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 كارىز ئاتالغۇسى ھهققىدە مۇالھىزە

 غوپۇر نۇرىدىن تولمبۆك
 

 

يىلدىن بېرى ئۆزىنىڭ زۇمرەتتهك سۈزۈك سۇلىرى  2000 ېمىنىمىزداز. كارىزنىڭ ئىسمى كارىز

قومۇل ئويمانلىقىدىكى بوستانلىق مهدەنىيىتىنى بهرپا قىلغان بۈيۈك يهر ئاستى سۇ -بىلهن تۇرپان

، م ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ جانلىق تىلىدا يۇرتالر ئارىسىدىكى يىراقلىقبۇ نا. قۇرۇلۇشىنىڭ خاس نامى

 ېسابقاھچۈشىنىش جهھهتتىكى پهرقلهر تۈپهيلىدىن ئايرىم يانداش ئۇقۇمالرنى ئاڭالتقانلىقىنى 

ىدە مهخسۇس ئهنه شۇ ئۇلۇغ يهر ئاستى سۇ قۇرۇلۇشىنىڭ خاس بهركىئالمىغاندا ئۇيغۇر تىلى لۇغهت ت

-يهر ئاستى سۈيىنى ئاتا» كارىز«تۇرپان قومۇل دېھقانلىرىنىڭ ئېڭىدا . للىنىلىدۇنامى شهكلىدە قو

دېھقانچىلىق قىلىپ يهر ، بوۋىلىرىدىن قالغان ئۇدۇم ھۈنهر بىلهن يهر يۈزىگه باشالپ چىقىپ

بوستانلىق بهرپا قىلىپ ، ۋارانالرنىڭ ئىچىملىك سۈيىنى ھهل قىلىدىغان-ئادەم ۋە مال، سۇغۇرىدىغان

هيتىپ ئۆزلىرى ياشاۋاتقان ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ياخشىالپ ئاسرايدىغان ئهنه شۇ يهر ئاستى ۋە كېڭ

كۆپۈنچه ھالالردا كارىز ، ھالبۇكى. سۇ قۇرۇلۇشىدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئۇقۇمنى ئاڭالتمايدۇ

دىگهندىال ئۇيغۇر تىلىدىكى  ۋە چۈشهندۈرۈشلهردە ھه، مۇنازىرە-بهس، ھهققىدىكى تهتقىقات

، باغاليدىغان رمۇزورھېچقانداق مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدىغان بۇ بىر چىرايلىق ئىسىمنى باشقا تىلالرغا زو

بۇ سۆزنىڭ مهنبهسىنى بىر ئامالالرنى قىلىپ باشقا تىلالرغا باغلىۋااللىسا گۆھهر تېپىۋالغاندەك خوشال 

مهن يېقىنقى يىلالردىن . ىدۇبۇ كىشىنى تولىمۇ ئهپسۇسالندۇر. بولۇپ كېتىدىغان خاھىشالر مهۋجۇت

بۇيانقى ئۆزەمنىڭ كارىزالرنى ئومۇمىيۈزلۈك تهكشۈرۈش خىزمىتىنى تهشكىللهش ۋە تهتقىقات 

كارىزالرنى قوغداش ، رەتلهش ېرىيالالرنىماتكارىز ھهققىدىكى ناھايىتى مول ، شىقاتنىش پائالىيهتلىرىگه

بولۇپمۇ تۇرپان قومۇل دېھقانلىرى ، ئويلىنىش كارىز ھهققىدە، پىالنلىرىنى تۈزۈش ئىشلىرىغا قاتنىشىش

. قىلدىم بىلهن كهڭ كۆلهمدە ئۇچرۇشۇپ سۆزلىشىش جهريانلىرىدا بۇ نوقتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس

ئهۋالت بهھىرلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى چىن  هۋالدمۇئكارىزالردىن ، كاللىسى جايىدا-ھۇش، ئۇقۇمۇشلۇق

ھاياتلىققا قوشقان تۆھپىسى ئالدىدا ئۇنىڭ جاپالىرىنىڭ كارىزنىڭ ، مهنىسى بىلهن چۈشىنىدىغان

مۇھهببهت -ئومۇمهن كارىزغا چوڭقۇر مېھرى، ھېچنهرسىگه ئهرزىمهيدىغانلىقىنى چۈشىنهلهيدىغان
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شۇ سهۋەپتىن ئۆزەمنىڭ بۇ ھهقته ھېس . باغلىغان دېھقانالرنىڭ قهلب سادالىرىنى ئاڭلىدىم

 . شىشنى ئۆزەمنىڭ بۇرچۇم دەپ قارىدىمقىلغانلىرىمنى كۆپچىلىك بىلهن ئورتاقلى

بىلهن  مۇھىت ۈرلۈكت 3 ە ئويلىنىش جهريانىدا مهن مۇنداقسۆزى ھهققىد» كارىز«

 ۋاتقانقوللىنىھازىر بىز ، دېھقانالرنىڭ تىل مۇھىتى؛ ئىككىنچىسى، بۇنىڭ بىرىنچىسى ئۇچراشتىم:

 . ن قىلىنغان ماقالىلهرتهتقىقات نهتىجىسى سۈپىتىدە ئېال، ئۈچۈنچىسى؛ تۈرلۈك لۇغهتلهر

-هۋالدمۇئتۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدا  ېگىنىمدەد» دېھقانالرنىڭ تىل مۇھىتى«مهن بۇ يهردە

، ۇنىڭ ئۈچۈن ياشلىقئ، ۇنىڭدىن نهپ ئېلىپئ، كارىز بىلهن سىردىشىپ، ئهۋالت كارىز كوالپ

سۆزىنى قانداق » كارىز« نىڭھهتتا ھايات بهدەللىرىنى تۆلهپ ياشاپ كېلىۋاتقان دېھقانالر، ساالمهتلىك

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه قانداق ، ئاڭلىتىدىغانلىقى ېمىنىنۇ سۆز ئارقىلىق ب، تهلهپپۇز قىلىدىغانلىقى

 ۋابنىڭجانهتىجىدە بۇ نۇقتىدا . يانداش مهنىلهرنى ئاڭلىتىدىغانلىقى قاتارلىقالرنى كۆزدە تۇتتۇم

  :يهنى. لىقىنى كۆردۈميئىنتايىن ئېنىق ۋە ئاددى

ئۇنىڭدىن باشقا ، نى بىلدۈرىدۇ» كارىز« ، سۆزى ئهلۋەتته ئۇيغۇرچه سۆز» كارىز« -1

 . ڭالتمايدۇھېچقانداق زىت مهنه ۋە يىراق مهنه ئا

سۆزى فونېتىكا نۇقتىسىدىن قارىغاندا مهيلى تهلهپپۇز » كارىز«تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدا  -2

مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا ئېغىز تىلى ، قوللىنىلىدۇ ئهينهن ياكى ئۇرغۇدا بولسۇن ياكى يېزىقتا بولسۇن

 . ۋە يېزىق تىلىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش ھاسىل قىلماي ئهينهن قوللىنىلىدۇ

، ”ئويمان«سۆزى تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدىن باشقا قىسمهن جايالردا » كارىز« -3

، هكسىچه قىلىپ ئېيتقاندائ .قاتارلىق مهنىلهرنى ئاڭلىتىشقىچىال كېڭهيگهن» ئازگال«، »كاتتاڭ«

 »كارىز«دېگهن مهنىلهرنى ئاڭلىتىشتىن » ئازگال« ،»كاتتاڭ«، »ئويمان«سۆزى » كارىز«

يهر ئاستى قانال « كارىزدىن ئبارەت بۇخىل، مهنىسىنى ئاڭلىتىشقىچه كېڭهيگهن دېسهكمۇ بولىدۇ

كىشىلهر يهر ، قىلىنغان بىنان ئادەتته بۇالق بويلىرىدىن ياكى يامغۇر سۈيى توختاپ قالغان ئازگالالردى

ئىككى مېتىر ئهتراپىدا ياكى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭقۇر  -يۈزىدە يىگىرمه نهچچه مېتىر ئارىلىق قالدۇرۇپ بىر

تىك قۇدۇق بىلهن تىك قۇدۇقنى بولسا تهكشىلىكى يهر يۈزى بىلهن ئاساسهن ، تىك قۇدۇق قازغان

مىلهر تىك قۇدۇقالرنى تۇتاشتۇرۇپ تاكى ۇ تهشب، ئوخشاش كېلىدىغان تهشمه بىلهن تۇتاشتۇرغان

سۇ بولسا تهشمه ئىچىدە شىلدىرالپ ئېقىپ يهر ئاستى ، ئېتىزالرغا ۋە باغالرغا يېتىپ بارغىچه داۋامالشقان

 ①. »قانالالرنى شهكىللهندۈرگهن
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» كارىز«مانا بۇ تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تىل مۇھىتىدىكى 

زامانالر مهۋجۇت بولۇپ -سۆزى ئۇيغۇر تىلىدا ئۆزىنىڭ زامان» كارىز«. لىنىلىش ئهھۋالىسۆزىنىڭ قول

ئىناق مهۋجۇت بولۇپ ، بىلهن بۇ زىمىندا ئهنه شۇنداق ئىجىل» كارىز«كېلىۋاتقان ماددى شهكلى 

ىكى ولۇپمۇ كارىز بارلىققا كهلگهندىن كېيىن ئاندىن كارىز ئاتالغۇسى بارلىققا كهلگهنلب، كهلگهنلىكى

 . ناھايىتى ئاددى بىر ھهقىقهت

يهنى لېكسىكىلىق مهنه ئاڭلىتىش جهھهتتىكى ، سۆزىنى يوقۇرىدىكىدەك سۆز مهنىسى» كارىز«

بۇنى يهنه سۆزنىڭ ياسىلىشى ۋە سۆز يىلتىزى . ئاددى ھالىتىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش كىپايه قىلمايدۇ

 . دۇيهنى ئېتمولوگىيه نۇقتىلىرىدىن ئىسپاتالشقا توغرا كېلى

دىن ئىبارەت ئىككى سۆزدىن » ئىز«بىلهن» كار«سۆزى ئۇيغۇرتىلىدىكى » كارىز«مهن 

بۇ نۇقتىالرنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن مهن يوقۇرىدا دەپ ئۆتكهن . تهركىپ تاپقان دەپ قارايمهن

الردىن ھازىر بىز قوللۇنىۋاتقان تۈرلۈك لۇغهتلهر ۋە تهتقىقات نهتىجىسى سۈپىتىدە ئېالن » مۇھىت«

 . ىنغان ماقالىلهر دىگهن ئىككى مهزمۇننى بىرلهشتۈرۈپ بايان قىلىشقا توغرا كېلىدۇقىل

سۆزى بىلهن » كارىز«ىز مۇالھىزە قىلىۋاتقان ب، دە»ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«

، »كارىزچىلىق«، »كارىزچى« ، »كارىز«، »ئىز«، »كار«بۇالر ، سۆز بار 6مۇناسىۋەتلىك 

ڭ بىرىكىشىدىن نى ›ئىز‹بىلهن  ›كار‹«سۆزىنى»كارىز«. قالردىن ئىبارەتقاتارلى ② »كارىزلىق«

ئايرىم چۈشهندۈرۈپ -دىگهن ئۇقۇمنى ئىسپاتالش ئۈچۈن بۇ ئىككى سۆزنى ئايرىم »تۈزۈلگهن سۆز

 . ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

، چاتاق، مۇناسىۋەت، دېگهن سۆزگه ئىش» كار«دە »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«

» كار«مهسىلهن: كارخانا سۆزى مۇشۇ يهردىكى . ئاۋاز دەپ تهبىر بېرىلگهن كېكىرگهن

نىڭ »بى«بىكارچى سۆزى يوقلۇقنى بىلدۈرىدىغان ئالدى قوشۇمچه  دىن تۈزۈلگهن؛»خانا«بىلهن

قوشۇمچىسىنىڭ ئارقىغا قوشۇلۇشىدىن » چى«نى بىلدۈرىدىغان»كهسىپ«ئالدىغا قوشۇلۇشى ۋە 

، »جهلىپكار«، »ھهۋەسكار«، »خىزمهتكار« ۇنىڭدىن باشقاب، ۇنداقسۆزىمۇ ش» بىكار« تۈزۈلگهن؛

قاتارلىق سۆزلهر بولسا مهلۇم . . . »جىنايهتكار»«ئىسيانكار«، »خىيانهتكار«، ”ىجاتكارئ، »ئهيىپكار«

، نىڭ قوشۇلۇشىدىن تهركىپ تېپىپ قىلغۇچى »كار«بىر ئىسىمغا ئىگىلىك قوشۇمچه ئورنىدا كهلگهن 

ئادەتته ئارقا قوشۇمچه »كار«ۇنداق سۆزلهردەب، هن تهۋەلىكنى ئېنىق بىلدۈرگهنشۇغۇلالنغۇچى دىگ

كارىم «، »بىكار تهلهت«، ( دەيدۇ›ەمئاد كاردان‹تۇرپان شىۋىسىدە  »)كارداڭ ئادەم«بولۇپ كېلىدۇ؛
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، »كارغا كهلدى«، »كاردىن چىقتى«، »كارى بولمىدى«، »بىكاردىن«، »كارى چاغلىق«، »يوق

ياكى شۇ ، »ئىش«سۆزلهرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك بىرال  بۇ »ار قىلىپ كېكىردىك«، »كار قىلدى«

ايرىملىرى بىر ئىش بىلهن يهنه بىر ئىش ئ، ئىشنى كهسپ قىلىش دېگهن مهنىنى ئاڭلىتىدۇ

. هڭ ئاخىرقى بىرسى پهقهتال ئاۋازغا تهقلىت قىلىنغانئ، ئوتتۇرسىدىكى مهلۇم مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدۇ

 ئۇيغۇر تىلىدىن ئهينهن قوبۇل قىلىپ سۆزىنى» كار«خهنزۇ تىلىمۇ ، لىق يېرى شۇكىيهنه بىر قىزىقار

»白卡尔的话 «بىكار گهپ»)新疆白卡尔 «دىگهن سۆزلهرنى ) شىنجاڭلىق بىكارچى

ۇالر بۇ سۆزنى پارس ئ. ۇ سۆزلهرنى شىنجاڭدىكى يهرلىك خهنزۇالر ھازىرمۇ ئىشلىتىدۇب، ياسىغان

ېجىل ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئ ـۆزلىرى بىلهن ئىناق تىلىدىن ئهمهس بهلكى مۇشۇ زىمىندا ئ

ۇمۇ ب، مهزمۇنى ئېنىق ئېغىز تىلىدىن قوبۇل قىلغان، قېرىنداشلىرىنىڭ ئادەتته ئهڭ كۆپ قوللىنىدىغان

دىگهن سۆزلهرنىڭ ئۇيغۇرچىدىن خهنزۇچىغا قوبۇل » لوبو«، »پىياز«، »كهتمهن«خۇددى 

دېگهن سۆزلهرنىڭ خهنزۇ تىلىدىن » داشۇې«، »جۆتو«، »بهيسهي«قىلىنغانلىقىغا ۋە شۇنداقال 

كار ، بۇنىڭدىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى. ئۇيغۇر تىلىغا قوبۇل قىلىنغانلىقىغا ئوخشاشال بىر ئىش

پارس تىلىدىن كىردى « ته دىيىلگىنىدەك »لۇغهت« سۆزىنى »كار«هگهرئ. سۆزى ئۇيغۇرچه سۆزدۇر

، ىرگهن بولسا) ئاللىقاچان ئۇيغۇرتىلىغا ئۆزلىشىپ كهتكهندەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ (ئهگهر ك» 

ھهتتا ئىنتايىن مول مهنىلهرنى ئاڭلىتىپ ۋە رەڭدار فونىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنى ھاسىل قىلىپ ئۇيغۇر 

مېنىڭ ھهيران . تىلىدىكى ئىنتايىن تىپىك بولغان ئاھاڭداش سۆزلهردىن بىرى بولۇپ قالغان

سۆزىنى پارس تىلىدىن كىرگهن دېگهن چېغىمىزدا  »كارىز«ياكى  »كار«ىز ب، قالىدىغىنىم شۇكى

 نېمه ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلىدىن پارس تىلىغا كىرگهنمۇ قانداق دېگهن مهسىلىنى ئويالپ كۆرمهيمىز؟

-دىن باشقا يهنه خىلمۇ» ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى« سۆزىنى ئاختۇرۇپ»كارىز«ۋە » كار«

-ئۇچه«سۆزىنى » كارىز« ته ③ »خهنزۇچه لۇغهت-ئۇيغۇرچه« تىم:خىل لۇغهتلهرنىمۇ كۆرۈپ باق

 خهنزۇچه دېمهپتۇ؛ »بۇچه-ئۇچه« تىمۇ ④ »ئۇيغۇرچه لۇغهت -خهنزۇچه« دېمهپتۇ؛»بۇچه

-ئۇچه« دىمۇ ⑥ »ئۆزبهك تىلى لۇغىتى« دېمهپتۇ؛»بۇچه-ئۇچه«دىمۇ ) 辞海⑤»ئوكيانۇس«

سۆزىنى » كارىز« ⑦ تىمۇ »غهتخهنزۇچه لۇ-پارسچه«، ۆزبهك تىلى دەپتۇئ، دېمهي »بۇچه

ياكى تۈركچه ، سۆزلىرىنىمۇ ئهرەپچه »كاباب«، »كىتاب«، دىمىگىنىگه ئوخشاش »ئۇيغۇرچه«
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-ئۇچه«دېگهن سۆزلهرنى  «坎土曼« ،«坎儿井« دېمهپتۇ؛ خهنزۇ تىلىغا ئائىت لۇغهتلهردىمۇ

 ⑧. دېمهي پهقهت خهنزۇ تىلى قاتارىدا چۈشهندۈرۈپتۇ»بۇچه

-ئۇالردىمۇ بىر، ئارا يېقىن تىلالر بولغاچقا-ا ئهللىرىنىڭ تىللىرىمۇ ئۆزئۇنىڭدىن باشقا ياۋروپ

مهن بۇنۇقتىنى ئسپاتالش ئۈچۈن ئېنگىلىزچه . بىرى بىلهن ئورتاق لۇغهت تهركىۋى مهۋجۇت

، »ۋاسكىتبول«، »كاپىتالىزىم«، »كوممۇنىزىم«لۇغهتلهردىكى ئۆزەم بىر قهدەر تىپىك دەپ قارىغان

گهرچه بۇ ، دېگهن سۆزلهرنى كۆرۈپ باقتىم »پولىسې«، قول)»(خهند«، »فۇتبول«، »ۋالىبول«

ھهتتا ، سۆزلهر ئېنگىلىز تىلىدىن باشقا ياۋروپا تىللىرىدىمۇ ئوخشاشال مهزمۇندا قولىنىلىدىغان بولسىمۇ

، دىيىلمىگهن »بۇچه -ئۇچه «بهزىلىرى باشقا تىلالردىن ئېنگىلىز تىلىغا كىرگهن بولسىمۇ يهنىال 

ياۋروپادىكى ، كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى⑨. ئىكهنلىكىنىال بىلدۈرۈپ تۇرىدۇ» ېنگىلىز تىلىئ«پهقهت 

 . دەپ ئولتۇرمايدۇ» ئۇچه بۇچه«باشقا تىلالرمۇ بۇ سۆزلهرنى ئىزاھلىغاندا 

ھهتتا سۆز ، بىر مىللهتنىڭ لۇغهت تهركىۋىدە يۈز يىلالپ مهۋجۇت بولۇش تۇپرىقىنى تاپقان

رەڭدار مورفولوگىيىلىك ئۆزگىرىشلهرنى ، للهتنىڭ گىراماتىكىسىدا مولبولۇش سۈپىتى بىلهن شۇ مى

پۈتۈن مىللهت شهرتسىز ئۆز تىلىمىز دەپ ئېتىراپ قىلىپ بىماالل ، ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن ئۈنۇملۈك

دەپ ئولتۇرۇش كىشىگه »ئۇچه بۇچه«غا ئوخشاش سۆزلهرنى ھېلىغىچىال  »كارىز« ئشلىتىدىغان

 . يغۇسىنى بېرەلمهيدۇھېچقانداق قايىل قىلىش تۇ

سۆزى ئۇيغۇر تىلىدىكى مانامۇشۇ » كار«سۆزىنىڭ بىرىنچى بوغۇمى بولغان » كارىز«شۇڭا 

بۇ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تىل . دىيىشكه تامامهن ھهقلىقمىز» كار«مهنىسىنى ئاڭلىتىۋاتقان » ئىش«

 . مىزنى روشهنلهشتۇردىمۇھىتىدا ۋە لۇغهت مۇھىتىمىزدىمۇ يېتهرلىك ئاساسالرغا ئىگه ئىكهنلىكى

 12 دېگهن سۆزگه ئاھاڭداش سۆز قاتارىدا» ئىز«دە » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«

يهردە كۆچمه مهنىسى بولۇپ قالغانلىرىنىڭ  3بۇالرنىڭ ئىچىدە . خىل مهنه بىلهن تهبىر بېرىلگهن

نىڭ » ئىز«، دېمهك. اننىڭ يېقىن قوشنا مهنىلىرىنىال ئاڭالتق »ئىز«ۋە  »ئىزنا« ھهممىسى پهقهت

بىز مۇالھىزە قىلىۋاتقان . نىڭ ئۆزى »ئىز«ئۇيغۇر تىلىدا ئاڭلىتىدىغان غول مهنىسى پهقهتال شۇ 

نى مهن مانا مۇشۇ لۇغهت مهنىسىنى ئاڭلىتىۋاتقان  »ئىز«سۆزىنىڭ ئىككىنچى بوغۇمى بولغان »كارىز«

دېگهن » ئىز«، »ئىش«دېگهن »كار«دېمهك بۇنىڭدىن . نىڭ دەل ئۆزى شۇ دەپ قارايمهن »ئىز«

ئهجدادالرنىڭ ئىشىدىن قالغان «دېگهن سۆزنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى لۇغهت مهنىسى »كارىز«، ئىزنا

ئايدا نهشىر  -8يىلى -2001مهن . دېگهن خۇالسه تهبئىال ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، دېگهن سۆز» ئىز
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 »كارىز ئهجدادالردىن ئىز « قىلدۇرغان كارىز ھهققىدىكى رەسىملىك كىتاپنىڭ ئۇيغۇرچه ئىسمىنى

ئهمما بۇئسىم ئېالن ، دەپ بېكىتكهندە تېخى بۇنچىلىك چوڭقۇر ئويالشقا ئۈلگۈرمىگهن ئىدىم

مهن . قىلىنغاندىن تارتىپ تا ھازىرغىچه ئۇنى نۇرغۇن تهشۋىقات ۋاستىلىرى ئهينهن قوللىنىپ كهلدى

نى يهنىال بۇ بىهۋەل قىلىنىلىشىدىكى سبۇ سۆزنىڭ ئۇيغۇر تىلى مۇھىتىدا بۇنچىلىك تېز ۋە ئهينهن قوبۇ

سۆزى » ئىز« سۆزىدىكى» كارىز«سۆزىنىڭ تىل پىسخولوگىيىسى نۇقتىسىدىن  »ئىز«ئىسىمدىكى 

تۇرپان قومۇل دېھقانلىرى . بىلهن شهرتسىز بىرلىك بولۇپ مهيدانغا چىقالىغانلىقىدا دەپ قارايمهن

 16ۇنداق يىللىق يېغىن مىقتارى ئاران يىل مابهينىدە تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدەك مۇش 2000

مىللىمېتىر كېلىدىغان ئنتايىن قۇرغاق رايوندا  3000تارى قهمما پارغا ئايلىنىش مىئ، مىللىمېتىر

تهبىەئتتىن كارىز مۆجىزىسى ئارقىلىق سۇ ئېلىپ بوستانلىق ۋە بوستانلىق مهدىنىيىتىنى بهرپا قىلىش 

 »ئىز«قىلىپ ئۇنىڭدىن  كار)، لماي ئهمگهك (ئىشلىق قى»بى+كار+چى«جهريانىدا ئۆزلىرىنىڭ 

بۇنۇقتىنى ئىسپاتالشقا بىز بىلىدىغان . يهنى زامانىمىزغىچه يېتىپ كهلگهن كارىزالرنى قالدۇرغان، الرنى

ۋاقىتسىز قېرىپ كهتكهن كارىزچى بوۋايالرنىڭ رىماتىزىم ، كارىز چېپىش ئهمگىكىنىڭ ئېغىرلىقى

مېتىر چوڭقۇر تىك قۇدۇققا  90-80ارغامچا بىلهن ئ، ازاپلىرىكېسىلى دەردىدىن تارتىۋاتقان ئ

  ياكى ئاغامچا تارتىدىغان كالىالر قويۇپ بېرىپ ۋە ياكى باشقا ئاللىقانداق، چۈشكىچه ئاغامچا ئۈزۈلۈپ

تهشمه ، سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغان نۆۋەر يىگىتلهرنىڭ ياشلىق ۋە ھايات بهدىلى

، قىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ جهسىدى قارا تۇپراق ئاستىدا قالغان يىگىتلهر» گۈپ«چېپىش جهريانىدا 

تهشمىدىن چىقىش ئېغىزى ئۆرۈلۈپ تهشمىنىڭ ئىچى تهرىپىدە قېلىپ ھاۋا يېتىشمهي ئۆلۈپ كهتكهن 

كارىز ئۈچۈن تۆلهنگهن بۇ . . . يهنه بهزىلىرىنىڭ ئۆمۈرلۈك مهجروھ ناكار بولۇپ يېتىشى، باتۇرالر

 »ئهمگهك«، »ئىش«ئۇالردىن قالغان كارىزالر ئهنه شۇالرنىڭ  ئهمهسمۇ؟» ئىز«هر ئهنه شۇ بهدەلل

  لىرىنىڭ ئۆچمهس ئىزنالىرى ئهمهسمۇ؟

 سۆزىنىمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر جهمىيىتىدىكى تارىخنىڭ» نان«دىن باشقا يهنه »كارىز«لۇغهتلهردە 

سۆزىنىمۇ  »ئارپا«ھهتتا  ⑩ ،دەپ ئالغان »پارسچه«يىلدىن ئارتۇق بولغىنىغا قارىماي  3000

ۇيغۇر تىلىغا ئائىتلىكى بولغان لۇغهتلهردىكى بۇ ھادىسىلهرنى ئ، ⑪دەپ ئالغان»ھنىدىچه«

كۆرگهندە مهن ئۆزىمىزنىڭ تىلىمىزدىكى شۇنچه چىرايلىق سۆزلهرنىڭ قايسى تىلدىن كىرگهنلىكىنى 

مۇشۇ لوگىكا بويىچه . ھهيران قالدىمتهتقىق قىلىپ تېپىشقا بولغان ھېرىسمهنلىكىمىز ۋە ماھىرلىقىمىزغا 

، دىگهن سۆزنىمۇ ئېنگىلىز تىلىدىن كىرگهن»تىل«تهپهككۈر قىلغاندا ئۇيغۇر تىلى دىگهن سۆزدىكى 
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دىگهن » ماڭا دەپ بهرگىنه«چۈنكى ئېنگىلىز تىلىدا ، نى ئوتتۇرىغا قويااليمىز»پهرەز«ىگهن د

پۇز قىلىشتىكى مهلۇم ئوخشاشلىققا قاراپال نى تهلهپ« tell » دېگهن سۆزدىكى «tell me» مهنىدىكى

بولغان دېسهك بولىۋېرىدۇ ئهمهسمۇ؟ نهتىجدە مهن » تىل«ئۇيغۇر تىلىغا ئېنگىلىزچىدىن كىرىپ 

» ئۇچه بۇچه«ناھايىتى چوڭقۇر بىر پاجىەئلىك ھېسىياتقا كېلىپ قالدىم: ئهگهر ئۇيغۇر تىلىدىن بۇ 

تهركىپلهرنى چىقىرىپ تاشلىغاندا ئۇيغۇر تىلى يهنه  دەپ مۆھۈر بېسىلغان سانسىزلىغان لېكسىكىلىق

  مهۋجۇت بوالالمدۇ؟ ئهڭ مۇھىمى ئۇيغۇر تىلى سۆزلهيدىغان ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرچه ئېغىز ئاچاالمدۇ؟

سۆزىگه بېرىلگهن » كارىز«دە » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«ئۇنىڭدىن باشقا 

دەپ ئاددىال » ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئىجاد قىلغان يار ئاستى سۈيىدىن پايدىلىنىش قۇرۇلمىسى«ئىزاھتا

ھالبۇكى مهزكۇر چۈشهنچه گهرچه كارىزنىڭ ئهمهلى ئهھۋالىغا سېلىشتۇرغاندا . چۈشهنچه بېرىلگهن

دېگهن ئۇقۇمنى ئېنىق ئوتتۇرىغا » ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئىجادىيىتى«دى بولۇپ قالغان بولسىمۇ ئاد

تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدا كارىزدىن ئىبارەت بۇ مۆجىزىنىڭ ئىجاد قىلىنىشى ئهلبهتته . قويغان

ھازىرغىچه يهنى لېكسىكىلىق بىرلىكنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا بارلىققا كېلىپ تا ، دېگهن سۆزنىڭ» كارىز«

بۇ يهردە يهنه شۇنى قهيت قىلىشقا . قوللۇنۇلۇپ كېلىنگهنلىكىنىڭ ئهڭ قايىل قىالرلىق ماددى ئاساسى

دېگهن بۇ نامى » كارىز«تۇرپان قومۇل ئويمانلىقىدا ئىجاد قىلىنغان كارىزنىڭ ، توغرا كېلىدۇكى

ى بار ۋە ئاالھىدە جىسمىمۇ بار ئىسم-بهلكى بىر يۈرۈش ئۆز ئالدىغا نام، يىگانه بىر نامال ئهمهس-يهككه

كارىز قۇرۇلمىسىنىڭ ھهر قايسى ماددى بۆلهكلىرىنىڭ . ماددى مهۋجۇدىيهتنى ئۆزىگه ئاساس قىلغان

 :ھالىتىنى ئۇيغۇر تىلى ئارقىلىق ئهكىس ئهتتۇرگهن ئاتالغۇالرنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

، كۆز، تهرلهڭگه، تهشمه، تىلمائاغزى، تىلما، چۆكمه، قۇدۇق تۈۋى، قۇدۇق ئاغزى،   قۇدۇق تىك

. . . قارغو تهشمه، چۈشۈرگه، توما، كارىزكۆلى، ېرىقئ، تاماق، كولو، چىشلىشىش، توقاچىقىش

كارىز مهۋجۇت بولغان مۇشۇ  1784شۇنداقال ئهڭ كۆپ بولغان دەۋىردە ، مانامۇشۇ ئاساسالر، ۋاھاكازاالر

سۆزىنىڭ شهكسىز ئۇيغۇرچه سۆز » رىز كا«زىمىننىڭ كارىزنىڭ ئىجاد قىلىنغان جايى ئىكهنلىكىنى ۋە 

 . ئىكهنلىكىنى تولۇق ئسپاتاليدۇ

دەۋىر بىلهن «مېنىڭچه دەۋرىمىز تهرەققى قىلىپ بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە ھهممه ئىشالردا 

ئىلمى تهرەققىيات كۆز قارىشى تهشهببۇس قىلىنىۋاتقان شارائىتتا تىل تهتقىقات ، »تهڭ تهرەققى قىلىش

كونا ئاڭالرنىڭ ئاسارىتىدىن مهردانىلىق ، ەۋىرگه ماس ھالدا تهرەققى قىلىشىمىزئىشلىرىمىزدىمۇ د

 . بىلهن قۇتۇلۇپ يېڭىچه تهتقىقات ئېڭى ۋە ئۇسۇللىرىنى قوللىنىشىمىز غا توغرا كېلىدۇ دەپ قارايمهن
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سۆزى ھهققىدە دېھقانالرنىڭ تىل مۇھىتى ۋە لۇغهتلهردىكى ئهھۋالالر »كارىز«يوقۇرىدا مهن 

، سۆزىنىڭ ئۇيغۇرچه سۆز ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتىم» كارىز«لىق ئانچه چوڭقۇر بولمىسىمۇ ئارقى

همدى مۇشۇنچىلىك ئاساسالر ئۈستىگه تهتقىقاتچىالرنىڭ بۇ ھهقتىكى مۇالھىزىلىرىنى يهنه بىر بىرلهپ ئ

، چۈنكى، پ ئويلىدىميهنه بىرىگه رەددىيه بېرىپ ئولتۇرۇشنى ئارتۇقچه دە، ئانالىز قىلىپ بىرىنى قولالپ

يوقۇرىدىكى مۇالھىزىلىرىم بولغاندىكىن تۆۋەندە پهقهت ئۆزەم ئۇچراتقان تهتقىقات ماقالىلىرىدىكى ھهر 

خىل كۆز قاراشالرغا ۋەكىللىك قىالاليدىغان نېگىزلىك مهزمۇنالرنى ئهينهن كۆچۈرۈپ نهقىل كهلتۈرۈپال 

 :پ ئىشهندىمقويسام مۇالھىزىداشلىرىم ئۆزلىرى ئاڭقىرىۋالىدۇ دە

سۆزىنى قهدىمكى تۈركى تىل دېگهن كۆز قاراشنى ياقالپ » كارىز«ۋاڭ خېتىڭ ئهپهندى

ېيتىشالرغا ئ، پارس(ھازىرقى ئىران) دۇنيادا كارىز ئهڭ كۆپ دۆلهت. . . «مۇنداق مۇالھىزە يۈرگۈزىدۇ 

ىڭ تارقىلىشىغا بهزىلهر بۇرۇن ئىسالم دىنىن. يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگه ئىكهن 2000 قارىغاندا

ئهگىشىپ كارىز باشقا ھهر قايسى جايالرغا تارقالغان بولغاچقا شۇ قاتاردا شىنجاڭغىمۇ تارقىلىپ كهلگهن 

شىجاڭنىڭ ئىپهك يولىنىڭ مهركىزى ۋە قهدىمدە شهرق بىلهن . بولىشى مۈمكىن دەپ پهرەز قىلىدۇ

تارىخى پاكىتنى ئاساس قىلىپ  غهرپ مهدىنىيىتىنىڭ ئۇچراشقان جايى بولغانلىقىدىن ئىبارەت مۇشۇ

تهكشۈرگهندە جوڭگونىڭ قهدىمقى مهدىنىيىتى مۇشۇ يهردىن غهرپكه تارقالغان بولىشى مۇمكىن؛ 

، ئهمدى شىنجاڭ كارىزلىرىنىڭ شهكىللىنىشى ۋە تهرەققى قىلىشىدىمۇ ئهلۋەتته قهدىمقى ئوتتۇرا شهرق

همما بۇنىڭ بىلهنال چوقۇم ئ. ىشقا بولمايدۇولۇپمۇ پارسالرنىڭ تهسىرىنى چهتكه قېقب، ئوتتۇرا ئاسىيا

، ۇنداقتا قاچان كهلگهنئ، هگهرچوقۇم ئىراندىن كهلگهن دىيىلسهئ، ئىراندىن كهلگهن دىگىلى بولمايدۇ

ئالدى بىلهن شىنجاڭنىڭ نهرىدىن باشالنغان دىگهن مهسىلىلهردە ئېنىق پاكىتالر ، قانداق كهلگهن

دىگهن نامنىڭ ) پوسكام»(波斯« ىكى يهر ناملىرى ئىچىدەبهزىلهر شىنجاڭد. يېتهرسىزلىك قىلىدۇ

坎›دىكى 坎儿井 خېتىنىڭ خهنزۇچه) 坎( .بارلىقى بىلهنال ئىسپاتالپمۇ باققان بىلهن  ‹

 يهرلىك نامى، جهنۇبى شىنجاڭدا پوسكام ناھىيىسى بار، اپتوردىن) شۇنداقئ، بىرخهتلىكىگه قاراپال

puska ) ( بۇ ناھىيىدە پوسكام. اپتوردىن)ئ، پ قېلىنىشىهلهپپۇز قىلىتڭ خاتا نى›پوسكام‹پۇسكا波

斯坎( پوسكام، دىگهن بىر يېزا بار (波斯坎) مهن يهرلىك نۇرغۇن . دىگهن بىر ئۆستهڭمۇ بار

 »پارس كارىزى«تۆكۈس ئاھاڭ تهرجىمىسى بولۇپ زادىال  -ۇ تهلب، ئادەملهردىن سوراپ كۆردۈم

ەرەپشان ز ـى شىنجاڭدىكى چوڭ دەريا پوسكام ناھىيىسى جهنۇب. دىگهن مهنىنى ئاڭالتمايدىكهن
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يهر ، سۇ بايلىقى، دەرياسىنىڭ بويىغا جايالشقان بولۇپ تېرىتورىيىسىدىكى يهر ئاستى سۈ يۈزى يوقۇرى

شۇ يهرنىڭ تهبىئى شارائىتىدىن قارىغاندا كارىزغا . ئۈستى ۋە يهر ئاستى سۇلىرى ناھايىتى مول

دىمهك كارىز دىگهن بۇ ئىسىمدىن . همهسكارىز كولىشىمۇ مۈمكىن ئ، ئېھتىياجى چۈشمهيدۇ

شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر . قارىغاندىمۇ ئۇنىڭ ئىران بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى بارلىقىنى ئىسپاتلىيالمايدۇ

بولسا ›رىز‹، ئىكهن ›ۇدۇقق‹ڭ مهنىسى نى›كا‹اڭلىسام قهدىمى تۈركى تىلدا ئ. ەيدۇد ›كارىز‹تىلىدا 

 (mardarcha)‹چاماردار‹قارىغاندا ئىراندائهڭ دەسلهپته كارىزنى اڭالشالرغا ئ. . . . ئېقىن سۇ ئىكهن

شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر تىلىدا سىرتتىن كىرگهن ، دەيدىكهن(canat)‹قانات‹دىگهن بولسا ھازىر 

مهسىلهن تاماق يىگهندە ، نهرسىلهرنىڭ ئهسلى ئىسمىنى ئۆز پېتى ساقالپ قالىدىغان ئادەت بار

ئهگهر شىنجاڭدىكى كارىزالر . هندەكدىگ ›ماشىنا‹ اوتوموبىلنىئ، ›كويزا‹ئىشلىتىدىغان چوكىنى 

تارىختا ئىراندىن كىرگهن بولسا پارسچىدىكى ئهسلى ئىسمىنى ساقالپ قېلىشى ئېھتىمالغا ناھايىتى 

كۇنىن شىنجاڭ تۇرپاندىكى . B. H سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سۇ رايى گىوئلوگىيه ئالىمى. يېقىن ئىدى

ڭدىكى كارىزالر ئىراندىكى بىلهن شىنجا‹ن كېيىن مۇنداق دىگهن ئىدى:كارىزالرنى تهكشۈرگهندى

شىنجاڭ ئۇيغۇر ‹(جوڭگو پهنلهر ئاكادىمىيىسى نهشرىياتى›ئوخشىمايدىغان خۇسۇسىيهتكه ئىگه ئىكهن

هر توپلىمىغا قارالسۇن)بۇنىڭدىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا ماقالىل ئىلمى›ئاپتونوم رايونىنىڭ تهبىئى شارائىتى

. شىنجاڭدىكى كارىزالرنىڭ مهنبىئى ئىراندا دىگهن گهپنىڭ تېخى ئېنىق ئاساسى يوقبولىدۇكى 

»⑫ 

ئۇيغۇر تىلىدىكى  坎儿井– كهن ئېر جىڭ«خۇاڭ شېڭجاڭ ئهپهندى مۇنداق بايان قىلىدۇ:

هڭ دەسلهپ خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلىنغان ئ. ڭ ئاھاڭ ۋە مهنه تهرجىمىسىدىن كهلگهننى›كارىز‹

›خېنىڭنىڭ دوكالتىدا كار، ىلى بولۇپي-12ۋاقىت جيا چىڭنىڭ 卡 尔 . دەپ ئېلىنغان ‹

›يىلى ليهن جىڭنىڭ دوكالتىدا قىسقارتىلىپ كار-19داۋگۇاڭنىڭ 卡 尔 . دەپ ئېلىنغان‹

ئۇنىڭ ‹يىلى لىن زېشۈ يارغولدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ تۇنجى قېتىم كارىزنى كۆرۈپ-25داۋگۇاڭنىڭ

يىلى زوزوڭتاڭ -6گۇاڭ شۈنىڭ. غاندەپ خاتىرە قالدۇر›دېدى卡井 ئىسمىنى سورىسام كاجىڭ

يوقۇرقىالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇر تىلىدىكى كارىزنىڭ . . . دەپ ئالغان 坎井دوكالتىدا كهن جىڭ
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خېتى قوشۇلۇپ  ‹井›كېيىن ئۇنىڭ ئاخىرىغا خهنزۇچه، ئاھاڭ تهرجىمىسى ياكى قىسقىچه تهرجىمىسى

پۈتۈنلهي ‹直井› ىدىكى تىك قۇدۇقهمهلىيهتتهكارىز بىلهن خهنزۇ تىلئ. تىك قۇدۇقنى ئىپادىلىگهن

ئامالسىز ، ىراق خهنزۇ مهدەنىيىتىدە كارىز بولمىغاچقاب، ئوخشاش بولمىغان ئىككى خىل سۇ قۇرۇلۇشى

ۇيغۇر تىلىدىكى كارىز بىلهن پارس ئ. سۆزىنى ئىشلىتىشكه توغرا كهلدى‹井›ئۇنىڭغا يېقىن بولغان

. . . . نىپ يېزىلىش شهكلى تامامهن ئوخشاشتىلىدىكى كارىزنىڭ ئوقۇلۇش ئاھاڭى ۋە تهلهپپۇز قىلى

ۇالر يهرلىك ئ. كېيىن غهرىپلىك كىشىلهر تۇرپانغا كېلىپ خهرىته سىزغان ياكى خاتىرە قالدۇرغان

دەپ  kariz/karez كارىزنى ئاھاڭ تهرجىمىسى بويىچه، كىشىلهرنىڭ تهلهپپۇزىغا ئاساسهن

مۇشۇال . بىلهن پۈتۈنلهي ئوخشاش karezۇالرنىڭ خاتىرىلىگىنى پارس تىلىدىكىئ. . . ئالغان

ئهسىردە -11، ۇيغۇر تىلىمۇ ئهمهسئ، لېكىن بۇ سۆز تۈركىي تىلمۇ ئهمهس، مهسىلىنى ھهل قىالاليدۇ

هينى ۋاقىتتا كارىز ئ. دا بۇسۆزنى خاتىرلىمىگهن›تۈركىي تىلالر دىۋانى‹ئۆتكهن مهھمۇد كاشغهرى

سۆزى ئهڭ دەسلهپ پارس ۋە ‹ karez›. رقالغانئۆتتۇرا ئاسىيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا كهڭرى تا

. مهھمۇد كاشغهرىنىڭ بۇنى ئۇقماسلىقى مۈمكىن ئهمهس. ئهرەپ مهدەنىيهت مىراسلىرىدا ئىشلىتىلگهن

دا بۇ سۆزنى ›تۈركىي تىلالر دىۋانى‹ۇنداقتا ئۇئ، سۆزى تۈركىي تىل بولغان بولسا ‹karez›هگهرئ

يهر ئاستى سۇ يولى دىگهن ، پارس تىلى بولۇپ‹karez› -كارىز. . . . تاشالپ قويمىغان بوالتتى

 ئهڭ دەسلهپ كاتچ، دىن كهلگهن katch بۇ سۆز قهدىمكى پارس تىلىدىكى كاتچ. مهنىنى بىلدۈرىدۇ

katch(كوالش)بىلهن رېز، قېزىش  rez (پارسچه يازما ، ئېقىن سۇ)نىڭ بىرىكىشىدىن پهيدا بولغان

  ⑬«. . . يادىكارلىقالردا كۆپ ئۇچرايدۇ

يارغول شهھرىدىكى قهدىمى « چۇخۇەيجېن ئهپهندى بۇھهقته مۇالھىزە يۈرگۈزۈپ مۇنداق دەيدۇ

تاڭ دەۋرىدىن قالغان قېزىلما ۋەسىقىلهردىكى ، قۇدۇق ۋە يهر ئاستى تهشمىنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكى

قهدىمى ، ھهققىدىكى خاتىرىلهر (胡麻井渠) ۋە خۇما قۇدۇق ئېرىقى  (胡麻井)خۇما قۇدۇقى

قاتارلىقالرنىڭ مهيدانغا چىقىشىدىن شۇنى  ›قۇدۇقچى‹ دىكى ۋەسىقىالردىكىئۇيغۇر يېزىقى

-يۇەن دەۋىرلىرىگه قهدەر كهن ئېر جىڭ، ىككى خهن دەۋرىدىن تاڭئ، مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه بولىدۇكى

-坎儿井 (كارىز) تۇرپاندا جىڭ چۈ ‹井渠›يهنه چىڭ سۇاللىسىنىڭ چهن ، دەپ ئاتىلىپ كهلگهن

تاكى يېقىنقى زامانغا كهلگهندە ئۆزگىرىپ ، غا ئۆزگهرگهن 卡井 ا جىڭلوڭ يىللىرىغا كهلگهندە ك
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دىگهن 坎儿井 --شۇڭا كهن ئېر جىڭ. دىگهن ئاتالغۇ شهكىللهنگهن 坎儿井 --كهن ئېر جىڭ

نىڭ  坎儿井 -كهن ئېر جىڭ. غا بېرىپ تاقالمايدۇ karez  بۇ ئىسىم ھهرگىزمۇ ئىراندىكى كارىز

چىگرا رايوننى ‹، ›بوز يهر ئۆزلهشتۈرگۈچى ›  井渠 ئهڭ دەسلهپكى شهكلى بولغان جىڭ چۇ

پهقهت ئۇنىڭ تهرەققى قىلىش ۋە تاكامۇللىشىش . الرنىڭ كېلىشى بىلهن پهيدا بولغان›قوغدىغۇچى

بىز شۇنى مۇئهييهنلهشتۈرەلهيمىزكى تۇرپاندىكى كارىز الر خهن . خاالس، جهريانىال ئۇزاقراق بولغان

ۇنىڭ ئىسمى تۆۋەندىكى ئۆزگىرىش جهريانىنى ئ. گهنتىن كهل›هر ئېچىشي بوز‹سۇاللىسىدىكى 

井ۇدۇقق‹باشتىن كهچۈرگهن: 井渠قۇدۇق ئۆستهڭ- 卡井كا جىڭ- 坎儿كهن ئېر جىڭ-

井›»⑭ 

غهرپنىڭ بىر قىسىم «جوڭ شىڭچى ئهپهندىنىڭ بۇ ھهقتىكى بايانلىرىنى كۆرۈپ باقايلى

ۇنىڭ پارس ئ، اراپالدەيدىغانلىقىغا قkariz (ئالىملىرى ئۇيغۇرالرنىڭ كهن ئېر جىڭنى( كارىزنى

بىلهن ئوخشاپ كېتىدىغانلىقىنى دەستهك قىلىپ شىنجاڭ (卡赫莱兹كاھرىز ) kahrez تىلىدىكى

كهن ئېر جىڭ خهنزۇ تىلىدا بىر 坎儿井. كارىزلىرىنى ئىراندىن كهلگهن دەپ مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ

كهن  (儿化) پئوڭايال ئېرلىشى، ئوچۇق بوغۇم بىلهن يهنه بىر يېپىق بوغۇمدىن تهركىپ تاپقان سۆز

بوغۇمى (儿)ۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنغاندىمۇ تهبىئىال ئېرئ، بولۇپ قالىدۇ坎儿井  ئېر جىڭ

坎井 ›ۆزى خهنزۇچىدىكىس ›كارىز‹ۇيغۇر تىلىدىكى ئ. قوشۇلىدۇ سۆزىنىڭ بىۋاسته ئاھاڭ ‹

井)قاتارلىق مهنبهلهردە جىڭ چۇ›خهننامه‹، ›هرخاتىرىل تارىخى‹چيهنبوچۇ كارىزنىڭ . تهرجىمىسى

渠) غار‹دەپ ئاتىلىدىغانلىقى ۋە سهندوڭ ئۆلكىسىنىڭ خۇەن تهي ناھىيىسىدە بۇنى كۆپۈنچه ھالالردا 

ۇسىنىڭ ئاتالغ، كارىز‹ۇيغۇر تىلىدىكى ئ، دەپ ئاتايدىغانلىقىنى ئاساس قىلىپ(洞子井)‹ۇدۇقق

. نىڭ مهنهن تهرجىمىسى دەپ ئىسپاتاليدۇ(洞子井)‹ۇدۇقق غار‹ئېتمولوگىيىسىنى خهنزۇ تىلىدىكى 

ىنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى ›زى›子 ۆزىنىڭ ئارقىغاس›غار‹، ئۆڭكۈر) نى كارىز دەيدۇ) 洞يغۇر تىلىدائۇ

بولغان ز نى قوشۇش ئۈچۈن يهنه ر بىلهن ز دىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئۈزۈك تاۋۇشنىڭ ئۆتتۇرسىغا ئى 

 (洞子井)‹ۇدۇقق غار‹شۇنىڭ بىلهن ، دىن ئىبارەت بۇ سوزۇق تاۋۇشنى قوشۇشقا توغرا كېلىدۇ
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هن يېقىن بىل›ك‹ەت بۇ ئارقا تاڭالي تىترەك تاۋۇش ئىبار دىن›غ‹، بولغان »غارىز‹يغۇر تىلىدا ئۇ

  ⑮«. ەپ ئوقۇلۇشقا باشلىغاند ›كارىز‹بولغاچقا 

تۈرك يارىخچىسى دوغۇ پىرىنچهك ئهپهندى شىنجاڭغا كېلىپ كارىزالرنى كۆرگهندىن كېيىن 

مهشھۇر . كاھرىز سۆزى بار، پارسچىدا كارىز، دىيىلىدۇ ۇيغۇرچىدا كارىزئ. . . «مۇنداق مۇالھىزە قىلىدۇ

گېرىز دەپ ئاتىلىدىغان يهر ئاستى ، كېرىز، تۈركولوگ ئارىف ئاچال ئوگلۇ كافكازىيىدىمۇ كېھرىز

گېرىز ، گهھرىز، كهرىز، كارېز، كاھرىز، كۆرۈلۈپ تۇرۇپتۇكى. . . قاناللىرى بارلىغىدىن مهلۇمات بېرىدۇ

ۋە كافكازىيىدىن تارتىپ تاكى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهركىزىگىچه تارقالغان كهڭ سۆزلىرى ئوتتۇرا شهرق 

تۈركچه لۇغهتته كارىز سۆزىگه مۇنداق -پارسچه. دائىرىدە ئۆز ئهينى ۋە يېقىن مهنىلهردە قوللىنىلماقتا

سۇچىالر سۇ سۆڭگۈچىدىن ئۆتكهن . ئهسلى كاھرىزدۇر ، لهخمه، سۇ ئېقىنى -ېرىزگ‹تهبىر بېرىلگهن:

ۇ ئېقىنىنى تهجرىبه قىلىش ئۈچۈن سامان ۋە ياغاچ پارچىلىرىنى تۆكۈپ ئاققۇزغانلىقى ئۈچۈن كاھرىز س

ۇ سۆڭگۈچى سۆزىنىڭ ئهھمىيىتىنى سامان ۋە تاالش بىلهن چۈشهندۈرۈلۈشى نهقهدەر س ›. دىيىلگهن

، نهك)خارك(چۆ، تۈركچىدىكى ئارك (ئېرىق)، كارىز. ھه؟ ئۇيغۇرالر كارىز دەيدۇ-توغرا چىققان

ىرماك(دەريا) دىگهن سۆزلهرنى ئۆزىگه يىلتىز قىلغانمۇ قانداق؟ بۇ سۆزنىڭ ئ، ارىك(ئېرىق)ئ

قوشۇمچىسىنىڭ قهدىمقى تۈركچىدىكى كۆپلۈك قوشۇمچىسى بولغان ›ېزئ‹هن بىل ›ئىز‹ئاخىرىدىكى 

ن پىئىلالرمۇ هدىگ ›كازماك‹ۋە  ›كارماك‹هن مۇناسىۋىتى بارمۇ قانداق؟ئۇنىڭدىن باشقا تۈركچىدە بىل›ز‹

بۇ سۆزنىڭ يىلتىزىنىڭ چوڭ بولغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهن چۈشهنچىدە . بار

  ⑯»نىڭ كۆپلۈك شهكلىمىدۇ ؟ ›ككارى ›‹كارىز‹. هلگهندەك قىلىدۇك تىن›كارىك‹ئاڭلىماققا 

ياكى ، كىرگهنمۇبۇ سۆز ئهجىبا پارسچىدىن تۈركچىگه . . . پارسچىدا بولسا كهھرىز سۆزى بار. . . «

 ⑰«تۈركچىدىن پارسچىغا كىرگهنمۇ؟ تىلشۇناسالر بۇنىڭغا نىمه دەيدىكىن؟

 

 :ئىزاھاتالر

ۇرپان ساياھهتچىلىك ي ›يىل8ئاسىيانىڭ مهركىزىدە ساياھهت قىلغان ‹« سۋېن خېتىن①

 )خهنزۇچه( بهت-158 »كۆرسهتمىسى

 توم -4، ېيجىڭ نهشرىب، يىلى-1996مىللهتلهر نهشرىياتى » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«②

 بهت -214توم  -6بهتلهر؛ -486، -478
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 بهت-184 يىلى نهشرى-1982 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى» خهنزۇچه لۇغهت-ئۇيغۇرچه«③

، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ›يېڭى يېزىق، سىناق نۇسخىسى‹ »لۇغهت ئۇيغۇرچه-خهنزۇچه«④

-1989 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى» ۇغهتل ئۇيغۇرچه-خهنزۇچه« بهت؛-451 يىلى نهشرى-1974

 بهت-1014 قىسىم-1، يىلى نهشرى

 

 بهت-528 يىلى نهشرى-1979 شاڭخهي لۇغهت نهشرىياتى «辞海»، خهنزۇچه»ئوكيانوس«⑤

يىلى -1981، موسكۋا رۇس تىلى نهشرىياتى، ۇزبهكچهئ، »ئىزاھلىق لۇغىتى ڭئۇزبهك تىلىنى«⑥

 بهت-398، قىسىم-2، نهشرى

 بهت-1833يىلى بېيجىڭ نهشرى -1989، سودا نهشرىياتى، »ه لۇغهتخهنزۇچ-پارسچه«⑦

 بهت؛-528يىلى نهشرى-1979 شاڭخهي لۇغهت نهشرىياتى »辞海«، خهنزۇچه »ئوكيانوس«⑧

-1974، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ›يېڭى يېزىق، سىناق نۇسخىسى‹ »لۇغهت ئۇيغۇرچه-خهنزۇچه«

يىلى -1989شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى »لۇغهت ئۇيغۇرچه-خهنزۇچه« بهت؛-451 يىلى نهشرى

 بهت-1014 قىسىم-1، نهشرى

، 187، 234، يىلى نهشرى-1975لىياۋ نىڭ خهلق نهشرىياتى»خهنزۇچه لۇغهت-ئېنگىلىزچه«⑨

ئوكسفورد ھازىرقى زامان ئېنگىلىز تىلى « بهتلهرگه قارالسۇن؛-953، 102، 1439، 499، 567

 »هتيېڭى ئۆگهنچىلهر ئۈچۈن ئالى دەرىجىلىك لۇغ

 -5، بېيجىڭ نهشرى، يىلى-1996مىللهتلهر نهشرىياتى » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«⑩

 بهت-352، توم

 بهت-52، يىلى نهشرى-1989، مىللهتلهر نهشرىياتى»ئۇيغۇرچه لۇغهت-تۈركچه«⑪

-شىنجاڭ پهن«بهت -195» سۇچىلىق ھهققىدىكى ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر« ۋاڭ خېتىڭ⑫

 نهشىرى» ىياتىتېخنىكا نهشر

 بهتلهر-51، 50سان-1يىلى-2002»تۇرپانشۇناسلىق تهتقىقاتى« خۇاڭ شېڭجاڭ⑬

 钟兴麒，储怀贞(吐鲁番坎儿井)تۇرپان كارىزلىرى، چۇخۇەيجېن، جوڭ شىڭ چى⑭

  بهت-73
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钟兴麒，储怀贞(吐鲁番坎儿تۇرپان كارىزلىرى، چۇخۇەيجېن، جوڭ شىڭ چى⑮

井)90 ،91-بهتلهر 

 بهت-76تۈركچه ، قايناق نهشرىياتى »ئوتتۇرا ئاسىيا مهدەنىيىتى«دوگۇ پىرىنچهك ⑯

 بهت-13سانى-7يىللىق -2004تۈركچه » ۇتوپىيهئبىلىم ۋە «⑰
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