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 ۋايهتتوغرىسىدا رى هھهرقاراش - ۇرتي قهدىمكى

 

 ۇنىئاژ هلىئ ئابدۇۋەلى

 

 ڭچو ۈچئ هدىمكىقىسمىدىكى ق هربىيغ ۇڭگونىڭج ۋەتىنىمىزئويمانلىقى تارىختا  قاراشهھهر

بارلىققا  »هدەنىيىتىم ۇدداب ۇرپانت-هھهرقاراش-ۈسهنك« ېيىلىدىغانبىرى د هركىزىنىڭم هدەنىيهتم

 ڭچو ۈچياشىغان ئ هزگىلىدەم ۇاللىلهرشىمالىي س هنۇبىي،ج هسىردىكىئ-3 هجاي. مىالدىي هلگهنك

 ۇنياغاد هھهردەيىلى قارا ش-232 همىالدىي ۇددۇچىڭابولغان ب ۇنجىسىت ۇستازىنىڭنوم ئ بۇددا

) ۇققۇ(چ ۇقچ هنبىل ۆلىتى) دهنجىئارىسىدىكى ئاگىنى (ي ۆلهتنىڭد 36 ۇرتتىكىي هربىيغ هلگهن،ك

 .ئويمانلىقىغا جايالشقان هھهرقارا ش تىۆلىد

 هڭرىتاغت هيۋەتلىكھ ۇقىرىسىي ۇپبول ۇرتي هلۋەكباغرى ئىللىق ئ ۈزەل،گ هنزىرىسىم قاراشهھهر

 .ۇتاقىشىد ۆلىگهباغراش ك-هۋزىھ هدىمكىئويمانلىقىدىكى ق هھهرقارا ش ۆۋىنىت ۇتاشسا،ت هنبىل

 ۇدرەتلىك،ق ۇزاق،تارىخى ئ«-هنىسىم ۇغهتتىلىدىكى ل ۇيغۇرئ ۇسىنىڭئاتالغ »قاراشهھهر«

، »كىنگت«، »ئاگىنى: «هنهتارىختا ي هھهر. قاراشۇبولىد ېگهنلىكد »هھهرزور، كاتتا ش ۆلىمىك

 ۈرىدۇ؛بىلد هنانىم ېگهند »هھهرش هنت،ك«پارس تىلىدا: » كىنگت«ئاتالغان.  ەپمۇد» چالىش«

 ۈگۈرۈك،ي هكچاقماقت« ۇپ،بول هنۆزگهرگئ ۆزدىنس ېگهند» چالىغ«پارسچىدىكى  مۇ» چالىش«

 ېتىنىڭئ هھهرئىسىمدا قارا ش ۇب ۈرىدۇ،بىلد هنانىم ېگهند» چاپىدىغان ئات ېزشامالدىن ت

 .ېرىلگهنب ۈرەتلهپجانلىق س ۇئاالھىدىلىكى تولىم

يازغان  ۈەنزاڭراھىبى ش ۇدداباشلىرىدا ياشىغان ب ەۋرىنىڭد ۇاللىسىس ڭيىلى تا-646 مىالدىيه

 ۇنداقتوغرىسىدا م ېتىئ هھهركىتابتا قاراش ېگهند» خاتىرىلىرى ۇرتي هربىغ ەۋرىدىكىد ڭتا ۇلۇغئ«

 ڭرامغان بىر ساېلىنقارىتىپ س ۆۋەنگهئالدى ئالدى ت هرىپىدەچىقىش  ت ۈنك هلنىڭئ ۇب«بار:  هلۇماتم

 ۇب ۇبادا. مهنياشايدىك هجدىھائ ۆلدەك ۇب ۇپ،بول ۆلبىر ك ڭچو هرىپىدەئالدى ت ۇنىڭ. ئهنبار ئىك

 ۆكلهميىلى ك ۇرقىياند هربىيىل ۇقالسا، ب ېپىلىپچ هرگهبىيىل ۈرۈشكهن،بويىدا ئوتالپ ي ۆلك هجدىھائ

 هلنىڭئ ۇب ۈچۈن،ئ ېلىدىغىنىشاش ك هكمۇب ۇلۇنالرق ۇبولغان ب هجدىھادىن. ئۇلۇناليدىكهنق هسلىدەپ

قولغا  ۇرۇلالرنىتاي ب ەملىرىئاد هلنىڭئ ۇ. بهنئاتايدىك ەپد »ۇرۇلب تاي« ۇالرنىئ ەملىرىئاد
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ئىقلىمغا  ۈتۈنپ هنبىل ۇلپارلىرىچىقىدىغان ت ۆزدىنئ هلئ ۇب ۇڭاش ۈرۈشىدىكهن،مىنىپ ي ۆگىتىۋېلىپئ

 هيۇرغ ۇتولىم هسۇر،ج ۇتولىم ۇپ،بول نهسلىدىن هجدىھائ ەملىرىمۇئاد هلنىڭئ ۇ. بهنئىك هشھۇرم

 .ېلىدىكهنك

. هلگهنبارلىققا ك ېيىنك هتتىننامالر ئىسالمىي نېگهد» چالىش«، »كىگنت« ،»هھهرقاراش«

 هڭرىتارىختا  ت »ەرياسىد هھهرقاراش«ئاتىلىدىغان  ەپد »ەرياسىد ۇقايد« هنبهلهردەم هنزۇچهھازىر خ

. الغانئات ەپد »ەرياسىد ۇلتۇزي«چىققانلىقتىن،  ېقىپيايلىقىدىن ئ ۇلتۇزي ڭباغرىدىكى چو ڭتاغنى

نامى  ۇنىڭقايد هۋرىسىن ڭئوغلى ئوگىداينى-3 ڭگىزخاننىڭچى ېيىنك ۇرلىرىدىنئوتت هسىرنىڭئ-13

 .ئاتالغان ەپد »ەرياسىد ۇقايد« هنبىل

 هسىرنىڭئ-1 هنام مىالدىي ۇنامى، ب ۇرۇنقىيىل ب ڭمى 3000 هھهرنىڭقارا ش-»ئاگىنى»

 ڭكىتابنى ېگهند »هننامهخ«يازغان  هنگۇياشىغان ب ەۋرىدەد ۇاللىسىس هنخ هربىيغ ۇرلىرىدائوتت

قىلىنغان،  هيتق ېتىمق ۇنجىت ەپد »هنجىي« ەد (Ⅱ) «هزكىرىسىت ۇرتي هربىيغ«جىلد -96

 .نامى ئىدى هڭرىسىنىڭئوت ت ڭكى براھمان دىنىدىكى ئارىيانالرنىهدىمق-»ئاگىنى«

) بويىدا ياشايدىغان براھمان دىنىدىكى ەرياسىد هھهر(قاراش ەرياسىد ۇلتۇززامان ي قهدىمكى

 ەملهرگهئاد ېمىندىكىئوردىسىدىكى ئىالھىي ئوتنى ز ڭئاگىنىنى هڭرىسىئارىسىدا ئوت تتوخارالر 

اق ۇندم ۋايهتتهئوغالن توغرىسىدا تارالغان بىر رى ۇرئىسىملىك بات» غال-غال« هرگهنب هتكۈزۈپي

 :ېيىلىدۇد

 هتىيازئيىلى  هرھ هنىدۇق،ئوت يوق ئىك ەتلىكھارار ۇپ،بول ۇقالزىمىستان سوغ هسلىدەئ زېمىندا

ئوت  ېمىندائاگىنى ز هڭرىسىئوت ت ۈنىك ۇزنور هنىي ۈنى،ك هڭلهشكهنت ۈنت هنبىل ۈنك هسلىدەپ

 ۆكتىكىك ېلىپئوتىنى ئ هرشھىماتىدا ئ هشكهرلىرىنىڭل هرشئ ۈچۈن،ئ ۆتكۈزۈشئ ۇراسىمىم

 هھرئىللىق ھارارىتىدىن ب ڭچاغدىال ئوتنى ۇش هنهئىنسان ئ ۈشىدىكهن،چ ۈزىگهي هري سىدىنئوردى

 .هنئاالاليدىك

ئىسىملىك بىر » غال-غال«بويىدا ياشايدىغان توخارالر ئارىسىدا  ەرياسىد ۇلتۇزچاغالردا ي شۇ

تىلىدا:  ۇزئوغ هدىمكىق هنىسىم ۆزنىڭس ېگهند» غال-غال. «هنبولغانىك ڭچو ۇغۇلۇپئوغالن ت

ئاگىنى  هڭرىسىت ئاخىرلىشىپ، ئوت ۇراسىمى. ئىالھىي ئوت مهنبولىدىك ېگهنلىكد» ئوت هشئات«

ئىالھىي ئوتقا  ۇئوغالننىم ېلىقىغال ئىسىملىك ھ-ىشتىكى ئوردىسىغا قايتىدىغان چاغدا، غالهرئ

 .ېتىپتۇك ېلىپئ هبىلل هنبىل ۆزىئ ۈچۈن،قىلىش ئ ۇققارانچ
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غال -غال ۋاتقانقىلى ۇقلۇقئوردىسىدا ئىالھىي ئوتقا قارانچ هرشتىكىئ ڭئاگىنىنى هڭرىسىت ئوت

-ئازاب ۋاتقانتارتى ېمىندائوتسىز ز ۇق،سوغ هھرىتانق ېرىنداشلىرىنىڭق ۈزىدىكىي هرئوغالن ي

 هري ۇرۇپئىالھىي ئوتنى قاپاققا يوش ۇئ ېتىمبىر ق ېتىدىكهن،ك ۇچۇلۇنۇپئويلىغىنىدا پ ۇبهتلىرىنىئوق

 نىۇقالغاچقا، ئوت ئىالھى ئاگىنى ئ ېزىلىپبولغاندا س هرمهكچىب هتكۈزۈپي ېرىنداشلىرىغاق ۈزىدىكىي

 .ۇپاالپت ۇنىدىغانغاچوق هڭگۈم هيدانىغاتاش تاراشالش م ۆكتىكىك

 ۆزىگهئ ەساھىلىد ەرياسىد ۇلتۇزئويمانلىقىدىكى ي ەرياسىد هھهرئاگىنى قاراش هڭرىسىت ئوت

تاشالرنى ئىشلىتىدىغان  هرگهنب هييارالپغال ئوغالن تاراشالپ ت-غال ۈچۈن،ئ ۇرۇشساراي سالد-ئوردا

 ۆزىنلىرىنى ئۇچقۇغال ئوغالن ئىالھىي ئوت ئ-غال ۇتۇۋاتقاندا،توش ۈزىگهي هررنى يتاشال ېلىقى. ھۇبوپت

 همدەھ ڭغۇزىۋېتىپتۇما ۈزىگهي هري ۇرۇپيوش هئىچىگ ڭتاش پارچىلىرىنى هييارلىغانتاراشالپ ت

ئىالھىي  ۇلغان،قوي ۇرۇپيوش ۇچقۇنلىرىئوت ئ هئىچىگ ڭتاشنى«ئارقىلىق:  ېغىزخانس ەملهرگهئاد

-ۇچۇرئ ەپد!» ۇبولىد ېرىشكىلىئ ۇچقۇنىغائارقىلىق ئوت ئ ۇرۇشئ هبىرىگ-تاش پارچىلىرىنى بىر

ئارقىلىق  ۇرۇشئ هبىرىگ-ئىالھىي تاش پارچىلىرىنى بىر ەملهرئاد ۈزىدىكىي هري هۋەتىپتۇ،سىرتىق ئ

تاش پارچىلىرىدىن  غال ئوغالن چوقىغان-غال ۇلتۇزالرمۇيارقىن ي ۆكتىكى. كېرىشىپتۇئاخىر ئوتقا ئ

ئىالھىي  ۈچۈن،ئ ۇرۇشت يادالپ هڭگۈغال ئوغالننى م-غال ەملهرئاد ۈزىدىكىي هر. يهنبولغانىك هيداپ

 ۈرىدىغاني ېلىپنامسىز بارمىقىغا س ڭئورنىتىپ، سول قولىنى  ۆزىگهك ۈزۈكنىڭتاش پارچىلىرىنى ئ

 ...ۇبوپت

 ۆھپىسىنىت ۇب ڭغال ئوغالننى-غال» ئوت ئوغرىسى« هۋمئويمانلىقىدا ياشىغان ق قاراشهھهر

بويىدا  ەرياسىد هھهرقاراش ۋاقىتتاتوختىغان  ۈنت-ۈنك هتىيازلىقيىلى ئ هرھ ۈچۈن،ئ هشخاتىرىل

 .ۇبوپت ۆتكۈزىشىدىغانئ هرىكهم-بايرام

 هپسانهسانسىز ئ ېلىۋاتقانقىلىپ ك ۋامدا هدەرتا ھازىرغا ق همئىيهتتىنئىپتىدائىي ج دېمهك،

 ۆزگهرتىشئ ۇنىئ ۋەماسلىشىش  هبىەئتكهزاماندا ت هدىمكىيىراق ق هجداتلىرىمىزنىڭئ ۋايهتتهرى

ى هدىمكق ۇددىخ ۇڭاش هنگهن،خاتىرىل هتلىرىپائالىي هشكىللىكت ۈرلۈكبارغان ت ېلىپئ هريانىداج

 ۇقىلچىم اۇيرۇقلىرىغب-هرمانپ ۇلتانالرنىڭپادىشاھ س ەۋردىكىياشىغان د ۆزلىرىئ ڭزامان كىشىلىرىنى

 ۋە ۇقهددەسم ۋايهتلهرنىڭرى-هپسانهئ ۇب ۇبولغىنىغا ئوخشاش، بىزم هرمانبهردارپ هنمهستىنئىككىل

 .الزىم ۇمانالنماسلىقىمىزگ هنلىكىدىنئىك ۈبھىسىزش

 هپسانىلهرئ ۋەدىن  ېھىرگهرلىك،س) «1942-1884( ۋسكى.ك.مالىنوۋ ۇناسئىنسانش پولشالىق

 هئىگ ۈچكهھاياتى ك هلكىبولماستىن، ب هتىپىلهرل-ۆچهكچىقارغان چ ۇپتوق هخالىغانچ هركىشىل
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 ۇچرىتىپرومانالردا ئ-ۋېستزاماندىكى پو ېقىنقىي هركىشىل هرگىزمۇھ ۇالرئ ۇبىستانسىيىدۇر؛س

 ۇنياغا،د هدەرتارتىپ تا ھازىرغا ق هلمىساقتىنئ هلكىبولماستىن، ب ۇلماتوق هدىئىيان بۇرىدىغت

 .ۆرسهتكهنىدىك ەپد!» ۇرپاكىتالرد ېلىۋاتقانك ۆرسىتىپك هسىرت ۋاملىقدا ههقدىرىگت هتنىڭئىنسانىي

ئارىسىدا  هجدادلىرىمىزئويمانلىقىدا ياشايدىغان ئ هھهرئىلگىرى قاراش هتتىنبايرام ئىسالمىي بۇ

 ېمهك. دۇمالشتىئوم ەپد» بايرىمى ۇزنور«چاغالردا  ېيىنكىك هممائ ۇ،ئاتالغان بولسىم هنباشقا نام بىل

ياشايدىغان  ىقىدائويمانل هھهرتارىختىن تارتىپ قاراش ڭنى» بايرىمى ۇزنور« ۋايهتتهرى ۇقىرىقىي

 .قىلىنغان هيتق هنلىكىئىك هئىگ هسىرگهت هنەئنىۋىيئ ڭئارىسىدا ئىنتايىن چو ۇيغۇرالرئ

 هبىرىگ-ئىنسان بىر هنبىل هبىەئتت ۈركهنگهن،پ ېشىللىققاياپي هتراپئ ۆكىرىپ،جاھان ك-يهر

بايرام  هنەئنىۋىيئ هركىشىل هردىكىي ۇب ۈنلهردەك ۇتلۇقق ۇشۇم ۇشىدىغانئىناق بول-ىلئىج

 هنزىرىلىكم ڭتوقايلىقالرنى هڭياقىسىدىكى ك ەرياد هبويىچ هھهلىلهرم-ۇرتكىيىملىرىنى كىيىشىپ، ي

ئات  ۇشاتتى؛بول ېھمانم ۆزئارائ ېتىپ،ئ ېشىئ ۆجهك ېسىشىپ،داشقازانالرنى ئ ۇشۇپ،بول همج ايلىرىغاج

 هلب هركهكلهرئ هنبهلت ۈشكهنچ ۈچۈنئ ېلىشىشچ هيدانغائوغالق تارتىشاتتى؛ م ۆتكۈزۈپ،ئ هيگىسىب

باھارنى  الرئاسايىشلىقبالى ۋەچوكانالر -قىز هر،مومايالر، بوز يىگىتل-ۋايبو ۈپهتس هرىشتهقايرىشاتتى؛ پ

-ېئىرش ۈندەيدىغانئ هرىپهتكهم-ئىلىم هردەمگه،ئ هخالقئ ۈيلهيدىغان،ك ۇشاللىقىنىخ ۈتۈۋېلىشك

 هنبىل هكلهرتىل-ۇياخشى ئارز ەئىچىد ۇراملىقخ-. ئاخىرىدا شادۇشاتتىئوق ۇزنامىلهرنىقوشاق، نور

 .قايتىشاتتى ۆيلىرىگهئ

 .ېلىندىدىن ئ »ېزىتىگ هچلىكك ۈرۈمچىئ:«مهنبه


