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كىرىش سزى

دۇنيادا ئتن مشھۇر سىياسىيونالر، ئڭ كۈچلۈك ئىمپېرىيلرمۇ ھامىن بىر كۈن يې بىر ئۋالد كىشىلرنىڭ خاتىرىسىدىن
ئچىدۇ. ئمما ئىنسانالر تارىخ مۋجۇتال بولىدىن، ئقىل – پاراست، مدەنىيت ۋە مدەنى مىراسالر ئىنسانالر ئۈچۈن خىزمت
قىلىشن مڭۈ داۋامالشتۇرىدۇ. ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ زېمىن ئاسىيانىڭ مركىزىدى تارىم، جۇڭغار ۋە تۇرپان ئويمانلىقىن ئز
نىســىنئئاســىيا ئ رقىركىــزى ۋە شــۋە م دەنىيىتھىندىســتان بــۇددا مــ دەنىيىتىنئالىــدۇ. بــۇ رايــون گېــرو – رىمــان مــ ــئىچى
باغاليــدىغان غــرب ۋە شــرق ئارىســىدى قــدىم ســودا يولىغــا جايالشقانلىقىــدەك ئاالھىــدە جۇغراپىيلىــك ئــۋزەللى تۈپيلىــدىن،
قدىمدىن ھازىرغىچ ئىنتايىن مۇھىم ئھمىيت ئى. گۈلنن تىجارەت، سودا ۋە مدەنىيت ئۇيغۇرالر زېمىنىغا تىل، ئىرق ۋە دىن

جھتت ھمم باراۋەر بىرلىت ياشايدىغان ئاالھىدە تۈس قوشقان.
ئۇيغۇرالرنىڭ مدەنىيت سنئىت پقتال ئز ئنئنىۋى مدەنىيىتى ۋارىسلىق قىلىش ۋە ساقالش ئارقىلىقال ئمس، بل شرق ۋە

غرب ئللىرىدى باشقا دۆلتلر بىلن مدەنىيت ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق شكىللنن.

بۇ ماقالىدى « ئۇيغۇر زېمىن» دېن سز جۇغراپىيۋى سىياس گۋدىن ئمس، بل جۇغراپىيلىك ئورۇنن كرسىتىدۇ.
ئۇيغۇرالر زېمىن مركىزى ئاسىيانىڭ شرقى قىسمىغا جايالشقان بولۇپ، شرقىدىن غربىىچ بولغان ئارىلىق 2000 كىلومېتىر،
شىمالدىن جنۇبىغىچ بولغان ئارىلىق 1650 كىلومېتىر كېلىدۇ. ئۇيغۇرالر زېمىن مركىزى ئاسىيانىڭ كپ قىسىم رايونلىرىن ئز
ئىچى ئالىدۇ. ئۇ زېمىن ھازىر جۇڭو تېررىتورىيسىنىڭ 6/1 قىسمىن ئىىلپ، موڭغۇلىي، رۇسىي، قازاقىستان، قىرغىزىستان،

تاجىىستان، ئافغانىستان، پاكىستان، تىبت ۋە ھىندىستان قاتارلىق دۆلتلر بىلن چېرالىنىدۇ.

ئۇيغۇرالر زېمىن مركىزى ئاسىيادى ئۈچ چوڭ ئىمپېرىي، ين جۇڭو، ھىندىستان ۋە رۇسىي ئارىسىدى ئاالق تۈگىنىدە ھل
.بايلىق ۋە ئاالھىدە ھاۋا كىلىماتىغا ئى بىئىلىك مۇھىت ، مول تخاس بولغان ئاالھىدە جۇغراپىي زىقىلغۇچ رول ئويناپال قالماي، ئ
ئۇنىڭ قۇرغاق ھاۋاس، قدىم قبرە ، مۇمىيا، تاش ئويما، شھر قىياپىت ، بۇتخانا، سان – ساناقسىز مدەنى يادىارلىقالر ۋە ير
ئاستىدى قدىم بويۇمالرن ساقالشقا ئىنتايىن پايدىلىق 17خىل قدىم تىلن تسۋىرلش ئۈچۈن يېزىلغان ئوخشاش بولمىغان 24
خىل يېزىقتى قوليازمىالر، تارىم ۋە تۇرپان ئويمانلىقىدى بوستانلىقالردىن قېزىۋېلىنغان بولۇپ، ئۇالر دۇنيادى نۇرغۇن ئالىمالر

ترىپىدىن تتقىق قىلىنغان.[1]

جۇڭونىڭ تارىخ ماتېرىياللىرىدا، ئوخشىمىغان دەۋرىلردە بۇ رايون « غربى رايون » ياك « غربتى دۆلتلر» دەپ ئاتىلىپ
ــون «ئۇيغۇرىســتان»، « شــرقى تۈركىســتان» ۋە « ــۇ راي ــالالردا ، ب ــدىن ســىرت ماتېرىي ــا جۇڭــونىڭ ماتېرىياللىرى كلــن. ئمم
جۇڭودى تۈركىستان» دەپ ئاتىلىپ كلن. « ئۇيغۇر ئىل» دېن بۇ ئۇقۇم ئوتتۇرا ئسىردى ئۇيغۇرچ قوليازمىدا تىلغا
» نشىنجاڭ» ي » بۇ رايونن ونىڭ چىڭ سۇاللىسجۇڭ بىلدۈرىدۇ. 1884 – يىل نىنن مدې «ئېلىنغان بولۇپ، « ئۇيغۇر دۆلىت
«شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون » لق جۇمھۇرىيىتدەپ ئاتىدى، 1955 – يىلىدىن كېيىن بۇ رايونغا جۇڭخۇا خ « تېررىتورىي يې

دەپ نام بردى.

1990 – يىل 7 – ئاينىڭ 1 – كۈنىدى جۇڭو ھكۈمىتىنىڭ ستاتىستىىسىغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر زېمىنىدا ئۇمۇم نوپۇس 15
مىليون بولغان، شۇ ۋاقىتتى ئۇيغۇر تىلىدا سزليدىغانالرنىڭ سان 7.2495 مىليون بولۇپ، شۇ رايون نوپۇسىنىڭ 60% دىن
كپرەكىن تشىل قىلغان. خنزۇالرنىڭ نوپۇس بولسا 5.7466 بولۇپ، 30% ن تشىل قىلغان. 10 يىلدىن كېيىن جۇڭونىڭ
2000 – يىلىدى ستاتىستىىس شۇن كرسىتىدۇك، ئۇيغۇر تىلىدا سزليدىغانالرنىڭ سان تخمىنن 9 مىليون (لېىن باشقا
مۇستقىل تشىالتالرنىڭ مولچىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇس 16 مىليون دەپ كرسىتىلن). شۇ 10 يىلدا بۇ رايوندى خنزۇالرنىڭ
نوپۇس 32% ئاشقان. ئۇمۇمن قىلىپ ئېيتقاندا 1949 – يىلىدى ئۇيغۇرالر زېمىنىدى ئۇيغۇر نوپۇس 90% تىن كپ ئىدى. ئمما
بـۇ رايونـدى ،رۈۋېلىشقـا بولىـدۇكـدىن كشۇنى .ىـل قىالتتـشت 5 مىليـون نوپۇسـىنىڭ ئـاران 5% نـ ـنـزۇالر شـۇ ۋاقىتتىخ

خنزۇالرنىڭ نوپۇس ئالدىنق ئسىرنىڭ كىيىن يېرىمىدا 500% ئاشقان.

ئۇيغۇرالر تارىختا مركىزى ئاسىيادا كرۈنرلىك نوپۇس گۋدىسىن شكىللندۈرگن. ئۇالر مول بولغان ئدەبىيات، سنئت ، مۇزىا
، ئىقتىسادى ۋە ھربى جھتت ئىنتايىن گۈلنن ئىدى. ئۇيغۇرالر ين ئز دۆلىتىنىڭ ئىشلىرىن بىر ترەپ قىلىشتىن تاشقىرى باشقا
دۆلتلرنىڭ مسىلىلىرىن ھل قىلىش جھتت ناھايىت يۇقىرى قابىلىيت ئى ئىدى. ئۇالر ئىنتايىن سېخ ۋە كڭ قورساق بولۇپ،

بۇالرغا ئائىت مزمۇنالر جۇڭو تارىخ ۋە ئوخشىمىغان دەۋردە قېزىپ چىقىرىلغان ئۇيغۇر قوليازمىلىرىدا ئېنىق خاتىرىلنن.

،(سىرگىچ2-ئ دىن كىيىنسىردىن مىالدىي2-ئ دىن بۇرۇنقمىالدىي) سجدادلىرى تارىختا ھون ئىمپېرىيئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئ
نقۇرۇپ چىققان. ئۇيغۇرالر ي لىرىنئىمپېرىي (522-744 مىالدىي) ۋە تۈرك (سىرغىچ3-5 ئ مىالدىي) سجورجىت ئىمپېرىي
– 1250) ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق ،(840-744 مىالدىي) قۇرۇپ چىققان بولۇپ، ئۇالر، ئۇيغۇر ئىل تلىرىننلتزلىرىنىڭ ئۇلۇغ سئ
،(سىرگىچسىردىن 16 – ئ13 – ئ) ئۇيغۇر چاغاتاي خانلىق ،(سىرگىچسىردىن 13 – ئ10 – ئ) 840-605) ئۇيغۇر قارا خانلىق
ياركنت ئۇيغۇر خاندانلىق (1678 – 1514)، قۇمۇل ۋە تۇرپان بگلى (17 – ئسىرنىڭ ئاخىردىن 19 – ئسىرگىچ) ۋە چىڭ
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– 1933 ،نز زېمىندا ي(1820 – 1877) قاتارلىقالر. ئۇيغۇرالر ئ گلىن ئاخىرالشقان ياقۇپ ببىل سۇاللىسىنىڭ بېسىپ كىرىش
يىل « شرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىت» ۋە 1944-يىل « شرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىت» ن قۇردى.

1944 – يىلــ قۇرۇلغــان جۇمھۇرىيــت ســوۋېت ئىتتىپــاق ترىپىــدىن قــولالپ قۇۋەتلنــن؛ 1940 – يىلالرنىــڭ باشلىرىــدا، ســىتالىن
ھكۈمىت شرقى تۈركىستاننىڭ ئھۋالىن كزىتىش ۋە كونترول قىلىش ئۈچۈن، شرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىت ئارمىيسىنىڭ ھر
قايس قىسىملىرىغا سوۋېت ئارمىيسىنىڭ سىياسى كومىسسارلىرىن ئۋەتن، بۇ رۇسىي كومىسسارلىرى شرقى تۈركىستاننىڭ
ئاساسلىق رەھبرلىرىنىڭ سىياسى كز قاراشلىرى توغرىسىدى ئۇچۇرالرن بىۋاسىت موسۋاغا يتۈزگن. جۇڭو كوممۇنىستىك
پارتىيسىمۇ ئز نۋىتىدە ئۇيغۇرالر زېمىننىڭ ئھۋالىن يېقىندىن كزىتىپ تۇرغان. شرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبرلىرى
جۇڭو ۋە رۇسىيدىن كۈچلۈك دەرىجىدە مۇستقىللىقن تلپ قىلغان. جوسىف سىتالىن 1945 – يىل يالتادا ۋىنىستىن چېرچىل ۋە
فرانلىن روزۋېلت بىلن ئتۈزگن مخپى يىغىندا ئۇيغۇرالر توغرىسىدا چىقىرىلغان قارارغا قوشۇلغان. جوسىف سىتالىن جۇڭو
كوممۇنىســتىك پارتىيســىنىڭ ســابىق ســوۋېت ئىتتىپــاقىنىڭ ئىــدېئولوگىيلىك ئېقىمىغــا ئگشــن ھالــدا يېــ بىــر جۇڭــو قــۇرۇپ
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ پرېزىدېنت رقىسىتالىن دەرھال ش ندىن كىيىن. 1946 – يىلنچىقىدىغانلىقىغا كۈچلۈك دەرىجىدە ئىش

ئلىخان ترىن رۇسىيگ قايتۇرۇپ ئېلىپ كتن( ئلىخان ترە تاشنتت 1976 – يىلىغىچ ياشىغان).

ئلىخــان ترىنىــڭ ۋارىســلىرىدىن ئخمتجــان قاســىم (1949 – 1902)، شــرق تۇركىســتان ئــارمىينىڭ بــاش قومانــدان گېنىــرال
ئىساقبگ(1902-1949(، قوشۇمچ ئارمىينىڭ باش قوماندان دەلىلقان سۇگۇربايىف (1949 – 1902) ھمدە شرقى تۈركىستان
مركىزى ھكۈمىتىنىڭ بىر ئزاس ئابدۇكېرىم ئابباسوف (1949 – 1921) الرنىڭ ھممىس 1949 – يىل 22 – ئاۋغۇستتا، ئۇيغۇرالر
ۋە شرق تۇركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سىياسى تغدىرىن بلىليدىغان، بېيجىدا ئىچىلىدىغان يىغىنغا قاتنىشىش ئۇچۇن كىتىۋاتقان

يولىدا، بىر قېتىملىق سىرلىق ئايروپىالن چۈشۈپ كېتىش ۋەقسىدە قازا قىلغان.

1946-يىلىدىن 1949 يىلىغىچ، سۋېت ئىتتىپاق بىلن خىتاي بىر نچچ قىتىم ئۇيغۇر زېمىنىدى ھكۈمت قۇرۇلمىسىن ئىسالھ
ــاي ــا ۋەدە بېرىــپ، خىت ــا‐ قايت ــرى ئۇيغۇرالرغــا قايت ــدا، ئىىال دۆلتنىــڭ ۋەكىللى ــا ئۇرۇنغــان. شــۇ ئىسالھ قىلىــش جريانى قىلىشق
نئاپتونومىي قىقىركىن سايالم ۋە ھئ ،دېموكراتىي تال شۇ رايوندىقپ ،ۋجۇت بۇلۇپ تۇرۇشسىنىڭ ئۇيغۇر زېمىنىدا مئارمىي
برپا قىلىش شۇنداقال يې بىر رايون قۇرۇپ چىقىشقا ياردەم بېرىش، ھتتا ئاخىرىدا مۇستقىللىققىمۇ كاپالت قىلىشدىن ئىبارەت
دېن. شۇ ۋەدىلرنىڭ مزمۇن خۇددى جاڭ جىجۇڭنىڭ خىتاي مىلتچىلىرى، كوممۇنىستلىرى ۋە ئۇيغۇر ۋەكىللىرى 1946 ‐ يىلدا
ئۇرۇمچى يىغىلغاندا برگن ۋەدىسى ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھېچقايس ۋەدىلىرى ئمل قىلمىغان ئىدى. [2]1950-يىلدىن
ر بىر قاتلىمدەنىيىتىنىڭ ھنىۋى منئر ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان ئىسالھاتالر» دا ئۇيغۇر ئتلرىھ كىيىن، ئۇيغۇر زېمىنىدا « ئىنقىالب
رق قىلىدىغانلىقىندەنىيىتىدىن پو منىڭ جۇڭر قانداق بىر ساھھ دەنىيىتىدىبۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى. « ئىنقىالبچىالر» ئۇيغۇر م
،كىيىــم‐كېچى ،ك‐ئىچمىيېمــ ،ناخشا‐ئۇســۇل ،نئىتدەبىيات‐ســئ ،ئېتىقــادى، تــارىخ ھېــس قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــ

كالسسىك ناخشا ‐ مۇزىا، ھتتا تىل‐يېزىقلىرىغىچ ئزگرتىش ئۇرۇندى.

ھكۈمت 50 يىل مابينىدە ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىزالرنىڭ يېزىق سىستېمىسىن ئى قېتىم ئزگرتن ۋە ئۇالرنىڭ ئىلغار پىىرلىك
زىيالىيلىرىنىڭ ھممىسىن تت قېتىم سىياسى سۋەبلرن دەستك قىلىپ جازالىغان. سىياسى ھكۈمرانالر شرقى تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئارمىيلىرىن سىياسى ئىسالھ قىلىش ئارقىلىق جۇڭو ئارمىيسى قوشۇۋەتن. شۇنىڭ بىلن 1966 – يىلىدىن
كېيىن بۇرۇنق شرقى تۈركىستان ئارمىيس ۋە ئۇالرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك كوماندىرلىرى تارىخ سھنىسىدىن ئچن. بۇ ماقالىنىڭ
مقسىت دۇنيادى بارلىق كىشىلرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئزى خاس ئاالھىدىلى توغرىسىدا ياخشىراق چۈشنچ ھاسىل قىلىش ئۈچۈن

كېرەكلىك بولغان ماتېرىيالالرن تمىنلش.
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ئۇيغۇرالر

ئارخېئولوگىيلىك تكشۈرۈش نتىجىلىرى ۋە تارىخ خاتىرىلر ئۇيغۇرالر زېمىنىنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە مركىزى ئاسىيا خزىنىسىنىڭ
مۇھىم بولغان ئامبىرى ئىنلىىن كرسىتىپ بېرىدۇ. نۇرغۇن ئسىرلر ئىلىرى ئوتتۇرا ئسىردە ياشىغان داڭلىق بىر ئۇيغۇر
پادىشاھ تخت ئولتۇرغان ۋاقىتتا، ئزىنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كلۈس ئۈچۈن بۈيۈك بىر نىشانن تىلىن ۋە شېئىر ئارقىلىق بايان

قىلىپ مۇنداق دېن:

من سىلرگ بولدۇم قاغان، ئېلىالر ئوقيا، قالقان،
تامغا بولسۇن بىزگ بۇيان، كك برە بولسۇن ئۇدان،

تمۈر يىداالر بول ئورمان، ئاۋياردا يۈرسۇن قۇالن.
تاك تالۇي تاك مۇران، كۈن تۇغ بولسۇن كك قۇرقان.

،الر، بىزنىڭ سىمۋولىمىزنئېلى الرنالر بولدۇم، ئوقيا ۋە قالقىنىرنىڭ پادىشاھىن سىل؛ منىسم
گۈزەل كلۈسىمىزن قىاليل، كك برىن تۇتىم قىاليل، قورال‐ياراقلىرىمىزن خۇددى ئورمانالردەك قىاليل، ياۋاي ئاتالرن ئوۋ
ميدانلىرىمىزدا چاپقۇزايل، دەرياالر ۋە ئېقىنالر زېمىنىمىزغا ئېقىپ كىرسۇن، قوياش بىزنىڭ سىمۋولىمىز، كك ئاسمان بىزنىڭ

بايرىقىمىز بولسۇن.
شۇنىدىن كېيىن بۇ پادىشاھ بىر جاكارنام يازغان ۋە بۇن پۈتۈن دۇنيانىڭ ھر ترىپى ئۋەتن. ئۇنىدا: « من ئۇيغۇرالرنىڭ

پادىشاھ، بۇ دۇنيا ماڭا مۇھتاج ، شۇڭا من پۈتۈن دۇنياغا پادىشاھ بولۇشۇم كېرەك» دېيىلنىدى.[3]

ئۇيغۇر دېن سزنىڭ ئاساس منىس « ئىتتىپاقلىشىش» بولۇپ، بۇنىدىن باشقا ين « ئىتتىپاق»،
دىمك تۈرك قوليازمىلىرىدا ۋە قبولۇپ ئورخۇن ك ىن. بۇ نام تۇنجقىلىنىشىمۇ مۇم رجىمدەپ ت «شمبىرل» ،«فېدېراتسىي»
ۋە چاغاتاي خانلىق مدە ئۇيغۇر قارا خانلىقسوغدى يازمىلىرىدا ھ ،مان سىردىئۇيغۇرالردا قوللىنىلغان. كېيىن بۇ نام ئوتتۇرا ئ
دەۋرىدى قوليازمىالردا قوللىنىلغان. بۇنىدىن باشقا بۇ نام مركىزى ئاسىيادا جۇڭونىڭ ئوخشاش بولمىغان دەۋرىدى ھر خىل

كىتابلىرىدا يۈزدىن ئارتۇق ترجىم شكلىدە تىلغا ئېلىنغان.[4]
ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئجدادلىرى مىالدىيدىن بۇرۇنق دەسلپ مىڭ يىلدىن باشالپ مركىزى ئاسىيادا ياشىغان قدىمق خلق
بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئجدادلىرى جۇڭو تارىخ منبلىرىىچ تۇتىشىدۇ، ين دېئ، چىدى، شۇڭنۇ، دېلىڭ، گاۋچ دېن نامالر بىلن
سئۇيغۇر ئىمپېرىي بويىدا ياشىغان. بۇ رايونالر كېيىنچ ا ۋە ئورخۇن دەرياسسېلىن ،ڭرىتېغىنىڭ شىمالئاتالغان بولۇپ، ئۇالر ت

دەپ ئاتالغان. ئۇيغۇرالر قدىم يىپك يول ۋە جۇڭو قدىمق يازمىلىرىدا تارىخى ئىزناالرن قالدۇرغان.

ئۇيغۇرالر باشقا يايالقتا ياشايدىغان كىشىلردىن بۇرۇنال شھرلرن قۇرۇشقا باشلىغان،
ئارخېئولوگىيلىــك قېــزىلمىالر ۋە تــارىخ خــاتىرىلردىن تېپىلغــان ئىســپاتالر شــۇن كرســىتىدۇك، ئۇيغــۇرالر بــۇرۇنق مزگىللــردە
شھرلشن تۇرمۇشتا ياشىغان ھمدە بۇددىزم ۋە مان دىن مدەنىيىتىن قوبۇل قىلغان. 8 – ئسىردىن 11 – ئسىرگىچ بولغان
ت ئالماشتۇرۇشندەنىيدىن ۋە م ر ئوتتۇرىسىدىكىشىل ردىتلن قوشنا دۆلسىردە ياشىغان ئۇيغۇرالر بىلئوتتۇرا ئ زگىلدىم
تسۋىرلىن ئۇيغۇرچ قوليازمىالر ين شۇن كرسىتىپ بېرىدۇك، بۇ خىل مدەنىيت جھتتى تجرىبىلر ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر
مدەنىيىتى تۋە بولۇپ، شۇ ۋاقىتتى ئۇيغۇر ئدەبىياتىنىڭ كزگ كرۈنرلىك مۇھىم قىسم بولسا، تۈرك تىل سىستېمىسىدا
يېزىلمىغان بۇددىزم ئسرلىرىن ترجىم قىلىش بولۇپ، بۇ دەل ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر ئدەبىياتىدا نۇرغۇنلىغان سىرتتىن كلن

سزلرنىڭ بولۇشىدى سۋەب بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئوتتۇرا ئسىرنىڭ دەسلپ يىللىرىدى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھ ھققىدە پىروفېسسور دەنىس
سىنور مۇنداق يازغان:[5] « تۈرك ئۇيغۇرلىرى ترىپىدىن ھكۈمرانلىق قىلىنغان ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق كپ ئىرقلىق ، كپ تىللىق
بولۇپ، كپ خىل دىنالرنىڭ تىنچ ھالتت تڭ مۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا رۇخست قىلىنغانىن»، « مۇسۇلمان ئمس تۈرك
خلقلـر ئارىسـىدا تېخـ ئۇيغـۇرالر يتـن دەرىجىـدە مدەنىيتلىشىـش دەرىجىسـى يتـن تـۈرك خـلق يـوق، ئـۇالر شۇنـداق بىـر
مدەنىيتن راۋاجالندۇرۇپتۇك، بۇ خىل مدەنىيت كپلىن مۇسۇلمان تۈرك خلقلىرىنىىدىنمۇ ئىلغار ئىن. كرۈش سنئىتىدە
ئۇالر ئاالھىدە بىر خىل ئنئنىن ساقالپ كلن بولۇپ، ئۇالر يازغان قوليازمىالر شرق ۋە غرب ئللىرىنىڭ كڭ كلمدە قوبۇل
قىلىشىغا ئېرىشن. شك – شۈبھىسىزك، ئۇيغۇرالر مركىزى ياۋرو – ئاسىيانىڭ تارىخىدى چاقناپ تۇرغان سھىپىلردىن ئورۇن

ئالغان.»[6]

موڭغۇلالرنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشى تاك دەنىيىتۋە م ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش سىردىئوتتۇرا ئ
تنىڭ قايتا گۈللىنىشدەنىين ئىدى. مچۈرگباشتىن ك لۈنۈشنزگىلدە ئۇيغۇرالر 200 يىللىق ئۇرۇش ۋە بنىدى. بۇ مندەر گۈلق
چچقاتارلىقالرنىڭ باشالمچىلىقىدا باشالنغان، ن ۋايلشىر نۋە ئ لۇتف ،اككشھۇر قۇرغۇچىلىرىدىن سدەنىيىتىنىڭ مئۇيغۇر م
ئون يىلالردىن بۇيان ئۇيغۇر مۇتپكۇرلىرى ئۇيغۇر مدەنىيىتىن ساقالپ قېلىش ۋە قوغداش، شۇنداقال ئۇيغۇر مدەنىيىت باشقا
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سىرتق سىياسى بېسىمالر ۋە باشقا مدەنىيتلرنىڭ ئاسسىمىلىياتسىيسىدىن ئسلى كلتۈرۈش ئۈچۈن جاپالىق كۈرەش قىلىپ
كلدى.

ئۇيغۇرالر تۇرمۇشىنىڭ قااليمىقانالشقانلىقىنىڭ تىپىك مىسالىن جۇڭو يېقىنق زامان تارىخىدىن ئېنىق كرۈۋالغىل بولىدۇ. 1877 –
يىلــ ئاپرېلــدى يــاقۇپ بگنىــڭ[7] قســت قىلىــپ ئلتۈرۈلــۈش بىلــن ئۇيغــۇر زېمىنــ جۇڭــو ۋە رۇســىي ترىپىــدىن 8 يىللىــق
ئىمپېرىي بىرلىشىۋالدى ۋە ئى خپىن مبىل رۇسىي مانجۇ چىڭ سۇاللىس بۇزغۇنچىلىققا دۇچار بولدى. ئاخىرىدا 1884 – يىل
كــۈچلىرى ئۇيغــۇر زېمىنىنــ يۇتۇۋالــدى. چىــڭ سۇاللىســ ئۇيغۇرالرنىــڭ زېمىنىنــ « شىنجــاڭ ئلىســ» دەپ ئاتىــدى ۋە قــاتتىق
باشقۇرۇش ئېلىپ باردى. شۇنداق قىلىپ بۇ رايونغا ياڭ زىشىن، جىن شۇرىن ۋە شىڭ شىسي[8] قاتارلىقالر ھكۈمرانلىق قىلدى ۋە
بۇ رايوندا 30 يىل ھكۈم سۈردى شۇنداقال ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسى، ئىجتىمائى ۋە ئىقتىسادى جھتتى مۇقىمسىزلىقىن كلتۈرۈپ

چىقاردى، مىللى زىددىيتن كلتۈرۈپ چىقاردى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئقلى ۋە منىۋى تۇرمۇشىغا چكلىمىلىلرن ئېلىپ كلدى.[9]

نن كىچىك بىر ۋەقرگللىسىدە يۈز بھن مھىرىنىڭ تىجيېقىن بولغان ئاتۇش ش ھىرىر ششقق
مىسالغا ئالساق، 1910 – يىلىدىن 1928 – يىلىغىچ بۇ يردى ھكۈمرانالر 50 دىن ئارتۇق كىشىن تۇتۇپ كتن بولۇپ، بزىلىرى
قايتىپ كلمىن، بۇ ئللىك كىش شۇ يردى تسىر كۈچ ئڭ كۈچلۈك ئۇيغۇرالر بولۇپ، بزىلىرى بايالر، بزىلىرى زىيالىيالر
،ىنركىنلىئ دىنى ىنك كىچىرنىڭ ئېچىلىشىغا يول قويۇلۇشتسچىتلشۇ ۋاقىتالردا پۈتۈن ئۇيغۇر زېمىنىدا، م تتلىيمئىدى. ئ
مدەنى ۋە ئىجتىمائى پائالىيتلىرىن داۋامالمالشتۇرۇشقىمۇ يول قويۇلمايتت.[10] ئاخىرىدا قشقر شھىرىدە بىر قانچ ئۇيغۇر
زىيالىيلىرىنىڭ رەھبرلىىدە ئىسيان كتۈرۈلدى ۋە 1933 – يىل يې شرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىت قۇرۇلدى. بۇنىغا ئگشن
مدەنىيــتتى قايتــا گۈللىنىــش ئۇيغــۇرالرن يېــ بىــر زامانغــا بــاشالپ كىــردى. 1933 – يىلــ، قاســىمجان قمــبىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئدەبىيات ۋە سنئىتىن قايتا گۈلندۈرۈشى يېتكچىلىك قىلدى. ئۇ غۇلجا شھىرىدە ئويۇن قويۇش گۇرۇپپىسىن تشىللىدى ھمدە
ئۇيغۇر زېمىنىدى باشقا رايونالردا ئويۇن كرستت. ئۇ « غېرىب – سنم» ئوپېراسىن بارلىققا كلتۈردى، ئوپېران يازدى ۋە
ئايالالرن نزامان ئۇيغۇر تارىخىدا ي ئالدى. شۇنداقال ئۇ يېقىنق مدە ئوپېرادا بىر ئارتىسنىڭ رولىنكچىلىك قىلدى ھغا يېتئۇنى

تۇنج بولۇپ سھنى چىقىش پۇرسىتى ئى قىلدى.[11]

ئۇيغۇر جۇمھۇرىيىت رۇسىينىڭ ياردىم ئاستىدا، جۇڭو ھكۈمىت ترىپىدىن ين باستۇرۇلدى، شۇنداق
قىلىپ ئۇيغۇرالر ئزىنىڭ ئىلغار مدەنىيىتىن داۋامالشتۇرۇش ۋە ترەققى قىلدۇرۇش پۇرسىتىدىن ين بىر قېتىم مھرۇم بولدى. لېىن
ــۇالر شــرقى تۈركىســتان ــدىن ئزىنىــڭ ھــوقۇق ۋە مۇســتقىللىقىن قولغــا كلتــۈردى. ئ ــدىن كېيىــن ئۇيغــۇرالر قايتى ــون يىل ــ ئ ين
ت قايتا بىر قېتىم جانالندى. ئۇيغۇرالر ئىنسانالر تارىخىدىدەنىيم (1944 – 1949) قۇردى، ئۇيغۇرالر زېمىنىدى جۇمھۇرىيىتىن
ئڭ قىيىن شارائىتالرن ۋە بېسىمالرن باشتىن كچۈردى، ئمما ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ھر بىر پۇرستن چىڭ تۇتۇپ، غلىبىلىك ھالدا

ئۇيغۇرالرنىڭ مدەنى مىراسلىرىن يې بىر ئۋالد كىشىلرگ يتۈزۈپ بردى.
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ئۇيغۇر تىل كىملى

ئۇيغۇر خانلىق سىردىن. 8 – ئبۇلۇپ ئىشلىتىل رنىڭ ئورتاق تىللقلخ تارىختىن بېرى تۈرك تىل دەبىئۇيغۇرالرنىڭ ئ
دىمقن ئوخشاش شۇڭالشقا قتىل بىل ۇ تاشلىرىدىڭي مئۇيغۇر ئورخۇن‐ يېنس ئۇيغۇر تىل دىمقن قدەۋرىدە ئىشلىتىل
رقتىلنىڭ پ دەبىئ دەۋرىدى ن خاقانىيبىل تىل دەبىئۇيغۇر ئ دەۋرىدى دەپ ئاتالغان. ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق تۈرك تىل
يوق. بۇ ھادىس شۇن چۈشندۈرىدۇك، 8 – ئسىردىن بۇرۇنال ئىشلىتىلن قدىمق تۈرك ئدەبى تىل، ئملىيتت دەل ئۇيغۇر

ئدەبى تىلىدۇر.

ئۇيغۇر ئدەبى تىل 14 – ئسىرگىچ تۈرك خلقلرنىڭ ئارىسىدا كڭ دائىرىدە قوللىنىلىپ كلن. «قامۇسۇل ئالم» دېن
ئسرنىڭ ئاپتورى شمسىدىن سم مۇنداق دەپ يازغان: ئۇيغۇرالر مدەنىيىت ترەققىيات جھتت ئڭ ئىلغار ئورۇندا تۇرىدۇ،

كۈمرانلىق قىلغان ۋاقىتالردا، ئۇيغۇر تىللقلىرى ئارىسىدا ئورتاق قوللىنىلىدۇ. چاغاتاي ھنۇرغۇنلىغان تۈرك خ ئۇالرنىڭ تىل
چاغاتاي تىل دەپ ئاتالغان بولۇپ، دۇنياغا تونۇلغان.[12]

ئۇيغۇر ئدەبى مىراسلىرىدى تارىخ، ئدەبىيات، دىن، مزمۇن ۋە قوليازمىالرغا ئاساسلىنىپ، ئۇيغۇر تىلىن ئوخشاش بولمىغان بش
خىل كاتېورىيگ بلۈش بولىدۇ.

1- يازما تارىخدىن بۇرۇنق ئۇيغۇر تىل: مىالدىدىن بۇرۇنق 6 – ئسىردىن بۇرۇن قوللىنىلغان. لېىن بۇنىغا دائىر قوليازمىالر يوق
دىمقمدە قھ ،دەبىياتلق ئلق ناخشىلىرى، خايىلىرى، خلق ھېز، خس قلىيئىدىيوم، ئ ،دەبىياتبولۇپ، ئۇيغۇر ئېغىز ئ

مېتولوگىي ۋە ئپسانىلر ئارقىلىق يېتىپ كلن.

2-قدىمق ئۇيغۇر تىل: 6 – ئسىردىن 10 – ئسىرگىچ قوللىنىلغان، كپ قىسم ئىسالمدىن بۇرۇنق ئدەبى ئسرلر بولۇپ، بۇ
ئسرلر ئالتاي تىللىرى سىستېمىسىنىڭ سىرتىدى تىلالرنىڭ تسىرگ ئۇچرىغان.

3-ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر تىل: مىالدىي 10 – ئسىردىن 15 – ئسىرگىچ قوللىنىلغان بولۇپ، كپ قىسم ئىسالم ئسرلردە
قوللىنىلغان ، بۇ ئسرلر پارس ۋە ئرەب تىللىرىنىڭ تسىرى ئۇچرىغان.

4-يېقىنق زامان ئۇيغۇر تىل: مىالدىي 16 – ئسىردىن 19 – ئسىرگىچ قوللىنىلغان.

5- ھازىرق زامان ئۇيغۇر تىل: 19 – ئسىرنىڭ ئاخىرىدىن ھازىرغىچ قوللىنىلغان.

ھازىرق زامان ئۇيغۇر تىل ئورال – ئالتاي تىل سىستېمىسىغا تۋە بولۇپ، شرقى تۈرك تىللىرى تارمىقىغا كىرىدۇ. تۈرك تىلىنىڭ
بىر – بىرى زبېك تىلن ئبىل ئۇيغۇر تىل ،ن قىرغىز تىلبىل قازاق تىل ،زەرى تىلن ئبىل تۈرك تىل ئىچىدى چوڭ تارمىق ئالت

ئوخشىشىپ كېتىدىغان بولۇپ، ھر بىر گۇرۇپپىدى ئى تىل تارمىقىدىىلر بىر – بىرى بىلن ئاالق ئېلىپ بارااليدۇ.

لۈنىدۇ. 2000-يىلىدىت دەپ بدىيالې ۋە شىمال نۇببار بولۇپ، ج تچوڭ دىيالې زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئى ھازىرق
جۇڭونىڭ ستاتىستىىسىغا ئاساسالنغاندا، يرلىك ئۇيغۇر تىلىدا سزليدىغانالرنىڭ سان 10 مىليون بولۇپ، كپ قىسم جۇڭونىڭ
« شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون» دا ياشايدۇ. ين بىر تۈركۈم ئۇيغۇر تىلىدا سزليدىغان نوپۇس بار بولۇپ، ئۇالر مركىزى ئاسىيا

جۇمھۇرىيىت ۋە تۈركىيدە ياشايدۇ، ئاز بىر قىسم ين رۇسىي، موڭغۇلىي، پاكىستان، ئافغانىستان ۋە غرب ئللىرىدە ياشايدۇ.

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ يرلىك قانۇنىغا ئاساسالنغاندا، 1955 – يىلىدىن باشالپ، ئلچملىك ئۇيغۇر تىل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ
تتلىيمئ ركىزى ياۋرو – ئاسىيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سانم رچقىلىپ قوللىنىلغان. گ تىل كۈمىتىنىڭ رەسمىرلىك ھي

10 مىليوندىن كپرەك بولسىمۇ ھم شۇنداقال ئۇالر 2000 يىلدىن بويان ئزلىرىنىڭ مول بولغان ئدەبى ۋە مدەنى مىراسلىرىغا
ئىىدارچىلىق قىلىپ كلن بولسىمۇ، ئمما خلقئارا تشىالتالر ئۇيغۇر تىلىغا زور دەرىجىدە سل قارىغان.

ھازىر پقت رۇسىي، گېرمانىي، شىۋىتسىيدە بۇ ئسىرنىڭ باشلىرىدە نشر قىلىنغان قىسمن كىتابالردىن باشقا، غرب ئللىرىدە
ئۇيغۇر تىل ۋە ئدەبىياتىغا ئائىت ھېچقانداق پايدىلىنىش ماتېرىياللىرىن تاپقىل بولمايدۇ. ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئسىردىن باشالپ

ئاساس قىلىنغان پارس يېزىق سرەب ئېلىپبن. ھازىر ئۇالر ئلئىشلىتىپ ك ئوخشىمىغان 8 خىل يېزىق سىستېمىسىن ھازىرغىچ
ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان بىر نچچ قېتىم ئزگرتىلن ھازىرق زامان ئۇيغۇر يېزىقىن قوللىنىۋاتىدۇ. ئوتتۇرا ئسىردىن تارتىپ

[13]:بولغان يېزىق سىستېمىس ھازىرغىچ

Ⅰ1 – بىراھما يېزىق
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Ⅱ 2 – بىراھما يېزىق

3 – ئۇيغۇر رونىك يېزىق

سىر ئۇيغۇر يېزىق4 – ئوتتۇرا ئ

يېزىق 5 – ئۇيغۇر سوغدى ۋە مان

ئاساس قىلغان چاغاتاي يېزىق سىنرەب ، پارس ئېلىپب6 – ئ

زامان ئۇيغۇر يېزىق 7 – ھازىرق

زامان ئۇيغۇر يېزىق ئاساس قىلغان ھازىرق سىن8 – رىم ئېلىپب

بۇ يېزىقالرنىڭ تپسىلى چۈشندۈرۈشلىرىن بىلىش ئۈچۈن ئاخىرىدى قوشۇمچ مزمۇنغا قاراڭ.
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ت كىملىدەنىيئۇيغۇر م

ئۇيغۇرالر بولسا مركىزى ئاسىيانىڭ يرلىك ئاھالىس، ئۇالر ئزى خاس بولغان مدەنىيتن شكىللندۈرگن بولۇپ، ئاسىيانىڭ
ئدەبىيات، مېدىتسىنا، بىناكارلىق، مۇزىا، ناخشا – ئۇسۇل ۋە سنئىتى مۇھىم تھپىلرن قوشقان. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادى

ئاساسلىق يېنىك سانائت ۋە دېھقانچىلىقن ئاساس قىلىدىغان بولۇپ، مېۋە، پاختا، شال، بۇغداي قاتارلىقالرن تېرىيدۇ. ئۇيغۇرالر
2000 يىل بۇرۇنال بۇ قۇرغاق رايوندا ئزى خاس ئاالھىدىلى ئى بولغان سۇغۇرۇش تېخنىىسىن كشىپ قىلغان ئىدى. ئۇنىدىن

باشقا ئۇيغۇرالر زېمىنىدا نېفىت ۋە مىنېرال ماددىالر ئىنتايىن مول.

ئومۇمن قىلىپ ئېيتقاندا، ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق ئزىنىڭ قوشنا ئللىرى بىلن دوستان مۇناسىۋەتن ساقالپ كلدى. تۇرپان
ركىزى ئاسىيادىردىن بويان مسىرلئ ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق ،رسىتىدۇكك ئىسپاتالر شۇن دىمئويمانلىقىدىن قېزىۋېلىنغان ق

ندى ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقىنۋاڭ ي لچىسسىردە، سۇڭ سۇاللىسىنىڭ ئركىزى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 10 – ئت مدەنىيبۇددا م
زىيارەت قىلغىل كلندە، بۇ خانلىقنىڭ يۇقىرى دەرىجىدى مدەنىيلىشىش ئۇنىدا چوڭقۇر تسىرلرن قالدۇرغان. شۇ دەۋرىدە

ئۇيغۇرالرنىڭ باشقۇرۇشدى كۇچادا 100دىن ئارتۇق بۇتخانا، تۇرپاندا 50دىن ئارتۇق بۇتخانا ۋە كۈتۈپخانا قۇرۇلغان بولۇپ،
نامراتالر ئۈچۈن پاراۋانلىق سىياستلىرى يولغا قويۇلغان ئىدى. [14]

ئۇيغۇرالرنىڭ مدەنىيت ترەققىيات ئارخېئولوگىيلىك قېزىلمىالر ۋە تارىخ ھججتلردىمۇ ناھايىت گۋدىلىك ئىپادىلنن، بولۇپمۇ
تۇرپان ئىدىقۇت خانلىقىدى قوليازما ۋە تام رەسىملىرىنىڭ تېپىلىش ئۇيغۇر مدەنىيت سۋىيسىنىڭ ۋە مدەنى تۇرمۇشىنىڭ

دەنىرەتلىرىدە ئۇيغۇرالر ئىنتايىن من: تۇرپاندىن تېپىلغان تام سسىلدەم ئىسپاتالپ بېرىدۇ. منىمۇ بىر قي ىنكلىدەر يۇكسقن
رنن ۋە قوللىرىدا گۈل – دەستىلكىي ر ئۇزۇن تونالرنر كىشىلتلىك ئتلىك ئايالالر ۋە ساالپن بولۇپ، نازاكنسۋىرلت تتھال

تۇتقان ھالتت سىزىلغان ئىدى. قدىم يارغۇل ۋە ئىدىقۇت شھرلىرىدىن ين نۇرغۇنلىغان باشقا سنئت بۇيۇملىرى ۋە قوليازمىالر
بايقالغان. كېيىن 13 – ئسىردە، توۋسىت چاڭچۈن چىىزخانن زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ماڭغاندا، گۈللىنىۋاتقان ئۇيغۇر

پادىشاھلىقىدىن ئتن ۋە بۇ پادىشاھلىقتى مولچىلىققا قاراپ ھيران قالغان . بۇ زېمىندى يرلرنىڭ ھممىس يىراق جايدىن سۇ
باشالپ كېلىپ سۇغۇرۇلغان ئىدى. توۋسىت چاڭ چۈن بۇ يرنىڭ يرلىك خلق ۋە مۇزىانتلىرىدىن ئىنتايىن زوقالنغان. ھمدە

گۈلدەست، شاراب، شۇنداقال ئېغىرلىق 7.5 كىلوگىرام كېلىدىغان تاۋۇز قاتارلىقالر بىلن كۈتۈۋېلىنغان. [15]

ئوتتۇرا ئسىردى ئۇيغۇر ماقال – تمسىل: « ئكۈز ئاداق بولغىچ، بوزاغۇ باش بولسا يىغ.»

[16].بولغان ياخش بولغاندىن موزاينىڭ بېش زامان ئۇيغۇر تىلىدا: بۇقىنىڭ تۇيىق ھازىرق

باشقىچ قىلىپ ئېيتقاندا، چوڭ كلچكتى كىچىك پاقا بولغاندىن، كىچىك كلچكتى چوڭ پاقا بولغان ياخش. بۇ تمسىل
ئۇيغۇرالرنىڭ ئركىنلىك ۋە مۇستقىللىقق ئىنتىلىدىغانلىقىن روشن ئىپادىلپ بېرىدۇ. بۇ تمسىل ين بىر ئادەم باشقىالرنىڭ قانچىلىك
باي ۋە قۇدرەتلىك بولۇشىدىن قتئىينزەر چوقۇم مۇستقىل پىىر يۈرگۈزۈش كېرەكلىىن ئىپادىلپ بېرىدۇ. بۇ تمسىل ئز نۋىتىدە

ين كىشىلرن باشقىالرغا قۇل بولماسلىق، گرچ كىچىىن يردە ئاز سانلىق كىشىلرگىال باش بولسىمۇ، چوقۇم بىر رەھبر
بولۇشقا، ھمم ئىشتا ئزى ئركىن قارار چىقىرىش، چكلىم ئاستىدا ياشىماسلىققا رىغبتلندۈرىدۇ. مھمۇت قشقىرى ئوتتۇرا

ئسىردى بۇ تمسىلن 11 – ئسىرلردە خاتىرىلپ قالدۇرغان بولۇپ، بۇ تمسىل نچچ مىڭ يىلالردىن بېرى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا
كڭ تارقالغان ھمدە ئز منىسىن ئزگرتمي ساقلىنىپ كلن.

ئوتتۇرا ئسىردى ئۇيغۇرالر چوڭ شھرلرن قۇرۇش ۋە ئزىنىڭ مدەنى تۇرمۇش، يېزا ئىىلىىن راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن ئۇزاق
ۋاقىت جاپالىق كۈرەش قىلغان ھمدە ئڭ ئاخىرىدا ئزىنىڭ مۇستقىللىقىن قولغا كلتۈرگن، شۇنداقال ئوتتۇرا ئسىردى مركىزى

ئاسىيا مدەنىيت ترەققىياتىدا كۈچلۈك ئاساس تىلىن. شۇنىدىن كېيىن ئۇيغۇرالر كۈچلۈك بىر ئىمپېرىي قۇرۇپ چىققان ۋە
مركىزى ئاسىيادى خلقلر ئارىسىدا باشالمچىلىق رولىن ئوينىغان. مۇشۇ سۋەبتىن ئوتتۇرا ئسىردى ئۇيغۇر ئدەبىيات تارىختا

كرۈلۈپ باقمىغان ترەققىياتالرغا ئېرىشن. يېقىندا قېزىۋېلىنغان ئۇيغۇر قوليازمىلىرى بىزگ شۇ ۋاقىتتى گۈللىنىشن ين شۇ
ۋاقىتتى دىنى ھايات، ئىجتىمائى ئاالق، شھر مدەنىيىت ھمدە ئۇيغۇرالرنىڭ مدەنىيت ئارقا كرۈنۈشلىرىن ينىمۇ گۋدىلىك

تسۋىرلپ بېرىدۇ. بۇ قوليازمىالرنىڭ مۋجۇتلۇق بىزگ ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا خلقلر بىلن بولغان يېقىن مۇناسىۋىتىن شۇنداقال ئۇالر
:ىچۋەندىرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ قوليازمىالر تك مۇناسىۋەت ئۇچراتقانلىقىن قويۇق ئىجتىمائى ن خېلبىل

1) مايتىرىسىمىت

2) ئالتۇن يارۇق

رجىمىھال3) سامسو ئاچارنىڭ ت
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4) سكىز يۈكمك

5) ئابىدارىم قوشۋەردى سۇترا

6) گۈەن شىم پۇتار

7) لىن خۇا چاچاڭ ئۈزە ئېتى يارا تىغ ئاتلىغ سۇترا

8) ئامىتا سۇترا

9) ئاريارا جاۋداكا سۇترا

10) ماخامغ سۇترا

11) كىشانت چىلغۇلۇق نوم

12) كىمقوك ۋاجىرا چتىا سۇترا

13) تىشا سىتوۋۇستىك سۇترا

14) يىتىان سۇترا

15) ئامىتايوس سۇترا

16) ئاگاماس سۇترا

17) پىراجىنا ئاپارامىتا سۇترا

18) داشاكىرما بۇدداۋ تانامال سۇترا

19) الئىلتارىستاال سۇترا

20) يوگا چاريا بۇخۇن سۇترا

21) ناگارجۇنا لىى ئوتالماگ تاقشۇت

22) ئىنسادى سۇترا

23) ماخاما يورى سۇترا

24) مانىجۇ شىراناما سمىت سۇترا

ايىس25) جاتاكا ۋەئاۋدانا ھې

26) ئالقۇ ئايىغ ياۋۇز يولالرىغ ئار تۇقراق ئاز ئارىت داچ سۇترا

27) ماخاپايا ئۇتلىس يانتۇرمىش سۇترا

28) ئالقۇ ئانجۇاليۇ كلمىشلرنىڭ ئۇ شىنىرالق شانالر نىنتىن ئنمىش

تىرىلمىش سىتاتا پادرا ئالتىغ ئۇتسۇقماقسىز دارنك ئالت

29) ئوغۇزنام
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30) چاشاتانا ئىلى بگ

ايىسىن ھېتى 31) ئى

ۋە باشقىالر.

زىر ئىچىدە ئلينىدە پۈتۈن قوشنا ئتۈزۈپ چىققان ۋە يىلالر ماب بولغان يېزىق سىستېمىسىن ئۇيغۇرالر تارىختا ئىنتايىن ياخش
خاس بولغان ئدەبى ئېقىم شكىللندۈرگن ھمدە ئوتتۇرا ئسىردە ئۇيغۇرالر مدەنىيىت تارىختا كرۈلۈپ باقمىغان ترەققىياتالرغا
ئېرىشن. بۇ ترەققىياتالرغا مىالدى 759 – 779 يىلىغىچ ھكۈمدارلىق قىلغان (ئاي تڭرىدە قۇت بولمىش تڭرى ئل بىل بوگۇ

(907 – 618 مىالدىي) قېتىم تاڭ ئوردىسىغا كۈچلۈك رول ئوينىغان. ئۇيغۇرالر تارىختا ئۇدا ئى رلىئارسالن) پادىشاھنىڭ رەھب
ئىقتىسادى ئورنىن زىنىڭ سىياسىردىن قۇتۇلدۇرغان ۋە ئتلئاپ سىياسى زور دەرىجىدە ياردەم قىلىپ، ئىچ تتھج ربىھ

قايتىدىن مۇستھملىن.[17]

تتىھج زىنىڭ سىياسىدەۋرىدە ئۇيغۇرالر ئ (685 – 1250 مىالدىي) ئىدىقۇت خانلىقىدىن بۇرۇن ۋە ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىق
كۈچىن ئاشۇرۇپال قالماي، بل ئىقتىسادى ۋە مدەنى ھاياتىنىمۇ زور دەرىجىدە ترەققى قىلدۇرغان. ئۇيغۇرالر قدىم يىپك

نئىتىنخاس بۇددا س قوشقان، شۇنداقال ئوزى ھپدەبىياتىغا تركىزى ئاسىيا ئيولىنىڭ ئىقتىسادىدا مۇھىم رول ئوينىغان ۋە م
ياراتقان.

بولۇپ، سىياسى ز باشالمچىلىرىغا ئىئايالندۇرغان. ئۇيغۇرالر ئ ل قاراشقا بولمايدىغان كۈچس ئۇالرن ئۇيغۇرالرنىڭ ئابرۇي
جۇغراپىيدە ئۈستۈنلۈكن ئىىلىن دەۋرلردە مدەنى ھاياتىدا پارالق نتىجىلرن قولغا كلتۈرگن. زور تىرىشچانلىقالر ئاساسىغا
قۇرۇلغان مدەنىيت مۇۋەپپقىيتلىرى ئسىرلر بوي داۋامالشقان. مىالدىي 400 – يىلالردىن باشالپ، تخمىنن 150يىل مابينىدە

پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا رايون ھازىرق چاۋشيندىن قارا شھرگىچ بولغان رايونالر، جورجىتالر ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئجدادلىرى ترىپىدىن
باشقۇرۇلغان. قاڭقىلالرمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ھكۈمرانلىق ئاستىدا بولغان.[18]

ڭلبىر تۇغقىنىغا بولغان ك بايقىدىم. شېئىردا شائىرنىڭ يىراقتى ۋە بولغان بىر شېئىرنت سىرگتىن ئوتتۇرا ئن تۇرپان بىزەكلىم
ئىپادە قىلىنغان بولۇپ، شائىر شېئىردا ساالم يولالش بىلنال قالماستىن، بل ئۇن تىرىشىپ ئگىنىش ئىلھامالندۇرغان. ئۇنىغا

ياخش تكلىپلرن بېرىش بىلن بىرگ، ئۇنىڭ مۇۋەپپقىيت بىلن قايتىپ كېلىشى تىلكداشلىق بىلدۈرگن. بۇ شېئىر ئوتتۇرا ئسىر
ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئگىنىش بولغان ئاكتىپ پوزىتسىيسىن ئىپادىلپ بېرەليدۇ. ئۇالر بىلىمنىڭ بخت ۋە ھرمت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا

چوڭقۇر ئىشنن. بۇ ياخش يېزىلغان شېئىر ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇرلىرىنىڭ مائارىپقا ئىنتايىن ئستايىدىل قارايدىغانلىقىن بىلدۈرىدۇ. (بۇ
ماتېرىيال تۇرپان موزىيىغا تقدىم قىلىنغان بولۇپ، ئسل نۇسخا نومۇرى: T.B.1522.80 ، ئلچم: كم 37.5 ×3)، ئسىل يازما

:ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان، ئوقۇلۇش دىمقق

1 ئزۈڭ‐نىڭ ئگرننمىش ياندïرالرتا

2 ئگلىنن ندگۈ‐ك‐من بۇسۇغ سىلىىل

3 ئڭ‐من ننۈ‐كىم ياڭالر‐تا ئسلۈ‐

4 نچۈ‐سىن تن ئانچۇاليۇ ئول ئۇمۇق‐

5 لۇق كزۈم بىرلن ئوقïپ ساڭا ïدïم.

:نىسم

ھر قانداق نرسىن ئز ئۇسۇلۇڭ بىلن ئگن.
كپ ئويالن، ئېھتىياتچان بول، ئزۈڭن كرسىتىشن ئويلىما.

قانداق ئىش بىلن شۇغۇلالنساڭ، ئستايىدىل پۇختا قىل،
يول تنىڭ ياخشقىيبۇ مۇۋەپپ

ئۈمىدۋار كزلىرىم بىرل ساڭا ئۋەتتىم.

ئۇيغۇر مدەنىيىت ئز خاسلىق بىلن ساقالنغاندەك كرۈنسىمۇ، ئملىيتت ئتمۈشتىىدەك قىممتلىك ئورنىن يوقاتقان. ئۇن پقت
ئۇيغۇر مشرەپلىرى ۋە مۇزىيالردا ئز ئسل قىياپىت بىلن كرۈش مۇمىن. پقت بىر تۈركۈم تتقىقاتچىالرال ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر
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مدەنىيىتىنىڭ پارالق نتىجىلىرى بىلن ئۇچرىشىش پۇرسىتى ئېرىشت. لېىن ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر مدەنىيىتى قانداق باھا بېرىشتىن
لتوسۇپ قااللمىدى. ب ئۇلىنىشىن دەنىيىتىنىڭ بىر – بىرىنىۋى منئزگىرىشلىرى ئۇيغۇر ئتنىڭ شىددەتلىك ئمئىيزەر، جتئىينق
ھازىرق زامان ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ گۈلپ راۋاجلىنىشىغا تھپ قوشت، بولۇپمۇ سنئت خلقنىڭ مدەنىيت كىملىىن تونۇشىدا

مۇھىم رول ئوينىدى
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ت كىملىنئئۇيغۇر س

ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىنىڭ ئىلىرىلىشى ئگىشىپ، ئۇيغۇر سنئىت بۇ رايونغا كڭ تارقالغان، رايون مدەنىيت ۋە مائارىپىغا كۈچلۈك
تسىر كرستن. بۇ ئۇيغۇر مدەنىيىت ۋە پلسپىسىن چۈشىنىشت كم بولسا بولمايدىغان مۇھىم ماتېرىيال. ئۇيغۇرالر ئز

رەققىت ھازىرغىچ دەنىيىتىننىۋى منئم ھايات ساقالپ قالغان بولۇپ، ئۇالر ئتلىرىدە ھېلىھنئدەبىيات ۋە سئ دەنىيىتىنم
.كتلمقىلدۇرۇپ داۋامالشتۇرۇپ ك

ئۇيغۇرالر ئز ھۈنر سنئىتىدە ئزى خاس اليىھ ۋە نققاش ئۇسلۇبلىرىن ياراتقان. بۇ قىممتلىك ئۇيغۇرچ ھۈنر سنئت
ئرنكلىرى ھممىدىن بك كىيىم‐كېچك، زىبۇ‐ زىننت، دوپا، ئتۈك، ئاياق، رومال، چاينك، پردە، گىلم، كىىز، ئدىيال، تام

ئاسمىلىرى، ئيدە ئىشلىتىدىغان ساندۇق‐ئىشاپالر، ياستۇق ۋە دېرىزە، قۇرۇلۇشالردى نقىشلردە ئز ئكسىن تاپقان. بۇ
،كلىنىڭ خاسلىقر شلك ئېلىنغان. بۇ اليىھرنردىن ئكىلللىك شنزىرە، گېئومېتىرىيسۈملۈك، ھايۋان، مر خىل ئھ رگلاليىھ

تۈزۈلۈشىنىڭ ئىخچاملىق، مزمۇنىنىڭ موللىق بىلن ئاالھىدە گۋدىلىنىدۇ. قدىم قىيا تاش، بۇددا ۋە مان ئىبادەتخانىلىرىنىڭ
تاملىرىدى سرەتلر ۋە ئارخېئولوگىيلىك قېزىلمىالر بىزن ئۇيغۇر ھۈنر سنئىت توغرىسىدا مول ماتېرىيالالر بىلن تمىنليدۇ،

.كتلمپ كمىنلت

مۇرتۇق دەرياس يالقۇنتاغدى ركىزىدىن بىرى بولغان بېزەكلىك ئىبادەتخانىسدەنىيىتىنىڭ مسىر ئۇيغۇر بۇددا مئوتتۇرا ئ پدەسل
جىلغىسىغا جايالشقان. تۇرپاننىڭ شرق ترىپىدە 40 كىلومېتىر ئۇزاقلىقتا، گرچ بۇزۇۋېتىلن بولسىمۇ، لېىن ينىال سنئت

ئىزنالىرىن كرگىل بولىدۇ. بۇ ئىبادەتخانا جىلغىنىڭ شرق ترىپىدە بىر كىلومېتىر دائىرىدى غار ئڭۈرلردىن تۈزۈلن بولۇپ، بۇ
يردە 83 غار بار بۇالردىن 40 ى گۈزەل تام رەسىملىرى بىلن بېزەلن. ئومۇمى دائىرىس تخمىنن 120 كۋادراتمېتىر كېلىدۇ. بۇ
غارالرنىڭ كپىنچىس ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىق دەۋرى تۋە. تتقىقاتچىالر بزى غار تام سرەتلىرىن تكشۈرۈپ چىقىش ئارقىلىق

ئۇيغۇر بۇددا سنئىتىنىڭ ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر مدەنىيىتىدى ئاالھىدە مۇھىم رولىن جزملشتۈرگن .

گېرمان ئارخېئولوگA.von. Le.Coq  نۇرغۇن تام رەسىملىرىن نچچ يۈز ساندۇققا سېلىپ بېرلىنغا توشۇپ ئېلىپ كتن. ئۇيغۇر
بۇددا سنئىتىنىڭ گۈزەللى پۈتۈن دۇنيان ھيران قالدۇرغان ئىدى. بېزەكلىك بۇددا ئىبادەتخانىس ئۇيغۇر بۇددا سنئىتى ۋەكىللىك
– 1914 ينئئىن بېزەكلىك مىئائۇرەل ست ئارخېئولوگ لىينارلىق. ئتلىك يادىڭ مۇھىم ۋە ئاز ئۇچرايدىغان قىممقىالاليدىغان ئ

يىل زىيارەت قىلغان چاغدا مۇنداق باھا بېرىدۇ: سنئت جھتتى گۈزەللىت تۇرپان ئويمانلىقىدىن قېزىۋېلىنغان قېزىلمىالرنىڭ
بېزەكلىرى ناھايىت گۈزەل ۋە يۇكسك سنئت سۋىيسىدە بولۇپ، ين بىر قدىمق قىممتلىك دۈنخۇاڭ مىئيلىرىدى تام

رەسىملىرى بىلن پاراللىل سۋىيدە ئىدى.

پروفېسسور ئالبېرت گرۇنۋەدەل [19] (1935 – 1856)، 1906 – يىل 4 – ئاينىڭ 2 – كۈن مۇنداق دەپ يازغان: « يىلالردىن بېرى
بۇددا سنئىتىن ھقىقى ئىپادىلپ بېرەليدىغان نمۇنىلىك ئېستېتىك قىممت ئى بۇددا يادىارلىقىن تېپىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق

كرستتىم. قدىم مدەنىيت نمۇنىلىرىدىن بولغان رىم ئىمپېرىيس تارىخ يادىارلىقلىرىن ۋە باشقىلىرىن كزدىن كچۈردۈم،
پقت يىراق شرقق يېتىپ بارغىنىمدا، ئارزۇيىمدى ئىزلىىنىمن تاپتىم. ئگر ئۇالرنىڭ ين بىر نۇسخىسىن ئااللىغان بولسام دەپ

ۋە ياخش دىمكمۇ قزىلىرى بن. بن بېزەلتام رەسىملىرى بىل ممىسيېقىن غار بولۇپ، ھ ن 300 گخمىنئويلىدىم. قېزىلمىدا ت
ساقالنغان ئىدى. »[20]
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ا كىملىئۇيغۇر مۇزى

ئۇيغۇرالرنىڭ رەڭارەڭ، كىشىن ھيران قالدۇرىدىغان ئۇسسۇل، مۇزىا ۋە ناخشا مىراسلىرى بار. ھازىرق زامان ئۇيغۇر
ھنىا، ئۇسۇللىرى ئۇيغۇر زېمىنىدا قايتىدىن سن كىالسسىك ئۇيغۇر مۇقاملىرى، ناخشا – مۇزىبىل زىيالىيلىرىنىڭ تىرىشىش

چىقماقتا. ئۇيغۇر 12 مۇقام بۇنىڭ ياخش مىسال. ئۇيغۇر 12 مۇقام ئوتتۇرا ئاسىياغا كڭ تارقالغان ۋە ئىنتايىن مشھۇر. مۇقام
ئۇيغۇر تىياتىر سنئىتىنىڭ مۇھىم تركىب قىسم. يكن سئىدىي خانلىقىنىڭ (1678 – 1514) پادىشاھ ئابدۇرەشىدخان (1570 –

1533) ۋە ئايال خانىش ئاماننىساخان (1567 – 1534) ئۇستا مۇزىانت بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇر 12 مۇقامىن رەتلپ چىققان. ئۇالر
بىرلىت 16 – ئسىر ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ نمۇنىس بولغان 12 مۇقامن ترەققى قىلدۇرغان.[21]

دەسلپ مۇقام تېىستلىرى ئاساسلىق ئۇيغۇر خلق ناخشىلىرى ۋە ئېغىز ئدەبىياتىدىن تۈزۈلن. كىينىچ مشھۇر ئدىبلردىن
ئاتاي، مۇھممد سكاك، لۇتف (1465 – 1366)، ئلشىر ناۋايىالرنىڭ شېئىرلىرى ئۇنىڭ ئورنىن ئالغان.

موڭغۇلالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىدىن كېيىن ئۇيغۇر ئدەبىيات باشقا ئوتتۇرا ئاسىيادى مىللتلرنىڭ بېشىغا كلندەك ناھايىت ئاز
ترەققىيات پۇرسىتى ئى بولغان. 13 – ۋە 14 – ئسىردى ئۇيغۇر ئدەبىيات ئرەب ۋە پارس يېزىقىن راۋان قوللىنىش بىلن

گۋدىلىنىدۇ. چاغاتاي ھكۈمرانلىق دەۋرىدە، ئۇيغۇر مدەنىيىت بىر قېتىملىق ئارقىغا چېىنىش باسقۇچىن باشتىن كچۈرگن. شۇ
دەۋرلردىن كېيىن مۇقام يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان بولۇپ، بخت يارىشا نۇرغۇن ئۇيغۇر مۇزىانتلىرىنىڭ تىرىشچانلىق بىلن

ھازىرغا قدەر يېتىپ كلدى.[22]

بۇنىڭ شاھىدلىرىدىن بولغان مشھۇر ئۇيغۇر خلق سنئتارى تۇردى ئاخۇن (1956 – 1881). ئۇ مۇزىىن سيىدىغان ئىلىملىك
ئائىلىدە تۇغۇلغان بولۇپ، 1950 – يىلالردا مۇقام مۇزىىلىرىن ئزى چېلىپ ناخشىسىن ئزى ئېيتالىغان. ئۇنىڭ ئائىلىسىدىن تت
ۈل ئاخۇن، بوۋىسۋەكت ارلىرىدىن بولۇپ يېتىشىپ چىققان. ئۇالر تۇردى ئاخۇن ئاكىنىڭ دادىستنئلق سشھۇر خم كىش

قاۋۇل ئاخۇن، ئۇلۇغ بوۋىس ھاشىم ئاخۇن ۋە ككن بوۋىس ئىبراھىم ئاخۇن. بۇ بش ئۋالد ئۇيغۇر مۇزىانت ئائىلىس يركنت
ئۇيغۇر خاندانلىق (1678 – 1514) دەۋرى تۇتىشىدۇ. ئگر ئىبراھىم ئاخۇن تونۇلغان سنئتار بولغان تقدىردە، ئۇ چوقۇم ئۇيغۇر

شائىرى، مۇتپكۇرى نىزامىدىن ئلشىر ناۋاي (1501 – 1441) بىلن بىر دەۋردە ياشىغان بولىدۇ.[23]

نۇرغۇن مۇقام تېىستلىرىنىڭ ئلشىر نۋاي شېئىرلىرىن تېىست قىلغانلىق بۇنىڭ ئڭ ياخش چۈشندۈرۈش بوالاليدۇ. تۇردى
ئاخۇن ئاكا مۇقام تېىستلىرىن بىۋاسىت ئالدىنق ئجدادلىرىدىن ئگنن. بۇ ھادىس 16- ئسىردى خانىش ئاماننىساخاننىڭ
مۇقامن رەتلىشىدەك جمئىيت ھادىسسىنىڭ ئڭ ياخش شاھىت بوالاليدۇ. بۇ بش ئۋالد خلق مۇزىانتلىرى بىزن قىممتلىك

يوقاپ كېتىش ردى. ئۇالرنىڭ ھاياتۈزۈپ بتي دەۋرىمىزگىچ قاتارلىقالرنىڭ شېئىرلىرىن ۋائىن ،ۋە لۇتف ا مىراسلىرىنمۇزى
ئاز قالغان ئاماننىسا دەۋرىدىن 1950 – يىلىغىچ بولغان ئۇيغۇر سنئت تارىخىنىڭ زەنجىرىن ئۇلىدى. 1954 – 1951 – يىللىرى

مشھۇر ئۇيغۇر سنئتارى قاسىمجان قمبىرى (1956 – 1910) تۇردى ئاخۇن[24] باشچىلىق قىلغان بىر تۈركۈم خلق
سنئتارلىرىن تشىللپ ئۇيغۇر 12 مۇقامىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھرىتلندى. بۈگۈنىمىزدە ئۇيغۇر 12 مۇقام ئۇيغۇر ۋە ئوتتۇرا

ئاسىيا ھازىرق زامان مۇزىىسىنىڭ ئاساس بولۇپ قالدى.[25]
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ئېتىقاد كىملى ‐ ئۇيغۇر دىنى تارىختى

ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئرپ – ئادەت مىراسلىرىن چۈشىنىشنىڭ بىردىنبىر ئۇسۇل – ئۇالرنىڭ دىنى پائالىيتلىرىن تتقىق
قىلىش. كپلىن ئوتتۇرا ئسىرگ تۋە قوليازمىالر توغرىسىدى ئانالىزالر دىننىڭ ئۇيغۇرالر تۇرمۇشىدى مۇھىم رولىن ئىسپاتالپ
تۇرۇپتۇ. كۈچلۈك دىنى ئېتىقاد ۋە كپلىن كىشىلرنىڭ ئاڭلىق ھالدا قاتنىشىش دىنى پائالىيتلرن بىر خىل ئىجتىمائى ھادىسىال

ئمس، بل بىر خىل چوڭقۇر دىنى خاراكتېرگ ئى مدەنىيت ئايالندۇرغان.

ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر دىنى ئېتىقادى تلپ قىلغان ۋە ئىختىيارىغا قويۇلغان ھر خىل پائالىيتلردىن تشىل تاپقان بولۇپ، كۈنلۈك
ھاياتتى ئىبادەتلر مخسۇس بلىلنن ۋە بلىلنمىن بارلىق سورۇنالردا ئېلىپ بېرىلغان. مسىلن: ئىبادەتخانا، بۇتخانا،

مسچىت ياك كوچا قاتارلىقالر. دىنى پائالىيتلر خلقنىڭ ئسلىدى ئرپ ‐ ئادەتلىرىن ئاساس قىلىپ تۇرۇپ بېىتىلن. بۇ
كىتابالرن ڭ تونۇش بولغان ئىالھئ لققرپ – ئادەت، مۇراسىملىرى خئ سىر ئۇيغۇر دىنىئوتتۇرا ئ ،ندۈرىدۇكچۈش شۇن

ئاساس قىلىپ شكىللنن. بۇالر قير ۋە قانداق ۋاقىتتا ئىبادەت قىلىش، ئېتىقادن قانداق ئىپادىلش، دىنى مۇراسىم، پرھىز
قائىدىلىرىن قانداق ئېلىپ بېرىش، باال – قازادىن پاناھ تىلپ ئالالھقا سېغىنىش ۋە باشقىالرن ئز ئىچى ئالىدۇ.

بزى دەپن مۇراسىمىدى قائىدىلر ۋە ھازىرلىقالرنىڭ ئسل منبسىن بل مىڭ يىلالر بۇرۇنق دەۋرلردىن ئىزدەش مۇمىن.
مسىلن: من ئۇيغۇرالر زېمىنىدى قدىم قبرىدىن بۇ خىل دەپن مۇراسىم ئادەتلىرى شاھىت بوالاليدىغان 3000 يىللىق تارىخقا
ئى مۇمىيا توغرىلىق تكشۈرۈش ئېلىپ باردىم. ئر جست ئۇچىسىدى قىسقا چاپان، ئۇزۇن ئىشتان ھممىس سۇس سسۈن

رەڭلىك يۇڭدىن ئىشلنن ئىدى. ئايال جست ئۈستىدە بولسا ئاچ قىزىل قوڭۇر رەڭلىك ياغلىق، ئۇزۇن كڭلك، پۇتىدا رەڭلىك كىىز
پايپاق ۋە بۇغا تېرىسىدىن ئىشلنن ئېىز پاشنىلىق ئتۈك بار ئىدى. سېرىق رەڭدە سىزىلغان قوياشقا سىمۋول قىلىنغان بۇرمىسىمان

شكىللىرىنىڭ ئىزلىرىن ئۇالرنىڭ يۈزىدە كرگىل بولىدۇ. قبرىدىن قېزىۋېلىنغان ئى سڭك قوشۇققا يۇقۇپ قالغان، قۇرۇپ
كتن سېرىق سېغىز بوياق ئلۈچ ئلندىن كېيىن يۈزى بۇ شكىللرنىڭ سىزىلىپ بويالغىنىغا گۇۋاھ بوالاليدۇ. باشقا دەپن

بويۇملىرىدىن ين، گۈلخانغا سىمۋول قىلىنغان يۇڭ يىپ تېپىلغان. ين بىر باغالم قومۇش قىزىل رەڭلىك يىپتا باغلىنىپ دەرەخ شېخىغا
ئېسىپ قويۇلغان. ئۇنىدىن باشقا تارىخ پاكىتالر ئىسپاتلىدى، مۇراسىم ۋە دىنى قائىدىلر ئۇيغۇر زېمىنىدا زور ترەققىياتالرغا

ئېرىشن.[26]

ر، يىغىلىشالر بۇددا بايرىمتلپائالىي 14 چوڭ بۇددا ئىبادەتخانىسىدا چوڭ تىپتى ندىخوت سىر دەۋردە، ئۇيغۇر زېمىنئوتتۇرا ئ
مزگىللىرىدە ئتۈزۈلۈپ تۇرغان. كىشىلر چوڭ تىپتى بۇت ھيللىرى ۋە بۇت سنملرنىڭ ھر خىل قىياپتلىرى چۈشۈرۈلن

مدھىي بايراقلىرىن كتۈرۈۋاالتت. ھر ئىبادەتخانا ملۇم بىر كۈنن تبرىلش كۈن قىلىپ بېىتن بولۇپ، بايرام ئۇدا 14 كۈن
.ر قاتنىشاتتبارلىق كىشىل لققىچبايرامغا پادىشاھتىن تارتىپ، ئاۋام خ .قىزغىن داۋاملىشاتت

بۇ خىل ئرپ ‐ ئادەتلرنىڭ تسىرىن ھېلىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن تاپقىل بولىدۇ. بۇ خىل كۈل، ھزىل خاراكتېرىدى كىچىك
ئېپىزوتالر، خلق دىرامىلىرى، ئويۇنلىرى، چوڭ تىپتى دىنى بايرام ۋە باشقا مۇھىم مۇراسىمالردا ينىال ئوينىلىدۇ. ئمما بۇرۇنقىغا

قارىغاندا، زور دەرىجىدە قىسقارتىلغان ۋە كېميتىلن. بۇ خىل پائالىيتلر ياراتقۇچىغا بولغان ھرمتن بىلدۈرۈشتىن باشقا كڭۈل
رنتلقاتنىشىدۇ. بۇ پائالىي تلىرىيىغىلىش پائالىي سورۇنالردى رال دىنىىلت ئاز ساندىقزمۇن قىلىنغان بولۇپ، پئېچىش م

.بىلدۈرۈشت يدىغانلىقىننا بىلدۈرمڭۈل ئېچىشتىن باشقا ئاالھىدە مرنىڭ كتلر ۋە باشقا ئۇچۇرالر بۇ پائالىيرگۈچىلك

مىللتشۇناسالرنىڭ قارىشىچ، ھر قانداق بىر دىن ئۇششاق تركىب قىسىمالرنىڭ تپسىلى شرھىن ئىزاھلىماي تۇرۇپمۇ ئز
قىممىتىن ساقالپ قاالاليدۇ. بىراق ھر قايس تركىب قىسىمالرنىڭ ئلچملىشىش تدرىجى ھالدا بۇالرن بىر خىل ئرپ – ئادەت
شكلى ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستى بزى چكلنن ئىشالر ۋە قىلىشقا تېىشلىك ئىشالر، ئىبادەتخانىن زىيارەت قىلىپ تۇرۇش
قاتارلىقالر تپسىلى شرھىلش ھاجتسىز بولغان ئىشالر قاتارىغا كىرىدۇ. ۋاقىتنىڭ ئتۈشى ئگىشىپ، بزى قائىدە يوسۇنالر ئز

بويىچ نچىسز چۈشئ ممىست قىلغۇچىالر ھساقالپ قالىدۇ. قاتناشقۇچىالر ۋە دىقق نىسىنز مزىلىرى ئيوقىتىدۇ. ب نىسىنم
شرھلش مجبۇر بولىدۇ. ئۇيغۇر بۇددا مدەنىيىتىنىڭ ترەققىيات ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر تركىب قىسم. مشھۇر بۇددا
مدەنىيت مىراسلىرىدىن بولغان قىزىل، قۇمتۇرا، بېزەكلىك، سىىم، مورتۇق ۋە باشقا بۇددا ئىبادەتخانلىرىدى يادىارلىقالر ئۇيغۇر

مدەنىيىت ئۈچۈن مۇھىم ئورۇنغا ئى. ئڭ دەسلپ گۇئاتاما بۇتىغا ئائىت قوليازمىالر مىالدىدىن ئىلىرى 6 – ئسىر تخمىنن
(483 – 563 ) ئتراپىدا تېپىلغان بولۇپ، ئڭ قدىمق قوليازمىالردىن ھېسابلىنىدۇ. تۇنج بۇددىزمغا ئائىت ماتېرىيال بولغان ئڭ

دەسلپ ھىندىستان تارىخ ماتېرىياللىرىدا ساقالنغان تاشقا ئويۇلغان يازمىالر ئاسوكا (273 – 232 بك) ئىمپېرىيسى منسۇپتۇر.
رەھىمدىللىن ترغىب قىلىدىغان « دھارما» سزى بۇددا دىندىمۇ ئوخشاشال قوللىنىلىدۇ. بۇددا دىنىدا دىخارما بىر خىل مجبۇرىيت
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ۋە قىممت قارش. گۇئاتاما بۇددا ھىندىستاننىڭ شرقى شىمالىدى ساكيا قبىلىسىنىڭ شاھزادىس سىدىخار ئىدى. ئۇنىڭ ئمىر –
ر قايسھ ندىن كىيىنلرھلىرى بۇددا ئئىدى. بۇددا دىنىنىڭ ش لىماتلىرىغا قارشي بىراھمان دىنىنىڭ ترۇپلىرى پۈتۈنلم

مزھپلر ترىپىدىن ھر خىل يوسۇندا تشۋىق قىلىنغان.

ئىسم بىلئۇنىڭ ق نن ئىسىم يدې رىپىدىن ساكيامۇنھىنايا ۋە ماخايانا، بۇددا مۇرىتلىرى ت زھىپمۇھىم م بۇددا دىنىنىڭ ئى
بىلن ئاتالغان. بۇددا رىۋايتلىرى ئاساسالنغاندا مايتىرىي كلۈسىدى بۇددا. بۇددا پلسپىس دۇنيادى باشقا پلسپ ئېقىملىرى

بىلن ئوخشاشلىققا ئى. بۇددا ھمىش مۇكممللىك، خاتىرجملىك، بخت، باي – باياشاتلىق، ئركىنلىك، ئۈمىد بىلن تولغان
جننتت دەپ سۈپتلىنىدۇ. ئگر كىشىلر بۇ دۇنيادا ياخش ئىش قىلسا كلۈسىدە قايتا تۇغۇلىدۇ. تقۋا بۇددا مۇرىتلىرى ھر خىل

ياخش ئىشالرن قىلىش ئارقىلىق كلۈسىدە مايتىرىيا بۇددانىڭ ساخاۋىتى ئېرىشىشن ئۈمىد قىلىدۇ. شۇڭالشقا، بۇددا مايتىرىيا
ققىدىپ تېپىلغان بولۇپ، مايتىرىيا ھڭ كر ئرلسئ دەبىر، ئشېئىر، سۇترا، قىسسىل ،پسانت، ئققىدە يېزىلغان رىۋايھ

يازمىالر ئوتتۇرا ئاسىياغا ئۇيغۇرالر ئارقىلىق تارقالغان.

مايتىرىيا كلۈس بۇددا ساكيامۇنىدىن قالسا ئل مشھۇر، ئڭ ئۇلۇغ بولغان شخستۇر.[27]

ئۇ ئوتتۇرا ئسىر ئۇيغۇر قوليازمىلىرىدا 7 – 8 – ئسىرلردە كرۈلۈش باشلىغان. لېىن ئارخېئولوگالرنىڭ ئىسپاتلىشىچ، مايتىرىغا
ئىشىنىش مىالدىدىن بۇرۇنق 2 – ئسىردىال ئۇيغۇرالر زېمىنىدا ئۋج ئالغان. مايتىرى ھققىدە مول ئپسان ‐رىۋايتلر ئوتتۇرا ئاسىيا

ۋە شرقى ئاسىياغا كڭ تارقالغان. بارلىق بۇددا راھىبلىرى شۇنىغا قتئى ئىشىنىدۇك، مايتىرىنىڭ كېلىش بىلن تڭ بارلىق
جانلىقالر ئازاب – ئوقۇبتتىن قۇتۇلىدۇ ۋە ئادىللىق، تىنچلىق، ساپلىق، بخت، ھقىقت ئورنىتىلىدۇ.[28]

« ھر قانداق بىر دىن، مدەنىيت، خلق كلۈسىن ئتمۈش ئاساسلىنىپ پرەز قىلىدۇ. كلۈسىن ئتمۈش بىلن خاراكتېرليدۇ.
،دەنىيىتسىر ئۇيغۇر مرسىتىدۇ. بۇددىزم ئوتتۇرا ئسىر كت چۇشىنىشى نىسىنۋجۇتلۇقنىڭ مم ھازىرق تئۇالر بىرلى

قىلدۇردى. بۇددىزم ئۇيغۇرالر يۇرت رەققىت زىنۋە ئۇ ئارقىلىق ئ تترسسىر كت نئىتىس ،ت قارشقىمم ،سئىدېئولوگىي
ئارقىلىق جۇڭوغا تارقالدى ۋە ھىندىستاندى رەھىمدىللىك تلىمات جۇڭو بۇددىزم ۋە سنئىتىدى بىر ئېقىمغا ئايالندى.[29]

ئۇيغۇرالر تارىخىدا بۇددىزمدىن باشقا مان دىنىغا ئېتىقاد قىلغان. بۇ ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تركىب قىسم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
مان دىن 3 – ئسىردە ياشاپ ئتن ئىرانلىق مان (276 ياك 274 – 216) ترىپىدىن زوروئاستېريان، بۇددىزم، خىرىستىئان

دىنلىرىنىڭ تسىرىن قوبۇل قىلىش ئارقىلىق يارىتىلغان. تبىئتتى ئى زىتلىق بولغان يورۇقلۇق (ياخشىلىق) ۋە قاراڭغۇلۇق
(يامانلىق) نىڭ مۇناسىۋىت مان دىنىنىڭ مۇھىم دىنى پلسپىس ئىدى. بۇ دىن ساسايان ئىمپېرىيسىدە شاپۇ Ⅰ (241 – 272 ئاد) نىڭ
قوللىشىغا ئېرىشن بولسىمۇ، بھرامⅠ (293 – 273) ترىپىدىن كۇفرىلىق دەپ قارىلىپ، چكلنن ۋە مان ئلۈم جازاسىغا ھكۈم
قىلىنغان. مان ھايات ۋاقتىدا ۋە ئۇنىڭ ھاياتىدىن كىيىن قىسقا مزگىلدە مان دىن مىسىر، سۇرىي ۋە شىمالى ئافرىقىغا، كېيىنرەك

ياۋروپاغا تارقالغان.[30]

جۇڭو منبلىرى قارىغاندا، مان دىن مىالدىي 762 – يىللىرى ئتراپىدا ئورخۇن دەرياس بويىدى ئۇيغۇرالرغا تارقالغان.
ئېنىقالندى. مان نلىنسۇپ ئىسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا مدىنىغا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالالرنىڭ 6 – ئ تۇرپاندىن تېپىلغان ئۇيغۇر مان
ئى خىل قارمۇ – قارشىلىق پرىنسىپىغا چوڭقۇر ئىشىنتت. قاراڭغۇلۇق – يورۇقلۇق، ياخشىلىق – يامانلىق، ماددى دۇنيا، بولۇپمۇ

ىنچيامانلىق ئايرىلىدۇ. ئى – باسقۇچتا ياخش لۈنىدۇ. بىرىنچئىنسان ۋۇجۇدى قاراڭغۇلۇققا يېقىن. ئۇ ۋاقىت ئۈچ باسقۇچقا ب
باسقۇچتا بىر – بىرى كىرىشىدۇ. ئۈچىنچ باسقۇچتا تولۇق ئايرىلىدۇ. ئىنسان پقت 2 – باسقۇچتا تۇرغاندىال ئاندىن مۋجۇت
بولۇپ تۇرااليدۇ. ئىنسان ئزىن ماددى دۇنيادىن يىراق قىلىش كېرەك. 3 – باسقۇچقا يتندە روھ پاكىزلىققا ئېرىشليدۇ. بۇ

ۋاقىت كلندە، ئىنسان ئزىن قاراڭغۇلۇقتىن ئازاد قىلىپ، يورۇقلۇققا ئېرىشىدۇ. ماددى دۇنيادىن ئزىن ئازاد قىاللمىغانالر
[31].سزىرىين دىنىنىڭ ئاساسى كىدۇ، مانا بۇ مانقاراڭغۇلۇققا چ

تارىختى ئۇيغۇرالرنىڭ دىنى ئېتىقاتىن خۇالسىلىغاندا، ئۇيغۇرالر مىالدى 960 ‐ يىل سۇلتان سۇتۇق بۇغرا خان زامانىدا ئىسالم
دىنىن قۇبۇل قىلغانلىق خاتىرىلنن. شۇ دەۋرىدىن تارتىپ ھازىرغىچ ھېسابلىغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم كىملىى مىڭ يىلدىن

ئاشقان بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. (بۇ ماقال ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم كىملى ھققىدە تپسىلى توختالمايدۇ).
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كىملى ئۇيغۇر تارىخى

ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ باتۇر ئجدادلىرى ئڭ قدىمق تۈرك تىلىدا سزلىشىدىغان خلق بولۇپ، مىالدىدىن ئىلىرى بىرىنچ مىڭ
يىلدىن باشالپال ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشاپ كلن. ئۇالرنىڭ ئجدادلىرى قدىم يىپك يولىغا ئىز سالغان قدىم خلقتۇر. بۇ
تېررىتورىي كېيىن ئۇيغۇر ئىمپېرىيس نام بىلن تونۇلغان. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائى ۋە منىۋى تۇرمۇشىغا ئائىت تارىخ ۋە

ئارخېئولوگىيلىك ماتېرىيالالر مىس ۋە تمۈر قورال دەۋردىن يېقىنق زامانغىچ بولغان دەۋرلرگ منسۇپ مدەن يادىارلىلىرى
قېزىپ چېقىلدى. مىالدىي 605 – يىللىرىدا ئڭ دەسلپ ئۇيغۇر خاقان تارىخ سھنى چىقىشتىن بۇرۇن، دۇنياغا مشھۇر يىپك

يول كچمنلر ۋە سودا تىجارەت ئۈچۈنال قوللىنىپ قالماستىن، غرب، شرق ئارىسىدا مدەنىيت ئالماشتۇرۇشتا مۇھىم رول
ئوينىغان. ئۇيغۇرىستان يىپك يول ئتىدىغان مۇھىم رايون بولغان ئىدى.[32]

يتىشكۈچ كۈچىن ربىز ھن توپىالڭ قوزغىدى ۋە ئن لۇشلدارى ئمئ ربىتاڭ سۇاللىسىنىڭ ھ 757 – يىل مىالدىي
باشلىدى. مىالدى 744 – يىل ئۇ 200 مىڭ كىشىلىك قوشۇنن باشالپ، تاڭ سۇاللىسىنىڭ پايتخت چاڭئن قاراپ يولغا چىقت ۋە

يولدا تاڭ سۇاللىس شرقى پايتخت لوياڭن بېسىۋېلىپ، ئزىن ئىمپېراتور (756 – يىل ين سۇاللىس) دەپ ئاتىدى. تاڭ
سۇاللىس قوماندان گاۋ زىي قوماندانلىقىدا قوشۇن ئۋەتن بولسىمۇ، توپىالڭچ قوشۇن ترىپىدىن باستۇرۇۋېتىلدى. ئن لۇشن

ربىخىڭ، پادىشاھ سۇزۇڭ (762 – 756) غ شاھزادە لې ئوغل .تتقېچىپ ك بېسىۋالدى. پادىشاھ شۈەنزاڭ سىچۈەن ننچاڭئ
شىمالدى شنشى قېچىپ كتت. تاڭ سۇاللىس پادىشاھلىق ئۇيغۇر خاقان بگۈ تڭرىقۇتقا تاڭ ملىىن خوتۇنلۇققا بېرىش،

قوشۇمچ 10،000 توپ يىپك بېرىش ۋە كلۇسىدە ئات – يىپك ئالماشتۇرۇش توغرىسىدى شرتنامى بىرلىت ئىمزا قويۇش
بدىلى توپىالڭن تىنجىقتۇرۇپ بېرىشن ئتۈنىدۇ.[33]

ئۇيغۇرالر ئىىنچ قېتىم مىالدىي 762 – يىل تاڭ سۇاللىسى ياردەم برگن. باشقا بىر ھربى ئملدار ش سىمىڭ (سيۈن) تاڭ
ىپ خۇاڭخنۇبقا قاراپ مېباشالپ، خېبىيدىن يولغا چىقىپ، ج چىققاندا. ئۇ قوشۇنن قارش كۈمىتىركىزى ھم سۇاللىس

دەرياسىدىن ئتىدۇ. تاڭ سۇاللىس شرقى پايتخت لوياڭن ئىشغال قىلىش بىلن بىرگ، مۇھىم شھرلردىن خېياڭ، خيجۇ
قاتارلىقالرن بېسىۋالىدۇ. ئۇ ين بىر قېتىم تاڭ سۇاللىسىنىڭ سىياسى ۋە ھربى كۈچىن تار‐ مار قىلىپ، تاڭ ئىمپېرىيسىنىڭ پۈتۈن
زېمىنىن بېسىۋالغىل قىل قالىدۇ. يې پادىشاھ دەيزۇڭ دەرھال ئۇيغۇرالردىن ياردەم تلپ قىلىدۇ. ئۇيغۇر خاقان تڭرى بىل بگۈ

غلۇپ قىلىپ، ئۇ بېسىۋالغان تاڭ زېمىنىنم نسىمى زى قوشۇن باشالپ، تاڭ زېمىنىغا يۈرۈش قىلىدۇ. شن ئخسخاقان ش
قايتۇرۇۋېلىپ، تاڭ سۇاللىس پادىشاھىنىڭ ھكۈمرانلىق ئاستىغا ئېلىپ بېرىدۇ. تاڭ پادىشاھىنىڭ ئى پايتختن قايتا قۇرۇشىغا

ياردەم قىلىدۇ. لېىن تاڭ سۇاللىس ملى ئۋەتندىن سىرت، سودا كېلىشىمى رىئاي قىلمايدۇ. ئۇيغۇر ئىمپېرىيس ھاالك بولغان
شۇ مزگىلىچ تاڭ سۇاللىس ئوردىس ئۇيغۇرالرغا ساناقسىز يىپك قرزى بار ئىدى.

جۇڭو تارىخ منبلىرىدە، بۇ تارىخ ھادىسىلر توغرىلىق نۇرغۇن خاتىرىلر يېزىلغان. بۇالرنىڭ ئارىسىدى بىرى مۇنداق يېزىلغان: «
ت قوماندانتىب ،لچىسئ بىر تاڭ سۇاللىس نن يۈز يىلدىن ئارتۇق تىنچ ياشىدى .» يبىل تاڭ سۇاللىس ئۇيغۇر خانلىق

شاڭچىنىرگ مۇنداق دېن: « ئۇيغۇرالر خاندانلىقىمىزن باال – قازادىن ساقالپ قالدى. بىر غېرىچمۇ يېرىمىزن بېسىۋېلىش غرىزىدە
بولمىدى. ئۇيغۇر – تاڭ سۇاللىس ئوتتۇرىسىدا ئات – يىپك ئالماشتۇرۇش توغرىسىدا سودا كېلىشىم بار ئىدى. بۇ سودا كېلىشىمىدە

يىقىلغىچ ھۋال تا ئۇيغۇر خانلىقرزىدار ئىدى. بۇنداق ئبولسا دائىم ق تاڭ سواللىس ،رگۇچرز بدائىم ق ئۇيغۇر خانلىق
.داۋامالشت

مىالدىي 840 – يىلىدىن كېيىن، ھكۈمران، ئىچ – تاشق سىياسى زىددىيتلر، تاشق جھتتىن قىرغىز ۋە تاڭ سۇاللىسىنىڭ
ھۇجۇم قىلىش بىلن ئۇيغۇر خاندانلىقىنىڭ سىياسى كۈچ زور دەرىجىدە خورىدى. تاڭ ئوردىسىدىىلر ئۇيغۇرالر كۈچلۈك ۋاقىتتا

ئزلىرى ئى قىتىم قانداق ياردەم برگنلىىن بىلىپ تۇرۇپ، پۇرستن غنىيمت بىلىپ، ئۇيغۇر خاندانلىقىنىڭ قرزلىرىدىن بىراقال
قۇتۇلۇش مقسىتىدە قۇتراتقۇلۇق قىلىشقا باشلىدى.[34]

رانبولغان ئۇيغۇرالرغا چې كچپرىقىچىلىك سېلىپ قويدى. تاڭ زېمىنىغا كىرمن ئۇيغۇرالر ئارىسىغا تقىرغىزالر بىل تاڭ سۇاللىس
ئىچىدى تاڭ سۇاللىس 843 – يىل يوقىتىشقا ئۇرۇندى. مىالدىي ئۇنتۇپ، ئۇالرنىڭ كۈچىن رمىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ياردىمىنئېچىپ ب

ئۇيغۇر مان مۇرىتلىرىنىڭ مال – مۈل مۇسادىرە قىلىندى. مان دىن كىتاب، رەسىملىرى ئوچۇق كيدۈرۈلدى. تاڭ سۇاللىسىنىڭ
ئى پايتختىدە ئۇيغۇرالرنىڭ تاڭ سۇاللىس كىيىملىرىن كىيىپ يۈرۈش بۇيرۇلدى. تاڭ سۇاللىس پادىشاھ پرمانىدا ناھايىت ئېنىق
قىلىپ مۇنداق دېدى: « ھازىر ئۇيغۇرالر پۈتۈنلي مغلۇپ بولدى. مۇشۇ پۇرستتىن پايدىلىنىپ ئۇالرن تېزراق ھم مڭۇ يوقىتىۋىتىش

كېرەك. »[35]
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نتىجىدە ئۇيغۇر خانلىق غۇالپ چۈشت. بۇ تارىخ ئزگىرىش شۇ زاماندى ئڭ ئىلغار مدەنىيت برپا قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنىدا
ئزگىرىش ھاسىل قىلدى، بىراق مركىزى ھكۈمرانلىقنىڭ يىمىرىلىش ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ يوقىلىشىدىن دېرەك برميتت. ئۇيغۇرالر

ئۇزاق شھرلىشىش تارىخىغا ۋە يۇقىرى دەرىجىدى مدەنىيت، نۇرغۇنلىغان قابىل كىشىلرگ ئى ئىدى.

ئۇالر ئز رايون ۋە سىرتىدا ئز مدەنىيىتىن راۋاجالندۇرغانلىق ئۈچۈن، ئۇيغۇر مدەنىيىت ئتراپتى باشقا رايونالر ترىپىدىنمۇ
،رايونالردا سىياس تراپتىنىال ئجبۇر بولىدۇ. ئۇالر يم شتباشقا رايونغا ي ركىزى كۈچىنقوبۇل قىلىنغان. ئۇيغۇرالر م

ئىقتىسادى ۋە مدەنىيت تسىر كۈچ بولغاچقا، ئۇيغۇرالرنىڭ پايتختن كچۈرۈش ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىماي ئېلىپ
و تارىخ كىتابلىرىدىمۇ ناھايىتر جۇڭھادىسىل توغرىلىق تارىخ چۈپ كېلىشئۇيغۇرالر رايونىغا ك بېرىلغان. ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرق

تپسىلى خاتىرىلنن بولسىمۇ؛ لىىن تتقىقاتچىالر تارىخ ماتېرىيالالردىن ئۇيغۇرالر قىرغىزالرنىڭ مجبۇرلىش بىلن كچۇپ، شۇ
رايونالرغا كىرگندە يرلىلر بىلن ئۇرۇشقان دەيدىغان ھېچقانداق ئىسپات تاپالمىدى.[36]

ئۇيغۇرالر مركىزى كۈچ ۋە خلقن ھازىرق ئۇيغۇرالر رايونىغا يتپ كلندىن كېيىن، قاراخانىيالر ئۇيغۇر خاندانلىق ۋە
ئىدىقۇت ئۇيغۇر خاندانلىقىن قۇرغان. ئۇالر ھازىرق ئۇيغۇر رايونىنىڭ جنۇب ۋە شرق ترىپىدە ئز مدەنىيىتىن راۋاجالندۇرغان.

ئۇالر مدەنىيت ئۋزەللىىن جارى قىلدۇرۇپ، بۇ رايونن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ين بىر قېتىملىق مدەنىيت مركىزى قىلىپ
قۇرۇپ چىققان. بۇ تاك موڭغۇلالرنىڭ تاجاۋۇزىغا قدەر داۋامالشقان.

چىىزخان 13 – ئسىردە، (1225 – 1219) ياۋرو – ئاسىيان بويسۇندۇرىدۇ. بۇ ئۇرۇش سان – ساناقسىز شھر، مدەنىيت،
مدەنى مىراسالرن ۋەيران قىلدى. ئۇيغۇرالر باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا مىللتلىرى ئوخشاش موڭغۇلالرنىڭ بېسىپ كىرىش تسىرىدە
سىياسى، مدەنى ۋە ئىجتىمائى ھاياتىن ئزگرتىش مجبۇر بولدى. ئۇيغۇرالر مىالدىي 960 – يىللىرى ئتراپىدا ئىسالم دىنىغا
پارس ۋە ياك نزۇ ياكخ يلىن مزگىرىش بولغان بولسىمۇ. لېچوڭ ئ تتھج كىرىش ئارقىلىق ئىدېئولوگىي ت بويىچمىلل

ئرەب، موڭغۇلالر ئۇالرن ئاسسىمىلىياتسىي قىاللمىغان. ئۇيغۇرالر 13 – 14 – ئسىرلردە ئزى خاس پرقلىق مدەنىيتن ساقالپ
قىلىشن داۋامالشتۇرغان.

ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ موڭغۇلالر ترىپىدىن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىش توغرىسىدا توختالغان تتقىقاتچ توماس فرانس كارتر ۋە
ل.كاررىتون گوئودرىچ تسۋىرلپ مۇنداق دەيدۇ: « ئېنىق موڭغۇل ئۇرۇشلىرى سۋەبىدىن ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ تۈگىمس

ئېقىنلىرى قۇرۇپ كېتىۋاتقاندەك بىلىنتت. چۈن 13 – ئسىرنىڭ ئاخىرق دەۋرلىرى ئائىت تارىخ ماتېرىيالالر ئىلىرىىدەك كپ
تېپىلمايتت. 13 – ئسىرنىڭ ئاخىرى ۋە 14 – ئسىرنىڭ بېشىغا ئائىت تېپىلغان ئىنتايىن قىممتلىك باسما ماتېرىياللىرىن تېپىپ

چىقتۇق. چۈشىنىۋېلىش بولىدۇك، ئۇيغۇر مدەنىيىت ئڭ گۈلنن بىر دەۋرگ قدەم قويۇش ئالدىدا تۇرغان ۋە بۇ دەۋر تېزال
سىر بويىن. بۇ يازمىالر ئرۈش مۇمارلىقالردىنال كيادى ىرىدىن ئىلت دۈنخۇاڭ ۋە ئۇنىقمدى پئ ئاياغالشقانىدى. بۇالرن
گۈلنن ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ شاھىت ئىدى. بولۇپمۇ 8 – 9 – ئسىرگ ئائىت ماتېرىيالالر شۇ زامانالردى ئۇيغۇر مدەنىيىتىنىڭ

[37] .گۇۋاھ بېرىپ تۇراتت ىنلىندەر گۈلقن

نۇرغۇن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئۇيغۇر مدەنىيت مىراسلىرىنىڭ قوغداش ۋە مدەنىيت كىملىىن ساقالپ زاماندىن ‐ زامانغا
ئۇالشتۇرۇشقا يىتكچىلىك قىلغان. مىالدىي 7 – ئسىردىن 12 – ئسىرگىچ بولغان ئارىلىقتا ئتن تۇنيۇقۇق يوال تېىن، زاكاك

باغان، تڭرى بگۈ ئل بىل، سىقۇ سال، چۇ تاشياقان، پىركاندا كىشىت، قىق قورسا، سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان، يۈسۈپ خاس
ھاجىپ، مھمۇت قشقىرى، بارچۇق ئارىت، ئھمد يۈكنك، كېيىنىلردىن ئاتاي، سكاك، لۇتف، ئلشىر نۋاي قاتارلىقالر
بۇالرنىڭ مشھۇر ۋەكىللىرىدۇر. ئوتتۇرا ئسىردىن تارتىپ، ھازىرغىچ بولغان ئارىلىقتا ئۇالر ئۇيغۇر مدەنىيىتىن گۈلندۈرۈش ۋە
ساقالش ئۈچۈن، مۇھىم تھپىلرن قوشت. ئۇالرنىڭ نام ۋە ئسرلىرى ئۇيغۇرالر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مدەنىيت تارىخىدا ھېلىھم
ساقالنماقتا. تارىخشۇناسالرغا ئايان، نۇرغۇن مدەنى يادىارلىقالر تېخ بايقالمىدى ۋە بايقالماسلىق مۇمىن. نۇرغۇن ئۇيغۇر

برىستتا ققوشقان بولسىمۇ، تارىختا ھ ھپزور ت دەنىيىتىشھۇر رەھبىرى ئارسالنخان ئوتتۇرا ئاسىيا مزىيالىيلىرى ۋە ئۇالرنىڭ م
چاغلىق بىر نرس قالمىغان. ئۇالرنىڭ نام ۋە ئىش – ئىزلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا خلق ترىپىدىن ھېلىھم ئسلىنىپ، خاتىرىلىنىپ

كېلىۋاتىدۇ. بىر مشھۇر ئۇيغۇر شائىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئتمۈش ۋە ھازىرى توغرىسىدا مۇنداق بىر شېئىر يازغان بولۇپ، بۇ شېئىر
ئۇيغۇر تارىخىن ئڭ ياخش ئكس ئتتۈرۈپ بېرىدۇ.

ياش ئىدۇق ئۇزۇن سپرگ ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،

ئمدى ئاتقا مىنۈدەك بوپقالدى ئن نۋرىمىز.
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ئاز ئىدۇق مۈشۈل سپرگ ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،

ئمدى چوڭ كارۋان ئاتالدۇق قالدۇرۇپ چلردە ئىز.

،نداۋانالردا ي ر ئارا گاھلقالدى ئىز چ

قالدى ن ن ئارسالنالر دەشت چلدە قبرىسىز،

قبرىسىز قالدى دېمڭ يۇلغۇن قىزارغان دالىدا ،

گۈل – چېچك پۈركىنۇر تاڭال باھاردا قبرىمىز.

،ممىسنزىل قالدى ئۇزاقتا ھقالدى ئىز قالدى م

چىقسا بوران كچس قۇمالر ھم كمۈلمس ئىزىمىز.

توختىماس كارۋان يولىدىن گرچ ئاتالر بك ئورۇق،

تاپقۇس ھېچبولمىسا بۇ ئىزن بىر كۈن نۋرىمىز يا ئۋرىمىز!

بۇ شېئىر ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئىخچام ئىزاھلىنىش بولۇپ، ئۇيغۇر جمئىيىت ۋە مدەنىيىتىنىڭ داۋاملىق گۈلپ ياشناپ كېلىۋاتقان
ھالىتىن ئىپادىلپ برگن.[38]
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ئۇيغۇر رايون كىملى

ڭرىتېغئۈچ ئويمانلىق » دەپمۇ ئاتالغان. ت ئۈچ تاغ ئارىسىدى » ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالر زېمىن تلىرىرىۋاي ،پسانئۇيغۇرالرنىڭ ئ
تارىم ئويمانلىق نۇبتىۋە ج جۇڭغار ئويمانلىق ن. شىمالدىلۈۋەتلىك رايونغا بجۇغراپىي بىئىت ئى ئۇيغۇر زېمىنىن

مشھۇر ئى ئويمانلىقتۇر. تۇرپان ئويمانلىق ۋە قۇمۇل رايون تڭرىتېغىنىڭ شرقى جايالشقان. دۈنخۇاڭ بۇددا غارلىرىغا ئىنتايىن
320مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ. دۇنيادى لىمك للۈكىنڭ بويىغا جايالشقان. ئومۇمىكلىماكان چت يېقىن. تارىم ئويمانلىق

ئڭ قدىم مدەنىيت ئىزلىرىدىن بولغان ئۇيغۇر يۇتقان، ئاقپىل، توققۇز ساراي، نىي، كىرورەن، للىئللىك سۇبېش، مىرەن
خارابىلىرى تكلىماكان ئاستىغا كمۈلن. ئومۇمى ئۇزۇنلۇق 2000 كىلومېتىر كېلىدىغان تارىم دەرياس تكلىماكان قۇملۇقىغا

سىىپ كىرىدۇ. دەريانىڭ ئى ترىپ ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادى ئڭ خاسلىققا ئى پارالق مدەنىيت يارىتىدىغان جايغا ئايالنغان.
ئۇيغۇرالر تكلىماكانن بارسا كلمس ماكان، دەپ ئىشىنىدۇ. تكلىماكان دېن سزنىڭ قدىم ئۇيغۇرچ منىس «تكلىك

ماكان»، تارىم دېن سز « مۇنبت زېمىن » دېن منىن بىلدۈرىدۇ.

جۇغراپىيلىك تۈزۈلۈش سۋەبىدىن تڭرىتېغ ئۇيغۇر بوستان مدەنىيىت شىمال – جنۇب ئىى بلىۋەتن بولۇپ، شىمال ۋە
ھېسابلىنىدۇ. ئۇيغۇر زېمىنىنىڭ كىلىمات تىجىسر بۇ خىل ئايرىلىشنىڭ نرقلن پقىسم تلىرىدىنۇب ئۇيغۇرلىرىنىڭ دىئالىج

پچىقىرىشمۈش، نېفىت، گاز ۋە مول چارۋىچىلىق ئىشلبۇ رەڭلىك مېتال، مىنرالالر، ئالتۇن، ك .بايلىققا ئى بىئىقۇرغاق، مول ت
ئېھتىياجلىق بولغان ئوتالق، يايالق بايلىقلىرىن ئز ئىچى ئالىدۇ. ئۈزۈمزارلىق، باغ – ۋاران، ئورمانالر قد كتۈرۈپ تۇرىدۇ. ئۇيغۇر

زېمىنىنىڭ كىلىمات ۋە مۇنبت تۇپرىق ئۇيغۇر رايونن مشھۇر مېۋە ماكانىغا ئايالندۇرغان.
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خۇالس

ئارخېئولوگىيلىك تتقىقاتالر ۋە تارىخ يازما پاكىتالر شۇن چۈشندۈرىدى، ئۇيغۇرالر زېمىن ئۇيغۇرالر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مدنىيت
مىراسلىرىن تتقىقات قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن قىممتلىك. دۇنيادا ئىنتايىن ئاز ساندى جايالردىال ئۇيغۇر ئىلىدىىدەك كپ خىل دىن ،
تىل ، مدەنىيت ۋە سنئت مۋجۇت. شامانىزم، بۇددىزم، مانىزم، نستۇرائىزىم ۋە ئىسالم بۇ زېمىندا بىرىنىڭ كينىدىن بىرى گۈلپ

ياشنىغان. ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيادى ئزى خاس مدەنىيت ياراتقان خلق. ئۇالرنىڭ يۈكسك دەرىجىدە ترەققى قىلغان
مدەنىيت سنئىت ئوتتۇرا ئاسىيا مدەنىيىتىنىڭ گۈللىنىش ئۈچۈن مۇھىم تھپىلرن قوشقان. مىالدىي 10 – ئسىردىن باشالپ،

ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئز مدەنىيىتىن ترەققى قىلدۇرۇش، ساقالپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كرسىتىپ كېلىۋاتقانلىق ملۇم.
ئۇيغۇرالرنىڭ كىملىىن چۈشىنىشتى ئڭ ياخش ئۇسۇل ئۇيغۇر تارىخ ۋە مدەنىيىتىن چۈشىنىشتۇر.

بۇ ماقالمدە ئۇيغۇر كىملىىن بىر نچچخىل جھتتىن ئستايىدىل تتقىق قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم
ماتېرىيالالرن ئېنىق ئىپادىلپ بردىم دەپ ئۈمىد قىلىمن. شۇنىغا ئىشىنىمن، ئۇيغۇر مدەنىيىتىن ئىنار قىلىش ئوتتۇرا ئاسىيا

مدەنىيىتىن ئىنار قىلغانلىق بىلن باراۋەر. ئوتتۇرا ئاسىيا مدەنىيىتىن ئىنار قىلغانلىق ئاسىيا مدەنىيىتىن، ئاسىيا مدەنىيىتىن ئىنار
قىلغانلىق پۈتۈن دۇنيا مدەنىيىتىن ئىنار قىلغانلىق بىلن باراۋەردۇر. باشقا منىدىن ئېيتقاندا، ئۇيغۇر مدەنىيىتىن ۋەيران قىلىش،

تتا ئاسىيا، مۇنداقچقۇتقۇزۇش ئوتتۇرا ئاسىيا ھ دەنىيىتىنۋەيران قىلغانلىقتۇر. ئۇيغۇر م تلىرىدىن بىرىندەنىيڭ پارالق مدۇنيانىڭ ئ
قىلىپ ئېيتقاندا، دۇنيا مدەنىيىتىن قۇتقۇزۇپ قالغانلىقتۇر.

بولغان يېزىق سىستېمىس سىردىن تارتىپ ھازىرغىچئوتتۇرا ئ
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بىراھما يېزىق
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بىراھما يېزىق
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يېزىق ئۇيغۇر سوغدى ۋە مان
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ئۇيغۇر رونىك يېزىق
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سىر ئۇيغۇر يېزىقئوتتۇرا ئ
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ئاساس قىلغان چاغاتاي يېزىق سىنرەب ، پارس ئېلىپبئ

http://pressbooks.bbg.gov/uyghur/wp-content/uploads/sites/35/2015/11/Step-6.jpg
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زامان ئۇيغۇر يېزىق ئاساس قىلغان ھازىرق سىنرىم ئېلىپب
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زامان ئۇيغۇر يېزىق ھازىرق
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