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»ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻤﯩﺰ
،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴــــﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟
ﯞﻩﺗﻪﻧﺴــﯩﺰ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﺴــﯩﺰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴــﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟

ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴـﯩﻨﻰ

ﻗﺎﻳﺴـــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﻤﯩﺰ ؟ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﻳﯘﺭﺕ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺳــﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﺘﺎ
ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ
ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﻰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟
ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺑﻮﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘــﺮﻩﻙ ﭘﯩﻜﯩـــﺮ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷـﺘﯘﺭﯗﺷـﺘﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯩﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷـﺘﺎ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﯨﺴﺎﻝ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯜﺯﺩﯗﻕ.

مەن ۋە تارىخىم
كىرىش سۆز
«مــەن ۋە »...بىلــەن باشــانغان بــۇ يۈرۈشــلۈك كىتاپنــى
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم
پىــداكارالر ھاۋالــە قىلغــان ئىــدى .شــۇ چاغــدا تۇمشــۇقتىكى بىــر
مەكتەپنىــڭ ئوقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن دۇنيانــى ،تەبىئەتنــى ۋە ئىنســاننى
بالىالرغــا ئانــا تىلــدا قانــداق چۈشــەندۈرۈش ھەققىــدە ســۆھبەتتە
ـىس
ـلىك تەسـ
ـا دەرسـ
ـۆز ئالدىغـ
ـە ئـ
ـۇالر مەكتەپلەرگـ
ـدۇق .ئـ
ـان ئىـ
بولغـ
ـى
ـدە ئىككـ
ـپ ھەپتىـ
ـەتتىن پايدىلىنىـ
ـەن پۇرسـ
ـازەت بېرىلگـ
ـقا ئىجـ
قىلىشـ
ـلىك تۈزگۈزمەكچى
ـۈرۈش دەرسـ
ـر يـ
ـان بىـ
ـدا ئۆتۈلىدىغـ
ـا تىلـ
ـائەت ئانـ
سـ
ـەببۇس قىلىدىغان
ـاي تەشـ
ـلىكنىڭ خىتـ
ـۇ دەرسـ
ـا بـ
ـەن ئۇالرغـ
ـتى .مـ
بولۇشـ
ـەن»
ـان «مـ
ـى تەكىتلەيدىغـ
ـىچە ئۆزلۈكنـ
ـڭ ئەكسـ
ـاختا كوللىكتىۋىزىمنىـ
سـ
بىلــەن باشالشــنى ئېيتتىــم .باشــانغۇچقا «مــەن ۋە بەدىنىــم»« ،مــەن
ـەن ۋە
ـىزغا «مـ
ـاپ ،تولۇقسـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـم» دېگـ
ـەم ،جەمەتىـ
ۋە ئائىلـ
ـەن ئۈچ
ـەن» دېگـ
ـەن ۋە ئېلىم-پـ
ـم»« ،مـ
ـەن ۋە زېمىنىـ
ـم»« ،مـ
تارىخىـ
كىتــاپ ،تولــۇق ئوتتۇرىغــا «مــەن ۋە ئىالھىــي دۇنيــا»« ،مــەن ۋە
ـۇ
ـدى .بـ
ـى بولـ
ـاب تەييارالنماقچـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـا» دېگـ
ـى دۇنيـ
سىياسـ
ـن
ـنى بەدىنىدىـ
ـز ئۆگىنىشـ
ـەت پەرزەنتلىرىمىـ
ـتىكى مەقسـ
ـى تۈزۈشـ
كىتاپالرنـ
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن ،ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت ،ئىلىــم-
ـى
ـي دۇنيانـ
ـي ۋە ئىالھىـ
ـدا ماددىـ
ـۇن ،ئاخىرىـ
ـا كېڭەيتسـ
ـەن ۋە توپراققـ
پـ
مۇكەممــەل ئىگىلــەپ ھايــات يولىــدا تىنــەپ تەمتىــرەپ قالمىســۇن،
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت ،ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان
ئىالھىيەتكــە ئالدانمىســۇن دېگەندىــن ئىبــارەت ئىــدى .بايقىشــىمچە
ۋەتىنىمىــزدە كىشــىلىرىمىز كىچىكىدىــن باشــاپ ئۆزىگــە بىــر ئۆمــۈر
ھەمــراھ بولىدىغــان بەدىنــى ھەققىــدە ئىلمىــي چۈشــەنچىگە ئىگــە
ـان
ـازار تاپقـ
ـار بـ
ـاكار تېۋىپـ
ـۇن ۋە رىيـ
ـان ،پىرخـ
ـزدە داخـ
ـا بىـ
بولمىغاچقـ
ئىــدى ،كىشــىلىرىمىز تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائــى ئاپــەت ،كېســەللىك،
ـەت
ـا ھۆرمـ
ـە بولمىغاچقـ
ـاۋاتقا ئىگـ
ـى سـ
ـدە پەننـ
ـۈم ھەققىـ
ـق ۋە ئۆلـ
قېرىلىـ
تۆرىــدە ئۇلۇغلىناتتــى .خەلقىمىــز سىياســەت ،خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە
دۇنياۋىــي تەرتىــپ ھەققىــدە مەرىپەتلىــك بواللمىغىنــى ئۈچــۈن دائىــم
زالىمالرنىــڭ قۇلىغــا قوللىغۇچىســىغا ياكــى قوللىرىدىكــى ئويۇنچۇققــا
ئايلىنىــپ قاالتتــى .خەلقىمىزدىكــى ھوقۇقســىزلىق ،مائارىپســىزلىق،
چۈشــكۈنلۈك ،پەننىــڭ ئومۇمالشماســلىقى ،بېقىندىلىقنىــڭ ئەنئەنىگــە
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ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان ئاجىــز
ـا،
ـش بولسـ
ـەڭ ئېچىـ
ـا جـ
ـا ،خۇراپاتقـ
ـش نادانلىققـ
ـە ئۆزگەرتىـ
ھالىتىمىزگـ
ـارەت ئىدى.
ـتىن ئىبـ
ـەم بولۇشـ
ـا يـ
ـېلىش نادانلىققـ
ـكە سـ
ـى كۆرمەسـ
بۇالرنـ
ـتازالرنىڭ
ـەن پىداكار ئۇسـ
ـە كەلگـ
ـتا غەيرەتكـ
ـق يىغىلىشـ
ـۇ قېتىملىـ
شـ
ـا
ـىنى ئوتتۇرىغـ
ـڭ اليىھەسـ
ـۈرۈش كىتاپنىـ
ـر يـ
ـەن بىـ
ـەن مـ
ـى بىلـ
تەشەببۇسـ
ـۇق ئوقۇتقۇچىلىق
ـن ئارتـ
ـون يىلدىـ
ـىغا ئـ
ـۈزۈش ئىشـ
ـى تـ
ـدۇم .كىتاپنـ
قويـ
ـئۇل
ـەت مەسـ
ـتۇم ئەخمـ
ـە دوسـ
ـىگە ئىگـ
ـقۇرۇش تەجرىبىسـ
ـىنىپ باشـ
ۋە سـ
بولــدى-3102 .يىلــى ئاۋغۇســتتا كىتاپــار پۈتتــى .مــەن رەســىم
ـۈزۈش
ـەتمە تـ
ـا كۆرسـ
ـارالش ،ئوقۇتقۇچىالرغـ
ـە تەييـ
ـۈزۈش ،كۆنۈكمـ
كىرگـ
ـپ
ـەن چىقىـ
ـم .مـ
ـا ئېلىندىـ
ـدا قاماققـ
ـان چاغـ
ـارنى قىلىدىغـ
ـق ئىشـ
قاتارلىـ
ـدە قالدى.
ـاپ مەنـ
ـى .كىتـ
ـۇپ كەتتـ
ـتۇم تۇتۇلـ
ـاس دوسـ
ـۇمغا قەدىنـ
تۇرۇشـ
ـتۇم
ـى تۈزگەن دوسـ
ـۈرۈش كىتاپنـ
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـەن بـ
ـەن »...دېگـ
«مـ
ـدا
ـى چاغـ
ـەن .ئەينـ
ـان ئىكـ
ـەك قىلغـ
ـر ئەمگـ
ـك بىـ
ـەن ئەھمىيەتلىـ
ھەقىقەتـ
ـەس
ـۈن ئەمـ
ـز ئۈچـ
ـى خەلقىمىـ
ـدا ۋەتەندىكـ
ـۇ چاغـ
ـز شـ
ـان پىالنلىرىمىـ
قىلغـ
ـلۈك
ـر يۈرۈشـ
ـۇنداق بىـ
ـدۇق .مۇشـ
ـاج ئىكەنـ
ـر ئىھتىيـ
ـۇ زۆرۈر بىـ
ھېلىمـ
ـۇ چوڭقۇر ھىس
ـاپىرەتتە تېخىمـ
ـى مۇسـ
ـنىڭ ئەھمىيىتىنـ
ـى چىقىرىشـ
كىتاپالرنـ
قىلدىــم ،ھەمــدە قاماقتــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىنــى مۇھاجىرەتتــە
ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى نىيــەت قىلدىــم .ئۇيغۇرياردىكــى دوســتالرنىڭ
قوشۇلۇشــى بىلــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتــاپ روياپقــا چىقتــى.
دېگىنمىــدەك مــەن بــۇ كىتاپــار ئۈچــۈن كۆنۈكمــە ھازىرلىيالمدىــم،
ـتە
ـى تۈزۈشـ
ـا كىتاپنـ
ـا بولغاچقـ
ـتۇم قاماقتـ
ـتۈرەلمىدىم ،دوسـ
ـىم كىرىشـ
رەسـ
قولالنغــان مەنبەلەرنــى سۈرۈشــتە قىاللمىدىــم .پەقــەت تەھرىرلــەش
ـى
ـارائىت چەكلىمىسـ
ـم .ۋەتەندە شـ
ـارنى قىلدىـ
ـەزى تولۇقالشـ
ـدا بـ
جەريانىـ
ســەۋەپلىك دېيىلىــپ قالغــان ســۆز ،جۈملــە ۋە ئاتالغۇالرنــى يېڭىــاپ
چىقتىــم.
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1.1ئۇيغۇرالرنىڭ نامى ۋە مەنبەسى
ـى
ـڭ مەنبەسـ
ـۇرالر نامىنىـ
ـدۇر .ئۇيغـ
ـڭ نامىـ
ـۇر» ئۇيغۇرالرنىـ
«ئۇيغـ
ۋە مەنىســى توغرىســىدا خىتايچــە ۋە چەتئــەل تىلىدىكــى كىتابــاردا
ھەرخىــل يېزىلغــان .بــۇ يــەردە ئۇنىــڭ ئاساســلىقراق بىــر نەچچــە
تــۈرى ئۈســتىدە قىســقىچە توختىلىمىــز:
بىرخىــل قاراشــتىكىلەر :ئۇيغــۇر دېگــەن ســۆز« ئۇيۇمــاق،
ئۇيۇشــماق» تىــن كەلگــەن ،ئــۇ ئۇيۇشــۇش ،ئىتتىپاقلىشــش دېگــەن
مەنىلەرگــە ئىگــە دەيــدۇ .بــۇ -XIVئەســىردە ئۆتكــەن پارىــس
تارىخشــۇناس خوجــا راشــىدىدىن فازىلۇلالھنىــڭ قارىشــىدۇر .ئــۇ
ـنى ئىلگىرى
ـۇ قاراشـ
ـىرىدە بـ
ـەن ئەسـ
ـخ» دېگـ
ـۇل تاۋارىـ
ـڭ «جامئـ
ئۆزىنىـ
ســۈرگەن.
ئىككىنچــى خىــل قاراشــتىكلەر  :ئۇيغــۇر دېگــەن ســۆزنىڭ
ـدۇ.
ـار دەيـ
ـى بـ
ـەن مەنىسـ
ـاق» دېگـ
ـماق ،ئۇيۇمـ
ـماق ،يېپىشـ
«ئۇيغۇنالشـ
ـن
ـازى باھادىرخاندىـ
ـۇناس ئەبۇلغـ
ـەن تارىخشـ
ـىردە ئۆتكـ
ـۇ -XVIIئەسـ
بـ
كەلگــەن.
ئۈچىنجــى خىــل قاراشــتىكىلەر :ئۇيغــۇر دېگــەن سۆز«باشــقىالرغا
بېقىنمايدىغــان ،ئــۆزى ئــوزۇق تىپىــپ يەيدىغانــار» دېگــەن مەنىنــى
بىلدۈرىــدۇ دەپ قارايــدۇ .بــۇ قــاراش «دىۋانــۇ لۇغەتىــت تۈرك»تــە
خاتىرلەنگــەن.
ـتانى -ئوغۇزنامىدە
ـق داسـ
ـتىكىلەر :قەھرىمانلىـ
ـى خىل قاراشـ
تۆتىنجـ
ئوغۇزخــان دۆلــەت قۇرغاندىــن كېيىــن ،بارلىــق تــۈرك قەبىلىلەرنــى
ئۇيۇشــتۇرۇپ ھــەر تەرەپكــە يارلىــق چىقارغــان .يارلىقتــا  :مــەن
ئۇيغۇرالرنىــڭ قاغانىمــەن! دېيىلگــەن بــۇ رىۋايــەت نۇرغــۇن كىشــلەر
تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلنىــپ ،ئۇيغــۇر دېگــەن ســۆزنىڭ شەرھىســى

7

مەن ۋە تارىخىم
بولــۇپ قالغــان.
بــۇ رىۋايەتلــەر ئوخشــاش بولمىغانلىقتىــن ،ھازىرقــى زامــان
ئالىملىرىنىــڭ ئۇيغــۇر دېگــەن ســۆزنى چۈشەندۈرۈشــلىرىمۇ ھەرخىــل
بولماقتــا .بەزىلــەر «ئۇيۇشــۇش ،ئىتتىپاقلىشــش» دېگەننــى ياقىلىســا،
بەزىلــەر «ماسلىشــىش ،ئۇيغۇنالشــماق» دېگەننــى؛ بەزىلــەر
«بېقىنمايدىغــان ،مۇســتەقىل ياشــايدىغان» دېگەننــى ياقىــاپ كەلــدى.
بەزىلــەر تىلشۇناســلىق نوقتىســىدىن تەھلىــل قىلىــپ ،بــۇ ســۆز
ـدۇ دەپ
ـى بېرىـ
ـەن مەنىنـ
ـر دېگـ
ـە قادىـ
ـك ،ھەممىگـ
ـمەن ،قۇدرەتلىـ
دانىشـ
قارىماقتــا.
ـەن
ـن كەلگـ
ـرى يۇلېدىـ
ـۆزنى ھېنىـ
ـۇ سـ
ـەن بـ
ـۇر دېگـ
ـەر ئۇيغـ
بەزىلـ
دەپ قارايــدۇ ،يەنــى بــۇ ســۆز پىتولېمېنىــڭ خاتىرىســىگە يېزىلغــان
«ئۇيغاردالر»ياشــىغان جاينىــڭ جۇغراپىيەلىــك ئورنــى جەھەتتىكــى
قىيــاس بولــۇپ ،ئۇنىڭــدا ئۇيغــۇر تارىــم دەرياســى بىلــەن ئوخشــاش
نامدىــن كەلگــەن دەپ قارىلىــدۇ .پىتولمــى مىالدىيــە -IIئەســىردە
يۇنانــدا ئۆتكــەن جۇغراپىيــون ،ئۇنىــڭ جۇغراپىيــە دېگــەن كىتابىنىــڭ
ســىرىس(بۈگۈنكى ئۇيغــۇرالر ياشــاۋاتقان توپراقالرنىــڭ نامــى دەپ
ـدە
ـى تەرىپىـ
ـۇ جەنۇبـ
ـمىدا  ...« :ئۇنىڭمـ
ـەن قىسـ
ـدۇ) دېگـ
ـەرەز قىلىنىـ
پـ
دامايــار ياشــايدۇ ،ئۇالرنىڭمــۇ تــۆۋەن تەرىپىــدە پىئايــار ياشــايدۇ،
ـڭ
ـقان ،ئۇنىـ
ـى)قىرغاقلىرىغا جايالشـ
ـى(تارىم دەرياسـ
ـارد دەرياسـ
ـۇالر ئۇيغـ
ئـ
ـى
ـڭ نامـ
ـتاندا) دەريانىـ
ـى قىرغىزىسـ
ـۇ ،ھازىرقـ
ـۇ (چـ
ـدە شـ
ـۇب تەرىپىـ
جەنـ
بىلــەن ئوخشــاش نامدىكــى ئۇيغــاردالر ياشــايدۇ ».دېيىلگــەن.
ئەنگلىيــە ئالىمــى ھىنىــرى يۇلــى ئۇيغــاردالر ئۇيغــۇرالردۇر،
ئۇيغــارد دەرياســى دېگــەن تارىــم دەرياســىدۇر دەپ ھېســاپلىغان.
ـرەپ تۇرالمايدۇ
ـە پۇتتىـ
ـاراش ئانچـ
ـۇ قـ
ـىڭراڭ بـ
ـم جاڭ شـ
ـق ئالىـ
خىتايلىـ
دەپ قارايــدۇ .لىيــۇ يىتاڭمــۇ جــاڭ ئەپەندىنىــڭ قارىشــىنى ياقىاليــدۇ.
ـكەنلەر
ـدە تۇنجى شەھەرلەشـ
ـەر ئىچىـ
ـي مىللەتلـ
ـرى تۈركىـ
ـۈرك تارىخچىلىـ
تـ
ئۇيغــۇرالر دېگەننــى تەكىتلەيــدۇ .ئــۇالر مەدەنىيــەت دېگــەن ئەرەپچــە
ـۇر
ـاش ئۇيغـ
ـە ئوخشـ
ـۆزدىن تۈرلەنگەنلىكىگـ
ـەن سـ
ـەھەر دېگـ
ـۆزنىڭ شـ
سـ
دېگــەن ســۆزنىمۇ مەدەنىيــەت دېگــەن مەنىــدە چۈشــىنىدۇ .شــۇڭا
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تۈركچىــدە ئۇيغــار ســۆزى مەدەنىيــەت دېگــەن مەنىــدە.
ئۇيغــۇرالردا ھازىــر مىللــەت نامىنىــڭ مەنىســىنى «ئۇيۇشــماق،
ـۇر دېگەن
ـقان .ئۇيغـ
ـرەك ئومۇمالشـ
ـىنىش كەڭـ
ـماق» دەپ چۈشـ
ئىتتپاقالشـ
ـرەك دەپ بىرنىال
ـى كېـ
ـى بولۇشـ
ـرال مەنىسـ
ـەت بىـ
ـن پەقـ
ـۆزنىڭ ئەزەلدىـ
سـ
مۇقىمالشــتۇرۇش بىھاجــەت .تارىخقــا قارىســاق ،ئۇيغــۇر بەزىــدە بىــر
مىللــەت نامــى ئىــدى ،بەزىــدە بىــر دۆلەتنىــڭ نامــى ،بەزىــدە بىــر
ـڭ
ـڭ ،ئىمپىرىيەنىـ
ـەر بىرلىكىنىـ
ـدە قەۋملـ
ـى ۋە بەزىـ
ـڭ ئاتىلىشـ
مەدەنىيەتنىـ
نامــى بولغانلىقــى بىلــەن كۆزگــە تاشــلىنىدۇ .شــۇڭا ئۇيغــۇر دېگــەن
ـى
ـەن بولۇشـ
ـەردە كۆرۈلگـ
ـق مەنىلـ
ـاردا پەرقلىـ
ـىمىغان چاغـ
ـۆزمۇ ئوخشـ
سـ
مۇمكىــن.
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2.2ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى قەبىلە
ئۇرۇقلىرىنىڭ ناملىرى
ـى
ـا دائىر كىتاپالرنىڭ كۆپىنچىسـ
ـى ئەجداتلىرىغـ
ـڭ قەدىمكـ
ئۇيغۇرالرنىـ
خىتايچــە بولــۇپ بــۇ تارىخنامىلــەردە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەجدادلىــرى
تۆۋەندىكىــدەك ھەرخىــل نامــاردا ئاتالغــان:
ـا تاڭنامە
ـۈينامە  ،كونـ
ـە  ،سـ
ـى ،ۋىينامـ
ـۇاللىلەر تارىخـ
ـىمالى سـ
 .1شـ
 ،يېڭــى تاڭنامــە قاتارلىــق تارىخــى ھۆججەتلــەردە « :ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئەجدادلىــرى ھونــاردۇر ،ئــۇالر ئېگىــز چاقلىــق ھارۋىالرنــى
ئىشــلەتكەچكە ،شــىمالى ۋىــي سۇاللىســى دەۋرلىرىــدە قاڭقىل(ئېگىــز
ھارۋىلىقــار) ياكــى چىلــى ،تىلــى دەپ ئاتالغان.ئــۇالر ئۇيغــۇر،
ســىر-تاردۇش ،تۇبــا ،قورقــان ،دوالنغــۇت ،بارغــۇت ،بايىرقۇ،توڭــرا،
قۇن(ھــون) ،ئىزگىل(سىيىر)،قۇشــۇ ،قۇمــۇق (چىگىل،ئايغىــر) ،ئاتېــز،
ئاقشــىد قاتارلىــق  15قەبىلىدىــن تەركىــب تاپقــان» دېيىلگــەن.
ـن
ـۇپ ،مىالدىيەدىـ
ـرى بولـ
ـڭ بىـ
ـي مىللەتلەرنىـ
ـۇرالر -تۈركىـ
.2ئۇيغـ
بۇرۇنقى-IIIئەســىردىن مىالدىيــە -IIIئەســىرگىچە بولغــان ئارىلىقتــا
دىڭلىــڭ دەپ ئاتالغان-IV.ئەســىرگە كەلگەنــدە تىلــى ياكــى چىلــى
ـلەتكەچكە
ـى ئىشـ
ـان ھارۋىالرنـ
ـز چاقلىق،يوغـ
ـۇالر ئېگىـ
ـان ،ئـ
دەپ ئاتالغـ
قاڭقىل(ئېگىــز ھارۋىلىقــار) دەپمــۇ ئاتالغان.مىــادى -492يىلــى بىــر
قىســمى ئــۆز يولباشچىســىغا ئەگىشــىپ تەڭرىتېغىنىــڭ ئەتراپلىرىغــا
ـى
ـۇ ياكـ
ـى ۋۇخـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـەرقى تېلىالرنىـ
ـن شـ
ـۇندىن كېيىـ
ـەن ،شـ
كەلگـ
ـۇر) دەپ
ـۇر) ،خۇيخۇ(ئۇيغـ
ـپ خۇيخى(ئۇيغـ
ـار تەدرىجىــي ئۆزگىرىـ
ۋۇخېـ
ئاتالغــان.
.3خىتاينىــڭ شــىيا ،شــاڭ سۇاللىســى دەۋرىــدە دىــار ياكــى
ـن،
ـان .چىـ
ـۇزالر دەپ ئاتالغـ
ـتۇرۇپ غـ
ـدە ئومۇمالشـ
ـار ،بەزىـ
ـىمالى دىـ
شـ
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خــەن سۇاللىســى دەۋرىــدە دىڭلىــڭ ،ۋىــي ،جىــن ،جەنۇبىــي ۋە
ـلەتكەن
ـان .ئىشـ
ـى دەپ ئاتالغـ
ـى ،چىلـ
ـدە تىلـ
ـۇاللىلەر دەۋرىـ
ـىمالىي سـ
شـ
ـۇ ئۇرۇق
ـان .بـ
ـۇ ئاتىغـ
ـز ھارۋىلىقالر)دەپمـ
ـاراپ قاڭقىل(ئېگىـ
ـىغا قـ
ھارۋىسـ
قەبىلىلەرنىــڭ نۇرغۇنلىــرى كېيىــن خۇيخــى ،خۇيخــۇ ،ۋىيۋۇئىرالرنــى
شــەكىللەندۈرگەن.
 .4ۋىينامە-قاڭقىلــار تەزكىرىســى ،شــىمالى ســۇاللىلەر-قاڭقىلالر
ـل
ـى قىزىـ
ـار قەدىمكـ
ـاردا ،قاڭقىلـ
ـىك كىتابـ
ـق كىالسسـ
ـى قاتارلىـ
تەزكىرىسـ
ـىمالدىكىلەر
ـى ،شـ
ـلەپ دىلـ
ـەڭ دەسـ
ـۇپ ،ئـ
ـمى بولـ
ـر قىسـ
ـڭ بىـ
دىالرنىـ
چىلــى ،شــىيالىقالر ،قاڭقىلــار ،دىڭلىــڭالر دەپ ئاتىغــان .ئــۇالر دى،
ئۇيغــۇر ،قۇغۇرســۇ ،چاپىــش ،قىرغىــز قاتارلىــق ئالتــە قەبىلىدىــن
تەركىــپ تاپقــان بولــۇپ ،ئــۇالر چىپولــى ،تېلــى ،ئىلجــان ،تــارالن،
قوغــا ،تاربوقــان ،ئايــرون ،بايــان ،ئېركىــن ،بۆركلى(تۇماقلىــق)
قاتارلىقــاردۇر دېيىلگــەن.
ـڭ ئەجدادى
ـىدە ،ئۇيغۇرالرنىـ
ـۇرالر تەزكىرىسـ
ـە ئۇيغـ
ـا تاڭنامـ
.5كونـ
ھونــاردۇر ،ئــۇالر ئېگىــز چاقلىــق ھــارۋا ئىشــلىتەتتى .شــىمالى ۋىــي
ـۇ ئاتالغان.
ـان ،يەنە چىلى دەپمـ
ـار دەپ ئاتالغـ
ـدە قاڭقىلـ
ـى دەۋرىـ
سۇاللىسـ
ـىر-تاردۇش،
ـۇر ،سـ
ـۇالر ئۇيغـ
ـپ كەلگەن .ئـ
ـن ئۆزگىرىـ
ـۆز تىلىدىـ
ـۇ سـ
بـ
قىبئــار ،تۇبــا ،قورىقــان ،دۇالنغــۇت ،بۇگــۇت (بارغــۇت) ،بايىرقــۇ،
توڭــرا ،قــۇن ،ئىزگىل(ســىيىر) ،قۇشــۇ ،قۇمۇق(چىگىل،ئايغىــر)،
ئاتئىېــز ،ئاقشــىد قاتارلىــق  15قەبىلىدىــن تەركىــپ تاپقــان .ئۇيغــۇر
قەبىلىســى يەنــە ئوغــۇز ،ۋۇخــۇ دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ســۈي سۇاللىســى
دەۋرىــدە ۋىيخــى دەپ ئاتالغــان .كېيىــن بۇغۇت(بارغــۇت) ،توڭــرا،
ـى
ـاپ خۇيخـ
ـن دەپ ئاتـ
ـى ئېركىـ
ـىپ ئۆزلىرىنـ
ـرى بىرلىشـ
ـۇ قەبىلىلىـ
بايىرقـ
دەپ ئاتالغــان دېيىلگــەن.
ـەڭ
ـى كـ
ـقان دائىرىسـ
ـپ ئولتۇراقالشـ
ـڭ تارقىلىـ
ـى قەبىلىلىرىنىـ
.6تېلـ
بولــۇپ« ،ســۈينامە تېلىــار تەزكىرىســىدە،تېلىالر ئەســلىدە ھونالرنىــڭ
كېيىنكــى ئەۋالدلىــرى بولۇپ،ئــۇرۇق قەبىلىســى ئىنتايىــن كــۆپ
ـۇپ،
ـقان بولـ
ـاراپ ئورۇنالشـ
ـەرىققە قـ
ـن شـ
ـپى دېڭىزدىـ
ـۇالر كاسـ
ئىدى،ئـ
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ـۇ ،بۆركلى،
ـۇر) ،بايىرقـ
ـرا ،ۋىيخى(ئۇيغـ
ـۇت) ،توڭـ
ـۇالر :بۇگۇت (بارغـ
ئـ
ـۇرۇچ ،ئازالر،
ـى ،بـ
ـۇ ،چېنـ
ـۇن ،قوغۇرسـ
ـل ،قـ
ـت ،ئىزگىـ
ـۇر ،تۇرگىـ
موچـ
ســۇبۇ ،ناخ(ناگــە) ،ئوغــۇز ،قىرغىــز ،ئېرتــوش ،ئۇنقــۇ ،ســىر-
تــاردۇش ،جىالر(چــارۇق) ،زاباندىــر ،داچــى ،ئادىــز ،گاســار(ھازار)،
بولغــار ،پەچەنــەك ،ئــارال دېڭىزلىقــار ،گەبىش(چەبىــش) ،چەرچــەس،
يەمــەك ،گــوت ،سوغناق(ســارىغۇر) ،ئاســاكىن ،مۇكىرىپ(مۇكشــاس)،
ســاخا(چېركىس) ،ئىنقــۇ ،ئەلەن(ئــاالس) ،باشــقىرت ،قۇتغــۇر،
ـۇرۇق
ـڭ ئـ
ـە ئۇالرنىـ
ـدى .گەرچـ
ـەر بارئىـ
ـق قەبىلىلـ
ـۇل) قاتارلىـ
دۇبۇ(توبـ
قەبىلىلىــرى ھەرخىــل بولسىمۇ،ھەممىســى تېلىــار ئىــدى» دېيىلگــەن.
ـۇز ئوغۇز ،ئون
ـكىل قىلغۇچى توققـ
ـىنى تەشـ
ـڭ يادروسـ
.7ئۇيغۇرالرنىـ
ـۇر) ،قورتارغۇر(قاتارغار)،
ـۇرالر :ياغالقار(ئاپۇرغـ
ـۇز ئۇيغـ
ئۇيغۇرالردۇر.توققـ
ـار،
ـۇ(قوالس) ،ئوۋيۇرغـ
ـار ،قوغۇرسـ
ـدال ،قاسـ
ـىق ،ئابـ
ـار ،بايىرسـ
دىرمـ
ـۇت ،قۇن،
ـۇر ،بارغـ
ـۇز :ئۇيغـ
ـۇز ئوغـ
ـارەت  .توققـ
ـاروغار)دىن ئىبـ
سابار(سـ
ـۇ
ـار .بـ
ـۇق قاتارلىقـ
ـمىل(ئابوس) ،قارلـ
ـل ،باسـ
ـرا ،ئىزگىـ
ـۇ ،توڭـ
بايىرقـ
توققــۇز ئوغۇزالرغــا كېيىــن ئاتېــز قەبىلىســى قوشــۇلۇپ ئــون ئۇيغــۇر
ـقى
ـۇرۇق ،تاشـ
ـۇز ئـ
ـى توققـ
ـدە ئىچكـ
ـۆز نۆۋىتىـ
ـۇالر ئـ
ـان .بـ
دەپ ئاتالغـ
ـدۇ.
ـۇ ئاتىلىـ
ـەۋم دەپمـ
ـۇز قـ
توققـ
.8مىالدىــي -552يىلــى ،بومىــن قاغــان باشــچىلىقىدا موڭغۇلىيــە
ـۈرك خانلىقى
ـپ داڭلىق كۆكتـ
ـەز قىلىـ
ـى مەركـ
ـەن تېغىنـ
ـى ئۆتۈكـ
يايلىقىدىكـ
قۇرۇلــدى  .شــۇنىڭ بىلــەن تېلــى دەپ ئاتىلىــپ كېلىۋاتقــان بارلىــق
شــەرقىي ۋە غەربىــي ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى ،شــۇنداقال تەڭرىتېغىنىــڭ
جەنــۇب شــىمالىدىكى ئۇيغۇرالرمــۇ كۆكتــۈرك خانلىقىنىــڭ تەركىبىگــە
كىــردى.
.9ئالتــاي تاغلىرىــدا ياشــايدىغان ئوغــۇزالر ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئېتنىــك مەنبەلىرىدىــن بولۇپ،مەھمــۇد كاشــغەرىي تىلغــا ئالغــان
ئوغۇزالر(تۈركمەنلەر)نىــڭ قەبىلىلىــرى تۆۋەندىكىلــەردۇر:
ـەر ئوغۇزالردۇر،
ـان تۈركمەنلـ
ـۈرك قەبىلىلىرىدىن بولغـ
ـىغەرىي :تـ
كاشـ
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ـۇالر:
ـار ،ئـ
ـرى بـ
ـىنڭ تامغىلىـ
ـڭ ھەربىرىسـ
ـۇر ،ئۇالرنىـ
ـۇالر  24ئۇرۇقتـ
ئـ
قىنىــق ،قايىــغ ،بايۇنــدۇر ،ئىــۋا ،ســالغۇر ،ئاۋشــار ،بــەگ تىلــى،
بۈگــدۈز ،بايــات ،يازغىــر ،ئايمــۇر ،قــارا بۆلــۈك ،ئالقــا بۆلــۈك،
ئىۋدىــر ،ئۈرۈگىر(يۈرەگىــر) ،تۇتىرقــا ،ئــۇال يۈنتلۇغ(ئــاال يۇتلــۇغ)،
تۈگەر(تۆكــەر) ،پەچەنــەك ،چۇۋۇلــدار ،چارۇقلــۇق قاتارلىقــاردۇر ،دەپ
مەلۇمــات بەرگــەن.
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3.3ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى
ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى
قەدىمــدە ئالتــاي تىغــى ۋە تەڭرىتېغىنىــڭ شــەرقىدىكى موڭغۇلىيــە
ـىغان
ـدا ياشـ
ـۇ ۋادىلىرىـ
ـى ۋە گەنسـ
ـىبىرىيە داالسـ
ـي سـ
ـى ،جەنۇبىـ
ئېگىزلىكـ
ـدا
ـى ۋادىلىرىـ
ـېلىنگا،ئورخۇن،تۇغال دەرياسـ
ـرى سـ
ـۇر قەبىلىلىـ
ـەرقى ئۇيغـ
شـ
توققــۇز ئۇيغــۇر ،ئــون ئۇيغــۇر دەپ ئاتالغــان ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى
ـرى ئىتتىپاقىنىڭ
ـۇر قەبىلىلىـ
ـۇ ئۇيغـ
ـەن  .بـ
ـا كەلتۈرگـ
ـى مەيدانغـ
ئىتتىپاقىنـ
ـەرقى
ـى شـ
ـاردا ھەرقايسـ
ـى جەريانـ
ـى تارىخـ
ـى كېيىنكـ
ـەكىللىنىپ چىقىشـ
شـ
ئۇيغــۇر قەبىلىلىرىنــى بىرلەشــتۈرۈش ،مۇنتېزىــم ئۇيغــۇر ئىتتىپاقــى
ـى
ـۇر ئىمپىرىيەسـ
ـى ئۇيغـ
ـش ۋە كېيىنكـ
ـەكىللەندۈرۈپ چىقىـ
ـىنى شـ
گەۋدىسـ
(بــەزى ئۇيغــۇر تارىخچىــار ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى دەپ ئاتايــدۇ،
تــۈرك تارىخچىــار ئۇيغــۇر ئىمپاراتورلۇقــى دەيــدۇ) ئورخــۇن ئۇيغــۇر
خانلىقىنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى ئىلگىــرى سۈرۈش،شــۇنداقال ئۇنىــڭ شــىمالىي
ئاســىيا يايلىقىــدا كۈچلــۈك دۆلــەت بولــۇپ شــەكىللىنىپ چىقىشــىدا
ناھايتــى تۈرتكىلىــك رول ئويناپــا قالماســتىن ،يەنــە ئۇيغۇرالرنىــڭ
ـا
ـى ۋۇجۇتقـ
ـى دەۋرنـ
ـۇ يېڭـ
ـىيي ھاياتىدىمـ
ـى ۋە سىياسـ
ـك تەرەققىياتـ
ئېتنىـ
كەلتۈرگــەن.
شــەرقىي ئۇيغــۇرالر كۆكتــۈرك خانلىقــى دەۋرىــدە خانلىقنىــڭ
سىياســىي ،ئىقتىســادىي پائالىيەتلىرىگــە قاتنىشــىپ،بۇ خانلىقنىــڭ
ـۇڭا كۆكتۈرك
ـىنى قوشتى،شـ
ـۆز ھەسسـ
ـىغا ئـ
ـۇدرەت تېپىشـ
ـى ۋە قـ
گۈللىنىشـ
ھۆكۈمرانلىــرى« :توققــۇز ئوغــۇزالر ئــۆز خەلقىــم ئىدى»دېگــەن.
ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىــدا كۆكتــۈرك خانلىقــى دەۋرى مۇھىــم دەۋر
ھېســابلىنىدۇ.كۆكتۈرك خانلىقــى يىمىرىلگەندىــن كېيىــن ،ئۇيغــۇرالر
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنــى قۇرغــان.
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ئورخــۇن خانلىقىنىــڭ قۇرۇلغــان ۋاقتىغــا نىســبەتەن ئىلىــم
ـۇن
ـرى ئورخـ
ـۇت ،بىـ
ـاراش مەۋجـ
ـل قـ
ـى خىـ
ـىدا ئىككـ
ـرى ئارىسـ
ئەھلىلىـ
ـان ،دەپ
ـت دەۋرىدە قۇرۇلغـ
ـى تۇمىـ
ـە -646يىلـ
ـى مىالدىيـ
ـۇر خانلىقـ
ئۇيغـ
ـى
ـا ئۆزىنـ
ـۆل بويـ
ـى كـ
ـتىكىلەر-744 ،يىلـ
ـل قاراشـ
ـە بىرخىـ
قارايدۇ.يەنـ
ـڭ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـى ئۇيغـ
ـان دەپ جاكارلىغان،بۇنـ
ـە قاغـ
ـۆل بىلگـ
ـۇق كـ
قۇتلـ
ھەقىقىــي قۇرۇلغــان ۋاقتــى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ،دەپ قارايــدۇ.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دائىرىسى
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەربىــي كۈچــى تــازا كۈچلەنگــەن ۋاقىتــاردا
ـڭ
ـە تەڭرىتاغلىرىنىـ
ـا ،غەربتـ
ـگان تاغلىرىغـ
ـەرقتە ھىنـ
ـى شـ
ـڭ زىمىنـ
خانلىقنىـ
ئەتراپــى ،جەنۇبتــا ئوردۇســنى كونتــرول قىلغان،شــىمالدا بايقــال
ـەن
ـە كېڭەيگـ
ـۆل رايونلىرىغىچـ
ـىق كـ
ـىيانىڭ ئىسسـ
ـۇرا ئاسـ
ـە ،ئوتتـ
كۆلىگـ
ـۇ
ـاش (تامغـ
ـۈ تـ
ـەن مەڭگـ
ـەن تىكلىگـ
ـى بىلـ
ـۆز قولـ
ـۇرالر ئـ
ـدى .ئۇيغـ
ئىـ
تاش)الردىــن -753يىلــى تىكلەنگــەن «تىرخىــن مەڭگــۈ تېشــى»دا
ئۇيغۇرالرنىــڭ زىېمىــن دائىرىســى ھەققىــدە خاقــان ئــەل ئەتمىــش
ـەن
ـەن « :مـ
ـقا پۈتۈلگـ
ـار تاشـ
ـداق مەزمۇنـ
ـن مۇنـ
ـان تىلىدىـ
ـە خاقـ
بىلگـ
تەڭرىدىــن بولغــان ئــەل ئەتمىــش بىلگــە خاقــان بىلــەن تەڭرىدىــن
بولغــان ئــەل بىلگــە قاتــۇن قاغــان ۋە قاتــۇن ئاتاقلىرىنــى قوبــۇل
قىلىــپ ،شــۇ چاغــدا ئۆتۈكەننىــڭ غەربىــي چېتىــدە ،تــەز دەرياســىنىڭ
بېشــىدا بارىــگاھ قۇرغــۇزدۇم .شــۇ يــەردە يولــۋاس يىلــى ۋە يىــان
يىلىنــى ئۆتكــۈزدۈم .ئەجدىھــا يىلــى ئۆتۈكــەن ئوتتۇرســىدىكى
سۇڭۇر-باســقان مۇقــەددەس چوققىســىنىڭ غەربــى تەرىپىــدە يايلىدىــم،
شــۇ يــەردە بــارگاھ قۇرغــۇزدۇم ،ســېپىل ســوقتۇردۇم ،مىــڭ يىللىــق،
تۈمــەن كۈنلــۈك پۈتۈكۈمنــى ،تامغامنــى شــۇ يــەردە ســىلىق تاشــقا
ئويــدۇردۇم ،يوغــان تــاش ئورناتقــۇزدۇم .يۇقىــردا كــۆك تەڭرىنىــڭ
ـەن ئىلىمنى(دۆلىتىمنى)
ـى بىلـ
ـڭ بېقىشـ
ـۇر يەرنىـ
ـدە قوڭـ
ـى ،تۆۋەنـ
بۇيرۇشـ
ـتىكى خەلقلەر،
ـۈن چىقىشـ
ـدا كـ
ـم .ئالدىمـ
ـى تىكلىدىـ
ـۇردۇم ،تۈزۈملىرىمنـ
قـ
ئارقامــدا ئــاي چىقىشــتىكى خەلقلــەر ،دۇنيانىــڭ تــۆت بۇلۇڭىدىكــى
خەلقلــەر كۈچلىرىنــى مــاڭا بېــرۇر ...ســەككىز دەريــا ئارىلىقىدىكــى
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ـەككىز
ـا سـ
ـۇن ،تۇغـ
ـېلىنگا ،ئورخـ
ـار .سـ
ـم بـ
ـۇ يەرلىرىـ
ـارۋام ۋە تېرىلغـ
چـ
ـى
ـا بويلىرىدىكـ
ـۇ دەريـ
ـا ۋە بۇرغـ
ـەن قارغـ
ـۆيۈندۈردى .مـ
ـى سـ
ـا مېنـ
دەريـ
يەرلــەردە تۇرىمــەن ،ئىككــى دەريانىــڭ ئارىلىقىــدا كۆچمــەن ،يايلىقىــم
ـەرقىدە،مەن
ـىنىڭ شـ
ـىنىڭ بېشـ
ـەز دەرياسـ
ـدا .تـ
ـى ئۇچىـ
ـڭ غەربـ
ئۆتۈكەننىـ
ـى
ـە ئونغـ
ـىم بويىچـ
ـڭ خاھىشـ
ـەن ....مېنىـ
ـەن ،كۆچەرمـ
ـەردە تۇرىمـ
ـۇ يـ
شـ
ـغ دېدىم...جەنۇبىي
ـى يىـ
ـارت ،خەلقنـ
ـۇن تـ
ـدى .قوشـ
ـن ئاتالنـ
ئۆتۈكەندىـ
ـىمالى
ـى شـ
ـى ،كۆگمەندىكـ
ـي چىگرانـ
ـى غەربىـ
ـۇن تاغدىكـ
ـى ،ئالتـ
چىگرانـ
چېگرانــى قوغــدا » ...دېگــەن خاتىرىلــەر بــار.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ خاقانلىرى
كــۆل بىلگــە خاقــان قۇرغــان ئۇيغــۇر خانلىقــى ئىلگىــرى-
كېيىــن بولــۇپ بىــر ئەســىرچە(-744-840يىلالر )داۋام قىلــدى .بــۇ
جەريانــدا  14كىشــى تەخىتتــە ئولتــۇردى .ئۇالردىــن كــۆل بىلگــە
خاقان(-744-747يىلــار) ،مويۇنچــۇر خاقان(-747-759يىلــار)،
بۆگــۈ تېكىن(-759-780يىلــار) ،تــۈن باغــا خاقــان(-780-789
ـھۇر ئۇيغۇر
ـار مەشـ
ـار) قاتارلىقـ
ـۇق خاقان(-795-805يىلـ
ـار) ،قۇتلـ
يىلـ
خاقانلىرىــدۇر .ئۇيغــۇر خانلىقــى ئىچكــى توققــۇز ئۇيغۇرنــى ئاســاس
ـدى.
ـان ئىـ
ـەن قۇرۇلغـ
ـى بىلـ
ـڭ قوشۇلۇشـ
ـۇز قوۋمنىـ
ـقى توققـ
ـپ ،تاشـ
قىلىـ
ئىچكــى توققــۇز ئۇيغــۇرالر ئىچىدىكــى ياغالقــارالر ئۇرۇقــى خــان
جەمەتــى گۇرۇھــى بولــۇپ خاقانــار ھامــان ياغالقارالردىــن چىقاتتــى.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە ئىجتىمائىي ئىگىلىك
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى دەۋرىــدە ئىجتىمائىــي ئىگىلىــك
چارۋىچىلىقنــى ئاســاس قىالتتــى .شــۇنىڭدەك شــەرق بىلــەن غەربنىــڭ
ســودا ئاالقىســىدىكى قاتنــاش لىنىيىســنى ئىگىلــەپ تۇرغانلىقتىــن،
دۆلەتنىــڭ ئىگلىكىنــى خېلــى ئوبدانــا تەرەققىــي قىلدۇرالىغــان ئىــدى.
ـى ،ئۇيغۇرالرنىڭ
ـاس قىالتتـ
ـا ئاتچىلىقنى ئاسـ
ـۇرالر چارۋىچىلىقتـ
ئۇيغـ
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ئاتلىرىغــا ۋە بايىرقــۇ ،توڭــرا ،بارغــۇت ،ئىزگىــل ،چۆبــە ،خــۇن،
قارلــۇق ،باســمىل قاتارلىــق قەبىلىلەرنىــڭ ئاتلىرىغــا ئاالھىــدە تامغــا
بېســىالتتى .تارىختــا بۇنــداق ئاتــار «ئىنــال ئــات» دەپ ئاتىالتتــى.
ئۇيغــۇر ئاتلىــرى ئۇرۇشــتىمۇ ،ئىشلەپچىقىرىشــتىمۇ ،تۇرمۇشــتىمۇ،
ـانى
ـڭ سـ
ـۇر ئاتلىرىنىـ
ـى .ئۇيغـ
ـدا تۇراتتـ
ـم ئورۇنـ
ـېتىقتىمۇ مۇھىـ
سودا-سـ
ـق
ـران قاالرلىـ
ـۈرگەن دەۋردە ھەيـ
ـۈم سـ
ـى ھۆكـ
ـۇر خانلىقـ
ـۈل ئۇيغـ
پۈتكـ
دەرىجىــدە ئاۋۇغــان ئىــدى.
ئورخــۇن ئۇيغۇرلىرىنىــڭ پايتەختــى ئوردۇبالىق(قارابالغاســۇن)
ـدى .ئارخولوگىيلىك
ـادىي مەركىزى ئىـ
ـىي ،ئىقتىسـ
ـڭ سىياسـ
ئۇيغۇرخانلىقىنىـ
تەكشۈرۈشــتە تېپىلغــان بېــرى تــۇرار جــاي خارابىســىدىن دېۋىرقــاي،
ـۇرار
ـۇ تـ
ـن شـ
ـدى .بۇنىڭدىـ
ـەك تېپىلـ
ـزا ئەينـ
ـرى ۋە بىرونـ
ـس پارچىلىـ
مىـ
جاينىــڭ بىــر كاســىپنىڭ ئىگىدارلىقىــدا بولغانلىقىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ.
پايتەختتــە شــۇنىڭدەك ئورخــۇن دەرياســى بويىدىكــى دېھقانچىلىــق
رايونلىرىــدا ياشــىغان ئائىلىلەرنىــڭ ھەممىســىدە دېگــۈدەك ئــۇن
تارتىدىغــان يارغۇنچــاق بــار ئىــدى .پايتەخــت ســىرتىدا ،ئورخــۇن ،
ـەھەرلىرىنىڭ ئەتراپىدىمۇ
ـۇر شـ
ـقا ئۇيغـ
ـى باشـ
ـى بويىدىكـ
ـېلىنگا دەرياسـ
سـ
ئاھالــە رايونــى ۋە دېھقانچىلىــق رايونلىــرى بــار ئىــدى ،شــەھەرلەردە
ـوڭ
ـۇق چـ
ـۈر قوۋۇقلـ
ـت  12تۆمـ
ـدى .پايتەخـ
ـار ئىـ
ـانائەتىمۇ بـ
ـول سـ
قـ
ســېپىل بىلــەن قورشــالغان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ ئىچىگــە زىــچ ئاھالــە
جايالشــقان ئىدى.شــەھەردە بــازار ،مەھەللىلــەر بــار ئىــدى ،بــازارالردا
ھەرخىــل سودا-ســېتىق بولــۇپ تۇراتتــى.
ـى.
ـاس قىالتتـ
ـى ئاسـ
ـى چارۋىچىلىقنـ
ـلىي ئىگىلىكـ
ـڭ ئەسـ
ئۇيغۇرالرنىـ
كېيىــن ،بايلىقنىــڭ توپلىنىشــى بىلــەن نۇرغــۇن شــەھەر ۋە قارشــى-
ســارايالرنى بىنــا قىلىــپ ،بارا-بــارا يېرىــم ئولتــۇراق تۇرمۇشــنى
كەچۈرىدىغــان بولــدىVIII- .ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــدا ،قــارا
ـەھىرىنى بىنا
ـق شـ
ـدا بايبالىـ
ـى قىرغىقىـ
ـېلىنگا دەرياسـ
ـۇر) سـ
قاغان(مويۇنچـ
قىلــدى .كېيىــن ئۇنىــڭ ئوغلــى مــوي خاقان(بۆگــۈ قاغــان) ئورخــۇن
دەرياســى ۋادىســىدا بۆگــۈ بالىــق ،ئوردۇبالىــق ۋە نۇرغــۇن قارشــى
ســارايالرنى بىنــا قىلــدى.
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ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا تۈزۈلمە
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئىچىدىكــى سىياســىيي تۈزۈلمــە ۋە
ـن
ـى ۋاقىتالردىكىدىـ
ـتىن بۇرۇنقـ
ـق قۇرۇلۇشـ
ـىۋەتلەر خانلىـ
ـىنىپىي مۇناسـ
سـ
چــوڭ پەرقلەنمەيتتــى .ئــۇالر كۆكتــۈرك خانلىقىنىــڭ بىــر يــۈرۈش
ھۆكۈمرانلىــق تۈزۈمىگــە ۋارىســلىق قىلغــان ئاساســتا تۈزۈلگــەن
بولۇپ،خانلىقنىــڭ ئالىــي ھۆكۈمرانــى قاغــان ئىــدى .قاغاننىــڭ قــول
ئاســتىدا بەگلــەر بوالتتــى .ئەركانــار يابغــۇ ،چۇرۇقبــەك ،ئاپــار،
ـان
ـر ،تارقـ
ـۇر ئېلتەبىـ
ـپ ئـ
ـدا ،ئالىـ
ـن ،ياغۇنـ
ـۈن ،ئېركىـ
ـر ،تۈتـ
ئېلتەبىـ
ـا
ـا بىراقـ
ـن بالىغـ
ـەپ ئاتىدىـ
ـى .مەنسـ
ـە بۆلۈنەتتـ
ـق  28دەرىجىگـ
قاتارلىـ
ـى
ـڭ ئوغلـ
ـى .قاغاننىـ
ـەك قويۇلمايتتـ
ـانىغا چـ
ـەپدارالرنىڭ سـ
ـى .مەنسـ
قاالتتـ
تېكىــن ،ئەســكەرلەرنىڭ باشــلىقلىرى شــات ،مۇھاپىزەتچىلــەر بــۆرە
دېيىلەتتــى.

ئورخۇن ئۇيغۇرلىرىنىڭ يېزىقى
ـىدىكى تۈركى تىل
ـرى سىستىمىسـ
ـاي تىللىـ
ـى ئالتـ
ـڭ تىلـ
ئۇيغۇرالرنىـ
ـە
ـق جەھەتتـ
ـۇرالر يېزىـ
ـەۋە .ئۇيغـ
ـا تـ
ـل تارمىقىغـ
ـۇن تىـ
ـىنىڭ ھـ
ئائىلىسـ
ـەي
ـلەپتە يېنسـ
ـەڭ دەسـ
ـى ئـ
ـۈرۈك يېزىقـ
ـان .تـ
ـى قولالنغـ
ـۈرك يېزىقىنـ
تـ
دەرياســى بويلىرىــدا ياشــىغان قىرغىــزالر ئارىســىدا كــەڭ تارقالغــان.
ـۇ يېزىق
ـۇپ ،بـ
ـان بولـ
ـى قولالنغـ
ـەي يېزىقىنـ
ـۇن -يېنسـ
ـۇرالر ئورخـ
ئۇيغـ
ـۇ ئاتىلىدىغان،
ـى دەپمـ
ـۈرك يېزىقـ
ـى تـ
ـى ،قەدىمكـ
ـك يېزىقـ
ـۈرك -رونىـ
تـ
ـوزۇق تاۋۇش
ـى  8سـ
ـۇپ ،ئۇنىڭدىكـ
ـى  40 -38بولـ
ـڭ ھەرىپـ
ـۇ يېزىقنىـ
بـ
 4قوشــۇمچە بەلگــە بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ .ئــۈزۈك تــاۋۇش ئىچىدىكــى
بــەزى ھەرپلــەر ئوخشــاش بولمىغــان ئىككــى يــۈرۈش بەلگــە بىلــەن
ئىپادىلىنىدۇ.ئۇيغۇرالرنىــڭ نۇرغــۇن يادىكارلىقلىــرى جۈملىدىــن مەڭگــۈ
ـەن.
ـا خاتىرلەنگـ
ـۇ يېزىقتـ
ـار مۇشـ
تاشـ
ـلىق
ـى ئەڭ ئاساسـ
ـۆرۈپ -ئادەتلىرىدىكـ
ـڭ ئـ
ـۇن ئۇيغۇرلىرىنىـ
ئورخـ
تەرەپلەر:
بۆرە سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن بايراققا چوقۇنۇش:
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ئۇيغــۇرالر بــۆرە ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن بايــراق ئىشــلەتكەن.
ـى بولۇپ،
ـڭ تۇتىمـ
ـق مىللەتلەرنىـ
ـۇر قاتارلىـ
ـى ،ئۇيغـ
ـۈرك  ،تېلـ
بۆرە-تـ
تۇغ-ئەلەملىرىگــە ئالتــۇن بــۆرە بېشــى چۈشــۈرۈلگەن بولــۇپ بــۇ
ـا
ـڭ ئالدىغـ
ـۇغ بارگاھىنىـ
ـۇ تـ
ـى .بـ
ـۇغ»دەپ ئاتىالتتـ
ـلىق تـ
ـۆرە باشـ
«بـ
ـىمالردا
ـى مۇراسـ
ـدە ياكـ
ـۈز بەرگەنـ
ـار يـ
ـوڭ ئىشـ
ـى .چـ
ـاداپ قويۇالتتـ
قـ
ئــاۋۋال بــۆرە باشــلىق تۇغقــا ســاالم بېرىلەتتــى.
ساما سېلىپ ئۇسسۇل ئويناش:
ئۇيغــۇرالر خانلىقىنىــڭ ئەكابىر-ئەشــرەپلىرى ياكــى چەتئــەل
ـارگاھ
ـەن بـ
ـدى بىلـ
ـمەكچى بولغاندا،ئالـ
ـەن كۆرۈشـ
ـان بىلـ
ـرى قاغـ
ئەلچىلىـ
ئالدىــدا مەرىكــە ئۆتكۈزۈلــۈپ ،ســاما ســېلىپ ،ئۇسســۇل ئوينىالتتــى.
قاغــان كــۈن چىقىــش تەرەپكــە قــاراپ ئولتۇراتتــى.
قانقادا ئولتۇرۇش:
ئۇيغــۇر ئاقســۆڭەكلىرى تەكشۈرۈشــكە چىققانــدا ئادەتتــە كىگىــز
يېپىلغــان ئېگىــز ھارۋىــدا ئولتۇراتتــى .بۇنــداق ھارۋىنــى ئۇيغــۇرالر
قانقــا دەپ ئاتايتتــى .ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــاي تارىخنامىلىرىــدە ئېگىــز
ـى
ـۇنداق ھارۋىالرنـ
ـڭ مۇشـ
ـىمۇ ئەجداتلىرىمىزنىـ
ـار دەپ ئاتىلىشـ
ھارۋىلىقـ
كــۆپ قولالنغانلىقــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن .كېيىــن
ـڭ
ـى برونىۋىكلەرنىـ
ـۇپ بۈگۈنكـ
ـان بولـ
ـەردە قوللىنىلغـ
ـار جەڭلـ
ـۇ ھارۋىـ
بـ
رولىنــى ئوينىغــان.

توي-تۆكۈن مۇراسىملىرى:
ـدا ،ئاۋۋال
ـان چاغـ
ـىمى ئۆتكۈزۈلىدىغـ
ـوي مۇراسـ
ـى تـ
ـۇر خاقانـ
ئۇيغـ
راۋاققــا چىقىــپ تۆردە(كــۈن چىقىــش تەرەپتــە) ئولتۇراتتــى ،خاتــۇن
ـڭ
ـانغان ئايالالرنىـ
ـى ۋە ياشـ
ـردا ئولتۇراتتـ
ـز چېدىـ
ـتىدىكى كىگىـ
راۋاق ئاسـ
ھەمراھلىقىــدا راۋاقنىــڭ كۈنپېتىــش تەرىپىدىــن چىقىــپ قاغانغــا تەزىــم
قىلىــپ ،ئاندىــن يەنــە چىدىرغــا كىرىــپ كىيىملىرىنــى كىيىــپ ،تــاج
تاقــاپ ،يەنــە راۋاققــا چىقىــپ قاغانغــا تەزىــم قىالتتــى .شــۇنىڭدىن
كېيىــن ،قولــداش خاتۇننــى جىرغىغــا چىقىراتتــى ،توققــۇز نەپــەر
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بۇيرۇق(ۋەزىر)خاتۇننــى كۆتــۈرۈپ ئــوردا ئىچىــدە قوياشــنى ئەگىشــىپ
ـقاندىن كېيىن
ـە ئاياغالشـ
ـى .مەرىكـ
ـم ئايلىناتتـ
ـۇز قېتىـ
ـە توققـ
ـوڭ تەرەپكـ
ئـ
خاتــۇن جىرغىدىــن چۈشــۈپ ،راۋاققــا چىقىــپ ،قاغــان بىلــەن بىللــە
كۈنچىقىــش تەرەپكــە قــاراپ ئولتۇراتتــى ،شــۇنىڭدىن كېيىــن ۋەزىرلــەر
ئوردىغــا تەزىمگــە كىرەتتــى ،شــۇ ۋاقىتتــا خاتۇنمــۇ تەزىــم قىالتتــى.
قاغــان ئۆلســە خاتــۇن بىلــەن بىللــە دەپنــە قىلىناتتــى.
ئۇيغــۇرالر ئۆلۈم-يېتىــم ئىشــلىرىدا ،كاال ،ئــات ئۆلتــۈرۈپ
نەزىر-چىــراغ قىالتتــى .بارىگاھنــى يەتتــە قېتىــم ئايلىناتتــى .ھەتتــا
ـق يىغاليتتى.
ـۇزۇپ قاتتىـ
ـاش ئاققـ
ـان ،يـ
ـەن تىلىپ قـ
ـاق بىلـ
ـى پىچـ
يۈزىنـ

ئورخۇن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئېتىقادى
ئۇيغــۇرالر دەســلەپ شــامان دىنىغــا ئېتىقــاد قىلغــان ،شــامان
دىنــى ئاســمان ھادىســىلىرىگە ،يۇلتۇزالرغــا ،ســۇغا ،ئوتقــا ،ئورمانغــا،
يىرتقۇچالرغــا ۋە جىــن -شــەيتانالرغا چوقۇنۇشــنى دەۋەت قىلىدىغــان
ـۇرالر
ـى ئۇيغـ
ـى دىنـ
ـى مانـ
ـە -763يىلـ
ـى مىالدىيـ
ـن يەنـ
ـن ئىدى.كېيىـ
دىـ
ـى
ـدى .مانـ
ـۇپ قالـ
ـى بولـ
ـەت دىنـ
ـڭ دۆلـ
ـپ ئۇيغۇرالرنىـ
ـىغا تارقىلىـ
ئارىسـ
دىنــى مىــادى ئۈچىنچــى ئەســىرلەردە ئىرانلىــق مانــى دېگــەن كىشــى
ـى
ـدا مانـ
ـۇر ئەدەبىياتىـ
ـۇپ ئۇيغـ
ـن بولـ
ـان دىـ
ـپ قىلىنغـ
ـن تەرغىـ
تەرىپىدىـ
ـى»
ـى تۆۋەنامىسـ
ـدۇ« .مانـ
ـۆپ ئۇچرايـ
ـۇ كـ
ـر يادىكارلىقالرمـ
ـا دائىـ
دىنىغـ
دېگــەن ئەســەر ئۇيغــۇر مانــى ئەدەبىياتىغــا مەنســۇپتۇر.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ يىمىرىلىشى
قــۇت تېكىــن ئىســىملىك تەڭــرى خاقــان (تەڭرىقــۇت)
ھاكىمىيىتىدىــن كېيىــن ،ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى زەئىپلىشــىش ۋە
ـان
ـەدەپ قۇچقـ
ـى ئـ
ـادى -832يىلـ
ـدى .مىـ
ـاراپ يۈزلەنـ
ـكە قـ
يىمىرىلىشـ
قاغــان (قــازار تىكىن)ئۆلتۈرۈلــدى .ئىشــەنچ قۇچقــان قاغــان تەختىگــە
ۋارىســلىق قىلــدى .مىــادى- 839يىلــى ،بۇيرۇقالرنىــڭ ئاســىيلىقى
قوزغىغــان ھۇجۇمــى قــۇت تېكىــن تەڭــرى خاقاننــى مەغلــۇپ قىلىــپ،
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خاقاننىــڭ ئۆزىنــى ئۆلتۈرۋېلىشــىغا ســەۋەب بولــدى  .مىــادى -840
ـاپ
ـكەرلىرىنى باشـ
ـز ئەسـ
ـا قىرغىـ
ـۈگ باغـ
ـانغۇنى كۈلـ
ـۇر سـ
ـى ،ئۇيغـ
يىلـ
ـەن
ـۇنىڭ بىلـ
ـۈردى ،شـ
ـى ئۆلتـ
ـەن چورۇقنـ
ـان بىلـ
ـاۋۇت قاغـ
ـپ ،قوشـ
كېلىـ
ئۇيغــۇر خانلىقــى ئۈزۈل-كېســىل مۇنقــەرز بولــدى.

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ مۇنقــەرز بولۇشــى ۋە غەربكە
يۈ ر ۈ ش
ـۇرالر
ـن ،ئۇيغـ
ـن كېيىـ
ـەرز بولغاندىـ
ـق مۇنقـ
ـۇر خانلىـ
ـۇن ئۇيغـ
ئورخـ
ئــۈچ يۆنىلىــش بويىچــە يــۈرۈش قىلــدى .بىــر قىســىمالر نۇرغــۇن
جايالرنــى ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ئــۆز ئۇرۇقلىرىدىــن بولغــان قارلۇقالرنىــڭ
يايالقلىرىغــا كۆچــۈپ كەلــدى ،كېيىنكــى چاغــاردا قارلــۇق ،ياغمــا
قاتارلىــق ئۇرۇقــار بىرلىشــىپ قاراخانــار سۇاللىســىنى قــۇردى.
يەنــە بىرقىســمى ئۆگــە تېكىننىــڭ رەھبەرلىكىــدە غەربكــە توختىمــاي
ئىلگىرىلــەپ ،خېشــى كارىدورىدىكــى ھەرقايســى جايالرغــا ئورۇنالشــتى
ـۇ
ـۇردى .گەنجـ
ـى قـ
ـۇر خانلىقىنـ
ـۇ ئۇيغـ
ـى گەنجـ
ـى كۈنلەردىكـ
ۋە كېيىنكـ
ـى
ـۇرالر يەنـ
ـېرىق ئۇيغـ
ـى سـ
ـرى ھازىرقـ
ـى ئەۋالدلىـ
ـڭ كېيىنكـ
ئۇيغۇرلىرىنىـ
يۇغــۇرالردۇر .ئورخــۇن بويلىرىدىــن غەرپكــە كۆچكــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ
يەنــە بىــر قىســمى پانتېكىــن رەھبەرلىكىــدە  15قەبىلــە ئۇيۇشــۇپ
ھازىرقــى تۇرپــان ،جىمىســار ئەتراپىغــا كۆچــۈپ كېيىنكــى ۋاقىتــاردا
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنــى قــۇردى .چېچلىــپ كەتكەنلىــرى ۋە توپتىــن
ئايرىلغانــار ھەرخىــل ســەۋەبلەر بىلــەن تارىختىــن ئۆچتــى.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقنىڭ يىمىرىلىش سەۋەبلىرى:
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى يىمىرىلگەندىــن كېيىــن ئــۈچ لىنىيــە
بويىچــە ئورخــۇن بويلىرىدىــن كۆچتــى  .گەرچــە ئۇالرنــى ماكانلىــرى
ۋەيــران بولــۇپ ،خاقانــى ئۆلتۈرۈلگــەن بولســىمۇ ،بــۇ ئۇيغــۇر
خانلىقىنىــڭ پۈتۈنلــەي يوقالغانلىقىدىــن ،ئۇالرنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش
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ھوقۇقىدىــن پۈتۈنلــەي مەھــرۇم بولغانلىدىــن دېــرەك بەرمەيــدۇ.
چۈنكــى ،كۆچمــەن خەلقلەرنىــڭ دۆلــەت تەشــكىالتلىرى ئۆزلىرىدىــن
كۈچلــۈك دۈشــمەنگە دۇچ كەلگەنــدە ئەلۋەتتــە زور چىقىمالرغــا دۇچ
كېلىــدۇ .ئــۇالر تولــۇق مۇنقــەرز بولــۇپ كېتىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش
ـى
ـرەك ،ياكـ
ـش كېـ
ـۈپ كېتىـ
ـە كۆچـ
ـان يەرگـ
ـپ بارالمايدىغـ
ـۈن ،رەقىـ
ئۈچـ
ئۇالرغــا قوشــۇلۇپ بۇالڭچىلىــق ئۇرۇشــى قىلىــش كېــرەك .ئۇيغــۇرالر
كۆچتــى ،بــۇ خانلىقنىــڭ شــەرقى تەرەپتىــن غەربكــە كۆچۈشــىدىنال
ـىمۇ،
ـەن بولسـ
ـتۇرۇپ كەلگـ
ـىز باسـ
ـزالر تۇيۇقسـ
ـە قىرغىـ
ـارەت .گەرچـ
ئىبـ
خانلىقنىــڭ ھۆكۈمــران ســىنىپلىرىنى تولــۇق يوقىتىۋېتەلمىگــەن ياكــى
بويســۇندۇرالمىغان .قاغاننىــڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىــرى ،بالىلىــرى ،شــات،
ـرول
ـى كونتـ
ـۆز قوۋمىنـ
ـا ئـ
ـۆڭەكلىرى يەنىـ
ـرى ،ئاقسـ
ـرۇق ،تارقانلىـ
بۇيـ
ئەتكــەن ۋە تارىــم ،يارىش(جۇڭغــار) ۋادىلىرىــدا ئۆزىنىــڭ كېيىنكــى
ھاكىمىيەتلىرىنــى قــۇرۇپ چىققــان.

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ كۆچۈشــىدىكى ئاساســلىق
ســەۋەبلەر:
بىرىنچــى :ئورخــۇن خانلىقــى گۈللىنىشــتە باشــلىنىپ،ئاخىرقى
ـەن.
ـى زەيىپلەتكـ
ـىش كۈرىشـ
ـۇق تالىشـ
ـان ھوقـ
ـە چىققـ
ـقۇچىدا ئەۋجىگـ
باسـ
ئىككىنچــى :ئۇيغۇرالرنىــڭ تىبەتلــەر بىلــەن تارىــم ۋادىلىرىنــى
قايتۇرۇۋېلىــش ،خېشــى ۋادىســىنى تالىشىشــتىن ئىبــارەت 10يىللىــق
ئۇزاققــا ســوزۇلغان ئۇرۇشــى خانلىقنــى ھالســىراتقان.
ـى،
ـلەرنىڭ كەسكىنلىشىشـ
ـىدىكى كۈرەشـ
ـەر ئارىسـ
ـى :قەبىلىلـ
ئۈچىنچـ
تەبىقىلەرگــە بۆلۈنۈشــنىڭ تېزلىشىشــى قاتارلىــق ئامىلــار زىددىيەتنــى
ئۆتكۈرلەشــتۈرگەن.
تۆتىنچــى :خانلىــق زېمىنــدا يــۈز بەرگــەن تەبىئىــي ئاپــەت ۋە
ۋابــا كېســىلىنىڭ تارقىلىشــى.
ـپ
ـا ئاجايىـ
ـەۋەبلەر تارىختـ
ـۈك سـ
ـى تۈزلـ
ـدا ،يۇقىرىقـ
ـپ ئېيتقانـ
يىغىـ
ـۇر خانلىقىنىــڭ مۇنقــەرز بولۇشــىنى
ســەلتەنەت ســۈرگەن ئورخــۇن ئۇيغـ
ـان.
ـۈرۈپ چىقارغـ
كەلتـ
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4.4قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى (ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئېلى)
قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئورخــۇن بويلىرىدىكــى ســەلتەنەتى
ئاخىرلىشــىپ ،خانلىــق شــەرقتىن غەربكــە كۆچكەندە،يەنــى مىالدىيــە
-840يىللىــرى ئۆپچۆرىســىدە ،ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ
يولباشــچىلىرىدىن بىــرى بولغــان شــاھزادە پانتېكىــن باشــاپ كەلگــەن
 15قەبىلىنىــڭ بىــر قىســمى ئالدىــن مىڭىپ،بېشــبالىققا يېقىــن جايغــا
توپالنغانىــدى ۋە باســمىل قاتارلىــق قەبىلىلــەر بىلــەن قوشــۇلغان.
ئارىدىــن ئــۇزاق ئۆتمــەي بــۇ بىــر تۈركــۈم كىشــىلەر ئاگنى(ھازىرقــى
قــارا شــەھەر)گە كىرىــپ ،پانتېكىــن ئۆزىنــى يابغــۇ دەپ جاكارلىــدى.
ـى ئەتراپىدىكى
ـدا تېغـ
ـى بوغـ
ـەرق تەرەپتىكـ
ـى شـ
ـڭ ئادىمـ
ـڭ  200مىـ
ئۇنىـ
ئوتالقتــا تۇراتتــى .شــۇ چاغــدا گوبىنىــڭ جەنۇبىغــا كەتكــەن ئۇيغــۇر
ـى
ـن ئۆزىنـ
ـان پانتېكىـ
ـى ئۇققـ
ـۇ خەۋەرنـ
ـدۇ .بـ
ـە ئۆلتۈرۈلىـ
ـى ئۈگـ
خاقانـ
خاقــان دەپ جاكاراليــدۇ.
ئەمەلىيەتتــە قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ھەققىــي قۇرغۇچىســى
ـان بۆگۈ
ـىدىن چىققـ
ـڭ ئارىسـ
ـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىـ
ـدا ياشـ
ـبالىق ئەتراپىـ
بېشـ
تېكىندۇر.مىالدى-866يىلــى ،بۆكۈتېكىــن بېشــبالىقتىكى ئەســكەرلىرىنى
ـپ،
ـۇپ قىلىـ
ـق مەغلـ
ـى قاتتىـ
ـاڭ كۇڭرىنـ
ـى شـ
ـەت قوماندانـ
ـاپ ،تىبـ
باشـ
شــىجۇ ،بېشــبالىق ،بۈگــۈر ،چىڭجىــن قاتارلىــق مۇھىــم جايالرنــى
تارتىۋالــدى .مەغلــۇپ بولغــان شــاڭ كۇڭرىنىــڭ بېشــى كېســىلدى.
ـان ھاكىمىيىتى
ـى مەركەز قىلغـ
ـڭ قوچۇنـ
ـارەن ،ئۇيغۇرالرنىـ
ـۇنىڭدىن ئېتىبـ
شـ
بارا-بــارا مۇســتەھكەملەندى .قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ مەركىــزى-
ـەھىرى)ئىدى.
ـۇت قەدىمى شـ
ـى ئىدىقـ
ـەھىرى(ھازىرقى تۇرپاندىكـ
ـۇ شـ
قوچـ

23

مەن ۋە تارىخىم

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دائىرىسى
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ دائىرىســى مەسىلىســىدە ئوخشــاش
بولمىغــان قاراشــار بــار .بــۇ قاراشــارنىڭ مۇھىملىــرى مۇنــداق:
بىرىنچــى ،شــىمالى ســۇڭ سۇاللىســىدە ئۆتكــەن ۋاڭ يەنــدى يازغــان
ـڭ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـا ،ئۇيغـ
ـەن كىتابتـ
ـش» دېگـ
ـە بېرىـ
ـا ئەلچىلىككـ
«قوچۇغـ
ـىدۇ،
ـا تۇتىشـ
ـم ئارىلىغـ
ـەرەب يېرىـ
ـران ۋە ئـ
ـى ئىـ
ـۇب تەرىپـ
ـي جەنـ
غەربىـ
ـپ
ـاۋۇرغىچە يېتىـ
ـىدىكى پېشـ
ـىنىڭ ۋادىسـ
ـدى دەرياسـ
ـى ھىنـ
ـەرب تەرىپـ
غـ
ـۇق
ـى بارچـ
ـى تارىخـ
ـۈەن سۇاللىسـ
ـى« :يـ
ـەن .ئىككىنچـ
ـدۇ ،دېيىلگـ
بارىـ
ـى
ـۇر خانلىقىنىڭ تېررىتورىيەسـ
ـۇ ئۇيغـ
ـى»دا قوچـ
ـن تەرجىمىھالـ
ـارت تېكىـ
ئـ
«شــەرقتە قۇمۇلدىــن باشــلىنىپ،غەربتە تىبەتلەرنىــڭ غەربىــي قىســمى
بىلــەن تۇتىشــىدۇ .شــىمال تەرىپــى ھازىرقــى جىمىســار ئەتراپىدىكــى
جايالرغىچــە بارىــدۇ .جەنــۇب تەرىپــى گەنســۇنىڭ جىيۇچــۈەن رايونــى
بىلــەن تۇتىشــىدۇ» دېيىلگــەن.
ئۈچىنچىســى-XX :ئەســىرنىڭ باشــلىرى تۇرپاندىــن تېپىلغــان
قەدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىــدا يېزىلغــان بىــر پارچــە تارشــا پۈتۈكنىــڭ
ـەرقتە
ـى شـ
ـڭ تېررىتورىيەسـ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
ـمىدا ،قوچـ
ـاۋەت قىسـ
تىـ
دۇنخــۇاڭ (دەشــت ئاتــا) شــاجۇدىن باشــلىنىپ ،غەربتــە نــەۋ بارخــان
ـى
ـى جەنۇبىدىكـ
ـكەنتنىڭ غەربـ
ـىيادىكى تاشـ
ـۇرا ئاسـ
ـى ئوتتـ
ـى ھازىرقـ
يەنـ
چىرچىككىچــە يېتىــپ بارىــدۇ ،دېيىلگــەن.
تۆتىنچىسى،
ـى - X
ـدا بىر كىشـ
ـامانىالر خانلىقىـ
ـان سـ
ـردە قۇرۇلغـ
ماۋەرائۇننەھىـ
ـەن كىتابىنىڭ -12
ـەم دېگـ
ـان ھودۇدۇلئالـ
ـدا يازغـ
ـىرنىڭ  -80يىللىرىـ
ئەسـ
ـن
ـەرقتە قۇمۇلدىـ
ـى شـ
ـڭ تېررىتورىيەسـ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
ـدا ،قوچـ
بابىـ
ـى
ـەرب تەرىپـ
ـىغىچە ،غـ
ـڭالق ۋادىسـ
ـى ئىلى-مىـ
ـىمال تەرىپـ
ـلىنىپ ،شـ
باشـ
تىبەتلەرنىــڭ زېمىنــى بىلــەن تۇتىشــىدۇ دېيىلگــەن .بــۇ قــاراش بىــر
قــەدەر ئىشــەنچلىك .بۇنــى قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق
ـرەك.
ـاراش كېـ
ـرە دەپ قـ
ـرا خاتىـ
ـەدەر توغـ
ـر قـ
ـبەتەن بىـ
ـىگە نىسـ
دائىرىسـ
دېمــەك بــۇ خانلىقنىــڭ تېرتورىيەســى جەنۇبتىــن شــىمالغىچە تۇرپــان،
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ـى
ـەرق تەرىپـ
ـەن ،شـ
ـاپ ئۆتكـ
ـى ئاتـ
ـە ئويمانلىقلىرىنـ
ـم ۋە جۇڭغارىيـ
تارىـ
ـۇ
ـان ،بـ
ـپ بارغـ
ـۇغىچە يېتىـ
ـى ئاقسـ
ـەرب تەرىپـ
ـلىنىپ غـ
ـن باشـ
قۇمۇلدىـ
ـى
ـدى .خانلىقنىڭ چىگراسـ
ـار ئىـ
ـتانلىقالر بـ
ـرە ۋە بوسـ
ـا چۆل-جەزىـ
ئارلىقتـ
ـەرب
ـقا ،غـ
ـن باشـ
ـۇ ئۇيغۇرلىرىدىـ
ـان قوچـ
ـەز قىلغـ
ـى مەركـ
ـدە قوچۇنـ
ئىچىـ
ـدى .
ـار ئىـ
ـرى بـ
ـەن ئۇيغۇرلىـ
ـان كۈسـ
ـەز قىلغـ
ـەننى مەركـ
ـدە كۈسـ
تەرىپىـ
ـە،
ـۇز داۋانغىچـ
ـۇدىكى مـ
ـە ئاقسـ
ـى غەربتـ
ـڭ چېگراسـ
ـەن ئۇيغۇرلىرىنىـ
كۈسـ
ـڭ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
ـۇ قوچـ
ـى .ئـ
ـىغىچە باراتتـ
ـم دەرياسـ
ـا تارىـ
جەنۇبتـ
ـارەت.
ـمىدىنال ئىبـ
ـر قىسـ
ـىنىڭ بىـ
ـي چىگراسـ
غەربىـ
ـى «ئىدىقۇت»بولۇپ،
ـي ھۆكۈمرانـ
ـڭ ئالىـ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
قوچـ
ئۇنىــڭ مەنىســى«خۇدا قــۇت بەرگــەن ،مۇقــەددەس بەخــت ئىگىســى»
دېگەنلىــك بوالتتــى .ئىدىقۇتنىــڭ ھوقۇقــى ۋارىســلىق تۈزۈمىدىكــى
ـى ۋە
ـۇن چىقارغۇچىسـ
ـي قانـ
ـڭ ئالىـ
ـۇت خانلىقىنىـ
ـۇپ ،ئىدىقـ
ـۇق بولـ
ھوقـ
ـدى.
ـى ئىـ
ئىجراچىسـ
ـەن
ـەن بېزەلگـ
ـار بىلـ
ـۇت ئۈنچە-مەرۋايىتـ
ـدە ئىدىقـ
ـرام كۈنلىرىـ
بايـ
ـىغا
ـى .بېشـ
ـن»دا ئولتۇراتتـ
ـت «چىركىـ
ـۇن تەخـ
ـان ئالتـ
ـە قويۇلغـ
مۇنبەرگـ
ـڭ
ـلىرىدا ئۇنىـ
ـەت ئىشـ
ـى ،دۆلـ
ـون كىيەتتـ
ـل تـ
ـتىگە قىزىـ
ـى ،ئۈسـ
خانتاجـ
ئەتراپىــدا نۇرغــۇن ئەكابىر-ئەشــرەپلەر ۋە داقا-دۇمباقچىــار بىللــە
ـى.
بوالتتـ
ئىدىقۇتنىــڭ ئاســتىدا توققــۇز ۋەزىــر ،بــەگ ،ئالتــۇن تــۆرە،
ـى
ـتانە ئەتراپـ
ـەگ ،ئاسـ
ـاۋۇل بـ
ـانغۇن ،ياسـ
ـوڭ سـ
ـەگ ،چـ
ـش بـ
مۇپەتتىـ
ـى
ـەك ،ئاغچـ
ـى ،تامغاچىبـ
ـەر ،نازارەتچـ
ـەن بەگلـ
ـپ بېرىلگـ
ـۇيۇرغال قىلىـ
سـ
(غەزىنىچــى) ،تۇتــۇق ھەمــدە ئۈگــە ،ئولچى(ۋەزىرگــە تــەڭ) ،يارغــۇ
(ئەدلىيــە ئەمەلــدارى) ،يالــۋاچ (ئەلچــى) بوالتتــى ،پايتەخــت قوچــۇ
ئىــدى.
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قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئىگىلىكى
ـق،
ـق ،چارۋىچىلىـ
ـى دېھقانچىلىـ
ـڭ ئىگىلىكـ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
قوچـ
ـڭ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
ـى قوچـ
ـدى .چۈنكـ
ـار ئىـ
ـك قاتارلىقـ
ھۈنەرۋەنچىلىـ
دائىرىســى كــەڭ ،بايلىقــى مــول ،ســۇ مەنبەســى تولــۇق ،ســۇغىرىش
ئىنشــائاتلىرى ئىلغــار ئىــدى.
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىدىــن چىقىدىغــان مەھســۇالتالر ئاساســلىقى
دېھقانچىلىــق مەھســۇالتلىرى ،چارۋىچىلىــق مەھســۇالتلىرى ،ئىقتىســادىي
ـۇالتالر
ـۇالتلىرى ،دورا ماتېرىياللىرى قاتارلىق مەھسـ
ـەر ،كان مەھسـ
زىرائەتلـ
ـا ،قوناق،
ـال ،ئارپـ
ـداي ،شـ
ـۇالتلىرىدىن بۇغـ
ـق مەھسـ
ـدى .دېھقانچىلىـ
ئىـ
پۇرچــاق قاتارلىــق ئاشــلىق زىرائەتلىــرى ۋە كېــۋەز ،ئــۈزۈم ،مېــۋە-
چېــۋە ،كۈنجــۈت قاتارلىــق ئىقتىســادىي زىرائەتلــەر ئىــدى .بۇنىــڭ
ئىچىــدە بۇغــداي بىلــەن قــارا ئاشــلىق گىرەلەشــتۈرۈلۈپ تېرىالتتــى،
ـى
ـڭ پاختىسـ
ـى .قوچۇنىـ
ـى بوالتتـ
ـۇل ئالغىلـ
ـم ھوسـ
ـى قېتىـ
ـا ئىككـ
يىلىغـ
ـا،
ـان ماتـ
ـن توقۇلغـ
ـى .پاختىدىـ
ـت توقۇالتتـ
ـە رەخـ
ـق ئىدى،كۆپىنچـ
داڭلىـ
ســەگەز يۇمشــاق ھــەم چىداملىــق بولــۇپ ،ئۇيغــۇرالر ئۇنــى بــازاردا
ئالماشــتۇراتتى .ســورتلۇق ئۈزۈملەرنــى يېتىشــتۈرۈپ ئالەمــدە داڭــق
ـل-
ـەك ئەقىـ
ـتۇرۇپ يۈكسـ
ـارائىتقا ماسالشـ
ـك شـ
ـدى .يەرلىـ
ـان ئىـ
چىقارغـ
ـپىياتالر مەيدانغا
ـۈك كەشـ
ـزدەك بۈيـ
ـۈپتىدە كارىـ
ـىمۋولى سـ
ـەتنىڭ سـ
پاراسـ
ـدى.
ـەن ئىـ
كەلگـ
ـى
ـا بۇگۈنكـ
ـۇپ تـ
ـائاتى بولـ
ـۇ ئىنشـ
ـەپ سـ
ـل مۇرەككـ
ـز بىرخىـ
كارىـ
دەۋردىمــۇ ئــۆز قىممىتىنــى يوقاتمىــدى .كارىزالرنىــڭ قېزىلىشــى
تۇرپــان قومــۇل ئويمانلىقىنــى يەل-يىمىــش ۋە تەك-ئــۈزۈم ماكانىغــا
ئايالندۇرغــان .كارىــزالر قومۇلدىــن كۇچاغــا قــەدەر قېزىلغــان بولــۇپ
باغۋەنچىلىــك ۋە دىھقانچىلىقنىــڭ تەرەققىياتىغــا تۈرۈتكــە بولغــان.
ـي قىلغان
ـن تەرەققىـ
ـى ئىنتايىـ
ـڭ چارۋىچىلىقـ
ـۇر خانلىقىنىـ
ـۇ ئۇيغـ
قوچـ
ـات ،كاال ،تۆگە،
ـا ئـ
ـدى .خانلىقتـ
ـەن ئىـ
ـىز كۆپەيگـ
ـانى مىسلسـ
ـۇپ ،سـ
بولـ
ئېشــەك ،ئۆچكىلــەر بېقىالتتــى .ئــات كۆپىنچــە قاتنــاش ئىشــلىرىدا،
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ـلىتىلەتتى.
ـەردە ئىشـ
ـلىقى جەڭلـ
ـېتىقتا ،ئاساسـ
سودا-سـ
خانلىقنىــڭ زېمىنــدا كان بايلىقــى مــول بولۇپ،ئەينــى زامانــدا
تۆمــۈر رۇدىســى ،قىزىــل تــۇز ،نۆشــۈدۈرنى بايقىيالىغــان ۋە كــەڭ
قولالنغــان.
خانلىــق زېمىنــدا قــول ســانائەت بۇرۇنقىغــا قارىغانــدا تېخىمــۇ
راۋاجالنغــان بولــۇپ ،كان قېزىــش ،مېتــال تــاۋالش تېخنىكىســىمۇ
يۇقىــرى ســەۋىيەگە يەتكەنىــدى.
دېھقانچىلىــق ،چارۋىچىلىــق ،كانچىلىــق ،قــول ســانائەتنىڭ
تەرەققىياتــى قوچــۇ خانلىقىنىــڭ ســودا ئىشــلىرىنىڭ راۋاجلىنىشــىنى
ئىلگىــرى ســۈردى.
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى شــەرق بىلــەن غەربنىــڭ مەدەنىيــەت
ئالمىشــىدىغان يــول ئۈســتىگە جايالشــقان بولغاچقــا ،ئۇيغــۇرالر بــۇ
تۈگۈننــى كونتــرول قىلىــپ ،مەدەنىيــەت تۇغىنــى كۆتــۈرۈپ ماڭــدى.
تارىخىــي ھۆججەتلــەر ،كىالسســىك ئەدەبىيــات ،دىنىــي كىتابالر،قېزىــپ
چىقىرىلغــان مەدەنىــي يادىكارلىقــار بىزگــە قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى
دەۋرىدىكــى ئۇيغــۇر مىللىــي مەدەنىيىتىنىــڭ گۈللەنگــەن مەنزىرىســىنى
نامايــان قىلىــپ بــەردى.

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا دىنالر
قوچــۇ دەۋرىــدە خانلىــق زېمىنــدا بــۇددا دىنــى ،مانــى دىنــى،
ـى قاتارلىق
ـتېر دىنـ
ـى ،زوروئاسـ
ـامان دىنـ
ـقا ،شـ
ـن باشـ
ـتورىيان دىنىدىـ
نېسـ
باشــقا ئىپتىدائىــي دىنالرمــۇ تــەڭ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان ئىــدى.
ـلىدى.
ـكە باشـ
ـۇ كىرىشـ
ـام دىنىمـ
ـدە ئىسـ
ـى مەزگىللىرىـ
ـڭ كېيىنكـ
خانلىقنىـ
قوچــۇ ئۇيغۇرلىــرى بــۇددا دىنىغــا ئېتىقــاد قىلغــان .مەھمــۇت
ـەددىي
ـى ،ئۇالر ئەشـ
ـڭ نامـ
ـر ئەلنىـ
ـۇر بىـ
ـەتكەن «ئۇيغـ
ـىغەرىي كۆرسـ
كاشـ
كاپىرالردۇر»دېگىنــى دەل قوچــۇ ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى باشــقۇرۇپ،
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ســەلتەنەت قوچۇۋاتقــان ئىســام دىنىغــا كىرمىگــەن ئۇيغۇرالرنــى
كۆرســىتىدۇ .قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىــدا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر دىنغــا
ئىخــاس بىلــەن ئېتىقــاد قىلىــش جەريانىــدا ،بۇددىــزم ئىدىيىســى ۋە
ـڭ ئىدىيە
ـي خانلىقنىـ
ـۇددا دىنىـ
ـدى .بـ
ـۇل قىلـ
ـەنئىتىنىمۇ قوبـ
ـزم سـ
بۇددىـ
ـۇن
ـت نۇرغـ
ـا ئائىـ
ـى .بۇددىغـ
ـدا تۇراتتـ
ـران ئورۇنـ
ـىدا ھۆكۈمـ
سىستېمىسـ
دىنىــي كىتابــار تەرجىمــە قىلىنــدى ،بەزىلىرىنــى ئۇيغــۇرالر ئۆزلىــرى
ـھۇردۇر .بۈگۈنىمىزدە
ـەڭ مەشـ
ـۇن يارۇق»ئـ
ـڭ ئىچىدە«ئالتـ
ـازدى .بۇنىـ
يـ
بۇالرنىــڭ شــاھىتلىرى ســۈپىتىدە ســەلتەنەتلىك بــۇددا مىــڭ ئۆيلىــرى،
ئىبادەتخانىــار شــۇ دەۋرنىــڭ تىرىــك ھۆججىتــى ســۈپتىدە كۇچــادا،
تۇرپانــدا ،قەشــقەردە ئۆزىگــە يۈكســەك بىــر ســەلتەنەتنى يوشــۇرۇپ
ياتماقتــا.

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا يېزىق
قوچــۇ دەۋرىــدە ئۇيغــۇرالر دەســلەپ تــۈرك يېزىقىنــى ،كېيىــن
ســوغدى يېزىقىنــى قوللىنىــپ ئــۆز تىلىنــى خاتىرىلىگــەن .بــۇ يېزىــق
قەدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقــى دەپ ئاتالــدى .ئالىــم مەھمــۇت كاشــغەرىي
ـپ
ـە يېتىـ
ـۈپتىدە بىزگـ
ـى سـ
ـڭ ھۆججىتـ
ـۈرك ھاياتىنىـ
ـۈل تـ
ـان پۈتكـ
يازغـ
كەلگەن«تۈركــى تىلــار دىۋانــى»دا« :ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلــى ســاپ
ـىتىلگەن 24
ـمىدا كۆرسـ
ـاش قىسـ
ـڭ بـ
ـۇرالر كىتابنىـ
ـدۇر ،ئۇيغـ
ـۈرك تىلىـ
تـ
ھەرپلىــك تــۈرك يېزىقىنــى قوللىنىــدۇ .كىتــاب ،خەت-چەكلىرىنــى شــۇ
ـۈرك يۇرتلىرىدا
ـە تـ
ـان ھەممـ
ـە بولغـ
ـقەردىن چىنغىچـ
ـدۇ ،قەشـ
ـا يازىـ
يېزىقتـ
ـە
ـرى ئەنـ
ـق ۋە خەت-ئاالقىلىـ
ـۇلتانالرنىڭ يارلىـ
ـەن سـ
ـار بىلـ
ـە خاقانـ
بارچـ
شــۇ يېزىقتــا يېزىلىــدۇ» دەپ كۆرســەتكەن .بــۇ يېزىقنىــڭ ئىشــلىتىش
دائىرىســى ئىنتايىــن كــەڭ .بــۇ يېزىــق بــۇددا كىتابلىرىنــى تەرجىمــە
قىلىشــتا قوللىنىلىپــا قالمــاي ،مانــى دىنــى ،نېســتورىيان دىنــى ۋە
ـى
ـتورىيان دىنـ
ـى ،نېسـ
ـى دىنـ
ـڭ مانـ
ـاد قىلىدىغانالرنىـ
ـا ئېتىقـ
ـام دىنىغـ
ئىسـ
ـە،
ـە ،تىالۋەتنامـ
ـى ،توختامنامـ
ـىك كىتابلىرىنـ
ـڭ كىالسسـ
ـام دىنىنىـ
ۋە ئىسـ
ـلىرىدا
ـش ،يېزش،پۈتۈش ئىشـ
ـە قىلىـ
ـى تەرجىمـ
ـىئىر-نەزمە ،ھېكايىلەرنـ
شـ
كــەڭ قوللىنىلغــان .خــان ئوردىســى ۋە خەلــق ئىچىــدە بــۇ يېزىقنــى
ـە ،ھۆججەتلەر
ـان .توختامنامـ
ـۈپتىدە قولالنغـ
ـى سـ
ـش قورالـ
ـە ئاالقىلىشـ
يەنـ

28

مەن ۋە تارىخىم
مۇشــۇ يېزىقتــا پۈتۈلگــەن .بۇنىــڭ مەشــھۇرلىرىدىن« ،ئالتــۇن
يارۇق»«مايتــرى ســىمىت»«ئوغۇزنامە»«قۇتادغۇ بىلىــك» قاتارلىقــار
ـڭ
ـدە تىجارەتنىـ
ـى مەزگىلىـ
ـۇر خانلىقـ
ـۇ ئۇيغـ
ـقا قوچـ
ـن باشـ
ـار .ئۇندىـ
بـ
ۋە شــۇنىڭغا مــاس قانۇنچىلىقنىــڭ گۈللەنگەنلىكــى شــۇ دەۋرىدىــن
قالغــان نەچچــە ئــون مىــڭ پارچىدىــن ئارتــۇق توختامــدا كۆرۈلىــدۇ.
ـلىرىدا
ـەپ داۋا ئىشـ
ـەق تەلـ
ـڭ ھـ
ـاق ئۇيغۇرالرنىـ
ـا قارىسـ
ـۇ توختامالرغـ
بـ
ـدۇ.
ـى بىلىنىـ
ـۇزۇپ چىققانلىقـ
ـى تۇرغـ
ـە سېستىمىسـ
ـر ئەدلىيـ
ـەل بىـ
مۇكەممـ
ـا مەدەنىيىتىگە
ـڭ دۇنيـ
ـدە ئۇيغۇرالرنىـ
ـۇر خانلىقى دەۋرىـ
ـۇ ئۇيغـ
قوچـ
ـا
ـك يېزىققـ
ـىنى ھەرپلىـ
ـە تېخنىكىسـ
ـى مەتبەئـ
ـوڭ تۆھپىسـ
ـەڭ چـ
ـقان ئـ
قوشـ
ماسالشــتۇرۇپ دۇنياغــا ھەدىيــە قىلغانلىقىــدۇر .بــۇ دۇنيــا مەدەنىيــەت
تارىخىــدا بىــر يېڭــى بەتنىــڭ ئېچىلغانلىقىدىــن بىشــارەت بېرىدىغــان
ـدۇر.
يېڭىلىقـ
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى  -840يىلىدىــن -1321يىلىغىچــە داۋام
قىلــدى .قــارا بايــراق ئىشــلەتتى.
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5.5قاراخانالر خانلىقى
ـە
ـۇرالر غەربكـ
ـۇپ ،ئۇيغـ
ـەرز بولـ
ـى مۇنقـ
ـۇر خانلىقـ
ـۇن ئۇيغـ
ئورخـ
ـك
ـر قۇدرەتلىـ
ـە بىـ
ـن -1212يىللىرىغىچـ
ـادى -840يىلىدىـ
ـۈپ ،مىـ
كۆچـ
ـۈم
ـل ھۆكـ
ـق 372يىـ
ـۇ خانلىـ
ـان .بـ
ـى قۇرغـ
ـار خانلىقىنـ
خاقانلىق-قاراخانـ
ـھۇر خاندانلىقتۇر.
ـر مەشـ
ـە بىـ
ـان يەنـ
ـۇرالر قۇرغـ
ـۇپ ،ئۇيغـ
ـۈرگەن بولـ
سـ
ـقان
ـەلتەنىتى ئاياغالشـ
ـۇن بويىدىكى سـ
ـرى ئورخـ
ـادى -840يىللىـ
مىـ
ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر قىســمى ئۆتۈكەندىــن يەتتــە ســۇ رايونىغــا كېلىــپ
ـن بولغان
ـڭ قەبىلىلىرىدىـ
ـلى ئۇيغۇرالرنىـ
ـى ئەسـ
ـۇ يەردىكـ
ـىپ ،بـ
ئورۇنلىشـ
ـكىللەپ،يېڭى
ـا تەشـ
ـۇلۇپ ،ئۇالرنى قايتـ
ـەن قوشـ
ـار بىلـ
ـار ،ياغمىـ
قارلۇقـ
خانلىق-قاراخانــار خانلىقىنــى بەرپــا قىلغــان .ئۇالرنىــڭ تۇنجــى
ـاغۇننى
ـارا باالسـ
ـلەپ قـ
ـار دەسـ
ـۆل قادىرخاندۇر.قاراخانـ
ـە كـ
ـى بىلگـ
خاقانـ
مەركــەز قىلىــپ ھاكىمىيــەت تىكلىگــەن .كېيىــن ،ئوغۇلچــاق دەۋرىــدە
ـەردە
ـۇن تارىخنامىلـ
ـۇاللە نۇرغـ
ـۇ سـ
ـەن .بـ
ـقەرگە يۆتكىگـ
ـى قەشـ
پايتەختنـ
ئوخشــاش بولمىغــان نامــاردا ئاتالغان.مەســىلەن:قاراخانالر خانلىقــى،
ئىلىكخــان خانلىقــى ،قاغــان خانلىقــى ،خاقانىيــە خانلىقــى ،ئاپراســىياپ
ـۆپ
ـى كـ
ـڭ نامـ
ـۇ خانلىقنىـ
ـار .بـ
ـى قاتارلىقـ
ـان خانلىقـ
ـى ،تابغاچخـ
خانلىقـ
يىللىــق ئەمەلىيەتتىــن كېيىــن چەتئەللــەردە بىرلىككــە كېلىــپ ،ئىلىــم
ـەن
ـارا دېگـ
ـدى .قـ
ـان بولـ
ـى دەپ ئاتىلىدىغـ
ـار خانلىقـ
ـىدە قاراخانـ
ساھەسـ
ســۆز قەدىمــى ۋە ھازىرقــى ئۇيغــۇر تىلىــدا نوقــۇل قــارا دېگــەن
ـۇڭا
ـدۇ ،شـ
ـى بېرىـ
ـەن مەنىلەرنـ
ـۇغ دېگـ
ـۈك ،ئۇلـ
ـەس .بۈيـ
ـا ئەمـ
رەڭنىـ
قاراخانالرنىــڭ خانلىــرى ئۆزىنــى قاراخــان دەپ ئاتىغــان .مەســىلەن:
ـارا
ـوردۇ ،قـ
ـارا ئـ
ـاغۇننى ،قـ
ـان باالسـ
ـت قىلغـ
ـلەپ پايتەخـ
ـار دەسـ
قاراخانـ
ـدەك.
ـار دەپ ئاتىغان...دېگەنـ
ـى قاراخانـ
ـان ،ئۆزىنـ
ـاغۇن دەپ ئاتىغـ
باالسـ
قاراخانــار خانلىقــى ســاتۇق بۇغــرا قاراخاندىــن كېيىــن ئىســام
دىنىنــى دۆلــەت دىنــى قىلغــان .ئۇيغۇرالرنىــڭ ســۇلتان ســۇتۇق
بۇغراخاننىــڭ باشــچىلىقىدا ئىســام دىننــى  -944يىلىــدا قوبــۇل
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قىلىشــى ئۇيغۇرالرنىــڭ مەنىــۋى ھاياتىــدا يېڭــى بۇرۇلــۇش ئېلىــپ
ـۇرا
ـل ئوتتـ
ـان مەزگىـ
ـق قىلغـ
ـى ھۆكۈمرانلىـ
ـار سۇاللىسـ
ـدى .قاراخانـ
كەلـ
ئاســىيانىڭ ئىجتىمائىــي ،ئىقتىســادىى تۈزۈلمىســىدە زور ئۆزگىرىشــلەر
يــۈز بەرگــەن دەۋر بولــۇپ ،بــۇ دەۋردە ئۇيغــۇرالر ۋە بــەزى تۈركىــي
ـقان دېھقانچىلىق
ـىدىن ئولتۇراقالشـ
ـەر كۆچمەنلىك تۇرمۇشـ
ـەن قەبىلىلـ
كۆچمـ
تۇرمۇشــىغا قــەدەم قويۇشــقا باشــلىغان ھــەم بــۇ ئۆتكۈنچــى دەۋرنــى
تاماملىغــان ئىــدى .ئۆتكۈنچــى دەۋرنىــڭ تاماملىنىشــىغا ئەگىشــىپ،
ـۈك ئورنىتىلدى.
ـدا ئومۇمىيۈزلـ
ـىيا رايونىـ
ـۇرا ئاسـ
ـۈزۈم ئوتتـ
ـق تـ
فېئوداللىـ
قاراخانــار خانلىقــى قولالنغــان تــۈزۈم پۈتكــۈل ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ
ئىجتىمائىــي ،ئىقتىســادىي تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــتە مۇئەييــەن
رول ئوينىــدى.

قاراخانالر خانلىقى دەۋرىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلەر
قاراخانــار خانلىقــى مەزگىلىــدە چارۋىچىلىــق ،دېھقانچىلىــق،
ـانائەتنىڭ
ـىز گۈللەنگەن .سودا-سـ
ـودا مىسلسـ
ـك ۋە سـ
قول-ھۈنەرۋەنچىلىـ
تەرەققىــي قىلىشــىغا ئەگىشــىپ بىــر تۈركــۈم يېڭــى شــەھەرلەر بەرپــا
قېلىنــدى .بولۇپمــۇ يەتتــە ســۇ رايونىــدا بىناكارلىــق زور دەرىجىــدە
ـر
ـەھەرلىرىدە بىـ
ـقەر شـ
ـەمەرقەنت ۋە قەشـ
ـارا ،سـ
ـپ ،بۇخـ
ـي قىلىـ
تەرەققىـ
تۈركــۈم ھەيۋەتلىــك بىنــاالر ســېلىندى ،ئۇنىــڭ بەزىلىــرى قاراخانــار
سۇاللىســىنىڭ ســەلتەنىتىنى نامايــان قىلىــپ ،ھازىرغــا قــەدەر مەۋجــۇت
بولــۇپ تۇرماقتــا.
قاراخانــار دەۋرىــدە كۆپلىگــەن تۈركىــي كۆچمــەن چارۋىچــى
ـك مىللەتلىرى
ـىيا يەرلىـ
ـۇرا ئاسـ
ـەن ئوتتـ
ـى بىلـ
ـڭ ئولتۇراقلىشىشـ
خەلقلەرنىـ
ئۇيغۇرالشــماقتا ئىــدى .قاراخانــار دۆلــەت دىنىنــى ئىســام دىنــى
قىلغانلىقتىــن ،كــەڭ كۆچمــەن چارۋىچــى خەلقلەرمــۇ دىنــى جەھەتتىــن
ـي قىلىپ ،بىرخىل
ـدە تەرەققىـ
ـۇ زور دەرىجىـ
ـتى ،پەن-مەدەنىيەتمـ
ئىسالمالشـ
ـۇ خانلىقتا
ـەكىللەندى .بـ
ـى شـ
ـام مەدەنىيىتـ
ـەت ئۇيغۇر-ئىسـ
ـى مەدەنىيـ
يېڭـ
ـە
ـىگە ئىگـ
ـەت ئەنئەنىسـ
ـى مەدەنىيـ
ـابالنغان قەدىمـ
ـەت ھېسـ
ـران مىللـ
ھۆكۈمـ
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ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى بــۇ يېڭــى مەدەنىيەتنىــڭ يادروســى بولــدى .بــۇ
ـار
ـي تىلـ
ـىغەرىنىڭ «تۈركىـ
ـەر-مەھمۇد كاشـ
ـت ئەسـ
ـى گىگانـ
دەۋردە ئىككـ
دىۋانى»بىلــەن يۈســۈف خــاس ھاجىپنىــڭ «قۇتادغۇبىلىك»بارلىققــا
كېلىــپ ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي تىللىــق مىللەتلەرنىــڭ بۈگۈنكــى
ـەردى .ئەخمەت
ـپ بـ
ـاس يارتىـ
ـا ئاسـ
ـۈن پۇختـ
ـى ئۈچـ
رەڭگارەڭ مەدەنىيىتـ
ـۇل
ـڭ «ئەتەبەتـ
ـەت يۈكنەكىنىـ
ـەت» ،ئەخمـ
ـى ھىكمـ
ـەۋىينىڭ «دىۋانـ
يەسـ
ھەقايىــق» دېگــەن ئاســەرلىرى مەيدانغــا كەلــدى .قاراخانــار دۆلىتــى
ۋاقتىــدا «قۇرئانــى كەرىــم» ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان .خانلىــق
ـى
ـەڭ قەدىمكـ
ـى ئـ
ـاش دۇنيادىكـ
ـىگە ئوخشـ
ـاچىيە مەدرىسـ
ـە ۋە سـ
مەدرىسـ
ـپ
ـى قىلىـ
ـەت دىنـ
ـامنى دۆلـ
ـار ئىسـ
ـان .قاراخانـ
ـەر قۇرۇلغـ
ـى مەكتەپلـ
ئالـ
ـان،
ـى بولغـ
ـەت تىلـ
ـى دۆلـ
ـۇر تىلـ
ـلەتكەن ،ئۇيغـ
ـق ئىشـ
ـە يېزىـ
ئۇيغۇرچـ
ـدى.
ـان ئىـ
ـا قىلغـ
ـام مائارىپــى بەرپـ
ـە ئىسـ
ئۇيغۇرچـ

قاراخانالرنىڭ سىياسىيي ۋە ئىقتىسادىي تۈزۈمى
قاراخانالرنىــڭ سىياســىي تۈزۈمــى ۋە ئىقتىســادىي تۈزۈمــى
ـي تىللىق
ـق تۈركىـ
ـۇز قاتارلىـ
ـۇق ،ئوغـ
ـا ،قارلـ
ـۇر ،ياغمـ
ـى ئۇيغـ
ئىلگىرىكـ
مىللەتلەرنىــڭ ئەنئەنىســىگە كــۆپ تەرەپلىمــە ۋارىســلىق قىلغانىــدى.
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ئىســام دۆلەتلىرىنىــڭ ،بولۇپمۇتاجىــكالرۋە
تــۈرك قەبىلىلەرنــى تەســەررۇپ قىلغــان ســامانىيالرنىڭ ئىجتىمائىــي
ـان
ـوش خـ
ـار «قـ
ـلەپ قاراخانـ
ـىرىگىمۇ ئۇچرىغانىدى.دەسـ
ـڭ تەسـ
تۈزۈمىنىـ
ـوڭ
ـان .چـ
ـى قولالنغـ
ـان تۈزۈمىنـ
ـان ۋە ئىلىكخـ
ـوڭ قاغـ
ـى چـ
تۈزۈمى»يەنـ
قاغان«ئارســانخان»دەپ ئاتىلىــپ ،باالســاغۇندا تۇرغــان .مۇئاۋىــن
ـىنىڭ نامىنى
ـۇم شەخسـ
ـان مەلـ
ـى قادىرخـ
ـۇ يەردىكـ
ـان»( ،بـ
قاغان«قادىرخـ
ئەمــەس ،بەلكــى قەيسەر،كەســكىن دېگــەن ســۈپەتنى بىلدۈرىــدۇ) دەپ
ـقەرگە يۆتكەلگەن.كېيىنكى
ـن قەشـ
ـۇرۇپ ،كېيىـ
ـتا تـ
ـپ ،ئاۋۋال تاالسـ
ئاتىلىـ
چاغــاردا قاراخانالرنىــڭ ئالــي ھۆكۈمــران گۇرۇھــى يەنە«بۇغراخــان»
ـۇ
ـق ئۈنۋانالرنىمـ
ـان» قاتارلىـ
ـان»« ،ئىلىكخـ
ـاچ خـ
ـان»« ،تابغـ
«قاراخـ
قولالنغــان .پۈتكــۈل قاراخانــار تارىخىــدا چــوڭ قاغانــار بەزىــدە
«ئارســانخان»« ،ئارســىالن قاراخــان» ياكــى «بۇغراخــان» دېگــەن
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نامــار بىلــەن ئاتالغــان.

قاراخانالرنىڭ دۆلەت باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى
ـىنى
ـقۇرۇش تۈزۈلمىسـ
ـتېمىلىق دۆلەت باشـ
ـەدەر سىسـ
ـار بىرقـ
قاراخانـ
ئورناتقانىــدى .قاغاننىــڭ ئاســتىدا :تېكىــن ،ئېركىــن ،ســانغۇن،
ئىنانچبــەگ قاتارلىــق مەرتىــۋە دەرىجىلــەر بــار ئىــدى .يەنە«ئالــپ
تېكىــن» «،تــوڭا تېكىن»«،بــۆرە تېكىــن»« ،ياغــان تېكىــن»،
«چاغىــر تېكىــن»« ،توغــرۇل تېكىــن»« ،باھادىــر»« ،قازىرخــان»،
«قىلىچخــان»« ،بىلگــە خاقــان» دېگەنــدەك تۈرلــۈك پەخرىــي
ـى
ـى ئىلگىرىكـ
ـڭ ئورنـ
ـۇن»« ،خانىش»الرنىـ
ـار ئىدى«.خاتـ
ـار بـ
ئۇنۋانـ
ھاكىميەتلەردىكىــدەك ئۇنــداق گەۋدىلىــك ئەمەســتى« .تۈركىــي تىلــار
دىۋانى»دىكــى خاتىرىلەرگــە قارىغانــدا قاراخانــاردا قاغــان ۋە مۇئاۋىــن
قاغاندىــن باشــقا مەركــەز ۋە جايــاردا يەنــە مۇنــداق ئەمەلدارالرمــۇ
بولغــان:
«يۇغــۇرۇش» (بــاش ۋەزىــر)« ،تايانغــۇ» ياكــى «ھاجىــپ»
(يارلىــق يەتكۈزگۈچــى ۋەزىــر)« ،ئــوردا باشــى» (ئــوردا ۋەزىــرى)،
«ســۇ باشــى» ياكــى «ســانغۇن» (بــاش قومانــدان ياكــى
ئەمىرلەشــكەر)« ،ئاغچــى» (مالىيــە ۋەزىــرى)« ،قوۋۇقچىباشــى»
ـپ)،
ـى» (كاتىـ
ـرى)« ،ئىلىمگەر»ياكى«بىتىكچـ
ـزەت ۋەزىـ
ـى مۇھاپىـ
(ئىچكـ
«يابغــۇ»« ،بۇيــرۇق»« ،تارخــان» ياكــى «بــەگ»« ،توقســۇن»
ـۈرگۈچى)،
ـاۋۇش» (تەكشـ
ـدار)« ،چـ
ـي ئەمەلـ
ـك ھەربىـ
ـۇرا دەرىجىلىـ
(ئوتتـ
«تۇيــزۇن» (يېــزا باشــلىقى)« ،چوپــان» (يېــزا باشــلىقىنىڭ
ياردەمچىســى) قاتارلىــق يەرلىــك ئەمەلــدارالر بــار ئىــدى ،خاقاننىــڭ
چەتئەللــەردە تۇرۇشــلۇق ئەلچىســى «يالــۋاچ» دەپ ئاتىالتتــى.

قاراخانالر دەۋرىدىكى ئىجتىمائىي ئىگىلىك
قاراخانــار دەۋرىدىكــى ئىجتىمائىــي ئىگىلىكتــە دېھقانچىلىقنــى
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ئاســاس قىالتتــى .باغۋەنچىلىــك ،پىلىچىلىــك ،ھۈنەرۋەنچىلىــك
ئاجايىــپ تەرەققىــي قىلغانىــدى .قاراخانــار زېمىنىدىكــى قەشــقەر ۋە
بۇخــارا دۇنيانىــڭ مەدەنىيــەت ،تىجــارەت ،مائارىــپ ۋە پۇل-مۇئامىلــە
مەركەزلىرىگــە ئايالنغــان .قاراخانــار دەۋرىــدە يىپــەك يولــى مىسلىســىز
ـەرق
ـپ شـ
ـتە قىلىـ
ـى ۋاسـ
ـۇرالر تىجارەتنـ
ـۇپ ئۇيغـ
ـان بولـ
ـي قىلغـ
تەرەققىـ
بىلــەن غــەرپ مەدەنىيىتىنــى بىــر بىرىگــە باغلىغــان ،ئۇچــۇر ،بىلىــم،
ســەنئەت ۋە مەدەنىيــەت تارقاتقــان .قاراخانالردەۋرىــدە يىپــەك يولىنــى
بويــاپ تۇنجــى پوچتاخانــا ،شــىپاخانا ،كارۋان ســارايالر قۇرۇلغــان.

قاراخانالرنىڭ بۆلۈنىشى ۋە زاۋاللىقى
ـى
ـان دەۋرىنـ
ـۇپ قادىرخـ
ـەن يۇسـ
ـەڭ كۈچلەنگـ
ـى ئـ
ـار دۆلىتـ
قاراخانـ
باشــتىن كەچۈرگەندىــن كېيىــن -1042يىلــى غەرىبــى قاراخانــار ۋە
ـى
ـار دۆلىتـ
ـەرقى قاراخانـ
ـدى .شـ
ـە بۆلۈنـ
ـار دەپ ئىككىگـ
ـەرقى قاراخانـ
شـ
باالســاغۇننى يازلىــق پايتەخــت ،قەشــقەرنى قىشــلىق پايتەخــت قىلســا،
غەربــى قاراخانــار ئۆزكەنتنــى پايتەخــت قىلــدى .غەربــى قاراخانالرنــى
خارەزىــم شــاھالر-1212يىلى يوقاتســا ،شــەرقى قاراخانــار خانلىقــى
-1211يىلــى قــارا ختايالرنىــڭ قولىــدا خــاراپ بولغــان.
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6.6قارا قىتانالر ،موڭغۇلالر ۋە ئۇيغۇرالر
قارا قىتانالر ۋە ئۇيغۇرالر
قــارا قىتــان خانلىقى(بــۇ خانلىــق خىتايچــە مەنبەلــەردە غەربــى
ليــاۋ دەپ ئاتالغــان .ئۇيغــۇر ،ئــەرەب ،پارىــس مەنبەلىرىــدە قــارا
ـان
ـار قۇرغـ
ـەت قىتانـ
ـى مىللـ
ـدۇ) قەدىمـ
ـان دەپ ئاتىلىـ
ـارا قىتـ
ـاي ،قـ
خىتـ
ـې
ـى لىياۋخـ
ـى مانجۇرىيەدىكـ
ـلىدە قەدىمكـ
ـار ئەسـ
ـەت .قىتانـ
ـر ھاكىمىيـ
بىـ
ـۇدرەت تېپىپ
ـلىرىدا قـ
ـىرنىڭ باشـ
ـايتتى-X .ئەسـ
ـىدا ياشـ
ـى ۋادىسـ
دەرياسـ
ـە ۋە
ـدا مانجۇرىيـ
ـىرنىڭ ئوتتۇرلىرىـ
ـتۈردى-X .ئەسـ
ـى بىرلەشـ
قەبىلىلىرىنـ
ـۇردى.
ـەت قـ
ـدا ھاكىمىيـ
ـى ئەتراپلىرىـ
ـۇل داالسـ
ـي ،موڭغـ
ـى ،خېبىـ
سەنشـ
قىتانــار ھاكىمىيىتــى ئىككــى ئەســىردىن كۆپــرەك داۋامالشــتى .كېيىــن
ـى پايتەختىنى
ـە -1122يىلـ
ـىپ ،مىالدىيـ
ـدا زەئىپلىشـ
ـڭ ھۇجۇمىـ
جۇرجىتالرنىـ
جۇرجىتالرغــا تارتقــۇزۇپ قويــۇپ ،ليــاۋ سۇاللىســى زاۋال تاپتــى.
-1124يىلــى ،ليــاۋ سۇاللىســىنىڭ خــان جەمەتىدىــن يوللىــغ
ـەلمەي ،ئۆزىنىڭ
ـەن كېلشـ
ـى بىلـ
ـزۇ خانـ
ـىنىڭ تىيەنـ
ـاۋ سۇاللىسـ
ـىن ليـ
تاشـ
ـان دەپ
ـى خاقـ
ـۈپ ،ئۆزىنـ
ـە كۆچـ
ـاپ غەربكـ
ـى باشـ
ـىم ئادەملىرىنـ
بىرقىسـ
جاكارلىــدى-1130 .يىلــى ،يوللىــغ تاشــىن قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى
ـىنىڭ
ـۇ دەرياسـ
ـى ئامـ
ـدى-1132 .يىلـ
ـاراپ ئىلگىرىلىـ
ـە قـ
ـق غەربكـ
ئارقىلىـ
ئوتتــۇرا ۋە تۆۋەنكــى ئېقىنىغــا يېتىــپ بېرىپ،شــۇ زاماندىكــى خــارەزم
قاتارلىــق دۆلەتلەرنــى بويســۇندۇردى  ،بۈگۈنكــى ئىرانغــا مەنســۇپ
ـدى.
ـان دەپ ئاتىـ
ـى گۈرخـ
ـۇرۇپ ئۆزىنـ
ـە ئولتـ
ـق تەخىتكـ
ـدا خانلىـ
كىرمانـ
تارىختىكــى قــارا قىتانــار خانلىقــى ئەنــە شــۇ ئىــدى .قــارا
قىتانــار ئىلگىرى-ئاخىــر بولــۇپ  80يىلدىــن ئارتــۇق ھۆكــۈم
ـۇر
ـا ئۇيغـ
ـى يەنىـ
ـۇر خانلىقـ
ـۇ ئۇيغـ
ـدە قوچـ
ـار دەۋرىـ
ـۈردى .قاراقىتانـ
سـ
خانــى ئىــدارە قىلىدىغــان دۆلــەت ئىدى.ئوخشــىمايدىغىنى ھاكىمىيــەت
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قاراقىتانالرنىــڭ باشقۇرۇشــىدا بولــۇپ قــارا قىتانالرغــا تــەۋە ئىــدى،
ئــۇالر بىــر نەپــەر باســقاق تەيىنلــەپ نازارەتچىلىــك قىالتتــى .باشــقا
ـار
ـارا خىتايـ
ـدى .قـ
ـقۇرۇپ كەلگەنىـ
ـۇندا باشـ
ـۇخىل يوسـ
ـۇ شـ
رايونالرنىمـ
شــەرقى قاراخانــار خانلىقىنــى -1211يىلىغــا كەلگەنــدە پۈتۈنلــەي
يــوق قىلغــان .ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكــى شــەرقى ئاســىيادا ياشــايدىغان
ـى.
ـڭ قالدۇقـ
ـۇ تارىخنىـ
ـى مۇشـ
ـاي دەپ ئاتىشـ
ـى خىتـ
ـلۇق مىللەتنـ
نوپۇسـ
خىتــاي دېگــەن بــۇ ســۆز ئۇيغــۇر تىلىدىــن روســچە ،ئۇكرائىنچــە،
ـى بىلدۈرىدىغان
ـى خىتايالرنـ
ـپ بۈگۈنكـ
ـا كىرىـ
ـق تىلالرغـ
ـە قاتارلىـ
گروزىنچـ
بولــدى.

موڭغۇل ئىمپىرىيەسى ۋە ئۇيغۇرالر
موڭغۇلــار -XIIئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىدىــن باشــاپ پەيدىنپــەي
ـى
ـۆز قەبىلىلىرىنـ
ـەت ئـ
ـۇ مىللـ
ـدى .بـ
ـەت ئىـ
ـى مىللـ
ـر يېڭـ
ـەن بىـ
كۈچەيگـ
ـڭ
ـى تەڭرىتېغىنىـ
ـەن ھازىرقـ
ـدى بىلـ
ـن ،ئالـ
ـن كېيىـ
ـە كەلتۈرگەندىـ
بىرلىككـ
ـق
ـى ھۆكۈمرانلىـ
ـان خانلىقـ
ـى ۋە قاراقىتـ
ـىمالىدىكى جايالرنـ
ـى ۋە شـ
جەنۇبـ
قىلغــان جايالرنــى بويســۇندۇردى .چىڭگىزخــان تارىختــا موڭغــۇل
قەبىلىلىرىنــى بىرلىككــە كەلتــۈرۈپ ،ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ھەرقايســى
جايالرنــى بويســۇندۇرغان ۋە زور موڭغــۇل ئىمپېرىيەســىنى قۇرغــان
ـكە
ـاراپ كېڭىيىشـ
ـە قـ
ـان غەربكـ
ـۇرالر چىڭگىزخـ
ـۇر .ئۇيغـ
ـھۇر ئەربابتـ
مەشـ
باشــلىغاندىن كېيىنكــى دەســلەپكى ۋاقىتتىــا موڭغۇلالرغــا بەيئــەت
قىلغانــدى.
قوچــۇ ئۇيغۇرلىــرى موڭغۇلالرنىــڭ بىرلىككــە كەلتــۈرۈش ئىشــىدا
مۇھىــم كــۈچ بولــۇپ ،زور رول ئوينىــدى .ئۇالرنىــڭ قوشــۇنى
جەڭگىۋارلىققــا ئىگــە قوشــۇن بولۇپــا قالمــاي ،ئىنتىزامىمــۇ كۈچلــۈك
ـان ئىدىقۇتنىڭ
ـدى .چىڭگىزخـ
ـە قىلـ
ـتا غەلبـ
ـە ئۇرۇشـ
ـۇڭا ھەممـ
ـدى ،شـ
ئىـ
كۆرســەتكەن تۆھپــە نەتىجىلىرىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ ،يەرلىرىنــى ئــۆز
ئوغۇللىرىغــا ســۇيۇرغال قىلىــپ بەرگەنــدە ،قوچــۇ ئۇيغــۇر ئىدىقۇتىغــا
ـپ
ـق قىلىـ
ـلىي ھۆكۈمرانلىـ
ـىغا ،ئەسـ
ـق قوللىنىشـ
ـى داۋاملىـ
ـۆز ئۇنۋانىنـ
ئـ
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كەلگــەن زېمىنىنــى ســاقالپ قېلىشــقا ،يەنىــا قــارا قوچۇنــى پايتەخــت
ـاچ ئەۋەتىپ
ـە دارغـ
ـۇ يەرگـ
ـار بـ
ـدى .موڭغۇلـ
ـەت قىلغانىـ
ـىغا رۇخسـ
قىلىشـ
ـۇندۇرغان
ـان بويسـ
ـى چىڭگىزخـ
ـڭ مەرتىۋىسـ
ـدى .ئىدىقۇتنىـ
ـازارەت قىلـ
نـ
باشــقا جايالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىرىدىــن كــۆپ يۇقىــرى تۇراتتــى .قوچــۇ
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ھۆكۈمرانــار تەبىقىســىمۇ چىڭگىزخــان بىلــەن سىياســىي
ـىنىڭ كېيىنكى
ـۈەن سۇاللىسـ
ـان ۋە يـ
ـى .چىڭگىزخـ
ـن ئۆتەتتـ
ـە يېقىـ
جەھەتتـ
خانلىرىمــۇ بــۇ مۇناســىۋەتنى ســاقالپ قېلىــش ۋە راۋاجالندۇرۇشــقا
ئىنتايىــن ئەھمىيــەت بــەردى .چىڭگىزخــان ھايــات ۋاقتىدىــا يېقىــن
سىياســىي مۇناســىۋىتىنى قۇدىلىشــىش ئارقىلىــق ســاقالپ قېلىشــنى
ئېنىــق بەلگىلىگەنىــدى .چىڭگىزخــان ئۆزىنىــڭ قىــزى ئالتــۇن بېكەنــى
ئىدىقۇتقــا ياتلىــق قىلىــپ ،ســاداقىتىنى تەقدىرلىمەكچــى بولغــان
ـمىدى.
ـە ئاشـ
ـپ ئەمەلگـ
ـۈپ كېتىـ
ـدۇر ئۆلـ
ـە بالـ
ـۇن بېكـ
ـىمۇ  ،ئالتـ
بولسـ
ـىۋەتنى
ـىي مۇناسـ
ـن سىياسـ
ـپ يېقىـ
ـز بېرىـ
ـا قىـ
ـڭ ئۇيغۇرالرغـ
موڭغۇلالرنىـ
ساقالشــتەك ئەنئەنىســى ئىزچىــل داۋام قىلغــان .مەســىلەن :قوچــۇ
ئىدىقۇتىدىــن نۇرىــن تېكىــن قۇبالينىــڭ ھۇزۇرىغــا ســاالمغا بارغانــدا،
قۇبــاي بۇرھــان بېكە(مەلىكە)نــى ئۇنىڭغــا خوتۇنلۇققــا بەرگــەن.
ـا
ـى ئىدىقۇتقـ
ـى باباچانـ
ـڭ سىڭلىسـ
ـە ئۇنىـ
ـن يەنـ
ـن كېيىـ
ـە ئۆلگەندىـ
بېكـ
ياتلىــق قىلــدى .باباچــا بېكــە ئۆلگەندىــن كېيىــن ،نۇرىــن تېكىــن
ـان.
ـا ئالغـ
ـى خوتۇنلۇققـ
ـزى ئوراجىننـ
ـڭ قىـ
ـى ئاناندانىـ
ـى ۋاڭـ
ـە ئەنشـ
يەنـ
ـۋان
ـدە دىـ
ـىنىڭ مەركىزىـ
ـۇەن سۇاللىسـ
ـۇ يـ
ـڭ ئوغۇللىرىمـ
ـن تېكىننىـ
نۇرىـ
ـق
ـى ،زوراغالىـ
ـۋان مىرزىسـ
ـارا دىـ
ـى ،قـ
ـەت ئەركانـ
ـي دۆلـ
ـرى ،ئالىـ
ۋەزىـ
بېگــى ،دىــۋان پۈتۈكچىســى ،ســول قــول ۋەزىــرى ،ۋەلىئەھدىنىــڭ
ھــەرەم ئىشــلىرى ئەمەلــدارى ،ئــوردا بــاش تەپتىــش بېگــى قاتارلىــق
ۋەزىپىلەرنــى ئۆتــەپ ،يــۇەن سۇاللىســىنىڭ قۇرۇلــۇش ئىشــلىرىغا زور
تۆھپىلەرنــى قوشــقان.
ئۇيغــۇرالر موڭغــۇل ئىمپىرىيەســىدە ئۇســتاز ،مىرزا(كاتىــپ)،
قومانــدان قاتارلىــق رولالرنــى ئوينىغــان- 1204 .يىلىــدا چىڭگىزخــان
ـان
ـىر ئالغـ
ـى ئەسـ
ـۇر تاتاتۇڭانـ
ـان ئۇيغـ
ـى بولغـ
ـڭ پۈتۈكچىسـ
نايمانالرنىـ
ۋە موڭغۇلــار ئۇنىڭدىــن قەدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىنــى ئۈگەنگــەن.
دۇنياغــا ئــەڭ بۈيــۈك ئىمپىرىيــە بولــۇپ تونۇلغــان بــۇ دۆلەتنىــڭ
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ـار ئۇيغۇرچە
ـرۇق پەرمانـ
ـق بۇيـ
ـان ،بارلىـ
ـە بولغـ
ـى ئۇيغۇرچـ
ـەت تىلـ
دۆلـ
ـار،
ـاي خانـ
ـپ چاغاتـ
ـى پارچىلىنىـ
ـۇل ئىمپىرىيەسـ
ـۇرالر موڭغـ
يېزىلغان.ئۇيغـ
ـدارە
ـۈپتىدە ئىـ
ـتازى سـ
ـۇ ئۇسـ
ـا بۆلۈنگەندىمـ
ـوردا ،ئىلخانالرغـ
ـۇن ئـ
ئالتـ
ئىشــلىرىغا يېتەكچىلىــك قىلغــان ،موڭغۇلــار ئۇيغۇرالرنىــڭ يېزىقىنــى
قوبــۇل قىلىــپ ،تــا ھازىرغىچــە ئىشــلىتىپ كەلمەكتــە.
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7.7چاغاتاي خانالردا ئۇيغۇرالشماق
چاغاتاي خانلىقىنىڭ قىسقىچە ئومۇمىي ئەھۋالى
چاغاتــاي خانلىقــى چىڭگىزخاننىــڭ ئىككىنچــى ئوغلــى چاغاتاينىــڭ
ســۇيۇرغاللىقتا تىكلەنگــەن ھاكىمىيەتنــى كۆرســىتىدۇ .بــۇ خانلىــق-
موڭغۇلالرنىــڭ تــۆت چــوڭ خانلىقىنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،باشــتا بــۇ
ـن،
ـدى ،لېكىـ
ـق قىلغانىـ
ـىتە ھۆكۈمرانلىـ
ـۆزى بىۋاسـ
ـاي ئـ
ـا چاغاتـ
خانلىققـ
چاغاتــاي چىڭگىزخاننىــڭ جاســاق قانۇنىغــا ســادىق بولغانلىقتىــن،
ـلىق
ـا قاراشـ
ـوڭ خانغـ
ـى چـ
ـە ئېگىزلىكىدىكـ
ـى موڭغۇلىيـ
ـڭ خانلىقىنـ
ئۆزىنىـ
ـۇل خانلىقىنىڭ
ـى موڭغـ
ـق ھاكىمىيتىنـ
ـپ ،خانلىـ
ـراپ قىلىـ
ـەت دەپ ئېتىـ
دۆلـ
ھاكىمىيىتــى ئىلىكىــدە تۇتــۇپ كەلگەنىــدى ،ئۇنىــڭ ۋارىســلىرى چــوڭ
خــان تەرىپىدىــن تەيىنلىنەتتــى .كېيىــن ئەھــۋال ئۆزگىرىــپ ،چاغاتــاي
ـەن ئۈزەڭگە
ـى بىلـ
ـي خانـ
ـڭ مەركىزىـ
ـرى موڭغۇلالرنىـ
ـڭ بەزىلىـ
ئەۋالدلىرىنىـ
ـەن پۈتۈنلەي
ـى بىلـ
ـي ھۆكۈمىتـ
ـى مەركىزىـ
ـۈەن سۇاللىسـ
ـتۇرۇپ ،يـ
سوقۇشـ
قارشىالشــتى ۋە پۈتۈنلــەي مۇســتەقىل بىــر ھاكىمىيەتكــە ئايالنــدى.
ئادەتتــە دېيىلىۋاتقــان چاغاتــاي خانلىقــى چاغاتــاي ھايــات ۋاقتىدىكــى
چــوڭ خانغــا بويســۇنىدىغان ھاكىمىيەتتىــن باشــقا ،موڭغــۇل مەركىزىــي
ھاكىمىيىتىنىــڭ ئىلكىدىــن پۈتۈنلــەي چىقىــپ كەتكــەن ھاكىمىيەتنىمــۇ
ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى.
مىالدىيــە -1225يىلــى (چىڭگىزخاننىــڭ -20يىلــى) چىڭگىزخــان
ـۇيۇرغال
ـا سـ
ـۆت ئوغلىغـ
ـى تـ
ـىدىكى زېمىنالرنـ
ـق تەۋەسـ
ـۆز ھۆكۈمرانلىـ
ئـ
ـۇ
ـى ئامـ
ـن بۈگۈنكـ
ـان زېمىـ
ـا ئايرىلغـ
ـەردى .چاغاتايغـ
ـۈپ بـ
ـپ بۆلـ
قىلىـ
دەرياســى بىلــەن ســىر دەرياســىنىڭ ئارىلىقــى (ماۋارائۇننەھــر) ،ســىر
دەرياســىنىڭ ئــوڭ قېتــى ،ئىسســىقكۆل ئەتراپــى ،چــۇ دەرياســى
ۋادىســى ،ئىلــى ۋادىســى ،فەرغانــە ،بەدەخشــان يايلىقــى قاتارلىــق
ـدى،
ـدا ئىـ
ـى غۇلجىـ
ـى ھازىرقـ
ـى .پايتەختـ
ـە ئاالتتـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
جايالرنـ
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كېيىــن ئالمالىققــا كۆچۈرگــەن .ئېيتىشــارغا قارىغانــدا ،تەڭرىتاغنىــڭ
جەنۇبىدىكــى كاشىغەر(قەشــقەر) ،ياركەنــت (يەركــەن) ،خوتــەن ،ئاقســۇ
بوســتانلىقلىرىنى چاغاتــاي ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا دوغــات جەمەتىگــە
ئىنئــام قىلغانىكــەن .شــۇڭا ،دوغالتــار تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىنىــڭ ئاتــا
مىــراس ھۆكۈمرانــى بولــۇپ قالغــان-1241 .يىلــى چاغاتــاي 14يىــل
تەختتــە ئولتــۇرۇپ ئۆلــدى-1318 .يىللىــرى كەبــەك پايتەختنــى
ـىدىكى ئاق
ـى ۋادىسـ
ـە ئىلـ
ـۇ ۋەقـ
ـدى ،بـ
ـەمەرقەنتكە يۆتكىـ
ـن سـ
ئالمالىقتىـ
ـاي
ـەن چاغاتـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى ،شـ
ـاپ قويـ
ـىلىقىنى قوزغـ
ـۆڭەكلەرنىڭ قارشـ
سـ
ـى دەپ
ـاي خانلىقـ
ـي چاغاتـ
ـى ۋە غەربىـ
ـاي خانلىقـ
ـەرقىي چاغاتـ
ـى شـ
خانلىقـ
ـت قىلىپ
ـى پايتەخـ
ـىم ئالمالىقنـ
ـەرقىي قىسـ
ـى .شـ
ـۈپ كەتتـ
ـە بۆلۈنـ
ئىككىگـ
ـى
ـقۇردى .غەربـ
ـى باشـ
ـى دائىرىنـ
ـان تەرەپلەردىكـ
ـقەر) ،تۇرپـ
كاشىغەر(قەشـ
ـقۇردى.
ـى باشـ
ـر رايوننـ
ـپ ماۋارائۇننەھـ
ـەز قىلىـ
ـەمەرقەنتنى مەركـ
ـەرەپ سـ
تـ
ـرى ئېلغتاي
ـڭ ئىنىلىـ
ـە ئۇنىـ
ـدى .تەخىتكـ
ـەك ئۆلـ
ـى كەبـ
-1321يىلـ
ـى
ـلىق قىلدى-1331.يىلـ
ـن ۋارىسـ
ـۇر كەينى-كەينىدىـ
ـەت تېمـ
ـەن دۆلـ
بىلـ
تېمــۇر ئۆلۈپ،ئورنىغــا دارمەســېرىن ۋارىســلىق قىلــدى .دارمەســېرىن
ـىدا تۇردى
ـان چېگرىسـ
ـنىڭ خۇراسـ
ـي چاغاتاي ئۇلۇسـ
ـت غەربىـ
ـۇزۇن ۋاقىـ
ئـ
ھــەم بــۇددا دىنىنــى تاشــاپ ،ئىســام دىنىغــا بەيئــەت قىلغانلىقىنــى
ـاي
ـىلەر چاغاتـ
ـاپ ،كشـ
ـن باشـ
ـىنىڭ ئاخىرىدىـ
ـۈەن سۇاللىسـ
ـدى .يـ
جاكارلىـ
خانلىقىنىــڭ شەرقىنى«موغۇلىســتان» دەپ ئاتايدىغــان بولــدى-XIV.
ـى
ـڭ جەنۇبىدىكـ
ـڭ تەڭرىتاغنىـ
ـاي خانلىقىنىـ
ـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا،چاغاتـ
ئەسـ
ـان
ـىدىن بولغـ
ـات قەبىلىسـ
ـلۇق دوغـ
ـدا تۇرۇشـ
ـۇ رايونـ
ـا ئاقسـ
رايونلىرىغـ
ئــاق ســۆڭەكلەر ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــقا باشــلىدى-1348 .يىلــى بــۇ
قەبىلىنىــڭ باشــلىقى بۇالجــى تۇغلــۇق تېمــۇر دېگــەن بىــر يــاش
ئــاق ســۆڭەكنى ئاقســۇدا چاغاتــاي خانلىقىغــا خــان قىلىــپ تىكلىــدى.
تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى موڭغــۇل ھۆكۈمرانلىــرى ھەممىدىــن بــۇرۇن
بــاش ئىگىــپ ،تۇغلــۇق تېمۇرنــى قانۇنلــۇق ۋارىســي دەپ ئېتىــراپ
ـار
ـان رايونـ
ـراپ قىلغـ
ـى ئېتىـ
ـڭ ھۆكۈمرانلىقىنـ
ـۇق تېمۇرنىـ
ـدى .تۇغلـ
قىلـ
تارىختــا شــەرقىي چاغاتــاي خانلىقــى دەپ ئاتالــدى .بــۇ دەۋىــردە
موڭغۇلــار ئومۇمىيۈزلــۈك ئۇيغۇرلۇققــا قــاراپ يۇغۇرلۇشــقا باشــلىدى.
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاساســى مىللــەت گەۋدســى موڭغۇلالرنىــڭ پەرقلىــق
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قەبىلــەر ۋە ئۇرۇقلىرىنــى ئۆزىگــە ســىڭدۈرۈپ بۈگۈنكــى مەنىدىكــى
ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ئىرقــى ئاالھىدىلىكلىرىگــە ئېرىشــتى.
شــەرقىي چاغاتــاي خانلىقــى تۇغلــۇق تۆمــۈر تەخىتكــە
ئولتۇرغاندىــن باشــاپ-1513 ،يىلــى ســۇلتان ســەئىدخاننىڭ يەكەننــى
پايتەخــت قىلىــپ بېكىتىشــنىڭ ئالدىنقــى يىلىغىچــە  166يىــل ھۆكــۈم
ـم
ـەڭ مۇھىـ
ـدا ئـ
ـي تەرەققىياتىـ
ـڭ تارىخىـ
ـۇ دەۋر ئۇيغۇرالرنىـ
ـۈردى .بـ
سـ
ـاي
ـەرقى چاغاتـ
ـۇ دەۋردە ،شـ
ـابلىنىدۇ .بـ
ـۇپ ھېسـ
ـرى بولـ
ـن بىـ
دەۋرلەردىـ
خانلىقىــدا تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىكــى موڭغۇلالرنىــڭ كــۆپ قىســمى
ـا
ـۈپ ئۇيغۇرالرغـ
ـىغا كۆچـ
ـق تۇرمۇشـ
ـن دېھقانچىلىـ
ـەن چارۋىچىلىقتىـ
كۆچمـ
ـۇ
ـىم موڭغۇلالرمـ
ـر قىسـ
ـىمالىدىكى بىـ
ـڭ شـ
ـى .تەڭرىتاغنىـ
ـۇلۇپ كەتتـ
قوشـ
ـاقالپ
ـۇ سـ
ـڭ ئۆرۈپ-ئادەتلىرىنىمـ
ـن موڭغۇلالرنىـ
ـتى-يۇ ،لېكىـ
ئىسالمالشـ
ـى
ـدە تۇنجـ
ـى ئىچىـ
ـاي خانلىقـ
ـەرقىي چاغاتـ
ـۈر شـ
ـۇق تۆمـ
ـدى .تۇغلـ
قالـ
ـۆز ئېتىقادىنى
ـڭ ئـ
ـى .ئۇنىـ
ـان كىشـ
ـۇل قىلغـ
ـى قوبـ
ـام دىنىنـ
ـۇپ ئىسـ
بولـ
ئۆزگەرتىشــكە دااللــەت قىلغــان كىشــى-كۇچالىق مەۋالنــە ئەرشــىدىن
ئىــدى  .تۇغلــۇق تۆمــۈر ئىســامنى قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن ،ئــۇ
ئىســام دىنىنــى تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدا مەجبۇرىــي يولغــا قويغــان.
ـى
ـارەت ئىككـ
ـقەردىن ئىبـ
ـان ۋە قەشـ
ـۇرالردا تۇرپـ
ـقۇچتا ئۇيغـ
ـۇ باسـ
مۇشـ
مەدەنىيــەت مەركىــزى شــەكىللەندى- 1565.يىلىدىــن باشــاپ پۈتكــۈل
ئۇيغــۇرالر رايونــى ياركەنــت (يەركەن)-ســەئىدىيە خانلىقــى دەۋرىگــە
ئۆتتــى.
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8.8ياركەنت (يەركەن) سەئىدىيە خانلىقى
يەركــەن ســەئىدىيە خانلىقــى -1514يىلــى ســەئىدخان قەشــقەردە
يېرىــم ئەســىردىن كۆپــرەك ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان مىــرزا ئابابەكــرى
ھاكىمىيتىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــاپ قۇرۇلغــان ســەئىدخان ھاكىمىيتىدىــن
باشــاپ-1678 ،يىلــى ئىســمائىلخان ئەســىرگە ئېلىنغانغــا قــەدەر
ـن بولۇپ260يىل
ـۈردى ،ئىلگىر-كېيىـ
ـەلتەنەت سـ
ـرەك سـ
ـن كۆپـ
166يىلدىـ
ـۈردى.
ـتىن كەچـ
ـى باشـ
ـق دەۋرنـ
ـەۋالد  11 ،خانلىـ
ـە ئـ
ـدى .ئالتـ
داۋام قىلـ
خانلىــق ئــەڭ گۈللەنگــەن چاغــدا پۈتكــۈل تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىــي
قىســمىنى ،ئىسســىقكۆل رايونــى ،پەرغانــە ئويمانلىقــى ،بەدەخشــان ۋە
ـۇ
ـق جايالرنىمـ
ـمى قاتارلىـ
ـر قىسـ
ـڭ بىـ
ـمىر ،تىبەتنىـ
ـى ،كەشـ
ـان رايونـ
ۋاخـ
ئــۆز ھۆكۈمرانلىــق دائىرىســىگە كىرگۈزگــەن.
ياركەنــت (يەركــەن) خانلىقىنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق تەبىقىســى
چىڭگىزخاننىــڭ ئــەۋالدى بولســىمۇ ئۇلــۇغ بوۋىلىرىدىــن باشــاپال
ـۇيۇرغاللىق
ـەن) خانلىقى سـ
ـت (يەركـ
ـىلەر ئىدى.ياركەنـ
ـقان كىشـ
ئۇيغۇرالشـ
تۈزۈمىنــى قولالنــدى .ھەربىــر خــان تەختكــە چىققاندىــن كېيىنكــى
ـەتكەن
ـەت كۆرسـ
ـا ۋە خىزمـ
ـن تۇغقانلىرىغـ
ـى يېقىـ
ـم ئىشـ
ـن مۇھىـ
ھەممىدىـ
ـەپ
ـدى .خانلىقنىڭ مەنسـ
ـش ئىـ
ـۈپ بېرىـ
ـۇيۇرغاللىق بۆلـ
ـا سـ
ئەمەلدارالرغـ
ـدار
ـي ئەمەلـ
ـوڭ مەمۇرىـ
ـەڭ چـ
ـدا ئـ
ـرەك ئىدى.ئوردىـ
ـى مۇرەككەپـ
تۈزۈمـ
ۋەزىــر ئىــدى .تامغىچــى بــەگ ۋەزىردىــن ســەلال تــۆۋەن تۇراتتــى.
خاننىــڭ بــاش ياســاۋۇلى -3ئورۇنــدا تۇراتتــى .ســوتچى«قازى»دەپ
ـورايتتى .ئۇنىڭدىن
ـە دەۋا سـ
ـاردا قۇرئان بويىچـ
ـي ئىشـ
ـى ۋە دىنىـ
ئاتىالتتـ
ـك
ـدى .يەرلىـ
ـدار بارئىـ
ـقۇرىدىغان ئەمەلـ
ـىنى باشـ
ـەت غەزىنىسـ
ـقا دۆلـ
باشـ
ئەمەلــدارالر ئاساســەن خــان ئوردىســى تەيىنلىگــەن مەمــۇرالر ئىــدى.
ـەن ،خەلق
ـدە ئىگىلىك گۈللەنگـ
ـى دەۋرىـ
ـەن) خانلىقـ
ـت (يەركـ
ياركەنـ
ـەمەرقەنتكە
ـن سـ
ـكەنىدى.خەلق قۇمۇلدىـ
ـا ئىرىشـ
ـن مۇھىتقـ
ـاراۋان ،ئەمىـ
پـ
يالغــۇز بىمــاالل يــول يۈرەلەيدىغــان ۋەزىيــەت شــەكىللەنگەنىدى.
ـي
ـەنئەتمۇ تەرەققىـ
ـەن ،مەدەنىيەت-سـ
ـىز گۈللەنگـ
ـانائەت مىسلىسـ
قول-سـ
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قىلىــپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ كېيىنكــى مەدەنىيەت-ســەنئىتىگە چوڭقــۇر
تەســىر كۆرســەتكەن .بــۇ دەۋردە 12مۇقــام رەتلەنگــەن« ،تارىخىــي
رەشــىدى» يېزىلغــان« ،تاۋارىخــى رەشــىدى زەيلــى»« ،ئانىــس ئــەل
ـەۋۋۇپ
ـەن .تەسـ
ـا كەلگـ
ـەرلەر ۋۇجۇتقـ
ـھۇر ئەسـ
ـق مەشـ
ـن» قاتارلىـ
تالىبىـ
ـۇ
ـپ ھاكىمىيەتنىمـ
ـز تارتىـ
ـىز يىلتېـ
ـۇرالردا مىسلىسـ
ـۈن ئۇيغـ
ـى پۈتـ
ئېقىمـ
تەۋرەتكــەن ،كېيىنكــى دەۋردىكــى ئۇيغــۇر ھاياتىغــا چوڭقــۇر تەســىر
كۆرســەتكەن.
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9.9مانجۇ خانلىقى ۋە ئۇيغۇرالر
مىالدىيەنىــڭ -1616يىلــى نۇرخــاچ مانجۇالرنــى بىرلىككــە
كەلتــۈرۈپ ،كېيىنكــى جىــن ھاكىمىيتىنــى قــۇردى-1636 .يىلــى،
قۇنتەيجــى ســۇاللە نامىنــى چىڭغــا ئۆزگەرتىــپ شــىنياڭنى پايتەخــت
ـۈن
ـەپ ،پۈتـ
ـا يۆتكـ
ـى بېيجىڭغـ
ـۈنجى پايتەختنـ
ـى شـ
ـدى-1644 .يىلـ
قىلـ
ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىكنــى بىرلىككــە كەلتــۈرۈپ ،ئەتراپتىكــى بارلىــق
كۈچلەرنــى بويســۇندۇرۇپ ،كــەڭ كۆلەملىــك بىرلىككــە كەلتــۈرۈش
كۆرىشــىنى باشــلىدى.
-XVIئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدا ،تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالى ،ئالتــاي
تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــدا كۆچمــەن چارۋىچىلىــق بىلــەن شــۇغۇللىنىپ
ـۇت ،دۆربۈت
ـار ،تۇرغـ
ـار جۇڭغـ
ـان ئويراتـ
ـن بولغـ
ـان موڭغۇلالردىـ
كېلىۋاتقـ
ـىنىڭ
ـۈپ كەتتى .مىڭ سۇاللىسـ
ـە بۆلۈنـ
ـۆت قەبىلىگـ
ـەن تـ
ـۇت دېگـ
ۋە خوشـ
ئاخىرقــى يىللىرىــدا جۇڭغارالرنىــڭ باشــلىقى باتــۇر قۇنتەيجــى بالقــاش
كۆلىنىــڭ شــىمالى ،ئىلــى رايونــى ،ئېرتىــش بويلىــرى ،ئۈرۈمچــى
قاتارلىــق جايالرنــى ئىگىلىۋالــدى-1677 .يىلــى غالــدان چىڭخەيدىكــى
خوشــۇت قەبىلىســىگە ھۇجــۇم قىلىــپ تەســىر دائىرســىنى چىڭخــەي-
تىبــەت ئېگىزلىكىگــە قــەدەر كېڭەيتتــى .شــۇنىڭدىن كېيىــن غالــدان
نىشــاننى تەڭرىتــاغ بويلىرىدىكــى ئۇيغۇرالرغــا قاراتتــى-1678 .يىلــى
بارلىــق كۈچلەرنــى توپــاپ ئىشــقىيە تەرەپتارلىرىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا
ـى
ـۇپ خانلىقنـ
ـمائىلخاننى تۇتـ
ـى ئىسـ
ـڭ خانـ
ـەن) خانلىقىنىـ
ـت (يەركـ
ياركەنـ
ـدى-1696 .
ـپ تىكلىـ
ـان قىلىـ
ـى خـ
ـا ئاپاقنـ
ـدى .ھىدايىتۇلـ
ـەرز قىلـ
مۇنقـ
ـدان
ـدى .غالـ
ـۇپ قىلـ
ـى مەغلـ
ـۇنلىرى غالداننـ
ـى قوشـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـى چىـ
يىلـ
ـن جۇڭغار
ـن كېيىـ
ـدان ئۆلگەندىـ
ـدى .غالـ
ـاي ئۆلۈۋالـ
ـە چىدىمـ
مەغلۇبىيەتكـ
ـا
ـڭ ئورنىغـ
ـدان غالداننىـ
ـىۋېن ئارابـ
ـدى .سـ
ـقا يۈزلەنـ
ـى پارچىلىنىشـ
خانلىقـ
ـدان ئۆلۈپ
ـدى .غالـ
ـىغا بەيئەت قىلـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـدى ۋە چىـ
ـلىق قىلـ
ۋارىسـ
ئــۇزاق ئۆتمەيــا ئاپــاق خوجىنىــڭ نەۋرىســى ئەخمەتخــان جۇڭغــارالر
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بىلــەن قارشىالشــتى ،لېكىــن ســىۋېن ئارابــدان ئۇالرنــى باســتۇرۇپ،
-1700يىلــى ئەھمەدخاننــى ئىلىــدا نەزەربەنــت قىلىــپ قويــدى.
جۇڭغــار خانلىقــى تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىكــى ئۇيغــۇرالر رايونىغــا
73يىــل ھاكىملىــق قىلــدى .غالــدان ئۆلگەندىــن كېيىــن قۇمۇلنىــڭ
بېگــى ئەبەيدۇلــا بــەگ جۇڭغارالردىــن ئايرىلىــپ ،چىــڭ سۇاللىســىگە
ـدى.
ـى تارتۇقلىـ
ـا خاننـ
ـى ئەبەيدۇلـ
ـى كاڭشـ
ـدى-1597 .يىلـ
ـەت قىلـ
بەيئـ
-1720يىلــى تۇرپــان ھۆكۈمرانــى ئــاق ســۇلتان چىــڭ سۇاللىســىغا
ـىپ،
ـى بېسـ
ـۇنلىرى جۇڭغارالرنـ
ـڭ قوشـ
ـى چىـ
ـدى-1755 .يىلـ
ـەت قىلـ
بەيئـ
ـى
ـۇنىڭ ھاكىمبىگـ
ـەن ئاقسـ
ـەگ بىلـ
ـى بـ
ـرى خوجاسـ
ـڭ مۆتىۋىـ
ئۈچتۇرپاننىـ
ئابدۇۋاھــاپ بەگنىــڭ تەكلىپىنــى قوبــۇل قىلىــپ ،ئاپــاق خوجامنىــڭ
ـەن خوجاجاھان
ـن خوجا بىلـ
ـرى بۇرھانىدىـ
ـڭ بالىلىـ
ـى ئەھمەدخاننىـ
نەۋرىسـ
خوجىنىــڭ تــۆرە بولــۇپ ،ئۇيغــۇرالر رايونىغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــىغا
قوشــۇلدى.
ـا
ـەن خوجـ
ـدۇ) بىلـ
ـا دېيىلىـ
ـوڭ خوجـ
ـا چـ
ـن خوجا(تارىختـ
بۇرھانىدىـ
ـن كېيىن
ـى ئالغاندىـ
ـا دېيىلىدۇ)ھوقۇقلىرىنـ
ـك خوجـ
ـا كىچىـ
ـان (تارىختـ
جاھـ
ئۆزىنىــڭ سىياســىي دۈشــمەنلىرىنى بىر-بىرلــەپ يوقىتىــپ بولغاندىــن
ـۈرۈپ
ـى كۆتـ
ـەن بايراقنـ
ـان دۆلىتى»دېگـ
ـى «باتۇرخـ
ـن-1757 ،يىلـ
كېيىـ
ـى
ـۈزدى-1758 .يىلى چىڭ سۇاللىسـ
ـول ئـ
ـىدىن قـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـپ چىـ
چىقىـ
ـەي
ـلىق بېرەلمـ
ـا بەرداشـ
ـار ھۇجۇمغـ
ـى خوجىـ
ـۇن ئەۋەتتى-1759.يىلـ
قوشـ
ـپ ،ئىككى
ـۇن ئەۋەتىـ
ـاھى قوشـ
ـان پادىشـ
ـدى .بەدەخشـ
ـانغا چېكىنـ
بەدەخشـ
خوجىنىــڭ كاللىســىنى ئېلىــپ چىــڭ سۇاللىســىگە تاپشــۇرۇپ بــەردى.
ـەۋە
ـىگە تـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـىمالى چىـ
ـڭ جەنۇب-شـ
ـەن تەڭرىتاغنىـ
ـۇنىڭ بىلـ
شـ
بو لد ى .
چىــڭ سۇاللىســىنىڭ ئالدىنقــى مەزگىلىــدە ،چىــڭ ھۆكۈمىتــى
ـىي جەھەتتىن
ـە ئاساسـ
ـي تۈزۈملىرىگـ
ـلىدىكى ئىجتىمائىـ
ـڭ ئەسـ
ئۇيغۇرالرنىـ
ـەش
ـە تەيىنلـ
ـى ۋەزىپىگـ
ـك تۈزۈمىنـ
ـان بەگلىـ
ـراس قالىدىغـ
ـەي ،مىـ
تەگمـ
تۈزۈمىگىــا ئۆزگەرتىــپ قويــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۆلكــە تۈزۈمــى
قۇرۇلغانغــا قــەدەر ،يەككــە دېھقانچىلىــق ۋە قــول ھۈنەرۋەنچىلىــك
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ئاساســىغا قۇرۇلغــان فېئــودال خوجىلىــق تۈزۈمى-ئۇيغۇرالرنىــڭ
ـڭ
ـە جەمئىيەتنىـ
ـۈزۈم بويىچـ
ـۇ تـ
ـدى .بـ
ـۇپ كەلـ
ـى بولـ
ـي تۈزۈمـ
ئىجتىمائىـ
ھۆكۈمرانلىــق ئورگىنــى ھــەر دەرىجىلىــك چوڭ-كىچىــك ھاكىمبەگلــەر
ـىتە
ـى بىۋاسـ
ـڭ ھۆكۈمىتـ
ـى چىـ
ـى .بەگلەرنـ
ـب تاپاتتـ
ـن تەركىـ
ۋە بەگلەردىـ
بەلگىلەيدىغــان ۋە قالدۇرىدىغــان بولــدى.
ياركەنــت (يەركــەن) خانلىقــى دەۋرىدىــن تارتىــپ چىــڭ
سۇاللىســىنىڭ ئالدىنقــى مەزگىللىرىگىچــە ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســادى
ـان
ـتانلىقالرنىڭ ۋە تۇرپـ
ـى بوسـ
ـى ئەتراپىدىكـ
ـم ئويمانلىقـ
ـدى .تارىـ
گۈللەنـ
ـۇرالر
ـى .ئۇيغـ
ـەۋىيەگە يەتتـ
ـرى سـ
ـى يۇقىـ
ـادى خېلـ
ـڭ ئىقتىسـ
ئويمانلىقىنىـ
ئىشلەپچىقىرىشــتا يېــزا ئىگىلىكىنــى ئاســاس قىالتتى.قــول ســانائىتىمۇ
تەرەققىياتالرغــا ئېرىشــتى .ئۇيغــۇرالر بــازار شــەكلى ئارقىلىــق ســودا-
ســېتىق ئىشــلىرىنى ئېلىــپ باراتتــى .ئىقتىســادنىڭ تەرەققىــي قىلىشــىغا
ئەگىشــىپ مەدەنىيەتمــۇ گۈللەنــدى .يېزىقــى جەھەتتــە يەنىــا چاغاتــاي
ئۇيغــۇر يېزىقىنــى قوللىناتتــى .بــۇ مەزگىلــدە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى
مىسلىســىز گۈللەنــدى .خىرقىتــى ،زەلىلــى ،نۆۋبىتــى ،ئابدۇرېھىــم
نىــزارى ،مۇھەممــەت ســادىق قەشــقەرى ،ئابدۇلــا خاراباتــى ،ئىمىــر
ھۆســەيىن ســەبۇرى ،مولــا بىــال قاتارلىــق مەشــھۇر ناماياندىلــەر
بارلىققــا كەلــدى12 .مۇقــام تېخىمــۇ بېيىــدى.
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1010ئۇيغۇرالردا كۈرەش ۋە خوجىالر ۋەقەسى
چىــڭ سۇاللىســىنىڭ ئالدىنقــى مەزگىلىــدە ئۇيغــۇر خەلقــى چىــڭ
ـلەرنىڭ
ـدى .بۇ كۈرەشـ
ـۈرەش قىلـ
ـم كـ
ـە قېتىـ
ـى بىرقانچـ
ـىگە قارشـ
سۇاللىسـ
ئاساســلىقى -1765يىلدىكــى ئۇچتۇرپــان قوزغىلىڭى(جىگــدە يېغلىقــى
ـاۋۇدۇن
ـەن زىيـ
ـۈز بەرگـ
ـقەردە يـ
ـى قەشـ
ـدۇ) ۋە -1815يىلـ
ـۇ ئاتىلىـ
دەپمـ
ـىدۇر.
ـا ۋەقەسـ
خوجـ
ئۈچتۇرپــان خەلقىنىــڭ قوزغىلىڭــى -1765يىلى(چىيەنلوڭنىــڭ
-30يىلى)يــۈز بــەردى .قوزغىالڭغــا يەرلىــك فېئودالــار بىلــەن چىــڭ
سۇاللىســىنىڭ فېئــودال ئەمەلدارلىرىنىــڭ خەلىققــە يۈرگۈزگــەن زوراۋان-
زالىملىقلىــرى ســەۋەب بولــدى.
-1765يىلــى ،چىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۈچتۇرپــان خــان ئامبىلــى
ســۇچىڭ ئۇيغۇرالرنــى جىگــدە كۆچىتــى توشــۇش ھاشــىرىغا ســالدى،
ـن
ـىپ كەتكەنلىكتىـ
ـن ئېشـ
ـۇم ھەددىدىـ
ـالغان زۇلـ
ـە سـ
ـدا خەلققـ
ـۇ جەريانـ
بـ
شــۇ يىلــى -2ئاينىــڭ -14كۈنــى رەھمىتۇلــا بەگنىــڭ باشــچىلىقىدا
قوزغىــاڭ كۆتــۈرۈپ ،يامۇلغــا بېســىپ كىرىپ،چىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ
يەرلىــك خــان ئامبىلىنــى ئۆلتــۈرۈپ ،يامۇلغــا ئــوت قويۇۋەتتــى.
ئاقســۇنىڭ خــان ئامبىلــى ئەســكەر چىقىرىــپ قارشــىلىق كۆرســەتكەن
بولســىمۇ ،ئۈچتۇرپــان خەلقــى چىــڭ چېرىكلىرىنــى مەغلــۇپ قىلىــپ،
ئالتــە ئــاي يۇرتنــى ئــۆز قولىــدا تۇتــۇپ تــۇردى .كېيىــن چىــڭ
ـا
ـەپ قايتۇرمـ
ـك يۆتكـ
ـۇن چىرىـ
ـن نۇرغـ
ـەن ئىلىدىـ
ـقەر بىلـ
ـى قەشـ
ھۆكۈمىتـ
ـا
ـرى رەھمىتۇلـ
ـاڭ رەھبىـ
ـى قوزغىـ
ـڭ -15كۈنـ
ـا ئۆتتى-8.ئاينىـ
ھۇجۇمغـ
ـۇپ
ـاڭ مەغلـ
ـەن قوزغىـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى  ،شـ
ـازا قىلـ
ـپ قـ
ـوق تېگىـ
ـە ئـ
بەگكـ
بولــدى.
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زىياۋۇدۇن خوجا ۋەقەسى
-1815يىلى-8ئاينىڭ -4كۈنى زىياۋۇدۇن خوجا قەشقەردە چىڭ
ھۆكۈمىتىگە قارشى قوزغىالڭ كۆتۈردى .بۇ قوزغىالڭدا چىڭ سۇاللىسىنىڭ
قەشقەردىكى بەزى ئەمەلدارلىرى ۋە چىرىكلىرى ئۆلتۈرۈلدى ،چىڭ
سۇاللىسىنىڭ ئات خانىسىغا ئوت قويۇۋەتتى .قوشۇن سانى ئاز بولغانلىقتىن
قوزغىالڭ بىر ئايغا ئاران بەرداشلىق بېرىپ مەغلۇپ بولدى .بۇ قوزغىالڭ
ھېسابتا ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ داۋامى ئىدى.

جاھانگىر خوجا ۋەقەسى
جاھانگىــر خوجــا بۇرھانىدىــن خوجىنىــڭ نەۋرىســى ئىــدى.
بۇرھانىدىــن خوجــا قوزغىغــان چىــڭ سۇاللىســىنىڭ تاجاۋۇزىغــا قارشــى
ئــۇرۇش مەغلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن ،ئۇنىــڭ ئوغلــى سامســاق
قوقەنــت خانلىقىغــا ســىغىنغان ئىــدى .ئۇنىــڭ ئــۈچ ئوغلــى بولــۇپ،
ـۈز
ـى كـ
ـدى- 1824.يىلـ
ـى ئىـ
ـى ئوغلـ
ـڭ ئىككىنچـ
ـا ئۇنىـ
ـر خوجـ
جاھانگىـ
ـادەم
ـا ئـ
ـر خوجـ
ـلىگىچە جاھانگىـ
ـۈز پەسـ
ـى كـ
ـى يىلـ
ـلىدىن ،ياندۇرقـ
پەسـ
ـازدا
ـى يـ
ـدى-1826 .يىلـ
ـۇم قىلـ
ـىغا ھۇجـ
ـرا قاراۋۇلخانىسـ
ـاپ چېگـ
توپـ
500دىــن ئارتــۇق ئادەمنــى باشــاپ تۇيۇقســىز ئارتــۇچ (ئاتــۇش)
قــا ھۇجــۇم قىلــدى .ئــۇ ئاتا-بوۋامنىــڭ قەبرىســىنى يوقاليمــەن دەپ
ـردى.
ـا چاقىـ
ـۇلمانالرنى غازاتقـ
ـق مۇسـ
ـاق تاغلىـ
ـپ ئـ
ـىغا بېرىـ
ـازار بېشـ
مـ
ـەھەردىكى
ـق شـ
ـەن قاتارلىـ
ـار ،خوتـ
ـەن) ،يېڭىسـ
ـت (يەركـ
ـقەر ،ياركەنـ
قەشـ
ـۇپ،
ـاۋاز قوشـ
ـتىن ئـ
ـمۇ تۇشـ
ـار تۇشـ
ـاق تاغلىقـ
ـى ئـ
ـۇرالر ئىچىدىكـ
ئۇيغـ
ـى
ـى جىياڭجۈنـ
ـدى .ئىلـ
ـەھەرنى ئالـ
ـۆت شـ
ـى تـ
ـە غەربـ
ـى تېزلىكتـ
ناھايىتـ
ـى
ـۇق چىرىكـ
ـن ئارتـ
ـىنىڭ 300دىـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـدى ،چىـ
ـى ئۆلتۈرۈۋالـ
ئۆزىنـ
تىرىــك قولغــا چۈشــتى.
-1826يىلــى كــۈزدە  ،چىــڭ سۇاللىســى جىلىــن ،خېيلۇڭجيــاڭ،
شەنشــى ،گەنســۇ ،ســىچۈەن قاتارلىــق بــەش ئۆلكىدىــن يۆتكىگــەن
ـەن
ـۇنلىرى بىلـ
ـا قوشـ
ـر خوجـ
ـۇدا جاھانگىـ
ـپ ئاقسـ
ـىپ كىرىـ
ـۇنى بېسـ
قوشـ
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ـە كەتتى.
ـراپ قوقەنتكـ
ـىزلىققا ئۇچـ
ـا ئوڭۇشسـ
ـر خوجـ
ـتى .جاھانگىـ
ئۇچراشـ
ـى
ـۇ قېتىمقـ
ـدى .بـ
ـۇم قىلـ
ـاپ ھۇجـ
ـۈچ توپـ
ـە كـ
ـۇ يەنـ
ـى ئـ
-1828يىلـ
ـۇالر
ـا شـ
ـر خوجـ
ـۇردى ۋە جاھانگىـ
ـى تـ
ـار قارشـ
ـارا تاغلىقـ
ـە قـ
ھەرىكەتكـ
تەرىپىدىــن تۇتۇلــۇپ قالــدى .شــۇ يىلــى يــازدا جاھانگىــر خوجــا
بېيجىڭغــا ئېلىــپ بېرىلىــپ ئۆلتۈرۈلــدى.

يەتتە خوجا ۋەقەسى
ـا تۆرە)،
ـان خوجا(كاتتـ
ـن خـ
ـز مۇھەممەتئىمىـ
ـا دېگىنىمىـ
ـە خوجـ
يەتتـ
ـان
ـا ،ۋەلىخـ
ـابىرخان خوجـ
ـا ،سـ
ـۇل خوجـ
ـا ،تەۋەككـ
ـان خوجـ
ـك خـ
كىچىـ
ـارەت يەتتە
ـن ئىبـ
ـانخان خوجىالردىـ
ـا ،ئىشـ
ـان خوجـ
ـاق قوچقارخـ
ـا ،ئـ
خوجـ
كىشــىنى كــۆزدە تۇتىــدۇ .بــۇ يەتتــە خوجىنىــڭ ھەممىســى جاھانگىــر
خوجىغــا بىۋاســىتە تۇغقــان ،ئاندىــن چوڭ-كىچىــك خوجــا ،ئاپپــاق
ـىدۇ.
ـا تۇتىشـ
خوجىالرغـ
-1847يىلــى -9ئايــدا جاھانگىــر خوجىنىــڭ جىيەنــى مەمتىمىــن
بىلــەن ۋەلىخــان تــۆرە باشــچىلىقىدىكى يەتتــە خوجــا تەخمىنــەن
ـردى،
ـەھىرىگە كىـ
ـقەر شـ
ـن قەشـ
ـاپ قوقەندىـ
ـكەر توپـ
ـق ئەسـ
1000ئاتلىـ
ـۇ
ـى .شـ
ـۇق يوقاتتـ
ـى تولـ
ـڭ چېرىكلىرىنـ
ـىدىكى چىـ
ـول قاراۋۇلخانىسـ
مىڭيـ
چاغــدا چىــڭ سۇاللىســىنىڭ 3000دىــن ئارتــۇق ئەســكىرى قەشــقەر
شــەھىرىدە بــار بولســىمۇ زەربــە بېرىشــكە پېتىنالمــاي ،يېڭــى شــەھەر
قەلئەســىگە بېكىنىۋېلىــپ ياتتــى .خوجىــار يەرلىكتىكىلەرنىــڭ يېقىندىــن
ماسلىشىشــى بىلــەن قەشــقەر شــەھىرىنى ئالــدى .يېڭىســار ،يەكــەن،
ـى زور
ـڭ سۇاللىسـ
ـدى .چىـ
ـۈرۈش قىلـ
ـا يـ
ـق جايالرغـ
ـى قاتارلىـ
مارالبېشـ
قوشــۇن باشــاپ چىقىــپ ئۈســتۈنلۈك قازانــدى .يەتتــە خوجىنىــڭ
ـۇ تارىختا
ـتى .بـ
ـاي داۋامالشـ
ـۈچ ئـ
ـە ئـ
ـن -11ئايغىچـ
ـى -9ئايدىـ
ھۇجۇمـ
يەتتــە خوجــا ۋەقەســى دېيىلىــدۇ.
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ۋەلىخان تۆرە ۋەقەسى
-1857يىلــى -6ئايــدا ۋەلىخــان تــۆرە يەنــە بىــر بۆلــۈك ئادىمىنــى
ـدى،
ـوت قويـ
ـىغا ئـ
ـەھەر دەرۋازىسـ
ـپ شـ
ـۇم قىلىـ
ـقەرگە ھۇجـ
ـاپ قەشـ
باشـ
ـا
ـق جايالرغـ
ـەن) قاتارلىـ
ـت (يەركـ
ـى ،ياركەنـ
ـدى ،مارالبېشـ
ـارنى ئالـ
يېڭىسـ
تەســىر قىلــدى .قەشــقەر يېڭىشــەھەرنى ســۇغا باســتۇردى ،مارالبېشــىدا
ھەربىــي بېكەتنىــڭ ئۆيلىــرى ،دۇكانلىرىغــا ئــوت قويــدى .يەركەنگــە
ـكام،
ـە بارىدىغان پوسـ
ـن خوتەنگـ
ـدى .يەركەندىـ
ـۇم قىلـ
ـم ھۇجـ
ـۆپ قېتىـ
كـ
ـغال قىلىپ،
ـى ئىشـ
ـق يولالرنـ
ـى قاتارلىـ
ـا ،مۇجـ
ـاش ئېرىق ،گۇمـ
ـوپ ،بـ
لـ
ـۈزدى1857.
ـلىرىنى ئـ
ـە ئىشـ
ـىدىكى ئاالقـ
ـەن ئارىسـ
ـەن يەركـ
ـەن بىلـ
خوتـ
ـن
ـق جايالردىـ
ـى قاتارلىـ
ـى ئىلى،ئۈرۈمچـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـدا چىـ
ـى -9ئايـ
يىلــۆرە قوقەنتكە
ـان تـ
ـى ،ۋەلىخـ
ـا ئۆتتـ
ـا ھۇجۇمغـ
ـەپ قايتۇرمـ
ـكەر يۆتكـ
ئەسـ
ـى.
ـپ كەتتـ
چىقىـ
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-191111ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بولغان
قوزغىالڭالر ۋە ۋەزىيەت
- 1857يىلــى كۇچــا ئۇيغۇرلىــرى چىــڭ ھۆكۈمىتىگــە قارشــى
قوزغىلىــپ قىســقا مــۇددەت ئىچىــدە مەغلــۇپ بولــدى .بــۇ قوزغىــاڭ
گەرچــە مەغلــۇپ بولغــان بولســىمۇ،چىڭ ھۆكۈمىتىنــى خېلــى ئوبــدان
ـە
ـكە تۈرتكـ
ـەتلىرىنى ئۆزگەرتىشـ
ـك سىياسـ
ـىم يەرلىـ
ـر قىسـ
ـى ۋە بىـ
چۆچۈتتـ
بولــدى .كۇچــا ئۇيغۇرلىرىنىــڭ بــۇ قوزغىلىڭــى -XVIVئەســىرنىڭ
ـى بولدى.
ـلىرىنىڭ مۇقەددىمىسـ
ـى كۈرەشـ
ـا قارشـ
ـى زۇلۇمغـ
ئوتتۇرىلىرىدىكـ
-1864يىلــى ئۇيغــۇر ۋە تۇڭگانــار بىرلىكتــە كۇچــادا چىــڭ
سۇاللىســىگە قارشــى يەنىمــۇ زور كۆلەمــدە قوراللىــق قوزغىــاڭ
ـۇڭگان،
ـدە تـ
ـى ئۈرۈمچىـ
ـڭ -15كۈنـ
ـى -7ئاينىـ
ـەردى-1864 .يىلـ
كۆتـ
ـەھەرلەرگە
ـى شـ
ـن ئەتراپتىكـ
ـۈردى ۋە يېقىـ
ـاڭ كۆتـ
ـى قوزغىـ
ـۇر خەلقـ
ئۇيغـ
كېڭەيــدى .شــۇ يىلــى -7ئاينىــڭ -26كۈنــى يەركەنــدە-7 ،ئاينىــڭ
ـقەردە-9 ،ئاينىڭ -29
ـى قەشـ
ـاردا-7 ،ئاينىڭ-29كۈنـ
ـى يېڭىسـ
-29كۈنـ
كۈنــى قۇمۇلــدا قوزغىــاڭ بولــدى-10 .ئاينىــڭ -3كۈنــى ئۈرۈمچــى
ـڭ
ـى چىـ
ـڭ -10كۈنـ
ـىنى ئالدى-11.ئاينىـ
ـۇ قەلئەسـ
ـرى مانجـ
قوزغىالڭچىلىـ
ـى
ـزى ئىلـ
ـق مەركىـ
ـى ھۆكۈمرانلىـ
ـڭ دىيارىمىزدىكـ
ـى ھۆكۈمىتىنىـ
سۇاللىسـ
مەھكىمىســىگە ھۇجــۇم قىلىنىــپ -1866يىلــى -3ئاينىــڭ -8كۈنــى
ئىلــى كۈرەســىنى تولــۇق ئالــدى.
ئۇيغــۇر ،تۇڭگانالرنــى ئاســاس قىلغــان بــۇ قوزغىــاڭ شــىددەت
بىلــەن كېڭىيىپ،چىــڭ سۇاللىســى ھۆكۈمىتىنىــڭ دىيارىمىزدىكــى
ھۆكۈمرانلىقىنــى پۈتۈنلــەي يىمىرىــپ تاشــلىدى.
-1865يىلــى باھاردىــن كېيىــن ،تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبــى ۋە
شــىمالىدىكى ئىنقالپالرنىــڭ ۋەزىيىتىــدە تۆۋەندىكىــدەك ئۆزگىرىــش
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بولــدى:
ـن كېيىن،
ـەھىرىنى ئالغاندىـ
ـۇن كۇچا شـ
ـى قوشـ
كۇچــادا :قوزغىالڭچـ
ـا ئۇنىماي
ـپ قىلسـ
ـە تەكلـ
ـى رەھبەرلىككـ
ـى ئەمەتبەگنـ
ـڭ ئىنانچىبىگـ
كۇچانىـ
ئۆلتۈرۈلــدى .قوزغىالڭچىــار راشــىدىن خوجىنــى رەھبەرلىككــە تەكلىــپ
قىلــدى .راشــىدىن خوجــا تەكلىپكــە بىنائــەن تەختكــە چىقىــپ ئۆزىنــى
ـان،
ـۇ ،ئۈچتۇرپـ
ـن ،ئاقسـ
ـۇنىڭدىن كېيىـ
ـدى .شـ
ـا»دەپ ئاتىـ
ـان خوجـ
«خـ
ـدى.
ـۈرۈش قىلـ
ـا يـ
ـق جايالرغـ
ـۈن قاتارلىـ
ـان ،لۈكچـ
تۇرپـ
ئۈرۈمچىــدە :تــۇڭگان داۋۇت خەلىپــە ئۆزىنــى «ســۇلتان»دەپ
جــاكارالپ ،ســۇخۇەنجاڭنى ئەمىرلەشــكەرلىككە تەيىنلىــدى .ھىجىرىيــە
ـىنى
ـۇ قەلئەسـ
ـىنى ،مانجـ
ـۇڭگان قەلئەسـ
ـدە تـ
ـى قولالندى،ئۈرۈمچىـ
يىلنامىسـ
ئالــدى ،تەســىرىنى تۇرپانغىچــە كېڭەيتتــى.
ئىلىــدا :مەزەمزاتمــۇ ئۆزىنــى ســۇلتان دەپ ئاتــاپ ،زېمىــن
ئىگىلــەپ ياتقانىــدى ،كېيىــن ،مولــا شــەۋكەت ئاخــۇن ســۇلتانلىق
ـا
ـەۋەبلىك مولـ
ـزا سـ
ـى نىـ
ـەي ئىچكـ
ـۇزۇن ئۆتمـ
ـدى .ئـ
ـى تارتىۋالـ
تەختىنـ
شــەۋكەتمۇ دەرياغــا تاشــاندى.
ـۈن ،ۋاڭ دېچۈنلەر
ـەن فاچـ
ـن لـ
قەشــقەر ۋە يېڭىســاردا :تۇڭگانالردىـ
ـن كېيىن،
ـاڭ كۆتۈرگەندىـ
ـپ قوزغىـ
ـچىلىق قىلىـ
ـا باشـ
ـزۇ ،ئۇيغۇرالرغـ
خۇيـ
قەشــقەردە ئــاق تاغلىقالرنىــڭ كاتتىۋېشــى توختــى مامــۇت ئەلــەم
ـىدىن
ـاق قەبىلىسـ
ـەي قىپچـ
ـۇزۇن ئۆتمـ
ـدى .ئـ
ـان دەپ جاكارلىـ
ـى خـ
ئۆزىنـ
ســىدىقبەگ ھوقــۇق تارتىۋېلىــپ تەختكــە چىقتــى.
ـەگ
ـدا ھاكىمبـ
ـەن بايـ
ـىرى بىلـ
ـڭ تەسـ
ـا قوزغىلىڭىنىـ
خوتەنــدە :كۇچـ
بولغــان ئېزىــز ئاقســۇدىن خوتەنگــە قايتىــپ كېلىــپ ،قوزغىــاڭ
ـا دەپ
ـى پاشـ
ـپ ،ھەزرىتـ
ـلىق قىلىـ
ـى باشـ
ـا مۇپتىنـ
ـۈرۈپ ،ھەبىبۇلـ
كۆتـ
ئاتىــدى.
ـى
ـى ،ئىلـ
ـا ،ئۈرۈمچـ
ـدە كۇچـ
ـڭ ئىچىـ
ـان قېلىنغانالرنىـ
ـدا بايـ
يۇقىرىـ
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ـەڭ ئىدى.
ـىمۇ كـ
ـەن دائىرىسـ
ـىرى زور ،ئىگىلىگـ
ـڭ تەسـ
ـۈچ ھاكىمىيەتنىـ
ئـ
قوزغىالڭچىــار ئۆزلىرىنــى خــان دەپ جــاكارالپ تارقــاق ھاكىمىيــەت
ـىرىنى
ـىدىقبەگ ئۆز تەسـ
ـقەردىكى سـ
ـەن قەشـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـەكىللەندۈردى .شـ
شـ
ـدى.
ـاپ كەلـ
ـى باشـ
ـۈن ياقۇپبەگنـ
ـتەھكەملەش ئۈچـ
ـش ۋە مۇسـ
كېڭەيتىـ
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1212ياقۇپبەگنىڭ يەتتە شەھەر دۆلىتى
ـقەرنى
ـىدىقبەگ قەشـ
ـلىقى سـ
ـڭ باشـ
ـازدا ،قىپچاقالرنىـ
ـى يـ
-1864يىلـ
تارتىۋالــدى ۋە ئۆزىنــى خــان دەپ جاكارلىــدى .ئــۇ يېڭىشــەھەر ۋە
يېڭســاردىكى چىــڭ قوشــۇنىغا تاقابىــل تــۇرۇش ئۈچــۈن قوقاندىــن
ياقۇپبەگنــى باشــاپ كەلــدى .ياقــۇپ بــەگ -1865يىلــى -1ئايــدا
دىيارىمىزغــا كىــردى.
ياقۇپبــەگ قەشــقەر كوناشــەھەرگە بېســىپ كىرىپــا ،بۇزۇرۇكخــان
ـەگ
ـاپ چىقاردى.ياقۇپبـ
ـى قوغـ
ـىدىق بەگنـ
ـاردى ،سـ
ـە چىقـ
ـى تەختكـ
خوجىنـ
قەشــقەرنى ئالغاندىــن كېيىــن ،يەركــەن ،يېڭىســارغا ھۇجــۇم قىلىــپ
بــۇ جايالرنىمــۇ ئالــدى-1865 .يىلــى كۈزدە،قەشــقەر ،يېڭىشــەھەرگە
ھۇجــۇم قىلىــپ چىــڭ سۇاللىســىنىڭ 3000كشــلىك قوشــۇنىنى يېڭىــپ
ـا
ـى ھەبىبۇلـ
ـدا خوتەندىكـ
ـڭ ئاخىرىـ
ـدى-1865 .يىلنىـ
ـەھەرنى ئالـ
يېڭىشـ
پاشــاغا بۇزۇرۇكخــان خوجــا نامىدىــن مەكتــۇپ يولــاپ «خوتەندىكــى
بارلىــق مازايــى ماشــايىخالرنى تــاۋاپ قىلىشــنى» تەلــەپ قىلــدى.
ـە تەكلىپ
ـى خوتەنگـ
ـپ ئۇنـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـا تەكلىپنـ
ـان پاشـ
ـا خـ
ھەبىبۇلـ
قىلــدى .ياقۇپبــەگ قارشــى ئالغىلــى چىققــان پاشــانى قولغــا ئېلىــپ
خوتەننــى قىرغىــن قىلىــپ ئالــدى- 1867.يىلــى راشــىدىن خوجىنىــڭ
تەســىرىدىكى كۇچــا ،ئاقســۇ ،قاراشــەھەرگە يــۈرۈش قىلىــپ ئــاۋۋال
ئاقســۇ ،كۇچــا ،كــورال ،قــارا شــەھەرنى بىر-بىرلــەپ ئالــدى.
ياقۇپبــەگ ئىككــى يىرىــم يىــل ئىچىــدە تارىــم ئويمانلىقــى
ئەتراپىدىكــى بوســتانلىقالرنى ئىشــغال قىلىــپ ،تارقــاق ھاكمىيەتلەرنــى
بىر-بىرلــەپ يىغىشــتۇرۇپ يەتتەشــەھەر ھاكىمىيتىنــى قــۇردى .ئۆزىنــى
«بەدۆلــەت» دەپ ئاتىــدى ،قوقەنــت خانــى ئۇنىڭغــا ئاتالىــق غــازى
ئۇنۋانىنــى بــەردى-1869 .يىلــى ياقۇپبــەگ بۇزۇرۇكخاننــى تەخىتتىــن
چۈشــۈرۈپ،ھەج قىلــدۇرۇش باھانىســى بىلــەن چىگرادىــن قوغــاپ
چىقــاردى.
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-1870يىلــى -3ئايدىــن -11ئايغىچــە ئۈرۈمچــى ،تۇرپــان،
مانــاس قاتارلىــق جايالرنــى ئېلىــپ ،تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىنــى تولــۇق،
شــىمالىنى قىســمەن ئىگىلــەپ ئــۆز ھۆكۈمرانلىقىنــى كېڭەيتتــى.
ـى
ـىرەپ ئىلـ
ـىدىن ئەنسـ
ـپ كېتىشـ
ـق كىڭيىـ
ـىمالغا داۋاملىـ
ـڭ شـ
ياقۇپبەگنىـ
ســۇلتانلىقىنى چارروســىيە بېســىۋالدى.
ـار
ـىيە قاتارلىقـ
ـە ،روسـ
ـدا ئەنگلىيـ
ـق جەريانىـ
ـەگ ھۆكۈمرانلىـ
ياقۇپبـ
ـىگە
ـمانلى(بۈگۈنكى تۈركىيە) ئىمپېرىيەسـ
ـىۋەت ئورناتتى ،ئوسـ
بىلەن مۇناسـ
ئەلچــى ئەۋەتتــى .ســۇلتان ئابدۇلھەمىدخــان ئۇنىڭغــا مىراخورباشــىلىق
ئۇنۋانــى بــەردى .ياقۇپبــەگ يۇرتنــى ئىســام يوســۇنى ئوتتــۇرا
ئاســىيانىڭ تۈزۈملىــرى بويىچــە ســورىدى.
چىــڭ سۇاللىســى ھۆكۈمىتــى -1875يىلــى زوزوڭتاڭغــا خــان
مۇپەتتىشــلىك ئۇنۋانىنــى بــەردى .زوزوڭتاڭنىــڭ بــاش قوماندانــى
ليۇجىنتــاڭ -1876يىلــى -7ئايــدا فۇكاڭغــا كىــردى .شــۇنىڭدىن
باشــاپ- 1878 ،يىلى-1ئايغىچــە بولغــان بىــر يىرىــم يىــل ئىچىــدە
زوزۇڭتــاڭ باشــچىلىقىدىكى چىــڭ سۇاللىســى قوشــۇنى ئىلىدىــن باشــقا
جايالرنــى بېســىۋالدى ،شــۇنىڭ بىلــەن ياقۇپبەگنىــڭ 13يىللىــق
ھاكىمىيىتــى ئاياغالشــتى.
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1313ۋەتىنىمىزنىڭ بېسىۋېلىنىشى ۋە ئۇنىڭ
ئىجتىمائىي تەسىرى
ئۆلكە بولغاندىن كېيىن
چىــڭ سۇاللىســى دىيارىمىزنــى باســقاندىن كېيىــن– 1762 ،يىلــى
ـى
ـى جاڭجۈننـ
ـۈپىتىدە ئىلـ
ـدار سـ
ـي ئەمەلـ
ـي ،ھەربىـ
ـرى مەمۇرىـ
ـەڭ يۇقىـ
ئـ
تەســىس قىلــدى .ئىلــى ،چوقچــۇ (ھازىرقــى چۆچــەك) ،قەشــقەرگە
ئىلــى جاڭجۈننىــڭ قــول ئاســتىدىكى مەســلىھەتچى ئامبــال ئەۋەتتــى.
ئۈرۈمچىگــە بويۇرغــا ،قالغــان جايالرغــا خــان ئامبــال ۋە ئاغالقچــى
ئامبــال تەيىنلىــدى .دىيارمىــزدا ئىلگىــرى داۋاملىشــىۋاتقان سىياســىي
تۈزۈمنىمــۇ ئەھۋالغــا قــاراپ ئوخشــىمىغان دەرىجىــدە ئۆزگەرتتــى.
ئۆزگەرتىلگەندىــن كېيىنكــى يەرلىــك مەمۇرىيــەت تۈزۈمــى ئاساســەن
ـۈچ
ـارەت ئـ
ـن ئىبـ
ـەگ تۈزۈمىدىـ
ـاق ۋە بـ
ـى ،جاسـ
ـە تۈزۈمـ
ئايماق-ناھىيـ
خىــل بولــدى- 1882.يىلــى چارروســىيە ئىلىنــى قايتــۇرۇپ بــەردى.
-1884يىلــى -11ئاينىــڭ -17كۈنــى ،چىــڭ ھۆكۈمىتــى
دىيارىمىزغــا بىــر ســەييارە مۇپەتتىــش ،بىــر پەرمانچــى تەيىنلىــدى.
ـمىي
ـۇپ رەسـ
ـۈنفۇ) بولـ
ـەييارە سىالۋچىسى(شـ
ـاڭ سـ
ـى ،لىيۇجىنتـ
-19كۈنـ
تەيىنلەنــدى .ھەمــدە خــان مۇپەتتىشــى مەرتىۋىســى بىلــەن ھۆكــۈم
ســۈردى .شــۇنىڭ بىلــەن دىيارىمىزنــى ئۆلكــە قىلىــش تامامالنــدى.
ـڭ
ـە تۈزۈمىنىـ
ـاق ،ناھىيـ
ـە ،ئايمـ
ـۇپ ،مەھكىمـ
ـە بولـ
ـڭ ئۆلكـ
دىيارىمىزنىـ
يولغــا قويۇلۇشــى ئۇيغــۇر تارىخىدىكــى زور ۋەقــە ئىدى-1887.يىلــى
-4ئايــدا چىــڭ ھۆكۈمىتــى بەگلىــك تۈزۈمىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇردى.
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1414دىيارىمىزدا شىنخەي ئىنقىالبى
-XXئەســىرنىڭ باشــلىرىدا چىــڭ سۇاللىســى ھۆكۈمىتــى تاشــقى
جەھەتتــە پۈتۈنلــەي تېــز پۈكتــى ،ئىچكــى جەھەتتــە ھــەر مىللەتنــى
دەھشــەتلىك باســتۇردى-1901 .يىلــى چىــڭ سۇاللىســىنىڭ گۇاڭشــۈ
خانــى «قانۇننــى ئۆزگەرتىش»توغرىســىدا پەرمــان چىقــاردى ۋە يېڭــى
سىياســەت يولغــا قويــدى-1902 .يىلــى بــۇ «يېڭــى سىياســەت»
ـاي توڭمېڭخۇي
ـەن خىتـ
ـۈن جۇڭشـ
ـى سـ
ـدى-1905 .يىلـ
ـا كەلـ
دىيارىمىزغـ
ـۇرۇش
ـەت قـ
ـدۇرۇپ جۇمھۇرىيـ
ـى ئاغـ
ـۇ خانىنـ
ـۇرۇپ ،مانجـ
ـكىالتىنى قـ
تەشـ
شــوئارىنى ئوتتۇرغــا قويــدى-1911 .يىلــى -10ئاينىــڭ -10كۈنــى،
ـەت
ـاپ ،دۆلـ
ـى قوزغـ
ـىنخەي ئىنقىالبىنـ
ـق شـ
ـدا قوراللىـ
ـار ۋۇچاڭـ
ئىنقىالبچىـ
نامىنــى «جۇڭخــۇا مىنگــو»دەپ ئاتــاپ ،مانجــۇ خانلىقىنىــڭ نامنــى
ئەمەلدىــن قالدۇرغانلىقىنــى جاكارلىــدى .شــىنخەي ئىنقىالبــى خىتايــدا
2000يىلدىــن كۆپــرەك ھۆكــۈم ســۈرگەن فېئــودال خانلىــق تۈزۈمىگــە
خاتىمــە بېرىــپ ،جۇمھۇرىيــەت قــۇردى.
دىيارىمىــزدا چىــڭ سۇاللىســىگە قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتــى
ھەممىدىــن ئــاۋۋال ئۈرۈمچــى ۋە ئىلىــدا يــۈز بــەردى .ئۈرۈمچــى
ـن
ـدى .ئارىدىـ
ـى كۆتۈرۈلـ
ـڭ -28كۈنـ
ـى -12ئاينىـ
ـى -1911يىلـ
قوزغىلىڭـ
خائىــن چىقىــش ،تەييارلىــق پۇختــا بولماســلىق ،دۈشــمەن كۈچلــۈك
بولــۇش قاتارلىــق ســەۋەبلەر بىلــەن مەغلــۇپ بولــدى.
ئۈرۈمچــى قوزغىلىڭــى مەغلــۇپ بولــۇپ 10كۈندىــن كېيىنــا،
ـدى.
ـى پارتلىـ
ـى قوزغىلىڭـ
ـى ئىلـ
ـڭ -7كۈنـ
ـى -1ئاينىـ
ـى -1912يىلـ
يەنـ
قوزغىالڭغــا يــاڭ زەنشــۈ قوماندانلىــق قىلــدى .قوزغىــاڭ ناھايتــى
ـن
ـۇر ،تىبەتلەردىـ
ـۇل ،ئۇيغـ
ـۇ ،موڭغـ
ـاي ،مانجـ
ـپ ،خىتـ
ـە قىلىـ
ـز غەلبـ
تېـ
تەشــكىل تاپقان«بــەش مىللەتنىــڭ ئورتــاق ئىلگىرلــەش جەمئىيىتى»نــى
ـاڭ
ـدى .يـ
ـان قىلـ
ـى ئېـ
ـەت جۇمھۇرىيتى»نـ
ـەش مىللـ
ـكىل قىلىپ«،بـ
تەشـ
ـى ئىلى
ـڭ -8كۈنـ
ـدى-1 .ئاينىـ
ـلىقلىقىغا تەيىنلەنـ
ـەت باشـ
ـۈ جەمئىيـ
زەنشـ
ۋاقىتلىــق ئىنقىالبــى ھۆكۈمىتى-جۇڭخــۇا مىنگــو ھەربىــي ھۆكۈمىتــى
ـدى.
ـى جاكارلىـ
ـى قۇرۇلغانلىقىنـ
ـۇق مەھكىمىسـ
ـۈك تۇتـ
ـى بۈيـ
ـى ئىلـ
يېڭـ
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ـىالۋچى
ـەييارە سـ
ـن كېيىن سـ
ـى قۇرۇلغاندىـ
ـق ھۆكىمىتـ
ـى ۋاقىتلىـ
ئىلـ
ـقا
ـەت ئېالن قىلىشـ
ـى جۇمھۇرىيـ
ـپ ئۇنـ
ـا يوللىنىـ
ـا تېلىگراممـ
ـۇەن داخۇاغـ
يـ
دەۋەت قىلىنــدى ،يۇەنداخــۇا ئۇالرنىــڭ تەكلىپىنــى قوبــۇل قىلىــش
ئۇياقتــا تۇرســۇن ئۇالرغــا قوشــۇن ئەۋەتتــى-2 .ئاينىــڭ -13كۈنــى
چىــڭ سۇاللىســىنىڭ شــۇەنتوڭ خانــى تەختتىــن چۈشــتى .يۇەنداخــۇا
جۇمھۇرىيەتنــى ئېتىــراپ قىلــدى .جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ زۇڭتۇڭلــۇق
ـان
ـا قويۇلغـ
ـىكەي دىيارىمىزغـ
ـۇەن شـ
ـۈرۈۋالغان يـ
ـا چۈشـ
ـى قولغـ
ھوقۇقىنـ
ـەن
ـەرەپ بىلـ
ـى تـ
ـش ،ئىلـ
ـا ئۆزگەرتىـ
ـىنى «دۇدۇ»غـ
ـەييارە سىالۋچىسـ
سـ
ئــۇرۇش توختىتىــش توغرىســىدا بۇيــرۇق چۈشــۈردى .يۇەنداخــۇا
ـى-7 .ئايدا
ـە چىقتـ
ـېڭ تەخىتتـ
ـاڭ زىڭشـ
ـپ ،يـ
ـتېپا بېرىـ
ـن ئىسـ
خىزمىتىدىـ
يــاڭ زېڭشــىن ئىلــى تــەرەپ بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈپ ،ســۈلىھ
تۈزۈلــدى .شــۇنىڭ بىلــەن دىيارىمىزنىــڭ ھەربىــي مەمۇرىــي ھوقۇقــى
يــاڭ زېڭشــىننىڭ قولىغــا ئۆتــۈپ كەتتــى.

قۇمۇل-تۇرپان دېھقانالر قوزغىلىڭى
-1911يىلىدىكــى شــىنخەي ئىنقىالبىدىــن كېيىنكــى سىياســىي
ـى-1912 .
ـق ياراتتـ
ـۇ قواليلىـ
ـان ئۇيغۇرلىرىغىمـ
ـۇل ،تۇرپـ
ـەت قۇمـ
ۋەزىيـ
يىلــى بــۇ ئىككــى رايونــدا زور كۆلەملىــك دېھقانــار قوزغىلىڭــى
كۆتۈرۈلــدى.
قۇمۇلنىــڭ ۋاڭلىقــى چىــڭ دەۋرىدىــن بۇيــان ئاتىدىــن بالىغــا
مىــراس بولــۇپ كەلگەنــدى .دىيارىمىــزدا ئۆلكــە تەســىس قىلىنغاندىــن
ـدى.
ـۈزۈم ئۆزگەرمىـ
ـۇ تـ
ـۇ بـ
ـن كېيىنمـ
ـو قۇرۇلغاندىـ
ـى مىنگـ
ـپ تاكـ
تارتىـ
ـە
ـى تەختكـ
ـۇت -1875يىلـ
ـاھ مەخسـ
ـى شـ
ـۇل ۋاڭـ
ـى قۇمـ
ـى ۋاقىتتىكـ
ئەينـ
ـر يۈرۈش
ـان بىـ
ـق قىلىدىغـ
ـە ھۆكۈمرانلىـ
ـۇر خەلقىگـ
ـڭ ئۇيغـ
ـى .ئۇنىـ
چىقتـ
ئاپپاراتلىــرى بولــۇپ ،ئــۇ قۇمــۇل رايوننــى  13ســۇمۇل(رايون،يېزا)غا
ـقۇردى .دېھقانالر
ـۇپ باشـ
ـا قويـ
ـن دورغـ
ـۇمۇلغا بىردىـ
ـر سـ
ـۈپ ،ھەربىـ
بۆلـ
ئۇالرغــا ھەقســىز ئەمگــەك قىلىــپ بېرىشــى كېــرەك ئىــدى .ئــۇالر
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شــاھقا ھەقســىز ئەمگــەك قىلىــپ بىرىــش بەدىلىگــە ئازغىنــە يەرنــى
تېرىۋېلىــپ تۇرمۇشــىنى قامدايتتــى .دەســلەپكى يىلــاردا بــۇ ھەقســىز
ـدى.
ـە كۆپەيتىلـ
ـە كۈنگـ
ـن يەتتـ
ـدى .كېيىـ
ـۈن ئىـ
ـۈچ كـ
ـدا ئـ
ـەك ئايـ
ئەمگـ
دېھقانــار ھاشــار داۋامىــدا زۇلۇمغــا ئۇچرايتتــى.
-1907يىلــى -5ئايــدا قۇمۇلــدا مىڭدىــن ئارتــۇق كىشــى
ـىدا
ـقارتىش توغرىسـ
ـار كۈننى قىسـ
ـچىلىقىدا ھاشـ
ـڭ باشـ
ـار جەمەتىنىـ
تورپاقـ
ـى
ـكەر كۈچـ
ـى ئەسـ
ـۇ ۋەقەنـ
ـىن بـ
ـاڭ زېڭشـ
ـدى .يـ
ـۇپ قوزغالـ
ـەپ قويـ
تەلـ
ـق
ـەت قاتارلىـ
ـاق ئۆزخوجامـ
ـامچىلىرىدىن تورپـ
ـۇرۇپ ،باشـ
ـەن جىمىقتـ
بىلـ
ـۇرالر «تورپاق
ـى ئۇيغـ
ـۇ قوزغىالڭنـ
ـىنى ئالدى .بـ
ـىنىڭ كاللىسـ
ـە كىشـ
يەتتـ
يىغلىقــى»دەپ ئاتىــدى.
-1912يىلــى يــۈن داخــۇدا ئۆزىنىــڭ ھاالكــەت تەقدىرىنــى
ـۇش
ـىنى توسـ
ـەرققە كېڭىيىشـ
ـڭ شـ
ـى قوزغىلىڭىنىـ
ـش ۋە ئىلـ
قۇتۇلدۇرۇۋېلىـ
ـكىرىدىن 500
ـۇتنىڭ ئەسـ
ـا شامەخسـ
ـەڭ مەيدانىغـ
ـىخودىكى جـ
ـۈن ،شـ
ئۈچـ
ـىمالىدىكى
ـي شـ
ـڭ غەربىـ
ـكەر قۇمۇلنىـ
ـۇ  500ئەسـ
ـدى .بـ
ـىنى يۆتكىـ
كىشـ
ـپ،
ـامچىلىق قىلىـ
ـا باشـ
ـە ئۇالرغـ
ـۈر خەلپـ
ـدە ،تۆمـ
ـا كەلگەنـ
ـاغ ئېغىزىغـ
تـ
قوشــۇننى يۆتكــەپ ماڭغــان ئەمەلدارنــى قورالســىزالندۇرۇپ ،قوراللىــق
قوزغىــاڭ كۆتــۈردى .قوزغىــاڭ غەلبىســىرى ئىلگىرلەۋاتقانــدا يــاڭ
ـەن
ـە بىلـ
ـتۇرالماي ھىيلـ
ـەن باسـ
ـى بىلـ
ـورال كۈچـ
ـى قـ
ـىن قوزغىالڭنـ
زېڭشـ
ـمىنىڭ
ـىن تۇڭگان قىسـ
ـاڭ زېڭشـ
ـدا يـ
ـى -3ئايـ
ـۇردى-1913 .يىلـ
جىمىقتـ
ئەمىــرى لــى شــۈفۇنى قوزغىالڭچىــار ئارىســىغا ســۆھبەتكە ئەۋەتتــى.
لــى شــۈفۇ قوزغىالڭچــى قوشــۇننىڭ رەھبەرلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ،
ـدا
ـارنى ھەرئايـ
ـڭ ھاشـ
ـۇل ۋاڭنىـ
ـپ ،قۇمـ
ـەم ئىچىـ
ـۇپ قەسـ
ـان تۇتـ
قۇرئـ
ـۇن
ـى قوشـ
ـز ،قوزغىالڭچـ
ـك قىلىمىـ
ـقا كاپالەتلىـ
ـە قىسقارتىشـ
ـى كۈنگـ
ئىككـ
ھۆكۈمــەت قوشــۇنىغا ئۆزگەرتىلىــدۇ ،تۆمــۈر خەلىپــە يىڭجاڭلىققــا
تەيىنلىنىــدۇ ،دەپ ۋەدە بــەردى .تۆمــۈر خەلىپــە ئېتىقــادى كۈچلــۈك
ـق ئۈچۈن
ـادەم بولغانلىـ
ـاددا ئـ
ـل ،سـ
ـى كەمچىـ
ـىي تەجرىبىسـ
ـا سىياسـ
ئەممـ
بــۇ ســۈلھىگە كۆنــدى.
قۇمــۇل دېھقانــار قوزغىلىڭىغــا تۇرپــان دىھقانلىرىمــۇ ئــاۋاز
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قوشــتى .تۇرپــان ۋاڭلىقىمــۇ قۇمــۇل ۋاڭلىقىغــا ئوخشــاش ئىــدى.
قۇمۇلــدا قوزغىــاڭ كۆتۈرۈلگەندىــن كېيىــن ،تۇرپــان ئاســتانىلىك
ـك
ـا رەھبەرلىـ
ـى دېھقانالرغـ
ـىمۇ -1912يىلـ
ـەن كىشـ
ـە دېگـ
ـن خەلىپـ
مۇھىدىـ
قىلىپ،قۇمــۇل دېھقانــار قوزغىلىڭىغــا ئــاۋاز قوشــتى .يــاڭ زېڭشــىن
بــۇ قوزغىالڭغىمــۇ «نەســىھەت قىلىــپ كۆندۈرۈش»ھىيلىســى بىلــەن،
قوزغىالڭچــى قوشــۇننى بىــر يىــڭ قىلىــپ تەشــكىللەپ ،مۇھىدىننــى
يىڭجاڭلىققــا تەيىنلــەپ ،ئۇالرنىمــۇ ئۈرۈمچىگــە يۆتكــەپ كەلــدى.
ـە
ـەن ئۈرۈمچىگـ
ـە ئىككەيلـ
ـن خەلىپـ
ـەن مۇھىدىـ
ـە بىلـ
ـۈر خەلىپـ
تۆمـ
يۆتكــەپ كېلىنگەندىــن كېيىــن ،يــاڭ زېڭشــىن ئۇالرنــى تەقىــب
ئاســتىغا ئالدى-1913.يىلــى -9ئاينىــڭ -6كۈنــى ،تۆمــۈر خەلىپــە
قولغــا ئېلىنىــپ ،مۇھىدىــن خەلىپــە بىلــەن زىندانــدا ئۆلتۈرۈلــدى.
ـۇڭ
ـدا گۇچـ
ـۇش يولىـ
ـا قايتۇرۇلـ
ـكەرلىرى يۇرتىغـ
ـڭ ئەسـ
ـۈر خەلىپىنىـ
تۆمـ
ناھىيەســىنىڭ داشىتو(ئوالنئۇســۇ)دېگەن يېرىدىكــى تــاغ جىلغىســىدا
دەھشــەتلىك قىرغىــن قېلىنــدى- 1914.يىلــى -3ئايــدا مۇھىدىــن
ـاكىر
ـى شـ
ـڭ ئىنىسـ
ـۈر خەلپىنىـ
ـەن تۆمـ
ـەت بىلـ
ـى ئەمـ
ـڭ سەپدىشـ
خەلىپىنىـ
ـورال،
ـار قـ
ـۈردى .قوزغىالڭچىـ
ـاڭ كۆتـ
ـە قوزغىـ
ـدا يەنـ
ـار تۇرپانـ
قاتارلىقـ
ـدا
ـى -12ئايـ
ـى -1914يىلـ
ـق تۈپەيلـ
ـى ۋە خائىنلىـ
ـاد كەمچىللىكـ
ئىقتىسـ
مەغلــۇپ بولــدى.

چىرىيە ۋەقەسى
«چىرىيــە ۋەقەســى»مۇ زۇلۇمغــا قارشــى كۈرەشــلەرنىڭ بىــرى
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .بــۇ كۈرەشــتە ئۇيغــۇرالر چاررۇســىيەنىڭ
تاجاۋۇزچىلىــق ھەرىكىتىگــە قارشــى تۇرۇشــنى نىشــان قېلغــان.
ـىگە
ـرى) ،كىرىيە ناھىيەسـ
ـە ناھىيە بازىـ
ـى(ھازىرقى چىرىيـ
ـرا يېزىسـ
چىـ
قارايدىغــان ،ســودا ،قــول ســانائەت راۋاج تاپقــان بازارالرنىــڭ بىــرى
ـۇ يەرگە
ـىمۇ بـ
ـلۇق كونسۇلخانىسـ
ـقەردە تۇرۇشـ
ـىيەنىڭ قەشـ
ئىدى .چاررۇسـ
ـە
ـى كاپالەتكـ
ـق ئورنىنـ
ـڭ ئىمتىيازلىـ
ـۆز پۇقرالىرىنىـ
ـپ ئـ
ـاقال ئەۋەتىـ
ئاقسـ
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ـلى
ـىملىك ئەسـ
ـى ئىسـ
ـىيىت ھاجـ
ـا سـ
ـى ۋاقىتتـ
ـدى .ئەينـ
ـان ئىـ
ـە قىلغـ
ئىگـ
ـۇپ،
ـار بولـ
ـى بـ
ـەن كىشـ
ـە ئۆتكـ
ـىيە تەۋەلىكىگـ
ـن روسـ
ـك ،كېيىـ
خوتەنلىـ
ـەن
ـە ئەۋەتكـ
ـۇ يەرگـ
ـى بـ
ـقەردىكى كونسۇلخانىسـ
ـىيەنىڭ قەشـ
ـۇ چاررۇسـ
ئـ
ئاقســاقال ئىــدى .ســىيىت ھاجىنىــڭ چىرىيەدىكــى زوراۋان ،يولســىزلىقى
ـۈپۈرگە
ـى سـ
ـەن -1912يىلـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـۈردى .شـ
ـى كەلتـ
ـڭ غەزىپىنـ
خەلقىنىـ
ـا
ـەن ،ھەتتـ
ـە ،خوتـ
ـتىدىن كىرىيـ
ـڭ ئۈسـ
ـلەر ئۇنىـ
ـق كىشـ
ـۇن قاتارلىـ
ئاخـ
قەشــقەرگىچە شــىكايەت قىلىــپ بــاردى .ســۈپۈرگە ئاخــۇن ئىشــنى
ـىيىت
ـۇالر سـ
ـى ئـ
ـڭ -21كۈنـ
ـۈن -6ئاينىـ
ـش ئۈچـ
ـەل قىلىـ
ـق ھـ
چىرايلىـ
ـەن
ـادەم ئەۋەتكـ
ـم ئـ
ـە قېتىـ
ـكە نەچچـ
ـۆھبەت ئۆتكۈزۈشـ
ـەن سـ
ـى بىلـ
ھاجـ
بولســىمۇ رەت قېلىنــدى ۋە ئەۋەتكــەن ئادەملىــرى تايــاق يېــدى6 .
ئاينىــڭ -24كۈنــى چىرىيــە خەلقىدىــن 500دىــن ئارتــۇق كىشــىئۆزلۈكىدىــن تەشــكىللىنىپ ،ســىيىت ھاجىنىــڭ ئۆيىگــە ئــوت قويــۇپ،
ـۈردى.
ـىنى ئۆلتـ
ـن  31كىشـ
قولچوماقلىرىدىـ
چىرىيــە ۋەقەســى يــۈز بەرگەندىــن كېيىــن چارروســىيە 500دىــن
ـقەرنىڭ يەرلىك
ـپ ،قەشـ
ـىپ كىرىـ
ـقەرگە بېسـ
ـەن قەشـ
ـكەر بىلـ
ـۇق ئەسـ
ئارتـ
ھۆكۈمىتىگــە بېســىم ئىشــلىتىپ-1913 ،يىلــى -2ئاينىــڭ ئاخىرىــدا
ســۈپۈرگە ئاخــۇن قاتارلىــق كىشــلەرنى زىندانغــا تاشــاتتى .كېيىــن
ـە
ـپ زىلزىلـ
ـان قېلىنىـ
ـتىلىرىدا ئېـ
ـارات ۋاسـ
ـى ئاخبـ
ـە چەتئەلدىكـ
ـۇ ۋەقـ
بـ
ـۇپ
ـۇددەت توشـ
ـلەر مـ
ـق كىشـ
ـۇن قاتارلىـ
ـۈپۈرگە ئاخـ
ـدى .سـ
ـدا قىلـ
پەيـ
ـي
ـپ مىللىـ
ـا چىقىـ
ـە ئالدىغـ
ـى خوتەنگىچـ
ـە خەلقـ
ـدا چىرىيـ
ـن چىققانـ
تۈرمىدىـ
قەھرىمانىنــى قارشــى ئالــدى.
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1515جىن شۇرىننىڭ تەختكە چىقىشى
-1912يىلىدىــن -1928يىلىغىچــە مىلىتارىســت يــاڭ زېڭشــىن
دىيارىمىزغــا 17يىلدىــن ئارتــۇق ھۆكۈمرانلىــق قىلــدى .ئــۇ ئىشــىكنى
تاقىۋېلىــپ تەرەققىياتقــا توســقۇنلۇق قىلــدى ،نــادان قالــدۇرۇش
سىياســىيتىنى يۈرگــۈزۈپ خەلقنــى خوراپاتقــا كۆنــدۈردى ،مەدەنىيەتنــى
ـرى ھۆكۈمرانلىق
ـى يىللىـ
ـڭ ئاخىرقـ
ـڭ ھۆكۈمرانلىقىنىـ
ـدۈردى .ئۇنىـ
چېكىنـ
گورۇھىنىــڭ ئىچكــى قىســمىدا زىددىيــەت كەسكىنلەشــتى-1928.يىلى
نەنجىڭــدە گومىنــداڭ نەنجىــڭ ھۆكۈمىتــى قۇرۇلــدى .بــۇ ئۆزگىرىــش
ـىن
ـاڭ زېڭشـ
ـدا يـ
ـىتىدۇ- 6 .ئايـ
ـىر كۆرسـ
ـان تەسـ
ـۇ ھامـ
ـا شـ
دىيارىمىزغـ
ـۈچ
ـۇنىدىغانلىقىنى ،ئـ
ـە بويسـ
ـڭ ھۆكۈمىتىگـ
ـپ نەنجىـ
ـا ئەۋەتىـ
تېلېگىراممـ
مەســلەك بويىچــە ئىــش قىلىدىغانلىقىنــى ،كــۆك ئاســمان ،ئــاق كــۈن
بايراقنــى ئېســىپ ،بىرلىكنــى ســاقاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ .بىــراق
ـدا
ـىلىق پەيـ
ـزال قارشـ
ـق تېـ
ـتەبىت ھۆكۈمرانلىـ
ـان مۇسـ
ـدەكال تۇرغـ
بۇرۇنقىـ
قىلىــدۇ-1928 .يىلى-7ئاينىڭ-7كۈنــى ھۆكۈمرانلىــق گورۇھىدىكىلــەر
«-7ئاپرىــل سىياســىي ئۆزگىرىشــى»نى قوزغــاپ ،يــاڭ زىڭشــىننى
ئېتىــپ ئۆلتــۈردى .شــۇ ۋاقىتتىكــى ئۆلكىلىــك مەمۇرىــي مەھكىمىنىــڭ
ـۇلۇق
ـنى تىنچالندۇرۇپ ،گەنسـ
ـىي ئۆزگىرىشـ
ـۇرېن سىياسـ
ـن شـ
ـرى جىـ
نازىـ
يۇرتــداش مىلىتارىســتالرنىڭ قوللىشــى بىلــەن ھوقۇقنــى تارتىۋالــدى.
شــۇنىڭ بىلــەن جىــن شــۇرىننىڭ مىلىتارىســتلىق ھۆكۈمرانلىقــى
باشــاندى.
جىــن شــۇرېن تەختكــە چىقىپــا ھەربىــي قوشــۇننى كۈچەيتتــى.
ئەســلىدىكى 10مىڭغىمــۇ يەتمەيدىغــان ھەربىــي قوشــۇننى 50مىڭغــا
يەتكــۈزدى ،چەتئەلدىــن يېڭــى قورال-يــاراق ســېتىۋالدى .پۈتــۈن
ـق
ـۇ بارلىـ
ـلەتتى .ئـ
ـۈن ئىشـ
ـەت ئۈچـ
ـي خىراجـ
ـى ھەربىـ
مالىيىنىڭ74%ىنـ
ســودىنى كونتــرول قىلىۋالــدى .ھەربىــي ۋە ئىچكــى قىســىمالرغا ئــۆز
يېقىنلىــرى ۋە يۇرتداشــلىرىنى قويــدى .ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي
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جەھەتتــە ئېغىــر ئاقىۋەتلەرنــى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى .شــۇنىڭ بىلــەن
قۇمــۇل خەلقىنىــڭ جىــن شــۇرېن ھاكىمىيىتىگــە قارشــى كۆرىشــى
پارتلىــدى.
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1616قۇمۇل-تۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ پارتلىشى
جىــن شــۇرېن ھاكىمىيــەت بېشــىغا چىققاندىــن كېيىــن زۇلــۇم
ـىدا،
ـوپۇل يېزىسـ
ـدا قۇمۇلنىڭ شـ
ـتى- 1931.يىلى-3ئايـ
ـىلەپ ئاشـ
ھەسسـ
چېگــرا مۇداپىئەســىدە تۇرۇشــلۇق بىــر خىتــاي ئوفېســتىرنىڭ ئۇيغــۇر
ـۇ ۋەقە
ـەردى ،بـ
ـۈز بـ
ـى يـ
ـش ۋەقەسـ
ـا ئېلىـ
ـۇرى خوتۇنلۇققـ
ـى مەجبـ
قىزىنـ
ـى
ـۇ ۋەقەنـ
ـار بـ
ـدى .قوزغىالڭچىـ
ـى قوزغىـ
ـۈك غەزىپىنـ
ـڭ كۈچلـ
جامائەتنىـ
پىلتــە قىلىــپ قوزغالــدى .شــۇ ھەربىــي ئوفېســتىرنى ۋە ئەســكەرلىرىنى
ـدى.
ـى تارتىۋالـ
ـدى .قورال-ياراقلىرىنـ
ـوت قويـ
ـىغا ئـ
ـۈرۈپ گازارمىسـ
ئۆلتـ
بــۇ ۋاقىتتــا ئــۆز ۋاقتىــدا تۆمــۈر خەلىپــە قوزغىلىڭىدىكــى ئاساســلىق
ئادەملەرنىــڭ بىــرى بولغــان خوجىنىيــاز قوزغىالڭچىالرغــا رەھبەرلىــك
قىلىــپ ،تەجرىبە-ســاۋاقالرنى يەكۈنلــەپ ،جىــن شــۇرىن قىســىملىرى
بىلــەن قاتتىــق تىركەشــتى .قوزغىــاڭ يالقۇنــى قۇمۇلدىــن ھالقىــپ،
ـەدەر كېڭەيدى.
ـا قـ
ـى رايونلىرىغـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـا دىيارىمىزنىـ
ـان ۋە ھەتتـ
تۇرپـ
قوزغىالڭچــى قوشــۇن كۈنســېرى غەلبــە قازىنىــپ ئىلگىرىلەۋاتقــان
ـى
ـرى مۆلچەرلەپ،جىيۇچەندىكـ
ـى يۇقىـ
ـمەن كۈچىنـ
ـۇالر دۈشـ
ـىمۇ ،ئـ
بولسـ
ماجۇڭيىڭنــى ياردەمگــە چاقىــردى .ماجۇڭيىــڭ دەســلەپتە قوزغىالڭچىــار
ـا
ـەردە ئۆزئالدىغـ
ـى كۈنلـ
ـىمۇ ،كېيىنكـ
ـان بولسـ
ـەپتە تۇرغـ
ـر سـ
ـەن بىـ
بىلـ
ھەرىكــەت قىلىــپ چــوڭ مىلىتارىســت بولىۋالــدى .شــۇنىڭ بىلــەن
ـى
ـەت ئارمىيەسـ
ـۇنى ،ھۆكۈمـ
ـڭ قوشـ
ـرى ،ماجۇڭيىـ
ـۇل قوزغىالڭچىلىـ
قۇمـ
ئۆزئــارا تىركىشــدىغان ۋەزىيــەت شــەكىللەندى .ئۈرۈمچــى ئىنتايىــن
قىيىــن ئەھۋالغــا چۈشــۈپ قالــدى.
چىرىك،ئىقتىدارســىز جىــن شــۇرېن ھۆكۈمىتــى قۇمــۇل قاتارلىــق
جايــاردا يــۈز بەرگــەن دېھقانــار قوزغىلىڭىنىــڭ زەربىســىدە ھەربىــي
جەھەتتــە ئارقا-ئارقىدىــن مەغلــۇپ بولــدى .ئىقتىســادىي جەھەتتىكــى
ـى-4
ـەن -1933يىلـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـى .شـ
ـپ كەتتـ
ـېرى كۈچىيىـ
ـران كۈنسـ
بوھـ
ئاينىــڭ -12كۈنــى جىــن شــۇرېن ھۆكۈمىتــى تەركىبىدىكــى رادىــكال
ئىدىيەدىكــى بىــر تۈركــۈم يــاش ئەمەلــدارالر ھەربىــي سىياســىيي
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ئۆزگىرىــش قوزغىــدى .جىــن شــۇرىننى قوغلىۋېتىپ،يېڭــى ھۆكۈمــەت
ـەي ۋاقىتلىق
ـىڭ شىسـ
ـس ،شـ
ـق رەئىـ
ـوڭ ۋاقىتلىـ
ـۇ ۋىنلـ
ـكىللىدى .لىيـ
تەشـ
چېگــرا مۇداپىئــە دۇبەنــى بولــدى.
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-19331717يىلالردىكى قەشقەر ۋەزىيىتى
قۇمــۇل دېھقانلىــرى ئىنقىــاپ قىلىــپ قوزغىــاڭ كۆتۈرگەندىــن
ـقەر،
ـتى .قەشـ
ـاۋاز قوشـ
ـن ئـ
ـا ئارقا-ئارقىدىـ
ـۇرالر ئۇنىڭغـ
ـن ،ئۇيغـ
كېيىـ
ـق ھەممە
ـق قاتارلىـ
ـەن ،چاقىلىـ
ـۇ ،چەرچـ
ـان ،ئاقسـ
ـا ،تۇرپـ
ـەن ،كۇچـ
خوتـ
ـدى.
ـى كۆتۈرۈلـ
ـاپ يالقۇنـ
ـتانلىقالردا ئىنقىـ
بوسـ
ـار
ـىمىڭ قاتارلىقـ
ـەن ماشـ
ـى بىلـ
ـۈر ئېلـ
ـدا تۆمـ
ـى -2ئايـ
-1933يىلـ
ـاي
ـايار ،بـ
ـا ،شـ
ـۈر ،كۇچـ
ـورال ،بۈگـ
ـۈن ،كـ
ـەھەر ،لۈكچـ
ـان ،قاراشـ
تۇرپـ
ـۇغا
ـك قىلىپ ئاقسـ
ـۇنغا رەھبەرلىـ
ـى قوشـ
ـى قوزغىالڭچـ
ـق جايالردىكـ
قاتارلىـ
ـدى.
ـپ كەلـ
يېتىـ
ـە كوماندىرى
ـان دىۋىزىيـ
ـەھەردە تۇرۇۋاتقـ
ـقەر يېڭىشـ
ـدا قەشـ
ـۇ چاغـ
بـ
ـىي
ـۇ سىياسـ
ـدى .ئـ
ـى ئىـ
ـۇرىننىڭ ئىنىسـ
ـن شـ
ـۇپ ،جىـ
ـۇجى بولـ
ـن شـ
جىـ
ۋە ھەربىــي ئىشــاردىن قىلچــە خەۋىــرى يــوق كىشــى ئىــدى .ئــۇ
ـزادە بولۇپ
ـى ئاڭالپ،ئاالقـ
ـپ كەلگەنلىكىنـ
ـۇغا يېتىـ
ـڭ ئاقسـ
قوزغىالڭچىالرنىـ
ـەردە
ـاش ،خوتەنلـ
ـن قاراقـ
ـان يەردىـ
ـى .ئويلىمىغـ
ـكەر ئەۋەتتـ
ـۇغا ئەسـ
ئاقسـ
قوزغىــاڭ كۆتۈرۈلــدى .بــۇ ۋەزىيەتكــە بەرداشــلىق بېرەلمىگــەن جىــن
شــۇجى ئۆلۈۋالــدى .قەشــقەرنىڭ ھەربىــي ،مەمۇرىــي ھوقۇقــى ۋالــى
ماشــاۋۋۇنىڭ قولىغــا چۈشــۈپ قالــدى .ماشــاۋۋۇ نەچچــە قېتىــم
قوزغىالڭچىالرغــا ئەســكەر ئەۋەتىــپ مەغلــۇپ بولــدى ،كېيىنكــى قېتىــم
ئەۋەتكــەن ئوســمان باشــچىلىقىدىكى قىرغىــز قوشــۇنى تۆمــۈر ســىلىڭ
بىلــەن بىرلىشــىپ قەشــقەرنى بىــر ھۇجــۇم بىلەنــا ئالــدى .خوتــەن،
قاراقاشــتىكى قوزغىالڭچىالرمــۇ ســابىت دامولــا ،مۇھەممــەت ئىمىــن
بۇغــرا رەھبەرلىكىــدە تېــز غەلبــە قىلىــپ ،گۇمــا ،قاغىلىــق ،يەكــەن
ئارقىلىــق قەشــقەرگە كەلــدى .قەشــقەردە خوجىنىيــاز ھاجىمغــا تــەۋە
ـار
ـى بـ
ـىمىڭ گۇرۇھـ
ـەۋە ماشـ
ـا تـ
ـى ،ماجۇڭيىڭغـ
ـىلىڭ گۇرۇھـ
ـۈر سـ
تۆمـ
ئىــدى .ئــۇالر ئــۆز ئالدىغــا ھوقــۇق تاالشــتى .ماجەنســاڭ تۆمــۈر
ـەھەرگە
ـپ يېڭىشـ
ـى يېڭىـ
ـمان ئېلـ
ـاڭنى ئوسـ
ـۈردى ،ماجەنسـ
ـىلىڭنى ئۆلتـ
سـ
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ـتەقىل
ـۇرۇپ مۇسـ
ـى قـ
ـتىقالل جەمئىيىتىنـ
ـام ئىسـ
ـابىت دامولـ
ـدى .سـ
قوغلىـ
دېموكراتىــك جۇمھۇرىيــەت قــۇرۇش ئۈچــۈن ھازىرالنــدى.
ـۇدا
ـام ئاقسـ
ـابىت دامولـ
ـى سـ
ـڭ -12كۈنـ
ـى -11ئاينىـ
-1933يىلـ
تۇرۇۋاتقــان خوجىنىيــاز ھاجىمنــى پرېزدېنــت قىلىــپ ،ئــۆزى بــاش
ۋەكىــل (بــاش مىنىســتىر) بولــۇپ ســايالنغان شــەرقىي تۈركىســتان
ئىســام جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغانلىقىنــى جاكارلىــدى .پايتەخــت قەشــقەر
قىلىــپ بېكىتىلــدى.
ـىملىرىنىڭ
ـڭ قىسـ
ـا جوڭيىـ
ـى مـ
ـڭ -6كۈنـ
ـى -2ئاينىـ
- 1934يىلـ
قەشــقەرگە باســتۇرۇپ كىرىشــى بىلــەن شــەرقى تۈركىســتان ئىســام
جۇمھۇرىيىتــى رەھبەرلىــرى ئــاۋال يېڭىســارغا ،ئاندىــن يەكەنگــە
چېكىنىــدۇ .ســابىت دامولالمنــى خوجىنىيــاز ھاجــى شــىڭ شىســەيگە
ـەن
ـى بىلـ
ـل بولۇشـ
ـڭ كېپىـ
ـوۋېت ئىتتىپاقىنىـ
ـۆزى سـ
ـدۇ ،ئـ
ـۇپ بېرىـ
تۇتـ
ـدۇ.
ـس بولىـ
ـن رەئىـ
ـپ مۇئاۋىـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـەينىڭ تەكلىپىنـ
ـىڭ شىسـ
شـ
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1818شىڭ شىسەي ۋە گومىنداڭنىڭ بىۋاسىتە
ھۆكۈمرانلىقى
ـدە،
ـۈز بەرگەنـ
ـى يـ
ـۇل قوزغىلىڭـ
ـى قۇمـ
ـەي -1931يىلـ
ـىڭ شىسـ
شـ
ھەربىــي ھوقۇقنــى قولغــا كىرگۈزۈۋېلىشــقا باشــلىغان .كېيىــن ئــۇ
«باندىتالرنــى تازىــاش» بــاش قوماندانلىقىغــا ئۆســتۈرۈلۈپ ،ئەينــى
ۋاقىتتــا ئــەڭ چــوڭ مىلىتارىســارنىڭ بىــرى بولــۇپ قالغانىــدى.
-1933يىــل «-12ئاپرېل»سىياســىي ئۆزگىرىشــى ئۇنىــڭ ھەربىــي،
ـپ
ـەت يارىتىـ
ـقا پۇرسـ
ـا كىرگۈزۈۋېلىشـ
ـى چاڭگىلىغـ
ـوڭ ھوقۇقنـ
ـي چـ
مەمۇرىـ
بــەردى .ۋاقىتنىــڭ ئۇزىرىشــىغا ئەگىشــىپ ئــۇ تۈرلــۈك ۋاســىتىلەر
بىلــەن دىيارىمىزنىــڭ ھەربىــي ،مەمۇرىــي ھوقۇقىنــى ئــۆزى تەنھــا
ئىگىلىۋالــدى- 1937.يىلدىــن باشــاپ ،ئــۇ قىرغىنچىلىقنــى باشــلىدى.
-1937يىلى-9ئايدىن-11ئايغىچــە 200مىڭدىــن ئارتــۇق ھەرســاھە
ـدە ئۆلكىلىك
ـڭ ئىچىـ
ـدى .بۇنىـ
ـلىك قىلـ
ـپ زىيانكەشـ
ـا ئېلىـ
ـى قولغـ
زاتالرنـ
ـاز ھاجىم،
ـرى خوجىنىيـ
ـاڭ رەھبىـ
ـى ،قوزغىـ
ـن رەئىسـ
ـڭ مۇئاۋىـ
ھۆكۈمەتنىـ
ئىلغــار زىيالىــار ،بايــار بــار ئىــدى.
-1942يىلــى خەلقئــارا ۋەزىيەتنىــڭ ئۆزگىرىشــىگە ئەگىشــىپ،
ـەي ۋاز
ـىتىدىن پۈتۈنلـ
ـار سىياسـ
ـش ئىلغـ
ـڭ ئاتالمىـ
ـەي ئۆزىنىـ
ـىڭ شىسـ
شـ
ـاپ
ـە تاشـ
ـى تۈرمىگـ
ـڭ زىيالىلىرىنـ
ـق مىللەتلەرنىـ
ـۇر قاتارلىـ
ـپ ئۇيغـ
كېچىـ
ـى
ـۆرۈپ قارشـ
ـۈز ئـ
ـوۋېتتىن يـ
ـىل سـ
ـۇ ئۈزۈل-كېسـ
ـدى .ئـ
ـق قىينىـ
قاتتىـ
مەيدانغــا ئۆتتــى.
ـۇپ تۈرمىگە
ـەي تۇتـ
ـىڭ شىسـ
ـن -1942يىلىغىچە ،شـ
-1937يىلىدىـ
ـرى ۋە
ـەت داھىيلىـ
ـار ،ھەرمىللـ
ـار زاتـ
ـل ئىلغـ
ـار ،خەلقچىـ
ـلىغان بايـ
تاشـ
ـى.
ـىپ كەتتـ
ـىدىن ئېشـ
ـڭ كىشـ
ـۇپ 120مىـ
ـار بولـ
ـاش زىيالىـ
يـ
-1942يىلــى جىيــاڭ جىيشــى ســۇڭ مىيلىڭنــى شــىڭ شىســەيگە
ـپ
ـا بېرىـ
ـەي چۇڭچىڭغـ
ـىڭ شىسـ
ـا شـ
ـۇزۇن ئۆتمەيـ
ـى .ئـ
ـدە ئەۋەتتـ
ئاالھىـ
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ـڭ قوينىغا
ـەي گومىنداڭنىـ
ـى پۈتۈنلـ
ـپ» ئۆزىنـ
ـن دوكالت بېرىـ
«خىزمىتىدىـ
ئا تتى .
-1943يىلــى ئەتىيــازدا شــىڭ شىســەي چۇڭچىڭدىــن قايتىــپ
كېلىپــا ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنــى قايتىدىــن تەشــكىللەپ ،نۇرغــۇن
گومىنداڭچىالرنــى ھۆكۈمــەت تارماقلىرىغــا ئورۇنالشــتۇرۇۋەتتى .شــۇنىڭ
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا گومىنــداڭ پىرقىســىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىمــۇ ئېــان
قىلــدى .شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن گومىنــداڭ دىيارىمىزغــا بىۋاســىتە
ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــقا باشــلىدى-1944 .يىلــى -8ئايــدا ،گومىنــداڭ
ـتىرى
ـتىرلىقىنىڭ مىنىسـ
ـق مىنىسـ
ـەينى دېھقانچىلىق-ئورمانچىلىـ
ـىڭ شىسـ
شـ
قىلىــپ تەيىنلــەپ ،ۋۇجۇڭشــىننى ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســلىكىگە
تەيىنلىــدى .ئــۇ ۋەزىپىنــى ئۆتكۈزۈۋېلىشــتىن بــۇرۇن ،بــۇ ۋەزىپىنــى
ـەپ تۇردى.
ـۇمچە ئۆتـ
ـاۋلياڭ قوشـ
ـىلىڭى جۇشـ
ـڭ سـ
ـۇرۇش رايونىنىـ
-8ئـ
شــۇنىڭ بىلــەن دىيارىمىــز پۈتۈنلــەي گومىنداڭنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا
ئۆتتــى.
گومىنــداڭ دىيارىمىــز خەلقىگــە مىللىــي كەمســىتىش ۋە مىللىــي
ـى
ـىي ھوقۇقىنـ
ـق سىياسـ
ـڭ بارلىـ
ـۈزدى .خەلقنىـ
ـىتىنى يۈرگـ
ـۇم سىياسـ
زۇلـ
تارتىۋالــدى.
گومىنــداڭ ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ تىكلىنىشــىگە ئەگىشــىپ ،ئامېرىكىمــۇ
ـى
ـكا -1943يىلـ
ـدۇردى .ئامېرىـ
ـات يايـ
ـى قانـ
ـۆز پائالىيىتىنـ
ـزدا ئـ
دىيارىمىـ
ـۇردى.
ـۇلخانا قـ
ـمىي كونسـ
ـدە رەسـ
ئۈرۈمچىـ
گومىنداڭنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى دىيارىمىــز خەلقىگــە چىدىغۇســىز
بااليى-ئاپەتلەرنــى كەلتــۈردى ،مىللىــي زىددىيــەت ،تەڭســىزلىك ۋە
ئىجتىمائىــي زىددىيــەت كۈنســېرى ئۆتكۈرلىشــىپ كەتتى-1944.يىلــى
دىيارىمىــز خەلقىنىــڭ مىسلســىز كۆلەمــدە ئېلىــپ بارغــان دېموكراتىــك
ئىنقىالبچىلىــرى مۇشــۇ زىددىيەتلەرنىــڭ پــاش بولۇشــى ئىــدى.
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1919مىللىي ئىنقىالب ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى
ـۇر خەلقىنىڭ
ـان دەۋر ئۇيغـ
ـق قىلغـ
ـىتە ھۆكۈمرانلىـ
ـداڭ بىۋاسـ
گومىنـ
ۋە بارلىــق خەلقلەرنىــڭ تارىخىدىكــى ئــەڭ زۇلمەتلىــك دەۋرلەرنىــڭ
ـىتىنى
ـۇم سىياسـ
ـي زۇلـ
ـىيەتچىلىرى مىللىـ
ـداڭ ئەكسـ
ـدى .گومىنـ
ـرى ئىـ
بىـ
يۈرگــۈزۈپ ،خەلقنىــڭ بارلىــق ھوقۇقىنــى تارتىۋالــدى .گومىنداڭنىــڭ
ـى -1944
ـازاق خەلقـ
ـۇر ،قـ
ـان ئۇيغـ
ـا چىدىمىغـ
ـك ھۆكۈمرانلىقىغـ
زۇلمەتلىـ
يىلــى نىلقــادا قوراللىــق قوزغىــاڭ كۆتــۈردى .نىلقىــا قوزغىلىڭــى
ـا
ـى غۇلجـ
ـڭ -7كۈنـ
ـى -11ئاينىـ
ـن-1944 ،يىلـ
ـن كېيىـ
ـە قىلغاندىـ
غەلبـ
خەلقىمــۇ قوزغىلىــپ غۇلجــا شــەھىرىنى كونتــرول قىلــدى .ئارىدىــن
ئــۇزاق ئۆتمەيــا ســۈيدۈڭ ،چاپچــال ،قورغــاس ،بۆرتــاال ،ئارشــاڭ،
موڭغۇلكــۈرە قاتارلىــق رايونالرمــۇ ئــازات قېلىنــدى.
- 1944يىلــى -11ئاينىــڭ -12كۈنــى ،ھەرقايســى جايالردىكــى
ـپ
ـس ئىچىـ
ـپ مەجلىـ
ـا يىغىلىـ
ـرى غولجىغـ
ـڭ ۋەكىللىـ
ـى ئاممېنىـ
قوزغىالڭچـ
ـۇردى.
ـى قـ
ـى ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتى»نـ
ـتان جۇمھۇرىيىتـ
ـەرقى تۈركىسـ
«شـ
يىغىنــدا ئېلىخــان تــۆرە رەئىســلىككە ،ھېكىمبــەگ خوجــا مۇئاۋىــن
ـق
ـى ۋاقىتلىـ
ـڭ -8كۈنـ
ـى -4ئاينىـ
ـايالندى-1945 .يىلـ
ـلىككە سـ
رەئىسـ
ھۆكۈمــەت تارقــاق قوزغىالڭچىالرنــى مۇنتېــزم ئىنقىالبىــي قوشــۇن-
مىللىــي ئارمىيــە قىلىــپ ئۇيۇشــتۇردى-5 .ئايدىــن باشــاپ،گومىنداڭغا
ـى،
ـدا دۆربىلجىننـ
ـدى؛ - 6ئايـ
ـۇم قوزغىـ
ـۈك ھۇجـ
ـي يۈزلـ
ـى ئومۇمىـ
قارشـ
ـى
ـڭ -8كۈنـ
ـى ئالدى-9.ئاينىـ
ـدا ئالتاينـ
ـى-9 ،ئايـ
ـدا تارباغاتاينـ
-7ئايـ
ـىرى ئىلگىرىلەپ،
ـن غەلىبەسـ
ـن كېيىـ
ـىخونى ئالغاندىـ
ـۇن شـ
ـر قوشـ
ـە بىـ
يەنـ
ئۈرۈمچىگــە يــۈرۈش قىلىــپ ماناســقىچە قىســتاپ كەلــدى .تۇرپــان-
پىچانــاردا پارتىزانلىــق ئۇرۇشــى قانــات يايــدى ،جەنۇبقــا چۈشــكەن
قىســىم ئاقســۇ شــەھىرىنى ،بــاي ناھىيەســىنى ،ئونســۇ ناھىيەســىنى
ئىككــى قېتىــم مۇھاســىرىگە ئالــدى.
ـۇر ،تاجىك،
ـى ئۇيغـ
ـر ئېگىزلىكىدىكـ
ـدا ،پامىـ
ـى -8ئايـ
-1945يىلـ
قىرغىــز خەلقلىرىمــۇ ئىلــى ئىنقىالبىدىــن تەســىرلىنىپ «تاشــقورغان
ـى
ـق ناھىيىلىرىنـ
ـار ،قارغىلىـ
ـقورغان ،يېڭىھىسـ
ـاپ ،تاشـ
ـى قوزغـ
ئىنقىالبى»نـ
ـدى.
ئالـ
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ـتان جۇمھۇرىيىتى
ـەرقى تۈركىسـ
ـى شـ
ـى -7ئاينىڭ-1كۈنـ
-1946يىلـ
ۋەكىللىــرى بىلــەن ۋە گومىنــداڭ ئىككــى تــەرەپ تىنچلىــق ســۆھبىتى
ئۆتكــۈزۈپ ئۆلكىلىــك بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت قۇرۇلــدى ۋە ئــۇرۇش
توختىتىلــدى« .شــەرقى تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى» تارقىتىۋېتىلــدى.
مىللىــي ئارمىيــە قايتــا تەشــكىللەندى .شــەرقى تۈركىســتان ۋەكىللىــرى
ـۈچ ۋىاليەت
ـاپ ئـ
ـي ئىنقىـ
ـدى ،مىللىـ
ـە ئايالنـ
ـەت ۋەكىللىرىگـ
ـۈچ ۋىاليـ
ئـ
ئىنقىالبــى دېيىلــدى« .ئــۈچ ۋىاليــەت» ئىنقىالبىنىــڭ رەھبەرلىــرى
ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىــدا ھوقــۇق تۇتتــى.
-1948يىلىنىــڭ بېشــىدا مەســئۇت ســەبىرى بايقــوزى ئۆلكــە رەئىســى
ـمە
ـرى» بىرلەشـ
ـەت ۋەكىللىـ
ـۈچ ۋىاليـ
ـن «ئـ
ـن كېيىـ
ـپ تەيىنلەنگەندىـ
قىلىـ
ھۆكۈمەتتىــن چېكىنىــپ غۇلجىغــا قايتىــپ كەتتــى.
-1949يىلــى -8ئاينىــڭ -27كۈنــى ئەخمەتجــان قاســىمى
قاتارلىــق ئىنقىــاپ رەھبەرلىــرى ســىرلىق ئايرۇپىــان ۋەقەســىدە
ـزى ۋەكىللىككە
ـەيپىدىن ئەزىـ
ـا سـ
ـڭ ئورنىغـ
ـدى .ئۇالرنىـ
ـن ئايرىلـ
ھاياتىدىـ
تەيىنلىنىــپ بېيجىڭــدا ســۆھبەتكە قاتناشــتى.
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2020قىزىل ھاكىمىيەت ۋە

قارا كۈنلەر

-1949يىلــى -9ئاينىــڭ -25كۈنــى گومىنداڭنىــڭ دىيارىمىــزدا
ـى
ـە قايتقانلىقىنـ
ـىيۆ ھەققىقەتكـ
ـى تاۋسـ
ـۇنلىرىنىڭ قوماندانـ
ـلۇق قوشـ
تۇرۇشـ
ـچىلىقىدىكى
ـەھىدى باشـ
ـان شـ
ـى بۇرھـ
ـڭ -26كۈنـ
ـدى-9 .ئاينىـ
جاكارلىـ
ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتمــۇ ھەقىقەتكــە قايتقانلىقىنــى جاكارلىــدى-1949 .
يىلــى -10ئاينىــڭ -1كۈنــى كومۇنىســتىك خىتــاي ھاكىمىيىتــى
ـارا
ـىغا قـ
ـڭ بېشـ
ـەت ئۇيغۇرالرنىـ
ـل ھاكىمىيـ
ـدى .قىزىـ
ـزدا تىكلەنـ
دىيارىمىـ
كۈنلەرنــى ۋە يۇلتۇزســىز تۈنلەرنــى بەخشــەندە قىلــدى.
-1949يىلــى -10ئاينىــڭ -12كۈنــى خىتــاي ئارمىيەســى
ـە ئۈرۈمچىگە
ـي ئارمىيـ
ـى مىللىـ
ـڭ -9كۈنـ
ـردى- 12 .ئاينىـ
ـا كىـ
دىيارىمىزغـ
ـى -1ئاينىڭ
ـتى-1950 .يىلـ
ـەن ئۇچراشـ
ـى بىلـ
ـاي ئارمىيەسـ
ـپ ،خىتـ
كېلىـ
-10كۈنــى مىللــي -5كورپۇســى قىلىــپ ئۆزگەرتىلــدى.
ـن 1955 ،يىلىدا
ـن كىيىـ
ـى قۇرۇلغاندىـ
ـق جۇمھۇرىيىتـ
ـۇا خەلىـ
جۇڭخـ
ـى»
ـۇم رايونـ
ـۇر ئاپتونـ
ـىنجاڭ ئۇيغـ
ـى «شـ
ـتان تۇپرىقىنـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـدى.
ـغال قىلـ
ـۈردە ئىشـ
ـمىي تـ
ـەن رەسـ
ـمى بىلـ
ئىسـ
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2121ماۋزىدۇڭ ھاكىمىيىتى ۋە مەدەنىيەت زور
ئىنقىالبى
شــەرقى تۈركىســتان بېســىۋېلىنغاندىن كىيىــن -1953يىلىــدا بىــر
قىتىملىــق نوپــۇس سىتاتىستىكىســى قىلىنــدى .سىتاتىســتىكىغا قارىغانــدا
بــۇ يىلــدا شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتۇنــوم رايونىنىــڭ  75پىرســەنتىنى
ئۇيغــۇر 6 ،پىرســەنتىنى خىتايــار  ،قالغــان قىســمىنى باشــقا ئــاز
ســانلىقالر ئىگىلىگــەن بولســا 2000 ،يىلىغــا كەلگەنــدە نوپۇســنىڭ
ـار ئىگىلىگەن.
ـەنتىنى خىتايـ
ـۇرالر 40.57 ،پىرسـ
ـەنتىنى ئۇيغـ
 45.21پىرسـ
بۈگۈنكــى ۋەزىيــەت بىلــەن قىياســلىغىنىمىزدا بــۇ رەقەمنىــڭ ئاشــقىنى
مۇقــەررەر.
 1958-1961يىلىغىچــە ئۇيغــۇرالر چــوڭ ســەكرەپ ئىلگىرلــەش
ـۇق
ـى زورلـ
ـاي ھۆكۈمىتـ
ـدى .خىتـ
ـەت قىلدۇرۇلـ
ـا خىزمـ
ـادى پىالنىغـ
ئىقتىسـ
ـن
ـانائەتتە ئەنگىلىيەدىـ
ـتۇردى« .سـ
ـى كوللىكتىپالشـ
ـۇ يەرلەرنـ
ـەن تېرىلغـ
بىلـ
ـاقالردا ئۇيغۇرالر
ـزا قىشـ
ـۈل يېـ
ـتىدا پۈتكـ
ـۇئارى ئاسـ
ـىپ كېتىش» شـ
ئېشـ
«پــوالت تاۋالش»قــا قاتناشــتى ،نەتىجىــدە ،ئۇيغــۇرالردا ئاچارچىلىــق
يامــراپ بىــر بــاي ناھىيىســدە  30-20مىــڭ نوپــۇس ئاچارچىلىقتىــن
ۋە يوقســۇللىقتىن ھاياتىدىــن ئايرىلــدى .چــوڭ ســەكرەپ ئىلگىرلــەش
ـدى.
ـا داجىش”ئىـ
ـەكرەپ ئارقىغـ
ـوڭ سـ
ـدا «چـ
ـپ ئېيتقانـ
ـە قىلىـ
مۇنداقچـ
بــۇ مەزەگىلللــەردە خىتــاي ســوۋىت ئىتىپاقــى مۇتەخەسىىســلىرىنىڭ
ياردىمــى بىلــەن لوپنــۇردا يــادرو ســىناق بازىســى قــۇردى .شــۇندىن
ـڭ
ـىنىقى ئۇيغۇرالرنىـ
ـا سـ
ـۇم بومبـ
ـان ئاتـ
ـپ بېرىلغـ
ـم ئېلىـ
ـن  47قېتىـ
كېيىـ
ســاالمەتلىكىگە پاجىئەلىــك ئاقىۋەتلەرنــى كەلتــۈردى.
ـان
ـر بايـ
ـدە پىكىـ
ـايراش» ھەرىكىتىـ
ـپ سـ
ـى «ئېچىلىـ
-1958يىلدىكـ
ـانىغا
ـش نىشـ
ـڭ يوقىتىـ
ـدارالر خىتاينىـ
ـار ۋە ئەمەلـ
ـۇر زىيالىـ
ـان ئۇيغـ
قىلغـ
ـى ،ئوڭچى،
ـك مىللەتچـ
ـدا «يەرلىـ
ـۇ چاغـ
ـەرخىلالر بـ
ـۇر سـ
ـدى .ئۇيغـ
ئايالنـ
ـار
ـەن نامـ
ـى» دېگـ
ـىل ئىنقىالپچـ
ـۇر ،ئەكسـ
ـى ئۇنسـ
ـىيالىزىمغا قارشـ
سوتسـ
بىلــەن دەھشــەتلىك باســتۇرۇلدى .بــۇ مەزگىلــدە ئۇيغــۇر زىيالىلىــرى
ئومۇمىيۈزلــۈك زەربىگــە ئۇچرىــدى ،بــۇ زەربىنىــڭ بۈگۈنكــى تىرىــك
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شــاھىتى ھاجــى مىرزاھىــت كېرىمــى شــۇ يىلــى قاماققــا ھۆكــۈم
ـا
ـم قاماققـ
ـر قېتىـ
ـە بىـ
ـى يەنـ
ـى -2017يىلـ
ـۇ يازغۇچـ
ـدى .بـ
ـان ئىـ
قىلىنغـ
ـر،
ـۇن قادىـ
ـۈر ،زۇنـ
ـم ئۆتكـ
ـاردا ئابدۇرەھىـ
ـۇ يىلـ
ـدى .شـ
ـۈم قىلىنـ
ھۆكـ
ـۇپ
ـى ياقـ
ـۇردى ،ھاجـ
ـم تـ
ـي ،ئىبراھىـ
ـم مۇتئىـ
ـى ،ئىبراھىـ
ـەت زىيائـ
ئەخمـ
ئانــات ،تۇرســۇناي ھۈســەيىن ،مەلىكــە زىيــاۋۇدۇن قاتارلىــق زىيالىــار
زىيانكەشــلىككە ئۇچرىــدى 67 .مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر قازاقىســتان
قاتارلىــق ئورتــا ئاســىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگــە سەرســان بولــۇپ چىقىــپ
كېتىشــكە مەجبــۇر بولــدى.
ـڭ
ـدا ئۇيغۇرالرنىـ
ـەت زور ئىنقىالبىـ
ـى مەدەنىيـ
 1966-1977يىللىردىكـ
ـا
ـۇش گىردابىغـ
ـى يوقۇلـ
ـى ۋە دىنـ
ـى ،ئۆرپ-ئادىتـ
ـى ،مەدەنىيىتـ
ئەدەبىياتـ
ـۇر
ـدى ،ئۇيغـ
ـار كۆيدۈرۈلـ
ـى كىتاپـ
ـۇر يېزىقىدىكـ
ـە ئۇيغـ
ـدى .مىڭالرچـ
كەلـ
جەمىيىتىدىكــى كۆپلىگــەن زىيالىالر،بايــار ســازايى قىلىنــدى ۋە ئىغىــر
ئەمگەكلەرگــە ســىلىندى .مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى ئۇيغــۇر جەمىيىتــى
ـەش ۋە
ـەكرەپ ئىلگىرلـ
ـوڭ سـ
ـاپلىنىدۇ .چـ
ـۇش ھىسـ
ـر يوقۇتـ
ـۈن بىـ
ئۈچـ
مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى ئۇيغۇرنىــڭ تارىخــى تەرەققىياتىنــى ئارقىغــا
ـۆرىدى.
سـ
 1971يىلىــدا خىتــاي ۋە تۈركىيــە دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرىنىڭ
ئورنتىلىشــى بىلــەن تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى خىتاينــى رەســمىي تــۈردە
ـەت
ـەن مەدەنىيـ
ـى بىلـ
ـڭ ئۆلۈمـ
ـى ماۋزىدۇڭنىـ
ـدى 1976 .يىلـ
ـراپ قىلـ
ئىتىـ
زور ئىنقىالبــى ئاياقالشــتى ۋە خىتاينــى دىــڭ شــىياۋپىڭ كونتــرول
ـدۇرۇپ
ـن قالـ
ـىتىنى ئەمەلدىـ
ـك سىياسـ
ـىياۋپىڭ بىكىنمىچىلىـ
ـڭ شـ
قىلدى.دىـ
ـىتىنى
ـش سىياسـ
ـپ بېرىـ
ـاھات ئىلىـ
ـش ۋە ئىسـ
ـىرتقا ئىچىۋىتىـ
ـىكنى سـ
ئىشـ
يولغــا قويــدى .بــۇ يىلــاردا خىتــاي ئامىرىــكا بىلــەن تۇنجــى قىتىــم
ـۈن
ـاي پۈتـ
ـە خىتـ
ـاردا يەنـ
ـۇ يىلـ
ـى .بـ
ـىۋەت ئورناتتـ
ـك مۇناسـ
دىپلوماتىـ
ـا قويۇلدى.
ـىتى يولغـ
ـۇش سىياسـ
ـك بولـ
ـر پەرزەنتلىـ
ـىدا بىـ
ـەت مىقياسـ
دۆلـ
ئۇيغۇرالرغىمــۇ پىالنلىــق تۇغۇتنــى رەســمى يولغــا قويۇلــدى.
ـتىتى قاتارلىق
ـىنجاڭ ئۇنۋېرىسـ
ـى شـ
ـر كۈنـ
ـى -12دېكابىـ
-1985يىلـ
ھــەر قايســى ئۇنۋېرېســتىتالردا ئوقۇيدىغــان مىڭلىغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ
ـك
ـتاندىكى كىچىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـقا شـ
ـى .نامايىشـ
ـۇپ ئۆتتـ
ـى بولـ
نامايىشـ
ـوڭ
ـى چـ
ـرى ئۆلكىلىرىدىكـ
ـڭ ئىچكىـ
ـا خىتاينىـ
ـپ ھەتتـ
ـەھەرلەردىن تارتىـ
شـ
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شــەھەرلەردە ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئــاۋاز قوشــقان .نامايىــش
ـىدە ئۆلۈم-
ـەر نەتىجىسـ
ـەت ۋە تەدبىرلـ
ـتىكى پەم پاراسـ
ـى ساقالشـ
تەرتىبىنـ
ـار
ـقان ئوقۇغۇچىـ
ـقا قاتناشـ
ـۇ نامايىشـ
ـا شـ
ـەن .ئەممـ
ـۈز بەرمىگـ
ـم يـ
يېتىـ
ـان.
ـۈزۈپ قويۇلغـ
ـە كىرگـ
ـىلەر تىزىملىكىگـ
ـق كىشـ
ـڭ نوقتىلىـ
خىتاينىـ
ـتىتى
ـىنجاڭ ئۇنۋېرېسـ
ـۇن كۈنى ئۈرۈمچىدە شـ
ـى -15ئىيـ
-1988يىلـ
ـۇپ
ـش بولـ
ـق نامايىـ
ـر قېتىملىـ
ـە بىـ
ـان يەنـ
ـاس قىلىنغـ
ـرى ئاسـ
ئوقۇغۇچىلىـ
ئۆتتــى .نامايىشــقا ئۈرۈمچىدىكــى ئالــى مەكتەپلەردىــن مىڭلىغــان
ئوقۇغۇچىــار ئىشــتىراك قىلــدى.
-1989يىلــى -19مــاي كۈنــى ئۈرۈمچىــدە شــىنجاڭ ئىســام
ئىنىســتىتوتى ئوقۇغۇچىلىرىنــى ئاســاس قىلغــان بىــر نامايىــش بولــۇپ
ئۆتتــى .نامايىــش ئاخىرىــدا بىــر قىســىم زىيانكەشــلەرنىڭ قېتىلىشــى
بىلــەن ئۇرۇپ-چېقىشــقا ئۆزگەرگــەن ۋە قوراللىــق باســتۇرۇلغان.
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2222بارىن ۋەقەسىدىن  -7ئىيۇل ۋەقەسىگىچە
 -1990يىلىــدا قەشــقەرنىڭ جەنۇبىدىكــى نوپۇســى تەخمىنــەن
 20،000بولغــان ،ئاقتــۇ ناھىيىســىنىڭ بارىــن يېزىســىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىگە قارشــى قىلغــان
نامايىشــى قانلىــق باســتۇرۇلدى ،نەتىجىــدە قوراللىــق ئىنقىــاپ
پارتىلىــدى  .مىڭالرچــە ئۇيغــۇر ئىسسســىق جانلىرىدىــن ئايرىلــدى.
ـرەل
ـۈلەيمان دەمىـ
ـتىرى سـ
ـڭ مىنىسـ
ـە جۇمھۇرىيىتىنىـ
ـى تۈركىيـ
 -1991يىلـ
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئازاتلىقــى ۋە ھۆرلۈكــى ئۈچــۈن تىنىمتاپمــاي
خىزمــەت قىلغــان ئىســا يۈســۈپ ئالىــپ تىكىــن بىلــەن كۆرۈشــتى.
ســۈلەيمان دەمىــرەل « شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قىرىنداشــلىرىمىزنىڭ
ـە
ـۆز قىلدى.تۈركىيـ
ـز!» دەپ سـ
ـول قويمايمىـ
ـىغا يـ
ـىيە بولۇشـ
ئاسىمىالتسـ
ـپ
ـۈپ ئالىـ
ـا يۈسـ
ـدا ئىسـ
ـۆزەل  1992يىلىـ
ـۇت ئـ
ـتىرى تۇرغـ
ـاش مىنىسـ
بـ
تىگىنــى قارشــى ئالغىنىــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى تــۈرۈك دۆلەتلىرىنىــڭ
ئازاتلىقــى ئېــان قىلىنغاندىــن كىيىــن ،ئازاتلىــق نۆۋىتىنىــڭ شــەرقىي
تۈركىســتانغا كىلىدىغانلىقــى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى.
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزگــەن ئاسىمىالتســىيە
سىياســىتى نەتىجىســىدە ،ئۇيغۇرالرنىــڭ دىــن ۋە مەدەنىيىتىگــە بولغــان
بىســىملىرى كۈندىن-كۈنگــە ئېشىشــقا باشــلىدى -1997 .يىلــى -2
ـى نامايىش
ـا خەلقـ
ـى غۇلجـ
ـە قارشـ
ـاي ھۆكۈمىتىگـ
ـى خىتـ
ـڭ  -5كۈنـ
ئاينىـ
ئۆتكــۈزدى .نامايىــش نەتىجىســىدە يۈزگــە يىقىــن كىشــى ئۆلــدى،
ـدى ۋە
ـى تۇتۇلـ
ـدا كىشـ
ـدى 4000 ،ئەتراپىـ
ـى يارالنـ
ـن كىشـ
ـا يىقىـ
مىڭغـ
جازاغــا ھۆكــۈم قىلىنــدى .بــۇ يىلــدا تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ بــاش
ـەت
ـۈن دۆلـ
ـڭ پۈتـ
ـە جۇمھۇرىيىتىنىـ
ـاز ،تۈركىيـ
ـۇت يىلمـ
ـتىرى مەسـ
مىنىسـ
ئورگانلىرىغــا ئىمزالىــق بەلگــە ئەۋەتىــپ ،شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن
ـداق پائالىيەتلەرگە
ـان ھەرقانـ
ـە بولغـ
ـەك ۋە ۋەقىپلەرگـ
ـىۋەتلىك دەرنـ
مۇناسـ
دۆلــەت مەمۇرلىرىنىــڭ قاتناشماســلىقى ھەققىــدە بۇيــرۇق چۈشــۈردى.
 1996يىلىــدا جۇڭگــو ،رۇســىيە ،قازاقىســتان ،قىرغىزىســتان ۋە
ـكىالتى،
ـلىكى تەشـ
ـاڭخەي بەشـ
ـان شـ
ـۇرۇپ چىققـ
ـە قـ
ـتان بىرلىكتـ
تاجىكىسـ
ـاڭخەي
ـن شـ
ـەن يېڭىدىـ
ـى بىلـ
ـەزا بولىشـ
ـتاننىڭ ئـ
ـى ئۆزبىكىسـ
 -2001يىلـ
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ھەمكارلىــق تەشــكىالتىغا ئۆزگەرتىلــدى .خىتــاي شــەرقى تۈركىســتانغا
ئاالقىــدار «-7نومۇرلــۇق ھۆججەت»نــى ئېــان قىلىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ
دىنــى ئىتىقــادى ۋە مىللىــي كىملىكىنــى زەربــە نىشــانى قىلىــپ
بېكىتتــى .يۇقارقــى دۆلەتلــەر خىتــاي بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى باشتۇرۇشــتا
ھەمكارالرشــتى.
ـى
ـە قارشـ
ـاي ھۆكۈمىتىگـ
ـە خىتـ
ـا تىبەتتـ
ـى  -14مارتتـ
 -2008يىلـ
كــەڭ كۆلەمــدە نامايىــش ئۆتكۈزۈلــدى-2008 .بېيجىــڭ ئولىمپىــك
پائالىيىتىگــە  5ئــاي قالغانــدا دۆلــەت ســىرتىدىكى تىبەتلەرھەرخىــل
پائالىيەتلــەر بىلــەن شــۇغۇللۇنۇپ خەلقئارانىــڭ دىققىتىنــى تىبــەت
ـى
ـتى -2008 .يىلـ
ـقا تىرىشـ
ـا تارتىشـ
ـان قرغىنچىلىقالرغـ
ـدا بولىۋاتقـ
رايونىـ
 -7ئايــدا قەشــقەردە قۇربانجــان ۋە ئابدۇراخمــان ئىســىملىك ئىككــى
ـي
ـي ۋە مىللىـ
ـڭ دىنىـ
ـپ خەلقنىـ
ـۇم قىلىـ
ـكەرلىرىگە ھۇجـ
ـاي ئەسـ
ـاش خىتـ
يـ
باستۇرۇشــارغا قارشــى نارازىلىقىنــى قوراللىــق شــەكىلدە ئوتتۇرىغــا
قويــدى.
 – 2009يىلــى  – 6ئاينىــڭ  -24كۈنــى ،تۈركىيــە
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پرېزدېنتــى ئابدۇلــا گــۈل باشــچىلىقىدىكى ھەيئــەت
خىتايــدا زىيارەتتــە بولــدى ۋە ئۈرۈمچىگــە كەلــدى .بــۇ ئەســنادا -6
ئاينىــڭ  -26كۈنــى ،گۇڭــدوڭ ۋىاليىتىنىــڭ شــىياۋگۇەن شــەھرىدىكى
ـاق
ـلەمچىلىرى تايـ
ـاي ئىشـ
ـڭ خىتـ
ـدا ئۇيغۇرالرنىـ
ـۇق زاۋۇتىـ
ـر ئويۇنچـ
بىـ
توقماقلىرىــدا پاجىئەلىــك ئۆلتۈرۈلــۈش ۋەقەســى بولــدى-7 .ئاينىــڭ
ـە
ـدە مىڭلەرچـ
ـۈن ئۈرۈمچىـ
ـۇرالر ئۈچـ
ـەن ئۇيغـ
ـەدە ئۆلگـ
ـى پاجىئـ
-5كۈنـ
ـر
ـمىي بىـ
ـدە رەسـ
ـۇرالر ھەققىـ
ـەن ئۇيغـ
ـدى ۋە ئۆلگـ
ـش قىلـ
ـۇر نامايىـ
ئۇيغـ
باياناتنىــڭ ئېــان قىلىنىشــىنى تەلــەپ قىلــدى .ئەممــا بــۇ نامايىــش
قىلغــان خەلىقمــۇ ئىلگىركىللىرىگــە ئوخشــاش قانلىــق باســتۇرۇلدى.
ـىش
ـق ئاالقىلىشـ
ـوك قاتارلىـ
ـور ،تـ
ـن تـ
ـن كىيىـ
ـى ۋەقەدىـ
ـاي ھۆكۈمىتـ
خىتـ
ۋاســتىلىرىنى تاقىــدى .ۋەقەدىــن كىيىــن شــىنخۇا ئاگېىنتلىقــى 192
ـا
ـدى .ئەممـ
ـان قىلـ
ـى ئېـ
ـىنىڭ يارالنغانلىقىنـ
ـۈپ  1080كىشـ
ـىنىڭ ئۆلـ
كىشـ
ئۆلگــەن ۋە يارالنغانالرنىــڭ ھەقىقــى ســانى بۇنىڭدىــن خېلىــا كــۆپ
ئىــدى.
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مەن ۋە تارىخىم

ئويالپ باقايلى
1 .1ســىز بــۇ تارىخىــي بايانالردىــن نېمىنــى ھىــس قىلدىڭىــز؟ بىــرەر
ئىبــرەت ،ھىكمــەت ،تەربىيــە ياكــى بىــرەر تەجرىبىنــى تاپالىدىڭىزمــۇ؟
2.2بــۇ تارىخنىــڭ ســىزنىڭ ھاياتىڭىــز بىلــەن مۇناســىۋىتى بــار دەپ
قارامســىز؟ بولســا قانــداق باغلىنىشــى بــار؟
ـنىڭ
ـىنىش ۋە تارىخ يېزىشـ
ـى چۈشـ
ـش ،تارىخنـ
ـدە ئويلىنىـ
ـخ ھەققىـ
3.3تارىـ
ـخ يېزىش
ـىزگە تارىـ
ـىز؟ ئەگەر سـ
ـار دەپ قارايسـ
ـى بـ
ـداق زۆرۈرىيىتـ
قانـ
ـپ چىقاتتىڭىز؟
ـداق يېزىـ
ـى قانـ
ـۇر تارىخىنـ
ـە ئۇيغـ
ـىتى كەلسـ
پۇرسـ
4.4تارىخنــى مەدەنىيــەت تارىخــى ،ھاكىمىيەتچىلىــك ياكــى دۆلەتچىلىــك
ـى دەپ
ـەن تارىخـ
ـى ،پـ
ـەنئەت تارىخـ
ـى ،سـ
ـاد تارىخـ
ـى ،ئىقتىسـ
تارىخـ
ـى
ـۇ مەزمۇندىكـ
ـن شـ
ـىز ئوقۇغانلىرىڭىزدىـ
ـە ،سـ
ـرا كەلسـ
ـكە توغـ
بۆلۈشـ
ـى
ـۇر تارىخىنـ
ـەن ئۇيغـ
ـدا ئۆگەنگـ
ـىز يۇقىرىـ
ـۇ؟ سـ
ـى تاپالىڭىزمـ
تارىخنـ
ئىلىم-پــەن ،ســەنئەت ،ئەدەبىيــات ،ھاكىمىيــەت ،ئىقتىســاد،
مەدەنىيــەت دېگــەن تۈرلــەر بويىچــە ئايرىــپ چىقســىڭىز قانــداق
خۇالســىگە كېلىشــىڭىز مۇمكىــن؟
5.5ئۇيغــۇر تارىخىدىكــى ئىلىــم ســەھپىلىرى ،پاجىئەلــەر ،نۈســرەتلەر،
ـقا
ـدا ماقالە يېزىشـ
ـەن تېمىـ
ـۇرالر دېگـ
ـلۇق قـ
ـەر ،نومۇسـ
ـانلىق بەتلـ
شـ
ـز؟
ـان بوالتتىڭىـ
ـى يازغـ
ـىز نېمىلەرنـ
ـا سـ
ئۇيۇشتۇرۇلسـ
ـش
ـە ئۆگىنىـ
ـر پارچـ
ـدا بىـ
ـەن تېمىـ
ـى» دېگـ
ـاڭال تارىخىمنـ
ـان ئـ
«6.جاھـ
ـڭ.
ـپ كېلىـ
ـىراتى يېزىـ
تەسـ
7.7دادامدىــن ئاڭلىغــان تارىــخ دېگــەن مــاۋزۇدا بىــر پارچــە بايــان
ماقالىســى يېزىــپ كېلىــڭ.
ـە مۇھاكىمە
ـر پارچـ
ـاۋزۇدا بىـ
ـەن مـ
ـۈم دېگـ
ـڭ بۈگۈنـ
ـم ۋە مېنىـ
8.8تارىخىـ
ماقالىســى يېزىڭ.
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