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 تۈركچىدىن ئاغدۇرغۇچى: پروف. در. ئالىمجان ئىنايهت

 

 ئوغۇزالرنىڭ ۋه تۈركلهرنىڭ تارىخى                             

تۈرك تارىخچىلىرى ۋه تىلى چۈچۈك رىۋايهتچىلهر مۇنداق رىۋايهت قىلۇرلهركى: نۇھ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يهريۈزىنى ئوغۇللىرى ئارىسىدا تهقسىم قىلغاندا چوڭ ئوغلى يافهسكه كۈن 

ستاننى ۋه ئۇ تهرهپلهرنى بهردى. يافهس تۈركلهرنىڭ تىلى بويىچه چىقىشتىكى ئهللهر بىلهن تۈركى
ئولجاي خان دهپ لهقهم ئالغان. ئۇ كۆچمهنچى بولۇپ ياشايتتى. ئۇنىڭ يايالق ۋه قىشلىقى 

پانچ شهھرىگه يېقىن ئورتاق ۋه كۈرتاقتا، قىش ئايلىرىنىمۇ شۇ  تۈركىستاندا بولۇپ ياز ئايلىرىنى
بورسۇق دېگهن يېرىده ئۆتكۈزهتتى. بۇ يهرده ئىككى شهھهر بار  تهرهپلهردىكى قاراقۇرۇمنىڭ

ئىدى. بىرى تاالس، يهنه بىرى قارى سايرام ئىدى. بۇ كېيىنكىسىنىڭ ناھايىتى چوڭ قىرىق 
قوۋۇغى بار ئىدى. (بۈگۈن ئۇ يهرده مۇسۇلمان تۈركلهر ياشايدۇ. ئۇ يهر قۇنچىنىڭ دۆلىتىگه 

جاي خاننىڭ پايتهختى بۇ يهرده ئىدى. ئۇنىڭ دىب ياۋقۇ خان يېقىن بولۇپ قايدۇغا قارايدۇ.) ئول
نىڭ مهنىسى “ياۋقۇ”دىبنىڭ مهنىسى تهخت ۋه مهنسهپ، ”ئىسىملىك بىر ئوغلى بار ئىدى. 

.ئۇ بۈيۈك ۋه مهشھۇر پادىشاھ ئىدى. قهدىرلىك ۋه شۆھرهتلىك  “خهلقنىڭ يولباشچىسى دىمهكتۇر.
خان ۋهلىئهھدى -خان. قارا-خان ۋه كۈز-، كۈرخان-خان، ئور-تۆت ئوغلى بار ئىدى: قارا

بولغانلىقى ئۈچۈن ئاتىسىنىڭ ئورنىغا دهسسهپ پادىشاھ بولدى. ئۇنىڭ ناھايىتى تهلهيلىك ۋه 
پادىشاھلىققا اليىق بىر ئوغلى دۇنياغا كهلدى. ئۈچ كۈن ئۈچ كېچه ئانىسىنىڭ سۈتىنى ئهممىدى. 

ندىشىگه چۈشكهن ئىدى. بىر كېچه چۈشىده ئانىسى ئۇنىڭ ھاياتىدىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپ غهم ئه
ئهگهر سۈتىمنى ئهم دىسهڭ، بىر تهڭرىنى ”ئوغلىنىڭ بىر نېمىلهرنى دهۋاتقانلىقىنى كۆردى: 

مهزلۇم ئۈچ كېچه “ ئېتىراپ ۋه قوبۇل قىلغىن. زېممىڭگه چۈشكهن ھهقلهرنى پهرز دهپ بىلگىن. 
ۈچۈن مهزلۇم ئهھۋالنى ئۇالرغا ئېيتالمىدى. چۈشىده بۇ ھالهتنى كۆردى. بۇ قهۋم كاپىر بولغانلىقى ئ

ئېرىدىن يوشۇرۇن ھالدا  تهڭرىگه ئىمان كهلتۈردى. قوللىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى ۋه: 
دېدى. ئوغۇز “  ئهي تهڭرىم، مهن بىچارىنىڭ سۈتىنى بۇ بالىنىڭ خالىغىنى بويىچه تاتلىق قىل.”

باشلىدى. بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن ئاتىسى  شۇ ھامان ئانىسىنىڭ كۆكسىگه يېپىشىپ ئېمىشكه
بالىدا باالغهت ۋه شاھزادىلىك ئاالمهتلىرىنى بايقىدى. ئۇنىڭ پاكىزلىق ۋه گۈزهللىكىگه ھهيران 

“ بىزنىڭ قهۋم ۋه ئۇرۇقىمىزدىن بۇنىڭدىن چىرايلىق بىر باال دۇنياغا كهلمىگهن ”قالدى ۋه: 
بهرگه ئوخشاش) تىلى چىقىپ سۆزلهشكه باشلىدى ۋه دېدى. باال بىر يىلدىن كېيىن (ئهيسا پهيغهم
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دېدى. ئوغۇز بالىلىق “ قويۇش كېرهك  1مهن بىر ئوتاقتا تۇغۇلغانلىقىم ئۈچۈن ئىسمىمنى ئوغۇر”
چاغلىرىدا ۋه ئۆسۈپ يېتىلگهن چاغلىرىدا، باالغهتكه يهتكهن چاغلىرىدا دائىم تهڭرىگه سېغىنىپ 

ىدا بولسۇن، مهيلى ئويغاق چاغلىرىدا بولسۇن، ھهر دائىم شۈكۈر قىالتتى. مهيلى ئۇخلىغان چاغلىر
ياراتقان تهڭرىنى چوقۇم ئهسلهپ تۇراتتى. ئۇ تهڭرىنىڭ نۇرلۇق شاپائىتىگه ئېرىشتى. تۈرلۈك 
بىلىم ۋه ھۈنهرده، ئوق ئېتىشتا، نهيزىۋازلىقتا، سىپاگهرلىكته ۋه بىلىم بابىدا دۇنياغا داڭ 

خاننىڭ قىزىغا ئۆيلهندۈرمهكچى -ئاتىسى ئۇنى تاغىسى كۈز چىقارغۇدهك بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلدى.
بولدى. ئوغۇز قىزنى ئۆيىگه ئېلىپ كهلدى. ئۇنى تهڭرىگه ئىمان ئېيتىشقا  دااللهت قىلدى. قىز 
قوبۇل قىلمىدى. ئوغۇزمۇ ئۇنىڭغا يېقىنالشمىدى. ئاتىسى ئوغلىنىڭ  بۇ قىزغا قارىمىغانلىقىنى 

خاننىڭ قىزىنى ئوغلىغا ئېلىپ بهردى. ئوغۇز ئۇنىمۇ -ىندىشى كۈركۆرگهندىن كېيىن، يهنه بىر قېر
ئهگهر مېنى بۇ ھهقته قىستىساڭ، مهسىلىنى ئاتامغا ”ئىمان ئېيتىشقا دااللهت قىلدى. قىز قورقتى ۋه 

دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئوغۇزمۇ قىز بىلهن بولغان “ ئېيتىمهن، ئۇ چاغدا ئاتام سېنى ئۆلتۈرىدۇ
خان ئوغۇزنىڭ ھهر ئىككى قىزنىڭ يۈزىگه قارىمىغانلىقىنى كۆرگهندىن -ارامۇناسىۋىتىنى ئۈزدى. ق

خاننىڭ قىزىنى ئېلىپ بهرمهكچى بولدى. تهسادىپى ھالدا، بۇ قىز -كېيىن كىچىك قېرىندىشى ئور
-بىر كۈنى دېدهكلىرى بىلهن بىلله سۇ بويىدا سهيله قىلىپ تۇراتتى. دېدهكلهر سۇدا كىر

ى. شۇ ۋاقىتتا ئوغۇزمۇ بىر ئوۋدىن قايتىپ كېلىۋاتقان ئىدى. ئوغۇز قىز قاتلىرىنى يۇيۇۋاتقان ئىد
ئهگهر مېنىڭ دېگهنلىرىمگه كىرىپ قوبۇل ”بىلهن سۆزلىشىپ ئۆز مهقسىتىنى بايان قىلدى: 

قىلساڭ، سېنى خوتۇنلۇققا ئالىمهن، بولمىسا، بۇرۇنقى كېلىنلهرگه ئوخشاش سهندىنمۇ يىراق 
مهن سهندىن بىر پارچه بولىمهن، ھهر قانداق ”مۇنداق دېدى:  قىز“  تۇرىمهن، ئايرىلىمهن.

بۇيرۇقىڭغا باش ئېگىپ ئىتائهت قىلىمهن. سېنىڭ ھالقاڭ نهده بولسا، شۇ يهر ماڭا قۇالق، 
ئوغۇز بۇ قىزنى “ چهمبىرىڭ (ساچلىرىڭنى تۇتتۇرىدىغان) نهده بولسا، شۇ يهر ماڭا باشتۇر. 

شتى. ئوغۇز ئۇنى تولىمۇ ياخشى كۆرهتتى. خوتۇنىمۇ ئۇنىڭغا ئۆيىگه ئېلىپ كهلدى، ئۇنىڭغا يېقىنال
ساداقهت ۋه مۇھهببهت بىلهن باغالنغان ئىدى. ئوغۇز بۇرۇنقى ئىككى كېلىنگه قارىمايتتى. بىر 

خان بۇ -كۈن ئوغۇز پۈتۈن يېقىنلىرى ۋه دوستلىرى بىلهن ئوۋغا كهتكهن ئىدى. ئاتىسى كاپىر قارا

                                                
 وغۇزنامهسى تهرجىمه ۋه تهھلىلى>>ۋهلىدىنىڭ<<ئوغۇزنامه داستانى رهشىددىننىڭ ئ*بۇ ماقاله پىراففىسۇر دوكتۇر زهكى 

ناملىق كىتاپتىن  ئاغدۇرۇلدى.تېكىستته ئىزاھهت ۋه چۈشهندۈرۈشلهر ناھايىتى كۆپ بېرىلگهن.لېكىن بىز مۇھىم دهپ 
                              قارىغان ئىزاھهت ۋه چۈشهندۈرۈشنىال ئاغدۇردۇق .                                 

رهشىددىننىڭ بهزى نۇسخىلىرىدا بۇ ئىسىم ئۇغۇر شهكىلده يېزىلغان،ئۇلۇغبېكنىڭ كۈتۈپخانىسىدىن چىققان پ ۋه س  .1
نۇسخىلىرىدا كۆپنچه مۇشۇنداق يېزىلىشى دېققهتسىزلىكتىن بولمىسا كېرهك.بۇ يهرده ئوغۇزغا <<مهن بارگاھتا،يېڭى 

داتۇغۇلدۇم.ئىسمىم ئۇغۇر بۇلىشى كېرهك>>دىگههن سۆزگه ئاساسهن بېرىلگهنلىكى ئۈچۈن بۇ سۆز پادىشاھنىڭ سارايى
بهت)،ھ.كازىمدا   -53توم،-1ئۇغۇر بۇلىشىمۇ مۇمكىن.مهھمۇت قهشقىرىده بۇ سۆز ئوغۇر،خهيىر،بهرىكهت ۋه دۆلهت (

استانى ۋه ئهبۇلغازى باھادىرخان بولسا تهلهي،قۇۋۋهت،ئىقبال،شهرهپلىك ۋه ئامهتلىك دېيىلگهن.ئۇيغۇرچه ئۇغۇزخان د
ھهممه يهرده ئوغۇز شهكلىده قولالنغان.ئوغۇز شهكلى بۈيۈك ھۇن دۆلىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن ئومۇمالشقاندهك 

يىلالرغا ئاىت مويۇنچۇر مهڭگۈ تېشىدا ئون ئۇيغۇر قهۋمىنىڭ -760دېيىلگهن. “ دهڭىز”ئهمهس، “دېڭىر”تۇرىدۇ.ئۇالردا 
ى سهلهڭگه ۋادىسىدا ياشاۋاتقان توققۇز ئوغۇزالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقى قهيت قىلىنغان. يىلدىن بېر 100

ھهرپى بىلهن ئېيتىلغان بىر قهۋمدىر. شۇ ۋاقىتتىن “ ز”يىلالردا ئىسىملىرى -660دىمهككى، توققۇز ئوغۇزالر شۇ يهرده 
الرنى “سارايۇگۇر”يىلىدا ۋىزانتىننىيه مهنبهلىرى -465يىلى ۋه  -461ئىسمى ئىشلىتىلگهن. “ ئوگۇر”بۇرۇن ھهمىشه 

كۆل تهرهپلىرىگه ئۆتىدۇ -تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن.  ئهينى چاغالردا سابىر ۋه ئاغاچېرىلهر ئۇگۇرالرنىڭ ئارقىسىدىن كۆكچه
ه ). سابىر ۋه ئاۋارالرنىڭ غهرپك50، 39، 35، پپ. 1962ئۇيگۇر، جا، -ئوگۇز ئهت ئون-(ج. ر. ھامىلتون، توكۇز

شهكلىده، يهنى ” ئوغۇز”كۆچىشى بىلهن تهڭ ئونوگۇر ۋه توقۇروگۇرالرمۇ كۆچكهن. ئهنه شۇ ۋاقىتتىن كېيىن ئىسىملىرى 
بىلهن ئېيتىلغان تۈركلهر ھازىرقى قازاقىستاندا كۆپ ساننى ئىگهللىگهن. ئوغۇزالر ران داستانى، پتولهماىوس ۋه “ ز”

هچهنهكلهر ئارال كۆلى تهرهپلىرىده ياشىغان. پتولهماىوس ياشىغان بىرۇنىگه قارىغاندا، ئوغۇز، ئاالن ۋه پ-ئهل
 .بىلهن سۆزلهيدىغان ئوغۇزالرنىڭ دۆلىتى دېمهكتۇر“ ز” ئهسىرده پۈتۈن قازاقىستان -2مىالددىدىن كېيىنكى 
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ئۇ، ئوغۇزنىڭ خوتۇنلىرى بولغان ئۈچ كېلىنگه قهدهھ سۇندى ۋه ئارىدا بىر زىياپهت بهردى. 
بۇرۇنقى ئىككى كېلىن، كېيىنكى كېلىنگه قارىغاندا پاكىز، گۈزهل ۋه ئۈستۈن ”يىمهك ئهسناسىدا 

دېدى. بۇ “ تۇرۇقلۇق، ئوغۇز نېمه ئۈچۈن ئۇنى شۇنچىلىك ياخشى كۆرىدۇ، بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟
ىنى تۆكۈش ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر پۇرسهتنى كۈتۈۋاتقان ئىدى. ئىككى كېلىن ئىچىدىكى دهرتلىر

ئوغۇز بىزنى بىر ”ئهمدى دهل پهيتى كهلگهن ئىدى. نهپرهت ۋه دۈشمهنلىك بىلهن مۇنداق دېدى: 
تهڭرىگه ئىشىنىپ ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىشقا دااللهت قىلدى. بىز بۇنداق بىر تهڭرىنى ئېتىراپ 

پا بولۇپ بىزدىن يىراقالشتى. بۇ كېلىن ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلمايمىز دېدۇق. ئۇ بۇنىڭغا خا
خوتۇن يېڭى دىنغا -قىلدى، شۇڭا ئۇنىڭغا شهپقهت ۋه مۇھهببهت كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئهمدى بۇ ئهر

خان بۇ ئهھۋالنى -قارا“  بوۋىالرنىڭ دىنىنى ئىنكار قىلىپ يۈز ئۆرىدى.-ئېتىقات قىلىۋاتىدۇ، ئاتا
خان غهزهپلهندى ۋه تۇغقانلىرىنى -قىز ئىنكار قىلىپ تۇرۇۋالدى. قارائۇ كېلىندىن سورىدى، 

ئوغلۇم ئوغۇز بالىلىق چاغلىرىدا بهختىيار، تهلهيلىك ۋه پادىشاھلىققا اليىق ”توپالپ ئۇالرغا: 
ئىدى. ئهمدى ئاڭلىسام، ئۆز دىنىدىن تېنىپ باشقا بىر تهڭرىنى تالالپتۇ. بىر كىچىك باال بىزدىن 

دېدى. “ىن يۈز ئۆرۈپ ئۇنى كۆزگه ئىلمىسا، بۇنىڭغا قانداق چىداپ تۇرغۇلۇق؟ۋه مهبۇدىمىزد
كېڭهش قىلىپ ئوغۇزنى ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلدى. ئۇنى چهيلهپ يوق قىلىش ئۈچۈن ئهسكهر ۋه 
كۈچ توپلىدى. ئوغۇزغا شهپقهت ۋه مۇھهببهت تۇيغۇلىرى بىلهن باغالنغان كىچىك خوتۇنى بۇ 

رىدىن بىر ئايالنى ئېرى ئوغۇزغا خهۋهر يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهۋهتتى. خهۋهرنى ئاڭالپ خوشنىلى
 ئوغۇزمۇ جهڭگه تهييارالندى.                                                            

تۇققانلىرىغا قارشى جهڭ قىلىشى ۋه ئوغۇزنىڭ -ئوغۇزنىڭ ئاتىسىغا،تاغىلىرىغا ئۇرۇق
 دۈشمهنلىرىنى يېڭىشى 

ئوۋدىن قايتىپ ئۆيىنىڭ يېنىغا كهلگهنده، ئاتىسى ۋه تاغىلىرىنى ئادهملىرى بىلهن بىرلىكته ئوغۇز 
جهڭگه تهييار بولۇپ تۇرغانلىقىنى كۆردى. ئۆز نۆكهرلىرىگه باشالمچى بولۇپ ئۇالر بىلهن جهڭ 

خان ئۆلتۈرۈلدى. ئوغۇز ئۆز -خان ۋه كۈز-خان، تاغىلىرى كۈر-قىلدى. بۇ جهڭده ئاتىسى قارا
يدانىدا چىڭ تۇردى ۋه تاغىلىرىنىڭ ئۇرۇقلىرى بىلهن يهتمىش بهش يىل بويىچه داۋاملىق مه

ئۇرۇشتى. ئاخىرى ئۇالرنى يهڭدى. ئۇالرنىڭ قاراقۇرۇمنىڭ نېرىقى تهرهپلىرىگه قهدهر بولغان 
 ۋىاليهت ۋه ئۇلۇسالرىنى ئۆزىگه قاراتتى. قىلىچتىن ئامان قالغانالر ئاخىرى ئۇنىڭ ھۈكۈمرانلىقىنى

بىز سېنىڭ ئۇرۇقۇڭ ۋه نهسلىڭدىن بولىمىز، بىر يىلتىزدىن ”قوبۇل قىلدى. ئۇالر مۇنداق دېدى: 
ئۆسۈپ چىققان شاخالر ۋه ئۇالرنىڭ مېۋىلىرى بولىمىز. نېمه ئۈچۈن بىزنى يوق قىلىشقا مۇنچىلىك 

ر ئامان ئهگهر سىلهر تهڭرىگه ئىشىنىپ بىرلىكىنى قوبۇل قىلساڭالر جېنىڭال“ئوغۇز: “ ئۇرىنىسهن؟
دېدى. لېكىن ئۇالر بۇنىڭغا  “ قالىدۇ ۋه سىلهرگه يهرلهشمهك ئۈچۈن تۈركىستاننى بېرىمىز

ئۇنىمىدى. ئوغۇز ئۇالرنى قاراقۇرۇمغا قهدهر قوغلىۋهتتى. ئۇالرمۇ تۇغال دهرياسى بويىدىكى چۆل ۋه 
ايالق ۋه قىشالق ۋادىلهرده يوقسۇللۇق ئىچىده ياشاشقا مهجبۇر بولدى. ئۇ يهرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن ي

زار ۋه -قىلىۋالدى. بۇالر پېقىرلىق، يوقسۇللۇق، ئاجىزلىق ۋه قهھهتچىلىكتىن ھهر زامان مۇڭ
ھهر دائىم غهم ئهندىشه ۋه ” دهپ ئىسىم بهردى. يهنى“ مۇۋال”غهملىكته ياشىدى. ئوغۇز ئۇالرغا 

ن كېيىن بىچارىلىك ئىچىده ياشاڭالر، ئىت تېرىسى كىيىپ ئوۋ گۆشى يهڭالر، بۇنىڭدى
-[بۇ سهۋهپ بىلهن، تۈركمهنلهرنىڭ ئېتىقادى بويىچه، مۇڭغۇلالر كۈر“ تۈركىستانغا كهلمهڭالر. 

خاننىڭ نهسلىدىن تۆرهلگهن ۋه تۈركىستاننىڭ شهرق تهرهلىرىگه ئىگه -خان ۋه ئور-خان، كۈز
نىڭ بولغان. ئهمما ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئېنىق ئهمهس. ھېلىقى ئىككى قىزنىڭ ئهھۋالى، تهڭرى

بىرلىكىنى قوبۇل قىلغان ياكى قىلمىغانلىقى، ئوغۇزنىڭ ئۇالرنى يېنىغا ئالغان ياكى ئالمىغانلىقىمۇ 
مهلۇم ئهمهس.] ئوغۇز بۇ جهڭلهردىن كېيىن ئاتتىن چۈشۈپ ئالتۇن ئۆينى قۇرۇشقا بۇيرۇق قىلدى 
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لىش ئۈچۈن .  ياردهم قى2ۋه ئۆز تهرهپدارلىرى ۋه دوستلىرى بىلهن بىر زىياپهت ئۇيۇشتۇردى
دهپ ئىسىم بهردى. بۇ تۈرك تىلىدا ئىزىدىن ماڭغان، “ ئۇيغۇر”ئۆزىگه قوشۇلغان بىر قهۋمگه 

ئىتائهت قىلغان دىمهكتۇر. دۈشمهنلهرنى تاالن قىلىپ غهنىمهت ئولجا ئالغاندا، ھايۋانالر بۇالرنى 
ڭدىن بۇرۇن چاق ياسىغان ئىدى. ئۇنى“ قانقلى”توشۇپ يېتىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، يهنه بىر قهۋم 

يوق ئىدى. ھارۋىنى تۇنجى بولۇپ بۇالر ياسىدى. نهرسه كېرهك، يۈك ۋه ئولجىالرنى بۇنىڭ 
 ئۈستىگه قويۇپ توشىدى، كهتتى. ئوغۇز بۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۇالرغا قانقىلىق (يهنى ھارۋىلىقالر)

ىڭ دۆلىتىده الر دهپ ئىسىم بهردى. تاالس، سايرام ۋه ئۇ تهرهپلهرنىڭ ئهسكهرلىرى ئوغۇزن
ئۆزبېشىمچىلىق قىلىشقا باشلىدى. ئوغۇز جازا يۈرۈشى قىلىپ بېرىپ ئۇالرنى يهڭدى. تاالس ۋه 
سايرامدىن باشالپ ماۋهرائۈننهھر، بۇخارا ۋه خارهزمگه قهدهر بېسىپ بېرىپ بۇ يهرلهرنى ئۆزىگه 

بىلهن تۈزگهن قاراتتى. دۆلهتنىڭ ھهر قايسى تهرهپلىرىده ئولتۇراقالشقان يېقىن ئادهملىرى 
كېلىشىمىنى قايتىدىن بېكىتتى. بۇنىڭدىن مهقسهت ئۆز ئۆيىگه ۋه يېقىن تۇغقانلىرىغا 

        پاراكهندىچىلىك سېلىنمىسۇن ۋه ئۆزىمۇ  جاھانگىرلىك سهپىرىگه خاتىرجهم ئاتالنسۇن.                                                

گه چىقىپ ھهرقايسى دۆلهتلهرگه ئهلچى ئهۋهتىشى ئوغۇزنىڭ جاھانگىرلىك ئۈچۈن سهپهر  

ماجىراالرنى بىر تهرهپ قىلغاندىن -ئوغۇز ئۆزى بىلهن يېقىن ئادهملىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىدهل
خىراج تهلهپ قىلدى. -كېيىن ھىندىستانغا ئۆزىگه بهيئهت قىلىشىنى سوراپ ئهلچى ئهۋهتتى ۋه باج

پكه قوپاللىق بىلهن جاۋاپ قايتۇردى. ئهلچىلهر ھىندىستان خهلقى ۋه يۇرت چوڭلىرى بۇ تهله
قايتىپ كهلدى. ھىند ۋه سىند خهلقىنىڭ ئىسيان ۋه توپىلىڭى داۋامالشتى. ئوغۇز ھىندىستانغا 
قاراپ سهپهرگه چىقتى ۋه بۇ دۆلهتنى شهرقىي قىسمىدىن باشالپ ئىسغال قىلىشقا كىرىشتى. ئالدى 

بىر مۇددهت تۇرۇپ قالدى.ئۇ يهردىن ئىقارىييهگه بىلهن ئۇلۇداق ۋىاليىتىگه بېرىپ ئۇ يهرده 
كهتتى.بۇ يهر چوڭ دهريا بىلهن مۇستهھكهم قهلئهلهرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى بىر تاغ ئىدى.   

دهريادىن كېمه بىلهن ئۆتۈش ئىمكانسىز ئىدى. ئوغۇز تۇلۇمدىن سال ياساش ھهققىده بۇيرۇق 
ارقىلىق قارىييهنى ئالدى. ھىندىستاننىڭ بهردى. بۇ سال بىلهن دهريادىن ئۆتتى ۋه بۇ تهدبىر ئ

شهرقىي قىسمىدا يهنه بىر چوڭ دۆلهت بار ئىدى. پادىشاھى سىنمى (تىنهسى) ئوغۇل ياغما خان 
ئوغۇزنىڭ ھىند ئېلىگه ھۇجۇم قىلىپ ئۇ يهرنى ئىستىال قىلغانلىقىدىن خهۋهردار بولغاندىن كېيىن 

خىراج تۆلهشنىمۇ قوبۇل -ىش ئۈچۈن باجتهسلىم بولۇش ۋه ئىتائهت قىلىش نىيىتىنى كۆرسىت
قىلغان ئىدى. لېكىن ئوغۇز ئۆز مهملىكىتىگه قايتقاندىن كېيىن يهنه دۈشمهنلىك قىلىشقا 
باشلىدى، ئوغۇزغا قارشى ئېسيان كۆتهردى.  ئوغۇز قايتىدىن كېلىپ ئۇنى تۇتۇپ ئۆلتۈردى ۋه 

تكهن ھهر يهرنى ئالدى. شۇنداق دۆلىتىنىمۇ ئىشغال قىلدى. ئۇ يهردىن يولغا چىقىپ قهدىمى يه
قىلىپ پۈتۈن چىننى، ماچىن دىيارىنى ۋه نهنقىياسنى بېسىۋالدى. ئۇ يهرلهردىن نۇرغۇن مال ۋه 
غهنىمهت ئېلىپ ئۆز ۋهتىنى تۈركىستانغا قايتىپ كېلىپ ئورتاق ۋه ئاالتاققا چۈشتى. ئالمىلىقنىڭ 

ى يۈكسهك ۋه ھهيۋهتلىك ئىكى تاغ ئىدى. يېقىن ئهتراپىدىكى تۇرقۇنلۇتاق ۋه تۇرقانلۇتاق ناھايىت
بۇ تاغالردا ئۆسىدىغان ئىككى خىل ئوت بولۇپ، تاغالرغا بۇ ئوتالرنىڭ “ تۇرقۇن”ۋه “ تۇرقان”

ئىسىملىرى بويىچه ئىسىم بېرىلگهن ئىدى. ئوغۇز بۇ يهرگه كېلىپ چۈشكهندىن كېيىن ئون تۆت 
وغۇز بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن كۈن تۇرۇپ قالدى. بۇ جايالرنىڭ پادىشاھى ئىنال خان ئ

ئهسكهر توپلىدى. ئىككى قوشۇن بىربىرى بىلهن ئۇرۇشتى. ئۇرۇش سهككىز كۈن داۋامالشتى ۋه 

                                                
ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالرنىڭ يىلتىزى ھهققىدىكى  ھىكايىالرنىڭ ئهڭ قهدىمقىسىنى مۇشۇ ھىكايه دهپ ئوياليمان. يهنى 2

شهرقىي تۈركىستانغا، مۇڭغۇلىيىگه ئۆتمهستىن بۇرۇن زهرهپشان ۋادىسى بىلهن تاالس ۋادىسى ئارىسىدا ياشىغان. 
ئىسمىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ مىالدىيه “ ئۇيخاردهس”ئهسىرگه ئاىت ھۆججهتلىرىدىكى -2پتولوماىوسنىڭ مىالدىدىن كېيىنكى 

.                                                        ىرىدا ياشىغانلىقىنىيىللىرىدا تهڭرى تاغلىرىنىڭ ئوتتۇرا قىسىمل
كۆرسىتهلهيدۇ.                                                                                                             
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ھهر ئىككى تهرهپتىن نۇرغۇن ئهسكهر قىرىلدى. سهككىزىنچى كۈنى، تۆگىلهرنى ۋه خېچىرالرنى 
ۆيلهردىن، چېدىرالردىن ۋه بىربىرىگه باغالپ بىر سهپ تۈزۈپ ئهسكهرلهرنىڭ ئالدىغا چىقاردى. ئ

تاقالردىن بارىكاد ياسىدى. بۇالرنىڭ ئارقىسىدىن يامغۇردهك ئوق ياغدۇردى. شۇنداق قىلىپ -يۈك
ئوغۇز غهلبه قازاندى ۋه ئىنال خاننى ئۆلتۈردى.مهملىكتىنى ئالدى.بۇ يهردىن ئۆز يۇرتى ئورتاق ۋه 

ى سهمىرتىش ئىدى. چۈنكى شىمالدىكى كۈرتاققا قاراپ يولغا چىقتى. مهقسىتى بۇ يهرده ئاتلىرىن
دۆلهتلهرنى پهتىھ قىلىشقا بهل باغلىغان ئىدى. بهگلىرى بىلهن يولدا كېڭهشتى. كېڭهشته ھىند 
مهسىلىسىنى ھهل قىلىش توغرىسىدا بهزى قارارالر بېرىلدى. يهنى ئالدى بىلهن ئامۇي دهرياسىنىڭ 

بويسۇنۇشى ئۈچۈن گۇر، گارجىستان ۋه  پهنجاپ قىسمىدىن ئۆتۈش قارار قىلىندى. تهسلىم بولۇپ
خىراج تۆلهشنى قوبۇل قىلىشىنى بىلدۈردى. ئهگهر قوبۇل -شۇ تهرهپلهرگه ئهلچى ئهۋهتىپ باج

قىلسا، ياخشى، بولمىسا ئۇرۇشماقچى بولدى. قوشۇن ئالدى بىلهن گارجىستان تهرهپلىرىگه 
ايىتى چوڭ ھۆرمهت بىلهن يۈرۈش قىلدى ۋه ئهلچى ئهۋهتتى. گۇر ھۆكۈمدارى ئهلچىلهرنى ناھ

قارشى ئېلىپ كۈتۈۋالدى ئىتائهت ۋه تهسلىم بهلبېغىنى جان بېلىگه باغلىدى.ئۆزى دهرھال 
ۋىاليىتىمىزنىڭ ”خىراج تۆلهشنى زېممىسىگه ئالدى. -ئوغۇزنىڭ ئالدىغا بېرىپ ھهر يىل باج
ئهسكهرنى گۇر دېدى. ئوغۇز سهرخىل يۈز ئاتلىق “ يېقىنلىرىدا ۋه ئهتراپىدا دۈشمهن كۆپتۇر

ئهگهر تهسلىم بولۇپ ”ھۆكۈمدارى بىلهن بىرگه ئۇ ۋىاليهتلهرگه ئالدىن ئهلچى قىلىپ ئهۋهتتى: 
دېدى. ئوغۇزنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن، “ بويسۇنسا، ياخشى، بولمىسا، ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر 

ان جايالرنى تهسلىم پۈتۈن گۇر ۋىاليىتىنى، گارجىستاننى، تا غهزنه، زابىل ۋه كابىلغا قهدهر بولغ
خىراج بهلگىلهپ -قىلدۇرۇپ قولغا چۈشۈردى. ئۇالرغا ھهر يىل غهزىنىگه ئهۋهتىش ئۈچۈن باج

بهردى. ئۇالر مۇزهپپهر ۋه غالىپ بولۇپ كېلىپ ئوغۇزغا قېتىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهممىسى 
زلهندى. ئالدى بىرلىكته شىمالدىكى دۆلهتلهرگه قاراپ كۆچۈپ گۈرك ۋه باشقۇرد تهرهپلىرىگه يۈ

بىلهن ئۇلۇ باگۇر  شىت -دېگهن يۈكسهك بىر قهلئهگه يېتىپ باردى. بۇ يهرنىڭ ھۆكۈمدارى قارا 3

                                                
يېزىپ قويغان قهيتلىرىده ۋولگا بۇلغارلىرىنى .ئۇلۇ باغۇرنىڭ ئىبىن فالداننىڭ كىتاپ بهتلىرىنىڭ چهتلىرىگه 3

كۆرسىتىدىغانلىقىنى يازغان ئىدىم.بال دىگهن سۆز بهش دىگهن مهنىده.شۇنداق بولغاندا بهلۇغۇر يهنى بهشۇغۇر 
.ئهسىرده ئهرهپلهر<<ئهل بۇلغارۈرئۇل ئهزهم>>دهپ ئۇغۇر تهبىرى 10بولىدۇ.ئۇلۇباغۇر يهنى ئۇلۇغ+بال+ئۇغۇر تهبىرى 

دهپ قهيت قىلغان بۈيۈك بۇلغار، يهنى ۋولگا بۇلغارلىرى بولسا كېرهك. “ ئازام-بۇلغار ئۈل-ئهل”رده ئهرهپلهر ئهسى-10
-شهكلىده تهلهپپۇز قىلىنىشى چهركهسلهر ئارىسىدىمۇ كۆرىلىدۇ (قاراڭ: بن ئال” بالگۇر“دېگهن ئىسىمنىڭ “ بۇلغار”

ت). ئورهنبۇرگنىڭ غهرپ تهرىپىدىكى بىر تاتار يېزىسىنىڭ به-142ئادىم، زۇبدات ھاالف فى تارىخ ئى ھاالب، ئىىى، 
دهپ ئىزاھالش ناھايىتى نورمال كۆرىنىدۇ. لېكىن بۇ يېزىدا “ بهالس گورا”دېگهن ئىسمى بار. بۇنى رۇسچه “  بهالگور”

الردىمۇ تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ئابدۇلالھ ب. تايماس بۇ ئىسىمنىڭ رۇسچه بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق دهيدۇ. ياقۇت
بهت). بهلكىم بۇالرنىڭ ھازىر بىز -356، 1955باالگۇر ۋه بولۇگار  شهكىللىرى بار (ئوكالدنىكوۋ، ياقۇتي، موسكۋا، 

ك ئوركۇن نهشرى، ıھ. نام) دهۋاتقان ئىسىم بىلهن بىر مۇناسىۋىتى باردۇر. ئوغۇز داستانىنىڭ ئۇزۇنكۆپرۈ رىۋايىتى
1935ئوغۇزالرغا داىر، ئانكارا،  قهۋملىرى بولغان قاالچ، قاڭقلىق، قىپچاق، كارلۇك ۋه ئاغاچېرىگه “ هشوغۇرب”ده  (

بهت). بۇنىڭغا قارىغاندا، ئوغۇز ئاكا -118دېيىلهتتى دهپ يېزىلغان (ھ. ن. ئوركۇن نهشىر، “ بهشۇيگۇر”بىردهك 
قاغانى بولىمهن دېيىشى  مهن ئۇيغۇرنىڭ“ھىندىستان تهرهپلىرىنى، كاڭلى ۋه ئۇيغۇر ئهللىرىنى پهتىھ قىلغاندىن كېيىن 

ھازىرقى ئافغانىستان ۋه ماۋهراۈننهھرده جايالشقان ئۇيغۇر قهۋملىرىنىڭ پادىشاھىمهن دېگهن بولسا كېرهك. بۇ ۋهقهدىن 
                                                                     بۇرۇن ئوغۇز خان پهقهتال ئوغۇزالرنىڭ رهئسى ئىدى.

  4 دهدى. بۇ يهرده ئوغۇز “ ئوغۇز ئاكا”.ھهممه كىشىگه شهپقهت كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن قېرىالر ۋه چوڭالر ئۇنىڭغا 4
سۆزى شهپقهت ۋه ” ئوغۇر”ئالغان ئىسىمنىڭ شهپقهت دېگهن مهنىگه ئىگه ئىكهنكلىكىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ يهرده 

ا تۈركچىده تۇنجى سۈت دېگهن مهنىده بولۇپ، شهرق سۆزى بولس“ ئوغۇز”مهرھهمهت دېگهن مهنىده ئىشلىتىلگهن. 
“ ئوغۇر”ئهمهس، “ ئوغۇز”دېيىلىدۇ. ئوغۇز خان دهۋرىدىن بۇرۇن ” ئاغۇز”، تۈركمهن شىۋىلىرىده ”ئوغۇز“تۈركچىسىده 

دېگهن شهكلى كۆپ ئىشلىتىلگهندهك تۇرىدۇ. بۇرۇن دهپ ئۆتكهندهك، پ ۋه س نۇسخىلىرى (توپقاپى سارايى، ئىىى. 
دهپ يېزىلىشى ئۇنۇتقانلىقنىڭ نهتىجىسى بولمىسا كېرهك. “ ئوغۇر”نۇمۇرلۇق نۇسخىسى) دا  2935د كۈتۈپھانهسى ئاھمه

بالگۇر تهبىرلىرى  -ئونوق تهبىرى بولسىمۇ، ئونوغۇز تهبىرلىرى كۆرۈلمهيدۇ. لېكىن ئونوغۇر ۋه بال/بهشوگۇر، بهلوغۇر
                      لىق قىلغان قهبىلىلىرىنىڭ ئىسىملىرىدۇر.      پۈتۈن تارىختا، بولۇپمۇ شهرقىي ياۋرۇپاغا ھۆكۈمران
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ياغى دهپ ئاتىالتتى. ئوغۇز ئۇنىڭ قوشۇنىنى يېڭىپ ئۇ تهرهپلهرنى بويسۇندۇردى. بۇ جهرياندا 
ۋه چوڭالر ئۇنىڭغا ئوغۇز ھهممه كىشىگه  شهپقهت ۋه مېھرىۋانلىق كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن قېرىالر 

. گۈرك ۋه باشقۇرد سهپىرىگه باشلىغاندا ، توقسان مىڭ ئۆيلۈك 4دهپ ئات بهردى“ ئوغۇز ئاقا”
دىيىلگهن ئىدى. “ ئون توققۇز ئوغۇز”ئاھاله ئوغۇزنىڭ ئهتراپىغا توپالنغانلىقى ئۈچۈن بۇالرغا 

دهپ “ ىم ئارقىدا قالمىسۇنيولدا كىم ئارقىدا قالسا قانۇن بويىچه جازاالندۇرۇلسۇن، ھېچك”ئوغۇز 
پهرمان چىقاردى. بۇالرنىڭ ئىچىده خېلى ياشانغان قېرىالردىن تهشكىل تاپقان بىر گۇرۇپپا بار 
ئىدى. ۋۇجۇتلىرىدا ماغدۇر قالمىغانلىقى ئۈچۈن ئوغۇزنىڭ بۇنداق بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنداشقا ئاجىز 

اجىز ۋه زهئىپلىكىنى ئوغۇزغا ئىدى. ئۇالرنىڭ جهڭ قىلىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى. ئۇالر ئ
دهپ بۇيرۇق بهردى. بۇ يهر “ ئۇنداق بولسا، ھهممىڭالر بۇ يهرده قېلىڭالر”بىلدۈردى. ئوغۇز 

” ئاق تاغ كېچىدى“قايا پارسچىدا -قايا دېگهن بىر يهر ئىدى. [ئاق-ئالمىلىق يېقىنلىرىدىكى ئاق
تلىك، ئهقىللىق، تهجرىبىلىك ۋه دېگهن بولىدۇ]. بۇ قېرىالرنىڭ ئارىسىدا ناھايىتى قابىلىيه

سوغىقىنى كۆرگهن يۇشى خوجا ئاتلىق بىرىسى بار ئىدى.[ تۈرك تىلىده قېرى -دۇنيانىڭ ئىسسىق
“ كوجا”دىمهكتۇر. مۇڭغۇل تىلىده بولسا قالسانقۇ (بىلگۇتاي ؟) دىيىلىدۇ. تۈركچىده قېرىالرغا 

ياكى ئهرهپچه ئهمهس]. ئۇنىڭ سۆزى ئهسلىده تۈركچىدۇر، پارسچه “ كوجا”دىيىلىدۇ. چۈنكى 
سىلهر نامهلۇم بىر يولغا كېتىۋاتىسلهر. ”سۈلۈك ئاتلىق بىر ئوغلى بار ئىدى.  ئاتىسى ئوغلىغا: -قارا

ئاراڭالردا دانىشمهن مويسىپىت بىرىسىمۇ يوق. ئهگهر قىيىن ئهھۋالدا قالساڭالر قانداق قىلىسىلهر؟ 
“ . كۈنلهرنىڭ بىرىده ئىشىڭالرغا ياراپ قالىمهنئهڭ ياخشىسى، مهنىنۇ يېنىڭالرغا ئېلىۋېلىڭالر

دېدى. ئاخىرى ئۇنى “ ئهي ئاتا، ئوغۇزنىڭ بۇيرۇقىغا قانداق قارشى چىقااليمهن؟”دېدى. ئوغلى: 
بىر ساندۇقنىڭ ئىچىگه قويۇپ تۆگىلهرگه يۈكلىدى ۋه بىرلىكته ئېلىپ كهتتى. گۈرك ۋه باشقۇرد 

راۋان ۋه ھىلىگهر بىر قهۋم ئىدى. كىبىر ۋه غورۇرى ئۇالر ناھايىتى زو 5ئېلىگه يېتىپ باردى.
شىت ئاتلىق ھۆكۈمدارىنى -يۈزىدىن ھېچقانداق ھۆكۈمدارغا باش ئهگمىگهن ئىدى. ئوغۇز قارا

خىراج تۆلهشكه رازى بولدى. ئۇ يهردىن -تۇتۇۋالدى. گۈرك ۋه باشقۇرد تهسلىم بولدى ۋه باج
چىقتى. شۇنداق سۇسىز بىر يهر ئىدى كى، بىر  يولغا چىققاندىن كېيىن ئالدىغا سۇسىز بىر چۆل

سۈلۈك ئىنسانالرنىڭ سۇسىز قالغانلىقىنى -تامچه گۈليېغىغا بىر تامچه سۇ بېرىلمهيتتى. قارا
بىر قانچه كالىنىڭ بېشىنى بىر يهرگه باغالپ ئۇالرنى ”ئاتىسىغا بىلدۈردى. يۇشى خوجا: 

قويۇپ بېرىڭالر. بۇ كالىالر تۇياقلىرىنى بىر ئۇسسىغىچه يۈگۈرتىڭالر. ئۇنىڭدىن كېيىن كالىالرنى 
سۈلۈك -دېدى. قارا“ يهرگه ئۇرۇپ قېزىشقا باشلىسا، بۇ شۇ يهرده سۇ بولغانلىقىنىڭ ئىشارىتىدۇر

بىر يهرده بۇنى تهجرىبه قىلىپ كۆردى، سۇ چىقتى ۋه ئىنسانالر سۇغا قاندى. ئوغۇز بۇ ئهھۋالنى 
ىنئامالر بهردى ۋه ئۇنى پۈتۈن ئۇلۇسنىڭ يۇرتچىسى سۈلۈككه نۇرغۇن ئ-كۆرگهندىن كېيىن قارا

قىلىپ تهيىنلىدى. ئۇ يهردىن ئاتىل دهرياسى ئۈستىدىكى ئوق (ئۇرۇق) قىرغان كۆك بۇلۇت (ئوق 
قىرغان كۆل ياتۇب ؟) دېگهن بىر يهرگه كهلدى. بۇ يهرنىڭ خهلقى ئوغۇزنىڭ كهلگهنلىكىنى 

ناقسىز ھايۋان ۋه نهرسىلىرىنى تاشالپ قاچتى. ئاڭلىغاندىن كېيىن ئهمدى تۈگهشتۇق دهپ سان سا
-ئهسكهرلهر دهريا بويىغا كېلىپ سۇغا باقتى كى، سۈپسۈزۈك سۇدا ئالتۇن ۋه كۈمۈشتىن نهرسه

كېرهكلهر، لىگهن، ئىۋرىق ۋه قازان كۆرۈنۈپ تۇراتتى. سۇغا كىرىپ بۇالرنى چىقارماقچى بولۇشتى. 

                                                                                                                                          
ئوغۇز خان گۈرك ۋه باشقۇرد مهملىكىتىگه ئاتلىنىپ ماڭغاندا يېنىدا توقسهن مىڭ ئۆيلۈك ئاھاله توپالندى دهئهندىن 5 

كېيىن، بۇالرنىڭ ئىسمى دهپ تىلغا ئېلىنغان سۆزلهر ھهرخىل ئوقۇلغان: ئونتوقۇر ئوغۇر، ئونتوكۇز ئوغۇز (خافىز ئهبرۇ، 
س ۋه پ نۇسخىلىرىدا ئونتوقرا ئوغۇر (ئوغۇز). كاڭلى ۋه ئۇيغۇرالر ئوغۇز  باغدات كۆشكۈ نۇسخىسى)، ئونتۇر ئوغۇز، ھا،

خاننىڭ كىچىك ئاسيا سهپىرىنىڭ غهلبىسى ئۈچۈن بهرگهن زىياپهت ئۈچۈن توقسهن مىڭ قوي ۋه توقۇز يۈز بايتال 
ىربىرىگه باغلىق بولسا بار. بۇ سىمىۋوللۇق سانالر ب“ توققۇزوغۇز”ۋه “ ئونۇيغۇر”سويلغان ئهھۋال بار. ئۇيغۇرالردىمۇ 

دېگهن سۆزنىڭ “ توققۇزوغۇز”كېرهك.  ياۋرۇپادا ئونوگۇرالر بىلهن بىلله توقۇرگۇرالرمۇ تىلغا ئېلىنىدۇ. بۇ ئىسىمنىڭ 
                                                                                   شهكلى ئىكهنلىكىده شهك يوق.  “ لىر”
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سۈلۈك بۇ -اي ھهيران قېلىشتى ۋه قورقتى. قارالېكىن سۇدا كۆرگهنلىرىنىڭ ھېچبىرىنى تاپالم
دهپ “ سۇنىڭ بويىدا ئېگىزرهك بىر يهر بار مۇ؟”ئهھۋالنى ئاتىسىغا ئېيتتى. ئاتىسى ئۇنىڭغا: 

ئۇنداقتا ”ئاتىسى: “ سۇنىڭ بويىدا يوغان بىر دهرهخ بار. ”دېدى. “ بار”سۈلۈك: -سورىدى. قارا
-قارا“.  ن نهرسىلهرنىڭ ئهكسى بولۇشى كېرهكسۇدا كۆرۈنگهنلهر دهرهخقه يوشۇرۇپ قويۇلغا

-سۈلۈك بېرىپ دهرهخنى دىققهت بىلهن تهكشۈرۈپ كۆردى ۋه دهرهخقه يوشۇرۇنغان ئالتۇن
-كۈمۈشلهرنى تېپىپ ھهممىسىنى ئوغۇزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلدى. ئوغۇز بۇ مۇناسىۋهت بىلهن قارا

خېلى كۆپ ئىلتىپات قىلدى.  ئوغۇز بۇ سۈلۈككه يهنه بىر قېتىم نۇرغۇن ئىنئام بهخش ئهتتى ۋه 
غايىسى بىلهن دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا كېتىۋاتىمىز.  6بىز جاھاننى پهتىھ قىلىش”ئارىدا: 

خۇجاۋۇر، يهنى ئهسلى ۋهتهن ۋه يۇرتىمىز بولغان تاالس ۋه سايرام ئارقىدا قالدى. ئهگهر دۈشمهن 
ئېلىۋالسا، بۇ بىز ئۈچۈن تهلهيسىزلىك، دۈشمهن  بىزنىڭ يوقلىقىمىزدىن پايدىلىنىپ بۇ يهرلهرنى

ئۈچۈن شۆھرهت سهۋهبى بولىدۇ. ئۆسۈمى يۇقىرى مهنپهئهتنى ئۈمىت قىلىپ دهسمايىنى خهجلهشكه 
دېدى.“ بولمايدۇ ئاساسلىق يۇرتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئوغۇر قهۋملىرىنى ۋهزىپىلهندۈردى.  4

قايتتى ۋه بۇ يۇرتالرنىڭ مۇداپىيهسى ئۈچۈن ئۇ ئوغۇر قهۋملىرى تاالس ۋه ئالمىلىق ۋىاليىتىگه 
                                                                                    .يهرگه يهرلهشتى

باراق بىلهن بولغان ئۇرىشى-ئوغۇزنىڭ قىل                                                        

باراق دۇنيانىڭ قاراڭغۇ تهرىپىدىكى بىر دۆلهت. بۇ قهۋمنىڭ ئهرلىرى قارا، چىرايى سهت -قىل
بولۇپ ئىتقا ئوخشايدۇ، خوتۇنلىرى بولسا پاكىز ۋه چىرايلىق.ئوغۇز ئۇالرغا يېقىن كهلگهنده توققۇز 

نۇرغۇن شهھهر ۋه دۆلهت بىزگه تهسلىم بولۇپ ”ئاتلىق ئادهمنى ئهلچى قىلىپ ئهۋهتتى. 
خىراج -خىراج تۆلهشنى قوبۇل قىلدى. ئهگهر سىلهرمۇ بهيئهت قىلىپ باج-ويسۇندى، باجب

تۆلهشنى قوبۇل قىلىشقا ۋهده بهرسهڭالر ياخشى، بولمىسا ئۇرۇشقا تهييارلىنىڭالر، بىز دهرھال 
سىلهر توققۇز كىشى، ئهگهر بىزدىن ئىككى كىشى بىلهن ”دېدى. ئۇالر ئهلچىلهرگه: “ كېلىمىز

خىراج تۆلهشكه رازى بولىمىز. يېڭىلىپ قالساڭالر بۇ يهردىن -ېڭىۋالساڭالر باجئۇرۇشۇپ ي
دهپ جاۋاپ بهردى. ئهلچىلهر بۇ شهكىلده قارىمۇ قارشى ئۇرۇشۇش تهكلىپىنى رهت “ كېتىسىلهر

“ ئهگهر ئۇرۇشماقچى بولساڭالر، بىزدىن ئىككى، سىلهردىن ئىككى كىشى ئۇرۇشسۇن”قىلدى ۋه: 
قالرنىڭ مۇنداق ئادىتى بار ئىدى: ئۇرۇش بولىدىغان ۋاقىتتا، ئىككى كۆلنىڭ باراقلى-دېدى. قىل

بىرىسىنى قارا، بىرىسىنى ئاق يىلىم بىلهن تولدۇراتتى. ئۇرۇشۇشتىن بۇرۇن ئاق يىلىم 
تولدۇرۇلغان كۆلگه قىپياالڭچ كىرهتتى. بۇ يىلىم ئۇالرنىڭ قىللىرىغا يېپىشىپ قاالتتى. ئۇ كۆلدىن 

ئاق قۇمدا ئېغىنايتتى. ئۇ يهردىن قارا يىلىم تولدۇرۇلغان كۆلگه كىرهتتى ۋه قارا  چىققاندىن كېيىن
قۇم ئۈستىده ئېغىنايتتى. بۇ يىلىم ئۈچ قېتىم ۋۇجۇتلىرىغا يېپىشىپ قۇرىغاندىن كېيىن ھېچقانداق 

باراقلىقالردىن ئۇرۇشۇشقا كىرگهن بۇ ئىككى كىشى مۇشۇنداق -ياراق تهسىر قىلمايتتى. قىل-قۇرال
قىلغاندىن كېيىن ئوغۇزنىڭ ئىككى ئهلچىسى بىلهن تۇتۇشۇشقا باشلىدى. قۇرالالر بىلهن 
گۆۋدىلىرىگه ئۇرۇلغان زهربىلهر ھېچ تهسىر قىلمىدى. ئاخىرى بۇ ئىككى ئهلچى ئۇالرنىڭ قولىدا 
ئۆلدى. يهتته كىشى ئۇ يهردىن قايتىپ كېلىپ ئهھۋالنى ئوغۇزغا مهلۇم قىلدى. ئوغۇز بۇنىڭغا 

باراقلىقالرغا بېرىپ ئۇالر بىلهن ئۇرۇشتى. دۈشمهن غالىپ كهلدى ۋه -ت قىلماستىن قىلپىسهن
ئوغۇزنىڭ ئهسكهرلىرىدىن نۇرغۇنى ئۆلتۈرۈلدى، قالغانلىرى تارقىلىپ كهتتى. ئوغۇز بۇ ئىشته 
ئۇرۇشنىڭ پايدا بهرمهيدىغانلىقىنى چۈشهندى. قايتتى ۋه چوڭ بىر دهرياغا كهلدى. ئهسكهرنىڭ 

باراقلىقالر -مى بۇ دهريادىن كېمه ۋه سالالر بىلهن، بىر قىسمى سۇ ئۈزۈپ ئۆتتى. قىلبىر قىس

                                                
تهمسىلنىڭ پارسچه تهرجىمىسى بولسا كېرهك. پهتىھ خىيالى بىلهن ئانا يۇرتىمىزنى پىدا -تۈركچه ماقال .بۇ بىر6

                                            قىلىۋهتمهيلى دېمهكتۇر. بهلكىم ئوغۇزنىڭ ئۆزىمۇ بىر ئۇيگۇر (ئۇغۇر) ئىدى.
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ئىتقا ئوخشاش قىپياالڭاچ ۋه ياياق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بۇ دهريادىن ئۆتۈشى ئىمكانسىز 
غا چۈشتى ۋه پهرىشان بولۇپ تارقىلىپ كهتكهن ئهسكهرلىرىنى “ئىككى سۇ ئارىسى”ئىدى. ئوغۇز 

ش ئۈچۈن ئۇ يهرگه يهرلهشتى. ئوغۇزنىڭ ئادهملىرىدىن بىرىسى تاساددىپهن باراقلىقالر توپال
ئارىسىدا قالغان ۋه خوتۇنالر ئارىسىغا يوشۇرۇنغان ئىدى. بۇ خوتۇنالرنىڭ ئهرلىرى پاسكىنا ۋه 
سهت بولۇپ ئىتقا ئوخشايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالدى ۋه ھهممىسى ئۇنىڭ يېنىغا 

الندى. ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتته بولۇشنى ئارزۇلىدى ۋه ئۇنى بىر ھهدىيه سۈپىتىده چوڭلىرى توپ
سۆزلىرىنى -باراقنىڭ خوتۇنىنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ باردى.ئۇ خوتۇن بۇ ئهرنىڭ گهپ-بولغان ئىت

ۋه مۇئامىلىسىنى ياخشى كۆرۈپ قالدى.چۈنكى ئۇ ئېرى بىلهن مۇناسىۋهتته بواللمىغانلىقىدىن 
باراقنىڭ خوتۇنى جىنسىي ئارزۇ ۋه ھاياجانى سهۋهبىدىن ئوغۇز تهرهپكه -اپلىنىپ يۈرهتتى ئىتئاز

ئهگهر دۈشمهننى يېڭىپ ئهلىنى ئالماقچى ”مايىل بولۇپ يوشۇرۇنچه ئوغۇزغا ئهلچى ئهۋهتتى ۋه 
ه تۆمۈردىن تىكهنلىك مىخ ياسىتىڭالر ۋ”دهپ خهۋهر يوللىدى. “ بولساڭالر تۇتىدىغان يول مۇنداق

ئهسكهرلىرىڭالرنىڭ ھهربىرى بۇ تۆمۈر تىكهنلهردىن بىر قىسمىنى غانجۇغىسىغا باغلىسۇن، ئۇرۇشتا 
بۇالرنى دۈشمهننىڭ ئۈستىگه چاچسۇن. لېكىن ئۆز ئاتلىرىڭالرنىڭ ئاياقلىرىغا بۇ تىكهنلىك تۆمۈر 

نىڭ پارچىلىرىدىن زهرهر كۆرمهسلىكى ئۈچۈن مۇۋاپىق تاققا ياسىتىشىڭالر كېرهك. دۈشمهن
بۇرۇنلىرى ۋه ۋۇجۇتلىرىنىڭ يان تهرهپلىرى يالىڭاچ ۋه يىلىمسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ يهرلىرىگه 

ئوغۇز ئهھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن ناھايىتى سۆيۈندى ۋه مهمنۇن بولدى. بۇ “ . ئوق ياغدۇرۇڭالر 
ملهردىن تالالپ ئادهياساتتى ۋه كېلىشكهن قاۋۇل  هنى ئۆزىگه بازا قىلدى. كېم“ئىككى سۇ ئارىسى”

ئارقىدىن ئهلچى ئهۋهتتى. خوتۇنالرنىڭ كۆپ ياردىمىگه -خوتۇنلىرىغا ئارقا باراقنىڭ-ئىت
ئېرىشكهن بۇ ئهلچىلهر ئوغۇزغا كېرهكلىك پۈتۈن ئهسۋاپ ۋه ماتېريالالرنى ئاستا ئاستا تهمىنلهپ 

لىقى ئۈچۈن ئۇالر ھهممىسىنى ئوغۇزغا ئهۋهتتى. بهزى خوتۇنالر بۇ ئهرلهرنى ياخشى كۆرۈپ قالغان
بىلهن بىرلىكته قايتىپ كهلدى. بۇ يول ئارقىلىق بۇ ئهل بويسۇندۇرۇلدى. ئوغۇز بۇ يهرده ئون 

ياراقلىرىنى -يهتته يىل قېلىپ ئارام ئالدى. ئهسكهرلىرىنى تهرتىپكه سالدى ۋه قۇرال
نىڭمۇ بىر يهڭگۈشلىدى. بۇ مۇددهت ئىچىده بالىالر ۋه بوۋاقالر يېتىلىپ يىگىت بولدى. ئوغۇز

خوتۇنىدىن تۆت ئوغلى بولغان ئىدى. ئۇالرمۇ چوڭ بولدى. بۇ ئارىدا ئوغۇزنىڭ ئهسكهرلىرىدىن 
بىرىسىنىڭ خوتۇنى ھامىلدار بولۇپ، ئېرى ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگهن ئىدى. بۇ جهڭ مهيدانىدا ئۇ 

ولۇپ خوتۇننىڭ تۇغىدىغان ۋاقتى يېقىنلىشىپ قالغان ئىدى. يېقىن ئهتراپىدا ئىچى كاۋاك ب
كهتكهن بىر دهرهخ بار ئىدى. خوتۇن ئۇ دهرهخقه بېرىپ بالىسىنى تۇغدى. بالىنى ئوغۇزنىڭ 

دهپ “ قىپچاق”يېنىغا ئېلىپ كېلىپ ئهھۋالنى ئۇنىڭغا بايان قىلدى.  ئوغۇز بالىنىڭ ئىسمنى 
قويدى [قىپچاق قاپۇق سۆزىدىن كېلىپ چىققان. تۈرك تىلىده ئىچى چىرىگهن ۋه ئويۇلغان دهرهخ 
دېگهن بولىدۇ. باشقا تۈركلهرنىڭ پىكرى بويىچه، پۈتۈن قىپچاق قهۋملىرى بۇنىڭ نهسلىدىن 

باراقنى ئالغاندىن كېيىن يهنه ئىككى يىل ئۇ ئهلده قالدى. ھهممه ئىش -تۆرهلگهن]. ئوغۇز قىل
قانۇنالر بىلهن مۇنتىزىم باشقۇرىلىدىغان بولدى. كۈنلهرنىڭ بىرىده، بۇ چهگرىغا خېلى يېقىن 

                                                 گه قاراپ يولغا چىقتى.      “قاراڭغۇ ئهل”لغان بو

  ئوغۇزنىڭ قاراڭغۇ ئهلگه قىلغان سهپىرى ۋه ئۇ يهرنىڭ ئهھۋالى

خۇلۇن چېگرىسىغا، يهنى قاراڭغۇ ئهلگه بارغاندا قاراڭغۇلۇق تۈپهيلىدىن ئىلگىرىلهش -ئوغۇز قارا
بولمىدى. ئوغۇز يېقىن ئادهملىرى ۋه ئهقلى بارالر بىلهن مهسلىھهتلهشتى، لېكىن ھېچ مۇمكىن 

سۈلۈك قىيىن ئىشالرنى ھهل قىلىپ ئۇالرنىڭ-پايدىسى بولمىدى. قارا مۈشكۈللۈكلىرىنى بىر تهرهپ  
تايلىقى ”يېنىغا باردى. ئۇچرىغان قىيىن ئهھۋالنى ئېيتتى. ئاتىسى يۇشى خوجا:  قىلغان ئاتىسىنى

ار تۆت بايتال بىلهن تهخىيى بار توققۇز ئىشهك تالالڭالر ۋه ئادهملهرنى بۇالرغا مىندۈرۈڭالر. بۇ ب
ھايۋانالرنىڭ تايالق ۋه تهخهيلىرىنى قاراڭغۇ ئهل كىرىدىغان يهرگه باغالڭالر. ئۇالر قاراڭغۇ يهرگه 
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شهكلهر تايالق ۋه كىرسۇن. بارىدىغان يېرىگه بېرىپ قايتىپ كېلىدىغان چاغدا، ئۇ بايتال ۋه ئى
تهخهيلىرىنىڭ سۆيگىسى ۋه ھىدى بىلهن، ئادهملهرنى قايتۇرۇپ كېلىدۇ ۋه يولىدىن ھېچ 

سۈلۈك بۇ تهدبىرنى ئوغۇزغا بايان قىلدى ۋه بۇ تهدبىر ئوغۇزغىمۇ ئۇيغۇن كهلدى. -قارا“. ئازمايدۇ
اغدا ئوڭدىن ئۇنىڭ ئېيتقىنى بويىچه، قاراڭغۇ چۈشۈپ ئۈچ كۈن ئۈچ كېچه يول يۈردى. بىر چ

بۇ قاراڭغۇدا يولدا تېپىۋالغان نهرسىنى تېشىغا ئېلىپ ”سولدىن شهپىلهر كېلىشكه باشلىدى. 
بارغانالرنىڭ كۆپ “ چىققانالر پۇشايمان قىلىدۇ، ھېچ نهرسه ئالمىغانالرمۇ پۇشايمان قىلىدۇ. 
رنىڭ ياردىمى بىلهن قىسمى بىر نهرسه ئالمىدى. بهزىلىرى بىرئاز بىر نهرسىلهر ئېلىۋالدى. بايتالال

قاراڭغۇدىن يورۇقلۇققا چىققاندىن كېيىن قارىسا، ئېلىۋالغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى گۆھهر ۋه 
قىممهتلىق تاش ئىكهن. ئاز ئالغانالرمۇ، ھېچ بىر نهرسه ئالمىغانالرمۇ پۇشايمان يېدى.. ئۇ يهردىن 

كهتكه قاراپ يولغا چىقتى. ئۇالر جهزىره بولغان مهملى–باراق بىلهن ئاتىل ئارىسىدا بىر چۆل -قىل
بىلهن ئۇرۇشتى ۋه ھۆكۈمدارى شۇ يهرده ئۆلتۈرۈلدى. ئۇ مهملىكهتنى ئالغاندىن كېيىن ئهلنىڭ 

خىراجىنى ۋه قاراۋۇللىرىنى بهلگىلهش ۋه تهيىنلهش ئۈچۈن ئۈچ يىل -تهرتىپ ۋه تۈزۈمىنى، باج
ۆچتى. بۇ دهربهند چېگرىسىغا بۇ يهرده تۇرۇپ قالدى. ئۇ يهردىن ھازار دهربهند تهرهپكه ك

قوشۇنىمىز بىر قېتىم مهغلۇپ بولۇپ ”سۈلۈككه مۇنداق دېدى: -كهلگهنده، يۇشى خوجا ئوغلى قارا
تارقىلىپ كهتتى. بۇ خهۋهر دوستقا ۋه دۈشمهنگه يېتىپ باردى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يهردىن يۈزچه 

نلىكىمىزنى، پهتىھ ۋه ئاتلىق ئادهمنى يۇرتىمىزغا ئهۋهتهيلى. ئۇالر بىزنىڭ ساق ئىكه
زهپهرلىرىمىزنى ئۆيىمىزگه ۋه يۇرتىمىزغا يهتكۈزسۇن. ئۇرۇق ۋه ئهسكهرلىرىمىز سۆيۈنۈپ مهمنۇن 

رهسۋا ۋه ئېتىۋارسىز بولسۇن. قولىمىزغا چۈشكهن پۈتۈن -بولسۇن، دۈشمهنلهرمۇ خار، رهزىل
ك بۇ تهكلىپنى ئوغۇزغا سۈلۈ-قارا” غهنىمهتلهرنى ئېلىپ بارسۇنكى داڭقىمىز كۆككه كۆتۈرۈلسۇن.

سۈلۈكنى -مهلۇم قىلدى. ئوغۇزمۇ بۇنىڭ پايدىلىرىنى ئويالپ بۇ تهكلىپنى ئۇيغۇن كۆردى ۋه قارا
تارتۇقلىدى. ئۆزىنىڭ تونىنى ئۇنىڭغا كهيدۈردى. يۈز قاڭقىلىق ئاتلىق ئهسكهرنى بۇ مۇھىم ئىشقا 

ئهۋهتتى.(ھازىرقى زاماندىكى تهيىنلهپ پۈتۈن غهزىنىلهرنى بېرگهندىن كېيىن قاغنىالر بىلهن 
يارلىق ۋه پايزا ئۇسۇلى ئورنىغا) ئوغۇزنىڭ زامانىدا ئىككى ئالتۇن ئۇچلۇق ئوق ۋه يا بار ئىدى. 
ئوغۇز ئۆزىنىڭ ئىككى ئالتۇن ئۇچلۇق ئوق ۋه ياسىنى ئۆزىنىڭ بىشارىتى سۈپىتىده ئۇالرغا بهرگهن 

-سهتكهنده خهلق ئۇالرغا ۋه ئۇالقلىرىغا يېمهكئىدى. قاڭقىلىقالر بارغان ھهر ۋىاليهتته بۇالرنى كۆر
ئىچمهك ۋه ھهلهپ بېرىپ تېگىشلىك خىزمهت ۋه ھۆرمهتنى كۆرسىتهتتى. قاڭقىلىقالرنىڭ بېشىدا 
بارماقلىق چوسۇن بىللىگ بار ئىدى. ئوغۇز بۇالرغا ئۆيىنى، غهزىنه ۋه سارايىنى ئۆزى قايتىپ 

نى يۇرتىغا ئهۋهتكهندىن كېيىن ئوغۇز يهنه يهتته بارغانغا قهدهر قوغداشنى بۇيرۇق قىلدى. بۇالر
كۈن تۇرۇپ قالدى ۋه ئۇ يهردىن كۆچۈپ دهربهندكه قاراپ ئاتالندى. بۇ يهرنىڭ ئاھالىسى ئوغرى 
ۋه قاراقچى ئىدى. يول ئۆتكهللىرىنى تۇتۇپ يولۇچىالرنى توسۇۋاالتتى. ئوغۇزنىڭ ئهسكهرلىرىدىن 

سۈلۈكنى چاقىرىپ مۇنداق بۇيرۇق قىلدى: -ى. ئوغۇز قاراكۆپ قىسمىنىڭ ئاتلىرىنى ئوغۇرالپ كهتت
بۇ يهر تار ۋه خېلى تىك بىر ئۆتكهل. بىزنى بۇ يهرگه سهن ئېلىپ كهلدىڭ. بۇ يهرده ئوغرىالرمۇ ”

كۆپ، ئۇالرغا قارشى قانداق تهدبىر ئااليلى؟ بۇ يهرنىڭ بىر تهرىپىده دېڭىز، يهنه بىر تهرىپىده 
سۈلۈك قانداق قىلىش كېرهكلىكىنى ئاتىسىدىن سورىدى. مويسىپىت -اراق“.تىك قىيالىق تاغالر بار 

بۇ دهربهند ۋىاليىتىنىڭ ھهر تهرىپىدىكى زىرائهت ۋه ئېكىنزارلىقالرنى پۈتۈنلهي دهسسهپ ”ئادهم: 
چهيلىۋېتىش كېرهك. بۇ ۋىاليهت ناھايىتى تار بىر يهر، بىر تهرىپى دېڭىز، بىر تهرىپى تاغ 

ۈن ھهرىكهت بۇ شهھهرنىڭ ئهتراپىدا بولۇشى كېرهك. ۋىاليهت خهلقى ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن پۈت
سۈلۈك بۇنى ئۆز پېتى ئوغۇزغا مهلۇم قىلدى. -دېدى. قارا“ قېلىپ مهجبۇرىي ھالدا بويسۇنسۇن

ئوغۇزمۇ ئۇنىڭ دېگىنىنى قوبۇل قىلىپ ئۇالرنىڭ ۋىاليهتلىرىنى ھهر تهرهپتىن دهسسهپ چهيلهپ 
لىرىدىن كېيىنكى ئهتىيازغىچه شۇ يهرده تۇرۇپ دهربهندنى مۇھاسىرىگه تاالن قىلدى. ياز ئاي

ئالدى. دهربهند خهلقى بۇ ئهھۋالنى كۆرگهندىن كېيىن چارىسىز قېلىپ پهرىشان بولدى. يىغىلىپ 
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بىربىرى بىلهن مهسلهھهتلهشتىلهر. ئوغۇزنىڭ يېقىن ئهتراپتىكى شهھهرلهرنى ئىستىال قىلغانلىقى 
باراقنىڭ بېشىغا كهلگهن پاالكهتلهرنىمۇ ئاڭلىغان -ۇدرهتلىك بولغان قىلئايان ئىدى. خېلى ق

ئىدى. سهككىز ئاي داۋامالشقان مۇھاسىرهدىن كېيىن ھهممىسى بىرلىكته سۈلھى تهلهپ قىلىش 
ئۈچۈن ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. ئۇنىڭغا سوغاتلىق ئۈچۈن توققۇز بوز ئات ئېلىپ كهلدى ۋه 

ئۇالردىن سوراڭالر: بىز بۇ يهرگه ”گهنلهرنى كۆرگهندىن كېيىن: بهيئهت قىلدى. ئوغۇز كهل
كهلگىلى خېلى بولدى. نېمه ئۈچۈن يېنىمىزغا كهلمىدىڭالر ۋه جاھىللىق قىلىپ ئىسيان يولىغا 

بىزنىڭ ئارىمىزدا ئهقىللىقالر بولغانغا “دېدى. ئۇالر جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى: “ كىردىڭالر
. بىز ھازىرغا قهدهر بۇ ئهقىلسىزالرنىڭ ئاغزىغا قاراپ ھۇزۇرىڭىزغا ئوخشاش، ئهقىلسىزالرمۇ بار

كهلمىدۇق. ياخشى قىلمىغانلىقىمىزنىمۇ بىلهتتۇق. ھازىر ئهقىللىق كىشىلهر بىزنىڭ دىققىتىمىزنى 
تارتتى ۋه بىزگه نهسىھهت بهردى. شۇنداق قىلىپ قانداق قىلىشىمىز كېرهكلىكى ئايدىڭالشتى. 

ئوغۇز: ” ى چۈشهندۇق ۋه ساڭا قۇللۇق بىلدۈرۈش ئۈچۈن كهلدۇق.بويسۇنۇش كېرهكلىكىن
قىلمىشىڭالرنى ئېتىراپ قىلغاندىن كىيىن، مهنمۇ سىلهرنىڭ گۇناھىڭالردىن كهچتىم. لېكىن“  

قۇال ئارىقلى -قۇال. ئىراق-ئوغرىالر مېنىڭ ئىككى تېيىمنى ئېلىپ كهتتى. بۇالرنىڭ بىرىئىراق
قۇالغا -ئاقتۇر. ئۇمۇ سۈت-ئات. يهنه  بىرىنىڭ ئىسمى سۈت(ئازقىللى؟)غا ئوخشايدىغان بىر 

ئوخشاش ئاپپاق بىر ئات. بۇ ئات قاشقا بولۇپ ناھايىتى چىرايلىق. گهرچه گۇناھىڭالردىن 
كهچتىم، بىراق تهرىپىنى قىلغان بۇ ئىككى ئاتنى ماڭا ئېلىپ كهلمىسهڭالر، ھېچبىرىڭالرنى تىرىك 

ېتىلگهن ئاتالرنىڭ ھهممىسىنى تاپتى، ئهمما تهرىپى بېرىلگهن دېدى. بۇالر ئوغۇرالپ ك“ قويمايمهن
ئىككى ئاتنى ھېچبىر يهرده تاپالمىدى. ئوغۇزنىڭ كۆڭلى بۇ ئىككى ئاتقا باغالنغان بولغاچقا بۇ 
ھهقته كۆپ پۇت تىرهپ تۇرۇۋالدى. شۇنداق قىلىپ، ئۇالر مۆھلهت تهلهپ قىلدى. ئوغۇز يهنه بىر 

بۇ ئاتالرنى تېپىپ كېلىش ئۈچۈن مهملىكهتنىڭ ھهر تهرىپىگه ئادهم  ئاي شۇ يهرده تۇرۇپ قالدى.
ئهۋهتتى. ئاخىرى ئاتالرنى تېپىپ ئوغۇزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى. ئوغۇز ئۆز ئاتلىرىنى كۆرۈپ 
سۆيۈندى. ئۇالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىپ كۆڭلىنى ئالدى. خهلقنى قوغداش ۋه باج توپالش ئۈچۈن 

تهيىنلهپ شىرۋان ۋه شاماھىغا قاراپ يولغا چىقتى. ئوغۇز دهربهند ئۇ يهرگه بىر باجگىر 
بۇ يهرگه ”ۋىاليىتىدىكى ئىشلىرىنى تۈگهتكهندىن كېيىن شىرۋان ۋه شاماھىغا ئهلچى ئهۋهتىپ: 

كهلگهنلىكىمىزنى بهلكىم ئاڭلىغانسىلهر. قهدىمىمىز يهتكهن ھهر ئهل، بىز نېمه دېگهن بولساق، 
ۆتكهن يهرلهرده ئىشغال قىلىنمىغان بىر دۆلهت، باش ئهگمىگهن ۋه شۇنى قىلدى. بىز بېسىپ ئ

ئىتائهت قىلمىغان بىر ھۆكۈمدار قالمىدى. ئهگهر ھازىر ئۆزهڭالر خاالپ بىزگه بهيئهت قىلساڭالر، 
جاۋاپ قايتۇرۇپ قۇللۇق بىلدۈرۈشۈڭالر كېرهك. ئۇنداق قىلماي، جاھىللىق قىلىپ قارشى تۇرىمىز 

دهپ “ هييارلىنىڭالر. بىزمۇ بۇ ئهلچىلهرنىڭ ئارقىسىدىن دهرھال كېلىمىزدېسهڭالر، ئۇرۇشقا ت
خهۋهر بهردى. بۇ خهۋهر ئۇالرغا يهتكهندىن كېيىن، ئوغۇزنىڭ ئهلچىسىگه تېگىشلىك ھهر تۈرلۈك 
ھۆرمهتنى كۆرسهتتى. ئىتائهت ۋه قۇللۇق بىلدۈرۈش ئۈچۈن سوغاتلىققا توققۇز بوز ئات ئهۋهتتى. 

قارشى ئېلىپ كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن شهھهردىن چىقتى. ئوغۇزنى كۆرگهنده اليىغىدا ئۆزلىرى ئوغۇزنى 
ھۆرمهت كۆرسهتتى. ئوغۇز شاماھىغا بارغاندىن كېيىن شۇ يهرده ئون تۆت كۈن تۇرۇپ قالدى. شۇ 

خىراجنى ئېلىپ كېلىپ غهزنىگه تاپشۇرۇپ بهردى. لېكىن -كۈنلهرده شابهران ئاھالىسى باج
ىراج تۆلهشنى كېچىكتۈرۈپ قويدى. ئهھدىسىدىن يېنىپ قايتىدىن خ-شاماھى ئاھالىسى باج

خۇسۇمهت يولىغا كىردى ۋه قارشى چىققىلى تۇردى. ئوغۇز ھهممه كىشىگه بىر قۇچاق ئوتۇن ئېلىپ 
كېلىپ شاماھى دهرۋازىسىغا ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىغا دۆۋىلهش ھهققىده بۇيرۇق بهردى. پۈتۈن ئهسكهر 

پ كېلىپ دۆۋىلىدى ۋه ياقتى. دهرۋازا ۋه سېپىللهر دهھشهتلىك بېرىپ بىر قۇچاق ئوتۇن ئېلى
تاالڭدا -ھالدا الۋۇلداپ كۆيدى. ئۇرۇش قىلىپ شهھهرنى ئالدى ۋه تاالن قىلدى. بۇ بۇالڭ

چاقىلرىنىمۇ ئېلىپ كهتتى. ئۇالر قىلمىشىدىن پۇشايمان قىلىپ -شاماھىلىقالرنىڭ خوتۇن ۋه باال
خىراجالرنى تۆلهپ -نىڭ ھۇزۇرىغا بېرىپ ئهپۇ سورىدى. باجشهھهرنىڭ چوڭلىرى قايتىدىن ئوغۇز
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چاقىلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىش -دۈشمهنلىك ۋه جاھىللىق قىلماسلىق شهرتى بىلهن خوتۇن ۋه باال
ھهققىده قارار قىلدى. لېكىن ئوغۇز ئۇالرنىڭ چارىسىز ۋه پهرىشان ھالىنى كۆرگهندهن كېيىن 

خىراج ئالدى، باجگىر تهيىنلىدى -ى قايتۇرۇپ بهردى. باجچاقىلىرىن-رهھىم قىلىپ خوتۇن ۋه باال
 ۋه ئۇ يهردىن ئارران ۋه مۇگان تهرهپلىرىگه قاراپ يولغا چىقتى.                                   

 ئوغۇزنىڭ ئارران ۋه مۇگان تهرهپلهردىكى پائالىيىتى

هن ۋاقىتتا مهۋسۈم ياز بولۇپ ئوغۇز شىرۋان تهرهپلىرىدىن يولغا چىقىپ ئارران ۋه مۇگانغا كهلگ
ئالغان ئىدى. ھاۋا ناھايىتى ئىسسىق بولۇپ، بۇ ئىسسىقتا ئۇ يهرده تۇرۇش مۇمكىن بولمىغانلىقى 
ئۈچۈن، مهسلهھهتلىشىپ يايلىقى بار تاغالرغا كهتتى. قىش كهلگهنده قايتىدىن تاغدىن چۈشۈپ بۇ 

ايلىرىدا بۇ ۋىاليهتلهرنىڭ پۈتۈن يايالق ۋه ۋىاليهتلهرنى ئالىمىز ۋه تاالن قىلىمىز دېيىشتى.  ياز ئ
تاغلىق رايونلىرىنى، سهبهالن تاغلىرى، ئاالتاق ۋه ئاغدىبۆرى تاغلىرىغا قهدهر ئىشغال قىلدى. 
(رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ئاالتاق ئىسمنى شۇالر قويغان ئىكهن. سهبهالن دېگهن ئىسىمنىمۇ شۇالر 

ىيىپ تۇرغان نهرسىگه سهبهالن دهيدۇ). يايالقتا تۇرغان بهرگهن ئىكهن. تۈركچهده ئوتۇرىدا چوقچ
مۇددهت بويىچه، بۇ تهرهپلهردىكى پۈتۈن دۆلهتلهرنى بېسىۋالدى. ئهزهربهيجان ۋىاليىتىنىمۇ 
ئالدى. ئۆزىنىڭ ئاالھىده ئاتلىرىنى ئوتالقلىرى ناھىيىتى كهڭرى ۋه گۈزهل بولغان ئۇچان 

بىر كۈن ھهممه كىشى توپلىنىپ بىرهر ئېتهك توپا  سهھرالىرىدا باقتى. ئۇ يهردىكى ۋاقتىدا،
ئهكىلىپ بۇ يهرده بىر تۆپه ھاسىل قىلسۇن دهپ بۇيرۇق قىلدى. ئالدى بىلهن ئۆزى بىر ئېتهك 
توپا ئهكىلىپ تۆكتى. ئۇ ئۆزى توپا ئهكىلىپ تۆككهنلىكى ئۈچۈن، پۈتۈن ئهسكهرمۇ بىرهر ئېتهك 

بولدى. بۇ تۆپىگه ئهزهربهينان دهپ ئىسىم بهردى. (  توپا ئهكىلىپ تۆكتى. بۈيۈك بىر تۆپه ھاسىل
بايالرنىڭ، ئۇلۇغالرنىڭ يېرى مهنىسىده. بۇ دۆلهت “ باينان”ئهزهر، تۈركچىده يۈكسهك دېمهكتۇر. 

مۇشۇنىڭ بىلهن مهشھۇر بولدى. بۈگۈنمۇ ئهزهربهيجان دېيىشنىڭ سهۋهبى مۇشۇ). ئۇ ياز پهسلىده 
ئۇ يهردىن باغدات، گرۇزىيه، دىياربهكرى ۋه راققا تهرهپلىرىگه  ئوغۇز ئاالتاغ (ئاالتاق)دا تۇردى.

دهپ خهۋهر بهردى. كېلىدىغانلىقىدىن ۋاقىپ بولۇپ بۇنىڭغا قانداق ” كېلىمهن“ئهلچى ئهۋهتىپ 
خىراجىنى -جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقىنى بىلمهكچى بولدى. ئهگهر باش ئېگىپ بهيئهت قىلسا ۋه باج

زىنىگه ئهكىلىپ بهرسه ياخشى، ئۇ ھالدا ئۇ يهرگه ئهسكهر يوللىمايتتى. ھهر يىل مۇنتىزىم ھالدا غه
ئهگهر ئوغۇزنىڭ پىكرىگه مۇۋاپىق جاۋاپ بهرمىسه، ئۇالرنى باش ئهگدۈرۈش ئۈچۈن ئاتلىنىپ 
يولغا چىقماقچى ئىدى. ئهلچىلهرنى بۇ تهرهپلهرگه ئهۋهتىۋهتكهندىن كېيىن، قىشتا ئارران ۋه 

. كۈر ۋه ئاراس دهرياسىنىڭ ئارىسىنى يۇرت ۋه قارارگاھ قىلىپ تالالپ مۇگان تهرهپلىرىگه كهلدى
قىشنى شۇ يهرده ئۆتكۈزدى. ئۇ دىيارنىڭ پۈتۈن خهلقىنى بهيئهت قىلدۇردى ۋه باش 

تاالڭ قىلدى. باھار كهلگهندىن كېيىن، ھهر قايسى -ئهگمىگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى بۇالڭ
هتىلگهن ئهلچىلهر قايتىپ كهلدى. دىياربهكرى، راققا دۆلهتلهرنىڭ ھۆكۈمدار ۋه سۇلتانلىرىغا ئهۋ

ۋه باغداتقا كهتكهن ئهلچىلهر، بۇ تهرهپلهردىكى ھۆكۈمدار ۋه مۆتىۋهرلهرنىڭ ئوغۇزنىڭ ئارران 
تهرىپىگه كېتىپ قېلىشىنى بېشىغا كهلگهن قىيىنچىلىقالر تۈپهيلىدىن قايتىپ كهتكهن بولۇشى 

وغۇز ئالدى بىلهن بىر كهلسۇن، ئۇرۇشىمىزمۇ ياكى ئ”مۇمكىن دهپ پهرهز قىلىپ ئهلچىلهرگه 
دېگهنلىكىنى مهلۇم قىلدى. گرۇزىيه ئهلچىلهرگه “ بهيئهت قىلىمىزمۇ، شۇ ۋاقىتتا جاۋاپ بېرىمىز

دهپ جاۋاپ بهرگهن ئىدى. ئوغۇز گرۇزىنلهرگه ئالدىن ئادهم “ بىز ئۇرۇشقا تهييارمىز، ئۇرۇشىمىز”
كېرهك، ھهممىڭالر ئاگاھ ۋه خهۋهردار بولۇڭالر، كېيىن دهرھال سىلهرگه كېلىشىم ”ئهۋهتىپ: 

ئوغۇز ئۇشتۇمتۇت غهپلهتلىك بىر پهيتىمىزده خهۋهر بهرمهستىن ئۈستىمىزگه كهلدى دېمهڭالر. جهڭ 
دهپ خهۋهر بهردى. ئهتىياز “ مهيدانىنى ئۆزهڭالر بهلگىلهڭالر ۋه تهييار تۇرۇڭالر، بىز كېلىمىز

كېيىن ئوغۇز گرۇزىيهگه قاراپ ھهرىكهت قىلدى. گرۇزىيهگه  كېلىپ ئاتالر سهمىرىۋالغاندىن
تۆت كۈنلۈك يولغا قهدهر كېلىپ ئۇرۇشقا تهييارلىنىپ تۇرغان -يېقىنالپ بارغاندا، گرۇزىنلهر ئۈچ
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ئىككى كۈن  ئىدى. دهرھال سهپ تۈزۈپ جهڭ قىلىشقا باشلىدى. ئوغۇزنىڭ قوشۇنى غهلبه قىلدى
تىن كېيىن ئۇالرنى چېكىندۈردى. گرۇزىنلهر يهنه بىر قېتىم ۋه ئىككى كېچه داۋامالشقان ئۇرۇش

توپلىنىپ جهڭ قىلىشقا ئۇرۇندى، لېكىن بهرداشلىق بېرهلمهي قېچىپ كهتتى. گرۇزىنلهرنىڭ 
مۆتىۋهرلىرى ئوغۇزنىڭ قوشۇنىغا قارشى تۇرالمايدىغانلىقىنى چۈشهنگهندىن كېيىن ئوغۇزنىڭ 

مهكتۇپ ۋه پهرمان ئهۋهتىپ قورقۇپ تارقىلىپ كهتكهن  ھۇزۇرىغا كېلىپ بهيئهت قىلدى. ئهتراپقا
خىراج تۆلهشكه رازى بولدى. ئوغۇز بىر ئاي ئون بهش -ئاھالىنى توپالشنى تهۋسىيه قىلدى ۋه باج

كۈن گرۇزىيىده تۇرۇپ قالدى. كېيىنكى ياز پهسلىده ئاالتاغقا چىقتى. ئاالتاغدا بىر قانچه كۈن 
باج تۆلىمهي ئوغۇزنىڭ باجگىرىنى قوغالپ چىقىرىپ دۈشمهن قالدى ۋه بۇ ئارىدا گرۇزىنلهرنىڭ 

بولغانلىقى توغۇرلۇق خهۋهر كهلدى. ئوغۇز بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئالته ئوغلىنى چاقىردى 
مهن بۇ قهۋم (گرۇزىنلهر)نى سىناپ كۆردۈم ۋه ئۇالرنىڭ قانداق نېمه ”ۋه ئۇالرغا مۇنداق دېدى: 

م. ئۇالر بىر ھۇجۇمدىن ئارتۇقىغا بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ. ئۇالرغا ئىكهنلىكىنى ياخشى چۈشهندى
ئوغۇز ھهر بىر ئوغلىغا ئىككى “. قارشى چوڭ قوشۇن ئهۋهتىشكه ۋه مېنىڭ بېرىشىمغا كېرهك يوق

يۈزدىن ئهسكهر بېرىپ جهڭگه ئهۋهتتى. گرۇزىنلهر ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى كهلگهنده ئۇرۇشقان 
تاراج قىلدى. ئارقىدىن ئاتىسى ئوغۇزدىن -ى ئۇالرنى يېڭىپ تاالنبولسىمۇ، ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىىر

كېچىكىنى بۇ ياز -ئهلچى كهلدى. ئهلچى ئوغۇزدىن پۈتۈن ئهسكهرنىڭ يېمهك ۋه كىيىم
گرۇزىنلهردىن توپالش كېرهكلىكى ھهققىده بىر پهرمان ئهكهلدى. بۇ خهۋهر ئۇالرغا يهتكهنده، 

ىز مىقتاردا يېمهك توپالپ ئاتىسىغا ئهكهلدى. شۇنداقال، تاالڭنى كۈچهيتتى. ھهددى ھېساپس-بۇالڭ
خىراج مىقتارىنى بهلگىلىدى ۋه ئاالتاغقا قايتىپ كهلدى. ئۇالر ياخشى -باجگىر تهيىنلهپ باج

مهن ھايات ۋاقتىمدا سىلهر قىلغان “ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئوغۇز ئۇالرنى تهغدىرلىدى ۋه 
ق چىقىرىشىڭالر، مهن ئۆلگهندىن كېيىن ئورنۇمغا ئۆتۈشكه اليىق بۈيۈك ۋه پايدىلىق ئىشالر، ئاتا

دېدى. ئارقىدىن ئهلچى ئهۋهتىپ پۈتۈن قىشالقالردىكى ئهسكهرلهرگه “ ئىكهنلىكىڭالرنى كۆرسهتتى
                        توپلىنىپ كۈردىستانغا قاراپ يولغا چىقىش توغرىسىدا بۇيرۇق بهردى.      

ياربهكرى ۋه شامغا قاراپ ئاتلىن يولى ئارقىلىق دىئوغۇزنىڭ كۈردىستا   

ئوغۇز ئهسكهرلىرىنى چاقىرىپ توپلىغاندىن كېيىن كۈردىستانغا قاراپ يولغا چىقتى ۋه كۈردىستان 
بىساتىنى -تاغلىرىدا ئۈچ يىل تۇرۇپ قالدى. بۇ تاغالرنى يامان كىشىلهردىن تازىالپ ئۇالرنىڭ مال

-ۋه سهھرادا ياشايدىغان ئاھالىنى ئۆزىگه تارتىپ ئۇالرغا باج تاالڭ قىلدى. شهھهر خهلقى-بۇالڭ
خىراج بهلگىلهپ بهردى. ئۇ يهردىن دىياربهكرى تهرهپلىرىگه كهلدى. بۇ ئهللهردىن ئهربىل، 

مۆتىۋهرلىرى ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ بهيئهت قىلدى. ئوغۇزغا -مۇسۇل ۋه باغداتنىڭ مويسىپىت
لدى. بۇ قىش پهسلىده دىجله دهرياسى بويىدا قىشنى ئۆتكۈزدى. ئارماغان ۋه سوغاتالر ئېلىپ كه

باھار كهلگهندىن كېيىن شامغا قاراپ يولغا چىقتى ۋه ئالته ئوغلىنى ئاۋانگارت ئهترهت قىلىپ 
ئالدىن ئهۋهتتى. ئۆزىمۇ بۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئاتالندى. ئوغۇللىرى راققاغا كهلگهنده، شهھهرنىڭ 

نى قارشى ئېلىش ئۈچۈن شهھهردىن چىقتى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئاتىسى پۈتۈن مۆتىۋهرلىرى بۇالر
ئارقىسىدىن كېلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن بۇالرنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئهۋهتتى. ئۇالر ئوغۇزنىڭ ئالدىغا باردى. 
ئوغۇز ئۇالرنى كۆرگهندىن كېيىن ئۇالرغا ياخشى مۇئامىله قىلدى ۋه ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئالدى. بىر 

ىنلهپ ئۇالرنى شهھهرلىرىگه قايتۇرىۋهتتى. شۇنداق قىلىپ، ئوغۇز شام ئېلىنىڭ باجگىر تهي
قايهرىگه بارغان بولسا، خهلق پۈتۈنلهي ئۆز ئىختىيارى بىلهن كېلىپ بهيئهت قىلدى. پهقهت، 
تۈركلهرنىڭ باتاق شهھهر دهپ ئاتىغان ئۈچ يۈز دهرۋازىسى بار ئانتاكيا شهھرى جاھىللىق بىلهن 

ۇرۇۋالدى. ئاخىرى ئۇالر بىلهن بىر يىل جهڭ قىلدى ۋه بىر يىلدىن كېيىن قارشى چىقىپ ت
شهھهرنى ئالدى. ئوغۇز شهھهرگه باردى ۋه بىر ئالتۇن تهخت قويۇپ ئۈستىگه ئولتۇردى. 

چاقىلىرى بىلهن بىرلىكته -يېنىدىكى توقسان مىڭ ئهسكهرنىڭ ھهممىسىنى خوتۇن ۋه باال
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ۇرۇپ قالدى. كېيىن دهمهشىق ۋه مىسىرغا ئۆزىنىڭ شهھهرگه ئېلىپ باردى ۋه شۇ يهرده ت
كهلگهنلىكىنى خهۋهر قىلىش ئۈچۈن ئهلچى ئهۋهتتى. ھهر بىر ئهلچىگه يۈز ئادهمنى قوشۇپ 
بهردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئوغۇز ئۆز قوشۇنىدىكى ھهر بىر قىسىمدىن يۈز كىشىنى ئاجرىتىپ 

تتى ( كى بىز بۈگۈن ئۇنىڭغا تهكفۇر بۇالرنى ئالته ئوغلى بىلهن بىرلىكته تهكۈر خانغا ئهۋه
دهيمىز). ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئۇ يهرگه يېقىنالشقاندا، تهكۈر ئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ قانداق 

ئادىتى بويىچه، ئهلچى بولۇپ -ئىكهنلىكىنى ئۇقۇپ بېقىش ئۈچۈن ئهلچى ئهۋهتتى. ئۇالرنىڭ ئۆرپ
للىرى تهكفۇردىن كهلگهن ئهلچىلهرنى كهلگهن كىشىگه چېقىلىشقا بولمايتتى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇ

كۆرۈپ ئۇالر بىلهن سۆزلهشتى.ئۇالر قايتىدىغان چاغدا، ئۆزىنىڭ ئهلچىلىرىنىمۇ ئۇالر بىلهن بىلله 
ئاتىمىز ئوغۇز بىزنى توققۇز مىڭ ئهسكهر بىلهن ”تهكۈرگه ئهۋهتتى ۋه مۇنداق دهپ خهۋهر بهردى: 

-لىكته كېلىۋاتىدۇ. ئهگهر بهيئهت قىلىپ باجئالدىن ئهۋهتتى. ئۇ ئۆزى چوڭ قوشۇن بىلهن بىر
خىراج تۆلهشنى قوبۇل قىلساڭالر ۋه بۇنى ھهر يىل غهزنىگه ئهۋهتىپ بهرسهڭالر سىلهرگه ھۇجۇم 
قىلمايمىز، ئهگهر ئۇرۇشىمىز دېسهڭالر، ئۆزهڭالر بىر يهر تالالڭالر ۋه جهڭ ئۈچۈن شۇ يهرگه 

سمى كۈن، يهنى ئافتاب، ئىككىنچىسىنىڭ ئىسمنى بۇ ئالته بالىنىڭ ئهڭ چوڭىنىڭ ئى“. كېلىڭالر 
ئاي، يهنى ماھ، ئۈچۈنچىسىنىڭ ئىسمى يۇلتۇز، يهنى ستاره، تۆتىنچىسىنىڭ ئىسمى كۆك، يهنى 
ئاسمان، بهشىنچىسىنىڭ ئىسمى تاغ، يهنى كۇھ ۋه ئالتىنچىسىنىڭ ئىسمى تهڭىز، يهنى دهريادۇر. 

“ ئهته پاالن يهرده ئۇرۇشايلى”رغاندا، تهكفۇر بۇ ئوغۇلالرنىڭ ئهلچىلىرى تهكفۇرنىڭ يېنىغا با
دېدى. ئهتىسى شۇ يهرگه بېرىپ ئۇرۇش قىلدى ۋه تهكفۇرنى يېڭىۋالدى. تهكفۇرنىڭ 
ئهسكهرلىرىدىن نۇرغۇن ئادهم ئۆلتۈرۈلدى. ئۇالرنى ئىككى كۈن ئىككى كېچه تهكفۇرنىڭ شهھىرى 

هنده، شهھهر ئاھالىسى ئۆز ئارىسىدا ۋه ئېلىگه قهدهر قوغالپ باردى. بۇ شهھهرنىڭ ئالدىغا كهلگ
كېلىشىپ تهكفۇرنى تۇتۇپ ئۇالرغا تاپشۇرۇپ بهردى. ئۇالر تهكفۇرنى يهتمىش كىشى بىلهن 
بىرلىكته ئانتاكياغا ئوغۇز ئاقانىڭ ئالدىغا ئهۋهتتى. پايتهختى ۋه پۈتۈن مهملىكىتىنى قولغا 

يول قويمىدى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى  تاراج قىلىشقا ۋه خهلقنى ئۆلتۈرۈشكه-چۈشۈردى. لېكىن تاالن
شهھهرنىڭ تېشىغا چۈشتى ۋه شۇ يهرده تۇردى. ئاتىسى ئوغۇزغا ئهلچىلهر ئارقىلىق مۇنداق دهپ 

ئهگهر تهكفۇرنى ئۆلتۈرۈش نىيىتىڭىز بولسا، بىزگه بۇيرۇق بېرىڭ، بۇ ئهلنى ”خهۋهر يهتكۈزدى: 
شارهت بهرسىڭىز كۇپايه. ئهگهر ئهپۇ قىلىپ تاراج قىلىپ مال دۇنيا ئهۋهتهيلى. بىزگه بىر ئى-تاالن

گۇناھ ۋه قېنىدىن كېچىمهن دېسىڭىز، ئۇنى ئۆز دۆلىتىگه ئهۋهتىڭ. ھۆكۈمدارلىقنى ئۇنىڭغا 
بېرىشنى خالىسىڭىز، مال ۋه غهزىنه بېجىنى بهلگىلهپ ئۇنى قايتۇرىۋېتىڭ. بۇنىڭ بىلهن بىز 

بۇ ئهلچىلهر تهكفۇرنى “. ىنى بىلدۈرىمىز خهلقنىڭ كۆڭلىنى ئۆزىمىزگه قارىتىۋالىمىز ۋه قۇللۇق
ئوغۇزنىڭ ئالدىغا ئهكهلگهنده ئوغۇز ئۇنىڭغا جهڭنىڭ قانداق بولغانلىقىنى، ئۆزى بىلهن ئوغۇللىرى 
ئوتتۇرىسىدا قانداق ئهھۋال يۈز بهرگهنلىكىنى قايتىدىن سورىدى. تهكفۇر بولغان ئهھۋالنى، يهنى 

لىكىنى، ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئۇالرنى پايتهختكىچه جهڭنى، ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ يېڭىلگهن
قوغالپ بارغانلىقىنى، پايتهختتىكى مۆتىۋهرلهرنىڭ ئۆزارا كهلىشىۋېلىپ تهكفۇرنى تۇتۇپ 
بهرگهنلىكىنى بېشىدىن ئاخىرىغىچه تهپسىلى ئېيتىپ بهردى. تهكفۇر گېپىنى تۈگهتكهندىن 

قىلمىغانلىقىنى سورىدى. تهكفۇر -تاالڭ قىلغان-ڭكېيىن، ئوغۇز ئۇنىڭغا ئوغۇللىرىنىڭ خهلقنى بۇال
ماڭا مهلۇمكى، مهن ئۇ يهردىكى ”تاالڭ قىلغانلىقىنى كۆرمىگهنلىكىنى ئېيتىپ: -ئۇالرنىڭ بۇالڭ

دېدى. ئوغۇز “ تاالڭ قىلمىدى، ئۆزلىرى شهھهرنىڭ سىرتىدا سهھرادا تۇردى-چاغدا بۇالڭ
ھهققىده كۆپ تاپىالپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، بۇ تاالڭ قىلماسلىق -ئوغۇللىرىغا شهھهرلهرنى بۇالڭ

ئهھۋالدىن كۆپ سۆيۈندى. قوللىرىنى كۆكسىگه قويۇپ كۆككه قارىدى ۋه ئوغۇللىرىنىڭ   57
                                                

كۆكسىگه قويۇپ تۈۋهنگه چۈشۈرۈش تۈركلهرنىڭ ئسالمىيهتتىن بۇرۇنقى دۇئا قىلىش شهكلى بولغان. بالبالالردىمۇ بۇ 7
                                                                    ئهھۋال ئېنىق كۆرىلىدۇ.                            
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سۆزىدىن چىقمىغانلىقى ۋه ئۆزىنىڭ ئورنىغا دهسسهش قابىلىيىتگه ئىگه ئىكهنلىكى ئۈچۈن 
كېيىن تهكفۇرغا مۇنداق دېدى: تهڭرىگه شۈكۈر قىلدى. ئوغۇز بۇالرنى ئاڭالپ خۇش بولغاندىن 

سهن بۇرۇن ماڭا ئىتائهت قىلماي قارشى چىققان، ھهتتا ئۇرۇش قىلغان بولساڭمۇ، مهن ”
گۇناھىڭنى كهچۈرىمهن. سېنى ئۆز دۆلىتىڭگه قايتۇرىمهن ۋه سهلتهنهتنى ساڭا بېرىمهن. 

ن تۇرغان يهرگه بۇنىڭدىن كېيىن، بىۋاسته ۋه سهمىمى ھالدا ئىتائهت قىلغايسىلهر. ھهر يىل مه
تهكفۇر بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بېشىنى يهرگه “ غهزىنه ۋه مال يهتكۈزۈپ بهرگهيسىلهر

پۈتۈن دۆلهتلهر ۋه مهملىكهتلهر سېنىڭ ”قويدى، قۇللۇق شهرتلىرىنى ۋه دۇئانى بهجا كهلتۈرۈپ: 
ىغان كىشى بۇيرۇقىڭ ۋه ھاكىمىيىتىڭ ئاستىدا. ماڭغا ئوخشاش ۋه مېنىڭدىن ياخشى مىليونل

سېنىڭ قول ئاستىڭغا كىرگهن. سېنىڭ ھاكىميىتىڭگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ماڭغا ئوخشاشالرنىڭ 
قۇربى ۋه يېرى يوقتۇر. نېمه دهپ بۇيرۇق قىلساڭ، ئىتائهت قىلىمهن ۋه باش ئېگىمهن. ئهگهر 

ه ئوغۇز، ماڭا رهھىم قىلىپ گۇناھىمنى كهچۈرسىڭىز، قۇللۇق قىلىپ ھهر يىل مال ۋه غهزىن
دېدى. ئوغۇز بۇ مهسىلىنى بىر تهرهپ “ ئهۋهتىمهن. قۇللۇقتا، ئىنشالالھ، ھېچ خاتا قىلمايمهن

قىلغاندىن كېيىن، تهكفۇردىن رۇم ۋه پهرهڭ دۆلهتلىرىنىڭ ئهھۋالىنى، ئهسكهرلىرى ۋه بۇالرنىڭ 
ولغا تۇرغان يهرلىرىنى، بۇ دۆلهتلهرگه ئهسكهر ئهۋهتكهن تهغدىرده، ئۇ يهرنى قانداق قىلىپ ق

پهرهڭ دۆلىتىنى ئېلىشنىڭ يولى مۇنداق. ”چۈشۈرهلهيدىغانلىقىنى سورىدى. تهكفۇر مۇنداق دېدى: 
ئوغۇز، بۇ يهردىن ئهلچىلهر بىلهن ئۇ يهرگه ئارماغان ۋه تون ئهۋهتىڭ، مۆتىۋهرلىرىنىڭ كۆڭلىنى 

خپى بىر خهت خىراج بېرىشىنى ئېيتسۇن. مهنمۇ ئۇالرغا مه-مايىل قىلىڭ. ئۇالرغا تون يېپىپ باج
يېزىپ ئۆز ئهلچىمنى ئهۋهتىمهن. شۇنى سهمىگه سېلىپ قويىمهنكى، بۇ قهۋم ناھايىتى كۈچلۈك، 
كۈن چىقىشتىن كۈن پېتىشقىچه بولغان ھهر يهرنى ئۆز ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغان. ئۇالرغا 
 ھېچقانداق كىشى قارشى تۇرالمايدۇ. ئهڭ ياخشىسى، ئىش ئۇرۇشقىچه بارماستىن، نۇرغۇن
-ئادهمنىڭ ئۆلۈشىگه ۋه دۆلهتنىڭ ۋهيران بولۇشىغا سهۋهپ بولماستىن، ئىتائهت قىلىڭالر. باج
-خىراج مىقتارىنى بهلگىلهڭالر ۋه بۇنى ھهر يىل ئهۋهتىڭالر دهيمهن. ئۇالر بۇ سۆز بويىچه باج

خىراجنى قوبۇل قىلىدۇ. ئۇ يهرگه ئهسكهر ئهۋهتىش ھاجهت ئهمهس. لېكىن رۇم دۆلىتىنىڭ 
الىغا كهلسهك، ئۇالرنىڭ قىشالقلىرى دېڭىزگه يېقىن ۋه ناھايىتى ئىسسىق. ئۇالرغا مۇنداق ئهھۋ

مۇئامىله قىلىشىڭ كېرهك: ئۇالر قىشالققا كېلىدۇ ۋه ۋاقتى كهلگهنده قايتىدىن يايالققا چىقماقچى 
ۇالرنىڭ بولىدۇ. ئۇالر يايالققا كېلىشتىن بۇرۇن، ئهسكهر بېرىپ يايالقالرنى ئىشغال قىلىشى ۋه ئ

قىشالقالردىن چىقىشىغا يول قويماسلىقى كېرهك. قىشالقلىرىدا ئىسسىق ۋه پاشىدىن ئولتۇرۇش 
ئىمكانسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئاجىزلىق قىلىپ مهجبۇرى ھالدا تهسلىم بولىدۇ. تهكفۇرنىڭ بۇ 

ى بىلهن پىكرى ئوغۇزغا ئهپ كهلدى ۋه ئۇنى ئۆز دۆلىتىگه ۋه سهلتهنهت مهركىزىگه قايتۇردى. ئۆز
بىلله كهلگهن ئهلچىلهرنى ۋه ئۇنى ئۆز مهملىتىگه يهتكۈزۈپ پادىشاھلىق تهختىگه ئولتۇرغۇزۇش 
ئۈچۈن ئهللىكتىن كۆپ ئاتلىق ئادهمنى يېنىغا قوشتى. ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرىغا ئهسكهرلىرى بىلهن 

كفۇر ئوغۇزغا بىرلىكته كېلىشكه بۇيرۇك قىلدى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئاتىسىنىڭ يېنىغا كهلدى. ته
ناھايىتى كۆپ غهزىنه ئهۋهتتى. ئۆز تهختىده ئولتۇرۇپ قۇللۇقىنى بىلدۈردى. تهكفۇرنىڭ 
مهملىكىتى بۇ شهكىلده ئوغۇزنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرگهندىن كېيىن، پهرهڭ ۋه رۇم دىيارىغا 

                                                                                 قاراق يولغا چىقتى.

 ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرىنى قوشۇن بىلهن بىلله رۇم ۋه پهرهڭ تهرهپلهرگه ئهۋهتىشى

تهكفۇر بهيئهت قىلىپ ئوغۇزغا پهرهڭ ۋه رۇم مهملىكهتلىرىنىڭ ئهھۋالىنى ئېيتىپ بهرگهندىن 
لىق ئهسكهر كېيىن، ئوغۇز ئوغۇللىرىدىن ئۈچىنى، يهنى كۈن، يۇلتۇز ۋه دهڭىزنى توققۇز مىڭ ئات
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بىلهن بىرلىكته رۇم تهرهپكه ئهۋهتتى. قالغان ئۈچ ئوغلىنى، يهنى ئاي، كۆك ۋه تاغنى توققۇز مىڭ 
كىشى بىلهن بىرلىكته پهرهڭ دىيارىغا ئهۋهتتى. ئۇالرغا دهڭىز ساھىلىدىكى بىر يهرنى قارارگاھ 

نى دهڭىزدىن قىلىپ يېنىدىكى كىشىلهرگه ئوزۇق ۋه مائاش بېرىش، ئهلچى بهلگىلهپ ئۇالر
ئۆتكۈزۈپ پهرهڭلهرگه ئهۋهتىش ھهققىده بۇيرۇق بهردى. تهكفۇر بۇالرغا باش ئېگىپ ئىتتىپاق 
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئوغۇزنىڭ بۇيرۇقى بويىچه، دهڭىز ساھىلىدا ياخشى بىر يهرنى ئۇالرغا 

ىلهرنى تۈلۈك  بهلگىلهپ بهردى. ئهلچ-قارارگاھ قىلىپ بهردى. ئۇالرغا اليىق مائاش ۋه ئوزۇق
پهرهڭ تهرهپكه ئهۋهتتى. ئهلچىلهر ئۇ يهرگه بېرىپ ئوغۇزنىڭ تونلىرىنى سۇندى، مۆتىۋهرلىرىگه 
كىيگۈزدى. تهكفۇر خان ئالدىن ئۆز ئهلچىسىنى ئهۋهتىپ ئۇالرغا ئهھۋالنى خهۋهر قىلغان ۋه 

غان ئوغۇزنىڭ سۆزىنى ئاڭالش، ئۇنىڭ تهرىپىنى تۇتۇپ ئىتائهت قىلىش توغۇرلۇق نهسىھهت قىل
ئىكهن. ئۇالرمۇ قارشى چىقماي باش ئهگدى. بۇنىڭغا جاۋابهن مال ۋه قىممهتلىك نهرسىلهر 
ئهۋهتتى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرىنى كۆرۈپ ئىشنى ئۇالر بىلهن ھهل قىلماقچى، مال، پۇل ۋه 
قىممهتلىك نهرسىلهرنى ئۇالرغا تهغدىم قىلماقچى بولدى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى بۇنى قوبۇل 

ئامال يوق، سىلهر ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا بېرىشىڭالر كېرهك. نېمه ”ه مۇنداق دېدى: قىلمىدى ۋ
خىراج بهلگىلهپ -ئېلىپ كهلگهن بولساڭالر، ھهممىسىنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىڭالر. باج

قارارالشتۇرۇش ئوغۇزغا ئائىت. بىز قېرىنداشالر قوشۇن بىلهن بىرلىكته ئوغۇزدىن بۇيرۇق 
-شۇ يهرده تۇرىمىز. سىلهر ئالدى بىلهن بېرىپ ئوغۇز بىلهن كۆرۈشۈڭالر، باجكهلگهنگه قهدهر مۇ

ئۇالر ئوغۇزنىڭ “. خىراج بهلگىلهنسۇن، قايتىپ كېتىشىمىزنى ئهمر قىلسا، دهرھال قايتىمىز
ئوغۇللىرىنىڭ بۇ جهھهتته قهتئىي تۇرۇۋالغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئېلىپ كهلگهن مال ۋه 

ۇزغا قۇللۇقىنى بىلدۈرۇش ئۈچۈن ماڭدى. بۇالرنىڭ كېلىۋاتقانلىقى ئوغۇزغا پۇلالرنى ئېلىپ ئوغ
ياراقلىرى بىلهن سهپكه تىزىپ -خهۋهر قىلىنغاندىن كېيىن، ئوغۇز ئهسكهرلىرىنى پۈتۈن قۇرال

سهھرادا ئۇالر كېلىدىغان يولغا ئهۋهتتى. پهرهڭلهرگه ئۆزلىرىنى يىراقتىن كۆرسهتتى. پهرهڭ 
ن بۇ ھهيئهت ئوغۇزنىڭ سهپ سهپ بولۇپ تۇرغان ئهسكىرىنى كۆرۈپ ئۆزىگه مهملىكىتىدىن كهلگه

مهلۇم قىلىنغاندىن كۆپكهن دهپ قالدى. پهرهڭدىن كهلگهن بۇ ھهيئهت ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا 
سىز كۆرگهن بۇ ئاز ”بارغاندىن كېيىن دىمهكچى بولغانلىرىنى دېدى. ئوغۇز ئۇالرغا مۇنداق دېدى: 

انگارت قىلىپ ئهۋهتكهن ئىدىم. قوشۇننىڭ ئهسلى بۈيۈك قىسمى بۇ بىر قىسىم ئهسكهرنى ئاۋ
يهرده، بېرىپ كۆرۈڭالر. ئهگهر بىزگه تاقابىل تۇرااليمىز دهپ ئويلىساڭالر، جهڭ قىاليلى. ئهگهر 

-تاقابىل تۇرۇشقا كۈچىڭالر يهتمىسه، باش ئېگىشتىن ياخشى يول يوقتۇر. مال ۋه پۇلدىن باج
ىشهنچىلىك كىشىلهر ۋه ئهلچىلهر ئارقىلىق بىزگه ئهۋهتىپ بېرىڭالر. خىراج بهلگىلهپ ھهر يىل ئ

شۇنى چوقۇم بىلىشىڭالر كېرهككى، مېنىڭ قوشۇنۇم سىلهر تهسهۋۋۇر قىلغاندىنمۇ بۈيۈك. سىلهر 
بهلكى سۇ ۋه ئاتهشىمىز بار دهپ ئويلىغان بولۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهمما بىلىڭالركى، بىز بۇ يهرگه 

االرنى كېچىپ ئۆتتۇق. سىلهرنىڭ دهريا ۋه سۇلىرىڭالر ئهسكىرىمىزنىڭ كهلگهنده نى نى دهري
نهزىرىده ھېچنېمه ئهمهس. ئۇالر ئاتنى سال، قامچىنى پاالق قىلىپ بۇ يهرلهردىن ناھايىتى ئاسانال 

ئۇالر بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن “ ئۆتۈپ كېتىدۇ ۋه مهملىكىتىڭالرنى ئوڭتهي توڭتهي قىلىۋېتىدۇ
خىراج بېرىشىمىز -ئوغۇز ئاقا، بۇيرۇق بېرىڭ، قوشۇن قايتىپ كهتسۇن. باجئهي ”ئوغۇزغا: 

خىراج تۆلهشنى ئىختىيارى ھالدا -باج“دېدى. ئوغۇز ئۇالرغا: “ ئۈچۈن باجگىر تهيىنلهپ بېرىڭ
زېممىڭالرغا ئالساڭالر، تهكفۇر خان ئۈچۈن تهيىنلهپ بهرگهن باجگىرىمىز سىلهرگىمۇ يېتىدۇ. ھهر 

ئۇنىڭغا ئېلىپ بېرىڭالر. ئۇ ماڭا ئهۋهتىپ بېرىدۇ. ھهر ئىككى يىلدا بىر قېتىم  خىراجنى-يىل باج
دېدى. بۇ سۆز “ ئۇرۇقۇڭالردىن بىر كىشى ماڭا كهلسۇن. مهن ئۇنىڭغا تون بېرىپ قايتۇرىمهن

خىراج بهلگىلهپ بېرىپ -تۈگىگهندىن كېيىن، ئۇالرنى بۇ دۆلهتنىڭ ئۇسۇلى بويىچه باج
باشقا بىر ۋاقىتتا ئۆز ئالدىغا كهلگهنده ئهسكهرنىڭ ھهرىكىتىنى، ئوغۇزنىڭ  قايتۇردى. بۇ ئهلچىلهر

قوشۇنىنىڭ بۈيۈكلىكىنى ئهقلىده تۇتسۇن دېگهن مهقسهتته بۇ ئېيتقانلىرىنى ئۇالرغا 
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تهكرارالتقۇزدى. پهرهڭ ئهلچىلىرى ئوغۇزنىڭ قوشۇنىنىڭ زورلىقىنى، سانىنىڭ كۆپلىكىنى 
ه بارغاندا بۇ ئهسكىرى قوشۇننىڭ قانچىلىك چوڭ ئىكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئۆز دۆلىتىگ

-پهرهڭ پادىشاھىغا مهلۇم قىلدى. پادىشاھ بۇ ئهھۋالدىن ئهنسىرهپ زېممىسىگه چۈشكهن باج
خىراجنى قوبۇل قىلىپ ئىتائهت ۋه قۇللۇقىنى بىلدۈردى. ئوغۇز سهلتهنهت سۈرگهن مۇددهت 

خىتاج ئهۋهتىپ تۇردى. -هۋالدى دهۋرىدىمۇ باجبويىچه، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئوغۇللىرى ۋه ئ
                                       ئوغۇزالرغا قارشى چىققانالر بىلهنمۇ جهڭ قىلدى.             

ئوغۇزنىڭ رۇمالرغا كهتكهن ئوغۇللىرىنىڭ ئۇرىشى،ئۇالرنىڭ رۇم قوشۇنلىرى بىلهن ئۇچىرشىشىنىڭ 
  شهكلى ۋه تهپسالتى

ئوغۇزنىڭ ئهسكهر بىلهن بىلله رۇمغا ئهۋهتكهن ئوغۇللىرى ئۇ يهرگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن ئۈچ 
ئورۇندا رۇمالر بىلهن ئۇرۇش قىلدى ۋه ھهر قېتىمىدا رۇمالرنى يهڭدى. ئاخىرى رۇمنىڭ 
مۆتىۋهرلىرى ئۇالرغا تاقابىل تۇرالمايدىغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن ھهممىسى بىر يهرگه جهم 

دى ۋه بىربىرى بىلهن مهسلىھهتلىشىپ باش ئېگىشكه قارار بېرىپ ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ بول
خىراج ئهۋهتىشكه رازى بولۇپ ئوغۇزغا ۋه ئوغۇللىرىنىڭ ھهر -ئالدىغا باردى. ھهر يىل باج

نېمه ئۈچۈن بۇرۇنراق ”بىرىسىگه سهرخىل ئاتالر سوغا قىلدى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى بۇ ھهيئهتكه: 
ئۇ ۋاقىتتا مۇنچه ئادهم ئۆلمىگهن، مهملىكهت ۋهيران ”دهپ سورىدى. “ بهيئهت قىلمىدىڭالر؟كېلىپ 

سىلهر بىلهن جهڭ قىلغان كىشىلهر دۆت “ ئۇالر جاۋابهن مۇنداق دېدى: “. بولمىغان بوالتتى
ئادهملهر ئىدى. بىز بولساق، دۈنيا كۆرگهن، ئىسسىقنى سوغۇقنى بېشىدىن كهچۈرگهن 

قىش يولىنىڭ ئۇرۇشنى توختىتىش ئىكهنلىكىنى كۆردۇق ۋه باش ئېگىپ ئادهملهرمىز. چى
قۇللۇقىمىزنى بىلدۈرۈشكهكهلدۇق. ھهممىمىز بىرلىكته قۇللۇقىمىزنى بىلدۈرۈشكه قارار بهردۇق، 
قوبۇل قىلىش ياكى قىلماسلىق سىلهرگه تهئهللۇق. ئارىمىزدا كۆڭلىده پهرقلىق پىكرى بولغان ۋه 

ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى “. ھهرىكهت قىالاليدىغان ھېچبىر مهخلۇق قالمىدىبۇ قارارىمىزغا خىالپ 
ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ پاك قهلبى بىلهن ئوغۇزنىڭ قوشۇنىغا بهيئهت 

ئاتىمىز بىزگه مۇنداق بۇيرۇق بهرگهن: كىم باش ئهگسه، شۇ “قىلغانلىقىنى چۈشهندى. ئۇالرغا: 
. بىز ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلمايمىز ۋه ئۇالردىن ھېچكىمنى جازاالندۇرمايمىز. بىزدىن ئامانلىق تاپىدۇ

بىزمۇ ئاتىمىزنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپ ئىش قىاللمايمىز.  مهملىكىتىڭالرنىڭ بىر چېتىده ئولتۇرىمىز، 
ھېچقانداق شهكىلده ھېچقانداق جانىۋارغا ۋه دۆلىتىڭالرغا چېقىلمايمىز. بۇ ئارىدا سىلهرمۇ 

هشكىل تاپقان بىر ھهيئهتنى ئاتىمىز ئوغۇز ئاقانىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋهتىڭالر. ئۇ نىمه چوڭالردىن ت
بۇ كىشىلهر بۇ سۆزلهرنى قوبۇل ” دهپ بۇيرۇق بهرسه، بىزنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ سۆزى بۇيرۇقتۇر.

قىلدى ۋه ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئهلچىلىرى بىلهن بىرلىكته ئوغۇزنىڭ يېنىغا 
ئوغۇز ئۇالرنى كۆرگهندىن كېيىن، ئوغۇللىرىنىڭ ئهھۋالىنى ۋه قىلغان جهڭلىرىنى  ئهۋهتتى.

سورىدى. ئۇالرمۇ كۆرگهنلىرىنى ئوغۇزغا ئۆز پېتى بويىچه ئېيتىپ بهردى. ئوغۇز ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى 
خىراج مىقتارىنى بهلگىلهپ بهردى. ئهسكىرىنى پهرهڭ -ئېلىپ ھهر يىل ئهۋهتىدىغان باج

داق كۆرسهتكهن بولسا، بۇالرغىمۇ بىر قانچه قېتىم شۇنداق كۆرسهتتى. بۇ ھهيئىتىگه قان
قوشۇننىڭ زورلۇقى ئۇالرنىڭ زېھنىدىن ئورۇن ئالدى. بۇ ھهيئهتكه تون كهيگۈزۈپ ئاندىن يولغا 
چىقاردى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئهسكهر بىلهن قايتىپ كېلىپ ئاتىسىنىڭ يېنىغا كهلدى. ئوغۇز 

ئىش قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇالردا كاماللىق ۋه سائادهت ئىشارىتىنى ئوغۇللىرىنىڭ ياخشى 
بايقىغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ شهرىپىگه زىياپهت بهردى ۋه قهدهھ سۇندى. ھهر بىر ئوغلىغا بىر 
ئالتۇن كۈرسى بهردى ۋه ئوغۇللىرى بىلهن بىلله بولغان بهگلهرنىڭ ھهممىسىگه تون كىيگۈزدى. 

سىلهر نېمه ئۈچۈن بالىلىرمغا “هگلىرىنى بىر يهرگه جهم قىلىپ ئۇالرغا: ئاندىن ئوغۇللىرىنى ۋه ب
دهپ سورىدى. بالىلىرى ۋه “ ئالتۇن كۈرسى بېرىپ سىلهرگه تون كىيگۈزگهنلىكىمى بىلهمسىلهر؟
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“ ئۇنى ئهڭ ياخشى ئۆزهڭ بىلىسهن، بىز نېمه بىلىمىز؟”بهگلهر جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى: 
دۈردى: بىر قېتىم، ئالته ئوغلۇمنى ئاۋانگارت قىلىپ شام تهرهپكه ئوغۇز بۇنى مۇنداق چۈشهن

تۈزۈملىرىنى كۆردۈم ئككىنچى قېتىم ئۈچ ئوغۇلنى پهرهڭ، ئۈچىنى -كهلدىم. ئۇالرنىڭ پۈتۈن ئىش
رۇم تهرهپكه ئهۋهتتىم.يهنه ناھايىتى ياخشى ئىشالرنى قىلدى. سىلهر ۋه ئۇالر تۇتقان يول ياخشى. 

تاراج قىلماسلىق ھهققىده چىقارغان ئهمىر ۋه -ان مهملىكهتلهرنى تاالنھهتتا ئىشغال قىلىنغ
پهرمانالرغا تولۇق رىئايه قىلدى. مېنىڭ سۆزۈمدىن چىقمىدى. ئۆزلىرىنىڭ پىكىرلىرىنى ماڭا 
ئېيتتى. مانا مۇشۇ سهۋهپتىن ئۇالردىن ۋه سىلهردىن رازىمهن. شۇنى ياخشى بىلدىمكى، ئۇالر 

هرمۇ بهگلىككه اليىق. بۇ سهۋهپ بىلهن ئۇالرغا ئالتۇن كۈرسى بېرىپ پادىشاھلىققا اليىق، سىل
ئوغۇز بۇ ئىشالرنى تهرتىپكه سېلىپ يولغا قويغاندىن كېيىن ئانتاكيا، “. سىلهرگه تون كىيگۈزدىم

رۇم ۋه پهرهڭ مهسىلىسىنى بىر تهرهپ قىلىش ئۈچۈن شۇ يهرده يهنه ئۈچ يىل تۇرۇپ قالدى. بۇ 
          دهمهشىققه قاراپ يولغا چىقتى.هرتىپ ۋه رهتكه سالغاندىن كېيىن، دىيارنىڭ ئىشلىرىنى ت

 ئوغۇزنىڭ پۈتۈن قوشۇنى بىلهن دهمهشىققه سهپهرگه چىقىشى 

ئوغۇز رۇم، پهرهڭ ۋه ئانتاكيا ئهللىرىنى تهرتىپكه سالغاندىن كېيىن، دهمهشىققه قاراپ يولغا 
ىڭ بىلهن جهڭ قىلىش نىيىتى بار ئىدى. چىقتى ۋه دهمهشىققه كهلدى.دهمهشىقلىقالرنىڭ ئۇن

لېكىن ئوغۇز ئۇالرغا جهڭ قىلغۇسى يوقتهك كۆرۈندى. دهمهشىق ئهتراپىغا چۈشۈپ شۇ يهرده ئۈچ 
ئۇرۇش قىلماي كۈتۈپ تۇرۇشنىڭ ”كۈن تۇرۇپ قالدى ۋه جهڭگه كىرمىدى. ئوغۇللىرى ئۇنىڭغا: 

مسىلهر، ئادهم ئهلهيھىسساالم بۇ سىلهر بىلمه“دهپ سورىدى. ئوغۇز ئۇالرغا: “ سهۋهبى نهمه؟
تۇپراقالردا ياتىدۇ. مهن بۇ ۋهجدىن قانداق قىلىشنى بىلهلمهي قالدىم ۋه جهڭگه باشالش ئۈچۈن 

ئالدىراپ كهتمىدىم. ئهلچى ئهۋهتىشنىمۇ خالىمايمهن. قاراپ باقايلى، بۇ ئىش قايسى دهرىجىگه  
بۇ يهرگه كهلگىلى ئۈچ كۈن بولغان  دهپ جاۋاپ بهردى.“ بارىدۇ ۋه ئۇالر نېمه قىلماقچىكىن 

بولسىمۇ، ئوغۇز ئۇالرغا ھېچكىمنى ئهۋهتمىدى ۋه جهڭ قىلىش ئارزۇسىنى بىلدۈرمىدى. بۇ سهۋهپ 
بىلهن دهمهشىقلىقلهر ئوغۇزغا ئهلچى ئهۋهتتى ۋه ئهلچى بىلهن بىلله ئون ئىشهك يۈكى ئوقيا 

گهپلىرىنى دېدى. ئوغۇز مۇنداق دېدى: يوللىدى. ئهلچىلهر ئوغۇزنىڭ ئالدىغا كهلدى ۋه دهيدىغان 
سىلهر ۋه چوڭلىرىڭالر ئارىسالدى بولۇپ قالدىڭالر، بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟ ئهقلىڭالرغا نېمه ”

كهلدىكىن، بۇ يهرگه كهلگىنىمدىن بېرى ھۇزۇرىمغا بۈگۈن ئاران كېلهلىدىڭالر؟ ئهگهر جهڭ ۋه 
بهلكىم ئانتاكيا ئهسكىرىدىن كۈچلۈك ئۇرۇش قىلىش نىيىتىڭالر بولسا، سىلهرنىڭ ئهسكىرىڭالر 

ئهمهستۇ؟ ئهسكىرىمنىڭ ھهممىسى بۇ يهرگه تېخى يېتىپ كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 
كېلىشىنى كۈتۈپ ساقالپ تۇرىۋاتىمهن. بۇ سهۋهپتىن سىلهرگه ئادهم ئهۋهتمىدىم. ئهڭ ياخشىسى، 

بۇ يهرگه كېلىپ باش ئهگسۇن. بىز  سىلهر قايتىپ كېتىڭالر ۋه چوڭلىرىڭالرغا ئهھۋالنى ئېيتىڭالر.
مىسىرغا كېتىۋاتىمىز. بۇ سهۋهپتىن سىلهر بىلهن جهڭ قىلىشنى بهك خالىمايمهن. سىلهر بىلهن 

خىراج سۈپىتىده سىلهرگه ئوقيا بهلگىلهپ بېرىمهن،  سىلهردىن -جهڭ قىلىش ئورۇنسىز. باج
ۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن دهمهشىق ئهلچىسى ب“. ئوقيادىن باشقا بىر نهرسه كۈتكىنىم يوق 

دهمهشىققه قايتىپ كهتتى ۋه ئهھۋالنى ئوغۇزدىن قانداق ئاڭلىغان بولسا شۇ پېتى چوڭلىرىغا مهلۇم 
قىلدى. بۇ سۆز ئۇالرغىمۇ مۇۋاپىق كهلدى. يۈز ئىشهك يۈكى ئوقيا تهمىنلهپ بىر قانچه داڭلىق 

ۇالرنى ئۇنىڭغا تهغدىم قىلدى، بهيئهت ئهرهپ ئېتىنى يېنىغا قېتىپ ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا باردى ۋه ب
قىلىپ باش ئهگدى. ئوغۇز چوڭلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئالدى. سىلىق مۇئامىله قىلىپ مۇنداق دېدى: 

دۆلىتىڭالرنىڭ ئوقيالىرى ناھايىتى ياخشى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇالر ئهسكىرىمىز ئۈچۈن ”
سكهرگه تهقسىم قىلىپ بېرىڭالر. كېرهكلىك. ئېلىپ كهلگهن قانچىلىك ئوقيا بولسا، ھهممىسىنى ئه

ھهر بىرىگه ئۈچ ئوقيا بېرىڭالر. ئهگهر ھهر بىرىگه ئۈچ ئوقيا بهرسهڭالر، ئېلىپ كهلگهن 
ئوقيالىرىڭالر بۇ يىل يېتىدۇ دېگهن گهپ. ئهمدى ماڭا يول بېرىڭالر ۋه مهن مىسىرغا باراي. 
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خىراج بهلگىلهپ -لده باجخۇدايىم بۇيرىسا مىسىردىن قايتىپ كهلگهنده سىلهر خالىغان شهكى
ئوغۇز دهمهشىقته يهنه بىر ئاي تۇرۇپ قالدى. بىر ئايدىن كېيىن قوشۇنى بىلهن “. بېرىمهن

                                                                       مىسىرغا قاراپ كهتتى.       

يهرنى بويسۇندۇرىشى ئوغۇزنىڭ مىسىرغا قاراپ يولغا چىقىشى،يېتىپ بېرىشى ۋهئۇ  

ئوغۇز دههمهشىقنى بويسۇندۇرغاندىن كېيىن مىسىر دىيارىنى ئېلىش مهقسىتى بىلهن شۇ تهرهپكه  
قاراپ يولغا چىقتى. ئۈچ كۈن يول ماڭغاندىن كېيىن بىر يهرده ئىككى كۈن تۇرۇپ قالدى. ھهر 

ه يهنه كېلىپ ئهسلىي ئۈچ قېتىم كهلگهن يېرىگه قايتىپ ئهتىگهند-قىسىمنىڭ كېچه بويىچه ئىككى
ئهسكىرى كۈچلهرگه قېتىلىشى ھهققىده پۈتۈن ئهسكىرىي قوشۇنغا بۇيرۇق بهردى. شۇنداق 
قىلغاندا، ئهسكهرنىڭ سانى ئهسلىدىكىدىن كۆپ كۆرۈنهتتى. ئاندىن مىسىرنى قانداق ئېلىش ۋه 

ن ئاۋانگارت قانداق بويسۇندۇرۇش ھهققىده مهسلىھهتلهشتى. ئۈچ ئوغلىنى توققۇز مىڭ كىشى بىله
قىلىپ ئهۋهتتى. يهنه بىر ئوغلىنىمۇ توققۇز مىڭ كىشى بىلهن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن يولغا 
چىقاردى. ئۆزى بولسا چوڭ قوشۇنى بىلهن ئارقىسىدىن يولغا چىقتى. يولغا چىققان كۈنى، 

ر توقۇملۇق ئات بىلهن مىسىرغا يولالپ ھهر ئوغلىنى قانچىلىك ئهسكه-ئهلچىلىرىنى ئۈچ ئېگهر
بىلهن ئهۋهتكهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن چوڭ قوشۇن بىلهن كېلىۋاتقانلىقىنى 
خهۋهر قىلدى. ئهلچىلهر يولغا چىققاندىن كېيىن، ئۆزى شۇ يهرده قالدى. ئوغۇللىرى ئۆزلىرىگه 

ل ئايرىپ بېرىلگهن ئهسكهرلهر بىلهن كهتتى. ئوغۇز دهمهشىق ۋه گۇتا رايونىدا، قۇددۇس ۋه خالى
ۋىاليهتلىرىده ۋه شۇ يهردىكى ئهللهرده قىشلىدى ۋه ئوۋ ئوۋلىدى. دهمهشىقلىقالرمۇ مىسىرغا ئهلچى 
ئهۋهتىپ ئوغۇزنىڭ ئهسكىرىنىڭ ئهھۋالىنى ۋه بۇ سهۋهپتىن ئۇرۇش قىلىشنىڭ ياخشى 

ى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ سۆزلهر مىسىرلىقالرغا قاتتىق تهسىر قىلدى. ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىر
مىسىرغا يېقىن كهلگهنده، مىسىرنىڭ پۈتۈن مۆتىۋهرلىرى ئۇالرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن چىقتى ھهم 

خىراج بهلگىلهپ -ئۇالرغا ئارماغان ۋه سوغاتالر ئېلىپ كهلدى. بهيئهت قىلىپ بويسۇندى. باج
ېچ بهردى ۋه ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرى بىر يىل مىسىردا تۇرۇپ قالدى. ئهسكهرلىرىنىڭ ھېچبىرىنىڭ ھ

قانداق كىشىگه يۈك بولماسلىقى ۋه ئۇالرغا چېقىلماسلىقى ھهققىده يارلىق چۈشۈردى. ئهمما مۇنداق 
خىراج توپاليمىز دهپ بۇ  -يىراق يولدىن كهلگهنلىكىمىز ئۈچۈن ھهر يىل باج“دهپ قارار قىلدى: 

خىراجنى -باجخىراجنى تۆلهش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىڭالر ۋه -يهرگه كېلهلمهيمىز. ئۈچ يىللىق باج
بۇ يىل ئۈچ يىلنىڭ “. خىراجىنى ئىككى قېتىمدا تۆلهڭالر-بىزگه تاپشۇرۇڭالر. ئالته يىلنىڭ باج

خىراجىنى مىسىردىن ئالدى. قوشۇنغا نۇرغۇن مال ئېلىپ كېلىپ ئاتىسىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن -باج
ه تۇرۇپ قالدى ۋه قايتتى ۋه ئاتىسىنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. ئوغۇز يهنه بىر يىل دهمهشىق ۋىاليىتىد

خىراجىنى بهلگىلىدى. ئوغۇز ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ -بۇ مۇددهت ئىچىده دهمهشىقنىڭ باج
مازىرىنىڭ شۇ يهرده ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغاچقا مهككه ۋه مهدىنىگه ئهلچى ئهۋهتىپ ئۇ يهرلهردىن 

پراقتىن بىرازىنى بىراز تۇپراق ئهكىلىشكه بۇيرىدى. ئهلچى بېرىپ تۇپراق ئهكهلدى. ئوغۇز بۇ تۇ
ئادهم “بهدىنىگه سۈرۈپ تهڭرىگه شۈكۈر قىلدى. ئوغۇللىرى ۋه بهگلىرىگه مۇنداق دېدى: 

تۇپراقتىن يارىتىلغان ئىدى ۋه ئاخىرى تۇپراق بولدى. بىزمۇ ھهممىمىز تۇپراق بولىمىز ئنسان 
خشىلىق قانچىلىك كۈچلۈك بولسا بولسۇنكى، بۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى، يامانلىق ئهمهس، يا

ئۇنىڭدىن كېيىن ئهتىيازدا بائالبهك تاغلىرىغا ۋه سالقىن يهرلهرگه بېرىپ يازنى “. قىلىشى كېرهك
يازنىڭ ئىسسىقىدا باغداتقا بېرىشم ئىمكانسىز. بىراز ۋاقىت ئۆتۈپ ھاۋاالر “ئۆتكۈزدى. 

ر دېدى. پۈتۈن ياز بويىچه شۇ يهرده تۇردى ۋه ھاۋاال“ سالقىندىغاندا باغداتقا بارىمىز
                                          سالقىندىغاندىن كېيىن باغداتقا قاراپ ئاتالندى.          
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  ئوغۇزنىڭ باغدات،بهسىره ۋه شۇ تهرهپلهرگه بېرىشى

ئوغۇز ياز ئايلىرىنى بائالبهك تاغلىرىدا ۋه شۇ ئهتراپتا ئۆتكۈزگهندىن كېيىن ھاۋا سۆرۈنلىشىپ 
يۈزلهندى. باغدات خهلقى بۇرۇنال بهيئهت قىلغان ئىدى. ئوغۇز دىياربهكرىگه باغدات تهرهپكه 

كهلگهنده، باغداتنىڭ پۈتۈن مۆتىۋهرلىرىمۇ ئوغۇزنى قارشى ئېلىپ كۈتۈۋېلىش ۋه ئۇنىڭغا خىزمهت 
قىلىش ئۈچۈن شۇ يهرگه كهلگهن ئىدى. بۇالر ئوغۇز بىلهن بىرلىكته باغداتقا قايتتى. ئوغۇز 

ندىن كېيىن تهخمىنهن بىر ئايدىن كۆپرهك شۇ يهرده تۇردى. ئهلنىڭ پۈتۈن باغداتقا كهلگه
مۆتىۋهرلىرى ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىدى. كېيىن شهھهرنى تاشالپ ھاۋا ئىسسىقالپ كهتكىچه يېقىن 
ئهتراپتا قىشالق تهييارلىدى. ھاۋا تېخىمۇ ئىسسىقالپ كهتكهندىن كېيىن كۈردىستان تاغلىرىغا 

زنى ئۆتكۈزدى. كهچكۈز بولغاندا باسراغا قاراپ يولغا چىقتى. باسرا خهلقىمۇ بېرىپ شۇ يهرده يا
خىراج بهردى. ئوغۇز ئۇ -باشقا ۋىاليهتلهرگه ئوخشاش باش ئهگكهن ئىدى. بهيئهت قىلىپ باج

-ۋه ئۇ ئهللهرنى بويسۇندۇرۇپ ئۆزىگه قاراتتى. ھهممىسى باج يهردىن خۇزىستان تهرهپكه باردى
بولدى. ئۇ يهردىن كۈرك تاغلىرى ئارىسىدىن ئۆتۈپ خىراج تۆلهشكه رازى سپاھانغا باردى،  

تۇرۇۋالدى ۋه دۈشمهنلىك قىلىپ   سپاھان خهلقى بويسۇنمىدى، قارشىلىق كۆرسىتىپ   
ئۇرۇشماقچى بولدى. لېكىن سپاھانلىقالر سېپىلدىن تېشىغا چىقمىدى. ئوغۇز ئون مىڭ كىشىلىك 

دېدى. مهلۇم ” ا چىقىپ ئۇرۇشماقچى بولسا ئۇرۇشۇڭالر.ئهسكهر قويۇپ قويدى سېپىلدىن تېشىغ
ۋاقىتالردا ئون مىڭ كىشىلىك ئهسكهرگه قوشۇپ يهنه ئون مىڭ كىشىلىك ئهسكهر ئهۋهتىپ 
تاالڭ قىلدى. -سپاھان ۋىاليىتىنى بۇالڭ بۇرۇنقىلىرىنى قايتۇرۇپ كېتهتتى. قالغان ئهسكهرلهر

تاراج قىلدى. ئۈچ يىلدىن كېيىن پۈتۈن -نى تاالنئوغۇز بۇ ئهلده ئۈچ يىل تۇرۇپ پۈتۈن ۋىاليهت
كۈندۈز جهڭ -سپاھان سېپىلى ئالدىدا توپالندى سپاھان ئهسكهرلىرى بىلهن يهتته كېچه ئهسكهر

قىلدى. ئهسكهرنىڭ يېرىمى بىر كۈن جهڭ قىلسا، يهنه بىر يېرىمى ئهتىسى جهڭ قىالتتى. 
يدىسى بولمىغاندىن كېيىن، ئوغۇزنىڭ مۇشۇنداق قىلىپ دهل يهتته كۈن ئۆتتى. بۇنىڭ بىر پا
سۈلۈك ئاتىسى يۇشى خوجىنىڭ يېنىغا -ئىشلىرىدا باشچىلىق قىلىدىغان ۋه  ئۇ ئىشىنىدىغان قارا

شۇنچىلىك قاتتىق جهڭ قىلدۇق، سپاھاننى ھېلىغىچه “باردى. ئۇنىڭ بىلهن مهسلهھهتلهشتى: 
-ىش كېرهكلىكى ھهققىده بىر ئامالئااللمىدۇق. بۇ جهھهتته بىزگه بىر يول كۆرسهت ۋه نېمه قىل

تام بىلهن ”چاره تاپ. يۇشى خوجا بۇ ئهھۋالنى ئوغلىدىن ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: 
ئۇرۇشقاننىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق. سىلهر ھۇجۇم قىلىپ تامغا ئۇرساڭالر، ئۇالر قوشۇندىكى 

ئۆنۈملۈك بولىدۇ. بۇ سهۋهپتىن  ئىنسان ۋه ئاتالرغا ئۇرىۋاتىدۇ. ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ زهربىسى
 سىلهرنىڭ ئهسكهرلهر كارغا كهلمهيۋاتىدۇ. بۇ ئىشنىڭ چارىسى مۇنداق: ئهسكهرنىڭ يېرىمى
سپاھان خهلقى كۆرمهيدىغان بىر يهرگه يوشۇرۇنسۇن. ئۇالر ھېچنېمه قىلمىسۇن. ئۇالرنىڭ يېقىن 

ىپاھاننىڭ دهرۋازىسى ئالدىدا   بىر يهرده مۈكۈۋالغانلىقىنى ھېچكىم بىلمىسۇن. قالغان يېرىمى س
قايتىدىن جهڭگه كىرسۇن.ئهگهر سپاھانلىقالر سېپىلدىن تېشىغا چىقمىسا، ئۇالرنىڭ شهھهر 

ۋارانلىرىنى، ئۆيلىرىنى تۈپتۈز قىلىۋېتىڭالر. ئۇنىڭدىن كېيىن مۇنداق قىلىش -سىرتىدىكى باغ
ۇ ئارقىسىدىن قوغلىسۇن. كېرهك: ئهسكهرلىرىڭالر يېڭىلگهن بولۇپ چېكىنىپ قاچسۇن. ئۇالرم

شهھهردىن خېلى يىراقالشقاندىن كېيىن، مۈكۈۋالغان ئهسكهرلهر ئۇالرنى ئارقىسىدىن    
قورشىۋالسۇن. ئۇ يهرده سپاھانلىقالر مهغلۇپ بولىدۇ ۋه ئارقىسىغا قاراپ قاچىدۇ. لېكىن ئۇالرنىڭ 

سۈلۈك ئوغۇزغا -قارا“. قېچىپ شهھهرگه كىرىۋېلىشىغا يول قويماڭالر، ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈڭالر
كېلىپ ئاتىسى ئېيتقان چارىنى ئۇنىڭغا بايان قىلدى. بۇ تهدبىرنى ئوغۇزمۇ مۇۋاپىق كۆردى. 

سۈلۈكنىڭ بۇيرۇقىدا -مىڭ ئادهمگه قارا 50مىڭ ئادهم بىلهن بىر يهرگه مۆكۈۋالدى.  40ئوغۇللىرى 
قىلىۋېتىش ھهققىده  توڭتهي-شهھهر دهرۋازىسى ئالدىدا جهڭ قىلىشنى ۋه ئهتراپنى ئوڭتهي

مىڭ ئادهم بىر تهرهپتىن  50بۇيرۇق بهردى. ئوغۇز بىلهن بىرلىكته شهھهر دهرۋازىسىغا كهلگهن بۇ 
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جهڭ قىلىپ يهنه بىرتهرهپتىن سپاھانلىقالرنىڭ ئۆيلىرىنى ئۆرىگىلى تۇردى. سپاھانلىقالر ئۇالرنىڭ 
رۇنقىدىن خېلى ئازالپ قالغانلىقىنى ھهر يهرنى ۋهيران قىلىۋېتىدىغانلىقىنى، ئهسكهر سانىنىڭمۇ بۇ

كۆرگهندىن كېيىن، بىر قىسىم ئهسكهرنىڭ باشقا بىر مهسىلىدىن تۈپهيلى كهتكهنلىكىنى جهزم 
قىلدى. شۇنىڭ بىلهن شهھهر دهرۋازىسىنى ئېچىپ شهھهردىن تېشىغا چىقتى. قىلىچلىرىنى 

ئهسكىرى پالن بويىچه  سۇغۇرۇپ ئوغۇزنىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن جهڭ قىلغىلى تۇردى. ئوغۇزنىڭ
تارقىلىپ قېچىشقا باشلىدى. ئاستا ئاستا شهھهردىن خېلى يىراقالشتى ۋه ئۇالرنى سهھراغا ئېلىپ 

مىڭ ئهسكىرى بىلهن ئهزراىل كهبى ئۇالرنىڭ پېيىغا چۈشتى.  40چىقتى. ئوغۇز ئوغۇللىرى ۋه 
چىققانالرنىڭ بىرىنىمۇ شهھهرنىڭ دهرۋازىسىنى ۋه چېكىنىش يوللىرىنى توساپ شهھهردىن سىرتقا 

تىرىك قويمىدى. بۇ شهكىلده سپاھاننى ئالدى. سپاھاننى مۇۋاپىققىيهتلىك ھالدا ئالغاندىن كېيىن 
ئوغۇللىرىدىن تۆتىنى پارس ۋه كىرمان تهرهپلهرگه بېرىپ ئۇ ئهللهرنى ئىشغال قىلىشقا 

                                                                                    ۋهزىپىلهندۈردى

 ئوغۇزنىڭ ئوغۇللىرىنى پارس ۋه كىرمان تهرهپكه ئهۋهتىشى

ئوغۇز ئوغۇللىرىدىن تۆتىنى پارس ۋه كىرمان تهرهپلهرگه بېرىپ ئۇ ئهللهرنى ئىسغال قىلىشقا 
لهن بۇيرۇغان ئىدى. ئوغۇللىرى ئاتىسىنىڭ  بۇيرۇقى بويىچه، ئۇ تهرهپكه قاراپ ئاتلىنىپ ئالدى بى

كىرمانغا بېرىپ شۇ يهرده جهڭ قىلدى سپاھاننى قانداق ئالغان بولسا، كىرماننىمۇ شۇنداق ئالدى 
ۋه كۆپ ھهپىلهشتى. ئۇ يهردىكى ئىشلىرىنى تۈگهتكهندىن كېيىن پارس ۋىاليىتىگه كهلدى ۋه 

هممه ئالدى بىلهن شىرازنى ئالدى. بۇ يهرلهرنى ئېلىش ئۈچۈن بىر يىل شۇ يهرده تۇرۇپ قالدى. ھ
يهرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن ئاتىسىغا خهۋهر يولالپ بۇنىڭدىن كېيىنكى ۋهزىپىلىرىنى ۋه 

بۇ ئهل ئىشغال قىلىنغان ۋه ”ئاھالىغا قانداق مۇئامىله قىلىشى كېرهكلىكىنى سورىدى. ئوغۇز: 
هلگۈسى خىراج بهلگىلهپ ك-تاالڭ قىلماڭالر. باج-بهيئهت قىلىپ بويسۇنغان بولسا، ئۇالرنى بۇالڭ

دهپ بۇيرۇق بهردى. خهۋهرچى قايتىپ “. خىراجنى ئېلىپ قايتىپ كېلىڭالر-ئۈچ يىللىق باج
خىراج -كېلىپ ئوغۇزنىڭ بۇيرۇقىنى ئۇالرغا يهتكۈزگهندىن كېيىن، ئوغۇزنىڭ بۇيرۇقى بويىچه باج

يتىپ خىراجنى ئېلىپ سپاھانغا، ئاتىسى ئوغۇزنىڭ يېنىغا قا-بهلگىلهپ بهردى ۋه ئۈچ يىللىق باج
كهلدى. كېيىنكى   ئۈچ يىلدا كىرمان ۋه پارسقا ئهسكهر ئهۋهتىپ پارس ۋه كىرماننى ئىشغال 

خىراج بهلگىلىدى ۋه ھهر قايسى جايالرغا باجگىر تهيىنلىدى. ئوغۇز بۇ جهرياندا -قىلدى. باج
ى سپاھاندا تۇردى. ئوغۇللىرى قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئئىراقى ئهجهمنى ئېلىش پىكرىگه كهلد

                                    ۇقۇش ئۈچۈن ئهلچىلهرنى ئهۋهتتىۋه ئۇ يهرلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئ

 ئوغۇزنىڭ ئىراقى ئهجهم تهرهپكه ئهلچى ئهۋهتىشى                                               

ئهجهمنى ئىشغال  ئىراقى ئوغۇز يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئهللهرنى ئۆزىگه قاراتقاندىن كېيىن
قىلماقچى بولدى. ئالدى بىلهن ئىككى يۈز  ئادهمنى ئاجرىتىپ ئىراقى ئهجهمگه ئهۋهتتى. بۇالر ئۇ 
يهرلهردىن خهۋهر توپلىماقچى، بارغان جايالردىكى پادىشاھالردىن ئىھتىيات قىلىپ قهلئه ۋه 

الر بولسا ئېلىڭالر، بۇالرنىڭ ئىچىده كىچىك جاي”سېپىلالرنى تهكشۈرۈپ كهلمهكچى ئىدى. ئوغۇز 
دهپ بۇيرۇق بهردى. بۇ ئىككى يۈز ئادهم“ لېكىن چوڭ ۋه مۇستهھكهم جايالرغا ھۇجۇم قىلماڭالر   

ئىراقى ئهجهمگه قاراپ ئاتالندى. ئۇالر بارغان رهي، كازۋىن، ھهمهدان ۋه باشقا شهھهرلهرنىڭ 
ۆڭلىده ئوغۇزغا قارىتا بىر خهلقى ئوغۇز ۋه قوشۇنىنىڭ داڭقىنى ئاللىقاچان ئاڭلىغان بولغاچقا ك

سۆيگۈ ھېسسىياتى تۇغۇلغان ئىدى. بۇ خهلقلهر ئوغۇزغا قارشى ئهسكهر چىقىرىپ نۇرغۇن ئادهمنىڭ 
ئۆلۈپ ھهم دۆلهتنىڭ خاراپ بولۇپ كېتىشىدىن كۆره، بويسۇنۇش، بهيئهت قىلىپ ئوغۇزنىڭ 

خىراجنى ھهر يىل -باجخىراجنى قارارالشتۇرۇش ۋه بۇ -ھۇزۇرىغا بېرىپ دۆلهت تۆلهيدىغان باج
غهزىنىگه يهتكۈزۈپ بېرىشنىڭ تۈزۈكرهك ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭدىن باشقا ئامال بولمىغانلىقىنى 



 130 Oğuz Destanı 

تونۇپ يهتتى.  بۇ جهھهتته ئىراقى ئهجهم خهلقى ئۆزئارا كېلىشتى: ئوغۇزغا خىزمهت قىلىش 
قارارالشتۇرغاندىن خىراجنى -شهرىپىگه ناىل بولۇش ئۈچۈن ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا بارىدىغان ۋه باج

كېيىن ئوغۇزنىڭ رازىلىقىنى ئېلىپ مهملىكهتلىرىگه قايتىپ كېلىدىغان بولدى. ئوغۇزنىڭ ئالدىغا 
بارغاندا باھار بولۇپ قالغان ئىدى. ئوغۇز بۇالرنىڭ دۆلهتلىرىگه قارشى ئاتلىنىشقا قارار بېرىپ 

دى ۋه تېگىشلىك دۇئاالرنى يولغا چىقىش ئالدىدا تۇرغان ئىدى. ئۇالر ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا بار
خىراج ۋه باشقا -قىلغاندىن كېيىن ئهھۋالىنى بايان قىلدى. ئوغۇز ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئالدى. باج

ۋهزىپىلهرنى قارارالشتۇرغاندىن كېيىن ئۇالرنى مهملىكهتلىرىگه قايتۇردى. ئاندىن دهماۋهندكه 
لدا مۇنداق بىر ھادىسه يۈز يۈزلهندى، چۈنكى شۇ يهرده قىشالق قۇرماقچى بولغان ئىدى. يو

بهردى: يېشى خېلى بىر يهرگه بېرىپ قالغان بىر خوتۇن ھامىله بولۇپ بىر ئوغۇل تۇغقان ئىدى. 
لېكىن يهيدىغانغا بىر يوپۇرماقمۇ بولمىغاچقا ئاچ قالغان ئىدى. ئاچلىقتىن بالىنى ئهمگۈزىدىغان 

سادىپهن بىر چىل بۆره ئۇچراپ ئۈچ كۈندىن كېيىن ته-سۈتى كهلمهي بالىمۇ ئاچ قالدى ئىككى
قالدى. چىل بۆره بىر قىرغاۋۇلنى ئوۋالپ ئېلىپ كېتىۋاتقان ئىكهن. خوتۇننىڭ ئېرى چىل بۆرىگه 
قارىتىپ توقماق شىللىدى. چىل بۆره ئاغزىدىكى قىرغاۋۇلنى تاشالپ قاچتى. خوتۇننىڭ ئېرى 

. بىر قانچه كۈندىن كېيىن قىرغاۋۇلنى ئېلىپ پىشۈردى ۋه سۈتى كهلسۇن دهپ خوتۇنىنغا بهردى
قهيهرده قالدىڭ ؟ ”ئوغۇزنىڭ ئارقىسىدىن يېتىشىپ كهلدى. ئهر ئوغۇزنىڭ ئالدىغا كهلگهنده ئۇ: 

دهپ سورىدى. ئهر خوتۇنىنىڭ تهسادىپىهن تۇغۇپ قويغانلىقىنى، “ نېمه ئۈچۈن ئارقىدا قالدىڭ؟
بۇ سۆزىنى ياخشى كۆرمىدى. بۇ سهۋهپتىن كېچىكىپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. بىراق ئوغۇز ئۇنىڭ 

خوتۇنۇم تۇغدى دهپ يولدا ئارقىدا قالىدىغان قانداق گهپ؟ سىلهر بۇ سهۋهپتىن يولدا ”ئۇنى: 
دهپ ئازارلىدى. ئۇنىڭغا تۈركچه “ قوشۇندىن ئارقىدا قالدىڭالر، ئۇ ھالدا مۇشۇ يهرده قېلىڭالر

دېمهكتۇر. ئوغۇز “ ا قالئهي خوتۇن ئاچ ۋه ئارقىد”دېدى.  بۇ سۆزنىڭ مهنىسى “ قال ئاچ“
ئۇنىڭغا شۇنداق دېگهچكه ئۇمۇ شۇ يهرده قالغان ئىدى. [ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بۇ ئىسىم خاالچ 
بولۇپ قالغان. شۇنىڭ ئۈچۈن خاالچ قهۋمى شۇ شهخسنىڭ ئهۋالتلىرى ۋه نهۋرىلىرىدۇر.] 

ى كهلگهندىن كېيىن ئۇنىڭدىن كېيىن دهماۋهندكه بېرىپ ياز بويىچه شۇ يهرده تۇردى. كۈز پهسل
                                 مازهندهران ۋه شۇ تهرهپلهرنى ئېلىش مهقسىتى بىلهن يولغا چىقتى.

ئوغۇزنىڭ مازهندهرانغا بېرىشى،جهڭ قىلىپ ئۇيهرنى ۋه باشقا ۋىاليهتلهرنى 
                                               گۈرگان،دىھىستان،خۇراسان ۋه قۇھىستاننى ئېلىشى

ئوغۇز دهماۋهند تېغىدىكى يايالقتا ياز مهۋسۈمىنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن مازهندهران، ئامۇل، سار، 
ئاستراباد ۋه بۇ دىيارنىڭ باشقا شهھهرلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن ئاتالندى. بۇ شهھهرلهرنىڭ 

ق قولغا بهزىلىرىنى ئۇرۇش بىلهن، بهزىلىرىنى تاتلىق تىل بىلهن كۆڭۈل ئېلىش ئارقىلى
چۈشۈردى. بهزىلىرى ئۆز ئىختىيارى بىلهن بهيئهت قىلدى. ئوغۇز قىشنى شۇ يهرده ئۆتكۈزدى. بۇ 
تهرهپلهرنىڭ ھهممىسىنى قارام قىلىپ ھهر يهرگه باجگىر تهيىنلىدى. كېيىنكى يازنى دهماۋهندته 

وڭلىرىنى ئۆتكۈزدى. گۈرگان، دىھىستان ۋه شۇ تهرهپلهرگه ئهلچى ئهۋهتتى. بۇ دۆلهتلهرنىڭ چ
-پۈتۈنلهي بويسۇندۇردى. بۇ دۆلهتلهرنىڭ خهلقلىرىمۇ ئوغۇزنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ باج

خىراجلىرىنى قارارالشتۇردى. ئۈچ يىللىق قهرزلىرىنى دهرھال تۆلهيدىغان بولدى. ئۇ يهردىن 
خوراسانغا بېرىپ ئهسفهراىن، كهران ۋه سهبزۋار خهلقىنى بهيئهت قىلىپ بويسۇندۇردى. پهقهت 

ابۇر ئاھالىسى باش ئهگمهي جهڭ قىلىشقا قارار بهردى ۋه شهھهردىن تېشىغا چىقمىدى. ئوغۇز نىش
بۇ دۆلهتته قىشنى ئۆتكۈزدى ۋه باھار كهلگهنده نىشابۇر ۋه تۇسقا قاراپ يۈزلىنىپ نىشابۇر ۋه 
تۇسنى ئالدى. يازدىمۇ شۇ يهرده تۇردى. قىش مهۋسۈمىده باۋهرد (ئهبىۋهرد)، سهراھس ۋه مهرۋ 

-هرهپلهرگه بېرىپ ئۇ ۋىاليهتلهرنى پۈتۈنلهي ئۆز ئىدارىسى ئاستىغا ئالدى. ئۈچ يىللىق باجت
خىراجىنى -خىراجنى ئالدى. يازدا ھهراتقا كهلدى ۋه يازنى شۇ يهرده ئۆتكۈزدى. ھهراتنىڭ باج
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-قارارالشتۇرۇپ ئالدى. شۇنداق قىلىپ قۇھىستان ۋىاليىتىنى ۋه ئۇ دۆلهتنى ئىسغال قىلىپ باج
خىراجنى ئۈچ يىل بويىچه ئارقا ئارقىدىن غهزىنىگه ئېلىپ -راجىنى بهلگىلهپ بهردى ۋه باجخى

كېلىشىنى قارارالشتۇردى. كهچكۈزده ھهراتتا تۇردى. بىر ئوغلىنى ئۇ يهردىن ئىھتىيات ئۈچۈن 
-توققۇز مىڭ ئهسكهر بىلهن باسرا تهرهرپكه ئهۋهتتى. بۇالر خهلقنىڭ پىكرىنى ئۆزگهرتىپ باج

تۆلهشنى كېچىكتۈرۈپ قويماسلىقى ئۈچۈن پادىشاھ ئوغۇزنىڭ ۋه ئهسكىرىنىڭ بۇ يهردىن  خىراج
خىراج ئالدىن ئېلىنغان -يىراقتا ئهمهسلىكىنى ئېالن قىلىپ قايتىدىغان بولدى. ئۈچ يىللىق باج

مهنمۇ “خىراجنى تۆلهش ھهققىده قارار چىقاردى. ئوغۇز -ئىدى. كېيىنكى ئۈچ يىللىق باج
خىراجنى -دهپ خهۋهر تارقىتىپ ئوغلىنى توققۇز مىڭ ئادهم بىلهن ئۈچ يىللىق باج “كېلىۋاتىمهن

ئېلىش ئۈچۈن ئهۋهتتى. ئوغۇزنىڭ ئوغلى ئاتىسىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه باسرا تهرهپكه قاراپ 
خىراجنىڭ ھهممىسنى   -ئاتالندى، بارغان يهرلهرده ئۈچ يىللىق باج ئېلىش توغۇرلۇق خهۋهر  

-خىراجالرنى ئاتىسىغا ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن پۈتۈن باج-ئهلچى ئهۋهتتى. باجتارقىتىپ ئهتراپقا 
خىراجالر-ئىراقى ئهجهمده توپلىنىشى ھهققىده قارار قىلدى. باج خىراجالرنىڭ ئىراقى ئهجهمده  
توپالنغاندىن كېيىن، ئوغۇزنىڭ ئوغلى ئهسكهرلىرى بىلهن بۇالرنى ئاتىسىغا ئېلىپ باردى. بۇ 

ئۈچ يىل جهريانىدا ئوغۇز ھهرات، سهراھس ۋه بايگىز ۋىاليهتلىرىده تۇرغان ئىشالر يۈز بهرگهن 
                                                                                      ئىدى.       

  ئوغۇزنىڭ يۇرتىغا قايتىشى ۋه ئاخىرقى يىللىرى

ئۇ ئۆز دۆلىتى ۋه يۇرتىغا، يهنى كۈرتاق ۋه  ئوغۇزنىڭ ئوغلى ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهندىن كېيىن،
ئورتاققا قايتىپ كېتىشكه قارار بهردى. تېز يېتىپ بېرىش ئۈچۈن گۇر ۋه گارجىستان يولى بىلهن 
مېڭىشنى بۇيرۇدى. بۇ ئارىدا يولدا ئېگىز بىر تاغقا كهلگهنده مۇنداق بىر ۋهقه يۈز بهردى: بۇ تاغقا 

ئۈچ ئائىله ئوغۇزنىڭ قوشۇنىدىن ئارقىدا قالغان -ىن ئىككىكۆپ قار ياغقان ئىدى. بۇ قار يۈزىد
ئىدى. لېكىن ھېچكىمنىڭ قوشۇندىن ئارقىدا قالماسلىقى ھهققىده يارلىق بار ئىدى. ئوغۇز بۇ 

دېدى. بۇ “ ياغقان بۇنچىلىك قارنى دهپ ئارقىدا قالغان بارمۇ؟”ئهھۋالنى ئۇقۇپ خاپا بولدى ۋه 
هپ لهقهم بهردى. [بۈگۈنمۇ ئۆزلىرىگه قارلۇق دىيىلگهن قهۋم د“ قارلۇق”بىر قانچه ئائىلىگه: 

ئۇالرنىڭ نهسلىدىن كېلىپ چىققان.] بۇ تاغدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئامۇيه دهرياسىغا يېتىپ بېرىپ 
دهريادىن ئۆتتى. سهمهرقهنتكه قاراپ  ئاقىدىغان چوڭ بىر دهريا ئۈستىدىكى ئىلىك ۋىاليىتىدىن 

گرىسىدىكى يالغۇز دهرهخكه كېلىپ چۈشتى.كېيىن بۇخارا چېگرىسىدا ئۆتكهندىن كىيىن بۇخارا چى
بىر قانچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن شۇ يهردىن پۈتۈن قوشۇنى بىلهن بىلله ئامان ئېسهن ئۆز 
يۇرتىغا يېتىپ باردى. ئۆز يۇرتىدىن چىقىپ ھهر قايسى ئهللهرنى ئېلىشى ۋه يهنه قايتىپ ئۆز 

ۋاقىت ئالغان ئىدى. ئۆز يۇرتىغا يېتىپ باراي دىگهنده، ئهينى  يىل 50يۇرتىغا كېلىشى تهخمىنهن 
چاغدا يولدىن قايتۇرىۋهتكهن قانقىلىق ۋه ئۇيغۇرالر ئوغۇزنى قارشى ئېلىپ كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن 
توققۇز كۈنلۈك يولغا چىقىپ ئۇنىڭغا ئارماغان تهغدىم قىلدى. ئوغۇز يۇرتقا قايتىپ كهلگهنلىكى 

لىدىغان زىياپهت ئۈچۈن توقسان مىڭ قوشقار ۋه توققۇز يۈز ئات مۇناسىۋىتى بىلهن ئۆتكۈزى
سويۇشنى بۇيرۇدى. ناھايىتى چوڭ زىياپهت بهردى. ئالتۇن ئۆي ياساتتى. بۇ زىياپهت جهريانىدا 

ئېسهن -ئۆزى بىلهن بىرگه جاھانگىرلىك سهپىرىگه قېتىلغان ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئامان
الته ئوغلى بىر كۈن ئوۋغا چىقتى. تاسادىپهن بىر ئالتۇن ئوقيا ئهسلى يۇرتىغا قايتىپ كهلگهن ئ

بىلهن ئۈچ ئالتۇن ئوق تېپىۋالدى. ھهممىسى بىرلىكته بۇالرنى ئۆز تىلىكى بويىچه تهقسىم قىلىپ 
بېرىشى ئۈچۈن ئاتىسىغا ئېلىپ كهلدى. ئاتىسى ئوغۇز ئوقيانى پارچىلىغاندىن كېيىن بۇالرنى ئۈچ 

ى ئۈچ كىچىك ئوغلىغا بهردى. مۇنداق قارار قىلدى: ئوقيا بېرىلگهن ئۈچ چوڭ ئوغلىغا، ئۈچ ئوقن
دېيىلسۇن. چۈنكى بۇالرغا ئوقيانى تهقسىم قىلىپ “ بوزوق”ئوغلىنىڭ نهسلىدىن كهلگهن قهۋمگه 

بېرىش ئۈچۈن چوقۇم پارچىالشقا توغرا كېلهتتى. بوزوق سۆزىنىڭ مهنىسىمۇ پارچىالش، بوزۇش 
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بولسۇن. “ ئۈچوق”ئۈچ ئوغلىنىڭ نهسلىدىن كهلگهن قهۋمنىڭ لهقىمى  دېمهكتۇر. ئوق بېرىلگهن
، ئۈچ تال ئوق دېمهكتۇر. ئوغۇز مۇنداق بۇيرۇدى: بۇنىڭدىن كېيىن ئوغۇللىرىدىن “ئۈچوق”بۇ 

دهپ ئهسكهردىمۇ ئۆز ئورنىنى “ بىز ھهممىمىز بىر نهسىلدىن“كىم كهلسه، بىرلىكته بهسلهشسۇن: 
رمۇ مۇنداق قارار قىلىشتى: ئوقيا بېرىلگهنلهرنىڭ ئورنى بىرئاز ۋه دهرىجىسىنى بىلسۇن. بۇال

يۇقىرى بولسۇن، ئهسكهرده ئوڭ قولنى تهشكىل قىلسۇن. ئوق بېرىلگهنلهرنىڭ ئورنى بىراز تۈۋهن 
بولۇپ سول قولنى تهشكىل قىلسۇن. چۈنكى ئوقيا پادىشاھھقا ئوخشاش ھۆكۈم بېرىدۇ، ئوق بولسا 

دۇر. ئۇالرنىڭ يۇرتىنىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئۇسۇل بىلهن ئۇنىڭغا باغلىق بىر ئهلچى
مهن ”بهلگىلهپ بهردى. بۇ زىياپهتته ھهممه كىشىنىڭ ئالدىدا سۆزىنى مۇنداق دهپ ئاياقالشتۇردى: 

ساالمهت بولسا، ئۇنىڭغا -ئۆلگهندىن كېيىن، مېنىڭ ئورنۇم، تهختىم ۋه يۇرت، ئهگهر كۈن ساغ
اھايىتى كۆپ ياخشى ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى كۆپ ماختىدى. سۈلۈك ن-قارا“. تهئهللۇقتۇر
سۈلۈك ئهمدى -قارا 8دهپ سورىدى.“ تهدبىرلهرنى نهدىن ئۆگهندىڭ؟-بۇ گۈزهل چاره“ئۇنىڭدىن 

ئهھۋالنى يوشۇرمىدى. بولغان ۋهقهنى، يهنى ئوغۇزنىڭ قېرىالرنى  ئارقىدا تاشالپ قويۇش، 
بۇالرنى بىرلىكته ئېلىپ بارماسلىق ھهققىدىكى يارلىقىغا قارىماي ئاتىسىنى قانداق قىلىپ يېنىدا 

لهرنىڭ ھهممىسىنى بىلله ئېلىپ بارغانلىقىنى ئېيتىپ چۈشهندۈردى. ئاتىسى ئۆگهتكهن تهدبىر
ئوغۇزغا بايان قىلدى. شۇنداقال ئانىسىدىن ئۆگهنگهنلىرىنىمۇ بايان قىلىپ ئۆتتى. ئوغۇز ئۇنىڭغا 

سۈلۈك ئاتىسىنى ئهكهلدى. يۇشى خوجا ئوغۇزنى، -ئاتىسىنى ئېلىپ كېلىشنى بۇيرۇدى. قارا
ئىنئامالر  ئوغۇزمۇ يۇشى خوجىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئوغۇز يۇشى خوجىنى ھهددى ھېساپسىز

بىلهن تارتۇقلىدى. بۇنىڭدىن كېيىن ھۇزۇر ۋه راھات ياشىشى ئۈچۈن سهمهرقهندنى ئۇنىڭغا 
ئۇلۇ“سۈلۈكنى -سۇيۇرغال قىلىپ بهردى.  قارا قىلىپ تهيىنلىدى. ئۇنىڭغا تون، بهلباغ، ” بهگ 

ئوغۇزمۇ لىباس ۋه نۇرغۇن مال بهردى. بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى زىياپهت جهريانىدا بولۇپ ئۆتتى. 
بۇ يهرده ئۆز يۇرتىغا چۈشتى. ئوغۇزنىڭ مىڭ يىل ياشىغانلىقى ئېيتىلىدۇ. بۇندىن كېيىن 

باراقالر دۈشمهن -ئهسكىرى بىلهن مۇشۇ يهرده تۇردى. ئهمما ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بىر قېتىم قىل
يامانسۇ خىراج تۆلىمىگهن ئىدى. ئوغۇز قىپچاقالرنى ئۇ يهرگه ئهۋهتىپ ئاتىل ۋه -بولۇپ باج

تارىغى  -بويلىرىغا قهدهر بېرىپ ئولتۇرۇشىنى ۋه شۇ يهرلهرنى يۇرت قىلىشىنى بۇيرىدى ئندىر
خىراجنى ئۆزلىرى -تۈلۈك ۋه مائاش قىلىپ ئايرىپ بهردى. بۇ باج-بېجىنى ئۇالرغا ئوزۇق

شۇ  باراق، دهربهند ۋه-خالىغانچه ئىشلىتىپ بۇنىڭدىن مائاشمۇ بېرىدىغان بولدى. قىپچاقالر قىل
خىراج توپالپ غهزىنىگه ئهۋهتىپ بهردى. قىپچاقالر بۇ يۈزدىن شۇ -تهرهپلهردىكى ئهللهردىن باج

يهرده تۇرۇپ قالدى ۋه شۇ يهرنى يۇرت قىلىۋالدى. ئوغۇز مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرگهندىن كېيىن ۋاپات 
                                                                                          بولدى.   

 (داۋامى كېيىنكى ساندا)         


