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 ئالباستى ئىشهنچىلىرى-ئۇيغۇرالرنىڭ جىن

 

 ئادىل غاپپار كارىزى

 

 

يىلىغىچه نۇرغۇنلىغان تاسقاش ۋە -2010يىلى يېزىپ تاماملىنىپ، -2007(بۇ ماقاله 

سۇنغانىدىم. نهتىجىدە، ژورنال مۇھهرىرلىرى تۈزۈتۈشلهردىن كېيىن، بىر نهچچه ئىلمى ژورنالغا 

دەپ باھاالپ قويىشىدىن ئهنسىرەپ، » خۇراپاتلىقنى تهشۋىق قىلغان ئهسهر«سىنزورالرنىڭ 

ھازىرچه بېسىشقا بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلىدى. شۇڭا، بىۋاسته ئوقۇرمهنلهرنىڭ ھوزورىغا 

هن بىر ۋاقىتتا، ھهرقايسى سۇندۇم. كۆپچىلىكنىڭ ماقالىغا تهكىلىپ پىكىر بېرىش بىل

ئالباستى ھهققىدىكى ئۆزگىچه قاراشالرنى ۋە -يۇرتالردىكى ئۆزىمىز پىششىق بىلىدىغان جىن

  ).ئارا ئورتاقالشساق دىگهن ئۈمۈدتىمهن-ھىكايىلهرنى كۆپچىلىك بىلهن ئۆز

 

 مۇندەرىجه

  ئالباستى ئۇقۇمى-جىن.1

  ئالباستىنىڭ كېلىش مهنبهسى-جىن.2

  دېگهن قاراش» ئوتتىن يارالغان جىن«بىرىنچى، 

  دېگهن قاراش» جىن يات قهۋم كىشىلىرىنىڭ ئهرۋاھىدۇر«ئىككىنچى، 

 دېگهن قاراش     » ھايۋانالر جىنغا ئايلىنىدۇ«ئۈچىنچى، 

  دەپ قاراش» ئالباستى-غهيرى دىن ۋە ئېتىقاد ئىالھلىرىنى جىن«تۆتىنچى، 

  ئالباستىنىڭ تۈرلىرى-جىن.3

  ۇزبىرىنچى، يالماۋ

  ئىككىنچى، يهل

  تۆتىنچى، دىۋە

 )بهشىنچى، يهك(ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى
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  تۇرقى-ئالباستىنىڭ تهقى-جىن.4

  .تۇرقى ئادەمگه ئوخشايدۇ-بىرىنچى، جىننىڭ تهقى
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  .بىرىنچى، جىن قان ئىچىدۇ

          ئىككىنچى، جىن ئادەم يهيدۇ

  .تاماق يهيدۇ-ئۈچىنچى، جىن ئاش

  تۆتىنچى، جىن سۇڭهك يهيدۇ

  ئالباستىالر خۇشپۇراق نهرسىلهرگه ئامراق كېلىدۇ-بهشىنچى، جىن

  ئالباستىنىڭ تۇرار جايى-جىن.6

  ۇرۇلمىسىئالباستىالرنىڭ ئىجتىمائىي ق-جىن.7

  ئالباستىالرنىڭ ئائىله قۇرۇلمىسى-بىرىنچى، جىن

          ئالباستىالرنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسى-ئىككىنچى، جىن

  ئالباستىنىڭ خاراكتىرى-جىن.8

  قۇدرىتى-ئالباستىالرنىڭ كۈچ-جىن.9

  قۇدرەتكه ئىگه-ئالباستىالر تهبىەئتتىن ھالقىغان كۈچ-بىرىنچى، جىن

 قۇدرەتكه ئىگه-استىالر ئادەملهرنى ئۆلتۈرەلهيدىغان كۈچئالب-ئىككىنچى،جىن

          ئالباستىالر سېھرى قۇۋۋەتكه ئىگه-ئۈچىنچى، جىن

          جىن قورقىدىغان نهرسىلهر .10

          بىرىنچى، جىن ئوتتىن قورقىدۇ

          ئىككىنچى، جىن تىغلىق نهرسىدىن قورقىدۇ

  دۇئۈچىنچى، جىن ئهينهكتىن قورقى

  تۆتىنچى، جىن ناندىن قورقىدۇ

          بهشىنچى، جىن ئهپسۇندىن قورقىدۇ

  ئالباستىنى بويسۇندۇرۇش-جىن .11
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          ئاخىرقى سۆز .12

 

 

ئالباستى ھهققىدىكى -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

ئالباستى -بىرى. جىنئىشهنچىلهرمۇ مۇھىم سالماقنى ئىگهللهيدىغان مهزمۇنالرنىڭ 

ئالباستىدىن ئىبارەت يامان تهبىەئتلىك روھى ئامىلنىڭ بارلىقىغا -ئىشهنچىلىرى خهلقنىڭ جىن

چوڭقۇر ئىشىنىپ، ئۇنى بىلىش ۋە بويسۇندۇرۇشقا ئىنتىلىش جهريانىدا بارلىققا كهلتۈرگهن 

ى ئىشهنچىلىرى ئالباست-قاراشالرنى كۆرسىتىدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ جىن-ئېتىقاد ۋە ئادەت-ئهقىدە

ئېتىقاد -ئىپتىدائىي ئېتىقاد دەۋرىنىڭ دەسلهپكى مهگىللىرىدە بارلىققا كېلىپ، ئۇالرنىڭ ئهقىدە

ۋە دۇنيا قاراش سېستىمىسىغا چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپ ۋە يىلتىز تارتىپ، ئوخشاش بولمىغان 

ازىرغىچه ئېتىقاد دەۋرلىرىدە ئوخشاش بولمىغان مهزمۇن ۋە شهكىللهردە ئىپادىلهنگهن ۋە ھ

ئالباستى ئىشهنچىلىرىنى كۆپ خىل -داۋاملىشىپ كهلگهن. شۇڭا، ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى جىن

ئېتىقاد مهزمۇنلىرىنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن، رەڭدار ئېتىقاد ئارقا كۆرىنىشىگه ئىگه بولغان، 

  .قاراش سېستىمىسى دېيىشكه بولىدۇ-ئۆزگىچه بىر خىل ئهقىدە

 

 ئالباستى ئۇقۇمى-جىن.1

جىن دېگهن بۇ ئاتالما ئهرەبچه سۆز بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغاندىن 

دېگهن بۇ سۆزنىڭ لوغهت » جىن«كېيىن، ئۇيغۇر تىلىغا ئۆزلهشتۈرۈپ ئىشلىتىشكه باشلىغان. 

] دىگهنلىك بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىستىمال مهنىسىدە 1»[يۇشۇرۇن، پهرى، ماالئىكه«مهنىسى 

سالم ئهقىدىسىدىكى هللا تهرىپىدىن ئوتتىن يارىتىلغان، ئالالھقا ئاسىي كۆرسىتىدىغىنى ئى

ماالئىكىلىق سۈپىتىدىن قالدۇرۇلۇپ، جهننهتتىن قوغالنغان، ئىنسانالر بىلهن -بولۇپ، پهرى

ئۆچهكهشكهن ھالدا زىمىنغا چۈشۈرۈلۈپ، ئىنسانالر بىلهن ئوخشاش ياشايدىغان، ئهمما 

  .ھېس قىاللمايدىغان روھى مهخلۇقتۇر ئىنسانالرنىڭ سهزگۈ ئهزالىرى

» ئال(قىزىل)«دېگهن بۇ سۆز قهدىمقى ئۇيغۇرچه ياسالما سۆز بولۇپ، » ئالباستى«

دېگهن سۆزنىڭ بىرىكىشىدىن » باستىق(باشلىق)«ياكى » باست(باش)«دېگهن سۆزگه 

هنىسى دېگهن مهنىدە بولۇپ، ئىستىمال م» قىزىل باشلىق«دېگهن سۆز » ئالباستى«ياسالغان. 

كۆرۈمسىز، چاچلىرى قىزىل سېرىق رەڭلىك ئۇزۇن ھهم -ئادەم سىياقىدىكى چىرايى سهت
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خىل -غۇيرى، قارا رەڭلىڭ، ئۇچااليدىغان ۋە خىلمۇ-چۇۋۇق، كۆزى رەڭدار، كىيىملىرى غهيرى

  .سۈرەتكه كىرەلهيدىغان، ئىنسانالرغا زىيان يهتكۈزىدىغان، يامان تهبىەئتلىك روھى مهخلۇقتۇر

ئارىسىدىكى ئهپسانه ۋە رىۋايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، تارىختا قهدىمقى ئۇيغۇرالر خهلق 

جهڭلهرنى قىلغان. شۇ چاغالردا پارسالرنىڭ -پارسالر بىلهن نۇرغۇن قېتىم دەھشهتلىك ئۇرۇش

چىرايى كۆرۈمسىز، كۆزى رەڭدار،  چاچلىرى ئۇزۇن ۋە قىزىل سېرىق رەڭدە بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 

شمىنى بولغان. شۇڭا، ئۇيغۇرالر پارسالرنىڭ ئوبرازىنى ۋە ئۇالرنىڭ روھىنى يامان ئهشهددىي دۈ

تهبىەئتلىك دەپ قارىغان. كېيىنچه، يامان ئادەم ۋە يامان روھالرنى پارسالرنىڭ ئوبرازىغا 

دەپ ئاتىغان. شۇڭا، ھازىرمۇ خهلق ئارسىدا، چېچى ئۇزۇن » ئالباستى«ئوخشىتىپ، ئۇالرنى 

دەيدىغان ياكى شۇالرنىڭ ئوبرازىنى » ئالباستى«ى كۆرۈمسىز كىشىلهرنى رەتسىز، يۈز كۆز

قاراشالر بار. ئۇندىن -نهقىل كهلتۈرۈپ بالىالرغا ئالباستى ئۇقۇمىنى چۈشهندۈرىدىغان ئادەت

دەپ » ئال ئېپ كېتىپتۇ«باشقا، ئۇيغۇر باخشىالر بهزى كېسهللهرگه پال ئاچقاندا، ئۇالرنى 

دىگهنلىك » جىننىڭ ئاپىتى تېگىپتۇ«، »جىن چاپلىشىپتۇ«هلگه تهبىر بېرىدۇ، بۇ شۇ كېس

دەپ » قىزىل توخو بىلهن ئۇچۇقداپ، قان قىلسا ساقىيىدۇ«بولۇپ، بۇنداق كېسهللهرنى 

دېگهن بۇ سۆز قهدىمقى ئۇيغۇرالر ئۆز تۇرمۇشىغا مۇناسىۋەتلىك » ئالباستى«قارايدۇ. دېمهك، 

رنى سۈپهتلهيدىغان سۆز بولۇپ، كېيىنكى ئېتىقاد بولغان يامان تهبىەئتلىك ئادەم ۋە روھال

  .دەۋرلىرىدە مهخسۇس يامان روھالرنى سۈپهتلهيدىغان مهخسۇس ئاتالغۇغا ئايالنغانىدى

ئۇيغۇرالر جىن دېگهن سۆزنى قۇبۇل قىلىپ ئىشلىتىشتىن ئىلگىرى، جىن ئاتالغۇسىنى 

دىگهندەك سۆزلهر بىلهن » هلئالباستى، يالماۋۇز، دىۋە، يهك، ي«قهدىمقى ئۇيغۇر تىلىدىكى 

كهنجى «، »ئاق بوز ئات«، »چىن تۈمۈر باتۇر«ئىپادىلىگهنىدى. خهلق ئېغىز ئهدەبىياتىدىكى 

قىسسهسۇل «، »چاستانى ئىلىگ بهگ«قاتارلىق سېھىرلىك چۆچهكلهردە ۋە »...باتۇر

دىۋە، يالماۋۇز، «ڭ قاتارلىق يازما يادىكارلىقالردا خهلق ئارىسىدىن چىققان باتۇرالرنى»... ئهنبىيا

قاتارلىق ئىنسانالرغا بااليىائپهت كهلتۈرگۈچى يامان روھالر بىلهن كۆرەش قىلغانلىقى » ئالباستى

، »يهك«دا، »تۈركى تىلالر دىۋانى«توغرىسىدىكى مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. مهھمۇت قهشقهرى 

] 2ېرىدۇ.[دەپ ئىزاھات ب» جىن، ئالباستى«دېگهن سۆزلهرگه » ھۈجۈ«، »ئاباچى«، »يهل«

» ئالباستى-جىن«يۇقىرىقىالردىن كۆرۈشكه بولىدۇكى،   ئۇيغۇرالر ئۆز ئېتىقاد تارىخىدا 

 .توغرىسىدا خېلى سېستىمىلىق ۋە مۇكهممهل چۈشهنچىلهرنى بارلىققا كهلتۈرگهنىدى
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 ئالباستىنىڭ كېلىش مهنبهسى-جىن.2

ئالباستىالرنى -جىنقاراشالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالر -خهلق ئارىسىدىكى ئادەت

 .تۆۋەندىكىدەك ئۈچ نهرسىدىن پهيدا بولغان دەپ قارايدۇ

 

  دېگهن قاراش» جىن ئوتتىن يارالغان«بىرىنچى، 

ئۇيغۇرالرنىڭ قارىشىچه، جىن ئالال تهرىپىدىن ئوتتىن يارىتىلغان بىر روھىي مهخلۇق. 

كېيىن، ئىسالم  ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى بۇ چۈشهنچه، ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغاندىن

ئهقىدىسىدىكى جىن توغرىسىدىكى قاراشالرنى قۇبۇل قىلىش ئاساسىدا بارلىققا كهلگهنىدى. 

جىنالر «دە، جىننىڭ يارىتىلىشى توغرىلىق تۆۋەندىكىدەك بايانالر ئۇچرايدۇ. »قۇرئان كهرىم«

ىن ياراتقان (يهنى شهيتانالر ۋە ئۇالرنىڭ باشلىقى ئىبلىس)نى ئىلگىرى تۈتۈنسىز ئوت يالقۇنىد

ئالال) ئىنساننى (ئاتاڭالر ئادەمنى)(چهكسه جاراڭاليدىغان) ساپالدا قۇرۇق ] «(3»[ئىدۇق.

ئوتتا «دا، »قىسسهسۇل ئهنبىيا] «4».[اليدىن ياراتتى. جىنالرنى ئوتنىڭ يالقۇنىدىن ياراتتى

 ھهم يورۇقلۇق ھهم قاراڭغۇلۇق بار بولۇپ، نۇر (يورۇقلۇق)دىن پهرىشتىلهر يارالدى.

قاراڭغۇلۇقتىن جىنالر يارالدى. شۇڭا جىننىڭ ئاتىسى ئوتدۇر. پهرىشتىلهر نۇردىن يارىلىشى 

بىلهن خۇدادىن قورقۇپ، تائهتكه مهشغۇل بولۇپ، گۇناھتىن پاك بولدى. تۈتۈندىن يارالغان 

زااللهت بىلهن مهشغۇل بولۇپ، ئىماندىن مهھرۇم قالدى. جىنالر يارالغان -دىۋىلهر كۇپرى

هۋالدى(يالقۇنى)دىن پهرىلهر پهيدا بولدى. ئۇالرنىڭ بهزىسى ئىسالم دىنىغا قايىل ئوتنىڭ ئ

] دەپ بايان 5»[بولدى. بهزىسى كاپىر بولۇپ، زااللهت يولىغا مېڭىپ دوزاخقا سازاۋەر بولدى

دېگهن چۈشهنچىلىرى ئىسالمى » جىن ئوتتىن يارالغان«قىلىنىدۇ. دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ 

 .قىلغانىدىئهقىدىلهرنى ئاساس 

 

  دېگهن قاراش» جىن يات قهۋم كىشىلىرىنىڭ ئهرۋاھىدۇر«ئىككىنچى، 

يات مىللهت «ئۇيغۇرالرنىڭ جىننىڭ كېلىش مهنبهسى توغرىسىدىكى چۈشهنچىلىرىدە، 

دەيدىغان قاراش مهۋجۇت. بۇ خىل » ۋە يات دىندىكى كىشىلهرنىڭ ئهرۋاھى جىنغا ئايلىنىدۇ

-قاراشلىرى ئاساسىدىكى جىن-ئانىمىزم ۋە شامانىزم ئهقىدە چۈشهنچه، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى

ئالباستى چۈشهنچىلىرىنىڭ قالدۇقلىرى دىيش مۇمكىن. ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئانىمىزم ۋە 

قهۋم ئهزالىرىنىڭ ياكى ئۆز -ئالباستىالر ئهسلىدە يات ئۇرۇق-قاراشلىرىدا، جىن-شامانىزم ئهقىدە
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الر ئىدى. »ئهرۋاھ«ۋم ئهزالىرىنىڭ تېنىدىن ئايرىلغان قه-قهۋملىرىگه دۈشمهن ئۇرۇق-ئۇرۇق

سانغۇنلىرى ۋە -بۇ ئهرۋاھالرنىڭمۇ پانىي ئالهمدىكى ئهسكىرىي قوشۇنىغا ئوخشاش سهركهردە

ئۇالرغا ئهگىشىپ ماڭىدىغان ئۆزىگه تهۋە تولۇق قۇرالالنغان مۇنتىزىم قوشۇنى بولىدۇ. يهنى، 

قهۋم ئهزالىرىنىڭ ئهرۋاھلىرىدىن -ن ئۇرۇققهۋم ئهزالىرىنىڭ ياكى دۈشمه-يات ئۇرۇق

الردۇر. ئۇيغۇر »ئالباستى-جىن«بولىدۇ، مانا بۇالر » ئهرۋاھالر قوشۇنى«تهشكىللهنگهن 

پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدىمۇ بۇ خىل قاراشالر ناھايىتى روشهن ئهكىس ئېتىپ -باخشى

 :تۇرىدۇ. مهسىلهن

  !رقالماق پىرىلهردىن بولساڭالرمۇ كۆچۈڭال«

 !كافىر پىرىلهردىن بولساڭالرمۇ بولساڭالرمۇ كۆچۈڭالر

 !بهھرام شاھ مهلىكىسېنىڭ پىرىلىرىدىن بولساڭالرمۇ كۆچۈڭالر

 ]6»[بۇرھاب شاھ پىرىلىرىدىن بولساڭالرمۇ كۆچۈڭالر!

 

دېگهن قاراش ئۇيغۇرالرنىڭ » جىن يات قهۋم كىشىلىرىنىڭ ئهرۋاھىدۇر«دېمهك، 

ئالۋاستىالرنىڭ كېلىش -قاراشلىرى ئاساسىدىكى جىن-شامانىزم ئهقىدەقهدىمكى ئانىمىزم ۋە 

  .مهنبهسى توغرىسىدىكى قاراشلىرىنىڭ ھازىرقى قالدۇقلىرى دېيىشكه بولىدۇ

 

  دېگهن قاراش» ھايۋانالر جىنغا ئايلىنىدۇ«ئۈچىنچى، 

بار. دەيدىغان قاراش » بهزى ھايۋانالر جىنغا ئايلىنىپ كېتىدۇ«ئۇيغۇرالر ئارىسىدا 

مۈشۈك قىرىق يىل ياشىسا، جىنغا ئايلىنىپ «مهسىلهن، خهلق ئارىسىدىكى چۈشهنچىلهردە 

، دەپ قارىلىدۇ. ئهمهلىيهتته مۈشۈك قىرىق يىل ياشىيالمايدۇ. بهلكىم بۇ قهدىمكى »كېتىدۇ

ئانىمىزم ئېتىقاد چۈشهنچىلىرى ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن بولىشى مۇمكىن. مۈشۈكنىڭ كېچىدە 

هت قىلىشى، كۆزلىرىنىڭ ئوتقا ئوخشاش يېنىپ تۇرىشى، قهدىمكى ئۇيغۇرالرغا سۈرلۈك ۋە ھهرىك

قورقۇنلۇق تۇيغۇالرنى بهرگهن بولۇشى، ئۇالرنىڭ تهسهۋۋۇرىدا بۇ سۈرلۈك ھايۋان يامان 

روھالرنىڭ كېلىش مهنبهسى دەپ قارالغان بولۇشى مۇمكىن. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، 

» مۈشۈك قىرىق يىل ياشىسا، جىنغا ئايلىنىپ كېتىدۇ«دىكى ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسى

ئالباستىالرنىڭ كېلىش -قاراشلىرىدىكى جىن-دەيدىغان قاراش، قهدىمكى ئانىمىزم ئهقىدە

 .مهنبهسى توغرىسىدىكى قاراشالرنىڭ قالدۇقلىرى دېيىشكه بولىدۇ
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 اشدەپ قار» ئالباستى-غهيرى دىن ۋە ئېتىقاد ئىالھلىرىنى جىن«تۆتىنچى، 

تارىختا، ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىدىن باشقا يهنه تهبىەئت(ئانىمىزم) ئېتىقادى، 

ئهجداد(ئوماي ئانا ۋە باتۇرالر) ئېتىقادى، شامانىزم ئېتىقادى، زوررو ئاستىرزم(ئوتقا چوقۇنۇش) 

ئېتىقادى، مانىخىزم ئېتىقادى، خىرىستىيان دىنى، بۇددا دىنى قاتارلىق ئىپتىدائىي ئېتىقاد ۋە 

نالرغا ئىشهنگهن ۋە ئېتىقاد قىلغانىدى. ھهر بىر ئېتىقاد سېستىمىسىنىڭ ئۆزىگه خاس دى

ئىالھىيهت قارىشى ۋە دۇنيا قارىشى بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىالھىيهت قارىشى ۋە دۇنيا 

قارىشىغا زور تهسىرلهرنى كۆرسهتكهنىدى. شۇڭا، بىر خىل ئېتىقاد سېستىمىسىدىن يهنه بىر 

ستىمىسىغا كۆچكهندە، ئىككى خىل ئېتىقاد سېستىمىسىنىڭ ئىالھىيهت قارىشى خىل ئېتىقاد سې

ئارا سىغىشمىغاچقا، كېيىنكى ئېتىقاد سېستىمىسىنىڭ ئىالھىيهت قارىشى -ۋە دۇنيا قارىشى ئۆز

ۋە دۇنيا قارىشى ئىلگىرىكىسىنى چهتكه قاققان ياكى ئۇنىڭغا قارشى تۇرغانىدى. شۇ سهۋەبتىن، 

ەۋرلىرىدە ئىلگىرىكى ئېتىقاد سېستىمىسىنىڭ ئىالھلىرى يامان تهبىەئتلىك كېيىنكى ئېتىقاد د

ئالباستىالر قاتارىغا كىرگۈزىلگهنىدى. مهسلهن: ئهپسانه رىۋايهتلهردىكى، -روھالر يهنه جىن

كىشىلهر ئۆزىنىڭ يارىلىشنى باغالپ تهسسهۋۋۇر قىلغان غايهت چوڭ سېدە، ئۈجمه قاتارلىق 

بىەئت(ئانىمىزم) ئېتىقادچىلىقى دەۋرىدە كىشىلهر خاسيىهتلىك ئىالھ سېھرلىك دەرەخلهر ۋە ته

تۈلۈك ۋە تۇرالغۇ بىلهن تهمىنلىگهن ئۆرۈك، شاپتول، ياڭاق، -دەپ چوقۇنغان ۋە ئۇالرغا ئوزۇق

جىگدە، چىنار قاتارلىق يهتته شاخلىق غايهت چوڭ مىۋىلىك دەرەخلهر، كېيىنكى ئېتىقاد 

هيدا بولىدىغان ياكى ماكان تۇتقان، كىشىلهرگه قورقۇنچلۇق ئالباستىالر پ-دەۋرلىرىدە جىن

  .تۇيغۇ بېرىدىغان دەرەخلهرگه ئايالنغانىدى

ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇرالر ئېتىقاد جهھهتته ئانا ئهجداد قا چوقۇنۇش ۋە كۆك تهڭرى 

 ئېتىقادىدىن زورروئاستىرىزم(ئوتقا چوقۇنۇش) ۋە قهھرىمانلىق قاراشالر ئاساسىدىكى ئاتا

باتۇر » چىن تۈمۈر باتۇر«ئهجدادقا چوقۇنۇشقا كۆچىۋاتقان ئۆتكۈنچى دەۋىرلهردە پهيدا بولغان 

چۆچىكىدىكى يهتته باشلىق يالماۋۇز ئوبرازى دەل بۇنىڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇ. چۆچهكتىكى 

ىدۇ. دەپ تهسۋىرلىن» يهتته بېشى بار يالماۋۇز«سېھر قىالاليدىغان، ياشانغان، كۆرۈمسىز ئايال 

-بۇ دەل ئۇيغۇرالر شامانىزم ئېتىقادى دەۋرىدىكى ئوماي ئىالھه ئوبرازى يهنى باخشى

قهبىله ئاقساقىلى بولغان ئايال ئانا ئهجدادنىڭ ئوبرازى -پېرىخونلۇق قىالاليدىغان، ئۇرۇق

بولۇپ، ئۇنىڭ ئىالھى كۆك تهڭرى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بولغان يهتته پهرىشته ئىدى. 
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ا ئهجدادقا چوقۇنۇشقا ۋە ئوتقا چوقۇنۇش ئېتىقادىغا كۆچكهندىن كېيىن، ئىلگىرىكى شۇڭا، ئات

ئايال جىنىسلىق ئانا ئهجدادنىڭ روھى ۋە ئوبرازى خۈنۈكلهشتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭغا ياردەم 

ئىچهر يالماۋۇز قىلىپ -بېرىدىغان ئىالھ ۋە پهرىشتىلهر كۈچلۈك قۇدرەتكه ئىگه قان

ادنىڭ روھى بولسا، ئۆز قهۋمىنى ھاالكهتتىن قۇتقۇزاالليدىغان تهسۋىرلهنگهنىدى. ئاتا ئهجد

 .ئىالھى قۇدرەتكه ئىگه تهڭسداشسىز باتۇر قىلىپ تهسۋىرلهنگهنىدى

يۇقارقى چۈشهنچىلهرگه ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى جىننىڭ كېلىش 

ت ئۈچ قاتالملىق مهنبهگه مهنبهسى توغرىسىدىكى قاراشالر ئىنسان، روھ ۋە تهبىەئتتىن ئىبارە

  .ئىگه ئىدى

 

  ئالباستىنىڭ تۈرلىرى-جىن.3

ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئېغىز ئهدەبىياتى، قهدىمكى يازما يادىكارلىقلىرى ۋە خهلق 

ئالباستى توغرىسىدىكى مهزمۇنالرغا -ئارىسىدىكى ئىشهنچىلهردە ئهكىس ئهتكهن جىن

 .ر قانچه خىل تۈرلهرگه بۆلۈشكه بولىدۇئالباستىالرنى تۆۋەندىكى بى-ئاساسالنغاندا، جىن

 

  بىرىنچى، يالماۋۇز

ئالباستىنى يالماۋۇز -ئۇيغۇرالر ئىپتىدائىي ئېتىقادالرغا ئېتىقاد قىلغان مهزگىللهردە، جىن

-دېگهن سۆز بىلهن ئىپادىلىگهن. ئۇيغۇرالرنىڭ سېھىرلىك چۆچهكلىرى ۋە ئهپسانه

رىسىدىكى بايانالر كۆپ ئۇچرايدۇ. چۆچهكلهردە رىۋايهتلىرىدە يالماۋۇز ئاتلىق بىر جىن توغ

نىڭ بهدەن قۇرۇلمىسى ئادەمگه ئوخشاش بولۇپ، »يهتته باشلىق يالماۋۇز«تهسۋىرلىنىشىچه، 

بهشىرە بولۇپ، -تۇرقى ناھايىتى كۆرۈمسىز، بهد-يهتته بېشى بار ئىدى. ئۇنىڭ ئهسلى تهقى

تتى ۋەھشى بولۇپ، يهتته بېشىنى تۇلۇق كۆپىنچه مومايالرنىڭ سىياقىغا كىرىۋاالتتى. ئۇ ناھايى

 .كېسىۋەتمىگىچه جېنى چىقمايدۇ

يهتته باشلىق يالماۋۇز ئادەم قېنى ئىچىشكه ئامراق بولۇپ، دائىم كىشىلهرنى تۇتىۋېلىپ، 

ئۈچ «، »ئهقىللىق باتۇر«قېنىنى شورايدۇ. مهسىلهن، ئۇيغۇر الر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان 

، »چىۋىن قانداق پهيدا بولغان؟«، »تايغان بىلهن بۈركۈت«، »يولۋاسلىق ئادەم ۋە يالماۋۇز

ناملىق » چوكان«، »چىن تۈمۈر باتۇر«، »ئارپاغان باتۇر«، »ھهسسىنهم ۋە گۈلپهرى«

چۆچهكلهردە، باتۇرالرنىڭ يالماۋۇز بىلهن ئېلىشقانلىقىدەك باتۇرلۇق قىسسى بايان قىلىنىدۇ. بۇ 
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ر ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن، ئهجداد ئېتىقادچىلىقى دەل ئۇيغۇرالرنىڭ قهھرىمانلىق قاراشال

 .مهزگىلىدىكى جىننىڭ ئوبرازىدۇر

 

 ئىككىنچى، يهل

دېگهن سۆز بىلهن » يهل«ئۇيغۇرالر شامانىزمغا ئېتىقاد قىلغان مهزگىللهردە جىننى 

ئهر «ۋە » يهل«دا، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«ئىپادىلىگهن. مهسىلهن، مهھمۇت قهشقهرى 

ئادەمگه جىن چاپالشتى، ئادەمگه شامال «ۋە » ئالباستى-جىن«دېگهن سۆزگه  »يهلىنتى

] بۇ خىل كېسهلگه دىائگنوز قويۇش ئۇسۇلى تىپىك 7دەپ ئىزاھات بهرگهن.[» دارىدى

قاراشالر ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن دېيىشكه بولىدۇ. چۈنكى -شامانىزم ئېتىقادىغا خاس ئهقىدە

ئالۋاستى، دىۋىلهر قۇيۇن، شامالغا ئايلىنىپ ئىنسانالرغا زىيان «، ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ قارىشىچه

يهتكۈزەرمىش، ئۇالر ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ، ئۇالرنىڭ شامىلى ئادەم بهدىنىگه تىگىپ 

كهتسىمۇ، ئادەمنى ساراڭ ياكى پالهچ قىلىپ قويارمىش ياكى تىلى تۇتىلىپ قاالرمىش، ئېغىرراق 

 .«مىشبولغاندا ئادەم ئۆلۈپمۇ كېتهر

ئۈچىنچى: ئالباستى. ئۇيغۇرالر شامانىزمغا ئېتىقاد قىلغان مهزگىللهردىن ئىلگىرىكى ۋە 

دېگهن سۆز » ئالباستى«دەپ ئاتىغان. » ئالباستى«كېيىنكى دەۋرلهردە، يامان روھالرنى 

-دېگهن مهنىدە بولۇپ، ئىستىمال مهنىسى ئادەم سىياقىدىكى چىرايى سهت» قىزىل باشلىق«

اچلىرى قىزىل سېرىق رەڭلىك ئۇزۇن ھهم چۇۋۇق، كۆزى رەڭدار، كىيىملىرى كۆرۈمسىز، چ

خىل سۈرەتكه كىرەلهيدىغان، ئىنسانالرغا -غۇيرى، قارا رەڭلىڭ، ئۇچااليدىغان ۋە خىلمۇ-غهيرى

  .زىيان يهتكۈزىدىغان، يامان تهبىەئتلىك روھى مهخلۇقتۇر

 

 تۆتىنچى، دىۋە

» دىۋە«رىۋايهتلهردە، -ھىرلىك چۆچهك ۋە ئهپسانهئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان سې

ئالباستىالر تىلغا ئېلىنىدۇ. ئۇيغۇرالر ئاتهشپهرەسلىك دىنىغا ئېتىقاد قىلغان -ئاتلىق جىن

ئاتهشپهرەسلىك «دېگهن سۆز بىلهن ئىپادىلىگهن. » دىۋە«ئالباستىنى -مهزگىللهردە، جىن

ىڭ سهركهردىسى سۈپىتىدە دىنىدا دىۋە رەزىللىك ۋە زۇلمهت خۇداسى ئهھرەمهنن

دەس تۇرسا بۇيى بۇلۇتقا تاقىشىدىغان، » دىۋە«] چۆچهكلهردە تهسۋىرلىنىشچه، 8»[تۇنۇلغان.

بېشىنىڭ يۇغانلىقى گۈمبهزدەك، ئاغزى كاماردەك، چىشلىرى ئاسقاقتهك، كۆزلىرىدىن كۆك نۇر 
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ا ۋە مويلۇق چىقىپ تۇرىدىغان، غايهت زور گىگانت ئادەمگه ئوخشايدۇ. ئۇنىڭ رەڭگى قار

 40بولۇپ، مويلىرى كىرپىنىڭ تىكىنىدەك يىرىك، ئهمما پارقىراپ تۇرىدۇ. ئۇ بىر ئۇخلىسا، 

كۈنلۈك يولنىڭ نېرىغا ئاڭلىنىدۇ. يول ماڭغاندا بىر  40كۈن ئۇخاليدۇ، خورەك تارتسا، 

كۈنلۈك يولنى بېسىپ بولىدۇ. دىۋە قاراڭغۇ زۇلمهتلىك كۇھىقاپنىڭ ئىچىدە  3چامدىسا، 

شايدۇ، جېنىنى ئۆز تىنىدە ساقلىماي، تىنىنىڭ سىرتىدا يهنى كۇھىقاپنىڭ ئىچىدىكى سىرلىق يا

جايالردا، تۇخۇمنىڭ ئىچىدە ياكى تىلسىملىق ساندۇقتا ساقاليدۇ. قاچانكى، شۇ جاينى تېپىپ، 

تۇخۇمنى چاقمىغۇچه ياكى ساندۇقتىكى سىرلىق تىلسىمنى يهشمىگۈچه دىۋىنى ئۆلتۈرگىلى 

دىۋە چىرايلىق قىزالرغا ئامراق بولۇپ، دائىم پادىشاھالرنىڭ مهلكىلىرىنى ۋە چىرايلىق بولمايدۇ. 

 .قىزالرنى بۇالپ كىشىلهرگه ئازاپ ئېلىپ كېلىدۇ

 

 )بهشىنچى، يهك(ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى

سۆزى بىلهن » يهك«ئۇيغۇرالر بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىۋاتقان مهزگىللهردە جىننى 

-جىن«دېگهن سۆزگه » يهك«دا، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«قهشقهرى ئاتىغان.مهھمۇد 

، »ئىككى تىكىننىڭ ھىكايىسى«] ئۇيغۇرالرنىڭ 9دەپ ئىزاھات بهرگهن.[» شهيتان

دەپ » يهك«قاتارلىق بۇددا دىنىغا ئائىت يازما يادىكارلىقلىرىدا، » چاستانى ئىلىگ بهگ«

دە »چاستانى ئىلىگ بهگ«يانالر ئۇچرايدۇ. ئاتىلىدىغان ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى توغرىسىدىكى با

ئۈچ كۆزى بار، ئوت رەڭلىك چاچلىرى ئارقىسىدا « تهسۋىرلىنىشچه، ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى 

چۇۋۇلۇپ تۇرىدۇ. كۆزىنىڭ قارىچوغى ياندۇرۇلغان چىراقتهك يالقۇنجاپ ئايلىنىپ تۇرىدۇ... 

] دېمهك، 10»[چايناپ ئۆلتۈرىدۇ.رەھىمسىزلىك بىلهن سانسىزلىغان جانلىقالرنى ئېزىقلىرىدا 

ئۇيغۇرالر بۇددا دىنغا ئېتىقاد قىلغاندىن كېيىن، بۇددا دىنى ئهقىدىلىرىدىكى رەزىللىكنىڭ 

ئالباستى توغرىسىدىكى قاراشلىرى -نى، ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرىكى جىن»يهك«سىمۋۇلى بولغان 

 .بىلهن بىرلهشتۈرگهنىدى

 

 شهيتان-ئالتىنچى، جىن

جىن، «ئالباستىنى -دىنىغا ئېتىقاد قىلغاندىن كېيىن بولسا، جىن ئۇيغۇرالر ئىسالم

دىكى تهپسىالتالرغا ئاساسالنغاندا، »قۇرئان كهرىم«ئاتالغۇسى بىلهن ئاتىغان. » شاياتۇن

» جىن«شهيتانالر توغرىلىق سۆزلهنگهن ئايهتلهر كۆپ بولۇپ، -دە جىن»قۇرئان كهرىم«
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ئاتالغۇسى بىلهن » شهيتان«ئورۇندا،  7بىلهن ئاتالغۇسى » جان«ئورۇندا،  22ئاتالغۇسى 

ئورۇندا  114ئورۇندا تىلغا ئېلىنىپ، جهمئىي  17ئاتالغۇسى بىلهن » شاياتيىن«ئورۇندا،  68

» جىن«نىڭ نامى بىلهن ئاتىلىپ، »جىن«تهكرارالنغان. مهخسۇس بىر سۆرىنىڭ نامى 

ە جىن ئادەم سۆرەتلىكمۇ بولىدۇ. ھهققىدە بايانالر بېرىلگهن. ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئىشهنچىلىرىد

ئادەم سۆرەتلىك جىننىڭ شهكلى ئادەمگه ئوخشايدۇ، رەڭگى سېرىق، چاچلىرى ئۇزۇن ياكى 

قىرقىم چاچ، قارا كىيىملىك بولىدۇ. ئۇنىڭ دۈمبىسى كاۋاك بولۇپ، كىشىلهرگه ئۇچراپ قالسا، 

 .ۇدۈمبىسېنى كۆرسهتمهيدۇ. قۇلىنىڭ دۈمبىسى يوق بولىدۇ، دەپ قارىلىد

 

 يهتتنچى، پېرە

ئايال جىنىسلىق جىنالرغا  ›پهرى‹بولۇپ،  ›پهرى‹دېگهن بۇ سۆز ئهسلى  ›پىرە<

بىلهن پهرىقلىق.  ›پىر‹مهنىسىدىكى  ›ئىالھ، روھ، ئۇستاز‹كهلىمىسى  ›پهرى‹بېرىلگهن ئىسىم. 

» كهنزىل ھۈسهينى«، »نهقىشى سۇاليمان«ئۇيغۇر باخشىالر ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگهن 

ناملىق » مهجمۇئهتۇل ئهھكام«ناملىق قول يازمىالردا ۋە مۇھهممهت ئېۋەز قارىقاشى يازغان 

قهدىمىي قول يازمىالردا يامان روھالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغان ۋە كىشىلهرگه كېسهل سالىدىغان 

سۆزىنىڭ ئىستىمال  ›پېرە‹ئاتالغۇسى بىلهن ئاتالغانىدى.  ›پېرە‹جىن، ئالباستى، دىۋىلهر 

ئاتالغۇسېنى ئالماشتۇرۇپ  ›پىرە‹ئاتالغۇسى بىلهن  ›جىن‹سىدىن قارىغاندىمۇ، ئۇيغۇرالر مهنى

-جىن ›پېرە‹پېرىخونالرنىڭ پېرە قوشاقلىرىدىمۇ -ھهم بىرلىكته ئىشلهتكهن. ئۇيغۇر باخشى

  .ئالباستىالرنىڭ بىر تۈرى قاتارىدا تىلغا ئېلىنىدۇ. مهسىلهن

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم دىۋىلهر، «

 ئهلهيكۇم پىرىلهر، ئهزەمتۇ

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم جىنلهر، 

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم شاياتۇنلهر، 

 ئارغىماقنى ئوينىتىپ، 

 قۇشالرنى قۇشلىتىپ،

 ئهلهمنى كۆتۈرۈپ، -تۇغ

 لهشكىرى بىلهن، -تۇغلۇق ئهلهم 199
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 موپتىسى بىلهن، -قازى

 يىغىلىپ، -يىغىلىپ

 جهم بولۇپ، -جهم

  ]11»[مهلۇئنلهر! ئهسنهپ ھازىر بولۇڭالر! يا-ئهسنهپ

-مۇ جىن›پېرە‹بۇنىڭدىن كۆرۈشكه بولىدۇكى، ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە 

ئالباستىالرنىڭ بىر تۈرى ئىدى.  ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغاندىن كېيىن، ئىلگىرىكى 

، ›يهك‹، ›دىۋە‹، ›يالماۋۇز‹، ›ئالباستى‹ئالباستىنى ئىپادىلىگهن -ئېتىقاد دەۋرلىرىدە جىن

سۆزلىرىنى ئالماشتۇرۇپ  ›پىرە‹ۋە  ›جىن‹دېگهندەك سۆزلهرنىڭ ئورنىغا  ›يهل(شامال)‹

 .ئىشلهتكهنىدى

 

 تۇرقى-ئالباستىنىڭ تهقى-جىن.4

تۇرقى توغرىسىدا خېلى تهپسىلىي -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىننىڭ تهقى

شهنچىلىرىنى تۇرقى توغرىسىدىكى چۈ-چۈشهنچىلهر مهۋجۇت. ئۇيغۇرالرنىڭ جىننىڭ تهقى

 .تۆۋەندىكى بىر قانچه تۈرگه بۆلۈشكه بولىدۇ

 

 .تۇرقى ئادەمگه ئوخشايدۇ-بىرىنچى، جىننىڭ تهقى

تۇرقى -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىگه ئاساسالنغاندا، جىننىڭ تهقى

ئادەمگه ئوخشايدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە جىن ئاساسهن چېچى ئۇزۇن، رەڭگى سېرىق، 

خىل رەڭدە كىيىم كىيگهن ئايال كىشىگه ئوخشايدۇ. ئۇنىڭ دۈمبىسى كاۋاك بولۇپ، -خىلمۇ

كىشىلهرگه ئۇچراپ قالسا، دۈمبىسېنى كۆرسهتمهيدۇ. قۇلىنىڭ دۈمبىسى يوق بولىدۇ، ماڭسا 

 .يانتۇ ماڭىدۇ

تۇرقىغا مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر -ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدا جىننىڭ تهقى

 رايدۇ. مهسىلهن، ئۇچ

 پىرى، -ئهزەمتۇ ئهلهيكۇم دۆ«

 .ئۇممۇسسهبىيان(ئايال دىۋە) ئهرمىيى

 ئهرۋاھى كهبى شاياتۇن،
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 ]12»[دۇت بىلهن يادى قىلدىم سېنى.

※※※※※※※※※※※※※※ 

 قوساقلىرىڭ سهدەپتىن،«

 .لىچهكلىرىڭ كىمخاپتىن

 كېپىشلىرىڭ ئالتۇندىن،

 .پىرى-زەپه يۈزلۈك دۆ

 كېپىشلىرى،ئالتۇن ئىكهن 

 مارجان چىشلىرى،-ئۈنچه

 تۇزسىز ئىكهندۇر ئاشلىرى،

 .پىرى-بهرھهم يۈزلۈك دۆ

 ئالتۇن ئىكهن كهشىڭالر،

 مارجان چىشىڭالر،-يىنجى

 تۇزسىزكهندۇر ئېشىڭالر،

 .پىرى-كۈمۈش كۆزلۈك دۆ

 شىكهردۇر سۆزىڭالر،-شىرىن

 چولپان ئىكهن سۈپهتلىرىڭالر،

 سىپتىلهنگهن ساچىڭالر،

 .پىرى-لىق دۆقهلهم قاش

 ئهۋرىشىم قالپاق باشىڭالردا،

 لهھىل تاج قېشىڭالردا،

 خوجىساچ باغرى ساچىڭالردا،

 .پىرى-قهمهر يۈزلۈك دۆ

 يېشىل تۇغلۇق لهشكهرلهر،

 قارا ساچىڭالر بېشىڭالردا، 

 نىممهت ئېشىڭالردا،-نازۇ

 ]13» [پىرى.-تولغۇما ساچلىق دۆ

※※※※※※※※※※※※※※ 
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 زىلۋا بويلۇقالر،«

 .كۆكۇلۇلۇقالرمايسا 

 غۇنچه بويلۇقالر،

 .قهلهم قاشلىقالر

 شىرىن سۆزلۈكلهر،

 ]14»[ئۈنچه چىشلىقالر.

 

ئالباستىالرنى سۈپهتلهشكه مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالرغا -يۇقارقى پىرە قوشاقلىرىدىكى جىن

تۇرقى چىرايلىق ياسانغان ئايال -ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە جىننىڭ تهقى

  .زىغا ئوخشايتتىئوبرا

ئالباستىالر -تۇرقى ئادەمگه ئوخشايدىغان جىن-ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى تهقى

ئالباستىالر بار ئىدى. ئۇچىسىغا -ئىچىدە پادىشاھنىڭ لهشكهرلىرىگه ئوخشايدىغان جىن

-دۇبۇلغا كهيگهن، ئارغىماق ئاتالرنى مىنگهن، قولىغا ئوقيا، نهيزە قېلىچ ئالغان، تۇغ-ساۋۇت

پېرىخونالرنىڭ پىرە -سهپ بولۇپ يۈرىدۇ. ئۇيغۇر باخشى-هلهملهرنى كۆتۈرگهن ھالهتته سهپئ

ئالباستىالرنىڭ يۇقارقى ھالهتلىرى توغۇرلۇق ئوبرازلىق مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. -قوشاقلىرىدىمۇ جىن

  :مهسىلهن

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم دىۋىلهر، «

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم پىرىلهر، 

 ، ئهزەمتۇئهلهيكۇم جىنلهر

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم شاياتۇنلهر، 

 ئارغىماقنى ئوينىتىپ، 

 قۇشالرنى قۇشلىتىپ،

 ئهلهمنى كۆتۈرۈپ، -تۇغ

 لهشكىرى بىلهن، -تۇغلۇق ئهلهم 199
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 !ئهسنهپ ھازىر بولۇڭالر! يا مهلۇئنلهر-ئهسنهپ

 لېۋەن تۇياق ئاتقا مېنىپ،

 ئىالن قامچا قولغا ئېلىپ، 

 لهئىل يۇپۇقالرنى يېپىپ،

 ئارغىماق ئاتقا مىنگهنلهر،

 .پىرى-زەردىن ئىگهرلىك دۆ

 ئېگىز تاغقا چىققانلهر،

 .تاغقا ئۇچقانلهر-تاغدىن

 ئارغىماق ئاتقا مىنگهنلهر،

 ]15»[پىرى.-قارا چاپانلىق دۆ

※※※※※※※※※※※※※※ 

 بهلهن ئاتقا مىنگهنلهر،«

 .باققانالردەردى يوقالرنى 

 يىالن قامچا تۇتقانالر،

 .پىرى-زور ئىگهرلىك دۆ

 پىچاقلىرىڭالر پوالتتىن، 

 غىالپلىرىڭالر كۈمۈشتىن،

 خهنجهرلىرىڭالر ئالماستىن،

 .پىرى-ساھىبجامال دۆ

 سهيلىگاھىڭالر ئېگىز تاغ،

 ياغ،-ئېلىپ كهلدىم گۈجه

 ئالتۇن ئىگهر، قۇرام باغ،

 .پىرى-قۇراق كىيىملىك دۆ

 الر ئالتۇندىن،ئوقلىرىڭ

 نهيزىلىرىڭالر پوالتتىن،

 قېلىچلىرىڭالر مىسراندىن،

 ]16»[پىرى.-قوالنغا مىنگهن دۆ
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ئالباستىالرنى سۈپهتلهشكه مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالرغا -يۇقارقى پىرە قوشاقلىرىدىكى جىن

تۇرقى پادىشاھنىڭ جهڭگه -ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە جىننىڭ تهقى

  .غان لهشكهرلىرىگه ئوخشايتتىئاتالن

ئالباستىالر -تۇرقى ئادەمگه ئوخشايدىغان جىن-ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى تهقى

 ئالباستىالرمۇ بار ئىدى. مهسىلهن، -چوالق ۋە قارغۇ جىن-ئىچىدە بىر قىسىم ئاقساق

 !ئهما پىرىلهردىن بولساڭالرمۇ كۆچۈڭالر«

 ]17»[كۆچۈڭالر!ئاقساق چوالق پىرىلهردىن بولساڭالرمۇ 

 

تۇرقى ئادەمگه ئوخشاش بولۇپ، -دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە جىننىڭ تهقى

بهزىلىرى چىرايلىق ياسانغان ئايال كىشىگه ئوخشىسا، يهنه بهزىلىرى پادىشاھنىڭ جهڭگه 

چوالق، ئهما كىشىلهرگه -ئاتالنغان لهشكهرلىرىگه ئوخشايتتى، يهنه بهزىلىرى بولسا، ئاقساق

 .خشايتتىئو

 

 تۇرقى ھايۋانغا ئوخشايدۇ-ئىككىنچى، جىننىڭ تهقى

تۇرقى ھايۋانالرغا ئوخشايدۇ، دەيدىغان -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە يهنه جىننىڭ تهقى

ئالباستىالر -رىۋايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، جىن-چۈشهنچىلهر بار. خهلق ئارىسىدىكى ئهپسانه

هك، تۈگه، مۈشۈكياپىالق، چۈجه قاتارلىق ھايۋان ۋە كىشىلهرنىڭ كۆزىگه ئۆچكه، مۈشۈك، ئېش

قۇشالرنىڭ سىياقىدا كۆرىنهرمىش. دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە جىننىڭ يهنه بىر 

 .تۇرقى ھايۋانالرغا ئوخشاش ئىدى-خىلدىكى تهقى

تۇرقى توغرىسىدىكى -يۇقارقىالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ جىننىڭ تهقى

تۇرقى -دەم ۋە ھايۋاناتتىن ئىبارەت ئىككى خىل جانلىق مهۋجۇداتنىڭ تهقىچۈشهنچىلىرى ئا

 .توغرىسىدىكى چۈشهنچىلهرنى ئۆزىگه مهنبه قىلغانىدى

 

 ئىچمىكى-ئالباستىنىڭ يىمهك-جىن.5

ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىنمۇ ئادەمگه ئوخشاش يهيدۇ ۋە 

نىي ئېتىقاد دەۋرىدە بارلىققا كهلگهن جىن ئىچىدۇ. ئهمما، ئوخشاش بولمىغان دىن
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بىرىدىن مۇئهييهن دەرىجىدە -ئىچمىكىمۇ بىر-توغرىسىدىكى ئىشهنچىلهردە جىننىڭ يىمهك

ئىچمىكى توغرىسىدىكى -پهرىقلىنهتتى. ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىن بۇيانقى جىننىڭ يىمهك

 .چۈشهنچىلىرىنى تۆۋەندىكى بىر قانچه نۇقتىدىن چۈشىنىش مۇمكىن

 

 .ىرىنچى، جىن قان ئىچىدۇب

ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىغا كهڭ تارقالغان، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىپتىدائىي ئېتىقاد 

مهزگىلىدىكى ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمهلىيىتى ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن يالماۋۇز توغرىسىدىكى بىر 

بايان  قىسىم سېھىرلىك چۆچهكلهردە يالماۋۇزنىڭ ئادەمنىڭ قېنىنى ئوزۇقلۇق قىلىغانلىقى

ناملىق » چىن تۈمۈر باتۇر«، »ئارپاغان باتۇر«قىلىنىدۇ. ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان 

چۆچهكلهردە، يهتته باشلىق يالماۋۇزنىڭ مهختۇمسىالنىڭ قېنىنى شورىغانلىقى توغرىسىدا 

لىقى ناملىق چۆچهكته، يالماۋۇز ئايالنىڭ ئېرىنىڭ قېنىنى شورىغان» چوكان«بايانالر ئۇچرايدۇ. 

-بايان قىلىنىدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىپتىدائىي ئېتىقاد مهزگىلىدىكى جىن

  .دەپ قارالغانىدى» ئادەم قېنى«ئىچمىكى -ئالباستى ئىشهنچىلىرىدە، جىننىڭ يىمهك

ئىچمهك قىلىدۇ، دەيدىغان -ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يهنه جىن ھايۋانالرنىڭ قېنىنى يىمهك

پېرىخونالر جىندىن بولغان كېسهل دەپ قارىغان -ۋجۇت. ئۇيغۇر باخشىئىشهنچىلهر مه

كېسهللهرنى داۋاالش مۇراسىمى ئېلىپ بارغاندا، مهخسۇس جىننى رازى قىلىپ، جىننى 

بىمارنىڭ تېنىدىن چىقىرىش ئۈچۈن، جانلىق بوغۇزالپ بىمارنىڭ كېسهل جايىغا ئېقىتىدۇ 

-ان قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ قارىشىچه، قان جىنياكى جىن ئاپىتىنى سالغان جايغا ئاپىرىپ ق

پېرىخونالر -ئالباستىالرنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان يىمىكى ئىكهن. مهسىلهن، ئۇيغۇر باخشى

ناملىق كىتاپتا بۇ توغرىسىدا مونداق بىر بايان » جىن ۋە ئارھات«ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگهن 

جايدا ياشايدۇ. بىر تامچه قان يهرگه ياۋۇز روھالر قان ھېدىغا يېقىن -تاغۇتالر«بېرىلگهن. 

] بۇ خىل قاراش ھازىرقى ئۇيغۇر 18»[چۈشسه، ئۇالر چاقماقتىنمۇ تېزلىكته يىتىپ كېلىدۇ.

 :پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدىمۇ ناھايىتى روشهن ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن. مهسىلهن-باخشى

 .قان شهربىتىڭالرنى تهييار قىلدىم«

 !كېتىڭالرئىسرىق سالدىم كۆچۈڭالر! 

 !چوڭ بۇالقالرغا كۆچۈڭالر

  ]19»[كونا مهسچىتلهرگه كۆچۈڭالر!
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» جىن قان ئىچىدۇ«دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئېغىز ئهدەبىياتىدا ئهكىس ئهتكهن 

قاراشلىرىدىكى جىن -دېگهن قاراش، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئانىمىزم ۋە شامانىزم ئهقىدە

  .هن دېيىشكه بولىدۇئىشهنچىلىرى ئاساسىدا بارلىققا كهلگ

 

 .ئىككىنچى، جىن ئادەم يهيدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىغا كهڭ تارقالغان بىرقىسىم سېھىرلىك چۆچهكلهردە، يالماۋۇز 

ۋە دىۋىلهرنىڭ ئادەمنىڭ گۆشىنى ئوزۇقلۇق قىلغانلىقى، دىۋىلهرنىڭ ئادەملهرنى يالماپ 

ئۈچ «، »ئهقىللىق باتۇر«ىدا كهڭ تارقالغان يۇتقانلىقىدەك بايانالر ئۇچرايدۇ. ئۇيغۇرالر ئارىس

» چىۋىن قانداق پهيدا بولغان؟«، »تايغان بىلهن بۈركۈت«، »يولۋاسلىق ئادەم ۋە يالماۋۇز

ناملىق چۆچهكلهردە، يالماۋۇزنىڭ پۈتۈن شهھهردىكى جانلىقالرنى يهپ، شهھهرنى خارابىلىققا 

 .ئايالندۇرۇپ قويغانلىقى بايان قىلىنىدۇ

چاستانى «باشقا، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى بۇددا دىنىغا ئائىت يازما يادىكارلىقى ئۇنىڭدىن 

داستانىدا، ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى(يهك)نىڭ ئادەملهرنى ئېزىق چىشلىرىدا چايناپ » ئىلىگ بهگ

يىگهنلىكى توغرىسىدا بايانالر بار. بۇ بايانالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، 

دەپ قارالغانىدى. دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئېغىز » ئادەم«يهنه بىر مۇھىم ئوزۇقى جىننىڭ 

دېگهن » جىن ئادەم يهيدۇ«ئهدەبىياتى ۋە بىر قىسىم يازما يادىكارلىقالردا ئهكىس ئهتكهن 

قاراش، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى مانى ۋە بۇددا دىنى ئهقىدە قاراشلىرىدىكى جىن ئىشهنچىلىرى 

  .رلىققا كهلگهن دېيىشكه بولىدۇئاساسىدا با

 

  .تاماق يهيدۇ-ئۈچىنچى، جىن ئاش

تاماق يهيدۇ دەيدىغان قاراش بار. خهلق ئارىسىدىكى -ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يهنه جىن ئاش

قىشالقالردا ياشقا چوڭ -تاماق يهيدۇ. يېزا-ئىشهنچىلهردە جىنمۇ ئادەملهرگه ئوخشاشال ئاش

رىدىغان يالغۇز دەرەخنىڭ تۈۋىگه، ئهسكى تاملىق يېنىغا، چوڭ ئايالالر ئۇششاق بالىالر كۆپ با

دەپ پۇچۇق قاچا، سۇنۇق قوشۇق بىلهن » بالىالرغا جىن ئاپهت ئۇرمىسۇن«يولالرنىڭ بويىغا، 

ئالباستىالر -تاماقالرنى ئاپىرىپ قۇيۇپ قويىدىغان ئادەتلهر بار. ئۇالرنىڭ قارىشىچه، جىن-ئاش

بالىالرغا زىيان يهتكۈزمهيدىكهن. ئۇنىڭدىن باشقا بالىالر ئاۋاق تاماق يىگهندىن كېيىن ئۇششاق 

كېسىلى بولغاندا، كىشىلهر شاماننىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه، ئاۋاق ئېشى يهنى جىن ئېشى 
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پېرىخونالرنىڭ قارىشىچه، -ئېتىپ، تۆت كوچىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئاپىرىپ قويىدۇ. ئۇيغۇر باخشى

  .رازى بولۇپ بالىنىڭ تىنىدىن چىقىپ كېتىدىكهنجىن ئېشىنى جىنال يىگهندىن كېيىن، 

» شهيتاننى تۇپا يهمسهن دىسه، يېغى(مېيى) بارمۇ دەپتۇ«ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يهنه 

شهيتانالر ياغ يىيىشكه -تهمسىللهر بار. بۇنىڭ مهزمۇنىدىن قارىغاندا، جىن-دىگهندەك، ماقال

پېرىخونالرمۇ پىرە ئۇيۇنىدا قىرىق تال ياغ چىراق ياسايدۇ. -ئامراق ئىدى. ئادەتته ئۇيغۇر باخشى

 قوشاقلىرىدىمۇ ئۇالرنىڭ يىمىكى توغرىسىدا بىرقىسىم مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. مهسىلهن، پىرە 

 زىغىر يېغى يىگهنلهر،«

 ھهر خىل كىيىم كىيگهنلهر،

 تۈتۈنى يوق ئوتلۇقالر،

 ]20»[پىرى.-ئىپار بۇيلۇق دۆ

※※※※※※※※ 

 ماكانىڭدۇر ئېگىز تاغ،«

 ياغ،-ئېلىپ كهلدىم گۈرۈچ

  ئالتۇن ئوغالق، قارام باغ،

 .پىرى-قارا كىيىملىك دۆ

 ھهيدەر كىيىم كىيگهنلهر،

 زەپهر يېغى يىگهنلهر،

 ئېگىز تاغقا چىققانلهر،

 .پىرى-سېرىق چاپانلىق دۆ

 ئالتۇن ئىكهن كېپىشلىرى،

 مارجان چىشلىرى،-ئۈنچه

 تۇزسىز ئىكهندۇر ئاشلىرى،

 ]21»[پىرى.-بهرھهم يۈزلۈك دۆ

-ىكى ئىشهنچىلهرگه ئاساسالنغاندا، جىنبۇ قوشاقالرنىڭ مهزمۇنىغا ۋە خهلق ئارىسىد

 .ئالباستىالر ئۇن، كېپهك، گۈرۈچ، زىغىر ۋە زەپهر قاتارلىق يېمهكلىكلهرنى يهيدۇ

 

 .تۆتىنچى، جىن سۇڭهك يهيدۇ
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم ئهقىدىلىرىگه خاس بولغان جىن توغرىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە، 

قارىلىدۇ. بۇ قاراش يۇقارقى بىر ھهدىسنى ئۆزىگه دەپ » ئالباستىالر سۇڭهك يهيدۇ-جىن«

  .كېلىش مهنبهسى قىلغانىدى

ئىبنى مهسوئد(هللا ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ھهدىس رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

بىز پهيغهمبهر ئهاليساالم بىلهن بىرگه تۇراتتۇق، بىر كېچىسى ئۇنى يوقىتىپ قويدۇق، ئۇنى «

ىرىدىن ئىزدىدۇق(تاپالمىدۇق)، (ئۇنىڭ تۇيۇقسىز يوقىلىپ جىلغىالردىن ۋە تاغ يولل

كهتكهنلىكىدىن) دۈشمهنلهر يۇشۇرۇن ئۆلتۈرۋەتكهنمىدۇ؟ دېيىشىپ قالدۇق. بۇ كېچه 

(بىزمۇسۇلمان) قهۋم ئۈچۈن ئىنتايىن يامان(تهس) ئۆتكهن كېچه بولدى. تاڭ يۇرىغاندا ئۇ زات 

ئى ئالالھنىڭ ‹بىز «د مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى مهسوئ» ھېرا(ئۆڭكۈرى) تهرىپىدىن كهلدى.

ئهلچىسى! سىلىنى يوقىتىپ قويۇپ، ئىزدەپ يۈرۈپ، ھېچ يهردىن تاپالمىدۇق. بۇ كېچه 

پهيغهمبهر » دىدۇق. ›(بىزمۇسۇلمان) قهۋم ئۈچۈن ئىنتايىن يامان(تهس) ئۆتكهن كېچه بولدى

هلگهنىدى، ئۇنىڭ ئالباستىالرنىڭ داھىيىسى ك-قېشىمغا جىن«ئهلهيھىساالم مۇنداق دېدى:

ئىبنى مهسوئد مۇنداق دەيدۇ: »  بىلهن بىلله بېرىپ، ئۇالرغا قۇرئان ئوقۇپ بهردىم.

ئالباستىالرنىڭ -پهيغهمبهر ئهلهيھىساالم بىزنى (بارغان يېرىگه) باشالپ باردى، ئۇ جىن«

ئىزلىرى ۋە ئۇالر قالىغان ئوتالرنىڭ ئىزلىرىنى بىزگه كۆرسهتتى. ئۇالر پهيغهمبهر 

تۈلۈكى توغرىسىدا سۇئال سورىغانىكهن، پهيغهمبهر -يھىساالمدىن ئۆزلىرىنىڭ ئوزۇقئهله

ئالالھنىڭ ئىسمى ئاتىلىپ بوغۇزالنغان ھهرقانداق ‹ئهلهيھىساالم مۇنداق جاۋاپ برىپتۇ: 

ماياق ئۇالغلىرىڭالرغا -گۆشنىڭ سۆڭىكى قوللىرىڭالرغا تۇلۇق گۆش بولۇپ چۈشىدۇ، تېزەك

بۇ ئىككىسى بىلهن(سۆڭهك، ‹بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىساالم بىزگه:  شۇنىڭ ›ھهلهپ بولسۇن.

ئالباستىالردىن -ماياق) بىلهن تاھارەت تازلىماڭالر! بۇ ئىككىسى سىلهرنىڭ (جىن-تېزەك

 ]22»[دېدى. ›بولغان) قېرىندىشىڭالر(ئۇالرنىڭ ئۇالغلىرى)نىڭ ئوزۇقىدۇر

ھهدىس رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  ئابۇلال ئىبنى ئۆمهر(هللا ئۇنىڭىن رازى بولسۇن)

سىلهرنىڭ بىرىڭالر (تاماق) يىسه، ئوڭ قۇلى بىلهن ‹پهيغهمبهر ئهلهيھىساالم مۇنداق دىگهن:« 

يىسۇن. (ئىچىملىك) ئىچمهكچى بولسا، ئوڭ قۇلى بىلهن ئىچسۇن، شۇنىڭ ئۈچۈنكى شهيتان 

 ]23»[›شۈبھىسىزكى سول قۇلى بىلهن يهيدۇ، ئىچىدۇ.



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

21/44 

غۇرالرنىڭ ئىسالم ئهقىدىسېنى مهنبه قىلغان جىن توغرىسىدىكى دېمهك، ئۇي

ئالباستىالر ئادەتته سول قۇلى -ئىشهنچىلىرىدە، سۇڭهك جىننىڭ ئاساسلىق ئوزۇقى بولۇپ، جىن

بىلهن تاماق يهيدۇ. شۇڭا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا سول قول بىلهن تاماق يىگهن ئادەمنى يامان 

 .كۆرىدىغان قاراشالر مهۋجۇت ئىدى

 

 ئالباستىالر خۇشپۇراق نهرسىلهرگه ئامراق كېلىدۇ-بهشىنچى، جىن

ئالباستىالر خۇشپۇراق نهرسىلهرگه ئامراق ئىدى. -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

شۇڭا، ئۇيغۇرالر جىن بار دەپ قارىغان يهرلهرگه ئىسرىق سالىدىغان ئادەتلهر ساقالنغان. 

ئالباستىالرنىڭ ئوزۇقى، خۇشبۇي -ئۇالرنىڭ قارىشىچه، خۇشبۇي نهرسېنىڭ پۇرىقى جىن

ئالباستىالر خۇشبۇي نهرسىدىن ئوزۇق ئالىدۇ ۋە -ئىسرىق سالسا، جىن نهرسىدە جىن بار جايغا

ئىسرىق سالغۇچىدىن رازى بولۇپ كۆچۈپ كېتىدۇ ياكى كىشىلهرگه زىيان سالمايدۇ، دەپ 

پېرىخونالر پال ئېچىش، كېسهل داۋاالش ۋە سېھرگهرلىك قىلىش -قارايدۇ. ئۇيغۇر باخشى

ئىلگىرى ئارچا ياغىچى، ئادراسمان،  پائالىيهتلىرىنى ئېلىپ بېرىشتىن-مۇراسىم

گۈلرەيھان...قاتارلىق خىلمۇ خىل نهرسىلهردە ئىسرىق سالىدۇ. ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئۇالرنىڭ 

يىغىنلىرى(جىنلىرى) ئىسرىقنىڭ ھىدىنى پۇرىغان ھامان ھهممىسى يىغىلىپ كېلىدىكهن. 

ن چاقىرىش ئىدى. بۇ پېرىخونالرنىڭ ئىسرىق سېلىشتىن مهقسىدى جى-دېمهك، ئۇيغۇر باخشى

پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدىمۇ ناھايىتى روشهن ئهكىس -خىل چۈشهنچىلهر ئۇيغۇر باخشى

 :ئېتىدۇ. مهسىلهن

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم دىۋىلهر، «

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم پىرىلهر، 

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم جىنلهر، 

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم شاياتۇنلهر،

 سېنىڭ بارىڭ مېنىڭ بىلهن،

 هققىڭدە ئارچا ۋە كۈجىدە بۇي سالدىم،سېنىڭ ھ

 تۇغلۇق لهشكىرى بىلهن، 199

 يىغلىپ،-مۇپتى پىرى يىغىلىپ-قازى

 جهم بولۇپ،-جهم
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  !ئهسنهپ ھازىر بولۇڭلهر يا مهلۇئنلهر-ئهسنهپ

 پىرى، -ئهزەمتۇ ئهلهيكۇم دۆ

 .ئۇممۇسسهبىيان(ئايال دىۋە) ئهرمىيى

 ئهرۋاھى كهبى شاياتۇن،

 ]24»[ىم سېنى.دۇت بىلهن يادى قىلد

※※※※※※※※※ 

 سېنىڭ بارىڭ مېنىڭ بىلهن،«

 مېنىڭ باغرىم سېنىڭ بىلهن،

 سېنىڭ ھهققىڭدە ئارچا ۋە كۈجه بىلهن،

  .ئىپار ۋە زەپىران بىلهن بۇي سالدىم

 تۈمهن مىڭ لهشكىرى بىلهن يۈرگۈچى، 

 يهتته قازى، يهتته مۇپتىسى بىلهن، 

 ئالتۇن باشلىق ئاي پىرى، 

 كۈمۇش باشلىق كۈن پىرى، 

 ئۇمۇسسهبىيان(ئايال دىۋە) ئهۋالدى، 

 پىرىلهر پادىشاھى، -دۆ

 ھۆرلىقانىڭ ھۆرى بىلهن، 

 كۈجىنىڭ بۇيى بىلهن، -زەپه

 ھهزرىتى ئېلى شايىمهرداننىڭ دېمى بىلهن، 

 ]25»[ھازىر بولۇڭلهر يا مهلۇئنلهر!

ئالباستىالر خۇشبۇي -ئىشهنچىلىرىدە جىنيۇقۇرىقىالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ 

 .نهرسىلهرنىڭ ھېدىغا ئامراق ئىدى

 

  ئالباستىنىڭ تۇرار جايى-جىن.6

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىننىڭ تۇرار جايى توغرىسىدىمۇ ناھايىتى كونكىرت 

ا، چۈشهنچىلهر بار ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىگه ئاساسالنغاندا، ئېگىز تاغنىڭ بېشىد

ئهسكى تاملىق يېنىدا، كونا مازارنىڭ ئىچىدە، كونا تۈگمهن بويىدا، يالغۇز دەرەخنىڭ يېنىدا، 
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-ئهخلهت تۆككهن يهرلهردە، قان ئېقىتقان ئورەكلهردە جىن بولىدۇ. ئۇيغۇر باخشى

ئالباستىالرنىڭ تۇرار جايلىرى توغرىسىدا يۇقارقىدەك -پېرىخونالرنىڭ پىرە قۇشاقلىرىدىمۇ جىن

  :ر ئۇچرايدۇ. مهسىلهنبايانال

 تاغدا بولساڭالر، «

 !چاققان كېلىڭالر

 باغدا بولساڭالر، 

 !تىنماي كېلىڭلهر

 كونا خامانالردا بولساڭالر،

 !تۇرماي كېلىڭالر

 كونا ئالچۇقالردا بولساڭالر،

 !تۇرماي كېلىڭالر

 يالغۇز تاغالردا بولساڭالر،

 ]26»[تۇرماي كېلىڭالر!

※※※※※※※※ 

 شهھرىڭالر،ئۇلۇغ مازاردا «

 شهھهر بازار قىبلىسىدە،

 .پىرى-ماكانىڭدۇر دۆ

 يالغۇز دەرەخ تۈۋىدە،

 كونا تۈگمهن ئورنىدا،

 ئۇلۇغ كۆۋرۈك تىگىدە،

 .پىرى-ئاپهت ئۇرغان دۆ

 ئۇلۇغ يولنىڭ ئۈستىدە،

 كۆل ئېرىقنىڭ بويىدا،

 گورىستانلىق بېشىدا،

 .پىرى-ماكانىڭالر دۆ

 ئهخلهت، كۈل تۆككهن يهرلهردە،

 پاي قويغان ئېغىلالردا، چاھار
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 قان تۆككهن گوداڭالردا،

 .پىرى-ئاپهت ئۇرغان دۆ

 توققۇز يولنىڭ بېشىدا، 

 ئۇلۇغ سۇنىڭ بويىدا،

 گورىستانلىق بېشىدا،

 ]27»[پىرى.-ماكانىڭالر دۆ

ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە، يۇقۇرىقى پىرە قوشاقلىرىدا تىلغا ئېلىنغان يالغۇز تاغ، ئېگىز 

ئالچۇق، كونا خامان، ئهسكى تاملىق، كونا مازارلىق، كونا تۈگمهن، يالغۇز دەرەخ،  تاغ، باغ، كونا

ئهخلهت تۆككهن يهرلهر، قان ئېقىتقان ئورەكلهر، ئۇلۇغ سۇنىڭ بويلىرى، چوڭ كوچىنىڭ 

يالغۇز تاغ، ئېگىز «ئالباستىالرنىڭ تۇرار ماكانى ئىدى. شۇڭا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا -بويلىرى جىن

ونا ئالچۇق، كونا خامان، ئهسكى تاملىق، كونا مازارلىق، كونا تۈگمهن، يالغۇز تاغ، باغ، ك

-، دەيدىغان ئادەت»دەرەخنىڭ يېنى قاتارلىق جايالردا يالغۇز ئوخالپ قالسا، جىن چاپلىشىدۇ

  .قاراشالر مهۋجۇت

دەيدىغان قاراش بار. ئادەتته » قارىياغاچتا جىن بار-سېدە«ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يهنه 

زىالردا كىشىلهر بهك يوغىناپ كهتكهن قارىياغاچالرنى كهسمهيدۇ. ئهگهر كېسىش توغرا يې

-كهلسه، شۇيهردە خهتمه قۇرئان قىلىپ، جانلىق بوغۇزالپ، سهدىقه قىلىپ، قارىياغاچتىكى جىن

ئالباستىالرنى -ئالباستىالرنى كۈچۈرىۋەتكهندىن كېيىن ئاندىن ئۇنى كېسىدۇ. ئهگهر جىن

كهسسه، جىن دەرەخنى كهسكۈچىلهرگه ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرگه زىيان  كۆچۈرمهي تۇرۇپ

دۈشمىنىڭنى ئۆيىڭگه يۇالتما، «تهمسىللىرىدىمۇ -يهتكۈزىدۇ دەپ قارايدۇ. ئۇيغۇر خهلق ماقال

دىگهندەك مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. تۇرپان رايۇنىدىكى ئۇيغۇرالر » قارىياغاچنى بېغىڭغا يۇالتما

قارىشى ناھايىتى كهڭ ئومومالشقان بولۇپ، ئادەتته مىۋە » جهمجىنلىق جۈ«ئارىسىدا 

بهرمهيدىغان يالغۇز ھهم يۇغان ئهركهك جۈجهمدە ۋە  يالغۇز ھهم يۇغان قارا جۈجهمدە جىن بار 

قارىغاشتىمۇ جىن بار دەپ -دەپ قارىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يالغۇز ھهم يۇغان سۆگهتته ۋە سېدە

ۇنلىرىدىكى ئۇيغۇرالر يالغۇز ھهم يۇغان جىگدە دەرىخىدە جىن بار قارىلىدۇ. ئاقسۇ، ئاۋات راي

دەپ قارايدۇ. خوتهن رايۇنىدىكى ئۇيغۇرالر يالغۇز ھهم يۇغان ياڭاق دەرىخىدە جىن بار دەپ 

قارايدۇ. شۇڭا، كىشىلهر ئۇششاق بالىالرغا جىننىڭ ئاپىتى تىگىدۇ دەپ، ئۇالرنى بۇنداق 

 .ل قويمايدۇدەرەخلهرنىڭ يېنىدا ئويناشقا يو
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ئۇيغۇرالر ئهخلهت تۆككهن يهرلهردە ۋە قان ئېقىتقان ئورەكلهردە جىن بار دەپ 

قارايدىغان بولغاچقا، بۇنداق جايالرغا چوڭ كىچىك تهرەت قىلىشقا بولمايدۇ، كۈل تۆكۈشكه 

بولمايدۇ، قااليمىقان دەسسهشكه بولمايدۇ، دەپ قارايدۇ. ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئهگهر بۇنداق 

ئالباستىالرنىڭ -ئالباستىالر ياكى جىن-جايغا، يۇقارقى پهرھىز قىلىنغان ئىشالرنى قىلسا، جىن

 .پهرزەنتلىرىگه زەخمهت يىتىپ قالسا، جىن شۇ ئادەمدىن ئۆچ ئالىدۇ، دەپ قارايدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم ئهقىدىسى ئاساسىدىكى جىننىڭ تۇرار جايى توغرىسىىكى قاراشالرغا 

ئالباستىالرمۇ ئۆز ئىچىدىن بىر قانچه تۈركۈمگه بۆلىنىدىغان بولۇپ، -جىن ئاساسالنغاندا،

ئالباستىالر ئاساسهن ئادەم بار جايالردا بولىدۇ.  -تۇرىدىغان جايىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. جىن

شهيتان بولسا، ئادەم بهدىنىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ. بۇ توغرىسىدا مۇنداق بىر ھهدىس بار. سهفىييه 

پهيغهمبهر «(هللا ئۇنىڭىن رازى بولسۇن) ھهدىس رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: بىننى ھۈيهييه

شۈبھىسىزكى، شهيتان ئادەم ئهۋالدىنىڭ قان ئاقااليدىغان ‹ئهلهيھىساالم مۇنداق دىگهن: 

 ]28.»[›تۇمۇرلىرىدا ئېقىپ يۈرىدۇ

چىلىرىدە ئىشهن-يۇقۇرقىالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئهقىدە

  .جايى ئوخشاش ئهمهس ئىدى-ئالباستىالرنىڭ تۇرار-جىن

 

 ئالباستىالرنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسى-جىن.7

ئالباستىالرمۇ ئىنسانالرغا ئوخشاش -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

ى بار توپ بولۇپ ياشايدىغان بولۇپ، ھهر بىر توپنىڭ ئۆزىگه خاس تهشكىلى قۇرۇلمىس-توپ

ئالباستىالرنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسېنى -ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدىكى جىن

 .تۆۋەندىكىدەك ئىككى نۇقتىدىن چۈشىنىش مۇمكىن

 

 ئالباستىالرنىڭ ئائىله قۇرۇلمىسى-بىرىنچى، جىن

ئالباستىالرنىڭمۇ ئهر ۋە ئاياللىرى -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

پېرىخونالر جىن -ئالباستىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئايال بولىدۇ. ئۇيغۇر باخشى-ۇ. جىنبولىد

ئهرلهرگه ئايال جىن چاپلىشىپتۇ، ئايالالرغا ئهر جىن «چاپالشقان كېسهللهرگه پال ئاچقاندا، 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

26/44 

-دەپ تهبىر بېرىدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە جىن» چاپلىشىپتۇ

  .ۋە ئايالدىن ئىبارەت ئىككى جىنىسقا بۆلىنىدۇ ئالباستىالر ئهر

ئارا توي -ئالباستىالرنىڭ ئهر ۋە ئاياللىرى ئۆز-ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

بالىلىرى بولىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، -قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئائىلىسى ۋە خوتۇن

كىچىك -باغالردا يۆتكىلىشچان كىچىك-زئادەم بارمايدىغان جايالردا، كونا يولالردا، ئېتى

ئالباستىالر -جىن«ياكى » ئالباستىالرنىڭ توي مۇراسىمى-جىن«قۇيۇنتاز پهيدا بولسا، بۇنى 

-پېرىخونالر بهزى نىكاھ-دەپ قارايدىغان ئادەتلهر بار. ئۇيغۇر باخشى» توي كۆچۈرىۋاتىدۇ

كۈنى، مهلۇم بىر جايدا  مهلۇم بىر«يىگىتلهرگه پال ئاچقاندا، -بهختى ئېچىلمىغان قىز

كىچىك تهرەت قىىلىپ قويۇپتۇ، -ئالباستىالرنىڭ تويى بولىۋاتقان جايدا چوڭ-بىلمهستىن جىن

دەپ » ئالباستىالر غهزەپلىنىپ، ئۇالرنىڭ نىكاھ بهختىنى توسۇپ قويۇپتۇ-شۇنىڭ بىلهن جىن

باستىالرمۇ توي ئال-تهبىر بېرىدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە جىن

  .قىلىدۇ. ئۇالرنىڭمۇ ئائىلىسى بولىدۇ

پېرىخونالر بهزى بىر قىسىم ئاۋاقلىق كېسىلى، كېچىسى جۆيلۇپ -ئۇيغۇر باخشى

ياتالمايدىغان قورقۇنچاقلىق، تۇتقاقلىق كېسىلى ۋە ساراڭلىق كېسهللىرىگه پال ئاچقاندا، 

پتۇ ياكى قىزىق كۈل ياكى ئۇقۇشماي جىننىڭ بالىسېنى دەسسهپ زەخمىلهندۇرۇپ قويۇ«

قايناقسۇالرنى تۆككهندە، جىننىڭ بالىسېنىڭ بېشى ياكى بهدىنى كۈيۈپ قاپتۇ، شۇنىڭ بىلهن 

دەپ تهبىر بېرىدۇ. شۇڭا ئۇيغۇرالر » ئانىسى بۇنىڭغا چىدىماي، ئاپىتىنى ساپتۇ-جىننىڭ ئاتا

 .دەتلهر ساقالنغانىدىئارىسىدا، كۈلنى ۋە قىزىق سۇالرنى ئهخلهت بار جايغا تۆكمهيدىغان ئا

ئاپامالر بىلهن بىلله ئېتىزلىققا -مهن بهش ياش ۋاقتىمدا، ئاتام«بىرىنچى ھېكايه: 

بېرىپ، ئۇالر ئىشلهۋاتقان يهرنىڭ ئهتراپىدا سهكرەپ ئوينىغانىدىم. شۇ كۈنى ئېتىزدىن قايتىپ 

بېشىمنى ئاتامال -كېلىپ، كېچىسى بېشىم ئاغرىپ ئۇخلىيالمىدىم. ھهر كۈنى كهچته ئاپام

بېسىپ يېنىمدا ئولتۇرىدىغانىدى. بۇ ئىش ئۇدا بىر نهچچه كۈن داۋامالشتى. شۇنىڭ بىلهن 

ئاپام مېنى مهھهللىدىكى سائادەتخان موللىنىڭ ئۆيىگه ئاپاردى. ئۇ مولال مېنى بىر يهردە 

سهكرەپ ئويناۋېتىپ غايىپالرنىڭ بالىسېنىڭ بېشىنى دەسسهپ يارىالندۇرۇپ قويۇپتۇ. شۇڭا شۇ 

غايىپالر ئۆچ ئېلىپ بۇ قىزنىڭ بېشىنى ئىككى پارچه قىلىۋېتىپتۇ، دېدى. ئاندىن ئاپامغا سىلى 

بۇ قىزنى ئاشۇ غايىالرنىڭ بېشىنى دەسسىۋالغان جايغا بىلله ئېلىپ چىقسىال، بىر ئايهت بار بۇ 

قىز شۇ ئايهتنى ئوقۇسۇن، ئۆزلىرى غايىالرنىڭ ھهققىدە دەپ شۇ جايغا داستىخان سېلىپ 
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يسىال، قايتىپ كېلىپ، شۇ كۈنى كهچته، ئۈچ تۇخۇمنى چېقىپ، ئېقىنى غايىالرغا سهدىقه قو

قىلىپ، سېرىقى بىلهن بالىنىڭ بېشىىنى تهڭلىسىله، دېدى. ئاندىن ماڭا شۇ ئايهتنى ئۆگىتىپ 

قويدى، ھازىر ئېسىمگه ئااللمايۋاتىمهن. شۇنىڭ بىلهن ئاپام بىلهن چىقىپ، ئۇ يهرگه 

. ئاپام شۇ ئايال دىگهندەك بېشىمنى تهڭلهپ قويدى. بىر قانچه كۈن داستىخان سالدۇق

 ]29»[ئۆتكهندىن كېيىن بېشىمنىڭ ئاغرىقى ساقىيىپ قالدى.

ئالباستىالرنىڭ ئائىله قۇرۇلمىسى -ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىلىرىگه ئاساسالنغاندا، جىن

  .تاپىدۇئهر(ئاتا)جىن، ئايال(ئانا)جىن ۋە باال جىن قاتارلىقالردىن تهركىپ 

 

 ئالباستىالرنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسى-ئىككىنچى، جىن

توپ -ئالباستىالر توپ-ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە، جىن

-ياشايدىغان بولۇپ، ھهر بىر توپنىڭ ئۆزىگه خاس تهشكىلى قۇرۇلمىلىرى بار ئىدى. جىن

ىر قهۋمنىڭ ئۆز ئالدىغا بىردىن ئالباستىالر يهتته چوڭ قهۋمگه بۆلىنىدىغان بولۇپ، ھهر ب

پادىشاھلىقى بار ئىدى. پادىشاھلىق ئىچىدە پادىشاھ، ۋەزىر، سهركهردە، لهشكهرلهر ۋە پۇقراالر 

-پېرىخونالر دائىم تىلغا ئالىدىغان يهتته سۇلتان دەل شۇ جىن-بار ئىدى. ئۇيغۇر باخشى

  .ئالباستىالرنىڭ يهتته پادىشاھىنى كۆرسىتىدۇ

ناملىق كىتاپتا » جىن ۋە ئارھات«ېرىخونالرنىڭ قۇلىدا ئېقىپ يۈرگهن پ-ئۇيغۇر باخشى

بىر كۈنى غاردا ئىستىقامهت «جىن قهۋمى توغرىلىق تۆۋەندىكىدەك بايانالر ئۇچرايدۇ. 

سهبەئ، ھهپته خوجايى بۇزرۇكالر بىلهن بىر سورۇندا بولدۇم. ئۇالردىن -قىلىۋېتىپ، مۇلۇكى

ە ئۇالرنىڭ ئادىمىزاتقا بولىدىغان تهسىرلىرىدىن ساراڭلىق، ئالباستىالرنىڭ تۈرلىرىدىن ۋ-جىن

دەئۋەت بىلهن بىزنى بوي -دۇئا-قېقىۋېتىش، پالهچلىك قاتارلىق ئهھۋالالردىن سورىدىم. ئۇالر:

ئهگدۈرۈپ بوزەك قىلمايدىغان بولساڭ، سېنىڭ قېشىڭغا ھهرگىزمۇ كهلمهيتتۇق. سهن بىلهن 

ان بولسىيدى، ساڭا ھېچ نهرسه دەپ بهرمهيتتۇق، دېدى. ئارىمىزدا ھهمكارلىق توختىمى بولمىغ

ئالباستىالرنىڭ قهبىلىلىرى ئىچىدىن ئهڭ مۆتىۋەر ئالىملىرىنى ئالدىمغا -جىن-مهن ئۇالرغا:

ئالباستىالرنىڭ سېھرىي تۈرلىرى ۋە ئۇالردىن قوغدىنىشنىڭ -كهلتۈرۈڭالر! ئۇالردىن جىن

ىسمائىل كاتىب ئىسىملىك بىرسى بىلهن تهدبىرلىرىنى سورايمهن، دېدىم. ئۇالر مېنى ئ

ئۇچراشتۇردى. بۇ كىشى ئۇالرنىڭ پادىشاھىنىڭ كاتىپى ھهم ۋەزىرى ئىكهن. بىر دەم 

ھهي ھاجىنىڭ ئوغلى، مهنىدىن پايدىلىق -تۇرغاندىن كېيىن، ئىسمائىل ماڭا مۇنداق دېدى: 
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لىدىغان، ئادەمنى بىلىم ئاالي دىسهڭ گېپىمنى دىققهت بىلهن ئاڭلىغىن. ئادەمگه زىيان سا

بۇغىدىغان تۈرلىرىنى سۆزلهپ بېرىمهن. ئۇالرنىڭ تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بۇالرنىڭ 

ئىچىدىن يهتمىش تۈرلۈك گوروھنى تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن. ھهر بىر گوروھنىڭ ئىچىدە 

 يهتمىش مىڭ قهبىله بار. ھهر بىر قهبىلىدە يهتمىش مىڭ جىن بار. ئهگهردە ئاسماندىن يىڭنه

چاغلىق بىر نهرسېنى يهرگه تاشلىسا، ئۇ ھهرگىزمۇ يهرگه چۈشمهيدۇ... مهيمۇن زەنگى 

قهبىلىسىدىكىلهرنىڭ ئۆڭى قارا كېلىدۇ. ئهئىۋان(چاكار)لىرى قىزىل كىيىملىك، ئهسكهرلىرى 

 ]30»[ئاق كىيىملىك كېلىدۇ.

ىسى پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدىمۇ ئۇالرنىڭ تهشكىلى قۇرۇلم-ئۇيغۇر باخشى

  :توغرىسىدا تۆۋەندىكىدەك مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. مهسىلهن

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم دىۋىلهر، «

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم پىرىلهر، 

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم جىنلهر، 

 ئهزەمتۇئهلهيكۇم شاياتۇنلهر،

 سېنىڭ بارىڭ مېنىڭ بىلهن،

 سېنىڭ ھهققىڭدە ئارچا ۋە كۈجىدە بۇي سالدىم،

 تۇغلۇق لهشكىرى بىلهن، 199

 يىغلىپ،-مۇپتى پىرى يىغىلىپ-قازى

 جهم بولۇپ،-جهم

 ]31»[ئهسنهپ ھازىر بولۇڭلهر يا مهلۇئنلهر!-ئهسنهپ

ئالباستىالرنىڭ يهتته چوڭ پادىشاھلىقى بار، -دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

ھهر بىر  مىڭ قهبىله بار، 70ھهر بىر پادىشاھلىقتا يهتمىش تۈرلۈك گوروھ بار، ھهربىر گوروھتا 

-مىڭ جىن بار ئىدى. ھهر بىر پادىشاھلىقنىڭ ئىچكى قىسمىدا، پادىشاھى، ۋەزىر 70قهبىلىدە 

  .دانىشمهنلىرى، قازى، مۇپتىسى، سهركهردە، ئهسكهرلىرى ۋە پۇقرالىرى بار ئىدى

 

 .ئالباستىنىڭ خاراكتىرى-جىن.8

سهن ياخشى جىن ۋە ئالباستىالر خاراكتىرىگه ئاسا-ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

ئالباستىالر ئىنسانالرغا ياردەم -يامان جىن دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ. ياخشى جىن
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ئالباستىالرنى -زەخمهت يهتكۈزمهيدىغان جىن-بېرىدىغان، ياخشىلىق قىلىدىغان، زىيان

ئالباستىالر بولسا، ئىنسانالرغا ئاپىتىنى سېلىپ، كېسهللىك پهيدا -كۆرسىتىدۇ. يامان جىن

ئالباستىالرنى كۆرسىتىدۇ. ئۇيغۇرالر ئارىسدا قارا كىيىملىك ياكى -لىدىغان، جاھىل جىنقى

ئالباستىالرنى يامان جىن، ئاق كىيىملىك ياكى ئۆڭى -ئۆڭى قارا، ئادەمگه ئوخشىمايدىغان جىن

-ئالباستىالرنى ياخشى جىن دەيدىغان قاراش بار. ئۇيغۇر باخشى-ئادەمگه ئوخشايدىغان جىن

پائالىيهت -ر پال ئېچىش، كېسهل داۋاالش، سېھرگهرلىك قىلىش قاتارلىق مۇراسىمپېرىخونال

يهنى » يىغىنالر«ياكى » پىرىلهر«ئالباستىالرنى -جهريانىدا ئۆزىگه ياردەم بېرىدىغان جىن

ياخشى جىن دەپ ئاتايدۇ. كىشىلهرگه ئاپىتىنى سېلىپ، كېسهللىك پهيدا قىلىدىغان، جاھىل 

  :يهنى يامان جىن دەپ ئاتايدۇ. مهسىلهن» ئالباستى-جىن«لسا، ئالباستىالرنى بو-جىن

 تاغدىن تاغقا ئۇچقانالر،«

 ھېكمهت ئېيتىپ يۈرگهنلهر،

 ئاال بالداق ئهلهملىكلهر،

 ]32»[پىرى.-ياخشى سۈپهتلىك دۆ

ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنى ئهقىدىسىدىكى ئاساسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە 

-لباستىالر ئاساسهن كىشىلهرگه يامانلىق قىلمايدىغان ياخشى جىنئا-مۇسۇلمان جىن

ئالباستىالر بولسا، كىشىلهرگه ئاپىتىنى سېلىپ، -ئالباستىالردۇر. غهيرى مۇسۇلمان(كاپىر) جىن

ئالباستىالردۇر. دېمهك، ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ -كېسهللىك پهيدا قىلىدىغان يامان جىن

ئالباستىالرنى  ئوخشاش بولمىغان -ن ھالدا، جىنمهنپهئهتىنى چىقىش نۇقتىسى قىلغا

  .خاراكتىرىگه ئىگه دەپ قارىغانىدى

 

 قۇدرىتى-ئالباستىالرنىڭ كۈچ-جىن.9

ئالباستىالر تهبىەئتتىن ھالقىغان سىرلىق كۈچ -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

چۈشهنچىلهرنى قۇدرىتى توغرىسىدىكى -ئالباستىالرنىڭ كۈچ-قۇدرەتكه ئىگه ئىدى. جىن

 . تۆۋەندىكى بىر قانچه نۇقتىدىن چۈشۈنۈش مۇمكىن

 

 .قۇدرەتكه ئىگه-ئالباستىالر تهبىەئتتىن ھالقىغان كۈچ-بىرىنچى، جىن
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ئالباستى توغرىسىدىكى -ئۇيغۇرالرنىڭ ئېغىز ئهدەبىياتى ۋە يازما يادىكارلىقلىرىدىكى جىن

قۇدرەتكه ئىگه ئىدى. -تتىن ھالقىغان كۈچئالباستىالر تهبىەئ-مهزمۇنالرغا ئاساسالنغاندا، جىن

ئۇيغۇرالرنىڭ سېھرلىك چۆچهكلىرىدە دىۋىلهر تاغالرنى بىر ئورۇندىن يهنه بىر ئورۇنغا 

يۆتكىيهلهيدىغان، تاغالرنى تالقان قىالاليدىغان كۈچ قۇدرەتكه ئىگه ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ 

سۇدا ئۈزەلهيدىغان، -دىغان، دەريائىشهنچىلىرىدە دىۋىلهر بۇلۇتالرغا مېنىپ ئاسماندا ئۇچاالي

ئۈچ يىللىق يولنى بىر كۈندە باسااليدىغان قۇدرەتكه ئىگه ئىدى. بۇ خىل ئىشهنچىلهر ئۇيغۇر 

  :پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدا ناھايىتى روشهن ئهكس ئېتىدۇ. مهسىلهن-باخشى

 ئهزەمتىلهيكۇم، يادىۋىلهر،«

 !يا جىنلهر، يا پىرىلهر

 هر، ئىلىغا چىققانل

 بۇلۇتقا مىنگهنلهر، 

 چىمهننى سالغۇچىلهر، 

 ]33»[دەريانى كهچكۈچىلهر.

※※※※※※※※ 

 بۇلۇت ئۈستىدە يۈرگهنلهر،«

 ئارغىماق ئاتقا مىنگهنلهر،

 دەريا كېزىپ يۈرگهنلهر،

 .پىرى-گۆھهر كۆزلۈك دۆ

 تهختى سۇاليمانغا بارغۇچىالر،

 شاھىستاندا تۇرغانالر،-شاھ

 باسقۇچىالر، ئۈچ يىللىق يولنى سائهتته

 .پىرى-جورجۇلۇس ئاتلىق دۆ

 كۆككه ئۇچقانالر،-كۆكتىن

 ھاۋادا ئويناپ يۈرگهنلهر،

 ئېگىز تاغقا چىققانالر،

 ]34»[پىرى.-ئاق ئۆيلۈك دۆ
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ئالباستىالر تاغالرنى -دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

سۇدا ئۈزەلهيدىغان، ئۈچ -ئۇچااليدىغان، دەريا تالقان قىالاليدىغان، بۇلۇتالرغا مېنىپ ئاسماندا

 .قۇدرەتكه ئىگه ئىدى-يىللىق يولنى بىر كۈندە باسااليدىغان، تهبىەئتتىن ھالقىغان كۈچ

 

 .قۇدرەتكه ئىگه-ئالباستىالر ئادەملهرنى ئۆلتۈرەلهيدىغان كۈچ-ئىككىنچى، جىن

ئالباستى توغرىسىدىكى -جىنئۇيغۇرالرنىڭ ئېغىز ئهدەبىياتى ۋە يازما يادىكارلىقلىرىدىكى 

ئالباستىالر ئادەملهرنى ئۆلتۈرەلهيدىغان كۈچ قۇدرەتكه ئىگه -مهزمۇنالرغا ئاساسالنغاندا، جىن

قاتارلىق چۆچهكلهردە » كهنجى باتۇر«، »چىن تۈمۈر باتۇر«ئىدى. ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى 

ۈرىدۇ. سېھرلىك يهتته باشلىق يالماۋۇز ئادەملهرنى تۇتۇپ كېلىپ، قېنىنى شوراپ ئۆلت

چاستانى ئىلىگ «چۆچهكلهردە دىۋىلهرمۇ ئادەملهرنى خىلمۇ خىل ئۇسۇلالر بىلهن ئۆلتۈرىدۇ. 

دە ئۈچ كۆزلۈك ئالۋاستى كىشىلهرنى چايناپ ئۆلتۈرىدۇ. دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق »بهگ

گه قۇدرەتكه ئى-ئالباستىالر ئادەم ئۆلتۈرەلهيدىغان كۈچ-ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

 .ئىدى

 

 .ئالباستىالر سېھرى قۇۋۋەتكه ئىگه-ئۈچىنچى، جىن

ئالباستىالر سېھرى قۇۋەتكه ئىگه -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

پېرىخونالرنىڭ بارلىق سېھرىگهرلىك -ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ قارىشىچه، ئۇيغۇر باخشى

ى بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ. شۇڭا، ئالباستىالرنىڭ كۈچ-پائالىيهتلىرىنىڭ ھهممىسى جىن

ئالباستىالر بىلهن ھهپىلهشكۈچى) -جىن»(جىنكهش«پېرىخونالرنى -ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر باخشى

  .دەپ ئاتايدۇ

جىن ۋە «پائالىيىتىدىكى رولى توغرىلىق -ئالباستىالرنىڭ سېھرىگهرلىك مۇراسىم-جىن

رىيازەتته ئولتۇرغان كۈنلىرىمنىڭ «ناملىق كىتاپتا تۆۋەندىكىدەك مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. » ئارھات

بىلهن دوستلىشىپ » دەھمۇشىل ئېفرىيىت«ئالباستىالرنىڭ بىر پادىشاھى -بىرىدە، جىن

پهيمان قىلىشقاندىن كېيىن، بهزى -ئارا خىزمهت قىلىشىش ئۈچۈن ئهھدى-قالدىم. ئۆز

سلىكى مهسىلىلهر توغرىلىق ئۇنىڭدىن سۇئال سورىماقچى بولدۇم. ھهمدە يالغان سۆزلىمه

ئۈچۈن ئاالھ بىلهن قهسهم قىلىپ، ئهھدى سۇاليمان قىلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدىم. ئۇ 

تهلىپىمنى ئورۇندىغاندىن كېيىن، سۇئالىمنى سورىدىم. سېھرىگه مۇپتىال بولغان كىشىنىڭ 
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تۈرلۈك  30سېھرى قىلىنغۇچى -ئاالمهتلىرى قانداق بولىدۇ؟ مهن سورىدىم. ئۇ مۇنداق دېدى:

سىز قۇلۇپالنغان -ات)نىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ. ئۇ مىسال كهلتۈرۈپ مۇنداق دېدى:گوروھ(ئارھ

بىر ئۆيىدىن بىرەر نهرسېنى ئالماقچى بولسىڭىز، ئاچقۇچ بىلهن ئىشىكنى ئاچماي تۇرۇپ، 

ئۇنىڭدىكى نهرسېنى ئاالالمسىز؟ ياكى بهدىنىڭىزگه ئوق ياكى يىڭنه چاغلىق بىر نهرسه كىرىپ 

ياق. دەپ جاۋاپ -ئوق ياكى شوخىنى ئالمىسىڭىز، بهدىنىڭىز ساقىيامدۇ؟ كهتكهن بولسا، سىز 

ھهي ھاجىنىڭ ئوغلى(مۇئهللىپنى دېمهكچى) ئارھاتنى بىلهي -بهردىم. ئۇ مۇنداق دېدى:

دىسىڭىز ھهقىقهت ھهممىدىن ئۈستۈن، تىرىشچانلىق ئهڭ مۇھىم(ئهمهلىيهتكه ئهھمىيهت 

 .)بېرىپ، تىرىشچانلىق بىلهن ئىزدىنىش

رىنچى ئارھات: بۇ ئهرلهرگه تهسىر كۆرسىتىپ، ئايالغا ئۆچ قىلىۋىتىدۇ. ئۇ كىشى بى

بىرىگه ھهرقانچه مېھرىبان بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ -سېھرگه مۇپتىال بولۇشتىن بۇرۇن بىر

كۆزىگه سهت كۆرىنىدىغان بولۇپ قالىدۇ. ئهرلهرگه تهسىر كۆرسىتىپ، ئائىله ئهزالىرىغا ئۆچ 

 .قىلىۋىتىدۇ

ككىنچى ئارھات: ئايالالرغا تهسىر قىلىپ، ئۇنى ئېرىگه ئۆچ قىلىۋىتىدۇ. ئۇنىڭ ئى

چىرايىدىن سهسكىنىدىغان ھالهت شهكىللىنىپ قالىدۇ. ئايالالرغا تهسىر قىلىپ، ئۇنىڭ 

نىكاھلىنىش يوللىرىنى توسۇپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، كىشىلهر ئۇنىڭ بىلهن تۇرمۇش 

يېنىپ كېتىدۇ. قىز بالىالرغا تهسىر يهتكۈزۈپ، بهختىنى يوق  قۇرۇشنى ئويلىسىمۇ، تېزال مېھرى

قىلىۋىتىدۇ. ئۇنىڭ يېنىغا ھېچكىم يېقىن يۇلىمايدىغان، ئۇنىڭدىن يىراققا قاچىدىغان ھالهتكه 

 .كېلىپ قالىدۇ

دۇنيا ئاينىمايدۇ. قوي قاتارلىق -ئۈچۈنچى ئارھات: سېھرى قىلىنغا ئائىلىدە ئۇالغ ۋە مال

ر كۆرسىتىپ، تۆللىرىنى نابۇت قىلىدۇ.مهن ئۇنىڭدىن سېھىرنىڭ جانلىقالرنى چارۋىالرغا تهسى

ئاسمانالرنى -دەپ سورىدىم. دەھمۇش شۇنداق دېدى:-ئۆلتۈرەلىگۈدەك كۈچى بوالمدۇ؟

تۈۋرۈكسىر ياراتقان ئالالھنىڭ ئۇلۇغلىقى بىلهن قهسهمكى، بىرەر ئىگىلىنىپ ئهۋالد قالدۇرۇش 

چارۋىالرنىڭ بوغۇملىرىغا تهسىر قىلىدۇ. ساغلىقالرنىڭ باال  ئىقتىدارىدىن مهھرۇم قىلىدۇ.

  .ياتقۇلىرىغا زەخمهت يهتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلهن قورسىقىدىكى تۆرەلمىلهر چۈشۈپ كېتىدۇ

تۆتىنىچى ئارھات: كالىغا تهسىر قىلسا، ئۇنىڭ سۈتى ئازالپ قالىدۇ. قېتىق ئۇيۇتسا، 

شهك، خىچىر ۋە ئاتالردا يۇقارقى ئاالمهتلهر كۆرۈلسه، قېتىقنىڭ يۈزىدە قايماق تۇتمايدۇ. ئهمما ئى
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بۇ كۆز تهككهنلىكنىڭ، چهتنىگهنلىكنىڭ ئىپادىسى بۇلۇپ، بۇ ئۇالغالرغا شاياتۇنالرنىڭ 

  .سېھرىسى تهسىر قىلمايدۇ. بۇنىڭدىن تهۋىز قىلىش الزىم

ئاينىمايدۇ، نهسلى بهشىنچى ئارھات: ئادەم ئهۋالتلىرىغا قىلىنسا، ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى 

 .كۆپهيمهيدۇ

ئالتىنچى ئارھات: كىچىك بالىالرنى نابۇت قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ قوسىقى ئېسىلىپ، 

  .سۇسىزلىنىپ ئۆلۈپ كېتىدۇ

يهتتىنچى ئارھات: سۇنبۇله ئېيىدا، سهيشهنبه ياكى جۈمه كۈنى ئايال زاتىنىڭ سۈرىتىنى 

 .تۇغىدۇسىزىپ، ئۇنىڭغا سېھرى قىلسا، بۇ ئايال كىشى قىزال 

 .يىگىتلهرنى جۆرىسىگه ئۆچ قىلىدۇ-سهككىزىنچى ئارھات: يېڭى توي قىلغان قىز

توققۇزىنچى ئارھات: ئهرلهر ئۆز ئاياللىرىغا يارىمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. ئهرلهرنىڭ 

 .بوغۇملىرىدا كېسهللىك پهيدا بولىدۇ

بىلهن جىنسى ئونىنچى ئارھات: ئايالالرنىڭ جىنسى ھهۋىسېنى يوقىتىۋىتىدۇ. شۇنىڭ 

 .مۇناسىۋەتنى خالىمايدىغان بۇلۇپ قالىدۇ

ئون بىرىنچى ئارھات: ئايالالرغا قىلىنغان بولسا، بۇنداق ئايالالر بىر نىكاھدا توختىمايدۇ. 

 .ئهردىن چىقىپ، ئهرگه تېگىپال يۇرىدۇ

ئون ئىككىنچى ئارھات: سېھرى قىلىنغان ئايالنىڭ باش، قورساق قىسمىدا سۇ پهيدا 

تۇغماس «چىرايى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ، تۇغۇت ئېقتىدارىدىن قالىدۇ. بۇنداق ئايالالر ئۆزىنى بولىدۇ. 

دەپ گۇمان قىلىپ قالىدۇ. لېكىن تۇغماس ئايالالر ئادەت كۆرمهيدىغان » ئوخشايمهن

 .ئايالالردۇر

  .بىرىدىن ئاجراشتۇرىۋىتىدۇ-ئايالنى بىر-ئون ئۈچۈنچى ئارھات: سېھرى قىلىپ ئهر

پاسات ئۆچمهنلىك پهيدا قىلىش ئۈچۈن -ئارھات: بىر ئورۇندا پىتنهئون تۆتىنچى 

 .قىلىنىدۇ

ئون بهشىنچى ئارھات: ئادەملهرنىڭ تىنىگه ئۇرۇپ زەخمهت يهتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، 

 .بهدىنىدە ساقايماس، داۋاسىز كېسهللىك پهيدا بولىدۇ

چۈشۈرۈش ئۈچۈن  قىممىتىنى-ئون ئالتىنچى ئارھات: مهرتىۋىسېنى تۆۋەنلىتىش، قهدرى

 .قىلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، بۇ ئادەم باشقىالرنىڭ نهزىرىدىن ئاسانال چۈشۈپ قالىدۇ
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ۋەيران قىلىش ئۈچۈن -دۇنياسىدىن ئايرىلىپ، خانۇ-ئون يهتتىنچى ئارھات: مال

 .قىلىنىدۇ

 .ئون سهككىزىنچى ئارھات: ئۆز يۇرتىدىن كۆچۈرۋىتىش ئۈچۈن قىلىنىدۇ

ھهر قانچه گۈزەل ئايالالرمۇ سېھرىگه مۇپتىال بولسا،  ئون توققۇزىنچى ئارھات:

 .كىشىلهرنىڭ دىققىتىدىن، قىزىقىشىدىن مهھرۇم قالىدۇ، بهختى يانىدۇ

كۈنگه سارغىيىپ، -يىگىرىمىنچى ئارھات: سېھرى قىلىنغان ئادەملهرنىڭ چىرايى كۈندىن

 ]35»[ئهقلى ئىقتىدارى ئاجىزاليدۇ.

ئالباستىالر كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ -كېسهللىكلهرنى جىنپېرىخونالر بارلىق -ئۇيغۇر باخشى

دەپ قارايدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ قاراشلىرى پىرە قوشاقلىرىدا ناھايىتى روشهن ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن. 

  :مهسىلهن

 قىزىغا،-ئادەم ئوغلى«

 پارچه تۇمۇرىغا، 366

 پارچه ئۇستىخېنىغا، 444

 .پىرى-كېسهل سالغان دۆ

 يهتته ئهزا ئارلىقىغا، 

 بهدەن باشى ئىچىگه،

 ئۈچهي، يۈرەك، ئۆپكىسىگه،

 .پىرى-نهشتهر ئۇرغان دۆ

 پهيلىرىنى قورىغان،

 بهدەن بېغىشىنى كۆيدۈرگهن،

 ئهتلىرىنى سىزدۇرغان،

 .پىرى-ئۇلكامچىدۇر دۆ

 يۈزلىرىنى ئىشىتقان،

 ئهقلىنى بىكار قىلغان،

 باش كۆزىنى ئاغرىتقان،

 ]36»[پىرى.-شهقىق ئاتلىق دۆ

※※※※※※※ 
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 !ي دىۋىلهرئه«

 !ئهي پىرىلهر

 ،!)ئالباستىالر(ئهر جىنىستىكىلهر-ئهي جىن

 !)ئالباستىالر(ئايال جىنىستىكىلهر-ئهي جىن

 !ئالباستىالر-ئهي ناپاك جىن

 ئادەم ئوغلى قىزىغا چېپىلغان مهينهتلهر،

 ]37»[پارچه سۇڭهك ئورنىدىن بولساڭالرمۇ كۆچۈڭالر! كېتىڭالر! 444تۇمۇر،  366

ئالباستىالر سېھرى -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىندېمهك، 

قۇۋەتكه ئىگه بولۇپ، بارلىق سېھرگهرلىك پائاليىتىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ۋە كېسهللىكلهرنىڭ 

 .ئالباستىالر بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدى-پهيدا بولۇشى جىن

 

 جىن قورقىدىغان نهرسىلهر .10

ئالباستى ئىنسانالرغا -ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە، جىنئۇيغۇرالرنىڭ خهلق 

ئالباستىالرنى -مۇناسىۋەتلىك بىر قانچه نهرسىدىن قورقىدۇ، بۇ نهرسىلهر ئارقىلىق جىن

بويسۇندۇرغىلى ۋە ئۇالرنى خىزمهتكه سالغىلى بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ 

نۇقتىدىن چۈشىنىش مۇمكىن . خهلق توغرىسىدىكى ئىشهنچىلىرىنى تۆۋەندىكى بىر قانچه 

 .ئارىسىدا جىن تۆۋەندىكى بىر قانچه نهرسىدىن قورقىدۇ

 

 .بىرىنچى، جىن ئوتتىن قورقىدۇ

دەيدىغان » جىن ئوتتىن قورقىدۇ، ئوت بار جايغا يېقىن بارالمايدۇ«ئۇيغۇرالر ئارىسىدا 

شتا بولسۇن يالغۇز قاراش مهۋجۇت. شۇڭا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، مهيلى ياز ياكى قى-ئادەت

-سهپهرگه چىقىپ، كېچىسى سىرتالردا ئۇخالش توغرا كهلسه، ئوخالشتىن ئىلگىرى جىن

ئالباستىالرنىڭ زىيان سېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ياتىدىغان جاينىڭ يېنىغا ئوت يېقىپ 

 دەپ» جىن بار«ئاندىن ئۇخاليدىغان ئادەت بار. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يهنه، 

ئادەمگه ئوت ئۇچۇق قىلىدىغان ئادەت بار. ئۇيغۇر » جىن چاپالشقان«قارالغان جايغا ۋە 

پېرىخونالرنىڭ پىرە ئۇيۇنىدىمۇ شامان بىمارنىڭ تىنىدىكى جىننى قوغالپ كېسهلنى -باخشى

داۋاالش ئۈچۈن، پاختا ۋە قۇمۇش چىۋىقلىرىنى كۆيدۈرۈپ بىمارنىڭ باش ۋە بهدەنلىرىنى 
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پېرىخونالر -دەپ ئايدۇ. ئۇيغۇر باخشى» ئوت ئۇچۇق«پېرىخونالر -ى باخشىئۇچۇقدايدۇ. بۇن

-جىن دېگهن ئوتتىن قورقىدۇ. بىمارنى ئوت بىلهن ئۇچۇقداپ ئۇنىڭغا چاپلىشىۋالغان جىن«

 .دەپ قارايدۇ» ئالباستىالرنى كۆيدۈرۈپ تاشاليمىز

ىدۇ. بۇ دەپ قارىل» جىن ئوتتى قورقىدۇ«دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە 

ئىشهنچىلهر قۇيۇق شامانىزملىق تۈسكه ئىگه بولۇپ، ئوت قۇياش ئىالھىغا سىمۋول قىلىنىپ 

 .چۈشىنىلىدۇ

 

 .ئىككىنچى، جىن تىغلىق نهرسىدىن قورقىدۇ

جىن پىچاق، قايچا، كهتمهن قاتارلىق تىغلىق نهرسىلهردىن قورقىدۇ، «ئۇيغۇرالر ئارىسىدا 

-دەيدىغان ئادەت» كىشىلهرگه جىن ئاپىتىنى سااللمايدۇ بۇ نهرسىلهرنى يېنىدا ئېلىپ يۈرگهن

قاراش مهۋجۇت. شۇڭا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، مهيلى كۈندۈزدە بولسۇن ياكى كېچىدە بولسۇن 

ئالباستىالرنىڭ ئاپىتىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن يېنىغا پىچاق -يالغۇز سهپهرگه چىققاندا، جىن

ئۇخالش توغرا كهلسه ياكى ئۆيلهردە يالغۇز ئېلىۋالىدىغان ئادەپ بار. كېچىسى سىرتالردا 

ئالباستىالرنىڭ ئاپىتىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ياستۇقىنىڭ ئاستىغا -ئۇخالش توغرا كهلسه، جىن

 .پىچاق ياكى قايچا قويۇپ ياتىدىغان ئادەتلهر بار

پىچاقتىن قورقىدىغانلىقى، جىننىڭ چېچىنى -ئۇيغۇرالر ئارىسىدا جىننىڭ قايچا

ياز كۈنلىرىنىڭ بىر كېچىسى بىر «ىسىدا مۇنداق بىر ئهپسانه تارقالغان. كېسىۋىلىش توغر

تاغىل -ئالباستىالر كۆزلىرىگه كۆرىنىپ، ئاغىل-كىشى ھويلىسىدا ئۇخالي دەپ يېتىشىغا، جىن

ئاۋاز چىقىرىپ، ئۇ كىشىنى ئۇخلىغىلى قويماپتۇ. بۇ ئىش ئۇدا بىر قانچه كۈن داۋاملىشىپتۇ. 

كهچته، ئۇ كىشى ياستۇقىنىڭ تېگىگه بىر دانه قايچىنى قويۇپ  شۇنىڭ بىلهن، بىر كۈنى

ئالباستىالر يهنه كۆزلىرىگه خىلمۇ خىل ھالهتته كۆرىنىپ، ئۇ كىشىنى -يېتىپتۇ. جىن

ياتقۇزماپتۇ. شۇنداق قارىسا، چېچى ئۇزۇن بىر جىن كارۋىتىنىڭ يېنىدا تۇرغىدەك. شۇنىڭ 

ايچىنى چىقىرىپال چاققانلىق بىلهن ھېلىقى بىلهن بۇ كىشى ئاستا ياستۇقىنىڭ ئاستىدىن ق

جىننىڭ چېچىنى كېسىۋاپتۇ. ئۇ ئادەم قارىسا قۇلىدا بىر تۇتام چاچ تۇرغۇدەك. ئۇ بۇچاچنى 

دەرھال ئېلىپ كىرىپ قۇرئاننىڭ ئارىسىغا قىستۇرۇپ قۇيۇپتۇ. ھېلىقى جىنمۇ ئۇ كىشىنىڭ 

كهتكهندىن كېيىن، جىن كهينىدىن كىرىپ قويغان جاينى كۆرىۋاپتۇ. ئۇ كىشى چىقىپ 

نى ئاختۇرۇپتۇ. لېكىن، ئۇنىڭ چېچى قىستۇرۇلغان بهت باشقا بهت بىلهن »قۇرئان كهرىم«
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قوشۇلۇپ ئېچىلىپ كېتىپ، چېچىنى ئااللماپتۇ. ئۇ كىشى قايتىپ چىقىپ قارىسا، ھويلىدا 

ىنى ئالباستىالر كۆرۈنمىگىدەك. شۇنىڭ بىلهن، ئهمدى ئۇخالي دەپ ياتسا، ھېلىقى چېچ-جىن

دەپ يالۋۇرۇپتۇ. » چېچىمنى قايتۇرۇپ بهرسهڭ«كېسىۋالغان جىن يېنىغا كېلىپ، ئۇ كىشىگه 

نېمىشقا ماڭا ئارام ‹ئۇ كىشى گهپ قىلماپتۇ. ئۈچ قېتىم يالۋۇرغاندىن كېيىن، ئۇ كىشى جىنغا: 

بىز ساڭا ئۇقۇشماي چېقىلىپ قويۇپتۇق، چېچىمنى ‹دەپتۇ. جىن ئۇ كىشىگه:  ›بهرمهيسىلهر؟

دەپتۇ. ئۇ كىشى  ›تۇرۇپ بهرسهڭ، بۇندىن كېيىن ساڭا ۋە سېنىڭ ئهۋالتلىرىڭغا چېقىلمايمىزقاي

شۇ بىر نهچچه تال چېچىڭ ئۈچۈن بۇنچىلىك يالۋۇرۇپ كهتتىڭ، چېچىڭ سهن ‹جىندىن 

شۇنداق چېچىم ‹دەپ سوراپتۇ. جىن ئۇ كىشىگه مۇنداق دەپتۇ:  ›ئۈچۈن شۇنچىلىك مۇھىممۇ؟

مۇھىم. بىزنىڭ پادىشاھىمىز ھهر كۈنى بىر قېتىم بىزنىڭ چېچىمىزنى  مهن ئۈچۈن جېنىمدەكال

جىن  ›سانايدۇ. ئهگهر بىر تال كام چىقىپ قالسا، بىزنى جازااليدۇ ياكى ئۆلۈمگه ھۈكۈم قىلىدۇ.

ئۇ كىشىگه شۇنداق دەپ يېلىنىۋەرگهچكه، ئۇ كىشى جىننىڭ چېچىنى قايتۇرۇپ بهرمهكچى 

دەپتۇ.  ›نىڭ قېتىدا، ئۆزۇڭ ئېلىۋال»قۇرئان كهرىم«ۆيدىكى چېچىڭ ئ‹بوپتۇ. جىنغا دەپتۇ: 

ئاندىن ئۇ كىشىگه يهنه يالۋۇرۇپ،  ›مهن ئااللمىدىم ئۆزۈڭ ئېلىپ بهرسهڭ دەپتۇ.‹جىن 

ۋەدىلهرنى بېرىپتۇ. ئۇ كىشى ئۆزى كىرىپ -دەپ قهسهم ›يهتمىش پۇشتۇڭغىچه چېقىلمايمهن‹

لىپ بېرىپتۇ. جىن مىڭالپ رەھمهت نىڭ قېتىدىن جىننىڭ چېچىنى ئې»قۇرئان كهرىم«

شۇنىڭ » ئېيتىپ كېتىپ قاپتۇ. شۇنىڭدىن كېيىن، جىن بۇ كىشىگه چېقىلمايدىغان بوپتۇ.

پىچاقتىن قورقىدۇ. جىننىڭ چېچىنى كېسىۋالغىلى -جىن قايچا«بىلهن، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا 

كىچىك بالىالر  دېگهن ئىشهنچىلهر بارلىققا كهلگهن. ئادەتته ئائىلىدە ئانىالر» بولىدۇ

ئالباستىنىڭ زىيانكهشلىك قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، -ئۇخلىغاندىمۇ، جىن

 .ياستۇقىنىڭ ئاستىغا قايچا ياكى پىچاقنى قويۇپ قويىدۇ

پېرىخونالر جىندىن بولغان كېسهللهرنى مهخسۇس -ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇر باخشى

امان بىمارنىڭ بهدىنىنىڭ كېسهل بار جايىغا خهنجهر ئارقىلىق داۋااليدۇ. پىرە ئويۇنىدىمۇ ش

پېرىخونالر يهنه جىندىن -خهنجهرنى سۈركهيدۇ ياكى كۈچ بىلهن سالىدۇ. ئۇيغۇر باخشى

بولغان بىر قىسىم كېسهللهرنى كهتمهن بېسىش ئارقىلىقمۇ داۋااليدۇ. يهنى شامان چوغدەك 

پېرىخونالر -ئۇيغۇر باخشى قىزىق كهتمهننى دەسسهپ بىمارنىڭ بهدىنىگه ئىسسىق ئۆتكۈزىدۇ.
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پىرە قوشاقلىرىدىكى جىن قوغالش قىسمىدا، بۇ خىل قاراشالر ناھايىتى روشهن ئهكىس 

  :ئهتتۈرۈلگهن. مهسىلهن

 پوالت پىچاق مهندە بار،«

 ئالماس ئوقالر مهندە بار،

 مىسران قىلىچ مهندە بار،

 .پىرى-ئېتىپ چاپارمهن دۆ

 يهر يېرىگه يىتهلمهس،

 ]38»[ۇتۇلماس.قېلىچ تهككهن ق

جىن قايچا، خهنجهر، كهتمهن قاتارلىق تىغلىق «دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە   

دەپ قارىلىدۇ. تهتقىقاتچىالرنىڭ تهتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا، » نهرسىلهردىن قورقىدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ شامانىزم ئېتىقادىدا شهمشهر قاتارلىق تىغلىق نهرسىلهر چاقماق ئىالھىنىڭ «

ئالباستىالرنىڭ جېنىنى تېنىدىن جۇدا -ىموۋولى ئىدى. چاقماق ھهرقانداق ۋەھشى جىنس

] بۇ ئىشهنچىلهر قۇيۇق شامانىزملىق تۈسكه ئىگه بولۇپ، بۇ تىغلىق نهرسىلهر 39»[قىلىدۇ.

 .چاقماق ئىالھىغا سىمۋول قىلىنىدۇ

 

 .ئۈچىنچى، جىن ئهينهكتىن قورقىدۇ

ئالباستىالر ئهينهكتىن بهك قورقىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

دەپ، بوۋاق بالىنىڭ بۆشىكىنىڭ » قورقاق تېگىپ قالمىسۇن«شۇڭا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، 

ياستۇقىنىڭ ئاستىغا ئهينهك باستۇرۇپ قويىدىغان ئادەت بار. تهتقىقاتچىالرنىڭ تهتقىقاتلىرىغا 

نىستلىرى تهرىپىدىن يامان روھالرنى ئهينهك(كۆزگۈ) ئالتاي شاما«ئاساسالنغاندا، 

 ]40»[قوغلىيااليدىغان ئورتاق ئىالھى قۇدرەتكه ئىگه خاسىيهتلىك قورال قىلىنغان.

ئالباستىالر ئهينهكتىن بهك قورقىدۇ. ئهينهك -دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

تىالرنى ئالباس-ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى شامانىزم ئېتىقادىدىكى شامانالرنىڭ جىن

 .قوغلىيااليدىغان ئىالھى قۇدرەتكه ئىگه خاسىيهتلىك قۇرالى ئىدى

 

 .تۆتىنچى، جىن ناندىن قورقىدۇ
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ئالباستىالر ناندىن قورقىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. ئۇيغۇرالر -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

دەيدىغان ئادەت ئالباستىالر يېقىن كېلهلمهيدۇ -ئارىسىدا، يېنىغا نان ئېلىۋالغان كىشىگه جىن

قاراش مهۋجۇت. شۇڭا، كىشىلهر كېچىسى يول يۈرسه پوتىسىغا نان قىستۇرۇۋالىدۇ. پىرە 

ئالباستىالر كېسهل سالغان يېرىنى كېپهكتىن -پېرىخونالر بىمارنىڭ جىن-ئۇيۇنىدا باخشى

تهييارلىغان جىن ئېشى بىلهن ئۇچۇقدايدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشهنچىسىدە ناننىڭ كېلىش 

ى بۇغداي، بۇغداي يهردە ئۈسسۈپ، ھوسۇل بېرىدۇ. نان يهر ئىالھىنىڭ سىمۋولى. مهنبهس

ئالباستىالرنى قوغلىيااليدىغان قۇدرەتكه ئىگه -شۇڭا، نان ۋە جىن ئېشى ئوخشاشال جىن

تهمسىل -دەيدىغان ماقال» يهر-نان تهڭرىسى«خىسلهتلىك نهرسه ئىدى. ئۇيغۇرالر ئارسىدا، 

اسالنغاندا، نان ئۇيغۇرالرنىڭ شامانىزم ئېتىقادىدىكى تۆت چوڭ بار. بۇ چۈشهنچىلهرگه ئاس

  .ئىالھنىڭ بىرى بولغان يهر ئىالھىغا سىمۋول قىلىنغانىدى

 

 .بهشىنچى، جىن ئهپسۇندىن قورقىدۇ

ئهرۋەشلهردىن -ئايهت، ئهپسۇن-ئالباستىالر سۈرە-ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدە، جىن

ا، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، ھهرقانداق بىر ئىشنى قىلىشتىن قورقىدۇ،  دەيدىغان قاراش بار. شۇڭ

ئايهت ۋە ئهپسۇنالرنى -شهيتان ئارلىشىۋالمىسۇن دەپ مهلۇم سۈرە-ئىلگىرى، ئىشقا جىن

پېرىخونالر جىندىن بولغان كېسهللهرنى -ئوقۇيدىغان ئادەت بار. ئادەتته ئۇيغۇر باخشى

ئايتهل «، »ئىخالس«، سۈرە »فاتىھه«ۈرە داۋالىغاندا، بىمار تېنىدىن جىننى قوغالش ئۈچۈن س

-قاتارلىق سۈرە» قهسىدە بۇردە«، »قهسىدە سۇاليمان«، »دېھقاف«، »چىلىكاپ«، »كۇرسى

پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشاقلىرىدىمۇ -ئهرۋەشلهرنى ئوقۇيدۇ. ئۇيغۇر باخشى-ئايهت ۋە ئهپسۇن

ىكىدەك مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. ئالباستىالرنىڭ ئهپسۇندىن قورقىدىغانلىقى توغرىلىق تۆۋەند-جىن

 :مهسىلهن

 سهھى قارا ئوقۇيمهن،«

 ۋەھى كۈللى ئوقۇيمهن،

 قىسسه سۇاليمان ئوقۇيمهن،

 قهسىدە بۇردى ئوقۇيمهن،

 ئهمدى قويۇپ ياتمىساڭالر، 

 ]41»[پىرى.-قىرىلىپ كېتهرسىلهر دۆ
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 سهھىھ دۇئا ئوقۇيمهن،«

 ۋەھى كۈللى ئوقۇيمهن،

 ئوقۇيمهن،قهسىدە سۇاليمان 

 ]42»[ۋە چىلىكاپ ئوقۇيمهن. يا سۈف!

ئهرۋەشلهردىن -ئايهت، ئهپسۇن-ئالباستىالر سۈرە-ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىلىرىدىكى، جىن

-ئايهت، ئهپسۇن-قورقىدۇ، دېگهن بۇ قاراش قۇيۇق شامانىزملىق تۈسكه ئىگه بولۇپ، سۈرە

 .سىمۋول قىلىنغانىدى ئالباستىالرغا قىلغان ئهمرىگه-ئهرۋەشلهر كۆك تهڭرىنىڭ جىن

 

 ئالباستىنى بويسۇندۇرۇش-جىن .11

ئالباستىالرنى بويسۇندۇرغىلى ۋە -ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە، جىن

پېرىخونالر جىننالرنى -ئۇالرنى خىزمهتكه سالغىلى بولىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. ئۇيغۇر باخشى

دىغان بولغاچقا، كىشىلهر ئۇالرنى ئالباستىالرنى خىزمهتكه سالى-بويسۇندۇرۇپ جىن

دەپ ئاتايدۇ. جىننى بويسۇندۇرۇشتىن مهقسهت باخشى بولۇش ئىدى. ئۇالرنىڭ » جىنكهش«

-قارىشىچه، پىرى بار، جىنى بار، ئادەمال باخشى بوالاليتتى. باخشى بولۇش ئۈچۈن جىن ۋە دىۋە

يسۇندۇرۇپ خىزمهتكه پىرىلهرنى مۇسهخخىر(بويسۇندۇرماق) قىلىش كېرەك ئىدى. ئۇالرنى بو

-سالغاندا، ئۇالرنىڭ كۈچىدىن پايدىلنىپ ھهرقانداق ئىشىنى قىلغىلى بوالتتى. ئۇيغۇر باخشى

پېرىخونالرنىڭ قارىشچه، جىننى پهقهت ئهپسۇن ئارقىلىق بويسۇندۇرغىلى بوالتتى. شۇڭا، 

خىل -باخشى بولۇش كويىدا يۈرگهن كىشىلهر، ئۇستاز باخشىنىڭ كۆرسهتمىسى بويچه خىلمۇ

پېرىخونالرنىڭ بىر قىسىم قوليازمىلىرىغا -ئهپسۇنالرنى توختىماي ئوقۇپ يۈرىدۇ. ئۇيغۇر باخشى

 .خىل ئۇسۇللىرى بار ئىدى-پىرىلهرنى بويسۇندۇرۇشنىڭ خىلمۇ-ئاساسالنغاندا، جىن ۋە دىۋە

پېرىخونالرنىڭ قۇلىدا تارقىلىپ يۈرگهن -كۇچا ۋە قهشقهر رايۇنىدىكى ئۇيغۇر باخشى

ناملىق كىتاپتا جىننى خىزمهتكه سېلىش توغرىسىدا مۇنداق بىر بايان » ە ئارھاتجىن ۋ«

  .بېرىلگهن

ئهگهر كىشى ئۆز ئىشلىرى ئۈچۈن جىننى خىزمهتكه ساالي دىسه، ئالالھنىڭ رازىلىقى «

كۈن روزا تۇتۇپ، قوي مېيى، ئارچا ياغىچى ياكى ئادراسمان بىلهن  40ئۈچۈن نىيهت قىلىپ 

ەتته بىر جاينى تېپىپ ئولتۈرۈش كېرەك. ئارپا نېنى، قارا قۇرۇق ئۈزۈمگه بۇي سېلىپ، خىلۋ
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قېتىم  100ئوخشاش كۈچسىز تاماقالرنى يهپ، ھهر كۈنى پهرىز نامازدىن كېيىن بۇ ئازايىمنى 

يابنۇخ، دەردمۇخ جاۋاپ بېرىڭالر! تېزدىن كېلىڭالر! ئۆزۈڭالر ۋە ‹ئوقۇش كېرەك. 

سىماتا ھهقىقىي، شۇماتا ھهقىقىي، ...(كىشىلهرنى ئاغۇنلۇققا  بالىلىرىڭالرنى ئېلىپ كېلىڭالر!

باشالپ قويماسلىق ئۈچۈن بۇ مهزمون قىسقارتىلدى).مهن بۇيرىغاننى قىلىڭالر! خىزمىتىمنى 

قىلىڭالر! مۇھهببهتتىن، پىراقتىن، چېپىلدۇرۇشتىن، جهلىپ نىسائىدىن، خهزىنه ئېچىشتىن، 

ا... (كىشىلهرنى ئاغۇنلۇققا باشالپ قويماسلىق ئۈچۈن بۇ  خهۋەر تارتىپ كېلىشتىن. ايزما تكونو

بۇ ئازايىمنى  ھهر كۈنى يېزىپ، كۈن ئولتۈرغاندا يېيىش  ›مهزمون قىسقارتىلدى)شيىن قدير.

كۈن مهشىق قىلغاندا، يولۋاس سۆرەتلىك بىر خىزمهتكار كۆز  40كېرەك. مۇشۇ ئۇسۇل بويىچه، 

ماسلىق كېرەك. ئهگهر قورقۇپ كهتسه ساراڭ بوپ قالىدۇ. ئالدىغا پهيدا بولىدۇ. بۇ چاغدا، قورق

بۇنداق چاغدا، روھنى ئۈستۈن تۇتۇپ، ئازايىمنى كۈچلۈك ئىرادە بىلهن ئوقۇسا، يولۋاس قۇلىدا 

قىزىل تاش كۈتىرىۋالغان قارا تهنلىك بىر خىزمهتكارغا ئۆزگىرىدۇ. شۇ قىزىل تاشنى قولىغا 

ىلغان بولىدۇ. كېيىن الزىم بولغاندا، تاشنى قولغا ئېلىپ، ئااللىسا، بۇ خىزمهتكارنى مۇسهخخىر ق

 ]43»[ئازايىمنى بىر ئوقۇسىال ھهرقاچان يېندا پهيدا بولىدۇ.

-يۇقارقىالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلىرىدە جىن

ھىشلىرى بويىچه خىل ئۇسۇلالر ئارقىلىق بويسۇندۇرۇپ، ئۇالرنى ئۆز خا-ئالباستىالرنى خىلمۇ

ئىستهكلىرىنى ئىپادىلهيدىغان مهزمۇنالرمۇ -ھهر خىل ئىشالر ئۈچۈن خىزمهتكه سېلىش ئارزۇ

 .بارئىدى

 

 ئاخىرقى سۆز .12

ئالباستى ئىشهنچىلىرى خهلق ئارىسىدىكى ئىشهنچىلهرنىڭ مۇھىم -ئۇيغۇرالرنىڭ جىن

لسهپه چۈشهنچىلىرى، دۇنيا تهركىبى قىسمى. شۇنداقال، ھازىرقى ۋە قهدىمقى ئۇيغۇرالرنىڭ په

ئادەت مهدەنىيىتىنىڭمۇ مۇھىم تهركىبى قىسمى. -قاراش سېستىمىسى، ئېتىقاد قاراشلىرى، ئۆرپ

ئالباستى ئىشهنچىلىرى ئۇزۇن تارىخقا ۋە چوڭقۇر ئىدىيىۋى ئارقا -گهرچه ئۇيغۇرالرنىڭ جىن

ۋە شهھهرلىشىش  پهن بىلىملىرىنىڭ ئومۇملىشىشى-كۆرىنىشكه ئىگه بولسىمۇ، ئهمما ئىلىم

ئاستا ئاجىزالشماقتا ۋە ئۆز رولىنى -قهدىمىنىڭ تېزلىشىشىغا ئهگىشىپ، بۇ ئىشهنچلهر ئاستا

ئالباستى ئىشهنچىلىرى كۆپ خىل ئېتىقاد -يوقاتماقتا. ئهمما، ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى جىن
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ان، ئۆزگىچه مهزمونلىرىنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن، رەڭدار ئېتىقاد ئارقا كۆرىنىشىگه ئىگه بولغ

قاراش سېستىمىسى بولغاچقا، يهنىال خهلقنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى ۋە -بىر خىل ئهقىدە

ئالباستى -ئىدىيىۋى تونۇشلىرىغا بهلگىلىك تهسىرلهرنى كۆرسهتمهكته. شۇڭا، جىن

توغرىسىدىكى ئىشهنچىلهرنى چۈشىنىش ۋە تهتقىق قىلىش ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى دۇنيا قاراش 

دەتلىرىنى بىلىپ ۋە چۈشىنىپ، ئۇالرنىڭ زامانىۋىي مهدەنىيهت قىممهت قاراش ۋە ئېتىقاد ئا

   .سېستىمىسىنى قۇبۇل قىلىشىغا يىتهكچىلىك قىلىشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

 

 :ئىزاھاتالر

                چاغاتاي تىلىنىڭ ئىزاھلىق « تۇرسۇن باھاۋۇدۇن قاتارلىقالر تۈزگهن: مۇھهممهت]1[ 
 .بهت-200يىل، -2002شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى، ، »لوغىتى
 .توم، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى-3» تۈركىي تىلالر دىۋانى«قهشقىرى:  مهھمۇت [2]
 .ئايهت-27» ھىجىر«، سۈرە »قۇئان كهرىم« [3]

 .ئايهتلهر-15،-14» ئهرراھمان«، سۈرە »قۇئان كهرىم]«4[ 
 .ۇر نهشىرىياتى، قهشقهر ئۇيغ»قىسسهسۇل ئهنبىيا: «رابغۇزى [5]

مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [6]
 .پېرىخونالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە-باخشى

 .توم، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى-3» تۈركىي تىلالر دىۋانى«قهشقىرى:  مهھمۇت [7]
، بىكىتىلگهن »ئۇيغۇرالرنىڭ سېھرى ئادەتلىرى تهتقىقاتى«سهمهت غهربى:  ئهنۋەر [8]

 بهت-66نۇسخىسى، 
 .توم، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى-3» تۈركىي تىلالر دىۋانى«قهشقىرى:  مهھمۇت [9]

، »قهدىمكى ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرى« خوجا قاتارلىقالر تۈزگهن:  ئابدۇقهييۇم [10]
 .بهتلهر-224، -223يىل، -1984ىياتى، شىنجاڭ خهلق نهشىر

 .ناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە ئاۋات [11]
 .پانتىسوف رەتلىگهن ئىلى رايۇنىدىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە.ن [12]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [13]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 .ناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە ئاۋات [14]
 .ۈزۈندەناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئ ئاۋات [15]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [16]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 .پانتىسوف رەتلىگهن ئىلى رايۇنىدىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە.ن [17]
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رنىڭ قۇلىدا ئېقىپ يۈرگهن قهشقهردىكى ئۇيغۇر باخشىال»: جىن ۋە ئارھات« [18]
 )سېھرگهرلىك ۋە جىنغا ئائىت كىتاپ(ئۇيغۇرچه

 .پانتىسوف رەتلىگهن ئىلى رايۇنىدىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە.ن [19]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [20]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 .ناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە ئاۋات [21]
 »مۇسلىم رىۋايىتى: «بۇخارى [22]
 »مۇسلىم رىۋايىتى: «بۇخارى [23]
 .ناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە ئاۋات [24]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [25]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 .ىدىن ئۈزۈندەناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىق ئاۋات [26]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [27]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 »مۇسلىم رىۋايىتى: «بۇخارى [28]
ئايدا، تۇرپان شهھهر يار يېزىسىدىكى ئىمىنخان موماي بىلهن ئېلىپ -7يىلى -2005 [29]

 .خاتىرىسىدىن ئۈزۈندەبارغان سۆھبهت 
قهشقهردىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ قۇلىدا ئېقىپ يۈرگهن »: جىن ۋە ئارھات« [30]

 )سېھرگهرلىك ۋە جىنغا ئائىت كىتاپ(ئۇيغۇرچه
 .ناھىيىسى يېڭېرىق يېزىسىدىكى تۇرسۇن باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە ئاۋات [31]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -اھىيىسى ئاقساقئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ن راخمان [32]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
كهلپىن ناھىيىسى ئاچال يېزىسىدىكى ئىبراھىم باخشىنىڭ پىرە قوشىقىدىن  ئاقسۇ [33]
 .ئۈزۈندە
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [34]

 .رە قوشىقىدىن ئۈزۈندەباخشىالرنىڭ پى
قهشقهردىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ قۇلىدا ئېقىپ يۈرگهن »: جىن ۋە ئارھات« [35]

 )سېھرگهرلىك ۋە جىنغا ئائىت كىتاپ(ئۇيغۇرچه
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [36]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە
 .پانتىسوف رەتلىگهن ئىلى رايۇنىدىكى ئۇيغۇر باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە.ن [37]
مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [38]

 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

44/44 

الغان ئۇيغۇرالردىكى شامان پىرە ئۇيۇنىدىن بايق: «دىلبهر سۇاليمانئۆمهر،  دىلمۇرات [39]
-4يىل -1991، شىنجاڭ پىداگوگىكا ئونۋېرسىتىتى ئىلمى ژورنىلى، »دىنىنىڭ قالدۇقلىرى

 .سان

ۋە قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيا  ›پالنامه‹«شۈكۈرى، سۇاليمان ھېلىمنىياز:  ئابدۇبهسىر [40]
 .بهت-143يىل، -2000، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى، »قاراشلىرى

مارال يېزىسىدىكى ئۇيغۇر -ئابدۇرېھىم رەتلىگهن مارابېشى ناھىيىسى ئاقساق راخمان [41]
 .باخشىالرنىڭ پىرە قوشىقىدىن ئۈزۈندە

ياشلىق كېرەم باخشى ئېيتىپ بهرگهن پىرە  62شهھىرى يېڭى بازاردىكى  قهشقهر [42]
 .قوشىقىدىن ئۈزۈندە

ڭ قۇلىدا ئېقىپ يۈرگهن قهشقهردىكى ئۇيغۇر باخشىالرنى»: جىن ۋە ئارھات« [43]
 )سېھرگهرلىك ۋە جىنغا ئائىت كىتاپ(ئۇيغۇرچه
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