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  زكىرىش سۆ

ياشـىغان قهدىمكـى مىللهتلهرنىـڭ بىـرى  بهش مىـڭ يىلـالر ئىلگىـرى ئېلىمىزنىـڭ شـىمالى تهرهپلىرىـده-ھونالر بۇنىڭدىن تـۆت
  . ئوينىغاندىزېمىنىنى ئېچىش ۋه پارالق مهدهنيىتىنىڭ شهكىللىنىشىده ناھايىتى زور رول بولۇپ، ئۇالر مهملىكىتىمىزنىڭ كهڭ

يىلالر بـۇرۇنال ئوتتـۇرا ئاسـىيادا پائـالىيهت ئېلىـپ  هك، ھونالر مىالدىيىدىن بىر قانچه مىڭئېلىمىز مهنبهلىرىدىن مهلۇم بولغىنىد
سىياسـىي كـۈچ سـۈپىتىده تـارىخ   ئهسـىردىن باشـالپ، ھـونالر ناھـايىتى قۇدرهتلىـك بىـر-4مىالدىيدىن بۇرۇنقى  .بېرىشقا باشلىغان

 مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى(گه كهلگهنـده، ھـۇنالردا بـاتۇر تهڭرىقـۇت ئهسىر-3بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن. سهھنىسىده كۆرۈلۈشكه باشلىغان
بـاتۇر تهڭرىقـۇت قهدىمكـى زامـان دۇنيـا . چىقتـى ئىـسىملىك بىـر مهشـھۇر داھـى ئوتتۇرىغـا) يىلالردا تهخىتته ئولتۇرغـان-209-174

تهڭرىقـۇتنى ئۇيغـۇر خهلـق ئېغىـز  ئاسىيا ھۇن ئىمپېرىيىـسىنى قـۇردى، بهزى تارىخـشۇناسالر بـاتۇر-دۆلهت تارىخىدىكى قۇدىرهتلىك
   .دهپ قارايدۇ بىلهن بىر كىشى» ئوغۇزخان«ئهدهبىياتىدىكى 

ئىزلىرىغـا -ئۇلـۇغ بوۋىـسى باتۇرنىـڭ روھـى ۋه ئىـش  يىـل كېـيىن، ياۋروپـادا ئوتتۇرىغـا چىققـان ئـاتتىال600باتۇر تهڭرىقـۇتتىن 
دانىشمهنلىكى، ھهربىـي  ئۆزىنىڭ دۆلهت ئىداره قىلىش جهھهتتىكىئاتتېال . يۇقىرى پهللىگه كۆتۈردى ۋارىسلىق قىلىپ، ئۇنى تېخىمۇ

 جهھهتتىكى ماھىرلىقى بىلهن ياۋروپـا ھـۇن ئىمپېرىيىـسىنى ئهينـى دهۋر ياۋروپـا ئىشالر جهھهتتىكى يۈكسهك تاالنتى ۋه دىپلوماتىيه
ىده مىسلىـسىز دهرىجىـده قـۇدرهت تېپىـپ، ئاتتىال دهۋر ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسى. دۇنياسىدىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه ئايالندۇردى

ــستىئان ــا خرى ــدى ياۋروپ ــر سىياســىي كــۈچكه ئايالن ــاتتىق چۆچــۈتكهن دهھــشهتلىك بى ــا،. دۇنياســىنى ق ــم  ھهتت ــامى مهشــھۇر رى ن
داق مانـا مۇشـۇن. بىلهن ئۆزىنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئاران ساقالپ قالغان ئىمپېرىيىسىمۇ ھۇنالرغا داۋاملىق تۈرده باج تاپشۇرۇش شهرتى

، ياۋروپـا »ئـاتتىال ھـۇنلىرى«ياۋروپا ھۇنلىرى  بىر سىياسىي كۈچنى بارلىققا كهلتۈرگهن كىشى ئاتتىال بولغاچقا، تارىختا قۇدىرهتلىك
ئاتالنتىــك ئوكيانــدىن،  ئــاتتىال ئىمپىرىيىـسىنىڭ زېمىنــى غهربـته. دهپ ئاتالغــان» ئــاتتىال ئىمپېرىيىـسى« ھـۇن ئىمپېرىيىــسى بولـسا،

خرىـستىئان  ئاتتىالنىڭ ياۋروپا. دېڭىزىدىن جهنۇبتا دوناي دهرياسىغىچه سوزۇلغان  ھهتتا ئالتايغىچه، شىمالدا بالتىقشهرقته ئىران،
مىـسال قىلىـپ . مىللهتلىرى تهرىپىـدىن يـاد ئېتىلىـپ كهلمهكـته دۇنياسىدا پهيدا قىلغان كۈچلۈك تهسىرى تا بۈگۈنگه قهدهر ياۋروپا

گېرمانىيه پادىشاھى ۋىلگېلىم ئۇالرغا مۇنـداق  ېرمانىيه ئارمىيىسى يىراق شهرققه يۈرۈش قىلغاندا،يىلى گ-1900بولساق،  ئېيتىدىغان
ئېلىــپ بارغــان  نهچـچه يــۈز يىــل بــۇرۇن، ئاتتىالنىــڭ قوماندانلىقىـدىكى ھونالرنىــڭ ياۋروپــادا بۇنىڭــدىن مىــڭ«: نۇتـۇق ســۆزلىگهن

-رىۋايهتلىرىـده، شـېئىر-قهدهر ياۋروپـا مىللهتلىرىنىـڭ ئهپـسانه ۈنگهھهيۋهتلىك ھهربىي يۈرۈشلىرى ۋه مۇقهددهس غهلبىلىرى، بۈگـ
قۇدرىتىمــۇ ســىلهر -مىللىتىنىــڭ كــۈچ خــۇددى شــۇنىڭدهك، نــېمىس. داســتانلىرىدا تهرىپلىنىــپ ۋه مهدھىيلىنىــپ كهلمهكــته قوشــاق،

مانـا بـۇ ھونالرنىـڭ، شـۇنداقال . ]1[»نئايلىنىپ، نهچچه مىڭ يىلالرغىچه تارقىلىپ يۈرسۇ ئارقىلىق بىز ئىگىلىگهن دۆلهتته داستانغا
   .كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ ئاتتىالنىڭ ياۋروپادىكى تهسىرىنىڭ نهقهدهر

كۈچلۈك تهسىر پهيـدا قىلغاچقـا، ئۇنىـڭ نـامى، بۈگـۈنگه  ىقهتهن ياۋروپا دۇنياسىدايۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك، ئاتتىال ھهق
ئاتتىالغا بېغىشالنغان نۇرغۇن . بولۇپ كهلدى مىللهتلىرىنىڭ يازما ۋه ئېغىز ئهدهبىياتىدىكى ئاساسىي تېمىالرنىڭ بىرى قهدهر ياۋروپا

   . يېزىلدىئهسهرلىرى، رومان، پوۋسىت ۋه ھېكايىلهر شېئىر، داستان، سهھنه

نىـڭ ئاتتىالنىـڭ ھايـاتى ) ئهسـىرده-16(لونـاتى ۋه ئاسـكانىئو) يىلـى-1583(ئىتالىيه ئهدهبىيات تارىخىدا روكودېگلى ئارمىنىس
ئــاتتىال ) يىلــالر-1628-1625( بېلمونــت كــاگنولىنىڭمۇ. قايتــا نهشــر قىلىنغــان-ئهينــى ۋاقىتتــا قايتــا تهســۋىرلىنىدىغان داســتانلىرى

 سـهھنه ئهسـهرلىرى ئىچىـده. نـاملىق بىـر ئـوپېرا يازغـان) يىلـى-1672(» ئـاتتىال« ماتئو نورىس. ه شېئىرلىرى بارتوغرۇلۇق بىر قانچ
  .يىلى، ۋېنىتسىيه سهھنىلىرىده ئوينالغان-1846 بۇ ئهسهر. ناملىق ئوپىراسى ئهڭ مهشھۇر ئىدى» ئاتتىال«گېئوسىت ۋېردىنىڭ 



، لـۇئىس دى گۇۋارانىـڭ )يىلـى-1609(» ئـاتتىال ئهقىلدىن ئازغـان«ۋىرۇئېسنىڭ ئىسپانىيه ئهدهبىيات تارىخىدا كىرىستوبال دى 
  .  تىراگىدىيلىرى بارناملىق» ئاتتىال-تهڭرى قامچىسى«

-1880(» ئاتتىالنىڭ تـويى«ھېنرى بورنېر . تىراگىدىيسى بار ناملىق بىر» ئاتتىال«فىرانسىيلىك يازغۇچىالردىن پىئېر كورنىلنىڭ 
  . ى يازغان درامىنناملىق) يىلى

   .يىلى ئېالن قىلىنغان-1837 ناملىق رومانى» ئاتتىال ۋه ھونالر«جورج ساين رانسفوردنىڭ . ئىنگلىزالردىن ج

نـاملىق رومانتىـك تىراگىدىيـسىنى ئـېالن  »ھـۇن پادىـشاھى ئـاتتىال«يىلـى -1808نېمىسالردىن ئهڭ بۇرۇن زاكخارىئاس ۋېرنېـر 
ئوتتـو  ،)يىلـى-1872(، ئـالبېرت رومـانن)يىلـى-1865(، جون مىخائىل سـولتى)يىلى-1853( ئۇنىڭدىن كېيىن ھېنرىخ روستى. قىلغان

كهينىـدىن مهيـدانغا -قاتارلىقالرنىـڭ دراممىلىـرى كهينـى )يىلـى-1883(فـون زىمېرمـانن. س. ۋه ھېنـرىخ ك) يىلـى-1881(كونسېنت
ھهققىـدىكى رومـانلىرىمۇ   قاتارلىقالرنىـڭ ئـاتتىال)يىلـى-1884(ۋه فىلىـپ دان) يىلى-1847(يوسېف مارنىل بۇنىڭدىن باشقا. كهلگهن

   .خېلى شۆھرهت قازانغان

ئهدهبىياتىــدا ئاتتىالغــا بېغىــشالنغان ئهســهرلهر  ئــاتتىال ھۇنلىرىنىــڭ ئهۋالدلىــرى بولغاچقــا، ھۇنگىرالرنىــڭ) ۋىنگىــرالر(ھــونالر 
ــان .ئاالھىــده ئــورۇننى ئىگىلهيــدۇ ــارانىي، گــاردونىي، ب ۋارىــي ماتيــاس  فىي، ۋالكــاي ئانــدراس ۋه گوســارمهشــھۇر يــازغۇچىالردىن ئ

 ناملىق ئېپىگرامـا» ئاتتىال«ياشىغان مهشھۇر داستانچى مىكلوس يازغان   ئهسىرده-17. قاتارلىقالرنىڭ داستانلىرى ئىنتايىن مهشھۇر
ئـاتتىال ۋه «ۋه ) ىيىلـ-1773(» تراگېدىيـسى بۇدانىـڭ«سـهھنه ئهسـهرلىرىدىن بېـسېنىي گېئورگىنىـڭ . ناھايىتى شۆھرهت قازانغـان

 )يىلـــى-1890(»ئاتتىالنىـــڭ ئۆلـــۈمى«كارولىينىـــڭ » بۇدانىـــڭ ئۆلـــۈمى«ۋاژداپېتىرنىـــڭ  ،)يىلـــى-1787(»بۇدانىـــڭ تراگېدىيـــسى
ناملىق تىراگېدىيىلىرى، مـاركۇس السـزلونىڭ ) يىلى-1924( »ئىلهك«ۋه خارسانىي كالماننىڭ » ئاتتىال ۋه ئىلدىكو«دوپساالژۇسنىڭ 

بۇالرنىـڭ . درامىلىـرى زور شـۆھرهتكه ئىـگه ناملىق) يىلى-1912(» ئۇلۇغ بهگ«ۋه كونت بانفى مىكلوسنىڭ ) يىلى-1912( »ئاتتىال«
-1864( »بۇدانىـڭ ئۆلـۈمى«ژ ئارانىينىـڭ . قاتارلىقالرنىـڭ ئهسـهرلىرى سهھنىلهشـتۈرۈلگهن ئىچىده دوپسا، ماركوس ۋه خارسـانىي

) يىلى-1909(»ئاتتىال«، فۇلوپ ئاروننىڭ )يىلى-1867(» ھهققىده ادىشاھى ئاتتىالھۇن پ«ناملىق داستانى، تومپا مىخائىلنىڭ ) يىلى
ــڭ«ۋه  ــۇللىرى ئاتتىالنى ــوم، (»ئوغ ــۈچ ت ــالر-1908-1885ئ ــتان«، )يىل ــده داس ــاتتىال ھهققى ــشاھ ئ ــى-1909( »پادى ــارلىق ) يىل قات

 تهڭـرى قىلىچـى«ۇرلىرى بـالفىي ئـالبېرت يازغـان يېزىلغـان رومـانالردىن مهشـھ ئاتتىال توغرىـسىدا. ھېكايىلىرى زور تهسىر قوزغىغان
كۆرۈلمىگهن «رومان يازغۇچىسى گاردونىي گىزا يازغان  ، ئۇلۇغ تارىخى)يىلىدىن باشالپ بهش قېتىم نهشر قىلىنغان-1859(» ئاتتىال
   .قاتارلىق رومانلىرىدىن ئىبارهت» ئاتتىال«پىكار گىيۇالنىڭ  ۋه) يىلى-1914(» ئىنسان

ئىچىـده ئاالھىـده تهسـىر قوزغىغـانلىرى پهيـامى  ىدا ئاتتىالغا بېغىـشالنغان ئهسـهرلهرمۇ خېلـى كـۆپ، بۇالرنىـڭتۈرك ئهدهبىيات
رومـانلىرى، ئهنـۋهر بېخنـان  قاتـارلىق) يىلى-1942(»ئاتلىخان«ۋه ئاپتۇلالخ زىيا قازان ئوغلۇنىڭ  )يىلى-1931(» ئاتتىال«سافانىڭ 

 ، بهخچهت كهمـال)يىلى-1934(» ئاتتىالنىڭ تويى«بهخزاتنىڭ . ئهسهرلىرىدىن س هھنهناملىق ھېكايىسى، س» ئاتتىال«شاپوليونىڭ 
قاتـارلىق » ئـاتتىال«ۋه نـاجى تانـسهلنىڭ ) يىلـى-1935( »ئـاتتىال«كهمـال ئهرگىنهقۇتنىـڭ . ، م)يىلـى-1935(»ئـاتتىال«چاغالرنىڭ 

   .درامىلىرى بار

مهسـىلهن، ئىتالىيىلىـك داڭلىـق رهسـسام . قوزغىغـان ۈچلـۈك ئىلھـامىنىئاتتىالنىڭ پهۋقۇلئادده ھاياتى يهنه رهسـسامالرنىڭمۇ ك
ھاۋالىسى بىلهن، ۋاتىكانـدىكى ھىلـودوروس سـاريىغا بېغىـشالپ  نىڭII پاپا جۇلئۇس) ئالهمدىن ئۆتكهن يىلى-1520(رافىللو سانتى 

   .ناملىق داڭلىق تام رهسىمىنى سىزغان»ئاتتىالنىڭ ئۇچرشىشى لېئو بىلهن. س«

يىلـى ئالهمـدىن -1872(فـون كارولـسىفلد  ، جولىئـوس سـىكنور)يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1867(ىن پېتىر كورنېلئوس نېمىسالرد
يىلــى -1878( نــېمىس رهســسامى ۋىلھىــم فــون كالبــاك. بېغىــشالپ ســىزغان بىــردىن رهســىمى بــار قاتارلىقالرنىــڭ ئاتتىالغــا) ئــۆتكهن

. نـاملىق تـام رهسـىمى ناھـايىتى داڭلىـق ئاسـما رهسـىم ھېـسابلىنىدۇ ) ئۇرۇشىكاتو ـ لونيا(» ھۇن ئۇرۇشى«نىڭ ) ئالهمدىن ئۆتكهن
ئاتتىالنىـڭ «ۋېگادو سهنئهت سارىيىغا سىزغان  نىڭ بۇداپېشتتىكى)  يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1899(رهسساملىرىدىن چهممور  ھۇنگر

نـاملىق تـام »كېچىـسى ئاتتىالرنىـڭ تـوي«نىـڭ ) يىلـى ئالهمـدىن ئـۆتكهن-1925(فاكزكـا فېرېنـك  ناملىق تام رهسىمى ۋه» زىياپىتى
   .رهسىمىمۇ زور شۆھرهت قازانغانىدى

   .تۇرغۇزۇلدى ھازىر ھۇنگرىيىنىڭ پايتهختى بۇداپېشتتا ئاتتىالنىڭ ئاتلىق ھهيكىلى

   .ئىشلهندى يېقىندىن بېرى ئامېرىكا ۋه ياۋروپادا ئاتتىال ھهققىده بىر قانچه فىلىم



دهۋىرىده ئۆز تهرهققىياتىنىـڭ ئهڭ يـۇقىرى پهللىـسىگه  چۈنكى، ھونالر ئاتتىال. ئاتتىال ھهقىقهتهن ئۇلۇغ ئېمپىراتور ھېسابلىنىدۇ
ئاتتىالنىڭ بىر پۈتـۈن ھايـاتى،  بۇ كىتابتا، ئهنه شۇ دۇنياغا مهشھۇر. مهڭگۈ ئۇنتۇلماس ئىزالرنى قالدۇرغاندى يېتىپ، دۇنيا تارىخىدا

 تۈرلۈك پائالىيهتلىرى، قوشـنا ئهلـلهر بىـلهن ئېلىـپ بارغـان ئۇرۇشـلىرى ۋه ئۇنىـڭ ېمپىرىيسىنى كۈچهيتىش يولىدىكىياۋروپا ھۇن ئ
مىللهتـلهر ئارىـسىدا، ئـاتتىال توغرۇلـۇق بارلىققـا كهلـگهن  ياۋروپا خرىستىئان دۇنياسىدىكى تهسىرى ھهمده ياۋروپادىكى ھهر قايسى

  .قاتارلىقالر بايان قىلىنىدۇ  ھۇنلىرىنىڭ ياۋروپا مهدهنيىتىگه قوشقان تۆھپىسىشۇنداقال ئاتتىال تۈرلۈك رىۋايهتلهر،

   

  بىرىنچى باب

  ىياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنىڭ قۇرۇلۇش

  
  ىھونالرنىڭ ئىرقىي تىپ. 1

   

ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپرىقىدا كۆرۈلۈشى تارىخنىـڭ  ھونالرنىڭ ئهسىلى مهنبهسى بولغان تۈرك ئېتنىك تۈركۈمىنىڭ مىللهت سۈپىتىده
ئهسـىردىن بېـرى -19 تۈرك ئېتىنىك تۈركۈمى ئاپىرىـده بولغـان قهدىـم جـاي توغرىـسىدا،. يېتىپ بارىدۇ غۇ چاغلىرىغاناھايىتى قاراڭ

. ، ۋىيــدىمان، ئــاســىموت. كىالپــروت، ھــاممېر، ۋ. س. قۇيۇلــۇپ كهلــدى غهرب ئــالىملىرى ئوتتۇرىــسىدا تۈرلــۈك قاراشــالر ئوتتۇرىغــا
خهنــزۇچه مهنــبهلهرگه ئاساســلىنىپ  ھــوممېر قاتــارلىق شهرقــشۇناس تۈركولــوگالر. ن. ئارســتوف ۋه ئــى. ۋامبىرىــي، ن .گاســتېرىن، ھ

تىللىـق  شـۇنىڭ بىـلهن، غهرب ئـالىملىرى ئارىـسىدا تـۈركى. ئانـا يـۇرتى، دهپ قارىـدى تۇرۇپ، ئالتـاينى تـۈرك ئېتنىـك تۈركۈمىنىـڭ
، ئۇالرنىـڭ »ئالتـاي مىللهتلىـرى«مانجۇ ئېتىنىك تـوپلىرىنى -مۇڭغۇل ئۇالر بىلهن تارىختا يېقىن مۇناسىۋهتته بولغانمىللهتلهرنى ۋه 

ئالىمالرنىڭ يازما مهنبهلهر ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويغان  بۇ. دهپ ئاتايدىغان خاس ئاتالغۇ ئوتتۇرىغا چىقتى» ئالتاي تىللىرى« تىلىنى
. كىـسېليېۋ ۋه س. ۋ. ئارخېئولوگلىرىـدىن س رۇس. لىك تهتقىقاتالر نهتىجىـسىده تولـۇق ئىـسپاتالندىئارخېئولوگىي ھۆكۈمى، كېيىن

ــىيادا. س ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــدىكى، چىرنىكوالرنى ــۇم بول ــسىده مهل ــى نهتىجى ــشۈرۈش ھهرىكىت ــك تهك ــان ئارخېئولوگىيلى ــپ بارغ  ئېلى
ســايان -دهســلهپكى چاغلىرىــدىن بېــرى ئالتــاي رىنىــڭكىــشىلىرى تــاش دهۋى» جهڭگىــۋار ئــاق ئىــرق) يــۇمىالق بــاش(براكــسىفال«

دىيـدىن مىال(بۇنىڭغـا ئاساسـالنغاندا، ئافاناسـيېۋا مهدهنىيىتـى . ]2[تهرهپلىرىنىڭ ئاساسلىق خهلقى ئىدى تاغلىرىنىڭ غهرىبى شىمال
نىڭ ۋهكىللىرى سۈپىتىده، ) يىلالر-1200-1700 مىالدىيدىن بۇرۇنقى(؛ بولۇپمۇ ئاندىرنوۋا مهدهنىيىتى )يىلالر-1700-2500 بۇرۇنقى

پهرقلىـق بولغـان، تـۈرك  دىكـى ئىنـسانالردىن»ئـاق دېڭىـز تىپـى«موڭغۇلوئىـدالردىن، ھهتتـا، دولىكوسـفال  ئهتراپتىكى دولىكوسـفال
تــۈرك نهســلىنىڭ ئــاق تهنلىــك كىــشىلهرگه مهنــسۇپ » جهڭگىــۋار ئــاق ئىــرق بىراكــسىفال«ىپــى ھېــسابالنغان نهســلىنىڭ پىروتــو ت

تىپىـدىكى » تـۇران«گۇرۇپپىنىـڭ  دهپ ئاتالغـان» ياۋروپىـد«دۇنيـادىكى ئـۈچ چـوڭ ئىـرق ئىچىـده . كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئىكهنلىكىنى
ئانتوروپولوگىيلىك بهلگىـلهرگه  اشقا ئىرقالردىن پهرقلىنىپ تۇرىدىغانموڭغۇلوئىدالردىن ۋه ب بىراكسىفال تۈركلهرنىڭ دولىكو سىفال

نهسـلىنىڭ ئـاق  تا نهقىل كهلتۈرۈلگهن قهدىمكى ئهنئهنىلهردىمـۇ تـۈرك»تهۋرات«بولغىنىدهك،  مهلۇم. ئىگه ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى
تـۈركلىرى ئـاق  تۇران تىپىغا ئۆرنهك بولغان ئوتتـۇرا ئاسـىيا، مـاۋرهئۈننهھىر ۋه يـېقىن شـهرق. ]3[ئىرقتىن ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن

 بۇرۇتلـۇق، گـۈزهل ئىـسكهتلىك،-قاپـاقلىق، قاڭـشارلىق، قـاۋۇل، سـاقال ، قـوي كۆزلـۈك، قـوش)يۇمىالققا مايىـل(تهنلىك، تۈز يۈزلۈك
» تـۈرك«قىلىنغان، ھهتتا ئىران ئهدهبىياتىـدا  ئاياللىرى بىلهن ئوتتۇرا ئهسىر مهنبهلىرىده گۈزهلىككه سىمۋول-بهدهنلىك ئهر ساغالم

   .مهنىسىده ئىشىلتىلگهن »گۈزهل«دېگهن سۆز بهزىده 

ئائىت اليدىن ياسالغان ئۆيلهرنىڭ گه ) قورال دهۋرى كونا تاش(ئارخېئولوگالر ئالتاينىڭ مالتا دېگهن يېرىدىن پالىئولىد دهۋرى 
قوزغىغىـدهك دهرىجىـده ئولتـۇراق  قهدىمده ئالتايـدا ياشـايدىغان ئىنـسانالرنىڭ كىـشنىنىڭ خـېلىال دىققىتىنـى بۇ. خارابىسىنى تاپتى

  . ]4[بېرىدۇ تۇرمۇشلۇق ھايات كهچۈرگهنلىكىنى ئىسپاتالپ
ئهتىراپلىرىغـا يېيىلىـپ ماكانالشـسا، يهنه بىـر تهرهپـتىن  كىشىلىرىنىڭ بىـر تهرهپـتىن تهڭرىتېغـى» بىراكسىفال جهڭگىۋار ئاق ئىرق«

  . ]5[قاراپ كېڭهيگهنلىكى مهلۇم بولماقتا بۈگۈنكى قازاقىستانغا

دهۋىـرىگه ئائىـت بـاش سـۆڭهكلىرى ھهققىـدىكى  دهۋرى ۋه مهدهن) يېڭى تـاش قـورال(سىبىرىيه ۋه بايقالدىن تېپىلغان نىئولىد
ئىنـسانالر ناھـايىتى  ۇبى سىبىرىيىده موڭغۇلوئىـدجهن. ئىنسانالرنىڭ ياشىمىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا تهتقىقاتالر بۇ يهرده موڭغۇلوئىد

 دهرياسىنىڭ شـهرق تهرىپىـده پهيـدا بولـۇپ، قىـدىرقان تـاغلىرى تهرهپـكه قـاراپ ئۇالر يىنسهي. كېيىنكى چاغالردا ئوتتۇرىغا چىققان



ك كىشىلهر بىلهن بىرلىكته  ئاق تهنلى-بىراكسىفال يىلالردا،-3000موڭغۇلوئىد ئىنسان تۈركۈمى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . كېڭهيگهندى
ــۇبى ســېبىرىيىده ئۆزىنىــڭ ئىــرق ســاپلىقىنى  يىلــالردا بىراكــسىفالالرنىڭ-2000مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى . كۆرۈلۈشــكه باشــلىدى جهن

 يهنه بــۇ مهزگىلــده جهنــۇبى ســىبىرىيهدىكى موڭغۇلوئىــد ئىنــسان. مهلــۇم بولماقتــا قوغــدىغانلىقى ئانتروپولوگىيلىــك تهتقىقــاتالردىن
مهزگىلده، بىراكسىفال ئىككىنچى بىر ئېتىنىك توپ ئامۇ  بۇ. ۈمىنىڭ ئالتايدىن كهلگهن كىشىلهر تهرىپىدىن قوغالنغانلىقى مهلۇمتۈرك

ئىنـسانالردىن پهرقلهنـسىمۇ، لـېكىن  ئـۇالر پـامىر ۋه ئافغانىـستاندا ياشـايدىغان. ئارىلىقىـدىكى جـايالردا ياشـايتتى ۋه سىر دهرياسى
  . ]6[ئىنسانالر بىلهن زور دهرىجىده ئوخشاشلىققا ئىگه ئىدى دىكى بىراكسىفالئالتاي ۋه قازاقىستان

-بهزىلهر ئۇالرنى مانـا شـۇ تـۇران. ىئوتتۇرىغا قويد ھونالرنىڭ ئىرقى تىپى توغرىسىدا نۇرغۇن ئالىمالر ھهر خىل كۆز قاراشالرنى
يېقىنقـى بىـر . قـاراپ كهلـدى مىللهت دهپ قارىسا، يهنه بهزى ئالىمالر ئۇالرنى موڭغۇل ئىرقىغـا مهنـسۇپ دهپ تۈرك ئىرقىغا مهنسۇپ

تـۈرك -تـۇران ڭئارخېئولوگىيلىك ماتېرىيالالرنىڭ ئىسپاتلىـشىغا ئاساسـالنغاندا، ھونالرنىـ قانچه ئون يىلدىن بۇيان ئېلىپ بېرىلغان
  . ①ئىرقىغا مهنسۇپلىقىنىڭ مۇمكىنچىلىكى زور بولماقتا

: دېـگهن ئهسـىرىده مۇنـداق كۆرسـهتكهن »ھونالرنىـڭ ئومـۇمىي تـارىخى«توغرىسىدا داڭلىق ھۇنشۇناس لىن گهن ئۆزىنىـڭ  بۇ
ــشۈرۈشلهرگه« ــك تهك ــ ئارخېئولوگىيلى ــدىن تېپىلغ ــان تېغى ــىمالىدىكى نۇي ــڭ ش ــالنغاندا، چۆللۈكنى ــۇق-25ان ئاساس ــۇن  نومۇرل ھ

ســۈرهتتىكى ئــادهم چېچـى قويــۇق، ئارقىــسىغا قىلىــپ  .قهبىرىـستانلىقىدىن ھۇنالرغــا مهنــسۇپ بىـر پــارچه كهچــته ســۈرهت تېپىلغـان
ئىنتـايىن ھهيۋهتلىـك  كۆزلىرى يوغان، قويۇق بۇرۇتلۇق، چىرايـى كېلىـشكهن، سـۈرلۈك قىيـاپهتته بولـۇپ، تارالغان، پىشانىسى كهڭ،

. سۈرهت قهبىره ئىگىسىنىڭ بولۇپ، بۇ ھۇن كىشىسى ئىدى، دهپ قارايدۇ دورجى بۇ كهشتىدىكى. غۇل ئارخېئولوگى سموڭ. كۆرۈندۇ
ئىشلهنگهن بولـسىمۇ، لـېكىن كـۆز قـارچۇغى كـۆك  قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، بۇ كىشىنىڭ رهسىمده كۆز گهرچه قارا رهڭده دىققهت

كۈچلۈك مـاددىي ئاسـاس  رك ئىرقىغا مهنسۇپ ئىكهنلىكى مهسىلىسىنى ھهل قىلىشتاتۈ-ھونالرنىڭ تۇران مانا بۇ. رهڭده ئىشلهنگهن
  .]7[»بىلهن تهمىنلىدى

بۇرۇتلــۇق بولۇشــتىن ئىبــارهت بولغاچقــا، ھــۇن -ال ســاقتــۈركى خهلقلهرنىــڭ قىيــاپهت ئاالھىدىلىكلىرىــدىن بىــرى كــۆك كــۆز،«
يهنه بـۇ كهشـته  .بۇرۇتلـۇق قىيـاپهتته ئىـشلهنگهن-ئادىمىنىـڭ كهشـته سـۈرىتى دهل كـۆك كـۆز، سـاقال قهبىرىسىدىن چىققان ھـۇن

نىـڭ جىـن مىتى«جىلـد -68» خهننـامه«كۆرۈنۈشته بولۇپ، بۇ  سۈرهتتىكى كىشى چىرايى كېلىشكهن، سۈرلۈك، ناھايىتى ھهيۋهتلىك
كېلىشكهن، ھهيۋهتلىـك  قامىتى-جىن مىتىنىڭ بويىنىڭ ئېگىزلىكى سهككىز چى، ئىككى سۇڭ بولۇپ، قهددى < :دىكى»تهرجىمىھالى

ئۇ ئهسلىده ھۇن شىتۇق . ھۇنالردىن بولۇپ، يهنه بىر ئىسمى ۋىنشۇ ئىدى جىن مىتى. دېگهن بايانالر بىلهن تامامهن بىردهك > ئىدى
  . ]8[ۋهلىئهھدى ئىدى خاننىڭ

يىلـالردا، شهنـشى -1957-1955تهكشۈرۈش ئهترىتى  جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى ئارخېئولوگىيه ئىنستىتۇتى فېڭشى قېدرىپ«
ئۆلگـۈچى ئېھتىمـال  بۇ ھونالرنىڭ قهبىرىسى بولـۇپ،. فېڭشى دېگهن يېرىدىن ئىككى قهبىره قازغان ئۆلكىسى چاڭئهن ناھىيىسىنىڭ

چـۈنكى، قهبرىـدىن چىققـان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى ھونالرنىـڭ  .ھونالرنىڭ ئهلچىسى ياكى ئهلچىلهرنىڭ ھهمراھى بولـسا كېـرهك
شـهكىللىك مىـس تاختـاي ئاالھىـده  ىـدىكى ئـۇزۇن تـۆت چاسـاقهبردىن تېپىلغان ھهمدهپنه بۇيـۇمالر ئىچ. ئىدى نهرسه كېرهكلىرى
-بىـر قاڭـشارلىق، ئـۇزۇن چـاچلىق، ئىـشتىنىنىڭ ئـايىغىنى تۈرۈۋالغـان ئىككـى كىـشىنىڭ تاختاينىڭ ئوتتۇرىـسىغا. دىققهتنى تارتىدۇ

هرنىـــڭ قىيـــاپهت قاڭـــشارلىق بولـــۇش تۈركل. چۈشـــۈرۈلگهن بىرىنىـــڭ بهل ۋه پاقالچاقلىرىـــدىن تۇتـــۇپ چېلىـــشىۋاتقان قىيـــاپىتى
قاڭـشارلىق قىيـاپهتته  بـۇ ئىككـى پـارچه مىـس تاختاينىـڭ ئوتتۇرىـسىغا چۈشـۈرۈلگهن ھونالرنىـڭ. ئىدى ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى

  . ]9[»مهنسۇپلىقىغا ھۆكۈم قىلىشتا ماددىي پاكىتنى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ تۈرك ئىرقىغا-تهسۋىرلىنىشى، ھونالرنىڭ تۇران

ئارخېئولوگىيلىــك قېزىــشالردا تېپىلغــان  ئالتاينىــڭ ئانــا يــۇرت مهسىلىــسى يازمــا مهنــبهلهر ئاساســىدىكى تهتقىقــاتالردا ۋه
نۇرغـۇن . ئىسپاتالنماقتا ئهنىۋى ئېتىقاد چۈشهنچىلىرىدىمۇنۇقتا يهنه تۈركىي مىللهتلىرىنىڭ ئهن قېزىلمىالردىن ئىسپاتالنغىنىدهك، بۇ

. ئهمهس تهبىئىي قورغانالرنىـڭ ئالتايـدا كـۆپلهپ تېپىلىـشى ھهرگىزمـۇ تاسـادىپىيلىق مهدهنىيهت بهلگىلىرىنى ئۆز قوينىدا ساقلىغان
تـاي تېغىنـى ناھـايىتى ئۇلـۇغ بىلىـپ، ئـۇنى ئېتىقادى بويىچه، ئال ئۇيغۇرالرنىڭ فولكلور تارىخىغا نهزهر سالىدىغان بولساق، ئۇالر ئۆز

شـۇڭا، . ۋهتهننىـڭ سـىموۋولى قىلىـشقاندى ئالتـاي تېغىنـى، ھهتتـا. ھهتتا ئۆزلىرىگه تۆرهلگهن ئانا دهپ تونۇيتتى قوغدىغۇچى روھ،
قىلـدىغانالر ئـۆز  ېتىقادشامان دىنىغا ئ. خهلقلهر ئالتاي تېغىغا چوقۇنۇپ مۇناجاتالر ئوقۇيتتى شامانىزىم ئېتىقاتىدىكى تۈركىي تىللىق

. ئۇلــۇغ تــاغ روھلىرىنىــڭ توپالنغــان يېــرى ســۈپىتىده كۆرســىتىلمهكته ئالتــاي تــاغلىرى. ئىبــادىتىنى ئېگىــز تاغالرغــا چىقىــپ قىلغــان
ئالتــاي يهنه شــامانىزمنىڭ بۆشــۈكى . ①دهپ ئــاتىالتتى» ئالتــاي«يــاكى » ســۇ-يهر«ئالتــاي شــامانىزمدا يهر روھلىــرى  شۇڭالشــقا،
   .دهپمۇ ئاتىلدۇ» مهدهنىيىتى شامان«، ئالتاي مهدهنىيىتى بولغاچقا



ــالتۇن«دېــگهن نامنىــڭ ئېتمولوگىيــسىنىڭ » ئالتــاي« ــۇم ســۆزىگه باغلىنىــدىغانلىقى» ئ مهدهنچىلىــك ئىنــسانالرنىڭ ئهڭ . مهل
شـۇنداقال  ىـپ بارىـدۇ،بولۇپ، ئۇنىڭ تارىخى نىئولىد دهۋرنىڭ دهسـلهپكى چاغلىرىغـا يېت دهسلهپكى مهدهنىيهت بهلگىلىرىدىن بىرى

ــدىن ــرىتكهن مهدهنلىرى ــان ۋه ئې ــورۇن تونىغ ــسانالرنىڭ ئهڭ ب ــالتۇن ئىن ــسابلىنىدۇ ئ ــرى ھې ــۇرا ئاســىيانىڭ ئهڭ قهدىمكــى . بى ئوتت
قىلغـان يهر ئالتـاي ۋه  ئىچىده مهدهن جهھهتتىن ئهڭ بـاي ۋه مهدهن ئېـرىتىش تېخنىكىـسى ئهڭ تهرهققىـي مهدهنىيهت مهركهزلىرى

بـۇ پـاكىتتىن  دهپ ئاتالغانلىقىـدىن ئىبـارهت» ئـالتۇن تـاغ«ئالتاينىڭ قهدىمكـى ۋهسـىقىلهرده . ]10[هتىراپلىرى ئىدىبايقال كۆلى ئ
 ېخنىكىـسىنىڭ ناھـايىتى ئــۇزاق تارىخقـا ئىـگه ئىكهنلىكىنـى پهرهز قىلىــشقات قارىغانـدا، ئالتايـدا ئـالتۇن قېـزش ۋه ئــالتۇن ئېـرىتىش

ئۇلـۇغ ئـالىم مهھمـۇد قهشـقهرىنىڭ . قۇيۇلغـان دېـگهن ئىـسىممۇ بـۇ يهرده ئـالتۇن كـۆپ چىققانلىقىغـا قـاراپ» ئـالتۇن تـاغ«.بولىدۇ
ئالـدىن يـۈرهر  ىـر كېچىـسى زۇلقهرنهيننىـڭب«: مهشـھۇر ئهسـىرىدىكى بىـر رىـۋايهتته ئېيتىلىـشىچه نـامىلق» تۈركىي تىلـالر دىـۋانى«

تـۈرۈك ئهسـكىرى زۇلقهرنهيىننىـڭ ئهسـكهرلىرىدىن بىرىنـى بىـر  بىـر. قوشۇنى تۈرك خاقانىنىڭ قوشۇنى تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىدۇ
ان بولـۇپ، ئۇمـۇ ھهمىياننى بېلىگه ئېسىۋالغ ئۆلتۈرۈلگهن ئهسكهر تىلال سېلىنغان. كىندىكىگىچه ئىككىگه بۆلىۋهتكهن قىلىچ بىلهنال

بىرىـدىن بـۇ -بىـر ئهتىسى تۈرك ئهسكهرلىرى قانغا مىلهنگهن تىلالالرنى كـۆرۈپ،. يهرگه تۆكۈلگهن كېسىلىپ، تىلالالر قانغا مىلىنىپ
ئۇيغۇر ئـېلىگه . مۇشۇ يهردىكى چوڭ بىر تاغ مۇشۇ نام بىلهن ئاتالغان شۇڭا،. دېيىشكهن» ئالتۇن قان«نېمه؟ دهپ سوراشقاندا، ئۇالر

بۇ رىۋايهتته تىلغا ئېلىنغان تاغنى ئالتاي تېغى دهپ . ]11[بولغان بۇ تاغنىڭ ئهتىراپىلىرىدا كۆچمهن تۈرك خهلقلىرى ياشايتتى قىنيې
ئالتـاي ئىـدىقۇت . خانلىقىغا قارىتىلغان دا سۆزلهنگهن ئۇيغۇر ئېلى ئىدىقۇت ئۇيغۇر»الر دىۋانىتۈركى تىل«چۈنكى،  .ئېيتىشقا بولىدۇ

  .  قىلغانخانلىقىنىڭ شىمالى چېگرىسىنى تهشكىل

تىللىـق خهلقلهرنىـڭ كېلىـپ چىقىـشى ۋه  دېيىلىـشىمۇ، تـۈركى» بۇ تاغنىـڭ ئهتراپلىرىـدا كـۆچمهن تـۈرك خهلقلىـرى ياشـايتى«
ۋه تـارىخى ئارقـا  يهرده ئالىم ئالتاي تېغىنىڭ نامى، جۇغراپىيىلىك جايلىشىشى، مهدهن بايلىقى بۇ.  بىلهن بىردهكتارىخىي پائالىيىتى

» ئـالتۇن يىـش«: دا»يىنـسهي مهڭگـۈ تاشـلىرى-ئورخـۇن«ئالتـاي تېغـى  .كۆرۈنۈشىنى رىۋايهت شهكلى بىلهن ئىپاده قىلىپ بهرگهن
ئهسـهرلهرده مۇشـۇ سـۆزنىڭ مهنه ۋه ئاھـاڭ  خهنـزۇچه كالسـسىك. دهپ يېزىلغـان) سىدهبىلهن قاپالنغان ئالتۇنتاغ مهنىـ ئورمانلىق(

ــويىچه  ــسى ب ــاي«. دهپ يېزىلغــان» 金山» ،«金微山» ،«按台山» ،«阿勒台山«تهرجىمى ــگهن نامنىــڭ كېلىــپ» ئالت  دې
: ماددىــسىدا »تــايئال«گه يازغــان ) بهت-337تــوم، -1تــۈركچه، (، »ئىــسالم ئىنىسىكلۇپىدىيــسى« بارتولــد. ۋ. چىقىــشى توغرىــسىدا ۋ

 يـاكى ›ئالتـان‹ بولـسا، بۇنىڭغـا مۇقابىـل پهقهت موڭغۇلچىـدىكى ھازىرقى نامنىڭ ئهسلى ئالتۇن مهنىسىنى ئىپاده قىلىدىغان سـۆز«
بۈگـۈنكى تـۈركى . ئوتتۇرىغـا چىققانـدهك قىلىـدۇ چۈنكى، ئالتاي سـۆزى موغـۇلالر دهۋرىـده. ئېتىبارىغا ئېلىنىدۇ-سۆزى نهزهر ›ئالته‹

ئالته «بۇ سۆزنى  ھهقىقهتهن، بىر ھېكايىده خهلق ئېتمولوگىيىسى. بۇ مهنىسىدىن خهۋهردار ئهمهس خهلقلهر ئالتاي سۆزىنىڭتىللىق 
» مهنىسىده جىـنس ئىـسىم سـۈپىتىدىمۇ قوللىنىلـدۇ › تاغئېگىز‹ ئالتاي .دېگهن شهكىلده ئىككى سۆزگه ئايرىپ چۈشهندۈرىدۇ» ئاي

ئالتايـدا قـارا قارىغـاي  ھهممىگه مهلۇمكى،.  نامنىڭ ئېتىمولوگىيىسىنى تۈركى تىلىدىن ئىزدىگهندېگهن بارتولد ئالتاي. دهپ يازغان
قىيـالىق تـاغنى  قهدىمكـى ئالتـايلىقالر قـارا قارىغـايالر بىـلهن قاپالنغـان. ئورمـانلىقالر بـار بىلهن قاپالنغان قىيالىق تاغالر ۋه قويـۇق

رادلوف بۇ خىل تىل پاكىتلىرىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، ئالتاي دېـگهن  . دهپ ئاتىغان»يىش«دهپ ئاتىسا، قويۇق ئورمانلىقنى » تايگا«
بـۇ خىـل . ياسـالغان دهپ قارايـدۇ دېگهن ئىككى سـۆزنىڭ قۇشۇلۇشـىدىن» تاي«ۋه » ئال«ۋه تايگا دېگهن سۆزلهردىكى  نام ئالتۇن

غهرب . ①ېـگهن شـهكىلگىمۇ مـاس كېلىـدۇد» ئـالتىن يىـش«دىكـى »تاشـلىرى يىنسهي مهڭگـۈ-ئورخۇن«چۈشهندۈرۈش ئالتاينىڭ 
   .خاتىرىلهرنى ئۇچىراتقىلى بولىدۇ مهنبهلىرىدىمۇ، ئالتايدا ئالتۇننىڭ كۆپ چىقىدىغانلىقى توغرىسىدا بهزى

تـۈرك ئىرقىغـا تهۋه مىلـلهت دهپ -ھـۇنالرنى تـۇران يۇقىرىدا بايان قىلىنغـان يازمـا ۋه ئارخېئولوگىيلىـك پاكىتالرغـا ئاساسـهن،
بهلكـى يهنه ئهڭ قهدىمكـى  ئىنـسانالرنىڭ ئهڭ قهدىمكـى ھايـاتلىق بۆشـۈكلىرىدىن بىـرى بولـۇپال قالمـاي، مـده ئالتـاينىقاراشقا ھه

   .بولىدۇ مهدهنىيهت ئوچاقلىرىدىن بىرى دهپ ھېسابالشقا

   

   ھونالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈشى. 2

   

باشـالپ، ئهتىراپقـا قـاراپ كېڭىيىـشكه باشـلىغانلىقى  ئالتايدا ياشايدىغان بىراكسىفال ئاق تهنلىك كىشىلهرنىڭ قايسى دهۋردىن
بىــرى بولغــان بىراكــسفال  ئــالىمالر ئهڭ قهدىمكــى مهدهنىيهتلىــك مىللهتلهرنىــڭ. مهلۇماتقــا ئىــگه ئهمهســمىز توغرىــسىدا ئېنىــق بىــر

 داالسىدىن يولغا چىقىپ، غهربى ئاسـىياغا كۆچـۈپ بارغـان، ئۇالرنىـڭ ئېتنىـك يىلالردا ئالتاي-5000 سۇمېرالرنى مىالدىدىن بۇرۇنقى



ئارخېئولوگىيىلىــك پــاكىتالر ئاساســىدا بهلگىلىــك بــۇ خىــل يهكــۈن تىــل ۋه . ]12[مهنبهســى تــۈرك نهســىللىك ئىــدى، دهپ قارايــدۇ
  .  ئىسپاتالندىدهرىجىده

ئېلىمىز مهنبهلىرىده، ھونالرنىڭ مىالدىيىدىن . ئهمهس ھونالرنىڭ ئالتايدىن سىرتقا قاراپ كېڭىيىش تارىخىمۇ مهنبهلهرده ئېنىق
مانـا بـۇ . خـاتىرىلهنگهن يهت ئېلىـپ بارغـانلىقىتاشـقى موڭغـۇلىيه تهۋهسـىده پائـالى-بورۇن بۈگـۈنكى ئىچكـى بىر قانچه مىڭ يىلالر

» ھـونالر يېـرى«ۋه پىتولومىيىنىـڭ ئهسـهرلىرىدىكى قىـستۇرما خهرىتىـده  جايالر قهدىمكى غهرب جۇغراپىيه ئالىملىرىدىن ئورىئـوس
لىرىدا كۆرۈلگهنلىكى يىلالردا كهشمىر ئهتىراپى-250 بهزى ھىندى مهنبهلىرىده، ھونالرنىڭ مىالدىيىدىن بۇرۇنقى. كۆرسىتىلگهن دهپ

) hyaona(» ھىيائونـا«ۋه ) hiyun(» ھىيـۇن«دا ھـونالر »ئاۋبىـستا«زوروئاستېر دىنىنىڭ مـۇقهددهس كىتـابى . ]13[خاتىرىلهنگهن
   .دهپ يېزىلغان

ئــالىملىرى ئوتتۇرىــسىدا ئوخــشىمىغان كــۆز  ن نامنىــڭ كېلىــپ چىقىــشى ۋه مهنىــسى توغرىــسىدا، ھهر قايــسى دۆلهتھــۇن دېــگه
كېلىـپ  سـۆزىدىن» خۇن«ئۇيغۇر ئالىملىرى، ھۇن دېگهن نام ئورخۇن دهرياسىنىڭ نامىدىكى  خهنزۇ ۋه بىر قىسىم. قاراشالر مهۋجۇد

  .چىققان، دهپ قارايدۇ

دېگهن سـۆزدىن ) كۈن(» گۈن«دېگهن مهنىدىكى  »ئىنسان، خهلق«ۇن دېگهن نام تۈركىي تىلىدىكى نېمېز ھ. ھۇنگىر ئالىمى گ
   .كېلىپ چىققان، دهيدۇ

ســۆزى بىــلهن » قــۇن«دېــگهن مهنىــدىكى  »قــۇۋۋهت-كــۈچ«نــېمىس ئالىملىرىــدىن ئــالزىم ھــۇن دېــگهن نــامنى تــۈركىي تىلىــدىكى 
، «kwan«يىلالرنىـڭ باشـلىرىدا -1000ك ھۇن سۆزى مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى پېرىتسا مۇناسىۋهتلىك قىلىپ چۈشهندۈرسه، ئۆمهليان

«gun« ، ئهسىرلهرده -5مىالدىيىدىن بۇرۇنقى»kün» «khun «دهپ تهلهپپۇز قىلىناتتى، دهيدۇ.   

ان بىلىـدىغان ئۆتـۈكهن ۋادىـسىنى مهركهز قىلغـ ئورخۇن سېلىنگا دهرياسى بويلىرى بىلهن تۈركى تىللىق مىللهتـلهر مـۇقهددهس
تۈزلهڭلىكتىكى سۇاللىلهر بىلهن  كېڭهيگهن ھونالر، مىالدىدىن بۇرۇنقى نهچچه ئهسىر بۇرۇنال ئوتتۇرا ھالدا خۇاڭخې ۋه ئوردۇسقىچه

ئـۇرۇش  ئارا-مۇناسىۋهت بهزىده نورمال دوستلۇق خاراكتېرىده داۋامالشسا، بهزىده ئۆز بۇ خىل. تۈرلۈك مۇناسىۋهتته بولۇپ كهلگهن
قالـدۇق «:  ئهلهسلهرگه ئېچىنغان خهنزۇ شائىرالر-كۈلپهت شۇ سهۋهبلىك خهلقنىڭ تۇرمۇشىدىكى. ده داۋامالشقانقىلىش خاراكتېرى

مانـا بـۇ . دهپ نهزمه پۈتۈشـكهن. ]14[»ھونالرنىڭ باالسىدىن، ھهر كۈنى ھوشىيار تۇرمىساڭ يېڭىلىسهن ھـۇنالردىن ماكانسىز-ئۆي
ھونالرنىـڭ تېخىمـۇ  .تۈزلهڭلىك ئۈچۈن ئېغىر تهھدىتكه ئايالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ پاكىتالر ئهينى دهۋرده ھونالرنىڭ ئوتتۇرا

-4ئـۆزىنى كۆرسىتىـشى، مىالدىيـدىن بـۇرۇنقى ئاسىيا تارىخ سهھنىسىده  قۇدىرهتلىك بىر سىياسىي كۈچ سۈپىتىده ئوتتۇرا ۋه شهرقى
يۈزلىنىـپ، ئۇنىڭغـا قاراشـلىق ھهر قايـسى بهگلىكـلهر  بۇ ۋاقىتتا ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته جۇ سۇاللىـسى زاۋاللىققـا. باشلىنىدۇ ئهسىردىن

ن ئهنـسىرگهن باشـقا كېتىـشىدى چىن بهگلىكىنىڭ كۈچىيىـپ. زوراۋانلىق تالىشىش ئۇرۇشى ئهۋج ئالغانىدى ئوتتۇرىسىدا ئۈستۈنلۈك،
 بىلهن كېلىشىم تۈزۈپ، ھونالرنىـڭ ئهسـكىرىي كـۈچى ئـارقىلىق چىـن بهگلىكىـگه يىلى ھونالر-318بهگلىكلهر، مىالدىيدىن بۇرۇنقى 

كېيىن . ھهربىي ھهرىكهتلىرى كۆپىيىشكه باشلىغان شۇنىڭدىن كېيىن، ھونالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى. تاقابىل تۇرماقچى بولغان
ئالـدى بىـلهن ئـۇ  .شىخۇاڭ ھونالرنىڭ ھۇجۇمىنى توسـۇش ئۈچـۈن، بهزىبىـر تهدبىرلهرنىمـۇ قولالنغـان گلىكىنىڭ بېگى چىنچىن به

ياساتقان سېپىللىرىنى ئاساس قىلىپ ئۇنى غهربكه سۈرۈپ ھونالر ھۇجـۇم  ئىلگىرى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهرنىڭ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن
مۇداپىئه سىستېمىسى سۈپىتىده مهشھۇر سهددىچىن  شۇنداق قىلىپ ھۇنالرغا قارىشى. غانكىرىدىغان جايالردا سېپىل سوقتۇر قىلىپ

مۇشـۇنداق كۈچلـۈك تـۈردىكى  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى ھۇنالرغا قارىشى مانـا. بارلىققا كهلگهن) مهنىده چىن تېمى دېگهن(سېپىلىنى 
 ئۇنىـڭ بىـرى،. ئاسـىيا تارىخىـدا ئىككـى مـۇھىم ۋهقه يـۈز بهردىئوتتـۇرا ۋه شـهرقى  مۇداپىئه سىستېمىسى بارلىققا كهلگهن ۋاقىتتـا،

  .  ئىدىباتۇرنىڭ ھۇن ئېمپىراتورى بولۇشى، يهنه بىرى خهن سۇاللىسىنىڭ قۇرۇلۇشى

دىپلومــاتلىرى ۋه ئهلچىلىــرى ھــۇن ئىمپېرىيىــسى  ھــۇن مهركىزىــدىكى مهلىكىنىــڭ ھىمايىــسىدىن پايــدىالنغان خهن سۇاللىــسى
چـۆچهك -قارىـشى سـۆز ئـۇالر ھـونالر ۋه ھۇنالرغـا تهۋه مىللهتـلهر ئوتتۇرىـسىدا ھۇنالرغـا. يۈرهتتى ه ئايلىنىپئازاد-زېمىندا ئهركىن
 بۇنىڭدىن باشقا تىجارهت مېلـى سـۈپىتىده ئېلىـپ كىرىلىـپ، ھـۇن. ئۇرۇناتتى ئاستا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى يوقىتىشقا-تارقىتىپ، ئاستا

ھونالرنىڭ مهنمهنچىلىك تۇيغۇسـىنى قوزغـاپال قالمـاي،  تىبارغا ئېرىشكهن يىپهك رهخت،ھۆكۈمرانالر تهبىقىلىرى ئارىسىدا يۇقىرى ئې
قىلىنمىغـان بـۇ خىـل يامـان  كۆك تهڭرىقـۇت دهۋرىـده ئـانچه كـۆپ ھـېس. ھۇرۇنلۇقىنىمۇ كۈچهيتىۋهتكهندى-بوشاڭ يهنه ئۇالرنىڭ

چـوڭ كۆڭۈلـسىزلىكنىڭ مهنبهسـى سـۈپىتىده ) الريىلـ-126-161بـۇرۇنقى  مىالدىيـدىن(چىن دهۋرىده -ھادېسه، ئۇنىڭ ئوغىلى كۈن
چىـن تهڭرىقـۇت ئىقتىـدار جهھهتـتىن -كـۈن يهنه كېلىپ، بـاتۇر تهڭرىقـۇت ۋه كـۆك تهڭرىقۇتقـا سېلىـشتۇرغاندا،. كۆرسهتتى ئۆزىنى

  . ]15[قۇدرىتىده بهزى مهسىللهرنىڭ كۆرۈلۈشى تهبىئىي ئهھۋال ئىدى-كۈچ ئاجىزراق بولغاچقا، ھونالرنىڭ



، خهن سۇاللىـسى تهسـىر دائىرىـسىنى )يىلالر-89-141 مىالدىيدىن بۇرۇنقى(ۋۇدى خهن سۇاللىسىده تهخىتكه چىققان مهزگىلده 
   . رايونالرغا ۋه مىللهتلهرگه يۆتكىدىئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىلىنمىگهن كېڭهيتىش ئۈچۈن، نهزىرنى

ــاۋۋال  خهن سۇاللىــسى ئۆزىنىــڭ ئىچكــى ۋهزىيىتىنــى ئوڭــشىۋالغاندىن كېــيىن، تاشــقى مهســىلىنى قولغــا ئېلىــپ، ھهممىــدىن ئ
چـارىلهرنى -تهدبىـر ۋۇدى ئالـدى بىـلهن نۇرغـۇن كىـشىلىك قوشـۇن تهشـكىللهپ،. قهدهم قويـدى ھونالرنىڭ تهھـدىتىنى يوقىتىـشقا

بىرى، خهن سۇاللىسى ئۈچۈن ئهڭ چوڭ كىرىم مهنبهسى بولغان يىپهك  غايىلىرىدىن-ئۇنىڭ مهقسهت.  تهشۋىقاتنى كۈچهيتتىتۈزۈپ،
ئوتتـۇرا دېڭىـز بويلىرىغـا قهدهر سـوزۇلۇپ  تهرهپتىكى رايونالردا يېڭى بازار ئېچىپ، ئىچكى ئاسىيانى كېسىپ ئۆتـۈپ، رهخىتكه غهرب

ــڭ ــپهك يولىنى ــدىغان يى ــدىكونتىرو بارى ــېلىش ئى ــا ئ ــۇقىنى قولغ ــۇق ھوق ــى. لل ــۇرا ۋه غهرب ــڭ ئۈچــۈن ئوتت ــات  بۇنى ئاســىيادىكى ي
  .مىللهتلهرنىڭ توسالغۇسىنى يوقىتىشقا توغرا كېلهتتى

ــيه  ــنهن مىالدى ــۇم بولغىنىــدهك، تهخمى ــۈرك-داۋامالشــقان، ھــۇن يىلالرنىــڭ ئاخىرىغــا قهدهر-1000مهل تــاڭ -خهن ئۇرۇشــى، ت
يىـپهك يـولى  ۋۇدىنىڭ. بىرى، مۇشۇ كارۋان يولىنىڭ ھۆكۈمرانلىق مهسىلىسىنى تالىشىشى ئىدى ىدىنئۇرۇشىنىڭ ئاساسىي سهۋهبلىر

ئۇالر بىلهن ھۇنالرغا قارىشى ئىتتىپاق تۈزۈش مهقسىتىده غهربـكه  ئۈستىدىكى مىللهتلهر ۋه مهملىكهتلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلهش ۋه
شـۇنداق . نـازارهت ئاسـتىدا تۇتۇلغـان رىپىـدىن قولغـا ئېلىنىـپ، ئـون يىـلئهلچىسى جاڭ چىـيهن، يېـرىم يولـدا ھـونالر ته ئهۋهتكهن

ســۇنغان  تهرهپــلهرده تۇرغــان ۋاقىتتــا ئېرىــشكهن مهلۇمــاتلىرى، شــۇنداقال ئۇنىــڭ يۇقىرىغــا بولغىنىغــا قارىمــاي، جــاڭ چىيهننىــڭ بــۇ
ىڭ غهربىــي يــۇرت سىياســىتى ئۈچــۈن چــاغالردىكى ســۇاللىلهرن بــۇ دوكــالت كېيىنكــى. تهكلىپلىــرى ۋۇدىنــى چهكــسىز شــاتالندۇرغان

  . ]16[كۆرسهتمىگه ئايالنغان

نىنى ھـۇن بولـسىمۇ خهن سۇاللىـسى ئـۆز قوشـۇ ئـۇ. ۋۇدى دهۋرىده خهن سۇاللىسى تېخىمۇ ئهھمىيهتلىـك بىـر ئۇتۇققـا ئېرىـشتى
ئىتتىپـاق  يىلىـدىكى-318مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى . بىـلهن قورالالندۇرۇشـتىن ئىبـارهت ئىـدى ئۇسلۇبىدا تهشكىللهپ، ھۇن قـوراللىرى

جــاۋ بهگلىكــى دهۋرىــده باشــلىنىپ، كېــيىن شــىمالىىي  تــۈزۈش كېلىــشىمىگه قاتنىــشىپ، ھونالرنىــڭ ھهربىــي يــاردىمىگه ئېرىــشكهن
سـۈرئهتته داۋامالشـتۇرۇلغان  هرنى يوقىتىپ، چىن سۇاللىسىنى بهرپا قىلغان چىن شىخۇاڭ دهۋرىده تىـزبهگلىكل جۇڭگودىكى فېئودال

چىـڭ  سۇاللىـسىنىڭ پادىـشاھى ۋۇدى دهۋرىـگه كهلگهنـده، ئۇنىـڭ قوماندانلىرىـدىن ۋهي بۇ ھهربىي ئىسالھات ھهرىكهتلىرى، خهن
   .بىلهن خۇ چۈبىڭ تهرىپىدىن زور ئۇتۇققا ئېرىشتۈرۈلدى

ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلىـشى، ھونالرنىـڭ ئاساسـلىق  يىلالردا ئوردۇسـتا ھـونالر-115يىلى ۋه -127ئۇالرنىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى 
شـۇنىڭدىن كېـيىن، ھـونالر  .دىن شىمالغا، ئورخۇن دهرياسى بويلىرىغا سۈرلۈشكه سهۋهب بولـدى) گۇبى( پائالىيهت رايونىنىڭ غوبى

دېــگهن » ھـۇن قوشـۇنى يېڭىلمهسـتۇر«سۇاللىـسى ئوردىـسىنى قاپلىغــان  خهن. تىــپ كېلهلمىـدىبـۇرۇنقى قۇدرهتلىـك ھـالىتىگه قاي
   .ئاستا ئۇنتۇلۇشقا باشلىدى-ئاستا قاراشمۇ

ــۇ تهڭرىقــۇت بولغانــدىن باشــالپ،  ــۇر(ھۇنالرغــا قۇلق ــدا غهربىــي جهنــۇب 40) يىلــالر-96-101 ۇنقىمىالدىيــدىن ب  يىــل داۋامى
) خـوتهن قاتـارلىق جـايالر جۇڭغارىيه، تهڭرىتېغى ئېتهكلىرى، تۇرپان، كۇچار، قهشقهر، يهكهن،(ر تۇپراقال تهرهپتىكى مۇنبهت ۋه باي

 يهنه كېلىپ شۇ ۋاقىتقا قهدهر خهن سۇاللىـسى. دۆلهت مالىيىسى ئازالپ كهتتى خهن سۇاللىسى ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتكهچكه ھونالرنىڭ
خهن سۇاللىسى تهشـۋىقاتىنىڭ ئـۆزىنى . ئۈزۈپ تاشالندى  مالىيه كۈچلىرىمۇتهرىپىدىن ھهدىيه ۋه خىراج سۈپىتىده يوللىنىپ تۇرغان

يهتتـى، ئىقتىـسادى  ئىچكى زىـددىيهتمۇ بارغانـسېرى كۈچىيىـپ، ئـۇرۇش پـارتىالش دهرىجىـسىگه بېرىـپ كۆرىسىتىشى نهتىجىسىده،
 ي ياردهمگه ئېرىشىش مهقسىتىده خهنتۈپهيلى، قوغشار تهڭرىقۇت ماددى جهھهتتىكى قىسلىق ۋه ھهربىي كۈچ جهھهتتىكى ئاجىزلىق

ھـونالر  بـۇ ۋهقه تـۈپهيلى ھونالرنىـڭ ۋهزىيتـى مۇرهككهپلىـشىپال قالمـاي، بهلكـى يهنه. ]17[سۇاللىسىنىڭ ھىمايىسى ئاستىغا ئـۆتتى
   .ي ۋه جهنۇبىي ھونالر دهپ ئىككىگه بۆلۈنۈپ كهتتىشىمالى

چېچى تهڭرىقـۇت تهرىپىـدىن مهغلـۇپ بولـۇپ،  قوغشار تهڭرىقۇت ھوقۇق تالىشىش كۈرىشىده، ئۆز ئىنىسى سول قول بىلگه خان
قىلىـپ،  خهن سۇاللىـسى پادىـشاھى ئۇنىڭغـا جـاۋجۈن مهلىكىنـى يـاتلىق. سۇاللىـسىگه بېقىنـدى يىلـى خهن-52مىالدىيدىن بۇرۇنقى

خهن سۇاللىـسى بـۇ يـول ئـارقىلىق ھـۇنالرنى . ياردهم قىلـدى ئۇنىڭ ھۇن ئىمپېرىيىسىدىكى ئهڭ چوڭ ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈشىگه
قوللىغانلىقىـدىن قـاتتىق نـارازى  نىڭ قوغـشار تهڭرىقـۇتنىچېچى تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسى. يوقاتماقچى بولدى ئۆزىنىڭ قولى بىلهن

 خهن سۇاللىـسى بىـلهن قوغىـشار تهڭرىقۇتنىـڭ بىرلهشـمه كـۈچى ئالدىـدا نـسبهتهن لـېكىن،. بولۇپ، ئۇنىڭ ئهلچىسىنى ئۆلتۈرۋهتتى
ئـۇ، سـهمهرقهند . لـدىسـۇدىكى تاالسـقا كۆچـۈپ كه ئاجىزراق ئورۇندا تۇرغان چېچى تهڭرىقۇت، شـىمالىي ھـۇنالرنى باشـالپ يهتـته

تهڭرىقـۇت مىالدىيـدىن  چېچـى. ئوتتۇرا ئاسىيادا قايتىدىن ئۆزىنىـڭ سىياسـىي قـۇدرىتىنى تىكلىـدى خانلىقى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈپ،
ئهممـا، چېچـى تهڭرىقۇتنىـڭ بـۇ . بىلهن قورشالغان پايتهخىتنى سالدۇردى يىلى، تاالس دهرياسى بويىدا ئهتراپى سېپىل-43بۇرۇنقى 
مىـڭ كىـشىلىك 70قومانـدانى چـېن تـاڭ  يىلـى خهن سۇاللىـسى-36مىالدىيدىن بۇرۇنقى . ھۆكۈمرانلىقىمۇ ئۇزۇنغا بارمىدى كىيهردى



تهڭرىقـۇت،  ئۇرۇشـتا چېچـى. قىلىپ، سهمهرقهندته چېچى تهڭرىقۇت بىلهن قاتتىق سوقۇشتى قوشۇن بىلهن ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈرۈش
شۇنىڭ بىلهن، چېچى تهڭرىقۇتنىڭ تاالس . ھاياتىدىن ئايرىلدى  كىشى1518ارلىرى بولۇپ، شاھزادىلهر، خانىشالر ۋه دۆلهت ئهمهلد

   .ھۆكۈمرانلىقى ئاخىرالشتى دهرياسى بويىدىكى

غۇتۇئارشى تاۋغانوتى .  يىل داۋامالشتى70ھۆكۈمرانلىقى  قوغشار تهڭرىقۇت ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ خهن سۇاللىسى يۈرگۈزگهن
بېقىنـدىلىقنى بىكـار قىلىـپ، شـهرقته  ، ھـونالر خهن سۇاللىـسىگه بولغـان)يىلـالر-46-18مىالدىـيه (لگهنـده، كه تهڭرىقۇت دهۋرىـگه

ئالهمـدىن  غۇتۇئارشـى تاۋغـانوتى تهڭرىقـۇت. جـايالرنى قايتىـدىن بىـرلىككه كهلتـۈردى مانجۇرىيدىن، غهربته قهشـقهرگىچه بولغـان
ئۇنىڭ ئۈستىگه، قۇرغاقچىلىق ۋه چېكهتكه ئاپىتى يـۈز بېرىـپ،  .زا كۆتۈرۈلدىئۆتكهندىن كېيىن، ھونالرنىڭ ئىچكى قىسمىدا يهنه نى

يىلـى، ھـونالر -48سـهۋهبىدىن، مىـالدى  مانـا شـۇنداق ئىجتىمـائىي ۋه تهبىئىـي ئـاپهتلهر. مالالر ئۆلـۈپ كهتتـى-چارۋا سانسىزلىغان
  . ]18[ئىككىگه بۆلۈنۈپ كهتتى قايتىدىن شىمالىي ۋه جهنۇبىي ھونالر دهپ

بويلىرىــدىن ئايرىلىــپ، بۈگــۈنكى ئىچكــى  ھــونالر ئىككىــگه بۆلۈنــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن، جهنــۇبى ھــونالر ئورخــۇن دهرياســى
شـىمالىي  ا كۆچۈپ كېلىپ، خهن سۇاللىسى بىـلهن بىـر سـهپته تـۇرۇپ،قاتارلىق رايونالرغ موڭغۇلىيىدىكى شۇفاڭ، يۈنجۇڭ ۋه ۋۇيهن

ۋه ئوغـانالرمۇ ) سىبىر(تۇڭگۇس قوۋملىرىدىن سىيانپىي -موڭغۇل بۇ مهزگىلده ھۇنالرغا قاراشلىق. ھۇنالرغا قارىشى كۈچكه ئايالندى
جهنـۇبىي ھۇنالرمــۇ خهن  .ا ئــۆتتىماسلىشىـشى بىــلهن ئىـسيان كۆتــۈرۈپ، شـىمالىي ھۇنالرغـا قارىــشى ھۇجۇمغـ خهن سۇاللىـسىنىڭ

 يىلى، شىمالىي ھونالر ئۆزىنىڭ دۈشـمهنلىرى-89مىالدىيه . ھۇجۇمغا ئاتالندى سۇاللىسىگه ياردهملىشىپ، شىمالىي ھۇنالرغا قارىشى
خـۇن بىـر قىـسمى ئور. كـۆپچىلىكى غهربـكه قـاراپ كـۆچتى شۇنىڭ بىلهن شىمالىي ھونالرنىڭ زور. تهرىپىدىن قاتتىق مهغلۇپ بولدى

ھـونالر چېچـى  غهربـكه قـاراپ كـۆچكهن شـىمالىي. ئۇالر كېيىن سىيانپىيالرغا قوشـۇلۇپ كهتتـى. ]19[ قالدىدهرياسى بويىدا تۇرۇپ
ھۇنالرغا قوشۇلۇپ، ھازىرقى قازاقىستان تهۋهسـىده غهربىـي ھـۇن  لىپ ماكانلىشىپ قالغانتهڭرىقۇت دهۋرىده، يهتته سۇ رايونىغا كې

مانـا شـۇ شـىمالىي . بـايراق ئىـدى بۇ دۆلهتنىڭ بايرىقى بولسا، ئاچ سېرىق رهڭلىك تۆت چاسا يىپهك. تهشكىل قىلدى ئىمپېرىيىسىنى
ياۋروپاغــا  لــېكىن، ھونالرنىــڭ كهڭ كۆلهمــده. شــكه باشــلىدىيېرىمىــدا ياۋروپــادا كۆرۈلۈ ئهســىرنىڭ ئالــدىنقى-2ھــونالر مىالدىــيه 

   .ھونالر تارىختا ياۋروپا ھۇنلىرى، دهپ ئاتىلدۇ مانا بۇ. ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا يۈز بهردى-4كۆچۈشى مىالدىيه 

سـتهقىل ھالـدا قـارام بولـۇپ، گاھىـدا مۇ جهنۇبقا كۆچكهن جهنۇبىي ھونالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بولـسا گاھىـدا خهن سۇاللـسىگه
قۇرۇلغـان  يىلـى-209مىالدىيـدىن بـۇرۇنقى . كهلگهنـده خهن سۇاللىـسى تهرىپىـدىن ئاغدۇرۇلـدى يىلىغا-188داۋاملىشىپ، مىالدىيه 

كهتـكهن بولـسىمۇ، لـېكىن بـۇ جهنـۇبىي ھونالرنىـڭ تامـامهن  ھۇن ئىمپېرىيىـسى يۇقىرىقىـدهك سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن ئاغـدۇرۇلۇپ
كېيىنمـۇ، ھـونالر يهنىـال مـۇھىم بىـر  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته خهن سۇاللىـسى ئاغدۇرۇلغانـدىن. ىسى ئهمهس ئىدىبهلگ يوقالغانلىقىنىڭ

خهن  ئهسىرلهرده مانـا شـۇ ھـونالر ئېلىمىـز تارىخىـدا كېيىنكـى-5-4مىالدىيه . كهلدى كۈچ سۈپىتىده ئۆزىنىڭ تهسىرىنى كۆرسىتىپ
، شىمالىي لىيـاڭ )يىلالر-431-407مىالدىيه (كېيىنكى شىيا  ،)يىلالر-352-328دىيه مىال(، ئالدىنقى جاۋ )يىلالر-329-304مىالدىيه (
يىلـى تابغـاچالر تهرىپىـدىن -439مىالدىـيه  شىمالىي لىياڭ سۇاللىسى. قاتارلىق پادىشاھلىقالرنى قۇردى) يىلالر-439-401 مىالدىيه(

ھۆكـۈمرانلىقىنى قايتىـدىن   شىنجاڭغا كۆچۈپ كېلىپ، ئۆزىنىڭقۇرغان ھونالر ھازىرقى شهرقىي ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن، بۇ دۆلهتنى
 بـۇ ھـونالر كېـيىن ئوتتـۇرا. دهپ ئاتالـدى) يىلـالر-460-442مىالدىـيه (» خـانلىقى لوپنـۇر«بـۇ دۆلهت تارىختـا . ئهسلىگه كهلتۈردى

ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى . لىنىپ قالدىئېتنىك مهنبهگه ئاي ئاسىيادا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان تۈركلهرنىڭ شهكىللىنىشىده مۇھىم
   .خهنزۇالرغا قوشۇلۇپ كهتتى ھونالر بولسا كېيىن

جـۇغراپىيه ۋه تـارىخى ئهسـهرلهرده قـارا  بىـرى، غهربنىـڭ قهدىمكـى. يهرده ئىككى مهسىلنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشـكه ئهرزىيـدۇ بۇ
ياشـىغان ھهر  دهپ ئاتالغان بولسا، بۇ جايدا» سىكتىيه «جۇڭگونىڭ شىمالىغىچه بولغان جايالر دېڭىزنىڭ شهرقىدىن تارتىپ، تاكى

» سـىكتىلهر«سۆزلىشىـشىدىن قهتئىيـنهزهر، ئـۇالر بىـردهك ھالـدا  قايسى كۆچمهن ۋه ئولتۇراق مىللهتلهر قايسى تىـل سىستېمىـسىدا
ىرى تهرىپىـدىن مۇشـۇنداق ئـاپتورل شهرقتىن كۆچۈپ كهلگهن ھۇنالرمۇ قهدىمكـى غهرب. دهپ ئاتالغاندى) ئاتىلدۇ سېكىفلهر دهپمۇ(

بىـلهن بىـر  رىم ئاپتورلىرى ھۇنالرنى ھېرودوت تىلغا ئالغان قهدىمكى شهرق مىللهتلىرى شهرقىي. نامدا ئاتىلىشتىن خالىي بواللمىدى
ــان ــۇنالرنى. دهپ قارىغ ــارلىقالر ھ ــسكوس قات ــۇس ۋه پىرى ــىكىت« تودۇرېت ــان» س ــۇنالرنى . دهپ يازغ ــسا ھ ــرال «زوســموس بول كى

سـىگۇنناي دېـگهن نـامنىمۇ  بۇنىڭدىن باشقا ئـۇ يهنه ھـۇنالرنى ئاتاشـتا ھېـرودوت تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتكهن .دهپ يازغان» ىىتلىرسىك
يهنه بىر مهسىله شۇكى، ياۋروپا ھۇنلىرىنىـڭ . دهپ ئاتىغاندى» ماسساگىت« ۋه» كىممىروي«پىروكوپئوس ھۇنالرنى . ئىشلهتكهندى

ــپ ــ كېلى ــارىخى توغرى ــشى ۋه ئۇالرنىــڭ ت ــاتالر باشــالنغان ئهســىردىال-18سىدا غهرب دۇنياســىدا چىقى ــم . تهتقىق ــېكىن، غهرب ئىلى ل
قىلىنغانغا قهدهر بولغـان  ئاسىيادىن كۆچكهن ھونالر ئىكهنلىكى ئالىمالر تهرىپىدىن بىردهك ئېتىراپ ساھهسىده ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ

. دېگۇيگهنىس، ژ .ئېلىپ ئېيتساق ژ. قاراشالر ئوتتۇرىغا قۇيۇلغانھهققىده تۈرلۈك كۆز  ئارىلىقتا، ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى
 گىروســېت قاتــارلىقالر ياۋروپــا. فىرانكــى، ر. شــىراتورى، ئــو. پېلىئــوت، ھــى .ۋ رادلــوف، پ. تىرىــي، ۋ. پ نئومــانن، ئــا. كىالپــروت، ك



- موڭغـۇل ئارىالشمىـسى، تـۈرك-ل، تـۈركموڭغـۇ ئۇغـۇر، ئۇيغـۇر،-ئـايرىم ھالـدا فىـن، فىـن-ھۇنلىرىنىڭ ئېتنىك مهنبهسىنى ئـايرىم
. مىللىـتىگه باغلىغـان ۋېـنلىن، ئىلىۋايـسىكى، زىـبىلىن، قاتـارلىقالر ھـۇنالرنى سـالۋيان. قارىغـان مـانجۇ ئارىالشمىـسى دهپ-موڭغۇل

 زىلىـچ،. سا، لھـۇنالرنى گېرمـان مىللىتىـدىن كېلىـپ چىققـان، دهپ قارىغـان بولـ خۇپىن قاتـارلىقالر. مۇخ، ژ. فىخ، ر. موللېنخوف، ئا
تارتىـشنىڭ -چىقىشى توغرىسىدا بۇنداق كۆپ خىل تاالش ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ كېلىپ. قاتارلىقالر ھۇنالرنى كاۋكاز قوۋمىگه باغلىغان

ــشىدىكى ــلهر تهشــكىل قىلغانــدى ئوتتۇرىغــا چىقى ــا ھــۇن ئىمپېرىيىــسىنى نۇرغۇنلىغــان مىللهت ــده  .ســهۋهب، ياۋروپ ــرىيه ئىچى ئىمپې
 ئىمپېرىيه ۋه ئۇنىڭ قوشۇنىنى تهشكىل قىلغان كۈچلهر ئىچىده ھهر ۋاقىـت گۈزگۈچى مىللهت ھونالر بولسىمۇ، لېكىنھاكىمىيهت يۈر

ــشلهر ۋه ــانتىالر، چهرهمى ــدالالر، ســىكلوۋىنالر، ئ ــدلهر، ۋان ــوتالر، گىپى ــان، ۋه فىــن گ ــارلىق ســالۋيان، گېرم ــۋىنلهر قات ــۇر -موردې ئۇغ
بولۇشـى، يۇقىرىقىـدهك كـۆپ خىـل  النالر ۋه سارماتالر قاتـارلىق ئىـران نهسـىللىك خهلقنىـڭيهنه شۇنداقال ئا خهلقلىرىنىڭ بولۇشى،

   .تارتىشنى كهلتۈرۈپ چىقارغانىدى-تاالش
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 بـۇ. پ يـۈرۈش قىلـدىدالىسىدىن ھهيۋهت بىلهن كاسپى دېڭىزىنىـڭ شـىمالىغا قـارا يىلى ھونالر ھازىرقى قازاقىستان-350مىالدىيه 

التىـن تارىخچىـسى ماركىللىننوسـنىڭ مهلۇماتىغـا . دۆلىتـى بـار ئىـدى ]20[مهزگىلده كاسپى دېڭىزىنىڭ شىمالىدىكى جايالردا ئـاالن
مىالدىـيه . غهربـكه كۆچۈشـكه مهجبـۇر قىلغـان يىلى ئاالنالرنىڭ دۆلىتىنـى ئىـشغال قىلىـپ، ئـۇالرنى-355دىيه ھونالر مىال قارىغاندا،

ھــونالر كاســپى  بــۇ ۋهقهدىــن كېــيىن،. ئاناتولىيىــدىكى ئۇفراغــا قهدهر يــۈرۈش قىلىــپ بارغــان يىلــالر ئارىــسىدا ھــونالر-360-370
قېتىمقى يۈرۈش قىلىـشى ناھـايىتى ھهيۋهتلىـك ۋه قورقۇنچلـۇق  نالرنىڭ بۇھو. دېڭىزىنىڭ شىمالىدىن غهربكه قاراپ يۈرۈش قىلغان

هنبهلهرده ھونالر ياۋروپاغـا بهزى م. ]21[ھهرىكهت شۇ جايالردىكى مىللهتلهرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان بولغاچقا، بۇ
يهنه بهزى رىـۋايهتلهرده ھـونالر مـائۇتىس . ]22[بۇغىنىڭ يول باشالپ ماڭغانلىقى سۆزلىنىدۇ قاراپ كۆچكهنده، ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر

  . ]23[كېسىپ ئۆتكهنلىكى سۆزلىنىدۇ ىن بىر بۇغىنىڭ ياردىمىدهدهرياسىد

رىخچىــسى التىــن تا. شــىمالىغا بېــسىپ كهلــگهن يىلــى كۈچلــۈك ئــاتلىق قوشــۇنغا ئىــگه ھــونالر قــارا دېڭىزنىــڭ-374مىالدىــيه 
بـاالمبهر بـاتۇر . دهپمـۇ يازىـدۇ بهزىـلهر بـاالمىر(ئاساسالنغاندا، بۇ چاغدىكى ھونالرنىڭ داھىيسى بـاالمبهر  جوردانىسنىڭ مهلۇماتىغا

   .دېگهن كىشى ئىدى) نهۋرىسى ئىدى -9نهۋرىسى، چېچى تهڭرىقۇتنىڭ -15تهڭرىقۇتنىڭ 

جهھهتـته يېتىـشكهن سىياسـىيون، ھهربىـي  ھاكىمىيهت ئىـداره قىلىـشيىلى چىققان باالمبهر -372تارىخ سهھنىسىگه مىالدىيه 
قـوۋمىلىرىنى  باالمبهر ئالدى بىلهن بۇ ئهتراپتىكـى سـارمات ۋه سـىكىت. ماھىر قوماندان ئىدى تاكتىكا سهنئىتى جهھهتته جهسۇر ۋه

ر شـهرقىي گـوتالر ئۈسـتىگه يـۈرۈش ئۇنىڭـدىن كېـيىن، بـاالمبه .بويسۇندۇرۇپ، ئـۇالردىن ئۆزىنىـڭ ئهسـكىرىي كـۈچىنى تولۇقلىغـان
دىنپىـر دهرياسـى -ئاستدا بولۇپ، دون قارا دېڭىزنىڭ شىمالىدىكى جايالر گېرمان نهسىللىك گوتالرنىڭ ئىشغالىيتى بۇ چاغدا. قىلغان

غهربىي . ياشايتى )ۋېستىگوتالر(، ئۇنىڭ غهربىدىكى جايالردا بولسا غهربىي گوتالر )ئوستگوتالر( ئارىلىقىدىكى جايالردا شهرقى گوتالر
 بـۇ تـۆت گېرمـان قوۋمىـدىن. گىپىدالر، بۈگۈنكى ھۇنگرىيىده ۋاندالالر ياشايتتى گوتالرنىڭ غهربىدىكى ترانسىلۋانىيه ۋه گالچىيىيىده

   .باشقا، يهنه بۇ ئهتراپتا ئىران ۋه سالۋيان خهلقلىرىمۇ بار ئىدى

شـىددهتلىك ھۇجـۇم قىلىـش تاكتىكىـسىنى قولالنغـان  يۇقـسىز ھهمباالمبهر شهرقىي گوتالرنى مهغلۇپ قىلىشتا بىر تهرهپـتىن تۇ
. جهھهتتىنمۇ ئاجىزالشـتۇرغان ھونالرنىڭ دهھشهتلىك ھهيۋىسىنى نامايان قىلىش ئارقىلىق، ئۇالرنى روھى بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن

 ئهرمانارىكنىــڭ. نى ئۆلتۈرۋالغــانبىــلهن بولغــان ئۇرۇشــتا مهغلــۇپ بولــۇپ ئــۆزى شــهرقىي گوتالرنىــڭ پادىــشاھى ئهرمانارىــك ھــونالر
جهمهتىدىن بولغان ۋىتخىمىرنـى ئـۆزىگه خـان قىلىـپ  تهخىتكه ۋارىسلىق قىلىدىغان ئوغلى بولمىغاچقا، گوتالر خانلىقىنىڭ باشقا بىر

مىللهتلهر ئۈچۈن، قوشنا  چىققاندىن كېيىن شهرقىي گوتالرنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋىتخىمىر تهخىتكه. تىكلىگهن
قايتىــدىن بــاش كۆتۈرۈشــىنى خالىمىغــان تــاكتىكىلىق بــاالمبهر شــهرقىي  شــهرقىي گوتالرنىــڭ. ئۈســتىگه يــۈرۈش قىلمــاقچى بولغــان

ــۇرۇقىنى چېچىــپ، ۋىتخىمىــرگه قارىــشى كــۈچلهر بىــلهن گوتالرنىــڭ ــسىغا ئىتتىپاقــسىزلىق ئ ــۈزگهن ئارى ــارقىلىق . ئىتتىپــاق ت شــۇ ئ
  يىلى ۋىتخىمىـر نـامهلۇم بىـر كىـشى تهرىپىـدىن- 375مىالدىيه . پۇرسهت بهرمىگهن ىشقا ئاشۇرۇشىغاۋىتخىمىرنىڭ ئۆز مهقسىتىنى ئ

ۋىتخىمىرنىـڭ تهرهپـدارلىرى ئۇنىـڭ . ئاخىرالشـقان شـۇنىڭ بىـلهن، ۋىتخىمىرنىـڭ قىـسقىغىنا ھۆكـۈمرانلىقى. ئېتىلغان ئوقتا ئۆلگهن
غهربىدىكى غهربىي  ش قىلىش نىيىتىدىن ۋاز كېچىپ، دىنىستىر دهرياسىنىڭكېيىن، ھونالر بىلهن ئۇرۇ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئۇققاندىن
ھـونالر . ①بولـسا، ئهسـلى جايلىرىـدا قېلىـپ، ھۇنالرغـا بويـسۇنغان شـهرقىي گوتالرنىـڭ كـۆپچىلىكى. گوتالر ئىچىگه قېچىپ بارغان



شۇنىڭ بىلهن، جهنـۇبىي رۇسـىيه . پ سايلىغانكىشىنى خان قىلى شهرقىي گوتالرنى تارمار قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرغا ھۇنىمۇد دېگهن
   .كېڭهيگهن ھونالر بۇ جاينى بازا قىلىپ تۇرۇپ ئهتراپقا قاراپ. ئىلكىگه ئۆتكهن دالىسى ھونالرنىڭ

گوتالر ئىچىگه يېتىپ بېرىـشى بىلهنـال، ئـۇالر قورقـۇپ  شهرقىي گوتالرنىڭ ھونالر تهرىپىدىن تارمار قىلىنغانلىق خهۋىرى غهربىي
قىلىـپ يهتـكهن غهربىـي گـوتالر،  ھونالرنىڭ ئهمدى ھۇجۇم نىشانىنى ئۆزلىرىگه قاراتقـانلىقىنى ھـېس. چۈشكهن اراسىمىگهقاتتىق س

 قورغـانالرنى سـېلىپ، مـۇداپىئهنى كـۈچهيتىش ئـارقىلىق ھونالرنىـڭ دهريـادىن دىنىستىر دهرياسىنىڭ غهربىي تهرپىـگه مۇسـتهھكهم
بــاالمبهر ئايالنمــا ئــۇرۇش قىلىــش تاكتىكىــسىنى  رنىــڭ پۇختــا تهييــارلىقىنى كــۆرگهنغهربىــي گوتال. ئۆتىــشىنى توســىماقچى بولغــان

كېسىپ ئۆتـۈپ، غهربىـي  مۇداپىئهسىز قالدۇرغان دىنىستىر دهرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىن ئايدىڭ كېچىده قوللىنىپ، غهربىي گوتالر
 پادىـشاھ ئاتخانارىـك. هربىي گوتالر قاتتىق مهغلۇپ بولغانئۇرۇشتا غ. قوزغىغان گوتالرنىڭ ئۈستىگه يان تهرهپتىن تۇيۇقسىز ھۇجۇم

قېتىمقـى ئۇرۇشـتا ھـونالر ناھـايىتى كـۆپ ئولجىغـا  بـۇ. مهغلۇپ بولغان غهربىي گوتالرنى باشالپ، رىم ئىمپېرىيىسىگه قاراپ قاچقـان
جـايالردا ياشـايدىغان ھهر  لىقىـدىكىمهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، دىنىستىر دهرياسى بىلهن ئىـسپانىيه ئارى غهربىي گوتالر. ئېرىشكهن

زور  مانا بۇ تارىختا ناھايىتى. ئارقىدىن رىم ئىمپېرىيىسىگه قېچىپ كىرگهن-ئارقا قايسى مىللهتلهر ھونالرنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ،
شــۇنداق قىلىــپ گــوتالر . ]24[ھهرىكىتــى ئىــدى سىياســىي ۋه ئىجتىمــائىي ئۆزگىرىــشلهرنى پهيــدا قىلغــان مىللهتــلهر چــوڭ كۆچــۈش

دهرياســىدىن، دونــاي دهرياســىغىچه ) ۋولگــا(يىلــى زېمىنــى ئېتىــل -375 پۈتــۈنلهي مهغلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، بــاالمبهر مىالدىــيه
بـۇ جـاي . دهرياسىنىڭ تۆۋهنكى ئېقىن بويىدا ئىدى بۇ ئېمپىرىيىنىڭ پايتهختى دوناي. غانياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى قۇر سوزۇلغان

مـۇھىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه جـاي  بارىدىغان يولالرنى ۋه ھۇنالرغا تهۋه مىللهتلهرنى كـونترول قىلىـپ تۇرۇشـتا ھهر قايسى تهرهپلهرگه
   .ھېسابلىناتتى
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ھۇنالرغـا بېقىنغـان گـوتالر، ئـاالنالر ۋه تهيفـالالردىن  يىلى باالمبهر ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى قۇرغاندىن كېيىن، ئـۇ-375مىالدىيه 

-ھهيۋىـسى كۈنـدىن بۇنىڭ بىلهن ھونالرنىـڭ ئهسـكىرىي كـۈچى تېخىمـۇ زورىيىـپ، ياۋروپـادىكى. قىلغان ياردهمچى قىسىم تهشكىل
  .  ئايالنغاناۋروپا ئۈچۈن قورقۇنچىلىق كۈچكهكۈنگه ئېشىپ بارغان ۋه ي

ئېمپىرىيــسىنىڭ ھېچقانــداق قارشــىلىقىغا   يىلــى ھــۇن قوشــۇنى دونــاي دهرياســىنى كېــسىپ ئۆتــۈپ، رىــم- 378مىالدىــيه 
 تــۈزلهڭلىكىگىچه ، ھــۇنگىرىيه)ئىمپېرىيىــسىنىڭ ھۇنالرغــا قارىــشى تۇرۇشــقا جــۈرئهت قىاللمىغــان ئهمهلىيهتــته رىــم(ئۇچىرىماســتىن 

ئـۇالر پهقهت يېڭـى . ھېچقانداق بىـر ئىـشغالىيهت مهقـسىتى يـوق ئىـدى ئهمما، ھونالرنىڭ بۇ قېتىمقى سهپىرىده. ئىلگىرىلهپ بارغان
شۇڭا، ئۇالر بۇ قېتىمقى يۈرۈشنى تىـزال  .يهرده ياشايدىغان مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ بېقىشنى مهقسهت قىلغانىدى زېمىن ۋه ئۇ

بــۇ خىــل  .ھــونالر ئــۆزى ئىگىلىمهكچــى بولغــان جــايالرنى ئالــدىن كۆزىتىــپ تهتقىــق قىالتتــى ئهســلىده. قــانئاخىرالشــتۇرۇپ قايت
بۇ ھونالرنىڭ ھهربىـي ئىـشالر سـهنئىتىدىكى بىـر تاكتىكـا . داۋاملىشاتتى ماھىيهتتىكى يۈرۈشلهرنىڭ بهزىلىرى، ھهتتا بىر قانچه يىل

   .ئىدى

يىلـى رىـم ئىمپېرىيىـسىگه -381مىالدىـيه ) ياشـايتتى ئۇالر ئاۋىستىرىيىده( كوئادالر ھۇنالردىن قاتتىق چۆچۈگهن ماركومانالر ۋه
بـۇ ۋاقىتتـا بهزى . ئىمپېرىيىـسىگه قېچىـپ كىـرگهن تهييارلىنىۋاتقاندا، سارماتالر ۋه گوتالرمۇ چېگرىـدىن ئۆتـۈپ رىـم قېچىپ بېرىشقا

. ئىتـالىيىگه تهھـدىت سـالغان  چىقىپ، ئالىپ تاغلىرىدىن ئۆتۈپخهلقلهرمۇ غهربىي ھۇنگىرىيىدىن يولغا گېرمان ۋه ئىران نهسىللىك
   .ئىمپېرىيىسىنىڭ چېگرا بويلىرىدىكى ئۆلكىلهرگه ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان يىلىدىن باشالپ، رىم-381ھۇنالرمۇ مىالدىيه 

ش قىلمىغـان، ئهممـا رىـم كهڭ كۆلهملىـك تـېگى ھونالر ئهينى ۋاقىتتـا كۈچلـۈك دۆلهت ھېـسابالنغان رىـم ئىمپېرىيىـسىگه قارىتـا
بويىدىكى سارماتالر بىـلهن  يىلى ھونالر تىسسا دهرياسى-391مىالدىيه . ئهتراپلىق تهييارلىق كۆرگهن ئىمپېرىيىسىگه قارىتا ناھايىتى

 ىمىللهتـلهر بىلهنمـۇ ئىتتىپـاق تـۈزۈپ، رىـم ئېمپىرىيـسىگه قارشـى كـۈچلهرن شۇ يىلـى يهنه چېخىـيه تهۋهسـىدىكى. ئىتتىپاق تۈزگهن
   .ئۇلغايتقان

يـۈز بېرىـپ، بىـر پۈتـۈن رىـم  يىلى رىم ئېمپىراتورى تىئودو سىئوس ئالهمدىن ئۆتىشى بىـلهن تهڭـال ئىچكـى نىـزا - 395مىالدىيه 
 شـهرقىي رىـم ئىمپېرىيىـسى كونىـستانتېنىپول. دهپ، ئىككىـگه بۆلۈنـۈپ كهتـكهن ئىمپېرىيىسى شـهرقىي ۋه غهربىـي رىـم ئېمپىرىيـسى

بىـر پۈتـۈن رىـم ئىمپېرىيىـسىنىڭ . شهھىرىنى پايتهخت قىلغـان غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى يهنىال رىم. ايتهخت قىلغاننى پ) ئىستانبول(



ھـونالر ئۈچـۈن پايـدىلىق  بـۇ ئهھـۋال. كېتىـشى، ئۇنىـڭ ئهسـكىرىي كـۈچىنى زور دهرىجىـده ئاجىزلىتىۋهتكهنىـدى ئىككىگه بۆلۈنۈپ
شهرقىي سهپتىكى يۈرۈشكه باسـىق . بويىچه رىم ئېمپىرىيىسگه يۈرۈش قىلغان ى سهپيىلى ئىكك-395شۇڭا، ھونالر مىالدىيه. بولغان
شىمالىدىن ئاتلىنىپ، داريـال دهرياسـىدىن كېـسىپ  بۇ سهپتىكى ھۇن قوشۇنلىرى قارا دېڭىزنىڭ. قۇرسىق قوماندانلىق قىلغان بىلهن

ئاناتولىيىـدىكى ئهرزىـروم، ماالتىيـا،  ۈچنى تارمـار قىلىـپ،بويالپ، ئالدىغا ئۇچرىغان ھهر قانداق قارىشى ك ئۆتۈپ، فىرات دهرياسىنى
ۋه قـۇددۇس  ئۇنىڭدىن كېـيىن سـۈرىيىدىكى سـۇر. قهيسهرى ئهتراپلىرىغىچه يۈرۈش قىلىپ بارغان ئادانا، ئوفرا، ئانتاكيا، ئهنقهره ۋه

شته ھـونالر نۇرغـۇن ئولجىغـا ئېرىـشىپال بۇ قېتىمقى يۈرۈ. قايتقان شېرىپ شهھهرلىرىگىمۇ ئىلگىرىلهپ بېرىپ، ئهزهربهيجان ئارقىلىق
تېگىش قىلغاندا، كۈتۈلمىگهن يهرده ھـونالر  قايتىش جهريانىدا ھونالر ئىرانغىمۇ. مىڭ ئادهمنى ئهسىر ئېلىپ يانغان18 قالماي، يهنه

    .]25[ئهسىرلهرنى ئىرانلىقالرغا تارتقۇزۇپ قويغان مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، ئولجا ۋه

شــهرقىي رىــم ئىمپېرىيىــسى بىــلهن ئىــران  شــهرقىي ســهپتىكى يــۈرۈش ناھــايىتى قىــسقا مــۇددهت ئىچىــده ئېلىــپ بېرىلغاچقــا، 
كىـشىنىڭ  ونالرنىڭ ھهربىـي يۈرۈشـلىرى توغرىـسىداشۇڭا، ئهينى ۋاقىتتا ھ. چۆچىگهنىدى ساسانىيالر سۇاللىسى بۇنىڭدىن ئىنتايىن

-تارىخىي مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ خىلـدىكى ئهپـسانه .رىۋايهتلهر تارقالغان-ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك دهرىجىدىكى ئهپسانه
ئىككىنچـى قېتىملىـق قىلغـان  بـۇ قېتىمقـى يـۈرۈش ھونالرنىـڭ ئانـاتولىيىگه. كـۈنى بىـرى پهيـدا بولـۇپ تۇرغـان رىۋايهتلهردىن ھهر
 بــۇ قېتىممــۇ شــهرقىي رىمنىــڭ يــاش. ئانــاتولىيىگه ئــۈچىنچى قېــتىم يــۈرۈش قىلغــان يىلــى ھــونالر-398مىالدىــيه . ســهپىرى ئىــدى

ھـونالر بـۇ يۈرۈشـته نۇرغـۇن ئـولجىنى . يۈرگـۈزهلمىگهن تهدبىـر-ئېمپىراتورى ئاركادى ھۇنالرغا قارىتا ھېچقانداق بىر جىددىي چاره
   .انغهنىيمهت ئالغ

سهپتىكى يۈرۈشـكه قاتناشـقان ھـۇن قوشـۇنى  لېكىن، بۇ. غهربىي سهپته بولسا ھۇن قوشۇنى تىراكياغىچه يۈرۈش قىلىپ بارغان
ئورنىغـا  بـۇ چاغـدا بـاالمبهر ئالهمـدىن ئۆتـۈپ،. يىلـى ئىـدى-400بۇنىڭ ۋاقتى مىالدىيه  .سان جهھهتتىن ئانچه كۆپ ئهمهس ئىدى

يىلدىز قومانـدانلىق قىلغـان . ھۇن تهختىگه چىققان ۋاقىت ئىدى )يۇلتۇز-ئۇلدىز(يىلدىز ) ى دېيىلدۇبهزى مهنبهلهرده نهۋرىس(ئوغلى 
ياۋروپادا مىللهتلهرنىـڭ ئىككىنچـى  بۇ ھۇن قوشۇنىنىڭ دوناي دهرياسىنىڭ غهرب تهرىپىده پهيدا بولىشى، شهرقىي غهربىي سهپتىكى

غهربىـي  ۇ قېتىمقى يۈرۈشته ھـۇنالردىن قورقـۇپ قاچقـان ۋانـدالالر بىـلهنب. چىقارغان قېتىملىق چوڭ كۆچۈش دولقۇنىنى كهلتۈرۈپ
-401ئهمما، ئاالرىك غهربىي گوتالرغا رهھبهرلىك قىلىپ مىالدىـيه  .گوتالر يهنه بىر قېتىم غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىگه قېچىپ كىرگهن

گوتالرنىڭ بۇ تهھدىتى ئاتاقلىق رىم قومانـدانى  .نتالىغا-كۈندۈز بۇالپ-شهھىرىگه بېسىپ كىرىپ، بۇ شهھهرنى ئۈچ كېچه يىلى رىم
شـهھىرىدىن ھېچقانـداق بىـر ئهسـهر  ئهگهر، سىلىكخۇ بۇ بۇالڭچىلىقنى باستۇرالمىغان بولسا، رىم. باستۇرۇلغان سىلىكخۇ تهرىپىدىن

   .قالمىغان بوالتتى

بـۇ . ىسى يهنه بىر چوڭ تهھدىتكه دۇچ كهلگهنئىمپېرىي غهربىي گوتالرنىڭ تهھدىتى ئهمدىال ئاياغلىشىپ تۇرۇشىغا، غهربىي رىم
ــسا راداگاســنىڭ ــان  بول ــسۇن، ئالم ــد، ساك ــاد، بۇرگۇن ــوئىپ، كوئ ــان س ــۇپ قاچق ــۇنالردىن قورق ــېمىس(ھ ــوۋمىلهرنى  )ن ــارلىق ق قات

  ئـېالنراداگاس رىم شهھىرىنى يهر يۈزىدىن يوق قىلۋىتىشنى. كېلىشى ئىدى بىرلهشتۈرۈپ، رىم شهھىرىگه دهھشهتلىك ھالدا بېسىپ
بىـلهن قـاتتىق تۇتۇشـقان بولـسىمۇ، ئـۇنى توسـۇپ  غهربىي رىمنىڭ ئاتاقلىق قوماندانى سـىلىكخۇ پاۋىيـا ئۇرۇشـىدا راداگـاس. قىلغان

پهيتـته، ھۇنالرغـا بـاش  ئىمپېرىيىسى ئۆزىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرى يېقىنلىشىپ قالغان بۇنداق خهتهرلىـك غهربىي رىم. قااللمىغانىدى
 يىلدىز قوماندانلىقىدىكى ھۇن ۋه غهربىـي رىمنىـڭ. چىقىش يولى تاپالمىغان ياردهم سوراشتىن باشقا ھېچقانداق بىرئۇرۇپ ئۇالردىن 

قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈرگهن شۇنداق قىلىپ يىلدىز غهربىـي  ئايدا، فىلورسادا راداگاسنى مهغلۇپ-8يىلى -406بىرلهشمه قوشۇنى مىالدىيه 
  . ]26[زۇپ قالغانھاالكهتتىن قۇتقۇ رىم ئىمپېرىيىسىنى

ــۇ ــا بولۇپمــۇ، ھونالرنىــڭ ب ــسبهتهن -مهشــھۇر داھىيــسى يهرده شــۇنىمۇ تىلغــا ئېلىــپ ئۆتــۈش كېرهككــى، ھۇنالرغ ــا نى ئاتتىالغ
بولـسۇن يـاكى رىـم  تالىغـان ئاالرىـك ئۈچـۈن-رهتكهن غهرب ئاپتورلىرى، رىم شهھىرىنى بۇالپتهۋ دۈشمهنلىك پوزىتسىيىسىده قهلهم

 بولۇپمـۇ غهرب. ئۈچۈن بولسۇن، ئۇالرغا سهلبىي پوزىتسىيه قولالنمىغـان شهھىرىنى يهر يۈزىدىن يوق قىلۋهتمهكچى بولغان راداگاس
ئۈچۈن، تۈرلۈك سۆز ئويـۇنلىرىنى ئىشىلتىـشتىن بـاش  شۇرۇپ قېلىشئاپتورلىرى رىم شهھىرىنى ھونالرنىڭ قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى يو

   .تارتمىغان

ــيه ــدىزنىڭ مىالدى ــورى يىل ــۇن ئېمپىرات ــشى، ھ ــاردهم بېرى ــا ي ــي رىمغ ــڭ غهربى ــۇن - 400 ھونالرنى ــان ھ ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ  يىل
داۋاملىـق  ى سىياسـىتى شـهرقىي رىمغـايىلـدىزنىڭ تاشـق. بهلگىلهنگهن بىر تۈرلـۈك مـاددا ئىـدى ئىمپېرىيىسىنىڭ تاشقى سىياسىتىده

چۈنكى غهربىي رىم ئىمپېرىيىـسى ئىچىـگه . مۇناسىۋهتنى ساقالش ئىدى بېسىم ئىشلىتىش، بۇنىڭ ئهكسىچه غهربىي رىم بىلهن نورمال
بىــلهن دۈشــمىنى بولغاچقــا، غهربىــي رىــم  كىرىــپ، ۋهيرانچىلىــق پهيــدا قىلغــان مىللهتــلهر ئهينــى ۋاقىتتــا يهنه ھۇنالرنىڭمــۇ بېــسىپ



يىلـدىزنىڭ بـۇ  .ئۇنىڭغـا يـاردهم بېـرىش يىلـدىزنىڭ تاشـقى سىياسـىتىگه كىرگۈزۈلگهنىـدى ھهمكارلىق ئورنىتىپ، ۋاقتـى كهلگهنـده
   .سىياسىتى تاكى ئاتتىال دهۋرىگىچه داۋامالشقان

   

   شهرقىي رىمنىڭ ھۇنالرغا قارام بولۇشى. 5

  
جهنۇبىـدىكى شـهرقىي رىمنىـڭ بهزى ئىـستىراتېگىيلىك  يىلى دوناي دهرياسىدىن كېسىپ ئۆتۈپ، بۇ دهريانىـڭ-409يىلدىز مىالدىيه 

مهنبهلىرىگه قارىغاندا، يىلـدىز  گرېك. شهرقىي رىم ھۆكۈمىتىگه ھونالرنىڭ ھهيۋىسىنى كۆرسىتىپ قويغان جايلىرىنى ئىشغال قىلىپ،
 دهپ» مهن كـۈن پېتىـشقىچه بولغـان جـايالرنى ئىگىلهيـمهن«: قىلىپ كهلگهن ۋهكىلـگه ىتىشنى تهلهپشهرقى رىمنىڭ تىنچلىق ئورن

دهۋرىده ھۇن ئىمپېرىيىسىنىڭ زېمىنـى شـهرقته بالقـاش  يىلدىزنىڭ. يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-410يىلدىز مىالدىيه . ھهيۋه قىلغانىدى
  . ]27[كۆلىگه قهدهر سوزۇلغانىدى

ــبهلهرده كــۆپ مهلۇمــات  .يىلــدىز ئالهمــدىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئورنىغــا قــاراتون تهخىــتكه چىققــان  قــاراتون توغرىــسىدا مهن
ئوردىـسىغا بارغـانلىقى  ىئودوروسـنىڭ قاراتوننىـڭيىلـى شـهرقىي رىـم ئهلچىـسى ئولۇمپ-412مىالدىـيه  پهقهت بىـزگه. قالدۇرۇلمىغان

 بۇالرنىڭ ئىچىده مۇنجۇق. مۇنجۇق، رۇگا ۋه ئوكتار ئىسىملىك تۆت ئوغلى بولغان قاراتوننىڭ ئايبارىس،. ھهققىدىكى مهنبهلهر مهلۇم
   .بالدۇرال ئۆلۈپ كهتكهن

سـول قـول «رۇگا ئىنىسى ئايبارىـسنى . پىراتور بولغانئېم يىلى قاراتون ئالهمدىن ئۆتۈپ، ئورنىغا چوڭ ئوغلى رۇگا-422مىالدىيه 
شهرقىي ۋه غهربىي قىسىمىغا خـان  ئهمىلىگه قويۇپ، ئۇالرنى ھۇن ئىمپېرىيىسىنىڭ» ئوڭ قول بىلگه خان«ئوكتارنى  ۋه» بىلگه خان

   .قىلىپ سايلىغان

هن جاسۇسـالرنى ۋه تهشـۋىقاتچىالرنى تهيىـنلهنگ رۇگا تهخىتكه چىققاندىن كېيىن، شهرقىي رىم ھۇن ئىمپېرىيىـسىگه مهخـسۇس
ئىمپېرىيىـسىدىن ئايرىلىـپ  كۆتۈرۈشكه ۋه ھۇنالرغا تهۋه مىللهتلهرنى قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ، ھـۇن ئهۋهتىپ، ھۇن قوشۇنىنى ئىسىيان

  بـۇشـهرقىي رىمنىـڭ. غـانھۇنالرنى ئىچكـى قىىـسىمدىن غۇلىتىـپ تاشـلىماقچى بول شهرقىي رىم بۇ ئارقىلىق. چىقىشقا كۈچكۈرتكهن
قوشـۇنىنى باشـالپ شـهرقىي رىمنىـڭ بالقانـدىكى  يىلـى ھـۇن-422سۇيقهستىنى سېزىپ قېلىپ، قاتتىق غهزهپلهنگهن رۇگـا مىالدىـيه 

. تهلهپ قىلغـان شـهرقىي رىـم ھۇنالرغـا تهڭ كـېلهلمهي تىنچلىـق ئورنىتىـشنى. جـايالرنى بېـسىۋالغان ئۆلكىلىرىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئۇ
رىم ھونالرنىڭ تهلپىنى شهرتسىز قوبـۇل قىلىـپ، ھهر يىلـى ھۇنالرغـا  نهتىجىده، شهرقىي. گه قوشۇلغانرۇگامۇ شهرقىي رىمنىڭ تهلپى

  . لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇشقا قوشۇلغان350سۈپىتىده  باج

-423شـهرقىي رىـم ئېمپىرىيـسى، مىالدىـيه  ھۇنالردىن قاتتىق دهككىسىنى يهپ ناھايىتى كۆپ باج تاپشۇرۇشقا مهسئۇل بولغـان
ھـۇنالردىن  غهربىـي رىـم ئېمپىرىيـسى بـۇ قېـتىم يهنه. قوشۇۋېىلىش ئۈچۈن قوشۇن ئهۋهتكهن هربىي رىم ئىمپېرىيىسىنى ئۆزىگهيىلى غ

بىلهن ياردهمگه كهلگهنلىكىنى كـۆرگهن شـهرقىي رىـم قوشـۇنى،   مىڭ كىشىلىك قوشۇن60رۇگانىڭ . ياردهم سوراشقا مهجبۇر بولغان
پارتلمىغـان بولـسىمۇ، لـېكىن رۇگـا شـهرقىي  گهرچه، بۇ قېتىم زور ئـۇرۇش. پ چېكىنىپ كهتكهنتېنه-كىرمهستىنال ئالدىراپ ئۇرۇشقا

قېـتىم  شـۇنىڭ بىـلهن ھـونالر غهربىـي رىمنـى يهنه بىـر. چىقىملىرىنـى تولـۇق تۆلىتىۋالغـان رىمدىن بـۇ قېتىمقـى يۈرۈشـنىڭ ھهربىـي
   .ۆلهتكه ئايالنغاند شهرقىي رىم بولسا ھۇنالرغا قارام. ھاالكهتتىن قۇتقۇزۇپ قالغان

ئېمپىراتـورى تىئـودوروس ھـونالر بىـلهن يامانلىـشىپ  شهرقىي رىم تارىخچىسى پىرىسكوسنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، شهرقىي رىم
ئـۇ يهنىـال ھۇنالرغـا تهۋه  ۋاقتىدا، بهلگىلهنگهن مىقداردا تاپشۇرۇپ تۇرغان بولسىمۇ، لېكىن-باجنى ۋاقتى قېلىشتىن قورقۇپ، يىللىق

قىلىش  شۇڭا رۇگا تىئودوروسنىڭ بۇ يامان نىيىتىنى بهربات. زادىال توختاتمىغان هتلهرنى ئاستىرىتتىن كۈچكۈرتۈش ھهرىكىتىنىمىلل
ــن ــسى تهۋهســىدىكى مىللهتلهردى ــم  ئۈچــۈن، شــهرقىي رىمنىــڭ ھــۇن ئېمپرىيى ــشنى ۋه شــهرقىي رى ــۇل قىلى مۇئاشــلىق ئهســكهر قوب

بارغـان ھـۇن  رۇگا يهنه تىئودوروس نـى شـهرقىي رىمغـا قېچىـپ. ودا قىلىشنى چهكلىگهنئهركىن س سودىگهرلىرىنىڭ ھۇن تۇپرىقىدا
. باشـقا ھـۇن قاچـاقلىرىنى دهرھـال ئۆتكـۈزۈپ بېرىـشكه زورلىغـان دۆلهت ئهمهلدارلىرىدىن ئاتاقـام بىـلهن مامانىـڭ ئوغـۇللىرىنى ۋه

يىلـى بىـر -434مىالدىـيه  پ، كېلىـشىم تـۈزۈش ئۈچـۈن،قالغان تىئودوروس ھـونالر بىـلهن مۇناسـىۋهتنى ياخـشىال ئىالجسىز ئهھۋلدا
 ئهلچىــلهر ئــۆمىكى يېتىــپ كهلــگهن چاغــدا، رۇگــا ئالهمــدىن ئۆتــۈپ ئورنىغــا .ئهلچىــلهر ئــۆمىكىنى ھــۇن ئىمپېرىيىــسىگه ئهۋهتــكهن
ىنىغـا ناھـايىتى ئىبـارهت بـۇ كۈچلـۈك رهقىبىـدىن قۇتۇلغ شهرقىي رىم رۇگـادىن. مۇنجۇقنىڭ ئوغلى ئاتتىال ھۇن تهختىگه چىققانىدى

تىئودوروسنىڭ دۇئاسـىنى قوبـۇل  تهڭرى تهقۋادار«ۋاقىتتىكى خرىستىئان دىنىي ئېپىسكوپى پىروكۇلۇس چېركاۋدا  شۇ. خوش بولغان



لـېكىن، بـۇ چاغـدا تىئـودوروس يېڭىـدىن تهخىـتكه . دهپ ۋهز ئېيتقـان، ]28[» يوقـاتتىقىلىپ، شـهرقىي رىـم ئۈسـتىدىكى تهھـدىتنى
   .ئويالپمۇ باقمىغانىدى ئاتتىالنىڭ، شهرقىي رىم ئۈچۈن رۇگادىنمۇ بهكرهك قورقۇنچلىق كۈچ ئىكهنلىكىنى چىققان

   

   



  

 ئىككىنچى باب

   

  ىئاتتىال دهۋرىدىكى ھۇن ئىمپېرىيىس

   

  ىدېگهن ئىسىمنىڭ مهنبهسى ۋه مهنىس» ئاتتىال«. 1

    
، »ئـاتىالس«، »ئـاتتىالس«رىـم مهنبهلىرىـده  دېگهن نام بىـلهن دۇنياغـا مهشـھۇر ئاتتىالنىـڭ ئىـسمى، شـهرقىي» تهڭرى قامچىسى«
، يىـراق »ئـاتىال« ،»ئـاتېال«، سـالۋيان مهنبهلىرىـده »ئاتتال«، »ئاتتيال«، »ئاتتىال«مهنبهلهرده  ، التىنچه»ئاتتېالس« ، »ئاتىلالس«

كېيىنكـى ئوتتـۇرا ئهسـىر گېرمـانچه . »ئهتـزهل«گىرمـانچه مهنـبهلهرده  ، ئوتتۇرا قهدىمكـى»ئهرزىلو«قهدىمكى گېرمانچه مهنبهلهرده 
ــبهلهرده ــتهل«، »ئهتــتهل« مهن ــبهلهرده »ئهتــخهله«، »ھهت ــائهتال«، ئىنگلىــزچه مهن ــبهلهرده  ، شــىمالى»ئ ــاتلى«گېرمــانچه مهن ، »ئ

  . ]29[دېگهن شهكىللهرده يېزىلغان» ئاتىال«ۋه » ئاتتىال«، »ئاتخىال« ،»ئهتهله«، »ئهتخهله«رىيه مهنبهلىرىده ھۇنگ

دېـگهن » ئـاتتىال ۋه ھـونالر«نېمېزنىـڭ  . ھـۇنگر تۈركولـوگى گدېـگهن ئىـسىمنىڭ مهنبهسـى ۋه مهنىـسى توغرىـسىدا» ئاتتىال«
تىللىـق  بـۇ سـۆز ئهسـىلده تـۈركى(» ئاتتـا«دېـگهن مهنىـدىكى » دادا«دېگهن ئىـسىم گـوتچه  »ئاتتىال«ئهسىرىده ئوتتۇرىغا قويغان 

ــدى ــۆز ئى ــۆتكهن س ــا ئ ــن گوتالرغ ــوتچه) مىللهتلهردى ــلهن يهنه گ ــۆزى بى ــان  س ــۆزى بولغ ــمه س ــال«ئهكىلهت ــسىنىڭ » ئى قۇشۇمچى
ئـانچه نهزهر  دېگهنلىـك بولىـدۇ، دېـگهن قارىـشى ھـازىر ئىلىـم ساھهسـىده» كىچىك دادا«مهنىسى  قۇشۇلۇشىدىن ياسالغان بولۇپ،

 ئىسىمنىڭ ئېتىـل دهرياسـىنىڭ نامىـدىن كهلگهنلىكـى توغرىـسىدىكى قـاراش دېگهن» ئاتتىال«ئۇنىڭ ئورنىغا . ئېتىبارىغا ئېلىنمايدۇ
  .ىراپ قىلىشقا ئېرىشمهكتهبارغانسېرى ئېت

، »ئهتىـل«، »ئاتـال«تۈركىي تىل شىۋىلىرىده يهنه  بۇ نام ھهر قايسى. دهپ ئاتىالتتى» ئېتىل«ۋولگا دهرياسىنىڭ تۈركچه نامى 
» ئېتىـل«. يېزىلغـان دهپ» ئاتىـل«ۋه » ئـاتىال«شهرقىي رىم مهنبهلىرىده بولـسا . دهپمۇ ئاتىالتتى »ئىدىل«ۋه » ئهدىل«، »ئادهل«
مهھمـۇد . ئۇغـۇر تىلىـدىن كهلـگهن-ۋولگا سـۆزى بولـسا فىـن. بوالتتى دېگهنلىك» سۇ«، »ئېقىن«، »چوڭ دهريا«ۆزىنىڭ مهنىسى س

دالىـسىدىكى بىـر دهريانىـڭ نـامى، دهپ  دهپ ئاتـاپ، ئـۇنى قىپچـاق» ئهدىـل«دا ئېتىل دهرياسىنى »تۈركى تىلالر دىۋانى« قهشقىرى
   :تۆۋهندىكى شېئىرنى قۇشۇمچه قىلغان لىكتكهن ھهم بۇ دهرياغا مۇناسىۋهتكۆرسه

  
   سۈيى ئېقىپ تۇرار،» ئهدىل«ئېتىل 

   .قىيا تۈۋىگه سوقۇپ تۇرار

   پاقا تولۇپ تۇرار،-بېلىق

    .]30[كۆلچهك ئىچى تېشىپ تۇرار

سـۆزى قوشـۇمچه » ئـاس«گېرىـك تىلـدا . ئالغـان دهپ تىلغـا» ئـاتتىالس«دېگهن ئىسىمنى تۇنجى قېتىم پىرىسكوس » ئاتتىال«
ــسابلىناتتى ــرىكالر تــۈركىي. ھې ــدا  گې ــا«تىل ــۈن » ئه«ۋه » ئ ــسىنى قولالنغــان» oc«تاۋۇشــلىرى ئۈچ ــۇڭا، پىرىــسكوس . بهلگى ش

تـۈركچه  دهپ ئوقۇشقا ھهم بۇ ئىسىمنىڭ دهل ۋولگا دهرياسىنىڭ» ئهتتىل«ياكى » ئاتتىل« دهپ تىلغا ئالغان ئىسىمنى» ئاتتىالس«
   .ئىسىمىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى چۈشنىشكه بولىدۇ



بۇ خىل ئادهت تـۈركىي تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ . قۇيۇلغان ئاتتىال ئېتىل دهرياسى بويىدا تۇغۇلغاچقا، ئۇنىڭغا بۇ دهريانىڭ ئىسمى
دېگهن ئىسىم قۇيۇلغـان  دېگهن مهنىلهردىكى ئاتىل» سۇ«، »ئېقىن«، »چوڭ دهريا«دېمهك، ئاتتىالغا . ]31[تارىخىدا كۆپ ئۇچرايدۇ

   .شىپ كهتكهنشهكىلده ئومۇملى دېگهن» ئاتتىال«بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا بۇ ئىسىم 

   

   ئاتتىال ۋه بىلهدا. 2

ئالهمـدىن ئـۆتكهچكه، ئـاتتىال تاغىـسى رۇگانىـڭ يېنىـدا  ئۇنىڭ دادىسى مۇنجۇق بالـدۇرال. يىلى تۇغۇلغان-400ئاتتىال مىالدىيه 
ئـاتتىالنى ئـۆزى بىـلهن نۇرغـۇن  كىچىكىـدىنال ناھـايىتى ئهقىلىـق، ھوشـيار ھهم جاسـارهتلىك بولغاچقـا، رۇگـا ئـاتتىال. چوڭ بولغان

پىشـشىق  ماھارهت ئۆگهتكهن ھهمده ئۇنىڭغـا ھونالرنىـڭ ئىچكـى تاشـقى سىياسـهتلىرىنى ئۇرۇشالرغا قاتناشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا ھهربىي
ــدى ــسىده. تونۇتقانى ــم ئىمپېرىيى ــر مهزگىــل رى ــدا بى ــاش ۋاقتى ــاتتىال ي ــان ئ ــۆرهده تۇرغ ــم . گ ــده، رى ــان مهزگىل ــۆرهده تۇرغ ــاتتىال گ ئ

رىمگه قولالنغان سىياسـىتىده ئـۆز  كېيىن ئاتتىال شهرقىي. ئاجىزلىق ۋه زىددىيهتلىرىنى تولۇق تونۇپ يهتكهن مپېرىيىسىنىڭ بارلىقئى
جهھهتـته  دېـمهك، ئـاتتىال تهخىـتكه چىققـان مهزگىلـده ئـۇ سىياسـىي ۋه ھهربىـي. ئاساسـالنغان ۋاقتىدا ئېرىشكهن تهجىرىبىلىـرىگه

   .ايلىنىپ بولغاندىكۈچلۈك تاالنت ئىگىسىگه ئ

بىرلىكته ھـۇن ئېمپىرىيـسىنىڭ تهخـتىگه » بۇدا« يىلى رۇگا ئالهمدىن ئۆتۈپ، ئاتتىال بىلهن ئۇنىڭ ئاكىسى بىلهدا-434مىالدىيه 
قىــسمىدىكى جــايالر،  ئاساســالنغاندا، ئاتتىالنىــڭ باشقۇرۇشــىدىكى جــايالر ھــۇن ئىمپېرىيىــسىنىڭ شــهرقىي مهلۇماتالرغــا. چىققــان

   .غهربىي قىسىمدىكى جايالر ئىدى باشقۇرۇشىدىكى جايالر ھۇن ئىمپىريىسىنىڭبىلهدانىڭ 

چـوڭ سىياسـىي ۋه ھهربىـي -دۆلهتنىـڭ چـوڭ شـۇڭا،. بىلهدا ئويۇن تاماشىغا ئامراق، دۆلهت ئىشى بلهن ئانچه كارى يوق ئىـدى
ئـاخىرى . خالىمىغـان بولسىمۇ خان دهپ ئاتىلىشنىشۇنداقتىمۇ، ئاتتىال يهنىال ئاكىسىنىڭ نامىدا  .ئىشلىرىنى ئاتتىال ئۆزى باشقۇرغان

مهسـىلهن  .قهدىمكى مهنبهلهرده بۇ ھهقته بهزى مهلۇمـاتالر قالـدۇرۇلغان. ئۆلتۈرۈلگهن ـ يىلى ئاتتىال تهرىپىدىن445بىلهدا مىالدىيه 
ن ئـۇ ئۆزىنىـڭ پىالنىنـى تولـۇق قىلىـشقا باشـلىغان بولـسىمۇ، لـېكى ئاتتىال ئاكىسى بىلهدا بىلهن بىرلىكته ھۆكۈمرانلىـق«: جوردانىس

بىــلهن، ئــاتتىال ھــۇن  شــۇنىڭ. ئۈچــۈن ۋه ئۆزىنىــڭ ھوقــۇقىنى يــۇقىرى كۆتــۈرۈش ئۈچــۈن بىلهدانــى ئۆلتــۈرگهن ئىــشقا ئاشــۇرۇش
  .دهيدۇ» ئىمپىېريىسىنىڭ پۈتۈن ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرگهن

-448لـېكىن، مىالدىـيه . دهپ يازغـان» يوق قىلـدى نھونالرنىڭ خانى بىلهدانى ئاتتىال ھىيله بىله«: ماركىللىننوسمۇ بۇ ھهقته
بىالدانىـڭ  شـهرقىي رىـم ئهلچىـلهر ئۆمىكىنىـڭ ئهزاللىرىـدىن بىـرى بولغـان تـارىخچى پىرىـسكوس، يىلى ئاتتىالنىڭ قېشىغا كهلگهن

ن بولغـان بولـسىمۇ، بىلهدانىـڭ بىـر خانىـشنىڭ ئۆيىـده مېھمـا ئىسمىنى بىر قانچه يهرده تىلغا ئالغان ھهمده ئۇ ھهمراھلىـرى بىـلهن
ھايـات ۋاقتىـدا ئاتتىالنىـڭ ياردهمچىـسى  بهزى مهنـبهلهرگه قارىغانـدا، بىـلهدا. پاجئهسى توغرىسىدا بىر نېمه دېمىگهن لېكىن بىلهدا

يىلـى بىـلهدا ئـۆز -441 ھهتتـا، مىالدىـيه. سىياسىتىنى بىر تهرهپ قىلىـشقا ئارالشـقانلىقى مهلـۇم تاشقى-سۈپىتىده ھونالرنىڭ ئىچكى
بـۇدا، «ئارقـا تهرپىـگه . دېگهن خهت چۈشۈرۈلگهن) بىلهدا(تهرپىده بۇدا بۇ پۇلنىڭ ئالدى. مىدا كۈمۈش تهڭگه پۇل قۇيدۇرغانىدىنا

ئـامراق كىـشى بولـۇپ، ھهر ۋاقىـت  تاماشـىغا-تارىخى مهنبهلهرگه قارىغانـدا، بىـلهدا ئويـۇن. دېگهن خهت چۈشۈرۈلگهن »يىل-441
 ئاتتىالنىـڭ. شـۇڭا، ھـاكىمىيهت ئىـشلىرىنى ئېغىـر يـۈك دهپ بىلهتتـى. خـااليتتى ده ئۆتۈشـنىچاقچاق ئىچىـ-خۇرام، كۈلكه-خوشال

بۇ ھهقته پىرىسكوس مۇنـداق دهپ . بولۇشى مۇمكىن بىلهدانى ھاكىمىيهت ئىشلىرىغا ئانچه كۆپ ئارالشتۇرماسلىقى، مۇشۇ سهۋهبتىن
ئۇ ئاتتىالنىـڭ . ئىدى كۇن ئىسىملىك بىر ئهرهب قىزىقچىسى بارقولىغا چۈشكهن ئهسىرلهر ئىچىده زهر ھونالرنىڭ«: مهلۇمات بهرگهن

سـۆزلهر  بىلهدا بولـسا ئۇنىـڭ ئهرهبـچه، گـوتچه، التىـنچه ۋه ھىنـدىچه. ياقتۇرمىغان سارىيىغا ئېلىپ كېلىنگهنده، ئاتتىال ئۇنى زادىال
بىــر كــۈنى بــۇ ئهرهپ . نىــدا ئېلىــپ قالغــانشــۇڭا، ئــۇنى يې .بىــلهن ئارىالشــقان قىزىقــارلىق ســۆزىلىرىنى ناھــايىتى يــاقتۇرۇپ قالغــان

ئۇنىڭــدىن نــېمه ئۈچــۈن  بىــلهدا. بىلهدانىــڭ ئــادهملىرى ئــۇنى تۇتــۇپ كېلىــپ، بىلهداغــا تاپــشۇرغان. كهتــكهن قىزىقچىــسى قېچىــپ
هن ھهمـده بۇنى ئاڭالپ بىـلهدا قاقـاقالپ كۈلـۈپ كهتـك. بارلىقىنى ئېيتقان قاچقانلىقىنى سورىغاندا، ئۇ ئۆزنىڭ توي قىلىش نىيتىنىڭ

بىـلهدا ئۆلگهنـدىن كېـيىن، ئـاتتىال ئـۇنى  .چوڭ خانىشنىڭ كېنىزىكىدىن بىرنى تـالالپ چىقىـپ، زهركـۇننى ئـۆيلهپ قويغـانال دهرھ
خـاراكتېرى،  مانـا بۇنىڭـدىن مهلـۇمكى، بىـلهدا بىـلهن ئاتتىالنىـڭ. »ئائىتوسـقا بېرىـۋهتكهن غهربىي رىـم ئېمپىرىيـسىنىڭ قومانـدانى

  .  ئوخشىمايتتىھهربىي ئىشالرغا بولغان قارىشى تۈپتىن-يقىزىقىشى ۋه سىياسى
نـاملىق » نىبـۇڭالر ھهققىـده قوشـاق«نېمىـسالرنىڭ . ئااللمىغـان بىلهدا ياۋروپا مىللهتلىرىنڭ رىۋايهتلىرىده ئـاتتىالدهك كهڭ ئـورۇن

ىلىشچه، كىريمخىلد ئهتـزهل بىـلهن تـوي ئېيت بۇ ئىپوستا. دېگهن ئىسىم بىلهن تىلغا ئېلىنىدۇ» بىلۆدهل«بىلهدانىڭ ئىسمى  ئىپوسىدا
. ئهۋهتىلىـدۇ  نهپهر ۋهكىـل24تۇلۇندىكى سارىيىغا ساالمغا بېـرىش ئۈچـۈن، ئهتـزهل تهرهپـتىن  قىلىشقا قۇشۇلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ
. تكۈزۈلىـدۇۋىنـادا، كېـيىن، ئهتزهلنىـڭ پـايتهختى ئهتزهلبورگـدا ئۆ تـوي مهرىكىـسى دهسـلهپ. بۇالرنىڭ ئىچىده بىلۆدهلمۇ بار ئىدى



نـى ئـۆزى بىـلهن بىـرلىكته ) بۇرگۇنـدالر( ئۆزنىڭ ئۆلتۈرۈلگهن ئېرى سيگفىردنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن، نىبۇلـۇڭالر كريمخىلىد
. كۈتىۋالىـدۇ خانىـشنىڭ بـۇ پىالنىـدىن قىلـچه خهۋهرسـىز ئهتـزهل ئـۇالرنى قىـزغىن. قىلىـدۇ ئهتزهلنىڭ سـارىيىغا كېلىـشكه تهكلىـپ

كريمخىلىـد ئۆزىنىـڭ پىالنىنـى ئىـشقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن، . ئىـدى  سيگفىردنىڭ قاتىلى خاگىن دېـگهن كىـشىمۇ بـاربۇالرنىڭ ئىچىده
بۇ ئۇرۇشتا تۇنجى بولـۇپ، . ئورۇش پارتىاليدۇ شۇنداق قىلىپ، ھونالر بىلهن نىبۇلۇڭالر ئوتتۇرىسىدا. ياردىمىگه ئېرىشىدۇ بىلۆدهنىڭ

  . ]32[بىلۆده جېنىدىن ئايرىلدۇ

رىـۋايىتى يـاكى باشـقا رىـۋايهتلهرده ئېيتىلىـشچه، قـادار  ئهرد. بىلهدا ھهققىده ھۇنگىرالر ئارىسىدىمۇ بهزى رىۋايهتلهر تارقالغان
دهيـدىغان ئىككـى ئىنىـسى ) رۇۋا( ۋه كهۋه) ئـاتتىال(غلى بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئهتهلهچىققـان بـۇدا بهنـدهگۆزنىڭ ئـو قهبىلىسىدىن كېلىـپ

ــان ــوڭ. بولغ ــته چ ــڭ يهت ــۇدا ھۇنالارنى ــسابلىناتتى ب ــدانلىرنىڭ بىــرى ھې ــان. قومان ــپ بېرىلغ ــلهن ئېلى ــالر بى جهســۇمائۇر  رىملىق
بــۇدا بىــلهن ئهتهله ھــۇن .  ھايــات قالىــدۇپهقهت بــۇدا. ئۆلتۈرۈلــدى ئۇرۇشــىدا ھــۇن قۇمانــدانلىرى) ئاۋىــستىرىيىدىكى زىــسهلمائۇر(

بۇداغـا، تىسـسا دهرياسـىنىڭ  تىسـسا دهرياسـىغىچه بولغـان شـهرقىي قىـسىمدىكى جـايالر. ئىككىگه بۆلۈپ باشـقۇردۇ ئىمپېرىيىسىنى
 دا، بـۇدائهتهله بىـر قېـتىم غهرب مىللهتلىـرى بىـلهن ئـۇرۇش قىلىۋاتقـان چاغـ .غهربى قىـسىمدىكى جـايالر بولـسا، ئهتهلهگه قارايـدۇ

غـا كۆچىـدۇ ) ئوكۋېنكـوم ـ بوداپـشېتتىكى بـۇدا شـهھىرى( ئهتهلهگه بهرگهن ۋهدىسىدىن يېنىۋېلىـپ، ئۆزىنىـڭ پـايتهختى سـىچامبىرا
تاپقـان ئهتهله دهرھـال  بـۇ ۋهقهدىـن خهۋهر. دهپ ئاتايـدۇ) بۇدا قهلئهسى(»بۇداۋارا«ئىسمى بلهن باغالپ  ھهمده بۇ جاينى ئۆزىنىڭ

 ئارقىـدىن بـۇداۋارانى. ئۆلتـۈرۈپ، جهسـىتىنى دونـاي دهرياسـىغا تاشـىلىۋېتىدۇ دۆلىتىگه قايتىپ كېلىـپ بـۇدانىئۇرۇشنى توختىتىپ 
. دهپ ئاتايـدۇ» ئهتزهلبـورگ«بۇيرۇققـا ئهمهل قىلىـپ، نېمىسالر بۇ. دهپ ئاتاشقا بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ) ئاتتىال قهلئهسى(» ئهتهله ۋارا«

  .دهپ ئاتاۋېرىدۇ»بۇداۋارا«ر بۇ شهھهرنى يهنىال بويسۇنمىغان ھۇنگرال لېكىن، بۇ بۇيرۇققا

بىر رىۋايهتته مۇنداق . بار ئىكهنلىكىمۇ سۆزلىندۇ ھۇنگر رىۋايهتلىرده يهنه بىلهدانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ھهققىده باشقا سهۋهبلهرنىڭ
. قاتتىق ئۆچىمهنلىك پهيدا قىلىـدۇ ئابرويى ۋه كۈچ قۇدىرىتى بۇدادا-كۈندىن ـ كۈنىگه يۇقىرى ئۆرلهۋاتقان نام ئهتهلهنىڭ: ئېيتىلىدۇ

دۇنيـانى  دۈشمهنلهر بىلهن ئـۇرۇش قىلىۋاتقـان چاغـدا، ئهتهلهنىـڭ سـارىيىدىن ئۇنىڭغـا شۇنىڭ بىلهن بۇدا ئىنىسى ئهتهله بىر قېتىم
ىتىـپ، بۇنىڭـدىن خهۋهر تاپقـان ئهتهله ئۇرۇشـنى توخت. قاچىـدۇ ھاكىمىيهت ھوقۇقىنى ئاتا قىلغـان سـېھىرلىك قېلىچىنـى ئـوغرىالپ

. ئېلىـپ، ئهتهلهگه قارشـى ئۇرۇشـقا كىرىـدۇ بۇدا قۇلىغا سېھىرلىك قېلىچنى. قايتىپ، بۇدانىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىدۇ مهمىلىكىتىگه
ئۇرۇشـتا ئهتهله بـۇدانى  .ئۆزىنىڭ سېھرىي كۈچىنى يوقىتىـپ، ئـادهتتىكى قېلىچقـا ئايلىنىـپ قالىـدۇ لېكىن، بۇدانىڭ قولىدا بۇ قىلىچ

  .]33[مۇقهددهس قېلىچنى قايتۇرۋالىدۇ رى تهرىپىدىن ئۆزىگه بېرىلگهن بۇئۆلتۈرۈپ، تهڭ

ىنـڭ پـايتهختى بۇداپېـشت بۈگـۈنكى ھۇنگىري بىلهدانىڭ ئۆلـۈمى ھهققىـدىكى رىـۋايهتلهرده بىـلهدا ۋه ئاتتىالنىـڭ پايتهختىنىـڭ
ــى ــلهن مۇناســىۋهتلىك ئىكهنلىكىن ــارهت ئىككــى. ســۆزلهنگهن بى ــۇدا ۋه پېــشت شــهھىرىدىن ئىب ــشت شــهھىرى ب ــۇمكى، بۇداپې  مهل

بۇدا شهھىرى ئۇزۇن تارىخقا ئىگه بولۇپ، . قىلىنغان ـ ئهسىردىن كېيىن بىنا13پېشت شهھىرى مىالدىيه . شهھهردىن تهشكىل تاپقان
بىـلهدا ئوكۋېنكـومنى پايتهخـت  ئـاتتىال دهۋرىـده. دهپ ئاتالغـان) سـىچامبىرا(ئهسىردىن باشـالپ ئوكۋېنكـوم ـ2رۇنقى مىالدىيدىن بۇ

دهپ » قهلئهسـى  بـۇدا«شـۇڭا بـۇ شـهھهر . نـى بـۇدا دهپ ئاتـايتتى) مهنبهلىرىدىكى ئاتىلىشى بۇ شهرقىي رىم(ھونالر بىلهدا . قىلغان
 ئوكۋېنكـومنى ئۆزگهرتىـپ پايتهخـت قىلغـانلىقىنى، ھۇنگىرالرنىـڭ بـۇ يهرنـى  ئاتتىالنىـڭھۇنگىر تارىخچىـسى ئـانونىموس. ئاتالغان

ئـاتتىال   يۇقىرىدىكى مهنـبهلهرگه ئاساسـالنغاندادېمهك،. دهيدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ]34[»بۇدا قهلئهسى«بۇدانىڭ نامىغا باغالپ، 
   .ھازىرقى بۇداپېشتنى پايتهخت قىلغان

پـايتهختى چـوڭ بىـر يېزىغـا جايالشـقان بولـۇپ،  شهرقى رىم تارىخچىسى پىرسكوسـنىڭ مهلۇماتىغـا ئاساسـالنغاندا، ئاتتىالنىـڭ
تۈرۈكچه ئون ئىككى ( ه ئاتتىالنىڭ يېقىن ئادىمى ئۇنىگۇسئۇنىڭ كهينىگ. دۆڭلۈك ئۈستىگه قۇرۇلغان ئاتتىالنىڭ ئوردىسى ئېگىز بىر

كىچىـك سـارايالر، خهلقنىـڭ ئولتـۇراق ئـۆيلىرى، ھهربىـي -پايتهختىده چـوڭ ئاتتىالنىڭ. نىڭ سارىيى جايالشقان) دېگهنلىك بولىدۇ
ئاتتالنىــڭ پايتهختىــدىكى . ســېلىنغان ئىچــمهك ســاقاليدىغان ئامبارالرنىــڭ ھهممىــسى ياغــاچتىن-يــاراق ۋه يــېمهك-قــورال بــازىالر،
 ھـونالر بـۇ قۇرۇلۇشـنى سېلىـشتا ئهسـىر ئالغـان يـاكى تهكلىـپ. مۇنچىخانىسى ئىدى بىر تاش قۇرۇلۇش بولسا، ئۇنگۇسنىڭ-بىردىن

تامنىــڭ ھهمــمه يېــرىگه قاپارتمــا نهقىــشلهر  ئاتتىالنىــڭ ئوردىــسىدىكى. بــويىچه ئېلىــپ كهلــگهن رىــم ئۇســتىكارلىرىنى ئىــشلهتكهن
  . ]35[رىم ئۇسلۇبىدا ئىدى-ئوردا ئىچىنىڭ بېزىلىشى گېرىك .هرگه گىلهم سېلىنغانئويۇلغان، ي

   

   ئاتتىال ۋه شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى. 3



  
يېتىـپ كهلـگهن چاغـدا، رۇگـا ئالهمـدىن ئۆتـۈپ،  رىيىسىنىڭ پـايتهختىگهيىلى شهرقىي رىمنىڭ ئهلچىلىرى ھۇن ئىمپې-434مىالدىيه 

ئاتتىال شـهرقىي رىمنىـڭ  .شۇنىڭ بىلهن شهرقىي رىمنىڭ ئهلچىلىرى ئاتتىال بىلهن كۆرۈشكهن. ئىدى ئورنىغا ئاتتىال تهخىتكه چىققان
ئۈسـتىده  ئاتنىڭ ئۈستىده تۇرۇپ قارشـى ئالغـان ھهم ئـۇالر بىـلهن ئـات) يۇگۇسالۋىيهده ھازىرقى(ىده ئهلچىلىرىنى مارگۇس شهھىر
سۆھبىتىده ئاتتىال رىم ئهلچىلىرىگه تاغىسى رۇگادىنمۇ بهكرهك  ئىككى دۆلهت ئوتتۇرسىدىكى تىنىچلىق. تۇرۇپ سۆھبهت ئۆتكۈزگهن

ئهلچىلىرى ئۇنىـڭ شـهرتلىرىنى شهرتـسىز قوبـۇل  شهرقىي رىم. وتتۇرغا قويغانپوزىتسىيىده بولۇپ، تېخىمۇ ئېغىر شهرتلهرنى ئ قاتتىق
   :مهزمۇنى مۇنداق ئىدى بۇ كېلىشىمنىڭ. دهپ ئاتالغان» مارگۇس كېلىشىمى«قېتىمقى كېلىشىم تارىختا  بۇ. قىلشقا مهجبۇر بولغان

   . لىرا ئالتۇنغا كۆپهيتىش700ئاشۇرۇپ  شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى ھهر يىلى ھۇنالرغا تاپشۇردىغان باجنى بىر ھهسسه. 1

   .قېچىپ بارغانالرنى قايتۇرۇپ بېرىش ھۇن قاچاقلىرىنى شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسىگه كىرگۈزمهسلىك، ھازىرغا قهدهر. 2

قـايتۇرۇپ بېـرىش يـاكى ھهر بىـرى ئۈچـۈن  ھۇنالر تۇتۇپ تۇرۋاتقان مهزگىلده، قېچىـپ كهتـكهن شـهرقىي رىـم ئهسـىرلىرىنى. 3
   .ىز لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇشسهكك

  .شهكىلده ئىتىتىپاق تۈزمهسلىك شهرقىي رىم ئېمپىرىيسى ھۇنالرغا قارايدىغان مىللهتلهر بىلهن ھهر قانداق. 4

   .①بهلگىلهنگهن رايۇندا ئېلىپ بېرىش سېتىق ئىشلىرىنى چېگىرا رايۇندىكى-ئىككى دۆلهت ئوتتۇرسىدىكى سودا. 5 

ئــاتتىال ھــۇن . ئاتتىالرغــا ئۆتكــۈزۈپ بهرگهن لمىغــان تىئــودورۇس ھــۇن قاچــاقلىرىنى دهرھــالئاتتىالرنىــڭ شــهرتىنى رهت قىال
بۇ ۋهقهدىن كېـيىن، . ئۆلتۈرگهن تا دارغا ئېسىپ) بۈگۈنكى بۇلغاريىدىكى خىرسوۋا(تهۋهسىدىكى، فارسوس  قاچاقلىرىنى شهرقىي رىم

ئاتتىالنىـڭ  ئېمپىريىسىى دائىرسـىده ۋه باشـقا مىللهتـلهر ئارىـسىداۋه غهرىبي رىم  ھۇنالرنىڭ ئىچىدىال ئهمهس، بهلكى يهنه شهرقىي
   .كۆرۈلگهن نامى تىلغا ئېلىنسال، كىشلهر چۆچۈپ تىتىرهپ كېتىدىغان ھالهت

ئېمپىريىـسىدكى ھهر قايـسى مىللهتـلهر ئوتتۇرسـىدىكى  يىلى ئىمزاالنغان مارگۇس كېلىـشىمىدىن كېـيىن، ئـاتتىال-434مىالدىيه 
مۇستهھكهملهش ئۈچـۈن، ئـۆزى  كۈچهيتىپ، مهركىزىي ھاكىميهتنى كۈچهيتىپ، مهركىزىي ھاكىميهتنى تېخىمۇ ىنىدوستلۇق ئاالقىس

) ۋولگـا( يىلى ئىتىل-435بۇ جهرياندا ئاتتىال مىالدىيه . قىسىمنى كۆزدىن كهچۈرگهن مهخسۇس ئاتلىق ھالدا ئېمىپىرىيىنىڭ شهرقىي
يىلـى ئوكتارنىـڭ قوماندانلىقىـدا رىـيىن دهرياسـىنىڭ -436 مىالدىـيه.  بېـسىقتۇرغاندهرياسى بويىدىكى ساراغۇرالرنىڭ قـوزغىلىڭىنى

قارىغانـدا، بـۇ قېتىمقـى  رىـۋايهتلهرگه. ھۇجـۇمىنى مهغلـۇپ قىلىـپ، ئۇالرنىـڭ خـانى گۇنـدىكارنى ئۆلتـۈرگهن بويىدا بۇرگۇنـدالرنىڭ
مۇشۇ مهزگىلده ھۇنالرغـا بويـسۇنغان مىللهتنىـڭ ②.تكهن مىڭغا يه20سانى  ئۇرۇشتا گۇندىكار بىلهن بىرگه ئۆلگهن بورگوندىالرنىڭ

مهزگىلـلهرده ھـۇن ئىمپىريىـسىنىڭ غهربـى قىـسىم  قهدىمكى غهرپ تارىخچىلىرنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، مۇشۇ. كه يهتكهن 45سانى 
مىللهتـلهر  هندىكىـدهكبويىـدا ۋه شـهرقىي قىـسىم مهركىـزى بولغـان دىنپىـر دهرياسـى بويىـدا تۆۋ مهركىزى بولغـان دۇنـاي دهرياسـى

    .جايالرشقان
 تۈركىڭلهر،سـۇئبلهر، ماركومـانالر، كۇئـادىالر، ھبـرولالر، رۇگىـلهر، ۋه شـهرقى گـوتالر، گىپىـدىلهر،) شهرىقتىن غهربـكه: (گېرمانالر. 1

   .سىكىرلهر

   .سكالۋىنلهر ۋېنېدالر، ئانتالر ۋه) ئوتتۇرا ۋه غهربىي روسىيهده: (سىالۋىيانالر. 2

ئــاالنالر، ســارماتالر، باشــتانارالر، نىيــۇرالر ۋه  )كاۋكــازدىن دونايغــا قهدهر تارقــاق ھالــدا تارقالغــان: (ئىــرانلىقالر-رپارىــسال. 3
   .روشۇالنالر

مهريــاالر، ۋېــشلهر، چــۇدالر، ئىــستىلهر ۋه  چهرهمىــشلهر، موردېــۋىنلهر،) بــالتىق دېڭىزىغــا قهدهر-ئورالــدىن: (ئۇغــۇرالر-فىــن. 4
   .ۋىدىۋارىلهر

ھـۇنالر، بىتتـۇرالر، ) شـىمالىدىكى تـۈزلهڭلىكلهرده ئىتىل دهرياسىنىڭ شـهرقىي ۋه قـارا دېڭىزنىـڭ: (كىي تىللىق مىللهتلهرتۈر.5
. ۋه باشـقىالر) ئـاق ھـازارالر(ئاكـاتىرالر  ،)سـابىرالر(قۇتۇرغۇرالر، ئالتىغۇرالر، ساراغۇرالر، ئوغۇزالر، سابارالر،  بۇئىسكلهر، بىتتىغۇرالر،

ئىچكـى  چـۈنكى، ئـۇ بـۇ مهزگىلـده دۆلهتنىـڭ. شهرقىي رىمگه ھېچقانداق بىـر تىگىـش قىلمىـدى يىلالردا-440-434ىيه ئاتتىال مىالد
ئاتتىالنىـڭ بۇنـداق . نىـشانىنى شـهرقىي رىمـگه قـاراتتى يىلىـدىن كېـيىن، ئـاتتىال-440مىالدىـيه . ئىشلىرى بىلهن بهنىـت بولغانـدى



كېلىـشىمىنىڭ بهلگىلىمىـسىگه خىـالپ  راتورى تىئودورۇس كېيىنكى چاغالردا مارگۇسبولسا، شهرقىي رىم ئېمپى قىلىشىدىكى سهۋهبى
ۋهزىـپىلهرگه  قاچـاقالرنى قـايتۇرۇپ بهرمىـگهن ھهمـده ئۇالرنىـڭ بهزىلىرىنـى يـۇقىرى ھالدا، ھـۇن ئېمپرىيىـسىدىن قېچىـپ بارغـان

ــان ــم. قويغ ــازاردا رى ــاق ب ــڭ چىگىراســىدىكى ئورت ــدىغا ســودىگهرلىرى ھــۇن  ئىككــى دۆلهتنى ــۇن پاي ــداپ نۇرغ ســودىگهرلىرىنى ئال
بـۇ قهبرىـستانلىق ھۇنالرنىـڭ . بولىغان بىر تهرهپتىن مارگۇس ئېپىسكوپى ھۇنالرنىڭ بىر قهبرىستانلىقىنى ئېچىپ ئېرىشىۋالغان، يهنه

قۇشــۇپ  لىرىزىنــنهت بۇيــۇم-يــاراقالر ۋه زىبــۇ-قىممهتلىــك مهدهنلهردىــن ياســالغان قــورال ئولــۇغ كىــشىلىرى دهپــنه قىلىنغــان ھهم
تـاالش -چۈنكى، قهبرىستانلىقنى ئېچىپ ئـۇنى بـوالپ. قوزغىغان بۇ ۋهقه ھۇنالرنىڭ قاتتىق غهزىپىنى. كۆمۈلگهن قهبرىستانلىق ئىدى

ئـاتتىال شـهرقىي رىمنىـڭ قـاتتىق  شـۇڭا،. دۇنياسىغا قىلىنغان ئهڭ چوڭ ھاقارهت ۋه تاجـاۋۇزچىلىق ھېـسابلىناتتى ھۇنالرنىڭ روھى
قىلىـپ،  بىلگىراد شهھىرىدىن ئاتلىنىپ، رىمنىڭ سوفىيا قاتارلىق شهھهرلىرىنى ئىشغال يىلى-441ش ئۈچۈن، مىالدىيه ئهدىبىنى بېرى

يوقىلىش خهۋىپىگه دۇچ كهلگهن ھالقىلىق پهيىتـته، غهربىـي  شهرقىي رىم. ئۇدۇل پايتهخىت كونسىتانتىنىپولغا قاراپ يۈرۈش قىلغان
ئىمپېرىيىــسىنىڭ مهشــھۇر قومانــدانى  غهربىــي رىــم. تتىالغــا يــالۋۇرۇپ، ئــۇنى توختىتىۋالغــانئوتتۇرغــا چۈشــۈپ، ئا رىــم ئىمپېرىيىــسى

ئـۆز ئـوغلىنى  شهرتنامىنىڭ پىرىنسىپلىرىغا قاتتىق ئهمهل قىلدىغانلىقىغا كاپـالهت بېرىـپ، ئائىتوس تىئودوروسنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن،
    .③ھۇنالرغا گۆرهگه قويغان

بهزى شـهھهرلىرىنى ئـۆزىگه قۇشـىۋالغان ھهم بـۇ  رقىي رىمنىڭ دوناي دهرياسىنىڭ جهنۇبىـدىكىئاتتىال بۇ قېتىمقى يۈرشىده شه
گىلىپـولى يېـرىم ئارىلـدا  يىلى ئـاتتىال-442مىالدىيه . ئىستېھكامالرنىڭ ھهممىسىنى پاچاقالپ تاشلىغان جايالردىكى ھۇنالرغا قارشى

باشـقا   قېتىم يهنىالھـۇنالر بىـلهن تىنىچىلىـق كېلىـشىمى ئورنىتىـشتىنتىئودۇرۇس بۇ .شهرقىي رىم قۇشۇنىنى قاتتىق مهغلۇپ قىلغان
كېلىشمىده ئاتتىال شـهرقىي . ئاتتىال بىلهن كېلىشىم تۈزگهن يىلى-443شۇنىڭ بىلهن، تىئودۇرۇس مىالدىيه . چىقىش يولى تاپالمىغان

  :  ئىدىى مۇنداقكېلىشمىنىڭ مهزمون. مهجبۇريهتلهرنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرىۋهتكهن رىم ئۆتهيدىغان

   . لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇش6000شهرقي رىم ھۇنالرغ تاپشۇرمىغان باجنىڭ ھېسابىغا . 1

   . لىرا ئالتۇنغا ئۆستۈرۈش2100يىللىق باجنى . 2

  . لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇش12ئۈچۈن  ھۇنالرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇشىدىن قېچىپ كهتكهن شهرقىي رىم ئهسكهرلىرنىڭ ھهر بىرى. 3

   .بهت-137خهنزۇچه، »دائىرماقالىلهرتوپلىمى ھۇن تارىخىغا①«ھۇن قاچاقلىرنى شهرىقي رىم تهۋهسىگه كىرگۈزمهسلىك . 4 

قـۇدىرهت يـوق -ئاتتىالغا قارشى چىققۇدهك كۈچ چۈنكى، ئۇنىڭدا. تىنسىز ھالدا قۇبۇل قىلغان-تىئودۇرۇس بۇ شهرتلهرنىمۇ ئۈن 
تاشــقى  چــۈنكى باشــتا ئېيتىــپ ئــۆتكىمىمىزدهك، ھۇنالرنىــڭ. ن يهنىــال ۋاقىتلىــق ئىــدىئۈچــۈ لــېكىن، بــۇ كېلىــشىم ھــۇنالر. ئىــدى

شۇڭىالشـقا، ھـۇنالر بـۇ . ئـاخىرى يـوقىتىش بهلگىلهنـدى سىياسىتىده شهرقىي رىمگه داۋاملىق بېسىم ئىشلىتىپ ۋه زهئىپلهشـتۈرۈپ،
ئـاخىرى ھهربىـي كـۈچ  لىۋېلىپ، ئـۇنى ھالـسىرتىپ،بولغان ئارلىقتا شـهرقىي رىمـدىن كـۆپىرهك نهپ شـى ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرغىچه

   .ئىشلهتمهيال يوقىتىشنى كۆڭىلىگه پۈكۈپ قويغانىدى
يىلى شهرقىي رىـم -447ئۇنىڭ ئۈستىگه، مىالدىيه . كهلگهن شهرقىي رىم بۇنچىلىك ئېغىر باجنى تاپشۇرۇشتا زور قىيىنچىلىقالرغا دۇچ

كېـيىن بۇلــۇپ تــۆت ئــاي -ئىلگىــرى بـۇ قېتىمقــى يهر تهۋرهش. الر كېلىــپ چىقــانتهۋرهپ، ئېغىــر ۋهيـرانچىلىق تهۋهسـىده قــاتتىق يهر
قىلغـان  بـۇنى باھـانه. تىئـودۇرۇس ھۇنالرغـا تاپـشۇردىغان ئـالتۇننى تاپـشۇرالماي قالىغـان يىلـى-447شۇڭا، مىالدىيه . داۋامالشقان

كىچىــك - دىــن ئــارتۇق چــوڭ70هرقىي رىمنىــڭ ئــاتتىال شــ بــۇ قېــتىم. ئــاتتىال شــۇ يىلــى بالقانغــا ئىككىنچــى قېــتىم يــۈرۈش قىلغــان
مۇھاسـىرنى ئاخىرالشـتۇرۇپ،  مۇشۇ چاغدا ئاتتىال. ئارقىدىن كونسىتانتىنىپولنى قاتمۇقات مۇھاسىرگه ئالغان شهھهرلهرنى ئىگىلهپ،

. قىلمىدى ال ئۇنداقلېكىن، ئاتتى. رىم شۇ ھامان شهرتسىز تهسلىم بولغان بوالتتى شهھهر ئىچىگه بېسىپ كىرىدىغانال بولسا، شهرقىي
قوبـۇل قىلىـپ، شـهرقىي رىمـگه يهنه بىـر قېـتىم ھايـاتلىق  ئۇ يهنه تىئودۇرۇس نىڭ كېلىـشىم تـۈزۈپ تىنىچلىـق ئـورنىتىش تهلىپىنـى

كۈنلۈك مۇساپىده كېلىدىغان كهڭرى  تىئودۇرۇس ئاتتىالنىڭ دېگىنى بويىچه، دوناي دهرياسىنىڭ جهنۇبىدىن بهش .پۇرسىتى بهردى
 لىـرا 2100  لىـرا ئـالتۇن تۆلىـدى ھهمـده يىللىـق بـاجنى600ھۇنالرنىڭ ھهربىي چىقىمى ئۈچـۈن  .ھۇنالرغا بۆلۈپ بهردىبىر جاينى 

   .①ئالتۇندىن ئۈچ ھهسسه كۆپهيتىشكه قوشۇلدى
تى ئىـستامبۇل ئىنىـستېتو«، »مۇھاسـىره قىلىنىـشى ئهسـىرگه قهدهر ئىـستانبۇلنىڭ تـۈركلهر تهرپىـدىن-12«: ئىبراھىم كافهس ئوغلو

    بهتلهر-6، -1سان-3 يىلى-1957، تۈركچه، »ژۇرنىلى
بۇنچىلىـك كـۆپ ئالتۇننىـڭ چىقىـم قىلىنىـشى . بولدى شهرقىي رىم ئۈچۈن ئهڭ ئېغىر كېلىدىغىنى ھۇنالرغا يىللىق باجنى تاپشۇرۇش

بىر پهيىتته، باش ساراي  ۇرغانئېمپېراتور تىئودۇرۇس بېشى قېتىپ، قانداق قىلىشنى بىلمهي ت. قوياتتى دۆلهت مالىيىسىنى قۇرۇقداپ
. قويغان يهنى ئۇ ئاتتىالنى ئۆلتۈرۈش چارىسىنى ئوتتۇرغا. چارىىسىنى ئويالپ تاپقان خادىمى كىرساپخىئوس ئاتتىالدىن قۇتۇلۇشنىڭ

ن ئۇنىڭغـا ئهدهقـۇ. ئۇنىڭ بۇ ئىشقا ياردهم قىلىـشنى ئۆتـۈنگهن كىرساپخىئوس ئاتتىالنىڭ ئهلچىسى ئهدهقۇنغا پاره بېرىش ئارقىلىق،



بولغـان ماكـسىمىنوسنىڭ باشـچىلىقىدا،  بۇ سۇيقهستنى ئورۇنداش ئۈچۈن، كىرساپخىئوس ئاتتىالغا تۇنۇشـلۇق. سېتىلغان يالغاندىن
پــايتهختىگه  يىلــى ھۇنالنىــڭ-448ئهلچىــلهر ئــۆمىكىنى ئاتتىالنىـڭ ئهلچىلىــرى بىــلهن بىــرگه  تـارخچى پىرسكوســمۇ قاتناشــقان بىــر

. بـۇنى پهقهت تهرجىمـان ۋىگىـالس بىلهتتـى. ئۈسـتىگه ئالغـان ۆلتـۈرۈش ۋهزىپىـسىنى بىگىـال ئىـسىملىك بىـرئـاتتىالنى ئ. ئهۋهتكهن
سۇيقهسـت پىالنىنـى ئاتتىالغـا مهلـۇم  ئهلچىلهر يېتىـپ كېلىـشى بىلهنـال ئهدهقـۇن. ئىشتىن زادى خهۋىرى يوق ئىدى قالغانالرنىڭ بۇ

. ئىقىـرار قىلـدۇرغان ئهدىليه ھهيئىتىنىـڭ ئالدىـدا سـوراققا تارتىـپ، جىنـايىتىنىبىگىالنى ھۇن  قاتتىق غهزهپلهنگهن ئاتتىال. قىلغان
 )قـانۇنى(ئهگهر كهچۈرمهيـدىغان بولـسام سـىلهرنى ھۇنالنىـڭ ئـادىتى «: كېـيىن ئاتتىال شۇ مهيداندا ئۇزۇن بىر نۇتۇق سۆزلىگهندىن

باغالپ قۇيۇپ، ياۋايى يىرتقۇچ قۇشالرغا يهم قىلىپ بېرىـپ  بويىچه دالىغا ئېگىز موما ياغىچى تىكىپ، موما ياغاچنىڭ ئۇچىغا يالىڭاچ
   .ئهلچىلهرگه ھۇنالرنىڭ قانۇنىنى تۇنۇتۇپ، ئۇالرنى كهچۈرۈم قىلغان دهپ» .جازااليتىم

 ئىككى ئهلچىـسى ئـارقىلىق تىئـودۇرۇس  ئۆزىنىڭ شهرقىي رىمنىڭ سۇيقهسىت پىالنى بهربات بولغاندىن كېيىن، ئاتتىال دهرھال
كاللىــسىنى  بىــلهن تولغــان بىــر مهكتـۇپ ئهۋهتىــپ، ئۇنڭــدىن كىرساپخىئوســنى ئۆلتــۈرۈپ، ئۇنىــڭ ى ھاقارهتلىــك ســۆزلهرگه ناھـايت

يىلــى كىرساپخىئوســنى -449كهتــكهن تىئــودۇرۇس مىالدىــيه  قورقــۇپ. ھۇنالرنىــڭ پــايتهختىگه ئهۋهتىــپ بېرىــشنى تهلهپ قىلغــان
ئــاتتىالنى ئۆلتــۈرۈش سۇيقهســتى،  شــۇنداق قىلىــپ، كىرساپخىئوســنىڭ. هنكاللىــسىنى ئاتتىالغــا ئهۋهتىــپ بهرگ ئۆلتــۈرۈپ، ئۇنىــڭ

   .پاجئه بىلهن ئاخىرالشقان ئهكسىنچه ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرلۈشىدهك ئېچىنىشلىق

يىلـى ھهسـرهت -450تىئـودۇرۇس مىالدىـيه  بىر ئۆمۈر ھۇنالر ئۈچۈن ئېغىر مهجبۇرىيهتلهرنى ئۆتهپ خورلـۇق ئىچىـده ياشـىغان
ئـۇدا . چىققـان يىلى تۆت ياش ۋاقتىـدا شـهرقىي رىـم ئىمپېرىيىـسىنىڭ تهخـتىگه-422مىالدىيه  تىئودۇرۇس. كهنبىلهن ئالهمدىن ئۆت

بولۇپمۇ ئاتتىال . بولۇپ قېلىپ، نۇمۇسلۇق كۈنلهرگه دۇچار بولغانىدى ھۆكۈمرانلىق دهۋرىده شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى ھۇنالرغا قارام
. ئاھانهتلىـك كـۈنلهرنى باشـتىن ئۆتكـۈزگهن  رىـم ئىمپېرىيىـسى ئىنتـايىن خهتهرلىـك ۋهئېمپىراتورى بولغاندىن كېيىن شهرقىي ھۇن

نۇرغـۇن  پهقهت. تارتقۇزۇپ قويغان ھهتتا، تارىخ سهھنىـسىدىن غـۇالپ چۈشۈشـكه تـاس قالغـان ئۆزىنىڭ نۇرغۇن زىمىنىنى ھۇنالرغا
   .بهدهل تۆلهش ھېسابىغا مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالغان

ئــاتتىال بــۇ يېڭــى ئېمپىراتــورنى تىنىچلىــق  .ن ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئورنىغــا مــاركىنوس تهخىــتكه چىققــانتىئــودۇرۇس ئالهمــدى
ھـۇنالر بىـلهن  ماركىنوس باج تاپشۇرۇش ئورنىغـا قولىغـا قـورال ئېلىـپ،. تاپشۇرۇشقا قىستىغان كېلىشىمى بويىچه تېگىشلىك باجنى

ــدۈرگهن ــدىغانلىقىنى بىل ــۇرۇش قىل ــۇ قىلم. ئ ــنىڭ ب ــشىدىنماركىنوس ــوق  ى ــدىن ي ــى يهر يۈزى ــهرقىي رىمن ــاتتىال ش ــگهن ئ غهزهبلهن
سۆزلهتكهن كۈچنىڭ غهربىي  قىلىپ، شهرقىي رىم ئۈستىگه جىددى يۈرۈش قىلۋاتقان چاغدا، ئۇ ماركىنوسنى چوڭ قىلىۋېتىشنى قارار

ي رىـم ئىمپېرىيىـسىنىڭ ھهربىـي بىـلهن، ئـاتتىال شـهرقىي رىـم بىـلهن غهربىـ شـۇنىڭ. رىم ئىمپېرىيىسى ئىكهنلىكىنـى سـېزىپ قالغـان
شـهرقىي رىـم بىـلهن . ئىمپېرىيىـسىگه يـۆتكىگهن تۈزىۋېلىشىغا پۇرسهت بهرمهسلىك ئۈچۈن، نىشانىنى بىردىنال غهربىـي رىـم كېلىشىم
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لېكىن، ئـاتتىال دهۋرىـگه كهلگهنـده بـۇ . ئىتتىپاقچىسى ئىدى باشتا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك، غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى ھۇنالرنىڭ
، ئـۇ »تهڭـرى قامچىـسى«ئـاتتىال   دۇنياسـىداشـۇ دهۋرىـدىكى ياۋروپـا. بار، ئهمهلده يوق ھالغا چۈشـۈپ قالغـان خىل ئىتتىپاق نامدا

 ئۈچۈن، تهڭـرى تهرپىـدىن يهر يـۈزىگه ئهۋهتىلـگهن، ئاتتىالنىـڭ قولىـدىكى قىلىـچ گۇناھقا تولغان خىرىستىئان دۇنياسىنى جازاالش
تىالنىـڭ قىلىچـى بولـۇپ، تهڭـرى ئـۇنى ئات.) م-تهڭرىـسى دىكـى جهڭ»يۇنان ئهپسانىلىرى ۋه رىـۋايهتلىرى«(ئۇرۇش تهڭرىسى ئارس

ــسۇندۇرۇشى ــانى بوي ــدى دۇني ــۋايهتلهر كهڭ تارقالغانى ــگه ئوخــشاش رى ــا بهرگهن، دېگهن ــا،. ئۈچــۈن ئۇنڭغ ــۋايهتلهرگه  ھهتت ــۇ رى ب
 قولىغـا كىرگۈزۈشـنى ئوياليـدىغان ئـاتتىال ئۆزىنىـڭ يېنىـدا غهربىـي رىـم شـۇڭا، پۈتـۈن دۇنيـانى ئـۆز. ئاتتىالنىڭ ئۆزىمـۇ ئىـشهنگهن

ئاتتىال . ئۆزىگه بويسۇندۇرۇش كېرهك،دهپ قارايتتى ئۇ،بۇ دۆلهتنى. دۆلهتنىڭ بولىشىنى ئهسال خالىمايتتىئىمپېرىيىسىدهك چوڭ بىر 
قاراتقـان تاشـقىي سىياسـىتىنى  يىلىـدىن باشـالپ غهربىـي رىـم ئىمپېرىيىـسىگه-439ئاشۇرۇش ئۈچۈن، مىالدىـيه  بۇ پىالننى ئهمهلگه

پولـشا،  ھـازىرقى(يىلـى گـاللىيه -443ئـاتتىال يهنه مىالدىـيه . همنىمۇ كېمهيـتكهنيـارد ئاستا ئۆزگهرتىپ، ئۇنىڭغـا بېرىـدىغان-ئاستا
دىــن، تــاكى ئىــسپانىيىگىچه بولغــان جــايالردا ياشــايدىغان )قىــسىمى فىرانــسىيه، بېلگىــيه، گولالنــدىيه قاتــارلىق دۆلهتلهرنىــڭ بىــر

ئـاتتىال شـهرقىي . رهھبىرنى پاناھىغـا ئالغـان ڭچىالرنىڭغهربى رىم ئىمپېريىسىگه قارشى قوزغىلىڭىنى قولالپ، قوزغىال مىللهتلهرنىڭ
سـىلۋانۇس ئىـسىملىك  مهسـىلهن،. قويغان بولسا، غهربىي رىمگىمۇ شۇ خىلدىكى شهرتلهرنى تاڭغـان رىمگه قانداق ئېغىر شهرتلهرنى



 ئاتتىالنىــڭ كــاتىپى ســىرىئوم شــهھىرىنىڭ ئېپىــسكوپى ئــارقىلىق  كۆمــۈش ســودىگىرى ھــۇنالر ئىــشغال قىلغــان-بىــر رىملىــق ئــالتۇن
كېيىن، قـايتۇرۇش ۋاقتـى توشـقاندا،  .قۇچىالرنى ئارىيهتكه ئالغان-دىنىي مۇراسىمالردا ئىشىلتىدىغان ئالتۇن قاچا كونستانتىنوستىن
دهپ  ئـاتتىال سىلۋانوسـنى ئوغرىلىـق جىنـايىتى ئۆتكـۈزدى،. بىـر سـودىگهرگه سـېتىۋهتكهن قۇچىالرنى ئىتالىيلىك-ئۇ بۇ ئالتۇن قاچا

بولمىـسا ئىككـى دۆلهت مۇناسـىۋىتىنىڭ يامانلىـشىدىغانلىقىنى  اراپ، غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىدىن ئۇنى ئۆزىگه قايتۇرۇپ بېرىـشنى،ق
غهربىــي رىمنىــڭ ھۇنارىيــا . قويغــان ئــاتتىال يهن بىــر تهرهپــتىن ھۇنارىيــا مهسىلىــسىنى بىــر تهرهپ قىلىــشىنى ئوتتۇرغــا .ئۇقتۇرغــان

ۋالىنتىنـوس  كېيىن ھۇنارىيانىڭ باللىرى بىـلهن. ئېمپىراتور ۋالىنتىنوس نىڭ سىڭلىسى ئىدى ر بولۇپ، ئۇئىسىملىك بىر مهلىكىسى با
ئۈچۈن، پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلهر ھۇنارىيانىـڭ تـوي قىلىـشىنى  نىڭ ئوتتۇرسىدا تهخىت تالىشىش داۋاسىنىڭ پهيدا بولۇپ قالماسلىقى

ئۈچـۈن، ئۇنىڭغـا بىـر تـوي ئـۈزۈكى  ققان چاغدا، ئاتتىالنىڭ يـاردىمىگه ئېرىـشىشئاتتىال يېڭىدىن تهخىتكه چى ھۇنارىيا. چهكلىگهن
تهلىـپىگه جـاۋاپ  ئهمما، ئاتتىال مهلىـكه ھۇنارىيانىـڭ بـۇ. نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئۇقتۇرغان ئهۋهتىپ ئۆزنىڭ ئاتتىال بىلهن توي قىلىش

ھۇنارىيانىـڭ سـارايدىكى بىـر ئهمهلـدار بىـلهن مۇناسـىۋىتى كېـيىن  .ئاستا بېسىقىپ قالغان-شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىش ئاستا. بهرمىگهن
كېـيىن غهربىـي رىمنىـڭ ئوردىـسدا نهزهربهنـد  سېزىلىپ قېلىپ، ئانىسى پىالكىرىيا ھۇنارىيانى ئاۋال شهرقىي رىم ئوردىـسىدا، بارلىقى
خانىشنىڭ ئازاد قىلىنىشىنى   بولغۇسى بۇئاتتىال، ھۇنارىيانى ئۆزىنىڭ ئالماقچى ئىكهنلىكىنى، شۇڭا بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقان. قىلغان

ئىمپېرىيىـسى  ئاتتىال ئهلچىلهر ئارقىلىق ھۇنارىيانىڭ مىراسى سـۈپىتىده غهربىـي رىـم .تهلهپ قىلىپ، غهربىي رىمگه ئهلچى ئهۋهتكهن
 رهت قىلىپ، ھۇنارىيـانى غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى ئاتتىالنىڭ بۇ تهلپىنى .زىمىنىنىڭ يېرىمىنى ئۆزىگه بۆلۈپ بېرىشىنى تهلهپ قىلغان

ئوتتۇرغـا قويـۇش ئـارقىلىق، غهربىـي رىمـگه قارىتـا  ئاتتىالنىڭ مانا مۇشۇنداق ئېغىر شـهرتلهرنى. ①بىرىگه ياتلىق قىلىۋهتكهن باشقا
  .  ئىدى ئىزدهۋاتقانلىقى غهربىي رىم ئوردىسىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىگه مهلۇم  باھانه قوراللىق ھهرىكهت قوزغاشقا

قۇتۇلدۇرۇپ قالغان بولغاچقا، بۇنىڭ بهدىلگه غهربىي رىم  ىي رىم ئىمپېرىيىسىنى بىر قانچه قېتىم خهتهرلىك كۈندىنھۇنالر غهرب
ئـائىتوس ھهر ۋاقىـت بۇنـداق  ئاتتىال بىـلهن دهۋرداش بولغـان غهربىـي رىـم قومانـدانى. يىللىق باج تاپشۇراتتى ئېمپرىيىسى ھۇنالرغا

 شـۇڭا، ئـۇ غهربلىكـلهر. كـۈنى ئاتتىالنىـڭ ھۇجـۇم قىلىـپ كىردىغـانلىقىنى بىلهتتـى ئۇ ھامان بىـر. ئهھۋالنى ئۆزگهرتىشنى ئوياليتتى
ــالمىش ۋار ــلهر بىــلهن مۇناســىۋىتىنى②ۋار-تهرپىــدىن ئات ــۇالردىن تهشــكىل قىلغــان مۇئاشــلىق  دهپ ئاتالغــان مىللهت ياخــشىالپ، ئ
بهزى مىللهتـلهر بىـلهن  ده ھـۇن ئىمپىېرىيىـسى تهۋهسـىدىكىئۇسلۇبىدا ئاتلىق قۇشۇن تهربىـيلىگهن ھهمـ ئهسكهرلهر ئارقىلق، ھۇن

 -دېمهك، ھـۇنالر بىـلهن غهربىـي رىـم ئىمپېرىيىـسى بىـر. كۆتۈرۈشكهن كۈچكۈرتكهن ئاالقه باغالپ، ئۇالرنى ئاتتىالغا قارشى ئېسىيان
   .بىرگه قوراللىق ھهرىكهت قوللىنىشقا خېلىدىن بېرى تهيارلىق قىلىشقانىدى

قۇشـۇنى ئىچىـدىكى غهربىـي گـوتالر يـالغۇز ئـۆز  غهربىـي رىـم. ي رىم قۇشۇنىنىڭ تهركىبىمۇ مۇرهككهپ ئىـدىمۇشۇ چاغدا غهربى
تاشـلىغاندىال، غهربىـي رىـم  ئـاتتىال غهربىـي گـوت قۇشـۇنىنى پاچـاقالپ. تىركىشهلىگۈدهك كـۈچكه ئىـگه ئىـدى ئالدىغا ھۇنالر بلهن

غهربىـي گـوتالر  شۇڭا ئۇ ئالدى بىلهن رىم قۇشـۇنى بىـلهن.  ئوبدان چۈشىنهتتىبولدىغانلىقىنى قۇشۇنىنى ئاسانال بىر تهرهپ قىلغىلى
ئـۇ . بىـردىن ئايرىـپ تاشـلىماقچى بولغـان-غهربىـي گـوتالنى بىـر ئارىسىدىكى كۈچلـۈك زىـددىيهتتىن پايـدىلىنىپ، رىملىقـالر بىـلهن

ئۈسـتىگه يـۈرۈش قىلـدىغانلىقىنى،  غهربىـي گـوتالرقويماسىلىقى ئۈچۈن، غهربىي رىـم ئىمپېراتـورى ۋالىنتىنوسـقا  پىالنىنى سهزدۈرۈپ
   .بۇيۇنتۇرۇقىنى پاچاقالپ تاشالش ئۈچۈن يۈرۈش قىلدىغانلىقىنى ئېيتقان غهربىي گوتالرغا بولسا گاللىيهدىكى رىم

نىـدا ئـۇ يـۈرۈش جهريا.  غهربكه يـۈرۈش قلغـان    بىلهن  مىڭ كىشلىك قۇشۇن200ئايدا، -1يىلى -451ھهقىقهتهن ئاتتىال مىالدىيه 
ئهتىراپتـا ياشـايدىغان ھهر  غهربىي رىم شهھهرلىرى ۋه ئىـستېھكاملىرىنى ۋهيـران قىلىـپ ئـۆتكهن ھهم بـۇ دوناي دهرياسى بويىدىكى

مۇشۇ قېتىمقى يۈرۈشكه ئاتلىندىغان ئاتتىال ③ مىڭغا يهتكۈزگهن500سانىنى  قايسى گېرمان قوۋملىرىدىن ئهسكهر ئېلىپ،قۇشۇنىنىڭ
 .بىـز يـات مىللهتـلهر ئۈسـتىگه ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن كېتىـۋاتىمىز«: مۇنـداق دېـگهن تهنىلىـك نۇتـۇق سـۆزلهپچاغدا ناھايتى تهن

زېمىننـى -لـېكىن، ئاسـمان. ئۆلۈپ كېتىـشىمىزمۇ مـۇمكىن ئېھتىمال بىز. مىللىتىمىزنىڭ ھهيۋهتلىك نامى ئۇالرنى قۇرقۇتۇپ تىتىرتىدۇ
   ».ىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىز ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىدۇب. ئىشىمىز مهڭگۈ ياشنايدۇ زىلگه كهلتۈرگهن-زىل

ئۆتـۈپ، فىرانـسىيىدىكى مىتـزى ۋه رىيمـسى  ئايدا ئـاتتىال رهھبهرلىكىـده ھـۇن قۇشـۇنى رىـيىن دهرياسـىنى كېـسىپ-3يىلى  شۇ
جايـدا  مۇشـۇئـاتتىال . ئارقىـدىن پارىژنىـڭ يېنىـدىكى ئورلېئـان شـهھىرگه قىـستاپ كهلـگهن .قاتارلىق شهھهرلهرنى ئىشغال قىلغـان

 مىـڭ كىـشلىك 600لـېكن، ئـائىتوس قوماندانلىقىـدىكى . يوقاتماقچى غهربىي گوتالرنى مهغلۇب قلىپ، ئاندىن غهربىي رىم قۇشۇنىنى
ئــاالن –گــوت (كاتــالونىيه تــۈزلهڭلىكى  هرھــالقۇشــۇنى ئاتتىالنىــڭ كهينىــدىن بــۇ يهرگه يېتىــپ كهلــگهن، ئــاتتىالر د غهربىــي رىــم
ئـېالن  غهربىـي گـوتالر دهسـلهپته ئۆزىنىـڭ بىـتهرهپ ئىكهنلىكىنـى. سهپكه ئۇرۇنالشتۇرغان پ، ئهسكهرلهرنىگه چېكىنى)تۈزلهڭلىكى

   .كېيىن ۋهزىيهتنى كۆزىتىپ، غهربىي رىم تهرهپته تۇرغان. قىلغان

ــۈزلهڭلىكى  ــالونىيه ت ــسىيه(كات ــۇنىنى)فىران ــۆز قۇش ــى تهرهپ ئ ــىمالدىن ده ھهر ئىكك ــويىچه  ش ــۈچ ســهپ ب ــاراپ ئ ــا ق  جهنۇپق
   .ئۇرۇنالرشتۇرغان



پادىـشاھى مىـروۋىخ قۇماندانلىقىـدىكى قۇشـۇنى  ئائىتوسنىڭ باش قوماندانلىقىدىكى غهربىي رىمنىڭ ئهسىلى قۇشـۇنى فىرانىـك
ئوتتـۇرا سـهپنى . ئىـدى ىـك بـارشىمالىي سهپنىڭ يېنىدا مۇداپىئهلىنىشكه ئهپىلىك بىر ئىگىزل. ئۇيۇشقان بىلهن شىمالىي سهپ بۇلۇپ

 جهنۇبىي سـهپكه تىئـودورۇك قۇماندانلىقىـدىكى غهربىـي گـوت قۇشـۇنى. قىلغان سانگىيان قوماندانلىقىدىكى ئاالن قۇشۇنى تهشكىل
   .قۇيۇلغان

ن نوقتىــسى بولغــان ئوتتــۇرا قىــسىمدىكى ئــاال ئاتتىالنىــڭ قۇشــۇنى تهرهپــته بولــسا، غهربىــي رىــم ئــۇرۇش ســېپىنىڭ ئهڭ ئــاجىز
ھېـرۇلالر، كۇئـادالر  شـىمالىي سـهپكه. قۇماندانلىق قىلغان ھۇن ئـاتلىق قىـسىمى ئۇرۇنالشـتۇرۇلغان قۇشۇنىغا، ئاتتىال ئۆزى بىۋاسته

 جهنـۇبىي سـهپته غهربىـي گوتالرغـا ئۇدۇلمۇئـۇدۇل قىلىـپ، ۋاالمىـر. قۇيۇلغـان قاتارلىق گىرمان قۇۋىملىردىن تهشكىل قىلغان قىـسىم
مهشـھۇر ئۇرۇشـالرنىڭ بىـرى ھېـسابالنغان ـــ  مانـا بـۇ دۇنيـا تارىخىـدىكى ئهڭ. ىي گـوت قۇشـۇنى قۇيۇلغـانرهھبهرلىكىدىكى شـهرق
  .④ئىستىراتىگىيلىك ئورۇنالشتۇرۇشى ئىدى كاتالونيا ئۇرۇشىنىڭ

ئــۇرۇش . ســاق بىــر ســوتكا داۋامالشــقان ئــۇرۇش. كــۈنى يــۈز بهرگهن-21ئاينىــڭ -6يىلــى -451كاتــالونىيه ئۇرۇشــى مىالدىــيه 
بولغـان  شىمالىي سهپنى مۇداپىئهگه ئورۇنالشـتۇرۇپ، ئـۆزى غهربىـي رىمنىـڭ ئـاجىز نوقتىـسى شلىنىشى بىلهنال ئاتتىال جهنۇبىي ۋهبا

غهربىي رىمنىڭ جهنـۇبىي سـهپ قۇشـۇنىمۇ قـاتتىق . مهغلۇب قىلغان  ئاالنالر ئۈستىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنى قاتتىق-ئوتتۇرا سهپكه
ئوتتـۇرا ۋه جهنـۇبىي سـهپتىكى قوشـۇنى  كهچ كىرگهن چاغدا غهربىي رىمنىـڭ. ماندان تىئودورۇك ئۆلگهنئۇچىراپ، قۇ مهغلۇبىيهتكه

 ئائىتوسـمۇ ھۇنالرنىـڭ مۇھاسىرىـسىگه چۈشـۈپ قېلىـپ، ناھـايتى تهسـلىكته قۇتۇلـۇپ بۇ چاغدا باش قومانـدان. چېكىنىپ كهتكهن
ئهتىگهنـده غهربىـي رىـم قوشـۇنىنى باشـالپ   كېـيىن، ئهتىـسىئـائىتوس ھۇنالرنىـڭ مۇھاسىرىـسىدىن قۇتۇلـۇپ چىققانـدىن. چىققان

ئىچىــده ئــۆز   كــۈن20قوشــۇنىنىڭ چېكىنگهنلىكىنــى كــۆرگهن ئــاتتىالمۇ قىــسىملىرىنى باشــالپ،  غهربىــي رىــم. چېكىنىــپ كهتــكهن
ڭ مهيدىـسىگه بولغـانكى، سـىنا دهرياسـىنىڭ سـۈيى ئادهمنـ بۇ قېتىمقى ئـۇرۇش شـۇنداق دهھـشهتلىك. پايتهختىگه قايتىپ كهلگهن

بهزى رىـۋايهتلهرگه قارىغانـدا،  . مىڭ ئـادهم ئـۆلگهن300ئۇرۇشتا ھهر ئىككى تهرهپتىن . قانغا تولۇپ ئاققان كهلگۈدهك چوڭقۇرلۇقتا
. بۇ قېتىمقـى ئۇرۇشـتا غهلـبه ئاتتىالغـا مهنـسۇپ بولغـان. ⑤كۈندۈز ئۇرۇشقانمىش-كېچه ئۇرۇشتا ئۆلگهن ئهسكهرلهرنىڭ روھى ئۈچ

ۋالېنتىنوســقا ئۆزىنىــڭ ھۇنالرغــا تهڭ  ياشــىغان پىروســتىرپىرونىڭ مهلۇماتىغــا قارىغانــدا، ئــائىتوس ئېمپىراتــور هســىردهئ-5مىالدىــيه 
ۋالېنتىنـوس بـۇ  .بهدىلگه ئىتالىيدىن ۋاز كېچىپ، ئۇنى ھۇنالرغا بۆلۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغـان كېلهلمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپ، بۇنىڭ
ئۇرۇشتا ئىنتـايىن بـاتۇرلۇق كۆرسـهتكهن بولـسىمۇ، لـېكىن يهنىـال  ئائىتوس. رىي ئۇرۇشقا سالغانتهكلىپنى رهت قىلىپ، ئۇنى مهجبۇ

  .ھۇنالرغا تهڭ كېلهلمگهن كۈچلۈك

نۇرغـۇن قۇشـۇنىدىن ئايرىلىـپ قالغاچقـا، ئۇنىـڭ  ئـاتتىالمۇ ئۇرۇشـتا. كاتالونىيا ئۇرىشىدا ئائىتوس مهغلۇپ بۇلـۇپ چېكىـنگهن
   .بىلهن قايتا بىر قېتىم ھېسابىلىشىشنى ئويالپ، ئۆز پايتهختىگه قايتقان ىمئارقىسىدىن قوغلىماي غهربىي ر

ئـاتتىال بـۇ . رىـم ئۈسـتىگه يـۈرۈش قىلغـان مىڭ كىشلىك قۇشۇن بىلهن ئىككىنچى قېتىم غهربىـي100يىلى ئاتتىال-452مىالدىيه 
ئارقىدىن . قىلۋهتكهن پ، ئۇنى يهر بىلهن يهكسانتۇنجى شهھهرئاچىئويالنى قاتتىق ۋهيران قىل قېتىمقى يۈرۈشىده ئالدىغا ئۇچىرغان

 قـاتتىق قورقـۇپ كهتـكهن رىـم. ئىگهلهپ، ئۇدۇل رىم شهھىرگه قىستىپ بارغان ئىتالىيىدىكى مىالن ۋه پاۋىيان قاتارلىق شهھهرلهرنى
، ئۈچ كىشلىك بىـر ئهلچىـلهر  باشچىلىقدا1پاپا لېئو  ئىمپېرىيىسى، ئهينى ۋاقىتىكى خىرىستىئان دىنىي دۇنياسىنىڭ مهنىۋىي داھىيسى

دىنىـي دۇنياسـى نامىـدىن ئـاتتىال   غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى ۋه پۈتكۈل خرىستىئان1پاپا لېئو. ئالدىغا ئهۋهتكهن ئۆمىكىنى ئاتتىالنىڭ
قىن يــې بــۇ چاغــدا ئاتتىالنىــڭ. ھهرقانــداق شــهرتىنى قۇبــۇل قىلــدىغانلىقىنى بۈلــدۈرگهن بىــلهن ســۈلھى تۈزۈشــنى تهلهپ قىلغــان ۋه

مهدهنىيىتىنــى ھىمــايه قىلغــۇچى كىــشى بولغاچقــا، بــۇ  كىــشلىرمۇ رىمنىــڭ قهدىمــى مهدىنىــيهت مهركىــزى ئىكهنلىكىنــى، ئاتتىالنىــڭ
شـۇڭا ئـاتتىال غهربىـي . تاپقـان ئاتىالمۇ بۇ پىكىرنى تـوغىرا. شهھهرنى ساقلىپ قېلىشنى تهۋسىيه قىلغان شهھهرنى ۋهيران قىلماي بۇ

بـويىچه،  كېلىـشىم. ئېتىراپ قىلدۇرۇش شهرتى بىـلهن، ئۇنىـڭ بىـلهن كېلىـشىم تـۈزگهن  گه1ىقىنى پاپا لىئو رىمنىڭ تهسىلىم بولغانل
شــۇنداق قلىــپ، غهربىــي رىــم .لىــرا ئالتۇنغــا كــۆپهيتكهن 2100 لىــرا ئــالتۇننى، 700غهربىــي رىــم ھهر يىلــى ھۇنالرغــا تاپــشۇردىغان 

   .ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالغانقارام بۇلۇش ھالىتى بىلهن  ئىمپېرىيىسىمۇ ھۇنالرغا

   

   ئاتتىالنىڭ ئۆلۈمى .5

   



ئــاتتىال ئىرانغــا يــۇرۇش . قلىمــاقچى بولغــان يىلــى ئىرانــدىكى ساســانىيالر سۇاللىــسى ئۈســتىگه يــۈرۈش-453ئــاتتىال مىالدىــيه 
ئــاتتىال تــوي  اتىغــا قارغانــدا،پىرىــسكوس ۋه جوردانىــسنىڭ مهلۇم. مهلىكىــسىگه ئــۆيلهنگهن قىلىــشتىن بــۇرۇن غهربىــي رىمنىــڭ بىــر
ئالهمـدىن  ئاتتىالدىن يۈز يىلـى كېـيىن ياشـىغان جوردانىـسنىڭ خاتىرلىـشچه، ئـاتتىال. ]37[كېچىسى بۇرنى قاناپ ئالهمدىن ئۆتكهن

ئاتتىالنىــڭ جىنازىــسى خــان «: جــوردانىس مۇنــداق دهپ يازىــدۇ بــۇ ھهقــته. يىن ھــۇنالر كاتتــا مۇراســىم ئۆتكــۇزگهنئۆتكهنــدىن كېــ
يىگىتلهرنىـڭ قېلىچۋازلىـق  ماتهم مۇراسىمى ھۇنالرنىڭ ئىچىدىن ئهڭ باتۇ. ىر ئىچىگه قويۇلغاندىيىپهك چىد سارىيىنىڭ ئالدىدىكى

 جــوردانىس ھــۇن شــائىرلىرىنڭ».ئاتــاپ قــايغۇلۇق مهرســىيهلهرنى ئوقــۇدى تىالغــاھــۇن شــائىرلىرنىڭ ئات. قلىــشى بىــلهن باشــالندى
ئـوغلى، ئهڭ جهسـۇر مىللهتنىـڭ ھۆكۇمـدارى  ھۇنالنىـڭ ئهڭ بۈيـۈك خـانى، مۇنجۇقنىـڭ«:مهرسىيهلىرىنى مۇنداق بايـان قىلغانـدى

ۋه گىرمـان  ۆز ئالـدىغا پۇتـۇن سـىكتىيهئـۇ ئـ.  قـۇدىرهتكه ئىـگه ئىـدى-كۆرۈلـۇپ باقىمىغـان كـۈچ ئاتتىال ئۆزىدىن بۇرۇم ھېچكىمده
ئىككى تىم ئىمپېرىيسىنى قاتتىق قورقىتىپ، ئۆزىگه باج تاپشۇرۇشقا  ھهر. بىر قانچه يۇز شهھهرنى ئىگهلىدى. دۆلىتىنى بويسۇندۇردى

هربىـسى يـاكى ئـۆز ئاتتىال دۈشـمهنىڭ ز. ئىدى  تهلهينىڭ ئاالھىده ئىلتىپاتى-مانا بۇ غهلبىلهرنىڭ ھهمىسى بهخىت. قىلىدى مهجبۇر
گىرىپتـار بولماسـىتىن  ئهمهس، بهلكى توي كېچىسىده گىگانت مىللهتنىـڭ ئىچىـده ئـاغىرىق ئازابىغـا ئادهملىرنىڭ ساتقىنلىقى بىلهن

  . ]38[ئۈلۈمنى كىممۇ ئۈلۈم ھېسابلىسۇن ھهممه ئادهم قايغۇغا چومگهن بۇ. ئالهمدىن ئۆتتى

ئـالتىۇن، كۆمـۇش ۋه تۆمــۇردىن ئـۈچ قـات قىلىــپ  ئاتتىالنىـڭ مـاتهم مۇراسـىمى ئاخىرالشــقاندىن كېـيىن، ئۇنىـڭ جهســىدى     
ۋاقتىنچه باشـقا يۆنىلىـشىگه  يىنىسۈ) قايسى دهريا ئىكهنلىكى نامهلۇم(ھۇنالر بىردهريانىڭ . سېلىنغان ياسالغان ساندۇقنىڭ ئىچىگه

  ئـاتتىال كۆمـۈلگهن جـاينى .ئاتتىالنىڭ جهسىدى سېلىنغان ساندۇقنى كـۆمگهن ئاققۇزۇپ، ئۇنىڭ ئاستىنى چوڭقۇر كوالپ، ئۇ يهرگه
ــلهن ــا بى ــشلهر ئوقي ــان كى ــى كولىغ ــاتتىالنى يهركىكىن ــي قىلىــش ئۈچــۈن، ئ ــان  مهڭگــۈ مهخپى ــۈپ، ئاتىالنىــڭ يېنىغ ئېتىــپ ئولتۈرل

  .]39[ھۇنالر دهريانى ئهسىلى قېنى بويىچه ئاققۇزغان  ئۇنىڭدن كېيىن   .مۇۋېتىلىگهنكۆ

ئىتالىيه ۋه فىرانـسىيه قاتـارلىق دۆلهتلهردىـن پولشا،  كېيىنىكى كىشلهر ئاتتىال كۆمۇلگهن جاينى ھۇنگىريه، رۇمىنيه، ئاۋستىريه،
رومىنىيىنىڭ بانا رايۇنىـدىن ئېقىـپ  يىلى-1799ئاالھىده ئهسكهرتىپ ئۆتۇشكه توغىرا كېلىدۇكى، مىالدىيه  بۇ يهرده شۇنى. ئىزدىدى

دهپـنه  ىمكـى بىـردهرياسـىغا قۇشـۇلدىغان يېرىـدىكى نـود سـهنتىمىكلوس دېـگه جايـدىن قهد ئۆتۇدىغان تىمىـس دهريانىـڭ ئـارانكو
قـۇچىالردىن ئىبـارهت بۇلـۇپ، بـۇ نهرسـىلهر تۆمـۈر -قاچـا  كۆمۇشـتىن ياسـالغان-بۇ دهپنه بۇيـۇملىرى ئـالتۇن. بۇيۇملىرى تېپىلغان
ئۇيۇلغان بۇلـۇپ، بـۇ دهپـنه  دا خهت»يېنسهي يېزىقى-ئۇرخۇن« قۇچۇالرنىڭ ئۈستىگه -ئالتۇق قاچا. تېپىلغان ساندۇقنىڭ ئىچىدىن

ھـۇنگىرالر  .ھـازىر بـۇ بۇيۇيـۇمالر ۋىنـا موزىېيىـدا سـاقالنماقتا. ئېلىپ كهلگهندى رىملىق ئىككى سودىگهر ھۇنگىريهگهبۇيۇمىلىرىنى 
بۇيىمىلىرى، بۇ نهرسه تېپىلغـان جـاينى ئاتتىالنىـڭ مـازىرى، دهپ  ھازىرغا قهدهر بۇ بۇيۇمالرنى ئاتتىال بىلهن بىرگه كۆمۇلگهن دهپنه

   .لېكىن يهنى بهزى ئالىمالر بۇ دهپنه بۇيۇملىرىنى پهچىنهكلهرگه مال قىلىدۇ .]40[كهلمهكته قاراپ

  
  

   

   

   ئاتتىال قانداق كىشى؟.6

  
ئــاتتىال ئــۇنى . ئىمپېرىيــسىنىڭ كۈچىيىــشىگه ئاســاس ســالغان ياۋرۇپـا ھــۇن ئىمپىرىيــسىنى بــالهمبهر قورغــان، يىلــدىز ۋه رۇگــا ھــۇن

ئـاتتىال «ياۋرۇپا ھۇن ئىپېرىيـسى دهپ ئاتالسا،» ئاتتىال ھۇنلىرى«شۇڭا، ياۋرۇپا ھۇنلىرى . قۇدىرهت تاپقۇزغان مىسىلىسىز دهرىجىده
دهرياسـىغىچه،  ڭىـزدىن، جهنۇپتـا دۇنـايئىمپېرىيىىنىـڭ زېمىنـى شـىمالدا بـالىتىق دې ئـاتتىال دهۋىـرده بـۇ. ئىمپېرىيسى دهپ ئاتىغان

ئاسـىيا ۋه ياۋرۇپـا قىتهسـىگه . ئالتـاي تـاغلىرغىچه سـۇرۇلغان بۇلـۇپ غهرىپته ئاتالرنتىك ئوكياندن، شهرىقته بـالقىش كـۆلى ھهتتـا،
   .ئهڭ چوڭ ئىمپېرىيىگه ئايالندى كهڭهيگهن

ئوتۇرسـىغا بېـشىدا تاجىـسى بـار بۈركۈتنىـڭ سـۈرۈتى  ڭقهدىمكى بىـر خىرىـستىئان دىنـى ھۆججىتىـده ئاتتىالنىـڭ دۆلهت بايرىقىنىـ
   ①.چاسا يىپهك بايراق ئىكهنلىكى خاتىرلهنگهن چۈشۈرۈلگهن،ئاق رهڭلىك توت

بـۇ مهزگىلـده ھـۇنالر . بۇلـۇپ ھېـسابىلىندۇ ھۇن ئىمپىېرىيىسى تۇركى تىلىق مىللهتنىـڭ ياۋرۇپـادا قۇرغـان تـۇنجى ئىمپېرىيـسى
ئىتىبارهن رىملىقال ئـۆز  شۇنىڭدىن. مۇكهمهل ھهربىي تهشكىلى تۇزۇمىنى ياۋرۇپاغا تۇنۇتتى ۋ تارقاتتى ئۆزىنىڭ ئىلغار مهدهيىيىتى ۋه

ــى  ــۇچه يهن ــۇلى بۇي ــۇن ئۇس ــۇنىنى ھ ــۇق«قۇش ــسى ئونل ــم» سىستېىمى ــا رى ــده ئوقي ــدى ھهم ــكىالتالندۇرىدىغان بول ــۇيىچه تهش  ب



بــۇ ھهقــته . شــۇنىڭدىن باشــالپ ھــۇنالردىن ئۆگهنــدى يىــشنىرىملىقــالر كــۆڭلهك كى.ئهســكهرلىرىنىڭ ئاساســلىق قۇرالىغــا ئايالنــدى
ياۋرۇپالىقالرغـا مـامهلۇم بولغـان  شۇ زامانغىچه،«:بېتىده-12دېگهن ئهسىرنىڭ »ئۈستۈنلىكى ۋه چۈشكۈلىكى ئاسىيانىڭ«:گىرىناد.ف

 غۇنلىغــان مهلۇمــاتالر،ئىــگهرلهش ئۇســۇلى،ھهربىي ۋه ئــاتلىق قۇشــۇنغا دائىــر نۇر كــۆڭلهك، ئــات جابــدۇقلىرى، ھۇنالرنىــڭ ئــاتنى
   .كۆرسهتكهن ، دهپ»كۆپلىگهن جۇغراپىيىلىك ئاتالغۇالر ھۇنالردىن قۇبۇل قىلىنغاندى

ئېغىــر ئوڭۇشـسىزلىققا ئـۇچىراپ، چىقىـش يــولى  ھـۇنالر ئاسـىيادا قـاتىق قۇرغـاقچىلىق، سىياســى ۋه ھهربىـي سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن
 يىلـى داۋامىـدا 900 شـۇنىڭدىن كېـيىن.  كۆچـۈپ بېرىـشىغا يـول ئېچىـپ بهرگهنمىللهتلهرنىـڭ ياۋرۇپاغـا ئىزدىگهن تۈركىي تىللىـق

ياۋرۇپاغـا   قىپچاق قاتارلىق نۇرغۇنلىغان مىللهتـلهر-پهچىنهكلهر، ئوغۇزالر ۋه قۇمان ھازارالر، سابىرالر،) ئۇيغۇرالر(ئاۋارالر، ئوغۇرالر 
ارقىتىپ، ياۋرۇپانىڭ سىياسى ۋه مهدهنىيهت تارىخىدا چوڭقۇر ئىـز ت كۆچۈپ بېرىپ، ئۇ يهرده دۆلهت قۇرۇپ، ئۆزلىرنىڭ مهدهنىيىتىنى

   .قالدۇرغان

ــادا ياشــايدىغان نۇرغــۇن ــدا بۇلۇشــى، ياۋرۇپ ــادا پهي ــۋهتكهن ھۇنالرنىــڭ ياۋرۇپ ــالهمبهر ۋه . مىللهتلهرنىــڭ ئېتنىــك ئۆزگهرتى ب
بۇنىـڭ بىـلهن . قىلغـان ق چـوڭ كۆچۈشـىنى پهيـداھهربىي يۇرۇشلىرى، ياۋرۇپادا مىللهتنىڭ ئىككى قېتىملى يىلدىزنىڭ ئېلىپ بارغان
   .ھازىرقى نۇرغۇن مىللهتنىڭ ئېتنىك ئاساسى شهكىلهنگهن  ئارا قۇشۇلۇشى تېزلىشپ،-ياۋرۇپا مىللهتلىرنىڭ ئۆز

ھۇجـۇم قىلىـش ئـارقىلىق، ئۇالرنىـڭ سىياسـى  كهينىـدىن-ئاتتىال ئهينـى ۋاقىتتاشـهرقىي ۋه غهربىـي رىـم ئىمپىېرىيـسىگه كهينـى
يه جهھهته ئېغىـر كىرزىـسقا  مالىئۇالرنى يۇقىرى نىسبهته باج تاپشۇرۇشقا مهجبۇر قىلىپ،. ھالسىرتىۋهتتى بىي جهھهته قاتتىقۋهھهر

 چىقىمنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، ئـۆزىنى قـارام خهلقلىـرى ئۈسـتىدىكى ھـۆكىمرانلىقىنى رىم ئىمپېرىيسى ئۆزىنىڭ مالىيه. دۇچار قىلىدى
ئــاتتىال بــۇ . كهينىــدىن قــوزغىالڭ پاتىلىــدى-كهينــى رىــم ئىمپېرىيــسگه قارشــى ھهر قايــسى جــايالردابۇنىــڭ بىــلهن . كۈچهيتىــۋهتتى

خهلـق ۋه قـۇلال قوازغىلىڭنىـڭ  ئاتتىالرنىڭ ھهربىي ھۇجۇمى ئاستىدا ھالسىرغان غهربىي رىم ئىمپېرىيـسى قـارام .قوزغىالڭنى قولىدى
 ۇنىڭ بىـلهن، ياۋرۇپـادا قۇللـۇق تـۈزۈم يىمىرلىـپ، فېئوداللىـق تـۈزۈمشـ. بولـدى يىلـى ھـالهك-476ئوت يـالقۇنى ئىچىـده، مىالدىـيه 

ئالمىشـشدا ئـاتتىالر ۋه ھۇنالرنىـڭ سىياسـى،  مانـا مۇشـۇنداق ئىككـى خىلئىجىمـائىي پورماتـسىيىنىڭ ئـۇرۇن. تىكلىنىشكه باشـلىدى
  .  ئوينىغان رولى ناھايتى زور بولدىھهربىي ۋه دىپلوماتىيه جهھهتكى

-ئوتـۇرا بويلـۇق، بۇغـداي ئۈڭلـۈك، گۈرهنلىـك،كۈچ جوردانىـسنىڭ مهلۇماتىغـا قارغانـدا، ئـاتتىال. مۈر كۆرگهن يىل ئۆ53ئاتتىال 
ئـاتىتال ئېرىـشمهكچى  .توختىماستىن ئهتىراپقا نهزهر تاشالپ تۇردىغان، كۆتۈرهڭگۈ روھلۇق كىـشى ئىـدى قۇۋىتى ئۇرغۇپ تۇردىغان،

تارىخچىالر ئاتتىالنى چىڭگىزخاندىن بـۇرۇن ئـۆتكهن ئهڭ . قولغا كهلتۈرهتى يىنىپ پاراسهتكه تا-بولغان ھهرقانداق نهرسىنى ئهقىل
شـۇڭا، ئاتتىالنىـڭ . قۇماندان،دهپ قارايـدۇ دۇنياۋى ھاكىميهت چۈشهنچىسىگه ئىگه ئۇلۇغ ئىمپېراتۇر، تهشكىالتچى ۋه ھهربىي چوڭ

ھـازىرغىچه تارقىلـپ  ئېغىزغـا كوچـۈپ مانـا-تلهر ئېغىـزدىنھهرقايسى ئهلهرده بارلىققا كهلگهن رىـۋايه نامى توغىرسىدا ياۋرۇپادىكى
 ھهيكهلتىراشـالر، مۇزىكـانىتالر ۋه سىنارسـتالرنىڭ ئىجـادىيىتىگه تېمـا بۇلـۇپ ئاتتىالنىڭ ھايـاتى، يازغۇچىالر،رهسـامالر،. كهلمهكته
   .كهلدى

 ئاساســالنغاندا بېرىــشچه، ياۋرۇپــا مهلۇماتىغــا ئاتتىالنىــڭ بىۋاســته زىيــارهت قىلىغــان شــهرقى رىــم تارىخچىــسى پىرىــسكوسنىڭ
كىـشى قورقـوپ تىتـرهپ  شۇڭا، ئاتتىالنىڭ ئالدىدا ھهرقانـداق. ئۈستۈن ئىقتىدارغا ئىگه دهپ قارايتى ھۇنلىرى ئاتتىالنى كىشلىكتىن

 ئاتتالنىــڭ ئوردىــسىدىكى. كــۆزىگه قاراشــقىمۇ جــۇرهت قىاللمــايتتى ھهتــا ئاتتىالنىــڭ چــوڭ ئــوغىلى ئىلهكمــۇ ئۇنىــڭ. تــۇراتى
. تىتىــرهپ تــۇرۇپ بهجــا كهلتــۈرهتى تىــن-مىللهتلهرنىــڭ خــانلىرى ۋه قومانــدانلىرمۇ ئاتتىالنىــڭ بــۇيرۇقىنى ئــۈن بويــسۇندۇرۇلغان

 مۇسـتهبىت ھۆكۇمـدارغا بولغـان قورقۇشـى بولماسـتىن، بهلكـى كىـشلىكتىن ئۈسـتۈن لېكىن،بۇنداق قورقۇش،بىركىـشىنىڭ زالىـم ۋه
توغۇرلـۇق پىرىـسكوسنىڭ بىـر مهلۇمـاتىنى كـۆرۇپ  بـۇ. ۈچكه بولغـان ھـۆزمهت تۇيغۇسـى ئىـدىئىقتىدارغا ئىگه دهپ قارالغان بىر ك

تهركىبىـده ئىككـى ھـۇن  يىلى ئاتتىالنىڭ ئوردىسغا بارغان شهرقىي رىـم ئهلچىـلهر ئۆمىكىنىـڭ-448 مىالدىيه.ئۆتۇشىمىزگه ئهرزىيدۇ
   .ئهلچىسىمۇ بار ئىدى

ھـۇنالر نـى، Ⅱشـهرقىي رىملىقالرتىئـودورۇس ىياپهت بېرىلگهن زىيـاپهت سـورۇندائهلچىلهرگه بۈگۈنكى سوگىيه شهھىرىده كاتا ز
تهڭلهشتۇرۇشـنىڭ گۇنـاھ ئىكهنلىكىـن ئېيتقـان چاغـدا،ئىككى  ئاتتىالنى ماختىغان، شهرقىي رىملىقالردىن بىر ئىنسانى تهڭى ربىلهن

ئالغـان يهنه بىـر مهلۇماتـا  پىرسـكوس تىلغـا. نچـۈنكى ئـۇالر ئـاتتىالنى ھهقىقـى تهڭىـر دېـگه. غهزهپلهنـگهن ھۇن ئهلچىسى قاتتىق
 ئـاتتىال. قىلىـش ۋهزىپىـسىنى شـۇ قهبىلىـدىن چىققـان بىـر قۇمانـدانغا تاپـشۇرغان ئېيتىشچه، ھۇنالر ئاگاچىرى قهبىلىسىنى مهغلـۇپ

نـى ئهۋهتـكهن چاقىرتقانـدا، ئـۇ كهلـمهي مۇنـداق بىـر خهت ئۇنىڭ كۆرسهتكهن تۆھپىسى ئۈچۈن مۇكاپاتلىماقچى بۇلـۇپ، ئوردىـسىغا
قارىيالمـايمهن، بـۇ ھـالىم  ھۇزۇرغا بېرىش ناھايتى مۇشكۈك ئىشتۇر، مهن كۆزۇمنى چوڭىراق ئېچىـپ كـۇنگه ئىنسان ئۈچۈن تهڭىر«:

 ھۇنالر ۋه باشقا تـۈركى تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ ھـاكىمىيهت چۈشهنچىـسى بـويىچه، .»بىلهن ئهڭ چوڭ تهڭىرگه قانداق قارىيااليمهن



تهرىپىدىن ئاتا قىلىنغـان، دهپ قارىلىـپ، مىللهتنىـڭ  قاغان تهڭىرنىڭ يهر يۈزىدىكى ۋهكىلى، تهخىت ئۇنىڭغا تهڭىرئېمپېراتۇر ياكى 
تهڭىـر خـان «ئىالھىيلهشتۈرۈپ  شۇڭىالشقا تۈركى تىللىق مىلهتلهرنىڭ ئېمپىرتورلىر ياكى قاغانلىر ئۆزلىرنى .ئائاتىسى ھېسابلىناتتى

چۈشهنچىسىنىڭ  ئىالھىيلهشۈرۈپ، تهڭىر دهرىجىسىگه كۆتۈرشى، بهلكىم مۇشۇ خىل ھاكىميهت نىھۇنالرنىڭ ئاتتىال. دهپ ئاتايتى»
   .تهسىر بولسا كېرهك

ئىــداره قلىــش جهھهتــته ئادىــل ۋه ئــادالهتنى  ئــاتتىالر بويــسۇندۇرغۇچى ســۈپىتىده تــارىخ سهھنىــسىگه چىقــان بولــسىمۇ،لېكىن ئــۇ
جـوردانىس  . بويـسۇندۇرۇلغان قوۋملهرمـۇ ئۇنىڭغـا سـادىقلىق خىـزمهت قىلغـانئهمهس بهلكى شۇڭا ھۇنالر.يهقلىغۇچى كىشى ئىدى

. بويــسۇنغانالرغا ناھــايتى ســىلىق مۇئــامىله قىالتتــى، دهيــدۇ ئــاتتىالئۆزىگه يېلىنغانالرغــا ناھــايتى شــهپقهت كۆرســىتهتتى، ئــۆزىگه
رىملىقنىڭ شهرقىي رىمدا كىشلهرنىڭ نازارهت  بىر. تۇزىمى ئادىل بۇلۇپ، جهمىيهت ھۆرلۇكه تولغاندى-يۈرگۈزگهن قانۇن ئاتتىالنىڭ

ئۆزىنىڭمـۇ شـۇ كىـشلهردىن بىـر  ئىمپېرىيسىده بولسا كىشلهرنىڭ ئىنتايىن ئهركىن، ھۆر ياشايدىغانلىقى ئاستىدا تۇردىغانلىقى، ھۇن
ــان ســۆزى ــسكوسنىڭ ئهســىرده خــاتىرلهنگهن ئىكهنلىكىنــى توغىرســىدا ئېيتق ــۆزىگه قارشــى پى. پىرى  النىغــا سۇيقهســتئاتتالنىــڭ ئ

 -مۇئامىله قىلغانلىقى، ئاتتىالنىڭ يۈرگـۈزگهن قـانۇن ئاشكارالنغاندا، گۇناھسىز ماكسىموس بىله گۇناھكار بىگىالسنى ئايرىپ تۇرۇپ
مۇناسـىۋهتلىك سۇيقهسـتنى بىـر  ماماتىغا بىۋاسـته-ئاتتىالنىڭ ئۆزىنىڭ ھايات.ئىكهنلىكىگه مىسال بولىدۇ تۇزىمىنىڭ نهقهدهر ئادىل

   .ئايرىپ بىرتهرهپ قىلىشى ،شۇ دهۋىرده ناھايىتى ئاز كۆرىلىدىغان ئىش هپ قىلغاندا، ھهق بىلهن ناھهقنى ئېنىقتهر

جوردانىـسنىڭ مهلۇماتىغـا ئاساسـالنغاند ، ئـاتتىال ئـۇرۇش  .ئاتتىال دۇنياغا چاكـسىز ئىپتىخـار ۋه ئىـشهنچ بىـلهن نهزهر سـاالتى
پىشانىـسىگه پۇتـۇلگهن تهقـدىر، دهپ  لغاچقا، پۇتۇن دۇنياغا ھۆكۇمىدار بۇلۇشنى ئۆزىنىـڭپىالن تۈزۈشكه ماھىر بو .قىلىشقا ئامىراق

   .بىلهتى

مهۋجۇتلۇقىنى قوغـداش قوغـداش، مىللهتنـى كـۈچهيتىش  ئاتتىال ھهر ۋاقىت مىللهتنىڭ يېتهكچىسى بولغان كىشىنىڭ مىللهتنى
. داۋاملىـق بـاش قـاتۇراتتى ر، دهپ قـارايتى ۋه بۇنىـڭ ئۈچـۈنتهخىتنى مۇستهھكهن ساقالش مهجبۇريىتى با ۋه تهرهقى قىلىدۇرۇش،

ئهسـىلى ئۇلـۇغ كىـشىنىڭ ئـوغلى، ئـاتتىالمۇ ھهم  Ⅱتىئـودورۇس«:گه يازغـان بىـر مهكتۇبىـدا  Ⅱئېلىپ ئېيتـساق، ئـاتتىال تىئـودۇرۇس
 باج تاپشۇردىغان قۈل سۈپىتىده ئاتتىالغابولسا، Ⅱتىئودۇرۇس. ئېسىل نهسهبىنى ساقىالپ ئۇنى قۇغدىدى ئاتتىالر داىسىنىڭ. شۇنداق

يۈكسهكىلىكىنى  دهپ يازغانلىقى ئۇنىڭ تارىخى مهجبۇريهت تۇيغۇسىنىڭ ناھايتىمۇ» يوقاتتى دادىسىدىن قالغان ئېسىل نهرسىلهرنى
 ڭ ئورنىغـائۇ قوشـنا دۆلهتنىـ. يۇسۇنلىرغا بهكمۇ ئهھمىيهت بېرهتتى-قائىده ئاتتىالر دۆلهتلهرئوتۇرسىىكى دىپلۇماتىيه. چۈشهندۈردۇ

ئــاتتىال ئۆزىنىــڭ ئالــدىغا كهلــگهن چهت ئهل . بىلهتتــى ھــۇرمهت قىلىــشنىمۇ ھهم ئۇالرغــا قــاتتىق پوزىتــسىيه قوللىنىــشنىمۇ ئوبــدان
ئهلچىلهرنـى ئـالىي ئېھتىـرام  شـۇنداقال ئـۇ. نهسهبلىك بۇلۇشىنى ھهم كونسولدا تۇرغان بۇلۇشـىنى تهلهپ قىالتـى ئهلچىسىنىڭ ئالىي
 ئــاتتىال بهزىــده ھهتــا، چهت ئهل ئهلچىلىرىنــى كۇتىــۋېلىش ئۈچــۈن. سوھبهتلــشهتتى پ، ئــۇالر بىــلهن ســهمىمىبىــلهن قارشــى ئېلىــ
قىلغاندىن كېيىن، تىنچ ئۇسۇلنى بىكـار قىلىـپ، قـۇرال  ئاتتىال قوشنا دۆلهتكه ئۆزىنىڭ تاشقى سىياسىتىنى رهت. چېگىراغىچه باراتتى

   .كۈچىنى ئىشقا ساالتتى

يۈرۈشلهرنى قىلىپ، نهچه يۈز شهھهرنى ئىگىلهپ، نهچه  ئۇ ئۆز ھاياتىدا نۇرغۇن ھهربىي. تچى ھېسابلىندۇئاتتىال بۈيۈك ئىستېال
مهدهنىـيهت نهمـۇنىلىرىنى سـاقالپ  يهكسان قىلۋهتكهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئـۆزى ئىـشغال قىلغـان جـايالردىكى شهھهرنى يهر بىلهن

كىـشى  پىرىسكونىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، ئـاتتىال ناھـايتى بىلىملىـك. هنبهرگ قېلىش ۋه ئۇنى قوغداشقىمۇ ئاالھىده ئهھمىيهت
ئۇالر قايسى مىلهتـتىن بولىـشىدىن قهتتـى نهزهر، ئـۆز يېنىغـا  مهيلى. شۇڭا، ئۇ بىلىملىك كىشلهرنى ناھايتتى ھۆرمهت قىالتتى. ئىدى

. ۋهزىر، قوماندان ۋه كـاتىپالر بـار ئىـدى ىك ئىرئىد قاتارلىقئۇنىڭ يېنىدا رىملىق ئونىگوس، ئورسىتى، گېرمانىتىل مهسىلهن،. يىغاتتى
ئۇنىـڭ يېنىـدىكى  يىلـى رىـم شـهھىرگه قىـستاپ كهلگهنـده،-452ئاتتىال مىالدىيه . خىزمهت قىالتى ئۇالر ئاتتىالغا جانپىدالىق بىلهن

 سـاقالپ قېلىـشنى تهۋسـىيه قىلغانـدا، شۇڭا ئۇنى ۋهيران قىلىمـاي كىشلهر رىم شهھىرنى قهدىمى مهدهنىيهت مهركىزى ئىكهنلىكىنى،
   .پىكىرنى قۇبۇل قىلغان  ئاتتىالمۇ بۇ

ئىمپېرىيسىنى بۈيـۈك ئېمپىراتـورى بولـسىمۇ، لـېكىن  ئاتتىال ئهينى ۋاقىتتىكى ياۋرۇپا دۇنياسىدىكى ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ باي ھۇن
پادىــشاھالرنىڭكىدهك  نىــڭ ئوردىــسىمۇ باشــقائۇ.ھهشــهمهتخورلۇقنى قىلــچه ياقتۇرمــايتى. ســاددا ئىــدى -تۇرمۇشــتا ناھــايتى ئــادى

 باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئالتۇن ۋه كۆمۈش تاۋاقتا ئهڭ ئېسىل يېمهكلىكلهرنى ئاتتىالنىڭ زىياپهت سۇرۇندا. ھهشهمهتلىك ئهمهس ئىدى
مـاي پـاكىزلىق جهھهته كىيمىنىڭ ئاددىي بولۇشىغا قار ئۇنڭ كىيگهن. كهلتۇرهتى، ئۆزى بولسا ياغاچ تاۋاقتا گۆش بىلهن غىزالىناتتى

دۆلهت ئهمهلدارلىرنىڭكىـدهك   يىراق ۋه ئات جابدۇقلىرى ھۇنالرنىـڭ باشـقا-ئۇنىڭ قۇرال. دېققىتىنى قوزغايتى ھهرقانداق كىشىنىڭ
  سـادىلىق ئۇلـۇغ ئىمپېراتـور ئاتتىلرنىـڭ ئهڭ ئېـسىل خـارهكتېرى-مۇشۇنداق ئـادىي مانا. كۆمۇش بىلهن زىنهتتلهنمىگهندى-ئالتۇن
ــاتتىال ئهيىــش. لىناتتىھېــسان ــايتتى،-ئ ــاپهت ســۇرۇنلىردىمۇ ئۇنىــڭ   ئىــشرهتلىك تۇرمۇشــنى زادىــال ياقتۇرم ــاددى زىي ــا ئهڭ ئ ھهتت



قهھىرمـانلىق داسـتانلىرىنى مهغـرۇر  ئـاتتىال ھـۇن شـائىرلىرى ئېيتقـان ھۇنالرنىـڭ. ئۇچىراتقىلى بولمـايتتى كۈكۈمسىرگهن سىياقىنى
   .ئاڭالشنى بهكمۇ ياخشى كۆهتتى نقىياپهته ئۇلتۇرۇپ، مهمنۇنىيه بىله

ھۇن شـائىرى ئىچكىـرى كىرىـپ ئـاتتىالنى  ئىككى. كهچ بولغاندا مهشهللهر يېقىلدى«:ھهقته پىرسكوس مۇنداق دهپ يازغان  بۇ
 زىيــاپهتكه. كۈيلىــدى تهيارلىغــان داســتانلىرى بىىــلهن ئاتتىالنىــڭ جهڭگىــۋارلىقى ۋه زهپهرلىرىنــى ئــۇالر ئــۆزلىرى. ئۇدۇلــدا تــۇردى

ــرى ــڭ بهزىلى ــۇراتتى، ئۇالرن ــاراپ ت ــا ق ــقۇچىالر ئۇالرغ ــا  قاتناش ــىلهپ خىيالغ ــنى ئهس ــرى ئۇرۇش ــاتتى، بهزىلى ــتاندىن ھۇزۇرلىن داس
ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىـر قېتىملىـق ھهربىـي  ئاتتىالنىڭ ئهڭ چوڭ كۆڭۈل ئېچىش پالىيىتى ئوۋ ئوۋالش بولۇپ، بۇ ئاتتىال ».چۆمگهنىدى

   .مانىۋېر ھېسانىلىناتتى

شــۇڭا، ئاتتىالنىــڭ يېنىــدا داۋاملىــق ھالــدا  .ۋرۇپــا ھــۇنلىرى ئارســىدا شــامانىزمنىڭ بهزى تهســىرلىرمۇ ســاقىلىنىپ قالغانــدىيا
ئانـدىن ئـۇرۇش توغىرسـىدا قـارار  ئاتتىال ئۇالرغا پـال ئـاچقۇزۇپ كۆرگهنـدىن كېـيىن،. پالچىالربىلله بوالتتى نۇرغۇنلىغان باخشى ۋه

بىــرقېتىم ئــاتتىال پــال . ②ئاتلىنىــشتىن بــۇرۇن قــوي ســۆڭىكىنى كۆيــدۈرۈپ پــال ســالدۇراتى  ئۇرۇشــقائــاتتىال ھهر قېــتىم. چىقىراتتــى
 ئۆزگىردىغانلىقى، ئىرنهكنىـڭ دهۋرىـدىن باشـالپ ھـۇن ئىمپېرىيـسىنىڭ قايتـا ئاچۇرزۇپ كۆرسه، پالچىالر ئاتتىالغا ئۇنىڭ نهسلىنىڭ

ئىلهكنــى تهخىــت ۋارىــسىلىقىدىن قالــدۇرۇپ،   ئــاتتىال چــوڭ ئــوغىلىشــۇنىڭ بىــلهن،. گۈلۈنــدغانلىلقى توغىرســىدا بىــشارهت بهرگهن
بولغـان ئىـلهك  نهتىجىده ئۆزىنىڭ كهلگۈسى خـانلىق ئورنىـدىن مهھـرۇم. ۋارىسلىقىغا كۆرسهتكهن كىچىك ئوغىلى ئىرنهكنى تهخىت

بۇنىڭـدىن پايـدىالنغان قـارام تالىـشىش ماجىراسـىنى پهيـدا قىلغـا  ئاتتىال ئۆلگهندىن كېـيىن، ھۇنالرنىـڭ ئىچكـى قىـسىمدا تهخىـت
قاتتىق چۆچـۈتكهن ھـۇن ئىمپېرىيـسى  شۇنىڭ بىلهن، ياۋرۇپانى بىر مهزگىل. ئىمپېرىيسىگه قارشى ئىسىيان كۆتۈرگهن دولهتلهر ھۇن

   .بارمايال تارىخ سهھنىسىدىن غۇالپ چۈشكهن  ئاتتىالر ئالهمدىن ئۆتۈپ ئانچه ئۇزۇنغا

   

  بئۈچىنچى با

  ىكى ئاتتىالياۋروپا رىۋايهتلىرىد

  
-رىـۋايهتلهر توقۇلغـان بولـۇپ، بـۇ رىـۋايهتلهر ئېغىـزدىن ياۋروپادا ھۇن ئىمپېراتورى ئاتتىال توغرسىدا شۇ دهۋىردىن باشالپ نۇرغـۇن

پائـالىيىتى ھهر خىـل شـهكىلهرده بايـان  -بۇ رىۋايهتلهرده ئاتتىالنىڭ ھايات. ھازىرغا قهدهر ساقلىنىپ كهلگهن ئېغىزغا تارقىلىپ، تا
رىـۋايهتلهرنى بايـان  تۆۋهنـده بىـز بـۇ. رىۋايهتلهرنىڭ بهزىلىـرگه ئـاتتىال ۋه ھۇنالرمـۇ ئىـشهنگهن ئاتتىالرغا ئاتاپ توقۇلغان. ىندۇقىل

   .قىلىپ ئۆتىمىز

  
  
   رىۋايىتى»تهڭرى قىلىچى«ھۇنالردىكى. 1

  
ئـاتتىال گۇناھقـا تولغـان . دهپ ئاتـايتتى» قامچىـسى تهڭـرى«ھۇن رىۋايهتلىرىده بايـان قىلىنىـشچه، ياۋروپـا مىللهتلىـرى ئـاتتىالنى 

سـىمۋولى سـۈپىتىدىكى  تهڭرى ئاتـا قىلغـان بـۇ ۋهزىپىنىـڭ. جازاالش ئۈچۈن، تهڭرى تهرپىدىن ئهۋهتىلگهن خىرىستىئان دۇنياسىنى
 100ىن ئۆتـۈپ ئاتتىال ئالهمد. ھهر قانداق ۋاقىتتا يېنىدىن ئايرىمايتتى نى ئاتتىال»تهڭرى قېلىچى«ئۇرۇش تهڭرىسى ئارېس بهرگهن 

ئهسـىرده -19بـۇ رىـۋايهت يهنه . خـاتىرلهنگهن رىۋايىتى» تهڭرى قېلچى«دېگهن ئهسهرده، » گوت تارىخى«يىلدىن كېيىن يېزىلغان 
   . قىسىملىق ئىپوسىغا كىرگۈزۈلگهن12دېگهن » بۇدانىڭ ئۆلۈمى«ئارانىينىڭ .ژ ياشىغان ھۇنگىرىيىلىك

قـۇۋۋىتى ئۇرغـۇپ -پاراسهتلىك ھهم كـۈچ-خانى بۇدا ئهقىل رنىڭ ياشانغان ھهم ئىقتىدارسىز بۇ رىۋايهتته بايان قىلىنىشچه، ھۇنال   
ئىـشلىرىغا ئارالشـتۇرۇپ، ھـۇن  ئـاتتىال بىـلهن بىـرلىكته ھـاكىميهت يۈرگـۈزۈش ئۈچـۈن، ئـۇنى ئـۆز يېنىـدا دۆلهت تۇردىغان ئىنىسى

يوقاتمـاقچى  ا ئۆزىنىڭ بۇ ئىشىدىن پۇشـايمان قىلىـپ، ئـاتتىالنىئۇزۇنغا بارماي بۇد .قوشۇنىنىڭ قوماندانلىق ۋهزىپىسىنى تاپشۇرىدۇ
 ھۇنالرنىڭ تهڭرىسى ھادۇر بىر قېلىچنى ئېلىپ كېلىپ ئاتتىالنىڭ قولىغـا چۈشىده. مۇشۇ كۈنلهرده ئاتتىال بىر چۈش كۆرىدۇ. بولىدۇ

تهڭـرى « دۇنيـا ھـاكىميىتىنى ئىگىلهيـدىغان بـۇ: ئاتتىالغا باش قام. ئاتتىال كۆرگهن چۈشىنى باش قامغا سۆزلهپ بېرىدۇ. تۇتقۇزىدۇ
كـۈنى بىـر ھـۇن پـادىچى بـاال پـادا  بىر. ئارىدا سىزنىڭ قولىڭىزغا چۈشىدىغانلىقىنىڭ بېشارىتى، دهپ تهبىر بېرىدۇ نىڭ پات»قېلىچى

قـان تامچىغـان ئىزنـى  الپـادىچى بـا. قـساۋاتقانلىقىنى ھهم پۇتىـدىن قـان ئېقىۋاتقـانلىقىنى كۆرىـدۇ ئابېقىۋاتقان چاغدا، بىر موزاينىڭ



پــادىچى بــاال قېلىچنــى يهردىــن . قېلىچنىــڭ ئــۇچىنى ئۇچرىتىــدۇ بــويالپ مېڭىــپ، بىــر يهرگه بارغانــدا، يهرگه كۆمــۈلگهن بىــر
پادىچى بـاال قېلىچنـى . كېيىن ئۆچىدۇ ئوت بىردهمدىن. بولۇپ، قولىنى ئۇزىتىشىغا قېلىچنىڭ ئۇچىدىن ئوت يانىدۇ سۇغۇرۇۋالماقچى

تهڭـرى دۇنيـا  ئاتتىال بۇ قېلىچتـا ئىالھـى بىـر بهلگىنىـڭ بـارلىقىنى سـېزىپ،. تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ۇرۇۋېلىپ ئۇنى ئاتتىالغايهردىن سۇغ
قـۇدرىتى ۋه نۇپـۇزى يـۇقىرى ئـۆرلهپ، داڭقـى -ئاتتىالنىـڭ كـۈچ شـۇنىڭدىن باشـالپ. ھاكىميىتىنى ماڭا تاپشۇرۇپتۇ، دهپ چۈشىندۇ

نـى ئـاتتىالدىن »تهڭـرى قېلىچـى« ق شۆھرهت قازىنىشىغا قاتتىق ھهسـهت قىلغـان ئاكىـسى بـۇدائاتتىالنىڭ بۇندا .ئهتراپقا تارقىلدۇ
تهڭــرى « خىرىــستىئانالر بىــلهن ئــۇرۇش قىلۋاتقــان چاغــدا، بــۇدا ئاتتىالنىــڭ ســارىيدىن ئــاتتىال بىــر قېــتىم. تارتىۋالمــاقچى بولىــدۇ

ئۇرۇشنى توختىتىپ، مهملىكىتىگه قايتىپ، بۇدانىڭ سـارىيىغا  النى ئوغرىالپ قاچىدۇ، بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان ئاتتىال دهرھ»قېلىچى
قولىدا بۇ قېلىچ ئۆزىنىـڭ سـېھرىي  ئهپسۇس، بۇدانىڭ. نى ئېسىپ ئاتتىالغا قارىشى ئۇرۇشقا كىرىدۇ»تهڭرى قېلىچى« بۇدا. ئاتلىنىدۇ

ئـۇنى  نـى قايتۇرۋالغـان ئـاتتىال»ېلىچـىتهڭـرى ق«بۇدانىـڭ قولىـدىن . ئايلىنىـپ قالىـدۇ كۈچىنى يوقىتىـپ، ئـادهتتىكى بىـر قېلىچقـا
قانلىق پاجهنى كۆرگهن ھۇن تهڭرىـسى ھـادۇر ھـۇن مىللىـتىگه  ھۇنالردىكى بۇ. ئۆلتۈرۈپ، جهسىتىنى دوناي دهرياسىغا تاشلىۋېتىدۇ

   .دهپ ئاھ ئۇرىدۇ» مىللىتى يوقىلىشى كېرهك ھۇن«ئېچىنىپ 
دهيـدىغان » تهڭـرى قېلىچـى«دۇنياۋىي ھاكىميهتنى قۇرغـان  ىيىدا ئاتتىالنىڭئاتتىالغا دائىر خاتىره بۇيۇمالر ساقالنغان ھۇنگىر سار

نىڭ يـېقىن ئادهملىرىـدىن بىرىنىـڭ  Ⅳيىلى يېزىلغان بىر يىلنامىده، باۋارىيه پادىشاھى ھېنرى-1071مىالدىيه  .بىر قېلىچ ساقالنغان
ئاتتىالنىـڭ  بـۇ يىلنـامىنى يازغـان ئـاپتور بـۇ قېلىچنىـڭ. سـانجىلىپ ئـۆلگهنلىكى يېزىلغـان ئاتتىن يىقىلىپ چۈشـۈپ، ئـۆز قېلىچىغـا

كېـيىن بـۇ قېلىچنىـڭ قولغـا چۈشۈشـى . قۇشـۇمچه قىلىـپ قويغـان گاللىينى ئىشغال قىلغان چاغدا ئىشلهتكهن قىلىچى ئىكهنلىكىنى
» ئارېـسنىڭ قىلىچـى«بـۇنى  ن يهنه بىر تـارىخچى بولـسا،تارىخچى جوردانىسنىڭ مهلۇماتىغا ئوخشىتىپ يازغا ھهققىدىكى رىۋايهتنى

   .①بىلىندىغانلىقىنىمۇ تىلغا ئالغان دهپ ئاتاپ، بۇ قىلىچنىڭ تهڭرى قىلىچى سۈپىتىده
خهلق داستانلىرىدىكى ئوغۇزخان ئوبرازىـدا ئـاتتىالنىڭمۇ  بۇ يهرده شۇنىمۇ ئىزاھالپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇكى، بهزى ئالىمالر ئۇيغۇر

زهكـى ۋهلىـدى .ئوردىناريۇس، پروفېـسور ئـا بۇ توغرىسىدا داڭلىق باشقىرت ئالىمى. ئهكىس ئهتكهن، دهپ قارايدۇ ىي پائالىيىتىتارىخ
› ئوغـۇز ئاكـا‹داسـتانىدا  ئوغـۇز«: بېتىده-174دېگهن كىتاپنىڭ » ئومۇمىي تۈرك تارىخىغا كىرىش« تۇغان ئۆزىنىڭ مهشھۇر ئهسىرى

ــاكى  ــان‹ي ــسىم › ئوغۇزخ ــگهن ئى ــۇندې ــلهن ھ ــدىن مهته  بى ــاتۇر(ھۆكۈمدارلىرى ــابغۇ )ب ــۇغ ي ــر ئۇل ــهرقته، يهنه بى ــڭ ش ــى(نى  چىچ
  .دهپ كۆرسىتىدۇ» فۇتۇھاتلىرىغا دائىر خاتىرىلهر تىلغا ئېلىنغان نىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا، ئاتتىالنىڭ غهربته ئېلىپ بارغان)تهڭرىقۇت

   

   شهرقىي رىم رىۋايهتلىرىدىكى ئاتتىال. 2

   

بولــۇپ تۇيۇلــدىغان بولــسا، ئۇنىــڭ تۇيۇقــسىز  لتهنهتلىك ھۆكــۈمرانلىقى دهۋرىداشــلىرىغا ئاجايىــپ بىــر مــۆجىزهئاتتىالنىــڭ ســه
تـاڭ -ھـاڭ ئۈچـۈن يهنه شـۇنداق ئاجايىـپ بىـر سـىرلىق ۋهقه بولـۇپ تۇيۇلـۇپ، ئـۇالرنى تولىمـۇ ئالهمدىن ئۆتىشىمۇ دهۋرىداشـلىرى

تىئوپخانىسنىڭ بايانىغا قارىغاندا، ئاتتىال تـوي كېچىـسى بـۇرۇن  ردانىس ۋهپىرىسكوسنىڭ ھېكايىسىدىن پايدىالنغان جو. قالدۇرغان
ئـاتتىالنى يـاكى ئـائىتوس پـار بېرىـپ  ئاتتىال ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، شـهرقىي رىمـدا. بىلهن ئالهمدىن ئۆتكهن قاناش كېسىلى

زهھهر  ىـلهن بىـر ھۇجىرىغـا كىـرگهن مهلىكىنىـڭبىرىنىـڭ قهسـتلىگهنلىكىنى يـاكى ئـاتتىال ب سېتىۋالغان خاس مۇھـاپىزهتچىلهردىن
ئهسـىرگه ئائىـت -10رىـم مهنبهسـىگه ئاساسـالنغان مىالدىـيه  يهنه بىـر شـهرقىي. بېرىپ ئۆلتۈرگهنلىكىگه دائىر رىۋايهتلهر تارقالغان

. لـدا بايـان قىلىنغـانئالغـان ھا دېگهن روسچه يىلنامىده، ئاتتىالنىڭ بۇرنىنىڭ قانىشى بىر ئـاز رومانتىـك تـۈس »ئېلىن خىرونىگى«
مهلىكىـسىنى  ئالغان ئاتتىال، قهلئه يېنىدا تۇرغان غهربىي رىـم ئېمپىراتورىنىـڭ گـۈزهل بۇنىڭدا ئېيتىلىشچه، رىم شهھرىنى مۇھاسىرگه

تورىغـا ئۆيلىنىش نىيىتىنىڭ بـارلىقىنى ئېيتىـپ، غهربىـي رىـم ئېمپىرا ئاتتىال بۇ گۈزهل مهلىكىگه. كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئاشىق بولۇپ قالىدۇ
قىـز .  ئاتتىالنىـڭ قېـشىغا بارىـدۇ   بىلهن بۇ مهلىـكه قايتا ئۆتىنىشى-غهربىي رىمنىڭ بارلىق ئاقساقاللىرىنىڭ قايتا. ئىشىلتىدۇ بېسىم

   .كېلىشى بىلهنال ئاتتىالنىڭ بۇرنىدىن بۇلدۇقالپ قان ئېقىپ جان ئۈزىدۇ ئاتتىالنىڭ يېنىغا

مهلـۇمكى، باشـتا ئېيتىـپ ئۆتۈلگىنـدهك، مىالدىـيه  رىۋايهتتىن بىلىنىشچه، ئاتتىالر غهربىي رىمنىڭ سۇيقهستى بىلهن ئۆلگهن، بۇ
 Ⅰئىمپېرىيـسى پاپـالىئو كىـشلىك قۇشـۇن بىـلهن رىـم شـهھىرىگه قىـستاپ كهلـگهن چاغـدا، غهربىـي رىـم  مىڭ100يىلى ئاتتىال -452

. بولغانلىق شهرتى بىلهن تىنىچىلىـق كېلىـشمى تـۈزگهن ى ئاتتىالنىڭ يېنىغا ئهۋهتىپ، تهسىلىمباشچىلىقىدىكى بىر ئهلچىلهر ئۆمىكىن
ئـۆزىگه بېرىـشنى يهنه بىـر قېـتىم  ئاتتىال غهربىي رىم ئهلچىلىرگه ھۇنۇرىيا بىلهن ئۇنىڭ تېگىشلىك مىراسلىرنى بۇ قېتىمقى سۆھبهتته

شـۇ  مانـا. سا ئاتتىال جازا يۈرۈش قىلىـدىغانلىقىنى ئېيتىـپ تهھـدىت سـالغانقوشۇلمى ئهگهر، غهربىي رىم بۇ تهلهپكه. تهلهپ قىلغان
ئهمما مۇشۇ ۋاقىتتـا مهلىـكه ھۇنۇرىيـا مهجبـۇرىي ھالـدا  .دا سۆزلهنگهن رىۋايهت بىلهن بىردهك»ئېلىن خىررونىگى«تارىخىي پاكىت 



ئىلدىكو ئـاتلىق بىـر قىزنـى ئاتتىالغـا  اسىدىن قورقۇپ،قىلىۋېتىلگهچكه، غهربىي رىم ئىمپېرىيسى ئاتتىالنىڭ جاز باشقا بىرىگه ياتلىق
شـۇنىڭ . تاپشۇرغان رىم ئۈچۈن ئېغىر تهھدىت ھېسابالنغان ئاتتىالنى ئۆلتۈرۈش ۋهزىپىسىنى ياتلىق قىلىغان ھهمده ئۇنىڭغا غهربىي

ال بۇرنىـدىن قـان ئېقىـپ جـان ئـاتتىال شـارابنى ئىچىـپ. ئاتتىالغـا سـۇنغان بىلهن، توي كېچىـسى ئىلـدىكو زهھهر سـېلىنغان شـارابنى
   .ئۈزگهن

: بـۇ رىـۋايهتته ئېيتىلىـشچه. رىۋايهتمـۇ سـۆزلىندۇ ئاتتىالنىڭ ئۆلۈمىگه دائىر غهرب مهنبهلىرنىىـڭ نۇرغـۇنلىردا يهنه مۇنـداق بىـر
 بـۇ رىـۋايهتته .كـۆرگهنمىش ماركىنوس ئاتتىال ئۆلگهن كۈنى چۈشىده ئاتتىالنىڭ ئوقياسىنىڭ سۇنغانلىقىنى شهرقىي رىم ئىمپېراتورى

  . ]41[نىڭ ئىگىلىشى ئاالھىده دېقىتىنى تارتىدۇ» ئوقيا««نىڭ ئورنىنى  »تهڭرقىلىچى«ئاتتىالنىڭ غهلبىسىنىڭ سىرى بولغان 

   

   رىۋايىتىدىكى ئاتتىالگوت  .3

   

ــۇنجى ــۋايهتلهرنى ت ــات ۋه رى ــر مهلۇم ــا دائى ــاتتىال ۋه ھۇنالرغ ــىدا ئ ــسى  غهرب دۇنياس ــوت تارىخچى ــشى گ ــان كى ــۇپ توپلىغ بول
   .ھېسابلىندۇ )يىالر-580 - 490مىالدىيه(كاسسىدۇرۇس 

ى بىـزگىچه دېـگهن ئهسـىر» گـوت تـارىخى« لېكىن،ئۇنىڭ ھۇنالر ھهققىدىكى مهلۇمـات ۋه رىـۋايهتلهرنى خـاتىرلهپ قالـدۇرغان
ئهسـهرلىرىدىن  تاقالغـان رىـۋايهتلهرنى بىـز پهقهت دىئـاكونوس، ھىيـداتىئوس ۋه ئىـستورۇسنىڭ گوتالر ئىچىده. يېتىپ كېلهلمىگهن

 ئىتالىيىـدىكى شـهھهرلهرنىڭ ۋهيـران قىلىنىـشى ۋه قايتىـدىن بىنـا قىلىنىـشى دىئاكونوس تىلىغا ئالغان رىـۋايهتته شـىمالىي.كۆرىمىز
 ئوتتۇرسـىدا تـۈزۈلگهن كېلىـشىم ھهققىـدىكى رىـۋايهتنى مۇنـداق بايـان قىلىغـان Ⅰئۇ يهنه ئاتتىال بىـلهن پاپـالىئو. ندۇئاتتىالغا باغلى

گه مۇنـداق يۇمـشاق  Ⅰنېىمىـشقا پاپـالىئو باشـقىالر ئـاتتىالدىن. بىلهن كۆرۇشكهندىن كېيىن، ئهسكهر چېكىندۇرىدۇ Ⅰئاتتىال، پاپا لىئو
 تهلىپىنى رهت قىلسام، ئۇنىڭ يېنىدا ئۆزىنى ئۆلتـۈرۋالىمهن دهپ قېلىچىنـى نىڭⅠغاندا، ئاتتىال پاپالىئومۇئامىلىه قلىدىغانلىقىنى سورى

 نىـڭⅠيـۈز ئـابرويىنى قىلىـپ ئـاتتىال پاپـالىئو تۇتۇپ تۇرغان باش پاپا قىياپهتلىك بىـر مويـسىپىت كىـشى بـار ئىـكهن، شـۇ كىـشىنىڭ
رىـۋايهتته ئـاتتىال ئىتالىيىنىـڭ ئـاچۇيال شـهھىرىگه  ھىيـداتئوس تىلغـا ئالغـان. كېلىشىم تۈزۈش تهلىپىنى قۇبۇل قىلدىم دېگهنمىـش

  .تهرپىدىن مهغلۇپ قىلىنغان، دهپ سۆزلىنىدۇ يۈرۈش قىلغاندا، ئائىتوس

تهرپىـدىن مهغلـۇپ بولـۇپ، دۆلىـتىگه قايتىـپ  ئىسدۇرۇسنىڭ رىۋايهت قىلىشچه، ئـاتتىال شـهرقىي رىـم ئېمپىراتـورى مـاركىنوس
گۇناھكـار ئىنـسانالرنى  تهڭـرى ئـاتتىالنى. بىرىنى قىرىپ تۈگىشىدۇ-ھۇنالر بىر. ئالهمدىن ئۆتىدۇ ىن، ئۇزۇن ئۆتمهيكهلگهندىن كېي

 ئـاتتىال بـۇ ۋهزىپىنـى ئۇرۇنـداپ بولغانـدىن كېـيىن، تهڭـرى ئۇنىڭغـا يـاردهم جازاالش ئۈچۈن ئۇنىڭغا غهلبه نۇسرىتىنى ئاتا قىلغان،
  . ]42[قىلمىغان

بـۇ گوتالرنىـڭ ھۇنالرنىـڭ قـاتتىق . خۇنۈكلهشـتۈرۈلگهن پائـالىيهتلىرى بۇرمىالنغـان ۋه-گوت رىۋايهتلىرىده ئاتتىالنىـڭ ھايـات
   . بولۇشى مۇمكىنشهكىللهنگهن ئۆچمهنلىكتىن پهيدا بولغن زهربىسىگه ئۇچرىغانلىقتىن

   

   پولشا رىۋايهتلىرىدىكى ئاتتىال. 4

   

ئهســىرىده پولــشادا بارلىققــا كهلــگهن ئــاتتىال   يىــل كېــيىن ياشــىغان گــاللىيه تارىخچىــسى گېئــورگى ئۆزىنىــڭ100ئــاتتىالدىن 
ــى ــى ئىكك ــسىدىكى ئهڭ قهدىمك ــاتىرىلىگهن توغرى ــۋايهتنى خ ــان . رى ــرى، ئورلېئ ــڭ بى ــسىيىده(ئۇنى ــهھرىنىڭ) فىران ــسكوپى  ش ئېپى
ئــاتتىال تهرىپىــدىن قورشــاۋغا ئېلىنغــان ئورلېئــان شــهھرىنى  بــۇ رىــۋايهتته ئانىئانوســىنىڭ. ئانىئانوســنىڭ ھېكايىــسى ھــسابلىنىدۇ

   .انرولى ناھايىتى ئهپسانىۋىي شهكىلده بايان قىلىنغ قۇتقۇزۇشتا ئوينىغان



شـهھرىنى تهڭرىنىـڭ قۇتقۇزۇشـى ئۈچـۈن، ئـۆز  گېئورگىنىڭ رىۋايهت قىلشىچه، ئانىئانوس ئاتتىال مۇھاسـىرگه ئالغـان ئورلېئـان
كهلمىگهنلىكىنـى -كهلـگهن ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ تهڭرىنىـڭ يـاردهمچى كۈچلىرىنىـڭ. تىالۋهت قىلىدۇ-دۇئا جامائىتى بىلهن تهڭرىگه

 .سـېپىلنىڭ ئهتىراپىـدا ھېچـنىمه كۆرۈنمهيـدۇ. چىقىـپ، تـۆت ئهتىراپقـا قارايـدۇ پ سېپىل ئۈستىگهبىلىش ئۈچۈن، جامائىتىنى باشال
جامــائىتىنى باشـالپ، ســېپىل ئۈسـتىگه چىقىــپ  تىــالۋهت قىلغانـدىن كېـيىن، يهنه-ئانئـانوس تهڭـرىگه ئىلتىجــا قىلىـپ، قايتــا دۇئـا

سـىلهر «قـاراپ،  ئېپىـسكوپ جامـائىتىگه. زغۇچى كـۈچ كۆرۈنمهيـدۇقېتىممـۇ ھىچقانـداق بىـر قۇتقـا بۇ. تهڭرىنىڭ ياردىمىنى كۈتىدۇ
بىـر ئـازدىن كېـيىن، جامـائهت . دهپ ۋهز ئېيتىـدۇ» ئـازاد قىلىـدۇ تىالۋهت قىلىڭالر، تهڭـرى سـىلهرنى بۈگـۈن چوقـۇم-داۋاملىق دۇئا
ال تهڭرىنىڭ قۇتقازغۇچى كـۈچلىرى ئـائىتوس راستىن بۇ قېتىم. ئۇپۇقتا بىر قارا بۇلۇتنىڭ پهيدا بولغانلىقىنى خهۋهر قىلىدۇ ئانئانوسقا

ھۇنالر يهنه ئۇدا بىر قـانچه  .قۇشۇنى سۈپىتىده پهيدا بولۇپ، ھۇنالرنى سېپىلدىن يىراققا چېكىندۈرىدۇ ۋه تورسىموندنىڭ ياردهمچى
 بىـر قىـسىمى.  ئۆلىـدۇھۇنالرنىـڭ بىـر قىـسىمى يـامغۇر سـۈيىده تۇنجۇقـۇپ. ئۇچرايدۇ كۈن ياغقان قارا يامغۇرنىڭ قاتتىق تاالپىتىگه

تىلغـا ئالغـان يهنه بىـر رىـۋايهتته بولـسا، مهيتىـز  گېئـورگى. تهڭرى ئهۋهتكهن قۇتقازغۇچى قوشۇن تهرپىـدىن قىلىچـتىن ئۆتكۈزۈلـدۇ
ئاتالنغـان ھـۇنالر يـول بـويى  گېئورگنىـڭ رىـۋايهت قىلىـشىچه، پاننونيـادىن. قىلىنىـشىغا دائىـر ۋهقه سـۆزلىنىدۇ شهھىرىنىڭ ۋهيـران

مهيتىـز  ھـۇنالر. قىلىپ، ئوت قويۇپ كۆيدۈرگهن پېتى مهيتىز شهھرىگه يېتىپ كېلىدۇ ىغا ئۇچرىغان ھهر قانداق نهرسىنى ۋهيرانئالد
ھۇنالرنىـڭ بـۇ قېتىمقـى . پاپـاالرنىڭمۇ كاللىـسى ئېلىنـدۇ چېركـاۋدىكى. شهھىرىگه ئوت قويۇپ، خهلقنى پۈتـۈنلهي قىرىـپ تاشـاليدۇ

ياردهمچىـسى شـهھهرنى  چـۈنكى، سـىتپخانوس بىـلهن ئۇنىـڭ ئىككـى. وس چېركـاۋى ئامـان قالىـدۇسىتپخان قىرغىنچىلىقىدا پهقهت
 دىنـدار كىـشىگه، ئۆزلىرىنىـڭ چۈشـىده خهلقـلهر ئۆتكـۈزگهن گۇنـاھى ۋه تىالۋهت قىلىۋاتقـان بىـر-قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، تهڭرىگه دۇئا

شـۇنىڭ . چىركاۋىنىـڭ سـاق قالـدىغانلىقىنى ئېيتقـان وسيامانلىقلىرى ئۈچۈن شـهھهرنىڭ ۋهيـران بولـدىغانلىقىنى، پهقهت سـىتپخان
كـۆزىگه قىيـا ھالىتىـده  ئېرىشكهن سىتىپخانوس چىركاۋى ھۇنالر باستۇرۇپ كهلگهن چاغـدا، ئۇالرنىـڭ بىلهن تهڭرىنىڭ قوغدىشىغا

   .كۆرۇنۇپ ھۇنالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىدىن ئامان قالىدۇ
. شهھىرىنىڭ ئېپىسكوپى ئاراۋاتىئوس ھهققىدىكى رىۋايهتتۇر هتته بولسا، تونگىروسگهن ئۈچنىچى خىل رىۋاي پولشادا بارلىققا كهل    

تېـنهپ رىـم -خهۋىرىنـى ئـاڭالپ، ئالـدىراپ ئېيتىلىـشىچه، ئېپىـسكوپ ئـاراۋاتىئوس ئاتتىالنىـڭ پولـشاغا يېقىنالشـقانلىق بۇ رىۋايهتته
! ھهي«: غايىبتىـپ بـۇ چاغـدا ئاراۋاتىئوسـقا. تىالۋهت قىلىـدۇ-ئۆز خهلقى ئۈچۈن تهڭرىگه دۇئا شهھىرىگه بېرىپ، بىر قهبرىستانلىقتا

پولشاغا بېرىپ، ئۇ يهرنى يهر بىلهن يهكسان قىلۋېتىشكه قـارار قىلـدى،  ئهزىز كىشى، نېمىشقا مېنى ئاۋاره قىلىسهن، تهڭرى ھۇنالرنى
دېـگهن سـادا » ه تهييـارلىق قىلغىـنئـاخرهتلىكىڭگ نهسھىتىمنى ئاڭال، سهن دهرھـال قايتىـپ بېرىـپ ئۆيـۈڭنى تۈزهشـتۈرۈپ، مېنىڭ

خوشالشـقاندىن كېـيىن،  ئـۇ پاپـا ۋه جامـائهت بىـلهن. كهلـگهن ئاۋازنىـڭ دېگىنـى بـويىچه قىلىـدۇ ئېپىـسكوپ غـايىبتىن. ئاڭلىنىدۇ
   .بولۇپ، ھۇنالر يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن جان ئۈزىدۇ ماستىرخىتقا بېرىپ، شۇ يهرده ئېغىر كېسهلگه گېرىپتار

بـۇ رىـۋايهتته . مۇناسـىۋهتلىك مهزمـۇنالر بولغـان ئهسىرلهرده بارلىققـا كهلـگهن گىنوۋىـۋا رىۋايىتىـدىمۇ ئاتتالغـا-9، -8مىالدىيه 
قوغدىنىـشقا ئهپلىـك بىـر  پولشانى ئىشغال قىلغانلىق خهۋىرىنى ئاڭلىغـان پـارىژ خهلقـى، شـهھهرنى تاشـالپ ئېيتىلىشچه، ئاتتىالنىڭ
 چىقىـپ، پـارىژ خهلقىـگه شـهھهرنىڭ ھۇنالرنىـڭ بۇزغۇنچىلىقىـدىن ئامـان ىـۋا ئوتتۇرىغـابـۇ چاغـدا گىنوۋ. جايغا قاچماقچى بولىـدۇ
بـۇ چاغـدا گېرمانىيىـدىن بىـر . دهپ،ئۆلتـۈرمهكچى بولىـدۇ پارىژ خهلقى ئۇنى پهيغهمبهرلىك دهۋاسى قىلىدى. قالدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

خهلقـى ھۇنالرنىـڭ ھۇجۇمىـدىن  شۇنىڭ بىلهن پـارىژ. اليدۇگىنوۋىۋانىڭ دېگهنلىرىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى ئسپات خهۋهرچى كېلىپ،
  .ئامان قالىدۇ

. تىـرويىس شـهھىرىگه كىرمهسـلىكنى ئۆتىنىـدۇ تىرويىس شهھىرىنىڭ قوغدىغۇچى ئهۋلىياسى، دهپ قارالغان لوپۇس ئـاتتىالدىن
كۆرسـىتىپ قويۇشـنى  سىغا باردىغان يـولنىئاتتىال بۇنىڭ بهدىلىگه ئۇنىڭدىن رىيىن دهريا. قىلىدۇ ئاتتىال ئۇنىڭ ئىلتىجاسىنى قوبۇل

لوپـۇس  ئـاتتىال ۋه. بارغاندىن كېيىن، ئاتتىال ئـۇنى ئـۆز ئىختىيارىغـا قويۋېتىـدۇ لوپۇس ئاتتىالنى رىيىن دهرياسىغا باشالپ. سورايدۇ
 بـۇ. ھ سـۈپىتىده تهسـۋىرلىنىدۇرىۋايهتته ئاتتىال زالىم، قانخور پادىشا بۇ. مىمورىس رىۋايىتىدىمۇ ئۇچرايدۇ-8رىۋايىتى يهنه مىالدىيه 

لوپـۇس بىـر . تىـالۋهت قىلىـدۇ-كۈندۈز تهڭـرىگه دۇئـا-كېچه رىۋايهتته ئېيتىلىشچه، لوپۇس تىرويىس شهھىرىنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن،
پاپـا ۋه مىمــورىس بىــلهن   كىچىــك بـالىنى يۇيۇنــدۇرۇپ، ئــۇالرنى12بىــر ماالئىكىنىــڭ ئۇنىڭغـا گۇناھكــار  كـۈنى ئاخــشىمى چۈشـىده

ئـاڭالپ  ئاتتىال بۇ ئىشنىڭ شهپىـسىنى. لوپۇس ماالئىكىنىڭ دېگىنىدهك قىلىدۇ. بۇيرۇيدۇ لىكته ئاتتىالنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشقابىر
ــشىگه چۈشــىدۇ ــسمىنى ســورايدۇ. ئهندى ــاتتىال كهلگهنلهرنىــڭ ئى ــپ، لوپۇســنىڭ شــهھىرىگه  مىمــورىس. ئ ــدىغا بېرى ئاتتىالنىــڭ ئال

ــاتتىال بــۇيرۇق چۈشــۈرۈپ، پاپــا بىــلهن غ .چېقىلماســلىقنى تهلهپ قىلىــدۇ ئېلىــپ، كېرســىت   بالىنىــڭ كاللىــسىنى12هزهبلهنــگهن ئ
چـاچىراپ چىققـان بىـر ئۇچقـۇن ئاتتىالنىـڭ خـاس خىزمهتچىلىـردىن  كۆيۈۋاتقـان ئـوتتىن. بهلگىسىنى ئوتقا تاشالپ، كۆيدۈرىۋېتىدۇ

   :بۇ چاغدا مىمورىس ئاتتىالرغا قاراپ. كور قىلۋېتىدۇ بىرنىڭ كۆزىنى

   .بېرىمهن، دهيدۇ ـــ خىرىستىئان دىنى تهڭرىسىگه ئىشهنسهڭ، ئۇنىڭ كۆزىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ



   .ئاتتىال ئىشىنىمهن، دهيدۇ —

   :ئۇنىڭدىن ئاتتىال. مىمورىس خىزمهتچىنىڭ كۆزىنى ئايهت ئوقۇپ ئهسلىگه كهلتۈرىدۇ

   .ئىسمىڭ نېمه؟ دهپ سورايدۇ —

   . بېرىمهن دهيدۇ، مىمورىستهڭرىگه ئېتىقاد قىلساڭ ئېيتىپ —

   .ئاتتىال ئېتىقاد قىلىمهن، دهيدۇ —

   مىنىڭ ئىسمىم مىمورىس، سېنىڭ ئىسىمىڭ نېمه؟

جـاۋاپ بهرگهنـدىن كېـيىن، مىمورىـسنىڭ كاللىـسىنى  ئىسمىم ئاتخىال، قوماندانىمنىڭ ئىسمى بولـسا سـىلىئوس، دهپ: ـــ ئاتتىال
تهرهپــكه -تهرهپ  شــۇ كېچىــسى قــاتتىق بــوران چىقىــپ كېتىــپ، ئاتتىالنىــڭ قوشــۇنى.تاشــالتقۇزۋېتىدۇ ئېلىــپ، جهســىتىنى دهرياغــا

   .چېچىلىپ كېتىدۇ
دېـگهن كىتابتـا ۋه باشـقا » رىـۋايهتلهر تـوپلىمى« .كېيىنكى ۋاقىتالرغا كهلگهنـده لوپـۇس رىۋايىتىـده بهزى ئۆزگىرىـشلهر كـۆرۈلگهن

   :ئاتتىالدىنقىلىنىشچه، تىرويىس ئېپىسكوپى لوپۇس  رىۋايهتلهرده بايان

   :ئاتتىال. سورايدۇ بۇ يهرنى ۋهيران قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىده ئهركىن مېڭىپ يۈرگهن قايسىڭ؟ دهپ —

لوپۇس قاتتىق ئۇھ تارتىپ، يالغانـدىن نهيـرهڭ  .ھۇنالرنىڭ ئېمپىراتورى، تهڭرى قامچىسى ــ ئاتتىالمهن، دهپ جاۋاپ بېرىدۇ —
   :ئىشىلتىپ

تهڭرىنىڭ پادىلىرىنى قوغدايمه، دهيدۇ ـ ده شهھهر  ىسىنى توغرا يولغا باشاليدىغان بۆرىمهن،مهنـــ مهن بولسام تهڭرىنىڭ قامچ
دهۋىرلىـرگه ئائىـت  ئوتتـۇرا ئهسـىرنىڭ كېيىنىكـى.ھۇنالرشهھهرگه زادىال چېقىلماسـتىن ئۆتـۇپ كېتىـدۇ .ئېچىپ بېرىدۇ. دهرۋازسىنى

 لىسى پىتىرپىيانىڭ ئۆلتۈرىلىشنىڭ ئاتتىالغا يۇككلهنگهنلىكى رىـۋايهتسىڭ مهنبهلهرده رىيمىس ئېپىسكوپى نىكاسئوس بىلهن ئۇنىڭ
   .ۋاندالالرنىڭ ھۇخۇمىدا ئۆلتۈرۈلگهنىكهن سىڭىالر-ھالبۇكى، قهدىمكى مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا بۇ ئاكا. قىلىنغان

   .كىنىزىكىنىڭ قۇربان بولۇش رىۋايىتىدۇر  مىڭ11ئاتتىالغا ئائىت رىۋايهتنىڭ ئهڭ مهشھۇرى ئۇرسۇالر ۋه ئۇنىڭ 

ئهنگىلىيه پادىشاھىنىڭ مهلىكىسى ئۇرسۇالبىلهن  قۇدىرهتلىك بىر ئهلىنىڭ شاھزادىسى: رىۋايهتته مۇنداق ۋهقه بايان قىلىندۇ بۇ
پىرىنـسىپلىرىنى -دهدىنىنىڭ ئهقى ئۇرسۇال بۇ شاھزاىددىن خرستىئان دىنغا ئېتقان قىلىشنى، خرىستىئان.قىلىدۇ توي قىلىشنى تهلهپ

شهرتى بىـلهن  خوتۇن بولۇش-كېتىدىغانلىقىنى ئېيىتپ، مۇشۇ ئۈچ يىل ئىچىده كۆرۈنۈشته ئهر مۇكهممهل ئىگىلهش ئۈچۈن ئۈچ يىل
   .توي قىلىشقا ماقۇل بولىدۇ

ئـۇالر . چىقىـدۇچۈشۈپ،شاھزادىنىڭ شهھىرىگه قاراپ يولغـا  مىڭ كىنىىزىكى بىلهن بىله كېمىگه11ئۇرسۇالر ئون قىز دوستى ۋه 
كېيىن،توســاتتىن  ئــۇچ يىــل توشــقاندىن.يېتىــپ بارغانــدىن كېيىن،كېمىــدىن زادىــال چۈشــكىلى ئۇنمايــدۇ شــاھزادىنىڭ شــهھىرىگه

بۇۋاقىتتـا بىـر مـاالئىكه . قىـزالر ئـۇيهرده كېمىـدىن چۇشـىدۇ. قويىـدۇ كۆتۈرۈلگهن قاتتىق بوران كېمىنـى سـۇرۇپ كـۆلىنگه ئاپىرىـپ
. كېمىگه چىقىپ، بهسهل شهھىرگه بارىـدۇ قىزالر.ىڭ كىنىزىكىنىڭ شېھىت بولىدىغانلىقىدىن بىشارهت بىېرىدۇ م11ئۇنىڭ  ئۇرسۇالغا

-ھـۇنالر كـۆلننى بۇ ۋاقىتتـا. رىمدىن يهنه سۇ يولى ئارقلىق كۆلىنگه قايتىپ كېتىدۇ. بارىدۇ ئۇ يهردىن پىياده مېڭىپ رىم شهھىرىگه
 ئاتتىال ئۇرسۇالنى كۆرۈپ. ئۇرسۇالدىن باشقا ھهممىسىنى ئۆلتۈرىۋېتىدۇ چۈشكهن قىزالرنىڭبوالرپ تاالۋاتقان بولۇپ، ئۇالر كېمىدىن 

ئۇرسـۇال ئاتىلالنىـڭ تهلىپىنـى رهت . تهلهپ قىلىـدۇ ئۇنىڭغا ئاشىق بولـۇپ قالغاچقـا، ئـۇنى ئۆلتـۈرمهي ئۇنىـڭ بىـلهن تـوي قىلىـشنى
ھــۇنالر كېمىنــى بوالشــقا . ئۆلتۈرىــدۇ ســۇالنى ئوقيــا بىــلهن ئېتىــپقىلىنغــان ئــاتىلال قــاتتىق غهزهپلىنىــپ، ئۇر تهلىپــى رهت. قىلىــدۇ

ئامـان  ئۇرۇشتا ھۇنالر مهغلۇپ بولۇپ، كۆلن شهھىرىمۇ. ئهسكهرلىرى بىلهن سوقۇشىدۇ  نهپهر ماالئىكه11تهمشهلگهنده، كېمىسىده 
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مۇھاسىره قىلىنىـشى، شـىمالىي ) ئاكۇيال(ئاچۇيال. تارقالغان ئىتالىيىده ئاتتىال رىۋايىتى باشقا دۆلهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا خېلىال كهڭ

بولغـانلىقى،  شۈشـى ۋه ئاتتىالنىـڭ ھۇنارىيـا بىـلهن تـوي قىلمـاقچىبىـلهن ئاتتىلالنىـڭ كۆرۈ Ⅰ قىلىنىشى، پاپالىئوئىتالىينىڭ ئىشغال
ھهمده ئاتتىال ھهققىـده نۇرغـۇن رىۋايهتلهرنىـڭ كېلىـپ چىقىـشىغا  تارىخچىالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن ھهممه كىشىلهرگه مهلۇم بولغان

ئالغــان شــهرقىي گــوت پادىــشاھى   يىــل كېــيىن رىــم شــهھىرىنى مۇھاســىرىگه100بۇنىڭــدىن باشــقا يهنه ئــاتتىالدىن  .مهنــبه بولغــان
ئىتالىيىنىـڭ  .ئۈچۈن، تۇتىالنىـڭ نۇرغـۇن پائـالىيهتلىرى ئاتتىالغـا مـال قىلـۋېتىلگهن تۇتىالنىڭ نامىنى ئاتتىال بىلهن تهڭلهشتۈرۈش

الهمـدىن  يىلـى ئ-1348مىالدىـيه (ۋه ۋىلالنـى) ئالهمـدىن ئـۆتكهن يىلـى-1281مىالدىـيه (قهدىمكى زامان تارىخىنى يازغان ماالسپىنا
بىـرلهپ ئالـدىغا چاقىرىـپ، -ھهممىسىنى بىـر دىكى مهشھۇر كىشلهرنىڭ)ئىتالىيه(رىۋايهت قىلىشىچه، ئاتتىال فلورىنسىيا نىڭ)ئۆتكهن

قهۋىتىـدىكى -7دوزاقنىڭ  دانتى ئاتتىالنى. كېيىن، فلورىنسىيا شهھىرىنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرىۋهتكهن ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئالغاندىن
   .الر قاتارىغا قويغانقانخور زالىم

تـۇتىال بولـسا فلورىنـسىيانى ھهقىـقهتهن مۇھاسـىرىگه  .ئاتتىال ئىتالىيىگه يۈرۈش قىلغاندا، پو دهرياسىنىڭ ئۇ قېتىغا ئـۆتمىگهن
غىچه ۋه رىۋايهتلهرده فلورىنـسىيا ئىسىم ئاتتىال دېگهن ئىسىمغا يېقىن كهلگهچكه، ئاتتىال تارىخىي ئهسهرلهرده تۇتىال دېگهن. ئالغان

   .بارغان قىلىپ سۆزلىنىدۇ

ئـاتتىال . ئاتتىال ئىتالىيه سـهپىرىده ئاچۇيالغـا بارىـدۇ :ئىتالىيده ئېقىپ يۈرگهن ئاتتىال ھهققىدىكى رىۋايهتلهر مۇنداق باشلىنىدۇ
ىنى ئـۈزۈپ، بـۇ شـهھهردىن ئۈمىـد ئاتتىالنىـڭ قوشـۇنى. مۇستهھكهم ئاچۇيال شهھىرىنى زادىال قولغا كىرگۈزهلمهيدۇ ئىستىھكاملىرى

 تېمـى ئاسـتىدا ئۇچـۇپ يـۈرگهن تۇرنىالرنىـڭ بـاچكىلىرىنى شـهھهر سـرتىدىكى چېكىنىپ كېتىشكه تهمشىلىپ تۇرغان چاغدا،سېپىل
ئـاتتىال غهلبىنىـڭ بىـشارىتى دهپ بىلىـپ، شـهھهرنىڭ  تۇرنىالرنىـڭ كۆچىـشىنى. چاتقاللىقالرغا ئۇچـۇرۇپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كۆرىـدۇ

   .شهھهرنى ئىشغال قىلىدۇ شۇنىڭ بىلهن، ئاتتىال قايتا ھۇجۇمغا ئۆتۈپ. قولىغا چۈشىدىغانلىقىغا ئىشىندۇ نىڭئۇزۇنغا بارماي ھۇنالر
ئاتتىال ھـۇنالر تهرىپىـدىن . لوپۇس رىۋايىتىنى ئهسلىتىدۇ تۆۋهنده بايان قىلىنماقچى بولغان مودىنا ئېپىسكوپى گىمنىئانوس رىۋايىتى

   :ئېپىسكوپ. دهپ سورايدۇ  سهن كىم ؟– ئۈستىده تۇرۇپ خهلققه ئىلھام بېرىۋاتقان كىشىدىن مودېنا شهھىرى مۇھاسىرىگه ئېلىنغان

   .ـــ تهڭىرنىڭ قۇلىمهن، دهپ جاۋاپ بېرىدۇ

   :ئاتتىال بۇنىڭغا جاۋابهن ناھايىتى مهغرۇر ھالدا

تـسىزلىك قىلغـان ۋه ئـۆز خانىنىـڭ ئىتائه. بـولىمهن ـــ ئهگهر سهن تهڭرىنىڭ قۇلى بولساڭ، مهن تهڭرىنىڭ قامچىـسى ـــ ئـاتتىال
ئاڭلىغان گىمنىئـانوس ناھـايىتى  ئاتتىالنىڭ سۆزىنى. قىلغانالرنى دۇمباالشقا ۋه قامچىالشقا ھهقلىقتۇر، دهيدۇ ئهمىرىگه بويۇنتاۋلىق

   :سىلىقلىق بىلهن

ئىكهنلىكىڭنـى ئېيىتقـان يهرده، مهن يهنىـال  پۈتۈن قۇدىرهت تهڭرىنىـڭ قولىـدا تۇرۇپتـۇ، سـهن ئۆزۈڭنىـڭ تهڭرىنىـڭ قامچىـسى
شـهھهر دهرۋازىـسىنى  سانايمهن، شۇڭا ئۇنىڭ قامچىسىغا قارىشى چىقمايمهن، دهپ جـاۋاپ بېرىـدۇ ۋه ئۆزۈمنى تهڭرىنىڭ قۇلى دهپ

   .نهرسىگه چېقىلمايدۇ ھۇنالر شهھهرگه كىرگهندىن كېيىن ھېچقانداق. ئېچىپ بېرىدۇ

راۋاننــانى  ئېپىــسكوپى جۇھاننىــسنىڭمۇ نىــڭ بــاش)غهربىــي رىــم پــايتهختى(ئــاگنىللوس راۋاننــائهســىرده ياشــىغان -9مىالدىــيه 
ــۇزۇپ ــدىن قۇتق ــڭ قولى ــدۇ ھۇنالرنى ــۋايهت قىل ــدىغانلىقىنى رى ــسى. قال ــستىئان مۇخلى ــر خرى ــاتتىال بى ــۋايهتته ئ ــۇ رى ــۇپىتىده  ب س

ه قاراپ ھۇجۇمغا ئۆتكهنده، ئېغىر تهھـدىتنى كـۆرگهن بهش شهھىرىگ بۇ رىۋايهتته بايان قىلىنىشىچه، ھۇنالر راۋاننا. تهسۋىرلهنگهن
تهختته ئولتۇرغـان ئـاتتىال پاپـا . ئالدىغا بارىدۇ جۇھاننىس پاپا بىلهن بىرلىكته ۋهكىللهر ئۆمىكى تهشكىللهپ، ئاتتىالنىڭ ئېپىسكوپ

   :كىشلهرنى كۆرۈپ ئهتراپتىكىلهرگه باشچىلىقىدىكى بىر توپ

كىشلهرنى ئهزهلدىن كۆرۈپ باقمـاپتىكهنمهن،  ئۇلۇغ كىشىلهر كىم ؟ئۇالر نېمه قىلماقچى؟ بۇنداقئىالھىي سۆز قىلىدىغان بۇ  —
ۋهكىلـلهر . دهيـدۇ نهرسـىلهردىنمۇ گـۈزهل ۋه ناھـايىتى پهزىلهتلىـك تالالنغـان كىـشىلهر ئىـكهن، بۇالر قاردىنمۇ ئاق، جىمىكى ئېسىل

 ئـاتتىال بـۇ. ۇللىرىنىڭ بهختى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىـدۇئوغ توپنىڭ ئالدىدا تۇرغان باش ئېپىسكوپ ئاتتىالغا ئۆز
ئۇ چۈش كۆرۈپ جهننهتـتكه . ئۆزگىرىپ ھوشىدىن كېتىدۇ ئوغۇلالرنىڭ مهنىۋىي ئوغۇل ئىكهنلىكىنى چۈشهنگهچكه، چىرايى بىردىنال

   :ئاتتىال ھوشىغا كېلىپ. ئهيسانى كۆرىدۇ كرېستكه باغالنغان



تهرىپلىگۈسـىز مـۇقهددهس سـهۋىرچان كىـشى، دهپ  !رى ئۈچۈن ئۆز جېنىنى ئۆلـۈمگه ئاتىغـان ئۇلـۇغ ئاتـا،ھهيئوغۇللى! ھهيــ 
   . چېقىلماستىن شهھهر كوچىلىرىدىن قوراللىق ھالدا ئۆتۈپ كېتىدۇ    شهھهرگه ئاتتىال. خىتاب قىلىدۇ

شۇڭا، . يهتلهرنىڭ بارلىققا كېلىشىگه ئاساس سالغان رىۋا ئاتتىالنىڭ شىمالىي ئىتالىيىده ئېلىپ بارغان يۈرۈشلىرى نۇرغۇنلىغان
ئېلىپ ئېيتساق، ۋېنىتـسيىلىكلهر ئۆزىنىـڭ  .ئىتالىيىدىكى شهھهرلهرنىڭ تارىخى ئاتتىالنىڭ فۇتۇ ھاتىدىن كېيىن باشلىنىدۇ شىمالىي

ــ ئهسـىرگه 10 مىالدىيه. ىلىدۇبولغاندىن كېيىن، ھازىرقى ۋېنىتسىيىگه كۆچۈپ كهلگهن، دهپ ب ئهجدادىنى ئاچۇيال شهھىرى ۋهيران
زور قوشـۇن بىـلهن ۋېنىتـسىيهگه ھۇجـۇم قىلغانـدا، بـۇ يهردىكـى  مهنسۇپ بىر ۋېنىتسىيه يىلنامىسىده رىـۋايهت قىلىنىـشىچه، ئـاتتىال

ى بۇلغىغـان، ھۇنالرنىـڭ بىـر قىـسم بۇ چاغدا تهڭرى ھۇنالرنىـڭ ئهقلىنـى. ئۈستىگه سېلىنغان ئۆيلهرگه قاراپ كۆچكهن خهلقلهر سۇ
يـاكى  يهنه بهزىلىـرى تاغنىـڭ ئۈسـتىدىن ئـۆزىنى سـۇغا. سۇغا ئىتتىرىپ ئۆلىۋېلىشقان بىرىنى-ئۆزىنى سۇغا تاشالپ، بىر قىسىمى بىر
   .كۆيىۋاتقان ئوتقا تاشالپ ئۆلىۋالغان

بــۇنى . لىنىدۇرىۋايهتلىرىنىــڭ ئاساســىي مــوتىفى ھېــساب ئــاتتىال ۋه ھۇنالرنىــڭ ئىتالىيىــده ئــۆز ھاياتىــدىن ئايرىلىــشى ئىتــالىيه
ئىتالىيىده شهرقىي رىم قومانـدانى  تۇتىال ھهقىقهتهن. ئهمهس،بهلكى تۇتىالنىڭ ھېكايىسىدىن ئىزدهشكه بولىدۇ ئهسلىده ئاتتىالدىن

ئاتتىالغـا  بۇ يهرده تۇتىالنىڭ ھاياتى ۋه ئۆلىمىگه توقۇلغان رىۋايهتلهر. تېگىپ ئۆلگهن نارسېس بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان چاغدا،ئوق
   .كلهنگهنيۆ

كونىـستانتىنوسنىڭ . تـارىخىنى ئاتتىالغـا باغاليـدۇ ئهسـىرده ياشـىغان كونىـستانتىنوسمۇ قهدىمكـى ۋېنىتـسىيىنىڭ-10مىالدىيه 
دۆلىتىنى كۆيـدۈرۈپ ۋهيـران قىلغانـدىن  ھۇنالرنىڭ ئىمپېراتورى ئاتتىال قوشۇن باشالپ كېلىپ، پۈتۈن فرانىكالر رىۋايهت قىلىشىچه،
كـۆچكهن  دۆلىتىنىڭ يهنه بىر قهلئهسىدىن قېچىپ چىقىپ، ۋېنىتـسىيىدىكى بـوش ئارالالرغـا  ئاچۇيال بىلهن فرانىككېيىن، فرانىكالر

   .جاي سېلىپ ماكانالشقان–ھهم بۇ يهرده ئۆي 

 ئىتالىيىـدا ئىـت يۈزلـۈك ئـاتتىال رىۋايىتىـدىن غهرب مهنبهلىرىنىڭ ئاتتىال ھهققىده بهرگهن سـهلبىي خـاراكتېردىكى رۋايىتىـدىن
ماالسـپىنانىڭ ئهسـىرده  تاقىر بېشى ۋه ئىتنىكىگىگه ئوخشايدىغان قۇالقلىرىنىڭ بارلىقى تۇنجى قېتىم ئاتتىالنىڭ. بىرى پهيدا بولغان
ــان ــا ئېلىنغ ــسنىڭ. تىلىغ ــشلهتكهن  مهلۇمكى،ماالســپىنا جوردانى ــده ئى ــڭ ســاقىلى ھهققى ــى » canisaspersus«ئاتتىالنى ــاق «يهن ئ

شۇڭالشـقا، پىلنـوس . دېـگهن شـهكىلده ئوقۇۋالغـان» ئىت يۈزلۈك«يهنى » canisaspertus« ھالدا دېگهن سۆزنى خاتا» چۈشكهن
-14مىالدىـيه . بولـسا كېـرهك، دهپ قارىغـان نۇرغۇنلىغان ئـالىمالر ئـاتتىالنى قهدىمكـى ئىـت باشـلىق خهلقـلهر بىـلهن بىـر قاتارلىق

-ۋېنىتـسىيدىكى سـان بـۇ ھېكايىنىـڭ دهسـلهپكى شـهكىلى.  يېزىلغانتۇغۇلغانلىقى توغرىسىدا ھېكايىمۇ ئهسىرده ئاتتىالنىڭ ئىتتىن
 يهنه شۇ ئهسـىرنىڭ ئوتتۇرلىرىـدا كاسـۇال دېـگهن بىـر شـائىر بـۇ. ئۇچرايدۇ ده»ئاتتىال ھېكايىسى«ماركو كۈتۈبخانىسىدا ساقالنغان 

گىرالرنىـــڭ خـــانى ســـۈپىتىده بهلكـــى ھۇن داســـتاندا ئـــاتتىال ھۇنالرنىـــڭ خـــانى ئهمهس،. توغرىـــسىدا داســـتاندىن بىرنـــى يازغـــان
   .تهسۋىرلهنگهن

پادىـشاھنىڭ دۇنيـادا تهڭدىـشى يـوق گـۈزهل بىـر  بۇ داستاندا ئېيتىلىشچه، ئهينى ۋاقىتتىكـى ھۇنگىرىيىـده ئوسـتۇرۇبال دېـگهن بىـر
. هت قىلغـانتهلىپىنـى ر نۇرغۇن يىگىـتلهر تـوي قىلىـش تهكلىپىنـى قويغـان بولـسىمۇ، قىـز ھهممىـسىنىڭ بۇ قىزغا. مهلىكىسى بولغان

مهلىكىنـى  كونستانتىنوسنىڭ ئوغلى ھىراكلىئوسقا ياتلىق قىلىش نىيىتى بولغاچقـا، مهلىكىنىڭ ئانىسى ئۇنى شهرقىي رىم ئېمپىراتورى
ئانىسى مهلىكىنىـڭ تاشـقى دۇنيـا بىـلهن بولغـان . نازارهت قىلغان نۇرغۇن كېنىزهكلهر بىلهن بىرگه، ئېگىز بىر قهلئهگه سوالپ قۇيۇپ

مهلىـكه ئـۆزى بىـلهن . يهتكـۈزۈپ بهرگهن تـۈلىكىنى ئارغامچـا ئـارقىلىق-پۈتۈنلهي ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۇزۇق ىنىئاالقىس
مهلىـكه  كۈچـۈك چوڭايغانـدىن كېـيىن. قوپقـان-بولۇپ، ئاخشىمى بۇ كۈچـۈك بىـلهن يېتىـپ بىرگه بىر كىچىك كۈچۈكنى ئېلىۋالغان

مهلىكىنىـڭ . ئۈچۈن، دهرھال مهلىكىنىڭ تويىنى قىلىۋهتكهن  بۇ سهتچىلىكتىن قۇتۇلۇشپادىشاھ. ئۇنىڭدىن ھامىلدار بولۇپ قالغان
ئـاتتىال چـوڭ . ئىـسىم قويۇلغـان بالىغا ئاتتىال دهپ. كۆزى يۇرىغاندا، ئىتقا ئوخشاش بوۋاقتىن بىرى تۇغۇلغان سائىتى توشۇپ-ۋاقتى

كۆتىرهڭگـۈ  پهزىلهتلىك ۋه-پاراسهتلىك، ئهخالقىي-ھايىتى ئهقىلئاتتىال نا. ئولتۇرغان بولغاندىن كېيىن، چوڭ دادىسىنىڭ تهختىگه
ئــاتتىال خىرىــستىئانالرغا بهك . ناھــايىتى ياخــشى كــۆرۈپ قالغــان روھلــۇق بولغاچقــا، قوشــنا ئهللهرنىــڭ پادىــشاھ، بهگلىــرى ئــۇنى

تىق غهزهپلهنگهن ھهم قوشۇن باشـالپ قات ئۇ كاتولىك دىنىنىڭ ھۇنگىرىيىگه يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ،. قىلغان ئۆچمهنلىك
بۇنىڭـدىن  داسـتاننىڭ. نهرسىنى ۋهيران قىلىـپ، ئـۇدۇل ئـاچۇيال شـهھىرىگه يېتىـپ بارغـان يول بويى ئالدىغا ئۇچرىغان ھهر قانداق

  .  قىلىنغانكېيىنكى بۆلۈملىرى ناھايىتى چىرايلىق سۆزلهر بىلهن بايان

ئـۇرۇش قىلغـان ئىتـالىيه پادىـشاھلىرى توغرىـسىدا  ۈك ئـاتتىال ۋه ئۇنىـڭ بىـلهنئاتالمىش ئىتالىيه رىۋايهتلىرىـدىكى ئىـت يۈزلـ
ئهســىرگه ئائىــت بىــر ئىتــالىيه -14 مىالدىــيه. نۇرغۇنلىغــان ھېكــايه، مهســهل، داســتان ۋه رومــانالر يېزىلغــان ئىتــالىيه ئهدهبىياتىــدا

شهھىرىنىڭ  نىڭدا ئېيتىلىشىچه، ئاچۇيال شهھهر خهلقى ئۆزبۇ. بهزى ئىزلىرى ساقالنغان يىلنامىسىده، ئاچۇيال تۇرنىلىرى رىۋايىتىنىڭ



ئـۇالر ئۆزىنىـڭ شـهھهردىن قېچىـپ چىققـانلىقىنى چانـدۇرۇپ  .يوقىتىلدىغانلىقىنى ئالدىن سـهزگهچكه، شـهھهرنى تاشـالپ قاچىـدۇ
ىالنىـڭ بۈركۈتلىرىـدىن ئاتت نهيرىڭـى-ئۇالرنىـڭ بـۇ ھىـيله. سېپىل تېمىغـا ياغـاچ قونچـاقالرنى تىكـلهپ قويىـدۇ قويماسلىق ئۈچۈن،

ىـر  ئـاتتىال بئىتالىيه رىۋايهتلىرىنىڭ يهنه بىرىده. جىم تۇرغانلىقىدىن مهلۇم بولىدۇ بىرىنىڭ ياغاچ قونچاقنىڭ بېشىغا قونغاندا ئۇنىڭ
   .تهسۋىرلىنىدۇ جاسۇس تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ، دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرۈلگهن قىلىپ

سهنئهتنىڭ قايتـا گـۈللىنىش دهۋرىـده توسـاتتىنال -ئهدهبىيات ل دهۋىر سۈرگهن، ھهتتائاتتىال ئهنئهنىسى ئىتالىيده ئۇزۇن مهزگى
پۇلالرنىڭ ياسىلىشى سهل قوپالىراق  كۆمۈش ياكى مىستىن قۇيۇلغان بۇ. چۈشۈرۈلگهن تهڭگه پۇلالرمۇ بېسىلغان ئاتتىالنىڭ رهسىمى

يىلـى،  - 441كىـرال، « يـاكى » يىلى، كىـرال-441ئاتتىال، «، يۈزىده ئاتتىالنىڭ رهسىمى كۆمۈشتىن قۇيۇلغان پۇلنىڭ ئالدى. بولغان
يېزىلغـان، ئاسـتىغا بىـر شـهھهر يـاكى قهلئهنىـڭ رهسـىمى  دهپ» ئـاچۇيال«ئارقـا يۈزىـده بولـسا ئۈسـتىگه . دېگهن سۆز بار» ئاتتىال

« يـاكى » قېلىچـى ئـاتتىال ىتهڭـر«قۇيۇلغان پۇلنىڭ ئالدى يۈزىده ئاتتىالنىڭ رهسـىمى، ئۇنىـڭ چۆرىـسىگه  مىستىن. چۈشۈرۈلگهن
ئارقا يۈزىده بولسا، بىر قېرى كىشىنىڭ شىرنىڭ ئۈستىگه مىنىـپ تۇرغـان  .دېگهن خهت چۈشۈرۈلگهن» تهڭرى قېلىچى كىرال ئاتتىال

  . ]44[پۇلىمۇ قايتا بېسىلغان بۇ مهزگىلده ئىتالىيىده يهنه ئاتتىالنىڭ ئاكىسى بۇدانىڭ خاتىره. چۈشۈرۈلگهن رهسىمى

   

  گېرمانىيه رىۋايهتلىرىدىكى ئاتتىال. 6

ئۇلۇغ ئېمپىراتور ئاتتىالنىڭ نامى خېلىال كـۆپ تىلغـا  گېرمان مىللهتلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئهسىرگه مهنسۇپ قهھرىمانلىق داستانلىرىدا
   .غانئېلىن

پادىــشاھلىرىنىڭ تۇرغــانلىقى يــاكى گېرمــان  قهدىمكــى گېرمــان قهھرىمــانلىق داســتانلىرىدا ئاتتىالنىــڭ ســارىيىدا گېرمــان
ئاالھىـده  ئاتتىالنىـڭ ئىنتـايىن روھلـۇق، مېھىرىبـان، ئـاقكۆڭۈل، ئېـسىل ئـادهم ئىكهنلىكـى يېتىلگهنلىكـى،-شاھزادىلىرىنىڭ ئۆسۈپ

. دا تـۇنجى قېـتىم تىلغـا ئېلىنغـان»ھىلدبرانـد داسـتانى«ئائىت  ئهسىرگه-9ىالنىڭ ئىسىمى مىالدىيه گېرمانىيىده ئاتت. تهسۋىرلىنىدۇ
دا ئـاتتىال ۋه »داسـتانى w بىلهكلىـك كۈچلـۈك«ئهسـىرگه ئائىـت -10مىالدىـيه . ئىزلىـرى رىـۋايهت قىلىنمايـدۇ-ئىش لېكىن ئۇنىڭدا

ئۈچـۈن،  دا ئېيتىلىشچه، ئاتتىال ئىلگىرىكى زهپهرلىرىنى قايتا تهكـرارالشداستان بۇ. ھۇنالر توغرىسىدا خېلى كۆپ رىۋايهت سۆزلىنىدۇ
ئۇنىڭ بىلهن تىنىچلىق كېلىـشىمى ئورنىتىـپ، ئۇنىـڭ ئـوغلى  گىبىچۇغا ھۇجۇم قىلماقچى بولۇپ تۇرغاندا، بىردىنال نىيىتىدىن يېنىپ،

ئـاتتىال ئـۇالر بىلهنمـۇ . قىلىـدۇ نـدالر ئۈسـتىگه يـۈرۈشئۇنىڭـدىن كېـيىن، ئـاتتىال بۇرگى. تۇرغاقلىققـا ئالىـدۇ خاگىننى ئۆز ئوردىسدا
ئاچۇيتانىيـا  ئـاتتىال يهنه. ھىلدىگوندنى تۇرغاقلىق ئۈچۈن ھۇنگىريىگه ئېلىپ كېتىدۇ كېلىشىم تۈزۈپ، بۇرگۇند پادىشاھىنىڭ ئوغلى

النىڭ ئوردىـسىدا ھۇنالرنىـڭ مـۇنتىزىم گىرمانىيه شاھزادىلىرى ئاتتى بۇ. پادشاھى ئالىپخىرنىڭ ئوغلى ۋالخارۇسنى تۇرغاقلىققا ئالىدۇ
كېـيىن بېـۇ . قومانـدانلىرى دهرىجىـسىگه كۆتۈرىلىـدۇ ھهمده ئۇالر ھۇنالرنىـڭ.  يېتىلىدۇ-تهربىيىسى ئاستىدا ئۆسۈپ-تهلىم ھهربىي

مـۇ ھهسـرهت قالغانلىقىغـا بهك ئـاتتىال ئـۇالردىن ئايرىلىـپ. يوشـۇرۇن ھالـدا ئـۆز دۆلىـتىگه قېچىـپ كېتىـدۇ شاھزادىلهر ئـاتتىالدىن
   .چېكىدۇ

» نىبۇلۇڭالر ھهققىـده قوشـاق«تهرىپىدىن يېزىلىغان  ئهسىرده ياشىغان ئاۋستىرالىيىلىك ئىسمى نامهلۇم بىر شائىر-13مىالدىيه 
چـوڭ خـانىش ئارىغقـان ) ئېلىنغـان بـۇ داسـتاندا ئـاتتىال ئهتـزهل دهپ(ئهتىـزهل : ۋهقهلىـك رىـۋايهت قىلىنـدۇ ناملىق ئىپوستا مۇنداق

 ئۆلتۈرۈلگهن سيگفىرىدنىڭ تـۇل قالغـان خـانىش كىريمخىلـد بىـلهن تـوي قىلىـشنى ىن ئۆتكهندىن كېيىن، خاگىن تهرىپىدىنئالهمد
ئۇ كۆپ خۇدالىق دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغاچقـا،  ئهتزهل ناھايتى شۆھرهتلىك، قۇدىرهتلىك پادىشا بولسىمۇ، لېكىن. تهلىپ قلىدۇ

كىريمخىلــدقا ئهتزهلنىــڭ  ئهتىزهلنىــڭ ئهلچىــسى. ز تهلىپىنــى رت قىلىنىــشىدىن ئهندىــشه قلىــدۇتۇپهيلىــدىن ئــۆ دىنىــي ئــايرىمىلىق
ــر ــدغان بى ــات قىلى ــا ئېتق ــستىئان دىنغ ــسىدا خرى ــسىز  ئوردى ــارلىقىنى ۋه ئهتزهلنىــڭ ۋاقىت ــدانىڭ ب ــانچه قومان ــا(ق  خرســتىئان دىنىغ

ئۇالرنىـڭ يـوي مۇراسـىمى دهسـلهپته ۋېنـادا،كېيىن  .ىـل قىلىـدۇقىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇنى قاي) كىرگهنلهرنىڭ يۇيۇنۇپ پاكلىنىش
   .ئهرزهلبورگدا ئۆتكۈزىلىدۇ ئهتزهلنىڭ پايتهختى

نـى ئهتزهلبورگقـا تهكلىـپ )نىبۇلـۇڭالر( كىريمخلد ئۆلۈپ كهتـكهن ئېـرى سـيگفىرىدنىڭ قىـساسىنى ئـېلىش ئۈچـۈن بۇرگۇنـدالر
. قىزغىن كۇتىۋالىدۇ ېيىن ئىنىسى ۋه سيگفىرىدنىڭ قاتىلى خاگىننى ناھايىتىبولمىغان ئهتزهل ق ھېچقانداق ئىشتىن خهۋىرى. قىلىدۇ

قـانلىق  بۇ چاغدا ھۇنالر بىلهن بۇرگۇندىالر ئوتتۇرسىدا. ئويۇنلىرىنى ئۇيۇشتۇرىدۇ ئهتزهل مېھمانالرنىڭ شهرىپىگه ئهڭ ياخشى جهڭ
مىڭلىغـان ھـۇنالر .  جېنىـدىن ئايرىلىـدۇ    ) بـۇدا –لهنـدا بى( ئۇرۇشتا تۇنجى بولۇپ ئهتزهلنىڭ ئاكىسى بىلـۆدهل. ئۇرۇش پارتاليدۇ 
ئوغلىنىــڭ خــاگىن تهرىپىــدىن  كېــيىن ئهتــزهل ئــۆز. ئهتــزهل تــېخىچه نــېمه ئىــش بولغــانلىقىنى ئاڭقىرالمــاي قالىــدۇ .قۇربــان بولىــدۇ

   .االرنى قىرىپ تاشاليدۇ ئۇرۇشقا ئاتلىنىپ كىريمخىلدانى ئۆلتۈرۈپ، بۇرگۇند ئاندىن. ئۆلتۈرهلگهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن



يۈرهتتى،ئادهملىرىنى چوڭ بىر زالدا قوبۇل قىالتتى، ئهتـزهل  دا يهنه ئهتزهل بېشىغا داۋاملىق دوبولغا كىيىپ«نىبولۇڭ داستانى «
قاچىـدا غىزالىنـاتتى، دهپ رىـۋايهت  ئىزلىـرى ئويۇلغـان بىـر-ياسالغان بىر تهختته ئولتۇراتتى، ئهجـدادلىرىنىڭ ئـش ناھايىتى ئېسىل

   .قىلىنىدۇ
ــگهن     ــا كهل ــانالر ئارســىدا بارلىق ــارلىق » شــىكايهت«ۋه » ئهتزهلنىــڭ ســاريىى« ،»گــۈل باغچىــسى« كېيىنكــى چــاغالردا گېرم قات

   .دىكى ۋهقهلىك بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدۇ» نىبۇلۇڭ داستانى«يۇقىرىدا سۆزلهنگهن  داستانالردىكى ئاتتىال رىۋايىتى

ئېـددا داسـتانى «قهدىمكـى ئىـسالندىيه تىلىـدا يېزىلغـان  ئاتتىال. ئاتتىال شىمالىي گېرمان مىلهتلىرىنىڭ رىۋايىتىدىمۇ ئۇچىرايدۇ
دۇنياغـا ئـامراق كىـشى -مـال نىـڭ قـۇۋ، مهككـار،»ئـاتتىال«بـۇ داسـتاندا ئـاتلى . بىـلهن بايـان قىلىنىـدۇ دېـگهن ئىـسىم» ئاتلى«دا»

   .ھىلهن بىلهن توزاققا دهسسىتىپ يوقاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ دالر نىڭ قهھرىمانلىرىنىئىكهنلىكى،گوت ۋه بۇرگۇن

قېينى ئىنىسى گۇننارنى دوستلىرى بىلهن بىرگه  دېگهن ئېددا خهلق ناخشىسىدا تهسۋىرلىنىشىچه، ئاتلى ئۆزىنىڭ» ئاتال چۇيدا«
قالماسـلىقى ئۈچـۈن، ئۇنىڭغـا  نىڭ بىـرهر خهۋىـپكه ئـۇچىراپئاتلىنىڭ خانىشى گوردۇن ئۆز ئىنىسى گۇننار .مېھمانغا تهكلىپ قىلىدۇ

 گۇنـار. تلىنىـڭ قېـشىغا بارماسـلىققا دهۋهت قىلىـدۇخـاگىن گۇننـارنى ئا. ئهۋهتىـدۇ بۆرىنىڭ تۈكى بىلهن قاپالنغان بىر ئالتۇن ئۈزۈك
ننــارنى بىــر قهلــئهده ســاقالپ قۇشــۇنى بىــلهن گۇ ئــاتلى. ئۇنىــڭ ســۆزىگه قــۇالق ســالماي، يــېقىن دوســتلىرىنى ئېلىــپ يولغــا چىقىــدۇ

يۇشـۇرۇلغانلىقىنى ئېيتىـپ  بىلهنال ئاتلى ئۇنى تۇتـۇپ بـاغالپ ئـۇنى نىبۇلـۇڭ غهزىنىـسىنىڭ قهيهرگه گۇننار قهلئهگه كېلىشى.تۇرىدۇ
. بېرىـدۇ قىلىپئاتىلى گۇننارنى بىر توپ يىالنالر ئارسىغا تاشالپ ئۇالرغا يهمچۈك  .گۇننار بۇنى زادىال ئېيتىمايدۇ. بېرىشكه قىستايدۇ

بــالىلىرىنى ئۆلتــۈرۈپ، گۆشــىنى پىــشۇرۇپ ئاتلىنىــڭ تامىقىغــا  گــوردۇن ئاتلىــدىن ئىنــسنىڭ قىــساسىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، ئاتلىنىــڭ
ئاتلىنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭ سارىيغا ئـوت  ئاخىرىدا مهس بولغان. ئۇالرنىڭ باش سۆڭىكىده ئاتلىغا شاراپ قويۇپ بېرىدۇ .قوشىۇۋېتىدۇ

   .تىدۇقويۇپ كۆيدۈۈۋې

گوردۇن خاس خىزمهتچىسى ئـارقىلىق ئىنىـسىگه  .دېگهن ئېددا خهلق ناخشىسىدا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ»ئاتالمال«رىۋايهته  بۇ
خىزمهتچى يېـرىم يولغـا  خهتنى ئېلىپ ماڭغان خاس. قالغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن، خهت ئهۋهتىدۇ يامان كۈننىڭ يېقىنالپ
 ئـاتلى ئـۇنى تۇتـۇپ. شۇنىڭ بىلهن گۇننار ئاتلىنىڭ قهلئهسىگه يېتىـپ كېلىـدۇ .لغان سۆزنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇكهلگهنده، ئۇنىڭغا يېزى

خـاگىن ئـاتلى .ئۆلتۈرۈپ، گوشىنى ئۇنىڭغا يېگۈزۋېتىدۇ گوردۇن ئىنىسىنىڭ ئۆچىنى ئېلىش ئۈچۈن ئاتلىنىڭ باللىرىنى. دارغا ئاسىدۇ
   .ۇچاغدا ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىد قاتتىق ئۇخالۋاتقان

بىلهن زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدىن ئىبـارهت  رىۋايهتلهرده ھۇن ئېمپىراتورى ئاتتىالنىڭ ئۆز خانىشى تهرىپىدىن سۇيقهست بۇ
   .تارىخى پاكىت بايان قىلىنغان

بـۇ . دېگهن ئىسىم بىلهن رىۋايهت قىلىنىدۇ» ھۇملى« دېگهن قهدىمكى شىمالىي گېرمان داستانىدا ئاتتىال» ھۇلالرنىڭ ئۇرۇشى«
بولۇپ تۇرۇپ، ھۇملىنىڭ  گوت پادشاھى ھىدرىكنىڭ كىچىكىدىن باشالپال ھۇملىنىڭ ئوردىسىدا تۇرغاق:  داستاندا مۇنداق سۆزلىندۇ

ئۆلگهندىن كېيىن، خىلودىر دادىسىنىڭ مىراسى ئۈچۈن گـوت دۆلىتىنىـڭ  پادشاھ ھىدىرىك. يىتىلگهن-بىۋاسته تهربىيىسىده ئۆسۈپ
دهرياسـىنىڭ بويىـدىكى خاسـىيهتلىك تاشـنى  نى، يول بويىـدىكى مـۇقهددهس قهبرىـستانلىقالرنى ۋه دىنىـستىرئورمانلىقالر يېرىمىنى،

بىـلهن  شۇنىڭ بىلهن ھۇملى نۇرغۇن كىـشلىك قۇشـۇن. ئاكىسى بۇنى رهت قىلغان. قلىغان ئۆزىگ بۆلۈپ بېرىشنى ئاكىسىدىن تهلهپ
  .  ئايىرىلغاناياتىدىنئۇرۇشتا ۋه خىلودىر ھ. گوت پادىشالىقىغا يۈرۈش قىلغان

نىـڭ ھۇنالرغـا » دانىيىلىكلهرنىـڭ قهھىرمـانلىق داسـتانى« يىلـى يازغـان-1200دانىيه تارىخچىسى گىرامماتكوسـنىڭ مىالدىـيه 
دانىـيىلهكلهر بىـلهن ئـۇرۇش ) ئـاتتىال( داستاندا يېزىلىشچه، ھـۇن. ئاتتىال ھۇن دېگهن ئىسىم بىلهن بايان قىلىنىدۇ ئائىت قىسىمدا،

خـانلىرى بىـلهن  نهپهر ھـۇن170ئـۇ . ھۇنالرغا يهنه ھۇن دېگهن بىر كىشى قومانـدان بولىـدۇ .تقان چاغدا ھاياتىدىن ئايرىلىدۇقىلۋا
   .بىرلىكته دانىيىلىكلهرگه تهسلىم بولىدۇ

داق بىـر بـۇ داسـتاندا مۇنـ. داۋامىدهك قىلىـدۇ نىڭ» نىبولۇڭ داستانى«بولسا » تىدرىك داستانى«ئهسىرگه ئائىت -13مىالدىيه 
يېنىـدا بېرىتـانىيه پادىـشاھى  ئاتلىنىڭ. پىرىز پادىشاھلىقىدىن تارتىۋالغان سۇسىك دېگهن جايدا تۇرىدۇ ئاتلى: ۋهقه بايان قىلىنىدۇ

بويىـدىكى  ئاتلى ئۇالرغا بىراندېنبورگ بىلهن رىيىن دهرياسى. ئوغىلى چېچىپ كېلىدۇ ئىككى) خاگىن(ئارتوسنىڭ تىدرىك ۋه ھۆگنى 
ئـاتلى ئـۇ . ئۆرۈپ ئۇنى غهزىنه يوشـۇرۇلغان تاغقـا سـوالپ قويىـدۇ مۇناپىق ھۆگىن ئاتتىالدىن يۈز. رمانلىقىنى بولۇپ بېرىدۇئۇنگار ئو

   .ئاشلىقتىن قىيلىنىپ ئالهمدىن ئۆتىدۇ يهرده
ئوغۇللىرنىڭ بهزىلىـرى ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ  يلى يېزىلىغان بىر يىلنامىده رىۋايهت قىلىنىشچه، ئاتتىال-1400مىالدىيه 



گـوت پادشـاھى تىـدرىك  ھـۇن ۋه گوتالرنىـڭ خـانلىق تهخـتىگه. ئىـسپانىيه بىـلهن ئىتـالىيىگه كۆچـۈپ كېتىـدۇ ئهنگىليه، بهزىلىرى
    .چىقىدۇ

جهنـۇبىي گىرمـان . خـارهكتىرده تهسـۋىرلهنگهن يۇقىرىدا بايان قىلىنغان گېرمان مىلهتلىـرى رىـۋايهتلهرده ئـاتتىال ئىككـى خىـل
ــ ــدىل،رى ــاتتىال رهھىم ــك پادشــاھ ۋايهتلىرده ئ ــۇق، خــۇش تهبىيهتلى ــك كۆتىرهڭگــۈ روھل ــۈل، ياخــشى نىيهتلى ــاق كۆڭ ســۈپىتىده  ئ

   . دۇنياغا ئامراق پادىشاھ سۈپىتىده خارهكتېرلهنگهن-ھىلىگهر، مال-قۇۋ خاراكتېرلهنسه،شىمالىي گېرمان رىۋايىتىده قانخور، زالىم،

   

  
   ھۇنگر رىۋايهتلىرىدىكى ئاتتىال . 7

  
مـاگىي، ئـۇالر تـۈركىي -ئهسلى ئاتىلىـشى مانـسى(ماجارىالر  ئۇغۇر تىللىرى ئائىلىسىگه مهنسۇپ-ئهسىردىن باشالپ، فىن-2مىالدىيه 

ر دېـگهن ئۇالرنىـڭ نـامى ماجـا قۇشۇمچىسىنىڭ قۇشۇلۇشى بىلهن› )ئار(ئهر ‹بىلهن ئۇچراشقاندىن كېيىن، تۈركچه  تىللىق مىللهتلهر
ئىتىـل  يىلى ھۇنالر-374مىالدىيه . بولۇپ، ھۇنالرنىڭ كۈچلۈك تهسىرىگه ئۇچرىغان ھۇنالر بىلهن ئاالقىده) نامدا ئاتىلدىغان بولدى

ياۋروپـا . بىر قىسىم ھۇنالر ماجارالرغا قوشۇلۇپ كهتـكهن دهرياسىدىن ئۆتۈپ، ياۋروپاغا كۆچكهنده، ئهسلى جايلىرىدا تۇرۇپ قالغان
ھـۇن ئىمپېرىيىـسى ئاغدۇرۇلغانـدىن  يىلى ياۋروپـا-469مىالدىيه . قۇرۇلغاندىن كېيىن، ماجارالر ھۇنالرغا قارىغان رىيىسىھۇن ئىمپې

ۋه  كىچىك ئوغلى ئىرنهكنىڭ رهھبهرلىكىده قارا دېڭىزنىڭ شىمالىغا كۆچـۈپ كهلـگهن كېيىن، ھۇنالرنىڭ زور كۆپچىلىكى ئاتتىالنىڭ
شۇنىڭ بىلهن ئـون . ئۇغۇرالرنىڭ ئىچىگه قۇشۇلۇپ كهتكهن ن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر تارمىقى بولغان ئونبۇ جايالرغا يېڭىدىن ئۇرۇنالشقا

ئوتتـۇرا ئېقىنـى بويلىرىـدىكى ماجـارالر  ئهسىرگه كهلگهنده، ئىتىل دهرياسىنىڭ-8مىالدىيه . دهپ ئاتالغان» ھۇنۇغۇر« ئۇغۇرالر يهنه
بۈگـۈنكى ھـۇنگىرالر  .نهتىجىده ماجارالر تۈركلىشىـشكه باشـلىغان. پ كهتكهنتهركىبىگه قۇشۇلۇ جهنۇبقا سۈرۈلۈپ، ھۇنۇغۇرالرنىڭ

 قۇشۇلۇشىدىن شهكىللهنگهن بولغاچقـا، ئـۇالر ئـاتتىالنى ئۆزىنىـڭ ئۇلـۇغ داھىـسى ئارا-مانا شۇ ئون ئۇغۇر، ھۇن ۋه ماجارالرنىڭ ئۆز
   .رىۋايهتلهر ۋه تارىخى ئىزالر كۆپ ساقالنغان شۇڭا ھۇنگىرالر ئارىسىدا ئاتتىالغا ئاتالغان نۇرغۇن. دهپ قاراپ كهلمهكته

ھـۇنگىر خـانى ئارپـات ئاتتىالنىـڭ ئهۋالدى بولـۇپ،  دا»ھـۇنگىر قهھرىمـانلىق داسـتانى«ئهسـىرنىڭ ئاخىرىـدا يېزىلغـان -9مىالدىيه 
تهختـته ئولتـۇراتتى،  مهركىزى قىسىمى بولغان ھۇنگىرىيه مىراس قىلىنغـان، ئارپـات مانـا مۇشـۇ يهرده ئۇنىڭغا ھۇن ئىمپېرىيىسىنىڭ

  .دهپ رىۋايهت قىلىنغان

نـى ئۆزگهرتىـپ، )بۇداپىـشت(بويىدىكى ئوكۋېنكوم ھۇنگىر تارىخچىسى ئانموسنىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا، ئاتتىال دوناي دهرياسى 
   .قورشاپ پايتهخت قىلغان، گېرمانالر ئۇنى ئهتزهلبورگ دهپ ئاتىغان مۇستهھكهم سېپىلالر بىلهن

ئهتخهله، ئهتهله، ئهتىال دېگهن كىـشى ئىـسىملىرى  ئهسىرلهرده ھۇنگىرىيىده كىشىلهر ئارىسىدا ئاتتىال، ئاتىال،-14-12مىالدىيه 
سـۇمۇگىي ۋىاليىتىـدىكى  .ھهتتا بۇ خىل ئىـسىمالر ھـۇنگىرالر ئىچىـده بۈگـۈنكى كۈنـدىمۇ كهڭ قۇيۇلماقتـا ناھايىتى كۆپ قۇيۇلغان،

   .ئىسىمنىڭ يهر نامى سۈپىتىدىمۇ قوللىندىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ ئاتتىال دېگهنكهنت نامى، -دېگهن يېزا) ئاتىال(ئاتاال

بــۇنى ئارپــات خانــدانلىقىنىڭ غهزىنىــسىده . ئالغــان ئهنئهنىــسى ناھــايىتى كۈچلــۈك ئهۋج-ئارپــات خاندانلىقىــدا ئــاتتىال خــاتىره
ئـاتتىال «يېزىلغـان  نلىكىنـى ئىـسپاتالش مهقـسىتىدهياكى بـۇ خانـدانلىقنىڭ ئـاتتىال جهمهتىـدىن ئىكه »ئاتتىال قىلىچى«ساقالنغان 
   .تۇلۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ» شهجهرىسى

ناھـايتى . تارىخچىـسى تهرپىـدىن تۇرغۇزۇلغـان ئهسىرده ياشىغان ئىسمى نـامهلۇم بىـر ھـۇنگىر-11ئاتتىال شهجهرىسى مىالدىيه 
-4تانـا، -3 يـافهس،-2نـوھ، -1.  ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇبارغـان بـۇ شـهجهره تۆۋهنـدىكى ئىـسىمالرنى كۆپ ئالىمالر تهتقىقـات ئېلىـپ

بوندوفارد، -15فاركاس، -14ئوزمار، -13قادار، -12بهلهر، -11 كهئار،-10كهۋه، -9كهلهد، -8داما، -7بور، -6ھۇنۇر، -5نهمبۇرۇت، 
زامـۇر، -26لېل، -25، لهۋهنته-24 كۈلسه،-23ئومپۇت، -22مىسكه، -21مىكه، -20بهزتۇر، -19 بۇدلى،  -18ساناد، -17 بۇكهن،-16
تـۇردا، -36 سـىنرهمهن،-35 ئهسـىھ، -34ئوپـۇس، -33كادسـىا، -31 بهرهنىـد، -32زولتا، -30  بولسۇ،-29 بولۇگ، -28  زامبۇر،-27
نــېمىس . ئالمــاس قاتــارلىقالر-43ئېلــود، -42ئــۈگيهك، -41 ئىــد،-40ســابا، -39ئهتــخهله يــاكى ئــاتتىال، -38  بهنــدهگۆز،-37

ــى ف ــر. خهنزۇشۇناس ــۇھې ــسىنى ت ب ــسىمدىن باشقى ــۆت ئى ــلهپكى ت ــان دهس ــابتىنن ئېلىنغ ــۇقهددهس كىت ــهجهرىنى م ــۇھىم ۋه  ش م
ھۆكۈمدارلىرى شهجهرسى بىلهن مۇناسـۋهتلىك ئىكهنلىكـى ئالغـا  ئىشهنچىلىك دهپ قاراپ، خهنزۇچه مهنبهلهرده خاتىرلهنگهن ھۇن

   .هتكهنئاتتىال ۋه ھۇنالرنىڭ شهجهرىسىنى مۇنداق كۆرس ھېرت. ف. سۈرۈلگهن



  ىبودل=تۈمهن .  1

   بهزتۇر= باكتۇر = باتۇر . 2 

   مىكه= قايۇق . 3

   مىسكه= ئىچىغسه . 4

    ئومپود= قۇتىقۇ . 5

   كۈلسه= غۇلىقۇ . 6

   لهۋهنته= شۇلۇچانچۇ . 7
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لېكىن، بۇنىڭغا قارشى .ىراپ قلىغانئالىمالر ئېت كىرائۇس قاتارلىق نۇپۇزلۇق.بورۇي ۋه ئى.پ.رادلوۋ، ز.ھېرتنىڭ بۇ قارشىنى ۋ. ف
   .ئهمهس چىققۇچى ئالىمالرمۇ ئاز

ناھـايىتى كهڭ ) يىلـالر-1290-1272مىالدىـيه (دهۋرىـده  Ⅳھۇنگىريهده ئاتتىال ھهققىـدىكى تـارىخى رىـۋايهتلهر كىـرال السـىزو
دېـگهن » ھـۇنگىر يىلنامىـسى« ېزىلغـانيىلالردا ي-1884-1282ئوردا تارىخچىسى سىمون تهرىپىدىن مىالدىيه  السىزونىڭ. تارقالغان

قـاراكۆزلۈك،  ئـاتتىال ئوتتـۇرا بويلـۇق، بۇغـداي ئۆڭلـۈك،: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ ئهسهرده، ئاتتىال ھۇنگىرالشـتۇرۇلغان شـهكىلده
كېچهكلىـرى -يـاراقلىرى ئىلغـار، چىـدىر ۋه كىـيىم-تولغان، قـورال قۇۋۋهتكه- پاراسهتلىك، كۈچ-گۈرهنلىك، ناھايىتى مهغرۇر، ئهقىل

ئـاتتىال ئۆزىنىـڭ پـايتهختى . قالىـدۇ كىشى بولغاچقا، يات ئهللهرنىڭ پادىـشاھلىرىمۇ ئـۇنى ئىنتـايىن ياخـشى كـۆرۈپ ئىنتايىن پاكىز
 يــول بــويى ئالــدىغا ئۇچرىغــان شــهھهرلهرنىڭ ھهممىــسىنى ئىــشغال قىلىــپ، ئــۇدۇل دىــن قۇشــۇن تارتىــپ،) ئوكۋئېنكــوم(ســىچامبىرا

قانچه شهھهرلىرىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، كـاتولونىيه  رىدۇ، ئاندىن جهنۇبقا بۇرۇلۇپ، فىرانسىيىنىڭ بىرسىتراسبورگقا يېتىپ با
مـاراكهش سـۇلتانى ئهمرىـل مۆمىننىـڭ  ئاتتىال كاتولونىيه قوشۇنىنى ئىككى قىـسىمغا ئايرىـپ، بىـر بـۆلىكىنى. بارىدۇ چىگىرىسىغىچه

قوشـۇن  م قوماندانى ئائىتوس خۇددى كهلكۈن سۇدهك ھهيـۋهت بىـلهن ئـاتتىال ئۈسـتىگهرى ئۈستىگه ئاتالندۇرىدۇ، بۇ چاغدا غهربىي
ماراكهشـكه ئهۋهتىلـگهن قوشـۇن ۋاقتىـدا قايتىـپ . قىلىـدۇ ئـاتتىال ئائىتوسـنى قـاتتىق مهغلـۇپ. ئـۇرۇش پارتىاليـدۇ. تارتىپ كېلىدۇ

ھـۇنگىرىچه سـىپان (» سىپان«  شۇنىڭدىن باشالپ بۇ يهر.غهزىپىدىن قورقۇپ، كاتولونىيىده تۇرۇپ قالىدۇ كهلمىگهچكه، ئاتتىالنىڭ
 ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئــاتتىال. ئىــسمىدىن ئېلىنىــپ ئىــسپانىيه دهپ ئاتىلــدۇ دېــگهن ھــۇن قومانــدانىنىڭ) ســۆزى ۋلــى دېــگهن مهنىــده

دانىـيه، . ئۆتكۈزىـدۇ مىـڭ كېنىزىكىنـى قېلىچـتىن 11 فىرانسىيهنى بېسىپ ئۆتۈپ، كۆلنگه يۈرۈش قىلىپ، ئۇ يهرده ئورسۇال ۋه ئۇنىڭ
كېـيىن، ئاكىـسى بۇدانىـڭ ئـۆزى يـوق  ئاتتىال ئۇرۇشتىن قايتقاندىن. فىروسىيىنى ئىگىلهپ، ھۇنگىرىيىگه قايتىدۇ نورۋىگىيه، لىتۋا ۋه

ق غهزىپىـدىن قـاتتى بۇداۋارا دهپ ئاتىۋالغان گۇناھى ئۈچـۈن ئـۇنى ئۆلتۈرىۋېتىـدۇ، ئاتتىالنىـڭ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، سىچامبىرانى
دهپ ئاتاۋېرىـدۇ، » بـۇداۋارا«ھـۇنگىرالر بۇنىڭغـا ئهمهل قىلمـاي يهنىـال  .دهپ ئاتايىـدۇ» ئهتزهلبـورگ«قورققان گېرمانالر بـۇ يهرنـى 

باشـقا شـهھهرگه قـاراپ ئۇچىۋاتقـانلىقىنى  ئـۇ ئـاچۇيال شـهھىرىدىن تۇرنىالرنىـڭ. ئۆتمهي ئاتتىال ئىتـالىيىگه يـۈرۈش قىلىـدۇ ئۇزۇن
. بهرپا قىلىدۇ ئاچۇيال شهھهر خهلقى شهھهرنى تاشالپ كۆچۈپ كهتكهندىن كېيىن، ۋېنىتسىيىنى . ئىگىلهيدۇكۆرۈپ، شهھهرنى تىزال

ئــاتتىال رىــم شــهھىرىگه يــۈرۈش قىلىــپ يېــرىم يولغــا . ئۈندهيــدۇ راۋاننانىــڭ ئېپىــسكوپى ئــاتتىالنى رىــم شــهھىرىگه ھۇجــۇم قىلىــشقا
ئاتتىال قايتىپ بېرىپ راۋاننا ئېپىسكوپىنىڭ  . قوشۇن چېكىندۈرۈشنى تهلهپ قىلىدۇبىلهن ئۇچرىشىدۇ، پاپا ئاتتىالدىن كهلگهنده پاپا

گـۈزهل مهلىكىـسى مىكولـت  پاننوياغـا يـۈرۈش قىلىـپ بارغانـدا، بـاكتىرانالر پادىـشاھلىقىنىڭ تهڭداشـسىز ئاتتىال. كاللىسىنى ئالىدۇ
 پ شـاراب ئىـشكهچكه، بۇرنىـدىن توختىمـاي قـان ئېقىـپ، گېلـىھهددىدىن زىياده كۆ توي كېچىسى ئاتتىال. ئاتتىالغا ياتلىق قىلىندۇ

ئالغان رىۋايهتلهر ياۋروپادا ناھايىتى كهڭ تارقىلىـشقا  ئهسىرلهرده رومانتىك تۈسنى-14، -13مىالدىيه. قانغا تولۇپ ئالهمدىن ئۆتىدۇ
ــا ر قايــسى باشــالپ، ھه ــۆزى خالىغــان شــهكىلده ھۇنالرغ ــلهر ئۆزىنىــڭ كېلىــپ چىقىــشىنى ئ ــا باغلىغــان ۋهمىللهت ــيه . ئاتتىالغ دانى

 مۇشــۇ مهقــسهتته يېزىلغــان» دانىيهلىكلهرنىــڭ قهھرىمــانلىق داســتانى«يازغــان  يىلــى-1200تارىخچىــسى گىراممــاتىكوس مىالدىــيه 
 .مـۇ ئاالھىـده دېققهتنـى تارتىـدۇ»ھۇنگىر يىلنامىسى-لىخ« ئهسىرده يېزىلغان-13مىالدىيه . ئهسهرلهرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

بـۇ ئهسـهرده . ھېكايىـسى بايـان قىلىنـدۇ جهنۇبى سىالۋيانالر بۇلۇپمۇ خورۋاتالرنىڭ تارىخىغا مۇناسىۋهتلىك ئاتتىال چۈنكى، ئۇنىڭدا
   .ئاچۇيال دېگهن نامدا سۆزلىنىدۇ ئاتتىال ھۇنگىر پادىشاھى سۈپىتىده ۋه



لىتىـۋان، دانىـيه، ئىـسالندىيه قاتـارلىق  ۆتـۈپ،ئاچۇيال پۈتـۈن دۇنيـانى بويـسۇندۇرۇش ئۈچـۈن، شـىمالىي تهرهپـتىن ھۇجۇمغـا ئ
ئۇنىڭـدىن . ئۆتكۈزىـدۇ مىـڭ كېنىزىكىنـى قىلىچـتىن11بارىدۇ، ئـۇ يهرده ئۇرسـۇالر بىـلهن ئۇنىـڭ  ئهللهرنى ئىشغال قىلىپ، كۆلىنگه
قايتىـپ  ېرىـپ، ئـۇ يهردىـنماالئىكه ئۇنىڭغا ئهۋلىياالر توپالشـقان جـاي راۋانناغـا ب بۇ چاغدا بىر. كېيىن ئاۋستىريىگه يۈرۈش قىلىدۇ

ئــاچۇيالن شــۇ ھامــان ۋېنىتــسىيىگه . ئېلىــشنى تاپىاليــدۇ  ســلوۋان پادشــاھى كازىمىرنىــڭ ئــۆچىنى–كهلگهنــدىن كېــيىن، خــورۋات 
سـىلوۋانىيه چېگىرسـىغا بېرىـپ، -خـورۋات ئـاچۇيال،. ئۆزىنىڭ ئىسمى قويۇلغان ئـاچويالن شـهھىرنى بىنـا قىلىـدۇ ئاتلىنىپ،ئۇ يهرده

ئايـاللىرى بىـلهن   سلوۋانالرنىڭ-پادىشاھلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ،ھۇنگر ئهرلىرىنى خورۋات  سلوۋانالر-ئۆلتۇرگهن خورۋاتكازىمىرنى 
قايتىپ  ئۇنىڭدىن كېيىن ئاچۇيال ھۇنگىريىگه. پادىشاھىنىڭ مهلىكىسىگه ئۆيلىندۇ ئاچۇيالن ئۆزىمۇ سىلوۋان. توي قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

ــۆتىنچى ئــوغل. كېلىــدۇ ــاچۇيال ت ــدۇ ى كولۇمــاننى خــورۋات مهلىكىــسىگهئ ــدىن . ئۆيلهندۈرى كۇنۇماننىــڭ ئــوغلى بىــال دادىــسى ئالهن
ئۇنىڭـدىن گىـزا ئىـسىملىك بىـر  بىـال. ئاچۇيال شهھىرىگه بېرىـپ، يۇنـان ئىمپېراتورىنىـڭ مهلىكىـسىگه ئۆيلىنىـدۇ ئۆتكهندىن كېيىن،

   .ادېلخد ھۇنگرالرنى خرىستئان دىنغا كېرگۈزىدۇبولغان ئايالى ئ ئۇنىڭ لىخ مىللىتىدىن. ئوغۇل پهرزهنت كۆرىدۇ

قوشـۇۋېلىنىش كىـرال السـىزو ۋه كالمـان دهۋرىـده ئېلىـپ  ھهققى تارىخى پاكىتالرغـا ئاساسـالنغاندا،خورۋاتىيىنىڭ ھـۇنگىريىگه
ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، بـۇ   خورۋات خانىدان مۇناسىۋىتىنىڭ قهدىمىي تارىخقا ئىگه-ئاپتۇرى ھۇنگر  يىلىنامىنڭ. بېرىلغان

  .  قىلغانۋهقهنى ئاتتىالنىڭ نامىغا باغالپ رىۋايهت

دېــگهن ئهســهر، ھــۇنگىرالردىكى ئــاتتىال  »ھــۇنگىر يىلنامىــسى«يىلــى يازغــان -1488ھــۇنگىر تارىخچىــسى جــانۇس مىالدىــيه 
قوشـقان ۋه باشـقا  اتتىال رىۋايىتىگه يېڭى مهزمـۇنالرنىجانۇس بۇ ئهسهرده ئ. ئورۇننى ئىگىلهيدۇ رىۋايىتىنىڭ تهرهققىياتىدا ئاالھىده

 :بۇ ئهسهرده خاتىرلهنگهن ئهۋلىيـاالر رىۋايىتىـده مۇنـداق سـۆزلىنىدۇ ئېلىپ ئېيتساق،. مهنبهلهردىكى يېڭى رىۋايهتلهرنى كىرگۈزگهن
ھهمـمه . ىالنىـڭ ئالـدىغا ئېلىـپ كېلىـدۇتۇتىۋېلىـپ، ئـۇنى ئاتت ئورلىئاندىن كاتولونىيىگه قاراپ يولغا چىققان ھۇنالر بىـر ئهۋلىيـانى

ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى  بىشارهت بهرگـۈچى بـۇ ئهۋلىيـا كىـشىدىن ئـاتتىال كـاتولونىيه ئۇرۇشـىنىڭ ئىشالردىن ئالدىن
سـېنىڭ قۇلۇڭغـا  مىللهتلهرنىڭ ئىگىسى، قۇدرهتلىك تهڭرى دۇنيا ھاكىميىتىنىڭ قىلىچىنى ھازىر پۈتۈن«: ئهۋلىيا ئاتتىالغا. سورايدۇ

سـهن ئـارقىلىق جازااليـدۇ، ئهممـا تهڭـرى خالىغـان ۋاقىتتـا بـۇ  تۇتقۇزدى، سهن تهڭرىنىڭ قامچىـسى، تهڭـرى يولىـدىن ئازغـانالرنى
ــۇ. قۇلۇڭــدىن ئېلىــپ باشــقا بىرىنىــڭ قولىغــا تۇتقۇزىــدۇ قىلىچنــى ســېنىڭ ــبه  بىلىــشىڭ كېرهككــى، ب قېتىمقــى ئۇرۇشــتا ســهن غهل

» ھۆكۈمرانلىقىڭمـۇ ئاخىرالشـمايدۇ. بـۇ قىلىـچ سـېنىڭ قولۇڭـدىن چۈشـمهيدۇ هلگىلهنـگهن ۋاقىتـتىن بـۇرۇنئهممـا، ب. قىاللمايسهن
   .دهپ ئاتايدۇ» تهڭرى قامچىسى«شۇنىڭدىن باشالپ ئاتتىال ئۆزىنى  .دهيدۇ

رال ماتيـاس كىـ. دولقـۇنى كهڭ ئهۋج ئالغـان ھۇنگىرىيىـده ئاتتىالغـا چۇقۇنـۇش) يىلـالر-1490-1458(كىرال ماتياس دهۋرىـده 
ئاتتىالغـا ئائىـت قىـسىمىغا  ئـۇ ھـۇنگىر تـارىخىنى يازغـان ئـوردا تارىخچىـسى بـونفىنگه كىتاپنىـڭ. دهپ ئاتىغـان« Ⅱئاتتىال«ئۆزىنى 

ھهر  بونفىننىڭ ۋاستىسى بىلهن ئاتتىال ھهققدىكى مهلۇماتالر ھۇنگىر مىللىتىنىڭ جانۇس ۋه. ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىشنى تاپىلىغان
درامماتىـك ۋهقهلهرگه ئىنتـايىن بـاي بولغـان ھايـاتىنى  بۈيۈك ھـۇن ئېمپىراتـورى ئاتتىالنىـڭ. هلىرىگه تارقىلىپ كىرگهنقايسى ساھ

ۋه التىـن تىللىرىـدا نۇرغۇنلىغـان  شائىرالر قولىغا قهلهم ئېلىپ ئۇنى مهدھىيىلىگهن، تارىخچىالر ھۇنگىر-يازغۇچى يورۇتۇش ئۈچۈن،
نهرسـىلهر  قالقـان، قىلىـچ ۋه باشـقا-كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىـده ئـاتتىال دهپ ئاتىلـدىغان نهيـزه ى بايبهز. تارىخىي ئهسهرلهرنى يازغان

 يىلـى تېپىلغـان بىـر قهبرىنـى ھازىرغـا قهدهر-1799كىرىشىپ، مىالدىيه  ھۇنگىرالر يهنه ئاتتىالنىڭ قهبرىسىنى ئىزدهشكه. ساقالنغان
   .ئاتتىالنىڭ قهبرىسى، دهپ قاراپ كهلمهكته

 دهۋرىـدىكى ئىجتىمـائىي ھايـاتىنى يۇرۇتـۇپ   ئـاتتىال ئارانىينىـڭ.ىر رومانتىزىم ئهدهبىياتىدا، بۇلۇپمـۇ ئۇلـۇغ شـائىر ژئهس - 19
مهسـهللهر ئـاتتىال رىـۋايىتىگه  چـۆچهك ۋه-داسـتانلىرى، شـۇنداقال خهلـق ئارىـسىدا تارقىلىـپ يـۈرگهن ھېكـايه بېرىدىغان شىئېر ۋه

رىـۋايهتلهر  ھۇنگىرالر ئارىسىدا تـا بۈگـۈنكى كۈنـدىمۇ ئـاتتىال توغرىـسىدا نۇرغـۇن .زمۇن قوشتىتېخىمۇ جانلىق ۋه تېخىمۇ رهڭدار مه
 قهلئهلهرنىـڭ نـامىنى ئـاتتىال ۋه-ئېـدىرلىقالر ۋه شـهھهر-جىلغىـالر، تـاغ-دهريـا جـاي،-ھۇنگىرالر نۇرغۇنلىغان يهر. توقۇلۇپ تۇرىدۇ

يېزىـسىغا يـاكى رېكـاس جىلغىـسىغا دهپـنه  خانىـشى رېكـانى رېكـاسئاتتىالنىـڭ چـوڭ : مهسـلهن. ھۇنالرغا بـاغالپ چۈشـهندۈرىدۇ
باشـقا ئـاتتىال  ئۇنىڭـدىن. دېـگهن جـاينى ئاتتىالنىـڭ پـايتهختى، دهپ قارايـدۇ) قارارگـاھ-كـا ئـاتتىال،-ئهتهله(قىلىنغان، ئهتهلهكـا 

، قىلىچنـى سـانجىغان يهردىـن سـۇ بىر كىشىنىڭ دېگىنى بـويىچه ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇن ساقاللىق
سـودا كـۆلى شـهكىللهنگهن،  جىلغىسى شهكىللهنگهن، ئاتتىال مهغلۇپ قىلىپ ئۆلتۈرگهن ئهسـكهرلهرنىڭ قېنىـدىن چىقىپ، كىسبودزا

ن، ئۆلتـۈرگه تـامىقىنى ياقتۇرمىغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ خـانىش ئاتتىالغـا زهھهر بېرىـپ ئاتتىال توققۇز خانىشى ئىچىده بىرىنىڭ ئهتكهن
   .يۈرمهكته دېگهنگه ئوخشاش رىۋايهتلهر ھۇنگىرالر ئارىسىدا كهڭ تارقىلىپ

جهنۇبىي گېرمان ۋه ھۇنگىر رىۋايهتلىرىده ئاتتىالنىڭ بۈيۈك  يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ياۋروپا رىۋايهتلىرى ئىچىده ھۇن، شهرقىي رىم،
بولسا، ئاتتىال مهغلۇبىيهتچى شهخىس  ۆزلهنسه، باشقا رىۋايهتلهردهتارىخىي پائالىيهتلىرى رىئاللىققا ماس ھالدا س سىماسى ۋه ئۇلۇغ



سـېلىق -بـاج چۈشىنىشكه بولىدۇكى، ھۇنالر ۋه ئاتتىال تهرىپىدىن بويـسۇندۇرۇلۇپ، ئېغىـر بۇنىڭدىن شۇنى. سۈپىتىده بايان قىلىندۇ
 كهتكهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ياۋروپاغـا تارقاتقـانتىرنىقىغىچه ئۆچ بولۇپ -چىش تاپشۇرۇشقا مهجبۇر قىلىنغان ياۋروپالىقالر، ھۇنالرغا

-يۇمـۇپ، ئهمهلىـي ھاياتتـا قولغـا كهلتـۈرهلمىگهن ئـارزۇ مهدهنىيىتى، ئۇالرنىـڭ ياۋروپـا تارىخىـدىكى تۇتقـان ئـورنى ۋه رولىغـا كـۆز
مهزمـۇننى تهسـۋىرلهيدىغان قىلغـان  رىۋايهتلىرىدىال ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھۇنالر ۋه ئاتتىال ئۈستىدىن غهلبه-ھېكايه ئارمانلىرىنى پهقهت

   .ئارقىلىق، ئۆزىنىڭ تارىختىكى ئاجىزلىقىنى يۇشۇرماقچى بولغان نۇرغۇن رىۋايهتلهرنى توقۇپ چىقىرىش

ئاتتىالنىڭ نۇرغۇن شهھهرلهرنى سـالدۇرغانلىقىمۇ  كى، ياۋروپا رىۋايهتلىرىدهيهرده شۇنى ئاالھىده تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش كېرهك بۇ
ئوكۋېنكــوم خارابىــسىنىڭ قايتــا  تالىيىــدىكى شــهھهرلهرنىڭ ۋهيــران قىلىنغانــدىن كېــيىن قايتــا قۇرۇلۇشــى،ئى شــىمالىي. ســۆزلىنىدۇ

سـالدۇرغان ۋه بـۇ  بۇلۇپمۇ، ئىتالىيىلىكلهر بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئـۇدىنه شـهھىرىنى ئـاتتىال .تۈزهشتۈرۈلۈشى ئاتتىالغا مهنسۇپ قىلىندۇ
 ئۇالر يهنه غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى دهۋرىدىن قالغـان بىـر كونـا. قارايدۇ غان، دهپشهھهرگه ئۆزىنىڭ بىر قوماندانىنىڭ ئىسمىنى قوي

» ئـاتتىال كـۆۋرۈكى«مهنـبهگه ئاساسـالنغاندا، ياۋروپـادا  ئهسىرگه ئائىت بىر-12مىالدىيه . دهپ ئاتايدۇ» ئاتتىال قهلئهسى«قهلئهنى 
ۋهيـران -ئېيتىلغىنىـدهك ئۇنـداق بۇزغـۇنچى ئـاتتىال رىـۋايهتلهردهيهنه شۇنداق بىر ھهقىـقهت بـاركى، . بولغان دهيدىغان بىر كۆۋرۈك

دېــگهن  ئۇنىــڭ ياۋروپــادا ھۇيــۇم، ھــۇگنىيه، ھۇگنىيــاكۇم، ســۇبھۇگنىياكۇم ۋه ھۇنۇنىيــا بۇنىڭغــا. قىلغــۇچى شــهخىس ئهمهس ئىــدى
   .]45[قىشالقالرنى بىنا قىلدۇرغانلىقى ئىسپات بولىدۇ-شهھهر، قهلئه ۋه يېزا

   

   تۆتىنچى باب

  
   ھۇنالرنىڭ كېيىنكى تهقدىرى

  
   ياۋروپا ھۇن ئېمپىرىيىسنڭ ئاغدۇرۇلۇشى. 1

  
ئاتتىال ھايات چېغىدا چوڭ ئوغىلى . ئوغلى بولغان ئاتتىالنىڭ چوڭ خانىشى ئارىغقاندىن ئىلهك، دهنگىزىك ۋه ئىرنهك دهيدىغان ئۈچ

دېڭىزنىــڭ شــىمالىدا  دهنگىزىكنــى بولــسا قــارا. شــهرقىي قىــسىمغا بىلــگه خــان قىلىــپ تهيىــنلىگهن ئىلهكنــى ھــۇن ئىمپىريىــسىنىڭ
   .ياشايدىغان بىتتۇغۇرالرغا خان قىلىپ تهيىلىگهن

   .تهخىت تالىشىش ماجىراسى كۆتۈرۈلدى ڭ ئىچىكى قىسىمىدا يىلى ئاتتىال ئالهمدىن ئۆتكهنده، ھۇنالرنى-453مىالدىيه 

ئىلهكنـــى تهخىـــت ۋارســـلىقىدىن  باشـــتا ئېيتىـــپ ئـــۆتكىنىمىزدهك پالچىالرنىـــڭ ســـۆزىگه ئىـــشهنگهن ئـــاتتىال چـــوڭ ئـــوغلى
ئالهمـدىن   ۋارسـلىق ئورنىـدىن ئايرىلىـپ قالغـان ئىـلهك ئـاتتىال  تهخىـت. تهيىلىـگهن قالىدۇرۇپ،ئورنىغا ئىرنهكنـى ۋارىـس قىلىـپ

چاغدا ئاتتىالنىـڭ كىچىـڭ ئـوغلى ئرنهكمـۇ دادىـسىنىڭ ۋهسـىيىتى  بۇ چاغدا بۇ.ئۆتۈشى بىلهنال تهخىتكه چىقىشقا تهرهددۇت قىلغان
ھۇنالرنىـڭ ئىچكـى . پارتلىغـان ئۇكىالر ئوتتۇرسىدا تهخىت تالىـشىش ئۇرۇشـى-تهخىتكه چىقىشتا چىڭ تۇرغان ئاكا بۇيىچه خانلىق

 مۇشـۇنداق مـۇرهككهپ ۋهزىـيهت ئاسـتىدا،. ھۇنالرغا قارشـى ئېـسيان كۆتـۈرۈپ چىققـان نغان قارام مىللهتلهرمۇزىدىيىتىدىن پايدىال
يىلى،ھۇنالرغا قارشى ئېسىيان كۆتـۇرگهن -454مىالدىيه  ئىلهك.ئاتتىالنىڭ چوڭ ئوغلى ئىلهك ھۇن ئىمپېرىيسىنىڭ تهختىگه چىققان

ئورنىغــا ئىنــسى .ئايرىلىــدۇ دېــگهن جايــدا ئــۇرۇش قىلىۋاتقــان چاغــدا ھاياتىــدىنھــازىرقى ئاۋســتىريىدىكى نىــدا  گىپىــدىالر بىــلهن
 دهنگىزىـك ناھـايىتى جهسـۇر كىـشى بولـسىمۇ،لېكىن سىياسـىي ئىـشالردا ئـانچه .دهنگىزىك ھۇن ئىمپېرىيـسىنىڭ تهخـتىگه چىقىـدۇ

شهرقىي گوتالر بىلهن، يهنه بىر تهرهپـتىن تهرهپتىن  ئۇ ئېمپىرىيىنىڭ بىرلىكىنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن بىر. ھوشىيار ئهمهس ئىدى
قىلۋاتقان چاغدا، شهرقىي رىمنىـڭ  يىلى، دهنگىزىك شهرقىي رىم بىلهن ئۇرۇش-469مىالدىيه . ئۇرۇش قىلغان رىم ئېمپرىيىسى بىلهن

 ىكنىـڭ كاللىـسىدهنگىز. تۇيۇقـسىز ئـۇرۇپ ئۆلتۈرۈشـى بىـلهن ھاياتىـدىن ئايرىلغـان بىر ئهسكىرىنىڭ ئۇنىڭ ئارقا تهرپىدىن كېلىپ
  .كونسىتانتىنىپولغا ئېلىپ كېلىنىپ سازايى قىلىنغان

پارچىلىنىپ كېتىپ، ھۇنالرنىـڭ بىـر قىـسىمى غهربىـي  يىلى دهنگىزىك ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، ھۇن ئىمپېرىيىسى-469مىالدىيه 
ــسا ئېرنهكنىــڭ باشــچى رىــم ئىمپېرىيىــسىنىڭ ــر قىــسىمى بول ــارا دېڭىزنىــڭ شــىمالىغا  لىقىداھــاكىميىتىنى قۇبــۇل قىلغــان، يهنه بى ق

 ياۋروپا خىرىستىئان دۇنياسىنى دهھشهتلىك تهھدىت ئىچىده قويغان ھۇن يىلى قۇرۇلۇپ-374شۇنداق قىلىپ، مىالدىيه . سۈرۈلگهن
   .نهتىجىسىده، تارىخ سهھنىسىدىن غۇالپ چۈشىدۇ يىلى ھوقۇق تالىشىش ۋه دۈشمهنلهرنىڭ ھۇجۇمى-469ئىمپېرىيىسى، مىالدىيه 



   ھۇنۇغۇر خانلىقى. 2

  
شــهرقىي ياۋروپــا بــوز قىرلىــرى تارىخنىــڭ قهدىمكــى  ئوتتــۇرا ئاســىيا بــوز قىرلىــرى بىــلهن بۇنىــڭ تهبئىــي ھالــدىكى داۋامــى بولغــان

بـۇ يهرده . كهلـگهن ئـارا قۇشـۇلۇپ كېتىـشىگه سـهھنه بولـۇپ-تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ كۆچـۈش ۋه ئـۆز دهۋرىلىرىدىن بىرى، تـۈركىي
ئهسـىرنىڭ ئوتتۇرلىرىـدا -2مىالدىـيه . مهدهنيىتـى ياۋروپاغـا كـېڭهيگهن  مىللهتلهرنىڭ نۇرغۇن خانلىقلىرى قۇرۇلـۇپ،تۈركىي تىللىق

قىلىپ، كاسپىي دېڭىزنىڭ شىمالغا قاراپ  مهركىزىنڭ غهربكه قاراپ يۆتكىلىشى بىلهن، ھۇنالر ئاالنالرنىڭ زېمىنى ئىشغال ھۇنالرنىڭ
ياۋروپـا ھـۇن  ۇنالر دۇن دهرياسىنى بېسىپ ئۆتۈپ ھـازىرقى ھـۇنگىرىيىنى مهركهز قىلغـان ھالـداھ يىلى-374مىالدىيه . ماكانالشقان

سـۈرۈپ، ياۋروپـا خىرىـستىئان دۇنياسـى تارىخىـدا چوڭقـۇر ئىــز  ھۆكـۈم)  يىـل95(بـۇ ئېمپىـرىيه بىـر ئهسـىر. ئىمپېرىيىـسىنى قۇرغـان
-قىپچـاقالر بىـر-پهچىـنهكلهر، ئۇغـۇزالر ۋه قۇمـانالر اۋارالر، ھـازارالر،ئۇيغۇرالر، سابىرالر، ئ-ھۇنالردىن كېيىن، ئۇغۇرالر .قالدۇرغان

   .ياۋروپاغا كۆچۈپ كهلگهن بىرىنىڭ كهينىدىن شهرقىي

بــۇ تــارىخ، ئــارخېئولوگىيه، تىــل ۋه . بىــرى ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ۋه مهركىــزى ئاســىيادا ياشــاپ كهلــگهن، قهدىمكــى مىللهتلهرنىــڭ
   .داۋاملىق تۈرده ئىسپاتالنماقتا مۇئانتروپولوگىيلىك تهتقىقاتالردى

ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى تارىخى يالغۇز ئوتتۇرا ۋه مهركىزى  ئېلىمىز ۋه چهت ئهل ئالىملىرىنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسالنغاندا،
شلهر ھهم باشــقا تــارىخي ئۆزگىرىــ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهجــدادلىرى يهنه جۇغراپىيلىــك ۋه. بىلهنــال چهكلهنــگهن ئهمهس ئاســىيا دائىرســى

   .ئاسىيادىن باشقا جايالرغىمۇ كۆچۈپ بارغان سهۋهبلهر تۈپهيلى، ئوتتۇرا ۋه مهركىزى

ئاسـىيا ۋه شـهرقىي ① شـهكىللىرىدىن ئىبـارهت بولـۇپ، ئۇغۇر، يۇغۇر ۋه ئۇيغۇر دېگهن نامالر ئوخشاش بىـر سـۆزنىڭ ھهر خىـل
ئـورنىنى ئىگىلىـگهن سـۆز  ياكى بولمىغان دهۋرىلهرده تۈرك دېـگهن نامنىـڭبىزگه تارىختا مهلۇم بولغان  ياۋروپادىكى كهڭ رايونالرغا

دهپ ئاتالغان بىر خهلقنىڭ شىمالىي جوڭگۇ ۋه  )گۈيفاڭ(»鬼方«يىلالردا -2000 ئېلىمىز مهنبهلىرىدىمۇ مىالدىيدىن بۇرۇنقى. ئىدى
دهپ » غـۇر«خېتىنىـڭ » 鬼«قاتالر نهتىجىـسىده تهتقى. چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغانلىقى خاتىرلهنگهن ئوتتۇرا ئاسىيادا كۆچمهن

ــسپاتالندى ــدىغانلىقى ئى ــۇز قىلىن ــيىن . تهلهپپ ــاڭالر كې ــۇز » ئۇغــۇر«بۇنىڭمــۇ . دهپ ئېلىنغــان) يىچــۈي(» 义渠«گۈيف دهپ تهلهپپ
دېـگهن › غـۇر‹سـۆز قىـسقىراپ،  ئۇغۇر دېـگهن«: ماددىسىدا» غۇر«نىڭ » تۈرك ئىنسىكلوپىدىيىسى②«. ئىسپاتالندى قىلىندىغانلىقى

ھهر ئىككىـسى ئوخـشاش بىـر مهنـبهدىن كېلىـپ . شهكىلىگه كهلـگهن› غۇز‹ شهكىلگه كهلگهنگه ئوخشاش، ئۇغۇز سۆزىمۇ قىسقىراپ
. دهپ كۆرسـىتىلگهن»③دېـيىش قىـيىن ئىككى سۆزنىڭ قايسىسىنىڭ ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئىكهنلىكى توغرىسىدا بىـر نـېمه بۇ. چىققان

 بولىــدۇكى، قهدىمكــى خهنــزۇ تــارىخچىلىرى جوڭگۇنىــڭ شــىمالىي ۋه غهربىــي شــىمالىدا ىــشكهبۇنىڭــدىن شــۇنداق چۈشــهنچىگه كېل
   .خهۋهردار ئىدى دهپ ئاتايدىغانلىقىدىن» ئۇيغۇر«ياشايدىغان مىللهت تۈركۈمىنىڭ ئۆزىنى 

 ناھـايىتى كهڭ ئىـدى، ئۇيغۇرالرنىـڭ تارقالغـان جـايلىرى ياۋروپا ئالىملىرىنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسالنغاندا، قهدىمده
بىرىـدىن ئهڭ كېـيىن دېگهنـدىمۇ -بىر ئۇالر. بولسا ئۇغۇر ۋه ئۇغۇزدىن ئىبارهت ئىككى چوڭ تۈركۈمگه ئايرىلغان ئۇيغۇرالر④ غهربىي

ئۇچـۇق  ئهڭ. ئايرىلىپ چىققاچقا، ئۇالرنىڭ تىلىدا بهزى تاۋۇش پهرقلىرى شـهكىللهنگهن ئهسىردىن ئىلگىرى-3مىالدىيدىن بۇرۇنقى 
ئۇغــۇر تىــل . تاۋۇشــىغا ئــۆزگىرىش ھادىــسى ھېــسابلىنىدۇ »ر«تاۋۇشــىنىڭ ئۇغۇرالرنىــڭ تىلىــدا » ز«رق دهل ئانــا تۈركچىــدىكى په

دىلـوم دېگهنـگه -يىالن :مهسلهن. تهلهپپۇز قىلىناتتى» د«تاۋۇشى كۆپىنچه » ي«بولسا سۆز بېشىدىكى  شىۋىسىدىكى يهنه بىر پهرق
   .ئوخشاش

دېــگهن » دايىــخ«جۇغراپىيهچىــسى پىتولومىنىــڭ  ان يــايىق دهرياســىنىڭ نــامىنى قهدىمكــى گېرىــككاســپىي دېڭىزىغــا قۇيۇلــدىغ
ياشــىغانلىقىنى  مىالدىيــدىن بــۇرۇنقى ئهســىرلهردىال ئىتىــل دهرياســىغا قهدهر بولغــان رايــونالردا شــهكىلده يازغــانلىقى، ئۇغۇرالرنىــڭ

   .كۆرسىتىدۇ

ياۋروپاغـا كۆچۈشـتىن بـۇرۇن، ئۆزىنىـڭ ئهسـلى  اساسـالنغاندا، ئۇغـۇرالرشهرقىي رىـم تارىخچىـسى پىرىـسكوسنىڭ مهلۇماتىغـا ئ
تارباغاتـاي تـاغلىرى ۋه  چۇ دهرياسى بـويلىرى،-ئۇالرنىڭ شهرقىي تارمىقى جهيھۇن. بۆلۈنۈپ ياشىغان ماكانلىرىدا ئۈچ چوڭ تارماققا

 يىلـالردا سـوغدىچه-350بۇالرنىـڭ مىالدىـيه . انىـدىئـون ئۇغـۇرالر دهپ ئاتالغ چالقار كۆلى ئهتىراپىلىرىدا ياشايدىغان بولۇپ، ئۇالر
   .باكات دېگهن نامدا ئاتالغان بىر شهھىرىنىڭ بولغانلىقى مهلۇم

قىرغىـز دالىـسى ۋه ئهمبـا دهرياسـى بويلىرىـدا -قـازاق ئۇالرنىڭ ئوتتۇرا تارمىقى ئۇتۇرغۇرالر دهپ ئاتالغان بولۇپ، ئۇالر بۈگۈنكى
  .  ياشايتتىپ بولغان قۇتۇرغۇر ۋه سارىغۇرالر ئىتىل دهرياسى بويلىرىداتارمىقىغا مهنسۇ غهربىي. ياشايتتى



غهرب «كېڭىيىـشى نهتىجىـسىده ئۇالرنىـڭ شىۋىـسى  ئۇغۇرالرنىڭ ئۆز قېرىندىشى ئۇغۇزالردىن ئايرىلىـپ چىقىـپ غهربـكه قـاراپ
بـۇ . ئىدى گه ئۆزگىرىشى»ر«ىڭ تاۋۇشىن» ز«دىن پهرقى »شهرق تۈركچىسى«تىل شىۋىسىنىڭ  بۇ. بولۇپ شهكىللهندى» تۈركچىسى

بېتىــده ئۇيغــۇر قهبىلىلىرىنىــڭ نــامى مۇنــداق -401 تــوم،-5نىــڭ »تــۈرك ئىنسىكلوپىدىيىــسى«خىــل تىــل خۇسۇســيىتىگه ئاساســهن 
   :كۆرسىتىلگهن

                
   :غهرب تۈركچىسى                        :شهرق تۈركچىسى

   

  
   ئوغۇر                                           ئۇغۇز

    ئون ئوغۇر                                   ئون ئوغۇز

   ئۇتۇر غۇر                                 ئوتتۇز ئوغۇز

    قۇتۇر غۇر                                 توققۇز ئوغۇز

    سارىغۇر                               سېرىق ئوغۇز

  
-تارباغاتـاي ۋه يهتـته سـۇ رايونلىرىـدا ياشـىغان خـۇجىې كهينىلىرىـده قۇبـدۇ،-خهنزۇچه تارىخىي مهنـبهلهرده مىالدىيىنىـڭ ئالـدى

هسـلى تهلهپپـۇزىنى ئ ھىرىـت بـۇ نامنىـڭ خهنـزۇچه شـهكىلىنىڭ.ف. دهيـدىغان بىـر خهلـق تىلغـا ئېلىنـدۇ )خوقـۇت(ئوقـۇت-ۋۇجىيې
نېمېزنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، بـۇ نـاممۇ تـۈركچه .گ. ئالغا سۈرگهن دېگهن سۆزدىن كېلىپ چىققانلىقىنى) ئۇيغۇر ئهمهس(» ئۇگىر«

باشلىرىدا، ئوغۇرالرنىـڭ ئهڭ چـوڭ تارماقلىرىـدىن  ئهسىرنىڭ-3مىالدىيدىن بۇرۇنقى ⑤ .دېگهن سۆزدىن باشقا نهرسه ئهمهس ئۇغۇز
) 丁灵 ،丁零(»دىڭلىـڭ« ئېلىمىـز مهنبهلىرىـده بـۇالر. يۇقىرى ۋه ئوتتۇرا ئېقىنى بويلىرىدا ياشىغانىدى رتىش دهرياسىنىڭبىرى ئې

بهزى ئـالىمالر . سانـسار، تـۈلكه ۋه تىـيىن سودىـسى قىالتتـى لىلهر بىلهن دائىـمدىڭلىڭالر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى سۇال. دهپ ئاتالغان
ھهقىـقهتهن ئوغـۇرالر تىـره . قارايـدۇ دېگهنلىـك بۇلىـدۇ، دهپ) تىيىن تېرىسى سـاتقۇچىالر(» ىنلىقتىي«تۈرىكچه  دىڭلىڭ دېگهن نام

بىـلهن  ئوغـۇرالر چـارۋىچىلىق. ئىچىده تىيىن تېرسى سودىسى ئالـدىنقى قاتـاردا تـۇراتتى بۇ تىجارهت. تىجارىتى بىلهن مهشھۇر ئىدى
بىلهنمۇ شۇغۇالنغان ھهم بۇ ساھالهرده يـۇقىرى سـهۋىيىگه  ۋه باغۋهنچىلىكبىرگه يهنه ئۇالرنىڭ غهرب تهرهرهپتىكىلىرى دېقانچىلىق 

   .ئىسپاتالپ بېرىدۇ مارجانالرنىڭ تىلىغا قۇبۇل قىلىنغان تۈرۈكچه سۆزلۈكلهر بۇ نوقتىنى شۇ مهزگىلده. يهتكهن

ۈگۈز سـۆزلىرىنىڭ ھهممىـسى ئ-ئۈگۈر؛ ئوغۇز-ئوغۇر يۇغۇر؛-ئۇيغۇر: سۆزى ئۈستىده توختىلىپ» ئۇيغۇر«روس ئالىمى باسكاكوۋ 
بىر سـۆزنىڭ ھهر  دېگهن مهنىدىكى» ئهقىلىق، كۈچلۈك، قۇدىرهتلىك«خىل ۋارىئانتى بولۇپ، بۇالر  قهدىمكى بىر خهلق نامىنىڭ ھهر

ناملىرىنىڭ مۇتلهق كـۆپچىلىكى قانـداش مۇناسـىۋهتلهر ئاساسـىدا  مهلۇمكى بۈگۈنكى مىللهت. خىل شهكىللىرىدۇر، دهپ كۆرسىتىدۇ
ئىدىلوگىيىــسى، ئــۇرۇق ئېڭــى ۋه ئىــشلهپچىقىرىش   قهبىلىلهرنىــڭ جۇغراپىيىلىــك مــۇھىتى، ئىپتىــدائىي-قهدىمكــى ئــۇرۇق ۇشــقانئۇي

. شـهكىللهنگهن تىپىك ئاالھىـدىلىكلىرىگه قـاراپ، ئـۆزى يـاكى باشـقىالر قويغـان نـامالر ئاساسـىدا ئۇسۇلى قاتارلىق جهھهتلهردىكى
 دېگهن قهبىـله ناملىرىنىـڭ ئهڭ   دېگهن» ئون ئۇغۇر«ۋه » ئوغۇر« ،»غۇر« قۇيۇلغان بولۇپ، دېگهن ناممۇ مۇشۇ ئاساستا» ئۇيغۇر«

ــاخىرقى ــارهت ئ ــهكىلىدىن ئىب ــقان ش ــىدىكى. قېلىپالش ــا كۆچۈشــى توغرس ــڭ ياۋۇرپاغ ــڭ  ئۇيغۇرالرنى ــاتالر غهرب ئاپتۇرلىرىنى مهلۇم
ئورنىـدىن  يىالردا غهربىـي سـىبىرىيىدىكى قۇۋىملهرنىـڭ-465-461مهلۇماتالر مىالدىيه  بۇ. ئالىمىز. ئهسهرلىرىده كۆپرهك ئۇچىرايدۇ

مانا . تارىخچىسى پىرىسكوس قاتارلىقالر تهرىپىدىن بېرىلگهن قوزغىلىش ۋه چوڭ كۆلهملىك كۆچىشى مۇناسىۋىتى بىلهن شهرقىي رىم
قۇشـۇنىدىن مهغلـۇپ ) سۇاللىـسى  ىـيشـىمالىي ۋ(يىـالردا تابغـاچ -459-458ئهسهرلىرگه ئاساسالنغاندا، مىالدىـيه  شۇ ئاپتۇرالرنىڭ

 مـۇ غهربـكه سۈرۈلۈشـكه) سـىبىرالر(شـىمال تهرهپـكه سۈرۈلىـشى بىـلهن، سـابىرالر  بولغان ئاۋارالرنىـڭ زور كۆپچىلىىكىنىـڭ غهربىـي
رالرنى ئوغـۇ–تـۈزلهڭلىكلهرده ياشـايدىغان غهربىـي ئۇيغـۇرالر  ئـورال تـاغلىرى ئارىـسىداكى-سابىېرالر بولسا ئالتاي. مهجبۇر بولغان

بـۇ قېتىمـى كۆچـۈش . بارلىققا كهلگهن شۇنىڭ بىلهن، ئاسىيادىن ياۋرۇپاغا قاراپ بىر قېتىملىق كۆچۈش دولقۇنى .غهربكه ئىتتىرگهن
ۋه بىتتىغـۇر ) ئوغـۇر ئـالته(ئالتىزىئـاغىر -ئوغۇر، ئۇتۇرغۇر، قۇتۇرغۇر، سـارىغۇر، ئولتىزىغـۇر دولقۇنىدا غهرىبكه سۈرۈلگهن ئۇغۇر، ئون

 غهربـكه. شـىمالىدىكى دون ۋه دېنپىـر دهرياسـى بويلىرغـا كېلىـپ ماكانالشـقان  غهربىي ئۇيغۇر قهبىلىرى كاسـپى دېڭىزنىـڭقاتارلىق



ئـۇالر ياۋرۇپاغـا كـۆچكهن بـۇ ئۇيغـۇر قهبىلىرنىـڭ  كۆچكهن بۇ ئۇيغۇرالر ئىچىده ھهر جهھهته كۈچلـۈكرهكى ئـون ئوغـۇرالر بولـۇپ،
دهرياسىغىچه بولغان جـايالر  شۇنىڭدىن ئىتىبارهن شهرقته ئىتىل دهرياسىدىن غهربته دۇن. نيېتهكچىلىك قىلغا بارلىق پالىيهتلىرگه

-8-6 مىالدىـيه⑥.دهپ ئاتالغـان»ئـون ئوغـۇرىيه«ئون ئوغۇرالرنىـڭ نـامى بىـلهن  ئهسىرلهرنىڭ ئاخىرلىرىغا قهدهر-8تاكى مىالدىيه 
سىموكاتتا، پىرىـسكوس، رىكـستور، ئاگهتخـاس، كالكىـستى،  ىئهسىرلهرده ياشىغان ئهرمهن تارىخچىسى خورىناس، يۇنان تارىخچىس

دېگهن شـهھهر »ئون ئۇغۇرىس«قىلىنغان  تارىخچىسى جوردانىس قاتارلىقالر بۇ ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالر تهرىپىدىن بىنا پىروتىستور، التىن
   .دهرىجىده مهلۇمات قالدۇرۇلغان توغرىسىدا ئۆز ئهسهرلىرىده بهلگىلىك

ــوتكى ــدا دهپ ئ ــرىيۇقىرى ــشتىن ئىلگى ــۈپ كېلى ــا كۆچ ــۇرالر ياۋروپاغ ــىغان نىمىزدهك، ئوغ ــسىدا ياش ــىبىريه دالى ــي س ــى . غهربى چىچ
بىـلهن قوشـنا بۇلـۇپ  ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلۇپ، ھۇنالر غهرب تهرهپـلهرگه سـۈرۈلگهنده ئوغـۇرالر ئـۇالر تهڭرىقۇتنىڭ تاالستا قۇرغان

كېـيىن ئوغۇرالرنىـڭ ياۋروپـادا تېـز . ئىتتىرۈلگىـدهك كـۈچكه ئىـگه ئىـدى پاغـامۇشۇ مهزگىللهرده ئوغۇرالر ھـۇنالرنى پاۋرو. ياشىغان
سارغۇالرنىڭ ئاتتىالر دهۋرىدىكى ئوينىغـان رولىـدىن  تهرهققىي قىلىپ دۇنياۋىي ئىمپېرىيىگه ئايالنغان ھۇنالرغا قارىغانلىقى سۈرهتته
كېلىـپ، مهركىزىـي ھـاكىمىيهت  ارچىلىنىش خهۋىـپىگه دۇچپاۋروپاغا كۆچۈپ كهلگهن چاغدا، ھۇن ئىمپېرىيىسى پ -ئوغۇرالر . مهلۇم

   .ئاجىزالپ كهتكهنىدى

ــۇپ، ئــۇالر سىياســىي  شــهرقىي ياۋرۇپاغــا كۆچــۈپ بارغــان بــۇ قهبىلىــلهر ئىچىــده ئــون ئوغــۇرالر ھهرجهھهتــتىن كۈچلــۈك بول
خـانلىقىنى قۇرغـان  رلهشتۈرۈپ، ئون ئوغۇريىلى ئون ئوغۇرالر بارلىق ئوغۇرالرنى بى-463مىالدىيه  .پالىيهتلهرگه يېتهكچىلىك قىلغان

بـۇ خـانلىق ئـون ئوغـۇرس شـهھىرىنى پايتهخىـت . ئـاالقه ئورناتقـان ھهمده شۇ يىلـى شـهرقىي رىمـگه ئهلچـى ئهۋهتىـپ دىپلوماتىـك
ىچىـك ئاغدۇرۇلغانـدا، ئاتتىالنىـڭ ك يىلـالردا ھـۇن ئىمپېرىيىـسى پارچلىلىنىـپ مهركىزىـي ھـاكىمىيهت-470-460مىالدىيه  .قىلىغان

. كهتـكهن باشالپ ئون ئوغـۇرىيىگه كۆچـۈپ كېلىـپ، ئـون ئوغۇرالرنىـڭ تهركىـبىگه قېتىلىـپ ئوغلى ئىرنهك ھۇنالرنىڭ بىر بۆلهكىنى
ئـارا قوشـۇلۇپ كهتكهنـدىن -ئوغـۇرالربىلهن ھـۇنالر ئـۆز⑦ئـون .دهپمـۇ ئاتالـدى» ھۇنوغۇرالر«شۇنىڭدىن كېيىن ئون ئوغۇرالر يهنه 

) مۇنجـۇق(ئۇنىـڭ ئـوغلى مونـدۇ ئىـرنهكتىن كېـيىن،. خانلىقىنىڭ تهختىگه ئىرنهكنىڭ چىققانلىقى مهلۇمھۇنوغۇر  -كېيىن،ئون ئوغۇر
   .تهختكه چىققان

نورمـال مۇناسـىۋهتنى سـاقلىغان بولـسا، گاھىـدا  ھۇنوغۇر خانلىقى شهرقىي رىم بىلهن بولغـان مۇناسـىۋهتته گاھىـدا-ئون ئوغۇر
كونىـستانتىپولنى   ئـۆزىنى قوغـداپ ئااللمىغـان ئىمپېراتـور ئاناستاسـىئوس پايتهخـتئـارقىلىق ھهرنىـي كـۈچ. ئۇرۇش قىلىپ تۇرغان

 ھۇنوغـۇر خانلىقىنىـڭ تهھـدىتىنى -شـهرقىي رىـم ئـون ئوغـۇر. بولغـان ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، ئهتىراپىغا سېپىل سوقتۇرۇشقا مهجبۇ
ئـۆز . قۇتۇرغۇرالرنى دۈشمهنلهشتۈرۈپ قويغـان ىلهنئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئىچكى قىسىمىغا سوغۇقچىلىق سېلىپ ئۇتۇرغۇرالر ب تۈگۈتۈش

شـهرقىي . ماكانالشـتۇرغان مهغلۇپ بولغان قۇتۇرغۇرالرنىـڭ بىـر قىـسىمىنى شـهرقىي رىـم تىراكياغـا قېرىندىشى بىلهن ئۇرۇش قىلىپ
 غــان بولــسىمۇ، بۇنىــڭيــۈرۈش قىلىــپ، كونــسىتانتىنىپولغا قهدهر ئىلگىــرلهپ بار رىمنىــڭ سۇيقهســتىنى ئۇققــان ئۇتۇرغــۇرالر بالقانغــا

 ]46[يىلالرغـا كهلگهنـده ئىچكـى ئـۇرۇش-550 ھۇنۇغـۇر خـانلىقى مىالدىـيه-شۇنىڭ بىلهن، ئـون ئوغـۇر. ھىچبىر پايدىسى بولمىغان
شـهرقتىن كهلـگهن ئـاۋارالر ۋه سـابىرالرغا قـارام   ئۆزىنىڭ مۇستهقىل سىياسـىي ھـالىتىنى يوقاتقـان ۋهسهۋهبىدىن ئاجىزالپ كېتىپ،

  .شهرق تهرهپتىكى تارماقلىرى بولسا كۆك تۈرك ئىمپېرىيىسىگه قۇشۇۋېلىنغان ئوغۇرالرنىڭ. بولۇپ قالغان

   

   بولغارالر ۋه ۋېنگىرالرنىڭ كېلىپ چىقىشى. 3

  
دېـگهن نـامنى ئۆزلىرىنىـڭ سىياسـىي » بولغـار« ى قۇرۇلغانـدىن كېـيىن، بـۇ يهردىكـى ئۇيغـۇر قـوۋملىرىھۇنۇغۇر خانلىق-ئون ئوغۇر

، »ســىكخېر«ســهككىز ،»بهل«ياۋروپاغــا كــۆچكهن بــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلىــدا بهش. قولالنــدى تهشــكىلىنىڭ ئورتــاق نــامى ســۈپىتىده
 بهش-بهش ئوغۇر«يهنى » بهلغۇر«دېگهن نام » بولغار«نغاندا، ئاساسال بۇنىڭغا. دېيىلهتتى» خىر«ياكى » قىر«، قىز»ئوتىر«ئوتتۇز
تـۇنجى قېـتىم شـهرقىي رىـم تـارىخىي ماتېرىيالىـدا  يىلـى-482بولغار دېـگهن نـام مىالدىـيه . دېگهنلىك بوالتتى» بهش ئوغۇز-ئۇيغۇر

ــيه  ①قۇتۇرغۇرالمــۇ. كــۆرۈلگهن ــارىخىي مهنبهلىرىــد-547مىالدى ، »قۇتراغــۇ«، »قۇترىغــۇر« هيىلىــدىن باشــالپ شــهرقىي رىمنىــڭ ت
   .دېگهن شهكىللهرده تىلغا ئېلىنغان» قاترىغۇر«

ھۇنۇغـۇر، -دېـگهن كىـشى ئـون ئوغـۇر)مهنىـده بـۆره دېـگهن(قۇربـات  يىلـى قۇتۇرغـۇر قهبىلىـسىدىن كېلىـپ چىققـان-583مىالدىيه 
بـۇ . قۇرغـان بولغـار خـانلىقلىنى- ئـون ئوغـۇرقايتا تهشكىلهپ ئۆزىنى خان دهپ جاكارالپ بۈيۈك قۇتۇرغۇر ۋه ئۇتۇرغۇر قهبىلىلىرىنى

 زېمىنـى شـهرقته ئىتىـل دهرياسـىدىن، غهربـته دونـاي -كۈچىيىـپ دهۋرىـده تـازا)يىلالر-642-583مىالدىيه (خانلىق ئۇنىڭ دهۋرىده 
   .سوزۇلغانىدى دهرياسىغا قهدهر



هرگه قاراشـلىق مىللهتـلهر بـاش كۆتـۈرۈپ تـۈركل يىلى غهربىي تۈرۈك خانلىقىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشـى بىـلهن، غهربىـي-659مىالدىيه 
ئۈچـۈن بىـر تهھـدىت  بۇ ھالهت بۈيـۈك ئـون ئوغـۇر بولغـار خانلىقىنىـڭ مهۋجـۇتلىقى. تهشكىل قىلىغان چىقىپ، ئۆز ئالدىغا خانلىق

ڭا، شـۇ. دهۋرىـده بـۇ خـانلىق بۇرۇنقىـدهك قۇدىرهتلىـك ئهمهس ئىـدى چـۈنكى قۇربـاتتىن كېـيىن تهخـتكه چىققـانالر. بولۇپ قالغان
يىلـى ئـون ئوغـۇر بولغـار خانلىقىغـا بېـسىپ -668 تۈركلهردىن ئايرىلىپ چىققان ھازارالرنىـڭ قۇدرهتلىـك قوشـۇنى مىالدىـيه غهربىي

باشـچىلىق  ھۇنوغۇرالرغـا-قۇرباتنىڭ چوڭ ئوغلى ئوتتىكىن بىر بۆلـۈك ئـون ئوغـۇر.بۆلىۋهتكهن چېكىدىن–كىرىپ بۇ خانلىقنى چاك 
   .ىپ ھازارالرغا ئىتائهت قىلىغانقىلىپ، ئون ئوغۇرىيهده قېل

شـىمالغا قايرىلىـپ ئىتىـل دهرياسـىنىڭ ئوتتـۇرا  قۇرباتنىڭ ئىككىنچى ئوغلى قـۇتراغ ۋه قۇتورغۇرالرنىـڭ كـۆپچىلىكىنى باشـالپ
ئوغــۇر -ۋه فىــن ھۇنۇغــۇرالر، ســابىرالر-بــۇ ئهتىراپتــا تــۇرۇپ قالغــان ئــاز بىــر قىــسىم ئــون ئوغــۇر ئــېقىن بويلىرىغــا ســۈرۈلگهن ھهم

مانـا بـۇالر بۈگـۈنكى كۈنـدىكى باشـقىرتالر، چۇۋاشـالر ۋه تاتارالرنىـڭ  .مىللهتلىرىنى بويسۇندۇرۇپ، ئىتىل بولغار خانلىقىنى قۇرغـان
ياۋروپـالىق سـهيياھ روبـرۇك ئۆزىنىـڭ  ئهسـىرده، مۇڭغـۇليهگه سـاياھهتكه كهلـگهن-13مىالدىـيه . مهنبهسى بولـۇپ قالغـان ئېتنىك

چىقىدىغانلىقى ۋه بـۇ  دۆلىتىدىن ئېقىپ) باشقىرت(دهرياسىنىڭ باسكاتىر) دهرياسىنى دېمهكچى ئىتىل«ساياھهت خاتىرىسىده، ۋولگا
الرنىـڭ تىلـى بىـلهن بىــر خىـل ئىكهنلىكىنـى كۆرسـهتكهن ھهمــده )ئوغـۇر ئــون(يهرده ياشـايدىغان مىللهتلهرنىـڭ تىلىنىـڭ ھونۇغـۇر

يىلى ۋىنادا ئېالن قىلغان -1929نېمېز .گ يىلىك مهشھۇر شهرقشۇناسھۇنگىرى. دهپ يازغان» بۈيۈك ھۇنگارىيه«دۆلىتىنى  باشقىرىت
 بهش ئوغـۇر يهنـى بهش ئۇيغـۇر دېگهنلىـك-سـۆزى باشـقىر» باشـقىرىت«دېـگهن ئهسـهرده،  )بۈيۈك ھۇنگارىيه(» ماگناھۇنگارىيه«

   .بولىدۇ، دهپ كۆرسهتكهن
ھازارالرغـا، بهزىـده مۇڭغۇلالرغـا بېقىنـدى بولـۇپ قالغـان  زىـدهيىلى قۇرۇلغان ئىتىل بولغار خانلىقى ئۆز تارىخىـدا به-668مىالدىيه 

ئاقـساق (ئىـستېالچى تۆمـۈرلهڭ  يىلىغـا كهلگهنـده، بۈيـۈك-1400ئالته ئهسىر مۇستهقىل ھۆكۈم سـۈرۈپ، مىالدىـيه  بولسىمۇ، يهنىال
  .تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان) تېمۇر

 مىڭ ئاھالىنى باشالپ بالقـان يېـرىم 25قۇتۇرغۇرالردىن  ۇنوغۇر ۋهھ-ئون ئوغۇر) ئىشبارا(قۇرباتنىڭ ئۈچىنچى ئوغلى ئاسپارۇخ  
-8مىالدىـيه . دهپ يېزىلغـان» ئوغـۇرىيه ئـون«ئۇنىڭ بالقاندا ئىگىلىگهن يېرى يۇنان مهنبهلىرىده بۇ يهر . كهلگهن ئارىلىغا كۆچۈپ

يېـرىم ئارىلىـدا  ئهينـى ۋاقىتتـا بالقـان. نگهندهپ خـاتىرله» ئون ئوغۇردۇر قـۇتراغالر«بولسا،  ئهسىردىن كېيىنكى غهرب مهنبهلىرىده
ئۆزلىرىنى شهرقىي رىمنىڭ بۇيۇنتۇرۇقىـدىن ئـازاد قىلغـۇچى نىجادكـار، دهپ  ياشايدىغان سىالۋىيان ۋه تىراك خهلقلىرى ئاسپارۇخنى

ۇخ شـهرقىي رىـم شـۇ سـهۋهبلىك ئاسـپار .شۇنىڭ بىلهن ئاسپارۇخنىڭ كـۈچى خـېلىال دهرىجىـده زورايغـان. ئۇنىڭغا قوشۇلغان تونۇپ
 .كۈچنىـڭ ئارىـسىدا ئۆزىنىـڭ مهۋجۇتلـۇقىنى قوغـداپ ئـۇنى تهرهققىـي قىلـدۇرالىغان بىلهن ئـاۋار ئىمپېرىيىـسىدىن ئىبـارهت ئىككـى

يىلـى، ئاسـپارۇخنىڭ ئۈسـتىگه يـۈرۈش قىلغـان -679مىالدىيه  Ⅳئاسپارۇخنىڭ كۈچىيىپ كېتىشىدىن ئهندىشه قىلغان كونسىتانتىن
يىلـى كېلىـشىم -681مىالدىـيه  نهتىجىـده ئىككـى تهرهپ ئوتتۇرسـىدا. نىـڭ مهغلـۇبىيىتى بىـلهن ئاخىرالشـقانئۆزى بولسىمۇ، ئـۇرۇش

 يىلـى-679ئـادهتته تـارىخچىالر ئاسـپارۇخ مىالدىـيه . تاپـشۇرۇشقا مهجبـۇر بولغـان تۈزۈلۈپ، شهرقىي رىم ھهر يىلى ئاسپارۇخقا بـاج
   .بولغار خانلىقىنى قۇرغان، دهپ قارايدۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان، دونايدوناي دهرياسى بىلهن بالقان ئارىسىدىكى جايالرنى 

دهۋرىـده تـازا كۈچىيىـپ دۆلهتنىـڭ ) ئالدىنقى يېرىمـى ئهسىرنىڭ-9(دوناي بولغار خانلىقى قرۇم خان ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ئومۇرتاغ 
ئىمپېرىيىسى قرۇمخاننىڭ قولىدا ھـاالك  رىمبۇ دهۋرىده شهرقىي . ئىقتىسادىي قۇدرىتى يۇقىرى پهللىگه يهتكهن سىياسىي، ھهربىي ۋه
ئابىـدىلىرى بارلىققـا  سـارايالر، سـۇ ئىنـشائات قۇرلۇشـلىرى ياسـىلىپ، مهدهنـيهت-نۇرغۇن شـهھهر بۇ دهۋرىده. بولۇشقا تاس قالغان

  شــۇ دهۋرىنىــڭچــېكىلگهن يــازمىالر ۋه قــرۇم خاننىــڭ ئــاتلىق قاپارتمــا ھهيكىلــى مــادارا ئهتىراپىلىرىــدىكى ئېگىــز قىياغــا. كهلــگهن
   .خاتىرىسى ھېسابلىنىدۇ

خــېلىال كۈچلــۈك تــۈرده مهدهىنــيهت تهســىرنى  دۇنــاي بولغــارلىرى ئۆزىنىــڭ ســانى ناھــايتى ئــاز بولغىنىغــا قارمــاي، ياۋروپاغــا
چۈشهچىـسىدىن  ئـوالر ئۇشـشاق قهبىـله شـهكىلىده ياشـايدىغان،دۆلهت. ئېتىرىـپ قىلىنماقتـا سىڭدۇرگهنلىكى تاىخچىالر تهرپىـدىن

-سـالۋيان تىلىـدىكى ھهربىـي (ئـۆگهتكهن، ئـۇالرنى تهشـكىالتالندۇرۇپ  هۋهرسىز سالۋيانالرغا ۋهتهن، دۆلهت ۋه مىللهت ئۇقـۇمنىخ
رىمگه قارشى ئـۆزىنى قوغـداش قـابىليىتىنى  شهرقىي) بايىندىر-باياندۇر-بان-چۇبان، باغان-بويال، زۇپان–بويار :ئۇنۋانالر سىياسىي

  . ]47[يېتىلدۈرگهن

يازمــا . ســانى جهھهتــتىن تولىمــۇ ئــاز ئىــدى يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئــۆتكىنىمىزدهك، بولغــارالر يهرلىكــلهرگه سېلىــشتۇرغاندا نوپــۇس
ــدهك، ــۇم بولغىنى ــبهلهردىن مهل ــم مهدهنىيىتى مهن ــهرقىي رى ــاش ــۆز قاينىمغ ــۇالرنى ئ ــالۋيانالر ئ ــدىكى س ــىرى ئاتى ــڭ تهس ــۆرهپ  نى س

قىلىنىـشى، يهرلىكـلهر بىـلهن نىكاھلىنىـشنىڭ كۆپىيـشى ۋه  تهشكىالتالندۇرۇلغان سـالۋيانالرنىڭ دۆلهت خىـزمىتىگه قوبـۇل.كىرگهن
ڭىپ كىرىــشى، بۇلغــارالرنى ســى ئۇســۇلىنىڭ زۆرۈرى نهتىجىــسى ســۈپىتىده يهرلىــك تىلنىــڭ سۈســتۈنلىكى تهبىقىــگه ئىــداره قىلىــش



 -بـارىس(كېيىن تېخىمۇ تېزلىشىپ داۋام قىلغان سالۋيانلىشىش دولقـۇنى بۆرىـسخان  ئومۇرتاغ خاندىن.سالۋيانالشتۇرۇشقا باشلىغان
خرىستىئان دىنىنىـڭ ئورتـودوكس مهزھىپىنـى قوبـۇل  يىلى كۆك تهڭرى دىنىدىن ۋهز كېچىپ،-864نىڭ مىالدىيه )پارىس ياكى بۆرى

 شـهرقىي رىـم مهدهنىـيهت -سـالۋيان شـۇنىڭدىن باشـالپ بولغـارالر. خىرىـستىئانالشتۇرۇشى بىـلهن تامامالنغـان ، بولغارالرنىقىلىپ
   .چهمبىرىكىگه كىرپ كهتكهن

يىتهكچىلىـك قىلغـان ئـايرىم سـاندىكى ئوغـۇالر غهربىـي  مهلۇماتالردىن قارىغاندا، قۇرباتنىڭ تۆتىنچى ۋه بهشـىنچى ئوغـۇللىرى
مىللهتـلهر ئىچىـگه سـىڭىپ كهتـكهن  ئىتالىيه، ئوكرائىنا،مولداۋىيه ۋه تىرنسىلۋانناياغا تارقىلىپ،شـۇ جايـدىكى ، شىمالىيھۇنگىرىيه

ۋوتيـاك ۋه  ئۇغـۇرالردىن چهرهمىـش، مۇكـشى،مارى،–ئوتتۇرا ئېقىن بويلىرىدا ئهسـلىده فىـن  ئورال تاغلىرى بىلهن ئىتىل دهرياسنىڭ
ــايتتى ــارالر ياش ــله. ماج ــوالر دهس ــدىئ ــا قارىغانى ــيه  .پ ئوغۇرالرغ ــورال-4مىالدى ــۇنالر ئ ــىرده ھ ــا -ئهس ــى بويلىرىغ ــل دهرياس ئىتى
ئۇغـۇر -ھۆكۈمرانلىقى جهريانىدا بهزى فىـن  يىلىغا يېقىن200ھۇنالرنىڭ بۇ جايدىكى . مىللهتلهرنى بويسۇندۇرغان يهرلهشكهنده، بۇ

تهســىرگه  رنىــڭدهپ ئاتىلىــدىغان ماجــارالر ھۇنال»مــاگى-ىمانــس«جۈمىلىــدىن، ئهســلى نهمــى  .قهبىلىلىــرى تۈركىلىــشىپ كهتــكهن
يىلـى -374مىالدىـيه . غـا ئـۆزگهرگهن»ماجـار«نـامى  قۇشۇمچىـسىنىڭ قوشۇلىـشى بىـلهن)ئـار(»ئهر«ئۇچىرىغاندىن كېيىن، تۈركچه 

مىالدىـيه .وشۇلۇپ كهتكهنق قايلىرىغا كۆچكهنده، بۇ يهرده قالغان بىر قىسىم ھۇنالر مهجارالرنىڭ ئىچىگه ھۇنالر ياۋرۇپانىڭ ئىچكى
-ئوغــۇر ســۈرۈلۈپ، ئــون ئۇغۇرىيــدىكى ھازارالرغــا بېقىنىــپ ياشــاۋاتقان ئــون ئهســىرگه كهلگهنــده، مانــا شــۇ ماجــارالر جهنۇبقــا-8

، )قـار تـوپى( ، قـۇرت)پـارچه(ھۇنوغۇرالر تارقـان، يهنـۆ، كىـسىك -ئوغۇر بۇ چاغدا ئون. ھۇنوغۇرالرنىڭ تهركىبىگه قوشۇلۇپ كهتكهن
كېـيىن ئۇالرغـا يهنه .قهبىلىـلهرگه ئايرىلىغـان قاتـارلىق) ئۇغـۇر-بـۇ ئىككىـسى فىـن(، ماجـار، نېيىـك )چـوڭ(، كېر)ھارماس( گيارمات

شــهرقىتىن كهلــگهن  ھۇنوغــۇرالر–يىلــى ئــون ئوغــۇرالر -896مىالدىــيه .ئــۈچ قهبىلىــسى قوشــۇلغان قاتــارلىق» قابــار«ھازارالرنىــڭ 
بىـر ئهسـىر ئۆتكهنـدىن كېـيىن، .ھازىرقى ھۇنگرىيىگه كۆچـۈپ كهلـگهن هدىن ئايرىلىپ،پهچىنهكلهرنىڭ بېسىمى بىلهن ئون ئوغۇرىي

ئـۆتكىنىمىزدهك، ئـون ئوغـۇرالر ئـۆزىنى  يۇقىرىـدا ئېيتىـپ. يىلى ھۇنگرىيهده ئون ئوغۇر خـانلىقىنى قۇرغـان-997مىالدىيه  I ئىستۋان
ئۇنگرى،نېمىسچه  ھازىرقى التىنچه. دېگهن نام بىلهن تۇنۇلغان»ھۇنگر«بۇ دۆلهت ياۋروپاغا  ھۇنوغۇرالر دهپمۇ ئاتايدىغان بولغاچقا،

 ھۇنۇغــۇر دېــگهن نامنىــڭ ھهرخىــل -ھهممىــسى ئــون ئوغــۇر ئۇنگــار، فرانــسوسچه ھــۇنگروس ۋه رۇســچه ۋېنگــر دېــگهن نامالرنىــڭ
   .ئوقۇلۇشىدىن ئىبارهت

ل قىلىنغانغـا قهدهر كـۆپىنچه تـۈرۈكچه قوبـۇ يىلـى خرىـستىئان دىنىنىـڭ كاتولىـك مهزھىپـى-1000ھۇنگىر دۆلىتىـده مىالدىـيه 
. كهلتۈرۈشكه بۇلىـدۇ دېگهندهك سۆزلهرنى مىسال» يابغۇ«، »تارما«، »تاش«، »تارقاچ«، »يۇتاش« بۇنىڭغا. ئىسىمالر ئىشلتىلگهن

ئىـسىم دېـگهن »بـاي«قىلىغان ھۇنگر پادسـاھىنىڭ ئىـسمىمۇ تـۈرۈكچه  ھهتتا، شۇ چاغدا خرىستىيئان دىنىنى بىرىنچى بولۇپ قوبۇل
ــدى ــيه  ھــۇنگىرىيه.ئى ــۈركىيه«ئهســىرلهرده -10-9مىالدى ــي ت ــۈركىيه«. دهپ ئاتالغــان»غهربى ــى » شــهرقىي ت ــسا ھــازار دۆلىتىن بول

   .كۆرسىتهتتى

دىنىنـى قۇبـۇل قىلغانـدىن كېـيىن ئهتراپتىكـى  يىلغـا قهدهر ھۆكـۈم سـۈرگهن ئۇالرخرىـستىئان-1301ھۇنگىر دۆلىتـى مىالدىـيه 
ئىچىـده  ئۇغـۇر مىللهتلىرنىـڭ تهركىبلىرىنىـڭ ئۇالرنىـڭ–كۈچلـۈك تهسـىرى، شـۇنىڭدهك، فىـن  للهتلىرنىـڭگېرمان ۋه سـىالۋيان مى

ئائىلىـسگه مهنـسۇپ بۇگـۇنكى ھـۇنگىر مىللىتـى بولـۇپ  ئۇغـۇر تىللىـرى–بـارا فىـن -بارغانسېرى مۇھىم ئـۇرۇن تۇتۇشـى بىـلهن بـارا
بولغـان بولـسىمۇ،  ھنىسىگه چىققىنغا گهرچه مىڭ يىلغـا يـېقىن ۋاقىـتبىر مىللهت سۇپىتىده تارىخ سه ئۇالرنىڭ باشقا. شهكىللهندى

ــۇر ــتىن ئۇيغ ــا جهھهت ــۇز ۋه مهن ــدا تهلهپپ ــېكىن ھــۇنگىر تىلى ــدۇ ل ــۇچىراتقىلى بولى ــلهن ئوخــشاش ســۆزلهرنى ھــېلىھهم ئ ــى بى . تىل
: مهســىلهن .]48[هلهيــدۇئىگ  پىرســهنتىنى9ئىبــارلىرى تهخمىــنهن -ھــارىرقى زامــان ھــۇنگىر تىلىــدا تــۈرك ســۆز مۆلچهرلىنىــشچه،

دېگهنـگه ) كهنـدىر(»كهنـدىر«، )كـۆك(»كېـك«، )قـازان(»قـازان« ،)ئهل(»ئهل«، )ئامبـار(»خامبار«، )ئانام(»ئاينام«، )ئاينا(»ئاينا«
بـۇ . ئارىـسىدا داۋاملىـشىپ كهلمهكـته يهنه قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇزىكا ئاھـاڭلىرى ھـازىرقى كۈنـدىمۇ ھـۇنگىرالر .]49[ئوخشاش

مۇزىكــا  نىــڭ)ۋېنگىــرالر( ياشــايدىغان ســېرىق ئۇيغــۇرالر بىــلهن ھــۇنگىرالرئۆلكىــسىده ھهقــته ئىــزدهنگهن خهنــزۇ ئــالىملىرى گهنــسۇ
   .قۇرۇلمىسىدا ئوخشاش بولغان قانۇنيهتنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىدى



  

  بهشىنچى باب

   

   مهدهنىيىتى ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ ھاكىميهت تهشكىالتى، ئىقتىسادى ۋه

   ھاكىميهت چۈشهنچىسى ۋه تهشكىالتى. 1

  
تهپــسىلىي مهلۇمــاتالر بولــسىمۇ، بهزى يىــپ  لىرىنىــڭ ھــاكىميهت چۈشهنچىــسى ۋه تهشــكىالتى توغرىــسىدا مهنــبهلهردهياۋروپــا ھۇن

تهخـت، دۆلهت  يهنى ئۇالر. ھۇنلىرىنىڭ ھاكىميهت چۈشهنچىسى كارىزماتىك تىپنى تهشكىل قىلىدۇ ياۋروپا. ئۇچىلىرىمۇ يوق ئهمهس
قـۇت بېغىشلىـشى بىـلهن ھۆكۈمـدارلىق تهخـتىگه چىقىـدۇ، دهپ  پىراتـور تهڭرىنىـڭتهڭرى تهرپىـدىن ئاتـا قىلىنغـان، ھۆكۈمـدار ئېم

تهرىپىــدىن تهخىــتكه  كــۆك تهڭرىــسى، كــۈن ۋه ئــاي تهڭرىــسى«ھــۇن ئېمپىراتــورى باتۇرنىــڭ تولــۇق ئىــسىمى  ئاســىيا. چۈشــىنهتتى
غـا دۇنيـا ھـاكىميىتىنى ئېلىـپ كهلـگهن ئىچىـده كهڭ تارقالغـان ئاتتىال ياۋروپـا ھـۇنلىرى①. دهپ ئـاتىالتتى»چىقىرىلغان تهڭرىقۇت

ئهلچىلىــرى بىــلهن شــهرقىي رىــم  ھېكايىــسى، ســوفيا شــهھىرىده ھــۇن»تهڭــرى ئاربىــسنىڭ قىلىچــى«رىــۋايىتى، » قىلىچــى تهڭــرى«
ه ۋ ھۇن ئهلچىلىرىنىڭ ئاتتىالنى ئىالھىي مهنبهدىن كهلگهن، دهپ ئوتتۇرغـا قويۇشـى ئهلچىلىرى ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن مۇنازىرىده،

ــى ــاكىر كىرال ــشاھى(ئات ــا شــۇ)پادى ــشى، مان ــرىگه ئوخشىتى ــاتتىالنى تهڭ ــسىنىڭ ئنكاســى  نىــڭ ئ كازىرماتىــك ھــاكىميهت چۈشهنچى
ئاتىـسى، ئۇنىـڭ  بـويىچه ھـۇنالر ئـۆز ئېمپىراتـورىنى تهڭرىنىـڭ يهر يۈزىـدىكى ۋهكىلـى، مىللهتنىـڭ بۇنداق چۈشـهنچه. ھېسابلىنىدۇ

   .مهجبۇرىيىتى بار دهپ، قارايتتى الش ۋه كۈچهيتىشدۆلهت ۋه مىللهتنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساق

) خـان(»قـان«، )خاقـان(» قاغـان«ئېمپىراتور بولـۇپ ئـۇ -ھۆكۈمدار مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، ياۋروپا ھۇنلىرىدىمۇ ئهڭ ئالىي
 ئېمپىراتـور ئـۇرۇش .دېگهنـگه ئوخـشاش ئارىغقان: مهسلهن. دېگهن شهرهپ نامى قۇشۇالتتى» قان«ئۇنىڭ خانىشىىغىمۇ  .دېيىلهتتى

قـوش خـانلىق «بۆلۈنـۈپ  قـا» ئىلىك خانلىق«ئېمپىراتورنىڭ باشقۇرۇشىدىكى جايالر . ھېسابلىناتتى مهزگىلىده ئهڭ ئالىي قوماندان
دهپ » غهرب تهرهپ ئىلىـك خـانلىق«ۋه » شـهرق تهرهپ ئىلىـك خـانلىق« بـۇ تـۈزۈم بـويىچه دۆلهت. بويىچه ئىداره قىالتتـى» تۈزۈم

. يـاكى ئىنىـسى بولـۇش شـهرت ئىـدى ن كىشى چوقۇم ئېمپىراتورنىڭ بـاللىرىبىلگه خان بولۇپ سايالنغا-يهرگه ئىلىك ۇب. بۆلۈنگهن
ئىلىـك  بـاالمبهر دهۋرىـده يىلـدىز غهرب تهرهپ: مهسـىلهن. ئۈسـتۈن ئورۇنـدا تـۇراتتى دهرىجه جهھهتته شهرق تهرهپ ئىلىك خـانلىق

ئىـلهك بىـلهن ئىـرنهك غهرب ۋه شـهرق تهرهپ ئىلىـك خـانى  ئوكتـار، ئـاتتىال دهۋرىـدهرۇگا دهۋرىده ئايبـارىس بىـلهن . خانى بولغان
   .بولغان

چوڭ -ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي ئىشلىرى قاتارلىق چوڭ پىرىسكوسنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، ياۋروپا ھۇنلىرى دۆلهتنىڭ سىياسىي،
يىغىـن ئېمپىراتـورنى سـايالش،  بۇ②.دهپ ئاتىغان» ۋهكىللهر مهجلىسى«ياكى » ھهيئهتلهر يىغىنى«يىغىلىشنى  مۇزاكىره قىلىدىغان

   .يۈرۈش قىلىش قاتارلىق چوڭ ئىشالرنى قاراردىن ئۆتكۈزهتتى قوشنا ئهللهر بىلهن شهرتنامه تۈزۈش، ھهربىي
بويـسۇندۇرۇلغان مىللهتـلهر . ھۆكۈمرانلىق قىالتتـى هتلهرگهشهرق ۋه غهرب تهرهپ ئىلىك خانلىرى ھهر قايسى بويسۇندۇرۇلغان مىلل

ئۇالر تىنىچ مهزگىلىده ئـۆز  .پادىشاھلىرىنى ساقالپ قالغان بولۇپ، ئىلىك خان تهرپىدىن نازارهت قىلىناتتى ئۆزىنىڭ خانلىق نامى ۋه
 اتلىق ھالــدا ھــۇن ئېمپىراتورىنىــڭئــۇرۇش مهزگىلىــده پىيــاده يــاكى ئــ. تاپــشۇراتتى ئىگىلىكــى بىــلهن شــۇغۇللىنىپ ھۇنالرغــا بــاج

ھوقۇققا ئىگه بولسىمۇ، ئهممـا تاشـقى ئىـشالرنى ھۇنالرنىـڭ  ئۇالر ئىچكى جهھهتته تولۇق. قوماندانلىقى ئاستىدا ئۇرۇشقا قاتنىشاتتى
كاتولونيـا يهتـكهن بولـۇپ،   كه45ئـاتتىال دهۋرىـده بۇنـداق بويـسۇندۇرۇلغان مىللهتلهرنىـڭ سـانى . بـاراتتى ۋاستىسى بىلهن ئېلىـپ

  مىـڭ كىـشىلىك قوشـۇننى420 مىڭىنـى ھـۇنالر، قالغـان 80ئىمپېرىيىسى قوشـۇنىنىڭ   مىڭ كىشىلىك ھۇن500ئۇرۇشىغا قاتناشقان 
   .بويسۇندۇرۇلغان مىللهتلهرنىڭ قوشۇنى تهشكىل قىلغان

ــۇالر ــۇپ، ئ ــگه بول ــستىمىغا ئى ــۇكهممهل تهشــكىلىي سې ــا ھــۇنلىرى م ــمهك، ياۋروپ ــا دې ــۆز ئاشــۇ دۆلهت ئاپپ ــارقىلىق ئ راتلىرى ئ
  .  قىلغانجهمئىيىتىنى ئۈنۈملۈك كونتىرول
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ھهربىـي . كىـشى ھهر ۋاقىـت ھهربىـي ھـالهته تـۈراتتى ھۇنالرنىڭ ھهربىي ئىشالر تارىخغا نهزهر سالدىغان بولـساق، ئـۇالردا ھهر بىـر

ــر ــىي بى ــا خۇسۇس ــشالرغا قارىت ــارايتتى ئى ــلهن ق ــرى بى ــلهك نهزى ــوڭ. مهس ــۇننىڭ ئهڭ چ ــي قوش ــۇالردىكى ھهربى ــدىلىكى  ئ ئاالھى
ــاتلىق بولۇشــى، مۇئاشــلىق ــاكى ئاساســهن ئ ــۈنلهي ي ــار ھــالهتته تۇرۇشــى  ئهســكهرلهرنىڭ پۈت ــم ئۇرۇشــقا تهيي بولماســلىقى ۋه دائى

   .ھېسابلىنىدۇ
قاراشنى ئوتتۇرغا قويـۇپ -ئالىمالر كۆپ خىل كۆز غرىسىدا ئىلگىرىئات مهدهنىيىتى ياكى ئاتلىق ئۇرۇش تېخنىكىسىنىڭ مهنبهسى تو

كهلـگهن بولـۇپ، بۇنىـڭ  مهدهنىيىتى قـارا دېڭىزنىـڭ شـىمالىي قىـسىمىدىكى تـۈزلهڭ رايـونالردا بارلىققـا بهزى ئالىمالر ئات. ئۆتكهن
 ه بهزىـلهر ئارىئـانالر ئـات مهدهنيىتىنـىيهن. سـىكتىلهر، دهپ قارىغانىـدى كهشپىياتچىلىرى ئىران تىل سېستىمىـسىدا سۆزلىـشىدىغان
تهتقىقاتالرنىــڭ چوڭقۇرلىــشىغا ئهگىــشىپ تــۈركى تىللىــق  بــۇ ھهقتىكــى. ياراتقــان ۋه ئــۇنى دۇنياغــا تاراتقــان دهپ قــاراپ كهلــگهن

 ساھهسـىده ھازىر ئىلم ئات مهدىنىيىتىنى ۋه ئاتلىق ئۇرۇش تېخنىكىسىنى ياراتقان خهلىق، دېگهن قاراش مىللهتلهرنىڭ ئهجدادلىرى
   .بارغانسېرى ئۇستۇنلىكىنى ئىگهلىمهكته

ئـارخېئولۇگىيه مهجمــۇ ئهلىرىـده ئـېالن قىلىغــان   يىلـى ۋىنـا ئــانتروپولوگىيه ۋه ھـۇنگىر1908مىــنخىن . داڭلىـق تۈركولـوگ ئـو 
ېئولىگىيلىك تهكشۈرۈشلهر ئارخ شىمالىي ياۋرۇپانىڭ تارىختىن بۇرۇنقى تهتقىقاتالرىغا مۇناسۋهتلىك ئهسهرلىرىده، شىمالىي ئاسيا ۋه

 ئالتـاي مىللهتلىرنىـڭ–قىلىپ،ھايۋان بېقىـشنى كېيىنكـى پالىئولـد دهۋرىـده ئـورال  جهرياندا تېپىلغان ھايۋان سۆڭهكلىرىنى تهتقىق
ــان ــا قويغ ــدۇرغانلىقىنى ئوتتۇرغ ــي قىل ــۇرا ئاســيادا تهرهققى ــا  ①. شــىمالىي ۋه ئوتت ــۇرا ئاســىيادا قولغ ــڭ ئهڭ دهســلهپته ئوتت ئاتىنى

ھايۋانغـا ئايالندۇرۇلۇشـى  ئىنسانىيهت تارىخىدا ئاتىنىـڭ مىنىـك. كىشى ئېتىراپ قىلغان بىر ھهقىقهت ئۆگىتىلگهنلىكى ھازىر ھهممه
 تۇرىدىغىنى ئاتىنىڭ ئىنسانالر تهرىپىدىن يۈك توشۇش، ھارۋىغـا قوشـۇش ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن. ئهڭ ئاساسلىق مهسىله ھېسابلىنىدۇ

   .لىسىدۇرئۇرۇشىتا ئىشىلىتىش مهسى

 يايالق مهدهنيىتىده مۇھىم -بوزقىر. قولغا ئۆگىتىلگهن  يىلالر بۇرۇن ئات5000بىرلىكه كهلگه قاراشقا ئاساسالنغاندا، بۇنىڭدىن 
چهكـسىز كهتـكهن يـايالق ۋهسـۇلۇق  بۇنداق ئىھتىياجنىڭ دېھقـانچىلىق مهدهنىيىتىـده ئهمهس، بهلكـى. مىنىكچىلىكتۇر بولغىنى دهل

تـوپ چـارۋا -تـوپ دهسـلهپته.  يايالق مهدهنىيتىده ھىس قىلىندىغانلىقى تهبىئىىـي -بوزقىر نىش زۆرۇريىتىگه تايانغانجايالرنى ئايلى
ــاتى ــات ناھ ــان ئ ــسى قىلىنغ ــسادىي ۋاستى ــشنىڭ ئىقت ــادىلىرنى كۆزىتى ــۇ  پ ــسهت ئۈچۈنم ــي مهق ــدىال يهنه ھهربى ــسقا ۋاقىــت ئىچى قى

جهڭگىـۋار ئـاق ئىـرق كىـشلىرنىڭ  ۋ مهدهنىيىتىنىڭ ئىگىلىرى بولغان بىراكـسىفالكىسېليىۋنىڭ قارىشچه،ئاندىرنو .ۋ.س.ئىشلىتىلدى
قارىــشچه، بــوزقىر  مىنخىننىــڭ. ئــو. مهدهنىيىتىنىــڭ تهرهققىيــاتى بىــلهن مۇناســىۋهتلىك ئىــدى ئهتىراپقــا ھۆكــۇمران بۇلۇشــىمۇ، ئــات

كېيىنكـى . ىبـارهت ئـۈچ خىـل مهدهنىـيهت بولغـانمهدهنىيىتىـدىن ئ رايۇنلىردا سـۆڭهك مهدهنىيىتى،چـارۋىچىلىق مهدهنىيتـى ۋه ئـات
بولـۇپ، بـۇ بـوزقىر مهدهنىيىتىـده  بارلىققـا كهلـگهن» چـارۋىچى جهڭگىـۋارالر مهدهنىيىتـى«ئاساسىي ئۇرۇندا تۇرغان  باسقۇچتا ئات

   ②.مهدهنىيىهتىنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرجىسىنى تهشكىل قىلغان بولۇپمۇ پىروتۇ تۈرۈكلهرگه خاس
يىـراق شـهرقنىڭ تـۇنجى ئـاتلىق مىللىتـى سـۈپىتىده  ۇش ھاياتىدا ئىنتـايىن مـۇھىم ئـۇرۇن تۇتقـان بولـۇپ، ئـۇالرئات ھۇنالرنىڭ ئۇر

مىنىـشنى پهقهت  خهنـزۇالر ئـات③ . ئـۇرۇش تېخىكىـسىنىڭ ئهسـلى مهنبهسـى ھۇنالرغـا مهنـسۇپ قىلىنـدۇ دۇنياغا تۇنۇلغان، ئاتلىق
ھۇنالرنىـڭ ئىقـسادىي ۋه ھهربىـي ئىـشالر ھاياتىـدا ئاتنىـڭ ④ .ئـۆگهنگهن ىنيىلالرغا كهلگهنـده ھـۇنالرد-300مىالدىيدىن بۇرۇنقى 

خهنـزۇچه . مهلۇمـاتالر تهكرارلىنىـپ تۇرىـدۇ رولى توغرسىدا شهرىق ۋه غهرب مهنبهلىرده ھهر ۋاقىت ئوخشاش خىلىـدىكى ئىگىلگهن
قـۇش ئېتىـپ  نىشنى،ئوقيا بىـلهن كۈسـهتكه ۋهۋاقتىدىن باشالپال قوي ۋه قوزىغا مىنىپ ئات مى مهنبهلهرده ھۇن بالىلىرىنىڭ كىچىك

 ئهسرلهرگه مهنسۇپ غهرب مهنبهلىردىكى مهلۇماتالرغا-6-4مىالدىيه  .تهربىينى مهشىق قىلىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان-ھهربىي تهلىم 
تى ھـۇنالر ئـات ئۈسـتىده ئىگهرلهنـگهن ئـاتتىن بىـر ھازىرلىنـات ئاساسالنغاندا ھۇن بالىلىر ماڭالىغۇدهك بولغانـدا، ئۇالرنىـڭ يېنىـدا

ئـۆتكىزهتتى، ئـات ئۈسـتىده تـۇرۇپ  يهيتتـى، ئـات ئۈسـتىده تـۇرۇپ ئـاالقه قىلـشاتتى، ئـات ئۈسـتىده تـۇرۇپ سـۆھبهت تۇرۇپ تاماق
تـۈركىي  ئهسـىرگه قهدهر-14بـۇ خىلـدىكى مهلۇمـاتالر مىالدىـيه ⑤ . گاھى ھېـسابلىناتتى ئۇخاليتتى، ئاتنىڭ ئۈستى ھۇنالرنىڭ قارار

شــهرقىي رىــم، رۇس، ســۇريىه ۋه ئىــسالم مهنبهلىــرده دائىــم  ىللهتلهرنىــڭ ھايــاتى توغرســدا مهلۇمــات بىرىــدىغان جۇڭگــو،تىللىــق م
ــدۇ ــۇم. ئۇچىراي ــشالر مهل ــي ئى ــارۋىچىلىق ۋه ھهربى ــڭ چ ــايالق تۈركىلىرنى ــدهك، ي ــلهن  بولغىن ــۇدىيىتى بى ــدا،ئۇالرنىڭ مهۋج ھاياتى

  ⑥.ۇقهددهسلىك نهزىرى بىلهن قاراش بارلىققا كهلگهنخىل م چهمبهرچهس باغالنغان ئاتقا قارىتا بىر

ئۈچۈن، مـۇنتىزىم ئـاتلىق قۇشـۇن تهشكىلهشـكه  ھۇنالردىن باشالپ تۈركىي تىللىق مىللهتلهر كۈچلۇك ئۇرۇنى قولغا كهلتۈرۈش
ھۇنالرنىڭ ئاسىيا . تىىش ئارقلىق تالىنات ساناقسىز ئاتالرنى بهيگىگه سېل-قۇشۇنىڭ ئاتلىرى سان بۇنداق. بهكمۇ ئهھمىيهت بهرگهن

قۇشـۇنىڭ ھهيۋىـسى، جهڭگىـۋارلىقى،، بـاتۇرلىقى ۋه تېـر سـۈرئىتى دۇنيـا  ۋه ياۋرۇپادىكى مهشھۇر ھهربىي يۈرۈشلىرىده، ھۇن ئاتلىق
مىـڭ 10چـوڭ ئهسـكىرىي بىرلىـك  ھـۇن قۇشـۇنىڭ تهشـكىلى ۋه قـوراللىنىش مهسلىـسىده بولـسا، ئهڭ. ھهيران قالـدۇرغان ئهھلىنى

  لـۇق10، 100، 1000تۈمهن قوشـۇن ئـۆز ئىچىـدىن . دهپ ئاتايتىتى» تۈمهن قۇشۇن «ىلهنگهن بولۇپ، بۇ بىرلىكىنى كىشىدىن تهشك



سول ۋه ئوڭ قول سهركهردىلهرنىڭ ئـالىي ئىـداره قىلىـش  .بىرلىكلهرگه ئاترىلغان بولۇپ، ھهربىرىگه ئايرىم قوماندانالر تهيىنلىنهتتى
» ئئونلـۇق سىستېمىـسى«قۇشۇنىڭ  بىر تۇتاش قوماندانلىقى ئاستىدا ئۇرۇشقا قاتنىسىدىغان بۇۋه ئۇالرنىڭ  ئاستىدا تهربىيلىلهنگهن

سىياسـىي  بىرىگه باغلىنىشى ئاساسىي ماھىيتى ھهربىي خارهكتىرنى ئالغان ھۇنالرنىـڭ-بىر ئىچىده، ئون بېشىدىن تۈمهن بېشىغىچه
شۇنداقال خانلىق تهۋهسىدىكى خهلقلهرنـى . دۆلهتكه ئايالندۇراتتى تهشكىلىنىى قهبىلىۋىي ھهلهتتىن ئازات قىلىپ، بىرلىككه كهلگهن

   .ئۇرۇشتا ئورتاق نىشان ئهتراپىغا مهركهزلهشتۈرهتتى تىنچلىق ۋه

شـهرق ۋه . كىيىـشهتتى) تۆمۈرۈقالپـاق(دوبۇلغـا  ، بېـشىغا)زهنجىـر كىـيىمم(ھۇن قوشۇنلىرى ئۇرۇشقا چىققاندا ئۈستىگه سـاۋۇت 
ئوقيـا، قىلىـچ، نهيـزه،  ئاتلىق قوشۇنلىرى شۇ دهۋرنىڭ ئهڭ ئىلغار ئۇرۇش قوراللىرى ھېـسابالنغان دا، ھۇنغهرب مهنبهلىرىگه قارغان

ئۇرۇشـتا ئوقيـا بىـلهن قىلىـچ ھهممىـدىن بهكـرهك . قـورالالرنى ئىـشلهتكهن تۆمۈرتوقماق، ئاۋازلىق ئوق ۋه ئىلمهكلىك ئـوق قاتـارلىق
. قۇرالغا قارتا سـېھىرلىك قـاراش مهيـدانغا كهلـگهن لىرنىڭ چۈشهنچىسىده بۇ ئىككىئورۇندا تۇرغاچقا، تۈركىي تىللىق مىللهت مۇھىم

شـۇ سـهۋهبلىك ھـۇنالر . چىققان رىۋايىتى مۇشۇنداق ئاساستا ئوتتۇرىغا»تهڭرى قىلىچى «بارلىققا كهلگهن  ياۋروپا ھۇنلىرى ئارسىدا
 كىلـى بولغـان ھۆكۈمـدارنىڭ ھهكىمىـيهت سـىمۋوللدىن بىـرئارىـسدا كۆلهتنىـڭ ۋه دهۋرىدىن بويان قىلىچ تۈركىي تىللىق مىللهتلهر
   ⑦قۇدرىتىنىڭمۇ سىمۋولى قىلىنغان، -بولۇپ كهلگهندىن سىرت، يهنه قۇشۇنىڭ كۈچ 

غهرپ تارىخچىلىرىـدىن سـىماچىيهن، بهنگـۇ،  ھۇن ئاتلىق قوشۇنلىرىنىڭ ئۇرۇش تاكتېكىسىغا كهلسهك، بۇ توغرسـىدا شـهرق ۋه
شهرقشۇناسلىرى  ياۋرۇپا. ماتىئوس قاتارلىقالر ئوخشىمىغان دهرىجىده مهلۇمات قالدۇرغان رىسكوس ۋهماركىلىننۇس، جوردانىس، پى

ئهينهن تهدبىق قىلىنغـان ئـۇرۇش تاكتىېكىـسىنى، ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ  ھۇنالردا كۆرۈلگهن ۋه كېيىنكى تۈركىي تىللىق مىللهتلهردىمۇ
   .ئۇسۇللىرى تۆۋهندىكىدهك ئىدى بۇ تاكتىكېنىڭ ئاساسلىق. اندهپ ئاتىغ» تۇران تاكتېكىسى«نامى بويىچه  قهدىمكى

   :تاكتېكىسى چاقماق تېزلىكىده ھۇجۇمغا ئۆتۈش ۋه يالغاندىن چېكىنىپ بۆكتۈرمه قويۇش. 1

تېخنىكىـسىنىڭ يـۇقىرىلىقى بىـلهن زىـچ سـهپ  ھۇن قوشۇنلىرى ئۇرۇشقا كىرگهنده، ئاتنىڭ تېز سۈرئىتى ۋه نىشانغا تهگكـۈزۈش
ئهڭ  ھـۇن ئـاتلىق قۇشـۇنلىرىنىڭ ئۇرۇشـتكى. دۇشمهن قۇشۇنى ئۈستىدىن غالىب كېلهتتـى ۈچلۈك تۈرده ھۇجۇمغا ئۆتكهنبولۇپ، ك

ئۆتۇپ، قارشى تهرپ قۇشۇنى ئچىده پاتپاراقچىلىق پهيدا  چوڭ ئاالھىدىلىكى، ئايدىڭ كېچىده چاقماق تېزلىكىده تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا
ئاتتىال ئۇرۇشقا ئاتلىنىشتىن بـۇرۇن  .چىدىال كۆزلىگهن نهتىنجىگه يېتىشنى مهقسهت قىالتتىبىر قانچه سائهت ئى قىلىپ، بۇ ئارقىلىق

ســورۇلۇش  ھــۇن ئــاتلىق قۇشــۇنالرى ئــۇرۇش ئۇرۇنغــا. كۆيــدۈرۈپ پــال ســالدۇرۇپ باقــاتتى يېنىــدىكى پالچىالرغــا قــوي ســۆڭىكىنى
شارائىتغا قاراپ، ئۆزلىكىدىن تارقىلىپ كېتهتتى،كهينىدىنال  ئېھتىمالى ياكى پايدىسىز ئهھۋال كۆرۈلسه، ئۇرۇش مهيدانىنىڭ ئهمهلىي

دهپ يېزىلىغـان بـۇ خىـل ئـۇرۇش »ئىنتىزامـسىز  تهشكىالتـسىز ۋه«بهزىبىر تـارىخچىالر تهرىپىـدىن ئاتـالمىش . بىرلىشهتتى قايتىدىن
قۇرۇلغـان ھـۇن  ش ئاساسـىغامۇشـۇ خىـل ئـۇرۇش قىلىـ. ئاساسىي ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى ئىـدى تاكتىكىسى، ھۇن قوشۇنلىرىنىڭ

يالغاندىن چېكىـنىش يهنه بىـرى، بۆكتـۈرمه قويـۇش ئۇسـۇلى  ئۇنىڭ بىرى،. ئۇرۇش تاكتىكىسىنىڭ ئىككى خىل خۇسۇسيىتى بولغان
بېرىپ،ئاندىن كېـيىن قورشـاۋغا  يالغاندىن چېكىنگهن بولۇپ، دۈشمهن قۇشۇنىنى بۆكتۈرمه قويغان يهرگىچه باشالپ بۇنىڭدا. ئىدى

   .وقۇتاتتىئېلىپ ي

يىلـى گـوت خانلىقىنىـڭ ئاغدۇرۇلىـشدا، -374 يىلى تـۈز بهرگهن بهيـدىڭ مۇھاسىرىـسى ۋه مىالدىـيه-200مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
   .دهپ ئاتايدۇ» بۆره ئويۇنى«تارىخچىالر بۇ تاكتېكىنى . قوالنغان ھۇنالر مانا مۇشۇ تاكتېكىنى

   :تاكتېكىسى شۋىقات تارقىتىشكىچىك ھۇجۇمچى قىسىمالرنى ئهۋهتىپ كۆزىتىش ۋه ته.2

ئايـدا -9ئىـشالرغا دائىـر مهسـلىلهرنى ھهر يىلـى  ئاسىيا ھۇنلىرىدا ھهربىـي. ھۇنالر ئۇرۇش قىلىشتىن بۇرۇن كېڭهش چاقىراتتى
چـوڭ –چـوڭ  مالالرنىـڭ سـانىنى ئـېلىش، قوشـۇن تهشـكىللهش ۋه دۆلهتنىـڭ–چـارۋا . قىلىنـاتتى ئېچىلىدىغان كېڭهشـته مـۇزاكىره

يـاكى »مىلـلهت مهجىلىـسى «سىجمىدىت ۋه سىزاكىس قاتارلىقالر  گىروئىت، ۋئىگىر،.ى مۇزاكىره قىلىدىغان بۇ يىغىلىشنى دئىشلىرىن
ۋهكىلـلهر «تارىخچىـسى پىرىـسكوس  ياۋروپا ھۇنلىرىـدىكى بـۇ خىـل يىغىلىـشنى شـهرقىي رىـم. دهپ ئاتىغان»مهجىلسى  ئىمپېرىيه«

ئـۇرۇش «ھالدا ئۆگهلنىڭ كۆرسىتىشىچه، ھۇنالر يهنه قهرهلسىز. تۈرك ئالىمى ب.تىغانئا دهپ»ھهيئهتلهر يىغىنى «ياكى »مهجلىسى
   .چاقىرىپ تۇراتتى»قۇرۇلتىيى 

كۆزهتكــۈچى قىــسىم تهشــكىلهپ، ئۇرۇشــۇ  ئــۇرۇش قىلىــشنى قــارار قىلغانــدىن كېــيىن، ئالــدىن)قۇرۇلتايــدا(ھــۇنالر مهجلىــسته 
ئىككى ئاساسقا  ھۇنالردا ھۇجۇم نىشانى. ۋالىنى ئىگىلهپ كېلىشكه ئاتالندۇراتتىدۇشمهننىڭ ئهھ مهيدانىنىڭ ئهمهلىي شارائىتىنى ۋه

ئىگىلىمهكچى بولغان جـايالر قانچىلىـك .يوقىتش ئۇرۇشى قىلىش ئىدى ئۇنىڭ بىرى ئالدىن كۆزىتىش سهپىرى، يهنه بىرى. تايىناتتى



خارهكتېرىدىكى سهپهر گاھىدا بىـر قـانچه يىـل   كۆزئىتىشبۇنداق. بولۇشىتىن قهتئىنهزهر، ئالدىن كۆزىتىش شهرت قىلىناتتى يىراقتا
يــۈرۈش قىلىــشى، مۇشــۇ  ياۋرۇپــانى ئىــشخال قىلىــشى، كېيىنكــى چــاغالردا ئوغۇزالرنىــڭ كىچىــك ئاســياغا ھۇنالرنىــڭ. داۋاملىــشاتتى

 يىلـى ئىتىـل-374يىن مىالدىيه ئۇالر ئاالنالر زېمىنىنى ئىشغال قىلغاندىن كې ھۇنالر ياۋروپاغا كۆچكهنده،. شهكىلده ئېلىپ بېرىلغان
گـوتالر ئاغدۇرلغانـدىن كېـيىن، ھـۇنالر گـوت، ئـاالن،  .دهرياسىنىڭ بويىدا پهيدا بولغان ۋه ناھايتتى تېـزال گـوت دۆلىتىنـى يوقاتقـان

 كېـسىپ دونـاي دهرياسـىنى يىلـى-378مىللهتلهردىن تهشكىل قىلىنغان ياردهمچى قىسىم بىلهن مىالدىيه  گېرمان ۋه تهيفال قاتارلىق
 ئىلگىـرلهپ بارغـان بولـۇپ، ئـۇالر كـۆزىتىش ۋهزىپىـسنى) بۈگۈنكى ھـۇنگىرىيهده( ئوتۈپ، رىم ئىمپېريىسى تهۋهسىدىكى تىراكياغىچه

   .ئۈستىگه ئالغان ئالدىن يۈرگۈچى قىسىم ئىدى

ده ھهركهتـكه ئۆتـۈپ، كېـيىن، چاقمـاق تېزلىكىـ ھۇنالر كۆزىتىش سهپىرى ئارقىلىق ئۇرۇش قىلىش توغرسىدا قارار چىقارغاندىن
ئالدىن كۆزىتىش  ھۇنالر. قاتناش تۈگۈنلىرى ۋه خام ئهشيا مهنبهلىرگه قاراپ ھۇجۇم قىالتتى دۈشمهننىڭ ئاساسىي مهركىزى، مۇھىم

ــان چاغــدا، دۈشــمهن قوشــۇنىنى ــوقىتىش ئۇســۇلى ئېلىــپ بېرىۋاتق ــتىن چۈشكۈنلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن ناھــايىتى  ۋه ي روھىــي جهھهت
ناھايىتى كۈچلۈك ۋه كۆپ ئىكهنلىكىنى  سۈرهن كۆتۈرۈپ، ھۇن قوشۇنىنىڭ–رىۋايهتلهرنى تارقىتىپ، شاۋقۇن -نهئهپسا رقۇنىچلىققو

تهرىپىـدىن  دهپ ئاتىلىپ، پۈتۈن خرىـستىئان دۇنياسـىنى جـازاالش ئۈچـۈن، تهڭـرى»قامچىسى تهڭرى«ئاتتىالنىڭ . تهشۋىق قىالتتى
  .  بولغانىدىاق پهيدائهۋهتىلگهنلىكى توغرىسىدىكى رىۋايهت مانا مۇشۇند

   :كۆرۈش تاكتېكسى چېگرا بويىدا بهلگىلىك كهڭلىكتىكى جاينى ئاق قالدۇرۇش ئارقىلىق مۇداپىيه-3

ھۇجـۇم قىلىـپ،ئېغىر تـاالپهت پهيـدا قىلىـشنىڭ  ھۇنالر ئۆز دۆلىتىنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداش ۋه قوشـنا ئهللهرنىـڭ تۇيۇقـسىز
ئاسـىيا ھـۇنلىردا  .هلگىلىـك كهڭلىكىتىكـى جـاينى ئادهمـسىز رايـون قىلىـپ ئايرىـپ قويـاتتىبۇيىـدا ب ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، چېگرا

 ياۋروپـا. چاقىرىمـدىن ئوشـۇقراق كېلىـدىغان ئادهمـسىز رايـون ئايرىلغـان شهرقتىكى تۇڭگۇسالر بىلهن چېگىرلىنـدىغان جايـدا مىـڭ
يىلـى -448ھۇجۇمىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن، مىالدىـيه  يۇقسىزھۇنلىرنىڭ مهشھۇر ئېمپىراتورى ئاتتىال شهرقىي رىم ئىمپېرىيسىنىڭ تۇ

مۇسـاپىدىكى بىـر  دا، دوناي دهرياسىنىڭ جهنۇبىي تهرىپىدىن بهش كۈنلىك»ئاناتولىس شهرتنامىسى« شهرقىي رىم بىلهن ئىمزالىغان
   ⑧.ۋه شۇندا قىلىدۇرغانئايرىپ بېرىشنى ئوتتۇرىغا قويغان  جاينى شهرقىي رىمنىڭ ئهسكهر ۋه پۇقراالردىن خالىي جاي قىلىپ

  
   : ھهربىي مهنىۋېر خاراكتېرىدىكى دائىملىق تهنتهربىيه ھهركىتى-4

يـوقىتىش ئۇرۇشـى قاتـارلىق بىـر قاتـار ھهربىـي  تهربىيه، ئالدىن كۆزىتىش، چاقماق تېزلىكىده ھۇجۇمغا ئۆتۈش،-ھهربىي تهلىم
ھهربىـي مـانىۋېر  ىشىـشتىكى ئاساسـلىق سـهۋهبلهردىن بىـرى،ھۇنالرنىـڭ، داۋاملىـق ھالـدا غهلـبىگه ئېر مۇھىت ئىچىـده يېتىـشكهن

 ھهر قايسى ئهللهرنىڭ تارىخى مهنبهلىرىدىن قارىغاندا،. شۇغۇالنغانلىقى ئىدى خاراكتېرىدىكى دائىملىق تهنتهربىيه ھهرىكىتى بىلهن
   .تىبىرى ھېسابلىنات ھۇنالردا ئات مىنىش، ئوقيا ئېتىش ھهربىر كىشىنڭ تهبىي مهشغۇالتلىىرىدىن

ۋه ) يىرتقـۇچ قۇشـالرنى ئـوۋالش(قۇشـچىلىق  ، دىـسكا ئېـتىش، چېلىـشىش،)جىـرت(ئات بهيگىسى، ئات ئۈستىده چۇماقلىـشىش 
تـۈركىي قـوۋملىرى  ھـۇنالردىن ئېتىبـارهن)ئـاتلىق تـوپ ئويـۇنى(پوتبـول، گولـف، پولـۇ–ئويـۇنلىرى  باشقىالر ھۇنالرنىڭ تۈرلۈك تـوپ

تـۈركىي تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ بـوزقىرلىردا ⑨.تـۈزلهڭلىكه تارقالغـان رۈكلهر دهۋرىـده ئوتتـۇرائارسىدا ئوينالغان بولۇپ،بـۇ كـۆك تـۈ
ــل ۋه ــشا ئاپرې ــلىندىغان ناخ ــدا باش ــدۈرلىگهن چاغلىرى ــاۋا گۈل ــلهپكى ھ ــڭ دهس ــاي ئېيىنى ــار  -م ــېچىش باھ ــۈل ئ ــق كۆڭ مۇزىكىلى

 بولۇپمـۇ مىڭلىغـان. ئىچىده ئهڭ مـۇھىمى ئوۋچىلىـق ئىـدىۋه تۈرلۈك مۇسابىقىلهر  بايراملىرىدىمۇ ئېلىپ بېرىلىدىغان ئات بهيگىسى
ھهركىتــى ھهقىــقهتهن بىــر خىــل ھهربىــي مــانىۋېر  يــاۋايى ھــايۋانالرنى ئــوۋالش بىــلهن ئاخىرلىــشدىغان ئۇزۇنغــا ســوزۇلدىغان ئــوۋ

باشقۇرۇشــىدا  نىڭيىلــى ھــۇن ئىمپېرىيــسى-62مهنبهلىــرىگه قارىغانــدا، مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى  خهنــزۇچه. خــارهكتىرىگه ئىــگه ئىــدى
يهنه بىـر .  مىـڭ ئـاتلىق ئهسـكهر قاتناشـقانىدى100ھهرىكىـتىگه  ئۇيۇشتۇرلغان مۇشۇ خىلدىكى بىر قېتىملىق ئۇزۇنغا سۇزۇلغان ئوۋ

ئاتتىالنىـڭ ئهڭ چـوڭ . ئېلىنغـان كېلىدىغان بىـر دائىـره قورشـاۋغا)  كىلومىتېر350( چاقىرىم 700ئوۋ ھهركىتىده  ئۇزۇنغا سۇزۇلغان
ــۈل  ــوۋكۆڭ ــۇپ، ئ ــق بول ــالىيىتى ئوۋچىلى ــېچىش پائ ــتۈرۈپ  ئ ــكهرلىرنى ئهگهش ــاتلىق ئهس ــۇن ئ ــڭ ھ ــون مى ــچه ئ ــتىگه نهچ ھهرىكى

   .غهرب مهنبهلىرىده تىلغا ئېلىنغان چىقىدىغانلىقى
 چاققـان، چهبـدهس ۋه جهڭگىـۋار روھـى بىـلهن ئۇرۇشـتا ھهربىي مانۋېر خارهكتىرىدىكى دائىملىق تهنتهربىيه ھهركىتى نهتىجىسىده

مىللهتــلهر تهرپىــدىن  ، كېــيىن ھهر قايــسى تــۈركىي تىللىــق»تــۇران تاكتىكىــسى«ياراتقــان ھــۇن قوشــۇنىنىڭ  بــاتۇرلۇق خىــسلىتىنى
 قوبۇل قىلنغانىدى ھهربىي يۈرۈش مهزگىـلهده تۈرلـۈك قېيىنچىلىقالرغـا ۋه تهدبىقالنغاندىن سىرت، يهنه باشقا مىللهتلهر تهرپىدىنمۇ

زامـانىمىزدىكى تهتقىقـاتچىالرنىمۇ ھهيـران قالـدۇرغان ھـۇن  ھىتقا ئاسانال ماسلىشىپ كېتىـشى بىـلهن،ئوخشىمىغان جۇغراپىيلىك مۇ



ئىلغـارلىقى باشـقىالر تهرپىـدىن  قۇدرىتى، تاكتىكىسى ۋه ئۇرۇش قورالىنىـڭ– ئىنتىزامى، كۈچ -تهربىيه، تهشكىلى- قوشۇنىنىڭ تهلىم
   ⑩.قوبۇل قىلنغان تۇنجى بوز قىر مۇئهسسهسىدۇر

ــ ــۇننى ئوتت ــۈزلهڭلىكته قوش ــسى«ۇرا ت ــۇران تاكتېكى ــكىللهش ۋه» ت ــۇيىچه تهش ــلهپ  ب ــى ئهڭ دهس ــدۇرش تهشهببۇس قۇرالالن
بهگلىكىدىكى ۋۇلىـڭ  كېلىشىمگه داخىل بولۇپ، ھۇنالرنىڭ ھهربىي ياردىمىگه ئېرىشىكهن جاۋ يىلىدىكى-318مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

قويۇلغــان، چىــن سۇاللىــسىنىڭ پادشــاھى چىــن شــىخۇاڭ دهۋرىــده  ئوتتۇرىغــا)يىلــالر -298-325مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى (دهۋرىــده 
مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى (دهۋرىـده  تېخىمۇ كۈچهيگهن، خهن سۇاللىـسىنىڭ پادىـشاھى ۋۇدى)يىلالر -209-221بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن(

 نـى قولالنغـان»تۇران تاكتېكسى«ىڭ خۇچۈب.چىڭ تهرىپىدىن ئىشقا ئاشۇرۇلغانىدى قۇماندان خۇچۈبىڭ بىلهن ۋىي)يىلالر-141-89
يىلـى -300تـۈزلهڭلىكته ئـات مىـنىش مىالدىيـدىن بـۇرۇنقى  شۇنداق قىلىپ، ئوتتۇرا. تۇنجى باشقا مىللهت قوماندانى دهپ قارالماقتا

كهرلىرىگه بوز قىر ئاتلىق ئهس شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئاتلىق قۇشۇن تهشكىللهش ۋاستىسى بىلهن ئهسلىده. قىلىندى ھۇنالردىن قۇبۇل
 يهنه ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان ئــوۋ ھهرىكىتىمــۇ ئوتتــۇرا. جۇڭگوغــا ئېلىــپ كىرىلــدى چاپــان، قۇالقچــا ۋه ئۆتــۈك–خــاس بولغــان ئىــشتان 
   �.ئېلىپ بېرىلدى بۇ ئىسالھات ۋه تهقلىدىلهر كۆك تۈرۈكلهر دهۋرىدىمۇ. تۇزلهڭلىكته كۆرۈلدى

ۋه ئۇرۇش تاكتېكـسى ياۋرۇپـادا ناھـايتى تېـزال  ھهربىي تهشكىلىي تۈزۈمىھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈپ بېرىشى بىلهن ئۇالرنىڭ 
» ئونلـۇق سىستېمىــسى« مۇشـۇ ۋاقىـتالردىن باشـالپ، رىـم قوشـۇنىنىڭ تهشـكىلىي تۈزۈمىـده. باشـلىدى ئـۆز تهسـرىنى كۆرسىتىـشكه

بۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه، ھۇنالرنىـڭ . دىقـورال ياسـايدىغان زاۋۇتـالر قۇرۇلـ ھازىرقى ئهنگىلىيىـده نۇرغـۇن ھـۇنچه. قورالىغا ئايالندى
   .كىچهك فورمىسىمۇ غهربلىكلهر تهرىپىدىن تونۇلۇپ قۇبۇل قىلىندى -كىيىم

شـهرقىي . ناھـايتى زور تهسـىر كۆرسـهتكهن ھۇن قوشۇنىنىڭ قوراللىنىشى ۋه ئـۇرۇش تاكتېكىـسى شـهرىقىي رىـم ئىمپېرىيىـسىگه
تهتقىقـات ئهسـهرلىرى  هنه ئىمپېراتـورالر تهرىپىـدىنمۇ بـۇ ھهقـته مهخـسۇستهدبىقلىنىـپال قالمـاي، ي رىمده قوشـۇن ھـۇن قوشـۇنىغا

 يىلـــى ماىئـــاكوس تهرىپىـــدىن يېزىلغـــان -700ئهســىرىده مىالدىـــيه  دىـــگهن» تاكتېكـــا«ئىمپېراتـــور ھىراكلىئوســـنىڭ . يېزىلغــان
، كـۆك تـۈرك، پهچىـنهك )بولغار( وغۇردىگهن ئهسىرىده ھۇن، ئ» تاكتېكا«دىگهن ئهسهرده ۋه ئىمپېراتور لىئوننىڭ  »ئىستىراتېگىيه«

 تېكتېكىـسى مهخـسۇس تونۇشـتۇرۇلغان، ھهمـده شـهرقىي رىمـدىمۇ مۇشـۇ شـهكىلده ۋه ماجارالرنىڭ قوشـۇن تهشـكىلىي ۋه ئـۇرۇش
 يىلـى -552شهرقىي رىمنىـڭ داڭلىـق قومانـدانى نارسېـسنىڭ مىالدىـيه  � .ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنىڭ الزىملىقى ئوتتۇرغا قويۇلغان

تـارچى ئاگاتخاسـىنىڭ ئهسـىرىدىن  نـى قولالنغـانلىقى»تـۇران تاكتېكىـسى«گوتالرغا قارىشى ئېلىپ بارغـان ئۇرۇشـىدا، الىيىدىكىئىت
تهشـكىللىگهن ۋه   قىپچاق ئۇسۇلىدا-ر، پهچىنهك ۋه قۇمانئىتىبارهن ئۆز قوشۇنىنى مازا رۇسالرمۇ كېيىۋ كىنهزلىكى دهۋرىدىن. مهلۇم

خـان دهپ جاكـارالپ، مۇڭغـۇل ئىمپېرىيىـسىنى قۇرغانـدىن كېـيىن، ئـۇ،   يىلى ئۆزىنى-1206مۇ مىالدىيه چىڭگىزخان. قورالالندۇرغان
   .قوشۇنىنى ھۇنالردىن تهشكىللىگهن، قورالالندۇرغان ۋه ئۇرۇش قىلغان  تۈرك-مۇڭغۇل
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خهنزۇچه يىلنـامىلهر ۋه غهربنىـڭ كىالسـسىك   تۈزۈمى ۋه ئۇنىڭ چېتىلىش دائىرىسى توغرىسىدا، قهدىمقى-بىز ھۇنالرنىڭ قانۇن
ھــۇن  ھــۇن تارىخىغــا دائىــر نوپۇزلــۇق تهتقىقــات ئهســهرلىرىده كۆرسىتىلىــشىچه،. قىلىمىــز ئهســهرلىرىدىكى مهلۇمــاتالرنى ئاســاس
 ئـادهت قـانۇنى بولـۇش بىـلهن بىـرگه، -تـۆره ئـۆرپ. قىلىنغـان لتىز تارتقان ۋه كهسـكىن ئىجـراجهمئىيىتىده تۆره قانۇنى، چوڭقۇر يى

زهكـى ۋهلىـدى . ئالىمى ئـا ئاتاغلىق باشقىرىت. ئىدى» ① تهرتىكه سالغۇچى مهجبۇرىي قائىدىلهرنىڭ بىرلىكى ئىجتىمائىي ھاياتنى«
  بېتىده، ھهر ۋاقىت ناھايتى ئـاددىي ۋه ئېالسـتىكىلىق بىـر-112كىتابىنىڭ  دىگهن» ئومۇمىي تۈرك تارىخى كىرىش«توغان ئۆزىنىڭ 

بۇ سىستېما ئهڭ كىچىك بىـر تهشـكىالت . تايانغاندۇر  ئادهت قانۇنىغا-دهپ ئاتىلىدىغان ئۆرپ› تۆره‹تهشكىالت سىستېمىسىغا يهنى 
........ بىـلهن تهدبىقالنغـان اق قواليلىـقۋه شهرقىي ياۋرۇپا مىقياسـىدىكى كهڭ تهشـكىالتالردىمۇ ئاشـۇند بولغىنىغا ئوخشاش، ئاسىيا

 -ئـۆرپ بـۇ.  ئادهت قانۇنى بويىچه ئىش كۆرهتتى-تۆمۈر قاتارلىق ھۆكۈمدارالر، بۇ ئۆرپ ، ئاتىلال، تۈن يايغۇ، چىڭگىز ۋه)باتۇر(مهته 
   .ن دهپ يازغانئىجتىمائىي ھاياتىدا داۋاملىشىپ كهلگه ئادهت قانۇنى كىتابالردا يېزىلغان بولماستىن، بهلكى خهلقنىڭ

سىياسىي، ئىقتىسادىي، ھهربىي ئىشالر، نىكاھ،   تۈزۈمى ئۇالرنىڭ-شهرق ۋه غهرب مهنبهلىرىگه ئاساسالنغاندا، ھۇنالرنىڭ قانۇن
ھـۇن قـانۇنى . گهۋدىلهنـگهن  جازا ۋه ھهرىـكهت مىزانـى قاتـارلىق تهرهپـلهرده-رهسمىيهت، جىنايى - ئادهت، قائىده-ئهخالق، ئۆرپ
 تۈزۈملىرىــدىن -ئاالھىــدىلىكى بىــلهن شــۇ دهۋرىــدىكى باشــقا مىلــلهت قــانۇن ىــل، ھهققــانىي، بــاراۋهرلىكنى ياقالشــتهكناھــايتى ئاد

شهرقىي رىـم تارىخچىـسى . باراۋهر ياشىغان ھۇن پۇقرالىرى قانۇننىڭ ھىمايىسى بىلهن جهمئىيهتته ھۆر، ئهركىن ۋه. بولغان پهرقلىق
تۇرىدىغانلىقى، لېكىن ھـۇن  ىملىقنىڭ شهرقىي رىمىدا كىشلهرنىڭ نازارهت ۋه بېسىم ئاستىدار پىرىسكوسنىڭ مهلۇماتىدا، بىر شهرقىي



 تـــۈرك«. ئهركىـــن ياشـــاۋاتقانلىقىنى تىلغـــا ئالغـــانلىقى خـــاتىرلهنگهن ئىمپېرىيىـــسىده ئۆزىنىـــڭ ھۇنالرغـــا ئوخـــشاش تىـــنىچ ۋه
ھۇنالرغـا كهلـسهك، مهيلـى ئاسـىيا ھـۇنلىرى بولـسۇن « :ماددىسىدا مۇنداق دىـيىلگهن» ئايالالر ھوقۇقى«نىڭ » ئىنسىكلوپېدىيىسى

ياۋرۇپانىـڭ غهربىـي قىرغاقلىرىغـا قهدهر  ئوتتۇرا ئاسـىيادىن. بولسۇن، بارلىق مىللهتلهر بۇ ھهقته سۆز ئاچىدۇ ياكى ياۋرۇپا ھۇنلىرى
ئوخـشاش ئورۇنغـا  الرنىـڭ جهمئىيهتـتهداۋاملىق ھالدا ئۇرۇش ھالىتىده تۇرغاچقـا، ئهر ۋه ئايال سۇزۇلغان بۇ كهڭ رايۇنالردا، ھۇنالر

بولغان مۇناسىۋهتته ئىمپېراتورنىڭ يېنىدا خانىـشنىڭمۇ ئـورۇن ئېلىـشى  خهنزۇالر ۋه شهرقىي رىملىقالر بىلهن. ئىگه ئىكهنلىگى مهلۇم
رنىمۇ ئــائىله ھۇنالرنىــڭ ئهســىرگه ئېلىنغــانال مهنــبهلهرده② . ئىككىلىــسىنىڭ دۆلهتــكه ۋهكىللىــك قىلغانلىقىنىــڭ ئىپادىــسىدۇر ھهر

ھۇن «: توختالغاندا ئۆگهل ھۇنالرنىڭ سىياسىي تۈزۈمى توغرىسىدا. داڭلىق تۈرك ئالىمى ب. ئۇچرايدۇ ئهزالىرى قاتارىدا كۆرگهنلىكى
دىـمهك، . دهپ كۆرسهتكهنىدى» ③ بولماستىن، بهلكى دېمۇكېراتىزىم ئىدى ئىمپېرىيىسى مۇستهبىت پادىشاھلىق ھاكىمىيهت تۈزۈمى

   .ئاساسىغا قۇرۇلغانىدى كى باشقا مىللهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا، ھۇن جهمئىيىتى ئادىل قانۇندهۋرىدى شۇ
 ماللىرىنىڭ سانىغا قاراپ بـاج -ئۇالر چارۋا. بهلگىلهنگهن ھۇن قانۇنىدا پۇقراالرنىڭ قانۇن ئالدىدا ئۆتهيدىغان مهجبۇرىيىتىمۇ ئېنىق

   .قاتنىشىشى شهرت ئىدى  ياراقلىرىنى تهييارالپ ئۇرۇشقا- قورالجىدىي پهيتته ئۆزىنىڭ ئېتى ۋه تاپشۇرغاندىن سىرت،

قالغان پاكىتالرغـا ئاساسـالنغاندا، ئاسـىيلىق قىلغـان  ساقلىنىپ. ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ جىنايى جازا قانۇنى ناھايتى روشهن ئىدى
ئهل ئهمهلــدارلىرى ۋه  چهت. رىلهتتــىقىلغــان كىــشلهرنىڭ جىنــايىتى ئېغىــر بولغانالرغــا ئۆلــۈم جازاســى بې كىــشلهرگه ۋه ئوغىرلىــق

 تهشــۋىقات تارقاتــسا، چېگــرادىن قــوغالپ چىقىرىلىــپ، قايتــا كېلىــشى مهنئىــي ئىغۋاگهرلهرچىلىــك قىلىپــل، ھۇنالرغــا قارىــشى تهتــۇر
غـۇچى ئىمپىريىـسىده سـودىگهر، سـهيياھ ۋه ئويـۇن قوي رۇگا دهۋرىده شهرقىي رىم ئىمپېريىسىىڭ بهزى ئهمهلدارلىرى ھـۇن. قلىناتتى

كېـيىن، ئـۇالرنى تۇتـۇپ  رۇگا بـۇ ئهھـۋالنى بايقىغانـدىن. پۇقرالىرىنى ئىسيان كۆتۈرۈشكه كۈشكۈرتكهن قىياپىتىگه كىرىۋېلىپ، ھۇن
شهرىئهتنامىنىڭ  رۇگا بۇنى شهرقىي رىم بىلهن تۈزگهن. چېگرادىن قوغالپ چىقارغان كېلىپ جىنايىتىنى ئىقرار قىلدۇرغاندىن كېيىن،

   ④. ىپ كىرگۈزگهنبىر ماددىسى قىل

، يهنه بىـرى يارغـانالر )يارغۇ(سوت مهھكىمىسى  )دۆلهت(ھۇنالرنىڭ ئهدلىيه تهشكىالتى بىرى ئىمپېراتور باشچىلىغىدىكى ئالىي 
ئـاتىلال ئـۆزىگه . ئايرىلغـان ئاستىدىكى كىشلهردىن تهشكىل تاپقان ھهيئهتتىن ئىبارهت ئىككى قىسىمغا ۋه ئۇالرنىڭ قول) سوتچىالر(

ئۆلۈم جازاسىنى  بېرىلىدىغان. سوتلىغاندا، جىنيهتچىنىڭ ئىقرارى ۋه پوزىتسىيىسىگه قارايتى ست پىالنلىغان بېگىالرنى ئهدلىيهسۇيقه
دارغا ئېسىش ۋه موما ياغىچىنىڭ ئۇچىغا باغالپ، يىرتقۇچ قۇشـالرغا يهم  ئاتىلالنىڭ يۈرگۈزگهن ئۆلۈم جازاسى ئادهتته. بىكار قىلغان

   .رقىلىق ئىجرا قىلىناتتىئۆلتۈرۈش ئا قىلىپ

خهلقئـارا قانۇنىنىـڭ دهسـلهپكى بهلگىلىرىنىـڭ   بۈگـۈنكى كۈنـدىكى–ھۇن قانۇنىنىڭ مۇكهممهللىكىنىڭ ئاالھىده بىر بهلگىسى 
ئاالھىـده ئهھمىـيهت   كېلىشىم تۈزۈپ، تىنچلىق ئورنىتىـشقا-ھۇنالر قوشنا دۆلهتلهر بىلهن شهرتنامه .ھۇن قانۇنىدا كۆرۈلۈشى ئىدى

 كېلىـشىمنىڭ بهلگىلىمىـسىگه خىالپلىـق قىلىـپ، -قوشـنا ئهلـلهر شـهرتنمه .گهن ھهمده ئۇنىڭ ماددىلىرىغا قاتتىق رىئايه قىلغانبهر
ئـۇ دۆلهتـكه قارىـشى جـازا يۈرۈشـى  بۇزغاندا، ھۇنالر ئىلگىركى تهرتپنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچـۈن ئهسـكهر چىقىرىـپ، تىنچلىقنى
   . يىلى ئېلىپ بارغان يالقان يۈرۈشى مۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا يۈز بهرگهن-447  يىلى ۋه-441ئاتىلالنىڭ مىالدىيه . قىالتتى

ھـۇنالر ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ياشـاۋاتقان چاغـدا،  ⑤.  بىـر خوتۇنلـۇق تـۈزۈمى يولغـا قويۇلغـان-ھۇنالرنىڭ، نىكاھ ئادىتىده بىر ئهر
. ئـادهتمۇ بولغـان ن، ئاكىـسى ئۆلـسه ئىنىـسى يهڭگىـسىنى ئالىـدىغانئـوغلى ئـۆگهي ئانىـسىنى ئالىـدىغا ئۇالردا يهنه ئاتىسى ئۆلـسه

بـۇ خىـل ئـادهت كـۆك تـۈرك ۋه . تۇل خوتـۇنالرنى تىـزگىنلهش ئىـدى ئۇالرنىڭ مۇنداق قىلىشتىكى مهقسىدى ئۆز نهسهبىنى ساقالپ،
بـۇدا ئالهمـدىن ئۆتكهنـدىن كېـيىن، . نبولمىغا ھۇنالر ياۋرۇپاغا كۆچكهندىن كېيىن، ئۇالردا بۇ خىل ئادهت. بولمىغان ئۇيغۇرالردىمۇ

خوتۇنلـۇق تۈزۈمىنىـڭ روشـهن   بىـر-يالغۇز ئۆتىشى، ياۋرۇپا ھۇنلىرىدا ھهر قانداق ئهھۋالدا بىـر ئهر ئۇنىڭ خانىشىنىڭ تۇل ھالهتته
   .ھالدا يولغا قويۇلغانلىغىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

   

    سودا–ئىقتىساد . 4

ناھايتى زور تهسـىر كۆرسـىتىپال قالمـاي، بهلكـى  ىي، ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىيهت ھاياتىغاياۋروپا ھۇن ئىمپېريىسى ياۋرۇپا سىياس
 ئۇغـۇر، -تـۈرك، فىـن ھـۇن ئىمپېرىيىـسى ئىتتىپاقىغـا. ھاياتىغىمۇ بهلگىلىـك تهسـىرلهرنى كۆرسـهتكهن يهنه ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي

بـۇ ئوخـشىمىغان تىـل سىستېمىـسىدىكى . ىلـلهت قارىغانىـدىئـارتۇق م  تىـن45ئىران، سـالۋيان ۋه گېرمـان مىللهتلىرىـدىن بولـۇپ، 
ئولتۇراق دېھقانچىلىق ئىگىلىكى بـلهن  ئۇالرنىڭ بهزىلىرى. ئوخشىمىغان جهمئىيهت ۋه ئىقتىسادد باسقۇچىدا ياشايتى مىللهتلهر يهنه

مىللهتلهر تىنچ كۈنلهرده  بۇ. ۇللىناتتىبىلهن، يهنه بهزىلىرى ئورمانلىقالردا ئوۋچىلىق بىلهن شۇغ شۇغۇلالنسا، بهزىلىرى چارۋىچىلىق



كۈنلىرىـده  ئـۇرۇش. مهھسۇالتلىرىدىن بهلگىلهنگهن مىقداردا ھۇنالرغا باج تاپشۇراتتى ئۆز ئىگىلىكى بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئېرىشكهن
.  قاتنىـشاتتىئىمپېراتـورى بىـلهن بىـر سـهپته تـۇرۇپ، جهڭـگه بولسا ئۆزىنىـڭ پادىـشاھى ۋه قومانـدانلىرىنىڭ رهھبهرلىگىـده، ھـۇن

دونـاي دهرياسـىغىچه بولغـان جـايالردا  تارىخچىلىرىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندان، ھۇنالر قارا دېڭىـز بويلىرىـدىن قهدىمكى غهرپ
ــۇپ، چــارۋىچىلىق بىــلهن-جــايالر ســۈيى مــول، ئــوت بــۇ. چــارۋىچىلىق بىــلهن شــۇغۇلالنغان   چــۆپلىرى بۇلــۇق ئۆســكهن جــاي بول

: بۇ ھهقته ئامىئاس مۇنـداق يازغـان . ۋه قوي ئىدى  ماللىرى ئات-ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق چارۋا. ماس كېلهتتىشۇغۇللىنىشقا ناھايتى 
ئۇســسۇزلۇق ۋه  تۇرمۇشــى بىـلهن شــۇغۇللىنىدىغان بولغاچقــا، ئـۇالر كىچىكىــدىن تـارتىپال ئــاچلىق، ھـۇنالر كــۆچمهن چـارۋىچىلىق«

 بىر جايدىن يهنه بىر جايغا قاراپ كۆچكهنده، ئۈستىگه چىـدىر ئـۆي ھۇنالر. ىسوغاققا بهرداشلىق بېرهلمهيدىغان بولۇپ چوڭ بوالتت
ئايالالر ھارۋا ئۈسـتىدىكى چېـدىر ئۆيـده ئولتـۇرۇپ رهخـت  . ماللىىرنى ھهيدهپ ماڭاتتى-قۇراشتۇرۇلغان ھارۋىالرنىڭ ئالدىدا چارۋا

  ①. تىكهتتى  كېچهك-كىيىم. توقۇيتى

سهۋهب، ئۇالرنىڭ ئـاتلىق ئـۇرۇش تېخنىكىـسىغا  ىلهرنى قولغا كهلتۈرهلىشىدىكى ئاساسىيھۇنالرنىڭ شۇنچه تېز ئارىدا زور غهلب
پۈتـۈنلهي ئـاتلىق   مىڭدىن ئارتۇ بولـۇپ، ئـۇالر100ھۇن ئىمپېرىيىسىده ھۇن قوشۇنلىرىنىڭ سانى  ياۋروپا. ماھىرلىقىدىن بولغانىدى

ىنى ھهل قىلىـش ئۈچـۈن، ھـۇنالر چارۋىچىلىققـا ئاالھىـده مهنبهسـ مانا شۇنداق كـۆپ ئهسـكهرلهرگه كېتىـدىغان ئـات. قوشۇن ئىدى
ماڭااليـدىغان بولغانـدا، ئـۇالرنى يېنىـدا   ئهسىرلهرده ياشىغان غهرب تارىخچىلىرى ھۇن بالىلىرى-6-4مىالدىيه  .ئهھمىيهت بهرگهن

ئـات . ئـاالقه قىالتتـى  بىرى بىلهن-رھۇنالر ئات ئۈستىده قۇرۇلتاي ئېچىپ، ئات ئۈستىده بى. تۇراتتى ئىگهرلهنگه ئاتتىن بىرى تهييار
مانـا بـۇالر ھۇنالرنىـڭ ھاياتىـدا ئاتنىـڭ ناھـايتى . ئـۇخاليتى، دهپ يازغـان ھهتتا ئات ئۈستىده تـۇرۇپ. ئۈستىده تۇرۇپ غىزالىناتتى

   .ئورۇندا تۇرىدىغانلىغىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ مۇھىم

سـودىگهرلىرى چېگـرا بويىـدىكى بهلگىلهنـگهن  ھـۇن. بېرىلغـانھۇنالرنىڭ تاشقى سودىسى ئاساسهن شهرقىي رىم بىلهن ئېلىپ 
. قـوراللىرىنى سـاتاتتى  كـېچهك ۋه قىلىـچ قاتـارلىق ئـۇرۇش- تېره، كىيىم-سودىگهرلىرىگه ئات، قوي، يۇڭ شهھهرلهرده شهرقىي رىم

 نىـپ كىيىـدىغان مـودا كىـيىمگهشـهرق رىـم ۋه پۈتكـۈل ياۋرۇپـادا ئهتىۋارلى ھۇن ئاياللىرى تىككهن ئهرهنـچه ۋه ئايـالچه كـۆڭلهكلهر
  . ئايالنغان

يـاكى : كـامۇن«ئىبارهت بولۇپ، ھـۇنالر قىمىزنـى   ئىچمىكى گۆش تۈرىدىكى تاماقالر ۋه قىمىزدىن-ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق يىمهك
) ونـسېرۋاك(يىمهكلىـك  ئۇرۇشقا چىققاندا، ئۇزۇن ۋاقىت ساقالپ يىيىش ئۈچۈن گۆشتىن قۇرۇتۇلغان ھۇنالر. دهپ ئاتايتى» مهدۇس«

 كـۆرۈپ باقمىغـان ياۋروپـالىقالر،) گۆش كونسېرۋاسىنى(بۇنداق يىمهكلىكنى  شۇ ۋاقىتتا قهدهر. ياساپ، ئاتنىڭ ئىگىرىگه ئېسىۋاالتتى
   .ھۇنالنرىڭ بۇ خىل يىمهكلىكىگه بهكمۇ ھهيران قالغان

   

   سهنئهت-مهدهنيهت. 5

  
   تىل. 1

  
سـاقلىنىپ قالغـان ھـۈنچه سـۆزلهرنى تهھلىـل قىلىـش  تىلشۇناسالر ۋه تارىخىالر قهدىمكى خهنزۇچه مهنبهلهر ۋه غهرب مهنبهلىرىـده

ياۋروپادىكى گىرىك، گېرمـان،  شۇنداقتىمۇ ھۇنالر.  تۆكۈس ئىسپاتلىدى-تىلىدا سۆزلهشكهنلىگىنى تهل ئارقىلىق، ھۇنالرنىڭ تۈركىي
سـۆزلهرنىمۇ  بولغان تۈرلۈك مۇناسـىۋهتلهر نهتىجىـسىده، ئۇالرنىـڭ تىلىـدىن بىـر مـۇنچه ىللهتلىرى بىلهن ئوغۇر م-سىالۋيان ۋه فىن

 يادىكارلىقلىرىدىن سۆز ئاچقاندا، ئهلۋهتته بۇ تهرهپـلهرگه سـهل قارىماسـلىق شۇڭا، ھۇنالرنىڭ ساقلىنىپ قالغان تىل. قۇبۇل قىلغان
   .كېرهك

كىـشى ئىـسىملىرى، ئـاز بىـر قىـسىمى بولـسا  ن تىلـى يادىكارلىقلىرىزنىـڭ كۆپىنچىـسىغهرب مهنبهلىرىده ساقلىنىپ قالغـان ھـۇ
بـۇ ھهقتىكـى  تۆۋهنـده بىـز. تىلشۇناسالر ھۇنچه سۆزلهرنى مۇشۇ ئىككـى تـۈر بـويىچه ئىزاھلىغـان .جخنىس ئىسىملىرى ھېساپلىنىدۇ

   .بايانالرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

  
   :كىشى ئىسملىرى. 1



  
قهدىمقـى غهرب مهنبهلىرىنىـڭ ھهممىـسىده دىگـۈدهك  بۈيۈك ئىمپېراتورى ئاتىلالنىڭ ئىـسىمى قهدىمكـى ھـۇنچهياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ 

باشـتا سـۆزلهپ  دىـگهن ئىـسمىدىن كېلىـپ چىققـانلىقىنى» ئهتىـل«يـاكى » ئاتىـل«ئىسىمنىڭ تۈركچه  تىلغا ئېلىندىغان بولۇپ، بۇ
   .ئۆتكهنىدۇق

» ئۇلـدىن«، »ئولدىز«گىرك ۋه التىن مهنبهلىرىده  ختته ئولتۇرغان ھۇن ئىمپېراتورى يىلىغىچه ته-422 يىلىدىن -400مىالدىيه 
   .دىگهندهك بولىدۇ، دهپ چۈشهندۈرگهن» يۇلتۇز« ،» يىلدىز«، » خۇلدىن«، 

   .دهپ چۈشهندۈرۈلمهكته» قارا چاپان«قاراتون دىگهن ئىسىم بىرهك ھالدا 

گىرىــك تىلىــدا قوشــۇمچه » ئىئــوس« ده يېزىلغــان ئىــسمدىكىدىــگهن شــهكىل» ئويبارســئوس«پىرىــسكوسنىڭ ئهســىرىده 
ــا« گىرىكالرنىــڭ باشــقا تىلالردىكــى. ھېــساپلىناتتى ــده يهنه » ئ  ھهرىپىنــى ئىــشلهتكهنلىگىنى نهزهرگه» ئــو«تاۋۇشــى ئۈچــۈن بهزى

هنه مىـسال ئالىـدىغان ي. تـۈركچه ئىـسىم ھېـسابلىنىدۇ ئايبـارىس. دهپ ئوقۇشـقا بولىـدۇ» ئايبارىس«ئالىدىغان بولساق، بۇ ئىسمنى 
قهدىمكى تۈركىي تىلدا كهڭ  ئايتهمۈر، ئايدۈت، ئايتېكىن، تايبارس، بۆرىباىس، قاربارسى دىگهن ئىىسمالر بولساق، ئايتاش، ئايبهگ،

» ئـون ئىككـى«سـىزاكىس بـۇ ئىـسىمنى تـۈركچه . دهپ يازغـان» ئۆنېگىسوس« پىرىسكوس ھۇنالرنىڭ بىر قوماندانىنى. قوللىنىلغان
   .مهنىده ئىزاھلىغان دىگهن

» ھۇنگر رىۋايهتلىرىـده بهنـدهگۆز. يازغان شهكىلده» موندزۇك«، جوردانىس » مۇندىئوكوس«ئاتىلالنىڭ دادىسىنى پىرىسكوس 
دىـگهن ئىـسم  قهدىمكى تۈركىي تىللىـق خهلقـلهرده ئهر مۇنجـۇق. دهپ ئوقىغان» مۇنجۇق«تۈركچه  نېمېز بۇ ئىسىمنى. گ. دىيىلگهن

دىگهنلىـك » ياسالغان ئوتتۇرسىدا تۈشۈكى بـار زىنـنهت بويـۇمى ئهينهكتىن ياكى تاشتىن«مۇنجۇق تۈركىي تىلدا . نكهڭ قوللىنىلغا
، »بۇنچـۇق«مۇنجـۇق قهدىمـده ۋه  .دىـگهن مهنىلىرىمـۇ بـار ئىـدى» بـايراق«ۋه »  مهرۋايىت، مارجان، تۇمار–ئۈنچه « يهنه. بوالتتى

» مۇيىنـساق«، »موينـساق«، »مۇنيـساق«، »مۇنيـشاق«، »مۇنـساق«، »مۇنشاق« ،»مۇنچاق«، »مۇنچۇق«، »مۇنچۇق«، » مۇنچۇق«
  ①.  ئاتىالتتىدهپمۇ

» بىـلهدا«التىـن مهنبهلىرىـده » بـدهلال«، »بـدهال«، » بلىـداس«، » بىـلهداس«ئاتىلالنىڭ ئاكىسى شـهرقىي رىـم مهنبهلىرىـده 
دىـگهن شـهكىلده  »بـۇدا«ھۇنگر تىلـى ۋه رىۋايهتلىرىـده . هندىيىلگ» بىلۆدهللىن«،» بلۆدهلىن«، »گېمان رىۋايهتلىرىده بىلۆدهل«،

   ②. گوت مهنبهلىك ئىىسم دهپ قارىماقتا تىلشنۇناسالر بۇدا ۋه رۇگا دىگهن ئىىسمنى. تىلغان ئېلىنغان

دىـگهن ئىككـى ئىـسىم » كۇرسـىكخىن«ۋه  »باسـكىن«شهرقىي رىم مهنبهلىرىده ھۇنالرنىڭ قوماندانلىرىنىڭ ئىـسمى سـۈپىتىده 
ئهشـقام دىـگهن  ئاتاقـام ۋه.  ئايرىم ھالدا، تۈركچه بارسىق ۋه قۇرسىق دهپ ئوقىغـان-ئايرىم ۋامبىرىي بۇ ئىسىمالرنى. غا ئېلىنغانتىل

سـۆزىنى بـۇ شـامانغا » ئاتـا«ئىزاھالش بىلهن بىـرگه، ئالدىنقىـسىدىكى  دهپ» ئهش شامان«ۋه » ئاتا شامان«نېمېز . ئىسىمالرنى گ
  ③. وللىنىلغان، دهيدۇكۆرسىتىش ئۈچۈن ق ھۆرمهت

» ئېكـا«، »ھېـاكژ«،» ئېرېكـا«،» خېركـا«، »كرېكـا«ئاتىلالنىڭ چوڭ خانىشىنىڭ ئىسمى پىرىسكوسنىڭ ساياھهت خاتىرسىده 
 ، ھــۇنگر»ئىركــا«، »ھېركــژ«،» ھېلېخــى«، » ھىركخــى«قهدىمقــى گېرمــان مهنبهلىرىــده « ،»رېكــا«ھــۇنگىر مهنبهلىرىــده بولــسا، 

سـۆزى تـۈركى تىلىـدا » ئـارى«. دهپ ئوقىغـان» ئارىغقـان« نېمېز بۇ ئىسىمنى تۈركچه. گ. دهپ يېزىلغان» رېكا«مهنبهلىرىده بولسا 
دىـمهك بـۇ ئىـسىمنىڭ  .سۆزى بولسا ھۆرمهت سۆزى ئىدى» قان«. دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ» سىلىق«، »پاكىز«، »پاك«، »گۈزهل«

سكوسنىڭ مهلۇماتىغـا ئاساسـالنغاندا، ئـاتىلال ئارىغقـاننى ئىنتـايىن پىرىـ .دىگهنلىك بوالتتى» پاك خان«، »گۈزهل خانىش«مهنىسى 
ئـۇ ئـۆز ئالـدىغا چهت ئهل . لهتىپىچىلىرى بار ئىدى ئارىغقاننىڭ ئايرىم داچا، ساناتورىيهلىرى، خاس خىزمهتچى ۋه. قىالتتى ھۆرمهت

  ④.ۋه ئۇالرنىڭ شهرىپىگه زىياپهت بېرهتتى ئهلچىلىرىنى قۇبۇل قىالتتى

دهپ ئوقـۇپ، ئۇنىـڭ قهدىمكـى » ئىلهك«بۇنى  نېمېز. گ. دىگهن ئىسىمدا يازغان» ئهلالك« چوڭ ئوغلىنى جوردانىس ئاتىلالنىڭ
ئىككىنچـى  ئاتىلالنىـڭ. كهڭ قوللىنىلغـان ئىـسىمالرنىڭ بىـرى ئىكهنلىگىنـى ئىـسپاتالپ بهردى تۈركىي تىللىق مىللهتلهر تهرىپىـدىن

نېمېزنىـڭ قارىـشىچه، بـۇ ئىـسىم تـۈركىي تىلـدىكى . گ . يېزىلغـان دهپ» دهنـزىگىخ«، » دهنگېىزىـك«ئوغلىنىڭ ئىسمى مهنـبهلهرده 
ئهركىلهتــمه قوشۇمچىــسى  تاۋۇشــى» ك«دېڭىــز ســۆزىدىن كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، بــۇ ئىــسىمنىڭ كهينىــدىكى  - دهنگىــز-تهنگىــز

دىــگهن » ھېرنــاك« ئهســىرىده ، جورداســنىڭ»ئېرنــاك«ئهســىرىده  ئاتىلالنىــڭ ئــۈچىنچى ئــوغلى پىرىــسكوسنىڭ⑤ . ھېــساپلىنىدۇ
ئــۇ . بولىــدىغانلىقىقىنى ئوتتۇرغـا قويغــان نېمېـز بــۇ ئىــسىمنى تـۈركچه ئىــرنهك يــاكى ئىرنىـك دهپ ئوقۇشــقا. گ .شـهكىلده يېزىلغــان



دىـگهن »ئىـر« يـاكى» ئهر«ئىسىمنىڭ بارلىقىنى نهزهرگه ئېلىپ، بۇ ئىسىمنى تۈركىي تىلىـدىكى  قىرغىزالر ئارىسىدا ئىرنهبهگ دىگهن
  ⑥. سۆزدىن كېلىپ چىققان، دهيدۇ

تىلىـدىنمۇ بهزى سـۆزلۈكلهر ھـۇن تىلىغـا قۇبـۇل  ئهينى ۋاقىتتا ھۇن ئىمپېرىيىسى ئىتتىپاقىغا كىرگهن ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ
كىشى ئىسىملىرى ھىندى  بۇ. ساقىنىپ قالغانلىرى يهنىال كىشى ئىسىملىرى ۋه جىنىس ئىسىملىرى ئىدى بۇ سۆزلۈكلهردىن. قىلىنغان

ــا(رۇگــا  ياۋروپــا تىللىرىــدىن قۇبــۇل قىلىنغــان بولــۇپ، بۇنىڭغــا  ۋه الئــۇدا رېكــۇس) ھــۇن قومانــدانى(، بىــلهدا، تولــدىال )رۇيــا، رۇئ
   .قاتارلىقالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ

  
      :جىنىس ئىسىملىرى. 2

  
قىلىنغـان سـۆزلهردىن ئىبـارهت بولـۇپ، بـۇالر  دى ياۋروپـا تىلىـدىن قۇبـۇلھۇن تىلىدىن ساقلىنىپ قالغان جىنىس ئىـسىملىرى ھىنـ

   .ئهسىرىده خاتىرلىنىپ قالغان پىرىسكوس بىلهن جوردانىسنىڭ
 -دســتىخانغا تىزىلغــان يىــمهك. زىيــاپهت بېــرىلگهن پىرىــسكوس ئاتىلالنىــڭ ئوردىــسىغا ئهلچىلىكــكه بارغانــدا، ئۇالرنىــڭ شــهرىپىگه

ياسـىلدىغان   ئارپىـدىن-كـامۇن. دهپ ئاتىلىـدىغان ئىككـى خىـل ئىچىملىكمـۇ بولغـان» مهدۇس« ۋه» نكـامۇ«ئىچمهكلهر ئىچىده 
 ئهسـىردىكى اليىـن مهنبهلىرىـد -3بېرىشتىن بۇرۇنال، يهنـى مىالدىـيه  ئىچىملىك بولۇپ، كامۇن دىگهن سۆز ھۇنالر ياۋروپاغا كۆچۈپ

 -ھىنـدى. ئىىچملىكنى ئاتاشقا ئىشلىتىلگهن ن ياسىلدىغان بىر خىلدىگهن شهكىللهرده خاتىرلىنىپ، ئارپىدى» كامۇس« ،»كامۇن«
دىـگهن » مهدۇس«بىـر  يهنه. مهنبهسىنىڭ كىلت ياكى پاننۇن تىلىغا مهنسۇپلىقىنى ئوتتۇرغا قويماقتـا گېرمانشۇناسالر بۇنىڭ ئهسلى
 ، سانـسىكرىتچىده)شـاراپ(» مهتبـۇ«ىدا چۈنكى، بۇ سۆز گېرىكچ. ھېسابلىنىدۇ  ياۋروپا تىلىغا مهنسۇپ-سۆزنىڭ مهنبهسىمۇ ھىندى

، «مهدۇ« ساكـسۇن تلىـدا -، ئـانگىلو)شاراپ(» مهتۇ« ، يىراق قهدىمكى گېمان تىلىدا)بال(، كىلتىچىده مهدۇ )ھهسهل، بال(» مادبۇ«
 شـۇ مهنىـده سـالۋيانچىدىمۇ يهنه ، قهدىمكـى)شـاراپ(» مهدۇس«، لىتاۋ تىلىدا )بال(» مهدۇ«پىروسچىدا  ، قهدىمكى)بال(» مهئۇدۇ«
   .دىيىلهتتى» مهدۇ«

جوردانىــسنىڭ مهلۇماتىغــا . ئاتالغــان دهپ» ســىتراۋا«ىلىــدا ســاقلىنىپ قالغــان ئــۈچىنچى جىــنىس ئىــسمى بولــسا ھــۇن ت
بىـر خىـل  دهپ ئاتىلـدىغان» سـىتراۋا«نۇتقىنى سۆزلهپ بولغاندىن كېيىن، قهبره ئۈسـتىده  ئاساسالنغاندا، ھۇنالر ئاتىلالنىڭ تهزىيه

 -نهزىـر«، » ئىچـمهك-يىـمهك«سـۆزى سـىالۋيان تىلىـدا » سـىتراۋا« .ئۇنىڭدىن كېيىن ئاتىلالنى دهپنه قىلغـان.  ئۆتكۈزگهنمۇراسىم
. ئۇنىڭ روھى ئـۆلمهي ياشـاۋېرىدۇ ھۇنالرنىڭ دىنىي ئېتىقادى بويىچه كىشى ئۆلگهندىن كېيىن،. مهنىنى بىلدۈرهتتى دىگهن» چىراق

ئۆتكۈزۈلگهن   مۇراسىمى-سۇ ئىچىدۇ، ماكان تۇتۇپ ياشايدۇ، دهپ قارالغاچقا، دهپنه  يهيدۇ،بۇ روھ ھايات ئادهمگه ئوخشاش تاماق
. تهييارالش، ئات ياكى قوي سويۇپ قان قىلىش ئـادىتى بولغـان  ئىچمهك- چىراق قىلىنغان كۈنلىرى، روھ ئۈچۈن يىمهك-ياكى نهرىز

ھهشــهمهتلىك ئــات بهيگىلىــرى،  ىم ئۆتكــۈزۈلگهن كــۈنلهردهكۆڭلىنىــڭ ئــېچىش ئۈچــۈن، ئــۇالر تېخــى دهپــنه مۇراســ ئهرۋاھالرنىــڭ
   .ئۇيۇشتۇراتتى چېلىشىش ۋه قىلىچۋازلىق قاتارلىق مۇسابىقىلهرنى

» يـۇغ«ئۈچـۈن تهييارالنغـان يىمهكىلكـلهر   ئهرۋاھـالر-دا روھ»  يېنىسهي مهڭگـۇ تاشـلىرى-ئورخۇن«تۈركىي تىلىدا يېزىلغان 
   .دىگهن سۆزنى قۇبۇل قىلىپ ئىشلهتكهن» سىتراۋا«يان تىلىدىكى سىالۋ بىلهن تهڭداش مهنىده كېلىدىغان

تىلىنى قهدىمكى چـۇۋاش، باشـقىرىت ۋه بولغارالرنىـڭ  ئالىمالر ئۇالرنىڭ. قىسقىسى، ياۋروپا ھۇنلىرى تۈركىي تىلدا سۆزلهشكهن
   .دهپ قارايدۇ تىلى بىلهن بىر خىل ئىدى،

   

   يېزىق. 2

  
يازغـان ھـۆججهتلهرنى ئاتىلالنىـڭ ئالدىـدا ئوقـۇپ ) يېزىقىـدا ھۇن(، ھۇن كاتىپلىرى ئۆز يېزىقىدا پىرسكوسنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا

لـېكىن، . قاراشـنى ئوتتۇرغـا قويـدى ئالىمالر بۇ پاكىتقـا ئاساسـهن، ياۋروپـا ھۇنلىرىنىـڭ يېزىقـى بولغـان، دىـگهن .ئۆتكهنلىگى مهلۇم
بولىـسمۇ، بىـز تـارىخي  كهنلىگى توغرلۇق بىرهر كۆز قاراشنى ئوتتۇرغا قويمىغـانيېزىقلىرى ئىشلهت ئالىمالر ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ قايسى



نـى ئىـشلهتكهن، »  يېنىـسهي يېزىقـى-ئورخـۇن«تـۇرۇپ، ياۋروپـا ھـۇنلىرى  مهنبهلهر ۋه ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىالرغا ئاساسلىنىپ
  .  قارايمىزدهپ

تۇركشۇناسلىق تهتقىقاتى بىلهن شـۇغۇلالنغان غهرب  ن بۇيان، يىلىدى-1893نىڭ سىرى ئېچىلغان » يېنسهي يېزىقى–ئورخۇن «
تۇرغۇزۇلغـان ھهم ) ئهسـىرلهر -8- 6مىالدىـيه (تهتقىقاتچىالرنىڭ ئهسهرلىرىده، كۆك تۈركلهر دهۋرىـده  ۋه شهرقلىق نۇرغۇن ئالىم ۋه

 دا يېزىلغـان»  يېنـسهي يېزىقـى-نئورخـۇ«دهل »  يېنسهي مهڭگۇ تاشـلىرى-ئورخۇن« ۋه» تاش كىتاپالر«بۈگۈنكى كۈنده خهلقئارا 
يىللىق تارىخقا ئىگه، دىگهن قارا ئىلىم ساھهسـىده  1400شۇنىڭ بىلهن، تۈركىي تىل . ئهڭ دهسلهپكى خاتىره دهپ قارىلىپ كهلگهن

لىنىـپ، چىققان، دهپ تهسـهۋۋۇر قى  يىللىرى ئوتتۇرغا500مىالدىيه »  يېنسهي يېزىقى-ئورخۇن«تىلشۇناسالرمۇ  .ئومۇملىشىپ قالغان
   . يىلدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن بولىدۇ3500

دا »  يېنـسهي يېزىقـى-ئورخـۇن«تهكـشۈرۈشلهرده،  لېكىن، كېيىنكى يىلالردا ئاسىيادا ئېلىپ بېرىلغان مـۇھىم ئارخېئولوگيىلىـك
   .دهۋرىلهرگه مهنسۇپ بهزى ئۆرنهكلهر ئوتتۇرغا چىقتى يېزىلغان مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

قازغانـدا، ئـالتۇن ۋه كۆمۈشـتىن ئىـشلهنگهن  س ئارخېئولوگلىرى ئىسسىق كۆل ئهتراپىدىكى ئېسىك قورغىنىنى يىلى رۇ-  1970
. قېزىۋېلىنغــان  ياشــالر چامىــسىدىكى بىــر يــاش يىگىتنىــڭ جهســسىتى18بــۇ قورغانــدىن يهنه  . دىــن ئــارتۇق بۇيــۇم تېپىلغــان4000

 ئهممــا،. دهپ ئاتىـدى» ئـالتۇن كىيىملىـك شـاھزاده«ئولوگالر ئـۇنى ئـارخې جهسـسهتنىڭ ئۈسـتىگه ئـالتۇن كىـيىم كىيـدۈرۈلگهچكه،
ئىنىــستىتۇتى مۇتهخهسىــسلىرىنىڭ دىققىتىنــى تــارتقىنى،  قازاقىــستان پهنــلهر ئاكادىمىيىــسى تــارىخ، ئــارخېئولوگىيه ۋه ئېتنــوگرافىيه

ئىككـى قـۇر خهت  دا» هي يېزىقـى يېنـس-ئورخـۇن«بـۇ كۆمـۈش تاۋاقنىـڭ ئۈسـتىگه . كۆمـۈش تـاۋاق ئىـدى قورغاندىن تېپىلغان بىر
ــاغلىق. ئۇيۇلغــان ــسىدىكى ئات ــلهر ئاكادېمىيى ــستان پهن ــۇپ  قازاقى ــۇگ مۇســابايىۋ تاۋاقنىــڭ ئۈســتىگه يېزىلغــان خهتنــى ئوق تۈركول
مهنـسۇپ بولـۇپ، بـۇ يهرده تېپىلغـان   ئهسـىرلهرگه-5 -7بـۇ مـازار مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى «: كېيىن، بۇ ھهقته توختىلىپ چىققاندىن

   .، دهپ كۆرسهتكهن»ياشىغان ۋه تۈركچه سۆزلىشىدىغان كىشلهرنىڭ ئىدى دهپ ئاتالغان جايدا› يهتته سۇ‹رسىلهر نه

قومانــداالر، ئۇچقــۇر ئــاتالر، قورقمــاس  ۋهقهنىــڭ بــايرىقىنى شــهرهپ بىــلهن ئىگىــز كۆتــۈرگىن،«: كۆمــۈش تاۋاقنىــڭ ئۈســتىگه
ساالمهت   يۇقىرى ئۆرلىگهنسېرى ئۆز بهختىڭنى ئۆز قولۇڭ بىلنه ياراتقىن،كهلتۈرىدۇ سهن  شهرهپ-جاسارهتلىك يىگىتلهر ساڭا شان

بـۇنى ئـۆز . يېزىلغـان ئهڭ دهسـلهپكى خـاتىره ھىـسابلىنىدۇ دا» ئورخۇن يېنىـسهي يېزىقـى«مانا بۇ ⑦ . دىگهن خهت يېزىلغان» بول
ئوبرازلىـق ۋه بهئىيلىكـى يـۇقىرى  ىرى ئىخچـام،چـۈنكى، ئۇنىـڭ سـۆزل. پارچه ئهدهبىي ئهسهر دهپ قاراشقا بولىـدۇ نۆۋىتىده يهنه بىر

» يېنسهر يېزىقى -ئورخۇن «بۇ خاتىرىنىڭ ئوقۇپ چىقىلىشى . ئاالھىده دىققىتىنى قوزغايدۇ بولۇشتهك ئاالھىدىلىكى بىلهن كىشىنىڭ
   . يىلالر ئالدىغا سۈردى1000 يىلدىن 800نىڭ تارىخىنى 

قايــسى ئولتــۇراق ۋه كــۆچمهن مىللهتلهرنــى  ىغان تىلالرغــا مهنــسۇپ ھهرمىالديىــدىن نهچــچه ئهســىر بــۇرۇن ئالتــاينى ئوخــشىم
» سـاكا« ئىراندىكى ناخشىچى رۇستهمدىكى مىخ يېزىقلىق تاش ئابىدىده ئـۇالر. ئاتىغان دهپ» سىكىت«قهدىمكى رىم تارىخچىلىرى 

زهكـى ۋهلىـدى ، . ،ئىدۋارىد مېيىـر ۋه ئـائارىـستوۋ. كۆرسـىتىلگهن دهپ ئاتالغان ھهمده ئۇالرنىڭ ئۈچ چوڭ تارماققـا بۆلۈنـدىغانلىقى
ئاتالغانالرنى تۈركىي نهسـىلىك خهلـق دهپ  دهپ» تىگرا خائۇدا ساكلىرى«قاتارلىقالر، ساكالرنىڭ ئۈچ گۇرۇپپىسى ئىچىدىكى  توغان

ئــاالي تــاغلىرى،  ســاكلىرى بۈگــۈنكى قازاقىــستران، قىرغىزىــستان، تهڭرىتــاغلىرى بــويلىرى، پــامىر ۋه مانــا شــۇ تىگراخــائۇدا. قارايــدۇ
 قهدىمكـى. مانا شۇ تىگراخائۇدا ساكلىرىنىڭ مىراسلىرى ھېسابلىنىدۇ ئېسىك قوزغىلىڭى. جۈملىدىن يهتته سۇ ئهتىراپلىرىدا ياشىغان

   .رىملىقالرنىڭ ئۇالرنىڭ يېزىقىنى بىلىدىغانلىقى مهلۇم

گه ئهلچى ئهۋهتىپ، ئۇىڭ بىـلهن  Ⅱ كونىستانتىن  يىلى كۆك تۈركلهرنىڭ قاغانى ئىستهمى شهرق رىم ئىمپېراتورى-568مىالدىيه 
رىملىقالر . ئىدى تۈرك ئهلچىلىرىنىڭ قولىدا رىم پىمپېراتورىغا يېزىلغان مهكتۇپ بار. ۈزگهن تئىراندكى ساسانىيالرغا قارىشى ئىتتىپاق

»  يېنسهي يېزىقـى-ئورخۇن«ده بۇ مهكتۇپتىكى يېزىق ئهسلى. ئاتىغان دهپ»  يېنسهي يېزىقى-ئورخۇن«مهكتۇپتىكى يېزىق ئهسلىده 
  ⑧.ئىدى

بىـز . نى ئىـشلهتكهنىدى»  يېنسهي يېزىقى-ئورخۇن« ھۇنالرغا دائىر بهزى ئهسهرلهرده ئوتتۇرغا قويۇلغىنىدهك، ئاسىيا ھۇنلىرى
بۈگـۈنكى . مىزدهپ قاراي نى ياۋروپاغا بىلله ئېلىپ بارغان،»  يېنسهي يېزىقى-ئورخۇن«كۆچۈپ بارغاندا  ھۇنلھر ئاسىيادىن ياۋروپاغا

  ھۇنوغـۇالر-ئـون ئوغـۇر. ھـۇنالر ئـون ئوغۇرالرنىـڭ ئىچىـگه قوشـۇلۇپ كهتـكهن ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسى ئاغدۇرۇلغاندىن كېـيىن،
دۇنـاي بولغـار خـانلىغى، ئىتىـل بولغـار خـانلىغى ۋه  تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئون ئوغۇر خانلىغى، بۈيـۈك ئـون ئوغـۇر بولغـار خـانلىغى،

يېزىقىنىڭ بىر ئاز ئـۆزگهرتىلگهن  ۋه بۇ»  يېنسهي يېزىقى-ئورخۇن« « ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغا قهدهر،-16 ه مىالدىيهھۇنگىر دۆلىتىد
ھـۇنالر «يېزىقنـى  دىـگهن ئهسـىرده بـۇ» ئـاتىلال ۋه ھـۇنالر«: ئـالزىم. ئىـشلىتىلىپ كېلىـنگهن شهكلى بولغان ھـۇنگىر ئويمـا يېزىقـى



نـى ئىـشلهتكهنلىكىنى » يېنسهي يېزىقـى-ئورخۇن«ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ  مانا بۇ پاكىتالر. غاندهپ قارى» ئىشلهتكهن يېزىقنىڭ داۋامى
ۋاقىتتـا رىملىقـالر ئىچىـده ھـۇن يېزىقىنـى  ئهينى. دا شېئىر، ناخشىلىرى ھۇن يېزىقىدا يېزىلغانىدى» رىم تارىخى«. بېرىدۇ ئىسپاتالپ

   .بىلىدىغانالر بولغانئىچىدىمۇ التىن يېزىقىنى  بىلىدىغانالر بولغان، ھۇنالر

  
   ئهدهبىيات. 3

  
ئهدهبىياتىـدا داسـتان، مهرسـىيه ۋه سـهھنه ئهسـهرلىرى  ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ تارىخىغا دائىر مهنـبهلهرگه ئاساسـالنغاندا، ھۇنالرنىـڭ

 شـائىرلىرى بـار بولـۇپ، ئـوردا ئهينى ۋاقىتتا ئاتىلالنىڭ يېنىـدا نۇرغۇنلىغـان. ئهسهرلهر بارلىققا كهلگهن بويىچه نۇرغۇنلىغان ئېسىل
 ھــۇن شــائىرلىرىنىڭ. غهلبلىــرى ھهققىــده يازغــان داســتانلىرىنى ئوقــۇپ بېرهتتــى -ئــۇالر ئاتىلالغــا ئۇنىــڭ جهڭگىــۋارلىقى ۋه ئۇتــۇق

ئىزلىــرى توغرىــسىدىكى داســتانلىرىنى ئــاتىلال  -ھۇنالرنىــڭ كېلىــپ چىقىــشى، ياۋروپاغــا كۆچۈشــى ۋه ھــۇن قهھرمانلىرىنىــڭ ئىــش
   .اقتۇرۇپ ئاڭاليتىناھايتىمۇ ي

ئىككى ھۇن شائىرى ئوردىغا . مهشئهللهر يېقىلدى كهچ بولغاندا«: پىرسكوسنىڭ ئهسىرىده بۇ توغرىسىدا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ
ــدا ــڭ ئۇدۇلى ــپ ئاتىلالنى ــۇردى كىرى ــڭ. ت ــارقىلىق، ئاتىلالنى ــتانلىرى ئ ــان داس ــۆزلىرىگه تهييارلىغ ــۇالر ئ ــۋارلىقىلىرىنى ۋه  ئ جهڭگى

 ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى داســتاندىن لهززهت ئالــسا،بهزىلىرى. ئۇالرغــا قــاراپ تــۇراتتى زىيــاپهتكه قاتناشــقۇچىالر. ىنــى كۈيلىــدىزهپهرلىر
داســتانالر بىزنىــڭ دهۋرىمىــزگه قهدهر يېتىــپ  ئهممــا، شــۇ دهۋرىــده يېزىلغــان بــۇ⑨ . »ئۇرۇشــالرنى ئهســلهپ خىيالغــا چۆمگهنىــدى

   .دىيهلمهيمىز للهتلىرىنىڭ ئهدهبىيات تارىخىدىكى ئورنى توغرىسىدا بىر نىمهتىللىق مى كېلهلمىگهچكه، ئۇنىڭ تۈركىي

ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ماتهم مۇراسـىمىدا ھـۇن  التىن تارىخچىسى جوردانىسنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، ئاتىلال ئالهمدىن
ئالهمـدىن ئۆتكهنـده،  قهدىمده بىر مىللهتنىـڭ خـانى، بېگـى يـاكى قهھرمـانى. قايغۇلۇق مهرسىيه ئوقۇغان شائىرلىرى ئۇنىڭغا قاراپ

 مهرسىيه كۆپىنچه ئاھاڭدار ۋه مۇڭلـۇق سـۆزلهر. بۇ مهرسىيه دهپ ئاتىالتتى .ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه بېغىشالپ قايغۇلۇق شېئىرالر يېزىالتتى
ھۇنالرنىـڭ ئهڭ بۈيـۈك خـانى، «: يىغىنچاقلىغـان غان مهرسىيهنىڭ مهزمۇنى مۇنداقجوردانىس ھۇن شائىرلىرى ياز. بىلهن يېزىالتتى

قـۇۋۋهتكه ئىـگه  -مىللهتنىڭ ھۆكۈمدارى ئاتىلال ئۆزىدىن بۇرۇن ھىچكىمده كۆرۈلۈپ باقمىغان كۈچ مۇنجۇقنىڭ ئوغلى، ئهڭ جهسۇر
ھهر ئىككـى رىـم .  بىر قـانچه يـۈز شـهھهرنى ئىگىلىـدى.بويسۇندۇردى ئۇ ئۆز ئالدىغا پۈتۈن سىلكىتيه ۋه گېرمان دۆلهتلىرىنى. ئىدى

 تهلهتنىڭ ئاالھىده -ھهممىسى بهخت مانا بۇ غهلبىلهرنىڭ. قاتتىق قورقىتىپ، ئۆزىگه باج تاپشۇرۇشقا مهجبۇر قىلدى ئىمپېرىيىسىنى
گىگانـت  لكـى تـوي كېچىـسده،زهربىسى ياكى ئۆز ئادهملىرىنىـڭ سـاتقىنلىقى بىـلهن ئهمهس، به ئاتىلال دۈشمهننىڭ. ئىلتىپاتى ئىدى

ھهممه ئـادهم قايغۇغـا چـۆمگهن بـۇ ئۆلـۈمنى ، . ئالهمدىن ئۆتتى مىللىتىنىڭ ئىچىده ھىچقانداق ئاغرىق ئازابىغا گىرىپتار بولماستىن،
ۋه يېزىلغـان مهرسـىيهلهر ئاھاڭـدار  بۇ پارچىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ھۇن شائىرلىرى تهرىپىـدىن»⑩ ھېسابلىسۇن كىممۇ ئۆلۈم

 بـۇ ھـۇن شـائىرلىرىنىڭ بهدئىـي ماھـارىتى ۋه ئىپـادىلهش سـهنئىتىنىڭ. سـالماق ئىـدى مۇڭلۇق بولۇش بىلهن بىرگه، يهنه ۋهزىنىمـۇ
   .خېلىال يۇقىرى سهۋىيىده ئىكهنلىگىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

. ارلىققا كهلگهنلىكى تىلغان ئېلىنىـدۇئهسهرلىرىنىڭمۇ ب  سهھنه–ھۇن تارىخىغا دائىر مهنبهلهرده يهنه ياۋروپا ھۇنلىرىدا تىياتىر 
كېـيىن، ئـۇالردا ئهدهبىيـات  ھـۇنالر غهرپـكه كۆچـۈپ بارغانـدىن: دىـگهن كىتاپتـا» تـارىخ«نهشىر قىلىنغان   يىلى تۈركىيهده-1932

ئهتكارالر بارلىققا سهن نۇرغۇن سهھنه ئهسهرلىرى ۋه. ئهدهبىياتى ناھايتى ئالغا باسقانىدى بولۇپمۇ، تىياتىر. ناھايتى تهرهققىي قىلدى
سـهۋىيهده تهرهققىـي قىلغـانلىقىنى كۆرسـىتىپ  مانا بۇ تهرهپلهر ياۋروپا ھۇنلىرىدا ئهدهبىياتنىڭ يـۇقىرى. دهپ يېزىلغان �»كهلگهن
   .بېرىدۇ

  
    مۇزىكا–ناخشا . 4

  
نىڭ ھهمـمه سـاھهلىرىگه قهدهر ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـ  مۇزىكا ناھايتى مـۇھىم ئـورۇن تۇتقـان ۋه-ياۋرۇپا ھۇنلىرىنىڭ ھاياتىدا ناخشا

   .كهڭ ئومۇمالشقان

  .مۇزكىسىنىڭ بولغانلىقى تىلغا ئېلىنغان - خىل خهلق ناخشا28قهدىمكى خهنزۇچه مهنبهلهرده، ئاسىيا ھۇنلىرىدا 



ــالغۇ  ــڭ چ ــىيا ھۇنلىرىنى ــارىخچىلىرى ئاس ــزۇ ت ــالپ خهن ــىماچىيهندىن باش ــى  س ــا، ۋه قۇس ــى، پىپ ــۇز، بىل ــۋاپلىرىدىن قۇب ئهس
ھـۇنالردا يهنه . ئىدى بۇ چالغۇالر تارىلىق، پۈلهپ چېلىنىدىغان ۋه ئۇرغۇلۇق چالغۇالر. قالدۇرغان لىقالرنىڭ ئىسمىنى خاتىرلهپقاتار

 دهپ ئاتىــسا، مۇزىكــا»  بىــر-ئىــر«تىللىــق خهلقــلهر ناخــشا يــاكى نــوتىنى  قهدىمكــى تــۈركىي. ھهربىــي مۇزىكــا چــالغۇلىرىمۇ بولغــان
   . ئاتىغاندهپ» كۈگ-كۆگ«مىلودىيىسىنى 

ھۇنالرنىـڭ . دهرياسـى بويلىرىـدا ياڭرىغـان  مـۇزىكىلىرى دونـاي-ھۇنالر ياۋرۇپاغا كۆچۈپ بارغاندىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ ناخـشا
. ئورۇنـدىالتتى  كىچىك مۇراسـىمالردا، زىيـاپهتلهرده مهخـسۇس مۇزىكـا-ئورۇنغا قويۇلغاچقا، چوڭ  مۇزىكا مۇھىم-تۇرمۇشىدا ناخشا

 مۇزىكانتلىرىنىڭ تهڭكهش قىلىشىدا، ھۇن خهلق ناخشىلىرىنىڭ ئورۇندالغانلىقىنى ىگه زىياپهت بهرگهنده، ھۇنئهلچىلىرىنىڭ شهرىپ
ھهر قېـتىم ھهربىـي يۈرۈشـتىن قايتىـپ پـايتهختكه  ئـاتىلال. ھۇنالرنىڭ ھهربىـي مۇزىكىلىرىـدا دۇمبـاق، بۇرغـا ئىـشلىتىلگهن. يازغان

. ئېيتىـپ قارىـشى ئـاالتتى لىق كىيىنىپ قاتار تۇرغـان ھـۇن قىزلىـرى ئـاتىلالنى ناخـشاتهرىپىده چىراي كىرگهن چاغدا، يولنىڭ ئىككى
   � .ئوركىستىرىنى ئهۋهتكهنلىكىمۇ مهلۇم ئاتىلالنىڭ يهنه بۈرگۈند پادىشاھلىقىغا بىر ھۇن

ئاتىلالنىـڭ ئۆلـۈمى . جوردانىسنىڭ ئهسىرىدىن مهلۇم ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ چالغۇلىرى ئىچىده قۇبۇز ئاساسىي ئورۇندا تۇرغانلىقى
ئوقىغـانلىقى يهنه جوردانىـسنىڭ  قۇبۇزچىلىرىنىـڭ ئاتىلالغـا بېغىـشلىغان مهرسـىيهلىرىنى مۇزىكىغـا سـېلىپ مۇناسىۋىتى بىلهن ھۇن
 قۇبـۇز، -چـالغۇ ئېتىبـارهن بـارلىق تـۈركىي تىللىـق مىللهتـلهر ئارىـسىغا كهڭ تارقالغـان مۇشـۇ ھۇنالردىن. ئهسىرىده تىلغا ئېلىنغان

 يېرىم ئارىلى، ھۇنگىرىيه، چىغ، پولشا، گېرمانىيه، رۇسـىيه ۋه ئوكرائىناغـا كىي تىللىق مىللهتلهر تهرىپىدىن سۇرىيه، مىسىر، بالقانتۈر
دىگهن نـامالر » قوپۇس«، » قوبزۇ«، » قۇبۇس«قۇبۇز؛ ، « ئېلىپ بېرىلدى، ھهمده مۇشۇ جايالردا ياشايدىغان مىللهتلهر تهرىپىدىن

  � .ياقتۇرۇپ ئاڭاليدىغان چالغۇغا ئايالندى ىشلهربىلهن ئاتىلىپ، ك

شهكىللىنىـشىده ئاساسـلىق ئېتىنىـك تهركىبلهرنىـڭ بىـرى  ياۋروپاغا كۆچكهن ھـۇنالر ۋه ئوغـۇالر بۈگـۈنكى ھـۇنگر مىللىتىنىـڭ
ئاھاڭلىرىنىڭ شهكىللىنىشىده مـۇھىم  - مۇزىكىسىمۇ ھۇنگىرالرنىڭ مۇزىكا-سهۋهپلىك ھۇن ۋه ئوغۇرالرنىڭ ناخشا شۇ. ھىسابلىنىدۇ

  مــۇزىكىلىرى بىــلهن گهنــسۇ ئۆلكىــسىده ياشــايدىغان ســېرىق-ھــۇنگر خهلــق ناخــشا ھــازىرقى. مهنــبهلهردىن بىــرى بولــۇپ قالغــان
ئوخـشاشلىقنىڭ بـارلىقى، يهنـى بـۇ ئىككـى مىللهتنىـڭ   مـۇزىكىلىرى ئارىـسىدا بهلگىلىـك دهرىجىـدىكى-ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ناخـشا

   .ئاۋاز باسقۇچى سىستېمىسىنىڭ قوللىنىشى بۇنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ ىلىرىدا بهش تاۋۇشلۇقمۇزىك

  
   توتېىم ئېتىقدادى ۋه كۆك تهڭرى دىنى. 5

  
باشـقا نهرسـىلهرنى ئـۆز ئـۇرۇقى يـاكى قهبىلىـسى بىـلهن  توتىم قهدىمكى مىللهتلهرنىڭ نهزىرىده مهلۇم بىر ھايۋان، ئۆسۈملۈك يـاكى

لـېكىن، بـۇ . ئىبـارهت دهپ قاراپ، ئۇالرنى ئهجداد ھېسابالپ چوقۇنىدىغان بىر خىل ئىپتىـدائىي دىنـدىن ه ئىگهقانداش مۇناسىۋهتك
 ياشىغان مىللهتلهرنىڭ ئېدئولوگىيه تارىخىداد ناھايتى ئـۇزاق ۋاقىـتالرغىچه خىل ئېتىقداد بهلگىسى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا

ئېتىقاتىدا كۆك بۆره بىلهن ئـاق بۇغـا ئېتىقـادى ئاساسـىي  كىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ توتېمپۈتكۈل تۈر. ئۆز تهسىرىنى ساقالپ كهلدى
دهپ  �»شـىمال بـۆرىلىرى«مهنبهلىرىـده  ياۋروپا ھۇنلىرى. جۈمىلدىن ھۇنالردىمۇ بۇ خىل ئېتىقاد بهلگىسى بولغان .ئۇرۇندا تۇرىدۇ

مـائوتىس دهرياسـىنى  ھۇنالرنىـڭ� يول باشـالپ ماڭغـانلىقى،  بۇغىنىڭھۇنالر ياۋروپاغا كۆچكهنده بۇالرنىڭ ئالىدىدا بىر. ئاتالغان
 پهۋقۇلئـاده ئىـشتىن كېـيىن، ھۇنالرنىـڭ ياۋروپـادا ھۇجۇمغـا ئـۆتكهنلىكى بىر بۇغىنىڭ ياردىمىده كېسىپ ئۆتكهنلىكى ھهمده مۇشۇ

 قىـسىملىق 12نـاملىق  »ىـڭ ئۆلـۈمىبۇدان«يىلـى يازغـان -1864ئارانىينىـڭ .ياشىغان ھۇنگىر شـائىرى ژ ئهسىرده-19� .سۆزلىنىدۇ
مۇنـداق  بـۇ داسـتاندا. رىـۋايىتى داستانالشـتۇرۇلغان» مۆجىزىلىك بۇغـا«ھهققىدىكى  ئىپوسىدا، ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى

   :بايان قىلىندۇ

ئـوۋدا . هن ئوۋغـا چىقىـدۇكه يېقىن يىگىت بىل 50مىنروت بىلهن ساھىپجامال ئىنىفنىڭ ئوغۇللىرى ھۇنۇر بىلهن ماجار بىر كۈنى 
. بـۇغىنى زادىـال تۇتالمايـدۇ ئوۋچىالر بۇغنىڭ كهينىـدىن ھهر قـانچه قـوغالپ باققـان بولـسىمۇ،. ئۇچرايدۇ ئۇالرنىڭ ئالدىغا بىر بۇغا

اجـار م ھۇنۇر بىلهن. دېڭىزى تهرهپكه ئهگهشتۈرۈپ كېلىپ، توساتتىن غايىپ بولىدۇ ئاخىرى بۇغا ئوۋچىالرنى دۇن دهرياسى ۋه ئازاق
بىـر كـۈنى كېچىـده ئـۇالر . جايدا تۇرۇپ قالماقچى بولىدۇ چۆپلىرى بۇلۇق ئۆسكهن، سۈيى ئهلۋهك ھهم ئوۋ ھايۋانلىرىغا باي بۇ-ئوت

بۇ يهرده پادىشاھ دولنىـڭ دوسـتلىرى  ئۇالر. ئاۋازىنى ئاڭالپ ئورنىدىن تۇرىدۇ ۋه مۇزىكا چىققان تهرهپكه بارىدۇ مۇڭلۇق بىر مۇزىكا
دولنىـڭ  ھۇنۇر بىلهن ماجار پادىشاھ. پادىشاھ بىالرىنىڭ ئون ئىككى قىزىنى ئۇچرىتىدۇ قىلىپ يۈرگهن ئىككى قىزى ۋهبىلهن سهيله 

ھۇنۇر بىـلهن ئۇنىـڭ دوسـتلىرى ئهۋالدىـدىن . قىزىغا ئۆيلىنىدۇ باشقا يىگىتلهر بولسا بىالرىنىڭ ئون ئىككى. ئىككى قىزىغا ئۆيلىنىدۇ



ئىككى مىللهت كۆپىيىپ پۈتۈن سـىكتىيىنى  بۇ. ڭ دوستلىرى ئهۋالدىدىن ماجار مىللىتى شهكىللىنىدۇماجار بىلهن ئۇنى ھۇن مىللىتى،
  �.ئىگىلهيدۇ

ئهۋالدى دهپ قارىلىش بىلهن بىرگه، بۇغا ھۇنالرنىـڭ  يۇقىرىدا سۆزلهنگهن مهنبه، رىۋايهت ۋه داستانالردا ياۋروپا ھۇنلىرى بۆره
مانــا بــۇالر تــوتېم . قارالغــان اسانالشتۇرغۇچىــسى ۋه بهخىــت ئاتــا قىلغۇچىــسى، دهپباشلىغۇچىــسى، مۈشــكۈلىنى ئ رهھبىــرى، يــول

   .ھېسابلىنىدۇ ئېتىقاتىدا بۇلۇشقا تېگىشلىك بهلگىلهر

نهزىرىـده ئۇالرنىـڭ ھهمراھـى، يـېقىن ھامىيـسى،  يهرده شۇنىمۇ ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرهككى، توتېم قهدىمىي ئىنـسانالرنىڭ بۇ
ھـۆرمهت قىلىـپ،  ئىنساندىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ئىقتىـدارغا ئىـگه كـۈچ دهپ قارالغاچقـا، تـوتېمنى سى ۋهئهجدادى، يول باشلىغۇچى

 ياراقلىرىغـا،-ئىنسانالر توتېم ئوبرازىنى چېدىر، بايراقلىرىغـا، قـورال ئۇنىڭغا چوقۇناتتى، ئۇنىڭدىن مهدهت تىلهيتتى، شۇڭا، قهدىمكى
ئوبرازى سـېھرىي كـۈچكه ئىـگه دهپ قارىغاچقـا، توتېمنىـڭ  ئۇالر توتېم. گه سىزىۋاالتتىكۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىغا ۋه ئۆز بهدىنى

ھاكىميهتنىـڭ سـېموۋولى سـۈپىتىده  شـۇڭا، مىلـلهت ۋه. بايراق ۋه جهڭ قـوراللىرىنى ئېلىـپ ئـۇرۇش قىالتتـى رهسىمى چۈشۈرۈلگهن
چۈشۈرۈلگهن ياغـاچ   مهدهنيهت ئىزلىرىدىن بۇغا سۈرئىتىئاسىيا ھۇنلىرىغا ئائىت. چۈشۈرهتتى دۆلهت بايرىقىغا توتېمنىڭ رهسىمىنى

چاسا  ئوتتۇرسىغا بېشىدا تاجىسى بار بۈركۈتنىڭ سۈرئىتى چۈشۈرۈلگهن ئاق رهڭلىك تۆت ئاتتىالنىڭ� بايراق تېپىلغانغا ئوخشاش،
ردىكى بۈركــۈت تــوتېم بــۇ ھــۇنال. تىلغــا ئېلىنغــان هنلىكى، قهدىمكــى بىــر خىرىــستىئان دىنــى ھۆججىتىــدهيېــپهك بــايراق ئىــشلهتك
قهبىلىلهردىـن تهركىـب -ئـۇرۇق بىر مىللهت ئوخشىمىغان توتېمالرغا ئېتىقاد قىلىدىغان نۇرغۇن. ھېسابلىناتتى ئېتىقادىنىڭ بهلگىسى

 .توتېمــدىن باشــقا يهنه ئــۇرۇق، قهبىلىلهرنىــڭ توتېملىرىمــۇ ســاقالنغان بولىــدۇ تاپىــدىغان بولغاچقــا، ئــۇ مىللهتــته ئورتــاق بولغــان
   .مىسال بولىدۇ نالردىكى ئهجدىھا، بۆره، بۇغا، بۈركۈت ۋه ئارسىالن توتېملىرى بۇنىڭغاھۇ

قهدىمكى دهۋىرلهرده باشقا ھېچقانداق بىـر . ھېسابلىنىدۇ بوزقىز تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ ئهسلى ئېتقادى كۆك تهڭرى دىنى
سـۈپىتىده تهسـۋىرلىنىپ، ئـۇ  سىدا،تهڭرى ئهك ئۇلۇغ مهۋجـۇدىيهتبىلهن ئاالقىسى بولمىغان بۇ ئېتقاد سىستېمى مىللهت مهدهنىيىتى

مــاھىيهتكه ئىــگه بولغاچقــا، » ســاماۋىي«تهڭــرى ئاشــۇ ئېتقــاد چۈشهنچىــسىده  .ياراتقۇچى،بــارلىق ئىقتىــدارنىڭ ئىگىــسى دېيىلىــدۇ
انلىقى ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ مۇناسـىۋىتى بولمىغـ كـۆك تهڭـرى چۈشهنچىـسىنىڭ تـۇپراق بىـلهن. دهپ ئـاتىالتتى»كۆك تهڭـرى « كۆپىنچه

بوزقىرلىرىغا باغلىندىغانلىقى  تۈركۈمىگه خاس بولغانلىقى، بۇ ئىتبار بىلهن ئۇنىڭ مهنبهسىنىڭ ئاسىيا ئوۋچى ۋه چارۋىچى مىللهتلهر
لىـرى ئۈچـۈن مللهت ئوتتۇرا ۋه شىمالىي ئاسىيا«يىلىئادېنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، .م .تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنماقتا

تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ ئهڭ قهدىمكـى «گىرئۇدىنىڭ قارىشچه، .دى بولغان كۆك تهڭرى ئېتقادى»خارهكتېرسىتىك بىر سىستېما
خهلىقلىردىمــۇ  گىرئۇدىنىــڭ بــۇ قارىــشىنى كۈچهيتىــدىغان مىــسالالر جۇڭگــو، ئىــران ۋه فىــن.د � .ھېــسابلىنىدۇ» شــهكلى ئېتىقــاد

كـۆك تهڭـرى ) 21. (قىلغانلىقى مهلـۇم  دهپ ئۆتۇلگىنىدهك، ھۇنالرنىڭ كۈن، ئاي، كۆك تهڭرى دىنگه ئېتىقاديۇقىرىدا � .ئۇچىرايدۇ
تهپـسىلىي  دهپ ئاتىلىـدىغان ئىبادهتخـانلىرى ۋه دىنىـي خـادىمالر قـاتلىمى توغرىـسىدا »تهڭرىلىـك«دىنىنىڭ ئىبادهت شـهكىللىرى،

ئىكهنلىكـى ئالغـا سـۈرۈلگهن بولـسىمۇ، كـېلىن بـۇنى )روھـانى بـاش(اش دىنـدار مهلۇمات يوق ئاسىيا ھۇنلىرىدا تهڭرىقۇتنىڭ يهنه ب
   )22.(بىر دهلىل يوق ئىسپاتاليدىغان ئېنىق

خىرىستىئان دىنىي چهمبىـرىكىگه مهنـسۇپ رايـون  ئهسىردىن كېيىن پائالىيهت ئېلىپ بارغان ياۋروپا دىيارى،-4ھۇنالر مىالدىيه 
تـۈركىي . ئۇچۇرمىغـان كۈچلۈك خىرىستئان مۇھىتى ئاستىدىمۇ خىرىستئان دىنىنىـڭ تهسـىرىگهمۇشۇنداق  ھۇنالر مانا. ھېسابلىنىدۇ

 .سـۆزى ئهڭ بـۇرۇن ياۋروپـا ھۇنلىرىـدا كـۆرۇلگهن»قام«. دهپ ئاتىالتتى»قام« تىللىق مىللهتلهرده كۆك تهڭرى دىنىنىڭ ئۆلىمالىرى
   .غاندېگهن ئۆلىما كىشلهر بول»ئهشقام«، »ئاتاقام«ياۋروپا ھۇنلىرىدا 

تهڭــرى دىنــى بىــردهك ھالــدا دۆلهت دىنــى  ھــۇنالردىن باشــالپ پاۋروپاغــا كۆچــۈپ بارغــان تــۈركىي تىللىــق مىللهتــلهرده، كــۆك
ئارىـسىدا  ئهسـىردىن باشـالپ ھـۇنگىرالر-11باشالپ، دوناي بولغارلىرى ئارىسىدا مىالدىيه  ئهسىردىن-9پهقهت مىالدىيه، . قىلىنغان

   .مىللهتلهرنىڭ خىرستىىئانلىشش دهۋرى باشالنغان دىنىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، تۈركىي تىللىقخىرىستىيان دىنى كۆك تهڭرى 

   التىنچى باب 

   تهسىرى  كۆرسهتكهن تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ قهدىمكى دۇنيا مهدهنىيىتىگه-ھۇن

   ھۇنالرنىڭ قهدىمكى شهرق مهدهنىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى. 1



باشـلىنىش نۇقتىـسى توغرىـسىدا بىـر نهرسـه  كۆچـۈش تارىخىنىـڭ-لتايدىن سىرتقا قاراپ كېڭىيىشتۈرك ئېتنىك تۈركۈمىنىڭ ئا
ــيىن ــيىش قى ــۇ. دې ــزۇچه مهنبهلهردىم ــۆچمهن خهن ــۇ يهرلهرده ك ــپ، ئ ــۈپ بېرى ــكه كۆچ ــۇ تهرهپ ــىمالىي جوڭگ ــدىن ش  پهقهت ئالتاي

تـوال -رمۇش شهكىلى ۋه مهدهنىيىتى توغرىسىدا ئـازتۇ چارۋىچىلىق بىلهن تۇرمۇش كهچۈرگهن بىر بۆلۈك تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىڭ
تۈرلـۈك پهنـلهر بـويىچه ئېلىـپ  ئىككى ئهسىر مابهينده ياۋروپا تۈركولوگلىرىنىـڭ-يېقىنقى بىر. بواللىغان مهلۇمات بېرىشكه مۇۋاپپهق

-ئېتىقـاد ۇرمـۇش شـهكىلى،نهرسـه ئايدىڭالشـتىكى، تـۈركىي تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ ت بارغان سېلىشتۇرما تهتقىقاتى نهتىجىسىده شۇ
ھهربىـي ئىـشالرغا دائىـر قىـسمهن ھادىـسىلهر -سىياسـىي ھاكىميهت چۈشهنچىسى ۋه جۇغراپىيلىك مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى، شـۇنداقال

نهتىجىـده تـۈركىي . بارغـان نۇرغـۇن جايلىرىغـا ئېلىـپ) ئاسىيا، ياۋروپا، ئافرىقـا قىتئهسـىنى كۆرسـىتىدۇ( ئۇالرنى كونا قۇرۇقلۇقنىڭ
-كۆچـۈش ئهسـىر تـارىخى ئۇالرنىـڭ شـهرقتىن غهربـكه، شـىمالدىن جهنۇبقـا قـاراپ ق مىللهتلهرنىڭ قهدىمكى زامان ۋه ئوتتۇراتىللى

   .سۈرۈلۈش خاراكتىرى بىلهن بهكرهك گهۋدىلهندى

 تـۈرك مهدىنيىتـى چهمبىرىكـى كېڭىيىـپال بۇنداق ئۈزۈلمهي داۋاملىـشىپ تۇرغـان زور لىنيهلىـك كۆچـۈش ھهرىكىتىـدىن كېـيىن،
ئىزلىرىـدا بـوزقىر  بىز كونا قۇرۇقلۇقتىكى قهدىمىي داڭلىق مهدهنيهت. تىپى ۋۇجۇتقا كهلدى قالماي يهنه بىر خىل ئارالشما مهدهنيهت

مىنخىن كۆرسىتىپ ئۆتكىنىـدهك، ئهڭ قهدىمكـى دهۋىرىـدىكى يۈكـسهك .ئو خۇددى. تۈرك مهدهنيهت تىپىنىڭ تهسىرىنى بايقىيااليمىز
جهڭگىــۋار ئــاتلىق مىللهتلهرنىــڭ  لهتــلهر ماكانالشــقان دهريــا ۋادىلىرىغــا مهركهزلهشــكهن بولــۇپ، ئــۇتېرىقچــى مىل مهدهنــيهت

 يهنه بىــر خىــل تهبىــر بــويىچه ئېيتقانــدا، بــوزقىر مىللهتلىــرى يهرلهشــكهن تېرىقچــى ①.مۇداخىلىيىــسىدىن كېــيىن بارلىققــا كهلــگهن
ھهر قايـسى تـارىخى دهۋرلهرىـده ناھـايىتى كـۆپ . چىققـان رنى قۇرۇپھهربىي تهشكىالتال–مىللهتلهرگه ھۆكۈمرانلىق قىلىپ، ئىداره 

بۈگـۈنكى .②بېرىـپ تۇرغـان بـۇ ھادىـسه مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى ئهسـىرلهرده دائىـم ئوتتـۇرا ئاسـىيادا يـۈز ئۆرنهكلىرى مهلـۇم بولغـان
 كوپپىرىـــسنىڭ قارىـــشىچه،. ۋ.ئېتقانـــدىمۇ ئهھـــۋال ئـــانچه پهرقلىـــق بولمغـــان كۈنـــدىكى ياۋروپالىقالرنىـــڭ ئهجـــدادلىرى ئۈچـــۈن

تـۈركىي تىللىـق مىللهتـلهر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋهتتىن -خهلقلىرى ياۋروپالىقالرنىڭ تهشكىالت ۋه سىياسىيدىكى ئۇتۇقلىرى بوزقىر
ال يىلالردا ئـار-2000مىالدىيدىن بۇرۇنقى  ئارلىشىش ۋه قۇشۇلۇش دهرىجىسىگه يېتىپ بارغان بۇ مۇناسىۋهتنىڭ. كېرهك ئىزاھلىنىش

ياۋروپـا -مىللهتلهرنىـڭ ئاسـىيا بـۇ مهلۇمـاتالر بىزنـى تـۈركىي تىللىـق③. كهلگهنلىكـى تهخمىـن قىلىنماقتـا كۆلى ئهتىراپىدا بارلىققـا
ئىــزدهش  تهســىرلىرىنىڭ باشــلىنىش نۇقتىــسىنى مىالدىيــدىن خېلــى بــۇرۇنقى دهۋىــرلهردىن مىللهتلىــرى مهدهنىيىــتىگه كۆرســهتكهن

   .ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدى

ئاھالىسى سۈپىتىده قۇبۇل قىلىنغـان بولـسىمۇ، لـېكىن  تۈركىي تىللىق مىللهتلهر ئوتتۇرا ۋه مهركىزىي ئاسىيانىڭ قهدىمكى-ھۇن
. دهۋرىـلهرگه تـوغرا كېلىـدۇ سـۆزىنىڭ تارىختـا كۆرۈلۈشـى ناھـايىتى كېيىنكـى» تـۈرك«تىـرمىن ھېـسابالنغان  ئۇالر ئۈچـۈن ئېتنىـك

 مىالدىـيه. دېگهن نام تۇنجى قېتىم ئهينهن تهلهپپـۇزدا تىلغـا ئېلىنـدى» تۈرك« دا»ئاۋېستا«كىتابى س زوروئاستېر دىنىنىڭ مۇقهدده
ئاتالغـان تـۇنجى سىياسـىي كـۈچ سـۈپىتىده تـارىخ  دېـگهن نامـدا» تـۈرك«ئهسىرگه كهلگهنده كۆك تۈرك ئىمپېرىيىـسى بىۋاسـته -6

ئـادهت قاتـارلىق -ئـۆرپ مهدهنـيهت ۋه-تنىك كېلىپ چىقىـش، تىـلدېگهن بۇ نام ئې» تۈرك«كېيىن،  سهھنىسىده نامايهن بولغاندىن
   .تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنى ئاتايدىغان ئورتاق نامغا ئايالندى جهھهتلهرده تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بارلىق

ــا» تــۈرك« لهرنى ئهكىــس يىلىغــا ئائىــت ھادىــس-515 چۈشهنچىــسى توغرىــسىدا، مىالدىــيه-دېــگهن نامنىــڭ ئىپــاده قىلــدىغان مهن
ئۇلـۇغ  .سـۆزى تىلغـا ئېلىنغـان» ھـۇن-تـۈرك«دېـگهن مهنىـده » كۈچلۈك ھۇن-قۇدرهتلىك« ئهتتۈردىغان پارىسچه بىر ھۆججهتته،

» قۇدرهت ۋه قۇۋۋهت بىلهن ھۆكۈمدار بولغان سـېنىڭ ئاتـاڭ« :داستانىدا» قۇتادغۇ بىلىگ«ئۇيغۇر ئالىمى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ 
ئهركــكه يانــداش مهنىــده  دېــگهن مىــسراالردا قــۇدرهت مهنىــسىدىكى» اتــاڭ ئېلىــده ئهرك تــۈرك تــۆرهئهردى ئ بهگ«مهنىــسىدىكى 

 ۋهسـىقلهرده ناھـايىتى ئۇچـۇق تىلغـا ئېلىنغىنىغـا قارىمـاي، ئـالىمالر پهقهت .سۆزى ئىشىلتىلگهن» تۈرك«سۆزى ئورنىدا » قۇۋۋهت«
ھـۆججهتكه ئاساسـالنغان تهتقىقـات نهتىجىـسىنى ئـېالن  مكـى بىـرسانىدا قهدى-2ژۇرنىلىنىڭ » ئۇيغۇرىكا«يىلى -1911مۇللېر .ك.ف

  .  باشلىدىمهنىسىده قۇبۇل قىلىشقا» قۇۋۋهت-قۇدرهتلىك، كۈچلۈك، كۈچ«سۆزىنى » تۈرك« قىلغاندىن كېيىن، ئاندىن

 -مۇڭغـۇل-ىن تۈركىيتارىخى تهتقىقاتچىلىرى تهرىپىد تىل) ؟( ئالتايشۇناسلىق ئىلمىده تىلغا ئېلىنىدىغان ئالتاي دهۋرى -ئورال
نىــڭ بۇنــداق »تىللىــرى ئالتــاي«. بىــرلىكىگه ئىــگه دهۋىــر دهپ قارىلىۋاتقــان تهخمىنىــي بىــر دهۋىــر تىللىــرى تىــل) مــانجۇ(تۇڭگــۇس

 دا تۇغقـانچىلىق»ئالتـاي تىللىـرى«ئـۇالر . دهۋىـر بولغـان ئهمهس، دهپ قارايـدۇ تۇغقانچىلىقىنى قۇبۇل قىلمىغان ئالىمالر بۇنداق بىر
ئهڭ قهدىمكـى «ئىشهنچىـسىز ھهم ئهھمىيىتـى يـوق، بهلكـى   تى95%ىتىنىڭ بولغانلىقىنى ئىسپاتالشقا ئۇرۇنغان تېمىالرنىڭ مۇناسىۋ

. پهرهزدۇر، دېگهننـى ئىلگىـرى سـۈرىدۇ ئاتاشقا بولىدىغان بىر دهۋرىنى تهسـهۋۋۇر قىلمـاق تېخىمـۇ ھهقىقىـي بىـر دهپ» ئانا تۈركچه
بولـسىمۇ، لـېكىن  بۇنىڭ دهۋره سۈپىتىده ئېنىق بىر دهۋر بېكىـتىلمىگهن. چاغلىرىغا تهئهللىقتۇر غۇلېكىن، بۇ دهۋىرمۇ تارىخنىڭ قاراڭ

نهزهريىسىگه قارشى چىققۇچىالردىن ئېنگىلىـز تۈركولـوگى » تىللىرى ئالتاي«يىالنى كۆرسهتكهنلهر بار، -4000مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
جهھهتـلهرده تۇغقـانچىلىق مۇناسـىۋىتى بـار  لالردا سىنتاكىس، مورفولـوگىيهبىلهن نېمىس تۈركولوگى دىئوفىر بۇ تى گىالۋسۇن.گ.س

تـۈركىي تىـل بىـلهن  ئاساسىنىڭ يوقلۇقىنى ئۆز تهتقىقات ئهسـهرلىرىده كۆرسـىتىپ ئـۆتكهن، ئـۇالر دېيىشنىڭ ھېچقانداق بىر ئىلمىي



ئىكهنلىكىنـى، بـۇ  بىر تىلغا ئـۆتكهن ئۆتـۈنمه سـۆزلهرئېلمىنىتلىرىنىڭ بىر تىلدىن يهنه  مۇڭغۇل تىلىدا ئورتاق دهپ قارىلىۋاتقان سۆز
ئېلمىنىتلىرىنى بهرگۈچى، مۇڭغۇل تىلىنىڭ ئۇنى قۇبۇل قىلغـۇچى تىـل  ئىككى تىل گۇرۇپپىسىدىن تۈركىي تىلىنىڭ سۆز ۋه باشقا تىل

 سـۆز 18تاق سـۆزلهردىن پهقهت كه يېقىن ئور 350دىكى »ئالتاي تىللىرى«ئۇالرنىڭ قارىشىچه، . تۇرغانلىقىنى ئالغا سۈرگهن ئورنىدا
-بىـلهن تۇڭگـۇس مۇڭغۇل تىلى.  گه يېتىدۇ180تۈركىي تىل بىلهن مۇڭغۇل تىلىدا ئورتاق سۆز  .ھهر ئۈچ تىل گۇرۇپپىسىدا مهۋجۇت

بىلهن تۇڭگۇس تىلى ئوتتۇرسـىدىكى ئورتـاق سـۆز بولـسا پهقهت  تۈركىي تىل.  كه يېقىن150مانجۇ تىلى ئوتتۇرسىدىكى ئورتاق سۆز 
يىلتىزداشلىقنىڭ يـاكى تۇغقـانچىلىق مۇناسـىۋىتىنىڭ  بۇ ئۈچ گۇرۇپپا تىلدىكى ئورتاق سۆزلهر بىلهن بىر خىل. ئىبارهت ۆت سۆزدىنت

ناھـايىتى قهدىمكـى  بۇ سۆزلهر تـۈركىي تىلىـدىن مۇڭغـۇل تىلىغـا، مۇڭغـۇل تىلىـدىن تۇڭگـۇس تىلىغـا مهھسۇلى بولماستىن، بهلكى
بـۇ خىـل تهسـىر يهنه كـورىيه ۋه يـاپون تىلىغىمـۇ سـىڭىپ . بهلگىـسىدۇر ل مهدهنـيهت تهسـىرىنىڭچاغالردا كىرىپ كهلگهن بىـر خىـ

ئهممـا، .  نـى ئىگىلهيـدۇ5%پهقهت  يهرده شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرهككـى، بـۇ ئـۈچ گۇرۇپپـا تىلـدىكى ئورتـاقلىق بۇ④. كىرگهن
   .⑤ نى تهشكىل قىلىدۇ46% ياۋروپا تىللىرىدىكى ئورتاقلىق بولسا-ھىندى

ئـاتلىقالر مهدهنىيىتـى دهۋرىـده، خۇاڭخېنىـڭ  تۈركىي تىللىق مىللهتلهر جۈمىلدىن ھۇنالرنىڭ يىراق ئهجدادلىرى ئهڭ قهدىمكـى
سـىكتاي مېتـال  بىـز بـۇنى. مىسوپاتامىيه، ئاسۇرىيه ۋه قـارا دېڭىـز سـاھىلىغا تهسـىر كۆرسـهتكهن شىمالىي ۋه غهربىگه، ھىندىستان،

 خـارابىلىرى، ماكـدونىيه ئـاتلىق قوشـۇنلىرى ۋه گېرىـك تىبابهتچىلىكىـدىن ئـارى ئهپـسانىلىرى، سـۇمېربۇيۇملىرى، ھىندىستاندىكى 
ئىزلىرىدىن سۆز ئاچقاندا، ئالدى بىلهن جۇڭگودا ھۆكۈم  تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ شهرقىي ئاسىيادىكى مهدهنيهت⑥. كۆرهلهيمىز

. مىللهتلهرنىڭ قۇرغانلىقى تىلغـا ئېلىنـدۇ نى تۈركىي تىللىق)يىلالر-771-1077مىالدىيدىن بۇرۇنقى (سۇاللىسى  سۈرگهن غهربىي جۇ
تۈزلهڭلىكته ئۆزىنىڭ مهدهنـيهت  ئوتتۇرا) ئهسرلهر-16-21مىالدىيدىن بۇرۇنقى (سۇاللىسى دهۋرىدىال  تۈركىي تىللىق مىللهتلهر شىيا

 دىال جۇڭگونىـڭ شـىمالىدا ياشـىغان مىللهتلىرىنـىغهربىـي جـۇ سۇاللىـسى دهۋرىـ شىيا، شـاڭ ۋه. تهسىرىنى سىڭدۈرۈشكه باشلىغان
غهربىـي جـۇ سۇاللىـسى . دېـگهن نـامالردا ئاتىغـان) 狄،戎(دى-ۋه روڭ) 猃晕(»شـيهنيۈن«گۈيفاڭ، «قهدىمكى خهنزۇ ئاپتورلىرى 
قـوش خـانلىق «مىللهتلهرنىـڭ  يهنه بىر دىنىي پىرىنسىپالرغا ۋهكىلىك قىلىش يولى بىلهن تۈركىي تىللىق دهۋرىده بىر سېھىربازلىققا،

مۇناسـىۋىتى  خهنـزۇ-زامـانىمىزدىكى بهزى خهنـزۇ ئـاپتورلىرى ئۆزىنىـڭ قهدىمكـى تـۈرك .ئاساسىي ئورۇندا تۇرۇپ كهلـگهن» تۈزۈمى
» تـاي«، »ئـانرۇ«، »قۇتـا«، »ئهتـى«دهۋرىـدىن مىـراس سـۈپىتىده  ئۈستىده توختىلىپ ئۆتكهن ئهسهرلىرىده جۇ پادىشاھى تۇننىـڭ

ـــگه ئ ـــۆتتى وخـــشاشدېگهن ـــانلىقىنى كۆرســـىتىپ ئ ـــۈركچه ســـۆزلهرنىڭ ســـاقلىنىپ قالغ ـــۇقىردىكى. ⑦ت ـــۇم  ي ـــبهلهردىن مهل مهن
 تـۈزلهڭلىىككه يېڭـى بىـر خىـل ھـاكىمىيهت تهشـكىلى بىـلهن يېڭـى بىـر خىـل دىنىـي بولغىنىدهك،تۈركىي تىللىق مىللهتلهر ئوتتـۇرا

مىللهتلهرده كۆرۈلگهن بهزى ئادهتلهرنىـڭ ئۈسـتۈن  ردا تۈركىي تىللىقجۇ سۇاللىسىده كېيىنىكى چاغال. ئهقىدىنى ئېلىپ كىرگهنىدى
الردىكى ئۆلۈپ كهتكهن ئهجـدادالرغا  جۇ. كۆرسىتىدىغان پاكىتىالر تىل پاكتىلىرىغا قارىغاندا، تېخىمۇ كۈچلۈك ئورۇندا تۇرغانلىقىنى

ئېلىـپ  ئـاتنى تـۇنجى بولـۇپ. گىسى ھېسابلىناتتىئادىتى پۈتۈنلهي تۈرۈكچه ئېتىقاد بهل چوقۇنۇش ياكى ئۇالرنى مۇقهددهس بىلىش
ئۇالرنى ئوتتۇرا ئاسـىيادىن ئوتتـۇرا تـۈزلهڭلىككه يېڭـى بىـر  كوپپىرىس.ۋ. كىرگهنلهر يهنه شۇ جۇ سۇاللىسىنى قۇرغان كىشلهر بولدى

د جۇڭگونىـڭ مىلـلهت، ئېبىرخـار.ۋ. قىلغـان تهشكىالتىنى ئېلىپ كىرگهن ئاتلىق تۈركىي تىللىق خهلق سـۈپىتىده قوبـۇل خىل دۆلهت
ئىكهنلىكىنـى، بـۇنى  ئاسـىيادىكى سـۇمېرالرنىڭكىگه ئوخـشاش قوۋملهرنىـڭ قوشۇلۇشـنىڭ مهھـسۇلى تىل ۋه مهدهنىيىتىنىڭ غهربىي

نـى تهتقىـق قىلىـشتىن باشالشـنىڭ ئهڭ تـوغرا يـول »مهدهنىيىتـى  چېگـرا مىللهتلىـرى«تونۇپ يېتىش ئۈچـۈن ئىـشنى ئالـدى بىـلهن 
سېپىللىرىنى بويالپ ئېلىپ بېرىلغـان  بىز سهددىچىن سېپىلىنىڭ مهيدانغا كېلىش جهريانلىرىنى، سهددىچىن.تىكۆرسهت ئىكهنلىكىنى

سـىنكىرتىك تـارىخى  ئاالقىلهرنى، خۇاڭخې سـاھىلى مهدهنىيىتىنىـڭ رونـاق تاپقـانلىقى ۋه ئۇنىـڭ جىدهللهر، سودا ۋه دوستانه-جهڭ
ــاك ــسۇن ت ــۋى جهھهتلهردىــن بولمى ــاتالملىرىنى مهنى ــىق ــزده خــۇاڭخې ۋادىلىرنــى مهركهز قىلىــپ  ى يېقىنق ــانغىچه ئىزچىــل تهرى زام

بوســتان يــولى -يــايالق بوســتان مىللهتلىرىنىــڭ،-ئــاقىالنه قايتــا مۇھــاكىمه قىلىــدىغان بولــساق، يــايالق شــهكىللهنگهنلىكىنى
ىپ كهتـكهن كونـا تـارىخى قاراشـالردىن بولۇشتا ئوينىغان رولىنىڭ ئادهتلىن مهدهنىيىتىنىڭ جۇڭگۇ سىنكىرتىك مهدهنىيىتىنىڭ بهرپا

زهي، ھـۇن، -غهرىبىـده ياشـىغان گۈيفـاڭ، دى ھهقـقهتهن جۇڭگۇنىـڭ شـىمالىي ۋه.دهرىجىده سالماقلىق بولغـانلىقىنى بايقـايمىز زور
ــۈرۈك، ــداش توخــار، كــۆك ت ــا قېرىن ــلهر ۋه ئۇالرغ ــارلىق خهلق ــان، مۇڭغــۇل قات ــاۋرو توققۇزئوغۇز،ســوغدى، قىت ــلهر ي ا ئاســىي-قهبىلى

ــڭ  ــان مهدهنىيىتىنى ــى زام ــدا قهدىمك ــات«قۇرۇقلۇقى ــسى ئ ــتىدىكى ئۇچۇرچى ــان » ئۈس ــى زام ــسىنى ئهين ــۇاڭخې ۋادى ــۇپىتىده، خ س
 -مهدهنىـيهت ئۇلگىلىرنىـڭ يىـراق بىز خۇاڭخې ۋادىسىدا شـهكىلولهنگهن. يېڭىلىقلىرى بىلهن خهۋهردا قىلىپ كهلدى مهدهنىيىتىنىڭ

 بوســتان خهلقلىرنىــڭ ئوينىغــان ۋاســتىچىلىكى ئاساســىدا–غهربتىكــى يــايالق  مال ۋهيــېقىن جايالرغــا تارقىلىــشنى يهنىــال شــى
  ⑧.چۈشىنهلهيمىز

يــايالق كارىــدورىنى –مىللهتلىــر ئۈچــۈن بــوزقىر  خــۇاڭخې دهرياســىغا قوشــۇلدىغان ۋېيخــى دهرياســى ھاۋزىــسى ئوتتــۇرا ئاســىيا
ياڭشاۋ مهدهنىيىتى بارلققـا – هڭلىك ساپال بۇيۇمالر مهدهنىيىتىيىلالردا ر-2000مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  بۇ يهرده. تهشكىل قىلغانىدى

 ئاســىيا مهنبهلىــك ئىكهنلىكىنــى، بــۇ ئىككــى رايــون ئوتتۇرســىدا تــۈركىي تىللىــق ئېبىرخــارد بــۇ مهدهنىيهتنىــڭ غهربىــي. ۋ. كهلــگهن
  .  قويدىخهلقلهرنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن مهدهنىيهت ئاالقىسى بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا



ئوتۇنغـا  ئۇخـۇددى دوۋلهپ قويغـان. شهكىلده پۇتـۇلگهن»*«تاغاق پۈتۈكته -خېتى چىغناق)دى(» 帝«خهنزۇ تىلىدا قهدىمكى 
تىـالۋهت قىلىـشتۇر ئوتـۇن –ئاساسـهن تهڭـرىگه دۇئـا  قهدىمكى چـاغالردا ئوتـۇن دوۋىـسىگه ئـوت يېقىـشتىكى مهقـسهت. ئوخشايتتى

خېتىنىـڭ » 帝«خهنـزۇچه  شـۇڭا. ھىنىـڭ سـىھرىي كـۈچى نامايـان بولىـدۇئۇچقۇنلىرى يالىلـداپ ئاسـمان ئىال كۆيگهن ۋاقىتتا ئوت
» دى« شۇنىسى قىزىقكى، خهنزۇ تىلىدىكى بۇ سـۆزنىڭ نـېمه ئۈچـۈن. دېگهنلىك بولىدۇ)  帝神(»ئاسمان ئىالھى«ئهسلىى مهنىسى 

ــابىلون ــى ب ــدى قهدىمكل ــۇرۇ ئهپهن ــشىنى گوم ــۇز قىلىنى ــدىكى دهپ تهلهپپ ــىۋ»*«يىزىقى ــلهن مۇناس ــى بى ــانخېت . هتلىك، دهپ قارىغ
ــاق ــڭ چىغن ــاق-جۇڭگونى ــۇرۇنقى  تاغ ــدىن ب ــى مىالدىيى ــگهن-1500يېزىق ــا كهل ــالردا بارلىقق ــا،. يىل ــى  ئهمم ــڭ يېزىق بابىلونلۇقالرنى
ۋه   مۆچهلنىڭ كېلىپ چىقىشىغا ئائىت باتانالر12دىكى »رهمنامه«خهنزۇچه⑨ . كهلگهن يىلالردا بارلىققا-3000مىالدىيىدىن بۇرنقى 

كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى، بـابىلونلۇقالر بىـلهن جۇڭگونىـڭ  وننىڭ رهڭلىك ساپالالر توغرىـسىدىكى ھۆكـۈمى بـويىچه، شـۇنىئاندىرس
ــده روشــهن ــان  قهدىمكــى دهۋرى ــسى بولغ ــل.⑩ئاالقى ــاتالر بابى ــت تهتقىق ــدارغا ئائى ــتىن كالىن ــر تهرهپ ــسىنىڭ  يهنه بى ئاسترونومىيى

جۇڭگوغـا  ئهالمدىكى ئانو ئىالھـى قارىـشىنىڭ بـۇ يولـدىن. تارقالغانلىقىنى كۆرسهتتى يىلالردا جۇڭگوغا-1500مىالدىيدىن بۇرۇنقى 
سـۆزىگه » تىڭگېـرى«سـۆزىنىڭ موڭغـۇل تىلىـدىكى » دىڭگېـر« تارقالغانلىقى ھهققىدىكى كۆزقاراشـقا ئوخـشاش، سـۇمېر تىلىـدىكى

مهنىـسىدىكى بـۇ تـۈركچه  نلىقى ۋه ئاسـماندېگهنلىـك بولىـدىغا» ئاسـمان ئىگىـسى«يهنى » ئهرى«،»تهڭ« ئالماشقىنىغا ئوخشاش
   ≫⑪.دېگهن شهكىلده خهنزۇالرغا تارقالغانلىقى كۈچلۈك ئېھتىمالىققا ئىگه) 天(»تىيهن«سۆزىنىڭ جۇالر ۋاستىسى بىلهن »تهڭ«

كــۈنى كولــۇمبىيه ئونۋېرســىتىتى -6 ئاينىــڭ-5يىلــى -1937بىــسخوپ . ۋ.جۇڭگــو ســهنئىتى تهتقىقــاتى بــويىچه مۇتهخهســىس ك
ئۆلكىـسىده  يازغان خېتىده، جۇڭگونىڭ ئهڭ قهدىمكى تۆمۈر قوراللىرىنڭ ھازىرقى شهنشى ىسورلىرىدىن دوكتور تۇماس رىئاتقاپىروف

ۋىيخـې –ئـۇ تۆمـۈر تـاۋالش تېخىنىكىـسىنى بـوزقىر كارىـدورى  بولۇپمۇ جۇ سۇاللىسى تهۋهسـىده ئوتتۇرىغـا چىققانلىقىغـا ئاساسـهن،
ئوتتۇرىغا قويغان جۇڭگۇ مهنبهلىرىده  ېلىپ جۇ سۇاللىسىنى قۇرغانالرنىڭ ئېلىپ كىرگهنلىكىنىبىلهن غهربتىن ك دهرياسى ھاۋىزىسى

ھىنـدىالرنىڭ  ⑫.دېـگهن سـۆزمۇ ئۇچۇرايـدۇ) فهن-تـې(تىلغـا ئائىـت سـۆزلهر ئىچىـده تۆمـۈر  ساقالنغان مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ھـۇن
دىمـۇ تۆمـۈر تـاۋالش » ماخابىخاراتـا«دىغان داسـتانلىرىدىن ئهتتۈرىـ ئهسـىرگه ئائىـت ۋهقهلهرنـى ئهكىـس-4مىالدىيىدىن بـۇرۇنقى 

ۋهسـىقىلهرگه ئاساسـلىنىپ تـۇرۇپ تـۈركىي  تـارىخى«: رۇبىـن.ۋ. ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهنلىكـى سـۆزلىنىدۇ-شىمال تېخنىكىسىنىڭ
. دهيدۇ»⑬ زۆرۈردۇر قۇبۇل قىلىماقتۆمۈر تاۋالش تېخنىكىسى بارلىققا كهلگهن يهر، دهپ )ئاسىيا  ئوتتۇرا(تىللىق مىللهتلهر زېمىنىنى 

 يىلالرنىــڭ باشــلىرغا تــوغرا-2000كهلــگهن ۋاقتــى مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى ئوتتــۇرا ئاســىيادا تۆمــۈر تــاۋالش تېخنىكىــسىنىڭ بارلىققــا
نـداق تۆمـۈر قـورالال دهۋرىنىـڭ ۋاقتـى ۋه ئـورنى مۇ شۇنىڭدىن باشالپ دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا كۆرۈلۈشكه باشـلىغان.كېلىدۇ

يىللىـرى، ئـاق دېڭىزنىـڭ -1200 يىلالرنىـڭ ئوتتـۇرلىرى، مىـسىردا مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى-2000بـۇرنقى  ھىندىستاندا مىالدىيىـدىن:
  ⑭.كېلىدۇ يىللىرىغا توغرا-800يىللىرى، ئوتتۇرا ياۋروپادا مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -1100 شهرقىدىكى جايالردا مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

تىللىرىنىڭ بۈگـۈنكى كۈنـده سـۆزلىنىۋاتقان  ۋه كورىيه) شىمالىي جۇڭگودىكى(غۇلشۇناس رامىستىيىده خهنزۇفىنالندىيىلىك مۇڭ
چىقىـش بىـلهن  بېرىپ، تۈركىي تىلنىڭ قهدىمكـى خهنـزۇ تىلـى ئۈسـتىدىكى تهسـىرىنى ئېـنىقالپ شىۋىلىرى ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ

شـىمالىي جۇڭگـو ۋه كـورىيه ئهتىراپلىـرى، دېـگهن قاراشـنى كـۈچهپ   رايونىبىرگه، يهنى تۈركىي تىلىنىڭ ئهڭ قهدىمكى تهرهققىيات
ساقالنغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭ ئهڭ قهدىمكـى بىـر  ئۇ كورىيه تىلىدا قهدىمكى تۈركىي تىل تهركىبلىرىنىڭ تېخىمۇ ياخشى .تهرغىپ قىلغان

ناھـايىتى ئـاز بىـر قىـسىمىنى  ىنىـڭ مهنقۇالتلىرىـدىنلېكىن، بـۇ ئـالىم ئوز. تۆرهلگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان تۈرك تىلى شېۋىسىدىن
 فىنالنـدىيه پهنـلهر ئاكادىمىيهسـىنىڭ ئىلىمـى مۇھـاكىمه يىغىنىـدا ئوقـۇپ يىلـى-1935دېـگهن تېمىـدا، »تۈرك تىلىنىـڭ مهنبهسـى«

ىــستىيىد بىــلهن يىلــى رام-1937ۋهلىــدى توغــان  زهكــى.ئــا. ئوتكهنــدىن باشــقا نهشــىرىياتالردا بــۇ ھهقــته ئهســهر ئــېالن قىاللمىغــان
پاكىتلىرىغـا  تىلىـرى ئۇسـتىدىكى تهسـىرى توغۇرلـۇق نۇرغـۇن تىـل)  كـورىيه–خهنـزۇ (كـورىيه -سـىنو كۆرۈشكهنده،تۈركىي تىلىنىڭ

» سـاز تۈركچىـسى«قهدىمكى ۋه بۈگۈنكى . مىسال كۆرسىتىپ ئۆتىمىز تۆۋهنده رامىستىيىد تهمىنلىگهن پاكىتالر ئاساسىدا. ئېرىشكهن
بىـلهن بىـر »لىرتۈركچىسى «قهدىمكى  كورىيه تىللىرىدا-دېگهن سۆزلهر سىنو»ئاش«ۋه » ئىش«، »باشماق«، )اغىزئ( »ئېغىز«دىكى 

 قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلىـدىكى. دېگهن شهكىللهرده ئهسلى مهنىـسىده سـاقالنغان»ئال« ۋه» ئىل« ، »بالماق«، »ئاغۇرى«خىل ھالدا 
دېـگهن مهنىنـى ) سـىكىرتار(»مىنىستىرنىڭ باش كاتىپى«  كورىيه تىلىدا-سىنوسۆزى ) چوبان(»چوپان«يېزا ئاقساقالى مهنىسىدىكى 

تهشــكىالتىغا ئائىــت  دۆلهت.شــهكىلىده ئاتىلىــدۇ»پچــوق«ســۆزى كــورىيه تىلىــدا » پۇچــۇق«مهنىــسىدىكى  يېــرىم. ئىپــاده قىلىــدۇ
سـۆزى » تـۇز«. سى بـويىچه ئاتىلىـدۇنـامالرمۇ مۇشـۇ تهلهپپـۇزى ۋه مهنىـ دېـگهن» تارخان«، )خان(»قان«، »قاغان«ئاتالغۇالردىن 

  ⑮.دېگهن سۆز بىلهن ئىپاده قىلىنىدۇ» سۇ قوم«مهنىسىده  سۇقۇمى

تهڭـرى دىنىـي ئېتىقـادىمۇ ئوتتـۇرا تۈزلهڭلىـك  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكىته غهربىي جۇ سۇاللىسى قۇرۇلغانـدىن كېيـى، ئۇالرنىـڭ كـۆك
ئـۆز  ىـي ئېتقـادى، ئىدېئولوگىيـسى ۋه ھـاكىمىيهت چۈشهنچىـسىدهكىرىـپ، خهنزۇالرنىـڭ دىن مهدهنيهت چهمبىرىكى ئىچىگه سىڭىپ

قاغـان چۈشـهنچىلىرى كۇڭزىچىلىـق ئىدىيىـسىگه بهكمـۇ  بولۇپمۇ بۇ دىننىڭ تهڭـرى، تـۆره، قـۇت، دۆلهت ۋه. ئىپادىسىنى كۆرسهتتى
ھادىسى كۆرۈلۈپ  ت ئۆزگۈرۈشتۈزلهڭلىكته شاڭ سۇاللىسى دهۋىرىدىال بىر قېتىملىق مهدىنىيه ئوتتۇرا.� كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتى



جۇڭگۇ تارىخىنىڭ ھهقىقىي باشـلىنىش . تهسىرىنى كۆرسىتىشكه باشلىغان بهركهت تهڭىرىسىنىڭ يېنىدا كۆك تهڭرى دىنى ئۆز-، يهر
 جۇالر كـۈن، ئـاي، يۇلتـۇز ئېتقـادىنى. بارغان بولغان جۇ سۇاللىسى دهۋرىده، غهربىي شىمالنىڭ تهسىرى ناھايىتى كۈچىيىپ نوقتىسى

دۇنيانىـڭ مهركىـزى دهپ  پايتهخىت لوياڭمۇ بۇ دىنىڭ تهسـىرى بىـلهن پۈتـۈن. دىنىغا ئېتقاد قىلغان ئۆز ئىچىگه ئالغان كۆك تهڭرى
» 天子«دېـگهن مهنىـده » تهڭرىقـۇت«يـاكى » كۆكنىـڭ ئـوغلى«ئـۆزىنى  شۇنىڭدىن ئېتىبارهن خهنزۇ پادىشاھلىرى. ھېسابالنغان

قىلىـش ھوقۇقىغـا  تىللىق مىللهتلهردىكى تهڭرىنىـڭ قـۇت بېغىشلىـشى بىـلهن دۇنيـانى ئىـدارهتۈركىي . �دهپ ئاتاشقا ئادهتلهنگهن
جۇالردا كۆك تهڭرى دىنىنىڭ كۈچهيگهن دهۋرىدىن ئېتىبارهن تېخىمـۇ  ھوكۇمرانلىق چۈشهنچىسى) ئۇنۋىرسال(تايانغان ئالهمشۇمۇل 

نهتىجىده پۈتكـۈل دۇنيـا . بارلىققا كهلگهن  هيدىغان چۈشهنچهد»كۆكته بىر تهڭرى، يهرده بىر پادىشاھ «قىلىپ، جۇڭگۇدا  تهرهققى
شـىمالىي  كـۆك تهڭـرى دىنـى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك ئېتقادالرنىـڭ تهرهققىيـاتى. ھېـسابالنغان جۇڭگو پادىـشاھىغا تهۋه رايـون دهپ

بـۇ خىـل ئېتىقـاد .ېلىـپ كىـرگهنبىر مۇققهددهس ئېتىقادقا ئ جوڭگونى ناھايتى بۇرۇنال بىر تهڭرىلىك چۈشهنچىگه، تېخىمۇ توغرىسى
بارلىققا كهلگهن بىر خىل كائىنات  دىن ئىبارهت ئۈچ تهرهپتىن»يهر، كۆك ۋه ئىنسان«ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىمۇ  چۈشهنچىسى ئاساسىدا

ن  بولغائهسلى كۆپ تهڭرىلىك ئېتقاد ئومۇمالشقان جۇڭگودا تهڭرىلهرنىڭ ئهڭ چوڭى .دۆلهت چۈشهنچىسى ئۇمۇملىشىشقا باشلىغان
كېيىن كۆك تهڭرى دىنىنىـڭ . تهسهۋۋۇر قىلىناتتى تۇپراق ئانا تهڭرى سۈپىتىده. تۇپىراق تهڭىرسى ھېسابلىناتتى–زىرائهت ) 帝(دى 

ئوتتـۇرا تـۈزلهڭلىكته  قىسقىسى، ئـۇ فرانكىنىـڭ سـۆزى بىـلهن ئېيتقانـدا،. ئاتا تهڭرىسىگه ئايالندى تهسىرى بىلهن دى ئىنسانالرنىڭ
ھـاكىمىيهت چۈشهنچىـسىده -ئىكهنلىكى ئهسلى بـۇ يهرنىـڭ سىياسـي ىڭ كۆك تهڭرى بىلهن مۇناسىۋهتلىكھاكىميهت چۈشهنچىسىن

   .بۇ شىمالدىكى تۈركىي تىللىق مىللهتلهردىن قوبۇل قىلىنغان. ئىدى مهۋجۇد ئهمهس

ىي تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ تـۈرك-ئات مهدهنىيىتى ھۇن تۈرۈك تارىخى مهنبهلهر ۋه ئارخېئولوگىيىلىك قىزىلمىالرغا ئاساسالنغاندا،
ياۋروپــا -يهنه ھىنــدى بــۇ مهدهنىــيهت. سېستىمىــسىدا ئاالھىــده بىــر مهدهنىــيهت تىپىنــى تهشــكىل قىلىــدۇ بىــر پۈتــۈن مهدهنىــيهت

 ئات مهدهنىيىتى بىر خىل مهدهنىـيهت. تارىخىدىمۇ بهلگىلىك تهسىرگه ئىگه  ئوغۇرالر ۋه مۇڭغۇلالرنىڭ مهدهنىيهت-مىللهتلىرى، فىن
چېتىلغاچقا،ئۇزاقتىن بۇيـان بـۇ تېمـا خهلىقئـارا ئىلىـم ساھهسـىده  رىكى سۈپىتىده نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ مهدهنىيهت تارىخىغاچهمبى

   .قىلىنغان مهسىلهرنىڭ بىر بولۇپ كهلدى جىددى تهتقىق

ىلىنغـان بىـر ھهقىقهتـكه كىشى تهرىپىدىن ئېتىراپ ق ئاتنىڭ ئهڭ دهسىلهپ ئوتتۇرا ئاسىيادا قولغا ئۆگىتىلگهنلىكى ھازىر ھهممه
   كوپپىرىس،.مىنخېن، ۋ.ئۇ سىمىت،.ۋ� .ئايلىنىپ قالدى

تهرپىـدىن قولغـا ئـۆگىتىلگهنلىكىنى كۈچلـۈك پـاكىتالر بىـلهن  ئۆگهل قاتارلىقالر ئاتنىڭ تۈركىي تىللىـق مىللهتـلهر.فىلور ۋه ب. ف   
ئىزلىرىنىڭ ھهممىـسىده ئـات سـۇڭهكلىرى  ىمكى مهدهنىيهتئارخېئولوگىيلىك تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىده بايقالغان قهد .دهلىللهيدۇ
دېـمهك، . بايقالـدى تېپىلغان ئانائو مهدهنىيىتىنىڭ ھهر قايسى ئىزلىرىدا ئـات سـۇڭهكلىرى تۈركمهنىستاندىكى ئاشخاباتتا. ئۇچرايدۇ

 ل دهۋرى توغرىـسىدا بىـر قاراشـتائارخىئولوگىيه ساھهسـىده بـۇ مهدهنىيهتنىـڭ يىـ ئات بۇ مهدهنيهتته ناھايتى مۇھىم رول ئوينىغان،
 يىلـالر 9000قاراشـتا تهخمىنـى، پهرهز بـويىچه، بۇنىڭـدىن  يىلالردا باشالنغان دېيىلسه، يهنه بىـر خىـل-4500مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

ىي تىللىـق تـۈرك مهدىنىيىتىنى ياراتقـان ئنـسانالرنىڭ ئېتىنىـك تهۋهلىـك مهسىلىـسىده، ئـۇالرئانائو �.دېيىلمهكته بۇرۇن باشالنغان،
ئىزلىرىـدا تـۈركىي تىللىـق مىللهتلهرنـى  چۈنكى، بۇ مهدهنىيهت. دهپ قارالماقتا)21(ئالتاي مىللهتلىرىنىڭ ئهجدادلىرىياكى � خهلق

ئىجتىمــائىي  تــۈركىي تىللىــق مىللهتلهرنىــڭ سىياســىي،ھهربىي ۋه. بــاش ســۆڭىكى تېپىلغــان پىروتــو تىپــى ھېــسابالنغان بىراكــسفال
 گېرمانالرنىـڭ ھاياتىـدا ئاتنىـڭ ئىگىلىـگهن ئورنىـدىن كـۆپ ئۈسـتۈن– ىگىلىگهن ئورنى غهربىي ئاسىيا ۋه ھىندىھاياتىدا ئاتنىڭ ئ

كېيىنكــى باســقۇچىدا ئــات ئاساســىي ئورۇنــدا تۇرغــان  مىنخىننىــڭ ســۆزى بىــلهن ئېيتقانــدا، يــايالق مهدهنىيىتىنىــڭ.ئــۇ)22.(تۇرىــدۇ
بولۇپمـۇ پىروتـو تـۈركلىرگه   بارلىققا كهلـگهن بولـۇپ، بـۇ يـايالق مهدهنىيتىنىـڭ»جهڭگىۋارالر مهدهنىيىتى -چارۋىچى ئۇرۇشقاقالر «

 .تۈركىي تىللىق خهلقلهرده ئـات مـۇقهددهس سـانىالتتى-ھۇن)23. (ئىپادىلهيدۇ خاس مهدهنىيهت تىپىنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرىجىسىنى
 بۇ مۇراسىم ئادىتى كېيىن خهنزۇ ۋه. دىن بىر ئىدىمۇراسىملىرى ئاتنى قۇربانلىق قلىش كۆك تهڭرى دىنىدىكى چوڭ قۇربانلىق قىلىش

تـۈركىي تىللىـق خهلـق لهر -بۇرۇن شـىمالدىكى ھـۇن ئهسىر15ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه ئاتنى مىالدىيىدىن . گېرمانالرغا ئۆتكهن-ھىندى
كهلگهنـده ھـۇنالردىن  يىلالرغـا-300كېيىن خهنزۇالر ئـات مىنىـشنى پهقهت مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى )24( تۇنجى قېتىم ئېلىپ كىرگهن

شـىمالىي كاۋكـاز بىـلهن . يىلـالردا كـۆرۈلگهن-1200مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى  ئهرهبىستان بىلهن شىمالىي ئافىرىقىـدا ئـات. ئۆگهنگهن
تــۈرك «. يىلالرغــا تــوغرا كېلىــدۇ-500-900 ئــات بىــلهن مۇناســىۋهتلىك ئهڭ دهســلهپكى تېپىنــدىالر مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى ئىرانــدا

ئىلگىـرى ئوتتـۇرا  يىلالردىـن-2500ھارۋا دۇنيادا ئهڭ بۇرۇن مىالدىيىدىن بـۇرۇنقى «: بېتىده-195 توم،-3نىڭ » پىدىيسىئىنىسىكلو
 ئۇرۇش ھارۋىـسى. يىلى تۈركلهر تهرپىدىن ئىشىلتىلگهن-2000بۇرۇنقى  ئات قوشۇلغان ھارۋا مىالدىيىدىن. ئاسىيادا ئىجاد قىلىنغان

   .دهپ يېزىلغان»تۈركلهردىن كهلگهن-ھۇنيىلى -1450مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

ئـۇالر . دېيىلىـدۇ) 狄(شىماللىقالر دىـالر «:  توغرىسىداكېچهكلىرى-خهنزۇچه مهنبهلهرده شىمالدا ياشىغان مىللهتلهرنىڭ كىيىم
دىن چېچىنـى ئـۇزۇن قويـۋهتكهن، چاپىنىنىـڭ پىـشىنى سـول يېنىـ) 狄 北(شىمالىي دىـالر«، »يۇڭ ۋه قۇش پهيلىرىنى كىيىم قىلىدۇ



ئېلىنغىنىـدهك، ئـۇالر بىـلهن  مهنـبهلهرده تىلغـا. دېيىلگهن» ئادهملىرى بېشىغا ياغلىق چېگىدۇ، جۇۋا كېيىدۇ شىمال ئهل«، »ئاچىدۇ
-ھـۇن شـۇنداق بولۇشـىغا قارىمـاي، ئوتتـۇرا تۈزلهڭلىـك كىـشلىرى. پهرقلىنهتتـى  كېچهكلىـرى-خهنزۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ كىيىم

ۋېنگۇاڭ رهختتىن كىـيىم، تىرىـدىن جـۇۋا كېيهتتـى، بـېلىگه  چىن«. ڭ كېيىنىش ئادىتىنى قوبۇل قىلغانىدىتۈركىي تىللىق خهلقلهرنى
ئـات مىـنىش ۋه ئوقيـا ئېتىـشنى  ئادىتىنى ئۆزگهرتىپ، پۇقراالرنى مـۇنچه كىيىنـدۈرۈپ،-جاۋ بېگى ۋۇلىڭ ئۆرپ« ،»شهمشهر ئاساتتى

 اۋ مهدهنىيىتى دهپ ئاتالغان ۋه بۈگۈنكى جۇڭگـو مهدهنىيىتىنىـڭ ھهقىقىـيياڭ ش دېمهك. دېيىلىشى بۇنىڭ مىسالىدۇر)25(»ئۆگهتتى
ئىپادىـسى بولغـان جـۇ سۇاللىـسىدىكى بهلگىلهردىـن  ئاساسىنى تهشكىل قىلغان بۇ يېڭى مهدهنىيهتته، بۇنىڭ سىياسـىي سـاھهدىكى

كــۆك تهڭــرى دىنىــي  يهت جهھهتــتهدهۋىردىكــى جۇڭگــودا ئىقتىزادىــي جهھهتــته ئــات يېتىــشتۇرۇش، مهدهنىــ مهلــۇم بولغىنىــدهك بــۇ
ۋه تهرهققىــي قىلغــان ھهربىــي خــارهكتىر قاتــارلىق تــۈركىي  ئهقىدىــسىنىڭ كۈچىيىــشى، سىياســىي جهھهتــته قــوش خــانلىق تــۈزىمى

   )26.(كۆرۇلگهندى مهدهنىيهت ئىلىمىنتى

ىن بۇرۇن شـهكىللهنگهن خاراپپـا كۆچۇپ كېلىشت يىللىرى ئارخېئولۇگىيه ئالىملىرى ھىندىستانغا ئارىئانالر-20مۇشۇ ئهسىرنىڭ 
-مهدهنىيهتنىڭ ئاۋۇسـترو شهھهر خارابىلىرىنى تهكشۇرگهنده بايقالغان) دهپاكىستانىڭ سىندۇ ئۆلكىسى( ۋه موخۇنجودارا) پهنجاپتا(

  مهلـۇمبىـلهن قوشۇلىـشىدىن بارلىققـا كهلـگهن ئارالشـقا مهدهنىـيهت ئىكهنلىكـى ئاسىياتىك ھىندونىز قوۋمىلىرىنىڭ باشقا قـوۋمىلهر
ھهيكهلــلهر ئارىــسىدا ئوتتــۇرا ئاســىيا تــۈرك تىپىغــا  بۇنىڭغــا ئالتــاي قوۋمىلىرىنىڭمــۇ ئارالشــقانلىقى بــۇ خارابىــده تېپىلغــان. بولــدى

    )27.(لىنتا بىلهن باغالنغان بىر ھهيكهلنىڭ بار ئىكهنلىكى شائادهت بولىدۇ كىرىدىغان، بېشىدىكى چېچى

يىلالرنىــڭ دهســلىپىده تــۇنجى تــۈرك كــۆچ -1000 سىغا مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقىھىندىــستاننىڭ ئىنــدوس ۋه پهنجــاپ ۋادىــ
دېـگهن  )ھـۇن(» ھۇنـا«ۋه ) تـۈرك(» تۇرۇشـكا«، »سـاڭا«ھىندى مهنبهلىـرى ) 28.(قىلىنماقتا ھهرىكىتىنىڭ باشالنغانلىقى تهخمىن

تـا بولـسا، ئافراسـياپ » پۇنداخىـشت«ھىنـدى رىۋايهتلىرىـدىن  قهدىمكـى욾)29.(قـۇۋملىرىنى تىلغـا ئالىـدۇ تـۈركىي욳نامالر بىلهن
مهدهنىيىتىـده سـوغا چوقۇنـۇش ئېتىقـادى  موخونجـودارا. ساكالرنىڭ ھۆكۈمدارى، دهپ ناھايىتى ئېنىـق سـۆزلىنىدۇ )ئالىپ ئهرتوڭا(

ئۆلۇشنى  گهۋدىلهنگهن ئۆلگهن كىشىنى سۇغا دهپنه قىلىش ئارقىلىق گۇناھىنى يۇيۇش، سۇدا بۇ مهدهنىيهتته. مۇھىم ئورۇندا تۇراتتى
  . ]50[ئالغان مهدهنىيهت بهلگىسى ھېسابلىناتتى شهرهپ دهپ بىلىش، سۇ روھلىرىغا ئىشىنىش ئهسلى تۈركلهرده ئهۋهج

سېستىمىــسى، قــوش خــانلى تــۈزۈمى،  رۇبىــن بــۇدا دىنىــدا تــۈركىي تىللىــق خهلقلهرنىــڭ دهرهخنــى تــوتېم قىلىــش، ئىككىلىــك .ۋ
 داســتانىمۇ تۆمــۈر» ماخابخاراتــا«ھىنــدىالرنىڭ . ئىككهنلىكىنــى ئىــسپاتالپ چىققــان كــۆچمهن ۋه تۆمــۈرچى قــوۋم چۈشهنچىــسى بــار

ـــۆز ۋاقتىـــدا. لىكـــى ســـۆزلىنىدۇتـــاۋالش تېخنىكىـــسىنىڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيادىن كهلگهن خېۋســـىي .ۋ.ھـــۇنگىرىيه ئالىملىرىـــدىن ۋ ئ
   )31.(ئالتاي قاتلىمىنىڭ ئىزلىرىنى تهتقىق قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغان-ئورال ھىندىستاندىكى مۇندا تىلىدا

ــلهرگه ــق مىللهت ــۈركىي تىللى ــا ۋه ت ــى ئالتايغ ــۇمېرالرنىڭ زاتىن ــالىمالر س ــا ئ ــىره) 32. (باغلىماقت ــۆتكهن ئهس ــزالردىن ئ  ئېنگىلى
تۇغقـانچىلىقى بولغـان تـۇران تىــل  مـانجۇ تىللىـرى بىـلهن-ئۇالرنىـڭ تىلـى بولـسا، مۇڭغــۇل. سـىكتىلهردۇر سـىرالۋلىنئوس سـۇمېرالر

 مهنــسۇپ دهپ قــاراپ، ســۇمېرالرغا ئائىــت كېيىنكــى چــوڭ كهشــپىياتالرغا يــول ئېچىــپ )ئالتــاي تىلــى سېستىمىــسىغا(سېستىمىــسىغا 
مهدهنىيهتلىــك قوۋمىلىرىنىــڭ مــۇئهييهن بىــر ئېتنىــك  ئاســىيانىڭ ســۇمېر، ئهالم ۋه ھــۇرى قاتــارلىق قهدىمكــىغهربىــي . بهرگهنىــدى

مهدهنىيهتلهرنــى بهرپــا قىلغــان  قىلماســتىن، ئهينــى چاغــدا ھىندىــستان ۋه يىــراق شــهرقته بۈيــۈك خــانلىق ۋه گۇرۇپپىغــا ۋهكىلىــك
ــر ــوۋملهرگه ئوخــشاش بى ــكهن-ق ــشىپ كهت ــرىگه ئارلى ــك  بى ــائېتنى ــۇم بولماقت ــى مهل ــوپ ئىكهنلىك ــسىفال . ت ــۇمېرالر بىراك ــاق(س  ئ

ئۆزىنىـڭ تهتقىقـات ئهسـهرلىردىن بىرىـده، سـۇمېرالرنى  ئالدىنقى ئاسىيا تارىخى ئالىمى، پىرافېسـسور ھوممېـل. كىشلهر ئدى)تهنلىك
مىالدىيىــدىن  بــۆلىكى،تــۈركىي قوۋملىرىنىــڭ ئهڭ قهدىمكــى ئهجدادلىرىــدىن بىــر «ھېــسابالپ،  پۈتــۈنلهي بىــر تۈرىــك قــوۋمى

 .ئايرىلىـپ، غهربىـي ئاسـىياغا كهلـگهن ۋه سـۇمېرالرنى تهشـكىل قلىغـان يىلالردا ئوتتۇرا ئاسـىيادىكى ئانـا يۇرتىـدىن-5000بۇرۇنقى
ــۇ دهۋرده ــڭ ئاش ــۈركىي تىلىنى ــۆزلهر ت ــان س ــاقلىنىپ قالغ ــدىن س ــۇمىرالرنىڭ تىلى ــىتىپ  س ــى كۆرس ــهكىلده ئىكهنلىكىن ــداق ش قان

تىلىـدىن  سـۆزىنى تـۈركىي تىـل بىـلهن ئىـزاھالپ ،سـۇممېر350ئهسىرىده سـۇمېر تىلىـدىكى  ھوممېل يهنه بىر. زغان،دهپ يا»بېرىدۇ
ــان ــۈزۈپ چىقق ــۇمله ت ــۈركچه ج ــۈپ) 33.(ت ــهرقتىن كۆچ ــۇمېرالرنىڭ ش ــاتى  س ــوگىيه تهتقىق ــارخىئولوگىيه ۋه فىلول ــى ئ كهلگهنلىك

سـۇمېرالرنىڭ مـسۇپاتامىيهگه سـىرتتىن  بېتىـده،-292تـوم، -8كىتابنىڭ دېگهن » بۇددىزىم سهنىئىتى«. ئىسپاتالندى نهتىجىسىدىمۇ
 قهدىمكـى چـاغالردا تـۈركىي تىللىـق خهلقلهرنىـڭ بىـر بـولىكى ئىـران ئېگىزلىكىـدىن ھهقىـقهتهن. كۆچۈپ كهلگهنلىكى سـۆزلهنگهن

سـۇمېرالرنىڭ تىلـى . مىللهت سـۇمېرالردۇرمهدهنىيهتلىك  ئۇالر تۇنجى. ئۆتۇپ، مسوپاتامىيهگه بارغانلىقى كۈچلۈك ئېھتىماللىققا ئىگه
بىرلهشمه گۇرۇپپا «ئىچىگه ئالغان  ياۋروپا تىلى بولماستىن،بهلىكى تۈرۈكچىنى ئۆز-ياكى ھىندى) ئهجدادلىرى مىسىرلىقالرنىڭ(سام 

بهزى   بىـلهن ۋهئالتـاي تىللىرىـدىن تـۈركىي تىلـى-بولۇشتهك خۇسۇسىيىتى بىـلهن ئـورال سۇمېر تىلى يىپىشقاق تىل) 34(» .تىلىدۇر
. جۈمله تۈزۈلىـشى جهھهتتىنمـۇ تـۈركىي تىلغـا ئاالھىـده يـېقىن سۇمېر تىلى. كاۋكاز تىل تارماقلىرى بىلهن خېلىال ئوخشاشلىقا ئىگه

-ئىبـارىلهر ئارقـا-يهنى سۆز. شهكىلى بار كومپىلىكس جۈمله تۈزۈلۈشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان زهنجىرلىمه جۈمله سۇمېر تلىدا



. تهشـكىل قىلىـدۇ بىر خىل گىرامماتىكىلىق قۇشۇمچه بىلهن باغالنغان ھالـدا بىـر پۈتـۈن جـۈمله ىن تىزىلىپ كېلىپ، ئاخىرىدائارقىد
. قوشـۇمچىلىرى ئۇلىنىـپ كېلىـدۇ» س«ئىككىنچـى شـهخىس ئۈچـۈن  ،»م«تۈركچىده ۋه سـومېر تىلىـدا بىرىنچـى شـهخىس ئۈچـۈن 

ئېتمولوگىيىلىـك يېقىنلىقالرنـى  لهن سـۇمېر تىلـى ئارىـسىدا قانائىتلىنهرلىـك بهزىجهھهتته پهقهت تۈركىي تىل بىـ لوغهت تۈزۈلۈشى
  سـۆزنى350چۈشـهنچىگه ئېرىـشىش ئۈچـۈن مهشـھۇر ئـالىم ھوممېـل رهتـلهپ چىققـان  بۇ جهھهتته تېخىمۇ ئېنىق. بايقىغىلى بولىدۇ

تـۈركىي . ىي تىلىـدا تهڭـرى دېگهنلىـك بـوالتتىتـۈرك سـۆزى»دىڭگېر«سۇمېر تىلىدا ئىالھ مهنىسىدىكى ) 35. (تهتقىق قىلىش كېرهك
ھـازىرقى پالتـا ( »پالتـا«. دېگهن ۋارىئانتى قهدىمكـى مۇڭغـۇل تىلىغـا قوبـۇل قىلىنغانىـدى» دىڭگېر «سۆزىنىڭ »تهڭرى «تىلدىكى 

–ىمكـى ئۇيغـۇر ئۇنىڭـدىن باشـقا سـۇمېرالرنىڭ قهد. ئورتـاق ئۇچرايـدۇ  تۈركىي تىللىـردا–سۆزلىرى سۇمېر ) ئۇلۇغ(»ئازىق«، )سۆزى
تىلىـدىكى تـۈركىي تىـل بىـلهن ئورتـاق  باشقا تۈركىي قوۋملىرنىڭكىگه ئوخشايدىغان دهپـنه قىلىـش ئـادهتلىرى، ئهالم ساك ۋه-ھۇن

كۆرسـىتىدىغان  ئىگىلىكى، ھۇرى تىلىنىڭ تـۈركىي تىـل بىـلهن تۇغقـانچىلىق دهرىجـسىنى بولغان تهركىبلهر ۋه ئۇالردىكى ئاتىچىلىق
يهنه شــۇنى ئهســكهرتىپ )36.(بــۇرۇنقى ئىزلىــرى ھېــسابلىىنىدۇ هجــدادلىرىمىزنىڭ غهربــى ئاســىيادىكى تــارىختىنخۇسۇســىيهتلىرى ئ
مهدهنچىلىكنــى ئوتتۇرىغــا  ھالبۇكى،ســۇمېر مهدهنىيىتــى تهرهققىــي قىلغــان. مىــسوپوتامىيهده مهدهن يــوق ئىــدى ئۆتــۈش كېرهككــى،

قهبىلىلىرىـدىن   يىـل ئىلگىـرىگه مـۆلچهرلهنگهن سـۇمېر4600ۇنىڭـدىن ب)37.(كهلگهنىـدى بۇ مهدهننى كۆچمهنلهر ئېلىـپ. چىقاردى
مىـس ۋه قوغۇشـۇن قاتـارلىق مىتـالالر، تـارىخچىالر ئارىـسىدا  چىققان تاغار شـهكىللىك قوپـال يـۇڭ كىـيىم بىـلهن ئـالتۇن، كۆمـۇش،

گهن،دېـگهن قاراشـقا ئاسـاس سـېلىپ كهل قېزىلمىسى بولمىغان،ھاۋاسى ئىسسىق بۇ دىيارغا ئوتتۇرا ئاسيادىن كۆچـۈپ سۇمېرالر كان
ئاسـاس بولغـان  ئاساسهن شۇنداق كۆز قاراشنى ئوتتۇرغا قويـااليمىزكى، ئۇيغۇرالرغـا ئېتىنىـك بىز يۇقىرىقى مهلۇماتالرغا)38.(قويدى

ه شـۇ يهردىكـى ئالتايدىن يولغا چىقىپ، غهربىي ئاسياغا كۆچۈپ بارغان ۋ قهدىمكى ئالتايلىقالرنىڭ بىر بۆلىكى شۇ چاغالردا ھازىرقى
ۋه ئۇالرنىـڭ مهدهنىيىتنىـڭ شهكىللىنىـشىده  قوۋمالر بىلهن قوشۇلۇپ، سۇمېر، ھۇرى ۋه ئهالم قاتـارلىق قهدىمكـى مىللهتـلهر يهرلىك

   .مۇھىم ئېتنىك تهركىب ھاسىل قىلغان

بارغانلىقى ئىلىـم ساھهسـىده ئافرىقىغىمۇ يىتىپ  ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاپىرىده بولغان تۈرك ئېتنىك تۈركۈمىنىڭ تهسىرنىڭ شىمالىي
دهرياسى ۋادىسىدا بايقىغـان،  قهدىمكى مىسىر تارىخى بويىچه مۇتهخهسىس سىچبىستانىڭ نىل. قويۇلغانىدى خېلى بۇرۇنال ئوتتۇرىغا
تىـل  يمهدهنىيىتى ۋه پروفېسسور سىزارماكنىڭ نوبىي تىلى بىلهن تۈركى)چارۋىچىلىق( يىلغا ئائىت نۇماد-2000مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

ئالتاي كۆچمهن قوۋمىلهرنىڭ ئىـستېال -دهۋرىدىكى ئورال ئارىسىدىكى ئېنىقالپ چىققان مۇناسىۋهت دهل تارىختىن بۇرۇنقى پالىئولىد
مهجمۇئهسـىده ۋه باشـقا ئهسـهرلىرىده  »ئىنسانشۇناسلىق«كوپپرىسمۇ ۋىنادا نهشىر قىلىنغان . ۋ. ئالغا سۈرىدۇ ئىزلىرى ئىكهنلىكىنى

بۈيـۈك  ريـا ۋادىـسىدىكى قهدىمكـىمىنخىن قاتارلىقالرمۇ غهربىي ئاسىيا ۋه نىل ده. ئۇ سېمېت.ۋ. چهپ تهرغىپ قىلغانبۇ قاراشنى كۈ
ئهسـكىرى قوۋمىنىـڭ ئولتـۇراق قـوۋمىلىرىگه تـېگىش قىلىـپ  خانلىق ۋه مهدهنيهتنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن كهلـگهن تهشـكىالتچى ۋه

   .تتۇرىغا قويدىمهيدانغا كهلگهنلىكى ئو ئارلىشىشىدىن كېيىن

   كۆرسىتىشىده ھۇنالرنىڭ رولى تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ قهدىمكى ياۋروپا مهدهنىيىتىگه تهسىر. 2 

ئۇچرىشىــشىنىڭ باشــلىنىش دهۋرى  ئېتنىــك تۈركۈمىنىــڭ ياۋروپــا مىللهتلىــرى بىــلهن بولغــان تــارىخىي ۋه ئىجىتىمــائىي تــۈرك 
مىللهتـلهر بىـلهن ياۋروپـا  يىلالردىـال تـۈركىي تىللىـق-2000غاندا، مىالدىيىدىن بـۇرنقى ئاساسالن توغرىسىدىكى تارىخىي مهنبهلهرگه

   .كۆرسىتىش مۇناسىۋىتى بولغان مىللهتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئۇچرىشىش ۋه ئۆزئارا تهسىر

اھـايىتى قهدىمكـى ئالتـاي قـوۋملىرى بىـلهن بولغـان ن-ئورال )فولكلورىدا(گېرمان قوۋملىرىنىڭ قهدىمكى ئهقىده ۋه خهلقىياتىدا 
گېرمانـشۇناسالردىن يـاكۇپ ۋه ۋىلھىـم  ۋه مۇناسـىۋهتنى كۆرسـىتىپ بېرىـدىغان تهركىبلهرنىـڭ بولغـانلىقى چاغالردىكى ئۇچرىـشىش

ئهترۇسېك فوۋمىنىـڭ  گېرمانالرنىڭ ئارىسىغا تارىختىن بۇرۇنقى دهۋرده كىرىپ كهلگهن-ھىندى يهنه. گىرىم تهرىپىدىن ئىسپاتالندى
 بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدىغان نوقتىالرنىـڭ بـارلىقى ۋه ئۇالرنىڭ تىلىدا تۈركىي تىللىق مىللهتلهرمىتولوژىسى 
رىـۋايىتىمىز بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىنى ئـويالپ  »ئاسـنا«دهپ ئاتىشىنىڭ بىزنىڭ » راسېننا«ئهترۇسېكالرنىڭ ئۆزىنى . ئېنىقالندى

مـونفى تـۈركىي تىللـق  ئىتنولـوگىيه ئىلمىـگه كـۆره، بـۆره. دهپ ئـاتىالتتى»ئاسـىنا«ىلىـدا بـۆره تـۈركىي ت قهدىمكى①. بېقىش كېرهك
  ②.كۆرۈلمىگهن بىر ئىتنوگرافىك بهلگه ھېسابلىنىدۇ مىللهتلهرئۈچۈن تىپىك بولۇپ، باشقا مىللهتلهرده

ۇلالر ۋه باشــقا ئاســىيا قــوۋملىرى مۇناســىۋهتلىك موڭغــ تــۈركلهر ئۈچــۈن تىپىــك خــاراكتېر ئىكهنلىكــى ئېنىقالنغــان بــۆره بىــلهن
رومۇلۇس ئهپسانىسى، ئىتالىيهنىڭ پاپـا -رېمۇس رىۋايهتلهر، مهسهل ۋه ھېكايىلهردىن باشقا، قهدىمكى رىمنىڭ-ئهپسانه ئارىسىدىكى

ىڭ ھىندىــستانن ھهقىــقهتهن، پۈتكــۈل، ياۋروپــا، ئامېرىكــا ۋه. تهســىرى ئىكهنلىكــى ئېنىقالنــدى لىئــو، س لوپــۇس ئهپسانىــسى تــۈرك
ده خـارهكتېرلهنگهنلىكى ) ئهجـداد ۋه رهھـبهر(ئىككى خىل ۋهزىپه  ھېكايىلىرىده بۆرىنىڭ تۈركىي خهلقلهردىكىگه ئوخشاش-مهسهل



تــارىختىن بــۇرۇنقى چــاغالردا ئوتتــۇرا »مىتولوژىــسى بــۆره«دىــن تېخىمــۇ قهدىمــى بولغــان » ئىــت مىتولوژىــسى«نهتىجىــده،  .مهلــۇم
   .ايلىرىغا تارقالغانلىقى ئېتىراپ قىلىندىقايسى ج ئاسىيادىن دۇنيانىڭ ھهر

 –كـوپپرىس قاتـارلىقالر ھىنـدى . نىنرىـڭ ۋه ۋ . گېرمـانالر نىـڭ ئېتنىـك مهنبهسـى تهتقىقـاتى بىـلهن شـۇغىلالنغان ئـا–ھىندى 
-رۇپ، ھىنـدىئاساسـلىنىپ تـۇ ياۋروپا قىتئهسى تۇتىشىدىغان جايـدا ياشـىغانلىقىغا–دهۋرىده ئاسىيا  گېرمانالرنىڭ كېيىنكى نىئولد

 قۇربـانلىق قىلىـش ئـادهتلىرىنى ئـۆزلىرىگه قوشـنا يـاكى قوشـنىلىرىغا يـېقىن جايـدا گېرمانالرنىڭ ئاتنى، ئات مهدهنىيىتىنى ۋه ئاتنى
: بېتىـده-195تـوم، -3نىـڭ » ئىنسىكلوپېدىيىـسى تـۈرك③«. ياشىغان تۈركىي تىللىق قوۋملىرىدىن قوبۇل قىلغانلىقى ئالغـا سـۈرگهن

ئـۇنى ياۋروپاغـا  بولغان تۈركلهردىن ھارۋا، ئات يېتىشتۈرۈشنى ۋه ئۇرۇش ھارۋىـسنى قوبـۇل قىلىـپ، زىنىڭ قوشنىلىرىگېرمانالر ئۆ«
ئاتاپ ئېلىپ بېرىلىدىغان قۇربانلىق قىلىـش مۇراسـىمنىڭ مهنبهسـى  نىنرىڭ كۆك تهڭرى بىلهن ئۇنىڭ نامىغا. دېيىلىگهن» تارقاتقان

گېرمــان -ھىنــدى. دهيــدۇ④ ئــۆتكهن، قا تهركىــبلهر بىــلهن بىــرلىكته ئالتــاي قوۋملىرىــدىنگېرمانالرغــا باشــ-ھىنــدى ئاســىيا بولــۇپ،
، )تىرىـق( »تـارى«بولۇپمۇ، گېرمان تىلىـدىكى . كۆرۈندىغان سۆزلهرنىڭ سانىمۇ كۆپ تىللىرىدا تۈركىي تىلىدىن قۇبۇل قىلىنغىنىدهك

دهۋرىدىكى ئاالقىنىڭ مهھسۇلى ئىكهنلىكـى ھهققىـدىكى  دېگهنگه ئوخشاش تۈركچه سۆزلهرنىڭ؛ تارىختىن بۇرۇنقى) ھهسهل(»بال«
   ⑤.ئورۇن تۇتىدۇ كۆز قاراش ناھايىتى مۇھىم

مىسىر، كىرت، مىسۇپاتامىيه، ھىندىـستان، ئوتتـۇرا  گېرىك مهدهنيىتى سىنكىرتىك مهدهنيهتنىڭ بىرىنچى چوڭ پاۋئونى سۈپىتىده
غهرب ئـاپتورلىرى  قهدىمكـى⑥.  خىل دهرىجىدىكى تهسىرىگه ئۇچرىدىكىچىك ئاسىيا مهدهنىيتىنىڭ ھهر ۋه مهركىزى ئاسىيا ھهمده

 ياشىغان كۆچمهن ۋه ئولتۇراق قوۋملهرنى، ئـۇالرنى قايـسى تىـل تۈركۈمىـده قارا دېڭىز بويلىرىدىن تاكى ئالتايغىچه بولغان جايالردا
غهرب . دهپ يېزىلغــان» ســاكا«ه بــۇالر مهنبهلىرىــد ، دهپ ئاتىغــان، ئىــران»ســىكىت«سۆزلىشىــشىدىن قهتئىيــنهزهر، بىــردهك ھالــدا 

ئهسـلىده تـۈركىي  دهپ ئاتالغـانالر» تىگـرا خـائۇدا سـاكلىرى«، ئىـرانلىقالر تهرپىـدىن »⑦سـىكىتلىرى كىرال«ئاپتورلىرى تهرپىدىن 
ن ھهرىپى بىله» ت«دېگهن نامنىڭ كۆپلۈك قۇشۇمچىسى » ساكا« دېگهن نامنى» سىكىت«بهزى ئالىمالر ⑧. نهسىللىك خهلق ئىدى

سهككىز ئهسىر بۇرۇن تهڭرىتېغىنىـڭ  مانا شۇ تۈركىي ساكالر مىالدىيدىن. شهكىلى بولۇشى مۇمكىن، دهپ قارايدۇ قوشۇلۇپ ئاتالغان
 شـۇ ئىمپېرىيىـسىنىڭ غهرب تهرهپتىكـى-سـاك. ئىمپېرىيىـسىنى قۇرغـان) سـۇ( شـۇ-سـاك ئوتتۇرا قىسىملىرىنى مهركهز قىلغـان ھالـدا

مهدهنىيتىمـۇ شـهرقىي ياۋروپاغـا تهسـىر كۆرسىتىـشكه  رياسـى ۋادىـسىغا ئۇلۇشىـشى بىـلهن ئۇالرنىـڭسىياسىي تهسىرىنىڭ دونـاي ده
قارا دېڭىز . تهسىرى بىلهن تونىغان ئاتقۇ، ساداقدان ۋه كۆپ ئوقلۇق ئوقيا قاتارلىقالرنى مانا شۇ ساكالرنىڭ گرېكلهر تاش. باشلىغان

ئاتىـسى  وپراق توغرىـسىدىكى قاراشـلىرىنىڭ تهسـىرىده ھىپـوگرات ۋه ئۇنىـڭھاۋا، سۇ، تـ ساھىلىغا كۆچۈپ بارغان ساكالرنىڭ ئوت،
دېـگهن »تىبابهتچىلىـك ئهقلىـيه«، »ھـاۋا، سـۇ، تـۇپراق« ئاساسىدا، ئۆزىنىڭ تىبابهتچىلىك تهلىمـاتىنى بېتىتقـان ۋه» تۆت فىزىس«

  ⑨. ئهسهرلهرنى يازغان

ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىي، ھهربىـي جهھهتـلهرده  بهرپاقىلىشىھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈپ بېرىپ،كۈچلۈك ھۇن ئىمپېرىيسىنى 
. شـهكىللهندۈردى بېرىپ قويغان مىللهتلهرنىـڭ ياۋروپاغـا كۆچـۈش ھهرىكىتىنىـڭ تـۇنجى دولقـۇقىنى ئۈستۈنلۈك ھوقۇقىنى قولدىن

ــۈركىي تىللىــق مىللهتلهرنىــڭ ئىككىنچــى ــا ت ــلهن، ياۋروپ ــ شــۇنىڭ بى ــالىيهت ســورىنىغا ئايالنــدى ۋه ت ــلهر پائ ۈركىي تىللىــق مىللهت
ئىمپېرىيىسى ئـاتتىالر دهۋرىـده ياۋروپانىـڭ  يىلى باالمبهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ھۇن-375مىالدىيه . چهمبىرىكىگه كىردى مهدهنىيهت

رالرمۇ ئورنىنى ئىگىلىگهن ئاۋا ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ھۇنالرنىڭ-6مىالدىيه . قىسىملىرىغىچه كېڭهيدى مهركىزى ۋه غهربىي-ئوتتۇرا
ئىتتىپـاقى  ئهسـىرلهرده، ئاۋارالرنىـڭ ئـورنىنى ئوغـۇر قهبىلىلىرنىـڭ بولغـار-8-7مىالدىـيه  .ئوتتۇرا ياۋروپاغا قهدهر ئىلگىرلهپ باردى

تىجــارهت پائــالىيىتى، دىنىــي ئهركىنلىــك سىياســىتى ۋه  ئهســىرلهرده كۈچلــۈك تهشــكىالتى، گــۈللهنگهن-10-7مىالدىــيه . ئىگىلىــدى
دىنىپىــر، چولمــان  باياشــاتچىلىق بىــلهن كاۋكــاز شــىمالىدىكى تــۈزلهڭلىكلهرده ئىتىــل دهرياســىدىن تىكــىئىقتىــسادىي جهھهت

مۇقـۇملىقىنى ياراتقـان ھــازار خـانلىقى، شــهرقىي ياۋروپـا تارىخىــدا  دهرياسـىغىچه ۋه كىـيىفكه قهدهر ســوزۇلغان رايـونالردا سىياســىي
   .رى سۈپىتىده كۆرۈلمهكتهرول ئوينىغان تۈركىي خانلىقلىرىدىن بى ناھايىتى چوڭ

ھـازارالردىن . قـوۋمالرنى ئـۆزىگه جهلـپ قىلـدى شهرقىي ياۋروپا بوز قىرلىرى شۇنىڭدىن كېيىنمۇ بىرقانچىلىغان تۈركىي تىللىـق
ئىمكـانىيتىگه ئىـگه  قىپچـاقالر بـۇ يهرده كۈچلـۈك بىـر دۆلهت قـۇرۇش-پهچىنهك، ئوغۇز، قۇمان كېيىن شهرقىي ياۋروپادا كۆرۈلگهن

   .بىرلهشكهن ئىتتىپاق ھالىتىده ئۆز مهۋجۇدىيتىنى داۋامالشتۇردى لمىغان بولسىمۇ، لېكىن قوۋملهر تۈزۈلۈشىگه ئاساسهنبوال
تـۈركىي تىللىـق مىللهتـلهر مهدهنىيتىنىـڭ ياۋروپـادا  ھۇنالر تۈركىي تىللىق مىللهتلهر ئۈچۈن ياۋروپانىڭ دهرۋازىـسىنى كهڭ ئېچىـپ،

بېــسىپ كىرىــشى، ئــۆز  ھۇنالرنىــڭ ھهيۋهتلىــك دېڭىــز دولقۇنىــدهك ياۋروپاغــا. ى باشــالپ بهردىدهۋرىنــ ســالماق تهســىر كۆرســىتىش
بىر قاتار ھهربىي يۈرۈشلىرى، ياۋروپـا مىللهتلىرىنىـڭ ئىككـى قېتىملىـق  ھاكىميىتىنى كۈچهيتىش ۋه كېڭهيتىش يولىدا ئېلىپ بارغان

كۈچىيىـپ، بۈگـۈنكى ياۋروپـادىكى نۇرغـۇن  ئـارا قۇشۇلۇشـى-ۆزبۇنىـڭ بىـلهن مىللهتلهرنىـڭ ئـ. كۆچۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقـاردى زور
   .شهكىللهندى مىللهتلهرنىڭ ئېتنىك ئاساسى



بهرمهستىن داۋاملىق ھهربىي يۈرۈش قىلىشى، سىياسىي  ھۇنالرنىڭ شهرقىي ۋه غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىگه ئارام ئېلىش پۇرسىتى
تىكلىنىـشى، يهنـى ئىككـى خىـل  لىـپ بېرىـشى، ياۋروپـادا فىئوداللىـق تۈزۈمنىـڭبىر قاتار پائـالىيهتلهرنى ئې ۋه دىپلوماتىيه جهھهتته

-كهينـى ھۇنالرنىڭ شـهرقىي ۋه غهربىـي رىـم ئىمپېرىيىـسىگه. ئاكتىپ رول ئوينىدى ئىجتىمائىي پورماتىسىيهنىڭ ئورۇن ئالمىشىشىدا
ھـۇنالر بىـلهن بولغـان . ھالـسىرىتىپ قويـدىقـاتتىق  كهينىدىن ھۇجۇم قىلىشى، بۇ ئىككى دۆلهتنى سىياسى ۋه ھهربىـي جهھهتـتىن

ناھـايىتى يـۇقىرى ئۆسـۈمده  ئىمكانىيتىنى قولدىن بېرىپ قويغان رىملىقلالر، پهقهت ھۇنالرغـا ھهر يىلـى مۇناسىۋهتته باراۋهر ئۆتۈش
ئـۇچراپ،  اتىق چىقىمغـائۇالر مالىيه جهھهتته ق. ھالهتته ساقالشقا مهجبۇر بولدى باج تۆلهش ئارقىلىق،ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى قارام

ئىقتىـسادىي جهھهتتىمـۇ ئېغىـر كىـرزىس ئىچىـده  دۆلهت غهزىنىسى قۇرۇغـدۇلىپ، سىياسـىي ھهم ھهربىـي جهھهتـتىكىگه ئوخـشاش
   .قالدى

خهلقــلهر ئۈســتىدىكى زۇلــۇمنى تېخىمــۇ  رىــم ئىمپېرىيىــسى ئۆزىنىــڭ مــالىيه جهھهتتىكــى چىقىمىنــى ھهل قىلىــش ئۈچــۈن، قــارام
زاۋاللىققـا  ئارقىـدىن پـارتالپ، رىـم ئىمپېرىيـسىنى-ھۆكـۇمهتكه قارشـى قـوزغىالڭالر ئارقـا  ، ھهر قايسى جـايالرداكۈچهيتىۋهتكهچكه

مهنىۋىي جهھتتىن يـاردهم بېرىـپ، قوزغىالڭنىـڭ غهلـبه قازىنىـشغا  ئاتتىال بۇ قوزغىالڭالرنى ئاكتىپ قوالپ، ماددىي ۋه. يۇزلهندۇردى
غهربىـي رىـم ئىمپېرىيـسى، قـارام خهلقـلهر  ىڭ ھهربىي ھۇجۇمى ئاستىدا ماغدۇرىدىن كهتـكهنئاتتىالن. يېتهكچىلىك قىلدى سىرتتىن

فېئوداللىـق  شۇنىڭ بىلهن، ياۋروپادا قۇللـۇق تـۈزۈم گـۇمران بولـۇپ،. يىلى گۇمران بولدى-476 قوزغىلىڭىنىڭ نهتىجىسىده، مىالدىيه
باسـقۇچىدا ناھـايىتى مـۇھىم باسـقۇچنى تهشـكىل قىلىـدىغان بـۇ  ئىنسانيهت جهمئىيتىنىڭ تهرهققىيات. تۈزۈم تىكلىنىشكه باشلىدى

   .باشلىنىشىدا، ھۇنالر ناھايىتى زور رول ئوينىغانىدى دهۋرنىڭ ياۋروپادا

يهنه ئۆزىنىـڭ ئىلغـار مهدهنىـيهت بهلگىلىـرى  ھۇنالر ياۋروپانىڭ جهمئىيهت تـۈزۈمىگه كۈچلـۈك تهسـىر كۆرسـىتىپال قالماسـتىن
ـــا مهدهنى ـــۇ ياۋروپ ـــدهبىلهنم ـــدى يىتى ـــورۇن ئىگىلى ـــڭ . ســـالماق ئ ـــز كىتابىمىزنى ـــۈزۈمى ۋه«بى ـــي ت ـــڭ ھهربى ـــۇرۇش  ھۇنالرنى ئ

بارلىق تـۈركىي تىللىـق مىللهتـلهرده ئىزچىـل تهدبىقلىنىـپ  دىگهن قىسىمىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك، ھۇنالردىن بويان»تاكتېكىسى
ياۋروپانىـڭ ھهربىـي » تاكتېكىـسى تـۇران« رۇش قوراللىرى يهنـىتهشكىلىي تۈزۈم، ھهربىي ئىستراتېگىيه، ئاتلىق ئۇ كهلگهن ھهربىي

ئىچ كۆڭلىكى   چاپان ۋه-ھۇنالرنىڭ بوز قىر ئۇسلۇبىدىكى ئىشتان . تهدبىقلىنىشقا باشلىدى ئىشالر ھاياتىدا بىردىنال قۇبۇل قلىنىپ،
قوبــوز ياۋروپــا مىللهتلىرىنىــڭ مــۇزىكى -ھۇنالرنىــڭ مــۇزىكى چالغۇســى .ياۋروپالىقالرنىــڭ ئهتىۋارلىــق كىــيىم فورمىــسىغا ئايالنــدى

سـهنئىتىمۇ ياۋروپـا مىللهتلىرنىـڭ سـهنئهت  ھۇن قاتارلىق تۈركىي تىللىـق مىللهتلهرنىـڭ مۇزىكـا. ئىچىدىن ئورۇن ئالدى چالغۇلىرى
رابىننىـڭ مۇزىكـا فا شهرىق دۇنياسىنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ پهيالسوپى ۋه ئهڭ ئالىي مۇزىكا نهزىريىچىـسى بولۇپمۇ. بايلىقىغا ئايلىنىپ قالدى

باشلىنىشى بولغىنىدهك، يهنه غهربىي ياۋروپانىـڭ مۇزىكـا تهرهقىيـاتى ئۈچـۈن  تهلىماتى، ئهرهب سهنئىتى ئۈچۈن يېڭى بىر دهۋىرنىڭ
   .مۇھىم بىر مهنبهگه ئايالنغان مۇ

ــالىقالر كولۇنلــۇق فرانكــو  ــا بىــلهن خــاتىرىلهش ئۇســۇلىنى ياۋروپ ــۆلگهن يىلــى-1190(نوت ــزاھالپ نىــڭ تونۇشتۇ) ئ رشــى ۋه ئى
ھـازىرقى  .بولۇپ، ئۇنىڭدا ھهر بىر ئاھاڭ ئارىسىدىكى ۋاقىت نىـسبىتى ھېـسابقا ئېلىنـاتتى چۈشهندۈرۈىشىدىن كېيىن قوبۇل قىلغان

 4-3فرانكـو نوتـا ئۇسـۇلى دهپ ئاتالـسىمۇ، ئـۇ فرانكـودىن  نوتا ئۇسۇلىدىن ماھىيهتته كۆپ پهرقلهنمىگهن بـۇ نوتـا ئۇسـۇلى گهرچه،
پروفىـسور ئهخـۋانى بىـلهن سـارتوننىڭ  ئهرهب ئالىمى،. ۋاقتىدا ئهرهب دۇنياسىدا پهيدا بولۇشقا باشلىغانىدى گىرى، فارابىئهسىر ئىل

تـارىخچىالر «: رىسالىـسىده نـاملىق» خـارهزىمى ۋه فـارابى«ئىرسوۋ ئۆزنىـڭ . ئا. ئهمهلىيلهشتۈرگهن كۆرسىتىشىچه، بۇ ئىشنى فارابى
   .دهپ يازغان» دېيىشىدۇ دهسلهپ فارابى تاپقانمۇزىكىنى ھهرپ بىلهن يېزىشنى 

تىلللىـق خهلقلهرنىـڭ مهدهنىـيهت ئۇتـۇقلىرى بىـرى  مۇزىكىلىق ئاھاڭالرنى نوتا بىلهن خـاتىرىلهش فـارابى ۋهتىنـدىكى تـۈركىي
اشـىغان سـۈجۈپ ي لىـق مۇزىكـا نهزىرىيىچىـسى)كۈسـهن(كۇچـار . ئهسـىر ئىلگىـرى تارىختـا مهلـۇم ئىـدى سۈپىتىده، فارابىدىن كۆپ

دهسلهپكى ۋه ئوتتۇرا دهۋرىلىرىـده يېزىلغـان تـارىخىي خـاتىرىلهر ۋه  تاڭ سۇاللىسىنىڭ. چاغالردا مۇنداق خاتىرلهش ئۇسۇلى بولغان
دۇهن چڭـشى يازغـان . كۆرسـىتىلگهن ئهسهرلهرده كۈسهن سازهندىىرىنىڭ نوتىغـا ئاساسـلىنىپ سـاز چالىـدىغانلىقى ئېنىـق شېئىرىي

كىتابىنى  ۋاقتىدا نىڭ ۋاڭنىڭ كۇچار نوتا) -756-713(سۇاللىسىنىڭ شۇهنزۇڭ پادىشاھى  ىگهن كىتابتا، تاڭد» يۈيياڭ خاتىرلىرى«
 چاڭئهنـده يېڭـى نهغـمه«تاڭ دهۋرىـدىكى شـائىر فـاڭ گهن . خاتىرلهنگهن ئالدىغا قويۇپ، كۇچار دېپىنى چېلىشنى ئۆگىنىۋاتقانلىقى

جهنۇبىـدىكى سـازهندىلهر كۇچـار نوتىـسىغا قـاراپ  ىرىنـى چاڭجىيـاڭ دهرياسـىنىڭدىگهن شېئىردا، يېڭى كۇچار نهغمىل» ئاڭلىغاندا
   .تهسۋىرلهنگهن چالغانلىقى مۇنداق

  
  

   يېڭى كۈينى ئاڭالپ ئۆتتۇق گۈل تېگىده قهدهھ تۇتۇپ، 



   .ئۆتتۇق يهنه چاۋاك بىلهن ھهر نهغمىگه مهدھى ئوقۇپ

  ، رهستىسىنى-سازهنده گهر بىلمىسىمۇ چاڭئهننىڭ يول

   . بىر پۈتۈپ-هر نهغمه بۇ ياقالرغا مهكتۇپلهرگه بىركېل

   

   .مۇقهدهملىكىنى كۆرسىتىدۇ مانا بۇالر غهربىي نوتىلىرىنىڭ فارابى ۋه كولۇنلۇق فىرانكودىن تولىمۇ

م رول سهنئىتىنىڭ داۋاملىق راۋاجىلىنىشىدا مۇھى جاھان مۇزىكا. فارابىنىڭ مۇزىكا تهلماتى ياۋروپاغا چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهن
ــسال«ئۇنىــڭ . ئوينىغــان ــۈم ئىھ ــاملىق ئهســىرى » ئۆل ــم-12ن ــپ، ئىلى ــمه قىلىنى ــا تهرجى ــدىن  - ئهســىردىال التىنچىغ ــگه، جۈملى پهن

 ئهسـىردىكى مۇزىكـا نهزىرىيىچىـسى -13بهجه ۋه ئىبنـى رۇشـىد،   ئهسـىردىكى ئىبنـى-12. مۇزىكاشۇناسلىققا تهسىر كۆرسهتكهنىدى
فارابىنىـــڭ مۇزىكـــا نهرىرىيىـــسىنى  هســـىردىكى مۇزىكـــا نهزىرىيىچىـــسى تۇنىـــستادا قاتـــارلىقالر ئ-14 -13جېرومـــا،  مورۋاىيىلىـــك
 نـاملىق چـوڭ مۇزىكـا تهسـىرى ياۋروپـادا كهڭ تارقىلىـپ،» توغرىسىدىكى چوڭ كىتـاب مۇزىكا« ئهسىرده ئۇنىڭ -15. ئۆگهنگهنىدى

   .كۈچلۈك ھاياجان پهيدا قىلدى

. ئىـسپانىيه مـۇھىم ئۆتكهنلىـك رولىنـى ئـۆتىگهن ب مۇزىكىسىنىڭ ياۋروپاغـا تارقىلىـشىدا ،فارابىنىڭ مۇزىكا نهزىرىيىسى ۋه ئهره
ســازهندىلىرى  مۇســۇلمان. بهجه ئىــسپانىيه ۋه ياۋروپــا مۇزىكىــسىغا كۆرىنهرلىــك ھهســسه قوشــتى فارابىنىــڭ ۋارىــسلىرىدىن ئىبنــى

 بىـرلهپ ئهرهب مۇزىكىـسى ۋه ئۇنىـڭ -رىـستىئانالر بىـرخ. قوشـتى ئىسپانىيىدىكى كاسـتېر ۋه ئـاراگون خـانلىق سـارايلىرىغا ھۆسـۈن
ــرىيه ــا بىــلهن بىلــله بهۋاب. قولالنمىــسىنى قۇبــۇل قىلىــشقا باشــلىدى نهزى ) ئهرهبــلهرده ئهل ئــۇد ده ئاتىلىــدۇ( رېتىملىــق مۇزىك

ئىـسپانىيىلىكلهر  )ئاتىلىـدۇئهرهپـلهرده رابـاب دهپ (ئهنگىلىيىلىكلهر تهرىپىدىن لـۇتې دهپ راۋاپ  ئىسپانىيىلىكلهر تهرىپىدىن الئۇد،
پـورتگىلىيىكلهر ھېلىمـۇ ئىـسكىرىپكىنى رابېكـا . رىبىبى دهپ قۇبـۇل قىلىنـدى تهرىپىدىن رابېل، ئهنگىلىيىلهر تهرىپىدىن رېبېك ياكى

   ⑩ .كېيىن بولۇپ ياۋروپاغا تارقالدى -، بۇرغا، قالۇن قاتارلىق چالغۇالرمۇ ئىلگىرى)مىس دۇمباق(تهبله . ئاتايدۇ دهپ

لوگكـا، ماتېماتكـا، ئاسـتىرونومىيه، فىزىكـا، مۇزىكـا،  ۇلۇغ ئىنىسكلوپىدىك ئالىم ئهبۇ نهسىر فارابىنىڭ پهلسهپه، تىلـشۇناسلىق،ئ
 پهن بايلىقىغــا -ئىلىــم تېبابهتچىلىــك ساھهســىدىكى قىممهتلىــك نهتىجىلىــرى، مىراســلىرى شــهرق ۋه غهربنىــڭ جــانلىق تهبىــئهت ۋه

 ئۇســۇلى، پــانتېزىملىق پهلــسهپه سىستېمىــسى ۋه ئىجتىمــائىي باراۋهرلىــك ىرىنــى تــۈرگه ئــايرىشفارابىنىــڭ پهنل. ئايالنغانىــدى
نهمۇنىچىسى سـۈپىتىده فـارابى ۋه ئۇنىـڭ شـاگىرلىتىر، ئىبنـى   پېنىنىڭ يارقىن-توغرىسىدىكى ئىلغار ئىدىيىلىرى ئوتتۇرا ئهسىر ئىلىم

، نىزامـى ئـارقىلىق، )113-1048( ، ئـۆمهر ھهييـام)1198-1126(د ، ئىبنـى رۇشـى)1185-1110(ئىبنـى تـۇفهيلى  ،)1037-980(سىنا 
ياۋروپـا  ماتېريـالىزىم ئېقىمىغـا، ياۋروپـا ئهسـىردىكى ياۋروپـا مهدهنىـيهت ئويغىنىـشقا ۋه ئوتتۇرا ئهسـىردىكى ياۋروپـا نۇمىنـالىزىملىق

ــدىيىۋى تهســىر كۆرســهتتى ــۈك ئى ــا كۈچل ــۆپلىگهن. پانتېزمىغ ــۇنى ك ــان  شــۇڭا، ئ ــاتچىلىرى ھــازىرقى زام ــازادلىق «تهتقىق ــدىيه ئ ئى
» كۈرهشـكۈچى جهڭچـى روھىـي ئهركىنلىـك، تهرهققىپهرۋهرلىـك ۋه گۇمـانىزىم ئۈچـۈن«، »قهھرمانى  پهن-ئىلىم«، » مۇتهپهككۈرى

   .دهپ تهرپلىنهتتى

سهپه ۋه تىـب ئىبنـى سـىنا ئۇنىـڭ پهلـ � چىققـان فارابىنىڭ ئىلىم ۋارىسلىرىدىن بولغـان، تـۈركىي نهسـىللىك ئائىلـدىن كېلىـپ
ــاتلىرىنى تېخىمــۇ) تىبابهتچىلىــك( ــۈردى تهلىم ــۇنى يۈكــسهكلىككه كۆت ــدۇرۇپ، ئ ــانۇن فىــت«ئۇنىــڭ . تهرهققىــي قىل ــۈ-ئهل ق  » تى
بـۇ ئهسـهر . تهرهققىياتىدا يىتهكچـى ئهسـهرگه ئايالنغـان دىگهن ئهسىرى شهرق ۋه غهربته تىب ئىلىمىنىڭ) تىبابهتچىلىك قانۇنلىرى(

دىـگهن » لوقمان ھاكىم«ئارىسىدا  خهلق. دهر، ياۋروپا ئۇىۋېسىتېتلىرىدا دهرسلىك ماتېريالى قىلىنىپ كهلگهنقه  ئهسرىگه-17تاكى 
   .ھهپ ئاتالدى» مىدىتسىنا«ئىلىمىنىڭ نامىغا ئايلىنىپ  نام بىلهن ئاتالغان ئىبنى سىنانىڭ ئىسمى تىب

تهرىپىــدىن يېتىــشىپ چىققــان يهنه بىــر ئۇلــۇغ  هتــلهرياۋروپــا مهدهنىــيهت تارىخىــدىن ســۆز ئېچىلغانــدا، تــۈركىي تىللىــق مىلل
ياۋروپاغـا ئـالگېبرا  چـۈنكى، خـارهزىمى. جـۇغراپىيه ئـالىمى خارهزىمنىـڭ ئىـسمى ئاالھىـده ئـورۇن تۇتىـدۇ ماتېماتىك، ئاسـترونۇم ۋه

   .ئىلىمىنى تونۇتقانىدى

شـۇ دهۋرىـدىكى ئىتالىيىلىـك . قاپلىغانىـدى  ئهسـىرده پۈتكـۈل ياۋروپـانى-16خارهزىمنىڭ ماتېماتكـا ساھهسـىدىكى شـۆھرىتى 
نهپهر  12 يىلـــى يازغـــان بىـــر ئهســـىرىده خـــارهزىمنى دۇنيـــاىكى ئهڭ مهشـــھۇر -1581كـــاردانو  مهشـــھۇر ماتېمـــاتكىچى گېروالمـــا

 ئهسـىردىن باشـالپ، خارهزىمنىـڭ ئهسـىرلىرىنىڭ التىـن تىلىغـا-12 ياۋروپـا مىالدىـيه. مۇتهپپهكۈرنىڭ بىرى سۈپىتىده كۆرسـهتكهن



خارهزىمنىـڭ ياۋروپـا تىللىرىغـا تهرجىـمه  .قىلىنىشى بىلهن، قايتىـدىن جانلىنىـپ تهرهققىـي قىلىـش پۇرسـىتىگه ئېرىـشكهن تهرجىمه
ــرى  ــان ئهســهرلىرىدىن بى ــر ۋهل -ئهل«قىلىنغ ــابهله-جهب ــدى»  مۇق ــچه . ئى ــر«ئهرهب  ســۇنۇق ســۆڭهكنى ئهســلىگه«ســۆزى » جهب
»  جهبـر-ئهل«ئهسهرنى التىن تىلىغا تهرجىمه قىلغانـدا،  نىده بولۇپ، ياۋروپالىقالر بۇدىگهن مه» كهلتۈرمهك، تۈزهتمهك، ئوڭشىماق

ئىلىمىـگه مىـراس ) ئـالبېبىرا( شۇنداق قىلىپ بـۇ ئهسـهر شـهرق ۋه غهربـته جهبـر. شهكىلىده يازغان) ئالگېبىرا( »ئالگېبىرې«سۆزىنى
   .قالدۇرۇشتهك ئورنى بىلهن يۇقىرى قىممهتكه ئىگه

يهنه بىر ئهسـىرىنىڭ التىـنچه تهرجىمىـسى ھـازىر  ناملىق ھېسابقا ئائىت»  ھىسابۇل ھىندى- مۇختاسار فىل-ىتابۇلك«خارهزىمنىڭ 
 Liber«. تهرجىـمه قىلىنغـان  ئهسـىرده جۇھـاننىس ھىـسپالىن تهرىپىـدىن التىـن تىلىغـا-12. سـاقالنماقتا گـامېرا ئۇنىۋېرسـىتېتىدا

alghorisimit de practica arismetrice «لىق شــهرھىمۇ، خارهزىمنىــڭ ئهرهبــچه ئهسلىــسى ئېنىــق بولمىغــان بىــر ئهســىرگهنــام 
   .تېخىمۇ چۈشىنىشلىك ھالغا كهلتۈرگهن ئاساسالنغان ھالدا يېزىلغان بولۇپ، بۇ شهرھى خارهزىمنىڭ ھېساب كىتاپبىنى

بولـۇپ، التىـنچه ئالخورىـسمى، قۇبـۇل قىلنغـان  ئۇلۇغ ماتېماتىـك خارهزىمنىـڭ ئىـسمى ياۋروپـا تىللىرىغـا تۈرلـۈك شـهكىللهرده
ماتېماتكىـدىكى ھېـسابالشنى  .فىرانسۇزچه ئائوگرىسمى ياكى ئاۇگرىمى ئىنگىلىزچه ئـائۇگرىم دهپ ئاتالغـان ئالگورىتما، ئالگورىزمى،

  .دىگهن ئىسىمدىن كهلگهن» لوگارىتما« ئاددىيالشتۇردىغان بىر سىستېمىنىڭ نامى بولغان

خورۋاتالرنىـڭ ئهڭ چـوڭ . داۋامالشقانلىقى مهلـۇم رنىڭ مهدهنىيهت تهسىرىنىڭ ياۋروپادا ئۇزۇنھۇنالرنىڭ ئىىزنى باسقان ئاۋارال
قاتـارلىق » يۇغـۇرۇش«، » بويـار« ،)دىيىلىـدۇ› باغـان‹، ئـاۋار تىلـدا ›باغـا‹كۆك تـۈركچه (» بان«ئۇنۋانلىرىدىن   ئىداره-ئهسكىرىي

بولۇپمـۇ .ئهتتۈرىـدۇ شـهھىرىنىڭ نـامىمۇ ئاۋارالرنىـڭ خاتىرىـسىنى ئهكىـس)  پىيلـوس– ئـاۋارىنو(ئونۋان ناملىرىغا ئوخشاش ناۋارىنو 
  تۆكۈش سايمانلىرى بىـلهن-ئارخېئولوگىيهلىك ئهسىرلهر)  يىلالر-805-558 مىالدىيه(ھۇنگريهده بايقالغان ئاۋارالر دهۋرىگه ئائىت 

 ھـارۋا جابـدۇقلىرى -ۇن چۈشـۈرۈلگهن ئـاتگىرىفـ ئۈستىگه ھايۋانالرنىڭ سۇقۇشىۋاتقان كۆرۈنۈشـى چۈشـۈرۈلگهن تهسـۋرى بىـلهن
ســۈپتىده قۇبــۇل  ياۋرۇپــادىكى ئــۆرنهكلهر) ھــايۋان تهســۋىرى ئۇســلۇبى(قىلغــان ســهنئهت ئۇســلۇبىنىڭ  ئوتتــۇرا ئاســىيادا تهرهققىــي

هلمىگهن ىقـالر بىلىـپ يېـتھـۇن دهۋرىـده رىمل. فىرانـسىيهدىمۇ كـۆرۈلگهن بۇ ئۇسلۇبنىڭ ئىزلىـرى مېـروۋنجىلهر دهۋرىـده. قىلىنماقتا
 ئارناۋۇتلۇقتىكى پىروستوۋاس ئالتۇن غهزنىسى ئاۋارالرغار ئائىت بولغىنىغا � .ياۋروپادا ئاۋارالر ۋاستىسى كهڭ ئومۇمالشتى ئۆزهڭگه

سـالۋيان سـهنئىتىگه كۆرسـهتكهن تهسـىرىنى ئوتتۇرغـا  ئوخشاش، ئارخېئولوگىيىلىك تهتقىقاتالر ئاۋار تۈرك سـهنئىتىنىڭ گېرمـان ۋه
ھاكىمىيهتلىرىنىـڭ  قهدهر گېرمـان گوتلىرىنىـڭ، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ھـۇن ئىمپېراتـورلىقى بىـلهن تـۈرك  ئهسىرگه-4دىيه مىال. قويدى

شۇ ۋهجىدىن سىالۋيان تارىخى . ۋهسىقىلهر ئاۋارالر دهۋرىده باشلىنىدۇ دائىرسىگه كىرگهن سالۋيان قوۋمىلىرىگه ئائىت ئىشهنچىلىك
توپلىرىنىـڭ شـهرقىي ياۋروپانىـڭ ھهر قايـسى  نۇرغۇنلىغـان سـالۋيان. ى سـۈپىتىده كۆرۈلىـدۇتۈرك تارىخىنىڭ بىـر پارچىـس ئومۇمىي

تهرىپىــدىن  ئــاۋارالر دهۋرىــده يــۈز بهرگهن بولــۇپ، بــۇ چــوڭ دائىرلىــك كۆچــۈش ئــاۋار خــانلىقى جايلىرىغــا ۋه بالقانغــا تارقىلىــشى
بۇ خىل يـول بىـلهن تۈرلـۈك سـىالۋيان . تىده ئېلىپ بېرىلغانمهقسى دېھقانچىلىق قىلىش بىلهن بىرگه يهنه چېگرانى مۇداپىئه قىلىش

دىــمهك، بۈگــۈنكى چىــغ ۋه . قىلىنــدى تۈگــۈنكى ئىلبــا دهرياســى بــويلىرى، دالماھىيــا بــويلىرى ۋه بالقانغــا قۇبــۇل قهبىلىلىــرى
للىرى ئۆپچۆرىـسىده ئافىنـا  يى-750مىالدىيه  � .تهسهببۇسى بىلهن بارلىققا كهلگهن يۈگۈسالسىيهنىڭ سىالۋيانلىشىشى ئاۋارالرنىڭ

خـورۋاتالرنى ئادرياتىـك  شـۇ مهزگىلـلهرده. دهپ ئاتالغـان سـىالۋيانالر تىلغـا ئېلىنىـدۇ» ئـاۋارالر« ۋه ئۇنىڭ ئهتىراپىـدىكى جـايالردا
 كچه، بۇگا، توغـاي قاتـارلىق تـۈر)قوشۇنجۇ(، كۆسېنجى ) ئهل–ئالىپ (لوبىل  ساھىلغا باشالپ كهلگهن رهئىسلىرى ئىچىده كۈچلۈك،

  .ئىسىمالرنى قويغان كىشلهر بار ئىدى

سىالۋيانالشــقان ئــاۋار بهلگىلىرىنىــڭ باشــچىلىق  ۋه مــورۋا ســىالۋيانلىرىگه) غهربىــي ۋېنگــرىيه(يهنه شــۇ مهزگىلــلهرده پاننويــا 
ــا ســۈرۈلمهكته ــانلىقى ئالغ ــدىن .قىلغ ــدىكى يۇرتى ــغ مهمىلكىتى ــان قهبىلىلىرىنىــڭ چى ــتىن گېرم ــر تهرهپ ــشن يهنه بى ــاۋار ئايرىلى ىڭ ئ

 ھادىـسىنىڭ گېرمـانىيه تهۋهسـىده بايقالغـان ئـاۋار سـهنئىتى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك قوماندانلىرىنىڭ بېسىمى ئاستىدا بولغانلىقى، بۇ
 يىلى دىـگهن بىـر -584ئىپىسكوپ جۇھانىسنىڭ مىالدىيه  شۇنداق قىلىپ، سۈرىيهلىك. ئهسهرلهردىمۇ ئىسپاتالنغانلىقى مهلۇم بولدى

ئاۋارالرنىـڭ سايىـسىده ئاسـتىدا  ئهزهلدىن ئورمانلىقالرنىڭ ئىچىدىن سىرتقا چىقىشقا جۈرئهت قىاللمىغـان،« :يتقانداسۆزى بىلهن ئې
مهجبۇر  توپ يىلقا ئىگىسىگه ئايالنغان سىالۋيانالرنىڭ سىستېمىلىق ھالدا كۆچۈشىگه - كۆمۈش، توپ-ئۇرۇشقا قاتناشقان ۋه ئالتۇن

خهرىتىــسىنىڭ ئــاۋار خــانلىقى تهرىپىــدىن سىزىلىــشىغا يــول   ۋه شــهرقىي ياۋروپــا مىللهتلىــرىقىلىنىــشى،بۈگۈنكى كۈنــدىكى ئوتتــۇرا
يۇقىرىـدا سـۆزلىگىنىمىزدهك، سـىالۋيانالر  .سىالۋيانالر تهشكىللىنىپ ياشاشنى ئوغۇالر ۋه ئاۋارالردىن ئۆگهنگهن قىسقىسى،» .ئاچقان

ــاللىرىنى-ئاۋارالرنىــڭ چــارۋا ــادىچىلىرى ئىــدى  م ــر خىــل. باقىــدىغان پ ــادىچى بولۇشــنى بى مهمــۇرىيهتكه  ســىالۋيانالر ئاۋارالرغــا پ
ســۆزى يــۇقىرى دهرىجىلىــك بىــر » چوپــان«يهنــى » زوپــان« شۇڭالشــقا ســىالۋيان تىللىرىــدىكى. تهيىنلهنگهنــدهك قۇبــۇل قىلغــان

  .سۈپىتىده زامانىمىزغا قهدهر قوللىنىپ كهلدى مهمۇرىيهت ئونۋانى



ۋه شـهرقىي رىـم بىـلهن تهڭ ) تـاڭ سۇاللىـسى( اشىغان ئىـسالم مـۇئهللىپلىرى ئېيتقانـدهك، چىـن ئهسىرلهرده ي-9 ، -8مىالدىيه 
شــىمالىي  .سىياســىي تهشــكىل ســۈپىتىده، شــهرقىي ياۋروپــا تارىخىــدا ئاالھىــده ئــورۇن تۇتىــدۇ تۇرىــدىغان ھــازار خــانلىقى كۈچلــۈك

 از تـاغلىق قـوۋمىلىرى، قىرىمـدا گـوتالر، ئىتىـل بولغـارلىرى، ئىتىـلكاۋكـ كاۋكازدا سابىر مهمىلكىتى، ئاۋارالر، ئاالنالر، ئـون ئوغـۇالر،
بىلهن دىنپىـر دهرياسـىنىڭ ئوتتـۇرا ئـېقىن بويلىرىـدىكى   ئوغۇر بورتاسىالر ۋه باشقا فىن قوۋمىلىرى، دېسىنا دهرياسى-بويلىرىدا فىن

دهرياسـى ئهتىراپىـدىكى ماجـارالرنى ۋه كىيىـف  ، كوبـانرادىمىچالر، ۋىياتىسچىالر، سېۋارىئانالر، پولىئـانالر: مىللهتلىرىدىن سىالۋيان
تهشـكىالتىغا ۋارىـسلىق  خانلىقالرنى باشقۇرۇش دائىرىسگه كىرگۈزگهن ھازارالر، كۆك تـۈرك خانلىقىنىـڭ بىلهن ئۇنىڭ ئهتىراپىدىكى

 لهرده شـهرقىي ياۋروپـادا ئهسـىر-9، -7مىالدىـيه . كاپـالهتكه ئىـگه قىلـدى قىلىپ، كۈچلـۈك قوشـۇنىغا تايىنىـپ قولغـا كىرگـۈزگهن
   .نى ياراتتى» ھازىر تىنچلىق دهۋرى«ھهقىقىي مهنىسى بىلهن 

شـۇنىڭ بىـلهن، ھـازار خـانلىقى شـهرق ۋه غهرب  .ھازىر تىنچلىق قاتناش ئاالقىسىنى تېزلىتىپ، مال ئالماشتۇرۇشـنى كـۈچهيتتى
تىنچلىقىنىــڭ  ھــازار.  ســهنئهت نهتىجىــسىده ئۇچرىــشىدىغان رايۇنغــا ئايالنــدى-مهدهنىــيهت مىللهتلىــرى ئارىــسىدىكى تىجــارهت ۋه

ئـازاده مۇھىـت ئىچىـده تهرهققىـي قىلغـان تىجـارهت پائـالىيىتى،  -نهتىجىسىده بارلىققا كهلگهن بىر خىل خاتىرجهملىك ۋه ئهركىـن
 قـورال -تهشـكىل تېپىـشىغا ۋاسـته ۋيان دۆلىتىنىـڭ سـىال-مۇھىم ھادىسلىرىدىن بىرى بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن تـۇس تارىخنىڭ ئهڭ

ئارالشـما   فىـن-يېرىمىـدا سـودا مۇناسـىۋىتى بىـلهن ھـازار خانلىقىغـا كهلـگهن سـىالۋيان  ئهسىرنىڭ دهسلهپكى-9مىالدىيه . بولدى
سـالنغاندا، مىالدىـيه مهنـبهلهرگه ئاسا. قىلىـشقا مـۇۋاپپهق بولـدى قهبىلىلىرى ھازارالرنى ئۆرنهك قىلىپ سىياسـىي قۇرۇلمـا تهشـكىل

باشالپ رۇسالر تارىخىدا ناھـايتى مـۇھىم ئـورۇن   رۇس كىنىزهكلىكىنىڭ قولىغا ئۆتكهن ۋه شۇنىڭدىن-يىلىرىدىن كېيىن ۋارگ -882
رۇس تارىخچىلىرىــدىن  � .تۈركىيتىللىــق مىللهتــلهر تهرىپىــدىن قۇرۇلغــانلىقى ئالغــا ســۈرۈلمهكته تۇتقــان كىيىــف شــهھىرىنىڭ

   .ىلهن السخىنكومۇ بۇ پىكىرنى قۇبۇل قىلغانۋىرنادىسكىي ب

 يىلـى قۇرۇلغـان -839مىالدىيه . ئۇچۇق كۆرۈلدى رۇس كىنهزلىكىده تۈرك تهسىرى)  يىلالر-965-630(ھازار خانلىقى دهۋرىده 
ىنـى قۇبـۇل  يىلـى خرىـستىئان دىن-988مىالدىـيه  � .دهپ ئاتالغانىـدى) كاگـان(» قاغـان«ئۇنـۋانى  رۇس ئىتتىپاقىنىڭ رهھبىرىنىڭ
. ئۇنۋانى داۋامالشتۇرغان )كاگان(» قاغان«قاتارلىقالر )  يىلالر-1050 -1036(كېيىنكى كىنه ياروسالۋ  قىلغان پىرهنىس ۋىالدىمىر ۋه

كىنهزلىـرى  ئۇنۋانىدا ئاتالغان رسـۇ» قاغان«ئهسهرلىرىده ھهمده فرانىك ۋه قايىنامهسىده  خىالرئىون، ئىبىنى رۇستا ۋه گهردىزىنىڭ
سـارىيىنىڭ نامىنىنىـڭ تۈركچىـدىن  )تۈركچه(» كوزارى« ئهسىرده كىيىف شهھىرىنىڭ بىر بۆلىكى -10مىالدىيه  � .غان ئېلىنغانتىل

ـــسپاتالندى ـــى ئى ـــى . كهلگهنلىك ـــى« -رۇس ۋهقايىنامهس ـــۇچىالر» رۇس ھهقىقىت ـــداره قىلىنغ ـــلهن ئى ـــۇچىالر بى ـــداره قىلغ  ده ئى
رۇس كىنهزلىكـى  � .مۇشـاھىده قىلىـش مـۇمكىن  تـۈرك تـوپىنى-ده ئـادهتته ھـازارئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋهتنىڭ چۈشهندۈرۈلۈشـى

. قوشـۇنىنى تهشـكىللهپ قورالالنـدۇرغان) سـۇ(قۇرۇقلـۇق ۋه دېڭىـز  دهۋرىدىن باشالپ، پىرهنىس سۋياتوسالۋ ھازارالرىنىـڭ تهرزىـده
جهھهتـته تـۈرك ) قـورال، كىـيىم، تـۇغ(رالالنـدۇرۇش قو  تهربىـيه ھهم-سىالۋيانلىرىمۇ ئوغـۇزالر ئـارقىلىق ھهم ھهربىـي تهلىـم بالقان

قىلىنىــشىدا مــۇھىم  پهچىنهكلهرنىــڭ رۇس ئــاتلىق قوشــۇنىنىڭ تهشــكىل. ئهســكىرىي كــۈچ تهشــكىللىگهن تهرزىنــى ئــۆرنهك قىلىــپ،
دۇرۇش ۋه دىمـۇ ئـۇرۇش تاكتېكىـسى، قورالالنـ» ئىگـور داسـتانى«مهشـھۇر  رۇسـالرنىڭ) 21. (تهسىرى بولغانلىقى قۇبـۇل قىلىنماقتـا

   .جهھهتلهرده رۇسالر ئۈستىدىكى تۈرك تهسىرى بايان قىلىنغان مهدهنچىلىك
مهيــدانغا )  ئهســىرلهر-11 – 9(دولقــۇنىنى   ئوتتــۇرا ئاســىيادىن ياۋورپاغــا كــۆچكهن تــۈرك كــۆچ ھهرىكىتىنىــڭ كېيىنكــى چــوڭ    

. قىاللمىـدى چىنهكلهر شـهرقىي ياۋروپـادىكى تهشـكىلپه. دهلهپكى پهچىنهكلهر ھېسابلىنىدۇ كهلتۈرگگن تۈركىي تىل قوۋىملىرىدىن
 يىـل 121پهچىنهكلهر رۇسالر بىلهن . مهزگىللىرىده بىرلىشىپ ئۆتتى ى ھالىتىنى ساقالپ ئۇرۇش ۋه مۇداپىئهپهقهت قهبىله تهشكىالت

لىنىـشىدىكى پهچىـنهك تهشـكىل قى رۇس ئـاتلىق قوشـۇنىنىڭ.  قېتىم چوڭ ئـۇرۇش قىلغـان11جهريانىدا، ئۇالر بىلهن  قوشنا ياشاش
قىپچاقالرغـا  - يىلـى قۇمـان-1091مىالدىـيه . مۇناسىۋىتىنىڭ نهتىجىسىده بارلىققـا كهلـگهن تهسىرى مانا شۇنداق ھهربىي توقۇنۇش

 يىلـى بىـر غهزىـنه -19799سـىزنىت مىكلـوس دىـگهن جايـدىن  ھۇنگىرىيهنىڭ ئوتتۇرا قىسىمىغا جايالشقان نـاگى. قوشۇلۇپ كهتتى
تۇرمـۇش بۇيـۇملىرى بولـۇپ، ئۈسـتىگه  تېپىلغان بۇيۇمالر ئالتۇندىن ياسالغان كوزا، لىگهن ۋه تاۋاق قاتارلىق  غهزىنىدهبۇ. تېپىلغان

 دۇنياغــا مهشــھۇر بــۇ غهزىنىنىــڭ قايــسى تــۈركىي تىللىــق. ۋه رهســىم ســىزىلغان دا خهت ئۇيۇلغــان»  يېنىــسهي يېزىقــى-ئورخــۇن«
» ئاتىلالنىـڭ ئۆلـۈمى«كىتابىمىزنىـڭ . كهلمهكـته  تـارتىش بولـۇپ-ھـازىرغىچه تـاالشمىللهتلهرگه مهنسۇپ ئىكهنلىگـى توغرىـسىدا 

جـاينى ئـاتىلال دهپـنه قىلىنغـان  ئۆتكىنىمىزدهك، ھۇنگرىيىلىكلهر ۋه بىر مۇنچه ئالىمالر بۇ غهزىنه تېپىلغـان دىگهن قىسىمىدا ئېيتىپ
سىبىرىيه،  ھازىرغىچه. لىكلهرنىڭ مىراسلىرى دهپ قۇبۇل قىلماقتابۇ غهزىنىنى پهچىنهك لېكىن يهنه بهزى ئالىمالر. جاي دهپ قارايدۇ

 - رىۋايهتلىرىـده پهچىنهكلهرنىـڭ خاتىرىـسى-نـاملىرى ۋه ئهپـسانه رۇمىنىيه، رۇسىيه، ھۇنگرىيه، تـۈركىيه ۋه كاۋكـازدىكى بهزى يهر
   .تهسىرىنى كۆرسىتىپ كهلمهكته ئىزلىرى ئۆز

ــيىن، رۇســىيه،  ــۇزالردىن كې ــنهك ۋه ئۇغ ــزپهچى ــۇر ئى ــدا چوڭق ــڭ تارىخى ــسا،  بالقاننى ــلهت بول ــق مىل ــۈركىي تىللى ــدۇرغان ت قال
قىپچـاقالر مىالدىـيه  -مانـا شـۇ قۇمـان. دهپ ئاتالغانالر ئىـدى» قىپچاق«شهرقلىقلهر تهرىپىدىن  ،»كۇمان«ياۋروپالىقالر تهرىپىدىن 



دىن، غهربــته دونــاي دهرياســى بــويلىرىغىچه  تــاالس ھاۋزىــسى-بالقــاش  يىللىــرى ئۆزىنىــڭ سىياســىي خهرىتىــسىنى شــهرقته-1080
قىپچـاق تىروتىرىيىـسى شـۇنىڭدىن  -غهربىي سـىبىرىيه ۋه شـهرقىي بـوزقىر رايـۇنلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان قۇمـان .كېڭهيتكهنىدى

ـــده  ـــسالم مهنبهلىرى ـــارهن ئى ـــته«ئېتىب ـــاق دهش ـــسا »قىپچ ـــده بول ـــانىيه«، غهرب مهنبهلىرى ـــلىدى» كۇم ـــشقا باش  .د. دهپ ئاتىلى
ۆز .بورتـاس، ئـۇالخ ۋه موردىـۋان قاتـارلىق مىللهتلهرنـى ئ راسىۋوسكىيىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، رۇس، بۇلغـار، ھـازار، ئـاالن،

دىنىپىـر ۋه دونـاي بويلىرىـدىن   دونتىز، تۆهنكى- ۋولگا، دۇن- قىپچاق خانلىقى ئوتتۇرا ئاسىيا، يايىق-قۇمان ئىرادىسىگه كىرگۈزگهن
  قىپچاقالرنىـڭ سىياسـىي قـۇدرىتى تـاكى مۇڭغـۇلالر بـاش كۆتـۈرۈپ-قۇمـان. قىلىنغان ۇرىي رايۇنغا بۆلۈپ ئىدارهئىبارهت بهش مهم

   .چىقىپ، غهرپكه يۈرۈش قىلغانغا قهدهر داۋامالشتى

 چىپچاقالرنىـڭ زور كـۆپچىلىگى -قۇمـان . قىپچـاق خـانلىقى ئاغدۇرۇلـدى-مۇڭغۇل قوشۇنلىرىنىڭ بېسىپ كىرىشى بىلهن قۇمان
. قوشۇلۇپ كهتتى بىر قىسىمى ئېتىل بولغارلىرى ئارىسىدا. خانلىقىنىڭ پۇقراسىغا ئايالندى نۇبىي روسىيهده قۇرۇلغان ئالتان ئورداجه

   .كهتتى ئاز بىر قىسىمى غهربىي ئاسىيا ۋه شىمالىي ئافرقىغا كۆچۈپ

بـۇنى تۆۋهنـدىكى تهرهپلهردىـن . ر سـاقالنغانئىـزال  قىپچاقالرنىڭ ياۋروپادىكى مهدهنىيهت بهلگىلىرى سۈپىتىده مۇنداق-قۇمان
 -ئولتۇراقالشـقان قۇمـان ئىستېالسىدىن كېيىن ھۇنگرىيىدىكى مولـداۋىيىگه كۆچـۈپ بېرىـپ، ئـۇ يهرده مۇڭغۇل. كۆرسىتىش مۇمكىن

  .دهپ ئاتالدى) قۇمانىيه(» كۇمانىيه«شۇنىڭدىن ئېتىۋارهن مولداۋىيه. قىلدى  توپ ھالدا خىرىستىئان دىنىنى قۇبۇل-قىپچاقالر توپ

تېـزا دهرياسـى  دۇنـاي بىـلهن)22. (دىگهن ئۇنۋاننى قولالنغـان» رىخ كۇمان« يىلى ئۆزىگه -1233 مىالدىيهⅣ ھۇنگر كىرالى بىال
چـوڭ ( كۇنـساگ -، نـاگى)كىچىـك قۇمـان( كۇنـساگ -يهنـى كىـس . قىپچـاق تهسـىرى كـۆرۈلگهن-ئارىسىدىكى يهر ناملىرىدا قۇمـان

تىلىـدا مهۋجـۇت تـۈركچه  ھـۇنگر.  قىپچاقالرغـا باغلىنىـدۇ-ىرى ۋه كاراتـساگ شـهھىرىنىىڭ نـامى قۇمـاننـامل دىـگهن يهر) كۇناسگ
   .مهنسۇپ دهپ قارىلىدۇ  قىپچاق تىلغا-قۇمان» ئوتتۇرا قاتلىمى«سۆزلهرنىڭ 

ىي تهشـكىلىدىكى مىللهتـلهر ۋه ئۇالرنىـڭ سىياسـ  قىپچاقالرنىڭ شهرقىي دونـاي ئهتىراپىـدىكى-ۋه قۇمان) ئوغۇز(پهچىنهك، ئۇز 
 قىپچاقالرنىـڭ -قۇمـان ھۇنگرىيهدىكى يهر ناملىرىنىـڭ كېلىـپ چىقىـشىدا. بىلهن دىققهتنى تارتىدۇ تهسىرى ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ئورنى

، ) تۇزلـۇق–نۇرلـۇق (، تۇرلـۇي )دهرهلـۇگ( ، دهرهخلـۇي )تىـگهچ(تىگخـچ  ئىزلىرى كۆرۈلگىنىگه ئوخشاش، رۇمىنىيىدىمۇ تېلېئورمان،
ناملىرى ۋه رۇمىـن تىلىـدىكى مهۋجـۇت تـۈركچه   ئېقىن-، ئارگىس ۋه باراگان قاتارلىق تۈركچه يهر دهريا) سۈرهت-لۇگتهز( تهسلۇي

بىلىـنگهن تـۇنجى   يىلالردا قۇرۇلغانلىقى-1330رۇمىنىيىده مىالدىيه . خاتىرىسى ھېسابلىنىدۇ سۆزلهرنىڭ كۆپ قىسىمى شۇ دهۋرنىڭ
بـۇ . ئائىلىـسىنىڭ يىتهكچىلىگىـده قۇرۇلغـانلىقى تهخمىـن قىلىنماقتـا بولغـان بىـر قومانـدان قىپچـاقالردىن -رۇمىن دۆلىتىمۇ قۇمـان

قوشۇمچىىــسنىڭ قوشۇلۇشــى بىــلهن ) ئۇنــۋان  تـۈركچه–ئاپــا (ئابــا .  ئابـا دهپ ئــاتىالتتى-قۇرغۇچىــسىنىڭ ئىــسمى باســار دۆلهتنىـڭ
مۇھىتىـدا )  ئابـا–  ئابـا، بـوز-ئابـا، تونـۇز-ئـالىتىن( قىپچـاق -نۋه قۇمـا)  ئابا- ئابا، بوز-ئاي( ياسالغان تۈركچه ئىسىمالر ئوغۇزالر

 ئابانىـڭ دۆلهت قـۇرۇش تارىخـدىن -باسـار. مۇشـۇنىڭ جۈملىـسىدىن  ئابا دىگهن ئىسىممۇ-باسار. ئومۇمالشقان ئىسىمالردىن ئىدى
دهپ ) رۇمېنىــيه(» رۇمــانىيه«  رۇمىــن مىلــلهت نامىــدىن ئېلىنىــپ،-دهپ ئاتالغــان بــۇ رايــۇن قۇمــان» كۇمــانىيه«  يىــل بــۇرۇن100

 باسـار) 22. (باسـاربىيه دىـگهن يهرنىـڭ نـامىمۇ مۇشـۇ خاننىـڭ ئىـسمىدىن ئېلىنغـان رۇمىنىيهنىـڭ شـىمالىدىكى. ئاتىلدىغان بولدى
 ئهسـىرلهرده رۇمىـن -16 -15بهرگهنلىكىنـى مىالدىـيه   ئابانىڭ تۈرك مهدىنىيىتىگه ئاالھىده ئېتىبار-باسار. دىگهن كىشى ئۇچرايدۇ

بوزدۇغـان، بىلىـك،  مهسلهن، ئاقبـاس، ئـاققۇش،. تۈركچه ئىسىمالرنى قولالنغانلىقىدىن كۆرۈش مۇمكىن دۆلهت خادىملىرىنىڭ ساپ
قىزىـل، قـازان، شىـشمان، تهمۇرتـاش، تـوق ۋه ئـۆتهمىش قاتـارلىق ئىـسىمالرنى  بېرنېدى، باراق، بارس، بايباس، بۇغا، بېلچېـر، قـارا،

  .قىلىپ ئۆتۈشكه بولىدۇ مىسال

بىـر تهرهپـتىن .  قىپچاقالرغا باغالش مـۇمكىن-قۇمان  ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا، دوبرۇجادا قۇرۇلغان دۆلهتنى-14مىالدىي 
 يىلـى -1346دهۋرده، مىالدىـيه  تهرهپتىن شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ سىياسىي ئىقتىدارى ئاجىزالشقان بـۇ بولغار خانلىقى يهنه بىر

تـۈركچه ( تهكلىن قىلىنغان تۆۋهنكى دوناي بويىدىكى مهھهللىۋى خانالردىن بولغـان بالىقـا تهرىپىدىن ياردهمگهئىمپېراتورىچه ئاننا 
 يىلىـدىن -1354مىالدىـيه ) كىشىنىڭ ئىـسمىدىن كهلـگهن بۈگۈنكى كۈندىكى دوبرۇجا دىگهن نام مۇشۇ(نىڭ ئوغلى دوبرۇجا ) بالىق

قهدهر بالقـان ۋه قـارا دېڭىـز بـويىچه   يىلىغـا-1385ڭ ھۆكۈمرانىغا ئايلىنىپ، مىالدىـيه نامىدا ئاتالغان رايۇننى باشالپ، كېيىنچه ئۆز
بىـر مهزگىـل ) ئاخىرى  ئهسىرنىڭ-14مىالدىيه (نامىغا پۇل قويدۇرغان ئوغلى ئىۋانكو دهۋرىده  دوبرۇجانىڭ ئۆز. مۇھىم رول ئوينىغان

   . يىلى ئوسمانلىرى ئېمپىريىسى تهرىپىدىن قوشۇۋېلىندى-1417ىيه مىالد رۇمىىن دۆلىتىگه قارام بولۇپ قالغان دوبرۇجا خانلىقى

 -2مىللهتلىرىنىڭ ئۇچرىشىش تارىخىنىـڭ مىالدىـيه  تۈرلۈك تارىخىي مهنبهلهردىن بىز تۈركىي تىللىق مىللهتلهر بىلهن سىالۋيان
كىـشىنىڭ سـىالۋيانلىرىنى  دىـگهن» سـاقالپ«داستانىدا تىلغـا ئېلىنـدىغان » ئوغۇزنامه«. كۆرۈۋاالاليمىز ئهسىرىدن باشالنغانلىقىنى

 ۋيانالردىن بولغان رۇسالرنىڭ ھـازار، ئوغـۇزقىلىپ ئۆتكىنىمىزدهك، شهرقىي سىال يۇقىرىدا بايان. كۆرسىتىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنماقتا



ان تۈرلـۈك مۇناسـىۋهتلهر جهريانىـدا، ئـۇالر بىـلهن بولغـ ۋه پهچىنهك قاتارلىق تۈركىي تىللىق مىللهتلهر بىلهن قوشنا ياشـاش» ئۇز«
تۈرلـۈك مۇناسـىۋهتلهرنىڭ بهلگىـسى  مانا شـۇنداق. مهدهنىيىتىده تۈرك تهسىرى سالماق ئورۇنى ئىگهللهپ كهلدى نهتىجىسىده رۇس

ئۈسـتىگه   قىپچـاق خـانلىقى ۋه بـۇ خانلىقنىـڭ خارابىـسى-كۆرسـىتىش ھادىسىـسى، قۇمـان سۈپىتىده يۈز بېرىۋاتقان كۈچلۈك تهسىر
بولۇپمـۇ، تـۈركىي تىلىنىـڭ . تېخىمـۇ چوڭقۇرلىـشىپ بارغـان ) ئهسـىرلهر-15-13مىالدىـيه (ئالتۇن ئوردا خانلىقى دهۋرىده قۇرۇلغان 

   .تهسىرى بهكرهك گهۋدىلىنىش دهۋرىگه قهدهم قويغان رۇس تىلىغا كۆرسهتكهن

ن ۋه ئۇنىــڭ ئهۋالتلىرىنىــڭ چىڭگىزخــا مۇڭغۇلالرنىــڭ مۇڭغــۇل ۋه تــۈركلهردىن تهركىــپ تاپقــان قۇدرهتلىــك ئــاتلىق قوشــۇنى
ئىچىـگه ئالغـان  يۈرشى ئېلىپ بارغانـدا، ئوتتـۇرا ئاسـىيا، دهشـتى قىپچـاق ۋه قوسـكۋانى ئـۆز قوماندانلىقىدا كهڭ كۆلهملىك ئىستېال

قته  يىلـالردا، شـهر-1240چىڭگىزخاننىڭ نهۋرىسى باتۇرخان مىالدىيه  بۇ غهلبه ئاساسىدا. پۈتكۈل رۇلسار زېمىنىمۇ بويسۇندۇرۇلدى
بــۇ خانلىقنىــڭ . ئــوردا خــانلىقىنى قۇرغــان  دونــاي دهرياســىغىچه بولغــان رايۇنالردائــالتۇن-دهرياســىدىن، غهربــته ئىنتىــل ئېــرتىش

مىالۋيـانالردىن بولغـان رۇسـالر   قىپچـاق، قـاڭلى ۋه شـهرقىي-، قىرغىـز، قۇمـان)تاتار(ئۇيغۇر، بۇلغار  پۇقرالىرى مۇڭغۇلالردىن باشقا
ئۇيغـۇرالر ۋه   ئهسـىرده بارلىققـا كهلـگهن كۈچلـۈك مۇڭغـۇل ئىمپېرىيىـسى،-13مىالدىيه  .دىن تهركىپ تاپقانىدىقاتارلىق مىللهتلهر

ئهۋالتلىرىنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا، شـهرقىي ياۋروپـا ۋه غهربىـي ئاسـىيادا  بۇ دهۋرده چىڭگىزخان. ئۇيغۇر مهدهنىيىتىدىن ئۇزۇقالنغانىدى
يهرده كىـشلهر چۈشـىنهلهيدىغان تىلغـا  ھهر»  خاقـانىيه ئهدهبىـي تىلـى-ئۇيغـۇر«ىنغـان دۆلهت تىلى سـۈپىتىده قۇبـۇل قىل رهسمىي

ــان ــڭ) 23. (ئايالنغ ــۇ دهۋرده مۇڭغۇلالرنى ــرهيتلهر ب ــسا كى ــسىمى بول ــر قى ــاز بى ــۇرالردىن، ئ ــۆپچىلىكى ئۇغ ــاتلىرىنىڭمۇ ك ۋه  دىپلوم
 ئىراقتا، ئوقۇقۇچىالر چىڭگىز ئائىلىسىده، ئـالىم ۋه –ئىران  هئونگۈتلهردىن كېلىپ چىققان، ئۇيغۇر ئهلچىلهر رىمدا، ۋالىيالر جۇڭگو ۋ

خانلىقىدىكى ھهر قايـسى خانالرنىـڭ بـارلىقلىرى ۋه  ئالتۇن ئوردا) 24. (تهبرىزدىكى مۇڭغۇل سارىيىدا ۋهزىپه ئۆتىگهنىكهن زىيالىيالر
يېقىنـدىكى رۇس يۇرتلىرىغـا  - ئهمهلدارلىرى يىـراقئۇيغۇر، تاتار. يېزىقى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلغان ھهر خىل ھۆججهتلهر ئۇيغۇر

تىجـارهت  -سـودا. خانلىقىنىڭ تۈرلۈك مهمۇرىي بۇيرۇق ۋه ئۇقتۇرۇشـلىرىنى يهتكـۈزگهن رۇسالرغا ئالتۇن ئوردا. بېرىپ سېلىق يىققان
ۇ دهۋرىـده، بىـر تهرهپـتىن دائىرلىـك ئـاالقه يولغـا قويۇلغـان بـ بۇنداق كهڭ دائىرلىك ئۇچرىـشىش ۋه كهڭ. ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغان

قاتـارلىق شـهرقىي ) ھـازىرقى ئـوكرائىنلىقالر( ۋه كىچىك رۇس) ھازىرقى رۇسالر(تاتارالر يهنه بىر تهرهپتىن بۈيۈك رۇس  ئۇيغۇرالر ۋه
امىـل ئىجتىمـائىي ئ ئهنه شـۇنداق تـارىخىي يۇسـۇندا شـهكىللهنگهن. بىۋاسته تىل ئاالقىـسىده بولغـان  ئارا-سىالۋيان خهلقلىرى ئۆز

بـۇ مهزگىلـگه كهلگهنـده . ئارا تهسىر كۆرسـىتىش جهريـانىنى پهيـدا قىلـدى– تۈركىي تىلالر بىلهن تۇس ۋه ئوكرائىن تىللىرىنىڭ ئۆز
   .دهۋرىدىن ھالقىپ كهتتى تىلنىڭ رۇس تىلى ئۈستىدىكى تهسىرى ئۆتكهن تارىختىكى ھهر قانداق بىر تۈركىي

تىلـشۇناسلىرى تـۇس تىلىغـا تـۈركىي تىلىـدىن  للىرىـده ياشـىغان بىـر قىىـسم رۇس ئهسىرنىڭ ئالدىنقى ۋه كېيىنكى مهزگى- 20
كۆرسـىتىلگهن پـاكىتالردىن  شـۇ ماقـالىالردا. ئىزهنگهن ۋه شۇ تېمىـدا ئىلمىـي ماقـالىلهرنى يازغـان قۇبۇل قىلىنغان سۆزلهر ئۈستىده

 يىــراق ئۆتمۈشــنىڭ مهھــسۇلى ئىكهنلىگىنــى سۆزلهشــكهن ســۆزلهر ئاساســهن قارىغانــدىمۇ، رۇس تىلىغــا تــۈركىي تىلىــدىن كىرىــپ
باسـكاكوۋنىڭ . ئـا. ئاتـاغلىق ئـالىمى ن سابىق سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ تـۈركىي تىلـالر تهتقىقـاتى ساھهسـىدىكى. بولىدۇ كۆرىۋالغىلى

 ۋھىلىكسـهرله)  سـان- 6 يىل - 1979ژورنىلىنىڭ » سوۋېت تۇكولوگىيىسى«(» سۆزلهر رۇس تىلىدىكى تۈركىي تىلالردىن كىرگهن«
رۇس دهپ قارىلىۋاتقــان بىــر نهچــچه ســۆز مىــسالغا  ماقالىــسىده، فونتكىلىــق ۋه مورفولوگفىيىلىــك تۈزۈلۈشــتىن قارىغانــدا، ھهقىقىــي

دىگهنـگه ) تاراغـان(» تاراكـان« ،)بېغىـررهڭ(» بـاگروۋىي«مهسـلهن، . ئېتمولوگىيىلىك تهھلىل يۈرگۈزۈلىـدۇ ئېلىنىپ، ئۇالر ئۈستىده
 ژورنىلـى» سـوۋېت تۈركولوگىيىـسى«( » تىلالردىن كېلىپ چىققـان كوچـا نـاملىرى موسكىۋادىكى تۈركىي«ڭ باسكاكوۋنى. ئوخشاش

مهزكـۈر ماقالىنىـڭ ۋهزىپىـسى موسـكىۋا كوچىلىرىنىـڭ « :سهرلهۋھلىك يهنه بىر ماقالىسى مۇنداق باشلىنىدۇ)  سان- 2  يىل -1979
خـاتىرلهپ كۆرسـىتىپ   تىللىرىـدىن كېلىـپ چىققـان نـاملىرىنى تولـۇقتـۈركىي، موڭـشۇل، ئهرهب ۋه پارسـى شهرق تىللىرىدىن يهنـى

رۇس تىلىغـا يهنىـال ھهر قاسـى تـۈركىي تىلالرنىـڭ ۋاستىـسى بىـلهن  بۇ خىلدىكى كوچا ناملىرىنىـڭ كـۆپچىلىكى. بېرىشتىن ئىبارهت
ئوردىنكـو «، )رهت كوچىـسىزۇمـ( »ئىزومتـۇر كوچىـسى«، »بايـار كوچىـسى«، »تۈركمهن كوچىسى«، »تاتار كوچىسى« ئۇ» .كىرگهن
كوچىنىـڭ  قاتـارلىق شـۇ) ياۋۇز(» يائۇز سىكايا«، )بايكۆل(» بايكالىسكايا«، )بالقان( »بالكانىسكاياى«، )ئوردا كوچىسى(» كوچىسى

 -كهســپ نــاملىرى بىــلهن ئاتالغــان كــوچىالرنى ۋه ئىزمــايلوۋ ئهڭ بــۇرۇنقى ئاھالىــسىنىڭ مىللىــي نــامى يــاكى ئىجتىمــائىي قــاتالم ۋه
كوچـا نـاملىرىنى كۆرسـىتىپ  تۈرگۈن قاتارلىق تۈركىي تىلالردىن كېلىپ چىققان رۇسـچه فـامىلىلهرگه قويۇلغـان -ىسمايىل، تۈگىنىۋئ

 تىلىغــا قۇبــۇل قىلىنغــان بىلىــق ئىــسىملىىر، ھايۋانــات ئىــسىملىرى، ســۈپهت رۇس ئــالىملىرى يهنه تــۈركي تىاللــردىن رۇس. ئــۆتكهن
دىئالىكتلىرىـدا ئـۆزگهرگهن مهنىلىـرى ۋه ئىـستىمال  ىملىرى ۋه ئۇالرنىڭ رۇس تىلىنىڭ ھهر قايسى كېرهك ئىس-ئىسىملىرى ۋه نهرسه
   )25. (كۈچلۈك نهزىرىيىۋى تهھلىل ئاساسىدا شهرھلهپ بهرگهن قىلىنىۋاتقان ئهھۋالنى

مىللهتـلهر مهدهنيىتـى، باشـلىغان تـۈركىي تىللىـق   يىلالردىن باشالپ ياۋروپا تهسـىر كۆرسىتىـشكه-2000مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
شــۇنداق تهســىر  مانـا.  يىللىــق تهســىر كۆرسـىتىش تــارىخىنى بېرىـپ ئــۆتتى3500بــويىچه تهخمىـنهن  ئۆزىنىـڭ ھهر قايــسى تىپلىـرى
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دىنىنىڭ بىر قىسم  ئوتتۇرا ئاسىيادا جۈمىلىدىن ئالتاي دالىسىدا بهزى كىشلهر كۆك تهڭرى قهدىمده   ]50[
چۈشهنچىسى ۋه ھهرىكهتلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، كېيىنكىلهر  رىنسىپلىرىنى بهزىبىر سېھىرگهرلىكپى-ئهقىده

نۇرغۇن ئالىمالر بۇنى . بهرپا قىلدى دهپ ئاتالغان بىر خىل ھادىسىنى) شامان دىنى(ياكى » شامانىزىم« تهرىپىدىن
دېگهنلىك  ددىزىمنىڭ شامانىزىمبۇ. قىلىپ، ئۇنىڭ تهسىرىدىن سۆز ئاچىدۇ بىر خىل دىن سۈپىتىده قۇبۇل
تهرپىدىن ئوتتۇرغا قۇيۇلغان پىكىر زامانىمىزدا مهشھۇر  ئهسىرده ئهل بىرونىي-11بولدىغانلىقى ھهققىده مىالدىيه 

رۇبىن بىۋاسته ھىندى مهنبهلىرىگه  ھهقىقهتهنمۇ. پىروفىسور رۇبىننىڭ تهتقىقات نهتىجىسىده ئېنىقالندى ئالىم،
مهدهنيهت  ئارىئانالر كېلىشتىن خېلى بۇرۇنال ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهن مانزىمنىڭئاساسلىنىپ تۇرۇپ، شا

 ئوخلماركىس بۇددا دىنىدا. تارقالغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى دولقۇنلىرى بىلهن بىرگه شىمالىي ھىندىستانغا
نىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى شىمالنىڭ تهسىرى شامانزىمغا ئائىت ئېلمىنىتالر بارلىقىنى، بۇ دىندا جهنۇبتىن بهكرهك

بۇ . شهكىللهنگهن ئاسىيادا شامانىزىمنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان يۈكسهك بىر مهدهنيهت جهنۇبىي. پاده قىلدىئى
 كهلگهنلىكىنى» قام«نىڭ »يوگى«كونوۋ بۇددا دىنىدىكى . ئېلىنماقتا جهھهتته ھىندى مهدهنيىتى ئاالھىده تىلغا

بۇددا دىنىنىڭ «رۇبىن ئۆزىنىڭ .ۋ ىنىنىڭ مهنبهسى قىلىپ كۆرسهتكهنشامانزىمنى بۇددا د. ئىشارهت قىلغان
بىلهن  »يوگا ئېقىمى«نىڭ، بۇددا دىنىدىكى »قام«بىلهن » يوگى«ھىندىالردىكى  دېگهن ئهسىرىده» مهنبهسى

ن شاما. ئوخشاشلىقنىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرغا قويغان چۈشهنچىلىرى ئارىسىدا زور دهرىجىده-نىڭ ئهقىده»شامانزىم«
ئىندىئانالر ئارىسىدا، ئاۋىستىرالىيه  دالىلىرىدىن باشقا شىمالىي ۋه جهنۇبىي ئامېرىكا قىتئهسىدىكى دىننى ئالتاي

كهڭ تارقالغانلىقى مهلۇم،  ئاھالىلهرده ۋه تىنىچ ئوكيان ئارالىرىدىكى ئىپتىدائىي خهلقلهرده قورۇقلۇقىدىكى يهرلىك
 رۇبىننىڭ.ۋ. ھىرگهرلىكىنى ئاتايدىغان مهخسۇس ناملىرى بولغانسې ئۇالردىمۇ ئۆزلىرىنڭ شامان پىرلىرى ۋه

ئۇ يهردىن ئىسكوموسالرغا، شىمالىي ئامېرىكىنىڭ  مهلۇماتىغا كۆره، شامانىزىم، الپالر مهملىكىتىدىن بىرنىگ بوغۇزىغا،
وتتۇرا ئاسىيادىن ئارالالرغا ئ ساھىللىرىگه نىخايهت، ھىندىستان بىلهن شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيادىكى غهربىي شىمال

ۋهكىلىك  جامائىتىنىڭ شامانىسىت بىر ماھىيهتكه» ماگا«قهدىمكى ئىراندىكى  نىيبىرىگ. تارقالغان دېيىلمهكته
 چۈشهنچىلىرىنىمۇ شامانىزىم بىلهن ئىزاھلىغان بۇ مۇئهلىپ-ئهقىده مهۋلهۋىلهرنىڭ. قىلدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلغان

شامانىزىمنىڭ سىكتىلهرنىڭ ۋاستىسى بىلهن  ئوخلماركىس. ىم دهپ چۈشهنگهندهلفى كاھىنلىقنى بىر خىل شامانىز
ئىران ۋه سىكىت  ئوخلماركىس قهدىمكى ھىندى،. تارقىلىپ كىرگهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويغان ھهتتا تىراكالرغىمۇ

 الرنىڭ شىمالىيئىرانىي دهۋرىده ئارىئان- نهزهرگه ئېلىپ، ھىندۇ مهدهنيىتىده شامانىسىت بىر قاتالمنىڭ بارلىقىنى
بۈگۈنكى كۈنده . ئۇچرىغانلىقىنى ئالغا سۈرگهن قۇتۇبنىڭ جهنۇبىدا شامانزىم ئېتىقاتىدىكى خهلقلهرنىڭ تهسىرىگه

قهدىمكى دىنى ۋه دىنغا  گېرمانالرنىڭ-مهدهنيهت تارىخىدىكى تهتقىقاتچىلىرى تهرپىدىن ھىندى ئېتنوگرافىيه ۋه
قاراشالر  اھلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئوخشاشلىقالر توغرىسىدا بهزىئىز ئائىت مۇراسىملىرى شامانىزىم بىلهن

  .ئوتتۇرغا قۇيۇلماقتا
 


