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بإاُاة :بۇ ئّسّرُىڭ تْرجىهٓ ھْكۇكٓ پّكّة ئْرخۇؼ ئۇٕغۇر تارىخٓ تْر بېتىگى٘
ةباضلا تّۉە ،بۇ ئّسّرُٓ ْٕىيىغۇچٓ ۉە تْر بېهّة باضيىليىذىِىڭ رۇخشىتىشىر
نىتاپ كىيىپ تاركىتىطلا رۇخشّة كىيىَؽر بېهّتيّرگّ چاپ٘ضلا ،ئېيىهتىذؽُيۇظ
ھۆرٌّة بىيّؼ :ئْرخۇؼ ئۇٕغۇر تارىخٓ تْر بېتٓ ٌ.إدۇ

تەڭرى قامچىسى -ئاتتىال
)يۈسۈپچان ياسىن(

كىرىش سۆز

ھۇُ٘ر بۇُىڭدىَ تۆة-بّش ٌىڭ ٕىي٘ر ئىيگىذؾ ئېيىٍىرُىڭ شىٍاىٓ تّرەپيىذؾ
جە ٕاضىغاؼ كّجىٍهٓ ٌىييّتيّرُىڭ بىذؾ بْىۇپ ،ئۇٗر ٌٌّيىهىتىٍىرُىڭ نّڭ زىً
ىِىِٓ ئېچىص ۉە پارٗظ ٌّجەُٖىتىِىڭ ضّنىييىِىطىدە ُاھإتٓ زؽر رؽغ ئَْٕ
.ىغاُدؾ
ئېيىٍىر ٌُّبّىىذىدىَ ٌّىۇػ بْىغىِىدەع ،ھۇُ٘ر ٌى٘جىٖىدىَ بىذ كاُچّ ٌىڭ
ٕىي٘ر بۇرۇُ٘ ئْتتۇرا ئاسىٖاجا پائاىىّٖة ئېيىپ بېذىطلا باضيىغاؼٌ .ى٘جىٖدىَ بۇ
رۇُلٓ  -4ئّسىذجىَ باض٘پ ،ھۇُ٘ر ُاھإتٓ كۇجىذەتيىم بىذ سىٖاسٓ نۈچ سۈپٓ
تىدە تارىخ سّھِىشىدە نۆرۈىۈضهّ باضيىغاؼٌ .ى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ -3ئّسىذگّ
نّىگُّدە ،ھۇُ٘رجا باتۇر تّڭذىلۇة (ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-174-209ىي٘رجا تّخىت
تّ ئْىتۇرغاؼ) ئىشىٍيىم بىذ ٌّضھۇر جاھٓ ئْتتۇرغا چىلتٓ .باتۇر تّڭذىلۇة كّجىً
نٓ زاٌاؼ جۇُٖا تارىخىدىهٓ كۇجىذەتيىم جۆىّة-ئاسىٖا ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِٓ كۇرج
ؾ ،بّزؾ تارىخطۇُاس٘ر باتۇر تّڭذىلۇتِٓ ئۇٕغۇر خّىق ئېغىر ئّجەبىٖاتىدىهٓ «ئْص
.ۇزخاؼ» بىيّؼ بىذ نىطٓ جەپ كارإدۇ
باتۇر تّڭذىلۇتتىَ ٕ 600ىو نېٖىَٕ ،اۉرؽپاجا ئْتتۇرغا چىللاؼ ئاتتى٘ ئۇىۇص ب
ؽۉىشٓ باتۇرُىڭ رؽھٓ ۉە ئىص-ئىرىىذىغا ۉارىشيىق كىيىپ ،ئۇُٓ تېخىٍۇ ٕۇكىذؾ پ
ەىيىگّ نۆتۈرجؾ .ئاتتې٘ ئۆزىِىڭ جۆىّة ئىدارە كىيىص جّھّتتىهٓ جاُىطٍُّيىم
ؾ ،ھّربٓ ئىط٘ر جّھّتتىهٓ ٕۈنشّع تاُٗتٓ ۉە جىپيٌْاتىّٖ جّھّتتىهٓ ٌاھىذغ
ىلٓ بىيّؼ ٕاۉرؽپا ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِٓ ئِّٕٓ جەۉىذ ٕاۉرؽپا جۇُٖاسىدىهٓ ئّڭ ع
ۈچيۈع جۆىّتهّ ئإُ٘دۇرجؾٕ .اۉرؽپا ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشٓ ئاتتى٘ جەۉرىدە ٌىشيىشٓ
ز جەرىجىدە كۇجىذەة تېپىپٕ ،اۉرؽپا خىذىزتىئاؼ جۇُٖاسىِٓ كاتتىق چۆچۈتهّؼ ج
ەھطّتيىم بىذ سىٖاسٓ نۈچهّ ئإُ٘دؾ .ھّتتاُ ،آٌ ٌّضھۇر رىً ئېٍپىذىٖىشٓ
ٌۇ ھۇُ٘رغا جاۉاٌيىق تۈرجە بات تاپطۇرۇش ضّرتٓ بىيّؼ ئۆزىِىڭ ٌّۉجۇتيۇكىِٓ
ئاراؼ ساك٘پ كاىغاؼٌ .اُا ٌۇضۇُداظ كۇجىذەتيىم بىذ سىٖاسٓ نۈچِٓ بارىىللا نّغ
تۈرگّؼ نىطٓ ئاتتى٘ بْىغاچلا ،تارىختا ٕاۉرؽپا ھۇُيىذؾ «ئاتتى٘ ھۇُيىذؾ»ٕ ،اۉرؽپا
ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشٓ بْىشا« ،ئاتتى٘ ئىٍپىذىٖشٓ» جەپ ئاتاىغاؼ .ئاتتى٘ ئىٍپىذىٔ
ىشىِىڭ زىٍىِٓ غّربتّ ئاتُ٘تىم ئْنٖاُدىَ ،ضّركتّ ئىذاؼ ،ھّتتا ئاىتإغىچّ،
ضىٍاىدا باىتىق جېڭىرىدىَ جُّۇبتا جؽُاؿ جەرٕاسىغىچّ سۇزۇىغاؼ .ئاتتىُ٘ىڭ ٕا
ۉرؽپا خىذىشتىئاؼ جۇُٖاسىدا پّٕدا كىيغاؼ نۈچيۈع تّسىذؾ تا بۈگۈُگّ كّجەر ٕاۉر
ؽپا ٌىييّتيىذؾ تّرىپىدىَ ٕاج ئېتىيىپ نّىٍّنتٌّ .ىشاغ كىيىپ ئېٖتىدىغاؼ بْغ

ساظٕ-1900 ،ىيٓ گېذٌاُىّٖ ئارٌىٖشٓ ٕىذاظ ضّركلّ ٕۈرۈش كىيغاُدا ،گېذػآُ
ّٕ پاجىطاھٓ ۉىيگېيىً ئۇٗرغا ٌۇُداظ ُۇتۇظ سۆزىىگّؼ« :بۇُىڭدىَ ٌىڭ ُّچچّ
ٕۈز ٕىو بۇرۇؼ ،ئاتتىُ٘ىڭ كٌْاُداُيىلىدىهٓ ھۇُ٘رُىڭ ٕاۉرؽپاجا ئېيىپ بارغاؼ ھّ
ٕۋەتيىم ھّربىٔ ٕۈرۈضيىذؾ ۉە ٌۇكّججەس غّىبىيىذؾ ،بۈگۈُگّ كّجەر ٕاۉرؽپا ٌىيو
ەتيىذىِىڭ ئّپشاُّ-رىۋإّتيىذؾجە ،ضېئىذ -كْضاظ ،جاستاُيىذىدا تّرىپيىِىپ ۉە ػ
ەجھىٖيىِىپ نّىٍّنتّ .خۇججؾ ضۇُىڭدەعُ ،ېٍىز ٌىييىتىِىڭ نۈچ-كۇجرىتىً
ۇ سىيّر ئاركىيىق بىر ئىگىيىگّؼ جۆىّتتّ جاستاُغا ئإيىِىپُّ ،چچّ ٌىڭ ٕىي٘ر
ٌاُا بۇ ھۇُ٘رُىڭ ،ضۇُداك٘ ئاتتىُ٘ىڭ ٕاۉرؽپاجؾنٓ ①».غىچّ تاركىيىپ ٕۈرسۇؼ
.تّسىذىِىڭ ُّكّجەر نۈچيۈع ئىهُّيىهىِٓ ئىشپات٘پ بېذىدۇ
ضضضضضضضضضضضض
جۇڭگْ بۈٕۈع ئىِىشىهيْپېدىٖشٓ» ،خُّرۇچّ جۇُٖا تارىخٓ كىشىٍٓ-2 ،تْػ①«،
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ٕۇكىذجا ئېٖتىپ ئۆتهىِىٍىرجەع ،ئاتتى٘ ھّكىلّتّؼ ٕاۉرؽپا جۇُٖاسىدا نۈچيۈع
تّسىذ پّٕدا كىوغاچلا ،ئۇُىڭ ُآٌ ،بۈگۈُگّ كّجەر ٕاۉرؽپا ٌىييّتيىذىِىڭ ٕازٌا ۉە
ئېغىر ئّجەبىٖاتىدىهٓ ئاساسىٔ تېٍى٘رُىڭ بىذؾ بْىۇپ نّىدؾ .ئاتتى٘غا بېغىص
ُٗغاؼ ُۇرغۇؼ ضېئىذ ،جاستاؼ ،سّھِّ ئّسّرىىذؾ ،رؽٌاؼ ،پْۉسىت ۉە ھېهإىيّ
.ر ٕېرىيدؾ
ئىتاىىّٖ ئّجەبىٖاة تارىخىدا رؽعؽجېگيٓ ئارٌىِىز(ٕ-1583ىيٓ)ۉە ئاسهاُىئ
ؽ ىُْاتٓ(-16ئّسىذجە) ُىڭ ئاتتىُ٘ىڭ ھإاتٓ تّسۋىذىىِىدىغاؼ جاستاُيىذؾ ئّؿ
ُٓ ۉاكىتتا كإتا-كإتا ُّضىذ كىيىِغاؼ .بېيٍُْت ناگِْىىِىڭٍۇ (-1628-1625ؿ
ىي٘ر) ئاتتى٘ تْغذۇىۇظ بىذ كاُچّ ضېئىذىىذؾ بارٌ .اتئْ ُْرىز «ئاتتى٘» (-1672ؿ
ىيٓ) ُاٌيىق بىذ ئْپىذا ٕازغاؼ .سّھِّ ئّسّرىىذؾ ئىچىدە گېئْسىت ۉېذجىِىڭ
«ئاتتى٘» ُاٌيىق ئْپىذاسٓ ئّڭ ٌّضھۇر ئىدؾ .بۇ ئّسّر ٕ-1846ىيٓ ،ۉېِىتز
.ىّٖ سّھِىيىذىدە ئِْٕاىغاؼ
ئىشپاُىّٖ ئّجەبىٖاة تارىخىدا نىذىشتْباغ جؾ ۉىذۇئېشِىڭ «ئّكىيدىَ ئازغاؼ ئ
اتتى٘» (ٕ-1609ىيٓ) ،ىۇئىز جؾ گۇۉاراُىڭ «تّڭذؾ كاٌچىشٓ-ئاتتى٘» ُاٌيىق
 .تىذاگىدىٖيىذؾ بار
فىذاُشىٖيىم ٕازغۇچى٘رجىَ پىئېذ نْرُىيِىڭ «ئاتتى٘» ُاٌيىق بىذ تىذاگىدىٖز
.ؾ بار .ھېِذؾ بْرُېذ «ئاتتىُ٘ىڭ تْٕٓ» (ٕ-1880ىيٓ) ُاٌيىق جراٌىِٓ ٕازغاؼ
ئىِگىيىرٗرجىَ ت .جْرت سإَ راُشفْرجُىڭ «ئاتتى٘ ۉە ھۇُ٘ر» ُاٌيىق رؽٌاؼ
.ؾ ٕ-1837ىيٓ ئې٘ؼ كىيىِغاؼ

ُېٍىش٘رجىَ ئّڭ بۇرۇؼ زانخارىئاس ۉېذُېذ ٕ-1808ىيٓ «ھۇؼ پاجىطاھٓ ئاتت
ى٘» ُاٌيىق رؽٌاُتىم تىذاگىدىٖشىِٓ ئې٘ؼ كىيغاؼ .ئۇُىڭدىَ نېٖىَ ھېِذىخ ر
ؽستٓ (ٕ-1853ىيٓ) ،جْؼ ٌىخائىو سْىتٓ(ٕ-1865ىيٓ) ،ئاىبېذة رؽٌاَُ(18
ٕ-72ىيٓ) ،ئْتتْ نُْشېِت(ٕ-1881ىيٓ) ۉە ھېِذىخ ع.س.فْؼ زىٍېذٌاَُ(188
ٕ-3ىيٓ) كاتارىىل٘رُىڭ جراٌٍىيىذؾ نِّٕٓ-نِّٕىدىَ ٌّٕداُغا نّىگّؼ .بۇُىڭدؾ
ؼ باضلا ْٕسېف ٌارُىو(ٕ-1847ىيٓ) ۉە فىيىپ جاؼ(ٕ-1884ىيٓ) كاتارىىل٘رُٓ
.ڭ ئاتتى٘ ھّكلىدىمؾ رؽٌاُيىذىٍۇ خېيٓ ضۆھذەة كازاُغاؼ
ھۇُ٘ر (ۉىِگىذٗر) ئاتتى٘ ھۇُيىذىِىڭ ئّۉٗجىىذؾ بْىغاچلا ،ھۇُگىذٗرُىڭ ئّجەب
ىٖاتىدا ئاتتى٘غا بېغىطُ٘غاؼ ئّسّرىّر ئاٗھىدە ئْرۇُِٓ ئىگىيّٕدۇٌّ .ضھۇر ٕاز
غۇچى٘رجىَ ئاراُىٔ ،گارجؽُىٔ ،باُفىٔ ،ۉاىهاؿ ئاُدراس ۉە گْسار ۉارىٔ ٌاتٖاس كاتار
ىىل٘رُىڭ جاستاُيىذؾ ئىِتإىَ ٌّضھۇر -17 .ئّسىذجە ٕاضىغاؼ ٌّضھۇر جاست
اُچٓ ٌىهيْس ٕازغاؼ «ئاتتى٘» ُاٌيىق ئېپىگذاٌا ُاھإتٓ ضۆھذەة كازاُغاؼ .سّھ
ُّ ئّسّرىىذىدىَ بېشېِىٔ گېئْرگىِىڭ «بۇجاُىڭ تذاگېدىٖشٓ» (ٕ-1773ىو
ؾ) ۉە «ئاتتى٘ ۉە بۇجاُىڭ تذاگېدىٖشٓ»(ٕ-1787ىيٓ) ،ۉاژجاپېتىذُىڭ «بۇجآُ
ڭ ئۆىۈٌٓ» نارؽىىِٖىڭ «ئاتتىُ٘ىڭ ئۆىۈٌٓ»(ٕ-1890ىيٓ) جؽپشاٗژۇسِىڭ «
ئاتتى٘ ۉە ئىيدىهْ» ۉە خارساُىٔ ناىٍاُِىڭ «ئىيّع» (ٕ-1924ىيٓ) ُاٌيىق تىذا
گېدىٖىيىذؾٌ ،ارنۇس ٗسرىُْىڭ «ئاتتى٘» (ٕ-1912ىيٓ) ۉە نُْت باُفٓ ٌىهيْ
سِٓڭ «ئۇىۇص بّگ» (ٕ-1912ىيٓ) ُاٌيىق جراٌىيىذؾ زؽر ضۆھذەتهّ ئىگّ .بۇٗرؼ
ىڭ ئىچىدە جؽپشاٌ ،ارنْس ۉە خارساُىٔ كاتارىىل٘رُىڭ ئّسّرىىذؾ سّھِىيّضت
ۈرۈىگّؼ .ژ ئاراُىِٖىڭ «بۇجاُىڭ ئۆىۈٌٓ» (ٕ-1864ىيٓ) ُاٌيىق جاستآُ ،تٌْپا
ٌىخائىيِىڭ «ھۇؼ پاجىطاھٓ ئاتتى٘ ھّكلىدە» (ٕ-1867ىيٓ) ،فۇىْپ ئارؽُِىڭ
«ئاتتى٘»(ٕ-1909ىيٓ) ۉە «ئاتتىُ٘ىڭ ئْغۇىيىذؾ»(ئۈچ تْػٕٓ-1908-1885 ،
ى٘ر)« ،پاجىطاھ ئاتتى٘ ھّكلىدە جاستاؼ» (ٕ-1909ىيٓ) كاتارىىق ھېهإىيىذؾ زؽ
ر تّسىذ كْزغىغاؼ .ئاتتى٘ تْغذىشىدا ٕېرىيغاؼ رؽٌاُ٘رجىَ ٌّضھۇرىىذؾ باىفىٔ ئاغ
بېذة ٕازغاؼ «تّڭذؾ كىيىچٓ ئاتتى٘» (ٕ-1859ىيىدىَ باض٘پ بّش كېتىً ُّ
ضىذ كىيىِغاؼ) ،ئۇىۇص تارىخٓ رؽٌاؼ ٕازغۇچىشٓ گارجؽُىٔ گىرا ٕازغاؼ «نۆرۈىٍىگّ
ؼ ئىِشاؼ» (ٕ-1914ىيٓ) ۉە پىهار گىٖۇُٗىڭ «ئاتتى٘» كاتارىىق رؽٌاُيىذىدىَ
.ئىبارەة
تۈرع ئّجەبىٖاتىدا ئاتتى٘غا بېغىط٘ؼغاؼ ئّسّرىّرٌۇ خېيٓ نۆپ ،بۇٗرُىڭ ئٓ
چىدە ئاٗھىدە تّسىذ كْزغىغاُيىذؾ پّٕآٌ سافاُىڭ «ئاتتى٘» (ٕ-1931ىيٓ) ۉە
ئاپتۇى٘ث زىٖا كازاؼ ئْغيۇُىڭ «ئاتيىخاؼ»(ٕ-1942ىيٓ) كاتارىىق رؽٌاُيىذؾ ،ئُّۋە
ر بېخِاؼ ضاپْىُْٖىڭ «ئاتتى٘» ُاٌيىق ھېهإىشٓ ،سّھِّ ئّسّرىىذىدىَ س.ب
ەخراتِىڭ «ئاتتىُ٘ىڭ تْٕٓ» (ٕ-1934ىيٓ) ،بّخچّة نٌّاغ چاغ٘رُىڭ «ئاتتٓ

ٗ»(ٕ-1935ىيٓ) ،ػ.نٌّاغ ئّرگىِّكۇتِىڭ «ئاتتى٘» (ٕ-1935ىيٓ) ۉە ُاجٓ تا
ُ.شّىِىڭ «ئاتتى٘» كاتارىىق جراٌىيىذؾ بار
ئاتتىُ٘ىڭ پّۉكۇىئاجە ھإاتٓ ُّّٕ رەسشاٌ٘رُىڭٍۇ نۈچيۈع ئىيھاٌىِٓ كْزصؾ
غاؼٌّ .سيّؼ ،ئىتاىىٖىيىم جاڭيىق رەسشاػ رافىييْ ساُتٓ (ٕ-1520ىيٓ ئاىٌّدؾ
ؼ ئۆتهّؼ) پاپا جۇىئۇس ∏ُىڭ ھاۉاىىشٓ بىيّؼ ،ۉاتىهاُدىهٓ ھىيْجؽرؽس سارٕٓ
غا بېغىط٘پ «س.ىېئْ بىيّؼ ئاتتىُ٘ىڭ ئۇچذضىطٓ»ُاٌيىق جاڭيىق تاػ رەسٓ
ٌ .ىِٓ سىرغاؼ
ُېٍىش٘رجىَ پېتىذ نْرُېيئْس (ٕ-1867ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ)،جْىىئْس
سىهِْر فْؼ نارؽىشىفيد (ٕ-1872ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ) كاتارىىل٘رُىڭ ئاتتى٘غا
بېغىط٘پ سىرغاؼ بىذجىَ رەسىٍٓ بارُ .ېٍىز رەسشآٌ ۉىيھىً فْؼ ناىباع
(ٕ-1878ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ)ُىڭ «ھۇؼ ئۇرۇضٓ» (ناتْ ض ىُْٖا ئۇرۇضٓ) ُاٌو
ىق تاػ رەسىٍٓ ُاھإتٓ جاڭيىق ئاسٍا رەسىً ھېشابيىِىدۇ .ھۇُگذ رەسشاٌيىذىدؾ
ؼ چٌٍّْر (ٕ -1899ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ)ُىڭ بۇجاپېطتتىهٓ ۉېگاجؽ سُّئّة
سارىٖىغا سىرغاؼ «ئاتتىُ٘ىڭ زىٖاپىتٓ» ُاٌيىق تاػ رەسىٍٓ ۉە فانرنا فېذېِم
(ٕ-1925ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ)ُىڭ «ئاتتى٘رُىڭ تْؿ عېچىشٓ »ُاٌيىق تاػ رە
.سىٍىٍۇ زؽر ضۆھذەة كازاُغاُىدؾ
ھازىذ ھۇُگذىٖىِىڭ پإتّختٓ بۇجاپېطتتا ئاتتىُ٘ىڭ ئاتيىق ھّٕهىيٓ تۇرغۇز
 .ۇىدؾ
ٕېلىِدىَ بېذؾ ئاٌېذىها ۉە ٕاۉرؽپاجا ئاتتى٘ ھّكلىدە بىذ كاُچّ فىيىً ئىطيُّد
.ؾ
ئاتتى٘ ھّكىلّتّؼ ئۇىۇص ئېٍپىذاتْر ھېشابيىِىدۇ .چۈُهٓ ،ھۇُ٘ر ئاتتى٘ جەۉىذ
ىدە ئۆز تّرەكلىٖاتىِىڭ ئّڭ ٕۇكىذؾ پّىيىشىگّ ٕېتىپ ،جۇُٖا تارىخىدا ٌّڭگۈ ئۇؼ
تۇىٍاس ئىرٗرُٓ كاىدۇرغاُدؾ .بۇ نىتابتا ،ئُّّ ضۇ جۇُٖاغا ٌّضھۇر ئاتتىُ٘ىڭ بىذ
پۈتۈؼ ھإاتٕٓ ،اۉرؽپا ھۇؼ ئېٍپىذىٖشىِٓ نۈچّٕتىص ْٕىىدىهٓ تۈرىۈع پائاىىّٖتو
ىذؾ ،كْضِا ئّىيّر بىيّؼ ئېيىپ بارغاؼ ئۇرۇضيىذؾ ۉە ئۇُىڭ ٕاۉرؽپا خىذىشتىئاؼ
جۇُٖاسىدىهٓ تّسىذؾ ھٌّدە ٕاۉرؽپاجىهٓ ھّر كإشٓ ٌىييّتيّر ئارىشىدا ،ئاتتى٘
تْغذۇىۇظ بارىىللا نّىگّؼ تۈرىۈع رىۋإّتيّر ،ضۇُداك٘ ئاتتى٘ ھۇُيىذىِىڭ ٕاۉرؽپا ػ
.ەجەُٖىتىگّ كْضلاؼ تۆھپىشٓ كاتارىىل٘ر بإاؼ كىيىِىدۇ

][align=justify
][align=justify

بىذىِچٓ باب

ٕاۉرؽپا ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِىڭ كۇرۇىۇضٓ

ھۇُ٘رُىڭ ئىذكىٔ تىپٓ 1.

][align=justify
ھۇُ٘رُىڭ ئّسىيٓ ٌُّبّسٓ بْىغاؼ تۈرع ئېتِىم تۈرنۈٌىِىڭ ٌىييّة سۈپ
ىتىدە ئْتتۇرا ئاسىٖا تۇپذىلىدا نۆرۈىىطٓ تارىخِىڭ ُاھإتٓ كاراڭغۇ چاغيىذىغا ٕېت
ىپ بارىدۇ .تۈرع ئېتىِىم تۈرنۈٌٓ ئاپىذىدە بْىغاؼ كّجىً جاؿ تْغذسىدا-19 ،ئّس
ىذجىَ بېذؾ غّرب ئاىىٍيىذؾ ئْتتۇرسىدا تۈرىۈع كاراض٘ر ئْتتۇرغا كۇٕۇىۇپ نّىدؾ.
س.نى٘پذؽة ،ھاٌٍېذ ،ۉ.سىٍْة ،ۉىٔجىٍاؼ ،ئا .گاستېذىَ ،ھ.ۉاٌبىذىٔ ،ؼ.ئارستْ
ط ۉە ئٓ.ؼ.ھٌٍْېذ كاتارىىق ضّركطۇُاس تۈرنْىْگ٘ر خُّرۇچّ ٌُّبّىّرگّ ئاسا
سيىِىپ تۇرۇپ ،ئاىتإِٓ تۈرع ئېتِىم تۈرنۈٌىِىڭ ئاُا ٕۇرتٓ ،جەپ كارىدؾ .ضۇ
ُىڭ بىيّؼ ،غّرب ئاىىٍيىذؾ ئارىشدا تۈرنٓ تىييىق ٌىييّتيّرُٓ ۉە ئۇٗر بىيّؼ تارؾ
ختا ٕېلىَ ٌۇُاسىۋەتتّ بْىغاؼ ٌۇڭغۇغٌ-اُجۇ ئېتىِىم تْپيىذىِٓ «ئاىتاؿ ٌىيو
ەتيىذؾ» ،ئۇٗرُىڭ تىيىِٓ «ئاىتاؿ تىييىذؾ» جەپ ئاتإدىغاؼ خاس ئاتاىغۇ ئْتتۇرؾ
غا چىلتٓ .بۇ ئاىىٍ٘رُىڭ ٕازٌا ٌُّبّىّر ئاساسىدا ئْتتۇرغا كْٕغاؼ ھۆنۈٌٓ ،نېٔ

ىَ ئارخېئْىْگىٖيىم تّتلىلاةٗر ُّتىجىشىدە تْىۇظ ئىشپاتُ٘دؾ  .رۇس ئارخېئْغ
ؽگيىذىدىَ س.ۉ.نىشېيٖېۋ ۉە س.س.چىذُىهْٗرُىڭ ئْتتۇرا ئاسىٖاجا ئېيىپ بارص
اؼ ئارخېئْىْگىٖيىم تّنطۈرۈش ھّرنىتٓ ُّتىجىشىدە ٌّىۇػ بْىدىهٓ« ،بذانشٓ
فاغ(ٕۇٌ٘ظ باش) جّڭگىۋار ئاظ ئىذظ» نىطىيىذؾ تاش جەۉىذىِىڭ جەسيّپهٓ
چاصىىذىدىَ بېذؾ ئاىتاؿ -سإاؼ تاغيىذىِىڭ غّرىبٓ ضىٍاغ تّرەپيىذىِىڭ ئاساس
بۇُىڭغا ئاساسُ٘غاُدا ،ئافاُاسٖېۋا ٌّجەُٖىتٓ (ٌى٘جىٖدىَ ①.ىىق خّىلٓ ئىدؾ
بۇرۇُلٓ ٕ-1700-2500ىي٘ر)؛ بْىۇپٍۇ ئاُدىذُْۉا ٌّجەُٖىتٓ (ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُق
ؾ ٕ-1200-1700ىي٘ر)ُىڭ ۉەنىييىذؾ سۈپىتىدە ،ئّتذاپتىهٓ جؽىىهْسفاغ ٌْڭ
غۇىْئىدٗرجىَ ،ھّتتا ،جؽىىهْسفاغ «ئاظ جېڭىر تىپٓ»جىهٓ ئىِشاُ٘رجىَ پّركيٓ
ظ بْىغاؼ ،تۈرع ُّسيىِىڭ پىذؽتْ تىپٓ ھېشابُ٘غاؼ «بىذانشىفاغ جّڭگىۋار ئاظ
ئىذىق» تۈرع ُّسيىِىڭ ئاظ تُّيىم نىطيّرگّ ٌُّشۇپ ئىهُّيىهىِٓ نۆرسىت
ىپ بېذىدۇ .جۇُٖاجىهٓ ئۈچ چْڭ ئىذىق ئىچىدە «ٕاۉرؽپىد» جەپ ئاتاىغاؼ گۇرۇپپىَ
ىڭ «تۇراؼ» تىپىدىهٓ بىذانشىفاغ تۈرنيّرُىڭ جؽىىهْ سىفاغ ٌْڭغۇىْئىدٗرجىَ
ۉە باضلا ئىذك٘رجىَ پّركيىِىپ تۇرىدىغاؼ ئاُتْرؽپْىْگىٖيىم بّىگىيّرگّ ئىگّ ئٓ
نُّيىهٓ ٌّىۇػ بْىدؾٌّ .ىۇػ بْىغىِىدەع« ،تّۉراة»تا ؼەكىو نّىتۈرۈىگّؼ كّجىً
②.نٓ ئُّئُّىيّرجىٍۇ تۈرع ُّسيىِىڭ ئاظ ئىذكتىَ ئىهُّيىهٓ نۆرسىتىيگّؼ
تۇراؼ تىپىگّ ئۆرُّع بْىغاؼ ئْتتۇرا ئاسىٖاٌ ،اۉرەئۈُِّھىذ ۉە ٕېلىَ ضّرظ تۈرنو
ىذؾ ئاظ تُّيىم ،تۈز ٕۈزىۈع(ٕۇٌى٘كلا ٌإىو) ،كْؿ نۆزىۈع ،كْش كاپاكيىق ،كاڭطا
رىىق ،كاۉۇغ ،ساكاغ -بۇرۇتيۇظ ،گۈزەغ ئىشهّتيىم ،ساغ٘ػ بّجەُيىم ئّر-ئإاىيىذ
ؾ بىيّؼ ئْتتۇرا ئّسىذ ٌُّبّىىذىدە گۈزەىىههّ سىٍْۉؽغ كىيىِغاؼ ،ھّتتا ئىذاؼ
.ئّجەبىٖاتىدا «تۈرع» جىگّؼ سۆز بّزىدە «گۈزەغ» ٌُّىشىدە ئىطىيتىيگّؼ
ضضضضضضضضضضضضضضضضض
ب .ئۆگّغ« :تۈرع ٌّجەُّٖة تارىخٓ» ،تۈرنچّ-3 ،بّة ① ][align=justify
ئىبىذاھىً نافّس ئْغيْ« :تارىختا تۈرع ُآٌ»« ،رەضىد راخٍّتِٓ ئاراة ئۈچ②
ۈؼ تّكدىً» تۈرنچّٕ-1966 ،ىيٓ-308 ،بّة
ئارخېئْىْگ٘ر ئاىتإِىڭ ٌاىتا جىگّؼ ٕېذىدىَ پاىىئْىىد جەۉىذؾ (نُْا تاش كْ
راغ جەۉىذؾ)گّ ئائىت ٕٗدىَ ٕاساىغاؼ ئۆٕيّرُىڭ خارابىشىِٓ تاپتٓ  .بۇ كّجىٍدە
ئاىتإدا ٕاضإدىغاؼ ئىِشاُ٘رُىڭ نىطِىِىڭ خېيى٘ جېللىتىِٓ كْزغىغىدەع
①.جەرىجىدە ئْىتۇراظ تۇرٌۇضيۇظ ھإاة نّچۈرگُّيىهىِٓ ئىشپات٘پ بېذىدۇ
بىذانشىفاغ جّڭگىۋار ئاظ ئىذظ» نىطىيىذىِىڭ بىذ تّرەپتىَ تّڭذىتېغٓ ئ«
ەتىذاپيىذىغا ٕېٖىيىپ ٌاناُ٘ضشا ُّّٕ ،بىذ تّرەپتىَ بۈگۈُهٓ كازاكىشتاُغا كاراپ ع

②.ېڭّٕگُّيىهٓ ٌّىۇػ بْىٍاكتا
سىبىذىّٖ ۉە بإلاىدىَ تېپىيغاؼ ُىئْىىد(ٕېڭٓ تاش كْراغ) جەۉىذؾ ۉە ٌّج
ەؼ جەۉىذىگّ ئائىت باش سۆڭّنيىذؾ ھّكلىدىهٓ تّتلىلات٘ر بۇ ّٕرجە ٌْڭغۇىْئىد
ئىِشاُ٘رُىڭ ٕاضىٍىغاُيىلىِٓ ئىشپاتيىٍاكتا .جُّۇبٓ سىبىذىٖىدە ٌْڭغۇىْئٓ
ج ئىِشاُ٘ر ُاھإتٓ نېٖىِهٓ چاغ٘رجا ئْتتۇرغا چىللاؼ .ئۇٗر ٕىِشّؿ جەرٕاسىَ
ىڭ ضّرظ تّرىپىدە پّٕدا بْىۇپ ،كىدىذكاؼ تاغيىذؾ تّرەپهّ كاراپ نېڭّٕگُّدؾ .ػ
ؽڭغۇىْئىد ئىِشاؼ تۈرنۈٌٓ ٌى٘جىٖٓجىَ بۇرۇُلٓ ٕ-3000ىي٘رجا ،بىذانشىفاغ-
ئاظ تُّيىم نىطىيّر بىيّؼ بىذىىهتّ جُّۇبٓ سېبىذىٖىدە نۆرۈىۈضهّ باضيىدؾ.
ٌى٘جىٖىدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-2000ىي٘رجا بىذانشىفاى٘رُىڭ ئۆزىِىڭ ئىذظ ساپيىلىَ
ؾ كْغدىغاُيىلٓ ئاُتذؽپْىْگىٖيىم تّتلىلات٘رجىَ ٌّىۇػ بْىٍاكتا ُّّٕ .بۇ ٌّزگىيدە
جُّۇبٓ سىبىذىّٖجىهٓ ٌْڭغۇىْئىد ئىِشاؼ تۈرنۈٌىِىڭ ئاىتإدىَ نّىگّؼ نٓ
ضيّر تّرىپىدىَ كْغُ٘غاُيىلٓ ٌّىۇػ .بۇ ٌّزگىيدە ،بىذانشىفاغ ئىههىِچٓ بىذ ئې
تىِىم تْپ ئاٌۇ ۉە سىذ جەرٕاسٓ ئارىىلىدىهٓ جإ٘رجا ٕاضإتتٓ .ئۇٗر پاٌىذ ۉە
ئافغاُىشتاُدا ٕاضإدىغاؼ ئىِشاؼٗرجىَ پّركيُّشىٍۇ ،ىېهىَ ئاىتاؿ ۉە كازاكىشتا
ُ③.دىهٓ بىذانشىفاغ ئىِشاُ٘ر بىيّؼ زؽر جەرىجىدە ئْخطاضيىللا ئىگّ ئىدؾ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
.نىشىيٖېۋ « :سْۉېت ئارخېئْىْگىٖشىِىڭ ٕ 25ىيٓ» ،تۈرنچّ ①
.ب .ئۆگّغ« :تۈرع ٌّجەُّٖة تارىخٓ» ،تۈرنچّ-4 ،بّة -8،-5،بّتيّر③ ②
ھۇُ٘رُىڭ ئىذكٓ تىپٓ تْغذسىدا ُۇرغۇؼ ئاىىٍ٘ر ھّر خىو نۆز كاراض٘رُٓ ئْتتۇرغا
كْٕدؾ .بّزىيّر ئۇٗرُٓ ٌاُا ضۇ تۇراؼ-تۈرع ئىذكىغا ٌُّشۇپ ٌىييّة جەپ كارىشا،
ُّّٕ بّزؾ ئاىىٍ٘ر ئۇٗرُٓ ٌْڭغۇغ ئىذكىغا ٌُّشۇپ جەپ كاراپ نّىدؾٕ .ېلىِلٓ ب
ىذ كاؼچّ ئْؼ ٕىيدىَ بۇٕاؼ ئېيىپ بېذىيغاؼ ئارخېئْىْگىٖيىم ٌاتېذىٖاى٘رُىڭ ئٓ
سپاتيىطىغا ئاساسُ٘غاُدا ،ھۇُ٘رُىڭ تۇراؼ-تۈرع ئىذكىغا ٌُّشۇپيىلىِىڭ ٌۇٌم
①.ىِچىيىهٓ زؽر بْىٍاكتا
][align=justify
بۇ تْغذىشىدا جاڭيىق ھۇُطۇُاس ىىَ گّؼ ئۆزىِىڭ «ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارؾ
خٓ» جېگّؼ ئّسىذىدە ٌۇُداظ نۆرسّتهّؼ« :ئارخېئْىْگىٖيىم تّنطۈرۈضيّرگ
ە ئاساسُ٘غاُدا ،چۆىيۈنِىڭ ضىٍاىىدىهٓ ُۇٕاؼ تېغىدىَ تېپىيغاؼ ُ-25ۇٌۇرىۇظ
ھۇؼ كّبىذىشتاُيىلىدىَ ھۇُ٘رغا ٌُّشۇپ بىذ پارچّ نّچتّ سۈرەة تېپىيغاؼ .س
ۈرەتتىهٓ ئاجەػ چېچٓ كْٕۇظ ،ئاركىشىغا كىيىپ تاراىغاؼ ،پىطاُىشٓ نّڭ ،نۆزىىذ
ؾ ْٕغاؼ ،كْٕۇظ بۇرۇتيۇظ ،چىذإٓ نېيىطهّؼ ،سۈرىۈع كىٖاپّتتّ بْىۇپ ،ئىِتإٓ
ؼ ھّٕۋەتيىم نۆرۈُدۇٌْ .ڭغۇغ ئارخېئْىْگٓ س.جؽرجٓ بۇ نّضتىدىهٓ سۈرەة

كّبىذە ئىگىشىِىڭ بْىۇپ ،بۇ ھۇؼ نىطىشٓ ئىدؾ ،جەپ كارإدۇ .جىللّة كىيىطق
ب نىطىِىڭ رەسىٍدە نۆز گّرچّ كارا رەڭدە ئىطيُّگّؼ ب
ا تېگىطيىهٓ ضۇنٓ ،ۇ
ؽىشىٍۇ ،ىېهىَ نۆز كارچۇغٓ نۆع رەڭدە ئىطيُّگّؼٌ .اُا بۇ ھۇُ٘رُىڭ تۇراؼ-تۈر
ع ئىذكىغا ٌُّشۇپ ئىهُّيىهٓ ٌّسىيىشىِٓ ھّغ كىيىطتا نۈچيۈع ٌاججؾ ئاسا
②».س بىيّؼ تٌّىِيىدؾ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
.ىىَ گّؼ« :ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ» ،خُّرۇچّ-150 ،- 3 ،بّتيّر② ①
.ىىَ گّؼ « :ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ» ،خُّرۇچّ-150،بّة②
«
تۈرنٓ خّىليّرُىڭ كىٖاپّة ئاٗھىدىيىهيىذىدىَ بىذؾ نۆع نۆز ،ساكاغ -بۇرۇتو
ۇظ بْىۇضتىَ ئىبارەة بْىغاچلا ،ھۇؼ كّبىذىشىدىَ چىللاؼ ھۇؼ ئاجىٍىِىڭ نّ
ضتّ سۈرىتٓ جەغ نۆع نۆز ،ساكاغ -بۇرۇتيۇظ كىٖاپّتتّ ئىطيُّگّؼ ُّّٕ .بۇ نّ
ضتّ سۈرەتتىهٓ نىطٓ چىذإٓ نېيىطهّؼ ،سۈرىۈعُ ،اھإتٓ ھّٕۋەتيىم نۆرۈؼ
:جىيىد «جىَ ٌىتىِىڭ تّرجىٍھاىٓ»جىهٓ> 68-خُِّاٌّ <ۈضتّ بْىۇپ ،بۇ
جىَ ٌىتىِىڭ بْٕىِىڭ ئىگىرىىهٓ سّنهٓز چٓ ،ئىههٓ سۇڭ بْىۇپ ،كّججؾ <
جىگّؼ بإاُ٘ر بىيّؼ تاٌاٌّؼ بىذجەع-> .كاٌىتٓ نېيىطهّؼ ،ھّٕۋەتيىم ئىدؾ
جىَ ٌىتٓ ھۇُ٘رجىَ بْىۇپ ُّّٕ ،بىذ ئىشىٍٓ ۉىِطۇ ئىدؾ .ئۇ ئّسيىدە ھۇؼ
①.ضىتۇظ خاُِىڭ ۉەىىئّھدؾ ئىدؾ
][align=justify
جۇڭگْ پُّيّر ئاناجىٍىٖىشٓ ئارخېئْغؽگىّٖ ئىِىشتىتۇتٓ فېڭطٓ كېدرؾ«
پ تّنطۈرۈش ئّتىذىتٓ ٕ-1957-1955ىي٘رجا ،ضُّطٓ ئۆىهىشٓ چاڭئّؼ ُاھٓ
ٕىشىِىڭ فېڭطٓ جېگّؼ ٕېذىدىَ ئىههٓ كّبىذە كازغاؼ .بۇ ھۇُ٘رُىڭ كّبىذىز
ؾ بْىۇپ ،ئۆىگۈچٓ ئېھتىٍاغ ھۇُ٘رُىڭ ئّىچىشٓ ٕانٓ ئّىچىيّرُىڭ ھٌّذاھٓ بْغ
سا نېذەع .چۈُهٓ ،كّبذىدىَ چىللاؼ ُّرسىيّرُىڭ ھٌٍّىشٓ ھۇُ٘رُىڭ ُّرسّ
نېذەنيىذؾ ئىدؾ .كّبذجىَ تېپىيغاؼ ھٌّدەپِّ بۇٕۇٌ٘ر ئىچىدىهٓ ئۇزۇؼ تۆة چا
سا ضّنىييىم ٌىز تاختاؿ ئاٗھىدە جىللّتِٓ تارتىدۇ .تاختإِىڭ ئْتتۇرسىغا ظ
اڭطارىىق ،ئۇزۇؼ چاچيىق ،ئىطتىِىِىڭ ئإىغىِٓ تۈرۈۉاىغاؼ ئىههٓ نىصىِىڭ
بىذ-بىذىِىڭ بّغ ۉە پاكاىچاكيىذىدىَ تۇتۇپ چېيىطىۋاتلاؼ كىٖاپىتٓ چۈضۈرۈىگّ
ؼ .كاڭطارىىق بْىۇش تۈرنيّرُىڭ كىٖاپّة ئاٗھىدىيىهيىذىدىَ بىذؾ ئىدؾ .بۇ ئٓ
نهٓ پارچّ ٌىز تاختإِىڭ ئْتتۇرسىغا چۈضۈرۈىگّؼ ھۇُ٘رُىڭ كاڭطارىىق كىٔ
اپّتتّ تّسۋىذىىِىطٓ ،ھۇُ٘رُىڭ تۇراؼ-تۈرع ئىذكىغا ٌُّشۇپيىلىغا ھۆنۈػ كىيىص
»②.تا ٌاججؾ پانىتِٓ تېخىٍۇ نۈچّٕتىدۇ
ضضضضضضضضضضضضضض][align=justify

ىىَ گّؼ« :ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ» ،خُّرۇچّ-151 ،-150 ،بّتيّر② ①

ئاىتإِىڭ ئاُا ٕۇرة ٌّسىيىشٓ ٕازٌا ٌُّبّىّر ئاساسىدىهٓ تّتلىلات٘رجا ۉ
ە ئارخېئْىْگىٖيىم كېرىط٘رجا تېپىيغاؼ كېرىيٍى٘رجىَ ئىشپاتُ٘غىِىدەع ،بۇ ُۇظ
تا ُّّٕ تۈرنىٔ ٌىييّتيىذىِىڭ ئُّئُّىۋؾ ئېتىلاج چۈضُّچىيىذىدىٍۇ ئىشپاتٍُ٘اظ
تاُ .ۇرغۇؼ ٌّجەُّٖة بّىگىيىذىِٓ ئۆز كِْٕىدا ساكيىغاؼ تّبئىٔ كْرغاُ٘رُىڭ ئاىتا
ٕدا نۆپيّپ تېپىيىطٓ ھّرگىرٌۇ تاساجىپىٖيىق ئٌّّس .ئۇٕغۇرٗرُىڭ فْىهيْر تارؾ
خىغا ُّزەر ساىىدىغاؼ بْىشاظ،ئۇٗر ئۆز ئېتىلاجؾ بْٕىچّ ،ئاىتاؿ تېغىِٓ ُاھإتٓ
ئۇىۇص بىيىپ ،ئۇُٓ كْغدىغۇچٓ رؽھ ،ھّتتا ئۆزىىذىگّ تۆرەىگّؼ ئاُا جەپ تُْۇٕتتٓ .ئا
ىتاؿ تېغىِٓ ،ھّتتا ۉەتُِّىڭ سىٍْۉؽىٓ كىيىطلاُدؾ .ضۇڭا ،ضاٌاُىرىً ئېتىلاة
ىدىهٓ تۈرنىٔ تىييىق خّىليّر ئاىتاؿ تېغىغا چْكۇُۇپ ٌۇُاجات٘ر ئْكۇٕتتٓ .ضاٌاؼ
جىِىغا ئېتىلاج كىيدىغاُ٘ر ئۆز ئىباجىتىِٓ ئېگىر تاغ٘رغا چىلىپ كىيغاؼ .ئاىتاؿ تا
غيىذؾ ئۇىۇص تاص رؽھيىذىِىڭ تْپُ٘غاؼ ٕېذؾ سۈپىتىدە نۆرسىتىيٍّنتّ .ضۇڭ٘
ضلا ،ئاغتاؿ ضاٌاُىرٌدا ّٕر رؽھيىذؾ «ّٕر-سۇ» ٕانٓ «ئاىتاؿ» جەپ ئاتى٘تتٓ
ئاىتاؿ ُّّٕ ضاٌاُىرٌِىڭ بۆضۈنٓ بْىغاچلا ،ئاىتاؿ ٌّجەُىٖتٓ «ضاٌاؼ ٌّج ①.
.ەُىٖىتٓ» جەپٍۇ ئاتىيدۇ
][align=justify
ئاىتاؿ» جېگّؼ ُاٌِىڭ ئېتٍْىْگىٖشىِىڭ «ئاىتۇؼ» سۆزىگّ باغيىِىدىغا«
ُيىلٓ ٌّىۇػٌّ .جەُچىيىم ئىِشاُ٘رُىڭ ئّڭ جەسيّپهٓ ٌّجەُّٖة بّىگىيىذىدؾ
ؼ بىذؾ بْىۇپ ،ئۇُىڭ تارىخٓ ُىئْىىد جەۉرُىڭ جەسيّپهٓ چاغيىذىغا ٕېتىپ بارىدۇ
 ،ضۇُداك٘ ئاىتۇؼ ئىِشاُ٘رُىڭ ئّڭ بْرۇؼ تُْىغاؼ ۉە ئېذىتهّؼ ٌّجەُيىذىدىَ ب
ىذؾ ھېشابيىِىدۇ .ئْتتۇرا ئاسىٖاُىڭ ئّڭ كّجىٍهٓ ػەجەُىّٖة ٌّرنّزىىذؾ ئىچ
ىدە ٌّجەؼ جّھّتتىَ ئّڭ باؿ ۉە ٌّجەؼ ئېذىتىص تېخِىهىشٓ ئّڭ تّرەكلىٔ
ئاىتإِىڭ كّجىٍهٓ ۉەس①.كىيغاؼ ّٕر ئاىتاؿ ۉە بإلاغ نۆىٓ ئّتىذاپيىذؾ ئىدؾ
ىلىيّرجە «ئاىتۇؼ تاص» جەپ ئاتاىغاُيىلىدىَ ئىبارەة بۇ پانىتتىَ كارىغاُدا ،ئاىتإد
ا ئاىتۇؼ كېرش ۉە ئاىتۇؼ ئېذىتىص تېخِىهىشىِىڭ ُاھإىتٓ ئۇزاظ تارىخلا ئىگّ
ئىهُّيىهىِٓ پّرەز كىيىطلا بْىىدۇ«.ئاىتۇؼ تاص» جىگّؼ ئىشىٍٍۇ بۇ ّٕرجە ئاىتۇ
ؼ نۆپ چىللاُيىلىغا كاراپ كۇٕۇىغاؼ .ئۇىۇص ئاىىً ٌّھٍۇج كّضلّرىِىڭ «تۈرنىٔ ة
ىي٘ر جىۋآُ» ُاٌىيق ٌّضھۇر ئّسىذىدىهٓ بىذ رىۋاؿەتتّ ئېٖتىيىطىچّ « :بىذ نې
چىشٓ زۇىلّرُِِّٕىڭ ئاىدىَ ٕۈرەر كْضۇُٓ تۈرع خاكاُىِىڭ كۇضۇُٓ تّرىپىدؾ
ؼ ٌّغيۇپ كىيىِدۇ .بىذ تۈرۈع ئّسهىذؾ زۇىلّرُّٕىِِىڭ ئّسهّرىىذىدىَ بىذىِٓ
بىذ كىيىچ بىيُّ٘ نىِدىهىگىچّ ئىههىگّ بۆىىۋەتهّؼ .ئۆىتۈرۈىگّؼ ئّسهّر تىي٘

سېيىِغاؼ ھٌّىٖآُِ بېيىگّ ئېشىۋاىغاؼ بْىۇپ ،ئۇٌۇ نېشىيىپ ،تىي٘ٗر كاُغا ٌٓ
ىىِىپ ّٕرگّ تۆنۈىگّؼ .ئّتىشٓ تۈرع ئّسهّرىىذؾ كاُغا ٌىيُّگّؼ تىي٘ٗرُٓ نۆر
ۈپ ،بىذ -بىذىدىَ بۇ ُېٍّ؟ جەپ سْراضلاُدا ،ئۇٗر«ئاىتۇؼ كاؼ» جېٖىطهّؼ .ضۇڭا
ٌ ،ۇضۇ ّٕرجىهٓ چْڭ بىذ تاص ٌۇضۇ ُاػ بىيّؼ ئاتاىغاؼ .ئۇٕغۇر ئېيىگّ ٕېلىَ بْىغا
بۇ رىۋإّتتّ تٓ②.ؼ بۇ تاغِىڭ ئّتىذاپىيىذىدا نۆچٍّؼ تۈرع خّىليىذؾ ٕاضإتتٓ
ىغا ئېيىِغاؼ تاغِٓ ئاىتاؿ تېغٓ جەپ ئېٖتىطلا بْىىدۇ .چۈُهٓ« ،تۈرنٓ تىي٘ر جىۋا
ُٓ»جا سۆزىُّگّؼ ئۇٕغۇر ئېيٓ ئىدىلۇة ئۇٕغۇر خاُيىلىغا كارىتىيغاؼ .ئاىتاؿ ئىدىق
.ۇة خاُيىلىِىڭ ضىٍاىٓ چېگىذىشىِٓ تّضهىو كىيغاؼ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
ناٌْراؼ گۆرۈؼ« :تۈرنيّر ۉە تۈرع جۆىّتيىذؾ تارىخٓ» ،تۈرنچّ-24 ،بّة①
تۈرنٓ تىي٘ر جىۋآُ» ،ضىِجاڭ خّىق ُّضىذىٖاتٓ ،ئۇٕغۇرچّ-1 ،تْػ②«123 ،
-124بّتيّربۇ تاغِٓڭ ئّتذاپيىذىدا نۆچٍّؼ تۈرع خّىليىذؾ ٕاضإتٓ » جېٖىيىطىٍۇ ،تۈر«
نٓ تىييىق خّىليّرُىڭ نېيىپ چىلىطٓ ۉە تارىخىٔ پائاىىٖىتٓ بىيّؼ بىذجەع .بۇ
ّٕرجە ئاىىً ئاىتاؿ تېغىِىڭ ُآٌ ،جۇغذاپىٖيىم جإيىطىطٌّٓ ،جەؼ بإيىلٓ ۉە
تارىخٓ ئاركا نۆرۈُۈضىِٓ رىۋإّة ضّنىيٓ بىيّؼ ئىپاجە كىيىپ بّرگّؼ .ئاىتاؿ ة
ېغٓ «ئْرخۇؼٕ-ىِشّؿ ٌّڭگۈ تاضيىذؾ»جا« :ئاىتۇؼ ٕىص» (ئْرٌاُيىق بىيّؼ ظ
اپُ٘غاؼ ئاىتۇُتاص ٌُّىشىدە) جەپ ٕېرىيغاؼ .خُّرۇچّ نى٘سشىم ئّسّرىّرجە ػ
 «金山» ،«金微山» ،«按ۇضۇ سۆزُىڭ ٌُّا ۉە ئاھاڭ تّرجىٍىشٓ بْٕىچّ
جەپ ٕېرىيغاؼ« .ئاىتاؿ» جېگّؼ ُاٌِىڭ نېيىپ چىلىص »台山» ،«阿勒台山
ؾ تْغذىشىدا ۉ.ۉ.بارتْىد «ئىش٘ػ ئىِىشىهيۇپىدىٖشٓ»( ،تۈرنچّ-1 ،تْػ-337 ،بّ
ة)گّ ٕازغاؼ «ئاىتاؿ» ٌاججىشىدا« :ھازىذكٓ ُاٌِىڭ ئّسيٓ ئاىتۇؼ ٌُّىشىِٓ
ٕا >ئاىتاؼ <ئىپاجە كىيىدىغاؼ سۆز بْىشا،بۇُىڭغا ٌۇكابىو پّكّة ٌْڭغۇىچىدىهٓ
سۆزؾ ُّزەر-ئېتىبارىغا ئېيىِدۇ .چۈُهٓ ،ئاىتاؿ سۆزؾ ٌْغۇى٘ر جەۉر >ئاىتا <نٓ
ىدە ئْتتۇرغا چىللاُدەع كىيىدۇ .بۈگۈُهٓ تۈرنٓ تىييىق خّىليّر ئاىتاؿ سۆزىِىڭ ب
ۇ ٌُّىشىدىَ خّۉەرجار ئٌّّس .ھّكىلّتّؼ ،بىذ ھېهإىدە خّىق ئېتٍْىْگىٖىز
ؾ بۇ سۆزُٓ «ئاىتّ ئاؿ» جىگّؼ ضّنىيدە ئىههٓ سۆزگّ ئإذىپ چۈضُّدۈرىدۇ .
ٌُّىشىدە جىِىز ئىشىً سۈپىتىدىٍۇ كْىيىِىيدۇ» جەپ ؿ>ئېگىر تاص <ئاىتاؿ
ازغاؼ .بارتْىد ئاىتاؿ جېگّؼ ُاٌِىڭ ئېتٍْىْگىٖىشىِٓ تۈرنٓ تىيىدىَ ئىرجىگّ
ؼ .ھٌٍّىگّ ٌّىۇٌهٓ ،ئاىتإدا كارا كارىغاؿ بىيّؼ كاپُ٘غاؼ كىٖاىىق تاغ٘ر ۉە كۇٕۇ
ظ ئْرٌاُيىل٘ر بار  .كّجىٍهٓ ئاىتإيىل٘ر كارا كارىغإ٘ر بىيّؼ كاپُ٘غاؼ كىٖاىىق تاغَ
ؾ «تإگا» جەپ ئاتىشا ،كْٕۇظ ئْرٌاُيىلِٓ «ٕىص» جەپ ئاتىغاؼ .راجىْط بۇ خىو

تىو پانىتيىذىغا ئاساسيىِىپ تۇرۇپ ،ئاىتاؿ جىگّؼ ُاػ ئاىتۇؼ ۉە تإگا جېگّؼ س
ۆزىّرجىهٓ «ئاغ» ۉە «تاؿ» جېگّؼ ئىههٓ سۆزُىڭ كۇضۇىۇضىدىَ ٕاساىغاؼ جە
پ كارإدۇ .بۇ خىو چۈضُّدۈرۈش ئاىتإِىڭ «ئْرخۇؼٕ-ىِشّؿ ٌّڭگۈ تاضيىذؾ
غّرب ٌُّبّىىذىدىٍۇ»①.جىهٓ «ئاىتىَ ٕىص» جېگّؼ ضّنىيگىٍۇ ٌاس نېيىدۇ
 ،ئاىتإدا ئاىتۇُِىڭ نۆپ چىلىدىغاُيىلٓ تْغذىشىدا بّزؾ خاتىذىيّرُٓ ئۇچىذاتلىيٓ
.بْىىدۇ
ٕۇظىذجا بإاؼ كىيىِغاؼ ٕازٌا ۉە ئارخېئْىْگىٖيىم پانىت٘رغا ئاساسّؼ ،ھۇؼ
ٗرُٓ تۇراؼ-تۈرع ئىذكىغا تّۉە ٌىييّة جەپ كاراضلا ھٌّدە ئاىتإِٓ ئىِشاُ٘رُىڭ
ئّڭ كّجىٍهٓ ھإاتيىق بۆضۈنيىذىدىَ بىذؾ بْىۇپ٘ كاىٍاؿ ،بّىهٓ ُّّٕ ئّڭ كّجىً
.نٓ ٌّجەُىّٖة ئْچاكيىذىدىَ بىذؾ جەپ ھېشاب٘ضلا بْىىدۇ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
تۈرع جۇُٖاسٓ تارىخٓ ژۇرُىيٓ» ،تۈرنچّٕ-1988 ،ىو[align=justify]①«-1 ،
ساؼ-24 ،بّة
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ئاتتى٘ ھّكىلّتّؼ ئۇىۇص ضّخز ،ھّػ بىرُىڭ ئ
ۇىۇص بْۉىٍىر.بىر ئۇُىڭدىَ پّخىذىُّشّع بۇىىد
 什么意思ۇ
你好好想一想 , 我们的祖先不是你说
的( HUN
ئّپُّدؾ(خاُىً)aytoldi311 ،تْغذا گّپ بْپتۇ،
ٌٍُّۇ ضۇُداظ جەٍُّٕۇ ،نىطىيّرگّ بۇُٓ
چۈضُّدۈرۈپ بېذەىٍٍّّٕؼ .بىرگّ ئْخطاش
نىچىهيّرگّ بۇُٓ ئىخچاػ كىيىپ ،خۇججؾ ئۆزىڭىر
چۈضُّگُّدەع چۈضُّدۇرۇپ كْٕإٗدىغىِىڭىرغا
.ئىطىِىپ بۇ ٕازٌىِٓ ٕازجىً
ٌّؼ تېخٓ بۈگۈؼ ئّزا بْىدۇػ،
ٌّكشىدىً چْڭ٘رُىڭ ئاغرىِٓ " تات٘پ" بىذ
ُّ.رسّ ئۆگىِىۋېيىص
ھّكىلّتّؼ ُاجىذ تىٍى٘رُٓ ْٕى٘ۉاتىشىر .غۇُچّكىر،
بىر بْىشاظ كۇرۇظ رەھٍّة بىيُّ٘ تّٕارُٓ ئْكۇپ
ئْىتۇرىۋاتىٍىر .بىرىّرگىٍۇ ئۆز نۆڭيىٍىرُٓ
2008/1/
4 jewlaniy
.بىيدۈرىدىغاؼ چاغ٘ر نىيّر
24 01:21
.نۆپتىَ نۆپ رەھٍّة
ئۆز تارىخىِٓ بىيٍىگّؼ ٌىييّة ئّڭ بىچارە
ٌ.ىييّتتۇر

2008/1/
24 12:11
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ئاىتإدا ٕاضإدىغاؼ ][align=justify
بىذانشىفاغ ئاظ تُّيىم نىطىيّرُىڭ كإشٓ
جەۉرجىَ باض٘پ ،ئّتىذاپلا كاراپ نېڭىٖىطهّ
باضيىغاُيىلٓ تْغذىشىدا ئېِىق بىذ ٌّىۇٌاتلا ئىگّ
ئٌّّسٍىر .ئاىىٍ٘ر ئّڭ كّجىٍهٓ ٌّجەُّٖتيىم
ٌىييّتيّرُىڭ بىذؾ بْىغاؼ بىذانشفاغ سۇٌېذٗرُٓ
ٌى٘جىدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-5000ىي٘رجا ئاىتاؿ
جاٗسىدىَ ْٕىغا چىلىپ ،غّربٓ ئاسىٖاغا نۆچۈپ
بارغاؼ ،ئۇٗرُىڭ ئېتِىم ٌُّبّسٓ تۈرع
ُّسىييىم ئىدؾ ،جەپ كارإدۇ② .بۇ خىو ّٕنۈؼ
تىو ۉە ئارخېئْىْگىٖىيىم پانىت٘ر ئاساسىدا
.بّىگىيىم جەرىجىدە ئىشپاتُ٘دؾ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ۉ.نْپپىذىز« :جەسيّپهٓ تۈرنيىم ۉە ②
.ھىِدؾ-گىذٌاُ٘ر» ،تۈرنچّ-49 ،بّة
ھۇُ٘رُىڭ ئاىتإدىَ سىذتلا كاراپ نېڭىٖىص
تارىخىٍۇ ٌُّبّىّرجە ئېِىق ئٌّّس .ئېيىٍىر
ٌُّبّىىذىدە ،ھۇُ٘رُىڭ ٌى٘جىٖىدىَ بىذ كاُچّ
ٌىڭ ٕىي٘ر بْرۇؼ بۈگۈُهٓ ئىچهٓ-تاضلٓ
ٌْڭغۇىىّٖ تّۉەسىدە پائاىىّٖة ئېيىپ بارغاُيىلٓ
خاتىذىُّگّؼٌ .اُا بۇ جإ٘ر كّجىٍهٓ غّرب
جۇغذاپىّٖ ئاىىٍيىذىدىَ ئْرىئْس ۉە
پىتْىٌْىٖىَىڭ ئّسّرىىذىدىهٓ كىشتۇرٌا
خّرىتىدە «ھۇُ٘ر ٕېذؾ» جەپ نۆرسىتىيگّؼ.
بّزؾ ھىِدؾ ٌُّبّىىذىدە ،ھۇُ٘رُىڭ ٌى٘جىٖىدىَ
بۇرۇُلٓ ٕ-250ىي٘رجا نّضٍىذ ئّتىذاپىيىذىدا
نۆرۈىگُّيىهٓ خاتىذىُّگّؼ①.زؽرؽئاستېذ جىِىِىڭ
»ٌۇكّججەس نىتابٓ «ئاۉبىشتا»جا ھۇُ٘ر «ھىٖۇؼ
جەپ )» (hyaonaۉە «ھىٖائُْا )(hiyun
ٕ.ېرىيغاؼ
ھۇؼ جېگّؼ ُاٌِىڭ نېيىپ چىلىطٓ ۉە
ٌُّىشٓ تْغذىشىدا ،ھّر كإشٓ جۆىّة ئاىىٍيىذؾ

ئْتتۇرسىدا ئْخطىٍىغاؼ نۆز كاراض٘ر ٌّۉجۇة.
خُّرۇ ۉە بىذ كىشىً ئۇٕغۇر ئاىىٍيىذؾ ،ھۇؼ جېگّؼ
ُاػ ئْرخۇؼ جەرٕاسىِىڭ ُاٌىدىهٓ «خۇؼ»
.سۆزىدىَ نېيىپ چىللاؼ ،جەپ كارإدۇ
ھۇُگىذ ئاىىٍٓ گُ.ېٍېر ھۇؼ جېگّؼ ُاػ تۈرنىٔ
تىيىدىهٓ «ئىِشاؼ ،خّىق» جېگّؼ ٌُّىدىهٓ
«گۈؼ» (نۈؼ) جېگّؼ سۆزجىَ نېيىپ چىللاؼ،
.جەٕدۇ
ُېٍىز ئاىىٍيىذىدىَ ئاىرىً ھۇؼ جېگّؼ ُآٌِ
تۈرنىٔ تىيىدىهٓ «نۈچ-كۇۉۉەة» جېگّؼ
ٌُّىدىهٓ «كۇؼ» سۆزؾ بىيّؼ ٌۇُاسىۋەتيىم
كىيىپ چۈضُّدۈرسّ ،ئۆٌّىٖاؼ پېذىتشاع ھۇؼ
سۆزؾ ٌى٘جىٖىدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-1000ىي٘رُىڭ
ٌ ،ى٘جىٖىدىَ » «kwan» ،«gunباضيىذىدا
جەپ » «kun» «khunبۇرۇُلٓ -5ئّسىذىّرجە
.تّىّپپۇز كىيىِاتتٓ ،جەٕدۇ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضض
»،« b h j a uر.ضافىذ« :جەسيّپهٓ ھۇُ٘ر①
ٌّجٍۇئّسٓ» ،تۈرنچّ-38 ،بّة
ئْرخۇؼ سېيىِگا جەرٕاسٓ بْٕيىذؾ بىيّؼ
تۈرنٓ تىييىق ٌىييّتيّر ٌۇكّججەس بىيىدىغاؼ
ئۆتۈنّؼ ۉاجىشىِٓ ٌّرنّز كىيغاؼ ھاىدا خۇاڭخې ۉە
ئْرجۇسلىچّ نېڭّٕگّؼ ھۇُ٘رٌ ،ى٘جىدىَ بۇرۇُلٓ
ُّچچّ ئّسىذ بۇرۇُ٘ ئْتتۇرا تۈزىّڭيىهتٓنٓ
سۇٗىىيّر بىيّؼ تۈرىۈع ٌۇُاسىۋەتتّ بْىۇپ
نّىگّؼ .بۇ خىو ٌۇُاسىۋەة بّزىدە ُْرٌاغ
جؽستيۇظ خارانتېذىدە جاۉاٌ٘ضشا ،بّزىدە ئۆز-ئارا
ئۇرۇش كىيىص خارانتېذىدە جاۉاٌ٘ضلاؼ .ضۇ
سّۉەبيىم خّىلِىڭ تۇرٌۇضىدىهٓ نۈىپّة-
ئّىّسيّرگّ ئېچىِغاؼ خُّرۇ ضائىذٗر« :كاىدۇظ
ئۆؿٌ-اناُشىر ھۇُ٘رُىڭ باٗسىدىَ ،ھّر نۈُٓ
ھْضىٖار تۇرٌىشاڭ ٕېڭىيىشّؼ ھۇُ٘رجىَ»①.

جەپ ُّزٌّ پۈتۈضهّؼٌ .اُا بۇ پانىت٘ر ئِّٕٓ
جەۉرجە ھۇُ٘رُىڭ ئْتتۇرا تۈزىّڭيىم ئۈچۈؼ ئېغىذ
تّھدىتهّ ئإُ٘غاُيىلىِٓ نۆرسىتىپ بېذىدۇ.
ھۇُ٘رُىڭ تېخىٍۇ كۇجىذەتيىم بىذ سىٖاسىٔ نۈچ
سۈپىتىدە ئْتتۇرا ۉە ضّركٓ ئاسىٖا تارىخ
سّھِىشىدە ئۆزىِٓ نۆرسىتىطٌٓ ،ى٘جىٖدىَ
بۇرۇُلٓ -4ئّسىذجىَ باضيىِىدۇ .بۇ ۉاكىتتا ئْتتۇرا
تۈزىّڭيىهتّ جۇ سۇٗىىشٓ زاۉاىيىللا ٕۈزىىِىپ،
ئۇُىڭغا كاراضيىق ھّر كإشٓ بّگيىهيّر ئْتتۇرسىدا
ئۈستۈُيۈع ،زؽراۉاُيىق تاىىطىص ئۇرۇضٓ ئّۉت
ئاىغاُىدؾ .چىَ بّگيىهىِىڭ نۈچىٖىپ
نېتىطىدىَ ئُّشىذگّؼ باضلا بّگيىهيّر،
ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-318ىيٓ ھۇُ٘ر بىيّؼ
نېيىطىً تۈزۈپ ،ھۇُ٘رُىڭ ئّسهىذىٔ نۈچٓ
ئاركىيىق چىَ بّگيىهىگّ تاكابىو تۇرٌاكچٓ بْىغاؼ.
ضۇُىڭدىَ نېٖىَ ،ھۇُ٘رُىڭ ئْتتۇرا
تۈزىّڭيىهتىهٓ ھّربىٔ ھّرىهّتيىذؾ نۆپىٖىطهّ
باضيىغاؼ .نېٖىَ چىَ بّگيىهىِىڭ بېگٓ چىَ
ضىخۇاڭ ھۇُ٘رُىڭ ھۇجۇٌىِٓ تْسۇش ئۈچۈؼ،
بّزىبىذ تّجبىذىّرُىٍۇ كْىُ٘غاؼ .ئاىدؾ بىيّؼ ئۇ
ئىيگىذؾ ئۇرۇضلاظ بّگيىهيّرُىڭ ئۆزىِٓ كْغداش
ئۈچۈؼ ٕاساتلاؼ سېپىييىذىِٓ ئاساس كىيىپ ئۇُٓ
غّربهّ سۈرۈپ ھۇؼٗر ھۇجۇػ كىيىپ نىذىدىغاؼ
جإ٘رجا سېپىو سْكتۇرغاؼ .ضۇُداظ كىيىپ
ھۇُ٘رغا كارىطٓ ٌۇجاپىئّ سېشتىٍىشٓ
سۈپىتىدە ٌّضھۇر سّججىچىَ سېپىيىِٓ (چىَ
تېٍٓ جېگّؼ ٌُّىدە) بارىىللا نّىگّؼ .ئْتتۇرا
تۈزىّڭيىهتىهٓ ھۇُ٘رغا كارىطٓ ٌاُا ٌۇضۇُداظ
نۈچيۈع تۈرجىهٓ ٌۇجاپىئّ سېشتٌٓىشٓ بارىىللا
نّىگّؼ ۉاكىتتا ،ئْتتۇرا ۉە ضّركٓ ئاسىٖا تارىخىدا
ئىههٓ ٌۇھىً ۉەكّ ٕۈز بّرجؾ .ئۇُىڭ بىذؾ،
باتۇرُىڭ ھۇؼ ئېٍپىذاتْرؾ بْىۇضٓ ُّّٕ ،بىذؾ خّؼ
.سۇٗىىشىِىڭ كۇرۇىۇضٓ ئىدؾ

][align=justify
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
بُّگۇ« :خُِّاٌّ»« ،ھۇُ٘ر ھّكلىدە كٓسّ»① ،
ئۇٕغۇرچّ-681 ،بّة
][align=justify
ھۇؼ ٌّرنىرىدىهٓ ٌّىىهىِىڭ ھىٍإىشىدىَ
پإدىُ٘غاؼ خّؼ سۇٗىىشٓ جىپيٌْاتيىذؾ ۉە
ئّىچىيىذؾ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشٓ زىٍىِدا ئّرنىَ-
ئازاجە ئإيىِىپ ٕۈرەتتٓ.ئۇٗر ھۇُ٘ر ۉە ھۇُ٘رغا تّۉە
ٌىييّتيّر ئْتتۇرسىدا ھۇُ٘رغا كارىطٓ سۆز-چۆچّع
تاركىتىپ ،ئاستا-ئاستا ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِٓ
ْٕكىتىطلا ئۇرىِاتتٓ .بۇُىڭدىَ باضلا تىجارەة
ٌېيٓ سۈپىتىدە ئېيىپ نىذىيىپ ،ھۇؼ ھۆنۈٌذاُ٘ر
تّبىلىيىذؾ ئارىشىدا ٕۇكىذؾ ئېتىبارغا ئېذىطهّؼ
ٕېپّع رەخىت ،ھۇُ٘رُىڭ ٌٍُُّّچىيىم
تۇٕغۇسىِٓ كْزغاپ٘ كاىٍاؿ ُّّٕ ،ئۇٗرُٓڭ بْضاڭ-
ھۇرۇُيۇكىِىٍۇ نۈچّٕتىۋەتهُّدؾ .نۆع تّڭذىلۇة
جەۉرىدە ئاُچّ نۆپ ھىز كىيىٍِىغاؼ بۇ خىو
ٕاٌاؼ ھاجېشّ ،ئۇُىڭ ئْغىيٓ نۈؼ-چىَ جەۉرىدە
(ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-126-161ىي٘ر) چْڭ
نۆڭۈىشىرىىهِىڭ ٌُّبّسٓ سۈپىتىدە ئۆزىِٓ
نۆرسّتتٓ ُّّٕ .نېيىپ ،باتۇر تّڭذىلۇة ۉە نۆع
تّڭذىلۇتلا سېيىطتۇرغاُدا ،نۈؼ-چىَ تّڭذىلۇة
ئىلتىدار جّھّتتىَ ئاجىرراظ بْىغاچلا ،ھۇُ٘رُىڭ
نۈچ-كۇجرىتىدە بّزؾ ٌّسىييّرُىڭ نۆرۈىۈضٓ
①.تّبئىٔ ئّھۋاغ ئىدؾ
ۉۇجؾ خّؼ سۇٗىىشىدە تّخىتهّ چىللاؼ
ٌّزگىيدە (ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-89-141ىي٘ر)،
خّؼ سۇٗىىشٓ تّسىذ جائىذىشِٓ نېڭّٕتىص
ئۈچۈؼُّ ،زىذُٓ ئْتتۇرا ئاسىٖاجىهٓ بىيىٍِىگّؼ
.رإُْ٘رغا ۉە ٌىييّتيّرگّ ٕۆتهىدؾ
خّؼ سۇٗىىشٓ ئۆزىِىڭ ئىچهٓ ۉەزىٖتىِٓ
ئْڭطىۋاىغاُدىَ نېٖىَ ،تاضلٓ ٌّسىيىِٓ كْىغا

ئېيىپ ،ھٌٍّىدىَ ئاۉاغ ھۇُ٘رُىڭ تّھدىتىِٓ
ْٕكىتىطلا كّجەػ كْٕدؾ .ۉۇجؾ ئاىدؾ بىيّؼ
ُۇرغۇؼ نىطىيىم كْضۇؼ تّضهىييّپ ،تّجبىذ-
چارىيّرُٓ تۈزۈپ ،تّضۋىلاتِٓ نۈچّٕتتٓ.ئۇُىڭ
ٌّكشّة-غإىيىذىدىَ بىذؾ ،خّؼ سۇٗىىشٓ
ئۈچۈؼ ئّڭ چْڭ نىذىً ٌُّبّسٓ بْىغاؼ ٕىپّع
رەخىتهّ غّرب تّرەپتىهٓ رإُْ٘رجا ٕېڭٓ بازار
ئېچىپ ،ئىچهٓ ئاسىٖآُ نېشىپ ئۆتۈپ ،ئْتتۇرا
جېڭىر بْٕيىذىغا كّجەر سْزۇىۇپ بارىدىغاؼ ٕېپّع
ْٕىىِىڭ نُْتىذؽىيۇظ ھْكۇكىِٓ كْىغا ئېيىص
ئىدؾ .بۇُىڭ ئۈچۈؼ ئْتتۇرا ۉە غّربٓ ئاسىٖاجىهٓ
ٕاة ٌىييّتيّرُىڭ تْساىغۇسىِٓ ْٕكىتىطلا تْغذا
.نېيّتتٓ
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ىىَ گّؼ« :ھۇُ٘رُىڭ ئؽٌۇٌىٔ تارىخٓ»① ،
خُّرۇچّ-13 ،بّة
ٌّىۇػ بْىغىِىدەع ،تّخٍىِّؼ ٌى٘جىّٖ -1000
ٕىي٘رُىڭ ئاخىذىغا كّجەر جاۉاٌ٘ضلاؼ ،ھۇؼ-خّؼ
ئۇرۇضٓ ،تۈرع-تاڭ ئۇرۇضىِىڭ ئاساسىٔ
سّۉەبيىذىدىَ بىذؾٌ ،ۇضۇ نارۉاؼ ْٕىىِىڭ
ھۆنۈٌذاُيىق ٌّسىيىشىِٓ تاىىطىطٓ ئىدؾ.
ۉۇجىِىڭ ٕىپّع ْٕىٓ ئۈستىدىهٓ ٌىييّتيّر ۉە
ٌٌّيىهّتيّرُىڭ ئّھۋاىىِٓ ئىگىيّش ۉە ئۇٗر
بىيّؼ ھۇُ٘رغا كارىطٓ ئىتتىپاظ تۈزۈش
ٌّكشىتىدە غّربهّ ئّۉەتهّؼ ئّىچىشٓ جاڭ
چىّٖؼٕ ،ېذىً ْٕىدا ھۇُ٘ر تّرىپىدىَ كْىغا
ئېيىِىپ ،ئْؼ ٕىو ُازارەة ئاستىدا تۇتۇىغاؼ.
ضۇُداظ بْىغىِىغا كارىٍاؿ ،جاڭ چىُِّٖىڭ بۇ
تّرەپيّرجە تۇرغاؼ ۉاكىتتا ئېذىطهّؼ ٌّىۇٌاتيىذؾ،
ضۇُداك٘ ئۇُىڭ ٕۇكىذىغا سۇُغاؼ تّنيىپيىذؾ
ۉۇجىِٓ چّنشىر ضاتُ٘دۇرغاؼ .بۇ جؽن٘ة
نېٖىِهٓ چاغ٘رجىهٓ سۇٗىىيّرُىڭ غّربىٔ ٕۇرة

①.سىٖاسىتٓ ئۈچۈؼ نۆرسّتٍىگّ ئإُ٘غاؼ
ۉۇجؾ جەۉرىدە خّؼ سۇٗىىشٓ تېخىٍۇ
ئّھٍىّٖتيىم بىذ ئۇتۇكلا ئېذىطتٓ .ئۇ بْىشىٍۇ
خّؼ سۇٗىىشٓ ئۆز كْضۇُىِٓ ھۇؼ ئۇسيۇبىدا
تّضهىييّپ ،ھۇؼ كْراىيىذؾ بىيّؼ
كْراىُ٘دۇرۇضتىَ ئىبارەة ئىدؾٌ .ى٘جىٖىدىَ
بۇرۇُلٓ ٕ-318ىيىدىهٓ ئىتتىپاظ تۈزۈش
نېيىطىٍىگّ كاتِىطىپ ،ھۇُ٘رُٓڭ ھّربىٔ
ٕارجىٍىگّ ئېذىطهّؼ جاۉ بّگيىهٓ جەۉرىدە
باضيىِىپ ،نېٖىَ ضىٍاىىىٔ جۇڭگْجىهٓ
فېئْجاغ بّگيىهيّرُٓ ْٕكىتىپ،چىَ سۇٗىىشىِٓ
بّرپا كىيغاؼ چىَ ضىخۇاڭ جەۉرىدە تىر سۈرئّتتّ
جاۉاٌ٘ضتۇرۇىغاؼ بۇ ھّربىٔ ئىش٘ھاة
ھّرىهّتيىذؾ ،خّؼ سۇٗىىشىِىڭ پاجىطاھٓ ۉۇجؾ
جەۉرىگە نّىگُّدە ،ئۇُىڭ كٌْاُداُيىذىدىَ ۉېٔ
چىڭ بىيّؼ خۇ چۈبىڭ تّرىپىدىَ زؽر ئۇتۇكلا
.ئېذىطتۈرۈىدؾ
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غ.ىىگّتٓ« :بىيىٍِىگّؼ ئىچهٓ ئاسىٖا»① ،
.تۈرنچّ-58-51 ،بّتيّر
ئۇٗرُىڭ ٌى٘جىدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-127ىيٓ ۉە -115
ٕى٘رجا ئْرجۇستا ھۇُ٘ر ئۈستىدىَ غّىبّ كىيىطٓ،
ھۇُ٘رُىڭ ئاساسيىق پائاىىّٖة رإُْىِىڭ غْبٓ
(گۇبٓ)جىَ ضىٍاىغا ،ئْرخۇؼ جەرٕاسٓ بْٕيىذىغا
سۈرىۈضهّ سّۉەب بْىدؾ .ضۇُىڭدىَ نېٖىَ،
ھۇُ٘ر بۇرۇُلٓ كۇجرەتيىم ھاىىتىگّ كإتىپ
نېيّىٍىدؾ .خّؼ سۇٗىىشٓ ئْرجىشىِٓ كاپيىغاؼ
«ھۇؼ كْضۇُٓ ٕېڭىيٍّستۇر» جېگّؼ كاراضٍۇ
.ئاستا-ئاستا ئۇُتۇىۇضلا باضيىدؾ
ھۇُ٘رغا كۇىلۇ تّڭذىلۇة بْىغاُدىَ باض٘پ،
(ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-96-101ىي٘ر) ٕ 40ىو
جاۉاٌىدا غّربىٔ جُّۇب تّرەپتىهٓ ٌۇُبّة ۉە باؿ

تۇپذاك٘ر (جۇڭغارىّٖ ،تّڭذىتېغٓ ئېتّنيىذؾ ،تۇرپاؼ،
نۇچار ،كّضقەرّٕ ،نّؼ ،خْتّؼ كاتارىىق جإ٘ر )
خّؼ سۇٗىىشٓ ھۆنۈٌذاُيىلىغا ئۆتهّچهّ
ھۇُ٘رُىڭ جۆىّة ٌاىىّٖسٓ ئازٗپ نّتتُّّٕٓ .
نېيىپ ضۇ ۉاكىتلا كّجەر خّؼ سۇٗىىشٓ
تّرىپىدىَ ھّجىّٖ ۉە خىذات سۈپىتىدە ْٕىيىِىپ
تۇرغاؼ ٌاىىّٖ نۈچيىذىٍۇ ئۈزۈپ تاضُ٘دؾ .خّؼ
سۇٗىىشٓ تّضۋىلاةىِىڭ ئۆزىِٓ نۆرىشىتىطٓ
ُّتىجىشىدە ،ئىچهٓ زىدجىّٖتٍۇ بارغاُشىذؾ
نۈچىٖىپ ،ئۇرۇش پارتى٘ش جەرىجىشىگّ بېذىپ
ّٕتتٓ ،ئىلتىشاجؾ جّھّتتىهٓ كىشيىق ۉە
ھّربىٔ نۈچ جّھّتتىهٓ ئاجىرىىق تۈپّٕيٓ ،كْغطار
تّڭذىلۇة ٌاججؾ ٕارجەٌگّ ئېذىطىص ٌّكشىتىدە
خّؼ سۇٗىىشىِىڭ ھىٍإىشٓ ئاستىغا ئۆتتٓ①.
بۇ ۉەكّ تۈپّٕيٓ ھۇُ٘رُىڭ ۉەزىٖتٓ
ٌۇرەنهّپيىطىپ٘ كاىٍاؿ ،بّىهٓ ُّّٕ ھۇُ٘ر
ضىٍاىىٔ ۉە جُّۇبىٔ ھۇُ٘ر جەپ ئىههىگّ بۆىۈُۈپ
.نّتتٓ
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ىىَ گّؼ« :ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ»① ،
خُّرۇچّ-67 ،بّة
كْغطار تّڭذىلۇة ھْكۇظ تاىىطىص نۈرىطىدە،
ئۆز ئىِىشٓ سْغ كْغ بىيگّ خاؼ چىچٓ تّڭذىلۇة
تّرىپىدىَ ٌّغيۇپ بْىۇپٌ ،ى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ-52
ٕىيٓ خّؼ سۇٗىىشىگّ بېلىِدؾ .خّؼ سۇٗىىشٓ
پاجىطاھٓ ئۇُىڭغا جاۉجۈؼ ٌّىىهىِٓ ٕاتيىق
كىيىپ ،ئۇُىڭ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىدىهٓ ئّڭ چْڭ
ھْكۇكىِٓ كْىغا نّىتۈرۈضىگّ ٕارجەػ كىيدؾ .خّؼ
سۇٗىىشٓ بۇ ْٕغ ئاركىيىق ھۇُ٘رُٓ ئۆزىِىڭ كْىٓ
بىيّؼ ْٕكاتٍاكچٓ بْىدؾ .چىچٓ تّڭذىلۇة خّؼ
سۇٗىىشىِىڭ كْغطار تّڭذىلۇتِٓ كْىيىغاُيىلىدىَ
كاتتىق ُارازؾ بْىۇپ ،ئۇُىڭ ئّىچىشىِٓ

ئۆىتۈرۉەتتٓ.ىېهىَ ،خّؼ سۇٗىىشٓ بىيّؼ
كْغىطار تّڭذىلۇتِىڭ بىذىّضٍّ نۈچٓ ئاىدىدا
ُشبّتّؼ ئاجىرراظ ئْرۇُدا تۇرغاؼ چىچٓ تّڭذىلۇة،
ضىٍاىىٔ ھۇُ٘رُٓ باض٘پ ّٕتتّ سۇجىهٓ تاٗسلا
نۆچۈپ نّىدؾ .ئۇ ،سٌّّركُّد خاُيىلٓ بىيّؼ
ئىتتىپاظ تۈزۈپ،ئْتتۇرا ئاسىٖاجا كإتىدىَ
ئۆزىِىڭ سىٖاسىٔ كۇجرىتىِٓ تىهيىدؾ .چىچٓ
تّڭذىلۇة ٌى٘جؾٕدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-43ىيٓ ،تاٗس
جەرٕاسٓ بْٕىدا ئّتىذاپٓ سېپىو بىيّؼ كْرضاىغاؼ
پإتّخىتِٓ ساىدۇرجؾ .ئٌٍّا ،چىچٓ تّڭذىلۇتِىڭ
بۇ ّٕرجىهٓ ھۆنۈٌذاُيىلىٍۇ ئۇزۇُغا بارٌىدؾ.
ٌى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ ٕ-36ىيٓ خّؼ سۇٗىىشٓ
كٌْاُدآُ چېَ تاڭ ٌ70ىڭ نىطىيىم كْضۇؼ
بىيّؼ ئْتتۇرا ئاسىٖاغا ٕۈرۈش كىيىپ،
سٌّّركُّدتّ چىچٓ تّڭذىلۇة بىيّؼ كاتتىق
سْكۇضتٓ .ئۇرۇضتا چىچٓ تّڭذىلۇة ،ضاھراجىيّر،
خاُىط٘ر ۉە جۆىّة ئٌّّىدارىىذؾ بْىۇپ1518 ،
نىطٓ ھإاتىدىَ ئإذىيدؾ .ضۇُىڭ بىيّؼ ،چىچٓ
تّڭذىلۇتِىڭ تاٗس جەرٕاسٓ بْٕىدىهٓ
.ھۆنۈٌذاُيىلٓ ئاخىذٗضتٓ
كْغطار تّڭذىلۇة ۉە ئۇُىڭ ئّۉٗجىىذىِىڭ خّؼ
سۇٗىىشٓ ٕۈرگۈزگّؼ ھۆنۈٌذاُيىلٓ ٕ 70ىو
جاۉاٌ٘ضتٓ .غۇتۇئارضٓ تاۉغاُْتٓ تّڭذىلۇة
جەۉرىگّ نّىگُّدەٌ( ،ى٘جىّٖ ٕ-46-18ىي٘ر)،
ھۇُ٘ر خّؼ سۇٗىىشىگّ بْىغاؼ بېلىِدىيىلِٓ بىهار
كىيىپ ،ضّركتّ ٌاُجۇرىٖدىَ ،غّربتّ كّضلّرگىچّ
بْىغاؼ جإ٘رُٓ كإتىدىَ بىذىىههّ نّىتۈرجؾ.
غۇتۇئارضٓ تاۉغاُْتٓ تّڭذىلۇة ئاىٌّدىَ ئۆتهُّدىَ
نېٖىَ ،ھۇُ٘رُىڭ ئىچهٓ كىشىٍىدا ُّّٕ ُىرا
نۆتۈرۈىدؾ .ئۇُىڭ ئۈستىگّ ،كۇرغاكچىيىق ۉە
چېهّتهّ ئاپىتٓ ٕۈز بېذىپ ،ساُشىرىىغاؼ چارۉا-
ٌاى٘ر ئۆىۈپ نّتتٌٓ .اُا ضۇُداظ ئىجتىٍائىٔ ۉە
تّبىئىٔ ئاپّتيّر سّۉەبىدىٌَ ،ى٘جؾ ٕ-48ىيٓ،

ھۇُ٘ر كإتىدىَ ضىٍاىىٔ ۉە جُّۇبىٔ ھۇُ٘ر جەپ
①.ئىههىگّ بۆىۈُۈپ نّتتٓ
ھۇُ٘ر ئىههىگّ بۆىۈُۈپ نّتهُّدىَ نېٖىَ،
جُّۇبٓ ھۇُ٘ر ئْرخۇؼ جەرٕاسٓ بْٕيىذىدىَ
ئإذىيىپ ،بۈگۈُهٓ ئىچهٓ ٌْڭغۇىىٖىدىهٓ ضۇفاڭ،
ٕۈُجۇڭ ۉە ۉۇّٕؼ كاتارىىق رإُْ٘رغا نۆچۈپ نېيىپ،
خّؼ سۇٗىىشٓ بىيّؼ بىذ سّپتّ تۇرۇپ ،ضىٍاىىٔ
ھۇُ٘رغا كارىطٓ نۈچهّ ئإُ٘دؾ .بۇ ٌّزگىيدە
ھۇُ٘رغا كاراضيىق ٌْڭغۇغ-تۇڭگۇس كْۉٌيىذىدىَ
سىٖاُپىٔ (سىبىذ) ۉە ئْغاُ٘رٌۇ خّؼ
سۇٗىىشىِىڭ ٌاسيىطىطٓ بىيّؼ ئىشٖاؼ
نۆتۈرۈپ ،ضىٍاىىٔ ھۇُ٘رغا كارىطٓ ھۇجۇٌغا ئۆتتٓ.
جُّۇبىٔ ھۇُ٘رٌۇ خّؼ سۇٗىىشىگّ ٕارجەٌيىطىپ،
ضىٍاىىٔ ھۇُ٘رغا كارىطٓ ھۇجۇٌغا ئاتُ٘دؾ.
ٌى٘جىّٖ ٕ-89ىيٓ ،ضىٍاىىٔ ھۇُ٘ر ئۆزىِىڭ
جۈضٍُّيىذؾ تّرىپىدىَ كاتتىق ٌّغيۇب بْىدؾ.
ضۇُىڭ بىيّؼ ضىٍاىىٔ ھۇُ٘رُىڭ زؽر نۆپچىيىهٓ
صەربهّ كاراپ نۆچتٓ  .بىذ كىشىٍٓ ئْرخۇؼ
جەرٕاسٓ بْٕىدا تۇرۇپ كاىدؾ②.ئۇٗر نېٖىَ
سىٖاُپىٖ٘رغا كْضۇىۇپ نّتتٓ .غّربهّ كاراپ
نۆچهّؼ ضىٍاىىٔ ھۇُ٘ر چىچٓ تّڭذىلۇة جەۉرىدە،
ّٕتتّ سۇ رإُْىغا نېيىپ ٌاناُيىطىپ كاىغاؼ
ھۇُ٘رغا كْضۇىۇپ ،ھازىذكٓ كازاكىشتاؼ تّۉەسىدە
غّربىٔ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِٓ تّضهىو كىيدؾ  .بۇ
جۆىّتِىڭ بإذىلٓ بْىشا ،ئاچ سېذىق رەڭيىم تۆة
چاسا ٕىپّع بإذاظ ئىدؾٌ .اُا ضۇ ضىٍاىىٔ ھۇُ٘ر
ٌى٘جىّٖ -2ئّسىذُىڭ ئاىدىِلٓ ٕېذىٍىدا ٕاۉرؽپاجا
نۆرۈىۈضهّ باضيىدؾ .ىېهىَ ،ھۇُ٘رُىڭ نّڭ
نۆىٌّدە ٕاۉرؽپاغا نۆچۈضٓ ٌى٘جىّٖ -4ئّسىذُىڭ
نېٖىِهٓ ٕېذىٍىدا ٕۈز بّرجؾٌ .اُا بۇ ھۇُ٘ر تارىختا
ٕ.اۉرؽپا ھۇُيىذؾ ،جەپ ئاتىيدۇ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
ئىش٘ػ ئىِشىهيْپىدىٖشٓ» ،تۈرنچّ①«-12 ،

.تْػ-2 .جىيىد-152 ،بّة
ىىَ گّؼ« :ھۇُ٘رُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ»② ،
.خُّرۇچّ-108-107 ،بّتيّر
جُّۇبلا نۆچهّؼ جُّۇبىٔ ھۇُ٘رُىڭ
ھۆنۈٌذاُيىلٓ بْىشا گاھىدا خّؼ سۇٗىشىگّ كاراػ
بْىۇپ ،گاھىدا ٌۇستّكىو ھاىدا جاۉاٌيىطىپ،
ٌى٘جىّٖ ٕ-188ىيىغا نّىگُّدە خّؼ سۇٗىىشٓ
تّرىپىدىَ ئاغدۇرۇىدؾٌ .ى٘جىٖدىَ بۇرۇُلٓ -209
ٕىيٓ كۇرۇىغاؼ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشٓ ٕۇكىذكىدەع
سّۉەبيّر تۈپّٕيىدىَ ئاغدۇرۇىۇپ نّتهّؼ بْىشىٍۇ،
ىېهىَ بۇ جُّۇبىٔ ھۇُ٘رُىڭ تاٌاٌّؼ
ْٕكاىغاُيىلىِىڭ بّىگىشٓ ئٌّّس ئىدؾ .ئْتتۇرا
تۈزىّڭيىهتّ خّؼ سۇٗىىشٓ ئاغدۇرۇىغاُدىَ
نېٖىٍِۇ ،ھۇُ٘ر ُّٕى٘ ٌۇھىً بىذ نۈچ سۈپىتىدە
ئۆزىِىڭ تّسىذىِٓ نۆرسىتىپ نّىدؾٌ .ى٘جىّٖ
-5-4ئّسىذىّرجە ٌاُا ضۇ ھۇُ٘ر ئېيىٍىر تارىخىدا
نېٖىِهٓ خّؼ (ٌى٘جىّٖ ٕ-329-304ىي٘ر)،
ئاىدىِلٓ جاۉ (ٌى٘جىّٖ ٕ-352-328ىي٘ر)،
نېٖىِهٓ ضىٖا (ٌى٘جىّٖ ٕ-431-407ىي٘ر)،
ضىٍاىىٔ ىىٖاڭ (ٌى٘جىّٖ ٕ-439-401ىي٘ر)
كاتارىىق پاجىطاھيىل٘رُٓ كۇرجؾ .ضىٍاىىٔ ىىٖاڭ
سۇٗىىشٓ ٌى٘جىّٖ ٕ-439ىيٓ تابغاچ٘ر
تّرىپىدىَ ئاغدۇرۇىغاُدىَ نېٖىَ ،بۇ جۆىّتِٓ
كۇرغاؼ ھۇُ٘ر ھازىذكٓ ضّركىٔ ضىِجاڭغا نۆچۈپ
نېيىپ ،ئۆزىِىڭ ھۆنۈٌذاُيىلىِٓ كإتىدىَ
ئّسيىگّ نّىتۈرجؾ .بۇ جۆىّة تارىختا «ىْپِۇر
خاُيىلٓ» (ٌى٘جىّٖ ٕ-460-442ىي٘ر) جەپ
ئاتاىدؾ .بۇ ھۇُ٘ر نېٖىَ ئْتتۇرا ئاسىٖاجا ُاھإتٓ
ٌۇھىً رؽغ ئِْٕىغاؼ تۈرنيّرُىڭ ضّنىييىِىطىدە
ٌۇھىً ئېتِىم ٌُّبّگّ ئإيىِىپ كاىدؾ .ئْتتۇرا
تۈزىّڭيىهتىهٓ ھۇُ٘ر بْىشا نېٖىَ خُّرۇٗرغا
.كْضۇىۇپ نّتتٓ

بۇ ّٕرجە ئىههٓ ٌّسىيِٓ تىيغا ئېيىپ ئۆتۈضهّ
ئّرزىٖدۇ .بىذؾ ،غّربِىڭ كّجىٍمؾ جۇغذاپىّٖ ۉە
تارىخٓ ئّسّرىّرجە كارا جېڭىرُىڭ ضّركىدىَ
تارتىپ ،تانٓ جۇڭگُْىڭ ضىٍاىىغىچّ بْىغاؼ جإ٘ر
«سىهتىّٖ» جەپ ئاتاىغاؼ بْىشا ،بۇ جإدا ٕاضىغاؼ
ھّر كإشٓ نۆچٍّؼ ۉە ئْىتۇراظ ٌىييّتيّر كإشٓ
تىو سىشتېٍىشىدا سۆزىىطىطىدىَ كّتئىِّزەر،
ئۇٗر بىذجەع ھاىدا «سىهتىيّر» (سېهىفيّر جەپٍۇ
ئاتىيدۇ) جەپ ئاتاىغاُدؾ .ضّركتىَ نۆچۈپ نّىگّؼ
ھۇُ٘رٌۇ كّجىٍهٓ غّرب ئاپتْرىىذؾ تّرىپىدىَ
ٌۇضۇُداظ ُاٌدا ئاتىيىطتىَ خاىىٔ بْٗىٍىدؾ.
ضّركىٔ رىً ئاپتْرىىذؾ ھۇُ٘رُٓ ھېذؽجؽة تىيغا
ئاىغاؼ كّجىٍهٓ ضّرظ ٌىييّتيىذؾ بىيّؼ بىذ جەپ
كارىغاؼ .تْجۇرېتۇس ۉە پىذىشهْس كاتارىىل٘ر
ھۇُ٘رُٓ «سىهىت» جەپ ٕازغاؼ .زؽسٍْس بْىشا
ھۇُ٘رُٓ «نىذاغ سىهىتيىذؾ» جەپ ٕازغاؼ.
بۇُىڭدىَ باضلا ئۇ ُّّٕ ھۇُ٘رُٓ ئاتاضتا ھېذؽجؽة
تىيغا ئېيىپ ئۆتهّؼ سىگۇُِاؿ جېگّؼ ُاٌِىٍۇ
ئىطيّتهُّدؾ .پىذؽنْپئْس ھۇُ٘رُٓ «نىٍٍىذؽؿ»
ۉە «ٌاسشاگىت» جەپ ئاتىغاُدؾ ُّّٕ .بىذ
ٌّسىيّ ضۇنٕٓ ،اۉرؽپا ھۇُيىذىِىڭ نېيىپ
چىلىطٓ ۉە ئۇٗرُىڭ تارىخٓ تْغذىشىدا غّرب
جۇُٖاسىدا -18ئّسىذجى٘ تّتلىلات٘ر باضُ٘غاؼ.
ىېهىَ ،غّرب ئىيىً ساھّسىدە ٕاۉرؽپا ھۇُيىذىِىڭ
ئاسىٖاجىَ نۆچهّؼ ھۇُ٘ر ئىهُّيىهٓ ئاىىٍ٘ر
تّرىپىدىَ بىذجەع ئېتىذاپ كىيىِغاُغا كّجەر بْىغاؼ
ئارىىلتإ ،اۉرؽپا ھۇُيىذىِىڭ نېيىپ چىلىطٓ
ھّكلىدە تۈرىۈع نۆز كاراض٘ر ئْتتۇرغا كۇٕۇىغاؼ.
ئېيىپ ئېٖتشاظ ژ.جېگۇٕگُّىز ،ژ.نى٘پذؽة ،ع.پ
ُئٌْاَُ ،ئا.تىذىٔ ،ۉ.ۉ راجىْط ،پ .پېيىئْة،
ھٓ.ضىذاتْرؾ ،ئْ.فىذاُهٓ ،ر.گىذؽسېت كاتارغىل٘ر
ٕاۉرؽپا ھۇُيىذىِىڭ ئېتِىم ٌُّبّسىِٓ ئإذىً-
ئإذىً ھاىدا فىَ ،فىَ-ئۇغۇر ،ئۇٕغۇرٌْ ،ڭغۇغ ،تۈرع-

ٌْڭغۇغ ئارٗضٍىشٓ ،تۈرعٌْ-ڭغۇغٌ-اُجۇ
ئارٗضٍىشٓ جەپ كارىغاؼ .ۉېِيىَ،ئىيىۋإشىهٓ،
زىبىيىَ ،كاتارىىل٘ر ھۇُ٘رُٓ سى٘ۉٕاؼ ٌىييىتىگّ
باغيىغاؼٌْ.ىيېِخْط ،ئا.فىخ ،رٌ.ۇث ،ژ.خۇپىَ
كاتارىىل٘ر ھۇُ٘رُٓ گېذٌاؼ ٌىييىتىدىَ نېيىپ
چىللاؼ ،جەپ كارىغاؼ بْىشا ،غ.زىيىچ ،كاتارىىل٘ر
ھۇُ٘رُٓ ناۉناز كْۉٌىگّ باغيىغاؼٕ .اۉرؽپا
ھۇُيىذىِىڭ نېيىپ چىلىطٓ تْغذىشىدا بۇُداظ
نۆپ خىو تاٗش-تارتىطِىڭ ئْتتۇرغا
چىلىطىدىهٓ سّۉەبٕ ،اۉرؽپا ھۇؼ
ئېٍپىذىٖىشىِٓ ُۇرغۇُيىغاؼ ٌىييّتيّر تّضهىو
كىيغاُدؾ .ئېٍپىذىّٖ ئىچىدە ھانىٍّٖة
ٕۈرگۈزگۈچٓ ٌىييّة ھۇُ٘ر بْىشىٍۇ ،ىېهىَ
ئېٍپىذىّٖ ۉە ئۇُىڭ كْضۇُىِٓ تّضهىو كىيغاؼ
نۈچيّر ئىچىدە ھّر ۉاكىت گْت٘ر ،گىپىدىّر،
ۉاُداى٘ر ،سىهيْۉىِ٘ر ،ئاُتى٘ر ،چّرەٌىطيّر ۉە
ٌْرجۊۉىِيّر كاتارىىق سى٘ۉٕاؼ ،گېذٌاؼ ،ۉە فىَ-
ئۇغۇر خّىليىذىِىڭ بْىۇضٓ ُّّٕ ،ضۇُداك٘ ئاُٗ٘ر
ۉە سارٌات٘ر كاتارىىق ئىذاؼ ُّسىييىم خّىلِىڭ
بْىۇضٕٓ ،ۇكىذكىدەع نۆپ خىو تاٗش-تارتىطِٓ
.نّىتۈرۈپ چىلارغاُىدؾ
ٌېِىڭ نۆز كارىطىٍچّ ئۇٕغۇرٗرُىڭ ئّجداجىٔ
 .تارىً ۉاجىشىدا ٕاضىغاؼ ئاھاىىيّرجۇر
بىر بۇُىڭغا نۆز ٌْٕشاظ بْىٍإدۇ  .ئّگّر بىر
ٕانٓ >>ھْؼ<<ئۇٕغۇرٗرُىڭ ئّجداجىِٓ
جەپ كارإدىغاؼ بْىشاظ  ،بىرُىڭ بۇ >>تۈرۈع<<
aytoldi3
2008/1/
جإغا بْىغاؼ ئىگىدارچىيىق ھْكۇكىٍىر ْٕظ بْىۇپ٘
11
25 22:01
كاىٍاؿ ُّّٕ بىر بۇ ّٕرُىڭ ٌېھٍىِٓ بْىۇپ كاىىٍىر .
ئۇٕغۇرٗرُىڭ ٕىيتىرىِٓ ئىرجەش كىرغىِيىلٓ
نۆتۈرۈىگّؼ ئاضۇ ٕىي٘رجا بىذ كىشىً ئاىىٍ٘ر ،
>>ھْؼ<<تّتلىلاتچى٘رئۇٕغۇرٗرُىڭ ئّجداجىِٓ
جەپ تّتلىق كىيىپ ٕىيتىر >>تۈرۈع<<
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ئىرجەضتىهٓ ٌُّبّرىٍىرُٓ تار جائىذىدە بْغۇپ
كْٕدؾ  .ئْٗر ٌىييىتىٍىرُٓ تارىختا ئۆتهّؼ
ئاضۇُداظ نۈچيۈع ٌىييّتيّرگّ باغ٘ش ئاركىيىق
رؽھٓ تّسّىيىگّ ئىگّ بْىۇش بىيّؼ بىذ ۉاكىتتا
ٌىييىتىٍىرُىٍۇ رؽھٓ تّسّىيىگّ ئىگّ
كىيدؾ  .نېشىپ ئېٖتشاػ ئۇٕغۇرٗرُىڭ ئّجداجىٔ
تارىً ۉاجىشىدا ٕاضىغاؼ كّجىٍهٓ ئاھاىىيّرجۇر
ٕاۉرؽپا ھۇؼ ئېٍپىذىٖشىِىڭ كۇرۇىۇضٓ3.
][align=justify
ٌى٘جىّٖ ٕ-350ىيٓ ھۇُ٘ر ھازىذكٓ كازاكىشتاؼ
جاىىشىدىَ ھّٕۋەة بىيّؼ ناسپٓ جېڭىرىِىڭ
ضىٍاىىغا كاراپ ٕۈرۈش كىيدؾ .بۇ ٌّزگىيدە ناسپٓ
جېڭىرىِىڭ ضىٍاىىدىهٓ جإ٘رجا ئاٗؼ①جۆىىتٓ
بار ئىدؾٗ .تىَ تارىخچىزؾ ٌارنىييىِِْسِىڭ
ٌّىۇٌاتىغا كارىغاُدا ،ھۇُ٘ر ٌى٘جىّٖ ٕ-355ىيٓ
ئاُٗ٘رُىڭ جۆىىتىِٓ ئىطغاغ كىيىپ ،ئۇٗرُٓ
 2008/1/غّربهّ نۆچۈضهّ ٌّجبۇر كىيغاؼٌ .ى٘جىّٖ -360
ٕ-370ىي٘ر ئارىشىدا ھۇُ٘ر ئاُاتْىىٖىدىهٓ ئۇفذاغا Ghunch
25
e
 23:32كّجەر ٕۈرۈش كىيىپ بارغاؼ .بۇ ۉەكّجىَ نېٖىَ،
ھۇُ٘ر ناسپؾ جېڭىرىِىڭ ضىٍاىىدىَ غّربهّ كاراپ
ٕۈرۈش كىيغاؼ .ھۇُ٘رُىڭ بۇ كېتىٍلٓ ٕۈرۈش
كىيىطٓ ُاھإتٓ ھّٕۋەتيىم ۉە كْركۇُچيۇظ
بْىغاچلا ،بۇ ھّرىهّة ضۇ جإ٘رجىهٓ ٌىييّتيّرُىڭ
چْڭ نۆچۈضىِٓ نّىتۈرۈپ چىلارغاؼ② .بّزؾ
ٌُّبّىّرجە ھۇُ٘ر ٕاۉرؽپاغا كاراپ نۆچهُّدە،
ئۇٗرُىڭ ئاىدىدا بىذ بۇغىِىڭ ْٕغ باض٘پ
ٌاڭغاُيىلٓ سۆزىىِىدۇ③ ُّّٕ .بّزؾ رىۋإّتيّرجە
ھۇُ٘ر ٌائۇتىز جەرٕاسىدىَ بىذ بۇغىِىڭ
ٕ④.ارجىٍىدە نېشىپ ئۆتهُّيىهٓ سۆزىىِىدۇ
ٌى٘جىّٖ ٕ-374ىيٓ نۈچيۈع ئاتيىق كْضۇُغا ئىگّ
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ھۇُ٘ر كارا جېڭىرُىڭ ضىٍاىىغا بېشىپ
نّىگّؼٗ.تىَ تارىخچىشٓ جْرجاُىشِىڭ
ٌّىۇٌاتىغا ئاساسُ٘غاُدا ،بۇ چاغدىهٓ ھۇُ٘رُىڭ
جاھىٖشٓ باٌٗبّر (بّزىيّر باٌٗىذ جەپٍۇ ٕازىدۇ.
باٌٗبّر باتۇر تّڭذىلۇتِىڭ ُّ-15ۉرىشٓ ،چىچٓ
تّڭذىلۇتِىڭ ُّ -9ۉرىشٓ ئىدؾ)جېگّؼ نىطٓ
.ئىدؾ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض][align=justify
ئاٗؼ» ساُشىهذىتچّ سۆز بْىۇپٕ« ،ىذاظ جاىدا «①
ٕ.اضىغۇچى٘ر»جېگّؼ ٌُّىِٓ بىيدۈرىدۇ
تۈرع ئىِىشىهيْپىدىٖشٓ» ،تۈرنچّ-1 ،تْػ« ،
-420.بّة
جۇُٖاُىڭ ئٌْۇٌىٔ تارىخٓ» ،خُّرۇچّ-2 ،تْػ②« ،
-2.كىشىً-1117،بّة
ئإدىَ تاُّرؾ« :تۈرع جۆىّة ئُّئُّىشٓ»③ ،
.تۈرنچّ-23 ،بّة
تۈرع ئىِىشىهيْپىدؾٕشٓ » ،تۈرنچّ-19 ،تْػ④« ،
-384.بّة
تارىخ سّھِىشىگّ ٌى٘جىّٖ ٕ-372ىيٓ چىللاؼ
باٌٗبّر ھانىٍّٖة ئىدارە كىيىص جّھّتتّ
ٕېتىطهّؼ سىٖاسىئْؼ ،ھّربىٔ تانتىها
سُّئىتٓ جّھّتتّ جّسۇر ۉە ٌاھىذ كٌْاُداؼ
ئىدؾ .باٌٗبّر ئاىدؾ بىيّؼ بۇ ئّتىذاپتىهٓ سارٌاة
ۉە سىهىت كْۉٌىيىذىَؾ بْٕشۇُدۇرۇپ ،ئۇٗرجىَ
ئۆزىِىڭ ئّسهىذىٔ نۈچىِٓ تْىۇكيىغاؼ .ئۇُىڭدىَ
نېٖىَ ،باٌٗبّر ضّركىٔ گْت٘ر ئۈستىگّ ٕۈرۈش
كىيغاؼ .بۇ چاغدا كارا جېڭىرُىڭ ضىٍاىىدىهٓ جإ٘ر
گېذٌاؼ ُّسىييىم گْت٘رُىڭ ئىطغاىىٖتٓ ئاستدا
بْىۇپ ،جؽؼ-جىِپىذ جەرٕاسٓ ئارىىلىدىهٓ جإ٘رجا
ضّركٓ گْت٘ر (ئْستگْت٘ر) ،ئۇُىڭ غّربىدىهٓ
جإ٘رجا بْىشا غّربىٔ گْت٘ر (ۉېشتىگْت٘ر)

ٕاضإتٓ .غّربىٔ گْت٘رُىڭ غّربىدىهٓ
تذاُشىيۋاُىّٖ ۉە گاىچىٖىٖىدە گىپىدٗر ،بۈگۈُهٓ
ھۇُگذىٖىدە ۉاُداى٘ر ٕاضإتتٓ .بۇ تۆة گېذٌاؼ
كْۉٌىدىَ باضلا ُّّٕ ،بۇ ئّتذاپتا ئىذاؼ ۉە
.سى٘ۉٕاؼ خّىليىذىٍۇ بار ئىدؾ
باٌٗبّر ضّركىٔ گْت٘رُٓ ٌّغيۇب كىيىطتا بىذ
تّرەپتىَ تۇٕۇكشىر ھّػ ضىدجەتيىم ھۇجۇػ
كىيىص تانتىهىشىِٓ كْىُ٘غاؼ بْىشا ُّّٕ ،بىذ
تّرەپتىَ ھۇُ٘رُىڭ جەھطّتيىم ھّٕۋىشىِٓ
ُاٌإّؼ كىيىص ئاركىيىق ،ئۇٗرُٓ رؽھٓ
جّھّتتىٍِۇ ئاجىرٗضتۇرغاؼ .ضّركىٔ گْت٘رُىڭ
پاجىطاھٓ ئّرٌاُارىم ھۇُ٘ر بىيّؼ بْىغاؼ ئۇرۇضتا
ٌّغيۇب بْىۇپ ئۆزىِٓ ئۆىتۈرۉاىغاؼ .ئّرٌاُارىهِىڭ
تّخىتهّ ۉارىشيىق كىيىدىغاؼ ئْغيٓ بْىٍىغاچلا،
گْت٘ر خاُيىلىِىڭ باضلا بىذ جٌّّتىدىَ بْىغاؼ
ۉىتخىٍىذُٓ ئۆزىگّ خاؼ كىيىپ تىهيىگّؼ.
ۉىتخىٍىذ تّخىتنّ چىللاُدىَ نېٖىَ ضّركىٔ
گْت٘رُىڭ بۇرۇُلٓ ھاىىتىِٓ ئّسيىگّ نّىتۈرۈش
ئۈچۈؼ ،كْضِا ٌىييّتيّر ئۈستىگّ ٕۈرۈش
كىيٍاكچٓ بْىغاؼ .ضّركىٔ گْت٘رُىڭ كإتىدىَ
باش نۆتۈرۈضىِٓ خاىىٍىغاؼ تانتىهىيىق باٌٗبّر
ضّركىٔ گْت٘رُىڭ ئارىشىغا ئىتتىپاكشىرىىق
ئۇرۇكىِٓ چېچىپ ،ۉىتخىٍىذگّ كارىطٓ نۈچيّر
بىيّؼ ئىتتىپاظ تۈزگّؼ .ضۇ ئاركىيىق
ۉىتخىٍىذُىڭ ئۆز ٌّكشىدىِٓ ئىطلا ئاضۇرۇضىغا
پۇرسّة بّرٌىگّؼٌ .ى٘جىّٖ ٕ-375ىيٓ ۉىتخىٍىذ
ُاٌّىۇػ بىذ نىطٓ تّرىپىدىَ ئېتىيغاؼ ئْكتا
ئۆىگّؼ .ضۇُىڭ بىيّؼ ،ۉىتخىٍىذُىڭ كىشلىغىِّ
ھۆنۈٌذاُيىلٓ ئاخىذٗضلاؼ .ۉؾتخىٍىذُىڭ
تّرەپدارىىذؾ ئۇُىڭ ئۆىتۈرۈىگُّيىهىِٓ ئۇكلاُدىَ
نېٖىَ ،ھۇُ٘ر بىيّؼ ئۇرۇش كىيىص ُىٖىتىدىَ
ۉاز نېچىپ ،جىِىشتىذ جەرٕاسىِىڭ غّربىدىهٓ
غّربىٔ گْت٘ر ئىچىگّ كېچىپ بارغاؼ .ضّركىٔ

گْت٘رُىڭ نۆپچىيىهٓ بْىشا ،ئّسيٓ جإيىذىدا
كېيىپ ،ھۇُ٘رغا بْٕشۇُغاؼ① .ھۇؼٗر ضّركىٔ
گْت٘رُٓ تارٌار كىيغاُدىَ نېٖىَ ،ئۇٗرغا ھۇُىٍۇج
جېگّؼ نىطىِٓ خاؼ كىيىپ سإيىغاؼ .ضۇُىڭ
بىيّؼ ،جُّۇبىٔ رؽسىّٖ جاىىشٓ ھۇُ٘رُىڭ
ئىيهىگّ ئۆتهّؼ .ھۇُ٘ر بۇ جإِٓ بازا كىيىپ تۇرۇپ
.ئّتذاپلا كاراپ نېڭّٕگّؼ
ضّركىٔ گْت٘رُىڭ ھۇُ٘ر تّرپىدىَ تارٌار
كىوىِغاُيىق خّۉىذؾ غّربىٔ گْت٘ر ئىچىگّ ٕېتىپ
بېذىطٓ بىيُّ٘ ،ئۇٗر كْركۇپ كاتتىق ساراسىٍىگّ
چۈضهّؼ .ھۇُ٘رُىڭ ئٌّدؾ ھۇجۇػ ُىطاُىِٓ
ئۆزىىذىگّ كاراتلاُيىلىِٓ ھىز كىيىپ ّٕتهّؼ
غّربىٔ گْت٘ر ،جىِىشتىذ جەرٕاسىِىڭ غّربىٔ
تّرپىگّ ٌۇستّھهّػ كْرغاُ٘رُٓ سېيىپ،
ٌۇجاپٓئُّٓ نۈچّٕتىص ئاركىيىق ھۇُ٘رُىڭ
جەرٕاجىَ ئۆتىطىِٓ تْسىٍاكچٓ بْىغاؼ .غّربىٔ
گْت٘رُىڭ پۇختا تّٕٖارىىلىِٓ نۆرگّؼ باٌٗبّر
ئإٍُ٘ا ئۇرۇش كىيىص تانتىهىشىِٓ كْىيىِىپ،
غّربىٔ گْت٘ر ٌۇجاپىئّسىر كاىدۇرغاؼ جىِىشتىذ
جەرٕاسىِىڭ ٕۇكىذؾ ئېلىِىدىَ ئإدىڭ نېچىدە
نېشىپ ئۆتۈپ ،غّربىٔ گْت٘رُىڭ ئۈستىگّ ٕاؼ
تّرەپتىَ تۇٕۇكشىر ھۇجۇػ كْزغىغاؼ .ئۇرۇضتا
غّربىٔ گْت٘ر كاتتىق ٌّغيۇپ بْىغاؼ .پاجىطاھ
ئاتخاُارىم ٌّغيۇپ بْىغاؼ غّربىٔ گْت٘رُٓ باض٘پ،
رىً ئېٍپىذىٖىشىگّ كاراپ كاچلاؼ .بۇ كېتىٍلٓ
ئۇرۇضتا ھۇُ٘ر ُاھإتٓ نۆپ ئْىجىغا ئېذىطمەؼ .
غّربىٔ گْت٘ر ٌّغيۇپ بْىغاُدىَ نېٖىَ ،جىِىشتىذ
جەرٕاسٓ بىيّؼ ئىشپاُىّٖ ئارىىلىدىهٓ جإ٘رجا
ٕاضإدىغاؼ ھّر كإشٓ ٌىييّتيّر ھۇُ٘رُىڭ
ھّٕۋىشىدىَ كْركۇپ ،ئاركا-ئاركىدىَ رىً
ئېٍپىذىٖىشىگّ كېچىپ نىذگّؼٌ .اُا بۇ تارىختا
ُاھإتٓ زؽر سىٖاسىٔ ۉە ئىجتىٍائىٔ
ئۆزگىذىطيّرُٓ پّٕدا كىيغاؼ ٌىييّتيّر چْڭ

نۆچۈش ھّرىهىتٓ ئىدؾ① .ضۇُداظ كىيىپ گْت٘ر
پۈتۈُيّؿ ٌّغيۇپ بْىغاُدىَ نېٖىَ ،باٌٗبّر
ٌى٘جىّٖ ٕ-375ىيٓ زىٍىِٓ ئىتىو (ۉؽىگا)
جەرٕاسىدىَ ،جؽُاؿ جەرٕاسىغىچّ سۇزۇىغاؼ ٕاۉرؽپا
ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِٓ كۇرغاؼ .بۇ ئېٍپىذىٖىِىڭ
پإتّثتٓ جؽُاؿ جەرٕاسىِىڭ تۆۉەُهٓ ئېلىَ
بْٕىدا ئىدؾ .بۇ جاؿ ھّر كإشٓ تّرەپيّرگّ
بارجىغاؼ ْٕى٘رُٓ ۉە ھۇُ٘رغا تّۉە ٌىييّتيّرُٓ
نُْتىذؽغ كىيىپ تۇرۇضتا ٌۇھىً ئّھٍىّٖتهّ ئىگّ
.جاؿ ھېشابيىِاتتٓ
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ضّركىٔ ۉە 4.
غّربىٔ سّپتىهٓ ٕۈرۈش
ٌى٘جىّٖ ٕ-375ىيٓ باٌٗبّر ٕاۉرؽپا ھۇؼ
ئېٍپىذىٖىشىِٓ كۇرغاُدىَ نېٖىَ ،ئۇ ھۇُ٘رغا
 2008/1/بېلىِغاؼ گْت٘ر ،ئاُٗ٘ر ۉە تّٕفاى٘رجىَ ٕارجەٌچٓ
 27 14:08كىشىً تّضهىو كىيغاؼ .بۇُىڭ بىيّؼ ھۇُ٘رُىڭ
ئّسهىذىٔ نۈچٓ تېخىٍۇ زؽرىٖىپٕ ،اۉرؽپاجىهٓ
ھّٕۋىشٓ نۈُدىَ-نۈُگّ ئېطىپ بارغاؼ ۉە ٕاۉرؽپا
.ئۈچۈؼ كْركۇُچىيىق نۈچهّ ئإُ٘غاؼ
ٌى٘جىّٖ ٕ-378ىيٓ ھۇؼ كْضۇُٓ جؽُاؿ
جەرٕاسىِٓ نېشىپ ئۆتۈپ ،رىً ئېٍپىذىٖشىِىڭ
ھىچلاُداظ كارضىيىلىغا ئۇچىذىٍاستىَ
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(ئٌّّىّٖتتّ رىً ئېٍپىذىٖىشىِىڭ ھۇُ٘رغا
كارىطٓ تۇرۇضلا جۈرئّة كى٘ىٍىغاؼ) ،ھۇُگىذىّٖ
تۈزىّڭيىهىگىچّ ئىيگىذىّپ بارغاؼ .ئٌٍّا،
ھۇُ٘رُىڭ بۇ كېتىٍلٓ سّپىذىدە ھىچلاُداظ بىذ
ئىطغاىىّٖة ٌّكشىتٓ ْٕظ ئىدؾ .ئۇٗر پّكّة
ٕېڭٓ زىٍىَ ۉە ئۇ ّٕرجە ٕاضإدىغاؼ ٌىييّتيّرُىڭ
ئّھۋاىىِٓ بىيىپ بېلىطِٓ ٌّكشّة كىيغاُىدؾ.
ضۇڭا ،ئۇٗر بۇ كېتىٍلٓ ٕۈرۈضِٓ تىرٗ
ئاخىذٗضتۇرۇپ كإتلاؼ .ئّسيىدە ھۇُ٘ر ئۆزؾ
ئىگىيىٍّنچٓ بْىغاؼ جإ٘رُٓ ئاىدىَ نۆزىتىپ
تّتلىق كى٘تتٓ .بۇ خىو ٌاھىّٖتتىهٓ
ٕۈرۈضيّرُىڭ بّزىيىذؾ ،ھّتتا بىذ كاُچّ ٕىو
جاۉاٌيىطاتتٓ .بۇ ھۇُ٘رُىڭ ھّربىٔ ئىط٘ر
.سُّئىتىدىهٓ بىذ تانتىها ئىدؾ
ھۇُ٘رجىَ كاتتىق چۆچۈگّؼ ٌارنٌْاُ٘ر ۉە نْئاجٗر
(ئۇٗر ئاۉىشتىذىٖىدە ٕاضإتتٓ) ٌى٘جىّٖ -381
ٕىيٓ رىً ئېٍپىذىٖىشىگّ كېچىپ بېذىطلا
تّٕٖارىىِىۋاتلاُدا ،سارٌات٘ر ۉە گْت٘رٌۇ چېگىذىدىَ
ئۆتۈپ رىً ئېٍپىذىٖىشىگّ كېچىپ نىذگّؼ .بۇ
ۉاكىتتا بّزؾ گېذٌاؼ ۉە ئىذاؼ ُّسىييىم خّىليّرٌۇ
غّربىٔ ھۇُگىذىٖىدىَ ْٕىغا چىلىپ ،ئاىىپ
تاغيىذىدىَ ئۆتۈپ ئىتاىىٖىگّ تّھدىد ساىغاؼ.
ھۇُ٘رٌۇ ٌى٘جىّٖ ٕ-381ىيىدىَ باض٘پ ،رىً
ئېٍپىذىٖىشىِىڭ چېگىذا بْٕيىذىدىهٓ ئۆىهىيّرگّ
.ھۇجۇػ كىيىطلا باضيىغاؼ
ھۇُ٘ر ئِّٕٓ ۉاكىتتا نۈچيۈع جۆىّة
ھېشابُ٘غاؼ رىً ئېٍپىذىٖىشىگّ كارىتا نّڭ
نۆىٌّيىم تىگىص كىيٍىغاؼ ،ئٌٍّا رىً
ئېٍپىذىٖىشىگّ كارىتا ُاھإتٓ ئّتذاپيىق تّٕٖارىىق
نۆرگّؼٌ .ى٘جىّٖ ٕ-391ىيٓ ھۇُ٘ر تىششا
جەرٕاسٓ بْٕىدىهٓ سارٌات٘ر بىيّؼ ئىتتىپاظ
تۈزگّؼ .ضۇ ٕىيٓ ُّّٕ چېخىّٖ تّۉەسىدىهٓ
ٌىييّتيّر بىيٍُّۇ ئىتتىپاظ تۈزۈپ ،رىً

.ئېٍپىذىٖشىگّ كارضٓ نۈچيّرُٓ ئۇىغإتلاؼ
ٌى٘جىّٖ ٕ-395ىيٓ رىً ئېٍپىذاتْرؾ تىئْجؽ
سىئْس ئاىٌّدىَ ئۆتىطٓ بىيّؼ تّڭ٘ ئىچهٓ
ُىرا ٕۈز بېذىپ ،بىذ پۈتۈؼ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ
ضّركىٔ ۉە غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖشٓ جەپ ،ئىههىگّ
بۆىۈُۈپ نّتهّؼ .ضّركىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ
نُْىشتاُتېِىپْغ (ئىشتاُبْغ)ُٓ پإتّخىت
كىيغاؼ .غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ ُّٕى٘ رىً
ضّھىذىِٓ پإتّخىت كىيغاؼ  .بىذ پۈتۈؼ رىً
ئېٍپىذىٖىشىِىڭ ئىههىگّ بۆىۈُۈپ نېتىطٓ،
ئۇُىڭ ئّسهىذىٔ نۈچىِٓ زؽر جەرىجىدە
ئاجىرىىتىۋەتهُّىدؾ .بۇ ئّھۉاغ ھۇُ٘ر ئۈچۈؼ
پإدىيىق بْىغاؼ .ضۇڭا ،ھۇُ٘ر ٌى٘جىّٖٕ-395ىيٓ
ئىههٓ سّپ بْٕىچّ رىً ئېٍپىذىٖىشگّ ٕۈرۈش
كىيغاؼ .ضّركىٔ سّپتىهٓ ٕۈرۈضهّ باسىق
بىيّؼ كۇرسىق كٌْاُداُيىق كىيغاؼ .بۇ سّپتىهٓ
ھۇؼ كْضۇُيىذؾ كارا جېڭىرُىڭ ضىٍاىىدىَ
ئاتيىِىپ ،جارٕاغ جەرٕاسىدىَ نېشىپ ئۆتۈپ،
فىذاة جەرٕاسىِٓ بْٕ٘پ ،ئاىدىغا ئۇچىذىغاؼ ھّر
كاُداظ كارىطٓ نۈچِٓ تارٌار كىيىپ ،ئاُاتْىىٖىدىهٓ
ئّرزىذؽػٌ ،اٗتىٖا ،ئاجاُا ،ئْفذا ،ئاُتانٖا ،ئُّلّرە ۉە
كّٕشّرؾ ئّتذاپيىذىغىچّ ٕۈرۈش كىيىپ بارغاؼ.
ئۇُىڭدىَ نېٖىَ سۈرىٖىدىهٓ سۇر ۉە كۇججۇس
ضېذىپ ضّھّرىىذىگىٍۇ ئىيگىذىّپ بېذىپ،
ئّزەربّٕجاؼ ئاركىيىق كإتلاؼ .بۇ كېتىٍلٓ
ٕۈرۈضتّ ھۇُ٘ر ُۇرغۇؼ ئْىجىغا ئېذىطىپ٘ كاىٍاؿ،
ُّّٕ ٌ18ىڭ ئاجەٌِٓ ئّسىذ ئېيىپ ٕاُغاؼ.
كإتىص جّرٕاُىدا ھۇُ٘ر ئىذاُغىٍۇ تىگىص كىيغاُدا،
نۈتۈىٍىگّؼ ّٕرجە ھۇُ٘ر ٌّغيۇبىّٖتهّ ئۇچىذاپ،
ئْىجا ۉە ئّسىذىّرُٓ ئىذاُيىل٘رغا تارتلۇزۇپ
①.كْٕغاؼ
][align=justify
______________][align=justify

تۈرع ئىِشىهيْپىدىٖشٓ» ،تۈرنچّ-5 ،تْػ①« ،
-347.بّة
ضّركىٔ سّپتىهٓ ٕۈرۈش ُاھإتٓ كىشلا
ٌۇججەة ئىچىدە ئېيىپ بېذىيغاچلا ،ضّركىٔ رىً
ئېٍپىذىٖىشٓ بىيّؼ ئىذاؼ ساساُىٖ٘ر سۇٗىىشٓ
بۇُىڭدىَ ئىِتإىَ چۆچىگُّىدؾ .ضۇڭا ،ئِّٕٓ
ۉاكىتتا ھۇُ٘رُىڭ ھّربىٔ ٕۈرۈضيىذؾ تْغذىشىدا
نىطىِىڭ ئىطُّگۈسٓ نّىٍىگۈجەع جەرىجىدىهٓ
ئّپشاُّ-رىۋإّتيّر تاركاىغاؼ .تارىخىٔ ٌّىۇٌات٘رغا
ئاساسُ٘غاُدا ،بۇ خىيدىهٓ ئّپشاُّ-رىۋإّتيّرجىَ
ھّر نۈُٓ بىذؾ پّٕدا بْىۇپ تۇرغاؼ .بۇ كېتىٍلٓ
ٕۈرۈش ھۇُ٘رُىڭ ئاُاتْىىٖىگّ كىيغاؼ ئىههىِچٓ
كېتىٍيىق سّپىذؾ ئىدؾٌ .ى٘جىّٖ ٕ-398ىيٓ
ھۇُ٘ر ئاُاتْىىٖىگّ ئۈچىِچٓ كېتىً ٕۈرۈش
كىيغاؼ .بۇ كېتىٍٍۇ ضّركىٔ رىٍِىڭ ٕاش
ئېٍپىذاتْرؾ ئارناجؾ ھۇُ٘رغا كارىتا ھىچلاُداظ بىذ
جىدجىٔ چارە-تّجبىذ ٕۈرگۈزەىٍىگّؼ .ھۇُ٘ر بۇ
ٕ.ۈرۈضتّ ُۇرغۇؼ ئْىجىِٓ غُّىٍّٖة ئاىغاؼ
غّربىٔ سّپتّ بْىشا ھۇؼ كْضۇُٓ تىذانٖاغىچّ
ٕۈرۈش كىيىپ بارغاؼ .ىېهىَ ،بۇ سّپتىهٓ
ٕۈرۈضهّ كاتِاضلاؼ ھۇؼ كْضۇُٓ ساؼ جّھّتتىَ
ئاُچّ نۆپ ئٌّّس ئىدؾ.بۇُىڭ ۉاكتٓ ٌى٘جىّٖ
ٕ-400ىيٓ ئىدؾ .بۇ چاغدا باٌٗبّر ئاىٌّدىَ
ئۆتۈپ ،ئْرُىغا ئْغيٓ (بّزؾ ٌُّبّىّرجە ُّۉرىشٓ
جېٖىيدۇ) ٕىيدىر (ئۇىدىرٕ-ۇىتۇز) ھۇؼ تّختىگّ
چىللاؼ ۉاكىت ئىدؾٕ .ىيدىر كٌْاُداُيىق كىيغاؼ
غّربىٔ سّپتىهٓ بۇ ھۇؼ كْضۇُىِىڭ جؽُاؿ
جەرٕاسىِىڭ غّرب تّرىپىدە پّٕدا بْىىطٓ،
ضّركىٔ ٕاۉرؽپاجا ٌىييّتيّرُىڭ ئىههىِچٓ
كېتىٍيىق چْڭ نۆچۈش جؽىلۇُىِٓ نّىتۈرۈپ
چىلارغاؼ .بۇ كېتىٍلٓ ٕۈرۈضتّ ھۇُ٘رجىَ كْركۇپ
كاچلاؼ ۉاُداى٘ر بىيّؼ غّربىٔ گْت٘ر ُّّٕ بىذ كېتىً

غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشىگّ كېچىپ نىذگّؼ.
ئٌٍّا ،ئاٗرىم غّربىٔ گْت٘رغا رەھبّرىىم كىيىپ
ٌى٘جىّٖ ٕ-401ىيٓ رىً ضّھىذىگّ بېشىپ
نىذىپ ،بۇ ضّھّرُٓ ئۈچ نېچّ-نۈُدۈز بۇٗپ-
تاىىغاؼ .گْت٘رُىڭ بۇ تّھدىتٓ ئاتاكيىق رىً
كٌْاُدآُ سىيىهخۇ تّرىپىدىَ باستۇرۇىغاؼ .ئّگّر،
سىيىهخۇ بۇ بۇٗڭچىيىلِٓ باستۇراىٍىغاؼ بْىشا ،رىً
ضّھىذىدىَ ھىچلاُداظ بىذ ئّسّر كاىٍىغاؼ
.بْٗتتٓ
غّربىٔ گْت٘رُىڭ تّھدىتٓ ئٌّدى٘
ئإاغيىطىپ تۇرىطىغا ،غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ
ُّّٕ بىذ چْڭ تّھدىتهّ جۇچ نّىگّؼ .بۇ بْىشا
راجاگاسِىڭ ھۇُ٘رجىَ كْركۇپ كاچلاؼ سْئىپ،
نْئاج ،بۇرگۇُد ،سانشۇؼ ،ئاىٍاؼ (ُېٍىز) كاتارىىق
كْۉٌىيّرُٓ بىذىّضتۈرۈپ ،رىً ضّھىذىگّ
جەھطّتيىم ھاىدا بېشىپ نېيىطٓ ئىدؾ .راجاگاس
رىً ضّھىذىِٓ ّٕر ٕۈزىدىَ ْٕظ كىيۋىتىطِٓ
ئې٘ؼ كىيغاؼ .غّربىٔ رىٍِىڭ ئاتاكيىق كٌْاُدآُ
سىيىهخۇ پاۉىٖا ئۇرۇضىدا راجاگاس بىيّؼ كاتتىق
تۇتۇضلاؼ بْىشىٍۇ ،ئۇُٓ تْسۇپ كاٗىٍىغاُىدؾ.
غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ ئۆزىِىڭ ئاخىذكٓ
ٌىَۇتيىذؾ ٕېلىِيىطىپ كاىغاؼ بۇُداظ خّتّرىىم
پّٕتتّ ،ھۇُ٘رغا باش ئۇرۇپ ئۇٗرجىَ ٕارجەػ
سْراضتىَ باضلا ھىچلاُداظ بىذ چىلىص ْٕىٓ
تاپاىٍىغاؼٕ .ىيدىر كٌْاُداُيىلىدىهٓ ھۇؼ ۉە غّربىٔ
رىٍِىڭ بىذىّضٍّ كْضۇُٓ ٌى٘جىّٖ ٕ-406ىيٓ
-8ئإدا ،فىيْرساجا راجاگاسِٓ ٌّغيۇپ كىيىپ ئۇُٓ
ئۆىتۈرگّؼ ضۇُداظ كىيىپ ٕىيدىر غّربىٔ رىً
①.ئېٍپىذىٖىشىِٓ ھاٗنّتتىَ كۇتلۇزۇپ كاىغاؼ
_____________ ][align=justify
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بۇ ّٕرجە ضۇُىٍۇ تىيغا ئېيىپ ئۆتۈش نېذەنهٓ،
ھۇُ٘رغا بْىۇپٍۇ ،ھۇُ٘رُىڭ ٌّضھۇر جاھىٖشٓ-
ئاتتى٘غا ُىشبّتّؼ جۈضٍُّيىم پْزىتشىٖىشىدە
كّىّػ تّۉرەتهّؼ غّرب ئاپتۇرىىذؾ ،رىً ضّھىذىِٓ
بۇٗپ-تاىىغاؼ ئاٗرىم ئۈچۈؼ بْىشۇؼ ٕانٓ رىً
ضّھىذىِٓ ّٕر ٕۈزىدىَ ْٕظ كىيۋەتٍّنچٓ بْىغاؼ
راجاگاس ئۈچۈؼ بْىشۇؼ ،ئۇٗرغا سّىبٓ پْزىتشىّٖ
كْىٍُ٘ىغاؼ .بْىۇپٍۇ غّرب ئاپتۇرىٓرؾ رىً
ضّھىذىِٓ ھۇُ٘رُىڭ كۇتلۇزۇپ كاىغاُيىلىِٓ
ٕۇضۇرۇپ كېيىص ئۈچۈؼ ،تۈرىۈع سۆز ئْٕۇُيىذىِٓ
.ئىطىيتىطتىَ باش تارتٍىغاؼ
ھۇُ٘رُىڭ غّربىٔ رىٍغا ٕارجەػ بېذىطٓ ،ھۇؼ
ئېٍپىذاتْرؾ ٕىيدىرُىڭ ٌى٘جىّٖ ٕ-400ىيٓ
ئْتتۇرغا كْٕغاؼ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِىڭ تاضلٓ
سىٖاسىتىدە بّىگىيُّگّؼ بىذ تۈرىۈع ٌاججا ئىدؾ.
ٕىيدىرُىڭ تاضلٓ سىٖاسىتٓ ضّركىٔ رىٍغا
جاۉاٌيىق بېشىً ئىطىيتىص ،بۇُىڭ ئّنشىچّ
غّربىٔ رىً بىيّؼ ُْرٌاغ ٌۇُاسىۋەتِٓ ساك٘ش
ئىدؾ .چۈُهٓ غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖىشٓ ئىچىگّ
بېشىپ نىذىپ ،ۉەٕذاُچىيىق پّٕدا كىيغاؼ ٌىييّتيّر
ئِّٕٓ ۉاظىتتا ُّّٕ ھۇُ٘رُىڭٍۇ جۈضٍىِٓ بْىغاچلا،
غّربىٔ رىً بىيّؼ ھٌّهارىىق ئْرُىتىپ ،ۉاكتٓ
نّىگُّدە ئۇُىڭغا ٕارجەػ بېذىص ٕىيدىرُىڭ تاضلٓ
سىٖاسىتىگّ نىذگۈزۈىگُّىدؾٕ .ىيدىرُىڭ بۇ
.سىٖاسىتٓ تانٓ ئاتتى٘ جەۉرىگىچّ جاۉاٌ٘ضلاؼ
][align=justify
ضّركىٔ رىٍِىڭ ھۇُ٘رغا كاراػ بْىۇضٓ 5.
2008/1/
[align=justify] 27 21:33
ٕىيدىر ٌى٘جىّٖ ٕ-409ىيٓ جؽُاؿ جەرٕاسىدىَ
نېشىپ ئۆتۈپ ،بۇ جەرٕاُىڭ جُّۇبىدىهٓ
ضّركىٔ رىٍِىڭ بّزؾ ئىشتىذاتېگىٖيىم
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جإيىذىِٓ ئىطغاغ كىيىپ ،ضّركىٔ رىً
ھۆنۈٌىتىگّ ھۇُ٘رُىڭ ھّٕۋىشىِٓ نۆرسىتىپ
كْٕغاؼ .گذېم ٌُّبّىىذىگّ كارىغاُدإ ،ىيدىر ضّركٓ
رىٍِىڭ تىِىچيىق ئْرُىتىطِٓ تّىّپ كىيىپ
نّىگّؼ ۉەنىيگٌّّ« :ؼ نۈؼ پېتىطلىچّ بْىغاؼ
جإ٘رُٓ ئىگىيٍّّٕؼ» جەپ ھّٕۋە كىيغاُىدؾ.
ٕىيدىر ٌى٘جىّٖ ٕ-410ىيٓ ئاىٌّدىَ ئۆتهّؼ.
ٕىيدىرُىڭ جەۉرىدە ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِىڭ زىٍىَؾ
①.ضّركتّ باىلاش نۆىىگّ كّجەر سْزۇىغاُىدؾ
][align=justify
ٕىيدىر ئاىٌّدىَ ئۆتهُّدىَ نېٖىَ ،ئْرُىغا
كاراتْؼ تّخىتهّ چىللاؼ .كاراتْؼ تْغذىشىدا
ٌُّبّىّرجە نۆپ ٌّىۇٌاة كاىدۇرۇىٍىغاؼ .پّكّة
بىرگّ ٌى٘جىّٖ ٕ-412ىيٓ ضّركىٔ رىً ئّىچىشٓ
ئْىۇٌپىئْجؽرؽسِىڭ كاراتُِْىڭ ئْرجىشىغا
بارغاُيىلٓ ھّكلىدىهٓ ٌُّبّىّر ٌّىۇػ .كاراتُِْىڭ
ئإبارىزٌ ،ۇُجۇظ ،رۇگا ۉە ئْنتار ئىشىٍيىم تۆة
ئْغيٓ بْىغاؼ .بۇٗرُىڭ ئىچىدە ٌۇُجۇظ باىدۇرٗ
.ئۆىۈپ نّتهّؼ
ٌى٘جىّٖ ٕ-422ىيٓ كاراتْؼ ئاىٌّدىَ ئۆتۈپ،
ئْرُىغا چْڭ ئْغيٓ رۇگا ئېٍپىذاتْر بْىغاؼ .رۇگا
ئىِىشٓ ئإبارىشِٓ «سْغ كْغ بىيگّ خاؼ» ۉە
ئْنتارُٓ «ئْڭ كْغ بىيگّ خاؼ» ئٌّىيىگّ كْٕۇپ،
ئۇٗرُٓ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىِىڭ ضّركىٔ ۉە غّربىٔ
.كىشىٍىغا خاؼ كىيىپ سإيىغاؼ
رۇگا تّخىتهّ چىللاُدىَ نېٖىَ ،ضّركىٔ رىً
ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىگّ ٌّخشۇس تّٕىِيُّگّؼ
جاسۇس٘رُٓ ۉە تّضۋىلاتچى٘رُٓ ئّۉەتىپ ،ھۇؼ
كْضۇُىِٓ ئىشىٖاؼ نۆتۈرۈضهّ ۉە ھۇُ٘رغا تّۉە
ٌىييّتيّرُٓ كْزغى٘ڭ نۆتۈرۈپ ،ھۇؼ
ئېٍپىذىٖىشىدىَ ئإذىيىپ چىلىطلا نۈچهۈرتهّؼ.
ضّركىٔ رىً بۇ ئاركىيىق ھۇُ٘رُٓ ئىچهٓ
كىىشىٍدىَ غۇىىتىپ تاضيىٍاكچٓ بْىغاؼ.

ضّركىٔ رىٍِىڭ بۇ سۇٕلّستىِٓ سېرىپ كېيىپ،
كاتتىق غّزەپيُّگّؼ رۇگا ٌى٘جىّٖ ٕ-422ىيٓ ھۇؼ
كْضۇُىِٓ باض٘پ ضّركىٔ رىٍِىڭ باىلاُدىهٓ
ئۆىهىيىذىگّ ھۇجۇػ كىيىپ ،ئۇ جإ٘رُٓ بېشىۋاىغاؼ.
ضّركىٔ رىً ھۇُ٘رغا تّڭ نېيّىٍّؿ تىِىچيىق
ئْرُىتىطِٓ تّىّپ كىيغاؼ .رۇگاٌۇ ضّركىٔ
رىٍِىڭ تّىپىگّ ظؽضۇىغاؼُّ .تىجىدە ،ضّركىٔ
رىً ھۇُ٘رُىڭ تّىپىِٓ ضّرتشىر كْبۇغ كىيىپ،
ھّر ٕىيٓ ھۇُ٘رغا بات سۈپىتىدە  350ىىذا ئاىتۇؼ
②.تاپطۇرۇضلا كْضۇىغاؼ
][align=justify
ھۇُ٘رجىَ كاتتىق جەنهىشىِٓ ّٕپ ُاھإتٓ
نۆپ بات تاپطۇرۇضلا ٌّسئۇغ بْىغاؼ ضّركىٔ رىً
ئېٍپىذىٖزؾٌ ،ى٘جىّٖ ٕ-423ىيٓ غّربىٔ رىً
ئېٍپىذىٖىشىِٓ ئۆزىگّ كْضۇۉېىيىص ئۈچۈؼ
كْضۇؼ ئّۉەتهّؼ .غّربىٔ رىً ئېٍپىذىٖشٓ بۇ
كېتىً ُّّٕ ھۇُ٘رجىَ ٕارجەػ سْراضلا ٌّجبۇر
بْىغاؼ .رۇگاُىڭ ٌ 60ىڭ نىطىيىم كْضۇؼ
بىيّؼ ٕارجەٌگّ نّىگُّيىهىِٓ نۆرگّؼ ضّركىٔ
رىً كْضۇُٓ ،ئۇرۇضلا نىذٌّستىِ٘ ئاىدىذاپ-
تېِّپ چېهىِىپ نّتهّؼ .گّرچّ ،بۇ كېتىً زؽر
ئۇرۇش پارتىيٍىغاؼ بْىشىٍۇ ،ىېهىَ رۇگا ضّركىٔ
رىٍدىَ بۇ كېتىٍلٓ ٕۈرۈضِىڭ ھّربىٔ
چىلىٍيىذىِٓ تْىۇظ تۆىىتىۋاىغاؼ .ضۇُىڭ بىيّؼ
ھۇُ٘ر غّربىٔ رىٍِٓ ُّّٕ بىذ كېتىً ھاٗنّتتىَ
كۇتلۇزۇپ كاىغاؼ .ضّركىٔ رىً بْىشا ھۇُ٘رغا كاراػ
.جۆىّتهّ ئإُ٘غاؼ
ضّركىٔ رىً تارىخچىشٓ پىذىشهْسِىڭ
ٌّىۇٌاتىغا كارىغاُدا ،ضّركىٔ رىً ئېٍپىذاتْرؾ
تىئْجؽرؽس ھۇُ٘ر بىيّؼ ٕاٌاُيىطىپ كېيىطتىَ
كْركۇپٕ ،ىييىق باجِٓ ۉاكتٓ-ۉاكتىدا ،بّىگىيُّگّؼ
ٌىلدارجا تاپطۇرۇپ تۇرغاؼ بْىشىٍۇ ،ىېهىَ ئۇ ُّٕى٘
ھۇُ٘رغا تّۉە ٌىييّتيّرُٓ ئاستىذىتتىَ

نۈچهۈرتۈش ھّرىهىتىِٓ زاجى٘ تْختاتٍىغاؼ.
ضۇڭا رۇگا تىئْجؽرؽسِىڭ بۇ ٕاٌاؼ ُىٖىتىِٓ
بّرباة كىيىص ئۈچۈؼ ،ضّركىٔ رىٍِىڭ ھۇؼ
ئېٍپذىٖىشٓ تّۉەسىدىهٓ ٌىييّتيّرجىَ
ٌۇئاضيىق ئّسهّر كۇبۇغ كىيىطِٓ ۉە ضّركىٔ
رىً سْجىگّرىٓرىِىڭ ھۇؼ تۇپذىلىدا ئّرنىَ سْجا
كىيىطِٓ چّنيىگّؼ .رۇگا ُّّٕ تىئْجؽرؽس ُٓ
ضّركىٔ رىٍغا كېچىپ بارغاؼ ھۇؼ جۆىّة
ئٌّّىدارىىذىدىَ ئاتاكاػ بىيّؼ ٌاٌاُىڭ ئْغۇىيىذىِٓ
ۉە باضلا ھۇؼ كاچاكيىذىِٓ جەرھاغ ئۆتهۈزۈپ
بېذىطهّ زؽرىىغاؼ .ئى٘جشىر ئّھۋىدا كاىغاؼ
تىئْجؽرؽس ھۇُ٘ر بىيّؼ ٌۇُاسىۋەتِٓ ٕاخطى٘پ،
نېيىطىً تۈزۈش ئۈچۈؼٌ ،ى٘جىّٖ ٕ-434ىيٓ بىذ
ئّىچىيّر ئۆٌىهىِٓ ھۇؼ ئېٍپىذىٖىشىگّ
ئّۉەتهّؼ .ئّىچىيّر ئۆٌىهٓ ٕېتىپ نّىگّؼ چاغدا،
رۇگا ئاىٌّدىَ ئۆتۈپ ئْرُىغا ٌۇُجۇكِىڭ ئْغيٓ
ئاتتى٘ ھۇؼ تّختىگّ چىللاُىدؾ .ضّركىٔ رىً
رۇگاجىَ ئىبارەة بۇ نۈچيۈع رەكىبىدىَ كۇتۇىغىِىغا
ُاھإتٓ خْش بْىغاؼ .ضۇ ۉاكىتتىهٓ خىذىشتىئاؼ
جىِىٔ ئېپىشهْپٓ پىذؽنۇىۇس چېذناۉجا «تّڭذؾ
تّكۋاجار تىئْجؽرؽسِىڭ جۇئاسىِٓ كْبۇغ كىيىپ،
ضّركىٔ رىً ئۈستىدىهٓ تّھدىتِٓ
جەپ ۉەز ئېٖتلاؼ .ىېهىَ ،بۇ چاغدا ③ْٕ»،كاتتٓ
تىئْجؽرؽس ٕېڭىدىَ ةەخىتهّ چىللاؼ
ئاتتىُ٘ىڭ ،ضّركىٔ رىً ئۈچۈؼ رۇگاجىٍِۇ بّنذەع
كْركۇُچيىق نۈچ ئىهُّيىهىِٓ ئْٕ٘پٍۇ
.باكٍىغاُىدؾ
____________ ][align=justify
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