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 شهجهرەئى تۈرك
 ئهبۇلغازى باهادىرخان

 بىسمىلالهىر رەهمانىر رەهىم

 بول  ئالهمنى  سهككىزمىڭ  ئون  يهرنى،  قات  يهتته  ۋە  ئاسمان  قات  يهتته ،   شېرىكسىز  ۋە  ئىنتىهاسىز  ۋە  ئىپتىداسىز

 پهرزەنتلىرىگه  ئالهم  بارچه  ۋە  دوستى  ئۇنىڭ  كېيىن  ههمدۇسانادىن  تهڭرىگه  بولدۇرغان  جىنالرغا دېگهندە  ۋە

 خاتامهت  ۋە  نۇبوۋەت  ۋە  رىسالهت  ۋە  ئهزم  ئۇلۇل  ئهالسى  فهزلىدىن . ئهۋەتىلگهنلهرنىڭ  ئۆز  مهرتىۋىنى  تۆت  بۇ

 مۇههممهددۇر  رەسۇل  قىلىۋەتكهن  فۇزەال . ئىنايهت  مۇرەببىيۇل  ۋە  ئۆلهما  مۇهىببۇل  كېيىن  دۇرۇدىدىن  مۇستهفانىڭ

 شۇنداق ئهرەب مۇههممهدخان ئ ___ چىڭگىزخاننىڭ ئهۋالدى  خارەزمى  ۋە  ئهبۇلغازى باهادىرخان چىڭگىزىي  وغلى

 تۇرغانىدى  قىلىپ  پادىشاهلىق  ۋىاليهتلهردە  ههر  ئهجداتلىرى،  ۋە  ئابا  چىڭگىزخاننىڭ  مۇئهررىخالر . ئېيتىدۇركى،

 يا  ۋە  ياخشى  ئۆلگهن تارىخلىرىنى ،  تۇغۇلغان ،  بىلهن ئۇالرنىڭ پادىشاهلىق قىلغان ۋە  فارسىي تىلالر  مان تۈركىي،

 بىر . قىلغان ئىشلىرىنى يېزىپ تۇرغانىدى  يهنه  تارىخ پۈتۈپ تۇرغان ۋە  دانىشمهن كىشى بىر  بىر  نامىغا  پادىشاه  بىر

 نهچچه يىلالردىن كېيىن شۇ پادىشاهنىڭ ئهۋالدىدىن يهنه بىرەيلهن پادىشاه بولغاندا، يهنه بىر دانىشمهن مۇئهررىخ

 مۇئهررىختىن  ئۇ  بۇرۇنقى  مهن  بولۇپ،  تارىخ پهيدا  بىر  ئاتاپ  نامىغا  پادىشاهنىڭ  بۇ  دەپ،  پۈتىمهن  ياخشىراق

 شۇنداقال چىڭگىزخان ئهۋالدىدىن ههرقايسى يۇرتالردا ئۆتكهن پادىشاهالرنىڭ ناملىرىغا ئاتاپ، بهزىلهرگه . پۈتكهن

 ئۆتكهن ئىران بىلهن . ئون تارىخ، بهزىلهرگه يىگىرمه تارىخ ۋە بهزىلهرگه ئوتتۇز تارىخ پۈتۈپ تۇرۇلغانىدى  تۇراندا

 چىڭگىزخان ئوغالنلىرىنىڭ ناملىرىغا بېغىشالنغان تارىخالردىن ئۇشبۇ زامان فهقىرنىڭ ئالدىدا ئون سهككىز مۇجهللهد

 تۇرۇپتۇ  ئىككى . هازىر  بۇ  بىۋۇقۇپلۇقى،  خهلقىنىڭ  خارىزىم  ۋە  بىپهرۋالىقى  ئاكىلىرىمىزنىڭ  ۋە  ئاتا  بىزنىڭ  ئهمما

 ئهبدۇلالخاننىڭ ئاتىلىرى بىلهن بىزنىڭ ئاتىلىرىمىزنىڭ ئايرىلغان يېرىدىن، تا بىزگه سهۋەبتىن ، بىزنىڭ جامائىتىمىز

 بولغان تارىخلىرى پۈتۈلمهي كېلىندى  قىلدۇق . كهلگۈچه  دەپ پىكىر  كىشىگه تهكلىپ قىاليلى ،  تارىخنى بىر  هېچ . بۇ

 تاپمىدۇق  كىشى  بولدى . مۇناسىپ  سهۋەبتىن، . زۆرۈر  كىندىكىنى « شۇل  ئۆز  كېسهر يىتىم  تۈركىي » ئۆزى  دېگهن

. تهمسىلىدەك، ئۆز تارىخىمىزنى ئۆزىمىز يازدۇق
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 هېچبىر پادىشاه . ئادەم ئهلهيهىسسالمدىن تا بۇ كهمگىچه نۇرغۇن تارىخ ئۆتكهنكى، بۇنىڭ هېسابىنى بىر تهڭرى بىلۇر

 تارىخىنى ئۆزى يازغان ئهمهستۇر  دانىشمهن ئۆز  ۋە  ههكىم  ۋە  ئهمىر  ئههلى بىزنىڭ يۇرتىمى . ۋە  زنىڭ هاۋاسىدىن ۋە

 بولمىغان ئىش بولدى  ئهمدى كۆڭلىڭىزگه كهلمىسۇنكى، فهقىر تهرىپلهپ . خارىزىمنىڭ بېبىزوئهتلىكىدىن هېچقاچاندا

 بۇ فهقىرگه خۇدايىتائالال ئىنايهت قىلىپ . يالغان ئېيتقان بولغايمهن ۋە ئۆزۈمنى غهلىته تهرىپلهپ ئۆتكهن بولغايمهن

 بهرگهنىدى،  بهرگهنىدى كۆپ نهرسه  هۈنهر  قانداق : خۇسۇسهن ئۈچ  يوسۇنىدۇر،  ۋە  سىپاهگهرلىكنىڭ قانۇنىي  ئاۋال

 بىلهن يۈرۈش  ئاز  قانداق قىلىش،  كۆپ بىلهن يۈرۈش قىلغاندا  يېساق ياساش،  ياۋغا  يۈرۈش قىلىش ۋە  ئاتلىنىش ۋە

 ت ۋە قهسايىد ۋە غهزالىيهت ۋە قىلغاندا قانداق قىلىش، دوستقا، دۈشمهنگه قانداق سۆزلهش ؛ ئىككىنچى، مهسنهۋىئه

 لۇغهتلىرىنىڭ  تۈركىي  ۋە  فارسىي  ۋە  ئهرەبىي  پههملهمهكلىك،  ئهشئارىنى  بارچه  ۋە  رۇبائىيهت  ۋە  ئوت،  مۇقهتته

 ۋە  تۇراندا  ۋە  ئىران  ئهرەبىستاندا،  كهمگىچه  بۇ  تا  ئهلهيهىسساالمدىن  ئادەم  ئۈچىنچى،  بىلمهكلىك؛  مهنىسىنى

 . الرنىڭ ئاتلىرى ۋە ئۆمۈرلىرىنىڭ ۋە سهلتهنهتلىرىنىڭ كهم ۋە زىيادىلىكىنى بىلمهكلىك موغۇلىستاندا ئۆتكهن پادىشاه

 ۋە هىندىستاندا بولسا بولغاي، يوق  بۇ ۋاقىتتا پههملهمهكلىكدە ۋە تارىخ بىلمهكلىكىدە فهقىردەك كىشى شاياد ئىراقدا

 بىز كۆرگهن ۋە دېسهم يالغان بولغاي، ئهمما سىپاهنىڭ يوسۇنىنى بىلمهكلىكىدە، بۇ چاغد  ا مۇسۇلمان ياكى باشقىالردا

 ئهمدى . يهر يۈزى كهڭدۇر، شۇڭا ئىشتمىگهن يهرلهردە بولسا ئهجهب ئهمهس . ئىشلىگهن يهرلهردە ۋە يۇرتالردا يوقتۇر

 قىلدۇق ۋە  ئىبتىدا  كىتابنى تارىخ هىجرىي مىڭ يهتمىش تۆت ئهردىدە  بۇ  بىز  كېلهيلى،  شهجهرەئى « مهقسىدىمىزگه

 . توققۇز باپ قىلدۇق . پ ئات قويدۇق دە » تۈرك

 ئاۋۋالقى باب ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن تا موغۇلغىچه؛

 ئىككىنچى باب موغۇلدىن تا چىڭگىزخانغىچه؛

 ئۈچىنچى باب چىڭگىزخاننىڭ تۇغۇلىشىدىن ئۆلۈشىگىچه؛

 ۋ  ئهۋالدلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  قائاننىڭ  ئوكتاي  ئوغلى  ئۈچىنچى  چىڭگىزخاننىڭ  باب  چىڭگىزخاننىڭ تۆتىنچى  ە

 ئوغالنلىرىدىن موغۇل يۇرتلىرىدا پادىشاهلىق قىلغان نهسىللىرىنىڭ زىكرى؛

 يۇرتىدا  قهشقهر  ئۇننههىر  ماۋرا  ئهۋالدىدىن  چىغاتايخاننىڭ  ئوغلى  ئىككىنچى  چىڭگىزخاننىڭ  باب  بهشىنچى

پادىشاهلىق قىلغانالرنىڭ زىكرى؛
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 اننىڭ ئهۋالدىدىن ئىران مهملىكىتىدە پادىشاهلىق قىلغانلىرىنىڭ ئالتىنچى باب چىڭگىزخاننىڭ كىچىك ئوغلى تولۇيخ

 زىكرى؛

 قىلغانلىرىنىڭ  پادىشاهلىق  قىپچاقتا  دەشتى  ئهۋالدىدىن  جوچىخاننىڭ  ئوغلى  چوڭ  چىڭگىزخاننىڭ  باب  يهتتىنچى

 زىكرى؛

 ە قازاق ۋە تۇراندا خان سهككىزىنچى باب جوچىخاننىڭ ئوغلى شهيبانىخاننىڭ ئهۋالدىدىن ماۋرا ئۇننههىر ۋە قىرىم ۋ

 ماۋرا  ۋە  قازاق  ۋە  قىرىم  نهسلىدىن  تېمۇرنىڭ  توقاي  ئوغلى  ئۈچىنچى  ئون  جوچىخاننىڭ  ۋە  زىكرى  بولغانلىرىنىڭ

 ئۇننههىردە پادىشاهلىق قىلغانلىرىنىڭ زىكرى؛

 ى، بۇ توققۇز باب توققۇزىنچى باب شهيبانىخان ئهۋالدلىرىدىن خارەزىم مهملىكىتىدە پادىشاهلىق قىلغانلىرىنىڭ زىكر

 توققۇزدۇر « خۇددى هۆكۈماالر  ناهايىتى  توققۇزدىن يۇقۇرى بولماس،  نهرسىنىڭ مهرتىۋىسى  دەپ ئېيتقاندەك، » هېچ

 . ئاجايىپ مۇناسىپ چۈشتى

 بىرىنچى باب

 خۇدايىتائاالنىڭ ئادەم ئهلهيهىسساالمنى

 ياراتقانلىقىنىڭ زىكرى

 دەپ ،   كهل  ئېلىپ  تۇپراق  بېرىپ،  يۈزىگه  يهر  ئهلهيهىسساالمنى  جهبرائىل  بولۇپ،  ياراتماق  ئۇنى  خۇدايىتائاال

 دەپ سورىدى . بۇيرۇدى  قىلماقچىسهن،  نېمه  كىم،  ئۇنىڭدىن  يهر  بولغاندا،  ئالماق  تۇپراق  كېلىپ  يۈزىگه  يهر  . ئۇ

 مهندىن تۇپراق ئالماغىل، تاڭال ئادەم فهرزەنتلىرى : يهر تهڭرىتائاالغا ئانت بېرىپ . بايان قىلدى جهبرائىل ۋاقىئهنى

 بولىدۇ  بىرى گۇناهكار  بىرى زاالم،  بىرى ئاسىي، ،   ئازاب قىلىدۇ . كۆپهيگهندىن كېيىن  خۇدايىتائاال  مېنىڭ . ئۇالرنى

 دېدى  تابىم يوقتۇر،  ئازابىغا  ۋە  يهرنىڭ جه . تهڭرىتائاالنىڭ غهزەبىگه  خۇداغا  برائىل تۇپراق ئالماي قايتىپ كېلىپ،

 يهتكۈزدى  ئېيتتى . ئهرزىنى  سۆزىنى  قايتىپ كېلىپ شۇ  ههم  ئۇ  ئهۋەتتى،  ئهلهيهىسساالمنى  . ئاندىن كېيىن مېكائىل

 قىلدى  ئهرز  قايتىپ كېلىپ ئىشتكىنىنى  ههم  ئۇ  ئهۋەتتى،  ئهلهيهىسساالمنى ئاندىن كېيىن . ئاندىن كېيىن ئىسرافىل
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 ئهزرائىل ئهلهيهىسساالم ئېيتتى، تهڭرىنىڭ . تۇپراق ههم ئۇنىڭغىمۇ ئانت بهردى . زرائىل ئهلهيهىسساالمنى بۇيرۇدى ئه

 بۇنىڭ . هۆكۈمى سېنىڭ يالۋۇرۇپ ئانت بهرگىنىڭدىن ئارتۇقتۇر ، دەپ ۋە هازىرقى كهبئه تۇرغان يهردىن تۇپراق ئالدى

 قىلدى ئۈچۈن ئىنساننىڭ ئهرۋاهىنى ئالماقنى ئهزرائىلغا  قۇدرەت قولى بىلهن ئۇ . هاۋاله  ئاندىن كېيىن خۇدايىتائاال

 قىرىق . تۇپراقنى خېمىر قىلىپ، ئادەمنىڭ سۈرىتىنى ياساپ ، ئوتتۇز توققۇز كۈن مهككه بىلهن تايىفنىڭ ئارىسىغا قويدى

 ا بېرىپ، يهنه قايتا بۇ ئىبلىسنىڭ ئادەمگه سهجدە قىلمىغىنى ۋە ئادەمنىڭ بېهىشق . كۈن بولغاندا، ئۇنىڭغا جان بهردى

 ئۇنىڭ نېمىسىنى ئېيتاي، ئادەم مىڭ يىل بۇ دۇنيادا . دۇنياغا كهلگىنى ئاندىن روشهنراق ۋە ئافتاپتىن مهشهۇرراق تۇرۇر

 . تۇرۇپ، ئۇ دۇنياغا كهتتى

 دەيدۇ  ئادەم  يۈزىنى  يهرنىڭ  بولۇپ،  ئهرەبچه  سۆز  دېگهن  ئالمىد . ئادەم  ئىچىدىن  يهرنىڭ  تۇپراقنى  ى، ئهزرائىل

 ئادەم ئۆز ئوغالنلىرىدىن . يۈزىدىن ئالغانىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەم دېدىلهر، لهقىمى سهفيۇلالهتۇر بهلكى يهرنىڭ

 ئۆلدى  كۆرۈپ  كىشىنى  مىڭ  قويدى . قىرىق  ئۆزىنىڭ ئورنىدا  ئوغلىنى  شىش ئاتلىق  ۋاقتىدا  كېيىن . ئۆلهر ،   ئاندىن

 شىشنىڭ . ۈز ئون ئىككى يىل ئۆمۈر كۆرۈپ جهننهت سارىيىغا كهتتى ئۇ توققۇز ي . شىشنى خۇدايىتائاال پهيغهمبهر قىلدى

 ههيبهتۇلالهتۇر  ئولتۇرغۇزدى . مهنىسى  ئورنىغا  ئانۇشنى  ئوغلى  ۋاقتىدا  ئۆلهر  ههم  ئادەمنىڭ . ئۇ  ئاتىسى  ئۇلۇغ  ئۇ

 مهنزىلگه كهتتى  ئۇ  تۇرۇپ،  مهنزىلدە  ئون ئىككى يىل بۇ  يۈز  توققۇز  ىڭ مهنىسى ئانۇشن . شهرىئىتىگه ئهمهل قىلىپ،

 ۋەسىيهت قىلدى . سادىق دېمهك بولۇر  كۆپ نهسىههت ۋە  ئولتۇرغۇزۇپ،  ئوغلى قىيناننى ئورنىدا  ئالدىدا،  ئۆلهر  . ئۇمۇ

 باردى  ئولتۇرغۇزۇپ، تهڭرى قېشىغا  يۈرۈپ، ئوغلى مههاليىلنى ئورنىدا  . قىينان سهككىز يۈز قىرىق يىل ئاتىسى يولىدا

 . ى كۆپ بولدى؛ مههاليىل بابىل ئىقلىمىدا بىر شهههر سالدى، ئېتىنى سۇس قويدى مههاليىل زامانىدا ئادەم فهرزەنتلىر

 قىلدۇردى  سالدۇردى، كهندلهر  ۋە . تام ۋە ئۆيلهر  تاغالرنىڭ غارلىرىدا  ئۇنىڭدىن ئىلگىرى تام ۋە ئۆيلهر يوق ئىدى،

 ئولتۇرار ئىدى  ( جاڭگاللىقالردا  هردە مۇناسىپ يهر تاپساڭالر ئېكىن ئهلگه، يهر يۈزىگه يېيىلىڭالر، ههر ي ) مههاليىل .

 مههاليىل توققۇز يۈز يىگىرمه يىل بۇ دۇنيادا . خهلق شۇنداق قىلدى . ئېتىڭالر ۋە كهندلهر سېلىڭالر، دەپ هۆكۈم قىلدى

 بهرەد تاكى توققۇز يۈز ئاتمىش يىل . ئۆلهر ئالدىدا، ئوغلى بهرەدنى ئۆز ئورنىدا ئولتۇرغۇزدى . تۇرۇپ، ئۇ دۇنياغا كهتتى

 كهتتى يا  ئاتىسىنىڭ كهينىدىن  ئولتۇرغۇزۇپ،  ئورنىدا  ئۆز  ئهخنۇخنى  ئوغلى  بىلهن ئهخنۇخ . شاپ،  تىلى  سۈرىيهنىي

 ئىدى . ئاتالغان نام ئىدى  تىبابهت ئىلمىدىن كۆپ دەرس ئۆتهر  هېكمهت ۋە شۇ سهۋەبتىن ئهرەبلهر . دىنىي ئىسالم،
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 دېدى  ئىدرىس  خهل . ئۇنى  زامانىدىكى  ئۆز  ئۇنى  قىلدى خۇدايىتائاال  پهيغهمبهر  يىل . ققه  ئىككى  سهكسهن

 ئاندىن كېيىن تهڭرىنىڭ ئهمرى بىلهن ئهزرائىل ئهلهيهىسساالم . ئۈندىدى پهيغهمبهرلىك قىلىپ، خهلقنى توغرا يولغا

 باردى  ئېلىپ  بىهىشكه  ئولتۇرغۇزۇپ،  ئۈستىگه  پهرىلهرنىڭ  ئهلهيهىسساالمنى  ئىدرىس  بۇ . كېلىپ،  تا  كۈندىن  ئۇ

 بىه  تۇرىدۇ ۋاقىتقىچه  ۋە . ىشتا  داد  ئولتۇرۇپ،  ئوغلى مهتۇشالخ ئاتىسىنىڭ ئورنىدا  بارغاندىن كېيىن،  ئىدرىس بىهىشقا

 مهشغۇل بولدى  ئۆتكهندىن كېيىن ئوغلى لهمهكنى . ئادالهتكه  كۆپ يىلالر  ئهمهس،  ئۇنىڭ ئۆمرىنىڭ بايانى مهلۇم

 ئهمما ئۆمرىنىڭ سانى مهلۇم . دا كۆپ يىلالر تۇردى لهمهكمۇ بۇ دۇنيا . ئورنىدا ئولتۇرغۇزۇپ، ئاخىرەت سهپىرىگه كهتتى

 چېغىدىال . ئهمهس  ئۆلهر  تاكى  ئولتۇرغۇزدى ئۇ  ئورنىدا  نوهنى  يهتكهندە . ئوغلى  ياشقا  ئهللىك  يۈز  ئىككى  نوه

 يهتته يۈز يىل خهلقنى مۇسۇلمانلىققا تهرغىپ . خۇدايىتائاال ئۇنى پهيغهمبهر قىلىپ، ئۆز زامانىدىكى خهلققه ئهۋەتتى

 خهلقنىڭ تولىسىغا  ئهرۇ . ىلدى ق  دۇنيادىكى  بۇرۇن  يىل  يۈز  يهتته  كهلتۈردى،  ئىمان  كىشى  بولۇپ سهكسهن  خوتۇن

 تهڭرىگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر دېگهندە، سهكسهندىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئىمان كهلتۈرمىگىنىگه قاتتىق ئاچچىقى كېلىپ،

 قىلدى  بهد  كېلىپ . دۇئايى  ئهلهيهىسساالم  قىلدى خۇدايى « : جهبرائىل  قوبۇل  دۇئايىڭنى  سېنىڭ  ۋاقتىدا . تائاال  پاالن

 ۋە كېمىنى قانداق . دېدى » كېمه ياسىسۇن دەپ ئهمىر قىلدى . بارچه يهر يۈزىدىكى خهلقنى سۇغا غهرق قىلماق بولدى

 سۇ نوه پهيغهنبهر كېمىنى ئۆزىگه ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهر بىلهن ياسىدى، ئاندىن كېيىن يهردىن . ياساشنى ئۆگهتتى

 نوه پهيغهنبهر ئۇچار قۇشالردىن ۋە ئاياغلىرى بىلهن يۈرىدىغان جانۋارالردىن ههر . چىقتى، ئاسماندىن يامغۇر ياغدى

 يهر يۈزىدىكى ئۆزگه جانلىق . خىلدىن بىر جۈپتىن ئالدى ۋە ئۆزىگه ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهر بىلهن كېمىگه چۈشتى

 بولدى  غهرق  سۇغا  بارچىسى  تارتتى ئاندى . نهرسىلهرنىڭ  ئۆزىگه  سۇنى  يهر  بىلهن  ئهمرى  خۇدانىڭ  كېيىن  شام . ن

 چىقتى  كېمىگه  تېغىدىن  جۇدى  يېنىدىكى  شههىرىنىڭ  مۇسىل  كېمىگه . يۇرتىدىكى  كۈنى  ئهۋۋەلى  ئېيىنىڭ  رەجهپ

 ئولتۇردى  تاغنىڭ تۈۋىدە  كېمىدىن چۈشۈپ،  مۇههررەم ئېيىنىڭ ئونىغىچه ئالته ئاي ئون كۈن بولغاندا،  تا  . چىقىپ،

 ئاندىن ئۆزگه . نوه پهيغهنبهرنىڭ كۇچالرى بىلهن ئۈچ ئوغلى ۋە ئۈچ كېلىنىال ئامان قالدى . ارچىلىرى بىمار بولدى ب

 ئۈچ ئوغلىنىڭ ههرقايسىسىنى . كىشىلهرنىڭ بارچىلىرى ههقتائالالنىڭ رەهمىتىگه كهتتى  ئاندىن كېيىن نوه پهيغهمبهر

 . بىردىن يهرگه ئهۋەتتى

يافهس ئاتلىق ئوغلىنى . سام ئاتلىق ئوغلىنى ئىران زىمىنىغا ئهۋەتتى . ىستان يۇرتىغا ئهۋەتتى هام ئاتلىق ئوغلىنى هىند
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 ئهۋەتتى  تهرەپكه  قۇتۇپ  ئۈچىگه . شىمالىي  كىشى « : ههمدە  ئۆزگه  ئۈچىڭالردىن  سىلهر  فهرزەنتلىرىدىن  ئادەم

 ! ولسا، ئۇ يهرلهرنى يۇرت قىلىپ ئولتۇرۇڭالر قالمىدى، ئهمدى ئۈچىڭالر ئۈچ تهرەپته تۇرۇڭالر، ئوغالن ۋە زاتىڭالر كۆپ ب

 دەيدۇ . دېدى »  ئىدى  ئهمهس  پهيغهمبهر  بهزىلهر  دېسه،  ئىدى  پهيغهمبهر  بهزىلهر  ئاتىسىنىڭ . يافهسنى  يافهس

 باردى ) ئېتىل ( هۆكۈمى بىلهن جۇدى تېغىدىن كېتىپ، ئاتىل  شۇ يهردە تاكى ئىككى يۈز . ۋە يايىق سۈيىنىڭ ياقىسىغا

 كۆپ بولغانىدى . ۇپ ۋاپات بولدى ئهللىك يىل تۇر  ئهۋالدى بىسيار  ئىدى،  ئوغلى بار  ئوغۇلالرنىڭ ئاتلىرى . سهككىز

 يافهس ئۆلهر ئالدىدا چوڭ ئوغلى تۈركنى . تۈرك، فهزەر، ساقالب، رۇس، مىڭ، چىن، كهمهرى، تارىخ : مۇنداق ئىدى

 . دېدى » اه بىلىپ، ئۇنىڭ سۆزىدىن چىقماڭالر تۈركنى ئۆزۈڭالرغا پادىش « : ئورنىدا ئولتۇرغۇزۇپ، ئۆزگه ئوغۇللىرىغا

 قويدى  لهقهم  دەپ  يافهس ئوغالنى  ئىدى . تۈرككه  ئاقىل كىشى  ئهدەپلىك ۋە  بىسيار  ئاتىسىدىن كېيىن نۇرغۇن . ئۇ

 . بۈگۈنكى كۈندە ئۇ يهرلهرنى ئىسسىقكۆل دەيدۇ . بىر يهرنى ياقتۇرۇپ ئاندا تۇرۇپ قالدى . يهرلهرنى ئارىالپ كۆردى

 تۈركنىڭ تۆرت . قائىدىلهر ئۇنىڭدىن قالدى  تۈركلهرنىڭ ئىچىدىكى بهزى رەسىم . ى ئۆيلهرنى ئۇ ئۆزى سالدى قىرغاقتىك

 تۈرك ئۆلهر ئالدىدا . چوڭى تۈتهك، ئىككىنچىسى چىگىل، ئۈچىنچىسى بهرسهچهر، تۆتىنچىسى ئىمالق . ئوغلى بار ئىدى

 . تۈتهكنى ئۆز ئورنىدا پادىشاه قىلىپ، قايتماس سهپهرگه كهتتى

 ئىدى  پادىشاه  ياخشى  دۆلىتى  ۋە  ئاقىل  كۆپ رەسىم . تۈتهك  پهيدا  تۈركلهرنىڭ ئىچىدىكى  ئۇ  قائىدىلهرنى

 كۈنلىرىنىڭ بىر كۈنى ئوۋغا . ئهجهم پادىشاهلىقىنىڭ دەسلهپكى پادىشاهى كهيۇمهرس بىلهن زامانداش ئىدى . قىلدى

 ئېلىپ يېسه، چىقىپ كىيىك ئۆلتۈرۈپ كاۋاپ قىلىپ يهپ ئولتۇرغانىدى،  ئاندىن  توغرام گۆش چۈشتى،  بىر  قولىدىن

 بۇ قائىدە شۇنىڭدىن . چۈنكى ئۇ يهر تۇزلۇق ئىدى . ئاغزىغا بهكال خۇشمهزە تېتىدى  تۇز سالماقنى ئۇ چىقاردى،  ئاشقا

 با . قالدى  ئولتۇرغۇزۇپ،  رسا تۈتهك ئىككى يۈز قىرىق يىل ئۆمۈر كۆرگهندىن كېيىن ئوغلى ئهبلهچهخاننى ئۆز ئورنىدا

 كهتتى  ياشايدىغىنىنى . كهلمهس دېگهن شهههرگه  يهيدىغىنىنى يهپ،  پادىشاهلىق قىلىپ،  ئهبلهچهخان كۆپ يىلالر

 ئولتۇرغۇزدى  ئورنىدا  دېبباقۇيخاننى  ئوغلى  ۋاقتىدا  ئۆلهر  كهتتى،  كهينىدىن  ئاتىسىنىڭ  مهنىسى . ياشاپ،  دېبنىڭ

 باقۇينىڭ مهنىسى ئهل ئۇلۇغى دېمهك بولۇ  دوستلىرىنىڭ تهختنىڭ يېرى،  پادىشاهلىق قىلىپ،  تاكى كۆپ يىلالر  ئۇ  ر،

 كۆيۈكخاننى  ئوغلى  قىلىپ،  پادىشاهلىق  يىلالر  كۆپ  سۆيۈنۈپ  ۋە  كۆرۈپ  يىغلىغىنىنى  دۈشمهنلىرىنىڭ  ۋە  كۈلگىنىنى

دىل كۆيۈكخان ئاتا تهختىدە ئولتۇرۇپ، بىرقانچه يىل ئا . ئورنىدا ئولتۇرغۇزۇپ، بارسا كهلمهس دېگهن شهههرگه كهتتى
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 باردى  يهرگه  بارىدىغان  خهلق  ئولتۇرۇپ،  ئورنىدا  ئهلهنچهخاننى  ئوغلى  قىلىپ،  كۆپ . پادىشاهلىق  ئهلهنچهخان

 . ئهلگه پادىشاهلىق قىلدى يىلالر

 ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىسىدىن  ئىدى، نوه  مۇسۇلمان  يافهس ئهۋالدى  بارچه ،   ئهلهنچهخاننىڭ زامانىسىغىچه  تا

 زامانىدا  دۆلهتلىك بولدى ئهلهنچهخان  قاۋار « ئۆزبېكنىڭ . يۇرت ئاۋات ۋە  ئىگىسىگه  دەيدىغان » ئىت سهمرىسه

 ئىنىسى ئۆلگهن  بۇ دېگهنلىكى ههر كىشىنىڭ ئهڭ قىيماس بىرەر ئادىمى نه ئوغلى ، نه قىزى ، نه ئاكا . تهمسىلى بار

 النىنىڭ سۈرىتى، دەپ ئۇنى سۆيدى، بۇ بىزنىڭ پا . بولسا، ئۇنىڭغا ئوخشىتىپ ئۆيلىرىدە بىر قونچاقنى ياساپ قويدى

 قويدى  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئالدىنى  ئۇردى . ئاشنىڭ  باش  سۈرتۈپ  كۆزىنى  ۋە  قىال . يۈزىنى  بۇتپهرەسلىك  شۇنداق  قىال

 بولدى  ئىدى . ئاشكارا  بار  ئوغلى  ئىككى  موغۇل . ئهلهنچهخاننىڭ قوشكىزەك  كىچىكىنىڭ ئېتى  تاتار،  چوڭىنىڭ ئېتى

 بىرى بىلهن  بۇ ئىككىسى بىر . ندىن كېيىن ئهلنى ئىككىگه بۆلۈپ، ئىككى ئوغلىغا بهردى ئهلهنچهخان قېرىغا . ئىدى

 ئاۋۋال تاتار ههققىدە سۆزلهيلى، تهڭرىم بۇيرىسا . يامانلىق قىلماي، ياخشىلىق بىلهن دۆلهت سۈرۈپ ئۆمۈر ئۆتكۈزدى

 . ئاندىن موغۇل ههققىدە سۆز ئاچارمىز

 تاتارخان كۆپ يىلالر پادىشاهلىق قىلىپ ۋاپات بولدى، . ىچه پادىشاهلىق قىلدى تاتارخان ئۆزىدىن باشقا يهتته ئوغلىغ

 ئۆلدى  قىلىپ  پادىشاهلىق  يىلالر  كۆپ  ئولتۇرۇپ  ئورنىدا  ئاتىسىنىڭ  بۇقهخان  ئوغلى . ئوغلى  ئۇنىڭ  كېيىن  ئاندىن

 اندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى ئ . ئهلهنچهخان ئاتا تهختىدە ئولتۇرۇپ، بىر نهچچه يىلالر ئهلگه هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆلدى

 ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى . ئاتلىخان پادىشاه بولۇپ، بىرنهچچه يىلالر قايغۇسىز ياشاپ، ئاتىسىنىڭ كهينىدىن كهتتى

 ياۋنى  بىرنهچچه يىلالر  ئولتۇرۇپ،  ئاتىسىنىڭ ئارقىسىدىن ئاتسىزخان ئاتىسىنىڭ ئورنىدا  ئوۋنى ئوۋالپ،  ياۋالپ ۋە

 ئۇنىڭ ئوغلى ئوردۇخان بىرنهچچه يىلالر هاراق ۋە قىمىز ئىچىپ، خىتايى كىمخابالرنى پىچىپ ۋە ئاندىن كېيىن . كهتتى

 كهتتى  ئارقىسىدىن  ئاتىسىنىڭ  كېچىپ،  سۇالرنى  بولدى . تىرەن  پادىشاه  بايدۇخان  ئوغلى  ئۇنىڭ  كېيىن  . ئاندىن

 كېيىن تا بايدۇخان زامانىغىچه ئۇالرنىڭ بىرنهچچه يىلالر پادىشاهلىق قىلدى، موغۇل بىلهن تاتار پادىشاه بولغاندىن

 كۆرۈلمىدى  نىزا  هېچبىر  قىلغانىدى . ئارىسىدا  پادىشاهلىق  ئېلىگه  ئۆز  ئوغالنلىرى  تاتارخاننىڭ . موغۇلخاننىڭ

 موغۇلخاننىڭ ئوغالنلىرى بىلهن . يىگىت ئىدى فىكىرسىز ، گۇمانخور بايدۇ . ئوغالنلىرىمۇ ئۆز ئېلىگه پادىشاهلىق قىلدى

 باشلىدى دۈشمهنل  ئۇالرنىڭ خهلقىنى قىرىشقا  ئاتىسىنىڭ قېشىغا . ىشىپ،  ئهجهل كېلىپ ياقىسىدىن تۇتۇپ،  ۋاقتىدا شۇ
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 ئولتۇردى . ئېلىپ كهتتى  ئورنىغا  ئاتىسىنىڭ  سېۋىنچخان  ئوغلى  ئۇنىڭ  كېيىن  موغۇل . ئاندىن  زامانىدا  سېۋىنچنىڭ

 بۇ ئوتنى ئامۇ دەرياسىنىڭ سۈيىنى سېپىپمۇ ئۆچۈرگىلى . بىلهن تاتار ئېلىنىڭ ئارىسىدا دۈشمهنلىك ئوتى كۆپلهپ ياندى

 . ههمىشه موغۇلالر غالىب كېلهر ئىدى . بولمايتتى

 . بۇيرۇسا سېۋىنچخاننىڭ ئىشلىرىنى موغۇل خانلىرىنىڭ ئارقىسىدىن ئېيتىپ ئۆتىمىز تهڭرىم

 ئىككىنچى باب

 كهلگىنىگىچه اغا موغۇل خاننىڭ زىكرى تا چىڭگىزخاننىڭ دۇني

 << . بارا موغۇل دېيىلىپ قالدى  ئاۋامنىڭ تىلى كهلمهسلىكىدىن بارا . ئىدى دېگهن سۆز موڭۇل ___ ئهسلى موغۇل

 نىڭ مهنىسى ساددا دىل، يهنى >> ئۇل << . نىڭ مهنىسىنىڭ قايغۇ مهنىسىدە ئىكهنلىكىنى بارچه تۈرك بىلىدۇ >> مۇڭ

 ئاۋال موغۇلخان، ئاخىرى ئېلخان . بۇ تائىپىدىن توققۇز كىشى پادىشاهلىق قىلدى . قايغۇلۇق ساددا دېگهنلىك بولىدۇ

 ئۆزىنىڭ . ئىدى  يهزدى  ئىچىدە >> زەفهرنامه << شهرىفىدىن  خهلقىنىڭ  تۈرك  مۇقهددىمىسىدە  كىتابىنىڭ  دېگهن

 بۇ ئادەت موغۇلنىڭ توققۇز خانىدىن ئېلىنغا  . ن دەپ ئېيتىپ ئۆتىدۇ ههرقانداق نهرسىنى توققۇز قىلىش قائىدىسى بار،

 مهرتىۋە  بارچىسىنى  نهرسىلهرنىڭ  ياراتقان  خۇدايىتائاال  ئېيتىلغاندەك،  قىسمىدا  باش  بىلهن  كىتابنىڭ  مهرتىۋە

 يىلالر . ياراتقاننىدى  كۆپ  موغۇلخان  ئهمهس،  ياراتقان  يۇقۇرى  توققۇزدىن  مهرتىۋىسىنى  نهرسىنىڭ  ههرقانداق

 ئىدى . پادىشاهلىق قىلدى  تۆتىنچىسى . تۆت ئوغلى بار  ئۈچىنچىسى كوزخان،  ئىككىنچىسى ئوزخان،  چوڭى قاراخان،

 . موغۇلخان ئۆلۈش ئالدىدا چوڭ ئوغلى قاراخاننى ئۆز ئورنىغا قويۇپ كهتتى . كورخان ئىدى

 قاراخاننىڭ زىكرى

 هازىرقى ئۇلۇغ تاغ ۋە كىچىك تاغنى ئۇ زامانالردا ئارتاغ ۋە . دىشاه بولدى قاراخان ئاتىسىدىن كېيىن تامام ئهلگه پا

 ئاتايتتى  دەپ  ئىدى . كارتاغ  قىشالر  سۈيىنىڭ ياقىسىدا  سىر  ۋە  قۇم  قارا  قىش بولغاندا  ياياليتتى،  تاغالردا  ئهشۇ . ئۇ
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 . قالمىغانىدى قاراخان زامانىدا ئهلنىڭ ههممىسى دىنسىز بولۇپ كهتكهنكى، ئارىسىدا بىرمۇ مۇسۇلمان

 ئوغۇزخاننىڭ دۇنياغا كهلگهنلىكىنىڭ زىكرى

 ههر . كۈندۈز ئاپىسىنى ئهممىدى  ئۇ ئۈچ كېچه . قاراخان چوڭ خوتۇنىدىن ئاي ۋە كۈندىن ئارتۇق بىر ئوغۇل كۆردى

 كىرىپ  چۈشىگه  ئانىسىنىڭ  كېچىسى  بولغىن « : كۈنى  مۇسۇلمان  ئانا  ب ! ههي  مۇسۇلمان  ئۆلسهم ئهگهر  ولمىساڭ

 ئهممهيمهن  ئهمچىكىڭنى  سېنىڭ ،   ئىمان . دەيتتى » ئۆلىمهنكى  بىرلىكىگه  تهڭرىنىڭ ،   قىيماي  ئوغلىغا  ئانىسى

 ئهمدى . كهلتۈردى  ئوغالن ئهمچهكنى  كېيىن ئۇ  كىشىگه . ئاندىن  بولغىنىنى  مۇسۇلمان  ۋە  ئانىسى كۆرگهن چۈشىنى

 ئهلهنچهخان پادىشاه بولغاندىن كېيىن . انغىچه مۇسۇلمان ئىدى تۈرك خهلقى يافهستىن ئهلهنچهخ . ئېيتماي يوشۇردى

 ۋە بارچه ئهل دىنسىز . دۇنياغا بهند بولۇپ كېتىپ ، تهڭرىنى ئۇنتۇدى _ مال . خهلقنىڭ نوپۇسى ۋە ماللىرى كۆپ بولدى

 كهتتى  بولغان . بولۇپ  مۇسۇلمان  ئاتىسىنىڭ  ئهگهر ،   ئىدىكى  مههكهم  شۇنداق  دىنسىزلىق  زامانىدا  لىقىنى قاراخان

 ئۆلتۈرەتتى  ئاتىسى  ئىشىتسه  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  ئوغلىنىڭ  ئۆلتۈرەتتى،  ئوغلى  موغۇلالردا . ئىشىتسه،  چاغالردا  ئۇ

 ئوغالن بىر ياشقا كىرگهندە قاراخان . قائىدە بار ئىدى _ ئوغالن تا بىر ياشقا كىرمىگىچه ئۇنىڭغا ئات قويمايدىغان رەسىم

 جاكارلىدى  ئۆت . ئهلگه  توي  بهگلهردىن . كۈزدى كاتتا  كىردى،  ئېلىپ  مهرىكىگه  ئوغالننى  كۈنى  بۇ « : توي  بىزنىڭ

 بهگلهر جاۋاب بهرگۈچه ئوغالن . دەپ سورىدى » ئوغلىمىز بىر ياشقا يهتتى ، ئهمدى ئۇنىڭغا قانداق ئات قويىسىلهر ؟

 . » مېنىڭ ئېتىم ئوغۇزدۇر « : ئېيىتتى

 : بىيىت

 ئهنه شۇ بىر ياشلىق ئوغالن ئاندا راۋان،

 . كېلىپ تىلغا دېدى بىلىڭالر ئايان

 ئېتىمدۇر ئوغۇز خىسرەۋۇ نامۋەر،

 . بىلىڭالر يېقىن بارچه ئههلى هۈنهر

ئوغالن ئۆز ئېتىنى ئۆزى ئېيتتى، بۇنىڭدىن . كىچىك بارچه خااليىق ئوغالننىڭ سۆزىگه تاڭ قالدى  تويغا كهلگهن چوڭ
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 قويدى  ئوغۇز  ئېتىنى  بولماس دەپ  ئات  ياخشى  قايسى . ئارتۇق  سۆزلىگىنىنى  ئوغالننىڭ مۇنداق  ياشلىق  بىر  ههمدە

 ئۇچى ئۇزارغان ۋە  دۆلهتمهن،  ئۆمرى ئۇزاق،  ئىرىم،  بىر  بۇ  كۆرگهن ئهمهس،  ئىشتكهن ۋە  بولسۇن هېچكىم  زاماندا

 . يېنى يېيىلغان بولسۇن دېيىشتى

 ئىدى  يۈرەر  دەپ  ئالاله  ئالاله،  ههمىشه  چىققاندا،  تىلى  بۇ . ئوغۇزنىڭ  ئاغزىغا خااليىق  كهلمهسلىكىدىن  تىلى  نى

 قارايتتى  دەپ  يۈرۈيدۇ  ئېيتىپ  ئىشتكهن . كهلگىنىنى  تىلىنى  ئهرەب  ئاتىسى  هېچبىر  موغۇلنىڭ  تىلى،  ئهرەب  ئالاله

 ئىدى . ئهمهس  ياراتقان  قىلىپ  ئهۋلىيا  ئانىسىدىن  خۇدايىتائاال  نامىنى . ئوغۇزنى  ئۆزىنىڭ  تىلىغا  كۆڭلىگه،  ئۇنىڭ

 ي . سالغان ئىدى  ئىنىسى كورخاننىڭ قىزىنى ئېلىپ بهردى ئوغۇز  قاراخان ئۇنىڭغا  كىشى . ىگىت بولغان چاغدا،  ئوغۇز

 قىزغا  دەپ ۋە بىر دەپ بىلگىن « : يوق چاغدا  . ئالهمنى، سېنى، بىزنى ياراتقۇچى بار، ئۇنىڭ ئېتى ئالالهدۇر، ئۇنى بار

 ئىشنى قىلمىغىن  قوب . دېدى » . ئۇنىڭ بۇيرۇغىنىدىن ئۆزگه  سۆزنى  بۇ  قىلمىدى قىز  ئورنىدىن تۇرۇپ، . ۇل  دەررۇ  ئوغۇز

 . ئۇ كېچىلىرى ئايرىم يېتىپ، كۈندۈزلىرى سۆزلهشمهس بولۇۋالدى . باشقا يهردە ياتتى

 قاراخانغا  ۋاقىتتىن كېيىن،  سۆيمىگهنلىكىدىن ئالغان كۈنىدىن باشالپ بىر « بىرنهچچه  ئايالىنى سۆيمهيدۇ،  ئوغلىڭىز

 ياتمىدى  يهتت » يهردە  ئىنىسى ئوزخاننىڭ قىزىنى . ى دېگهن خهۋەر  يهنه بىر  سۆزنى ئىشتكهندىن كېيىن،  قاراخان بۇ

 دەۋەت قىلدى . ئېلىپ بهردى  ئىمان ئېيتىشقا  ئۇنىڭغىمۇ  قوبۇل قىلمىدى . ئوغۇز  قىزمۇ  بىرگه . ئۇ  ئۇنىڭ بىلهنمۇ  ئوغۇز

 ايتىشىدا، سۇنىڭ ياقىسىدا كىر بۇ ۋاقىئهدىن بىرنهچچه يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن ، ئوغۇزخان ئوۋغا چىقىپ ق . ياتمىدى

 كۆردى  ئايالالرنى  بىرقانچه  ئىدى . يۇيىۋاتقان  بار  ئوزخاننىڭ قىزىمۇ  ئاتىسىنىڭ ئىنىسى  قىزغا . ئۇالرنىڭ ئىچىدە  ئۇ

 قهسهم  بېرىپ چاقىرىپ،  قېشىغا  ئۆزى  قورقۇپ،  دەپ  بولۇپ قاالرمىكىن  ئاشكارا  سىرىم  ئهۋەتىپ سۆزلهشسهم  كىشى

 ماڭا « قىلدۇرۇپ،  ئۇالر ئاتام  مۇسۇلمانمهن،  مهن  سهۋەبى  سۆيمىگهنلىكىمنىڭ  ئۇالرنى  بهردى،  ئېلىپ  قىزنى  ئىككى

 ئهگهر سهن مۇسۇلمان بولساڭ ئىدىڭ، سېنى ئاالر . مۇسۇلمان بولۇڭالر دېسهم، ئۇالر قوبۇل قىلمىدى . بولسا دىنسىزدۇر

 شۇنىڭ بىلهن ئوغۇز ئاتىسىغا . دېدى » سهن قايسى يولدا بولساڭ، مهنمۇ شۇ يولدا بولۇرمهن « قىزمۇ . دېدى » . ئىدىم

 ئېلىپ بهردى . ئېيتتى  قىلىپ ئوغۇزغا  توي  كاتتا  ئوزخاننىڭ قىزىنى  بولدى . ئاتىسى  مۇسۇلمان  ئۇنى . قىز  ئوغۇزخان

 . قاتتىق سۆيهتتى

 كهتتى  بىر كۈنى ئوغۇز يىراق يهرگه ئوۋغا نلىرىنى قاراخان بارچه ئاياللىرى بىلهن كېلى . بۇنىڭدىن كۆپ يىلالر ئۆتتى،
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 بۇرۇنقى . يىغىپ ئاش بهردى  سۆزلىشىپ ئولتۇرۇپ ئايالىدىن ئوغۇزنىڭ يېڭىدىن ئالغان خوتۇنىنى ياخشى كۆرۈپ،

 بارماسلىقىنىڭ سهۋەبىنى سورىدى  ئايالى بۇنى مهن بىلمهيمهن، كېلىنلهر ياخشىراق بىلىدۇ، . ئىككى ئايالىنىڭ يېنىغا

 چوڭ ك . دېدى  ئىككىمىزگه مۇسۇلمان بولۇڭالر « : ېلىنى قاراخان كېلىنلىرىدىن سورىۋىدى،  بىز  مۇسۇلماندۇر،  ئوغلىڭىز

 قاراخان . دېدى » شۇڭا ئوغلىڭىز ئۇنى قاتتىق سۆيىدۇ . كىچىك كېلىنىڭىز مۇسۇلماندۇر . دېگهنىدى، بىز قوبۇل قىلمىدۇق

 چاقىرىپ كېڭهشتى  بهگلهرنى  كېيىن،  ئىشتكهندىن  سۆزلهرنى  يۈرگىنىدە . بۇ  ئوۋدا  ئوغۇزنى  ئۆلتۈرۈشنى ئۇالر  تۇتۇپ

 بۇ سۆزنى ئوغۇزنىڭ كىچىك خوتۇنى . قاراخان ئهلگه كىشى ئهۋەتىپ، تېز كېلىڭالر، ئوۋغا چىقىمهن ، دېدى . پۈتۈشتى

 ئهۋەتتى  كىشى  ئوغۇزغا  ئېيتىپ  بارچىسىنى  كېڭهشلىرىنىڭ  قىلغان  قاراخاننىڭ  سۆزلهرنى . ئىشتىپ،  بۇ  ئوغۇزخان

 كىشى ئهۋەت  ئهلگه  مېنى دېگهنلهر « . تى ئىشىتكهندىن كېيىن،  چېرىك تارتىپ مېنى ئۆلتۈرمهكچى بولۇۋاتىدۇ،  ئاتام

 . ئهلنىڭ كۆپى قاراخاننىڭ يېنىغا باردى . دېدى » مېنىڭ يېنىمغا كېلىڭالر، ئاتامنى دېگهنلهر ئاتامنىڭ يېنىغا بېرىڭالر

 باردى  يېنىغا  ئوغۇزنىڭ  بار . ئازراقى  ئوغالنلىرى  نۇرغۇنلىغان  ئىلىرىنىڭ  قاراخاندىن . ئىدى قاراخاننىڭ  ئۇالرنىڭ

 ئوغۇزخان ئۇالرغا . ئۇالرنىڭ بارچىسى ئوغۇزخاننىڭ يېنىغا كهلدى . ئايرىلىدىغانلىقى هېچكىمنىڭ يادىغا كهلمىگهنىدى

 . ئۇيغۇر دەپ ئات قويدى

 مهلۇم  بارچىگه  مهنىسى  بولۇپ،  سۆز  تۈركى  بار ) يېپىشغۇر ( » يېپىشقاق « . ئۇيغۇر  مهنىسى  سۈت . دېگهن  ئادەتته

 بىر ئ  سۈت پېتى تۇرغاندا  دېيىلىدۇ،  بىر  ۇيىدى،  قېتىق بولغاندا  . بىرىگه يېپىشىپ تۇرىدۇ  بىرىدىن ئايرىلىپ تۇرىدۇ،

 دېيىلىدۇ  ئۇيۇدۇم  ئولتۇرماقلىق . شۇنىڭدەك ئىمامغا  ئولتۇرسا  ئىمام  تۇرۇپ،  تۇرسا  يېپىشقاقلىق بولماسمۇ؟ ___ ئىمام

 . لىرى بىلهن مههكهم يېپىشقاچقا، خان ئۇالرنى ئۇيغۇر دەپ ئاتىغانىدى ئۇالر كېلىپ ئوغۇزخاننىڭ ئېتىكىگه ئىككى قول

 خۇدايىتائاال ئوغۇزخاننى غالىب قىلدى، . قاراخان بىلهن ئوغۇزخان سهپ تارتىپ تۇرۇشتى . دېگىنىدۇر » يېپىشقاق « بۇ

 تهگدى  ئوق  بېشىغا  قاراخاننىڭ  ئۇرۇشتا  قاچتى،  قاراخان . قاراخان  بىلمىدى،  ئاتقىنىنى  يارا كىمنىڭ  ئاشۇ  ئهنه

 . دەستىدىن ئۆلدى، ئوغۇزخان ئاتىسىنىڭ تهختىگه ئولتۇردى

ئوغۇزخاننىڭ خان بولغانلىقىنىڭ زىكرى
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 دەۋەت قىلدى  بولمىغانالرنى چاپتى، . مۇسۇلمان بولغانالرنى تارتۇقلىدى . ئوغۇزخان ئهلنىڭ بارچىسىنى مۇسۇلمانلىققا

 بۇ چاغدا قاراخانغا تهئهللۇق بولمىغان باشقا ئهللهر . نلىرىنى ئهسىر قىلدى ئوغال . ئۆلتۈرۈشكه تېگىشلىكلىرىنى ئۆلتۈردى

 قاراخاننىڭ . كىچىك ئهللهر ئۇالرغا قوشۇالر ئىدى . ههربىر چوڭ ئهلنىڭ بىردىن ئايرىم پادىشاهى بار ئىدى . كۆپ ئىدى

 بېرىپ قوشۇلدى مۇسۇلمان بولمىغانلىرى ، باشقا خان . مۇسۇلمان بولغان خهلقلىرى ئوغۇزخانغا قوشۇلدى  ئوغۇزخان . غا

 تۇراتتى  قىلىپ  ئۇرۇش  بىلهن  ئهللهر  ئولتۇرغان  يۇرتىدا  موغۇل  يىلى  ئىدى . ههر  كېلهر  غالىب  قېتىمدا  ئاخىر . ههر

 يهڭدى  سېغىندى . بارچىسىنى  بېرىپ  تاتارخانغا  قۇتۇلغانلىرى  يېقىن . قېچىپ  چۇرچىتالرغا  چاغدا  ئۇ  خهلقى  تاتار

 چوڭ يۇرت ئىدى چۇرچىت دېگهن . ئولتۇراتتى  قازىق . شهههرلىرى بىلهن كهندلىرى كۆپ ئىدى . بىر  خىتاينىڭ تۆمۈر

 . هىندىالر بىلهن تاجىكالر ئۇنى چىن دەيتتى . تهرىپىدە ئىدى

 ئوغۇزخان يهڭدى، لهشكهرلىرىنى . تاتارخانى كۆپ چېرىك بىلهن كېلىپ ئۇرۇشتى . ئوغۇزخان بېرىپ تاتارالرنى چاپتى

 قىلدى ئوغۇزخاننىڭ له . قىردى  ئازلىق  كۈلۈك  يۈكلىمهككه  ئۇنى  چۈشتى،  مال  جانسىز  كۆپ  بىر . شكهرلىرىنىڭ قولىغا

 ئولجا . بۇنى كۆرۈپ بارچه خااليىقمۇ هارۋا ياسىدى . ياخشى چىۋەر كىشى بار ئىدى، ئۇ ئهقىل ئىشلىتىپ هارۋا ياسىدى

 قانىق دەپ ئات قويدى . ئالغان مالالرنى يۈكلهپ قايتتى  . ئىلگىرى هارۋىنىڭ ئۆزىمۇ يوق ئىدى ئۇنىڭدىن . هارۋىغا

 ئۇنى ياسىغان كىشىنى قانىقلى . قانىق دەپ ئاۋاز چىقارغاچقا ئۇنى قانىق دەپ ئاتىدى  چۈنكى هارۋا ماڭغاندا قانىق

 كىشىنىڭ ئوغالنلىرىدىن تارىدى . دېدى  سۆڭىكىدىن . بارچه قانىقلى ئېلى ئاشۇ  ئوغۇزخاننىڭ ئۆز  موغۇل بىلهن تاتار

 ئۇال  ئۇرۇشتى بولسىمۇ،  يىل  يهتمىش ئىككى  بىلهن  باقتۇرۇپ . ر  ئاغزىغا  ئۆز  بارچىسىنى  بولغاندا،  يىل  يهتمىش ئۈچ

 تاڭغۇتنى تاجىكالر . ههمدە تاڭغۇتنى ئالدى ئاندىن كېيىن يهنه يۈرۈش قىلىپ، چىننى، چۇرچىتنى، . مۇسۇلمان قىلدى

 ئالدى  خىتاينى  قارا  يهنه  يۈرۈش قىلىپ  كېيىن  ئاندىن  دەيدۇ،  ئادەملىرىنىڭ . تىبهت  ئىدى،  يۇرت  چوڭ  بىر  ئۇمۇ

 ئىدى  هىندىستان بىلهن خىتاينىڭ ئارىسىدا مۇهىت دېڭىزىنىڭ ياقىسىدا، تاڭغۇتنىڭ كۈن . چىرايى هىندىالردەك قارا

 كۆپ  ئىچىدە  تاغالرنىڭ  ئىگىز  ياقىسىدا  دېڭىز  تهرىپىدە،  نېرى  چىننىڭ  جايدا،  بولىدىغان  قۇشلۇق  يازدا  چىقىشىدا،

 با  ئىدى ئهللهر  ئىت باراقان دەيتتى . ر  ئاتلىنىپ باردى، . ئۇالرنىڭ پادىشاهىنىڭ ئېتىنى  ئوغۇزخان ئۇنىڭ ئۈستىگه

 ئۇرۇشقان يېرىنىڭ بېرى ياقىسىدا ئىككى چوڭ دەريا بار ئىدى، . ئىت باراقان غالىب كهلدى، ئوغۇزخان قاچتى . ئۇرۇشتى

. ئارقىسىنى يىغدى  رۇپ، قاچقان لهشكهرلىرىنىڭ ئالدى ئوغۇزخان بۇ ئىككى دەريانىڭ ئارىلىقىدا بىر نهچچه كۈن تۇ
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 . نى بىرگه ئېلىپ بارىدىغان ئادىتى بار ئىدى ) كۆچلهرى ( ئۇلۇغ پادىشاهالرنىڭ ئۇزاق سهپهرگه بارغاندا ئاياللىرى

 ئۆزى . انىدى ئوغۇزخاننىڭ بىر بېگى ئايالىنى بىرگه ئېلىپ بارغ . نۆكهرلهرنىڭ بهزىلىرىمۇ ئاياللىرىنى بىرگه ئېلىۋاالتتى

 يۈكلۈك ئىدى، تولغىقى تۇتتى، كۈن . ئۇرۇشتا ئۆلدى، ئايالى قۇتۇلۇپ، ئىككى دەريانىڭ ئارىلىقىدا خانغا يېتىشىۋالدى

 چىرىپ كهتكهن پور ياغاچنىڭ ئىچىدە بوشىنىپ ئوغۇل تۇغدى، بۇنى خانغا . سوغۇق ئىدى، كىرمهككه ئۆي يوق ئىدى

 دەپ تهربىيهسىگه ئېلىپ، ئېتىنى » زنىڭ ئالدىمىزدا ئۆلدى، غهمخورى يوق بۇنىڭ ئاتىسى بى « : مهلۇم قىلدى، خان

 ئىچى پور ياغاچنى قىپچاق دەيتتى . قىپچاق قويدى  بۇ ئوغالن ياغاچنىڭ ئىچىدە تۇغۇلغانلىقتىن ، . قهدىم تۈرك تىلىدا

 » چ « نى » ق « ىگهنلىكتىن قارا خهلقنىڭ تىلى كهلم . هازىرمۇ ئىچى پور ياغاچنى قىپچاق دەيدۇ . ئېتىنى قىپچاق قويدى

 ئوغالن يىگىت بولغاندىن كېيىن ئورۇس ۋە . ئۇ ئوغالننى خان ئۆز قولىدا تۇتتى . دەپ ئوقۇپ، قىپچاقنى چىپچاق دەيتتى

 ) دون ( ئوغۇزخان قىپچاققا كۆپ ئهل ۋە نۆكهر بېرىپ، تىن . ۋە باشقىرد ئهللىرى دۈشمهن بولدى ) ماجار ( ئۇالق ۋە ماچار

 قىپچاق ئۇ يهرلهردە ئۈچ يۈز يىل . تىن ۋە ئاتىل ئىككى چوڭ سۇنىڭ نامى ئىدى . ياقىسىغا ئهۋەتتى ۋە ئاتىل سۈيىنىڭ

 . بارچه قىپچاق ئههلى ئۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى . پادىشاهلىق قىلدى

 ئوغۇزخاننىڭ زامانىدىن چىڭگىزخاننىڭ زامانىغىچه تىن، ئاتىل ۋە يايىقتىن ئىبارەت ئۈچ سۇنىڭ ياقىسىدا قىپچاقتىن

 شۇڭا بۇ جايالرنى دەشتى قىپچاق دەپ . ئۇالر بۇ جايالردا تۆرت مىڭ يىلغىچه ئولتۇرۇپ كهلدى . زگه ئهل يوق ئىدى ئۆ

 ئوغۇزخان ئىت باراقاندىن يېڭىلىپ ئون يهتته يىلدىن كېيىن قايتا ئاتلىنىپ، ئىت باراقان بىلهن ئۇرۇشۇپ، . ئاتايدۇ

 ئېل  يۇرتنى  ئۆلتۈرۈپ،  باراقاننى  ئىت  يېڭىپ،  ئىمان ئۇنى  تهڭرىگه  تهگمهي،  بولغانالرغا  مۇسۇلمان  ىپ،

 . كهلتۈرمىگهنلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ئوغالنلىرىنى ئهسىر قىلىپ، قايتىپ ئۆيىگه چۈشتى

 ئوغۇزخاننىڭ تۇران ۋە هىندىستانغا يۈرۈش قىلغانلىقىنىڭ زىكرى

. كهلدى ۋە سايرامغا ) تاالس ( ، تاالش ئوغۇزخا تامامى موغۇل ۋە تاتار ئېلىنىڭ لهشكهرلىرىنى جهمئىي قىلىپ
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 پادىشاهلىرى .  بىۇخارا  سهمهرقهند،  قهلئهلهرگه تاشكهند،  مههكهم  ۋە  شهههر  چوڭ  تارتىپ ئۇرۇش قىلماي،  سهپ

 تۈركىستان بىلهن ئهندىجانغا ئوغالنلىرىنى ئهۋەتتى، . ئوغۇزخان سايرام بىلهن تاشكهندنى ئۆزى قورشىدى . بېكىندى

 تۈركىستان  كهلدى ئۇالر  ئاتىسىنىڭ خىزمىتىگه  ئېلىپ،  ئايدا  ۋىاليهتلهرنىڭ . بىلهن ئهندىجاننى ئالته  ئوغۇزخان بۇ

 باردى  بۇخاراغا  قىلىپ،  يۈرۈش  تهرەپكه  سهمهرقهند  قويۇپ،  دارۇغهلهرنى  بهلىخقه . بارچىسىغا  ئېلىپ،  بۇخارانىمۇ

 يۈرۈش قىلدى . باردى  ۋىاليىتىنىڭ ئۈستىگه  غۇرى  ئېلىپ،  ههم  ئىدى، ق . بهلىخنى  سوغۇق  ئىنتايىن  كۈن  ىش ئىدى،

 » هېچ كىشى مهندىن قالمىسۇن « ئوغۇزخان . لهشكهرلهر يۈرۈشته قىينالدى . غۇرنىڭ تاغلىرىغا قار كۆپ چۈشكهن ئىدى

 بېرىپ غۇرىنى ئالدى، يىل ئۆرۈلۈپ ياز كهلدى، لهشكهرلهرنىڭ سانىنى ئالغانىدى، بىرنهچچه . دەپ بۇيرۇق چۈشۈردى

 بىرقانچه كۈندىن كېيىن ئۇ كىشىلهر خاننىڭ خىزمىتىگه . ئۇالرنى سۈرۈشتۈرگهنىدى، هېچكىم بىلمىدى . كىشى كهم چىقتى

 بىرنهچچه كىشى لهشكهرلهرنىڭ ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان ئىدۇق، . كهلدى  ئۇالر  خان ئۇالردىن ئههۋالىنى سورىغاندا،

 يېتىپ قالدۇق، ئاتلىرىمىز بىلهن تۆگىلىرىمىزنىڭ شۇ يهردە . تاغ ئىچىدە بىر كېچه قاتتىق قار يېغىپ، يۈرۈشكه بولمىدى

 دېدى . بارچىسى ئۆلدى  بولغاندىن كېيىن پىيادە كهلدۇق،  دەپ » بۇ جامائهت قارلىق دېيىلسۇن « ئوغۇزخان . باهار

 ئوغۇزخان ئۇ يهردىن ئۆتۈپ، كابۇل بىلهن غهزنهنى ئالدى، . بارچه قارلىق ئېلى ئۇالرنىڭ نهسلى ئىدى . بۇيرۇق قىلدى

 قىلدى ئا  يۈرۈش  ئۈستىگه  كهشمىر  ئېتى . ندىن  پادىشاهىنىڭ  كهشمىر  چاغدىكى  ئىدى ___ ئۇ  كهشمىرنىڭ . ياغما

 ئىدى  كۆپ  سۇلىرى  چوڭ  بىلهن  تاغلىرى  بېقىنمىدى . مههكهم  ئوغۇزخانغا  پايدىلىنىپ  بۇنىڭدىن  يىل . ياغما  بىر

 ئۆلدى  لهشكهر  كۆپ  تهرەپتىن  ئىككى  كهشمى . ئۇرۇشتى،  ئوغۇزخان  ئۆلتۈردى ئاقىۋەت  ياغمىنى  ئېلىپ  . رنى

 بهدەخشاننىڭ يۇقۇرى تهرىپى بىلهن سهمهرقهندكه تۇرۇپ، شۇ يهردە بىرنهچچه ۋاقىت . لهشكهرلىرىنى قهتلىئام قىلدى

 . كهلدى، ئاندىن موغۇلىستانغا بېرىپ، ئۆيىگه چۈشتى

 ئوغۇزخاننىڭ ئىران، شام ۋە مىسىر تهرەپلهرگه

 رۈش قىلغانلىقىنىڭ زىكرى يۈ

 ئىران تهرەپكه ئاتلىنىمهن، بىرنهچچه يىللىق غهملىرىنى « ئوغۇزخان بىر يىل يۇرتىدا تۇرۇپ، ئىككىنچى يىلى ئهلگه

 سالدى » تهييارلىسۇن  جار  تاالش . دەپ  ئاتلىنىپ  يىلى  كهلدى ) تاالس ( ئىككىنچى  ئۆز . شههرىگه خاننىڭ
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 اشقان ، يۈتكهنلىرىنى ئېلىپ كېلىڭالر، دەپ لهشكهرلهرنىڭ كهينىدە قالدۇرغان ئاچقان ۋە ئاد  لهشكهرلىرىدىن هارغان

 ئىدى  ئېلىپ كهلدى . كىشىلىرى بار  ئۆيلۈك كىشىنى خاننىڭ ئالدىغا  قالغان بىر  لهشكهرلهرنىڭ كهينىدە  خان . ئۇالر

 قالدىڭ؟ « ئۇنىڭدىن  كهينىدە  ئۈچۈن  سورىدى » نېمه  كىشى . دەپ  ئازلىقىدى « ئۇ  لهشكهرلهرنىڭ كۈلۈكىمنىڭ  ن

 . خاتۇنۇم هامىلدار ئىدى، تۇغدى، ئاچلىق سهۋەبىدىن ئانىسىنىڭ سۈتى ئوغالنغا يېتىشمىدى . ئارقىسىدىن كېلىۋاتاتتىم

 كۆردۈم  ئالغانلىقىنى  قىرغاۋۇلنى  شاغالنىڭ بىر  بىر  سۇنىڭ ياقىسىدا  ئۇرغانىدىم، . كېلىۋاتقىنىمدا  بىلهن شاغالنى  ياغاچ

 ئۇنى ئېلىپ كاۋاپ قىلىپ خاتۇنۇمغا بېرىپ تۇرغىنىمدا، ئارقىدا قويغان كىشىلىرىڭىز يولۇقۇپ . قىرغاۋۇلنى تاشالپ قاچتى

 » ! ئاچ ! قال « خان ئۇ فهقىرگه ئات، ئوزۇق ۋە مال بېرىپ، سهن بۇ چېرىككه بارمىغىن دەپ، . دېدى » ئېلىپ كهلدى

 ئۇننههىردە ئۇالرنى هازىر خاال . بارچه قاالچ ئېلى شۇ كىشىنىڭ نهسلىدىن ئىدى . دېدى  چ دەپ ئاتىشىدۇ، ئۇالر ماۋرا

 . كۆپ، ئايماقتىكى ئهللهرگه قوشۇلۇپ كېتىۋاتىدۇ؛ خۇراسان ۋە ئىراقتىمۇ كۆپلىگهن قاالچالر بار

 ئۇ چاغدا ئىران يۇرتىدا . ئامۇ سۈيىدىن ئۆتۈپ خۇراسانغا باردى ئوغۇزخان تاالستىن سهمهرقهند ۋە بۇخاراغا كېلىپ،

 ئى  يوق  پادىشاه  كۆتۈرمىگهنىدى . دى ياخشى  پادىشاهلىققا  تېخىچه  هۇشهڭنى  ئۆلگهنىدى،  ئهرەبلهر . كهيۇمهرس

 تۆرە دېگهنلىك ئىدى ___ ئۇنىڭ مهنىسى . مۇنداق چاغنى مۈلۈكى تاۋائىف دەيتتى  بىر  تۈركلهر . ههر بىر توپ ئهلدە

 ى، ههربىرى بىر خان بولۇر، يهنى ههر بىر ئۆيدە بىر قارا كىش ___ مهنىسى . بۇنداق ۋاقىتنى ئۆي بېشىغا قاراخان دەيتتى

 ئىران يۇرتى شۇنداق ئىدى . ههر ئۆيدە بىر خان دېگهنلىك ئىدى  ئوغۇزخان خۇراساننى ئالغاندىن كېيىن . ئۇ چاغدا

 بۇ ۋىاليهتلهرنىڭ . ئىراقى ئهجهم، ئىراقى ئهرەب، ئهزەربهيجان، ئهرمهن، شام ۋە مىسىرغىچه بولغان جايالرنى ئالدى

 . ۇش بىلهن بېقىندۇرسا، بىر نهچچىسىنى ئۆزىگه بېقىندۇرۇپ، ئۆزىگه تهئهللۇق قىلدى بىر نهچچىسىنى ئۇر

 بۇ يانى كۈن چىقىش « . ئوغۇزخان شام ۋىاليىتىدە تۇرغاندا، بىر نۆۋكىرىگه ئالتۇن يا بىلهن ئۈچ ئوقنى خۇپىيانه بهردى

 كۆمۈ  توپىغا  چىقىرىپ  ئۇچىنى  بىر  چۆلگه  باسمىغان  ئايىغى  ئادەم  قويىسهن تهرەپتىكى  پېتىش . پ  كۈن  ئوقنى  ئۈچ

 شۇنداق قىلىسهن  ئوقالرنىمۇ  بولساڭ،  يانى قانداق قىلغان  ئاپىرىپ،  كىشى يارلىقنى ئورۇنالپ . دېدى » تهرىپىگه  ئۇ

 مهن يات يۇرتقا « بۇ ۋەقهدىن بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن ، ئۈچ چوڭ ئوغلى كۈن، ئاي ۋە يۇلتۇزنى چاقىرىپ . كهلدى

 كۈن چىقىش تهرەپته ، پاالنى چۆلدە ئوۋ كۆپ ئىمىش دەپ . ، ئوۋ ئوۋلىماققا قولۇم يېتىشمهيۋاتىدۇ ئىشىم كۆپ . كهلدىم

 ئۆي ياساپ كېلىڭالر . ئاڭلىدىم  بېرىپ قارا  يهرگه  بىلهن شۇ  نۆۋكهرلىرىڭالر  تاغ، . دېدى » ئۆز ئاندىن كېيىن كۆك،
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 يتقان سۆزلىرىنى ئېيتىپ، كۈن پېتىش تهرەپكه يولغا دېڭىز ئاتلىق ئۈچ كىچىك ئوغلىنى چاقىرىپ ئۇالرغىمۇ ئاكىلىرىغا ئې

 . بىرنهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئۈچ چوڭ ئوغلى ئالتۇن يا بىلهن كۆپ ئوۋنى خان ئالدىغا ئېلىپ كهلدى . سالدى

 خان ئوغالنلىرىنىڭ يا بىلهن ئوقنى تېپىپ كهلگهنلىكى . ئۈچ كىچىك ئوغلى ئالتۇن ئوق بىلهن كۆپ ئوۋنى كهلتۈردى

 خهلقنى چاقىرىپ مېهمان قىلدى مۇنا  تۈرلۈك ئاش قوشۇپ،  ئهتلىرىگه يهنه نۇرغۇن ئهت ۋە  ئوق . سىۋىتى بىلهن ئوۋ

 ئوغالنلىرىنىڭ ئۆزىگه قايتۇرۇپ بهردى  ئۈچ چوڭ ئوغلى يانى سۇندۇرۇپ . بىلهن يانىڭ تېپىلغانلىقىنى ئىرىم قىلىپ،

 ئالدى  ئوقنى  بىردىن  ههرقايسىسى  كىچىكلىرى  تۇرۇپ . ئۈلۈشىۋالدى،  يىلالر  كۆپ  ۋىاليهتلىرىدە  ئالغان  ئوغۇزخان

 دۈشمهنلىرىنى يوق قىلىپ، دوستلىرىنى تارتۇقالپ، بېشى سايرام، ئايىغى مىسىرغىچه ئالغان ۋىاليهتلىرىنىڭ بارچىسىغا

. هاكىملىرىنى قويۇپ، قايتىپ ئۆز يۇرتىغا چۈشتى

 نلىقىنىڭ زىكرى ئوغۇزخاننىڭ يۇرتىغا كېلىپ توي قىلغا

 خارگاه  ئامان ئوغۇزخان ئوغالنلىرىم ۋە خهلقىم بىلهن  بىر  دەپ چوڭ توي ياراغىنى قىلىپ،  ئېسهن بېرىپ كهلدىم،

 . لهئىل، ياقۇت، زۇمرەت، فىرۇزە ۋە دۇر بىلهن بېزەتتى . بارچه ياغاچالرنىڭ تېشىنى ئالتۇن بىلهن قاپالتتى . ياساتقۇزدى

 : بىيىت ئېيتىلغانىدى بۇ ئۆينى تهرىپلهپ مۇنداق

 بىر ئۆي تىكتى ئالتۇندىن ئول شههرىيار،

 . كىم ئۇ ئۆي فهلهك ئۆيىدىن قىلدى خار

 بولغاردىن توقسان توققۇز ههۋز قىلدۇرۇپ، توققۇزىغا هاراق، توقسىنىغا قىمىز . توققۇز يۈز ئات، توققۇزمىڭ قوي ئۆلتۈردى

 نۆۋكهرلىرىنى . تولدۇردى  كهلتۈردى ههممه  بىلىكلهر . چاقىرىپ  ئېيتىپ،  نهسىههتلهر  كۆپ  ئوغلىغا  ئالته  ئوغۇزخان

 : ئۇنىڭغا بېغىشالپ مۇنداق بىيىتالر ئېيتىلغانىدى . شهههرلهر، ئهللهر ۋە ئىنئامالر بهردى  ئۆگىتىپ، يۇرت

 ئوغۇز قىلدى بۇ تويدا كۆپ خوشاللىق،

. رغاللىق بهردى بۇ ئالته ئوغلىغا سۇيۇ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

17 

 بۇالرمۇ كۆرسىتىشتى مهردانىلىك،

 . ئاتىسىغا ئېهتىراملىق پهرزەندىلىك

 ههمجهههت بىرله تۇتتى يارلىق،

 . ئۇرۇش كۈنىدە كۆرسهتتى پىداكارلىق

 شهههرلهر، سههراالر، كهندلهر ۋە چاپقان ۋە قىلغان خىزمهتلىرىگه اليىق  ئاندىن كېيىن بارچه نۆۋكهرلهرنىڭ ئاتقان

 سىلهر ئۈچ چوڭ ئوغلۇم ئالتۇن يانى تېپىپ ئېلىپ كهلدىڭالر، يهنه ئۇنى : ئوغالنلىرىغا مۇنداق دېدى . ئىنئامالر بهردى

 « سىلهردىن بولغان ئوغالنالرنىمۇ تا قىيامهتكىچه . شۇنىڭ ئۈچۈن ئېتىڭالر بۇزۇق بولسۇن . سۇندۇرۇپ ، بۇزۇپ ئالدىڭالر

 دېسۇن ، ئۈچ ئوقنى تېپىپ كهلگهن ئۈچ كىچىك ئوغالنىنى ۋە ئۇالردى بولغانالرنى بۈگۈندىن تا دۇنيا ئاخىر » بۇزۇق

 تهڭرىدىن . دېسۇن » ئۈچئوق « بولغىچه  بولماي بهلكى  كىشىنىڭ سهۋەبىدىن  بىرەر  تېپىپ كهلگىنىڭالر  ئوقنى  ۋە  يا

 ئورنىدا . بولدى  يانى پادىشاه  بىلىشهتتى بىزدىن بۇرۇن ئۆتكهن خهلقلهر  ئوقنى ئهلچى ئورنىدا  ئوقنى . ،  چۈنكى يا

 بارىدۇ  يهرگه  شۇ  ئوق  بهرسه  قويۇپ  تارتىپ  تهرەپكه  مېنىڭ . قايسى  خان  كۈن  كېيىن  ئۆلگهندىن  مهن  ئهمدى

 قىلسۇن  پادىشاه  خهلق ئۇنى  بولسا  قايىل  بۇزۇق نهسلىدىن كىم  ئاندىن كېيىن  ئولتۇرسۇن،  ئاخىر . تهختىمدە  دۇنيا

 ئۈچ ئوقالر سول بولسۇن، ئۆينىڭ . قالرنىڭ ياخشىسى پادىشاه بولسۇن، ئۆزگىلهر ئوڭ تهرەپته ئولتۇرسۇن بولغۇچه بۇزۇ

 . سول تهرىپىدە ئولتۇرسۇن ۋە دۇنيا ئاخىر بولغۇچه نۆۋكهرلىككه رازى بولسۇن

 . ئوغۇزخان بىر يۈز ئون ئالته يىل پادىشاهلىق قىلىپ، ههق رەهمىتىگه باردى

 خاننىڭ چوڭ ئوغلى كۈنخاننىڭ پادىشاهلىقىنىڭ زىكرى ئوغۇز

 ئۇ ئوغۇزخان . ئوغۇزخاننىڭ ئۇيغۇر دەپ ئات قويغان جامائىتىنىڭ ئاقساقىلىنىڭ ئهرقىل خوجا ئاتلىق ئوغلى بار ئىدى

 بولغانىدى  ۋەكىلى  ئوغۇزخاننىڭ ۋەزىرى،  ئۆلگىچه  تا  ئولتۇرۇپ  كۆپ بىلىمل . تهختته  دانىشمهن ۋە  ئهقىللىق،  ىك ئۇ

 ئىدى  قىلدى . كىشى  ۋەزىر  ئۇنى  قىلدى . كۈن خانمۇ  ئهمهل  ئۇنىڭ سۆزىگه  ئۆلگىچه  ئۇزاق ئۆمۈر . تا  ئهرقىل خوجا

 ئولتۇرغاندا  يالغۇز  خان  كۈنى  بىر  كۈنلهردىن  يۈز « كۆردى،  سايىدا ئاتاڭ  ئىسسىقىدا  يازنىڭ  يىل  ئالته ئون
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 رۇپ كۆپ يۇرتالرنى ئېچىپ سىز باشلىق ئالتهيلهنگه قويۇپ ئولتۇرماي، قىشنىڭ سوغۇقىدا ئۆيىدە ئولتۇرماي، قىلىچ ئۇ

 ئۇزاق . كهتتى  بولسا،  بىر  ئاغزىڭالر  بارچىڭالرنىڭ  ئوغالنالرنىڭ  بولغان  سىزلهردىن  ۋە  ئالتىڭالرنىڭ  سىلهر  ئهگهر

 مال ،   يۇرتۇڭالر  چاغدا  ئۇ  بولمىسا  بىر  ئاغزىڭالر  ئهگهر  قولۇڭالردىن چىقماس،  ههتتا دۇنياي  يىلالرغىچه يۇرتالر ،   ىڭالر

 . دېدى » جېنىڭالرمۇ كېتهر

 شۇ « كۈن خان  نېمه ئىشنى خوپ كۆرسىڭىز،  سىز  ئاتامسىز،  ئاتامنىڭ ئورنىدا  سىز  كېڭهش بېرەتتىڭىز،  ئاتامغىمۇ  سىز

 ئوغۇزخاندىن كۆپ يۇرتالر ، شهههرلهر، ئهللهر ۋە جانسىز مالالر « ئهرقىل خوجا مۇنداق دېدى . دېدى » ئىشنى قىلىمهن

 سىلهر ئالته ئوغۇلنىڭ ههربىرىڭالردىن تۆت ئوغۇلدىن بولۇپ جهمئىي يىگىرمه تۆت شاهزادە . ىك مالالر قالدى ۋە تىر

 » . سىلهر ئالتىڭالردىن باشقىلىرىنىڭ دۇنيا ئۈچۈن ئاال كۆڭۈل بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيمهن . تۇغۇلدى

 : بىيىت

 ۆزلىمهي، دۇنيا، نېمهت ك  زەر ئالتۇن، مال

 . هېچقايسى ماڭا ئاز، ساڭا كۆپ دېمهي

 بىر نىشان كۆزلىشىپ ، يولدىن ئاداشماي،

 . شان ههم نامغا ههرگىز ئاداشماي  نامۇ

 ههر ئىشتا كېڭىشىپ بىر ئېغىز بولۇپ،

 . جاپا چېغىدا بىر ئېغىز بولۇپ  جهڭ

 ههر زامان ئاتانىڭ يولىنى تۇتقاي،

 . ههر ئىشتا خااليىق دادىغا يهتكهي

 كۆيۈنۈپ ئهرقىل خوجا قىلدى نهسىههت،

. بوۋاينىڭ سۆزىگه قىلدى خوپ پىسهند
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 چاق  قۇرۇلتاي  ئۇلۇغ  قىلىپ،  قوبۇل  سۆزىنى  خوجىنىڭ  ئهرقىل  خان  بارچىسى  ياخشى . ىردى كۈن  خهلقنىڭ  يامان

 ههممىسىنى  مالالرنىڭ  تىرىك  مالالر،  جانسىز  ۋە  ئهللهر  ۋىاليهتلهر،  قالغان  ئوغۇزخاندىن  كېيىن،  كهلگهندىن

 بۆلۈپ بهردى  كىچىكچه  كىچىكىگه  چوڭچه،  رەسمىي خوتۇنلىرىدىن . شاهزادىلهرنىڭ چوڭىغا  تۆت ئوغۇل  يىگىرمه  بۇ

 ئۆزگ . بولغانىدى  ئىدى بۇنىڭدىن  كۆپ  ئوغۇلالرمۇ  بولغان  توقاللىرىدىن  ئههۋاللىرىغا . ه  نېمهتلهر ئۇالرغىمۇ  اليىق

 ئوڭ ياققا ئالته ئاق ئۆرگه، سول ياققا ئالته . ئاندىن كېيىن ئوغۇزخان قىلدۇرغان ئالتۇن ئۆينى تىكتۈردى . بېرىلدى

 ۇالچ ياغاچنى تىكتۈردى؛ سول ياققا ئۇچىغا ئاق ئۆرگه تىكتۈردى، ئوڭ ياققا ئۇچىغا ئالتۇن توخۇ بېكىتىلگهن قىرىق غ

 تىكتۈردى  ياغاچنى  غۇالچ  قىرىق  بېكىتىلگهن  نۆۋكهرلىرى . كۈمۈش توخۇ  ۋە  ئوغالنلىرى  بۇزۇق  بويىچه  يارلىقى  خان

 ئاتتى  كېتىۋېتىپ  چېپىپ  ئات  كۈمۈش توخۇنى  بىلهن  نۆۋكهرلىرى  ئوغالنلىرى  ئۈچئوق  توخۇنى،  خان . ئالتۇن  كۈن

 قىلغىن  ئۆلتۈردى ئاتىسىنىڭ  قوي  مىڭ  توققۇز  ۋە  ئات  يۈز  توققۇز  قىلىپ  ئهمهل  قىمىز . ىغا  ههۋزىگه  بولغار  توققۇز

 . ئىشرەت قىلدى  كۈندۈز ئهيش  توسالدۇردى، قىرىق كېچه

 ئوغۇزخاننىڭ ئوغالنلىرى ۋە نهۋرىلىرىنىڭ

 ئاتلىرىنىڭ زىكرى

 ب  ئوغلى  ئالته  ئىدى ئوغۇزخاننىڭ  يۇلتۇزخان، . ار  ئۈچىنچىسى  خان،  ئاي  ئىككىنچىسى  خان،  كۈن  ئېتى  چوڭىنىڭ

 بۇ ئالتىسىنىڭ ههرقايسىسىنىڭ تۆت ئوغلى . تۆتىنچىسى كۆك خان، بهشىنچىسى تاغ خان، ئالتىنچىسى دېڭىزخان ئىدى

 ههممىسىنى ئېيتىپ ئۆتكىمىز شۇالرنىڭ . رەسمىي خوتۇنىدىن بولغان ۋە توقاللىرىدىن بولغانلىرىمۇ بار ئىدى . بار ئىدى

 . كېلىدۇ

 چوڭى قايى، ئىككىنچىسى بايات، ئۈچىنچىسى ئالقا ئهۋلى، تۆتىنچىسى قارا ئهۋلى : كۈن خاننىڭ تۆت ئوغلى بار ئىدى

 ئىدى؛

 چوڭى يازىر، ئىككىنچىسى يابىر، ئۈچىنچىسى دۇدۇرغا، تۆتىنچىسى دۆكهر ئىدى؛ : ئاي خاننىڭ تۆت ئوغلى بار ئىدى

 چوڭى ئوشار، ئىككىنچىسى قارناق، ئۈچىنچىسى بېكتىلى، تۆتىنچىسى قارقىن ئىدى؛ : اننىڭ تۆت ئوغلى بار ئىدى يۇلتۇزخ

 ئىدى  بار  ئوغلى  تۆت  خاننىڭ  تۆتىنچىسى : كۆك  چاۋۇلدۇر،  ئۈچىنچىسى  بهچهنه،  ئىككىنچىسى  باياندۇر، تۇنجىسى
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 جهبنى ئىدى؛

 ئىدى  بار  ئوغلى  تۆت  خاننىڭ  ئىك : تاغ  سهلۇر،  ئۇرگىر چوڭى  تۆتىنچىسى  ئااليونتلى،  ئۈچىنچىسى  ئهمار،  كىنچىسى

 ئىدى؛

 . چوڭى ئىگدىر، ئىككىنچىسى بۇكدىز، ئۈچىنچىسى ئاۋە، تۆتىنچىسى قىنىق ئىدى : دېڭىزخاننىڭ تۆت ئوغلى بار ئىدى

 ولغان تۆتتىن ئوغلى بۇ ئېيتىلغانلىرىدىن باشقا، يهنه توقاللىرىدىن ب ئوغلىنىڭ ههرقايسىسىنىڭ ئوغۇزخاننىڭ بۇ ئالته

 كهنهكۈنه، تۇرباتلى، كېرەيلى، سۇلتانلى، : ئۇالر . ئهمما ئۇالرنىڭ قايسى ئوغلىدىن بولغانلىقى مهلۇم ئهمهس . بار ئىدى

 ، قۇرچىق، ) هازىر ئۇنى سۇرخىي دەيدۇ ( ئوقلى، كۆكلى، سۇجلى، خۇراسانلى، يۇرتچى، چامچى، تۇرۇمچى، قۇمى، سۇرقىي

 . ۇرت، قىرغىز، تىكىن، لوال، مۇردا شوي، سايىر قاتارلىقالردىن ئىبارەت سۇۋارچىق، قاراچىق، قازغ

 ئوغۇزخاننىڭ يىگىرمه تۆت نهۋرىسىنىڭ

 ئاتلىرىنىڭ مهنىلىرى

 مۇۋاپىق؛ قارائهۋلىنىڭ ___ لىنىڭ مهنىسى دۆلهتلىك؛ ئالقائهۋ ___ مههكهم؛ باياتنىڭ مهنىسى ___ قايىنىڭ مهنىسى

 يازىرنىڭ مهنىسى ____ مهنىسى  تىكىپ ئولتۇرغۇچى؛  چېدىر  ئولتۇرسا  يابىرنىڭ مهنىسى ___ قهيهردە  ئهل ئاغىسى؛

 يۇرتنى ئالماق ۋە ساقلىماقنى بىلگۈچى؛ دۆكهرنىڭ ___ ئالدىغا نېمه ئۇچرىسا شۇنى يىغار؛ دۇدۇرغانىڭ مهنىسى ___

 ___ ئىشنى ئىلدام ئىشلىگۈچى؛ قارناقنىڭ مهنىسى ___ ىلهك يهنى توپالنغان؛ ئوشارنىڭ مهنىسى تۆڭگ ___ مهنىسى

 مهنىسى  بېكتىلىنىڭ  مهنىسى ___ بۆكه؛  قارقىننىڭ  هۆرمهتلىك؛  مهنىسى ___ سۆزى  باياندۇرنىڭ  ___ رىزقىلىق؛

 بهچهنهنىڭ مهنىسى  چاۋۇلدۇرنىڭ مهنىسى ___ نېمهتلىك؛  ج ___ سهئى قىلغۇچى؛  ___ هبنىنىڭ مهنىسى نومۇسلۇق؛

 سالۇرنىڭ مهنىسى  ئهمارنىڭ مهنىسى ___ باهادىر؛  ئااليونتلىنىڭ مهنىسى ___ قىلىچلىق؛  ئاال ___ بايالرنىڭ بېيى؛

 ئۇرگىرنىڭ مهنىسى  ئىگدىرنىڭ مهنىسى ___ ئاتلىق؛  ئىش قىلغۇچى؛  بۇكدىزنىڭ مهنىسى ___ ياخشى  ___ ئۇلۇغ؛

 . ئهزىز دېمهك بولۇر ___ ىلىك؛ قىنىقنىڭ مهنىسى يۇقۇرى مهرتىۋ ___ خىزمهتكار؛ ئاۋەنىڭ مهنىسى

 ئولتۇرغۇزۇپ ههق رەهمىتىگه  ئورنىغا كۈن خان يهتمىش يىل پادىشاهلىق قىلغاندىن كېيىن ئىنىسى ئاي خاننى ئۆز
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 . كهتتى

 ئاي خاننىڭ پادىشاهلىقىنىڭ زىكرى

 ئېغىر  ئادىل،  ئهدەپلىك كىشى ئىدى بېسىق  ئاي خان ياخشى،  ئاكىسىنىڭ نهسىههتلىرىگه ئهمهل . ۋە  ئاتىسىنىڭ ۋە

 . قىلىپ، كۆپ يىلالر ئاتىسىنىڭ سالغان يولىدا يۈرۈپ، ههق رەهمىتىگه كهتتى

 يۇلتۇزخاننىڭ زىكرى

 كى ئۆزگه قېرىندىشىمۇ، نېمىسى ئىكهنلىكىنى جهزىم ئهمما ئۇ ئاي خاننىڭ نهۋرىسىمۇ يا . بۇمۇ ياخشى پادىشاه ئىدى

 ئهمهس . قىاللمايمىز  يۇلتۇزخان  ئهشۇ  ئۇ  لېكىن  ئىدى،  بار  ئىنىسى  بىر  ئاتلىق  بولسۇن، . يۇلتۇز  بولسا  كىم  مهيلى

 . بىرنهچچه يىل پادىشاهلىق قىلىپ ئوغلى ماڭالينى تهختكه ئولتۇرغۇزۇپ ۋاپات بولدى . ئوغۇزخان نهسلىدىن ئىدى

 ماڭالي خاننىڭ زىكرى

 بىرنهچچه يىل گۆش يهپ، قىمىز ئىچىپ، ئاق موينا، قار قۇندۇز ئېگىن كىيىپ، ئايدەك، . بۇمۇ ياخشى پادىشاه ئىدى

 كۆڭلى  مىنىپ،  ئاتالرنى  يۈگۈرۈك  يهلدەك  يورغىالرنى،  سىمابتهك  قۇچۇپ،  گۈزەللهرنى  تهرەپلهرگه كۈندەك  تارتقان

. ئۇچۇپ، ئوغلى دېڭىز خاننى ئۆز ئورنىغا ئولتۇرغۇزۇپ ، ئۇ دۇنياغا كهتتى
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 دېڭىزخاننىڭ زىكرى

 پادىشاهلىقىنى تاپشۇرۇپ، دېڭىزخان كۆپ يىلالر پادىشاهلىق قىلدى، ئۇزۇن ئۆمۈر تاپتى، قېرىغاندا ئوغلى ئېل خانغا

 . بىرنهچچه يىلالر تهڭرىگه بهندىلىك قىلىپ ۋاپات تاپتى

 ئېل خاننىڭ زىكرى

 بولدى  پادىشاه  ئېلىگه  سېۋىنچخان دېگهنىدۇق . ئېل خان موغۇل  خانلىرىنىڭ توققۇزىنچىسىنى  تاتار  ئېل . يۇقۇرىدا

 ئېل . تاالش بولۇپ تۇراتتى  ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ههمىشه ئۇرۇش . سېۋىنچخان ئىككىسى زامانداش ئىدى خان بىلهن

 ئىدى  كىشى ئهۋەتتى . خان غالىب كېلهر  سهۋەبتىن سېۋىنچخان قىرغىزخانىغا  ههم  نۇرغۇن نهرسه . شۇ  كېرەك بېرىپ،

 دوست  ئۆزىگه  ئۇنى  قىلىپ،  ۋەدىلهرنى  قىلدى  كۆپ  ئه . يار  يهرلهردە  ئىدى ئۇ  كۆپ  ئهللهرنىڭ . ل  شۇ  موغۇلالر

 ئىدى  كۆپ  ئۇرۇش . بارچىسىدىن  زامان  كېلهتتى  ههر  غالىب  موغۇلالر  بولغاندا  موغۇلنىڭ . تاالشالر  ئهللىرىدە  تۈرك

 . شۇ سهۋەبتىن بارچه ئهللهر موغۇلنى خهپ سېنىمۇ، دەر ئىدى . ئايىغى تهگمىگهن ۋە قولى يهتمىگهن ئهل يوق ئىدى

 اننى ئۆزىگه يار قىلغاندىن كېيىن، باشقا ئهللهرنىڭ بارچىسىغا ئهلچى ئهۋەتىپ، ئۆزىگه ياردەم سېۋىنچخان قىرغىزخ

 قىلىپ، پاالنى يهردە پاالنى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى يىغىاليلى، موغۇلدىن ئۆچىمىزنى ئااليلى، دەپ ۋەدىلهشكهن يهرگه

 . يىغىلىپ موغۇلنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى

 بىل  ئۆيلىرى  ئېلى  كۈتۈپ موغۇل  قازدۇرۇپ،  ئورا  ئۆيلىرىنىڭ ئالدىدا  چېرىكلىرىنى  يىغىپ،  يهرگه  بىر  ماللىرىنى  هن

 بىر كۈنى سېۋىنچخان باشلىق بۇ . ههر كۈنى موغۇل غالىب كهلدى . سېۋىنچخان بېرىپ ئون كۈنگىچه ئۇرۇشتى . ئولتۇردى

 كېڭهشتى  ئوۋالقتا  بهگلىرى  ۋە  خانلىرى  ئهللهرنىڭ  هىيله . بارچه  بولىدىغان موغۇلالرغا  يامان  ئىشىمىز  قىلمىساق

ئوخشايدۇ، دەپ، ئهتىسى ئهتتىگهندە بىردىنال يېڭىلىپ قاچقان لهشكهرلهردەك ئېغىر يۈك ۋە يامان ماللىرىنى تاشالپ
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 تاتارالر قوغالپ . موغۇلالر بۇنى ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرەلمهپتۇ، دەپ قاراپ ئارقىدىن قوغالپ يېتىشتى . كۆچۈپ قايتىشتى

 موغۇلالرنى . ئىككى تهرەپ ئۇرۇشتى، تاتار غالىب كهلدى . موغۇلنى كۆرۈپال ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ ئۇرۇش قىلدى كهلگهن

 ۋاقى ، بارلىق ماللىرىنى  موغۇلالرنىڭ ئۆي . بارچه موغۇلنىڭ ئۆيى بىر يهردە ئىدى . ئۆلتۈرە ئۆيىگىچه كهلدى  ئۆلتۈرە

 قۇتۇاللمىدى  ئۆيلۈكمۇ  بىر  چۈشۈردىكى،  قۇل چوڭلىر . قولغا  قىلىپ،  قۇل  كىچىكلىرىنى  ئۆتكۈزۈپ،  قىلىچتىن  ىنى

 ئۆيلىرىگه ئېلىپ كهتتى  قۇل . موغۇلالردىن هېچكىم قالمىدى . بولغانالرنى ههركىم ئۆز  قالغانلىرى كىشىنىڭ ئىشىكىدە

 . موغۇلالر دۇنيادا پهقهت قالمىدى . غوجىسى قايسى ئهلدىن بولسا، شۇ ئهلنىڭ نامى بىلهن ئاتالدى . بولدى

 ن بىلهن نۇكۇزنىڭ ئهرقىنهقۇنغا بېرىپ يۇرت قىلىپ قىيا

 ئولتۇرغانلىقىنىڭ زىكرى

 ئۆلدى . ئېلخاننىڭ ئوغۇللىرى كۆپ ئىدى . سېۋىنچخان موغۇلنى قىرغىن قىلىپ قايتىپ كهلگهنىدى  . بارچىسى ئۇرۇشتا

 ئۇنى شۇ  ئىدى،  كىچىك ئوغلى بار  ئېلخاننىڭ ئىنىسىنىڭ قىيان بىلهن قۇرداش قىيان ئاتلىق بىر  يىلى ئۆيلىگهنىدى،

 ئىككىسى بىر قوشتىكى كىشىلهرنىڭ قولىغا چۈشكهن . نۇكۇز ئاتلىق بىر ئوغلىمۇ بار ئىدى، ئۇنىمۇ شۇ يىلى ئۆيلىگهنىدى

 قاچتى  ئاتلىنىپ  بىلهن  خوتۇنلىرى  ئىككىسى  كهچته  كۈنى  بىر  ئۆتكهن  كۈندەك  ئون  ئارىدىن  ىرىنىڭ ئۆزل . ئىدى،

 مالنىڭ ههر تۈرلۈكىدىن كۆپ مال بار ئىكهن، يۇرتىغا كهلسه ئاداشقان ۋە ياۋدىن قايتىپ كهلگهن تۆت خىل چارۋا

 ئولتۇرساق يۈرگهن : ئىككىسى  يۇرتتا  ياۋ،  تۆت تهرەپتىكى ئهلنىڭ بارچىسى بىزگه  بارايلى دېسهك ،  تۇرغان  ئهلگه

 ئۇنىڭدىن كۆرە تاغنىڭ ئىچىدىن كىشىلهرنىڭ ئايىغى يهتمهيدىغان بىر . چاغلىرىمىزدا بىرەر كىمگه ئۇچرىماي قالمايمىز

 دەپ كېڭهشتى  تاپايلى،  باردى . يهر  تاغنىڭ ئىچىگه  ههيدەپ  ئارقارنىڭ سالغان . ماللىرىنى  تاغنىڭ ئۈستىدە  ئىگىز

 باققانىدى، چۆرگىلهپ قاراپ كۆرۈپ  ئايلىنىپ . يولىغا چۈشۈپ ماڭدى، تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىپ نېرى يۈزىگه چۈشتى

 كهلگهن يوللىرى بهك خهتهرلىك بولۇپ، تۆگه بىلهن ئات مىڭ . ئۆزلىرى كهلگهن يولدىن باشقا هېچ يول يوق ئىكهن

 ياردىن چۈشۈپ پارە . تهسلىكته يۈرىدىغان يول ئىكهن  بېسىپ سالسا،  ئاياغنى قىيا  بولۇپ كېتىدىكهن  ئهگهر  . پارە

 ئىد  يوق  چېكى  هېچ  كهڭلىكىنىڭ  ئىچىنىڭ  تۈرلۈك . ى تاغنىڭ  چهشمىلهر،  سۇالر،  مېۋىلىك – ئاقار  ئوتالر،  تۈرلۈك

 ئىكهن  بار  تۈرلۈك ئوۋالر  قىلىشتى . دەرەخلهر،  شۈكۈر  تهڭرىگه  يهرنى كۆرگهندىن كېيىن،  بۇ  ماللىرىنىڭ . ئۇالر  قىشتا

. ئۇ يهرگه ئهرقىنهقۇن دەپ ئات قويدى . گۆشىنى يېدى، يازدا سۈتىنى ئىچتى، تېرىسىنى كىيدى
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 دېگهنلىك ئىدى ___ نىڭ مهنىسى » قۇن « تاغنىڭ كامىرى دېگهنلىك، ___ نىڭ مهنىسى » ه ئهرقىن «  ئۆتكۈر  . تېز،

 قىياننىڭ ئهۋالدى كۆپ بولدى، نۇكۇزنىڭ ئهۋالدى . بۇ ئىككى سهۋەبتىن ئوغالنلىرى كۆپ بولدى . تاغنىڭ قىرى ئىدى

 بىرنهچچىسىنى نۇكۇزالر : ىغا ئىككى ئات قويدى قىيان ئهۋالدىنى قىيان دەر ئىدى، نۇكۇز ئهۋالد . ئۇنىڭدىن ئاز بولدى

 . دېدى؛ يهنه بىرنهچچىسىنى دۇرۇلغان دەپ ئاتىدى

 ئاققان سهل دېگهنلىك ئىدى ___ قىياننىڭ مهنىسى  ئوغلى شۇنداق . تاغدىن كۈچ بىلهن تۆۋەنگه تېز  ئېلخاننىڭ بۇ

 بۇ . قىياننىڭ كۆپلۈك شهكلى ئىدى ___ قىيات . كۈچلۈك، چاققان كىشى ئىدىكى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى قىيان دېيىشهتتى

 تۇردى  ئهرقىنهقۇندا  يىلالر  كۆپ  ئوغالنلىرى  يېيىلدى . ئىككىسىنىڭ  يانلىرى  ئۇزاردى،  جامائهت . ئۇچلىرى  ههربىر

 ئۇرۇق بولۇپ ئاتالدى  باشقا  بىر  ئۇماق بولۇپ،  ئېيتىمىز . باشقا  بارچىسىنى  بۇيرىسا  ___ ئۇماقنىڭ مهنىسى . تهڭرىم

 دېگ  پۇشت  بىرەرىدىن . هنلىكتۇر سۆڭهك،  خهلقى  نېمه « تۈرك  سورىشىدۇ » ئۇماقىڭ  يىلدىن . دەپ  يۈز  تۆت  ئۇالر

 ئولتۇردى  ئىچىدە  ئهرقىنهقۇننىڭ  قالدى . ئارتۇقراق  سىغماي  كۆپهيدىكى،  شۇنداق  نهسلى  ۋە  شۇ . ماللىرى  ئۇالر

 هن ئىدۇق، ئهرقىنهقۇننىڭ تېشىدا ئاتىلىرىمىزدىن ئىشتك : سهۋەبتىن بىر يهرگه يىغىلىپ كېڭهش قىلىپ مۇنداق دېيىشتى

 باشلىق ئۆزگه ئهللهر . كهڭ يهرلهر، ياخشى يۇرتالر بار ئىكهنمىش، بىزنىڭ يۇرتىمىز قهدىمدە شۇ يهرلهر ئىكهن  تاتار

 ئالغانىكهن  يۇرتىمىزنى  قىرىپ،  ئۇرۇقىمىزنى  ئهمهس، . بىزنىڭ  ئۇنداق  ئههۋالىمىز  بىزنىڭ  هازىر  شۈكۈر،  تهڭرىگه

 قور  ياۋدىن  ئولتۇرۇۋەرمهيمىز ئهمدى  قامىلىپ  ئىچىگه  تاغ  كۆچۈپ . قۇپ  تاپايلى،  ئىزدەپ  يول  ئارىسىدىن  تاغالر

 بارچىلىرى بۇ سۆزنى ماقۇل . چىقايلى، كىم بىزگه دوستمهن دېسه، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشهيلى، دۈشمهن دېسه سوقۇشايلى

 . پاالنى يهردە بىر تۆمۈر كان بار « : ى، ئۇ بىر تۆمۈرچى بار ئىد . كۆرۈپ تاغدىن چىقىشنىڭ يولىنى ئىزدىدى، تاپالمىدى

 ئۇالر بۇ يهرگه بېرىپ كۆرۈپ كهلدى، بۇ ئىشقا ماقۇل . دېدى » شۇنى تاۋالپ، تۆمۈرىنى ئېرىتسهك يول چىقىشى مۈمكىن

 بىر قات كۆمۈر سالدى . بولدى  تاغنىڭ . ئهلگه ئوتۇن بىلهن كۆمۈر يىغدۇردى، تاغنىڭ كاتىك يېرىگه بىر قات ئوتۇن،

 ئوتۇن ئۈستىنى  يۈزىنى  بېرىقى  ۋە  نېرىقى  ياساپ،  ،  كۆررەك  تېرىدىن  يهتمىش  كېيىن،  تولدۇرغاندىن  بىلهن  كۆمۈر

 بىر كۆررەش بىلهنال، خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن ئوت قىزىغاندىن كېيىن تاغ تۆمۈر بولۇپ . كۆررىدى يهتمىش يېرىدىن

 ئېچىلدى  ئېقىۋەردى  يول  چىققۇدەك  تۆگه  يۈكلۈك  ئاي . دە،  توي  ئۇالر  چىقتى،  تاشقىرىغا  قاراپ  سائىتىگه  كۈننىڭ

ئۇ كۈنى بىر پارچه تۆمۈرنى ئوتقا سېلىپ . قىلدى، شۇ كۈننى هېيت قىلىش شۇنىڭدىن بېرى موغۇلنىڭ رەسىمىگه ئايالندى
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شۇنىڭدىن ئېتىبارەن . قىزارغان چاغدا خان ئۇنى ئهنبۇر بىلهن قىسىپ تۆت سهندەل ئۈستىگه قويۇپ بولقا بىلهن سوقىدۇ

 . موغۇلنىڭ بهگلىرى شۇ كۈننى قامالدىن چىقىپ ئاتا يۇرتقا كهلگهن كۈنىمىز دەپ ئاجايىپ ئهزىزلهيدۇ

 قۇرالس ئۇرۇقىدىن ئىدى  ۋاقىتتىكى موغۇلنىڭ پادىشاهى بارتهمچىنه قىيان نهسلى ۋە  بارچه ئهللهرگه ئهلچى . ئۇ  ئۇ

 . رنى بهزىلهر ياخشى كۆردى، بهزىلهر يامان كۆردى بۇال . ئهۋەتىپ، ئهرقىنهقۇندىن چىقىپ كهلگهنلىكىنى مهلۇم قىلدى

 موغۇلالر يېڭىپ چوڭلىرىنى قىلىچتىن . تاتار بىلهن موغۇل سهپ تارتىپ سوقۇشتى . تاتار خهلقى يامان كۆرۈپ ياۋ بولدى

 قىلدى  قۇل  كىچىكلىرىنى  ئالدى . ئۆتكۈزۈپ،  مال  مېلىغا  قان،  قېنىغا  ئهللىك يىلدىن كېيىن،  يۇرتى . تۆت يۈز  دا ئاتا

 . ئولتۇردى، ئۇ يهردە ئولتۇرغان تۈرك ئهللىرىنىڭ ئىچىدە تاتاردىن كۆپى ۋە تۇغۇشلۇقى يوق ئىدى

 بارچه  يېرىدە  تاتار  ئۇالر  كېيىن،  ئولتۇرغاندىن  يۇرتىدا  ئاتا  قىرىپ،  تاتارالرنى  چىقىپ،  ئهرقهنهقۇندىن  موغۇلالر

 باش بولدى ئه  قوشۇلۇپ . للهرگه  موغۇلغا  دەپ،  موغۇلمىز  موغۇل بولمىسىمۇ  كهلتۈرۈپ،  موغۇلالرنى پاناه  بهزى ئهللهر

 . كهتتى

 موغۇلنىڭ ۋە ئۆزگه تۈركلهرنىڭ ئۇرۇقلىرىنىڭ زىكرى ، ئهسلى ئاتلىرى ۋە

 لهقهملىرىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى

 رەشىد م  چىڭگىزخان ئهۋالدىدىن پادىشاهلىق قىلغان جامائهتتىن مۇسۇلمان : ۇنداق دەيدۇ قازۋىنلىك خۇجا  ئىراندا

 غازانخان ئىدى  ئاباقاخان، . بولغان كىشى  ئۇنىڭ ئوغلى  هۇالگۇخان،  ئۇنىڭ ئوغلى ،   تولۇيخان  چىڭگىزخان ئوغلى

 ئىدى  ئهلهيههررەهىمه  غازانخان  ئوغلى  ئۇنىڭ  ئارغۇنخان،  ئوغلى  پادىشاه . ئۇنىڭ  تهبرىزنى ئۇ  كېيىن  بولغاندىن

 قىلدى . پايتهخت قىلدى  ئىران مهملىكىتىنىڭ ئىختىيارىنى مېنىڭ . مېنى چاقىرىپ ئىنايهت يۈزى بىلهن ۋەزىر  تامام

 بهردى  كۈنى مېنى چاقىرتىپ . قولۇمغا  يىل بولغاندىن كېيىن بىر  بىزنىڭ « بىر  مۇسۇلمان بولدۇق،  بىز  ئهلههمدۇلىلاله،

 هۇالگۇخ  ئاتىمىز  ئىككى ئۇلۇغ  بېرى  كهلگهندىن  موغۇلىستاندىن  ئۆتتى  ان  ئهۋالد  دۇنياغا . ئۈچ  كېيىن  بىزدىن

 موغۇل يۇرتىدا ئولتۇرغان ئهل . كهلگهنلهر موغۇلنىڭ تىلىنى، يوسۇنىنى، يېرىنى، يۇرتىنى ۋە ئۇرۇقلىرىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ

 شۇالرنىڭ بارچىسىنى . ىنكىلهر بىلمهيدۇ ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ سۆڭىكى موغۇل، قايسىسى موغۇل ئهمهس، بۇنى كېي . كۆپ

 . دەپ هۆكۈم قىلدى » بىر يهرگه جهمئى قىل

 قىلىپ  ئىشنى بۇيرۇپسىز « مهن ئهرز  ئۇلۇغ  ماڭا  ئىش كېلىدۇ،  ئادەمنىڭ قولىدىن بىر  ئىش « : خان . دېدىم » بىر بۇ
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 كىتابال  يېزىلغان  يېزىقىدىن  موغۇل  بىزدە  كهلمهس،  قولىدىن  كىشىنىڭ  ئۆزگه  پۈتۈلمىگهن سېنىڭدىن  كىتابقا  بار،  ر

 بار  كىشىلىرىمىز  بىلىدىغان  يادقا  بىلىدىغان » سۆزلهرنى  سۆزىنى  كونا  موغۇلنىڭ  قېشىمغا  مېنىڭ  دەپ،

 قويدى ئالته  بهش  قوشۇپ  ئىدى . كىشىنى  بار  بېگى  ئۇلۇغ  بىر  دەيدىغان  پوالت  ئىدى . خاننىڭ  چىڭساڭ  . لهقىمى

 نى سهندىن ئارتۇق بىلىدىغان كىشى يوق، يهنه موغۇلنىڭ تىلىنى بىلىسهن ئۇنىڭغا ، هازىر موغۇلنىڭ ئهسلى ۋە نهسهبى

 ههم كىتابىنى ئوقۇيااليسهن دەپ پادىشاه ئاالهىدە بۇيرۇغاندىن كېيىن پوالت چىڭساڭ باهادىر باشلىق ئۇ جامائهت

 دەپ » مىئۇت تاۋارىخ جه « مهن بۇ تارىخنى هىجىرىيىنىڭ يهتته يۈز ئىككىنچى يىلى پۈتتۈم ۋە نامىنى . ئېيتىپ بهردى

 ...... قويدۇم

 بۇنىڭدىن باشقا ئون يهتته چىڭگىزنامه هازىر . كىتابنىڭ بېشىدا ئېيتقانمهن . شۇ تارىخ هازىر فهقىرنىڭ ئالدىدا تۇرۇپتۇ

 كۆچۈرۈۋاتىمهن . تۇرۇپتۇ  بهتلىرىدىن  كىتابالرنىڭ  يىل . ئاشۇ  ئىككى  يهتمىش  يۈز  ئۈچ  بۇيانقى  رەشىدتىن  خوجا

 كا  كۆچۈرۈۋېلىپ يىگىرمه جهريانىدا،  كىتابقا  كىتابتىن يهنه بىر  بىر  دېگهن بىمۇرۇۋەت ئهخمهقلهر  نۇسخا  تىپالر  ئوتتۇز

 سۆزلهر غهلىته  بارا گهپ  نۇسخىدىن نۇسخىغا كۆچۈرۈلگهندىن كېيىن بارا . بۇنى خۇدا بىلىدۇ . پۈتكهن بولۇشى مۈمكىن

 . غهلىته قىلىۋەتكهن بولۇۋېرىپ، تارىخالرنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمى، ههتتا يېرىمىنى

 كىتاب تۈزگۈچىلهر . تارىخالرغا پۈتۈلگهن تاغالرنىڭ ، سۇالرنىڭ ، كىشىلهرنىڭ ئاتلىرى يا موغۇل، يا تۈرك تىلىدا ئىدى

 موغۇلنىڭ . بىلهن پۈتۈكچى كاتىپالرنىڭ ههر ئىككىسى تاجىك بولغانلىقتىن نه موغۇل تىلىنى، نه تۈرك تىلىنى بىلمهيدۇ

 ئون كۈن ئۆگهتسىمۇ بهزى كىشىلىرىنىڭ  تاجىكقا  تىلى كهلمهس ئاتلىرىنى بىر  قانداق شۇنداق ئىكهن . ئېيتىشقا  ئۇ

 نېسىپ  بىلىشكه  ئاتالغۇلىرىنى  ۋە  لۇغهتلىرىنى  تىلىنى،  پارس  يهنه  تۈرك،  ماڭا  خۇدايىتائاال  پۈتهلىسۇن؟  قىلىپ

 تۈرك بىلهن تاجىكنىڭ ئىچىدە ئۇ تىلالرنى م . قىلغانىكهن  . ېنىڭ بىلگىنىمدەك بىلىدىغان كىشىلهر يوق هازىرقى چاغدا،

 موغۇلنىڭ تىلىنى ، يوسۇنىنى، ئاتالغۇلىرىنى . ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر سهۋەب بىلهن قالماقالرنىڭ ئارىسىدا بىر يىل تۇردۇم

 تۈركىي تىلى . يامانالرنىڭ بارچىلىرى بىلسۇن، دەپ تۈركىي تىلى بىلهن يازدىم  بۇ تارىخنى ياخشى . ياخشى ئۆگهندىم

 روشهن بولسۇن دەپ چىغاتاي تۈركچىسىدىن، . ىلهن بهش ياشلىق ئوغالنمۇ چۈشىنهلهيدىغان قىلىپ ياخشى يازدىم ب

 سۆز  بىرمۇ  ئهرەبچىدىن  تهڭرى . قوشمىدىم پارسچىدىن،  ئۈندەپ كېلىپ قالمىسىال،  ئهجهلنىڭ ئۈندىگۈچىسى  ئهگهر

 بار  ئويۇم  يېزىش  تىلىدىمۇ  پارس  كىتابنى  ئۇشبۇ  باشلىغان ئهمد . يهتكۈزسه  دەپ  سۆزلهيمىز  سۆزلىدۇق،  كۆپ ى
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 ئۇنىڭدىن كېيىن تهڭرىم بۇيرىسا . موغۇلدىن باشقا ئۇرۇقالر ئۈستىدە بىلگهنلىرىمىزنى ئېيتايلى . سۆزىمىزدىن قالمايلى

 موغۇل توغرىلىق ئېيتارمىز  تۈرك ئېلىدىن تۈرك دەپ ئاتالغان بهش ئۇرۇقنى ئېيتقانمىز . يهنه  . ئوغۇزخاننىڭ بايانىدا

 . ۇالر ئۇيغۇر، قىنىقلى، قىپچاق، قاالچ، قارلۇق ئ

 تىن، ئاتىل، يايېق ___ قىپچاق . ئوغۇز ئوغالنلىرى تۈركمهندىن ئايرىلماي ، ماۋرا ئۈننههىر ۋە خۇراسانغا چۈشتى  قاالچ

 ماكانالشتى  ئارىسىدا  ئىدى ___ قىنىقلى . سۇلىرىنىڭ  ئولتۇرار  بىرگه  بىلهن  بولغاندى . تۈركمهن  ۋىاليهت  ن تۈركمهن

 قىلىپ  ۋەتهن  ياقىلىرىنى  سۇلىرىنىڭ  تاالش  ۋە  چۇ  ئىسسىقكۆل،  ئولتۇردى كېيىن،  يىلالر  ئۆرگهنچ . كۆپ

 ئالدى  قىزىنى  ئوغلىنىڭ تۈركان ئاتلىق  قىنىقلىنىڭ بىر  قىزدىن سۇلتان مۇههممهد . پادىشاهلىرىدىن تىكىشخان  ئۇل

 تۇغۇلدى  شاه  بولدى . خارەزىم  پادىشاه  ئۇلۇغ  مۇههممهد  تهرىپى . سۇلتان  بىر  هىندىستانغا،  تهرىپى  بىر  يۇرتنىڭ

 ئىدى  ئۆرگهنچ  پايتهختى  تۇتىشاتتى،  رۇمغا  تهرىپى  بىر  ئهرەبىستانغا،  تهرىپى  بىر  تۈركىستانغا،  بىلهن  . ئهندىجان

 يېقىن قېرىنداش ئىدى  بىر . قىنىقلى خهلقىدىن كىمدە كىم بولمىسۇن تۈركان خاتۇنغا  بىرلهپ سۇلتان خىزمىتىگه  ئۇالر

 تۈركان خاتۇننىڭ هۇمار تېكىن دېگهن بىر تۇغقان ئاكىسى . ىپ، ئىمانغا مۇشهررەپ بولۇپ سۇلتان خىزمىتىدە بولدى كېل

 تۈركان . سۇلتان ئۇنىڭغا ئۆرگهنچنىڭ دارۇغهلىقىنى بهردى . ئۇ سۇلتان خىزمىتىگه كېلىپ مۇسۇلمان بولدى . بار ئىدى

 ئۇنىڭغا . ئۇ كېلىپ مۇسۇلمان بولدى . دېگهن ئوغلى بار ئىدى ) ئىنالچىق ( خاتۇننىڭ ئاتىسىنىڭ ئىنىسىنىڭ ئهينالچىق

 تامام تۈركىستان ۋىاليىتىنى بهردى ۋە بۈگۈندىن باشالپ هېچكىم سېنى ئهينالچىق دېمىسۇن، بهلكى غهيۇرخان دەپ

 قىلدى  هۆكۈم  دەپ ،   ئىدى . ئاتىسۇن  بار  كىشىسى  ياخشى  بىر  ئاتلىق  كۆك  قىنىقلىنىڭ  كېيىن  كهلدى . ئاندىن  . ئۇ

 . دەپ ئات قويۇپ بۇخارانى بهردى ئۇنىڭغا كۆكخان

 بولغان ئهللىك  قىنىقلىدىن كېلىپ نۆۋكهر  شاهقا  خارەزىم  ئىدى  سۇلتان مۇههممهد  بار  ۋە . ئاتمىش مىڭ ئادەم  چۇ

 ان چىڭگىزخان كېلىپ تاالشتا ئولتۇرغ . تاالش بويىدا تۇرۇپ قالغان قىنىقلىالرنىڭ سانىمۇ ئون مىڭ ئۆيلۈكتهك بار ئىدى

 يوق بولدى  بىلله  خهلق بىلهن  ئاشۇ  قىنىقلىالرمۇ  قىرغىن قىلدى،  ۋە  ئالدى  يۇرتالرنى  بارچه  ئالدى،  هازىر . قىنىقلىنى

 . يۈرگهن قىنىقلىالر كېيىن يىغىلىپ ئهل بولغانالردۇر

قارلۇق ئېلىنىڭ زىكرى
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 قىلى ) قارلىق ( قارلۇق  يۇرت  ئىچىنى  تاغالرنىڭ  بۈيۈك  موغۇلىستاندىكى  ئولتۇراتتى ئېلى  قىالتتى، . پ  ئېكىنچىلىك

 ئۆزلىرى كۆپ خهلق . بىر ياخشىسىنى پادىشاه كۆتۈرۈپ، ئۇ ئۆلسه يهنه بىرىنى پادىشاه قىالتتى . ماللىرىمۇ بار ئىدى

 شۇ يۇرتتا تۆت مىڭ يىلدەك ئولتۇرغاندىن كېيىن ، . گاهى تۈزۈك بولغاندا ئىككى مىڭ ئۆيلۈك بوالتتى . ئهمهس ئىدى

 بارالس قۇبىالي نۇيان دېگهننى ئهلچه چىڭگىزخان  بېقىندۇرۇپ ،  ئهللهرنىمۇ  ئۆزگه  بولۇپ ،  پادىشاه  موغۇل ئېلىگه

 ئۇ قۇبىالي نۇيانغا . ئۇ ۋاقىتتا قارلۇقنىڭ پادىشاهى ئارسالنخان دېگهنىدى . قىلىپ ماڭا بېقىنسۇن دەپ قارلۇققا ئهۋەتتى

 بىل  ئۆلگىچه بهندىلىكتىن . هن كېلىپ پادىشاه بىلهن كۆرۈشتى قوشۇلۇپ ، ئۆزىنىڭ قىزىنى باش قىلىپ ، كۆپ سوۋغا

 ئىنايهت ۋە شاپائهت قىلىپ . چىڭگىزخان ئۆز جامائىتىدىن بىر قىز بهردى . تولغىمايمهن ، دەپ ئانت ئىچتى بوينۇمنى

 قايتۇردى  چىڭگىزخان بهگلىرىگه قاراپ . ئۇنى ئۆز يۇرتىغا  ئارسالنخ : قايتىدىغان چاغدا  ان دېگىلى بۇنى قانداقسىغا

 قىلدى . بولسۇن  دەپ هۆكۈم  ئاتالسۇن  دەپ  سهيراق  ئارسالن  ئۇ  كېيىن  سهيراق . بۇنىڭدىن  تاجىكنى  تىلىدا  موغۇل

 . دەرمىش

 ئۇيغۇر ئېلىنىڭ زىكرى

 بىرىدىن ئايرىلىدۇ،  سۈت ئېرىگهندە بىر . سۈت ئۇيىدى دېيىلىدۇ . دېگهنلىك بولىدۇ يېپىشغۇر __ ئۇيغۇرنىڭ مهنىسى

 ئايرىلمايدۇ  كېيىن  تۇرسا . ئۇيىغاندىن  ئولتۇرۇپ،  ئولتۇرسا  ئىمام  ئالساق،  سۆزنى  دېگهن  ئۇيىدىم  ئىمامغا  يهنى

 نلۇقى كۈن تۇغۇشتىن كۈن پېتىشقا ئۇزۇ . موغۇل يۇرتىدا ئىككى تاغ بار . تۇرۇپ، ئۇنىڭغا يېپىشقانلىق دېگهنلىك بولىدۇ

 شۇ . ئۇسقۇنلۇق تهڭرىم ___ توقراتۇ بۇزلۇق، يهنه بىرىنىڭ ئېتى ___ سوزۇلغان ئىنتايىن ئۇلۇغ تاغالر، بىرىنىڭ ئېتى

 ئاشۇ ئېيتىلغان تاغالرنىڭ . ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدا موغۇل يۇرتىنىڭ كۈن پېتىشىدا يهنه بىر تاغ بار، ئۇنى قۇتتاغ دەيدۇ

 قهدىم ئۇيغۇر . بارچىسى ئۇلۇغ سۇالر ئىدى . ىدا بىر يهردە ئېقىپ ياتقان ئون ساي، يهنه بىر يهردە توققۇز ساي بار ئارىس

. ئېلى شۇ سۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراتتى
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 . ئون ساينىڭ ياقىسىدا ئولتۇرغانلىرىنى ئون ئۇيغۇر، توققۇز ساينىڭ ياقىسىدا ئولتۇرغانلىرىنى توققۇز ئۇيغۇر دەر ئىدى

 بىرەر كىشىنى پادىشاه كۆتۈرۈپ . يۈز يىگىرمه ئۇرۇق ئهل ئىدى . شهههرلىرى، كهندلىرى ۋە دېهقانچىلىقى كۆپ ئىدى

 باقماس ئىدى  باشلىدى . ئۇنىڭ ئاغزىغا  بۇزۇلۇشقا  سهۋەبتىن ئۇالر  يىغىلىپ كېڭهشتى . شۇ  بارچىسى  كۈنى  بىز « : بىر

 ئهلمىز  بۆلهك  س . ئىككى  تۆرە  كىشىنى  بىر  كىشىنىڭ . اياليلى ههرقايسىمىز  شۇ  قىلمىسا  قوبۇل  سۆزىنى  ئۇنىڭ  ههركىم

 ئون ئۇيغۇرالر مهڭگۈتاي ئاتلىق كىشىنى تۆرە قىلىپ كۆتۈرۈپ . دەپ پۈتۈشتى » . ماللىرىنى ئالسۇن، جېنىنى ئالسۇن

 پ كۆتۈرۈپ توققۇز ئۇيغۇرالر ئۆزكهندەر ئۇرۇقىدىن بىر كىشىنى تۆرە قىلى . ئۇنىڭغا ئېل ئېلىتهر دېگهن لهقهمنى قويدى

 ئاندىن كېيىن . بۇ ئىككىسىنىڭ ئوغالنلىرى يۈز يىلغىچه تۆرىلىك قىلدى . ئۇنىڭغا كۆل ئهركىن دېگهن لهقهمنى قويدى

 بولدى  توققۇز ئۇيغۇرغا كىم تۆرە بولسا كۆل ئهركىن . يهنه بىر ئۇيغۇر تۆرە  ئون ئۇيغۇرغا كىم تۆرە بولسا ئېل ئېلتهر،

 . لهرنىڭ ئاتلىرىنى شۇنداق دېيىشتى كۆپ يىلالر تۆرى . دەيدىغان بولدى

 نىڭ مهنىسى بارچىگه مهلۇم، » ئهيدى « . دەپ ئاتىدى ) ئىدىقۇت ( ئۇالردىن كېيىن كىم تۆرە بولسا ئۇنى ئهيدىقۇت

 يهنى سىيىر سۈتنى ساقلىمىدى، . دېگهندەك » يىپنى ئهي، سۇغار « مهسىلهن، . تارتىلدى، سوغۇلدى دېگهنلىك بولىدۇ

 بىر كىشىگه ئاتىڭ ياكى تونىڭ قۇتلۇق بولسۇن بولسۇن . بولىدۇ سوغۇلدى دېگهندەك  تۈرك خهلقى جاننى قۇت دەيدۇ،

 دېگىنى جانلى بولسۇن، ياراشسۇن دېگىنى، ئىگىسىنىڭ جېنى بولمىسا، ئۇ قانداق مۇبارەك بولىدۇ؟ بۇ قۇت يهنه بارچه

 ئىككىسىنىڭ مهنىسى . ركلىك كىشى دەيدۇ هازىرقى چاغدا ئۆزبېكلهر ئه . خهلق جېنىنى بهرگهن كىشى دېگهنلىك ئىدى

 . بىر

 ئولتۇردى  يۇرتتا  ئهشۇ  يېقىن  يىلغا  مىڭ  ئۈچ  توزۇدى . ئۇيغۇرالر  بولۇپ  ئهسىر  ئولجا،  بۇزۇلۇپ  كېيىن  . ئاندىن

 قالدى  ئولتۇرۇپ  يۇرتىدا  كهلدى . بىرنهچچىسى  ياقىسىغا  سۈيىنىڭ  ئېرتىش  بولدى . بىرنهچچىسى  بۆلهك  ئۈچ  . يهنه

 بېشب  قىلدى بىرنهچچىسى  ئاۋات  ۋىاليىتىنى  قىلىپ،  ئېكىنچىلىك  بېرىپ،  شههرىگه  قوي . الىق  ۋە  يىلقى  بۆلۈكى  بىر

 چارۋا ساقلىماي،  بىر بۆلۈكى ئېرتىشنىڭ تۇغانىدا هېچقانداق مال . قونۇپ يۈردى  ساقالپ، بېشبالىقنىڭ ياقىسىدا كۆچۈپ

 بۇالر تىرىك مالنى ، يىپهكتىن، . ىيىپ كۈن ئالدى بېلىق، قۇندۇز، كىش، سهۋسهر، تىن ئوۋالپ، ئېتىنى يهپ، تېرىسىنى ك

 يىلقىلىق، قويلۇق كىشىگه « : ئهگهر قىزلىرىنى ئانىلىرى قارغىسا . پاختىدىن بولغان رەختلهرنى ئۆمرىدە كۆرمهس ئىدى

 تۇغقاي  يامان كۈنلهر  بېشىڭغا  ئىچىپ،  قىمىز  ئهت يهپ،  باۋارچىق دېگهن . دەيتتى » چۈشۈپ، چىڭگىزخان زامانىدا
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 يىلى مال بېرەتتى . ى ئهيدىقۇت ئىدى كىش  بېقىنىپ ههر  كىشى ئهۋەتىپ،  چىڭگىزخان ئاتلىنىپ ماۋرا . چىڭگىزخانغا

 قوشۇلۇپ ياخشى  چىڭگىزخانغا  كېلىپ يولدا  بىلهن  لهشكهرلىرى  ئهيدىقۇت  باۋارچىق  يۈرگهندە،  ئۈستىگه  ئۈننههىر

 دەپتهردارلىقنى، دىۋان هېسابلىرىنى . ىلهر كۆپ ئىدى ئۇيغۇر خهلقىدە تۈركىي تىلى بىلهن ئوقۇغان كىش . خىزمهت قىلدى

 بىلهتتى  ۋە . ياخشى  دىۋانالر  ئىراقتا  ۋە  خۇراسان ،   ئۈننههىر  ماۋرا  زامانىدا  نهۋرىلىرىنىڭ  چىڭگىزخاننىڭ

 خىتاينىڭ يۇرتلىرىدا ههم چىڭگىزخان ئوغالنلىرى دىۋان ۋە دەپتهردارالرنى . دەپتهردارالرنىڭ بارچىلىرى ئۇيغۇر ئىدى

 چىڭگىزخاننىڭ ئورنىغا ئولتۇرغان ئوغلى ئوكتاي، خۇراسان، مېزانداران ۋە گىالننى ئۇيغۇر . ۇيغۇر خهلقىدىن قوياتتى ئ

 تاپشۇرغانىدى  دېگهن كىشىگه  هېسابدان ئىدى . قۇرقۇز  ياخشى  سېلىقىنىڭ هېسابىنى ياخشى  ئۈچ يۇرتنىڭ ئېلىم . ئۇ

 . ئهۋەتىپ تۇراتتى يولغا قويۇپ، ئۇنى يىغىپ، ههر يىلى ئوكتاي قائانغا

 تېكرىن ئېلىنىڭ زىكرى

 ) ئۇنى مهكرىن دەپمۇ ئاتايدۇ (

 ئىدى  ئىچىدە  تاغالرنىڭ  بۈيۈك  يېقىن  ئېلىگه  ئۇيغۇر  يۇرتلىرى  ئېلىنىڭ  ئۇيغۇرغا . بۇالرنىڭ  ۋە  موغۇلغا  ئهسلى

 ئىدى  ئهل  باشقا  مىڭ ئۆي . قوشۇلمايدىغان  زامانىدا  ئىدى چىڭگىزخان  ئهۋەتىپ . لۈك  ئهلچى  « : چىڭگىزخان ئۇالرغا

 سهن نېمه دەيسهن؟  تۆت تهرەپتىكى ئهللهرنىڭ بارچىسى بېقىندى،  ئۇلۇغ دۆلهت بهردى،  ئۇ . دېدى » تهڭرىم ماڭا

 ئۇنى باش قىلىپ، كۆپ . بوكاي ئاتلىق ياخشى، گۈزەل قىزى بار ئىدى . چاغدا تېكرىننىڭ تۆرىسى چىنانج دېگهن ئىدى

 ئۇ قىزنى خان . خانمۇ ئۇالرغا كۆپ ئىنئامالر بېرىپ تارتۇقالپ قايتۇردى . ىلهن كېلىپ خاننى كۆرۈپ بېقىندى سوۋغىالر ب

 . خان ئۆلگهندىن كېيىن ئوغلى ئوكتاي قائان ئالدى . ههمدە بارچه خوتۇنلىرىدىن ئارتۇقراق كۆرۈپ سۆيهتتى . ئالدى

 . ئۇمۇ بارچه خوتۇنلىرىدىن ئارتۇقراق سۆيۈپ ئۆتتى

 قىرغىز ، كامكامچۇت ئېلىنىڭ زىكرى

ئهمما بۇ ۋاقىتتا قىرغىز نهسلىدىن كىشى ئاز . بۇالر شۇنىڭ نهسلىدىن . ئوغۇزخاننىڭ قىرغىز ئاتلىق بىر نهۋرىسى بار ئىدى
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 يۇرتلىرى . ئىدى  ئۇالرنىڭ  ئىتتىرىپ،  سۇغا  ۋە  ئوتقا  ئۇالرنى  ئۇرۇقالر  ئۆزگه  بىلهن  ماكانلىشىپ، موغۇلالر  بېرىپ  غا

 قىرغىز ۋە كامكامچۇت ئىككى . ئۆزلىرىنىڭ قايسى ئۇرۇقتىن ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ . ئۆزلىرى كېيىن قىرغىز ، دەپ ئاتالدى

 بىر  يېقىن  ۋىاليهت،  ئاتلىق . بىرىگه  ئهيقىرەمۇرەن  تهرىپىدە  بىر  يهنه  ئاتلىق،  سهلهنگه  تهرىپىدە  بىر  ئىككىسىنىڭ

 بار  . قىرغىز يۇرتى ئۇنىڭغا يېقىن . ۋە سىبىر دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى ۋىاليهت بار ) ئىبىر ( ئابىر . ئىككى ئۇلۇغ دەريا

 تۆرىسىنى ئايالن  دېگهندەك . دەپ ئاتايدۇ ) ئىنال ( قىرغىزالر  پادىشاه  تاجىكالر  خان،  تۆرىلهر . موغۇلالر  زاماندا  ئۇ

 بېق « چىڭگىزخان قىرغىزالرغا . ئۇرۇس ئاينال دېيىلگهنىدى  دېگهننى ئهلچى قىلىپ ئهۋەتتى » ىنسۇن ماڭا  . دەپ بۇرا

 ئۆزى  ئهۋەتىپ،  كىشىلهرنى  هۆرمهتلهيدىغان  بىلهن ئهل  كۆپ ئىنئامالر  تارتۇقالپ،  ياخشى  ئهلچىنى  ئۇرۇس ئاينال

 بېقىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى  بىر پۇتى، بۇرنى ۋە كۆزى قىزىل ئاق شۇڭقار ___ ساالمالرنىڭ ئالدى – سوۋغا . بارماي ،

 . ى ئىد

 ئورمانقىت ئېلىنىڭ زىكرى

 دەپ ئات قويۇلغانىدى . بۇ ئهلنىڭ يۇرتلىرى قېلىن ئورمان ئىچىدە ئىدى  بۇالرنىڭ يۇرتى . شۇڭا بۇالرغا ئورمانقىت ،

 بىراق . ه بىر ئورمانقىت ئاتلىق ئهل بار ئىدى بۇالردىن باشقا يهن . قىرغىز ۋىاليىتىگه يېقىن ئىدى، چىڭگىزخانغا بېقىندى

 هېچقانداق قېرىنداشلىقى يوق  ئىككىسىنىڭ بىر  ئورمان . بىرىگه  ئهۋالدىدىن بولۇپ،  نۇكۇز  موغۇل،  ئېيتىۋاتقىنىمىز  بۇ

 . ئىچىدە كۆپ ئولتۇرغانلىقتىن ئورمانقىت دەپ ئاتىلىپ كهتكهن

 ر ئېلىنىڭ زىكرى تاتا

 مهشهۇر  هازىرمۇ  قهدىمدىمۇ،  نامى  ئىدى . ئۇنىڭ  ئۆيلۈك  يهتمىش مىڭ  ئىدى . قهدىمدە  ئۇرۇق  ههرقايسىسى . كۆپ

 ئهمما ياخشىلىرى ۋە كۆپرەكى خىتايغا . باشقا ئولتۇرار ئىدى  ههر ئۇرۇقى ههر يهردە باشقا . ئۆزلىرىنى پاالنى دەر ئىدى

 ئو  دېگهن يهردە  ئىدى يېقىن بۇيۇرناۋۇر  ئىدى . لتۇرار  خىزمهت قىالر  ئىتائهت قىلىپ ئۇنىڭغا . خىتاي پادىشاهلىرىغا
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 دۈشمهنلىشهتتى  گاه  بىلهن  خىتاي  ئۆزلىرىگه . گاه  چېپىپ  ۋە  ئۆلتۈرۈپ  ئهۋەتىپ  لهشكهر  پادىشاهى  خىتاي  ئاندا

 . دېگهن سۇنىڭ ياقىسىدا ئولتۇرار ئىدى كۆپ ئهللىرى ئهيقىرەمۇرەن . بېقىندۇرار ئىدى

 كۆپلىگهن سۇالر قوشۇلۇپ ئۇلۇغ سۇغا ئايلىنىپ ئهي  قىرەمۇرەن قىرغىز ۋىاليىتىنىڭ يېنىدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنىڭغا

 بېرىپ قۇيۇلىدۇ  بار ئىدى . ئاچى دېڭىزىغا  بىر ئۇلۇغ شهههر  كهندلهرى . دېڭىزغا قۇيۇلىدىغان يېرىدە دېڭىز ياقىسىدا

 تايلىرى بىزنىڭ غۇنان يىلقىمىزدەك . يىلقىلىرى يوغان ئىدى . دى كۆچۈپ يۈرگهن مېلى بىلهن ئېلى كۆپ ئى . كۆپ ئىدى

 ئۇنىڭ يېنىدا . ئۇ شهههرنىڭ ئېتى ئاالقچىن ئىدى . يىلقىلىرىنىڭ بارچىسى ئاال، ئۆزگه رەڭ بولماس ئىدى . بولۇر ئىدى

 ئاال يىلقىلىق، « ڭ ئۆزبېكلهرنى . ئۇ ئهلنىڭ قازىنى، تاۋىقى ۋە ئايىقى بارچىسى كۈمۈشتىن ئىدى . كۈمۈش كېنى بار ئىدى

 ئۇچاقلىق  ئىدى » ئالتۇنلۇق  شۇ  يېنىدىكى . دېگىنى  تۆت  ئۇنىڭ  ۋە  يۇرتى  قىرغىز  كېيىن  ئۆلگهندىن  چىڭگىزخان

 تولۇيخاننىڭ . تولۇيخان ئۆلگهندىن كېيىن ئوغالنلىرىنىڭكى بولدى . يۇرتالرنىڭ بارچىسى تولۇيخانغا تهئهللۇق بولدى

 ئانى  ئوغۇللىرىنىڭ  بارچه  خوتۇنى  ئالدى چوڭ  قولىغا  هوقۇقنى  قۇقتايبېگى  سېۋار  مىڭ . سى  بېگىنى  ئۈچ  ئۆزىنىڭ  ئۇ

 قىلىپ،  باش  كېلىڭالر « كىشىگه  ئېلىپ  خهۋەر  كهلمىسه  چېپىڭالر،  كهلسه  قولۇڭالردىن  بېرىڭالر،  دەپ » ئاالقچىنغا

 يهتته يۈزى ئۆلۈپ، كۆپ ۋاقىتالر ئۆتكهندىن كېيىن ئهۋەتكهن مىڭ كىشىنىڭ . ئۇالرنى ئاالقچىن شههىرىگه ئهۋەتتى

 كېلىپ  قايتىپ  بىلهن  بېگى  ئۈچ  يۈزى  ئىكهن « : ئۈچ  راست  بارچىسى  ئالغان . ئاڭلىغانلىرىمىزنىڭ  كۆپ  كۈمۈشنى

 . هاۋاسى يامان ئىسسىق ئىكهن . ئىدۇق، كېمىنى سۇنىڭ يۇقۇرىسىغا ماڭدۇرۇشنى بىلمىگهچكه كۈمۈشلهرنى تاشلىۋەتتۇق

 بېقىنغانلىقىنى چىڭگىزخاننىڭ قانداق تاتار خهلقىنىڭ چىڭگىزخانغا . دېدى » شۇ سهۋەبتىن كىشىلىرىمىز قىرىلىپ كهتتى

 . هاكايىتىنى سۆزلىگهندە تهڭرىم بۇيرىسا ئېيتارمىز

 ئويرات ئېلىنىڭ زىكرى

 ر چوڭراق سۇنى رۇدخانا، كىچىكىنى رۇد، ئهرەبلهر ۋادىي ئېقىپ تۇرغان ئۇلۇغ سۇنى تۈركىي تىلدا ساي دەيدۇ، تاجىكال

 مۇرەن دەيدۇ . دەيدۇ  مۇرەن دەيدۇ . موغۇلالر  ئۇنى سهككىز  بار،  سۇ  سهككىز  ئويرات . موغۇل يۇرتىنىڭ كۈن چىقىشىدا

 ئولتۇراتتى  سۇالرنىڭ ئارىلىرىدا  شۇ  قوشۇالتتى . ئېلى  كېلىپ ئهيقىرەمۇرەنگه  سهككىز . ئۇالرنىڭ بارچىسى سۇنىڭ ئۇ
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 ئىدى  مۇنۇالر  مۇرەن، : ئاتلىرى  چىغان  ئورمۇرەن،  مۇرەن،  ئاقرى  سانبىقۇن،  ئۇسىن،  قارا  مۇرەن،  ئون  كۆكمۇرەن،

 . جوچامۇرەن

 چوڭىنىڭ ئېتى ئىنالچى، . ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى . چىڭگىزخان زامانىدا ئويراتنىڭ پادىشاهى قۇتۇقا بېگ ئىدى

 . قىز بهردى ۋە قىز ئالدى . كېيىن ئهل بولدى . ڭگىزخان بىلهن دۈشمهنلهشكهن ئىدى ئۇالر چى . كىچىكىنىڭ ئېتى تۇرالچى

 بېقىندى  ئويراتتۇر . خانغا  ئهسلى  ئۇرۇقنىڭ  ئۈچ  بۇ  توالس  قورى،  ئۇرۇقى . تۇرغاۋۇت،  بىر  ئويراتنىڭ  . ههرقايسىسى

 مهنىسى  دېگهنلىكتۇر ___ تۇرغاۋۇتنىڭ  ياق  سهلى . نېرىقى  چېتىنى  نېرىقى  يۇرتىنىڭ  دەيدۇ موغۇل  ئهللهر . نگا  بۇ

 . سهلىنگانىڭ ئۇ يۈزىدە ئولتۇراتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن تۇرغاۋۇت دەپ ئاتالغان

تۈمهت ئېلىنىڭ زىكرى

 ئۇرۇقى  بىر  يهنه  ئويراتنىڭ  ئولت . تۈمهت  يهردە  يېقىن  ۋىاليىتىگه  قىرغىز  دېگهن  توكۇم  ئىدى بۇرقۇچىن  . ۇرار

 سۇقار  تاتۇال  ئېتى  بېگىنىڭ  زامانىدىكى  ئاتىالتتى چىڭگىزخاننىڭ  بېقىندى . دەپ  كېلىپ  ئۆزى  چىڭگىزخانغا  . ئۇ

 . بۇالرنىڭ يۇرتلىرى قىرغىز يۇرتلىرىغا يېقىن ئىدى . بولغاچىن بىلهن كارمۇچىندىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئۇرۇق قېرىنداشتۇر

 . بىرىگه قېرىنداش كېلىدۇ  نگۇت، ئوراسۇت ۋە كۇستهمهي بۇ ئۈچ ئۇرۇق ئهل بىر توال . ئۇالر چىڭگىزخانغا ئهل بولدى

 يۇرتلىرى قېلىن ئورمان . ياراغ ياساشنى ياخشى بىلىدۇ، دورىالرنى تونۇيدۇ  قورال . بۇالرنىڭ ئىچىدە تېۋىپ كۆپ بولىدۇ

 . ىق، قىردا كىيىك ئوۋاليدۇ كىش، سۆسهر، ئاق تىيىن، قۇندۇز ۋە سۇدا بېل . ئىچىدە، بارچىلىرى ئوۋچىلىق قىلىدۇ

 نايمان ئېلىنىڭ زىكرى

 ئهلدۇر  قهدىمى  بىلمهيمىز . بۇ  بۇرۇنقىلىرىنى  كۆپ،  نوپۇسى  ۋە  دەپ . ماللىرى  بولغان  پادىشاهى  قارقىش ئاتلىق  بىز

 كېيىن . ئىشىتكهنىدۇق  ئۆلگهندىن  قىلدى ئۇ  پادىشاه  دېگهننى  ئاينات  زامانىسىدىكى . ئىنىسى  چىڭگىزخان

 ئىدى پادىشاه  تايانخان  ئېتى  ئىدى . لىرىنىڭ  بار  ئوغلى  بىر  ئاتلىق  كۈچلۈك  يۇرتىدىكى . ئۇنىڭ  موغۇل  يۇرتلىرى

. دېگهن يهردە ئىدى، ئېكىنچىلىكى يوق ئىدى قاراقۇرىم
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 كېرەيت ئېلىنىڭ زىكرى

 بوران دېگهنلىكتۇر  شۇ سهۋەبتىن . بىر كىشىنىڭ يهتته ئوغلى بار ئىدى، يهتتىلىسى قارا ئىدى . كېرەيتنىڭ مهنىسى قارا

 نوپۇسى ۋە ماللىرى . بۇ ئهل قهدىمى ئهلدۇر . ئۇالرنى كېرەيت دەپ، ئۇالردىن تۇغۇلغانالرنى كېرەيتلهر دەپ ئاتاشتى

 يۇرتلىرى نايمانغا يېقىن . ئۇ زاماندا كېرەيتلهردىن بۆلهك كۈچلۈك ئهل يوق ئىدى . پادىشاهى باشقا ئىدى . كۆپ ئىدى

 . كېرەيتنىڭ بىر ئۇلۇغ پادىشاهى بار ئىدى . نايمان بىلهن گاه ئۇرۇشاتتى، گاه يارىشاتتى شۇ سهۋەبتىن ههمىشه . ئىدى

 بىر . ئۇنىڭ ئوغۇللىرى كۆپ ئىدى . ئۇنىڭ قۇرچهقۇر ئاتلىق، بۇيرۇق لهقهملىك بىر ئوغلى بار ئىدى . ئېتى مهرغۇز ئىدى

 ئۇنىڭ مهنىسى ۋىاليهت پادىشاهى . دەپ لهقهم قويدى ) ۋاڭ ( خىتاي پادىشاهلىرى ئوڭ . وغرۇل ئىدى ت ئوغلىنىڭ ئېتى

 . شۇ ئىدى ) ۋاڭ خان ( چىڭگىزخان بىلهن ئۇرۇشقان كېرەيت ئونغان . دېگهنلىك

 ئۇنغۇت ئېلىنىڭ زىكرى

 يۇرتىنىڭ تېشى  سوقتۇردى خىتاي خهلقى ئۆز  تام  ئىگىز  بىر  يهتكۈچه  ئۇنى كىشى يىقىتىپ . دىن بويالپ بېشى دېڭىزغا

 . چىقىشى ئۈچۈن دەرۋازا يېنىغا ئادەم قويۇپ، ئۇنىڭغا تۆمۈردىن قۇلۇپ سالدى  كارۋانالرنىڭ كىرىپ . بۇزۇۋېتهلمهيتتى

 ئىسكهندەر يهجۈج ۋە . ئۇنگۇ دەيدۇ خىتاي خهلقى . تۈركىي تىلىدا بۇرقۇرا دەيدۇ . بۇنداق سېپىلنى ئهرەبلهر سهد دەيدۇ

 سالدى  سهد  شۇنداق قورغان تۇرغۇزدى . مهجۈجنىڭ ئالدىغا  قاپى يهنى . ئانۇشىرۋان شاماخىدا  تۆمۈر  ۋاقىتتا  ئۇنى بۇ

 دەيتتى  ئىشىكى  تۆمۈر  جامائهتكه . سېپىلنىڭ  بىرنهچچه  خهلقىدىن  تۈرك  پادىشاهلىرى  قورغاننىڭ : خىتاي  سىزلهر

 ساقلى  دەپ دەرۋازىلىرىنى ،   تۇرساق  يهتكۈزۈپ  بېرىپ  نهرسىڭىزلهرنى  كېرەكلىك  بويى  يىل  سىلهرگه  بىز  سىڭىزلهر،

 بۇ كۈزەتچىلهرنى . بۇ ئىشنى ئوغۇلالرمۇ، قىزالرمۇ قىلدى . تۈركلهر بۇنى قوبۇل قىلىپ دەرۋازىنى ساقلىدى . ئىلتىماس قىلدى

 نىسبهتهن مهنىسىنى بېرىدۇ سۆزى ب » ت « موغۇل تىلىدىكى ئۇنگۇت دېگهندىكى . ئۇنغۇت دەپ ئاتىدى  . ىرنهرسىگه

. يهنى ئۇرگانچى، تاباقچى، ئىشىكچى دېگهندىكىدەك، سېپىلنى ئونگۇ، دەرۋازىنى ساقلىغان كىشىلهرنى ئۇنغۇت دېدى
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 بولىدۇ  دېگهنلىك  دەرۋازىۋەن  ئىدى . بۇ  ئۆيلۈك  مىڭ  تۆت  ئۇنغۇتالر  زامانىدا  ئېتى . چىڭگىزخان  بهگلىرىنىڭ

 بېقىنسۇن دەپ كىشى چ . ئاالقۇشتېگىن ئىدى  ئاالقۇشتېگىنگه ماڭا  ىڭگىزخان خىتاي ئۈستىگه يۈرۈش قىلىدىغان چاغدا

 بېقىندى . ئهۋەتتى  تۇرماي  قارشى  خانغا  بىلهن . ئۇ  ئهسكىرى  ئاالقۇشتېگىن  ئاتالنغاندا  قاراپ  خىتايغا  چىڭگىزخان

 . ىتاي ئۈستىگه باردى ئېچىپ چىڭگىزخان بىلهن بىرگه خ سېپىلنىڭ دەرۋازىلىرىنى . ئۇنىڭغا قوشۇلدى

 خىتاي ئېلىنىڭ زىكرى

 خىتاي دەيدۇ . خىتاينىڭ يۇرتى ئىككى  سهۋەبلهر . بىرىنى قارا  جامائىتى بىر  خىتاينىڭ كۆپ بىر  تۈپهيلىدىن ئۆز قارا

 كهلدى  ۋىاليىتىگه  قىزغىز  قېچىپ  دۈشمهنلىشىپ،  بىلهن  بۇالرنى ئۇ . پادىشاهى  ئهللهر  ئولتۇرغان  يهرلهردە

 شۇ سهۋەبتىن ئۇ يهردە ئولتۇرالماي ئىمهل دېگهن يهرگه كۆچۈپ كېلىپ . كۆرۈپ ماللىرىنى ئوغرىالشقا باشلىدى مۇساپىر

 بۇ شهههرگه ههر يهردىن مېلىدىن ئايرىلغان، هالىدىن كهتكهن، ئاچ . ئېكىنچىلىك قىلىپ بېيىپ كهتتى . شهههر سالدى

 بولدى . يىغىلدى قالغانالر  ئهل  ئۆيلۈك  مىڭ  ئىدى . قىرىق  بار  يۇرت  كاتتا  بىر  دېگهن  چۇرچىت  ۋاقىتتا  ئۇنىڭ . شۇ

 ئۇنىڭ . يۇرتىنى ئېلىپ، پادىشاهنى ئۆلتۈردى . پادىشاهى قارا خىتاينىڭ پادىشاهى بىلهن ئۇرۇشۇپ يهنه غهلىبه قىلدى

 ئىدى  بار  بېگى  ئۇلۇغ  بىر  ئاتلىق  كۆپ ئهسكىر . تويسىتايغار  كهلدى ئۇ  ۋىاليىتىگه  قىرغىز  قېچىپ،  بىلهن  ئېلى  . ى ۋە

 كهلدى  خىتايالرغا  قارا  ئولتۇرغان  شههىرىدە  ئىمهل  ئاندىن  يىلى  ئۈچىنچى  ئون  يۈز  بهش  ۋە . هىجىرىيىنىڭ  ئاقىل

 ئىدى  تارقالدى  بىر . دانىشمهن كىشى  تۆت تهرەپكه  داڭقى  ئاتىقى،  ئولتۇرغاندىن كېيىن  يهردە  شۇ  يىل  ئۇ . ئىككى

 ئېتى ئىلىك، ئۆزى فهقىر كىشى . ئۇ ئهفراسيافنىڭ نهسلىدىن ئىدى . ا باالساغۇن دېگهن شهههردە بىر خان بار ئىدى ۋاقىتت

 غۇبالىق دەپ ئاتايدۇ . ئىدى  شهههرنى موغۇلالر  ___ نىڭ مهنىسى » بالىق « ياخشى ، ___ نىڭ مهنىسى » غۇ « . ئۇ

 دېگهنلىك  دېگهنلىكتۇر . شهههر  شهههر  ياخشى  قهلئهنى . يهنى  ئىدى ئۇ  كۆپ  خهلقى  تۈرك  ئهتراپىدا  خۇسۇسهن . ڭ

 تاالن  تاالپ  چېپىپ،  ۋىاليهتنى  ئېلى  قىالتتى  قىنىقلى  كېتهتتى . تاراج  بۇالپ  ئىلىكخان . هوسۇللىرىنى  سهۋەبتىن  شۇ

 بهگكه  كهلگهن  ئهۋەتتى : خىتايدىن  كىشى  دەپ ،   بولسۇن  تهئهللۇق  ئۇنىڭغا  ۋىاليهت  كهلدى، . كهلسۇن،  ئۇ

 ب  ئىگه  ئىلىك . ولدى ۋىاليهتكه  دېمهي  ئىلىكخان  بۇنى  هېچكىم  كېيىن  بۇنىڭدىن  قىلدى،  نۆۋكهر  ئۆزىگه ئىلىكنى
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 گۇرنىڭ مهنىسى خىتاي تىلىدا ئۇلۇغ . ئاندىن ئۆزىنى گۇرخان ، دەپ ئاتىدى . تۈركمهن دېسۇن ، دەپ هۆكۈم قىلدى

 ئىدى  دېگهنلىك  ئالدى . پادىشاه  ئهندىجاننى  بېرىپ  كېيىن  كېيىن . ئاندىن  تاشكهندنى ئاندىن  ۋە  تۈركىستان

 قهلئهدىكىلهرنىڭ سۈلهى قىلىپ ههر يىلى پاالنچى . چاپتى ۋە قهلئهنى قامىدى يهنه ئاتلىنىپ سهمهرقهندنى . ئالدى

 ئۇنى . ئارپاز ئاتلىق بىر ئۇلۇغ بېگى بار ئىدى . ئېلىپ، قايتىپ ئۆيىگه كهلدى نهرسه بېرىپ تۇرىمىز دېگهن ۋەدىسىنى

 ئۆرگهنچكه  قىلىپ  قىلدى . ئهۋەتتى باش  ئهسىر  ۋە  ئولجا  چاپتى،  ئۆرگهنچنى  ئولتۇردى . ئۇ  قاماپ  . قهلئهسىنى

 ههر . ئۆرگهنچنىڭ پادىشاهى خارەزىمشاهالرنىڭ ئهۋالدىدىن ئاتسىز دېگهن كىشى ئىدى  يىلى يىگىرمه ئۇ ئامالسىز

 بېرىپ ئاتسىز ئه . ئارپاز بۇنىڭغا رازى بولۇپ قايتتى . مىڭ ئهشرەف تۆلهم تۆلهشكه كېلىشتى  شرەفنى ئۆلگهنگه قهدەر

 ئۇ ئۆلگهندىن كېيىن . ئۇمۇ ئۆلگىچه ئهشرەف تۆلىدى . ئاتسىز ئۆلگهندىن كېيىن ئوغلى تېكىش پادىشاه بولدى . تۇردى

 دۈشمهنلهشتى  بهرمىدى،  ئۇ  بولدى،  پادىشاه  مۇههممهد  سۇلتان  بېرىقى . ئوغلى  رومدىن  موزىي  سهنجهر  سۇلتان

 ئ  لهشكهرلىرىنى  يېڭىلدى ۋىاليهتلهرنىڭ  ئۇرۇشتى،  بىلهن  گۇرخان  خىتاي  قارا  بېرىپ،  تۈركىستانغا  تامام . ېلىپ

 . لهشكهرلىرى قىرىلىپ، ئۆزى قېچىپ مهرۋگه كهلدى

 تۇرقاق ئېلىنىڭ زىكرى

 ئهمهس  مهلۇم  ئىكهنلىكى  نهسلىدىن  تۈرك  قايسى  دېگهنلىكتۇ . سۆڭىكى  ساقچى  مهنىسى  پادىشاهالر . ر تۇرقاقنىڭ

 ئۆزلىرىنى ساقلىماقلىق ئۈچۈن بىرنهچچه كىشىنى تهيىنلهيتتى، ئۇالر ئىشىككه كېلىپ ياتقاندا ، نۆۋەت بىلهن ئىشىك

 ئۇخاليتتى  بىلهن  نۆۋەت  تۇرۇپ،  قولىدىكى . ئالدىدا  ۋە  چاالتتى  تهبىل  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  كهلگهنلىكىنى  دۈشمهن

 سهن تۇرغاق دەپ : ۇرغىنى ئۇخالپ ياتقانغا ئۇخلىماي ئولت . ئىككى ياغىچىنى قاقاتتى  ئهمدى مېنىڭ نۆۋىتىم كهلدى،

 . شۇ سهۋەبتىن پادىشاهنى ساقاليدىغان كىشىلهرنى تۇرقاقالر دەر ئىدى . ئويغۇتار ئىدى

 موغۇل ئهللىرىنىڭ زىكرى

 ئىككىسى ئهركهنهقۇن تېغىنىڭ ئىچىگه كىرگه  ئىنىسىنىڭ ئوغلى نۇكۇز ندىن كېيىن بالىلىرى ئېلخاننىڭ ئوغلى قىيان،
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 بارا ههر جامائهت بىر  بارا . قىياننىڭ ئوغالنلىرىنى قىيات، نۇكۇزنىڭ ئوغالنلىرىنى دارالگىن، دەپ ئاتىدى . كۆپ بولدى

 قىيان نهسلىدىن قۇرالس ئۇرۇقىدىن ئهلهنقۇۋا دېگهن . ئهلنىڭ ئېتىنى ئېلىپ قىيات، دارالگىن دېگهن ئىسىمالر يوقالدى

 ئ  ئۈچ  ئهرسىز  تۇغدى ئايال  ئېيتارمىز . وغۇل  كېيىن  سۆزلهرنى  بۇ  بۇيرۇسا  مۇناسىپ . تهڭرىم  يهنه  ئېيتىشنى  يهردە  بۇ

 تۈركىيچه . پاك نهسىل ___ مهنىسى . ئۇالرنى نىيرۇن دېدى . ئۇ ئۈچ ئوغۇلنىڭ نهسلى ئاجايىپ كۆپ بولدى . كۆردۇق

 ۇلالر بۇ ئۈچ ئوغۇلنى نۇردىن تۆرەلگهن موغ ___ بۇ ئىسىمنى قويۇشتىكى سهۋەب . ئېيتقاندا ئهرۇ تۇخۇم دېگهن بولىدۇ

 بارچىسى پهرزەنتلىك، باهادىر، . چىڭگىزخاننىڭ ئۈچىنچى ئاتىسى قوبۇلخاننىڭ ئالته ئوغلى بولغانىدى . دەپ ئوياليتتى

 . قىيات ئۇنىڭ كۆپلۈكى . تاغدىن ئاققان سهلنى موغۇلالر قىيان دەيدۇ . خهلق بۇ يىگىتلهرنى قىياتالر دېدى . ئۇچقۇر ئىدى

 ئىدى قو  باهادىر  يېسۇگاي  دادىسى  چىڭگىزخاننىڭ  ئوغلى  ئۇنىڭ  بهرتهنخان،  ئوغلى  چوڭ  يېسۇگاي . بۇلخاننىڭ

 ئىدى  ئىدى . باهادىرنىڭ كۆزى شههال  بۇرچىغىن دەر  شههالنى  باهادىرنىڭ نهسلى . موغۇلالر  سهۋەبتىن يېسۇگاي  شۇ

 قىياتمىز  بۇرچىغىن  ئاتاشتى ئۆزلىرىنى  قوبۇلخانن . دەپ  ئېلى  شۇنداق قىيات  ۋاقىت  كۆپ  كېيىنمۇ  ئۇرۇقلىرىدىن  ىڭ

 ئۆزىمىزنىڭ . بارچه تۈركلهرنىڭ ئۇرۇقىنى بىرىنى قويماي ئېيتماق ۋە بىلمهك بىر كىشىنىڭ قولىدىن كهلمهس . ئاتالدى

 ئېيتتۇق  ئۇرۇقىنى  تۈركلهرنىڭ  ئۆزگى ،   بىلگهنلىرىمىزنى  اليىق  بولغان . ئههۋالىمىزغا  نهسلىدىن  موغۇل  ئهمدى

 . ى ئېيتايلى ئۇرۇقالرن

 مهركىت ئېلىنىڭ زىكرى

 ئاتايدۇ  دەپمۇ  مهكرىت  ههم  سۆز . مهركىتنى  بىر  ئىككىسى  يۈرگهن . بۇ  بولۇپ  باش  ئهلگه  زامانىدا  چىڭگىزخان

 چىڭگىزخاننىڭ ئۆيىنى بىر رەت . بۇ ئهل ههمىشه چىڭگىزخان بىلهن دۈشمهنلىشهتتى . كىشىلهرنىڭ ئېتى توقتا بېگ ئىدى

 قىلىپ ئهكهتتى  ئولجا  تۇتىۋېلىپ . چېپىپ خوتۇنىنى  يۈرگىنىدە  يالغۇز  رەت چىڭگىزخاننىڭ ئۆزى سههرادا  بىر  يهنه

 . خۇنىنى تۆلىتىپ قويۇپ بهردى

قونقىرات ئېلىنىڭ زىكرى
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 ئىدى  بار  كىشى  بىر  نهسلىدىن  ئوغل . قىيان  ئۈچ  ئىدى ئۇنىڭ  بار  ئىدى . ى  مهرگهن  چورلىق  ئېتى  ئوغلىنىڭ  . چوڭ

 ئىدى  تۇسبۇداي  ئۈچىنچىسىنىڭ  قۇبايىشىرا،  ئۇرۇشۇپ . ئىككىنچىسىنىڭ  بىلهن  قۇبايىشىرا  ئىنىسى  كۈنى  بىر  چورلىق

 چورلىق ئوقيانى ئېلىپ كىرىچنى تارتىۋىدى، قۇبايىشىرا ئېڭىشىپ بېشىنى . ئىككىسى ههم ئات ئۈستىدە ئىدى . قالدى

 چورلىق ئىنىسىنى ئاياپ، قورقۇتۇپ قوياي، . بىر زامان تۇرغاندىن كېيىن بېشىنى كۆتۈردى . اتنىڭ بوينىغا پاناه قىلدى ئ

 يهتكۈزمهي،  ئاتتى زەرەر  چهنلهپ  هالقىسىنى  چوڭ  سېلىۋالغان  قۇلىقىغا  ئىنىسىنىڭ  ئويالپ  هالقىنىڭ . دەپ  ئوق

 كهتتى  ئۆتۈپ  ئ . ئىچىدىن  قونقىرات  مهرگهننىڭ  ئىدى چورلىق  بار  ئوغلى  بىر  ئۇنىڭ . اتلىق  ئېلى  قونقىرات  بارچه

 . نهسلىدىن ئىدى

 ئىنكىراس ئېلى ۋە ئهلقهنۇت ئېلىنىڭ زىكرى

 ئىككى ئۇرۇق بۇ . چوڭىنىڭ ئېتى ئىنكىراس، كىچىكىنىڭ ئېتى ئهلقهنۇت ئىدى . قۇبايىشىرانىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى

 ئۇنى ئۆلۇن ئهكا دەپ ئاتايتتى، بهزىدە ئۆلۇن . چىڭگىزخاننىڭ ئانىسىنىڭ ئېتى ئۆلۇن ئىدى . دىن ئىككىسىنىڭ نهسلى

 . ئهلقهنۇت ئۇرۇقىدىن ئىدى . قۇچىن دەپمۇ ئاتايتتى

 قارەنۇت ئېلىنىڭ زىكرى

 . بارچه قارەنۇت ئېلى ئۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى . ئىدى چوڭىنىڭ ئېتى قارەنۇت . تۇسبۇداينىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى

 قۇرالس، ئهلچىكىن ئهللىرىنىڭ زىكرى

ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى بار . ئاتلىق بىر ئوغلى بار ئىدى ) مهيسهر ( ئۇنىڭ مىيسار . تۇسبۇداينىڭ ئىككىنچى ئوغلى قونقىلۇت
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 قۇرالس ئىد . ئىدى  ئۇنىڭ نهسلىدىن . ى چوڭىنىڭ ئېتى  قۇرالس ئۇرۇقى  ئهلچىكىن ئىدى . بارچه  . كىچىكىنىڭ ئېتى

 . بارچه ئهلچىكىن ئۇرۇقى ئۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى

 ئورمهۋۇت ئېلىنىڭ زىكرى

 . ىڭ نهسلىدىن ههممه ئورمهۋۇت ئۇرۇقى شۇ كىشىن . بۇ ۋاقىتتا ئۇنى ئويمهۋۇت دەپمۇ ئاتايتتى

 قونىققىمار ئېلىنىڭ زىكرى

 چوڭىنىڭ ئېتى مهلۇم ئهمهس، ئهمما يىگىت . ئۇنىڭ ئۈچ ئوغلى بار ئىدى . ئورمهۋۇت ئۇرۇقىدىن بىر كىشى بار ئىدى

 بۇ ۋاقىتتا . ئۇلۇغ دېگهنلىك بولىدۇ ___ قونىقنىڭ مهنىسى . بولغاندىن كېيىن خهلق ئۇنىڭغا قونىققىمار دەپ ئات قويدى

 ئۇ كىشىنىڭ بۇرنى ناهايىتى . بۇرۇن دېگهنلهك بولىدۇ ___ قىمارنىڭ مهنىسى . رغىنى قونىق قارغا دەپ ئاتايتتى چوڭ قا

 بارچه قونىققىمار ئۇرۇقى ئۇنىڭ نهسلىدىن . قويغان ئىدى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا قونىققىمار دەپ لهقهم . چوڭ ئىدى

 دېيىشهتتى . ئىدى  ئوغلىمىز  ئۆزلىرىنى قىمار  ۋاقىتتا  ئۇرۇقىدىن ئىدى . بۇ  مېگلىك ئانىسى . مېگلىك ئهجهكه قونىققىمار

 دەيدۇ  ئهجهكه  ئاتىنى  موغۇلالر  ئىسىم،  دەيدۇ . قويغان  ئاتا  كىشىلهرنى  ئهزىز  خهلقى  ئاتا، : مهسىلهن . تۈرك  ههكىم

 . سهيىد ئاتا

 ئىدى  كىشىسى  ئهزىز  موغۇلنىڭ  ئاتاشتى . مېگلىك  دەپ ،   ئهجهكه  ئۇنى  ئۈچۈن  ئاتىسى چىڭگىزخان . شۇنىڭ  نىڭ

 باردى  ئهجهكهگه  مېگلىك  ئانىسى  كېيىن  كىشى . ئۆلگهندىن  ئهجهكهگه  مېگلىك  ئونغان  پادىشاهى  كېرەيت

 مهن تېشىدىن ، سهن ئىچىدىن ئىككىمىز بىرلىشىپ هۇجۇم قىلىپ، چىڭگىزخاننى يوق قىاليلى، قالغان ئېلى « : ئهۋەتىپ

 ئونغان چىڭگىزخاننىڭ ئاتىسى ههم . دەپ مهسلىههت قىلدى » بىلهن ماللىرىنىڭ يېرىمى سېنىڭ، يېرىمى مېنىڭ بولسۇن

 بىلمهيتتى . ئۆزى بىلهن دوست ئىدى  هېچ  ئهۋەتىپ . چىڭگىزخان ئۇنىڭ دۈشمهنلىكىنى  كىشى  چوڭ « : چىڭگىزخانغا

 توي  ئوخشاش،  مۇرادىمىز  ئىككىمىزنىڭ مهقسهت،  كهلسۇن،  بىزنىڭ ئۆيگه  ئۆزى  بېرىمهن،  قىزىمنى  جۇچىغا  ئوغلى

. دېدى » ئىشرەت قىاليلى  بىرنهچچه كۈن ئهيش تويدا قىاليلى،
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 چىڭگىزخان ئونغاندىن . يولدا مېگلىك ئهجهكه ئۇچرىدى . چىڭگىزخان بۇ سۆزگه ئىشىنىپ ئونغاننىڭ ئۆيىگه ماڭدى

 خاننى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇپ قالدى . ئىشتكهنلىرىنى ئېيتىپ بهردى  گهپلهرنى ئاڭلىغان مېگلىك ئهجهكه  مېگلىك . بۇ

 شۇ . ئۇنىڭ ئانىسىنى ئالغاندا چىڭگىز ئۈچ يېشىدا ئىدى . ئايرىلماس ئىدى چىڭگىزخاننىڭ خىزمىتىدىن هېچ ئهجهكه

 ئۇنىڭ قېشىدىن  بولسۇن،  يامان كۈنلهردە  بولسۇن،  كۈنلهردە  ياخشى  ئۇرۇشالردا، ،   قهدەر  ۋاقىتتىن ئۆزى ئۆلگهنگه

 ئايرىلمىغانىدى  يۇقۇرى . پهقهت  ههممىدىن  تهرىپىدە  ئوڭ  بۇرۇنقى . ئولتۇراتتى خاننىڭ  ئهجهكهنىڭ  مېگلىك

 چىڭگىزخاننىڭ تهختته . چوڭىنىڭ ئېتى كوكچا، خهلق ئۇنى تهڭرىنىڭ يۈزى دەيتتى . خوتۇنىدىن ئۈچ ئوغلى بار ئىدى

 . ئولتۇرغان قىسمىنى سۆزلىگهندە كوكچانىڭ قانداق كىشى ئىكهنلىكىنى ئېيتىمىز

 ئارالت ئېلىنىڭ زىكرى

 ئارالت ئىدى  ئوغلىنىڭ ئېتى  دېگهنلىك . مېگلىك ئهجهكهنىڭ ئىككىنچى  ئاتىسىنىڭ ئامراق ئوغلى  ئۇنىڭ مهنىسى

 بارچه . ئارالت بىر كىشىنىڭ ئىسمى، ئۇنى ئاتىسى بهك سۆيهتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئارالت ، دەپ ئاتىدى . بولىدۇ

 . ئارالت ئېلى ئۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى

 كىلگىت ئېلىنىڭ زىكرى

 بىر ئادەمنىڭ تىلىدا كهملىكى بولسا تۈرك خهلقى بولتاك، . ئېتى كىلگىت ئىدى مېگلىك ئهجهكهنىڭ ئۈچىنچى ئوغلىنىڭ

 بارچه كىلگىت . ۈچۈن كىلگىت، دەپ ئاتاشتى شۇنىڭ ئ . كهملىكى بار ئىدى بۇ كىشىنىڭ تىلىنىڭ . موغۇلالر كىلگى دەيدۇ

 ئېيتقان ئىدۇق، موغۇل تىلىدا . ئېلى شۇ كىشىنىڭ نهسلىدىن ئىدى  بىر نهرسىگه نىسبهتهن ] ت [ يۇقۇرىدا  قوشۇلغاندا

 . تىلىنىڭ كهملىكى بار دېگىنىدۇر __ شۇڭا بۇ كىلگىت . يهنى ئاتلى، تونلى . مهنىسىنى بېرىدۇ

باداي ۋە قىشلىق ئېلىنىڭ زىكرى
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 ئىدى  كىشىنىڭ ئىككى ئوغلى بار  كىچىكىنىڭ ئېتى قىشلىق ئىدى . كىلگىت ئۇرۇقىدىن بىر  بۇ . چوڭىنىڭ ئېتى باداي،

 بىر كۈنى يىلقىنىڭ ساغقان سۈتىنى ئهكىلىۋېتىپ ئۆينىڭ . ئىككىسى كېرەيت ئونغاننىڭ بىر بېگىنىڭ يىلقىسىنى باقاتتى

 بهگ نېمه دېيىشىۋاتقاندۇ، دەپ قۇالق سېلىپ تۇرغاندا، . ه كهلگهندە، ئۆي ئىچىدە بهگ سۆزلهۋاتقان ئىكهن ئىشىكىگ

 باستۇرىدۇ « : خوتۇنىغا  ئۆيىنى  چىڭگىزخاننىڭ  ئاتلىنىپ،  ئونغان  چىقىرىپ قوي . ئهته  قۇياقىمنى  ساۋۇت،  » مېنىڭ

 . دېدى

 ياشاي  بولۇپ پاراغهتته  ئوغۇل  چىڭگىزخان  ئاتا،  بهردى . تتى ئونغان  كىرىپ سۈتنى  ئىچكىرى  كېلىپ . باداي  يىلقىغا

 ئېيتتى  ئىدى . ئىنىسىغا  موغۇل  چىڭگىزخانمۇ  ئىدى،  موغۇل  بولمايتتى . بۇالر  قويسا  يول  پادىشاهىنىڭ ئۆلۈشىگه  . ئۆز

 ئىدى  ئهل  يات  خهلقى  ئېيتتى . كىرەيت  كېلىپ  چىڭگىزخانغا  بۇالر  بۇال . شۇڭالشقا  هېكايه،  ئۇزۇن  تارىخى  ر بۇنىڭ

 : تارخاننىڭ مهنىسى مۇنداق . بۇ ئىككىسىنى تارخان قىلدى . سهۋەبلىك چىڭگىزخان يهنه بىر ئۆلۈمدىن ئامان قالدى

 تارخان بولغان كىشىدىن هېچقانداق سېلىق ئالمايدۇ، ههرقاچان خان ئىشىكىگه كهلسه، هېچ كىشى مهنئى قىلمايدۇ،

 چىقىۋېرىدۇ  كىرىپ  توققۇ . ئۆزى  بولسا  ئىش  گۇناه  سورالمايدۇ ئهگهر  كېيىن . زغىچه  ئاشقاندىن  نۆۋەتتىن  توققۇز

 . بۇ ئارتۇقچىلىق تا ئۇنىڭ توققۇزىنچى ئهۋالدىغىچه شۇنداق بولىدۇ . سورىلىدۇ

 ئېلىنىڭ زىكرى ) ئۇيسۈن ( ئۇيشۈن

 . بۇالرنىڭمۇ سۆڭىكى موغۇلدۇر

 سۇلدۇس ئېلىنىڭ زىكرى

. بۇالرنىڭ سۆڭىكى ههم موغۇلدۇر
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 ئىلدۇركىن ئېلىنىڭ زىكرى

 . بۇالر سۇلدۇس ئېلىدىن ئايرىلىپ چىققان ئهل

 كانكىت ئېلىنىڭ زىكرى

 . الر ههم موغۇلنىڭ بىر ئۇرۇقى هېسابلىنىدۇ بۇ

 دورمان ئېلىنىڭ زىكرى

 ئىدى  بار  ئوغلى  بهش  پادىشاهىنىڭ  ئاتلىق  بىچىنقىيان  ئىدى . موغۇلنىڭ  ياخشى  بارچىسىدىن  ئاتىسى . كىچىكى

 خهلقمۇ كىچىك ئوغلىنى تۆرىلىككه اليىق . ۋەسىيهت قىلدى دەپ » كىچىك ئوغلۇمنى تۆرە قىلىڭالر « : ئۆلىدىغان چاغدا

 كۆتۈردى  قىلىپ  خان  ئىدى . كۆرۈپ  مېرگهن  ئېتى  قېتىم . ئۇنىڭ  كۆپ  خهلققه  ئاكىسى  تۆتىمىزنىڭ « : تۆت  بىز

 خهلق بۇ تۆتىسىنىڭ سۆزىنى قوبۇل . دەپ ئېيتتى » قايسىمىزنى تۆرە قىلساڭالر رازىمىز، ئهمما كىچىكىگه رازى ئهمهسمىز

 موغۇل تۆت . شۇنىڭ ئۈچۈن ئهلدىن ئۆپكۈلهپ، يۇرتىدىن ئايرىلىپ يات ئهلنىڭ ئىچىگه بېرىپ ئولتۇردى . ىلمىدى ق

 دەپ ئات قويدى . دورمان دەيدۇ دېگهننى  دورمانالر،  يىگىتلهرگه  ئوغۇللىرى قايتىپ . يات ئهل بۇ  تۆتىسى ئۆلدى،

 . قېرىنداشلىرى ئىچىگه كهلدى

 بارىن ۋە سۇقۇت ئېلىنىڭ زىكرى

. كىچىك ئىنىسى ئۆيلهندى . چوڭىنىڭ بارىن، بارچه بارىن ئېلى ئۇنىڭ نهسلىدىن . بىر دورماننىڭ ئۈچ ئوغلى بار ئىدى
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 ىدەكنىڭ خوتۇن د . دىدەك هامىلدار بولدى . شۇنىڭ ئۈچۈن دىدەك بىلهن مۇناسىۋەت قىلدى . ئايالى ئوغالن تۇغمىدى

 بىر كۈنى تۈن يېرىمىدا تولغاق تۇتۇپ . باال چۈشۈپ كهتمىدى . بالىسى چۈشۈپ كهتسۇن دەپ ههر كۈنى ئۇنى ئۇراتتى

 دادىسىنىڭ چاپىنىنىڭ ئېتىكىنى كېسىپ ئېلىپ بالىنى ئوراپ، ئۆينىڭ ئارقىسىدىكى يۇلغۇننىڭ ئىچىگه . ئوغۇل تۇغدى

 تاشلىۋەتتى  س . ئاپىرىپ  تهرەت  سهههردە  قارىسا، دادىسى  بېرىپ  ئاڭالپ  ئاۋازىنى  بالىنىڭ  چىققاندا  ۇندۇرغىلى

 . ئۆز بالىسى ئىكهنلىكىنى تونۇپ، كۆتۈرۈپ ئانىسىغا ئېلىپ باردى . چاپىنىنىڭ ئېتىكىگه ئوراغلىق بوۋاقنى كۆردى ئۆز

 . سۇقۇت دەپ ئات قويدى . ئانىسى باقتى

 قۇرالۋۇت ئۇرۇقى ۋە بۇرقۇت ئۇرۇقىنىڭ ئىككىسى . تۇر يۇلغۇنلۇق دېگهنلىك ___ سۇقۇت . موغۇل يۇلغۇننى سۇقاي دەيدۇ

 . قهدىم يۇرتلىرى قونقىرات بىلهن بىردۇر . موغۇل ئىچىدە قېرىنداشلىقى قونقىراتقا يېقىن . موغۇلدۇر

 ئوكالن ئېلىنىڭ زىكرى

 . ايسى ئۇرۇقىغا يېقىن ئىكهنلىكى مهلۇم ئهمهس ئهمما موغۇلنىڭ ق . بۇ ئهلنىڭ ئهسلى موغۇل

 . بۇالر موغۇل ئىچىدىكى ئهلهنقۇۋا نهسلىدىن . بۇ ئهلنىڭمۇ سۆڭىكى موغۇل . جويرات ئېلى، جاجىراتمۇ دەيدۇ

 باياۋۇت ئېلىنىڭ زىكرى

 كۆپرەكى ئىككى ئۇرۇق ئهمما يا . بۇ ئهل كۆپ ئۇرۇقلۇق ئهلدۇر  بىرىنى جادايىن باياۋۇت ، يهنه بىرىنى . خشىسى ۋە

 ئۇالر بۇ ئىككى چوڭ . جادايىن ۋە مهركىن دېگهن ئېقىپ تۇرىدىغان ئىككى ئۇلۇغ سۇ ئىدى . مهركىن باياۋۇت دەيدۇ

 اياۋۇت ئېلى موغۇلنىڭ ب . يۇرتلىرى ئويرات يۇرتىغا يېقىن . سۇنىڭ ياقىسىدا ئولتۇرغاچقا ئۇالرنى شۇنداق دەپ ئاتىغان

 . دارالگىن ئۇرۇقىدىن ئايرىلىپ چىققان

جااليىر ئېلىنىڭ زىكرى
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 ئهلدۇر  يهردە . بېنىهايات كۆپ ئىدى . قهدىم  ههر  دۈشمهنلهشكهندە،  بىلهن  پادىشاهى  رەت خىتاي  بىر  ئېيتىلىشىچه

 يىغىلدى  ى ئولتۇرغان ياخش  يهرگه  بىر  بولدى . يامان جااليىرالرنىڭ ههممىسى  . ئۆيلىرى بىلهن يهتمىش كۇران ئهل

 ئىدى  كۆپ  ئولتۇراتتى . ئۇرۇقلىرى  يۇرتتا  بىر  سايالپ  تۆرە  كىشىنى  بىر  ئۇرۇقلىرى  موغۇل . بىرنهچچه  كۆپچىلىكى

 پ جااليىر خهلقىنىڭ بىر يهردە ئولتۇرغان بىر رەت خىتايدىن لهشكهر كېلى . يۇرتىدىكى ئوتان دېگهن يهردە ئولتۇراتتى

 قايتىپ كهتتى  قىلىپ  ئهسىر  ئولجا  قىرىپ،  جامائىتىنى  ئوزۇق . نۇرغۇن  يېيىشكه  ئاجىزلىرى  ئاچ،  ئهلنىڭ  چېپىلغان

 . بولمىغاچقا سههرايى پىيازنىڭ تۈبىنى قېزىپ يهر ئىدى

 بارچه ئوغالنلىرىنىڭ ئانىسىنىڭ . غلى قالدى چىڭگىزخاننىڭ يهتتىنچى ئاتىسى دۇتۇمنانخان ئۆلۈپ خاننىڭ توققۇز ئو

 ئىدى  مۇتۇلۇن  بولدى . ئېتى  بهرمهكچى  ئېلىپ  قىز  قايدۇخانغا  ئوغلى  بىلهن . چوڭ  خوتۇنى  بولغۇسى  قايدۇخان

 دۇتۇمنانخاننىڭ ئوغالنلىرى بۇ يهردە ئات چاپتۇرۇپ . ئۆينىڭ قېشىدا بىر ياخشى تۈز يهر بار ئىدى . كۆرۈشكىلى كهتتى

 يهرنىڭ پىيىزى كۆپ ئىدى ئ . ئوينايتتى  پىيازنى كۆپ قازغانلىقتىن ئات يۈرەلمهس . ۇ  يهردىن ياۋا  ئۇ  ئاچ قالغانالر

 ئېيتتى . بولدى  ئانىسىغا  نهچچىلىرى . بۇنى كۆرۈپ ئوغالنالر  يهنه  بولسا،  ئاتلىنىپ كۆرگۈدەك  ئانىسى ئاچچىقلىنىپ،

 ئىكهن  ئولتۇرغان  ئ » ئۇرۇڭالر « قۇللىرىغا . قېزىپ  بۇيرىدى،  چوڭ . ۇردى دەپ  يهردە  بېرىپ شۇ  يىغىلىپ  جااليىرالر

 . جااليىرالردىن بىرنهچچه كىشى ئۆلدى . ئۇرۇش قوزغىدى

 ئۆلدى  شۇ زامان قىرغىن قىلىنغان جااليىرالر يىغىلىپ، مۇتۇلۇننىڭ يهتته . مۇتۇلۇن باشلىق بىرنهچچه كىشىمۇ شۇنىڭدا

 بۇنى . ئاچتىن ئۆلهي دېگهنلهر بۇ بانادا بىر تويۇندى . ىلدى ئوغلى باشلىق قولىغا چۈشكهن كىشىلهرنىڭ بارىنى قىرغىن ق

 قېرىنداشلىرى، ئۇرۇقلىرى ۋە نۆۋكهرلىرى يىغىلىپ كېڭىشىپ، جااليىر . ئاڭالپ، قايدۇخان قېيناتىسىنىڭ ئۆيىدىن كهلدى

 ىڭ ياخشىلىرى جااليىرن . دەپ كىشى ئهۋەتتى » بۇنىڭغا نېمه دەپ جاۋاب بېرىسىلهر؟ . شۇنداق ئىش بولۇپتۇ « : خهلقىگه

 چىقتى  كىشى  بهش يۈز  سانىۋىدى،  قىلغان كىشىلهرنى  ئىشنى  ئۆي . بۇ  خوتۇن  بارچىسىنى  بالىلىرى بىلهن  بىسات ۋە

 ۋە  كهلدى  ئېلىپ  ئالدىغا  قايدۇخاننىڭ  سۈرۈپ  بىل « ههيدەپ  ئۆزۈڭ  قىلىدىغانلىقىڭنى  قايدۇخان . دېدى » نېمه

 ئۇالر  بىلهن كېڭهشكهنىدى،  ئېلى  ۋە  ئهمهس « : قېرىنداشلىرى  بىر  بۇالرنىڭ قېنى  ئوغۇللىرى ۋە . سېنىڭ قېنىڭ بىلهن

بىراق ئۆزلىرىنى جااليىرمىز دەپ . ههممهيلهن بۇ سۆزگه قوشۇلدى، بۇ جامائهت كۆپهيدى . دېدى » قىزلىرىنى قۇل قىل
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 دەپ ئاتاشتى  موغۇل قىيان ئوغالنلىرىمىز  خوجسىنىڭ ئۇرۇقىنى ئېيتمىق . ئاتىماي،  قۇلالرنىڭ ئۆز  قائىدە  ى رەسىم ئازاد

 چىڭگىزخان ئۇلۇغ پادىشاه بولغاندىن كېيىن، جااليىرالرنىڭ بارچىسى ئۆزىنى جااليىر قۇلالرغا ئوخشىتىپ موغۇل . ئىدى

 جااليىرالر ئون بىر ئاتىسىغىچه يهنى چىڭگىزخاننىڭ تۆتىنچى ئوغلىغىچه ئهۋالدتىن . قىيان ئوغالنلىرىمىز، دەپ ئاتىدى

 يا ئهۋالتقىچه  بولۇپ  يۈرەتتى شىدى، قۇل  بولۇپ  ئۆي  ئون  قارمىقىدا  پادىشاهنىڭ  ئهسلى . ههربىر  جااليىرالرنىڭ

 . دارالگىن ئېلى نۇكۇز ئهۋالدى هېسابلىنىدۇ . سۆڭىكى موغۇلنىڭ دارالگىن ئۇرۇقىدىن ئىدى

 موغۇل پادىشاهلىرىنىڭ زىكرى

 . هر جامائهت بىر ئۇرۇق ئېتىنى كۆتۈردى قىيان بىلهن نۇكۇزنىڭ ئهۋالدى ئهركىنه قۇن ئىچىدە كۆپهيگهندىن كېيىن ه

 ئۇنى قۇرالس ئېلى . ئۇنىڭ نهسلى بارچه ئۇرۇقالردىن كۆپ بولدى . قىيان نهسلىدىن قۇرالس ئاتلىق بىر كىشى بار ئىدى

 كۆتۈردى . دېدى  قىلىپ  پادىشاه  كىشىنى  بىر  نهسلىدىن  قۇرالس  ئهمهس . ئۇ  مهلۇم  ئېتى  كېيىن . بىراق  شۇنىڭدىن

 قۇرال  شۇ  بولدى ههمىشه  ساياليدىغان  پادىشاهلىرىنىڭ ئېتى . س ئېلىدىن پادىشاه  قۇندىن چىققاندا  خهلق ئهركىنه

 دادىسى ئۆلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ قويمارال ئاتلىق ئوغلى پادىشاه . قۇرالس ئۇرۇقىدىن بولغان بهرتهچىنا دېگهن ئىدى

 ئۇ ئۆلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ . پادىشاه بولدى ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ بىچىن قىيان ئاتلىق ئوغلى . بولدى

 قىچى  ئوغلى  ئۇنىڭ  ئۆلگهندە  ئۇ  تىماچ،  ئۇ ) قاپچى ( ئوغلى  بۇرال،  قوجام  ئوغلى  ئۇنىڭ  ئۆلگهندە  ئۇ  مهرگهن،

 ئۆلگهندە  ئۇ  قالىماچۇ،  ئۇنىڭ ئوغلى  ئۆلگهندە  ئۇ  سامساۋچى،  ئوغلى  ئۆلگهندە  ئۇ  باندۇن،  بوكا  ئوغلى  ئۆلگهندە

 تېم  ئوغلى  كۆتۈردى ئۇنىڭ  قىلىپ  خان  يۇلتۇزنى  ئوغلى  ئۆلگهندە  ئۇ  مېڭلىخوجا،  ئوغلى  ئۆلگهندە  ئۇ  . ۇرتاش،

 بىر ئوغلىدىن دۇبۇنبايان ئاتلىق بىر ئوغۇل . ئىككىلىسى ئۆزى تىرىك چېغىدا ئۆلدى . يۇلتۇزنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى

 ئاندىن . ڭ توي قىلىپ دۇبۇنبايانغا ئېلىپ بهردى ئاالنقۇۋانى چو . يهنه بىرىدىن ئاالنقۇۋا ئاتلىق بىر قىز قالدى . قالدى

 بىراق ئوتتۇز . نهۋرىسى دۇبۇنبايان ئاتا تهختىگه ئولتۇرۇپ، موغۇل ئېلىگه پادىشاه بولدى . كېيىن يۇلتۇزخان ئۆلدى

 يهتمهي ۋاپات بولدى  ئىدى . ئۇنىڭدىن ئىككى ياش ئوغلى قالدى . ياشقا  بىرى ئالته ياشتا  چوڭىنىڭ . بىرى يهتته،

. بهزى نۇسخىالردا بىلگانۇت، بۇگانۇت دەپمۇ تىلغا ئېلىنغان . بىلگاداي، كىچىكىنىڭ ئېتى بېكچىداي ئېتى
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 غارايىپ هېكايىسى  ئاالنقۇۋانىڭ ئاجايىپ

 هرلهرنىڭ ئىنىلىرىنىڭ ئوغالنلىرى ، نۆۋك  ئاالنقۇۋانىڭ ئېرى دۇبۇنبايان ئۆلگهندىن كېيىن، ئاتىسى يۇلتۇزخاننىڭ ئاغا

 مهن « : ئاالنقۇۋا ئۇالرنىڭ ههممىسىگه . تهگمىدى . ههرقايسىسى بىزگه تهگ، بىزگه ياتلىق بول ، دەپ تهكلىپ بېرىشتى

 تهگمهيمهن  ئهرگه  باشقۇرىمهن . ئۆلگىچه  ئۆزۈم  ئهلنى  بولغىچه  يىگىت  ئوغالنلىرىمغا . ئوغالنلىرىم  كېيىن  ئاندىن

 . دەپ جاۋاب بهردى » تاپشۇرىمهن

 ئويغاندى بۇنىڭدى  ۋاقتىدا  سهههر  كېچىسى ئۇخالپ ياتاتتى،  يىل ئۆتكهندىن كېيىن بىر  تۈڭلۈكتىن بىر . ن بىرنهچچه

 كىرىپ كهلدى  كىشى . يورۇق نهرسه  شههال كۆزلۈك بىر  ئاق سېرىق شهكىلدىكى ،  يورۇقنىڭ ئىچىدە  ئېنىق كۆردىكى،

 چۈشتى  زەئىفلهر . كېلىپ ئۆيىنىڭ ئىچىگه  ياتقان  قېشىدا  دېدى ئاالنقۇۋا  قىچىراي  ئويغىتىش ئۈچۈن  ئاۋازى  نى  يۇ،

 . ئهمما ئهقلى جايىدا ئىدى . پۇتىنىڭ جېنى يوق تۇرالمىدى  يۇ، قول  ئورنىدىن تۇراي دېدى . تىلى تۇتۇلدى . چىقمىدى

 بۇ سۆزنى . ئاستا ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭ بىلهن جۈپ بولغاندىن كېيىن، تۈڭلۈكتىن چىقىپ كهتتى  ئۇ كىشى ئاستا

 . م هېچ كىشى ئىشهنمهس، دەپ هېچكىمگه تىنمىدى ئېيتسا

 ئۇ كهلگهن كېچىسى . نهچچه كۈندە بىر كېلىپ تۇردى . ئالته كۈن ئۆتكهندىن كېيىن هېلىقى كىشى يهنه كهلدى  بهش

 ئىدى  بولغان  هامىلىدار  هامىلىدار  تۆت . ئاالنقۇۋا  كېلىپ،  يىغىلىپ  قېرىنداشلىرى  كېيىن  بولغاندىن  ئايلىق  بهش

 ماڭا ئهر كېرەك بولسا تهگمهسمىدىم، ئايال « : ئاالنقۇۋا كۆرگهنلىرىنى ئېيتىپ بهردى . نىڭ سهۋەبىنى سورىدى بولغانلىقى

 بولساممۇ  قىلىپ كۆتۈردى كىشى  پادىشاه  مېنى  خهلق  ئوغلۇمنى . كۆپ  ئىككى  خهلقنى،  ۋە  ئهل  پۈتكۈل  ئۆزۈمنى،

 ئىشهنمىس  قىلىمهنمۇ؟  ئىشنى  ناماقۇل  بۇنداق  قىلىدىغان  ساقالپ شهرمهندە  كۈن  بىرنهچچه  سىرتىدا  ئۆيۈمنىڭ  هڭالر

 خۇدايىتائاال مېنى شهرمهندە قىلماس، بولسا سىلهرگىمۇ كۆرسىتهر، يهنه مېنىڭ ئىچىمدىكى باال تۇغۇلۇپ قالسا . يېتىڭالر

 ئوخشىماس  كىشىگه  رەسمىي  بى . ئهلۋەتته  خۇدايىتائاالنىڭ  بولماقلىقىمدا  هامىلىدار  مېنىڭ  بىلهرسىلهر،  چاغدا  ر شۇ

 بار  ئىشهندى . دېدى » هېكمىتى  ههممىسى  كېيىن  ئىشىتكهندىن  سۆزنى  مىجهز . بۇ  ئاالنقۇۋانىڭ  خۇلقىنى  چۈنكى

 بىلهتتى  نۆۋەت بىلهن ئويغاق . ههممىسى  ساقالپ ياتتى،  ئۆينىڭ سىرتىدا  كهچته  كۈندە  نۇرغۇن كىشىلهر  شۇنداقتىمۇ

 ب . ئولتۇردى  ئاسماندا  ۋاقتىدا  سهههر  كۈندىن كېيىن  ئۆينىڭ تۈڭلۈكىنىڭ ئىچىگه بىرنهچچه  بولۇپ،  يورۇق پهيدا ىر
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 ئويغاتتى . كىردى  ئۇخالۋاتقانالرنى  كىشىلهر  كۆرگهن  كهتتى . بۇنى  چىقىپ  قايتىپ  تۈڭلۈكتىن  كېيىن  زاماندىن  . بىر

 ى كهلگىنىنى ئۆينى ساقالپ ياتقان كىشىلهرنىڭ ئازراقى كۆرۈپ، كهتكىنىنى جىقراقى كۆرگىنى بىلهن ، ئادەمنىڭ سۈرىتىن

 . شۇنىڭدىن كېيىن ئاالنقۇۋانىڭ سۆزىنىڭ چىنلىقى بارچىغا مهلۇم بولدى . كۆرەلمهي قالدى

 ئاالنقۇۋانىڭ ئوغالنلىرىنىڭ زىكرى

 تۇغدى  ئوغۇل  ئۈچ  ئۇنىڭ نهسلىدۇر . ئاالنقۇۋا  ئېلى  قاتاغان  بارچه  بۇقۇن قاتاغان،  ڭ ئىككىنچىسىنى . چوڭىنىڭ ئېتى

 نهسلىدىن  ئۇنىڭ  ئېلى  چالچۇت  چالچى،  بۇسقۇن  قىلىپ . ئېتى  خان  ئۇنى  مۇنقاق،  بۇدانجىر  ئېتى  ئۈچىنچىسىنىڭ

 بۇ ئۈچ ئوغۇلدىن بولغان ئهللهرنىڭ . چىڭگىزخان ۋە موغۇلنىڭ كۆپلىگهن ئۇرۇقلىرى ئۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى . كۆتۈردى

 ئاتايتتى  دەپ  نىرۇن  دېگهنلىك ئىدى تۇخۇ ___ نىرۇننىڭ مهنىسى . بارچىسىنى  بارچىسى  موغۇلنىڭ چۈشهنچىسى . م

 چوڭىنىڭ ئېتى بۇقا، كىچىكىنىڭ ئېتى . بۇدانجىرنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى . بويىچه بۇ يورۇق نۇردىن پهيدا بولغان

 بۇقانىڭ . بۇدانجىر ئۆلگهندىن كېيىن بۇقانى خان قىلىپ كۆتۈردى . توقادىن نهسىل قالغىنى مهلۇم ئهمهس . توقا ئىدى

 دۇتۇمناننىڭ توققۇز ئوغلى . ئاتىسى ئۆلگهندىن كېيىن دۇتۇمناننى خان قىلدى . ۇتۇمنان ئاتلىق بىر ئوغلى بار ئىدى د

 . ئۇنىڭ تارىخىنى يۇقۇرىدا جااليىرالر ئېلىنىڭ زىكرىدە بايان قىلدۇق . سهككىزىنى جااليىرالر ئۆلتۈرۈۋەتتى . بار ئىدى

 ئىدى  قىرغىندا . چوڭ ئوغلىنىڭ ئېتى قايدۇ  خان بولۇپ ئولتۇردى . ئامان قالدى ئۇ  ئۇنىڭ ئۈچ . دادىسىنىڭ ئورنىغا

 جىرقاالنقۇمنىڭ چوڭ . چوڭى بايسىنقۇر، ئىككىنچىسى جىرقاالنقۇم، تايجۇت ئېلى شۇنىڭ نهسلىدىن ئىدى . ئوغلى بولدى

 موغۇل ئىسمى، ___ ئۇنىڭ ئوغلى قاداي تهيشى، قاداي . ئوغلىنىڭ ئېتى مۇرقادۇكۇچنا، ئۇنىڭ ئوغلى مامىقاي خاقان

 ئۇنىڭ . خىتايچه سۆز، مهنىسى خۇش ئاۋاز كۈيچى دېگهنلىك، كىمدە كىم هاپىز بولسا، ئۇنى تهيشى دەيدۇ ___ تهيشى

 ئۆزبېك ئاش يىگهندە ئاش تامىقىدىن ئۆتمهي، تۇرۇپ . ئوغلى ئورال، ئۇنىڭ ئوغلى يارغۇتاي، لهقىمى قىرىلتۇق ئىدى

 دەيدۇ  قىرىلدى  كونا . قالغان كىشىنى  يېدى دېگهنلىك بولىدۇ بۇ  تۇرۇپ قالغۇچه  تامىقىغا  يهنى  كۆپ يىدى،  . تىلدا

 يارغۇتاي تايجۇت ئېلىگه باش بولۇپ چىڭگىزىان بىلهن كۆپ قىرىلتۇق . قىرىلغۇچى دېگهنلىك بولىدۇ ___ قىرىلتۇق

 ئې . يارغۇتاي قىرىلتۇق ئىدى . ئۇرۇشتى  ئهرتېگىن  چهيقۇت ئېلى،  ئوغلىنىڭ ئېتى چهۋچىن،  كىشىنىڭ ئۈچىنچى  شۇ لى
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 ئىدى  ئالدى . نهسلىدىن  ئانىسىنى  ئۆگهي  جىرقاالنقۇم  ئوغلى  كېيىن  ئۆلگهندىن  ئىككى . قايدۇخان  ئۇنىڭدىن

 . چهنه موغۇلچه بۆرە دېگهن سۆز . چوڭىنىڭ ئېتى كاندۇچهنه، كىچىكىنىڭ ئېتى ئولكۇچىنچهنه ئىدى . ئوغۇللۇق بولدى

 كاندۇچهنه  ئولكۇچىنچهنه ___ يهنى  بۆرە،  دېگهنلىكتۇر ___ ئهركهك  بۆرە  كۆپ . ئۇرغاچى  ئوغۇللىرى  بۇنىڭ

 بۇرۇنقى نۇكۇزنىڭ ئېتى ئهل ئىچىدە . بىراق بۇ بۇرۇنقى نۇكۇز ئهمهس ئىدى . بولغاندىن كېيىن چاناس، دەپ ئاتىدى

 كهتكهنىدى  خان . يوقاپ  بايسىنقۇرنى  ئوغلى  ئىدى . قىلدى چوڭ  پادىشاه  ياخشى  ئادىل،  ئهقىللىق،  كۆپ . ئۇ

 ئۆزىگه بېقىندۇرۇپ، دوستالرغا ياخشىلىق قىلىپ، دۈشمهنلىرىگه يامانلىق قىلىپ، بىرنهچچه يىل پادىشاهلىق ئهللهرنى

 . تۇمنهنى ئۆز ئورنىغا ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ ئۇزاق سهپهرگه كهتتى قىلغاندىن كېيىن،

 تۇمنهخاننىڭ زىكرى

 ئۇنىڭ زامانىدا . موغۇلنىڭ بارچه نىرۇن ئۇرۇقلىرىغا كۆپ يىلالر پادىشاهلىق قىلدى . اه بولدى تۇمنهخان ئۇلۇغ پادىش

 تىنچ ئىدى  ئىدى . ئهل دۆلهتلىك ۋە  ئوغلى بار  بهزىلىرىدىن ئىككى . ئۇنىڭ توققۇز  ئۇرۇق،  بهزى ئوغۇللىرىدىن بىر

 بولدى  تۆت ئۇرۇق  بهزىلىرىدىن ئۈچ،  قا . ئۇرۇق ۋە  توققۇزىنىڭ ئىچىدە  ئېگىز بۇ  ئاتلىق ئىككىيلهن  قاچۇلى  ۋە  بىل

 . ئىدى

 چوڭ ئوغلىنىڭ ئېتى تۇياقىن، ئىككىنچىسىنىڭ ئېتى ئۇرۇت، . چوڭ ئوغلىنىڭ ئېتى چاقسۇ، ئۇنىڭ ئۈچ بالىسى بار ئىدى

 مانقىت  ئوغلىنىڭ ئېتى  بولدى . ئۈچىنچى  ئۇرۇق ئهل  ئۈچهيلهننىڭ ئهۋالدلىرى ئۈچ  يارىمشىر . بۇ  ئوغلى  ئىككىنچى

 بولدى . ۇ بۇقانچ  ئهل  ئۇرۇق  بىر  تۇغۇلغانلىرى  قاچۇلى . ئۇنىڭدىن  ئېتى  ئوغلىنىڭ  ئېتى . ئۈچىنچى  ئوغلىنىڭ  ئۇنىڭ

 ئىدى  بارالس  نهسلىدىن . ئهردامچى  ئۇنىڭ  ئېلى  بارالس  ئىدى . بارچه  ئۇرۇقتىن  شۇ  تېمۇر  بارالسنىڭ . ئاقساق

 . شى دېگهنلىك بولىدۇ تۈركچىسى چېرىك باشالپ يۈرىدىغان كى . سىپاهالر دېگهنلىك  _ مهنىسى

 بارچه . ئېتى باتكۇلكى بهشىنچى ئوغلىنىڭ . يېدۇركىن ئۇرۇقى ئۇنىڭ نهسلىدىن . تۆتىنچى ئوغلىنىڭ ئېتى سامقاچۇن

 ئۇنىڭ نهسلىدىن  قابىلخان . بۇدات ئۇرۇقى  ئوغلىنىڭ ئېتى  ئوغالنلىرىدىن . ئالتىنچى  قابىلخاننىڭ  ئهللهر  كۆپلىگهن

تهڭرىم بۇيرۇسا ئۇالرنىڭ ههممىسىنى . ۆپ ئهللهر بۇ قابىلخان ئوغالنلىرىدىن تۆرەلگهن چىڭگىزخان ۋە ك . پهيدا بولغان
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 ئېيتىمىز  يهردە  ئودۇربايان . تېگىشلىك  ئېتى  ئوغلىنىڭ  نهسلىدىن . يهتتىنچى  ئۇنىڭ  ئۇرۇقى  سهككىزىنچى . كىيقۇم

 بارچه دۇغالت ئۇرۇقى . ى ئاقسايتتى بۇلجارنىڭ بىر پۇت . موغۇل ئاقساقنى دۇغالن دەيدۇ . ئوغلىنىڭ ئېتى بۇلجار دۇغالن

 چىنتاي بارچىسىنىڭ . بارچه يېسۇت ئۇرۇقى ئۇنىڭ نهسلىدىن . توققۇزىنچى ئوغلىنىڭ ئېتى چىنتاي . ئۇنىڭ نهسلىدىن

 دەيدۇ  ئوتچىكىن  موغۇل  كهنجىنى  ئىدى،  بولىدۇ . كهنجىسى  دېگهنلىك  ئىگىسى  ئوت  مهنىسى  باشقا . ئوتچىكىننىڭ

 كهنجى ئوغۇلنى . ئاتىسىنىڭ ئوچىقىنىڭ ئىگىسى بولىدۇ . ندا ئۆيدە پهقهت كهنجىسى قالىدۇ ئوغۇللىرىنى ئۆيلهپ بولغا

 رەسىم  ئىززەتلهيدۇ  موغۇلنىڭ  ئارتۇق  ئوغۇلالردىن  ههممه  ئوغۇلالر . قائىدىسىدە  تۇغۇلغان  ئوتچىكىندىن  چىنتاي

 ېگهنگه ئوتتۇز مىڭ كىشى بېرىپ، چىڭگىزخان ماۋرا ئۈننههىرگه كهلگهندە چىنانۇيان د . باهادىر ۋە تۇغۇشلۇق بولدى

 چاقىسىنى ، خهزىنىسىنى  ئۇ سۇلتان مۇههممهت شاهنىڭ باال . سۇلتان مۇههممهت خارەزىمشاهنىڭ كهينىدىن ئهۋەتتى

 چېركهس ۋە قىپچاقالرنى قىرىپ، داغىستان، ئېلىپ ئىران، ئهزەربهيجان، گۇرجىستاننى ئېلىپ، تۆمۈر قاپقىدىن ئۆتۈپ

 ئۇنىڭغا كېلىپ قوشۇلدى ئاتىل ۋە يايىق سۈي  ئاالتاغدا  تۆت يىلدا چىڭگىزخان قايتقاندا  چىنا چىنتاي . ىدىن ئۆتۈپ،

 . نهسلى ۋە يېسۇت ئۇرۇقىدىن ئىدى

 چوڭىنىڭ ئېتى ئوكىن يارتاق، . ئۇنىڭ ئالته ئوغلى بار ئىدى . تۇمنهخان ئۆلگهندىن كېيىن ئوغلى قابىلنى خان قىلدى

 باهادى  بهرتهن  ئېتى  ، ئىككىنچىسىنىڭ  باهادىر  قادان  ئېتى  تۆتىنچىسىنىڭ  مانگۇ،  قۇتۇقتۇ  ئېتى  ئۈچىنچىسىنىڭ ،   ر

 قىيات  بۇدات  ئېتى  ئالتىنچىسىنىڭ  قۇتالخاقان،  ئېتى  ئېيتتۇق، . بهشىنچىسىنىڭ  يۇقۇرىدا  مهنىسىنى  يهنه قىياتنىڭ

 قىياتنىڭ ئهسلى مهنىسى . ى قىيات ئۇنىڭ كۆپلۈك شهكل . ئېيتىپ ئۆتىمىز، موغۇلالر تاغدىن كهلگهن سهلنى قىيان دەيدۇ

 . شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ ئاتنى قويغان . تاغدىن ئاققان سهل كۈچلۈك ۋە ئىلدام بولىدۇ . كۈچلۈك ۋە ئىلدام دېگهنلىك بولىدۇ

 ئاتىدى  قىيات دەپ  ئوغالنلىرىنى  قىيان  ئىچىدە  ئهل . ئهركىنهقۇن  بىر  جامائهت  ههر  كېيىن  ئۆتكهندىن  يىلالر  كۆپ

 دەپ شۇنىڭ . ئېتىنى كۆتۈردى  دورمانمهن ،  بىراۋالر  يهنه  قۇرالسمهن،  بىراۋالر  قۇنقىراتمهن،  بىلهن ئۆزلىرىنى بىراۋالر

 بۇنىڭدىن ئۈچ، تۆت مىڭ يىل ئۆتكهندە قابىلخاننىڭ ئالته ئوغلى . قىيات نامى ئهل ئىچىدە يوقاپ كهتتى . ئاتاشتى

 ئىدى . بولدى  چاققان  ۋە  پههلىۋان  باهادىر،  ئۇال . ئالتىسى  دېدى شۇنىڭ بىلهن  قىياتالر  ئۇالرنىڭ . رنى  قىيات ئېلى

 ئىدى . ئۇنىڭ ئوغلى بهرتهننى خان قىلىپ كۆتۈردى . قابىلخان ئۆلدى . نهسلىدىن  چوڭىنىڭ . ئۇنىڭ تۆت ئوغلى بار

 ئۈچىنچىسىنىڭ يېسۇگاي  تهيشى،  بۇكهن  ئىككىنچىسىنىڭ ئېتى  مۇنگۇداي،  تۆتىنچىسىنىڭ ) ياسۇخا ( ئېتى باهادىر،
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 . بۇالردىن بولغان بالىالرنىمۇ قىيات دېدى . ئېتى دارىتاي ئىدى

 قىلىپ كۆتۈردى  خان  يېسۇگاينى  ئوغلى  كېيىن  ئۆلگهندىن  ئىدى . بهرتهنخان  بار  چوڭى . يېسۇگاينىڭ بهش ئوغلى

 ئىككىنچىسى . دەپ ئات قويدى خان قىلىپ كۆتۈرگهندە چىڭگىز . چىڭگىزخان، ئاتىسى قويغان ئىسمى تېمۇچىن ئىدى

 ئۈچى  قاسار،  ئىدى جۇچى  ئوتچىكىن  بىلگۇتاي  بهشىنچىسى  تامۇكا،  تۆتىنچىسى  قاچۇن،  مهنىسى . نچىسى  جۇچىنىڭ

 مېهمان، قاسارنىڭ مهنىسى ئهرەبنىڭ سۇبۇئى، تاجىكنىڭ داۋ دېگىنى يهنى بۆرە ، يولۋاس، قاپالنغا ئوخشاش گۆشتىن

 دېگهن مهنىدە  شۇنداقال . باشقىنى يېمهيدىغان جانىۋار،  نهسلىنىڭ كۆپرەكى ئاق سېرىق، يېسۇگاينىڭ بهش ئوغلى ،

 شۇنىڭ ئۈچۈن يېسۇگاي باهادىرنىڭ نهسلىنى بۇرچىغىن قىيات . موغۇل شههالنى بۇرچىغىن دەيدۇ . كۆزلىرى شههال ئىدى

 ئاتىدى  بولسىكهن : ئاالنقۇۋا . دەپ  شههال  كۆزلىرى  سېرىق،  ئاق  رەڭگى  ئادەمنىڭ  بولىدىغان  جۈپته  كېلىپ  ماڭا

 كىشىنىڭ كۆزىنىڭ گۆهىرى قارا ___ بۇرچىغىننىڭ مهنىسى شۇكى . ققۇز ئانىدىن كېيىن چىقتى شۇنىڭ نىشانى تو . دەيتتى

 بولسا، ئېقى ئاق بولسا، كۆزىنىڭ گۆهىرى بىلهن كۆزىنىڭ ئېقىنىڭ ئارىسىدىكى قارا قىزىل بولسا ئهرەبلهر ئېنىق شههال

. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇرچىغىن قىيات دېدىلهر . دەيدۇ، موغۇل بۇرچىغىن دەيدۇ


