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 طۆس بېؼ٘

 

ۋرىذٓ ئۆتنُٔ  بۈٛۈك ئابىىٌ  ٛۈطاۈخ خابص ىب ىا  ٓقبراخبّىٞر د   بۇ  مىتببچىذا

تٔتقىقبتچىٞر  بۇ ئىنن٘  ۋٓ بىئُ ٍٔىَۇت قٔػقٔرىْىڭ  ئۆسٗ ىٔققىذىن٘ ببٛبّيىزٗ

. تٔخَىاْئر  ئٔطائخ ئۆتۈىاذٗ-ئبىىٌ ىٔققىذٓ  ئٖتتۇرىغاب قٖٛغابُ ئىيَىاٚ ۀرٓس

تٔتقىا  قىيىاْىغ  ٔرٛبّىاذا  بۇ ئىننا٘ ئبىىَْىاڭ ئٔطأرىىزٗ خىتبٛاذا  ػۇّذاقٞ، 

  باۇ ئىننا٘ ئابىىٌ   ۋٓ  بٖرٍىّٞغبُ ٛبم٘ ئېتىببرغب ئېيىَْىغبُ ّاٖقتىٞر مۆرطاۈتۈىذٗ

ئۆسگٔرتَٔٙ ئُْٔٛٔ قٖىيۇّۇع تٔػٔببۇط٘  ئٖتتۇرىغب قٖٛۇىذٗ.  ئٔطيىٚ ببٛبّيىزىْ٘

             

قٔػقٔردٓ ٛېتىيى  ٓۋرىذٓ دبراخبّىٞر قٛۈطۈخ خبص ىب ى  بىئُ ٍٔىَۇد قٔػقٔرٗ 

 خػبئىز، ۀٛٞطاٖبۈٛۈك ٛۈطۈخ خبص ىب ى   ئبىىٌ. ٍٔػھۇر ئىنن٘ قبُ تبرىخ ٛبرات

تىيؼاۇّبص، ، (ئۇطاتبس)ٍبئابرىچچ٘ بۈٛاۈك ٍٔىَۇد قٔػاقٔرٗ بٖىظاب   .ٔتچ٘طىٜبط ۋٓ

   *ئىچتىخبرّىڭ ٍىۋىظ٘. غۇرٕر ۋٓ رّىڭ ئٔطٔرىىزٗ ٛۈمظٔك ٍىييىٚ ئۇٝ.  خۀٛٞطٖ

 
ٛىي٘ ئۇرخۇُ ۋادىظىذا  ' ۇت' )ئىْظبُ تبقببىو تۇرۇػ٘ ٍۇٍنىِ بٖىَبٛذىغبُ ئۇسۇّغب طاٖسۇىغبُ -842ٍىٞدٗ   <دۆىىت٘>قبراخبّىٞر *

بىياگٔ   ٞر، ٛبغَاب، قابرىۇقئۇٛغاۇر ئٔطايىٚ ٛۇرتىغاب قبٛتىا  مٔىاگُٔ  غٔربانٔ مۆۈاۈخ   ،ػىۋىزغبُ( ٛۈس بٔرگّٔاذٓ-ػىذدٓتيىل قبر

طۇىتبُ طبتۇق بۇ دۆىٔتتٔ  ٛىيىغىچٔ ٍٔۋ ۇت. -1018 ذىِ ٛىيى – 842ٍىٞدٗ بۇ دۆىٔت ۆىٔت.  د قۇرغبُ قبدىزخبّْىڭ ٛېتٔمچىيىنىذٓ

،  قبراخابّىٜٞر  ذٓدٓۋرىا ئىظًٞ ٍٔدّٓىٜىتا٘ ---ٛېڭ٘ تبرىخىٚ دٓۋىز ببػّٞغبُ  (ٛىيٞردا-955  -934ٍىٞدٗ ) بۇغزا خبُ ساٍبّىذا 

>تاۈرمىٚ تىياٞر ، >قۇدادغۇ بىيىل<ٛۈطۈخ خبص ىب ى  بىئُ قٔػقٔرىى   ەۇقزاط٘ ٍٔىَۇد قٔػقٔرٗ دۆىىتىْىڭ ببٝطبغۇّيۇق ەۇقزاط٘ 

تىجبۋۇسىغاب  قبراخىتابٙ  ٛىيا٘ -1130ٍىاٞدٗ  باۇ دۆىٔت   اتقابُ.ى  تبرىخ ٛبرٛېشى  ۈىقدېگُٔ ئىنن٘ بۈٛۈك ئٔطٔرّ٘  دىۋاّ٘<

ٞرّ٘ قبراخىتابٛٛىيا٘   -1012ئۇٛغاۇر بىزىٔػأَ ئبٍىٜىظا٘  -ڭغاٖهببرۈۇقئبت تېنىِ ٛېتٔمچىيىنىىاذىن٘ ٍٖ-ئۇۈزىغبُ، ۈىْگىشخبُ

 تٔىتۈمۈص ٖٛقبتقبُ. 
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   ػٔىزىذٓ* ببٝطبغۇُ ---بىز ەبٛتٔخت٘ ٛۈطۈخ خبص ىب ى  قبراخبّىٜٞر دۆىىتىْىڭ 

---ّٛٔٔ بىز ۀٛتٔختا٘ قٔػقٔرٗ بٖىظب قبراخبّىٜٞر دۆىىتىْىڭ  تٍٔىَۇ  .تۇغۇىغبُ

  (ٛىياٞر-1256-940ٍىٞدٗ ) طبتۇق بۇغزاخبُطۇىتبُ  ئىننىظ٘ىٔر  . تۇغۇىغبُقٔػقٔردٓ 

 تٔڭزىتبغ  ،ۈىقى   يى ٛېتىتىذٓ ئىظًٞ ٍٔدّٓىٜى---ٛېڭ٘ ٍٔدّٓىٜٔتٛبراتقبُ 

 قبراخبّىٜٞر قٔدىَىٚ ٛۇرتٞرّىڭ تبرىخىْ٘  تٔىتۈمۈص ئۆسگٔرتنُٔ،    ئٔتزاەىذىن٘

ئۈۈاۈُ  تىييىا  ٍۇطاۇىَبّٞرتاۈرمىٚ ػٔۋمىتىْ٘ ٛۇقۇرٗ قىيغابُ،  -ػبُ  دۆىىتىْىڭ

   .ٛبراتقبُ ٔػبّيى  ئۈىگ

 
    قىزغىشطتبّْىڭ تٖقَبق راّٖٛىْىڭ ػٔرق  ّٔۇبىغب تٖغزا مېيىذۇ. ىبسىزق٘ 'ببٝطبغۇُ'  * 

 

 

 دۆىٔتْ٘  غبخبّٞرئبرقىيى   داطتبّ٘ غۇ بىيىل< ->قۇتبدخبص ىب ى    ٛۈطۈخ

تۈرمىٚ بٖىظب  ، خٔىققٔ(ّٔسىزىٜىظ٘بىيىغ ۀىىظٔۀ )ٔ ۋٓ طىٜبطٔتْبٍئىذارٓ قىيىذىغبُ 

ۋارطيى  قىيىغ ۋٓ ػبراىتىذٓ  ٘ئىظًٞ ٍٔدّٓىٜىتخٔىقئرّىڭ تبرىخىٚ ئّٔئّٔىيىزىگٔ 

 -بىيىٌئٔڭ ٛېڭ٘ ەىنىز،   ىٔققىذٓ  ٍىشاّيىزٗ-ئٔخٞق ْىڭ تٔرٓققىٚ قىيذۇرۇػئۇّ٘ 

    قىيغبُ. تٔقذىٌ ىېنَٔت 

                              

 قٔ ۋٓ خٔىقانٔ دۆىٔتائابرقىيى   رك<ۈت تٔتىۇغ -اّۇدىۋ> بٖىظب  قٔػقٔرٗ تىَۇٍٔ 

تٔۀمناۇر  –تىاو  ئّٔئّٔىاۋىٚ قٖۋٍيىزىْىاڭ  ، ئۇٛغاۇر تاۈرك –ىاۇُ تبرىختىن٘ 

غ ئۈۈااۈُ ۋارطاايى  قىيىااع ۋٓ ئۇّىڭغاب ئٔطااتٔ طاابقٞئٔۋٝد -ئٔۋٝدٍااۇبابٛيىقىْ٘ 

 ػاۇّذاقٞ،  تٔقاذىٌ  قىيغابُ.ْ٘ بىز ىۇغٔت --- ئٔبٔدىٚ ببٛيى بۈٛۈك  قٖىيىْىذىغبُ

                        ئۇطاااتبس. برىچچ٘ ئااابۈٛاااۈك ٍبقااابُ ٍٔماااتٔخ ئېچىااا  ئٔۋٝدٝرّااا٘ ئٖقۇت
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                   قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇبىئُ  خبص ىب ى  ٛۈطۈخ

ىن٘                                           ىٔققىذ ٛبػىغبُ دٓۋىز

 ئۇۈۇرٝر 

 

 ،(دٓئٔطىز -11ٍىٞدٗ ) دٓٛبػىغبُ دٓۋىز قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇبىئُ  خبص ىب ى  ٛۈطۈخ

ىل دۆىٔت ئدّٓىٜٔتٍ  ، تۈسۈٍيىزٗ ئىيغبر-قبّۇُ  ىن٘خٔىقئبراد قبراخبّىٜٞر دۆىىت٘

خىتبْٛ٘  ، بٖىۇەَۇئبىىَٞر بىيىذىغبُٛبخؼ٘  ئۆسگىْىَۇ  -ئۆسّىَۇدۆىٔتتٔ بۇ ئىذٗ. 

  مۆخ ئىذٗ. *  ئۇٛغۇر ئبىىَٞر بىيىذىغبُٛبخؼ٘ ّبىبٛىت٘ 

                        
ىظتىٞطىذىِ ئىيگىزىن٘  تۈرمظتبُ* ببرتٖىذ >ٍٖڭغٖه ئ   

 

قاابرا    ٛبػااىغبُ دٓۋىااز خاابص ىب ىاا  بىاائُ ٍٔىَااۇت قٔػااقٔرٗ ٛۈطااۈخ

ئىظااًٞ ٍٔدّٓىٜىتاا٘   طااۇىتبُ طاابتۇق بۇغزاخاابُ ٛبراتقاابُدۆىىتاا٘ خاابّىٜٞر  

مۈّظاااىزٗ ٘ ْتٔطاااىز دائىزىظااا  ۋٓ ىْىؼااانٔ گۈىي ، ىااا قاااۇدرٓت تېچبىااائُ 

غٔرة  قاابرا خبّىٜٞرّىااڭ  ،بااۇ دٓۋىاازدٓ  دٓۋىااز ئىااذٗ.  ببػاايىغبُؼاانٔ  ٔٛتىمېڭ

ۋاتقاااابُ، بٔىناااا٘  مۈۈۆۀٙ  –ۀٛااااذىِ ئٔرٓة ئٔىيىاااازٗ  ىچىااااذىن٘ تٔر

قٖػااۇُ   ار ٔڭگىااۋقااٖۋٍٞردىِ  تااۈرمىٚئۈۈااۈُ قۇتقااۇسۇع ئېَچىزىٜىظااىْ٘ 

دېااۋاُ ئېقتىذارىااذىِ قبىغاابُ خٔىچىيىنْىااڭ  ئٔرٓة ػاانٔ ببػاايىغبُ  تٔػنىيئ

 سئۇغااۇػااقبُ مۆۈااۈخ بېزىاا  ٍبمبّٞ ػاابً، ئىزاقٞرغااب ىىزىْىااڭ ئااٖرّىْ٘ ۋٓسىز

ػاأرق قاابرا خبّىٜٞرّىااڭ    ببػاايىغبُتٖىذۇرۇػااقب  ىجۇقىٞر  ٔ، طاا ۈرمَّٔيىزٗتاا

طاأددىچىْْىڭ   دٓكربااۇرۇّق٘ طااۇٝىىٞ  بٖىظااب طااٖڭ طۇٝىىظاا٘ن٘ ىااذىچىتٔر

ئٔىاائرگٔ تىجاابۋۇس قىٞٝٛااذىغبُ ۈااٖڭ  ئٔتزاەىااذىن٘  ،باابع مۆتااۈرۈخئىچىااذٓ 

                       *ئىااااذٗ.دٓۋىااااز طااااۇٝىٔ بٖىۇػااااتىِ ئبىيىقبۈاااابُ ئۈٍىااااذ ئااااۈسگُٔ 

     
قب قبراڭ.مىتبب– 0 يذ – 001*>تبڭ طۇٝىىظىْىڭ ٛېڭ٘ تبرىخ٘<   
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ئٔرٓخ، ەبرص    دٓدٓۋىز قٔػقٔرٗ ٛبػىغبُ تخبص ىب ى  بىئُ ٍٔىَۇ ٛۈطۈخ

  ٛۇرتٞرّىڭ-ػٔىٔرددىچىْگىچٔ بٖىغبُ ۈېگزىظىذىِ طٔئىچىذٓ ئۆس  ئٔدىچيىزٗ

  ئبتبىغۇ بىئُْ٘ بىيذۈرىذىغبُ ېگُٔ ٍّٔىقبراخبّىٜٞرّىڭ تٔۋٓىىن٘ د  ىٍَٔىظىْ٘

دٓخ ( ۈىِ خبقبّ٘)  'خبقبّ٘ ۈىِ'   قبرا خبّىٜٞرّىڭ خبّيىزىْ٘، ئبتبع   دٓخ 'ۈىِ' 

ئٔدىچيىزٗ  طٔددىچىْْىڭ ئىچىذىن٘ طٖڭ طۇٝىىظ٘ ئىذٗ.  ئٍٖۇٍٞػقبُ ئبتبع

ئٔىئرّىڭ ببػقب ئٔتزاەىذىن٘ ّبٍىْ٘  ٔت دۆى ّىڭقبراخبّىٜٞر بٖىظب ،  ئبرىظىذا

   . *ئىذٗ ئٍٖۇٍٞػقبُبع دٓخ ئبت 'تبۋغبچ'ٛبم٘    'ئۇٛغۇر'  قٖػۇخىٍَٔىظىْ٘ 

 
  تٔسمىزىظ٘<*>طٖڭ طۇٝىىظ٘ تبرىخىٚ .ئۇدۇُ    

 

ببٝطابغۇُ بىائُ  ،دٓدٓۋىز قٔػقٔرٗ ٛبػىغبُ تخبص ىب ى  بىئُ ٍٔىَۇ ٛۈطۈخ

ئۇٛغۇر، قابرىۇق، ٛبغَاب، طاٖغذاق،   ْىڭ دۆىىتىقٔػقٔرّ٘ ٍٔسمٔس قىيغبُ قبراخبّىٜٞر 

دۇخبُ ، ( تۇرەبُ)ئىذىقۇت ، (مۇۈبر مۈطُٔ ) ػٔرق تٔرٓەتىن٘  ىگٔرىىزٗطٖد مّٔجٔك

قىتابّٞر ّىاڭ ىٜبۋ  دٓرٛب ۋادىظاىذىن٘ ػابڭجىِ ) ، )ٛۈٍېْگۇُٓ( قۇۋۇق، قبع (ڭدۇّخۇ)

تٔرٓەتىنا٘  غٔرة ، بٔىنا٘  ٞ ئٍٔٔص ذىػٔىٔرىىزى (ەبٛتٔخت٘، ىبسىزق٘ ئىچن٘ ٍٖىغٖىىٜٔدٓ

       .* ئىاذٗ ّ٘ ئبۈقابُربابسارٝۈاٖڭ دىَۇ ػابً، ببغاذادٝر (، ئىظتبّبٖهمّٖظتبّتىْچٖه )

                  
                 مىتبقب قبراڭ.  -6ٛىو ّٔػزٗ  -1974 ٖڭگٖ تبرىخ٘ ئبتيىظ٘< *>   

 

تٔڭزىتابغ ، دٓۋىازدٓ قٔػاقٔرٗ بىائُ ٛۈطاۈخ خابص ىب ىا  ٛبػاىغبُ تٍٔىَۇ 

( چٔئٔىيىاازىگى خىتاابٙ)  طاأددىچىْگىچٔ   ئٔتزٓەىااذىن٘ ىٔر قبٛظاا٘ بٖطااتبّيىقٞردىِ

       ٛابرىىقيىزٗ ئۇٛغاۇرۈٔ ٛېشىٞتتا٘. *طۇسۇىغبُ تۈرك ٛۇرتيىزىْىڭ ىٍَٔىظاىذٓ خابُ 

   

                                                              بٔت -8 ىيذ  -1فبمظىَبه  >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<*

بٔتنٔ قبراڭ( -31)ئۇٛغۇرۈٔ > تۈرم٘ تىيٞې دىۋاّ٘<   
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ٍٔػھۇر                                 ئىنن٘ ىن٘قٔػقٔرد

 طٔٛيىگبھ
 

قٔػاقٔردٓ بۇّىڭذىِ ٍىڭ ٛىو بۇرۇُ  قٔػقٔرٗ تٛۈطۈخ خبص ىب ى  بىئُ ٍٔىَۇ

ّبٍيى  ئىنن٘ بۈٛاۈك ئٔطأر،  <تۈرك تىۇغٔت ۇدىۋاّ>، <لىغۇ بىي-قۇداد>ٛبسغبُ 

 دۆىٔتْ٘ ، ىَ٘ئٔخٞق ئۆىچ ٍٔئىٜٔتْىڭ طىٜبطٔتْبٍٔ، ئْٔٛ٘ ساٍبّذا دۆىٔت ئۈۈۈُ 

  بٖىۇەٞ قبىَابٙ، ظ٘چىٛېتٔم ْىڭٛبرىتىؼ ەبرٝق مٔىگۈط٘تېخىَۇ تٔرٓققىٚ قىيذۇرۇخ 

 ئٔۋٝدٝر ئۈۈاۈُ مٔىگۈطا٘ ، ٍّٔۇّىظ٘ئىچتىخبرّىڭ -ٍىييىٚ غٖرۇرىچىذىَۇ خٔى  ئ

ئبىٍٔااذىِ  بااۇ ئىنناا٘ ئاابىىٌ غاابُ ئىااذٗ. بٖى  ىااېنَٔت–ئٖقۇػاايۇق ، ئٔقيىاأٜ 

  ٍىاڭ ٛىياذىِ مېْٜنا٘ بۆگاۈّن٘ )ٞر ئٍٔاذٗ قٔبزىگابىئۆتنّٔذىِ مېٜىِ دٓفْٔ قىيىْغابُ 

دۇّٜابدىن٘ ەۈتاۈُ يىْىا ، ئبٛب ٞرغطٔٛيىگبى تبرىخٚػٔىىزىذىن٘  قٔػقٔر  ،(مۈّذٓ

دىيىغب تىْچيىا ، ، ئۇّىڭذىِ  ذىغبُىقىي سىٜبرٓت ۈخ مېيى  تٔىچۈّخٔىقئر تۈرمىٚ 

 .  ذٗبٛغب ئبّٛٞ ٍۇقٔددٓص طېھىزىىل  تبەىذىغبُ ، ئىيھبً ئىؼّٔجٔ،  رٕىىغب ئۈٍىذ

 
 

 تۈٍُٔئٖرّ٘  ,ٍبسىزٗخبص ىب ى   ٛۈطۈخ ٔتچ٘ طىٜبطبۈٛۈك ػبئىز، ۀٛٞطٖف، مۆرۈّۈع بۇ 

ٛۈطۈخ خبص . ذٍٓٔىٔىيىظى ئبرطّٞخبُ ْىڭ مّٔتىدٓرٛبط٘ بۇٛىذىن٘ دۆىٔتببغ 
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 نّٔذىِ مېٜىِ ٛېؼىذا  قٔػقٔردٓ ئبىٍٔذىِ ئۆت 67   ٛىي٘--1285ٍىٞدٗ  ىب ى 

مٔىنۈُ  تۈٍُٔ دٓرٛبطىغب  ، ٛىي٘ – 1102ٍىٞدٗ  دٓفْٔ قىيىْغبُ.   بٛغبٍۇػۇ 

 -16  ىگُٔ.ۈبْٛبخ ٛېشىظىغب مۆۈۈرّٔگّٔيىنتىِ ەسٓخَىي  ٍبسار بۇٔىگّٔذٓ م

ّٛٔٔ بۇ ٍبسار  تۈٍُٔ دٓرٛبطىغب ّٛٔٔ بىز قېتىٌ مٔىنۈُ مېيى  ،ئٔطىزدٓ

قبٛتب بىْب ؼىتخبُ تٔرىچىذىِ ېذۇربئب ٘طۇىتبّ ٛٔمُٔ خبّيىقىْىڭ  ، ٓسٓخَىئّگّٔذ

ٍٔبئغ ىىزٗ ئۆس٘ ٛىي -1808ٍىٞدٗ بۇ ٍبسارّ٘ قٔػقٔر خٔىق٘   .ذۇرۇىغبُقىي

 *. ٛېڭىيىغبُ تٖەٞخ 

 

   >ئۇٛغۇر ٍبسارىىزٗ< دٕمتٖر راىىئ داۋۇت تۈسگُٔ*

 

رٓئىظا٘ تۆٍاۈر  ئۇٛغاۇر ئابەتًّٖٖ راٛاُٖ  ْ٘ىزىٍابسٛۈطۈخ خبص ىب ى  ىزق٘ سىب

ئۇٛغاۇر بىْبمابرىى  ئۇطايٖب٘ باۇٛىچٔ ، تٔطاتىقٞخٍٔبائغ  ٛىي٘ -1986داۋأٍت 

ىابسىز  ٍابسار ەۈتناۈسگُٔ. باۇ ٛىيا٘  -1989  ۇػاقب ببػاٞخبىْاب قىيذۇرقبٛتىذىِ 

    طٔٛيىگبھ.قٔػقٔردىن٘ بىز ٍٔػھۇر 

  

 

 قٔػقٔرىْىڭ تىَۇتىيؼۇّبص، ۀٛٞطٖف ٍٔ ئۇطتبس،بۈٛۈك مۆرۈّۈع  بۇ 

 طۈسۈك بۇٝقذىن٘ ىٍبسىزٗ، ئٖرّ٘ قٔػقٔر ٛېڭىؼٔر ّبىىٜىظ٘ ئٖەبه ٛېشىظ٘ ئبسى  مّٔت

 ٛېْىذا.( ۈٔػَٔ سۇٝه)
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 ٛۈس بٔرگُٔقىظَىذا  ّىڭ ئىچن٘ ٛىي٘ قبراخبّىٞر -1285ٍىٞدٗ  قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ

ػااااۇّىڭذىِ  ، قېيىاااا  ئبتىظااااىذىِ ئبٛزىيىاااا  ۈػااااتٔئۆسگۈرطىٜبطااااىٚ 

ئىيىاااٌ   ٛاااۈرۈخ ،  بىااابُ مېشىااا  ٛاااۇرت ئااابرىٞخطٔرطااابّيىقتب تبرتىااا  

ٛېؼاااىذا ئٖەبىاااذا  97ٛىيااا٘  – 1125ٍىاااٞدٗ خ، ىؼاااقب ببػاااٞتٔىظاااىو قىي

 ٔ بٛغاااب دافاااْ ٛۇقۇرىاااذا ّااابٍ٘ تىيغاااب ئېيىْغااابُ   ۈخئبىٍٔاااذىِ ئۆتااا

ئٔطااااىزدٓ   – 10ٍىااااٞدٗ  قٔػااااقٔر خٔىقاااا٘   ٍاااابسارّ٘ بااااۇ  .قىيىْغاااابُ

ئٖەاابه خٔىقاا٘   . ذۇرغبُقىياا بىْااب بىااز قېااتىٌ قبٛتىااذىِ ٍٔباائغ تااٖەٞخ 

 اابرۇخ قٖٛااۇخ ٍۇىاابەىشٓت قىيىاا  -ػاأٛىخبااۇ ٍبسارغااب ٛىيٞردىااِ بۇٛاابُ 

  مېيىۋاتىذۇ. * 

  

 دٕمتٖر راىىئ داۋۇت تۈسگُٔ >ئۇٛغۇر ٍبسارىىزٗ<*

 

رٓئىظا٘ ئىظاَبٛىو  ئۇٛغۇر ئابەتًّٖٖ راٛاُٖ   ْ٘قٔػقٔرٗ ٍبسىزى تىبسىزق٘ ٍٔىَۇ

تٔطااتىقٞخ، ئۇٛغااۇر بىْبماابرىى  ئۇطاايٖب٘ بااۇٛىچٔ  ٍٔباائغ ٛىياا٘  -1983 ئٍٔٔت 

ئاۇسۇُ ئاۆتَٔٙ ٛاۈس بٔرگُٔ ػاىذدٓتيىل ٛٔر تٔۋرٓػاتٔ قبٛتىذىِ بىْب قىيذۇرغبُ. 

 ٔئٔطاايىگ قىظاأَُ سٓخَىئّگّٔااذىِ مېااٜىِ ّٛٔٔ بىااز قېااتىٌ  رىَۇّاات قىيىاا 

    *ٍٔػھۇر طٔٛيىگبھ. ّٛٔٔ بىز ػٔىىزىذىن٘  ىبسىز قٔػقٔرٍبسار بۇ مٔىتۈرۈىگُٔ. 

 
 >بىشّىڭ تبرىىٚ ٛېشىقيىزىَىش<* 
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                 ىٔققىذىن٘  ٛۈطۈخ خبص ىب ى 

 ئۇۈۇرٝر
 

 

تابرىخ  يىا ٛېتىئٖقاۇخ ئٔطاىزدٓ قٔػاقٔردٓ  -11ٛۈطۈخ خابص ىب ىا  ٍىاٞدٗ 

سٕر تٔرٓقىٜبتٞرغااب  ْاا٘ تىئىظااًٞ ٍٔدّٓىٜى    ْىااڭقاابرا خاابّىٜٞر دۆىىتى ،ٛبراتقاابُ

، ػاأۋمىتىْ٘ ٛۇقااۇرٗ قىيغاابُ-قبراخبّىٜٞرّىااڭ ػاابُخٔىقئاابرادا   ،ئېزىؼااتۈرگُٔ 

 ىْ٘ ٛېتىياذۈرگُٔ ئىچتىخابر-ٍىييىٚ غٖرۇرٛۈمظٔك ْىڭ قبراخبّىٜٞر ەۇقزاىىزى

  .  ٔتچ٘ۋٓ طىٜبط بۈٛۈك ػبئىز، ۀٛٞطٖف

 

>قۇتبدغۇ قبُ ٛېشى  ۈىقى قٔػقٔردٓٛىي٘ -1272ىٞدٗ ٍ خبص ىب ى ٛۈطۈخ 

بىاز قبەىٜىيىل  ،بببيى   85(  ّبٍيى   طبئبدٓت مٔىتۈرگۈۈ٘ بىيىٌ -بٔخت بىيىل< )

ىۆمۈٍذارٗ تبۋغبچ بۇغزا ئْٔٛ٘ ساٍبّذىن٘ قبراخبّىٜٞرّىڭ ْ٘ داطتبّ بۈٛۈك

خابص ' خبُ ئۇّىڭغب تبۋغبچ بۇغزاقبراخبُ ئٔى٘ ىٔطّٔگٔ تٔقذىٌ قىيغبُ.  

   بٔرگُٔ. (  ئۇّۋاّىْ٘ طٔىتّٔٔت تبٛبّچىظ٘، خبّْىڭ ئٔڭ ٛېقىِ ٍٔطيىھٔتچىظ٘) 'ىب ى 

 

 ۋٓ خابُ' )مۈّتۈغاذٗ'  داطاتبّىذا ٛۈطۈخ خبص ىب ىا  >قۇدادغاۇ بىيىال<

' ئۆگااذۈىَىغ' ، ( بٔخاات طااىَۇۋۇى٘ ۋٓ ۋٓسىااز) 'ئبٛتٖىااذٗ'،   (ئاابداىٔت طااىَۇۋۇى٘

 (قبّبئٔت طاىَۇۋۇى٘ ۋٓ ساىىت' )ئٖدغۇرٍىغ' ،  (ەبراطٔت طىَۇۋۇى٘-ئٔقىو  ۋٓ داّىؼَُٔ)

ئبرا طاۆىبىت٘ -ئۆسّىڭ ٛبرىتى ، بۇ ئٖبزاسٝر ّ٘تۆت ئٔدٓبىٚ ئٖبزاسدېگُٔ 

ػاۇ ) ئٔخاٞق ئاۆىچٍٔيىزٗتۈسۈً ۋٓ -ْىڭ قبّۇُدۆىىتىٞر  ىٜئبرقىيى  قبراخبّ

    مۆرطٔتنُٔ.  ىظىْ٘ ّىڭ ئۈىگ( ٛۇطۇّيىزٗ-ٔ ۋٓ قبئىذٓدٓۋرّىڭ ئىيغبر ئىذىٜ

 

 ساٍبّذىن٘  ئْٔٛ٘   داطتبّ٘  >قۇدادغۇ بىيىل<   ْىڭٛۈطۈخ خبص ىب ىچ

ب غااببىبّبىاابٛىت٘ ٖٛقااۇرٗ  غاابُ ۋٓدٓ قىااشغىِ قبرػاا٘ ئېيىْخٖػااْب ئٔىاائر 

 دېاگُٔ ػأٍىض طابٛىو قبرا ىٔطُٔ ٛىي٘  1439 -ٍىٞدٗخۇددٗ  . ئېزىؼنُٔ

 ئۇٛغاۇر قىيغابُ قٖباۇه ٍٖڭغٖىٞر(ٔ  ئۇٛغۇرۈ قٔدىَق٘ ػٔىزىذٓ ىىزات تٔرىچىىذىِ ئٔدى 
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 مېاٜىِ ئۇّىڭذىِ ۋٓ ئىظتبّبۇىغب ٛىي٘ -  1474 ۈىقىيغبُ، مۆۈۈرۈخ )  ػٔمىيذٓ ٛېشىق٘

 ۋىْاب(  ّۇطاخىذا مېتىيگُٔ ئېيى  ئٖردىظىغب خبُ ػٔىزىذىن٘ ۋېْٜبغب ئبۋطتزىٜېْىڭ

 -بۇّىاڭ تىيىذا بۇغزاخبُ ئٔىيىزىذٓ، تۈرمظتبُ ەۈتۈُ  ببٛبُ قىيىْغبّذٓك،  )ّۇطخىظىذا

 ئبطاتىذا ئٔىاۋاه ۈىقَىغابُ قىيى  تٔطْى  ىېچنىٌ تېخ٘ مىتببْ٘ ٛبخؼىزاق دىِ

 بٔخت)  < بىيىل قۇدادغۇ<  تۇراّيىقٞر طۇّۇىغبُ، ئبىىٜيىزىغب ەبدىؼبھ قىيى  تٔطْى 

 ، ) ػبىْبٍىظ٘ تۈرمىٜئرّىڭ)   >تۈرم٘ ػبىْبٍٔئ٘< ئىزاّيىقٞر ئبتىغبُ، دٓخ ) ىيىٌب بٔرگۈۈ٘

 ْ٘يىزىٔتىېنىَ ٍبۈىِ ، ) قبئىذىيىزٗ - ئٔدٓخ خبّٞرّىڭ)    >ٍٔىىل - ئٔدٓبۇه> ۈىْيىقٞر

 ٍٍٔيىانٔت) <ئابْٛۇىٍَٔيىنٔ>   قىيغاۇۈىٞر تٔتقىا  (ىېنَٔتيىزىْا٘ خٖتُٔ قٔػقٔر، قٔدىَىٚ)

 ّٛٔٔ ئبتىغابُ، دٓخ) سىْْىتا٘ ئٍٔېازىٔر ) <  ئۇٍزا – سىْْٔتۇه>  غٔربيىنئر ، (دٓطاتۇرٗ

 ٍٔػھۇر ئبتىغبُ دٓخ  ) ّٔطىھٔت ەبدىؼبىٞرغب ( < ٍٔىىل ّبٍٔئ٘ - ۀّذ < ئٔىئر بٔسٗ

 . ئىذٗ ئٔطٔر

 
    ..ّٔطزىٚ ٍۇقٔدىَٔ ئب<غب قبراڭقۇتبدغۇ بىيىل*>

 

 

ئبىٍٔاذىِ ۋاقتا٘،  تۇغۇىغبُ ْىڭ  ٛۈطۈخ خبص ىب ىچ تٔ >قۇتبدغۇ بىيىل<

  ۋاقتا٘ داطاتبّىْ٘ ٛېشىا  ۈىققابُ  <قۇتابدغۇ بىيىال>ۋٓ   ۋاقتا٘ ئۆتنُٔ

ٛۈطۈخ خبص ىب ى   ئٍَٔب  .ٖٛق ئۇۈۇرئېْى  ىٔققىذٓ قبتبرىى  تٔەظىٞتٞر 

ػأىىزىذٓ  ببٝطابغۇُ ۇّىڭ ئردىِ قىظتۇرٍب ببٛبّٞ بٔسٗٛېشى  قبىذۇرغبُ 

قٔػاقٔردٓ   يىق٘ ،تۇغۇىغابّ(  خٔىق٘ طاٖغذىچٔ ىًٔ تاۈرمچٔ طۆسىىؼاىذىغبُ ػأىٔردٓ)

قٔػاااقٔردٓ   < داطاااتبّىْ٘ٛېتىيگّٔيىنااا٘ ۋٓ  >قۇتااابدغۇ بىيىااالئٖقاااۇخ 

 * .بٖىىذۇ ْىٞ بىيگىي٘يىقىٛبسغبّ

  

 .بٔتنٔ قبراڭ-41قىظىٌ -1ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرم٘ تىيٞر دىۋاّ٘< *

 

قىاااذىن٘ ٛۇقااابرق٘ ئۇۈاااۇرٝردىِ ببػاااقب، ىٔق ٛۈطاااۈخ خااابص ىب ىااا 

ٍاۇ ٔرتٔخَىْي-غبُ ئىيَىاٚ ۀرٓسئٖتتۇرىغب قٖٛ چىٞرتٔتقىقبت ىن٘ساٍبّىَىشد

  :ٍٔطىئُ  گٔ ئٖخؼىَبٛذۇ.بىزى -بىز
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ٛىو ّٔػزىذٓ، ٛۈطاۈخ  - 0226بېجىڭ  <ّٔطزىٚ ٛٔػَىظ٘.>قۇتبدغۇ بىيىل

 >قۇتاابدغۇ بىيىاال< ٛىياا٘ تۇغۇىغاابُ،  - 1218خاابص ىب ىاا  تٔخَىاأُْ 

   .ذۇْىىٛىي٘ ٛېشى  ۈىققبُ دٓخ ببٛبُ قىي-1272ْ٘ ٍىٞدٗ داطتبّى

ئببذۇرېھىٌ غب بېظىيغبُ طبّى – 42 ٛىو ئٍٖۇٍ٘- 1990 ْىڭٕرّىيىژ>بۇٝق< 

ذا، ٛۈطاۈخ خابص ظاىٍبقبىىّابٍيى  >قٔىىَ٘ قۇرئبُ ىٔققىاذٓ<   ْىڭطببىت

ٛىااو ئۆٍااۈر  80  ٛىيىغىااچٔ – 1290  ٛىيىااذىِ – 1212ىب ىاا   ٍىااٞدٗ 

 . ىذۇىْمۆرگُٔ دٓخ ببٛبُ قىي

دا، ٛۈطۈخ خبص ىب ى   ٛغۇر ٍبسارىىزٗ<ئۇ>تۈسگُٔ راىىئ داۋۇت ۆمتٖر د

ٛىي٘ -1285ٛىي٘ ببٝطبغۇّذا تۇغۇىغبُ، ٍىٞدٗ  -1218تٔخَىُْٔ ٍىٞدٙ 

 . ذۇْىئۆتنُٔ دٓخ ببٛبُ قىيى ئبىٍٔذىِٛېؼىذا  67قٔػقٔردٓ 

>قۇرئاابُ مېاازىٌ<  ْ٘ ٛۈطااۈخ خاابص ىب ىاا  >قۇتاابدغۇ بىيىاال< داطااتبّى

مېاٜىِ   ئۇّىڭاذُىذۇ. طّٔب ئېٜت-تٔڭزىگٔ ىٍٔذۇ ، ٘ بىئُ ببػٞخمٔىىَىظ

ۋاىاابىّٔن٘،   .تىيغااب ئبىىااذۇ ْ٘' ّاابٍى ببٛاابت ' ببػاايىغبّذا  ئااۆس طااۆسىْ٘

 'ببٛابت'   >قۇتبدغۇ بىيىل< داطتبّىذا ّْ٘بٍىٍۇببرٓك ٛبراتقبُ ئېگىَىشّىڭ 

  غبّيىق٘ بىز ئبٝىىذٓ ئٔىۋاه. ىدٓخ ئبت

 A  ،B ،Cئٔطي٘ تېنىظت ۋٓ مېٜىِ قٖػاۇىغبُ  >قۇتبدغۇ بىيىل< داطتبّىذا

  ٛۈطۈخ خابص ىب ىا   بېٜىت ببر. 6777 ٍٔئ٘  ٝرّ٘ قٖػۇخ ىېظببيىغبّذا

  قېتىٌ تىيغب ئبىىذۇ.   035ّبٍىْ٘ ٍۇببرٓك ٛبراتقبُ ئېگىَىشّىڭ   بۇ بېٜىتٞردا

' دٓخ تٔڭاازٗ' ٔ بېٜىتاات 06 ئااۇّ٘  ' دٓخ ئبتبٛااذۇ.ببٛاابت'  ٔبېٜىتاات 173

( دٓخ ٍّٔىظاا٘ ئااېگٔ ، ٛاابم٘ ' ئىااشٗ'' )ئىااذٗ' ٔبېٜىتاات 01  .تٔطااۋىزىٔٛذۇ

' دٓخ رٓة' ٔبېٜتات 9  .تٔطاۋىزىٔٛذۇ ' دٓخ ئىاٞھ' ٔبېٜات 6  .تٔطۋىزىٔٛذۇ

 ٍٔطىئُ:  .تٔطۋىزىٔٛذۇ

 

 ئٔدٓبىٜبت٘ ئىْىظتٖت٘  ػىْجبڭ ئىجتىَبئ٘ ۀّئر ئبمبدېَىٜىظ٘ ٍىيئتئر 

  -1ئبٙ بېٜجىڭ -5ٛىو  -1984ئۇٛغۇرۈٔ  >قۇتبدغۇ بىيىل< تۈسگُٔ 
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 11  قۇرربان ۋەلى

 

  : دٓ Dئٔطي٘ تېنىظت ، ّٔػزٗ

 

 

 

 بىظَىيٞىىزراىَبّىزرٓىىٌ

 

 (.بىئُ ببػَُّٞٛٔبٍ٘  ئبىٞھئبٛىغۇۈ٘ ۋٓ مۆٛۈّگۈۈ٘ ٍّٔىظ٘: )

 

  :تببىزىْج٘ ببب Dطي٘ تېنىظت ئٔ

 

 ٓ ۋٓ  ٔىئ ئۆگذىظىِ ئبٛۇرٔسسئتٔڭزٗ 

 

 (ىغبُ تٔڭزىْىڭ ٍٔدىىٜىظ٘ ببٛبّٖ٘ىٍَٔىذىِ ئېشىش ۋٓ ئۇىۇغ بٍّٔىظ٘:  )

 

  :دابىزىْج٘ قۇر Dئٔطي٘ تېنىظت 

 

  ببٛبت ئبت٘ بىزىٔ طۆسۈگ ببػٞدىٌ تۈرٓىتنُٔ ئۇگىتنُٔ مٔۈۈرگُٔ ئىذىٌ

  

ٍىْا٘ تۈرٓىاذۈرگُٔ، ۀرۋىاغ  ،ئاۇ.ٍْ٘ ببػيىذىٌۈسۆببٛبت ّبٍ٘ بىئُ طٍّٔىظ٘: )

 ( ٍٔذۇر.قىيى  ئۆطتۈرگُٔ، مٔۈۈرگُٔ ئېگ

 

   :دائىننىْج٘ قۇر Dئٔطي٘ تېنىظت 

  

 ئۇغبُ بىز ببٛبتقب ئبڭبر ٖٛق فّٔب   تۈٍُٔ ٍىڭ طّٔب ئۆگذٗ بىزىٔئۆمۈع 

 

تٔڭذېؼ٘ ٖٛق، ٖٛقبىَبص بىزٝ ببٛبتقب ٍبختبع ٍٔدىىٜٔ، تۈٍَّٔىڭ ىٍَٔٔ ّىظ٘: ٍٔ)

 (ٍۇّبطىچتۇر. 

 

 قٔػقٔرٍٗٔىَۇد ، ىٔققىذٓ ّبًدېگُٔ  ' ببٛبت 'ٛۇقبرق٘ قۇرٝردا مۆرۈىگُٔ 
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 12  قۇرربان ۋەلى

 

 

  ؼاىچٔ، يىئېٜتى ذائۇّىڭا ېزى  ئۆتنُٔ. بتٔبىز تٔ  تۈرك<  تىۇغٔت ۇدىۋاّ>

ئٖغاۇس  قٔدىَقا٘  ٛىگىازٍٔ ئىننا٘ ئۇرۇغاذىِ تٔرمىا  تبەقابُ '  ببٛبت '

ۋٓ بۇ قٔبىيىْا٘ قۇرغابُ   ، ڭ تبٍغىظ٘، ػۇّذاقٞقٔبىيىيىزىْڭ تٖققۇسىْجظىْى

قٔبىيىْاا٘ بىاازدٓك ٛېااتٔمئخ ٍبڭغاابُ بۈٛااۈك   ىٍٔاأَ ئۇّىڭااذىِ ببػااقب 

  *ذۇر.ئٔ ذادّىڭ ّبٍى

 
    .بٔت – 82-78 ّٔػزٗ ئۈرۈٍچ٘ٛىو -1981 ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< *

 

ٍاۇىٍَٔٔد ىٔسرىتا٘   داطاتبّىذا، >قۇتبدغۇ بىيىال< ۈطۈخ خبص ىب ى  ٛ

ئٔرٓة تىياا٘ بااۇٛچٔ ۀٛغٍٔاابٔر دٓخ ئبتىَاابٙ، بٔىناا٘  ئٔىٔٛھىظظاابٍْٝ٘

ئٖقاۇۈ٘' '(، تٔىىاٌ بٔرگاۈۈ٘) 'طابۋۈ٘'(، ئٔىچا٘تۈرمىٚ تىو بىئُ 'ٛابٝۋاچ' )

   :. ٍٔطىئُىغبُئبت( دٓخ دٓۋٓت قىيغۇۈ٘)

 

  :داقۇر- D  32ئٔطي٘ تېنىظت 

 

 طٔۋۈگ طبۋۈ٘ بىزىٔ قٖەۇرغىو ٍېْ٘ ئٔىىگ تۇتتبۈ٘ قىو مۆّىيىل مۈّ٘ 

 

قىٜابٍٔت ماۈّ٘ طاۈٛۈٍيۈك رٓطاۇىٞىْىڭ قاٖىىْ٘ تۇتاۇخ تۇرغاۇۈ٘ ٍىْا٘ ٍّٔىظ٘: )

  (قىيغبٛظُٔ. 

 

ػىْجبڭ ئىجتىَبئ٘ ۀّئر  >قۇتبدغۇ بىيىل< )  :داقۇر -D  116ئٔطي٘ تېنىظت 

-5ٛىو  -1984ئبمبدېَىٜىظ٘ ٍىيئتئر ئٔدٓبىٜبت٘ ئىْىظتٖت٘ تۈسگُٔ ئۇٛغۇرۈٔ 

 ّٔػزىگٔ قبراڭ( -1ئبٙ بېٜجىڭ 

 

 قبٍۇغ ئؼتٔ بٖىغىو ئبرقب ٛۆىٔك  ٛب رٓة ئۈطتٔ دٓۋىٔت تۈمٔه قىو تىئك

 

دۆىىتىْا٘ - ٘ٛېشىيغابُ خبّْىاڭ(  بٔختاٛب رٓبابىٌ، )باۇ مىتببقاب ئىظاَ٘ ٍّٔىظ٘: )

 (ىٍَٔىذىِ سىٜبدٓ قىيغىِ، ىٍَٔٔ ئىؼتب ئۇّىڭغب ٛۈىٔمچ٘ بٖىغىِ. 
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 13  قۇرربان ۋەلى

 

 

>قۇرئبُ  مېزىٌ<ّ٘  ىب ى   ٍٔىۇٍن٘، ٛۈطۈخ خبص ببٛبّٞردىِ  ٛۇقبرق٘

ۋٓ   تٔقۋادار ٍۇطۇىَبُ ئٖقۇٛذىغبُُْٛٔ ۈّۈخ ئٔئىْتبٛىِ ٛبخؼ٘ ۈۈػ

ئېگىَىشّىڭ ٍۇببرٓك ّبٍىْ٘ تۈرمىٚ ئّٔئّٔٔ ئۇ ٛبراتقبُ  ٛېتىل ئبىىٌ. 

ئىظًٞ ئبتبىغۇىىزىْ٘ مۆخ ئۇۈزاٛذىغبُ   ،يۇّۇػْ٘' دٓخ قٖى ببٛبتبۇٛىچٔ '

تۈرمىٚ تىييى  قٖۋٍٞرّ٘ ىٔتتب قٔدىَق٘ ساٍبّذا   ، ػْ٘ۇّۇتۈرمىٚ تىيذا قٖىي

ئبىغب  ظىزٗغٔىىبىۈخ، ىٍَٔٔ تۈرمىٚ قٖۋٍٞرّ٘ بىزدٓك ٛېتٔمئخ ىزىٔػتۈرب

  .تبىيىۋاىغبُئبڭيى  ۇػْ٘ ۈٖقۇّب  ر ئٔ ذادقۇھػٍٔ ئىيگىزىيىگُٔ 

 

ّٛٔٔ بىز ٍۇىىٌ ّٖقتب ببر، ئاۇ بٖىظاىَۇ ٛۈطاۈخ  داطتبّىذا>قۇتبدغۇ بىيىل< 

ٛۈطاۈخ  دۇر. (بىيىاغ ّٔسىزىٜىظا٘) ىؼا٘ۀىٔطٔەىۋىٚ مۆس قبر خبص ىب ىچْىڭ 

( ْىڭئىْظاابّ بىاائُ ئىااٞھ) ْىااڭٛبراىغۇۈى بىاائُ ٛاابراتقۇۈ٘ خاابص ىب ىاا 

 . ئىچابدىيىگُٔدېگُٔ ئىنن٘ طۆس ئبرقىيى   ' بٖه' ۋٓ  ' ببر' ٍۇّبطىۋىتىْ٘  

، دېگُٔ ئٔطيىذىٞ بابر بٖىغابُ '  ببر '،  ببٛبّىذىِ ٍٔىۇً بٖىۇػىچٔئۇّىڭ 

 . ئىاٞھ ، ّٛٔا٘ ىٜٔتٍٔۋ اۇدئىْظبّىٜٔتْىڭ ئىزادىظىگٔ ببغيى  بٖىَىغابُ 

  . اتٍٔۋ ۇد  گُٔۈىببرىىققب مٔىتۈر دٓخ  ' بٖه 'تٔرىچىذىِ   ئىٞھ قبىغىْ٘ 

  ٍٔطىئُ:

 

 : داٝرقۇر-4،  -3قۇدادغۇ بىيىل< ۋىْب ّۇطخىظ٘ ئٔطي٘ تېنىظت >

 

  ئبٙ بىزىٔ تۈُ  مۈُ  ٛبػىو مۆك   ٛبغىش ٛٔر

 تۈُ   بۇ    ئٔدىٔك ئۆد  خٔٝٛى   تۆرۈتت٘ 

 قبٍۇغ   بٖىَىغ    بۇ   تۆرۈتت٘    تىئتت٘ 

 قٖىَىغ قبٍۇغ  بٖىذٗ بٖه تٔدٗ  بىز ئۆك 

 

قٖڭۇر ٛٔرّ٘، ٛېؼىو ئبطَبّْ٘، مۈّْ٘، ئبٙ بىائُ تاۈّْ٘، ئىْظابّىٜٔت ٍّٔىظ٘:  )

 دٓخ 'باٖه' ٍٔئىٜىتىْ٘، ساٍبّْ٘، ۋاقىتْ٘ ۋٓ ئبرسۇ قىيغبّيىن٘ ّٔرطىْىڭ ىٍَٔىظىْ٘ 

 (ببر قىيذٗ.
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 14  قۇرربان ۋەلى

 

 

ئابرقىيى  طاۆس تاۈرمىٚ '  دېاگُٔ باٖه' ۋٓ 'بابر'  ْىاڭٛۈطۈخ خابص ىب ىچ

تبرىٌ ۋادىظىن٘  (بىيىغ ّٔسىزىٜىظ٘) ىؼ٘ۀىٔطٔەىۋىٚ مۆس قبرگُٔ بۇ ىئىچبدىي

( طبّظانىزت، تاٖخزٗ ٛېشىقيىزىْا٘ قٖىيىْىاذىغبُ) ٛبۋرٕەاب تىييىا  -قٔدىَىق٘ ىىْاذ

تاابرىٌ  . ٛذۇبىاائُ ئٖخؼااب ىؼاا٘ۀىٔطاأەىۋىٚ مااۆس قبرئبىبىىٜٞرّىااڭ  

 خىااو بۇّىااڭ ئبىبىىٜٞرٛبۋرٕەااب تىييىاا  -ۋادىظااىن٘ قٔدىَىقاا٘ ىىْااذ

ئٔدٓبىاٚ تىيا٘ ئْٔٛا٘ ساٍبّاذىن٘ ئۇٝرّىاڭ  ،ىؼا٘ۀىٔطٔەىۋىٚ ماۆس قبر

مېاٜىِ ) ' ۇباۇ'،  (ئٔطايىذىٞ بابرٍّٔىظ٘ ' )ئبص'  ٔ ٛبسٍىٞرداتچبٖىغبُ طبّظنزى

     ّٔگُٔ ئىذٗ.ىبىئُ ئىچبدىي ۈكطۆسى(   دېگُٔ بٖىغبُ

 

 قبٛظ٘ خىو   دٓطتئەتٔ ْ٘ داطتبّى >قۇدادغۇ بىيىل<ٛۈطۈخ خبص ىب ى  

 ٍٔىۇً  بىشگٔ   ىبسىز ٍٔىۇً ئٍٔٔص، بىشگٔ ٛېشىقتب ٛېشى  ۈىقىيغبّيىق٘ 

 ئٔرٓة ئېيىببٔط٘ ئبطبطىذا )ئىنن٘ خىو ئۇٛغۇر ٛېشىقىذا  ئۇّىڭۀقٔت ىْ٘ بٖىغ

- مۆۈۈ  (ٛبرىتىيغبُ ئۇٛغۇر ٛېشىقىذا ۋٓ طٖغذ ئېيىببٔط٘ ئبطبطىذا ٛبرىتىيغبُ ئۇٛغۇر ٛېشىقىذا

 . ذۇرّۇطخىظىخىو رۈىگُٔ ئۈچ 

 

 
 

 'ّۇطخىظ٘ ْبٛېۋّىڭ '>قۇدادغۇ بىيىل<بۇ 
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                 قبئىزٓ ّۇطخىظ٘ بۇ                                             ۀرغبّٔ ّۇطخىظ٘بۇ 

 

 

              
 

                                قىيىْغبُ  ّٔػزه دائىظتبّبۇ ٛىي٘-1940 ْىڭ ْب ّۇطخىظىٛېۋبۇ 

 فبمظىَبى٘ 
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                  ھەققىدىكى  قەشقەرى تمەھمۇ

 ئۇچۇرالر
 

 ىٚتاۈرم ەۈتاۈُى ،  يٛېتىئٖقۇخ ئٔطىزدٓ قٔػقٔردٓ  -11قٔػقٔرٗ ٍىٞدٗ  تىَۇٍٔ

، تاٖەٞختۈرمىٚ تىاو بابٛيىقيىزىْ٘ مېشى  قىؼٞقٞرّ٘ – ٛۇرتخٔىقئر ٛبػبٛذىغبُ 

ٛېشىا   ّبٍيى  بىز بۈٛۈك ىۇغٔتْ٘  >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك< ى تٔتقى  قىي  ،رٓتئخ

ئۇطاتبس، بۈٛاۈك  قابُ ٍٔمتٔخ ئېچى  ئٔۋٝدٝرّ٘ ئٖقۇت ، تۇرغبّيىن٘ ٛېزىذٓۈىققبُ

قٔدىَقا٘ ىاۇُ، تاۈرك، ئۇٛغاۇر  قبراخبّىٜٞر دۆىىتىذٓ  ، .  ئۇتىيؼۇّبطت، ۀٛٞطٖف

ئىظًٞ  ----ٔت  ٍٔدّٓىٜ  ٛېڭ٘   طبتۇق بۇغزا خبُ ٛبراتقبُطۇىتبُ  ئّٔئّٔىيىزىْ٘

ئبطبطااىْ٘  تىااوئٔۋٝد داۋاٍٞػتۇرۇػااْىڭ  – ئٔۋٝدٍااۇ  ػاابرائىتىذٓ ٜىتاا٘ ىٍٔدّٓ

ذىغبُ ڭٔٛتىٔم  ئٔرٓة دۇّٜبطىغب  ٍٔدّٓىٜىتىْ٘ -تۈرمىٚ تىو ػۇّذاقٞ،   .تىنيىگُٔ

 غبُ. ٛۇقۇرٗ قىي ػٔۋمىتىْ٘-ػبُقبراخبّىٜٞرّىڭ تبرىخ ٛبرىتى ، خٔىقئبرادا ٛېڭ٘ 

 

ّبٍيى  بىز >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<  ٛىٞردا  -75 -1270ٍىٞدٗ  قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ

قٖىيۇّاۇخ،  ْ٘ػۇ مٍٔگىچٔ ىېچنىٌ قٖىيۇّۇخ ببقَىغبُ ٛېڭ٘ ئۇطۇى ،بۈٛۈك ئٔطٔرّ٘

ىېنَٔتيىال طاۆسىٔر، خٔى  ئىچىاذىن٘  ئۇّىڭغب    ۈىققبُ. ئٔرٓبچٔ ٛېشىببغذاتتب 

 ۈمئرّىڭ طااۆسىىگُٔ ۋٓ قٖػاابقٞرّ٘ ٍۇ ٔطظاأٍي -بېٜاات ، تٍٔظااىيئر -ٍبقاابه

قبراخبّىٜٞرّىااڭ ئْٔٛاا٘  قبّااذىِ مېااٜىِ، ۈىق تٔىزىاازىٔخ–ۈىگىؼاايىزىْ٘ ٛېؼااى  

ئٔبۇئٔى٘ ىٔطُٔ ئىبْ٘ طۇَٝٛبُ ئبرطّٞخبّْىڭ  ۋٓمىيئر ئاۆٍىگ٘ ۋاقىتتىن٘ خبّ٘ 

تٔخاتنٔ قاٖىٞخ   بٝدىذىِ طٔىچۇق٘ ،ئٖردىظىغب مىزى ئببببطىٞر  طبٝىىت٘ بىئُ

ئٖبۇىقبطااىٌ ئببااذۇىٞ    ئٔۋٝت خٔىچىظاا٘ – 07ئٔرٓة خٔىچىيىنىْىااڭ  ۈىقبرغاابُ

   * .ٌ قىيغبُىگٔ تٔقذٍۇقتٔدى

 
 بٔت -18*ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< مىزىغ طۆس 
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>قۇرئابُ ْ٘    ئٔطٔرى  بۈٛۈك دېگُٔ   >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<قٔػقٔرٗ  تٍٔىَۇ

قبّذىِ مېٜىِ، طّٔب ئېٜت-ىٍٔذۇتٔڭزىگٔ  ٘ بىئُ ببػٞخ، مېزىٌ< مٔىىَىظ

ٍٔىَۇتْىڭ  ۀرسّٓذٗئٖغي٘ ىۇطٔٛىْْىڭ  ت'ئٍٔذٗ، ٍۇىٍَٔٔئۆس ببٛبّىْ٘ 

 * .ٛذۇٞببػطۆسىْ٘ ئبڭيىغبٛظىش' دٓخ 

 
  بٔت -1* ئۇٛغۇرۈٔ > تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< 

 

ئٔرٓة ئابرقىيى  ّبٍيى  بۈٛۈك ئٔطٔرٗ  دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<> قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ

ٞ ىتىاو ئىنّٔيىنىاْگۈسٓه   ٍٖهتبرىخ٘ ئۇسۇُ، ٍٔسٍۇّ٘ تۈرمىٚ تىيْىڭ   ،دۇّٜبطىغب

تاابرىخٚ ئٔرٓة ٍۇّبطااىۋٓتيىزٗ ىٔققىااذىن٘ -تااۈركئۆسىْىااڭ ، ئٍٔٔص، بٔىناا٘

 ،ئۆگۈّاۈخ ْ٘اتاۈرمىٚ تىيئٔرٓبائر ئۈۈاۈُ  ػاۇ ساٍبّاذا بىيىَيىزىگٔ ئبطبطأُ، 

       * .ۈۈػّٔذۈرگُٔۋٓسىٜٔتْ٘ سۆرۈر بٖىغبُ  تۈرمىٜئرگٔ ٛېقىْيىؼىغ
 

 -784-776ٍىٞدٗ قۇرۇىۇػتىِ بۇرۇُ، دۆىىت٘قبراخبّىٜٞر  تٔ، >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك< قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ *

،  ببطتۇرۇخ مٔىگّٔذٓگٔ تۈرمىٚ خٔىقئرّىڭ 'ئىْجۇمّٔت' دېگُٔ ػٔىٔرۈظ ، ئٔرٓخ ئٔطنٔرىىزٗ ٛىيٞردا

بىز  ۈىقىزىيغبُ خقٖغٞ تٔرىچىذىِ تٔىتۈمۈص  تۈرمىٚ خٔىقئرىن٘ ٛېتٔمچىيىنىذدېگُٔ قٔىزىَبّْىڭ  'ٍۇقّْٔب'

نٔ قبراڭ.بٔت-02ٍۇقٔددىَٔ  ئۇٛغۇرۈٔ > تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘<تبرىخْ٘ ئٔطنٔرتنُٔ.   

 

ئببببطاىٜٞر  ْ٘رىٔۈك ئٔطاٛاّابٍيى  بۈ >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<  ٗقٔػقٔر تٍٔىَۇ

ذا ظاىمۈتۈەخبّىىْىاڭ خٔىچىيىنخٔىچىظىگٔ تٔقاذىٌ قىيغبّاذىِ مېاٜىِ، باۇ مىتابة 

ئۆتناۈسۈخ  قٖىاذىِ قٖىغابئٔرٓة ئٔىيىازٗ ئابرا بٔىنا٘ ، بٙتۇرۇخ قبىَ  طبقيىْى

            :تۆۋّٓااذىن٘ ئۇۈااۇرٝردىِ ٍٔىااۇً.  بااۇ،  مۆۈااۈرۈخ تبرقىتىيغاابُ ئٖقۇىغاابُ ۋٓ 

      

دىِ ّ٘ ئٔڭ بااۇرۇُ تٔتقىاا  قىيغاابُ ٍٔػااھۇر ئاابىىَٞرتااۈرك<  ىۇغٔتىاات>دىۋاّااۇ 

ّىاڭ ىابسىز < >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تاۈركبزٕمنېيَبّْىڭ ئېٜتىؼىچٔ،  مبره  تۈرمىئٖىٖگ

دېاگُٔ ٛېزىاذٓ تۇغۇىغابُ ،  'طبۋٓ'  ّۇطخىظ٘ ئىزاّْىڭ ئىظتبّبۇىذا طبقيىْىۋاتقبُ 

 ئىبْاا٘ ئٔباا٘ بٔماازٗ ئىبْاا٘ ئٔبىي ٔتھاا٘ تٔ ٛبػااىغبُ ٍااۇىٍَٔٔتمېااٜىِ دٍٓٔػااىق

           (ٛىيااذىِ مېااٜىِ 192ٛېشىيىاا   >دىۋاّااۇ ىۇغٔتىاات تااۈرك<ٛىياا٘ ) -1066ٍىااٞدٗ تٔرىچىااذىِ 

                      .قٖىٜبسٍااابُ ٔقٔػاااقٔرىْىڭ ئٔطااايىٚ ّۇطخىظاااىذىِ  مۆۈاااۈرگ ت ٍٔىَاااۇ 
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< دېاگُٔ تقٔػقٔرىىل ٍٔىَاۇ>بۈٛۈك تۈرك تىيچىظ٘  تۈرمىٜىيىل ػبمىز ئۇىنۇتبػىز

 ئىبْ٘ ئٔىأَد  ٍٔػھۇر تبرىخىؼۇّبص بٔدرىذىِ ،ٍىظىز قبسىظ٘ئېٜتىؼىچٔ،  مىتببىذا

ىٔقىقا٘  >ساٍبُ ئٔىيىْىاڭ تبرىخىاذىِ  ( ٛىي٘ ۋاەبت بٖىغبُ – 1362ٍىٞدٗ ئىبْ٘ ٍۇطب ) 

-تىاو ، ئۇٝرّىاڭئۇغۇسٝرّىاڭ ىٔرخىاو قٔبىيىيىازٗ دېگُٔ مىتببىاذا،  ئۈّچىئر<

( تٔك ئبٝىىاذٓ طاۆسىٔرىۈمئرطۆسىْىڭ ٍّٔىظ٘ ىٔققىذىن٘ قىشىقبرىى  ئىشاىبت 'تۈرمَُٔخۇددٗ')  ػىۋىيىزٗ

>دىۋاّاۇ ٗ ٛبسغابُ قٔػاقٔر تٍٔىَاۇ ّ٘ٝرئۇۈۇر ىٔققىذىن٘بٔىگىيىزٗ ، ب ٓ تبٍغۋ

                                    ببٛااااابُ قىيغااااابُ.  ئااااابرقىيى  بىيگّٔيىنىْااااا٘  تاااااۈرك<  ىۇغٔتىااااات

             

>دىۋاّااۇ ىۇغٔتىاات  ْىڭ  قٔػااقٔرى تٍٔىَااۇ تۈرمىئٖىٖگٞرّىااڭ قبرىؼااىچٔ،   

 ٞرئٔڭ بااۇرۇُ تااۈسۈىگُٔ تااۈرمىٚ تىياا بۇٛىچٔ دۇّٜااب  ّاابٍيى  ئٔطاأرٗ تااۈرك<

تااۈرمىٚ خٔىقاائر ٛبػااىغبُ ىٔر  نٔبااۇ ىااۇغٔت    .ىااۇغىت٘ بٖىااۇخ ىېظااببيىْىذۇ

 -گىٜااب، قااۇع-دٓرٓخاات، گااۈه-دٓرٛااب، ، دٓه-تاابغۇقبٛظاا٘ ٛااۇرتٞردىن٘ 

قٔدىَىاااٚ دٓرٍٔك، -دٕراٛاااېَىغ، –ٍىاااۋٓ  ،سىااازائٔتداّيىااا  ىبٛۋاّااابت، 

ئبطااااتىزىٍْٖىٜٔ،   قٖػاااابق،  -بېٜىاااات طاااأّئٔت،-ىااااۆّٔر  طاااأٛيىگبھ،

ىِ دطااابىٔىٔرٍٔت ئىؼااايىزٗ قبتااابرىى  ماااۈَااابرۈىيى ، ىۆىٍ مبىىْاااذارۈىيى ،

بۇّىااڭ ٛٔتااتٔ ٍىااڭ بٔع ٛااۈسدىِ ئاابرتۇق طااۆسىۈك مىزگااۈسۈىگُٔ.  تٖەّٞغاابُ 

        ئىااذٗ.  طااۆسىۈمئر ّٔگُٔ ۈسىػااقب ٛاائۇّتۇىۇ اظاا٘ ئْٔٛاا٘ ساٍبّااذبىااز ٍۇّچى

                                

طأمنىش  ّ٘ طاۆسىۈمئرمٔ مىزگاۈسگُٔ >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تاۈرك<قٔػقٔرٗ  تٍٔىَۇ

ىٔر بىاز ئبٛزىغابُ.  ئىظاىٌ، ەېئىاو دٓخ ئىننا٘ بببقاب ْ٘بۆىۈٍگٔ ، ىٔر بىز بۆىاۈٍ

مۆەيىنىگٔ قبراخ ئىنن٘ ىٔرىچاتىِ -ىٔرىچئرّىڭ ئبستٔرمىبىذىن٘ ّٛٔٔ   ْ٘طۆسىۈم

، تاۆت ىٔرىچاتىِ تاۈسۈىگُٔ ۈك، ئۈچ ىٔرىچاتىِ تاۈسۈىگُٔ طاۆسىۈكتۈسۈىگُٔ طۆسى

 ىگُٔ.بىئُ دٓىىيي  ٍىظبهڭ تٔبىزىْ٘ ّٔخ ۇّى، ئ گٔ ئبٛزىرىٔدېگُٔ تۈر ۈك طۆسى

  

ۋٓ تۈرمىٚدۇّٜبّ٘   قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ تٔ بىز خٔرىتٔ ببر، >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<    

 باۇٛىچٔ  ػاۇ   ئاۆس  ۈۈػّٔجىظا٘ئٖرّىْ٘ رّىڭ ٛۇرتٞٛبػبٛذىغبُ  تىييى  خٔىقئر 

         تٔتقى  ئٖتتۇرا ئبطىٜبّ٘  ىبسىز . بۇ خٔرىتٔ خٔرىتىذٓ  مۆرطٔتنُٔ دۆگىئك 
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                  .بىزىْجاا٘ قااٖه ٍبتېزىٜاابه بٖىااۇخ قبىااذٗئٔىَىٜٔتيىاال ٘ ّبىاابٛىت قىيىؼااتب  

   

  ىۈطأْْٛىڭ ئاٖغي٘  ت'ٍاۇىٍَٔٔ  تٔ>دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تاۈرك<قٔػقٔرٗ  تٍٔىَۇ 

ېاگُٔ قىظاقب ببٛابُ ئابرقىيى  ئبڭيىغبٛظاىش' د  طاۆسىْ٘ ٍٔىَۇد ّىاڭ   ۀرسّٓذٗ

ئابسى ' '   ، 'ئٖەابه'   ۋٓ قىيغابُ ٍٔىۇً ئۆسىْىڭ بٖۋىظ٘ ۋٓ ئبتىظىْىڭ مىَيىنىْ٘ 

          * .ٔرگُٔ ئىشاىاابت بئىْىاا  ' دٓخ ٘بىشّىااڭ ٛۇرتْىااڭ  ّاابٍ'  ىٔرگٔ دېااگُٔ طااۆس
  

.بٔتئر – 14، – 13، - 10 بٔت  مىزىغ طۆس – 1ئٔطي٘ تېنىظت  >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘<ئۇٛغۇرۈٔ  *  

  

'ٛبببقۇٝرّىڭ ٛٔتتٔ ٍىڭ ئٔطنىزٗ بىئُ  ٔڭ   ْىڭقٔػقٔرى تٍٔىَۇ  تٔتقىقبتچىٞر

  'تاۈرك ئٔىيىزىْا٘ طابٍبّىٜٞر دىاِ   ۋٓ  ّ٘'گىِېئبرطُٞ ت' ذىِبٖۋىيىزى  قىيغبُ' 

 ېيىاا تىيغاابُ ئ  ئبٝىىااذّٓاا٘ ٔ' ػٍٔظااىذ دٕى'   ذىِبٖۋىيىزىاا  'قبٛتۇرۇۋاىغاابُ

 ۋٓ ۇخئبطبطيى  قٔبىيىظىگٔ ٍّٔظا قبرا خبّىٜٞرّىڭئۇّ٘  بطبطُٔ، ئيىنىگٔ ئۆتنّٔ

       . *دٓخ قبراٛذۇ خبُ  ٍٔٔتىذىِدىِ بٖىغبُ ر ٔڭ ئىؼيىزىذا ئۇطتب ّٔٛشىۋاسٝ

. نٔ قبراڭبٔت-13ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< *    

 

گٔ قبراخبّىٜٞرّىڭ خبُ  ٍٔٔتى، تٔ>دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<قٔػقٔرٗ  تٍٔىَۇ

 'ٔڭ ئىؼيىزىذا ئۇطتب ّٔٛشىۋاسىىزٗ  تىييى  خٔىقئرّىڭ تۈرمىٚ' ٍّٔظۇخ بٖىغبُ 

... ئىظنّٔذٓر سۇىقٔرِّٔٛ ئۇٛغۇر    :ىذۇٍۇّذاق دٓخ ٛبسّ٘ ئبٝىىذٓ تٔطۋىزىٔخ 

قبىچبقيىزٗ  ٍٔرگّْٔىڭ ئېيىگٔ ٛېقىْٞػقبّذا، ئۇّىڭ ئبىذىغب ئٔۋٓتىيگُٔ تۆت ٍىڭ 

ئٖقْ٘ ئبىذىغب قبّذاق ئبتظب، ئر ئۇ ٍٔرگّٔٝۈىِ قبّبتيىزىغب ئٖخؼبٛذىنُٔ، 

بۇ مْٔٛىگىَۇ ػۇّذاق ئۇطتىيى  بىئُ ئبتىذىنُٔ. ئىظنّٔذٓر سۇىقٔرِّٔٛ 

* .... ئبتبەتۇ خٖر'  )ئۇٛغۇر( دٓخ-'خٖس ٍٔرگّٔئرّ٘ مۆسٓتنّٔذىِ مېٜىِ   

 
.قبراڭنٔ بٔت-151ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< *  

 

دېگُٔ طۆسّ٘'ئۇٛغۇر ئېي٘'   تٔ>دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك< قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ  
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، 'بۇ ئٔىذٓ بٔع ػٔىٔر ببر  ٍٔطىئُ:  ىگُٔ. تٔطۋىزى گٔۋدىئّذۈرۈخ ئبٝىىذٓ    

  'ئۇٛغۇرٝرّىڭ   ئٔڭ ئۇطتب ٍٔرگّٔئر دۇر' ۋٓ ئٔڭ ئٔػٔددٗ مبەىز ئۇّىڭ خٔىق٘ 

 بٛزىٌ ػىۋىظىَۇ ببر. طۆسىىؼىذىغبُ ّٛٔٔ بىز خىو ئئبرا -ئۆس تىي٘ طبخ تۈرمچٔ، 

ۈٔميىزىْ٘ ػۇ -خٔت ۋٓ مىتبة ىٔرىچيىل تۈرمىٚ ٛېشى  قٖىيىْىذۇ،  04 ئۇٛغۇرٝر

ئٖخؼبٛذىغبُ ّٛٔٔ ( خىتبٛٞرّىڭنىگٔ)ئۇٝرّىڭ ۈىْيىقٞرّىڭنىگٔ  .ٛېشىقتب ٛبسىذۇ

ٍۇطۇىَبُ بٖىَىغبُ ئۇٛغۇرٝر بىئُ ۈىْيىقٞردىِ   ٛېشىقىْ٘  ئۇ بىزخىو ٛېشىقىَۇ ببر،

دۆىىتىذىن٘ قبراخبّىٜٞر ئۆسىْىڭ غ ئبرقىيى ، ببٛبُ قىيىدٓخ   ببػقىٞر ئٖقۇٛبىَذۇ  

ئېتىقابت ئاۆسٗ  ،تىذٓ ٛېتىيگُٔ تٔقاۋادار ٍۇطاۇىَبُ ئىنّٔيىنىْا٘ئىظًٞ ٍٔدّٓىٜى 

                        .* ىگُٔئىچاااابدىيىْىااااذىغبّيىقىْ٘ ۀرقيئۇٛغااااۇرٝردىِ  ماااابەىز ٔىٔتااااتٔ 

                                           

گٔ ٍّٔظۇخ بٖىغبُ خبُ  ٍٔٔتىقبراخبّٜٞرّىڭ ئۇٛغۇرٝر گٔرۈٔ  ساٍبّذا مۇۈبر، تۇرەبّٞردا ٛبػبٛذىغبُ ئۇ *

ئۇٛغۇرۈٔ  ئۆسگٔتَىگُٔ ئىذٗ.بۇددىشً ئّٔئّٔىظىْ٘ تېخ٘  بىئُ قٔبىيىذاع بٖىظىَۇ، ئٍَٔب ئۇٝر  ئۇٛغۇرٝر

  بٔتئرگٔ قبراڭ. -42ۋٓ  بٔت-150تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< >

   

 ٛاابم٘ قٔػااقٔرىْىڭ تۇغۇىغاابُ ۋاقتاا٘ تٍٔىَااۇ تٔ>دىۋاّااۇ ىۇغٔتىاات تااۈرك<

ٛااٖق.  ئٍَٔااب  ٍٔىۇٍاابتئبىٍٔااذىِ ئااۆتنُٔ ۋاقتاا٘  ىٔققىااذٓ ئېْىاا  ٛبسٍااب 

قٔػااااقٔرّىڭ   بٔسٗ قىظااااتۇرٍب ئۇۈۇرىىزىغااااب  ۋٓ  تٍٔىَااااۇتٔتقىقاااابتچىٞر 

تٔرىچىااذىِ  خاابتىزىئخ  قٖٛۇىغاابُ  ىااۆ جٔتئرگٔ ئبطبطاأُ   ساٍبّذاػاايىزٗ

  ئٔطاااىزّىڭ ببػااايىزىذا – 11  قٔػاااقٔرٗ ٍٔىَاااۇدتٔخَىاااِ قىيىؼاااىچٔ،  

ٍٔىٔىيىظااىذٓ  ئاابسى ٛېشىظاا٘  ئٖەاابهّبىىٜىظاا٘ ٛېڭىؼاأر  ّىڭ ىاابسىزق٘ قٔػااقٔر

                   .*بٖىغااااابُ ٛىييىزىاااااذا  ۋاەااااابت – 82ىڭ ئٔطاااااىزّ– 11تۇغۇىغااااابُ،  

                  

                          نٔ قبراڭبٔت-14ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< *

 

 قىظتۇرٍب ببٛبّيىزىغب ئبطبطُٔ تٔخَىِ ئۆسىْىڭ قٔػقٔرىْىڭ تٍٔىَۇ  تٔتقىقبتچىٞر

 بٖىغبُ.  قٔػقٔرىْىڭ ئبتىظ٘ ىۈطٔٛىِ ببرطخبّغب ىبمىٌ ت، ٍٔىَۇّٛٔٔ قىيىؼىچٔ   

دۆىٔتْ٘ ئٖغي٘  (دا ئۆتنُٔٛىيٞر-1258-1233)    بۇغزاخبُ تٍۇىٍَٔٔ  بٖۋىظ٘  
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ئبئىيىظا٘  قٔػاقٔرىْىڭ  تبٖىغبّاذا، ٍٔىَاۇ   ئۆتناۈسۈخ بٔرٍٔمچا٘  ىۈطْٔٛگٔ 

  ٛېؼاىذا 49ئاۇ  . قېچى   قۇتۇىغبُقٔػقٔرٗ ئۆسٗ  تٍٔىَۇ .قٔطتنٔ ئۇۈزىغبُئىطۈ

 تۈرمظتبُ قىؼٞقيىزىْ٘ مېشى  ، ىيغىظىذىِ ئۆتۈخ 'ٍۇق' ذىن٘دېگُٔ  بٛ  'مبط٘'

تۇرٍااۇع ، ىٔر قبٛظاا٘ قٔبىيىئرّىااڭ خئىيىااٌ تٔىظااىو قىيىؼااقب ببػااٞٛااۈرۈخ  

ٛېؼاىذا ببغاذادقب  65  تٖەيىغبُ. ْ٘بٔىگىيىزى-ۋٓ ّىؼبُ يىزٗىػىۋ-تىوىېنبٛىيىزٗ، 

( ئٖقۇتقۇۈ٘،ئۇطاتبسٍاۇدٓررىض ) غابُ،ئىيىاٌ تٔىظاىو قىيتۈرمَُٔ ٛۇرتيىزىاذا   بېزى 

ٍىاٞدٗ  ) اتىاِ ئبػاقبّذ 72 تٔخَىُْٔ  ٛېؼّ٘٘  >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك< بٖىغبُ. 

                                                                          .*تبٍبٍيىغبُ  (ٛىي٘-1274

'مبػىغبر'   ػۇّذاق تٔطٔۋۋۇر قىيىؼقب بٖىۇدىن٘،  دا تىيغبُ ئېيىْغبُ.ٍبئبرى  تٖرٗ< >تٔۋەى بۇ ئۇۈۇر  *  

.بٖىۇػ٘ ٍۇٍنىِ 'مبط٘' دېگُٔ ّبً ئبطبطىذا تٔرٓققىٚ قىيذۇرۇىغبُ  دېگُٔ ّبً  

   

ٞرّىاڭ  برۇە-ػٔٛىخىٔسرىت٘ ٍٖىًٞ ٍبسىزىغب  قبراخ مېيىۋاتقبُ  ىن٘ېشىظىذٛ ئٖەبه

 تٍٔىَاۇبۇ ٍابساردا ٛبتقابُ ٍٔػاھۇر سات  ،ئىظچبتيى  بېزىؼىچٔئٔۋٝدىْىڭ  -16 

قبٛتىا    ئٖەبىغابقٔػاقٔر مابرۋاّيىزٗ بىائُ  ئىازاقتىِ  ٛېؼاىذا 87 ، ئۇقٔػقٔرٗ

                *. ٛېؼااىذا ئبىٍٔااذىِ ئااۆتنُٔ  97 ئٖەبىااذا ٍٔدرىظاأ ئبۈقاابُ، ٔىااگُٔ، م

   
بٔت-98>بىشّىڭ تبرىىٚ ٛېشىقىزىَىش<     طبُ -1ٛىو -1984*>قٔػقٔر ئٔدٓبىٜبت٘<  

 

 

ٛىي٘  قٔػقٔردٓ  – 1836تۆۋّٓذىن٘ رٓطىَذٓ مۆرطۈتۈىگُٔ  قٖىٜبسٍب ٍىٞدٗ 

ئىَىز ىۈطِٔٛ قبسٗ ئبخۇّۇً طبقيىغبُ ئىنُٔ.  بۇ ئۇٛغۇرۈٔ  ئۇّ٘ بٖىۇخ،  ٛېشىيغبُ

ٍۈىنىٌ >ٍٔطْىۋىٚ ػىزى < بۇ 'قىََٔت ببىبىى ، ئبىتۇّغب طېتىۋاىغبُ   ىۆ جٔتتٔ

طۈسۈك  بۇٝق ئۈطتىگٔ دٓفْٔ قىيىْغبُ  ىن٘بغ ببغزىذّ٘ قٔػقٔرّىڭ ئٖەبه راّٖٛ٘ ت

ىٔسرىت٘ ٍٔۋًٝ،  دىْْىڭ قٖٛبػ٘،  ىۈطىٜىِ ئٖغي٘، قٔىًٔ ئېگىظ٘ ٍٔىَۇت 

.ٛېشىيغبُقٔػقٔرىْىڭ ٍبسىزىغب ٍۇتئق ۋٓخچ٘ ۋٓ ئٔبٔدىٚ  طبدىقب قىيذىٌ' دٓخ   
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ٛىياٞردا ئٖەبىاذىِ تٖەيىغابُ 'ىٔسرىتا٘ -1952ئابرخېئٖىٖگيىزٗ ع ئۇ ئبر ٍۇسېٜ٘ 

' ىٔسرىت٘ ٍٖىًٞ، تٔخٔىيۇط٘   ٍٖىًٞ ٍبسىزٗ'غب دائىز ٛبسٍب ٍبتېزىٜبىٞرّىڭ  بىزىذٓ

ٛىيا٘ ۋاەابت بٖىغابُ. ئۇّىاڭ تٔسمىزىظا٘ بٔدۆىٔت  -477قٔػقٔرٗ، ىىجىزىْىاڭ 

                   ببٛاابّٞر باابر. *  ( ساٍبّىااذا ٛېڭىظاابرغب ئېيىاا  مېااتىيگُٔ' دېااگُٔٛاابقۇببٔگ)

  

بٔت-98 >بىشّىڭ تبرىىٚ ٛېشىقىزىَىش<*    
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 ّىااڭ >دىۋاّااۇ ىۇغٔتىاات تۈرك<ٛىيىااذىِ ئېتىااۋارُٓ   – 1919تۈرمىئٖىااٖگٞر  

 -1908  . ْ٘ تٔتقىاا  قىيىْىؼااقب ببػاايىغبُظااىئىظااتبّبۇىذا طاابقيىْىۋاتقبُ ّۇطخى

ئۇّىاڭ ػاۇّىڭذىِ مېاٜىِ   .غابُٛىي٘ ئۇّىاڭ گېزٍابّچٔ ئىْذېنظا٘ ّٔػاىز قىيىْ

تااۈرمچٔ،  ۋېْگىاازۈٔ، رۇطااچٔ، ئېْگيىظااچٔ تٔر ىاأَ قىيىْىاا  تٔتقىاا  قىيىْغاابُ 

ٛىيااٞردا ئااۈسبېنچٔ تٔتقىاا  قىيىْىاا  -1972.  غاابُّۇطااخىيىزٗ ّٔػااىز قىيىْ

  ئۇّىاااڭ ، قىيىْىااا تٔتقىااا ۈٔ ئۇٛغاااۇر  اٛىياااٞرد -1982 . غااابُّٔػاااىز قىيىْ

                        .غااااابُّٔػاااااىز قىيىّۇطاااااخىيىزٗ  ّٔسٍىاااااٚ، ّٔطااااازىٚ ۋٓ فبمظاااااىَبه

                  

تٔ   'باۇ مىتابة ئاۆٍزۈٍْ٘ ئبخىزىغاب >دىۋاّۇ ىۇغٔتىات تاۈرك<ٍٔىَۇت قٔػقٔرٗ 

 ئاۇ   >دىۋاّاۇ ىۇغٔتىات تاۈرك<ٛٔتنۈسدٗ' دٓخ ببٛبُ قىيغبّيىقىاذىِ قبرىغبّاذا، 

ئۆٍۈر بۇٛ٘ تىو تٖەٞخ تٔتقى  قىيغبُ تېَب. ئۇّىڭ ئٔرٓباچٔ  ٛېشىيغابُ ّۇطخىظا٘ 

ٍٔىَۇت قٔػقٔرٗ ٛېشى  ۈىققابُ ئابخىزق٘ ّۇطاخب،  ئۇّىڭاذىِ باۇرۇُ تاۈرمىٜچٔ 

ٛېشىيغبُ ّۇطخىظَۇ بٖىغبُ دٓخ ۀرٓس قىيىؼقب بٖىىاذۇ. ئٍَٔاب ٍٔىَاۇت قٔػاقٔرٗ  

تېخ٘ تېچىيَىذٗ.   يىزٗئٔطي٘  ّۇطخىٛبسغبُ ببػقب  چٔئۆسٗ ئٔرٓبچٔ ٛبم٘ تۈرمىٜ  

 

ّىاااڭ ئىزاّيىااا  تۈرك<  >دىۋاّاااۇ ىۇغٔتىاااتىبسىزغاااب قٔدٓر تېچىيغىْااا٘ ۀقٔت 

ٍااۇىٍَٔٔد ئىبْاا٘ ئٔبااۇ بٔماازٗ ئىبْاا٘ ئٔبااۇى ٔتھ٘   ٍٔىَااۇت   قٔػااقٔرىْىڭ 

  -1914ئٔطااي٘ قٖىٜبسٍىظااىذىِ مۆۈااۈرگُٔ دېااٜىيگُٔ  ّۇطااخب.  بااۇ  ّۇطااخب  

ٔتىااذىِ بىااز خاابّىٌ تۇرٍااۇع ئېھتىٜااب ٘ ئۈۈااۈُ ٛىياا٘ ئٖطااَبّيىْٜىڭ خاابُ  ٍٔ

دىٜبرباابمىزىى  بىااز  مىتببچۇرۇۈقااب  طاابتقبّذىِ مېااٜىِ تٔتقىقبتچىٞرغااب ٍٔىااۇً 

بٖىغاااااابُ. بااااااۇ ّۇطااااااخب ىاااااابسىز ئىظااااااتبّبۇىذا طاااااابقيىْىۋاتىذۇ.                                

       

 

. 
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 ىبسىز ئىظتبّبۇىذا طبقيىْىۋاتقبُ ّۇطخب
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      ،ٛۈطۈخ خبص ىب ى   تۈرمىٚ خٔىقئرّىڭساٍبّىَىشدا 

                                 ۈۈػّٔجىظىذىن٘  قٔػقٔرٗ تٍٔىَۇ

ۋٓ ئٖرتبقيى  ۀرق  
 

 

ئٔطىزدٓ ئۇٛغۇر  -11ٍىٞدٗ   دۇّٜبّىڭ ىٔرقبٛظ٘  بٛيىزدىن٘ تۈرم٘ تىييى  قٖۋٍٞر

دٓۋىزّىڭ ئٔڭ تىچىل تاۈرمىٚ تىييىا  ٍۇطاۇىَبُ  ػۇ ى ، يٛېتى ىذٍٓٔدّٓىٜىتئىظًٞ 

 ڭەۇقزاىىزىْىۋٓ ػۆىزىتىْ٘ -دۆىىتىْىڭ ػبُقبرا خبّىٜٞر دۇّٜبدا  ،ئٖبزاسىْ٘ ٛبراتقبُ

 تٛۈطاۈخ خابص ىب ىا  بىائُ ٍٔىَاۇ  قىيغبُئىچتىخبرىْ٘ ٛۇقۇرٗ -ٍىييىٚ غۇرٕر

ئاۇٝردىِ ۀخىزىىْىا  ، بٔىن٘ غبُىبۇٛبُ ئٔطتىِ ۈىقبرٍ ٍىڭ ٛىيذىِ  ْ٘قٔػقٔرى

ئْٔٛ٘ ساٍبّاذىن٘ ەبئابىىٜٔتيىزٗ ىٔققىاذٓ بۇ ئىنن٘ ئبىىَْىڭ   ئٍَٔب ىذۇ. مېيىۋات

باۇ ئاۇٝر    ئىظچبتٞر ۈٔميىال بٖىغابّيىقتىِ، -دېيىوساٍبّىَىشغب ٛېتى  مېئىىگُٔ  

 ئاۆس  ۈۈػّٔجىظاىْ٘ىٔققىاذىن٘  ئٖبزاسٗ-ۈىزاٙئېتْىل مىَيىن٘، ئىنن٘ ئبىىَْىڭ 

ئۇٝرّىااڭ تۆۋّٓااذىن٘ رٓطااىَئر  .قبُقىٜبطاا٘ بااۇٛىچٔ ئىچبدىئػاانٔ تېزىؼاا

 ۈۈػّٔذۈرىذۇ: ببرىىقىْ٘ق رۀ قبّچىيىلذٓ ۈۈػّٔجىظى
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گٔرۈٔ ىبسىز  دۇّٜبّىاڭ ىٔر قبٛظا٘  بٛيىزىاذىن٘ تاۈرمىٚ تىييىا  خٔىقئرّىاڭ  

 تبىائُ ٍٔىَاۇ ٛۈطۈخ خابص ىب ىا ٍٔػھۇر ئبىىَ٘ بۇّىڭذىِ ٍىڭ ٛىو بۇرۇّق٘ 

ئٖبزاسٗ ىٔققىذىن٘ ۈۈػّٔجىظىذٓ ٛۇقبرقىذٓك -ۈىزاٙئېتْىل مىَيىن٘،  ْىڭقٔػقٔرى

قٔػاقٔردٓ ئٖقاۇخ ىٍَٔىظ٘ بۇ ئىنن٘ ئبىىَْىڭ  ئۇٝرّىڭ  ۀرقئر بٖىظىَۇ،  ئٍَٔب 

 ئااۇٝرّ٘، تنُٔئااۆئبىٍٔااذىِ قٔػااقٔردٓ تاابرىخ ٛبراتقاابُ، قٔػااقٔردٓ تىيگُٔ، ېااٛ

ٍىاڭ   ۋٓ ْ٘ بىْب قىيغبُقٔبزىگبىيىزى ، ئۇىۇغٞخ دٓفْٔ قىيىر غۇرٝٛۇئ دىن٘ قٔػقٔر

ئېْنابر ىٔرگىاش  مېيىۋاتقابّيىقىْ٘ ٛاٖقٞخ -ئٔطائخئىشۈىو ئۇٝرّ٘ بۇٛبُ  ٛىيذىِ

  بۇ بىز ئٖرتبقيى . قىيَبٛذۇ.  
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 ئبخىزق٘ طۆس

 

 

ػاىذدٓتيىل  اۇت ٛىيا٘ -842ٍىاٞدٗ ئۇرخاۇُ ۋادىظاىذا  ْا٘قبراخابّىٜٞر دۆىىتى

( ٛااۈس ػاىېزغبُ-قابرػاىذدٓتيىل ئۇسۇّغاب طاٖسۇىغبُ  ئْظابّىٜٔت تبقببىاو تۇرۇػا٘ ٍاۇٍنىِ بٖىَبٛاذىغبُ)

ئٔطاي٘ ) نُٔ غٔربانٔ ماۆۈتٔرك ئېتى   ْ٘زىىبٔرگّٔذٓ،  قبغبّيىقىْىڭ ٍٔرمىشٗ ػٔى

 ٛۈطاۈخ قۇرغابُ.  ئر قٔبىيىاقبتبرىى  ئۇٛغۇر، قبرىۇق، ٛبغَب   (مٔىاگُٔ ٛۇرتيىزىغب قبٛتى 

 تٍٔىَاۇبىائُ  ّابٍيى  دېاذامتىل داطاتبّ٘ >قۇدادغۇ بىيىال<  خبص ىب ىچْىڭ

 -11 ٔػۇ دۆىٔتتّبٍيى  تۈرمىٚ تىيٞر قبٍۇط٘  >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<قٔػقٔرىْىڭ 

 ئٔطٔر. ئىنن٘ بۈٛۈك ئىنن٘ يغبُ ٛېشى ٓ دئٔطىز

 

داطتبّ٘  ئْٔٛ٘ ساٍبّذا دۆىٔت ئۈۈۈُ  غۇ بىيىل< ->قۇتبدخبص ىب ىچْىڭ   ٛۈطۈخ

(، ئٔىْا٘ ئىاذارٓ بىيىاغ ّٔسىزىٜىظاّ٘ٛٔا٘  'بىيىاگ') ۀىىظٔۀّٔذۈرىذىغبُ ۈۈػدۇّٜبّ٘ 

ئىظاًٞ ----ٛېڭا٘ تاۈرمىٚ ٍٔدّٓىأٜت قىيىذىغبُ طىٜبطٔتْبٍٔ،  خٔىا  ئۈۈاۈُ 

 -ئٔخٞق ٍىشاّيىزىْا٘ ۈۈػأّذۈرىذىغبُ بىيىاٌ، ىاېنَٔت–ئٔدٓخ ْىڭ ٍٔدّٓىٜىتى

ئىتٞرغاب  ظاب ئبرطظاُٞ بٖىئٔگٔر '   خابص ىب ىچْىاڭ ٛۈطاۈخّٔطىھٔت بٖىغابُ. 

ئٔگٔر بٖىظاب ئىات ئبرطاّٞغب   ٖٛىببػچ٘، ئىاتٞر بٖىاۇر ئبرطاُٞ مٔبا٘ ىٍَٔىظا٘

 ھٔتّ٘ٔطاى -ىاېنَٔت' دېاگُٔ ٖٛىببػچ٘، ئبرطّٞٞر بٖىۇر  ئىتقاب تٔۋٓ ىٍَٔىظا٘.

ئْٔٛاا٘ ساٍبّااذىَۇ  ، دۆىٔت ئٔربااببيىزٗ ئۈۈۈَّااۇ،خٔىاا  ئۈۈۈَّااۇىبسىزغااب قٔدٓر 

                              قىْ٘ ٛااااٖق. تىىْاااا٘ ٖٛقاااابتئٔىَىٜتٔربىٜىااااۋىٚ  ق٘ ساٍبّااااذىَۇ ىاااابسىز

        

 >قۇرئاابُ مېاازىٌ<  داطااتبّىذا، >قۇتاابدغۇ بىيىاال< ٛۈطااۈخ خاابص ىب ىاا  

ٛبراتقبُ ئېگىَىشّىڭ ٍۇببرٓك  ۋٓ ئٖقۇغبُ ُمٔىىَىيىزىْ٘ ٛبخؼ٘ ۈۈػىْى  ئْٔٛٔ

 ٍۇىٍَٔٔد ىٔسرىت٘ .ّبٍىْ٘ تۈرمىٚ ئّٔئّٔٔ بۇٛىچٔ 'ببٛبت' دٓخ ئبتىغبُ
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 'طابۋۈ٘'(، ئٔىچ٘'ٛبٝۋاچ' )  تۈرمىٚ تىو بىئُ ڭ ّبٍىْ٘ ئٔىٔٛھىظظبٍْٝى  

ئابدٓتتٔ ماۆخ   .ىغابُدٓخ ئبت (دٓۋٓت قىيغاۇۈ٘ئٖقاۇۈ٘' )'  (،تٔىىٌ بٔرگۈۈ٘)

 تۈرمىٚ تىيذا قٖىّٞغبُ. ەۈتۈّئٙ  قٖىيىْىيىذىغبُ ئىظًٞ ئبتبىغۇىىزىْ٘

 

ەۈتاۈُ تاۈرمىٚ خٔىقئرّىاڭ قٔػاقٔرٗ  تىَاۇٍٔ بٖىظب >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<  

ۀُ، طّٔئٔت ٍۇۋٓەچىقىٜٔتيىزىْ٘، ۀىىظٔۀ -ئىقتىظبدىٚ، ٍٔدّٓىٚ ىبٛبتىْ٘، ئىيىٌ

بىيذۈرىااذىغبُ طااۆسىۈمئرّ٘ ئاابدٓتيىزىْ٘ -ئااۆرخ  ٘،ىّۈۈػاأّچىيىزۋٓ ئٔخااٞق 

ئۈۈاۈُ قبىاذۇرۇخ ؼا٘ ۋارطايى  قىيىئٔۋٝدٝرّىڭ ئۇّىڭغب تٖەٞخ، تٔتقى  قىيى ، 

ئاابرقىيى  ئٔرٓة  ٗئٔطاأربۈٛااۈك بااۇ  ئااۇ، ػااۇّذاقٞ مٔتاانُٔ تاابرىخىٚ ٍىاازاص. 

  قىياذۇرغبُ. *  ىىاېضىْ٘ ئىچتىخبر، غۇرٕرقبراخبّىٜٞرّىڭ ٛۈمظٔك ٍىييىٚ ئٔىيىزىگٔ 

                                                                          
   بٔت-18*ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘< مىزىغ طۆس 

 

ّ٘ >قۇرئبُ مىازىٌ< مٔىىَىظا٘ بىائُ  ىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<قٔػقٔرٗ >د تىَۇٍٔ

غبّذىِ مېاٜىِ  'ٍُٔ تٔڭزىْىاڭ ئٖقۇٍٔدىھىٜٔ  تٔڭزىگٔ ببػٞخ، تۈرمىٚ تىو بىئُ

دۆىٔت قٖٛبػىْ٘ تۈرمئرّىڭ بۇر ىذا تۇرغۇسغبّيىقىْ٘ ۋٓ ۀىٔمْىَۇ ػۇٝرّىڭ سىَىْ٘ 

دٓخ ئبتىااذٗ ۋٓ  'تااۈرك'تٔڭاازٗ ئااۇٝرّ٘  ،ئۈطااتىذٓ ۈااۆگئتنّٔيىنىْ٘ مااۆردۈً

ٍَٔٔد ،  ٍاۇى ئاۇ ّٛٔٔطٔىتّٔٔتنٔ ئىگٔ قىيذٗ.' دٓخ ئىظچبتيى  بېزىاذۇ. ػاۇّذاقٞ

ٖىغاابّيىقىْ٘ ئٔىٔٛھىظظاابٍْٝىڭ  'تااۈرك تىيىْاا٘ ئااۆگىْىڭٞر'  دېااگُٔ تٔىىَاابت٘ ب

                                                                  ئٔرٓبئرّىااااااااااااااااڭ طاااااااااااااااأٍىگٔ طاااااااااااااااابىىذۇ. *

        
بٔتئرگٔ قبراڭ. -0-1 *ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘<  

 

دېگُٔ تٔڭزٗ 'تۈرك'    : ذٓتٔبىزى دېگُٔ طۆسگٔ بٔرگُٔ قٔػقٔرٗ 'تۈرك' تىَۇٍٔ

  ئۇّىڭ ئٔۋٝدىَۇ تٔڭزىْىڭ ىېََىتىگٔ ئېزىؼنُٔ ّٖىْىڭ ئٖغي٘. قٖٛغبُ ئىظىٌ،  

ئىظھبقْىڭ   ىېََىتىگٔ ئېزىؼنُٔ  تٔڭزىْىڭ خۇددٗبۇ،   ،'تۈرك' دٓخ ئبتىيىذۇ

  * ىغىْىذٓك.ئىظىٌ بٖ'رۇً' غب    ْىڭ ئىظَّ٘ىڭ ئٖغيىئىظۇ ئٖغي٘ ئىظۇ  ۋٓ
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بٔت-456 -455تًٖ   -1، *ئۇٛغۇرۈٔ >تۈرمىٚ تىيٞر دىۋاّ٘<    

 

ٛۈطۈخ   چ٘ۀٛٞطٖف، طىٜبطٔتٍٔىۇٍن٘، بۈٛۈك ػبئىز، ق٘ ئۇۈۇرٝردىِ ٛۇقبرىٞر

 تٍٔىَۇ ۀٛٞطٖف تىيؼۇّبص،  ، ئۇطتبس ٍبئبرىچچ٘بۈٛۈك بىئُ  خبص ىب ى 

قۇرئبُ مېزىٌ< مٔىىَىيىزىْ٘ ٛبخؼ٘ ۈۈػىْى  قٔػقٔرٗ ىٔر ئىننىظ٘ ئٖخؼبػٞ  >

تۈرمىٚ تىيذا قٖىيۇّۇػْ٘ تٔػٔببۇص بٖىظب ئُْٔٛٔ ئٖقۇع، ئىظًٞ ئبتبىغۇىىزىْ٘ 

ٍىييىٚ بىيىٌ، ٛۈمظٔك ەىؼى  ٛېتىيگُٔ ەىنىز.  بۇ ەىنىز ئۇٝردىن٘  ، قىيغبُ.  بۇ

 غۇرٕر ۋٓ ئىچتىخبردىِ مېيى  ۈٔققبُ. 

 

خۇددٗ خىتبْٛىڭ ػىْجبڭ   دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<>>قۇدادغۇ بىيىل< بىئُ  

' ٖڭخۇا ٍىيئتيىزىْىڭ ٍٔدّٓىٜٔت  ئېٜتبّذٓكئىجتىَبئ٘ ۀّئر ئبمبدېَىٜىظ٘ 

ىْىڭ ۀىىظٔەئىچبدىئّگُٔ  ٍىزاط٘' ئٍٔٔص.  بۇ ئىنن٘ بۈٛۈك ئٔطٔردٓ 

تېخىَۇ ئېْى  قىيى  ئېٜتقبّذا، مٖڭشىچىيى  بىئُ ىېچقبّذاق ۈېتىؼيىق٘ ٖٛق. 

 -طٔددىچىِٛېشىيغبُ دٓۋىزدٓ،    >دىۋاّۇ ىۇغٔتىت تۈرك<دادغۇ بىيىل< بىئُ  >قۇ

ّىڭ ئىچىذىن٘ طٖڭ طۇٝىىظ٘ تۈرمىٚ خٔىقئرگٔ تىجبۋۇس قىٞىىغۇدٓك مۈۈ٘ ٛبم٘ 

 .  ئىذٗ تٔطىز مۆرطٔتنۈدٓك ئىيغبر ٍٔدّٓىٜت٘ ببر دۆىٔت ئٍٔٔصئىيىٌ طبىٔطىذٓ 

 

 
 . 

  

تٜٔٛبرّٝذٗ (ذا ئبٙ، ۋاػىْگتّٖ-1ٛىو  -0217  ( 
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 ئبەتٖرّىڭ قىظقىچٔ تٔر ىَٔىبى٘

 
 ى٘، ٍۇطتٔقىو تٔتقىقبتچ٘ٓۇرببُ ۋق  :ئبەتٖر

 ٛىي٘ ئبٍېزىنب ئٔرمىِ ئبطىٜب رادىئٖطىذىِ ئبراٍغب ۈىققبُ - 0210

 

 :تٔتقىقبت دائىزىظ٘

 تٔتقىقبتٍٔدّٓىٜٔتيىزٗ بۇٛىچٔ طېيىؼتۇرٍب  -تىو  خىتبٙ، تۈرمىٚ ،ٛبۋرٕەب -ىىْذٗ

 

 :قۇرۇىَىظ٘ مٔطچىٚ بىيىٌ

ٛىيٞردا بېٜجىڭ ئۇّىۋېزطىت٘  ّٔۇبىٚ ئبطىٜب ئىْىظتٖت٘  - 80 - 1979✪

 ئبطچىزاّتٞر طىْىچىْىڭ طبّظىنىزت مٔطچىْ٘ ەۈتتۈرگُٔ

ت٘ ېػىَبه ئۇّۋېزطىت٘ تبرىخ ەبمٖىت-ٛىيٞردا ػىئُٔ غٔربىٚ - 75 - 1970✪

ئردٓ ڭ، تۇرەبُ، ٍېزّٓاػىئُٔ، ّٛٔئُٔ، دۇّخۇ .ئبرخېئٖىٖگىٜٔ مٔطچىْ٘ ەۈتتۈرگُٔ

 ەزامتېنب مۆرگُٔ.

 

 ئٔطٔرىىزٗ: 

 ٛىي٘، ئۈرۈٍچ٘– 1986>بىشّىڭ تبرىخىٚ ٛېشىقيىزىَىش <  ✪

 ٛىي٘، ئۈرۈٍچ٘-1987>قىشىو ٍىڭئۆٙ رٓطىَيىزٗ ىېنبٛىظ٘<  ✪

 ٛىي٘، ئۈرۈٍچ٘  -1989>قٔدىَق٘ ئۇٛغۇر تىي٘ ىۇغىت٘< ✪

 ٛىي٘، -0215خْىنب< تې-ّٔرۆ>ئۇٛغۇر تبرىخىذىن٘ ى  ✪

 

 :ٝر’ ئۇّۋاُ -ّبً‘خىتبٙ ىۆمۈٍىت٘ بٔرگُٔ 

 >ػىْجبڭ ئۇٛغۇر ئبەتًّٖٖ راُٖٛ دٓرىجىيىل ٍۇّٔۋۋٓر ٍۇتٔخٔطظىض< 1988✪

ٔى  خ> >ػىْجبڭذىن٘ قٔدىَق٘ ٛېشىقٞرّىڭ طىزىْ٘ ئبۈقبُ مىؼ٘< ) 1987✪

 ّ٘ (ۈم-03ئبٙ -1ٛىو -1987 <شىت٘ېگ
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تېخْىنب  -ئبەتًّٖٖ راُٖٛ دٓرىجىيىل تۆىبىذار ۀُ >ػىْجبڭ ئۇٛغۇر  1986✪

 خبدىٌ< ...

 

 :ْىڭ تٔطىزٗ ئٔطٔرىىزىئبەتٖرّىڭ 

غب  يىگُٔ ٍبقېد( ٛبسغبُٛىي٘ -1981)گُٔ ّبً ىٔققىذٓ ٍۇٝىىشٓ< ېبّؼبُ دٜ>ت ✪

  (ىبسىزغىچٔ)ع بۇٛزۇق٘ ۈىقبرغبُ، ٍٔىت٘ ۈٔميۆمۈقبرىتب خىتبٙ ى

 - 1983)ئٖىٖگىٜٔىىل تٔمؼۈرۈع دٕمٞت٘< ې>ٍٔىَۇد قٔػقٔرٗ ٍبسىزىْ٘ ئبرخ ✪

تٔرىچىذىِ تٔطتىقيىْى ، ٍٔبئغ ىۆمۈٍٔت ئبەتًّٖٖ راّٖٛيۇق  (ٛىي٘ ٛبسغبُ

 غبُ.ۇىبىْب قىيذۇر’ ٍٔىَۇد قٔػقٔرٗ ٍبسىزٗ‘ئب زىتىيى  

ّ٘ ّٔػىز قىيىؼتب ئبەتًّٖٖ راّٖٛيۇق ەبرتنٍْٖىڭ >بۇغزاخبّٞر تٔسمىزىظ٘< ✪

ىٔققىذىن٘  ٍٔخچ٘ بۇٛزۇقىغب ’ قٔدىَق٘ قٖىٜبسٍىٞرّ٘ ئۆسگٔرتى  ّٔػىز قىيىغ‘

 غبُ.ّدٓخ قبرىٞ’ ببرىِ تٖەۇىىڭىْ٘ قٖسغبتت٘‘ ٛىي٘ - 1992ئٍٔٔه قىيَىغبّيىقتىِ

خ ّٔػىز ٛىي٘ قٔدىَق٘ ئۇٛغۇرۈٔ قٖىٜبسٍىٞردىِ رٓتئخ، تٔىزىزىٔ -1988 ✪

ئبٛذا قٔػقٔردٓ  - 5ٛىي٘   - 0221مٔطى  رىظبىىيىزٗ< -قىيذۇرغبُ >ئۇٛغۇر ىۆّٔر

 ُٔ.ۈىگۈٖڭ ٛىغىِ ئېچى  مۆٛذۈر

 

 خىشٍٔت تٔ زىبىظ٘:

 بطىٜب رادىئٖطىذا ئبڭٞتقۇۈ٘ئ ئبٍېزىنب ئٔرمىِ  ٛىيٞردا-1998-0210 ✪

٘ ئٔطٔرىٔر ػىْجبڭ ئۇٛغۇر ئبەتًّٖٖ راّٖٛيۇق قٔدىَق ٛىيٞردا-1986-1990 ✪

ػىْجبڭ ، رٓىبٔرىىل گۇرۇەچىظ٘ ئٔساط٘، ئىؼخبّب ٍۇدىزٗ، ببع تٔىزىز 

 ئۇّىۋېزطىتىذا ئبطچىزاّت ٛېتٔمچىظ٘

 ػىْجبڭ ئۇٛغۇر ئبەتًّٖٖ راّٖٛيۇق ٍۇسېٜىذا ئبرخېئٖىٖگ ٛىيٞردا-1975-1986✪

 ببٛىغۇىىِ ئٖبٞطتيى  ىۆمۈٍٔتتٔ تٔر ىَبُ ٛىيٞردا-1960-1970✪

 

 ٛۇرت٘:

 .مبرۋاُ ئبئىيىظىذٓ تۇغۇىغبُۈٖڭ ّ٘ ۈٔرۈّٔذٓ ۈم-05ئبْٛىڭ -10ٛىي٘-1946

 


