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 ئاتالغۇسى »تارانچى« −ئۇيغۇر تېرىم مهدەنىيىتىدىكى مۇھىم بهلگه 
 

 پهرھات ئىلياس

 

ئىلىنىڭ يېزىلىرىدا ئىلگىرى بۇغداي باشىقىنى چىرايلىق توقۇپ قىبله تامغا ئېسىپ قويىدىغان 
ويسىپىتتىن بۆكلىرىنىڭ يېنىغا قىستۇرۇۋالىدىغان ئادەت بار ئىدى. كىچىك چاغلىرىمدا بىر م-ياكى قالپاق
ئۇنداق بولسا تارانچى دېگهن «دەپ جاۋاب بهرگهنىدى. » بۇ دېگهن تارانچىلىقنىڭ بهلگىسى«سورىسام، 

تارانچى دېگىنىمىز دېھقان دېگهن سۆز، ئاق كۆڭۈل، ھاالل تهرى بىلهن «دەپ سورىسام، » نېمه گهپ؟
ن قهبرىلهرگه تۇلۇق تېشى دېگهنىدى. يېزىمىزدىكى نۇرغۇ» ياشايدىغان كىشىلهرنى شۇنداق ئاتايمىز

تېرىمچى بولغاننىڭ -تىكلهپ قويۇلغانلىقىنى بايقاپ بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغىنىمدا، بۇمۇ يهنىال شۇ تارانچى
بهلگىسى دېگهن جاۋابقا ئېرىشكهنىدىم. يهنه بۇ نامنى ئهزەلدىن ئىلىدا ياشاپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنى 

ڭ ئهكسىچه مۇشۇ ئاتالغۇ تىلغا ئېلىنسىال، بۇ ئاتالغۇنى كۆرسىتىدۇ دەپ چۈشهندۈرگۈچىلهرمۇ بولدى. بۇنى
دېگهندەك مهنىنى بىلدۈرىدىغان ھاقارەتلىك نام دەپ » قۇل، يانچى«موڭغۇلچه ياكى مانجۇچه 

چۈشهندۈرۈشكه بهكرەك كۈچهيدىغانالرنىمۇ ئۇچرىتىپ تۇردۇم. لېكىن بۇ نامنى مهيلى ئىجابىي نۇقتىدىن 
ۈرگۈچىلهر بولسۇن، ھېچقايسىدىن بۇ نامنىڭ ئېتىمولوگىيهسى ھهققىدە ياكى سهلبىي نۇقتىدىن چۈشهند

قانائهتلىنهرلىك جاۋابقا ئېرىشهلمىدىم. نهتىجىدە مۇشۇ نامنىڭ زادى قانداق كېلىپ چىققانلىقى ھهققىدە 
ئۆزۈم بىر جاۋاب تېپىپ بېقىش ئويىغا كېلىپ، بۇ ئاتالغۇ ھهققىدىكى ماتېرىيالالرنى يىغىپ چامىمنىڭ 

 شىچه تهھلىل، تهتقىق قىلىپ باقتىم. تۆۋەندىكىسى مۇشۇ ئىزدىنىشىمنىڭ دەسلهپكى مهھسۇلى.يېتى
ئاتالغۇسىنىڭ ئېتىمولوگىيهسى ھهققىدىكى يازمىالرغا قاراپ باقىدىغان بولساق، ھازىرغا » تارانچى«

 قهدەر ئومۇمهن تۆۋەندىكىدەك قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان:
 قاراش مانجۇ تىلىدىن كهلگهن دېگهن .1

بۇ قاراش رۇس شهرىقشۇناسلىرى بارتولد بىلهن رومانسوف تهتقىقاتىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، بارتولد: 
، »ۇرپانلىقت«، »هشقهرلىكق«شىنجاڭدا خهلقلهر ئۆزلىرى قۇرغان شهھهرلهرنىڭ نامىغا قاراپ ئۆزلىرىنى «
ەپ د »انچىتار«دېگهنگه ئوخشاش نامالر بىلهن ئاتايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا  »هنلىكخوت«

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا شىنجاڭنىڭ جهنۇبىدىن -18ئاتىلىدىغانلىرىمۇ بار. بۇالر مانجۇالر تهرىپىدىن 
دېگهن  »هتچىلهرزىرائ«ېگهن مانجۇچه د »تارانچىالر«ئىلى رايونىغا كۆچۈرۈپ كېلىنگهنلهر ئىدى. 

مهنلهر بىرىنچى نۆۋەتته بۇ ھوقۇقسىز كۆچ«... ] دېگهن بولسا، رومانسوف: 1»[مهنىنى بىلدۈرىدۇ
 »ېھقاند«هنى ي »تارانچى«مانجۇالرنى ئاشلىق بىلهن تهمىنلهشكه مهجبۇر بولدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر 

] دېگهن. بۇالردىن باشقا يهنه سوۋېت ئىتتىپاقى تهتقىقاتچىلىرىدىن 2»[دېگهن نامغا ئىگه بولۇپ قالدى
ىڭ چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە جهنۇبىي شىنجاڭ ۋە ئىسخاكوف، سىدروۋىسكايا قاتارلىقالرمۇ بۇ ئاتالغۇن

شهرقىي شىنجاڭدىن ئىلى رايونىغا كۆچۈرۈلگهن ئۇيغۇرالرغا قويۇلغان نام ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا 
 قويۇشقان.
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دېگهن يهر نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرۇلۇق » تارانچى«قۇمۇل تهۋەسىدىكى 
يىلى) تېرىقچىلىق قىلىش -1756(مىالدىيه يىلى -30]، بۇ جاينىڭ چيهنلۇڭنىڭ 3چۈشهندۈرۈشتىمۇ[

ئۈچۈن كۆچۈپ كهلگهنلهرنىڭ نامى بويىچه تارانچى دەپ ئاتىلىپ قالغانلىقى ئېيتىلغان بولۇپ، مانجۇ 
 تىلىغا باغالپ قويۇلغان.

ئاتالغۇسىنىڭ كېلىش مهنبهسى بىلهن باغالپ قارىغاندا، بۇ خىل قاراشتىكىلهرنىڭ » تارانچى«
ە بولۇپ، مانجۇچه دەپ قارالغان بۇ نامنىڭ مانجۇ تىلىدا قانداق پهيدا بولغانلىقى، تهتقىقاتى بهكمۇ يۈز

چىڭ سۇاللىسىدىن ئىلگىرى بۇ ئاتالغۇنىڭ قوللىنىلغان ياكى قوللىنىلمىغانلىقى توغرۇلۇق ھېچبىر ئاساس 
 كۆرسىتىلمىگهن.

 . موڭغۇل تىلىدىن كهلگهن دېگهن قاراش2
بېتىدە بۇ -1566نىڭ » ئوكيانۇس«ى نهشر قىلغان يىل-2000شاڭخهي لۇغهت نهشرىياتى 

دېگهن مهنىدە.  »هر تېرىغۇچىي«تارانچى: موڭغۇلچه سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى، «ئاتالغۇ ھهققىدە: 
شىنجاڭنىڭ ئىلى رايونىدىكى ئىلگىرى جهنۇبىي شىنجاڭدىن كۆچۈرۈپ كېلىنگهن بىر قىسىم 

لسا، تهتقىقاتچى گو مېيلهن مانجۇچه يازمىالرغا ئاساسهن دەپ تهبىر بېرىلگهن بو» ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتىلىشى
نىڭ شهرىققه كۆچۈپ بېرىپ  »ۇسۇلمانلىرىم تارانچى«چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە «يېزىپ چىققان 

]: 4ناملىق ماقالىسىدا[» كهينىدە-خۇلىنبېردە بوز يهر ئېچىپ تېرىقچىلىق قىلىشىنىڭ ئالدى
ەپمۇ ئاتىلىدۇ، مهنىسى تېرىقچى. جۇڭغارالر د »نچىتارا«موڭغۇلچه سۆز بولۇپ،  »اچىنتارىي««

شىنجاڭدىكى تهڭرىتاغنىڭ جهنۇب ۋە شىمالىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغاندا، تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبى ۋە 
 تارانچى«شىمالىدىكى ھهمدە ئىلى رايونىغا كۆچۈپ بارغان بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنى ئومۇمالشتۇرۇپ 

ىڭ ئوتتۇرىلىرىدا چىڭ سۇاللىسى تهڭرىتاغنىڭ جهنۇب ۋە ئهسىرن-18ەپ ئاتىغان. د »ۇسۇلمانالرم
 تارانچى«شىمالىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ھارپىسىدا، شىنجاڭدىكى يهر تېرىغۇچى ئۇيغۇرالرنى داۋاملىق 

 دەپ بۇ ئاتالغۇ ھهققىدە تېخىمۇ تهپسىلىيراق چۈشهندۈرۈش بهرگهن.» دەپ ئاتىغان »ۇسۇلمانالرم
ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ «بېتىدىكى -21سانى -3يىللىق -1952 ژۇرنىلىنىڭ» شهرق ھهقىقىتى«

ئىلىغا كۆچۈرۈلگهن دېھقانالرنىڭ ئهسلى كهسپى دېھقانچىلىق بولىدۇ. «ناملىق ماقالىدا » كېلىپ چىقىشى
» ېھقانچى) دېگهن نامنى بېرىدۇد( »تاران«مانا شۇ دېھقانچى ئۇيغۇرالرغا ئىلىدا ياشىغان موڭغۇلالر 

ناملىق كىتابنىڭ » شىنجاڭنىڭ يهرلىك تارىخى«ىنجاڭ داشۆ نهشرىياتى نهشر قىلغان دېيىلگهن بولسا، ش
چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنى بوز يهر ئېچىپ تېرىقچىلىق «... بېتىدە: -383

بىلهن شۇغۇللىنىشقا ئۇيۇشتۇرغان. بۇرۇنقى جۇڭغار خانلىقى دەۋرىدىال، جۇڭغار ئاق سۆڭهكلىرى بىر 
كۈم ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ھالدا ئىلى دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنلىرىغا كۆچۈرۈپ ئاپىرىپ بوز يهر تۈر

ەپ ئاتالغان. كېيىن تارانچى دېگهن بۇ سۆز ئىستىمالدا داۋاملىشىپ، د »تارانچى«ئاچقۇزغان. ئېكىنچىلهر 
 هن.دېيىلگ» ئىلى رايونىدىكى ئۇيغۇر پۇقرالىرىنىڭ يهنه بىر نامى بولۇپ قالغان

(خهنزۇچه) » غهربىي دىيار يهر ناملىرى«يىلى نهشر قىلغان -2002شنجاڭ خهلق نهشرىياتى 
-17) ھهققىدىكى چۈشهندۈرۈشتىمۇ 塔兰奇城بېتىدىكى تارانچى بالىق (-434ناملىق لۇغهتنىڭ 

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا جۇڭغارالر جهنۇبىي شىنجاڭدىن نۇرغۇن تېرىقچىالرنى ئىلىغا كۆچۈرۈپ كهلگهن 
 دەپ ئاتىغان دېيىلگهن.» تارانچى بالىق«هم ئۇالر تۇرۇشلۇق جاينى ھ

ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بۇ توغرۇلۇق يېقىنقى يىلالردىن بېرى تهتقىقات ئېلىپ بارغان قهمبهرنىسا 
ئاتالغۇسىنىڭ » تارانچى] «5ناملىق ماقالىسىدا[» ۇسى توغرىسىدائاتالغ »تارانچى««مۇھهممهتمۇ 

سۆزىدىن ئۇيغۇرچىلىشىپ كهلگهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن. بۇ توغرۇلۇق » انتار«موڭغۇل تىلىدىكى 
 نامى »تارانچى««بىرقهدەر چوڭقۇر تهتقىقات ئېلىپ بارغان تارىخ تهتقىقاتچىسى يۇنۇسجان ئىلىمۇ 

جۇڭغار خانلىقىنىڭ تهڭرى تېغىنىڭ شىمالىدىكى ئۇيغۇرالرغا قاراتقان «]، 6»[هققىدە يېڭى قاراشھ
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] ھهمدە شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى 7ناملىق ماقالىلىرى[» ۇمچه تارانچى نامى ھهققىدەقوش −لىقى ھۆكۈمران
ناملىق كىتابىنىڭ » ئهسىرلهردىكى ئۇيغۇرالر بىلهن جوڭغارالرنىڭ مۇناسىۋىتى-18، -17«نهشر قىلغان

ىرغا قهدەر بۇ بهتلىرىدە بۇ ئاتالغۇ ھهققىدە خېلى ئهتراپلىق ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىپ، ھاز-184، -174
 نامى » تارانچى«"ھهقته ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتالرنى بىر قۇر ئهسلهپ ئۆتكهندىن كېيىن، ئاخىرىدا 

يىلالر) قۇبۇقساردا  1653-1634ۇڭغار خانلىقىغا باتۇر قۇنتهيجى ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەۋردە (ج
ۆزلىرى ئۈچۈن دېھقانچىلىق قىلغان ئوتتۇرىغا چىققان موڭغۇلچه سۆز بولۇپ، جۇڭغار ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ ئ

دېگهن يهكۈننى چىقىرىپ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ماتېرىيال مهنبهلىرى  "بىر بۆلۈم ئۇيغۇرالرغا قويغان نامى
 بىلهن پىكىر بىردەكلىكىنى ساقلىغان.

دېگهن مهنىدە دەپ » قۇل«، »يانچى«ئاتالغۇسىنى موڭغۇلچه » تارانچى«بۇالردىن باشقا يهنه 
] بۇ 8ناملىق ماقالىدا[» يهكهن خانلىقى«لىغۇچىالرمۇ بار. مهسىلهن، بهيدۇ تورىدا تونۇشتۇرۇلغان ئىزاھ

 دەپ چۈشهندۈرۈلگهن.» 农奴«دەپ ئېلىنىپ مهنىسى » 塔里雅齐/塔兰奇 taranchi«ئاتالغۇ 
تارانچى ئاتالغۇسى موڭغۇلچىدىن كهلگهن دېگۈچىلهرنىڭ ئورتاق ئاجىزلىقى شۇكى، بۇنىڭدا ئۇالر 

دېگهن سۆزلهرنىڭ مهۋجۇتلىقىنىال كۆزدە » تارىياچىن، تارىيانچىن«موڭغۇل لېكسىكىسىدا  ھازىرقى
تۇتۇپ، بۇ ئاتالغۇنىڭ قهدىمكى موڭغۇل تىلىدا مهۋجۇت ياكى ئهمهسلىكىنى، ئۇ موڭغۇل تىلىدا زادى 

قۇنتهيجى  قانداق پهيدا بولغان دېگهن نۇقتىنى نهزەردىن ساقىت قىلغان. ئهمهلىيهتته بۇ ئاتالغۇ باتۇر
ھۆكۈمرانلىق قىلغان زاماندىن خېلى ئىلگىرىال مهۋجۇت ئىدى. يهنه بىر تهرەپتىن، جۇڭغارالر ئۇيغۇر 

» قۇل، يانچى«تېرىقچىلىرىنى ھهقىقهتهن قۇل ئورنىدا كۆرگهن بولسىمۇ، لېكىن تارانچى ئاتالغۇسى 
دېگهننى » يانچى«تىلىدا دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ دەپ ئىزاھالش مۇۋاپىق ئهمهس. چۈنكى، موڭغۇل 

农奴» (ھهمجىلغا« Xamjilga ،(»بوغول«دېگهننى » قۇل) «Bogol 奴隶；奴 دېگهن نامالر بىلهن (
دېگهن سۆزلهر ھازىرقى موڭغۇل تىلىدا تېرىقچىلىققا ئائىت » تارىياچىن«، »تارىيان«ئاتايدۇ. يهنه 

» ئالباتۇر«ۈسى يوق. موڭغۇلالردا كهسپىي ئاتالغۇالر سۈپىتىدە كهڭ قوللىنىلىدۇ، ھېچقانداق كهمسىتىش ت
 ]9دېگهن يهنه بىر سۆزمۇ بار بولۇپ، بۇ مهخسۇس ئالۋاڭكهشلهرنى بىلدۈرىدۇ.[

 دىن كهلگهن دېگهن قاراشلىرى. تۈركىي تىل3
تۈرك «بۇ قاراشنى ئهڭ دەسلهپ تۈرك تارىخچىسى رىزانۇر ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ 

كونا زامانالردىن بېرى «بهتلىرىدە مۇنداق دەپ يازغان: -26، -21قىسىم -3ناملىق كىتابىنىڭ » تارىخى
تۈرك تارانچىلىرى سارىسۇ، ئىلى، تارىم، سىر، ئامۇ دەريالىرى كانارالىرى ۋە ئارىلىرىدا چۆپلۈكلهرنى 
 سۇغۇرماق ئۈچۈن مۇھىم قانالالر ياپمىشلهر، ھوبۇبات ئهكمىشلهر، مېۋە ياغاچالرى يېتىشتۈرمىشلهردۇر...
دۇنيانىڭ ھېچبىر يېرىدە بۇ تارانچىالردەك تۇپرىقىغا يهرلىشىدىغان، ئۇنى سۆيىدىغان ۋە مۇداپىەئ 

تارىم) تۈركچىدە تارىماق مهنىسىدىن كهلگهن، زىرائهت ئهتمهك دېمهكتۇر. «( ، »ئېتىدىغان خهلق يوق
ىنقى زامان داڭلىق بۇنىڭدىن باشقا، تۈركىيهنىڭ يېق». ئهسلىي تۈركچىدە چۆپچىنى تارانچى دەر ئىدى

) مۇ بۇ ئاتالغۇنى ئۆزىگه فامىله 1956-1910شائىرلىرىدىن بىرى بولغان ساھىت سىتكى تارانچى (
ئورنىدا قولالنغان. ئۇ دىيارباكىردىكى تېرىقچىلىق ۋە سودا بىلهن شۇغۇلالنغۇچى داڭلىق ئائىلىدە 

نامىنى » تارانچى«بهكىر سىتكى  بوۋىلىرى شال تېرىغانلىقتىن دادىسى-تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئاتا
فامىله قىلىپ قولالنغان، يهنه بىر تهرەپتىن ئاپىسى ئارىفه خانىمنىڭ ئائىلىسىمۇ شال تېرىش بىلهن 

دېگهن نامنى فامىله قىلىپ قولالنغان. » تارانچى«شۇغۇلالنغان، شۇ سهۋەبتىن ساھىت سىتكىمۇ 
هرمۇ ئىسىم ياكى فامىله ئورنىدا قوللىنىپ دېگهن سۆزل» تارانچىباتۇر«، »تاران«تۈركىيهدە يهنه 

]. بۇنى يۇقىرىدا رىزانۇرنىڭ يازغىنىغا باغالپ قارىغاندا، بۇ ئاتالغۇنىڭ تۈركىيه تۈركلىرى 10كېلىنمهكته[
 ئارىسىدىمۇ مۇئهييهن ئاساسقا ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
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ناملىق كىتابىدا يهكهن خانلىقى » ىرىيهكهن خانلىقى تارىخى تىزىسل«ۋېي لياڭتاۋنىڭ خهنزۇچه 
مهزگىلىدە خانلىق يهرلهرنىڭ يالالنغان تېرىقچىالر تهرىپىدىن تېرىلىدىغانلىقى، شۇڭا بۇ يهرلهرنىڭ 

دېگهن مهنىنى » تېرىقچى«دەپ ئاتالغانلىقى، مهزكۇر ئاتالغۇنىڭ موڭغۇلچه » تارانچى يهر«
، »تېرىمچى«ئاتالغۇنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى بىلدۈرىدىغانلىقى چۈشهندۈرۈلۈش بىلهن بىلله، بۇ 

 ].11ئاتالغۇلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغان[» تېرىقچى«
) 准噶尔史略«(جۇڭغارالرنىڭ قىسقىچه تارىخى «يىلى نهشر قىلغان -1985خهلق نهشرىياتى 

) دەپمۇ 塔喇沁ن ()، تاراچى塔里雅沁تارىياچىن («بېتىدە بۇ ئاتالغۇغا: -144ناملىق كىتابنىڭ 
 »هر تېرىغۇچىي«دېگهن سۆزدىن كهلگهن، مهنىسى  Tarynqy (塔兰奇ئاتىلىدۇ، تۈركىي تىلدىكى 

) 塞外文化» (سهددىچىننىڭ شىمالىدىكى مهدەنىيهت«دەپ ئىزاھ بېرىلگهن بولسا، » دېگهنلىك بولىدۇ
ېگهن د »رىغچىتا«تۈركىي تىلدىكى «بۆلىكىدە: » يېزىقى-موڭغۇلالرنىڭ تىل] «12ناملىق قامۇسنىڭ [

) دېگهن سۆزنىڭ 挞不也مهنىسىنى بېرىدىغان دابوي ( »ېرىقچىت«سۆز قىتان، جۇرجىت تىللىرىدىكى 
ەپ ئومۇمالشقان. موڭغۇل ئاساسىي لۇغهت تهركىۋىدە د »تارىياچىن«ئورنىنى ئالغان، موڭغۇلچىدا بولسا 

زلىكىگه كۆچۈپ كىرگهندە تۈركىيچىدىن كۆپلهپ سۆز قوبۇل قىلىنغانلىقى موڭغۇلالرنىڭ موڭغۇل ئىگى
ھهقىقهتهن تۈركلىشىش باسقۇچىنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهنلىكىنى، يهنه بىر تهرەپتىن موڭغۇلالرنىڭ شۇ 

تۈركىي تىلدىن «، »چاغدىكى جهمئىيهت تهرەققىياتىنىڭ خېلىال قاالق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
ردىن: تهڭرى، تامغا، ئاياغا (ئاياغ)، ئۈجۈگ موڭغۇل تىلىدىكى ئاساسىي لۇغهت تهركىبىگه كىرگهن سۆزله

(قهلهم)، قۇرۇد (قۇرۇت)، ئهم (دورا)، جىمىش (يىمىش)، ئالىما (ئالما)، چهچهك (چېچهك)، ئۈجۈم 
(ئۈزۈم)، بالغاسۇن (شهھهر)، تارىيان (ئېتىز)، جىرۈكه (يۈرەك)، بۆلۆگ (بۆلهك)، تاياغ (ھاسا) قاتارلىقالر 

» تارانچى«ك موڭغۇل ئىلىم ساھهسىدە بىزنىڭ تهتقىقاتچىلىرىمىز دەپ كۆرسىتىلگهن. دېمه» بار
ئاتالغۇلىرىنى تۈركىيچىدىن » تارىياچىن«، »تارىيان«ئاتالغۇسىنىڭ كېلىش مهنبهسى دەپ قاراۋاتقان 

 كهلگهن دەپ قاراش ئاساسىي جهھهتتىن ئومۇملىشىپ بولغان.
جۇڭغار «ما داجېڭ، سهي جيايىالرمۇ جۇڭگو ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادىمهيىسىنىڭ تهتقىقاتچىسى 

] تارانچى ئاتالغۇسىنىڭ 13ناملىق ماقالىسىدا[» ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىقى
تۈركىي تىلدىن كهلگهنلىكىنى ئېيتقان. ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ شىۋىسى ۋە ئېغىز ئهدەبىياتىغا ئائىت نۇرغۇن 

قىلدۇرغان روسىيهلىك شهرىقشۇناس پانتوسوف بولسا يۇقارقىالردىن  قىممهتلىك ماتېرىيالالرنى توپالپ نهشر
]. بۇ ھهقته ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى بولۇپ 14يهنىمۇ ئىچكىرىلهپ، تارانچى ئۇيغۇرچه سۆز دەپ قارىغان[

ئىلى «مۇشۇ خىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى پېشقهدەم تارىخ تهتقىقاتچىسى غوجائهخمهت يۇنۇس بولۇپ، 
ناملىق ماقالىسىدا خېلى ئهتراپلىق ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىش » رلىرىنىڭ تارىخى ھهققىدە ئىزدىنىشلهرئۇيغۇ

ناملىق ئهسىرىدىكى » دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك«نامىنى مهھمۇد كاشغهرىينىڭ » تارانچى«بىلهن بىرگه 
موڭغۇلالر ياكى ەپ ئاتىلىشى د »تارانچى«ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ «دېگهن سۆز بىلهن باغالپ، » تارىغچى«

دېگهن » جۇڭغارالر تهرىپىدىن قويۇلغان نام بولماستىن، بهلكى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىن ئېلىنغان
 ]15قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان[

ناملىق ماقالىسىدا بۇ ئاتالغۇنى » ھهققىدە ئىزدىنىش »تارانچى««يهنه پروفېسسور ۋاڭ دۇڭپىڭمۇ
دېگهن سۆز بىلهن باغالپ، » تارىغ«ناملىق ئهسىرىدىكى » ۈركدىۋانۇ لۇغهتىت ت«مهھمۇد كاشغهرىينىڭ 

بۇ ئاتالغۇنىڭ موڭغۇلالردا بولۇشتىن سىرت، تۈركىي تىللىق خهلقلهردىمۇ بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان 
]16.[ 

شىنجاڭ مىللهتلىرىنىڭ «يۈ تهيشهن، چېن گاۋخۇ، شيې فاڭالر باش مۇھهررىرلىكىدە تۈزۈلگهن 
) 塔喇沁)، تارياچىن (塔兰奇): تارانچى (塔里雅沁تارىياچىن («دە: » لۇغىتى مهدەنىيىتى -تارىخ 

هت، زىرائ«ېگهن سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى بولۇپ، د »تارىيا«دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بهزىلهر بۇ، موڭغۇلچه 
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، »ېرىقچىت«، »ېھقاند«ۇمچىسى قوشۇلغاندا، قوش »چىن«دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ، كهينىگه  »ئېكىن
ېرىمچى) دېگهن ت( »تارىمچى«نلىك بولىدۇ دەپ قارىسا، يهنه بهزىلهر ئۇيغۇرچىدىكى دېگه »ېكىنچىئ«

دەپ يېزىپ، بۇ ئاتالغۇنى موڭغۇل » بولۇپ ئۆزگىرىپ قالغان دەپ قارىشىدۇ »ۇتارانچ«سۆز موڭغۇلچىغا 
 ].17تىلى بىلهن ئۇيغۇر تىلى ئارىسىغا تاشالپ، كېيىنكىلهرنىڭ ھهل قىلىشىغا قالدۇرغان[

ئېتىبارغا سازاۋەر بولۇشقا ۋە -قاراشتىكىلهرنىڭ تهتقىقات يۆنىلىشى نۆۋەتته بارغانچه دىققهت بۇ خىل
ئۆستۈنلۈكنى ئىگىلهشكه باشلىدى. تىل ۋە تارىخ تهتقىقاتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى بىلهن بۇ ھهقتىكى 

ىنىشلىرىمگه ئىسپاتالرمۇ ئاۋۇپ، روشهنلىشىپ بارماقتا. تۆۋەندە مهنمۇ ئۆزۈمنىڭ بهزىبىر ئىزد-دەلىل
ئاساسهن تارانچى ئاتالغۇسىنىڭ مانجۇ تىلىغىمۇ، موڭغۇل تىلىغىمۇ تهۋە سۆز بولماستىن بهلكى قهدىمكى 
تۈركىي تىلالردىن كهلگهنلىكى، بولۇپمۇ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىن كېلىش ئېھتىمالىنىڭ ھهممىدىن 

 چىمهن.يۇقىرى ئىكهنلىكى ھهققىدە بهزىبىر قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويماق
ئاتالغۇسىنىڭ مانجۇ تىلىدىن كهلمىگهنلىكى ھهققىدە توختىلىپ ئۆتهي. ھازىر » تارانچى«ئاۋۋال 

مهملىكىتىمىزدە نهشر قىلىنىۋاتقان تهتقىقات مهنبهلىرىدە بۇ ئاتالغۇ مانجۇ تىلىغا ئومۇمهن موڭغۇل تىلىدىن 
ىمىيهسىنىڭ تهتقىقاتچىسى ليۇ كىرگهن دەپ قارالماقتا. مهسىلهن، جۇڭگو ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكاد

] ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمىنىڭ 18مىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىدە جۇرجىتالر[«شياۋمېڭنىڭ 
، usin tarimbiنى ئۇسىن تارىمبى ( »هر تېرىشي«جۇرجىت تىلىدا «ناملىق ماقالىسىدا: » پارچىلىنىشى

دىكى تارىمبى سۆزىنىڭ تۈپى ېرىش دېگهن مهنىدە) دەيدۇ. بۇنىڭت −هر، تارىمبى ي −ئۇسىن 
]، جوڭگۇ ئىجتىمائىي پهنلهر 19دېيىلگهن بولسا[» ېرىش) دىن كهلگهنت( »tari«موڭغۇلچىدىكى 

سانىغا -4يىللىق -1994ناملىق ژۇرنالنىڭ » ئىجتىمائىي پهنلهر فىرونتى«ئاكادىمىيهسى چىقارغان 
ناملىق ماقالىدا: » ىرىگه ئۇچرىغانمانجۇالر جاۋشىڭ دەۋرىدە موڭغۇل مهدەنىيىتىنىڭ تهس«بېسىلغان 

ەيدۇ، موڭغۇل د »tarimbi«نى  »ېرىشت«، يهر تېرىشتىكى turin «مانجۇ تىلىدا دېھقانچىلىقنى «
نى بىلدۈرىدىغان  »ېرىشت«نى بىلدۈرىدىغان سۆز بىلهن مانجۇ تىلىدىكى  »ېرىشت«تىلىدىكى 

هن. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا هلگك دىن »tariyaho«سۆزنىڭ تومۇرى ئوخشاش بولۇپ، ھهممىسى 
دېيىلگهن. » بولىدۇكى، ئىلگىرىكى مانجۇالرنىڭ تىلى موڭغۇل مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان

ناملىق ماقالىسىدا » هققىدە ئىزدىنىشھ »تارانچى««يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ۋاڭ دۇڭپىڭنىڭ 
塔里雅沁ا كۆپرەكئاتالغۇسىنىڭ چىڭ سۇاللىسىىغا ئائىت يازمىالرد» تارانچى« »،«塔喇沁  دەپ

الردىن  塔里牙 ،«塔里牙赤«ئېلىنغانلىقىنى، بۇ سۆزلهرنىڭ يۈەن سۇاللىسىغا ئائىت يازمىالردا 
(چى) » 赤«قوشۇمچىسىنىڭ يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە كۆپرەك » 沁«كهلگهنلىكىنى، ئاخىرىدىكى 

غانلىقىنى كۆرسىتىپ (چىن) دەپ ئېلىن» 沁«دەپ ئېلىنغان بولسا، چىڭ سۇاللىسىغا كهلگهندە كۆپرەك 
 ئۆتكهن.

موڭغۇل «يىلى) تۈزۈلۈشكه باشلىغان -1382يىلى (مىالدىيه -15مىڭ سۇاللىسىنىڭ خۇڭۋۇ 
) گه 真女译语» «(جۇرجىت تهرجىمه سۆزلۈكلىرى«بىلهن » 蒙古译语«تهرجىمه سۆزلۈكلىرى 

ىرى موڭغۇل تهرجىمه سۆزلۈكلىرى، جۇرجىت تهرجىمه سۆزلۈكل«ئاساسهن تۈزۈلۈپ نهشر قىلىنغان 
 农人 (塔里牙赤)«) ناملىق كىتابتىمۇ بۇ ئاتالغۇ موڭغۇل تىلىدا 蒙古译语、真女译语汇编توپلىمى (

tariyaci  «]بۇنىڭدىن بۇ ئاتالغۇنىڭ يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدىال موڭغۇل تىلىغا 20شهكلىدە ئېلىنغان .[
 كىرىپ بولغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.

نچى ئاتالغۇسىنى مانجۇ تىلىدىن كهلگهن بۇالردىن شۇنداق يهكۈن چىقىرىشقا بولىدۇكى، تارا
دېگهن قاراش پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ. ئۇنىڭ مانجۇ تىلىغا موڭغۇل تىلىدىن بهزىبىر فونىتىكىلىك 

 ئۆزگىرىش ياسىغان ئاساستا قوبۇل قىلىنغانلىقى ئېنىق.
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ۇقىرىدا ئهمدى بۇ ئاتالغۇنىڭ موڭغۇل تىلىغا تۈركىيچىدىن كهلگهنلىكىگه كهلسهك، بۇ توغرۇلۇق ي
خېلى كۆپ دەلىللهر كهلتۈرۈلدى. تۆۋەندە بۇ ئاتالغۇنىڭ موڭغۇلالرغا تۈركىيچىدىن كىرگهنلىكىنى 
قۇۋۋەتلهش بىلهن بىرگه، ئۇيغۇر تېرىمچىلىق مهدەنىيىتىنىڭ موڭغۇلالرغا قانچىلىك تهسىر 

هممىدىن كۆرسهتكهنلىكى بىلهن باغالپ تۇرۇپ، خۇسۇسهن ئۇيغۇرچىدىن كىرىش ئېھتىماللىقىنىڭ ھ
 ئىسپاتلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتهي.-يۇقىرى ئىكهنلىكى ھهققىدە دەلىل

ئوتتۇرا ئهسىر موڭغۇل «ناملىق كىتابتا: » قاراچىن موڭغۇل تىلى تهتقىقاتى«خهنزۇچه 
لېكسىكولوگىيهسىدە دېھقانچىلىققا ئائىت سۆزلهر ھهقىقهتهن ئاز ئۇچرايدۇ. موڭغۇل تىلىدا دېھقانچىلىققا 

]، 21دېيىلگهن بولسا[» يىلدىن ئاشتى 200سۆزلهرنىڭ كۆپلهپ پهيدا بولۇشقا باشلىغىنىغا ئهمدى  ئائىت
قهدىمكى «ناملىق ماقالىدا: » موڭغۇل تىلىدىن قهدىمكى موڭغۇل تېرىمچىلىق ئىگىلىكىگه نهزەر«

راشالر ئوتتۇرىغا موڭغۇلالردا دېھقانچىلىق بولغانمۇ يوق دېگهن مهسىله ھهققىدە ئۇزاقتىن بېرى ھهر خىل قا
چۆل -ەشتد« ،»ھهققىدە ئومۇمىي بايان تاتارالر قارا«، »ۆلىتىنىڭ تهزكىرىسىد قىتان«قويۇلۇپ كهلدى. 

دەپ » قاتارلىق نۇرغۇن تارىخىي يازمىالردا بۇ ئاساسهن ئىنكار قىلىنىپ كهلدى »دىيارىدا ئاڭلىغانلىرىم
ىنى باشتىن كهچۈرگهن بىر قوۋمنىڭ دېھقانچىلىق ]. دېھقانچىلىقتا ئۇزاق تهرەققىيات تارىخ22يېزىلغان[

ئىگىلىكى كېيىن باشالنغان باشقا بىر قوۋمدىن دېھقانچلىققا ئائىت ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشى تارىخىي 
ئاتالغۇسىنى ھېچبىر » تارانچى«تىلشۇناسلىق ئهمهلىيىتىگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندىمۇ، 

ي تۇرۇپال بهزىبىر ئاتالمىش شهرقشۇناسالرنىڭ يۈزەكى تهتقىقات نهتىجىسى بويىچىال تهتقىقات ئېلىپ بارما
دەپ باشقىالرغا قوش قولالپ بېرىۋېتىش ئاقىالنىلىك بولمىسا كېرەك. چۈنكى گېزى » موڭغۇلچه سۆز«

نىيهتنىڭ كهلگهندە بىر ئاتالغۇنىڭ قايسى مىللهت تىلىدا ئاۋۋال پهيدا بولغانلىقىغا قاراپمۇ، شۇ خىل مهدە
چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئىلى تارانچىلىرىنىڭ «دەسلهپكى ئىگىسىنى بېكىتىشكه توغرا كېلىدۇ. 

ناملىق ماقالىدا تارانچى ئاتالغۇسىنىڭ موڭغۇل تىلىنىڭ » ئاتىلىشى ۋە ئۇنىڭ ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشى
ناملىق » قىسقىچه تارىخى جۇڭغارالرنىڭ«]، 23ئۇيرات دېائلىكتىدا ئۇچرايدىغانلىقى ئېيتىلغان بولسا[

] 24بېتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلغار ئىشلهپچىقىرىش تېخنىكىسىنىڭ جۇڭغارالرنى[-127كىتابنىڭ 
قىزىقتۇرۇپ، بارغانچه كۆپ جۇڭغار خهلقىنىڭ دېھقانچىلىققا كىرىشكىلى تۇرغانلىقى، ئۇالرنىڭ بىر تهرەپتىن 

ۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغانلىقى، بهزىلىرىنىڭ ھهتتا تېرىمچىلىق بىلهن شۇغۇلالنسا، يهنه بىر تهرەپتىن چار
» موڭغۇلالرنىڭ قىسقىچه تارىخى«ئاساسهن تېرىمچىلىق بىلهنال شۇغۇللىنىدىغان بولغانلىقى ئېيتىلغان. 

ئۇيراتالرغا كهلسهك، ئۇالردا «ناملىق كىتابتا بۇ خىل قاراشنىڭ توغرىلىقىنى يهنىمۇ ئىسپاتالپ بېرىدىغان: 
تېرىمچىلىق بار ئىدى، چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە قۇبدۇ دېگهن يهردە ئۇالر ئۇيغۇرالردىن  ئۇزاقتىن بېرى

دېگهن » يهر تېرىش تېخنىكىسىنى ئۆگهنگهن ھهمدە بىرلىكته ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇلالنغان
رنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە غهربىي يۇرتتىكى باشقا تۈركىي خهلقله«]. بۇالردىن باشقا، 25جۈملىنى ئۇچرىتىمىز[

ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر مهدەنىيىتى تىبهت مهدەنىيىتى بىلهن بىر «ناملىق كىتابتا: » قىسقىچه تارىخى
] مهنىۋى مهدەنىيىتىگه ئاز 26قاتاردا، بۇريات خهلقى (ھهممىدىن ئاۋۋال شهرقىي بۇريات) ۋە قالماقالرنىڭ[

ردىن قېپقالغان ئاشۇ ئىبارىلهر ئوتتۇرا ئهسى«، »يىل مۇئهييهن تهسىر كۆرسهتتى 400-300دېگهندىمۇ 
] دېگهن سۆزلهر بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى 27»[تا بۈگۈنگه قهدەر ھازىرقى موڭغۇل تىلىدا قوللىنىلماقتا

ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ مهدەنىي تۇرمۇشى «) نىڭ 1962-1904تىلشۇناسى ئا. ك. بوروكوف (
موڭغۇلالر قهدىمىي ئۇيغۇر ئېلىپبهسىنى «سىدىكى: دېگهن ماقالى» تارىخىدا ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتقان ئورنى

بهزىبىر ئۆزگهرتىشلهر كىرگۈزۈپ ئۆزلهشتۈرۈۋالدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزلىرى بولسا، دۆلهت ئىشلىرىدا چوڭ 
شۇنىڭ بىلهن بىلله ئۇيغۇر تىلىدا ئىشلىنىپ كېلىنگهن «، »مهنسهپلهردە كهڭ يوسۇندا ئىشلىتىلگهنىدى

ناملىق » تۈرك مهدەنىيىتى«ھهمدە تۈركچه » لىدىمۇ ئىشلىتىلىشكه باشلىدىنۇرغۇن سۆزلهر موڭغۇل تى
سۆزى قوللىنىالتتى، بۇنداق » تارىياچىن«كىتابتىكى سالجۇق تۈركلىرىدە زىرائهتچى دېگهننىڭ ئورنىغا 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

7/16 

الرنى ئاتاش موڭغۇلالرغا ئۇيغۇرالر ئارقىلىق كىرگهنلىكى ئېھتىمالغا يېقىندۇر دېگهن سۆزلهرمۇ يۇقارقى قاراش
 قۇۋۋەتلهپ تۇرۇپتۇ.

بۇ دەلىللىرىمىزدىن شۇنداق خۇالسه چىقىرىشقا بولىدۇكى، ئۇيراتالر ئۇيغۇرالردىن تېرىمچىلىق 
تېخنىكىسىنى ئۆگىنىش بىلهن بىرگه تېرىمچىلىققا ئائىت ئاتالغۇالرنىمۇ ئۇيغۇر تىلىدىكى تهييار سۆزلهر 

ىق پۈتكۈل موڭغۇلالرغا تارقالغانلىقى ئېھتىمالغا يېقىن. ئاساسىدا ئۆزلهشتۈرگهن ھهم بۇالر ئۇيراتالر ئارقىل
ئاتالغۇسىنىڭ موڭغۇلالردا پهيدا بولۇشىنىمۇ مۇشۇ مهنتىقىدە تۇرۇپ يهنىمۇ چوڭقۇر تهتقىق » تارىياچىن«

 قىلىپ بېقىشقا ئهرزىيدۇ.
زىرغا ئهمدى بۇ سۆزنىڭ موڭغۇل تىلىغا ئائىت يازمىالردا پهيدا بولۇشى ھهققىدە توختىاليلى. ھا

ئاتالغۇسىنىڭ كېلىش مهنبهسى » تارانچى«قهدەر ئاشكارا بولغان يازما مهنبهلهرنى نهزەردە تۇتقىنىمىزدا، 
ئاتالغۇسى موڭغۇل يازما مهنبهلىرىدە ئهڭ » تارىيا«سۆزىنىڭ تۈپى بولغان » تارىياچىن«دەپ قارىلىۋاتقان 

غا »موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى«ان يىلى يېزىپ تامامالنغ-1240دەسلهپ قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا 
بۆلىكىدە ئۇچرايدۇ. بۇ سۆز خهنزۇچه -177جىلد -6ئاساسهن خهنزۇچىگه تهرجىمه قىلىنغان نۇسخىنىڭ 

(ئېكىن) دەپ ئىزاھ » 禾田«(تارىيا) دەپ ئېلىنىپ ئۈستىگه » 塔里牙«ئاھاڭ تهرجىمىسى بويىچه 
قىقاتالر شۇنى ئىسپاتالپ بهردىكى، بۇ ئهسهر ھهققىدىكى تهت» موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى«بېرىلگهن. 

قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلىش بىلهن بىرگه ئۇنىڭغا يهنه ئۇيغۇرچه ئاتالغۇالرمۇ كۆپلهپ 
كىرگۈزۈلگهن. ئهپسۇسكى بۇ ئهسهرنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان نۇسخىسى يىتۈپ 

لغۇنىڭ پهقهت خهنزۇچه ئاھاڭ قوشۇلغان كهتكهنلىكتىن، بىزگىچه يېتىپ كهلگىنى مهزكۇر ئاتا
 تهرجىمىسىال بولدى خاالس.

بۆلىكىدىمۇ بۇ ئاتالغۇ -100جىلد -1نىڭ » يۈەن سۇاللىسى تارىخى«يىلى تامامالنغان -1368
دېگهن سۆزنى ئۇچرىتىمىز. بۇ سۆز يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە » 塔里牙赤«بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغان 
]. يۈەن 28نه تېرىقچىلىققا مهسۇئل ئهمهل نامى ئورنىدىمۇ ئىشلىتىلگهن[تېرىقچى دېگهندىن باشقا يه

جىجېڭ «)، 延祏四明志» (يهنشى يىللىرىدىكى سىمىڭ تهزكىرىسى«سۇاللىسى مهزگىلىدە يېزىلغان 
» 塔里牙赤«) قاتارلىق كىتابالردا 之正四明续志» (يىللىرىدىكى سىمىڭ تهزكىرىسىنىڭ داۋامى

 ھهققىدە مۇنداق خاتىرە بېرىلگهن:
》同知都元帅共七人，有六位回回人：暗都剌哈蛮、塔里牙赤、黑的儿、忽先、棘

哈，忽剌忽儿《。 
ئاتالغۇسى يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە ئاساسهن غهربىي يۇرتتىن بارغان » 回回«بۇنىڭدىكى 

دېگهن ئىسمىغا ئاساسالنغاندا ئۇنى مۇسۇلمان ئۇيغۇر دەپ » 塔里牙赤«مۇسۇلمانالرنى كۆرسىتىدۇ، 
خان بېكىتكهن يۈەن سۇاللىسى تارىخى «ۈلگهن جهزىملهشتۈرۈشكه بولىدۇ. چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە تۈز

««دەپ ئېلىنىپ، » 塔哩雅齐«) ناملىق لۇغهتته بۇ ئاتالغۇ 钦定元史语解» (ئاتالغۇلىرىنىڭ شهرھى
雅哩塔«田也，»齐«司事人也) «»ۇنىڭغا مهسۇئل ئادەمنى بىلدۈرىدۇ) ب »چى«ېتىزنى، ئ »تارىيا

ىدە تېرىقچىلىققا مهسۇئل دەپ چۈشهندۈرۈلگهن. بۇنىڭدىن بۇ ئاتالغۇنىڭ يۈەن سۇاللىسى مهزگىل
، »تارىغ«ئهمهلدارنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز. قهدىمكى ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرىدىمۇ 

]، شۇڭا بۇ ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا مۇئهييهن مهنه 29دېگهن ئىسىمالر ئۇچرايدۇ[» تارىغچى بهگ«
رنىڭ مۇناسىۋىتى ھهققىدە يهنىمۇ چوڭقۇرالپ ئىزچىللىقى بار دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. ئهلۋەتته بۇ ئاتالغۇال

 تهتقىق قىلىپ بېقىشقا ئهرزىيدۇ.
塔刺赤 ،塔里牙«) دىمۇ 元史.百宫志» (يۈەن سۇاللىسى تارىخى. مهنسهپدارالر تهزكىرىسى«

赤 « دېگهن ئىسىمالر ئۇچرايدۇ. بۇنىڭدىكى»塔里牙赤 « يهنشى يىللىرىدىكى سىمىڭ «يۇقىرىدىكى
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至正四明续» (رىدىكى سىمىڭ تهزكىرىسىنىڭ داۋامىجىجېڭ يىللى«)، 延祏四明志« (تهزكىرىسى

志 قاتارلىق كىتابالردا تىلغا ئېلىنغان (»塔里牙赤 « ،نى كۆرسهتسه»塔刺赤 « يۈەن سۇاللىسى
يۈەن سۇاللىسى «مهزگىلىدىكى مهشھۇر سانغۇن بولۇپ، ئۇنىڭغا ئاتالغان مهخسۇس تهرجىمىھال قىسمى 

دەپ ئېلىنغان ھهم » 塔里赤«ىسىم ) دا بۇ ئ塔里牙赤传.元史» (تارىخى. تارانچىنىڭ تهرجىمھالى
-30نىڭ » يۈەن سۇاللىسى تارىخى«) نهسلىدىن ئىكهنلىكى ئېيتىپ ئۆتۈلگهن. 康里ئۇنىڭ قاڭقىل (

دەپ » 旧名塔里牙赤)塔喇齐«(دېگهن شهكىلدىمۇ ئۇچرايدۇ ھهم » 塔喇齐«جىلدىدا بۇ ئىسىم يهنه 
» يا ئىجتىمائىي پهنلىرىنىڭش«ئهسكهرتىش بېرىلگهن. بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان قاڭقىلالرغا كهلسهك، 

يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە شهرققه كۆچۈپ ئوتتۇرا «سانىغا بېسىلغان -1يىللىق -2003ژۇرنىلىنىڭ 
ناملىق ماقالىدە بۇ قاڭقىلالرنىڭ ئهسلىي ماكانىنىڭ خارەزىم ئىكهنلىكى، » تۈزلهڭلىككه بارغان قاڭقىلالر

لالرنى ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه كۆچۈرگهنلىكى، چىڭگىزخاننىڭ خارەزىم ئۇرۇشىدا ئهسىر ئالغان قاڭقى
ئۇالرنىڭ بۇ يهردە ئاساسلىقى ھهربىي ۋە تېرىقچىلىق ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغانلىقى، يۇقىرىدا بىز تىلغا 

نىڭ دەل شۇالرنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكى پاكىتلىق ئاساستا كۆرسىتىپ بېرىلگهن بولسا، » 塔里赤«ئالغان 
قاڭقىلالر «ناملىق كىتابتا: » ىكى باشقا تۈركىي خهلقلهرنىڭ قىسقىچه تارىخىئۇيغۇرالر ۋە غهربىي يۇرتت«

نى ئۇيغۇر دەپ » 塔里赤«]. مۇشۇنىڭغا ئاساسهن 30دېيىلگهن[» ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرىدىن بىرى
ئىدىقۇت «ئايدا نهشر قىلغان -5يىلى -1984جهزىملهشتۈرۈشكه بولىدۇ. مىللهتلهر نهشرىياتى 

«(تارىغۇچى) دېگهن سۆز ئۇچرايدۇ.» 塔里古只«بېتىدە -34ناملىق كىتابنىڭ » مهھكىمىسى سۆزلۈكى
塔里古只 « بىلهن»塔喇齐 « ،نىڭ يازما مهنبهلهرگه پۈتۈلگهن دەۋرى ئاساسهن يېقىن بولغانلىقتىن

سۆزىدىن كهلگهن بولۇشى، » تارىغۇچى«نىڭ نامى ئهسلىي » 塔里赤«قاڭقىل نهسلىدىن بولغان 
ئاتىۋالغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭغا » 塔里赤«الشتۇرۇش ئۈچۈن دەپ موڭغۇلالر ئۆز تهلهپپۇزىغا ماس

ئاتاپ تىكلهنگهن تۆھپه مهڭگۈ تېشى ھازىرمۇ خېنهن ئۆلكىسىنىڭ باۋفېڭ ناھىيهسى تهۋەسىدىكى 
دېگهن بۇ نامنىڭ يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە زادى » 塔里赤«گۇەنياسۇن كهنتىدە ساقالنماقتا. ئهمدى 

ىغا كهلسهك، چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە تۈزۈلگهن، تهيبېي سودا نهشرىياتى قانداق مهنه بېرىدىغانلىق
钦定元» (خان بېكىتكهن يۈەن سۇاللىسى تارىخى ئاتالغۇلىرىنىڭ شهرھى«يىلى نهشر قىلغان -1986

史语解 بېتىدە -434جىلد -14) ناملىق لۇغهتنىڭ»塔里赤 « ئاتالغۇسى»塔刺赤 « ،غا ئۆزگهرتىلىپ
زاھالنغان. يۇقىرىقىالردىن شۇنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، يۈەن (تېرىقچى) دەپ ئى» 农夫«مهنىسى 

ئاتالغۇسى ھهم تېرىقچىلىق قىلىدىغان كىشىلهرنى، » 塔里赤«سۇاللىسىغا ئائىت خهنزۇچه مهنبهلهردە 
ھهم شۇالرغا مهسۇئل ئهمهلدارنى بىلدۈرۈپ كهلگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ نام بىلهن ئاتالغانالر 

تۈرك كىشى ئىسىملىرى ۋە ئۇنىڭ «يىلى ئىستانبۇلدا بېسىلغان -2003الرغا مهنسۇپتۇر. ئومۇمهن ئۇيغۇر
تارانچىباتۇر: تارانچى + «دېگهن ئىسىم بېرىلىپ: » تارانچىباتۇر«ناملىق كىتابتىمۇ » كېلىپ چىقىشى

سى يۈەن سۇاللى«دەپ چۈشهندۈرۈلگهن. » باتۇر. چىڭگىزخان دەۋرىدىكى بهگ ۋە قوماندانالردىن بىرى
نىڭ بىر » تارانچىباتۇر«بىلهن مۇشۇ » 塔刺赤«گه كىرگۈزۈلگهن » تارىخى. مهنسهپدارالر تهزكىرىسى

 ئادەم بولۇش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى.
يىلى) دىن باشالپ -1382يىلى (مىالدىيه -15بۇ ئاتالغۇ يهنه مىڭ سۇاللىسىنىڭ خۇڭۋۇ 

دەپ » tariyaci 塔里牙赤«) دە 至元译语( »جىيۈەن تهرجىمه سۆزلۈكلىرى«تۈزۈلۈشكه باشلىغان 
» خهنزۇ ۋە باشقا تىلالر تهرجىمه سۆزلۈكى«(يهر تېرىغۇچى) ئىكهنلىكى، » 农人«ئېلىنىپ مهنىسىنىڭ 

)华夷译语 دە (»tariyaci 塔里牙赤 « دەپ ئېلىنىپ مهنىسىنىڭ»农人 « (تېرىمچى) ئىكهنلىكى
 ].31ئىزاھالنغان[
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ڭ ھهر ئىككىلىسىال ئوخشاش الرنى 达里耶赤» ،«塔里牙赤كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، بۇالردىكى 
ئاتالغۇسى ئاھاڭ » 达里耶赤«دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرۈپ كهلگهن. بۇنىڭدىكى » تېرىقچى، تېرىمچى«

(تارىغۇچى) غا تېخىمۇ يېقىن » 塔里古只«دىكى » ئىدىقۇت مهھكىمىسى سۆزلۈكى«جهھهتتىن 
 كېلىدۇ.

» ئىككى تېكىننىڭ ھېكايىسى« بۇالردىن باشقا، دۇنخۇاڭدىكى بېزەكلىك مىڭ ئۆيدىن تېپىلغان
ئىجارىگه ئېلىش «دېگهن پىئېل شهكلىنى، تۇرپاندىن تېپىلغان » تارىغ تارىيۇ«نىڭ بېشىدىكى 

» ئىدىقۇت مهھكىمىسى سۆزلۈكى«] ۋە 32»[تارىغ تارىيۇ يىر«، »تارىغ تارىغۇ يىر«دىكى » ۋەسىقىلىرى
天地 塔力» (تارېق يىر«)، 农人 塔里古只» (تارىغۇچى«بهتلىرىدىكى -42، -34ناملىق كىتابنىڭ 

叶儿 تارىيان، تارېيىچى، «دىكى » موڭغۇلچه تهرجىمه سۆزلۈكلهر توپلىمى«) دېگهن ئاتالغۇالرنى
دېگهن ئاتالغۇالر بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرىدىغان بولساق، ئاھاڭ ۋە مهنه جهھهتتىن ئۇدۇل » تاراچى

 كېلىدىغانلىقىنى بايقايمىز.
 يهنى:

 ئۇيغۇرچه مۇڭغۇلچه
 (تارىيۇچى) تارېيىچى (تارىياچى)تارىغۇچى 

 تارىيۇ يىر (تارىغۇ يىر، تارېق يىر، تارىلغا) تارىيا (تارىيان)
ئىدىقۇت مهھكىمىسى «بىلهن » موڭغۇل تىلى سۆزلۈكلىرى«مىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە تۈزۈلگهن 

ىمۇ دىكى بۇ ئاتالغۇالرنىڭ مهنه جهھهتتىكى بىردەكلىكىدىن باشقا، ئاھاڭ جهھهتت» سۆزلۈكلىرى
(ياكى تارىيۇچى) » تارىغۇچى«سۆزى ئۇيغۇرچىدىكى » تارىياچى«يېقىنلىقىغا قاراپ، موڭغۇلچىدىكى 

موڭغۇل تهرجىمه «(تارىغۇ) دىن كهلگهن دەپ قىياس قىلىشقا بولىدۇ. » تارىيۇ«نى » تارىيا«دىن، 
لهرمۇ » 塔力叶儿«دىكى » ئىدىقۇت مهھكىمىسى سۆزلۈكى«بىلهن » 塔里牙«دىكى » سۆزلۈكى

ڭ ھهم مهنه جهھهتتىن ئىنتايىن يېقىن بولۇپ، بۇ سۆزنىڭ موڭغۇلالرنىڭ تهلهپپۇزىغا ئاھا
塔力«دىكى » 塔力叶儿«ماسالشتۇرۇلغانلىقى ئېھتىمالغا ناھايىتى يېقىن. يهنى، ئۇيغۇر تىلىغا مهنسۇپ 

塔«نىڭ »  里 « ،دەپ»叶 儿 « نىڭ»牙 « دەپ تهلهپپۇز قىلىنىپ موڭغۇل تىلىغا
塔力古叶«ئاتالغۇسىنىڭ خهنزۇچىدا نېمه ئۈچۈن » تارىق يىر«ئاالاليمىز. ئۆزلهشتۈرۈلگهنلىكىنى كۆرۈپ 

儿 « دەپ ئېلىنماي بهلكى»塔力叶儿 « دەپ ئېلىنىشىغا كهلسهك، قهدىمكى ئۇيغۇر ئېغىز تىلىدا
دەپ ئوقۇلۇش ئېھتىمالىنى نهزەردە تۇتۇش كېرەك. » تارى يىر«چۈشۈپ قېلىپ » ق«دىكى » تارىق يىر«

مهنىلىرىنى بېرىدىغان » كاۋاك، يوچۇق«مۇشۇ خىل ئهھۋال بار بولۇپ، دىمۇ » ئوغۇزنامه«چۈنكى، 
(ئىشىك دېگهن مهنىدە) » قاپۇق«]. بۇ سۆز 33دەپ ئېلىنغان[» قاپۇچاق«ئاتالغۇسى » قاپۇقچاق«

قوشۇمچىسى قوشۇلۇپ » چاق«دېگهن ئىسىمنىڭ كىچىكلىتىلىشىدىن ھاسىل بولغان بولۇپ، كهينىگه 
چۈشۈپ قالغان. بۇنىڭغا ھازىرقى تىلىمىزدىنمۇ مىسال » ق«ئاخىرىدىكى نىڭ » قاپۇق«ئوقۇلغاندا، 

سارداال (سېرىق  -سارىۋاش؛ سارىق داال  -كۆرسۈتۈشكه بولىدۇ. مهسىلهن، سارىق (سېرىق) باش 
) دەپ 塔力叶儿» (تارى يىر«نىمۇ ئېغىزدا ئېيتىلىشى بويىچىال » تارىق يىر«ئۇيغۇرالردا). شۇڭا، 

) كېلىپ چىققان دېيىشكه بولىدۇ. بۇ 塔里牙» (تارىيا«استا موڭغۇل تىلىدىكى ئېلىنغان ھهم مۇشۇ ئاس
ئاتالغۇالر رەتلىنىپ قهلهمگه ئېلىنغان مهزگىلدە قۇباليخان ئوردىسىدا نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر پۈتۈكچىلهر 
بولغانلىقتىن، بۇ ئاتالغۇالرنى موڭغۇل تىلىغا ماسالشتۇرۇپ يېزىشتا ئاشۇ ئۇيغۇر پۈتۈكچىلهرنىڭ 

 رىالشقانلىقىنىمۇ نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ.ئا
ئاتالغۇسىنىڭ خهنزۇچه مهنبهلهردە ھهرقايسى دەۋرلهردىكى يېزىلىشىغا قاراپ » تارانچى«ئهمدى 

 باقايلى:
 يۈەن سۇاللىسى مهزگىلىدە:
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达里耶赤،塔里牙赤؛ 
 مىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە:

塔利赤 ،塔里雅赤،塔刺赤،塔喇齐 ؛ 
 چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە:

塔里雅沁 ،塔哩雅沁 ،塔喇沁 ،塔兰其 
، »تارىغچى«كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، بۇ ئاتالغۇ يۈەن، مىڭ سۇاللىرى مهزگىلىدە ئۇيغۇر تىلىدىكى 

سۆزلىرىگه يېقىن تهلهپپۇز قىلىنغان بولسا، چىڭ سۇاللىسىغا بارغاندا موڭغۇل، مانجۇ » تارىغۇچى«
غا » چىن-« قوشۇمچىسى» چى-«تىلىنىڭ تهلهپپۇزىغا ماسالشتۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ كهينىدىكى 

ئۆزگهرتىلگهن. فىرانسىيهلىك ئارخېوئلوگ ۋە تىلشۇناس پائۇل پېللىيوتنىڭ خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلىنغان 
بىلهن » چى-«ناملىق ئهسىرىدە سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه » تۈركىيچه ئىسىمالرنىڭ كېلىش مهنبهسى«
ۆزلۈكلهرنى پهرىقلهندۈرۈشنىڭ تۈركىي تىلالرغا تهۋە سۆزلۈكلهر بىلهن موڭغۇل تىلىغا تهۋە س» چىن-«

قوللىنىلسا، موڭغۇل تىلىغا تهۋە » چى-«بهلگىسى دېيىلگهن بولۇپ، تۈركىي تىلغا تهۋە سۆزلۈكلهردە 
]. دېمهك، مۇشۇنىڭغا قاراپمۇ بۇ ئاتالغۇنىڭ 34قوللىنىلىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن[» چىن-«سۆزلۈكلهردە 

 غۇر تىلىدىن كىرگهنلىكىنى جهزىملهشتۈرۈشكه بولىدۇ.موڭغۇل تىلىغا تۈركىي تىلالردىن، خۇسۇسهن ئۇي
» تارىيا«ئاتالغۇلىرى موڭغۇل تىلىدىكى » تارالغۇ، تارىغۇ، تارال«قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى 

سۆزىگه ئاھاڭ ۋە مهنه جهھهتتىن ئۇدۇل كهلگهندىن باشقا، يهنه قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىمىزدا ھازىرقى 
 ه جهھهتتىن ئوخشايدىغان سۆزلىرىمىزدىن تۆۋەندىكىلىرى بار:موڭغۇل تىلى بىلهن ئاھاڭ ۋە مهن

 قهدىمكى ئۇيغۇرچه (مهنىسى) موڭغۇلچه 
 تارىلغا (تېرىلغۇ) تارىلغا

 تارىغ (ئاشلىق، بۇغداي، تېرىق) تارىخ
 ]35تارىغالغ، تارال (ئېتىزلىق) تارالخ[

تىلىدىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئاتالغۇسىغا كهلسهك، قهدىمكى ئۇيغۇر » تارىيان«ئهمدى موڭغۇلچىدىكى 
قوشۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلىشى ئارقىلىق ئىسىم ياساش مىساللىرىنى » ان، ۇن، ىن، ن«ئوخشاش پېئىلغا 

 تاپااليمىز.
 يارات + ان = ياراتان (ياراتقۇچى)
 يايال + ن = يايالن (ئوچۇقچۇلۇق)

 ياي + ان = يايان (پىيادە ماڭغۇچى، ياياق؛ بىلىمسىز)
 ز ئادەم، كهمتهر ئادەم)تۈز + ۈن = تۈزۈن (تۈ

 توز + ان = توزان
 بۇز + ان = بۇزان (بۇزۇق ئادەم)

 بۇل (تاپماق، ئىگه بولماق، بۇلىماق) + ۇن = بۇلۇن (ئهسىر، تۇتقۇن)
 ]36هت، ئاشلىق)[زىرائ -ېرىش، ئهكىن ت -ئهكىن (ئهك  =ئهك + ىن 

» ۇيغۇر تىلى ئوقۇشلۇقىقهدىمكى ئ«ئايدا نهشر قىلغان -10يىلى -1998مىللهتلهر نهشرىياتى 
-«بىلهن بىرگه يهنه » ىم-«بېتىدە پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه -176ناملىق كىتابنىڭ 

ڭمۇ مهۋجۇت ئىكهنلىكى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن. بۇنىڭغا ھازىرقى ئۇيغۇر تىلى سۆزلۈكلىرىدىنمۇ نى »ىن
پېئىلىغا » ئاق«نىڭ ھهر ئىككىلىسىال  »ئېقىم«بىلهن » ئېقىن«مىسال كۆرسۈتۈشكه بولىدۇ. مهسىلهن، 

 ].37قوشۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ياسالغان بولۇپ، ئېقىۋاتقان سۇنى كۆرسىتىدۇ[» ىن، ىم«
» ىم«(تهر، تېرىش، تهرمهك) پېئىلىغا » تار«ئاتالغۇسىنىڭ خۇددى » تاران«دېمهك 

» ىن«پېئىلىىغا » تار«(تېرىم) سۆزى ياسالغىنىغا ئوخشاش، » تارىم«قوشۇمچىسى قوشۇلۇپ 
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نىڭ كېلىپ چىقىش » تاران«نىڭ، ئۇنىڭدىن يهنه » تارىن«قوشۇمچىسىنىڭ ئۇلىنىشى ئارقىلىق 
 ئېھتىماللىقىنىمۇ نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ.

بۇالردىن باشقا، ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقىغا مهنسۇپ مهڭگۈ تاشالر، تۇرپان ۋە دۇنخۇاڭدىن تېپىلغان 
كهبى كىالسسىك ئهسهرلىرىمىزنى ۋاراقالپ » قۇتادغۇ بىلىگ«، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«ۋەسىقىلهر ھهمدە 

» تارى«كۆرىدىغان بولساق، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا مهزكۇر ئاتالغۇ بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغان يهنه 
 (تېرىدى)،» تارىدى«(تاراتتى)، » تاردى«(تارىدى)، » تارادى«(تېرىلغۇ)، » تارىغۇ«(تېرىش)، 

، »تارىم«(تېرىلدى)، » تارىلدى«(ئاشلىق ئامبىرى)، » تارىغلىق«(ئېتىز، تېرىلغۇلۇق)، » تارىغلىغ«
(تېرىتىدىغان)، » تارىتغان«(تېرىۋالدى)، » تارىندى«(تېرىيدىغاندەك كۆرۈندى)، » تارىمسىندى«
غۇر تىلىدا مهزكۇر (تېرىيىدىغان) قاتارلىق سۆزلهرنىمۇ ئۇچرىتىمىز. بۇنىڭدىن قهدىمكى ئۇي» تارىداچى«

 ئاتالغۇ بىلهن مۇناسىۋەتلىك سۆزلهرنىڭ موڭغۇل تىلىغا قارىغاندا ناھايىتى موللىقىنى بىلىۋاالاليمىز.
-ئهسىرنىڭ ئالدى-13بۇ ئاتالغۇ موڭغۇلالرغا ئائىت يازما مهنبهلهرگه پۈتۈلگهن مىالدىيه 

وڭغۇلالر ئۇيغۇر يېزىقىنى قوللىنىشقا كهينىدىكى دەۋر ئارقا كۆرۈنۈشىگه نهزەر سالغىنىمىزدا، بۇ دەل م
يېزىق، دىن، مهدەنىيهت ۋە ئىقتىسادىي ئىگىلىكىگه زور تهسىر -باشلىغان، ئۇيغۇرالر موڭغۇلالرنىڭ تىل

تىلماچالر -ئۆلىماالر، تهرجىمان-سانغۇن، ئالىم-تۈركۈم ۋەزىر-كۆرسىتىۋاتقان ھهم ئۇيغۇرالردىن تۈركۈم
 را كېلىدۇ.يېتىشىپ چىقىۋاتقان مهزگىلگه توغ

) نىڭ 鲁明善دەل مۇشۇ مهزگىلدە ياشاپ ئۆتكهن مهشھۇر ئاگرانوم تۆمۈر تۆۋرۈك (لۇ مىڭشهن 
» پىلىچىلىك ئاساسلىرى-تېرىقچىلىق«مهۋسۇم شهكلىنى قوللىنىپ يېزىپ چىققان مهشھۇر ئهسىرى 

ىرىنى يىلى نهشر قىلىنىپ كهڭ تۈردە تارقىتىلغان ھهم يۈەن سۇاللىسىنىڭ تېرىقچىلىق ئىشل-1314
]. بۇنىڭدىن باشقا، يۈەن سۇاللىسى 38تهرەققىي قىلدۇرۇشتىكى مۇھىم قولالنما بولۇپ قالغانىدى[

» تائام تهييارالش دەستۇرى«) مۇ شۇ مهزگىللهردە 忽思慧دەۋرىدىكى ئاتاقلىق ئوزۇقلۇقشۇناس قوسقۇي (
ئىچمهك تازىلىقى ۋە -كدېگهن داڭلىق ئهسىرىنى يېزىپ چىققان. بۇ ئېلىمىزنىڭ قهدىمكى زاماندىكى يېمه

]. بۇالردىن ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ 39ئوزۇقلۇقشۇناسلىققا دائىر تۇنجى ۋە مهخسۇس ئهسهر ھېسابلىنىدۇ[
مهزگىلدە يۈەن سۇاللىسىنىڭ تېرىقچىلىق ئىگىلىكىگه قانچىلىك تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى بىلىۋېلىش 

 تهس ئهمهس.
ا ئوخشاش داڭلىق ئۇيغۇر تىلماچلىرىمۇ كۆپ بۇ مهزگىلدە قۇبالي خان ئوردىسىدا يهنه ئهنسارىغ

ئىدى، شۇڭا يۇقارقى ئاتالغۇنى موڭغۇل تىلىغا ئېلىپ كىرىشته تۆمۈر تۆۋرۈكتهك، قۇسقۇيدەك ۋە ئهنسارى 
لهرنىڭ تهسىرىنىڭ بارلىقىنىمۇ نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ. موڭغۇل » ئۇيغۇر پۈتۈكچى«كهبى 

ئائىت ئهڭ دەسلهپكى يازما مهنبه ھېسابالنغان قهدىمكى ئۇيغۇر ئاتالغۇسىغا » تارىيا«تىلىدىكى 
نى زادى كىملهرنىڭ يېزىپ چىققانلىقى ھازىرغىچه » موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى«يېزىقىدىكى 

ئېنىقالنغىنى يوق. مېنىڭچه، بۇنىڭغا شۇ مهزگىلدە قۇبالي خان ئوردىسىدا مۇھىم ۋەزىپىلهرنى ئۆتهۋاتقان 
 لهرنىڭ قاتناشقانلىقىنىمۇ نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ. »ئۇيغۇر پۈتۈكچى«

ئاتالغۇسىنىڭ ئۇيغۇر تىلى بىلهن مۇناسىۋەتلىكلىكى ھهققىدىكى » تارىياچى«موڭغۇلچىدىكى 
دەپمۇ ئاتىلىدۇ) تېپىلغان » تارىيات مهڭگۈ تېشى(«يهنه بىر مۇھىم پاكىت تېرخىن مهڭگۈ تېشى 

تۈركولوگى س. گ. كىلياشتۇرنىنىڭ تهتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا، مهڭگۈ  دېگهن يهر نامى. رۇس» تارىيات«
تاش يېزىقىنىڭ ئاساسلىق قىسمى ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قاغانى ئهل ئهتمىش بىلگه قاغان (خهنزۇچه 

يىللالردا تهختته ئولتۇرغان) نامىدىن  759-747مهنبهلهردە مويۇنچۇر ياكى بايانچۇر دېيىلىدۇ. مىالدىيه 
ېزىلغان. ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئاستانىسى بولغان قارابالغاسۇن شهھىرى دەل مۇشۇ جايدا بولۇپ، ي

دېگهن » ئېتىز(«دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ. يهنى تارىيا » ئېتىزلىق«تارىيات ھازىرقى موڭغۇل تىلىدا 
ېگهنلىك بولىدۇ. د» زور كۆلهملىك ئېتىزلىق«مهنىدە) + ت (كۆپلۈك قوشۇمچىسى). دېمهك تارىيات 

سهكىز ئارا ئىلغىم تارىغالغىم. سهكىز سهلهنگه ئورقۇن توغال «تېرخىن مهڭگۈ تېشىنىڭ غهربىي يۈزىدە: 
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(يهشمىسى: سهككىز (دەريا) ئارلىغىدا چارۋام ۋە تېرىلغۇ يهرلىرىم. سهلهنگه، ئورقۇن، تۇغال » سهبهنتۈردۈ
 ].40رايدۇ[دېگهن سۆزلهر ئۇچ» سهككىز (دەريا) مېنى سۈيۈندۈردى

دېمهك، ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقى مهزگىلىدىال سېلىنگا، ئورقۇن، توغال دەريالىرى ئارىسىدا 
بولۇپ، » تارىيات مهڭگۈ تېشى«نىڭ ئهسلى نامى » تېرخىن مهڭگۈ تېشى«ئېتىزلىقالرنىڭ بارلىقى مهلۇم. 

ان جايدىن بىرقانچىسى دەپ ئاتىلىدىغ» تارىيات«موڭغۇلىيهدىكى ئورقون، سېلىنگا دەريا بويلىرىدا 
]. بۇنىڭدىن 41غا ئۆزگهرتىلگهن[» تېرخىن مهڭگۈ تېشى«بولغاچقا، بۇ مهڭگۈ تاشنىڭ نامى كېيىنچه 

ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقى مهزگىلىدە ئورقۇن، سېلىنگا بويلىرىدا ئېتىزلىقالرنىڭ خېلى كۆپ بولغانلىقىنى 
 ئهمهلىيهت بىلهن ماس كېلىدۇ. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. بۇ تېرخىن مهڭگۈ تېشىغا پۈتۈلگهن

ئىككىنچىدىن، ھازىر تارىيات دەپ ئاتىلىۋاتقان بۇ يهر نامى تېرخىن مهڭگۈ تېشىغا پۈتۈلگهن 
نىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر » تارىغالغ«دېگهن سۆزدىن فونېتىكىلىق ئۆزگىرىش ياساپ كهلگهن. » تارىغالغ«

دېگهن سۆز » تارال«ىيهلىكلهر ئىشلىتىۋاتقان دېگهن شهكلىمۇ بار. مهسىلهن، ھازىر تۈرك» تارال«تىلىدا 
ئهسىردە تۈركىي قهۋىملهردە -11دېگهن سۆزنىڭ قىسقارتىلغان شهكلى بولۇپ، بۇ سۆز » تارىغالغ«

 ].42دېگهننى ئىپادىلهيتتى[» زىرائهت تېرىلىدىغان يهر«ئومۇمهن 
لهپپۇز قىلىنىشى نىڭ موڭغۇل تىلىغا ماسالشتۇرۇپ ته» تارال«ياكى » تارىغالغ«نى » تارىيا«

غا كهلسهك، بۇنىڭ قهدىمكى » ت«نىڭ كهينىدىكى كۆپلۈك قوشۇمچىسى» تارىيات«دېيىشكىمۇ بولىدۇ. 
ئۇيغۇر تىلىدا مهۋجۇت ئىكهنلىكىگه تېرخىن مهڭگۈ تېشىنىڭ ئۆزىدىنال ئىسپات تاپااليمىز. بۇ مهڭگۈ 

(سانغۇن، گېنىرال دېگهن » گۈنسهن«دەپ بىر سۆز ئۇچرايدۇ. بۇ، » سهنگۈت«تاشنىڭ شىمالىي يۈزىدە 
دېگهن ئاتالغۇ » تارقات«]. كۈل تېگىن مهڭگۈ تېشىدىمۇ 43مهنىدە) نىڭ كۆپلۈك شهكلىنى بىلدۈرىدۇ[

 ]. 44دەپ چۈشهندۈرۈلگهن[» تارقان ئونۋانىنىڭ كۆپلۈك شهكلى«بار بولۇپ، بۇ 
 بۇنىڭدىن باشقا يهنه تۆۋەندىكىدەك مىسالالرنىمۇ كهلتۈرۈشكه بولىدۇ:

 گىن + ت = تېگىت (تېگىنلهر)تې

 (قوشاق، شېئىر) + ت = تاغشۇت (قوشاقالر، شېئىرالر)［ر］تاغشۇ
 ئۇرۇنغۇ/ئۇرۇڭۇ (جهڭچى) + ت = ئۇرۇنغۇت/ئۇرۇڭۇت (جهڭچىلهر)

 ]45ئالپاغۇ (مهشھۇر) + ت = ئالپاغۇت (مهشھۇرالر)[
لقلهرنىڭ قىسقىچه ئۇيغۇرالر ۋە غهربىي يۇرتتىكى باشقا تۈركىي خه«قارا بالغاسۇن ھهققىدە 

 قارا«ئوردۇبالىقنى ھازىرقى ۋاقىتتا تهتقىقاتچىالر «(بهتلىرىدە: -369، -368ناملىق كىتابنىڭ » تارىخى
دەپ قارايدۇ، بۇ شهھهر ئورقۇن دەرياسىنىڭ سول قىرغىقىغا جايالشقان)... ئۇيغۇر قاغانلىقىدا  »ۇنبالغاس

ئۆستهڭلهر -ىق دائىرىسىدە مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئېرىقتېرىقچىلىق ئوبدان تهرەققىي قىلغانلىقىنى قاغانل
ئۆستهڭ بىلهن ئېتىز ۋە باغالر سۇغۇرىالتتى. خارابىلهردىن يارغۇنچاقنىڭ كۆپ -ئىسپاتالپ بېرىدۇ. بۇ ئېرىق

چىققانلىقىمۇ تېرىقچىلىقنىڭ تهرەققىي قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. تېرىلىدىغان زىرائهتلهر بۇغداي ۋە 
ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قىسقىچه «دېيىلگهن بولسا، ئهھمهد سۇاليمان قۇتلۇقنىڭ » ئىدى تېرىقالر
يىلى ئهتراپىدا ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ پايتهختى -821مىالدىيه «ناملىق كىتابىدا: » تارىخى

لىق ئوردۇبالىق شهھىرىگه كهلگهن ئهرەب سهيياھى ئهمىم ئىبنى بهھرىنىڭ ساياھهتنامىسىدە ئوردۇبا
ېزا ئېگىلىك مهھسۇالتلىرى مول شهھهر بولۇپ، ئهتراپى ي«ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنداق يازغان: 

]. بۇنىڭدىن قارابالغاسۇن 46دەپ يېزىلغان[ »»كهنتلهر بىلهن قورشالغانىكهن-ئېرىقالر ۋە زىچ يېزا-ئېتىز
يغۇر خانلىقى زامانىسىدىن دەپ ئاتىلىۋاتقان جاينىڭ ئورقۇن ئۇ» تارىيات«شهھىرى يېنىدىكى ھازىر 

قالغان ئېتىزلىق ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز. دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك يهنه بىر نۇقتا شۇكى، ھازىر 
موڭغۇلىيهدىكى يهر ناملىرىنىڭ كۆپچىلىكى مهڭگۈ تاشالردا پۈتۈلگهن يهر ناملىرى بىلهن ئاساسهن 

ئۆزگىرىش مهۋجۇت. مهسىلهن، سېلىنگا، ئورقۇن،  توال فونىتىكىلىق-ئوخشايدۇ، پهرىق بولغاندىمۇ ئاز
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توغال، قارابالغاسۇن، ئۆتۈكهن... دېگهندەكلهر ھازىرمۇ مۇشۇ نامالر بويىچه ئاتىلىپ كهلمهكته. شۇڭا 
 دېگهن نامنىمۇ ئورقۇن ئۇيغۇر خانلىقى زامانىسىدىن قېپقالغان يهر نامى دەپ قاراشقا بولىدۇ.» تارىيات«

 terimqiئۇيغۇرچىدىكى «] دىكى: 47»[مهدەنىيىتى لۇغىتى-ىرى تارىخشىنجاڭ مىللهتل«ئهمدى 
دېگهن قاراشقا كهلسهك، بۇنىڭمۇ » ۇپ ئۆزگىرىپ قالغانبول »taranqy تارانچى«دېگهن سۆز موڭغۇلچىغا 

» تارى«بولۇپ، » تارىمچى«ئاتالغۇسى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا » تېرىمچى«مهلۇم ئاساسى بار. 
دەرياسىنىڭ نامىنىڭ قانداق كهلگهنلىكى ھهققىدە ھهر » تارىم«دىن كهلگهن. ھازىر پېئىلىنىڭ تۈرلىنىشى

دېگهن سۆز بىلهن مۇناسىۋەتلىك دېسه، » تهڭرىم«خىل قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلىۋاتىدۇ. بهزىلهر 
ال ئاتالغۇسى يهنى» تارىم«سۆزى بىلهن مۇناسىۋەتلىك دەپ قاراشماقتا. مهن بۇ يهردىكى » تېرىم«بهزىلهر

ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىقچىلىق مهدەنىىيتى بىلهن مۇناسىۋەتلىكمىكىن دەپ قارايمهن، چۈنكى تارىم دەريا بويىدا 
ئاتالغۇسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك يهر ناملىرى ناھايىتى كۆپ. مهسىلهن، يوپۇرغىدىكى » تېرىم«ھازىرمۇ 

ىدىكى تېرىم مهھهللىسى، تېرىم ئۆستىڭى، تېرىم مهھهللىسى، تېرىم سۇ ئامبىرى، مهكىت ناھىيهس
پهيزىۋاتتىكى تېرىم يېزىسى، باش تېرىم كهنتى، ئاياغ تېرىم كهنتى، ئۇچتۇرپاندىكى تېرىم مهھهللىسى، 
مارالبېشىدىكى تېرىم چوڭقۇرچاق كهنتى، قهشقهر كوناشهھهردىكى تېرىم يېزىسى، تېرىم ئۆستىڭى، 

ىم ساي، تېرىم چىغلىق دېگهن جايالر، قاراقاشتىكى تېرىم كهنتى، چهرچهندىكى تارىم كهنتى، تېر
 ].48شاياردىكى تارىم يېزىسى، لوپنۇردىكى تارىم يېزىسى، تارىم ئۆستىڭى دېگهنگه ئوخشاش[

بۇ يهر ناملىرىنىڭ ھهممىسى تېرىمچىلىق كهسپى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، كۆپىنچىسى 
تاۋۇشىغا نۆۋەتلىشىشىدىن » ئېى«ڭ تاۋۇشىنى» ئا«ئاتالغۇسىدىكى » تارىم«قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى 

سۆزىنىڭ مانجۇ تىلىغا » تارىم«ئۆزگىرىپ كهلگهن بولسا، بهزىلىرى ئهينى ھالىتىنى ساقالپ قالغان. 
شهكلىدە ئۆزلهشكهنلىكىنى ھهمدە بۇ ئاتالغۇنىڭ موڭغۇل تىلىغا تۈركىي تىلالردىن كىرىپ، » تارىمبى«
ا دەپ ئۆتكهنىدۇق. بۇالردىن باشقا يهنه تۈركىيه شهكلىدە ئۆزلهشكهنلىكىنى يۇقىرىد» تارىيان«

، »تارىم«دېگهن سۆزنىڭ ئورنىغا » دېھقانچىلىق«تۈركلىرى، ئهزەربهيجانالرمۇ تا ھازىرغا قهدەر بىزدىكى 
دېگهننى قوللىنىدۇ. » تارىمچى«دېگهن سۆزنىڭ ئورنىغا » دېھقان«دېگهننى، » تارىمچىلىق«
» دېھقانچىلىق«بولۇپ، بىزنىڭ سۆزىمىز ئهمهس، بىز ئهسلىدە  ئاتالغۇسى ئهسلىي پارىسچه» دېھقان«

(تېرىمچىلىق)، دېھقاننىڭ » تارىمچىلىق«(تېرىم)، » تارىم«تىن باشقا يهنه » تېرىقچىلىق«نىڭ ئورنىغا 
(تېرىمچى) ئاتالغۇلىرىنىمۇ ئىشلىتىپ كهلگهن. كېيىن پارسىي ئاتالغۇنى قوبۇل » تارىمچى«ئورنىغا 

، »تېرىمچى«، »تېرىم«ىمىزدا بۇ ئاتالغۇالر يهكلىنىپ قالغان، شۇنداقتىمۇ بىزدە بۇنىڭ قىلىپ، يېزىق تىل
دېگهندەك شهكىللىرى تا ھازىرغىچه ئهل ئېغىزىدا » تېرىقچىلىق«، »تېرىمچىلىق«، »تېرىقچى«

سۆزىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۇزاق تارىخىي ئاساسقا ئىگه » تارىم«ساقلىنىپ كهلمهكته. بۇنىڭدىن 
 كهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.ئى

-14جىلد -17) نىڭ 元史.世祖本纪» (يۈەن سۇاللىسى تارىخى. شىزۇنىڭ تهرجىمىھالى«
) ئىسىملىك بىر كىشى ئۇچرايدۇ، بۇ توغرۇلۇق شىنجاڭ گۈزەل 曲先塔林» (كۈسهن تارىن«بۆلىكىدە 

غۇرالرنىڭ موڭغۇل دەۋرىدىكى ئۇي«ئايدا نهشر قىلغان -11يىلى -1995سهنەئت فوتو نهشرىياتى 
بهتلىرىدە كۈسهن تارىننىڭ كۈسهنلىك ئىكهنلىكى -26، -25ناملىق كىتابنىڭ» ئىجتىمائىي تۇرمۇشى

» تارىم«) نىڭ تارىم دەرياسىنىڭ نامى بولغان 塔林» (تارىن«ئېيتىلىش بىلهن بىرگه ئۇنىڭ ئىسمى 
)塔里木 ،جۇرجېتچه موڭغۇلچه«) سۆزىنىڭ يهنه بىر خىل يېزىلىشى ئىكهنلىكى ئېيتىلغان. شۇڭا ،

» تارىم«ئاتالغۇسىنىڭ » تارىيان«بېتىگه كىرگۈزۈلگهن -195نىڭ » تهرجىمه سۆزلۈكلىرى توپلىمى
غا ئۆزگىرىشىدىن كېلىش ئېھتىماللىقىىنىمۇ يوق دېگىلى بولمايدۇ. » تارىيان«غا، ئاندىن » تارىن«نىڭ 

ە تىلغا ئېلىنغان پېئىلدىن بېتىد-176ناملىق كىتابنىڭ » قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى ئوقۇشلۇقى«بۇ يهنه 
ئارقىلىق سۆز ياساش قائىدىسىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. » ىن-ىم، -«تۇرغۇن ئىسىم ياسىغۇچى قوشۇمچه 
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ئاتالغۇسى » تارىم«قوشۇمچىسى قوشۇلۇپ تېرىم مهنىسىنى بېرىدىغان » ىم-«پېئىلىغا » تارى«يهنى 
سۆزىنىڭ ياسىلىش » تارىن«بىلهن نىڭ قوشۇلۇشى » ىن-«پېئىلىغا » تارى«ياسالغانغا ئوخشاش، 

 ئېھتىماللىقىنىمۇ يوق دېگىلى بولمايدۇ.
» شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي تارىخى توغرىسىدا تهتقىقات«ياپونىيهلىك تۈركلوگ ساگۇچى تورۇنىڭ 

يىلى ئهتراپىدا چىڭ ھۆكۈمىتى ئاقسۇ، كۇچا، قاراشهھهر، شايار، سايرام، باي -1770«ناملىق ئهسىرىدىمۇ 
] دەپ 49»[جايالردىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى تارانچىالرنى تالالپ ئىلىغا بهگ قىلىپ ئهۋەتتىقاتارلىق 

تارىم دەرياسى ۋادىسىدىمۇ بۇ ئاتالغۇنىڭ مهۋجۇتلىقى ھهققىدە ئۇچۇر بهرگهن. بۇنىڭدىنمۇ بۇ ئاتالغۇنىڭ 
 بولمىسا كېرەك.(تېرىمچى) نىڭ يهنه بىر خىل ۋارىيانتى ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىش تهس » تارىمچى«

يۇقارقىالرغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ شۇنداق خۇالسه چىقىرىشقا بولىدۇكى، تارانچى ئاتالغۇسى كېيىنكى 
مهزگىللهردە مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ خاس نامى سۈپىتىدە قوللىنىلغان بولسىمۇ، 

گه تهۋە ئاتالغۇ. ئېتمولوگىيهسى ھهمدە تېگى تهكتىدىن ئېيتقاندا ئۇ ئۇيغۇر تېرىمچىلىق مهدەنىيىتى
ئومۇمىي ئىستىمال تهرەققىياتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇنى پۈتكۈل ئۇيغۇر تېرىقچىلىرىنىڭ تارىختىكى يهنه 
بىر خىل ئاتىلىشى دەپ تونۇغىنىمىز ئهقىلگه مۇۋاپىق. چاررۇسىيه دەۋرىدىكى بىر قىسىم رۇس 

ر مهلۇم سىياسىي مۇددىائ بىلهن ئويدۇرۇپ چىققان ئاتالمىش شهرقشۇناسلىرى ۋە شېڭ شىسهي قاتارلىقال
ھېيلىسى بولسا سۇيىقهستتىن باشقا نهرسه ئهمهس. بۇنداق ئايرىشقا ئهينى مهزگىلدە » تارانچى مىللىتى«

ئىلى ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان نهزەر غوجا ئابدۇسهمهت (ئۇيغۇر بالىسى)، ئابدۇلال روزىباقى 
ئالىم ۋە زىيالىيلىرىمىز قهتئىي قارشى چىقىپ، ئۇيغۇر ئاتالغۇسىنى مىللهت نامى قىلىشتا چىڭ قاتارلىق 
 تۇرغان.

تارىغۇچى، تارىقچى، «ئاتالغۇسى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى » تارانچى«ئىككىنچىدىن، 
كېلىپ پىئېللىرىنىڭ تۈرلىنىشىدىن » تار، تارى«ئاتالغۇلىرى بىلهن باغلىنىشلىق بولۇپ، » تارىمچى

چىققان. شۇڭا، بۇ ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ئۇيغۇر تىلىغا مهنسۇپ قهدىمكى ۋە ھازىرقى ھهرقايسى 
دېائلىكىت، شىۋىلهردىكى تۈرلۈك ۋارىيانتلىرى ھهققىدە يهنىمۇ چوڭقۇر، ئىنچىكه تهتقىقات ئېلىپ بېرىش 

ئىگه. بۇ يالغۇز بىر ئاتالغۇنىڭ  ئۇيغۇر تېرىمچىلىق مهدەنىيىتىنى تهتقىق قىلىشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه
ئېتمولوگىيهسىنىڭ قايسى خىل تىلغا تهۋەلىك مهسىلىسىال بولۇپال قالماي، نۆۋىتى كهلگهندە يهنه 
مهدەنىيهت تارىخىدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان تېرىمچىلىق مهدەنىيىتىنىڭ ئاۋۋال كىمدە 

 شهكىللهنگهنلىك مهسىلىسىنىڭمۇ دەلىلى بوالاليدۇ.
-ئۈچىنچىدىن، ئۇيغۇر تېرىمچىلىرى تارىخىي سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن باشقىالرنىڭ تۈرلۈك تاالن

ئوقۇبهت، خورلۇقالرنى تارتقان بولسىمۇ، -تاراجلىرى ھهم قۇل قىلىشلىرىغا ئۇچرىغان، ئېيتقۇسىز ئازاب
بىي ھهم ئىجابىي لېكىن بۇ ئاتالغۇنى ھاقارەتلىك نام دېيىشكه بولمايدۇ. ھهرقانداق بىر مهسىلىگه سهل

نۇقتىدىن قاراپ بېقىش كېرەك. سهلبىي نۇقتىدىن قارىساق، ئۇيغۇرالرنىڭ نۇرغۇن سۈرگۈنلۈك 
كهچۈرمىشلىرى ئومۇمهن تېرىقچىلىققا ماھىرلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك. ئىجابىي نۇقتىدىن قارىساق، بۇ 

غا نۇرغۇن پۇرسهتلهرنىمۇ يارىتىپ يهنه ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىمچىلىق مهدەنىيىتىنى تارقىتىشى
بهرگهن. تۆمۈر تۈۋرۈك، قۇسقۇي كهبى ئاگرانوملىرىمىزنىڭ يېتىشىپ چىقىشى ھهمدە ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك 
تېرىمچىلىق مهدەنىيىتىگه تهسىر كۆرسىتهلىشى بۇنىڭ ئهڭ ئوبدان مىسالى. يهنه بىر تهرەپتىن، ئۇيغۇرالر 

هدەنىيلىكنىڭ مۇھىم بهلگىلىرىدىن بىرى دەپ تونۇيدۇ. تېرىقچىلىقنى ناھايىتى مۇقهددەس ھهم م
ئهمهلىيهتتىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ بالدۇر شهھهرلىشىشى ھهمدە پارالق مهدەنىيهت سهمهرەلىرىنى يارىتالىشى 

تارىقچى، تارىمچى، «تېرىقچىلىققا بالدۇر كىرىشكهنلىكى بىلهن مۇناسىۋەتلىك. قىسقىسى، تارانچى 
يهنه بىر خىل ۋارىيانتى بولۇپ، باشقا مىللهتلهرنىڭمۇ بۇ ئاتالغۇنى قوبۇل  ئاتالغۇلىرىنىڭ» تارىغۇچى

قىلىشى يهنه بىر نۇقتىدىن ئېيتقاندا ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىقچىلىققا نهقهدەر ماھىر ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ 
قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى. ئۇيغۇر تېرىمچىلىرىنىڭ چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە شهرىقته تاكى ئىچكى 
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ڭغۇلنىڭ خۇلىنبېر كۆلى بويلىرىغىچه تېرىقچىلىق ئۆگىتىشكه ئېلىپ بېرىلىشىدىن سىرت، غهربته مو
چاررۇسىيه تهرىپىدىن تاكى تۈركمهنىستاننىڭ مورغاب دەرياسى ۋادىسىغىچه تېرىقچىلىق قىلىشقا ئېلىپ 

 ] بۇنىڭ ئهڭ ياخشى دەلىلى بوالاليدۇ.50بېرىلىشىمۇ[
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 ن.لسۇرابهتلىرىگه قا-437، -418» ناملىق لۇغهتنىڭ ىناملىر

ت غۇلجىغا ساياھه«ھاننىڭ «ربۇالت پون سانغا بېسىلغا-3يىللىق -2013نىلى ژۇرياسى» دەر] «ئىلى 49[
 ن.ۇلسرا» ناملىق ماقالىسىگه قااتوغرىسىدر مهسىلىلهزى ئىر بهدالىرىغا رئىلى ئۇيغۇۋە  »خاتىرىسى
» رالرئالىدىكى ئۇيغۇام «بايرن سانىغا بېسىلغا-2يىللىق -2004نىلىنىڭ ژۇر» ى] «جۇڭگو مىللهتلىر50[

 ن.لسۇراناملىق ماقالىگه قا


