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تۇغلۇق تۈمۈرخان ھەققىدە تارىخى بايانالر
مۇقەددىمە
 –048يىلى ئورخۇن ئۇيغۇر ئېلى يىمىرىلىپ خاندانلىق تەۋەسىىىىىىدىرى ت رىىل تىللىق خە ھلەر ەەر تەرە رە
ىتىراپ ىەتتى ،نەتىجىدە ئۇالر ياشاپ ىە گەن ئورخۇن ،تۇغال دەريا بويلىرى ،ئۆت ىەن تېغى ئېتىرى ئاەا ىسىز
قا دى ،بۇ بوشلۇقنى موڭغۇ الر تو دۇردى .ئورخۇن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يىمىرىلىشىدە بىۋاسىتە سەۋەبرار قىرغىزالرمۇ
قىتانالرنىڭ بېسىىمى ئاسىتىدا  –21ئەسىر ەردە ئەسلىل ماىانلىرىغا ىىىىىىىىىىىى يېنسەب دەرياسى بويلىرىغا ىېتىشرە
مەجبۇر بو دى .موڭغۇل قوۋملىرى مانجۇرىيە تەۋەسىدىن تەدرىجىل س رۈ پ ت رىىل خە ھلەر ئەزە دىن ياشاپ
ىە گەن ۋە ىېيىن موڭغۇ الرنىڭ نامىدا ئاتا غان يەر ەرگە قاراپ س رۈ دى .ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى مىالدىيە –21
ئەسىىىىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى قىتانالرغا بېھىندى بو ۇپ قا غان .قىتانالرنىڭ ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى  )2630-048ۋە
خىاقىانىيە  )2121-048سىىىىىۇال ىلىرىنى ئۆزىگە باج–خىراج تۆ ەيدىغان ەا غا ىە ت رۈشىىىىىىدە ،ئۇالرنىڭ ەە
ئىچرى قىسىىىمىدىرى زىددىيەتلەر سىىىەۋەا بو غان ئىدى .قىتانالر ئۇيغۇرالر تەرى ىدىن”قارا ***“ دەپ ئاتا غان
قوۋمىدۇر ،ئۇالر ئۇيغۇر ئىىدىھۇت ئېلىگە شىىىىىاۋىېا دەپ ئىاتىلىىدىغىان الۋازىمدار ىەنجى باسىىىىىھا ) نازارەتچى
ئەۋەتىىپ نىازارەت قىلغىان .قىتىانالرنىىڭ دەسىىىىىلە رى ۋاقىتالردىرى ەۆى مرانلىھى دەمزە خىاراىتېرىىدە بو غان،
ىېيىنچە ئېغىر باج-سىىىىىېلىق ئا غان .قىتانالرنىڭ ەۆى مرانلىھىدىن قۇتۇ ۇى يو ىدا ەەرىرەت قىلغان ئۇيغۇرالر،
–2181يىلى ئىدىھۇت بارچۇ ئارت تېرىن باشىىىچىلىھىدا قىتانالرنىڭ نازارەتچىسىىىىنى ئۆ ت رۈپ ،يېىىدىن باى
ىۆت رىۋاتھان موڭغۇ الرغا تەۋە ىك بىلدۈرۈپ ئە چى ئەۋەترەن.
موڭغۇ الر  –21ئەسىىىىردە بۇرجىگىن ،قوڭرات ،جااليىر ،بارالس ،سىىىا جىغۇت قاتار ىق ىۆ لىگەن قەبىلىلەرگە
بۆ ىنىپ ىىرۇ ىن ،غونان دەريا بويلىرى ۋە ەىنگان تېغىنىڭ غەربى-شىىىما ىل ئېتىرىدە ياشىىايتتى .تېم رچىننىڭ
رەەبەر ىرىىىدە بىر ىررە ىە گەن موڭغۇل قەبىلىلىرى –2183يىلى قۇرۇ تىىاب چىىاقىرىىىپ تېمۇرچىننى خىىانلىھھىىا
ىۆت رگەن ،شىىىۇندىن باشىىىالپ تېمۇرچىن «چىىگىزخان» دەپ ،ەاىىمىيىتى «ئېرى موڭغۇل ئۇ ۇسىىىى» ب ي ك
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موڭغۇل دۆ ىتى) دەپ ئاتا غان  .ئەسلىدە ئۇالر ەازىرقى موڭغۇ ىيە جۇمھۇرىيىتى تەۋەسىدىرى بۇرەان خا دۇن
تېغى ئەترا ىدىرى ىىچىك دائىرىدە ياشىىىاپ ىە گەن ئىدى ،ئۇالرنىڭ شىىىۇ ۋاقىتتىرى ئاەا ىسىىىى بىر مىليونغىمۇ
يەتمەيتتى « .بۇ ۋاقىتتا موڭغۇ الر تېخى نايمان خانىدانلىھىنى بويسىىىىىۇندۇرۇشىىىىىھا مۇۋە ە بو مىغان ،ئۇيغۇر
ئىدىھۇت ئېلى ئېرى موڭغۇل ئۇ ۇسىىىىى» نىڭ غەربىل جەنۇبىدىرى قوشىىىىنىسىىىىى ئىدى .چىىگىزخاننىڭ بايرىھى
ئاسىىتىدا بىر ەشىىرەن ،بىر ىررە ىە گەن موڭغۇل قەبىلىلىرى ىېىەيمىچىلىك قىلىشىىنى باشىىالپ ،نۇرغۇن ز مىن ۋە
بايلىھھا ئېرىشىىىىىتى–2122 .يىلى ئۇيغۇر ئىدىھۇتى بارچۇ ئارت تېرىن ىرۇ ىن دەرياسىىىىىى بويىدىرى موڭغۇل
خىانىىدانلىھى ئوردىسىىىىىىغىا بېرىىپ بەي.ەت قىلىدى .چىىگىزخىان ئۆز ىرىىدىن مەدەنىيەتلىىك بۇ دۆ ەتنىىڭ قىىارا
بو غانلىھىدىن شىىىىادالندى ،چ نرى ئاىاد مىك بارتو دنىڭ سىىىىۆزى بىلەن ئېيتھاندا ،ئۇيغۇرالر «ت رىىل خە ھلەر
ئىچىدە مەدەنىيەت جەەەتتە ي ىسىىەك ئورۇندا تۇرىدىغان» [ ]2ئاەا ە ئىدى ،چىىگىزخان قىزى ئا تۇن بېرەنى
ئىىدىھۇتھا ياتلىق قىلىدىغانلىھىنى ياتلىق قىلغۇچە ئۆ پ ىەترەن) ۋە -5ئوغلى سىىىىى ىتىدە تونۇيدىغانلىھىنى
جاىار ىغان .بارچۇ ئارت تېرىن ت مەندىن ئارتۇ قوشىىىۇنىنى باشىىىالپ موڭغۇ الرنىڭ ئىسىىىتىال ي رۈشىىىلىرىگە
قاتناشىىىىھان .ئىرانلىق تارىخچى ئاالۋىددىن ئاتامە ىك جۇۋەينى « )2106 -2113ئۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ تىل ۋە
يازما ئەسىىىىەر ىرىنى ئىلىمنىڭ چوقھىسىىىىى دەپ قارايتتى» [ ]1دەپ يازغىنىدەك ،ئەينى زاماندا ئىلىا جەەەتتە
يۇقىرى ە لىگە يەترەن ئۇيغۇرالر موڭغۇ الر قۇرغىىان خىىانلىھالرنىىىڭ ەەممىسىىىىىىىىدە ەىىاىىمىيەت ۋە مەدەنىيەت
ئىشلىرىغا ئىشتىراك قىلىپ ،تارىخ بەتلىرىدە ئۆز تۆە ىلىرىنى قا دۇردى .ئەينى ۋاقىتتا موڭغۇ الرنىڭ جەم.ىيەت
ئەەۋا ى دوىتور يۇ يىىشىىىىىىىنىڭ سىىىىىۆزى بىلەن ئېيتھاندا ،چارۋىچىلىق ۋە ئوۋچىلىق بىلەن ەايات ىۆچ رۈپ،
ىۆچ پ ي رەتتى [ ،] 6شىىىىىۇڭىا موڭغۇ الرنىىڭ قەدىمى يەترەن بىار ىق ز مىنالرغىا ئۇيغۇرالرمۇ بېرىىپ ،ئۇالرنىڭ
ەاىىمىيەت ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ ،موڭغۇل خانلىھىنىڭ جايالردىرى ەاىىمىيىتىنى ئىشھا ئاشۇرغان.
ئۇيغۇر ۋە موڭغۇل خە ھلىرى ئورتا تۇرمۇى ،ياشاى داۋامىدا ئۆزئارا ەرقلەر بارغانسېرى ئازالپ بارغان.
ئۇيغۇر ئىىىدىھۇت ەىىاىىمىيىتى بىۋاسىىىىىىتە موڭغۇل مەرىىزىل ەىىاىىمىيىتىگە بېھىنىىىپ ئۆز تېررىتورىيىسىىىىىىگە
ەۆى مرانلىق قىلغان .دوىتور ئابىتاىى.ونىڭ ىررى بويىچە ئېيتھاندا ،ي ەن سۇال ىسى  )2630-2122قۇرۇ ۇپ
 08يىلغىچە ئاسىىىاسىىىەن شىىىۇ تەرىھىدە داۋامالشىىىھان–2112 .يىلى چىىگىزخان ئىگىلىگەن بار ىق ز مىنلىرىنى
ئوغۇ لىرىغىا سىىىىىۇيۇرغىال قىلىپ بەرگەندە ،ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى موڭغۇل مەرىىزىل ەاىىمىيىتىنىڭ بىۋاسىىىىىىتە
باشھۇرۇشىدا بو ۇپ ،ئۆز–ئۆزىنى ئىدارە قىلغان.
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موڭغۇل ئىم ېرىيىسىىىىىىنىىڭ دەسىىىىىلەپ قۇرۇ غىاندىرى ز مىنى توغرىسىىىىىىدا ئاالۋىددىن ئاتامە ىك جۇۋەينى
« تاتارالرنىڭ ماىانى ،ئۇالر ەيدا بو غان جاب ۋە رونا تا ھان يېرى ىەڭ بىر ئويمانلىق ئىدى ،ئۇنىڭ دائىرىسى
 0 – 2ئايلىق يو دۇر .شەرقتە *** قىتان) بىلەن ،غەربتە ئۇيغۇر ئىدىھۇت) ئېلى بىلەن چېگرىلىناتتى ،شىما دا
قىرغىزالر بىلەن سىىىىىېلىنگى ا دەرياسىىىىىى ئارقىلىق ،جەنۇبتا تاڭغۇت ۋە ت ب تلەر بىلەن چېگرىلىناتتى» [ ،]4دەپ
يىازغىان –2112 .يىلى چىىگىزخىان سىىىىىىر ىق بىر سىىىىىەۋەا بىلەن ئۆ گەنىدىن ىېيىن ،ئورنىغىا ئوگىىداب خاقان
 ) 2142-2111بو غان .موڭغۇل ئىم ېرىيىسىىىىىنىڭ بار ىق ز مىنى چىىگىزخاننىڭ تۆت ەرزەنتىگە سىىىىۇيۇرغال
قىلىپ بېرىلگەن .گو ىسىىلىك قەدىمرى ئىران) مۇسىىۇ مان يەەۇدىل تارىخچى راشىىىددىن ئازىل ئو ال

-2142

 )2620چاغاتاينىڭ سۇيۇرغال ز مىنى توغرۇ ۇ «ئۇنىىغا بېرىلگەن سۇيۇرغال ز مىن turkدىن باشلىنىپ ئامۇ
دەريىىاسىىىىىىنىىىڭ ئېغىزىغىچەئىىىدى .ئۇ چىىگىزخىىان بۆ پ بەرگەن ئۇ ۇس ۋە چېرىرلەرنى ئىىىدارە قىلىب بىلەن،
بەشىىىىىبىىا ىھتىرى ئۆز ئېلىىىدە خىىانلىق ەوقۇقىنى ي رگ زەتتى  ]5[ »...دەپ يىىازغىىان« .چىىگىزخىىان ئىگىلىگەن
ز مىنىنى ئوغۇ لىرىغىا سىىىىىۇيۇرغىال قىلىىپ بەرگەندىن باشىىىىىھا ،قۇچۇ ئۇيغۇر ئىدىھۇتىغا ئۆز ئۇنۋانىنى داۋاملىق
قو لىنىشىھا ،ئەسىلى ەۆى مرانلىق قىل ىپ ىە گەن ز مىنىنى ساقالپ قېلىشھا ،يەنىال قاراقۇچۇنى ايتەخت قىلىشھا
رۇخسىىىىىەت قىلىدى .موڭغۇ الر بۇ يەرگە ‹ دارۇغىاتچى › ئەۋەتىىپ ،نىازارەت قىلىدى .ئىىدىھۇتنىڭ مەرتىۋىسىىىىىى
چىىگىزخىىان بويسىىىىىۇنىىدۇرغىىان بىىاشىىىىىھىىا ئە لەرنىىىڭ ەۆى مرانلىرىىىدىن ىۆپ يۇقىرى تۇراتتى» [ ،]3موڭغۇل
ئىم ېرىيىسى  -26ئەسىرنىڭ بېشىدىن باشالپ يۇرتىمىزنىڭ

تر ل تارىخىغا تەسىر ىۆرسىتىپ ىە دى.

 –2112يىلى چىىگىزخان ئىگىلىگەن يەر ىرىنى ەرزەنتلىرىگە سىىىىىۇيۇرغال قىلىپ بەرگەندىن ىېيىن ،ئۇيغۇر
ئىدىھۇت ئېلى چاغاتاب خانلىھى بىلەن قوشىىىنا بو غان .شىىىۋ تسىىىىيىلىك ئا ىا دوسىىىاننىڭ يېزىشىىىىغا قارىغاندا،
چىىگىزخاننىڭ  – 1ئوغلى چاغاتايغا شىىەرقتە ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى چېگراسىىى بىلەن قايا ىھتىن تارتىپ غەربتە
جەيھۇن ئىامۇ) دەريىاسىىىىىىنىڭ ئىررى قىرغىھىغىچە بو غان ز مىن بىلەن ،تۆت مىڭ چېرىك ئائىلىسىىىىىى بىلەن)
تەقسىىىىا بو غان .ئرانسىىىىيىلىك يېن اۋل روشىىىنىڭ يازغانلىرىغا ئاسىىىاسىىىالنسىىىا  ،چاغاتاب خانلىھىدا يايالقالر
ئاسىىاسىىىىل ئورۇندا تۇرغان ،يەنى ئېرتىب دەرياسىىىى يايلىھى ،ئىلى يايلىھى ،تاالس يايلىھى بىلەن با ھاى ىۆ ى
ئەترا ىىدىرى ز مىن خىانلىق ز مىنىنىڭ ئاسىىىىىاسىىىىىىل قىسىىىىىمى بو ۇپ قا غان .بۇ خانىدانلىق ەۆى مدار ىرىنىڭ
يەر ىرىىدىن تىىارىا ئويمىىانلىھى ەىىازىرقى بىىايىنغو ىن تەۋەسىىىىىىنى چەرچەنىىدىن بىىاشىىىىىھىىا جىايالرنى ئۆز ئىچىگە
ئىا مايدۇ) ،ماۋرائۇننەەر ،ئائغانىسىىىىىتاننىڭ غەربىل قىسىىىىىىا يەر ىرى ،ەنجاپ ۋە سىىىىىىند قاتار ىق يەر ەردىن
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ئىبىارەت .يېن اۋل روشىىىىىنىڭ يازغانلىرىغا قارىغاندا–24 ،ئەسىىىىىىرگە ىە گەندە چاغاتاب خاندانلىھىدىرىلەرمۇ
ئا تۇن ئوردا خانلىھىدىرىلەرگە ئوخشىىىاشىىىال ئۆز ئانا تىلىنىمۇ ئۇنتۇپ ت رىىل تىلدىال سىىىۆز ىشىىىىدىغان بو غان،
ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىل تىىل بو ۇپ خىزمەت قىلغىان ،ىېيىن بۇ تىلغا «چاغاتاب تىلى» دەپ نا بېرىلگەن ،بۇ تىل
ئەمە ىيەتتە موڭغۇل تىلى بو ماسىىىتىن ،قەدىمرى ئۇيغۇر تىلى ئاسىىىاسىىىىدا شىىىەىىللەنگەن تىل بو ۇپ ،زامانىمىز
ئىلىا سىىىىىاەىبلىرى ئېيتھىان «چىاغىاتىاب ئۇيغۇر تىلى» ئىىدى .ئومۇمەن ئىا غىاندا ،ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى بىلەن
چاغاتاب خانلىھى چېگرىلىنىپ تۇرغان .ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى دەسىىىىىلەپ موڭغۇل خانلىھىغا ،ىېيىن چىىگىزخان
نەۋرىسىىىىىى ق ۇبالب تەرى ىىدىن قۇرۇ غىان ي ەن سىىىىىۇال ىسىىىىىىگە بىۋاسىىىىىىتە قىارايىدىغان بو غان ،ئەمما موڭغۇل
شىىىاەزادىلىرىنىڭ ەاىىمىيەت تا ىشىىىىب ئىشىىىلىرىغا ئارىلىشىىىىپ قېلىپ ،تاال ەت تارتھان .ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى
ى چەيگەن ۋاقىتلىرىىدا ناەايىتى ىەڭ تېررىتورىيىگە ئىگە بو سىىىىىىمۇ ،خاقانىيەنىڭ بار ىھھا ىېلىشىىىىىى بىلەن بىر
قىسىىىىىىا ز مىنلىرىىدىن ،ىېيىن خىاقىانىيەنىىڭ غازاتلىرى بىلەن يەنە بىر قىسىىىىىىا ز مىنلىرىدىن ئايرىلىپ قا غان.
ئۇيغۇرالر ياشىىىىاۋاتھان يەر ەر  -24ئەسىىىىىرنىڭ باشىىىىلىرىدىن باشىىىىالپ چاغاتاب ئەۋالد ىرىنىڭ ەۆى مرانلىھىغا
چ شىىىىى پ قىا غىان .تۇغلۇ تۆم رخىان ئەنە شىىىىىۇ چىىگىزخىاننىىڭ  – 1ئوغلى چاغاتايخاننىڭ ئەۋالدى بو ۇپ
تارىخىمىزدا ناەايىتى مۇەىا شەخسلەردىن بىرى ەېسابلىنىدۇ.

تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسەبى

تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسىىىەبىدە بەزى مەسىىىىلىلەر بار–23 .ئەسىىىىردە ياشىىىىغان ئۇيغۇر تارىخچىسىىىى مىرزا
مۇەەممەد ەەيدەر ىۆرەگانى موڭغۇ الرنىڭ دۇغالت قەبىلىسىدىن ىېلىپ چىھھان بو ۇپ ئۇيغۇر ىشىپ ىەترەن)
نىڭ «تارىخى رەشىىدى» ناملىق ئەسىىرىنى ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلدۇرغان ئېدۋارد د نسون رۇس
ۋە مۇەەررىرى ئىلىيىاسىىىىىالرنىڭ تەتھىھاتىغا ئاسىىىىىاسىىىىىالنغاندا ،تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسىىىىىەبى چىىگىزخانغا
تۇتۇشىىىىىىىدۇ .چىىگىزخىاننىىڭ –1ئوغلى چىاغىاتىايخىان ،ئۇنىىڭ ئوغلى مۇئىاتۇغان «شىىىىىەجەرەئىل ت رك» تە
«مۇتۇىەن»« ،ىىىاشىىىىىغەر تىىارىخى» دا «مىىامۇىەب» ،د يىلگەن« .چىىگىزخىىان» نىىاملىق تېلېۋىزىيە ئىلىمىىىدە
«مۇقىاتوغان» دەپ تەرجىمە قىلىنغان) ،ئۇنىڭ ئوغلى ئېسىىىىىەن داۋا ،ئۇنىڭ ئوغلى بەرا
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داۋا ئىرەنلىرى سىىخېمىالشتۇرۇ غاندىن ىېيىن تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ داۋا ئوغۇ لىرىدىن ئېسەن بۇغا ياىى ئېمىل
خوجادىن بىرىنىڭ ئوغلى ئىرەنلىرى ىۆرسىىىىىتىلگەن [ .]2نەزەر خوجا ئابدۇسىىىىەمەت ئوغلى ئۇيغۇر با ىسىىىىى)
«تارانچى تارىخى» ناملىق ىىتابىنى يازغاندا «شىىىەجەرەئىل ت رك» تىن ايدىالنغان بو سىىىا ىېرەك« ،موڭغۇل
تۆرىلىرى بۇخارادىن ئەل خوجا ەقەملىك ئېسىىەن بۇغا دۇۋان چېچەن ئوغلىنى ئا دۇرۇپ خان ىۆت ردى .ئېسىىەن
بۇغىا خاننىڭ توقىلى ‹مەڭلىك› خاتۇندىن ‹تۇغلۇ تۆم ر› ئاتلىق بىر ئوغۇل دۇنياغا ىە دى ،»...دەپ يازغان.
مۇشىىىىۇ قاراشىىىىالر بويىچە ئېيتھاندا ،تۇغلۇ تۆم رنىڭ ئاتىسىىىىىنىڭ ىىملىرى ەېلىغىچە مەۋەۇ تۇرماقتا–23 .
ئەسىىىىردە ياشىىىىغان تۆم رىيلەر ئىم ېرىيىسىىىىدىرى ئىرانلىق ئاتاقلىق شىىىائىر شىىىەرى ىددىن ئە ى يەزىدى

-

–2418 )2454يىللىرى يازغان «زە ەرنامە» شىىىۇ ۋاقىتتا تەىشىىى رۈپ ،تەتھىق قىلىشىىىالردىن ىېيىن يېزىلغان.
ئۇنىىىدا «چىاغىاتىاب خىان نەسىىىىىلىىدىن بو غىان جەتە ادىشىىىىىاەى تۇغلۇ تۆم رخان ئىبنى ئېمىل خوجا ئىبنى
داۋاخان» [ ،]0د يىلگەن .شىىەرى ىددىن ئە ى يەزدى تۆم رىيلەر ئىم ېرىيىسىىىدە ياشىىىغان ،ئىم ېراتور تۆم ر ەڭ
تارىختا ئەمىر تۆم ر ىۆرەگان ،ئاقسىىىا تۆم ر دە مۇ ئاتا غان) نىڭ ئەۋالدى شىىىاەرۇەخاننىڭ ئوغلى ئىبراەىا
سىىىۇ تاننىڭ تەشىىىەببۇسىىىى بىلەن ،خانلىھنىڭ قۇاليلىق يارىتىشىىىى ەەمدە ىۆ لەپ مۇناسىىىىۋەتلىك ئۇچۇرالرنىڭ
تو لىنىشىىىىى بىلەن يېزىلغان «زە ەرنامە» ئ چ ن ،تۇغلۇ تۆم ر ەە ئەمىر تۆم ر ىۆرەگانى توغرىسىىىىىدا ىۆپ
مىاتېرىيا الرنىڭ جۇغالنغانلىھىدا شىىىىى بھە يو  .تۇغلۇ تۆم رخاننى خانلىق تەخترە چىھارغان ئەمىر بۇالجىنىڭ
ئەۋالدى ،شىىىۇنداقال تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئەۋالدى سىىىۇ تان سىىىەئىدخان قۇرغان يارىەنت سىىىەئىدىيە -2524
 ) 2308خىانلىھىنىىڭ دۆ ەت ئەربىابى بو غىان مىرزا مۇەەممەد ەەيىدەر ىۆرەگىانى تەرى ىدىن  – 2545يىللىرى
ئەترا ىدا يېزىلغان «تارىخى رەشىىدىل» دە ،تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسەبى چىىگىزخان ئوغلى چاغاتاب ،ئۇنىڭ
ئوغلى مامھانخان ،ئۇنىڭ ئوغلى قارا سۇبۇخان ،ئۇنىڭ ئوغلى بەراقخان ،ئۇنىڭ ئوغلى داۋاچىخان ،ئۇنىڭ ئوغلى
ئېسىىىىىەن بۇغىىا خىىان [ ،]1ئۇنىىىڭ ئوغلى تۇغلۇ تۆم رخىىان ،د يىلگەن« .تىىارىخىل رەشىىىىىىىىدىل» نى نەشىىىىىرگە
تەييار ىغۇچىالر بەراقخان ئوغلىنى ئېسەن داۋا د يىلگەن بو سىمۇ ،ئەسلىل مەتىندە  kara isunد يىلگەنلىرىنى
ئىزاەلىغان ،بۇ ئىسىا ئۇيغۇرچە نەشرىدە قارا سۇبۇخان ،د يىلگەن.
تۇغلۇ تۆم رخان نەسىىەبى توغرىسىىىدىرى ەېرايەت «تارىخى رەشىىىدىل» دىن ئېلىنىپ «تارىخى رەشىىىدىل
زەيلى» مىرزا شىىا مەەمۇد جوراس)« ،ىاشىىغەر تارىخى» مو ال مىر سىىا ىك ىاشىىغەرىل ىۆچ رگەن)« ،تارىخى
ەەمىدى» مو ال مۇسىىىا سىىىايرامى) قاتار ىق ىىتابالردا خېلى ىەڭ دائىرىدە بايانالنغان .شىىىۇ ىىتابالردا ەېرايە
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قىلىنىشىىچە ،تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئاتىسىى ئېسەن بۇغاخاننىڭ ئىررى خوتۇنى بو ۇپ ،چوڭ خوتۇنىنىڭ ئىسمى
سىىىىىاتىلمىب ،توقا ىنىڭ مەڭلىك ئىرەن .سىىىىىاتىلمىب تۇغماس بو ۇپ ى ندىشىىىىىى مەڭلىرنىڭ ئىررى قاتلىھىنى
سىىىېزىپ ،ئېسىىىەن بۇغاخان شىىىىرارغا بەزىلىرىدە ەشىىىرىرى ي رۈشىىىرە ىەترەندە ،د يىلگەن) چىھىپ ىەترەن
ۇرسىەتتە ئوردىغا ىە گەن شىراۋۇل دۇختەۋى ئېرتىب دەرياسىنىڭ شىما ى تەرى ى ،دەشتى قى چاقتا ياشىغان
د گەن قىاراى بىار) گە خوتۇنلۇقھىا بېرىۋ تىىدۇ .شىىىىىۇ ۋاقىتتىرى موغۇل ئىادەتلىرى بويىچە خىاتۇن توقىا الرنىىىڭ
تەقىدىرىنى ئىلىرىىدە تۇتھىان .ئېسىىىىىەن بۇغىاخان قايتىپ ىېلىپ مەڭلىك خاتۇننى سىىىىىورىغاندا ئۇنىڭ يىراقتىن
ىە گەن شىىىىىىراۋۇل دۇختەۋىگە بېرىۋەترەنلىرىنى ئېيتھىانىدا ،خىان «يىامان بو تۇ ،ئۇ مەندىن ەامىلىدار ئىدى»
د گەن .شۇ ئىشالر بو ۇپ ئۇزۇن ئۆتمەب ئېسەن بۇغاخان قازا قىلىپ ،موغۇل قوۋمى خانسىز قېلىپ ۋەيرانچىلىھھا
ي ز تۇتھىان« .تىارىخى رەشىىىىىىىدىل» نىىڭ ئىا تورىنىىڭ ئەجدادى ئەمىر بۇالجى دۇغالت «بىر خان ەيدا قىلىپ
مەملىرەتنىڭ قانۇن تەرتى لىرىنى تۇرغۇزۇشىىىىىنى ىۆڭلىگە

ى پ» [ ،]28توقال مەڭلىرنىڭ با ىسىىىىىىنى تې ىپ،

ئوغۇل بو سىىىا ئېلىپ ىېلىب ئ چ ن تاشىىىتېم ر ئىسىىىىملىك بىرىنى يو غا سىىىا غان .تاشىىىتېم ر ئۇزۇن يول ي رۈپ
شىىىىىىراۋۇل دۇختەۋى تۇرغىان جىايغا بېرىپ سىىىىى رۈشىىىىىت رۈپ ،مەڭلىرنىڭ خاندىن بو غان با ىسىىىىىىنىڭ ئوغۇل
ئىرەنلىرى ،ئىسىىىىىمىنى تۇغلۇ تۆم رخىىان قويغىىانلىھىنى ئۇقھىىان ەەمىىدە ئۇنى ئېلىىىپ قېچىىىپ ،دۇغالت ئەمىرى
بۇالجىنىڭ ەۇزۇرىغا  -ئاقسىىىىۇغا ئېلىپ ىە گەن .شىىىىەرى ىددىن ئە ى يەزىدىنىڭ «زە ەرنامە» دە يېزىشىىىىىچە،
تۇغلۇ تۆم رخان ەىجىرىيەنىڭ –234يىلى  64يېشىدا ۋا ات بو غان .ئۇنداقتا ،ەىجرىيە –268يىلى مىالدىيە
 –2668 –2611يىللىرى) تۇغۇ ۇپ ،ەىجرىيە  –234يىلى مىالدىيە  –2636 ،-2631يىللىرى قىىازا قىلغىىان
بو ىىدۇ .بۇ يىلنىامىدىن  –2668يىلىنى تۇغۇ غان يىلى سىىىىى ىتىدە قوبۇل قىلسىىىىىا  –2634 ،يىلى قازا قىلغان
بو ىدۇ .ئرانسىىىىىيە مىللىل ىۇتۇ خانىسىىىىىدا  2883رەقىمىدە سىىىىاقلىنىۋاتھان «تەزىىرەت ئەل ئىرشىىىىاد» نىڭ
ئا تورىنىڭ «تارىخى رەشىىىىىدىل» دىن ايدىالنغانلىھى ئېھتىما غا ناەايىتى يېھىن ،شىىىىۇنداقتىمۇ تەزىىرەدىرى
مۇنىاسىىىىىىۋەتلىىك يىلنىامىلەر قىممەتلىك .ئۇنىىدا «تارىخھە -268يىلى ئۇب يىلىدا تۇغلۇ تۆم رخان ۋۇجۇدقە
ىە دى 23 .ياشىىىىىدا قا ماقتىن ئەمىر بۇالجى ئاقسىىىىۇغا ىە ت ردى 20 ،ياشىىىىىدا خان بو دى ۋە  14ياشىىىىىدا
مۇسۇ مان بو دى 62 .ياشىدا ماۋرائۇننەەرگە چېرىك ئاتالندۇردى ۋە تارىخھە  –234يىلى ىىىىىىىىىى ى توشھان يىلىدا
 64ياشىىىىدا ۋا ات بو دى»[ ،]22د يىلگەن .تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسىىىەبى ەەقھىدە –18ئەسىىىىرنىڭ بېشىىىىدا
ياشىغان چۆچەىلىك تاتار ئا ىمى قۇربان غا ى خا ىدى يازغان «تەۋارىخى خەمىسەئىل شەرقى» دىرى بايانالرمۇ
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ئوخشاى بو ۇپ ،تۇغلۇ تۆم رخان ئېسەن بۇغاخاننىڭ ئوغلى ،ئۇ بۇدۇيىچىچە خاننىڭ ئوغلى ،ئۇ بەرا خاننىڭ
ئوغلى ،ئۇ يەسىىىىىۇنتۇنىىىڭ ئوغلى ،ئۇ مۇتەىەن مىىامھىىانخىىان) نىىىڭ ئوغلى ،ئۇ چىىاغىىاتىىاينىىىڭ ئوغلى د يىلگەن،
ئىسىىىىىىمال رنىىىڭ تە ە ۇزىىىدا ئىىازرا

ەرقلەر بىىار .تۇغلۇ تۆم رخىىاننى ئېمىىىل خوجىىا ئوغلى د گ چىلەردىن

شىىەرى ىددىن ئە ى يەزىدى «زە ەرنامە») ،ئەبۇ غازى باەادىرخان «شىىەجەرەئىل ت رك») ،خاندەمىر «turk
ۋە ماۋەرەئۇننەەىر موڭغۇل خانلىرىنىڭ تارىخى») ،مىرزا ئۇ ۇغبەگ «تۆرت ئۇ ۇس تارىخى») ەر بار.
تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسىىەبى توغرىسىىىدا يۇقىرىدا ىۆرگىنىمىزدەك ،ئاتىسىىى ئېسىىەن بۇغاخان ،ئېمىل خوجا
د گەن ئىررى خىل قاراى مەۋجۇت« .تارىخى رەشىىىىدىل» نى نەشىىىرگە تەييار ىغۇچىالر مۇقىمالشىىىتۇرا مىغان.
دوسىىىىىان «دوسىىىىىاننىڭ موڭغۇل تارىخى» ۋە بەزى ماتېرىيا الردا ئېمىل خوجا د گەن قاراى ياقالنغان .تۇغلۇ
تۆم رخاننىڭ نەسىىىەبى  -23ئەسىىىىردىن باشىىىال ال تەەھىھلەشىىىرە ەەرىرەت قىلىنغان .مىرزا مۇەەممەد ەەيدەر
ىۆرەگانى «تارىخى رەشىىدىل» نى يېزىشتا شەرى ىددىن ئە ى يەزىدىنىڭ «زە ەرنامە» ،ئەمىن ئەەمەد رازىنىڭ
«ەەئت ئىھلىا» ،ئاتامە ىك جۇۋەينىنىڭ « تەۋارىخى جاەان ىۇشىىاب»  ...قاتار ىق ئەسىىەر ەردىن ايدىالنغان،
ج ملىىدىن «زە ەرنىامە» دىن خېلى ىۆپ مەنبە ەر ىە ت رگەن .مۇشىىىىىۇ نۇقتىالردىن قارىغاندا ،مىرزا مۇەەممەد
ەەيدەر ىۆرەگانى «زە ەرنامە» دىرى تۇغلۇ تۆم رخان نەسىىىىەبىگە ئائىت ئۇچۇرالرنى ىۆرمەسىىىىلىرى مۇمرىن
ئەمەس .شىىىىىۇڭىىا ئېيتىب مۇمرىنرى ،تۇغلۇ تۆم رخىىان نەسىىىىىەبى توغرىسىىىىىىىىدىرى تەەھىھلىشىىىىىىىىدە دۇغالت
ئەمىر ىرىنىڭ بايانىنى ئاسىىىاس قىلىپ «ئېسىىىەن بۇغا خان» ئوغلى ،دەپ يازغان .ئاىاد مىك ۋ .ۋ .بارتو دنىڭ
يېزىشىىچە ،ئەبۇ غازى باەادىرخان ئېمىل خوجانىڭ ەقىمى ئېسەن بۇغا دەپ ي ازغانلىھىنى ئەسرەرترەن ەەمدە
تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ نەسىىىىەبى توغرىلىق گۇمانىل قاراشىىىىتا بو غان ،ج ملىدىن «تۇغلۇ تۆم ر ئەسىىىىلىل خان
ئەۋالدىدىن ئىدى ،د گەن بۇ گە نى دۇغالت ئۇرۇقىدىن بو غان ەېلىھى ئەمىر توقۇپ چىھھان بو سا ىېرەك ۋە بۇ
ئەمىر ئۇنى چاغاتاب ئۇ ۇسىىىنىڭ شىىەرقىدە مەزىۇر خان ئەۋالدىدىن ەېچھاندا

ۇشىىتى قا مىغانلىھىنى ىۆرۈپ،

خانلىق تەخترە چىھارغان بو سىىىىا ىېرەك» [ ،]21د گەننى ئوتتۇرىغا قويغان .ئەبۇ غازى باەادىرخان -2385
 )2336نىڭ «شىىىىەجەرەئىل ت رك» ناملىق ئەسىىىىىرىنىڭ ئۇيغۇرچە ۋە خەنزۇچە نۇسىىىىخىلىرى نەشىىىىر قىلىندى،
ئۇيغۇرچە نەشىىىىرىنىڭ قايسىىىىى خىل نۇسىىىىخىسىىىىى ئاسىىىىاس قىلىنغانلىھى نامە ۇ  ،ەرىزىمچە چاغاتاب ئۇيغۇر
يېزىھىدىرى ئەسىلىل نۇسىخىسىىدىن ىۆرە ئ زبېرىسىتاندىرى نەشىرى مەنبە قىلىپ نەشىرگە تەييارالنغان بو ۇشى
مۇمرىن .خەنزۇچە نۇسىىخىسىىى  –2024يىلىدىرى ئرانسىىۇزچە تەرجىمىسىىىدىن تەرجىمە قىلىنغان ،ئرانسىىۇزچىغا
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چاغاتاب ئۇيغۇر يېزىھىدىرى نۇسىىىخىسىىىىدىن تەرجىمە قىلىنغان .ئۇيغۇرچە نەشىىىرىدە «چاغاتايخان ئەۋالدىدىن
ئېالجە ەقەملىىىك ئېسىىىىىەن بۇغىىا بىن دۈب چېچەن بىن بەرا بىن يەسىىىىىەنتۇ بىن مۇتۇىەن بىن چىىاغىىاتىىايخىىان
ماۋرائۇننەەردە تۇغۇ غان ئىدى» د يىلگەن .خەنزۇچە نەشرىدە «چاغاتايخاننىڭ بىر ئەۋالدىنىڭ ئىسمى ئېسەن
بۇغا بو ۇپ يەنە بىر ئىسىىىمى ئېلى خوجا  ،)伊勒火者ئۇ ماۋرائۇننەەردە تۇغۇ غان .ئۇنىڭ نەسىىىەبى ئېسىىىەن
بۇغا – داۋا – چېچەن – بەرا – يېسەنتۇ – موتۇىەن – چاغاتايخان» د يىلگەن .مىرزا ئۇ ۇغبەگ «تۆرت ئۇ ۇس
تىارىخى» دا «ئەمىر غىازانخىان شىىىىىېھىىد بو غىات تۇغلۇ تۆم رخىان ئىبن ئە خوجىا ئىبن داۋا چېچەنخان جەتە
ئۇ ۇسىىىىىىىدا ەىاىىا بو ىدى .مىاۋرائۇننەەر خە ھىنىىڭ ئا ما ىق ماۋازىنىدە ئۇنىڭ ئەمرى بىلەن قۇببە بىنا قىلغان
ئىىدى .ۋا ىاتىدىن ىېيىن ئاشىىىىىۇ يەرگە دە نە ئەتتىلەر .ئول قۇببە ئا تۇن نامى بىلەن مەشىىىىىھۇردۇر ... .تۇغلۇ
تۆم رخان ئىبن ئە خوجا ئىبن داۋا چېچەنخان ئىبن سىىىۇ تان غىياسىىىىددىن بەراقخان ئىبن سىىىۆقار ئىبن ىومرور
ئىبن چاغاتاب خان ئىبن چىىگىزخان» [ ] 26د يىلگەن .ئاىاد مىك بارتو دنىڭ گۇمانىغا ئوخشىىىىىاى گۇماننىڭ
تۇغۇ ۇشىىى تەبى.ىل ،ئەمما تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ چاغاتاب نەسىىەبىگە تۇتاشىىماسىىلىھىنى تەسىىەۋۋۇر قىلما تەس،
چ نرى شۇ دەۋردىرى ىەسرىن ەوقۇ تا ىشىب ى رەشلىرىدە ،تۇغلۇ تۆم رخاننى خانلىق تەختىگە چىھىرىشتا
يېتەر ىك ئاسىاسىالر بو مىسىا موڭغۇل قوۋمى تەرى ىدىن قوبۇل قىلىنىشى مۇمرىن ئەمەس« .تارىخى رەشىدىل»
ۋە باشىىھا ماتېرىيا الردىرى مۇناسىىىۋەتلىك ئۇچۇرالرغا قارىغاندا–2668 ،يىلى تۇغۇ غان تۇغلۇ تۆم رخان 25
يېشىدا يەنى -2645يىلى ئەترا ىدا ئاقسۇدا خانلىق تەخترە چىھىرىلغان .ئۇ  20يېشىدا ىۆ ىنچە ماتېرىيا الردا
 –2642يىلى د يىلگەن) ئىىا مىىا ىق شىىىىىەەىرىىىدە موغۇ ىسىىىىىتىىان چىىاغىىاتىىاب خىىانلىھىنىىىڭ خىىانى بو غىىان .بەزى
مىاتېرىيا الردا –2642 ،يىلى شىىىىىەرىھى چاغاتاب خانلىھىنىڭ قۇرۇ غان ۋاقتى ،مۇشىىىىىۇ ۋاقىتتا چاغاتاب خانلىھى
ئىررىگە بۆ ن پ ىەترەن ،دەپ بايان قىلىنىدۇ 14 .يېشىىىىىىدا -2654 ~ 2656يىللىرى) ئىلىدا مۇسىىىىىۇ مان
بو غان –2636 ،-2638 ،يىللىرى ماۋرائۇننەەرگە ەشىىىىرەر باشىىىىالپ چاغاتاب خانلىھىنى بىر ىررە ىە ت رۈى
ئ چ ن ي رۈى قىلغان ەەمدە ماۋرائۇننەەرنىڭ بىر قىسىىىا يەر ىرىنى ئۆز ئىچىگە ئا غان خېلى نۇرغۇن يەر ەرنى
ەۆى مرانلىھىغا ئا غان ،ي رۈشتىن قايتىپ ئۇزۇن ئۆتمەب  64يېشىدا –2636يىلى قازا قىلغان .ئۇنداقتا ،ئېسەن
بۇغا بىلەن ئېمىل خوجانىڭ قايسىىىىى بىرى تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئاتىسىىىىى ناۋادا تارىخ يازمىلىرىدىرى تۇغلۇ
تۆم رنىڭ تۇغۇ غان يىلىنى ئېتىراپ قىلسىىىا  ،ئېسىىىەن بۇغاخان بىلەن يىل دەۋرىنى سىىىېلىشىىىتۇرۇى زۆرۈرىيىتى
تۇغۇ ىدۇ .دوىتور تيەن ۋ يجياڭ ۋە دوىتور يۇ يىىشىىىېىالرنىڭ تەتھىھاتىغا ئاسىىىاسىىىالنغاندا ،ئېسىىىەن بۇغاخان
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ىېچىررەنىدىمۇ  –2618يىلى قىازا قىلغىانىدىن ىېيىن ىېبەىخىان چىاغىاتىاب خىانلىھىنىڭ تەختىگە چىھھان .ئەگەر
مۇشىىىۇ تەتھىھاتالرغا ئاسىىىاسىىىلىنىدىغان بو سىىىا  ،ئىسىىىەن بۇغاخان ئۆ پ  28يىلدىن ىېيىن ئاندىن تۇغلۇ
تۆم رخان تۇغۇ غان بو ۇپ چىھىدۇ.
تۇغلۇ تۆم رخان ئېسەن بۇغاخاننىڭ ئوغلى بو مىسا ،ئۇ ەا دا ئېمىل خوجانىڭ ئوغلى بو ۇى ئېھتىما لىھىال
قا ىدۇ .دوىتور يۇ يىىشىىىېىنىڭ تەتھىھاتىدىن قارىغاندا–25 ،ئەسىىىىردىرى «مۇززى.ال ئەنسىىىاا ئى شىىىاجارات
سىاالتىن موغۇل» ،قاشىانىنىڭ «تەۋارىخى ئو جايتو» ،ئەبۇ غازى باەادىرخاننىڭ «شەجەرەئىل ت رك» قاتار ىق
مەنبە ەرگە ئاسىىىىاسىىىىلىنىپ ،شىىىىەرى ىددىن ئە ى يەزىدىنىڭ «زە ەرنامە» دىرى «ئېمىل خوجا ئوغلى» د گەن
بىايىانىنىڭ توغرىلىھىنى بىلىب مۇمرىن .ئېسىىىىىەن بۇغاخان ئوغلى د گەن قاراشىىىىىنى بارتو د ئېيتھاندەك ،ئەمىر
بۇالجى باشىىىىچىلىھىدىرى دۇغالت جەمەتى توقۇپ چىھھان بو ۇشىىىىى مۇمرىن .دۇغالت ئەمىرى بۇالجىنىڭ ئېمىل
خوجا ئوغلى تۇغلۇ تۆم رنى ئېسەن بۇغاخاننىڭ ئوغلى د يىشى ،ئاساسلىھى ئېسەن بۇغاخاننىڭ تەخت ۋارىسى
سىىى ىتىدە ئوتتۇرىغا چىھىرىشىىىنى ىۆز ىگەنلىرىدىن بو سىىىا ىېرەك .د مەك مۇشىىىۇ قاراشىىىالر بويىچە ئېيتھاندا،
تۇغلۇ تۆم رخان ئېسىىىىىەن بۇغاخاننىڭ ئوغلى بو ماسىىىىىتىن ،ئۇنىڭ بىر تۇغھان قېرىندىشىىىىىى ئېمىل خوجانىڭ
ئوغلىدۇر.

تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ مۇسۇ مان بو ۇشى

تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ مۇسىۇ مان بو ۇشى توغرىسىدا ماتېرىيا الر ئىنتايىن ىۆپ ،گە نى تارىا ئويمانلىھىنىڭ
شەرىھى جەنۇبىدىرى مەشھۇر شەەەر ىىتىرتىن باشالشھا توغرا ىېلىدۇ .شەەىرى ىىتىك تارىا دەرياسىنىڭ ئاياغ
ئېھىنىدا ،يەنى چەرچەن دەرياسىىنىڭ ئاياغ ئۇچىدا تارىا دەرياسىىغا قوشۇ ۇشھا ئاز قا غان ئورۇندىرى «ئېتەك
تېرىا ئېتەك تارىا دە مۇ يېزىلغان)» د گەن جايدا .بۇ شىەەەر مىالدىينىڭ بېشىىدىن باشالپ گ لىنىپ تۇرغان
بو ۇپ –0 ،ئەسىىىىىر ەردىرى ت ب تچە يازمىالردا  –982 ،kadagيىلى يېزىلغان ارسىىىىچە ئەسىىىىەر «ەۇدۇدۇل
ئا ە » «ئا ەمدىرى چېگرا– اسىىىلالر») دە  ،KADHAKئوتتۇرا ئەسىىىر خەنزۇچە يازمىسىىىدا ،怯台چاغاتاب
ئۇيغۇر يېزىھىدىرى يازمىالردا «ىتك» ياىى «ىدك» ،دەپ يېزىلغان .بۇ شىەەەرنىڭ ئاەا ىلىرىنىڭ ىۆپ قىسمى
مۇشىرىك ،ئاز بىر قىسىمى مۇسۇ مان بو ۇپ ،باياشات ياشايدىرەن .چىىگىزخان مۇسۇ مان يۇرتلىرىنى ئىشغال
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قىلغىان زامانالردا بە ىخلىق مەشىىىىىھۇر ئا ىا ئەبۇ ەەبىر ىەبىرىينىڭ ئەۋالدى جاما ىددىن بە خلىق شىىىىىاگىرتى
شەيخ شاەابىددىن بىلەن موڭغۇل ئىم ىرىيەسىنىڭ ايتەختى قاراقۇرۇمدىن قېچىپ مۇشۇ شەەەر ىىىىىىىىىىىى ىىتىررە
يېتىپ ىە گەن .مىرزا مۇەەممەد ەەيدەر ىۆرەگانى جاال ىددىن ىىتىرى جاما ىددىندىن ىېيىن جاال ىددىن دەپ
ئىىاتىىا غىىان) ئەۋالد ىرىىىدىن ئىگىلىشىىىىىىچە ،چىىگىزخىىان بۇخىىارا ئۇ ۇغلىرىنى يىغىىىپ قەتلى قىلغىىانىىدا مەۋالنىىا
ەائىزىددىن ىەبىرىينى بۇخارادا قەتلى قىلغان ،ئۇنىڭ ئىنىسىىىى شىىىۇجائىددىن مەەمۇدنى ايتەختى قاراقۇرۇمغا
ئېلىپ ىەترەن ،ئۇ شىىىىۇ يەردە قازا قىلغان .ىېيىن مەۋالنا شىىىىۇجائىددىننىڭ ئوغلى يىل نۇقتىسىىىىىدىن ئا غاندا
ئەۋالدى بو ۇشىىىىىى ىېرەك) جىامىا ىددىن «خوتەن بىلەن تۇر ان ئارىسىىىىىىدىرى» شىىىىىەەىرى ىىتىررە ىە گەن.
بۇچاغالردىرى شەەىرى ىىتىك قۇربان غە ىل خا ىدىينىڭ سۆزى بىلەن ئېيتھاندا ،تەىلىماىاندىرى شەەەر ەرنىڭ
مەرىىزى ئىدى .ئۇچتۇر انلىق شىائىر مو ال شىاىىر «زە ەرنامە») ،شىىريار «مەۋالنە ئەرشىىدىن تەزىىرەسى»)
ۋە باشىىھا تەزىىرە ەرنىڭ بايانى بىلەن ئا غاندا  42شىىەەەرنى باشىىھۇرىدىغان مەرىەز ئىدى .جاال ىددىن ىىتىك
شىىىىىەەىرىگە ىە گەنىىدىن ىېيىن دىن تەرغىبىىاتى بىلەن مەشىىىىىغۇل بو غىىان .خە ق ئېغىز رىۋايەتلىرىىىدىن ىۆرە
«تەزىىرەتۇل ئېرشىىات» تا يېزىلىشىىىچە ،شىىەەىرى ىىتىرنى توشىىھان يىلىدا قۇ باسىىھان ،ت ن بويى قۇ يېغىپ
شەەەر قۇ تېگىدە قا غان  .رىۋايەتلەردە بايان قىلىنىشى ۋە بەزى تەزىىرە ەردە يېزىلىشىچە ،جاال ىددىن ىىتىرى
باشىىلىق مۇسىىۇ مانالر موما ياغاچالرنى قاداپ 48« ،ىېچە – ى ندۈز» موما ياغاچنى چۆرگىلەپ ەايات قا غان.
ەايات قا غان ىىتىك ئاەا ىسىى شىريار  25ىىشى دەپ يازغان ،ئەمما بۇ سان ئەمە ىل ساندىن ناەايىتى ىە
ئىرەنلىرى مە ۇ ) تىارىا دەريىاسىىىىىىنى بويالپ ىۆچرەن .ئۇالر ىۆچ پ «تىاغ – دەريىاالردىن ئېشىىىىىىپ ،چۆل –
جەزىرە ەرنى بېسىىىىپ ئۆت پ ،ئەردەۋىل شىىىەەىرىگە ىېلىپ ئايرۆل د گەن جايدا تەىيەگا بىنا قىلدى» [.]24
جاال ىددىن ىىتىرى باشىىچىلىھىدىرى ىىتىرلىك مۇسىىۇ مانالر ئەردەۋىل ئاقسىىۇ) ئايرۆ گە بارغۇچە يول بويالپ
بىر قىسىىىىمى تۇرۇپ قا دى ،ج ملىدىن ئاقتاما ەازىر و نۇر ناەىيە تەۋەسىىىىىدىرى  –62و ك دائىرىسىىىىىدە)،
ىۆتەىلەر ىەنتى ىورال شىىىەەىرى ئايرودرومغا يېھىن مەەە لە) ۋە ب گ ر ناەىيىسىىىى تەۋەسىىىىدە شىىىۇ نامدىرى
مەەە لىلەر بو غىىان يىىا ىى رىۋايەتلەر قىىا غىىان .ىىتىرلىرلەر ئىىاقسىىىىىۇنىىىڭ يىىار بېشىىىىىى د گەن يېرىىىدە ىۆ رەك
ئو تۇراقالشىىىىىھىانلىھتىن «ىىتىرلىرلەر ىەنتى» بەر ا بو غان [ .]25مۇەەممەد تۆم ر قاراقاشىىىىىى  –2020يىلى
يازغان «تەزىىرەتۇل ئېرشىات» تا ئېيتىلغان شىەەىرى ىىتىرنى قۇ باسىھان يىلىنىڭ خاتىرىسى بو غان توشھان
يىلى مىالدىيە  -2648يىلىغا توغرا ىېلىدۇ .د مەك ،شىىىىۇندىن ىېيىن سىىىىىە ەر قىلىپ ئاقسىىىىىۇدا ماىانالشىىىىىھان
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جىاال ىىددىن ىىتىرى ئۆيل ك ئوچىاقلىق بو ۇپ ەرزەنت ىۆرگەن ەەمدە ئۇنىىغا «ئەرشىىىىىىدىن» دەپ ئىسىىىىىىا
قويغان .جاال ىدىن ىىتىرى ئاقسىىۇ ئايرۆ دە ئو تۇراقالشىىھان ،ئۇنىڭ قەبرىگاەى ەازىر ئاقسىىۇ شىىەەىرى ئايرۆل
يېزىسىىدا ئايرۆل مەۋالنە بۇزۇرۇىگاەى نامىدا مەشھۇر ،يېھىنغىچە ىىشىلەر تەرى ىدىن تاۋاپ قىلىنىپ ىە گەن.
جاال ىددىن ىىتىرىنىڭ ئوغلى مەۋالنا ئەرشىىىىىىدىن مازىرى ىۇچا قارادۆڭدە يېىى شىىىىىەەەر رايونىنىڭ غەربىدە)
بو ۇپ مەۋالنا ئەرشىىىدىن ۋە ى بۇزۇرۇىگاەى د گەن نامدا مەشىىھۇر .جاال ىددىن ىىتىرى ئاقسىىۇدا ياشىىاۋاتھان
ى نلىرى تۇغلۇ تۆم رخىىاننىىىڭ دۇغالت ئەمىرى بۇالجى تەرى ىىىدىن ئىىاقسىىىىىۇغىىا ىە ت رۈ گەن يىللىرى مىالدىيە
 –2645يىلى) ئىدى .شىىرارغا چىھھان تۇغلۇ تۆم رخان ئايرۆل بويلىرىدىرى سىى ىر خانالر مەخسىىۇس شىرار
قىلىدىغان ئورۇن)دا ئوۋ ئوۋالپ ي رگەندە ،خان يار ىھىغا خىالپ ەا دا ئوۋ رايونىدا ي رگەن جاال ىددىن ىىتىرى
باشىىىلىق ىىشىىىىلەر تۇتۇپ ىېلىنىپ سىىىورا قىلىنغان .يەنە بەزى ماتېرىيا الردا ئېيتىلىشىىىىچە ،تۇغلۇ تۆم رخان
شىىىىىەەىرى ىىتىرنى قۇ بىىاسىىىىىھىىانلىھىنىىىڭ ئەەۋا ىنى بىلىب ئ چ ن ،جىىاال ىىىددىن ىىتىرىلەرنىىىڭ شىىىىىۇ يەردىن
ىە گەنلىرىنى ئاڭالپ چاقىرتھانلىھىدىن ،ي ز ىۆرۈشىى شىىرە ئىمران بو غان .ئومۇمەن يۇقىرىھى سىىەۋەبلەر بىلەن
جاال ىددىن ىىتىرى تۇغلۇ تۆم رخان بىلەن دىدارالشىىىىىھان ۋە ئۇنى دىنىل ئىسىىىىىالمغا دەۋەت قىلغان .تۇغلۇ
تۆم رخان ئۆزىنىڭ گەرچە خان ئاتا سىمۇ تېخى مۇغۇ ىستان ئاستانىسى ئا ما ىھتىرى تەخترە چىھمىغانلىھىنى،
شىۇ يەردە خانلىق تەختىگە ئو تۇرغاندا بارسىا مۇسۇ مان بو ىدىغانلىھىنى ،ەازىر مۇسۇ مان بو سا قوۋملىرىنىڭ
قارشىىىىى چىھىدىغانلىھىنى بايان قىلغان .يۇقىرىھى سىىىىۆەبەت بو ۇپ ئۇزۇن ئۆتمەب جاال ىددىن ىىتىرى تۇغلۇ
تۆم رخاننىڭ مۇسىىۇ مان بو ۇشىىھا قىلغان ۋەدىلىرى بىلەن ۋەسىىىيەتلىرىنى ئوغلى ئەرشىىىدىنگە قا دۇرۇپ باقىل
دۇنيىاغا ىەترەن .تۇغلۇ تۆم رخان  25يېشىىىىىىدا ئاقسىىىىىۇدا خان بو ۇپ ئ ت يىلدىن ىېيىن يەنى  20ياشىىىىىھا
ىىرگەندە ئىلى رايونىدىرى ئا ما ىق شىىىەەىرىدە موغۇ ىسىىىتاننىڭ ادىشىىىاەى بو غان .تۇغلۇ تۆم رخان ئىلىغا
چىھىپ موغۇ ىستان مەملىرىتىگە خان بو غاندىن ىېيىن مەۋالنە ئەرشىدىن ۋە ى بېرىپ ئەمە ىيەتتە ئاتىسىنىڭ
ۋارىسىلىرى بىلەن بىرگە ئۆسم ر ئەرشىدىن ئىلىغا بارغان چىھھان ،تۆە ە شۇنىڭ نامىغا ئاتىلىپ قا غان بو ۇشى
ئېھ تىمال .ئۇندا بو مىسىىا ،ئەرشىىىدىن ۋە ى ىىتىرتە تۇغۇ غان ،ئا ما ىھھا بارغاندا يېشىىى خېلى چوڭ بو ۇشىىى
مۇمرىن) ئۇنى ۋەدىسىىى بويىچە مۇسىىۇ مان بو ۇشىىھا دەۋەت قىلما بو غان بو سىىىمۇ ىۆرۈش ى ى ئىمرانىيىتىگە
ئېرىشىە مىگەن ،ئاخىرى ئەتىگىنى ئەزان توۋ ىغاندا خان ئاڭالپ چاقىرتھان ،شىۇ سەۋەا بىلەن ي ز ىۆرۈش شرە
مۇيەسىىىىسىىىىەر بو غان .ئۇچۇرالردىن قارىغاندا ،مەۋالنە ئەرشىىىىىدىن ئەزان ئېيتھان دۆڭ تاىى ب گ نگىچە «ئەزان
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دۆڭ» دەپ ئاتىلىپ ىە مەىتە .تۇغلۇ تۆم رخان مۇسۇ مان بو غاندىن ىېيىن ،دۇغالت دوختەۋىل بېگى يارقى،
ئوردا بېگى ئا تۇن باخشىىى ۋە تارغۇن باخشىىى ،زارغۇن باخشىىى ىەبى جايسىىاڭالر ەە

ەشىىرەر ەر مۇسىىۇ مان

بو غان .جوراس قەبىلىسىىدىرىلەر بويۇنتاۋ ىق قىلغان بو سىىمۇ ئاخىرى مۇسىۇ مان بو غان .ئەسىلىدە مۇسۇ مان
بو ۇپ ئاشىىىىرارىالشىىىىھا ج رئەت قىال ماب ي رگەنلەرمۇ ئۆز ىرىنىڭ مۇسىىىىۇ مانلىھىنى ئاشىىىىرارا قىلغان .مەۋالنە
ئەرشىىىىدىن ۋە ى با غاسىىىۇن ئا ما ىق) دا بىر يىل تۇرۇپ مۇسىىىۇ مانچىلىھتىن تەربىيەت قىلغان .ماتېرىيا الردا،
تۇغلۇ تۆم رخان مۇسىىىىىۇ مان بو غان ى نى  238مىڭ ىىشىىىىىى مۇسىىىىىۇ مان بو غانلىھى بايان قىلىنغان ،ىۆپ
ىىشىىىىىىلەر بۇالرنى موڭغۇ الر ،دەپ تونۇيىىدۇ 238 .مىىىڭ يېىى مۇسىىىىىۇ مىىاننى موڭغۇل قوۋمىىىدىن دەپ قىىاراى
سىىەۋەنلىرتىن باشىىھا نەرسىىە ئەمەس .سىىۇ تان سىىاتۇ بۇغراخان مۇسىىۇ مان بو غاندىن ىېيىن ،ئۇنىڭ تەختىگە
ۋارىسىىىلىق قىلغان بايتاى مۇسىىىا) ئىسىىىال دىنىنى خانلىھنىڭ دىنى قىلىپ جاىار ىشىىىى ،ي سىىى پ قادىرخاننىڭ
خوتەنگە غازات قىلىشىىىى سىىىەۋەبىدىن ئىسىىىال دىنى خېلى ىەڭ دائىرىدە ئومۇمالشىىىھان ئىدى .گەرچە خاقانىيە
بىلەن ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى ئارىسىىىدا ىۆپ سىىوقۇشىىالر بو غان ،ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى بىر قىسىىىا ز مىنلىرىدىن
ئايرىلىپ قا غان ،مە ۇ مەزگىل خاقانىيەگە سىىىېلىق تۆ ەيدىغان ەا غا ىە گەن بو سىىىىمۇ ،ئېتىھادىنى سىىىاقالپ
قا غان ئ ىدى .ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى دائىرەسىىىىدە دىنىل ئېتىھاد ئەرىىنلىرى بو ۇپ ،خېلى سىىىاندا مۇسىىىۇ مانالر
بو سىىىمۇ ،ئاەا ىنىڭ ىۆ ى بۇددا ،نېسىىتۇرى ۋە مانىل دىنلىرىدا ئىدى .شىىۇڭا ئۇيغۇر ئىدىھۇت ئېلى دائىرىسىىىگە
ب گ ر ۋە چەرچەن ئارقىلىق خاقانىيە بىلەن چېگرىالنغان) ئىسىىالملىشىىىب ئەمە گە ئاشىىمىغان .شىىۇنىڭ ئ چ ن
ئېيتىب مۇمرىنرى ،تۇغلۇ تۆم رخان زامانىدا مۇسىۇ مان بو غان ئاەا ىلەرنىڭ ەەممىسىىال موڭغۇ الر د يىشرە
بو مىايىدۇ ،بە رى تەڭىدىن توال ئاەا ە ئۇيغۇرالر  -يەر ىك ئاەا ە ئىدى .تۇغلۇ تۆم رخان نەسىىىىىەبى موڭغۇل
بو غىانلىھى ئ چ نال ئۇنىىڭ زامىا نىىدا مۇسىىىىىۇ مىان بو غىانالرنى موڭغۇل دەپ قىاراشىىىىىھا بو مايدۇ .چىىگىزخان
ەرزەنتلىرىگە يەر – ز مىن ئەمەس بە رى ئىاەىا ە چېرىىك) نى سىىىىىۇيۇرغىال قىلغان ،ج ملىدىن  4888چېدىر
ېرىسىىىىىيە ىك رەشىىىىىدىن ەيزۇ ال «جەمى.ۇت تەۋارىخ» تا بارالس قوۋمى مىڭ چېدىر ،قوڭغىرات قوۋمى مىڭ
چېدى ر  ...قاتار ىق) ئاەا ە چاغاتايغا تەقسىىىا بو غان .تۇغلۇ تۆم ر خان بو غان دەسىىلە رى ۋاقىتالردا ئۇنىڭ
ەۆى مرانلىق دائىرىسىىى ەازىرقى شىىىما ىل شىىىنجاڭنى تېررىتورىيە قىلغان بو ۇشىىى مۇمرىن ،چ نرى نەچچە يىل
خىىانسىىىىىىز قىىا غىىان بۇ ەىىاىىمىيەت ىەڭ تېررىتورىيىگە ئىگە ئەمەس ئىىىدى ،ئۇ مۇسىىىىىۇ مىىان بو غىىانىىدىن ىېيىن
ماۋرائۇننەەر قاتار ىق جايالرنى ەۆى مرانلىھىغا ئا غان .شىۇ سەۋەبتىن تۇغلۇ تۆم ر ەاىىمىيىتىدە ئۇنچە ىۆپ
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موڭغۇل ئاەا ىسىىىنىڭ بو ۇشىىى گۇمانلىق ،شىىۇڭا مۇسىىۇ مان بو غانالرنىڭ ىۆپ سىىانلىھى يەنىال ئۇيغۇرالر ئىدى.
تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ مۇسۇ مان بو ۇشى ئۇيغۇرالردىرى ئىد .و وگىيە بىر ىرنى ئەمە گە ئاشۇرۇى بىلەن بىرگە،
ئۇيغۇر ىشىىىىىپ ىېتىۋاتھان موڭغۇل ئاەا ىسىىىىى بىلەن ئۇيغۇرالر ئارىسىىىىىدىرى ئاخىرقى توسىىىىا غۇ دىنىل ەر
يوقىلىپ ،ئۇيغۇرالرغا قوشىىىىۇ ۇپ ىېتىشىىىىنى ئىلگىرى سىىىى ردى .تۇغلۇ تۆم رخان باشىىىىچىلىھىدا موڭغۇ الر ۋە
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇسىۇ مان بو ۇشىى مەسىىلىسىىدە ئېيتىب زۆرۈر مەسىلىدىن بىرى ،تۇغلۇ تۆم رخاندىن بۇرۇنمۇ
چاغاتاب ئەۋالد ىرىدىن مۇسىىىىۇ مان خانالرنىڭ ئۆترەنلىرىدۇر .چاغاتاب ئوغلى مامھانخاننىڭ ئوغلى قاراەىالىۇ
خان بو غان .قاراەىالىۇ قازا قىلغاندىن ىېيىن ئۇنىڭ سىەبىل ئوغلى مۇبارەىشىا ئانىسى ئەرغەنەنىڭ ياردىمىدە
خىان بو غىان ،مانا مۇشىىىىىۇ مۇبارەىشىىىىىا چاغاتاب نەسىىىىىەبىدىن بو غان تۇنجى مۇسىىىىىۇ مان ادىشىىىىىاەىدۇر.
مۇبارەىشاەتىن ىېيىن چاغاتاب نەسەبىدىن «ئا غۇ بىن بەيدەر» ،ئۇندىن ىېيىن «بەرەقخان بىن يەسەنتۇ» خان
بو غان .بەرەقخان ادىشىىىا بو ۇپ  1يىلدىن ىېيىن مۇسىىىۇ مان بو غان بۇخارادا مۇسىىىۇ مان بو غاندىن ىېيىن
سۇ تان غىياسىدىن دەپ ئاتا غان) ،ئۇزۇن ئۆتمەب قازا قىلغان .ىېيىنرى ۋاقىتالردا يەنە تەرمە شېرىن ئىسىملىك
بىرى مۇسىىىىىۇ مىىان بو غىىان ،ئۇ مىىاۋرائۇننەەرنىىىڭ ىىادىشىىىىىىاەى بو غىىاچھىىا ئۇ تەرە لەردىرى موغۇ الرنىىىڭ
مۇسىۇ مانچىلىھى شىۇندىن ىېيىن مۇسىتەەرە بو غان .مۇشۇ نۇقتىالردىن ئا غاندا ،تۇغلۇ تۆم رخان چاغاتاب
نەسەبىدىرى خانالر ئىچىدە ىە د گەندىمۇ مۇسۇ مان بو غان –4خان ەېسابلىنىدۇ.
تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئاسىتانىسىى ۋە تۇغلۇ تۆم رخان توغرىسىىدا يېزىلغان ئەسەر ەردە «قارا با غاسۇن»
د گەن يەر نامى تىلغا ئېلىنىدۇ .رۇسىىىيە ەنلەر ئاىاد مىيىسىىى شىىەرقشىىۇناسىىلىق ئىنىسىىتىتۇتى سىىانرت ېتېربۇرگ
شىۆبىسىىدە  C556رەقەمدە سىاقلىنىۋاتھان «تەزىىرەئىل مەۋالنە ئەرشىىدىن ۋە ى» نىڭ ەاشىىيەسىدە «بۆ ەك
تىارىخ ىىتىابلىرىىدا بىىا غىاسىىىىىۇننى بىالسىىىىىاغۇن دەا زىررى قىلىبىدۇر» د يىلگەن .ئەمە ىيەتتە قەدىمرى تىلىىدا
«با غاسىۇن» سىۆزى شىەەەر د گەن مەنىدە ئىدى ،ېرىن تىل ئىشلىتىلىب داۋامىدا «باالساغۇن» بو ۇپ قېلىب
ئېھتىما لىھىنى نەزەردىن سىىىاقىت قىلمايمىز« .تارىخى رەشىىىىدىل» نىڭ مۇەەممەتتۇردى مىرزائەخمەد نەشىىىرگە
تەييار ىغان ئۇيغۇرچە نۇسىىخىسىىىدا « ‹تارىخى مەجمەئۇل – ئەنسىىاا› بار ىق نەسىىەبلەرنىڭ تارىخى) ناملىق
ىىتابتا ،باالساغۇننى موغۇ الر ئا ما ىق دەيدۇ» [ ،]23د گەن ئۇچۇردىن ئا ما ىھنىڭ ئەينى زاماندا با غاسۇن -
شەەەر دە مۇ ئاتا غانلىھىنى جەزملەشت رىمىز.ىيۇقىرىھىھارقى تەزىىرىدە تارتار ،ىاشغە ئەرەۋىل  ،ى ەن ،اچىن ،
تۇرئان قاتار ىق تامامى يۇرتالرنىڭ باج–سىىىىېلىھلىرى با غاسىىىىۇنغا يەتر زۈ ىدىغانلىھى يېزىلغان .باج–خىراجى
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يىغىلىدىغان بۇ شىەەەر ەر قاتارىغا رۇسىيە ەنلەر ئاىاد مىيىسى شەرقشۇناسلىق ئىنىستىتۇتى سانرىت ېتېربۇرگ
شىۆبىسىىدە  D115رەقەمدە سىاقالنغان نۇسىخىسىىدا يارىەنت شەەىرىمۇ قوشۇپ سانا غان .مەۋالنە ئەرشىدىن
ۋە ى توغرىسىىىدىرى تەزىىرىلەردە يېزىلىشىىىچە  ،ئاسىىتانە جەنۇبلۇقالر ج ملىدىن ئاقسىىۇ ۇقالر) «تاغ» دە مۇ
ئاتا غان ،بۇ ئەمە ىيەتتە ئۇالرنىڭ ئاسىىتانىغا مۇزارت ئارقىلىق بارغانلىھىدىن بو سىىا ىېرەك .بۇ توغرىدا مۇشىىۇ
تەزىىرەدە « نەبرە خوجا راشىىىدىن بىلەن تاغھە بارىپ تۇغلۇ تۆم رخاننى مۇسىىۇ مان قىلغاندىن ىېيىن خوجا
راشىدىن بىلەن ى سەن شەەىرىدە تەىيەگا قىلىىلەر» د يىلگىنى بۇنىڭ مىسا ىدۇر.

تۇغلۇ تۆم رخان ئەۋالد ىرىنىڭ تەقدىرى

تۇغلۇ تۆم رخىىان دۇغالت ئەمىرى خۇدايىىداد قىىازا قىلغىىانىىدىن ىېيىن ،تۇغلۇ تۆم رخىىاننىىىڭ ئەمرى بىلەن
ئۇنىڭ يەتتە ياشىىىىلىق ئوغلى ئاتا ئورنىغا ئۇ ۇس بېگى بو غان .ئەمىر بۇالجى بەى ئاىا–ئىنى بو ۇپ ،ئ چىنچى
ئىنىسىىى ئەمىر قەمىرىددىن مەنسىىەپ تەمەسىىىدە ئىدى .تۇغلۇ تۆم رخان ئەمىر بۇالجىنىڭ مەنسىىى ىنى ئۇنىڭ
ئوغلى يەتت ە ياشىىىىلىق خۇدايدادقا بەرگەنلىرىدىن نارازى بو ۇپ ،تۇغلۇ تۆم رگە دات ئېيتھان ،ئەمىر خۇدايداد
چوڭ بو غۇچە ئەمىر بو ۇشىىىىىنى تە ەپ قىلغان ،ېرىن تۇغلۇ تۆم رخان رەت قىلغان .تۇغلۇ تۆم رخان ۋا ات
بو غىانىدىن ىېيىن قەمەرىىددىن ئىسىىىىىيىان ىۆت رۈپ ،تۇغلۇ تۆم رخىاننىڭ ئورنىغا خان بو غان ئىلىياس خوجا
ئىاتىسىىىىىى ەىايىات ۋاقتىىدا مىاۋرائۇننەەرگە ۋا ىل بو غىان) قىاتار ىق تۇغلۇ تۆم ر جەمەتىدىن  20ىىشىىىىىىنى
ماتېرىيا الردا شاەزادە د يىلگەن) ئۆ ت رۈپ ،ئۆزىنى خان دەپ جاىار ىغان .شۇ قېتىمھى قەستلەپ ئۆ ت رۈشرە
تۇغلۇ تۆم رخىاننىڭ ئەمىر ئاغا ئىسىىىىىىملى ك خوتۇنىدىن بو غان ئوغلى ئەمچەىتە قا غان ،ئەمىر ئاغا ئوغلىنى
ئېلىىپ خۇدايىدادنىىىڭ ەىمىايە قىلىشىىىىىىنى تە ەپ قىلغىىان .ئەمىر خۇدايىداد تۇغلۇ تۆم رخىىاننىىىڭ خىزىر خوجىىا
ئىسىىملىك بۇ ئوغلىنى قەمەرىددىننىڭ زىيانرەشىلىك قىلىشىىدىن سىاقالى ئ چ ن بەدەخشىان ،ىاشىغەر ،خوتەن
تاغلىرىغا ،ئاخىرىدا سىىىارىۇ ئۇيغۇر ەازىرقى چاقىلىق -چەرچەن تەۋەسىىىى) دائىرىسىىىىگە يوشىىىۇرۇپ ەاياتىنى
سىىىاقالپ قا غان .قەمىرىددىن ئۆزىنى خان ئاتىغاندىن ىېيىن ئەمىر تۆم ر ئەسىىىلىدە تۇغلۇ تۆم ر خان ئوغلى
ئىلىيىاس خوجىنى مىاۋرائۇننەەرگە ەىاىىملىھھا قويغاندا ئاقسىىىىىا تۆم ر ەڭ – ئەمىر تۆم ر ىوراگان – ئۇنىىغا
ئىشىىىىىىك ئاغا بو غان ئىدى) ئۇنىىغا بەى قېتىا ي رۈى قىلغان –5 ،قېتىملىق ي رۈشىىىىىىدە قەمەرىددىن قېچىپ
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ىەترەن .ئەمىر خۇدايىداد خىزىر خوجىانى تا تۇرۇپ ىېلىپ خانلىھھا ىۆت رگەن ،ئەمما چاغاتاب خانلىھى تۇغلۇ
تۆم رخان ۋا اتىدىن ىېيىن ارچىلىنىپ ىەترەن ،توغرىسىنى ئېيتھاندا ،ماۋرائۇننەەر قاتار ىق جايالر ت رىلىشىپ
ىەترەن بارالس قەبىلىسىىىدىن چىھھان ئەمىر تۆم ر –2628يىلى قۇرغان تۆم رىيلەر ئىم ېرىيەسىىىنىڭ ئاسىىاسىىى
بو ۇپ قا غان .چاغاتاب ئەۋالدىدىن بو غان تۇغلۇ تۆم ر ئەۋالدى بو سىىىىا موغۇ ىسىىىىتان ەازىرقى شىىىىىما ىل
شىىىىنجاڭ دائىرەسىىىى) گە ،دۇغالتالر ماڭالب سىىى يە ئا تە شىىىەەەر ،ئاسىىىاسىىىلىھى ب گ ر ۋە چەرچەننىڭ غەربىل
تەرە لىرىنى ئىچىگە ئا غان جەنۇبىل شىىنجاڭ ۋە ەرغانە ۋادىسى) نى ئىدارە قىلغان .تۇغلۇ تۆم ر ئەۋالدىدىن
بو غان خانالر داۋاملىق موغۇ ىسىىتاننى ئىدارە قىلغان .تۇغلۇ تۆم ر نەسىىەبىدىن سىىۇ تان سىىەئىدخان –2524
يىلى مىرزا ئىابىابەىرىنى يوقىتىىپ ،يىارىەنىت سىىىىىەئىىدىيە خانلىھى  )2308-2524نى قۇرۇپ ئ ت ي ز يىلدىن
ئىارتۇ داۋا قىلغىان خىانلىق ئىچىىدىرى خانلىق دۇغالت ئەمىر ىرى دۇغالتالر چىىگىزخان ،تۇغلۇ تۆم رخان
ۋە خىزىر خوجاالردىن ىۆپ ئىمتىيازالرغا ئېرىشرەنلىرى ئ چ ن ماڭالب س يەدىرى تەسىرى ئىنتايىن چوڭ ئىدى)
نى يوقاتھان .چىىگىزخان زامانىدىن باشىال ال نۇرغۇن ئىمتىيازالرغا ئېرىشرەن دۇغالت ئەمىر ىرىنىڭ سە تەنەتى
يىارىەنىت سىىىىىەئىىدىيە خىانلىھىنىىڭ –1خىانى ئابدۇرەشىىىىىىتخاننىڭ –2566يىلى دۇغالت چوڭلىرىنى ئۆ ت رۈپ
ت گىتىشىىى بىلەن تامامەن ئاخىرالشىىھان .چىىگىزخاننىڭ –1ئوغلى چاغاتاب ئەۋالدى بو مىب تۇغلۇ تۆم رخان
ئەۋالد ىرىنىڭ سىە تەنەتى يارىەنت سىەئىدىيە خانلىھى نامىدا داۋاملىشىپ –2308 ،يىلى جۇڭغارالر تەرى ىدىن
ئاغدۇرۇ ۇشى بىلەن ئاخىرالشھان.
تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ خانلىق دائىرەسىىىىى توغرىسىىىىىدا مو ال مىر سىىىىا ىك ىاشىىىىغەرىل ىۆچ رگەن «ىاشىىىىغەر
تارىخى» دا « تۇغلۇ تۆم رخان بەشىبا ىق ۋە قايا ىق ۋە ئا ما ىق ۋە ىاشغەر ۋە خوتەن ،ئ زىەنت ۋە ەرغانە،
ئوترار ۋە تاشرەنت ۋە خوجەنت ۋە ماۋارەئۇننەەرگە ،بۇخارا ،سەمەرقەنت ،جەيھۇندىن ئۆت پ بە خ ۋە غورۇ ۋە
تا ھان ۋە قوندۇزغىچە تەخت تەسىىىىىەررۇئىدا ئىدى» [ ،]22دەپ يازغىنىدەك خېلى ىەڭرى ز مىنالر بو سىىىىىىمۇ،
ئوغلى خىزىر خوجا زامانىدا يەنى  –2628يىلى تۆم رىيلەر ئىم ېرىيەسىىنىڭ قۇرۇ ۇشى بىلەن ەازىرقى شىنجاڭ
دائىرەسى تېخىمۇ ئ ن م

ك دائىرەسى ەازىرقى بايىنغو ىندىن شىما ىل شىنجاڭ قاتار ىق جايالر) بو غان.
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تۇغلۇ ت م رخاننىڭ مازىرى

تۇغلۇ تۆم رخان مازىرى قورغاس ناەىيەسىىىى تەۋەسىىىىگە جايالشىىىھان ،يەنى شىىىىنجاڭ ئىشىىىلە چىھىرىب–
قۇرۇ ۇى ئارمىيىسى –4د ۋىزىيە  –32و ك دائىرەسىدىرى مىللەتلەر ىوچىسىغا جايالشھان ،بۇ جاينىڭ بۇرۇنھى
نامى چ وڭ مازار مەەە لىسىىىى .ماتېرىيا الردا قورغاس ناەىيە بازىرى بىلەن ئارىلىھى  68ىىلومېتىر  .بۇ مازار بىر
باغ ئىچىگە جايالشىىىىھان ،باغ ئىچىدە خەنزۇ ۋە ئىنگلىز يېزىھلىرىدا مازار ۋە ئا ما ىق شىىىىەەىرى توغرىلىق تاى
ئىابىدە تىرلەنگەن .باغ ئىچىدىرى يول بىلەن  288مېتىردەك ئىچرىرىگە تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئاتلىق ەەيرىلى
تۇرغۇزۇ غان ،شىۇ يەردىن قارىغاندا  4قۇرۇ ۇى بار .ەەيرە نىڭ ئوڭ ۋە سول تەرى ىدىرى قۇرۇ ۇى زامانىمىزدا
سىىېلىنغان ،ئاسىىاسىىەن

ت پ قا غان ،ىە گ سىىىدىرى موز ل ياىى باشىىھا ئەسىىلەەە ئ چ ن تەييارالنغان بو سىىا

ىېرەك .تۇغلۇ تۆم رخىىا ننىىىڭ ەەيرىلىىىدىن ئۆتسىىىىىىال ەەيۋەتلىىىك ئىررى گ مبەز زاەىر بو ىىىدۇ ،ئۇنىىىڭ ئوڭ
تەرە تىرىسىىىى تۇغلۇ تۆم رخان قەبرىسىىىى ،قەبرىنىڭ ئېگىز ىرى  26.65مېتىر ،شىىىەرقتىن غەربرە ئۇزۇنلۇقى
 24.2مېتىر ،شىىىىىما دىن جەنۇبھا  28.2مېتىر ،ئايالنمىسىىىىى  32مېتىر .گ مبەزنىڭ ئا دى ي زى ى نچىھىشىىىىھا
قىارىتىلغىان ،ئىا ىدى ي زى  6خىىل رەڭىدىرى  13خىىل ئۆ چەمىدىرى ىاەىب چا النغان .گ مبەزنىڭ ى نچىھىب
تېمى ئىچىگە ئويما شىىىەىىللىك تا ئىشىىىىك چىھىرىلغان ەەممە يېرىگە نەقىشىىىلىك ىاەىب چا النغان) بو ۇپ
ئېگىز ىرى  0مېتىر ،ىەڭلىرى  4مېتىر .مانا بۇ ئويۇقچە تا ئىشىىرنىڭ ئ سىتىدە ياغات ەنجىرە ،ئاستىدا قوى
قاناتلىق ياغات ئىشىىىىك بار .مازارنىڭ ئا دى ي زىدە  6قۇر ئەرەبچە خەت بو ۇپ ،ئويۇقسىىىىمان تا ئىشىىىىرنىڭ
ئوڭ ۋە سول تەرەپ تامنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا ئىررى قۇر ئەرەبچە خەت بار .ئوڭ تەرەپ تامنىڭ ئوتتۇرىسىدىرى
خەت تۆۋەنىدىن يۇقىرىغىا قارىتىپ  ،سىىىىىول تەرەپ تامنىڭ ئوتتۇرىسىىىىىىدىرى خەت يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ
يېزىلغان ،بۇ ەال ىىشىىىىنى ئىلگىرى مازار ماڭلىيىدىمۇ خەت بو سىىىا ىېرەك د گەن ئويغا ىە ت رىدۇ ،ىاەىشىىىالر
بۇرۇنال ئىاجراپ ىەترەن بو غىاچھىا ەۆى

قىلمىا تەس .ئويمىاسىىىىىىمىان تىا ئىشىىىىىىرنىڭ ئىررى يان تېمى ۋە

ئەگم ىسىىىدىمۇ ئەرەبچە خەت بو ۇپ ،ئوڭ تەرەپ ئاسىىتىدىن ئ سىىتىگە قارىتىپ ئەگمىنى بويالپ سىىىول تەرە تە
يۇقىرىىدىن تۆۋەنگە قىارىتىىپ ئەرەبچە خەت بىار ئىا رەڭلىك خەت بار ىۆك رەڭلىك ىاەىب چا النغان) .قوى
قاناتلىق ياغات ئىشىىىرنىڭ ئ سىىتى تەرى ىدىرى ەنجىرىنىڭ تېگى تەرى ىدىن باشىىالپ ئ سىىتى ۋە ئىررى يېنىدا
«ا ال» د گەن خەت بار ىاەىب چا النغان .مازارنىڭ جەنۇا ۋە شىىىىىمال تاملىرىغا  5تىن ئويۇقسىىىىىمان ئويمان
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چىھىرىلغان .دوىتور ،روئېسىسور راەىلە داۋۇت ئە چىننىڭ يېزىشىچە ،ئۇيغۇر بىناىار ىھىدا ىۆرىە سېلىنغان بۇ
گ مبەز ىك قۇرۇ ۇشىىنىڭ ئا دى ي زى ئۇزۇنچا چاسىىا ،خىب قۇرۇ مىلىق ،ئوتتۇرىسىىى گ مبەز تورۇسىىلۇ قىلىپ
سىىىىىېلىنغان .ئىچىدىن تا ئارىلىھىغا ئ سىىىىىتىگە چىھىدىغان ە ەم ەب ۋە ئايلىنىپ ئۆتىدىغان قەۋەت ئ سىىىىىتى
ىارىدورى چىھىرىلغان .قەبرىنىڭ ئا دى تەرى ى  18نەچچە خىل نۇسخىدىرى گې.ومېتىرىك نەقىب ۋە ئۆس مل ك
شىىىىىەىل ى چىھىرىلغان ىاەىشىىىىىالر بىلەن زىننەتلەنگەن .مازارنىڭ ئا دى ي زىدىرى ئەگمىنىڭ ئ سىىىىىتىگە بىر قۇر
ئىىايالنىىدۇرۇپ ئىىايەت

ت گەن ەەمىىدە تۇغلۇ تۆم رخىىانغىىا مەدەىيە ئوقۇ غىىان بېغىشىىىىىلىمىىا بىىار ،ئەرەبچە

بېغىشىىىلىمىدا « ئۇ ۇغ ادىشىىىاەىاى سىىىىز ئۇ ۇغۋار ئىب ئىلتى اتنىڭ د ىىزىدۇرسىىىىز ،ۋە ىل غا ىب ،ئا ىۆڭ ل
ئىنسىانالرنى قوغىدغۇچىدۇرسىىز ،ئا النىڭ ئا ىل ىاالمى قۇرئان) غا سىادىق بەندىسىىدۇرسىىز ،ئىسال دىنىنىڭ
شىىان–شىىەرى ى ۋە ئى تىخارىدۇرسىىىز» « .ادىشىىاەىمىزنىڭ خانىرەسىىى بەت ا ىخە خانىرە) گە بېغىشىىاليمىز»:
«گۇناەرار ىرىىىزنى ىەچ رگەيسىىىىز ،دەۋرىمىزنىڭ خانىرەسىىىى ،زامانىمىزنىڭ بېلھىسىىىى ،ئەقىل– اراسىىىەتلىك،
دىيانەتلىك ،دۇنيادا ئايا الر ئىچىدە تەڭدىشىىى يو –بەت ا ىخە خاتۇننىڭ شىىانۇ شىىەۋىىتى مەڭگ سىىاقالنغاب،
ئۆمرى چەىسىز ئۇزۇن بو غاب ،مەغرىبتىن مەشرىھھىچە ئەبەدىل.ەبەد ياشىغاب ...ى» د گەن مەزمۇنالر بار [.]20
بۇ قەب رە ىشىىۇرۇ غان خىب ۋە ىاەىب بىلەن ،ىا ياغات) ئىشىىلىتىلمەسىىتىن قو ۇرۇ غان .گ مبەز ىك قەبرىنىڭ
ئىچىىدە ەىازىر  4بۇ ۇڭىدا قويۇ غان ئىشىىىىىىرتىن ىىرىپ ە ەم ەيلەر ئارقىلىق  -1قەۋەترە چىھھىلى بو ىدۇ .بۇ
مىىازارنىىىڭ ئىچىىىدە  1قەبرە بو ۇپ بىرى چوڭ تۇغلۇ تۆم رخىىاننىىىڭ) ،يەنە بىر ىىچىىىك قەبرە بىىار تۇغلۇ
تۆم رخاننىڭ سىىىلىسىىنىڭ قەبرىسى د گەن قاراى بار) .تۇغلۇ تۆم رخان مازىرىنىڭ سول تەرى ىدە ئۇنىىدىن
ىىچىررەك بىر گ مبەز بو ۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە  1قەبرە بار ،بۇ گ مبەزگە ىاەىب چا النمىغان ،ئەمما قۇرۇ مىسىىى
تۇغلۇ تۆم رخان قەبرىسىىگە ئوخشى اپ ىېتىدۇ ،ەرەز ەردىن قارىغاندا تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ خانىشىنىڭ قەبرە
گ مبىزى ئىرەن.
مەەمۇد ي سىىى نىڭ يېزىشىىىىچە ،تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ مازىرى –2141 ،-2142يىللىرى شىىىېڭ شىىىىسىىىەب
تەرى ىىدىن ئىاچھۇزۇ غىان ،قەبرە گ مبىزىنىىڭ جەنۇبىل تەرى ىىدىرى ئۇ ىدىن ئېچىلغان .قەبرە ئىچىدىن ىۆم ى
بىلەن چەمبەر ەنگەن ئۆ ك سىىىىىانىدۇقى چىھھىان .شىىىىىۇ ۋاقىتتا بۇنى ىۆرگەن قورغاس مۇسىىىىىۇ مانلىرىدا «يات
دىندىرىلەرنىڭ قەبرىسىىى ئىرەن» د گەن غۇ غۇال بو غاندا ،زاىىر خە ى ە شىىائىر تېيى جان ئېلىيۇئنىڭ ئاتىسىىى)
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چىىگىزخاننىڭ ئەۋالدى بو غان تۇغلۇ تۆم رنىڭ مۇسىىۇ مانالر ئادىتى بويىچە نامىزى چ شىى رۈ پ ،موڭغۇ الر
ئادىتى بويىچە دە نە قىلىنغانلىھىنى بايان قىلغان [.]21
«تەزىىرەئىل مەالنە ئەرشىىىىىىدىن ۋە ى» قاتار ىق بىر قىسىىىىىىا تەزىىرە ەردىن قارىغاندا ،تۇغلۇ تۆم رخان
مازىرى بار جاب «شىىىىەەىرى خامۇشىىىىان» ،دەپ ئاتا غان .تۇغلۇ تۆم رخان مازىرى بۇرۇندىنال تاۋا گاەالردىن
بىرى بو غان بو ۇپ« ،تەۋارىخى خەمىسىىىەئىل شىىىەرقى» دە غۇ جىدىن  4ى نل ك نېرىدىرى قورغاس دەرياسىىىى
بويىدىرى چوڭ زىيارەتگاەالردىن ئىرەنلىرىنى يازغان .تارىخشۇناس ى جيەنشىن «شىنجاڭ ئىسال خانلىھلىرى
تارىخىدىن قىسىىىىھا بايان» ناملىق ىىتابىدا ،تۇغلۇ تۆم رخان مازىرى –2635يىلى ياسىىىىا غان ،دەپ يازغان،
ئەمما دە ىل ىۆرسىىىتىلمىگەن .شىى سىىوڭ  )2040-2202تەرى ىدىن –2012يىلى يېزىلغان «غەربىل يۇرتنىڭ
دەريىا – ئېھىنلىرى ەەقھىىدە خاتىرە» دە مازارنىڭ –2638يىلى ياسىىىىىا غانلىھى ،مازار ئەترا ىدىرى يەر ەردىن
ئىا تۇن ،ىۆم ى ۋە مىر ۇ الر خېتى بىار) نىىڭ ىۆپ ئۇچرايىدىغانلىھى يېزىلغان« .تارىخىل رەشىىىىىىدىل» دە
تۇغلۇ تۆم رخىان مىازىرىنىىڭ ەىجرىيە –238يىلى قۇرۇ غىانلىھى يېزىلغان ئېھتىمال مازارنىڭ بىرەر يېرىدىرى
خىىاتىرە بو سىىىىىا ىېرەك) ،ەىجرىيە –238يىلى مىالدىيە –2651يىلىغىىا ،ەىجرىيە –231يىلى مىالدىيە –2630
يىلىغىىىا توغرا ىېلىىىىدۇ .تۇغلۇ

تۆم رخىىىان ەىجرىيە –234يىلى مىالدىيە -2636يىلى) قىىىازا قىلغىىىانلىھىنى

ئويالشھاندا ،بۇ مازار –2634يىلىدىن ىېيىن –2630يىلىدىن بۇرۇن ياسا غان بو ىدۇ ئۆ مىدىن بۇرۇن ئا دىن
ياسىىىىىتىلمىغان بو سىىىىىال) .ئەمما بۇنىىدا مە ۇ سىىىىەۋەنلىك بو ۇشىىىىى مۇمرىن ،چ نرى تۇغلۇ تۆم رخان قازا
قىلغىانىدىن ىېيىن ،قەمىرىددىن ئىسىىىىىيان ىۆت رۈپ خان بو ۇۋا غانلىھتىن ،ئۇ تەختتىن چ شىىىىىرىچە گ مبەز ىك
قەبرىنىڭ ياسىىىلىب ئىمرانىيەتلىرى ناەايىتى ئاز ،ەقەت تۇغلۇ تۆم رخاننىڭ ئوغلى خىزىر خوجا خان بو غان
ەىجرىيە –200يىلى مىالدىيە -2602يىلى) دىن ەىجرىيە –083يىلى مىالدىيە -2484يىلى) بو غىىان ۋاقىتتىىا
يىاسىىىىى ا غىان بو ۇشىىىىىى ئېھتىمىال .ئىا ىمالرنىىڭ قىارىشىىىىىىچە ،خىزىر خوجىا خىاننىڭ خان بو غان ۋاقتىنىڭ ئەڭ
ىېچىررەندە ەىجىرىيەنىڭ –200يىلى د گەن قاراشىىىىلىرىنى ئويالشىىىىھاندا ،يىل چېرىنى بىر قانچە يىل ئىلگىرى
سىى رۈى مۇمرىن .مۇشىىۇندا بو غاندا تۇغلۇ تۆم رخان مازىرىدىرى گ مبەز ىك قەبرە –2602يىلى ئەترا ىدا
ياسا غان بو ۇشى ئېھتىما غا ناەايىتى يېھىن.

ماتېرىيال مەنبە ىرى توغرىسىدا
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تۇغلۇ تۆم رخىان توغرۇ ىق رىۋايەت ۋە تەزىىرە ەر نىىاەىايىتى ىۆپ ،ئۇ توغرىلىق يۇقىرىىدا تىلغىا ئېلىنغىىان
«زە ەرنامە»« ،تارىخى رەشىدىل»« ،تەۋارىخىل ئو جايتو»« ،شەجەرەئىل ت رك»« ،ىاشىغەر تارىخى» ناملىق
ىىتابالردا ناەايىتى قىممەتلىك ئۇچۇرالر بو غاندىن سىىىرت ،ماسىىامى ەامادا نەشىىرگە تەييار ىغان «شىىىنجاڭدا
تەسنىف ئېتىلگەن تەزىىرە ەر» يا ونىيە ىيوتو –1883يىلى نەشرى) ناملىق ىىتابتا مۇناسىۋەتلىك تەزىىرىدىن
 4ارچە ئېالن قىلىنغان .ى ئۇ ئا ر قەدىمرى ئەسىەر ەر ئىشخانىسى «مەۋالنە ئەرشىدىن ۋە ى تەزىىرىسى» نى
نەشىىىىر قىلدى« .جاال ىددىن بۇخارى ۋە تۇغلۇ تۆم رخان ،خوجا مۇەەممەد شىىىىېرىپ ىر ،ئابدۇرەشىىىىىتخانالر
توغرىسىىدا تارىخىل قىسىسىە» ى ئۇ ئا ر ئىجتىمائىل ەنلەر ئاىاد مىيىسىى  – 2100يىلى ئۇيغۇرچە نەشرى)،
«تەۋارىخى خەمىسىەئىل شىەرقى» ى ئۇ ئا ر مىللەتلەر تەتھىھات ئورنى  –2120يىلى مىمې.وگىراف باسمىسى)،
«مەۋالنە ئەرشىىىىدىن ۋە ى تەزىىرىسىىىى» «ئاقسىىىۇ قەدىمرى ىىتابالر تەتھىھاتى»  –2103يىلى ئۇيغۇرچە –1
سىان)« ،تارىخى رەشىدىل– زەيلى» مىرزا شا مەەمۇد جوراس« ،ئاقسۇ قەدىمرى ىىتابالر تەتھىھاتى» 2103
– يىلى ئۇيغۇرچە  – 2سىىان)« ،تارىخى ەەمىدىل» مو ال مۇسىىا سىىايرامى مىللەتلەر نەشىىرىياتى  -2103يىلى
ئۇيغۇرچە نەشىرى)  ...قاتار ىق مەنبە ەرنى ئىمران بو سىا ئەسىلى مەنبە ەرنى مەنبەشىۇناسلىق ،تېرىستو وگىيە
رىنسىىىى لىرى بويىچە تەتھىق قىلغاندا ،ناەايىتى قىممەتلىك ئۇچۇرالر نامايان بو ۇشىىىى مۇمرىن ،بۇنىڭ ئ چ ن
ئاىاد مىك بارتو دتەك ئىلمىل قابىلىيەت بو ۇشى ىېرەك ،ئە ۋەتتە.
تۇغلۇ تۆم رخان ۋە ئۇنىڭ مۇسىىۇ مان بو ۇشىىى توغرىسىىىدىرى مەنبە ەرنىڭ ىېلىب نۇقتىسىىى مۇنۇالردىن
ئىبارەت:
 )2خە ق رىۋايەتلىرى .بۇ ەەقتىرى رىۋايەتلىرى تەىلىماىان ۋە شەەىرى ىىتىك توغرىسىدا خە ق ئېغىزىدا تا
ەازىرغىچە ئېيتىلىپ ىە مەىتە.
 )1ماۋرائۇننەەر ئۇچۇر ىرى –23 ،-25 .ئەسىىىىر ەردە بۇ توغرىدىرى رىۋايەتلەر تېم رىيلەر ئىم ېرىيەسىىىىدە
ۋە خىۋا خىىانلىھى تەۋە ىرىىىدە تو النغىىان ،شىىىىىۇ دەۋر ئۇچۇر ىرى «زە ەرنىىامە»« ،شىىىىىەجەرەئى ت رىىل» ۋە
خاندەمىرنىڭ يازمىلىرى مۇشۇ مەنبە ەردىن ىە گەن.
 ) 6تىارىا ۋادىسىىىىىىىدىن يىغىلغىان ئۇچۇرالر .بۇ ئۇچۇرالر تارىا ۋادىسىىىىىىنى مەرىەز قىلغان ەا دا دۇغالت ۋە
ئۇيغۇرالر ئارىسىىىىدىن يىغىلغان« ،تارىخى رەشىىىىدىل» مۇشىىىۇ خاتىرە ەرنىڭ ئىنراسىىىىدۇر .ىېيىنرى مەنبە ەر
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«تارىخى رەشىىىدىل–زەيلى»« ،ىاشىىىغەر تارىخى»« ،تەزىىرەتۇل ئېرشىىات»« ،تارىخى ەەمىدىل»  ...قاتار ىق
ئەسەر ەردىرى مە ۇماتالر «تارىخى رەشىدىل» نى مەنبە قىلغان ەا دا بار ىھھا ىە گەن.
 )4مەۋالنە ئەرشىدىن ۋە ى ئەۋالد ىرىدىن قا غان ئۇچۇرالر .بۇ ەەقتە مىرزا مۇەەممەد ەەيدەر ىۆرەگانى ۋە
مو ال مۇسىىا سىىايرامىل تەرى ىدىن يازما ۋە ئېغىز ئۇچۇر ىرى ئىگىلىنىپ ،ئۆز ىىتابلىرىدا ئەىر ئەترەن بو ۇشىىى
مۇمرىن .بۇالردىن باشىھا شىريار ۋە باشھا ئا تورالر تەرى ىدىن يېزىلغان «مەۋالنە ئەرشىدىن ۋە ى تەزىىرىسى»
نامىدىرى ئەسەر ەردىن ئىبارەت

ئەسەر مەنبەسى :مەرى ەت ئوغلى يانبىلوگىدىن ئېلىندى
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