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                       ' دېگەن نام تۈركستان'

 ھەققىدە 

 
ىپ يېزى تۇرپاندا  يىلى  -639 مىالدىقوليازما ە كۆرسۈتۈلگەن تۆۋەندىكى رەسىمد

 ئاستانا تۇرپان يىلى  1969-بۇ  قوليازما  . انۇنىي ھۆججەتق سوغدىچەئىمزاالنغان 

بۇ  . م س 46x28  چوڭلىقىوليازمنىڭ  ق   تېپىلغان. قەۋرىستانلىقىدىن قەدىمقى

   .بار  ىنام  دۆلەتدېگەن  'تۈركستان'   ھۆججەتتە 

 

   
 

 -ۋادى   ئۇرخۇن  ،تەھۆججەت قانۇنىي سوغدىچە بۇ يىلى يېزىلغان-639مىالدى 

 ڭ نامى  ئۇلۇغالپ قاغاننى ئىلتەبىربۈيۈك قاغانى  نىڭ قىلىىقاغان تۈرك   سىدىكى

 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 3  قۇربان ۋەلى

 

 

دېگەن    'تۈركستان'   اقۇرىد -5  ھۆججەتنىڭقانۇنىي سوغدىچە بۇ  . غانتىلغا ئېلىن

  ار.بنام  

 

 
 

بىر  پ بۇغۇچال  تۈرمەللەپ،نغاندىن كېيىن ال ئىمزا -پيېزى بۇ سوغدىچە قوليازما 

 بايقىغان نىھۆججەتسوغدىچە ساقالنغان.  بۇ قەدىمقى قەۋرىنىڭ ئىچىگە قويۇپ 

 -يوق –مۇناسىۋىتى بار نىڭ جەسەتقەۋرىدىكى ئارخېئولوگ بۇ ھۆججەت بىلەن شۇ 

الشنى نى ئاشكارىالرئۇچۇرھەقتىكى بۇ  مۇمۇزېيىئاپتونوم رايونلۇق  .ېيتمىغانلىقىنى ئ

 رايونلۇق ئاپتونوم ئۈرۈمچىدىكىھازىر  ھۆججەتسوغدىچە قانۇنىي  بۇخالىمىغان. 

 .69TAM135.2 نومۇرى ساقالنماقتا، مۇزېيىدا

 

 -ئۇنى ئوساكا نى ياپونىيەتېكىست بۇ  .بار تېكىست قۇر 24 قوليازمىدا سوغدىچە  بۇ

 مورىياسۇتاكائو  يىلى پروفېسسور  1988 -يوشىكايۇتاكا پروفېسسور ۋېرسىتېتىدىن

 كۈ <  ماقالىغا ئاپتور بۇ   .باشلىغان قىلشقا تەتقىق -ئوقۇپ  يېتەكچىلىكىدە نىڭ

 مەۋزۇ دەپ  >توختامى ئېلىش – سېتىش دېدەك يېزىلغان سوغدىچەە دەۋرىد خانلىقى

  ژورنىلىدا ئارخىپى بىلىم ئۇنىۋېرسىتىنىڭ ئوساكا يىلى -   1989 ماقاالبۇ   .قويغان

 ئېالن نامىدا مۇزېيى رايونلۇق ئاپتونوم ئۇيغۇر شىنجاڭ بىلەن ئۇنىۋېرىتى ئوساكا

 -ياپونچىدىن ئۇيغۇرچىمەن بۇ ماقالىنى    ،يىل ئۆتكەندە 13بۇنىڭدىن   .غانىنقىل

 * .ئەلۋەتتە ئەمەس تەرجىمە ھالدىكى  نوقۇل بۇ الشتۇردۇم،

 

  ،<麹氏高昌国時代ソグド文女奴隷売買文書> :مەۋزۇسى ماقالىنىڭ *

  森安, 孝夫 ;  吉田, 豊 لىرى :   ئاپتور
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 قىلىنغان.  نەشىر ئارخىپى ژورنىلىدا  بىلىم ئۇنىۋېرسىتىنىڭ ئوساكا ئايدا 3  -يىلى1989 -بۇ ماقاال   

   http://hdl.handle.net/1194/18715 ئادرىسى: ئىنتېرنېت
 توين يوكوخوما ياپونىيە گەن بەر ماڭا ئەۋەتىپ ئۇلىنىشنىئىنتېرنېت ماقالىنىڭ پۇرسەتتە مەزكۇر   بۇ

   ! ئېيتىمەن رەھمەتگە ئەپەندى ماھمۇت ئىلھام ئاسپىرانتى دوكتور قانۇنشۇناس ئۇنىۋېرسىتىنىڭ

 

 

 

  نىڭ تەرجىمىسىتېكىست

 
 

  y'ncyw))  ينسۋ  يىلى، - 16 ئالىيلىرىنىڭ قاغان ئىلتەبىر ياراتقان ئۇلۇغ تەڭرى

 27 - نىڭئاي-  12 بۇيىچە يىلنامىسى سوغدى ئاي، بەشىنچى بۇيىچە يىلنامىسى

   ياناسېنا  ئوغلى نىڭ ئۇتا سەمەرقەنتلىك  تا (Cyn'ncknd)  چىنانچكاند . كۈنى

y'nsy'n )  ( بىر ئالدىدا خااليىق ئۇخۇسفېرتتىن ئوغلى نىڭ تۇداكا سەمەرقەنتلىك 

 ( لىق، (twrkstnتۈركستان  تۇغۇلغان سەمەرقەنتتە دېدەك بۇ .سېتىۋالدى دېدەك

 )ىلالسىت ئىران(دراخماسى پېروز 120 ياناسېنا ئۈچۈن دېدەك بۇ  .ئۇپاچ ئىسمى

 بىلەن شەرت ئالمايدىغان قايتۇرۇپ ھەرگىز ئىگىسى دېدەكنى بۇ ياناسېنا  .تۆلىدى

   ئالدى.

 

 ئادىمى قىلىدىغان دېرىكىنى - ئىز يوق، قەرزى يوق، مۈلكى - مال دېدەكنىڭ بۇ

 ئۈچۈن جەمەتى - جەددى ، جاقىلىرى - باال دېدەكنى بۇ  ( ( y'nsy'n ياناسېنا .يوق

 ياناسېنا  دېدەكنى بۇ سېتىلغان پۇلغانەخ   .سېتىۋالدى قىلىپ مۈلۈك ئەبىدىي

y'nsy'n ) )   جەددى  ، بوۋىسىدىن - ئاتا خۇددى نىڭمۇ لىرىاجاق – باال  نىڭ 

 تۇغۇلغان ئۆيىدە ئۆز ياكى قالغان مىراس تۇغقانلىرىدىن- ئۇرۇغ  جەمەتىدىن،

 

http://hdl.handle.net/1194/18715
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 گۈرۆگە سېتىش، قويۇش، باغالپ خارالش، ھەتتا قىلىش، مۇئامىلە ئوخشاش دېدەككە 

 ئۇپاچ كىيىن بۇنىڭدىن  .بار ھەققى بىرىۋېتىش قىلىپ سۇۋغات بىركىمگە ياكى قويۇش

 .ھوقۇقى ئاخىرالشتى ئۇنىڭ  ئۆتمەيدۇ، گېپى ئۇخۇسفېرتنىڭ دېدەككە بۇ ئىسىملىك

 ۋاقىتلىق ياكى بولغان يەرلىشىپ ،  ئالدىدا بەگلەر ۋەزىر، پادىشا، توختام مەزكۇر

 بار ۋەسىقە مەزكۇر قولىدا.  ئىناۋەتلىك تۇلۇق ئالدىدا بارلىق ئاھالىيالر تۇرۇۋاتقان

 .قىاللمايدۇ مۇداخىلە ئۇنىڭغا ھېچكىم قىلىدۇ، ئىگىدارچىلىق ئۇپاچقا دېدەك كىشى

 خۇتۇچنىڭ سەمەرقەنتلىك : كېپىل    .تىسترىئا ئوغلى چۇزاكانىڭ مايمارغلىق  :كېپىل

 كۇسانىكا : كېپىل  .پىساكا ئوغلى كارازانىڭ ناۋاجكەنتلىك  :كېپىل   .نامادارا ئوغلى

 .نىزات ئوغلى نىڭ نانىكۇچ لىق-

 پۇتۈكچ  بىلەن ماقۇللىقى ئۇپاچنىڭ ۋە قىلىشى ھاۋالە ئۇخۇسفېرتنىڭ ۋەسىقىنى بۇ

      .تەستىقلىدى پاتۇرا پۇتۈكچى   .چىقتى يېزىپ ئوخۇانا ئوغلى پاتۇرانىڭ

 ) نىشان ( ياناسېنا  ،   ) نىشان( دېدەك    ، (نىشان( پاتۇرا  پۈتۈكچىسى   چىنانچكاند

 

 ( smny y'nsy'n ) ياناسېنا  شامان
 
 
 

 ئۇچۇرالر بولغان مەلۇم تېكىستتىنبۇ 

 
 ۋادىسىدىكى ئۇرخۇن ھۆججەتتە قانۇنىي سوغدىچە بۇ تېپىلغان تۇرپاندىن (1) 

菊氏高) خانلىقى ئۇيغۇر كۈ تۇرپاندىكى بىلەن يىلنامىسى قاغانلىقىنىڭ تۈرك

昌)تەڭرى' نىڭ نامى قاغان ئىلتەبىر .تۈرك قاغانى قوللىنىلغان تەڭ يىلنامىسى نىڭ  
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 تىلغا ئېلىنغان.ئۇلۇغالپ  دەپ  'قاغان ياراتقان بۇزرۇك

 مىالدى ھۆججەت سوغدىچە مەزكۇر  ئاساسالنغاندا، غاالريىلنامى تىكىھۆججەت بۇ 

 پۈتۈكچىسى تۇرپان نۇسخسىنى بىرئۇنىڭ  . ئىمزاالنغان يېزىپ تۇرپاندا يىلى-  639

  .شقا باشلىغانساقال ئارخىپتا بۇغۇچالپ - تۈرمەللەپ پاتۇرا

 ' تۈركستان'   ھۆججەتتە سوغدىچە بۇ  يېزىلغان تۇرپاندا يىلى- 639 مىالدى  (2)

 (twrkstn) سەمەرقەنت يەنە ئۇنىڭدا  .بار نامى دۆلەت دېگەن   ( smrknd  )،  

 دېگەن ( kws'nyk' ) كۇسانىكا  ،(  nwcknd) ناۋاجكەنت ،  m'ymrg ) )  مايمارغ

    .ئۇچرايدۇ  ىنام لىرىنىڭ يۇرت )جاۋۇپ( سوغداق

 ئۇرخرۇن يىلرى-  530 مىرالدى) ەن قاغرانبىرلەشرتۈرگ خەلقنرىمەنىسرى: قاغران ) ئىلتەبىرر

ئالتراي تاغلىرىردا غران كىشرى. ئرۇ قۇر قاغانلىقىنى تۈرك تېغىدا ئۆتۈكەن ۋادىسىكى

ئۇ قۇرغان تۈرك ئىدى.   )بېشرى ئونمىڭ (  بېشى تۈمەن خەلقلەرنىڭ تۈركىيياشايدىغان 

 تېرىتورىيىسى زىمىنبۇ قاغانلىقنىڭ . قىلغان داۋام يىلىغىچە- 744 مىالدى ىقاغانلىق

  سەمەرقەنت، رايونىدىكى ئامۇ  سىر زاماندا ئەينى .ئالغان ئۆزنى ۋادىسى ئامۇ - سىر

 توققۇز ( سوغداقالر ياشايدىغان يۇرتتا توققۇز ئاتالغان دەپ ... كوشانا شاش، چوبدانا،

 شرەرقتىكى رۇمردىن غەربتىكرى چىقىرىپ، داڭ  ناۋادا نەغمە ئۇسۇل، ناخشا ) جاۋۇپالر

  .كەتركەن تراراپ يۇرتالرغرا قايسرى ھەر دائىرىدىكى بولغان قەدەر سۇاللىسىغا تاڭ

 تىرىكچىلىرك تايىنىرپ ناۋا قىلىشرقا  -نەغمە يۇرتالردا باشقا يىلالرغىچە ئۇزۇن ئۇالر

 كىملىكىنرى مىللىري ئۆزلىرىنىرڭ  يۈرۈپ ئويناپ  ئۇسۇل تولغىما ، پىرقىرىما قىلىپ،

 ىكى رايونىرد سروغداقالر ئەسرلىدىكى ، كېيىنكرى دەۋىررلەردە شۇڭالشرقا .يوقاتقان

ايدىغان ئېلىنم تىلغانام  دېگەن   'سوغداق'  ئەللەردە دېگەن توخارستان خارەزىم،

 ' ئۇپراچ' قىلىنغران بايران ھرۆججەتتە سروغدىچە برۇ يېزىلغران تۇرپاندا  .غانبول

 ئايرىلىرپ توپىردىن مىللىري ئۆزىنىرڭ  زاماندا شۇ نىقىز سەمەرقەنتلىك ئىسىملىك

 .مۇمكىن قىلىش تەسەۋۋۇر دەپ بىرى سوغداقالرنىڭ قالغان قوغدىغۇچىسىز قېلىپ، 
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 ئاتالغران دەپ Cyn'ncknd)  )  چىنانچكانرد ، ھرۆججەتتە قرانۇنىي سروغدىچە بۇ

 سروغداق سرەمەرقەنتلىك سرېتىلغان قاتارىردا مرال برازاردا  خەلقئارا تۇرپاندىكى

 ئاساسرەن پاكىتقا بۇ  .كۆرسىتىلگەن دەپ  'تۈركستان'  تەۋەلىكى دۆلەت دېدەكنىڭ

  'قاغرانلىقى ترۈرك'   تارىخشۇناسرالر زامرانىمىزدا  بولۇدىكى، قىلىشقا پەرەز شۇنداق

 زاماندا ئەينى نامى نىڭدۆلەت قۇدرەتلىك ۋادىسىدىكى ئۇرخۇن قويغان نام دەپ

 .مۇمكىن بولۇشى ئاتالغان دەپ  'تۈركستان' بىردەكال تىللىرىدا سوغد ،تۈرك 

 

 يىلى -  639 مىالدى ھۆججەت قانۇنىي سوغدىچە مەزكۇر تېپىلغان تۇرپاندىن( 6) 

 خۇجۈنجى دىن سۇاللىسى تاڭ (يىلى – 640 مىالدى)  ئۆتكەندە، يىل بىر ئىمزالىنىپ

 خانلىقىغائۇيغۇر  كۈباندىتالر   كەلگەن باشالپ بېشى  لەشكەرخىتاي  ئىسىملىك

 دىنخەلقى تۇرپان . بولغان  ۋەيران  يۇرت   22ا   انلىقىدخ كۈ   .قىلغان ھۇجۇم

 يۈز ئۇچتۇمتۇت تارىخىدا تۇرپانىپ تاشالنغان.  قىر ئادەم  يۈز يەتتە مىڭ يەتتە

. بولمىغان ەۋجۇترايوندا تىنچلىق م بۇ تىن كېيىن،  ئۆزگۈرۈشبۇ چوڭ  بەرگەن

- داۋام خانلىقىدا ئۇيغۇر كۈ قىلىنغان بايان ھۆججەتتە قانۇنىي سوغدىچە مەزكۇر

 مەدەنىيەت ئاھالىيلىرىنىڭ تۇرپان  تۈزۈملەر، - قانۇن يەرلىك لىشىۋاتقان

 ار باز خەلقئارا خەجلىنىدىغان بىماالل  تىلاللىرى ئالتۇن ئىراننىڭ  الىيەتلىرى،ئپا

 مىالدى تا پاراكەندىچىلىكى  خىتاي باشالنغان يىلالردا شۇ  .بولمىغان مەۋجۇت قايتا

ىجاۋۇزچىلىرىنى ت خىتاي  قاغانلىقى ئۇيغۇر ۋادىسىدىكى ۇنخئۇر يىلى-   785

    .قىلغان داۋام قەدەرتەلتۈكۈس قوغالپ چىقارغانغا  دىن تۇرپان

 

 تاكائو مورىياسۇ پروفېسسور بىلەن يۇتاكا يوشىكا پروفېسسور سوغدشۇناس مەشھۇر( 7)

 <توختامى ئېلىش – سېتىش دېدەك يېزىلغان سوغدىچە دەۋرىدە خانلىقى كۈنىڭ  >

 ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  ئوساكا ياپونىيە ئايدا - 3 يىلى - 1989 ماقالىسى مەشھۇر ناملىق

 ساۋادى قىلچە ىن سوغدشۇناسلىقت  كىيىن، قىلغاندىن ئېالن ژورنىلىدا ئارخىپى بىلىم
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يراپون  ،برورمىالپ بىرلەن قوپراللىق ماقرالىنى برۇ يرازغۇچىلىرى خىتراي بولمىغران

 يەرلىك فامىلىلىك  جاڭدىكى   ' دۆلىتى خىتاي'  دېگەن  تۇرپانمۇتەخەسسىسلىرى 

 ماقراال ئىسرپاتالپ نىسرېتىۋالغانلىقى دېردەك سروغداق بىر يىلى 639 مىالدىنىڭ باي

 *  .ىپ تارقاتقانقىل نەشىر  يۇرتلىرىدا ئۇيغۇر دەپ كىتاب يېزىپ، ئۇنى يازدى 

 

  *   页57   <  <古国 神 韵:编  张晖  

   

 

 

 

 

 

 چۈشەنجىسى'تۈركستان' دۇنيانىڭ 

 

ئەمما   كەلگەن، بىرلىككە غەرب ئالىملىرى ىكى  'تۈركستان' دېگەن نام ھەققىد

بۇ يازما )  تۆۋەندىكىچە :  تەبىرلەر  ىغانئۆزىنى قاچۇرىدرۇس تارىخچىلىرى ، خىتاي

 (ئۇچۇرالر ئىنتېرنېتتىكى ۋىكى ئىنسكلوپېدىلىرىدە ئۇچرايدۇ

 

تىلردا سۆزلىشرىدىغان خەلقلەرنىرڭ دۆلىترى دېرگەن تۈرك  نام'تۈركستان' دېگەن  

( ئەل، دۆلەت، يرۇرت، ۋەتەن) ( بىرلەن 'سرتان'مىللەت نرامى'تۈرك' )  بىلدۈرىدۇ.  ئۇمەنىنى 

سرۆز سانسركرىچە  نامردىكى 'سرتان' دېرگەن برۇ .  دىن ياسالغان تۈركچە سرۆزلۈك

سۆڭىكى كۆمۈلگەن جاي' دېگەن مەنىنرى بىلدۈرىردىغان 'ئاسرتانا'  نىڭ'ئەجدادالر

  . 'ئااس'سۆز تومۇرۇ  ئۇنىڭ  ، نىڭ قىسقارتىلمىسى

 

- كىتاب ئەرەبچەئەسىردە يېزىلغان  -8مىالدى دۆلەت نامى 'تۈركستان' دېگەن  

 ئەينى زاماندا  .  ئۇچرايدۇ ، ھىندىچە ئابىدىلەردىمۇ چەفارس ئۇچرايدۇ،  ىمۇدرال
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ەرب غنى، قۇملۇق- شەرق تەرىپى دەشت 'تۈركستان' دېگەن بۇ دۆلەتنىڭ دائىرىسى

الرنى ن، جەنۇب تەرىپى تىبەت، كەشمىر، ئافغانستانى(ئارالچە)تەرىپى ئوتتۇرا دېڭىز 

بولغان يەدىن ئوتتۇرا ئاسىياغىچە ىرى، شىمال تەرىپى سىبۋە ئىراننىڭ بىر قىسمىنى 

   لغان.ئۆز ئىچىگە ئا نى دائىرى

 . مىالدى ىدۇ'بۈيۈك تۈركستان' نى كۆرسىتارقى ئادەتتە  يۇقدېگەن نام 'تۈركستان'  

 'شەرقىي   ( ،رۇسىيە تۈركستانى)  ان'ت'غەربىي تۈركسبولسا، كېيىن  ئەسىرىدىن-18

ئافغانىستان (،  'جەنۇبىي تۈركستان'  )چىنىي تۈركستان يەنى خىتاي تۈركستانى)تۈركستان' 

  ئۈچ بۆلەككە بۆلۈنۈپ كەتكەن. دېگەن  ( تۈركستانى

داۋاملىشىپ  ئەسلىدىكى تۈرك ئەنئەنىسى گە كەلگەندە، ئەسىر – 19مىالدى 

 نىخىۋە، بۇخارا، قوقەند دېگەن ئۈچ  بەگلىكىكى ان'دت'غەربىي تۈركسكېلىۋاتقان 

 ، تەدرىجى كەڭەيتىپ ىنىبۇ مۇستەملىك  ۋە  ە قىلىۋالغانمۇستەملىك ەچاررۇسىي

 باشلىغان. اشقا 'رۇسىيە تۈركستانى' دەپ ئات  نىان'نىڭ ھەممىست'غەربىي تۈركس

ئەينى  ، شىغانائالتاي تاغلىرىدا ي ئەڭ بۇرۇن نامىنى  ان' دېگەن دۆلەتت'تۈركس

  يېزىلغانېگەن خەتلەر بىلەن د( 铁勒 ،丁玲)  'تۈركلەر' زاماندىكى خىتاي تىلىدا 

'تۈرك تارىخشۇناسالر بۇ دۆلەتنى    تۈرك تىلىدا سۆزلىشىدىغان خەلقلەر قولالنغان.

يىلىغىچە دەۋام – 744يىلىدىن   -542  بۇ دۆلەت مىالدى ىغان. دەپ ئات قاغانلىقى'

قايتىدىن ىلىرى قوۋم تۈركبۇ ئەلنى قۇرغان  گە كەلگەندە، ئەسىر -8مىالدى قىلغان. 

ئۇيغۇر قاغانلىقى(  دەپ ) 'ئۇيغۇرستان' يەنە شۇ ئۇرخۇن ۋادىسىدا تەشكىللىنىپ، 

بۇ دۆلەتنى   تارىخشۇناسالر  .يىلالردا مەۋجۇت -840-744الدى  مىئاتىغان. بۇ ئەل 

قۇرغان قوۋمالر   الرنى 'ئۇيغۇرستان' ۋە'تۈركستان'   .ىغاندەپ ئات 'ئۇيغۇر قاغانلىقى'

كېيىنكى زامانالردا  تۈرك، ئۇيغۇر، ئەزەرى، ئۇزبېك، تۈركمەن، قازاق، تاتار، قىرغىز، 

چۇۋاش... دەپ ئاتالغان مىللەتلەرنى ئۆز  ساالر،   يۈگۇر، ، ياقۇت  تۇۋا،  رت،ىباشق

 . ىدۇئىچىگەئال
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 10  قۇربان ۋەلى

 

 

 

( ئەرەب خەلپىلىكى)    ئابباسىيالر ، زاماندائۇرخۇن ۋادىسىدا  'ئۇيغۇرستان' قۇرۇلغان 

تاڭ سۇاللىسى ئەرەبلەرنىڭ شەرققە رگەن. سىر دەريا ۋادىسىغا بېسىپ كىقوشۇنى 

تاڭ  .ئەۋەتكەنئەسكەر  ا ق(  دائىرىسىدە قىرغىزستانش ئۈچۈن تالس )ۇكەڭىيىشىنى توس

غا قارلۇقالرنىڭ  ئابباسىيالر   يىلى يۈز بەرگەن تاالس ئۇرۇشىدا، -751 ئەسكىرى

  يوقىتىلغان. تەلتۈكۈس ماسلىشىپ ئۇرۇش قىلىشى نەتىجىسىدە 

سىر خۇددى >تۈركى تىلالر دىۋانى< ئېيتىلغاندەك،    ،يىلالردا -784 -776مىالدى 

ئەرەب قوۋملىرى  يېتەكچىلىكىدىكى تۈرك 'مۇغەنناباش كۆتۈرگەن 'دەريا ۋادىسىدا 

بىلەن  سامانىيالر نىڭشۇنىڭدىن كېيىن  بۇ رايون   ارغان.ئەسكەرلىرىنى قوغالپ چىق

 .  ەيگەنكۈچمەدەنىيەت ئاالقىسى -بولغان سودا

( شىۋىرغان-قارئۇزۇنغا سوزۇلغان شىددەتلىك جۇت ) ايىلى ئۇرخۇن ۋادىسىد -840مىالدى 

پۇقرالىرى دۆلەتنىڭ ھەشەمەتلىك  ( )ئۇيغۇر خانلىقىنىڭئۇيغۇرستاننىڭ ، يۈز بېرىپ

 ئەسلىي تۈركستانتەڭرىتاغ ئەتراپىدىكى )  يۇرتلىرىغائەسلىي  ، شەھەرلىرىنى تەرك ئېتىپ

قۇرغان ىتىنى دۆلقاراخانىيالر قەشقەر بىلەن باالساغۇندا  ، پ(  قايتىپ كېلى بوستانلىقلىرىغا

يىلى ئابۇ نەسىر سامانى  -955ساتۇق بۇغراخان تلىرىدىن ئەۋال ئۇيغۇرستان 

دەۋىر بۆلگۈچ ا  بۇ رايوند كېيىن . شۇنىڭدىن ئارقىلىق ئىسالمنى قوبۇل قىلغان

تارىم ەلگەن. بارلىققا كئۇيغۇر ئىسالم مەدەنىيىتى  ---ئۆزگۈرۈش تارىخي 

 . شكە باشلىغانتۈركلىشى قوۋمالر قەدىمىي ۋادىسىدىكى ياۋروپا تىللىق 

تۇرپان چىنگىزخان بىلەن كورۇلۇن يايلىقىدا باش كۆتۈرگەن  ،يىلى -1218مىالدى 

 (، لىلىق مۇناسىېەت ئورنۇتۇپبا-ئاتا) بارچۇقئارت تېكىن ئىتتىپاق تۈزۈپئىدىقۇت خانى 

   غا ئاتالنغان.يوقۇتۇش ئۇرۇشىتىجاۋۇز قىلغان قاراخىتايالرنى دۆلىتىگە  قاراخانىيالر
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يۇرتالر  لىكىقاراخىتايالرنىڭ قەدىمى يەتكەنقارا خىتايالر يوقۇتۇلغاندىن كېيىن، 

 غان. تەۋە بول چىنگىزخان ئەۋالدلىرىغا  نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارچۇقئارت تېكىن

كرۆپ   مرۇتلەق نىرڭ شرەرقىي تۈركسرتاندىكى مولغولالرۋە غەربىي دە، ئەسىر -18 

تېخررى ئىسالمالشررماي قالغرران  ، غررانبول)ئۇيغۇرلىشررىپ(  پئىسالملىشررى سررانلىقى 

 ، نى سرراقالپ قررېلىش ئۈچررۈنغررول ئەنئەنىسررىڭ( ئەسررلىدىكى موقالمرراقالرجوڭغررارالر )

 لىرى موڭغروخالقرا موڭغرولىيە يايالقلىرىردىكى تىبەتنىڭ الما دىنىنى قوبۇل قىلىپ، 

گە ھۆكۈمرانلىق يىلى سەددىچىننىڭ ئىچ -1762  اڭغاندا، بىلەن بىرلىشىش يولىغا م

شرەرقىي تۈركسرتانغا پ،  ىرقىل رتارمراجوڭغرارالرنى ئېمپىرىيىسرى قىلىۋاتقان مانجۇ 

 لىغان. شكە باشكەڭىيى

 ا تۈركستاند غەربىي  بۇ ۋاقىتتا  غان.بېسىۋالۋادىسىنى  چاررۇسىيە ئىلى ، يىلى -1871

اشالپ ب قوشۇنشەرقىي تۈركستانغا  ياقوببەگ ئۇيغۇر ئەۋالدلىرىدىن كۈچ توپالۋاتقان 

كە  ياقوببەگ  كۆتۈرۈپ  ڭقوزغىال راشىدىن خوجا   داكۇچاريىلى  -1864  ەلگەن.ك

  شقان. الماس

(  قوشۇنى زوزوڭتاڭ )خىتاي قوشۇنى  نىڭ ئېمپىرىيىسىمانجۇ  ،ئايدا -5يىلى  -1877

يىلى شەرقىي تۈركستاندا ئۆلكە  -1884، گەندىن كېيىننى  قەستلەپ ئۆلتۈراقوببەگي

  .غانقىل تەسىس

 يۈزلەنگەنبىيەتكە دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ مەغلۇ -1  چاررۇسىيە ، يىلى -1914  

 غان.گۇمران بول (يىلى -1917) بىدا ئىنقىالكوممۇنزم  پارتلىغان دۆلەت ئىچىدە دە، -

مانجۇ   ئەپەندى  سۈنجوڭسەن   ئالغانلىم تەھەربىي  ياپونىيىدە   ،يىلى -912

 ىلىغىچە  -1942  ئۇنىڭ جوڭخۇا منىگو ھۆكۈمىتى    غان.ئاغدۇر ئېمپىرىيىسىنى
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ئۆتكۈزۈپ دىن شېڭسىسەي ئەمەلدارى ڭ ئېمپىرىيىسىنىمانجۇ شەرقىي تۈركستاننى  

    ىغان.ئااللم

ئېمپىرىيىسى شەرقىي تۈركستاندا مانجۇ يىلالردىن باشالپ  -1920 سوۋېت ئىتتىپاقى

دۆلەت قۇرۇشنى  (موڭغولستاندەك خۇددى)سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېقىنىدىغان  ىپىن ئايرىلد-

 شقا باشلىغان. الپىالن

 ئالتاي قازاقلىكۆتۈرۈلۈپ، قوزغىالڭ يىلى ئالتاي تاغلىرىدا خىتايغا  قارشى  -1933 

 -ىئېمپىرىيىسمانجۇ ئۇنى  لىغان. رىنىڭ يېتەكچىسى شەرىپقان مۇستەقىللىق جاكار-

  .غانمار قىل-تارجىنشۇرېن ھۆكۈمىتى نىڭ 

 ىنىرڭ ڭلىقوزغىتلىغران خەلرق رپا قارشرى مرانجۇ تىجاۋۇزىغرا يىلى -1931دا قۇمۇل

 ماجوڭيىڭنى مىلىتارىست تۇڭگانقۇالنتاغ رايونىدىكى    ھاجى خوجانىيازيېتەكچىسى 

 . غانلقى ئىشغال ئاقسۇنى  قىلىپ يۈرۈش غەربكە بىرلىكتە ۋە  غانچاقىر ياردەمگە

  

 قورغاننىقەشقەر  قوشۇنى  ماجەنساڭشىرىكى  نىڭماجوڭيىڭ ئايدا -7  يىلى  -1933

قوزغىالڭچىلىرى  كۇچار  يېتەكچىلىكىدىكى  ئەلى تۆمۈر   تۇرۇۋاتقان پ قىلى ئىشغال

 غان. قىل ئۇرۇش بىلەن

 

 قىسىمى ئالدىنقى قوشۇنىنىڭ جۇمھۇرىيىتى ئىسالم خوتەن ئايدا - 8 يىلى  -1933

      .ەلگەنك يېتىپ قەشقەرگە

 

ۈلگەن. ئۆلتۈرەنساڭ تەرىپىدىن ماجئەلى  تۆمۈر كۈنى -8  ئاينىڭ -9 يىلى -1933

 دەرياسى تۈمەن دامولالم سابىتئاتۇشلۇق  كۈنى، - 12 ئاينىڭ-11 يىلى -1933

 تۈركسان شەرقى'  مۇراسىمدا چوڭ قاتناشقان پۇقرا مىڭ 13  ئەسكەر، مىڭ 7 بۇيىدا
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  لىغان. جاكارقۇرۇلغانلىقىنى  'جۇمھۇرىيىتى ئىسالم 

 

 ئىسالم تۈركستان شەرقىيجوڭيىڭ قوشۇنى ما كۈنى -6  ئاينىڭ -2 يىلى  -1934  

  ەاپونىيي ،باشلىقلىرى تۈركىيەھۆكۈمەت . ىغانوزغھۇقۇم قئۇچتۇمتۇت  ەگجۇمھۇرىيىتى

  قاچقان.  غائەنگىليە ھامىلىقىدىكى ھىندىستانۋە لەرگە 

 

خۇا منىگوغا ڭجوسوۋېت ئىتتىپاقى ئىلى، ئالتاي، تارباغاتايالردا  ، يىلى -1944

ئۇزبېكستانلىق كۈنى – 12ئاينىڭ  -11شۇ يىلى  .  غانقوزغىالڭ ئويۇشتۇرقارشى 

 . لىغانقۇرۇلغانلىقىنى جاكار ' شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتى'ئېلىخان تۆرە  

سوۋېت ئىتتىپاقى شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتىنى جوڭخۇا مىنگو  ،يىلى -1945

 . لىغانمەجبۇرۇشقا بىلەن  بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇر

 گە تايىنىرپ مىنىرڭ يراردىسوۋېت ئىتتىپاقىيىلى جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىتى  -1949 

يەرلەشتۈرۈشكە نغا بۇ رايو  نىلىرىھقانېقوراللىق د  ىپ،شەرقى تۈركستاننى ئىشغال قىل

 . لىغانباش

شرەرقىي بىرلەن  نىرڭ رەئىسرى ماۋزېردوڭ جوڭخۇا خەلرق جۇمھۇرىتىيىلى  -1955 

يېڭرى شرىنجاڭ )'بۇ رايونردا ەيپىددىن ئەزىزى س نىڭ ئىزباسارى تۈركستان جۇمھۇرىتى

  غان. قۇر 'تونوم رايونىپئۇيغۇر ئا(  چېگرا

 

 ئايدا ۋاشىنگتوندا تەييارالندى-9يىل  -2017
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'  دېگەن نام ھەققىدە شىنجاڭ'  

 

             
 

 ئاتمىش  تەرەپ   شىمال  غەربىي  بازىرىدىن  موڭغولكۈرەبۇ رەسىمدىكى ئابىدە  

ھۆكررۈمىتى  بررۇ ئابىرردىنى  خىترراي .  يېراقلىقتىكررى سررۇم دېررگەن جايرردا كىلررومېتىر

'شرىنجاڭ ئەزەلردىن   نىۋە بۇ دەپ ئاتايدۇ(  格登山碑)     گەدەنتاغ ئابىدىسى<>

 يدۇ. دە  خىتاينىڭ زىمىنى' ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتى

 

 خىرل ترۆت تېربەتچە موڭغرولچە، خىترايچە، مانجۇچە ،دە گەدەنتاغ ئابىدىسى<>

ئېمپىرىيېسى مانجۇ   لىرىنىڭ ئېيتىشىچە،  بۇ ئابىدىنى تارىخچىخىتاي  تېكىست  بار. 

 مانجۇچە  . (  تىكلىگەنيىلى-25چەنلوڭ خاننىڭ يىلى )-1761( مىالدى چىڭ سۇاللىسى)

ئرۆزى يازغران. برۇ ئابىردە   خرانى چەنلروڭ ئېمپىرىيېسرىمانجۇ  تېكىستنى ئەسلى 

    شىنجاڭ' نىڭ سىمۇۋۇلى. '
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 نى جوڭغارالر  قويغانىئىسم نىڭ 'گەدەنتاغ '

 

قىرغىقىدىكى تىك  ىيسۈمبەل دەرياسىنىڭ  شەرق گەدەنتاغ بۇ ئېيتىشالرغا  قارىغاندا،  

   .غانىئاتجوڭغارالر ئۇنى 'گەدەنتاغ' دەپ  ،جايالشقانلىقى ئۈچۈندىنىگە قىيانىڭ گە

تەلەپپۇز قىلىنىشىمۇ،  مەنىسىمۇ  ئۇيغۇرچە ، ئۇنىڭ دېگەن موڭغولچە سۆز  ' گەدەن'

 دېگەن سۆز بىلەن ئوخشاش. 'گەدەن'

 

 ، بىرررى ئەمەس، ئررۇئېمپىرىيېسررى تررارىختىكى خىترراي سررۇاللىلىرىنىڭ مررانجۇ  

شەرقىي شىمال تەرىپىردىكى مرانجۇ قروۋملىرى قرۇرۇپ، سرەددىچىننىڭ  الرنىڭخىتاي

 - 1644قوۋملىرىغرا  ھۆكۈمرانلىرق قىلغران ئېمپىررىيە )مىرالدى  ئىچىدىكى خىتاي

  يىلالردا مەۋجۇت(.  – 1911

 

جوڭغرارالر يىلرى -1761مىرالدى ئېمپىرىيېسرى مرانجۇ نى  گەدەنتاغ ئابىدىسى<>

بىر قىسرىم موڭغرول قەبىلىلىررى، ترارىخچىالر برۇ اي قالغان چىنگىزخان ئەۋالدلىرىدىن تېخىچە مۇسۇلمان بولم)

برۇ  ىرگەن ئابىردە. تىكلمرار قىلغانردىن كېريىن -( نى  تارئۇيراتالر دەپمۇ ئاتايدۇ قەبىلىنى 

ا چېگرر نىرڭ قازاقستان جۇمھۇرىيىتىبىلەن  ھازىر خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى   ئابىدە 

( مىرالدى چىرڭ سۇاللىسرى) ئېمپىرىيېسرىچاررۇسىيە بىرلەن مرانجۇ  چېگرا بۇ  بەلگىسى.

دە  <چىڭ چېگرا كېلىشىمى –رۇس گەن  >كۈنى تۈز – 7ئاينىڭ – 10يىلى – 1864

سرۇمبەل  دەرياسرىنىڭ )تەرىپرى  غەربگەدەنتاغنىرڭ برۇيىچە،  گەن. بۇ كېلىشىمەنبەلگىل

  . بولغان گە تەۋەئېمپىرىيېسى( چاررۇسىيگە، شەرق تەرىپى مانجۇ غەربى

 

 ئاينىڭ  -6 يىلى  - 2001 خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى  نى<ئابىدىسى گەدەنتاغ>بۇ 

 لىكىگە تىزىم ئەتىقە-ئەسارە قوغدىلىدىغان دەرىجىلىك دۆلەت  كۈنى -25 

 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 16  قۇربان ۋەلى

 

 

  مرۇزېيى  تەربىريە-تەلىرم  ۋەتەنپەرۋەرلىركيىلى بۇ جايدا   -2008   كىرگۈزگەن ۋە

( قوراللىق خىتراي كرۆچمەنلىرى)ئارمىيىسى  قۇرۇلۇش  -ئۇنى  ئىشلەپچىقىرىش بىنا  قىلىپ، 

برۇ جايردا   ئرازادلىق ئارمىيىسرىمۇ ئۆتكۈزۈپ بەرگەن. خىتراي پولكىغا  - 76نىڭ 

دىرن  -بۇ جاي ھازىر خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرى قۇرغان.  پونكىتى مۇداپىئە چېگرا

تەشۋىق دەپ  شىنجاڭ  ئەزەلدىن خىتاينىڭ زىمىنى' ساياھەتچى ئەكىلىپ، ئۇالرغا  '

 بېرىدىغان جايغا ئايالنغان. تەربىيە -قىلىدىغان ۋەتەنپەرۋەرلىك تەلىم

 

 

خىتايچە                   دىكى >گەدەنتاغ ئابىدىسى<

 تەرجىمىسى تېكىسىتنىڭ

  
 قىيانىۈڭ ئۈېىىن بويىۈدىكى تىۈك ئۇلۈۇ  ئۆتۈپ،   بىۈر دەرياسىدىن ئىلى قۇدرەتلىك ئەسكىرىمىز 

كېچىدە  قاراڭغۇ باتۇر ئىككى قورغىنىنى ئىشغال قىلغان.  يىگىرمە ئپستىگە جايالشىان داۋائاچى

ھۇجۇمغۈا قىيۈادىن تۈا  ئپسۈتىگە چىىىۈپ   بىۈلەن كېلىۈپ  ئۇنىىۈدىن ئۈپت بۈاتۇر تىۈك  قولۋاق

مۈانۇۇ تۇتۇۋېلىۈپ  سى دېگەن شەخس جا خو ئۇچتۇرپاندىكى ئۇنى قاچىان. داۋائاچى   ئۆتكەندە

 بۈۈاغال، لەشۈۈكەرلىرد داۋائۈۈاچىنى مۈۈانۇۇ ئېمپىرىيېسۈۈى بەرگەن. ئۆتكۈۈپز ،  ئېمپىرىيېسۈۈىگە

 .  غانكەچپر م قىلئۇنى  خانى مانۇۇ ئېمپىرىيېسى دە  ئەكەلگەن بېيۇىىگە

 

 تۈا  مەھكىمىسۈى قۇرمۈاقچى بولۈۇ،   قۈورۇقچىەە  يۇرت غەربىي سۇاللىسى خەن  زاماندا بۇرۇنىى

 مەھكىمىسى قۇرماقچى بولۇ،   ھەر ئىككىسى  قىاللمىغان  ئىشنى  سۇاللىمىز  سۇاللىسى سانغۇن

 ئابىۈدە  گەدەنتاغىۈا ئپچۈپن تپتۈپ  ئەسۈتە يىۈ  تپمەنمىۈڭ تۈۆھپىنى بۈۇ يۈاراتتى.  قىلىپ تارىخ 

 گەدەنتاغدا  ئۇجۇقتۇرغانلىق  ھەقىىدىكى ئابىدىدۇر.   جوڭغارالرنى بۇ   تىكلەندد. 

 

 ئاي– 5 ياز يى  – 25  چەنلو  

 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 17  قۇربان ۋەلى

 

 

يېڭى  新疆)  شىنجاڭ'خىتايچە تېكىستتە ېيىلگەن د>گەدەنتاغ ئابىدىسى< يۇقارقى 

 يېزىقتىكى تېكىستلەر–دېگەن نام يوق.  ئۇنىڭدىنن باشقا ئوخشىمىغان تىل ( چېگرا

  شىنجاڭ'نىڭ تەتقىق قىلىنىش ئەھۋالىدىن مەلۇم بولۇشىچىمۇ، ئۇنىڭ ھېچقايسىدا 

(新疆 يېڭى چېگرا )  .دېگەن نام يوق 

 

 داۋائراچىنى ؟   كىرم  (   达瓦齐' )داۋائراچى'>گەدەنتاغ ئابىدىسرى< دە ئېيتىلغران 

  نىبۇنىڭرد   كىرم؟ دېرگەن  (集斯 霍' )سرى جا خو'تۇتۇپ بەرگەن  مانجۇ دۆلىتىگە 

 قورغررانىنى  خانلىقىنىررڭ  بىررر  ىيەجوڭغررار مررانجۇ ئېمپىرىيىسررىيىررل بررۇرۇن   250

خەلرق  يىلى قۇرۇلغان خىتاي – 1949  گەدەنتاغبۇ  تىكلىگەن   تارتىۋېلىپ  ئابىدە

  ؟ ( بولۇپ قالىدۇ ىشىنجاڭ) "يېڭى چېگراسى" نىڭ   (中国يىتى )ىرۇجۇمھ

 

 

 (  دېگەن كىم؟达瓦齐) 'داۋائاچى'
 

دېرگەن  (达瓦齐) 'داۋائاچى'گەدەنتاغ ئابىدىسى< دىكى تېكىستتە تىلغا ئېلىنغان >

خانلىقى دېگەن دۆلەتنى    رىيەخانلىقىنىڭ ئاخىرقى خانى.  جوڭغا ىيەشەخس جوڭغار

 يېتەكچىسرى   نىرڭ  ( موڭغول قەبىلىلىرىاي قالغان مۇسۇلمان بولمچە تېخىئەينى ۋاقىتتا )   ئويراتالر

ئۇنىڭ گەدەنتاغردىكى مۇسرتەھكەم يىلى قۇرغان.   – 1635مىالدى  قۇنتاجى   باتۇ

ئۇچتۇمترۇت ھوجرۇم قىلىرپ  يىلرى – 1755مىرالدى ئېمپىرىيېسرى مانجۇ قورغىنىنى 

  . تارتىۋالغان

 

دىنىنى   يىلىغا كەلگەندە،  جوڭغارالردىن تىبەتكە كېلىپ الما – 1678مىالدى 

غالداننى  كېڭەيتىشكە بەل باغلىغان   جوڭغارالرغاتەتقىق قىلىۋاتقان ۋە الما دىنىنى 

خانى داپ پەتىۋا  ىيەجوڭغار  الما بەشىنچى ئەۋالت دىنىي داھىسى داالي نىڭتىبەت

 چىقارغان.  

 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 18  قۇربان ۋەلى

 

 

موڭغول نى ئجرا قىلغان <چىنگىزخان قانۇنى> غالدان تەختكە چىققاندىن كىيىن، 

كېتىۋاتقان    بولۇپ ئاسسىمىالتسىيە  ئىسالملىشىپ ئۇيغۇر يۇرتلىرىدا  ئەۋالتلىرى 

خانلىقىنى   قازاق   يەكەن خانلىقىنى يوقۇتۇش ،   ،ۋەزىيەتنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن

قوشۇۋېلىشنى  جوڭغارالرغا ا موڭغوللىرىنى قۇن ۋادىسىدىكى خالخۋە ئۇر  يوقۇتۇش

  *. ىغانپىالنالپ  ئۇرۇش قوزغ

 
 يىلى  - 1206دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ قانۇننى چىنگىزخان  مىالدى موڭغولچە جاساق/ياساق  <چىنگىزخان قانۇنى>*  

 -تۇئۇيغۇر ئىتتىپاقى قانۇنالش-چىنگىزخان بىلەن بارچۇقئارت تېكىن ئىمزالىغان موڭغولئۇنىڭدا  لىغان. جاكار

بىرلەشمە ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى خانى بارچۇقئارت تېكىن بىلەن شۇنىڭدىن باشالپ چىنگىزخان  ۋە  رۇلغا

 . تەلتۈكۈس يوقاتقانالرنى قارا خىتايگە تىجاۋۇز  قىلغان  انىيالر دۆلىتىخە ئۇرۇش قىلىپ، قارا ئارمىيە قۇرۇپ، بىلل

ارغان، قارا خىتايالرنىڭ قەدىمى يەتكەنلىكى بقاچقان دۈشمەننى قوغالپ غەربكە يۈرۈش قىلىپ ياۋروپاغىچە 

   . ياراتقان تارىخئالەمشۇمۇل  ئەلنى مەغلۇپ قىلىپ،  

 

( ھازىرقى بېيجىڭگە پايتەختىئېمپىرىيېسىنىڭ مانجۇ )  يىلى، غالدان قوشۇنلىرى تايدۇغا – 1696

جوڭغارالرغا قارشى ئۇرۇش ئېالن ئېمپىرىيېسى مانجۇ ھۇجۇم قوزغاشقا تەييارالنغاندا، 

ئرۇ   . غران.  بىر نەچچە قېتىملىق جىددى ئۇرۇشتىن كىيىن غالدان مەغلرۇپ بولغانقىل

مررانجۇ ئۆلگەنرردىن كىرريىن، ئرروغلى سررېۋان ئاالبۇترران جوڭغررار خررانى بولررۇپ، 

ئۇرۇشرتا  دىكىيىلىر – 1716 ۇپ، ئراخىر داۋامالشتۇر قارشى ئۇرۇشنىئېمپىرىيېسىگە 

 .   غانمەغلۇپ بول

 

يىلررى، ئىلررى ۋادىسررىدا كررۈچ توپالۋاتقررا ن سررېۋان ئاالبۇتاننىررڭ - 1745مىررالدى 

 يېتەكچىسى   ئۇيراتالرنىڭ يايالقلىرىدىكى  چۆچەك  ئالتاي،  داۋائاچى   نەۋرىسى

خرانى  ىيە( نىرڭ قوللىشرىغا ئېرىشرىپ جوڭغرارسېۋاننىڭ يەنە بىرر نەۋرىسرىئامۇرسانا ) 

 . غانبول

 

ئېمپىرىيېسرىگە مرانجۇ ئامۇرسانا  خالقا موڭغوللىرىنى ئۆزىگە قوشرۇۋېلىش ئۈچرۈن 

 .  غانتەسلىم بولئېمپىرىيېسىگە مانجۇ  يىلى– 1755مىالدى ىپ،  ئۇرۇش قىلقارشى 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 19  قۇربان ۋەلى

 

 

خرانى داۋائراچى قورغىنىغرا ھۇجرۇم  ىيەجوڭغارئېمپىرىيېسى مانجۇ يىلى، – 1757 

 داۋائاچى قورغىنىدا ئېمپىرىيېسى مانجۇ  قان. .  داۋائاچى ئۈچتۇرپانغا قاچىغانقوزغ

جاھرانگىر خوجرا بىرلەن بۇرھانىردىن  سىقوزغىالڭچىئۇيغۇر نەزەربەنتتە تۇرىۋاتقان 

غرا ھۇجرۇم قىلغران ىبۇ ئىككرى خوجرا گەرچە يەكەن خانلىق. غانىنى ئازات قىلخوج

ئاپپاق خوجا ئەۋالتلىرى بولسىمۇ،   ئەممرا يدىغان خانى غالداننى  قولال ىيەجوڭغار

جوڭغارالرغرا  قارشرى  ،ئاپپاق خوجىنىڭ ئىرادىسرىغا ۋارسرلىق قىلمرايبۇ ئىككىسى 

  كەن. ئى قوزغىالڭ كۆتۈرگەن

 

مانجۇ  ،دېگەن تارىخىي شاخسنىڭ كىملىكى  داۋائاچىيۇقارقى ئۇچۇرالر ئارقىلىق 

ىپ، قورغىنىنى ئىشغال قىل  داۋائاچى يىلى -1761مىالدى نېمە ئۈچۈن   ئېمپىرىيېسى

 ۋە بۇ ئابىدىنىڭ مەزمۇنى نېمە ئىكەنلىكى گەدەنتاغدا  ئابىدە تىكلىگەنلىكى

  چۈشۈنۈشلۈك بولدى. 

 

 

 دېگەن كىم؟(   集斯 霍 ) 'سى جى خو'
 

( دېگەن   集斯 霍 'خوجى سى' ) تېكىستتە ئېيتىلىشىچە،گەدەنتاغ ئابىدىسىكى 

 دا سۈمبەل دەرياسى كېچىدە باتۇرى قاراڭغۇ ئىككى نىڭ يىگىرمەئېمپىرىيېسمانجۇ 

تىك قىيانىڭ گەدىنىگە جايالشقان تاغقا  ئۈچ باتۇر الردىن ئۇكېلىپ،  بىلەن قولۋاق 

 تۇتۇۋېلىپنى  خانى داۋائاچى ىيەجوڭغاردا، قورغاننى تاشالپ قاچقان ھۇجۇم قىلغان

 نىڭ ئىسمى.  ھاكىمبېگى  ئۈچتۇرپان چىڭ سۇاللىسىغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن

 

دېرگەن  ( 集斯 霍 ' )سرى خروجىتارىخىي خراتىرىلەردىن مەلرۇم بولۇشرىچە،  '  

 ئۇنىڭ  ( . سېيىت خوجا)خوجا سېيىت  يىلالردا ئۆتكەن – 81-1710مىالدى شەخس 

 



 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 20  قۇربان ۋەلى

 

 

نىررڭ ئررۆزى ئۇچ . ئررۇ تۇرپاننىررڭ ھرراكىمبېگى بولغرران ئاتىسررى ئىرردرىس خوجررا 

داۋائاچىنىرڭ ھامىلىقىردىكى  نىدىيرارى ۈچتۇرپانئ ۇپ، بولھاكىمبېگى نىڭ(  ئۈچتۇرپان)

داۋائاچىنىڭ بوۋىسى سېۋان   ئۇنىڭدىن بۇرۇن  سېيىت خوجا   قا ئايالندۇرغان. يۇرت

بىلەن ھەمكارلىشرىپ  يەكەن خرانلىقىنى ئاغردۇرغان ئاپپراق غالدان ،  غائاالبۇتان

قەشقەردە  باتۇرخان دۆلىترى قۇرمراقچى  " ا ھەققىدە خوجىنىڭ نەۋرىسى يۈسۈپ خوج

جوڭغارالرنىرڭ ئىشەنچىسرىگە ئېرىشركەن ، يرولالپ لۇمرات مەدەپ   " بولىۋاتىدۇ

ۇم قىلغانردا ھۇجر الرغرا چېرىكلىررى  جوڭغار  مانجۇبۇ قېتىم ا ئىكەن.  سېيىت خوج

  ئېمپىرىيېسرىگەمرانجۇ  نى داۋائراچىقېچىپ كەلگەن قەدىناس دوسرتى ئۈچتۇرپانغا 

  *تۇتۇپ بەرگەن. 

 2006，7月 第三期 * <兰州大学学报> 见于  <霍集斯研究>    王力，王希隆  

  2004年5月 <周口师范学院学报>聂红萍 

 

                       ئاقىبىتى'  سى جى خو'  بىلەن 'داۋائاچى'

 ؟ئوخشامدۇ
 

ئېيتىلىشىچە، گەدەنتاغدا  مۇستەھكەم  تەتېكىستدىكى <ئابىدىسىگەدەنتاغ >

ئۈچ  ئېمپىرىيېسىنىڭمانجۇ ھەربىي قورغان  قۇرىۋالغان جوڭغارىيە خانى داۋائاچى 

ئۇچتۇرپاننىڭ  نىداۋائاچى  قاچقان.قورغاننى تاشالپ  ھۇجۇمغا ئۆتكەند  لەشكىرى

 مانجۇتۇتۇپ بەرگەن.   ئېمپىرىيېسىگەمانجۇ ( سى جى خو) سېيىت خوجا ھاكىمبېگى 

ئەكىلىپ ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىدىغان  بېيجىڭگە باغالپ لەشكەرلىرى  داۋاچىنى

- جوڭغارالرنى تىنجىتىئېمپىرىينىڭ چۈرۈم قىلىپ، كەمەيداندا ، چەنلوڭ خان ئۇنى 

 تەيىنلىگەن.  ى قىلىپ دىغان ئەمەلدار

 كېيىن،   ئاغدۇرغاندىن ھاكىمىيىتىنى  ىداۋائاچ يىلى  – 1755 مانجۇ ئېمپىرىيېسى

  بۇرھانىدىن خوجا بىلەن خوجا جاھاننى ئازاد قىلغان. قامالغان گەدەنتاغدا  
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 21  قۇربان ۋەلى

 

  

ىكى ئىلررى ۋادىسررىدئررازات قىلىنغانرردىن كېرريىن   (جاھررانگىر خوجررا) خوجررا جاھرران

سرانا ئامۇرجوڭغرار  قەبىلىلىرىنىرڭ ،  قروزغىالڭ كۆترۈرۈپ ئۇيغۇرالرنى تەشركىللەپ

 شرقان.الىرتىگە ماسھەرىكلىق كۆرسۈتۈش قارشى  مانجۇ ئېمپىرىيېسىگەباشچىلىقىدىكى 

قارشررى   مررانجۇ ئېمپىرىيېسررىگە قوزغالغررانئىلررى ۋادىسررىدا لەشرركەرلىرى  مررانجۇ

بىر نەچچە يىل ئىچىدە ئىلى ۋادىسىدىكى  ئۇيغرۇرالرنى ھەرىكەتلەرنى باستۇرغان،  

خىلوڭجاڭ ۋادىسىدىن شرىبە بۇ زىمىنگە ، ىتىپقىرىپ تۆگپۈتۈنلەي ۋە جوڭغارالرنى 

   ېلىپ يەرلەشتۈرگەن.*قەبىلىلىرىنى كۆچۈرۈپ ك

 «تىنجىتىشى جوڭغارالرنى سۇاللىسىنىڭ چىڭ»،   «تارىخى سۇاللىسى چىڭ*»

قالدۇقلىرىنى  ىيەجوڭغار' مانجۇ لەشكەرلىرى ئىلى ۋادىسىنى تىنجىتقاندىن كېيىن، 

بۇرھانىدىن   دا،ھەربىي يۈرۈش قىلغان ۋادىسىغا متارى بىلەن نام دېگەن 'تازىالش

 تارىم ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالرئۇنىڭدىن  ئېلىپ ماڭغان. قوشۇن بىلەن بىللە  نىخوجى

ىش تاپشۇرىدىغان قىلمانجۇ ئېمپىرىيېسىگە باج بوي سۇندۇرۇپ، ئۇالرنى  نى -

 ئۈچۈن پايدىالنماقچى بولغان. 

' سرېيىت لىرى بۇرھانىدىن خوجىنى ئېلىپ ئۈچتۇرپانغرا كەلگەنردە، رلەشكە مانجۇ 

نىڭ ھاكىمبەگلىكىدىكى ئۈچتۇرپان خەلقرى مانجۇالرغرا قارشرى  (سى جى خوجا )خو

ئۈچتۇرپران ئەسرلىدە جوڭغرارالرنى ھېمرايە قىلىردىغان  قرارا  قوزغىالڭ كۆتۈرگەن. 

بىرلەن  لەشركەرلىرى   يۇرت ئەھلى مرانجۇبۇ تاغلىقلىقالرنىڭ تەسىر دائىرىسىدىكى 

كۆرۈپ قاتتىق غەزەپلەنگەن. مانجۇ  ىنى ئاق تاغلىق بۇرھانىدىن خوجبىللە كەلگەن 

قىلغان. داۋائاچىنى مانجۇ دۆلىتىگە تۇترۇپ  قىرغىنخەلقىنى  لەشكەرلىرى ئۈچتۇرپان

 كاللىسىنى ئالغان. *  مۇسېيىت خوجىنىڭكۆرسەتكەن   خىزمەتبېرىپ 

 

 شۇ  ماقالىسىدا بايان قىلىشىچە، دېگەن  رىمىزدىكى بىر قىسىم يەر ناملىرى ھەققىدە<* نىياز كېرىمى >دىيا 

                            ئادەم شاالڭالپ كەتكەن.   دائۈچتۇرپانىن كېيىن قېتىمقى  قىرغىنچىلىقت
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 22  قۇربان ۋەلى

 

 

بىلەن خىتاي خەلق        ئابىدىسى<گەدەنتاغ >

 جۇمھۇرىيىتىنىڭ نېمە مۇناسىبىتى بار؟            
 

گەدەنتاغردىكى داۋائراچى قرورغىنىنى ئىشرغال مرانجۇ ئېمپىرىيېسرى يىلى  – 1755

خرانلىقى  ئوتتۇرىسرىدا يرۈز   ىيەبىرلەن جوڭغرارۋەقە  مانجۇ ئېمپىرىيېسرى  قىلغان

ئەمەس.   ترارىخگە چېتىلىردىغان جۇمھرۇرىيىتىخىتراي خەلرق  بۇ،  بەرگەن تارىخ. 

الر سرەددىچىننىڭ ئىچىردە دۆلەت قۇرغران مرانجۇتېخىمۇ ئېنىق قىلىرپ ئېيتقانردا، 

دۆلىتى بولمىغران،   سەددىچىننىڭ ئىچىدە( ،  خىتايالرنىڭ يىلالردا-1911-1644يىلالردا )

 بەلكى ئۇالر مانجۇالر تەرىپىدىن قۇل قىلىنغان.    

 

گەرچە يىلررى قۇرۇلغرران خىترراي خەلررق جۇمھۇرىىيىتىنىررڭ ئەدىپلىرررى  – 1949  

دېرگەن  ( 新疆يېڭرى چېگررا  دىكى تېكىستلەردە   'شرىنجاڭ' ) <گەدەنتاغ  ئابىدىسى>

 مانجۇ ئېمپىرىيېسىنى ئۆزىنىرڭ دۆلىترى دەپ ئاتاشرتىن، ھەتترا   نام بولسىمۇ، يەنىال 

دېرگەن سرۆز   ( 新疆يېڭرى چېگررا  'شرىنجاڭ' )ئوردا ھۆججەتلىرىدە   مانجۇ دۆلىتىنىڭ

 دەپ ھېكايە توقۇشتىن ئويات قىلمىغان.  پەيدا بولغان

 

دېگەن  دوقمۇشى<ئاسىيا  - >ياۋرومىلۋارد  پروفېسسور جەمس ا تارىخچىسى ئامېرىك

خىتاينىرڭ يېڭرى گەدەنتراغنى ' ئەدىپلىرى نىڭخىتاي خەلق جۇمھۇرىىيىتى ، كىتابىدا

 ىنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتھەققىدىكى  ئوبزورىدا  ' ېگەنلىكى'  دچېگراسى

خىتاي ئەسكەرلىرىدىن چەبدەس، خىتاي ئەسركەرلىرىنىڭ قەدىمرى  لىرى ەلەمكەشق

 ەپ كۆرسەتكەن. *د  ۋالىدۇ ' كىتاب يېزىپ  ئىشغال قىلى ئۇالر  جايالرنىيەتمىگەن 
JAMES  Milward  <Eurasian Crossroads>, p 24 * 

 

 دائاي – 10يىلى  – 2013  غان.ىلزئايدا ئىستانبۇلدا يې – 10يىلى  – 2012)بۇ ماقالە  

 (گەنتەھرىرلەنۋاشىنگتوندا يىلى  -2016تولۇقالنغان. ۋاشىنگتوندا 
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 دېگەن نام ھەققىدە  'ئۇيغۇرستان'

 
 .گەپ جىق، ئەمما يازما ماتېرىيال ئازجەمئىيەتتە 'ئۇيغۇرستان' دېگەن نام ھەققىدە 

ئۇيغۇرستان' دېگەن ‘الۋاتىان يىلالردىن  بۇيان توپ -1980   ئۆزەممەن بۇ تېمىنى 
مىنىڭ  تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېتىاندا    .تەتىىق قىلدىمرالر ئاساسىدا ۇنامغا دائىر  ئۇچ

 گەن -چپشپر ل  ئۇيغۇرچە خەتگەن ېد ’ئۇيغۇرستان جۇمھۇرىيىتى‘  تەتىىىاتىم  بۇ
  .ددباشالنمىس يارماقتىن بىر 
 

  يارماق مىس خەتلىك 'ئۇيغۇرستان'

           
 

 رەسىمدىكى مىس يارماقنىڭ بىر  تەرىپىدە ئاچا شەكلىدە تىكلە، قويۇلغان بۇ

  ئاي  يەنە بىرد ئون ئىككى يۇلتۇزلۇق بايراقبىرد  نىڭ بايراق  بار ئىككى بايراق
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دېگەن   （当红钱十文）’تە ئون قىزى  پۇلغا ‘  يەنە  ئۇنىىدا بايراق يۇلتۇزلۇق 

 جۇمھۇرىيىتى  ئۇيغۇرستان"  تەرىپىدە  بىر  يەنەبۇ مىس يارماقنىڭ  خىتايچە خەت بار. 

ئۇيغۇرچە  دېگەن "داچەن ئون سوقۇلدد  قەشىەردە   1352   ئىسالمىيە  د - مىللەت

  .بار خەت

 بېرىلگەن كىتابتا دېگەن  يارماقلىرد< تپركستان >شەرقىي ھەقىىدە يارماق مىسبۇ 
تۈا   نقۇال بۈايراق يۇلتۇزلۈۇق ئىككۈى بۇ مىس يارماقتىكى ئۈون ئىزاھاتتا ئېيتىلىشىچە  

توڭگۈۈان مىللىتارىسۈۈت ماجوڭيىىنىۈۈڭ ئۈۈارمىيە كۆتۈۈپرگەن (  بۈۈا  دانىىشۈارايونىۈۈدا   
 *بايرىىى. 

 

 (    BSFN 1990-8,907-910   نومۇرد كىتاب( يارماقلىرد<  تپركستان قىلىنغان >شەرقىي نەشىر فرانسىيىدە  *

 

 
          

 بەلگە ئوخشا . ماجوڭيىىنىڭ بېلىكىدىكىيۇلتۇز بىلەن  12مىس يارماقتىكى 
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باشىا يۇقۇرىدىكى بايانالردىن   ھەقىىدەمىس يارماق بۇ خەتلىك  ’ئۇيغۇرستان‘ 

   يازما  ماتېرىيال ئاز  بولغانلىىتىن بۇ ھەقتە    ىمىدد.ئۇچر نى چىانداق يازما ئۇچۇرېھ

-سۆز  ىكىگەن نام ھەقىىدېد ’ئۇيغۇرستان‘ تارقىلىپ كېلىۋاتىان  ئارىسىدا ئۇيغۇرالر 

ر بايانال-ئوبرازالريارىتىلغان   رومانالردا  ئۇيغۇرچە تارىخىي مۇ  نىلەرىەمۇنازىر چۆچەك  

 ۋەندىكىچە:ۆبۇنىڭ تەپسىالتى ت ەھىپىگە يىغىپ قويدۇم. سبۇ  نىمۇ 

        ياردەمگە   جا نىياز ھاجىوماجوڭيىىنى خ

 غانقىراچ
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- سەددىچىننىڭ ئىچىدە پۈتۈن خىتاي قوۋمىغا  ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان مانجۇ ئېمپى

 قۇمۇل   يىلى -1931  جىنشۇرېن  سىنىڭ  ئۈرۈمچىگە قويغان خىتاي  ۋەكىلىىرىي

بۇنىڭغا  داقۇمۇل يدۇ،لىقىنى جاكارالقالدۇرغان ئەمەلدىن ھوقۇقىنى  زىمىن خانلىقىنىڭ

 .دۇلىكۆتۈرى قوزغىالڭ  كەڭ كۆلەملىكقارشى 

 توڭگان مىللىتارىست ماجوڭيىڭ   ھاجى  خوجانىيازسى يېتەكچى قوزغىلىڭىنىڭ قۇمۇل

 دۇ.قىلى يۈرۈش ەربكەغ  ئىتتىپاق تۈزۈپ بىلەن

 

ئەسكەرلىرى  ىنىڭ ماجوڭيىڭتەكلىپ قىلغان توڭگان مىللىتارىست   ھاجى  خوجانىياز

بايراقنى  دېگەن  "دىۋىزىيە -36   ۋەتەن ئىنقىالبى  ئارمىيىسى"جوڭخۇا مىنگونىڭ  

كۆتۈرۈپ كېلىدۇ.
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 جىنشرۇرېن يېتەكلىچىلىكىدە بۇغرانىڭ ئىمىن مۇھەممەد gخوتەند ، يىلى -1932   

 -5يىلى   -1933  ۋە ھۆكۈمىتىگە قارشى كەڭ كۆلەملىك خەلق قوزغىلىڭى پارتاليدۇ

   دۇ.لىقۇرى جۇمھۇرىيىتى ئىسالم خوتەندە،  ئايدا
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 قاراقراش، يەكەن، قراغىلىق، پوسركام،  دامولالم سابىت،  ئايدا -6  يىلى  -1933

 خروتەنۈپ تەشركىللىگەن بىرلەشرتۈر قوزغىالڭچىالرنى جايالردىكى قاتارلىق ىيە كېر

 .كېلىدۇ يېتىپ قەشقەرگە ىبىر قىسىم  نىڭقوشۇنى جۇمھۇرىيىتى ئىسالم

 

 

 

 تۆمرۈرڭچىلىرىنىڭ يېتەكچىسرى قوزغىال ركۇچاقەشقەرنى كونتىرول قىلىپ تۇرۇۋاتقان   

 ،تۈزۈپ ئوسمان ئالى يېتەكچىلىكىدىكى  قىرغىز  قوزغىالڭچىلىرى بىلەن ئىتتىپاقئەلى 
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  ھەققىردە  مەسرلىھەت تەشركىللەش ھۆكرۈمەتقەشرقەر مۆتىرۋەرلىرى بىرلەن يېڭرى 

 دەپ 'جۇمھرۇرىيىتى ئۇيغۇرسرتان' نىڭ نرامىنى ھۆكۈمەتيېڭى  . شۇنداقال،  باشاليدۇ

 اشنى تەشەببۇس قىلىدۇ.  ئات

 



 قوشۇنلىرى ئەلى تۆمۈرىۋاتقان تۇر قىلىپ ئىشغال قەشقەرنى  ئايدا، -7  يىلى-1933

    قورالسىزالندۇرىدۇ. دامولالمنى سابىت 

 

  گانڭباشچىلىقىدىكى تو ماجەنساڭ قاراشەرلىك   نىڭ  شىرىكىماجوڭيىڭبۇ چاغدا،  

نىرڭ براش شرىتابى ېتەكچىلىكىدىكى كۇچرار قوزغىالڭچىلىرىيتۆمۈر ئەلى  قوشۇنلىرى 

 غا ئۇچتۇمتۇت ھۇجۇم قىلىدۇ. قوغانتۇرغان قەشقەر 
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  خوتەن  لىنىۋاتقان تەييار كىرىشكە قەشقەرگە يېڭىساردىن ماجەنساڭ ،ئايدا -8  

  ئاينىرڭ -9 ۋە  ىدۇ تۈز ئىتتىپاق بىلەن قوشۇنى نىڭ ئاساسىي جۇمھۇرىيىتى ئىسالم 

كى بىرر نەچرچە ئراي شۇنىڭدىن كېيىن   ئۆلتۈرىدۇ. قەستلەپئەلىنى  تۆمۈر كۈنى -8

يەرلىررك بىررلەن  لىرى قرروزغىالڭچىھەر تەرەپ  گە توپالنغرران قەشررقەر   ،ئىچىرردە

 داۋاملىشىدۇ.   مەسلىھەتھەققىدە قۇرۇش  ھۆكۈمەتيېڭى ئوتتۇرىسىدا مۆتىۋەرلەر 

 

 دەرياسرى ترۈمەنقەشقەر  دامولالم سابىت  كۈنى، - 12 ئاينىڭ-11 يىلى -1933 

 تۈركسان شەرقى'  مۇراسىمدا چوڭ قاتناشقان پۇقرا مىڭ 13  ئەسكەر، مىڭ 7 بۇيىدا

 ھاجى خوجانىياز تۇرىۋاتقان ئاقسۇدا جاكاراليدۇ.قۇرۇلغانلىقىنى  'جۇمھۇرىيىتى ئىسالم

 .  تەيىنلىنىدۇ ىلىققامىنىستىر باش  دامولالم سابىت، قاىلىقرەئىسى جۇمھۇرىيەت

 

 ئافغانىسرتان، ھىندىسرتان، جۇمھرۇرىيىتى ئىسالم تۈركستان شەرقىي  يېڭى قۇرۇلغان

ئەنگىلىرريە،  يرراپونىيە  قاتررارلىق  ۋە تررۈركىيە،  ئەۋەتىرردۇ دىپلومررات ئىرانالرغررا

.  تارقىتىرردۇى ۋە زايرروم پررۇلجۇمھررۇرىيەت   دۆلەتلەرنىررڭ  قوللىشررىغا ئېرىشررىدۇ.

 <ئىسرتىقالل> قەشرقەردە.  شركە باشراليدۇرىبې پۇقرالىرىغا پاسرپورت ەت جۇمھۇرىي

  .ىدۇنقىلى نەشىر گېزىتى <ئەرك>  ۋە گېزىتى

 

 -1933دىكى  قومۇل قوزغىلىڭىدىن  يىلى-1931ئۇچۇرالردىن مەلۇمكى،  يۇقارقى 

 گە قەشقەرانغا قەدەر،  قۇرۇلغ جۇمھۇرىيىتى ئىسالم تۈركستان شەرقىي قەشقەردە  يىلى

كېلىپ  ئۆز تەسىرىنى كۆرسۈتۈۋاتقان ھەر تەرەپ قوزغىالڭچىالر ئوتتۇرىسىدا ۋە ئۇالر 

 يېڭى ھۆكۈمەت قۇرۇش ھەققىدە  ئوتتۇرىسىدا ىمۆتىۋەرلىر يەرلىكبىلەن قەشقەرنىڭ 

 '  قۇرۇشجۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇرستان' بۇ مەسلىھەتلەردە   بولغان. مەسلىھەت قېتىمكۆپ  

 

 -چۈشۈ  خەت دېگەن  'جۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇرستان'تەشەببۇسى  ئوتتۇرىغا قويۇلغان،   

 نەتىجىدە،  يېڭى قۇرۇلغان تارقىتىلغان. ئەمما ئاخىرقى  ( يارماق مىسپۇل )  رۈلگەن
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'شەرقىي تۈركستان ' بولماي، بەلكى   جۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇرستانھۆكۈمەتنىڭ نامى '

 ' بولغان. *ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

 
 شەرقىي'  ،'ماجوڭيىڭ'  ،'شېڭسىسەي'   ،'ھاجى نىياز خوجا ' ەدىيىلىرىدئىنىسكلوپې ۋىكىئىنتېرنېتتىكى ھەقتە  بۇ*

  بار.  الربايان تەپسىلىي بۇيىچە  دېگەن تېمىالر' جۇمھۇرىيىتى ئىسالم خوتەن' ،'جۇمھۇرىيىتى ئىسالم  تۈركستان

 

 ئۆزىنىرڭ  ماجوڭيىڭ توڭگان مىللىتارىست ، كۈنى -6  ئاينىڭ-2 يىلى  -1934  

 ئىسرالم تۈركسرتان شرەرقىي سرېلىپ ئىشرقا ىسرىملىرىنى ق مرافۇيۇەن ماجەنسراڭ،

 .قاچىردۇ يېڭىسرارغا دامرولالم سرابىتگە ئۇچتۇمتۇت ھۇجۇم قوزغايردۇ. جۇمھۇرىيىتى

 . قاچىدۇ  ئەركەشتامغا ھاجى خوجانىياز

 

نىرڭ مەسرلىھەتىنى قوبرۇل قىلىرپ ،  ئىتتىپاقى سروۋېت دا ئەركەشتام ھاجى خوجانىياز

 شېڭسىسرەينىڭ)  رەئىسى مۇئاۋىن ئۆلكىسىنىڭ( چېگررا يېڭى) شىنجاڭ گە بېرىپ ئۈرۈمچى

 جۇمھرۇرىيىتىنى ئىسرالم تۈركسرتان شرەرقىيۇشرقا  مراقۇل بولرۇپ،   بول   (مۇئراۋىنى

 دۇ. قىلى ئېالن بۇيرۇقى تارقىتىۋېتىش

 

 شرەرقىي ھاجىنىڭ خوجانىياز چاقىرىپ، يىغىن ئاالھىدە  يېڭىساردا  دامولالم سابىت

 .قىلىدۇ رەت بۇيرۇقىنى تارقىتىۋېتىش جۇمھۇرىيىتىنى ئىسالم تۈركستان

 

 قولغابۇيرۇقى بىلەن  ھاجىنىڭ خوجانىياز  دامولالم سابىت، ئايدا -4   يىلى -1934 

 گە ئېلىپ كېتىلىپ تۈرمىگە تاشلىنىدۇ.  ئۈرۈمچى ىپ، نئېلى

  

 ئىسالم  خوتەن  قىلىپ، ھۇجۇم خوتەنگە ماجوڭيىڭ  ،ئايدا -6 يىلى -1934 

  .قاچىدۇ كەشمىرگە بۇغرا ئىمىن مۇھەممەد  .ئاغدۇرىدۇ نىجۇمھۇرىيىتى 

 

 اتبايان  بىرلىكتە  ھاجى خوجانىياز  بىلەن  ماجوڭيىڭ  ئايدا، -7 يىلى -1934
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 . جاكاراليدۇ دەپ گۇماشتىسى ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت شېڭسىسەينى  قىلىپ، ئېالن 

   

 ئۇرۇش  بىلەن  ماجوڭيىڭ قىلىپ، ئىشغال قەشقەرنى شېڭسىسەي ئايدا،- 8

 -36 نىڭ گومىنداڭ' دە،  كېلىشىم بۇ   ماجوڭيىڭ. ئىمزااليدۇ كېلىشىمى  ىتىش توخت

  ماجوڭيىڭ   كېيىن كېلىشىمدىن . بۇلىنىدۇ قول نىىنامئارمىيە  دېگەن ىسى'دىۋىزىي

  ،قاتنىشىدۇ  كۇرسىغا كوممۇنىزم بېرىپ ئىتتىپاقىغا سوۋېت  ئادىمىنى باشالپ   200

 بولىدۇ. غايىپ ئىتتىپاقىدا سوۋېت كېيىن شۇنىڭدىن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 جەنۇبىي ئۇيغۇرستان "  يەنىال   يىلى  قەشقەردە -1935قارىغاندا،  رەسىمدىن بۇ 
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 ۋە ئۇنىڭ تىجارىتى مەۋجۇت. دېگەن شىركەت " سانائەت شىركىتى-يىپەكچىلىك

 

 رەسىمدىكى خەتلەر:
 
 ( ىرەسىمنىڭ ئپجمە دەرىخى  پىلە قۇرۇتى   ؟(  蚕桑事业     IIIe EKOBO, IETBOىپەكچىلىك ئ

           ھەقىىدە رەھەەرنامە ئۆستپر  رىنى التدەرەختۇت د -ئپجمە –ۇ تەربىيە قىلرىنى ىپەك قۇرتالئ

              Rearing of Silkworms       

 يپسىف مەزفۇر  -نەشىرد:          جەنۇبىي ئۇيغۇرستاندا  يازۇچى

   喀什股份公司        ئىپەكچىلىك مەركىزد:

 كاشىغەر تىۇارەت ۋە سانائەت شىركىتى

 *يىلى -1935   مىالدد   -24مىنگۇي 
 

نۇيابىر  -4يىلى -2017*بۇ رەسىمنى مەھەممەتتۇرسۇن زۇنۇن ئەپەندى توپلىغان، ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى 

 .كۈنى فايسبۇك )چىراينامە( تا ئېالن قىلغان
 

 

 

نىڭ تەشەببۇسى                     يىل مەجلىسى'-51'

 قۇرۇش ئۇيغۇرستان
 

 

– 1951غەربىي شرىمال  مىللىري ئىشرالر كرومىتىتى جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ  

ىردىن  جخو قېيۇمبەگ، سابىق شەرقىي تۈرستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇئاۋېن رەئىسى يىلى

 يولالشنى   پىكىر توغرىسىدا  '  شىنجاڭدا مىللىي تېرىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قۇرۇش'
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ئۇقتۇرۇشررنى تاپشررۇرۇپ  جرراخوقېيررۇمبەگ  ا تۇرۇۋاتقرران غۇلجىررد  تەلەپ قىلىرردۇ. 

  ۋە مەسلىھەتلىشرىپقاتارلىق  كىشىلەر  بىلەن  ياسىن خودابەردى دىن كېيىن، ئالغان

ئاينىرڭ  -3  يىرل-51،   رۇخسەت ئالغاندىن كېيىنئىلى ۋېاليەتلىك پارتكومدىن 

'  توغرىسرىدا مىللىي تېرىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قرۇرۇش'  ،كۈنى مەجلىس ئېچىپ -4

 نى ئەينەن يولاليدۇ.  مەجلىس خاتىرىسىزىيالىيالردىن پىكىر ئالىدۇ  ۋە 

بولرۇپ،   برۇ  ق پىكىرر ئوتتۇرىغرا قويۇلغرانىمراددىل 12دە   يىل مەجلىسى' -51'

جوڭخررۇا خەلررق   مىللىرري ئرراپتونومىيە پىكىرررلەر ئاساسررەن:  'قۇرۇلىرردىغان

ۇ ئرراپتونوم ' ؛  'برربىررر ئرراپتونوم رېسپوبلىكىسررى بولۇشررى كېرررەكجۇمھۇرىيىتىنىررڭ 

نرى يېزىقى–تىرل   ىريمىللى ۋە بولۇشرقلرۇق تۇلرۇق ھوقۇە ئىرىسىدائۆز د ارېسپوبلىك

دائىرىسرىنى   جايالرنىرڭ   سىدىكىتەۋە ائاپتونوم رېسپوبلىك؛  'بۇ كېرەك قوللۇنۇشى 

' ؛   رۇخسررىتىنى ئالمرراي تررۇرۇپ ئۆزگەرتىشرركە بولمايرردۇنىڭ  ئرراپتونوم رېسررپوبلىكى

ئراپتونوم ؛   'كېررەكبولۇشرى   دۆلەت بايرىقى، بەلگىسرىنىڭ ئاپتونوم رېسپوبلىكى'

مەركىزى ھۆكۈمەتنىڭ ئىدارە قىلىشرىدا لىرى ھەربىي ئىش ،دېپلوماتىيەنىڭ رېسپوبلىكى

ازادلىق ئامىيە يەرلىك خەلقنىرڭ ا تۇرۇشلۇق ئونوم رېسپوبلىكىدئاپتۇشى، ئەمما  بول

قوشررۇنى  شيەرلىررك خەلقررتىن ئامررانلىق سرراقال ۋە پەرزەنتلىرىنررى ئاسرراس قىلىشررى

تتۇرا ئاسىيادىكى رىسرپوبلىكىالر نىڭ ئوئاپتونوم رېسپوبلىكى'؛   'تەشكىللىنىشى كېرەك

ئرراپتونوم كېرررەك' ؛  'نىرريەت ئالماشررتۇرۇش ھوقررۇقى بولۇشررى بىۋاسررتە مەدە لەنبىرر

' ... دېرگەن بولۇشرى كېررەك <تيانشران> يراكى <تۈركستان>رېسپوبلىكىنىڭ نامى 

 مەزمۇنالنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.  

رىسى مەلۇم قىلىنغاندىن كېيىن،  مەركىزى كومىتېت خاتى ' نىڭيىل مەجلىسى – 51'

. قانقيىغىن ئېچىپ قاراپ چىكۈنى -13 ئاينىڭ -3ى يىل-51شىنجاڭ شۆبىسى   
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ۋاڭجىن    قوماندانىخىتاي ئارمىيە   شغال قىلغانشەرقىي تۈركستاننى ئى  يىغىندا  

ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىكىرلەرنى قوپاللىق بىلەن  ى' دە يىل مەجلىس-51'  ئەپەندى

مەجلىسى' نى  يىل -51'    بۇ  دائىرىلىرى   كېيىن خىتاي شۇنىڭدىن   رەت قىلغان.

.*كتە پ كەلمەچىلەر ھەرىكىتى' دەپ ئاتا 51'  

  http://www.rfa.org/uyghur/mulahize/talash-tartish-10242012145954.html 

 

 

 

 ئاخىرقى سۆز

 

ا يېزىلغان بىر سوغدىچە تۇرپانديىلى  -639' دېگەن دۆلەت نامى مىالدى تۈركستان'

  ھۆججەتتىن تېپىلدى. *  

 
 ( 菊氏高昌 ) خانلىقى  ۇئيغۇر  كۈ تۇرپاندىكى بىلەن يىلنامىسى قاغاننىڭ قاغانى ىئلتەبىر ۋادىسىدىكى تۈرك * سوغدىچە قوليازمىدا، ۇئرخۇن

بى ر س وغداق قىىنى ڭ دتلە    .ۇئل ۇغپپ ائتالغ ان دەپ  'قاغ ان ب ۇزركك ياراتق ان تەڭ ر  ' قاغ ان  قوللىنىلغ ان   ىئلتەبى ر تەڭ يىلنامىس ى نى ڭ
ئەس   ىردە  – 11تەۋەلىك   ى مس   ەمەرقەنتتە تۇغۇلغ   ان تۈركس   تانلىنم  دەپ باي   ان قىلىنغ   ان  متۈركس   تانم دې   گەن ن   ام قاراخ   انىيپر دتلىتى   دە مى   پد  

يىل  پردا اارركس  ىيە بېس  ىتالغان ت  ۈركى  تىللى  ن خەلق  لەر – 1800دىم  ۇ ۇئاراي  دك   مى  پد   يېىىلغ  ان ۇقۇدادغ  ۇ بىلى  ىۋ، ۇدى  تان ل  ۇغە  ت  ۈركى ۋ
يىل  ى غۇلجى  دا  ق  ۇران )ئەس  لىگە كەلت  ۈرنەن دتلە  ن  امىنى  -1944يىل  ى قەش  قەردە،   -1933زىمىنىن  ى مركس  ىيە تۈركس  تانىم دەپ ائتىغ  ان  ۇئيغ  ۇر ر 

   مشەرقى  تۈركستان، دەپ ائتىغان 

 

 ئابىدىسى<  >گەدەنتا  نى خىتاي يازغۇچىلىرىدېگەن نام(  يېڭى اېگرا 新疆م ) ' شىنجاڭ'

http://www.rfa.org/uyghur/mulahize/talash-tartish-10242012145954.html


 
 

 

شىنجاڭ ، ۇئيغۇرستان  دېگەن  نام  ھەققىدە تۈركستان،  

 36  قۇربان ۋەلى

 

 

يۈوق  دېرگەن (  يېڭ ى اېگ را 新疆م ) ' شرىنجاڭ'ئابىدىۈدە  ۇئۈدەيۈدۇ  ئەممۈا دىن باشلىنىدۇ 

 يازما ھۆججەت ياكى ئارخىپ ئاساسىمۇ يوق.*ئۇنىىدىن باشىا  

يېڭ  ى اېگ  را(  新疆ائبىدىس  ىۋ ن  ى مش  ىنجاڭ  ) يىل  ى م  انجۇ دتلىت  ى موڭغولك  كرەدە تىكلى  گەن ۇنەدەنت  ا  – 1755*خىت  اي ت  ارىىچىلىر  مى  پد  

مش  ىنجاڭم دې  گەن ن  امنى قوللۇن  ۇ  ئەزەل  دىخ خىتاينى  ڭ زىمىن  ىم  ىئكەنلىكىنى  ڭ ىئس  ۇاتى  دەي  دك، ئەمم  ا ب  ۇ ائبىدى  دە ۇئن  داق س  كز ي  وق  مۇب  ادا 
 ككتۈرۈپ اىققان بو تتى    خىتاي تارىىچىلىر  ۇئنى ائللىقااانيولپنغان تەشەببۇس ياكى تەستىن بولسا، مانجۇ خانغا ھەققىدە 

 

مەسرلىھەت بولغران، ئەممرا قەشقەردە  يىلالردا  1930قۇرۇش ھەققىدە ' ئۇيغۇرستان'

 دۆلەت قۇرۇلمىغان.*بۇنداق 

يىل   ى قەش   قەردە مۇئيغۇرس   تانم خەتلى   ى مى   ى يارم   اق تارقىتىلغ   ان،  ئەين   ى ۋاقىتت   ا قەش   قەرنى ك   ونتىر   قىلى     -1933*ۇئا   ۇر ردىخ قارىغان   دا،  
تان تۇركۋاتقان كۇاار قوزغىپڭچىلىرىنىڭ يېتەكچىسى تكمۈر ئەل ى قات ارلىن كىل ىلەر تەش كىللىمەكچى بولغ ان يېڭ ى ھككۈمەتنى ڭ ن امىنى مۇئيغۇرس 

 ت ۈمەنقەش قەر  دام ولپم س ابى  ك ۈنى،  -  12 ائينى ڭ- 11 يىل ى - 1933  جۇمھ ۇرىيىتىم  دەپ ائت ا  تەشەببۇس ىمۇ  ۇتتۇرىغ ا قويۇلغ ان   ئەمم ا
قۇركلغ انلىقىنى جاكارلىغ ان،  جۇمھ ۇرىيىتىم ىئس پم تۈركس ان مۇراس ىمدا مش ەرقى ا وڭ قاتناش قان پ ۇقرا مى ڭ 13  ئەسكەر، مىڭ 7 بۇيىدا دەرياسى

اي يى  ل مەجلىس  ىمدە  ۇتتۇرىغ  ا قويۇلغ  ان مۇئيغۇرس  تان رېسۇوبلىكىس  ىم ق  ۇرك  تەشەببۇس  ىمۇ خىت  -1951ب  ۇ، ئەڭ ائخىرق  ى نەتى  جە  كې  يىخ،   م
   مەركىى  ھككۈمە  تەرىۇىدىخ رە  قىلىنى  ئەمەلگە ائشمىغان 

 

تولۇقالنغان. ۋاشىنگتوندا  ئايدا -5 يىلى – 2017  غان.ىلزۋاشىنگتوندا يې ئايدا  -11يىلى – 201 3)بۇ ماقالە 

 ۋاشىنگتوندا تەھرىرلەنگەن(ئايدا  -1يىلى  -2018
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 ئاپتورنىڭ قىسىىچە تەرجىمەھالى
 

 :  قۇربان ۋەلى  مۇستەقى  تەتىىىاتچىئاپتور

 يىلى ئامېرىكا ئەركىن ئاسىيا رادىوئسىدىن ئارامغا چىىىان - 2012

 :تەتىىىات دائىرىسى

 مەدەنىيەتلىرد بۇيىچە سېلىشتۇرما تەتىىىات -تپركىي تى    ياۋروپا  خىتاي -ھىندد

 :كەسپىي بىلىم قۇرۇلمىسى

  ىۋېرسىتى سانسىكىرت كەسپىيىلالردا بېيۇىڭ ئۇن - 82 - 1979✪

شىەئن     شىمال ئۇنۋېرسىتى ئارخېوئلوگىيە كەسپى-يىلالردا شىەئن غەربىي - 75 - 1972✪

 يەنەئن  دۇنخۇا   تۇرپان  مېرەنلەردە پراكتېكا كۆرگەن.

 : ەسەرلىردئ

   يىلى  ئپر مچى– 1986>بىزنىڭ تارىخىي يېزىىلىرىمىز <  ✪

  ئپر مچىى يىل-1987ھېكايىسى<>قىزى  مىىۆئي رەسىملىرد ✪

 يىلى  ئپر مچى  -1989>قەدىمىى ئۇيغۇر تىلى لۇغىتى< ✪

 ماي قەشىەردە كۆيد رلگەن(-14يى  -2001 تېخنىكا< ->ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر  ✪

 : ’ئۇنۋان -نام‘خىتاي ھۆكپمىتى بەرگەن 

 س<>شىنۇا  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دەرىۇىلىك مۇنەۋۋەر مۇتەخەسسى 1988✪

 (23-1-87خەلق گېزىتى   >شىنۇاڭدىكى قەدىمىى يېزىىالرنىڭ سىرىنى ئاچىان كىشى< ✪

 تېخنىكا خادىم< ... ->شىنۇا  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دەرىۇىلىك تۆھەىدار پەن  1986✪

 :خىزمەت تەجرىەىسى

 مۇخەىريىلالردا  ئامېرىكا ئەركىن ئاسىيا رادىوئسىدا -1998-2012 ✪

 ايىلالردا شىنۇا  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق قەدىمىى ئەسەرلەر رەھەەرلىك گۇرۇپپ-1986-1992 ✪

 ئەزاسى  ئىشخانا مۇدىرد  با  تەھرىر   شىنۇا  ئۇنىۋېرسىتىدا ئاسپىرانت يېتەكچىسى

 يىلالردا شىنۇا  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىدا ئارخېوئلو -1975-1986✪

 بايىغۇلىن ئوبالستلىق ھۆكپمەتتە تەرجىمان يىلالردا-1962-1972✪

 كپنى كارۋان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان.-25ئاينىڭ -12يىلى-1946  چەرچەن  :يۇرتى


