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سۇمۇرۇغ مېنى جـاۋاھىرالر غارىغـا 

قولۇمغـــــا . ئېلىـــــپ كىـــــردى
.  ئهينىكىنـى ئالـدىم>>جاھاننامه<<

كــۆزۈمگه قىزىــل يۇلغۇنلــۇق يولــدا 
مهرۋايىتــتهك تىزىلىــپ كېتىۋاتقــان 

 …تۆگه كارۋىنى كۆرۈلدى
  دىن>>جاھاننامه<<



يىلالرنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى  - 1980
ــــهمهرقهندتىكى  ــــسى س ــــر كېچى بى

» ئۇلــــــۇغبهگ رهسهتخانىــــــسى«
تهســـۋىرلهنگهن ئـــالبومىنى قولۇمـــدا 

. تۇتــۇپ، چوڭقــۇر خىيالغــا چۆكتــۈم
تهســــهۋۋۇرۇم بوشــــلۇقىدا ئــــالتۇن 
ـــــڭ  قانـــــاتلىرىنى داال گۈلخانلىرىنى

ىگه ئـۇرۇپ قايتـا يالقۇنلۇق ئۆركهشلىر
ـــۇر  ـــۇمۇرۇغىنىڭ جهس ـــان س تۇغۇلغ
ئــوبرازى چاقنـــاپ، ئۇنىــڭ خـــۇش 
ـــــاۋازى  ـــــۈلكه ئ ـــــشارهتلىك ك بې



بهئهينــــى . ياڭرىغانــــدهك بولــــدى
ئهقىـل : جااللىـدىن رۇمـى ئېيتقانـدهك

مهنتىقه بىلهن يهكۈنلىيهلمهيدىغان بىر 
ھهقىقهتنــى قهلــبىم مــۇھهببهت بىــلهن 
ـــۇدهك، بىـــر  ـــدىن ھـــېس قىلغ ئال

 ئىللىـــــق روھىـــــيهت ئۈمىـــــدۋار،
. ۋۇجۇدۇمنى شـېرىن لهرزىـگه سـالدى

كۆز ئالدىمـدا بىـرهر يېڭـى بايقالغـان 
يۇلتۇز ئهمهس، بهلكـى يېڭـى ئىقبـال 

 ئانــا يۇرتۇمنىــڭ ئهزگــۈ گهۋدىــسى –
ــىنىڭ  ــا قۇش ــكهن ئهنق ــتىگه چۈش ئۈس



ـــردىنال  ـــدى، بى ـــسى جىلۋىلهن شولى
كهلگۈسـى مۇشـۇ «: ئهقلىمگه كهلـدىم
 »!يهردىن باشلىنىدۇ

ـــالهمنى مهن شـــ ۇ مـــاۋزۇدىكى ماق
شىنجاڭ «يېزىپ ئىككى يىل ئۆتكهنده 

ـــى ـــڭ »مهدهنىيىت  – 1992 ژۇرنىلىنى
 ســـانىدا ئـــېالن قىلىـــشقا – 2يىـــل 

ـــدىم ـــسهر بواللى ـــدىن . مۇيهس ئۇنىڭ
ــرى  ــى «ئىلگى ــاندىرانىڭ جۆيلۈش كاس

 رىــم ئهپــسانىلىرىدىكى –كاســاندىرا (
 ھېـسابالنغان بـۇ »)ئالدىن بىلگۈچى



ــــا  ــــۈم، مان ــــى – 1992ھۆك  يىل
ـــان  ـــده ئېچىلغ ـــېنتهبىرده ئۈرۈمچى س
خهلقئــارا يهرمهنــكه يىغىنــى ئــارقىلىق 
رېئــال تارىخنىــڭ تــۇنجى سهھىپىــسى 

 .بىلهن قوشۇلۇپ كهتتى
بىـر نهچـچه ئهسـىر ! ھهئه، شۇنداق

ــــھابۇلكهھق« ــــان »ئهس دهك ئۇخلىغ
ــولى« ــپهك ي ــدى»يى ــى ئويغان .  روھ

 ئاسـىيا –مىالدىدىن ئىلگىرى ياۋروپـا 
ــلۇقىدا جهۋال ــان بوش ــپهك «ن قىلغ يى

.  سۇمۇرۇغى قايتا قانات قـاقتى»يولى



ــىغا  ــۈچىنچى ئېراس ــڭ ئ ــارىخ ئۆزىنى ت
 .قهدهم قويدى

جۇڭگونىڭ ئىـشىكنى سـىرتقا چـوڭ 
ــۇرا ئاســىيا  ــته ئوتت ــۋېتىش، غهرب ئېچى
بىلهن بولغان ئاالقىنى تهخىرسىز يولغـا 
قويــۇش سىياســىتىگه ئــۇل ســالغان 
 ھازىرقى زامان ئېڭى ۋه ئوتتۇرا ئاسـىيا
مۇســـــتهقىل جۇمھۇرىيهتلىرىنىـــــڭ 

 غهرب –مهيـــدانغا كېلىـــشى شـــهرق 
ــۇرا  ــولى ئوتت ــپهك ي ــڭ يى ئاالقىلىرىنى
ئۆتكىلىـــدىكى ئهڭ ئـــاخىرقى مـــۇز 



ـــۋهتتى ـــاتلىمىنى ئېرىتى زامـــانىۋى . ق
 ئاسـىيا ئىككىنچـى –تاشيول، ياۋروپا 

ــشى،  ــالىيهتكه كىرى ــڭ پائ تۆمۈريولىنى
ــلهن  ــشىملىرى بى ــشى كېلى ــاۋا قاتنى ھ

ــراف  ــڭ –تېلېگ ــېلىكس ئاالقىلىرىنى  ت
ــانلىرى  ــۇم بارخ ــشى ق ــا جانلىنى قايت
ئىچىگه غهرق بولغان قهدىمكـى يىـپهك 
يولى خارابىلىرى ئۈستىده يېڭى يىـپهك 
ـــى  ـــدانغا كهلگهنلىكىن ـــڭ مهي يولىنى

ئـالهم زۆرۈرىيهتلىـرى ! نامايان قىلـدى
شۇنى تهقهززا قىلدىكى، بۇ ئۇلـۇغ ۋه 



ـــشنى  ـــارىخىي يۈزلىنى ـــۇقهددهس ت م
 !ش مۇمكىن ئهمهستوختىتى

ــوس  ــالىمى لۇكرهئ ــم ئ قهدىمكــى رى
ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىـدائىي تۇرمۇشـىنى 

ـــتىم  ـــۇنجى قې ـــقورال «ت ـــا تاش كون
بــۇ قــاراش .  دهپ ئاتىــدى»دهۋرى

ـــدى–19 ـــۇل قىلىن ـــىرده قوب .  ئهس
كونــا «لوبىــك .  يىلــى جــون–1865

ـــقورال  ـــك(تاش ، » دهۋرى)پالهئولهتى
 )نهئولهتىــــك(يېڭــــى تاشــــقورال «

ــس  ۋه»دهۋرى ــزا( مى ــۇر ۆ، ت)برۇن م



قــوراللىرى دهۋرى قارىــشىنى ئوتتۇرىغــا 
 يىلــى ئــامېرىكىلىق – 1877. قويــدى

قهدىمكى دهۋر تارىخىي تهتقىقاتچىـسى 
ـــان  ـــيهت«مورگ ـــى جهمئى  »قهدىمك

ناملىق مهشھۇر ئهسـىرىده ئىنـسانىيهت 
، »يــــاۋايىلىق دهۋرى«تــــارىخىنى 

ـــــادان(ۋارۋار« ـــــق دهۋرى)ن ، » لى
 » دهۋرى)ىــيهتمهدهن(سىۋىلىزاتـسىيه«

ـــدىنقى  ـــۆلگهن، ئال ـــۈچكه ب دهپ ئ
لوبىكنىــڭ . ئىككــى دهۋرنــى جــون

ـــقورال دهۋرى« ـــا تاش ـــلهن »كون  بى



گه تهققـاس »يېڭى تاشـقورال دهۋرى«
ـــان، ت ـــدا ۆقىلغ ـــۇر ۋه دۆلهت پهي م

بولغانــــدىن كېيىنكــــى دهۋرنــــى 
ــــــــــسىيه دهۋرى«  دهپ »سىۋىلىزات

 .ئاتىغانىدى
ــــڭ  ــــپهك يولىنى ــــى يى مهن يېڭ

ــس ــشىنى ئىن ــيهت ئېچىلى انىيهت مهدهنى
ـــۈچىنچى  ـــڭ ئ ـــاالقىلىرى تارىخىنى ئ
ـــــسى دهپ  ـــــىنىڭ مۇقهددىمى ئېراس

ــارايمهن ــان . ق ــسىز ئېيتىلغ ــۇ ئاساس ب
 !ئهمهس، ئهلۋهتته



 – ئاســـىيا –مېـــنىڭچه، ياۋروپـــا 
ـــــارهت  ـــــدىن ئىب ـــــا «ئافرىقى كون

تـا مىالدىـدىن بىـر قـانچه »قۇرۇقلۇق
ئهسىر ئىلگىـرى باشـالنغان ۋه يېقىنقـى 

ــۋىرىي  ــان تهس ــويىچه زام ــسى ب ئىبارى
 دهپ ئاتالغـان »ئۇلۇغ يىپهك يـولى«

قهدىمكى كارۋان ئاالقىلىرىدىن بـۇرۇن 
ئىنــسانىيهت ئۆزىنىــڭ ئهڭ دهســلهپكى 

.  غهرب يۈرۈشـىنى باشـلىغان–شـهرق 
ــــسانه  ــــسمهن ئهپ ــــازىرغىچه، قى ھ
ـــكهن،  ـــپ كهت ـــا ئايلىنى ئهدهبىياتىغ



قىسمهن ئاسـىيا، ياۋروپـا، ئوتتـۇرا ۋه 
ـــا قى ـــۇبىي ئامېرىك ـــا جهن ـــار –ي  غ

سىزمىلىرى، ئىنـدىئان ئىمپېـرىيىلهردىن 
قالغان پىرامىدا ۋه قهسـىر خـارابىلىرى 
ــۇپ  ــسىم بول ــسىز تىل ــهكلىده ئىزاھ ش

 »غهيرىي رهسـمىي تـارىخ«تۇرۇۋاتقان 
 غهرب –ئهنه شۇ ئهڭ قهدىمكى شـهرق 

مهدهنىــــيهت قانىلىنىــــڭ تــــارىخىي 
 .شهھىرى ھېسابلىنىشى الزىم

هزىرىـده قهدىمكى سىبىرىيه كىشىلهر ن
ـــداقتۇر  ـــان«ئاللىقان ـــوش ماك ، »ب



ـــشاھلىقى« ـــان پادى ـــۇپ »ئورم  بول
 10بىز ئهگهر بـۇ ماكاننىـڭ . تۇرماقتا

ــراق  ــۇ يى ــا تېخىم ــل، ھهتت ــڭ يى مى
غهيرىـــي رهســـمىي «زامـــانالردىكى 

ىغــا نهزهر سالــساق، ئۇنىڭــدا »تــارىخ
ــساننىڭ  ــدائىي ئىن ــان ئىپتى ھهرىكهتچ

 غهرب ســهپىرىنى –ئاللىقاچــان شــهرق 
ھـازىرقى . هتكهنلىكىنى كـۆرىمىزباشلىۋ
 ئالتاي تىللىرى تۈركۈمىدىكى –ئورال 

 –خهلقلهرگه تونۇش ئادىتى، فولكلور 
ـــرى  ـــهنئهت رىتىملى ـــسانىلىرى، س ئهپ



ــــدىغان قهدىمكــــى  ئوخــــشاپ كېتى
ــــسمى  ــــر قى ــــىبىرىيىلىكلهرنىڭ بى س

ــنهن  ــرى 20تهخمى ــالر ئىلگى ــڭ يىل  مى
ئاسىيا بىلهن ئامېرىكا قىتئهسـىنىڭ ئهڭ 

ـــــېقىن ئ ـــــشۇقى ي ـــــى تۇم  –ىكك
ــــــۈش« ــــــدى« ۋه »ئۈزۈل  »ئۈزۈل

ئارىلىدىكى تۇتـاش مۇزلـۇق ئـارقىلىق 
ئالياســــكا ۋه شــــىمالىي ئامېرىكــــا، 

. كېيىنچه جهنۇبىي ئامېرىكىغا ئـۆتكهن
ئــۇالر مايمۇنــسىمان ئىنــسان ئىــزى 
ـــا  ـــدا ئۇزاقق ـــۇ زېمىن ـــان ب تېپىلمىغ



ـــنى  ـــدائىي تۇرمۇش ـــوزۇلغان ئىپتى س
ـــستانغا  ـــۈرۈپ، ھىندى ـــتىن كهچ باش

ــــــۇق يهر«ىمهن دهپ بــــــار  »ئوتل
ــو  ــان كولومب ــۇن بولغ ــدا تۇتق بوغۇزى
تهرىپىــــــدىن نــــــاتوغرا ھالــــــدا 

ئــۇالر . الر دهپ ئاتالغــان»ئىنــدىئان«
غهربىي ياۋروپالىقالرنىـڭ قىرغـۇچى ۋه 
قۇلالشتۇرغۇچى ھهربىـي يۈرۈشـلىرىده 
خــــانىۋهيران بولۇشــــتىن ئىلگىــــرى 

تىئوتۋاكـان «، »ئولمىك مهدهنىيىتى«
ـــى ـــا»مهدهنىيىت ـــپ  قات رلىق ئاجايى



مىـسىر . مهدهنىيهت تىپلىرىنى ياراتقان
پرامىــدىلىرى ســىياقى ئۇلۇغــۋار ھهم 

ـــــان «ســـــىرلىق   –تهڭـــــرى ماك
ـــان ـــلهن »تىئوتۋاك ـــسى بى  پىرامىدى

ــار  ــامىرا غ فرانــسىيىدىكى مهشــھۇر ئالت
سىزمىلىرى، ئىسپانىيىدىكى راسكو غـار 
ــسىيىنىڭ  ــدىال فران ــىزمىلىرى، يېقىن س

 كىچىــك نىــدىكىېمارســىل شــهھىرى ي
دېڭىـــز قولتۇقىـــدىن تېپىلغـــان ســـۇ 
ئاستىدىكى غارغـا سـىزىلغان رهسـىملهر 
ئهنه شۇ ئهڭ قهدىمكـى، ئهممـا تېخـى 



 غهرب –ســىرى يېــشىلمىگهن شــهرق 
ـــرهك  ـــدىن دې ـــيهت ئاالقىلىرى مهدهنى

ئىنـسانىيهتنىڭ ئهڭ قهدىمكـى . بېرىدۇ
پائالىيهتچان مهدهنىيىتـى، مېـنىڭچه، 

ئـۇ . مۇشۇ قانال ساھىلىغا كۆمـۈلگهن
ـــى ۋه  ـــهكلىده ئېچىلغۇس ـــۆجىزه ش م
بىزنىڭ قاتمال تارىخىي قاراشـلىرىمىزغا 
يېڭـــى مهنزىـــره، يېڭـــى ئـــوزۇق 

 .بېغىشلىغۇسى
بۇ بىرىنچى مهدهنىـيهت ئېراسـىنىڭ 

ــــسى ســــومهر   –كېيىنكــــى سهھىپى



ـــدىرونوم  ـــڭ –ئان ـــارى تۈركۈمىنى  ئ
 ســــاك قهبىلىلىرىنىــــڭ –ســــىكتاي 

 – 3000مىالدىـــــدىن ئىلگىرىكـــــى 
 يىللىرىنىـڭ – 1000ن تاكى يىللىرىدى

 شـــهرقته –كېيىنكـــى يېـــرىمىغىچه 
كۇڭفــۇزى، غهربــته ســوقرات ئــالهمگه 
كهلگــــۈچه بولغــــان دهۋرلهرگىــــچه 

ــقان ــن . داۋامالش ــالهنكى، چى  –ۋهھ
خهن ئىمپېرىيىلىـــــرى، گرېتـــــسىيه، 
ئاخمـــانىيالر ئىمپېراتـــورلىرى غهرب ۋه 

ئۇلۇغ يىپهك «شهرقكه يۈرۈش قىلىپ، 



ه ئــۆتكهن بــۇ  بهرپــا بولغــۇچ»يــولى
بهھهيــۋهت مهدهنىــيهت باســقۇچىمۇ 

 !تېخى يورۇتۇلغىنى يوق
تهخمىنهن   ئېتىراپ قىلىنغان،ىرهسم

 ئهســىر ئىلگىــرى 6 – 5مىالدىــدىن 
 – 16 ،-15تهدرىجىي شـهكىللىنىپ، 

ئهسىرگىچه ئىككى مىڭ يىلـدهك داۋام 
قىلغان يىـپهك يـولى ئـاالقىلىرىنى مهن 

ـــــــهرق  ـــــــيهت –ش  غهرب مهدهنى
ىنىـــڭ ئىككىنچـــى تـــارىخىي ئاالقىلىر

 .ئېراسى دهپ قارايمهن



ـــاتنى  ـــانكهزدى«ئ ـــىته »جاھ  ۋاس
ئـــاتلىقالر «قىلغـــان، ئهڭ قهدىمكـــى 

نـى ياراتقـان خهلـق ئهڭ »مهدهنىيىتى
ــهرق  ــلهپكى ش ــاالقىلهر –دهس  غهرب ئ

لىنىيىسىنى ئاچقاندىن كېيىن، تـۆگىنى 
ـــانكهزدى« ـــان، »جاھ ـــىته قىلغ  ۋاس

ــــــى  ــــــولى «قهدىمك ــــــپهك ي يى
نـــى شـــهكىللهندۈرگهن »مهدهنىيىتـــى

ـــهرق  ـــى ش ـــاالقىلىرى –يېڭ  غهرب ئ
ئىككى مىـڭ يىلغـا يـېقىن . باشالندى

داۋام قىلغان بۇ قاينـاق ئـاالقه يـولى 



ــات  ــادا ئهدهبىي ــهنئهتنىڭ –ياۋروپ  س
 ئوكيــان –قايتــا گۈللىنىــشى، دېڭىــز 

قاتنىشىنىڭ تهرهققىي قىلىـشى، يېڭـى 
قۇرۇقلۇقالرنىڭ بايقىلىشى ۋه سانائهت 

نىـــڭ يـــۈز بېرىـــشى بىـــلهن ئىنقىالبى
نهتىجىـــده، . چۆلـــدهرهپ قالـــدى

شـــهرقتىكى قهدىمكـــى مهدهنىـــيهت 
ئوچاقلىرى تهدرىجىي سوۋۇپ، ئۇنىـڭ 
ــا  ــارلىقلىرى خارابىغ ــدار يادىك موجىزى

ئهينـى يىلالردىكـى قاينـاق . ئايالندى
ــيهت ئاالقىلىرىنىــڭ مهركىزىــده  مهدهنى



پائالىيهت قىلىپ كهلگهن كىـشىلهرنىڭ 
ــا ــاراكتېرىمۇ ب ــي –را خ ــارا تهبىئى  ب

ــىمۋولى  ــڭ س ــپهك يولىنى ــۇندا يى يوس
ـــڭ  ـــزهر تۆگىنى ـــۆل كې ـــان چ بولغ
خـــاراكتېرىگه ئهمهس، دهل ئۇنىـــڭ 

شىنى قۇمغا تىقىۋېلىـشنى ېئهكسىچه، ب
 ئېــسهنلىك دهپ بىلىــدىغان –ئامــان 

ــشاپ  ــاراكتېرىگه ئوخ ــنىڭ خ تۆگىقۇش
 .قالدى

ــدى  ــا ئهم ــۆگه«مان ــاتلىق ت  »قان
 –هرق ئــوبرازىنى ســىمۋول قىلغــان شــ



غهرب ئاالقىلىرىنىڭ ئۈچىنچى تـارىخىي 
ئېراسى باشـالندى، ھهربىـر ئاالقىـدار 
ئېراسىنىڭ ئۆز ئهپـسانىلىرى، رىـۋايهت 

 – لهگىنــــــدىلىرى، ھېكــــــايه –
ـــرى  ـــده ھېكمهتلى ـــتانلىرى، ئهقى داس
ــۆز  ــۇ ئ ــۈچىنچى ئىرام ــدهك، ئ بولغىنى
سـهھىپىلىرىنى ئــۆز زامانىغـا مۇناســىپ 
ــــلهن  ــــېكمهتلهر بى ــــدا ۋه ھ لهگىن

ــى ــدىكى «. بېزهندۇرگۇس ــپهك يولى يى
 ئىككىنچـى ئىرانىـڭ »توققۇز ھېكمهت

 يىپهك يولى ئاالقىلىرىنىڭ مهركىزىي –



ئاســـىيادا بىنـــا قىلغـــان موجىزىـــدار 
ــــا  ــــۇددى ئهنق ــــسىدىكى خ خهزىنى
تۇخۇمىنىـــڭ توققـــۇز گۆھىرىـــدىن 

  .ئىبارهت
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يولــــدا تهشهببۇســــكار ئــــورۇننى 
ئىگىلىـــگهن مىلـــلهت مهدهنىيهتـــته 

  .كهتكهن مىللهتتۇرئىلگىرى 
 
 خىيال دهپتىرىمدىن -



يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
بىرىنچىـــــسى يـــــول ۋه ســـــىرتقى 

 تىجارهتتىن ئىبارهت
 ئـۆز زامانىـسىدىكى –يىپهك يـولى 

 ساناقسىز تۇرمۇش رىتىملىـرى، –سان 
ــۇر  ــۇنلىرى، تهپهكك ــسىيات دولق ھېس

 – جىلغـا، يـايالق –ئېقىملىقى، تاغ 
زلىرى بىـلهن سـهپهر بوستان قاتناش ئى

ـــىل  ـــۇلۇپ ھاس ـــاھلىرى قوش مهنزىلگ
بولغــان ئهڭ ئۇلــۇغ قانــات ســۈپىتىده 

 .مهيدانغا كهلدى



ــاتلىقالر  ــى ئ ــولى قهدىمك ــپهك ي يى
 داال –مهدهنىيىتى دهۋرىدىكى يـايالق 

ــى  ــدا قهدىمك ــق ھال ــدىن پهرقلى يولى
ــــهھهر  ــــرىيىلهر، ش ــــئه –ئىمپې  قهل

چۆل . مهملىكهتلىرى بويالپ سوزۇلدى
ه ۋه بوســـتانلىقالر ئۇنىـــڭ  جهزىـــر–

ــدى ــكىل قىل ــسىنى تهش ــۇ . مېلودىيى ب
خۇددى چـالغۇ تارىلىرىغـا ئوخـشاش، 

 غهرب –ئىككـى مىـڭ يىللىـق شــهرق 
ــاڭىنى  ــك ئاھ ــڭ گارمونى مهدهنىيىتىنى

 .چېلىپ كهلگهن ئۇلۇغ قانات ئىدى



يىپهك يـولىنى ھهرقايـسى مىللهتـلهر 
ئۇنىڭدا يۈرگهن كـارۋانكهش . ئاچقان

تۆھپىـــسى لهشـــكهر ســـودىگهرلهرنىڭ 
تارتىپ، جهڭ سـۇتۇقلىرىنى ياڭراتقـان 

ـــشاھ  ـــهركهردىلهرنىڭكىدىن –پادى  س
ھهسـهل ھهرىـسى بىـلهن . قېلىشمايدۇ

رهڭدار كېپىنهكلهردهك گۈلدىن گـۈلگه 
قونۇپ بهرگ جامىدا شهبنهم ئىچـكهن 
ــــودىگهرلهر  ــــارتقۇچى س ــــارۋان ت ك
ــاددىي  ــدا م ــپهك يولى ــاراپىتىدىن يى ش

مهدهنىــيهت مهدهنىــيهت ۋه ئۇنىڭغــا 



  .جـــاۋاھىراتلىرى ئالمىـــشىپ تـــۇردى
يىپهك يولىنىڭ ئاۋانگـارت كـارۋانلىرى 
ھېــسابلىنىدىغان ئۇيغــۇر ئهجــدادلىرى 
بـــۇلمىش ۋه خهنـــزۇ مهنبهلىرىـــده 

دهپ ئاتالغــان بــۇ » (贿胡)خۇرجــا«
ــدىلىك  ــى ئاالھى ــودىگهرلهرده ئىكك س

 :بولغانىدى
ــۆتكهلمهي  ــدا ي ــۆز ماكانى ــۇالر ئ ئ

دىغان ھـۆپىگهر  ساراي ئاچىـ–دۇكان 
 – يۇرتمـۇ،تىجارهتچىلهرنىڭ ئهكسىچه

ـــاغمۇ  ـــئه، ت ـــۇ قهل ـــۇرت، قهلئهم ي



تاغالردىن ئېشىپ خهلقئـارا ئاالقىنىـڭ 
ــلهن  ــاق بى ــسىغا ئارق ــۇغ توقۇلمى ئۇل

ئۇالر يىراق . ئورۇش تارتقۇچىالر ئىدى
 – سـىكتاي – ئارىيان –ئهجدادلىرى 

 »جاھــــــانكهزدى«ســــــاكالرنىڭ 
پ، شهرقنى ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق قىلى

يــۆتكهپ «غهربــكه، غهربنــى شــهرقكه 
ــۆلمهس تــۆھپه »كــېلىش  جهريانىغــا ئ
ئۆز ماكانىدا رهسـته قـۇرۇپ، . قوشتى

 ساراي ئاچقان تىجارهتچىلهر –دۇكان 
 .بۇ توقۇلمىغا گۈل چهكتى



ئۇيغۇر سـودىگهرلىرىنىڭ ئىككىنچـى 
ــدىلىكى ــان ئاالھى ــى زام ــۇالر ئهين ، ئ

 –مهدهنىيىتـــى ۋه مىللىـــي ئـــۆرپ 
تىگه تويۇنغـان بولغاچقـا، ئالـدى ئادى

ـــاتقۇچىالر  ـــيهت تارق ـــلهن مهدهنى بى
ــدى ــده . بول ــودىگهر كهلگهن ــۇالر س ئ

 بىـــلهن، »قىلنـــى قىرىـــق يارغـــان«
ــــــتلۇق،  ــــــتلۇق، مېھماندوس دوس

ـــده،  ـــاخاۋهتكه كهلگهن ـــالتۇن «س ئ
ــدىغان ــن »چــاچقۇ چاچى  مهردانىالردى

 .ئىدى



ــى  ــۈپهيلى، قهدىمك ــولى ت ــپهك ي يى
ــايالق مهركىزىــي ئاســىيا ئاددى ــا ي يغىن

ــونى  ــى راي ــتان مهدهنىيىت ــاكى بوس ي
يــــاكى يېــــزا ئىگىلىكــــى رايــــونى 

 –بولماستىن، بهلكى خهلقئـارا سـودا 
ـــزا  ـــان يې ـــركهك قىلغ تىجـــارهتنى تى

ــــۈنهر  ــــى، ھ ــــهنئهت –ئىگىلىك  س
مهدهنىيىتى ۋه چارۋا ئىگىلىكى دىيـارى 

ــدى ــپهك . ئى ــاددىي يى ــۇتقا –ئ  مهش
ــــالتۇنپهزلىرى –ســــىكتاي   ســــاك ئ
ـــس ـــلهن ئىـــش قوشـــۇپ ئهنئهنى ى بى



 قىلىــــپ، »كىمخــــاپ«، »زهرھهل«
 مىـسىر دىيارىـدا يـۇقىرى –يىراق رىم 

 كـارۋانلىرى »خورجـا«باھادا ساتقان 
 ئۇيغۇر خهلقـى تارىختـا ئـۇچ تۈپهيلى

 :ئامهتكه ئىگه بولغانىدى
 تهكلىماكان ئهتراپىـدا ئۇنىڭ بىرى،

 شـــهھهرلهر، –ھهشـــهمهتلىك ئـــوردا 
ى مهيـدانغا خهلقئارا ئاالقه تۈگـۈنلىرىن

رىم، باغدات،  ئهينى زاماندا. كهلدى
ــاڭ ــۇالر ئچ ــهھهرلىرى ئ ــاڭ ش هن، لوي

ئۇ چـاغالردا . بىلهن ھۆسنداش بولدى



ئايغـا «ھهرقايسى ئوكيانالر سـاھىلىدا 
ــاالر ــزهلگهن »تاقاشــقان بىن ــلهن بې  بى

 . شهھهرلهر بولمىغان–ھازىرقى پورت 
ـــسى، ـــڭ ئىككىنچى ـــۇر ئۇنى  ئۇيغ
ۇقالر ئـــۆز قاتـــارلىق غهربىـــي يۇرتلـــ

ـــيهت  ـــاددىي ۋه مهدهنى ـــڭ م دهۋرىنى
سهۋىيىسىده ئالدىنقى قاتـاردا نىـسبىي 

ـــمهن ـــشهتلىك ى ـــاراۋان ۋه مهئى ده پ
ـــايتتى ـــتا ياش ـــاڭ . تۇرمۇش ـــز ت بى

سۇاللىسىنىڭ سهلتهنهتلىك پايتهختىده 
ــــزاده،  ــــوردا بهگ ــــهمهتلىك ئ ھهش



خانزادىلىرىنىــــــــڭ مهركىزىــــــــي 
 تـارىنىش –ئاسىيالىقالرنىڭ كىيىـنىش 

 –، زىبـۇ )گۈللۈك بۆك كىيىشھهتتا (
ـــــوي  ـــــنهت، ئ ـــــار، –زىن  روزىغ

تاماقلىنىش، ئات مىنىش، سـهنئهت ۋه 
ـــۇنى  ـــۆگىنىش دولق ـــى ئ مهدهنىيىتىن
ــي  ــداق غهربى ــانلىقىنى ھېچقان قوزغىغ

 .نورمال ھادىسه دهپ قارىمايمىز
 غهربىـــي ئۇنىـــڭ ئۈچىنچىـــسى،

ــك  ــده نهمۇنىلى ــۆز دهۋرى ــۇقالر ئ يۇرتل
ئهگهر . مهدهنىيهت مۆجىزىسى يـاراتتى



ــدادلىرى  ــۇر ئهج ــۇرت ئۇيغ ــي ي غهربى
 »خۇرجـــــــــا«ھېـــــــــسابالنغان 

ــودا  ــارالىق س ــودىگهرلىرىنىڭ خهلقئ س
ــــسا،  ــــۆلهنمىگهن بول ــــرىمىگه ي كى
بۈگۈنكى كۈنـده بىزنىـڭ ئهقلىمىزنـى 
الل قىلىۋاتقـــــــان مۇنـــــــداق زور 
ھهجىمـــدىكى تاشـــكېمىر ســـهنئىتى 

ــسىنى يارىت ــىرلىرى تىزمى ــان اقهس لمىغ
ــوالتتى ــىم. ب ــۇمكى، ش الىي ۋهي مهل

ــۈن ۋهي  ــده پۈت ــۆز دهۋرى ــانلىقى ئ خ
خانلىقىنىـــڭ ئاساســـلىق مالىيىـــسىنى 



سهرپ قىلىپ بىر قـانچىال تـاش كېمىـر 
. ســـهنئهت ســـارىيىنى ســـااللىغانىدى

ـــۈرىلهر  ـــنچه تۆم ـــانىيالر، كېيى قاراخ
دهۋرىده مهيـدانغا كهلـگهن ئاجايىـپ 

ئۇنىـــڭ (بىناكـــارلىق مۆجىزىلىرىمـــۇ 
قئـارا  خهل)مۇتلهق كۆپى سـاقالنمىغان

ــدىن  ــسادىي جۇغالنمى ــودا ۋه ئىقتى س
ــان ــڭ . ئايرىلمىغ ــي يۇرتنى ــۇ غهربى ب

ئهينى زاماندا خهلقئارا سـودىنى بـاش 
بــۇالق كــۆزى قىلغــان ئىقتىــسادىي 

 .قۇدرىتىنى كۆرسىتىدۇ



 –يىــپهك يــولى ۋه خهلقئــارا ســودا 
تىجــارهت تــۈپهيلى پوچتــا، بــېكهت، 
قــانۇن ۋه پــۇل مۇئامىلىــسى تارىخقــا 

 قاتناش لىنىيىلىرىنىـڭ .كىرىپ كهلدى
ــــارۋانچىلىقى –خهت  ــــاالقه ك  – ئ

 –  بـېكهت–»خۇرجا قوناق«پوچتا، 
يـول . مهنزىلگاھلىرى مهيدانغا چىقتى

ـــى،  ـــڭ بىخهتهرلىك ـــودا كارۋانلىرىنى س
ـــسىزالشتۇرۇش، ـــشى، قاراقچى  تۇركۇملىشى
قورۇل بېجى، قورۇلدىن ئۆتـۈش يـول 
ـــان  ـــۇن قىلىنغ ـــدارچىلىق مهزم ئىگى



. ۇشــى راۋاجالنــدىقــانۇنچىلىق قۇرۇل
ــاالقىلىرى  ــسادىي ئ ــى ئىقتى ــپهك يىل يى

 –پۇل مۇئامىلىسى، ئاقچا ۋه ئـالتۇن 
كۆمۈر تهركىبى مهسىلىسىنى مهركىزىـي 

ـــدى ـــا قوي ـــولى . ئورۇنغ ـــپهك ي يى
بويىدىكى ھهرقايسى ئهللهرنىڭ مېتـال 
ـــۇرتىمىزدىن كـــۆپلهپ  پۇللىرىنىـــڭ ي
تېپىلىشى، شـىنجاڭدا ئهينـى زامانـدا 

ــــال ئ ــــان مهت ــــڭ قۇيۇلغ اقچىالرنى
ــــارىخىي  ــــڭ ت ــــسى ئهللهرنى ھهرقاي



ــۇقتىنى  ــۇ ن ــشى ب ــدىن تېپىلى ئىزلىرى
 .چۈشهندۈرىدۇ

يىــــپهك يولىــــدىكى بىرىنچــــى 
 يول ۋه ئـۇنى چۆرىـدىگهن –ھېكمهت

ـــۇرۇھى، ـــودىگهرلهر گ ـــېكهت س  – ب
 قهلــئه، شــهھهر –رابــات، شــهھهر 

مهدهنىيىتـــــى، قـــــانۇن ۋه پـــــۇل 
ــسۇس  ــى مهخ ــسى مهدهنىيىت مۇئامىلى

ــش ــق قىلى ــا تهتقى ــدىغان كاتت قا ئهرزىي
تېما، شۇنىڭدهك ئۇ يېڭى يىپهك يـولى 



قۇرۇلۇشــىدا ئهتىۋارالشــقا مۇناســىپ 
 .جىلۋىدار جاۋاھىرات

 سـهنئهتنى يـاراتقۇچى ۋه –ئىنسان 
. ئۇنىڭـــدا ئىپـــادىلهنگهن ســـۈپهتتۇر

ــۈنهر  ــۆز –ھ ــساننىڭ ئ ــهنئهت ئىن  س
نى تامغــا قىلىـپ تۇرمۇشــنى نۇسخىـسى

 .خاتىرىلهش تارىخىدىن ئىبارهت
   خىيال دهپتىرىمدىن - 

يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
ـــسى ھـــۈنهر   ســـهنئهت –ئىككىنچى

 .مهدهنىيىتىدىن ئىبارهت



 ئۆزىگه تـۇنجى –ئۇ ئىنساننىڭ ئۆز 
سهنئهت ھوجىرىسى شهكلىده قىزىقىـپ 
بېرىـــشىدىن تـــاكى ئۇنىـــڭ پۈتـــۈن 
ـــا  ـــيهت بۇيۇملىرىغ ـــاددىي مهدهنى م

 سهنئهت چېچهكلىـرى نهقىـش –ھۈنهر
ـــ شىغىچه بولغـــان ســـىمۋوللۇق قىلى

ــسىگه  ــۆز كۆك ــىرىنى ئ ــهت قهس نهفاس
 .جۇالالندۇرغانىدى

مهلۇمكى، ئىنـسان كونـا تاشـقورال 
دهۋرىدىال ھـۈنهرۋهن سـۈپىتىده گهۋده 
ــا  ــالهم ئوبيېكتلىرىغ ــقى ئ ــپ تاش كېرى



ئۇالر كېيىـنچه ھهتتـا . نهزهر تاشلىغان
يۇلتــۇزالر تولغــان ئاســمان ســهتھىنىمۇ 

ىزىقالر يـاكى ھهرخىل گېئومېترىـك سـ
شــــهكلهن ئوخــــشاتماسلىق بىــــلهن 

، »قــوزا«، »تــاروزا«، »چومــۇچ«
 »ئــالتۇن قــوزۇق«، »چــوڭ ئهيىــق«

ــلهن  ــسىمالر بى ــاس ئى ــارلىق تهقق قات
ــۈنهر  ــا ھ ــاپ، ئۇالرغ ــهنئهت –ئات  س
قهدىمكـى . سىمۋولىزم تۈسىنى بهرگهن

غار سىزمىلىرى ئهنه شۇنداق مهيـدانغا 
 .كهلگهن



ىــي يېڭــى تاشــقورال دهۋرى ھهقىق
 سهنئهت بىـخ –مهنىسى بىلهن ھۈنهر 

ـــى  ـــار چېچهكلىرىن ـــۈرگهن ۋه باھ س
بىـز قىيـا . ئېچىلدۇرغان دهۋر بولـدى

ـــــوتېم  ـــــاش ســـــىزمىلىرىدىن، ت ت
قالدۇقلىرىـــدىن، بولۇپمـــۇ كـــۆپلهپ 
ـــــــك  ـــــــان ئارخېئولوگىيىلى تېپىلغ
بۇيۇمالردىن يىپهك يولىـدىن ئىلگىـرى 
مهركىزىي ئاسـىيا ئىنـسان تۈركـۈملىرى 

ــۈنهرۋ ــاھىر ھ ــانلىقىنى م هنلهردىن بولغ
مهشــھۇر ئانــدورونوپالر . بىلهلهيمىــز



مهدهنىيىتى، ئافىناشهفالر مهدهنىيىتـى، 
تاكـــــار مهدهنىيىتـــــى، قاراســـــۇغ 
ـــدىكى  ـــۈرۈمچى يېنى مهدهنىيىتـــى، ئ
ئالغۇي قهدىمكى قهبرىگاھلىقى بىـلهن 

 لـــوپ –ئالتـــاي بـــازىرى، چهرچهن 
ــــى  ــــدىكى قهدىمك ــــۇق تىپى زاغۇنل

ـــارلىق  ـــاھلىق قات ـــى قهبرىگ قهدىمك
 –مهدهنىيهت ئىزلىرىدىن تېپىلغان ئات

ــــۇش ۋه  ــــدۇقلىرى، تۇرم ئهگهر جاب
 زىننهت بۇيـۇملىرى، ئـالتۇن ۋه –زىبۇ

 قاتلىمـا –تۇچقا ئىشلهنگهن ئهۋرىشىم 



ھــــايۋان تهســــۋىرى چۈشــــۈرۈلگهن 
ســـهنئهت دۇردانىلىـــرى، بولۇپمـــۇ 

نىــدىكى كونــا قورغانــدىن ېئالمائاتــا ي
، - 5 تېپىلغان مىالدىدىن ئىلگىرىكـى

ـــىكتاي – 6 ـــۇق س ـــىرگه تهئهلل  ئهس
ــــىراق  ــــالتۇن قاس ــــڭ ئ قهھرىمانىنى
ــشلىك جهڭ  ــالغان نهقى ــرده ياس زهنجى
كىيىمـــى، دۇبۇلغـــا ۋه خهنجىـــرى 

 سـهنئىتىنىڭ – ساك ھۈنهر –سىكتاي 
 .نادىر ئۈلگىسىنى ياراتتى



 سـهنئىتى –مهركىزىي ئاسىيا ھـۈنهر 
توقۇش ساھهسىده غايهت زور تـارىخىي 

ــان ــۆھپه ياراتق ــۇڭ . ت ــاددىي ي ــز ئ بى
مهسـىلهن، بـازىرىق (رهخت توقۇشتىن 

قهدىمكى قهبرىلىرىدىن تېپىلغـان ئـات 
 تـــۆگه كـــارۋانلىرى چۈشـــۈرۈلگهن –

گىــلهم جىيهكلىــرى بىــلهن ئـــاتلىق 
يىگىت ۋه ئۇنىڭ ئالدىـدىكى نـامرات 
كىشى كۆرۈنۈشى چۈشۈرۈلگهن رهڭـدار 

 دۇردۇن، ئهتـلهس –، تاۋار )گىلهملهر
دا گــــۈل توقــــۇش ۋه كالۋۇتۇنــــ



 –چېكىشكىچه مهركىزىي ئاسىيا ھـۈنهر
سهنئىتىنىڭ ئۆزىگه خاس ماھـارىتى ۋه 

 .ئالهمشۇمۇل داڭقىنى بىلىمىز
ـــل  ـــدىن ھهرخى ـــلهس، جۈملى ئهت

 نهقىـشلىك كىـيىم نۇسـخىلىرى –گۈل
مهركىزىــــــــــي ئاســــــــــىيادىكى 
ئارخېئولوگىيىلىــــك قېــــزىلمىالردىن 

بىــز ســهمهرقهنت . كــۆپلهپ تېپىلغــان
پ قهلـــــئه نىـــــدىكى ئهپراســـــىياېي

ــــــت،  ــــــسىدىن، پهنجىكهن خارابى
باراھــــشاھ، جۈملىــــدىن دهنــــدان 



ئويكۇك، قىزىل، قۇمتـۇرا، شـورچۇق، 
ـــكېمىرلىرىغا  ـــۇددا تاش ـــك ب بېزهكلى
سىزىلغان تـام رهسـىملىرىدىن ھهرخىـل 
يىپهك ۋه زهرباپ كىـيىم نۇسـخىلىرىنى 

بــۇالر ئىچىــده ئهتــلهس . كــۆرىمىز
ــۇهن  ــانكى، كهيي ــۇنچه داڭ چىقارغ ش

ـــرى  ـــده )742 – 713(يىللى  چاڭئهن
لـى .  ئوينالغـان»ئهتلهس ئۇسسۇلى«

ـــڭ  ـــاڭچىڭ «جۇلى ـــارچه ش بهش پ
 دېـگهن شـېئىرىدا ئهتـلهس »نهزمىسى

 :ئۇسسۇلىنى مۇنداق تهرىپلىگهن



پۈتتى ئهتـلهس نهغمىـسى ئاسـماندا 
 قوزغالدى شامال،
ستىنى باسـتى ئىپـار ۈئون ۋىاليهت ئ

 .ئۆتمهي ھايال
ــــڭ  ــــۇي نى ــــاڭچىڭگۇڭ «ش ھۇئ

ـــىرىده  ـــائىرهقهس ـــىرىنگه مۇش  »دۇش
 :ناملىق شېئىرىدا مۇنداق يازغان

ئۇچۇرۇپ مامۇق كهمهرنى ياڭرىـسا 
 لهرزان سادا،

ــــى  ــــل قهدهمن ــــالبان يهڭگى تاش
 . كېلۇر>>ئهتلهس<<ئهۋرىشىم 



مهركىزىي ئاسـىيالىقالرنىڭ ئهتلىـسى 
ــت  ــۇق دهش ــشىل –ئوتل ــۆل ۋه يې  چ

ــــىمۋول  ــــسىنى س ــــتان مهنزىرى بوس
ــــان ــــۇ ) 布元火(قىلغ ــــۇپ، ئ بول

لىگهن شائىرالرنىڭ شـېئىرغا ئىلھـام كۆپ
 .بولغان

ئهلىــشىر نهۋائــى ئهتلهســنى ئاســمان 
ــشاتقان ۋه  ــهپهقكه ئوخ ــا، ش نۇرلىرىغ

 :مۇنداق يازغان
 پهالسى ھۇزنىمهن، ئهي ئهتلهس چهرھ،

 .ماڭا اليىق ئهمهس ۋاال قۇماشىڭ



ئهي پهلهك ئهتـلهس مهن : مهنىسى(
ــالىي  ــا ئ ــنمهن، ماڭ ــتهك غهمكى پاالس

 .)يىق ئهمهسكىيىملهر ال
 چۇن تۇشهرلهر ئاقىبهت ئۇستۇڭگه ھارا بىرله قهرش،
.نى ئاسىغ ئاستىڭدا گهر چهرھ ئهتلهسىدىندۇر فىراش

 –ئۇستىڭگه ئـاھىر تـاش : مهنىسى(
تــۇپراق چۈشــىدىغان تۇرســا، ئهگهر 
ــۆرپه  ــسىدىن ك ــتىڭدا چهرھ ئهتلى ئاس
ـــېمه  ـــڭ ن ـــسىمۇ ئۇنى ســـېلىنغان بول

 )پايدىسى؟
 يوق سۇد ئهگهر يۈز يىلھارا تۈبىگه ياتقۇڭ، 



 .كۆك ئهتلهس ئۈستىده جىسمىڭنى ياتىپ ئاغنات
 ئهتلىـسى )ئاسـمان(كۆك : نىسىهم(

ئۈستىده يـۈز يىـل يېتىـپ جىـسمىڭنى 
ئورناتقىنىــڭ بىلهنمــۇ ھــېچ پايدىــسى 
ــاش  ــر ت ــاخىر بهرىبى يــوق، چــۈنكى ئ

 .)ئاستىدا ياتىسهن
بىـــز يىـــپهك يولىنىـــڭ مهركىزىـــي 

ـــال ۋه توقۇ ـــسىدىكى مهت ـــا ھالقى لم
ـــڭ  ـــچه مى ـــڭ نهچ ھۈنهرۋهنچىلىكنى
يىللىق ئاجايىـپ جهلپكـار پاۋلىئونىغـا 

 –نهزهر سالــساق، ھهرخىــل كىــيىم 



 تاســـما، –كـــېچهك، مهتـــال توقـــا 
ــــاپتوۋا –پىچــــاق ــــجهر، ئ  – خهن

 ئايـاغ كىيىملىـرى، –چىالپچا، باش 
 –زىبـــۇزىننهت بۇيـــۇملىرى، يـــېمهك 

ئىچمهك ئهسۋابلىرى، ياغـاچ قىرمـا ۋه 
ـــويمى ـــشى ئ ـــارلىق قاشتې لىرى، بىناك
 – بېـزهك ھـۈنهر –قۇرۇلما ۋه نهقىش 

ـــــره  ـــــارى –ســـــهنئىتى، تې  بۇلغ
ـــــا،  ھـــــۈنهرۋهنلىكى، مهي، مۇرابب
گۈلقهنــت، ئهدرهك، پاتاســى ئىــشلهش 
تېخنىكىــسىنىڭ نهقهدهر يۈرۈشلهشــكهن 



. ۋه خېرىدارلىق بولغانلىقىنى كـۆرىمىز
مهركىزىي ئاسىيانىڭ چالغۇ قـورالالرنى 

هزهلدىن مهشـھۇر ئىشلهش تېخنىكىسى ئ
 .بولغان

ــى  ــسى كېيىنك ــولى ئىبارى ــپهك ي يى
ۋاقىتتا ئىستېمال قىلىنغان بولۇپ، بـۇ 

 غهربنىـڭ، جۈملىـدىن –يولدا شهرق 
ــپهك  ــات، يى ــىيانىڭ ئ ــي ئاس مهركىزى
گهزلىــمه، زهر كىمخــاپ، قاشتېــشى ۋه 
ياقۇپ، ئـالتۇن زىنـنهت بۇيـۇملىرى، 

ــره  ــار –تې ــۇڭ، پ ــۇر، چــاي، – ي  پ



ش پــــــۇراق  دهرمهك، ھــــــو–دورا
ـــا  ـــالالر، پاخت ـــت، –ماتېرىي  چىگى

 كىگىــز قاتــارلىقالر سودىــسى –گىــلهم
 –ئاساسىي ئورۇندا تۇرغاچقـا، ھـۈنهر 

ـــشلهش  ـــشىقالپ ئى ـــهنئهت ۋه پىش س
 .تېخنىكىسى راسا راۋاجالنغان

 جهنگــو زامانىــدا جــاۋ –يېغىلىــق 
ــۇلىن  بېگىلىكىنىــڭ پادىــشاھى جــاۋ ئ

ــى ( ــدىن ئىلگىرىك  229 – 325مىالدى
 قوشۇن توزۇش ئۈچۈن تارىختـا )يىلالر

ـــھۇر  ـــشىنى «مهش ـــۇالردىن كىيىنى خ



.  ھهرىكىتىنـى قوزغىغانىـدى»ئۆگىنىش
ــــــى  ــــــسىدا كېڭهيمىچ ھهن زامانى
ــىيا  ــي ئاس ــۇچى مهركىزى ــور لي ئىمپېرات
مــۇزىكىلىرى ۋه شــىمالدىكى مىللهتــلهر 
پاســـونىدا ھهربىـــي ئوركېـــستىر ۋه 

شــىمالىي . چهۋهنــداز قوشــۇن قــۇردى
ــۈي  ــۇاللىلهر، س ــۇاللىلهر  –س ــاڭ س ت

 – 713(دهۋرىده، بولۇپمۇ كهييـۇئهن 
ــي )742 ــده مهركىزى ــرى چاڭئهن  يىللى

ــۈك  ــدىن ئومۇميۈزل ــىيا مهدهنىيىتى ئاس



يۇئهن . ئۆگىنىش دولقۇنى كۆتۈرۈلدى
 : ناملىق شېئىرىدا»فاچۇي«جىڭنىڭ 

 –بولــدى ئۇيغــۇرچه ياســانما قىــز 
 ئايالالر مهشغۇلى،

زور ماھارهت بولدى چالماق سـازنى 
 .يغۇرسىمانئۇ

ـــــنىش،  ـــــۇرچه مى ـــــا ئۇيغ ئاتق
 زىبۇزىننهت، تىل ئۆگىنىش،

ــدى بهس  ــتلىك ھهۋهس –بول  بهس
 .بۇ ئهللىك يىلدىن بۇيان



دهپ يازغىنى، خۇئـارۇي خانىمنىـڭ 
 : دېگهن شېئىرىدا»قهسىر نهزمىسى«

ــى، ئۇيغــۇر  ــۇر ئېت ــى ئۇيغ مىنگىن
 لىباسى كىيگىنى،

ــال  ــتا ت ــۇ لىباس ــدى ب ــۋه قىل جىل
 .ىچىۋىقتهك بهللىر

ـــان  - ـــى زام ـــازغىنى ئهين دهپ ي
نهزمىلىرىده ئهكس –رېئاللىقىنىڭ شېئىر

 .ئهتكهن قىسمهن ئۈچۈرى ئىدى
ــــدىكى ئىككىنچــــى  ــــپهك يولى يى

 ســــهنئهت – ھــــۈنهر –ھــــېكمهت 



مهدهنىيىتـى يــالغۇز ھهرقايـسى ئهلــلهر 
ـــن  ـــا ھۆس ـــوگىيه مهزمۇنلىرىغ ئېتنول
ــۇر  ــازىرقى ئۇيغ ــاي، ھ ــۇپ قالم قوش

ـــولى ئوت ـــپهك ي ـــارلىق يى ـــۇرا قات ت
ئۆتكىلىــدىكى خهلقئــارا تۇرمۇشــىدىمۇ 
ئۆزىنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋه مهپتۇنكـار 
ــپ  ــان قىلى ــېھرىنى ناماي ــستېتىك س ئې

يېڭــى يىــپهك يــولى پۈتــۈن . كهلــدى
ــر  ــا بى ــقان ۋه –دۇني ــرىگه يانداش  بى

ـــۆپ  ـــۋېتىلگهن ك ـــۈك ئېچى ئومۇميۈزل
قاناللىق خهلقئارا ئىقتىـساد ۋه بازارغـا 



 بىــلهن ئىــشهنچ. قــاراپ يــۈزلهنمهكته
 سـهنئهت –ئېيتىش مۇمكىنكى، ھۈنهر 

ـــــى  ـــــڭ يېڭ ـــــى ئۆزىنى مهدهنىيىت
مــۇمكىنلىكلىرىنى ئىــشقا سالغۇســى ۋه 

ــاۋات –ھــۈنهر   ســهنئهتنىڭ يېڭــى، ئ
مهنزىرىسى بىلهن ئـۆز ئهنئهنىلىرىنىـڭ 
ــــان فورماتسىيىــــسىنى  ــــى زام يېڭ

 .تۈزگۈسى
ــــۆز بهخــــت  ــــسانىيهت ئ  –ئىن

ســائادىتىنىڭ نۇرلــۇق يۇلتــۇزلىرىنى 
ــپىش  ــسىملىرى تې ــمان جى ــدا ئاس يولى



ــتى ــلهن تونۇش ــڭ . بى ــا ئۇالرنى ئهمم
ـــش  ـــۇچىلىرىنى بىلى ـــمان يورۇتق ئاس

 سـائادهتكه –ھالىتى ئۆزىنىڭ بهخـت 
قانچىلىك ئېرىـشكهنلىك بىـلهن تـوغرا 

   .تاناسىپ بولۇپ قالدى
   خىيال دهپتىرىمدىن - 

يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
ــــش  ئۈچىنچىــــسى تهبىئهتنــــى بىلى

 ن ئىبارهتھېكمىتىدى
قهدىمكى مهركىزىي ئاسـىيالىقالرنىڭ 
ئاســترونومىيه، ھــاۋارايى، جــۇغراپىيه 



ۋه ھېسابالش قاراشلىرى ئهڭ قهدىمكـى 
ــلهن  ــسانىلىرى بى ــارىلىش ئهپ ــالهم ي ئ
بىلـــله يىـــراق ئۆتمۈشـــته مهيـــدانغا 

قهدىمكـــى . كېلىـــشكه باشـــلىغانىدى
ــرى،  ــرىم، مهرگهن تهڭ ــان تهڭ قاراخ

ىـسىدىكى قۇياش ئىالھـى مېتىـرا توغر
قاراشالر ئۆزىنىڭ ئهپسانىۋى خـاراكتېر 
ئالغـــانلىقى بىـــلهن يهنه ئىپتىـــدائىي 

. ئالهم قاراشلىرىنى ئىپادىلهپ بېرهتتـى
ئىپتىدائىي ئالهم قاراشلىرى ئىپتىـدائىي 

 ئاســترونومىيىلىك –كوســمولوگىيىلىك 



ـــۇرۇقى  ـــى ھهم ئ ـــالرنىڭ بىخ قاراش
چهكـسىز ئـالهم بوشـلۇقىنىڭ . بولدى

رۈنىـدىغان قىـسمى ھهر كۆز بىـلهن كۆ
دهرىجىلىــك ئىالھىــيهت قاراشـــلىرىغا 
ــــــــالغاندهك، يهنه  ــــــــاس س ئاس
ئاســترونومىيىلىك ســاددا قاراشــالرغىمۇ 

 .ئاساس سالدى
ــــهپهر  ــــدىكى س ــــسىز زېمىن چهك
مۇساپىـــــسىده قۇياشـــــقا قـــــاراپ 
تهرهپلهرنــــى، يۇلتۇزغــــا قــــاراپ 
ــال  ــدۈرۈش ئېھتىم پهســىللهرنى پهرقلهن



ــاتلىقالر مهدهن ــدائىي ئ ــڭ ئىپتى ىيىتىنى
ئاســـترونومىيىلىك ســـاۋاتى بولـــسا 

ــرهك ــۇالر . كې ــوكهك 12ئ ــۇرچ( ئ  )ب
ــى  ــاي ۋه يىلن ــلهپكى ئ ــويىچه دهس ب

ــــگهن ــــڭ . بهلگىلى ــــا ئاتنى غارالرغ
ــشىغا  ــڭ بې ــىزىپ، ئۇنى ــىمىنى س رهس
تهكرار سىزىق ياكى چېكىتلهرنى تامغـا 
قىلىش، ھهتتـا ئـاي، كـۈن شـهكلىنى 
چــېكىش ئــارقىلىق ھهربىــر يىلــدا بىــر 

ئـات قۇربـانلىق قىلىـپ، يېڭـى قېتىم 
ــاتىرىلهپ  ــانلىقىنى خ ــى كۈتۈۋالغ يىلن



. دهســــلهپكى ســــالنامه بېكىــــتكهن
 يىلنـــى بىــر مـــۆچهل 12كېيىــنچه، 

ــۇم  ــڭ مهل ــر يىلنى ــدىغان، ھهربى بىلى
ــادهت  ــدىغان ئ ــدا ئاتاي ــايۋان نامى ھ

بۇنـداق مۆچهلـدىكى . پهيدا بولـدى
 ھــايۋان نامىـدا ئاتــاش 12 يىلنـى 12

 ساك ياكى –اي  سومهر، سىكت–ئارى 
ــدانغا  ــلهر زامانىــدا مهي تــۈركىي خهلق

 .كهلگهنلىكى ئېنىق ئهمهس
ــــۈركىي  ــــشىلىرى ت ــــامان باخ ش
خهلقلهرنىـــــــڭ مـــــــۇنهججىملىرى 



ـــي  ـــۆتىگهن ۋه ھهربى ـــسىنى ئ ۋهزىپى
ـــسى  ـــان مهسلىھهتچى ـــلهرده خ يۈرۈش

يۇلتــۇز كــۆرۈش، چــۈش . بولغــان
ئۆرۈش، يـادا تـاش ئـارقىلىق يـامغۇر 

ر زامانىدىن ياغدۇرۇش شىمالىي دىغارال
ـــرى  ـــۇل ۋاڭلى ـــى قۇم ـــاكى يېقىنق ي

ـــاقالنغان ـــچه س ـــهرھى «. دهۋرىگى ش
 دېـگهن كىتابتـا »ئاسامۇل مۇسـلىمىن

تــــــــۈرك «كۆرسىتىلىــــــــشىچه، 
ـــرى ـــته »پهيغهمبهرلى ـــگهن تهرهپ  دې

ــان« ــق«، »ئام ــد«، »ئهمى ، »ئۈمى



ــۇراھ« ــاھىن«، »پ ــابۇي«، »ت  ،»ت
، »سـاۋان«، »ئهركىـل«، »كوسان«
، »ســاالق«، »دىۋىــل«، »ســوغۇن«
ــاپقىر« ــانۇق«، »ت ، »قىــتىن«، »ئ
، »چىجىــل«، »ھــامۇن«، »نــارۇن«
 »يـــاھۇر«، »يـــاۋۇق«، »پاســـان«

ـــا  ـــاملىرى تىلغ ـــشى ن ـــارلىق كى قات
بۇ بهلكى قهدىمكـى شـامان . لىنغانېئ

ـــسا  ـــاملىرى بول ـــڭ ن مۇنهججىملهرنى
ــرهك ــارلىقالر . كې ــانىم قات ــائىن خ گاب

 »تۇرپـان تېكىـستلىرى«ئېالن قىلغان 



ومىيه، ھــاۋارايى ۋه ئارىــسىدا ئاســترون
ـــت  ـــا ئائى ـــك، پالنامىالرغ ياداگهرلى
سهھىپىلهرنىڭ ساقالنغانلىقى قهدىمكـى 
ــــــڭ  ــــــۇر مۇنهججىمچىلىكىنى ئۇيغ
ـــسىدىن دااللهت  ـــۈللهنگهن مهنزىرى گ

 .بېرىدۇ
يىـــــپهك يولىنىـــــڭ مهركىزىـــــي 
ـــالىلهر  ـــى ئاھ ـــدىكى قهدىمك بهلۋېغى

ــترو  ــان ئاس ــاتىكىلىق –توپلىغ  ماتېم
ـــلهن غه ـــلهر شـــهرق بى ـــڭ بىلىم ربنى

ھېسابالش بىلىملىـرى بىـلهن –ئۆلچهم



ــاتالم  قوشــۇلۇپ، يېڭــى ســىنكرتىك ق
ئهل خـــارهزمى، . ھاســـىل قىلـــدى

ـــبىن ـــارابى، ئى ســـىنا،  فهرغـــانى، ف
ــرىدىن  ــام، نهس ــومهر ھهيي ــى، ئ بىرۇن
تۇسى، ئۇلـۇغبهگ قاتـارلىق ئۇلۇغـۋار 
ئىلىــم ئهلالمىلىــرى ئــۆز پائــالىيىتى ۋه 
ــارقىلىق ھــازىرقى زامــان  ئهســهرلىرى ئ

ــترو  ــي ې مات–ئاس ــسىنىڭ ئىلمى ماتىكى
بـۇ، يىـپهك يولىنىـڭ . ئۇلىنى قۇردى

مهركىزىــي ئوچىقىــدا روياپقــا چىققــان 



ـــېكمهت  ـــي ھ ـــا ئىلمى ـــايهت كاتت غ
 .دۇردانىسىدۇر

-ئۇلۇغ تهبىـئهت ئـالىمى، ئاسـترو
ماتېماتىكا ئىلمىنىڭ يىـپهك يولىـدىكى 
بۈيــۈك ئاساسچىــسى مــۇھهممهد مۇســا 

ۆزىنىـڭ  ئ)850 – 783(ئهل خارهزمى 
، »ئاســــــــــترونومىيىلىك جهدۋهل«
، »مۇزىكــــا توغرىــــسىدا رىــــساله«
ھىنـــدى رهقهملىـــرى توغرىـــسىدا «

، بولۇپمـۇ ئالگېبراغـا ئاسـاس »رىساله
ــالغان  ــابهله«س ــر ۋهل مۇق  »ئهلجهبى



نـاملىق ئهسـهرلىرى شـۇنداقال خهلىــپه 
ــــدىكى  ــــۇن دهۋرى ــــۇل «مهم بهيت

 دهپ ئاتالغـان پادىـشاھلىق »ھېكمهت
ـــــــسىدىكى ـــــــي كۇتۇپخانى  ئىلمى

خىزمهتلىـرى بىــلهن مهركىزىــي ئاســىيا 
ـــيهت  ـــان مهدهنى ـــڭ جاھ خهلقلىرىنى
خهزىنىسىگه قوشقان ئهڭ نازۇك ئىلمىـي 
تۆھپىـــسىنىڭ ئۇلـــۇغ نامايهندىـــسى 

 .بولدى
ـــۇھهممهد ئهل  ـــبىن م ـــمهد ئى ئهھ

 قهشقهرگه يـېقىن )861 –؟ (فهرغانى 



فهرغانىده تۇغۇلـۇپ، خهلىـپه مهمـۇن 
ــــسىده  ــــسى(ئاكادېمىيى ، )دائىشخانى

 ماتېماتىكـا –كېيىنچه مىسىردا ئاسترو 
ـــــلهن  ـــــشلىرى بى ـــــۆلچهم ئى ۋه ئ

كىتـــابهتى «ئۇنىـــڭ . شـــۇغۇلالنغان
ــۇم ــۇل نۇج ــۇل ئىلم ــته «، »ئۇس يهت

ئهل فهرغانىنىــڭ  «،»سابىېــئىقلىــم ھ
ــــــرى ــــــستاغا «، »جهۋهللى ئالماگى

ـــــــات  ـــــــشاليدىغان پهلهكىي بهغى
ــــسى ــــرى «، »رىسالى پهكه چهمبهرلى
 ئۈسـتىده ئاي يهرنىڭ«، »سهۋهبىياتى



ۋه ئاستىدا بولغاندا ۋاقىـت ئېـنىقالش 
ئهلمهجهســــــتى «، »رىسالىــــــسى

ـــده ـــۇل ھهيه «، »ھهققى پهلهك (ئىلم
ئۇسـتۇرالپ بىـلهن ئهمهل «، »)ئىلمى

ـــابى ـــش كىت ـــتۇرالپ «،  »قىلى ئۇس
 قاتـارلىق »ياساش ھهققىدىكى كىتابى

ئهسهرلىرى ئامېرىكا، رۇسـىيه، مىـسىر، 
ــانىيه،  ــاراكهش، گېرم ــستان، م ھىندى

ئۇنىـڭ بىـر . رانسىيىلهرده سـاقالنغانف
، -1175، -1145 قىـــسىم ئهســـهرلىرى

1193-، 1533-، 1537-، 1590- 1910– 



ــــرارد ليىل ــــىۋىل، فى ــــرى ئىئونناس ى
كرهمـــون، گـــوۋل، رهگومونتــــان، 
شــــيونىر، ھرســــتىمان، كامپــــاني، 
روزهنفلىــــــد، دوربروۋىــــــسكىي، 
سهرگىيۋه، ۋىدهمان قاتارلىق كىـشىلهر 

 تىللىرىغـا تهرجىـمه تهرىپىدىن ياۋروپـا
 .قىلىنغان

 )950 – 870(ئهبۇنهســىر فــارابى 
ـــشى« ـــۈرگه ئايرىلى ـــڭ ت ، »پهنلهرنى
كىتـابۇل «، »شهرھى ئهل مهجهستى«

ـــق ـــدنىڭ ېئ«، »لهۋھى  ۋه – 1ۋكلى



يىن مهسـىلىلهرگه ې كىتابلىرىدىكى ق–5
ـــهرھى ـــازۇك ىئومېگ«، »ش ـــك ن تىرى

، »شــهكىللهر توغرىــسىدىكى كىتــاب
بهتته توغرا ۋه يۇلتۇز ھهققىدكى سۆھ«

، »نــــاتوغرىلىق ھهققىــــده رىــــساله
ـــــسىېئارىفم« ـــــا مۇقهددىمى ، »تهك
ـــــومهتىرىيىگه « ـــــهۋۋۇرلۇق گىئ تهس

بوشـــــــلۇق ۋه «، »مـــــــۇقهددىمه
خىمىـــيه ئىلمىنىـــڭ «، »مىقـــدارى

ـــــار  ـــــۇنى ئىنك ـــــۈكى ۋه ئ زۆرۈرل
ـــيه ـــا رهددى ـــارلىق »قىلغۇچىالرغ  قات



ئهســهرلىرىده ئۆزىنىــڭ ئارىــستوتېلدىن 
ــا  ــى ئهڭ كاتت ــشۇناس كېيىنك تهبىئهت

 .پهيالسوپلىقىنى ئىسپاتلىدى
ـــىنا  ـــبن س ـــۇئهلى ئى  – 980(ئهب

ئىزملىق ې فــارابى نــاتۇرال پــانت)1037
پهلـــسهپه سىستېمىـــسىنىڭ مـــۇنهۋۋهر 

، »شـهيھۇل رهئىـس«ۋارىسى، بۈيـۈك 
تىبابهتشۇناس بولـۇش بىـلهن بىلـله، 
ئۇ ئهللۇددهۋلهنىڭ تاپشۇرۇشى بىـلهن 

ىتىش بىر مهزگىل ئاسترونومىيىلىك كۆز
 .بىلهن شۇغۇلالنغان



ئىـــــــبن ســـــــىنا ئۆزىنىـــــــڭ 
 ،»دانىــــشنامه«، »كىتابۇشــــشىغا«
كــۆزىتىش ئهســۋابى ياساشــتا ئهۋزهل «

ــۇل كىتــابى يهرنىــڭ ئهلهم «، »ئۇس
ئاســمان «، »مهركىزىــدىكى ھــالىتى

، »جىسىملىرىنىڭ كۆرۈنمه مۇساپىلىرى
ــــــك « ــــــڭ كېچىلى يورۇتقۇچىالرنى

ـــده ـــى ھهققى ـــمان «، »كۆرۈنۈش ئاس
 –ه ئادهملهرنىــڭ ئــوي سىفىراســى ۋ

شهمس ۋه قهمهرى يىل «، »ماكانلىرى
پهسىللىرىنىڭ ھهمده كېچه ۋه كۈنـدۈز 



يۇلتـۇزالر «، »زامانلىرىـڭ قـانۇنىيىتى
جۇرجـان «، »ھۆكۈمىنىڭ رهددىيىـسى

شــــهھىرى ئۇزۇنلــــۇقىنى تــــۈزىتىش 
ــــساله ــــدىكى رى ــــارلىق »ھهققى  قات

ــــــــا،  ــــــــهرلىرىده ماتېماتىك ئهس
ىكـــا ئاســـترونومىيه، مېخانىكـــا، مۇز

مهســـــــىلىلىرى توغرىـــــــسىدا كهڭ 
 .توختالغان

 – 940(ئهبــۇل ۋاپــائهل بۇزجــانى 
 خۇراساندا تۇغۇلـۇپ، باغـداتتا )998

كاتتا ماتېماتىك ۋه ئاسترونوم بولـۇپ 



ئاســـترونومىيىگه «ئـــۇ . تونۇلـــدى
ئارىفمېتىكىغــا «، »مــۇقهددىمه كىتــاب

ئارىفمېتىكــا ھهققىــده «، »مــۇقهددىمه
نىڭ چـوڭ ئاسمان سىفىراسى«، »رىساله

ئايلىنىــــشىنى ئېــــنىقالش ھهققىــــده 
، »ئهل مهجهســـــتى«، »كىتـــــاب

دىئوفانـت ئهســىرىدىكى جــۈملىلهرنى «
 قاتـارلىق »ئىسپاتالش ھهققىده كىتاب

ــان ــهرلهرنى يازغ ــىنا ۋه . ئهس ــبن س ئى
ــى  ــشى بىرون ــۇ زاماندى ــڭ ب بهرۇنىنى
بىـــــلهن كېلىـــــشىپ باغـــــدات ۋه 



 – 387خارهزىمــــده ھىجرىيىنىــــڭ 
يىلىــدىكى ئــاي  )- 997مىالدىــيه (

 .تۇتۇلۇشنى بىلله كۆزهتكهن
خارهزملىك ئهبۇ ئابدۇلال مۇھهممهد 
ــبن يۈســۈپ كاتىــپ  ئىــبن ئهھــمهد ئى

ـــيه  ـــارهزمى مىالدى ـــى – 990خ  يىل
ئىلىـــم (مهفـــاتىھۇل ئولـــۇم«يازغـــان 

ـــاچقۇچى   نـــاملىق ئهســـىرىده »)ئ
ماتېماتىكــا ۋه ئاســترونومىيه ھهققىــده 

 .توختالغان



همىـد خوجهندلىك ئهبۇمۇھهممهد ھ
ئىبن قىدىر ئهل ھۇجهنـدى ئهسـىرنىڭ 

 ىئۇلــۇغ ئاســترونومى ۋه ماتېمــاتىك
ئــۇ رهي شــهھىرىده فهھــرۇد . بولغــان
 سارىيىدا ئىلمىـي )996 – 977(دهۋله 

ئۇنىـڭ . خىزمهت بىلهن شـۇغۇلالنغان
ــده« ــشى ھهققى ــدنىڭ ئېغى ، »ئېۋكهلى
ــانۇنى« ــترونومىيه ق ــرى  «،»ئاس فهھ

غـان فهھرۇد دهۋلهگه ئاتال(سهكىستانتى
، »)ئاســــــترونومىيىلىك ئهســــــۋاب

ــــــشى ۋه « ئۇســــــتۇرالپنىڭ ياسىلى



ـــده ـــشى ھهققى ـــارلىق »ئىشلىتىلى  قات
يــاي شــهكىللىك . ئهســهرلىرى بولغــان

 ئۇلـــۇغبهگ نۇسخىـــسىسهكىـــستانت 
 .انىسىدىمۇ ساقالنغانخرهسهت

ـــان بىرۇنـــى  خارهزملىـــك ئهبۇرهيھ
 ئهينـــــى زامانـــــدا )1048 – 973(

خارهزمــــدىن چىقىــــپ كهتــــكهن 
نى ئاتايـــدىغان ئهنئهنىـــۋى كىـــشىلهر

ــويىچه  ــادهت ب ــى«ئ ــىرتتىن (بهرۇن س
  نامىدا ئاتىلىـپ شـۆھرهت »)كهلگهن
ئهبۇرهيھان مۇھهممهد ئىـبن . قازانغان



يۇلتـــۇزالر ھهققىـــدىكى «بهرۇنـــى 
ـــــــــۇقهددىمه ـــــــــگه م ، »بىلىم

 ،»فارمـاكوگىنوزىيه«،  »ھىندىستان«
ــــوگىيه« ــــودىزىيه «،»مهنرال ،  »گهئ

املىق  نـ»قـانۇن مهسـۇدىي«بولۇپمۇ 
ئـۇ . قامۇس كهبى ئهسهرلهرنى يازغـان

ـــستوتېل ۋه  ـــته ئارى پهلـــسهپه جهھهت
ـــكهن ـــا ئهگهش ـــهرىنىڭ . فارابىغ ئهش

دىموكراتنىــــڭ ئــــاتوم تهلىمــــاتىنى 
ــۇرۇپ،  روھانىيلهشتۇرۇشــىگه قارشــى ت
ـــسىملىقىنى  ـــاددىي جى ـــڭ م ئاتومنى



ھهقىقهتنىــــڭ . مۇئهييهنلهشــــتۈرگهن
ئۆلچىمى نوپـۇز دېـگهن قاراشـنى رهت 

  ئىلىمنىـڭ نوپـۇزى–ۋه نوپۇز لغان قى
ـــرىبه ۋه  ـــده تهج ـــنى پهن دهپ قاراش
ــشنى  ــپ بېرى ــله ئېلى ــاكىمىنى بىل مۇھ

ئۇنىڭ ماتېماتىكـا ۋه . تهۋسىيه قىلغان
ئاسترونومىيىگه قوشقان تـۆھپىلىرى يهر 

ـــهنتىر(مهركهز  ـــلىرىنىڭ )گهئوس  قاراش
 .ئۇلىنى تهۋرهتكهن

ـــام  ـــومهر ھهيي  )1123 – 1040(ئ
خۇراســان ۋه نىــشاپۇردا تۇغۇلــۇپ، 



ـــالىيهت ئېلىـــپ  مـــاۋهرائۇننهھرده پائ
بارغــــان مۇتهپهككــــۇر، شــــائىر ۋه 

ئـۇ سـالجۇق تـۈرك . ئاسترونوم ئىـدى
شــاھلىرىدىن مهلىــك شــاھ ھوزۇرىــدا، 
ـــدا  ـــك ھامىيلىقى ـــر نىزامۇلمۇلى ۋازى

ـــــترونومىيه « ـــــاھ ئاس ـــــك ش مهلى
نـى ئىـشلهپ، سـالجۇقىيالر »جهدۋىلى

ئـالگېبرا ۋه «كالېندارىنى تۈزگهن ئـۇ 
لمۇقهبهله ۋهزىپىلىرىنـى ئىـسپاتالش ۋه

ئارىفىمىتكىـدىكى «، »ھهققىده رىساله
ــىلىلهر ــيىن مهس ــدنىڭ «، »قى ئهۋكهلى



ـــــــدىكى  مۇقهددىمىلىـــــــك كىتابى
قاتـــارلىق » قىيىنچىلىقالرغـــا شـــهرھى

ئومهر ھهييام ئـوز . ئهسهرلهرنى يازغان
رۇبائىيلىرى ئارقىلىق كوسـمۇلوگىيىلىك 
ـــى  ـــان تۇرمۇش ـــهنچىلىرىنى ئىن چۈش

ــۇرۇپ، قا ــا يۇغ ــلهن قايت ــلىرى بى راش
زامانىسىنىڭ ئىنسانپهرۋهر ئىدىيىلىرىنى 

 .جۇالالندۇرغان
ــــستېالچىلىق  ــــڭ ئى چېڭگىزخاننى
يۈرۈشـــلىرى تىنجىغانـــدىن كېـــيىن 

ــا   جامالىــدىن )بېيجىڭــدا(خانبالىقت



ــــڭ  ــــۇر مۇنهججىمنى ــــاملىق ئۇيغ ن
ـــــمىنىنى  ـــــهرق ئاس ـــــۆھرىتى ش ش

 .قاپلىغانىدى
ـــىغان  ـــده ياش ـــان دهۋرى ھىالكۇخ
خۇراســــانلىق ئــــالىم ئابــــدۇجاپپار 
مۇھهممهد ئىبن ئهلھهسهن نهسـىرىددىن 

 ئوتتۇرا ئاسـىيا )1274 – 1201(تۇسى
ـــــــىرىده  ـــــــۈرلىرى قهس مۇتهپهكك
ئاسترونومىيه، ماتېماتىكـا ۋه پهلـسهپه 

ــۇغۇلالندى ــلهن ش ــاتى بى ــۇ . تهتقىق ئ
، »پېتولمىنىڭ ئهلمهجهستىگه شهرھى«



ئهۋكهلىـــــدنىڭ مۇقهددىمىـــــسىگه «
تارلىق ماتېماتىكىغـا دائىـر قا» شهرھى

ئۇالرنىـڭ ئىچىـده .  كىتاب يـازدى12
ــاملىق »ئاســترونومىيىلىك داســتان«  ن

نهســىرىددىن . شـېئىرىي ئهســىرىمۇ بــار
ئىلىھـــانىيه ئاســـترونومىيه «تۇســـى 
ــى ــان ۋه »جهدۋىل ــشلهپ چىقق ــى ئى ن

ـــك  ـــهتگاھىغا يېتهكچىلى ـــارغى رهس م
ـــــڭ ئهســـــلىددىن، . قىلغـــــان ئۇنى

ئۈچ ىن قاتارلىق پهھىرىددىن ۋه سهدرىدد
 .ئوغلىمۇ مهشھۇر ئاسترونومالردىن بولغان



تومــۇرىيلهردىن مــۇھهممهد تاراغــاي 
ـــۇغبهگ ـــپهك )1449 – 1394(ئۇل  يى

 ماتېماتىكــا ئىلمىــده –يــولى ئاســترو 
ــشۇناس  ــۇغ تهبىئهت ــاخىرقى ئۇل ئهڭ ئ

. ســۈپىتىده پائــالىيهت ئېلىــپ بــاردى
ــــڭ ئاســــترونومىيه تهتقىقــــات  ئۇنى

ۇشــــچى،  ئهلــــى ق–گۇرۇپپىــــسى 
كېيىنكى زامان ئالىملىرىـدىن جهمـشىد 
قۇشچى، ئاالئىـددىن قۇشـچى ئۇشـبۇ 
ئىلىمنى ئۇلۇغبهگ يهتكۇزگهن ماقامغـا 

 .يهتكۈزۈلمىدى



ئاســـترونوم ئۇلـــۇغبهگ ۋه ئۇنىـــڭ 
تـــۆت ئۇلـــۇس «ئىلمىـــي مهكتىپـــى 

، »ئارىفمېتىكا رىسالىـسى«، »تارىخى
ــــــاھىيىتى « ــــــترونومىيىنىڭ م ئاس

ــسىالت ــسىدا تهپ ــىي ئا«، »توغرى ساس
ـــسىالت ـــده تهپ ـــورىالر ھهققى ، »فىگ

 بولۇپمـۇ »سىنۇس ھهققىـده رىـساله«
يېڭــى كوراگــان «تــۆت قىــسىملىق 

 يىلـى – 1437(ئاسترونومىيه جهدۋىلى
  نــاملىق ئهســهرلىرىنى »)تامامالنغــان

 يۇلتــــۇز 1022ئۇنىڭــــدا . يــــازدى



 6 كـۈن 365خاتىرىلهنگهن ۋه بىر يىل 
ــــائهت  ــــۇت 9س ــــېكۇنت 10 مىن  س
 .قى بايان قىلىنغانبولىدىغانلى

ـــــــك  ـــــــڭ پاجىئهلى ئۇلۇغبهگنى
ئۆلتۈرۈلۈشــــى يىــــپهك يولىنىــــڭ 
گــــــــــۈللهنگهن پهســــــــــلىنىڭ 

. ئاخىرالشـــــقانلىقىنى كۆرســـــهتتى
ئۇنىڭــدىن گهرچه ئهلىــشىر نــاۋائى، 
ــا  زاھىرىــددىن مــۇھهممهد بــابۇر، باي
رهھىــم مهشــرهپ، مــۇھهممهد ســىدىق 
ــدۇلال  زهلىلــى، مــۇھهممهد بىننــى ئاب



ــدۇر ــاتى ۋه ئاب ــدهك خاراب ېھىم نىزارى
ـــۇر  ـــسانپهرۋهر مۇتهپهكك ـــۇغ ئىن ئۇل
شـــــائىرالر مهيـــــدانغا كهلـــــگهن، 

قىـدىرخان ۋه دهرۋىـش  ئاماننىساخان،
ــالىيهت  ــشۇناسالر پائ ــدهك مۇزىكى ئهلى
ئېلىـــپ بارغـــان، خانـــدهمر، مىـــرزا 
ــايرامىدهك  ــا س ــولال موس ــدهر، م ھهي
ــــكهن  ــــشۇناسالر قهلهم تهۋرهت تارىخ
ــى  ــئهت ئىلم ــۈك تهبى ــسىمۇ، بۈي بول

ـــ ـــشۇمۇل ب ويىچه، خۇسۇســـهن ئالهم
ــت  ــۇغ تاالن ــاراتقۇچى ئۇل ــتۇر ي دهس



ــــدى ــــدانغا كهلمى ــــرى مهي . ئىگىلى
ـــــت  ـــــداق تاالن ھۇماقۇشـــــى بۇن
ئىگىلىرىنىڭ تۇخـۇمىنى يىـپهك يولىغـا 
ئهمهس، بهلكـــى غهربىـــي ياۋروپـــا، 

 .شىمالىي ئامېرىكىغا كۆمگهنىدى
ـــار ئارىفمېتىكىغـــا ئاســـاس  ئېلېمېنت

ــۆل  ــېلىش؛ ن ــنچه، (س ــوق«التى  )»ي
ــان  ــۇمىنى س ــپ –ئۇق ــېفىرگه ئېلى  س

ـــرىش؛ ئـــالگېبرا تهڭلىمىلىرىنـــى  كى
مهيدانغا ئېتىش؛ گىئومېترىيه بولۇپمـۇ 
ــۇزۇش؛  ــوره تۇرغ ــومېترىيىنى ئ تېرىگىن



ـــنىقالش؛  ـــهنچىلىرىنى ئې ـــان چۈش س
ســىنۇس ۋه كوســىنوس، ئىنتېگــرال ۋه 
دىففېرېنــــسىئاللىق كــــاتېگورىيىلهرنى 
تۇرغــۇزۇش؛ ئېھتىمــاللىق نهزهرىيىــسى 

ه ماتېماتىكـــا لوگىكىـــسىغا ئاســـاس ۋ
ســېلىش؛ ئاســترونومىيىلىك ئهيــنهك ۋه 

 1022(ئهسۋابالر ئىـشلهش؛ يۇلتـۇزالر 
ــــۈمبهز ــــۇق گ ــــى )يۇلتۇزل  جهدۋىل

ئىــــشلهش؛ كالېنــــدار تــــوزۇش؛ 
ئېكۋاتورنىڭ قىيپاشـلىقىنى ئـۆلچهش، 
ـــىنىڭ  ـــالنغان نهرس ـــدىن تاش يۇقىرى



شـــهرقكه يۆتكىلىـــپ چۈشىـــشىدىن 
 ئايلىنىـشىنى يهرنىڭ غهربـتىن شـهرقكه

گهپوتهزا قىلىش؛ ئاينىـڭ تۇتۇلۇشـى، 
ــــۇنىنى  ــــز دولق ــــى ۋه دېڭى تولۇش

بهلـۋاغ ۋه (ئېنىقالش؛ زېمىننى ئىقلىم 
ــار ــا ب)زۇنن ــالخىمىيه ۋه ۆالرغ ــۇش؛ ئ ل

ــالرنى  ــترونومىيىلىك قاراش ــاختا ئاس س
تهنقىد قىلىش؛ گرېـك ماتېمـاتىكلىرى 
ــك  ــار دائىرىلى ــڭ ت ۋه مۇنهججىملىرىنى

… ا كۆزىتىپ باھاالشقاراشلىرىنى قايت
مانـــا بـــۇالر مـــۇھهممهد مۇســـا ئهل 



ــان  ــۇغبهككىچه بولغ ــدىن ئۇل خارهزمى
ئالته ئهسـىر ئىچىـده ئىلىـم دۇنياسـىغا 

ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه . كىرىپ كهلدى
. ئالته ئهسـىرگه يـېقىن ۋاقىـت ئـۆتتى

ئهمما، بۇ موجىزىدار زېمىندا بۆلـۈنمه 
ھاكىمىيهتچىلىــــــك ئۇرۇشــــــلىرى، 

هبىيلىكلىرى، كىتـاب ئىشانچىلىق ئهسـ
كۆيـــــــدۈرۈش، ئىنـــــــسانپهرۋهر 
ـــسىش،  ـــا ئې ـــۇرالرنى دارغ مۇتهپهكك
نهچچه ئونالپ كالال مۇنارى ياسـاش، 
ئابدۇقادىر دامولالمغا قهسـت قىلىـش، 



مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنى كۆيـــدۈرۈش، 
ئابدۇخالىق ئۇيغۇرغا قازا چىلـالش ۋه 
زىيــالىيالر ھۇســهمهتھورلۇقىدىن باشــقا 

ىبىر نـــادىر تهبىــئهت ئىلمىـــده قايـــس
 !چېچهك ئېچىلدى؟

ــۇق  ــڭ ئهڭ نوپۇزل ــۇق بارلىقنى يوقل
ئېيتىۋاتقـــانلىرىمىز . باھالىغۇچىـــسى

ــالنامه  ــۆزلهنمىگهن –س ــارىخالردا س  ت
 .تارىخ پهلسهپىسى ھهقىقهتلىرى

ئۇ ئـۆزىگه خـاس  ! يىپهك يولى قايتا ئېچىلدى
تىلسىم ئـامهت ۋە موجىزىـدار بهرىكهتلىـرى بىـلهن 



. ئېلىـــپ كهلگۈســـىخهلقىمىـــزگه شـــاراپهت 
 توقـايلىقالردىن ئۆتـۈپ، –ئىشىنىمىزكى، ئهگـرى 

ــېكمهت  ــۇغ ھ ــان ئۇل ــى –يوقاتق ــەئت ئىلم  تهبى
ــا  ــاھىر قوللىرىغ ــز يهنه م ــاۋاھىراتلىرىنى خهلقىمى ج

 .ئالغۇسى
ئهگهر ئۆز تهشۋىـشلىرىڭدىن خـاالس بولـساڭ، 

 .پهلهك تهشۋىشلىرىنىمۇ بهجا قىالاليسهن
   ئىبن سىنا -

ققۇز ھېكمهتنىـڭ يىپهك يولىدىكى تو
تۆتىنچىـــسى تېبـــابهت ھېكمىتىـــدىن 

 ئىبارهت



ـــــالهم  ـــــقى ئ ـــــساننىڭ تاش ئىن
مـــۆجىزىلىرىگه قىزىقىـــشىدىن ئـــۆز 
روھىيىتى ئىچىگه يوشـۇرۇنغان غـايىۋى 
ـــۇق  ـــى قۇتۇپل ـــدىي ئىكك ھهم تهنقى
مهنىــۋى دۇنياغــا قهدهم قويۇشــىدىكى 

ــــترو  ــــۆتكهل ئاس ــــلهپكى ئ  –دهس
ـــــشلهردىن  ـــــاتىكىلىق ئىزدىنى ماتېم

هتچىلىــك پائــالىيىتىگه يــۈزلىنىش تېباب
ئهممــا، تــاكى گۇمانىــستىك . بولــدى

پىكىر ئهۋجىـگه كۆتـۈرۈلگىچه ئىنـسان 
ئۆز جىسمىنى تهبىئىـي يـاكى غهيرىـي 



ــــي  ــــت –تهبىئى ــــي ئوبيېك  ئىالھى
 .سۈپىتىده كۈزىتىشتى

دهسلهپكى تېبابهتچىلىك ئىپتىدائىي 
ئىنــساننىڭ ئــۆزىنى ھىمــايه قىلىــشى، 

 گىيــــاھالر بهدهنلىـــرىگه پۇراقلىــــق
ـــارات ۋه  ـــل ھاش ـــشى، ھهرخى سۈركى

 –چــاققۇچى ھايۋانالرغــا قارشــى الي 
التقىالر بىلهن بهدهنـگه قـاتالم يـاكى 
ــــنچه  ــــشى، كېيى ــــشلهر چېكى نهقى

 ئوقـــۇش، داغـــالش –پېرىخونلـــۇق 
ـــدى ـــلهن داۋام قىل ـــىتىلىرى بى . ۋاس



ــي  ــاددا تېببى ــل س ــۇ خى ــال، ب ئېھتىم
پائالىيهت يىـپهك يولىـدىن ئىلگىرىكـى 

ــي مهركىز ــىيالىقالرنىڭ دائىمى ــي ئاس ى
 .ھهمراھى بولسا كېرهك

ـــۆچمهن  ـــى ك ـــاتلىقالر مهدهنىيىت ئ
ـــۇش  ـــان تۇرم ـــات ۋه پائالىيهتچ ھاي

جـاراھهت ۋه . رىتىمىنى پهيدا قىلـدى
ســۇنۇق، تۇغــۇت ۋه ئىــچ ئۆتكــۈ ئــۇ 
ــڭ  ــدائىي تېبابهتچىلىكنى ــدا ئىپتى چاغ
ــسى  ــددىي تېمى ــا جى ــي، ئهمم دائىمى

ســـىكتاي مهتـــال ئىدىـــشى . ئىـــدى



» سـۇنۇق تـېڭىش«ىرتىغا سـىزىلغان س
رهسىمى بىزگه ئارىيالر زامانىدا ئـاتلىق 
مهركىزىـــي ئاســـىيا ئاھـــالىلىرى ئـــۆز 
زامانىــــسىنىڭ مــــائىر ھهرۇرگلىــــرى 

 .بولغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ
ســـېرىق پادىـــشاھ «خهنزۇالرنىـــڭ 

ناملىق يېزىلغان ئىچكـى كېـسهللىكلهر 
ــــتۇرى ــــدا، »دهس ــــاملىق كىتابى  ن

يالىقالرنىڭ بۇنىڭــدىن مهركىزىـي ئاسـى
ئۇچ مىڭ يىلـالر ئىلگىـرىال زهھهرلىـك 
دورىالر بىلهن داۋاالش ئۇسـۇلى تىلغـا 



ـــان ـــرى . ئىلىنغ ـــدىن ئىلگى مىالدىيى
ــان  ــا «يېزىلغ ــا تهرىقچــى نامىغ ئهۋلىي

 نـاملىق »يېزىلغان شـىپالىق گىيـاھالر
ــرى  ــىيا دورىلى ــي ئاس ــا مهركىزى كىتابت

ــان ــده توختالغ ــاڭ –ســۇي . ھهققى  ت
غهربىـي يـۇرت «ىرى دهۋرىـده سـۇاللىل

، »ھۆكۈمهتلىرىنىـــــڭ رېتـــــسېپلىرى
غهربىي يـۇرت مهشـھۇر تېۋىپلىرىنىـڭ «

، »تۆت جىلدلىق مهخپىي رېتـسېپلىرى
ـــان  ـــڭ چهن يازغ ـــڭ «چى خۇرالرنى

ــاھلىرى ــىپالىق گىي ــىماۋ »ش ــۇڭ س ، س



ــان  ــا دورا نۇســخىلىرى«يازغ  »بىباھ
قاتــــارلىق ئهســــهرلهرده مهركىزىــــي 

ســـىدىكى ئاســـىيانىڭ تـــۆت زات ئاسا
ــــــسى ۋه  ــــــك پهلسهپى تېبابهتچىلى
ــا  ــدىلىكلىرى تىلغ ــىپاگهرلىك ئاالھى ش

ئېيتىش كېرهككى، بۇنـداق . ئېلىنغان
تۆت زات ئاساسـىدىكى تېبابهتچىلىـك 

 – 6ئهنئهنىسى مىالدىدىن ئىلگىرىكـى 
 ئهسىرلهرده قارا دېڭىـز سـاھىلىدا – 8

ھهرىكهتلهنــگهن مهركىزىــي ئاســىيالىق 
مكى گرېتـسىيه سىكتايالر ئارقىلىق قهدى



ـــىر  ـــۈك تهس ـــابهتچىلىكىگه كۈچل تېب
تـۆت «ھېپوگراتنىـڭ . كۆرسهتكهنىدى

 قارىــــشى ئهنه شــــۇنداق »فىــــزىس
 .شهكىللهنگهن

يىــــپهك يولىــــدا ئىــــسالمىيهت 
ــرى  ــشتىن ئىلگى ــى شهكىللىنى مهدهنىيىت
ـــابهتچىلىكى  ـــىيا تېب ـــي ئاس مهركىزى
ــهت  ــۆرۈش؛ جهس ــپ ك ــهت يېرى جهس

 –ڭىقچىلىق؛ سامـساق ېمومىياالش؛ ت
 ئاچچىق تاش ئـېلىش؛ كـۆز –ھاراق 

ئوپېراتسىيىسى؛ ئىلغـا؛ قـان ئـېلىش؛ 



ماسساج قىلىش؛ تېره كېـسهللىكلىرىنى 
ــــــاھلىق  ــــــل گىي داۋاالش؛ ھهرخى

، بـروم )تىزابى(گۈڭگۈرت كىسالتاسى 
ــــروم  ــــلۈك ب ــــسالتاسى، كۈمۈش كى
ـــېچهك،  ـــرىش؛ چ ـــسالتاسى چىقى كى
ـــۈش،  ـــۆزگه پهرده چۈش ـــك، ك كېزى

ــان تو ــاللۇغى، ق ــقازان ي ــاق، ئاش لغ
زۇكام، جـاراھهتلىنىش، داغ چۈشـۈش 
قاتارلىق كېسهللىكلهرنى داۋاالشـتا زور 

ــــان ــــجه قازانغ ــــى –633. نهتى يىل
لـــى (چىمهنقـــۇلى تـــاڭ گـــاۋزۇڭ 



نى دهۋۋار كېـسىلىدىن داۋاالپ )شىمىن
ــاقايتقان ــىئهننىڭ –1970. س ــى ش يىل

ـــۇدىن  ـــاڭفىن ۋاڭف ـــدىكى ت جهنۇبى
ــۇت« ــدىقۇت » (吿利)ق ــامغىلىق ئى ت

ۇتلۇقالر كۆرۈنۈشــى پــۇلى ۋه ئىــدىق
ــسى  ــش قاچى ــۈرۈلگهن دورا ئىچى چۈش

ـــان ـــده . تېپىلغ ـــۇ دهۋرده چاڭئهن ش
» ئىــدىقۇت ئۆمــۈر بهخــت شــهربىتى«

نـــاملىق مادداتۇلھايـــات دورىـــسى 
 .سېتىلغان



ــستلىرى« ــان تېكى ــارلىق »تۇرپ  قات
تېبابهتچىلىــك رىــسالىلىرى پــارچىلىرى 

دا »تۈركىي تىلالر دىـۋانى«. تېپىلغان
ــــر قاتــــار كېــــسهل لىكلهر، دورا بى

ـــــك  ـــــاللىرى ۋه تېبابهتچىلى ماتېرىي
ئۈسكۈنىلىرىنىڭ نـامى كۆرسىتىلىـشتىن 
باشــقا، تېببىــي مهزمۇنــدىكى ئهقلىــيه 
ــــارچىالر  ــــن پ ــــۆز ۋه نهزمىلهردى س

 .بېرىلگهن
 تـا)يجىـڭېب(يىلى خانبالىق-1229

ـــسى  ـــك مهھكىمى ـــۇر دورىگهرلى ئۇيغ



قۇرۇلـــدى، مهشـــھۇر خـــرۇرگ نهزهر، 
هيـــشى ھهربىـــي دوختـــۇر يهھيـــا، ئ

ـــالىق ۋه  ـــارلىقالر خانب ـــۇلمىش قات ب
ـــدى ـــزمهت ئوتى ـــىچۇهنلهرده خى . س

ـــــزاڭ  ـــــدىقۇتلۇق ئهن ـــــىپا «ئى ش
ــاھلىرى ــاغرىقالر«، »گىي ــكۈل ئ » مۈش

ــمه  ــا تهرجى ــتۇرلىرىنى ئۇيغۇرچىغ دهس
ئېيتىش كېرهككى، بۇ نوقـۇل . قىلدى

قۇباليخان زامانىدا ئىچكى ئولكىلهرده 
يۈز بهرگهن ھادىـسه بولـۇپ قالمـاي، 

ۈتۈن چىنگىزخان قوشـۇنلىرى ۋه يهنه پ



ــكهن  ــايىغى يهت ــالىيلىرى ئ ــۇر زىي ئۇيغ
غهربىــي ئاســىيادىمۇ بىــر ۋاقىتتــا يــۈز 

ــــدى ــــسه ئى ــــڭ . بهرگهن ھادى مى
غـۇز « جىلدلىق 36سۇاللىسى دهۋرىده 

ـــخىلىرىدورا  ـــهر »نۇس ـــگهن ئهس  دې
 .يېزىلدى

ـــــولى  ـــــپهك ي ـــــسالمىيهت يى ئى
ــوق،  ــى ي ــابهتچىلىكىنى چهكلىگىن تېب

ــــدا غهر ــــك ئهكــــس ھال بــــته گرې
ــڭ  ــابهتچىلىكى، شــهرقته جۇڭگونى تېب

ـــــــۇڭيى« ـــــــابهتچىلىكى »ج  تېب



ـــران،  ـــستان، ئى ـــۇقلىرىنى ھىندى ئۇت
ئهرهب ۋه ئهنئهنىۋى مهركىزىـي ئاسـىيا 
ـــۇ  ـــىدا تېخىم ـــابهتچىلىكى ئاساس تېب

 .كونكرېتالشتۇردى
يىــــــپهك يــــــولى تهپهككــــــۇر 
گۈلزارلىقىدىكى ئۇغلۇ باغۋهن، جاھان 

دىن پهلـــسهپه تارىخىـــدا ئارىـــستوتىل
 ئهبـۇ »ئىككىنچـى ئۇسـتاز«كېيىنكـى 

 )950–870(نهسىر فارابى ئهتتـۈركىي 
نهزهرىيىۋى تىبابهتچىلىكنى يېڭى ئـۇل 

ــدى ــلهن تهمىنلى ــۆت زات، . بى ــۇ ت ئ



ــسىم ۋه روھ،  ھايــات ۋه مۇھىــت، جى
تاشــــقى ۋه ئىچكــــى ســــېزىش ھهم 
تهپهككۇر ئهزالىـرى ئۈسـتىده نـاتۇرال 
ــتىن  ــدىلهرنى قويۇش ــسهپىلىك قائى پهل

قىرى، ئالهم ئاناتومىيىسى، گـالهن تاش
ـــــك  ـــــابهتچىلىكى، تېبابهتچىلى تېب
كالسسىفىكاتسىيىــسى ئۈســتىده خــاس 

 .ئهسهر ياكى سهھىپه يازدى
 فــارابى )1037–980(ئىــبن ســىنا

دۇنيا قاراشلىرىنىڭ ۋارىـسى سـۈپىتىده 
پهلــــــــسهپه، تېبابهتچىلىــــــــك، 



ــاس كاتتــا  ــۆزىگه خ ــترونومىيه ئ ئاس
 .تۆھپىلىرى ساھىبى بولدى

بن سىنا بىر تهرهپـتىن، شـهرقنىڭ ئى
 تومــۇر تهلىمــاتىنى تهتقىــق –يــۈرهك 

قىلــسا؛ يهنه بىــر تهرهپــتىن، مهشــھۇر 
 –؟ (ئىران ئالىمى ئهبۇلھهسهن تهبۇر 

 فىردهۋســـول ھـــېكمهت« نىـــڭ )923
ـــى( ـــېكمهت بهغ ـــداتلىق »)ھ ، باغ

ــۇر ئهررازى ــھۇر دوخت  )923–850(مهش
، »ئهلھـاۋىي«، »كىتابۇلئهسرار«نىڭ 

ــاملىق »ىــب ئهلمهنــسۇرىكىتابۇلت«  ن



ــنىڭ  ــبن ئابباس ــلهن ئى ــهرلىرى بى ئهس
ـــــيه« ـــــىنا ئهلتىببى ـــــامىلۇل س  ك
ــتۇرى( ــۇق دهس ــك تول   »)تېبابهتچىلى

ــــۆزدىن  ــــهرلىرىنى ك ــــارلىق ئهس قات
 .كهچۈردى

ــــولى  ــــپهك ي ــــىنا يى ــــبن س ئى
ـــــــسهك  ـــــــڭ يۈك تېبابهتچىلىكىنى

ــــدى ــــسىنى تىكلى ــــڭ . چوققى ئۇنى
ــــــشىفا« ــــــشنامه«، »ئهش ، »دانى
ــ« ــت تى ــانۇن فى ــي «، »بئهلق تېببى

 قاتارلىق ئاجايىپ ئهسهرلىرى »داستان



خۇددى نـۇر چېچىـپ تۇرغـان ئـالتۇن 
ـــدى ـــۇپ قال ـــۇز بول ـــڭ . يۇلت ئۇنى

ئهسهرلىرى بىر قانچه ئهسىرگىچه شهرق 
ۋه غهربــته تېبابهتچىلىــك قولالنمىــسى 

ـــدى،  ـــلىكى قىلىن ـــاھى «ۋه دهرس ش
 . دهپ شوھرهتلهندى»تېبابهت

ـــلهن  يۈســـۈپ خـــاس ھاجىـــپ بى
ـــدىن ـــانىيالر ئىمادى ـــقىرى قاراخ  قهش

دهۋرى تېبابهتچىلىـــــك ئاســـــمىنىنى 
 .جىلۋىلهندۈردى



يۈســــــۈپ خــــــاس ھاجىــــــپ 
ــــــك«  داســــــتانىدا »قۇتادغۇبىلى

ـــــــــي  ـــــــــۋى ۋه ئهمهلى نهزهرىيى
ــستېمىلىق  ــت سى ــابهتچىلىككه ئائى تېب

ئىمادىـدىن . مهلۇماتالرنى تىلغا ئالدى
ــدا  ــۇر تىلى ــقىرى ئۇيغ ــهرھى «قهش ش

ئىبن  ناملىق ئهسهر يېزىپ، »ئهلقانۇل
سىنا قاراشلىرىنى ئومۇميۈزلـۈك شـهرھى 

. شهكلىده راۋاجالنـدۇردى ۋه بېيىتتـى
ئېيتىلىــشىچه، ئىمادىــدىن قهشــقىرى 

 .نى يازغان»ھشهرھى ئهششىفا«يهنه 



كېيىنچه، خىزىر خوجىنىـڭ ۋهزىـرى 
ــددىن خــوتهنى،  ــددىن، ئهالئى قهمهرى
ــددىن ئاقــساراي، مــۇرادبهگ  جامالى

هگ قهشــقىرى، ســهئىد مۇختــار بــۇالقب
قاتارلىق ئۇيغـۇر ھۆكۈمـالىرى ئۇيغـۇر 
ــۆھپىلهر  ــۆچمهس ت ــابهتچىلىكىگه ئ تېب

 .قوشتى
بىــز يىــپهك يولىــدىكى بىقىيــاس 
قىممهتلىــــك ھــــېكمهت بولغـــــان 

ـــڭ  ـــالر 10تېبابهتچىلىكنى ـــڭ يىل  مى
ــشىپ، زور  ــارامالپ توپلى ــده ت مابهينى



ئــېقىن ھاســىل قىلغــان غــايهت زور 
 ئۇنىـڭ ؛ئىلمىي خهزىـنه ئىكهنلىكىنـى

 يىـل 2000ك يـولى داۋام قىلغـان يىپه
ـــــستېمىغا  ـــــي سى ـــــده ئىلمى ئىچى
كىرگهنلىكـى؛ خارابلىشىـشى، غهربىـي 
ياۋروپا ئهدهبىي ئويغىنىشى تـۈپهيلى، 
ــدهك غهربىــي  ــۇددى چهۋگهن توپى خ
ـــــۈپ  ـــــا ئۆت ـــــالىقالر قولىغ ياۋروپ
قالغــانلىقى؛ نىجــادىيهت ئىزدهشـــكه 
ــــى  ــــانلىقى؛ ھهممىن ــــۇر بولغ مهجب

پهككـــۇر ياۋروپـــادىن ئىزدىگـــۈچى ته



ـــــــــي  ـــــــــلىرىنىڭ مىللى دهلدۈش
ــابهتچىلىكنى  ــاختا پهن«تىب  دهپ »س

يوقىتىشقا بېرىلىپ كهتكهنلىكىنى كـۆز 
ــۇپ  ــدىمىزغا قوي ــا «ئال ــارىخنى قايت ت

 قهلبىمىـزده  ئېلىپ بارسـاق،»ئويالش
ئالتۇنغا بهرمهس مۇنداق ئۇچ ھۆكـۈم 

ــدۇ ــورۇن ئالى ــۈش: ئ ــانلىق ئۆتم . ش
پاجىئهلىـــك چـــۆكمىش ۋه نـــۇرانه 

 !كهلگۈسى
ئـۇ، ! يىپهك يـولى قايتـا ئېچىلـدى

ــن ۋه  ــلهن زېمى ــرى بى ــت رىتىملى ۋاقى



. تۇرمــۇش ســهھىپىلىرىگه زهر چېكىــدۇ
ـــارىخ  ـــپ ت ـــاكال يىرتى ـــۇددى ش خ

ــابهت . سهھنىــسىگه قهدهم قويىــدۇ تېب
ــى  ــۇر ۋه –ئىلم ــۋى تهپهكك  نهزهرىيى

ئىختىـــــرا، ئهمهلىـــــي داۋاالش ۋه 
تېخنولــــوگىيه چېچهكلىــــرى، گهرچه 

ــسىم ــردىنال بولمى ــۇ بى ــي ب ۇ تهدرىجى
ــــــا  ــــــاالقىلهر قانىلىغ ــــــاۋات ئ ئ

داۋا ۋه شىپاســــىز . غۇجمهكلىــــشىدۇ
 ئهلهمـده ئـۆتكهن خهلقـتىن –رهنجى 

تېبابهت ئاسمىنىنىڭ يېڭى چولپـانلىرى 



ــدۇ ــده بولى ــڭ . ئاپىرى ــۇ، تارىخنى ب
ئۇلۇغ نۆۋهت ئىلتىپـاتى بولـۇپ، بـۇ 
مــۇمكىنلىكنى رېئاللىققــا ئايالنــدۇرۇش 

ىـــدۇ،  ئهمـــگهك تهلهپ قىل–ئهجىـــر 
 .ئهلۋهتته

ــمه  ــلهت، –نهغ ــانلىق مىل ــاۋا ج  ن
 .ئوتلــۇق قهلبنىــڭ مىلودىــك تىنىقــى

ــۇقىنى  ــۆز مهۋجۇدل ــساننىڭ ئ ــۇ، ئىن ئ
  ئىپادىلهيدىغان ئهپسۇنكار مهدهنىيهت

 
 خىيال دهپتىرىمدىن -



يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
ـــشا  ـــسى ناخ ـــسۇل –بهشىنچى  ئۇس

 ھېكمىتىدىن ئىبارهت
انىيهتنىڭ  ئۇســسۇل ئىنــس–ناخــشا 

ئهڭ تــۇنجى، رىتىملىــق ئىپــادىلهنگهن 
پوتېنسىئال ئاڭ پارتلىشى، ھېسـسىيات 
ئارقىلىق ھېسسىياتقا تامغا بېسىشى ۋه 
ھايۋاناتتىن تۈپ پهرقلهنگهن روھىيهت 
ئۇيغۇنلــــۇقى بولــــۇپ، قهدىمكــــى 

ـــدانغا كهلـــگهن ـــانالردىال مهي . زام
مهركىزىي ئاسىيا قهدىمكـى ئاھـالىلىرى 



ببهت ۋه ئېتىقـاد، ئهڭ دهسلهپكى مۇھه
پهسىل ۋه ئهمـگهك، ئىـشرهت ۋه مـۇھ 

 قوشـاقلىرى، ئۇسـسۇللىرىنى )مهرسىيه(
مهركىزىي . ياراتقان خهلقلهردىن ئىدى

ئاســىيا ئاھالىـــسى بىــلهن ئامېرىكـــا 
ــشا  ــدىئانلىرىنىڭ ناخ ــسۇل –ئىن  ئۇس

جهھهتتىكى ئورتاقلىقى قهدىمكى بۇغـا 
يولى، ئات يولى ئاالقىلىرى دهۋرىـدىال 

 ئۇسـسۇل –قېلىپالشقان ناخشا خېلىال 
مهدهنىيىتىنىـــــڭ مهۋجۇدلــــــۇقىنى 

 .دهلىللهيدۇ



ـــا –ناخـــشا   ئۇســـسۇل ۋه ئۇنىڭغ
بېقىنغان ئىپتىدائىي چـالغۇ قـوراللىرى 
رىتىملىق ئېتنىك مهدهنىـيهت ئۈسـتىده 
يېڭى تاشقورال دهۋرىـده گهنىزىـسلىق 

ــدا بولۇشــلۇق( ــىدا )پهي ــاال ياتقۇس  ب
نـــى ئۆزىنىـــڭ ئېتنولوگىيىلىـــك قېلىپى

زامـان قـانچه سوزۇلمىـسۇن، . تۈزدى
تهرهققىيات قانچه ئۆزگىچه بولمىسۇن، 
ـــل  ـــقورال دهۋرى ھهر خى ـــى تاش يېڭ
مهدهنىيهتلهر ئۆز قېلىپلىرىنـى تـۈزگهن 

ــدى ــاس . دهۋر بول ــه خ ــمه نهرس ھهم



نۇسخا، قېلىـپ، تهرتىـپ، ئـۆلچهمگه 
ھهر خىـــــل روشـــــهن . ئېرىـــــشتى

ـــش  ـــك نهقى ـــخىلىرىگىئومهتىرى  نۇس
توتېم ۋه ئۇرۇقداش . ىمهيدانغا كهلد

جامائهدىكى مۇراسـىمالر، كوللېكتىـپ 
 بايرام پائالىيهتلىرى، كېيىنچه –بهزمه 

ئاستىر ئېتىقـادى ناخـشا -شامان، زورو
 ئۇسسۇل سهنئىتىنىڭ راۋاجلىنىـشىغا –

 .ئىلھام بېغىشلىدى
قهدىمكـــى گرېـــك تارىخچىـــسى 

 نــــاملىق »تــــارىخ«ھىرىــــدۇتنىڭ 



 )كالرئۇلـۇغ سـا(كىتابىدا ماسساگىتالر
گۈلخان يېقىپ، ئوتقـا مهۋه تاشـالپ، 

 ئۇسـسۇل –شىركهيپ بولـۇپ ناخـشا 
ئوينايدۇ، دېگهن تـارىخىي ئۈچـۈرى؛ 
ــــلهن  ــــن بى ــــسكهندهر زۇلقهرنهي ئى
مهركىزىي ئاسىياغا كهلگهن ئورىئاننىـڭ 

ـــۈرۈش « ـــهرقكه ي ـــسكهندهرنىڭ ش ئى
ــشى ــك »قىلى ــدا يهرلى ــگهن كىتابى  دې

ـــى  ـــۇددى گرىكالردىك ـــڭ خ خهلقنى
ــــــۇس با ــــــدهك مهي دىئون يراملىرى

 ھهققىـــدىكى ىســهيلىلىرىنىڭ بـــارلىق



لىرىـده نبهئۈچۈرى؛ قهدىمكى خهنزۇ مه
سهرىق پادىشاھنىڭ كوئىنلـۇن تېغىغـا 
كۈي ئوگىنىشكه كىشى ئهۋهتكهنلىكـى 
ــــۇبى  ــــانالر؛ قۇت ــــدىكى باي ھهققى
ـــــارىكۆل  ـــــاي، ب ـــــار، ئالت قىزىلي
ــاچ ئۇســسۇللۇق  ــدىكى يالىڭ قىيالىرى

ـــــىملهر؛  ـــــالر «رهس ـــــۈركىي تىل ت
 ئۇسـسۇللۇق –دىكى ناخـشا »ىۋانىد

قوشاق نهمۇنىلىرى؛ پۈتـۈن مهركىزىـي 
ــــسۇل  ــــان ئۇس ــــىيادىن تېپىلغ ئاس
ــپهك  ــىزمىلىرى يى ــا س كۆرۈنۈشــلۈك قىي



يولىــــدىن ئىلگىــــرىال مهركىزىــــي 
 ئۇسسۇل ماكـانى –ئاسىيانىڭ ناخشا 

 .ھالىتىده تۇرغانلىقىنى دهلىللهيدۇ
يىپهك يولىنىڭ ئېچىلىشى مهركىزىـي 

ـــــش ـــــىيا ناخ ـــــسۇل –ا ئاس  ئۇس
ــــور، ھهم  ــــى ھهم فولكل مهدهنىيىتىن
ـــنىش  ـــهكىلده راۋاجلى ـــسىك ش كالس

 –شـهھهر . ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلـدى
قهلئه مهملىكهتلىـرى ۋه مهدهنىيهتنىـڭ 
ـــودا ۋه  ـــارا س ـــشى، خهلقئ راۋاجلىنى
كۈتۈش مۇالزىمىتىنىڭ تهقهززاسـى بـۇ 



ــارىخىي قىمــمهت  ــهنئهتكه ت ــل س خى
 .بېغىشلىدى

قهيت قىلىنىـشىچه، يازما مهنبهلهرده 
ــتىال  ــان ۋاقىت ــسى قۇرۇلغ خهن سۇاللى

 خهن »يـۇتيهن نهغمىـسى«خوتهننىڭ 
مىالدىـدىن . ئوردىسىغا مهلۇم بولغـان

 ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىـدا – 2ئىلگىرىكى 
ـــدىن  ـــۇل دىيارى ـــيهن قۇم ـــاڭ چ ج

نى چـاڭئهنگه ئېلىـپ ۈيى ك»ماھادۇر«
لى يهننيهن بۇ چوڭ كۈيـدىن . بارغان

. ه ئىـــشلىگهن نهغـــم28پايـــدىلىنىپ 



 ئىبارىـسى گىـرېكالردا »دۇر«كېيىنچه 
ـــــسى« ـــــدا »دۇرۇس مېلودىيى  نامى

 .ئىشلهنگهن
يىلـى ھهربىـي تهۋهككـۈلچى  -382

ــپ  ــۋانى ئېلى ــاڭ كومىراجى ــۇي گۇئ ل
كــېلىش ئۈچــۈن كۈســهنگه قوشــۇن 
تارتىپ كهلگهنده، بۇ جاينىڭ ئـاۋات 
بـــــۇددا مهدهنىـــــيهت مهركىـــــزى 

 مىــڭ 20ئــۇ . ئىكهنلىكىنــى كــۆرگهن
ــ ــات تۇي ــهننىڭ –اق ئ ــا كۈس  قېچىرغ

 زىننهتلىـرى، بـۇددا –بايلىقى، زىبـۇ 



 چـالغۇ –دىنى نهمۇنىلىرى ۋه كۈسهن 
 )جـاڭيى(ئهسۋابلىرىنى ئېلىپ ليـاڭجۇ

ـــان ـــتئاتا . گه قايتق ـــده دهش نهتىجى
ــــاڭ ( ــــاجۇ–دۇنخۇئ ــــۇددا ) س  ب

ـــسى  ـــاڭجۇ نهغمى ـــكېمىرلىرى، لي تاش
 .مهيدانغا كهلگهن

ـــــانى -568 ـــــۈرك قاغ ـــــى ت يىل
ىڭ قىزى ئاسىنا مهلىـكه جـۇ مۇقانخانن

سۇاللىــسىنىڭ ئىلىمــپهز ئىمپېراتــورى 
ــــدا  ــــاتلىق بولغان ــــا ي يۇيۋهنيۇڭغ
ـــــا  ـــــھۇر مۇزىك ـــــهنلىك مهش كۈس



نهزهرىيىچىسى سۇجۇپنى ۋه بىـر قاتـار 
ــــاھىرلىرىنى  مۇزىكــــا، ئۇســــسۇل م

ــان ــپ بارغ ــنچه. چــاڭئهنگه ئېلى  كېيى
ـــۇجۇپنىڭ  ـــسىيىلىك 12«س  تېمىفىرات
تـاڭ – ئاساسـىدا سـۇي»كۈي قـانۇنى

 ى خهنـــزۇ مـــۇزىكىچىلىقىكىزامانىـــد
 .نغانغانئىنقىالب خاراكتېرلىك يېڭىال

ــاملىق  ــاكا ن ــهنده يهنه ۋىدۇس كۈس
مۇزىكـا ئۇسـتازى بولـۇپ، مهخــسۇس 
چـــوڭ نهغمىـــلهر ئوقۇتۇشـــى بىـــلهن 

 .شۇغۇلالنغانلىقى مهلۇم



ــشىچه،  ــبهلهرده يېزىلى ــارىخىي مهن ت
يىپهك يولى راسا گـۈللهنگهن دهۋرلهرده 

ۆتكهن ســــاۋمياۋدا، چاڭئهنــــده ئــــ
ـــۇڭ،  ـــدا، بهيجهش ـــاۋگاڭ، بهيمىن س
فهيشىڭفۇ، فهيشىڭلۇ قاتارلىق مهشـھۇر 
مۇزىكىــشۇناسالر مهركىزىــي ئاســىيالىق 

ــدى ــائىرلىرىدىن . ئى ــان ش ــى زام ئهين
دۇفـۇ، لىـبهي، بهيجـۇيى، ۋاڭــۋهي، 
يۇئهنجىــــڭ، لىيهنــــشى قاتــــارلىق 

 –ئهدىبلهر مهركىزىـي ئاسـىيا مۇزىكـا 



ىدا گــۈزهل ئۇســسۇل ســهنىتى توغرىــس
 .مىسراالر قالدۇرغان

ــــشى  ــــدىن، مارالبې ــــز خوتهن بى
 قۇمتـــۇرا –تۇمـــشۇقتىن، قىزىـــل 

ــورچۇقتىن،  ــايالردىن، ش ــارلىق ج قات
ئىدىقۇت شهھهر خارابىـسى، تۇيـۇق، 
يارغول ۋه بېزهكلىك تاشـكېمىرلىرىدىن 

 ئۇســسۇل ۋه –ئهينـى زامــان مۇزىكــا 
ــۆپلىگهن  ــت ك ــلهرگه ئائى ــوڭ نهغمى چ

 .ى كۆرىمىزنهپىس كۆرۈنۈشلهرن



سۇڭ سۇاللىسى زامانىـدا مهركىزىـي 
ئاســـىياغا ئهلچىلىكـــكه كهلـــگهن ۋاڭ 
يهندى قاتـارلىق كىـشىلهرنىڭ ئۇچـۇر 
ــوردا  ــوردىالردا ئ ــاۋات ئ ــشىچه، ئ بېرى

 ئۇسسۇللىرى بولغـان، ئـۇ، –مۇزىكا 
ــــق  ــــقاندا خهل ــــوردىالر خارابالش ئ

ــــاملىرى شــــهكلىده -مهشــــرهپ مۇق
» دوالن مۇقــامى«بىــز . داۋامالشــقان

ـــكهت ن ىـــڭ مۇقهددهسلهشـــكهن ھهرى
ــــڭ  شــــهكلى، قۇمــــۇل مۇقاملىرىنى

ــازاده ناخــشا -ئهركىــن  ئۇســسۇل –ئ



شــهكلىدىن بــۇ مۇقامالرنىــڭ باشــتىن 
كهچۈرگهن تارىخىي سهرگۈزهشـتلىرىنى 

 .سېلىشتۇرۇپ بىلىمىز
ــشى  ــدانغا كېلى ــسالمىيهتنىڭ مهي ئى
ــــسه  ــــۈزهكى ھادى ــــلهن گهرچه ي بى

 ئۇسـسۇل – )مۇزىكا(جهھهتته ناخشا 
ــــهن ــــشكه س ــــسبىي چهكلىنى ىتى نى

ــــسىمۇ، ئهرهب ــــدهك بول -ئۇچرىغان
ئىـــسالم مهدهنىيىتىنىـــڭ گۈللىنىـــشى 

-تــۈپهيلى مۇزىكــا ســهنئىتىده شــهرق
غهرب مۇزىكا مهدهنىيهتلىـرى يهنه بىـر 



قېتىملىـــق تـــارىخىي ئۇچرىشىـــشقا 
ئۇنىـڭ ئهڭ چـوڭ . مۇيهسسهر بولـدى

ــــي ئهرهب  ــــۇقى ئهرهب ۋه غهيرى ئۇت
ــنى ــۇپ مۇزىكىلىرىــدىكى راۋاجلى ش بول

 .ھېسابلىنىدۇ
ـــڭ  ـــارابى ئۆزىنى ـــىر ف ـــۇ ناس ئهب

، »كىتابۇلمۇســـــــىقهل كهبىـــــــر«
ــهغىر« ــىقهل س ــارلىق »كىتابۇلمۇس  قات

ـــــا  ـــــى مۇزىك ـــــهرلىرىده يېڭ ئهس
ــــسى ــــاگۇر –نهزهرىيى ــــي پىف  غهيرى

ــا  ــشى، مۇزىك ــاۋاز قارى ــق ئ مۇزىكىلى



 –يۇكشۇناسلىقى نهزهرىيىـسى، ئهرهب 
ــا  ــۈرك مۇزىك ــاتى، –ت ــمه تهلىم  نهغ

رالالر ئىـسالھاتى، ھهرپلىـك چالغۇ قو
 .نوتا قاتارلىقالرنى ئوتتۇرىغا قويدى

ئىــــبن ســــىنا فــــارابى مۇزىكــــا 
ـــــىدا  ـــــاتلىرى ئاساس  پهده 12تهلىم

 .ھهققىده توختالدى
سالجۇقىيالر پۈتۈن ئىران ئېگىزلىكىنى 
ئىگىلىـــگهن مۇھىتتـــا ئهزهربهيجــــان 
تۈركلىرىدىن سهفىئوددىن ئهلمۇمىن ئهلى 

كــا نهزهرىيىــسى ئــۇرمهۋىي فــارابى مۇزى



ــاۋاز ــويىچه ئ ــارىنى )الر(ب  پهرده 12 قات
 غــا ئايرىــشنى، ئهينــى زامــان )مۇقــام(

 مۇقام بـويىچه 12كالسسىك كويلىرىنى 
گه ئايرىشنى تىلغا )ئائىله( مۇجهسسهم12

ــدى ــارلىق . ئال ــۇر قات ــده ئۇيغ نهتىجى
ــچه  ــلهر ئهرهب ــۈركىي خهلق ــام«ت  »مۇق

ــدى، ئهرهب ۋه  ــۇل قىل ــسىنى قوب ئىبارى
ر ئۇيغـۇر مۇقـاملىرى ئۈلگىـسىده پارسـال

ـــۆز  ـــويىچه ئ ـــرى ب ـــارابى نهزهرىيىلى ف
مۇزىكىلىق مۇجهسـسهملىرىنى تۈزهشـكه 

 .كىرىشتى



ــدا  ــۇرا بهلۋېغى ــولى ئوتت ــپهك ي يى
ـــده  ـــۈرىلهر دهۋرى ـــانىيالر، تۆم قاراخ

 شـېئىرىيهت ، ئۇسـسۇل، ناخشا،مۇقام
سهنئىتىنىڭ يېڭى ئۈلگىلىرى مهيـدانغا 

ســـــهئىدىيه دهۋرىـــــده . كهلـــــدى
ماننىساخان ۋه قىـدىرخان باشـلىغان ئا

ــــپكه  ــــاملىرىنى تهرتى ــــۇر مۇق ئۇيغ
. سېلىشتهك ئۇلۇغ خىزمهت ئىـشلهندى

ئۇيغۇر مۇقاملىرى يهنه بىر قېتىم، ئـۆز 
داسـتان «، »مهشرهپ نهغـمه«ئىچىگه 

قىـسىملىرىنى  »چوڭ نهغـمه«، »نهغمه



ـــوڭ تىپتىكـــى  ـــقان ھالـــدا چ قوش
يۈرۈشلهشـــكهن كالســـسىك مۇقـــام 

شـۇنداق قىلىـپ، . شتىھالىتىگه ئېرىـ
ــا  ــسىك مۇزىك ــا كالس ــته ياۋروپ غهرب

ـــرى  ـــدانغا –ژانى ـــىمفونىيىلهر مهي  س
ــهرقته ئۇيغــۇر  ــگهن زامانــدا، ش كهل
مۇزىكا، ئۇسسۇل ۋه شېئىرىيىتىنى بىـر 

 ئۇســـسۇل –گهۋده قىلغـــان ناخـــشا 
ــــهنئهت  ــــسىك س ــــدىكى كالس تىپى

ـــسىمى  ـــدانغا –مۇجهس ـــام مهي  مۇق
 .كهلدى



ــــشا  ــــدىكى ناخ ــــپهك يولى  –يى
ســسۇلدىن ئىبــارهت بــۇ ئهڭگۈشــتهر ئۇ

ــا  ــارىخى قاتلىمىغ ــر ت ــڭ ھهربى ئۆزىنى
ــــــراق  ــــــڭ يى ــــــۇر ۋه ئۇنى ئۇيغ
ئهجدادلىرىنىڭ بهدىئىـي ئۇتـۇقلىرىنى 
ئۇل ۋه ئـوزۇق قىلغـان بولـۇپ، ئـۇ، 
ــاق،  ــي قاين ــراق، ئهقلى ــى يى مهنبهس
ــۈمى ئهۋزهل  ــۈزهل، ئۈن ــسى گ تۈزۈلمى

ئـۇ . سهنئهت مۆجىزىسى ھېـسابلىنىدۇ
ـــشا  ـــدىن ناخ ـــسۇلنى، –ئهزهل  ئۇس

ــــا،  ــــدا، مۇزىك ــــقىچه ئېيتقان باش



شېئىرىيهت، ئۇسـسۇل، تىيـاتىرنى بىـر 
ـــــك  گهۋده قىلغـــــان گهنىئولوگىيىلى

ئــۇ . خۇسۇســىيىتىنى ســاقالپ كهلــدى
ــك  ــدىن ئهلنهغمىلى ــۇمىي –ئهزهل  ئوم

 خـــاراكتېرىنى )ئـــاممىۋىلىق(خهلـــق 
ـــدى ـــاقالپ كهل ـــدىن . س ـــۇ ئهزهل ئ

تهپهككۇر تېرهنلىكى بىلهن ھېسـسىيات 
 ئىتىكىلىقـــى –ۇرلـــۇقى؛ ئهدهپ ئۇچق

ـــشرهت  ـــلهن ئى ـــقۇنلۇقى؛ –بى  جۇش
ئــاڭالش، كــۆرۈش، ھــېس قىلىــش 
قاتـــارلىق ئۆتۈشـــمه تهســـىرچانلىقى؛ 



ــوردا  ــلهن –ئ ــهكلى بى ــسىك ش  كالس
 فولكلـور شـهكلىنى –خهلق مهشـرىپى 

بىلــــله ســــاقلىغانلىقى قاتــــارلىق 
ـــڭ  ـــارقىلىق ئۆزىنى ـــرى ئ ئهۋزهللىكلى

ــدۈرۈپ ــۈچىنى گهۋدىلهن ــاتىي ك ، ھاي
 .نامايىش قىلىپ كهلدى

ــۇر ناخــشا  ــسۇللىرى ۋه –ئۇيغ  ئۇس
ــۈزهل  ــاي ۋه گ ــى ب ــام مهدهنىيىت مۇق
گهۋدىسى بىلهن تارىختا ئىككـى چـوڭ 

 – سـۇي –دۇنياۋى مهدهنىيهت تىپى 
ـــيهت تىپـــى ۋه ئهرهب  ـــاڭ مهدهنى ت



مهدهنىـــيهت تىپـــى، ئىككـــى چـــوڭ 
هن ۋه ئ چــــاڭ–خهلقئــــارا شــــهھهر 

ئۆز . ىباغداتتا زور شۆھرهت قازانغانىد
دهۋرىــده ئالهمــده يېگــانه قهســىرلهرگه 

سـاماۋى «قوبۇل قىلىنىـپ، ئـۇ يهرده 
ده قارىلىپ، مۇزىكا ئىسالھاتى »نهغمه

ـــپ، شـــهرقته كـــورېيه،  ـــدا قىلى پهي
ــونىس،  ــسىر، ت ــته مى ــاپونىيه، غهرب ي
سۈرىيىگه قهدهر تهسىر كۆرسىتىلىشى بۇ 
ــسىنىڭ  ــېكمهت دۇردانى ــدار ھ موجىزى

دهنىـــيهت ھايـــاتىي ئىقتىـــدارى ۋه مه



! مهپتۇنكارلىقىنىــڭ دهلىلــى بولــدى
ۋهھالهنكى، يىپهك يـولى خارابلىـشىپ 
ئهۋزهللىك بۇالقلىرى قۇرۇغان شۇنداقال 

ورلۇققا خ تاراجىغا ۋه–مىسلىسىز تاالن 
ئۇچرىغان ئۇيغۇر خهلقى بـۇ سـهنئهت 
گۆھىرىنى ئۆزىنىڭ گـاداي چـاپىنى ۋه 
ــك قهلبىــده نهچــچه يــۈز  جاراھهتلى

تۇتىيادهك ئهتىـۋارالپ يىلالردىن بۇيان 
 .ساقالپ كهلدى

ـــدى ـــا ئېچىل ـــولى قايت ـــپهك ي ! يى
قهدىمكى شـهرق پادىـشاھ ھېكـايىلىرى 



ــردهك  ــده بى ــك ھېكايىلىرى ــلهن گرې بى
قهيــت قىلىنغــان، تۇمــشۇقلىرىدىكى 

 –تۆشـــۈكچىلهردىن ھهرخىـــل ئـــاۋاز 
ــودىيه  ــۈزهل مېل ــاڭراپ، گ ــاالر ي گام
ــۆز  ــى ئ ــۇس قۇش ــدىغان قهقن كۈيلهي

ـــا ـــتىدىكى رىي ـــوزانلىرىنى ئۇس زهت ت
 –سىلكىۋېتىپ، قايتا ئهپسۇنكار نهغـمه

! ناۋا ياڭرىتىدىغان يېڭى ئېرا ئېچىلدى
سىۋىــــــسىده ېئهۋالدلىرىمىزنىــــــڭ ن

ـــۇجۇپ،  ـــكا، س ـــان ۋىدۇس قانچىلىغ
فـــارابى،  يۈســۈپ خـــاس ھاجىــپ،



بهيمىنـــدا، فىـــشىڭفۇ، ســـاۋمىياۋدا، 
دهرۋىـــش ئهلــــى، ئاماننىــــساخان، 

تىخار قىدىرخان يهركهندى قازانغان ئىپ
! قىسمهتلىرى بارلىقىغـا گۇمـانىم يـوق

ئىسكهندهر زۇلقهرنهيىن ماكىدونىيىدىن 
ـــستان ۋه  ـــىمالىي ئهرهبى ـــپ، ش چىقى
ـــــى،  ـــــران زېمىنىن ـــــسىرنى، ئى مى
ھىندىستاننىڭ يېرىمى بىلهن ئالـدىنقى 

ــــدى ــــىيانى ئالغانى ــــۇرا ئاس . ئوتت
ــارهزم  ــۇپرىقى، خ ــان رۇس ت چىنگىزخ

. دهشتى ۋه باغدات ئهتراپىنـى ئالـدى



ــۈزلىگهن  ــۇنلىرى ي ــۆز قوش ــدا ئ ئاخىرى
. مىللهتلهر تهركىبىگه قوشۇلۇپ كهتتـى
ــــى ئهلهم   –ئېلىمپهزلىكــــتىن يهتكىن

ــدى ــرهت بول ــومىر . ھهس ــسىچه ھ ئهك
 »مىــڭ بىــر كـــېچه«داســتانلىرى، 

ھېكـــايىلىرى، ئۇيغـــۇر مۇقـــاملىرى 
ئـۇ . لهمهپهزلىكتىن نۇر قهدهم بولـدى

ئۇزاق بولمىغان ئهسىرلهر ئىچىده باشقا 
تۇزالرغا قهدهم قويغان ئىنسان بىلهن يۇل

بىلــله كائىنــات رېتىملىــرىگه كامــالهت 
 !قوشقۇسى



يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
ئالتىنچىـــسى تهســــۋىرىي ســــهنئهت 

 مۆجىزىسىدىن ئىبارهت
بـــــۇ ئهلـــــۋهتته بىناكـــــارلىق، 
ھهيكهلتاراشـــــلىق، نهققاشـــــلىق، 
رهسساملىق، ئويمىچىلىـق سـاھهلىرىده 

ر ئېرىشكهن كامـالهت غهربىي يۇرتلۇقال
 .كارامىتىگه قارىتىلغان

يىپهك يولىدىن ئىلگىرى بـۇ زېمىنـدا 
كۆپلىگهن قىيا رهسىملىرى ۋه قهدىمكـى 

ـــهھهر  ـــاھلىقالر، ش ـــئه –قهبرىگ  قهل



ئهســـلىھهلىرى، جۈملىـــدىن ھهرخىـــل 
ــا  ــاكى تۇچت ــت الي ي ــا ئائى ئىالھالرغ

 )ئهكــــونالر(قۇيۇلغـــان فىگــــورىالر 
 .بولغان

نچه كــېچىكمهي يىــپهك يــولى ۋه ئــا
مهيدانغا كهلگهن بۇددىزم سهنىتى بـۇ 
ــــڭ تهســــۋىرىي ســــهنئهت  دىيارنى
ـــــۈچ  ـــــى ك ـــــسىمىگه يېڭ مۇجهس

خوتهنــــدىن تــــاكى . بېغىــــشلىدى
قۇمــــۇلغىچه بىــــر قاتــــار بــــۇددا 
ــــــسۇنالر  ــــــانىلىرى، بهك ئىبادهتخ



 ئىـستىقامهتگاھلىرى، بـۇددا )تالىپالر(
ھېكمهت زاللىرى، جهسهت مۇنـارلىرى، 

 لىــرى )مىڭئــۆي(بــۇددا تاشــكېمىر 
 .مهيدانغا كهلدى

بـــــۇ بىناكـــــارلىقالر ھهققىـــــده 
جۇڭگونىــڭ ۋه چهت ئهلنىــڭ غهربىــي 

 كهتكهن سـهيياھلىرى –يۇرتقا كېلىپ 
ـــك  ـــۈزهل ۋه ھهيۋهتلى ـــۆپلىگهن گ ك

ئۇنىـــڭ . جـــۈملىلهر قالدۇرۇشـــقان
مۇھىمى شۈبھىسىزكى، فاشـيهن بىـلهن 

 .تاڭ شۇئهنزاڭنىڭ ساياھهتنامىسىدۇر



ـــي ـــسالمىيهتتىن كې ـــسا، ئى ىن بول
 –؟ (مهشھۇر ئهدىب سـابىر تىرمىـزى 

ــۆزى )1151 ــار شــېئىرلىرىدا ئ ــر قات  بى
ـــدىھار تاشـــكېمىرلىرىنى  كـــۆرگهن قهن

 :مۇنداق تىلغا ئالىدۇ
باھار پهسلى كهلتۈر، يېڭى تهرىفـى 

 باھار ئهيله،
ئويــۇڭنى قهنــدهھار بۇتخانىــسىدهك 

 .اللىزار ئهيله
ــا  ــسىنى تىلغ ــدىھار بۇتخانى ــۇ قهن ئ

 چىن نهققاشـلىرى ۋه قهشـقهر ئالغاندا،



ــى  ــهنئهتنىڭ جېن ــۇ س ــۈزهللىرىنى ب گ
 :دهپ، مۇنداق يازىدۇ

بولــدى بــاغ بۇتخانــا يهڭلىــغ الله 
 گۈللهر ھۆسنىدىن،

راستتىن ئېيتـسام چىنـۇ قهشـقهرلىك 
 .سهنهملهر بهرق ئۇرار

يۈزى نهققاشى چىن سـهنئهتلىرىدىن 
 نىشان بهرگهي،

مهگهر بۇ خىـل نىـشانالردىن يـۈزى 
 . زامان بهرگهيھهربىر



تۆمـــۈرىيلهردىن بايـــسۇنقۇر مىـــرزا 
ـــكهن – 1419 ـــا ئهۋهت ـــى چىنغ  يىل

ــىددىن  ــدىكى غىياس ــلهر تهركىبى ئهلچى
سـىده »سـهپهرنامه«نهققاش ئۆزىنىـڭ 

ـــكېمىرلىرىدىكى  ـــۇرت تاش ـــي ي غهربى
دهپ » ئاجايىبۇل لهتـايىف«سهنئهتنى 

 .ھهيرهتته ماختىغان
غهربىـــي يـــۇرت تاشـــكېمىرلىرى ۋه 

ـــا ـــا ئىپ ـــۋىرىي ئۇنىڭغ دىلهنگهن تهس
سهنئهت كامـالىتىنى ئىـسالم دۇنياسـى 
ـــن  ـــهنىتى، چى ـــن س ـــرى چى ئهدىبلى



ــاھىر رهســسام  ــۇنى م نهققاشــى دهپ ئ
ــۆز  ــاغالپ ئ ــا ب ــانى نامىغ ــۇلمىش م ب

هتتـا ھئـۇالر . مىسرالىرىنى بېزهشـكهن
ــــتا  ــــۈزهللىكنى، ئۇس گــــۈزهلنى، گ

ــــدا  ــــسامنى باھالىغان ــــن «رهس چى
دىــن »مــانى نۇسخىــسى«، »ســهنىتى
ــتۈ ــارقىلىق يــۇقىرى ئۈس ن دېــيىش ئ

بايــــسۇنقۇر مىــــرزا . كۆتــــۈرگهن
ــهبزه  ــاھى س ــات ش ــارىيىدىكى خهتت س
ۋارىنــى بىــر شــائىر ماختــاپ مۇنــداق 

 :دېگهن



 گهر بهچىن نۇشهئى تهسۋىرزى پهشى تۇبهرهند،
 .تاچىھورۇنى دىھهد دهرفهننى ھۇد مانىيرا

نىڭ ســـىزغان بـــۇ ېســـ: مهنىـــسى(
ـــنگه، نۇســـخا ڭ ئهۋهتىلـــسه مهگهرچى

ى كۆتۈرهلمهي مـانىمۇ ئهلـۋهتته شىنېب
 )بۇ پهند

 تهسـۋىرىي سـهنئهتته رىـم، ،دېـمهك
گرېــك، مىــسىر، ھىندىــستان ئهمهس، 

 مــــاچىن دهپ –بهلكــــى چىــــن 
ــۇرتىمىز  ــي ي ــۇ قهدىمى ــدىغان ب ئاتىلى

ـــسابلىغان ـــسى ھې ـــارهت پهللى . ماھ



ــده  ــۆز غهزهللىرى ــۇ ئ ــشىر نهۋائىم ئهلى
 :مۇنداق يازغان

ــسام،  ــهجده قىل ــهنهمگه س ــۇل س ئ
 .ھىدى ھۇدبىن، نه ئهيىبزا

ـــــۆپ  ـــــاق ك ـــــۇتپهرهس بولم ب
 .ئارتۇقراقكى بولماق ھۇدپهرهست

ئهي، ھاكــاۋۇر زاھىــت، : مهنىــسى(
ئۇ سهنهمگه سـهجده قىلـسام، بۇنىـڭ 
ــۆزىگه  ــۆز ئ ــامىنى بولــسۇن، ئ نــېمه ي
مهغرۇرلىنىشتىن بۇتقا سـهجده قىلىـش 

 )ئهۋزهلرهك ئهمهسمۇ؟



كۆپ دىل ئارا شهكىللهركىم چهكتـى 
 تگهرى،چىن سوره

ـــز  ـــر چهھـــره ھهرگى ـــادى بى ئاچم
 .سۈرهتنىڭ نهققاشىدهك

چىن رهسساملىرى نۇرغۇن : مهنىسى(
ــــىزغان  ــــىملهر س ــــارلىق رهس زوقلىن

ــۈرهت  ــا ســېنىڭ س ــسىمۇ، ئهمم  –بول
قىياپىتىڭـــدهك بىرســـىمۇ تهبهســـسۇم 

 ).قىلغىنى يوق
بولماسه ئول بـۇت قاشـى مېھـرابىم 

 ئىچره جىلده ساز،



ش قىـــبلهگه كـــاپىرمهن، ئهر بـــا
 .تىندۇرۇپ قىلسام ناماز

ئهگهر مېھرابىمدا خـۇددى : مهنىسى(
بــۇتتهك ســهنهم قهشــى جىلــۋه قىلىــپ 
تۇرمىسا، قىبلىگه قاراپ ناماز ئوقۇسـام 

 ).كاپىر بولۇپ كېتهي
ــدىن  ــى تهقلى ــۈزدۇر بهلك ۋاھ، نه ي

 قىلىپ نهققاشى چىن،
چهكـــسه يـــۈز ســـۈرهت، بىـــردىن 

 .يۈزدىن نهمۇدار ئهيلهسهم



ــسى( ــاھ، : مهنى ــدېگهن پ ــۇ نېمى ب
گۈزهل يۈز، ئۇنىڭغا ئوخـشىتىپ چىـن 
نهققاشــى يــۈز رهســىم سىزســا، ئۇنىــڭ 

هللىكىنىــڭ يــۈزدىن بىــرگه نىــشانه زگۈ
 ).قىلسام

ــر مهي  ــدىن بى ــڭ قهيدى ئۆزلۈكىمنى
 بىله قىلدىڭ خاالس،

ۋاھ، نهدهي، ئهي مۇغ سـاڭا بـۇت 
 .بىرله زۇننارىم فىدا

 بىــر مهي بىــلهن مېنــى ):مهنىــسى(
ــــــڭ ــــــسىدىن ئۆزلۈكىمنى  ئارغامچى



تتىڭ، نېمه دهيـمهن، ئهي هقۇتۇلدۇرۋ
ــۇتى  ــسمىمنىڭ ب ــاڭا جى ــا، س مهيخان

 ).بىلهن زۇننارىم سهدىقه بولسۇن
دهۋرىمىزگه كهلگۈچه غهربىـي يـۇرت 
بۇددا بىناكـارلىقى، ھهيكهلتىراشـلىقى 

 تاھتـا رهسـسهملىق سـهنىتى –ۋه تام 
يهرلىــك دهرىجىــده،  يادىكارلىقلىرىــده

. ىتىده سـاقالنغانىدىارابه ھالخئهمما 
ئۇنى گرونىۋهدىـل، لىكـوك، سـتهين، 
پىللىئوت ۋه داگونىڭ ئېكسپېدىتـسىيه 
خادىملىرى پارچىالپ، بـۇزۇپ ئېلىـپ 



ـــشتى ـــران قىلى ـــۇ ۋهي ـــۇ . تېخىم ش
چاغــدىكى مهلۇماتالرغــا قارىغانــدا، 
ــيه،  ــا نى ــاد، كون ــوتهن، مهلىكىئاب خ
دهندان ئۆيلۈك، ئۇچما راۋاق، توققۇز 

 ســـىم، –، ســـىم ســـاراي، ئاالقاغـــا
دۇلــدۇل ئوقــۇر، ســۇ بهشــى، قىزىــل 
ساراي، قۇمتۇرا، مازارباغ، شورچۇق، 
مىــرهن، كــروران، يــارغول، تۇيــۇق، 
ــز، ئىــدىقۇت شــهھىرى،  ســىڭگىم ئېغى
بېزهكلىــــك قاتــــارلىق جــــايالردىن 

 بـۇت –تېپىلغان تاشكېمىرلهر، ئىكون 



ۋه قورچاقالر، تام رهسـىملىرى، سـىزما 
ككه سـىزىلغان ۋه ياغاچ ئويمىالر، يىپه

رهسىملهر جاھان سـهنئهت تارىخىـدىمۇ 
ئۆزىنىـــــــڭ زور ھهجىملىكـــــــى، 

 نهپىــسلىكى –رهڭــدارلىقى، كــۆركهم 
ـــك  ـــال تهئهججۈپلىنهرلى ـــلهن يهنى بى

ـــدى ـــدان . ئى ـــسىدا دهن ـــۇالر ئارى ئ
ــۇز (ئۆيلــۈكتىن تېپىلغــان الكــشىمى  ئ

 رهســىمى، ئــات ۋه تۆگىلىــك )تهڭــرى
سهپهرنىڭ تاختىغا سىزىلغان رهسـىمى، 

ــۇ ــا س ــان مۇزىك ــىدىن تېپىلغ  – بهش



 تىيــاتىرلىق كۆرۈنۈشــى –ئۇســسۇل 
ــسى،  ــۈلى قۇتى ــهت ك ــىزىلغان جهس س

 غارىــدىكى – 36قىزىــل مىڭئۆيىنىــڭ 
 غـار – 1تام رهسىملهر، قۇمتۇرا يېڭى 

تورۇســـىدىكى كـــۆركهم لىباســــلىق 
بۇتساتىۋاالر تىزمىـسى، شـورچۇقتىكى 
ـــــلهر ۋه  ـــــا ھهيكهل ـــــاچ ئويم ياغ

ـــــڭ الي ھهيكه ـــــرى، بىراخماننى للى
ئىــــدىقۇت شــــهھىرىدىكى مــــانى 
ــانى ۋه  ــىزىلغان م ــسىغا س ئىبادهتخانى
ــــىمى،  ــــام رهس ــــسلىرىنىڭ ت مۇخلى



بېزهكلىكتىن تېپىلغـان سـاكيامۇنىنىڭ 
ھېكمهت سۆزلىشى قاتـارلىقالر يـۇقىرى 
ــــهنئهت  ــــۋىرىي س ــــسىك تهس كالس

 .دۇردانىلىرى ئىدى
ئىـسالمىيهتتىن كېـيىن بىناكــارلىق، 

ــوردا  ــۇ ئ ــاقلىق  قهســىر، ئ–بولۇپم ات
شهخــــسلهرگه ئاتالغــــان مهقــــبهره، 

 جامه، مهدرىسه، مۇنـار، –مهسچىت 
 ســــهيلىگاھ، –رهســــهتگاھ، بــــاغ 

ئولتۇراق جـاي بىناكـارلىقى ئاالھىـده 
يهرلىك ۋه غهربىـي ئاسـىياچه قۇرغـاق 



» ئىـسالم ئۇسـلۇبى«رايونالرغا خـاس 
ــــدى ــــداق . بــــويىچه راۋاجالن بۇن

بىناكارلىقالر مۇنار، گۈمبهز، دهھلىـز، 
، )ئويـــۇق(اۋاق، مېھـــراب، تاكچـــار

 مورا، سۇپا، ياپما ئـايۋان، –ئوچاق 
 )پهلهمـپهي(تورۇس، تـۈۋرۈك، باسـما

ــلهش،  ــق اليىھى ــارلىقالرنى چىرايلى قات
ـــشل ـــۇنى رهڭـــدار خى دىن، گهج ىرىئ

نهقىــــشلىق يــــاكى ياغــــاچ ئــــوي 
. ماتېرىيالالردىن ئىشلهش ئومۇمالشـتى

ـــقهر،  ـــسىدا قهش ـــانىيالر زامانى قاراخ



ـــاغۇن، ـــارا، باالس ـــت، بۇخ  ئۆزكهن
سهمهرقهنت، خـوتهن قاتـارلىق كاتتـا 
ــــىداق  ــــداق ياس ــــهھهرلهرده بۇن ش

. ئىمارهتلهر كۆپلهپ مهيـدانغا كهلـدى
ــلىرى  ــي يۈرۈش ــڭ ھهربى چىڭگىزخاننى
يــالغۇز بىناكــارلىق مـــوجىزاتلىرىنىال 
ــــــۈرۈك  ــــــۈن س ئهمهس، يهنه پۈت

ـــــدى ـــــهھهرلهرنى تۇزلىۋهتكهنى . ش
 تۆمـــۈرىلهر ۋه ســـهئىدىيلهر دهۋرىـــده

ـــسهۋى« ـــمهد يهس ـــشه «، »ئهھ ئائى
ـــۈۋى ـــى«، »ب ـــۈپ ھهمهدان ، »يۈس



  ،»بـــۈۋى خـــانىم «،»گـــورهمىر«
 قاتـارلىق مهقـبهرىلهر، »ھاشى زىنده«

ـــــالتۇنلۇق«يهكهن  ـــــازىرى، »ئ  م
سهمهرقهنت تىگىـستان مهدرىـسهلىرى، 
ــارلىقالر  ــسى قات ــۇغبهگ رهسهتخانى ئۇل

 .قۇرۇلدى
ـــشى  ـــڭ خارابلىشى ـــپهك يولىنى يى

اتتىق زهربه تهســـۋى ســـهنئهتكىمۇ قـــ
ـــدى ـــا . بول ـــڭ قايت ـــپهك يولىنى يى

ئېچىلىــشى، دهل تارىخنىــڭ زامــانىۋى 
ــك  شــهھهر بىناكــارلىق ۋه مهدهنىيهتلى



تۇرار جـاي قۇرۇلۇشـىنى راسـا تهقهززا 
ــــدى،  ــــوغرا كهل قىلغــــان دهۋرگه ت
ئىشىنىمهنكى، غهربىي يۇرتتـا سـهنئهت 
ئىلمىگه اليىـق ئهنئهنىـۋى بىناكـارلىق 

اھــاله پــات تارىخىغــا ئىــگه يهرلىــك ئ
ئارىدا بىناكـارلىق، ھهيكهلتاراشـلىق، 
مۇھىــــت ســــهنىتى، رهســــساملىق، 
ئويمىكهشلىك، نهققاشلىق سـهنئهتلىرى 
ــــدىنقى  ــــڭ ئال ــــته دۇنيانى جهھهت

 .قاتارىدىكى خهلقلىرىگه يېتىشىۋالىدۇ



يىپهك يولىدىكى تارىخنىـڭ ئـۆلگهن 
ھادىسىلهر قهبرىـستانلىقىدىن ئـۆلمهس 

ارىخ  تــ–تــۆت ماھىيهتلىــك مــۆجىزه 
ــــۇرمىقى،  ــــهنئهت يوپ ــــهھى، س ش
ئهدهبىيات گۈلى ۋه ھـېكمهت ئـۇرۇقى 

ئۇنىڭــدا ئۆتمــۈش . ئۈنــۈپ يېــتىلگهن
ـــۇر،  ـــارىخىي تهپهكك ـــىگه ت كهلگۈس
بهدىئىـــي تهپهككـــۇر ۋه نهزهرىيىـــۋى 

   .تهپهككۇر شهكلىده ئۇچۇر يهتكۈزىدۇ
 خىيال دهپتىرىمدىن -



يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
ـــسى تىـــل  هدهبىيـــات  ئ–يهتتىنچى

 غهزىنىسىدىن ئىبارهت
مهلـــۇمكى، تىـــل سىستېمىـــسى ۋه 
ـــۋايهت ۋه  ـــسانه، رى ـــلهپكى ئهپ دهس
قوشاق فولكلـورى يىـپهك يـولى بهرپـا 

. بولۇشـتىن ئىلگىــرىال مهۋجـۇد ئىــدى
ھهرخىل بهلگه ۋه تامغىالر ئىپتىـدائىي 
ئۈچــۈر ۋاسىتىــسى قىلىنغــان بولــۇپ، 

 قىياتاشـــالر، نۇســـخىلىرىئۇالرنىـــڭ 
ىيىلىــــك قېــــزىلمىالردىن ئارخېئولوگ

 .كۆپلهپ تېپىلدى



ــلهن  ــڭ ئېچىلىــشى بى ــپهك يولىنى يى
 ئهدهبىياتىـدا –مهركىزىي ئاسىيا تىـل 

ــــلۇب  ــــادىلهش ئۇس ــــى ئىپ  –يېڭ
ــاالمهتلهر  ــهنكرتىك ئ ۋاســىتىلىرى ۋه س

 .مهيدانغا چىقىشقا باشلىدى
تــارىخى تهتقىقــاتچىلىرى غهربىــي 
يۇرت ۋه پۈتكـۈل مهركىزىـي ئاسـىيادا 

ــ ــل يې ــانلىقىنى، ھهرخى زىقالر قوللىنىلغ
ھهرخىــل تىلــالردا ئهســهرلهر يېزىلغــان 
ــــانلىقىنى  ــــمه قىلىنغ ــــاكى تهرجى ي

ھهقىـقهت شـۇكى، غهربىـي . ئېيتىشتى



 –يۇرتلۇقالرنىڭ بىـراق ئهجـدادلىرى 
ـــارىيالر  ـــىكتايالر –ئ ـــاكالر – س  س

 بايقـال ۋادىلىرىنـى مهركهز –بالقاش 
ــز،  ــارا دېڭى ــته ق ــدا غهرب ــان ھال قىلغ

ــل دې ــا قىزى ــاھىلىنى، جهنۇبت ــز س ڭى
ــــسۇپوتامىيىنى،  ــــستان ۋه مى ھىندى
شهرقته موڭغۇل ئېگىزلىكىنىڭ غهربىـي 
ـــقهرىيىگىچه  ـــاكى قهش ـــسمىنى، ت قى
ئىگىلىگهن يـاكى ئـۇ جايالرغـا تهسـىر 

ــهتكهنىدى ــۇ كهڭ . كۆرس ــده ب نهتىجى
زېمىنـــدا ئوخـــشىمىغان دهرىجىـــده 



ــسى  ــال ھادىسى ــيهت ئۇنىۋېرس مهدهنى
ۇرتتا كېيىنكى غهربىي ي. پهيدا بولغان

ۋاقىــــتالردا قوللىنىلغــــان قاراشــــتى 
 )سانـــسكرىت(يېزىقـــى، ئهنهتـــكهك

يېزىقى، رونىك شـهكلىدىكى ئورخـۇن 
يېزىقى، سوغدى يېزىقـى شـهكلىدىكى 
ـــى، ئهرهب  ـــۇر يېزىق ـــدىقۇت ئۇيغ ئى
ئېلىپبهسى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقـى 

 تهكتىـدىن –قاتارلىق يېزىقالر تېگـى 
ر بىــلهن قهدىمكــى ئۇچۇرلــۇق تــامغىال

ــارى  ــي –ئ ــىكتايالر كهزگهن غهربى  س



 ھىندىــــستان –ئاســــىيا ۋه پــــامىر 
يېزىقلىرىنــى دهۋر قىلىــپ، بىرىــدىن 

ـــدى ـــشىپ كهل ـــرىگه ئالمى ـــۇ . بى ب
يېزىقالرنىــڭ يېقىنلىقــى خــۇددى نــوھ 
ئهپسانىسىدىكى نوھ پهرزهنتلىرى تـۇر، 
كهنان، ياپهسـتهك شـۇنچه تومـۇرداش 

 .بولغان
للىقاچان غهربىي يۇرت فولكلورىمۇ ئا

مىللىي چېگرىـدىن ھالقىغـان بولـۇپ، 
ـــــــك بهگ« ـــــــستانى ئىلى ، »چى
ــاس« ــېرىن «،»مان ــاد ۋه ش ، »پهرھ



ـــــــارىس« ـــــــتهم«، »توم  ،»رۇس
ـــــامه« ـــــامىش«، »ئوغۇزن ،  »گىلك
ـــۇت« ـــىياپ«، »دهدهقۇرق ،  »ئهپراس
ــىياۋۇش« ــت »س ــا ئائى   ۋه بۇددىزمغ

ــــۈزلىگهن  ــــا «ي ــــارالمىش جاتاك ي
 كـۆپ ئېتنىـك ۋه كـۆپ »ھېكمهتلىرى

 .اپىيىلىك تهركىبكه ئىگه بولغانجۇغر
 –ئىـــسالمىيهتتىن ئىلگىـــرى تىـــل 

ئهدهبىيـــات جهھهتتىكـــى ئاساســـلىق 
ـــــــستا« –جـــــــاۋاھىرات  ، »ئاۋې

ــــــدا«  »ئهپراســــــىياپ«، »رىگاۋى



لهگىندىلىرى بىلهن بـۇددىزم نـوملىرى 
 .ھېسابالندى

غهربىـــي يۇرتتـــا كـــۆپلىگهن نـــوم 
ــــده ئهڭ  ــــشۇناسلىرى ئىچى ئهدهبىيات

ىۋا، فـى ھـويالن، مهشھۇرلىرى كومراج
ۇسـهلى تۇتـۇڭ قاتـارلىق قئهنزاڭ، سىڭ
 تهرجىمىـشۇناس ئـالىمالر –تىلشۇناس 

ـــدى ـــي . بول ـــڭ ئهدهبى كومراجىۋانى
ئۇسلۇبى خهنـزۇ نهزمىچىلىكىنـى بهش 
خهتلىك شـهكىلدىكى يهتـته خهتلىـك 
ــام بهخــش  ــته ئىلھ ــهكىلگه كۆتۈرۈش ش

 .ئۈلگه بولۇپ قالدى



ــــــى  ــــــۇر خهلق ئۇرخــــــۇن ئۇيغ
ــسىدى ــانتېررىتورىيى ــۇز  «ن تېپىلغ توقق

بىلگه « ،»مۇيۇنچۇر«، »ئۇيغۇر خاقان
 ،»كـۆلتىگىن«، »تۇنيۇقۇق«، »قاغان

ئابىدىسى قاتارلىقالر تـاالس » كۇلچۇر«
 يهنسهي مهڭگۈ تاشلىرىدىن ئۆزىنىـڭ –

ـــگه  ـــسىگه ئى ـــي كومپوزىتسىيى ئهدهبى
كالســسىك تــاش پۈتۈنلــۈك خــاراكتېرى 

 .بىلهن پهرقلهندى
ا قايتــا ئىــدىقۇت ئۇيغــۇر خانلىقىــد

چىـستانى «، »ئوغۇزنامه«ئىشلهنگهن 



، »مــايتىرى ســېمىت«، »ئىلىــك بهگ
ــارۇغ« ــالتۇن ي ــك »ئ ــارلىق يىرى  قات

 نهزم –ئهسهرلهر ئهينى زامان نهسـرىي 
ئهدهبىياتىنىـــڭ راۋاجالنغـــانلىقىنى، 
ئهدهبىي ئىجـادىيهت بىـلهن ئهدهبىـي 
ـــــق  ـــــۆپ قىرلى ـــــڭ ك تهرجىمىنى

ـــــهتتى ـــــى كۆرس . ئىلگىرىلىگهنلىكىن
ــانلىقى دهرۋهق ــۇر خ ــدىقۇت ئۇيغ ه، ئى

دهۋرىـــده مـــانىزم بىـــلهن بـــۇددىزم 
ــبالىقتا يهنه ئىــسالم ( ــنچه، بهش كېيى

ــى ــدى، )دىن ــى، ھىن ــك، پارس ، گرې



ــرى  ــۇل تىللى ــبهت، موڭغ ــزۇ، تى خهن
بــويىچه ئىلمىــي، دىنىــي ۋه ئهدهبىــي 
ــسى  ــۇش مهنزىرى ــله بول ــمه بىل تهرجى

كۆچــۈرۈش بىــلهن . شــهكىللهنگهنىدى
دهنىـــيهت مىـــخ مهتـــبهئه ئۇشـــبۇ مه

ـــــتى ـــــىن قوش ـــــا ھوس . دهرگاھىغ
ـــالىق ـــڭ(خانب ـــسى ۋه )بهيجى  ئوردى

ـــسىده ئۇيغـــۇر  ـــن ئاكادېمىيى خهنلى
ئــــالىملىرى ئىــــشلىگهن، موڭغــــۇل 
ھۆكــۈمرانى بىــلهن ئىچكــى ئهلــلهرگه 
تارقىلىـــــپ كهتـــــكهن ئۇيغـــــۇر 



ئهۋالدلىرىــدىن مهشــھۇر شــېئىرىيهت ۋه 
 تىيـاتىر مـۇئهللىپلىرى »يۇئهن چۇي«

ىــت بارلىققــا يېتىــشكهن مهدهنىــي مۇھ
بۇ ھال ئۇيغۇرالرنىڭ باغدات . كهلدى

خهلىپىلىكلىرىگه، سالجۇق تـۈركلىرى، 
چىنگىزخان قوشۇنلىرى بىـلهن غهربىـي 
ئاسىيا ۋه شـىمالىي ئافرىقىغـا قهلهم ۋه 
ماھىرلىرى بولۇپ يېتىلىشنىڭ شـهرقىي 
ئاسىيادىكى ئىككىنچى ۋارىيانتى يـاكى 

. قــــــانىتىنى ھاســــــىل قىلــــــدى
خــارهزم ۋه خۇرســاننى مــاۋهرائۇننهھر، 



ــۇر  ــدىقۇت ئۇيغ ــشتا ئى ــشغال قىلى ئى
ـــۇنلىرىغا  خـــانلىقى چىنگىزخـــان قوش
ـــى  ـــداز ئهترهتلىرىن ـــۈك چهۋهن كۈچل

ــــقانىدى ــــۇم م. قوش ــــده، همهل نى
زامانىسىنىڭ ئهقىل چهشمىسى بولغـان 

ـــدىقۇت  ـــۆز –ئى ـــىبالىقلىقالر ئ  بهش
جاۋاھىرلىرىنى شهرقىي دېڭىز، كاسـپىي 

وتتۇرا يهر دېڭىزى، ئهرهب دېڭىزى ۋه ئ
ئـۇ . دېڭىزى ساھىللىرىغا چاچقانىـدى

كېيىنچه موڭغۇل ئاتامانلىرى ئارىـسىدا 
ئېلىــــپ بېرىلغــــان دهھــــشهتلىك 



ھــاكىمىيهت تالىــشىش جهڭلىرىـــده، 
سالماقلىق ئاھالىسىنى سېرىق ئۇيغۇرالر 

. زېمىنىغا كۆچۈرۈشكه مهجبۇر بولـدى
خىزىر خوجا ئىدىقۇت دىيارىدا ئىـسالم 

ـــا ـــدا، بـــۇ دىي ر ئاللىقاچـــان ئاچقان
ــدى ــالهتته ئى ــكهن ھ ــدىن كهت . ھالى

 قۇمۇل –ئىسالمىيهتتىن كېيىن تۇرپان 
ــــيهت  ــــڭ دهرمهھهل مهدهنى دىيارىنى

 ھۈســـــــــهنلىرىنى –ھهســـــــــهن 
ــنىڭچه،  ــدۇرهلمىگهنلىكى، مې جىلۋىلهن

 .ئهنه شۇ ئىچكى خوراشتىن بولغان



قاراخانىيالرنىــڭ مۇسۇلمانلىشىــشى 
ـــۇرت  ـــي ي ـــدىكى غهربى ـــپهك يولى يى

تۈرك ئىـسالم «ىڭ بىر تۇتاش ئۆتكىلىن
 ھاسىل قىلىشىنى »مهدهنىيهت چهمبىرى

 ئهدهبىياتتـا يېڭـى –تىـل . تېزلهتتى
يېزىـق . تارىخىي دهۋر ئۇپـۇق ئـاچتى

ـــڭ  ـــاد مهزمۇنلىرىنى ـــهكلى، ئېتىق ش
ئۆزگىرىشى بىـلهن بهزى تهتقىقـاتچىالر 
ھۆكــۈم قىلغانــدهك غهربىــي يۇرتنىــڭ 
مهدهنىي ھاياتىدا ھهرگىزمـۇ جىـددىي 

. كۈنلۈك يـــۈز بهرگىنـــى يـــوقچۈشـــ



ــــــسىچه، ئهرهب  ــــــسالم –ئهك  ئى
مهدهنىيىتى يىـپهك يـولى ئـاالقىلىرىنى 

تـارىخ بـۇ . تېخىمۇ جانالنـدۇرۇۋهتتى
ئۇلــۇغ قانالـــدا يېڭــى مهدهنىـــيهت 
ـــــهنكرتىزمغا  ـــــشلىرى ۋه س ئۇچرىشى

ئىــسالمىيهت . مۇمكىنلىــك تۇغــدۇردى
ـــارۋان  ـــك ك ـــهكلىدىكى گۈمبهزلى ش

ىرىــدا ســارايلىرى، مهســچىت مۇنارىل
ئوقۇلغان ئهزان كۈيلىرى يىـپهك يـولى 

ــا ھېچقانــداق دهخلــى   –ئاالقىلىرىغ
 .توسقۇنلۇق كهلتۈرگىنى يوق



ــــانى، ئهل  ــــارهزمى، ئهل پهرغ ئهل خ
فـــارابى، ئهل خوجهنـــدى، ئىـــبن ســـىنا 
ئهســـهرلىرى ئهرهب دۇنياســـىدا ســـوقرات، 
ـــستوتىل،  ـــوگرات، ئارى ـــون، ھىپ ئهپالت

ــهرلى ــولمى ئهس ــاللى، پېت ــد، گ رى ئېۋكهلى
بىلهن بىلله بۇ ئۇلۇغ ئۆركهشنىڭ شـهرقىي 

ــدى ــىل قىل ــاۋلىئونىنى ھاس ــڭ . پ ئۇالرنى
قوشۇلۇشى ياۋروپا ئهدهبىـي ئويغىنىـشىنىڭ 

بـۇ ھهقىقىـي . بالىياتقۇسىغا ئۇرۇق سالدى
ــۈپىتىده  ــى س ــارىخىي ھهقىقىت ــڭ ت تارىخنى

 .بىگۇمان ھهقىقهتتۇر



يۈسۈپ خـاس ھاجىـپ ئوبۇلقاسـىم 
ـــىنڭ  ـــاھنامه«فىردهۋس ـــى»ش دىن  س

 كېـــيىن، يهنه بىـــر شـــاھ ئهســـهر
.  داستانىنى يـاراتتى»قۇتادغۇبىلىك«

ســى يىــپهك »شــاھنامه«فىردهۋســىنىڭ 
دىـن كېيىنكـى ئهڭ »ئاۋهسـتا«يولىدا 

بىز بۇ ئـۇچ . چوڭ داستان بولغانىدى
ئهســــهرنى خــــۇددى ئارىــــستوتىل، 

ــتاز« ــى ئۇس ــارابى ۋه »ئىككىنچ  ئهلف
شـــهيھۇل « –ئىككىنچــى ئهلفــارابى 

ــس ــبى» رهئى ــق ئى ــىنادهك ئوبرازلى ن س



تهپهككــۇر تارىخىغــا ئهڭ زور تهســىر 
كۆرســــهتكهن ئــــۇچ ئهڭگۈشــــتهر 

 .ھېساباليمىز
ـــقىرىنىڭ  ـــۇد قهش ـــۈركىي «مهھم ت

، مـــــۇھهممهد »تىلـــــالر دىـــــۋانى
، مـــۇھهممهد »ســـوراھ«فهزالنىنىـــڭ 

مۇقهددىمۇتــــۇل «زهمهھــــشهرىنىڭ 
 قاتارلىق ئـۇچ چـوڭ لـۇغىتى »ئهدهپ

ــقهرلىك فــى ھۇيالننىــڭ  نــوم «قهش
 »هنىلىرىنىــڭ تهپــسىلىي تهپـــسىرىم

نــاملىق تىلــشۇناسلىق دهســتۇرىدىن 



كېيىن يىپهك يولىدا مهيدانغا كهلـگهن 
غهربىي يۇرت تىلـشۇناسلىقىنىڭ يېڭـى 

 .ئۇتۇقى بولدى
ــگه  ــۇد غهزنهۋى ــىنىڭ مهھم فىردهۋس

ــان  ــدىم قىلغ ــاھنامه«تهق ــىدىن »ش س
ــدىن  ــان تۈركلىرى ــيىن، ئهزهربهيج كې
نىزامـــــى گهنـــــجهۋى، دېھلىـــــده 

ستىقامهت قىلغان خۇسراۋ دېھـلهۋى، ئى
ــاگىرتى ۋه  ــقىرىنىڭ ش ــهدىددىن قهش س
كۈيئــوغلى نۇرىــددىن ئابــدۇراخمان 
جامى بىلهن ئۇلۇغ مۇرهببىي ئهلىـشىر 



چىلىــك »خهمىــسه«نهۋائــى ياراتقــان 
ــــىر –بهس  ــــۇرا ئهس ــــى ئوتت  بهس

ــسان ۋه ئهرك  ــى ئىن ــالىتىگه قارش جاھ
تېمىــــسىنى خهمىــــسه شــــهكلىده 

ئۈلگىـــسىنى ئىپادىلهشـــنىڭ يېڭـــى 
ــهتتى ــڭ . كۆرس ــرىددىن رابغۇزىنى نهس

ــا« ــسهسۇل ئهنبىي ــدۇلال »قىس ، ئهبهي
ــــــڭ  ــــــۈل ۋه نهۋرۇز«لۇتفىنى » گ

 .داستانلىرى ئۇنىڭغا يانداشقانىدى
ــــدىن  ــــاۋائى تهرىپى ــــشىر ن ئهلى

ـــتازى« ـــر ئۇس ـــڭ پى  دهپ »تۈرلهرنى



دىـۋان «ئاتالغان ئهھمهد يهسسهۋىنىڭ 
 ناملىق مهشھۇر زىلزىلىگـۇي »ھېكمهت

دىن كېــــيىن باقىرخــــانى، ئهســــىرى
باباچىن، بابارهھىم مهشـرهپ، خوجـا 
نهزهر ھۇۋهيــدا، مــۇھهممهد ســىددىق 
ــدۇلال  ــى ئاب ــى، مــۇھهممهد بىنن زېلىل

 –خاراباتىنىڭ بىر قاتار گۇمانىـستىك 
ـــن  ـــدىكى ئهركى ـــستىك ئىدىيى سوپى
ـــرى  ـــسهپىۋى لىرىكىلى ـــك پهل پىكىرلى
يىپهك يولىدا مـانىزم، زورروئاسـتېرىزم 

امانىدا ھهرخىل شهكىلده ۋه بۇددىزم ز



ئىپـادىلهنگهن، ئىنــساننى قــاراڭغۇلۇق 
ــــــــدۇرۇش  ۋه ئــــــــازابتىن قۇتۇل
ـــۆزگىچه  ـــى، ئ ـــشلىرىنىڭ يېڭ ئىنتىلى

 .راۋاجى بولدى
 –يىپهك يولى غهربىـي يـۇرت تىـل 

ئهدهبىيـــاتى ئۆزىنىـــڭ ئهدهبىيـــات 
ــر ۋه  ــك پىكى ــى ۋه تىماتى تهجمىچىلىك
ــلهن  ــارالىق بى ــوناژلىرىنىڭ خهلقئ پېرس

دىن ئىـزوپ دىيـارىمىز. لهندىخاراكتېر
مهسهللىرى، مانى دهستۇرلىرى، بـۇددا 
ـــسالىلىرى  ـــستورىئان رى ـــوملىرى، نى ن



مىــڭ «، »كهلىــله ۋه دهمــنه«بىــلهن 
ــېچه ــر ك ــش«، »بى ــار دهرۋى ، »جاھ

ــــاھنامه« ــــھۇر »ش ــــارلىق مهش  قات
ئهســـهرلهرنىڭ تهرجىـــمه نۇســـخىلىرى 
ــــــــداق  ــــــــانلىقى ھېچقان تېپىلغ

لىـدا يىپهك يو. ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس
، »شـاھنامه«، »ئاۋېـستا«يارىتىلغان 

گــۈل ۋه «، »قىســسهسۇل ئهنبىيــا«
 ۋه »چاھــــار دهرۋىــــش«، »نهۋرۇز

 تىزمىلىرىـــدا »خهمـــسه«ھهرقايـــسى 
ــسى،  ــوتهن رهستى ــانى، خ ــن خاق چى



خــارهزم چۆللــۈكى، ھىنــدى راھىبــى، 
ئىــران دهرۋىــشى، ئهرمهن گــۈزىلى، 
ئهرهب ھهكىمــى، ئېفــوپىيه زهنگىــسى، 

ســاك قهھرىمــانى، يۇنــان سهركىــسى، 
ـــرى تهســـۋىرلهنگهن  ـــۇران مهرگهنلى ت
ــارا  ــداق خهلقئ ــادا بۇن ــۇپ، دۇني بول
ـــۋىرىي  ـــى تهس ـــك ئىككىنچ قىياپهتلى
ــپىش  ــوجىزاتىنى يهنه تې ــۇر م تهپهكك

 .مۇمكىن ئهمهس ئىدى
كۆپ قىرلىق ۋه سـېھرى بهخـش بـۇ 

ـــل  ـــل تى ـــپهك –خى ـــات يى  ئهدهبىي



ــشىپ،  ــشىغا ئهگى ــڭ خارابلىشى يولىنى
ـــشۇم ـــڭ ئالهم ـــسىك ئۆزىنى ۇل كالس

 .خاراكتېرىدىن قالدى
ــشى  ــا ئېچىلى ــڭ قايت ــپهك يولىنى يى
بىزگه نوقۇل رۇسىيه ئارقىلىق كىـرگهن 
ياۋروپـــا ئهدهبىيـــاتى ژانىرىـــدىكى 
ئىجــادىيهت ســهمهرىلىرىدىن داۋاملىــق 
ــــر  ــــدىن تاشــــقىرى، بى پايدىالنغان
زامانالردا قهلهمكهشلىرىمىزنى دۇنيـاۋى 
ــپهك يــولى  ــۈرگهن يى ــهۋىيىگه كۆت س

ــلىرىمىز زاما ــات مىراس ــدىكى ئهدهبىي نى



بىلهن قايتىـدىن تونۇشـۇش ۋه يېڭـى 
يىپهك يولىغا خاس يېڭى ئىـستىلدىكى 
ــش  ــا قىلى ــۈلزارى بهرپ ــات گ ئهدهبىي
يولىدا ھېكمهتلىك پىكىر يۈرگۈزۈشىمىز 
ۋه ھېكمهتلىــــــك ئىزدىنىــــــشىمىز 

ئۇلۇغۋارلىــق . الزىملىقىنــى ئۇقتۇرىــدۇ
شهخــسنىڭال ئهمهس، بهلكــى ئــۇنى 

   .ن تارىخنىڭ ئىشى، ئهلۋهتتهياراتقا
ــك ۋه  ــداق گۈزهللى ــادا ھېچقان دۇني
ــسانغا  ــساننىڭ ئىن ــلىك ئىن مۇقهددهس
بولغان ئىنسانىي مۇئامىلىسىدهك چىـن 



ــان  ــان ۋه بواللىغ ــاب بولغ ۋه ئالىيجان
   .ئهمهس

   خىيال دهپتىرىمدىن - 
يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهتنىـڭ 
سهككىزىنچىــــسى مېھماندوســــتلۇق 

 بارهتگۈلشىنىدىن ئى
 بىــــر خىــــل –مېھماندوســــتلۇق 

مهدهنىـــيهت، ئـــۇنى پهقهت جاھـــان 
ـــېس قىلىـــشى،  ـــشىال ھ كهزگهن كى
ــــشى  ــــشى ۋه بهجــــا قىاللى چۈشىنى



ـــۇمكىن ـــتلۇق . م ـــۇ –مېھماندوس  ئ
ئاددىيال ئادهمگهرچىلىك، ئىجتىمـائىي 
ـــتىن،  ـــسداشلىق بولماس ـــاالقه، ھې ئ
بهلكــــى بىــــرهر خهلقــــته ئۇنىــــڭ 

ىلـالر ئهجدادلىرى ئارقىلىق مىڭلىغان ي
ــــان  ــــئهنىگه ئايالنغ ــــدا ئهن داۋامى
كىشىلىك مهدهنىيهتنىـڭ سـاخاۋهتچان 

يـــۇقىرىقى ســـهككىز . گۈلـــشىنىدۇر
ــېكمهت  ــبۇ ھ ــۈپهيلى ئۇش ــېكمهت ت ھ

 !چهشمىسى قايناق ۋه راۋان



قهدىمكى مهركىزىي ئاسىيالىقالر بىـر 
قاتار سهۋهبلهر بىـلهن مېھماندوسـتلۇق 

 .ئهنئهنىسىگه ئېرىشكهن
ئــالتۇن يــولى، ئــۇالر بۇغــا يــولى، 

قاشتېشى يولى ۋه يىپهك يولى ئارقىلىق 
ــايلىرىنى  ــۇن ج ــڭ نۇرغ ــا قىتئهنى كون
ــان،  ــايالق، ئورم ــل ي كهزدى، ھهرخى
ــــاھىلالردا  ــــئه ۋه س ــــره، قهل جهزى

ئۇلـۇغ . تۇرمۇشنىڭ تهمىنى تېتىـشتى
ســــهپهر « –ئهمهلىــــيهت كىتــــابى 

ـــابى  ئۇالرغـــا مېھماندوســـتلۇق »كىت



ـــــى  ـــــى ۋه زۆرۈرىيهتلىرىن مهدهنىيىت
ـــۆگهتتى ـــۇرالردىكى . ئ ـــازدا «ئۇيغ ي

بۇغـداي «، »يېپىنچا، قىـشتا ئـوزۇق
ــۆزۈڭ  ــداي س ــسا، بۇغ ــڭ بولمى نهنى

 دېگهنــــدهك مىڭلىغــــان »بولـــسۇن
ــــــهپهر  ــــــۇ س ــــــسىللهر مۇش تهم

 .سهرگۈزهشتلىرىدىن مۇجهسسهملهنگهن
ئۇالر ئهتراپى ئېگىـز تـاغ، ئوتلـۇق 
ـــدا  ـــلهن قورشـــالغان زېمىن چـــۆل بى

ولۇپمـۇ ئۇالر تۆت تهرهپنى ب. ياشىدى
ــولىنى  ــارۋان ي ــلهن غهرب ك ــهرق بى ش



ـــدى ـــى دهپ بىل . نىجـــادىيهت ئېقىن
 – ئات كارۋانلىرىنىڭ كولدۇرما-تۆگه

ـــا ســـاخاۋهت  ـــۇراقلىرى ئۇالرغ قوڭغ
ـــودا  ـــادىلهش ۋه س ـــارهت –ئىپ  تىج

مېھمــاننى . قىلىــشتىن دېــرهك بېرهتتــى
ارى ۋه خـسودىگهر يـاكى راھىـب ئىپتى

يىــپهك يــولى ئاالقىلىرىــدىكى بــۇرچى 
ــد ــ. ىئى ــز فاش ــۇئهنزاڭ، ىبى يهن، ش

ــاركوپولو،  ــدى، م ــزى، ۋاڭ يهن گهردى
ــۇته  ــبن بهت ــۇنى خئى ــدىن ب اتىرىلىرى
ـــۆرۈ ـــهن ك ـــكه «. االاليمىزۋروش غهرب



 ئهپسانىـــسى قانـــداق »ســـاياھهت
تــاڭ (يېزىلغــان بولمىــسۇن، شــۇئهنزاڭ

 قۇمۇلدىن تـاكى مىـڭ بـۇالق )سىڭ
تۈرك يـابغۇلۇقى ئارىـسىغىچه بولغـان 

ېھماندوسـتلۇقنىڭ بۇ ۋادىدا بۇ خىل م
 .خاسىيىتىدىن بهھرىمهن بولغان

ئــۇالر يىــپهك يولىــدىكى خهلقئــارا 
ـــسىمۇ  ـــۈپىتىده ھېسابالن ـــودىگهر س س

ئـۇالر يهنه، ئهنـئهنه . يېڭىلمهس ئىـدى
بــويىچه ھهر يىلــى مهلــۇم مىقـــداردا 
چــارۋىنى چــۆللهرگه ھهيــدهپ بــۆره ۋه 



ــــۇدۇم  ــــنى ئ ــــا يېگۈزۈش يىرتقۇچالرغ
 –قاندا سـۈتئۇالر ھاراق سات. بىلهتتى

ــــشنى راۋا  ــــا سېتى ــــى ئاقچىغ قېتىقن
ــۆرمهيتتى ــاۋات . ك ــدا ئ ــۇالر، گاھى ئ

» ياغمـــا«ھـــاكىمىيهت مهركهزلىـــرىگه 
ــاۋار  ــىمۇ، ت ــسىپ كىرس ــۇپ بې  –بول
 –دۇردۇنالرنى، ئـات، قاشـتاش، دورا 

دهرمـان بهدهلـسىز ئېلىـپ كهتمهيتتـى، 
ئۇالرنىڭ بهگ ۋه خانلىرى مهلۇم يىلـدا 

كى  ســـېلىق كهچـــۈرۈمى يـــا–بـــاج 
ــنه بولــۇش«  نامىــدا ســهدىقه »خهزى



ئـۇالر . خاراكتېرلىك چـاچقۇ چاچـاتتى
ســودا كــارۋانلىرى بىــلهن بىلــله باشــقا 

 پادىشاھالرغا – خان –يۇرتتىكى بهگ 
ـــپ –ســـوۋغا  ـــيه قىلى ـــارتۇق ھهدى  ت

بــــۇ خــــۇددى ئۇيغــــۇر . تــــۇراتتى
ـــاننى  ـــارتۇق ق ـــدىكى ئ تېبابهتچىلىكى

مۇھىـت «ئېلىشقا ئوخشاش ئىقتىسادىي 
 ئـــــــــادىتىنى »لـــــــــۇقىتهڭپۇڭ

ــهكىللهندۇرهتتى ــاال . ش ــسىز ب  –بۇنىڭ
ــدۇ،  ــك قۇتراي ــرى غهزهپلى ــازا ئىالھلى ق
دېگهن ئهقىده بۇ ئـادهت بىـلهن بىلـله 



ــدى ــاقلىنىپ كهل ــات . س ــان ئ  –ھارغ
ــۈكلهرگه  ــاكى چۆپل ــايالق ي ــۇالقنى ي ئ
تاشالپ قويۇپ، يىلالر ئۆتكهنده تېپىپ 
ئالغىچه ئۇنىڭغا باشقا ھېچ كىـشى ئـاال 

 بولماســـلىق ئـــادىتى تـــاكى نىيهتـــته
 . يىللىرىغىچه ساقالندى– 50ئهسىرنىڭ 

غهربىــي يــۇرت كــارۋان ســارايلىرى، 
ـــپۇزۇل  ـــۇچ –ئاش ـــدا ئ  چايخانىلىرى

 ياخــشى تائــام، ياخــشى –نهرســه 
سۆھبهت، ياخـشى كهيپىيـات ھۆكـۈم 

 .سۈرهتتى



ــڭ  ــلهن مهينى ــهربهتلهر بى چــاي، ش
ــىپالىق  ــىرى ش ــۆپ، تهس ــۇرلىرى ك ت

ل ۋه تاشـكېمىر تـام بىز بالبـا. بولغان
ـــچ  ـــىملىرىدىن قىلى ـــجهر –رهس  خهن

ئاسقان غهربىي يۇرتلۇقالرنىـڭ قولىـدا 
ــــۈك  ــــان مهڭگۈل مهي جــــامى تۇتق

غهربىـي يـۇرت . خاتىرىسىنى كـۆرىمىز
مهي مهدهنىيىتى خهنـزۇ ئهدهبىياتىـدا 
لى بهي باشلىغان مهينامه نهزمىلىـرىگه 
ـــار  ـــم ئىنك ـــانلىقىنى كى ـــام بولغ ئىلھ

 –تچىلىك، مۇراببا گۈلقهن! قىاللىسۇن



ــسى  ــهربهت تېخنىكولىگىيى ــام ۋه ش قىي
غهربىي يۇرت داسـتىخانلىرىغا تېخىمـۇ 

ــشلىدى ــۇرت . لهززهت بېغى ــي ي غهربى
ــهربهت  ــق ش ــۆھرىتىگه اليى ــلى ش ئهس

 .ماكانى ئىدى
 قـوي، كىيىـك، –گۆش تائاملىرى 

قۇش، بېلىـق، قارامـال گۆشـلىرىدىن 
ـــازان،  ـــۇر، گۈلخـــان، ق زىـــخ، تون

ــــــــقاندا تهييا ــــــــدىغان قاس رلىنى
يېمهكلىكلهر؛ ئۇن، گۈرۈچ، پۇرچاق، 
كۆكتاتالردا ھازىرلىنىـدىغان يـۈزلىگهن 



تائــــام تــــۈرلىرى؛ ســــۈت بىــــلهن 
ياســىلىدىغان ھهرخىــل يــېمهكلىكلهر 
غهربىي يۇرت تائام باغچىـسىنى يىـپهك 
ـــــادىكى  ـــــورۇق دۇني ـــــڭ ي يولىنى

ــــــول ئهال« ــــــشىگه »فىردهۋس  بېھى
 –ھهرخىـــل پېچىـــنه . ئايالنـــدۇردى

لهر بىـلهن نهچـچه ئـون خىـل پىرهنىك
 نانالر يىپهك يولى سهپهرلىك –توقاچ 

تۇرپـان . جابدۇنۇشىنى ئاسانالشتۇردى
ئاستانه قهبرىگاھلىقىـدىن ئۇنىـڭ بىـر 

 .قىسىم نهمۇنىلىرى تېپىلدى



ـــۆھبهت  ـــشى س ـــادىن –ياخ  دۇني
 ھېكمهتـتىن –خهۋهر تېپىش ۋه ئىلىـم 

ئۈچــۈر تېپىــشتىكى مــۇھىم ۋاســىته 
ملىرى، ھېكـايهت سودا كېلىـشى. ئىدى

ــىھهت  ــيه ۋه نهس ــاپىزلىق، ئهقلى ۋه ھ
ئاڭالشمۇ ئۇنىڭ بىر قىـسمى بولـۇپ، 
بۇ تاكى يېقىنقى قهرنهلهرگىچه يېتىـپ 

 – رادىئــــو –گېزىــــت . كهلــــگهن
ــانى  ــا دۇني ــان كون ــۋىزور بولمىغ تېلې
ــــتۇرۇپ  ــــۆھبهت تۇتاش ــــشى س ياخ

 .تۇراتتى



 قىـــزغىن –ياخـــشى كهيپىيـــات 
ــمه  ــتلۇق، نهغ ــاۋا –مېھماندوس ۋه  ن

ـــۇن  ـــارقىلىق –ئوي  مهشـــىرىۋازلىق ئ
ـــايهم، –ســـهيلى . شـــهكىللىنهتتى  ئ

ئــوغالق تارتىــشىش ئويــۇنى، ئــات 
ــسى، ئوقيــا ئېــتىش، چهۋگهن  بهيگى

، )چهرھـى پهلهك(ئوينـاش، سـارغادى 
 .چېلىشىش قاتارلىقالر بولۇپ تۇراتتى

يىپهك يولىنىڭ خارابلىشىشى ئۇيغۇر 
مېھماندوستلۇقى روھىنى بىردىن نابۇت 

لمىسىمۇ، ئۇنىڭ يىلىكىنى قۇرۇتۇپ قىال



قويدى، ئىستېالچى كۈچلهرنىڭ تـاالن 
ـــك ھـــاكىم – ـــاراجلىرى، يهرلى  – ت

ــاق  ــستىالچىالرغا يانتاي ــڭ ئى بهگلهرنى
بولۇپ ئۆز خهلقىنـى قاخشىتىـشى بـۇ 
مىللهتنــى يىلــدىن يىلغــا يــاالڭ تــۆش 

نهتىجىـده، نـامراتلىق . قىلىپ قويدى
ــدىن  ــاختىپهزلىك، ھارام ــڭ س ئۇالرنى

ــــــــى ق ــــــــلىق ئىللهتلىرىن ورقماس
يىپهك يولىنىـڭ قايتـا . كۈچهيتىۋهتتى

ــل  ــۇ خى ــده ب ــۆز نۆۋىتى ــشى ئ ئېچىلى
ــام  ــلهن تائ مېھماندوســتلۇق روھــى بى



مهدهنىيىتى ۋه ماھارىتىنى چوقۇم يېڭى 
ــــــق  ــــــالهتكه اليى ــــــارىخىي ھ ت

 .گۈللهندۈرىدۇ، ئهلۋهتته
 –كىــشىلهر ھۇمــا قۇشــىنى بهخــت 

ـــــــسى دهپ  ســـــــائادهتنىڭ ئهلچى
دهرۋهقه، ھۇما قۇشىنىڭ . تىنسۆيۈنۈش

قۇتلۇق تۇخۇمى خهلقنىڭ نهزهرىيىـۋى 
تهپهككۇرىنى تىركهك قىلغـان مهنىـۋى 
ــــدۇ ۋه  ــــده يېتىلى ــــاپىتى ئىچى قىي

   .ئېچىلىدۇ
 خىيال دهپتىرىمدىن -



يىــپهك يولىــدىكى توققــۇز ھــېكمهت 
يىــپهك يــولى مهنىــۋى مهدهنىيىتىنىــڭ 
ــارهت  ــدىن ئىب ــۋى تهپهككۇرى نهزهرىيى

 ئىدى
ـــــــۇر نهزهرى ـــــــۋى تهپهكك  –يى

ــدىم  ــا زورالپ تهق ــوپالر تارىخق پهيالس
ــان  ــسى«قىلىۋاتق ــسه پهلسهپى  »مهدرى

بولماستىن، بهلكى ئىنسان تارىخىنىـڭ 
ــاڭلىق  ــدىن ئ ــاق تهرىپى ــسانىي ئ ئىن

ــارهت ــسىدىن ئىب ــنىش سهۋىيى . ئىگىلى
ــاردا  ــدىنقى قات ــازىرغىچه ئال ــارىخ ھ ت



تۇرۇپ كهلگهن ھهربىـر خهلقنىـڭ ئهڭ 
ۇس، قـورال كـۈچى، ئالدى بىلهن نوپ

ئىقتىسادىي كۈچ يـاكى جۇغراپىيىلىـك 
ئهۋزهللىـــك بىـــلهن ئهمهس، بهلكـــى 
مهنتىقىي پىكىرنىـڭ تـاجى، روھىـيهت 

ـــاش  ـــانه قۇي ـــىدىكى يېگ  –دۇنياس
نهزهرىيىۋى تهپهككۇر بىـلهن ئالـدىنى 

 .ئورۇندا تۇرغانلىقىنى ئىسپاتلىدى
بىـــر زامـــانالردا يىـــپهك يـــولى 

ــۇر ئۇتۇقل ــۋى تهپهكك ــڭ نهزهرىيى ىرىنى
ــۇمىي پــاۋلىئونى يــاكى كــۆرهك  ئوم



ـــدى ـــدانىغا ئايالنغانى ـــي ! مهي غهربى
يۇرتلـــۇقالر تهبىـــئهت، جهمئىـــيهت، 
ــىلىلىرىگه  ــيهت مهس ــۇش ۋه روھى تۇرم

ى قنىسبهتهن ئـۆز زامانىـسىنىڭ ئالـدىن
 .قاراشلىرىغا ۋهكىللىك قىلىشقان

ــىيالىقالر  ــي ئاس ــساز مهركىزى جاھان
ئــۇچ ماكــان، ئــۇچ زامــان ئــالهم 

 –ىنى يــاراتتى، ئــۇالر ئاســمان قارىــش
 ئىنـسانىي –ئىالھىي ماكـان، زېمىـن 
 – جىــــن –ماكــــان، يهر ئاســــتى 

ئـۇالر . ئالۋاستىالر ماكـانى، دېيىـشتى



ــۇچ  ــىنى ئ ــازىر، كهلگۈس ــۈش، ھ ئۆتم
ئــۇالر . ده بىلىــشتى)زامــان(ئۆتكــۈ

ئىنـــسان بىـــلهن ھـــازىرقى زامـــاننى 
ــان  ــي پائالىيهتچ ــدىكى مهركىزى ئالهم

 .ئورۇنغا قويدى
 مۇســـــبهت –ۇالر مهنپىـــــي ئــــ

 قـاراڭغۇلۇق –قاراشلىرىنى، يورۇقلۇق 
قاراشلىرىنى، بىر قاتـار كاتېگورىيىلىـك 

 .قېلىپالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى
ئۇالر تۇپراق، سـۇ، ھـاۋا، ئـوتتىن 
ـــوغۇق،  ـــادۇ؛ س ـــۆت ت ـــارهت ت ئىب



ئىســسىق، ھــۆل، قــۇرۇقتىن ئىبــارهت 
ــغهم،  ــان، بهل ــىيهت؛ ق ــۆت خۇسۇس ت

ارهت تـــۆت ســـهپرا، ســـهۋدادىن ئىبـــ
خىلىــــت قارىــــشىنى، ئۇالرنىــــڭ 
ـــشىنى  ـــى قارى ـــددىيىتى ۋه بىرلىك زى

 .يارىتىشتى
 12 ســائهت؛ 24 ۋاقىــت، 12ئــۇالر 
 يىـل 12 ئـاي؛ 12 پهسـىل، 4بۇرچ، 

 .بىر مۆچهل قارىشىنى ئۇدۇم قىلدى
دا ئولتۇراقلىــــــشىش »ئاۋېـــــستا«

ـــڭ  ـــى ئاھرۇمازدانى ـــۇق ئىالھ يورۇقل



ــــايهت زور  ــــۈپىتىده غ ــــاقىرىقى س چ
ــىنى سۋىلىز ــهببۇس تۈس ــسىيىلىك تهش ات
 .ئالدى

زورۇئاستېر ۋه مانى دىنى تهلىماتلىرى 
ــۇق –ياخــشى  ــانلىق ۋه يورۇقل  – يام

ـــاقىۋهت  ـــلىرىده ئ ـــاراڭغۇلۇق كۈرهش ق
ــسى  ــڭ غهلىبى ياخــشىلىق ۋه يورۇقلۇقنى
تـــارىخ تهرهققىياتىنىـــڭ مـــاھىيىتى ۋه 

 .باسقۇچى دهپ قاراشقا ئاساسالندى
بـــۇددىزم روھنىـــڭ ئۆلمهســـلىكى، 

 قاراشـلىرى )سانسارا(تهكرار ئايلىنىشى 



 ئــــارقىلىق كىــــشىنىڭ كامــــالهت
كه يــاكى چۈشــكۈنلۈككه )بۇددىھــا(

ــاغلىق  ــسىگه ب ــۆز ئىرادى ــشى ئ يۈزلىنى
دېگهن قاراش بىلهن تـاكى كامـالهتكه 

ــــا  ــــۈچه قايت ــــايتىالپ –يهتمىگ  ق
تۇغۇلۇۋېرىــــپ ئــــازاب چــــېكىش 

 .مۇقهررهرلىكىنى ئېتىقاد ئۇلى قىلدى
ھــالالردا ســوپىزم ۋه گۇمــانىزم تــوال 

ـــدى ـــهكىلده ئىپادىلهن ـــانتهئىزملىق ش . پ
ئىنسان گۈزهللىكى، ئهقىل، بىلىم، ئىقتىدار 

ـــدى ـــل مهدھىيىلهن ـــالق ئىزچى . ۋه ئهخ



ــسىئونالىزملىق  ــانىزم، رات ــسى گۇم ھهرقاي
ــۇ  ــل ب ــائىرالر ئىزچى ــتىكى ش ــا قاراش دۇني

 .ئىدىيىنى ئىلگىرى سۈرۈشتى
، »ئىھسالۇل ئۆلـۈم«، »قۇتادغۇبىلىك«

ــــسىنىڭ « ــــهھهر ئاھالى ــــك ش پهزىلهتلى
ــــلىرى ــــشىش «، »قاراش ــــتكه ئېرى بهخ
ــسىدا ــايىق«، »توغرى ــۇل ھهق ، »ئهتهبهت

 قاتـــارلىق ئهســـهرلهر »مهھبۇبۇلقۇلـــۇپ«
ئىجتىمــائىي پهلــسهپه ساھهســىدىكى قاتــار 
مهسىلىلهرگه نهزهرىيىۋى تهپهككۇر دهستىكى 

 .بېغىشلىدى



پهتولمىنىڭ «، »ئهلجهبر ۋهل مۇقابهله«
، »تى دېـگهن ئهسـىرىگه تهپـسىرئهلمهجهس

ــب« ــت تى ــانۇن فى ــشىفا«، »ئهلق ، »ئهش
، »مهنرالـــــــوگىيه«، »دانىــــــشنامه«
ـــــــۇقهددىمه« ـــــــترونومىيىگه م ، »ئاس
يۇلتــۇزالر «، »كىتابۇلمۇســىقهل كىبىــر«

ــى ــئهت »جهدۋىل ــهرلهر تهبى ــارلىق ئهس  قات
ئىلمــى بــويىچه بىــر قاتــار نهزهرىيىــۋى 

 .تهپهككۇر مهسىلىلىرىنى يورۇتتى
ــر  ــىم، ھهربى ــكهل، رهس ــكېمىر، ھهي تاش

ــوراللىرى؛  ــالغۇ ق ــسۇل، چ ــا، ئۇس مۇزىك



ھهربىر دورا نۇسـخىلىرى؛ ھهربىـر شـهھهر، 
ــۆزىگه خــاس  ــارلىقالر ئ ســۇ ئىنــشائاتى قات
ئېـــــستېتىكىلىق، فورماكولوگىيلىـــــك ۋه 
ـــىز  ـــۋى تهپهككۇرس ـــارلىق نهزهرىيى بىناك

ئۇيغـۇر . مهيدانغا كهلـگهن ئهمهس ئىـدى
ــــڭ  ــــامى مۇجه12خهلقىنى ــــسهم  مۇق س

پهلـــــــسهپىۋى ۋه سهنئهتـــــــشۇناسلىق 
نهزهرىيىلىــــرى ئاساســــىدا مىسلىــــسىز 

 .مۆجىزىلىك كامالهتكه ئېرىشكهن
ــايىۋى  ــالق، غ ــپ، ئهخ ــز مائارى بى
ـــۈن  ـــسىدىكى پۈت ـــيهت توغرى جهمئى



ئىجـــابىي ئهنـــئهنىلهرگه تېـــرهم نهزهر 
ئاغدۇرغىنىمىزدا، ئۇ خـۇددى ئىالھىـي 
قـــۇدرهتتهك كۈچلـــۈك نهزهرىيىـــۋى 

نهمالىقىـــدا مهيـــدانغا تهپهككـــۇر رهھ
 .كهلگهنلىكىنى كۆرىمىز

يىپهك يولى خارابالشـقاندىن كېـيىن 
 :بىز مۇنداق ھهقىقهتنى ھېس قىلدۇق

ــالىقالر  ــي ياۋروپ ــدىن، غهربى بىرىنچى
ئهلخــارهزمى، ئهلپهرغــانى، ئهلفــارابى، 
ئىبن سىنا قاتارلىق نهزهرىيىۋى تهپهككۇر 
ئهزىمهتلىرىمىزنىڭ ئهسهرلىرىنى التىن ۋه 



 بهسـته تهرجىـمه –قا تىلالرغا بهس باش
 .قىلىشقا كىرىشتى

ـــــــڭ  ئىككىنچىـــــــدىن، ئۇالرنى
ســــــــاياھهتچى قىياپىتىــــــــدىكى 
ــاتچىلىرى دىيــارىمىزدا تهكــرار  تهتقىق
ئىلمىــي قىــدىرىش ئېلىــپ بېرىــپ، 
نۇرغـۇن بويـۇم ۋه كىتـابالرنى ئېلىـپ 

 .كېتىشتى
ئۈچىنچىدىن، ئـۇالر ھهمـمه پهنـده 

شىپ، نهزهرىيىــۋى يــېڭىلىقالر يارىتىــ
دۇنيــــا مهدهنىيىتىنىــــڭ پــــاراۋۇزى 



ئۇالرنىڭ بهزى نهزهرىيىـۋى . بولۇشتى
كهشـــــپىياتلىرى غهربىـــــي يـــــۇرت 
ئالىملىرىنىـــڭ ئىـــشلىرى ئاساســـىدا 

 .مهيدانغا چىقتى
دېـــــمهك، ئـــــۇالر نهزهرىيىـــــۋى 
ــــا  ــــى ئورۇنغ ــــۇرنى بىرىنچ تهپهكك
ـــــۇرت  ـــــي ي قويۇشـــــقان ۋه غهربى
ــــى  ــــۇ جهھهتتىك ــــڭ ب ئالىملىرىنى

م قىلىـشنى ئالـدىنقى ئۇتۇقلىرىنى ھهزى
ـــــان ـــــا قويالىغ ـــــا !! ئورۇنغ دۇني

ـــۇ  ـــزى ھېلىم ـــڭ مهركى مهدهنىيىتىنى



ئۇالرنىڭ ماكانلىرىدا بولۇۋاتقانلىقىنىڭ 
 .سهۋهبىمۇ دهل ئهنه شۇ يهرده

ــــقاندا  ــــولى خارابالش ــــپهك ي يى
نهزهرىيىـۋى تهپهككــۇر يادىكــارلىقلىرى 

ئـــالىي ئوقـــۇش . ۋهيـــران قىلىنـــدى
ـــــشانلىق  ـــــا ئى ـــــۇرتلىرى ئورنىغ ي

انىقـــالىرى، مۇدهررىـــسلهر ئورنىغـــا خ
 – مۇرىـت پىرلىـرى، ئىلىـم –ئىـشان 

پهن ئورنىغا نـادانلىق ۋه ئهسـهبىيلىك 
خــۇددى شــهيخ ســهئىد . ئالماشــتى
سۇمۇرۇغ يورۇق دۇنيادىن : ئېيتقاندهك



ــــنهتكه  ــــسانىۋى جهن ــــپ ئهپ قېچى
 –كىرىۋالــدى، كىــشىلهر خالىــسۇن 

خالىمىــسۇن قاغــا قــانىتى ئاســتىدا 
  .بۇر بولدىسايىداشقا مهج

 
 –بۇ دىيارنىڭ دۇنياغـا يۈزلىنىـشى 

ئۇنىڭ ئۆرلهش يـاكى غهرق بولۇشـىنى 
ــۇز ــارازا يۇلت ــان ت ــزگىنلهپ تۇرغ . تى

پۈتــۈن ئـــامهت يــاكى ئـــاپهت ئهنه 
  .شۇنىڭدا

 
 خىيال دهپتىرىمدىن -



يېقىنقــى يىلــالردا خهنــزۇ تىلىغــا 
ـــان  ـــر قىلىنغ ـــپ نهش ـــمه قىلى تهرجى
ئىلھــــامبهخش كىتــــابالر ئارىــــسىدا 

ـــۇ« ـــاقلىق، كهڭ (رۇۋۋهتم كهڭ قورس
 نــــاملىق بىــــر كىتابنىــــڭ »)نهزهر

مۇقهددىمىسىگه مۇنـداق بىـر ھېكـايه 
تۆت تهرىپـى قـېلىن تـاغالر : بېرىلگهن

بىلهن قورشالغان بىـر ماكـان بولـۇپ، 
ـــله  ـــادهملىرى قهبى ـــڭ ئ ـــۇ يهرنى ب

 پهرمـــانى –ئاقــساقاللىرىنىڭ ئهمىــر 
ـــــــلهن  ـــــــىرت بى ـــــــويىچه س ب



ـــمايدىكهن ـــرهر ك. ئاالقىالش ـــشى بى ى
جىلغا ئارىالپ سىرتقا چىقىپ كهتـسه، 
ــــــپ  دهرھــــــال تاشــــــبوران قىلى

كۈنلهرنىڭ بىرىـده . ئولتۇرۇۋېتىدىكهن
ئىسمى نـامهلۇم بىـر جهسـۇر، تاشـقى 
دۇنيانى كۆرۈپ قايتىـپ كېلىـپ، ئـۆز 

ئاكــاڭ قارىغــاي دۇنيــادا «خهلقىنىــڭ 
سىم ۋه روھىيهتـته ې دېگهن ب»بىرىنچى

ـــــــبهغهل  ـــــــادان، ئهڭ كهم ئهڭ ن
انلىقىنى ئېغىـزدىن چىقىرىـشى ياشايدىغ
ـــلهن  ـــىي «بى ـــافىي–ئاس  دهپ » ج



ــرهت  ــا ئىب ــۈلى جىلغىغ ــۈپ ك ئۆلتۈرۈل
بىــر زامانــدا . ئۈچــۈن چېچىلىــدىكهن

تاغلىق بۇ ماكانـدا يهر تهۋرهپ، تـاغ 
كىـشىلهر . ئورۇلۇپ ئاپهت يۈز بېرىپتۇ

 دهپ تاشـقى دۇنياغـا » قـاچ–قاچ «
قارىـــسا، ئهھـــۋال . چىقىـــپ قـــاپتۇ

.  دېگهنـدهك»جافىي-ئاسىي«ھېلىقى 
ئۇالر جاھـان تىنچالنغانـدا يۇرتلىرىغـا 

نـى »جافىي-ئاسىي«قايتىپتۇ، خهلقى 
ھهمـمه ئۇنىـڭ . روھىي تىرهك بىلىپتـۇ

. خاتىرىسىگه مهڭگۈلۈك تاش قويۇپتـۇ



 بىــرىگه ئۇلىنىــپ، –بــۇ تاشــالر بىــر 
ئۇنىــڭ كــۈلى ســورۇلغان جىلغىــدا 

. زامانىغا اليىق تاش يول پهيدا قىپتۇ
ــده  ــز نهتىجى ــان تې ــۇ قاشــشاق ماك ب

 .گۈللهپتۇ
ــمۇشــۇ ئهســىرنىڭ ب ــاكى ې شىدىن ت

بۈگۈنكى كـۈنگىچه غهربىـي يۇرتنىـڭ 
ئهھــۋالى خــۇددى شــۇ ھېكايىــدهك 

ــدى ــۇپ كهل ــشارهت ! بول ــدىن بې ئال
قىلغانالرنىــــڭ ئهھــــۋالى فىــــرهۋىن 

 !زامانىدىكى مۇساغا ئوخشاپ قالدى



ــا  ــولى قايت ــپهك ي ــدى يى ــا ئهم مان
ىـشىلهر تېخى خېلى كـۆپ ك! ئېچىلدى

ئهتراپىمىـــــزدا يـــــۈز بېرىۋاتقـــــان 
ھادىسىلهرنىڭ ماھىيىتى يېڭـى يىـپهك 
ــــولى ئېراســــىنىڭ ئېچىلىــــشىنى  ي
كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلمىـسىمۇ، 
بۇ مـاھىيهت ئـۇالرنى كـۈنلهر ئۆتـۈپ 

 .ھېس قىلدۇرىدۇ
ــتىگه  ــولى ئۈس ــپهك ي ــى يى قهدىمك

ـــي يۇرتلـــۇق  الر، »خورجـــا«غهربى
ــــۆگ ــــقان ت ــــازهندىلهر ئولتۇرۇش ه س



ـــتۇرۇلگهنىدى ـــىمۋولى ھهيكهللهش . س
يېڭى يىـپهك يـولى ئهمـدى قانـاتلىق 

 .تۆگه سىماسىدا مهجازالشتۇردى
ئۇنــداقتا، ئىككــى تــۆگه ئارىــسىدا 

ــىرلهرنى  ــان ئهس ــوش قالغ ــپهك –ب  يى
يولى خارابالشـقاندىن كېـيىن نهچـچه 
ـــــلهن  ـــــېمه بى ـــــى ن ـــــۈز يىلن ي
ــنىڭچه،  ــم؟ مې ــتۇرۇش الزى سىمۋولالش

تىـن »قـۇشتـۆگه «ئۇنىڭ سـىمۋولى 
شىنى قۇمغـــا ېـــقـــاراڭ، ب! ئىبـــارهت

تىقىۋېلىپ ھهممىنى ئىنكار قىلىـدىغان، 



ــپ،  ــسىز مهغرۇرلىنى ــۇرۇق ۋه ئۇنۇم ق
ـــراق  ـــدىن يى ـــۆز ئىزى دوڭغـــاقالپ ئ
كېتهلمهيدىغان تۆگه قۇشى روھى دهل 

دوسـتۇم، ! ئۇنىڭ مۇناسـىپ ئـوبرازى
ــۆتكهن  ــۇپ، ئ ــۆزىڭىزنى يۇم ــىز ك س
! ئهســـىرلهر قوينىغـــا نهزهر تاشــــالڭ

ــڭ داالي ھ ــاق خوجىنى ــدايىتۇلال ئاپ ى
ــــدىكى  ــــونتهيجى ئالدى ــــا ۋه ق الم
ــشاھ زهھهر  ــم پادى ــالهتلىرىنى، ھهنى ھ
قاچىــسى تۇتقــان، ئىــسمائىلخان ۋه 
مۇھهممهدخــان ئهۋالدلىــرى تۇتقــۇن 



ــا  ــرهپ دارغ ــارېھىم مهش ــان، باب قىلىنغ
ئېسىلغان، زېلىلى چۆلده كۆز يېـشىنى 

خااليىقنىــڭ كۆزىــده «ســىياھ قىلىــپ 
 »هپــلهت نــۇر ئايــان بولمــاسپهرده غ

ــان، ئهرشــى  ــسراالرنى يازغ ــگهن مى دې
بۇرھانىــدىن خوجــا قىلىچــى ئاســتىغا 
چۈشـكهن، جۇڭغـار قوشـۇنلىرى ئـالته 
شهھهرگه غالچا چوكان، غالچا يىگىـت 
ۋه كۈمۈش تهڭـگه ئـالۋىنى سـالغان، 
ــلۇقتا  ــكهن قومۇش ــوت كهت نوزۇگــۈم ئ
دهردســهر بولــۇپ يــۈرگهن، ســادىر 



 تاقـاق چۈشــكهن، پالۋاننىـڭ بوينىغـا
ۋهلىخان تۆره قهشقهرده كـالال مۇنـارى 
ياســىغان، تومــۇر خهلىــپه قىلتاققــا 
چۈشكهن، ئابدۇقادىر دامـولالم قهتـله 
ــا  ــدى ئوتت ــى ئهپهن ــان، مهمتىل قىلىنغ
ــۇر  ــدۇخالىق ئۇيغ ــدۈرۈلگهن، ئاب كۆي

مۇتهللىـــپ . قىلىچتـــا چېقىلغـــان، ل
جادىدا توغرالغان، سانـسىز ئـوغالنالر 

ــرىگ ــده چى ــا تۈرمى ــا ۋه چۇم هن، ۋاب
ـــــان،  ـــــۇرتنى قاپلىغ ـــــسىلى ي كې
ھېكىمبهگلهر ئوتۇغات كىيىـپ نهشـىگه 



ـــوغرى  ـــرىلگهن، ئ ـــارۋازالر –بې  قىم
ىدهك يــــامراپ كهتــــكهن، ســــچۈ

ــوڭگىچى، ئاتىالرنىــڭ  ــڭ س ئانىالرنى
گهجگىسى چىقىـپ قالغـان، جاھـاننى 
ــاننى  ــمهت، ماك ــاننى زۇل ــۇت، زام ج
ماالمهت قاپلىغـان ئهسـىرلهرنى قـانچه 

ــــويالپ ئويلى ــــۇنچه ئ ــــسېرى ش غان
ئانـدىن كـۆزىڭىزنى يوغـان ! چىقىڭچۇ

ئېچىپ، مىڭلىغـان مهنـبهلهردىن سـىز 
ــو  ــدىكى فوت ــان تۆۋهن ــۈن تاللىغ ئۈچ

 !سۈرهتلهرگه كۆز يۈگۈرتۈڭ



بۇ سۈرهتنىڭ بىرىده، يىـپهك يـولى 
 »مىڭئـۆي«راسا گۈللهنگهن چاغدىكى 

ــــۈش  ــــىزىلغان كۆرۈن ــــىغا س تورۇس
رنىـــڭ غهربىــي يۇرتلۇقال. تارتىلغــان

ئېستېتىك قاراشلىرى، روھىي قىيـاپىتى 
ـــدا  ـــى ئۇنىڭ ـــۇش مهدهنىيىت ۋه تۇرم

 .يارقىن گهۋدىلهنگهن
ــــده،  بــــۇ ســــۈرهتنىڭ يهنه بىرى

 ئالدىـدا خـاتىره سـۈرهتكه »مىڭئۆي«
ــڭ  ــيلهر ۋه ئۇالرنى ــكهن ئهجنهبى چۈش
ئالدىدا تىزلىنىـپ ئولتۇرغـان جۇلـدۇر 



كېــپهن ھــالهتتىكى غهربىــي يۇرتلــۇق 
ـــڭ ۋ ـــرىئۇيغۇرالرنى ـــز . هكىللى ئهزى

ۋهتهننىڭ بۇ پهرزهنتلىرىنى نـادانلىق، 
ھۇرۇنلۇق، سولغۇنلۇق شـۇ دهرىجىـگه 
ــۇل  ــا پ ــۇالر ئازغىن چۈشــۈرگهنلىكى، ئ
ئۈچــۈن ئهجــدادلىرى بىنــا قىلغــان 
ــشقا  ــابۇت قىلى ــىرىنى ن ــهنئهت قهس س

مهغرۇر قىياپهتلىك لىكـوك، . يالالنغان
ــدىل ــان(گرونهۋى ــارلىقالر)ئولتۇرغ   قات

ـــۇال ـــۆزلىرى ب ـــۇ ئ ـــان ب پ كېتىۋاتق
ــيهت يادىكــارلىقلىرى ياســالغان  مهدهنى



زاماندا ئۆز ۋهتىنىده تېخـى شـهھهرلهر 
شــــــهكىللهنمىگهنلىكىنى ياخــــــشى 
بىلسىمۇ، ئۇالر شهخسهن بۇالڭچىلىـق 

لىرىــــدىن مهغرۇرلىنىــــپ »تــــۆھپه«
 .تۇرماقتا

ــــــــــــېمىس  ــــــــــــاراڭ، ن ق
ـــــسىيىچىلىرىنىڭ  - 1905ئېكسپېدىت

ت  ئايدا تۇرپانـدا مهدهنىـيه– 8يىلى 
ـــدىكى  ـــۇالپ ماڭغان گـــۆھهرلىرىنى ب
مهغـــرۇر تۇرقىغـــا، بـــۇ مهدهنىـــيهت 
ــڭ  ــان خهلقىمىزنى ــۆھهرلىرىنى ياراتق گ



ــاره  ــڭ بىچ ــقان ئهۋالدلىرىنى نهس باس
 !ھالىتىگه

مۇشـــۇ سېلىـــشتۇرمىدىن يىـــپهك 
ــــــاكى  ــــــۈللهش ي ــــــڭ گ يولىنى
ـــــاددىي ۋه  ـــــشىنىڭ م چۈشكۈنلىشى
ــىتىدىغان  ــا كۆرس ــۋى ھاياتىمىزغ مهنى

يهت چوڭ تهسىرىنى تهقدىر ھالىتىگه غا
 !بىلىۋالغىلى بولىدۇ

يىــپهك يولىنىــڭ قايتــا ئېچىلىــشىنى 
كۈتــۈۋېلىش بىــلهن ئىــش پۈتمهيــدۇ، 
مۇھىمى، قهدىمكى يىپهك يولىدا قـارار 



تاپقان توققـۇز موجىزىـدار ھېكمهتنـى 
قايتا ئـويالش ۋه يېڭـى يىـپهك يـولى 

خهيـر، . جاۋاھىراتلىرىنى بهرپا قىلىشتا
كىــده قايتــا ئوقــۇرمهن، تهپهككــۇر كۆ

 …ئۇچرىشايلى
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