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«يەوە بارىسەى قاعا؟» دېىەى ياخضىًىڭ تارىخى يىلتىسى
Nege Barisien Kağa Dégen Naxşiniñ Tarixi Yiltizi
“Nereye Gidersin Karga” İsimli Türkünün Tarihi Kökleri
Meaning Found in the History of the Song “Where Are You Flying to Crow’’
Abduşukur MUHEMMET*
قىسقىچە نەزنۇيى
لۇچار خەلق ياخضىلىرى ئۇيغۇر خەلق ياخضىلىرى ئىچىدىمى صىۋە پۇرىقى
 نىلودىيىلىرى- لۈي، تارىخى ئۇزۇى، رايوى ئاالھىدىلىمى ئېًىق،لۈچلۈك
 لۇچا خەلق ياخضىلىرىًىڭ لۆپىًچسى،ئۆزوىچە بولغاى بىر تۈر بولۇپ
ٌ لۇچا رايويى تارىختى.لۇچالىقالريىڭ يىراق ئۆتهۈصىىە بېرىپ چېتىلىدۇ
 بۈوۈيمى لۈيدە ئۇيغۇر،ئۇسۇل نالايى دېىەى يانغا ئىىە بولۇپ-بۇياى ياخضا
خەلق ياخضىلىرى يانىدا ئېيتىلىپ لېلىۋاتقاى يۇرعۇى ياخضىالر ئەنىلىيەتتە
 بۇ.لۇچا خەلق ياخضىلىرىًىڭ ئۆزى يالى ئازىراق ئۆزوەروەى ۋارياتلىرىدۇر
ناقالىدە دەل ئاصۇ لۇچا خەلق ياخضلىرىًىڭ بىرى ھېساپاليغاى «يەوە
بارىسىەى قاعا» يانلىق ياخضىًىڭ تارىخىي يىلتىسى توعرۇلۇق پىمىر
يۈروۈزىلىدۇ ۋە بىر قىىسو تارىخىي ۋەقەلەر ئارقىلىق بۇ ياخضىًىڭ قاچايالردا
.ئىجاد قىلىًغايلىقىغا دائىر ئىلهىي پەرەز ۋە نۇالھىسىلەر ئوتتۇرىغا قۇيۇلىدۇ
ياخضىدىمى« ئەرلەصتام» ۋە «ئەيجاى» قاتالىق قاراتهىلىقى ۋە تارىخىي
ئاساسى لۈچلۈك بولغاى ئاتالغۇالر ئارقىلىق ياخضىًىڭ زاناى چېىرىسى
.ئېًىقلىًىدۇ
.  راصىدىًخاى، ئەرلەصتام، خەلق ياخضىسى، لۇچا6ئاچقۇچلۇق سۆزلەر
Özet
Uygur halk türküleri içinde, Kuça halk türküleri ağız özelliği ve bölgesel
özelliği ağır basan, uzun tarihe sahip ve melodisiyle diğer yörelerden
ayrılabilen bir mahiyettedir. Kuça halk türkülerinin çoğunluğu çok eski bir
tarihe sahiptir. Kuça bölgesi, eskiden beri türkü-dans diyarı olarak bilinir ve
günümüzde Uygur halk türküleri diye söylenen çok sayıda türkü, Kuça
bölgesine ait olup zamanla varyantlaşmıştır. Bu makalede, Kuça halk
türküsü olan ”Nereye gidersin Karga” isimli türkünün kökeni tartışılmıştır.
Türküdeki ”Erkeştam” ve ”Encan” gibi tarihi gerçekliği olan adlandırmalar
aracılığıyla türkünün ortaya çıkış devri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kuça, halk türküsü, Erkeştam, Raşidinhan.
Abstract
Folk songs of Kuchar have a long history and are usually distinguished by
its characteristics including features of dialect, regional aspect and melody
from other Uyghur folk songs. Most of the folk songs of Kuchar have a very
old history. The Kuchar region has been known as a cradle of song and
dance for many years, and a lot of folk songs which are now called Uighur
folk songs, actually come from the folk songs of Kuchar and have become
variants over time. In this article, the historical origins of the "Where are
you flying to, Kagha?" was discussed and there was an attempt to explain
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the historical emergence of the folk song, through some historical facts such
as "Erkeştam" and "Encan" which were pointed in the song.
Keywords: Kuchar, folk song, Erkeshtam, Rashidinhan.

«يەوە بارىسىەى قاعا؟» لۇچا خەلق ياخضىلىرىًىڭ ئىچىدە ئايالالريىڭ ئاۋازى
وەۋدىلەيىەى ۋەلىللىن ياخضىالريىڭ بىرىدۇر .لۇچا خەلق ياخضىلىرى ھەققىدە سۆز
بولغايدا لۆپىًچە لۇچا خەلق ياخضىلىرىًىڭ تارىخى ئۇزۇى بولۇش ،ئايالالريىڭ ئاۋازى
روصەى بولۇصتەك ئاالھىدىلىملەر بىلەى خاتىرلىًىدۇ .تىپىن لۇچا خەلق ياخضىسى
ھېساپاليغاى « يەوە بارىسەى قاعا؟» دېىەى بۇ ياخضا دەل ئاصۇ ئىممى خىل
ئاالھىدىلىمًى ئۆزىىە نۇجەسسەنلەصتۈروەى ياخضا بولۇپ ،ئاصىقىغا زار بولغاى بىر
قىسيىڭ سېغىًىضلىق ھەسرىتىًى يالى نۇرەببىسىًى لۈتۈۋاتقاى بىر سادىق ئايالًىڭ
ئىًتىسارلىق تەلپۈيىضىًى ئىپادىلىىەى .ئەھەت داۋۇت تەرىپىدىٌ تۈزۈلىەى «لۇچا
خەلق ياخضىلىرى» دېىەى توپالنًىڭ نۇيدەرىجىسىدە بۇ ياخضا بەصىًچى ئورۇيدا
ئۇچرايدۇ .ياخضا پەقەت ئىممى لۇبلىت بولۇپ ،لۇبلىت ئاخىرلىرىغا «ئۆروىلىهەى ،ھەر
جايدا نېًىڭ يارىو» دېىەى يەقىرات قۇصۇلغاى .ئەنها «لۇچا خەلق ياخضىلىرى»
يانلىق پىالستىًمىدا بۇ ياخضا تۆت لۇبلىت قىلىپ ،ئېيتىلغاى بولۇپ ،ياخضىغا «
ئۇچلىهاڭ بىلەوىهًى» دېىەى يانًى بەروەى .ئەنها ياخضىًىڭ ئونۇنى وەۋدىسىىە ۋە
نۇزىمىلىق ئۆزوىرىضلەروە يەزەر سالساق ياخضىًىڭ ئالدىدىمى ئىممى لۇبلىتى بىلەى
لەيًىدىمى ئىممى لۈبلىتىًىڭ ئارىسىدا تەبئىي بىر باعلىًضًىڭ يوقلىقىًى ،
ياخضىًىڭ ئەسلىدىال ئىممى لۈبلىت بولۇپ ،ئالدىدىمى ئىممى لۈبلىتًىڭ چاتها
قىلىپ ئېيتىلغايلىقىًى بايقايهىس  .ئۇيىڭ ئۈستىىە ياخضىًىڭ ئالدىًقى ئىممى
لۈبلىتىىە« ئۇچلىهاڭ بىلەلىهًى ،لۆيدۈرنەڭ يۈرەلىهًى » دېىەى يەقىرات قوصۇلغاى
بولۇپ ،لېيىًمى ئىممى لۈبلىتىىە ھېچقايداق يەقىرات قوصۇلهىغاى .صۇڭا ياخضىًى
ئەھەت داۋۇت تۈزوەى لىتابقا لىروۈزۈلىەى تېمىست بويىچە تەھلىل قىلىضًى اليىق
لۆردۇق.
بۇ ياخضا خەلق ئارىسىغا ياھايىتى لەڭ تارقالغاى ياخضا بولسىهۇ  ،ئەنها ياخضىًىڭ
قاچايالردا يېسىلغايلىقىغا دائىر ھېچقايداق يازنا يالى ئېغىسالى ناتېرىيال يوق.
ياخضىًىڭ تارىخىًى بىلىط ئۈچۈى يەيىال ياخضا تېمستًىڭ ئۆزىىە نۇراجىئەت قىلىضقا
توعرا لېلىدۇ .ياخضىًىڭ بىرىًچى لۈبلىتى نۇيداق يېسىلغاى6
يەوە بارىسەى قاعا؟
ئەرلەصتاندىمى يارعا،
لۆزۈم تويسا تويغايدۇ،
يۈرەك قايهىدى يارعا
( داۋۇت-33 6بەت)4002،
بىرىًچى نىسرادىمى قاعا ئۇيغۇر خەلق ئېغىس ئەدەبىياتىدا لۆپ ئۇچرايدىغاى ئىجابىي
ئوبرازالريىڭ بىرى بولۇپ ،ئۇ لۆپىًچە ۋاقىتالردا خەۋەرچى ،ئۇچۇر يەتمۈزوۈچى بىضارەت
بەروۈچى سۈپىتىدە تەسۋىرلىًىدۇ .صۇڭا خەلق ئارىسىدا6
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>>لېتىپ بارعاى قاعىالر،
لۆرۈپ لەلىىٌ يارىهًى.
ئۈزۈڭ ھەرجايدا بولساڭ،
قويۇپ لىلەي جايىهًى ».دېىەى قوصاق تارقالغاى(.ئەبەي ،ئىهىٌ-336بەت)4002 ،
ياخضىدا قاعا ئارقىلىق يارىغا ئۇچۇر يەتمۈزنەلچى ،سالىهىًى يوللىهاقچى بولغاى قىس
قاعىغا تەلهۈرۈپ ئىًتىسارلىقىًى ئىپادىلەيدۇ .ئىممىًچى نىسرادا قاعىًىڭ بارار جايى
يەيى يارىًىڭ يىراقتىمى نەيسىلى ئايدىڭلىضىدۇ .بۇ نەيسىل دەل يارى لەتمەى نالاى
ئەرلەصتام بولۇپ ،ياخضىًىڭ تارىخىي يىلتىسىًى يورۇتۇپ بېرىدىغاى ئەڭ ھالقىلىق سۆز
ھېسابلىًىدۇ.
ئەرلەصتام ئۇلۇعچات ياھىيىسى جىغىٌ يېسىسى ،سىهخايە لەيتىىە جايالصقاى چېىرا
ئېغىسى بولۇپ ،ئۇزۇى تارىخقا ئىىە قەدىهىي لاراۋاى يولىدۇر .نەسىلىًىڭ نۇھىو تۈوۈيى
لۇچا بىلەى بىۋاستە چېىرىلەيهەيدىغاى  ،لۇچادىٌ نىڭ لىلونېتىرعا يېقىٌ ئۇزاقلىقتا
بولغاى ،لىضىلەر ئايچە بىلىپ لەتهەيدىغاى ئەرلەصتاندەك بىر يەريىڭ ياخضىدا يىضاى
قىلىًىپ تاللىًىضىدۇر .بەلمىو بۇ بىر تاسادىپىيلىق بولهىسا لېرەك .ئەرلەصتام
ياخضىسىًىڭ قايسى دەۋرلەردە ئىجات قىلىًغايلىقىغا نۇياسىۋەتلىن نەيبەلەريى
ئېًىقالصتىمى نۇھىو تارىخىي يام ھېسابلىًىدۇ .تارىخىي نەيبەلەروە لۆرە ئەرلەصتام
تارختا بۈيۈك لارۋاى يولى دەپ ئاتالغاى يىپەك يولىًىڭ صىهالىي لېًىيىسىدىمى
نەرلىسى صەھەر قەصقەردىٌ پەرعايە ۋادىسىغا بارىدىغاى لارۋاى يولىدىمى نۇھىو تاظ
ئېغىسى بولۇپ ،قەصقەر بىلەى پەرعايە ۋادىسىدىمى ئەيجايًى بىۋاستە باعالپ تۇرىدىغاى
ئۆتەڭ بولغاى .وەرچە خەيسۇچە نەيبەلەردە ئەرلەصتام چىرا ئېغىسى -4442يىلى چىڭ
ھۆلۈنىتى بىلەى روسىيە ئارىسىدا ئىهسااليغاى «قەصقەر چېىرا لىًىيىسىًى داۋانلىق
تەلضۈرۈش لېلىضىهى» ئىهسااليغايدىٌ لېيىٌ صەلىللەيىەى دەپ قارالسىهۇ ،ئەنها بۇ
تاظ ئېغىسىًىڭ يىپەك يولى باصاليغاى دەۋرىدىال سودىىەرلەريىڭ نۇھىو لارۋاى
يوللىرىًىڭ بىرى بولغاى دەپ قارىلىدۇ.
ئەنەلىيەتتە قەصقەريى نەرلەز قىلغاى تارىو ۋادىسى بىلەى پەرعايە ۋادىسى لۆك تۈرۈللەر
دەۋرىدىٌ تالى نايجۇ دەۋرىىىچە بولغاى ئۇزۇى بىر تارىخىي نۇساپىدە ئاساسەى ئوخضاش
بىر سىياسىي وەۋدىًىڭ ئاستىدا بولغاى بولۇپ ،ئەرلەصتام قاتارلىق تاظ ئېغىسلىرى بۇ
ئىممى ۋادىدىمى خەلقلەريىڭ رىضتىسىًى باعاليدىغاى ئاساسلىق يول ئېغىسلىرى بولغاى
بولسا ،نايجۇ ئىستىالسىدىٌ لېيىٌ ئەرلەصتام تاظ ئېغىسى ئىممى ۋادىدىمى
خەلقلەريىڭ سودا ئاالقىسىدىمى نۇھىو يول بولۇپال قالهاي بەلمى تەڭرىتاعًىڭ
جەيۇبىدىمى خەلقلەريىڭ جېًىًى ئېلىپ قاچىدىغاى ۋە يىجاتلىققا ئېرىضتۈرىدىغاى
ئاساسلىق يولىغا ئاياليغاى .چۈيمى چىڭ ھالىهىيىتىىە قارصى ئېلىپ بېرىلغاى « ھەر
قېتىهلىق قوزعىالڭالر نەعلۇب بولغايدىٌ لېيىٌ ،چىڭ سۇاللىسى قوصۇيلىرى يەرلىن
ئاھالىلەريى رەھىهسىسلەرچە قىرعىٌ قىلىپ ،ئۆچ ئېلىط ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆزى
بېسىۋالغاى جايالريىڭ نۇقىهلىقىًى قولغا لەلتۈرنەلچى بولغاى ئىدى .بۇيداق ئۆچ
ئېلىط قوزعىالڭغا قاتًاصقاى يالى قاتًاصهىغاى ئاھالىالريىڭ ئۆزلىرىًى قوعداش ئۈچۈى
پاياھلىق ئىسدەپ پەرعايە ۋادىسى ۋە يەتتىسۇ رايويىغا لوللېمتىپ ھالالردا قېچىط
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دولقۇيلىرىًى لەلتۈرۈپ چىقاردى (».تۇرسۇى )4044 6دەل نۇصۇيداق قېچىط دولقۇيىًىڭ
بىرسى ياقۇپ بەه ھالىهىيىتى نۇيقەرز بولۇپ ،چىڭ ھالىهىيىتىًىڭ تارىو ۋادىسىًى
قايتا قايتۇرۇۋالغاى نەزوىلدە يۈز بەردى.
-4422يىلى لۇچادا قۇرۇلغاى راصىدىٌ خاى ھالىهىيىتى لۇچايىڭ صەرقى ۋە عەربى
تەرەپلىرىىە لېڭەيىەى نەزوىللىرىدە لۇچا دائىرىسىدىٌ يۇرعۇى ئائىلىلەر راصىدىًخاى
قوصۇيىدا ئەسمەر بولۇپ ،نايجۇ ھالىهىيىتىًىڭ لەصمەرلىرىىە ۋە ئەنەلدارلىرىغا
قاقضاتقۇچ زەربە بەروەيىدى .لېيىٌ راصىدىًخاى ھالىهىيىتى ياقۇپ بەه تەرىپىدىٌ
نەعلۇپ قىلىًغايدىٌ لېيىٌ ئەسلىدە راصىدىًخاى قوصۇيىدا خىسنەت قىلغاى لۇچا
قوصۇيلىرى ياقۇپ بەه قوصۇيىغا قۇصۇلۇپ لەتتى .ياقۇپ بەه دەۋرىدە ئەرلەصتام تاظ
ئېغىسى قەصقەرىيە دۆلىتى بىلەى چارروسىيە ئارىسىدىمى نۇھىو پاسىل ،چېىرا ئېغىسىغا
ئاياليغاى بولۇپ ،چارروسىيە بۇ يەريى ئىسچىل تۈردە ئۆز تېرىتورىيىسىىە قوصۇۋېلىط
عەرىسىدە بولۇپ لەلىەى .ياقۇپ بەه سۈيىقەست بىلەى ئۆلتۈرۈلىەيدىٌ لېيىٌ
ساراسىهىە چۈصمەى ياقۇپ بەه قوصۇيلىرى چىڭ لەصمەرلىرى بىلەى ئۇرۇصهايال پات-
پاراق بولۇپ ،بىر قىسهى تاراپ لەتتى ،يەيە بىر قىسهى قەصقەروە قاراپ چېمىًدى.
نەيلى تاراپ لەتمەيلەر ئارىسىدا بولسۇى ،نەيلى قاچقايالر ئارىسىدا بولسۇى ھەنهىسىدە
زور تۈرلۈندە لۇچالىقالر بار ئىدى .ئۇالر نايجۇ لەصمەرلىرىًىڭ قىرعىٌ قىلىضىدىٌ
ئەيسىرەپ ،يۇرتلرىًى تەرك ئېىتىپ ،يۇرت تېضىغا ھېجىرەت قىلىضقا ئاتاليدى .ئۇالر
ئۈچۈى ئەڭ قىسقا ،ئىضەيچىلىن يول ئەرلەصتام لارۋاى يولى ئىدى .تىل ئوقۇصىدىغاى
 ،تۇرنۇصتىٌ قىيًالهايدىغاى ئەڭ بىخەتەر يەر پەرعايە ۋادىسى ئىدى .ئۇيىڭ ئۈستىىە
ئەيًى چاعدا لۇچادا « قوزعىالڭغا باش بولغايالر ئاساسلىقى تۇيىاى بىلەى ئۇيغۇرالر
بولسىهۇ  ،يەيە تىىى قەصقەر قاتارلىق يۇرتالردىٌ بولغاى ئۇيغۇرالر،قوقەيت خايلىقىدىٌ
لەلىەى "ئەيجايلىقالر" نۇ قوزعىالڭغا قاتًاصقاى(».جوى-33 6بەت  )4042صۇڭا ئۇالريىڭ
قەصقەروە بېرىپ ئەرلەصتام ئارقىلىق پەرعايە ۋادىسىغا لېتىضى بىردىٌ -بىر تالالش
ئىدى .ياخضىًىڭ ئىممىًچى لۇبلىتىدا بۇ يۇقتىًى تېخىهۇ ئايدىڭالصتۇرىدۇ
سېًى ئەيجايدا دەپ ئاڭالپ،
بېلىهًى سەيلىدە باعالپ.
سېًى لەلهەيدۇ دەپ ئاڭالپ،
باياۋاى چۆلىدە يىغالپ( داۋۇت-336بەت.)4002،
ئەيجاى پەرعايە ۋادىسىدىمى نۇھىو صەھەر بولۇپ ،نايجۇالريىڭ قىرعىًچىلىقىدىٌ
قاچقاى ئۇيغۇرالريىڭ ئاساسلىقى نۇصۇ صەھەروە لېلىپ ئورۇيالصقاى .ياخضىًىڭ
ئىممىًچى لۈبلىتىًىڭ بىرىًچى نىسراسدا ئەيجاى صەھرىًىڭ تىلغا ئېلىًىضى بۇ
يوختىًى تېخىهۇ ئېًىق ئىسپاتاليدۇ.
لۇچايىڭ جۇعراپىيىلىن ئوريى نەرلىسى ئاسىيايىڭ عەربىي بۆلىىى بىلەى بولغاى سودا
ئاالقىسى ۋە بېرىط -لېلىط نۇياسىۋەتلىرىدە يەتتىسۇ رايويىغا تۇتۇصىدىغاى پەسىل
نۈنمىًچىلىمىىە تايايغاى  ،خەتەرلىن تاظ يولىدىمى لاراۋاى يولىًى ئەنەس بەلمى
تەللىهالايًىڭ جەيۇبىدىمى ئاھالىسى زور بولغاى قەدىهىي صەھەر قەصقەر ئارقىلىق
ئەرلەصتاندىٌ ئۆتۈپ ،پەرعايە ۋادىسىغا بارىدىغاى لارۋاى يولىًى بېمىتمەى .صۇڭا بۇ
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دەۋرلەردە لۇچادىٌ ئەيجايغا بارىدىغاى سودىىەرلەرنۇ لۆپ بولغاى ھەم ئەيجايدىٌ لۇچاعا
سودا ئىضلىرى بىلەى لەلىەى ۋە لۇچادا ئولتۇراقلىضىپ قالغاى ئەيجايلىقالرنۇ خېلى
لۆپ بولغاى .ئادىل ھېمهەت بەيًىڭ «ئاسىيادىمى بەش تۈرك» ،يوصرۋاى يائوصېفًىڭ
«ئالتە صەھەر خاتىرلىرى» ،ئەخهەت لانال ئېلمۇلًىڭ« چىٌ خاتىرلىرى» دېىەى
لىتاپالردىهۇ لۇچادا ئولتۇراقلىضىپ قالغاى ۋە سودا قىلىۋاتقاى ئەيجايلىقالريىڭ
بولغايلىقىًى تىلغا ئالىدۇ.
ياخضىًىڭ نەزنۇيىدىٌ ئالغايدا ،ياخضىدا بىر قىسيىڭ يالى بىر ئايالًىڭ ئەرلەصتام
ئارقىلىق ئەيجايغا لەتمەى ئاصىقىًىڭ يولىغا قاراپ  ،دىدارىغا زار بولغاى ئاتەصلىن
ھېسسىياتى ئەلىس ئەتتۈرۈلىەى .ياخضىدا تەسۋىرلەيىەى يىىىت ئەيجايغا بەلمىو سودا
ئىضلىرى بىلەى لەتمەى بولۇصى نۇنمىٌ دېىەى پەرەزيىهۇ قىلىضقا بولىدۇ .ئەنها
ياخضىًىڭ ئىممىًچى لۈبلىتىًىڭ  -3نىسراسىدا ئەلىس ئەتتۈرۈلىەى نەزنۇى بۇ
قىياسىهىسيى پۈتۈيلەي رەت قىلىدۇ.
سېًى لەلهەيدۇ دەپ ئاڭالپ (،داۋۇت-336بەت)4002،
ياخضىدىمى بۇ نىسرا ئەيجايغا لەتمەى يىىىتًىڭ لۇچاعا لەلهەيدىغايلىقىدەك بىر ئۇچۇر
بىلەى تەنىٌ ئېتىدۇ .ئەوەر ئەيجايغا سودا ئىضلىرى بىلەى يالى باصقا سەۋەبلەر بىلەى
لەتمەى بولسا نەصۇقىًى زار قاقضىتىپ  ،ئەيجايدا قېلىپ قېلىضًى يىيەت قىلهاس
ئىدى  .دېهەك بۇ يىىىتًىڭ نەصۇقىغا قايتىپ بارنايدىغايلىقىدەك بىر ئۇچۇريى
يەتمۈزۈصى بەدۆلەت ھالىهىيىتىًىڭ نەعلۇبىيتىدىٌ لېيىًمى نايجۇ چىرىملىرىًىڭ
قىرعىًچىلىقىدىٌ قاچايلىقىدەك بىر ھەقىقەتًى يورۇتۇپ بېرىدۇ .تارىخى نەلۇناتالرعا
قارىغايدا ئەيًى يىللىرى نايجۇالريىڭ قىرعىًچىلىقىدىٌ قورقۇپ پەرعايىغا لەتمەى
ئۇيغۇرالر ھەنهىسى دېىۈدەك صۇ رايويدىمى ئەيجاى قاتارلىق صەھەرلەردە ئولتۇراقلىضىپ
قالغاى .ئۇيىڭ ئۈستىىە ياخضىًىڭ ئونۇنى نەزنۇيىدىٌ ئالغايدىهۇ قىس دەسلەپتە
يىىىتًڭ ئەرلەصتاندا ئىمەيلىمىدىٌ خەۋەر تاپىدۇ ،ئايدىٌ ئەيجايدا ئىمەيلىمىًى
ئاڭاليدۇ .بۇ يوختىدىٌ ئالغايدا يىىىت قىس يالى ئايالى بىلەى خوصلىضىپ ناڭغاى
ئەنەس ،يىىىتًىڭ سەپىرىدىٌ قىسيىڭ پۈتۈيلەي خەۋىرى يوق ،قىس پەقەت باصقىالردىٌ
يىىىتًىڭ دەسلەپتە ئەرلەصتاندا ئىمەيىلىمىًى ،لېيىٌ ئەيجايغا لەتمەيلىمى ،ئايدىٌ
يىىىتًىڭ قايتىپ لەلهەيدىغايلىقىًى ئاڭاليدۇ .بۇ قىسيىڭ « باياۋاى چۆلىدە
يىغالپ» (،داۋۇت-336بەت ،)4002،پەريات قىلىضقا سەۋەپ بولىدۇ.
وەرچە ياخضا قارناققا بىر ئاددىي نۇھەببەت ياخضىسىدەك قىلسىهۇ ئەنها تېمىسًىڭ
نەزنۇيىغا بىر دەۋريىڭ تارىخى سىڭىەيدۇر .لۇچايىڭ يېقىًقى زاناى تارىخىدا
لۇچالىقالريىڭ يۇرت-نالايلىرىًى تاصالپ ئەرلەصتام ئارقىلىق پەرعايە ۋادىسىدىمى
ئەيجايغا قېچىضىغا سەۋەپ بولغاى ئەڭ چوڭ تارىخىي ۋەقە دەل راصىدىٌ خوجا
ھالىهىيىتىًىڭ قۇرۇلىضى ۋە بەدۆلەت ھالىهىيىتىًىڭ يىقىلىضىدۇر .ئۇيدىٌ لېيىٌ
يۈز بەروەى تارىخىي ۋەقەلەر بۇيداق بىر نۈنمىًچىلىمًىڭ بولۇصىًى چەتمە قاقىدۇ.
-4442يىلى چىڭ ھۆلۈنىتى بىلەى روسىيە ئارىسىدا «قەصقەر چېىرا لىًىيىسىًى
داۋانلىق تەلضۈرۈش لېلىضىهى»(بايدۇ تورى )4043 ،ئىهسالىًىپ ،ئەرلەصتام چېىرا
ئېغىسى قاراۋۇلخايىسى قورۇلغايدىٌ لېيىٌ ،نەرلىسى ئاسىيايىڭ صەرقىي ۋە عەربىي
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بۆلىمىًى باعالپ تۇرىدىغاى لارۋاى يولىدىمى نۇھىو تاظ ئېغىسى بولغاى ئەرلەصتام
چىڭ ھۆلۈنىتىًىڭ قاتتىق لويتروللىقىدىمى چېىرا ئېغىسىغا ئايلىًىدۇ .چار روسىيە
تەۋەسىدە سوۋىت ھالىهىيىتىًىڭ قۇرۇلىضى بىلەى ئەرلەصتانًى ئاساس قىلغاى لارۋاى
يولى چۆلدەرەپ ،الداق يولىًى ئاساس قىلغاى لارۋاى يولى ئاۋاتلىضىضقا باصاليدۇ.
-4590يىلدىٌ باصالپ ھەر ئىممىال يول پۈتۈيلەي تاقىلىدۇ.
دېهەك ياقۇپ بەه ھالىهىيىتى يىهىرىلىپ ،چىڭ سۇاللىسىًىڭ تارىو ۋادىسىدىمى
بوستايلىقالردا ئېلىپ بارعاى قىرعىًچىلىقى باصاليغاى -4435يىلىدىٌ باصالپ
ھېسابلىغايدىهۇ « يەوە بارىسىەى قارعا» يانلىق لۇچا خەلق ياخضىسى ئىجات بولغىلى
ئاز دىىەيدىهۇ  430يىلدىٌ ئاصقاى بولىدۇ.
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