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كىرىش سۆز

ــى  ــلۈك كىتاپن ــۇ يۈرۈش ــانغان ب ــەن باش ــەن ۋە...« بىل »م
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم 
ــر  ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ــداكارالر ھاۋال پى
ــاننى  ــى ۋە ئىنس ــى، تەبىئەتن ــەن دۇنيان ــرى بىل ــڭ ئوقۇتقۇچىلى مەكتەپنى
ــۆھبەتتە  ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان ــا تىل ــا ئان بالىارغ
بولغــان ئىــدۇق. ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس 
قىلىشــقا ئىجــازەت بېرىلگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ھەپتىــدە ئىككــى 
ســائەت ئانــا تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچى 
بولۇشــتى. مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغان 
ســاختا كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« 
بىلــەن باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىــم«، »مــەن 
ۋە ئائىلــەم، جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە 
تارىخىــم«، »مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئۈچ 
ــەن ۋە  ــا«، »م ــي دۇني ــەن ۋە ئىاھى ــا »م ــۇق ئوتتۇرىغ ــاپ، تول كىت
سىياســى دۇنيــا« دېگــەن ئىككــى كىتــاب تەييارالنماقچــى بولــدى. بــۇ 
كىتاپارنــى تۈزۈشــتىكى مەقســەت پەرزەنتلىرىمىــز ئۆگىنىشــنى بەدىنىدىــن 
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن، ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىــم-
پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، ئاخىرىــدا ماددىــي ۋە ئىاھىــي دۇنيانــى 
ــۇن،  ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن ــات يولى ــەپ ھاي ــەل ئىگىل مۇكەمم
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت، ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان 
ــىمچە  ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب ــۇن دېگەندى ــە ئالدانمىس ئىاھىيەتك
ــۈر  ــر ئۆم ــە بى ــاپ ئۆزىگ ــن باش ــىلىرىمىز كىچىكىدى ــزدە كىش ۋەتىنىمى
ــە  ــەنچىگە ئىگ ــي چۈش ــدە ئىلمى ــى ھەققى ــان بەدىن ــراھ بولىدىغ ھەم
بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخــۇن ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بــازار تاپقــان 
ــەللىك،  ــەت، كېس ــى ئاپ ــي ۋە ئىجتىمائ ــىلىرىمىز تەبىئى ــدى، كىش ئى
قېرىلىــق ۋە ئۆلــۈم ھەققىــدە پەننــى ســاۋاتقا ئىگــە بولمىغاچقــا ھۆرمــەت 
ــىۋەت ۋە  ــارا مۇناس ــەت، خەلق ــز سىياس ــى. خەلقىمى ــدە ئۇلۇغلىناتت تۆرى
ــم  ــۈن دائى ــى ئۈچ ــك بواللمىغىن ــدە مەرىپەتلى ــپ ھەققى ــي تەرتى دۇنياۋى
ــا  ــى ئويۇنچۇقق ــى قوللىرىدىك ــىغا ياك ــا  قوللىغۇچىس ــڭ قۇلىغ زالىمارنى
ــىزلىق،  ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس ــى. خەلقىمىزدىك ــپ قاالتت ئايلىنى
ــە  ــڭ ئەنئەنىگ ــلىقى، بېقىندىلىقنى ــڭ ئومۇماشماس ــكۈنلۈك، پەننى چۈش
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ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان  ئاجىــز 
ھالىتىمىزگــە ئۆزگەرتىــش نادانلىققــا، خۇراپاتقــا جــەڭ ئېچىــش بولســا، 
بۇالرنــى كۆرمەســكە ســېلىش نادانلىققــا يــەم بولۇشــتىن ئىبــارەت ئىدى. 

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پىداكار ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 3102-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
قىلغــان پىانلىرىمىــز شــۇ چاغــدا ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز ئۈچــۈن ئەمــەس 
ھېلىمــۇ زۆرۈر بىــر ئىھتىيــاج ئىكەنــدۇق. مۇشــۇنداق بىــر يۈرۈشــلۈك 
كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ چوڭقۇر ھىس 
ــە  ــى مۇھاجىرەتت ــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىن ــم، ھەمــدە قاماقت قىلدى
ــتارنىڭ  ــى دوس ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ئەمەلگ
ــى.  ــا چىقت ــاپ روياپق ــۈرۈش كىت ــر ي ــۇ بى ــەن ب ــى بىل قوشۇلۇش
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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ئۇيغۇرالرنىڭ نامى ۋە مەنبەسى. 1

»ئۇيغــۇر« ئۇيغۇرالرنىــڭ نامىــدۇر. ئۇيغــۇرالر نامىنىــڭ مەنبەســى 
ــاردا  ــى كىتاب ــەل تىلىدىك ــە ۋە چەتئ ــىدا خىتايچ ــى توغرىس ۋە مەنىس
ــە  ــر نەچچ ــلىقراق بى ــڭ ئاساس ــەردە ئۇنى ــۇ ي ــان. ب ــل يېزىلغ ھەرخى

ــز: ــقىچە توختىلىمى ــتىدە قىس ــۈرى ئۈس ت
ــاق،  ــۆز» ئۇيۇم ــەن س ــۇر دېگ ــتىكىلەر: ئۇيغ ــل قاراش بىرخى
ــەن  ــۇ ئۇيۇشــۇش، ئىتتىپاقلىشــش دېگ ــەن، ئ ــن كەلگ ــماق« تى ئۇيۇش
ــس  ــەن پارى ــىردە ئۆتك ــۇ XIV-ئەس ــدۇ. ب ــە دەي ــە ئىگ مەنىلەرگ
ــۇ  ــىدۇر. ئ ــڭ قارىش ــىدىدىن فازىلۇلاھنى ــا راش ــۇناس خوج تارىخش
ئۆزىنىــڭ »جامئــۇل تاۋارىــخ« دېگــەن ئەســىرىدە بــۇ قاراشــنى ئىلگىرى 

ــۈرگەن.  س

ــۆزنىڭ  ــەن س ــۇر دېگ ــتىكلەر : ئۇيغ ــل قاراش ــى خى ئىككىنچ
»ئۇيغۇناشــماق، يېپىشــماق، ئۇيۇمــاق« دېگــەن مەنىســى بــار دەيــدۇ. 
بــۇ XVII-ئەســىردە ئۆتكــەن تارىخشــۇناس ئەبۇلغــازى باھادىرخاندىــن 

كەلگــەن.

ــۇر دېگــەن سۆز»باشــقىارغا  ــل قاراشــتىكىلەر: ئۇيغ ئۈچىنجــى خى
ــى  ــەن مەنىن ــار« دېگ ــپ يەيدىغان ــوزۇق تىپى ــۆزى ئ ــان، ئ بېقىنمايدىغ
ــە  ــت تۈرك«ت ــۇ لۇغەتى ــاراش »دىۋان ــۇ ق ــدۇ. ب ــدۇ دەپ قاراي بىلدۈرى

ــەن. خاتىرلەنگ

تۆتىنجــى خىل قاراشــتىكىلەر: قەھرىمانلىــق داســتانى -ئوغۇزنامىدە 
ــى  ــۈرك قەبىلىلەرن ــق ت ــن، بارلى ــن كېيى ــەت قۇرغاندى ــان دۆل ئوغۇزخ
ــەن  ــا : م ــان. يارلىقت ــق چىقارغ ــە يارلى ــەر تەرەپك ــتۇرۇپ ھ ئۇيۇش
ــلەر  ــۇن كىش ــەت نۇرغ ــۇ رىۋاي ــەن ب ــەن! دېيىلگ ــڭ قاغانىم ئۇيغۇرالرنى
ــى  ــۆزنىڭ شەرھىس ــەن س ــۇر دېگ ــپ، ئۇيغ ــۇل قىلنى ــن قوب تەرىپىدى
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ــان. ــۇپ قالغ بول

ــان  ــى زام ــن، ھازىرق ــاش بولمىغانلىقتى ــەر ئوخش ــۇ رىۋايەتل ب
ــل  ــلىرىمۇ ھەرخى ــۆزنى چۈشەندۈرۈش ــەن س ــۇر دېگ ــڭ ئۇيغ ئالىملىرىنى
ــا،  ــى ياقىلىس ــەر »ئۇيۇشــۇش، ئىتتىپاقلىشــش« دېگەنن ــا. بەزىل بولماقت
بەزىلــەر  دېگەننــى؛  ئۇيغۇناشــماق«  »ماسلىشــىش،  بەزىلــەر 
»بېقىنمايدىغــان، مۇســتەقىل ياشــايدىغان« دېگەننــى ياقىــاپ كەلــدى. 
ــۆز  ــۇ س ــپ، ب ــل قىلى ــىدىن تەھلى ــلىق نوقتىس ــەر تىلشۇناس بەزىل
دانىشــمەن، قۇدرەتلىــك، ھەممىگــە قادىــر دېگــەن مەنىنــى بېرىــدۇ دەپ 

ــا. قارىماقت
 بەزىلــەر ئۇيغــۇر دېگــەن بــۇ ســۆزنى ھېنىــرى يۇلېدىــن كەلگــەن 
ــان  ــىگە يېزىلغ ــڭ خاتىرىس ــۆز پىتولېمېنى ــۇ س ــى ب ــدۇ، يەن دەپ قاراي
»ئۇيغاردالر«ياشــىغان جاينىــڭ جۇغراپىيەلىــك ئورنــى جەھەتتىكــى 
قىيــاس بولــۇپ، ئۇنىڭــدا ئۇيغــۇر تارىــم دەرياســى بىلــەن ئوخشــاش 
ــىردە  ــە II-ئەس ــى مىادىي ــدۇ. پىتولم ــەن دەپ قارىلى ــن كەلگ نامدى
يۇنانــدا ئۆتكــەن جۇغراپىيــون، ئۇنىــڭ جۇغراپىيــە دېگــەن كىتابىنىــڭ 
ــى دەپ  ــڭ نام ــاۋاتقان توپراقارنى ــۇرالر ياش ــىرىس)بۈگۈنكى ئۇيغ س
پــەرەز قىلىنىــدۇ( دېگــەن قىســمىدا : »... ئۇنىڭمــۇ جەنۇبــى تەرىپىــدە 
ــايدۇ،  ــار ياش ــدە پىئاي ــۆۋەن تەرىپى ــۇ ت ــايدۇ، ئۇالرنىڭم ــار ياش داماي
ئــۇالر ئۇيغــارد دەرياســى)تارىم دەرياســى(قىرغاقلىرىغا جاياشــقان، ئۇنىــڭ 
جەنــۇب تەرىپىــدە شــۇ )چــۇ، ھازىرقــى قىرغىزىســتاندا( دەريانىــڭ نامــى 

ــەن. ــايدۇ.« دېيىلگ ــاردالر ياش ــى ئۇيغ ــەن ئوخشــاش نامدىك بىل

ــۇرالردۇر،  ــاردالر ئۇيغ ــى ئۇيغ ــرى يۇل ــى ھىنى ــە ئالىم ئەنگلىي
ــاپلىغان.  ــىدۇر دەپ ھېس ــم دەرياس ــەن تارى ــى دېگ ــارد دەرياس ئۇيغ
خىتايلىــق ئالىــم جاڭ شــىڭراڭ بــۇ قــاراش ئانچــە پۇتتىــرەپ تۇرالمايدۇ 
دەپ قارايــدۇ. لىيــۇ يىتاڭمــۇ جــاڭ ئەپەندىنىــڭ قارىشــىنى ياقىايــدۇ. 
تــۈرك تارىخچىلىــرى تۈركىــي مىللەتلــەر ئىچىــدە تۇنجى شەھەرلەشــكەنلەر 
ئۇيغــۇرالر دېگەننــى تەكىتلەيــدۇ. ئــۇالر مەدەنىيــەت دېگــەن ئەرەپچــە 
ســۆزنىڭ شــەھەر دېگــەن ســۆزدىن تۈرلەنگەنلىكىگــە ئوخشــاش ئۇيغــۇر 
ــۇڭا  ــىنىدۇ. ش ــدە چۈش ــەن مەنى ــەت دېگ ــۆزنىمۇ مەدەنىي ــەن س دېگ
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ــدە.  ــەن مەنى ــەت دېگ ــۆزى مەدەنىي ــار س ــدە ئۇيغ تۈركچى

ــماق،  ــىنى »ئۇيۇش ــڭ مەنىس ــەت نامىنى ــر مىلل ــۇرالردا ھازى ئۇيغ
ئىتتپاقاشــماق« دەپ چۈشــىنىش كەڭــرەك ئومۇماشــقان. ئۇيغــۇر دېگەن 
ســۆزنىڭ ئەزەلدىــن پەقــەت بىــرال مەنىســى بولۇشــى كېــرەك دەپ بىرنىا 
ــر  ــدە بى ــۇر بەزى ــا قارىســاق، ئۇيغ مۇقىماشــتۇرۇش بىھاجــەت. تارىخق
ــر  ــدە بى ــى، بەزى ــڭ نام ــر دۆلەتنى ــدە بى ــدى، بەزى ــى ئى ــەت نام مىلل
مەدەنىيەتنىــڭ ئاتىلىشــى ۋە بەزىــدە  قەۋملــەر بىرلىكىنىــڭ، ئىمپىرىيەنىــڭ 
ــەن  ــۇر دېگ ــلىنىدۇ. شــۇڭا ئۇيغ ــە تاش ــەن كۆزگ ــى بىل ــى بولغانلىق نام
ســۆزمۇ ئوخشــىمىغان چاغــاردا پەرقلىــق مەنىلــەردە كۆرۈلگــەن بولۇشــى 

مۇمكىــن.
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ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى قەبىلە . 2
ئۇرۇقلىرىنىڭ ناملىرى

ئۇيغۇرالرنىــڭ قەدىمكــى ئەجداتلىرىغــا دائىر كىتاپارنىڭ كۆپىنچىســى 
ــرى   ــڭ ئەجدادلى ــەردە ئۇيغۇرالرنى ــۇ تارىخنامىل ــۇپ ب ــە بول خىتايچ

ــان: ــاردا ئاتالغ ــل نام ــدەك ھەرخى تۆۋەندىكى

1. شــىمالى ســۇاللىلەر تارىخــى، ۋىينامــە ، ســۈينامە ، كونــا تاڭنامە 
ــڭ  ــەردە: » ئۇيغۇرالرنى ــى ھۆججەتل ــق تارىخ ــە قاتارلى ــى تاڭنام ، يېڭ
ھارۋىارنــى  چاقلىــق  ئېگىــز  ئــۇالر  ھونــاردۇر،  ئەجدادلىــرى 
ــز  ــدە قاڭقىل)ئېگى ــى دەۋرلىرى ــي سۇاللىس ــىمالى ۋى ــلەتكەچكە، ش ئىش
ھارۋىلىقــار( ياكــى چىلــى، تىلــى دەپ ئاتالغان.ئــۇالر ئۇيغــۇر، 
ســىر-تاردۇش، تۇبــا، قورقــان، دوالنغــۇت، بارغــۇت، بايىرقۇ،توڭــرا، 
ــز،  ــر(، ئاتې ــۇق )چىگىل،ئايغى ــۇ، قۇم ــون(، ئىزگىل)سىيىر(،قۇش قۇن)ھ

ــەن. ــان« دېيىلگ ــب تاپق ــن تەركى ــق 15 قەبىلىدى ــىد قاتارلى ئاقش

2.ئۇيغــۇرالر -تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ، مىادىيەدىــن 
ــا  ــان ئارىلىقت ــىرگىچە بولغ ــە III-ئەس ــىردىن مىادىي بۇرۇنقىIII-ئەس
ــى  ــى چىل ــى ياك ــدە تىل ــىرگە كەلگەن ــڭ دەپ ئاتالغان.IV-ئەس دىڭلى
دەپ ئاتالغــان، ئــۇالر ئېگىــز چاقلىق،يوغــان ھارۋىارنــى ئىشــلەتكەچكە 
قاڭقىل)ئېگىــز ھارۋىلىقــار(  دەپمــۇ ئاتالغان.مىــادى 492-يىلــى بىــر 
ــا  ــڭ ئەتراپلىرىغ ــىپ تەڭرىتېغىنى ــىغا ئەگىش ــۆز يولباشچىس ــمى ئ قىس
كەلگــەن، شــۇندىن كېيىــن شــەرقى تېلىارنىــڭ ئىچىدىكــى ۋۇخــۇ ياكــى 
ۋۇخېــار تەدرىجىــي ئۆزگىرىــپ خۇيخى)ئۇيغــۇر(، خۇيخۇ)ئۇيغــۇر( دەپ 

ــان. ئاتالغ

ــى  ــار ياك ــدە دى ــى دەۋرى ــاڭ سۇاللىس ــىيا، ش ــڭ ش 3.خىتاينى
شــىمالى دىــار، بەزىــدە ئومۇماشــتۇرۇپ غــۇزالر دەپ ئاتالغــان. چىــن، 
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ــي ۋە  ــن، جەنۇبى ــي، جى ــڭ، ۋى ــدە دىڭلى ــى دەۋرى ــەن سۇاللىس خ
شــىمالىي ســۇاللىلەر دەۋرىــدە تىلــى، چىلــى دەپ ئاتالغــان. ئىشــلەتكەن 
ھارۋىســىغا قــاراپ قاڭقىل)ئېگىــز ھارۋىلىقار(دەپمــۇ ئاتىغــان. بــۇ ئۇرۇق 
ــى  ــۇ، ۋىيۋۇئىرالرن ــى، خۇيخ ــن خۇيخ ــرى كېيى ــڭ نۇرغۇنلى قەبىلىلەرنى

ــەكىللەندۈرگەن. ش

ــۇاللىلەر-قاڭقىلار  ــىمالى س ــى، ش ــار تەزكىرىس 4. ۋىينامە-قاڭقىل
تەزكىرىســى قاتارلىــق كىاسســىك كىتابــاردا، قاڭقىلــار قەدىمكــى قىزىــل 
دىارنىــڭ بىــر قىســمى بولــۇپ، ئــەڭ دەســلەپ دىلــى، شــىمالدىكىلەر 
ــۇالر دى،  ــان. ئ ــڭار دەپ ئاتىغ ــار، دىڭلى ــىيالىقار، قاڭقىل ــى، ش چىل
ــن  ــە قەبىلىدى ــق ئالت ــز قاتارلى ــش، قىرغى ــۇ، چاپى ــۇر، قۇغۇرس ئۇيغ
تەركىــپ تاپقــان بولــۇپ، ئــۇالر چىپولــى، تېلــى،  ئىلجــان، تــارالن، 
ــق(  ــن، بۆركلى)تۇماقلى ــان، ئېركى ــرون، باي ــان، ئاي ــا، تاربوق قوغ

ــەن. ــاردۇر دېيىلگ قاتارلىق

5.كونــا تاڭنامــە ئۇيغــۇرالر تەزكىرىســىدە، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەجدادى 
ھونــاردۇر، ئــۇالر ئېگىــز چاقلىــق ھــارۋا ئىشــلىتەتتى. شــىمالى ۋىــي 
سۇاللىســى دەۋرىــدە قاڭقىلــار دەپ ئاتالغــان، يەنە چىلى دەپمــۇ ئاتالغان. 
بــۇ ســۆز تىلىدىــن ئۆزگىرىــپ كەلگەن. ئــۇالر ئۇيغــۇر، ســىر-تاردۇش، 
ــۇ،  ــۇت(، بايىرق ــۇت )بارغ ــۇت، بۇگ ــان، دۇالنغ ــا، قورىق ــار، تۇب قىبئ
توڭــرا، قــۇن، ئىزگىل)ســىيىر(، قۇشــۇ، قۇمۇق)چىگىل،ئايغىــر(، 
ــۇر  ــان. ئۇيغ ــپ تاپق ــن تەركى ــق 15 قەبىلىدى ــىد قاتارلى ــز، ئاقش ئاتئىې
ــدۇ. ســۈي سۇاللىســى  ــۇ ئاتىلى ــۇز، ۋۇخــۇ دەپم ــە ئوغ قەبىلىســى يەن
ــرا،  ــۇت(، توڭ ــن بۇغۇت)بارغ ــان. كېيى ــى دەپ ئاتالغ ــدە ۋىيخ دەۋرى
بايىرقــۇ قەبىلىلىــرى بىرلىشــىپ ئۆزلىرىنــى ئېركىــن دەپ ئاتــاپ خۇيخــى 

ــان دېيىلگــەن. دەپ ئاتالغ

6.تېلــى قەبىلىلىرىنىــڭ تارقىلىــپ ئولتۇراقاشــقان دائىرىســى كــەڭ 
ــڭ  ــلىدە ھونارنى ــىدە،تېلىار ئەس ــار تەزكىرىس ــۈينامە تېلى ــۇپ، »س بول
كېيىنكــى ئەۋالدلىــرى بولۇپ،ئــۇرۇق قەبىلىســى ئىنتايىــن كــۆپ 
ئىدى،ئــۇالر كاســپى دېڭىزدىــن شــەرىققە قــاراپ ئورۇناشــقان بولــۇپ، 
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ئــۇالر: بۇگۇت )بارغــۇت(، توڭــرا، ۋىيخى)ئۇيغــۇر(، بايىرقــۇ، بۆركلى، 
موچــۇر، تۇرگىــت، ئىزگىــل، قــۇن، قوغۇرســۇ، چېنــى، بــۇرۇچ، ئازالر، 
ــىر- ــۇ، س ــوش، ئۇنق ــز، ئېرت ــۇز، قىرغى ــە(، ئوغ ــۇبۇ، ناخ)ناگ س
ــار)ھازار(،  ــز، گاس ــى، ئادى ــر، داچ ــارۇق(، زاباندى ــاردۇش، جىار)چ ت
ــش(، چەرچــەس،  ــار، گەبىش)چەبى ــارال دېڭىزلىق ــەك، ئ ــار، پەچەن بولغ
ــاس(،  ــاكىن، مۇكىرىپ)مۇكش ــارىغۇر(، ئاس ــوت، سوغناق)س ــەك، گ يەم
قۇتغــۇر،  باشــقىرت،  ئەلەن)ئــاالس(،  ئىنقــۇ،  ســاخا)چېركىس(، 
دۇبۇ)توبــۇل( قاتارلىــق قەبىلىلــەر بارئىــدى. گەرچــە ئۇالرنىــڭ ئــۇرۇق 
ــەن. ــدى« دېيىلگ ــار ئى ــى تېلى ــل بولسىمۇ،ھەممىس ــرى ھەرخى قەبىلىلى

7.ئۇيغۇرالرنىــڭ يادروســىنى تەشــكىل قىلغۇچى توققــۇز ئوغۇز، ئون 
ئۇيغۇرالردۇر.توققــۇز ئۇيغــۇرالر: ياغاقار)ئاپۇرغــۇر(، قورتارغۇر)قاتارغار(، 
دىرمــار، بايىرســىق، ئابــدال، قاســار، قوغۇرســۇ)قوالس(،  ئوۋيۇرغــار، 
سابار)ســاروغار(دىن ئىبــارەت . توققــۇز ئوغــۇز: ئۇيغــۇر، بارغــۇت، قۇن، 
بايىرقــۇ، توڭــرا، ئىزگىــل، باســمىل)ئابوس(،  قارلــۇق قاتارلىقــار. بــۇ 
توققــۇز ئوغۇزالرغــا كېيىــن ئاتېــز قەبىلىســى قوشــۇلۇپ ئــون ئۇيغــۇر 
دەپ ئاتالغــان. بــۇالر ئــۆز نۆۋىتىــدە ئىچكــى توققــۇز ئــۇرۇق، تاشــقى 

توققــۇز قــەۋم دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ.

ــە  ــان باشــچىلىقىدا موڭغۇلىي ــن قاغ ــى، بومى ــي 552-يىل 8.مىادى
يايلىقىدىكــى ئۆتۈكــەن تېغىنــى مەركــەز قىلىــپ داڭلىق كۆكتــۈرك خانلىقى 
ــق  ــان بارلى ــپ كېلىۋاتق ــى دەپ ئاتىلى ــەن تېل ــۇنىڭ بىل ــدى . ش قۇرۇل
ــڭ  ــۇنداقا تەڭرىتېغىنى ــرى، ش ــۇر قەبىلىلى ــي ئۇيغ ــەرقىي ۋە غەربى ش
ــە  ــڭ تەركىبىگ ــۈرك خانلىقىنى ــۇ كۆكت ــىمالىدىكى ئۇيغۇرالرم ــۇب ش جەن

ــردى. كى

ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئوغــۇزالر  ياشــايدىغان  تاغلىرىــدا  9.ئالتــاي 
ئېتنىــك مەنبەلىرىدىــن بولۇپ،مەھمــۇد كاشــغەرىي تىلغــا ئالغــان 

تۆۋەندىكىلــەردۇر: قەبىلىلىــرى  ئوغۇزالر)تۈركمەنلەر(نىــڭ 

كاشــىغەرىي: تــۈرك قەبىلىلىرىدىن بولغــان تۈركمەنلــەر ئوغۇزالردۇر، 
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ئــۇالر 24 ئۇرۇقتــۇر، ئۇالرنىــڭ ھەربىرىســىنڭ تامغىلىــرى بــار، ئــۇالر: 
ــى،  ــەگ تىل ــار، ب ــالغۇر، ئاۋش ــۋا، س ــدۇر، ئى ــغ، بايۇن ــق، قايى قىنى
ــۈك،  ــا بۆل ــۈك، ئالق ــارا بۆل ــۇر، ق ــر، ئايم ــات، يازغى ــدۈز، باي بۈگ
ــۇغ(،  ــاال يۇتل ــۇال يۈنتلۇغ)ئ ــا، ئ ــر(، تۇتىرق ــر، ئۈرۈگىر)يۈرەگى ئىۋدى
ــاردۇر، دەپ  ــۇق قاتارلىق ــدار، چارۇقل ــەك، چۇۋۇل ــەر(، پەچەن تۈگەر)تۆك

مەلۇمــات بەرگــەن.
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ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى. 3

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى

قەدىمــدە ئالتــاي تىغــى ۋە تەڭرىتېغىنىــڭ شــەرقىدىكى موڭغۇلىيــە 
ئېگىزلىكــى، جەنۇبىــي ســىبىرىيە داالســى ۋە گەنســۇ ۋادىلىرىــدا ياشــىغان 
شــەرقى ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى ســېلىنگا،ئورخۇن،تۇغا دەرياســى ۋادىلىرىــدا 
ــرى  ــۇر قەبىلىلى ــان ئۇيغ ــۇر دەپ ئاتالغ ــون ئۇيغ ــۇر، ئ ــۇز ئۇيغ توقق
ئىتتىپاقىنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن . بــۇ ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى ئىتتىپاقىنىڭ 
شــەكىللىنىپ چىقىشــى كېيىنكــى تارىخــى جەريانــاردا ھەرقايســى شــەرقى 
ــى  ــۇر ئىتتىپاق ــم ئۇيغ ــتۈرۈش، مۇنتېزى ــى بىرلەش ــۇر قەبىلىلىرىن ئۇيغ
گەۋدىســىنى شــەكىللەندۈرۈپ چىقىــش ۋە كېيىنكــى ئۇيغــۇر ئىمپىرىيەســى 
)بــەزى ئۇيغــۇر تارىخچىــار ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى دەپ ئاتايــدۇ، 
تــۈرك تارىخچىــار ئۇيغــۇر ئىمپاراتورلۇقــى دەيــدۇ( ئورخــۇن ئۇيغــۇر 
خانلىقىنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى ئىلگىــرى سۈرۈش،شــۇنداقا ئۇنىــڭ شــىمالىي 
ــىدا  ــەكىللىنىپ چىقىش ــۇپ ش ــەت بول ــۈك دۆل ــدا كۈچل ــىيا يايلىقى ئاس
ــڭ  ــە ئۇيغۇرالرنى ــتىن، يەن ــا قالماس ــك رول ئويناپ ــى تۈرتكىلى ناھايت
ئېتنىــك تەرەققىياتــى ۋە سىياســىيي ھاياتىدىمــۇ يېڭــى دەۋرنــى ۋۇجۇتقــا 

ــەن. كەلتۈرگ

ــڭ  ــدە خانلىقنى ــى دەۋرى ــۈرك خانلىق ــۇرالر كۆكت ــەرقىي ئۇيغ ش
قاتنىشــىپ،بۇ خانلىقنىــڭ  پائالىيەتلىرىگــە  ئىقتىســادىي  سىياســىي، 
گۈللىنىشــى ۋە قــۇدرەت تېپىشــىغا ئــۆز ھەسســىنى قوشتى،شــۇڭا كۆكتۈرك 
ــەن.  ــم ئىدى«دېگ ــۆز خەلقى ــۇزالر ئ ــۇز ئوغ ــرى: »توقق ھۆكۈمرانلى
ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىــدا كۆكتــۈرك خانلىقــى دەۋرى مۇھىــم دەۋر 
ــۇرالر  ــن، ئۇيغ ــن كېيى ــى يىمىرىلگەندى ــابلىنىدۇ.كۆكتۈرك خانلىق ھېس

ــان. ــى قۇرغ ــۇر خانلىقىن ــۇن ئۇيغ ئورخ
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ئورخــۇن خانلىقىنىــڭ قۇرۇلغــان ۋاقتىغــا نىســبەتەن ئىلىــم 
ئەھلىلىــرى ئارىســىدا ئىككــى خىــل قــاراش مەۋجــۇت، بىــرى ئورخــۇن 
ئۇيغــۇر خانلىقــى مىادىيــە 646-يىلــى تۇمىــت دەۋرىدە قۇرۇلغــان، دەپ 
قارايدۇ.يەنــە بىرخىــل قاراشــتىكىلەر، 744-يىلــى كــۆل بويــا ئۆزىنــى 
قۇتلــۇق كــۆل بىلگــە قاغــان دەپ جاكارلىغان،بۇنــى ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ 

ــدۇ. ــدۇ،دەپ قاراي ــى دەپ قاراشــقا بولى ــان ۋاقت ــي قۇرۇلغ ھەقىقى

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دائىرىسى

ــاردا  ــەن ۋاقىت ــازا كۈچلەنگ ــى ت ــي كۈچ ــڭ ھەربى    ئۇيغۇرالرنى
خانلىقنىــڭ زىمىنــى شــەرقتە ھىنــگان تاغلىرىغــا، غەربتــە تەڭرىتاغلىرىنىــڭ 
ــال  ــىمالدا بايق ــرول قىلغان،ش ــنى كونت ــا ئوردۇس ــى، جەنۇبت ئەتراپ
كۆلىگــە، ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ ئىسســىق كــۆل رايونلىرىغىچــە كېڭەيگــەن 
ئىــدى. ئۇيغــۇرالر ئــۆز قولــى بىلــەن تىكلىگــەن مەڭگــۈ تــاش )تامغــۇ 
ــى«دا  ــۈ تېش ــن مەڭگ ــەن »تىرخى ــى تىكلەنگ ــن 753-يىل تاش(الردى
ــش  ــەل ئەتمى ــان ئ ــدە خاق ــى ھەققى ــن دائىرىس ــڭ زىېمى ئۇيغۇرالرنى
بىلگــە خاقــان تىلىدىــن مۇنــداق مەزمۇنــار تاشــقا پۈتۈلگــەن : »مــەن 
ــن  ــەن تەڭرىدى ــان بىل ــە خاق ــش بىلگ ــەل ئەتمى ــان ئ ــن بولغ تەڭرىدى
ــۇل  ــى قوب ــۇن ئاتاقلىرىن ــان ۋە قات ــۇن قاغ ــە قات ــەل بىلگ ــان ئ بولغ
قىلىــپ، شــۇ چاغــدا ئۆتۈكەننىــڭ غەربىــي چېتىــدە، تــەز دەرياســىنىڭ 
ــان  ــى ۋە يى ــۋاس يىل ــەردە يول ــۇ ي ــۇزدۇم. ش ــگاھ قۇرغ ــىدا بارى بېش
يىلىنــى ئۆتكــۈزدۈم. ئەجدىھــا يىلــى ئۆتۈكــەن ئوتتۇرســىدىكى 
ــم،  ــدە يايلىدى ــى تەرىپى ــەددەس چوققىســىنىڭ غەرب سۇڭۇر-باســقان مۇق
شــۇ يــەردە بــارگاھ قۇرغــۇزدۇم، ســېپىل ســوقتۇردۇم، مىــڭ يىللىــق، 
ــقا  ــىلىق تاش ــەردە س ــۇ ي ــى ش ــى، تامغامن ــۈك پۈتۈكۈمن ــەن كۈنل تۈم
ــڭ  ــۆك تەڭرىنى ــردا ك ــۇزدۇم. يۇقى ــاش ئورناتق ــان ت ــدۇردۇم، يوغ ئوي
بۇيرۇشــى، تۆۋەنــدە قوڭــۇر يەرنىــڭ بېقىشــى بىلــەن ئىلىمنى)دۆلىتىمنى(
قــۇردۇم،  تۈزۈملىرىمنــى تىكلىدىــم. ئالدىمــدا كــۈن چىقىشــتىكى خەلقلەر، 
ــى  ــۆت بۇلۇڭىدىك ــڭ ت ــەر، دۇنيانى ــتىكى خەلقل ــاي چىقىش ــدا ئ ئارقام
ــى  ــا ئارىلىقىدىك ــەككىز دەري ــرۇر... س ــاڭا بې ــى م ــەر كۈچلىرىن خەلقل
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چــارۋام ۋە تېرىلغــۇ يەرلىرىــم بــار. ســېلىنگا، ئورخــۇن، تۇغــا ســەككىز 
دەريــا مېنــى ســۆيۈندۈردى. مــەن قارغــا ۋە بۇرغــۇ دەريــا بويلىرىدىكــى 
ــەردە تۇرىمــەن، ئىككــى دەريانىــڭ ئارىلىقىــدا كۆچمــەن، يايلىقىــم  يەرل
ئۆتۈكەننىــڭ غەربــى ئۇچىــدا. تــەز دەرياســىنىڭ بېشــىنىڭ شــەرقىدە،مەن 
شــۇ يــەردە تۇرىمــەن، كۆچەرمــەن.... مېنىــڭ خاھىشــىم بويىچــە ئونغــى 
ئۆتۈكەندىــن ئاتانــدى. قوشــۇن تــارت، خەلقنــى يىــغ دېدىم...جەنۇبىي 
چىگرانــى، ئالتــۇن تاغدىكــى غەربىــي چىگرانــى، كۆگمەندىكــى شــىمالى 

ــار. ــەر ب ــدا... « دېگــەن خاتىرىل ــى قوغ چېگران

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ خاقانلىرى

ــرى- ــى ئىلگى ــۇر خانلىق ــان ئۇيغ ــان قۇرغ ــە خاق ــۆل بىلگ ك
ــۇ  ــدى. ب ــىرچە)840-744-يىلار (داۋام قىل ــر ئەس ــۇپ بى ــن بول كېيى
ــە  ــۆل بىلگ ــن ك ــۇردى. ئۇالردى ــە ئولت ــى تەخىتت ــدا 14 كىش جەريان
خاقان)747-744-يىلــار(، مويۇنچــۇر خاقان)759-747-يىلــار(، 
ــان)780-789- ــا خاق ــۈن باغ ــار(، ت ــۈ تېكىن)780-759-يىل بۆگ
يىلــار(، قۇتلــۇق خاقان)805-795-يىلــار( قاتارلىقــار مەشــھۇر ئۇيغۇر 
ــاس  ــى ئاس ــۇز ئۇيغۇرن ــى توقق ــى ئىچك ــۇر خانلىق ــدۇر. ئۇيغ خاقانلىرى
قىلىــپ، تاشــقى توققــۇز قوۋمنىــڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن قۇرۇلغــان ئىــدى. 
ــان  ــى خ ــارالر ئۇرۇق ــى ياغاق ــۇرالر ئىچىدىك ــۇز ئۇيغ ــى توقق ئىچك
ــى.  ــن چىقاتت ــان ياغاقارالردى ــار ھام ــۇپ خاقان ــى بول ــى گۇرۇھ جەمەت

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە ئىجتىمائىي ئىگىلىك

ــك  ــي ئىگىلى ــدە ئىجتىمائى ــى دەۋرى ــۇر خانلىق ــۇن ئۇيغ ئورخ
ــڭ  ــەن غەربنى ــى. شــۇنىڭدەك شــەرق بىل ــى ئاســاس قىاتت چارۋىچىلىقن
ــن،  ــەپ تۇرغانلىقتى ــنى  ئىگىل ــاش لىنىيىس ــىدىكى قاتن ــودا ئاالقىس س
دۆلەتنىــڭ ئىگلىكىنــى خېلــى ئوبدانــا تەرەققىــي قىلدۇرالىغــان ئىــدى.

ئۇيغــۇرالر چارۋىچىلىقتــا ئاتچىلىقنى ئاســاس قىاتتــى، ئۇيغۇرالرنىڭ 
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ــۇن،  ــە، خ ــل، چۆب ــۇت، ئىزگى ــرا، بارغ ــۇ، توڭ ــا ۋە بايىرق ئاتلىرىغ
ــا  ــدە تامغ ــا ئاالھى ــڭ ئاتلىرىغ ــق قەبىلىلەرنى ــمىل قاتارلى ــۇق، باس قارل
بېســىاتتى. تارىختــا بۇنــداق ئاتــار »ئىنــال ئــات« دەپ ئاتىاتتــى. 
ئۇيغــۇر ئاتلىــرى ئۇرۇشــتىمۇ، ئىشلەپچىقىرىشــتىمۇ، تۇرمۇشــتىمۇ، 
سودا-ســېتىقتىمۇ مۇھىــم ئورۇنــدا تۇراتتــى. ئۇيغــۇر ئاتلىرىنىــڭ ســانى 
پۈتكــۈل ئۇيغــۇر خانلىقــى ھۆكــۈم ســۈرگەن دەۋردە ھەيــران قاالرلىــق 

ــدى. ــان ئى ــدە ئاۋۇغ دەرىجى

ئورخــۇن ئۇيغۇرلىرىنىــڭ پايتەختــى ئوردۇبالىق)قارابالغاســۇن( 
ئۇيغۇرخانلىقىنىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي مەركىزى ئىــدى. ئارخولوگىيلىك 
ــاي،  ــىدىن دېۋىرق ــاي خارابىس ــۇرار ج ــرى ت ــان بې ــتە تېپىلغ تەكشۈرۈش
مىــس پارچىلىــرى ۋە بىرونــزا ئەينــەك تېپىلــدى. بۇنىڭدىــن شــۇ تــۇرار 
جاينىــڭ بىــر كاســىپنىڭ ئىگىدارلىقىــدا بولغانلىقىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ. 
ــق  ــى دېھقانچىلى ــى بويىدىك ــۇن دەرياس ــۇنىڭدەك ئورخ ــە ش پايتەختت
رايونلىرىــدا ياشــىغان ئائىلىلەرنىــڭ ھەممىســىدە دېگــۈدەك ئــۇن 
ــۇن ،  ــىرتىدا، ئورخ ــت س ــدى. پايتەخ ــار ئى ــاق ب ــان يارغۇنچ تارتىدىغ
ســېلىنگا دەرياســى بويىدىكــى باشــقا ئۇيغــۇر شــەھەرلىرىنىڭ ئەتراپىدىمۇ 
ئاھالــە رايونــى ۋە دېھقانچىلىــق رايونلىــرى بــار ئىــدى،  شــەھەرلەردە 
قــول ســانائەتىمۇ بــار ئىــدى. پايتەخــت 12 تۆمــۈر قوۋۇقلــۇق چــوڭ 
ــە  ــچ ئاھال ــە زى ــڭ ئىچىگ ــۇپ، ئۇنى ــالغان بول ــەن قورش ــېپىل بىل س
ــازارالردا  ــدى، ب ــار ئى ــەر ب ــازار، مەھەللىل جاياشــقان ئىدى.شــەھەردە ب

ــى. ــۇپ تۇراتت ــېتىق بول ــل سودا-س ھەرخى
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەســلىي ئىگىلىكــى چارۋىچىلىقنــى ئاســاس قىاتتــى. 
ــى- ــەھەر ۋە قارش ــۇن ش ــەن نۇرغ ــى بىل ــڭ توپلىنىش ــن، بايلىقنى كېيى
ــنى  ــۇراق تۇرمۇش ــم ئولت ــارا يېرى ــپ، بارا-ب ــا قىلى ــارايارنى بىن س
ئوتتۇرىلىرىــدا، قــارا  كەچۈرىدىغــان بولــدى. -VIIIئەســىرنىڭ 
قاغان)مويۇنچــۇر( ســېلىنگا دەرياســى قىرغىقىــدا بايبالىــق شــەھىرىنى بىنا 
قىلــدى. كېيىــن ئۇنىــڭ ئوغلــى مــوي خاقان)بۆگــۈ قاغــان( ئورخــۇن 
ــى  ــۇن قارش ــق ۋە نۇرغ ــق، ئوردۇبالى ــۈ بالى ــىدا بۆگ ــى ۋادىس دەرياس

ــدى. ــا قىل ــارايارنى بىن س
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ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا تۈزۈلمە

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئىچىدىكــى سىياســىيي تۈزۈلمــە ۋە 
ســىنىپىي مۇناســىۋەتلەر خانلىــق قۇرۇلۇشــتىن بۇرۇنقــى ۋاقىتاردىكىدىــن 
ــۈرۈش  ــر ي ــڭ بى ــۈرك خانلىقىنى ــۇالر كۆكت ــى. ئ ــوڭ پەرقلەنمەيتت چ
ھۆكۈمرانلىــق تۈزۈمىگــە ۋارىســلىق قىلغــان ئاساســتا تۈزۈلگــەن 
ــول  ــڭ ق ــدى. قاغاننى ــان ئى ــى قاغ ــي ھۆكۈمران ــڭ ئالى بولۇپ،خانلىقنى
ــار،  ــەك، ئاپ ــۇ، چۇرۇقب ــار يابغ ــى. ئەركان ــەر بوالتت ــتىدا بەگل ئاس
ئېلتەبىــر، تۈتــۈن، ئېركىــن، ياغۇنــدا، ئالىــپ ئــۇر ئېلتەبىــر، تارقــان 
قاتارلىــق 28 دەرىجىگــە بۆلۈنەتتــى. مەنســەپ ئاتىدىــن بالىغــا بىراقــا 
قاالتتــى. مەنســەپدارالرنىڭ ســانىغا چــەك قويۇلمايتتــى. قاغاننىــڭ ئوغلــى 
ــۆرە  ــەر ب ــات، مۇھاپىزەتچىل ــلىقلىرى ش ــكەرلەرنىڭ باش ــن، ئەس تېكى

ــى. دېيىلەتت

ئورخۇن ئۇيغۇرلىرىنىڭ يېزىقى

ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلــى ئالتــاي تىللىــرى سىستىمىســىدىكى تۈركى تىل 
ئائىلىســىنىڭ ھــۇن تىــل تارمىقىغــا تــەۋە. ئۇيغــۇرالر يېزىــق جەھەتتــە 
تــۈرك يېزىقىنــى قولانغــان. تــۈرۈك يېزىقــى ئــەڭ دەســلەپتە يېنســەي 
ــان.  ــەڭ تارقالغ ــىدا ك ــزالر ئارىس ــىغان قىرغى ــدا ياش ــى بويلىرى دەرياس
ئۇيغــۇرالر ئورخــۇن -يېنســەي يېزىقىنــى قولانغــان بولــۇپ، بــۇ يېزىق 
تــۈرك -رونىــك يېزىقــى، قەدىمكــى تــۈرك يېزىقــى دەپمــۇ ئاتىلىدىغان، 
بــۇ يېزىقنىــڭ ھەرىپــى 38- 40 بولــۇپ، ئۇنىڭدىكــى 8 ســوزۇق تاۋۇش 
4 قوشــۇمچە بەلگــە بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ. ئــۈزۈك تــاۋۇش ئىچىدىكــى 
ــەن  ــە بىل ــۈرۈش بەلگ ــى ي ــان ئىكك ــەر ئوخشــاش بولمىغ ــەزى ھەرپل ب
ــۈ  ــن مەڭگ ــرى جۈملىدى ــۇن يادىكارلىقلى ــڭ نۇرغ ئىپادىلىنىدۇ.ئۇيغۇرالرنى

تاشــار مۇشــۇ يېزىقتــا خاتىرلەنگــەن.
ئورخــۇن ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئــۆرۈپ -ئادەتلىرىدىكــى ئەڭ ئاساســلىق 

تەرەپلەر:
بۆرە سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن بايراققا چوقۇنۇش:
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ــلەتكەن.  ــراق ئىش ــۈرۈلگەن باي ــۈرىتى چۈش ــۆرە س ــۇرالر ب ئۇيغ
بۆرە-تــۈرك ، تېلــى، ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ تۇتىمــى بولۇپ، 
ــۇ  ــۇپ ب ــۈرۈلگەن بول ــى چۈش ــۆرە بېش ــۇن ب ــە ئالت تۇغ-ئەلەملىرىگ
»بــۆرە باشــلىق تــۇغ«دەپ ئاتىاتتــى. بــۇ تــۇغ بارگاھىنىــڭ ئالدىغــا 
قــاداپ قويۇالتتــى. چــوڭ ئىشــار يــۈز بەرگەنــدە ياكــى مۇراســىماردا 

ئــاۋۋال بــۆرە باشــلىق تۇغقــا ســاالم بېرىلەتتــى.
ساما سېلىپ ئۇسسۇل ئويناش:

ئۇيغــۇرالر خانلىقىنىــڭ ئەكابىر-ئەشــرەپلىرى ياكــى چەتئــەل 
ئەلچىلىــرى قاغــان بىلــەن كۆرۈشــمەكچى بولغاندا،ئالــدى بىلــەن بــارگاھ 
ئالدىــدا مەرىكــە ئۆتكۈزۈلــۈپ، ســاما ســېلىپ، ئۇسســۇل ئوينىاتتــى. 

ــى. ــاراپ ئولتۇراتت ــە ق ــش تەرەپك ــۈن چىقى ــان ك قاغ
قانقادا ئولتۇرۇش:

ــز  ــە كىگى ــدا ئادەتت ــكە چىققان ــۆڭەكلىرى تەكشۈرۈش ــۇر ئاقس ئۇيغ
ــۇرالر  ــى ئۇيغ ــداق ھارۋىن ــى. بۇن ــدا ئولتۇراتت ــز ھارۋى ــان ئېگى يېپىلغ
ــز  ــدە ئېگى ــاي تارىخنامىلىرى ــڭ خىت ــى. ئۇيغۇرالرنى ــا دەپ ئاتايتت قانق
ھارۋىلىقــار دەپ ئاتىلىشــىمۇ ئەجداتلىرىمىزنىــڭ مۇشــۇنداق ھارۋىارنــى 
ــن  ــن. كېيى ــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكى ــى بىل كــۆپ قولانغانلىق
بــۇ ھارۋىــار جەڭلــەردە قوللىنىلغــان بولــۇپ بۈگۈنكــى برونىۋىكلەرنىــڭ 

ــان. ــى ئوينىغ رولىن

توي-تۆكۈن مۇراسىملىرى:

ئۇيغــۇر خاقانــى تــوي مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلىدىغــان چاغــدا، ئاۋۋال 
ــۇن  ــى، خات ــە( ئولتۇراتت ــش تەرەپت ــۈن چىقى ــپ  تۆردە)ك ــا چىقى راۋاقق
راۋاق ئاســتىدىكى كىگىــز چېدىــردا ئولتۇراتتــى ۋە ياشــانغان ئايالارنىــڭ 
ــم  ــا تەزى ــپ قاغانغ ــن چىقى ــش تەرىپىدى ــڭ كۈنپېتى ــدا راۋاقنى ھەمراھلىقى
ــاج  ــپ، ت ــى كىيى ــپ كىيىملىرىن ــا كىرى ــە چىدىرغ ــن يەن ــپ، ئاندى قىلى
ــۇنىڭدىن  ــى. ش ــم قىاتت ــا تەزى ــپ قاغانغ ــا چىقى ــە راۋاقق ــاپ، يەن تاق
ــەر  ــۇز نەپ ــى، توقق ــا چىقىراتت ــى جىرغىغ ــداش خاتۇنن ــن، قول كېيى
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بۇيرۇق)ۋەزىر(خاتۇننــى كۆتــۈرۈپ ئــوردا ئىچىــدە قوياشــنى ئەگىشــىپ 
ئــوڭ تەرەپكــە توققــۇز قېتىــم ئايلىناتتــى. مەرىكــە ئاياغاشــقاندىن كېيىن 
ــە  ــەن بىلل ــان بىل ــپ، قاغ ــا چىقى ــۈپ، راۋاقق ــن چۈش ــۇن جىرغىدى خات
كۈنچىقىــش تەرەپكــە قــاراپ ئولتۇراتتــى، شــۇنىڭدىن كېيىــن ۋەزىرلــەر 
ــى.  ــم قىاتت ــۇ تەزى ــا خاتۇنم ــى، شــۇ ۋاقىتت ــە كىرەتت ــا تەزىمگ ئوردىغ

ــە قىلىناتتــى. ــە دەپن قاغــان ئۆلســە خاتــۇن بىلــەن بىلل

ــۈرۈپ  ــات ئۆلت ــلىرىدا، كاال، ئ ــم ئىش ــۇرالر ئۆلۈم-يېتى   ئۇيغ
ــا  ــى. ھەتت ــم ئايلىناتت ــە قېتى ــى يەتت ــى. بارىگاھن ــراغ قىاتت نەزىر-چى
يۈزىنــى پىچــاق بىلــەن تىلىپ قــان، يــاش ئاققــۇزۇپ قاتتىــق يىغايتتى.

ئورخۇن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئېتىقادى

ــامان  ــان، ش ــاد قىلغ ــا ئېتىق ــامان دىنىغ ــلەپ ش ــۇرالر دەس ئۇيغ
دىنــى ئاســمان ھادىســىلىرىگە، يۇلتۇزالرغــا، ســۇغا، ئوتقــا، ئورمانغــا، 
ــان  ــنى دەۋەت قىلىدىغ ــەيتانارغا چوقۇنۇش ــن- ش ــا ۋە جى يىرتقۇچارغ
دىــن ئىدى.كېيىــن يەنــى مىادىيــە 763-يىلــى مانــى دىنــى ئۇيغــۇرالر 
ئارىســىغا تارقىلىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلــەت دىنــى بولــۇپ قالــدى. مانــى 
دىنــى مىــادى ئۈچىنچــى ئەســىرلەردە ئىرانلىــق مانــى دېگــەن كىشــى 
تەرىپىدىــن تەرغىــپ قىلىنغــان دىــن بولــۇپ ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا مانــى 
دىنىغــا دائىــر يادىكارلىقارمــۇ كــۆپ ئۇچرايــدۇ. »مانــى تۆۋەنامىســى« 

دېگــەن ئەســەر ئۇيغــۇر مانــى ئەدەبىياتىغــا مەنســۇپتۇر.

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ يىمىرىلىشى

)تەڭرىقــۇت(  خاقــان  تەڭــرى  ئىســىملىك  تېكىــن  قــۇت 
ــىش ۋە  ــى زەئىپلىش ــۇر خانلىق ــۇن ئۇيغ ــن، ئورخ ــن  كېيى ھاكىمىيىتىدى
يىمىرىلىشــكە قــاراپ يۈزلەنــدى. مىــادى 832-يىلــى ئــەدەپ قۇچقــان 
ــان تەختىگــە  ــان قاغ ــدى. ئىشــەنچ قۇچق ــازار تىكىن(ئۆلتۈرۈل ــان )ق قاغ
ــىيلىقى  ــڭ ئاس ــى، بۇيرۇقارنى ــادى839 -يىل ــدى. مى ــلىق قىل ۋارىس
قوزغىغــان ھۇجۇمــى قــۇت تېكىــن تەڭــرى خاقاننــى مەغلــۇپ قىلىــپ، 
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ــادى 840- ــدى . مى ــەۋەب بول ــىغا س ــى ئۆلتۈرۋېلىش ــڭ ئۆزىن خاقاننى
يىلــى، ئۇيغــۇر ســانغۇنى كۈلــۈگ باغــا قىرغىــز ئەســكەرلىرىنى باشــاپ 
كېلىــپ، قوشــاۋۇت قاغــان بىلــەن چورۇقنــى ئۆلتــۈردى، شــۇنىڭ بىلــەن 

ــدى. ــەرز بول ــىل مۇنق ــى ئۈزۈل-كېس ــۇر خانلىق ئۇيغ

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ مۇنقــەرز بولۇشــى ۋە غەربكە 
يۈرۈش

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىــق مۇنقــەرز بولغاندىــن كېيىــن، ئۇيغــۇرالر 
ــۇن  ــىمار نۇرغ ــر قىس ــدى. بى ــۈرۈش قىل ــە ي ــش بويىچ ــۈچ يۆنىلى ئ
جايارنــى ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ئــۆز ئۇرۇقلىرىدىــن بولغــان قارلۇقارنىــڭ 
ــا  ــۇق، ياغم ــاردا قارل ــى چاغ ــدى، كېيىنك ــۈپ كەل ــا كۆچ ياياقلىرىغ
قاتارلىــق ئۇرۇقــار بىرلىشــىپ قاراخانــار سۇاللىســىنى قــۇردى. 
ــاي  ــە توختىم ــدە غەربك ــڭ رەھبەرلىكى ــە تېكىننى ــمى ئۆگ ــە بىرقىس يەن
ــتى  ــا ئورۇناش ــى جايارغ ــى ھەرقايس ــى كارىدورىدىك ــەپ ،خېش ئىلگىرىل
ۋە كېيىنكــى كۈنلەردىكــى گەنجــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنــى قــۇردى. گەنجــۇ 
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ كېيىنكــى ئەۋالدلىــرى ھازىرقــى ســېرىق ئۇيغــۇرالر يەنــى 
ــڭ  ــەن ئۇيغۇرالرنى ــە كۆچك ــن غەرپك ــۇن بويلىرىدى ــۇرالردۇر. ئورخ يۇغ
ــۇپ  ــە ئۇيۇش ــدە 15 قەبىل ــن رەھبەرلىكى ــمى  پانتېكى ــر قىس ــە بى يەن
ــاردا  ــى ۋاقىت ــۈپ كېيىنك ــا كۆچ ــار ئەتراپىغ ــان، جىمىس ــى تۇرپ ھازىرق
ــن  ــرى ۋە توپتى ــپ كەتكەنلى ــۇردى. چېچلى ــى ق ــۇر خانلىقىن قوچــۇ ئۇيغ

ــى. ــن ئۆچت ــەن تارىختى ــەۋەبلەر بىل ــل س ــار ھەرخى ئايرىلغان

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقنىڭ يىمىرىلىش سەۋەبلىرى:

ــە  ــۈچ لىنىي ــن ئ ــن كېيى ــى يىمىرىلگەندى ــۇر خانلىق ــۇن ئۇيغ ئورخ
ــرى  ــى ماكانلى ــە ئۇالرن ــى . گەرچ ــن كۆچت ــۇن بويلىرىدى ــە ئورخ بويىچ
ــۇر  ــۇ ئۇيغ ــىمۇ، ب ــەن بولس ــى ئۆلتۈرۈلگ ــۇپ، خاقان ــران بول ۋەي
ــۇرۇش  ــەت ق ــڭ دۆل ــن، ئۇالرنى ــەي يوقالغانلىقىدى ــڭ پۈتۈنل خانلىقىنى
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ــدۇ.  ــرەك بەرمەي ــن دې ــرۇم بولغانلىدى ــەي مەھ ــن پۈتۈنل ھوقۇقىدى
ــن  ــكىاتلىرى ئۆزلىرىدى ــەت تەش ــڭ دۆل ــەن خەلقلەرنى ــى، كۆچم چۈنك
ــا دۇچ  ــە زور چىقىمارغ ــدە ئەلۋەتت ــمەنگە دۇچ كەلگەن ــۈك دۈش كۈچل
كېلىــدۇ. ئــۇالر تولــۇق مۇنقــەرز بولــۇپ كېتىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش 
ئۈچــۈن، رەقىــپ بارالمايدىغــان يەرگــە كۆچــۈپ كېتىــش كېــرەك، ياكــى 
ئۇالرغــا قوشــۇلۇپ بۇالڭچىلىــق ئۇرۇشــى قىلىــش كېــرەك. ئۇيغــۇرالر 
ــىدىنا  ــە كۆچۈش ــن غەربك ــەرقى تەرەپتى ــڭ ش ــۇ خانلىقنى ــى، ب كۆچت
ئىبــارەت. گەرچــە قىرغىــزالر تۇيۇقســىز باســتۇرۇپ كەلگــەن بولســىمۇ، 
ــى  ــەن ياك ــۇق يوقىتىۋېتەلمىگ ــىنىپلىرىنى تول ــران س ــڭ ھۆكۈم خانلىقنى
ــات،  ــرى، ش ــرى، بالىلى ــڭ ئۇرۇق-تۇغقانلى ــۇندۇرالمىغان. قاغاننى بويس
بۇيــرۇق، تارقانلىــرى، ئاقســۆڭەكلىرى يەنىــا ئــۆز قوۋمىنــى كونتــرول 
ــى  ــڭ كېيىنك ــدا ئۆزىنى ــار( ۋادىلىرى ــم، يارىش)جۇڭغ ــەن ۋە تارى ئەتك

ــان. ــۇرۇپ چىقق ــى ق ھاكىمىيەتلىرىن

ــلىق  ــىدىكى ئاساس ــڭ كۆچۈش ــۇر خانلىقىنى ئورخــۇن ئۇيغ
ســەۋەبلەر:

ــلىنىپ،ئاخىرقى  ــتە باش ــى گۈللىنىش ــۇن خانلىق ــى: ئورخ بىرىنچ
باســقۇچىدا ئەۋجىگــە چىققــان ھوقــۇق تالىشــىش كۈرىشــى زەيىپلەتكــەن.
ــى  ــم ۋادىلىرىن ــەن تارى ــەر بىل ــڭ تىبەتل ــى: ئۇيغۇرالرنى ئىككىنچ
ــق  ــارەت 10يىللى ــتىن ئىب ــىنى تالىشىش ــى ۋادىس ــش، خېش قايتۇرۇۋېلى

ــىراتقان. ــى ھالس ــى خانلىقن ــوزۇلغان ئۇرۇش ــا س ئۇزاقق
ئۈچىنچــى: قەبىلىلــەر ئارىســىدىكى كۈرەشــلەرنىڭ كەسكىنلىشىشــى، 
ــى  ــار زىددىيەتن ــق ئامىل ــى قاتارلى ــنىڭ تېزلىشىش ــە بۆلۈنۈش تەبىقىلەرگ

ــتۈرگەن. ئۆتكۈرلەش
ــەت ۋە  ــي ئاپ ــەن تەبىئى ــۈز بەرگ ــدا ي ــق زېمىن ــى: خانلى تۆتىنچ

ــى. ــىلىنىڭ تارقىلىش ــا كېس ۋاب
يىغىــپ ئېيتقانــدا، يۇقىرىقــى تۈزلــۈك ســەۋەبلەر تارىختــا ئاجايىــپ 
ســەلتەنەت ســۈرگەن ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ مۇنقــەرز بولۇشــىنى 

كەلتــۈرۈپ چىقارغــان.



23

مەن ۋە تارىخىم

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى )ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئېلى(. 4

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئورخــۇن بويلىرىدىكــى ســەلتەنەتى 
ــە  ــى مىادىي ــە كۆچكەندە،يەن ــەرقتىن غەربك ــق ش ــىپ، خانلى ئاخىرلىش
خانلىقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ئورخــۇن  ئۆپچۆرىســىدە،  840-يىللىــرى 
ــن باشــاپ كەلگــەن  ــان شــاھزادە پانتېكى ــرى بولغ يولباشــچىلىرىدىن بى
ــا  ــن جايغ ــبالىققا يېقى ــن مىڭىپ،بېش ــمى ئالدى ــر قىس ــڭ بى 15 قەبىلىنى
ــۇلغان.  ــەن قوش ــەر بىل ــق قەبىلىل ــمىل قاتارلى ــدى ۋە باس توپانغانى
ئارىدىــن ئــۇزاق ئۆتمــەي بــۇ بىــر تۈركــۈم كىشــىلەر ئاگنى)ھازىرقــى 
ــدى.  ــۇ دەپ جاكارلى ــى يابغ ــن ئۆزىن ــپ، پانتېكى ــەھەر(گە كىرى ــارا ش ق
ئۇنىــڭ 200 مىــڭ ئادىمــى شــەرق تەرەپتىكــى بوغــدا تېغــى ئەتراپىدىكى 
ئوتاقتــا تۇراتتــى. شــۇ چاغــدا گوبىنىــڭ جەنۇبىغــا كەتكــەن ئۇيغــۇر 
خاقانــى ئۈگــە ئۆلتۈرۈلىــدۇ. بــۇ خەۋەرنــى ئۇققــان پانتېكىــن ئۆزىنــى 

ــدۇ. ــان دەپ جاكارالي خاق

ــى  ــي قۇرغۇچىس ــڭ ھەققى ــۇر خانلىقىنى ــۇ ئۇيغ ــە قوچ ئەمەلىيەتت
بېشــبالىق ئەتراپىــدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارىســىدىن چىققــان بۆگۈ 
ــكەرلىرىنى  ــبالىقتىكى ئەس ــن بېش ــى، بۆكۈتېكى تېكىندۇر.مىادى866-يىل
باشــاپ، تىبــەت قوماندانــى شــاڭ كۇڭرىنــى قاتتىــق مەغلــۇپ قىلىــپ، 
ــى  ــم جايارن ــق مۇھى ــن قاتارلى ــۈر، چىڭجى ــبالىق، بۈگ ــىجۇ، بېش ش
ــىلدى. ــى كېس ــڭ بېش ــاڭ كۇڭرىنى ــان ش ــۇپ بولغ ــدى. مەغل تارتىۋال
شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ قوچۇنــى مەركەز قىلغــان ھاكىمىيىتى 
ــزى- ــڭ مەركى ــۇر خانلىقىنى ــۇ ئۇيغ ــتەھكەملەندى. قوچ ــارا مۇس بارا-ب
قوچــۇ شــەھىرى)ھازىرقى تۇرپاندىكــى ئىدىقــۇت قەدىمى شــەھىرى(ئىدى.
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قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دائىرىسى

ــاش  ــىدە ئوخش ــى مەسىلىس ــڭ دائىرىس ــۇر خانلىقىنى ــۇ ئۇيغ قوچ
ــداق:  ــرى مۇن ــارنىڭ مۇھىملى ــۇ قاراش ــار. ب ــار ب ــان قاراش بولمىغ
ــان  ــدى يازغ ــەن ۋاڭ يەن ــىدە ئۆتك ــىمالى ســۇڭ سۇاللىس بىرىنچــى، ش
»قوچۇغــا ئەلچىلىككــە بېرىــش« دېگــەن كىتابتــا، ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ 
غەربىــي جەنــۇب تەرىپــى ئىــران ۋە ئــەرەب يېرىــم ئارىلىغــا تۇتىشــىدۇ، 
غــەرب تەرىپــى ھىنــدى دەرياســىنىڭ ۋادىســىدىكى پېشــاۋۇرغىچە يېتىــپ 
بارىــدۇ، دېيىلگــەن. ئىككىنچــى: »يــۈەن سۇاللىســى تارىخــى بارچــۇق 
ئــارت تېكىــن تەرجىمىھالــى«دا قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىڭ تېررىتورىيەســى 
ــمى  ــي قىس ــڭ غەربى ــلىنىپ،غەربتە تىبەتلەرنى ــن باش ــەرقتە قۇمۇلدى »ش
ــى  ــار ئەتراپىدىك ــى جىمىس ــى ھازىرق ــىمال تەرىپ ــىدۇ. ش ــەن تۇتىش بىل
ــى  ــى گەنســۇنىڭ جىيۇچــۈەن رايون ــۇب تەرىپ ــدۇ. جەن جايارغىچــە بارى

ــەن. ــىدۇ« دېيىلگ ــەن تۇتىش بىل

ــان  ــن تېپىلغ ــلىرى تۇرپاندى ــىرنىڭ باش ــى: XX-ئەس  ئۈچىنچىس
ــڭ  ــا پۈتۈكنى ــە تارش ــر پارچ ــان بى ــدا يېزىلغ ــۇر يېزىقى ــى ئۇيغ قەدىمك
تىــاۋەت قىســمىدا، قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ تېررىتورىيەســى شــەرقتە 
دۇنخــۇاڭ )دەشــت ئاتــا( شــاجۇدىن باشــلىنىپ، غەربتــە نــەۋ بارخــان 
يەنــى ھازىرقــى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى تاشــكەنتنىڭ غەربــى جەنۇبىدىكــى 

ــدۇ، دېيىلگــەن. چىرچىككىچــە يېتىــپ بارى

 تۆتىنچىسى، 
 -  X ماۋەرائۇننەھىــردە قۇرۇلغــان ســامانىار خانلىقىــدا بىر كىشــى
ئەســىرنىڭ 80-  يىللىرىــدا يازغــان ھودۇدۇلئالــەم دېگــەن كىتابىنىڭ 12- 
بابىــدا، قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ تېررىتورىيەســى شــەرقتە قۇمۇلدىــن 
باشــلىنىپ، شــىمال تەرىپــى ئىلى-مىــڭاق ۋادىســىغىچە، غــەرب تەرىپــى 
ــر  ــاراش بى ــۇ ق ــەن تۇتىشــىدۇ دېيىلگــەن. ب ــى بىل ــڭ زېمىن تىبەتلەرنى
ــق  ــڭ ھۆكۈمرانلى ــۇر خانلىقىنى ــۇ ئۇيغ ــى قوچ ــەنچلىك. بۇن ــەدەر ئىش ق
دائىرىســىگە نىســبەتەن بىــر قــەدەر توغــرا خاتىــرە دەپ قــاراش كېــرەك. 
ــان،  ــىمالغىچە تۇرپ ــن ش ــڭ تېرتورىيەســى جەنۇبتى ــۇ خانلىقنى ــەك ب دېم
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تارىــم ۋە جۇڭغارىيــە ئويمانلىقلىرىنــى ئاتــاپ ئۆتكــەن، شــەرق تەرىپــى 
قۇمۇلدىــن باشــلىنىپ غــەرب تەرىپــى ئاقســۇغىچە يېتىــپ بارغــان، بــۇ 
ئارلىقتــا چۆل-جەزىــرە ۋە بوســتانلىقار بــار ئىــدى. خانلىقنىڭ چىگراســى 
ئىچىــدە قوچۇنــى مەركــەز قىلغــان قوچــۇ ئۇيغۇرلىرىدىــن باشــقا، غــەرب 
تەرىپىــدە كۈســەننى مەركــەز قىلغــان كۈســەن ئۇيغۇرلىــرى بــار ئىــدى . 
كۈســەن ئۇيغۇرلىرىنىــڭ چېگراســى غەربتــە ئاقســۇدىكى مــۇز داۋانغىچــە، 
جەنۇبتــا تارىــم دەرياســىغىچە باراتتــى. ئــۇ قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ 

غەربىــي چىگراســىنىڭ بىــر قىســمىدىنا ئىبــارەت.

قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئالىــي ھۆكۈمرانــى »ئىدىقۇت«بولۇپ، 
ئۇنىــڭ مەنىســى»خۇدا قــۇت بەرگــەن، مۇقــەددەس بەخــت ئىگىســى« 
ــى  ــلىق تۈزۈمىدىك ــى ۋارىس ــڭ ھوقۇق ــى. ئىدىقۇتنى ــك بوالتت دېگەنلى
ھوقــۇق بولــۇپ، ئىدىقــۇت خانلىقىنىــڭ ئالىــي قانــۇن چىقارغۇچىســى ۋە 

ئىجراچىســى ئىــدى.

بايــرام كۈنلىرىــدە ئىدىقــۇت ئۈنچە-مەرۋايىتــار بىلــەن بېزەلگــەن 
مۇنبەرگــە قويۇلغــان ئالتــۇن تەخــت »چىركىــن«دا ئولتۇراتتــى. بېشــىغا 
خانتاجــى، ئۈســتىگە قىزىــل تــون كىيەتتــى، دۆلــەت ئىشــلىرىدا ئۇنىــڭ 
ــە  ــار بىلل ــرەپلەر ۋە داقا-دۇمباقچى ــۇن ئەكابىر-ئەش ــدا نۇرغ ئەتراپى

بوالتتــى.

ــۆرە،  ــۇن ت ــەگ، ئالت ــر، ب ــۇز ۋەزى ــتىدا توقق ــڭ ئاس ئىدىقۇتنى
مۇپەتتىــش بــەگ، چــوڭ ســانغۇن، ياســاۋۇل بــەگ، ئاســتانە ئەتراپــى 
ســۇيۇرغال قىلىــپ بېرىلگــەن بەگلــەر، نازارەتچــى، تامغاچىبــەك، ئاغچــى 
ــۇ  ــەڭ(، يارغ ــدە ئۈگــە، ئولچى)ۋەزىرگــە ت ــۇق ھەم )غەزىنىچــى(، تۇت
ــۇ  ــت قوچ ــى، پايتەخ ــى( بوالتت ــۋاچ )ئەلچ ــدارى(، يال ــە ئەمەل )ئەدلىي

ئىــدى.
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قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئىگىلىكى

قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ئىگىلىكــى دېھقانچىلىــق، چارۋىچىلىــق، 
ھۈنەرۋەنچىلىــك قاتارلىقــار ئىــدى. چۈنكــى قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ 
ــۇق، ســۇغىرىش  ــى مــول، ســۇ مەنبەســى تول دائىرىســى كــەڭ، بايلىق

ئىنشــائاتلىرى ئىلغــار ئىــدى.

ــلىقى  ــۇالتار ئاساس ــان مەھس ــن چىقىدىغ ــۇر خانلىقىدى ــۇ ئۇيغ قوچ
دېھقانچىلىــق مەھســۇالتلىرى، چارۋىچىلىــق مەھســۇالتلىرى، ئىقتىســادىي 
زىرائەتلــەر، كان مەھســۇالتلىرى، دورا ماتېرىياللىرى قاتارلىق مەھســۇالتار 
ئىــدى. دېھقانچىلىــق مەھســۇالتلىرىدىن بۇغــداي، شــال، ئارپــا، قوناق، 
ــۋە- ــۈزۈم، مې ــۋەز، ئ ــرى ۋە كې ــق ئاشــلىق زىرائەتلى پۇرچــاق قاتارلى
ــڭ  ــدى. بۇنى ــەر ئى ــادىي زىرائەتل ــق ئىقتىس ــۈت قاتارلى ــۋە، كۈنج چې
ــى،  ــتۈرۈلۈپ تېرىاتت ــلىق گىرەلەش ــارا ئاش ــەن ق ــداي بىل ــدە بۇغ ئىچى
يىلىغــا ئىككــى قېتىــم ھوســۇل ئالغىلــى بوالتتــى. قوچۇنىــڭ پاختىســى 
داڭلىــق ئىدى،كۆپىنچــە رەخــت توقۇالتتــى. پاختىدىــن توقۇلغــان ماتــا، 
ــازاردا  ــى ب ــۇپ، ئۇيغــۇرالر ئۇن ــق بول ســەگەز يۇمشــاق ھــەم چىداملى
ــق  ــدە داڭ ــتۈرۈپ ئالەم ــى يېتىش ــورتلۇق ئۈزۈملەرن ــتۇراتتى. س ئالماش
چىقارغــان ئىــدى. يەرلىــك شــارائىتقا ماساشــتۇرۇپ يۈكســەك ئەقىــل-
پاراســەتنىڭ ســىمۋولى ســۈپتىدە كارىــزدەك بۈيــۈك كەشــپىياتار مەيدانغا 

كەلگــەن ئىــدى.

كارىــز بىرخىــل مۇرەككــەپ ســۇ ئىنشــائاتى بولــۇپ تــا بۇگۈنكــى 
دەۋردىمــۇ ئــۆز قىممىتىنــى يوقاتمىــدى. كارىزالرنىــڭ قېزىلىشــى 
ــا  ــۈزۈم ماكانىغ ــش ۋە تەك-ئ ــى يەل-يىمى ــۇل ئويمانلىقىن ــان قوم تۇرپ
ئاياندۇرغــان. كارىــزالر قومۇلدىــن كۇچاغــا قــەدەر قېزىلغــان  بولــۇپ 

ــان. ــە بولغ ــا تۈرۈتك ــڭ تەرەققىياتىغ ــك ۋە دىھقانچىلىقنى باغۋەنچىلى

قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ چارۋىچىلىقــى ئىنتايىــن تەرەققىــي قىلغان 
بولــۇپ، ســانى مىسلســىز كۆپەيگــەن ئىــدى. خانلىقتــا ئــات، كاال، تۆگە، 
ــلىرىدا،  ــاش ئىش ــە قاتن ــات كۆپىنچ ــى. ئ ــەر بېقىاتت ــەك، ئۆچكىل ئېش
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سودا-ســېتىقتا، ئاساســلىقى جەڭلــەردە ئىشــلىتىلەتتى.

ــدا  ــى زامان ــول بولۇپ،ئەين ــى م ــدا كان بايلىق ــڭ زېمىن خانلىقنى
ــەڭ  ــان ۋە ك ــۈدۈرنى بايقىيالىغ ــۇز، نۆش ــل ت ــى، قىزى ــۈر رۇدىس تۆم

ــان. قولانغ
ــۇ  ــدا تېخىم ــا قارىغان ــانائەت بۇرۇنقىغ ــول س ــدا ق ــق زېمىن خانلى
ــىمۇ  ــاۋالش تېخنىكىس ــال ت ــش، مېت ــۇپ، كان قېزى ــان بول راۋاجانغ

ــدى. ــەۋىيەگە يەتكەنى ــرى س يۇقى

دېھقانچىلىــق، چارۋىچىلىــق، كانچىلىــق، قــول ســانائەتنىڭ 
ــىنى  ــلىرىنىڭ راۋاجلىنىش ــودا ئىش ــڭ س ــۇ خانلىقىنى ــى قوچ تەرەققىيات

ــۈردى. ــرى س ئىلگى
ــەت  ــڭ مەدەنىي ــەن غەربنى ــەرق بىل ــى ش ــۇر خانلىق ــۇ ئۇيغ قوچ
ــۇ  ــۇرالر ب ــا، ئۇيغ ــقان بولغاچق ــتىگە جاياش ــول ئۈس ــىدىغان ي ئالمىش
ــدى. ــۈرۈپ ماڭ ــى كۆت ــەت تۇغىن ــپ، مەدەنىي ــرول قىلى ــى كونت تۈگۈنن
ــپ  ــي كىتابار،قېزى ــات، دىنى ــىك ئەدەبىي ــەر، كىاسس ــي ھۆججەتل تارىخى
ــى  ــۇر خانلىق ــۇ ئۇيغ ــە قوچ ــار بىزگ ــي يادىكارلىق ــان مەدەنى چىقىرىلغ
ــىنى  ــەن مەنزىرىس ــڭ گۈللەنگ ــي مەدەنىيىتىنى ــۇر مىللى ــى ئۇيغ دەۋرىدىك

ــەردى. ــپ ب ــان قىلى ناماي

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا دىنالر

ــى،  ــى دىن ــى، مان ــۇددا دىن ــدا ب ــق زېمىن ــدە خانلى قوچــۇ دەۋرى
نېســتورىيان دىنىدىــن باشــقا، شــامان دىنــى، زوروئاســتېر دىنــى قاتارلىق 
ــۇپ تۇرغــان ئىــدى.  ــي دىنارمــۇ تــەڭ مەۋجــۇت بول باشــقا ئىپتىدائى
خانلىقنىــڭ كېيىنكــى مەزگىللىرىــدە ئىســام دىنىمــۇ كىرىشــكە باشــلىدى.

ــۇت  ــان. مەھم ــاد قىلغ ــا ئېتىق ــۇددا دىنىغ ــرى ب ــۇ ئۇيغۇرلى قوچ
كاشــىغەرىي كۆرســەتكەن »ئۇيغــۇر بىــر ئەلنىــڭ نامــى، ئۇالر ئەشــەددىي 
كاپىرالردۇر«دېگىنــى دەل قوچــۇ ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى باشــقۇرۇپ، 
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ســەلتەنەت قوچۇۋاتقــان ئىســام دىنىغــا كىرمىگــەن ئۇيغۇرالرنــى 
ــا  ــۇرالر دىنغ ــاۋاتقان ئۇيغ ــدا ياش ــۇر خانلىقى ــۇ ئۇيغ ــىتىدۇ. قوچ كۆرس
ــى ۋە  ــزم ئىدىيىس ــدا، بۇددى ــش جەريانى ــاد قىلى ــەن ئېتىق ــاس بىل ئىخ
بۇددىــزم ســەنئىتىنىمۇ قوبــۇل قىلــدى. بــۇددا دىنىــي خانلىقنىــڭ ئىدىيە 
سىستېمىســىدا ھۆكۈمــران ئورۇنــدا تۇراتتــى. بۇددىغــا ئائىــت نۇرغــۇن 
ــرى  ــۇرالر ئۆزلى ــى ئۇيغ ــدى، بەزىلىرىن ــە قىلىن ــار تەرجىم ــي كىتاب دىنى
يــازدى. بۇنىــڭ ئىچىدە»ئالتــۇن يارۇق«ئــەڭ مەشــھۇردۇر. بۈگۈنىمىزدە 
بۇالرنىــڭ شــاھىتلىرى ســۈپىتىدە ســەلتەنەتلىك بــۇددا مىــڭ ئۆيلىــرى، 
ــادا،  ــۈپتىدە كۇچ ــى س ــك ھۆججىت ــڭ تىرى ــۇ دەۋرنى ــار ش ئىبادەتخانى
ــۇرۇپ  ــەلتەنەتنى يوش ــر س ــەك بى ــە يۈكس ــقەردە ئۆزىگ ــدا، قەش تۇرپان

ــا. ياتماقت

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا يېزىق

ــن  ــى، كېيى ــۈرك يېزىقىن ــلەپ ت ــۇرالر دەس ــدە ئۇيغ ــۇ دەۋرى قوچ
ــق  ــۇ يېزى ــى خاتىرىلىگــەن. ب ــۆز تىلىن ــپ ئ ــى قوللىنى ســوغدى يېزىقىن
ــم مەھمــۇت كاشــغەرىي  ــدى. ئالى ــى دەپ ئاتال ــۇر يېزىق قەدىمكــى ئۇيغ
يازغــان پۈتكــۈل تــۈرك ھاياتىنىــڭ ھۆججىتــى ســۈپتىدە بىزگــە يېتىــپ 
ــاپ  ــى س ــڭ تىل ــى«دا: »ئۇيغۇرالرنى ــار دىۋان ــى تىل كەلگەن»تۈرك
تــۈرك تىلىــدۇر، ئۇيغــۇرالر كىتابنىــڭ بــاش قىســمىدا كۆرســىتىلگەن 24 
ھەرپلىــك تــۈرك يېزىقىنــى قوللىنىــدۇ. كىتــاب، خەت-چەكلىرىنــى شــۇ 
يېزىقتــا يازىــدۇ، قەشــقەردىن چىنغىچــە بولغــان ھەممــە تــۈرك يۇرتلىرىدا 
بارچــە خاقانــار بىلــەن ســۇلتانارنىڭ يارلىــق ۋە خەت-ئاالقىلىــرى ئەنــە 
ــڭ ئىشــلىتىش  ــۇ يېزىقنى ــدۇ« دەپ كۆرســەتكەن. ب ــا يېزىلى شــۇ يېزىقت
ــە  ــى تەرجىم ــۇددا كىتابلىرىن ــق ب ــۇ يېزى ــەڭ. ب ــن ك دائىرىســى ئىنتايى
ــى ۋە  ــتورىيان دىن ــى، نېس ــى دىن ــاي، مان ــا قالم ــتا قوللىنىلىپ قىلىش
ئىســام دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىدىغانارنىــڭ مانــى دىنــى، نېســتورىيان دىنــى 
ۋە ئىســام دىنىنىــڭ كىاسســىك كىتابلىرىنــى، توختامنامــە، تىاۋەتنامــە، 
شــىئىر-نەزمە، ھېكايىلەرنــى تەرجىمــە قىلىــش ،يېزش،پۈتۈش ئىشــلىرىدا 
كــەڭ قوللىنىلغــان. خــان ئوردىســى ۋە خەلــق ئىچىــدە  بــۇ يېزىقنــى 
يەنــە ئاالقىلىشــش قورالــى ســۈپتىدە قولانغــان. توختامنامــە، ھۆججەتلەر 
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مۇشــۇ يېزىقتــا پۈتۈلگــەن. بۇنىــڭ مەشــھۇرلىرىدىن، »ئالتــۇن 
ــار  ــك« قاتارلىق ــىمىت«»ئوغۇزنامە«»قۇتادغۇ بىلى ــرى س يارۇق«»مايت
بــار. ئۇندىــن باشــقا قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى مەزگىلىــدە تىجارەتنىــڭ 
ــن  ــۇ دەۋرىدى ــى ش ــڭ گۈللەنگەنلىك ــاس قانۇنچىلىقنى ــۇنىڭغا م ۋە ش
قالغــان نەچچــە ئــون مىــڭ پارچىدىــن ئارتــۇق توختامــدا كۆرۈلىــدۇ. 
بــۇ توختامارغــا قارىســاق ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــەق تەلــەپ داۋا ئىشــلىرىدا 
مۇكەممــەل بىــر ئەدلىيــە سېستىمىســى تۇرغــۇزۇپ چىققانلىقــى بىلىنىــدۇ.
قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقى دەۋرىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنيــا مەدەنىيىتىگە 
قوشــقان ئــەڭ چــوڭ تۆھپىســى مەتبەئــە تېخنىكىســىنى ھەرپلىــك يېزىققــا 
ــەت  ــا مەدەنىي ــۇ دۇني ــدۇر. ب ــە قىلغانلىقى ــا ھەدىي ــتۇرۇپ دۇنياغ ماساش
ــان  ــارەت بېرىدىغ ــن بىش ــڭ ئېچىلغانلىقىدى ــى بەتنى ــر يېڭ ــدا بى تارىخى

يېڭىلىقــدۇر.

ــە داۋام  ــن 1321-يىلىغىچ ــى 840- يىلىدى ــۇر خانلىق ــۇ ئۇيغ قوچ
ــراق ئىشــلەتتى. ــارا  باي ــدى. ق قىل
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قاراخانالر خانلىقى. 5

ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقــى  مۇنقــەرز بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر غەربكــە 
كۆچــۈپ، مىــادى 840-يىلىدىــن 1212-يىللىرىغىچــە بىــر قۇدرەتلىــك 
خاقانلىق-قاراخانــار خانلىقىنــى قۇرغــان. بــۇ خانلىــق 372يىــل ھۆكــۈم 
ســۈرگەن بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر قۇرغــان يەنــە بىــر مەشــھۇر خاندانلىقتۇر.

مىــادى 840-يىللىــرى ئورخــۇن بويىدىكى ســەلتەنىتى ئاياغاشــقان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر قىســمى ئۆتۈكەندىــن يەتتــە ســۇ رايونىغــا كېلىــپ 
ئورۇنلىشــىپ، بــۇ يەردىكــى ئەســلى ئۇيغۇرالرنىــڭ قەبىلىلىرىدىــن بولغان 
قارلۇقــار، ياغمىــار بىلــەن قوشــۇلۇپ، ئۇالرنى قايتــا تەشــكىللەپ،يېڭى 
ــى  ــڭ تۇنج ــان. ئۇالرنى ــا قىلغ ــى بەرپ ــار خانلىقىن خانلىق-قاراخان
خاقانــى بىلگــە كــۆل قادىرخاندۇر.قاراخانــار دەســلەپ قــارا باالســاغۇننى 
ــدە  ــاق دەۋرى ــن، ئوغۇلچ ــەن. كېيى ــەت تىكلىگ ــپ ھاكىمىي ــەز قىلى مەرك
پايتەختنــى قەشــقەرگە يۆتكىگــەن. بــۇ ســۇاللە نۇرغــۇن تارىخنامىلــەردە 
ــى،  ــىلەن:قاراخانار خانلىق ــاردا ئاتالغان.مەس ــان نام ــاش بولمىغ ئوخش
ئىلىكخــان خانلىقــى، قاغــان خانلىقــى، خاقانىيــە خانلىقــى، ئاپراســىياپ 
خانلىقــى، تابغاچخــان خانلىقــى قاتارلىقــار. بــۇ خانلىقنىــڭ نامــى كــۆپ 
ــم  ــپ، ئىلى ــە كېلى ــەردە بىرلىكك ــن چەتئەلل ــن كېيى ــق ئەمەلىيەتتى يىللى
ساھەســىدە قاراخانــار خانلىقــى دەپ ئاتىلىدىغــان بولــدى. قــارا دېگــەن 
ــەن  ــارا دېگ ــۇل ق ــدا نوق ــۇر تىلى ــى ئۇيغ ــى ۋە ھازىرق ــۆز قەدىم س
رەڭنىــا ئەمــەس. بۈيــۈك، ئۇلــۇغ دېگــەن مەنىلەرنــى بېرىــدۇ، شــۇڭا 
ــىلەن:  ــان. مەس ــان دەپ ئاتىغ ــى قاراخ ــرى ئۆزىن ــڭ خانلى قاراخانارنى
قاراخانــار دەســلەپ پايتەخــت قىلغــان باالســاغۇننى، قــارا ئــوردۇ، قــارا 
باالســاغۇن دەپ ئاتىغــان، ئۆزىنــى قاراخانــار دەپ ئاتىغان...دېگەنــدەك.

ــام  ــن ئىس ــن كېيى ــرا قاراخاندى ــاتۇق بۇغ ــى س ــار خانلىق قاراخان
ــۇتۇق  ــۇلتان س ــڭ س ــان. ئۇيغۇرالرنى ــى قىلغ ــەت دىن ــى دۆل دىنىن
ــۇل  ــدا قوب ــى 944- يىلى ــام دىنن ــچىلىقىدا ئىس ــڭ باش بۇغراخاننى
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ــپ  ــۇش ئېلى ــى بۇرۇل ــدا يېڭ ــۋى ھاياتى ــڭ مەنى ــى ئۇيغۇرالرنى قىلىش
كەلــدى. قاراخانــار سۇاللىســى ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان مەزگىــل ئوتتــۇرا 
ــلەر  ــىدە زور ئۆزگىرىش ــادىى تۈزۈلمىس ــي، ئىقتىس ــىيانىڭ ئىجتىمائى ئاس
يــۈز بەرگــەن دەۋر بولــۇپ، بــۇ دەۋردە ئۇيغــۇرالر ۋە بــەزى تۈركىــي 
كۆچمــەن قەبىلىلــەر كۆچمەنلىك تۇرمۇشــىدىن ئولتۇراقاشــقان دېھقانچىلىق 
تۇرمۇشــىغا قــەدەم قويۇشــقا باشــلىغان ھــەم بــۇ ئۆتكۈنچــى دەۋرنــى 
ــىپ،  ــىغا  ئەگىش ــڭ تاماملىنىش ــى دەۋرنى ــدى. ئۆتكۈنچ ــان ئى تاماملىغ
فېئوداللىــق تــۈزۈم ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونىــدا ئومۇمىيۈزلــۈك ئورنىتىلدى. 
ــىيانىڭ  ــۇرا ئاس ــۈل ئوتت ــۈزۈم پۈتك ــان ت ــى قولانغ ــار خانلىق قاراخان
ــەن  ــرى سۈرۈشــتە مۇئەيي ــى ئىلگى ــي، ئىقتىســادىي تەرەققىياتىن ئىجتىمائى

ــدى. رول ئوينى

قاراخانالر خانلىقى دەۋرىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلەر

قاراخانــار خانلىقــى مەزگىلىــدە چارۋىچىلىــق، دېھقانچىلىــق، 
قول-ھۈنەرۋەنچىلىــك ۋە ســودا مىسلســىز گۈللەنگەن. سودا-ســانائەتنىڭ 
ــا  ــەھەرلەر بەرپ ــى ش ــۈم يېڭ ــر تۈرك ــىپ بى ــىغا ئەگىش ــي قىلىش تەرەققى
ــدە  ــق زور دەرىجى ــدا بىناكارلى ــۇ رايونى ــە س ــۇ يەتت ــدى. بولۇپم قېلىن
تەرەققىــي قىلىــپ، بۇخــارا، ســەمەرقەنت ۋە قەشــقەر شــەھەرلىرىدە بىــر 
ــار  ــرى قاراخان ــڭ بەزىلى ــېلىندى، ئۇنى ــاالر س ــك بىن ــۈم ھەيۋەتلى تۈرك
ــەدەر مەۋجــۇت  ــا ق ــان قىلىــپ، ھازىرغ سۇاللىســىنىڭ ســەلتەنىتىنى ناماي

ــا. ــۇپ تۇرماقت بول

ــى  ــەن چارۋىچ ــي كۆچم ــەن تۈركى ــدە كۆپلىگ ــار دەۋرى قاراخان
خەلقلەرنىــڭ ئولتۇراقلىشىشــى بىلــەن ئوتتــۇرا ئاســىيا يەرلىــك مىللەتلىرى 
ــى  ــام دىن ــى ئىس ــەت دىنىن ــار دۆل ــدى. قاراخان ــماقتا ئى ئۇيغۇرالش
ــن  ــى جەھەتتى ــۇ دىن ــى خەلقلەرم ــەن چارۋىچ ــەڭ كۆچم ــن، ك قىلغانلىقتى
ئىساماشــتى، پەن-مەدەنىيەتمــۇ زور دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلىپ، بىرخىل 
يېڭــى مەدەنىيــەت ئۇيغۇر-ئىســام مەدەنىيىتــى شــەكىللەندى. بــۇ خانلىقتا 
ھۆكۈمــران مىللــەت ھېســابانغان قەدىمــى مەدەنىيــەت ئەنئەنىســىگە ئىگــە 
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ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى بــۇ يېڭــى مەدەنىيەتنىــڭ يادروســى بولــدى. بــۇ 
دەۋردە ئىككــى گىگانــت ئەســەر-مەھمۇد كاشــىغەرىنىڭ »تۈركىــي تىلــار 
ــا  ــڭ »قۇتادغۇبىلىك«بارلىقق ــاس ھاجىپنى ــۈف خ ــەن يۈس دىۋانى«بىل
ــى  ــڭ بۈگۈنك ــق مىللەتلەرنى ــي تىللى ــقا تۈركى ــۇر ۋە باش ــپ ئۇيغ كېلى
رەڭگارەڭ مەدەنىيىتــى ئۈچــۈن پۇختــا ئاســاس يارتىــپ بــەردى. ئەخمەت 
يەســەۋىينىڭ »دىۋانــى ھىكمــەت«، ئەخمــەت يۈكنەكىنىــڭ »ئەتەبەتــۇل 
ــى  ــار دۆلىت ــدى. قاراخان ــا كەل ــق« دېگــەن ئاســەرلىرى مەيدانغ ھەقايى
ۋاقتىــدا »قۇرئانــى كەرىــم« ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان. خانلىــق 
مەدرىســە ۋە ســاچىيە مەدرىســىگە ئوخشــاش دۇنيادىكــى ئــەڭ قەدىمكــى 
ئالــى مەكتەپلــەر قۇرۇلغــان. قاراخانــار ئىســامنى دۆلــەت دىنــى قىلىــپ 
ئۇيغۇرچــە يېزىــق ئىشــلەتكەن، ئۇيغــۇر تىلــى دۆلــەت تىلــى بولغــان، 

ئۇيغۇرچــە ئىســام مائارىپــى بەرپــا قىلغــان ئىــدى.

قاراخانالرنىڭ سىياسىيي ۋە ئىقتىسادىي تۈزۈمى

قاراخانارنىــڭ سىياســىي تۈزۈمــى ۋە ئىقتىســادىي تۈزۈمــى 
ئىلگىرىكــى ئۇيغــۇر، ياغمــا، قارلــۇق، ئوغــۇز قاتارلىــق تۈركىــي تىللىق 
ــدى. ــلىق قىلغانى ــە ۋارىس ــۆپ تەرەپلىم ــىگە ك ــڭ ئەنئەنىس مىللەتلەرنى
ــكارۋە  ــڭ، بولۇپمۇتاجى ــام دۆلەتلىرىنى ــە ئىس ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ش
ــي  ــامانىيارنىڭ ئىجتىمائى ــان س ــەررۇپ قىلغ ــى تەس ــۈرك قەبىلىلەرن ت
تۈزۈمىنىــڭ تەســىرىگىمۇ ئۇچرىغانىدى.دەســلەپ قاراخانــار »قــوش خــان 
تۈزۈمى«يەنــى چــوڭ قاغــان ۋە ئىلىكخــان تۈزۈمىنــى قولانغــان. چــوڭ 
ــن  ــان. مۇئاۋى ــاغۇندا تۇرغ ــپ، باالس ــانخان«دەپ ئاتىلى قاغان»ئارس
قاغان»قادىرخــان«، )بــۇ يەردىكــى قادىرخــان مەلــۇم شەخســىنىڭ نامىنى 
ــدۇ( دەپ  ئەمــەس، بەلكــى قەيسەر،كەســكىن دېگــەن ســۈپەتنى بىلدۈرى
ئاتىلىــپ، ئاۋۋال تاالســتا تــۇرۇپ، كېيىــن قەشــقەرگە يۆتكەلگەن.كېيىنكى 
ــان«  ــى يەنە»بۇغراخ ــران گۇرۇھ ــي ھۆكۈم ــڭ ئال ــاردا قاراخانارنى چاغ
»قاراخــان«، »تابغــاچ خــان«، »ئىلىكخــان« قاتارلىــق ئۈنۋانارنىمــۇ 
ــدە  ــار بەزى ــوڭ قاغان ــدا چ ــار تارىخى ــۈل قاراخان ــان. پۈتك قولانغ
ــەن  ــان« دېگ ــى »بۇغراخ ــان« ياك ــىان قاراخ ــانخان«، »ئارس »ئارس
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ــان. ــەن ئاتالغ ــار بىل نام

قاراخانالرنىڭ دۆلەت باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى

قاراخانــار بىرقــەدەر سىســتېمىلىق دۆلەت باشــقۇرۇش تۈزۈلمىســىنى 
ئورناتقانىــدى. قاغاننىــڭ ئاســتىدا: تېكىــن، ئېركىــن، ســانغۇن، 
ــپ  ــدى. يەنە»ئال ــار ئى ــەر ب ــۋە دەرىجىل ــق مەرتى ــەگ قاتارلى ئىنانچب
ــن«،  ــان تېكى ــن«، »ياغ ــۆرە تېكى ــوڭا تېكىن«،»ب ــن« ،»ت تېكى
ــان«،  ــر«، »قازىرخ ــن«، »باھادى ــرۇل تېكى ــن«، »توغ ــر تېكى »چاغى
»قىلىچخــان«، »بىلگــە خاقــان« دېگەنــدەك تۈرلــۈك پەخرىــي 
ئۇنۋانــار بــار ئىدى.»خاتــۇن«، »خانىش«الرنىــڭ ئورنــى ئىلگىرىكــى 
ــار  ــي تىل ــك ئەمەســتى. »تۈركى ــداق گەۋدىلى ــدەك ئۇن ھاكىميەتلەردىكى
دىۋانى«دىكــى خاتىرىلەرگــە قارىغانــدا قاراخانــاردا قاغــان ۋە مۇئاۋىــن 
ــۇ  ــداق ئەمەلدارالرم ــە مۇن ــاردا يەن ــەز ۋە جاي ــقا مەرك ــن باش قاغاندى

ــان: بولغ

ــپ«  ــى »ھاجى ــۇ« ياك ــر(، »تايانغ ــاش ۋەزى ــۇرۇش« )ب »يۇغ
ــرى(،  ــوردا ۋەزى ــوردا باشــى« )ئ ــر(، »ئ ــى ۋەزى ــق يەتكۈزگۈچ )يارلى
»ســۇ باشــى« ياكــى »ســانغۇن« )بــاش قومانــدان ياكــى 
ئەمىرلەشــكەر(، »ئاغچــى« )مالىيــە ۋەزىــرى(، »قوۋۇقچىباشــى« 
)ئىچكــى مۇھاپىــزەت ۋەزىــرى(، »ئىلىمگەر«ياكى»بىتىكچــى« )كاتىــپ(، 
ــۇن«  ــەگ«، »توقس ــى »ب ــان« ياك ــرۇق«، »تارخ ــۇ«، »بۇي »يابغ
)ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك ھەربىــي ئەمەلــدار(، »چــاۋۇش« )تەكشــۈرگۈچى(، 
باشــلىقىنىڭ  )يېــزا  باشــلىقى(، »چوپــان«  )يېــزا  »تۇيــزۇن« 
ــڭ  ــدى، خاقاننى ــار ئى ــدارالر ب ــك ئەمەل ــق يەرلى ــى( قاتارلى ياردەمچىس

ــى. ــۋاچ« دەپ ئاتىاتت ــى »يال ــلۇق ئەلچىس ــەردە تۇرۇش چەتئەلل

قاراخانالر دەۋرىدىكى ئىجتىمائىي ئىگىلىك

ــى  ــە دېھقانچىلىقن ــي ئىگىلىكت ــى ئىجتىمائى ــار دەۋرىدىك قاراخان
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ھۈنەرۋەنچىلىــك  پىلىچىلىــك،  باغۋەنچىلىــك،  قىاتتــى.  ئاســاس 
ــقەر ۋە  ــى قەش ــار زېمىنىدىك ــدى. قاراخان ــي قىلغانى ــپ تەرەققى ئاجايى
ــە  بۇخــارا دۇنيانىــڭ مەدەنىيــەت، تىجــارەت، مائارىــپ ۋە پۇل-مۇئامىل
مەركەزلىرىگــە ئايانغــان. قاراخانــار دەۋرىــدە يىپــەك يولــى مىسلىســىز 
تەرەققىــي قىلغــان بولــۇپ ئۇيغــۇرالر تىجارەتنــى ۋاســتە قىلىــپ شــەرق 
ــم،  ــان، ئۇچــۇر، بىلى ــر بىرىگــە باغلىغ ــى بى ــەرپ مەدەنىيىتىن ــەن غ بىل
ــى  ــەك يولىن ــدە يىپ ــان. قاراخاناردەۋرى ــەت تارقاتق ــەنئەت ۋە مەدەنىي س
ــان. ــارايار قۇرۇلغ ــىپاخانا، كارۋان س ــا، ش ــى پوچتاخان ــاپ تۇنج بوي

قاراخانالرنىڭ بۆلۈنىشى ۋە زاۋاللىقى

قاراخانــار دۆلىتــى ئــەڭ كۈچلەنگــەن يۇســۇپ قادىرخــان دەۋرىنــى 
ــار ۋە  ــى قاراخان ــى غەرىب ــن 1042-يىل ــن كېيى ــتىن كەچۈرگەندى باش
شــەرقى قاراخانــار دەپ ئىككىگــە بۆلۈنــدى. شــەرقى قاراخانــار دۆلىتــى 
ــق پايتەخــت، قەشــقەرنى قىشــلىق پايتەخــت قىلســا،  باالســاغۇننى يازلى
ــى  ــى قاراخانارن ــدى. غەرب ــى پايتەخــت قىل ــار ئۆزكەنتن ــى قاراخان غەرب
ــى  ــار خانلىق ــەرقى قاراخان ــا، ش ــاھار1212-يىلى يوقاتس ــم ش خارەزى

ــان. ــدا خــاراپ بولغ ــڭ قولى ــارا ختايارنى ــى ق 1211-يىل
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قارا قىتانالر، موڭغۇلالر ۋە ئۇيغۇرالر. 6

قارا قىتانالر ۋە ئۇيغۇرالر

ــى  ــەردە غەرب ــە مەنبەل ــق خىتايچ ــۇ خانلى ــان خانلىقى)ب ــارا قىت ق
ــارا  ــدە ق ــس مەنبەلىرى ــەرەب، پارى ــۇر، ئ ــان. ئۇيغ ــاۋ دەپ ئاتالغ لي
خىتــاي، قــارا قىتــان دەپ ئاتىلىــدۇ( قەدىمــى مىللــەت قىتانــار قۇرغــان 
بىــر ھاكىمىيــەت. قىتانــار ئەســلىدە قەدىمكــى مانجۇرىيەدىكــى لىياۋخــې 
دەرياســى ۋادىســىدا ياشــايتتى. X-ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا قــۇدرەت تېپىپ 
قەبىلىلىرىنــى بىرلەشــتۈردى. X-ئەســىرنىڭ ئوتتۇرلىرىــدا مانجۇرىيــە ۋە 
سەنشــى، خېبىــي، موڭغــۇل داالســى ئەتراپلىرىــدا ھاكىمىيــەت قــۇردى. 
قىتانــار ھاكىمىيىتــى ئىككــى ئەســىردىن كۆپــرەك داۋاماشــتى. كېيىــن 
جۇرجىتارنىــڭ ھۇجۇمىــدا زەئىپلىشــىپ، مىادىيــە 1122-يىلــى پايتەختىنى 

جۇرجىتارغــا تارتقــۇزۇپ قويــۇپ، ليــاۋ سۇاللىســى زاۋال تاپتــى.
ــغ  ــن يوللى ــان جەمەتىدى ــىنىڭ خ ــاۋ سۇاللىس ــى، لي  1124-يىل
تاشــىن ليــاۋ سۇاللىســىنىڭ تىيەنــزۇ خانــى بىلــەن كېلشــەلمەي، ئۆزىنىڭ 
بىرقىســىم ئادەملىرىنــى باشــاپ غەربكــە كۆچــۈپ، ئۆزىنــى خاقــان دەپ 
ــى  ــۇر خانلىق ــۇ ئۇيغ ــىن قوچ ــغ تاش ــى، يوللى ــدى. 1130-يىل جاكارلى
ئارقىلىــق غەربكــە قــاراپ ئىلگىرىلىــدى. 1132-يىلــى ئامــۇ دەرياســىنىڭ 
ــۇرا ۋە تۆۋەنكــى ئېقىنىغــا يېتىــپ بېرىپ،شــۇ زاماندىكــى خــارەزم  ئوتت
ــۇپ  ــا مەنس ــى ئىرانغ ــۇندۇردى ، بۈگۈنك ــى بويس ــق دۆلەتلەرن قاتارلى
كىرمانــدا خانلىــق تەخىتكــە ئولتــۇرۇپ ئۆزىنــى گۈرخــان دەپ ئاتىــدى.

ــارا  ــدى. ق ــۇ ئى ــە ش ــى ئەن ــار خانلىق ــارا قىتان ــى ق تارىختىك
قىتانــار ئىلگىرى-ئاخىــر بولــۇپ 80 يىلدىــن ئارتــۇق ھۆكــۈم 
ســۈردى. قاراقىتانــار دەۋرىــدە قوچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى يەنىــا ئۇيغــۇر 
ــەت  ــىمايدىغىنى ھاكىمىي ــەت ئىدى.ئوخش ــان دۆل ــدارە قىلىدىغ ــى ئى خان
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ــدى،  ــەۋە ئى ــا ت ــارا قىتانارغ ــۇپ ق ــىدا بول ــڭ باشقۇرۇش قاراقىتانارنى
ــقا  ــى. باش ــك قىاتت ــەپ نازارەتچىلى ــقاق تەيىنل ــەر باس ــر نەپ ــۇالر بى ئ
رايونارنىمــۇ شــۇخىل يوســۇندا باشــقۇرۇپ كەلگەنىــدى. قــارا خىتايــار 
ــەي  ــدە پۈتۈنل ــا كەلگەن ــى 1211-يىلىغ ــار خانلىقىن ــەرقى قاراخان ش
يــوق قىلغــان. ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكــى شــەرقى ئاســىيادا ياشــايدىغان 
نوپۇســلۇق مىللەتنــى خىتــاي دەپ ئاتىشــى مۇشــۇ تارىخنىــڭ قالدۇقــى. 
ــە،  ــچە، ئۇكرائىنچ ــن روس ــۇر تىلىدى ــۆز ئۇيغ ــۇ س ــەن ب ــاي دېگ خىت
گروزىنچــە قاتارلىــق تىلارغــا كىرىــپ بۈگۈنكــى خىتايارنــى بىلدۈرىدىغان 

ــدى. بول

موڭغۇل ئىمپىرىيەسى ۋە ئۇيغۇرالر

ــەي  ــاپ پەيدىنپ ــن باش ــىرنىڭ ئاخىرلىرىدى ــار XII-ئەس موڭغۇل
كۈچەيگــەن بىــر يېڭــى مىللــەت ئىــدى. بــۇ مىللــەت ئــۆز قەبىلىلىرىنــى 
بىرلىككــە كەلتۈرگەندىــن كېيىــن، ئالــدى بىلــەن ھازىرقــى تەڭرىتېغىنىــڭ 
جەنۇبــى ۋە شــىمالىدىكى جايارنــى ۋە قاراقىتــان خانلىقــى ھۆكۈمرانلىــق 
ــۇل  ــا موڭغ ــان تارىخت ــۇندۇردى. چىڭگىزخ ــى بويس ــان جايارن قىلغ
ــى  ــىيادىكى ھەرقايس ــۇرا ئاس ــۈرۈپ، ئوتت ــە كەلت ــى بىرلىكك قەبىلىلىرىن
ــان  ــىنى قۇرغ ــۇل ئىمپېرىيەس ــۇندۇرغان ۋە زور موڭغ ــى بويس جايارن
مەشــھۇر ئەربابتــۇر. ئۇيغــۇرالر چىڭگىزخــان غەربكــە قــاراپ كېڭىيىشــكە 
ــەت  ــا بەيئ ــا موڭغۇلارغ ــلەپكى ۋاقىتتى ــى دەس ــلىغاندىن كېيىنك باش

ــدى. قىلغان

ــۈرۈش ئىشــىدا  قوچــۇ ئۇيغۇرلىــرى موڭغۇلارنىــڭ بىرلىككــە كەلت
مۇھىــم كــۈچ بولــۇپ، زور رول ئوينىــدى. ئۇالرنىــڭ قوشــۇنى 
ــۈك  ــاي، ئىنتىزامىمــۇ كۈچل ــا قالم ــا ئىگــە قوشــۇن بولۇپ جەڭگىۋارلىقق
ئىــدى، شــۇڭا ھەممــە ئۇرۇشــتا غەلبــە قىلــدى. چىڭگىزخــان ئىدىقۇتنىڭ 
ــۆز  ــى ئ ــۇپ، يەرلىرىن ــۆزدە تۇت ــى ك ــە نەتىجىلىرىن ــەتكەن تۆھپ كۆرس
ئوغۇللىرىغــا ســۇيۇرغال قىلىــپ بەرگەنــدە، قوچــۇ ئۇيغــۇر ئىدىقۇتىغــا 
ئــۆز ئۇنۋانىنــى داۋاملىــق قوللىنىشــىغا، ئەســلىي ھۆكۈمرانلىــق قىلىــپ 
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ــى پايتەخــت  ــارا قوچۇن ــا ق ــى ســاقاپ قېلىشــقا، يەنى كەلگــەن زېمىنىن
قىلىشــىغا رۇخســەت قىلغانىــدى. موڭغۇلــار بــۇ يەرگــە دارغــاچ ئەۋەتىپ 
نــازارەت قىلــدى. ئىدىقۇتنىــڭ مەرتىۋىســى چىڭگىزخــان بويســۇندۇرغان 
ــۇ  ــى. قوچ ــرى تۇراتت ــۆپ يۇقى ــن ك ــڭ ھۆكۈمرانلىرىدى ــقا جايارنى باش
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ھۆكۈمرانــار تەبىقىســىمۇ چىڭگىزخــان بىلــەن سىياســىي 
جەھەتتــە يېقىــن ئۆتەتتــى. چىڭگىزخــان ۋە يــۈەن سۇاللىســىنىڭ كېيىنكى 
ــقا  ــش ۋە راۋاجاندۇرۇش ــاقاپ قېلى ــىۋەتنى س ــۇ مۇناس ــۇ ب خانلىرىم
ــن  ــا يېقى ــات ۋاقتىدى ــان ھاي ــەردى. چىڭگىزخ ــەت ب ــن ئەھمىي ئىنتايى
ــنى  ــاقاپ قېلىش ــق س ــىش ئارقىلى ــىۋىتىنى قۇدىلىش ــىي مۇناس سىياس
ئېنىــق بەلگىلىگەنىــدى. چىڭگىزخــان ئۆزىنىــڭ قىــزى ئالتــۇن بېكەنــى 
ئىدىقۇتقــا ياتلىــق قىلىــپ، ســاداقىتىنى تەقدىرلىمەكچــى بولغــان 
بولســىمۇ ، ئالتــۇن بېكــە بالــدۇر ئۆلــۈپ كېتىــپ ئەمەلگــە ئاشــمىدى. 
موڭغۇلارنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قىــز بېرىــپ يېقىــن سىياســىي مۇناســىۋەتنى 
ــۇ  ــىلەن: قوچ ــان. مەس ــل داۋام قىلغ ــى ئىزچى ــتەك ئەنئەنىس ساقاش
ــدا،  ــا ســاالمغا بارغان ــڭ ھۇزۇرىغ ــن قۇباينى ــن تېكى ــن نۇرى ئىدىقۇتىدى
ــەن.  ــا بەرگ ــا خوتۇنلۇقق ــى ئۇنىڭغ ــان بېكە)مەلىكە(ن ــاي بۇرھ قۇب
بېكــە ئۆلگەندىــن كېيىــن يەنــە ئۇنىــڭ سىڭلىســى باباچانــى ئىدىقۇتقــا 
ــن  ــن تېكى ــن، نۇرى ــن كېيى ــە ئۆلگەندى ــا بېك ــدى. باباچ ــق قىل ياتلى
يەنــە ئەنشــى ۋاڭــى ئاناندانىــڭ قىــزى ئوراجىننــى خوتۇنلۇققــا ئالغــان. 
نۇرىــن تېكىننىــڭ ئوغۇللىرىمــۇ يــۇەن سۇاللىســىنىڭ مەركىزىــدە دىــۋان 
ۋەزىــرى، ئالىــي دۆلــەت ئەركانــى، قــارا دىــۋان مىرزىســى، زوراغالىــق 
ــڭ  ــرى، ۋەلىئەھدىنى ــول ۋەزى ــول ق ــى، س ــۋان پۈتۈكچىس ــى، دى بېگ
ــدارى، ئــوردا بــاش تەپتىــش بېگــى قاتارلىــق  ھــەرەم ئىشــلىرى ئەمەل
ــلىرىغا زور  ــۇش ئىش ــىنىڭ قۇرۇل ــۇەن سۇاللىس ــەپ، ي ــى ئۆت ۋەزىپىلەرن

ــقان. ــى قوش تۆھپىلەرن

ــپ(،  ــتاز، مىرزا)كاتى ــىدە ئۇس ــۇل ئىمپىرىيەس ــۇرالر موڭغ ئۇيغ
ــدا چىڭگىزخــان  ــان. 1204 -يىلى ــى ئوينىغ ــق رولارن ــدان قاتارلى قومان
نايمانارنىــڭ پۈتۈكچىســى بولغــان ئۇيغــۇر تاتاتۇڭانــى ئەســىر ئالغــان 
ــەن.  ــى ئۈگەنگ ــۇر يېزىقىن ــى ئۇيغ ــن قەدىمك ــار ئۇنىڭدى ۋە موڭغۇل
ــڭ  ــۇ دۆلەتنى ــان ب ــۇپ تونۇلغ ــە بول ــۈك ئىمپىرىي ــەڭ بۈي ــا ئ دۇنياغ
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دۆلــەت تىلــى ئۇيغۇرچــە بولغــان، بارلىــق بۇيــرۇق پەرمانــار ئۇيغۇرچە 
يېزىلغان.ئۇيغــۇرالر موڭغــۇل ئىمپىرىيەســى پارچىلىنىــپ چاغاتــاي خانــار، 
ئالتــۇن ئــوردا، ئىلخانارغــا بۆلۈنگەندىمــۇ ئۇســتازى ســۈپتىدە ئىــدارە 
ــى  ــڭ يېزىقىن ــار ئۇيغۇرالرنى ــان، موڭغۇل ــك قىلغ ــلىرىغا يېتەكچىلى ئىش

ــە. ــلىتىپ كەلمەكت ــا ھازىرغىچــە ئىش ــپ، ت ــۇل قىلى قوب
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چاغاتاي خانالردا ئۇيغۇرالشماق. 7

چاغاتاي خانلىقىنىڭ قىسقىچە ئومۇمىي ئەھۋالى

چاغاتــاي خانلىقــى چىڭگىزخاننىــڭ ئىككىنچــى ئوغلــى چاغاتاينىــڭ 
ــق- ــۇ خانلى ــىتىدۇ. ب ــى كۆرس ــەن ھاكىمىيەتن ــۇيۇرغاللىقتا تىكلەنگ س
ــۇ  ــتا ب ــۇپ، باش ــرى بول ــڭ بى ــوڭ خانلىقىنى ــۆت چ ــڭ ت موڭغۇلارنى
خانلىققــا چاغاتــاي ئــۆزى بىۋاســىتە ھۆكۈمرانلىــق قىلغانىــدى، لېكىــن، 
ــن،  ــادىق بولغانلىقتى ــا س ــاق قانۇنىغ ــڭ جاس ــاي چىڭگىزخاننى چاغات
ئۆزىنىــڭ خانلىقىنــى موڭغۇلىيــە ئېگىزلىكىدىكــى چــوڭ خانغــا قاراشــلىق 
دۆلــەت دەپ ئېتىــراپ قىلىــپ، خانلىــق ھاكىمىيتىنــى موڭغــۇل خانلىقىنىڭ 
ھاكىمىيىتــى ئىلىكىــدە تۇتــۇپ كەلگەنىــدى، ئۇنىــڭ ۋارىســلىرى چــوڭ 
ــاي  ــپ، چاغات ــن ئەھــۋال ئۆزگىرى ــى. كېيى ــن تەيىنلىنەتت خــان تەرىپىدى
ئەۋالدلىرىنىــڭ بەزىلىــرى موڭغۇلارنىــڭ مەركىزىــي خانــى بىلــەن ئۈزەڭگە 
سوقۇشــتۇرۇپ، يــۈەن سۇاللىســى مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى بىلــەن پۈتۈنلەي 
ــدى.  ــە ئايان ــر ھاكىمىيەتك ــتەقىل بى ــەي مۇس ــتى ۋە پۈتۈنل قارشىاش
ــات ۋاقتىدىكــى  ــاي ھاي ــى چاغات ــاي خانلىق ــان چاغات ــە دېيىلىۋاتق ئادەتت
چــوڭ خانغــا بويســۇنىدىغان ھاكىمىيەتتىــن باشــقا، موڭغــۇل مەركىزىــي 
ــۇ  ــەن ھاكىمىيەتنىم ــپ كەتك ــەي چىقى ــن پۈتۈنل ــڭ ئىلكىدى ھاكىمىيىتىنى

ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى.

ــان  ــى( چىڭگىزخ ــڭ 20-يىل ــى )چىڭگىزخاننى ــە 1225-يىل مىادىي
ئــۆز ھۆكۈمرانلىــق تەۋەســىدىكى زېمىنارنــى تــۆت ئوغلىغــا ســۇيۇرغال 
قىلىــپ بۆلــۈپ بــەردى. چاغاتايغــا ئايرىلغــان زېمىــن بۈگۈنكــى ئامــۇ 
ــىر  ــر(، س ــى )ماۋارائۇننەھ ــىنىڭ ئارىلىق ــىر دەرياس ــەن س ــى بىل دەرياس
ــى  ــۇ دەرياس ــى، چ ــىقكۆل ئەتراپ ــى، ئىسس ــوڭ قېت ــىنىڭ ئ دەرياس
ــق  ــى قاتارلى ــان يايلىق ــە، بەدەخش ــى، فەرغان ــى ۋادىس ــى، ئىل ۋادىس
جايارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى. پايتەختــى ھازىرقــى غۇلجىــدا ئىــدى، 
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ــڭ  ــدا، تەڭرىتاغنى ــارغا قارىغان ــەن. ئېيتىش ــا كۆچۈرگ ــن ئالمالىقق كېيى
جەنۇبىدىكــى كاشىغەر)قەشــقەر(، ياركەنــت )يەركــەن(، خوتــەن، ئاقســۇ 
بوســتانلىقلىرىنى چاغاتــاي ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا دوغــات جەمەتىگــە 
ــا  ــڭ ئات ــڭ جەنۇبىنى ــار تەڭرىتاغنى ــەن. شــۇڭا، دوغات ــام قىلغانىك ئىنئ
ــل  ــاي 14يى ــى چاغات ــان. 1241-يىل ــۇپ قالغ ــى بول ــراس ھۆكۈمران مى
تەختتــە ئولتــۇرۇپ ئۆلــدى. 1318-يىللىــرى كەبــەك پايتەختنــى 
ئالمالىقتىــن ســەمەرقەنتكە يۆتكىــدى، بــۇ ۋەقــە ئىلــى ۋادىســىدىكى ئاق 
ســۆڭەكلەرنىڭ قارشــىلىقىنى قوزغــاپ قويــدى، شــۇنىڭ بىلــەن چاغاتــاي 
خانلىقــى شــەرقىي چاغاتــاي خانلىقــى ۋە غەربىــي چاغاتــاي خانلىقــى دەپ 
ئىككىگــە بۆلۈنــۈپ كەتتــى. شــەرقىي قىســىم ئالمالىقنــى پايتەخــت قىلىپ 
كاشىغەر)قەشــقەر(، تۇرپــان تەرەپلەردىكــى دائىرىنــى باشــقۇردى. غەربــى 
تــەرەپ ســەمەرقەنتنى مەركــەز قىلىــپ ماۋارائۇننەھــر رايوننــى باشــقۇردى.

1321-يىلــى كەبــەك ئۆلــدى. تەخىتكــە ئۇنىــڭ ئىنىلىــرى ئېلغتاي 
بىلــەن دۆلــەت تېمــۇر كەينى-كەينىدىــن ۋارىســلىق قىلدى.1331-يىلــى 
ــېرىن  ــدى. دارمەس ــلىق قىل ــېرىن ۋارىس ــا دارمەس ــۇر ئۆلۈپ،ئورنىغ تېم
ئــۇزۇن ۋاقىــت غەربىــي چاغاتاي ئۇلۇســنىڭ خۇراســان چېگرىســىدا تۇردى 
ــى  ــەت قىلغانلىقىن ــا بەيئ ــام دىنىغ ــاپ، ئىس ــى تاش ــۇددا دىنىن ــەم ب ھ
جاكارلىــدى. يــۈەن سۇاللىســىنىڭ ئاخىرىدىــن باشــاپ، كشــىلەر چاغاتــاي 
-XIV.ــدى ــان بول ــتان« دەپ ئاتايدىغ ــڭ شەرقىنى»موغۇلىس خانلىقىنى
ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا،چاغاتــاي خانلىقىنىــڭ تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىكــى 
رايونلىرىغــا ئاقســۇ رايونــدا تۇرۇشــلۇق دوغــات قەبىلىســىدىن بولغــان 
ــۇ  ــى ب ــلىدى. 1348-يىل ــقا باش ــق قىلىش ــاق ســۆڭەكلەر ھۆكۈمرانلى ئ
ــاش  ــر ي ــەن بى ــۇر دېگ ــۇق تېم ــى تۇغل ــلىقى بۇالج ــڭ باش قەبىلىنى
ئــاق ســۆڭەكنى ئاقســۇدا چاغاتــاي خانلىقىغــا خــان قىلىــپ تىكلىــدى. 
ــۇرۇن  ــن ب ــرى ھەممىدى ــڭ شــىمالىدىكى موڭغــۇل ھۆكۈمرانلى تەڭرىتاغنى
ــراپ  ــي دەپ ئېتى ــۇق ۋارىس ــى قانۇنل ــۇق تېمۇرن ــپ، تۇغل ــاش ئىگى ب
قىلــدى. تۇغلــۇق تېمۇرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلغــان رايونــار 
ــردە  ــۇ دەۋى ــدى. ب ــى دەپ ئاتال ــاي خانلىق ــەرقىي چاغات ــا ش تارىخت
ــلىدى.  ــقا باش ــاراپ يۇغۇرلۇش ــا ق ــۈك ئۇيغۇرلۇقق ــار ئومۇمىيۈزل موڭغۇل
ــق  ــڭ پەرقلى ــى موڭغۇلارنى ــەت گەۋدس ــى مىلل ــڭ ئاساس ئۇيغۇرالرنى
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ــى  ــى مەنىدىك ــىڭدۈرۈپ بۈگۈنك ــە س ــى ئۆزىگ ــەر ۋە ئۇرۇقلىرىن قەبىل
ــە ئېرىشــتى. ــى ئاالھىدىلىكلىرىگ ــڭ ئىرق ــۇر مىللىتىنى ئۇيغ

تەخىتكــە  تۆمــۈر  تۇغلــۇق  خانلىقــى  چاغاتــاي  شــەرقىي 
ــى  ــى ســۇلتان ســەئىدخاننىڭ يەكەنن ــن باشــاپ، 1513-يىل ئولتۇرغاندى
ــۈم  ــل ھۆك ــە 166 يى ــى يىلىغىچ ــنىڭ ئالدىنق ــپ بېكىتىش ــت قىلى پايتەخ
ســۈردى. بــۇ دەۋر ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىــي تەرەققىياتىــدا ئــەڭ مۇھىــم 
دەۋرلەردىــن بىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. بــۇ دەۋردە، شــەرقى چاغاتــاي 
ــمى  ــۆپ قىس ــڭ ك ــى موڭغۇلارنى ــڭ جەنۇبىدىك ــدا تەڭرىتاغنى خانلىقى
كۆچمــەن چارۋىچىلىقتىــن دېھقانچىلىــق تۇرمۇشــىغا كۆچــۈپ ئۇيغۇرالرغــا 
قوشــۇلۇپ كەتتــى. تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى بىــر قىســىم موڭغۇلارمــۇ 
ئىساماشــتى-يۇ، لېكىــن موڭغۇلارنىــڭ ئۆرۈپ-ئادەتلىرىنىمــۇ ســاقاپ 
قالــدى. تۇغلــۇق تۆمــۈر شــەرقىي چاغاتــاي خانلىقــى ئىچىــدە تۇنجــى 
بولــۇپ ئىســام دىنىنــى قوبــۇل قىلغــان كىشــى. ئۇنىــڭ ئــۆز ئېتىقادىنى 
ــىدىن  ــە ئەرش ــى-كۇچالىق مەۋالن ــان كىش ــەت قىلغ ــكە داالل ئۆزگەرتىش
ــۇ  ــن، ئ ــن كېيى ــۇل قىلغاندى ــۈر ئىســامنى قوب ــۇق تۆم ــدى . تۇغل ئى
ــان.  ــا قويغ ــي يولغ ــىمالىدا مەجبۇرى ــڭ ش ــى تەڭرىتاغنى ــام دىنىن ئىس
مۇشــۇ باســقۇچتا ئۇيغــۇرالردا تۇرپــان ۋە قەشــقەردىن ئىبــارەت ئىككــى 
مەدەنىيــەت مەركىــزى شــەكىللەندى.1565 -يىلىدىــن باشــاپ پۈتكــۈل 
ــە  ــى دەۋرىگ ــەئىدىيە خانلىق ــت )يەركەن(-س ــى  ياركەن ــۇرالر رايون ئۇيغ

ــى. ئۆتت
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ياركەنت )يەركەن( سەئىدىيە خانلىقى. 8

ــقەردە  ــەئىدخان قەش ــى س ــى 1514-يىل ــەئىدىيە خانلىق ــەن س يەرك
ــرى  ــرزا ئابابەك ــان مى ــق قىلغ ــرەك ھۆكۈمرانلى ــىردىن كۆپ ــم ئەس يېرى
ــن  ــەئىدخان ھاكىمىيتىدى ــان س ــاپ قۇرۇلغ ــدۇرۇپ تاش ــى ئاغ ھاكىمىيتىن
ــەدەر  ــا ق ــىرگە ئېلىنغانغ ــمائىلخان ئەس ــى ئىس ــاپ، 1678-يىل باش
166يىلدىــن كۆپــرەك ســەلتەنەت ســۈردى، ئىلگىر-كېيىــن بولۇپ260يىل 
داۋام قىلــدى. ئالتــە ئــەۋالد ، 11 خانلىــق دەۋرنــى باشــتىن كەچــۈردى. 
ــي  ــڭ جەنۇبى ــۈل تەڭرىتاغنى ــدا پۈتك ــەن چاغ ــەڭ گۈللەنگ ــق ئ خانلى
ــان ۋە  ــى، بەدەخش ــە ئويمانلىق ــى، پەرغان ــىقكۆل رايون ــمىنى، ئىسس قىس
ۋاخــان رايونــى، كەشــمىر، تىبەتنىــڭ بىــر قىســمى قاتارلىــق جايارنىمــۇ 

ــەن. ــىگە كىرگۈزگ ــق دائىرىس ــۆز ھۆكۈمرانلى ئ

تەبىقىســى   ھۆكۈمرانلىــق  خانلىقىنىــڭ  )يەركــەن(  ياركەنــت 
ــاپا  ــن باش ــۇغ بوۋىلىرىدى ــىمۇ ئۇل ــەۋالدى بولس ــڭ ئ چىڭگىزخاننى
ئۇيغۇرالشــقان كىشــىلەر ئىدى.ياركەنــت )يەركــەن( خانلىقى ســۇيۇرغاللىق 
ــى  ــن كېيىنك ــە چىققاندى ــان تەختك ــر خ ــدى. ھەربى ــى قولان تۈزۈمىن
ھەممىدىــن مۇھىــم ئىشــى يېقىــن تۇغقانلىرىغــا ۋە خىزمــەت كۆرســەتكەن 
ئەمەلدارالرغــا ســۇيۇرغاللىق بۆلــۈپ بېرىــش ئىــدى. خانلىقنىڭ مەنســەپ 
تۈزۈمــى مۇرەككەپــرەك ئىدى.ئوردىــدا ئــەڭ چــوڭ مەمۇرىــي ئەمەلــدار 
ــى. ــۆۋەن تۇراتت ــەلا ت ــن س ــەگ ۋەزىردى ــى ب ــدى. تامغىچ ــر ئى ۋەزى
ــوتچى»قازى«دەپ  ــى. س ــدا تۇراتت ــاۋۇلى 3-ئورۇن ــاش ياس ــڭ ب خاننى
ئاتىاتتــى ۋە دىنىــي ئىشــاردا قۇرئان بويىچــە دەۋا ســورايتتى. ئۇنىڭدىن 
باشــقا دۆلــەت غەزىنىســىنى باشــقۇرىدىغان ئەمەلــدار بارئىــدى. يەرلىــك 
ــدى. ــۇرالر ئى ــەن مەم ــان ئوردىســى تەيىنلىگ ــەن خ ــدارالر ئاساس ئەمەل

ياركەنــت )يەركــەن( خانلىقــى دەۋرىــدە ئىگىلىك گۈللەنگــەن، خەلق 
پــاراۋان، ئەمىــن مۇھىتقــا ئىرىشــكەنىدى.خەلق قۇمۇلدىــن ســەمەرقەنتكە 
ــەكىللەنگەنىدى.  ــەت ش ــان ۋەزىي ــول يۈرەلەيدىغ ــاالل ي ــۇز بىم يالغ
قول-ســانائەت مىسلىســىز گۈللەنگــەن، مەدەنىيەت-ســەنئەتمۇ تەرەققىــي 
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قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كېيىنكــى مەدەنىيەت-ســەنئىتىگە چوڭقــۇر 
ــي  ــەن، »تارىخى ــام رەتلەنگ ــۇ دەۋردە 12مۇق ــەتكەن. ب ــىر كۆرس تەس
رەشــىدى« يېزىلغــان، »تاۋارىخــى رەشــىدى زەيلــى«، »ئانىــس ئــەل 
تالىبىــن« قاتارلىــق مەشــھۇر ئەســەرلەر ۋۇجۇتقــا كەلگــەن.  تەســەۋۋۇپ 
ئېقىمــى پۈتــۈن ئۇيغــۇرالردا مىسلىســىز يىلتېــز تارتىــپ ھاكىمىيەتنىمــۇ 
ــىر  ــۇر تەس ــا چوڭق ــۇر ھاياتىغ ــى ئۇيغ ــى دەۋردىك ــەن، كېيىنك تەۋرەتك

ــەتكەن. كۆرس
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مانجۇ خانلىقى ۋە ئۇيغۇرالر. 9

مىادىيەنىــڭ 1616-يىلــى نۇرخــاچ مانجۇالرنــى بىرلىككــە 
ــى،  ــۇردى. 1636-يىل ــى ق ــن ھاكىمىيتىن ــى جى ــۈرۈپ، كېيىنك كەلت
ــت  ــىنياڭنى پايتەخ ــپ ش ــا ئۆزگەرتى ــى چىڭغ ــۇاللە نامىن ــى س قۇنتەيج
قىلــدى. 1644-يىلــى شــۈنجى پايتەختنــى بېيجىڭغــا يۆتكــەپ، پۈتــۈن 
ــق  ــى بارلى ــۈرۈپ، ئەتراپتىك ــە كەلت ــى بىرلىكك ــۇرا تۈزلەڭلىكن ئوتت
ــۈرۈش  ــە كەلت ــك بىرلىكك ــەڭ كۆلەملى ــۇندۇرۇپ، ك ــى بويس كۈچلەرن

ــلىدى. ــىنى باش كۆرىش

ــاي  ــىمالى، ئالت ــڭ ش ــدا، تەڭرىتاغنى ــىرنىڭ ئاخىرلىرى XVI-ئەس
ــۇغۇللىنىپ  ــەن ش ــق بىل ــەن چارۋىچىلى ــدا كۆچم ــڭ جەنۇبى تاغلىرىنى
كېلىۋاتقــان موڭغۇلاردىــن بولغــان ئويراتــار جۇڭغــار، تۇرغــۇت، دۆربۈت 
ۋە خوشــۇت دېگــەن تــۆت قەبىلىگــە بۆلۈنــۈپ كەتتى. مىڭ سۇاللىســىنىڭ 
ئاخىرقــى يىللىرىــدا جۇڭغارالرنىــڭ باشــلىقى باتــۇر قۇنتەيجــى بالقــاش 
ــى  ــرى، ئۈرۈمچ ــش بويلى ــى، ئېرتى ــى رايون ــىمالى، ئىل ــڭ ش كۆلىنى
ــدان چىڭخەيدىكــى  قاتارلىــق جايارنــى ئىگىلىۋالــدى. 1677-يىلــى غال
ــەي- ــىنى چىڭخ ــىر دائىرس ــپ تەس ــۇم قىلى ــىگە ھۇج ــۇت قەبىلىس خوش
ــدان  ــن غال ــۇنىڭدىن كېيى ــى. ش ــەدەر كېڭەيتت ــە ق ــەت ئېگىزلىكىگ تىب
ــى  ــى. 1678-يىل ــا قاراتت ــى ئۇيغۇرالرغ ــاغ بويلىرىدىك ــاننى تەڭرىت نىش
ــدا  ــڭ ھەمكارلىقى ــقىيە تەرەپتارلىرىنى ــاپ ئىش ــى توپ ــق كۈچلەرن بارلى
ياركەنــت )يەركــەن( خانلىقىنىــڭ خانــى ئىســمائىلخاننى تۇتــۇپ خانلىقنــى 
مۇنقــەرز قىلــدى. ھىدايىتۇلــا ئاپاقنــى خــان قىلىــپ تىكلىــدى. 1696-
يىلــى چىــڭ سۇاللىســى قوشــۇنلىرى غالداننــى مەغلــۇپ قىلــدى. غالــدان 
مەغلۇبىيەتكــە چىدىمــاي ئۆلۈۋالــدى. غالــدان ئۆلگەندىــن كېيىــن جۇڭغار 
خانلىقــى پارچىلىنىشــقا يۈزلەنــدى. ســىۋېن ئارابــدان غالداننىــڭ ئورنىغــا 
ۋارىســلىق قىلــدى ۋە چىــڭ سۇاللىســىغا بەيئەت قىلــدى. غالــدان ئۆلۈپ 
ــارالر  ــڭ نەۋرىســى ئەخمەتخــان جۇڭغ ــاق خوجىنى ــا ئاپ ــۇزاق ئۆتمەي ئ
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ــتۇرۇپ،  ــى باس ــدان ئۇالرن ــىۋېن ئاراب ــن س ــتى، لېكى ــەن قارشىاش بىل
ــدا نەزەربەنــت قىلىــپ قويــدى. ــى ئىلى ــى ئەھمەدخانن 1700-يىل

جۇڭغــار خانلىقــى تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىكــى ئۇيغــۇرالر رايونىغــا 
ــڭ  ــن قۇمۇلنى ــن كېيى ــدان ئۆلگەندى ــدى. غال ــق قىل ــل ھاكىملى 73يى
ــڭ سۇاللىســىگە  ــپ، چى ــن ئايرىلى ــەگ جۇڭغارالردى ــا ب ــى ئەبەيدۇل بېگ
بەيئــەت قىلــدى. 1597-يىلــى كاڭشــى ئەبەيدۇلــا خاننــى تارتۇقلىــدى. 
ــىغا  ــڭ سۇاللىس ــۇلتان چى ــاق س ــى ئ ــان ھۆكۈمران ــى تۇرپ 1720-يىل
بەيئــەت قىلــدى. 1755-يىلــى چىــڭ قوشــۇنلىرى جۇڭغارالرنــى بېســىپ، 
ئۈچتۇرپاننىــڭ مۆتىۋىــرى خوجاســى بــەگ بىلــەن ئاقســۇنىڭ ھاكىمبىگــى 
ــڭ  ــاق خوجامنى ــپ، ئاپ ــۇل قىلى ــى قوب ــڭ تەكلىپىن ــاپ بەگنى ئابدۇۋاھ
نەۋرىســى ئەھمەدخاننىــڭ بالىلىــرى بۇرھانىدىــن خوجا بىلــەن خوجاجاھان 
خوجىنىــڭ تــۆرە بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر رايونىغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــىغا 

قوشــۇلدى.

بۇرھانىدىــن خوجا)تارىختــا چــوڭ خوجــا دېيىلىــدۇ( بىلــەن خوجــا 
جاھــان )تارىختــا كىچىــك خوجــا دېيىلىدۇ(ھوقۇقلىرىنــى ئالغاندىــن كېيىن 
ــن  ــپ بولغاندى ــەپ يوقىتى ــمەنلىرىنى بىر-بىرل ــىي دۈش ــڭ سىياس ئۆزىنى
كېيىــن، 1757-يىلــى »باتۇرخــان دۆلىتى«دېگــەن بايراقنــى كۆتــۈرۈپ 
چىقىــپ چىــڭ سۇاللىســىدىن قــول ئــۈزدى. 1758-يىلى چىڭ سۇاللىســى 
قوشــۇن ئەۋەتتى.1759-يىلــى خوجىــار ھۇجۇمغــا بەرداشــلىق بېرەلمــەي 
بەدەخشــانغا چېكىنــدى. بەدەخشــان پادىشــاھى قوشــۇن ئەۋەتىــپ، ئىككى 
ــەردى.  ــۇرۇپ ب ــىگە تاپش ــڭ سۇاللىس ــپ چى ــىنى ئېلى ــڭ كاللىس خوجىنى
شــۇنىڭ بىلــەن تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇب-شــىمالى چىــڭ سۇاللىســىگە تــەۋە 

. ى لد بو

ــى  ــڭ ھۆكۈمىت ــدە، چى ــى مەزگىلى ــىنىڭ ئالدىنق ــڭ سۇاللىس چى
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەســلىدىكى ئىجتىمائىــي تۈزۈملىرىگــە ئاساســىي جەھەتتىن 
تەگمــەي،  مىــراس قالىدىغــان بەگلىــك تۈزۈمىنــى ۋەزىپىگــە تەيىنلــەش 
ــى  ــە تۈزۈم ــۈن ئۆلك ــۇنىڭ ئۈچ ــدى. ش ــپ قوي ــا ئۆزگەرتى تۈزۈمىگى
ــك  ــول ھۈنەرۋەنچىلى ــق ۋە ق ــە دېھقانچىلى ــەدەر، يەكك ــا ق قۇرۇلغانغ
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ئاساســىغا قۇرۇلغــان فېئــودال خوجىلىــق تۈزۈمى-ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئىجتىمائىــي تۈزۈمــى بولــۇپ كەلــدى. بــۇ تــۈزۈم بويىچــە جەمئىيەتنىــڭ 
ــەر  ــك ھاكىمبەگل ــك چوڭ-كىچى ــەر دەرىجىلى ــى ھ ــق ئورگىن ھۆكۈمرانلى
ۋە بەگلەردىــن تەركىــب تاپاتتــى. بەگلەرنــى چىــڭ ھۆكۈمىتــى بىۋاســىتە 

ــدى. ــان بول ــان ۋە قالدۇرىدىغ بەلگىلەيدىغ

ياركەنــت )يەركــەن( خانلىقــى دەۋرىدىــن تارتىــپ چىــڭ 
ــادى  ــڭ ئىقتىس ــە، ئۇيغۇرالرنى ــى مەزگىللىرىگىچ ــىنىڭ ئالدىنق سۇاللىس
گۈللەنــدى. تارىــم ئويمانلىقــى ئەتراپىدىكــى بوســتانلىقارنىڭ ۋە تۇرپــان 
ئويمانلىقىنىــڭ ئىقتىســادى خېلــى يۇقىــرى ســەۋىيەگە يەتتــى. ئۇيغــۇرالر 
ــانائىتىمۇ  ــول س ــاس قىاتتى.ق ــى ئاس ــزا ئىگىلىكىن ــتا يې ئىشلەپچىقىرىش
تەرەققىياتارغــا ئېرىشــتى. ئۇيغــۇرالر بــازار شــەكلى ئارقىلىــق ســودا-
ــي قىلىشــىغا  ــى. ئىقتىســادنىڭ تەرەققى ــپ باراتت ســېتىق ئىشــلىرىنى ئېلى
ئەگىشــىپ مەدەنىيەتمــۇ گۈللەنــدى. يېزىقــى جەھەتتــە يەنىــا چاغاتــاي 
ــى  ــۇر ئەدەبىيات ــدە ئۇيغ ــۇ مەزگىل ــى. ب ــى قوللىناتت ــۇر يېزىقىن ئۇيغ
ــم  ــى، ئابدۇرېھى ــى، نۆۋبىت ــى، زەلىل ــدى. خىرقىت ــىز گۈللەن مىسلىس
ــر  ــى، ئىمى ــا خارابات ــقەرى، ئابدۇل ــادىق قەش ــەت س ــزارى، مۇھەمم نى
ــەر  ــھۇر ناماياندىل ــق مەش ــال قاتارلى ــا بى ــەبۇرى، مول ــەيىن س ھۆس

ــدى. ــۇ بېيى ــام تېخىم ــدى. 12مۇق ــا كەل بارلىقق
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ئۇيغۇرالردا كۈرەش ۋە خوجىالر ۋەقەسى. 10

ــى چىــڭ  ــدە ئۇيغــۇر خەلق ــى مەزگىلى چىــڭ سۇاللىســىنىڭ ئالدىنق
سۇاللىســىگە قارشــى بىرقانچــە قېتىــم كــۈرەش قىلــدى. بۇ كۈرەشــلەرنىڭ 
ــى  ــدە يېغلىق ــان قوزغىلىڭى)جىگ ــى ئۇچتۇرپ ــلىقى 1765-يىلدىك ئاساس
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ( ۋە 1815-يىلــى قەشــقەردە يــۈز بەرگــەن زىيــاۋۇدۇن 

خوجــا ۋەقەســىدۇر.
ئۈچتۇرپــان خەلقىنىــڭ قوزغىلىڭــى 1765-يىلى)چىيەنلوڭنىــڭ 
ــڭ  ــەن چى ــار بىل ــك فېئودال ــا يەرلى ــەردى. قوزغىاڭغ ــۈز ب 30-يىلى(ي
سۇاللىســىنىڭ فېئــودال ئەمەلدارلىرىنىــڭ خەلىققــە يۈرگۈزگــەن زوراۋان-

ــدى. ــەۋەب بول ــرى س زالىملىقلى

ــى  ــان ئامبىل ــان خ ــڭ ئۈچتۇرپ ــڭ ھۆكۈمىتىنى ــى، چى 1765-يىل
ــالدى،   ــىرىغا س ــۇش ھاش ــى توش ــدە كۆچىت ــى جىگ ــۇچىڭ ئۇيغۇرالرن س
بــۇ جەريانــدا خەلققــە ســالغان زۇلــۇم ھەددىدىــن ئېشــىپ كەتكەنلىكتىــن 
ــچىلىقىدا  ــڭ باش ــا بەگنى ــى رەھمىتۇل ــڭ 14-كۈن ــى 2-ئاينى ــۇ يىل ش
ــڭ  ــڭ ھۆكۈمىتىنى ــىپ كىرىپ،چى ــا  بېس ــۈرۈپ، يامۇلغ ــاڭ كۆت قوزغى
ــى.  ــوت قويۇۋەتت ــا ئ ــۈرۈپ، يامۇلغ ــى ئۆلت ــان ئامبىلىن ــك خ يەرلى
ــەتكەن  ــىلىق كۆرس ــپ قارش ــكەر چىقىرى ــى ئەس ــان ئامبىل ــۇنىڭ خ ئاقس
ــپ،  ــۇپ قىلى ــى مەغل ــڭ چېرىكلىرىن ــى چى ــان خەلق ــىمۇ، ئۈچتۇرپ بولس
ــڭ  ــن چى ــۇردى. كېيى ــۇپ ت ــدا تۇت ــۆز قولى ــى ئ ــاي يۇرتن ــە ئ ئالت
ھۆكۈمىتــى قەشــقەر بىلــەن ئىلىدىــن نۇرغــۇن چىرىــك يۆتكــەپ قايتۇرمــا 
ھۇجۇمغــا ئۆتتى.8-ئاينىــڭ 15-كۈنــى قوزغىــاڭ رەھبىــرى رەھمىتۇلــا 
بەگكــە ئــوق تېگىــپ قــازا قىلــدى ، شــۇنىڭ بىلــەن قوزغىــاڭ مەغلــۇپ 

ــدى.  بول
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زىياۋۇدۇن خوجا ۋەقەسى

1815-يىلى8-ئاينىڭ 4-كۈنى زىياۋۇدۇن خوجا قەشقەردە چىڭ 
ھۆكۈمىتىگە قارشى قوزغىاڭ كۆتۈردى. بۇ قوزغىاڭدا چىڭ سۇاللىسىنىڭ 

قەشقەردىكى بەزى ئەمەلدارلىرى ۋە چىرىكلىرى ئۆلتۈرۈلدى، چىڭ 
سۇاللىسىنىڭ ئات خانىسىغا ئوت قويۇۋەتتى. قوشۇن سانى ئاز بولغانلىقتىن 
قوزغىاڭ بىر ئايغا ئاران بەرداشلىق بېرىپ مەغلۇپ بولدى. بۇ قوزغىاڭ 

ھېسابتا ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ داۋامى ئىدى.

جاھانگىر خوجا ۋەقەسى

ــدى.  ــى ئى ــڭ نەۋرىس ــن خوجىنى ــا بۇرھانىدى ــر خوج جاھانگى
ــا قارشــى  ــان چىــڭ سۇاللىســىنىڭ تاجاۋۇزىغ ــن خوجــا قوزغىغ بۇرھانىدى
ــاق  ــى سامس ــڭ ئوغل ــن، ئۇنى ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــۇرۇش مەغل ئ
ــۇپ،  ــى بول ــۈچ ئوغل ــڭ ئ ــدى. ئۇنى ــا ســىغىنغان ئى ــت خانلىقىغ قوقەن
جاھانگىــر خوجــا ئۇنىــڭ ئىككىنچــى ئوغلــى ئىــدى.1824 -يىلــى كــۈز 
پەســلىدىن، ياندۇرقــى يىلــى كــۈز پەســلىگىچە جاھانگىــر خوجــا ئــادەم 
توپــاپ  چېگــرا قاراۋۇلخانىســىغا ھۇجــۇم قىلــدى. 1826-يىلــى يــازدا 
ــۇش( ــۇچ )ئات ــىز ئارت ــاپ تۇيۇقس ــى باش ــۇق ئادەمن ــن ئارت 500دى
ــا ھۇجــۇم قىلــدى. ئــۇ ئاتا-بوۋامنىــڭ قەبرىســىنى يوقايمــەن دەپ  ق
مــازار بېشــىغا بېرىــپ ئــاق تاغلىــق مۇســۇلمانارنى غازاتقــا چاقىــردى. 
قەشــقەر، ياركەنــت )يەركــەن(، يېڭىســار، خوتــەن قاتارلىــق شــەھەردىكى 
ئۇيغــۇرالر ئىچىدىكــى ئــاق تاغلىقــار تۇشــمۇ تۇشــتىن ئــاۋاز قوشــۇپ، 
ناھايىتــى تېزلىكتــە غەربــى تــۆت شــەھەرنى ئالــدى. ئىلــى جىياڭجۈنــى 
ئۆزىنــى ئۆلتۈرۈۋالــدى، چىــڭ سۇاللىســىنىڭ 300دىــن ئارتــۇق چىرىكــى 

تىرىــك قولغــا چۈشــتى.

ــاڭ،  ــن، خېيلۇڭجي ــڭ سۇاللىســى جىلى ــۈزدە ، چى ــى ك 1826-يىل
ــەن  ــن يۆتكىگ ــەش ئۆلكىدى ــق ب ــىچۈەن قاتارلى ــۇ، س ــى، گەنس شەنش
قوشــۇنى بېســىپ كىرىــپ ئاقســۇدا جاھانگىــر خوجــا قوشــۇنلىرى بىلــەن 
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ئۇچراشــتى. جاھانگىــر خوجــا ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچــراپ قوقەنتكــە كەتتى. 
1828-يىلــى ئــۇ يەنــە كــۈچ توپــاپ  ھۇجــۇم قىلــدى. بــۇ قېتىمقــى 
ھەرىكەتكــە قــارا تاغلىقــار قارشــى تــۇردى ۋە جاھانگىــر خوجــا شــۇالر 
ــا  ــر خوج ــازدا جاھانگى ــى ي ــۇ يىل ــدى. ش ــۇپ قال ــن تۇتۇل تەرىپىدى

بېيجىڭغــا ئېلىــپ بېرىلىــپ ئۆلتۈرۈلــدى.

يەتتە خوجا ۋەقەسى

يەتتــە خوجــا دېگىنىمىــز مۇھەممەتئىمىــن خــان خوجا)كاتتــا تۆرە(، 
كىچىــك خــان خوجــا، تەۋەككــۇل خوجــا، ســابىرخان خوجــا، ۋەلىخــان 
خوجــا، ئــاق قوچقارخــان خوجــا، ئىشــانخان خوجىاردىــن ئىبــارەت يەتتە 
ــر  ــە خوجىنىــڭ ھەممىســى جاھانگى ــۇ يەتت ــدۇ. ب كىشــىنى كــۆزدە تۇتى
ــاق  ــا، ئاپپ ــك خوج ــن چوڭ-كىچى ــان، ئاندى ــىتە تۇغق ــا بىۋاس خوجىغ

خوجىارغــا تۇتىشــىدۇ.

ــن  ــى مەمتىمى ــڭ جىيەن ــر خوجىنى ــدا جاھانگى ــى 9-ئاي 1847-يىل
ــەن  ــا تەخمىن ــە خوج ــچىلىقىدىكى يەتت ــۆرە باش ــان ت ــەن ۋەلىخ بىل
1000ئاتلىــق ئەســكەر توپــاپ قوقەندىــن قەشــقەر شــەھىرىگە كىــردى، 
مىڭيــول قاراۋۇلخانىســىدىكى چىــڭ چېرىكلىرىنــى تولــۇق يوقاتتــى. شــۇ 
ــقەر  ــكىرى قەش ــۇق ئەس ــن ئارت ــىنىڭ 3000دى ــڭ سۇاللىس ــدا چى چاغ
شــەھىرىدە بــار بولســىمۇ زەربــە بېرىشــكە پېتىنالمــاي، يېڭــى شــەھەر 
ــن  ــڭ يېقىندى ــار يەرلىكتىكىلەرنى ــى. خوجى ــپ ياتت ــىگە بېكىنىۋېلى قەلئەس
ــەن،  ــار، يەك ــدى. يېڭىس ــەھىرىنى ئال ــقەر ش ــەن قەش ــى بىل ماسلىشىش
مارالبېشــى قاتارلىــق جايارغــا يــۈرۈش قىلــدى. چىــڭ سۇاللىســى  زور 
ــڭ  ــە خوجىنى ــدى. يەتت ــتۈنلۈك قازان ــپ ئۈس ــاپ چىقى ــۇن باش قوش
ھۇجۇمــى 9-ئايدىــن 11-ئايغىچــە ئــۈچ ئــاي داۋاماشــتى. بــۇ تارىختا 

ــدۇ. ــا ۋەقەســى دېيىلى ــە خوج يەتت
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ۋەلىخان تۆرە ۋەقەسى

1857-يىلــى 6-ئايــدا ۋەلىخــان تــۆرە يەنــە بىــر بۆلــۈك ئادىمىنــى 
باشــاپ قەشــقەرگە ھۇجــۇم قىلىــپ شــەھەر دەرۋازىســىغا ئــوت قويــدى، 
يېڭىســارنى ئالــدى، مارالبېشــى، ياركەنــت )يەركــەن( قاتارلىــق جايارغــا 
تەســىر قىلــدى. قەشــقەر يېڭىشــەھەرنى ســۇغا باســتۇردى، مارالبېشــىدا 
ــە  ــدى. يەركەنگ ــوت قوي ــا ئ ــرى، دۇكانلىرىغ ــڭ ئۆيلى ــي بېكەتنى ھەربى
كــۆپ قېتىــم ھۇجــۇم قىلــدى. يەركەندىــن خوتەنگــە بارىدىغان پوســكام، 
لــوپ، بــاش ئېرىق، گۇمــا، مۇجــى قاتارلىــق يولارنــى ئىشــغال قىلىپ، 
خوتــەن بىلــەن يەركــەن ئارىســىدىكى ئاالقــە ئىشــلىرىنى ئــۈزدى.1857 
-يىلــى 9-ئايــدا چىــڭ سۇاللىســى ئىلى،ئۈرۈمچــى قاتارلىــق جاياردىــن 
ئەســكەر يۆتكــەپ قايتۇرمــا ھۇجۇمغــا ئۆتتــى، ۋەلىخــان تــۆرە قوقەنتكە 

چىقىــپ كەتتــى.
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19-ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بولغان . 11
قوزغىالڭالر ۋە ۋەزىيەت

ــى  ــە قارش ــڭ ھۆكۈمىتىگ ــرى چى ــا ئۇيغۇرلى ــى كۇچ 1857 -يىل
ــۇ قوزغىــاڭ  ــدى. ب ــدە مەغلــۇپ بول قوزغىلىــپ قىســقا مــۇددەت ئىچى
ــدان  ــى ئوب ــى خېل ــىمۇ،چىڭ ھۆكۈمىتىن ــان بولس ــۇپ بولغ ــە مەغل گەرچ
چۆچۈتتــى ۋە بىــر قىســىم يەرلىــك سىياســەتلىرىنى ئۆزگەرتىشــكە تۈرتكــە 
ــىرنىڭ  ــى XVIV-ئەس ــۇ قوزغىلىڭ ــڭ ب ــا ئۇيغۇرلىرىنى ــدى. كۇچ بول
ئوتتۇرىلىرىدىكــى زۇلۇمغــا قارشــى كۈرەشــلىرىنىڭ مۇقەددىمىســى بولدى.

ــڭ  ــادا چى ــە كۇچ ــار بىرلىكت ــۇر ۋە تۇڭگان ــى ئۇيغ 1864-يىل
سۇاللىســىگە قارشــى يەنىمــۇ زور كۆلەمــدە قوراللىــق قوزغىــاڭ 
كۆتــەردى. 1864-يىلــى 7-ئاينىــڭ 15-كۈنــى ئۈرۈمچىــدە تــۇڭگان، 
ئۇيغــۇر خەلقــى قوزغىــاڭ كۆتــۈردى ۋە يېقىــن ئەتراپتىكــى شــەھەرلەرگە 
ــڭ  ــدە، 7-ئاينى ــى يەركەن ــڭ 26-كۈن ــى 7-ئاينى ــدى. شــۇ يىل كېڭەي
29-كۈنــى يېڭىســاردا، 7-ئاينىڭ29-كۈنــى قەشــقەردە، 9-ئاينىڭ 29-
كۈنــى قۇمۇلــدا قوزغىــاڭ بولــدى. 10-ئاينىــڭ 3-كۈنــى ئۈرۈمچــى 
قوزغىاڭچىلىــرى مانجــۇ قەلئەســىنى ئالدى.11-ئاينىــڭ 10-كۈنــى چىــڭ 
سۇاللىســى ھۆكۈمىتىنىــڭ دىيارىمىزدىكــى ھۆكۈمرانلىــق مەركىــزى ئىلــى 
ــى  ــڭ 8-كۈن ــى 3-ئاينى ــپ 1866-يىل ــۇم قىلىنى ــىگە ھۇج مەھكىمىس

ــدى. ــۇق ئال ئىلــى كۈرەســىنى تول

ئۇيغــۇر، تۇڭگانارنــى ئاســاس قىلغــان بــۇ قوزغىــاڭ شــىددەت 
دىيارىمىزدىكــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  سۇاللىســى  كېڭىيىپ،چىــڭ  بىلــەن 

ــلىدى. ــپ تاش ــەي يىمىرى ــى پۈتۈنل ھۆكۈمرانلىقىن

1865-يىلــى باھاردىــن كېيىــن، تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبــى ۋە 
ــش  ــدەك ئۆزگىرى ــدە تۆۋەندىكى ــڭ ۋەزىيىتى ــىمالىدىكى ئىنقاپارنى ش
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ــدى: بول

كۇچــادا: قوزغىاڭچــى قوشــۇن كۇچا شــەھىرىنى ئالغاندىــن كېيىن،  
كۇچانىــڭ ئىنانچىبىگــى ئەمەتبەگنــى رەھبەرلىككــە تەكلــپ قىلســا ئۇنىماي 
ــپ  ــە تەكلى ــى رەھبەرلىكك ــار راشــىدىن خوجىن ــدى. قوزغىاڭچى ئۆلتۈرۈل
قىلــدى. راشــىدىن خوجــا تەكلىپكــە بىنائــەن تەختكــە چىقىــپ ئۆزىنــى 
»خــان خوجــا«دەپ ئاتىــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن، ئاقســۇ، ئۈچتۇرپــان، 

تۇرپــان، لۈكچــۈن قاتارلىــق جايارغــا يــۈرۈش قىلــدى.

ــۇلتان«دەپ  ــى »س ــە ئۆزىن ــۇڭگان داۋۇت خەلىپ ــدە: ت ئۈرۈمچى
ــە  ــدى. ھىجىرىي ــكەرلىككە تەيىنلى ــۇخۇەنجاڭنى ئەمىرلەش ــاكارالپ، س ج
يىلنامىســى قولاندى،ئۈرۈمچىــدە تــۇڭگان قەلئەســىنى، مانجــۇ قەلئەســىنى 

ــى. ــە كېڭەيتت ــىرىنى تۇرپانغىچ ــدى، تەس ئال

ــن  ــاپ، زېمى ــۇلتان دەپ ئات ــى س ــۇ ئۆزىن ــدا: مەزەمزاتم ئىلى
ــۇلتانلىق  ــۇن س ــەۋكەت ئاخ ــا ش ــن، مول ــدى، كېيى ــەپ ياتقانى ئىگىل
تەختىنــى تارتىۋالــدى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئىچكــى نىــزا ســەۋەبلىك مولــا 

ــاندى. ــا تاش ــەۋكەتمۇ دەرياغ ش

قەشــقەر ۋە يېڭىســاردا: تۇڭگاناردىــن لــەن فاچــۈن، ۋاڭ دېچۈنلەر 
خۇيــزۇ، ئۇيغۇرالرغــا باشــچىلىق قىلىــپ قوزغىــاڭ كۆتۈرگەندىــن كېيىن، 
ــەم  ــۇت ئەل ــى مام ــى توخت ــڭ كاتتىۋېش ــاق تاغلىقارنى ــقەردە ئ قەش
ئۆزىنــى خــان دەپ جاكارلىــدى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي قىپچــاق قەبىلىســىدىن 

ســىدىقبەگ ھوقــۇق تارتىۋېلىــپ تەختكــە چىقتــى.

خوتەنــدە: كۇچــا قوزغىلىڭىنىــڭ تەســىرى بىلــەن بايــدا ھاكىمبــەگ 
ــاڭ  ــپ، قوزغى ــپ كېلى ــە قايتى ــۇدىن خوتەنگ ــز ئاقس ــان ئېزى بولغ
كۆتــۈرۈپ،  ھەبىبۇلــا مۇپتىنــى باشــلىق قىلىــپ، ھەزرىتــى پاشــا دەپ 

ــدى. ئاتى

يۇقىرىــدا بايــان قېلىنغانارنىــڭ ئىچىــدە كۇچــا، ئۈرۈمچــى، ئىلــى 



53

مەن ۋە تارىخىم

ئــۈچ ھاكىمىيەتنىــڭ تەســىرى زور، ئىگىلىگــەن دائىرىســىمۇ كــەڭ ئىدى. 
ــەت  ــاق ھاكىمىي ــاكارالپ تارق ــان دەپ ج ــى خ ــار ئۆزلىرىن قوزغىاڭچى
شــەكىللەندۈردى. شــۇنىڭ بىلــەن قەشــقەردىكى ســىدىقبەگ ئۆز تەســىرىنى 

كېڭەيتىــش ۋە مۇســتەھكەملەش ئۈچــۈن ياقۇپبەگنــى باشــاپ كەلــدى.
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ياقۇپبەگنىڭ يەتتە شەھەر دۆلىتى. 12

1864-يىلــى يــازدا، قىپچاقارنىــڭ باشــلىقى ســىدىقبەگ قەشــقەرنى 
ــەھەر ۋە  ــۇ يېڭىش ــدى. ئ ــان دەپ جاكارلى ــى خ ــدى ۋە ئۆزىن تارتىۋال
ــن  ــۈن  قوقاندى ــۇرۇش ئۈچ ــل ت ــۇنىغا تاقابى ــڭ قوش ــاردىكى چى يېڭس
ــدا  ــى 1-ئاي ــەگ 1865-يىل ــۇپ ب ــدى. ياق ــاپ كەل ــى باش ياقۇپبەگن

ــردى. ــا كى دىيارىمىزغ

ــا، بۇزۇرۇكخــان  ــەھەرگە بېســىپ كىرىپ ــقەر كوناش ــەگ قەش ياقۇپب
خوجىنــى تەختكــە چىقــاردى، ســىدىق بەگنــى قوغــاپ چىقاردى.ياقۇپبــەگ 
ــپ  ــۇم قىلى ــارغا ھۇج ــەن، يېڭىس ــن، يەرك ــن كېيى ــقەرنى ئالغاندى قەش
ــەھەرگە  ــقەر، يېڭىش ــى كۈزدە،قەش ــدى. 1865-يىل ــۇ ئال ــۇ جايارنىم ب
ــپ  ــڭ سۇاللىســىنىڭ 3000كشــلىك قوشــۇنىنى يېڭى ــپ چى ھۇجــۇم قىلى
يېڭىشــەھەرنى ئالــدى. 1865-يىلنىــڭ ئاخىرىــدا خوتەندىكــى ھەبىبۇلــا 
ــاپ »خوتەندىكــى  ــۇپ يول ــن مەكت ــا نامىدى پاشــاغا بۇزۇرۇكخــان خوج
ــدى.  ــەپ قىل ــنى« تەل ــاۋاپ قىلىش ــايىخارنى ت ــى ماش ــق مازاي بارلى
ھەبىبۇلــا خــان پاشــا تەكلىپنــى قوبــۇل قىلىــپ ئۇنــى خوتەنگــە تەكلىپ 
ــپ  ــا ئېلى ــانى قولغ ــان پاش ــى چىقق ــى ئالغىل ــەگ قارش ــدى. ياقۇپب قىل
ــڭ  ــىدىن خوجىنى ــى راش ــدى.1867 -يىل ــپ ئال ــن قىلى ــى قىرغى خوتەنن
ــاۋۋال  ــپ ئ ــۈرۈش قىلى ــەھەرگە ي ــۇ، قاراش ــا، ئاقس ــىرىدىكى كۇچ تەس

ــدى. ــەپ ئال ــارا شــەھەرنى بىر-بىرل ــورال، ق ئاقســۇ، كۇچــا، ك

ــى  ــم ئويمانلىق ــدە تارى ــل ئىچى ــم يى ــى يىرى ــەگ  ئىكك ياقۇپب
ــى  ــاق ھاكمىيەتلەرن ــپ، تارق ــغال قىلى ــتانلىقارنى ئىش ــى بوس ئەتراپىدىك
ــى  ــۇردى. ئۆزىن ــى ق ــەپ يىغىشــتۇرۇپ يەتتەشــەھەر ھاكىمىيتىن بىر-بىرل
ــازى  ــق غ ــا ئاتالى ــى ئۇنىڭغ ــت خان ــدى، قوقەن ــەت« دەپ ئاتى »بەدۆل
ــن  ــى تەخىتتى ــەگ بۇزۇرۇكخانن ــى ياقۇپب ــەردى. 1869-يىل ــى ب ئۇنۋانىن
ــاپ  ــن قوغ ــەن چىگرادى ــى بىل ــدۇرۇش باھانىس ــۈرۈپ،ھەج قىل چۈش

ــاردى. چىق
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ــان،  ــى، تۇرپ ــە ئۈرۈمچ ــن 11-ئايغىچ ــى 3-ئايدى 1870-يىل
ــۇق،  ــى تول ــڭ جەنۇبىن ــپ، تەڭرىتاغنى ــى ئېلى ــق جايارن ــاس قاتارلى مان
شــىمالىنى قىســمەن ئىگىلــەپ ئــۆز ھۆكۈمرانلىقىنــى كېڭەيتتــى. 
ياقۇپبەگنىــڭ شــىمالغا داۋاملىــق كىڭيىــپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەپ ئىلــى 

ــىۋالدى. ــىيە بېس ــۇلتانلىقىنى چارروس س

ياقۇپبــەگ ھۆكۈمرانلىــق جەريانىــدا ئەنگلىيــە، روســىيە قاتارلىقــار 
بىلەن مۇناســىۋەت ئورناتتى، ئوســمانلى)بۈگۈنكى تۈركىيە( ئىمپېرىيەســىگە 
ــىلىق  ــا مىراخورباش ــان ئۇنىڭغ ــۇلتان ئابدۇلھەمىدخ ــى. س ئەلچــى ئەۋەتت
ــۇرا  ــۇنى ئوتت ــام يوس ــى ئىس ــەگ يۇرتن ــەردى. ياقۇپب ــى ب ئۇنۋان

ــورىدى. ــە س ــرى بويىچ ــىيانىڭ تۈزۈملى ئاس

ــان  ــا خ ــى زوزوڭتاڭغ ــى 1875-يىل ــى ھۆكۈمىت ــڭ سۇاللىس چى
ــى  ــاش قوماندان ــڭ ب ــەردى. زوزوڭتاڭنى ــى ب ــلىك ئۇنۋانىن مۇپەتتىش
ــۇنىڭدىن  ــردى. ش ــا كى ــدا فۇكاڭغ ــى 7-ئاي ــاڭ 1876-يىل ليۇجىنت
ــدە  ــل ئىچى ــم يى ــر يىرى ــان بى باشــاپ، 1878 -يىلى1-ئايغىچــە بولغ
ــن باشــقا  ــاڭ باشــچىلىقىدىكى چىــڭ سۇاللىســى قوشــۇنى ئىلىدى زوزۇڭت
جايارنــى بېســىۋالدى، شــۇنىڭ بىلــەن ياقۇپبەگنىــڭ 13يىللىــق 

ــتى. ــى ئاياغاش ھاكىمىيىت
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ۋەتىنىمىزنىڭ بېسىۋېلىنىشى ۋە ئۇنىڭ . 13
ئىجتىمائىي تەسىرى

ئۆلكە بولغاندىن كېيىن

چىــڭ سۇاللىســى دىيارىمىزنــى باســقاندىن كېيىــن، 1762 –يىلــى 
ئــەڭ يۇقىــرى مەمۇرىــي، ھەربىــي ئەمەلــدار ســۈپىتىدە ئىلــى جاڭجۈننــى 
ــقەرگە  ــەك(، قەش ــى چۆچ ــۇ )ھازىرق ــى، چوقچ ــدى. ئىل ــىس قىل تەس
ــى.  ــال ئەۋەتت ــلىھەتچى ئامب ــتىدىكى مەس ــول ئاس ــڭ ق ــى جاڭجۈننى ئىل
ــى  ــال ۋە ئاغاقچ ــان ئامب ــا خ ــان جايارغ ــا، قالغ ــە بويۇرغ ئۈرۈمچىگ
ــىي  ــىۋاتقان سىياس ــرى داۋاملىش ــزدا ئىلگى ــدى. دىيارمى ــال تەيىنلى ئامب
ــى.  ــدە ئۆزگەرتت ــىمىغان دەرىجى ــاراپ ئوخش ــا ق ــۇ ئەھۋالغ تۈزۈمنىم
ــەن  ــى ئاساس ــەت تۈزۈم ــك مەمۇرىي ــى يەرلى ــن كېيىنك ئۆزگەرتىلگەندى
ئايماق-ناھىيــە تۈزۈمــى، جاســاق ۋە بــەگ تۈزۈمىدىــن ئىبــارەت ئــۈچ 
ــەردى. ــۇرۇپ ب ــى قايت ــىيە ئىلىن ــى چارروس ــدى.1882 -يىل ــل بول خى

1884-يىلــى 11-ئاينىــڭ 17-كۈنــى، چىــڭ ھۆكۈمىتــى 
ــدى.  ــى تەيىنلى ــر پەرمانچ ــش، بى ــەييارە مۇپەتتى ــر س ــا بى دىيارىمىزغ
19-كۈنــى، لىيۇجىنتــاڭ ســەييارە سىاۋچىسى)شــۈنفۇ( بولــۇپ رەســمىي 
ــۈم  ــەن ھۆك ــى بىل ــى مەرتىۋىس ــان مۇپەتتىش ــدە خ ــدى.  ھەم تەيىنلەن
ــدى.  ــش تامامان ــە قىلى ــى ئۆلك ــەن دىيارىمىزن ــۇنىڭ بىل ــۈردى. ش س
دىيارىمىزنىــڭ ئۆلكــە بولــۇپ، مەھكىمــە، ئايمــاق، ناھىيــە تۈزۈمىنىــڭ 
ــى  ــە ئىدى.1887-يىل ــى زور ۋەق ــۇر تارىخىدىك ــى ئۇيغ ــا قويۇلۇش يولغ
4-ئايــدا چىــڭ ھۆكۈمىتــى بەگلىــك تۈزۈمىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇردى.
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دىيارىمىزدا شىنخەي ئىنقىالبى. 14

XX-ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا چىــڭ سۇاللىســى ھۆكۈمىتــى تاشــقى 
ــى  ــەر مىللەتن ــە ھ ــى جەھەتت ــى، ئىچك ــز پۈكت ــەي تې ــە پۈتۈنل جەھەتت
ــۈ  ــىنىڭ گۇاڭش ــڭ سۇاللىس ــى چى ــتۇردى. 1901-يىل ــەتلىك باس دەھش
ــى  ــاردى ۋە يېڭ ــان چىق ــىدا پەرم ــى ئۆزگەرتىش«توغرىس ــى »قانۇنن خان
ــەت«  ــى سىياس ــۇ »يېڭ ــى ب ــدى. 1902-يىل ــا قوي ــەت يولغ سىياس
دىيارىمىزغــا كەلــدى. 1905-يىلــى ســۈن جۇڭشــەن خىتــاي توڭمېڭخۇي 
تەشــكىاتىنى قــۇرۇپ، مانجــۇ خانىنــى ئاغــدۇرۇپ جۇمھۇرىيــەت قــۇرۇش 
ــى،  ــڭ 10-كۈن ــى 10-ئاينى ــدى. 1911-يىل ــا قوي ــوئارىنى ئوتتۇرغ ش
ئىنقىابچىــار ۋۇچاڭــدا قوراللىــق شــىنخەي ئىنقىابىنــى قوزغــاپ، دۆلــەت 
ــى  ــڭ نامن ــۇ خانلىقىنى ــاپ، مانج ــو«دەپ ئات ــۇا مىنگ ــى »جۇڭخ نامىن
ــدا  ــى خىتاي ــىنخەي ئىنقىاب ــدى. ش ــى جاكارلى ــن قالدۇرغانلىقىن ئەمەلدى
2000يىلدىــن كۆپــرەك ھۆكــۈم ســۈرگەن فېئــودال خانلىــق تۈزۈمىگــە 

ــۇردى. ــەت ق ــپ، جۇمھۇرىي ــە بېرى خاتىم

ــى  ــۇرۇش ھەرىكىت ــى ت ــىگە قارش ــڭ سۇاللىس ــزدا چى دىيارىمى
ــى  ــەردى. ئۈرۈمچ ــۈز ب ــدا ي ــى ۋە ئىلى ــاۋۋال ئۈرۈمچ ــن ئ ھەممىدى
قوزغىلىڭــى 1911-يىلــى 12-ئاينىــڭ 28-كۈنــى كۆتۈرۈلــدى. ئارىدىــن 
ــۈك  ــمەن كۈچل ــلىق، دۈش ــا بولماس ــق پۇخت ــش، تەييارلى ــن چىقى خائى

ــدى. ــۇپ بول ــەن مەغل ــەۋەبلەر بىل ــق س ــۇش قاتارلى بول

ــا،  ــن كېيىن ــۇپ 10كۈندى ــۇپ بول ــى مەغل ــى قوزغىلىڭ ئۈرۈمچ
يەنــى 1912-يىلــى 1-ئاينىــڭ 7-كۈنــى ئىلــى قوزغىلىڭــى پارتلىــدى. 
ــى  ــاڭ ناھايت ــدى. قوزغى ــق قىل ــۈ قوماندانلى ــاڭ زەنش ــا ي قوزغىاڭغ
تېــز غەلبــە قىلىــپ، خىتــاي، مانجــۇ، موڭغــۇل، ئۇيغــۇر، تىبەتلەردىــن 
تەشــكىل تاپقان»بــەش مىللەتنىــڭ ئورتــاق ئىلگىرلــەش جەمئىيىتى«نــى 
تەشــكىل قىلىپ،»بــەش مىللــەت جۇمھۇرىيتى«نــى ئېــان قىلــدى. يــاڭ 
زەنشــۈ جەمئىيــەت باشــلىقلىقىغا تەيىنلەنــدى. 1-ئاينىــڭ 8-كۈنــى ئىلى 
ــى  ــي ھۆكۈمىت ــو ھەربى ــۇا مىنگ ــى ھۆكۈمىتى-جۇڭخ ــق ئىنقىاب ۋاقىتلى
يېڭــى ئىلــى بۈيــۈك تۇتــۇق مەھكىمىســى قۇرۇلغانلىقىنــى جاكارلىــدى.
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ئىلــى ۋاقىتلىــق ھۆكىمىتــى قۇرۇلغاندىــن كېيىن ســەييارە ســىاۋچى 
يــۇەن داخۇاغــا تېلىگراممــا يوللىنىــپ ئۇنــى جۇمھۇرىيــەت ئېان قىلىشــقا 
ــش  ــۇل قىلى ــى قوب ــڭ تەكلىپىن ــۇا ئۇالرنى ــدى، يۇەنداخ دەۋەت قىلىن
ــى  ــڭ 13-كۈن ــى. 2-ئاينى ــا قوشــۇن ئەۋەتت ــا تۇرســۇن ئۇالرغ ئۇياقت
ــۇا  ــتى. يۇەنداخ ــن چۈش ــى تەختتى ــۇەنتوڭ خان ــىنىڭ ش ــڭ سۇاللىس چى
ــۇق  ــڭ زۇڭتۇڭل ــۇا مىنگونى ــدى. جۇڭخ ــراپ قىل ــى ئېتى جۇمھۇرىيەتن
ھوقۇقىنــى قولغــا چۈشــۈرۈۋالغان يــۇەن شــىكەي دىيارىمىزغــا قويۇلغــان 
ســەييارە سىاۋچىســىنى »دۇدۇ«غــا ئۆزگەرتىــش، ئىلــى تــەرەپ بىلــەن 
ــۇا  ــۈردى. يۇەنداخ ــرۇق چۈش ــىدا بۇي ــش توغرىس ــۇرۇش توختىتى ئ
خىزمىتىدىــن ئىســتېپا بېرىــپ، يــاڭ زىڭشــېڭ تەخىتتــە چىقتــى. 7-ئايدا 
ــۈلىھ  ــۈزۈپ، س ــۆھبەت ئۆتك ــەن س ــەرەپ بىل ــى ت ــىن ئىل ــاڭ زېڭش ي
ــى  ــي ھوقۇق ــي مەمۇرى ــڭ ھەربى ــەن دىيارىمىزنى ــدى. شــۇنىڭ بىل تۈزۈل

ــى. ــۈپ كەتت ــا ئۆت ــاڭ زېڭشــىننىڭ قولىغ ي

قۇمۇل-تۇرپان دېھقانالر قوزغىلىڭى

ــىي  ــى سىياس ــن كېيىنك ــىنخەي ئىنقىابىدى ــى ش 1911-يىلىدىك
ۋەزىيــەت قۇمــۇل، تۇرپــان ئۇيغۇرلىرىغىمــۇ قواليلىــق ياراتتــى. 1912-
ــى  ــار قوزغىلىڭ ــك دېھقان ــدا زور كۆلەملى ــى رايون ــۇ ئىكك ــى ب يىل

ــدى. كۆتۈرۈل
ــا  ــن بالىغ ــان ئاتىدى ــن بۇي ــڭ دەۋرىدى ــى چى ــڭ ۋاڭلىق قۇمۇلنى
مىــراس بولــۇپ كەلگەنــدى. دىيارىمىــزدا ئۆلكــە تەســىس قىلىنغاندىــن 
تارتىــپ تاكــى مىنگــو قۇرۇلغاندىــن كېيىنمــۇ بــۇ تــۈزۈم ئۆزگەرمىــدى. 
ئەينــى ۋاقىتتىكــى قۇمــۇل ۋاڭــى شــاھ مەخســۇت 1875-يىلــى تەختكــە 
چىقتــى. ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە ھۆكۈمرانلىــق قىلىدىغــان بىــر يۈرۈش 
ــى 13 ســۇمۇل)رايون،يېزا(غا  ــۇ قۇمــۇل رايونن ــۇپ، ئ ــرى بول ئاپپاراتلى
بۆلــۈپ، ھەربىــر ســۇمۇلغا بىردىــن دورغــا قويــۇپ باشــقۇردى. دېھقانار 
ــۇالر  ــدى. ئ ــرەك ئى ــى كې ــپ بېرىش ــەك قىلى ــىز ئەمگ ــا ھەقس ئۇالرغ
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ــى  ــە يەرن ــە ئازغىن ــش بەدىلىگ ــپ بىرى ــەك قىلى ــىز  ئەمگ ــاھقا ھەقس ش
ــۇ ھەقســىز  ــاردا ب ــى. دەســلەپكى يىل ــپ تۇرمۇشــىنى قامدايتت تېرىۋېلى
ئەمگــەك ئايــدا ئــۈچ كــۈن ئىــدى. كېيىــن يەتتــە كۈنگــە كۆپەيتىلــدى. 

دېھقانــار ھاشــار داۋامىــدا زۇلۇمغــا ئۇچرايتتــى.

ــى  ــۇق كىش ــن ئارت ــدا مىڭدى ــدا قۇمۇل ــى 5-ئاي 1907-يىل
تورپاقــار جەمەتىنىــڭ باشــچىلىقىدا ھاشــار كۈننى قىســقارتىش توغرىســىدا 
تەلــەپ قويــۇپ قوزغالــدى. يــاڭ زېڭشــىن بــۇ ۋەقەنــى ئەســكەر كۈچــى 
بىلــەن جىمىقتــۇرۇپ، باشــامچىلىرىدىن تورپــاق ئۆزخوجامــەت قاتارلىــق 
يەتتــە كىشــىنىڭ كاللىســىنى ئالدى. بــۇ قوزغىاڭنــى ئۇيغــۇرالر »تورپاق 

يىغلىقــى«دەپ ئاتىــدى.

ــى  ــەت تەقدىرىن ــڭ ھاالك ــۇدا ئۆزىنى ــۈن داخ ــى ي 1912-يىل
قۇتۇلدۇرۇۋېلىــش ۋە ئىلــى قوزغىلىڭىنىــڭ شــەرققە كېڭىيىشــىنى توســۇش 
ئۈچــۈن، شــىخودىكى جــەڭ مەيدانىغــا شامەخســۇتنىڭ ئەســكىرىدىن 500 
كىشــىنى يۆتكىــدى. بــۇ 500 ئەســكەر قۇمۇلنىــڭ غەربىــي شــىمالىدىكى 
تــاغ ئېغىزىغــا كەلگەنــدە، تۆمــۈر خەلپــە ئۇالرغــا باشــامچىلىق قىلىــپ، 
ــق  ــى قورالســىزالندۇرۇپ، قوراللى ــان ئەمەلدارن قوشــۇننى يۆتكــەپ ماڭغ
ــاڭ  ــدا ي ــىرى ئىلگىرلەۋاتقان ــاڭ غەلبىس ــۈردى. قوزغى ــاڭ كۆت قوزغى
زېڭشــىن قوزغىاڭنــى قــورال كۈچــى بىلــەن باســتۇرالماي ھىيلــە بىلــەن 
جىمىقتــۇردى. 1913-يىلــى 3-ئايــدا يــاڭ زېڭشــىن تۇڭگان قىســمىنىڭ 
ــى.  ــۆھبەتكە ئەۋەتت ــىغا س ــار ئارىس ــۈفۇنى قوزغىاڭچى ــى ش ــرى ل ئەمى
ــۈپ،  ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــۇننىڭ رەھبەرلى ــى قوش ــۈفۇ قوزغىاڭچ ــى ش ل
قۇرئــان تۇتــۇپ قەســەم ئىچىــپ، قۇمــۇل ۋاڭنىــڭ ھاشــارنى ھەرئايــدا 
ئىككــى كۈنگــە قىسقارتىشــقا كاپالەتلىــك قىلىمىــز، قوزغىاڭچــى قوشــۇن 
ــا  ــە يىڭجاڭلىقق ــۈر خەلىپ ــدۇ، تۆم ــۇنىغا ئۆزگەرتىلى ــەت قوش ھۆكۈم
ــۈك  ــادى كۈچل ــە  ئېتىق ــۈر خەلىپ ــەردى. تۆم ــدۇ، دەپ ۋەدە ب تەيىنلىنى
ئەممــا سىياســىي تەجرىبىســى كەمچىــل، ســاددا ئــادەم بولغانلىــق ئۈچۈن 

بــۇ ســۈلھىگە كۆنــدى.

ــاۋاز  ــۇ ئ ــان دىھقانلىرىم ــا تۇرپ ــار قوزغىلىڭىغ ــۇل دېھقان قۇم
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ــدى.  ــاش ئى ــا ئوخش ــۇل ۋاڭلىقىغ ــۇ قۇم ــان ۋاڭلىقىم ــتى. تۇرپ قوش
ــتانىلىك  ــان ئاس ــن، تۇرپ ــن كېيى ــاڭ كۆتۈرۈلگەندى ــدا قوزغى قۇمۇل
مۇھىدىــن خەلىپــە دېگــەن كىشــىمۇ 1912-يىلــى دېھقانارغــا رەھبەرلىــك 
ــىن  ــاڭ زېڭش ــتى. ي ــاۋاز قوش ــا ئ ــار قوزغىلىڭىغ ــۇل دېھقان قىلىپ،قۇم
ــەن،  ــى بىل ــپ كۆندۈرۈش«ھىيلىس ــىھەت قىلى ــۇ »نەس ــۇ قوزغىاڭغىم ب
ــى  ــكىللەپ، مۇھىدىنن ــپ تەش ــڭ قىلى ــر يى ــۇننى بى ــى قوش قوزغىاڭچ

ــدى. ــەپ كەل ــە يۆتك ــۇ ئۈرۈمچىگ ــەپ، ئۇالرنىم ــا تەيىنل يىڭجاڭلىقق

تۆمــۈر خەلىپــە بىلــەن مۇھىدىــن خەلىپــە ئىككەيلــەن ئۈرۈمچىگــە 
ــب  ــى تەقى ــىن ئۇالرن ــاڭ زېڭش ــن، ي ــن كېيى ــەپ كېلىنگەندى يۆتك
ــە  ــۈر خەلىپ ــى، تۆم ــڭ 6-كۈن ــى 9-ئاينى ــتىغا ئالدى.1913-يىل ئاس
ــدى.  ــدا ئۆلتۈرۈل ــەن زىندان ــە بىل ــن خەلىپ ــپ، مۇھىدى ــا ئېلىنى قولغ
تۆمــۈر خەلىپىنىــڭ ئەســكەرلىرى يۇرتىغــا قايتۇرۇلــۇش يولىــدا گۇچــۇڭ 
ــىدا  ــاغ جىلغىس ــى ت ــۇ(دېگەن يېرىدىك ــىنىڭ داشىتو)ئوالنئۇس ناھىيەس
ــن  ــدا مۇھىدى ــى 3-ئاي ــدى.1914 -يىل ــن قېلىن ــەتلىك قىرغى دەھش
خەلىپىنىــڭ  سەپدىشــى ئەمــەت بىلــەن تۆمــۈر خەلپىنىــڭ ئىنىســى شــاكىر 
قاتارلىقــار تۇرپانــدا يەنــە قوزغىــاڭ كۆتــۈردى. قوزغىاڭچىــار قــورال، 
ئىقتىســاد  كەمچىللىكــى ۋە خائىنلىــق تۈپەيلــى 1914-يىلــى 12-ئايــدا 

ــدى. ــۇپ بول مەغل

چىرىيە ۋەقەسى

ــرى  ــلەرنىڭ بى ــى كۈرەش ــا قارش ــى«مۇ زۇلۇمغ ــە ۋەقەس »چىرىي
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. بــۇ كۈرەشــتە ئۇيغــۇرالر چاررۇســىيەنىڭ 

ــان.  ــان قېلغ ــنى نىش ــى تۇرۇش ــە قارش ــق ھەرىكىتىگ تاجاۋۇزچىلى

چىــرا يېزىســى)ھازىرقى چىرىيــە ناھىيە بازىــرى(، كىرىيە ناھىيەســىگە 
ــرى  ــڭ بى ــان بازارالرنى ــول ســانائەت راۋاج تاپق ــان، ســودا، ق قارايدىغ
ئىدى. چاررۇســىيەنىڭ قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق كونسۇلخانىســىمۇ بــۇ يەرگە 
ئاقســاقال ئەۋەتىــپ ئــۆز پۇقرالىرىنىــڭ ئىمتىيازلىــق ئورنىنــى كاپالەتكــە 
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ئىگــە قىلغــان ئىــدى. ئەينــى ۋاقىتتــا ســىيىت ھاجــى ئىســىملىك ئەســلى 
خوتەنلىــك، كېيىــن روســىيە تەۋەلىكىگــە ئۆتكــەن كىشــى بــار بولــۇپ، 
ئــۇ چاررۇســىيەنىڭ قەشــقەردىكى كونسۇلخانىســى بــۇ يەرگــە ئەۋەتكــەن 
ئاقســاقال ئىــدى. ســىيىت ھاجىنىــڭ چىرىيەدىكــى زوراۋان، يولســىزلىقى 
خەلقىنىــڭ غەزىپىنــى كەلتــۈردى. شــۇنىڭ بىلــەن 1912-يىلــى ســۈپۈرگە 
ئاخــۇن قاتارلىــق كىشــلەر ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن كىرىيــە، خوتــەن، ھەتتــا 
ــنى  ــۇن ئىش ــۈپۈرگە ئاخ ــاردى. س ــپ ب ــىكايەت قىلى ــقەرگىچە ش قەش
چىرايلىــق ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن 6-ئاينىــڭ 21-كۈنــى ئــۇالر ســىيىت 
ھاجــى بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكۈزۈشــكە نەچچــە قېتىــم ئــادەم ئەۋەتكــەن 
ــدى. 6  ــاق يې ــرى تاي ــەن ئادەملى ــدى ۋە ئەۋەتك ــىمۇ رەت قېلىن بولس
ــى  ــۇق كىش ــن ئارت ــن 500دى ــە خەلقىدى ــى چىرىي ــڭ 24-كۈن -ئاينى
ئۆزلۈكىدىــن تەشــكىللىنىپ، ســىيىت ھاجىنىــڭ ئۆيىگــە ئــوت قويــۇپ، 

قولچوماقلىرىدىــن 31 كىشــىنى ئۆلتــۈردى.

ــن  ــن چارروســىيە 500دى ــن كېيى ــۈز بەرگەندى ــە ۋەقەســى ي چىرىي
ئارتــۇق ئەســكەر بىلــەن قەشــقەرگە بېســىپ كىرىــپ، قەشــقەرنىڭ يەرلىك 
ــدا  ــڭ ئاخىرى ــى 2-ئاينى ــلىتىپ، 1913-يىل ــىم ئىش ــە بېس ھۆكۈمىتىگ
ــن  ــاتتى. كېيى ــا تاش ــلەرنى زىندانغ ــق كىش ــۇن قاتارلى ــۈپۈرگە ئاخ س
بــۇ ۋەقــە چەتئەلدىكــى ئاخبــارات ۋاســتىلىرىدا ئېــان قېلىنىــپ زىلزىلــە 
پەيــدا قىلــدى. ســۈپۈرگە ئاخــۇن قاتارلىــق كىشــلەر مــۇددەت توشــۇپ 
تۈرمىدىــن چىققانــدا چىرىيــە خەلقــى خوتەنگىچــە ئالدىغــا چىقىــپ مىللىــي 

ــدى. ــى قارشــى ئال قەھرىمانىن
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جىن شۇرىننىڭ تەختكە چىقىشى. 15

ــىن  ــاڭ زېڭش ــت ي ــە مىلىتارىس ــن 1928-يىلىغىچ 1912-يىلىدى
دىيارىمىزغــا 17يىلدىــن ئارتــۇق ھۆكۈمرانلىــق قىلــدى. ئــۇ ئىشــىكنى 
ــدۇرۇش  ــادان قال ــدى،  ن ــقۇنلۇق قىل ــا توس ــپ تەرەققىياتق تاقىۋېلى
ــى  ــدۈردى، مەدەنىيەتن ــا كۆن ــى خوراپاتق ــۈزۈپ خەلقن ــىيتىنى يۈرگ سىياس
چېكىنــدۈردى. ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ ئاخىرقــى يىللىــرى ھۆكۈمرانلىق 
ــتى.1928-يىلى  ــەت كەسكىنلەش ــمىدا زىددىي ــى قىس ــڭ ئىچك گورۇھىنى
نەنجىڭــدە گومىنــداڭ نەنجىــڭ ھۆكۈمىتــى قۇرۇلــدى. بــۇ ئۆزگىرىــش 
دىيارىمىزغــا شــۇ ھامــان تەســىر كۆرســىتىدۇ. 6 -ئايــدا يــاڭ زېڭشــىن 
تېلېگىراممــا ئەۋەتىــپ نەنجىــڭ ھۆكۈمىتىگــە بويســۇنىدىغانلىقىنى، ئــۈچ 
مەســلەك بويىچــە ئىــش قىلىدىغانلىقىنــى، كــۆك ئاســمان، ئــاق كــۈن 
ــراق  ــدۇ. بى ــاقايدىغانلىقىنى بىلدۈرى ــى س ــىپ، بىرلىكن ــى ئېس بايراقن
بۇرۇنقىــدەكا تۇرغــان مۇســتەبىت ھۆكۈمرانلىــق تېــزال قارشــىلىق پەيــدا 
ــەر  ــق گورۇھىدىكىل ــى ھۆكۈمرانلى ــدۇ. 1928-يىلى7-ئاينىڭ7-كۈن قىلى
ــىننى  ــاڭ زىڭش ــاپ، ي ــى«نى قوزغ ــىي ئۆزگىرىش ــل سىياس »7-ئاپرى
ــڭ  ــي مەھكىمىنى ــك مەمۇرى ــۈردى. شــۇ ۋاقىتتىكــى ئۆلكىلى ــپ ئۆلت ئېتى
نازىــرى جىــن شــۇرېن سىياســىي ئۆزگىرىشــنى تىنچاندۇرۇپ، گەنســۇلۇق 
ــدى.  ــى تارتىۋال ــەن ھوقۇقن ــى بىل ــتارنىڭ قوللىش ــداش مىلىتارىس يۇرت
شــۇنىڭ بىلــەن جىــن شــۇرىننىڭ  مىلىتارىســتلىق ھۆكۈمرانلىقــى 

ــاندى. باش

ــى.  ــۇننى كۈچەيتت ــي قوش ــا ھەربى ــە چىقىپ ــۇرېن تەختك ــن ش جى
ــا  ــۇننى 50مىڭغ ــي قوش ــان ھەربى ــۇ يەتمەيدىغ ــلىدىكى 10مىڭغىم ئەس
ــۈن  ــېتىۋالدى. پۈت ــاراق س ــى قورال-ي ــن يېڭ ــۈزدى، چەتئەلدى يەتك
مالىيىنىڭ%74ىنــى ھەربىــي خىراجــەت ئۈچــۈن ئىشــلەتتى. ئــۇ بارلىــق 
ــۆز  ــىمارغا ئ ــى قىس ــي ۋە ئىچك ــدى. ھەربى ــرول قىلىۋال ــودىنى كونت س
ــادىي  ــي ۋە ئىقتىس ــدى. ئىجتىمائى ــلىرىنى قوي ــرى ۋە يۇرتداش يېقىنلى
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ــەن  ــۇنىڭ بىل ــاردى. ش ــۈرۈپ چىق ــى كەلت ــر ئاقىۋەتلەرن ــە ئېغى جەھەتت
ــى  ــى كۆرىش ــە قارش ــۇرېن ھاكىمىيىتىگ ــن ش ــڭ جى ــۇل خەلقىنى قۇم

ــدى. پارتلى
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قۇمۇل-تۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ پارتلىشى. 16

ــۇم  ــن زۇل ــن كېيى ــىغا چىققاندى ــەت بېش ــۇرېن ھاكىمىي ــن ش جى
ھەسســىلەپ ئاشــتى.1931 -يىلى3-ئايــدا قۇمۇلنىڭ شــوپۇل يېزىســىدا، 
ــۇر  ــتىرنىڭ ئۇيغ ــاي ئوفېس ــر خىت ــلۇق بى ــىدە تۇرۇش ــرا مۇداپىئەس چېگ
قىزىنــى مەجبــۇرى خوتۇنلۇققــا ئېلىــش ۋەقەســى يــۈز بــەردى، بــۇ ۋەقە 
جامائەتنىــڭ كۈچلــۈك غەزىپىنــى قوزغىــدى. قوزغىاڭچىــار بــۇ ۋەقەنــى 
پىلتــە قىلىــپ قوزغالــدى. شــۇ ھەربىــي ئوفېســتىرنى ۋە ئەســكەرلىرىنى 
ئۆلتــۈرۈپ گازارمىســىغا ئــوت قويــدى. قورال-ياراقلىرىنــى تارتىۋالــدى. 
ــە قوزغىلىڭىدىكــى ئاساســلىق  ــۈر خەلىپ ــدا تۆم ــۆز ۋاقتى ــا ئ ــۇ ۋاقىتت ب
ــك  ــا رەھبەرلى ــاز قوزغىاڭچىارغ ــان خوجىنىي ــرى بولغ ــڭ بى ئادەملەرنى
ــىملىرى  ــۇرىن قىس ــن ش ــەپ، جى ــاۋاقارنى يەكۈنل ــپ، تەجرىبە-س قىلى
ــپ،  ــن ھالقى ــى قۇمۇلدى ــاڭ يالقۇن ــتى. قوزغى ــق تىركەش ــەن قاتتى بىل
تۇرپــان ۋە ھەتتــا دىيارىمىزنىــڭ ھەرقايســى رايونلىرىغــا قــەدەر كېڭەيدى.

ــان  ــپ ئىلگىرىلەۋاتق ــە قازىنى قوزغىاڭچــى قوشــۇن كۈنســېرى غەلب
بولســىمۇ، ئــۇالر دۈشــمەن كۈچىنــى يۇقىــرى مۆلچەرلەپ،جىيۇچەندىكــى 
ــار  ــڭ دەســلەپتە قوزغىاڭچى ــردى. ماجۇڭيى ــى ياردەمگــە چاقى ماجۇڭيىڭن
بىلــەن بىــر ســەپتە تۇرغــان بولســىمۇ، كېيىنكــى كۈنلــەردە ئۆزئالدىغــا 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ــت بولىۋال ــوڭ مىلىتارىس ــپ چ ــەت قىلى ھەرىك
قۇمــۇل قوزغىاڭچىلىــرى، ماجۇڭيىــڭ قوشــۇنى،  ھۆكۈمــەت ئارمىيەســى 
ــن  ــى ئىنتايى ــەكىللەندى. ئۈرۈمچ ــەت ش ــدىغان ۋەزىي ــارا تىركىش ئۆزئ

ــدى. ــا چۈشــۈپ قال ــن ئەھۋالغ قىيى

ــق  ــۇل قاتارلى ــى قۇم ــۇرېن ھۆكۈمىت ــن ش ــىز جى چىرىك،ئىقتىدارس
ــي  ــىدە ھەربى ــڭ زەربىس ــار قوزغىلىڭىنى ــەن دېھقان ــۈز بەرگ ــاردا ي جاي
ــى  ــادىي جەھەتتىك ــدى. ئىقتىس ــۇپ بول ــن مەغل ــە ئارقا-ئارقىدى جەھەتت
بوھــران كۈنســېرى كۈچىيىــپ كەتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن 1933-يىلــى4-
ــكال  ــى رادى ــى تەركىبىدىك ــۇرېن ھۆكۈمىت ــن ش ــى جى ــڭ 12-كۈن ئاينى
ــىيي  ــي سىياس ــدارالر ھەربى ــاش ئەمەل ــۈم ي ــر تۈرك ــى بى ئىدىيەدىك
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ــەت  ــى ھۆكۈم ــۇرىننى قوغلىۋېتىپ،يېڭ ــن ش ــدى. جى ــش قوزغى ئۆزگىرى
تەشــكىللىدى. لىيــۇ ۋىنلــوڭ ۋاقىتلىــق رەئىــس، شــىڭ شىســەي ۋاقىتلىق 

ــدى. ــى بول ــە دۇبەن ــرا مۇداپىئ چېگ
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1933-يىلالردىكى قەشقەر ۋەزىيىتى. 17

ــن  ــاڭ كۆتۈرگەندى ــپ قوزغى ــاپ قىلى ــرى ئىنقى ــۇل دېھقانلى قۇم
كېيىــن، ئۇيغــۇرالر ئۇنىڭغــا ئارقا-ئارقىدىــن ئــاۋاز قوشــتى.  قەشــقەر، 
خوتــەن، كۇچــا، تۇرپــان، ئاقســۇ، چەرچــەن، چاقىلىــق قاتارلىــق ھەممە 

بوســتانلىقاردا ئىنقىــاپ يالقۇنــى كۆتۈرۈلــدى.

1933-يىلــى 2-ئايــدا تۆمــۈر ئېلــى بىلــەن ماشــىمىڭ قاتارلىقــار 
تۇرپــان، قاراشــەھەر، لۈكچــۈن، كــورال، بۈگــۈر، كۇچــا، شــايار، بــاي 
قاتارلىــق جاياردىكــى قوزغىاڭچــى قوشــۇنغا رەھبەرلىــك قىلىپ ئاقســۇغا 

يېتىــپ كەلــدى.

بــۇ چاغــدا قەشــقەر يېڭىشــەھەردە تۇرۇۋاتقــان دىۋىزىيــە كوماندىرى 
جىــن شــۇجى بولــۇپ، جىــن شــۇرىننىڭ ئىنىســى ئىــدى. ئــۇ سىياســىي 
ــۇ  ــدى. ئ ــى ئى ــوق كىش ــرى ي ــە خەۋى ــاردىن قىلچ ــي ئىش ۋە ھەربى
قوزغىاڭچىارنىــڭ ئاقســۇغا يېتىــپ كەلگەنلىكىنــى ئاڭاپ،ئاالقــزادە بولۇپ 
ئاقســۇغا ئەســكەر ئەۋەتتــى. ئويلىمىغــان يەردىــن قاراقــاش، خوتەنلــەردە 
قوزغىــاڭ كۆتۈرۈلــدى. بــۇ ۋەزىيەتكــە بەرداشــلىق بېرەلمىگــەن جىــن 
ــى  ــى ۋال ــي ھوقۇق ــي، مەمۇرى ــقەرنىڭ ھەربى ــدى. قەش ــۇجى ئۆلۈۋال ش
ــم  ــە قېتى ــاۋۋۇ نەچچ ــدى. ماش ــۈپ قال ــا چۈش ــاۋۋۇنىڭ قولىغ ماش
ــم  ــدى، كېيىنكــى قېتى ــۇپ بول ــپ مەغل ــا ئەســكەر ئەۋەتى قوزغىاڭچىارغ
ــۈر ســىلىڭ  ــز قوشــۇنى تۆم ئەۋەتكــەن ئوســمان باشــچىلىقىدىكى قىرغى
ــەن،  ــدى. خوت ــا ئال ــر ھۇجــۇم بىلەن ــەن بىرلىشــىپ قەشــقەرنى بى بىل
ــن  ــەت ئىمى ــا، مۇھەمم ــابىت دامول ــۇ س ــتىكى قوزغىاڭچىارم قاراقاش
ــەن  ــق، يەك ــا، قاغىلى ــپ، گۇم ــە قىلى ــز غەلب ــدە تې ــرا رەھبەرلىكى بۇغ
ــەۋە  ــا ت ــاز ھاجىمغ ــقەردە خوجىنىي ــدى. قەش ــقەرگە كەل ــق قەش ئارقىلى
تۆمــۈر ســىلىڭ گۇرۇھــى، ماجۇڭيىڭغــا تــەۋە ماشــىمىڭ گۇرۇھــى بــار 
ــۈر  ــاڭ تۆم ــتى. ماجەنس ــۇق تاالش ــا ھوق ــۆز ئالدىغ ــۇالر ئ ــدى. ئ ئى
ســىلىڭنى ئۆلتــۈردى، ماجەنســاڭنى ئوســمان ئېلــى يېڭىــپ يېڭىشــەھەرگە 
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قوغلىــدى. ســابىت دامولــام ئىســتىقال جەمئىيىتىنــى قــۇرۇپ مۇســتەقىل 
ــدى. ــۈن ھازىرالن ــۇرۇش ئۈچ ــەت ق ــك جۇمھۇرىي دېموكراتى

1933-يىلــى 11-ئاينىــڭ 12-كۈنــى ســابىت دامولــام ئاقســۇدا 
ــاش  ــۆزى ب ــپ، ئ ــت قىلى ــى پرېزدېن ــاز ھاجىمن ــان خوجىنىي تۇرۇۋاتق
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــايانغان ش ــۇپ س ــتىر( بول ــاش مىنىس ــل )ب ۋەكى
ــقەر  ــت قەش ــدى. پايتەخ ــى جاكارلى ــى قۇرۇلغانلىقىن ــام جۇمھۇرىيىت ئىس

ــدى. ــپ بېكىتىل قىلى

1934 -يىلــى 2-ئاينىــڭ 6-كۈنــى مــا جوڭيىــڭ قىســىملىرىنىڭ 
ــام  ــتان ئىس ــەرقى تۈركىس ــەن ش ــى بىل ــتۇرۇپ كىرىش ــقەرگە باس قەش
جۇمھۇرىيىتــى رەھبەرلىــرى ئــاۋال يېڭىســارغا، ئاندىــن يەكەنگــە 
ــەيگە  ــىڭ شىس ــى ش ــاز ھاج ــى خوجىنىي ــابىت دامولامن ــدۇ. س چېكىنى
تۇتــۇپ بېرىــدۇ، ئــۆزى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ كېپىــل بولۇشــى بىلــەن 
شــىڭ شىســەينىڭ تەكلىپىنــى قوبــۇل قىلىــپ مۇئاۋىــن رەئىــس بولىــدۇ.
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شىڭ شىسەي ۋە گومىنداڭنىڭ بىۋاسىتە . 18
ھۆكۈمرانلىقى

شــىڭ شىســەي 1931-يىلــى قۇمــۇل قوزغىلىڭــى يــۈز بەرگەنــدە، 
ــۇ  ــن ئ ــلىغان. كېيى ــقا باش ــا كىرگۈزۈۋېلىش ــى قولغ ــي ھوقۇقن ھەربى
ــى  ــتۈرۈلۈپ، ئەين ــا ئۆس ــاش قوماندانلىقىغ ــاش« ب ــى تازى »باندىتارن
ــدى.  ــۇپ قالغانى ــرى بول ــارنىڭ بى ــوڭ مىلىتارىس ــەڭ چ ــا ئ ۋاقىتت
ــي،  ــڭ ھەربى ــى ئۇنى ــىي ئۆزگىرىش ــل »12-ئاپرېل«سىياس 1933-يى
مەمۇرىــي چــوڭ ھوقۇقنــى چاڭگىلىغــا كىرگۈزۈۋېلىشــقا پۇرســەت يارىتىــپ 
ــىتىلەر  ــۈك ۋاس ــۇ تۈرل ــىپ ئ ــىغا ئەگىش ــڭ ئۇزىرىش ــەردى. ۋاقىتنى ب
ــا  ــۆزى تەنھ ــى ئ ــي ھوقۇقىن ــي، مەمۇرى ــڭ ھەربى ــەن دىيارىمىزنى بىل
ئىگىلىۋالــدى.1937 -يىلدىــن باشــاپ، ئــۇ قىرغىنچىلىقنــى باشــلىدى. 
1937-يىلى9-ئايدىن11-ئايغىچــە 200مىڭدىــن ئارتــۇق ھەرســاھە 
زاتارنــى قولغــا ئېلىــپ زىيانكەشــلىك قىلــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە ئۆلكىلىك 
ھۆكۈمەتنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى، قوزغىــاڭ رەھبىــرى خوجىنىيــاز ھاجىم، 

ــدى. ــار ئى ــار ب ــار، باي ــار زىيالى ئىلغ

ــىپ،  ــىگە ئەگىش ــڭ ئۆزگىرىش ــارا ۋەزىيەتنى ــى خەلقئ 1942-يىل
شــىڭ شىســەي ئۆزىنىــڭ ئاتالمىــش ئىلغــار سىياســىتىدىن پۈتۈنلــەي ۋاز 
كېچىــپ ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ زىيالىلىرىنــى تۈرمىگــە تاشــاپ 
قاتتىــق قىينىــدى. ئــۇ ئۈزۈل-كېســىل ســوۋېتتىن يــۈز ئــۆرۈپ قارشــى 

مەيدانغــا ئۆتتــى.

1937-يىلىدىــن 1942-يىلىغىچە، شــىڭ شىســەي تۇتــۇپ تۈرمىگە 
تاشــلىغان بايــار، خەلقچىــل ئىلغــار زاتــار، ھەرمىللــەت داھىيلىــرى ۋە 

يــاش زىيالىــار بولــۇپ 120مىــڭ كىشــىدىن ئېشــىپ كەتتــى.

ــى شــىڭ شىســەيگە  ــاڭ جىيشــى ســۇڭ مىيلىڭن ــى جىي 1942-يىل
ئاالھىــدە ئەۋەتتــى. ئــۇزۇن ئۆتمەيــا شــىڭ شىســەي چۇڭچىڭغــا بېرىــپ 
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»خىزمىتىدىــن دوكات بېرىــپ« ئۆزىنــى پۈتۈنلــەي گومىنداڭنىــڭ قوينىغا 
. تتى ئا

ــپ  ــن قايتى ــەي چۇڭچىڭدى ــىڭ شىس ــازدا ش ــى ئەتىي 1943-يىل
كېلىپــا ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنــى قايتىدىــن تەشــكىللەپ، نۇرغــۇن 
ــۇنىڭ  ــتۇرۇۋەتتى. ش ــا ئورۇناش ــەت تارماقلىرىغ ــى ھۆكۈم گومىنداڭچىارن
ــان  ــۇ ئې ــىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىم ــداڭ پىرقىس ــا گومىن ــر ۋاقىتت ــەن بى بىل
ــىتە  ــا بىۋاس ــداڭ دىيارىمىزغ ــارەن گومىن ــۇنىڭدىن ئېتىب ــدى. ش قىل
ــداڭ  ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــقا باشــلىدى. 1944-يىلــى 8-ئايــدا، گومىن
شــىڭ شىســەينى دېھقانچىلىق-ئورمانچىلىــق مىنىســتىرلىقىنىڭ مىنىســتىرى  
قىلىــپ تەيىنلــەپ، ۋۇجۇڭشــىننى ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســلىكىگە 
ــى  ــۇ ۋەزىپىن ــۇرۇن، ب ــتىن ب ــى ئۆتكۈزۈۋېلىش ــۇ ۋەزىپىن ــدى. ئ تەيىنلى
8-ئــۇرۇش رايونىنىــڭ ســىلىڭى جۇشــاۋلياڭ قوشــۇمچە ئۆتــەپ تۇردى. 
ــا  ــڭ ھۆكۈمرانلىقىغ ــەي گومىنداڭنى ــز پۈتۈنل ــەن دىيارىمى ــۇنىڭ بىل ش

ــى. ئۆتت

ــي  ــىتىش ۋە مىللى ــي كەمس ــە مىللى ــز خەلقىگ ــداڭ دىيارىمى گومىن
زۇلــۇم سىياســىتىنى يۈرگــۈزدى. خەلقنىــڭ بارلىــق سىياســىي ھوقۇقىنــى 

ــدى. تارتىۋال

گومىنــداڭ ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ تىكلىنىشــىگە ئەگىشــىپ، ئامېرىكىمــۇ 
دىيارىمىــزدا ئــۆز پائالىيىتىنــى قانــات يايــدۇردى. ئامېرىــكا 1943-يىلــى 

ئۈرۈمچىــدە رەســمىي كونســۇلخانا قــۇردى.

ــىز  ــە چىدىغۇس ــز خەلقىگ ــى دىيارىمى ــڭ ھۆكۈمرانلىق گومىنداڭنى
ــىزلىك ۋە  ــەت، تەڭس ــي زىددىي ــۈردى، مىللى ــى كەلت بااليى-ئاپەتلەرن
ــى  ــىپ كەتتى.1944-يىل ــېرى ئۆتكۈرلىش ــەت كۈنس ــي زىددىي ئىجتىمائى
ــك  ــان دېموكراتى ــپ بارغ ــدە ئېلى ــىز كۆلەم ــڭ مىسلس ــز خەلقىنى دىيارىمى

ــدى. ــى ئى ــاش بولۇش ــڭ  پ ــۇ زىددىيەتلەرنى ــرى مۇش ئىنقىابچىلى
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مىللىي ئىنقىالب ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى. 19

گومىنــداڭ بىۋاســىتە ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان دەۋر ئۇيغــۇر خەلقىنىڭ 
ــڭ  ــك دەۋرلەرنى ــەڭ زۇلمەتلى ــى ئ ــڭ تارىخىدىك ــق خەلقلەرنى ۋە بارلى
بىــرى ئىــدى. گومىنــداڭ ئەكســىيەتچىلىرى مىللىــي زۇلــۇم سىياســىتىنى 
ــڭ  ــدى. گومىنداڭنى ــى تارتىۋال ــق ھوقۇقىن ــڭ بارلى ــۈزۈپ، خەلقنى يۈرگ
زۇلمەتلىــك ھۆكۈمرانلىقىغــا چىدىمىغــان ئۇيغــۇر، قــازاق خەلقــى 1944-
ــى  ــا قوزغىلىڭ ــۈردى. نىلقى ــاڭ كۆت ــق قوزغى ــادا قوراللى ــى نىلق يىل
غەلبــە قىلغاندىــن كېيىــن، 1944-يىلــى 11-ئاينىــڭ 7-كۈنــى غۇلجــا 
ــن  ــدى. ئارىدى ــرول قىل ــەھىرىنى كونت ــا ش ــپ غۇلج ــۇ قوزغىلى خەلقىم
ــاڭ،  ــاال، ئارش ــاس، بۆرت ــال، قورغ ــۈيدۈڭ، چاپچ ــا س ــۇزاق ئۆتمەي ئ

ــدى. ــازات قېلىن ــۇ ئ ــق رايونارم ــۈرە قاتارلى موڭغۇلك
ــى  ــى جاياردىك ــى، ھەرقايس ــڭ 12-كۈن ــى 11-ئاينى 1944 -يىل
قوزغىاڭچــى ئاممېنىــڭ ۋەكىللىــرى غولجىغــا يىغىلىــپ مەجلىــس ئىچىــپ 
»شــەرقى تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتى«نــى قــۇردى. 
ــن  ــا مۇئاۋى ــەگ خوج ــلىككە، ھېكىمب ــۆرە رەئىس ــان ت ــدا ئېلىخ يىغىن
رەئىســلىككە ســاياندى. 1945-يىلــى 4-ئاينىــڭ 8-كۈنــى ۋاقىتلىــق 
ــۇن- ــي قوش ــزم ئىنقىابى ــى مۇنتې ــاق قوزغىاڭچىارن ــەت تارق ھۆكۈم
ــن باشــاپ،گومىنداڭغا  ــە قىلىــپ ئۇيۇشــتۇردى. 5-ئايدى ــي ئارمىي مىللى
قارشــى ئومۇمىــي يۈزلــۈك ھۇجــۇم قوزغىــدى؛ 6 -ئايــدا دۆربىلجىننــى، 
7-ئايــدا تارباغاتاينــى، 9-ئايــدا ئالتاينــى ئالدى.9-ئاينىــڭ 8-كۈنــى 
يەنــە بىــر قوشــۇن شــىخونى ئالغاندىــن كېيىــن غەلىبەســىرى ئىلگىرىلەپ، 
ــان- ــدى. تۇرپ ــتاپ كەل ــقىچە قىس ــپ ماناس ــۈرۈش قىلى ــە ي ئۈرۈمچىگ
ــكەن  ــا چۈش ــدى، جەنۇبق ــات ياي ــى قان ــق ئۇرۇش ــاردا پارتىزانلى پىچان
ــىنى  ــۇ ناھىيەس ــىنى، ئونس ــاي ناھىيەس ــەھىرىنى، ب ــۇ ش ــىم ئاقس قىس

ــدى. ــم مۇھاســىرىگە ئال ئىككــى قېتى

 1945-يىلــى 8-ئايــدا، پامىــر ئېگىزلىكىدىكــى ئۇيغــۇر، تاجىك، 
ــقورغان  ــىرلىنىپ »تاش ــن تەس ــى ئىنقىابىدى ــۇ ئىل ــز خەلقلىرىم قىرغى
ئىنقىابى«نــى قوزغــاپ، تاشــقورغان، يېڭىھىســار، قارغىلىــق ناھىيىلىرىنــى 

ئالــدى.
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1946-يىلــى 7-ئاينىڭ1-كۈنــى شــەرقى تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى 
ــق ســۆھبىتى  ــەرەپ تىنچلى ــداڭ ئىككــى ت ــەن ۋە گومىن ــرى بىل ۋەكىللى
ــۇرۇش  ــدى ۋە ئ ــەت قۇرۇل ــمە ھۆكۈم ــك بىرلەش ــۈزۈپ ئۆلكىلى ئۆتك
ــدى.  ــى« تارقىتىۋېتىل ــتان جۇمھۇرىيىت ــەرقى تۈركىس ــدى. »ش توختىتىل
ــرى  ــا تەشــكىللەندى. شــەرقى تۈركىســتان ۋەكىللى ــە قايت ــي ئارمىي مىللى
ئــۈچ ۋىايــەت ۋەكىللىرىگــە ئايانــدى، مىللىــي ئىنقىــاپ ئــۈچ ۋىايەت 
ــرى  ــڭ رەھبەرلى ــەت« ئىنقىابىنى ــۈچ ۋىاي ــدى. »ئ ــى دېيىل ئىنقىاب
ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىــدا ھوقــۇق تۇتتــى. 
ــوزى ئۆلكــە رەئىســى  1948-يىلىنىــڭ بېشــىدا مەســئۇت ســەبىرى بايق
قىلىــپ تەيىنلەنگەندىــن كېيىــن »ئــۈچ ۋىايــەت ۋەكىللىــرى« بىرلەشــمە 

ــى. ــپ كەتت ــا قايتى ــپ غۇلجىغ ــن چېكىنى ھۆكۈمەتتى

1949-يىلــى 8-ئاينىــڭ 27-كۈنــى ئەخمەتجــان قاســىمى 
قاتارلىــق ئىنقىــاپ رەھبەرلىــرى ســىرلىق ئايرۇپىــان ۋەقەســىدە 
ھاياتىدىــن ئايرىلــدى. ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا ســەيپىدىن ئەزىــزى ۋەكىللىككە 

ــتى.  ــۆھبەتكە قاتناش ــدا س ــپ بېيجىڭ تەيىنلىنى
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قىزىل ھاكىمىيەت ۋە   قارا كۈنلەر. 20

ــزدا  ــڭ دىيارىمى ــى گومىنداڭنى ــڭ 25-كۈن ــى 9-ئاينى 1949-يىل
تۇرۇشــلۇق قوشــۇنلىرىنىڭ قوماندانــى تاۋســىيۆ ھەققىقەتكــە قايتقانلىقىنــى 
جاكارلىــدى. 9-ئاينىــڭ 26-كۈنــى بۇرھــان شــەھىدى باشــچىلىقىدىكى 
ــدى. 1949- ــى جاكارلى ــە قايتقانلىقىن ــۇ ھەقىقەتك ــك ھۆكۈمەتم ئۆلكىلى
يىلــى 10-ئاينىــڭ 1-كۈنــى كومۇنىســتىك خىتــاي ھاكىمىيىتــى 
دىيارىمىــزدا تىكلەنــدى. قىزىــل ھاكىمىيــەت ئۇيغۇرالرنىــڭ بېشــىغا قــارا 

ــدى. ــەندە قىل ــى بەخش ــىز تۈنلەرن ــى ۋە يۇلتۇزس كۈنلەرن

1949-يىلــى 10-ئاينىــڭ 12-كۈنــى خىتــاي ئارمىيەســى 
دىيارىمىزغــا كىــردى. 12 -ئاينىــڭ 9-كۈنــى مىللىــي ئارمىيــە ئۈرۈمچىگە 
كېلىــپ، خىتــاي ئارمىيەســى بىلــەن ئۇچراشــتى. 1950-يىلــى 1-ئاينىڭ 

ــدى. ــپ ئۆزگەرتىل ــي 5-كورپۇســى قىلى ــى مىلل 10-كۈن
جۇڭخــۇا خەلىــق جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغاندىــن كىيىــن، 1955 يىلىدا 
شــەرقىي تۈركىســتان تۇپرىقىنــى »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونــى« 

ئىســمى بىلــەن رەســمىي تــۈردە ئىشــغال قىلــدى.
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ماۋزىدۇڭ ھاكىمىيىتى ۋە مەدەنىيەت زور . 21
ئىنقىالبى

ــر  ــدا بى شــەرقى تۈركىســتان بېســىۋېلىنغاندىن كىيىــن 1953-يىلى
قىتىملىــق نوپــۇس سىتاتىستىكىســى قىلىنــدى. سىتاتىســتىكىغا قارىغانــدا 
ــەنتىنى  ــڭ 75 پىرس ــوم رايونىنى ــۇر ئاپتۇن ــىنجاڭ ئۇيغ ــدا ش ــۇ يىل ب
ــاز  ــقا ئ ــمىنى باش ــان قىس ــار ، قالغ ــەنتىنى  خىتاي ــۇر، 6 پىرس ئۇيغ
ــنىڭ  ــدە نوپۇس ــا كەلگەن ــا، 2000 يىلىغ ــەن بولس ــانلىقار ئىگىلىگ س
45.21 پىرســەنتىنى ئۇيغــۇرالر، 40.57 پىرســەنتىنى خىتايــار ئىگىلىگەن. 
ــقىنى  ــڭ ئاش ــۇ رەقەمنى ــلىغىنىمىزدا ب ــەن قىياس ــەت بىل ــى ۋەزىي بۈگۈنك

ــەررەر.  مۇق
ــەش  ــەكرەپ ئىلگىرل ــوڭ س ــۇرالر چ ــە ئۇيغ  1961-1958 يىلىغىچ
ئىقتىســادى پىانىغــا خىزمــەت قىلدۇرۇلــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى زورلــۇق 
بىلــەن تېرىلغــۇ يەرلەرنــى كوللىكتىپاشــتۇردى. »ســانائەتتە ئەنگىلىيەدىــن 
ئېشــىپ كېتىش« شــۇئارى ئاســتىدا پۈتكــۈل يېــزا قىشــاقاردا ئۇيغۇرالر 
ــق  ــۇرالردا ئاچارچىلى ــدە، ئۇيغ ــتى، نەتىجى ــا قاتناش ــوالت تاۋالش«ق »پ
ــن  ــۇس ئاچارچىلىقتى ــڭ نوپ ــدە 20-30 مى ــاي ناھىيىس ــر ب ــراپ بى يام
ــەش  ــەكرەپ ئىلگىرل ــوڭ س ــدى. چ ــن ئايرىل ــۇللىقتىن ھاياتىدى ۋە يوقس
مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا »چــوڭ ســەكرەپ ئارقىغــا داجىش”ئىــدى. 
ــلىرىنىڭ  ــى مۇتەخەسىىس ــوۋىت ئىتىپاق ــاي س ــەردە خىت ــۇ مەزەگىللل ب
ــۇردى. شــۇندىن  ــادرو ســىناق بازىســى ق ــۇردا ي ــەن لوپن ياردىمــى بىل
كېيىــن 47 قېتىــم ئېلىــپ بېرىلغــان ئاتــۇم بومبــا ســىنىقى ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ــۈردى.  ــى كەلت ســاالمەتلىكىگە پاجىئەلىــك ئاقىۋەتلەرن
1958-يىلدىكــى »ئېچىلىــپ ســايراش« ھەرىكىتىــدە پىكىــر بايــان 
قىلغــان ئۇيغــۇر زىيالىــار ۋە ئەمەلــدارالر خىتاينىــڭ يوقىتىــش نىشــانىغا 
ئايانــدى. ئۇيغــۇر ســەرخىلار بــۇ چاغــدا »يەرلىــك مىللەتچــى، ئوڭچى، 
سوتســىيالىزىمغا قارشــى ئۇنســۇر، ئەكســىل ئىنقىاپچــى« دېگــەن نامــار 
ــرى  ــۇر زىيالىلى ــدە ئۇيغ ــۇ مەزگىل ــتۇرۇلدى. ب ــەتلىك باس ــەن دەھش بىل
ــك  ــڭ بۈگۈنكــى تىرى ــۇ زەربىنى ــدى، ب ــۈك زەربىگــە ئۇچرى ئومۇمىيۈزل
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ــۈم  ــا ھۆك ــى قاماقق ــۇ يىل ــى ش ــت كېرىم ــى مىرزاھى ــاھىتى ھاج ش
قىلىنغــان ئىــدى. بــۇ يازغۇچــى 2017-يىلــى يەنــە بىــر قېتىــم قاماققــا 
ھۆكــۈم قىلىنــدى. شــۇ يىلــاردا ئابدۇرەھىــم ئۆتكــۈر، زۇنــۇن قادىــر، 
ئەخمــەت زىيائــى، ئىبراھىــم مۇتئىــي، ئىبراھىــم تــۇردى، ھاجــى ياقــۇپ 
ئانــات، تۇرســۇناي ھۈســەيىن، مەلىكــە زىيــاۋۇدۇن قاتارلىــق زىيالىــار 
ــتان  ــۇر قازاقىس ــۇق ئۇيغ ــن ئارت ــدى. 67 مىڭدى ــلىككە ئۇچرى زىيانكەش
ــپ  ــۇپ چىقى ــان بول ــە سەرس ــىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگ ــا ئاس ــق ئورت قاتارلى

كېتىشــكە مەجبــۇر بولــدى.
1977-1966 يىللىردىكــى مەدەنىيــەت زور ئىنقىابىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئەدەبىياتــى، مەدەنىيىتــى، ئۆرپ-ئادىتــى ۋە دىنــى يوقۇلــۇش گىردابىغــا 
كەلــدى. مىڭارچــە ئۇيغــۇر يېزىقىدىكــى كىتاپــار كۆيدۈرۈلــدى، ئۇيغــۇر 
ــر  ــدى ۋە ئىغى ــازايى قىلىن ــار س ــەن زىيالىار،باي ــى كۆپلىگ جەمىيىتىدىك
ــى  ــۇر جەمىيىت ــى ئۇيغ ــەت زور ئىنقىاب ــىلىندى. مەدەنىي ــە س ئەمگەكلەرگ
ئۈچــۈن بىــر يوقۇتــۇش ھىســاپلىنىدۇ. چــوڭ ســەكرەپ ئىلگىرلــەش ۋە 
ــا  ــى ئارقىغ ــى تەرەققىياتىن ــڭ تارىخ ــى ئۇيغۇرنى ــەت زور ئىنقىاب مەدەنىي

ســۆرىدى.
ــىۋەتلىرىنىڭ  ــك مۇناس ــە دىپلوماتى ــاي ۋە تۈركىي ــدا خىت 1971 يىلى
ــۈردە  ــمىي ت ــى رەس ــى خىتاين ــە جۇمھۇرىيىت ــەن تۈركىي ــى بىل ئورنتىلىش
ئىتىــراپ قىلــدى. 1976 يىلــى ماۋزىدۇڭنىــڭ ئۆلۈمــى بىلــەن مەدەنىيــەت 
ــرول  ــىياۋپىڭ كونت ــڭ ش ــى دى ــتى ۋە خىتاين ــى ئاياقاش زور ئىنقىاب
قىلدى.دىــڭ شــىياۋپىڭ بىكىنمىچىلىــك سىياســىتىنى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ 
ئىشــىكنى ســىرتقا ئىچىۋىتىــش ۋە ئىســاھات ئىلىــپ بېرىــش سىياســىتىنى 
يولغــا قويــدى. بــۇ يىلــاردا خىتــاي ئامىرىــكا بىلــەن تۇنجــى قىتىــم 
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت ئورناتتــى. بــۇ يىلــاردا يەنــە خىتــاي پۈتــۈن 
دۆلــەت مىقياســىدا بىــر پەرزەنتلىــك بولــۇش سىياســىتى يولغــا قويۇلدى. 

ئۇيغۇرالرغىمــۇ پىانلىــق تۇغۇتنــى رەســمى يولغــا قويۇلــدى.

1985-يىلــى 12-دېكابىــر كۈنــى شــىنجاڭ ئۇنۋېرىســتىتى قاتارلىق 
ھــەر قايســى ئۇنۋېرېســتىتاردا ئوقۇيدىغــان مىڭلىغــان ئوقۇغۇچىارنىــڭ 
نامايىشــى بولــۇپ ئۆتتــى. نامايىشــقا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىچىــك 
شــەھەرلەردىن تارتىــپ ھەتتــا خىتاينىــڭ ئىچكىــرى ئۆلكىلىرىدىكــى چــوڭ 
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ــش  ــقان. نامايى ــاۋاز قوش ــۇ ئ ــان ئوقۇغۇچىارم ــەھەرلەردە ئوقۇيدىغ ش
تەرتىبىنــى ساقاشــتىكى پەم پاراســەت ۋە تەدبىرلــەر نەتىجىســىدە ئۆلۈم-
يېتىــم يــۈز بەرمىگــەن. ئەممــا شــۇ نامايىشــقا قاتناشــقان ئوقۇغۇچىــار 

خىتاينىــڭ نوقتىلىــق كىشــىلەر تىزىملىكىگــە كىرگــۈزۈپ قويۇلغــان.
1988-يىلــى 15-ئىيــۇن كۈنى ئۈرۈمچىدە شــىنجاڭ ئۇنۋېرېســتىتى 
ئوقۇغۇچىلىــرى ئاســاس قىلىنغــان يەنــە بىــر قېتىملىــق نامايىــش بولــۇپ 
ــان  ــن مىڭلىغ ــى مەكتەپلەردى ــى ئال ــقا ئۈرۈمچىدىك ــى. نامايىش ئۆتت

ــدى. ــار ئىشــتىراك قىل ئوقۇغۇچى
ــام  ــىنجاڭ ئىس ــدە ش ــى ئۈرۈمچى ــاي كۈن ــى 19-م 1989-يىل
ــۇپ  ــش بول ــر نامايى ــان بى ــى ئاســاس قىلغ ئىنىســتىتوتى ئوقۇغۇچىلىرىن
ــى  ــلەرنىڭ قېتىلىش ــىم زىيانكەش ــر قىس ــدا بى ــش ئاخىرى ــى. نامايى ئۆتت

ــتۇرۇلغان. ــق باس ــەن ۋە قوراللى ــقا ئۆزگەرگ ــەن ئۇرۇپ-چېقىش بىل
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بارىن ۋەقەسىدىن 7- ئىيۇل ۋەقەسىگىچە. 22

ــەن  ــى تەخمىن ــى نوپۇس ــقەرنىڭ جەنۇبىدىك ــدا قەش 1990- يىلى
20،000 بولغــان، ئاقتــۇ ناھىيىســىنىڭ بارىــن يېزىســىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــان  ــى قىلغ ــىتىگە قارش ــۇت سىياس ــق تۇغ ــڭ پىانلى ــاي ھۆكۈمىتىنى خىت
نامايىشــى قانلىــق باســتۇرۇلدى، نەتىجىــدە قوراللىــق ئىنقىــاپ 
ــدى.  ــن ئايرىل ــىق جانلىرىدى ــۇر ئىسسس ــە ئۇيغ ــدى . مىڭارچ پارتىلى
1991- يىلــى تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ مىنىســتىرى ســۈلەيمان دەمىــرەل 
ــاي  ــۈن تىنىمتاپم ــى ئۈچ ــى ۋە ھۆرلۈك ــتاننىڭ ئازاتلىق ــەرقىي تۈركىس ش
ــتى.  ــەن كۆرۈش ــن بىل ــپ تىكى ــۈپ ئالى ــا يۈس ــان ئىس ــەت قىلغ خىزم
ــلىرىمىزنىڭ  ــتاندىكى قىرىنداش ــەرقىي تۈركىس ــرەل » ش ــۈلەيمان دەمى س
ئاسىمىاتســىيە بولۇشــىغا يــول قويمايمىــز!« دەپ ســۆز قىلدى.تۈركىيــە 
بــاش مىنىســتىرى تۇرغــۇت ئــۆزەل 1992 يىلىــدا ئىســا يۈســۈپ ئالىــپ 
تىگىنــى قارشــى ئالغىنىــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى تــۈرۈك دۆلەتلىرىنىــڭ 
ــەرقىي  ــڭ ش ــق نۆۋىتىنى ــن، ئازاتلى ــن كىيى ــان قىلىنغاندى ــى ئې ئازاتلىق

ــدى.  ــۆز قىل ــدە س ــى ھەققى ــتانغا كىلىدىغانلىق تۈركىس
ــىيە  ــەن ئاسىمىاتس ــا يۈرگۈزگ ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــاي ھۆكۈمىتىنى خىت
ــان  ــە بولغ ــن ۋە مەدەنىيىتىگ ــڭ دى ــىدە، ئۇيغۇرالرنى ــىتى نەتىجىس سىياس
ــى 2-  ــلىدى. 1997- يىل ــقا باش ــە ئېشىش ــىملىرى كۈندىن-كۈنگ بىس
ئاينىــڭ 5- كۈنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى غۇلجــا خەلقــى نامايىش 
ــدى،  ــى ئۆل ــن كىش ــە يىقى ــىدە يۈزگ ــش نەتىجىس ــۈزدى. نامايى ئۆتك
مىڭغــا يىقىــن كىشــى يارالنــدى، 4000 ئەتراپىــدا كىشــى تۇتۇلــدى ۋە 
جازاغــا ھۆكــۈم قىلىنــدى. بــۇ يىلــدا تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ بــاش 
مىنىســتىرى مەســۇت يىلمــاز، تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پۈتــۈن دۆلــەت 
ئورگانلىرىغــا ئىمزالىــق بەلگــە ئەۋەتىــپ، شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن 
مۇناســىۋەتلىك دەرنــەك ۋە ۋەقىپلەرگــە بولغــان ھەرقانــداق پائالىيەتلەرگە 

ــرۇق چۈشــۈردى. ــدە بۇي ــڭ قاتناشماســلىقى ھەققى ــەت مەمۇرلىرىنى دۆل
ــتان ۋە  ــتان، قىرغىزىس ــىيە، قازاقىس ــو، رۇس ــدا جۇڭگ 1996 يىلى
تاجىكىســتان بىرلىكتــە قــۇرۇپ چىققــان شــاڭخەي بەشــلىكى تەشــكىاتى، 
2001- يىلــى ئۆزبىكىســتاننىڭ ئــەزا بولىشــى بىلــەن يېڭىدىــن شــاڭخەي 
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ــتانغا  ــەرقى تۈركىس ــاي ش ــدى. خىت ــكىاتىغا ئۆزگەرتىل ــق تەش ھەمكارلى
ئاالقىــدار »7-نومۇرلــۇق ھۆججەت«نــى ئېــان قىلىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دىنــى ئىتىقــادى ۋە مىللىــي كىملىكىنــى زەربــە نىشــانى قىلىــپ 
بېكىتتــى. يۇقارقــى دۆلەتلــەر خىتــاي بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى باشتۇرۇشــتا 

ــتى. ھەمكارالرش
2008- يىلــى 14- مارتتــا تىبەتتــە خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى 
ــك  ــڭ ئولىمپى ــدى.  2008-بېيجى ــش ئۆتكۈزۈل ــدە نامايى ــەڭ كۆلەم ك
ــل  ــىرتىدىكى تىبەتلەرھەرخى ــەت س ــدا دۆل ــاي قالغان ــە 5 ئ پائالىيىتىگ
ــەت  ــى تىب ــڭ دىققىتىن ــۇغۇللۇنۇپ خەلقئارانى ــەن ش ــەر بىل پائالىيەتل
رايونىــدا بولىۋاتقــان قرغىنچىلىقارغــا تارتىشــقا تىرىشــتى. 2008- يىلــى 
ــى  ــىملىك ئىكك ــان ئىس ــان ۋە ئابدۇراخم ــقەردە قۇربانج ــدا قەش 7- ئاي
يــاش خىتــاي ئەســكەرلىرىگە ھۇجــۇم قىلىــپ خەلقنىــڭ دىنىــي ۋە مىللىــي 
ــا  ــەكىلدە ئوتتۇرىغ ــق ش ــى قوراللى ــى نارازىلىقىن ــارغا قارش باستۇرۇش

ــدى.  قوي
تۈركىيــە  كۈنــى،   -24 ئاينىــڭ   –  6 يىلــى   –  2009  
ــەت  ــۈل باشــچىلىقىدىكى  ھەيئ ــا گ ــى ئابدۇل ــڭ پرېزدېنت جۇمھۇرىيىتىنى
ــۇ ئەســنادا 6-  ــدى. ب ــدى ۋە ئۈرۈمچىگــە كەل ــە بول ــدا زىيارەتت خىتاي
ــى، گۇڭــدوڭ ۋىايىتىنىــڭ شــىياۋگۇەن شــەھرىدىكى  ئاينىــڭ 26- كۈن
بىــر ئويۇنچــۇق زاۋۇتىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــاي ئىشــلەمچىلىرى تايــاق 
ــڭ  ــدى. 7-ئاينى ــى بول ــۈش ۋەقەس ــك ئۆلتۈرۈل ــدا پاجىئەلى توقماقلىرى
5-كۈنــى پاجىئــەدە ئۆلگــەن ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئۈرۈمچىــدە مىڭلەرچــە 
ئۇيغــۇر نامايىــش قىلــدى ۋە ئۆلگــەن ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە رەســمىي بىــر 
ــش  ــۇ نامايى ــا ب ــدى. ئەمم ــەپ قىل ــىنى تەل ــان قىلىنىش ــڭ ئې باياناتنى
ــتۇرۇلدى.  ــق باس ــاش قانلى ــە ئوخش ــۇ ئىلگىركىللىرىگ ــان خەلىقم قىلغ
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ۋەقەدىــن كىيىــن تــور، تــوك قاتارلىــق ئاالقىلىشــىش 
ــى 192  ــىنخۇا ئاگېىنتلىق ــن ش ــن كىيى ــدى. ۋەقەدى ــتىلىرىنى تاقى ۋاس
كىشــىنىڭ ئۆلــۈپ 1080 كىشــىنىڭ يارالنغانلىقىنــى ئېــان قىلــدى. ئەممــا 
ــۆپ  ــا ك ــن خېلى ــانى بۇنىڭدى ــى س ــڭ ھەقىق ــەن ۋە يارالنغانارنى ئۆلگ

ــدى. ئى
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ــرەر . 1 ــز؟ بى ــى ھىــس قىلدىڭى ــن نېمىن ــي باياناردى ــۇ تارىخى ســىز ب
ئىبــرەت، ھىكمــەت، تەربىيــە ياكــى بىــرەر تەجرىبىنــى تاپالىدىڭىزمــۇ؟

ــار دەپ . 2 ــىۋىتى ب ــەن مۇناس ــز بىل ــىزنىڭ ھاياتىڭى ــڭ س ــۇ تارىخنى ب
ــار؟ ــى ب ــداق باغلىنىش ــا قان ــىز؟ بولس قارامس

تارىــخ ھەققىــدە ئويلىنىــش، تارىخنــى چۈشــىنىش ۋە تارىخ يېزىشــنىڭ . 3
قانــداق زۆرۈرىيىتــى بــار دەپ قارايســىز؟ ئەگەر ســىزگە تارىــخ يېزىش 

پۇرســىتى كەلســە ئۇيغــۇر تارىخىنــى قانــداق يېزىــپ چىقاتتىڭىز؟
تارىخنــى مەدەنىيــەت تارىخــى، ھاكىمىيەتچىلىــك ياكــى دۆلەتچىلىــك . 4

تارىخــى، ئىقتىســاد تارىخــى، ســەنئەت تارىخــى، پــەن تارىخــى دەپ 
بۆلۈشــكە توغــرا كەلســە، ســىز ئوقۇغانلىرىڭىزدىــن شــۇ مەزمۇندىكــى 
تارىخنــى تاپالىڭىزمــۇ؟ ســىز يۇقىرىــدا ئۆگەنگــەن ئۇيغــۇر تارىخىنــى 
ئىلىم-پــەن، ســەنئەت، ئەدەبىيــات، ھاكىمىيــەت، ئىقتىســاد، 
ــداق  ــىڭىز قان ــپ چىقس ــە ئايرى ــەر بويىچ ــەن تۈرل ــەت دېگ مەدەنىي

ــن؟ خۇالســىگە كېلىشــىڭىز مۇمكى
ــرەتلەر، . 5 ــەر، نۈس ــەھپىلىرى، پاجىئەل ــم س ــى ئىلى ــۇر تارىخىدىك ئۇيغ

شــانلىق بەتلــەر، نومۇســلۇق قــۇرالر دېگــەن تېمىــدا ماقالە يېزىشــقا 
ئۇيۇشتۇرۇلســا ســىز نېمىلەرنــى يازغــان بوالتتىڭىــز؟

»جاھــان ئــاڭا تارىخىمنــى« دېگــەن تېمىــدا بىــر پارچــە ئۆگىنىــش 6. 
تەســىراتى يېزىــپ كېلىــڭ.

ــان . 7 ــە باي ــر پارچ ــاۋزۇدا بى ــەن م ــخ دېگ ــان تارى ــن ئاڭلىغ دادامدى
ــڭ. ــپ كېلى ــى يېزى ماقالىس

تارىخىــم ۋە مېنىــڭ بۈگۈنــۈم دېگــەن مــاۋزۇدا بىــر پارچــە مۇھاكىمە . 8
ــى يېزىڭ. ماقالىس


