
www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 1 

 

 



www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 2 

 

 شۆز بېظى

بىز تۇغۇهغان ۋە ًاطاۋاتقان بۇ دۇٍيا شاٍائەت دەۋرىنىڭ لرىزىصوىرى ئىچىدە 

ھاهصىراۋاتقان، ئىقتىصادىي بوھران ۋە باطقا شىياشىي، ئىجتىًائىي ۋە تەبىئىي ئاپەتوەر 

ٍەتىجىصىدە ئىنصاٍالرٍىڭ ًاطاش يۇھىتى لۈٍدىٌ لۈٍگە بۇهغىنىۋاتقان بۈگۈٍمى 

ًەرطارىًىزغا بوهغان چوڭقۇر يەشئۇهىيەتوەرٍى ئۆز زىًًىصىگە  لۈٍدە، بىزٍىڭ بىرال

ٍەزەرىيىصىنى ” دۇٍيا ئىقوىًىنىڭ ئىووىظى“ئاهغان يۇھىت شۆًەر ئاهىًوىرىًىز 

ئوتتۇرىغا قوًۇپ، يۇھىتىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆزهىرىنىڭ ئەڭ ًۈلصەك دەرىجىدىمى 

ئارا -ھەر طەًئىوەر ئۆز قارطى تۇرۇش ئىقتىدارهىرى بىوەن لۈرەطوەر ئاقتۇرۇۋاتقان،

رىقابەت بەًگىصىگە توهغان بۇ دۇٍياٍىڭ طەھەر يەدەٍىيىتىنى بىر يەزگىن ئۇٍتۇپ، 

ئۆزىڭىزٍى ئىنصاٍنىڭ قارىصى لۆرۈًٍەًدىغان، بۈگۈٍمى زاياٍىۋى يەئىظەتوەردىٌ 

ًېظىن ًاًالقتا -ًىراق بوهغان شاپ ھاۋاهىق، پاًاٍصىز ئۇپۇقنى شۆًگەن ًاپ

بوۋىوىرىڭىز بىر زاياٍالردا ئات چاپتۇرۇپ ياڭغان چىغىر ًولالرغا -اتاقەدەيوىرىڭىزٍى ئ

غۇر ئۇتۇپ تۇرىدىغان طايالالرغا شىرداش بوهۇپ –تاطالپ، قۇالق تۈۋىڭىزدىٌ غۇر

ياڭصىڭىز ًالى قارىغاًوىق تاغ ئېتەلوىرىدىٌ لېوىۋاتقان لۆك بۆرىوەرٍىڭ ھۇۋهىغان 

غان ئاق باش چوقىالرغا ئاۋازىنى ئىظىتمەچ، لۆك تەڭرىنى شۆًۈپ تۇر

ئەجدادهىرىڭىزٍىڭ ًاراتقان ئاهەيظۇيۇل تۆھپىوىرى بىوەن پەخىرهىنىپ، غۇرۇر 

تۇًغۇشى بىوەن ٍەزىرىڭىزٍى چەلصىز لەتمەن ًاًالقالرغا تاطوىصىڭىز، لېچىوىرى 

ًۇهتۇزالر ئۆزهىرىنىڭ ٍۇرهىرىنى شېخىيوىق بىوەن تۆلىدىغان بۇ زېًىندا تۇرۇپ، 

وۋىًىز ئوغۇزخان ئىوتىجا قىوغان لۆك ئاشًاٍدىمى لۆك تەڭرىگە ًۇهتۇز شاٍىغاچ ب

بېظىڭىزٍى تىك لۆتۈرۈپ باقصىڭىز ۋە ًالى بۈگۈٍمى يوڭغۇل ًاًالقوىرىنىڭ 

ٍىڭ زېًىنىغا ئاًالٍغان شىبىرىيە ئورياٍوىقوىرىنىڭ ( رۇس ًەر)طىًاهىدىمى رۇشىيە 

-باي)ن باًقال لۆهىنىڭ بوۋىوىرىًىز بېوىق تۇتۇپ ًېگە-جەٍۇبىي گىرۋىمىدىمى ئاتا

ٍىڭ تىنچ ۋە تەيمىنوىمتە شىزگە يېھرى بىوەن باققان ًۈزىگە شىنچىالپ ( لۆل-قال

قارىصىڭىز، شىز ًەٍە ئېتىڭىزٍى چاپتۇرۇپ جەٍۇبقا قاراپ ًورغىالپ، ئورخۇن دەرًاشى 

بوًوىرىغا لېوىپ ئوچۇيالپ ًۈرىمىڭىز قاٍغىچە ئۆتۇلەن تاغوىرىدىٌ لەهگەن تاغ 

      ئىچصىڭىز، ئۆزىڭىزٍى قەًەردە دەپ بىوىصىز ۋە قاٍداق ھېصالردا بوهىصىز؟شۇهىرىنى 
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ياٍا بۇ يۇقەددەس تۇپراق ئەجدادهىرىًىزٍىڭ لېوىپ چىقىض تارىخىي بۇهىقى بوهۇپ، 

ئىنصاٍىيەت يەدەٍىيىتىگە زور تۆھپىوەرٍى قوطقان ۋە ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنى قۇرۇپ 

بۇ !  ەن بۈگۈٍمى يوڭغۇهىيىدىمى ئورخۇن ۋادىصىدۇرًىوالردىٌ ئارتۇق ھۆلۈم شۈرگ 100

تۇپراق طۇ ۋەجىدىٌ ئۆزىنىڭ ئاالھىدە تارىخىي قىًًەتوىرى بىوەن يوڭغۇهىيە 

ًىوى بىرهەطمەن دۆهەتوەر -2004دۆهىتىنىڭ ئىوتىًاشى قىوىظى ٍەتىجىصىدە 

ىمى تەطمىالتى پەن يەدەٍىيەت يەھمىًىصى تەرىپىدىٌ ئورخۇن دەرًا ۋادىصى ئەتراپىد

”ئورخۇن ۋادىصى يەدەٍىيەت ئىزٍاهىرى“گېمتار تۇپراق  967، 121
1

ٍايىدا خەهقئاراهىق    

-ياٍا بۇ تۇتىيا زېًىندا ئورال. قوغدىوىدىغان تارىخىي جاًالر تىزىًوىمىگە لىرگۈزۈهگەن

                        .ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيى بوهۇپ ئۆتتى-3ئاهتاي تىووىق قەهەيمەطوەرٍىڭ 

                       

 ئۆزىًىز ھەققىدە قىصقىچە باًان

ئىيۇهدىٌ -2ًىوى -2011ئاهتاي تىووىق قەهەيمەطوەرٍىڭ قۇرۇهتىيى -بۇ ٍۆۋەتوىك ئورال

ًېزىقىنىڭ -ئاهتاي تىووىق يىووەتوەرٍىڭ تىن-ئىيۇهغىچە ھەيًە تۈرلىي ۋە ئورال -8

شوىًىزگە قاًتىض، ئە“تۇغۇهۇش بۆطۈلى بوهغان جاي يوڭغۇهىيە ًاًالقوىرىدا 

تۇًغۇهىرى بىوەن بىر ھەپتە داۋام ” تارىخىنى ًاد ئېتىض ۋە لەهگۈشىگە ٍەزەر شېوىض

.                                                                                                قىودى  
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ئەبىدىوەرٍى، -دۇرغان تاشبوۋىوىرىًىز قەبرىگاھوىرىنى، قال-بىز بۇ پۇرشەتوەر بىوەن ئاتا

بۈگۈٍگىچە ئىزٍاشى شاقالٍغان طەھەر خارابىوىرىنى تاۋاپ قىوىظقا طەرەپ، غۇرۇر ۋە 

ئاهتاي -ٍۆۋەتوىك ئورال -3“ئاۋۋال بۇ قېتىًقى . ئىپتىخارهىق بىوەن يۇًەشصەر بوهدۇق

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ ” قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

ى ۋە شاھىپخاٍوىغىدا ئۆتمۈزۈهگەٍوىمى ئۈچۈن بۇ ھەقتە تەپصىوىي تەطەببۇشمارهىق

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى -يەهۇياتالر باًان قىوىظتىٌ ئىوگىرى ئوقۇريەٍوەر بىوەن ئورال

ٍىڭ قۇرۇهۇطى ۋە خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ ” بىرهىمى قۇرۇهتىيى

هىرىنى قىصقىچە توٍۇطتۇرۇپ ئۆتمەٍمى ًىوالردىٌ بۇًان ئېوىپ بارغان خىزيەت

.                                                                                                       ئۆتًەلچىًەن  

بەهمىى شىز خەۋەردار بوهۇطىڭىز يۇيمىٌ، ئۇًغۇرٍىڭ شۆًۈيوۈك پەرزەٍتى، 

يەرھۇم لۈرەش لۈشەن خەهقىًىزٍىڭ قەهبىدە يەڭگۈ ئۆهًەس لۈرەش جەڭچىصى 

ئەپەٍدى ھاًاتىنىڭ ئاخىرقى بىر قاٍچە ًىووىرىدا شەپدىظى قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى 

ئۆلتەبىر -18ًىوى -2006بىوەن بىرهىمتە ًىوالپ شىڭدۈرگەن يېھنەتوىرى بەدىوىگە 

تەطمىن قىوىنغان ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزى رەشًىي طەلىودە خەهقئارا 

قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرى  145ىنىڭ تەرلىبىدە دۇٍيادىمى قەهەيمەطوەر جەيئىيىت

-قاتارىدىٌ طەرەپ بىوەن ئورۇن ئاهغاٍدىٌ باطالپ، بۇ يەرلەز ئۇًغۇر ًازارهىرىنىڭ ھەق

ھوقۇقىنى قوغداش، ئۇًغۇر ئەدەبىياتىنى دۇٍياغا توٍۇطتۇرۇش، ئۇًغۇرالرٍىڭ ًېزىض ۋە 

ەرلەز قىوغان ھاهدا بىر تۈرهۈك پىمىر ئەرلىنوىمىنى ئىوگىرى شۈرۈش شاھەهىرىنى م

.                    خىزيەتوەرٍى ئۆزٍىڭ ٍىظاٍى قىوىپ ئالتىپ پائاهىيەتوەر ئېوىپ باردى     

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزى خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىگە رەشًىي ئەزاهىققا 

بېرىض ئۈچۈن قوبۇل قىوىنغاٍدىٌ لېيىٌ، ئۆزىنىڭ خىزيەتوىرىنى ئۈٍۈيوۈك ئېوىپ 

يىووىي،  ئىرقىي ۋە يەدەٍىيەتوەردە ئورتاقداش بوهغان قېرىنداش يىووەتوەر بىوەن 

ئىض بىرهىمى ئېوىپ بېرىض ًەٍى ئوتتۇرا ئاشىيا راًوٍوىرىنى يەرلەز قىوغان ھاهدا 

ئاهتاي تىووىرى ئائىوىصىنى ئاشاس قىوىض ئارقىوىق ئۇًغۇرٍىڭ پىمىر -ئورال

ًىگە بوهغان تەطناهىق شاداشىنى بۇ راًوٍالردا تەقدىرداش ئەرلىنوىمى ۋە دېًولراتى

يىووەتوەر بىوەن تەڭ ًاڭرىتىض يەقصىتىدە ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرى يەرلىزىنىڭ 

ًىوى ئىصتاٍبۇهدا خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىگە -2009تەطەببۇشمارهىقى بىوەن 
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تاتارىصتان، ئەزەربەًجان، ئەزا بوهغان فىنالٍدىيە، ئېصتوٍىيە، تۈرلىيە، ۋېنگىرىيە، 

، قازاق قەهەم (بىظمەك قەهەيمەطوەر يەرلىزى)ئوتتۇرا ئاشىيا قەهەيمەطوەر يەرلىزى 

 12يەرلىزى، ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزى، يوڭغۇهىيە، لورېيە، ًاپوٍىيە  قاتارهىق 

-ئورال“قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىنىڭ بىر ئارىغا توپوىنىپ باش قوطۇطى ئاشاشىدا 

-2قۇرۇهغان ئىدى ۋە بۇ قۇرۇهتاي ئۆزٍىڭ ”  تاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيىئال

ًىوى قىرغىزىصتاٍنىڭ ئىصصىق لۆهدە -2010ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيىنى 

.                                                                                       يۇۋەپپەقىيەتوىك ئاچقان  

 -تىى ئۇالٍباتوردا ئېچىوغان ًىغىٌ ئاهدىنقى ٍۆۋەتوىك ًىغىننىڭ داۋايى دېًەك بۇ قې

خەهقئارا . دۇر” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ٍۆۋەتوىك ئورال -3“

قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزى بارهىق ئەزاهىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان ھاهدا ئۆزهىرىنىڭ 

خىزيەتوىرىنى ًىوالردىٌ بۇًان ٍەتىجىوىك پىدالارهىقى ۋە توغرا رەھبەرهىمىدە،  

ئاقتۇرۇپ لېوىظى بىوەن خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ تاريىقىدىمى 

الًاقەتوىك ۋە لۈچوۈك بىر قەهەيمەطوەر يەرلىزىگە ئاًالٍدى ۋە تەبىئىيمى بۇ 

 طەرەپوىك تۆھپە ئەهۋەتتە بىرىنچىدىٌ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ خىزيەتوىرىنى

ئۆز ئىًماٍىيەتوىرىنىڭ بارىچە قولالپ لېوىۋاتقان بارهىق ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرى 

ئەزاهىرىغا، ئىممىنچىدىٌ ئىجرائىيە لويىتېتى رەھبەرهىرىگە ئاٍدىٌ لېيىٌ بوهصا 

تاهًاس پىدالارى قەًصەر ئۆزھۇن -ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ رەئىصى، ھارياس

                                                                !           ئەپەٍدىگە يەٍصۇپتۇر

ئاهتاي -ئورال“خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ راًوٍوۇق بىرهىمى بوهغان 

ٍىڭ قۇرۇهۇطىدا ئاالھىدە رول ئاهغان خەهقئارا ” قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

قەهەيمەطوەر يەرلىزى ًېقىنقى قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ تاريىقىدىمى ئۇًغۇر 

ًىوالردىٌ بۇًان ٍاھاًىتى ئەھًىيەتوىك پائاهىيەتوەر ئېوىپ بېرىپ، خەهقىًىزٍىڭ 

ٍۆۋەتتە ئېوىپ بېرىۋاتقان يۇجادىوىصىگە ئۆز ٍېصىۋىنى ئالتىپوىق بىوەن قوطۇپ 

-24فېۋراهدىٌ -20بۇ شۆزىًىزٍىڭ پەقەت بىرال دەهىوى شۈپىتىدە بۇ ًىن . لەهًەلتە

هغىچە ۋېنگرىيىنىڭ پاًتەختى بۇداپېظت طەھىرىدە بۈگۈٍمى يوڭغۇل ًاًالقوىرىدا فېۋرا

بىزدىٌ ئاًرىوغان تارىخىي قېرىندىظىًىز ۋېنگىرىيە ھوٍوىرىنىڭ شاھىپخاٍوىغىدا 

ٍىڭ ” ٍۆۋەتوىك ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزى-2“داغدۇغىوىق بوهۇپ ئوتمەن 
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ئۈزۈهًەس “ىٌ توغرىصىدا ًېزىوغان بۇ يۇٍاشىۋەت بىوەن يەزلۇر ًىغ. )ًىغىنىدۇر

”تارىخىي رىظتە
2

ٍايوىق ئەدەبىي خاتىرە ۋە يەخصۇس شىٌ فىوىًىنى  لەڭ    

(.                                                        ئوقۇريەٍوەرٍىڭ ھۇزۇرىغا شۇٍغان ئىدىى  

 

 بۇ قۇرۇهتاي ئۇالٍباتوردا باطالٍدى

ئەشىرىدە تارىختىمى چىڭگىزخاٍنىڭ دۆهىتىدە، تېخىًۇ -21 ياٍا بىز بۈگۈن بۇ زېًىندا،

ئېنىقراق ئېيتصاق، تارىخ بەتوىرىنى بىرقاٍچە ئەشىرهەر ئىوگىرى شۈرشەك، 

ئورخۇن  -ئەجدادهىرىًىز تارىختا قۇرغان شەهتەٍەتوىك ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى تەۋەشىدە

ش بىوەن بوًوىرىدىمى تۈرك قەبىوىوىرى ًاطىغان تۇپراقالرٍى تاۋاپ قىوى

ئىيۇل -2ًىوى -2011بىرهەطتۈرۈهۈپ ئېوىپ بېرىوىض ٍىظان قىوىنغان بۇ ًىغىٌ 

خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزى ۋە يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك يەدەٍىيەت 

ئالادېًىيىصىنىڭ شاھىپخاٍوىغىدا يوڭغۇهىيىنىڭ پاًتەختى ئۇالٍباتوردا رەشًىي 

ىنىڭ ًىغىٌ زاهىدا توهۇق يۇۋەپپەقىيەتوەر ول يېھًاٍخاٍىسٍگئىيۇل باًا-7باطوىنىپ 

                                                                                                   .بىوەن ئاًاغالطتى

ًغا ًاۋروئاشىياٍىڭ ئەڭ طەرقىدىمى ئارال دۆهەت ًاپوٍىيىدىٌ بۇ ٍۆۋەتوىك قۇرۇهت

ال دۆهەت ئەٍگىوىيەگىچە، ئېصتوٍىيە، ۋېنگىرىيە، تارتىپ ئەڭ غەربىيدىمى ئار

تۈرلىيە، قازاقىصتان، قىرغىزىصتان، لورىيەهەردىٌ، ًاۋروئاشىياٍىڭ شىرتىدىٌ 

ئايېرىما ۋە ئاۋشتراهىيىوەردىٌ لەهگەن ًازارالر، طائىرالر، ژۇرٍاهىصتالر، تارىخچىالر، 

يوڭغۇهىيىوىك ًىغىٌ  ئارخېئوهوگالر، شەٍئەتمارالر ۋە قەهەيمەطوەر دوشتوىرى ھەم

ًىغىٌ ئۇًغۇر، . ٍاطتىلە ًېقىٌ ئادەم قات 50ئىظتىرالچىوىرى بوهۇپ جەيئىي 

.                                                        ۋە يوڭغۇل تىووىرىدا ئېوىپ بېرىودى زٍگوىېئ   

دە  5ەت ئىيۇن ئۇالٍباتور ۋاقتى شائ -2ًىوى  -2011ًىغىننىڭ ئېچىوىض يۇراشىًى 

شاٍائەت شارىيىنىڭ ًىغىٌ زاهىدا ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر -يوڭغۇل دۆهەتوىك شودا

يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى ًىغىننىڭ ئېچىوىض ٍۇتۇقنى شۆزهىظى 

  .بىوەن قىزغىٌ لەًپىياتالر ئىچىدە باطالٍدى
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ئاهتاي تىووىق -قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى شۆز قىوىپ، ًىراق ًولالرٍى بېصىپ ئورال

يىووەتوەر ئۈچۈن ٍاھاًىتىًۇ ئەھًىيەتوىك بوهغان يوڭغۇهىيىگە لېوىپ ًىغىنغا 

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى -ئورال“ئۇ ئاۋۋال . قاتناطقان بارهىق ًىغىٌ ئەھوىنى تەبرىموىدى

ٍىڭ ًىغىنغا قاتناطقان ۋەلىووىرىنى توٍۇطتۇرۇپ ئۆتمەٍدىٌ ” بىرهىمى قۇرۇهتىيى

” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى–ئورال“ۋا قىوىپ لېيىٌ شۆزىنى دا

ئاهتاي -ٍۆۋەتوىك ئورال-3“بۇ ئېچىوىۋاتقان ًىغىٌ  ھەققىدە قىصقىچە يەهۇيات بېرىپ،

ًىوى قىرغىزىصتاٍنىڭ ئىصصىق لۆهدە -2010” قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

ٍىڭ داۋايى ” ى قۇرۇهتىيىئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىك-ٍۆۋەتوىك ئورال-2“ئېچىوغان 

ئىمەٍوىمىنى، بۇ قېتىًقى قۇرۇهتاًدا ئاشاشوىق خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

تىن “خىزيەت دائىرىصىنىڭ بىرى بوهغان  5جەيئىيىتىنىڭ ئىض ئېوىپ  بارىدىغان 

ئاهتاي تىووىق راًوٍالردا -لاتېگورىيىصى ئىچىدە ئورال” ۋە تەرجىًە ھوقۇقى

ىًە يەشىوىوىرىنىڭ يۇھالىًە قىوىنىدىغاٍوىقى چۈٍمى شاقوىنىۋاتقان تىن ۋە تەرج

ئاهتاي تىووىق يىووەتوەرٍىڭ تىووىرى يوڭغۇهىيىنىڭ ًاًالقوىرىدا ئۆز -ئورال

تەرەققىياتىنى باطالپ ًاۋروئاشىياٍى ئۆز ئىچىگە ئاهغان لەڭ جۇغراپىيىوىك راًوٍالرغا 

قىصقىالطتۇرۇپ، تارقاهغاٍوىقى ۋە بۇ راًوٍدىمى خەهقوەرٍىڭ تىن شىصتېًىصى 
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دەپ ” ئاهتاي تىووىق يىووەتوەر-ئورال“ًاطىغان راًون ئاالھىدىوىمىگە ئاشاشەن 

 100ئاتىوىپ لېوىۋاتقاٍوىقىنى ئەيًا راًوٍدىمى يىووەتوەرٍىڭ لۆپىنچىصىنىڭ 

ٍەچچە ًىن داۋام قىوغان رۇشىيە ۋە شوۋېت يۇشتەيوىمىصىنىڭ ئىظغاهىيىتى 

ًېزىقىدا ًېزىض ۋە ٍەطر قىودۇرۇش -تىن شەۋەبىدىٌ ئاشاشەن دېگەٍدەك ئۆز

ئىًماٍىيەتوىرىنىڭ ًوقىوىض گىردابىدا تۇرۇۋاتقاٍوىقىنى، بۇ راًوٍدىمى خەهقوەر ئۆز 

يۇشتەقىن دۆهىتىگە ئېرىظمەٍدىٌ لېيىنًۇ طۇ تارىخىي شەۋەبوەر تۈپەًوىدىٌ تىن ۋە 

قاتارهىق بىر تەرجىًە ئىظوىرىدا ٍاھاًىتى زور يەشىوىوەرگە دۇچار بوهۇۋاتقاٍوىقى 

                               .                                              تۈرهۈك ئەھۋالالرٍى چۈطەٍدۈردى

قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى شۆزىنى داۋام 

ٍۆۋەتوىك -3“قىوىپ بۇ ئېچىوىۋاتقان 

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى -ئورال

داۋايىدا راًوٍدىمى ” قۇرۇهتىيى

هەيمەطوەر يەرلەزهىرى ئارىصىدا قە

قاٍداق قىوغاٍدا بىرهىمتە تېخىًۇ 

ئۈٍۈيوۈك ئىض بىرهىمى ئېوىپ 

بېرىظىنىڭ ئىًماٍىيەتوىرىنى 

ًاراتقىوى بوهىدىغاٍوىقى تېًا 

قىوىنىپ ئاشاشوىق يۇزالىرە قىوىنىدىغاٍوىقى ۋە طۇٍىڭدەك راًوٍدا تىن ۋە تەرجىًە 

ۋە بۇ ئارقىوىق ًازغۇچىالرٍىڭ ئەشەرهىرىنى خىزيەتوىرىنىڭ دائىرىصىنى لېڭەًتىض 

ئىنگوىز تىوى قاتارهىق باطقا دۇٍيا تىووىرىغا تەرجىًە قىوىپ دۇٍيا شەھنىصىگە 

ئاهتاي راًوٍنىڭ ئەدەبىيات، تارىخ، پەهصەپە، تىن -ئېوىپ چىقىض ئارىوىق ئورال

ڭ بىر يەشىوىوىرىنى ًورۇپ بېرىض ٍۆۋەتتە ئېوىپ بېرىوىدىغان يۇھىى خىزيەتوەرٍى

ئىمەٍوىمىنى، ئەگەردە بۇ خىزيەتوەر ٍەتىجىوىك ئىظوەٍصە راًوٍدا لويًۇٍىصت 

دەۋرهىرىدىٌ قاهدۇق يىراس بوهۇپ شاقوىنىپ لېوىۋاتقان ئەرلىٌ ًىغىوىض ۋە پىمرى 

ئەرلىنوىمىنىڭ چەلوىنىظى، ئىنصان ھەقوىرى يەشىوىوىرى قاتارهىق ٍېگىزهىك 

هىپ بېرىۋاتقان خىزيەتوەرٍىڭ ئىجابىي روليەشىوىوەرٍىڭ ھەل قىوىنىظىدىًۇ بۇ ئې  

.                                                                       ئوًناًدىغاٍوىقىنى لۆرشىتىپ ئۆتتى
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خىردا بۇ قېتىًقى ًىغىنغا ئاالھىدە ۋاقتىنى ئاجرىتىپ، ًىراق ًولالرٍى ئۇ شۆزىنىڭ ئا

بېصىپ لەهگەن ۋە بۇ ًىغىننىڭ ئېچىوىظىنى قولالپ قۇۋەتوىگەن خەهقئارا 

قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ باش لاتىپى ھورى تالەالى ئەپەٍدىگە، ًىغىننىڭ 

دەٍىيەت ئالادېًىيىصى ئېچىوىظىغا ئاالھىدە لۈچ چىقارغان يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك يە

ۋە ئۇٍىڭ يەشئۇهى توٍۇهغان طائىر، ئۇًغۇر قەهەم لەطوەر يەرلىزىنىڭ لۆرشىتىظى 

ٍىڭ ٍايزاتى، ئۇًغۇر ” ٍوبېن ئەدەبىيات يۇلاپاتى“ًىووىق -2010بىوەن قوبۇل قىوىنغان 

   . ئووًو ئەپەٍدىگە يىننەدارهىغىنى بىودۈردى-قەدىًمى ًېزىقى خەتتاتى دولتور گ يەٍد

                                                                                                          

ٍۆۋەت بىوەن شوز ٍۆۋىتىنى ئاهغان يوڭغۇل 

ئووًو ئەپەٍدى-طائىرى گ يەٍد
3

ئۆزىنىڭ  

ًىغىنغا ئاتىغان تەبرىمىنى باًان قىوىپ، بۇ 

 قېتىًقى قۇرۇهتاًنىڭ يوڭغۇهىيىدە

ئېچىوىظىنىڭ ئەھًىيىتى ئۈشتىدە 

توختىوىپ، بۇ پەقەت بىر قېتىًوىق 

يۇھالىًە ًىغىنىال بوهۇپ -ئىوًىي

قاهًاشتىٌ بەهمى يوڭغۇهىيىدە شاقالٍغان 

تارىخىي ئىزالر ئارقىوىق ئۇًغۇر قاتارهىق 

ئاهتاي تىووىرى -بارهىق ئورال

ئائىوىصىدىمى خەهقوەرٍىڭ ئۆتمەن 

ا چۈطەٍچىنى ئار-تارىخىنى ئۆگىنىض، ئۆز

ئىوگىرى شۈرۈش ۋە بۇ تارىخنى لەهگۈشى ئۈچۈن قاٍداق شاقالپ قېوىض قاتارهىق 

يەشىوىوەر يۇزالىرە قىوىنىدىغان بىر ئەھًىيىتى زور ًىغىٌ بوهۇپ قاهىدىغاٍوىقىنى، 

يوڭغۇهىيىنىڭ ًېڭىدىٌ ًاش دېًولراتىك دۆهەت شۈپىتىدە تەرەققىي 

يوڭغۇهىيىدە لان باًوىقوىرىنىڭ   لى دەۋرىدەقىوىۋاتقاٍوىقىنى ئەيًا بازار ئىگىوى

ئېچىظى شەۋەبىدىٌ تارىخىي ئىزالرٍىڭ بۇزغۇٍچىوىققا ئۇچراپ، يوڭغۇهىيىنىڭ 

يوڭغۇل ًاًالق يەدەٍىيىتىنى لەهگۈشى ئەۋالدالرغا شاقالپ قېوىض خەۋپىگە 

ىپ ئۇچراۋاتقاٍوىقىنى لۆرشىتىپ ئۆتصە، ئۇ ًەٍە ئاٍا تىن توغرىصىدا پىمىر باًان قىن

:                                                                                                        يۇٍداق دەًدۇ  
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. بۇ ئەشىرٍىڭ لىرىظنىڭ ئاهدى لەًنىدە دۇٍيادا ٍۇرغۇٍوىغان تىوالر ًوقىوىپ لەتتى"

. طۇ يىووەت خەهقىًۇ طۇٍچە ئاجىزهىظىدۇ بىر يىووەتنىڭ تىوى قاٍچە ئاجىزالطصا

بىر ًازغۇچى ئۆز ئاٍا تىوىنى قوغداش يەجبۇرىيىتىنى ئۆز ئۈشتىگە ئېوىظى -طۇڭا ھەر

ئووًو ئەپەٍدى  شۆزٍىڭ ئاخىردا -يەٍد  ”!ۋە بۇٍىڭ ئۈچۈن لۈرەش قىوىظى لېرەك

ئۇًغۇر خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ باش لاتىپى ھورى تالەالى ئەپەٍدىگە، 

قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ قەًصەر ئۆزھۇن ۋە ئوتتۇرا ئاشىيا قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ 

رەئىصى داهًىرە تىوەپبەرگەٍوۋاالرغا بۇ ًىغىننىڭ ئېچىوىظىدا لۆرشەتمەن 

.                             خىزيەتوىرى ئۈچۈن يىننەدارهىغىنى بىودۈرۈپ شۆزىنى تايايالًدۇ  

ە تەلوىپ قىوىنغان، بۇ ئارقىدىٌ شۆزگ

قۇرۇهتاًغا ئاالھىدە تەلوىپ بىوەن 

لۆزەتمۈچى شۈپىتىدە قاتناطقان خەهقئارا 

قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ باش لاتىپى 

ۋە شابىق ًاپوٍىيە قەهەيمەطوەر 

جەيئىيىتىنىڭ رەئىصى ھورى تالەالى 

ئەپەٍدى قۇرۇهتاًنى تەبرىموەًدۇ ۋە ئۆزىنىڭ 

ئېچىوىظىغا، بۇ ًىغىننىڭ ٍەتىجىوىك 

لۆزهىگەن يەقصەتوىرىنىڭ ئەيەهگە 

ئېظىظىغا قارتا ًاخظى تىوەلوىرىنى باًان 

                                : قىوىپ يۇٍداق دەًدۇ

                                                                 

                    

ى، ًازغۇچىالر، طائىرالر، ئاۋۋال شىوەرٍىڭ يۆھتەرەم يوڭغۇهىيىوىك ئىوىى ئەھوىوىر"

بۇ قېتىًقى ًىغىننى ئورۇٍالطتۇرغاٍوىغىڭالر ئۈچۈن شىوەرگە يىننەتدارهىقىًنى 

بەهمىى خەۋىرىڭالر بوهۇطى يۇيمىٌ، بۇ ًىن خەهقئارا قەهەيمەطوەر . بىودۇريەن

                                .                               ًىن بوهىدۇ 91جەيئىيىتى قورۇهغاٍوىقىغا 

بۇ جەيئىيەت ئۆزٍىڭ باش قەهىبنايىصى بوهغان شۆزهەش ۋە ًېزىض ئەرلىنوىمىنى 

-1پۈتۈن دۇٍيا يىقياشىدا لاپاهەتمە ئىگە قىوىظنى ئىوگىرى شۈرۈش پرىنصىپى بىوەن 
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قېتىًوىق دۇٍيا ئۇرۇطوىرىدىًۇ ئۆزٍى شاقالپ -2قېتىًوىق  دۇٍيا ئۇرۇطى ۋە 

ئەهۋەتتە بىز خەهقئارا . ى ۋە ئۆهۈلصىز تەرەققىي قىوىپ بۈگۈٍمى لۈٍگە لەهدىقاالهىد

.                                                          قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىدىٌ پەخىرهىنىًىز   

بىز ئۆزىًىزٍىڭ بۇ ئۇزۇن ًولوۇق يۇشاپىًىزدە خۇددى بىر ئادەينىڭ ھاًات يەٍزىوىگە 

ۇ شەپىرىًىزدە تۆھپىوەرٍى ًاراتتۇق ۋە خاتاهىقالرٍىًۇ ئۆتمۈزدۇق ئەيًا بىز ئوخظاش ب

شاۋاقالرٍى ًەلۈٍوىگەن ئاشاشتا ئاهغا قاراپ ئىوگىرىوىدۇق ۋە -تەجرىبە

يەن بۇ ًەردە ًەٍە ًاپوٍىيە قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىگە ۋالاهىتەن . ئىوگىرىوەۋاتىًىز

ئەزاشى بار  2000ًە قەهەيمەطوەر جەيئىيىتى ھازىر ًاپوٍى -ئازراق شۆز قىصتۇرۇپ ئۆتەي

بىر قەهەيمەطوەر جەيئىيىتى بوهۇطتەك بىر ئۆتمەهدىٌ ئۆتتى ئەيًا شىوەرگە طۇٍى 

ئاطقان ًاطاٍغان  70ئېيتىظىى لېرەلمى بۇ ئەزاالرٍىڭ ھەيًىصى دېگۈدەك ًېظى 

ئارا ًىونىڭ يابەًنىدە خەهق 10ئۆتمەٍمى . ًازغۇچى ۋە باطقا ئىوىى ئادەيوىرىدۇر

قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ رەھبەرهىك قاتوىًىدا زور ئۆزگىرىظوەر ئېوىپ بېرىودى 

قەًصەرگە ئوخظاش ًاش، تاالٍتوىق ئالتىپوىرىًىز شەپىًىزگە قوطۇهۇپ بىزٍىڭ 

لۈچىًىزگە لۈچ قوطتى ۋە بىزٍىڭ رەھبەرهىك قاتوىًىًىزدىمىوەرٍىڭ ًېظى 

لۈٍوۈك شاًاھەتمە بېرىظنىڭ  5ىرىغا بىز بۈگۈن يوڭغۇهىيىنىڭ ًاًالقن. ًاطارتتى

-تەًيارهىقىدا تۇرۇپتىًىز، يەن ئىظىنىًەٍمى بىزٍىڭ بۇ قېتىًقى شەپىرىًىز بىز بىر

ئارا چۈطىنىدىغان، لېيىنمى خىزيەتوىرىًىز ئۈچۈن ًاخظى بىر ھۈل -بىرىًىزٍى  ئۆز

ۇ ًەردە يەن ب. شاهىدىغان، ئەھًىيەتوىك بوهغان ئۇچرىظىظالردىٌ بىرى بوهۇپ قاهغۇشى

. شىوەرٍىڭ شېپىڭالردا بوهغىنىًدىٌ ئۆزۈينى ٍاھاًىتى خۇطال ھېس قىوىۋاتىًەن

. " !شىوەرگە رەھًەت  

  

-خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ باش لاتىپى ھورى تالەالى ئەپەٍدى ئاهقىض

شاداالر ئىچىدە شۆزىنى ئاًاغالطتۇرۇپ شەھنىدىٌ ئاًرىوىظقا تەيظىوىۋاتقان بىر پەًتتە 

شەھنىگە چىقىپ لەهگەن ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ دوشتى ۋە توٍۇهغان 

ۋەتەٍپەرۋەر لارخاٍىچى ۋاققاس يۇھەيًەد ئەپەٍدى ۋە طەيظىقەيەر ئابدۇراخًاٍوۋىچالر 

ئۇًغۇرٍىڭ توٍى ۋە  -ئۆزهىرىنىڭ ئەزىز يېھًاٍالرغا ئېوىپ لەهگەن شوۋغىتى

ئووًو ئەپەٍدىوەرگە لىيگۇزۇپ، -يەٍددوپپىوىرىنى ھورى تالەالى ئەپەٍدى بىوەن 
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ئۆزهىرىنىڭ قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن ئۇًغۇر ۋەلىووىرىنىڭ ٍايىدىٌ ئۇالرغا 

. يىننەتدارهىقىنى بىودۈردى  

                                                                                    

يىنۇت ئارام ئېوىظنى تۈگىتىپ  15ەن ًىغىٌ ئۇزۇٍغا شوزۇهغان ئاهقىض چاۋالالر بىن

ًىغىننىڭ لېيىنمى ًېرىًىدا تۇٍجى بوهۇپ شۆزگە چىققان . ًەٍە داۋام قىودى

يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك تىن تەتقىقات ۋە باطقۇرۇش لويىتېتىنىڭ تەتقىقاتچىصى 

ئارا يۇٍاشىۋەت ۋە تەرەققىياتى -ئاهتاي تىووىرىنىڭ ئۆز-ھەبۇ ئەپەٍدى ئورالخھتەر خيا

هەٍگەن جۈيوىدىٌ يوڭغۇل تىوىنىڭ تارىخىي ۋە بۈگۈٍمى ئەھۋالوىرىنى يوڭغۇل طەرھ

يەدەٍىيەت ۋە تارىخىغا بىرهەطتۈرۈهۈپ تەھوىن ئېوىپ بېرىوغان ئىوًىي ياقاهىصىنى 

يالھتەر لھەبۇ ئەپەٍدى ياقاهىصىدە يوڭغۇل تىوىنىڭ . ًىغىٌ ئەھوىگە تەقدىى قىودى

هەرگىچە ئىوگىرى شۈرگىوى بوهىدىغاٍوىقىنى ئەشىر-4تارىخىنى يىالدىدىٌ بۇرۇٍقى 

باًان قىوىپ، ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىدىٌ لېيىٌ ئۇًغۇر ًېزىقىنى قوبۇل قىوغان 

ئەشىرگە لەهگەٍدە -13ًېزىقى چىڭگىزخان دەۋرىنى بېظىدىٌ ئۆتمۈزۈپ -يوڭغۇل تىن

شا خۇددى بۈگۈٍمى ئىنگوىز تىوىغا ئوخظاش دەرىجىدە قولوىنىوغاٍوىقىنى، ھازىر بول
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يىويوٍغا ًېقىٌ ٍوپۇس يوڭغۇل تىوىدا شۆزهىظىدىغاٍوىقىنى  10پۈتۈن دۇٍيا بوًىچە 

.                                                                                                        چۈطەٍدۈرىدۇ   

هغان تارىخىي ۋە ئاهتاي تىووىرى بىوەن بو-ئۇ ًەٍە يوڭغۇل تىوىنىڭ باطقا ئورال

ئېتنىك يۇٍاشىۋەتوىرى توغرىصىدا توختىوىپ، يوڭغۇل تىوىدىمى شۆزهۈلوەرٍىڭ 

لوپ قىصًىنىڭ تۈرلى تىووىرى بىوەن باغوىنىظوىق ئىمەٍوىمىنى، ًەٍە بىر قىصىى 

شىمىرت ًېزىقىدىٌ قوبۇل -شۆزهەرٍىڭ شان

قىوىنغاٍوىقىنى، بۇددا دىنىغا ئائىت 

تىوىدىٌ قوبۇل  شۆزهۈلوەرٍىڭ بوهصا ئۇًغۇر

قىوغاٍوىقىنى، يوڭغۇل تىوىدا ًەٍە ھۇن 

دەۋرىدە ھوٍالردىٌ قوبۇل قىوىنغان خېوى لوپ 

شۆزهەرٍىڭ بۈگۈٍگىچە شاقوىنىپ 

قاهغاٍوىقىنى باًا قىوىپ، بۇٍىڭ بىر يىصاهى 

شۈپىتىدە بۈگۈٍمى ۋېنگرىيىنى يوڭغۇل 

دەًدىغاٍوىقىنى، بۇ ( ياجارىصتان)تىوىدا ياجار 

ۇل تىوىدىمى يەٍىصى بوهصا شۆزٍىڭ يوڭغ

” ئوقياٍى ئارقىغا قارىتىپ ئاتىدىغان خەهق“

          .ۇقىوىد بىودۇردىغاٍوىغىنى باًان ىدېگەٌٍ

                                                                                           

ئەت داۋام قىوغاٍدىٌ ًېرىى شا 2ئېچىوىض يۇراشىًى –بۇ ًىغىننىڭ تۇٍجى لۈٍى

لېيىٌ بارهىق ًىغىٌ . لېيىٌ قىزغىٌ لەًپىياتالر ئىچىدە ئاًاغالطتى

ئىظتىرالچىوىرى طەرىپىگە طەھەر يەرلىزىدىمى بىر يوڭغۇل رېصتوراٍىدا زىياپەت 

.       بېرىودى  
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                يوڭغۇهىيە طائىر ۋە خەتتاتالر شەٍئەت يۇزېيىغا زىيارەت

ئىيۇل شەھەردە ئۇالٍباتورٍىڭ يەرلىزىگە -3بىز بارهىق ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى 

جاًالطقان ھەطەيەتوىك ًۇهتۇزهۇق يېھًاٍخاٍىدىٌ ًۈك تاقوىرىًىزٍى ھازىرالپ ئورخۇن 

ٍىڭ داۋايىنى ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“دەرًاشى بوًىغا 

بوۋىوىرىًىز ًاطىغان بۇ قەهبىگاھ زېًىنالرغا تاۋاپ قىوىض -ئېچىض ۋە ئاتا

شەپەر ًوهىًىزدا طائىر، . يەقصەتوىرىنى ًۈرىمىًىزگە پۈلۈپ زىيارەتمە ًول ئاهدۇق

ك يەدەٍىيەت ئووًو ئەپەٍدى يوڭغۇهىيە دۆهەتوى-خەتتات دولتور گ يەٍد

ئالادېًىيىصىگە ۋالاهىتەن بارهىق ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرىنى ئۆزٍىڭ ئۇًغۇر 

طۇٍىڭ بىوەن . قەدىًمى ًېزىقىدا ًېزىوغان ھۆشنى خەتوەرٍى لۆرۈطمە تەلوىپ قىودى

شەپەر ًوهًىز ئۈشتىدە يوڭغۇهىيە خەتتاتالر شەٍئەت يۇزېيىدە بىر شائەتمە ًېقىٌ 

                                                                                            .        زىيارەتتە بوهدۇق

بۇ قېتىًقى قۇرۇهتاًنىڭ ئېچىوىظىغا تەڭ طېرىك بوهغان يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك 

ئووًو -يەدەٍىيەت ئالادېًىيىصى ۋە بۇ ئالادېًىيىصىنىڭ يەشئۇهى دولتور گ يەٍد
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  ېتەلچىصى يۇٍمھناران خاٍىى ۋە ٍۇريۇھەيًەت ًاشىٌئەپەٍدى، پائاهىيەت ي

ٍايوىق ھېماًىصىنى يوڭغۇل تىوىغا تەرجىًە قىوغان ” ًاۋا لەپتەر“ئۆرلىظىنىڭ 

تەرجىًان شوًوهبوهد ئەپەٍدى قاتارهىق يوڭغۇهىيىوىك دوشتالر ًىغىٌ باطالٍغاٍدىٌ 

قى شاھىبخاٍىوىق بۇًان ھەيىظە دېگەٍدەك بىز بىوەن بىرگە بوهۇپ، ئۆزهىرىنىڭ ھېقى

بىر شۆز ۋە -يوڭغۇل دوشتوۇقىنىڭ شىًۋولوۇق ئوبرازىنى ئۆزهىرىنىڭ ھەر–ۋە ئۇًغۇر

.                                                           ھەرىمەتوىرى بىوەن بىزگە بىودۈريەلتە ئىدى  

ەٍدى تەرىپىدىٌ ئووًو ئەپ-قەۋىتىگە قوًۇهغان گ يەٍد-2ياٍا بىز ھازىر يۇزېيخاٍىنىڭ 

پارچىدىٌ ئارتۇق ئۇًغۇر قەدىًمى ًېزىقىدىمى ھۆشنى خەتوەرٍى لۆرۈپ  100ئىظوەٍگەن 

ئووًو ئەپەٍدى ئىنگوىز تىوى تەرجىًان شوًوهبوهد ئەپەٍدى -گ يەٍد. تۇرۇپتىًىز

ئارقىوىق بىزگە ئۆز ئىجادىيەتوىرى ۋە ئۇًغۇر قەدىًمى ًېزىقىنىڭ يوڭغۇهىيىدە 

.                                                                ا يەهۇيات بەريەلتەقولوىنىظى توغرىصىد  

يەن بۈگۈن بۇ ًەردە تارىختا ئۇًغۇرالرٍىڭ “: ئووًو ئەپەٍدى يۇٍداق باًان قىوىدۇ-گ يەٍد

بىز يوڭغۇلالرغا قاهدۇرغان ئۇًغۇر ًېزىقىدا ًېزىوغان
4
بۇ ئەيگەك يېۋىوىرىًنى بۈگۈٍمى  

بۇ ئۇچرىظىض . الرٍىڭ لېوىپ لۆرگەٍوىمىدىٌ ئۆزۈينى طەرەپوىك ھېس قىودىىئۇًغۇر
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بوهصا يەدەٍىيەتوەرٍىڭ قاًتا ئۇچرىظىظى ًەٍى ئۆتمەن تارىخنىڭ بۈگۈٍدە 

يەن بۇ قىزغىٌ لەًپىياتالر ئىچىدە ئىپتىخارهىنىض تۇًغۇشى . ئىپادىوىنىظىدۇر

ئەهبەگدورج . ەت رەئىصى تسبىوەن شىوەرگە طۇٍى بىودۈريەلچىًەٍمى يوڭغۇهىيە دۆل

لۈٍىدىٌ باطالپ -1ئاًنىڭ  -7ًېقىندا قاٍۇن ياقۇلالپ ئۇًغۇر ًېزىقىنىڭ بۇ ًىن 

يوڭغۇهىيە دۆهىتىنىڭ بارهىق ھۆلۈيەت ئاالقىوىرىدە قولوىنىوىدىغاٍوىقىنى، 

يوڭغۇل پاراليېنتى ۋە دۆهەت باش ۋەزىرهىرىنىڭ ھۆلۈيەت ئىظوىرىدا ئۇًغۇر ًېزىقىنى 

طەرت قىوىنىوىدىغاٍوىغىنى، يوڭغۇهىيىنىڭ بارهىق چەتئەل  قولوىنىظى

دىپووياتىيە  ۋە بىرهەطمەن دۆهەتوەر بىوەن بوهغان ئاالقىوىرىدىًۇ ئۇًغۇر ًېزىقىنىڭ 

بۇ يوڭغۇل زىياهىيوىرىنىڭ . قولوىنىظى تەهەپ قىوىنىدىغاٍوىقىنى ئېالن قىودى

ئىگىوىك ھوقۇق  شوۋېت ئىتتىپاقى ًىًىرىوگەٍدىٌ لېيىٌ توهۇق يۇشتەقىن

ًىووىرىدىٌ باطالپ ئېوىپ بارغان -1994ًۈرگۈزۈهۈۋاتقان يوڭغۇل دۆهىتىدە 

.تىرىظچاٍوىقوىرى بەدىوىگە بۈگۈن ئەيەهگە ئاطتى
5
بىز بۈگۈٍمى بۇ لۈٍنى لوپ لۈتمەن  

بىز يوڭغۇلالر ئۇًغۇرالر ًاراتقان بۇ . ئىدۇق، ياٍا بىز ئاخىر بۇ لۈٍگە ئېرىظتۇق

ئىظەٍچ بىوەن لېيىنمى ئەۋالدهىرىًىزغا يىراس قىوىپ  يەدەٍىيەتنى ئەيدى

!"                                                                                                       قاهدۇراالًًىز  

دەرۋەقە “: ئووًو ئەپەٍدى شۆزىنى تۆۋەٍدىمى باًاٍالر بىوەن ئاًاغالطتۇردى-گ يەٍد

ئۇًغۇر ًېزىقىنى يوڭغۇلالرٍىڭ قوبۇل قىوىظى ۋە بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر تارىختىمى 

راۋاجالٍدۇرۇپ تالى دۆهەت قولوىنىدىغان ًېزىق شاالھىيىتىگە ئىگە بوهۇطىغا قەدەر بۇ 

يوڭغۇلالر تارىختىمى ئۇًغۇر ًېزىقىنى . ئۇزاق جەرًاٍالر ٍاھاًىتى ئەگىر توقاًوىق بوهدى

ىڭ ٍاىًاٍالرًىوى چىڭگىزخاٌٍ -1204يىالدى 
6
غا ( شەلمىز ئوغۇز تۈرۈك قەبىوىوىرى) 

قارطى ئېوىپ بارغان ئۇرۇطىدا ئەشىرگە ئاهغان تاتار توڭگا تەرىپىدىٌ يوڭغۇلالرغا 

.                          توٍۇطتۇرۇهغاٍوىقى تارىخىي يەٍبەهەردە باًان قىوىنىدۇ  

ًېزىقىنى بۈگۈٍگىچە شاقالپ  بىز يوڭغۇلالرٍىڭ چىڭگىزخان دەۋرىدە قولالٍغان ئۇًغۇر

ًىوى شوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىۋاشىتە -1931. قاالهىظىًىز ئاشاٍوىقچە قوهغا لەهًىدى

ًىوىدىٌ بۇًان قولوىنىپ لەهگەن ئۇًغۇر -1204ئارىوىظىظى ۋە بېصىى قىوىظى بىوەن 

بۇ التىٌ ًېزىقىغىًۇ رازى بوهًىغان شوۋېتالر . ًېزىقىدىٌ التىٌ ًېزىقىغا لۆچتۇق

( چيرىووىچ)ًىوى رۇس ئېوىپبەشى ئاشاشىدىمى لرىووىك -1937تتىپاقى بىزگە ئى
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ًىوىغا لەهگەٍدە يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنى قاٍۇن چىقىرىپ -1941. ًېزىقىنى تاڭدى

...                            ئۇًغۇر ًېزىقىنى قولوىنىظنى ئەيەهدىٌ قاهدۇرۇطقا يەجبۇرهىدى  

بۇ . شنى خەتوىرىًنى يەن قەدىًمى ئۇًغۇر ًېزىقىدا ًازدىىياٍا شىوەر لۆرۈۋاتقان بۇ ھۆ

ھازىر لوپ شاٍدىمى يوڭغۇل ًاطوىرىدا لرىووىك ! ٍېًە دېگەن چىراًوىق ًېزىق ھە

يوڭغۇل ًېزىقىنى ئۆگىنىض قىزغىنوىقى لۈچەًدى ۋە يۇٍداق -ًېزىقىنى تاطالپ ئۇًغۇر

هىنىض شىياشىتى بۇهىظىنى ئەهۋەتتە دۆهەتنىڭ ئۇًغۇر ًېزىقىنى رەشًىي قول

".                                                      بەهگىوىگەٍوىمىدىٌ ئاًرىپ قارىغىوى بوهًاًدۇ  

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“بۇ ٍۆۋەتوىك 

ۇهتاًغا بىرهىمىنىڭ يەشئۇل شاھىپخاٍوىغىدا ئۆتمۈزۈهگەٍوىمى ئۈچۈًٍۇ ًالى قۇر

لەهگەن يېھًاٍالرٍىڭ تەڭ ًېرىًىنى ئۇًغۇر ۋەلىووەر تەطمىن قىوغاٍوىقى ئۈچۈًٍۇ، 

بوهۇۋاتقان پائاهىيەتوەرٍىڭ تېًا يەرلىزى ھەر ۋاقىت چۆرگىوەپ ًەٍىال ئۇًغۇر تارىخىغا، 

يەدەٍىيىتىگە ًالى ئۇًغۇرٍىڭ بۈگۈٍمى لۈٍدە بېظىغا لېوىۋاتقان بەختصىز شىياشىي 

بېرىپ تاقىالتتىدە، شۆھبەت قاًتىدىٌ ئۇًغۇر ئۈشتىدە ئەۋج ئېوىپ لۈهپەتوىرىگە 

.                                                                                                              لېتەتتى   

ئووًو ئەپەٍدىنىڭ تارىختا -ًۇقىرىقى شۆزىًىزٍىڭ يىصاهى شۈپىتىدە بىز گ يەٍد

ًىوىغىچە قۇرغان -848ًىوىدىٌ -742دادهىرىًىز ئورخۇن دەرًاشى بوًوىرىدا يىالدى ئەج

دەۋرىدە قولالٍغان ئۇًغۇر ًېزىقى ھەققىدە بىزگە بەرگەن ” ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى“

يەهۇياتوىرىنى ٍاھاًىتى ئىظتىياق بىوەن ئاڭوىدۇق ۋە قىزغىٌ چاۋالالر بىوەن گ 

ىًىزٍى بىودۈرۈپ طۇ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى دەۋرىدە ئووًو ئەپەٍدىگە يىننەتدارهىق-يەٍد

شۇغدى ًېزىقى ئاشاشىدا ئىجات قىوىنغان ۋە دۆهەت ًېزىقى بوهۇپ لەڭ قولوۇٍۇهغان 

ئورخۇن دەرًاشى بوًوىرىغا قاراپ -ئۇًغۇر قەدىًمى ًېزىقى بەرپا بوهغان تۇتىيا زېًىٌ

.  شەپەرىًىزٍى باطوىۋەتتۇق  
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:ئىيۇل-3ًىوى  -2011  

 

ئارايگاھىدا "ئىممى بوز ئات"  

بىزٍى ئېوىپ ياڭغان ئاپتوبۇس ئۇالٍباتور طەھىرىدىٌ ئاًرىوىظتىٌ ئىوگىرى طەھەر 

رۈر بىز بۇ بىر قاٍچە لۈٍوۈك شەپىرىًىزگە زۆ. شىرتىدا ئەڭ ئاخىرقى قېتىى توختىدى

لېرەلوەرٍى شېتىۋېوىظنى ئۇالٍباتور طەھىرى شىرتىدىمى بىر چوڭ -دەپ قارىغان ٍەرشە

دە ًوهىًىزغا راۋان  11ئەت شودا شارىيىدا تايايوىغاٍدىٌ لېيىٌ ًەرهىك ۋاقىت شا

                                                                                                  .                  بوهدۇ

ًۇقىرىدا طەرھوەپ 

ئۆتمىنىًدەك بۇ قېتىًقى 

قۇرۇهتاًنىڭ ئاشاشوىق 

پائاهىيەتوىرى 

-يوڭغۇهىيىنىڭ ئوتتۇرا

جەٍۇبىي قىصًىغا جاًالطقان 

ئورخۇن دەرًا بوًوىرىنى 

ٍىظاٍالپ ئاًوىنىپ، تۈرك ۋە 

ئۇًغۇر يەدەٍىيەت ئىزهىرىنى 

لۆرۈش بىوەن بىر ۋاقىتتا 

ڭ لۈٍدىوىك قۇرۇهتاًنى

بوۋىوىرىًىز -ئىيۇهغىچە ئاتا-7ئىيۇهدىٌ -3ًىغىٌ تەرتىپىنى داۋايالطتۇرۇش ھەم 

ٍىڭ ئادەتوىرى بوًىچە لارۋان تارتىپ ھەر لۈٍى ” ًاًالق يەدەٍىيىتى“ًاطىغان يۇھىتتا 

لىوويېتىردىٌ ئارتۇق ًول ًۈرۈش پىالٍالٍغان بوهۇپ، شەپىرىًىزٍىڭ تۇٍجى لۈٍى  100

وردىٌ جەٍۇبىي ًۆهىنىظمە قاراپ ئىوگىرىوەپ قاراقۇرۇم طەھىرىنى ئۈچۈن ئۇالٍبات

 280ٍىظاٍالپ، باًاٍگوبى ًەٍى گوبى چۆلوۈلىنىڭ طىًاهىي بوًوىرىنى ئاًوىنىپ ئۆتۈپ 

ئىممى بوز )لىوويېتىر ًول ًۈرۈش، شەپەرٍىڭ تۇٍجى لېچىصىنى بوهصا ھوًور زاگال 

          .ش ئاهدىدىٌ بېمىتىوگەن ئىمەنئارايگاھىدا يوڭغۇل لىگىز ئۆًوىرىدە تۈٍە( ئات
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يەن بۇ قېتىًقى قۇرۇهتاًنىڭ بارهىق ئورۇٍالطتۇرۇطوىرىنىڭ ئىجراچىصى بوهغان 

يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك يەدەٍىيەت ئالادېًىيىصىنىڭ خادىًى، يوڭغۇل ئەدەبىي 

دېگەن شۆز يوڭغۇل تىوىدا ” ھوًور زاگال“ھناران ئووًو خاٍىًدىٌ بۇ ئوبزورچىصى يۇٍك

قاٍداق يەٍىنى بىودۇردىغاٍوىغىنى شورىغىنىًدا ئۇ ياڭا بۇ ھەقتە ئاڭوىغاٍوىرىنى 

                                                                                           :ئېيتىپ يۇٍداق دەًدۇ

ختا بۇ ئارايگاھوىق ًاشاهغان جاي شۈًى يول، چۆپوىرى بۇهۇق بىر ًاًالق بوهۇپ، تارى" 

بىر لۈٍى چىڭگىزخان
7

ئۆزىگە ئات تالالش ئۈچۈن بۇ ًاًالققا لېوىپ ئىممى بوز ئاتنى   

ئۆزىنىڭ ئېتى قىوىپ تالوىغان ئىمەن، لېيىنمى لۈٍوەردە بۇ بوز ئاتالر 

ش ئاتوىرى بوهۇپ قاپتۇ ۋە طۇ شەۋەبتىٌ بۇ چىڭگىزخاٍنىڭ ئەڭ ًاخظى لۆرىدىغان ئۇرۇ

دەپ ئاتىوىپ ( ئىممى بوز ئات)ًەرٍىڭ ئىصًى بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر ھوًور زاگال 

                                                                                                              . "لەهگەن

ئىچًەك -هىق قاتناش ۋاشىتىوىرى، ًاتاق ۋە ًېًەكبۇ شاًاھەت شەپىرىنىڭ بار

جۇۇهچىٌ   قاتارهىق شەپەرگە زۆرۈر بوهغان ئېھتىياجالرٍىڭ ھەيًىصىنى يوڭغۇهىيە

ئۆز ئۈشتىگە ئاهغان بوهۇپ، ئاهدىدىٌ لېوىظىوگەن  ت طىرلىتىدۇٍيا شاًاھە

ۇرۇپ ئورۇٍالطتۇرۇهۇطالر بوًىچە جۇۇهچىٌ شاًاھەت طىرلىتىنىڭ ئاپتوبۇشىغا ئوهت

                                                                                      .شەپىرىًىزگە راۋان بوهدۇق

بىزٍى ئېوىپ ياڭغان ئاپتوبۇشنىڭ ئىممى ًېنىغا لۆرلەيوىك قىوىپ جۇۇهچىٌ 

ًەٍى قاٍاتوىق ئاتنىڭ شۈرىتى ” تۇهپار“شاًاھەت طىرلىتىنىڭ بەهگىصى بوهغان 

ًېظىن يوڭغۇل -دەرەخصىز بىپاًان لەتمەن ًاپ-ىزىوغان بوهۇپ، بۇ ئاپتوبۇس دەلس

… ًاًالقوىرى ئۈشتىدە خۇددى طۇ شۈرىتى چۈطۈرۈهگەن تۇهپاردەك ئاهغا قاراپ چاپًاقتا

بىز ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى بوهصاق بۇ تويۇر تۇهپارٍىڭ ئۈشتىدە ئوهتۇرۇپ شەپەرٍىڭ 

دېگەٍدەك ” لوپ بىوەن ياڭصاڭ ئاۋۇًدۇ ًوهۇڭ”ەٍى زېرىمىظوىك بوهًاشوىقى ئۈچۈن ي

ًېنصەي بوًوىرىدا -بىز بىردەم تارىخچىوىرىًىزٍى ئەجدادهىرىًىزٍىڭ ئورخۇن

قاهدۇرۇهغان تارىخىي ئىزهىرى ھەققىدە شۆزهەپ بېرىظمە دەۋەت قىوصاق، لېيىنمى 

ٍۆۋەتوەردە ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرىدىٌ بىرىنى ئېصتوٍىيىنىڭ ٍاخظىصىنى 

ٍى ئېيتىپ ” ئاتۇش پەدىصى“تىظقا،  ًەٍە بىرىنى ئۇًغۇرٍىڭ خەهق ٍاخظىصى ئېي

تىٌ پارچىالر ” ياٍاس“بېرىظمە،  ۋە ًەٍە بىرىنى قىرغىزالرٍىڭ باتۇرهۇق داشتاٍى 



www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 20 

 

ئېيتىظمە، ًەٍە بىرهىرىنى بوهصا يوڭغۇلالرٍىڭ لاٍاًدىٌ چىقىرىپ بوغۇق 

ئاهتاي تىووىرى -ر قىوىپ،  ئورالئېيتىدىغان ٍاخظىوىرىنى ئېيتىپ بېرىظمە دەۋەتوە

غەزەلوىرىنى، خاس يەدەٍىيەتوىرىنى ۋە بىزگە -ئائىوىصىدىمى يىووەتوەرٍىڭ ٍاخظا

توٍۇطوۇق ًالى توٍۇطصىز بوهغان تارىخىي قىصصەهىرىنى ئاڭوىغاچ ًوهنىڭ 

زېرىمىظوىك يىنۇتوىرىنى لالوىًىزدىٌ ًىراقالرغا غەرق قىوىپ، لۈهمە چاقچاق ۋە 

زىقارهىق شۆھبەتوەر ئىچىدە ئۆزىًىزٍى بۈگۈن ًىتىپ بارياقچى بوهغان ئارا قى-ئۆز

.    ٍىظاٍىًىزغا خۇددى بىرەر شائەتوەرٍىڭ ئىچىدىال لېوىپ قاهغاٍدەك ھېس قىودۇق   

( ھوًور زاگال)شائەتمە ًېقىٌ شەپەر قىوغاٍدىٌ لېيىٌ ئىممى بوز ئات  5بىز ئاپتوبۇشتا 

س ئارايگاھنىڭ قورطاۋى شىرتىدىمى دەرۋازىصى ئاپتوبۇ. ئارايگاھىغا ًېتىپ لەهدۇق

بۇ ئارايگاھ ئىممى تاغوىق ئېگىزهىمنىڭ ئوتتۇرىصىغا جاًالطقان . ئاهدىدا توختىدى

بوهۇپ، طىًاهىي تەرىپىدە بىر چوقچىيىپ تۇرغان قۇيوۇق تاغ ًېقىندىنال لۆرۈٍصە، 

شاٍاقصىز لەتمەن  جەٍۇب تەرەپتە قارا بۇهۇتالر ئۈشتىدە ئۇۋا ًاشىغاٍدەك لۆرۈٍىدىغان

تاقىرباش تاغ تىزيىوىرى شىزگە خۇددى غۇهجىدىمى تۇرپان ًۈزى ًېزىصىنىڭ 

بوزهىقوىرى ئۈشتىدە تۇرۇپ ئاۋرال تاغوىرىنىڭ ئاق باش چوقىوىرىغا ٍەزىرىڭىزٍى 

.                                                    تاطوىغاٍدەك بىر لۆرۈٍۈطنى ئېصىڭىزگە شاالتتى  

گە ًېقىٌ ئاق لىگىز ئۆًوەر خۇددى طاخًەت تاختىصى ئۈشتىگە  100ۇ ئارايگاھتا ب

تىزىوغان پىظمىالردەك ٍاھاًىتى رەتوىك جاًالطتۇرۇهغان بوهۇپ، دەرۋازا ئۈشتىگە 

دېگەن خەتتىنال بۇ ًەرٍىڭ ” !ھوًور زاگال چايپ ۋەهچويەس ًوۇ“ئېنگوىزچە ًېزىوغان 

چۈن ًاشاهغان بىر ئارايگاھ ئىمەٍوىمىنى يەخصۇس چەتئەلوىك شاًاھەتچىوەر ئۈ

ئارايگاھى باًاٍگوبى ” ئىممى بوز ئات“. بىوىۋېوىظىڭىز ئاٍچە تەشمە توختىًاًتى

لىوويېتىر  290چۆلوۈلىنىڭ طىًاهىي بۇرجىمىگە جاًالطقان بوهۇپ ئۇالٍباتوردىٌ 

اشى بىزٍىڭ بۇ ًەردىٌ لېيىنمى شەپەر ٍىظاٍىًىز بوهغان ئورخۇن دەري. ًىراقوىقتا

 100بوًوىرىغا جاًالطقان قاراقۇرۇم طەھىرىگە ًېتىپ بېرىظىًىز ئۈچۈن ًەٍە 

.                                   لىوويېتىردىٌ ئارتۇقراق ًول ًۈرۈطىًىزگە توغرا لېوىدىمەن   
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بىز ًۈك تاقوىرىًىزٍى ئاپتوبۇشتىٌ ئېوىپ ئارايگاھ خىزيەتچى خادىًوىرىنىڭ 

تەقصىى قىوىنغان لىگىز ئۆًوەرگە لېوىپ ئورۇٍالطتۇق دە  ًاردىًىدە ئۆزىًىزگە

ئارايگاھنىڭ دەل ئوتتۇرىصىغا ئاالھىدە قىوىپ ًاشاهغان ٍاھاًىتى چوڭ بىر لىگىز 

ئۆًگە قاراپ ًول ئاهدۇق چۈٍمى بۇ لىگىز ئوي بىزٍىڭ چۈطوۈك تاياق ًەًدىغان 

دەپ ” رېصتوران“ە ئوًىًىز ئىمەٍوىمى بىزگە ئۇقتۇرۇهغان بوهۇپ بۇ ًەرٍى ئادەتت

.        ئاتاًدىمەًٍىز ۋە بۇ لىگىز ئوي ھەيًىًىز ئۇچرىظىدىغان ئايًىۋى شورۇن ئىمەن  

 

شەپەر ھاردۇقچىوىقىدا ًەٍە لېوىپ ئادەيزاتتىٌ ًىراق بىر ًاًالقتا، ھاۋاشىنىڭ 

تەبىئىيوىمى ۋە شاپوىقىدا تەڭدىظى ًوق بىر جاًدا، غورۇهداپ ًۈزىڭىزٍى شىالپ 

ًاًالق طايالوىرى شىزگە شېخىيوىق بىوەن ھەيراھ بوهۇۋاتقان يۇٍداق  ئۆتۈۋاتقان

دەقىقىوەردە قورشىقىڭىزٍىڭ پىژىوداپ ئېچىۋاتقاٍوىقىنى ھېس قىوغاٍدىٌ لېيىٌ 

ۋاقتىدا ًېيىوگەن تائايدىٌ ئارتۇقراق ًەٍە بىر لۆڭۈلوۈك، هەززەتوىك ئىض بوهًىصا 

توال -ەپ ھۇزۇرهىنىپ، ئازبىز چۈطوۈك تايىقىًىزٍى لەچ پېظىًدە ي! لېرەك

-3“دە  7ھاردۇقىًىزٍى چىقارغاٍدىٌ لېيىٌ پىالٍىًىز بوًىچە طۇ لۈٍى لەچ شائەت 
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ئىممى بوز “ًىغىنىنىڭ داۋايىنى ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى قۇرۇهتىيى-ٍۆۋەتوىك ئورال

                             .                                                          ًاًوىقىدا باطوىدۇق” ئات

بۇ ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتاًنىڭ لۆزهىگەن يەقصەتوىرى ۋە شاهًىقى زور بوهۇپ ئاشاشوىقى 

تۆۋەٍدىمى بىرقاٍچە دائىرىنى ٍىظان قىوغان ھاهدا يۇزالىرىوەر ئېوىپ بېرىوىض 

                                       :                                                                    بېمىتىوگەن

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاشىياٍى يەرلەز -ئورال ( -1

قىوغان ھاهدا بۇ راًوٍالردا شاقوىنىۋاتقان تىن ۋە تەرجىًە يەشىوىوىرى توغرىصىدا 

                                                                                        يۇھالىًە ئېوىپ بېرىض؛

ئورخۇن ۋادىصىدا ئەجدادهىرىًىز : بۇ قېتىًقى قۇرۇهتاًنىڭ يەدەٍىي پروگرايًىصى(  -2

       قاهدۇرغان تارىخ ٍاياًەٍدىوەرٍى زىيارەت قىوىض ۋە تارىخ ئۈشتىدە قاًتا ئوًوىنىض؛

ا يەۋجۇت بوهۇۋاتقان تىن، تەرجىًە ۋە ئوتتۇرا ئاشىياٍى يەرلەز قىوغان ھاهدا راًوٍد(  -3

ئارا چۈطەٍچىنى -تارىخ يەشىوىوىرى ئۈشتىدە يۇھالىًىوەر ئېوىپ بېرىپ،  ئۆز

ئىوگىرى شۈرۈش؛  تىوظۇٍاس ۋە تارىخچىوىرىًىزٍىڭ بۇ ھەقتە تەًيارهىغان ئىوًىي 

                                                                                             ياقاهىوىرىنى ئاڭالش؛

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيىنىڭ ئىجرائىيە لويىتېت ھەًئەت -ئورال(  -4

 ئەزاهىرىنى يەزلۇر قۇرۇهتاًغا قاتناطقان قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىدىٌ شاًالپ چىقىض؛

ىًە ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيىنىڭ تىن ۋە تەرج-ئورال(  -5

لويىتېتىنى قورۇپ چىقىض ۋە بۇ لويىتېتنىڭ ئىجرائىيە ھەًئەت ئەزاهىرىنى ھەر 

قاًصى ئەزا قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىدىٌ شاًالپ چىقىض ھەم لەهگۈشىدىمى 

   پىالٍالش؛ خىزيەتوىرىنى

 بەهگىصىنى الًىھىوەپ چىقىض؛-ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمىنىڭ هوگو-ئورال(  -6

ان لىگىز ئۆًگە بارهىق ًىغىٌ قاتناطقۇچىوىرى ًىغىوىپ ًىغىٌ ئېچىوىدىغ

.                                                            بوهغاٍدىٌ لىيىٌ ًىغىٌ باطوىنىپ لەتتى  
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دولتور دىونۇر قاشىًوۋا ئۇًغۇر تىوى توغرىصىدا ئىوًىي 

 ياقاهىصىنى ئوقۇدى

س ًىغىندا قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن تىوظۇٍا

دولتور دىونۇر قاشىًوۋا ئۆزىنىڭ ئۈرۈيچىدە 

ئىممى ًىن تۇرۇپ ئېوىپ بارغان تىن 

ئۇًغۇر “تەتقىقاتى ئاشاشىدا تەًيارهىغان 

تىوىنىڭ ئۆتمەٍمى ۋە بۈگۈٍمى تەرەققىيات 

دېگەن تېًىدىمى ئىوًىي ” يۇشاپىصى

. ياقاهىصىنى ًىغىٌ ئەھوىگە ئاڭالتتى

دولتور دىونۇر خاٍىى ياقاهىصىدە 

شوىقى ئۇًغۇر تىوىنىڭ بۈگۈٍمى لۈٍگە ئاشا

قەدەر بوهغان تەرەققىيات باشقۇچوىرىنى ئۇچ 

بۆهەلمە بوهۇپ يۇالھىزە ئېوىپ بارغان 

بوهۇپ، بىرىنچى باشقۇچ ئۇًغۇر ئاهىًى 

” تۈرلى تىوالر دىۋاٍى“يەھًۇد قەطقىرىنىڭ 

ىقى خېوى ًېزىوغان دەۋردىٌ باطالٍغاٍوىقىنى ۋە بۇ دەۋرهەردە ئۇًغۇر تىوىنىڭ شاپن

چىڭ شۇالهىصىنىڭ طەرقىي -ًۇقىرى ئىمەٍوىمىنى، ئىممىنچى باشقۇچ بوهصا ياٍجۇ

تۈرلىصتاٍنى ئىظغال قىوغان دەۋرهىرى بوهۇپ، بۇ ًىوالردا خىتاي تىوىدىمى ئۇرۇش، 

يەيۇرىي ھوقۇقالر، ھەربىي ئۇٍۋاٍالرٍىڭ ئىصىًوىرىغا ئوخظاش ئاتاهغۇالر تۇڭگاٍالر 

-1930ىڭىظمە باطوىغاٍوىقىنى، ئۈچىنچى باشقۇچ بوهصا ئارقىوىق ئۇًغۇرالرغا س

ًىوى -1949ًىووىرىدىمى ئۇًغۇرالردا قوزغاهغان يىووىي ئاقارتىض ًىووىرىدىٌ باطالپ 

خىتاي لويًۇٍىصت ھالىًىيىتىنىڭ طەرقىي تۈرلىصتاٍنى رەشًىي ئىظغال 

تمەن قىوغاٍدىٌ لېيىنمى خىتاي تىوىنىڭ ئۇًغۇر تىوىغا شىڭىپ لىرىظىگە لۆرشە

ًىوىدىٌ لېيىنمى خىتاي تىوىدىمى شوتصىياهىزم، يارلىس -1957قارطىوىقوىرى ۋە 

ئاتاهغۇهىرىغا ئوخظاش لويًۇٍىصت ئىدېئوهوگىيىصىدىمى ئىنقىالبىي ئاتاهغۇالرٍىڭ 

ئۈزهۈلصىز ئۇًغۇر تىوىغا يەجبۇرى شىڭدۈرۈهۈطى، ئۇًغۇر يائارىپى ۋە جەيئىيەتنىڭ 

تقان ئۇًغۇرچە ئاتاهغۇهىرىنى يەجبۇرى  خىتاًالطتۇرۇش باطقا شاھەهىرىدە ًۈرگۈزۈهۈۋا
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ئاشصًىالتصىيە شىياشىتى ۋە بۇٍىڭغا قارطى ٍارازىوىق ھەرىمەتوىرى ئەۋج ئاهغان 

ئەشىرىگە لىرگەٍدە خىتاي -21ئۆتمۈٍچى بىر دەۋر دەپ باًان قىوصا، ئۇًغۇر تىوىنىڭ 

” قوش تىووىق“يىغان دۆهىتى ئوًدۇرۇپ چىقارغان ۋە قاٍۇٍىي، ئىوًىي ئاشاشى بول

ًېزىقى تارىختىمى ئەڭ ئېغىر -يائارىپى دېگەن شىياشەتنىڭ باھاٍىصىدە ئۇًغۇر تىن

ياياتوىق بىر باشقۇچىنى ئۆتمۈزۈۋاتقاٍوىغى، بۇ -ئاشصًىالتصىيە قىوىنىظتەك ھاًات

خىن ئۇًغۇر تىوىنىڭ ئاشصًىالتصىيە قىوىنىض ھەرىمىتى ًەٍە ئۆز ٍۆۋىتىدە خىتاي 

قېتىًوىق خىتاي -1“ًىوى دۆهەت قۇرۇهۇطىدا چاقىرغان  -1949زىنىڭ دۆهىتىنىڭ ئۆ

خىتاًدىمى خىتاي بوهًىغان “ًىغىنىدا ياقۇلالٍغان ” شىياشىي يەشوىھەت لېڭىظى

يىووەتوەرٍىڭ تىوى بىوەن خىتاي تىوىنىڭ خىتاي دۆهىتىدە قولوىنىوىظى تەڭ 

طالپ ئىجرا قىوىنىض لۈچىگە ًىوىدىٌ با-1984دېگەن قارارىغا ۋە ” ھوقۇققا ئىگە بوهىدۇ

غا تۈپتىٌ خىالپ بىر ” يىووىي تېررىتورىيىوىك ئاپتوٍويىيە قاٍۇٍى“ئىگە بوهغان 

قىوىًىض ئىمەٍوىمىنى طەرھوەش ئارقىوىق شوۋېت دەۋرىدىمى ئوتتۇرا ئاشىيا 

ئۇًغۇرهىرىنىڭ رۇس لېرىيىوىك ًېزىقىنى ۋە رۇس تىوىنى ئۆگىنىظمە يەجبۇر 

تصىيە شىياشىتى بىوەن بۈگۈٍمى خىتاي تەۋەهىمىدىمى قىوىنىظىدەك ئاشصًىال

ًېزىقىنىڭ -دىمى ئۇًغۇرالرٍىڭ تىن” طىنجاڭ ئۇًغۇر ئاپتوٍوم راًوٍى“ئاتاهًىض 

خارالتېرىدىمى بىر ” يۇشتەيوىمە قىوىنىض“ئاشصًىالتصىيە قىوىنىظى ئاشاشەن 

هصۇن ًالى ئوخظاطوىققا ئىگە ئىمەٍوىمىنى، ئاقىۋەتتە بۈگۈن يەًوى ئاهًۇتادا بو

ئۇًغۇر تىوىنى ًاخظى -ئۈرۈيچىدە بوهصۇن، ئۇًغۇر ًاطالرٍىڭ ئۆز ئاٍا تىوى

بىوًەشوىمىدەك ئېچىنىظوىق بىر تراگېدىيىنىڭ يەًداٍغا لېوىۋاتقاٍوىقى قاتارهىق  

.           پالىتالر ئارقىوىق تىوظۇٍاشوىق ٍۇقتىصىدىٌ باًان قىوىدۇ-ئەھۋالالرٍى دەل  

تچىصى دولتور دىونۇر خاٍىًنىڭ ئىوًىي ياقاهىصىنى ئوقۇطى ئۇًغۇر تىوى تەتقىقا

ًېرىى شائەت داۋام قىوغاٍدىٌ لېيىٌ ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى تەرىپىدىٌ شوراهغان 

بىر قاٍچە شوئالالرغا بېرىوگەن قاٍائەتوىنەرهىك جاۋابالر بىوەن تىنچىغان ًىغىٌ ئەھوى 

هىك توٍۇهغان طايان ئۆهىًاشى دىققىتىنى ٍۆۋەت بىوەن شەھنىگە چىققان يوڭغۇهىيى

بيايبادورج ئەپەٍدىنىڭ طايان دىنى توغرىصىدا تەًيارهىغان .ۋە تەتقىقاتچىصى زاىران د

.                                                                                               دولالتىغا ئاغدۇردى   
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بيايبادورج . ى زاىران ديوڭغۇهىيىوىك يەطھۇر طايان باخظىس

طايان دىنىدا ئاشًاٍغا چوقۇٍۇش : ئۇهۇغ تەڭرى“ئەپەٍدى  

توغرىصىدا  يەهۇيات بەردى” ئادەتوىرى  

طايان شۆزىنىڭ ئەشوى لېوىپ چىقىظى تۈرك ًالى ئۇًغۇر تىوىرىدىٌ لەهگەن دەپ 

دېگەن تۈرلى شۆزىنىڭ ” يەن -طاھ “قارىوىدۇ ۋە بەزى تەتقىقاتچىالر بۇ شۆزٍى 

.ەهەپپۇزىنىڭ ئۆزگىرىظى دەپًۇ قاراًدۇت
8

ئىنصاٍالرٍىڭ طايان دىنىغا ئىظىنىض   

.                                            تارىخىنى تاش دەۋرهىرىگىچە ئىوگىرى شۈرگىوى بوهىدۇ  

ئاهتاي -يوڭغۇل ۋە ئورال-طايان دىنى تارىختا ھۇن، تۈرۈك ۋە ئۇًغۇر قاتارهىق تۇرك

زهىظىدىغان بارهىق خەهقوەرٍىڭ ئورتاق بوهغان بىر خىن روھىيەتنى تىووىرىدا شۆ

ئاشاس قىوغان دىنىي بىوىظى بوهۇپ ئىنصان روھى بىوەن بەدىنى ئوتتۇرىصىمى 

ئاالقىوىظىظنىڭ يۇئەًيەن ھەرىمەت ۋەًالى ھاًات پائاهىيەتوەر ئارقىوىق ئىپادە 

ٍىڭ بىرى بوهۇپ تالى طايان دىنى ئىنصاٍالرٍىڭ قەدىًمى دىنوىرى. قىوىنىظىدۇر

بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر جۇغراپىيىوىك تارقىوىض دائىرىصى ٍاھاًىتى لەڭ بوهغان 

طايان دىنى تارىختا ئوتتۇرا ئاشىياٍى يەرلەز قىوغان ھاهدا لەڭ .  دىنالرٍىڭ بىرى

شىبىرىيە، طەرقىي طىًاهىي ئاشىيا ئارقىوىق طىًاهىي ۋە جەٍۇبىي ئايېرىمىالرغا، 

ئارقىوىق ئافرىقا قىتئەهىرىگىچە تارقاهغان بوهۇپ، لېيىنمى  غەربىي ئاشىيا

يەزگىووەردە دۇٍيادا خرىصتىئان ۋە ئىصالم دىنوىرىدەك لۈچوۈك دىنالرٍىڭ تەشىرى 

.ئاشتىدا ئاجىزهىظىظقا باطوىغان
9
  

بيايبادورج ئەپەٍدى يوڭغۇهىيىدىمى طايان دىنى ئېتىقادى . طايان ئۆهىًاشى زاىران د

طايان دىنى روھنىڭ تەڭرى ۋە تەبىئەت “: اتىنى يۇٍداق باًان قىودىھەققىدە يەهۇم

.بىوەن ئاالقە قىوىض ئۇشۇهىدۇر
10

طايان دىنى ئېتىقادى ئاٍا تەبىئەتمە بوهغان   

چەلصىز يۇھەببەتنىڭ ئىپادىوىنىظى بوهۇپ، بىز ًاطاۋاتقان ئاٍا زېًىٌ بىوەن 

ًەٍى تەڭداطصىز لۆك تەڭرىنى، يوڭغۇلالر يۇٍمھ ھۇھ تەڭرىنى . چەيبەرچاس باغالٍغان

ئاتا ئاشًان ۋە ئاٍا زېًىننى ئۆز ئىچىگە ئاهغان . تاغالر ۋە دەرًاالرٍى خۇدا دەپ بىوىدۇ

طايان دىنىدا . دۇٍيادىمى بارهىق يەۋجۇدىيەتوەرٍىڭ ھەيًىصىنىڭ روھى بوهىدۇ
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ئادەيوەرٍى ئۇهۇغ تەڭرى ًالى لۆك تەڭرىگە ھەدىيە قىوىپ قۇرباٍوىق قىوىدىغان 

ئادەتوەر بار ۋە طۇ شەۋەبتىٌ طايان دىنى ئېتىقادىنى ئىجرا قىوىض ئۈچۈن ئادەتتە 

طايان دىنىنىڭ دىنىي قائىدىوىرى . يەخصۇس ًاشاهغان بىنا ًالى بۇتخاٍىالر بوهًاًدۇ

                                                   .ئاشاشەن تەبىئەتمە باغالٍغان ھاهدا ئىجرا قىوىنىدۇ

ايان دىنىدا ئەگەر بىر لىظى ئۆهصە ئۇٍىڭ روھى باطقا بىر ئادەيگە ًالى ھاًۋاٍغا ش 

ئۆتۈپ لېتىدۇ ئەيًا ئادەم ئۆهگەٍدىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ روھى ئۆز جەيەتى ئىچىگە قاًتىپ 

طايان دىنىدا بىز “: بيايبادورج ئەپەٍدى باًاٍىنى داۋايالطتۇرۇپ” .لېوىدۇ دەپ قارىوىدۇ

قاتاليغا بۆهۈٍىدۇ ًەٍى بىرىنچى قاتالم ًۇقىرى تەبىقە بوهۇپ بۇ  3ًاطاۋاتقان بۇ دۇٍيا 

ًەردە روھالر ًاطاًدۇ، ئىممىنچى قاتاليدا بوهصا ئىنصاٍالر ًاطاًدۇ، ئۈچىنچى قاتالم ًەر 

 99طايان دىنىدا جەيئىي .  ئۇ ًەردە ئەشمى روھالر ًاطاًدۇ -ئاشتىدىمى قارا دۇٍيادۇر

".قارا تەڭرىوەرگە بۆهۈٍىدۇ 44اق تەڭرى ۋە ئ 55تەڭرى بار ۋە بۇ تەڭرىوەر 
11

                        

                                                             

ئەشىردىمى بۇددا دىنى ئەھۋاهى توغرىصىدىًۇ چۈطەٍچە بېرىپ، -20ئۇ يوڭغۇهىيىنىڭ 

دىنى راھىبوىرىنىڭ ٍاھاًىتى  ًىووىرىدىٌ بۇرۇن يوڭغۇهىيىدە بۇتخاٍىالر ۋە بۇددا-1920

ئەرٍىڭ  3لوپ ئىمەٍوىمىنى، طۇ ۋاقىتتا تەخًىٌ قىوىنىظىچە يوڭغۇهىيىدە ھەر 

ًىوى -1924بىرشىنىڭ بۇددا راھىبى ئىمەٍوىمىنى، لېيىٌ ًەٍى يوڭغۇهىيىنىڭ 

رەشًى يۇشتەقىن -شوۋېت لويًۇٍىصتوىرىنىڭ ھىًاًىصى ئاشتىدىمى بىر غەًرى

دۆهەتمە ئاًالٍغان 

هىرىدا بوهصا ًىن

يىڭدىٌ  7تەخًىنەن 

ئارتۇق بۇددا 

ئىبادەتخاٍىوىرىنىڭ 

بۇزۇۋېتىوگەٍوىمىنى، 

 30ًىوىغا قەدەر  -1937

يىڭدىٌ ئارتۇق يوڭغۇل 

راھىبوىرىنىڭ 

ئۆهتۈرۈهگەٍوىمىنى باًا 

.               قىوىپ ئۆتىدۇ  
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ورج ئەپەٍدى بيايباد. يوڭغۇهىيىدىمى طايان باخظىوىرىنىڭ پېظۋاشى بوهغان زاىران د

شۆزىنىڭ ئاخىرىدا قوطۇيچە قىوىپ، بۈگۈن ئاخظام ئۆزىنىڭ بىر قاٍچە طايان 

ئارايگاھىدا گۈهخان ًېقىپ، ’’ ئىممى بوز ئات“يۇرىتوىرىنى ًىغىپ بىز چۈطمەن بۇ 

تارىختا بۇ تۇپراقالردا ًاطاپ دۇٍيا شوراپ ئوتمەن ئۇًغۇرالرٍىڭ روھى ئۈچۈن دۇئا 

ىغىندىمى ئۇًغۇرالرٍى ئۆز ئىچىگە ئاهغان بارهىق قىوىدىغاٍوىقىنى ۋە بۇ ي

.                              يېھًاٍالرٍىڭًۇ قاتنىظىظىنى قارطى ئاهىدىغاٍوىقىنى بىودۈردى   

بيايبادورج ئەپەٍدى ئورٍىدىٌ تۇرۇپ، ئۆزٍىڭ ٍەچچە . شۆزىنى ئاًاغالطتۇرغان زاىران د

دېنى تەتقىقاتىغا ئاشاشەن ًېزىپ چىققان ًىوالر ئېوىپ بارغان يوڭغۇهىيىدىمى طايان 

ٍايوىق طايان دىنى ” طايان دىنىدىال ئاشًاٍغا چوقۇٍۇش ئادەتوىرى: ئۇهۇغ تەڭرى“

ئېتىقادى توغرىصىدىمى لىتابى ًېقىندا يوڭغۇل ًېزىقىدا ٍەطر قىوىنغاٍوىقىنى ۋە 

ن ئەپەٍدىگە ئاپتور بۇ لىتابىنى ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئۆزھۇ

ئاهقىض شاداهىرى بىوەن ًىغىننىڭ تۇٍجى . شوۋغا قىوىدىغاٍوىقىنى بىودۈردى

.                                                    لۈٍىدىمى رەشىًى پائاهىيەتوەر ئاًاغالطتى  

گە تەهپۈٍۈپ طاياٍالر ” لۆك تەڭرى“ئارايگاھىدا  "ئىممى بوز ئات" 

ېقىپ تۈٍىگەن لېچەبىوەن بىرگە گۈهخان ي  

ئارايگاھىنىڭ ” ئىممى بوز ئات“لەچوىك تاياقتىٌ لېيىٌ ئاٍچە ئۇزاق ئۆتًەًال 

” ئىممى بوز ئات“ئاًىغىًىز دەشصەپ تۇرغان بۇ . ئىچىگە گۈهخان ًېقىوىظقا باطوىدى

ئارايگاھىنىڭ لۆك ئاشًىنىنى طايان دىنى ئېتىقادىدا ئاًرىوىدىغان ئۈچىنچى قاتالم 

ٍىڭ قاراڭغۇهۇقى ئۈشتۈٍوۈلنى ئىگىوەش ئۈچۈن گۇگۇم ۋاقتىغا تەۋە قاراڭغۇ دۇٍيا

بوهغان ئاجىز ًورۇقوۇقنى قوغالۋاتقان بىر ۋاقىت، طايان باخظىوىرىنىڭ پېظۋاشى 

بيايبادورج ئەپەٍدى ئۆزىگە ئوخظاش رەڭگارەڭ قۇطنىڭ قاٍاتوىرىنى بېظىغا . زاىران د

هىق لۆرۈٍىدىغان ئۇزۇن توٍوۇق شۇڭگۇل قادىۋاهغان ئەيًا ٍاھاًىتى شىر-شاڭگىن

طايان لىيىًى لىيىۋاهغان بىر ًاش طاگىرتى بىوەن بىووە ئۇًغۇر دوالن باخظىوىرىغا 

طەًتاٍالرٍى قوغوىۋېتەهەًدىغان ئۇًغۇر -ئوخظاش  ھەيًە لېصەهگە ئوقۇپ، جىٌ
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باخظىوىرىنىڭ داپوىردىنًۇ خېوىال ًوغان لەهگەن داپوىرىنى گۈهخاٍنىڭ ًاهقۇٍوىرىغا 

...                                  ۇتۇپ طاراقظىتىپ ئىصصىتىظقا ۋە ئاًەت ئوقۇطقا باطوىدىت   

لۆك ئاشًاٍدا طەًتان ًۇهتۇزالر ۋىوىوداپ چاقناپ تۇرغان، ًەر ًۈزىنى  تۈن قاراڭغۇهۇقى 

تۇرۇپال ًۈزهىرىًىزگە ئۇرۇهۇپ تۇرىدىغان ًاًالقنىڭ تاغ -تۇرۇپ. قاپوىغان لېچە

گۈهخاٍدىٌ لۆتۈرۈهگەن ئاچچىق ئىصالرٍى ئېوىپ لېوىپ لۆزهىرىًىزگە طايالوىرى 

...  ٍىڭ ھارارىتىدە بەدەٍوىرىًىز لۆًًەلتە( يۇٍمھگال)ياٍا بۇ چەلصىز ئوت … تىقًاقتا

ئەتراپىًىزدا قاٍداقتۇر ئېنىق ئاڭقىرغىوى بوهًاًدىغان ھاًۋاٍالرٍىڭ ًىراق ۋە 

قاراڭغۇهۇقتا -ىى لۆك بۆرىوەرٍىڭ قاپًېقىنالردىٌ ھۇۋهىغان ئاۋازهىرى، ئۇ بەهك

لۆزىًىزٍىڭ لۆرۈطىدىٌ غاًىب بوهغان تاغالرٍىڭ باغرىوىردا ھۇۋهىغان ئاۋازهىرىدۇر، 

گۈهخاٍنىڭ شېھرى لۈچىدىنًۇ  -ئىظقىوىپ ئاهدىًىزدا چاراشالپ لۆًۈۋاتقان ئاتەش

وهۇپ ئەًتاۋۇر بىز طايان باخظىوىرى، ًەرهىك يوڭغۇل چارۋىچىالر ۋە ئۆزىًىزدىٌ ب

ئەتراپىدىمى ئادەيوەرٍىڭ گۈهخاٍنى چۆرىدەپ توپوىنىپ تۇرۇۋاتقىنىغا  60-50جەيئىي 

قارىًاي ئەتراپىًىزٍى بىرخىن شۈرهۈك لەًپىيات قاپوىغاٍدەك، خۇددى لۆزىًىز 

طەًتاٍالرٍىڭ ًالى -ًەتًەًدىغان بىزدىٌ ئاٍچە ًىراق بوهًىغان ئاطۇ قاراڭغۇهۇقتا جىٌ

ھالرٍىڭ بىزگە قاراپ تۇرۇۋاتقىنىنى ھېس قىوغاٍدەك قاراڭغۇهۇقتىمى ئەشمى رو
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بىرهىرىًىزگە تېخىًۇ ًېقىٌ تۇرۇپ شەپوىرىًىزٍى -تەطۋىظوىك ئىچىدە بىر

                                                                                                       .زىچالطتۇردۇق

م لۈٍوىرى ًالى روھقا ئاتاپ ئۆًوەردە ًاغ پۇرىتىدىغان ئادەتمە بىز ئۇًغۇرالردا ھېيت ئاًە

بەهمىى بىزيۇ )ئوخظاش طايان دىنىنىڭ دىنىي يۇراشىًوىرىدىًۇ بۇ ئادەت بار ئىمەن 

بۇرۇن طايان بوهغاٍوىقىًىز ئۈچۈن بۇ ئادەتوەرٍى طۇ طايان دىنىي ئېتىقادىدىٌ تالى 

بىر قاٍچە ًاش يوڭغۇل (. گەٍدىًىزھازىرغىچە تۇريۇطىًىزغا شىڭدۈرۈپ شاقالپ لەل

ئاًالالر قاچىالردا ئېوىپ لەهگەن بۈگۈن ئۆهتۈرۈهگەن قوًنىڭ پاتاڭ، توش 

پاراشالپ لۆًۈپ . گۆطوىرىنى، قۇًرۇق ًاغوىرىنى لۆًۈۋاتقان ئوتنىڭ ئۈشتىگە تاطوىدى

ئىس چىقىرىظقا باطوىغان ًاغالر خۇددى قەطقەرٍىڭ لاۋاپچىالر بىوەن هىق توهغان 

هىرىنىڭ بىرهىرىدە لۆتۈرۈهگەن لاۋاپنىڭ تەيىگە ئوخظاش گۆش ۋە ًاغنىڭ لوچى

يەن بىزگە . لۆًگەن ئىض ئارىالش قاڭصىق پۇراقوىرى بۇرٍىًىزغا لىرىظمە باطوىدى

ئەپەٍدىدىٌ ( ئۇًغۇرچە ئىصًى پوالت)ئېنگوىزچە تەرجىًاٍوىق قىوىدىغان شوًوهبوهد 

رىدىغاٍوىقىنى شورىغىنىًدا ئۇ جاۋابەن ًاغ تاطالپ لۆًدۈ-ٍېًە ئۈچۈن گۈهخاٍغا گۆش
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دەپ ” لۆك تەڭرىنىڭ ۋە بارهىق روھالرٍىڭ روھىغا ئاتاپ ًاغ پۇرتۇهدى“ياڭا 

.                                                                                                        چۈطەٍدۈردى   

پنى طۇٍداق بىر لۈچ بىوەن طاگىرتىنىڭ ئۇشتاز طايان باخظىصى قوهىدىمى دا

تەڭمىظىدە ئۇرۇطقا باطوىدىمى دەقىقىوەرٍىڭ ئىچىدە بۇ جىًجىتوىققا پاتقان 

بۇ طايان باخظىوىرى ئەتراپتا قاراپ تۇرغاٍالرٍى ھەر . ًاًالقنى زىوزىوىگە شېوىۋەتتى

، تەرەپمە شىوجىتىپ،  ئۆزهىرى بىردە ئوتتىٌ شەلرىصە، بىردە ئوتتىٌ ئاًوىنىپ

تەلرارالپ دېگەٍدەك، -گاھىدا بىر ٍېًىوەرٍىدۇر دېگەن بوهصا ئۇ شۆزهىرىنى تەلرار

ئاجاًىپ چەبدەس ھەرىمەتوىرى بىوەن بەزىدە ئىممى قولوىرىنى ئاشًاٍغا لۆتۈرۈپ، 

تەلبىرهەر ئوقۇپ ئاتا ئاشًاٍغا، ئاٍا زېًىنغا، لۆك -قوهىدىمى داپالرٍى پۇالڭوىتىپ دۇئا

ئەجدادهىرىنىڭ روھوىرىغا بېغىظالٍغان بۇ طايان يۇراشىًىنى تەڭرىگە ۋە ئۇًغۇرٍىڭ 

.                                                                                            ئەۋجىگە لۆتۈرۈۋەتتى  

گىچە بىرگە بوهۇپ، ئەڭ  12بىز طايان باخظىوىرى ۋە يوڭغۇلالر بىوەن ًەرهىك ۋاقىت 

لوىرىًىزٍى ئېگىز لۆتۈرۈپ، ئاشًاٍغا ئىوتىجا قىوىپ ئاۋۋال لۆك تەڭرىنى ئاخىردا قو

تەڭرىنىڭ روھىغا ئاٍدىٌ تارىختا طايان، لېيىٌ بۇددىصت بوهۇپ  99ئۆز ئىچىگە ئاهغان 

ًاطىغان، بۇ زېًىنالردا دۆهەتوەر قۇرۇپ شەهتەٍەت شۈرگەن ئەجدادهىرىًىزٍىڭ روھىغا 

-هقىًىزگە ھۆرهۈك، يۇشتەقىن بىر ۋەتەن تىوەپ دۇئائاتاپ ۋە بۈگۈٍمى ئاشارەتتىمى خە

بيايبادورج . تىوەلوىرىًىزٍى باًان قىوىپ طايان باخظىوىرىنىڭ پىرى زاىران د

تىالۋەتوىرگە يىننەتدارهىقىًىزٍى بىودۈرۈپ -ئەپەٍدىگە ئۇًغۇر ئۈچۈن ئوقۇغان دۇئا

بىرىًىزگە ئۈيىد -ربۈگۈٍمى طايان باخظىوىرى بىوەن بىرگە بوهغان بۇ تۇٍىمىًىزٍى بى

ۋە ًاخظى تىوەلوىرىًىزٍى ئىزھار قىوىض بىوەن ھاًاجاٍوىق يىنۇتالر ئىچىدە 

.                                                                                         ئاًاغالطتۇردۇق   

ئىممى بوز “ى طۇٍداق قىوىپ يوڭغۇل ًاًالقوىرىدا ئۆتمەن شەپىرىًىزٍىڭ تۇٍجى لۈن

.                              ئارايگاھىدا ٍاھاًىتى ئەھًىيەتوىك يەزيۇٍالر بىوەن تۈگىدى”  ئات  
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:ئىيۇل-4ًىوى  -2011   

  قاراقۇرۇم طەھىرىدە

ئىممى بوز “شەھەر تۇرۇپ ئەتىگەٍوىك ٍاطتىوىقىًىزٍى قىوىپ، . ًايغۇرهۇق شەھەر

ىوىپ، ئاپتوبۇس بىوەن قاراقۇرۇم طەھىرىنى ٍىظاٍالپ بىر ئارايگاھىدىٌ ئاًر” ئات

بىزٍىڭ يوڭغۇل ۋە ئېنگوىزچە تەرجىًاٍىًىز شوًوهبوهد . شائەتوەرچە ياڭدۇق

شىوەرٍىڭ شەپىرىڭالر بەك خاشىيەتوىك “: ئاپتوبۇشتا ياڭغاچ بىزگە يۇٍداق دېدى

-ە قىوغان دۇئائىمەن، ئاخظام بىز ھەيًىًىز طاياٍالر بىوەن بىووە لۆك تەڭرىوەرگ

ئادەتتە . تىالۋەتوىرىًىز قوبۇل بوهۇپ بۈگۈن شەھەردىٌ باطالپ ًايغۇر ًېغىظقا باطوىدى

بوهۇپًۇ بۇ ًىن يوڭغۇل . بۇ ًەرهەردە بۇ ئاي بۇ لۈٍوەردە ًايغۇر ٍاھاًىتى ئاز ًاغاتتى

ر ًاًالقوىرىدا قۇرغاقچىوىق بوهۇۋاتاتتى ئەيًا شىوەر ئۇًغۇرالر تەڭرىگە ًېقىٌ لىظىوە

بوهغىنىڭالر ئۈچۈن  ًايغۇرٍى، بەرىمەت ۋە ئاشاًىظوىقنى ئۆزۈڭالر بىوەن بىووە بىزگە 

.                                                                                              ''!لەهدىڭالر ئېوىپ  
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ھەر قاراقۇرۇم بىز ئورخۇن دەرًاشىنىڭ بوًوىرىغا جاًالطقان قەدىًىي تارىخىي طە

-قاراقۇرۇم طەھىرى ھازىرقى يوڭغۇهىيىنىڭ ئوتتۇرا. طەھىرىگە ًېتىپ لەهدۇق

طىًاهىغا -ئاًًىغى بوهغان ئۆۋۆرلھاڭاى ئۆهمىصىنىڭ غەرىبي-21جەٍۇبىدىمى 

تارىختا ئورخۇن بوًوىرىغا تۇتۇطۇپ تۇرىدىغان قاراقۇرۇم طەھىرى ۋە ئۇٍىڭ . جاًالطقان

قالر ھۇن، لۆلتۈرك، ئۇًغۇر ۋە يوڭغۇل قاتارهىق ئەتراپوىرىدىمى گۈزەل ًاًال

تارىخى يەٍبەهەرگە  .ئىًپېرىيىوىرىنىڭ پاًتەختى بوهغاٍوىقى بىوەن دۇٍياغا يەطھۇردۇر

ًىوى چىڭگىزخان قاراقۇرۇم -1219“: يۇراجىئەت قىوصاق يۇٍداق باًاٍالرٍى لۆرەهەًًىز

". طى ًۈرۈش قىوىدۇدېگەن ًەردە ئەشمەرهىرىنى ًىغىپ خارەزىى طاھوىقىغا قار
12

          

  

تارىختا ٍۇرغۇٍوىغان ئىًپراتۇرهۇقالرٍىڭ پاًتەختى بوهۇپ دۇٍياٍىڭ تەقدىرى 

-1260لېصىوگەن بۇ جاي چىڭگىزخان ئۆهگەٍدىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ ٍەۋرىصى قۇبالًخان 

بۈگۈٍمى )ًىوى يوڭغۇل ئىًپېرىيىصىنىڭ تەختىگە ئوهتۇرۇپ پاًتەختىنى خاٍباهىق 

ە ًۆتمىگەٍدىٌ لېيىٌ قاراقۇرۇم طەھىرى ئىچمى ئۇرۇطالر شەۋەبوىك گ( بېيجىڭ

.                                                                                  لۆًدۈرۈهۈپ ۋەًران قىوىنىدۇ  
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بۈگۈٍمى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ لۆهًى تارىختىمى قاراقۇرۇم طەھىرىدىٌ خېوىال 

ەھەرٍىڭ ئورٍىًۇ بۇرۇٍقى ئورٍىدىٌ ئەتراپقا ًۆتمەهگەٍوىمى ًالى لىچىك بوهۇپ، ش

بۇرۇٍقى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ ئەًنەن ئورٍىنى بېمىتىظنىڭ قىيىنوىقىنى 

گېرياٍىيىدە تۇغۇهغان رۇشىيىوىك تۈرلوهوگ ئاهىى ۋاشىوي ۋاشىوىەۋىچ رادهوۋ ئۆز 

.باًاٍوىرىدا  طەرھوەًدۇ
13

                                                                                           

     

ھازىرقى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ طىًاهىي بۇرجىمىدىمى لوٍا طەھەر خارابىوىموىرىنى 

ئەشىرهەرگە تەۋە -7ۋە -6ئۆز ئىچىگە ئاهغان ئورخۇن دەرًاشىنىڭ ئىممى ًاقىصىدىمى 

ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى بوهغان  بوهغان ھۇن، لۆلتۈرك ئىًپېرىيىصى، ئۇًغۇر

( لۋادرات لىوويېتىر 2،5لېيىٌ قاراباالشاغۇن دەپ ئاتاهغان، لۆهىًى )ئوردۇ باهىوىق 

ئەشىردىمى چىڭگىزخان يوڭغۇل ئىًپېرىيىصى دەۋرهىرىدىٌ قېوىپ قاهغان -13ھەم 

هەطمەن گېمتار ًاًالق بىر 967، 121ٍۇرغۇٍوىغان تارىخىي ًادىمارهىقالرغا ئىگە بوهغان 

ئورخۇن ۋادىصى يەدەٍىيەت “دۆهەتوەر تەطمىالتى پەن يەدەٍىيەت يەھمىًىصى تەرىپىدىٌ 

ًىوى خەهقئاراهىق قوغدىوىدىغان دۇٍيا يەدەٍىيەت -2004دېگەن ٍام بىوەن ” ئىزٍاهىرى

. ًادىمارهىقوىرى تىزىًوىمىگە لىرگۈزۈهگەن
14

 

                                               

ختىمى ۋە بۈگۈٍمى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ تارىخىي ۋە شىياشىي يۇھىًوىقى ھەتتا تارى

ًىوى يوڭغۇهىيە  -2004بۈگۈٍمى يوڭغۇهىيە دۆهىتىدىًۇ ئۆز ئەلصىنى تاپقان بوهۇپ 

قاراقۇرۇم طەھىرىنى يوڭغۇهىيىنىڭ ًېڭى “دۆهەت رەئىصى ئەهبەگدورج ئەپەٍدى 

وتتۇرىغا قوًغان ئەيًا ئۇ چاغدا يەزلۇر ٍى ئ” پاًتەختى قىوىپ قۇرۇپ چىقىض پىالٍى

لېيىنمى ٍۆۋەتوىك دۆهەت رەئىصوىك شاًوىًىدا . پىالن ئەيەهگە ئاطًىغان ئىمەن

قاًتا رەئىس بوهغان ئەهبەگدورج ئەپەٍدى بۇ پىالٍىدىٌ ۋاز لەچًەي ھازىريۇ بۇ ئىض 

.تۇرٍى ئەيەهگە ئاطۇرۇطنىڭ ًولوىرى ئۈشتىدە ھەرىمەت قىوىۋېتىپتۇ
15

بۇس ئاپتو  

قاراقۇرۇم طەھىرىنى تىزال ئاًوىنىپ ئۆتۈپ لۆهًى ٍاھاًىتى چوڭ بوهغان، تىبەت 

بۇتخاٍىوىرىنىڭ يۇٍارهىرىغا ئوخظاپ لېتىدىغان ئاق رەڭوىك يۇٍارالر بىوەن ئەتراپى 

بۇ يوڭغۇهىيىدە تۇٍجى . قورطاۋغا ئېوىنغان بىر قەدىًىي بۇتخاٍىنىڭ ئاهدىدا توختىدى

ڭ ئۇشوۇبىدىمى بۇتخاٍا بوهۇپ، تىبەتوىك بۇددىصت ئەردەٍە شېوىنغان تىبەتوىموەرٍى

زۇۇ
16
ًىوى ًاشاهغاٍوىقى ئۈچۈن -1585تەرىپىدىٌ ئۇرۇش خارابىوىموىرىنىڭ ئورٍىغا  
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.دەپ ئاتاهغان ئىمەن” ئەردەٍە زۇۇ“ئۇٍىڭ ٍايى بىوەن 
17

                                                

    

اٍچە پەرۋا قىوًاي بۈگۈٍمى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ بىز ًايغۇرٍىڭ ًېغىظىغا ئ

ئاالھىدىوىمى بوهغان ئەردەٍە زۇۇ بۇتخاٍىصىنىڭ يوزېيخاٍىصىنى، بۇتخاٍىنى ۋە بۇ 

بۇتخاٍىنىڭ شىرتىدا ئاٍچە ًىراق بوهًىغان جاًغا ًاشاهغان تاطپاقا ھەًمەلوىرىنى  

ئوردىوىرىنىڭ ئەتراپىغا  قەدىًمى ۋاقىتالردا تاطپاقا ھەًمەلوىرى خان. زىيارەت قىودۇق

.ئوردىنى، خەهقنى شۇ ۋە باطقا ئاپەتوەردىٌ قوغداش ئۈچۈن قوًۇهىدىغاٍوىقى يەهۇم
18

     

       

ئورخۇن بوًدا تۈٍىگەن لېچە -ًۇرت ئارايگاھى   

ئەردەٍە زۇۇدىمى زىيارىتىًىزٍى ئاًاغالطتۇرۇپ، قاراقۇرۇم طەھەر خارابىوىرىدىٌ غەرب 

.         رىى يېڭىپ ئورگوو گەر ئارايگاھىغا لېوىپ ئورۇٍالطتۇقچاقى 15تەرەپمە قاراپ 

ئاھاهىوەر ًاطاًدىغان ًەر، ئۆتەڭ ًالى “يوڭغۇل تىوىدا ئورگوو دېگەن شۆزٍىڭ يەٍىصى 

دېگەن ” لىگىز، لىگىز ئوي ًالى ًۇرت“شۆزى ” گەر“دېگەن يەٍىنى بىودۈرشە ” ئوردا

                                                                       .                      يەٍىنى بىودۈرىدىمەن

طۇڭا بىز بۈگۈن ئاخظام تۈٍەًدىغان ئورخۇن 

دەرًاشىنىڭ طىًاهىي تەرىپىدىمى بىر گۈزەل 

بۇهۇق ًاًالقوىققا جاًالطقان بۇ ئارايگاھىنىڭ 

ئىصًىنى ئۇًغۇرچىالطتۇرۇپ ًۇرت ئارايگاھى 

                                            .        دەپ ئاتاًوى

                                  

بىز چۈطوۈك تايىقىًىزٍى ًۇرت ئارايگاھىدا 

لېچىمىپ ًېگەٍدىٌ لېيىٌ، بىر شائەت ئارام 

ئېوىپ، ئاهدىنقى لۈٍىدىمىگە ئوخظاش 

بۈگۈٍمى . دە باطوىدۇق 5ًىغىنىًىزٍى شائەت 

. اۋام قىودىًىغىنىًىز ئىممى شائەت د

ًىغىندا تۈرلىيىدىٌ لەهگەن شابىق تۈرلىيە 
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قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ رەئىصى، بوغازچى ئۇٍىۋېرشىتېتىنىڭ تىوظۇٍاس 

تۈرلىي تىووىرىنىڭ تارىخى ۋە بۈگۈٍمى “پروفېصصور دولتورى شۇئات لاراٍتاي ئەپەٍدى 

اڭوىتىپ، دېگەن تېًىدا تەًيارهىغان ياقاهىصىنى لۆپچىوىممە ئ” تەرەققىياتى

دۇٍيادىمى ھەرقاٍداق بىر تىونىڭ ئېنىق بىر چېگراشى بوهًاًدىغاٍوىقى، تىونىڭ 

ئۈزهۈلصىز تەرەققىي قىوىپ تۇرىدىغاٍوىقى ۋە بەزى تىونىڭ يۇئەًيەن تارىخىي 

باشقۇچالردىٌ لېيىٌ لۈچوەٍصە ۋە ًەٍە بەزى تىوالرٍىڭ ًوقىوىپ لېتىدىغاٍوىقىنى، 

ېمتىپ ئاڭنىڭ ئوبيېمتىپ ئىنصان ھاًاتىدا ئەلس طۇڭا تىونىڭ قاٍۇٍىيىتى شۇبي

ئېتىظى بوهۇپ، طۇ شەۋەبتىٌ ھەر قاٍداق دۆهەت ۋە يىووەتنىڭ تىوى دەۋر ئېھتىياجىغا 

ئاشاشەن تەرتىپمە شېوىنىپ تۇرۇهۇطى ۋە لۈچوەٍدۈرۈهۈطى لېرەلوىمىنى طەرھوەپ، 

ىٌ ًېڭى جۈيوىدىٌ تۈرلىيىدە بوهصا ئوشًان ئىًپېرىيىصى ًىًىرىوگەٍدىٌ لېي

تۈرلىيە جۇيھۇرىيىتى بىر تۇتاش شىياشەت تۈزۈپ تۈرك تىوىدا ئەرەب ۋە پارس 

تىووىرىدىٌ قوبۇل قىوىنغان شۆزهۈلوەرٍى تازالپ چىقىرىپ، تۈرك تىوىنى 

شاپالطتۇرۇطتەك تارىخىي بىر ۋەزىپىنى ئادا قىوغاٍوىقى ئەيًا يۇطۇٍداق دۆهەت 

ى ئۆز ئىچىگە ئاهغان ئوتتۇرا ئاشىيا دەرىجىوىك بىر تىن شىياشىتى ئۆزبېمىصتاٌٍ

تۈرلىي جۇيھۇرىيەتوىرىدە ًۈرگۈزەهًىگەٍوىمتىٌ بۇ تۈرك تۇپراقوىرىدا تىن يەشىوىصى 

ٍېگىزهىك بىر يەشىوە شۈپىتىدە تۇرۇۋاتقاٍوىقى قاتارهىق بىر تۈرهۈك تىن 

يەشىوىصىنى ئوتتۇرىغا قوًۇپ، تۈرلىي تىووىق يىووەتوەرٍىڭ تىن تەرەققىياتى 

ًۇرت ئارايگاھىدىمى ًىغىٌ ًۇقىرى . ىصىدا ئەتراپوىق يەهۇيات بېرىپ ئۆتىدۇتوغر

.                                                        لەًپىياتالر بىوەن ئىممى شائەت داۋام قىوىدۇ  

 ”لۆرۈٍگەن تاغ ًىراق ئەيەس“ 

ًېظىن -لەتمەن ًاپچەلصىز لۆك ئاشًان ئاشتىدا ھاًاتوىق بۇهىقى بوهغان پاًاٍصىز 

ًاًالق لۆز بىوەن غۇۋا لۆرگىوى بوهىدىغان ئۇپۇقنىڭ ٍايەهۇم بىر ٍۇقتىصىدا 

قىزغۇچ رەڭگە لىرگەن ٍايازطام ۋاقتىدىمى قۇًاش خۇددى ئۆزىنىڭ بىر … شۆًۈطًەلتە

لۈٍوۈك ۋەزىپىصىنى توهۇق ئادا قىوىپ ئۆًىگە ئاهدىراپ ياڭغان طەھەر شودىگىرىدەك 

تەبىئەتنىڭ گۈزەلوىمى ھەر جاًغىال ٍېصىپ … اهدىرىًاقتائۆًىگە قاًتىظقا ئ

بوهًىغىنىدەك ئەجدادهىرىًىز ًاطىغان بۇ ئورخۇن بوًوىرىدىمى قۇًاش ئاتا قىوغان 
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لەچ طەپەق گۈزەلوىمىنى بۇ يىنۇتالردا ئاددىي تىووىرىى بىوەن ئىپادە قىوىظقا ئاجىز 

                      .        لەهگەٍوىمىًنى ئىختىيارشىز ھېس قىوىۋاتىًەن

ًىغىننى تۈگىتىپ ھەيًىًىز بوش بوهغاٍدىٌ لېيىٌ، ًىغىنغا لەهگەن 

چوڭوىرىًىزٍىڭ تەهىپى بىوەن بىز ًۇرت ئارايگاھىدىمى خىزيەتچى خادىًالرٍىڭ 

ًاردىًىدە بىز تۇرغان ئارايگاھىدىٌ ئاٍچە ًىراق بوهًىغان ًەردە قوي لاهىوىرىنى 

ردىٌ بىر قوي شېتىپ ئېوىپ، ئۆزىًىزٍىڭ ئىصالم بېقىۋاتقان يوڭغۇل چارۋىچىال

دىنىي قائىدىصى بوًىچە ھاالل قىوىپ بوغۇزهىغاٍدىٌ لېيىٌ قازاٍدا گۆش ۋاراقالپ 

ًەٍە بىر قاٍچەًوەن قازاٍنى چۆرىدەپ ئوهتۇرۇپ ئاهدىراش … قاًناطقا باطوىدى

                                .ئۆتمۈزيەلتە اقىيًىوىق قىوىپ تەًيارالٍغان قوي گۆطىنى زىقق

ئەيدى بۇ ًەردىمى ئىض بوهصا گۆطنىڭ پىظىظىنى تەقەززاهىق بىوەن لۈتۈطال قاهغان 

يەن بىز تۇرغان بۇ ًۇرت ئارايگاھىنىڭ جەٍۇبىي تەرىپىدە ٍاھاًىتى ًېقىٌ . ئىدى

لۆرۈٍگەن تاغ باغرىدا تارىخنىڭ تىرىك طاھىتى بوهۇپ تىًتاس ئېقىۋاتقان ئورخۇن 

بوۋىوىرىًىز -لۆرۈپ لېوىض ۋە ئىممى قوهۇم بىوەن ئوچۇيالپ تۇرۇپ ئاتا دەرًاشىنى

ئىچمەن بۇ ئەزىى دەرًاٍىڭ زەيزەم شۇهىرىدىٌ ًۈرگۈم قاٍغىچە ئىچىض ئىصتىمى 

تۇغۇهدى دە ئورخۇن دەرًاشىنى ٍىظاٍالپ بىر چىغىر ًوهنى بوًالپ ئۆزۈم ًاهغۇز ًول 

                                                                                .                                   ئاهدىى

ًۇرت ئارايگاھىدىٌ ئاًرىوىپ تۇرۇطۇيغا شەپىرىًگە دوهقۇن ئالا، ئىنىًىز يوهتجان، 

بىز ًول بوًى بىر خىن قەدەيوىرىًىز بىوەن . قەًصەر، رەھىًە ۋە ئىوھايالر قوطۇهدى

طەپەق شۆًگەن گۈزەل ًاًالقنىڭ شاپ ھاۋاهىرىدا راھەتوەٍگەچ چىغىر ًولالرٍى بوًالپ 

ئارخېئوهوگ، تارىخظۇٍاس دوهقۇن قەيبىرى ئالىًىزٍىڭ ئورخۇن بوًوىرىنىڭ تارىخى 

توغرىصىدا بىزگە ئېيتىپ بەرگەن لىظىنى ھەًران قاهدۇرىدىغان ئاجاًىپ تارىخ 

                                         .         لەچًىظوەرٍى ئاڭوىغاچ ًوهىًىزٍى داۋايالطتۇردۇق



www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 37 

 

بىز خېوى ۋاقىت ًۈردۇق، قىزغىٌ پاراڭالر بىوەن قاٍچىوىك ياڭغىنىًىزغىًۇ دىققەت 

يىنۇت ئۆتۈپتۇ ئەيًا  45دىٌ  9بىر چاغدا شائەتمە قارشاق ًەرهىك ۋاقىت . قىوًاپتىًىز

ئىممى قاشنىقىدا بىز تېخى ًېقىنال لۆرۈٍگەن تاغ باغرىدىمى ئورخۇن دەرًاشىنىڭ 

قەدەيوىرىًىز . پالال لۆرۈپ تۇرۇپتىًىز-ئۆشمەن دەرەخوەرٍىڭ شېيًاشىنى غىن

ئاشتىدىمى بۇ گۈزەل ًاًالققا لېچە قاراڭغۇهۇقى ھۆلۈيراٍوىق قىوىظنىڭ ئاهدىدا 

دېگەٍدەك، بىز ئارايگاھتىٌ ئاًرىوىپ بىر ” لۆرۈٍگەن تاغ ًىراق ئەيەس“. تۇرياقتا

ق يېڭىپتۇق ئەيًا تېخى شەپىرىًىزٍىڭ ًېرىًىنىًۇ ًېرىى شائەتتىٌ ئارتۇ

تۇگىتەهًىگەٍوىمىًىزٍى باًقىدۇق دە ئەگەر ًوهىًىزٍى ًەٍە داۋايالطتۇرشاق لېچە 

دىٌ بۇرۇن ًۇرت ئارايگاھىغا قاًتىپ لېوەهًەًدىغىنىًنى، ئۇٍىڭ ئۈشتىگە  12شائەت 

ى يۆهچەرهەپ قازاٍدا قاًناۋاتقان گۆطنىًۇ ئىصصىقىدا ًېيەهًەًدىغاٍوىغىًىزن

دېگەن شۆزٍىڭ ھەقىقىي يەٍىصىنى توهۇق ” لۆرۈٍگەن تاغ ًىراق ئەيەس“

قاراڭغۇهۇق ئىچىدە چىغىر ًوهنىڭ ئىزهىرىنى بىردە  -چۈطەٍگەٍدەك ھېس قىودۇق دە

-لۆرۈپ بىردە لۆرەهًەي دېگەٍدەك قاٍداقتۇر بىر لۆز ًەتمۈشىز قاراڭغۇهۇق ئىچىدە بىر

ىرالپ لۆرۈٍۈۋاتقان ًورۇقوۇقالرٍى ٍىظاٍالپ قاًتىپ لمى تال چېمىت چوڭوۇقىدا پىود

شااليەت قاًتىپ -ًېرىًالردا ًۇرت ئارايگاھىغا شاق 11خېوى چارچاطالر بىوەن . ياڭدۇق

تەهىيىًىزگە بىز قاًتىپ ئاٍچە ئۇزاق ئۆتًەًال قاراڭغۇ ئاشًان تۇًۇقصىز . لەهدۇق
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قًاقالر بىوەن تەڭال تېظىوگەٍدەك گۈهدۈريايىوىق ًايغۇر طىددەتوىك ًاٍغان چا

چوالش قوهنى قوهغا تۇتۇپ گۆش -بىز ھەيًىًىز ئوالش. طارقىراپ قۇًۇهۇطقا باطوىدى

قاًناۋاتقان قازاٍنى لىگىز ئوًنىڭ ئىچىگە ًۆتمەپ لىردۇق ۋە ئۆزىًىزٍى خۇددى 

تارىختىمى ئەجدادهىرىًىز ًاطىغان زاياٍالرغا قاًتقاٍدەك ئاٍچە چوڭ بوهًىغان بىر 

لىظى بىرهىمتە  قىصتىوىپ ئوهتۇرۇپ لېچىوىك  30-20ىچىگە بىز لىگىز ئوي ئ

قازاٍدا گۆش قاًنىًاقتا، ئاشتىدا لاۋاپالر پىژىوداپ . بەزيىًىزٍى قىزىتىۋەتتۇق

لۆًًەلتە، يەززىوىك پۇراقالر بىوەن ئاچچىق ئىس چىقىرىپ ئوي ئىچىنى هىق 

لۈهمە چاقچاقالر بۇ … ىئاهتاي تىووىق ھەر يىووەتنىڭ ٍاخظىوىر-ئورال...توهدۇرياقتا

غېرىباٍە لىگىز ئوًنىڭ ئىچىدە ًايغۇردىٌ پاٍاھوىنىپ قىصىوىپ ئوهتۇرغان بۇ 

-بىر قەهبوەرگە ئۆزىگە خاس يېھرى-ھەر… شوغۇق لېچىنى ئاشاٍال ئۇٍتۇهدۇرياقتا

بىر -يۇھەببەتوەرٍى ئاتا قىوًاقتا، ئەجدادهىرىًىز ًاطىغان ًاًالق ھاًاتىنىڭ ھەر

.ن بىزگە دەرس بەريەلتە ئىدىقاٍۇٍىيەتوىرىدى  
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:ئىيۇل-5ًىوى -2011    

تۈرك يەڭگۈتاش ئابىدىوىرىنى زىيارەت قىوىضخوطۇ شاًدام   

خوطۇ شاًدام ئورخۇن بوًوىرىنىڭ لۆك ئاشًىنىنى قارا بۇهۇتالر قاپوىغان، بوراٍوىق 

بىز ئۇًغۇرالرٍىڭ  -ئىيۇل-5بۈگۈن . ًايغۇر ًېغىۋاتقان جۇدۇٍوۇق بىر شەھەر

قاٍوىق ۋەقەشى بوهۇپ ” ئىيۇل-5ئۈرۈيچى “خاتىرىصىدىٌ يەڭگۈ ئۆچًەًدىغان 

ئۆتمىنىگە ئىممى ًىن توهغان خاتىرە لۈٍى ۋە بىزٍىڭ ئورخۇن بوًوىرىغا قىوغان 

بىز ئاپتوبۇس بىوەن ًۇرت ئارايگاھىدىٌ شەھەردىال . لۈٍىدۇر-3شەپىرىًىزٍىڭ بوهصا 

.                                                                 تۇرۇطقا ئاتالٍدۇقشەپىرىًىزٍى داۋايالش  

بىزٍى ئېوىپ ياڭغان ئاپتوبۇس ئارايگاھىدىٌ ئاًرىوىپ ًاًالقنىڭ چىغىر ًولوىرىنى 

ئاۋاًالپ خېوى ياڭغاٍدىٌ لېيىٌ قاراقۇرۇم طەھىرىنى ئاًوىنىپ ئۆتۈپ ًېڭىدىٌ 

بۇ تاش ًوهنىڭ . ىردى دە ئاهدىغا قاراپ تىز ًۈرۈطمە باطوىدىًاشاهغان بىر تاش ًوهغا ك

باطقا ًول بىوەن ئۇچرىظىدىغان لىرىض ئېغىزىدا ًول ئۈشتىگە رەختىٌ ًاشاهغان 

ًوغان هوزۇٍما ئېصىوغان بوهۇپ، ئۇٍىڭ باطوىنىض تەرىپىگە يوڭغۇهىيە بىوەن 

ڭدە تۈرك ۋە يوڭغۇل تۈرلىيىنىڭ دۆهەت باًرىقى چۈطۈرۈهگەن، ئوتتۇرىصىغا قىزىن رە

دېگەن ” تۈرك يەدەٍىي ًادىمارهىقالر شاھىوىغا خوش لەهدىڭىز خوطۇ شاًدام“تىووىرىدا 

.                                                                                           خەتوەر ًېزىوغان ئىدى   

ًادىمارهىقالرٍى قوغداش -ەٍىييوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتى ئۆز دۆهەت تۇپرىقىدىمى يەد

جۈيوىدىٌ ئورخۇن دەرًا ۋادىوىرىدىمى تۈرك يەدەٍىيەت ًادىمارهىقوىرىنى قوغداش 

خىزيىتىنى ئىجرا قىوىپ لېوىۋاتقان بوهصىًۇ ئىقتىصادىي قىيىنچىوىقوىرى 

تۈپەًوىدىٌ ٍۇرغۇن دۆهەت دەرىجىوىك قوغداش تۇرهىرى توهۇق ئەيەهىيوەطًىگەن 

يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنىڭ ئورخۇن ۋادىوىرىدىمى تۈرك يەدەٍىيەت ًىوى -2004ئەيًا 

ًادىمارهىقالرٍى قوغداش ئىوتىًاشى بىرهەطمەن دۆهەتوەر تەطمىالتى پەن يەدەٍىيەت 

خەهقئاراهىق قوغدىوىدىغان تارىخىي يەدەٍىيەت “يەھمىًىصى تەرىپىدىٌ 

تۈرهۈك قوغداش  تىزىًوىمىگە رەشًىي لىرگۈزۈهگەٍدىٌ لېيىٌ بىر” ًادىمارهىقوىرى
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ئىض تۇرهىرى تۈرلىيىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان چەتئەل يەيوىمەتوىرىنىڭ ًاردىًىدە 

.                                                                                                  قاٍات ًاًدۇرۇهغان  

غۇهىيىنى تارىختىمى تۈرك بۇٍىڭ دەهىوى طۇلى، تۈرلىيە جۇيھۇرىيىتى بۈگۈٍمى يوڭ

ئىًپېرىيىوىرىنىڭ تۇغۇهغان بۆطۈك زېًىنى دەپ قارىغاٍوىقى ئۈچۈن يوڭغۇهىيە 

دۆهىتى بىوەن ئاالھىدە شىياشىي، يەدەٍىي ۋە ئىقتىصادىي ھەيمارهىقالرٍى تەرەققىي 

قىودۇرۇش دۆهەت شىياشىتى تۈزىگەن بوهۇپ، بۇ رايما ئىچىدە ئىممى دۆهەتنىڭ ھەر 

-2005بوهۇپًۇ   .ئارا ھەيمارهىقى لۆرۈٍەرهىك لېڭەًگەن-ئېوىپ بېرىوغان ئۆز شاھەهىرىدە

ًىوى تۈرلىيە جۇيھۇرىيىتىنىڭ باش يىنىصتىرى رەجەپ تاًىپ ئەردوغاٍنىڭ 

يوڭغۇهىيە خەهق جۇيھۇرىيىتىگە قىوغان رەشًىي دۆهەت زىيارىتىدىٌ لېيىٌ تۈرهۈك 

تنىڭ ھەيمارهىقى ئىض بىرهىمى لېوىظىًوىرى ئىًزاهىنىپ ئىممى دۆهە

بۇ ھەيمارهىق شاھەهىرىنىڭ ئەڭ ئاهدىدا تۇرىدىغىنى ئورخۇن . لۈچەًتىوگەن

تۈرك “ۋادىوىرىدىمى تۈرۈك يەدەٍىيەت ًادىمارهىقوىرىنى قوغداش بوهۇپ، تۈرلىيىنىڭ 

بۇ ئىض تۇرهىرىنى ئىجرا (  TIKA)” خەهقئاراهىق ھەيمارهىق ۋە تەرەققىيات ئاجېنصى

!                                                               قىوىۋاتقان ئورۇٍدۇر  
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بىز ئاپتوبۇشتا قاراقۇرۇم طەھىرىدىٌ لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈتاش ئابىدىوىرى 

لىوويېتىر  45يۇزېيغا بارغىچە بوهغان  خوطۇ شاًدامبۈگۈٍمى  -قاتۇرۇهغان جاي

بىۋاشىتە ئىقتىصادى ًاردىًىدە  ئارىوىقتىمى ًول تۈرلىيە تىما ئاجېنصىنىڭ

بىز ئورخۇن دەرًاشىنىڭ . ئاًدا رەشًىي قاتناش باطالٍغان ئىمەن-5ًاشىوىپ بۇ ًىن 

 طىًاهىي بوًوىرىنى بوًالپ بۇ ًېڭى ًاشاهغان تاش ًوهدا بىر شائەت ياڭغاٍدىٌ لېيىٌ

 -م تۈرك يەڭگۈتاش ئابىدىوىرى ئۈچۈن ًاشاهغان بىر ھەًۋەتوىك يۇزېيى خوطۇ شاًدام

.يۇزېيىنىڭ ئاهدىغا لېوىپ توختىدۇق خوطۇ شاًدام  

تۈرك يەدەٍىيەت ئىزهىرى  خوطۇ شاًدام“بۇ ًەرٍىڭ رەشًىي ئىصًى يوڭغۇهچە  

” خاتىرە جاي“شۆزىنىڭ يوڭغۇهچە يەٍىصى ” خوطۇ“دەپ ئاتىوىدىمەن ًەٍى ” يۇزېيى

خوطۇ . ىدىمەندېگەٍنى بىودۈر”  ئوًًاٍوىق“شۆزى بوهصا ” شاًدام“دېگەٍنى بىودۈرشە 

يۇزېيى ًەٍى لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرى ًاشاهغان جاًالر ئورخۇن  شاًدام

دەرًاشىنىڭ طىًاهىي بوًوىرىغا، ئورخۇن دەرًا ئېقىنى لېوىدىغان ئۆتۇلەن 

بۇ . طەرقىي طىًال تەرەپوىرىگە توغرا لېوىدۇ( اي تاغوىرىخاٍگبۈگۈٍمى )تاغوىرىنىڭ 

لىوويېتىر  400دىٌ ( قىزىن باتۇر)ىيە پاًتەختى ئۇالٍباتور ًەر بۈگۈٍمى يوڭغۇل

.                         ًىراقوىقتا    
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تۈرلىيىنىڭ تىما ًەٍە ٍۇرغۇن يەبوەغ شېوىپ لۆهتېمىٌ، بىوگە قاغان يەريەر تاش 

يەڭگۈ ئابىدىوىرى قاتارهىق بىر تۈرهۈك تۈرك يەدەٍىي ًادىمارهىقوىرىنى بۇزۇهۇپ ۋەًران 

ٍى ” تۈرك يۇزېيى خوطۇ شاًدامطتىٌ قوغداپ قېوىض ئۈچۈن لۆهًى زور بوهغان بوهۇ

.                                                                                     قۇرۇپ چىققان  

لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرى قوًۇهغان جاًالرٍىڭ ئەشوى ئورٍى يۇلەيًەل 

يېتىر  400رى بىوەن قورطىوىپ يۇداپىئە قىوىنغان بوهۇپ، يۇزېيخاٍا تام شېپىووى

يۇزېي ئىچىگە لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغاٍنىڭ يەڭگۈتاش . طىًال تەرەپمە ًاشاهغان

ئەشىرهەردىمى لۆك تۈرك -7-6ئابىدىوىرى بىوەن بىرگە بۇ ًەردىٌ تېپىوغان 

بۇ يۇزېينىڭ . ًۇهغانئىًپېرىيىصىگە ئائىت باطقا تارىخىي ًادىمارهىقالريۇ قو

يۇلەيًەهمى، ئىچىگە قوًۇهغان تارىخىي ًادىمارهىقالرٍىڭ يولوىقى بىوەن شىزٍى 

ًىوالر  1300ھەۋەشتە قاهدۇرىدۇ چۈٍمى بۇ شىزٍىڭ ئەجدادهىرىڭىزٍىڭ بۇٍىڭدىٌ  -ھەًراٍۇ

ئىوگىرىمى بىز تۈرك ئەۋالدهىرىغا قاهدۇرغان بىردىٌ بىر لۆز بىوەن لۆرگىوى، 

شىز تەقدىر ٍېصىپ . ە قول بىوەن تۇتقىوى بوهىدىغان ئاتا يىراشوىرىدۇرئوقۇغىوى ۋ

ئەتمەن لۈٍوەرٍىڭ بىرىدە بۇ يۇزېيغا زىيارەتمە لەهصىڭىز ئۆزىڭىزٍى هوٍدون ًالى 

پارىژدىمى ھەطەيەتوىك يۇزېيخاٍىالردىنًۇ ٍەچچە ھەشصە ئارتۇق زوق 

ن قىوىنىظىچە ئاشىيا ھۇن يەٍبەهەردە باًا! ئاهىدىغاٍوىقىڭىزغا جەزيەن ئىظىنىًەن

ًىوىغىچە -744ًىوىدىٌ -552ئىًپېرىيىصى غەربمە لۆچمەٍدىٌ لېيىٌ يىالدى 

ًاۋروئاشىيادا طەرقتە تىنچ ئولياٍدىٌ غەرىپتە لاشپىي دېڭىزى، طىًاهدا ئورال 

تاغوىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان بىپاًان لەڭ زېًىندا ئەڭ ئاۋۋال تېوى، ئۇًغۇر ۋە 

، قىرغىز، تۈرلەش، قارهۇق قاتارهىق توققۇز ئوغۇز (ئوتتۇز تاتار)تاتار  لېيىنمى دەۋرهەردە
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تۈرك قەبىوىوىرىنىڭ ئىتتىپاقى ئاشاشىدا ئاطنا ئۇرۇقتىٌ لۈچىيىپ تۈيەن 

. قاغاٍىڭ رەھبەرهىمىدە تۈرك خاقاٍوىقىنى قۇرىدۇ( يەڭگۈتاطالردا بۇيىٌ دەپ ًېزىوغان)

لۆك تۈرك “ۇ ۋە بۇ خاقاٍوىق تارىختا دەپ ٍام بېرىد” ئىوىك قاغان“تۈيەن ئۆزىگە 

.دەپ ئاتىوىدۇ” ئىًپېرىيىصى
19

                                                                           

ًىووىرىغا لەهگەٍدە خاقاٍوىق  -583ۋە  582لۆك تۈرك ئىًپېرىيىصى يىالدىنىڭ 

ك قەبىوىوىرىنىڭ ئىچىدە ھالىًىيەت تاهىظىض لۆرۈطى لەشمىنوىظىپ، تۈر

ئىتتىپاقى بۇزۇهۇپ طەرقىي ۋە غەربىي تۈرك ئىًپېرىيىصى دەپ ئىممىگە بۆهۈٍۈپ 

لۆك تۈرك ئىًپېرىيىصى ئىممىگە پارچىالٍغاٍدىٌ لېيىٌ، غەربمە لۆچًەي . لېتىدۇ

ئۆتۇلەن تاغوىرىنى يەرلەز قىوىپ ئورخۇن دەرًا بوًوىرىدا داۋايوىق ًاطاپ لەهگەن 

ئىچمىدىمى زىددىيەتوىرى تۈپەًوى ۋە تاڭ شۇالهىصىنىڭ  تۈرك قەبىوىوىرى ئۆز

ھىيوىصىنىڭ تۈرتمىصىدە لوپ ئاجىزهىظىپ ” پارچىالپ ئاجىزالطتۇرۇش ۋە ًوقىتىض“

لېيىنمى ۋاقىتتا قۇتوۇق ئىوتىرىض قاغان ۋە تۈًۇٍقۇق باطچىوىق قىوىپ ... لېتىدۇ

ًىوى توهۇق  -682ٍى تۈرك قەبىوىوىرىنى قاًتا ئىتتىپاقالطتۇرۇپ تۈرك ئىًپېرىيىصى

. ئەشوىگە لەهتۈرىدۇ ۋە بۇ ئىًپېرىيە تارىختا طەرقىي تۈرك ئىًپېرىيىصى دەپ ئاتىوىدۇ

طەرقىي تۈرك ئىًپېرىيىصىنىڭ قۇرغۇچىصى قۇتوۇق ئىوتىرىض قاغاٍنىڭ ئىممى 

قۇتوۇق . ئوغوى بوهۇپ چوڭنىڭ ئىصًى بىوگە، لىچىمىنىڭ لۆهتېمىٌ ئىدى

ًېظىدا،  8ئۇ ۋاپات بوهغان ۋاقىتتا بىوگە قاغان . پا بوهىدۇًىن ۋا-692ئىوتىرىض قاغان 

بىوگە قاغان ئاتىصىنىڭ تەختىگە ۋارىصوىق قىوىپ . ًاطتا قاهىدۇ 7لۆهتېمىٌ 

طاھزادە ۋە ھەربىي قوياٍدان لۆهتېمىٌ . طەرقىي تۈرك ئىًپېرىيىصىنىڭ قاغاٍى بوهىدۇ

ربىي ًۈرۈش ئېوىپ بېرىپ تۈرك قەبىوىوەر ئىتتىپاقوىقىنى بۇزغان قەبىوىوەرگە ھە

ًىوى تاڭ شۇالهىصىگە ھۇجۇم قىوىدۇ ۋە ئۇرۇطتا تاڭ -720ئۇ . ئۇالرٍى بوًصۇٍدۇرىدۇ

ًىوى تۈًۇٍقۇق ۋاپات بوهغاٍدىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ ٍايىغىًۇ -725. شۇالهىصىنى ًېڭىدۇ

. ئىممى تاش ئابىدە قاتۇرۇهىدۇ
20

                                                                              

      

بۇ تاش ئابىدىوەر لۆهتېمىٌ. ًىوى ۋاپات بوهىدۇ-731ًېظىدا  47لۆهتېمىٌ 
21

ۋاپات   

بوهۇپ بىر ًىودىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ خاتىرىصى ئۈچۈن ًاشاهغان بوهۇپ، بۇ يەريەر تاش 

شاٍتىًېتىر، قېوىنوىقى  1،40شاٍتىًېتىر، لەڭىرهىگى  3،57ئابىدىنىڭ ئېگىزهىمى 

قۇر قەدىًمى  68بۇ يەريەر تاطنىڭ ئۇچ تەرىپىگە جەيئىي . شاٍتىًېتىر لېوىدۇ 49
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ًېزىقىدا( رۈٍىك)تۈرك 
22

خەت ئوًۇهغان بوهۇپ، بىر تەرىپىگە تاڭ شۇالهىصىنىڭ   

ٍزوڭ خاٍى ئۆز قوهى بىوەن لۆهتېمىنىنىڭ ئۆهۈيىگە ًازغان تەزىيىصى خىتاي ەطۇ

.ًېزىقىدا تاطقا ئوًۇهغان
23

ەڭگۈتېظى لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغاٍنىڭ لۆهتېمىٌ م  

يەڭگۈتاطتا لۆهتېمىنىنىڭ ًاراتقان . جىيەٍى ًولوۇق تېمىٌ تەرىپىدىٌ تىموەٍگەن

بۇ تاش . تۆھپىوىرى ۋە باطقا ئەھۋالالر ٍەپىس طېئىرىي تىن بىوەن باًان قىوىنغان

ادهوۋ ئەشىردە تۇٍجى قېتىى تۈرلوهوگ ئاهىى ر-20ئابىدىوەرگە ئوًۇهغان تېمىصتوەر 

.                                                                                تەرىپىدىٌ تەرجىًە قىوىنىدۇ   

 

ەلۆهتېمىٌ يەڭگۈتېظىغا ئوًۇهغان تېمىصتوەردىٌ ئۈزۈٍد  

 ( : قەدىًمى تۈرك ًېزىقىدا لۆهتېمىٌ ئىصًىنىڭ ًېزىوىظى  

… ئۆتۇلەن تېغىدىٌ ًاخظى ( هېمىٌ)يەن طۇٍچە لوپ جاًالرغا قوطۇن تارتىپ باردىى، "

بۇ ًەردە . ئەهنى ئىدارە قىوىدىغان ًەر ئۆتۇلەن تېغى ئىمەن. جاي زادى ًوق ئىمەن

. خەهقى بىوەن ًاراطتىى( خىتاي)ئوهتۇرۇپ، تابغاچ   

                      

ٍى غەم قىوًاًال بېرىدۇ( يالالر)طاراب، ًىپەك -لۈيۈش، ھاراق-ئاهتۇن( ئۇالر) ؛            

تابغاچ خەهقىنىڭ گېپى چۈچۈك، شوۋغىوىرى ئېصىومەن، تاتوىق شۆزى، ئېصىن 

. شوۋغىوىرى ئارقىوىق ًىراقتىمى خەهقوەرٍىًۇ ئۆزهىرىگە طۇٍچە ًېقىنالطتۇرىدىمەن

ًايان ھىيوىوىرىنى چىقىرىدىمەن، ( ئۆزهىرىنىڭ)ېقىنالطقاٍدىٌ لېيىٌ ي( ئۇالرغا)

ٍاھاًىتى باتۇر لىظىوەرٍى ئىوگىرى لەهتۈريەًدىمەن، -ًاخظى، ئەقىووىق لىظىوەرٍى

. ئۇرىغى، قوۋيى ۋە بۆطىمىدىگىچە روٍاق تاپقۇزياًدىمەن( ئۇٍىڭ)بىر لىظى خاتاالطصا 

رىغا ئىظىنىپ ٍۇرغۇن تۈرك خەهقى چۈچۈك شۆزىگە، ئېصىن شوۋغۇلن( ئۇالرٍىڭ)

...                                                                                                           ئۆهدۈڭالر  
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 ©    سىزغان زۇلپىقاروۋ مۈرەش رەسسام توهۇلغان قازاقىستاهدا سۈرىئتىوى مۆلتېلىووىڭ

 

تۈرك خەهقى 

ھاالك بوهغاٍدىٌ 

لېيىٌ 

( قاهغاٍوىرى)

جەٍۇبتىمى 

چوغاي تېغىغا 

توپوىنىپ 

ًاًالقتا 

 ئوهتۇراقوىظاًوى

دېصە، ًايان 

ٍىيەتوىك 

لىظىوەر تۈرك 

خەهقىنى طۇ 

ًەردە ئۆهصۇن 

ئەگەر : )دەپ

ًىراق بوهصاڭالر، ٍاچار شوۋغا بېرىدۇ، ًېقىٌ بوهصاڭالر ًاخظى شوۋغا بېرىدۇ ( خىتاًغا

دەپ قۇتراتقۇهۇق قىوىپتۇ؛ بۇ ھىيوىنى بىوًىگەن لىظىوەر ئۇ شۆزگە ئىظىنىپ، 

رغۇن لىظى ئۆهدۈڭالر، ئۇ ًەرگە بارشاڭالر تۈرك ٍۇ( ٍەتىجىدە)خىتاًغا ًېقىٌ بېرىپ 

لارۋان ۋە ئەهچىوەرٍىال ( ئۇالرغا)خەهقى ئۆهىصىوەر، ئۆتۇلەن زېًىنىدا تۇرۇپ 

قاًغۇ بوهًاًدۇ، ئۆتۇلەن تېغىدا تۇرۇۋەرشەڭالر -ھېچقاٍداق غەم( ئەهدە)ئەۋەتصەڭالر 

توق -شىوەر، ئاچتۈرك خەهقى شىوەر قاٍائەتچان.…ئەهنى يەڭگۈ تۇتۇپ تۇراالًصىوەر

قاهىدىغاٍوىقىڭالرٍى ئوًوىًاًصىوەر، توًغان ۋاقتىڭالردا ئاچ قاهىدىغاٍوىقىڭالرٍى 

ئوًوىًاًصىوەر، طۇٍداق قىوغىنىڭالر ئۈچۈن ئۆزۈڭالرٍى بېقىۋاتقان خاقاٍىڭالرٍىڭ 

ئۇ ًەرهەردە ( ٍەتىجىدە)شۆزىنى ئاهًاي، ھەر تەرەپمە پىتىراپ لەتتىڭالر، 

ېنىڭالردىٌ ئاًرىودىڭالر، قاهغاٍوىرىڭالر شەرگەردان بوهۇپ ئۆهۈم ھاهصىزالٍدىڭالر، ج

...".گىردابىغا بېرىپ قاهدىڭالر
24
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  بىوگە قاغان يەڭگۈتېظى

بىوگە قاغان يەڭگۈتېظى لۆهتېمىنىنىڭ ئالىصى طەرقىي تۈرك ئىًپېرىيىصىنىڭ 

وطۇ خخاقاٍى بىوگە قاغاٍنىڭ ٍايىغا ئاتاپ قوًۇهغان يەڭگۈتاش ئابىدىصى بوهۇپ 

.       دىمى لۆهتېمىٌ يەڭگۈتېظى تېپىوغان ًەرگە ًېقىٌ بىر جاًدىٌ تېپىوغانشاًدام

                                                                                

بىوگە خاقان 

يەڭگۈتېظى 

لۆهتېمىٌ 

يەڭگۈتېظى 

ًىودىٌ  2قۇًۇهۇپ 

 -734لېيىٌ ًەٍى 

ًىوى بىوگە خاقان 

پات بوهغاٍدا ۋا

بىوگە . ًاشاهغان

قاغان يەڭگۈ 

تېظىغا قەدىًمى 

( رۈٍىك)تۈرك 

قۇر  80ًېزىقىدا 

خەت ئوًۇهغان 

بوهۇپ يەزيۇٍى ئاشاشەن دېگۈدەك بىوگە قاغاٍنىڭ طەرقىي تۈرك ئىًپېرىيىصىگە 

.  قوطقان تۆھپىوىرىگە يەدھىيىوەر ئوقۇهغان   

:ەن ئۈزۈٍدبىوگە قاغان يەڭگۈتېظىغا ئوًۇهغان تېمىصتوەردى  

( : قەدىًمى تۈرك ًېزىقىدا بىوگە قاغان ئىصًىنىڭ ًېزىوىظى  ) 

…… هگە ئاتام تۈرك بى. تەڭرىدەك تەڭرى ًاراتقان تۈرك بىوگە خاقان يېنىڭ شۆزۈم"

تۈرك …تى شىر، توققۇز ئوغۇز، ئىممى ئەدىز يەطھۇر بەگوىرى ۋە خەهقى…خاقان

سىزغان زۇلپىقاروۋ مۈرەش رەسسام توهۇلغان قازاقىستاهدا سۈرىئتىوى قاغاهوىڭ ىلگەب   © 
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ئۈشتىدە يەن خاقان بوهۇپ ئۆهتۈردۈم، يەن تەختمە ئوهتۇرغىنىًدا، …تەڭرىصى

ئۆهگۈدەك ھەشرەتتە قاهغان تۈرۈك بەگوىرى ۋە خەهقى ئىنتاًىٌ شۆًۈٍۈپ ئۇالرٍىڭ 

ئوهتۇرۇپ تۆت ئەتراپتىمى خەهقوەر ئۈچۈن  ئۆزۈم تەختمە. جاٍصىز لۆزهىرىگە جان لىردى

...                                                  ٍۇرغۇن يۇھىى قاٍۇن تۈزۈيوەرٍى ئورٍىتىپ بەردىى  

دۈطًەٍصىز ( ئۇالرٍى. )تۆت ئەتراپتىمى خەهقوەرٍىڭ ھەيًىصىنى بوًصۇٍدۇردۇم

، تاڭغۇت خەهقىنى تاريار ئون ًەتتە ًېظىًدا تاڭغۇتقا قوطۇن ئەۋەتتىى…قىودىى

ئون شەلمىز . يۈهمىنى قوهغا چۈطۈردۈم-قىزهىرىنى ۋە يال-ئوغۇل( ئۇالرٍىڭ. )قىودىى

ًېظىًدا ئاهتە چۆپ شوغداققا قوطۇن ئەۋەتتىى، شوغداق خەهقىنى تاريار قىودىى، 

لەهدى، يەن تاياغ ( باطالپ)ۋاڭ تۇتۇق بەش تۈيەن ئەشمەر ( خىتاًدىٌ)تابغاچتىٌ 

ًىگىريە . ئۇ قوطۇٍنى طۇ ًەردە ًوقاتتىى. گەن بۇالق بېظىدا شوقۇطتۇمئىدۇق دې

ئۇالر تارتۇقالرٍى ئەۋەتًىدى . ًېظىًدا، باشًىن ئىدىقۇت ئۆز ئۇرغۇيىزدىمى خەهق ئىدى

ئۆًگە ( ئوهجىالرٍى)بوًصۇٍدۇردۇم، ٍۇرغۇٍوىغان ( ئۇالرٍى. )دەپ ئۇالرغا ًۈرۈش قىودىى

                                                              .                    لەهتۈردۈم

چاچا جاڭجۇٍنىڭ . ًۈرۈش قىودىى( خىتاًغا)ًىگىريە ئىممى ًېظىًدا تابغاچقا 

ًىگىريە . قوطۇٍنى طۇ ًەردە ئۆهتۈردۈم. شەلمىز تۈيەن هەطمىرى بىوەن شوقۇطتۇم

. دۈطًەن بوهدى( بىزگە)تە ئاهتە ًاش ۋاقتىًدا چىك خەهقى قىرغىزالر بىوەن بىرهىك

قوطۇٍنى . ئورپەٍدە شوقۇطتۇم. لەم دەرًاشىدىٌ ئۆتۈپ چېرىموەرگە ًۈرۈش قىودىى

بۈگۈٍمى )ئوتتۇز ًېظىًدا بەطباهىققا …ئاز خەهقىنى قوهغا چۈطۈردۈم. ٍەًزىوىدىى

قوطۇٍنى …ئاهتە قېتىى ئۇرۇطتۇم. ًۈرۈش قىودىى( جىًىصار ٍاھىيىصى تەۋەشىدە

ئۇالر بىزٍى ( هېمىٌ)طەھەر ئىچىدىمى ھەيًە ئادەيوەر ًوقىالتتى . ردۈمپۈتۈٍوەي ئۆهتۈ

...       شاقوىنىپ قاهدى( ۋەًراٍچىوىقتىٌ)طۇٍىڭ بىوەن بەطباهىق . تەلوىپ قىودى  

…. يەن ئۇالرٍى ( ًىغىوىپ بىزگە قارطى تۇردى)ئوتتۇز ئىممى ًېظىًدا قارهۇق خەهقى 

جاھان قاالًًىقاٍوىظىپ لەتمەٍوىمى . ىى ئىدىتوققۇز ئوغۇزالر يېنىڭ خەهق. ئۆهتۈردۈم

بىر ًىن . ئۈچۈن ۋە ئىچىدە ئاداۋەت شاقالپ لەهگەٍوىمى ئۈچۈن بىزگە دۈطًەن بوهدى

توغال ( قوطۇٍۇم. )دەشوەپتە توغۇ باهىقتا شوقۇطتۇم. ئىچىدە تۆت قېتىى شوقۇطتۇم

             ...                  دەرًاشىدىٌ ئۆتۈپ ئۇالرٍىڭ قوطۇٍىنى ًوقاتتى
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….. خەهقىى بوهدى ( يېنىڭ)بوي شۇٍغاٍوىرى بوي شۇٍدى، . قوطۇٍنى يەغوۇپ قىودىى

شېوىنگا دەرًاشىنى بوًالپ تۆۋەٍوەپ يېڭىپ، قاراغىٌ دېگەن . ئۆهگەٍوىرى ئۆهدى

ئۇًغۇر ئىوتەبەر ًۈزچە ئەر بىوەن . ئۇالر تاققا چىقىۋاهدى... قىصاڭدا ئۆًۋاقىنى بۇزدۇم

يەن ئۇالرٍىڭ ًىوقىوىرىنى قوهغا . تۈرك خەهقى ئاچ ئىدى…ەتتىطەرققە قېچىپ ك

...".چۈطۈرۈپ تۈرك خەهقىنى باقتىى
25

                                                                        

    

:ەيوًۇٍچېر يەڭگۈتېظىغا ئوًۇهغان تېمىصتوەردىٌ ئۈزۈٍد  

يوًۇٍچېر 

يەڭگۈتېظىنى 

ًىوى -1909

ٍدىيىوىك فىنال

ئاهىى رايصتەد 

( رايصتەدت.ج.گ)

يوڭغۇهىيىنىڭ 

شېوىنگا دەرًاشى 

ۋە طىنە ئۇشۇ 

لۆهى ئەتراپىدىٌ 

بۇ . تاپقان

يەڭگۈتاش 

تەخًىنەن 

-759يىالدىنىڭ 

. ًىوى تىموەٍگەن

يوًۇٍچېر يەڭگۈتېظىغا
26

قۇر خەت  49ًېزىقىدا جەيئىي ( رۈٍىك)قەدىًمى تۈرك    

               .                    ئوًۇهغان

تارىخىي يەٍبەهەردە لۆرشىتىوىظىچە بوًۇٍچېر قاغان ئۇًغۇر دۆهىتىنىڭ قۇرغۇچىصى، 

ئۇًغۇر قەبىوىوىرى ئىتتىپاقىنىڭ باطوىقى قۇتوۇق بىوگە قاغاٍنىڭ ئوغوى بوهۇپ، ئۇ 

 © موًۇهچېر قاغاهوىڭ سۈرىئتىوى قازاقىستاهدا توهۇلغان رەسسام مۈرەش زۇلپىقاروۋ سىزغان
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ئاتىصى بىوەن بىووە لۆك تۈرك قاغاٍوىقىغا قارطى ھەربىي ًۈرۈش ئېوىپ بېرىپ، 

ًىوى ئۇًغۇر دۆهىتىنى قۇرۇپ ئوردۇ باهىقنى پاًتەخت -744ئورخۇن ۋادىصىدا 

ًىوىغىچە يوًۇٍچېر قاغاٍنىڭ ئۇًغۇر -759ًىوىدىٌ -747قىوغاٍوىقى، يىالدى 

” ئاي تەڭرىدە قۇت بوهًىض“، "ئەل ئەتًىض بىوگە قاغان"ئۇٍىڭغا دۆهىتىنىڭ قاغاٍى ۋە 

.دېگەن ٍايالرٍىڭ بېرىوگەٍوىمى باًان قىوىنىدۇ
27

تاش تېمىصتى ئۆز بۇ يەڭگۈ  

زاياٍىصىدا ئورخۇن ۋادىصىدا قۇرۇهغان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ تارىخى ۋە باطقا 

يۇٍاشىۋەتوىك ئەھۋالوىرىنى ئۆگۇٍۇش ۋە تەتقىق قىوىظتا ٍاھاًىتى زور ئەھًىيەتمە 

                                .                                                                                     ئىگە

بۇ ًەردە ئوقۇريەٍوەرگە طۇٍى ئاهدىدىٌ ۋاقىپالٍدۇرۇطنى يۇۋاپىق لۆردۈيمى ئەتىمى 

پىالٍالٍغان شەپىرىًىزدە بىز ئورخۇن ۋادىصىدا قۇرۇهغان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ 

ز ۋە طۇ طەھەر خارابىوىرىنى زىيارەت قىوىًى( قاراباالشاغۇن)پاًتەختى ئوردۇ باهىوىق 

ۋەجىدىٌ ئۇًغۇر دۆهىتىنىڭ ئەًنى زاياٍدا قۇرۇهۇطىغا يۇٍاشىۋەتوىك بوهغان تارىخىي 

گەرچە توهىًۇ ئەپصۇس بىز باًاٍچۇر )جەرًاٍوىرىنى ًورۇتۇپ بېرىض ئىصتىمىدە 

بۇ يەڭگۈتاطقا ( يەڭگۈتېظىنى زىيارەت قىوىظقا يۇًەشصەر بوالهًىغان بوهصاقًۇ

:                              اراگرافىنى دىقىتىڭىزالرغا شۇٍدۇمئوًۇهغان تېمىصتوەردىٌ بىر پ  

….. ئۆتۇلەن ئەتراپى ئېوى ..…توهىس.……تەڭرىدىٌ بوهغان ئەل ئەتًىض بىوگە خاقان"

ئۇ ًەردە . ئىمەن( دەرًاشى)ئىممىصىنىڭ ئوتتۇرىصىدا ئوهتۇرىدىمەن، شۈًى شېوىنگا 

غان خەهق ئۇًغۇر، توققۇز ئوغۇز ئۇ ًەردە قال..…شۇ.…ئەرلىٌ ًاطاًدىمەن……ئېوى

( خەهقى ئۈشتىدە)تۈرك قىپچاق ……ئورخۇن دەرًاشى ……ئۈشتىدە ًۈز ًىن ئوهتۇرۇپ

.                                                                                 ئەلوىك ًىن ئوهتۇرغاٍىمەن  

ئاتام . ًىغىپ ئاهدىى-ٍى تېرىپتوققۇز ئوغۇز خەهقىى. ًەٍە چۈطتى.……ئۇ چاغدا بوًال

( طەرق)يېنى يىڭ بېظى قىوىپ ئەۋەتتى، ئاهدى . قوطۇن ئەۋەتتى..…لۆل بىوگە قاغان

بوًصۇٍدۇرۇپ، ًەٍە ًۈرۈش .……ٍىڭ طەرقىدىٌ ًاٍغۇچى( ًەر ٍايى)تەرەپمە بېرىپ، لەًرە 

ئۇ . مخان قوطۇٍى بىوەن قوطۇهدۇ( ًەردە)لەًرە بېظىدا ۋە ئۇچ بەرلۇن دېگەن . قىودىى

قارا قۇيدىٌ ئۆتۈپ، لوگۇردە، لويۇت تاغدا، ًار دەرًاشىدا، ئۇچ تۇغوۇق . قوغوىدىى…ًەر

. دا يەن ًۈرۈش قىودىى( ًىن-743)قوي ًىوى . ئۆزيىض تېمىٌ خان بوپتۇ..…تۈرك خەهقى
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 ©   سىزغان زۇلپىقاروۋ مۈرەش رەسسام توهۇلغان قازاقىستاهدا سۈرىئتىوى تۈًۇهقۇقوىڭ

ئۆزيىض .…قىودىى( لۈٍى)ئىممىنچى قېتىًقى ئۇرۇطنى بىرىنچى ئاًنىڭ ئاهتىنچى 

تۈرك خەهقى طۇٍدىٌ . طنى ئۇ ًەردە قوهغا چۈطۈردۈمتۇتتۇم؛ خاٍى.…تېمىننى

...".ئېتىبارەن ًوقاهدى
28

                                                                                           

  

تالى بۈگۈٍگىچە 

يوڭغۇهىيىدە 

تېپىوغان قەدىًمى 

-رۈٍىك)تۈرك 

ًېزىقىدا ( ئورخۇن

ًېزىپ قاهدۇرۇهغان 

تاش ئابىدىوەردىٌ 

 چورىٌ يەڭگۈتېظى

ئۇالٍباتورٍىڭ )

طەرقىي جەٍۇبىدىمى 

چورىٌ دېگەن 

ًىوى -1971جاًدىٌ 

-687-686تېپىوغان، 

لىوويېتىر  60ئۇالٍباتوردىٌ ) تۈًۇٍقۇق يەڭگۈتېظى ؛(ًىووىرى ئورٍىتىوغان

-716ًىوى تېپىوغان،يىالدي -1897ًىراقوىققا جاًالطقان باًىٌ چوقتۇ دېگەن جاًدىٌ 

يوڭغۇهىيىنىڭ شېوىنگا دەرًاشى ) 1-يوًۇٍچېر يەڭگۈتېظى؛ (ًىوى ئورٍىتىوغان

يوًۇٍچېر ؛ (ًىوى ئورٍىتىوغان-759ئوشۇ لۆهى ئارىوىقىدىٌ تېپىوغان، -بىوەن طىنە

توققۇز ئۇًغۇر ؛ (يوڭغۇهىيىنىڭ تاهياتتى دېگەن ًېرىدىٌ تېپىوغان) 2-يەڭگۈتېظى

طىًال تەرىپىگە -باش ئېقىنىنىڭ غەربىيئورخۇن دەرًاشىنىڭ ) خاقان يەڭگۈتېظى

دىٌ ( ئوردۇ باهىق)توغرا لېوىدىغان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى قاراباالشاغۇن 

يوڭغۇهىيىنىڭ طىًاهىدىمى شۇجى ) ؛ شۇجى يەڭگۈتاطوىرى(ًىوى تېپىوغان-1890

.(ًىوى تېپىوغان-1909داۋان ًېنىدىٌ بىر ٍەچچە يەڭگۈتاطالر   
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ىوغان تۈرك يەڭگۈتاطالر ئورٍىنىڭ تارقاق بوهۇطى ۋە بۇ ٍۆۋەت يوڭغۇهىيىدە تېپ

يوڭغۇهىيىگە قىوغان شەپىرىًىز پائاهىيەتوىرىنىڭ زىچ ئورۇٍالطتۇرۇهۇطى شەۋەبوىك 

توهىًۇ ئەپصۇس ئەجدادهىرىًىز بىزگە قاهدۇرۇپ لەتمەن ھەيًە يەڭگۈتاش 

                                         .          ئابىدىوىرىنى تاۋاپ قىوىظقا يۇًەشصەر بوالهًىدۇق

بىز ٍاھاًىتى قىزىقىض ۋە ھاًاجاٍوىق لەًپىياتالر ئىچىدە ئاۋۋال لھۆطۆۆ تصاىدام 

يۇزېيى ئىچىگە قوًۇهغان راشت لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرىنى ۋە باطقا 

ۈتاطالرٍىڭ تارىخىي ًادىمارهىقالرٍى زىيارەت قىوىپ تۈگەتمەٍدىٌ لېيىٌ بۇ يەڭگ

ئەشوى ئورٍىغا بېرىپ بۇ ًەردە بار بوهغان تەبىئىي تارىخىي لۆرۈٍۈطنى شاقالپ قېوىض 

يەقصىتىدە ًېڭىدىٌ تەقوىد قىوىنىپ ًاشاهغان لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈ 

بۇ تۈرلوەرٍىڭ بۆطۈك ًېرىدە . تاطوىرىنى ۋە تاش پاقا ھەًمەلوىرىنى لۆردۇق

تۈرك يىووەتوىرىگە … اطالپ ًېتىپ تۇپراقنى شوًدۇقغۇهىچىًىزٍى بوهۇطىغىچە ت

تارىخىًىزٍىڭ . بوهۇپًۇ ئۇًغۇرغا بوهغان تىوەلوىرىًىزٍى، شۆًگۈيىزٍى ئىزھار قىودۇق

ًەلمە طاھىتى بوهغان بۇ تۇپراقالردىٌ ئاًرىوىظقا لۆزيىز قىيًىدى ئەيًا لۆپىنچىًىز 

ئىممى –ىٌ ئەۋزەل لۆرۈپ بىرئەجدادهىرىًىز ًاطىغان تۇپراقالرٍىڭ تېظى دەپ تۇتىياد

!                                                                     تاهدىٌ ًاٍچۇقوىرىًىزغا شېوىۋاهدۇق   

ئەجدادالر قاهدۇرغان تارىخىي ئىزالرٍى لۆرۈپ غورۇرهىرىًىز ئىپتىخارالًٍاقتا، 

ٍادايەتوىك پىغاٍوىرىًىز  ًۈرەلوىرىًىز قاتتىق شوقًاقتا، قاٍوىرىًىز قىزىًاقتا،

بۇ يىنۇتالردا ًاًالقنى بېظىغا لىيىپ توختىًاي غۇًۇهداپ … ۋىجداٍىًىزٍى تىوغىًاقتا

لۆزهىرىًىزگە طىددەت بىوەن -لېوىۋاتقان شوغۇق طايالوىق تەهۋە ًايغۇرالر ًۈز

 بۇ... ئۇرۇهۇۋاتقان بوهصىًۇ، ئۇ بىزگە ئۆزىنىڭ ھېچ بىر تەشىرىنى ئۆتمۈزەهًەًۋاتاتتى

ًەردە بىر ھەقىقەتنى ئېيتىظقا يەجبۇريىزلى بۇ يەڭگۈتاطالرغا لېيىنمى تۈرك 

تىوى “ًىوالر ئىوگىرى  1300قەبىوىوىرىنىڭ ئىبرەتى ئۈچۈن تەخًىنەن بۇٍىڭدىٌ 

يىمىرهىرى رەزىن خىتاًدىٌ -ًۇيظاق، تاۋارهىرى ئېصىن، شوۋغىوىرى ًاخظى، ھىيوە

دەپ چاقىرىق قىوىپ تاطالرغا پۈتۈلوەر پۈتۈهگەن ” ھەزەر ئەًوەڭالر، ئۇالرغا ئاهداًٍاڭالر

بوهصىًۇ ۋەھاهەٍمى بۈگۈٍمى لۈٍدە ئۇًغۇرالر ًەٍە ئاطۇ خىتاي ئاشارىتىدە ئەجدادالرٍىڭ 

لەهًىگەن تەهەًدە ئاٍىصىنىڭ “ئىبرەتوىرىدىٌ توهۇق ئىبرەت ئاالهًىغاًٍۇ ۋەًالى 

 -21ن بىر ًارىصى قاتارىدا دېگەٍدەك  ئىظقىوىپ تۈرك دۇٍياشىنىڭ بىردى” ھەققى باريۇ؟
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ئەشىردە يىووەت شۈپىتىدە يەۋجۇت بوهۇش ًالى ًوقىوىظتەك تارىختىمى ئەڭ 

...                                                           قاباھەتوىك لۈٍوەرٍى بېظىدىٌ لەچۈريەلتە  

دىمى زىيارىتىًىزٍى شائەت ئەتراپىدا داۋام قىوغان لھوطوو تصاىدام يۇزېيى 2بىز ئاخىر 

تايايالپ، بۇ ًەردىٌ ئاٍچە ئۇزاقتا بوهًىغان بۈگۈن ئاخظام بىز تۈٍەًدىغان لىگىز ئۆًوەر 

.ئارايگاھىنى ٍىظاٍالپ ًۈرۈپ لەتتۇق خوطۇ شاًدام -  

                                      

طېھىتوەر  -ئارايگاھىدا ئۆتمۈزگەن ًايغۇرهۇق لېچە  خوطۇ شاًدام

ئاتاپ دۇئا قىوىض روھىغا   

ئارايگاھقا ًىتىپ لەهگەٍدىٌ لېيىٌ لەچتە ھەيًىًىز ئارايگاھ رېصتوراٍىغا ًىغىوىپ 

ًىغىنىڭ ًىغىٌ ” ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيى–3ئاهتاي قەهەيمەطوىرىنىڭ -ئورال“

  .                                                پروگرايًىوىرىنى ئىجرا قىوىظىنى داۋايالطتۇردۇق

بۈگۈٍمى ًىغىٌ باطوىنىظتىٌ بۇرۇن بۇ قېتىًقى قۇرۇهتاًنىڭ ًىغىٌ 

ئىظتىرالچىوىرىدىٌ ۋاققاس يەيەدىنوۋ،  رابىت ئىصًاًىووۋ، ئابدۇرېظىت لېرىى 

ھاجى، شۇًۇٍگۇل خاٍىى ۋە دوهقۇن قەيبىرى قاتارهىق پېظقەدەيوىرىًىزٍىڭ 

 -5“طەھىرىدە ًۈزبەرگەن لۈٍى ئۈرۈيچى  -5ئاًنىڭ  -7ًىوى  -2009يەشوىھەتى بوًىچە 

گە ئىممى ًىن توهغان بۈگۈٍمى لۈٍدە طۇ ۋاقىئەدە طېھىت ” ئىيۇل قاٍوىق ۋەقەشى

بوهغاٍالرٍىڭ روھىغا ئاتاپ ٍەزىر قىوىض ۋە ئۇالرٍى ًاد ئېتىض تەطەببۇشى بىوەن 

ئارايگاھىًىزغا ًېقىٌ ًەردىٌ بىر قوي شېتىۋېوىپ ئۆز قوهىًىز بىوەن بوغۇزالپ 

.                                                                                               هدۇققۇرباٍوىق قى  

ٍىڭ ئىممى ًىووىق خاتىرىصىگە بېغىظوىنىپ باطالٍغان بۇ ” ئىيۇل ۋەقەشى -5"

ًىغىندا تۇٍجى بوهۇپ خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ يەشوىھەتچىصى، 

ئۇًغۇر تىوىنىڭ تارىخى “تىوظۇٍاس دولتور دوهقۇن قەيبىرى ئەپەٍدى ئارخېئوهوگ، 

.توغرىصىدا تەًيارهىغان ئىوًىي ياقاهىصىنى لۆپچىوىممە تەقدىى قىودى” تەرەققىياتى  
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دولتور دوهقۇن قەيبىرى ًىغىٌ ئەھوىگە 

ًېزىقىنىڭ تارىخىي -ئۇًغۇر تىن

:جەرًاٍوىرىنى توٍۇطتۇرۇپ يۇٍداق دەًدۇ  

  

غۇر ئىًپېرىيىصى ًوقاهغان گەرچە ئۇي"

بوهصىًۇ ئەيًا ئۇًغۇرالر ًاراتقان 

يەدەٍىيەت ًوقاهًىدى بەهمىى ئىًپېرىيە 

ۋە خاٍوىقالر دەۋرهىرىنى بېظىدىٌ 

ئۆتمۈزۈپ بۈگۈٍمى دەۋرىًىزگىچە ًىتىپ 

تەبىئىيمى يۇٍداق بوهۇطىدا . لېوەهىدى

-يەدەٍىيەتنىڭ جان تويۇرى بوهغان تىن

ًىتىدە ئوًنىغان ًېزىقنىڭ ئۇًغۇر يەدەٍى

                                 .ئاچقۇچوۇق روهىدۇر

                   

بۇ ٍۇقتا ئۇًغۇرالرٍىڭ ئوتتۇرا ئاشىياٍى يەرلەز قىوىپ ًاطىغان ئۇزاق تارىخىي 

يۇشاپىصىدە دۇٍيا يەدەٍىيىتىگە جۈيوىدىٌ ئاشىيا يەدەٍىيىتىگە قوطقان 

ئاددىيصى ئۇًغۇرالرٍىڭ تارىختىٌ تارتىپ . دىوىنىدۇئاهەيظۇيۇل تۆھپىوىرى بىوەن گەۋ

بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر ًاطاپ لېوىۋاتقان جۇغراپىيىوىك ئورٍىغا ٍەزەر شاهصاق دۇٍيادا 

دىٌ ئارتۇق دۆهەت ۋە راًوٍالر بىوەن چېگرىوىنىدىغان  10ھېچ بىر يىووەت ۋە دۆهەتنىڭ 

دا ًاطىغان ( راًون)ق بىر دۆهەت ئارا ئۇچرىظىدىغان يۇٍدا-ۋە ھەيًە يەدەٍىيەتوەر ئۆز

يىويوٍدىٌ ئارتۇق ئۇًغۇرالر ًاطاۋاتقان ۋە بۈگۈٍمى لۈٍدە  11. خەهقوەرٍى تاپاهًاًًىز

خىتاي دۆهىتى ئاتاهًىض طىنجاڭ ئۇًغۇر ئاپتوٍوم راًون دەپ ٍام بېرىپ 

 دەپ جار شېوىۋاتقان بۇ زېًىنالردا ئۇًغۇرالر يىالدى” ئاًرىوًاس بىر قىصًى”ئۆزىنىڭ 

ًىوىغا قەدەر -1335ًىوغا قەدەر ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنى، يىالدى -848ًىوىدىٌ -742

قىزىنى -5يۇشتەقىن دۆهەت ھاهىتىدە يەۋجۇت بوهۇپ تۇرغان، چىڭگىزخان ئۆزىنىڭ 

ئۇًغۇر ئىدىقۇت پادىظاھىغا ھەدىيە قىوغان ئىدىقۇت ئۇًغۇر دۆهىتىنى، ئۇًغۇرالر 

ئەشىردىٌ باطالپ قەطقەرٍى  -10ىٌ بوهۇٍۇپ ئىصالم دىنىنى قوبۇل قىوغاٍدىٌ لېي

يەرلەز قىوىپ پۈتمۈل ئوتتۇرا ئاشىياٍى ئىدارە قىوغان قاراخاٍىيالر شۇالهىصىنى 
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ئەشىردە ًەٍى چاغاتاي دەۋرىدە بوهصا ئۇًغۇر تىوىنىڭ ًارلەٍتنى -15قۇرغاٍوىقىنى ۋە 

تىوى قىوىنىپ يەرلەز قىوغان چاغاتاي شەئىدىيە ئۇًغۇر خاٍوىقىنىڭ رەشًىي دۆهەت 

ياٍا ئۇًغۇرالرغا تەۋە بۇ . قولوىنىوغاٍوىقىنى تارىخىي پالىتالر دەهىووەپ تۇرۇپتۇ

ئەشىرگە لەهگەٍدە ئۇًغۇرالرٍىڭ قاتنىظىصىز ئايېرىما، -20زېًىننىڭ تەقدىرى 

قېتىًوىق -2ئەٍگوىيە، شوۋېت ئىتتىپاقى ۋە خىتاي دۆهەتوىرىنىڭ ًاهتادا چاقىرغان 

ًىنمى دۇٍياٍىڭ شىياشىي خەرىتىصىنى قاًتىدىٌ شېزىپ دۇٍيا ئۇرۇطىدىٌ لې

.                         چىقىض ًىغىنىدا خىتاي لويًۇٍىصتوىرىغا يەجبۇرى تەۋە قىوىندى   

ئاهتاي تىووىرى گۇرۇپپىصىنىڭ ئىممى چوڭ تاريىقىدىٌ بىرى -ئۇًغۇر تىوى ئورال

ًېزىقى ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى -تىنئۇًغۇر . بوهغان طەرقىي تۈرك تىووىرى تاريىقىغا تەۋە

دەۋرىدىٌ باطالپ ئىدىقۇت ئۇًغۇر دۆهىتىگىچە ۋە ئىصالم دىنىنى قوبۇل قىوغاٍدىٌ 

لېيىٌ تالى چاغاتاي شەئىدىيە ئۇًغۇر خاٍوىقوىرىغىچە دۆهەت تىن ًېزىقى شۈپىتىدە 

پ لەڭ ئوتتۇرا ئاشىيادا ًاطاًدىغان بارهىق تۈرلىي يىووەتوەر تەرىپىدىٌ قولوىنىوى

.                                                                                        لەهگەن تىن ۋە ًېزىقتۇر   

بۈگۈٍمى تۈرلىي يىووەتوەرٍىڭ تىن ۋە ًېزىقىدا لۆرۈٍەرهىك پەرق ًالى 

تۈرلىي تىووىق يىووەتوەرٍىڭ ًاطىغان  –دىئاهېمتىمىالرٍىڭ پەًدا بۆهىظى بوهصا 

بىرهىرىدىٌ -غراپىيىوىك ئورٍىنىڭ ٍاھاًىتى لەڭ بۆهىظى ۋە ئۇزۇن ًىوالر بىرجۇ

ئاًرىوىپ ًاطاطتەك تەبىئىي ًاًالق يەدەٍىيىتىنىڭ يەھصۇهى بوهۇپ، قىصقىصى 

تۈرلىي يىووەتوەرٍىڭ ئېتنىك تارىخىي تەرەققىياتى بىر ئۇرۇقتىٌ لۆپىيىپ لوپ 

ٍوىمى بىوەن ئىپادىوىنىدۇ ًەٍى ئۇرۇققا تارقىوىظتەك جەرًاٍالرٍى بېصىپ ئۆتمە

تۈرلىي يىووەتوەر بىر يەٍبەهىك ئېتنىك لېوىپ چىقىظتىٌ تەدرىجىي پارچىوىنىپ 

ئەيًا بىز . ئېتنىك تۈرلىي يىووەتوىرى بوهۇپ طەلىووەٍدى 23ھازىرغا قەدەر بۆهۈٍۈپ 

خىتاي خەن يىووىتىنىڭ يىووەت بوهۇپ طەلىووىنىض تەرەققىياتىغا دىققەت 

بىرهىرىگە ئوخظىًىغان ئېتنىك قەبىوىوەر ۋە -ر ٍۇرغۇٍوىغان بىرقىوصاق ئۇال

ئارا ئاشصىًىوياتصىيە قىوىنىپ بىر -يىووەتوەردىٌ تەدرىجىي ًىًىرىوىپ ًالى ئۆز

.                    خەن ئېتنىك يىووىتىگە ئۇًۇطۇطتەك ًۆهىنىظمە قاراپ ًۈزهىنىۋاتىدۇ  
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ٍىڭ يىووىي لىًوىمىنى ۋە طۇ يىووەت ئۆز -دېًەك بىر يىووەتنىڭ تىوى

يەدەٍىيىتىنى شاقالپ قېوىظنىڭ، لېوەچەك ئەۋالدهىرىغا ًەتمۈزۈطنىڭ بىردىٌ بىر 

! ........                                                                                                      طەرتىدۇر  

ًېزىقىدا ئەرلىٌ ًېزىظى ۋە ئەرلىٌ  -ىنقىصقىصى ھەرقاٍداق بىر يىووەتنىڭ ئۆز ت

پىمىر قىوىظى لاپاهەتمە ئىگە قىوىنوىظى ۋە خەهقئاراهىق قاٍۇٍالر ئارقىوىق 

قوغوىنىظى لېرەك چۈٍمى بۈگۈٍگىچە دۇٍيادا بار بوهغان ۋە جاٍوىق قولوىنىۋاتقان 

ىغان تىن ۋە ًېزىق ئۆز ٍۆۋىتىدە پۈتۈن دۇٍيادىمى ئىنصاٍالرٍىڭ تەڭ بەھرىًەن بوهىد

 بىز دەۋرىًىزدىمى ئىنصاٍالرٍىڭ ئەڭ ًۇقىرى. يەدەٍىيەت يىراشى ۋە ھەققىدۇر

ھوقۇقوۇق ئورٍى بوهغان بىرهەطمەن دۆهەتوەر تەطمىالتىدىٌ ھەرقاٍداق بىر يىووەتنىڭ 

ًېزىقىنى قولوىنىض ھوقۇقىنىڭ قوغدىوىظىنى، بۇ ھوقۇقنىڭ ئىنصان -ئۆز تىن

ئايىوە قىوىنىپ قوغدىوىظىنى ۋە بۇ ھەقتە ھەقوىرىنى قوغداش دەرىجىصىدە تەڭ يۇ

".           يەخصۇس قاٍۇن الًىھىصىنىڭ ياقۇلوىنىظىنى قوهغا لەهتۈرۈطىًىز زۆرۈردۇر  

دولتور دوهقۇن قەيبىرى ئەپەٍدىنىڭ ًىغىٌ ئەھوىگە تەقدىى قىوغان ياقاهىصى قىزغىٌ 

ڭ ئىممىنچى شاداالر بىوەن قارطى ئېوىنغاٍدىٌ لېيىٌ بۈگۈٍمى ًىغىننى-ئاهقىض

ئاهتاي قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىگە ۋالاهىتەن ھەر قاًصى -باشقۇچى بوهغان ئورال

طائىرالرٍىڭ يۇطائىرە شورۇٍى –قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىدىٌ لەهگەن ًازغۇچى

ًىغىٌ ئەھوىگە ئۆتمۈر طېئىرى ئىجادىيەتوىرى بىوەن قازاقىصتاٍدا . باطالٍدى

ٍايوىق طېئىرالر ” ھاًاتقا يۇھەببەت“، ۋە ”ئوًغان قەهبىى“ًېڭىدىٌ توٍۇهغان 

ًاطوىق يوهۇتجان توختاخۇن ئۆز طېئىرهىرىنى  21توپاليوىرىنىڭ يۇئەلوىپى بوهغان 

ٍىڭ ئىممى ” ئىيۇل ۋەقەشى-5“ئۇ بۈگۈٍمى . ئوقۇپ بېرىظمە تەلوىپ قىوىندى

             :                  ًىووىق خاتىرىصىگە بېغىظالپ تۆۋەٍدىمى طىئېرىصىنى ئوقۇدى

 

 



www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 56 

 

 ۋەتەن ئۈچۈن

ئىيۇل ئۈرۈيچى تىنچوىق ٍاياًىظىدا -5ًىوى   -2009) 

( طېھىت بوهغان قېرىنداطالرغا يەرشىيە

 
 كۆڭلۈڭ تەشنا ئازادلىققا، ئەركىنلىككە،
 .چىدىمىغاچ ۋىجدان ئەزگەن بۇ چەكلىككە

 جان قىينالغاچ زوراۋانلىق ھەم يەكلىككە،
 !ق ئۈچۈنباش كۆتەردىڭ ئادىمىيلىك ھوقۇ

 
 بۆشۈكتىكى باالمنىڭ جان ئارامى دەپ،

 .بۇ تەڭسىزلىك ئەزىز جاننىڭ خارابى دەپ
 ھەسرەتلىك ياش ئازابىمنىڭ داۋاسى دەپ،

 !جاندىن كەچتىڭ شور پېشانە خەلقىڭ ئۈچۈن
 

 چارالپ كەتتى نىدا زارىڭ كەڭ ئالەمگە،
 .ئەلەمگە-چىدالمىدى خەستە كۆڭلۈم دەرد

 ۈڭ ھەر قەدەمدە،ھەق بولغاچ ئېيتقان سۆز
 !توۋالپ چىقتىڭ ئەركىن ياشاش ھەققىڭ ئۈچۈن

 
 كۈلەي دەپ ئۆزگىلەردەك چىن دىلىڭدىن،

 .ئايرىلماسقا ئەزىز ئۇلۇص ئۆز تىلىڭدىن
 زور ئومۇت كۈتكەچ سەنمۇ ھور ئېلىڭدىن،

 !كۈرەش قىلدىڭ ئەركىن ياشاش ھەققىڭ ئۈچۈن
 

 ئاۋاز قوشتۇم ئازاب ئىچرە خەلقىم ئۈچۈن،
 .ەستىن مەڭگۈ ياشاش تەختىم ئۈچۈنتەۋرەنم

 شۇ ئۇلۇغۋار ئەزىز خەلقىم پەرزىم ئۈچۈن،
 !كۈرەش پۈتمەس ئەركىن ئازاد ۋەتەن ئۈچۈن
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ًاش طائىرىًىز يوهۇتجان توختاخۇٍدىٌ لېيىٌ ٍۆۋەت بىوەن شەھنىگە چىققان، 

تۈرلىيە قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ يۇئاۋىٌ رەئىصى، طائىر ھاهىن ئىبراھىى ئۆزچان، 

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىدىٌ ئازىز ئىصا، ئوتتۇرا ئاشىيا قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ 

طائىر، لىنو رېژىصصورى داهًىرە تىوەپبەرگەٍوۋا، ئېصتوٍىيە قەهەيمەطوەر  -رەئىصى

توىٌ لاهدياا، لورېيە قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ رەئىصى äيەرلىزىنىڭ رەئىصى ك

 .ىٌ قاتناطقۇچىالرغا ئۆز طېئىرهىرىنى ئوقۇپ بەردىۋون قاتارهىقالر ًىغ-هەە گىن

ئىيۇهدىٌ ئىبارەت بۇ -5طۇٍداق قىوىپ ئۇًغۇرٍىڭ ًۈرىمىدە زادىال ئۇٍتۇهًاًدىغان 

خۇددى ئۇًغۇرٍىڭ -لۈٍنى شەھەردىٌ تارتىپ تالى لېچىگىچە توختىًاي ًاغقان

غان يوڭغۇل لۆزهىرىدىٌ ئېقىۋاتقان ئاچچىق ۋە ئازابوىق ًاطوىرىغا ئوخظاپ لېتىدى

ًاًالقوىرىدا ئاز لۆرۈهىدىغان ًايغۇرالرغا ھەيراھ بوهۇپ ئورخۇن دەرًاشى بوًوىرىنى بوًالپ 

بوۋىوىرىًىز -ئەجدادهىرىًىز ًاطاٍغان ئەزىزاٍە تۇپراقالرٍى زىيارەت قىوىض ئارقىوىق ئاتا

ًاراتقان شەهتەٍەتوىك ئۆتًۈطىًىزٍى ًاد ئېتىض، بۈگۈٍمى ئېچىنىظوىق تەقدىريىز 

ۈشتىدە قاًتىدىٌ چوڭقۇر ئوًوىنىض ۋە بۇ ھەقتە يۇالھىزىوەر ًۈرگۈزۈش قاتارهىق لوپ ئ

 .خىن يەزيۇٍالرغا ئىگە پائاهىيەتوەرٍى ئېوىپ بېرىظالر بىوەن تايايوىدۇق

 

 :ئىيۇن-6ًىوى -2011

 لۆك تۈرك ئىًپېرىيىصى يازارهىقىغا زىيارەت

ۇدۇٍوۇق ًايغۇردىٌ لېيىٌ لۈٍدۈز داۋام قىوغان توختىًاي تۆلۈهگەن ج–بىر لېچە

ئىيۇل ئېيىدا شاهقىنوىققا ياًىن يوڭغۇل ًاًالقوىرىنىڭ لۆك ئاشًىدا لۆتۈرۈهگەن 

قۇًاش ئۆزٍىڭ ئىووىق ئاپتاپوىرىنى زېًىٌ ًۈزىگە قاًتىدىٌ تولمەن، جاٍنى 

غۇر طايالالر ًۈزهىرىًىزٍى شىالپ ئۆتۈپ تەبىئەتنىڭ -راھەتوەٍدۈرىدىغان غۇر

ًەٍە بىر ٍۆۋەت ھېس قىودۇرۇۋاتقان شاپ ھاۋاهىق شەھەردە بىز  گۈزەلوىمىنى بىزگە

لھۆطۆۆ تصاىدام ئارايگاھىدىمى بىزٍى لۈتۈۋاهغان خىزيەتچىوەرگە يىنەتدارهىغىًىزٍى 

بىودۈرۈپ شەپىرىًىزٍىڭ ئەڭ ئاخىرقى لۈٍىدىمى پائاهىيەتوەرٍى باطالش ئۈچۈن 

 .ئاپتوبۇس بىوەن ًۈرۈپ لەتتۇق
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يىزٍىڭ ئاشاشوىق يەقصىتى لھۆطۆۆ تصاىدام تۈرك يەدەٍىيەت بۈگۈٍمى شەپەر پىالٍى

ئىزهىرى يۇزېيى ًەٍى لۆهتېمىٌ بىوەن بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرى ئورٍىتىوغان 

جەٍۇپ تەرەپتە ئۆتۇلەن تاغوىرىدىٌ ئاٍچە -لىوويېتىر ئۇزاقوىقتىمى غەربىي 19جاًدىٌ 

ېرىيىصى قۇرۇهغاٍدىٌ لېيىٌ ًىراق بوهًىغان تاغ باغرىدىمى ئېگىزهىمتە ئۇًغۇر ئىًپ

ئوردۇ -پاًتەخت قىوىپ ًاشاهغان تۈرك يىووەتوىرىنىڭ تارىخىدىمى تۇٍجى طەھرى

طەھەر خارابىوىرىنى زىيارەت قىوىض بوهۇپ، ئوردۇ باهىق طەھىرى ( قاراباالشاغۇن)باهىق 

بىوەن لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرى ئورٍىتىوغان ًەرهەرٍى ئورخۇن 

ئاًرىپ تۇرىدىغاٍوىقى ۋە بۇ ًەردە ئوردۇ باهىوىق طەھەر خارابىصىگە بىۋاشىتە  دەرًاشى

بارىدىغان ًول ًالى ئورخۇن دەرًاشىدىٌ ئۆتىدىغان لۆۋرۈك بوهًىغاٍوىقى ئۈچۈن 

بىزٍىڭ ًەٍە قاراقۇرۇم طەھىرىگە تۈرلىيە ًاشاپ بەرگەن تاش ًول ئارقىوىق قاًتا 

شېوىنغان لۆۋرۈلتىٌ ئۆتۈپ بېرىظىًىزغا توغرا بېرىپ، ئۇ ًەردىٌ ئورخۇن دەرًاشىغا 

 .لېوىدىمەن

شاًاھەت ًېتەلچىًىزٍىڭ بىزگە بىودۈرۈطىچە بىز ئاۋۋال لھۆطۆۆ تصاىدام ئارايگاھىدىٌ 

ئېدىرهىق -طىًال ًۆهىنىض تەرەپتىمى تاش-ئاٍچە ًىراقوىقتا بوهًىغان طەرقىي

ەربىي ئىنظائاتوىرىنى ئېگىزهىممە بېرىپ ئۇ ًەردىمى لۆك تۈرك ئىًپېرىيىصىنىڭ ھ

ًەٍى ًېقىنقى يەزگىووەردە ئارخېئوهوگالر تەرىپىدىٌ باًقاهغان ًەر ئاشتى ًولالرٍى ۋە 

باطقا تارىخىي ئىزالرٍى زىيارەت قىوغاٍدىٌ لېيىٌ ئورخۇن دەرًاشىدىٌ ئۆتۈپ ئوردۇ 

 .باهىق طەھەر خارابىصىنى زىيارەت قىوىدىمەًٍىز

لۆزىًىز . ن ئېگىزهىممە ھاهصىراپ ئىوگىرىوىًەلتەئاپتوبۇس بىر ئاز ياڭغاٍدىٌ لېيى 

ئاپتوبۇشنىڭ دېرىزىصىدىٌ تەبىئەت ئىالھى شېخىيوىق بىوەن ئاتا قىوغان ئورخۇن 

 .ۋادىصىنىڭ گۈزەلوىمىگە ھەۋەس بىوەن تىمىوًەلتە

لۆز ًەتمۈشىز ًىراقوىقتا غۇۋاهىق ئىچىدە تۇيان قاپوىغان تاغالر، تاغ باغرىوىردا تارقاق  

لىت چوڭوۇقىدا لۆرۈٍۈۋاتقان لىگىز ئۆًوەر، لۆك ئاشًاٍدا تەبىئەتنىڭ ئاق چې

توقاي ئېقىٌ ئىزهىرىنى -يەۋھۇم شىرهىرىنى ٍاياًان قىوىۋاتقان طەًتان بۇهۇتالر، ئەگرى

پالار ئورياٍالر شىزگە -قاهدۇرۇپ ئاققان ئورخۇن دەرًاشى بوًوىرىنى بوًالپ ئۆشمەن پالار

شام شىزغان بىر پارچە رەشىًدەك لۆرۈٍىدىغان بىر خۇددى دۇٍيادا ئەڭ ئۇشتا رەس

طۇٍىڭ ئۈچۈًٍىمىٌ ئەجدادهىرىًىزٍىڭ . يەٍزىرىنى لۆز ئاهدىڭىزدا ٍاياًان قىوىدۇ
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شۈًى ئۇهۇغ، چۆپوىرى بۇهۇق، تەبىئەت ئۆزىنىڭ ھەيًە گۈزەلوىك ۋە باًوىقوىرىنى 

ەشەرهەر شېخىيوىق بىوەن تۆلۈۋەتمەن بۇ باًاطات زېًىندا دۆهەتوەر قۇرۇپ ئ

 .!ًاطىغاٍوىقىنى جەزيوەطتۈرۈطىىًىز  ئاٍچە قىيىٌ بوهًىصا لېرەك

غۇر طايالالر ًۈزهىرىًىزٍى خۇددى بىزٍى قارطى -غۇر. بىز ئېگىزهىممە چىقتۇق 

 بۇ ًەر ًەرهىك يوڭغۇل بۇددىصتالر تەرىپىدىٌ. ئېوىۋاتقاٍدەك شىوىق شۆًۈپ ئۆتًەلتە

تاش توپوىمنىڭ ئۈشتىگە تاش پارچىوىرى  دەپ قارىوىپ، بىر” ئۇهۇغالر يازارگاھى“

توپالٍغان بوهۇپ، ھەرخىن ھاًۋاٍالرٍىڭ يۈڭگۈز ۋە باش شۆڭەلوىرى ئۇهۇغالرٍىڭ روھىغا 

طۇيبىالر -بۇال التىالر چىگىوگەن قاغجىراپ لەتمەن طاخ-ئاتاپ ھەدىيە قىوىنغان، ئاال

 …خۇددى ئەًنى دەۋردىمى تۇغالردەك ھەًۋەت بىوەن هەپىودىًەلتە

شاًاھەت ًېتەلچىًىز بىزگە چۈطەٍدۈرۈپ، ئارخېئوهوگالرٍىڭ باًقىظىچە لۆهتېمىٌ ۋە  

بىوگە قاغان يەڭگۈتاطوىرى قوًۇهغان جاًدىٌ بۇ ًەرگىچە بوهغان ئارىوىققا ًەر ئاشتى 

ًوهى ًاشاهغاٍوىقى، بۇ بىز تۇرغان ئېگىزهىك دەل ًەر ئاشتى ًوهىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى 

ە بىوگە قاغاٍنىڭ جەشىتى بۇ ًەرگە خۇپىياٍە ھاهدا ٍۇقتىصى بوهۇپ، لۆهتېمىٌ ۋ
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ًىوى -2008ٍەچچە ًۈزهىگەن ئەشمەرهەر بىوەن بىووە دەپىنە قىوىنغاٍوىقىنى، 

قازاقىصتان دۆهەت رەئىصى ٍۇرشۇهتان ٍەزەرباًېۋٍىڭ  ئاالًىتەن بۇ ًەرهەرٍى زىيارەت 

قازاقىصتان دۆهىتى  قىوغاٍوىقىنى ۋە بۇ جاًالردىمى تارىخىي ئىزالرٍى قوغداش ئۈچۈن

 .ًاردەم قىوغاٍوىقىنى باًان قىودى

 ئورخۇن دەرًاشىنىڭ شۇًنى ئىچىض 

بىز لۆهتېمىٌ ۋە بىوگە قاغاٍالر دەپىنە قىوىنغان دەپ قاراهغان لۆك تۈرك  

ئىًپېرىيىصىنىڭ تاغ ئۇشتىدىمى تارىخىي ئىزٍاهىرىنى لۆرۈپ بوهغاٍدىٌ لېيىٌ 

ۇم طەھىرىنى ئاًوىنىپ ئۆتۈپ بىز تەطناهىق بىوەن ًېرىى شائەتتەك ًول ًۈرۈپ قاراقۇر

 .لۈتمەن ئورخۇن دەرًاشى لۆۋرۈلىگە ًىتىپ لەهدۇق

( ئۆهمىصى)ئورخۇن دەرًاشى يوڭغۇهىيىنىڭ غەربىي جەٍۇبىدىمى ئۆۋۆرلھاڭا ئاًًىقى  

دىٌ باطوىنىپ طىًاهغا ( تارىختىمى ئۆتۇلەن تاغوىرى)گە تەۋە بوهغان خاڭاى تاغوىرى 

پ تۇۇل دەرًاشىنى ئۆزىگە قوطۇۋاهغاٍدىٌ لېيىٌ شېوىنگا دەرًاشىغا قاراپ ئېقى

قوطۇهىدۇ ًەٍە داۋايوىق طىًاهغا قاراپ ئېقىپ ئەڭ ئاخىرىدا باًقال لۆهىگە قۇًۇهىدۇ 

ۋە باًقال لۆهىدىٌ ًەٍە داۋايوىق طىًاهغا قاراپ ئېقىپ رۇشىيە تەۋەشىدە ئاڭارا 

.ز ئولياٍغا قۇًۇهىدۇدەرًاشىغا ئاًوىنىپ ئەڭ ئاخىرى طىًاهىي يۇ
29

 

بىز ئورخۇن دەرًاشىنىڭ دەرًا قېتىدا تۇرۇپ باغرىًىزٍى بۇ ئاٍا دەرًاغا ًېقىپ تۇرۇپ   

قوهىًىزدا ئۇچالپ . چاڭقىغان ًۈلىًىز قاٍغۇدەك شۇ ئىچتۇق ًاق زەيزەم ئىچتۇق

 .شۇالرٍى ئېوىپ ًۈزىًىزگە شۇرۈتتۇق

ًا شۈًىگە ًېقىپ ئەجدادهىرىًىزٍىڭ ەرًا باغرىنى قۇچاقالپ ًېتىپ ًۈزهىرىًىزٍى دەرد 

بىباھا دەرًا قاطوىرىدىمى تاطالرٍى ئاهىقاٍوىرىًىز … روھوىرى بىوەن دىدارالطتۇق

چۈٍمى بۇ دەرًا ئوغۇزخان رىۋاًەتوىرىدىٌ باطالپ … بىوەن شىوىدۇق، شۆًدۇق

يىووىتىًىز يىووەت بوهۇپ، خەهقىًىز ئۇًغۇر ئېوىنى قۇرۇپ شەهتەٍەت شۈرگەن 

دىٌ تارتىپ ۋەًالى باالًىئاپەتوەرگە يۇپتىال بوهۇپ ًاۋالرٍىڭ پارالەٍدىوىممە زاياٍالر

زارهىق زاياٍالردا بوهصۇن ئۇزاق تارىخىي ئۆتًۈطوەردىٌ بۇًان -دۇچار بوهغان ئاھۇ
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تىوەك ۋە ئىصتەلوىرى بىوەن -ئۇًغۇرٍىڭ ھاًات تويۇرىدا قان بوهۇپ ئاققان، تەقدىر

ئۆچًەس ئىزهىرىنى قاهدۇرغان ئاشًان تەڭرى ۋە چەيبەرچاس باغالٍغان، تارىخنىڭ 

 !زېًىٌ ئاٍا تەقدىى قىوغان ئەزىى دەرًادۇر

( قاراباالشاغۇن)ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى ئوردۇ باهىق  

 طەھەر خارابىصىنى زىيارەت قىوىض

بىزٍى ئېوىپ ياڭغان ئاپتوبۇس ئورخۇن دەرًاشى لۆۋرۈلىدىٌ ئۆتۈپ غەربىي جەٍۇب  

طمە قاراپ بىر شائەتمە ًېقىٌ ياڭغاٍدىٌ لېيىٌ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ ًۆهىنى

پاًتەختى ئوردۇ باهىق طەھەر خارابىصىدىٌ ئاٍچە ًىراقتا بوهًىغان بىر دادىوىق تاغ 

ئۇچ لىگىز ئوي ًاشاهغان ۋە بىر -بۇ ًەردە ًېڭىدىٌ ئىممى. باغرىغا لېوىپ توختىدى

بوهۇپ، بىرقاٍچە يوڭغۇلالردىٌ ًۈك ئاپتويوبىوى توختىتىوىپ قوًۇهغان 

تەطمىووەٍگەن بىر گۇرۇپپا ئارخېئوهوگالر دۆڭوۈك ئۇشتىدىٌ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى 

.دەۋرىگە ئائىت بوهغان بىر قەبرىصتاٍوىقنى قىدىرىپ تەلظۈرۈۋاتقان ئىمەن
30
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بىز ئۇالرٍىڭ چاشىالپ، يېتىرالپ، شاٍتىًېتىرالپ ًەر قەۋەتوىرىنى ئۆهچەپ، ًەر  

چىققان ھەر بىر ٍەرشىوەرٍى ئېھتىياتچاٍوىق بىوەن شۈپۈرۈپ ئېوىۋاتقىنىنى  ًۈزىدىٌ

لۆرۈپ تۇرغاٍدىٌ لېيىٌ بۇ قىدىرىپ تەلظۈرۈش خىزيىتىگە يەشئۇل بوهۇپ 

ئىظوەۋاتقان يوڭغۇهىيە دۆهەت ئۇٍىۋېرشىتېتى ئارخېئوهوگىيە فالۇهتېتىنىڭ 

زىنىڭ بۇ ًەرهەردە ئېوىپ ئارخېئوهوگى، دولتور زاگد باتصاىمھان ئەپەٍدى بىزگە ئۆ

: بېرىۋاتقان ئارخېئوهوگىيىوىك تەلظۈرۈطوىرىنى چۈطەٍدۈرۈپ يۇٍداق دەًدۇ

. بۇ قاراباالشاغۇن طەھىرىنىڭ ئەتراپوىرىدا ٍۇرغۇٍوىغان قېزىوًىغان تارىخىي جاًالر بار" 

 بىز ھازىر قىزىۋاتقان بۇ ًەردىٌ بىر قاٍچە باهىالرٍىڭ شۆڭەلوىرىنى ۋە قەبرە ئىچىگە

 ."…قوًۇهغان بۇًۇيالرٍى تاپتۇق

لېيىٌ شاًاھەت ًېتەلچىًىز بىزگە بىز تۇرۇۋاتقان ًەردىٌ قاراباالشاغۇن طەھەر   

لىوويېتىرچە لېوىدىغاٍوىقىنى ئەگەر خاهىغاٍالر پىيادە ياڭصىًۇ  3-2خارابىصىگە 

بوهىدىغاٍوىقىنى ئېيتقاٍدىٌ لېيىٌ بىز بىرقاٍچە ًاطالر چەبدەس قەدەيوىرىًىزٍى 

 .طەھەر خارابىصى تەرەپمە ًۈرۈپ لەتتۇق( ئوردۇ باهىق )ًورغىوىتىپ قاراباالشاغۇن 
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ٍەچچە  يېتىر ئېگىزهىمتە چوقچىيىپ  10لۆز ئاهدىًىزدا ئاز دېگەٍدە ًەر ًۈزىدىٌ   

تۇرغان قاراباالشاغۇن طەھەر قەهئەشىنىڭ ئىزٍاهىرىدىٌ بىرى بوهغان ئەًنى ۋاقىتتا ئەڭ 

توىك قىوىپ ًاشاهغان بۇتخاٍا يۇٍارىنىڭ بۈگۈٍمى لۈٍدە پەقەت قەۋە 4-3ئاز بوهغاٍدا 

. بىر توپوۇق ئېگىزهىممە ئاًوىنىپ قاهغان خارابىصى ًىراقتىٌ قەد لۆتۈرۈپ تۇراتتى

بىز خارابىوىممە ًېقىنالطقاٍدىٌ لېيىٌ طەھەرٍىڭ تۆت چاشا طەلىودە ًاشاهغان 

 ، طىًال ۋە(هۇطى يۇيمىٌبەهمىى ئىًپېرىيە ئوردىصى بو)تايوىرىنىڭ ئىزهىرىنى 

طەرقى تەرىپىدىمى ئۇپراپ ئۆز ئەشوىدىٌ تايايەن توٍۇغۇشىز بوهۇپ لەتمەن ئوردىغا  

 .لىرىض ئېغىزىنىڭ قاراۋۇلوۇق يۇٍارهىرىنى لۆردۇق

يوڭغۇهىيىوىك شاًاھەت ًېتەلچىًىزٍىڭ چۈطەٍدۈرۈطىچە ئەًنى ۋاقىتتىمى  

ئارقىوىق تەلظۈرۈهۈپ شۈرەتمە  قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىصى شۈٍنىي ھەيراھ

لۋادرات  25ئېوىنغاٍدىٌ لېيىٌ ئاٍاهىز قىوىنىپ،  طەھەر ئويۇيىي لۆهىًىنىڭ 

 .لىوويېتىر لېوىدىغاٍوىقى يۇئەًيەٍوەطتۈرۈهگەن
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لۋادرات لىوويېتىر لېوىدىغان طەھەر دائىرىصى  25پاًتەخت ئوردۇ باهىق طەھىرىنىڭ "

شتىرهىموەر بىناهىرى، ئىبادەتخاٍىالر، ئىچىگە پادىظاھوىق شاراًالرٍى، يىنى

".ھۇٍەرۋەٍچىوىك ۋە شودا راًوٍوىرى بەرپا قىوىنغان-باغچىالر، قول
31

 

طەھىرى ئورخۇن دەرًاشىنىڭ غەربىي قىرغىقىدىمى ( قاراباالشاغۇن)ئوردۇ باهىق 

تاالهخاىٌ ًاًوىقىغا جاًالطقان بوهۇپ، يوڭغۇهىيىنىڭ ئارخاڭاي ئۆهمىصىگە تەۋە 

 .طىًاهىغا توغرا لېوىدۇ-گۈٍمى قاراقۇرۇم طەھىرىنىڭ غەربىيبوهغان بۈ

ًىووىرى ئۇًغۇر قەبىوىوىرىنىڭ شەرلەردىصى قۇتوۇق بىوگە قاغان -742يىالدى   

قارهۇق قەبىوىوىرى ئىتتىپاقىنى تەطمىن قىوىپ لۆك تۈرك –رەھبەرهىمىدە ئۇًغۇر

ېرىيىصىنىڭ قاغاٍى ئىًپېرىيىصىگە قارطى ھەربىي ًۈرۈش قىوىدۇ ۋە لۆك تۈرك ئىًپ

ئۆزيىض قاغاٍنى ئەشىرگە ئاهغان باشًىن قەبىوىصىنى يەغوۇپ قىوىپ ئورخۇن 

ًىوى ئۇًغۇر -747. ًىوى ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنى قۇرىدۇ-744دەرًاشى بوًىدا 

ئىًپېرىيىصىنىڭ قاغاٍى قۇتوۇق بىوگە قاغان ۋاپات بوهغاٍدىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ ئەڭ 

ٍايى بېرىوىپ ئاتا ” قاغان ئەل ئەتًىض بىوگە“ لىچىك ئوغوى يوًۇٍچېر قاغاٍغا

ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى ئوردۇ باهىق. تەختىگە ۋارىصوىق قىوىدۇ
32

(ئوردا طەھەر)   
33

ٍى    

ًىودىٌ  7دۆهەت پاًتەختى قىوىدۇ ۋە يوًۇٍچېر قاغان ئوردۇ باهىوىق طەھىرىنى قۇرۇپ 

ئۇًغۇر . رۇدىٍى قۇ( باي طەھەر)لېيىٌ شېوىنگا دەرًاشى بوًىدا باًباهىق 

يىڭ لۋادرات  500يىويون  5ئىًپېرىيىصىنىڭ ئەڭ گۈلوەٍگەن ۋاقىتوىرىدا زېًىنى 

لىوويېتىردىٌ ئاطقان بوهۇپ، طەرقتە تىنچ ئوليان قىرغاقوىرىغىچە، جەٍۇبتا 

خىتاًنىڭ شېرىق دەرًاهىرىغىچە، طىًاهدا باًقال لۆهىنىڭ طىًاهىدىمى لەڭ 

تتۇرا ئاشىياٍى ئۆز ئىچىگە ئاهغان ئارال دېڭىزىغىچە زېًىنالرغىچە، غەرىپتە بۈگۈٍمى ئو

 .ھۆلۈيراٍوىق قىوىدۇ  بوهغان زېًىنالرغا

ئەًنى ۋاقىتتا ئاشىيادا پەقەت تاڭ شۇالهىصى بىوەن ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىدىٌ ئىبارەت   

.ئىممى دۆهەت يەۋجۇت بوهۇپ تۇرغان لۈچوۈك بىر ئىًپېرىيىگە ئاًوىنىدۇ
34

تاڭ   

بوهغان شىياشىي ۋە شودا ئاالقىوىرىنى لۈچەًتىپ، ھەربىي جەھەتتىٌ شۇالهىصى بىوەن 

ًاردەم بېرىپ ئۆز تەشىر لۈچىنى لۆرشىتىظمە باطالًدۇ  بۇٍىڭ دەهىوى طۇلى يىالدى 
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ًىوى تاڭ شۇالهىصىنىڭ پادىظاھى شۇزوڭ خاٍغا قارطى ئاٍوۇطان قوزغىوىڭى -755

 .قوزغىوىدۇ

ىيىصىدىٌ بۇ قوزغىالڭنى باشتۇرۇطقا ًاردەم ًىوى تاڭ شۇالهىصى ئۇًغۇر ئىًپېر -756

قىوىظنى تەهەپ قىوىدۇ ۋە خىتاي دۆهىتىنىڭ ئىچمى شىياشىتىگە ئارىوىظىپ 

ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ تەشىر لۈچىنى لېڭەًتىظنىڭ پۇرشىتى دەپ بىوگەن ئۇًغۇر 

ئىًپېرىيىصى قاغاٍى تاڭ شۇالهىصىگە ھەربىي ًۈرۈش قىوىپ ئاٍوۇطان 

ىنى باشتۇرۇپ بېرىدۇ ۋە جەٍۇب تەرەپتە خىتاي زېًىنىنى بېصىۋاهغان قوزغىالڭچىوىر

بۇٍىڭ بەدىوىگە تاڭ شۇالهىصى ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىگە . تىبەتوەرٍىًۇ يەغوۇپ قىوىدۇ

تاڭ شۇالهىصى پادىظاھىنىڭ . ئۇزۇن ًىوالر ًىپەك ۋە باطقا يالالرٍى تارتۇق قىوىدۇ

ًىوى باًاٍچۇر -759.…هۇققا ھەدىيە قىوىدۇيەهىمىصى ٍىڭۇوٍى باًاٍچۇر قاغاٍغا خوتۇن

 .قاغان ۋاپات بوهغاٍدىٌ لېيىٌ ئۇٍىڭ ئوغوى تەڭرى بۆگۈ تەختمە ۋارىصوىق قىوىدۇ

ًىوى خىتاي تاڭ شۇالهىصىنىڭ داىزوڭ ۋە هوًاڭ قاتارهىق  -762تەڭرى بۆگۈ  

شى ًىوى تاڭ شۇالهى-763. طەھەرهىرىگە ھۇجۇم قىوىپ ٍۇرغۇن زېًىنالرٍى ئىگىوەًدۇ



www.uyghurpen.org  | Maqale aptori Aziz Isa  | Orxun Boylirigha Seper |   ئورخۇن بويلىرىغا سەپەر   
 

 

http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.pdf 66 

 

بىوەن تىنچوىق لېوىظىًى ئىًزاالًدۇ ۋە بۇٍىڭ بەدىوىگە تاڭ شۇالهىصى ھەر ًىوى 

 .…تۈرگە ًىپەك بېجى تۆهەًدۇ 20،000ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىگە 

ًىووىرىدىٌ باطالپ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى تەۋەشىدە تەبىئىي ئاپەت ۋە لېصەل -839

شەۋەبتىٌ ئاچارچىوىق  چاۋىالر ئۆهۈپ لېتىدۇ ۋە بۇ-تارقىوىپ ٍۇرغۇٍوىغان يال

ًىوىغا لەهگەٍدە ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ ئىچىدە ھالىًىيەت -840. ًۇزبېرىدۇ

 9ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ ئىچىدىمى . تاهىظىض لۆرۈطى لەشمىنوىظىدۇ

يىنىصتىرٍىڭ بىرى ئۆتمۈچى لۇرەبىر قەبىوىصىدىٌ بوهغان لۆل بۇقا دېگەن شەرلەردە 

ئىچىدىمى ھوقۇق تاهىظىض لۈرىظىدە قاغاٍوىق  ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ ئوردا

يىڭغا  100ھوقۇقنى قوهغا لەهتۈرۈش يەقصىتىدە ًېنصەي بوًىدىمى قىرغىزالردىٌ 

ًېقىٌ ئاتوىق قوطۇٍنى باطالپ لېوىپ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىگە تۇًۇقصىز ھۇجۇم 

ى ئۇًغۇر ئىًپېرىيىس. قىوىپ، قاراباالشاغۇن طەھىرىنى ئوت قوًۇپ لۆًدۈرۈۋېتىدۇ

 ..… طۇٍدىٌ باطالپ زاۋالوىققا ًۈزهىنىدۇ

بىز طەھەر خارابىوىموىرىنى لېصىپ ئۆتۈپ خارابىوىموەر ئىچىدە ئەڭ ئېگىز لۆرۈٍگەن   

بۇتخاٍا يۇٍارىنىڭ ئۈشتىگە ًايىظىپ چىقتۇق ۋە پۈتۈن طەھەر خارابىصىنىڭ ئويۇيىي 

 .لۆرۈٍۈطىنى ئېنىق لۆردۇق

تەهۋە طايالالر غۇًۇهداپ … ٍنى قارا بۇهۇتالر قاپوىدىبۇ دەقىقىوەردە تۇًۇقصىز لۆك ئاشًا  

تاطوىرىنى طەپقەتصىزهىك بىوەن -لېوىپ قاراباالشاغۇن طەھىرىنىڭ قان رەڭوىك توپا

ًىودىٌ  1300بىوًىدۇق، بۈگۈن ئۇًغۇرٍىڭ . لۆزهىرىًىزگە تىقىظقا باطوىدى-ًۈز

ٍجى قېتىى ئاًىغى بوۋىوىرى قاهدۇرۇپ لەتمەن بۇ طەرەپوىك طەھەرگە تۇ-لېيىٌ ئاتا

چاڭالرٍى تىقىدۇ؟ بىز -لۆزهىرىًىزگە بۇٍچىۋاال توپا-باشصا ئاٍا تەبىئەت ٍېًە ئۈچۈن ًۈز

-بۈگۈٍمى لۈٍدە طۇ قەدەر لەچۈرگۈشىز گۇٍاھقا پاتقاٍوىغىًىز شەۋەبتىنًۇ ئاتا

بوۋىوىرىًىزٍىڭ روھوىرى بىزٍى ئۆز تۇپراقوىرى بېظىدا لۆرۈطنى خاهىًىدىًۇ؟ ئاھ 

 !بوۋىالرٍىڭ قەرزىگە قەرز بوهۇپ يۈلچەًگەن بۇ ئەۋالد؟-ك ئۇًغۇر، ئارياٍغا، ئاتاٍادايەتوى

تارىخىي ئەشوىًىوەر ۋە بۈگۈٍمى قىصًەتوىرىًىز شەۋەبىدىٌ لالاليغا ًايغۇر يىصاهى   

شوراقالر ٍەپىصىًنى بوغًاقتا، ًۈرىمىًنى -قۇًۇهۇۋاتقان جاۋابصىز شوئال

دەشصىوىپ تۇرغان قان رەڭوىك تۇپراقنىڭ  قەدەيوىرىى ئاشتىدا… ھاهصىراتًاقتا
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بۇ بەهمىى … ٍىًجان ٍاهە قىوىۋاتقان ٍىداهىرى ًۈرىمىًگە ئوقيا تىغىدەك شاٍجىوًاقتا

شوراقوىق -ۋىجداٍىًدا ئەلس ئېتىۋاتقان شۈلۈتتىمى شۇئال-ئەجدادالر روھىنىڭ يەٍدە

 !دەقىقىووىرىدۇر، بەهمىى

زىياهىيصى چىڭگىزخاٍنىڭ ٍاھاًىتى بىز بۇ شەپىرىًىز داۋايىدا بىر يوڭغۇل   

ئىقتىدارهىق رەھبەر، شىياشەتچى، پەهصەپىچى بىر بۈًۈك طەخس ئىمەٍوىمىنى 

چىڭگىزخان “: تەرىپوەپ ئېيتقان يۇٍداق بىر شۆزى تۇًۇقصىز ئېصىًگە  لېوىپ قاهدى

بارهىق يوڭغۇل قەبىوىوىرىنى بىرهەطتۈرۈش ھەربىي ًورۇطىنى باطالًدۇ، لۈچى 

هىوەرٍى لۈچ بىوەن لۈچى ًەتًىگەن قەبىوىوەرٍى قاًىن قىالرهىق شۆزى ًەتمەن قەبى

ئۇ بىر قېتىى چىڭگىزخاٍغا قارطى چىققان . بىوەن قاًىن قىوىپ باش ئەگدۈرىدۇ

ئۆلتىچى يوڭغۇل قەبىوىصىنىڭ باطوىقىغا بىر تال ئوقياٍى بېرىپ ئۇٍى شۇٍدۇرۇطنى 

ئارقىدىنال . تىنال شۇٍدۇرىدۇئۇ بۇ بىر تال ئوقياٍى ھېچ بىر لۈچىًەس. شوراًدۇ

چىڭگىزخان ئۇٍىڭغا بىر توپ ئوقياٍى بېرىپ، ئۇالرٍىًۇ بىراقال شۇٍدۇرۇطنى شوراًدۇ 

لېيىٌ … ئەيًا ئۇ قەبىوە باطوىقى ھەرقاٍچە لۈچەپًۇ بۇ ئوقياالرٍى شۇٍدۇراهًاًدۇ

ر بىز ئىتتىپاقالطًاي خۇددى بى‘ -چىڭگىزخان قەبىوىوىرىگە يۇراجىئەت قىوىپ تۇرۇپ

تال ئوقيادەك ًاطىصاق دۈطًەن بىزٍى ئاشاٍال ًوق قىوىدۇ ئەگەر بىز ئوم بوهۇپ بىر 

بىزٍىڭ لۈچىًىز ئۆيوۈلتىٌ . توپ ئوقيادەك ًاطىصاق دۈطًەن بىزٍى ًوق قىالهًاًدۇ

". لېوىدۇ

بىز لۈچوۈك بوراٍوىق طاياالرغا قارطى ئۆيىوەپ ًۈرۈپ دېگەٍدەك يىڭ تەشتە بۇتخاٍا 

ايىظىپ چىقتۇق ئەيًا بىر بىرهىرىًىزگە ًېقىٌ تۇريىغاٍوىقىًىز يۇٍارى ئۈشتىگە ي

ئۈچۈن ئارهىقًىزدىٌ طايالالر ئۆتۈطۈپ، بىزٍى ئىممى ًاٍغا ئىرغىتىظقا باطوىدى 

ھەتتا بىر قاٍچىًىزٍى بوراٍوىق طايالالر ئۇچۇرتۇپ لېتىظمە تاشال قاهدى ئەيًا بىز 

ئىظتىٌ شاۋاق ئېوىپ ھەيًىًىز  بىز طۇ زايان بۇ .ئۇالرٍى ئۆز شېپىًىزگە تارتۇق

بىرهىرىًىزٍىڭ قولوىرىنى يەھمەم -دەرھال بىر ًەرگە يەرلەز بوهۇپ توپالٍدۇق، بىر

تۇتۇپ تۇرۇپ ئاۋازىًىزٍى بوهۇطىغىچە قوًۇۋېتىپ لۆك ئاشًاٍغا ًاق قارا بۇهۇت 

قاپوىغان، لۆك تەڭرىنىڭ غەزىپى تۆلۈهگەن ئەپتى ًايان ئاشًان ئىالھىغا قاراپ بىر 

بۇ ٍىداهىرىًىزدىٌ پەرۋاشىز ... ئۆتۈٍدۇق.…ۋارقىرىدۇق… ېًىوەرٍىدۇر دەپ توۋهىدۇقن

طىددەتوىك چىقىۋاتقان بوراٍوىق طايال بىزٍى ئۇچۇرتۇپ ئېوىپ لېتىظمە، 
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-قاًاقالرغىدۇر ئۇچۇرۇپ بېرىپ ئىنصان لۆزىدىٌ غاًىب قىوىۋېتىظمە، ئاخىردا جىٌ

ىڭ يالاٍى قىوغان بۇ شەهتەٍەتوىك ئۇًغۇر ئاهۋاشتىالر ئاهىًًۇ بۇرۇن ئىگىوەپ ئۆزىٌ

ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى قاراباالشاغۇن طەھىرىنى يەڭگۈ ئۆزىنىڭ چاڭگىوىدا 

تۇتۇپ تۇرۇطقا ئۇرٍۇۋاتقاٍوىقىنى ئاطمارىالپ قوًۇۋاتقاٍدەك ۋەًالى بىز بۇ قارا ٍىيەتوىك 

ئاخىرقى تەبىئەتنىڭ يۇدھىظىنى باًقاپ قاهغان چېغىًىزيۇ ئەًتاۋۇر، خۇددى 

يىنۇتالردا ئاتىدىغان ئوقى تۈگەپ چارشىز ھاهدا دۈطًەن ئاهدىدىمى ئىصتىھمايغا 

بەدىنىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ۋەتەن ئازادهىقى ئۈچۈن طېھىت بوهۇطقا ھازىر بوهغان 

چاپقۇٍوۇق -قەھرىًاٍالردەك قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىمى ئۇشتىدىمى بوران

ئەي لۆك تەڭرى، بۈگۈن “رۇپ يۇراجىئەت قىودۇق طايالالرغا لۆلرىمىًىزٍى لېرىپ تۇ

ئەي ًەتتە ! ئۇًغۇرغا بىر يەرتەم ٍەزىرىڭنى شال، ٍۇشرەت بەر… ئۇًغۇرغا ًا ئۆهۈم ًا لۆرۇم

. ……ئىقوىًغا يۇشاپىر بوهغان ۋەتەٍصىز ئۇًغۇرۇم، بۈگۈن شەن ٍەدە؟؟؟ ٍەدە شەن

چاڭالر شەۋەبىدىنًۇ ًالى -پالۆزهىرىًىزگە ئۇرغان تو-بوراٍوىق طايالالر ًۈز” !ئۇًغۇرۇم

ًۈرەلوىرىًىز قاتتىق ئازابالٍدىًۇ ًالى ھەر ئىممىال شەۋەبتىنًۇ لۆزهىرىًىزدىٌ  

قاراباالشاغۇن طەھەر ... ٍادايەتوىك ئىصصىق ًاطالر توختىًاي تۆلۈهًەلتە

 ......خارابىوىمىدىمى قان رەڭوىك تۇپراققا قوطۇهۇپ تىزدىٌ لۆزدىٌ غاًىب بوهًاقتا
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دا ياڭا بۇ خارابىوىموەردىٌ ئەًنى دەۋرگە ئائىت بىرەر ٍەرشە ئۇچراپ قاهصا، ئۇٍى ٍاۋا  

ھاًاتىًدىمى ئەڭ قىًًەتوىك تەۋەررۈلۈم ۋە باًوىقىى شۈپىتىدە ئۆًۈيدە ئەًنەك 

دېگەٍدەك … طېظىگە ئېوىپ شاقوىصام، لۈٍدە ئورٍۇيدىٌ تۇرۇپ ئۇٍىڭغا بىر قارىصام

قاراباالشاغۇن طەھىرىنىڭ طەھەر بۇ  طېرىٌ خىيالالرٍى لۆڭوۈيگە پۈلۈپ

بۇ ًەرهەرٍى -چاڭالرٍى شۈرتۈپ ئۇ ًەر-خارابىوىقوىرىدە لۆزهىرىًگە لىرىۋاتقان توپ

يېتىر لۆتۈرۈهۈپ تۇرغان ۋە ئەًنى  3-2ھازىريۇ ًەر ًۈزىدىٌ . تىًتىقالطقا باطوىدىى

دۆڭوەرٍى زاياٍدىمى طەھەرٍىڭ شېپىوى ئىمەٍوىمىنى ئېنىق بىوگىوى بوهىدىغان توپا 

بىر چاغدا قاٍداقتۇر بىر قاتتىق ٍەرشىنىڭ پۇتۇيغا ئۇرۇهغاٍوىقىنى تۇًدۇم دە . لەزدىى

پۇتۇم ئاشتىدىمى بەهمىى قىرهىق تاش بوهصا لېرەك دەپ ئوًالپ ئېرەٍوىك بىوەن 

بۇ تۆيۈر . ئۇ تاش ئەيەس ئىممى تال تۆيۈرٍىڭ پارچىوىرى بوهۇپ چىقتى. قارىدىى

 1.20ن بىر داش قازاٍنىڭ قىرغاقوىرى بوهۇپ قېوىنوىقى پارچىوىرى ئەشوى شۇٍغا

شاٍتىًېتىر، خىياهى ئاًالًٍا طەلوىدە ئىمەٍوىمىنى  10شاٍتىًېتىر، لەڭىرهىگى 

دېًەك بۇٍىڭدىٌ طۇٍى يۇقەررەرهەطتۈرۈش تەس ئەيەشمى ئەًنى . پەرق ئەتمىوى بوهىدۇ

ئىظوەپچىقىرىض ۋاقىتتا ئۇًغۇرالردا تۆيۈر شاٍائىتىنى ئۆز ئىچىگە ھەر خىن 

 .شاٍائەتوىرىًۇ خېوى يۇلەيًەل دەرىجىدە راۋاجالٍغان

 

ئەجدادهىرىًدىٌ ھېچ بوهًىصىًۇ ياڭا قازاٍنىڭ . ياٍا ئاخىر بىر ئارزۇًۇم بوهصىًۇ ئەيەهگە ئاطتى)  

بۇ ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى دەۋرىدىٌ قاهغان . بىر پۇچۇقى تەگدى ئەيًا ئۇٍى ئۆزۈم ئىزدەپ تاپتىى

چۇقىنى يوڭغۇهىيىدىٌ تايوژٍىالردا ًوطۇرۇپ دېگەٍدەك ئۆتمۈزۈپ ئۆزۈم بىوەن بىووە قازاٍنىڭ پۇ

ئېوىپ لەتتىى، يەن ھازىر بۇ تۆيۈر پۇچۇقىنى ئەًنەك طېظىدە تەۋەررۈلۈم قاتارىدا ئۆًۇيدە 

يوڭغۇهىيە شەپىرىدىٌ قاًتىپ لەهگەٍدىٌ لېيىٌ قاٍچە قېتىًالپ قوهۇيغا . شاقالۋاتىًەن

 (ئاپتوردىٌ. –ارىغىنىًنى شاٍاپ بوالهًاًًەنئېوىپ ئۇٍىڭغا ق
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ئوردۇ )ًىوى يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنىڭ قاراباالشاغۇن -2004توهىًۇ ئەپصۇس گەرچە   

طەھەر خارابىوىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان ئورخۇن ۋادىوىرىدىمى تۈرك يەدەٍىي ( باهىق

پەن يەدەٍىيەت  ًادىمارهىقالرٍى قوغداش ئىوتىًاشى بىرهەطمەن دۆهەتوەر تەطمىالتى

خەهقئاراهىق قوغدىوىدىغان تارىخىي “يەھمىًىصى تەرىپىدىٌ تەشتىقوىنىپ 

تىزىًوىمىگە رەشًىي لىرگۈزۈهگەن بوهصىًۇ بۇ ” يەدەٍىيەت ًادىمارهىقوىرى

ھەطەيەتوىك دۇٍياۋى تەطمىالتنىڭ ًالى يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنىڭ قاراباالشاغۇن 

 .ى تېخى ًىتىپ لەهًىگەن ئىدىطەھەر خارابىوىموىرىنى قوغداش طەپقىت

قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىموىرى طۇ قەدەر بۇزغۇٍچىوىققا ئۇچۇرغاٍمى خارابىوىمنى   

لېصىپ ئوتمەن چىغىر ًولالر ًالى يوڭغۇل چارۋىچىالرٍىڭ طەھەر خارابىوىموىرى 

ى لاال بېقىپ قاهدۇرغان ۋەًراٍچىوىقوىرى ۋەًالى لەهگۈٍدى تەۋەلمۈهچ-ئىچىدە  قوي

ئەتىقىوەر ئىزدەپ قاالًًىقان لوالپ قاهدۇرغان ئازگالالر -ئېمىصپېدىيەچىوەرٍىڭ ئاشارە

ھەتتا بۇ ًەرٍىڭ ٍام ٍىظاٍىًۇ رەشًىي طەلىودە   .قەدەيدە دېگەٍدەك ئۇچراپ تۇراتتى

بىرەر ًەرگە ًېزىوًىغان بوهۇپ، يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتى طەھەر خارابىوىمىگە لىرىدىغان 
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ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى قاراباالشاغۇن طەھەر “ىڭ بىر ًەرگە بۇ ًەرن

ئىمەٍوىمىنى بىودۈرىدىغان بىر تاختاي ًاشاپ بېمىتىظمىًۇ قۇربى ” خارابىصى

بىر قەدەيوەردە طۇٍداق روطەن -بۈگۈٍمى لۈٍدە ئۇًغۇرغا ۋەتەٍصىزهىك ھەر. ًەتًىگەن

ز پاًتەختىنىڭ جىصًاٍىي ًىوالر ئىوگىرى قۇرۇهغان دۆهىتىًى 1300بىوىنىدىمى ھەتتا 

 .ئورٍىنى رەشًىي بىر طەلوىدە ئاتىوىظقا ۋە قوغدىوىنىظقا ئىگە بوالهًاپتۇ

 

گەرچە بىز ئۇًغۇرالر بىوەن قېرىنداش بوهغان تۈرلىيە خەهقىنىڭ دۆهىتى تۈرلىيە 

لىوويېتىر ًىراقوىقتىمى  19جۇيھۇرىيىتى قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىمىدىٌ 

ە قاغان يەڭگۈتاطوىرى ئورٍىتىوغان ًەرهەرگە بۇ تارىخىي ئىزالرٍى لۆهتېمىٌ ۋە بىوگ

خوطۇ )لھۆطۆۆ تصاىدام “قوغداش ئۈچۈن يىووىيۇٍوىغان دولالر خەجوەپ يەخصۇس 

لىوويېتىر  45قۇرۇپ ۋە بۇ ًەرگە بارىدىغان ” تۈرك يەدەٍىيەت ئىزهىرى يۇزېيى(  شاًدام

چىقىپتىمى بۇ طەپقەتوەر ئۇًغۇر  تاش ًول ًاشاپ ئۆز يەدەٍىيەت ئىزهىرىگە شاھىب

بىز ئاپتوبۇس بىوەن . ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى قاراباالشاغۇٍغا يەٍصۇپ بوهًاپتۇ

قاًتىض ًوهىًىزدا ًىغىٌ شەپىرىدە بىرگە بوهغان بىر قاٍچە ئۇًغۇر پېظقەدەم 

طەھەر ( قاراباالشاغۇن)ًازارهىرىًىز ۋە زىياهىيوىرىًىز بىوەن ئوردۇ باهىوىق 

ىوىموىرىنى قاٍداق قوغداپ قېوىض توغرىصىدا قىزغىٌ يۇٍازىرىوەر قىوىظتۇق ۋە خاراب

 :ئاخىردا تۆۋەٍدىمىدەك بىرقاٍچە ٍۇقتىدا ئورتاق بىر توٍۇطقا لەهدۇق

طەھەر ( ئوردۇ باهىق)ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى قاراباالشاغۇن  -1

ٍىيەت يەھمىًىصى تەرىپىدىٌ خارابىوىموىرى بىرهەطمەن دۆهەتوەر تەطمىالتى پەن يەدە

تىزىًوىمىگە ” خەهقئاراهىق قوغدىوىدىغان تارىخىي يەدەٍىيەت ًادىمارهىقوىرى“

لىرگۈزۈهگەٍوىمى ئۈچۈن بىرىنچىدىٌ يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنىڭ رەشًىي طەلىودە 

 .قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىرىنى قوغداش يەجبۇرىيىتى بار

هىرى ئۇًغۇرالرغىال يەٍصۇپ بوهًاشتىٌ تۈرك قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىك-2

دۇٍياشىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان پۈتۈن دۇٍيا يەدەٍىيىتى ۋە تارىخىغا تەۋە تارىخىي جاي ۋە 

بۇ ٍۇقتىدىٌ طەھەر خارابىوىمىنىڭ قوغدىوىنىظى توهۇق لاپاهەتمە ئىگە قىوىنىظى 

 .لېرەك
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ئۇًغۇر تەطمىالتوىرىًىز بۇ  بوهۇپًۇ غەرب ئەلوىرىدە پائاهىيەت ئېوىپ بېرىۋاتقان-3

يەشىوىگە جىددىي قاراپ بىرهەطمەن دۆهەتوەر تەطمىالتى پەن يەدەٍىيەت 

ئەتىقىوەرٍى قوغداش -يەھمىًىصىگە ۋە باطقا خەهقئاراهىق يەدەٍىي ئاشارە

جەيئىيەتوىرىگە ئىوتىًاس قىوىض ۋە يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتىنىڭ تەدبىر قولوىنىظىغا 

 .لۆۋرۈك  بوهۇطى زۆرۈر

دۇٍيا يىقياشىدا ئۇًغۇر تەطمىالتوىرى بىر ئارىغا لېوىپ ئۆزهىرى تەطمىن قىوغان بىر -4

لويىتېت قۇرۇپ چىقىض ۋە بۇ لويىتېت يەخصۇس قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىرىنى 

ئەتىقىووىرىنى قوغداش -قوغداطنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان بارهىق ئۇًغۇر يەدەٍىي ئاشارە

 .تەدبىر لۆرۈش خىزيىتىگە يەشئۇل بوهۇش ۋە

قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىصىنى ئۇًغۇرٍىڭ ئىممىنچى يەلمىصىگە ئاًالٍدۇرۇش -5

تەطۋىقاتى ئېوىپ بېرىض، ئۇًغۇرالرٍى يوڭغۇهىيىنىڭ ئورخۇن ۋادىوىرىغا جۈيوىدىٌ 

قاراباالشاغۇن طەھەر خارابىوىرىنى زىيارەت قىوىظقا رىغبەتوەٍدۈرۈش ۋە بۇ ئارقىوىق 

 .ى ئارىصىدا ئۆز تارىخىًىزٍى بىوىض قىزغىنوىقى قوزغاشئۇًغۇر ًاطوىر

طەھەر خارابىوىموىرى ئارقىوىق پۈتۈن دۇٍيادىمى ( ئوردۇ باهىق)قاراباالشاغۇن -6

ئۇًغۇرالرغا ئۆز لىًوىمىًىزٍى توٍۇش ۋە تارىخىًىزغا ئىگە بوهۇش تەربىيىصىنى قاٍات 

 .ىتى ئۈچۈن خىزيەت قىودۇرۇشًاًدۇرۇش ۋە بۇ تەربىيىوەرٍى بۈگۈن ئۇًغۇرٍىڭ يەٍپەئ

ئوردۇ )ئۇًغۇر ۋەلىووىرى رەشًىي طەلىودە يوڭغۇهىيە ھۆلۈيىتى بىوەن قاراباالشاغۇن -7

طەھەر خارابىوىرىنى ۋە يوڭغۇهىيىدىمى باطقا ئۇًغۇرالرغا يۇٍاشىۋەتوىك ( باهىق

 تارىخىي جاًالرٍى قوغداش توغرىصىدا دىپووياتىك قاٍالالر ئېچىپ قەرەلوىك شۆھبەت

 .ئۆتمۈزۈپ تۇرۇش

شاٍائەتچىوەر، -بۇ يەقصەتوەرٍى ئەيەهگە ئاطۇرۇش ئۈچۈن ئۇًغۇر جەيئىيىتىدىمى شودا-8

ئىقتىصادى بارالرٍى ئۆز ئىچىگە ئاهغان ھاهدا ھەر شاھەهەرٍى تەطمىووەپ يەبوەغ ًىغىض 

ە طەھەر خارابىوىرىنى ئۆز ئىچىگ( ئوردۇ باهىق)ۋە ًىغىوغان يەبوەغوەرٍى قاراباالشاغۇن 

ئەتىقىوەرٍى، تارىخىي -ئاهغان يوڭغۇهىيىدىمى ئۇًغۇرالرغا يۇٍاشىۋەتوىك ئاشارە

 .جاًالرٍى قوغداطقا شەرپ قىوىض
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ٍۆۋەتوىك  -3“ًۇقىرىقى ًەلۈٍوەر بۇ قېتىى يوڭغۇهىيىنىڭ ئورخۇن بوًوىرىدا ئېچىوغان   

 غا ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرىگە” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال

ۋالاهىتەن ًىغىنغا قاتناطقان يۇھاجىرەتتمى ئۇًغۇر ًازغۇچى، رەشصام، تارىخچى، 

شەٍئەتمارالرٍىڭ ئورتاق توٍۇطى ئاشاشىدا ًەلۈٍوەٍگەن ئايًىۋى لۈچمە ئىگە 

يۇراجىئىتى بوهۇپ، بۇ يۇراجىئەتنىڭ ھەرقاٍداق بىر ئۇًغۇرٍى شۆًگەن، ئۇًغۇرٍىڭ 

ىپ ئۆتمەن ئۆتًۈطوەرٍى لېوەچەك ئۆتًۈطىنى ئۇٍتۇيىغان، ئەجدادهىرى بېس

ئەۋالدالرغا بىودۈرۈطنى ئارزۇ قىوىدىغان، ئۇًغۇرٍىڭ تارىختىمى دۆهەتچىوىك يەًداٍىدا 

تۇرۇپ بۈگۈٍمى  يىووىي يەٍپەئەت ئۈچۈن خىزيەت قىودۇرۇش ئىصتەلوىرىدە بوهۇۋاتقان 

ۋە بارهىق ئۇًغۇر ۋەتەن شۆًەر ۋە يىووەت شۆًەرهىرىنىڭ جىددىي ئوًوىنىظىغا 

 .قولوىظىغا ئېرىظىدىغاٍوىقىغا توهۇق ئىظەٍچىديىز

 ئارايگاھىدا قاًتا تۈٍەش "ئىممى بوز ئات" 

” ئىممى بوز ئات“ -بۇ قېتىًقى شەپىرىًىزٍىڭ تۇٍجى ۋە ئەڭ ئاخىرقى لۈٍدىمى بېمىتى  

ئارايگاھىغا بىر قاٍچە شائەت ئاپتوبۇشتا شەپەر قىوغاٍدىٌ لېيىٌ ًىتىپ ( ھوًور زاگال)

بۇ بىزٍىڭ ئەتە ئۇالٍباتورغا قاًتىض ًوهىًىزدىمى يوڭغۇل ًاًالقوىرىدا . قلەهدۇ

 .تۈٍەًدىغان ئەڭ ئاخىرقى بىر لېچىًىز ئىدى

-قېتىًوىق ئورال-3“دە بىز ًەٍە ھەر لۈٍوۈلى داۋام قىوىۋاتقان  8بۈگۈن لەچ شائەت  

. دۇقًىغىنىنى ئېچىظنى داۋايالطتۇر” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

بۈگۈٍمى ًىغىندا ئاشاشوىق تۆۋەٍدىمى ئۇچ تۈرهۈك ئىظالرٍى يۇزالىرە قىوىض 

 :بېمىتىوگەن

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمىگە ئەزا بارهىق قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرى -ئورال-1

ٍىڭ دائىًىي ھەًئەت ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“تەرىپىدىٌ 

 .ىضئەزاهىرىنى شاًالپ چىق
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تاريىقىدا خەهقئارا قەهەيمەطوەر ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“ -2

تۈرهۈك خىزيەت لويىتېتىنىڭ بىرى بوهغان تىن ۋە تەرجىًە  5جەيئىيىتىنىڭ 

 .لويىتېتىنى قۇرۇش ۋە ئۇٍىڭ يەشئۇهىنى شاًالپ چىقىض

رەشًىي بەهگىصىنى  -وگوٍىڭ ل” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“ -3

 .بېمىتىض

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدىنىڭ ئورۇٍالطتۇرۇطى   

بوًىچە ئويۇيىي ًىغىٌ ئېچىوىظتىٌ بۇرۇن ًېرىى شائەت باهدۇر ًىغىٌ ئېچىوىدىغان 

لىگىز ئۆًگە ًاٍداش جاًالطقان بىر لىچىمرەك خاٍىگە ًىغىوغان ئۇًغۇر 

ەطوىرىنىڭ بارهىق ئەزاهىرىغا ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرى يەرلىزىنىڭ قەهەيك

خىزيەتوىرى، قوهغا لەهتۈرگەن ٍەتىجىوەر ۋە يەۋجۇت بوهۇۋاتقان يەشىوىوەر توغرىصىدا 

ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ باش يەشوىھەتچىصى . خىزيەت دولالتى بېرىودى

پىمىر ۋە تەلوىپوىرىنى  دولتور دوهقۇن قەيبىرى ئەپەٍدى ئۆزىنىڭ قىًًەتوىك

 .ئوتتۇرىغا قوًدى

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى -دا باطالٍغان ئورال 8:30لەچ شائەت   

-ئويۇيىي ًىغىنى ٍاھاًىتى جۇطقۇن لەًپىياتالر ئىچىدە داۋام قىوىپ، ئاخىردا ئورال

ىق ئاهتاي تىون-ئورال 12ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيىغا ئەزا 

قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىدىٌ ًىغىنغا قاتناطقان بارهىق قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىنىڭ 

، ئۇًغۇر، (قىرغىزىصتان)بىردەك قوطۇهۇطى بىوەن ئېصتوٍىيە، ئوتتۇرا ئاشىيا 

ئاهتاي -قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرى ئورال 6تۈرلىيە، ًاپوٍىيە، ۋېنگىرىيە قاتارهىق 

ىنىڭ دائىًىي ھەًئەت ئەزاهىقىغا شاًالٍدى ۋە بۇ قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىي

يەرلەزهەر بۇ قېتىًقى ًىغىندىٌ قاًتىپ ئۆز دۆهەتوىرىگە بارغاٍدىٌ لىيىٌ ئۆز 

قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرىدە شاًالم ئېوىپ بېرىپ، بىردىٌ دائىًىي ھەًئەت ئەزاشىنى 

ھىرىدە شاًالپ چىقىپ بۇ ًىن شېنتەبىردە شېربىيىنىڭ پاًتەختى بېوگراد طە

ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيىغا -77ئېچىوىدىغان خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ 

شائەتوەرچە داۋام  2بۈگۈٍمى ًىغىٌ . ٍايزاتالرٍىڭ تىزىًوىمنى تاپظۇرۇش قارارالٍدى

قىوغاٍدىٌ لېيىٌ ًىغىٌ ئاخىردا ئەشوى بۈگۈٍمى ًىغىندا ھەل قىوىظقا بېمىتىوگەن 

ۋاقىت يۇٍاشىۋىتى بىوەن ئەتە ئۇالٍباتورغا بارغاٍدا قاهغان ئىممى تۈرهۈك ئىظنى 
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داۋايوىق ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى بىوەن يۇزالىرىوىظىظمە لېوىظىوىپ ًىغىننىڭ 

 .ئاًاغالطقاٍوىقى بىودۈرۈهدى

 :ئىيۇل-7ًىوى  -2011

 ئۇالٍباتور طەھىرىگە قاًتىپ لېوىض 

 

پ لۆتۈرۈهگەن قۇًاش ئۆزٍىڭ يوڭغۇل ًاًالقوىرىنىڭ طەرقىي ئۇپۇقىدىٌ ًاًالقنى شۆًۈ 

بىز . ھارارىتىنى ٍاھاًىتى ئېھتىيات بىوەن بۇ گۈزەل زېًىنغا چېچىۋاتقان شاهقىٌ شەھەر

شەھەردىال ئەتىگەٍوىك ٍاطتىنى تۈگەتمەٍدىٌ لېيىٌ بىزٍى ئىممى ٍۆۋەت رازى 

ئارايگاھىدىمى خىزيەتچىوەرگە ” ئىممى بوز ئات“قىوغۇدەك لۈتۈۋاهغان 

 6ئاپتوبۇشتا . ٍى بىودۈرۈپ ئۇالٍباتور طەھىرىگە ًۈرۈپ لەتتۇقيىنەتدارهىغىًىز

 2شائەتتىٌ ئارتۇق شەپەر قىوغاٍىدى لېيىٌ چۈطتىٌ لېيىٌ ًەرهىك ۋاقىت شائەت 

ئىيۇل بىر ئاخظام تۈٍىگەن ًۇهتۇزهۇق -2هەردە ئۇالٍباتور طەھىرىگە ًىتىپ لېوىپ، بىز 

 .يېھًاٍخاٍىغا قاًتىدىٌ ئورۇٍالطتۇق

ًىغىنغا  ئارىًىزدا

لەهگەٍوەرٍىڭ ئىچىدە 

پېظقەدەيوىرىًىزيۇ خېوى 

شاٍدا بوهۇپ، بۇ بىر ھەپتە 

يوڭغۇل ًاًالقوىرىدا ئۇدا 

داۋام قىوغان شەپەرهەر، ًەٍە 

لېوىپ دائىى ئۆزگىرىپ 

 -تۇرىدىغان ٍاچار ھاۋا راًى

پىژىرغىٌ ئىصصىقتىٌ 

تارتىپ بوران چاپقۇٍوۇق 

ًالى ًايغۇرهۇق ھۆل 

ئۆًوەردە لېچىوەردە لىگىز 
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ئېدىرالرٍى -يەطمە لاال تېزىمىنى قاالپ ئىصصىنىپ تۈٍەطوەر بوهصۇن، ۋەًالى تاغ

بوًالپ تاش دەشصەپ ياڭغان تەۋەلمۈهچىوىك شەپەرهەر بوهصۇن، ًاطاٍغان 

 .چوڭوىرىًىزٍى خېوىال چارچىتىپ قوًغان ئىدى

ىيەتنىڭ ھازىرقى زاياٍنىڭ ھەيًە ئېھتىياجوىرىدىٌ توهۇق چىقاالًدىغان ۋە يەدەن

شائەت ئارام ئاهغاٍدىٌ لېيىٌ  2ٍاياًەٍدىصى بوهغان ًۇهتۇزهۇق يېھًاٍخاٍىدا بىز 

شاًاھەت ًېتەلچىًىزٍىڭ ئورۇٍالطتۇرۇطى بىوەن ئۇالٍباتور طەھەر يەرلىزىنى زىيارەت 

 .قىوىظقا ھازىرالٍدۇق

 قىزىن باتۇر طەھىرىگە زىيارەت 

ېيىٌ پارالپ چىققان ئوتوۇق قۇًاش بىر قاٍچە لۈن توختىًاي ًاغقان ًايغۇردىٌ ك  

. ئۇالٍباتور ئاشًىنىدىًۇ ئۆزٍىڭ ئىيۇل ئېيىدىمى پىژىرغىٌ ئاپتاپوىرىنى شەپًەلتە

گاھىدا -لۆك طەھەر ئاشًىنىدا بۇهۇتالر خۇددى ًەر ًۈزىدىمى ئادەيوەردەك گاھى-لۆپ

بىز . ەلتەئۆزهىرىنىڭ شاًىصىنى تاطالپ قوًۇپال قاًاقالرغىدۇر ئاهدىراطوىق بىوەن ًۈرم

يوڭغۇل ًاًالقوىرىدىٌ قاًتىپ لەهگەچمىًۇ بۇ طەھەر ئۆزٍىڭ لىچىموىمىگە قارىًاي 

بىز . لۆزهىرىًىز لۆٍۈپ لەتمەن طەھەر يەدەٍىيىتىنى ئېصىًىزگە قاًتىدىٌ شاهًاقتا

 2شەپەر ھارغىنوىقىغا قارىًاي بىز ئۈچۈن بېرىوگەن بۈگۈن چۈطتىٌ لېيىنمى 

 .يەرلىزىنى زىيارەت قىوىض پۇرشىتىنى غەٍىيًەت تۇتتۇقشائەتوىك ئۇالٍباتور طەھەر 

ئۇالٍباتور ئاٍچە چوڭ طەھەر . بىز ئاپتوبۇشتا ئوهتۇرۇپ طەھەر يەرلىزىگە ًېتىپ لەهدۇق  

بوهًىصىًۇ ئەيًا ئۆزىنىڭ ًاًالق يەدەٍىيىتىگە خاس بىر يەرلىزى طەھەرهىك 

ًىراق لۆرۈًٍەًدىغان لۆپ ئوبرازىنى توهۇق ٍاياًان قىوغان بوهۇپ، طەھەردىٌ ئاٍچە 

لۆك ئېدىرهىق تاغالر باغرىدا دوپپىنىڭ چوڭوۇقىدا لۆرۈٍىدىغان ئاق چېدىر ئۆًوەر 

 ...لۆزىڭىزگە خۇددى تاغالرٍىڭ ئاق تاجىصىدەك جىۋىرالپ لۆرۈًٍەلتە
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يوڭغۇل شۆزىنىڭ لېوىپ چىقىظىنى تارىخ ۋە تىوظۇٍاشالر ًەٍىال يوڭغۇل تىوىدىٌ   

دېگەن ئاتاهغۇ ئەشوى يوڭغۇل تىوىدىمى طاياٍالر قولوىنىدىغان ” يوڭغۇل“. ئىزدەًدۇ

دېگەن ” ئاتەش-چەلصىز ئوت“دېگەن شۆزدىٌ لەهگەن بوهۇپ ( يۇٍخگال)”  گال-يۇٍمھ“

.يەٍىنى بىودۈرىدۇ دەپ قاراًدىمەن
35

يوڭغۇهىيىنىڭ پاًتەختى ئۇالٍباتور طەھىرى تۇۇل   

ًىوىغا قەدەر ئورگوو ًالى -1924ى تالى پاًتەختىنىڭ ئىصى. دەرًا ۋادىصىغا جاًالطقان

ًىوى -1921دەپ ئاتىوىپ لەهگەن بوهۇپ ( ئادەم ًاطاًدىغان قورۇ جاي –قوراي )لھووراي 

يوڭغۇل ئىنقىالبىنى قوزغاپ يوڭغۇهىيىنى خىتاي تەۋەهىمىدىٌ ئاًرىپ يۇشتەقىن 

   بااتارشۈلھايوڭغۇهىيە خەهق جۇيھۇرىيىتىنى قۇرۇپ چىققان يوڭغۇل باتۇرى دايدىٌ 

(شۈخا باتۇر)
36

 .ٍىڭ ٍايىغا ئاتاپ ئۇالٍباتور دەپ ئۆزگەرتمەن 

شۆزى يوڭغۇل   (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ، ئۇالاٍبااتار، ئۇالاٍبااتار،Улаанбаатар) ) ئۇالٍباتور  

شۆزى ” باتۇر“دېگەن يەٍىنى بىودۈرىدىغان بوهۇپ ئۇًغۇر تىوىدىمى ” قىزىن باتۇر“تىوىدا 
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ئەگەر شىز ئۇالٍباتورغا لىرىض ًوهىڭىزدا . قولوىنىوىدىمەنيوڭغۇل تىوىدىًۇ ئەًنەن 

لېصەك -دىققەت قىوصىڭىز ٍەچچە لىوويېتىرالپ ًېڭىدىٌ قۇرۇهۇۋاتقان چېدىر ۋە خىض

ئۆًوەر  بىوەن توهغان تار لوچىالرٍى، تىز شۈرەتتە لېڭىيىۋاتقان طەھەر ئەتراپى 

ۈطىچە پۈتۈن يوڭغۇهىيە ًېقىنقى شتاتىصتىمىدا بىودۈرۈل.  راًوٍوىرىنى لۆرىصىز

دىٌ ئارتۇقراقى  95% يىويوٍغا ًېقىٌ بوهۇپ بۇ ٍوپۇشنىڭ 3دۆهىتىنىڭ ٍوپۇشى 

 .ئۇالٍباتور طەھىرىدە ًاطاًدىمەن

بۈگۈٍمى دۇٍياٍىڭ بىر قۇتۇپوىظىض طايىوى ئۇالٍباتورٍىًۇ شىرتتا قاهدۇريىغان   

ىصىدە ئاق لىگىز بوهۇپ، ھەطەيەتوىك بىناالرٍىڭ ئاٍچە ًىراق بوهًىغان لۆهەڭگ

ئۆًوەر ئارىوىظىپ لەتمەن ئارقا لوچىالر ۋەًالى طەھەرٍىڭ ئاۋات لوچىوىرىدا لۆرلەم 

ۋىۋىصمىالرٍى ئېصىپ خېرىدار جەهپ قىوىۋاتقان يچدوٍاهدس رېصتوراٍىدىٌ تارتىپ 

ًاپوٍىيىنىڭ ۋاگايايا تىز تاياقخاٍىصىغىچە، ئىظقىوىپ شىز بۇ طەھەردە غەرب ۋە 

قىزىن “ەدەٍىيەت ئىزٍاهىرىنى لۆزىڭىزگە شىغدۇراالًصىز ئەيًا بۇ طەرقنىڭ ھەيًە م

بۇ . طەھىرىدە شىز پەقەت لۆريىگەن يوڭغۇهىيەگىال خاس طەھەر ئابىدىوىرىًۇ بار” باتۇر

 .خاشوىقنىڭ تۈپ يىصاهى طەھەر يەرلىزىدىمى ھەطەيەتوىك شۈلھابااتار يەًداٍىدۇر

ۇهىيە يۇشتەقىووىق ئىنقىالبىنىڭ ًىوىدىمى يوڭغ -1921شۈلھابااتار يەًداٍى   

رەھبىرى، يوڭغۇل ًېقىنقى زايان تارىخىدىمى يەطھۇر طەخس شۈلھابااتارٍىڭ ٍام 

طەرىپىگە ًاشاهغان بوهۇپ، شىز بۇ ًەردە پۈتۈن طەھەردىمى ئەڭ ھەطەيەتوىك بىناٍى 

شۈلھابااتار يەًداٍىغا ًاشاهغان ئۇچ قەۋەتوىك ھەطەيەتوىك يوڭغۇل . لۆرىصىز

ېنت بىناشىنىڭ ئوتتۇرىصىغا قاتۇرۇهغان يوڭغۇل ئىًپېرىيىصىنىڭ پارالم

ئىًپېراتورى چىڭگىزخاٍنىڭ ۋە ئۇٍىڭ لېيىنمى ئىزباشارهىرىنىڭ ھەًمەلوىرى شىزگە 

بۇ بىناٍىڭ قارطى تەرىپىدە . دۇٍياٍى تىترەتمەن يوڭغۇل ئىصتېالشىنى ئەشوىتىدۇ

شۈلھابااتارٍىڭ ئات ئۇشتىدىمى شۈٍئىي تاغ ئۈشتىگە ئورٍىتىوغان يوڭغۇل قەھرىًاٍى 

بۇ ھەًمەل شىزگە ٍېًە ئۈچۈن يوڭغۇهىيىنىڭ پاًتەختى . ھەًمىوى قەد لۆتۈرۈپ تۇرىدۇ

دەپ ئاتوىظىدىمى ” قىزىن باتۇر“بوهغان ئۇالٍباتورٍىڭ شۆزىنىڭ يوڭغۇل تىوىدا 

 .شىرهىرىنى ًېتەرهىك چۈطەٍدۈرۈپ بېرىدۇ
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ٍىڭ ًىغىنى ” ىرهىمىئاهتاي قەهەيمەطوىرى ب-ٍۆۋەتوىك ئورال-3"

 ئۇالٍباتوردا ٍەتىجىوىك ئاًاغالطتى

بىز قىزىن باتۇر   

 2طەھەر يەرلىزىنى 

شائەت ئەتراپىدا 

زىيارەت قىوغاٍدىٌ 

لىيىٌ ًىغىننىڭ 

ًېپىوىض 

يۇراشىًىنى 

ئۆتمۈزۈش ئۈچۈن 

طەھەر يەرلىزىگە 

ًېقىٌ بىر جاًدىمى 

باًاڭول 

يېھًاٍخاٍىصىغا 

 .ېھًاٍخاٍىصىنىڭ ًىغىٌ زاهىدا باطالٍدىًىغىٌ باًاٍگول م .ًىغىودۇق

خەهقئارا قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى بۈگۈٍمى ًىغىننىڭ 

تەرتىپوىرىنى ئورۇٍالطتۇرغاٍدىٌ لېيىٌ تۇٍجى بوهۇپ شەھنىگە تەلوىپ قىوىنغان 

ئۇًغۇر  يىنۇت 20قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن ئۇًغۇر تارىخچىصى قاشىى يەشۇيى ئەپەٍدى 

 .تارىخى توغرىصىدا ئۆزىنىڭ تەًيارهىغان ياقاهىصىنى ئوقۇپ ئۆتتى

ئارقىدىٌ ًىغىٌ ًەٍە ئۆز تەرتىپى بوًىچە ئاهدىنقى لۈٍدىمى ًىغىندا ۋاقىت  

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى -ئورال“ًېتىظًىگەٍوىمى تۈپەًوى بۈگۈٍگە قاهدۇرۇهغان 

يىتېتى قۇرۇپ چىقىض، ئۇٍىڭ يەشئۇهىنى تاريىقىدا تىن ۋە تەرجىًە لو” قۇرۇهتىيى

ئەڭ ئاخىرىدا ھەيًە قەهەيمەطوەر . ئاۋاز بېرىپ شاًالپ چىقىض يۇزالىرە قىوىندى

يەرلەزهىرىنىڭ توهۇق قوطۇهۇپ ئاۋاز بېرىظى بىوەن ئېصتوٍىيە قەهەيمەطوەر 

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى -ئورال“هىٌ لاهدياا تلەيەرلىزىنىڭ رەئىصى 

 .تىن ۋە تەرجىًە لويىتېتىنىڭ يەشئۇلوۇقىغا شاًالٍدى” قۇرۇهتىيى
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 -ٍىڭ هوگو” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ئورال“ئىممىنچى يەشىوە   

ئاهتاي -ئورال“رەشًىي بەهگىصىنى بېمىتىض يۇزالىرىگە قوًۇهغاٍدىٌ لېيىٌ 

دىمى بارهىق گە ئەزا قەهەيمەطوەر يەرلەزهىرى” قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

ئەزاالرٍىڭ بۇ ًىغىنغا قاتنىظىض يۇيمىنچىوىمى بوهًاًدىغاٍوىقىنى ٍەزەردە تۇتۇپ، 

بەهگىصىنى الًىھىوەپ چىقىظنى ئاۋۋال پۈتۈن -يەزلۇر بىرهىمنىڭ هوگو

قەهەيمەطوەرگە خەۋەرهەٍدۈرۈش ۋە لوپ تۈرهۈك الًىھىوەرٍى قوبۇل قىوىپ ئاخىردا 

ئاهتاي خەهقوىرىگە شىًۋولوۇق بەهگە -ىدىٌ ئورالدائىًىي لويىتېت ئەزاهىرى تەرىپ

ًىغىٌ ئاخىرىدا قەًصەر . بەهگىصىنى تالالپ چىقىض بېمىتىودى-بوالالًدىغان هوگو

ئۆزھۇن ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىگە ًېڭىدىٌ قوبۇل قىوىنغان ئەزاالرغا خەهقئارا 

 .قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ ئەزاهىق گۇۋاھنايىصىنى تەقدىى قىودى

ئاهقىظالر بىوەن قىزغىٌ لەًپىياتتا داۋايوىظىۋاتقان ًىغىننىڭ ئەڭ ئاخىرقى   

بۇ قېتىًقى ًىغىٌ بىزگە ٍاھاًىتى “ًېپىوىض شۆزىنى قىوغان قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى 

بىز بۇ ًىغىٌ ئارقىوىق قېرىنداش يوڭغۇل . ئەھًىيەتوىك دەرشوەرٍى ئۆگەتتى

ئاهتاي -بوهىدىغان، پەخىرهىنىدىغان ئورال خەهقىًىزٍى جۈيوىدىٌ ھەيًىًىز تەڭ ئىگە

ئەجدادهىرىًىز . خەهقوىرىنىڭ تىوى، تارىخى ۋە يەدەٍىيەت باغوىنىظوىرىنى ئۆگەٍدۇق

يوڭغۇهىيە ئەڭ . ًاطىغان بۇ تارىخىي تۇپراقالردا خۇددى طۇالر ًاطىغاٍدەك ًاطىدۇق

ۇرشەتتىٌ ياٍا ئاخىرى ئۆزىنىڭ دېًولراتىك، ئەرلىٌ دۆهىتىنى قۇرۇپ چىقتى ۋە بۇ پ

ئاهتاي خەهقوىرى ًازغۇچىوىرى، تارىخچىوىرى ۋە شەٍئەتمارهىرىنىڭ -بىز بۇ ًەردە ئورال

يەن بۇ يۇٍاشىۋەت . تارىخىي ئەھًىيەتمە ئىگە بوهغان ًىغىنىنى غەهىبىوىك ئاچتۇق

بىوەن ئاۋۋال خەهقئارا قەهەيمەطوەر جەيئىيىتىنىڭ باش پرىنصىپوىرى بوهغان 

شاٍنىڭ ئەرلىٌ ًېزىض ۋە ٍەطر قىودۇرۇش ھوقۇقوىرى لاپاهەتمە ھەرقاٍداق بىر ئىٌ

ئىگە بوهۇۋاتقان دېًولراتىك يوڭغۇهىيە دۆهىتىگە، ئاٍدىٌ بىزٍى قىزغىٌ لۈتۈۋاهغان 

شاھىبخاٍىًىز يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك يەدەٍىيەت ئالادېًىيىصى ۋە ئۇٍىڭ يەشئۇهى گ 

اردەيچىصى يۇٍمھناران خاٍىًغا، ئووًو ئەپەٍدىنىڭ ي-ئووًو ئەپەٍدىگە، گ يەٍد-يەٍد

. ئىنگوىز تىوى تەرجىًان شوًوهبوهد ئەپەٍدىگە چوڭقۇر يىننەدارهىغىًنى بىودۇريەن

طۇٍى ئېيتىظىى زۆرۈرلى يوڭغۇهىيىوىك دوشتالرٍىڭ ًاردىًىصىز بۇ ٍۆۋەتوىك 

ئەهۋەتتە يېنىڭ ئەڭ . ًىغىننىڭ يۇۋەپپەقىيەتوىك ئۆتمۈزۈهۈطى يۇيمىٌ ئەيەشتى

ېيتىدىغان يىننەدارهىغىى بۇ ًىغىنغا ًوهنى ًىراق لۆريەي لەهگەن بارهىق ئاخىردا ئ
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ئاهتاي -ئىظىنىًەٍمى بۇ ًىغىننىڭ روھى ئورال! قەهەيمەطوەرگە يەٍصۇپ

ئاخىردا ھەيًىڭالرٍىڭ ! قەهەيمەطوىرى ئارىصىدا ئۇزۇن ًىوالرغىچە داۋام قىوىدۇ

 "!قاًتىض شەپىرىنىڭ ئوڭۇطوۇق بوهۇطىنى تىوەًًەن

غىننىڭ ًېپىوىض يۇراشىًى ئۈچۈن شۆزگە چىققان خەهقئارا قەهەيمەطوەر ًى  

: جەيئىيىتىنىڭ باش لاتىپى ھورى تالەالى ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرىغا شۆز قىوىپ

يەن بۇ شەپەر جەرًاٍىدا يوڭغۇل ًاًالقوىرىنىڭ جەٍۇبىدىمى گوبى چۆلوۈلوىرىدىٌ بىر “

شايًۇ ئافرىقىدىمىگە ئوخظاش ًەٍىال تال گۈل ئىزدەپ تېپىظنى لۆڭوۈيگە پۇتمەن بول

ئۇ  -ئۆزۈم ئىزدىگەن گۈهنى تاپاهًىدىى ئەيًا ئۇ گۈهدىنًۇ ئارتۇق بىر ٍەرشە تاپتىى

بىز شەپەر داۋايىدا ًايغۇردا . بوهصىًۇ ئورال ئاهتاي بىرهىمىنىڭ چىٌ دوشتوۇقى

بوهصۇن ًالى  پىژىرغىٌ ئىصصىقتا بوهصۇن دائىى دېگەٍدەك لىيىًوىرىًىزٍى 

شوغۇققا چىداپ، ًاًالقًۇ ًاًالق، ئۇ تاغدىٌ بۇ تاغقا، بۇ -هًاطتۇرۇپ ًۈرۈپ، ئىصصىقئا

بىز شەپەر داۋايىدا ئۆزىًىزٍى قاتتىق … تاغدىٌ ئۇ تاغقا توختىًاي شەپەر قىودۇق

ئاهتاي قەهەيمەطوىرى -چېنىقتۇردۇق ۋە بۇ شەپەر ئارقىوىق بىز ھېقىقى ئورال

زٍىڭ پارالق لېوەچىمىًىزٍىڭ بارهىقىغا ۋە يەن بى. بىرهىمىنىڭ ھۈهىنى شاهدۇق

قىوًاقچى بوهغان ئىظوىرىًىزٍىڭ چوقۇم ٍەتىجىوىك بوهىدىغاٍوىقىغا توهۇق 

 ".ئىظەٍچىدىًەن

ئەڭ ئاخىردا يوڭغۇهىيە دۆهەتوىك يەدەٍىيەت ئالادېًىيىصىنىڭ يەشئۇهى شاھىپخان 

 لېيىٌئووًو ئەپەٍدى ًىغىٌ ئەھوىگە خوطوىظىض شۆزى قىوغاٍدىٌ -گ يەٍد

ٍىڭ ًىغىنى رەشًىي ” ئاهتاي قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى-ٍۆۋەتوىك ئورال -3"

بىرهىرى بىوەن خوطوىظىپ،  -ئاًاغالطقاٍوىقى ئېالن قىوىندى ۋە ًىغىٌ ئەھوى بىر

 .ئارا ًاخظى تىوەلوىرىنى بىودۈرۈطۈپ ًىغىٌ زاهىدىٌ ئاًرىودى-ئۆز

 يوڭغۇهىيىدىمى ئۇًغۇرالر 

 

ىوى ئوردا باهىقنى پاًتەخت قىوغان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصى زاۋالوىققا ي-843يىالدى 

ًۈزهەٍگەٍدىٌ لېيىٌ ئۇًغۇرالر طەرق، جەٍۇب ۋە غەربىي جەٍۇب ئۇچ ًۆهىنىظمە 

بوهۇٍۇپ لۆچۈپ، طەرقىي ًۆهىنىظى خىتاًنىڭ شېرىق دەرًاشىنىڭ جۇٍۇبوىرىغىچە، 
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( گەٍصۇ قىنغاى ئۆهمىوىرى ھازىرقى خىتاًنىڭ)جەٍۇبىي ًۆهىنىظى لەڭصۇ ۋە لۆلنۇر 

گىچە، غەربىي ًۆهىنىظى ھۇن ۋە تۈرك ئىًپېرىيىوىرى دەۋرهىرىدىٌ تارتىپ تەڭرى 

تېغىنىڭ جەٍۇب ۋە طىًالوىرىدا تۇرپان، تارىى ۋادىوىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاهغان لەڭ 

قەبىوىوىرى بىوەن بىرهىظىپ ( ئۇًغۇر)زېًىنالردا ًاطاپ لەهگەن ًەرهىك توققۇز ئوغۇز 

ىقۇت ئۇًغۇر دۆهىتىنى ۋە قاراخاٍىيالر دۆهەتوىرىنىنى قۇرۇپ ئۇًغۇرٍىڭ ئىد

 .…دۆهەتچىوىك تارىخىنىڭ ًېڭى شەھىپىوىرىنى ئاچىدۇ

يىڭ ئەتراپىدا ئۇًغۇرالر  5ھازىر بۈگۈٍمى يوڭغۇهىيىدە ئەڭ ئاز بوهغاٍدا تەخًىنەن  

ە خىتاي بىوەن ئۇالر ئاشاشوىق يوڭغۇهىيىنىڭ غەربىي قىصًىدىمى رۇشىيە ۋ. ًاطاًدۇ

لىوويېتىر چېگرىداش بوهغان ئاهتاي تاغوىرىنىڭ طەرقى بۆهگىگە جاًالطقان باًان  40

ئاًًىغى ۋە خوبدا، زاپخۇن قاتارهىق طەھەرهەرٍى يەرلەز قىوىپ ( ئۆهگىى)ئۆهگەي 

قازاقالر بىوەن ئارىوىظىپ ئوهتۇراقالطقان، ًەٍە ئاز بىر قىصىى ئۇًغۇرالر ئۇالٍباتور 

ئەشىرٍىڭ -19اطاًدىغان بوهۇپ، ئۇًغۇرالرٍىڭ ئەڭ دەشوەپمى ئەۋالدهىرى طەھىرىدە ي

خىتاي زۇهۇيدىٌ قېچىپ، تىرىمچىوىك قىوىض ًولوىرىنى ئىزدەپ -ئاخىرهىرىدا ياٍجۇ

 .ئاتۇش، قەطقەر، خوتەن، ئاقصۇ قاتارهىق ًۇرتالردىٌ لۆچۈپ لەهگەن

ىرى، ًېزا ئىگىوىك ۋە قۇرۇهۇش ئۇًغۇرالر ئەًنى زاياٍدا يوڭغۇهىيىگە ئۇًغۇرٍىڭ تاياقن  

لەشىپوىرىنى ئۆزهىرى بىوەن بىووە يوڭغۇهىيىگە ئېوىپ -قاتارهىق ھەر خىن ھۈٍەر

لېوىپ چارۋىچى يوڭغۇل خەهقى ۋە ھۆلۈيىتىنىڭ قىزغىٌ قارطى ئېوىظىغا شازاۋەر 

ًىوى يوڭغۇهىيىدىٌ ۋەتەٍگە -1957بوهغاٍوىقنى يوڭغۇهىيىدە تۇغۇهۇپ چوڭ بوهغان، 

ئابدۇراخًان ئەبەي ئەپەٍدى ئۆزٍىڭ ۋە بارهىق يوڭغۇهىيىدە ًاطىغان ئۇًغۇر  قاًتقان

جايائىتىنىڭ ھاًات شەرگۇزەطتىووىرىنى ئۆز بېظىدىٌ ئۆتمەن لەچۈريىظوىرىگە 

ٍايوىق ياقاهىصىدە ” يوڭغۇهىيىدىٌ ۋەتىنىگە قاًتقان ئۇًغۇرالر“بىرهەطتۈرۈپ ًازغان 

.طەرھوەًدۇ
37

  

 ئەڭ ئاخىرقى شۆز 

ئۇًغۇرٍىڭ ئاتا تۇپرىقى ئورخۇن -بۇ ًىغىٌ يوڭغۇل ًاًالقوىرىدا. غىٌ ئاًاغالطتىبۇ ًى 

ئاهتاي قەهەيمەطوىرىنىڭ -بوًوىرىدا بىر ھەپتە داۋام قىوىپ، ًىغىنغا قاتناطقان ئورال
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-قەهبىگە جۈيوىدىٌ ئۇًغۇرٍىڭ ًۈرىمىگە چوڭقۇر ھاًاجاٍالرٍى، توهۇپ تاطقان ئارزۇ

 ...ئەشوىًىوەرٍى قاهدۇرۇپ ئاًاغالطتىئارياٍالرٍى، ئۇٍتۇهغۇشىز 

ئۈيىدهەرٍى، -بۇ ًىغىٌ بىزگە بىر قىًًەتوىك دەرشخاٍا، ئۇًغۇرٍىڭ لېوەچىمىگە ئارزۇ 

قۇتۇهۇش ًوهىًىزدا ًېڭى ٍىظاٍالرٍى ئاتا قىوغان بىر تارىخىي ئەھًىيەتمە ئىگە ًىغىٌ 

ىڭ تارىختىمى ھۇن خۇددى بىز بۇ ًىن فېۋراهدا ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرى يەرلىزىٌ. بوهدى

بوۋىوىرىًىزٍىڭ ھازىرقى دۆهىتى ۋېنگرىيىنىڭ پاًتەختى بۇداپېظتتا ئۆتمۈزگەن 

ًىغىنىغا ئوخظاش بىزگە بۈگۈٍمى لۈٍدە ئۇًغۇرٍىڭ ًاهغۇز ئەيەشوىمىنى، تارىختىمى 

لۈطەٍدە دۈطًىنىًىزگە قارطى تۇراالًدىغان بىر لۈچوۈك بىرهىمصەپمە ئىگە تارىخىي 

ىًىزٍىڭ بۇ دۇٍيادا يەۋجۇتوۇقىنى، بىز بىوەن ھەر ۋاقىت بىر شەپتە قېرىنداطوىر-قان

تۇرىدىغاٍوىقىنى قاًتىدىٌ ئەشوەتمىنىگە ئوخظاش بۇ ٍۆۋەتوىك ًىغىندىًۇ ئەًنەن 

 …تەلرارالٍدى

يەًوى بىز قىزىن باتۇر طەھىرىدىمى ھەطەيەتوىك ًۇهتۇزهۇق يېھًاٍخاٍىالردا بوالًوى  

يەڭگۈتاش ئابىدىوىرىنى زىيارەت قىالًوى ًالى  ًالى لۆهتېمىٌ، بىوگە قاغان
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خاٍىۋەًراٍچىوىقتا ئۆز يەۋجۇتوۇقىنى يۈلچەًگەن دۆڭوۈلوەر ئارقىوىقال بىودۈرۈپ 

طەھەر ( قاراباالشاغۇن)تۇرىدىغان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى ئوردۇ باهىق 

بۇ -ىرىنىڭ ئۇ ًەرخارابىوىرىنى زىيارەت قىالًوى ًالى بوهًىصا گۈزەل يوڭغۇل ًاًالقن

ًەرهىرىدە پەًدا بوهۇپ قاهغان ئېزىتقۇ چىغىر ًولالرٍى بوًالپ خىيال دەرًاشىغا غەرق 

بوهۇپ شۈلۈتتە ياڭاًوى، ھەر لالوىدا ھەر بىر دەقىقىدە بىرال شوئال ۋىجداٍىًىزٍى 

قىصًىتىڭ قاٍداق -ئەي ئۇًغۇر، شېنىڭ لەهگۈشى تەقدىرى“ئۇ بوهصىًۇ … تىوغىدى

ًىوىدىمىدەك ئۇًغۇر شەرلەردىصى لۆل بۇقنىڭ ۋەتىنىگە  -843يىالدى  بوالر؟ ًالى

ئاشىيوىق قىوىپ قىرغىزالرٍى باطالپ لېوىپ ئۆز ۋەتىنىنى گۇيران قىوغىنىدەك 

ئورىيات )ًىوى ئىصالم توٍىنى لىيگەن ئىظان ئاپئاق غوجا جۇڭغارالرٍى  -1678ًالى 

قىنى يۇٍقەرز قىوغىنىدەك باطالپ لېوىپ شەئىدىيە ئۇًغۇر خاٍوى( يوڭغۇلوىرى

خىتاي -لۈٍى ئەڭ ئاخىرقى بىر ٍۆۋەت ياٍجۇ -30ئاًنىڭ  -5ًىوى  -1877ۋەًالى 

 10ئىظغاهىيەتچى لۈچوىرىنى طەرقىي تۈرلىصتان تۇپرىقىدىٌ قوغالپ چىقارغان ۋە 

ًىن يۇشتەقىن دۆهەت شورىغان قەطقەرىيىنىڭ ئەيىر بەدۆهەت ًاقۇپ بەگنى لورهىدا 

بەگنىڭ زەھەر بېرىپ ئۆهتۈرگىنىدەك ۋە بۇ شەۋەبتىٌ ئۇًغۇر  خوتەٍوىك ٍىياز

لېصىن يۇشتەيوىمىگە چۈطۈطىگە ئېوىپ بارغان -ۋەتىنىنىڭ تۇٍجى ٍۆۋەت ئۈزۈل

ئۇًغۇرٍىڭ پۇطتىدىٌ تۆرەهگەن يەهئۇٍالر شېنى ًەٍە قاًصى  -تىراگېدىيىوەردەك

 !ئوتالرغا تاطالپ لۆًدۈرەر؟

ق زۇهۇيغا يەھمۇم بوهۇپ ًاطارشەن؟ طۇ قۇتوۇق شەن بۈگۈٍمى ھاهىتىڭدە قاٍچە ئۇزا

ئۆز دۆهىتىڭنى ئەشوىگە لەهتۈرۈپ دۇٍيادا بىر يىووەت ۋە دۆهەت شۈپىتىدە  -لۈٍنى

بۈگۈن ئۆزۈڭ ًاطاۋاتقان ئاٍا ۋەتىنىڭدە ئۆز زېًىنىڭغا، تىوىڭغا، باطوىقوىرىڭغا ئۆزۈڭ 

طىدىغان لۈٍوىرى خوجاًىٌ بوهۇپ ًاطاًدىغان ئۇًغۇرٍىڭ يۇشتەقىن دۆهەتمە ئېرى

تەبىئىيمى بۇ جاۋابصىز قاهغان شوراقالرغا جاۋاب تېپىض …” ًەٍە……ًەٍە! قاچان لېوەر؟

ئارياٍوىرى بىوەن ًېقىنقى ًۈز ًىودىٌ بۇًان ئۇًغۇر ۋەتىنىنىڭ ئازادهىقى ئۈچۈن 

ھاًاتوىرىنى تەقدىى قىوىض بەدىوىگە لۈرەش قىوغان لۈرەطچان ئەجدادالر روھىنىڭ 

ۋاپ قىوىۋاتقان ئۇًغۇر ئىًپېرىيىصىنىڭ پاًتەختى ئوردۇ باهىق بۈگۈن بىز تا

خارابىوىقوىرىدە، ھەر بىر ئۇًغۇرٍىڭ قەهبوىرىدە ۋىجدان شوراقوىرى بوهۇپ قاًتىدىٌ 

 …… ٍاياًان بوهًاقتا
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بۇ دۇٍيادا ئۆهًەًدىغان ئۇهۇغ ھۆلۈيدارالر ًوق، ئەڭ لۈچوۈك ئىًپېرىيىوەريۇ ھايان " 

ئەۋالدالرٍىڭ خاتىرىصىدىٌ غاًىب بوهىدۇ ئەيًا  گۇيران بوهۇپ لېيىنمى

ئىنصاٍىيەتنىڭ تارىخى ئىنصاٍالرغا تەۋە بوهۇپ ھاًاتوىق داۋايوىظىدىمەن، ئىنصان 

پاراشەت جەۋھەرهىرى، يەدەٍىيەت ئاڭ -ئەجدادهىرىنىڭ تارىخ يۇشاپىصىدە ًاراتقان ئەقىن

ٍالرٍىڭ ھاًاتىدا ئۆز قۇرۇهًىوىرى، يەدەٍىي ۋە تارىخىي يىراشوىرى بۈگۈٍمى ئىنصا

 " . روهىنى داۋايوىق ئەلس ئەتتۈرۈپ تۇرىدۇ

ئۇ ئەًنەلمە قاراپ ئۆز تارىخىنى   .بىر يىووەتنىڭ تارىخى ئۇ ئۆز ئۆتًۈطىنىڭ ئەًنىمىدۇر

طىدىٌ ئۆتمۈزگەن شاۋاقوىرىدىٌ ئىبرەت ئاهًىغان ېًاخظى ئۆگەًٍىگەن، تارىخىدا ئۆز ب

 .ۇ ًارىتاهًاًد ئۈچۈن ئۆز تارىخىنى يىووەت لەهگۈشى

بۇ ًازياينىڭ ئەڭ ئاخىرقى شۆزى شۈپىتىدە بۇ ٍۆۋەتوىك ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرى 

ئاهتاي -ٍۆۋەتوىك ئورال-3“يەرلىزىنىڭ شاھىپخاٍوىغى بىوەن ئۆتمۈزۈهگەن 

ٍىڭ غەهىبىوىك ئاًاغالطقاٍوىقىنى چىٌ ” قەهەيمەطوىرى بىرهىمى قۇرۇهتىيى

هەيمەطوەر يەرلىزىدە خاهىس پىدالارهىق ئۇًغۇر قە! ًۈرىمىًدىٌ قۇتوۇقالًًەن

قىوىۋاتقان قەًصەر ئۆزھۇن ئەپەٍدى قاتارهىق دوشتالرغا، شەپداطوىرىًغا 

يىننەدارهىغىًنى بىودۈرىًەن ۋە بۇ يۇٍاشىۋەت بىوەن تېخىًۇ لوپ ئۇًغۇر 

ًازارهىرىنىڭ بۇ شەپىًىزگە قوطۇهۇطىنى، يىووەت بىز بۇ بىر ئەۋالدقا ًۈلوىگەن 

قوهغا تۇتۇطۇپ ئۇًغۇرٍىڭ -رۇچالرٍى بىرهىمتە ئادا قىوىض ًوهىدا قوهنىۋىجداٍىي بۇ

پارالق ئەتىصى ئۈچۈن ًېڭى شەپەرگە ئاتوىنىظىنى شەيىًىيەتوىك يۇراجىئەت 

 .قىوىًەن

 !ئوقۇريەٍوەرگە رەھًەت  

 

 ًىوى، ئاۋغۇشت - 2011

 ئۇالٍباتور، ئاهًۇتا، هوٍدون 
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 :پاًدىالٍغان يەٍبەهەر

                                                             
1   ‘’ راًوهى ًادىلارلىقالر مەدەهىي ۋادىسى وئرخۇن": توربېلىتى مەھلىمىسى مەدەهىٌەت پەن تەضلىالتى دۆلەتلەر نبىرلەضلە  

[UNESCO World Heritage List Orkhon Valley Cultural Landscape] 

http://whc.unesco.org/en/list/1081 

 پاًتەختى ۋېوگرىٌىوىڭ) ساداسى دوستلۇق ًاڭراتقان بوًىدا دەرًاسى دوهاي قەلەملەضلىرىوىڭ ھۇن  – ًغۇر :  رىصتە تارىخىي مەسۈئزۈل  2
    .( خاتىرىلەر ئەدەبىي توغرىسىدا ًىغىوى مەرمىزىوىڭ  ًغۇر  قەلەملەضلەر خەلقائرا هۆۋەتلىك-2 ۆئتلۈزۈلگەن بۇداپېصتتا

http://www.uyghurpen.org/uzulmes_tarixiy_rishte.html  

 http://www.mend-ooyo.com/default.aspx?p_id=1 توربېلىتى  ئەپەهدىوىڭ وئوًو-مەهد ضاىئر موڭغۇل:     3

دەسلەپلى  توغرىسىدا تەسىرر  تارىخىي مۆرسەتلەن مەدەهىٌىتىگە موڭغۇل مەدەهىٌىتىوىڭ  ًغۇر  ىئزدىوىش  4  

     http://www.uyghurpen.org/Uyghur_medeniyitining_mungghul-medeniyitige-korsetken_tesiri.pdf 

قوللىوىلىدۇ سۈپىتىدە ًېزىق رەسمىي باضالپ ائًدىن مېٌىولى ًېزىقى موڭغۇل– ًغۇر   5  

[Uighurjin mongol script will go for official use from next month]: 

http://www.infomongolia.com/ct/ci/954/ 

 مەزكۇر ماقالىنىڭ             .قوغدىلىدۇ نەشر ھوقۇقى

                   !ئاپتورنىڭ ئەمگىكىگە ھۆرمەت قىلىىڭ 
:                                                              ماقالىنىڭ توردىكى مۇقىم ئادرېسى  

http:/www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.html 

 

http://whc.unesco.org/en/list/1081
http://www.uyghurpen.org/uzulmes_tarixiy_rishte.html
http://www.mend-ooyo.com/default.aspx?p_id=1
http://www.mend-ooyo.com/default.aspx?p_id=1
http://www.uyghurpen.org/Uyghur_medeniyitining_mungghul-medeniyitige-korsetken_tesiri.pdf
http://www.uyghurpen.org/Uyghur_medeniyitining_mungghul-medeniyitige-korsetken_tesiri.pdf
http://www.infomongolia.com/ct/ci/954/
http://www.uyghurpen.org/uy/orxun_boylirigha_seper.html
http://www.uyghurpen.org/
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 قاتارلىق ”وئغۇز  سەملىز“ ًاضاًدىغان غەربىدە تاغلىرىوىڭ ائلتاي دەۋرلىرىدە چىڭگىزخان سۆزر  ”هاًمان“ ًامى هاًماهالر   6

.      ائتىلىصىدۇر  تىلىدا موڭغۇل قەبىلىلىرىوىڭ تۈرك   http://en.wikipedia.org/wiki/Naimans 

هىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى( چىن تومۇر باتۇر  –تەمۈجىن )چىڭىزخان   7 : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan 
 [About Shamanizim] :ضامان دىوى توغرىسىدا  8

http://www.mongolianshaman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=

54 

تارىخى دىوىوىڭ ضامان   9  [History of Shamanizim] 

http://www.shamanicjourney.com/article/5947/history-of-shamanism 

(فىلىمى سىن ًوۇتۇب) 10 قىلىش ىئبادەت تەڭرىگە مۆك  -مۆرۈهۈضلەر مۇراسىملىرىدىن دىوى ضامان بىر موڭغۇلىٌىدىلى     

[Mongolia Shaman ritual practices -pray for the Kok Tengri] 

http://www.youtube.com/watch?v=9gboEzqc960& 
ېئتىقادر دىوىي ضامان موڭغۇلىٌىدىلى   11  
[Shamanizim in Mongolia] 

http://www.altaimongoliatravel.com/index.php?module=menu&cmd=content&menu_id=525 

ضاھلىقى خارەزىم   12 : http://en.wikipedia.org/wiki/Khwarezm_Empire 

:تەستىقالًدۇ رادلوۋمۇ ۋاسىلىەۋىچ ۋاسىلي ائلىم تۈرمولوگ رۇسىٌىلىك تۇغۇلغان دەگېرماهىٌ  ى 13  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Radloff 

   

 ًادىلارلىقالر مەدەهىي ۋادىسى ۇنوئرخ“ تەرىپىدىن مەھلىمىسى مەدەهىٌەت پەن تەضلىالتى دۆلەتلەر بىرلەضلەن 14

.مىرگۈزۈلگەن تىزىملىلىگە ًادىلارلىقلىرر  مەدەهىٌەت دۇهٌا قوغدىلىدىغان ًىلى -2004 بىلەن هام دېگەن ”راًوهى  
[UNESCO Culture World Heritage List Orkhon Valley Cultural Landscape] 

http://whc.unesco.org/en/list/1081 

 
مەًداهى سۈمھابااتار  15 : 

http://www.mongolianart.de/01_mongolian_art/president_of_mongolia_tsakhiagiin_elbegdorj.htm  

 
16

دېگەن مەهىوى بىلدۈرىدۇ” ًۈز باًلىق“ئەردەهە زۇۇ  .   

 http://en.wikipedia.org/wiki/Erdene_Zuu_monastery بۇتخاهىسى زۇۇ ئەردەهە قاراقۇرۇم:      17

قاراقۇرۇم:  18   http://www.bluemongolia.com/kharakhorum.html 

19  “ مىتابوى . بەتلىرىگە قارالسۇن -26، 25، 24دېگەن مىتابوىڭ ” لالهما ًغۇر قەدىمىي ًازما ًادىلارلىقلىرىدىن تا
مىتاب . ًىن ضىوجاڭ خەلق هەضرىٌاتى، ۈئرۈمچى -1983. تۈزگۈچىلەر ائبدۇقېٌۇم غوجا، تۇرسۇن ائًۇپ، ىئسراپىن ًۈسۈپ

7098.55م: هومۇرر   

http://en.wikipedia.org/wiki/Naimans
http://en.wikipedia.org/wiki/Naimans
http://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan
http://www.mongolianshaman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54
http://www.mongolianshaman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54
http://www.shamanicjourney.com/article/5947/history-of-shamanism
http://www.youtube.com/watch?v=9gboEzqc960&
http://www.altaimongoliatravel.com/index.php?module=menu&cmd=content&menu_id=525
http://en.wikipedia.org/wiki/Khwarezm_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Radloff
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture
http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/list/1081
http://www.mongolianart.de/01_mongolian_art/president_of_mongolia_tsakhiagiin_elbegdorj.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Erdene_Zuu_monastery
http://en.wikipedia.org/wiki/Erdene_Zuu_monastery
http://www.bluemongolia.com/kharakhorum.html
http://www.bluemongolia.com/kharakhorum.html
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خاقاهلىقى تۈرك ضەرقىي 20 :  

http://www.heavengames.com/cgi-bin/forums/display.cgi?action=ct&f=10,5596,1590,all 

 ًېزىقتا بۇ. ھەرخىن ائتىلىصى بولۇپ تاپقان تەرمىب بەلگىلەردىن-ھەرىپ گىچە40 دىن 38 ًېزىقى تۈرك قەدىملى 21
 ًېوسەي-وئرخۇن“ ۈئچۈن تېپىلغاهلىقى ۋادىسىدىن دەرًا ًېوسەي–وئرخۇن موڭغۇلىٌىدىلى ضالرمەڭگۈتا وئًۇلغان

 وئخصاًدىغاهلىقىغا ًېزىقىغىمۇ رۈهىك قوللىوىلىدىغان ًاۋروپادا ضىمالىي ضەملى ًېزىقوىڭ بۇ بولسا ائتالغان دەپ ”ًېزىقى
.اًدۇائت دەپمۇ ”ًېزىقى رۈهىك-تۇرك“ ًامى ”ًېزىقى رۈهىك“  هى قاراپ  

 ضۇەهزوڭ مېٌىن بولغاهدىن ۋاپات مۆلتېلىن“: پۈتۈلگەن خاتىرىلەر تۆۋەهدىلىچە جىلدىدا -194 ”تاڭوامە موها“ ھەقتە بۇ 22
 بېسىلغان مۆھرر  خاهوىڭ لۇًصىاڭالرهى  هۋاهلىق الڭ ژۇڭ دۇگۇان ۋە قۇًۇ ژاڭ بىلەن  هۋاهى ۋۇژاڭجۇن جىن خان
 تەزىٌەهامىسى بەرگەن ًېزىپ بىلەن قولى وئز خاهوىڭ. تىللىدر مەڭگۈتاش ۋە ەتتىئەۋ( خاهلىقىغا تۈرك) بىلەن تەزىٌەهامە

 6 هەققاضتىن ماھىر خان ضۇەهزوڭ“ بار خاتىرىلەر مۇهداق جىلدىدا-215 هىڭ 2تاڭوامە ًېڭى“ ھەقتە بۇ ًەهە. ”وئًدۇرۇلدر
 هەقىصلەرهى-سۇرەت قاالرلىق ھەًران مىغانباق مۆرۈلۈپ ئەزەلدىن خاهلىقىدا تۈرك  الر. ئەۋەتتى خاهلىقىغا تۈرك مىصىوى
 ًادىلارلىقلىرىدىن ًازما قەدىمىي  ًغۇر “.  ” ردر قاًغۇ تېخىمۇ تەسىرلەهگەهلىلىدىن مۆرۈپ بۇهى خاقان بىلگە. وئًدر

.بەتلەر 63-62 مىتابوىڭ دېگەن ”تالالهما  

بەتلىرىدىن ېئلىودر -79، 78، 77ڭ دېگەن مىتابوى  ” ًغۇر قەدىمىي ًازما ًادىلارلىقلىرىدىن تالالهما“  23  

-103، 102، 101،، 100 بەتلەرگە قارالسۇن   24 دېگەن مىتابوىڭ”   ًغۇر قەدىمىي ًازما ًادىلارلىقلىرىدىن تالالهما“  

( موًۇهچېر) انخ باًاهچۇر    25  http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan 

( موًۇهچېر) انخ باًاهچۇر  26  http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan 

(لويپە گۈلى) قاغان بىلگە قۇتلۇق :     http://en.wikipedia.org/wiki/Kutlug_I_Bilge_Kagan 

-116 ,115 ,114 بەتلەرگە قارالسۇن 27 دېگەن مىتابوىڭ”   ًغۇر قەدىمىي ًازما ًادىلارلىقلىرىدىن تالالهما“  

دەرًاسى وئرخۇن   28 : http://en.wikipedia.org/wiki/Orkhon_River 

مازار ائىئت  ًغۇرالرغا موڭغۇلىٌىدە  -خەۋىرر  ائگېوتلىقى ھابەر ترت تۈرمىٌە  29   (Moğolistan'da Uygurlara Ait 

Mezar): http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=32574266-a5f6-45ae-a165-

906ab76e2a83 
 

30  “ بىلدۈرىدۇ؟ هىمىوى جەمئىٌىتى قەلەملەضلەر ۋە مىم  ًغۇرالر ” 

[Who are the UYGHURS and what is the PEN?] By G Mend-Ooyo Mongolian poet and writer:  
http://www.uyghurpen.org/uyghurs-and-pen.html 
 

توغرىسىدا ضەھىرر ( بالىلىق ضەھەر) بالىلىق وئردۇ پاًتەختى ىئمپېرىٌىسىوىڭ  ًغۇر   31 : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ordu-Baliq 
 

http://www.heavengames.com/cgi-bin/forums/display.cgi?action=ct&f=10,5596,1590,all
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kutlug_I_Bilge_Kagan
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkhon_River
http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=32574266-a5f6-45ae-a165-906ab76e2a83
http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=32574266-a5f6-45ae-a165-906ab76e2a83
http://www.uyghurpen.org/uyghurs-and-pen.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordu-Baliq
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 سۆزىوىڭ ”بالىلىق“ مىتابىدا ”دىۋاهى تىلالر تۈرمىي“ ۆئزىوىڭ قەضقىرر  مەھمۇد ائلىمى  ًغۇر  ًاضىغان ئەسىردە -10    32

.ائپتوردىن –قىلغان باًان بىلدۇردىغاهلىغىوى مەهىسىوى دېگەن ”ضەھەر“  

33  “ تارىخى قىسقىچە خاهلىقىوىڭ  ًغۇر  وئرخۇن ”: http://www.uyghurpen.org/Orkhun-Uyghur-

Khanliqining-qisqiche-tarixi.pdf 
 

چىقىصى مېلىپ ىئسمىوىڭ موڭغۇل  34 :  http://www.mongolianviews.com/2009/07/meaning-of-

name-mongolia.html 
 

35 تەرجىمىھالى هىڭ سۈمھبااتار دامدىن  (Дамдин Сүхбаатар): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Damdin_Sükhbaatar 

 سەھىپىسىدە مۇهبەر بېلىتىوىڭ تور  باغداش. ئەبەي ائبدۇراخمان ائپتورر  ر؛ ًغۇرال قاًتقان ۋەتىوىگە موڭغۇلىٌىدىن 36
. قىلىوغان ېئالن ساهىدا -4 ًىلى -2010 ژۇرهىلىوىڭ مەدەهىٌىتى ”ضىوجاڭ“ ئەسلى ماقالە ۇب. قىلىوغان ېئالن  

ائدرېسى تور  توربېلىتىدىلى باغداش ماقالىوىڭ مەزمۇر   : http://www.uyghurensemble.co.uk/en-

html/Mungghuliyedin_wetinige_qaytqan_uyghurlar.pdf 
 

37  “ توغرىسىدا مىملىلى  ًغۇرالرهىڭ ۋە  ًغۇرالر ” ” [Uyghurs and Uyghur Identity by Dolkun Kamberi]; 

Sino-Platonic Papers, 150 (May, 2005):  http://www.sino-

platonic.org/complete/spp150_uyghurs.pdf 
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