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3“ ئېچىلغان موڭغۇلىيهده كۈنىگىچه_ 8 كۈنىدىن_ 2 ئاينىڭ_ 7 يىلى_  2011  نۆۋهتلىك-
ئورال خاتىرىلهر ئهدهبىي يېزىلغان سهپىرىده قاتنىشىش غا” قۇرۇلتىيى هشلىرىقهلهمك ئالتاي-  

 
 

)ئېلىندى قىسقارتىپ قىسمهن كىتاپتىن ناملىق" سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن دهرياسىدىن دوناي" ماقاله(  
 
 

بېشى سۆز  

 

 ، ئىقتىسادىيھالسىراۋاتقان ئىچىده كرىزىسلىرى دهۋرىنىڭ سانائهت دۇنيا بۇ ياشاۋاتقان ۋه تۇغۇلغان بىز
 مۇھىتى ياشاش ئىنسانالرنىڭ نهتىجىسىده ئاپهتلهر تهبىئىي ۋه سىياسىي، ئىجتىمائىي باشقا ۋه بوھران
 چوڭقۇر بولغان يهرشارىمىزغا بىرال كۈنده، بىزنىڭ بۈگۈنكى بۇلغىنىۋاتقان كۈنگه كۈندىن

” ئىللىشى ئىقلىمىنىڭ دۇنيا“ ئالىملىرىمىز سۆيهر مۇھىت ئالغان زىممىسىگه ئۆز مهسئۇلىيهتلهرنى
 قارشى دهرىجىدىكى يۈكسهك ئهڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۈچۈن قوغداش قويۇپ، مۇھىتىنى ئوتتۇرىغا نهزهرىيىسىنى

ئۆز شهيئىلهر ئاقتۇرۇۋاتقان، ھهر كۈرهشلهر بىلهن ئىقتىدارلىرى تۇرۇش  تولغان بهيگىسىگه رىقابهت ئارا-
كۆرۈنمهيدىغان،  قارىسى ئىنساننىڭ ، ئۆزىڭىزنىئۇنتۇپ مهزگىل بىر مهدهنىيىتىنى شهھهر دۇنيانىڭ بۇ

ياپ سۆيگهن ئۇپۇقنى ھاۋالىق، پايانسىز ساپ بولغان يىراق مهئىشهتلهردىن زامانىۋى بۈگۈنكى  يېشىل-
ئاتا قهدهملىرىڭىزنى يايالقتا تاشالپ،  يولالرغا چىغىر ماڭغان چاپتۇرۇپ ئات زامانالردا بىر بوۋىلىرىڭىز-
غۇر تۈۋىڭىزدىن قۇالق  تاغ قارىغايلىق ياكى ماڭسىڭىز بولۇپ سىرداش شامالالرغا تۇرىدىغان ئۇتۇپ ۇرغ–

 تۇرغان سۆيۈپ تهڭرىنى ئىشىتكهچ، كۆك ئاۋازىنى ھۇۋلىغان بۆرىلهرنىڭ كۆك كېلىۋاتقان ئېتهكلىرىدىن
 پهخىرلىنىپ، غۇرۇر بىلهن تۆھپىلىرى ئالهمشۇمۇل ياراتقان ئهجدادلىرىڭىزنىڭ چوقىالرغا باش ئاق
 ئۆزلىرىنىڭ يۇلتۇزالر تاشلىسىڭىز، كېچىلىرى يايالقالرغا كهتكهن چهكسىز نهزىرىڭىزنى بىلهن غۇسىتۇي

 ئىلتىجا ئوغۇزخان بوۋىمىز سانىغاچ تۇرۇپ، يۇلتۇز زېمىندا بۇ تۆكىدىغان بىلهن سېخىيلىق نۇرلىرىنى
 موڭغۇل بۈگۈنكى ياكى ۋه باقسىڭىز كۆتۈرۈپ تىك بېشىڭىزنى تهڭرىگه كۆك ئاسماندىكى كۆك قىلغان

 ئورمانلىقلىرىنىڭ سىبىرىيه ئايالنغان زېمىنىغا نىڭ) يهر رۇس( رۇسىيه شىمالىدىكى يايالقلىرىنىڭ
ئاتا گىرۋىكىدىكى جهنۇبىي باي( كۆلىنىڭ بايقال يېگهن تۇتۇپ بېلىق بوۋىلىرىمىز- قال-  نىڭ) كۆل-

 ئېتىڭىزنى يهنه قارىسىڭىز، سىز سىنچىالپ يۈزىگه باققان بىلهن مېھرى سىزگه تهمكىنلىكته ۋه تىنچ
 قانغىچه يۈرىكىڭىز ئوچۇمالپ كېلىپ بويلىرىغا دهرياسى يورغىالپ، ئورخۇن قاراپ جهنۇبقا چاپتۇرۇپ
 قانداق ۋه بىلىسىز دهپ قهيهرده ئىچسىڭىز، ئۆزىڭىزنى سۇلىرىنى تاغ كهلگهن تاغلىرىدىن ئۆتۇكهن
بولىسىز؟  ھېسالردا  
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 بولۇپ، ئىنسانىيهت بۇلىقى تارىخىي چىقىش كېلىپ ئهجدادلىرىمىزنىڭ راقتۇپ مۇقهددهس بۇ مانا
 ھۆكۈم ئارتۇق يىلالردىن 100 قۇرۇپ ئىمپېرىيىسىنى ئۇيغۇر ۋه قوشقان تۆھپىلهرنى زور مهدهنىيىتىگه

 ئاالھىده ئۆزىنىڭ ۋهجىدىن شۇ تۇپراق بۇ!  ۋادىسىدۇر ئورخۇن موڭغۇلىيىدىكى بۈگۈنكى سۈرگهن
 يىلى_ 2004 نهتىجىسىده قىلىشى ئىلتىماسى دۆلىتىنىڭ موڭغۇلىيه بىلهن هتلىرىقىمم تارىخىي

 ۋادىسى دهريا ئورخۇن تهرىپىدىن مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن
 خهلقئارالىق نامىدا”  ئىزنالىرى مهدهنىيهت ۋادىسى ئورخۇن“ تۇپراق گېكتار 967، 121ئهتراپىدىكى 
ئورال زېمىندا تۇتىيا بۇ مانا. كىرگۈزۈلگهن تىزىملىكىگه جايالر تارىخىي انقوغدىلىدىغ  تىللىق ئالتاي-

3 قهلهمكهشلهرنىڭ  ئاكادېمىيىسىنىڭ مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه قۇرۇلتىيى نۆۋهتلىك-
.                   ئۆتتى بولۇپ ساھىبخانلىغىدا  

     
 

باشالندى ئۇالنباتوردا قۇرۇلتاي بۇ  

 

ئورال نۆۋهتلىك ۇب  ئىيۇلغىچه_ 8 ئىيۇلدىن_ 2 يىلى_ 2011 قۇرۇلتىيى قهلهمكهشلهرنىڭ تىللىق ئالتاي-
ئورال ۋه تۈركىي ھهممه تىل مىللهتلهرنىڭ تىللىق ئالتاي-  جاي بولغان بۆشۈكى تۇغۇلۇش يېزىقىنىڭ-

” سېلىش نهزهر كهلگۈسىگه ۋه ئېتىش ياد قايتىش، تارىخىنى ئهسلىمىزگه“ يايالقلىرىدا موڭغۇلىيه
.قىلدى داۋام ھهپته بىر بىلهن تۇيغۇلىرى  
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 ئېنىقراق دۆلىتىده، تېخىمۇ چىڭگىزخاننىڭ تارىختىكى ئهسىرىده_ 21زېمىندا،  بۇ بۈگۈن بىز مانا
 قۇرغان تارىختا سۈرسهك، ئهجدادلىرىمىز ئىلگىرى ئهسىرلهر بىرقانچه رىنىبهتلى ئېيتساق، تارىخ

تهۋهسىده ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر سهلتهنهتلىك  ياشىغان قهبىلىلىرى تۈرك بويلىرىدىكى ئورخۇن -
2011 يىغىن بۇ قىلىنغان نىشان بېرىلىش ئېلىپ بىرلهشتۈرۈلۈپ بىلهن قىلىش تاۋاپ تۇپراقالرنى - _

2 يىلى ئورال هلقئاراخ ئىيۇل_-  مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه ۋه قهلهمكهشلىرى تىللىق ئالتاي-
7 باشلىنىپ رهسمىي ئۇالنباتوردا پايتهختى موڭغۇلىيىنىڭ ساھىپخانلىغىدا ئاكادېمىيىسىنىڭ  ئىيۇل-

. ئاياغالشتى بىلهن مۇۋهپپهقىيهتلهر تولۇق زالىدا يىغىن مېھمانخانىسىنىڭ بايانگول  

                                                                                              

 ئهڭ تارتىپ ياپونىيىدىن دۆلهت ئارال شهرقىدىكى ئهڭ ياۋروئاسىيانىڭ قۇرۇلتيغا نۆۋهتلىك بۇ
ان، ئهنگىلىيهگىچه، ئېستونىيه، ۋېنگىرىيه، تۈركىيه، قازاقىستان، قىرغىزىست دۆلهت ئارال غهربىيدىكى

يازارالر، شائىرالر،  كهلگهن ئاۋسترالىيىلهردىن ۋه ئامېرىكا سىرتىدىن كورىيهلهردىن، ياۋروئاسىيانىڭ
 موڭغۇلىيىلىك ھهم دوستلىرى قهلهمكهشلهر ۋه ژۇرنالىستالر، تارىخچىالر، ئارخېئولوگالر، سهنئهتكارالر

 موڭغۇل ۋه ئۇيغۇر، ئېنگلىز يىغىن. قاتناشتى ئادهم يېقىن كه 50 جهمئىي بولۇپ ئىشتىراكچىلىرى يىغىن
 سائهت ۋاقتى ئۇالنباتور ئىيۇن _2 يىلى _2011 مۇراسىمى ئېچىلىش يىغىننىڭ. بېرىلدى ئېلىپ تىللىرىدا

سودا دۆلهتلىك موڭغۇل ده 5 . باشالندى ئىچىده كهيپىياتالر قىزغىن زالىدا يىغىن سارىيىنىڭ سانائهت-  
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ئورال“  تونۇشتۇرۇلۇپ ۋهكىللهر بارلىق قاتناشقان يىغىنغا نىڭ” قۇرۇلتىيى ىكىبىرل قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
ئورال“كېيىن ،  ئۆتۇلگهندىن  مهلۇمات قىسقىچه ھهققىده” قۇرۇلتىيى بىرلىكى قهلهمكهشلىرى ئالتاي–
ئورال نۆۋهتلىك_ 3“ يىغىن ئېچىلىۋاتقان بېرىلپ، بۇ _ 2010” قۇرۇلتىيى بىرلىكى قهلهمكهشلىرى ئالتاي-

ئورال نۆۋهتلىك_ 2“ ئېچىلغان كۆلده ئىسسىق ىرغىزىستاننىڭق يىلى  بىرلىكى قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
 قهلهمكهشلهر خهلقئارا ئاساسلىق قۇرۇلتايدا قېتىمقى ئىكهنلىكىنى، بۇ داۋامى نىڭ” قۇرۇلتىيى

” ۇقىھوق تهرجىمه ۋه تىل“ بولغان بىرى دائىرىسىنىڭ خىزمهت 5 بارىدىغان  ئېلىپ ئىش جهمئىيىتىنىڭ
ئورال ئىچىده كاتېگورىيىسى  مهسىلىلىرىنىڭ تهرجىمه ۋه تىل ساقلىنىۋاتقان رايونالردا تىللىق ئالتاي-

ئورال چۈنكى قىلىنىدىغانلىقى مۇھاكىمه  يايالقلىرىدا موڭغۇلىيىنىڭ تىللىرى مىللهتلهرنىڭ تىللىق ئالتاي-
 ۋه تارقالغانلىقى رايونالرغا جۇغراپىيىلىك ڭكه ئالغان ئىچىگه ئۆز ياۋروئاسىيانى باشالپ تهرهققىياتىنى ئۆز
 ئاساسهن ئاالھىدىلىكىگه رايون قىسقىالشتۇرۇپ، ياشىغان سىستېمىسى تىل خهلقلهرنىڭ رايوندىكى بۇ
ئورال“  مىللهتلهرنىڭ رايوندىكى ئهمما كېلىۋاتقانلىقىنى ئاتىلىپ دهپ” مىللهتلهر تىللىق ئالتاي-

 ئىشغالىيىتى مۇستهملىكىسىنىڭ سوۋېت ۋه رۇسىيه قىلغان داۋام يىل نهچچه 100 كۆپىنچىسىنىڭ
تىل ئۆز دېگهندهك ئاساسهن سهۋهبىدىن  ئىمكانىيهتلىرىنىڭ قىلدۇرۇش نهشر ۋه يېزىش يېزىقىدا-
 ئېرىشكهندىن دۆلىتىگه مۇستهقىل ئۆز خهلقلهر رايوندىكى تۇرۇۋاتقانلىقىنى، بۇ گىردابىدا يوقىلىش
 دۇچار مهسىلىلهرگه زور ناھايىتى ئىشلىرىدا تهرجىمه ۋه تىل ۈپهيلىدىنت سهۋهبلهر تارىخىي شۇ كېيىنمۇ

.  چۈشهندۈردى ئهھۋالالرنى تۈرلۈك بىر قاتارلىق بولۇۋاتقانلىقى  

                                                                            

 ئىش ئۈنۈملۈك تېخىمۇ بىرلىكته قىلغاندا قانداق ئارىسىدا مهركهزلىرى قهلهمكهشلهر رايوندىكى يىغىندا بۇ
 مۇزاكىره ئاساسلىق قىلىنىپ تېما بولىدىغانلىقى ياراتقىلى ئىمكانىيهتلىرىنى بېرىشىنىڭ ئېلىپ بىرلىكى

 ئارقىلىق بۇ ۋه كېڭهيتىش دائىرىسىنى خىزمهتلىرىنىڭ تهرجىمه ۋه تىل رايوندا ۋه قىلىنىدىغانلىقى
 دۇنيا قىلىپ تهرجىمه تىللىرىغا دۇنيا باشقا قاتارلىق تىلى ئىنگلىز ىئهسهرلىرىن يازغۇچىالرنىڭ

ئورال ئارىلىق چىقىش ئېلىپ سهھنىسىگه  ئهدهبىيات، تارىخ، پهلسهپه، تىل رايوننىڭ ئالتاي-
ئىكهنلىكىنى،  بىر خىزمهتلهرنىڭ مۇھىم بېرىلىدىغان ئېلىپ نۆۋهتته بېرىش يورۇپ مهسىلىلىرىنى

 بولۇپ مىراس قالدۇق دهۋرلىرىدىن كوممۇنىست رايوندا ئىشلهنسه نهتىجىلىك خىزمهتلهر بۇ ئهگهرده
 ئوينايدىغانلىقىنى رول ئىجابىي قىلىنىشىدىمۇ ھهل مهسىلىلهرنىڭ نېگىزلىك تۈرلۇك كېلىۋاتقان ساقلىنىپ

. كۆرسىتىلدى  

 

 ۋه كهلگهن بېسىپ نىيولالر ئاجرىتىپ، يىراق ۋاقتىنى ئاالھىده يىغىنغا قېتىمقى بۇ ئاخىردا سۆزىنىڭ ئۇ
 ھورى كاتىپى باش جهمئىيىتىنىڭ قهلهمكهشلهر خهلقئارا قۇۋهتلىگهن قولالپ ئېچىلىشىنى يىغىننىڭ بۇ

 مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه چىقارغان كۈچ ئاالھىده ئېچىلىشىغا ئهپهندىگه، يىغىننىڭ تهكاكى
 نىڭ” مۇكاپاتى ئهدهبىيات نوبېل“ قيىللى_ 2010شائىر،  تونۇلغان مهسئۇلى ئۇنىڭ ۋه ئاكادېمىيىسى
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مهند.  گ دوكتور خهتتاتى يېزىقى قهدىمكى كۆرسۇتىلگهن، ئۇيغۇر قىلىپ نامزاتى  ئهپهندىگه ئوويو-
.بىلدۈرۇلدى مىننهدارلىق  

 

  
 

مهند گ شائىرى موڭغۇل ئالغان نۆۋىتىنى سوز بىلهن نۆۋهت  ئاتىغان يىغىنغا ئۆزىنىڭ ئهپهندى ئوويو-
 ئۈستىده ئهھمىيىتى ئېچىلىشىنىڭ موڭغۇلىيىده قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى قىلىپ، بۇ نبايا تهبرىكىنى

ئىلمىي قېتىملىق بىر پهقهت توختىلىپ، بۇ  موڭغۇلىيىده بهلكى قالماستىن بولۇپ يىغىنىال مۇھاكىمه-
ئورال بارلىق قاتارلىق ئۇيغۇر ئارقىلىق ئىزالر تارىخىي ساقالنغان  ئائىلىسىدىكى تىللىرى ئالتاي-

ئۆگىنىش، ئۆز تارىخىنى ئۆتكهن خهلقلهرنىڭ  تارىخنى بۇ ۋه سۈرۈش ئىلگىرى چۈشهنچىنى ئارا-
 زور ئهھمىيىتى بىر قىلىنىدىغان مۇزاكىره مهسىلىلهر قاتارلىق قېلىش ساقالپ قانداق ئۈچۈن كهلگۈسى

 هرهققىيت سۈپىتىده دۆلهت دېموكراتىك ياش يېڭىدىن قالىدىغانلىقىنى، موڭغۇلىيىنىڭ بولۇپ يىغىن
 سهۋهبىدىن ئېچىشى بايلىقلىرىنىڭ كان موڭغۇلىيىده  دهۋرىده ئىگىلىكى بازار ئهمما قىلىۋاتقانلىقىنى

 كهلگۈسى مهدهنىيىتىنى يايالق موڭغۇل ئۇچراپ، موڭغۇلىيىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئىزالرنىڭ تارىخىي
 توغرىسىدا تىل ئانا يهنه ئۇ ئۆتسه، كۆرسىتىپ ئۇچراۋاتقانلىقىنى خهۋپىگه قېلىش ساقالپ ئهۋالدالرغا

: دهيدۇ مۇنداق قىلىپ بايان پىكىر  

 

 مىللهتنىڭ بىر. كهتتى يوقىلىپ تىلالر نۇرغۇنلىغان دۇنيادا كهينىده ئالدى كىرىشنىڭ ئهسىرنىڭ بۇ"
ھهر شۇڭا. ئاجىزلىشىدۇ شۇنچه خهلقىمۇ مىللهت شۇ ئاجىزالشسا قانچه تىلى  تىلىنى ئانا ئۆز يازغۇچى بىر-

!” كېرهك قىلىشى كۈرهش ئۈچۈن بۇنىڭ ۋه ئېلىشى ئۈستىگه ئۆز مهجبۇرىيىتىنى قوغداش  
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مهند  جهمئىيىتىنىڭ قهلهمكهشلهر خهلقئارا لوندوندىكى شىتابى باش ئاخىردا سۆزنىڭ ئهپهندى ئوويو-
 قهلهمكهشلهر ئاسىيا ئوتتۇرا كهلگهن قىرغىزىستاندىن ئهپهندىگه، ۋه تهكاكى ھورى كاتىپى باش

 كۆرسهتكهن خىزمهت ئېچىلىشىدا بۇيغىننىڭ خانىمغا، ۋه بهرگهنوۋ تىلهپ دالمىره رهئىسى ڭمهركىزىنى
. تاماماليدۇ سۆزىنى بىلدۈرۈپ مىننهدارلىغىنى ئهپهندىلهرگه  خانىم.....    تهشكىللىگۇچى باشقا  

 

  
 

 سۈپىتىده كۆزهتكۈچى بىلهن تهكلىپ ئاالھىده قۇرۇلتايغا قىلىنغان، بۇ تهكلىپ سۆزگه ئارقىدىن
 قهلهمكهشلهر ياپونىيه سابىق ۋه كاتىپى باش جهمئىيىتىنىڭ قهلهمكهشلهر خهلقئارا قاتناشقان

 يىغىننىڭ بۇ ئۆزىنىڭ ۋه تهبرىكلهيدۇ قۇرۇلتاينى ئهپهندى تهكاكى ھورى رهئىسى جهمئىيىتىنىڭ
 بايان لهكلىرىنىتى ياخشى قارتا ئېشىشىغا ئهمهلگه مهقسهتلىرىنىڭ ئېچىلىشىغا، كۆزلىگهن نهتىجىلىك

: دهيدۇ مۇنداق قىلىپ  

                                                                                                     

 يىغىننى قېتىمقى بۇ سىلهرنىڭ ئهھلىلىرى، يازغۇچىالر، شائىرالر، ئاۋۋال ئىلىم موڭغۇلىيىلىك مۆھتهرهم"
 بولۇشى خهۋىرىڭالر بهلكىم. بىلدۇرمهن مىننهتدارلىقىمنى سىلهرگه ئۈچۈن رئورۇنالشتۇرغانلىغىڭال

 ئۆزنىڭ جهمئىيهت بۇ. بولىدۇ يىل 91 قورۇلغانلىقىغا جهمئىيىتى قهلهمكهشلهر خهلقئارا يىل مۇمكىن، بۇ
 ئىگه كاپالهتكه مىقياسىدا دۇنيا پۈتۈن ئهركىنلىكىنى يېزىش ۋه سۆزلهش بولغان قهلىبنامىسى باش
_1 بىلهن پرىنسىپى سۈرۈش ئىلگىرى ىشنىقىل _2 ۋه ئۇرۇشى دۇنيا  قېتىملىق-  دۇنيا قېتىملىق-
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 ئهلۋهتته. كهلدى كۈنگه بۈگۈنكى قىلىپ تهرهققىي ئۆلۈكسىز ۋه قااللىدى ساقالپ ئۆزنى ئۇرۇشلىرىدىمۇ
                                 .                               پهخىرلىنىمىز جهمئىيىتىدىن قهلهمكهشلهر خهلقئارا بىز

                                                          

 بۇ ئوخشاش مهنزىلىگه ھايات ئادهمنىڭ بىر خۇددى مۇساپىمىزده يوللۇق ئۇزۇن بۇ ئۆزىمىزنىڭ بىز
تهجرىبه بىز ئهمما ئۆتكۈزدۇق خاتالىقالرنىمۇ ۋه ياراتتۇق تۆھپىلهرنى سهپىرىمىزده  ساۋاقالرنى-
 ياپونىيه يهنه يهرده بۇ مهن. ئىلگىرىلهۋاتىمىز ۋه ئىلگىرىلىدۇق قاراپ ئالغا ئاساستا يهكۈنلىگهن
ئۆتهي قىستۇرۇپ سۆز ئازراق ۋاكالىتهن جهمئىيىتىگه قهلهمكهشلهر  قهلهمكهشلهر ياپونىيه ھازىر -
 سىلهرگه ئهمما ئۆتتى ئۆتكهلدىن بىر بولۇشتهك جهمئىيىتى قهلهمكهشلهر بىر بار ئهزاسى 2000 جهمئىيىتى

 باشقا ۋه يازغۇچى ياشانغان ئاشقان 70 يېشى دېگۈدهك ھهممىسى ئهزاالرنىڭ بۇ كېرهككى ئېيتىشىم شۇنى
 رهھبهرلىك جهمئىيىتىنىڭ قهلهمكهشلهر خهلقئارا مابهينىده يىلنىڭ 10 ئۆتكهنكى. ئادهملىرىدۇر ئىلىم

 بىزنىڭ قوشۇلۇپ سهپىمىزگه ئاكتىپلىرىمىز ،  ياش، تاالنتلىقبېرىلدى ئېلىپ ئۆزگىرىشلهر زور قاتلىمىدا
 بۈگۈن بىز. ياشارتتى يېشنى قاتلىمىمىزدىكىلهرنىڭ رهھبهرلىك بىزنىڭ ۋه قوشتى كۈچ كۈچىمىزگه

 ئىشىنىمهنكى تۇرۇپتىمىز، مهن تهييارلىقىدا بېرىشنىڭ ساياھهتكه كۈنلۈك 5 يايالقلىرىغا موڭغۇلىيىنىڭ
بىر بىز سهپىرىمىز قېتىمقى بۇ بىزنىڭ ئۆز  بىرىمىزنى-  خىزمهتلىرىمىز چۈشىنىدىغان، كېيىنكى ئارا-
 مهن. قالغۇسى بولۇپ بىرى ئۇچرىشىشالردىن بولغان سالىدىغان، ئهھمىيهتلىك ھۈل بىر ياخشى ئۈچۈن

 سىلهرگه. قىلىۋاتىمهن ھېس خۇشال ناھايىتى ئۆزۈمنى بولغىنىمدىن سېپىڭالردا سىلهرنىڭ يهرده بۇ
! ".هترهھم  

 

ئالقىش ئهپهندى تهكاكى ھورى كاتىپى باش جهمئىيىتىنىڭ قهلهمكهشلهر خهلقئارا  سۆزىنى ئىچىده ساداالر-
 قازاقىستاندا كهلگهن چىقىپ سهھنىگه پهيتته بىر تهمشىلىۋاتقان ئايرىلىشقا سهھنىدىن ئاياغالشتۇرۇپ

 شهمشىقهمهر ۋه ئهپهندى ھهممهدمۇ ۋاققاس كارخانىچى ئۇيغۇر ۋهتهنپهرۋهر تونۇلغان كهڭ جامائهتكه
سوۋغىتى كهلگهن ئېلىپ مېھمانالرغا ئهزىز ئۆزلىرىنىڭ ئابدۇراخمانوۋىچالر  ۋه تونى ئۇيغۇرنىڭ -

مهند بىلهن ئهپهندى تهكاكى ھورى دوپپىلىرىنى  كىيگۇزۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئهپهندىلهرگه ئوويو-
. بىلدۈردى مىننهتدارلىقىنى ئۇالرغا نامىدىن ۋهكىللىرىنىڭ ئۇيغۇر كهلگهن قازاقىستاندىن  

                                                                                 

. قىلدى داۋام يهنه تۈگىتىپ ئېلىشنى ئارام مىنۇت 15 بىلهن چاۋاكالر ئالقىش سوزۇلغان ئۇزۇنغا يىغىن
 ۋه تهتقىقات تىل دۆلهتلىك ڭغۇلىيهمو چىققان سۆزگه بولۇپ تۇنجى يېرىمىدا كېيىنكى يىغىننىڭ
ئورال ئهپهندى خھهبۇ ماخھتهر تهتقىقاتچىسى كومىتېتىنىڭ باشقۇرۇش ئۆز تىللىرىنىڭ ئالتاي-  ئارا-
 ئهھۋاللىرىنى بۈگۈنكى ۋه تارىخىي تىلىنىڭ موڭغۇل جۈملىدىن شهرھلهنگهن تهرهققىياتى ۋه مۇناسىۋهت

 يىغىن ماقالىسىنى ئىلمىي بېرىلغان ئېلىپ تهھلىل بىرلهشتۈرۈلۈپ تارىخىغا ۋه مهدهنىيهت موڭغۇل
 مىالدىدىن تارىخىنى تىلىنىڭ موڭغۇل ماقالىسىده ئهپهندى كھهبۇ ماكھتهر. قىلدى تهقدىم ئهھلىگه
_4 بۇرۇنقى  ئىمپېرىيىسىدىن قىلىپ، ئۇيغۇر بايان بولىدىغانلىقىنى سۈرگىلى ئىلگىرى ئهسىرلهرگىچه-
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تىل موڭغۇل ىلغانق قوبۇل يېزىقىنى ئۇيغۇر كېيىن - ئۆتكۈزۈپ بېشىدىن دهۋرىنى چىڭگىزخان يېزىقى-
 قوللىنىلغانلىقىنى، ھازىر دهرىجىده ئوخشاش تىلىغا ئىنگلىز بۈگۈنكى خۇددى كهلگهنده ئهسىرگه_ 13

                                          .           چۈشهندۈرىدۇ سۆزلىشىدىغانلىقىنى تىلىدا موڭغۇل نوپۇس يېقىن مىليونغا 10 بويىچه دۇنيا پۈتۈن بولسا

 

ئورال باشقا تىلىنىڭ موڭغۇل يهنه ئۇ  مۇناسىۋهتلىرى ئېتنىك ۋه تارىخىي بولغان بىلهن تىللىرى ئالتاي-
 بىلهن تىللىرى تۈركى قىسمىنىڭ كوپ سۆزلۈكلهرنىڭ تىلىدىكى توختىلىپ، موڭغۇل توغرىسىدا

سان سۆزلهرنىڭ سىمقى بىر ئىكهنلىكىنى، يهنه باغلىنىشلىق قىلىنغانلىقىنى،  قوبۇل يېزىقىدىن سىكىرت-
 ھۇن يهنه تىلىدا قىلغانلىقىنى، موڭغۇل قوبۇل تىلىدىن ئۇيغۇر بولسا سۆزلۈكلهرنىڭ ئائىت دىنىغا بۇددا

 بايا قالغانلىقىنى ساقلىنىپ بۈگۈنگىچه سۆزلهرنىڭ كوپ خېلى قىلىنغان قوبۇل ھونالردىن دهۋرىده
) ماجارىستان( ماجار تىلىدا موڭغۇل ۋېنگرىيىنى بۈگۈنكى سۈپىتىده مىسالى ىرب قىلىپ، بۇنىڭ

 ئاتىدىغان قارىتىپ ئارقىغا ئوقيانى“ بولسا مهنىسى تىلىدىكى موڭغۇل سۆزنىڭ دهيدىغانلىقىنى، بۇ
. قىلىدۇ بايان بىلدۇردىغانلىغىنى دېگهننى” خهلق  

                                                                                                  

 كهيپىياتالر قىزغىن كېيىن قىلغاندىن داۋام سائهت يېرىم 2 مۇراسىمى ئېچىلىش كۈنى تۇنجى يىغىننىڭ بۇ
 موڭغۇل بىر مهركىزىدىكى شهھهر شهرىپىگه ئىشتىراكچىلىرى يىغىن بارلىق كېيىن. ئاياغالشتى ئىچىده

. بېرىلدى زىياپهت رېستورانىدا  

   
                                              

    زىيارهت مۇزېيىغا سهنئهت خهتتاتالر ۋه شائىر موڭغۇلىيه

 

 ھهشهمهتلىك جايالشقان مهركىزىگه ئۇالنباتورنىڭ سهھهرده ئىيۇل_ 3 ئىشتىراكچىلىرى يىغىن بارلىق بىز
ئورال“ بويىغا دهرياسى ئورخۇن الپھازىر تاقلىرىمىزنى يۈك مېھمانخانىدىن يۇلتۇزلۇق  ئالتاي-

ئاتا ۋه ئېچىش داۋامىنى نىڭ” قۇرۇلتىيى بىرلىكى قهلهمكهشلىرى  قهلبىگاھ بۇ ياشىغان بوۋىلىرىمىز-
 يولىمىزدا سهپهر. ئالدۇق يول زىيارهتكه پۈكۈپ يۈرىكىمىزگه مهقسهتلىرىنى قىلىش تاۋاپ زېمىنالرغا

مهند گ دوكتور شائىر، خهتتات  ئاكادېمىيىسىگه مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه ئهپهندى ئوويو-
 خهتلهرنى ھۆسنى يېزىلغان يېزىقىدا قهدىمكى ئۇيغۇر ئۆزنىڭ ئىشتىراكچىلىرىنى يىغىن بارلىق ۋاكالىتهن
 مۇزېيىده سهنئهت خهتتاتالر موڭغۇلىيه ئۈستىده يولمىز سهپهر بىلهن شۇنىڭ. قىلدى تهكلىپ كۆرۈشكه

.            بولدۇق زىيارهتته يېقىن سائهتكه بىر  

                                                                                       

 ئاكادېمىيىسى مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه بولغان شېرىك تهڭ ئېچىلىشىغا قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى بۇ
مهند گ دوكتور مهسئۇلى ئاكادېمىيىسىنىڭ بۇ ۋه  مۇنكھناران يېتهكچىسى ئهپهندى، پائالىيهت وويوئ-

 قىلغان تهرجىمه تىلىغا موڭغۇل ھېكايىسىنى پارچه قانچه بىر يازغۇچىالرنىڭ ئۇيغۇر ۋه خانىم
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 يىغىن دوستالر موڭغۇلىيىلىك قاتارلىق ئهپهندى سويولبولد تهرجىمان ئهدهبىي موڭغۇلىيهلىك
 ۋه ساھىبخانىلىق ھېقىقى بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ بىرگه لهنبى بىز دېگهندهك ھهمىشه بۇيان باشالنغاندىن

ئۇيغۇر ھهر ئۆزلىرىنىڭ ئوبرازىنى سىمۋوللۇق دوستلۇقىنىڭ موڭغۇل–  بىلهن ھهرىكهتلىرى ۋه سۆز بىر-
. ئىدى بىلدۈرمهكته بىزگه  

   

  
                                    

مهند گ قويۇلغان قهۋىتىگه_2 مۇزېيخانىنىڭ ھازىر بىز مانا  100 ئىشلهنگهن تهرىپىدىن ئهپهندى ئوويو-
مهند گ. تۇرۇپتىمىز كۆرۈپ خهتلهرنى ھۆسنى يېزىقىدىكى قهدىمكى ئۇيغۇر ئارتۇق پارچىدىن  ئوويو-
 ئۇيغۇر ۋه ئىجادىيهتلىرى ئۆز بىزگه ئارقىلىق ئهپهندى سويولبولد تهرجىمان تىلى ئىنگلىز ئهپهندى
.   بهرمهكته مهلۇمات توغرىسىدا للىنىشىقو موڭغۇلىيىده يېزىقىنىڭ قهدىمكى  

                  

مهند گ  بىز ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختا يهرده بۇ بۈگۈن مهن: “قىلىدۇ بايان مۇنداق ئهپهندى ئوويو-
 كېلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى مېۋىلىرىمنى ئهمگهك بۇ يېزىلغان يېزىقىدا ئۇيغۇر قالدۇرغان موڭغۇلالرغا

 قايتا مهدهنىيهتلهرنىڭ بولسا ئۇچرىشىش بۇ. قىلدىم ھېس شهرهپلىك زۈمنىئۆ كۆرگهنلىكىدىن
 ئىچىده كهيپىياتالر قىزغىن بۇ مهن. ئىپادىلىنىشىدۇر بۈگۈنده تارىخنىڭ ئۆتكهن يهنى ئۇچرىشىشى

. تس رهئىسى دۆلهت موڭغۇلىيه بىلدۈرمهكچىمهنكى شۇنى سىلهرگه بىلهن تۇيغۇسى ئىپتىخارلىنىش
 موڭغۇلىيه باشالپ كۈنىدىن_1 ئاينىڭ_7 يىل بۇ يېزىقىنىڭ ئۇيغۇر ماقۇلالپ قانۇن ندايېقى ئهلبهگدورج
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 باش دۆلهت ۋه پارالمېنتى قوللىنىلىدىغانلىقىنى، موڭغۇل ئاالقىلىرىده ھۆكۈمهت بارلىق دۆلىتىنىڭ
 غۇلىيىنىڭقىلىنىلىدىغانلىغىنى، موڭ شهرت قوللىنىشى يېزىقىنى ئۇيغۇر ئىشلىرىدا ھۆكۈمهت ۋهزىرلىرىنىڭ

 يېزىقىنىڭ ئۇيغۇر ئاالقىلىرىدىمۇ بولغان بىلهن دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه  دىپلوماتىيه چهتئهل بارلىق
 ئىتتىپاقى سوۋېت زىيالىيلىرىنىڭ موڭغۇل بۇ. قىلدى ئېالن قىلىنىدىغانلىقىنى تهلهپ قوللىنىشى

_ 1994 دۆلىتىده موڭغۇل يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ھوقۇق ئىگىلىك مۇستهقىل تولۇق كېيىن يىمىرىلگهندىن
 بۇ بۈگۈنكى بىز. ئاشتى ئهمهلگه بۈگۈن بهدىلىگه تىرىشچانلىقلىرى بارغان ئېلىپ باشالپ يىللىرىدىن

 بۇ ياراتقان ئۇيغۇرالر موڭغۇلالر بىز. ئېرىشتۇق كۈنگه بۇ ئاخىر بىز ئىدۇق، مانا كۈتكهن كوپ كۈننى
!"قالدۇرااليمىز قىلىپ مىراس رىمىزغائهۋالدلى كېيىنكى بىلهن ئىشهنچ ئهمدى مهدهنىيهتنى  

 

مهند گ  ئۇيغۇر تارىختىكى دهرۋهقه: “ئاياغالشتۇردى بىلهن بايانالر تۆۋهندىكى سۆزىنى ئهپهندى ئوويو-
 دۆلهت تاكى راۋاجالندۇرۇپ قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى ۋه قىلىشى قوبۇل موڭغۇلالرنىڭ يېزىقىنى

 توقايلىق ئهگىر ناھايىتى جهريانالر ئۇزاق بۇ قهدهر ىغابولۇش ئىگه ساالھىيىتىگه يېزىق قوللىنىدىغان
 سهككىز( ناىمانالر چىڭگىزخاننىڭ يىلى_ 1204 مىالدى يېزىقىنى ئۇيغۇر تارىختىكى موڭغۇلالر. بولدى
 تهرىپىدىن توڭگا تاتار ئالغان ئهسىرگه ئۇرۇشىدا بارغان ئېلىپ قارشى غا) قهبىلىلىرى تۈرۈك ئوغۇز

. قىلىنىدۇ بايان مهنبهلهرده تارىخىي رۇلغانلىقىتونۇشتۇ موڭغۇلالرغا  

 

 قااللىشىمىز ساقالپ بۈگۈنگىچه يېزىقىنى ئۇيغۇر قولالنغان دهۋرىده چىڭگىزخان موڭغۇلالرنىڭ بىز
 قىلىشى بېسىم ۋه ئارىلىشىشى بىۋاسىته ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت يىلى_ 1931. كهلمىدى قولغا ئاسانلىقچه

 التىن بۇ. كۆچتۇق يېزىقىغا التىن يېزىقىدىن ئۇيغۇر كهلگهن قوللىنىپ بۇيان يىلىدىن_ 1204 بىلهن
_1937 بىزگه ئىتتىپاقى سوۋېتالر بولمىغان رازى يېزىقىغىمۇ  كرىللىك ئاساسىدىكى ئېلىپبهسى رۇس يىلى-

_1941. تاڭدى يېزىقىنى) سىالۋيان(  ئۇيغۇر چىقىرىپ قانۇن ھۆكۈمىتىنى موڭغۇلىيه كهلگهنده يىلىغا-
...   مهجبۇرلىدى قالدۇرۇشقا ئهمهلدىن قوللىنىشنى نىيېزىقى  

 

 دېگهن نېمه بۇ. يازدىم يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى مهن خهتلىرىمنى ھۆسنى بۇ كۆرۈۋاتقان سىلهر مانا
ئۇيغۇر تاشالپ يېزىقىنى كرىللىك ياشلىرىدا موڭغۇل ساندىكى كوپ ھازىر! ھه يېزىق چىرايلىق  موڭغۇل-
 يېزىقىنى ئۇيغۇر دۆلهتنىڭ ئهلۋهتته بۇلىشىنى مۇنداق ۋه كۈچهيدى غىنلىقىقىز ئۆگىنىش يېزىقىنى
".بولمايدۇ قارىغىلى ئايرىپ بهلگىلىگهنلىكىدىن سىياسىتى قوللىنىش رهسمىي  

 

ئورال“ نۆۋهتلىك بۇ  مهسئۇل يازارلىرىنىڭ ئۇيغۇر” قۇرۇلتىيى بىرلىكى قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
 ئۇيغۇر يېرىمىنى تهڭ مېھمانالرنىڭ كهلگهن قۇرۇلتايغا ياكى ئۈچۈنمۇ ئۆتكۈزۈلگهنلىكى ساھىپخانلىغىدا

 چۆرگىلهپ ۋاقىت ھهر مهركىزى تېما پائالىيهتلهرنىڭ ئۈچۈنمۇ، بولۇۋاتقان قىلغانلىقى تهشكىل ۋهكىللهر
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 تاقىالتتىده، سۆھبهت بېرىپ ھاياتىغا بۈگۈنكى ئۇيغۇرنىڭ ياكى تارىخىغا، مهدهنىيىتىگه ئۇيغۇر يهنىال
.  كېتهتتى ئېلىپ ئهۋج ئۈستىده ئۇيغۇر يتىدىنقا  

                                                                                                          

مهند گ بىز سۈپىتىده مىسالى سۆزىمىزنىڭ يۇقىرىقى  ئورخۇن ئهجدادلىرىمىز تارىختا ئهپهندىنىڭ ئوويو-
_848 يىلىدىن_ 742 مىالدى رىدابويلى دهرياسى  دهۋرىده” ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر“ قۇرغان يىلىغىچه-
 ۋه ئاڭلىدۇق بىلهن ئىشتىياق ناھايىتى مهلۇماتلىرىنى بهرگهن بىزگه ھهققىده يېزىقى ئۇيغۇر قولالنغان
مهند گ بىلهن چاۋاكالر قىزغىن  پېرىيىسىئىم ئۇيغۇر شۇ بىلدۈرۈپ مىننهتدارلىقىمىزنى ئهپهندىگه ئوويو-
 ئۇيغۇر قوللۇنۇلغان كهڭ بولۇپ يېزىقى دۆلهت ۋه قىلىنغان ئىجات ئاساسىدا يېزىقى سۇغدى دهۋرىده
زېمىن تۇتىيا بولغان بهرپا يېزىقى قهدىمكى  سهپهرىمىزنى قاراپ بويلىرىغا دهرياسى ئورخۇن-

.  باشلىۋهتتۇق  

 
 

:ئىيۇل_ 3 يىلى_ 2011  
 

ئارامگاھىدا" ئات بوز ئىككى"  

 

 ئهڭ سىرتىدا شهھهر ئىلگىرى ئايرىلىشتىن شهھىرىدىن ئۇالنباتور ئاپتوبۇس ماڭغان ئېلىپ بىزنى
نهرسه قارىغان دهپ زۆرۈر سهپىرىمىزگه كۈنلۈك قانچه بىر بۇ بىز. توختىدى قېتىم ئاخىرقى  كېرهكلهرنى-

 يهرلىك نكېيى تاماملىغاندىن سارىيىدا سودا چوڭ بىر سىرتىدىكى شهھىرى ئۇالنباتور سېتىۋېلىشنى
.بولدۇ راۋان يولىمىزغا ده 11 سائهت ۋاقىت  

 

ئوتتۇرا موڭغۇلىيىنىڭ پائالىيهتلىرى ئاساسلىق قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى بۇ ئۆتكىنىمدهك شهرھلهپ يۇقىرىدا -
 مهدهنىيهت ئۇيغۇر ۋه ئايلىنىپ، تۈرك نىشانالپ بويلىرىنى دهريا ئورخۇن جايالشقان قىسمىغا جهنۇبىي
_3 ھهم داۋامالشتۇرۇش تهرتىپىنى يىغىن كۈندىلىك قۇرۇلتاينىڭ ۋاقىتتا بىر بىلهن كۆرۈش ئىزلىرىنى -
_7 ئىيۇلدىن ئاتا ئىيۇلغىچه-  بويىچه ئادهتلىرى نىڭ” مهدهنىيىتى يايالق“ مۇھىتتا ياشىغان بوۋىلىرىمىز-
 زنىڭبولۇپ، سهپىرىمى پىالنالنغان يۈرۈش يول ئارتۇق كىلومېتىردىن 100 كۈنى ھهر تارتىپ كارۋان
نىشانالپ،  شهھىرىنى قاراقۇرۇم ئىلگىرىلهپ قاراپ يۆلىنىشكه جهنۇبىي ئۇالنباتوردىن ئۈچۈن كۈنى تۇنجى

يۈرۈش،  يول كىلومېتىر 280 ئۆتۈپ ئايلىنىپ بويلىرىنى شىمالىي چۆللۈكىنىڭ گوبى يهنى بايانگوبى
 ئۆيلىرىده كىگىز موڭغۇل دائارامگاھى) ئات بوز ئىككى( زاگال ھويور بولسا كېچىسىنى تۇنجى سهپهرنىڭ

.ئىكهن بېكىتىلگهن ئالدىدىن تۈنهش  

                                    



 
دېكابىر_ 20  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن«  

_______________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________________________________________  

    www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                                    12  

 دۆلهتلىك موڭغۇلىيه بولغان ئىجراچىسى ئورۇنالشتۇرۇشلىرىنىڭ بارلىق قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى بۇ مهن
 بۇ خانىمدىن ئوويو مۇنكھناران ئوبزورچىسى ئهدهبىي خادىمى، موڭغۇل ئاكادېمىيىسىنىڭ مهدهنىيهت

 بۇ ماڭا ئۇ سورىغىنىمدا بىلدۇردىغانلىغىنى مهنىنى قانداق تىلىدا موڭغۇل سۆز دېگهن” زاگال ھويور“
: دهيدۇ مۇنداق ئېيتىپ ئاڭلىغانلىرىنى ھهقته  

 

 كۈنى بولۇپ، بىر يايالق بىر بۇلۇق مول، چۆپلىرى سۈيى جاي ياسالغان ئارامگاھلىق بۇ تارىختا"
 قىلىپ ئېتى ئۆزىنىڭ ئاتنى بوز ئىككى كېلىپ يايالققا بۇ ئۈچۈن تالالش ئات ۆزىگهئ  چىڭگىزخان

 ئاتلىرى ئۇرۇش كۆرىدىغان ياخشى ئهڭ چىڭگىزخاننىڭ ئاتالر بوز بۇ كۈنلهرده ئىكهن، كېيىنكى تاللىغان
) ئات بوز ئىككى( زاگال ھويور قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى ئىسمى يهرنىڭ بۇ سهۋهبتىن شۇ ۋه قاپتۇ بولۇپ
                                                                               ".  كهلگهن ئاتىلىپ دهپ

                              

يېمهك ۋه ۋاسىتىلىرى، ياتاق قاتناش بارلىق سهپىرىنىڭ ساياھهت بۇ  سهپهر قاتارلىق ئىچمهك-
 بولۇپ، ئالدىدىن ئالغان ئۈستىگه ئۆز شىركىتى ساياھهت نيادۇ جۇلچىن موڭغۇلىيه  مۇالزىمهتلىرىنى

 ئولتۇرۇپ ئاپتوبۇسىغا شىركىتىنىڭ ساياھهت جۇۇلچىن بويىچه ئورۇنالشتۇرۇلۇشالر كېلىشىلگهن
.                                           بولدۇق راۋان سهپىرىمىزگه  

                               

 شىركىتىنىڭ ساياھهت جۇلچىن قىلىپ كۆركهملىك يېنىغا ئىككى ئاپتوبۇسنىڭ انماڭغ ئېلىپ بىزنى
دهل ئاپتوبۇس بولۇپ، بۇ سىزىلغان سۈرىتى ئاتنىڭ قاناتلىق يهنى” تۇلپار“ بولغان بهلگىسى  دهرهخسىز-
ياپ كهتكهن بىپايان  تۇلپاردهك چۈشۈرۈلگهن سۈرىتى شۇ خۇددى ئۈستىده يايالقلىرى موڭغۇل يېشىل-

 ئولتۇرۇپ ئۈستىده تۇلپارنىڭ تومۇر بۇ بولساق ئىشتىراكچىلىرى يىغىن بىز… چاپماقتا قاراپ ئالغا
 بىز دېگهندهك” يولۇڭ ئاۋۇيدۇ ماڭساڭ بىلهن كوپ” يهنى ئۈچۈن بولماسلىقى زېرىكىشلىك سهپهرنىڭ

ئورخۇن ئهجدادلىرىمىزنىڭ تارىخچىلىرىمىزنى بىردهم  ئىزلىرى يتارىخى قالدۇرۇلغان بويلىرىدا يېنسهي-
 بىرىنى ئىشتىراكچىلىرىدىن يىغىن نۆۋهتلهرده قىلساق، كېيىنكى دهۋهت بېرىشكه سۆزلهپ ھهققىده

 نى” پهدىسى ئاتۇش“ ناخشىسى خهلق ئۇيغۇرنىڭ بىرىنى ئېيتىشقا،  يهنه ناخشىسىنى ئېستونىيىنىڭ
ئېيتىشكه،  پارچىالر نتى” ماناس“ داستانى باتۇرلۇق قىرغىزالرنىڭ بىرىنى يهنه بېرىشكه،  ۋه ئېيتىپ

 بېرىشكه ئېيتىپ ناخشىلىرىنى ئېيتىدىغان بوغۇق چىقىرىپ كانايدىن موڭغۇلالرنىڭ بولسا بىرلىرىنى يهنه
قىلىپ، ئورال دهۋهتلهر ناخشا مىللهتلهرنىڭ ئائىلىسىدىكى تىللىرى ئالتاي-  غهزهللىرىنى، خاس-

 يولنىڭ ئاڭلىغاچ قىسسهلىرىنى تارىخىي بولغان تونۇشسىز ياكى تونۇشلۇق بىزگه ۋه مهدهنىيهتلىرىنى
ئۆز ۋه چاقچاق قىلىپ، كۈلكه غهرق يىراقالرغا كاللىمىزدىن مىنۇتلىرىنى زېرىكىشلىك  قىزىقارلىق ئارا-
 سائهتلهرنىڭ بىرهر خۇددى نىشانىمىزغا بولغان بارماقچى يىتىپ بۈگۈن ئۆزىمىزنى ئىچىده سۆھبهتلهر
. ققىلدۇ ھېس قالغاندهك كېلىپ ئىچىدىال  
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 ئارامگاھىغا) زاگال ھويور( ئات بوز ئىككى كېيىن قىلغاندىن سهپهر يېقىن سائهتكه 5 ئاپتوبۇستا بىز
 ئارامگاھ بۇ. توختىدى ئالدىدا دهرۋازىسى سىرتىدىكى قورشاۋى ئارامگاھنىڭ ئاپتوبۇس. كهلدۇق يېتىپ
 تۇرغان چوقچىيىپ بىر پىدهتهرى بولۇپ، شىمالىي جايالشقان ئوتتۇرىسىغا ئېگىزلىكنىڭ تاغلىق ئىككى
 كۆرۈنىدىغان ياسىغاندهك ئۇۋا ئۈستىده بۇلۇتالر قارا تهرهپته كۆرۈنسه، جهنۇب يېقىندىنال تاغ قۇملۇق

 يېزىسىنىڭ يۈزى تۇرپان غۇلجىدىكى خۇددى سىزگه تىزمىلىرى تاغ تاقىرباش كهتكهن ساناقسىز
 بىر تاشلىغاندهك نهزىرىڭىزنى قىلىرىغاچو باش ئاق تاغلىرىنىڭ ئاۋرال تۇرۇپ ئۈستىده بوزلىقلىرى
. ساالتتى ئېسىڭىزگه كۆرۈنۈشنى  

          

  
                                   

 پىشكىالردهك تىزىلغان ئۈستىگه تاختىسى شاخمهت خۇددى ئۆيلهر كىگىز ئاق يېقىن گه 100 ئارامگاھتا بۇ
 Welcome to HOYOR: "ئېنگلىزچه ۈستىگهئ بولۇپ، دهرۋازا جايالشتۇرۇلغان رهتلىك ناھايىتى
ZAGAL "ياسالغان ئۈچۈن ساياھهتچىلهر چهتئهللىك مهخسۇس يهرنىڭ بۇ خهتتىنال دېگهن يېزىلغان 

 ئارامگاھى” ئات بوز ئىككى. “توختىمايتى تهسكه ئانچه بىلىۋېلىشىڭىز ئىكهنلىكىنى ئارامگاھ بىر
. يىراقلىقتا كىلومېتىر 290 ئۇالنباتوردىن بولۇپ قانجايالش بۇرجىكىگه شىمالىي چۆللۈكىنىڭ بايانگوبى
 قاراقۇرۇم جايالشقان بويلىرىغا دهرياسى ئورخۇن بولغان نىشانىمىز سهپهر كېيىنكى يهردىن بۇ بىزنىڭ

 توغرا يۈرۈشىمىزگه يول ئارتۇقراق كىلومېتىردىن 100 يهنه ئۈچۈن بېرىشىمىز يېتىپ شهھىرىگه
.كېلىدىكهن  
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 تهقسىم ئۆزىمىزگه ياردىمىده خادىملىرىنىڭ خىزمهتچى ئارامگاھ ئېلىپ ئاپتوبۇستىن زنىتاقلىرىمى يۈك بىز
 ياسالغان قىلىپ ئاالھىده ئوتتۇرىسىغا دهل ئارامگاھنىڭ ده ئورۇنالشتۇق كېلىپ ئۆيلهرگه كىگىز قىلىنغان
 تاماق چۈشلۈك بىزنىڭ ئوي كىگىز بۇ چۈنكى ئالدۇق يول قاراپ ئۆيگه كىگىز بىر چوڭ ناھايىتى
 ئاتايدىكهنمىز دهپ” رېستوران“ ئادهتته يهرنى بۇ بولۇپ ئۇقتۇرۇلغان بىزگه ئىكهنلىكى ئويىمىز يهيدىغان

.  ئىكهن سورۇن ئاممىۋى ئۇچرىشىدىغان ھهممىمىز ئوي كىگىز بۇ ۋه  

       

 ساپلىقىدا ۋه تهبىئىيلىكى يايالقتا، ھاۋاسىنىڭ بىر يىراق ئادهمزاتتىن كېلىپ يهنه ھاردۇقچىلىقىدا سهپهر
 سېخىيلىق سىزگه شاماللىرى يايالق ئۆتۈۋاتقان سىالپ يۈزىڭىزنى جايدا، غورۇلداپ بىر يوق تهڭدىشى

 ھېس ئېچىۋاتقانلىقىنى پىژىلداپ قورسىقىڭىزنىڭ دهقىقىلهرده مۇنداق بولۇۋاتقان ھهمراھ بىلهن
 بولمىسا ئىش ۈللۈك، لهززهتلىككۆڭ بىر يهنه ئارتۇقراق تائامدىن يېيىلگهن ۋاقتىدا كېيىن قىلغاندىن

ھۇزۇرلىنىپ، ئاز يهپ پېشىمده كهچ تامىقىمىزنى چۈشلۈك بىز! كېرهك  چىقارغاندىن ھاردۇقىمىزنى توال-
_3“ ده 7 سائهت كهچ كۈنى شۇ بويىچه پىالنىمىز كېيىن ئورال نۆۋهتلىك-  قهلهمكهشلىرى ئالتاي-

.    باشلىدۇق ىقىدايايل” ئات بوز ئىككى“ داۋامىنى يىغىنىنىڭ” قۇرۇلتىيى  
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 بىرقانچه تۆۋهندىكى ئاساسلىقى بولۇپ زور سالمىقى ۋه مهقسهتلىرى كۆزلىگهن قۇرۇلتاينىڭ نۆۋهتلىك بۇ
: تىلگهنبېكى بېرىلىش ئېلىپ مۇزاكىرىلهر ھالدا قىلغان نىشان دائىرىنى  

                                                                                                          

1 ئورال)  -  بۇ ھالدا قىلغان مهركهز ئاسىيانى ئوتتۇرا قۇرۇلتىيىنىڭ بىرلىكى قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
بېرىش؛                                                 ئېلىپ مۇھاكىمه توغرىسىدا ىمهسىلىلىر تهرجىمه ۋه تىل ساقلىنىۋاتقان رايونالردا  

                             

2  تارىخ قالدۇرغان ئهجدادلىرىمىز ۋادىسىدا ئورخۇن: پروگراممىسى مهدهنىي قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى بۇ)  -
ئويلىنىش؛  اقايت ئۈستىده تارىخ ۋه قىلىش زىيارهت نامايهندىلهرنى  

      

3  تارىخ ۋه تىل، تهرجىمه بولۇۋاتقان مهۋجۇت رايوندا ھالدا قىلغان مهركهز ئاسىيانى ئوتتۇرا)  -
بېرىپ،  ئۆز ئېلىپ مۇھاكىمىلهر ئۈستىده مهسىلىلىرى  سۈرۈش؛  تىلشۇناس ئىلگىرى چۈشهنچىنى ئارا-

ئاڭالش؛  ىنىماقالىلىر ئىلمىي تهييارلىغان ھهقته بۇ تارىخچىلىرىمىزنىڭ ۋه  

 

........................................  

                                                                

 يىغىن كىيىن بولغاندىن يىغىلىپ قاتناشقۇچىلىرى يىغىن بارلىق ئۆيگه كىگىز ئېچىلىدىغان يىغىن
.كهتتى باشلىنىپ  

 
 

مهلۇمات توغرىسىدا” ئادهتلىرى چوقۇنۇش مانغائاس دىنىدا شامان: تهڭرى ئۇلۇغ“  

                                                                     

 دىنىدا شامان: تهڭرى ئۇلۇغ“  ئهپهندى بيامبادورج. د زاىران باخشىسى شامان مهشھۇر موڭغۇلىيىلىك
.بهردى مهلۇمات توغرىسىدا” ئادهتلىرى چوقۇنۇش ئاسمانغا  

 

 بهزى ۋه قارىلىدۇ دهپ كهلگهن تىلىرىدىن ئۇيغۇر ياكى تۈرك چىقىشى كېلىپ ئهسلى سۆزىنىڭ شامان
.  قارايدۇ دهپمۇ ئۆزگىرىشى تهلهپپۇزىنىڭ سۆزىنىڭ تۈركى دېگهن” مهن شاھ“ سۆزنى بۇ تهتقىقاتچىالر
. بولىدۇ سۈرگىلى ئىلگىرى دهۋرلىرىگىچه تاش تارىخىنى ئىشىنىش دىنىغا شامان ئىنسانالرنىڭ  

                                            

تۇرك قاتارلىق ئۇيغۇر ۋه ھۇن، تۈرۈك تارىختا دىنى شامان ئورال ۋه موڭغۇل-  تىللىرىدا ئالتاي-
 بىلىشى دىنىي قىلغان ئاساس روھىيهتنى خىل بىر بولغان ئورتاق خهلقلهرنىڭ بارلىق سۆزلىشىدىغان

 ھايات ۋهياكى ھهرىكهت مۇئهييهن ئاالقىلىشىشنىڭ ئوتتۇرىسىكى دىنىبه بىلهن روھى ئىنسان بولۇپ
 بولۇپ بىرى دىنلىرىنىڭ قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ دىنى شامان. قىلىنىشىدۇر ئىپاده ئارقىلىق پائالىيهتلهر

.  بىرى دىنالرنىڭ بولغان كهڭ ناھايىتى دائىرىسى تارقىلىش جۇغراپىيىلىك قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى تاكى
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 ئاسىيا شىمالىي سىبىرىيه، شهرقىي كهڭ ھالدا قىلغان مهركهز ئاسىيانى ئوتتۇرا تارىختا دىنى شامان
 تارقالغان قىتئهلىرىگىچه ئافرىقا ئارقىلىق ئاسىيا ئامېرىكىالرغا، غهربىي جهنۇبىي ۋه شىمالىي ئارقىلىق

 تهسىرى دىنالرنىڭ ككۈچلۈ دىنلىرىدهك ئىسالم ۋه خرىستىئان دۇنيادا مهزگىللهرده بولۇپ، كېيىنكى
. باشلىغان ئاجىزلىشىشقا ئاستىدا  

 

 ھهققىده ئېتىقادى دىنى شامان موڭغۇلىيىدىكى ئهپهندى بيامبادورج. د زاىران ئۆلىماسى شامان
 قىلىش ئاالقه بىلهن تهبىئهت ۋه تهڭرى روھنىڭ دىنى شامان: “قىلدى بايان مۇنداق مهلۇماتىنى
بولۇپ،  ئىپادىلىنىشى مۇھهببهتنىڭ چهكسىز بولغان تهبىئهتكه ئانا ئېتىقادى دىنى شامان.  ئۇسۇلىدۇر

 تهڭداشسىز يهنى تهڭرىنى ھۇھ مۇنكھ موڭغۇلالر. باغالنغان چهمبهرچاس بىلهن زېمىن ئانا ياشاۋاتقان بىز
 ئالغان ئىچىگه ئۆز زېمىننى ئانا ۋه ئاسمان ئاتا. بىلىدۇ دهپ خۇدا دهرياالرنى ۋه تهڭرىنى، تاغالر كۆك
 تهڭرى ئۇلۇغ ئادهملهرنى دىنىدا شامان. بولىدۇ روھى ھهممىسىنىڭ مهۋجۇدىيهتلهرنىڭ بارلىق نيادىكىدۇ

 دىنى شامان سهۋهبتىن شۇ ۋه بار ئادهتلهر قىلىدىغان قۇربانلىق قىلىپ ھهدىيه تهڭرىگه كۆك ياكى
 شامان. ولمايدۇب بۇتخانىالر ياكى بىنا ياسالغان مهخسۇس ئادهتته ئۈچۈن قىلىش ئىجرا ئېتىقادىنى
. قىلىنىدۇ ئىجرا ھالدا باغالنغان تهبىئهتكه ئاساسهن قائىدىلىرى دىنىي دىنىنىڭ  

                                   

 ئهمما كېتىدۇ ئۆتۈپ ھايۋانغا ياكى ئادهمگه بىر باشقا روھى ئۇنىڭ ئۆلسه كىشى بىر ئهگهر دىنىدا شامان
 بيامبادورج.” قارىلىدۇ دهپ كېلىدۇ قايتىپ ئىچىگه جهمهتى ۆزئ روھى ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن ئادهم

 يهنى بۆلۈنىدۇ قاتالمغا 3 دۇنيا بۇ ياشاۋاتقان بىز دىنىدا شامان: “داۋامالشتۇرۇپ بايانىنى ئهپهندى
 ئىنسانالر بولسا قاتالمدا ياشايدۇ، ئىككىنچى روھالر يهرده بۇ بولۇپ تهبىقه يۇقىرى قاتالم بىرىنچى

دۇنيادۇر قارا ئاستىدىكى يهر قاتالم ۈچىنچىياشايدۇ، ئ  شامان.  ياشايدۇ روھالر ئهسكى يهرده ئۇ -
".بۆلۈنىدۇ تهڭرىلهرگه قارا 44 ۋه تهڭرى ئاق 55 تهڭرىلهر بۇ ۋه بار تهڭرى 99 جهمئىي دىنىدا  

                                                     

_ 1920بېرىپ،  چۈشهنچه توغرىسىدىمۇ ئهھۋالى دىنى ابۇدد ئهسىردىكى_ 20 موڭغۇلىيىنىڭ ئۇ
 ئىكهنلىكىنى، شۇ كوپ ناھايىتى راھىبلىرىنىڭ دىنى بۇددا ۋه بۇتخانىالر موڭغۇلىيىده بۇرۇن يىللىرىدىن

 ئىكهنلىكىنى، كېيىن راھىبى بۇددا بىرسىنىڭ ئهرنىڭ 3 ھهر موڭغۇلىيىده قىلىنىشىچه تهخمىن ۋاقىتتا
غهيرى بىر ئاستىدىكى ھىمايىسى كوممۇنىستلىرىنىڭ سوۋېت يىلى_ 1924 موڭغۇلىيىنىڭ يهنى  رهسمى-

 ئىبادهتخانىلىرىنىڭ بۇددا ئارتۇق مىڭدىن 7 تهخمىنهن بولسا يىللىرىدا ئايالنغان دۆلهتكه مۇستهقىل
 ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى راھىبلىرىنىڭ موڭغۇل ئارتۇق مىڭدىن 30 قهدهر يىلىغا_ 1937بۇزۇۋېتىلگهنلىكىنى، 

. ئۆتىدۇ قىلىپ يابا  

              

 ئاخىرىدا سۆزىنىڭ ئهپهندى بيامبادورج. د زاىران بولغان پېشۋاسى باخشىلىرىنىڭ شامان موڭغۇلىيىدىكى
 ئىككى“ بۇ چۈشكهن بىز يىغىپ مۇرىتلىرىنى شامان قانچه بىر ئۆزىنىڭ ئاخشام قىلىپ، بۈگۈن قوشۇمچه



 
دېكابىر_ 20  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن«  

_______________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________________________________________  

    www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                                    17  

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتكهن سوراپ دۇنيا ياشاپ تۇپراقالردا بۇ ىختايېقىپ، تار گۈلخان ئارامگاھىدا’’ ئات بوز
 بارلىق ئالغان ئىچىگه ئۆز ئۇيغۇرالرنى يىغىندىكى بۇ ۋه قىلىدىغانلىقىنى دۇئا ئۈچۈن روھى

.                          بىلدۈردى ئالىدىغانلىقىنى قارشى قاتنىشىشىنى مېھمانالرنىڭمۇ  

      

 ئېلىپ يىلالر نهچچه تۇرۇپ، ئۆزنىڭ ئورنىدىن ئهپهندى بيامبادورج. د زاىران ئاياغالشتۇرغان سۆزىنى
 دىنىدىال شامان: تهڭرى ئۇلۇغ“ چىققان يېزىپ ئاساسهن تهتقىقاتىغا دېنى شامان موڭغۇلىيىدىكى بارغان

 موڭغۇل يېقىندا كىتابى توغرىسىدىكى ئېتىقادى دىنى شامان ناملىق” ئادهتلىرى چوقۇنۇش ئاسمانغا
 يازغۇچىللىرىنىڭ ئۇيغۇر كهلگهن يىغىنغا كىتابىنى بۇ ئاپتور ۋه قىلىنغانلىقىنى نهشر زىقىدايې

 كۈنىدىكى تۇنجى يىغىننىڭ بىلهن سادالىرى ئالقىش. بىلدۈردى قىلىدىغانلىقىنى سوۋغا ۋهكىللىرىگه
. ئاياغالشتى پائالىيهتلهر رهسىمى  

 
 

كېچه تۈنىگهن هلپۈنۈپت گه” تهڭرى كۆك“ ئارامگاھىدا" ئات بوز ئىككى"  

 

 يېقىلىشقا گۈلخان ئىچىگه ئارامگاھىنىڭ” ئات بوز ئىككى“ ئۆتمهيال ئۇزاق ئانچه كېيىن تاماقتىن كهچلىك
 دىنى شامان ئاسمىنىنى كۆك ئارامگاھىنىڭ” ئات بوز ئىككى“ بۇ تۇرغان دهسسهپ ئايىغىمىز. باشلىدى
 ئۈچۈن ئىگىلهش ئۈستۈنلۈكنى قاراڭغۇلۇقى ۇنيانىڭد قاراڭغۇ قاتالم ئۈچىنچى ئايرىلىدىغان ئېتىقادىدا

 پېشۋاسى باخشىلىرىنىڭ ۋاقىت، شامان بىر قوغالۋاتقان يورۇقلۇقنى ئاجىز بولغان تهۋه ۋاقتىغا گۇگۇم
ساڭگىل بېشىغا قاناتلىرىنى قۇشنىڭ رهڭگارهڭ ئوخشاش ئۆزىگه ئهپهندى بيامبادورج. د زاىران  سۇڭگۇل-

 ياش بىر كىيىۋالغان كىيىمى شامان تونلۇق ئۇزۇن كۆرۈنىدىغان سىرلىق ناھايىتى ئهمما قادىۋالغان
ئوقۇپ، جىن كېسهلگه ھهممه  ئوخشاش باخشىلىرىغا دوالن ئۇيغۇر بىلله بىلهن شاگىرتى  شهيتانالرنى-

 گۈلخاننىڭ داپلىرىنى كهلگهن يوغان خېلىال داپلىردىنمۇ باخشىلىرىنىڭ ئۇيغۇر قوغلىۋېتهلهيدىغان
...  باشلىدى ئوقۇشقا ئايهت ۋه ئىسسىتىشقا شاراقشىتىپ تۇتۇپ ايالقۇنلىرىغ  

                    

. كېچه قاپلىغان قاراڭغۇلۇقى تۈن  يۈزىنى تۇرغان، يهر چاقناپ ۋىلىلداپ يۇلتۇزالر شهيتان ئاسماندا كۆك
تۇرۇپ  كۆتۈرۈلگهن گۈلخاندىن شاماللىرى تاغ يايالقنىڭ تۇرىدىغان ئۇرۇلۇپ يۈزلىرىمىزگه تۇرۇپال-

 نىڭ) مۇنكھگال( ئوت چهكسىز بۇ مانا… تىقماقتا كۆزلىرىمىزگه كېلىپ ئېلىپ ئىسالرنى ئاچچىق
 ھايۋانالرنىڭ بولمايدىغان ئاڭقىرغىلى ئېنىق قانداقتۇر ئهتراپىمىزدا...  كۆيمهكته بهدهنلىرىمىز ھارارىتىده

قاپ ىلهرنىڭبۆر كۆك بهلكىم ئاۋازلىرى، ئۇ ھۇۋلىغان يېقىنالردىن ۋه يىراق  كۆزىمىزنىڭ قاراڭغۇلۇقتا-
 چاراسالپ ئالدىمىزدا ئاۋازلىرىدۇر، ئىشقىلىپ ھۇۋلىغان باغرىلىردا تاغالرنىڭ بولغان غايىب كۆرۈشىدىن
ئاتهش كۆيۈۋاتقان  موڭغۇل باخشىلىرى، يهرلىك شامان بىز ئهيتاۋۇر كۈچىدىنمۇ سېھرى گۈلخاننىڭ -
 چۆرىدهپ گۈلخاننى ئادهملهرنىڭ ئهتراپىدىكى 60_50 يجهمئى بولۇپ ئۆزىمىزدىن ۋه چارۋىچىالر
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 كۆزىمىز قاپلىغاندهك، خۇددى كهيپىيات سۈرلۈك بىرخىل ئهتراپىمىزنى قارىماي تۇرۇۋاتقىنىغا توپلىنىپ
جىن قاراڭغۇلۇقتا ئاشۇ بولمىغان يىراق ئانچه بىزدىن يهتمهيدىغان  قاراڭغۇلۇقتىكى ياكى شهيتانالرنىڭ-

بىر ئىچىده تهشۋىشلىك قىلغاندهك ھېس تۇرۇۋاتقىنىنى قاراپ زگهبى روھالرنىڭ ئهسكى  بىرلىرىمىزگه-
.زىچالشتۇردۇق سهپلىرىمىزنى تۇرۇپ يېقىن تېخىمۇ  

 

 ئوخشاش ئادهتكه پۇرىتىدىغان ياغ ئۆيلهرده ئاتاپ روھقا ياكى كۈنلىرى ئايهم ھېيت ئۇيغۇرالردا بىز
 بولغانلىقىمىز شامان بۇرۇن بىزمۇ بهلكىم( ئىكهن بار ئادهت بۇ مۇراسىملىرىدىمۇ دىنىي دىنىنىڭ شامان
 ساقالپ سىڭدۈرۈپ تۇرمۇشىمىزغا ھازىرغىچه تاكى ئېتىقادىدىن دىنىي شامان شۇ ئادهتلهرنى بۇ ئۈچۈن

 قوينىڭ ئۆلتۈرۈلگهن بۈگۈن كهلگهن ئېلىپ قاچىالردا ئايالالر موڭغۇل ياش قانچه بىر). كهلگهندىمىز
 كۆيۈپ پاراسالپ. تاشلىدى ئۈستىگه ئوتنىڭ كۆيۈۋاتقان ياغلىرىنى ۇيرۇقگۆشلىرىنى، ق پاتاڭ، توش

 كوچىلىرىنىڭ تولغان لىق بىلهن كاۋاپچىالر قهشقهرنىڭ خۇددى ياغالر باشلىغان چىقىرىشقا ئىس
 قاڭسىق ئارىالش ئىش كۆيگهن ياغنىڭ ۋه گۆش ئوخشاش تهمىگه كاۋاپنىڭ كۆتۈرۈلگهن بىرلىرىده
 سويولبولد قىلىدىغان تهرجىمانلىق ئېنگلىزچه بىزگه مهن. باشلىدى كىرىشكه بۇرنىمىزغا پۇراقلىرى

گۆش گۈلخانغا ئۈچۈن نېمه ئهپهندىدىن) پوالت ئىسمى ئۇيغۇرچه(  كۆيدۈرىدىغانلىقىنى تاشالپ ياغ-
 دهپ” پۇرتۇلدى ياغ ئاتاپ روھىغا روھالرنىڭ بارلىق ۋه تهڭرىنىڭ كۆك“ ماڭا جاۋابهن ئۇ سورىغىنىمدا

.دۈردىچۈشهن  
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 ئۇرۇشقا تهڭكىشىده شاگىرتىنىڭ بىلهن كۈچ بىر شۇنداق داپنى قولىدىكى باخشىسى شامان ئۇستاز
 شامان بۇ. سېلىۋهتتى زىلزىلىگه يايالقنى پاتقان جىمجىتلىققا بۇ ئىچىده دهقىقىلهرنىڭ باشلىدىكى
 سهكرىسه، بىرده ئوتتىن بىرده سىلجىتىپ،  ئۆزلىرى تهرهپكه ھهر تۇرغانالرنى قاراپ ئهتراپتا باخشىلىرى

تهكرار سۆزلىرىنى ئۇ بولسا دېگهن نېمىلهرنىدۇر بىر ئايلىنىپ، گاھىدا ئوتتىن دېگهندهك،  تهكرارالپ-
 داپالرنى كۆتۈرۈپ، قولىدىكى ئاسمانغا قوللىرىنى ئىككى بهزىده بىلهن ھهرىكهتلىرى چهبدهس ئاجايىپ

دۇئا پۇالڭلىتىپ  ئۇيغۇرنىڭ ۋه تهڭرىگه زېمىنغا، كۆك نغا، ئانائاسما ئاتا ئوقۇپ تهكبىرلهر-
.كۆتۈرۈۋهتتى ئهۋجىگه مۇراسىمىنى شامان بۇ بېغىشالنغان روھلىرىغا ئهجدادلىرىنىڭ  

 

 ئاخىردا بولۇپ، ئهڭ بىرگه گىچه 12 ۋاقىت يهرلىك بىلهن موڭغۇلالر ۋه باخشىلىرى شامان بىز
 99 ئالغان ئىچىگه ئۆز تهڭرىنى كۆك ئاۋۋال پقىلى ئىلتىجا كۆتۈرۈپ، ئاسمانغا ئېگىز قوللىرىمىزنى

 دۆلهتلهر زېمىنالردا ياشىغان، بۇ بولۇپ بۇددىست شامان، كېيىن تارىختا ئاندىن روھىغا تهڭرىنىڭ
 خهلقىمىزگه ئاسارهتتىكى بۈگۈنكى ۋه ئاتاپ روھىغا ئهجدادلىرىمىزنىڭ سۈرگهن سهلتهنهت قۇرۇپ

دۇئا تىلهپ ۋهتهن بىر ھۆرلۈك، مۇستهقىل  پىرى باخشىلىرىنىڭ شامان قىلىپ بايان تىلهكلىرىمىزنى-
دۇئا ئوقۇغان ئۈچۈن ئۇيغۇر ئهپهندىگه بيامبادورج. د زاىران  بىلدۈرۈپ مىننهتدارلىقىمىزنى تىالۋهتلىرگه-

بىر تۇنىكىمىزنى بۇ بولغان بىرگه بىلهن باخشىلىرى شامان بۈگۈنكى  ياخشى ۋه ئۈمىد بىرىمىزگه-
. ئاياغالشتۇردۇق ئىچىده مىنۇتالر ھاياجانلىق بىلهن قىلىش رئىزھا تىلهكلىرىمىزنى  

                                                                                    

 ئارامگاھىدا”  ئات بوز ئىككى“ كۈنى تۇنجى سهپىرىمىزنىڭ ئۆتكهن يايالقلىرىدا موڭغۇل قىلىپ شۇنداق
. تۈگىدى بىلهن مهزمۇنالر ئهھمىيهتلىك ناھايىتى  

 
 

ئىيۇل_ 4 يىلى _ 2011  

 

شهھىرىده قاراقۇرۇم  

 

 ئارامگاھىدىن” ئات بوز ئىككى“قىلىپ،  ناشتىلىقىمىزنى ئهتىگهنلىك تۇرۇپ سهھهر. سهھهر يامغۇرلۇق
 ۋه موڭغۇل بىزنىڭ. ماڭدۇق سائهتلهرچه بىر نىشانالپ شهھىرىنى قاراقۇرۇم بىلهن ئايرىلىپ، ئاپتوبۇس

 بهك سهپىرىڭالر سىلهرنىڭ: “دېدى مۇنداق بىزگه ماڭغاچ ئاپتوبۇستا سويولبولد تهرجىمانىمىز گلىزچهئېن
دۇئا قىلغان تهڭرىلهرگه كۆك بىلله بىلهن شامانالر ھهممىمىز بىز ئىكهن، ئاخشام خاسىيهتلىك -

 بۇ يهرلهرده بۇ تهئادهت. باشلىدى يېغىشقا يامغۇر باشالپ سهھهردىن بۈگۈن بولۇپ قوبۇل تىالۋهتلىرىمىز
 قۇرغاقچىلىق يايالقلىرىدا موڭغۇل يىل بۇ بولۇپمۇ. ياغاتتى ئاز ناھايىتى يامغۇر كۈنلهرده بۇ ئاي
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 ۋه يامغۇرنى، بهرىكهت  ئۈچۈن بولغىنىڭالر كىشىلهر يېقىن تهڭرىگه ئۇيغۇرالر سىلهر ئهمما بولۇۋاتاتتى
!''.                                                                                             ىڭالركهلد ئېلىپ بىزگه بىلله بىلهن ئۆزۈڭالر ئاسايىشلىقنى  

 

 
 

 يېتىپ شهھىرىگه قاراقۇرۇم شهھهر تارىخىي قهدىمىي جايالشقان بويلىرىغا دهرياسىنىڭ ئورخۇن بىز
ئوتتۇرا موڭغۇلىيىنىڭ ھازىرقى شهھىرى قاراقۇرۇم. كهلدۇق 21 دىكىجهنۇبى-  بولغان ئايمىغى-

غهرىبي ئۆلكىسىنىڭ ئۆۋۆركھاڭاى  تۇرىدىغان تۇتۇشۇپ بويلىرىغا ئورخۇن تارىختا. جايالشقان شىمالىغا-
 موڭغۇل ۋه ھۇن، كۆكتۈرك، ئۇيغۇر يايالقالر گۈزهل ئهتراپلىرىدىكى ئۇنىڭ ۋه شهھىرى قاراقۇرۇم
 مۇراجىئهت مهنبهلهرگه تارىخى. مهشھۇردۇر دۇنياغا بىلهن بولغانلىقى پايتهختى ئىمپېرىيىلىرىنىڭ قاتارلىق
 ئهسكهرلىرىنى يهرده دېگهن قاراقۇرۇم چىڭگىزخان يىلى_ 1219: “كۆرهلهيمىز بايانالرنى مۇنداق قىلساق
". قىلىدۇ يۈرۈش قارشى شاھلىقىغا خارهزىم يىغىپ  

 

 جاي بۇ كېسىلگهن رىتهقدى دۇنيانىڭ بولۇپ پايتهختى ئىمپراتۇرلۇقالرنىڭ نۇرغۇنلىغان تارىختا
 تهختىگه ئىمپېرىيىسىنىڭ موڭغۇل يىلى_ 1260 قۇباليخان نهۋرىسى ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن چىڭگىزخان

 ئىچكى شهھىرى قاراقۇرۇم كېيىن يۆتكىگهندىن گه) بېيجىڭ بۈگۈنكى( خانبالىق پايتهختىنى ئولتۇرۇپ
. قىلىنىدۇ ۋهيران كۆيدۈرۈلۈپ سهۋهبلىك ئۇرۇشالر  
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بولۇپ،  كىچىك خېلىال شهھىرىدىن قاراقۇرۇم تارىختىكى كۆلمى شهھىرىنىڭ قاراقۇرۇم بۈگۈنكى
 شهھىرىنىڭ قاراقۇرۇم بۇرۇنقى ياكى يۆتكهلگهنلىكى ئهتراپقا ئورنىدىن بۇرۇنقى ئورنىمۇ شهھهرنىڭ

 ۋاسىلي ئالىم تۈركولوگ رۇسىيىلىك تۇغۇلغان گېرمانىيىده قىيىنلىقىنى بېكىتىشنىڭ ئورنىنى ئهينهن
]ii.[شهرھلهيدۇ  بايانلىرىدا ئۆز رادلوف ۋاسىلىهۋىچ  

                                                                                                

 ئالغان ئىچىگه ئۆز خارابىلىكلىرىنى شهھهر كونا بۇرجىكىدىكى شىمالىي ڭشهھىرىنى قاراقۇرۇم ھازىرقى
 ھۇن، كۆكتۈرك بولغان تهۋه ئهسىرلهرگه_ 7 ۋه_ 6 ياقىسىدىكى ئىككى دهرياسىنىڭ ئورخۇن

 دهپ قاراباالساغۇن كېيىن( بالىلىق ئوردۇ بولغان پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىمپېرىيىسى، ئۇيغۇر
 ئىمپېرىيىسى موڭغۇل چىڭگىزخان ئهسىردىكى_ 13 ھهم) كىلومېتىر كۋادرات 2،5ئاتالغان، كۆلىمى 

 يايالق گېكتار 967، 121بولغان  ئىگه يادىكارلىقالرغا تارىخىي نۇرغۇنلىغان قالغان قېلىپ دهۋرلىرىدىن
 مهدهنىيهت ۋادىسى ئورخۇن“ تهرىپىدىن مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

 يادىكارلىقلىرى مهدهنىيهت دۇنيا قوغدىلىدىغان خهلقئارالىق يىلى_ 2004 بىلهن نام دېگهن” الىرىئىزن
]  iii. [كىرگۈزۈلگهن تىزىملىكىگه  

                                         

 هموڭغۇلىي بۈگۈنكى ھهتتا مۇھىملىقى سىياسىي ۋه تارىخىي شهھىرىنىڭ قاراقۇرۇم بۈگۈنكى ۋه تارىختىكى
 ئهپهندى ئهلبهگدورج رهئىسى دۆلهت موڭغۇلىيه يىلى_ 2004 بولۇپ تاپقان ئهكسىنى ئۆز دۆلىتىدىمۇ

 قويغان ئوتتۇرىغا نى” پىالنى چىقىش قۇرۇپ قىلىپ پايتهختى يېڭى موڭغۇلىيىنىڭ شهھىرىنى قاراقۇرۇم“
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 سايلىمىدا رهئىسلىك هتدۆل نۆۋهتلىك كېيىنكى. ئىكهن ئاشمىغان ئهمهلگه پىالن مهزكۇر چاغدا ئۇ ئهمما
 ئهمهلگه تۇرنى ئىش بۇ ھازىرمۇ كهچمهي ۋاز پىالنىدىن بۇ ئهپهندى ئهلبهگدورج بولغان رهئىس قايتا

 ئايلىنىپ تىزال شهھىرىنى قاراقۇرۇم ئاپتوبۇس]  iv.[قىلىۋېتىپتۇ ھهرىكهت ئۈستىده يوللىرى ئاشۇرۇشنىڭ
 رهڭلىك ئاق كېتىدىغان ئوخشاپ مۇنارلىرىغا ىرىنىڭبۇتخانىل بولغان، تىبهت چوڭ ناھايىتى كۆلمى ئۆتۈپ
 موڭغۇلىيىده بۇ. توختىدى ئالدىدا بۇتخانىنىڭ قهدىمىي بىر ئېلىنغان قورشاۋغا ئهتراپى بىلهن مۇنارالر
] v[زۇۇ ئهردهنه بۇددىست بولۇپ، تىبهتلىك بۇتخانا ئۇسلۇبىدىكى تىبهتلىكلهرنىڭ سېلىنغان تۇنجى

 بىلهن نامى ئۇنىڭ ئۈچۈن ياسالغانلىقى يىلى_ 1585 ئورنىغا كلىرىنىڭخارابىلى ئۇرۇش تهرىپىدىن
]vi.[ئىكهن ئاتالغان دهپ” زۇۇ ئهردهنه“  

                                                    

 ئهردهنه بولغان ئاالھىدىلىكى شهھىرىنىڭ قاراقۇرۇم بۈگۈنكى قىلماي پهرۋا ئانچه يېغىشىغا يامغۇرنىڭ بىز
 جايغا بولمىغان يىراق ئانچه سىرتىدا بۇتخانىنىڭ بۇ ۋه موزېيخانىسىنى، بۇتخانىنى بۇتخانىسىنىڭ زۇۇ

 خان ھهيكهللىرى تاشپاقا ۋاقىتالردا قهدىمكى. قىلدۇق زىيارهت ھهيكهللىرىنى تاشپاقا ياسالغان
 يۇلىدىغانلىقىقو ئۈچۈن قوغداش ئاپهتلهردىن باشقا ۋه سۇ ئوردىنى، خهلقنى ئهتراپىغا ئوردىلىرىنىڭ

]          vii.[مهلۇم  

 
 

كېچه تۈنىگهن بويدا ئورخۇن - ئارامگاھى يۇرت  

 

 15 قاراپ تهرهپكه غهرب خارابىلىرىدىن شهھهر ئاياغالشتۇرۇپ، قاراقۇرۇم زىيارىتىمىزنى زۇۇدىكى ئهردهنه
 سۆزنىڭ دېگهن ئورگوو تىلىدا موڭغۇل. ئورۇنالشتۇق كېلىپ ئارامگاھىغا گهر ئورگوو مېڭىپ چاقىرىم
كىگىز، “ سۆزى” گهر“ بىلدۈرسه مهنىنى دېگهن” ئوردا ياكى يهر، ئۆتهڭ ياشايدىغان ئاھالىلهر“ مهنىسى
.بىلدۈرىدىكهن مهنىنى دېگهن” يۇرت ياكى ئوي كىگىز  

                                                                                            

 بۇلۇق گۈزهل بىر تهرىپىدىكى شىمالىي دهرياسىنىڭ ئورخۇن تۈنهيدىغان ئاخشام ۈگۈنب بىز شۇڭا
. ئاتايلى دهپ» ئارامگاھى يۇرت« ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ ئىسمىنى ئارامگاھىنىڭ بۇ جايالشقان يايالقلىققا  

                                                                                   

ئېلىپ،  ئارام سائهت كېيىن، بىر يېگهندىن كېچىكىپ ئارامگاھىدا يۇرت تامىقىمىزنى چۈشلۈك بىز
 ئىككى يىغىنىمىز بۈگۈنكى. باشلىدۇق ده 5 سائهت يىغىنىمىزنى مۇھاكىمه ئوخشاش كۈنىدىكىگه ئالدىنقى
 پروفېسسور تىلشۇناس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بوغازچى كهلگهن تۈركىيىدىن يىغىندا. قىلدى داۋام سائهت

 تېمىدا دېگهن” تهرهققىياتى بۈگۈنكى ۋه تارىخى تىللىرىنىڭ تۈركىي“ ئهپهندى كارانتاي سۇئات دوكتورى
 چېگراسى بىر ئېنىق تىلنىڭ بىر ھهرقانداق ئاڭلىتىپ، دۇنيادىكى كۆپچىلىككه ماقالىسىنى تهييارلىغان

 تارىخىي مۇئهييهن تىلنىڭ بهزى ۋه ىقىتۇرىدىغانل قىلىپ تهرهققىي ئۈزلۈكسىز بولمايدىغانلىقى، تىلنىڭ
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 تىلنىڭ كېتىدىغانلىقىنى، شۇڭا يوقىلىپ تىلالرنىڭ بهزى يهنه ۋه كۈچلهنسه كېيىن باسقۇچالردىن
 ھهر سهۋهبتىن بولۇپ، شۇ ئېتىشى ئهكس ھاياتىدا ئىنسان ئوبيېكتىپ ئاڭنىڭ سۇبيېكتىپ قانۇنىيىتى

 ۋه تۇرۇلۇشى سېلىنىپ تهرتىپكه ئاساسهن جىغائېھتىيا دهۋر تىلى مىللهتنىڭ ۋه دۆلهت قانداق
 ئىمپېرىيىسى ئوسمان بولسا تۈركىيىده شهرھلهپ، جۈملىدىن كېرهكلىكىنى كۈچلهندۈرۈلۈشى
 ۋه ئهرهب تىلىدا تۈرك تۈزۈپ سىياسهت تۇتاش بىر جۇمھۇرىيىتى تۈركىيه يېڭى كېيىن يىمىرىلگهندىن

 تارىخىي ساپالشتۇرۇشتهك تىلىنى چىقىرىپ، تۈرك ازالپت سۆزلۈكلهرنى قىلىنغان قوبۇل تىللىرىدىن پارس
 ئۆز ئۆزبېكىستاننى سىياسىتى تىل بىر دهرىجىلىك دۆلهت مۇشۇنداق ئهمما قىلغانلىقى ئادا ۋهزىپىنى بىر

 تىل تۇپراقلىرىدا تۈرك بۇ يۈرگۈزهلمىگهنلىكتىن جۇمھۇرىيهتلىرىده تۈركىي ئاسىيا ئوتتۇرا ئالغان ئىچىگه
 ئوتتۇرىغا مهسىلىسىنى تىل تۈرلۈك بىر قاتارلىق تۇرۇۋاتقانلىقى سۈپىتىده مهسىله بىر زلىكنېگى مهسىلىسى

. ئۆتىدۇ بېرىپ مهلۇمات ئهتراپلىق توغرىسىدا تهرهققىياتى تىل مىللهتلهرنىڭ تىللىق قويۇپ، تۈركىي
                                                    .    قىلىدۇ داۋام سائهت ئىككى بىلهن كهيپىياتالر يۇقىرى يىغىن ئارامگاھىدىكى يۇرت

 
 

”ئهمهس يىراق تاغ كۆرۈنگهن“  

 

ياپ كهتكهن پايانسىز بولغان بۇلىقى ھاياتلىق ئاستىدا ئاسمان كۆك چهكسىز  بىلهن كۆز يايالق يېشىل-
 نامازشام گهنكىر رهڭگه قىزغۇچ… سۆيۈشمهكته نۇقتىسىدا بىر نامهلۇم ئۇپۇقنىڭ بولىدىغان كۆرگىلى غۇۋا

 ماڭغان ئالدىراپ ئۆيىگه قىلىپ ئادا تولۇق ۋهزىپىسىنى كۈنلۈك بىر ئۆزىنىڭ خۇددى قۇياش ۋاقتىدىكى
 نېسىپ جايغىال ھهر گۈزهللىكى تهبىئهتنىڭ… ئالدىرىماقتا قايتىشقا ئۆيىگه سودىگىرىدهك شهھهر

 شهپهق كهچ قىلغان اتائ قۇياش بويلىرىدىكى ئورخۇن بۇ ياشىغان ئهجدادلىرىمىز بولمىغىنىدهك
 ھېس ئىختىيارسىز كهلگهنلىكىمنى ئاجىز قىلىشقا ئىپاده بىلهن تىللىرىم ئاددىي مىنۇتالردا بۇ گۈزهللىكىنى
.                             قىلىۋاتىمهن  

 

 بىز بىلهن تهلىپى چوڭلىرىمىزنىڭ كهلگهن كېيىن، يىغىنغا بولغاندىن بوش ھهممىمىز تۈگىتىپ يىغىننى
 بولمىغان يىراق ئانچه ئارامگاھىدىن تۇرغان بىز ياردىمىده خادىمالرنىڭ خىزمهتچى ئارامگاھىدىكى ۇرتي

 ئىسالم ئېلىپ، ئۆزىمىزنىڭ سېتىپ قوي بىر چارۋىچىالردىن موڭغۇل بېقىۋاتقان كالىلىرىنى قوي يهرده
… باشلىدى قايناشقا قالپۋارا گۆش قازاندا كېيىن بوغۇزلىغاندىن قىلىپ ھاالل بويىچه قائىدىسى دىنىي
 گۆشىنى قوي تهييارالنغان قىلىپ قىيمىلىق ئالدىراش ئولتۇرۇپ چۆرىدهپ قازاننى قانچهيلهن بىر يهنه
.                               ئۆتكۈزمهكته زىققا  

 

 بىز مهن. ئىدى قالغان كۈتۈشال بىلهن تهقهززالىق پىشىشىنى گۆشنىڭ بولسا ئىش يهردىكى بۇ ئهمدى
 تىرىك تارىخنىڭ باغرىدا تاغ كۆرۈنگهن يېقىن ناھايىتى تهرىپىده جهنۇبىي ئارامگاھىنىڭ يۇرت بۇ ۇرغانت
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 ئوچۇمالپ بىلهن قولۇم ئىككى ۋه كېلىش كۆرۈپ دهرياسىنى ئورخۇن ئېقىۋاتقان تىمتاس بولۇپ شاھىتى
ئاتا تۇرۇپ  ئىستىكى ئىچىش قانغىچه يۈرگۈم سۇلىرىدىن زهمزهم دهريانىڭ ئهزىم بۇ ئىچكهن بوۋىلىرىمىز-

. ئالدىم يول يالغۇز ئۆزۈم بويالپ يولنى چىغىر بىر نىشانالپ دهرياسىنى ئورخۇن ده تۇغۇلدى  

                                                                                                         
         

 دوستالر قاتارلىق مولتجان ئاكا، ئىنىمىز دولقۇن سهپىرىمگه مغاتۇرۇشۇ ئايرىلىپ ئارامگاھىدىن يۇرت
 گۈزهل سۆيگهن شهپهق بويالپ يولالرنى چىغىر بىلهن قهدهملىرىمىز خىل بىر بويى يول بىز. قوشۇلدى
 ئورخۇن ئاكىمىزنىڭ قهمبىرى دولقۇن ئارخېئولوگ، تارىخشۇناس راھهتلهنگهچ ھاۋالىرىدا ساپ يايالقنىڭ

 تارىخ ئاجايىپ قالدۇرىدىغان ھهيران كىشىنى بهرگهن ئېيتىپ بىزگه توغرىسىدا رىخىتا بويلىرىنىڭ
.                                                 داۋامالشتۇردۇق يولىمىزنى ئاڭلىغاچ كهچمىشلهرنى  

 
 

 
 

 بىر. ماپتىمىزقىل دىققهت ماڭغىنىمىزغىمۇ قانچىلىك بىلهن پاراڭالر يۈردۇق، قىزغىن ۋاقىت خېلى بىز
 تاغ كۆرۈنگهن يېقىنال تېخى بىز ئهمما ئۆتۈپتۇ مىنۇت 45 دىن 9 ۋاقىت يهرلىك قارساق سائهتكه چاغدا

غىل سېيماسىنى دهرهخلهرنىڭ ئۆسكهن قاسنىقىدا ئىككى دهرياسىنىڭ ئورخۇن باغرىدىكى  كۆرۈپ پالال-
 ئالدىدا قىلىشنىڭ ھۆكۈمرانلىق راڭغۇلۇقىقا كېچه يايالققا گۈزهل بۇ ئاستىدىكى قهدهملىرىمىز. تۇرۇپتىمىز

 سائهتتىن يېرىم بىر ئايرىلىپ ئارامگاھتىن دېگهندهك، بىز” ئهمهس يىراق تاغ كۆرۈنگهن. “تۇرماقتا
 ئهگهر ده بايقىدۇق تۇگىتهلمىگهنلىكىمىزنى يېرىمىنىمۇ سهپىرىمىزنىڭ تېخى ئهمما مېڭىپتۇق ئارتۇق



 
دېكابىر_ 20  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن«  

_______________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________________________________________  

    www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                                    25  

 قايتىپ ئارامگاھىغا يۇرت بۇرۇن دىن 12 سائهت كېچه داۋامالشتۇرساق يهنه يولىمىزنى
 يېيهلمهيدىغانلىغىمىزنى ئىسسىقىدا گۆشنىمۇ قايناۋاتقان قازاندا ئۈستىگه كېلهلمهيدىغىنىمنى، ئۇنىڭ

 چۈشهنگهندهك تولۇق مهنىسىنى ھهقىقىي سۆزنىڭ دېگهن” ئهمهس يىراق تاغ كۆرۈنگهن“ مۆلچهرلهپ
ده قىلدۇق ھېس  دېگهندهك كۆرهلمهي بىرده كۆرۈپ بىرده ئىزلىرىنى يولنىڭ ىغىرچ ئىچىده قاراڭغۇلۇق -

بىر ئىچىده قاراڭغۇلۇق يهتكۈسىز كۆز بىر قانداقتۇر  پىلدىرالپ چوڭلۇقىدا چېكىت تال ككى-
 يۇرت يېرىمالردا 11 بىلهن چارچاشالر خېلى. ماڭدۇق قايتىپ نىشانالپ يورۇقلۇقالرنى كۆرۈنۈۋاتقان
ساق ئارامگاھىغا . كهلدۇق قايتىپ ساالمهت-  

 

 گۈلدۈرمامىلىق تېشىلگهندهك تۇيۇقسىز ئاسمان قاراڭغۇ ئۆتمهيال ئۇزاق ئانچه قايتىپ بىز تهلىيىمىزگه
ئوالش ھهممىمىز بىز. باشلىدى قۇيۇلۇشقا شارقىراپ تهڭال بىلهن چاقماقالر يانغان شىددهتلىك يامغۇر -
 ۋه كىردۇق يۆتكهپ ئىچىگه ئوينىڭ زكىگى قازاننى قايناۋاتقان گۆش تۇتۇپ قولغا قولنى چوالش

 بىر بولمىغان چوڭ ئانچه قايتقاندهك زامانالرغا ياشىغان ئهجدادلىرىمىز تارىختىكى خۇددى ئۆزىمىزنى
. قىزىتىۋهتتۇق بهزمىمىزنى كېچىلىك ئولتۇرۇپ قىستىلىپ  بىرلىكته كىشى 30_20 بىز ئىچىگه ئوي كىگىز
 ئىس ئاچچىق بىلهن پۇراقالر كۆيمهكته، مهززىلىك پىژىلداپ الركاۋاپ قاينىماقتا، ئاستىدا گۆش قازاندا

ئورال...تولدۇرماقتا لىق ئىچىنى ئوي چىقىرىپ  كۈلكه… ناخشىلىرى مىللهتنىڭ ھهر تىللىق ئالتاي-
 سوغۇق بۇ ئولتۇرغان قىسىلىپ پاناھلىنىپ يامغۇردىن ئىچىده ئوينىڭ كىگىز غېرىبانه بۇ چاقچاقالر
ھهر… لدۇرماقتائۇنتۇ ئاسانال كېچىنى مېھرى خاس ئۆزىگه قهلبلهرگه بىر- قىلماقتا،  ئاتا مۇھهببهتلهرنى-

ھهر ھاياتىنىڭ يايالق ياشىغان ئهجدادلىرىمىز .              ئىدى بهرمهكته دهرس بىزگه قانۇنىيهتلىرىدىن بىر-  

 
 

:ئىيۇل_ 5 يىلى_ 2011  

 

قىلىش زىيارهت ئابىدىلىرىنى مهڭگۈتاش تۈرك سايدام خوشۇ  

 

 يېغىۋاتقان يامغۇر قاپلىغان، بورانلىق بۇلۇتالر قارا ئاسمىنىنى كۆك بويلىرىنىڭ ئورخۇن سايدام خوشۇ
 داۋامالشتۇرۇشقا سهپىرىمىزنى سهھهردىال ئارامگاھىدىن يۇرت بىلهن ئاپتوبۇس بىز. سهھهر بىر جۇدۇنلۇق
. ئاتالندۇق  

                                                                

 خېلى ئاۋايالپ يوللىرىنى چىغىر يايالقنىڭ ئايرىلىپ ئارامگاھىدىن ئاپتوبۇس ماڭغان ئېلىپ بىزنى
 ده كىردى يولغا تاش بىر ياسالغان يېڭىدىن ئۆتۈپ ئايلىنىپ شهھىرىنى قاراقۇرۇم كېيىن ماڭغاندىن

 ئېغىزىدا كىرىش ئۇچرىشىدىغان بىلهن يول باشقا يولنىڭ تاش بۇ. باشلىدى يۈرۈشكه تىز قاراپ ئالدىغا
 موڭغۇلىيه تهرىپىگه باشلىنىش بولۇپ، ئۇنىڭ ئېسىلغان لوزۇنكا يوغان ياسالغان رهختىن ئۈستىگه يول
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 تىللىرىدا موڭغۇل ۋه تۈرك رهڭده قىزىل چۈشۈرۈلگهن، ئوتتۇرىسىغا بايرىقى دۆلهت تۈركىيىنىڭ بىلهن
. ئىدى يېزىلغان خهتلهر دېگهن” كهلدىڭىز خوش لىغاساھى يادىكارلىقالر مهدهنىي تۈرك سايدام خوشۇ“  

 

 
                                                                  

مهدهنىي تۇپرىقىدىكى دۆلهت ئۆز ھۆكۈمىتى موڭغۇلىيه  دهريا ئورخۇن جۈملىدىن قوغداش يادىكارلىقالرنى-
 بولسىمۇ كېلىۋاتقان قىلىپ ئىجرا خىزمىتىنى قوغداش يادىكارلىقلىرىنى مهدهنىيهت تۈرك ۋادىلىرىدىكى

 تولۇق تۇرلىرى قوغداش دهرىجىلىك دۆلهت نۇرغۇن تۈپهيلىدىن قىيىنچىلىقلىرى ئىقتىسادىي
 مهدهنىيهت تۈرك ۋادىلىرىدىكى ئورخۇن ھۆكۈمىتىنىڭ موڭغۇلىيه يىلى_ 2004 ئهمما ئهمهلىيلهشمىگهن
 مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر هشكهنبىرل ئىلتىماسى قوغداش يادىكارلىقالرنى

 رهسمىي تىزىملىكىگه” يادىكارلىقلىرى مهدهنىيهت تارىخىي قوغدىلىدىغان خهلقئارالىق“ تهرىپىدىن
 چهتئهل ئالغان ئىچىگه ئۆز تۈركىيىنى تۇرلىرى ئىش قوغداش تۈرلۈك بىر كېيىن كىرگۈزۈلگهندىن
.يايدۇرۇلغان قانات ياردىمىده مهملىكهتلىرىنىڭ  

 

جاي قاتۇرۇلغان ئابىدىلىرى مهڭگۈتاش قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن شهھىرىدىن قاراقۇرۇم ئاپتوبۇستا بىز - 
 ئاجېنسىنىڭ تىكا تۈركىيه يول ئارىلىقتىكى كىلومېتىر 45 بولغان بارغىچه مۇزېيغا سايدام خوشۇ بۈگۈنكى
5 يىل بۇ ياسىلىپ ياردىمىده ئىقتىسادى بىۋاسىته  ئورخۇن بىز. ئىكهن باشالنغان قاتناش رهسمىي ئايدا-

 خوشۇ كېيىن ماڭغاندىن سائهت بىر يولدا تاش ياسالغان يېڭى بۇ بويالپ بويلىرىنى شىمالىي دهرياسىنىڭ
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 مۇزېيىنىڭ سايدام خوشۇ مۇزېيىم ھهيۋهتلىك بىر ياسالغان ئۈچۈن ئابىدىلىرى مهڭگۈتاش تۈرك سايدام
.توختىدۇق كېلىپ ئالدىغا  

 

 ئاتىلىدىكهن دهپ” مۇزېيى ئىزلىرى مهدهنىيهت تۈرك سايدام خوشۇ“ موڭغۇلچه ئىسمى رهسمىي يهرنىڭ بۇ
 بولسا سۆزى” سايدام“ بىلدۈرسه دېگهننى” جاي خاتىره“ مهنىسى موڭغۇلچه سۆزىنىڭ” خوشۇ“ يهنى

 نقاغا بىلگه ۋه كۆلتېكىن يهنى مۇزېيى سايدام خوشۇ. بىلدۈرىدىكهن دېگهننى”  ئويمانلىق“
 ئېقىنى دهريا بويلىرىغا، ئورخۇن شىمالىي دهرياسىنىڭ ئورخۇن جايالر ياسالغان مهڭگۈتاشلىرى

. كېلىدۇ توغرا تهرهپلىرىگه شىمال شهرقىي) تاغلىرى خانگاي بۈگۈنكى( تاغلىرىنىڭ ئۆتۇكهن كېلىدىغان
.                           يىراقلىقتا ركىلومېتى 400 دىن) باتۇر قىزىل( ئۇالنباتور پايتهختى موڭغۇلىيه بۈگۈنكى يهر بۇ  

 

 ئابىدىلىرى مهڭگۈ تاش مهرمهر قاغان كۆلتېكىن، بىلگه سېلىپ مهبلهغ نۇرغۇن يهنه تىكا تۈركىيىنىڭ
 ئۈچۈن قېلىش قوغداپ بولۇشتىن ۋهيران بۇزۇلۇپ يادىكارلىقلىرىنى مهدهنىي تۈرك تۈرلۈك بىر قاتارلىق
.چىققان قۇرۇپ نى” مۇزېيى ۈركت سايدام خوشۇ بولغان زور كۆلمى  

 

 
 

 سېپىللىرى تام مۇكهممهل ئورنى ئهسلى جايالرنىڭ قويۇلغان مهڭگۈتاشلىرى قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن
 مۇزېي. ياسالغان تهرهپكه شىمال مېتىر 400 بولۇپ، مۇزېيخانا قىلىنغان مۇداپىئه قورشىلىپ بىلهن
7_6 تېپىلغان يهردىن بۇ بىرگه بىلهن ئابىدىلىرى مهڭگۈتاش قاغاننىڭ بىلگه ۋه كۆلتېكىن ئىچىگه -

 مۇزېينىڭ بۇ. قويۇلغان يادىكارلىقالرمۇ تارىخىي باشقا ئائىت ئىمپېرىيىسىگه تۈرك كۆك ئهسىرلهردىكى
ھهيرانۇ سىزنى بىلهن موللىقى يادىكارلىقالرنىڭ تارىخىي قويۇلغان مۇكهممهلكى، ئىچىگه  ھهۋهسته -

 تۈرك بىز ئىلگىرىكى يىلالر_ 1300 بۇنىڭدىن ئهجدادلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ بۇ چۈنكى قالدۇرىدۇ
 ئاتا بولىدىغان تۇتقىلى بىلهن قول ۋه كۆرگىلى، ئوقۇغىلى بىلهن كۆز بىر بىردىن قالدۇرغان ئهۋالدلىرىغا
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 ئۆزىڭىزنى كهلسىڭىز زىيارهتكه مۇزېيغا بۇ بىرىده كۈنلهرنىڭ ئهتكهن نېسىپ تهقدىر سىز. مىراسلىرىدۇر
 ئالىدىغانلىقىڭىزغا زوق ئارتۇق ھهسسه نهچچه مۇزېيخانىالردىنمۇ ھهشهمهتلىك پارىژدىكى ياكى ونلوند

 كېيىن كۆچكهندىن غهربكه ئىمپېرىيىسى ھۇن ئاسىيا قىلىنىشىچه بايان مهنبهلهرده! ئىشىنىمهن جهزمهن
دېڭىزى،  كاسپىي تهغهرىپ ئوكياندىن تىنچ شهرقته ياۋروئاسىيادا يىلىغىچه_ 744 يىلىدىن_ 552 مىالدى
 كېيىنكى ۋه تېلى، ئۇيغۇر ئاۋۋال ئهڭ زېمىندا كهڭ بىپايان ئالغان ئىچىگه ئۆز تاغلىرىنى ئورال شىمالدا

 قهبىلىلىرىنىڭ تۈرك ئوغۇز توققۇز قاتارلىق تاتار)، قىرغىز، تۈركهش، قارلۇق ئوتتۇز( تاتار دهۋرلهرده
 قاغانىڭ) يېزىلغان دهپ بۇمىن مهڭگۈتاشالردا( هنتۈم كۈچىيىپ ئۇرۇقتىن ئاشنا ئاساسىدا ئىتتىپاقى

 خاقانلىق بۇ ۋه بېرىدۇ نام دهپ” قاغان ئىلىك“ ئۆزىگه تۈمهن. قۇرىدۇ خاقانلىقىنى تۈرك رهھبهرلىكىده
]                                                   viii.[ئاتىلىدۇ دهپ” ئىمپېرىيىسى تۈرك كۆك“ تارىختا  

 

 ھاكىمىيهت ئىچىده خاقانلىق كهلگهنده يىللىرىغا_ 583 ۋه_ 582 مىالدىنىڭ پېرىيىسىئىم تۈرك كۆك
 تۈرك غهربىي ۋه شهرقىي بۇزۇلۇپ ئىتتىپاقى قهبىلىلىرىنىڭ كهسكىنلىشىپ، تۈرك كۆرۈشى تالىشىش

كېيىن،  پارچىالنغاندىن ئىككىگه ئىمپېرىيىسى تۈرك كۆك. كېتىدۇ بۆلۈنۈپ ئىككىگه دهپ ئىمپېرىيىسى
 كهلگهن ياشاپ داۋاملىق بويلىرىدا دهريا ئورخۇن قىلىپ مهركهز تاغلىرىنى ئۆتۇكهن كۆچمهي هربكهغ

 ئاجىزالشتۇرۇش پارچىالپ“ سۇاللىسىنىڭ تاڭ ۋه تۈپهيلى زىددىيهتلىرى ئىچكىدىكى ئۆز قهبىلىلىرى تۈرك
 ئىلتىرىش قۇتلۇق اۋاقىتت كېيىنكى... كېتىدۇ ئاجىزلىشىپ كوپ تۈرتكىسىده ھىيلىسىنىڭ” يوقىتىش ۋه

 ئىمپېرىيىسىنى تۈرك ئىتتىپاقالشتۇرۇپ قايتا قهبىلىلىرىنى تۈرك قىلىپ باشچىلىق تۈيۇنقۇق ۋه قاغان
. ئاتىلىدۇ دهپ ئىمپېرىيىسى تۈرك شهرقىي تارىختا ئىمپېرىيه بۇ ۋه كهلتۈرىدۇ ئهسلىگه تولۇق يىلى_ 682

 چوڭنىڭ بولۇپ ئوغلى ئىككى قاغاننىڭ رىشئىلتى قۇتلۇق قۇرغۇچىسى ئىمپېرىيىسىنىڭ تۈرك شهرقىي
 ۋاپات ئۇ. بولىدۇ ۋاپا يىل_ 692 قاغان ئىلتىرىش قۇتلۇق. ئىدى كۆلتېكىن بىلگه، كىچىكىنىڭ ئىسمى
 تهختىگه ئاتىسىنىڭ قاغان بىلگه. قالىدۇ ياشتا 7 يېشىدا، كۆلتېكىن 8 قاغان بىلگه ۋاقىتتا بولغان

 كۆلتېكىن قوماندان ھهربىي ۋه شاھزاده. بولىدۇ قاغانى يىسىنىڭئىمپېرى تۈرك شهرقىي قىلىپ ۋارىسلىق
. بويسۇندۇرىدۇ ئۇالرنى بېرىپ ئېلىپ يۈرۈش ھهربىي قهبىلىلهرگه بۇزغان ئىتتىپاقلىقىنى قهبىلىلهر تۈرك

720 ئۇ  تۈيۇنقۇق يىلى_ 725. يېڭىدۇ سۇاللىسىنى تاڭ ئۇرۇشتا ۋه قىلىدۇ ھۇجۇم سۇاللىسىگه تاڭ يىلى-
]   ix. [قاتۇرۇلىدۇ ئابىده تاش ئىككى نامىغىمۇ ئۇنىڭ كېيىن لغاندىنبو ۋاپات  

 
 

  كۆلتېكىن

                                                                                 

 بىر بولۇپ ۋاپات]  x[كۆلتېكىن ئابىدىلهر تاش بۇ. بولىدۇ ۋاپات يىلى_ 731 يېشىدا 47 كۆلتېكىن
 3،57ئېگىزلىكى  ئابىدىنىڭ تاش مهرمهر بولۇپ، بۇ ياسالغان ئۈچۈن خاتىرىسى ئۇنىڭ ېيىنك يىلدىن

 ئۇچ تاشنىڭ مهرمهر بۇ. كېلىدۇ سانتىمېتىر 49 سانتىمېتىر، قېلىنلىقى 1،40سانتىمېتىر، كهڭىرلىگى 
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 تاڭ هرىپىگهت بولۇپ، بىر ئويۇلغان خهت]  xi[يېزىقىدا) رۈنىك( تۈرك قهدىمكى قۇر 68 جهمئىي تهرىپىگه
 يېزىقىدا خىتاي تهزىيىسى يازغان ئۆلۈمىگه كۆلتېكىنىنىڭ بىلهن قولى ئۆز خانى شۇهنزوڭ سۇاللىسىنىڭ

 تېكىن يوللۇق جىيهنى قاغاننىڭ بىلگه ۋه كۆلتېكىن مهڭگۈتېشى كۆلتېكىن]  xii.[ئويۇلغان تاشقا
 شېئىرىي نهپىس ئهھۋالالر باشقا ۋه تۆھپىلىرى ياراتقان كۆلتېكىنىنىڭ مهڭگۈتاشتا. تىكلهنگهن تهرىپىدىن

 قېتىم تۇنجى ئهسىرده_ 20 تېكىستلهر ئويۇلغان ئابىدىلهرگه تاش بۇ. قىلىنغان بايان بىلهن تىل
. قىلىنىدۇ تهرجىمه تهرىپىدىن رادلوۋ ئالىم تۈركولوگ  

 
                                       

ئۈزۈنده تېكىستلهردىن ئويۇلغان مهڭگۈتېشىغا كۆلتېكىن  

 

 
 

©سىزغان زۇلپىقاروف كۈرهش رهسسام تونۇلغان قازاقىستاندا سۈرئىتىنى كۆلتېكىننىڭ  
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 يوق زادى جاي ياخشى تېغىدىن ئۆتۇكهن) باردىم، (لېكىن تارتىپ قوشۇن جايالرغا كوپ شۇنچه مهن…"
 خهلقى) خىتاي( چئولتۇرۇپ، تابغا يهرده بۇ. ئىكهن تېغى ئۆتۇكهن يهر قىلىدىغان ئىداره ئهلنى. ئىكهن
.ياراشتىم بىلهن  

 

ئالتۇن) ئۇالر( كۈمۈش، ھاراق-  گېپى خهلقىنىڭ تابغاچ بېرىدۇ قىلمايال غهم نى) مالالر( شاراب، يىپهك-
 خهلقلهرنىمۇ يىراقتىكى ئارقىلىق سوۋغىلىرى سۆزى، ئېسىل ئېسىلكهن، تاتلىق چۈچۈك، سوۋغىلىرى

 ھىيلىلىرىنى يامان) ئۆزلىرىنىڭ( كېيىن يېقىنالشقاندىن) ائۇالرغ. (يېقىنالشتۇرىدىكهن شۇنچه ئۆزلىرىگه
كىشىلهرنى چىقىرىدىكهن، ياخشى، ئهقىللىق  كهلتۈرمهيدىكهن، بىر ئىلگىرى كىشىلهرنى باتۇر ناھايىتى-

 چۈچۈك) ئۇالرنىڭ. (تاپقۇزمايدىكهن روناق بۆشىكىدىگىچه ۋه ئۇرىغى، قوۋمى) ئۇنىڭ( خاتاالشسا كىشى
...ئۆلدۈڭالر خهلقى تۈرك نۇرغۇن ئىشىنىپ غۇللرىغاسوۋ سۆزىگه، ئېسىل  

                                                                                                          

 يايالقتا توپلىنىپ تېغىغا چوغاي جهنۇبتىكى) قالغانلىرى( كېيىن بولغاندىن ھاالك خهلقى تۈرك
) خىتايغا ئهگهر: (دهپ ئۆلسۇن يهرده شۇ خهلقىنى تۈرك كىشىلهر نىيهتلىك دېسه، يامان ئولتۇراقلىشايلى

قىلىپتۇ؛  قۇتراتقۇلۇق دهپ بېرىدۇ سوۋغا ياخشى بولساڭالر بېرىدۇ، يېقىن سوۋغا بولساڭالر، ناچار يىراق
 كىشى رغۇننۇ) نهتىجىده( بېرىپ يېقىن ئىشىنىپ، خىتايغا سۆزگه ئۇ كىشىلهر بىلمىگهن ھىيلىنى بۇ

 ۋه كارۋان) ئۇالرغا( تۇرۇپ زېمىنىدا ئۆلىسىلهر، ئۆتۇكهن خهلقى تۈرك بارساڭالر يهرگه ئۆلدۈڭالر، ئۇ
غهم ھېچقانداق) ئهلده( ئهۋهتسهڭالر ئهلچىلهرنىال  ئهلنى تۇرۇۋهرسهڭالر تېغىدا بولمايدۇ، ئۆتۇكهن قايغۇ-

سىلهر، ئاچقانائهتچان سىلهر خهلقى تۈرك….تۇرااليسىلهر تۇتۇپ مهڭگۈ  قالىدىغانلىقىڭالرنى توق-
 ئۈچۈن قىلغىنىڭالر ئويلىمايسىلهر، شۇنداق قالىدىغانلىقىڭالرنى ئاچ ۋاقتىڭالردا ئويلىمايسىلهر، تويغان

 ئۇ) كهتتىڭالر، (نهتىجىده پىتىراپ تهرهپكه ئالماي، ھهر سۆزىنى خاقانىڭالرنىڭ بېقىۋاتقان ئۆزۈڭالرنى
 گىردابىغا ئۆلۈم بولۇپ سهرگهردان ئايرىلدىڭالر، قالغانلىرىڭالر ېنىڭالردىنھالسىزالندىڭالر، ج يهرلهرده
]xiii...".[قالدىڭالر بېرىپ  
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  قاغان بىلگه

 

 
 

© سىزغان زۇلپىقاروف كۈرهش رهسسام تونۇلغان قازاقىستاندا سۈرئىتىنى نىڭ قاغا بىلگه  

 

 قاغاننىڭ بىلگه خاقانى ئىمپېرىيىسىنىڭ تۈرك يشهرقى ئاكىسى كۆلتېكىنىنىڭ مهڭگۈتېشى قاغان بىلگه
 تېپىلغان مهڭگۈتېشى كۆلتېكىن سايدامدىكى خوشۇ بولۇپ ئابىدىسى مهڭگۈتاش قويۇلغان ئاتاپ نامىغا
 يىلدىن 2 قۇيۇلۇپ مهڭگۈتېشى كۆلتېكىن مهڭگۈتېشى خاقان بىلگه. تېپىلغان جايدىن بىر يېقىن يهرگه
 قهدىمكى تېشىغا مهڭگۈ قاغان بىلگه. ياسالغان بولغاندا ۋاپات نخاقا بىلگه يىلى_ 734 يهنى كېيىن
 قاغاننىڭ بىلگه دېگۈدهك ئاساسهن مهزمۇنى بولۇپ ئويۇلغان خهت قۇر 80 يېزىقىدا) رۈنىك( تۈرك

.   ئوقۇلغان مهدھىيىلهر تۆھپىلىرىگه قوشقان ئىمپېرىيىسىگه تۈرك شهرقىي  
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:ئۈزۈنده تېكىستلهردىن ئويۇلغان مهڭگۈتېشىغا قاغان بىلگه  

 

سىر،  تى…خاقان بىلگه تۈرك ئاتام. سۆزۈم مېنىڭ خاقان بىلگه تۈرك ياراتقان تهڭرى تهڭرىدهك……"
 بولۇپ خاقان مهن ئۈستىده…تهڭرىسى تۈرك…خهلقى ۋه بهگلىرى مهشھۇر ئهدىز ئوغۇز، ئىككى توققۇز

 ئىنتايىن خهلقى ۋه بهگلىرى تۈرۈك قالغان ھهسرهتته ئولتۇرغىنىمدا، ئۆلگۈدهك تهختكه ئۆلتۈردۈم، مهن
 خهلقلهر ئهتراپتىكى تۆت ئولتۇرۇپ تهختكه ئۆزۈم. كىردى جان كۆزلىرىگه جانسىز ئۇالرنىڭ سۆيۈنۈپ
...                                                 دىمبهر ئورنىتىپ تۈزۈملهرنى قانۇن مۇھىم نۇرغۇن ئۈچۈن  

 

 يهتته ئون…قىلدىم دۈشمهنسىز) ئۇالرنى. (بويسۇندۇردۇم ھهممىسىنى خهلقلهرنىڭ ئهتراپتىكى تۆت
ئوغۇل) ئۇالرنىڭ. (قىلدىم تارمار خهلقىنى ئهۋهتتىم، تاڭغۇت قوشۇن تاڭغۇتقا يېشىمدا  ۋه قىزلىرىنى-

مال  ئهۋهتتىم، سوغداق قوشۇن سوغداققا چۆپ ئالته يېشىمدا سهككىز ئون. ۈشۈردۈمچ قولغا مۈلكىنى-
 كهلدى، مهن) باشالپ( ئهسكهر تۈمهن بهش تۇتۇق ۋاڭ) خىتايدىن( قىلدىم، تابغاچتىن تارمار خهلقىنى

 يېشىمدا، باسمىل يىگىرمه. يوقاتتىم يهرده شۇ قوشۇننى ئۇ. سوقۇشتۇم بېشىدا بۇالق دېگهن ئىدۇق تاماغ
. قىلدىم يۈرۈش ئۇالرغا دهپ ئهۋهتمىدى تارتۇقالرنى ئۇالر. ئىدى خهلق ئۇرغۇمىزدىكى ئۆز ئىدىقۇت

.                                                                                 كهلتۈردۈم ئۆيگه) ئولجىالرنى( بويسۇندۇردۇم، نۇرغۇنلىغان) ئۇالرنى(  

 

 لهشكىرى تۈمهن سهككىز جاڭجۇننىڭ چاچا. قىلدىم يۈرۈش) خىتايغا( تابغاچقا مدايېشى ئىككى يىگىرمه
 قىرغىزالر خهلقى چىك ۋاقتىمدا ياش ئالته يىگىرمه. ئۆلتۈردۈم يهرده شۇ قوشۇننى. سوقۇشتۇم بىلهن
 ئورپهنده. قىلدىم يۈرۈش چېرىكلهرگه ئۆتۈپ دهرياسىدىن كهم. بولدى دۈشمهن) بىزگه( بىرلىكته بىلهن

 بۈگۈنكى( بهشبالىققا يېشىمدا ئوتتۇز…چۈشۈردۈم قولغا خهلقىنى ئاز. نهيزىلىدىم قوشۇننى. سوقۇشتۇم
. ئۆلتۈردۈم پۈتۈنلهي قوشۇننى…ئۇرۇشتۇم قېتىم ئالته. قىلدىم يۈرۈش) تهۋهسىده ناھىيىسى جىمىسار
 بىلهن شۇنىڭ. قىلدى تهكلىپ بىزنى ئۇالر) لېكىن( يوقىالتتى ئادهملهر ھهممه ئىچىدىكى شهھهر

...      قالدى ساقلىنىپ) ۋهيرانچىلىقتىن( بهشبالىق  

 

 توققۇز. ئۆلتۈردۈم ئۇالرنى مهن) تۇردى قارشى بىزگه يىغىلىپ( خهلقى قارلۇق يېشىمدا ئىككى ئوتتۇز….
 ساقالپ ئاداۋهت ئىچىده ۋه ئۈچۈن كهتكهنلىكى قااليمىقانلىشىپ جاھان. ئىدى خهلقىم مېنىڭ ئوغۇزالر
 توغۇ دهسلهپته. سوقۇشتۇم قېتىم تۆت ئىچىده يىل بىر. بولدى دۈشمهن بىزگه ئۈچۈن ىكىكهلگهنل
...                             يوقاتتى قوشۇنىنى ئۇالرنىڭ ئۆتۈپ دهرياسىدىن توغال) قوشۇنۇم. (سوقۇشتۇم بالىقتا  

 

 ئۆلگهنلىرى بولدى خهلقىم) سۇندى، (مېنىڭ بوي سۇنغانلىرى بوي. قىلدىم مهغلۇپ قوشۇننى…..
 ئۇالر... بۇزدۇم ئۆيۋاقىنى قىساڭدا دېگهن مېڭىپ، قاراغىن تۆۋهنلهپ بويالپ دهرياسىنى سېلىنگا. ئۆلدى
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 مهن. ئىدى ئاچ خهلقى تۈرك…كهتتى قېچىپ شهرققه بىلهن ئهر يۈزچه ئىلتهبهر ئۇيغۇر. چىقىۋالدى تاققا
]  xiv...".[قتىمبا خهلقىنى تۈرك چۈشۈرۈپ قولغا يىلقىلىرىنى ئۇالرنىڭ  

        
 

  مويۇنچېر

                                     

  
© سىزغان زۇلپىقاروف كۈرهش رهسسام تونۇلغان قازاقىستاندا سۈرئىتىنى قاغاننىڭ مويۇنچېر  

 

 موڭغۇلىيىنىڭ) رامستهدت.ج.گ( رامستهد ئالىم فىنالندىيىلىك يىلى_ 1909 مهڭگۈتېشىنى مويۇنچېر
759 مىالدىنىڭ تهخمىنهن مهڭگۈتاش بۇ. تاپقان ئهتراپىدىن كۆلى ئۇسۇ شىنه ۋه دهرياسى سېلىنگا  يىلى-

 خهت قۇر 49 جهمئىي يېزىقىدا) رۈنىك( تۈرك قهدىمكى] xv[مهڭگۈتېشىغا مويۇنچېر. تىكلهنگهن
.                                  ئويۇلغان  
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 قهبىلىلىرى قۇرغۇچىسى، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر قاغان بويۇنچېر كۆرسىتىلىشىچه مهنبهلهرده تارىخىي
 تۈرك كۆك بىلله بىلهن ئاتىسى بولۇپ، ئۇ ئوغلى قاغاننىڭ بىلگه قۇتلۇق باشلىقى ئىتتىپاقىنىڭ
 قۇرۇپ دۆلىتىنى ئۇيغۇر يىلى_ 744 ۋادىسىدا بېرىپ، ئورخۇن ئېلىپ يۈرۈش ھهربىي قارشى قاغانلىقىغا

 ئۇيغۇر قاغاننىڭ مويۇنچېر يىلىغىچه_ 759 يىلىدىن_ 747 غانلىقى، مىالدىقىل پايتهخت بالىقنى ئوردۇ
 دېگهن” بولمىش قۇت تهڭرىده ئاي“قاغان"،  بىلگه ئهتمىش ئهل" ئۇنىڭغا ۋه قاغانى دۆلىتىنىڭ
 ۋادىسىدا ئورخۇن زامانىسىدا ئۆز تېكىستى مهڭگۈتاش بۇ]  xvi.[قىلىنىدۇ بايان بېرىلگهنلىكى نامالرنىڭ
 تهتقىق ۋه ئۆگۇنۇش ئهھۋاللىرىنى مۇناسىۋهتلىك باشقا ۋه تارىخى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر نقۇرۇلغا
                                                                .  ئىگه ئهھمىيهتكه زور ناھايىتى قىلىشتا

                                                  

 پىالنالنغان ئهتىكى كۆردۈمكى مۇۋاپىق ۋاقىپالندۇرۇشنى ئالدىدىن شۇنى رگهئوقۇرمهنله يهرده بۇ
 بالىلىق ئوردۇ پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر قۇرۇلغان ۋادىسىدا ئورخۇن بىز سهپىرىمىزده

 زاماندا ئهينى دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋهجىدىن شۇ ۋه قىلىمىز زىيارهت خارابىلىرىنى شهھهر) قاراباالساغۇن(
 تولىمۇ گهرچه( ئىستىكىده بېرىش يورۇتۇپ جهريانلىرىنى تارىخىي بولغان مۇناسىۋهتلىك لۇشىغاقۇرۇ

 مهڭگۈتاشقا بۇ) بولساقمۇ بواللمىغان مۇيهسسهر قىلىشقا زىيارهت مهڭگۈتېشىنى بايانچۇر بىز ئهپسۇس
:          سۇندۇم دىقىتىڭىزالرغا پاراگرافىنى بىر تېكىستلهردىن ئويۇلغان  

 
 

:ئۈزۈنده تېكىستلهردىن ئويۇلغان مهڭگۈتېشىغا چېرمويۇن  

   

 ئىككىسىنىڭ ئېلى ئهتراپى ئۆتۇكهن…..تولىس…….خاقان بىلگه ئهتمىش ئهل بولغان تهڭرىدىن….."
 ئهركىن……ئېلى يهرده ئۇ. ئىكهن) دهرياسى( سېلىنگا ئولتۇرىدىكهن، سۈيى ئوتتۇرىسىدا
 يىل يۈز ئۈستىده ئوغۇز ر، توققۇزئۇيغۇ خهلق قالغان يهرده ئۇ…..سۇ….ياشايدىكهن

 ئۇ. ئولتۇرغانىكهن يىل ئهللىك) ئۈستىده خهلقى( قىپچاق تۈرك…… دهرياسى ئورخۇن……ئولتۇرۇپ
تېرىپ خهلقىمنى ئوغۇز توققۇز. چۈشتى يهنه…….بويال چاغدا  بىلگه كۆل ئاتام. ئالدىم يىغىپ-
 يهر( بېرىپ، كهيره تهرهپكه) شهرق( ىئهۋهتتى، ئالد قىلىپ بېشى مىڭ مېنى. ئهۋهتتى قوشۇن…..قاغان
 بهركۇن ئۇچ ۋه بېشىدا كهيره. قىلدىم يۈرۈش بويسۇندۇرۇپ، يهنه…….يانغۇچى شهرقىدىن نىڭ) نامى

ئۆتۈپ، كوگۇرده،  قۇمدىن قارا. قوغلىدىم…يهر ئۇ. قوشۇلدۇم بىلهن قوشۇنى خان) يهرده( دېگهن
743( يىلى قوي. بوپتۇ خان تېكىن ئۆزمىش…..قىخهل تۈرك تۇغلۇق دهرياسىدا، ئۇچ تاغدا، يار كومۇت -

) كۈنى( ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى ئۇرۇشنى قېتىمقى ئىككىنچى. قىلدىم يۈرۈش مهن دا) يىل_ 
 شۇندىن خهلقى تۈرك. چۈشۈردۈم قولغا يهرده ئۇ تۇتتۇم؛ خانىشنى….تېكىننى ئۆزمىش….قىلدىم

]   xvii...".[يوقالدى ئېتىبارهن  
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تۈيۇنقۇق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     © سىزغان زۇلپىقاروف كۈرهش رهسسام تونۇلغان قازاقىستاندا سۈرئىتىنى تۈيۇنقۇقنىڭ

                                        

رۈنىك( تۈرك قهدىمكى تېپىلغان موڭغۇلىيىده بۈگۈنگىچه تاكى  قالدۇرۇلغان يېزىپ يېزىقىدا) ئورخۇن-
 جايدىن دېگهن چورىن جهنۇبىدىكى شهرقىي ئۇالنباتورنىڭ( مهڭگۈتېشى چورىن ردىنئابىدىله تاش
 60 ئۇالنباتوردىن( مهڭگۈتېشى ئورنىتىلغان)؛ تۈيۇنقۇق يىللىرى_ 687_686تېپىلغان،  يىلى_ 1971

 يىلى_ 716 تېپىلغان،مىالدي يىلى_ 1897 جايدىن دېگهن چوقتۇ بايىن جايالشقان يىراقلىققا كىلومېتىر
مهڭگۈتېشى ورنىتىلغان)؛ مويۇنچېرئ شىنه بىلهن دهرياسى سېلىنگا موڭغۇلىيىنىڭ( 1-  كۆلى ئوسۇ-

مهڭگۈتېشى ئورنىتىلغان)؛ مويۇنچېر يىلى_ 759تېپىلغان،  ئارىلىقىدىن  تالياتتى موڭغۇلىيىنىڭ( 2-
 ىنىنىڭئېق باش دهرياسىنىڭ ئورخۇن( مهڭگۈتېشى خاقان ئۇيغۇر تېپىلغان)؛ توققۇز يېرىدىن دېگهن
غهربىي ) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر كېلىدىغان توغرا تهرىپىگه شىمال-

 يېنىدىن داۋان سۇجى شىمالىدىكى موڭغۇلىيىنىڭ( مهڭگۈتاشلىرى تېپىلغان)؛ سۇجى يىلى_ 1890 دىن
.)تېپىلغان يىلى_ 1909 مهڭگۈتاشالر نهچچه بىر  
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 قىلغان موڭغۇلىيىگه نۆۋهت بۇ ۋه بولۇشى تارقاق ئورنىنىڭ مهڭگۈتاشالر تۈرك نتېپىلغا موڭغۇلىيىده
 بىزگه ئهجدادلىرىمىز ئهپسۇس تولىمۇ سهۋهبلىك ئورۇنالشتۇرۇلۇشى زىچ پائالىيهتلىرىنىڭ سهپىرىمىز
                                    .              بواللمىدۇق مۇيهسسهر قىلىشقا تاۋاپ ئابىدىلىرىنى مهڭگۈتاش ھهممه كهتكهن قالدۇرۇپ

 

 ئىچىگه مۇزېيى تساىدام كھۆشۆۆ ئاۋۋال ئىچىده كهيپىياتالر ھاياجانلىق ۋه قىزىقىش ناھايىتى بىز
 زىيارهت يادىكارلىقالرنى تارىخىي باشقا ۋه مهڭگۈتاشلىرىنى قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن راست قويۇلغان

 تهبىئىي بولغان بار يهرده بۇ بېرىپ ئورنىغا ئهسلى الرنىڭمهڭگۈتاش بۇ كېيىن تۈگهتكهندىن قىلىپ
 بىلگه ۋه كۆلتېكىن ياسالغان قىلىنىپ تهقلىد يېڭىدىن مهقسىتىده قېلىش ساقالپ كۆرۈنۈشنى تارىخىي
 غۇلىچىمىزنى يېرىده بۆشۈك تۈركلهرنىڭ بۇ. كۆردۇق ھهيكهللىرىنى پاقا تاش ۋه تاشلىرىنى مهڭگۈ قاغان

 بولغان ئۇيغۇرغا بولۇپمۇ مىللهتلىرىگه تۈرك… سويدۇق تۇپراقنى يېتىپ پتاشال بولۇشىغىچه
 تۇپراقالردىن بۇ بولغان شاھىتى يهككه تارىخىمىزنىڭ. قىلدۇق ئىزھار تىلهكلىرىمىزنى، سۆيگۈمىزنى

 تۇتىيادىن دهپ تېشى تۇپراقالرنىڭ ياشىغان ئهجدادلىرىمىز كۆپىنچىمىز ئهمما قىيمىدى كۆزمىز ئايرىلىشقا
بىر كۆرۈپ هۋزهلئ ! سېلىۋالدۇق يانچۇقلىرىمىزغا تالدىن ئىككى–  

                                                                     

 قاتتىق ئىپتىخارالنماقتا، يۈرهكلىرىمىز غورۇرلىرىمىز كۆرۈپ ئىزالرنى تارىخىي قالدۇرغان ئهجدادالر
 مىنۇتالردا بۇ… تىلغىماقتا ۋىجدانىمىزنى پىغانلىرىمىز امهتلىكقىزىماقتا، ناد سوقماقتا، قانلىرىمىز

يۈز يامغۇرالر تهلۋه شاماللىق سوغۇق كېلىۋاتقان غۇيۇلداپ توختىماي كىيىپ بېشىغا يايالقنى -
 تهسىرىنى بىر ھېچ ئۆزىنىڭ بىزگه بولسىمۇ، ئۇ ئۇرۇلۇۋاتقان بىلهن شىددهت كۆزلىرىمىزگه

 تۈرك كېيىنكى مهڭگۈتاشالرغا بۇ مهجبۇرمىزكى ئېيتىشقا ھهقىقهتنى بىر دهيهر بۇ... ئۆتكۈزهلمهيۋاتاتتى
 يۇمشاق، تاۋارلىرى تىلى“ ئىلگىرى يىلالر_ 1300 بۇنىڭدىن تهخمىنهن ئۈچۈن ئىبرهتى قهبىلىلىرىنىڭ

ياخشى، ھىيله ئېسىل، سوۋغىلىرى ” ئالدانماڭالر ئهيلهڭالر، ئۇالرغا ھهزهر خىتايدىن رهزىل مىكىرلىرى-
 يهنه ئۇيغۇرالر كۈنده بۈگۈنكى ۋهھالهنكى بولسىمۇ پۈتۈلگهن پۈتۈكلهر تاشالرغا قىلىپ چاقىرىق دهپ

 تهلهيده كهلمىگهن“ ۋهياكى ئااللمىغانمۇ ئىبرهت تولۇق ئىبرهتلىرىدىن ئهجدادالرنىڭ ئاسارىتىده ئاشۇالر
21 قاتارىدا يارىسى بىر بىردىن دۇنياسىنىڭ تۈرك ئىشقىلىپ  دېگهندهك” بارمۇ؟ ھهققى ئانىسىنىڭ - 
 كۈنلهرنى قاباھهتلىك ئهڭ تارىختىكى يوقىلىشتهك ياكى بولۇش مهۋجۇت سۈپىتىده مىللهت ئهسىرده
...                                                          كهچۈرمهكته بېشىدىن  

 

 يهردىن تامامالپ، بۇ رىتىمىزنىزىيا مۇزېيىدىكى سايدام خوشو قىلغان داۋام ئهتراپىدا سائهت 2 ئاخىر بىز
 نىشانالپ ئارامگاھىنى سايدام خوشۇ ئۆيلهر كىگىز تۈنهيدىغان بىز ئاخشام بۈگۈن بولمىغان ئۇزاقتا ئانچه
.كهتتۇق يۈرۈپ  
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:ئىيۇن_ 5 يىلى_ 2011  

 

كېچه يامغۇرلۇق ئۆتكۈزگهن ئارامگاھىدا سايدام خوشۇ كۆك  

 

ئورال يىغىلىپ رېستورانىغا ئارامگاھ ھهممىمىز تهكهچ كېيىن كهلگهندىن يىتىپ ئارامگاھقا  ئالتاي-
 يىغىن بۈگۈنكى. داۋامالشتۇردۇق قىلىشىنى ئىجرا پروگراممىلىرىنى يىغىن يىغىنىڭ قهلهمكهشلىرى
 مهمهدىنوۋ،  رابىت ۋاققاس ئىشتىراكچىلىرىدىن يىغىن قۇرۇلتاينىڭ قېتىمقى بۇ بۇرۇن باشلىنىشتىن

 پېشقهدهملىرىمىزنىڭ قاتارلىق قهمبىرى دولقۇن ۋه خانىم سۇيۇنگۇلھاجى،  ئىسمايىلوۋ، كېرىم
 تهشهببۇسى ئېتىش ياد ئهجداتالرنى ۋه قىلىش نهزىر ئاتاپ غا» روھى ئهجداتالر« بويىچه مهسلىھهتى

                                                                                                 .         قىلدۇق قۇربانلىق بوغۇزالپ بىلهن قولىمىز ئۆز سېتىۋېلىپ قوي بىر يهردىن يېقىن ئارامگاھىمىزغا بىلهن

 

 ئهپهندى قهمبىرى دولقۇن دوكتور ئارخېئولوگ، تىلشۇناس بولۇپ تۇنجى يىغىندا كهچتىكى بۈگۈن
 تهقدىم كۆپچىلىككه نىماقالىسى ئىلمىي تهييارلىغان توغرىسىدا” تهرهققىياتى تارىخى تىلىنىڭ ئۇيغۇر“

.قىلدى  

 

تىل ئۇيغۇر ئهھلىگه يىغىن قهمبىرى دولقۇن دوكتور  تونۇشتۇرۇپ جهريانلىرىنى تارىخىي يېزىقىنىڭ-
:دهيدۇ مۇنداق  

 

 بهلكىم يوقالمىدى مهدهنىيهت ياراتقان ئۇيغۇرالر ئهمما بولسىمۇ يوقالغان ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر گهرچه"
. كېلهلىدى يىتىپ دهۋرىمىزگىچه بۈگۈنكى ئۆتكۈزۈپ بېشىدىن ىرىنىدهۋرل خانلىقالر ۋه ئىمپېرىيه
تىل بولغان تومۇرى جان مهدهنىيهتنىڭ بولۇشىدا مۇنداق تهبىئىيكى  مهدهنىيىتىده ئۇيغۇر يېزىقنىڭ-
 ئۇزاق ياشىغان قىلىپ مهركهز ئاسىيانى ئوتتۇرا ئۇيغۇرالرنىڭ نۇقتا بۇ. رولىدۇر ئاچقۇچلۇق ئوينىغان
 تۆھپىلىرى ئالهمشۇمۇل قوشقان مهدهنىيىتىگه ئاسىيا جۈملىدىن مهدهنىيىتىگه دۇنيا پىسىدهمۇسا تارىخىي
 كېلىۋاتقان ياشاپ قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى تارتىپ تارىختىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئاددىيسى. گهۋدىلىنىدۇ بىلهن

 ۋه دۆلهت تۇقئار دىن 10 دۆلهتنىڭ ۋه مىللهت بىر ھېچ دۇنيادا سالساق نهزهر ئورنىغا جۇغراپىيىلىك
ئۆز مهدهنىيهتلهر ھهممه ۋه چېگرىلىنىدىغان بىلهن رايونالر  دۆلهت بىر مۇنداق ئۇچرىشىدىغان ئارا-

 بۈگۈنكى ۋه ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر ئارتۇق مىليوندىن 12. تاپالمايمىز خهلقلهرنى ياشىغان دا) رايون(
” قىسمى بىر ئايرىلماس” ئۇىنىڭ بېرىپ نام دهپ رايون ئاپتونوم ئۇيغۇر شىنجاڭ دۆلىتىده جۇڭگۇ كۈنده
 ئۇيغۇر قهدهر يىلغا_ 848 يىلىدىن_ 742 مىالدى ئۇيغۇرالر زېمىنالردا بۇ ئاتىلىۋاتقان دهپ

تۇرغان،  بولۇپ مهۋجۇت ھالىتىده دۆلهت مۇستهقىل قهدهر يىلىغا_ 1335 ئىمپېرىيىسىنى، مىالدى
5 ئۆزىنىڭ چىڭگىزخان دۆلىتىنى،  ئۇيغۇر ئىدىقۇت قىلغان ھهدىيه غاپادىشاھى ئىدىقۇت ئۇيغۇر قىزىنى-
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 مهركهز قهشقهرنى باشالپ ئهسىردىن _10 بولۇنۇپ كېيىن قىلغاندىن قوبۇل دىنىنى ئىسالم ئۇيغۇرالر
 ئهسىرده_ 15 ۋه قۇرغانلىقىنى سۇاللىسىنى قاراخانىيالر قىلغان ئىداره ئاسىيانى ئوتتۇرا پۈتكۈل قىلىپ
 ئۇيغۇر سهئىدىيه چاغاتاي قىلغان مهركهز ياركهنتنى تىلىنىڭ ۇيغۇرئ بولسا دهۋرىده چاغاتاي يهنى

 مانا. تۇرۇپتۇ دهلىللهپ پاكىتالر تارىخىي قوللىنىلغانلىقىنى قىلىنىپ تىلى دۆلهت رهسمىي خانلىقىنىڭ
ئامېرىكا،  قاتنىشىسىز ئۇيغۇرالرنىڭ كهلگهنده ئهسىرگه_ 20 تهقدىرى زېمىننىڭ بۇ تهۋه ئۇيغۇرالرغا

 ئۇرۇشىدىن دۇنيا قېتىملىق_ 2 چاقىرغان يالتادا دۆلهتلىرىنىڭ جۇڭگۇ ۋه ئىتتىپاقى ه، سوۋېتئهنگلىي
 تهۋه جۇڭگۇغا يىغىنىدا چىقىش سېزىپ قايتىدىن خهرىتىسىنى سىياسىي دۇنيانىڭ كېيىنكى
…….  قىلىندى  

 

ئورال تىلى ئۇيغۇر  تۈرك شهرقىي نبولغا بىرى تارمىقىدىن چوڭ ئىككى گۇرۇپپىسىنىڭ تىللىرى ئالتاي-
تىل ئۇيغۇر. تهۋه تارمىقىغا تىللىرى  ئۇيغۇر ئىدىقۇت باشالپ دهۋرىدىن ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر يېزىقى-

 خانلىقلىرىغىچه ئۇيغۇر سهئىدىيه چاغاتاي تاكى كېيىن قىلغاندىن قوبۇل دىنىنى ئىسالم ۋه دۆلىتىگىچه
 تهرىپىدىن مىللهتلهر تۈركىي بارلىق نياشايدىغا ئاسىيادا ئوتتۇرا كهڭ سۈپىتىده يېزىقى تىل دۆلهت

. يېزىقتۇر ۋه تىل كهلگهن قوللىنىلىپ  

 

 بۆلىشى پهيدا دىئالېكتىكىالرنىڭ ياكى پهرق كۆرۈنهرلىك يېزىقىدا ۋه تىل مىللهتلهرنىڭ تۈركىي بۈگۈنكى
 ئۇزۇن ۋه بۆلىشى كهڭ ناھايىتى ئورنىنىڭ جۇغراپىيىلىك ياشىغان مىللهتلهرنىڭ تىللىق تۈركىي – بولسا
بىر يىلالر  بولۇپ، قىسقىسى مهھسۇلى مهدهنىيىتىنىڭ يايالق تهبىئىي ياشاشتهك ئايرىلىپ بىرلىرىدىن-

 تارقىلىشتهك ئۇرۇققا كۆپ كۆپىيىپ ئۇرۇقتىن بىر تهرهققىياتى تارىخىي ئېتنىك مىللهتلهرنىڭ تۈركىي
 كېلىپ ئېتنىك مهنبهلىك بىر تلهرمىلله تۈركىي يهنى ئىپادىلىنىدۇ بىلهن ئۆتكهنلىكى بېسىپ جهريانالرنى
 بولۇپ مىللهتلىرى تۈركىي ئېتنىك 23 بۆلۈنۈپ قهدهر ھازىرغا پارچىلىنىپ تهدرىجىي چىقىشتىن

 شهكىللىنىش بولۇپ مىللهت مىللىتىنىڭ خهن تهۋهسىدىكى دۆلىتى جۇڭگۇ بىز ئهمما. شهكىللهندى
بىر نۇرغۇنلىغان ئۇالر قىلساق دىققهت تهرهققىياتىغا  ۋه قهبىلىلهر ئېتنىك ئوخشىمىغان رىگهبىرلى-
ئۆز ياكى يىمىرىلىپ تهدرىجىي مىللهتلهردىن  مىللىتىگه ئېتنىك خهن بىر قىلىنىپ ئاسسىمىلياتسىيه ئارا-
.  يۈزلىنىۋاتىدۇ قاراپ يۆلىنىشكه ئۇيۇشۇشتهك  

                   

تىلى مىللهتنىڭ بىر دېمهك قېلىشنىڭ،  ساقالپ مهدهنىيىتىنى ۋه كىملىكىنى مىللىي ئۆزنىڭ مىللهت شۇ -
! ........ شهرتىدۇر بىر بىردىن يهتكۈزۈشنىڭ ئهۋالدلىرىغا كېلهچهك  

 

 كاپالهتكه قىلىشى پىكىر ئهركىن ۋه يېزىشى ئهركىن يېزىقىدا تىل ئۆز مىللهتنىڭ بىر ھهرقانداق قىسقىسى
 بار دۇنيادا بۈگۈنگىچه چۈنكى ككېره قوغدىلىنىشى ئارقىلىق قانۇنالر خهلقئارالىق ۋه قىلىنلىشى ئىگه

 تهڭ ئىنسانالرنىڭ دۇنيادىكى پۈتۈن نۆۋىتىده ئۆز يېزىق ۋه تىل قوللىنىۋاتقان جانلىق ۋه بولغان
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 يۇقىرى ئهڭ ئىنسانالرنىڭ دهۋرىمىزدىكى بىز. ھهققىدۇر ۋه مىراسى مهدهنىيهت بولىدىغان بهھرىمهن
تىل ئۆز مىللهتنىڭ بىر ھهرقانداق التىدىنتهشكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بولغان ئورنى ھوقۇقلۇق -
 دهرىجىسىده قوغداش ھهقلىرىنى ئىنسان ھوقۇقنىڭ قوغدىلىشىنى، بۇ ھوقۇقىنىڭ قوللىنىش يېزىقىنى

 قولغا ماقۇللىنىشىنى اليىھىسىنىڭ قانۇن مهخسۇس ھهقته بۇ ۋه قوغدىلىنىشىنى قىلىنىپ مۇئامىله تهڭ
". زۆرۈردۇر كهلتۈرۈشىمىز  

 

ئالقىش قىزغىن ماقالىسى قىلغان تهقدىم ئهھلىگه يىغىن ئهپهندىنىڭ قهمبىرى قۇندول دوكتور  ساداالر-
ئورال بولغان باسقۇچى ئىككىنچى يىغىننىڭ بۈگۈنكى كېيىن ئېلىنغاندىن قارشى بىلهن  ئالتاي-

يازغۇچى كهلگهن مهركهزلىرىدىن قهلهمكهشلهر قايسى ھهر ۋاكالىتهن مهركهزلىرىگه قهلهمكهشلهر –
 بىلهن ئىجادىيهتلىرى شېئىرى ئۆتكۈر ئهھلىگه يىغىن. باشالندى سورۇنى مۇشائىره رالرنىڭشائى

 توپالملىرىنىڭ شېئىرالر ناملىق” مۇھهببهت ھاياتقا“ ، ۋه”قهلبىم ئويغان“ تونۇلغان يېڭىدىن قازاقىستاندا
                             .....ئوقۇدى شېئىرلىرىنى ئۆز توختاخۇن مولۇتجان ياشلىق 21 بولغان مۇئهللىپى

 
 

:ئىيۇن_ 6 يىلى_ 2011  

 

زىيارهت مازارلىقىغا ئىمپېرىيىسى تۈرك كۆك  

 

كېچه بىر  ئېيىدا ئىيۇل كېيىن يامغۇردىن جۇدۇنلۇق تۆكۈلگهن توختىماي قىلغان داۋام كۈندۈز–
 ئاپتاپلىرىنى ىقئىلل ئۆزنىڭ قۇياش كۆتۈرۈلگهن ئاسمىدا كۆك يايالقلىرىنىڭ موڭغۇل مايىل سالقىنلىققا

غۇر راھهتلهندۈرىدىغان توككهن، جاننى قايتىدىن يۈزىگه زېمىن  سىالپ يۈزلىرىمىزنى شامالالر غۇر-
 بىز سهھهرده ھاۋالىق ساپ قىلدۇرۇۋاتقان ھېس نۆۋهت بىر يهنه بىزگه گۈزهللىكىنى تهبىئهتنىڭ ئۆتۈپ
 بىلدۈرۈپ ىنهتدارلىغىمىزنىم خىزمهتچىلهرگه كۈتۈۋالغان بىزنى ئارامگاھىدىكى سايدام خوشو

.كهتتۇق يۈرۈپ بىلهن ئاپتوبۇس ئۈچۈن باشالش پائالىيهتلهرنى كۈنىدىكى ئاخىرقى ئهڭ سهپىرىمىزنىڭ  

 

 يهنى مۇزېيى ئىزلىرى مهدهنىيهت تۈرك  سايدام خوشو مهقسىتى ئاساسلىق پىالنىمىزنىڭ سهپهر بۈگۈنكى
غهربىي ئۇزاقلىقتىكى كىلومېتىر 19 جايدىن ىلغانئورنىت مهڭگۈتاشلىرى قاغان بىلگه بىلهن كۆلتېكىن -
 ئۇيغۇر ئېگىزلىكته باغرىدىكى تاغ بولمىغان يىراق ئانچه تاغلىرىدىن ئۆتۇكهن تهرهپته جهنۇپ

 تۇنجى تارىخىدىكى مىللهتلىرىنىڭ تۈرك ياسالغان قىلىپ پايتهخت كېيىن قۇرۇلغاندىن ئىمپېرىيىسى
شهھرى  شهھىرى بالىق بولۇپ، ئوردۇ قىلىش زىيارهت خارابىلىرىنى هھهرش) قاراباالساغۇن( بالىق ئوردۇ-
 ئايرىپ دهرياسى ئورخۇن يهرلهرنى ئورنىتىلغان مهڭگۈتاشلىرى قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن بىلهن

 ئورخۇن ياكى يول بارىدىغان بىۋاسىته خارابىسىگه شهھهر بالىلىق ئوردۇ يهرده بۇ ۋه تۇرىدىغانلىقى
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 ياساپ تۈركىيه شهھىرىگه قاراقۇرۇم يهنه بىزنىڭ ئۈچۈن بولمىغانلىقى كۆۋرۈك ئۆتىدىغان دهرياسىدىن
 ئۆتۈپ كۆۋرۈكتىن سېلىنغان دهرياسىغا ئورخۇن يهردىن بېرىپ، ئۇ قايتا ئارقىلىق يول تاش بهرگهن

.كېلىدىكهن توغرا بېرىشىمىزغا  

 

 يىراقلىقتا ئانچه ارامگاھىدىنئ  سايدام خوشو ئاۋۋال بىز بىلدۈرۈشىچه بىزگه يېتهكچىمىزنىڭ ساياھهت
شهرقىي بولمىغان تاش تهرهپتىكى يۆلىنىش شىمال-  تۈرك كۆك يهردىكى ئۇ بېرىپ ئېگىزلىككه ئېدىرلىق-

 يهر بايقالغان تهرىپىدىن ئارخېئولوگالر مهزگىللهرده يېقىنقى يهنى ئىنشائاتلىرىنى ھهربىي ئىمپېرىيىسىنىڭ
 ئوردۇ ئۆتۈپ دهرياسىدىن ئورخۇن كېيىن قىلغاندىن زىيارهت رنىئىزال تارىخىي باشقا ۋه يولالرنى ئاستى
.قىلىدىكهنمىز زىيارهت خارابىسىنى شهھهر بالىق  

 

 ئاپتوبۇسنىڭ كۆزىمىز. ئىلگىرىلىمهكته ھالسىراپ ئېگىزلىككه كېيىن ماڭغاندىن ئاز بىر ئاپتوبۇس
 ھهۋهس گۈزهللىكىگه دىسىنىڭۋا ئورخۇن قىلغان ئاتا بىلهن سېخىيلىق ئىالھى تهبىئهت دېرىزىسىدىن

.تىكىلمهكته بىلهن  

 

 چېكىت ئاق تارقاق باغرىلىردا تاغالر، تاغ قاپلىغان تۇمان ئىچىده غۇۋالىق يىراقلىقتا يهتكۈسىز كۆز
 قىلىۋاتقان نامايان سىرلىرىنى مهۋھۇم تهبىئهتنىڭ ئاسماندا ئۆيلهر، كۆك كىگىز كۆرۈنۈۋاتقان چوڭلۇقىدا

رىبۇلۇتالر، ئهگ شهيتان  بويالپ بويلىرىنى دهرياسى ئورخۇن ئاققان قالدۇرۇپ ئىزلىرىنى ئېقىن توقاي-
پاكار ئۆسكهن  رهسىمدهك پارچه بىر سىزغان رهسسام ئۇستا ئهڭ دۇنيادا خۇددى سىزگه ئورمانالر پاكار-

 ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئۈچۈنمىكىن شۇنىڭ. قىلىدۇ نامايان ئالدىڭىزدا كۆز مهنزىرىنى بىر كۆرۈنىدىغان
 بىلهن سېخىيلىق بايلىقلىرىنى ۋه گۈزهللىك ھهممه ئۆزىنىڭ بۇلۇق، تهبىئهت ئۇلۇغ، چۆپلىرى سۈيى

 ئانچه  جهزملهشتۈرۈشىىمىز ياشىغانلىقىنى ئهسهرلهر قۇرۇپ دۆلهتلهر زېمىندا باياشات بۇ تۆكۈۋهتكهن
!.كېرهك بولمىسا قىيىن  

 

غۇر. چىقتۇق ئېگىزلىككه بىز  سىلىق ئېلىۋاتقاندهك قارشى بىزنى خۇددى ىيۈزلىرىمىزن شامالالر غۇر-
 قارىلىپ، بىر دهپ” مازارگاھى ئۇلۇغالر“ تهرىپىدىن بۇددىستالر موڭغۇل يهرلىك يهر بۇ. ئۆتمهكته سۆيۈپ
 باش ۋه مۈڭگۈز ھايۋانالرنىڭ بولۇپ، ھهرخىل توپالنغان پارچىلىرى تاش ئۈستىگه توپلىكنىڭ تاش

قىلىنغان، ئاال ھهدىيه پئاتا روھىغا ئۇلۇغالرنىڭ سۆڭهكلىرى  كهتكهن قاغجىراپ چىگىلگهن التىالر بۇال-
شاخ …لهپىلدىمهكته بىلهن ھهيۋهت تۇغالردهك دهۋردىكى ئهينى خۇددى شۇمبىالر-  
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 قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن بايقىشىچه چۈشهندۈرۈپ، ئارخېئولوگالرنىڭ بىزگه يېتهكچىمىز ساياھهت
 بىز ياسالغانلىقى، بۇ يولى ئاستى يهر ئارىلىققا بولغان يهرگىچه بۇ جايدىن قويۇلغان مهڭگۈتاشلىرى

 قاغاننىڭ بىلگه ۋه بولۇپ، كۆلتېكىن نۇقتىسى ئاخىرقى ئهڭ يولىنىڭ ئاستى يهر دهل ئېگىزلىك تۇرغان
قىلىنغانلىقىنى،  دهپىنه بىلله بىلهن ئهسكهرلهر يۈزلىگهن نهچچه ھالدا خۇپىيانه يهرگه بۇ جهسىتى

 زىيارهت يهرلهرنى بۇ ئااليىتهن نهزهربايېۋنىڭ نۇرسۇلتان رهئىسى دۆلهت ازاقىستانق يىلى_ 2008
 قىلغانلىقىنى ياردهم دۆلىتى قازاقىستان ئۈچۈن قوغداش ئىزالرنى تارىخىي جايالردىكى بۇ ۋه قىلغانلىقىنى

.قىلدى بايان  

 
 

ئىچىش سۇينى دهرياسىنىڭ ئورخۇن  

 

 تاغ ئىمپېرىيىسىنىڭ تۈرك كۆك قارالغان دهپ قىلىنغان نهدهپى قاغانالر بىلگه ۋه كۆلتېكىن بىز
 قاراقۇرۇم يۈرۈپ يول سائهتتهك يېرىم كېيىن بولغاندىن كۆرۈپ ئىزنالىرىنى تارىخىي ئۇستىدىكى
.كهلدۇق يىتىپ كۆۋرۈكىگه دهرياسى ئورخۇن كۈتكهن بىلهن تهشنالىق بىز ئۆتۈپ ئايلىنىپ شهھىرىنى  
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 بولغان تهۋه گه) ئۆلكىسى( ئايمىقى ئۆۋۆركھاڭا جهنۇبىدىكى غهربىي ڭموڭغۇلىيىنى دهرياسى ئورخۇن
 دهرياسىنى تۇۇل ئېقىپ قاراپ شىمالغا باشلىنىپ دىن) تاغلىرى ئۆتۇكهن تارىختىكى( تاغلىرى خاڭاى
 ئهڭ ئېقىپ قاراپ شىمالغا داۋاملىق يهنه قوشۇلىدۇ دهرياسىغا سېلىنگا كېيىن قوشۇۋالغاندىن ئۆزىگه

 رۇسىيه ئېقىپ قاراپ شىمالغا داۋاملىق يهنه كۆلىدىن بايقال ۋه قۇيۇلىدۇ كۆلىگه ايقالب ئاخىرىدا
]xviii.[قۇيۇلىدۇ ئوكيانغا مۇز شىمالىي ئاخىرى ئهڭ ئايلىنىپ دهرياسىغا ئاڭارا تهۋهسىده  

 

 ۈكىمىزي چاڭقىغان تۇرۇپ يېقىپ دهرياغا ئانا بۇ باغرىمىزنى تۇرۇپ قېتىدا دهريا دهرياسىنىڭ ئورخۇن بىز
.سۇرۈتتۇق يۈزىمىزگه ئېلىپ سۇالرنى ئۇچالپ قولىمىزدا. ئىچتۇق زهمزهم ياق ئىچتۇق سۇ قانغۇدهك  

 

 

 بىلهن روھلىرى ئهجدادلىرىمىزنىڭ يېقىپ سۈيىگه دهريا يۈزلىرىمىزنى يېتىپ قۇچاقالپ باغرىنى دهريا
 چۈنكى… سىلىدۇق، سۆيدۇق هنبىل ئالىقانلىرىمىز تاشالرنى قاشلىرىدىكى دهريا بىباھا… دىدارالشتۇق

 قۇرۇپ ئېلىنى ئۇيغۇر بولۇپ، خهلقىمىز مىللهت مىللىتىمىز باشالپ رىۋايهتلىرىدىن ئوغۇزخان دهريا بۇ
 پاراكهندىلىككه ياۋالرنىڭ بولۇپ مۇپتىال بااليىئاپهتلهرگه ۋهياكى تارتىپ زامانالردىن سۈرگهن سهلتهنهت

ئاھۇ بولغان دۇچار  ھايات ئۇيغۇرنىڭ بۇيان ئۆتمۈشلهردىن تارىخىي ئۇزاق لسۇنبو زامانالردا زارلىق-
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ئاققان، تهقدىر بولۇپ قان تومۇرىدا  باغالنغان، تارىخنىڭ چهمبهرچاس بىلهن ئىستهكلىرى ۋه تىلهك-
!دهريادۇر ئهزىم قىلغان تهقدىم ئانا زېمىن ۋه تهڭرى ئاسمان قالدۇرغان ئىزلىرىنى ئۆچمهس  

 
 

قىلىش زىيارهت خارابىسىنى شهھهر) قاراباالساغۇن( بالىق ئوردۇ هختىپايت ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر  

 

 قاراپ يۆلىنىشكه جهنۇب غهربىي ئۆتۈپ كۆۋرۈكىدىن دهرياسى ئورخۇن ئاپتوبۇس ماڭغان ئېلىپ بىزنى
 خارابىسىدىن شهھهر بالىق ئوردۇ پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر كېيىن ماڭغاندىن يېقىن سائهتكه بىر

ئىككى يېڭىدىن يهرده بۇ. توختىدى كېلىپ باغرىغا تاغ دادىلىق بىر بولمىغان ىراقتاي ئانچه  كىگىز ئۇچ-
 موڭغۇلالردىن بولۇپ، بىرقانچه قويۇلغان توختىتىلىپ ئاپتوموبىلى يۈك بىر ۋه ياسالغان ئوي

 بولغان ائىتئ دهۋرىگه ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر ئۇستىدىن دۆڭلۈك ئارخېئولوگالر گۇرۇپپا بىر تهشكىللهنگهن
]xix.[ئىكهن تهكشۈرۈۋاتقان قىدىرىپ قهبرىستانلىقنى بىر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھهر چىققان يۈزىدىن ئۆلچهپ، يهر قهۋهتلىرىنى يهر چاسىالپ، مېتىرالپ، سانتىمېتىرالپ ئۇالرنىڭ بىز
 قىدىرىپ بۇ كېيىن تۇرغاندىن كۆرۈپ ئېلىۋاتقىنىنى سۈپۈرۈپ بىلهن ئېھتىياتچانلىق نهرسىلهرنى بىر

 ئارخېئولوگىيه ئۇنىۋېرسىتېتى دۆلهت موڭغۇلىيه ئىشلهۋاتقان بولۇپ مهسئۇل خىزمىتىگه تهكشۈرۈش
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 ئېلىپ يهرلهرده بۇ ئۆزىنىڭ بىزگه ئهپهندى باتساىكھان زاگد ئارخېئولوگى، دوكتور فاكۇلتېتىنىڭ
:دهيدۇ مۇنداق چۈشهندۈرۈپ تهكشۈرۈشلىرىنى ئارخېئولوگىيىلىك بېرىۋاتقان  

 

 ھازىر بىز. بار جايالر تارىخىي قېزىلمىغان نۇرغۇنلىغان ئهتراپلىرىدا شهھىرىنىڭ قاراباالساغۇن بۇ"
 بۇيۇمالرنى قويۇلغان ئىچىگه قهبره ۋه سۆڭهكلىرىنى بالىالرنىڭ قانچه بىر يهردىن بۇ قىزىۋاتقان

…".تاپتۇق  

 

 3_2 خارابىسىگه شهھهر الساغۇنقارابا يهردىن تۇرۇۋاتقان بىز بىزگه يېتهكچىمىز ساياھهت كېيىن
 بىز كېيىن ئېيتقاندىن بولىدىغانلىقىنى ماڭسىمۇ پىياده خالىغانالر ئهگهر كېلىدىغانلىقىنى كىلومېتىرچه

 خارابىسى شهھهر)  بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن يورغىلىتىپ قهدهملىرىمىزنى چهبدهس ياشالر بىرقانچه
.كهتتۇق يۈرۈپ تهرهپكه  

 

 قاراباالساغۇن تۇرغان چوقچىيىپ ئېگىزلىكته مېتىر  نهچچه 10 يۈزىدىن يهر دېگهنده ئاز ائالدىمىزد كۆز 
 قىلىپ قهۋهتلىك 4_3 بولغاندا ئاز ئهڭ ۋاقىتتا ئهينى بولغان بىرى ئىزنالىرىدىن قهلئهسىنىڭ شهھهر

 خارابىسى غانقال ئايلىنىپ ئېگىزلىككه توپلۇق بىر پهقهت كۈنده بۈگۈنكى مۇنارىنىڭ بۇتخانا ياسالغان
 شهكىلده چاسا تۆت شهھهرنىڭ كېيىن يېقىنالشقاندىن خارابىلىككه بىز. تۇراتتى كۆتۈرۈپ قهد يىراقتىن
 شهرقى ۋه مۇمكىن)، شىمال بولۇشى ئوردىسى ئىمپېرىيه بهلكىم( ئىزلىرىنى تاملىرىنىڭ ياسالغان

 ئېغىزىنىڭ كىرىش وردىغائ كهتكهن بولۇپ تونۇغۇسىز تامامهن ئهسلىدىن ئۆز ئۇپراپ تهرىپىدىكى
.كۆردۇق مۇنارلىرىنى قاراۋۇللۇق  
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 شهھهر قاراباالساغۇن ۋاقىتتىكى ئهينى چۈشهندۈرۈشىچه يېتهكچىمىزنىڭ ساياھهت موڭغۇلىيىلىك
 قىلىنىپ،  شهھهر ئانالىز كېيىن ئېلىنغاندىن سۈرهتكه تهكشۈرۈلۈپ ئارقىلىق ھهمراھ سۈننىي خارابىسى
.مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن كېلىدىغانلىقى كىلومېتىر كۋادرات 25 كۆلىمىنىڭ ئومۇمىي  

 

 ئىچىگه دائىرىسى شهھهر كېلىدىغان كىلومېتىر كۋادرات 25 شهھىرىنىڭ بالىق ئوردۇ پايتهخت"
بىنالىرى، ئىبادهتخانىالر، باغچىالر، قول سارايالرنى، مىنىستىرلىكلهر پادىشاھلىق  ۋه ھۇنهرۋهنچىلىك-

]xx".[قىلىنغان بهرپا رايونلىرى سودا  

 

 يايلىقىغا تااللخاىن قىرغىقىدىكى غهربىي دهرياسىنىڭ ئورخۇن شهھىرى) قاراباالساغۇن( بالىق ئوردۇ
 شهھىرىنىڭ قاراقۇرۇم بۈگۈنكى بولغان تهۋه ئۆلكىسىگه ئارخاڭاي بولۇپ، موڭغۇلىيىنىڭ جايالشقان

غهربىي .كېلىدۇ توغرا شىمالىغا-  

 

ئۇيغۇر رهھبهرلىكىده قاغان بىلگه قۇتلۇق سهركهردىسى هبىلىلىرىنىڭق ئۇيغۇر يىللىرى_ 742 مىالدى –
 قىلىدۇ يۈرۈش ھهربىي قارشى ئىمپېرىيىسىگه تۈرك كۆك قىلىپ تهشكىل ئىتتىپاقىنى قهبىلىلىرى قارلۇق
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 مهغلۇپ قهبىلىسىنى باسمىل ئالغان ئهسىرگه قاغاننى ئۆزمىش قاغانى ئىمپېرىيىسىنىڭ تۈرك كۆك ۋه
 ئۇيغۇر يىلى_ 747. قۇرىدۇ ئىمپېرىيىسىنى ئۇيغۇر يىلى_ 744 بويىدا دهرياسى ئورخۇن قىلىپ

 مويۇنچېر ئوغلى كىچىك ئهڭ ئۇنىڭ كېيىن بولغاندىن ۋاپات قاغان بىلگه قۇتلۇق قاغانى ئىمپېرىيىسىنىڭ
 يىسىئىمپېرى ئۇيغۇر. قىلىدۇ ۋارىسلىق تهختىگه ئاتا بېرىلىپ نامى” بىلگه ئهتمىش ئهل قاغان“ قاغانغا
 بالىلىق ئوردۇ قاغان مويۇنچېر ۋه قىلىدۇ پايتهختى دۆلهت نى]   xxii)[شهھهر ئوردا]   (xxi[بالىق ئوردۇ

 ئۇيغۇر. قۇرۇدى نى) شهھهر باي( بايبالىق بويىدا دهرياسى سېلىنگا كېيىن يىلدىن 7 قۇرۇپ شهھىرىنى
 ئاشقان كىلومېتىردىن كۋادرات مىڭ 500 مىليون 5 زېمىنى ۋاقىتلىرىدا گۈللهنگهن ئهڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ
 بايقال دهريالىرىغىچه، شىمالدا سېرىق خىتاينىڭ قىرغاقلىرىغىچه، جهنۇبتا ئوكيان تىنچ بولۇپ، شهرقته

 ئارال ئالغان ئىچىگه ئۆز ئاسىيانى ئوتتۇرا بۈگۈنكى زېمىنالرغىچه، غهرىپته كهڭ شىمالىدىكى كۆلىنىڭ
.قىلىدۇ رانلىقھۆكۈم  زېمىنالرغا بولغان دېڭىزىغىچه  

 

 دۆلهت ئىككى ئىبارهت ئىمپېرىيىسىدىن ئۇيغۇر بىلهن سۇاللىسى تاڭ پهقهت ئاسىيادا ۋاقىتتا ئهينى  
 سىياسىي بولغان بىلهن سۇاللىسى تاڭ] xxiii.[ئايلىنىدۇ ئىمپېرىيىگه بىر كۈچلۈك تۇرغان بولۇپ مهۋجۇت

 كۆرسىتىشكه كۈچىنى تهسىر ئۆز بېرىپ ياردهم جهھهتتىن كۈچهيتىپ، ھهربىي ئاالقىلىرىنى سودا ۋه
 قارشى خانغا سۇزوڭ پادىشاھى سۇاللىسىنىڭ تاڭ يىلى_ 755 مىالدى شۇكى دهلىلى بۇنىڭ  باشاليدۇ
.قوزغىلىدۇ قوزغىلىڭى ئانلۇشان  

 

 تهلهپ قىلىشنى ياردهم باستۇرۇشقا قوزغىالڭنى بۇ ئىمپېرىيىسىدىن ئۇيغۇر سۇاللىسى تاڭ يىلى_ 756
 كۈچىنى تهسىر ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئارىلىشىپ سىياسىتىگه ئىچكى دۆلىتىنىڭ ىتايخ ۋه قىلىدۇ

 قىلىپ يۈرۈش ھهربىي سۇاللىسىگه تاڭ قاغانى ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر بىلگهن دهپ پۇرسىتى كېڭهيتىشنىڭ
ئۆڭلۈك  بېسىۋالغان زېمىنىنى خىتاي تهرهپته جهنۇب ۋه بېرىدۇ باستۇرۇپ توپىلىڭىنى سۆيگۈن-

 يىپهك يىلالر ئۇزۇن ئىمپېرىيىسىگه ئۇيغۇر سۇاللىسى تاڭ بهدىلىگه بۇنىڭ. قىلىدۇ مهغلۇپ تلهرنىمۇتىبه
 قاغانغا بايانچۇر نىڭۇونى مهلىكىسى پادىشاھىنىڭ سۇاللىسى تاڭ. قىلىدۇ تارتۇق مالالرنى باشقا ۋه

 تهڭرى ئوغلى ئۇنىڭ كېيىن بولغاندىن ۋاپات قاغان بايانچۇر يىلى_ 759….قىلىدۇ ھهدىيه خوتۇنلۇققا
.قىلىدۇ ۋارىسلىق تهختكه بۆگۈ  
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 قىلىپ ھۇجۇم شهھهرلىرىگه قاتارلىق لوياڭ ۋه داىزوڭ سۇاللىسىنىڭ تاڭ خىتاي يىلى_ 762 بۆگۈ تهڭرى
 بۇنىڭ ۋه ئىمزااليدۇ كېلىشىمى تىنچلىق بىلهن سۇاللىسى تاڭ يىلى_ 763. ئىگىلهيدۇ زېمىنالرنى نۇرغۇن

….تۆلهيدۇ بېجى يىپهك تۈرگه 20،000ئىمپېرىيىسىگه  ئۇيغۇر يىلى ھهر لىسىسۇال تاڭ بهدىلىگه  

 

 نۇرغۇنلىغان تارقىلىپ كېسهل ۋه ئاپهت تهبىئىي تهۋهسىده ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر باشالپ يىللىرىدىن_ 839
 ئۇيغۇر كهلگهنده يىلىغا_ 840. يۇزبېرىدۇ ئاچارچىلىق سهۋهبتىن بۇ ۋه كېتىدۇ ئۆلۈپ چاۋىالر مال

 ئىچىدىكى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر. كهسكىنلىشىدۇ كۆرۈشى تالىشىش ھاكىمىيهت ئىچىده ئىمپېرىيىسىنىڭ
 ئۇيغۇر سهركهرده دېگهن بۇقا كۆل بولغان قهبىلىسىدىن كۇرهبىر ئۆتكۈچى بىرى مىنىستىرنىڭ 9

 تۈرۈشكهل قولغا ھوقۇقنى قاغانلىق كۈرىشىده تالىشىش ھوقۇق ئىچىدىكى ئوردا ئىمپېرىيىسىنىڭ
 ئۇيغۇر كېلىپ باشالپ قوشۇننى ئاتلىق يېقىن مىڭغا 100 قىرغىزالردىن بويىدىكى يېنسهي مهقسىتىده

 ئۇيغۇر. كۆيدۈرۈۋېتىدۇ قويۇپ ئوت شهھىرىنى قىلىپ، قاراباالساغۇن ھۇجۇم تۇيۇقسىز ئىمپېرىيىسىگه
….. يۈزلىنىدۇ زاۋاللىققا باشالپ شۇندىن ئىمپېرىيىسى  

 

 مۇنارىنىڭ بۇتخانا كۆرۈنگهن ئېگىز ئهڭ ئىچىده خارابىلىكلهر ئۆتۈپ كېسىپ ىكلىرىنىخارابىل شهھهر بىز
.كۆردۇق ئېنىق كۆرۈنۈشىنى ئومۇمىي خارابىسىنىڭ شهھهر پۈتۈن ۋه چىقتۇق يامىشىپ ئۈستىگه  
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 كېلىپ غۇيۇلداپ شامالالر تهلۋه… قاپلىدى بۇلۇتالر قارا ئاسماننى كۆك تۇيۇقسىز دهقىقىلهرده بۇ
توپا رهڭلىك قان شهھىرىنىڭ باالساغۇنقارا يۈز بىلهن شهپقهتسىزلىك تاشلىرىنى-  تىقىشقا كۆزلىرىمىزگه-

ئاتا كېيىن يىلدىن 1300 ئۇيغۇرنىڭ بىلمىدۇق، بۈگۈن. باشلىدى  بۇ كهتكهن قالدۇرۇپ بوۋىلىرى-
يۈز ئۈچۈن نېمه تهبىئهت ئانا باسسا ئايىغى قېتىم تۇنجى شهھهرگه شهرهپلىك  بۇنچىۋاال گهكۆزلىرىمىز-

توپا  سهۋهبتىنمۇ پاتقانلىغىمىز گۇناھقا كهچۈرگۈسىز قهدهر شۇ كۈنده بۈگۈنكى تىقىدۇ؟ بىز چاڭالرنى-
ئاتا  نادامهتلىك خالىمىدىمۇ؟ ئاھ كۆرۈشنى بېشىدا تۇپراقلىرى ئۆز بىزنى روھلىرى بوۋىلىرىمىزنىڭ-

ئۇيغۇر، ئارمانغا، ئاتا ئهۋالد؟! بۇ گهنمۈكچهي بولۇپ قهرز قهرزىگه بوۋىالرنىڭ-  

 

 جاۋابسىز قۇيۇلۇۋاتقان مىسالى يامغۇر كالالمغا سهۋهبىدىن قىسمهتلىرىمىز بۈگۈنكى ۋه ئهسلىمىلهر تارىخىي
سوئال  تۇرغان دهسسىلىپ ئاستىدا قهدهملىرىم… ھالسىراتماقتا بوغماقتا، يۈرىكىمنى نهپىسىمنى سوراقالر-
 بۇ… سانجىلماقتا تىغىدهك ئوقيا يۈرىكىمگه ىدالىرىن قىلىۋاتقان ناله نىمجان تۇپراقنىڭ رهڭلىك قان

مهنده روھىنىڭ ئهجدادالر بهلكىم سۇئال سۈكۈتتىكى ئېتىۋاتقان ئهكس ۋىجدانىمدا-  سوراقلىق-
!دهقىقىللىرىدۇر، بهلكىم  

 

رهھبهر،  ئىقتىدارلىق ناھايىتى چىڭگىزخاننىڭ زىيالىيسى موڭغۇل بىر داۋامىدا سهپىرىمىز بۇ بىز
 تۇيۇقسىز سۆزى بىر مۇنداق ئېيتقان تهرىپلهپ ئىكهنلىكىنى شهخس بۈيۈك بىر پهلسهپىچىسىياسهتچى، 

 يورۇشىنى ھهربىي بىرلهشتۈرۈش قهبىلىلىرىنى موڭغۇل بارلىق چىڭگىزخان: “قالدى كېلىپ  ئېسىمگه
 سۆزى قىالرلىق قايىل قهبىلىلهرنى يهتمىگهن كۈچى بىلهن كۈچ قهبىلىلهرنى يهتكهن باشاليدۇ، كۈچى

 موڭغۇل ئۆكتىچى چىققان قارشى چىڭگىزخانغا قېتىم بىر ئۇ. ئهگدۈرىدۇ باش قىلىپ قايىل بىلهن
 ھېچ ئوقيانى تال بىر بۇ ئۇ. سورايدۇ سۇندۇرۇشنى ئۇنى بېرىپ ئوقيانى تال بىر باشلىقىغا قهبىلىسىنىڭ

 بىراقال ېرىپ، ئۇالرنىمۇب ئوقيانى توپ بىر ئۇنىڭغا چىڭگىزخان ئارقىدىنال. سۇندۇرىدۇ كۈچىمهستىنال بىر
 كېيىن… سۇندۇرالمايدۇ ئوقياالرنى بۇ كۈچهپمۇ ھهرقانچه باشلىقى قهبىله ئۇ ئهمما سورايدۇ سۇندۇرۇشنى
 ئوقيادهك تال بىر خۇددى ئىتتىپاقالشماي بىز‘ تۇرۇپ قىلىپ مۇراجىئهت قهبىلىلىرىگه چىڭگىزخان

 دۈشمهن ياشىساق ئوقيادهك توپ بىر بولۇپ ئوم بىز ئهگهر قىلىدۇ يوق ئاسانال بىزنى دۈشمهن ياشىساق
".كېلىدۇ ئۆملۈكتىن كۈچىمىز بىزنىڭ. قىاللمايدۇ يوق بىزنى  

 

 ئۈستىگه مۇنارى بۇتخانا تهسته مىڭ دېگهندهك يۈرۈپ ئۆمىلهپ قارشى شاماالرغا بورانلىق كۈچلۈك بىز
ئۆتۈشۈپ،  شامالالر ئارلىقمىزدىن نئۈچۈ تۇرمىغانلىقىمىز يېقىن بىرلىرىمىزگه بىر ئهمما چىقتۇق يامىشىپ

 تاسال كېتىشكه ئۇچۇرتۇپ شامالالر بورانلىق قانچىمىزنى بىر ھهتتا باشلىدى ئىرغىتىشقا يانغا ئىككى بىزنى
 دهرھال ھهممىمىز ئېلىپ ساۋاق ئىشتىن بۇ زامان شۇ بىز. تارتۇق سېپىمىزگه ئۆز ئۇالرنى بىز ئهمما قالدى

ندۇق، بىرتوپال بولۇپ مهركهز يهرگه بىر  ئاۋازىمىزنى تۇرۇپ تۇتۇپ مهھكهم قوللىرىنى بىرلىرىمىزنىڭ-
 ئهپتى تۆكۈلگهن غهزىپى تهڭرىنىڭ قاپلىغان، كۆك بۇلۇت قارا ياق ئاسمانغا كۆك قويۇۋېتىپ بولۇشىغىچه
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 بۇ... ئۆتۈندۇق….ۋارقىرىدۇق… توۋلىدۇق دهپ نېمىلهرنىدۇر بىر قاراپ ئىالھىغا ئاسمان يامان
كېتىشكه،  ئېلىپ ئۇچۇرتۇپ بىزنى شامال بورانلىق چىقىۋاتقان شىددهتلىك پهرۋاسىز زدىننىدالىرىمى

جىن قىلىۋېتىشكه، ئاخىردا غايىب كۆزىدىن ئىنسان بېرىپ ئۇچۇرۇپ قاياقالرغىدۇر  ئالىممۇ ئالۋاستىالر-
 قاراباالساغۇن پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر سهلتهنهتلىك بۇ قىلغان ماكانى ئۆزىنىڭ ئىگىلهپ بۇرۇن

 ۋهياكى قويۇۋاتقاندهك ئاشكارىالپ ئۇرنۇۋاتقانلىقىنى تۇرۇشقا تۇتۇپ چاڭگىلىدا ئۆزىنىڭ مهڭگۈ شهھىرىنى
 ئاخىرقى ئهيتاۋۇر، خۇددى چېغىمىزمۇ قالغان بايقاپ مۇدھىشىنى تهبىئهتنىڭ نىيهتلىك قارا بۇ بىز

 تۇرۇپ تۇتۇپ بهدىنىنى ئىستىھكامغا دىدىكىئال دۈشمهن ھالدا چارسىز تۈگهپ ئوقى ئاتىدىغان مىنۇتالردا
 خارابىلىكى شهھهر قاراباالساغۇن قهھرىمانالردهك بولغان ھازىر بولۇشقا شېھىت ئۈچۈن ئازادلىقى ۋهتهن

بوران ئۇستىدىكى  كۆك ئهي“ قىلدۇق مۇراجىئهت تۇرۇپ كېرىپ كۆكرىكىمىزنى شامالالرغا چاپقۇنلۇق-
 بولغان مۇساپىر ئىقلىمغا يهتته ئهي! بهر سال، نۇسرهت نهزىرىڭنى مهرتهم بىر ئۇيغۇرغا تهڭرى، بۈگۈن
يۈز شامالالر بورانلىق!” ئۇيغۇر……. سهن نهده؟؟؟ نهده سهن ئۇيغۇر، بۈگۈن  ئۇرغان كۆزلىرىمىزگه-

توپا  سهۋهبتىنمۇ ئىككىال ھهر ياكى ئازابالندىمۇ قاتتىق يۈرهكلىرىمىز ياكى سهۋهبىدىنمۇ چاڭالر-
 شهھهر قاراباالساغۇن... تۆكۈلمهكته توختىماي ياشالر ئىسسىق ادامهتلىكن  كۆزلىرىمىزدىن
......بولماقتا غايىب كۆزدىن تىزدىن قوشۇلۇپ تۇپراققا رهڭلىك قان خارابىلىكىدىكى  
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 ئهڭ ىھاياتىمدىك قالسا، ئۇنى ئۇچراپ نهرسه بىرهر ئائىت دهۋرگه ئهينى خارابىلىكلهردىن بۇ ماڭا ناۋادا
 ساقلىسام، كۈنده ئېلىپ شېشىگه ئهينهك ئۆيۈمده سۈپىتىده بايلىقىم ۋه تهۋهررۈكۈم قىممهتلىك
 قاراباالساغۇن پۈكۈپ كۆڭلۈمگه خىيالالرنى شېرىن دېگهندهك… قارىسام بىر ئۇنىڭغا تۇرۇپ ئورنۇمدىن
توپ كىرىۋاتقان كۆزلىرىمگه خارابىلىقلىرىده بۇ شهھهر شهھىرىنىڭ يهر ئۇ رتۈپسۈ چاڭالرنى-  بۇ-

2 يۈزىدىن يهر ھازىرمۇ. باشلىدىم تىمتىقالشقا يهرلهرنى  زاماندىكى ئهينى ۋه تۇرغان كۆتۈرۈلۈپ مېتىر 3-
 قانداقتۇر چاغدا بىر. كهزدىم دۆڭلهرنى توپا بولىدىغان بىلگىلى ئېنىق ئىكهنلىكىنى سېپىلى شهھهرنىڭ

 بولسا تاش قىرلىق بهلكىم ئاستىدىكى پۇتۇم ده تۇيدۇم ئۇرۇلغانلىقىنى پۇتۇمغا نهرسىنىڭ قاتتىق بىر
 بولۇپ پارچىلىرى تۆمۈرنىڭ تال ئىككى ئهمهس تاش ئۇ. قارىدىم بىلهن ئېرهنلىك ئويالپ دهپ كېرهك
 1.20 قېلىنلىقى بولۇپ قىرغاقلىرى قازاننىڭ داش بىر سۇنغان ئهسلى پارچىلىرى تۆمۈر بۇ. چىقتى

. بولىدۇ ئهتكىلى پهرق ئىكهنلىكىنى شهكلىده ئايالنما خىيالى سانتىمېتىر، 10 سانتىمېتىر، كهڭىرلىگى
 سانائىتىنى تۆمۈر ئۇيغۇرالردا ۋاقىتتا ئهينى ئهمهسكى تهس مۇقهررهرلهشتۈرۈش شۇنى بۇنىڭدىن دېمهك

.راۋاجالنغان دهرىجىده مۇكهممهل خېلى سانائهتلىرىمۇ ئىشلهپچىقىرىش خىل ھهر ئىچىگه ئۆز  

 

 بىر قازاننىڭ ماڭا بولمىسىمۇ ھېچ ئهجدادلىرىمدىن. ئاشتى ئهمهلگه بولسىمۇ ۇمئارزۇي بىر ئاخىر مانا(
 قازاننىڭ قالغان دهۋرىدىن ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر بۇ. تاپتىم ئىزدهپ ئۆزۈم ئۇنى ئهمما تهگدى پۇچۇقى

، كهتتىم ئېلىپ بىلله بىلهن ئۆزۈم ئۆتكۈزۈپ دېگهندهك يوشۇرۇپ تاموژنىالردا موڭغۇلىيىدىن پۇچۇقىنى
 موڭغۇلىيه. ساقالۋاتىمهن ئۆيۇمده قاتارىدا تهۋهررۈكۈم شېشىده ئهينهك پۇچۇقىنى تۆمۈر بۇ ھازىر مهن

 ساناپ قارىغىنىمنى ئۇنىڭغا ئېلىپ قولۇمغا قېتىمالپ قانچه كېيىن كهلگهندىن قايتىپ سهپىرىدىن
)ئاپتوردىن_  . بواللمايمهن  
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 شهھهر) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن ھۆكۈمىتىنىڭ يهموڭغۇلى يىلى_ 2004 گهرچه ئهپسۇس تولىمۇ  
 ئىلتىماسى قوغداش يادىكارلىقالرنى مهدهنىي تۈرك ۋادىلىرىدىكى ئورخۇن ئالغان ئىچىگه ئۆز خارابىلىرىنى
 خهلقئارالىق“ تهستىقلىنىپ تهرىپىدىن مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

 بۇ بولسىمۇ كىرگۈزۈلگهن رهسمىي تىزىملىكىگه” يادىكارلىقلىرى هدهنىيهتم تارىخىي قوغدىلىدىغان
 خارابىلىكلىرىنى شهھهر قاراباالساغۇن ھۆكۈمىتىنىڭ موڭغۇلىيه ياكى تهشكىالتنىڭ دۇنياۋى ھهشهمهتلىك

.ئىدى كهلمىگهن يىتىپ تېخى شهپقىتى قوغداش  

 

 ئوتكهن كېسىپ خارابىلىكنى ئۇچۇرغانكى لىققابۇزغۇنچى قهدهر شۇ خارابىلىكلىرى شهھهر قاراباالساغۇن  
قوي  ئىچىده خارابىلىكلىرى شهھهر چارۋىچىالرنىڭ موڭغۇل ياكى يولالر چىغىر  قالدۇرغان بېقىپ كاال-

ئاساره ئېكىسپېدىيهچىلهرنىڭ تهۋهككۈلچى كهلگۈندى ۋهياكى ۋهيرانچىلىقلىرى  ئىزدهپ ئهتىقىلهر-
 نىشانىمۇ نام يهرنىڭ بۇ ھهتتا. تۇراتتى ئۇچراپ دېگهندهك قهدهمده رئازگالال قالدۇرغان كوالپ قااليمىقان
 كىرىدىغان خارابىلىكىگه شهھهر ھۆكۈمىتى بولۇپ، موڭغۇلىيه يېزىلمىغان يهرگه بىرهر شهكىلده رهسمىي

 ئىكهنلىكىنى” خارابىسى شهھهر قاراباالساغۇن پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر“ يهرنىڭ بۇ يهرگه بىر
 ۋهتهنسىزلىك ئۇيغۇرغا كۈنده بۈگۈنكى. يهتمىگهن قۇربى بېكىتىشكىمۇ ياساپ تاختاي بىر رىدىغانبىلدۈ
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ھهر  دۆلىتىمىز قۇرۇلغان ئىلگىرى يىلالر 1300 ھهتتا بىلىنىدىكى روشهن شۇنداق قهدهملهرده بىر-
.واللماپتۇب ئىگه قوغدىلىنىشقا ۋه ئاتىلىشقا شهكلىده بىر رهسمىي ئورنىنى جىسمانىي پايتهختىنىڭ  

 

 جۇمھۇرىيىتى تۈركىيه دۆلىتى خهلقىنىڭ تۈركىيه بولغان قېرىنداش بىلهن ئۇيغۇرالر بىز گهرچه
 مهڭگۈتاشلىرى قاغان بىلگه ۋه كۆلتېكىن يىراقلىقتىكى كىلومېتىر 19 خارابىلىكىدىن شهھهر قاراباالساغۇن
 مهخسۇس خهجلهپ دولالر نلىغانمىللىيۇ ئۈچۈن قوغداش ئىزالرنى تارىخىي بۇ يهرلهرگه ئورنىتىلغان

 45 بارىدىغان يهرگه بۇ ۋه قۇرۇپ” مۇزېيى ئىزلىرى مهدهنىيهت تۈرك)  سايدام خوشۇ( تساىدام كھۆشۆۆ“
 ئۇيغۇر شهپقهتلهر بۇ چىقىپتىكى ساھىب ئىزلىرىگه مهدهنىيهت ئۆز ياساپ يول تاش كىلومېتىر

 يولىمىزدا قايتىش بىلهن ئاپتوبۇس بىز. اپتۇبولم مهنسۇپ قاراباالساغۇنغا پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ
 ئوردۇ بىلهن زىيالىيلىرىمىز ۋه يازارلىرىمىز پېشقهدهم ئۇيغۇر قانچه بىر بولغان بىرگه سهپىرىده يىغىن
 مۇنازىرىلهر قىزغىن توغرىسىدا قېلىش قوغداپ قانداق خارابىلىكلىرىنى شهھهر) قاراباالساغۇن( بالىلىق

:كهلدۇق تونۇشقا بىر ئورتاق نۇقتىدا بىرقانچه ۋهندىكىدهكتۆ ئاخىردا ۋه قىلىشتۇق  

 

1  بىرلهشكهن خارابىلىكلىرى شهھهر) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر _-
 تارىخىي قوغدىلىدىغان خهلقئارالىق“ تهرىپىدىن مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر

 ھۆكۈمىتىنىڭ موڭغۇلىيه بىرىنچىدىن ئۈچۈن كىرگۈزۈلگهنلىكى تىزىملىكىگه” لىرىيادىكارلىق مهدهنىيهت
.بار مهجبۇرىيىتى قوغداش خارابىلىرىنى شهھهر قاراباالساغۇن شهكىلده رهسمىي  

 

2  ئىچىگه ئۆز دۇنياسىنى تۈرك بولماستىن مهنسۇپ ئۇيغۇرالرغىال خارابىلىكلىرى شهھهر قاراباالساغۇن_ -
 خارابىلىكىنىڭ شهھهر نۇقتىدىن بۇ ۋه جاي تارىخىي تهۋه تارىخىغا ۋه مهدهنىيىتى نيادۇ پۈتۈن ئالغان

.كېرهك قىلىنىشى ئىگه كاپالهتكه تولۇق قوغدىلىنىشى  

 

3  تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن قاراپ جىددىي مهسىلىگه بۇ الر ئۇيغۇر دۇنيادىكى پۇتۇن بولۇپمۇ_ -
ئاساره مهدهنىي خهلقئارالىق باشقا ۋه مهھكىمىسىگه مهدهنىيهت پهن  جهمئىيهتلىرىگه قوغداش ئهتىقىلهرنى-

.زۆرۈر بولۇشى  كۆۋرۈك قوللىنىشىغا تهدبىر ھۆكۈمىتىنىڭ موڭغۇلىيه ۋه قىلىش ئىلتىماس  

 

4  چىقىش قۇرۇپ كومىتېت بىر قىلغان تهشكىل ئۆزلىرى كېلىپ ئارىغا بىر ئۇيغۇرالر مىقياسىدا دۇنيا_ -
 ئۇيغۇر بارلىق ئالغان ئىچىگه ئۆز قوغداشنى خارابىلىرىنى شهھهر قاراباالساغۇن سمهخسۇ كومىتېت بۇ ۋه

ئاساره مهدهنىي .كۆرۈش تهدبىر ۋه بولۇش مهسئۇل خىزمىتىگه قوغداش ئهتىقىللىرىنى-  

 

5  ئېلىپ تهشۋىقاتى ئايالندۇرۇش مهككىسىگه ئىككىنچى ئۇيغۇرنىڭ خارابىسىنى شهھهر قاراباالساغۇن_ -
 خارابىلىرىنى شهھهر قاراباالساغۇن جۈملىدىن ۋادىلىرىغا ئورخۇن موڭغۇلىيىنىڭ ۇرالرنىبېرىش، ئۇيغ
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 بىلىش تارىخىمىزنى ئۆز ئارىسىدا ياشلىرى ئۇيغۇر ئارقىلىق بۇ ۋه رىغبهتلهندۈرۈش قىلىشقا زىيارهت
.قوزغاش قىزغىنلىقى  

 

6  ئۆز ئۇيغۇرالرغا دۇنيادىكى تۈنپۈ ئارقىلىق خارابىلىكلىرى شهھهر) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن_ -
.يايدۇرۇش قانات تهربىيىسىنى بولۇش ئىگه تارىخىمىزغا ۋه تونۇش كىملىكىمىزنى  

 

7  شهھهر) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن بىلهن ھۆكۈمىتى موڭغۇلىيه شهكىلده رهسمىي ۋهكىللىرى ئۇيغۇر_ -
 توغرىسىدا قوغداش جايالرنى تارىخىي لىكمۇناسىۋهت ئۇيغۇرالرغا باشقا موڭغۇلىيىدىكى ۋه خارابىلىرىنى
.تۇرۇش ئۆتكۈزۈپ سۆھبهت قهرهللىك ئېچىپ قانالالر دىپلوماتىك  

 

8 سودا جهمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه مهقسهتلهرنى بۇ_ -  سانائهتچىلهر، ئىقتىسادى-
 مهبلهغلهرنى يىغىلغان ۋه شيىغى مهبلهغ تهشكىللهپ ساھهلهرنى ھهر ھالدا ئالغان ئىچىگه ئۆز بارالرنى

 ئۇيغۇرالرغا موڭغۇلىيىدىكى ئالغان ئىچىگه ئۆز خارابىلىرىنى شهھهر) بالىق ئوردۇ( قاراباالساغۇن
ئاساره مۇناسىۋهتلىك .قىلىش سهرپ قوغداشقا جايالرنى ئهتىقىلهرنى، تارىخىي-  

 

ئورال نۆۋهتلىك_ 3“ ئېچىلغان بويلىرىدا ئورخۇن موڭغۇلىيىنىڭ قېتىم بۇ يهكۈنلهر يۇقىرىقى  ئالتاي-
 قايسى ھهر دۇنيانىڭ قاتناشقان يىغىنغا ۋاكالىتهن  ئۇيغۇرالرغا غا.......”  قۇرۇلتىيى خهلىقلىرى

 ئاساسىدا تونۇشى ئورتاق يازغۇچى، رهسسام، تارىخچى، سهنئهتكارالرنىڭ ئۇيغۇر  دۆلهتلىرىدىكى
 ئۇيغۇرنى بىر ھهرقانداق مۇراجىئهتنىڭ بولۇپ، بۇ مۇراجىئىتى ئىگه كۈچكه ئاممىۋى يهكۈنلهنگهن

 كېلهچهك ئۆتمۈشلهرنى ئۆتكهن بېسىپ ئۇنتۇمىغان، ئهجدادلىرى ئۆتمۈشىنى سۆيگهن، ئۇيغۇرنىڭ
 بۈگۈنكى تۇرۇپ مهيدانىدا دۆلهتچىلىك تارىختىكى قىلىدىغان، ئۇيغۇرنىڭ ئارزۇ بىلدۈرۈشنى ئهۋالدالرغا

 ۋهتهن ئۇيغۇر بارلىق بولۇۋاتقان ئىستهكلىرىده ىلدۇرۇشق خىزمهت ئۈچۈن مهنپهئهتى مهدهنىيهت مىللىي
 تولۇق ئېرىشىدىغانلىقىغا قوللىشىغا ۋه ئويلىنىشىغا جىددىي سۆيهرلىرىنىڭ مىللهت ۋه سۆيهر

.ئىشهنچىدمىز  

 

 سۆزگه ئۈچۈن مۇراسىمى يېپىلىش يىغىننىڭ. ئاياغالشتى سهپرىمىز تولغان خاتىرلهرگه ئۇنتۇلغۇسىز بۇ
 سهپهر بۇ مهن: “قىلىپ سۆز ئىشتىراكچىلىرىغا يىغىن تاكهئاكى ھورى كاتىپى اشب....  چىققان

 تېپىشنى ئىزدهپ گۈل تال بىر چۆللۈكلىرىدىن گوبى جهنۇبىدىكى يايالقلىرىنىڭ موڭغۇل جهريانىدا
 ئهمما تاپالمىدىم گۈلنى ئىزدىگهن ئۆزۈم يهنىال ئوخشاش ئافرىقىدىكىگه بولساممۇ پۇتكهن كۆڭلۈمگه

تاپتىم نهرسه بىر ئارتۇق دىنمۇئۇگۈل  سهپهر بىز. دوستلۇقى چىن بىرلىكىنىڭ ئالتاي ئورال بولسىمۇ ئۇ -
 كىيىملىرىمىزنى دېگهندهك دائىىم بولسۇن ئىسسىقتا پژىرغىن  ياكى بولسۇن يامغۇردا داۋامىدا

يۈرۈپ، ئىسسىق ئالماشتۇرۇپ  تاغقا ئۇ تاغدىن تاغقا، بۇ بۇ تاغدىن يايالق، ئۇ چىداپ، يايالقمۇ سوغۇققا-
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 بىز ئارقىلىق سهپهر بۇ ۋه چېنىقتۇردۇق قاتتىق ئۆزىمىزنى داۋامىدا سهپهر بىز…قىلدۇق سهپهر توختىماي
ئورال ھهقىقى  كېلهچىكىمىزنىڭ پارالق بىزنىڭ مهن. سالدۇق ھۇلىنى بىرلىكىنىڭ قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
.”ئىشهنچىدىمهن تولۇق بولىدىغانلىقىغا ىجىلىكنهت چوقۇم ئىشلىرىمىزنىڭ بولغان قىلماقچى ۋه بارلىقىغا  

 

مهند گ ىساھىپخان مهسئۇل ئاكادېمىيىسىنىڭ مهدهنىيهت دۆلهتلىك موڭغۇلىيه ئاخىردا ئهڭ  ئوئويو-
ئورال نۆۋهتلىك_ 3“كېيىن قىلغاندىن سۆزى خوشلىشىش ئهھلىگه يىغىن ئهپهندى  قهلهمكهشلىرى ئالتاي-
بىر ئهھلى يىغىن ۋه قىلىندى ئېالن ئاياغالشقانلىقى مىيرهس يىغىنى نىڭ” قۇرۇلتىيى بىرلىكى  بىرلىرى -
خوشلىشىپ، ئۆز بىلهن .ئايرىلدى زالىدىن يىغىن بىلدۈرۈشۈپ تىلهكلىرىنى ياخشى ئارا-  

 
 

ئۇيغۇرالر موڭغۇلىيىدىكى  

 

 كېيىن يۈزلهنگهندىن زاۋاللىققا ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر قىلغان پايتهخت بالىقنى ئوردا يىلى_ 843 مىالدى
 سېرىق يۆلىنىشى كۆچۈپ، شهرىقى بولۇنۇپ يۆلىنىشكه ئۇچ جهنۇب غهربىي ۋه شهرق، جهنۇب ئۇيغۇرالر

گهنسۇ ،  جۇڭگۇنىڭ ھازىرقى( كۆكنۇر ۋه كهڭسۇ يۆلىنىشى جۇنۇبلىرىغىچه،جهنۇبىي دهرياسىنىڭ
 تارتىپ دهۋرلىرىدىن ئىمپېرىيىلىرى تۈرك ۋه ھۇن يۆلىنىشى گىچه، غهربىي) ئۆلكىلىرى چىڭخهي

 ياشاپ زېمىنالردا كهڭ ئالغان ئىچىگه ئۆز ۋادىلىرىنى تۇرپان، تارىم شىماللىرىدا ۋه جهنۇب تهڭرىتېغىنىڭ
 ۋه دۆلىتىنى ئۇيغۇر ئىدىقۇت بىرلىشىپ بىلهن قهبىلىلىرى) ئۇيغۇر( ئوغۇز توققۇز يهرلىك كهلگهن

….ئاچىدۇ سهھىپىلىرىنى يېڭى ىڭتارىخىن دۆلهتچىلىك ئۇيغۇرنىڭ قۇرۇپ دۆلهتلىرىنىنى قاراخانىيالر  

 

 ئۇالر. ياشايدۇ ئۇيغۇرالر ئهتراپىدا مىڭ 5 تهخمىنهن بولغاندا ئاز ئهڭ موڭغۇلىيىده بۈگۈنكى ھازىر
 بولغان چېگرىداش كىلومېتىر 40 بىلهن جۇڭگۇ ۋه رۇسىيه قىسمىدىكى غهربىي موڭغۇلىيىنىڭ ئاساسلىق

 خوبدا، زاپخۇن ۋه ئايمىغى) ئۆلگىىى( ئۆلگهي بايان جايالشقان بۆلگىگه شهرقى تاغلىرىنىڭ ئالتاي
 بىرقىسىم ئاز ئولتۇراقالشقان، يهنه ئارىلىشىپ بىلهن قازاقالر قىلىپ مهركهز شهھهرلهرنى قاتارلىق
_ 19 ئهۋالدلىرى دهسلهپكى ئهڭ بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ياشايدىغان شهھىرىده ئۇالنباتور ئۇيغۇرالر
ئاتۇش، قهشقهر،  ئىزدهپ يوللىرىنى قىلىش قېچىپ، تىرىكچىلىك ۇلۇمدىنمانجۇز ئاخىرلىرىدا ئهسىرنىڭ

.كهلگهن كۆچۈپ يۇرتالردىن قاتارلىق خوتهن، ئاقسۇ  

 

 خىل ھهر قاتارلىق قۇرۇلۇش ۋه تاماقلىرى، يېزائىگىلىك ئۇيغۇرنىڭ موڭغۇلىيىگه زاماندا ئهينى ئۇيغۇرالر
ھۈنهر  ۋه خهلقى موڭغۇل چارۋىچى كېلىپ ئېلىپ گهموڭغۇلىيى بىلله بىلهن ئۆزلىرى كهسىپلىرىنى-

_ 1957بولغان،  چوڭ تۇغۇلۇپ موڭغۇلىيىده بولغانلىقنى سازاۋهر ئېلىشىغا قارشى قىزغىن ھۆكۈمىتىنىڭ
 موڭغۇلىيىده بارلىق ۋه ئۆزنىڭ ئهپهندى ئهبهي ئابدۇراخمان قايتقان ۋهتهنگه موڭغۇلىيىدىن يىلى
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 كهچۈرمىشلىرىگه ئۆتكهن بېشىدىن ئۆز گۇزهشتىللىرىنىسهر ھايات جامائىتىنىڭ ئۇيغۇر ياشىغان
.   شهرھلهيدۇ ماقالىسىده ناملىق”ئۇيغۇرالر قايتقان ۋهتىنىگه موڭغۇلىيىدىن“ يازغان بىرلهشتۈرۈپ  

 
 

سۆز ئاخىرقى ئهڭ  

 

يايالقلىرىدا موڭغۇل يىغىن بۇ. ئاياغالشتى يىغىن بۇ  بىر بويلىرىدا ئورخۇن تۇپرىقى ئاتا ئۇيغۇرنىڭ-
ئورال قاتناشقان قىلىپ، يىغىنغا داۋام پتهھه  ئۇيغۇرنىڭ جۈملىدىن قهلبىگه قهلهمكهشلىرىنىڭ ئالتاي-

ئارزۇ تاشقان ھاياجانالرنى، تولۇپ چوڭقۇر يۈرىكىگه  قالدۇرۇپ ئهسلىمىلهرنى ئارمانالرنى، ئۇنتۇلغۇسىز-
...ئاياغالشتى  

 

ئارزۇ ىكىگهكېلهچ دهرسخانا، ئۇيغۇرنىڭ قىممهتلىك بىر بىزگه يىغىن بۇ  يېڭى ئۈمىدلهرنى، يولىمىزغا-
 فېۋرالدا يىل بۇ بىز خۇددى. بولدى يىغىن ئىگه ئهھمىيهتكه تارىخىي بىر قىلغان ئاتا نىشانالرنى
 يىغىنىغا ئۆتكۈزگهن بۇداپېشتتا پايتهختى ۋېنگرىيىنىڭ دۆلىتى ھازىرقى بوۋىلىرىمىزنىڭ ھۇن تارىختىكى
قان تارىخىي...... ئهمهسلىكىنى يالغۇز رنىڭئۇيغۇ كۈنده بۈگۈنكى بىزگه ئوخشاش -

 نۆۋهتلىك بۇ ئوخشاش ئهسلهتكىنىگه قايتىدىن........ كۆپلىكىنى دۇنيادا بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ
…تهكرارالندى ئهينهن يىغىندىمۇ  

 

 ىياك بواليلى مېھمانخانىالردا يۇلتۇزلۇق ھهشهمهتلىك شهھىرىدىكى) ئۇالنباتۇر( باتۇر قىزىل بىز مهيلى
 ئۆز خانىۋهيرانچىلىقتا ياكى قىاليلى زىيارهت ئابىدىلىرىنى مهڭگۈتاش قاغان كۆلتېكىن، بىلگه

 پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر تۇرىدىغان بىلدۈرۈپ ئارقىلىقال دۆڭلۈكلهر مۈكچهيگهن مهۋجۇتلۇقىنى
 موڭغۇل گۈزهل ابولمىس ياكى قىاليلى زىيارهت خارابىلىرىنى شهھهر) قاراباالساغۇن(بالىق ئوردۇ

يهر ئۇ يايالقلىرىنىڭ  دهرياسىغا خىيال بويالپ يولالرنى چىغىر ئېزىتقۇ قالغان بولۇپ پهيدا يهرلىرىده بۇ-
 ئۇ… تىلغىدى ۋىجدانىمىزنى ئال’سو دهقىقىدهبىرال بىر ھهر كاللىدا ماڭايلى، ھهر سۈكۈتته بولۇپ غهرق

ئۇيغۇر، ئاتا ئهي“ بولسىمۇ نىچۇن؟  كهلگۈسىىڭ ئېسىڭدىمۇ؟ سېنىڭ ېنىڭس تارىخى بوۋىللىرىڭنىڭ-
 قىلىپ ئاسىيلىق ۋهتىنىگه بۇقنىڭ كۆل سهركهردىسى ئۇيغۇر يىلىدىكىدهك_ 843 مىالدى ياكى

 كىيگهن تونىنى ئىسالم يىلى_ 1678 ياكى قىلغىنىدهك گۇمران ۋهتىنىنى ئۆز كېلىپ باشالپ قىرغىزالرنى
 سهئىدىيه كېلىپ باشالپ) موڭغۇللىرى ياتئورى( جۇڭغارالرنى غوجا ئاپئاق ئىشان_  سۇفى

 نۆۋهت بىر ئاخىرقى ئهڭ كۈنى_ 30 ئاينىڭ_ 5 يىلى_ 1877ياكى ۋه قىلغىنىدهك مۇنقهرز ئۇيغۇرخانلىقىنى
 سورىغان دۆلهت مۇستهقىل يىل 10 ۋه چىقارغان قوغالپ تۇپرىقىدىن ئانا كۈچلىرىنى ئىشغالىيهتچى مانجۇ

 بېرىپ زهھهر بهگنىڭ نىياز خوتهنلىك كورلىدا بهگنى ۇپياق بهدۆلهت ئهمىر قهشقهرىيىنىڭ
 زهھهر ساڭا كىملهر كۆيدۈرهر؟! يهنه تاشالپ ئوتالرغا قايسى سېنى كىملهر يهنه......  ئۆلتۈرگىنىدهك



 
دېكابىر_ 20  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن«  

_______________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________________________________________  

    www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                                    56  

 ئارمانلىرى تېپىش جاۋاب سوراقالرغا قالغان جاۋابسىز بۇ تهبىئىيكى…”  يهنه……بېرهر؟.......يهنه
 كۈرهش بهدىلىگه قىلىش تهقدىم ھاياتلىرىنى ئۈچۈن ۋهتىنى ئۇيغۇر بۇيان دىنيىل يۈز يېقىنقى بىلهن
 پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر قىلىۋاتقان تاۋاپ بىز بۈگۈن روھىنىڭ ئهجدادالر كۈرهشچان قىلغان
 مۇشۇ قايتىدىن بولۇپ سوراقلىرى ۋىجدان قهلبلىرىده بىرئۇيغۇرنىڭ خارابىلىقلىرىده، ھهر بالىق ئوردۇ

.......سورالماقتا دهقىقىلهرده  

 
 

 
 
 

 بولۇپ گۇمران ھامان ئىمپېرىيىلهرمۇ كۈچلۈك يوق، ئهڭ ھۆكۈمدارالر ئۇلۇغ ئۆلمهيدىغان بۇدۇنيادا“
 بولۇپ تهۋه ئىنسانالرغا تارىخى ئىنسانىيهتنىڭ ئهمما بولىدۇ غايىب خاتىرىسىدىن ئهۋالدالرنىڭ كېيىنكى
ئهقىل ياراتقان مۇساپىسىده تارىخ هجدادلىرىنىڭئ داۋاملىشىدىكهن، ئىنسان ھاياتلىق  پاراسهت-

 ئىنسانالرنىڭ بۈگۈنكى مىراسلىرى تارىخىي ۋه قۇرۇلمىلىرى، مهدهنىي ئاڭ جهۋھهرلىرى، مهدهنىيهت
.”تۇرىدۇ ئهتتۈرۈپ ئهكس داۋاملىق رولىنى ئۆز ھاياتىدا  
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 ياخشى تارىخىنى ئۆز قاراپ هئهينهكك ئۇ. ئهينىكىدۇر ئۆتمۈشىنىڭ ئۆز ئۇ تارىخى مىللهتنىڭ بىر
 ئۈچۈن كهلگۈسى مىللهت ئالمىغان ئىبرهت ساۋاقلىرىدىن ئۆتكۈزگهن بېشىدىن ئۆز ئۆگهنمىگهن، تارىخىدا

!يارىتالمايدۇ تارىخىنى ئۆز  

 
 

!رهھمهت ئوقۇرمهنلهرگه  

 

2011 يىلى، ئاۋغۇست_ -  

ئۇالنباتور، ئالمۇتا، لوندون  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________________  
 
 

:مهنبهلهر قىسىم بىر پايدىالنغان  

 
 

 _i شاھلىقى خارهزىم :http://en.wikipedia.org/wiki/Khwarezm_Empire  
 

 _iiتهستىقاليدۇ رادلوۋمۇ ۋاسىلىهۋىچ ۋاسىلي ئالىم تۈركولوگ رۇسىيىلىك تۇغۇلغان يىدهگېرمانى :
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Radloff  

 
_iii مهدهنىي ۋادىسى ئورخۇن“ تهرىپىدىن مهھكىمىسى مهدهنىيهت پهن تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 

2004 بىلهن نام دېگهن” رايونى يادىكارلىقالر  تىزىملىكىگه يادىكارلىقلىرى مهدهنىيهت دۇنيا قوغدىلىدىغان يىلى -
.كىرگۈزۈلگهن  



 
دېكابىر_ 20  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن«  

_______________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________________________________________  

    www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                                    58  

[UNESCO Culture World Heritage List Orkhon Valley Cultural Landscape] 
http://whc.unesco.org/en/list/1081  

 
iv_ مهيدانى سۈكھابااتار :http://www.mongolianart.de/01_mo ... agiin_elbegdorj.htm  

 
_v  ىلدۈرىدۇب مهنىنى دېگهن” بايلىق يۈز“ زۇۇ ئهردهنه  

 
_v  :بۇتخانىسى زۇۇ ئهردهنه قاراقۇرۇم http://en.wikipedia.org/wiki/Erdene_Zuu_monastery  

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

 
[viii''  [26، 25، 24كىتابنىڭ  دېگهن'' تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن يازما قهدىمىي ئۇيغۇر . قارالسۇن بهتلىرىگه -

1983. يۈسۈپ ئايۇپ، ئىسراپىل غوجا، تۇرسۇن ئابدۇقېيۇم تۈزگۈچىلهر كىتابنى نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ يىل -
7098.55م: نومۇرى كىتاب. ئۈرۈمچى  

 
_ix خاقانلىقى تۈرك شهرقىي:  

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

_x ھهرىپ گىچه 40 دىن 38 يېزىقى تۈرك قهدىمكى  بۇ. ھهرخىل ئاتىلىشى بولۇپ تاپقان تهركىب بهلگىلهردىن-
ئورخۇن موڭغۇلىيىدىكى مهڭگۈتاشالر ئويۇلغان يېزىقتا ئورخۇن“ ئۈچۈن ىلغانلىقىتېپ ۋادىسىدىن دهريا يېنسهي– -
 يېزىقىغىمۇ رۈنىك قوللىنىلىدىغان ياۋروپادا شىمالىي شهكلى يېزىقنىڭ بۇ بولسا ئاتالغان دهپ” يېزىقى يېنسهي

تۇرك“ ياكى” يېزىقى رۈنىك“ ئۇنى قاراپ ئوخشايدىغانلىقىغا .ئاتايدۇ دهپمۇ” يېزىقى رۈنىك-  
 

_xi 194” تاڭنامه كونا“ ھهقته بۇ  بولغاندىن ۋاپات كۆلتېكىن: “پۈتۈلگهن خاتىرىلهر ندىكىچهتۆۋه جىلدىدا -
 خاننىڭ لۇيشىاڭالرنى ئۇنۋانلىق الڭژۇڭ دۇگۇان ۋه قۇيۇ ژاڭ بىلهن ئۇنۋانى ۋۇژاڭجۇن جىن خان شۇهنزوڭ كېيىن
 بىلهن قولى ئوز خاننىڭ. تىكلىدى مهڭگۈتاش ۋه ئهۋهتتى) خانلىقىغا تۈرك( بىلهن تهزىيهنامه بېسىلغان مۆھرى

215 نىڭ 2تاڭنامه يېڭى“ ھهقته بۇ يهنه”. ئويدۇرۇلدى تهزىيهنامىسى بهرگهن ېزىپي  خاتىرىلهر مۇنداق جىلدىدا-
 كۆرۈلۈپ ئهزهلدىن خانلىقىدا تۈرك ئۇالر. ئهۋهتتى خانلىقىغا تۈرك كىشىنى 6 نهققاشتىن ماھىر خان شۇهنزوڭ“ بار

سۇرهت قاالرلىق ھهيران باقمىغان  تېخىمۇ تهسىرلهنگهنلىكىدىن كۆرۈپ بۇنى خاقان گهبىل. ئويدى نهقىشلهرنى-
62 كىتابنىڭ دېگهن” تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن يازما قهدىمىي ئۇيغۇر”.  “ئۇردى قايغۇ .بهتلهر 63-  

 
_xii “79، 78، 77كىتابنىڭ  دېگهن”  تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن يازما قهدىمىي ئۇيغۇر ئېلىندى بهتلىرىدىن -  
_xiii 103، 102، 101،، 100قارالسۇن   هبهتلهرگ  دېگهن”  تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن يازما قهدىمىي ئۇيغۇر“-

...كىتابنىڭ  
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xiv_ مويۇنچېر( خان بايانچۇر  (http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan  
 

xv_ مويۇنچېر( خان بايانچۇر  (http://en.wikipedia.org/wiki/Bayanchur_Khan  
http://en.wikipedia.org/wiki/Kutlug_I_Bilge_Kagan) پهيلو گۈلى( قاغان بىلگه قۇتلۇق      

 
_xvi 116, 115, 114 قارالسۇن بهتلهرگه كىتابنىڭ دېگهن”  تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن يازما قهدىمىي ئۇيغۇر“-  

 
xvii_ دهرياسى ئورخۇن :/Orkhon_Riverwikihttp://en.wikipedia.org/  

 
_xviii مازار ئائىت ئۇيغۇرالرغا موڭغۇلىيىده - خهۋىرى ئاگېنتلىقى ھابهر ترت تۈركىيه  )Moğolistan'da 

906ab76e2a83-a165-http://www.trt.net.tr/Haber/Habe ... eUygurlara Ait Mezar):  
 

_xix ''كىم ؟'' ئۇيغۇرالر  
[Who are the UYGHURS and what is the PEN?] By G Mend-Ooyo Mongolian poet and writer:  

 
_xx وغرىسىدات شهھىرى) بالىلىق شهھهر( بالىلىق ئوردۇ پايتهختى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر :

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

10 _xxi_ ” بالىلىق“ تابىداكى” دىۋانى تىلالر تۈركىي“ ئۆزىنىڭ قهشقىرى مهھمۇد ئالىمى ئۇيغۇر ياشىغان ئهسىرده-
.ئاپتوردىن– قىلغان بايان بىلدۇردىغانلىغىنى مهنىسىنى دېگهن” شهھهر“ سۆزىنىڭ  

 
_xxii تارىخى قىسقىچه خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئورخۇن  ......  
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: مهنبهلىرى كېلىش ماقالىنىڭ  

 
 

: ئۇقۇش مۇنبىرىدىن بېكىتى تور باغداش ●  
 

1(  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن   )قىسىم -
1.html-1-27441-http://bbs.bagdax.cn/thread  

 

2(  سهپهر بويلىرىغا ئورخۇن   )قىسىم -

1.html-1-24299-http://bbs.bagdax.cn/thread  

 

: قىلىندى نهشىر كۆچۈرلۈپ ئهينهن تورىغا ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز مۇنبىرىدىن باغداش رهىلماقال بۇ ●  
http://www.azizisa.org/index.php/2015/11/04/orxun_boylirigha_seper  

 

2_1» سهپه ىرىغابويل ئورخۇن« ●  ئهيسا ئهزىز ئاساسىدا مۇنبىرى تورى باغداش ماقالىلهر قىسىم _-
:ئادىرېسى مۇقىم چۈشۈرۈش ئېلكىتاپنى. نهشىر قىلىندى قىلىپ بئېلكىتا بىر تورىدا ئهلكۈن  

 
a.org/elkun_kitap/Orxun_boylirigha_seper.pdfhttp://www.azizis  

 
 
 

 


