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 هۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى

 باسمىسىغا ئاساسهن تهرجىمه ۋە نهشىر قىلىندى  1 نهشىرى،  1 ئاي  8 يىلى  1986 بۇ كىتاپ خهلق نهشىرياتىنىڭ

 لىن گهن : ئاپتورى

 تۇرسۇنجان هېزىم ياۋۇز : تهرجىمه قىلغۇچى

 تهرجىماندىن

 چارۋىچى  كۆچمهن  قهدىمكى  ياشىغان  شىمالىدا  ئېلىمىزنىڭ  بولۇپ، هۇنالر  بىرى  مىللهتلهرنىڭ

 چىققان شىمالدىكى  قۇرۇپ  هاكىمىيىتىنى  ئۆز  بولۇپ  تۇنجى  تارىخىدا  مىللهتلهر  چارۋىچى  هۇنالر . كۆچمهن

 خىلمۇ  بىلهن  خانلىقالر  قۇرۇلغان  تۈزلهڭلىكىدە  ئوتتۇرا  ئېلىمىز  كېيىن،  قۇرۇلغاندىن  خىل  هاكىمىيىتى

 چو  تارىخىغا  ئېلىمىز  بولۇپ،  كۆرسهتكهن مۇناسىۋەتلهردە  تهسىر  ئۇالر . ڭقۇر  مهيلى  تهسىرى  خىل  بۇ  ئۇالرنىڭ

 هۇن هاكىمىيىتى پارچىلىنىپ،  ههتتا  بولسۇن زادىال سۇسالپ قالمىغان،  بولسۇن ياكى ئاجىزلىغاندا  كۈچهيگهندە

 ، هۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى غهربكه كۆچۈپ كېتىپ، ئاز بىر قىسىمى ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك رايۇنىغا كۆچۈپ كېلىپ

 تۈزلهڭلىكنىڭ سىياسى، ئىجتىمائىي ۋەزىيىتىگه  خهنزۇالر بىلهن ئارىالش ئولتۇراقالشقاندىن كېيىنمۇ ئۇالر ئوتتۇرا

 كۆرسهتكهن  تهسىرلهرنى  زور  بولغان . ناهايتى  تارىخى  ئومۇمىي  زاماندىكى  قهدىمكى  ئېلىمىزنىڭ  شۇڭا،

 تۆت تارىخ «  ۋ » يىگىرىمه  مهخسۇس تهزكىرە  توغرىسىدا  هۇنالر  ههققىدە تا  شهخسلهر  مهخسۇس تهرجىمهالالر ە

 . يېزىغان

 كۆرسىتىپ  تهسرى  تارىخىغىال  ئېلىمىزنىڭ  كۆرسهتكهن قالماستىن، هۇنالر  تهسىر  زور  تارىخىغىمۇ  . دۇنيا

 كۆچكهندىن كېيىن،مىالدىيه  باشالپ ياۋروپاغىمۇ  4 ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى غهربكه  تهسىر ئهسىردىن  زور

 كهلتۈرۈپ چىقارغان كۆرسىتى  قېتىملىق چوڭ كۆچۈشىنى  تارىخىنىڭ مىللهتلهرنىڭ بىر  ياۋروپا  ياۋروپا . پ،  شۇڭا،

 ياۋروپا هۇنشۇناسلىرىنىڭ مهخسۇس . بهرگهن تارىخچىلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئهسىرلىرىدە هۇنالرغا مۇناسىپ ئورۇن

 قاتارل  روسىيه  ۋېگتىرىيه،  شهكىللىنىپ گېرمانىيه،  بولۇپ  ئىلىم  چوڭقۇر بىر  تهتقىقاتالر  ههقتىكى  بۇ  ئهللهردە  ىق

. ئېلىپ بېرىلغان
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 تارىخى « قولىڭىزدىكى  ئومۇمىي  مىللهتلىرى » هۇنالرنىڭ  شىمال  مهشهۇر  ئېلىمىزدىكى  ئهسهر،  بۇ  دىگهن

 گهننىڭ  لى  ئالىم  تۈركشۇناس  تارىخى « تهتقىقاتچىسى،  تارىخى « ، » تۈرك  ئۇيغۇرالر  ئىككى ( » قهدىمكى  بۇ

 قىلىنغان ئهسهنىڭ  نهشىر  تهرىپىدىن  نهشىرياتى  خهلق  شىنجاڭ  تهرجىمىسى  ئهسهرلىرى ) ئۇيغۇچه  قاتارلىق

 ئهسهرلىرىنىڭ  يىرىك  ههققىدە . بىرى قاتارىدىكى  تارىخى  ئۇيغۇر  تۈرك،  هۇن،  يهنه  تارىخىي « ئاپتور  هۇن

 ئائىت ماتېرىيالال « ، » يىلنامىسى  تارىخىغا « ، » هۇن تارىخىغا  ئۇيغۇر  ۋە  قاتارلىق » ئائىت ماتېرىياالر تۈرك

 . ئهسهرلهرنى يازغان ۋە تۈزگهن بولۇپ، ئېلىمىزنىڭ شىمال مىللهتلىرى تهتقىقاتىغا كۆرىنهرلىك تۆهپه قوشقان

 چهت ئهللهردە هۇن تارىخىغا ئائىت ئهسهرلهر خېلى كۆپ يېزىلغان، هۇنالرنىڭ تارىخى خېلى چوڭقۇر تهتقىق

 لىمىزدە بۇ ههقتىكى تهتقىقات بىر قهدەر كېيىن باشالنغان ههم كهڭ دائىرىدە تهتقىقات قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئې

 بۇ ههقته يېزىلغان مهخسۇس ئهسهر يوق دېيهرلىك . ئېلىپ بېرىلمىغان  بۇ ههقتىكى ئۇيغۇرچه تهتقىقات . شۇڭا،

 بىر قهدەر ۇن تارىخىنى شۇڭا، مهزكۈر ئهسهر ه . ۋە مهخسۇس ئهسهرلهر تېخىمۇ بهك يوقنىڭ ئورنىدا ماقالىلىرى

 بېرەلهيدۇ  يۇرۇتۇپ  ئهتىراپلىق  ۋە  چوڭقۇر  تارىخىنى . سىستېمىلىق،  هۇن  ۋە  قىزىققۇچىالرنى  تارىخىغا  هۇن

 بىلهن  ئۇالرنىڭ دەسلهپكى ئېهتىياجىنى قاندۇرااليدۇ، . تهمىنلىيهلهيدۇ ئۆگهنگۈچىلهرنى پايدىلىق ماتېرىيالالر

 . دەپ قاراپ تهرجىمه قىلىندى

 ئهسهرنى تهرجىمه قىلىش جهريانىدا ئهسلى ئهسهرگه سادىق بولۇش ۋە توغرا تهرجىمه قىلىش كۆزدە تۇتۇلۇپ،

 . تۆۋەندىكى نوقتىالرغا دىققهت قىلىندى

 . بىهاجهت دەپ قارالغان جايالر قىسقارتىۋېتىلدى ئهسهردىكى بهزى تهرجىمه قىلش . 1

 داۋۇت سايىم الغۇالرنىڭ تهرجىمىسىنى توغرا ئېلىش ئۈچۈن، يولداش ئهسلى ئهسهرگه سادىق بولۇش ۋە ئات . 2

 . ئاتالغۇالر ئاساس قىلىندى  دىكى ئىسىم » ئۇيغۇرچه تارىخىي ئاتالغۇالر لۇغىتى – خهنزۇچه « قاتارلىقالر تۈزگهن

 يهر . 3  جۈملىدىن ئادەم ئىسىملىرى،  ئهمه  يۇقىرقى لۇغهتته ئۇچرىمايدىغان ئاتالغۇالر،  مهنسهپ  ل جاي،

 يىگىرىمه تۆت تارىختىكى « ناملىرى شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقات ئورنى نهشىرگه تهييارلىغان

 توپلىمى  ئائىت ماتېرىيالالر  ئاسىياغا  خاتىرلهر « ، » ئوتتۇرا  خهننامه « ، » خهننامه « ، » تارىخىي  ، » كېيىنكى

 . بويىچه ئېلىندى قاتارلىق توپالمالردىكى ئاتالغۇالر » جىننامه «

يۇقىرقى ئهسهرلهردىمۇ ئۇچرىمايدىغان قىسمهن ئاتالغۇالر ئهسلى قهدىمكى خهنزۇ تىلى تهلهپپۇزى بويىچه . 4
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 . قويۇپ قويۇلدى

 ئىسىم  ۋە  مهزمۇنالرنى  بهزى  مهزكۈر  ئهسهردىكى  توغرالشقا  ۋە  بېكىتىشكه  سېلىشتۇرۇپ  ئاتالغۇالرنى

 مۇههررى  مهسئۇل  بهردى ئهسهرنىڭ  ياردەملهرنى  قىممهتلهرنى  ههم  زۆرۈر  تارىمى  مۆمىن  ئهخمهت  بۇ . رى

 . مۇناسىۋەت بىلهن ئهخهت مۆمىن تارىمغا ئاالهىدە مىننهتدارلىقىمنى بىلدۈرىمهن

 بولۇشى  نوقسانالرنىڭ  بهزىبىر  تهرجىمىسىدە  ئهسهرنىڭ  بولغانلىقتىن،  چهكىلىك  سهۋىيهم  ئاجىز،  قهلىمىم

 خا . تهبئىي  شۇغۇللىنىۋاتقان شۇڭا  بىلهن  ئوقۇتۇشى  ۋە  تهتقىقاتى  تارىخ  بولسام،  قويغان  يول  تارلىقالرغا

 . تهكلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن  خادىمالرنىڭ سهمىمىي تهنقىد

ئاپرېل يىل  2003
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 كىرىش سۆز

 مىللهت  چارۋىچى  كۆچمهن  قهدىمكى  ئېلىمىزنىڭ  بۇرۇنقى ئۇال . هۇنالر  مىالدىيىدىن  يېغىللىق ( ئهسىر  3 ر

 مىالدىيه ) دەۋرى  تارتىپ،  كۆتۈرگهندىن  باش  چوڭ  1 دە  ئارىلىقتا  بولغان  يۈزلهنگىنىچه  زاۋالىققا  ئهسىردە

 ئهسىردىن مىالدىيه  3 مىالدىيه . يىلدىن ئارتۇق دەۋر سۈرگهن 300 چۆللۈكنىڭ جهنۇپ ۋە شىمالىدا تهخمىنهن

 يىل پائالىيهت قىلىپ جۇڭگو ۋە دۇنيا تارىخىغا غايهت 200 ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته تهخمىنهن ئهرشىرگىچه يهنه  5

 . زور تهسىر كۆرسهتكهن

 ئىلگىرى  شىمالىدا  باش كۆتۈرۈپ چىقىشتىن بۇرۇن هون چۆللۈكنىڭ جهنۇپ،  بولۇپ گۇيفاڭ،  هۇنالر  كېيىن

 . رۈپ چىققان ئىدى شىيهنشۈن ۋە رۇڭ، دى دەپ ئاتىلدىغان مىللهتلهر باش كۆتۈ

 ۋە  قىلىشى  كۈرەش  تارقىلىشى،  بىرلىشىشى،  بۆلۈنۈشى،  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  مىللهتلهرنىڭ  يۇقىردىكى  هۇنالر

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  ئارقىلىق  ئۆزىنىڭ  4 سىڭىشىشى  ئهشكارىالپ، » ئىقتىدارى « ئهسىردە  پهيدىنپهي  نى

 . للهت بولۇپ شهكىللىنىپ، تارىخ سههنىسىگه قهدەم قويدى ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا بىر مى  3 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 بولغان  پهيدا  داچىڭشهن » بۆشۈك « هۇنالر  ۋە  خېتاۋ  مۇڭغۇلدىكى  ئىچكى  تېغى ( بۈگۈنكى  تېغى ) چۇغاي

 . ئهتىراپىدا ئىدى

 بۇرۇنقى تهخمىنهن مىالدىيىدىن . هۇنالر ناهايتى بۇرۇنال ئۇرۇقداش قهبىلىلىلهر ئىتتىپاقى بولۇپ شهكىللهندى

 كهلدى  ئهسىرنىڭ ئالدى  3  مۈلۈكچىلىك بارلىققا  خۇسۇسىي  هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامهئهسىدە  . كهينىدە،

 ئىدى  خاراكتېرىدە  قۇلدارلىق تۈزۈم  بۇرۇنقى . هۇن جهمئىيىتى  هۇنالرنىڭ  3 تهخمىنهن مىالدىيىدىن  ئهسهردە

 پهيدىنپهي  قىلىش هوقۇقى  ۋارىسلىق  ۋە  ئاقسۆڭهكلىرى  بۇرۇنقى ئۇرۇق  مىالدىيىدىن  كېلىپ،   209 مهيدانغا

 شهكىللهندى  بولۇپ،  تۈزۈم  خىل  بىر  ئۇ  ۋاقىتتا  تهڭرىقۇت بولغان  ئۆزى  ئۆلتۈرۈپ،  تۈمهننى  باتۇر  باتۇر . يىلى

 لىياۋ  هازىرقى  شهرقته  بويسۇندۇرۇپ،  قهبلىلهرنى  نۇرغۇنلىغان  ئهتىراپىدىكى  هۇنالر  دەرۋىدە  تهڭرىقۇت

 غهربته  رايۇنالرنى دەرياسىغىچه،  بولغان  سپىلىغىچه  سهددىچىن  جهنۇپتا  كۆلىگىچه،  بايقال  شىمالدا پامىرغىچه،
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 مىللهتلهر، . بويسۇندۇردى  رايۇنالر،  بويسۇندۇرۇلغان  ۋە  قولالرنى  قوغداش،  بايلىقالرنى  ۋە  مۈلۈك  خۇسۇسىي

 ئالدى بىلهن چ  ۆللۈكنىڭ جهنۇبى، كېيىن قهبىلىلهرنى باستۇرۇش ئۈچۈن، ئۇ مهمىلكىتىمىزنىڭ شىمالىي قىسىمىدا

 . شىمالنى مهركهز قىلىپ غايهت زور قۇلدارلىق تۈزۈمىدىكى هاكىمىيهت قۇردى

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  بولغاندا  بۇرۇنقى  ئهڭ  مۇناسىۋىتىنى  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  بىلهن   4 ،  3 هۇنالر

 بولىدۇ  سۈرۈشكه  ۋاقىتقا  بۇرۇنقى  ئۇنىڭدىنمۇ  ياكى  ش . ئهسىرگه  بىرلىككه چىن  بهگلىكنى  ئالته  ىخۇاڭ

 كېيىن، هۇنالر بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ ئاالقىسى بۇرۇنقىغا ) يىلى  221 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( كهلتۈرگهندىن

 قۇيۇقالشتى  مىسلىسىز . قارىغاندا  كۈچى  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  مهزگىلىدە،  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  غهربىي

 رەهبهرلىگىدە هازىرقى خېبىي، سهنشى، ) يىلالر  174 ~ 203 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( ىڭ زورىيىپ، باتۇر تهڭرىقۇتن

 تههدىت سېلىپال  بىر  قۇرۇلغان غهربىي خهن سۇاللىسىگه  ئهمدىال  قىلىپ،  تاجاۋۇز  ئهتراپلىرىغا  خېتاۋ  ۋە  شهنشى

 بۇزغۇنچ  ئىگىلىكىگه  ئىجتىمائىي  فېئوداللىق  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  يهنه  تارىخنىڭ قالماستىن،  سېلىپ،  ىلىق

 توسقۇنلۇق قىلدى  ئاجىز . تهرەققىياتىغا  كۈچى  قۇرۇلغانلىقى،  هاكىمىيهت ئهمدىال  خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە،

 بولغان  پاسسىپ  ئۈچۈن،  بولمىغانلىقى  تۇرۇپ  تاقابىل  تاجاۋۇزچىلىرىغا  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  بولغانلىقى،

 مهلىكىلىر  قوللىنىپ،  كىمخاپ قۇدىلىشىش سىياسىتىنى  يىلى  ههر  ههم  قىلىشقا  ياتلىق  تهڭرىقۇتلىرىغا  هۇن   ىنى

 تاكى خهن ۋۇدى تهختكه . سهرناق، هاراق، گۈرۈچ، يېمهكلىكلهرنى بېرىشكه مهجبۇر بولدى  دۇردۇن، مهشۇت

 بۇرۇنقى ( چىققاندىن  قۇبۇل ) يىلى  140 مىالدىيىدىن  تهشهببۇسىنى  قىلغۇچىالرنىڭ  ئۇرۇش  ئاندىن  كېيىن،

 ه  قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرىگه قىلىلپ،  هۇن  قوزغاپ،  مۇداپىئهلىنىش ئۇرۇشۇنى  خاراكتېردىكى  هققانىي

 . زەربه بېرىپ چېكىندۈردى

 بۇرۇنقى  يۈز  51 مىالدىيىدىن  نىزا  بۆلۈنۈش ۋە  قىسىمىدا  ئىچكى  گوروهىنىڭ  هۆكۈمرانالر  هۇن  يىلدىكى،

 ۇنالنرىڭ ئىچىكى قىسىمى قااليمىقانلىشىپ، مىللهت هاالكهت ، ه » بهش تهڭرىقۇت هاكىمىيهت تالىشىپ « بېرىپ،

  31 ~ 58 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( كېيىن مهشهۇر يوالشچى قوغۇشار تهڭرىقۇت جىخۇشان . گىردابىغا بېرىپ قالدى

 ئولتۇرغان  تهختته  ئاستىدا ) يىلالر  ياردىكى  ۋە  قوللىشى  هۆكۈمىتىنىڭ  مهركىزىي  سۇاللىسىنىڭ  خهن  غهربىي

 . ت گىردابىدىن قۇتۇلۇپ چىقتى هاالكه

 باش  قايتىدىن  كۈچلىرى  تاجاۋۇزچى  قولدارلىرىنىڭ  هۇن  مهزگىلىدە  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن شهرقىي
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 تهرەپتىن يېڭىدىن باش كۆتۈرۈپ چىققان سىيانپى مىللىتى بىلهن بىرلىشىپ ئهسكهر . كۆتۈرۈپ چىقتى  بىر  ئۇالر

 قىلدى  تاجاۋۇزچىلىق  تىل يهنه . چىقىرىپ  بىلهن  كۈچلهر  بۆلگۈنچى  تۈزلهڭلىكتىكى  ئوتتۇرا  تهرەپتىن  بىر

 ئارىلىشىپ،  بىۋاسته  ههرىكهتلىرىگه  بۆلگۈنچىلىك  تۈزلهڭلىكتىكى  ئوتتۇرا  قولالپ،  ئۇالرنى  ۋە  بىرىكتۈرۈپ

 جۇڭگونىڭ بۆلگۈنچىلىك ههرىكهتلىرىگه بىۋاسته ئارىلىشىپ، جۇڭگونىڭ بىرلىككه كېلىشىگه توسقۇنلۇق قىلىپ،

 . فېدئوللىق تۈزۈمىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، بۆلگۈنچىلهرنى كۈچهيتىشكه ئورۇندى

 يىلى هۇنالرنىڭ جهنۇبىدىكى سهككىز قهبىلىگه باشچىلىق قىلىدىغان ئهك ئۇكهن باتىسخان بى  48 مىالدىيه

 تهڭرىقۇنىڭ نهرۋرىسى (  تهڭرىقۇت ) قۇغۇشار  قوغۇشار  ئۆزىنى  بولۇپ،  ئهل  خۇاللىسىگه  بهش شىلوشيوتى ( خهن

 تۈزلهڭلىك مهركىزىي هۆكۈمىتىنىڭ رەهبهرلىكىنى قۇبۇل قىلدى ) تهڭرىقۇت  ئوتتۇرا  شۇنىڭ بىلهن . دەپ ئاتاپ،

 . شىمالدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ كهتتى  هۇنالر پهيدىنپهي جهنۇپ

 ە داۋاملىق پاراكهندە قىلىشى شىمالىي هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋ

 باشتىن  تۈزلهڭلىك فېئوداللىق جهمئىيىتىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا  . ئاخىر زور تههدىت بولدى  خهنزۇالر ۋە ئوتتۇرا

 ئۆتتى  73 مىالدىيه  قوشۇن چىقىرىپ هۇجۇمغا  مىالدىيه . يىلدىن باشالپ شهرقىي خهن سۇاللىسى هۆكۈمىتى زور

 ئىچكى قىسىمىدا سىنىپىي زىددىيهت تۈپهيلىدىن قااليمىقانچىلىق كېلىپ چىقىپ، يىلى شىمالىي هۇنالرنىڭ  89

 چوڭقۇرالشتى  كىرىزىس ئىنتايىن  هۇن . ئىجتىمائىي  جهنۇبىي  ۋە  سهركهردىلىرى  سۇاللىسى  خهن  شۇنىڭ بىلهن،

 چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇپ  شىمالىي هۇنالر  قوشۇنىنىڭ هۇجۇمى ئاستىدا  هازىرقى شىمالى ۋ  تهڭرىقۇتى بىرلهشمه  ە

 يىلى  91 ئارقا اقتتىق مهغلۇپ بولۇپ، شىمالىي هۇن تهڭرىقۇتى مىالدىيه  شىنجاڭنىڭ شهرقىي قىسىمىدا ئارقىمۇ

 هۇن قۇلدارلىق هاكىمىيىتى شىمالنىڭ تارىخ سههنىسىدىن . بىر قىسىم ئادەملىرىنى باشالپ غهربكه كېچىپ كهتتى

 قالغ . چېكىنىپ چىقتى  قېلىپ  هۇنالردىن چۆللۈكنىڭ شىمالىدا  سىيانپىالرغا 100 ان  ئاهاله  مىڭ تۈتۈن  نهچچه

. . قوشۇلۇپ كهتتى
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 تهڭرىقۇت  188 مىالدىيه  چانچۇ  بېرىپ،  يۈز  قااليمىقانچىلىق  قىىسمىدا  ئىچكى  هۇنالرنىڭ  جهنۇبىي  يىلى

 بۇ تۇقىقۇت چانچۇنى ئۆلتۈرگۈچلهر مۇشۇ . چانچۇنىڭ ئوغلى يۈفۇلۇ ئۇنىڭ ئورنىغا ۋارىسلىق قىلدى . ئۆلتۈرۈلدى

 قىلدى  بېرىپ . تهڭرىقۇت  لوياڭغا  پايتهختى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  ئۆزى  شهخسهن  بولماي،  قايىل  بۇنىڭا  يۈفۇلۇ

 دەل خهن لىڭدى ئۆلگهن  بۇ  بېرىشىنى تهلهپ قىلدى،  ههم ) يىلى  1 مىالدىيه ( مهركىزىي هۆكۈمهتنىڭ ياردەم

 قايسى جايالردىكى  قوزغىلىڭى پارتالپ ههر  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ سېرىق ياغلىقالر  فېئودال بۆلۈنمىچى كۈچلهر

 باش كۆتىرىپ، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ۋەزىيتى قااليمىقانلىشىپ خهن سۇاللىسى مهركىزى هۆكۈمىتىنىڭ پارچىلىنىشى

 ۋاقىت ئىدى  باشالپ . تىزلهشكهن  قوۋمىنى  يۈفۇلۇ  ئالدىدا  يول  ئىبارەت ئىككى  چېكىنىشتىن  ئىلگىرلهش ۋە  بۇ

 هالد  ناهىيىسىدە ۋاقىتلىق  پىڭياڭ  ئايمىقىنىڭ  خېدوڭ  شههىرى ( ا  لىنفېن  شهنشىنىڭ  ئېچىشقا ) هازىرقى  يهر  بوز

 . مهجبۇر بولدى

 مىالدىيه  ئۆلدى  195 يۈفۇلۇ  قىلىپ تهڭرىقۇت . يىلى  ۋارىسلىق  ئورنىغا  ئۇنىڭ  خۇچۇچان  ئىنىسى  ئۇنىڭ

 . يىلى ساۋساۋغا ئهل بولدى  202 ه بولۇپ، ئاۋالقىدەكال پىڭياڭ ناهىيىسىدە ئولتۇراقلىشىپ، مىالدىي

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  باش ) يېغىلىق دەۋرى ( ئهسىردە  3 هۇن مىللىتى  شىمالىدا  چۆللۈكنىڭ جهنۇب ۋە  چوڭ

 باشلىغان  قويۇشقا  قهدەم  دەۋرىگه  قورالالر  تۆمۈر  جهههتته  مهدەنيهت  ماددى  ۋاقىتتا،  ئىقتىسادىي . كۆتۈرگهن

 ئاساس ق  چارۋىچىلىقنى  ئىگىلىگهن تۇرمۇشى  ئورۇننى  بهلگىلىك  دېهقانچىلىقمۇ  بىلهن  ئوۋچىلىق  بولۇپ،  . ىلغان

 قول  راۋاجالندۇرغان،  سانائهتنىمۇ  قول  كۈچلىرى  ئىشلهپچىقىرىش  تهمىنلىگهن  مهدەنىيتى  قورالالر  تۆمۈر

 ساپالچىلىق  زەرگهرلىك،  يهنه  مىسكهرلىك،  قالسا  ئاندىن  تۆمۈرچىلىك،  مۇهىمى  ئهڭ  ئىچىدە  سانائهتنىڭ

 بولغان  خهنزۇالردىن . قاتارلىقالر  ئىنتايىن ئههمىيهت بهرگهن،  سودىسىغا  بىلهن بولغان چىگىرا  خهنزۇالر  هۇنالر

 . باشقا يهنه چياڭالر، ئوغانالر ۋە غهربىي يۇرتتىكى باشقا مىللهتلهر بىلهنمۇ سودا قىلغان

 هدەر كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۈرك ئىرقى تارتىش بىر ق  هۇنالرنىڭ ئىرقى توغرىسىدا دۆلهت ئىچى سىرتىدا تاالش

 بېكىتىلمىدى  تېخىغىچه  مهنسۇپلۇقى  ئىرقىغا  مۇڭغۇل  تېخىغىچه . ياكى  قاراش  كۆز  خىل  ئىككى  بۇ  نۆۋەتته

 ئىسپاتلىشىغا  ماتېرىيالنىڭ  ئارخېئولوگىيلىك  بۇيانقى  يىلدىن  ئون  نهچچه  لېكىن  تۇرىۋاتىدۇ،  تىركىشىپ

 . لۇش ئېهتىمالىقى بىر قهدەر چوڭ قارىغاندا، تۈرك ئىرقىغا مهنسۇپ بو

 مهنسۇپ دەپ قارىلىدۇ لېكىن مۇڭغۇل تىلى ئائىلىسى . هۇنالرنىڭ تىلى ئومۇمهن ئالتاي تىلى سېستىمىسىغا
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 لېكىن تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه مهنسۇپ . ياكى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه تهۋە ئىكهنلىكى تېخىغىچه بېكىتىلمىدى

 . نى ئىگىلهيدۇ دېگۈچىلهر كۆپ سالماق

 ئادىتى بويىچه ئاتىسى ئۆلسه ئۆگهي ئانىسى ئوغلىنى، ئاكىسى  ئۇالرنىڭ ئۆرپ . هۇنالرنىڭ يېزىقى بولمىغان

 بىر ئهر  ئۆلسه ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئۆلسه ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئاكىسى خوتۇن قىلغان، شۇڭا هۇنالردا

 . ومۇمالشقان كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش هادىسىسى بىر قهدەر ئ

 خهن دەۋرىدە ئىچكىرگه كۆچكهن هۇنالردا ۋېي، جىن، جهنۇبىي ۋە شىمالىي سۇاللىلهر دەۋرىدە ناهايىتى زور

 بهردى  ئۇالردىن . ئۆزگىرىش يۈز  ۋاقىتتا  تارماقالر » توغا « بۇ  ئاتالغان  دەپ  هۇنلىرى  توبا  غۇزلىرى،  لوشۈي  ۋە

 ى سهنشى، شهنشى، ئىچكى مۇڭغۇل، گهنسۇ ۋە چىڭخهي قاتارلىق ئايرىم هالدا هازىرق  بۆلۈنۈپ چىقىپ، ئايرىم

 پائالىيهت قىلدى  يېغىلىق دەۋرى، . جايالردا  هۇنالر  دەۋرىدە  شىمالىي سۇاللىلهر  جهنۇبىي ۋە  جىن،  لېكىن ۋېي،

 كهلتۈرەلمىدى  پۈتۈن هالهتنى بارلىققا  بايان قىلىنغان ههر . چىن، خهن دەۋرلىرىدىكىگه ئوخشاش بىر  يۇقىرىدا

 شۇنىڭ بىلهن . بىرىگه تهۋە ئهمهس ئىدى  بىر ) جهنۇبىي هۇنالر، توغا، لوشۈي غۇزلىرى، توباالر ( قايسى تارماقالر

 شىمالىي  هۇنالرنىڭ نامى جهنۇبىي . بىر ۋاقىتتا، ئۇرۇقداشلىق جامائهسىمى ئاساسهن پارچىالندى، ياكى يوقالدى

 هۇنالرنىڭ نامىنىڭ تارىخ كىتابلىرىدىن يوقىلىشى دەل . ى سۇاللىلهر دەۋرىدىن كېيىن تهدرىجىي يوقىلىشقا باشلىد

 . هۇن مىللىتىنىڭ تارىخ سههنىسىدىن يوقالغانلىقىنىڭ بهلگىسىدۇر

 ئىلىم بولۇپ، دۇنيادىكى ئاساسلىق دۆلهتلهرنىڭ ههممىىدە ئۇنى » دۇنياۋى خاراكتېرلىك « هۇن تارىخى بىر

 . تهتقىق قىلىدىغانالر بار

 ئىگه هۇن تارىخى  يىللىق تارىخقا  نهچچه  ئىككى يۈز  يېزىلغان . تهتقىقاتى چهت ئهلدە  بالدۇر  دەر  قه  بىر

 فرانسىيىلىك دېگۇيگېنىس  18 مهخسۇس ئهسهر  J ( ئهسرىدە . Degiogmes ( تۈركلهر، « يازغان   هۇنالر،

 تارىخى  تاتارالرنىڭ ئومۇمىي  غهربتىكى  ۋە  تارىخى « ياكى ( » مۇڭغۇلالر  ئاتىلىدۇ » هۇنالرنىڭ ئومۇمىي  ) دەپمۇ

 يىلىدىكى روسىيه ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىمى بېرنىشتام يازغان هۇنالر  1917 ① . دۇر

 مهلۇمات  ئومۇمىي  ماركىسىزىم ② » تارىخىدىن  ئهسهر  قهدەدر – ناملىق  بىر  قاراش بويىچه  كۆز  لېنىنىزىملىق

 . كىن بۇ كىتاپقا سوۋېت ئىتتىپاقىدا بېرىلگهن باها ئانچه يۇقىرى ئهمهس بالدۇر يېزىلغان ئهسهر هېسابالنسىمۇ، لې

 بهزىلهر بۇنىڭغا . دەيدۇ ③ » بۇ ئهسهر ئېغىر خاتالىق ۋە ئىلىمگه قارىشى نوقتىئىنهزەرلهر بىلهن تولغان « ههتتا
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 كىرىشى ئىلغار ئاساسلىقى ئاپتورنىڭ هۇنالرنىڭ ئىككى خهن سۇاللىسىنى پاراكهندە قىلىشى ۋە ياۋروپاغا بېسىپ

 . رول ئوينىغان دېگهنلىكى سهۋەپ بولغان

 كېيىن بولۇپ ئىككى ئهسىرىنى  يىلالردا، سوۋېت ئىتتىپاقىلىق يهنه بىر ئالىم گۇمىلېيۋ ئىلگىرى  70 ۋە – 60

 قىلدۇردى  ئاسىيا – هۇنالر « بۇنىڭ بىرى . نهشىر  ئوتتۇرا  بىرى » قهدىمكى  يهنه   3 – جۇڭگودا – هۇنالر « ،

 ئالدىنقىسىغا . دۇر ④ » ئهسىرگىچه بولغان جۇڭگو ۋە يايالق مىللهتلىرى ئۇرۇشىنىڭ ئۈچ ئهسىرى  6 سىردىن ئه

 ۋە  جهنۇبىي  جىن،  ۋېي،  كېيىنكىسىدە  بولسا،  سۆزلهنگهن  هۇنالر  خهن دەۋرىلىرىدىكى  چىن،  يېغىلىق دەرۋرى،

 ردە بىرىنچى قول ماتېرىيالالر سۈپىتىدىكى بۇ ئىككى ئهسه . شىمالىي سۇاللىلهر دەۋرىدىكى هۇنالر بايان قىلىنغان

 مهيلى  بولسۇن،  جهههتتىن  كهڭلىك  مهيلى  مهزمۇنىنى  پايدىالنغانلىقتىن،  تولۇق  ماتېرىيالالردىن  خهنزۇچه

 . چوڭقۇرلۇق جهههتتىن بولسۇن يېتهرلىك دېيىشكه بولىدۇ

 پپىسى موڭغۇلىيهنىڭ بويان تېغىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ئاخېئولوگى كوزلوۋ باشچىلىق قىلغان تهتقىقات گۇرۇ

 قوشتى ) مىڭ شىمالىدا 70 ئوالنباتۇرنىڭ (  تۆهپه  زور  يازغان . هۇن قهبرىلىرىنى ئاخېئولوگىيىلىك قېزىشقا  كوزلوۋ

 ⑤ ) نويان تېغىدىكى هۇن قهبرىلىرىنى قېزىش دوكالتىنى كۆرسىتىدۇ ( » تاشقى موڭغۇلىيهنى تهكشۈرۈش دوكالتى «

 مه  بىر  قوزغىدى ئىلىم ساههسىدە  قېزىش جهريانىنىڭ پۈتۈن نهتىجىسىنى، . ههل زىلزىله  دوكالتىدا  لېكىن كوزلوۋ

 ئاشكارلىمىغان  جامائهتچىلىكىگه  دۇنيا  يادىكارلىقلىرىنى  مهدەنىيهت  قىممهتلىك  چىققان  قهبرىدىن  . بولۇپمۇ

 كېيىن  قې ) يىلى  1932 ( ئۇنىڭدىن  قهبرىلىرىنى  هۇن  تېغىدىكى  نويان  بىلله  بىلهن  قاتناشقان ئۇنىڭ  زىشقا

دىگهن كىتابىنى نهشىر » يىلىدىكى تاشقى موغۇلىيهدىكى قېزىش  1925  1924 « تىرېۋېر لېنىنگىرادتا ئىنگىلىزچه

 ههم قهبىلىلهرنىڭ . قىلدۇرۇپ، پهقهت بىر قىسىم قىممهتلىك ههمدەپنه بۇيۇمالرنىڭ قويۇلغان ئورنىنى ئېالن قىلدى

 ياپونىيه ئالىمى . بۇنىڭدىن باشقا هېچقانداق مهزمۇننى ئاشكالىمىدى . دى ئومۇمىي قۇرۇلمىسىنى قىسقىچه تونۇشتۇر

 مېييۈەن موجى گهرچه نويان تېغىدىكى قېزىشقا قاتناشىغان بولسىمۇ، لېكىن نويان تېغىدىكى هۇن قهبىلىلىرىگه

 ن بايقالغان موڭغۇلىيهنىڭ بويان تېغىدى « مۇناسىۋەتلىك مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرىنى توپالپ سۈرەتكه تارتىپ،

 . يىلى توكيودا ياپۇنچه نهشر قىلدۇردى  1960 دىگهن كىتابنى تۈزۈپ، » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى

 نهتىجه  كۆرىنهرلىك  جهههتته  ئارخېئولوگيىسى  هۇن  ئارخېئولوگلىرىمۇ  جۇمهۇرىيىتىنىڭ  خهلق  موڭغۇلىيه

رتىدىكى ئالىمالر هۇنالرنى تهنقىت قىلىشقا پهقهت سى  ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن دۆلىتىمىز ئىچى  19 . ياراتتى
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 تايىناتتى  ماتېرىيالالرغىال  جهنۇبىي  19 لېكىن . يازما  ئىتتىپاقىنىڭ  سوۋېت  باشالپ  ئاخىرلىرىدىن  ئهسىرنىڭ

 تارتتى  ئالىمالرنىڭ دىققىتىنى  بهزى  قهبىلىرى  هۇن  رايۇندىكى  كىشلهر  1924 . سىبىرىيه  قاتارلى  كوزلوۋ  يىلى

 پهرله . دورجى سورۇڭ ۋە خ . ىدىكى هۇن قهبرىلىرىنى قازغاندىن كېيىن، موڭغۇلىيه ئالىملىرىدىن س نويان تېغ

 قاتارلىق نويان تېغى ۋە موڭغۇلىيهنىڭ ههر قايسى جايلىرىدىكى هۇن قهبرىلىرى، هۇن خارابىلىرىنى كۆپ قېتىم

 داۋامالشتۇردى  قېزىشنى  ۋە  سورۇڭ . س . قازدى  ئۇالنبا  1961 دورجى  قىلدرۇغان يىلى  نهزىر  شىمالىي « تۇردا

 دېگهن كىتابتا سوۋېت ئىتتىپاقى، موڭغۇلىيه ئىككى دۆلهتنىڭ مۇشۇ ئهسىرنىڭ ) يېڭى مۇڭغۇل يېزىقىدا ( » هۇنالر

 باشلىرىدا  20  تېرروتورىيىسىدىكى  50 يىللىرىنىڭ  موڭغۇلىيه  ۋە  سىبىرىيه  جهنۇبىي  ئاخىرىغىچه  يىللىرىنىڭ

 قهبرىسى  هۇن  ئارتۇق  تهپسىلىي يۈزدىن  يادىكارلىقلىرىنى  مهدەنىيهت  چىققان  ۋە  ئههۋالىنى  قېزىش  نى

 » هۇنالرنىڭ ئۈچ شههىرىنىڭ خارابىسىنىڭ « يىلى ئۇالنباتۇردا نهشىر قىلدرۇغان  1957 پهرله . خ . تونۇشتۇردى

 ئىبادەتخانىسى « ۋە  شهههر » هۇنالرنىڭ  هۇنالرنىڭ  بولسا  كىتابىدا  ئىككى  ۋە  دېگهن  قهلئهلىرى

 . ەتخانىلىرىنىڭ خارابىلىرىنى تونۇشتۇردى ئىباد

 ئالىملىرىدىن ئهنگىلىيىلىك پاركېر  (E. H. ParKer ( كاپىتالىستىك دۆلهتلهر  ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا  19

 دېگهن ئهسهر ئېلىمىزنىڭ يۈەن سۇاللىسىنىڭ دەۋرىدىكى ما دۇەنلىن يازغان ⑥ » هۇن تارىخى « ئېالن قىلغان

 گه ئاساسن تۈزۈلگهن بولۇپ، چاال » تۆت ئهۋالت ههققىدە قىسسه . ىدە ئومۇمىي تههسىل يازما هۆججهتلهر ههقق «

 شۇڭا، بۇ ئهسهرنىڭ مهيلى تارىخشۇناسلىق جهههتته بولسۇن ياكى تارىخىي ماتېرىلالر . يهرلىرى ئىنتايىن كۆپ

 جهههتتىن بولسۇن ئانچه قىممىتى يوق

 ئالىمى مېكگوۋرىن  ئاسىيادىكى « يىلى ئېالن قىلىنغان  W.M. M. cGowern) 1939 ( ئامېركا  ئوتتۇرا

 چۈنكى، . دېگهن ئهسهر دۆلىتىمىز ئوقۇرمهنلىرىگه نىسبهتهن زور ئهمىيهتكه ئىگه ⑦ » قهدىمقى دۆلهتلهر تارىخى

 كىتابنىڭ كۆپ قىسىم مهزمۇنىدا هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈش جهريانى ۋە ياۋورپادىكى كېيىنكى پائالىيهتلىرى

 يىلى چۆللۈكنىڭ  91 هۇنالرنىڭ مىالدىيه . ن قىلىنغان بولۇپ، بۇالر جۇڭگو تارىخ كىتاپلىرىدا خاتىرلهنمىگهن بايا

 مىالدىيه  تاكى  تارتىپ  چىققاندىن  چېكىپ  سههنىسىدىن  تارىخ  دەرياسىنىڭ  371 شىمالىنىڭ  دون  يىلى

 بولغان تهخمىنهن شهرقىدىكى ئاالن دۆلىتىنى يۇقىتىپ، تۇنجى قېتىم دون دەرياسى قىرغاقلى  بولۇشىغا  رىدا پهيدا

 ئىش  يىللىق  يۈز  خاتىرلهنمىگهن  ئىككى  هىچقايسىسىغا  ئهسهرلهرنىڭ  تارىخىي  دۇنيادىكى شۇڭا، . ئىزلىرى
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 ئهمما . مېكگوۋرىننىڭمۇ هۇنالرنىڭ بۇ مهزگىلدىكى تارىخنى ئېنىق بايان قىلىپ بېرەلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 هۇنالرنىڭ داۋاملىق غهربكه ئىلگىرلهپ، گوتالرنى تېخىمۇ غهربكه قېچىشقا مهجبۇر يلىدىن باشالپ  374 مىالدىيه

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ياۋروپا  5 بۇ ياۋروپادىكى مىللهتلهرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى، . قىلدى

 قۇرۇلۇشى  ئىمپېريىسى  تارىخى « هۇن  دۆلهتلهر  قهدىمكى  ئاسىيادىكى  ناهايتى » ئوتتۇرا  بايان دا  تهپسىلىي

 جهنۇپ . قىلىنغان  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  ئېلىمىزنىڭ  ئىلگىرى  كۆچۈشتىن  غهربكه  شىمالىدىكى  هۇنالرنىڭ

 ئېلىمىزنىڭ  كۆپىنچه  كىتابتا  كهلگهندە،  تارىخ « پائالىيهتلىرىگه  بۆلهك » رەسمىي  بۇ  پايدىلىنىدىغان،  لىرىدىن

 ئېلىمىز ئوقۇرمهنلىرىگه نىسبهتهن ئانچه ئههمىيىتى لېكىن . چهت ئهل ئوقۇرمهنلىرىگه نىسبهتهن بهلگىلىك ئىگه

 شۇڭا، جڭ جۈن ئهپهندىنىڭ كىتابىنى تهرجىمه قىلىش جهريانىدا مۇشۇ قىسىمنى قىسقارتىۋېشنى مهقسهت . يوق

 . قىلغان

 » ر هۇنال . شىمالىي ئاسىيا تهتقىقاتى « يىلى توكيودا نهشىر قىلدۇرغان  1975 ياپونىيه ئالىمى نېيتىيهن جىنفېڭ

 بىر ماقالىلهر توپلىمى بولۇپ، كىتابتا هۇنالرنىڭ ئېتىنىڭ مهنبهسى، تۈزۈمى، مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى، غهربكه

 . جهنۇبىي هۇنالرغىمۇ مهخسۇس باپ ئاجىرتىلغان . كۆچۈشى ۋە ئىرقىي تىپى قاتارلىقالرنىڭ ههممىسى بايان قىلنغان

 ۋە ⑧ » هۇنالر دۇنياسى « يازغان ) Qtto.J . Maenchen HeLJen ( ئاۋسترىيىلىك ئالىم مائېنچېن خېلفېن

 ئالچېئىم  فىرانىز  بىرلىكته ) Franz Altheim ( گېرمانيىلىك ئالىم  ئالىم  ئون نهچچه  نىڭ باش مۇههرىرلىكىدە

 توملۇق  بهش  تارىخى « تۈزگهن  بۇيانقى ( يىلالردىكى  70 ⑨ » هۇن  يىلدىن  نهچچه  ئون  يېقىنقى  هۇن ) ههم

 بهتكه 2000 نهچچه بهت، كېيىنكىسى 600 ئالدىنقىسى . جىمدىكى بۈيۈك ئهسهرلهردۇر تارىخىغا ئائىت زور هه

 ئالدىنقىسىدا هۇنالرنىڭ ئىرقى، ئىگلىكى، جهمئىيىتى، . يېقىن، ئىككىال كىتابنىڭ مهزمۇنى ناهايىتى كهڭ دائىرلىك

 نگهن بولسا، كېيىنكىسىنىڭ تارىخى، تىلى، مهدەنىيىتى، دىنى ئېتىقادى، ئۇرۇشلىرى، سودىسى ۋە بايلقلىرى سۆزله

 ، ) ئاق هۇنالر ( تومىدا ئىراندىكى ئېفتالتالر  2 تومىدا هۇنالرنىڭ باش كۆتۈرۈشى ۋە ياۋروپاغا بېسىپ كىرىشى،  1

 ئۇرۇشلىرى،  3  ۋە  ئېتىقادى  دىنىي  هۇنالرنىڭ  هۇنالر،  4 تومىدا  ياۋروپادىكى  هۇنالرنىڭ  5 تومىدا  تومىدا

 ب  چىقىرىلىشى  قوغالپ  ۋە  قىلىنغان يىمىرىلىشى  هۇنالر . ايان  كۆچكهن  غهربكه  ئاساسلىقى  كىتابتا  ئىككى  بۇ

 . سۆزلهنگهن بولۇپ، غهربكه كۆچكهن هۇنالر تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىشتا پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه

لى كۈزگىچه يى  1983 ئېلىمىزدە هۇن تارىخى تهتقىقاتى بىر قهدەر كېيىن باشالنغان مىنگونىڭ تۇنجى يىلىدىن
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 تهخمىنهن  ئائىت ئهسهرلهر  ئېالن قىلىنغان هۇن تارىخىغا  مهتبۇئاتالردا  بۇنىڭ ئىچىدە 160 خهنزۇچه  پارچه،

 تهتقىق قىلىنغان . يىلى پۈتۈن مهملىكهت ئازاد بولغاندىن كېيىن ئېالن قىلىنغانلىرى يۈز پارچىگه يېقىن  1949

 خهنزۇالر بىلهن ) 2 ( رنىڭ ئېتنىك مهنبهسى ۋە مىللهت تهركىبى؛ هۇنال ) 1 : ( مهسىللهر ئازاتلىقتىن ئىلگىرى ئاساسهن

 مۇناسىۋىتى؛  مۇناسىۋىتى، ) 3 ( هۇنالرنىڭ  بولغان  بىلهن  ۋېنگىرالر  ئۇالنىڭ  ۋە  كۆچۈشى  ياۋروپاغا  هۇنالرنىڭ

 ئاساسلىقى؛  كېيىن  تۈزۈمى؛ ) 4 ( ئازاتلىقتىن  ئىجتىمائىي  ۋە  خاراكتىرى  جهمئىيىتىنىڭ  بىلهن ) 5 ( هۇنالر  خهنزۇالر

 مۇهاكىمىلهر؛  يېڭى  دائىر  مۇناسىۋىتىگه  كۆچۈشى؛ ) 6 ( هۇنالرنىڭ  غهربكه  هۇنالرنىڭ  ۋە  جۇغراپىيىسى  هۇنالر

 تونۇشتۇرۇش؛ ) 7 (  ۋە  قىلىش  تهرجىمه  نهتىجىلىرىنى  تهتقىقاتىدىكى  هۇن  ئالىملىرىنىڭ  هۇنالرنىڭ ) 8 ( چهتئهل

 . ئارخېئولوگىيسى قاتارلىقالر بولغان

 ئازادلىقتىن كېيىنمۇ . ى مهخسۇس ئهسهرلهر ئازادلىقتىن ئىلگىرى كۆرۈلمىگهن ئىدى هۇن تارىخى توغرىسىدىك

 بولمىدى  كۆپ  يازغان . ئانچه  ئهپهندى  هۇنالر « ماچاڭشۇ  ۋە  دىالر  چېتىلىش ⑩ » شىمالىي  كىتابنىڭ  دېگهن

 ىسىمۇ ئانچه مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلىش دەرىج . دارئىرىسى گهرچه كهڭ بولمىسىمۇ، لېكىن ههجىمى ئىنتايىن تار

 بولمىغان  بولسىمۇ، . چوڭقۇر  ئهتىراپىدا  خهت  مىڭ  يۈز  تهخمىنهن  قىسىمىنى  ئائىت  هۇنالرغا  كىتابنىڭ  پۈتۈن

 بايانالر  توغرىسىدىكى  ئىلگىركى  ئىجتىمائىي  ۋە  مهدەنىيىتى  تىلى،  ئىرقى،  خهتكىمۇ 30 هۇنالرنىڭ  مىڭ

 ئهكسىچه هۇنالر بىلهن . خهت ئۆپچۆرىسىدە بولغان مىڭ 15 هۇنالر بىلهن خهنزۇالرنىڭ مۇناسىۋىتىمۇ . يهتمىگهن

 غۇزلىرىغا  جى  بولمىغان  مۇناسىۋىتى  ئاجىرىتىلغان 30 ئىرقى  هۇن . مىڭ خهتلىك سههپه  كهلتۈرۈلگهن  نهقىل

 ئارخېئولوگىيىسىگه ئائىت ماتېرىيالالرمۇ كونا ماتېرىيالالر بولغانلىتقىن، كىتابتىكى نۇرغۇن نوقسانالرغا نىسبهتهن

 چۈنكى . شۇنداق بولسىمۇ، بۇ كىتابنىڭ ئههمىيىتىنى تۆۋەن مۆلچهرلهشكه بولمايدۇ . ىز تهسىر پهيدا قىلغان پايدىس

 بويىچه هۇن تارىخىنى تهتقىق  لېنىنزىملىق نۇقتىئىنهزەر  ئازادلىقتىن كېيىن تۇنجى بولۇپ ماركىسىزىملىق،  ئاپتور

 كىسىزىملىق ئىدىيه بويىچه هۇن تارىخنى تهتقىق يىلدىن باشالپال مار  1954 ماچاڭشۇ ئهپهندى ( قىلغان ئالىم

 دېگهن ئهسهر ئازادلىقتىن كېيىن » شىمالىي دىالر ۋە هۇنالر « شۇنداقال ). قىلىپ ماقالىلهرنى ئېالن قىلىشقا باشلىغان

 ئهسهر  يېزىلغان  مهخسۇس  ۋە  تارىخشۇناسلىق . كونكىرىت  ئېلىمىز  قىلىنىشى  نهشىر  كىتابنىڭ  بۇ  شۇڭا،

 ىمالرنىڭ ماركىسىزىمدىن پايدىلىنىپ هۇن تارىخىنى تهتقىق قىلىشى ۋە ئهسهر يېزىشىنى ئۈلگه ساههسىدىكى خاد

. بىلهن تهمىنلىگهن
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 جهههتتىن  سىياسىي  ياكى  ۋە  بولسۇن،  جهههتتىن  ئىلمىي  قىلىش مهيلى  تهتقىق  ئۆگىنىش ۋە  تارىخى  هۇن

 . بولسۇن زور ئههمىيهتكه ئىگه

 ئۇالرنىڭ تارىخى . ز ئىگىلىكىنىڭ قهدىمكى كۆپ مىللهتلىك دۆلىتىنىڭ بىر ئهزاسى بىرىنچىدىن، هۇنالر ئېلىمى

 ئۇالر ئۇزاق مۇددەتلىك تارىخىي تهرەققىيات جهريانىدا ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى . ۋەتىنىمىز تارىخىنىڭ بىر قىسىمى

 ئىقتىساد،  فېئوداللىق  ئىلغار  خهنزۇالرنىڭ  ههم  قىلغان  ئاالقه  كۆپ  بىلهن  تهسىرىگه خهنزۇالر  مهدەنىيىتىنىڭ

 كۆرسهتكهن . چوڭقۇر ئۇچرىغان  ئۇالرنىڭ . شۇنداقال، ئۇالرنىڭ ئىقتىساد، مهدەنىيىتىمۇ خهنزۇالرغا چوڭقۇر تهسىر

 چوڭ چۆللۈكنىڭ . تارىخى ۋە مهدەنىي پائالىيىتى ۋەتىنىمىزنىڭ تارىخى ۋە مهدەنىيىتىگه تۆهپه قوشقان  بولۇپمۇ

 چوڭ چۆ  جهنۇپ  كېيىن شىمالىنى ئېچىش،  كهلتۈرۈش،  قهبىلىلهرنى بىرلىككه  قاالق ئۇرۇق ۋە  للۈكتىكى تارقاق،

 چۆللۈكنىڭ جهنۇپ  هۆكۈمىتىنىڭ چوڭ  تۈزلهڭلىك مهركىزىي  تۇتاش باشقۇرۇش ئۈچۈن  ئوتتۇرا  بىر  شىمالىينى

 مىالدىيه  بولغان  زور  تۆهپىسى  جهههتته  سېلىش  تهڭرىقۇت  1 ئاساس  قوغۇشار  ئوتتۇرلىرىدا  ئهسىرنىڭ

 نخۇشاننىڭ تارىخ سههنىسىگه قهدەم قويۇپ، خهنزۇالر بىلهن دوستلىشىش، ههمكارلىشىش سىياسىتىنى قوللىنىشى جى

 شىمالى بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىككه كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، چۆللۈكنىڭ  چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇپ

 ها  مهركىزىي  تۈزلهڭلىكتىكى  ئوتتۇرا  هاكىمىيهتلهرنىڭ  قۇبۇل شىمالىدىكى  رەهبهرلىكنى  تۇتاش  بىر  كىمىيهتنىڭ

 شىمالىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش  قىلىشنىڭ باشلىنىشى بولۇپ، بۇ كېيىنكى تۈرك مىللىتىنىڭ چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇپ

 مىللىتىنىڭ  موڭغۇل  كېيىن  كۈچىيىشىگه،  كېلىشىنىڭ يهنىمۇ  تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىككه  ئوتتۇرا  بىلهن  شىمالى  ههم

 بۇنىڭدىن . رلىككه كهلتۈرۈشىگه بىۋاسته ياكى ۋاستىلىك هالدا يول ئاچقان ۋە ئۈلگه بولغان پۈتۈن جۇڭگونى بى

 باشقا، هۇن تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىش جۇڭگۇا مىللهتلىرى ئارىسىدىكى ئىتتىپاقلىق روهى ئهنئهنىسىنى

 ۈننىڭ هۇنالرغا ياتلىق قىلىنىشى ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىكى ۋاڭ جاۋج  1 مىالدىيه . جارى قىلدۇرۇشقا پايدىلىق

 . خهنزۇالر ۋە هۇنالر ئىككى مىللهتنىڭ ئىتتپاقلىقى ۋە دوستلىقىنىڭ ئۈلگىلىك مىسالى

 بىرىنچى بولۇپ داڭق  ئىچىدە  ئېلىمىزنىڭ شىمالىدىكى كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر  هۇنالر  ئىككىنچىدىن،

 مىللهت  ئالغان  ئورۇن  سههپىسىدىن  ههم ئ . چىقىرىپ تارىخ  بارالىشى  ئېلىپ  پائالىيهت  ۋاقىتقىچه  ئۇزۇن  ۇالر

 ئۇالرنىڭ  كۆرسىتهلىشى،  تهسىر  بهلگىلىك  تارىخىنىڭ  دۇنيا  ههتتا  ئوينىيالىشى،  رول  مۇهىم  تارىخىدا،  جۇڭگو

ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ راۋاجىالنغانلىقى، باش كۆتۈرگهن هالدا ئاللىقاچان تۆمۈر قورالالر مهدەنىيىتى دەۋرىگه
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 ئىجتىمائىي ئاالهىدىلىكى بىلهن مۇناسىۋەتلىك كىر  مىللىي ئاالهىدىلىكى ۋە  ئۆزگىچه  مهسلهن . ىپ بولغانلىقى،

 بىرلهشتۈرۈلگهن  تهشكىل  ههربىي  بىلهن  تهشكىلىي  ئىشلهپچىقىرىش  تۈزۈلمىسىدە  بۇ . جهمئىيهت  ئۇالرنىڭ

 بىرلهشتۈرگهن  زىچ  ئىنتايىن  قسىمىنى  ئىچكى  ئۇالرنىڭ  ئۇالرنىڭ باشق . ئاالهىدىلىكى  قوشۇلۇپ،  ئامىلالر  ا

 ۋە  كۈچهيگهن  ئىنتايىن  كۈچى  قۇرالىغان « جهڭگىۋارلىق  دۆلهت  ئولتۇرۇپ  ئۈستىدە  ئۇالرنىڭ . » ئات  گهرچه

 بولسىمۇ  قىلمىغان  تهرەققىي  ئانچه  تۈزۈمى  بهك ( قۇللۇق  ئۇنداق  تۈزۈمىدەك  رىمنىڭ قۇللۇق  يۇنان،  قهدىمكى

 چارۋىچىلىق ئىگىلىكىنىڭ تارقاقلىقى ۋە ئاجىزلىقى سىياسىي هاكىمىيهتنىڭ ۋە كۆچمهن ) تهرەققىي قىلمىغان بولسىمۇ

 لېكىن ئۇالرنىڭ هاكىمىيىتىنىڭ نهچچه  سهۋەپ بولغان بولسىمۇ،  گۇمران بولۇشىغا  تۇيۇقسىز  گۈللىنىپ،  تۇيۇقسىز

 چچه مىڭ يۈز يىل ساقلىنىپ قېلىشى، يهنه كېلىپ شهرق، غهرپ، جهنۇپ، شىمالدا نهچچه مىڭ چاقىرىمدىن، نه

 بولۇپ،  ماڭغانلىقىدىن  تېپىش يولىدا  قۇدرەت  مۇستهقىل  ئۇالرنىڭ  قىاللىشى،  كونتىرول  يهرلهرنى  چاقىرىمغىچه

 مىللهتنىڭ ئىچكى تۈزۈلىشى ئىگه – هۇن مىللىتىنىڭ بۇ خىل ئىچكى تۈزۈلۈشى . ههرگىزمۇ تاساددىپىيلىق ئهمهس

 ە سىنىپىي مۇناسىۋەتنىڭ بۇ خىل ئىچكى تۈزۈملىدىكى بولغان ئاالهىدىلىك ۋە جهمئىيهتنىڭ ئىچكى تۈزۈلىشى ۋ

 سىياسىي  جهمئىيهت هالىتى ههم  تهتقىق قىلىش پهقهت هۇن مىللىتىنىڭ مىللىي قىياپىتى ۋە  رولىنى ئۆگىنىش ۋە

 جهههتتىكى گۈللىنىش، گۇمران بولۇشنىڭ سهۋەبىنى ئېچىپ بېرىپال قالماستىن، بهلكى يهنه كېيىن باش كۆتۈرۈپ

 شىم  قاتارلىق چىققان  موڭغۇل  قىتان،  ئۇيغۇر،  تۈرك،  جورجان،  سىيانپى،  ئوغان،  مهسلهن،  مىللهتلهر،  الدىكى

 باغ كۆتۈرۈپ چىققان بۇ مىللهتلهرنىڭ كۆچمهن چارۋىچىلىق . چۈشىنىش ۋە تهتقىق قىلىشقىمۇ پايدىلىق  شىمالدا

 بش  ۋە  بىرلهشتۈرۈلۈشى  تهشكىلىنىڭ  ههربىي  ئىشلهپچىقىرىش تهشكىلى ،   ئاساسهن ئىگىلىك  ۋاقىتتا  كۆتۈرگهن

 ههممىسى  قاتارلىقالرنىڭ  تۇرۇشى  ئۆتۈش ئارلىقىدا  جهمئىيهتكه  قۇللۇق  جهمئىيىتىدىن  ئۇرۇقداشلىق  ئىپتىدائىي

 پهرقلهنمهيدۇ  ئانچه  بىلهن  باش . هۇنالر  كېيىن  شىمالىدا  تهرەپلىرى  نۇرغۇن  هۇنالرنىڭ  باشقا  بۇنىڭدىن

 مۇرەك . كۆتهرگهن  تهركىبىنىڭ  قايسى  كهسكىن ههر  قىسىمىدىكى  ئىچكى  مىللهتنىڭ  كېيىنكى  ۋە  كهپلىكى

 فېئوداللىق ئىگىلىك مهدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك  تۈزلهڭلىكتىكى خهنزۇالرنىڭ ئىلغار  پارچىلىنىش دېگهندەك ئوتتۇرا

 راۋاجىلىنىشى ۋە  مهدەنىيهت ساپاسى،  ئىقتىسادىي تۇرمۇشى،  ئۇچراش ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمى،  تهسىرىگه

 ئازدۇر بۆلۈ  مۇناسىۋەتته  بولغان  بىلهن  هاكىمىيهت  مهركىزىي  تۈزلهڭلىك  ئوتتۇرا  ۋە  خهنزۇالر  كۆپتۇر  نۈشى،

شارائىتى  گهرچه شىمالدىكى ههر قايسى مىللهتلهر تۇرىۋاتقان تارىخىي مۇهىتى ۋە شهرت . ئۆزگىرىش ياسىغان
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 ئۆزىگه خاس ئاالهىد  رۋاجالىنىش جهريانىدا  كۆپ خىل ئوخشاشمايدىغان بولسىمۇ،  ىلىكلهرنى شىكىللهندۈرۈپ،

 تارىخىي هالهتنى ئىپادىلىگهن بولىسمۇ، لېكىن ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيقاندا هۇنالرنىڭ تهرەققىياتى جهريانىدا بارلىققا

 قايسى  ههر  كۆتهرگهن  باش  شىمالدا  كېيىن،  تهرەپلهردىن  نۇرغۇن  هادىسىلهر  تارىخىي  خىل  ههر  كهلگهن

 شۇڭا، هۇن تارىخىنى ئۆگىنىش . قىق قىلىشتا غايهت زور پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه مىللهتلهرنى چۈشىنىش ۋە تهت

 قىلىشتىكى  ههل  مهسىلىلهرنى  زور  تارىخىدىكى  مىللهتلهر  سانلىق  ئاز  بارلىق  شىمالدىكى  قىلىشنىڭ  تهتقىق  ۋە

 . ئهينهك ياكى ئاچقۇچ بواللىشى شۆهبىسىزدۇر

 ىخىنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىش تېخىمۇ زور رېئال ئههمىيهتكه ئۈچىنچىدىن، ئىچكى مۇڭغۇل رايۇنىدا هۇن تار

 چۈنكى، هۇنالر ئىلگىرى پائالىيهت ئېلىپ بارغان رايۇنالردىن چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇبى هازىرقى ئىچكى . ئىگه

 ى يىل  1921 موڭغۇل ئاپتونۇم رايۇنىغا، جۈملىدىن ئېلىمىزگه تهۋە بولۇپال قالماي، چوڭ چۆللۈكنىڭ شىمالىدىمۇ

 ئىدى  7  تهۋە  ئېلىمىزگه  ئىلگىرى  جاكارالشتىن  مۇستهقىللىق  موڭغۇلىيه  موڭغۇلىيهدە . ئايدا  تاشقى  ئىلگىرى

 ئىدى  قىسىمى  بىر  تارىخىنىڭ  ۋەتىنىمىز  تارىخىمۇ  مىللهتلهرنىڭ  بارغان  ئېلىپ  شۇڭا،ئىچكى . ⑾ . پائالىيهت

 ۋ  ئۆگىنىش  تارىخخنى  مىللهتلهرنىڭ  ۋە  تارىخىنى  رايۇنىنىڭ  ئىچكى موڭغۇل  يهنه  بهلكى  قىلىش،  تهتقىق  ە

 جۇغراپىيىسىنى ئۆگىنىش  ئايدىن ئىلگىرىكى تاشقى موڭغۇلنىڭ چېگرا رايۇن تارىخ  7 يىلى  1921 موڭغۇل ۋە

 خهن سۇاللىسىنىڭ  مهسلهن، يېغىلىق دەۋرى ۋە چىن . ۋە تهتقىق قىلىشتىمۇ هۇنالرنىڭ ئىزىنى ئىزدىمهي بولمايدۇ

 لىدىكى مىللهتلهر ئهڭ شىمالدا قايسى يهرگىچه پائالىيهت ئېلىپ بارغان؟ بۇنى بىلىش دەۋرىدە ئېلىمىزنىڭ شىما

 سوۋېت ئىتتىپاققى ۋە موڭغۇلىيه . ئۈچۈن هۇنالرنىڭ شىمالىدىكى چېگرىسىنى تهكشۈرۈپ ئىسپاتالشقا توغرا كېلىدۇ

 ىتىنىڭ مهركىزى ئۇالنئودونىڭ ئارخېئولوگلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بۇريات ئىتتىپاقداش ئاپتونون رايۇن جۇمهۇرىي

 بېكىتىلگهنلىكىگه  دەپ  قهلئهسى  شىمالدىكى  ئهڭ  ۋاقىتتىكى  ئهينى  هۇنالرنىڭ  خارابىنى  بازىرىدىكى  ئىۋولگا

 يهرگىچه يهتكهنلىكىنى  مۇشۇ  ئهينى ۋاقىتتىكى هۇنالرنىڭ پائالىيهت دائىرىسىنىڭ ئهڭ شىمالىدا  بىز  ئاساسهن،

 قىالاليمىز  هازىر ( پهرەز  يهر  جهنۇبىدا بۇ  سهل  تهرىپىنىڭ  شهرق  كۆلىنىڭ  شىمالىدا ). بايقال  هۇنالرنىڭ  ئهگهر

 ئېلىمىزنىڭ  ۋاقىتتىكى  ئهينى  هالدا  ئۇ  سۈرۈشتۈرسهك،  ئىزىنى  دىڭلىڭالرنىڭ  قىلغان  چارۋىچىلىق  كۆچمهن

 دائىرىسى شىمالىدىكى مىللهتلهرنىڭ پائالىيهت دائىرىسى ئهڭ شىمالدا هازىرقى بايقال مىللهتلهرنىڭ پائالىيهت

 بولىدۇ  شىمالىدا  كۆلىنىڭمۇ  بايقال  هازىرقى  شىمالدا  ههل . ⑿ ئهك  تېخى  قىسىم  بىر  تارىخىدىكى  موڭغۇل يهنه
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 بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك  هۇن تارىخىدىكى مهسىلىلهر  موڭغۇلالرنىڭ . قىلىنمىغان مۇهىم مهسىلىلهرمۇ  مهسلهن،

 ئىچى  دۆلىتىمىز  نۆۋەتته  مهسىلىسىدە  مهنبهسى  ۋە  ئېتىنىڭ  تۈرك  هۇن،  ئومۇمهن  ئىچىدە  ئالىمالر  سىرتىدىكى

 مهۋجۇت  قاراش  خىل  ئۈچ  دەيدىغان  بولۇش . توڭگۇس  مهنبهسى  ئېتىنىك  موڭغۇلالرنىڭ  هۇنالر   شۇڭا،

 . بولماسلىقىدىن قهتئىينهزەر هۇن تارىخنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىشنىڭ بۇ مهسىلىنى ههل قىلىشقا پايدىسى بار

 ل تىلىدىكى هۇن تىلىنىڭ تهركىبىلىرى ۋە تۈرك تىلىنىڭ تهركىبلىرى مهسىلىسىمۇ هۇن تىلىنى يهنه مهسلهن، موڭغۇ

 شۇڭا، هۇن تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىش مۇڭغۇل تارىخىنى . ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىشنىڭ تهقهزا قىلىدۇ

 . ئارا مۇناسىۋەتلىك  ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىش بىلهن ئۆز

 بىر ) تۈرك تارىخى، موڭغۇل تارىخى قاتارلىق شىمالدىكى مىللهتلهرنىڭ تارىخى ( ، هۇن تارىخى تۆتىنچىدىن

 خاراكتېرلىك «  تهسىرىگه ) دۇنياۋى  نۇقتىئىنهزەرلهرنىڭ  فېئوداللىق  دۆلىتىمىزدە  ئۇ  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئىلىم

 زومىگهرلىكنى  جاهانگىرلىك ۋە  يهنه چهت ئهل بۇرژۇئازىيه،  خىل ئهكسىيهتچى  ڭ خىلمۇ ئۇچرىغاندىن سىرت،

 ئۇچرىغان  بۇرمىلىشىغا  ۋە  ئاغدۇرمىچىلىق قىلىشىغا  بىلهن . نۇقتىئىنهزەرلىرىنىڭ تۆهمهت قىلىشىغا  هۇنالر  بولۇپمۇ

 بۇرمىالندى  دەرىجىدە  ئېغىر  مۇناسىۋىتى  ماركىسىزىم . خهنزۇالرنىڭ  هازىر  ماۋزېدوڭ  شۇڭا،  ۋە  لېنىنزىم

 تارىخشۇن  قىلىپ،  قورال  ئهسلى ئىدىيىسىنى  تارىخىنى  هۇنالرنىڭ  تۈزەش،  نوقسانالرنى  بۇ  ساههسىدىكى  اسلىق

 مهجبۇرىيىتى  بولمايدىغان  تارتىپ  باش  تارىخچىلىرىنىڭ  دۆلىتىمىز  بېرىش  يۇرۇتۇپ  بويىچه  هۇن . قىياپىتى

 . ر تارىخىدىن ئىبارەت بۇ ئىلمىي ساهه ماركىسىزىم بىلهن باشقا ئىدىيىلهرنىڭ كۈرىشىدىكى بىر جهڭ مهيدانىدۇ

 ! هۇن تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىشنىڭ مۇهىملىقىنى يۇقىرىقىالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 ماركىسىزىم » هۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخ « مهن  ئهسىرىمدە  ماۋزېدوڭ ئىدىيىسىنىڭ  دېگهن بۇ  لېىنىنزىم ۋە

 تارىخ  جۇڭگو  پايدىلىنىپ،  ئۇسۇلىدىن  ۋە  نۇقتىئىنهزەرلىرى  تهخمىنهن ئىلمىي  هۆكۈم 500 سههنىسىدە  يىل

 ئۆرپ  مهدەنىيىتى،  سىياسىي تهشكىلى،  جهمئىيهت تۈزۈلمىسى،   سۈرگهن هۇن مىللىتىنىڭ ئىقتىسادىي تۇرمۇشى،

 ئادىتى، گۈللىنىشى ۋە خارابىلىشىشى، سىياسىي ئۆزگىرىشلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ههر قايسى مىللهتلهر، بولۇپمۇ خهنزۇ

 ناسىۋىتىنى بىر قهدەر ئهتىراپلىق ههم سىستېمىلىق بايان قىلىپ، هۇن مىللىتىنىڭ تارىخىي مىللىتى بىلهن بولغان مۇ

 دېگهن قامالشمىغان » هۇنالر تارىخى « بۇ ئومۇمىي تارىخ . قىياپىتىنىڭ بىر ئومۇمىي كۆرۈنۈشىنى سۈرەتلهپ باقتىم

 چىقتى ⒀ ئهسىرىم  پۈتۈن  تولۇقالش ئارقىلىق  تۈزىتىش كىرگۈزۈش ۋە  ۋە . ئاساسىدا  كهڭ  تېخىمۇ مهسىلىلهرنى
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 . ئهتىراپلىق بايان قىلىش ئۈچۈن بۇ قېتىم ئهسهرنىڭ ههجىمىنى تهخمىنهن بىر ههسسه كۆپهيتتىم

 قۇاليلىق  ئوقۇشىغا  كىتابخانالرنىڭ  بولمىغان  ئههلى  كهسپ  بولغانلىقتىن،  تارىخ  مهخسۇس  تارىخى  هۇن

 ئاددى  مهزمۇن ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه  ئۈچۈن،  ئائىت بولۇشى  تارىخىغا  هۇن  ئاممىباپالشتۇرۇلۇپ،  يالشتۇرۇلۇپ،

 چۇۋالچاق دەلىللهشتىن ساقلىنىلدى  تونۇشتۇرۇلۇپ،  ئۇدۇل  تاالش  دۆلهت ئىچى . بىلىملهر  تېخى   سىرىتىدىكى

 نهقىل . تارتىشتا تۇرغان مهسىلىلهردە مۇهاكىمه قىلىپ ئېنىقالشقا تېگىشلىكلىرىنىدىن باشقىلىرى ئارىالشتۇرۇلمىدى

 چۈشهندۈرۈلدى ك  ۋە  قىلىندى  تهرجىمه  بويىچه  تىل  ئورتاق  هۆججهتلهر  قهدىمكى  نهزىرىيىۋى . هلتۈرۈلگهن

 بىر  بېرىلدى  ئاساسالرغىمۇ  ئىزاه  ئىزاهالندى . بىرلهپ  چۈشۈپ  نامى  يهر  هازىرقى  ناملىرىغا  يهر  . قهدىمكى

 بىر  بىرمۇ  مهنسىمۇ  ۋە  ئاهاڭى  قهدىمكى  ئاتالغۇلىرىنىڭ  مهخسۇس  كىتابخانالرنىڭ هۇنالرنىڭ  ئىزاهلىنىپ،

 . چۈشىنىشىگه ئاسانلىق يارىتىلدى

 ئىچى  دۆلهت  نۆۋەتته  شۇنداقال،  مۇرەككهپ،  مهزمۇنى  تارىخىنىڭ  ساههسىدە  هۇن  ئىلىم  سىرتىدىكى

 هۇنالرغا . لېنىنزىمدىن پايدىلىنىپ يېزىلغان ۋە نهشىر قىلىنغان مهخسۇس ئهسهرلهرمۇ كۆپ ئهمهس  ماركىسىزىم

 ئىزدىندىش مۇناس  ياكى  قىلىنمىدى  تهتقىق  ههتتا  قالماستىن،  قىلىنمايال  تهرەپ  بىر  مهسىلىلهر  نۇرغۇن  ىۋەتلىك

 يهنه كېلىپ سىياسىي سهۋىيهم ۋە . شۇڭا، بۇنداق مهخسۇس تارىخ يېزىش بىر قهدەر قىيىن . ئۈستىدە تۇرىۋاتىدۇ

 تهس  ساقلىنىشىم  خاتالىقتىن  تۈپهيلىدىن  چهكلىكى  سهۋىيهمنىڭ  ئۈچۈن . كهسپى  تۈزىتىشىم  كېيىنكى  شۇڭا

 . كىتابخانالرنىڭ تهنقىد پىكىرلىرىنى بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 . بۇ يهردە ئاالهىدە رەهمهت ئېيتىمهن . بۇ كىتابتا يولداش ليۇ چاۋۋېي بېغىشلىما يېزىپ بهردى

 لىن گهن

 يىلى ئىچكى موڭغۇل داشوسىدە يېزىلدى  1983

: ئىزاهالر
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 . جهمئىي بهش قىسىم بولۇپ، ئهسلى ئهسهر فرانسۇزچه . يىلالردا پارىژدا نهشىر قىلىنغان  1758 ~ 1756 ①

 . ئهسلى ئهسهر رۇسچه . يىلى لېنىنگرادتا نهشىر قىلىنغان  1961②

 باها « : رافىكوۋ . خ . ئا ③  مهلۇماتقا  ئومۇمىي  تارىخىدىن  ئىتتىپاقىنىڭ  1952 ، » هۇن  سوۋېت  تارىخ « يىلى

 . سانىغا بېسىلغان  5 رنىلىنىڭ ژو » مهسىلىلىرى

 . ئىككىلىسى رۇسچه . يىلى موسكۋادا نهشىر قىلىنغان  1974 يىلى موسكۋادا، ئىككىنچىسى  1960 بىرىنچىسى ④

 . يىلى لېنىنگرادتا نهشىر قىلىنغان، رۇسچه  1925⑤

 نۇسخىسى . ئىنگىلىزچه ⑥  خهنزۇچه  قىلغان  تهرجىمه  شىياڭدا  كىتابنىڭ  شاڭخهي  1934 بۇ  شڭۋۇ يىلى

 . كىتابخانىسى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان

 نۇسخىسى . ئىنگىلىزچه ⑦  خهنزۇچه  قىلغان  تهرجىمه  جۈەن  جاڭ  كىتابنىڭ  كىتاب  1958 بۇ  جۇڭخۇا  يىلى

 . ئىدارىسى تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىنغان

 . يىلى لوندۇندا نهشىر قىلىنغان  1973 . ئىنگىلىزچه ⑧

 . ېلىندا نهشىر قىلىنغان يىلالردا ب  1975 ~  1962 . نېمىسچه ⑨

 . يىلى سهنليهن كىتابخانىسىدا نهشىر قىلىنغان  1960⑩

 دېگهن » ههر قايسى دۆلهتلهرنىڭ ئومۇمىي ئههۋالى « يىلى نهشىر قىلغان  1979 دۇنيا بىلىملىرى نهشىرياتى ⑾

 قىسىمىدا  موڭغۇلىيه  موڭغۇلىيه « كىتابنىڭ  تاشقى  بولغان  قىسىمى  تهركىبىي  ىلى ي  1911 جۇڭگونىڭ

 ئارقىسىدا  مۇستهقىل  11 ئاينىڭ  7 يىلى  1921 جاكارالپ، › مۇختارىيات ‹ چارروسىيهنىڭ پىالنلىشى  كۈنى

 جاكارلىدى  قۇرغانلىقىنى  هۆكۈمهت  قانۇنلۇق  ئاساسىي  پادىشاهلىق  ۋە  ئايدا  5 يىلى  1924 . بولغانلىقىنى

 سوۋېت ئىتتىپاقى ‹ دە › ەپ قىلىش كېلىشىمى روسىيه قېلىپ قالغان چوڭ ئىشالرنى بىر تهر  جۇڭگو ‹ سوۋېت  جۇڭگو

 زېمىنغا  بۇ  ۋە  قىلىدۇ  ئېتىراپ  ئىكهنلىكىنى  قىسىمى  بىر  مىنگونىڭ  جۇڭخۇا  موڭغۇلىيىنىڭ  تاشقى  هۆكۈمىتى

  26 ئاينىڭ  11 يىلى  1924 . دەپ بهلگىلهندى › جۇڭگونىڭ ئىگىلىك هوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىنى هۆرمهت قىلىدۇ

 يىلى  1945 . نۇنلۇق تۈزۈم بىكار قىلىنىپ، موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلدى كۈنى پادىشاهلىق ئاساسىي قا

 موڭغۇلىيىنىڭ  2  يىغىنىدا  ئۈچ دۆلهت باشلىقلىرى قاتناشقان يالتا  ئهنگىلىيه  ئامېكا،  سوۋېت ئىتتىپاقى، ئايدا
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 قېلىنىدۇ ‹  ساقالپ  ئههۋالى  بهلگىلهندى › هازىرقى  گومىنداڭ كۈنى  5 ئاينىڭ  1 يىلى  1946 . دەپ  جۇڭگو

 . دېيىلگهن » هۆكۈمىتى تاشقى موڭغۇلىيهنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدى

 يىلى جۇگو خهرىته نهشىرىياتى نهشىر قىلغان  1974 جۇڭگو تارىخ ئاتىلىسىنى تۈزۈش گۇرۇپپىسى تۈزگهن، ⑿

 . اڭ گه قار » هۇن قاتارلىق قهبىلىلهر « خهرىته  39 قىسىم  2 » جۇڭگو تارىخى ئاتىلىسى «

 . يىلى قايتا نهشىر قىلغان  1979 يىلى نهشىر قىلغان،  1977 ئىچكى موڭغۇل نهشىرىياتى ⒀

 باپ هۇنالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە  1

 شهكىللىنىشى

 شىمالىدىكى يايالق رايۇنلىرى ناهايتى قهدىمدىن  ئېلىمىز تېررىتورىيىسىدىكى چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇبىي ۋە

 بارىدىغان  ئېلىپ  پائالىيهت  مىللهتلهرنىڭ  چارۋىچى  كۆچمهن  شىمالدىكى  تارىخىدىكى  ئېلىمىز  تارتىپال

 ئۆز  مىللهتلهرنىڭ  قايسى  ههر  شۇنداقال  قوشۇلدىغان  سههنىسى،  قىلىشىدىغان،  جهڭ  قىلىشىدىغان،  ئاالقه  ارا

 . سورۇنى ئىدى

 خۇاڭدى . ① شىمالغا قوغلىغانلىقى خاتىرلهنگهن ) ۇنالرنى ه ( تارىخىي ماتېرىيالالردا خۇاڭدىنىڭ شۇنيۈلهرنى

 جۇڭگونىڭ ئىپتىدائىي ئۇرۇقداشلىق جهمئىيىتى دەۋرىدىكى ئهپسانىۋىي شهخس بولۇپ، تهخمىنهن مىالدىيىدىن

 بۇ مهلۇمات شىمالدىكى كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ . ئالته، يهتته مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرلهردە ياشىغان

 راق قهدىمكى زامانالردىال ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خۇاشىيا مىللىتى بىلهن ئاالقه قىلغانلىقىدەك پاكىتنى ناهايتى يى

 بېرىدۇ  ئهتتۈرۈپ  كهلگهندە . ئهكىس  دەۋرىگه  سۇاللىسى  بۇرۇنقى ( شىيا  ) ئهسىرلهر  18 ~ 22 مىالدىيىدىن

 زىچ ) هۇنالر ( شۈنيۈلهر  ۋە  ئولتۇراقالشقان  قوشنا  بىلهن  مىللىتى  بولغان شىيا  دەۋرىدە . ئاالقىدە  سۇاللىسى  شاڭ

 شاڭ . ئۇالرنىڭ كۈچلۈك دۈشمىنى بولۇپ قالغان ) هۇنالر ( گۇيفاڭالر ) ئهسىرلهر  18 ~ 22 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى (

 غهربىي جۇ سۇاللىسى دەۋرىدە . پادىشاهى ۋۇدىڭ ئۈچ يىلغا سوزۇلغان ئۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى مهغلۇپ قىلغان

 بۇرۇ (  بۇرۇنقى  12 نقى مىالدىيىدىن  مىالدىيىدىن جانلىنىشقا ) هۇنالر ( شىيهنيۈنلهر ) يىلغىچه  771 ئهسىردىن
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 شيهنيۈنلهر . باشلىغان  ئاساسالنغاندا،  هۇجۇم ) هۇنالر ( تارىخىي هۆججهتلهرگه  سۇاللىسىغا  داۋاملىق غهربىي جۇ

 ئىچكى رايۇندىكى خهلقلهرگه نۇرغۇن بااليىئا  ئازاپ ئوقۇبهتلهرنى قىلىپ پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرۇپ،  پهت ۋە

 : شۇڭا ئهينى ۋاقىتتىكى شائىرالر مۇشۇ ئىشالرنى تهسۋىرلهپ . كهلتۈرگهن

 ماكاندى، ئائىلىدىن قالدۇق ئايرىلىپ،  ئۆي

 . دەهشهت سېلىپ كهلگالەن ۋەهشىي هۇنالر دەستىدىن

 تهمتىرەپ،  ق تىنماي كۆچكۈپ دائىم تېنهپ يۈردۇ

 . ② دەهشهت سېلىپ كهلگهن ۋەهشىي هۇنالر دەستىدىن

 ) هۇنالر ( ئهسىردە جۇسۈەنۋاڭ كۆپ قېتىم ئهسكهر چىقىرىپ شيهنيۈنلهر  8 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . دەپ يازغان

 ۋە  تۇرغان  تاقابىل  تاجاۋۇزچىلىرىغا  ياساتقان » سۇفاڭ « نىڭ  قهلئه  شيهنيۈنلهرگه . دا  چاغدا  ئهينى  شائىرالر

 : تاقابىل تۇرۇغان ئههۋالنى تهسۋىرلهپ ) هۇنالر (

 چۈشۈرۈپ بۇيرۇقنى ماڭا ئۇلۇغ خان،

 . شىمالىي چېگىرىغا سالدۇردىر قورغان

 ۇڭغا بولدىغۇ نېسىپ، ئاتاقلىق نهنج

 ③ هۇنالرنى قوغالنى بهرمهستىن ئامان

 . دەپ يېزىشقان

 ئهمىنىيه ۋە يېغىلىق دەۋرلىرى ئارلىقىدا، بۇرۇنقى يۈنيۈ، گۇيفاڭ، شۈنيۈن قاتارلىق خهلقلهرنىڭ نامى تارىخ

 ئۇنىڭ ئورنىغا  ئالماشتى دېگهن ن » دى « ۋە » رۇڭ « سههپىسىدىن يوقىلىپ،  الرنىڭ » دى « ، » رۇڭ « بۇ . امالر

 چوڭ  ئاشاتتى  قهبىلىلىرى  يۈزدىن  بولۇپ  بهلكى . ④ كىچىك  بولماستىن،  قالغان  بولۇپ  پهيدا  ئۆزىچىال  بۇالر

ئۇزۇن مۇددەت ئارلىشىشى ) ههم تارىختا ئىسمى كۆرۈلمىغان باشقا مىللهتلهرنىڭ ( شيهنيۈڭ قاتارلىق خهلقلهرنىڭ
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 شهكىللهنگ  ئۆز . هنىدى نهتىجىسىدە  مىللهتلهرنىڭ  قايسى  ههر  ئۆزگىرىشى  خىل  بۇ  نامىنىڭ  ئارا  مىلهت

 بىرلىشىشى،  پارچىلىنىشى،  قهبىلىلهرنىڭ  ياكى  ئۇرۇق  نۇرغۇن  جۈملىدىن  ئۆزگهرگهنلىكىنى،  مۇناسىۋىتىنىڭ

 » رۇڭ « ىتتا بۇ بۇ ۋاق . توپلىشىشى ۋە تارقىلىشىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تارىخىي مهزمۇننى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

 شىمالىغا » دى « ۋە  ۋە  بهزىلىرى چوڭ چۆلۈكنىڭ جهنۇبى  يهنه  الرنىڭ بهزىلىرى خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا،

 ئولتۇراقالشقان، . جايالشقان  مىللىتىنىڭ شىمالىدا  جايالشقانالرنىڭ بهزىلىرى خۇشيا  ۋادىسىغا  دەرياسى  خۇاڭخې

 تارقىلىپ  ئارىسىغا  مىللىتىنىڭ  خۇاشىيا  كۆپلهپ . ئولتۇراقالشقان بهزىلىرى  بىلهن  مىللىتى  خۇاشىيا  ئۇالر  شۇڭا،

 ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ههر قايسى خهلقلهرمۇ . ئارىلىشىپ، بهزىدە تىنچ ئاالقه قىلسا، بهزىدە ئۇرۇش قىلىپ تۇرغان

 ئۆتكهن  تىنچ  بهزىدە  قىلسا  ئۇرۇش  ئۆز . بهزىدە  خىل  ئۆز  بۇ  ئۇالرنى  ئۇرۇش  ۋە  ئاالقه  ئۇرۇش  ئارا  ئارا

 يۈزلهندۈرگهن  بهزى . قوشۇلۇشقا  الرنىڭ جهمئىيهت » دى « ۋە » رۇڭ « ئۇزاق مۇددەتلىك ئارىلىشىش جهريانىدا

 باشقا مىللهتلهرنى ئاسسىمىلياتىسىيه . ( تهرەققىياتى بىر قهدەر تېزلىشىپ، كۈچى زورىيىپ، ئاساسلىق رول ئوينىدى

 ) باشقىالر تهرىپىدىن ئاسسىمىلياتىسىيه قىلىندى ( . الر قوشۇمچه رول ئوينىدى » دى « ۋە » رۇڭ « ، يهنه بهزى ) قىلدى

 خۇئاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا تارقالغان ) يىلالر  221 ~ 476 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يېغلىق دەرۋىگه كهلگهندە

 ئىچىدە » دى « ، » رۇڭ «  ئۆلكىسى  خېبىي  هازىرقى  بهگلىكى « الرىدن  شيهنيۈلهردىن » جۇڭشهن  قۇرغان  نى

 يهنه بهزىلىرى چوڭ . تى ۋە ئۇالر قۇرغان كۈچلۈكلهر بهگلىكلهر تهرىپىدىن قوشۇۋېلىندى باشقىلىرى خۇاشىيا مىللى

 ئولتۇراقالشقان  يهردە  بۇرۇندىن شۇ  كۆچۈپ كېتىپ،  شىمالىغا  بلهن » دى « ، » رۇڭ « چۆللۈكنىڭ جهنۇبى ۋە  الر

 جهمئىيهت تارىخىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا . بىرلىشىپ كهتتى  ئېلىمىزنىڭ يېغىلىق دەۋرىنىڭ ئاخىرىدا  ئهگىشىپ،

 ئۆز  بارغان  ئېلىپ  پائالىيهت  بىر  شىمالدا  قهبىلىلهر  ئارا  ۋە  ئۇرۇق  نۇرغۇنلىغان  بولمىغان  تهۋە  بىرىگه

 شهكىللهندۈرۈشكه  گهۋدسىنى  ئورتاق  قهبىله  تېرروتورىيىدە  بهلگىلىك  ههم  باشلىدى  توپلىنىشقا  پهيدىنپهي

 دەنىيهت بوسۇغىسىغا قهدەم قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ هاكىمىيىتىنى قۇردى بۇالردىن بىر ەدەر ئىلغارراقلىرى مه . باشلىدى

 هۇنالر (  قىلدى ) مهسلهن،  تهشكىل  ئىتتىپاقىنى  ئارقىدىراق قېلىپ قالغانلىرى قهبىلىلهر  بىلهن ( ،  هۇنالر  مهسلهن،

 . ياكى ئۇرۇق، قهبىله تارىخىي باسقۇچىدا توختاپ قالدى ) تهڭ باش كۆتۈرگهن تۇڭگۇسالر

 ئهسىردە پهيدىنپهي ئۆزىنىڭ  4 ر مانا مۇشۇنداق قوشۇلۇش جهريانى ئارقىلىق مىالدىيىدىن ئىلگىرىكى هۇنال

 مىالدىيىدىن ئىلگىرىكى » قابىلىيىتى «  تارىخ سههنىسىگه قهدەم قويدى  3 نى ئاشكارىالپ، ئۇالرنىڭ . ئهسىردە
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 شيهنشۈنلهر،  گۇيفاڭالر،  يۈنيۈلهر،  مهنبهسى  « دى « ، » رۇڭ « ئېتنىك  چوڭ » غۇر »  بۇرۇندىن  قاتارلىق  الر

 ئالىدۇ  ئىچىگه  ئۆز  مىللهتلهرنى  قايسى  ههر  ياشىغان  شىمالىدا  ۋە  جهنۇبى  ئېتنىڭ . چۆللۈكنىڭ  هۇنالرنىڭ

 تهس  قهبىلىدىن كېلىپ چىققان دەپ ئېيتىش ناهايتى  ئۇرۇق ياكى  هالدىكى بىرەر  لېكىن، . مهنبهسىنى يهككه

 دەپ ئاتالغان ئۇلۇس ئىجتىمائىي ئىشلهپچىقىرىش كۈچى بىر » هۇن « هۇن مىللىتىنىڭ شهكىللىنىشى جهريانىدا

 تۇرغان  ئورۇندا  باشالمچى  بولغانلىتقىن  زور  قهدەر  بىر  كۈچى  ئىلغار،  ۋە . قهدەر  شهكىللىنىشى  مىللهتنىڭ

 ئهگىشىپ  قىلغان » هۇن « راۋاجىلىنىشىغا  ۋەكىللىك  مىللهتكه  پۈتۈن  نامى  ئۇلۇسنىڭ  ئهمىلىيهتته، . دېگهن

 توغا، يۈۋېن، دوغۇ، قۇچاي، : مهسلهن . ڭ ئىچكى قىسىمىدىكى مىللىي تهركىبىمۇ بىر خىل ئهمهس ئىدى هۇنالرنى

 ىدى  ئىچىدە  قىسىمى  تهركىبىىي  هۇنالرنىڭ  قهبىلىلهرمۇ  قاتارلىق  قهبىلىلهرنىڭ . قانقۇي  قايسى  ههر  شۇنداقال

 ئىدى  بار  ئۇرۇقالر  نۇرغۇن  سۈبۈ، : مهسلهن . تۆۋىنىدە  الن،  قۇيان،  الڭ، الندى،  خهن،  داڭيۈ،  جىئو،  چيۇلىن،

 دىكىلهرنىڭمۇ » باشقا قهبىله « ياكى » باشقا ئۇرۇق « بۇنىڭدىن باشقا يهنه ئاتالمىش . سۇجى، جورجى دېگهندەك

 ئىدى  يوق  قهبىلىلهرنىڭ . ⑤ هىسابى  ۋە  ئۇرۇق  نۇرغۇنلىغان  هۇنالرنىڭ  تهركىب  مىللىي  مۇرەككهپ  بۇنداق

 هۇنالر بىلهن بىلله باش كۆتۈرگهن توڭگۇس . گهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ ئارلىشىشى ۋە بىرلىشىشىدىن شهكىللهن

 باش كۆتهرگهن ئوغان، سىيانپى، جۇرجان، تۇرا، تۈرك،  ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇپ  شىمالىدا

 مۇشۇنداق مۇرەككهپ ئىكه  موڭغۇل قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ مىللى تهركىبىدىكىلهرنىڭمۇ  قىتان،  نلىگىنى ئۇيغۇر،

 . بۇنىڭغا قوشۇمچه ئىسپات قىلىشقا بولىدۇ

 خانلىقىدىكى تارىخچى راشىددىن ئۆزىنىڭ  14  ) جىلىد  1 ( » جامىئۇل تاۋارىخپ « ئهسىردىكى ئىلخانالر

 مۇنداق يازغان  ناهايتى « : ناملىق ئهسىرىدە  بولغاچقا، > ئۇلۇغ < تاتارالر  سازاۋەر  باشقىالرنىڭ هۆرمىتىگه  ۋە

 بولم  تونۇلۋاتىدۇ تاتار  نامى بىلهن دۇنياغا  تاتار  قهبىلىلهرمۇ  ئۇرۇق،  گهرچه ئۇالرنىڭ ئۇلۇس نامى . ىغان باشقا

 ردەپ ئاتىلىپ كهلمهكته  تاتار  يهنىال  بولسىمۇ،  بىلهن . تاتار  نامى  تاتار  ئۆزىمىزنى  ئۇلۇسالر  بۇ  بولمىغان  تاتار

 . سازاۋەر ئورۇنغا ئىگه بوالاليمىز، دەپ قارىشىدۇ ۋە هۆرمهتكه > ئۇلۇغ < ئاتاپ، تاتارالرنىڭ ئارىسىغا قوشۇلساق

 تاڭغۇت قاتارلىق موڭغۇل بولمىغان قهبىلىلهرنىڭ ههممىسى  ئونغۇت،  كېرەي،  ئويرات،  جااليىر،  هازىرقى تاتار،

 بۇالرنىڭ ههممىسىنىڭ ئهسلىدە . گه تايىنىپال موغۇل بولۇپ قالغان > سائادىتى < چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇقىنىڭ

 ئىس  ئىدى ئۆز  بار  نامى  ۋە  ئىلگىرى . ىمى  لېكىن  بولسىمۇ،  ئاتىشىۋالغان  دەپ  موڭغۇل  ئۆزلىرىنى  هازىر ئۇالر
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 ئهمهس > موڭغۇل <  قىلغان  ئېتىراپ  نامنى  بۇ  ئۆزلىرىنى . دىگهن  ئهۋالتلىرى  ئۇالرنىڭ  كۈندە  بۈگۈنكى  هاال

 قولالنما > موڭغۇل < بۇرۇندۇن  نامىنى  موڭغۇل  ههم  قارىماقتا،  دەپ  تهۋە  ئۇنداق . قتا الرغا  ئههۋال  ئهمىليهتته

 يۇقىرقىالر ( » چۈنكى، قهدىمكى موڭغۇلالر نۇرغۇنلىغان يايالق مىللهتلىرى ئارىسىدىكى بىر قهبىله خاالس . ئهمهس

 ). ئاپتوردىن – ئىبارىلهر قوشۇلغى ياكى چىقىرۋېتىلدى – مهنه تهرجىمىسى بولۇپ، قىسمهن سۆز

 هۇنالر  سۆزى  ئابزاس  بىر  بۇ  قايسى راشىددىننىڭ  ههر  ياشىغان  شىمالىدا  ئېلىمىزنىڭ  كېيىن  ئۇالردىن  ۋە  نىڭ

 ئهمهسلىكىنى ههم  خىل  بىرال  ئېتنىك مهنبهسىنىڭ ههرگىزمۇ  ۋە  مىللهتلهرنىڭ شهكىللىنىشى  كۆچمهن چارۋىچى

 . مىللىي تهركىبىنىڭ مۇرەككهپلىكىنى چۈشىنىشىمىزدە بهلگىلىك پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه

 ئۈچ خىل ) 匈奴 ( » هون « ، ) 猃 狁 ( » شىيهنيۈن « ، ) 荤粥 ( » شۇنيۈ «  بۇ  دېگهن ئىسىمالرنى تهتقىق قىلغاندا،

 بۇلۇپمۇ  مۇمكىن،  بولۇشى  ئۆزگىرىشى  خىل  كۆپ  تاۋۇشنىڭ  خىل  بىر  دىن ) 猃 ( ، » شىيۇڭ « ، ) 荤 ( » شۈن « نام

 خىل تاۋۇشنىڭ ئوخشىمىغان ئۈچ خىل ئوقۇلۇشى بولۇشى مۇمكىن  پهقهت ئىشلىتىلگهن ( ئىبارەت ئۈچ خهت بىر

 خېتى بىلهن يېغىلىق ۋە چىن، خهن دەۋرىلىرىدە » شىيۇڭ « هۇندىكى ) خهتال ئوخشاش بولمىغان ـــ ئاپتوردىن

 . خېتىنى تېزراق ئوقۇغاندىمۇ ئوقۇلۇشى ئانچه پهرقلهنمهيدۇ » خۇ « مهخسۇس هۇنالرنىڭ نامى بولغان غۇزىدىكى

 هۆججهتلهردىكى  بىلهن ئىنگىلىزچه  كېيىنكى ) Xouw ياكى ( Xouos نىڭ Hun « دىكى Huns بۇالر  ههم

Huns دىكى » Hun « ئاهاڭ   ئوخشاش  ههممىسى  شهكىللهندۈرگهن . نىڭ  مىللىتىنى  هۇن  مهن  شۇڭالشقا

 ئۇلۇسى ئهڭ دەسلهپتىكى سۇنيۈ، گۇيفاڭ، شيهنيۈن قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ تهدىرجىي » هۇن « ئاساسلىق قىسىم ــ

 . ارايمهن ئۆزگىرىشى ۋە تهرەققىي قىلىشىدىن كهلگهن، دەپ ق

 كهلگهن  بارلىققا  مىللىتى  تاغلىرى » بۆشۈك « هۇن  چوغاي  ۋە  رايۇنى  خېتاۋ  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  هازىرقى

 تهركىرىسى « جىلد  28 » خهننامه « . ئهتىراپىدۇر  گۇياڭ » جۇغراپىيه  ئايمىقى  ۋۇيۈەن  خاتىرلهنگهن  دە

 شهرقى ( ناهىيىسىنىڭ  شههىرىنىڭ  باۋتو  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  شىمالدىكى غه ) هازىرقى  بالىق « ربىي  » تۈمهن

 هۇنالرنىڭ تۇنجى تهڭرىقۇتى ــ تۈمهن تهڭرىقۇتىنىڭ ۋە ئۇ باشچىلىقىدىكى هۇن قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىي

 ئىدى  مهركىزى  خۇيىڭ . هۆكۈمرۈنلىق  كاتاۋۇل  مهسئۇل  چېگرىغا  دەۋرىدە  يۈەندى  پادىشاهى  خهن  : غهربىي

بۇ يهر . چۆپلهر، مول، ياۋايى هايۋاالر كۆپ  مىڭ چاقىرىم ئارىلىقتا ئوت چوغاي تېغىنىڭ شهرقىدىن غهربىگىچه «
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 بۇالڭ  ياساپ قوشۇن توپاليدىغان،  تهڭرىقۇتنىڭ ئوقيا  مال  باتۇر  چىقاس،  چارۋىلىرىنى يايلىتىدىغان  تاالڭغا

 كۆپىيد . دېگهن ⑥ » يېرى  ياشاپ  هۇنالرنىڭ  ئهتىراپى  تېغى  چوغاي  موڭغۇلدىكى  ئىچى  هازىرقى  ىغان دېمهك،

 ماكانى، شۇنىڭ بىلهن بىلله ههربىي قول هۈنهرۋەنچىلىك بازىسى ههم سىرتقا تاجاۋۇز قىلىشتىكى تايانچ بازىسى

 دە هۇنالر بىلهن چىن سۇاللىسىدىن بۇرۇنقى بهگلىكلهرنىڭ » تارىخىي خاتىرىلهر، هۇنالر ههققىدە قىسسه « . بولغان

 » هۇنالر بىلهن چېگىرداش ئىدى ) يهن، جاۋ، چىن ( ه بهگلىك شۇ چاغدا يهتت « چېگرا ئايرىمىسىنى بايان قىلغاندا

 هۇنالرنىڭ . دېيىلگهن  ۋاقىتتا  بولغاچقا، » بۆشۈك « ئهينى  ئهتىراپىدا  چوغاي تېغى  ۋە  رايۇنى  خېتاۋ  ى هازىرقى

 . ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى يهن بهگلىكى، جاۋ بهگلىكى، چىن بهگلىكى بىلهن چېگىرالنغان

 مۇڭۇلنىڭ خېتا  يېقىنقى ئىچكى  ئىكهنلىكىنى  يهر  كېلىپ چىققان  ئهتىراپىنىڭ هۇنالر  تېغى  چوغاي  ۋە  20 ۋ

 ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرەلهيدۇ  . يىلدىن بۇيان ئىچكى موڭغۇل رايۇنىدىن بايقالغان نۇرغۇنلىغان هۇن قهبرلىرىمۇ

 : مهسلهن

 تاۋخڭب  1972  جهنۇبىدىكى  غهربىي  خوشۇنىنىڭ  كاڭمىيهن  ئايمىقى  ئىكىجاۋ  يېغىلىق يىلى  كهنتىدىن  اال

 . ⑦ دەۋرىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىگه مهنسۇپ ئالته هۇن قهبرىسى بايقالغان

 ئالۇچهيدېڭ رايۇنىدىن  جهنۇبىدىكى  خوشۇنىنىڭ شهرقىي  كاڭمىيهن  يىلى  شۇ  تاۋخوڭباالنىڭ تۆت ( يهنه

 . ⑧ هۇن قهبىرىسى بايقالغان يېغىلىق دەۋرىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىگه تهۋە ئىككى ) كىلومېتىر شهرقىي شىمالىدا

 خهن  1975  بىلهن  دەۋرى  يېغىلىق  كهنتىدىن  يۈلوڭتهي  قىسىمىدىكى  شىمالىي  خوشۇنىنىڭ  جۇڭغار  يىلى

 . ⑨ سۇاللىسى ئارىلىقىغا مهنسۇپ بولغان بىر هۇن قهبرىسى بايقالغان

 بىي قىر ئۇستاي دەرياسىنىڭ سول يىلى باينىغول ئايمىقى ئويرات ئوتتۇرا ئارقا بىرلهشمه خوشۇنىنىڭ غهر  1979

 . ⑩ قىرغىقىدىن يېغىلىق دەۋرىگه مهنسۇپ ئۈچ هۇن قهبرىسى بايقالغان

 يهنه شۇ يىلى ئىكىجاۋ ئايمىقى جۇڭغار خوشۇنىنىڭ شىمالىي قىسىمىدىكى شىگۇپهندىن يېغىلىقى دەۋرىدىنىڭ

 . ⑾ كېيىنكى مهزگىلىگه مهنسۇپ ئۈچ هۇن قهبرىسى بايقالغان

 كېيىن قوشۇن ئهۋەتىپ ) يىلى  221 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( ىخۇاڭ جۇڭگونى بىرلىككه كهلتۈرگهندىن چىن ش

 ئايمىقى ( نى » دەريانىڭ جهنۇبىدىكى يهرلهر «  هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى خېتاۋنىڭ جهنۇبىدىكى ئىكىجاۋ

، بېيجىيا ) داچىڭشهن تېغى هازىرقى ( تارتىۋالغان ههم يهنه خۇاڭخې دەرياسىدىن ئۆتۈپ چوغاي تېغى ) ئهتىراپى
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 رايۇن (  جىلغىلىق  تېغىنىڭ جهنۇبىدىكى  داچىڭشهن  شىمالى،  خېتاۋنىڭ  ساقلىدى ) هازىرقى  جايالرنى  . قاتارلىق

 بىلله  بىلهن  سېپىلى « شۇنىڭ  قىلىشىنى » سهددىچىن  يۈرۈش  جهنۇپقا  قوشۇنلىرىنىڭ  ئاتلىق  هۇن  ياساپ،  نى

 تهڭ . توستى  بولدى تۈمهن تهڭرىقۇت چىن سۇاللىسىگه  كۆچۈشكه مهجبۇر  خهن سۇاللسىنىڭ . كېلهلمهي شىمالغا

 چاغدا  ئولتۇرغان  تهڭرىقۇت تهختته  باتۇر  مهزگىلىدە  بۇرۇنقى ( دەسلهپكى  ) يىلالر  174 ~ 209 مىالدىيىدىن

 خېتاۋنىڭ جهنۇپ  ئوڭ قول بىلىكخاننىڭ  هۇنالرنى كۈچهيتىپ،  شىمالىدىكى رايۇنالرنى قايتىدىن تارتىۋېلىپ،

 دە هۇنالرغا قارام بولغان ئالوبان خاننىڭ قهبىلىسى » دەريانىڭ جهنۇبىدىكى يهرلهر « . شىغا تهۋە قىلدى باشقۇرۇ

 خهن ) يىلى  127 مىالدىيه ( يىلى  2 خهن ۋۇدىنىڭ يۈەنسۇ . بىلهن بايان خاننىڭ قهبىلىسى چارۋىچلىق قىلدى

 مهغلۇپ  بايان خاننى  بىلهن  ۋېي چىڭ ئالوبان خان  سهركهردىسى  شۇنىڭ . قىلىپ قوغالپ چىقاردى سۇاللىسى

 بولدى  مهجبۇر  كېچىشكه  ۋاز  قېتىم  بىر  يهنه  يهرلهردىن  دەريانىڭ جهنۇبىدىكى  سۇاللىسى . بىلهن هۇنالر  خهن

 سۇفاڭ ئايمىقىنى تهسىس قىلىپ، شهههر  . قهلئهلهرنى سېلىپ مۇداپىئه قىلدى  دەريانىڭ جهنۇبىدىكى رايۇنالردا

 يهرل  بۇ  باشالپ هۇنالر  قالدى شۇنىڭدىن  ئامالسىز  تارتىۋېلىشق  بۇرۇنقى ( يىلى  5 يۈەنسۇ . هرنى  مىالدىيىدىن

 چاقىرىم 700 ~ 600 ۋېي چىڭ سۇفاڭنىڭ گاۋچۆ دېگهن يېرىدىن يهنه زور قوشۇن باشالپ شىمالغا ) يىلى  124

 ئۆزى ئوك قول بىلىك خان . ئىچكىرلهپ كىرىپ، كېچىدە ئوڭ قول بىلىك خاننىڭ ئوردىسىنى مۇهاسىرىگه ئالدى

 تارتتى  چىقىم  ناهايتى زور  قېچىپ كهتكهن بولسىمۇ،  سېي چىڭ يهنه ) يىلى  6 يۈەنسۇ ( كېيىنكى يىلى . يالغۇز

 ئۆتۈپ نۇرغۇن ئادەمنى ئهسىرگه ئالدى  هۇن هۆكۈمرانلىرى چۆللۈكنىڭ جهنۇبىنىڭ ئوتتۇرا . هۇجۇمغا  چاغدا  بۇ

 سۇال  خهن  يهردە  بۇ  ئىكهنلىكىنى،  يېقىن  ناهايتى  زور تۈزلهڭلىككه  ناهايتى  بېسىمىنىڭ  ههربىي  لىسىنىڭ

 هېس قىلدى  توختايدىغانلىقىنى  تهسكه  تۇرۇشنىڭ  يهردە  بۇ  بىلىپ،  تۆرە . ئىكهنلىكىنى  ئۆڭكۈ  بىلهن،  شۇنىڭ

 چوڭ چۆللۈكتىن ئۆتۈپ ئىمكانىيهتنىڭ بارىچهشىمالغا يۆتكىلىپ، خهن « ) هۇنالرنىڭ كىچىك خانى ( جاۋشىننىڭ

 ئۇال  ئازدۇرۇپ،  يېقىنلىشىشتىن قوشۇنلىرىنى  چېگىرىغا  چۈشۈپ  جهنۇپقا  يوقىتىش،  بىلهن  پهم  چارچىغاندا  ر

 لېكىن خهن . شۇنىڭدىن باشالپ هۇنالرنىڭ ئاساسىي كۈچى شىمالغا چېكىندى . پهنتى قۇبۇل قىلىندى » ساقلىنىش

 باردى  قوغالپ  ئۇالرنىڭ چۆللۈكنىڭ شىمالىغىچه  قوشۇنلىرى  بۇرۇنقى مىالدىيىدىن ( يىلى  4 يۈەنشو . سۇاللىسى

 تهڭرىقۇت ) يىلى  119  ئۇرۇشتا  شىمالىدىكى  شىمالىدا « چۆللۈكنىڭ  چۆللۈكنىڭ  بىلهن  قوشۇنلىرى  خىلالنغان

 تۇرغان  يېڭىلىپ قېچىپ كهتتى » ساقالپ  ئۇرۇشتا  يهنىال  جاۋشىن . بولسىمۇ،  تېغىدىكى  بۇيان  تاكى  چىڭ ۋېي
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 نىڭ جهنۇبىدىكى بىر بۆلىگى، جاۋشىن قهلئهسى بۇيان تېغى هازىرقى موڭغۇلىيىدىكى خانگاي تېغى ( قهلئهسىگىچه

 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ، خۇچۈبىڭمۇ چۆللۈكنىڭ شىمالىدا سول قول . قوغالپ باردى ) بولسا بۇيان تېغى ئهتىراپىدا

 هازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلنىڭ جاۋۋۇدا ئايمىقى كېشىكنىڭ ( خاننىڭ مهغلۇپ قىلىپ، ئۇنى تاكى الۋجۈيۈشهن تېغى

 قۇيان تېغىغىچه ) هربىي شىمالىدا خوشۇنىنىڭ غ  شۇنىڭدىن « . قوغالپ باردى ) الڭجۈيۈشهن تېغىنىڭ ئهتراپى ( ۋە

 شۇنىڭدىن باشالپ هۇنالرنىڭ . ⑿ » كېيىن هۇنالر يىراققا قېچىپ كېتىپ، چۆللۈكنىڭ جهنۇبىدا ئوردىسى قالمىدى

 . مالىغا يۆتكهلدى سىياسىي مهركىزى ئۇالرنىڭ بۆشۈك ماكانىدىن مهڭگۈگه چېكىنىپ، چۆللۈكنىڭ شى

 توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايۇن ئىدى  ئهسلىدىال هۇنالر  هۇنالرنىڭ سىياسىي مهركىزى . چۆللۈكنىڭ شىمالىمۇ

 شىمالغا يۆتكىلىشتىن ئىلگىرى هۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى چۆللۈكنىڭ جهنۇبىدا بولۇپ، سىياسىي مهركهز شىمالغا

 مالىي قىسىمى هۇنالرنىڭ، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمىنىڭ پائالىيهت يۆتكهلگهندىن كېيىن، چۆللۈكنىڭ شى

 قوغۇشار تهڭرىقۇت جىخۇشان غهربىي  1 مىالدىيىدىن ئىلگىركى . مهركىزى بولۇپ قالدى  ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا

 هىيىسى ئهتراپى خهن سۇاللىسىغا ئهل بولغاندىن كېيىن، نۇرغۇنلىغان هۇنالر هازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىڭ توقتۇ نا

 ؛ شهرقىي خهن سۇاللسىنىڭ دەسلهپكى ⒀ سول قول لهۋ خان شانىنىڭ چارۋىچىلىق قىلىدىغان رايۇنىغا ئايالندى

 ئايالندى  رايۇنىغا  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  خاننىڭ  ئىجىز  قول  سول  ئايمىقى  شىلىنغول  هازىرقى  ؛ ⒁ مهزگىلىدە

 چىقارغان  كهلتۈرۈپ  بۆلۈنۈشىنى  ئىككىسىگه  چارۋىچىلىق هۇنالرنىڭ  ئهسلىدىكى  خاننىڭ  باتىس  ئۈكهن  ئوڭ

 خېبىي  شهرقته  خېتاۋغىچه،  غهرپته  بولۇپ،  شىمالىدا  سهددىچىننىڭ  كونا  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  هازىر  رايۇنىمۇ

 . ⒂ ئۆلكىسىنىڭ شىمالدىكى نهنياڭ دەرياسىنىڭ غهربىدىكى رايۇنالرغىچه ئىدى

 : ئىزاهالر

 » بهش چوڭ ئاقساقال ههققىدە خاتىرە « جىلىد  1 » تارىخىي خاتىرىلهر « ①

 . » سهپهر نهزمىلىرى « ، » شهيۋېي نهزمىلىرى . نهزمىنامه « ②

 . » سهپهر نهزمىلىرى « ③

 خاتىرىلهر « ④  قىسسه « جىلد  110 » تارىخىي  ههققىدە  « دە » هۇنالر  تارقالغان ......... « ههر . قىلغىالرغا
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 بار  ئاقساقىلى  ئالدىغا  ئۆز  توپ . قايسىسىنىڭ  بىرلىشىپ تو  كۆپىنچه  بولسىمۇ،لېكىن  ئولتۇراقالشقان  بولۇپ  پ

 . دېيىلگهن » كېتهلمهيتى

 جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە « جىلد  89 » كېيىنكى خهننامه « ؛ » هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد  94 » خهننامه « ⑤

 قىسسه « جىلد  97 » جىننامه « ؛ » قىسسه  ههققىدە  هۇنالر  ــ  مۇنس « جىلد  129 ، » شىمالىي دىالر  ۇن جۇرچى

 خاتىرە  تهرجىمهالى « جىلد  23 » ۋېينامه « ؛ » ههققىدە  غۇزلىرى « جىلد  98 » سوڭنامه « ؛ » ليۇكۇرېننىڭ  رى

 . » ههققىدە قىسسه

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ⑥

 قهبرىلىرى « : تيهن گۇاڭجىن ⑦  هۇن  ژورنلىرى « ، » تاۋخوڭباالدىكى  ئىلمىي   1 يىلى  1976 » ئارخېئولوگىيه

 . سان

 گ ⑧  گوسۇشىن تيهن  قهبرىلىرى « : ۇاڭجىن،  هۇن  بايقالغان  ئالوچهيېڭدىن  موڭغۇلدىكى  ، » ئىچكى

 . سان  4 يىللىق  1980 » ئارخېئولوگىيه ئىلمىي ژورنىلى «

 خوشۇنىدىكى يۈلوڭتهيدىن بايقالغان هۇن « : ئىچكى موڭغۇل مۇزېيى ئېالن قىلغان ⑨  ئىچكى موغۇل جۇڭغار

 . سان  2 يىللىق  1977 » نىلى ، ئارخېئولوگىيه ئىلمىي ژور » قهبرىلىرى

 يىللىق  1980 ژورنىلى » ، مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى » قىرئۇستايدىكى هۇن قهبرىلىرى « : تاال، لياڭ جىڭمىڭ ⑩

 . سان  7

 شىگۇپهندىكى هۇن « : ئىكىجاۋ ئايماقلىق مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى خىزمهت پونكىتى ئېالن قىالن قىلغان ⑾

 . سان  8 يىللىق  1980 ژورنىلى » يادىكارلىقلىرى مهدەنىيهت « ، » قهبرىلىرى

 خاتىرىلهر « ⑿  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  سانغۇننىڭ « جىلد  111 ، » هۇنالر  چهۋەنداز  قىران  ۋە  چىڭ  ۋېي

 . » تهرخىمهالى

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ⒀

 . » جهي رۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  20 » كېيىنكى خهننامه « ⒁

. » هۇنالر ههققىدە قىسسه . ننامه كېيىنكى خه « ⒂
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 باپ هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائهسى ۋە ئۇنىڭ قۇللۇق  2

 قاراپ تهرەققىي قىلىشى جهمئىيىتىگه

、 

 لېكىن شۇ چاغدا قهبىلىلهر . هۇنالر ناهايتى بۇرۇنالر ئۇرۇقداش قهبىله ۋە قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنى تهشكىل قىلغان

 ئىدى ئى  تۇراقسىز  ئىنتايىن  بولۇپ،  تارقاق  ناهايتى  يهنىال  قهبىلىلهر  قايسى  ههر  قاتناشقان  تارىخىي « . تتىپاقىغا

 دە هۇنالرنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىكى تارىخىنى بايان قىلىپ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد  110 » خاتىرلهر

 ئهجدادى ( چۈنۋېيدىن «  هۇنالرنىڭ  تا ) رىۋايهتلهردىكى  يىل تارتىپ  نهچچه  مىڭ  بولغان  تۈمهنگىچه  كى

 تارقاق جايالشقان  ئازىيىپ ناهايتى  بهزىدە  كۆپىيىپ،  بهزىدە  ئۇالر  دەل . دەپ خاتىرلهنگهن » جهريانىدا،  بۇ

 ئۇرۇقداش قهبىله ۋە قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىنتايىن تۇراقسىز ئىكهنلىكىنىڭ ئاالمىتى بولسىمۇ، ئهمما هۇنالرنىڭ

 تهڭرىقۇت  ئىدى تۇنجىسى  رەهبهر  تىكلىگهن  ئورتاق  ئىتتىپاقى  قهبىلىلهر  تهڭرىقۇت  تۈمهن  ئۇرۇقداشلىق . ـــ

 تهڭ  مههسۇالتالرنى  شۇغغۇلىنىدىغان،  ئىشلهپچىقىرىش بىلهن  ئورتاق  هۇنالر  ئىلگىرى  پارچىلىنىشتىن  تهشكىلى

 بۇ . امائه هالىتىدە ياشايتى تهقسىم قىلىدىغان، سىنىپ ۋە زۇلۇم ئېكىپىالتاتىسىيه مهۋجۇت بولمىغان ئىپتىدائىي ج

 . ئهسىرگه كهلگهندە ئۆزگىرىش بولۇشقا باشلىدى  3 خىل تۇرمۇش شهكلىدە مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 ئىلگىركى  مىالدىيىدىن  ئالدى  3 هۇنالر  قهدەم  ئهسىرنىڭ  دەۋرىگه  مهدەنىيىتى  قورالالر  تۆمۈر  كهينىدە

 ويۇش هۇن جهمئىيىتىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ سهۋىيىسىنى تۆمۈر قورالالر مهدەنىيىتىگه قهدەم ق . قويدى

 كۆتۈردى  يۇقىرى  دەرىجىدە  كۆچمهن . زور  هۇنالرنىڭ  چىقىپ،  كېلىپ  مههسۇالت  ئېشىنچه  بىلهن،  بۇنىڭ

 تېزلهتتى  ئۆزگىرىشنى  ئىگىلىككه  يهككه  ئىگىلىكتىن  كوللېكتىپ  ئىگىلىكىنىڭ  باشالپ . چارۋىچىلىق  شۇنىڭدىن

 . كچىلىكنىڭ خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىككه ئۆزگىرىش مۇمكىنچىلىگى تۇغۇلدى ئومۇمىي مۈلۈ

 يهم  بولۇپمۇ  چارۋىچىلىقتا،  بىلهن،  قىلغاندا  ئالدى  چارۋىچىلىق  پهسلىدە  قىش  بولغان  قىس  خهشهك

 توختايتى  ئاسان  قارىغاندا  باققانغا  چارۋىنى  كۆلهمدىكى  چوڭ  بېقىش  چارۋىنى  كۆلهمدىكى  . كىچىكرەك

 كىلهتتى چارۋىالر  توغرا  ئايرىپ بېقىشقا  قوغداش ئۈچۈن ئۇالرنى  كۆپهيتىش ۋە  جامائهتنىڭ كوللىكتىپ . نى  بۇ

 ئۇنىڭدىن قالسا، . چارۋىچلىق قىلىشىنى پهيدىنپهي يهككه ئائىلىلهرنىڭ تارقاق چارۋىچىلىق قىلىشىغا ئۆزگهرتتى

 ئالماش  ۋە  ئايرىغىلى  ئىگىلىۋالغىلى،  ئاسان  ئهسلىدىنال  بوالتتى چارۋىچىالرنى  قوغلىشىپ . تۇرۋالغىلى  سۇ ئوت،
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 بىلهن  ئىشلهپچىقىرىش  تهرەپتىن  بىر  چارۋىچىالر  ئىگىلىكىدە  چارۋىچىلىق  كۆچمهن  يۈرىدىغان  كۆچۈپ

 بۇالڭ  چارۋىلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  قهبىلىلهرنى  باشقا  تهرەپتىن  بىر  قىالتتى  شۇغۇلالنسا،  چارۋىالرغا . تاالڭ  بۇمۇ

 پايدىلىق ئىدى بولغان خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىكن  ئېشىشىغا  چارۋىسى بار . ىڭ ئهمهلگه  . خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىكته

 بهكرەك كۆڭۈل بۆلهتتى  ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلىكىنىڭ تهرەققىياتىغا  توپىنى كۆپهيتىش ۋە . چارۋىدار  چارۋا  بۇ

 كېڭهيتهتتى  ئىمكانيىتىنى  توپالش  بايلىقالرنى  كۈچلىرىنى . باشقا  ئىشلهپچىقىرىش  يهنىمۇ ئۈچىنچىدىن،  ڭ

 بولۇپمۇ ئاساسلىق ئىگىلىك بولغان . يۈكسىلىشى جهمئىيهتتىكى ههر قايسى ئىگىلىك تارماقلىرىنىمۇ يۈكسهلدۈردى

 راۋاجىالندى  مىسلىسىز  ئاساستا  ئهسلىدەدىكى  ئۆزىنى . چارۋىچىىق  ئىشلهپچىقىرىشى  هۇنالرنىڭ  ۋاقىتتا  بۇ

 مههسۇالتال  ئېشىنچا  بهلكى يهنه  قالماستىن،  كهلتۈردى تهمىنلهپال  بارلىققا  قىلىش ۋە . رنىمۇ  ئېكىسپىالتاتىسىيه  بۇ

 كهلتۈردى  مهيدانغا  شهرتىنى  ئالدىنقى  ئىقتىسادىي  مۇناسىۋىتىنىڭ  قىلىنىش  بىلهن . ئېكىسپىالتاتىسىيه  بۇنىڭ

 ئهگىشىپ  كېلىشىگه  بارلىققا  مۈلۈكچىلىكنىڭ  خۇسۇسىي  قىسىمىدا  ئىچكى  جامائهتىنىڭ  ئىپتىدائىي  هۇنالرنىڭ

 . ا بۆلۈنۈشىمۇ باشالندى سىنىپق

 ئىلگىرىكى  هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائهسىدە  ئهسىرنىڭ ئالدى  3 تهخمىنهن مىالدىيىدىن  كهينىدە،

 بۇ خىل . شهخسىي چارۋىسى بار يهككه ئائىلىلهرنى ئاساس قىلغان مۇستهقىل كىچىك ئىگىلىك مهيدانغا كهلدى

 چۆللۈكنىڭ . داشلىق جامائهسىنى پارچىالش رولىنى ئويناشقا باشلىدى كىچىك ئىگىلىكنىڭ مهيدانغا كېلىشى ئۇرۇق

 ئىلگىرىكى  مىالدىيىدىن  قېزىلغان،  قهبرىلىرىنىڭ  3 ،  2 شىمالىدىدن  هۇن  بولغان  تهئهللۇق  ئهسىرلهرگه

 كۆپ  بۇيۇمالر  چىنه  ناهايتى ئاز . ئىچىدىكى ههمدە  ههم ئۇالرنىڭ يېنىدىكى ههمدەنپه بۇيۇمالر  چوڭ قهبرىلهر

 تولۇق  پهرقىنىڭ  كهمبهغهللىك  باي،  پارچىىنىپ،  تهشكىلىنىڭ  ئۇرۇقداشلىق  چاغدا  بۇ  قهبرىلهردىن

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  روشهن  قىلىدىغان . ① ئاشكارالنغانلىقىنى  چارۋىچىلىق  ۋە  مهيدانى  چارۋىچىلىق  چاغدا  بۇ

 ئۇ  يهرلهر  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  ۋە  مهيدانى  چارۋىچىلىق  ئۇرۇقداشلىق  جامائهسىنىڭ يهرلهر  رۇقداشلىق

 شۇڭا، چارۋىچىلىق مهيدانى . چارۋىالر بولسا يهككه ئائىلىلهرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولغان . ئىگىدارلىقىدا بولغان

 خۇسۇسىي  بولغان  چارۋىالرغا  بىلهن  مۈلۈكچىلىك  ئومۇمىي  بولغان  يهرلهرگه  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  ۋە

 دەۋر  بۇ  بىرلهشتۈرۈلۈشىنى  دېيىشكه مۈلۈكچىلىكنىڭ  ئاالهىدىلىكى  بىر  جامائهسىنىڭ  ئۇرۇقداشلىق  هۇن  ىدىكى

. بولىدۇ
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 ئىلگىرىكى  مىالدىدىن  جامائهسى  ئۇرۇقداشلىق  ئالدى  3 هۇنالرنىڭ  يهككه  ئهسىرنىڭ  كهينىدە

 ههر  لېكىن  بولسىۇ،  باشلىغان  پارچىلىنىشقا  ئهگىشىپ  كېلىشىگه  بارلىققا  ئىگىلىكىنىڭ  خۇسۇسىي  ئائىلىلهرنىڭ

 قايسى ئائىلىلهر ۋە ئۇرۇق ئهزالىرى ئىشلهپچىقىرىش، تۇرمۇشىنىڭ مۇهىم كاپالىتى بولغان چارۋىچلىق مهيدانى

 ئۆز  سهۋەبىدىن  ئىگىلهش  ئورتاق  يهنىال  يهرلهرنى  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  تۇراتتى  ۋە  باغلىنىپ  زىچ  . ئارا

 سۇ قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرسىمۇ، ههر قايسىسىنىڭ  ئوت « دە هۇنالر » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 ئىدى  ئايرىم  چارۋىچىلىق » يهرلىرى  ۋە  مهيدانى  چارۋىچىلىق  دەل  بۇنىڭدا  بولۇپ،  خاتىرلهنگهن  دەپ

 . قىلىدىغان يهرلهرگه بولغان ئۇرۇقنىڭ ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكى بايان قىلىنغان

 چارۋىچىلىق هۇجۇمىدىن قوغداش سهۋەبلىك ساقلىنىپ بۇ خىل باغلىنىش ئۇرۇقنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداش،

 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىپتىدائىي ئۇرۇقداشلىق جامائهسى تۈزۈمىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە سىنىپنىڭ . قالغان ئىدى

 بۇالڭچىلىق ئۇرۇشى قىلىشى خۇددى  قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « شهكىللىنىشى جهريانىدا،  ههققىدە  دە » هۇنالر

 ئىدى ئۇرۇش «  ئىش  ئادەتتىكى  ئۈچۈن  هۇنالر  كهسپىگه » قىلىش  دائىملىق  هۇنالرنىڭ  ئېيتىلغىنىدەك،  دەپ

 شۇڭا ئۇالر زىچ بىرلىشىپ قالماي، بهلكى يهنه قۇشۇن بولۇپ تهشكىللهنگهن ئىدى، بۇ . ئايلىنىپ قالغان ئىدى

 ئىدى  قواليلىق  قاتنىشىشغا  ۋە  مېڭىشى  ئۇرۇشقا  چاغدا  خالىغان  ئۇرۇقداشلىق شۇڭا، . ئۇالرنىڭ  هۇنالرنىڭ

 ئىدى  تهشكىالت  ههربىي  ههم  تهشكىالتى،  ئىشلهپچىقىرىش  ههم  ئۇ  ئاالهىدىلىكى  بىر  يهنه  . جامائهسىنىڭ

 قىسه «  ههققىدە  هۇنالر  خاتىرىلهر،  ئاتلىق « : دە » تارىخى  بولغاندىال  تارتقىدەك  ئوقيا  يېتىپ  قۇرامىغا  هۇنالر

 چىقىپ  جهڭگه  ئۇرۇش ۋاقتىدا  بوالتتى،  ئىدى  بۇالڭ ئهسكهر  ئۇالرنىڭ ئادىتى  بۇ  قاتنىشاتتى،  دەپ » تاالڭغا

 ئۇرۇش . خاتىرىلهنگهن  تۇرمۇش كهچۈرسه،  بىلهن  ئوۋچىلىق  ۋە  چارۋىچىلىق  چاغالردا  ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى  بۇ

 تهشكىلىنىڭ  ههربىي  بىلهن  تهشكىلى  ئىشلهپچىقىرىش  قاتنىشىدىغانلىقىنى،  جهڭگه  ۋاقتىلىرىدا

 ماركىس . ئهكىس ئهتتۈرۈپ بهرگهن بىرلهشتۈرۈلگهنلىكىنى  ههقته  بۇنداق تهشكىل جامائهنىڭ ئىگىدارلىق « بۇ

 . دېگهن ② » قىلغۇچى ساالهيىتى بىلهن مهۋجۇت بۇلۇپ تۇرۇشىدىكى بىر شهرت

 تهشكىالت بولۇپ،  قۇرۇلغان  ئاساسىدا  قانداشلىق  خىل  بىر  ئهسىلدىنال  تهشكىالتى  هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق

 جامائهنىڭ پارچىلىنىشى، سىنىپنىڭ پهيدا بۇلۇشى ۋە ئۇرۇشنىڭ كۆپىيىشىدىن كېلىپ چىققان ئۇرۇق ئۇرۇقداشلىق

 قېلىش  ساقالپ  مۇناسىۋىتىنى  قانداشلىق  ئۇرۇقتىكىلهرنىڭ  تۇراقسىزلىقىدىن  ۋە  بولۇشى  مۇرەككهپ تهركىبىنىڭ
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 ئهمهس ئىدى  ئۇرۇقنىڭ . مۇمكىن  باشقا  ئىچىگه  تهشكىلىنىڭ  ئۇرۇق  بىلهن  تۈركۈمدە ئالدى  زور  ئادەملىرىمۇ

 شىنلىالر، : مهسلهن . قۇشۇالتتى  قىرغىزالر،  دڭلىڭالر،  چۈشۈرلهر،  هۇنگىرالر،  ئالۇبانالر،  ياۋچىالر،  تۇڭگۇسالر،

 بۇالر ئاساسهن ههر قايسى ئۇرۇق ۋە ئائىلىلهرگه . ئۇيسۇنالر، غهربىي يۇرتلۇقالر، چىياڭالر ۋە خهنزۇالر دېگهندەك

 هق كۆپ قىسىمى قۇللۇقتا تۇرغان بولسا، ئاز ساندىكىلىرى ئۇرۇق ئهزالىقغا قۇبۇل قىلىناتتى تارقالغان بولۇپ، مۇتل

 بولۇپمۇ مهغلۇبىيهتلىك ئۇرۇشالر ئۇرۇق ئهزاللىرىنىڭ كۆپلهپ ئۆلۈشىنى،  قېتىملىق ئۇرۇش،  ئۇنىڭدىن قالسا ههر

 . ائهسى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايتتى يارلىنىشىنى ۋە تارقىلىپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغاچقا، ئۇرۇقداشلىق جام

 بۇرۇنقى : مهسىلهن  ۋېي  124 مىالدىيدىن  سهركهردىسى  سۇاللىسى  خهن  قوۋمى  بىلىكخاننىڭ  قول  ئوڭ  يىلى

 چىڭنىڭ هۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا، ئوڭ قول بىلىكخان ئۆزى يالغۇز قېچىپ كېتىپ، ئاتلىق قۇشۇنى تارقىلىپ كېتىپ،

 ن  ئون  ۋە كىچىك خان ۋەزىپىسىدىكى  ئۇرۇق ئاقساقىلى  ئۇرۇق ئهزاللىرى  مىڭدىن كۆپ ئهر 15 هچچه  ئايال

 يىلى ئېچىغسه تهڭرىقۇت  119 يهنه مىالدىيدىن بۇرۇنقى . ئهسىرگه چۈشۈپ ئۇرۇق پۈتۈنلهي تارقىلىپ كهتكهن

 قېچىپ  بۇزۇپ  مۇهاسىرىنى  بىلهن  ئهسكهر  يۈز  نهچچه  بولغاندا  مهغلۇب  ئۇرۇشتا  بولغان  بىلهن  چىڭ  ۋېي

 بىر كهتكه  بىلهن  شۇنىڭ  تۇرىۋەرگهن،  ئارلىشىپ  بىلهن  قۇشۇنلىرى  سۇاللىسى  خهن  قالغانلىرى  قاچالماي  ن،

 ۋاقىتتا، سول قول بىلىك خاننىڭ قوۋمىدىنمۇ يهتته تۈمهندىن ئارتۇق ئادەم خۇ چۈبىك تهرپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ۋە

 تېخىمۇ ئېغىرى شۇكى، . نلىشىپ كهتكهن ئهسىرگه ئېلىنغان، قالغانلىرى قېچىپ كېتىپ ئۇرۇق پۈتۈنلهي قااليمىقا

 بۇرۇنقى  ئۇيسۇنالرنىڭ  71 مىالدىيدىن  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  قوشۇنى 200 يىلى  بىرلهشمه  كىشىلىك  مىڭ

 قېرى  ئاڭالپ  كهلگهنلىكىنى  قۇشۇنلىرىنىڭ  سۇاللىسىنىڭ  خهن  هۇنالر  قىلغاندا،  هۇجۇم  چۈرىلىرىنى  هۇنالرغا

 مال  ههيدىگىن  يېتىلهپ،  كهتكهن چارۋىلىرىنى  قېچىپ  يىراققا  ئۇرۇق . ىچه  قااليمىقانچىلىقىدا  ئۇرۇش  خىل  بۇ

 ئوڭ قول خاننىڭ قوۋمىدىكىلهر چىرىكچى بهگ چاڭ خۇي ۋە . تهشكىلىنىڭ قااليمىقانلىشىپ كېتىشى مۇقهرەر ئىدى

 ئاتاقلىق  مهلىكىسى،  يهڭگىسى،  تهڭرىقۇتنىڭ  ئۇچرىغاندا  هۇجۇمىغا  قوشۇنىنىڭ  بىرلهشمه  ئۇيسۇنالرنىڭ

 مىڭدىن ئارتۇق 700 مىڭ ئادەم ئهسىرگه چۈشۈپ، 39 انلىرى، كاهبهگ، مىڭ بېشى، سهركهردىلىرى قاتارلىق خ

 ئۆلگهن  ئېلىنغان،  ئولجا  تۆگه  ۋە  قېچىر  قوي،  كاال،  چارۋا  ئات،  كهتكهن  تارقىلىپ  ۋە  مالالر  يارالنغانالر

 چاك  جامائهسى  ئۇرۇقداشلىق  بولغان،  كهتكهن  هېسابسىز  بۆسۈلۈپ  نهچچه . ③ چېكىدىن  بىر  يۇقىرىدىكىلهر

لېكىن، ئۇرۇقنىڭ تهشكىلىي قۇرۇلمىسى . مىسالالر خاالس، ئۇرۇش ۋاقتىدا بۇنداق ئههۋالالر دائىم كۆرۈلۈپ تۇراتتى
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 ۋە  توپلىشااليتتى  تىزال  ناهايىتى  يهنه  كېيىن  بۇزغۇنچىلىقتىن  ۋە  قااليمىقانچىلىق  بولغانلىقتىن،  مۇستههكهم

 كېلهلهيتتى  ئۆتمهيال مهس ( ئهسلىگه  ئۇزۇن  كېتىپ  قېچىپ  تهڭرىقۇت  ئېچىغسه  قايتا « لهن،  ئادەملىرىنى

 ، ئهمما ئهسىلدىكى ئۇرۇق ئهزاللىرى تارقىلىپ، قااليمىقانلىشىپ كهتكهچكه، ئۇرۇقنىڭ تهركىبى كۆپ ) » توپلىغان

 كېتهتتى  قااليمىقانلىشىپ  قېل . هالالردا  ساقلىنىپ  جهههتتىن  شهكىل  تهشكىلى  ئۇرۇقداشلىق  ئۇرۇق كېيىن  ىپ،

 يهنىال  تۈزۈمىگه  نىكاهلىنىش  سىرتتىن  ئۇرۇقنىڭ  بولۇپ،  مهۋجۇت  بۇرۇنقىدەكال  نامى  ئۇرۇق  ۋە  قهبرىستانلىقى

 يوقاتتى  مهۋجۇتلۇقىنى  ئۇرۇق  سېستىمىسىدىكى  قان  ساپ  ههقىقىي  ئهمما  بولسىمۇ،  قىلىنغان  شۇڭا، . رىئايه

 ئهسىرنىڭ ئاخىرىغىچه، يهنى ۋېي، جىن  3 الدىيه هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق تهشكىلى شهكىل جهههتتىن تاكى مى

 ئىچكى  ئۇرۇقنىڭ  مۇناسىۋەت  قانداشلىق  ئۇنىڭدىكى  لېكىن  بولسىمۇ،  ساقالنغان  دەۋرىگىچه  سۇاللىلىرى

 ئۆزگىرىشتىن  خىل  بۇ  ئۆزگهردى،  پهيدىنپهي  ئهگىشىپ  ئۆزگىرىشىگه  خاراكتىرىنىڭ  ئىگىلىك  قىسىمىدىكى

 همهليهتته قانداشلىق ئاساسىغا قۇرۇلغان ئۇرۇقداشلىق بىرلىكى بولماي، بهلكى كېيىنكى ئۇرۇقداشلىق جامائهسى ئ

 بۇ هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ . تېرىتورىيه ئاساسىغا قۇرۇلغان ههربىي مهمۇرىي بىرلىك بولۇپ قالدى

 . يهنه بىر خىل ئاالهىدىلىكىدۇر

 ئهسىرگىچه ساقلىنىپ قالغانلىقىنى  3 ىن تاكى مىالدىيه هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ شهكىل جهههتت

 نىكاهلىنىش  ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن  نامى،  ئۇرۇق  قهبرىستانلىقى،  ئۇرۇق  ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن  هۆججهتلهردە  يازما

 بۇلىدۇ  كۆرىۋېلىشقا  بايانالردىن  ههققىدىكى  قهبرىستانلىقى . تۈزۈمى  ئۇرۇق  هۇنالرنىڭ  ئهسهرلهردە  تارىخى

 دە جاۋدى » ئوغانالر ههققىدە قىسسه « جىلىد  90 » كېيىنكى خهننامه « مهسلهن، . اترىلهر ئۇچرايدۇ ههققىدىكى خ

 بۇ . ئوغانالرنىڭ هۇن تهڭرىقۇتىنىڭ قهبرسىنى قازغانلىقى خاترىلهنگهن ) يىلى  78 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( دەۋرىدە

 ئىدى  تهۋە  ئۇرۇق قهبرىستانلىقىغا  ولۇشى ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ بىر ئۇرۇق قهبرىستانلىقىنىڭ ب . خىل قهبرە

 ئۇرۇق قهبرىستانلىقىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ شهكىل جهههتتىن ساقلىنىپ . ئاالهىدىلىكى

 . قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 قىسسه «  ههققىدە  هۇنالر  ههققىدە جهنۇبىي هۇنال « جىلىد  89 » كېيىنكى خهننامه « ۋە » تارىخى خاتىرلهر،  ر

 دە هۇنالرنىڭ تهڭرىقۇت ئۇرۇقى بىلهن ئوخشىمايدىغان قۇيان، الن، شۈبۇ ۋە چىيۇلىندىن ئىبارەت تۆت » قىسسه

 ئېلىنغان  تىلغا  بارلىقى  ئۇرۇقنىڭ  قىسسه « . ئىسىلزادە  ههققىدە  هۇنالر  تهڭرىقۇتى » جهنۇبىي  هۇن  جهنۇبىي دە
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 شقاندىن كېينكى خانالر ئىچىدە يهنىال خهن، داڭيۈ، قۇيان، ئولتۇراقال ) يىلى  50 مىالدىيه ( شىخې ئايمىقىغا كېلىپ

 خاتىرلهنگهن  بارلىقى  خانالرنىڭ  چىققان  كېلىپ  ئۇرۇقىدىن  سۇجى  شىمالىي « جىلىد  97 » جىننامه « . الن،

 قىسسه  دىالر  ههققىدە  كېلىپ » هۇنالر  ئۇرۇقلىرىدىن  قاتارلىق  جىئو  الن،  بو،  شۈ،  قۇيان،  هۇنالرنىڭ  دىمۇ

 يهنه چىققانالرنىڭ  خاتىرىلهنگهن،  تۇتىدىغانلىقى  ئهمهل  ئاسى « يۇقىرى  لېكىن  لى » جاسارەتلىك،  ۋە  چىمو

 بولغان  قېلىشى . ئۇرۇقىمۇ  ساقلىنىپ  نامىنىڭ  ئۇرۇق  بهلگىسى،  بىر  تهشكىلىنىڭ  ئۇرۇقداشلىق  نامى  ئۇرۇقنىڭ

 . ۇ ئۇرۇقداشلىق تهشكىلىنىڭ شهكىل جهههتتىن يهنىال ساقلىنىپ قالغانلىقىنى ئىسپاتاليد

 خهننامه «  قىسسه . كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  تىلغا » جهنۇبىي  يۇقىردا  ئاساسالنغاندا،  مهلۇماتالرغا  دىك

 بىلهن  ئۇرۇقىدىكىلهر  تهڭرىقۇت  هۇن  دائىم  ئۇرۇقىدىكىلهرنىڭ  چىيۇلىن  ۋە  شۈبۇ  الن  قۇيان،  ئېلىنغان

 جاتىرلهنگهن  قىس . خهننامه « . نىكاهلىنىدىغانلىقى  ههققىدە  ئاساسالنغاندا، » سه هۇنالر  خاتىرلهنگه  دىكى

 بۇنىڭدىن شۇنى . تهڭرىقۇت الندى ئۇرۇقدىن بولۇپ، قۇيان قاتارلىق ئۇرۇقالر بىلهن بىر ئۇرۇقدىن ئهمهس ئىدى

 مىالدىيىدىن . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، يۇقىرىقى ئۇرۇقالرنىڭ ههممىسى سىرتتىن نىقاهالنغان تۈزۈمنى يولغا قويغان

 هۇنالرغا ياتلىق قىلىنغان خهن مهلىكىسى ۋاڭ جاۋجۈننىڭ فۇجۇرۇت ئهسىر  1 بۇرۇنقى  نىڭ كېيىنكى مهزگىلىدە

 كېيىن چوڭ . تهڭرىقۇتتىن تۇغقان ئىككى قىزى ئهسلىدە قوغۇشار تهڭرىقۇت جىخۇاشاننىڭ ئۇرۇقىغا مهنسۇپ ئىدى

 قۇنچۇيى  كىچىك قىزى دەپ ئا ) شۇبۇ مهلىكىسى ( قىزى يۈەن شۇبۇ ئۇرۇقىغا ياتلىق قىلىنىپ، شۇبۇ  تالغان بولسا،

 ياتلىق قىلىنىپ داڭيۈيى  ئۇرۇقىغا  مهلىكىسى ( داڭيۈ  تهڭرىقۇتنىڭ . ④ دەپ ئاتالغان ) داڭيۈ  بۇنىڭدىن قوغۇشار

  4 ،  3 مىالدىيه . شۈيۇ ، داڭيۈ ئۇرۇقى بىلهن سىرتتا نىكاهلىنىش تۈزۈمىنى يولغا قويغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 بهش ۈيز، ئون ئهلته « : مهسلهن . ر يهنىال سىرتتىن نىكاهلىنىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان ئهسىرگه كهلگهندىمۇ هۇنال

 خهن هاكىمىيىتىنى قۇرغۇچى هۇن ئاقسۆكهڭ ليۈيۈەن ۋە ئوغلى ليۇزۇڭ ئهسلىدە توغا « دەۋرىدىكى » پادىشاهلىق

 ئىدى  ئۇرۇقىدىن  قۇيان  ئاياللىرى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  ن . ⑤ هۇنلىرىدىن  سىرتتىن  تۈزۈمى ئۇرۇقنىڭ  ىكاهلىنىش

 تۈزۈمى  نىكاه  ئاالهىدە  جهمئىيىتىنىڭ  قىلىش . ئۇرۇقداشلىق  رىئايه  تۈزۈمىگه  نىكاهلىنىش  سىرتتىن  ئۇرۇقنىڭ

 شهكىل  لېكىن  بولسىمۇ،  بولغان  ئۆزگىرىش  ئاللىقاچان  خاراكتېرىدە  ۋە  مهزمۇنى  تهشكىلىنىڭ  ئۇرۇقداشلىق

 . جهههتتىن يهنىال مهۋجۇتلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

. چارۋىچىلىقنىڭ ئۇچقاندەك تهرەققىي قىلىشى بلهن چارۋىالرنى بېقىش تېخىمۇ كۆپ كىشىگه ئېهتىياجلىق بولدى
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 شۇڭا، ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلىكىگه كۆڭۈل بۆلىدىغان چارۋىدارالرنى ئۇرۇشتا تۇتۇۋالغان ئهسىرلهردىن تېخىمۇ

 . كهلدى بۇنىڭ بىلهن قۇلالر سىنپى بارلىققا . كۆپ پايدىالندى

 هۇنالر جهڭ قىلغاندا دۈشمهندىن بىرنى ئۆلتۈرسه بىر جام « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 ئۆزىگه ئىنئام قىلىپ بېرىلهتتى . شاراپ مۇكاپات بېرىلهتتى  تۇتۇپ كهلسه مۇكاپات تهرىقىسىدە  . لېكىىن ئهسىر

 هڭدە ئۆلگۈچىنىڭ جهسىتىنى قايتۇرۇپ كهلگۈچى ئۆلگىچىنىڭ ئائىله ج . تۇتۇپ كېلىنگهن بۇ كىشلهر قۇل قىلىناتتى

 بۇ . دەپ خاتىرلهنگهن » مۈلكى مۇسادىرە قىلىناتتى  نهرسه ئوغرلىغۇچىالرنىڭ پۈتۈن مال . مۈلكىگه ئىگه بوالتتى

 . دەل هۇنالردا خۇسۇسىي مۈلۈك ۋە ئهسىرلهرنى قۇل قىلىش ئههۋالىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدۇ

 ئېلىپ بۇ هۇ  هۇن جهڭچىسى كۆپرەك ئهسىر  بىر  ههر  چۈشكهنلهرنى قۇل قىلغانلىقتىن،  ئهسىرگه  ئۇرۇشتا  نالر

 قىلىۋاالتتى  قۇلى  ئۆزلىرىنىڭ  بولۇشى . ئهسىرلهرنى  ئىگه  قۇلغا  پۇقرالىرىنىڭمۇ  ئادەتتىكى  هۇنالرنىڭ  شۇڭا

 ر ئادەتتىكى پۇقراالرنىڭكىگه قارىغاندا ئهلۋەتته هۇن ئاقسۆڭهكلىرى ئىگىلىگهن قۇلال . ئومۇميۈزلۈك ئههۋال ئىدى

 هۇن ئاقسۆڭهكلىرى ئۆلسه . دە خاتىرلىنىشىچه » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . تېخىمۇ كۆپ ئىدى

 دىدەكلىرى « ئۇنىڭ  قۇل  كۆرىدىغان  يۈزدىن ئاشقان » ياخشى  قىلىندىغانلىرى نهچچه  قۇربالىق  بويان . دىن

 بىر  تېپىلغان  قهبرىسىدىن تاغلىرىدىن  ئاقسۆڭهكنىڭ  چىققان 17 هۇن  چاچ  ئۆرۈمه  هۇن . ⑥ تال  دەل  بۇ

 ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ ناهايتى نۇرغۇن قۇلغا ئىگه ئىكهنلىكى ۋە نۇرغۇن قۇلالرنى قۇربانلىق قىلىدىغانلىقىنىڭ ماددىي

 . ئىسپاتىدۇر

 . زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈردى زور تۈركۈمدىكى ئهسىرلهرنىڭ قۇل قىلىنىشى قۇللۇق جهمئىيهتنىڭ شهكىللىنىشىنى

 ئىدى  مهنبهسى  قۇل  ئاساسلىق  ئهسىرلهر  بولۇپ،  خىل  تۆت  كېلىش مهنبهسى  قۇللىرىنىڭ  ئهسىرلهر . هۇنالرنىڭ

 . ئىچىدە خهنزۇالرمۇ، باشقا مىللهت كىشلىرىمۇ بار ئىدى

 ئىلگىر  خهن سۇاللىسى چېگرىسىدىن  هۇنالر  ئاساالنغاندا،  ماتېرىيالالرغا  بولۇپ ناهايتى  ى تارىخىي  ئاخىر

 : مهسلهن . نۇرغۇن خهنزۇالرنى بۇالپ كهتكهن

 ئوڭ قول بىلىك خان شاڭجۈن ئايمىقىغا بېسىپ كىرىپ ) يىلى  3 ۋېندىنىڭ ( يىلى  177 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 . خهلقلهرنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

تۈمهن كىشلىك هۇن ئاتلىق قوشۇنى چاۋنا، 14 ) يىلى  14 ۋېندىنىڭ ( يىلى  166 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى
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 . سۈگۇەن، بېيدى قاتارلىق جايالرغا بېسىپ كىرىپ ناهايتى كۆپ كىشلهرنى ئهسىرگه ئېلىپ بۇالپ كهتكهن

 بولۇپمۇ يۈنجوڭ، لياۋدۇڭ . شۇنىڭدىن كېيىن ههر يىلى ئۆلتۈرۈلگهن ۋە بۇالنغان خهلق ناهايتى كۆپ بولغان

 ئۆلتۈرۈلگهن كىشلهرنىڭ سانى قاتارلىق جايالردا  ئايماقتىن بۇالنغان ۋە  بىر  ههر  بولۇپ،  ئههۋال ناهايتى ئېغىر

 . ئون مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن

 ئۈچ تۈمهندىن ئارتۇق هۇن  158 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  يۈنجوڭ قاتارلىق ئىككى ئايماققا  يىلى شاڭجۈن،

 . ى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن ئاتلىق ئهسكىرى بېسىپ كىرىپ، ناهايتى نۇرغۇن كىشىن

 هۇنالر شاڭگۇغا بېسىپ كىرىپ ئهمهلدار ۋە ) يىلى  6 ۋۇدىنىڭ يۈەنگۇاڭ ( يىلى  129 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 . پۇقراالرنى بۇالپ كهتكهن ۋە ئۆلتۈرگهن

 ىڭدىن ئارتۇق هۇنالر لياوشىغا بېسىپ كىرىپ ئىككى م ) يىلى  1 يۈەنسۇ ( يىلى  128 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 . يهنه يۈياڭ ۋە يهنمېندا ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن . ئادەمنى بۇالپ كهتكهن

 بۇرۇنقى  ئارتۇق ) يىلى  2 يۈەنسۇ ( يىلى  127 مىالدىيىدىن  مىڭدىن  كىرىپ  بېسىپ  يۈياڭغا  ۋە  شڭگۇ

 . ئهمهلدار ۋە پۇقرانى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 دەيجۇن ئايمىقىغا بېرىپ كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ) يىلى  3 يۈەنسۇ ( يىلى  126 مىاليىدىن بۇرۇنقى

 بۇالپ . بۇالپ كهتكهن  ۋە  ئۆلتۈرگهن  بېسىپ كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى  يهنمېنغا  كۈزدە  يىلى  شۇ  يهنه

 . كهتكهن

 بېسىپ كىرىپ دە ) يىلى  4 يۈەنسۇ ( يىلى  125 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  شاڭجۈن ئايمىقىغا  دىڭراڭ،  يجۈن،

 . مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 بۇرۇنقى  ئارتۇق ) يىلى  5 يۈەنسۇ ( يىلى  124 مىالدىيىدىن  بېسىپ كىرىپ مىڭدىن  ئايمىقىغا  دەيجۈن

 . ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 دەيجۈن، يهنمېن ئايمىقىغا بېسىپ كىرىپ نهچچه يۈز ) يىلى  2 يۈەنسۇ ( ىلى ي  121 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 . ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 بېسىپ كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ) يىلى  3 يۈەنسۇ ( يىلى  120 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  دىڭراڭغا  يۈبېيپىڭ،

. ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن
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 كۈزدە هۇنالر دىڭراڭ، يۈنجۇغا بېسىپ كىرىپ نهچچه ) يىلى  3 يۈەنسۇ ( يىلى  102 ۇرۇنقى مىالدىيىدىن ب

 بۇالپ كهتكهن  جاڭيېغا . مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ۋە  شۇنىڭغا ئهگىشىپال ئوڭ قول بىلىك خان يهنه جيۇچۈەن،

 كهتكهن  بۇالپ  ۋە  ئۆلتۈرگهن  ئادەمنى  مىڭ  نهچچه  كىرىپ  ئادەم ( بېسىپ  مىڭ  نهچچه  خهن لېكىن  نى

 ). سۇاللىسىنىڭ بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈش سهركهردىسى رېن ۋېننىڭ قوشۇندىكىلهر قۇتقۇزۋالغان

 بۇرۇنقى  ۋە ) يىلى  2 جېڭخې ( يىلى  91 مىالدىيىدىن  ئهمهلدار  كىرىپ  بېسىپ  ۋۇيۈەنگه  ۋە  شاڭگۇ

 . پۇقراالرنى ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 پۇقراالرنى ) يىلى  2 خۇيۈەن ( يىلى  87 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  ۋە  بېسىپ كىرىپ ئهمهلدار  سۇفاڭغا  هۇنالر

 . ئۆلتۈرگهن ۋە بۇالپ كهتكهن

 هۇنالر ۋۇيۈەنگه بېسىپ كىرىپ نهچچه مىڭ ئادەمنى ) يىلى  3 جاۋدېنىڭ ( يىلى  78 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 بۇالپ كهتكهن  ۋە  قهلئهلهرگه . ئۆلتۈرگهن  چېگىردىكى  يهنه  ۋە ئارقىدىنال  ئۆلتۈرگهن  پۇقراالرنى  ۋە  ئهمهلدار

 ⑦ . بۇالپ كهتكهن

 . يۇقىرىقىالر جاۋدى دەۋرىگىچه بۇالپ كېتىلگهنلهر بولۇپ، سانى يۈزمىڭدىن ئاشىدۇ

 تۇتۇپ كهتكهن  نۇرغۇن كىشىنى  ناهايتى  قهبىلىلهردىنمۇ  ئۇلۇس ۋە  باشقا  خهنزۇالردىن سىرت يهنه  . هۇنالر

 تهڭرىقۇت : مهسلهن  ئېلىپ قايتىپ كهلگهن باتۇر  ئهسىر  خهلقنى  قىلغاندا  تارمار  شىراۋىالرنى . ⑧ توڭگۇسالرنى

 بويسۇندۇرغاندىن كېيىن نهچچه مىڭ ئادىمىنى زورلۇق بىلهن هۇنالرنىڭ سول تهرىپىگه كۆچۈرۈپ چارۋىچىلىق

 خانن . ⑨ قىلدۇرغان  بايان  خاننى،  ئالوبان  جهنۇبتا  بهرگهندە،  زەربه  ياۋچىالرغا  قوشۇۋالغاندا، ئۇنىڭ غهربته  ى

 ئۇيسۇن،  كىرورەن،  شىمالدا  غهربىي  بويسۇندۇرغاندا،  شىنلىالرنى  ۋە  قىرغىزالر  دىڭلىڭالر،  هۇنگىرالر،  شىمالدا

 ئالغانلىقىنى  ئهسىرگه  ئادەمنى  قانچىلىك  تىنچىتقاندا  خهلقلهرنى  قايسى  ههر  ئهتىراپتىكى  ۋە  ئوغۇزالرنى

 . نىڭ سانىنىڭمۇ ئاز ئهمهسلىگىنى بىلىۋاالاليمىز بىلمىسهكمۇ، تۆۋەندىكى ماتېريالالردىن ئۇالر

 سىيانچىالر ۋە شهرقتىكى . ئوغۇنالر « جىلد  30 » ۋېي پادىشاهلىق تهزكىرىسى . ئۈچ پادىشاهلىق تهزكىرىسى «

 دېگهن ئهسهردىن نهقىل ئېلىنىپ، شهرقىي خهن » ۋېي پادىشاهلىق ههققىدە « دە » يات قوشمالر ههققىدە قىسسه

 يىللىرىدا سۇاللسىىنىڭ جيه  هۇنالرنىڭ ) يىلى  48 تهخمىنهن مىالدىيه ( نۋۇ  قۇلالر نهچچه تۈمهن تۈتۈنلۈك ئهسىر
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 كارىدورى  خېشى  هازىرقى  پايدىلىنىپ،  ۋاقتىدىن  ئاجىزالشقان  بۆلۈنۈپ،  قىسىمىغا  ئىككى  شىمال  جهنۇپ،

 . ۇرمۇش كهچۈرگهن كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن ت » سۇ قوغلىشىپ  ئوت « ئهتراپىغا قېچىپ كېلىپ، ئاۋالقىدەك

 يهنه  ۋە  دىڭلىڭالر  يۇرتلۇقالر،  غهربىي  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  خىل  ههر  ئىرقى  قۇلالرنىڭ  كهلگهن  قېچىپ

 دەپ خاتىرلهنگهن  ئىدى ،  بار  ئالغان يات مىللهت قۇللىرى . چياڭالرمۇ  ئهسىرگه  خاتىرىدىن هۇنالر  يۇقىرىقى

 ت، يهنه غهربىي يۇرتتىكى ههر قايسى مىللهتلهر، دىڭلىڭالر ۋە ئىچىدە خهنزۇالر، توڭگۇسالر ۋە شىرۋىالردىن سىر

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  بارلىقىنى  مىڭ . چياڭالرنىڭمۇ  ئون  نهچچه  سانى  ئومۇمىي  قۇلالرنىڭ  كهلگهن  قېچىپ  بۇ

 مىڭغا ) لو ( تۈتۈندىن  يۈز  ئۇالرنىڭ سانى نهچچه  تۈتۈننى بهش جان هىسابلىغاندىمۇ،  بىر  ههر  ئارتۇق بولۇپ،

 . ⑩ دۇ يېتى

 مهسلهن، شهرقىي . هۇنالرنىڭ قۇللىىرنىڭ ئىككىنىچ كېلىش مهنبهسى قوشنا مىللهتلهردىن سېتىۋېلىنغانالر ئىدى

 هۇنالرغا  قۇلالرنى جهنۇبىي  تۈركۈمدىكى خهنزۇ  زور  بۇالپ كهلگهن  چياڭالر  غهربتىكى  دەۋرىدە  خهن سۇاللىسى

 مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن جهنۇبىي هۇن تهڭرىقۇتى خهن سۇ . سېتىپ بهرگهن  ئاسىيلىق قىلىپ ئۇرۇشتا  اللىسىغا

 كېيىن، بۇ بىر تۈركۈم قۇلالرنى ۋە بۇرۇن بۇالپ كېلىپ قۇل قىلىۋالغان ئون مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى بىراقال خهن

 . ⑾ سۇاللىسىگه قاتۇرۇپ بهرگهن

 قهبىلىلهر  ئۇلۇس ۋە  بېقىندى  كېلىش مهنبهسى  تۆلىيهلمهي هۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ئۈچىنچى  ئولپاننى  دىكى

 دە، ئوغانالر باتۇر » ئوغانالر ههققىدە قىسسه « جىلد  90 » كېيىنكى خهننامه « مهسلهن، . قالغان قهرزدارالر ئىدى

 قىلىنغاندىن كېيىن، زاۋاللىققا يۈزلۈنۈپ، هۇنالرغا قارام بولۇپ قالغاچقا، ههر يىلى  تهڭرىقات تهرىپىدىن تارمار

 ق  ئات،  كاال،  خوتۇنلىرى قهرزىگه هىسابلىنىپ قۇل . وي تېرىسى تاپشۇرغان هۇنالرغا  تاپشۇرالمىسا  ۋاقتىدا  ئهگهر

 . قىلىنغان، دەپ خاتىرلهنگهن

 مهسلهن، . هۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ تۆتىنچى كېلىش مهنبهسى هۇنالردىكى جىنايهت ئۆتكۈزۈپ قويغانالر ئىدى

 مال  قانۇندا،  ئ  هۇنالرنىڭ  ئوغرلىغۇچىالرنىڭ  دەپ مۈلۈك  قىلىنىدۇ،  مۇسادىرە  مۈلكى  ۋە  ائىلىسىدىكىلىرى

 بولۇش . بهلگىلهنگهن  قۇل  هۇنالرنىڭمۇ  ئهگىشىپ  قىلىنىشىغا  قۇل  ئهسىرلىرىنىڭ  مىللهت  باشقا  بىلهن  بۇنىڭ

 . هادىسىسى پهيدا بولغان

 ئۇالرنىڭ  لېكىن  بولمىسىمۇ،  بهرگىلى  كۆرسىتىپ  توغرا  سانىنى  قۇلالرنىڭ  بارلىق  نهچه هۇنالردىكى سانىنى
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 بولىدۇ  مۆلچهرلهشكه  دەپ  ئهمهس،  كهم  ئاهالىسىنىڭ . يۈزمىڭدىن  ئومۇمىي  هۇنالرنىڭ  سان  بۇ  ئۇنداقتا

 قانچىلىك نىسبىتىنى ئىگهللهيدۇ؟

 يوق  مهلۇمقات  ئېنىق  ئهسهرلهردە  تارىخىي  توغرىسىدا  ئاهالىسى  پارچه . هۇنالرنىڭ  پۇرات  لېكىن

 . ن مۆلچهرلهپ چىققىلى بولىدۇ ماتېرىيالالردىن يهنىال تهخمىنه

 300 دە، باتۇر تهڭرىقۇت دەۋرىدە هۇن چهۋەندازلىرىنىڭ سانى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

  400 يىلىدىكى پىڭچېڭ قورشاۋىدا خهن گاۋدى ليۇباڭنى  200 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . مىڭدن ئارتۇق ئىدى

 بىلهن م  ئالغان مىڭ كىشلىق ئاتلىق قوشۇن  چاغدىال « هۇنالرنىڭ . ۇهاسىرىگه  بولغان  ئاتقۇدەك  بالىلىرى ئوقيا

 بوالتتى  ئهسكهر  خاتىرلهنگهن » ئاتلىق  هۇنالردىن . دەپ  جيايىنىڭ  ئۆتكهن  دەۋرىدە  بهش « ۋېندى  ههر

 بوالتتى  ئهسكهر  بىرى  تهخمىنهن ⑿ » ئادەمنىڭ  نوپۇسى  ۋاقىتتىكى  شۇ  هۇنالرنىڭ  ئاساساالنغاندا،  دېگهنگه

 كېرەك ئىككى  بولسا  بولغان  ئېغىر . مىليۇن  سۇاللىسىنىڭ  خهن  يىل  ئون  نهچچه  ئۇدا  دەۋرىدە  ۋۇدى  كېيىن

 تهبىي كۆپهيگهن نوپۇس ئۆلگهنلهر سانىنى ( زەربىسىگه ئۇچراپ ئهسكهر ۋە خهلقلهر كۆپلهپ ئۆلۈپ كهتكهنلىكى

 تۈپهيلىدىن، ⒀ لىپ ئهل بولغانلىقى ، يهنه نۇرغۇنلىغان كىشلهرنىڭ جهنۇپقا كې ) تولۇقلىيالمىغان بولۇشى مۇمكىن

 . نوپۇس باتۇر تهڭرىقۇت دەۋرىدىكىگه قارىغاندا خېلىال ئازلىغان بولۇشن مۇمكىن بۇ مهزگىلدىكى

 يىلى  71 دىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه «

 ر خهن سۇاللىسى بىلهن ئۇيسۇنالرنىڭ بىرلهشمه قوشۇنىنىڭ هۇجۇىغا ئۇچراپ هۇنال ) يىلى  3 شۈەندىنىڭ بېنشى (

 مىڭدن ئارتۇق ئادىمى ئهسىرگه چۈشكهن؛ شۇ يىلى قىشتا تهڭرىقۇت ئۇيسۇنالرغا جازا يۈرۈشى قىلىپ قايتىپ 39

 ئۆلگهن  توڭالپ  ئادىمى  تۈمهن  نهچچه  ئۇچراپ  ئاپىتىگه  قار  سهپىرىدە  ئۆتمهي . كېلىش  ئۇزۇن  ئارىدىن

 ئۆلتۈرۋەتكهن؛  ئادەمنى  تۈمهن  قىلىپ نهچچه  هۇجۇم  پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  ئۇيسۇنالر  ۋە  ئوغان  دىڭلىڭ،

 مىالدىيىدىن  ئاچارچىلىقتىن ئۆلۈپ كهتكهن؛  قىسىمى  ئاپهت تۈپهيلىدىن خهلقنىڭ ئوندىن ئۈچ  تهبئىي  يهنه

 مىالدىيىدىن . قىىسمى ئۆلۈپ كهتكهن يهتته  يىلى قهههتچىلىك يۈز بېرىپ، خهلقنىڭ ئوندىن ئاته  68 بۇرۇنقى

 يىلى بهش تهڭرىقۇتنىڭ هوقۇق تالىشىش كۆرىشى يۈر بهرگهنگه قهدەر هۇنالرنىڭ نوپۇسى  57 ،  58 بۇرۇنقى

 بۇ بهش تهڭرىقۇت . مىڭ ئهتىراپىغا چۈشۈپ قالغان 750 مىليۇن 1 بۇرۇنقىدىن زور دەرىجىدە ئازالپ، تهخمىنهن

 ئوردىسى  قىلىپ  غهلبه  قالغان؛ ئۇرۇشتا  ئاهاله  تۈمهن  نهچچه  ئاران  تهۋەلىكىدە  ئۇنىڭ  كهلگهندە،  يېتىپ غا
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 . ⒁ قۇتىئۇش تهڭرىقۇت قوۋمىنى باشالپ كانگىيهگه يېتىپ كهلگهندە قول ئاستىدا ئارانال ئۈچ مىڭ ئادىمى قالغان

 بۇ  هۇنالرنىڭ نوپۇسى شۇڭا،  كېيىن  ئۇرۇشالردىن  قااليمىقان  قاتار  چۈشۈپ مىڭ ئهتى 500 مىليۇن 1 بىر  راپىغا

 مۇمكىن  بولۇشى  كهتتى  48 مىالدىيه . قالغان  پارچىلىنىپ  ئىككىگه  شىمال  جهنۇپ،  هۇنالر  كېيىنكى « . يىلى

  90 مىالدىيه ( دىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، جهنۇبىي هۇنالرنىڭ ئاهالىسى ئهڭ كۆپهيگهن چاغدا » خهننامه

 تۈتۈن، 34 ) يىلى  بولغان 170 ىڭ م 50 نوپۇس بولۇپ، 300 مىڭ 237 مىڭ  هۇنالر « ( چهۋەنداز  جهنۇبىي

 مىڭ 38 يىلى سهنمۇلو قهبىلىسىدىكى جىلۇس قاتارلىقالر  83 شىمالىي هۇنالردىن مىالدىيه ). » ههققىدە قىسسه

 . ئادەمنى باشالپ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغان

 قاتارلىقالر  87 مىالدىيه  قۇتقۇ  شۈبى،  سهككى 200 يىلى قۇالن،  مىڭ چهۋەدازنى باشالپ خهن مىڭ ئادەم،  ز

 بولغان  ئهل  قىسسه « ( سۇاللىسىگه  ههققىدە  هۇنالر  ئونۋۇ،  89 مىالدىيه ). » جهنۇبىي  باتىس،  ئونغۇش،  يىلى

 قاتارلىقالر  بولغان 200 خوجۇررۇت  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  باشالپ  ئادەمنى  ئارتۇق  دۇشىيهننىڭ « ( مىڭدن

 تهخمىنهن ). » تهرجىمهالىدىن  مهغلۇپ  91 مىالدىيه . مىڭ 400 بۇالر  جهڭدە  تهڭرىقۇتى  هۇن  شىمالىي  يىلى

 ئهگىشىپ كهتكهن  نۇرغۇن خهلق ئۇنىڭغا  تهرىپىدىن قوشۇۋېلىنغان ( بولۇپ غهربكه كۆچكهن چاغدا  جۇاجانالر

 مىڭ ئادەمنىڭ 20 يىلى يۇرتجان باشالپ ماڭغان  91 شىمالىي هىنالرنىڭ سانىمۇ ئېنىق ئهمهس، يهنه مىالدىيه

 ي  بهش ). وقىتىلغان ههممىسى  قالغان  ئېشىپ  شىمالىدا  قوشۇلۇپ  چۆللۈكنىڭ  سىيانپىالرغا  ئاهاله  تۈمهن  ئالته

 يۇقىرىدىكى . كهتكهن  بىر 400 بۇنىڭغا  تهخمىنهن  هۇنالرنىڭ نوپۇسى  شىمالىي  چاغدىكى  شۇ  قوشقاندا  مىڭنى

 بولىدۇ  بولغان  هۇنالرنىڭ . مىليون ئهتىراپىدا  جهنۇبىي  مىالدىيه مىڭ نوپۇس 237 بۇنىڭغا  قوشقاندا  ،  90 ىنى

 . مىڭدىن ئاشمىغان 300 مىليون 1 كهينىدە، هۇنالنرىڭ نوپۇسى ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ  يىلالرنىڭ ئالدى  91

 نوپۇسى تهخمىنهن ئىككى مىليون  قۇدرەت تاپقان مهزگىلىدە  هۇنالر  ئومۇمهن، خهن سۇاللسىنىڭ دەسلىپىدە

 ئىدى  بهش تهڭرىقۇت هاكىمىيهت . مىڭغا چۈشۈپ قالدى 750 ازالپ بىر مىليون شۈەندى دەۋرىدە ئ . ئهتىراپىدا

 مىليون  بىر  ئازالپ  تېخىمۇ  چاغدا  قالدى 500 تاالشقان  چۈشۈپ  ئىككىگه . مىڭغا  ئاجىزىشىپ  تېخىمۇ  هۇنالر

 مىليون  بىر  ئاران  چاغدا  قالدى 300 پارچىالنغان  بولۇپ  ئهتىراپىدا  سانىنى . مىڭ  قۇللىىرنىڭ  هۇنالرنىڭ

 ئۇالرنىڭ سانى هۇنالرنىڭ ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 300 مىنهن تهخ  هالدا  ئۇ  قىلساق،  دەپ پهرەز  مىڭ ئهتىراپىدا

. يهتتىدىن بىر ياكى بهشتىن بىر قىسىمىنى تهشكىل قىلىدۇ
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 چارۋىچى قهبىلىلهردىن . بۇنداق زور قۇلالر شۈبهىسىزكى مهجبۇرىي هالدا ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكىگه سېلىنغان

 بىلىدىغانالر كهلگهن  هۈنهرۋەنچىلىكنى  قۇل،  تېرىقچى  دېهقانچىلىق رايۇنلىرىدىن كهلگهنلهر  قۇل،  چارۋىچى  لهر

 بىرىنچى، يۇقىرىدا تىلغا . بۇنى تۆۋەندىكى تهرەپلهردىن تېخىمۇ بهك دەللىلىگىلى بولىدۇ . هۈنهرۋەن قۇل بولغان

 كۆچمهن » سۇ قوغلىشىپ  ئوت « ېيىنمۇ يهنىال ئېلىنغان هېلىقى قېچىپ كهلگهن ئهسىر قۇلالر قېچىپ كهلگهندىن ك

 ئۆتكۈزگهن  كۈن  بىلهن  بولغانلىقىنى : چارۋىچىلىق  قۇلى  چارۋىچى  هۇنالرنىڭ  ئۇالرنىڭ  بىز  بۇنىڭدىن

 قۇرۇپ ئۆي . كۆرۈۋاالاليمىز  شهههر  سۇغىرىش،  قۇدۇق قېزىپ يهر  هۇنالر  ئىمارەت سېلىش قاتارلىق  ئىككىنچى،

 خهنزۇالر  ههممىسىدە  پايدىالنغان ئىشالرنىڭ  خهنزۇالر . دىن  قهبىلىلىرىدىن  هۇن  شىمالىدىكى  چۆللۈكنىڭ

 سوقا  ئورغاق،  تۆمۈر  ئادەتلهنگهن  بايقالغان ) ساپان ( ئىشلىتىپ  هۇنالرنىڭ . قاتارلىقالر  خهنزۇالرنىڭ  بۇالر

 مۇناسىۋەتلىك  بىلهن  بولغانلىقى  قۇللىرى  هۇنالرنىڭ . تېرىقچى  بايقالغان  تاغلىرىدىن  بويان  مىس، ئۈچىنچى،

 كۆپ  ناهايتى  ياسانلغانلىرى  قىلىپ  تهقلىد  خهنزۇالرنىڭكىگه  ئىچىدە  قوراللىرى  خهنزۇ . تۆمۈر  بۇالرنىڭ

 سېتىققا ئۇستا غهربىي يۇرتلۇقالر تاۋار  ئۇنىڭدىن باشقا يهنه بهزى سودا . ئۇستىالرنىڭ قولىدىن چىققانلىقى ئېنىق

 ىچىدە يهنه ئائىله ئهمگىكى بىله شۇغۇللىنىدىغانلىرىمۇ يۆتكهپ ساتىدىغان تىجارەتچى قۇل بولغان قۇلالرنىڭ ئ

 مهسلهن، . بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياش ههم چىرايلىق دېدەكلهر خوجايىنى تهرىپىدىن توقال قىلىۋېلىنغان

 ئاخىرى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  چهۋەندازلىرى « شهرقىىي  بىلىك » غۇز  قول  سول  كېيىن  كېتىلىپ  تۇتۇپ  تهرىپىدىن

 . بۇنىڭ بىر مىسالى ⒂ ا چۈشكهن سهي ۋېنجى خاننىڭ قولىغ

 قول  دېهقانچىلىق ۋە  بولغانالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ چارۋىچىلىق،  قۇل  چۈشۈپ  ئهسىرگه  بايانالردىن،  يۇقىرقى

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  قاتناشقانلىقىنى  ئهمگهكلىرىگه  بىلهن . هۈنهرۋەنچىلىك  تۈزۈمى  قۇللۇق  هۇنالرنىڭ  ئهمما

 . لۇق تۈزۈمى ئارىسىدا ئازراق ئوخشاشماسلىق ۋە پهرق بار قهدىمكى رىمنىڭ قۇل

 ئۆزىمى  سىرت،  سالغاندىن  ئهمگىكىگه  ئىشلهپچىقىرىش  قۇللىرىنى  هۇنالر  بار  قۇلى  ئومۇمهن  بىرىنچىدىن،

 ئايرىلمىغان  ئىشلهپچىقىرىش پائالىيىتىگه . ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكىدىن  باشالپال  كىچىكىدىن  هۇنالر  چۈنكى،

 بىردەك . تتى قاتنىشا  ههممىسى  يهتكهندە،  قورامىغا  بولۇپ  ئهسكهر « چوڭ  ئۇرۇش » ئاتلىق  لېكىن  بولىسىمۇ،

 شۇغۇلىناتتى  بىلهن  چارۋىچىلىق  ۋە  ئوۋچىلىق  يهنىال  ۋاقىتالردا  ههم . بولمىغان  ئهسكهر،  ئاتلىق  ههم  ئۇالر

چاغالردا ئوۋچىلىق چارۋىچىلىق ئادەتتىكى « دە، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . چارۋىچى ئىدى
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 بۇ هۇنالرنىڭ . دېيىلگهن » قىلسا، ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا جهڭگه قاتنىشىپ، باشقىالرغا هۇجۇم قىلىش ئۇالرنىڭ ئادىتى

 تهشكىلىنىڭ بىرلهشتۈرۈلگهنلىكى،  بىلهن ههربىي ههربىي  لهرنىڭ » ئاتلىق ئهسكهر « ئىشلهپچىقىرىش تهشكىلى

 ئۇالر ئادەتتىكى ۋاقىتالردا چارۋىالرغا ئهگىشىپ . ڭ قاتنىشىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئۇرۇشقا ته

 كىرەتتى  جهڭگه  ئېسىپ  ئوقيا  مىنىپ  ئاتقا  ۋاقىتلىرىدا  ئۇرۇش  قىلسا،  چارۋىچىلىق  قوغلىشىپ  سۇ  . ئوت،

 ب  ئېهتىمالى  قېلىش  بېرىپ  يۈز  ئۇرۇش  ۋاقىت  ههر  جهريانىدا  ئوۋالش  ئوۋ  ياكى  قىلىش  ئىدى چارۋىچىلىق  ار

 سهۋەبىدىن (  ئۇچراش  بۇالڭچىلىققا  ياكى  قىلىش  قىتانالرنىڭ ). بۇالڭچىلىق  ئۇرۇشقا « كېيىنكى  بولغاندا  ئۇرۇش

 بېلىق تۇتۇپ تۇرمۇشىنى قامدىشى  ئاتقا مىنگهندە جهڭ قىلىش، « ۋە موڭغۇلالرنىڭ ⒃ قاتنىشىش، بىكار چاغالردا

 . مۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئههۋال ⒄ » ئاتتىن چۈشكهندە تېرىقچىلىق ياكى چارۋىچىلىق قىلىشى

 دېهقانچىلىق  يهنه  بهلكى  قالماستىن،  شۇغۇللىنىپ  بىلهن  چارۋىچىلىق  ئهسكهرلىرى  ئاتلىق  هۇن

 قاتنىشاتتى  تهزكىرىسى « جىلد  96 » خهننامه « . ئىشلهپچىرقىشىغىمۇ  يۇرت  دەۋردە « دە، » غهربىي  جاۋدى

 ڭ ئاتلىق قىسىملىرىنىڭ قوشقا كېلىپ بوز يهر ئاچقانلىقىنى مهلىكىسى خانغا مهكتۇپ سۇنۇپ، هۇنالرنى › ئۇيسۇن ‹

 قىلدى  يهر « ، » مهلۇم  بوز  يهنه  ئهۋەتىپ  ئهسكهر  ئاتلىق  مىڭ  تۆت  قوشتا  هۇنالر  دەۋرىدە  خانلىق  جاۋى

 يهر . ئۆزلهشتۈردى  بوز  قوشتا  ئهۋەتكهندە،  بېرىشكه  زەربه  باشالپ هۇنالرغا  قوشۇن  بهش سهركهردىنى  شۈەندى

 قېچىپ كهتتى ئۆزلهشتۈرگۈچ  قورقۇپ  ئهسكهرلىرىنىڭ « بۇنىڭدىن . دەپ خاتىرلهنگهن » ىلهر  هۇنالرنىڭ ئاتلىق

 . قوشنا بىر تهرەپتىن مۇداپىئه تۇرسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز

 لېكىن . هالالردا خهنزۇالر ئۈستىگه ئالغان هۇنالرنىڭ بهزى قول هۈنهرۋەنچىلىكىنى، بولۇپمۇ مېتالچىلىقنى كۆپ

 دېگهنلىك ئهمهس  ئالغان،  ئۈستىگه  خهنزۇالر  هۈنهرۋەنچىلىكىنى  قول  بارلىق  ياساش ۋە . بۇ  بويۇمالرنى  ساپال

 كىگىز  چېدىر،  قېتىق  ئوقيا،  ياساس،  ئۆزى  پاالز  هۇنالر  قايماق ئۇيۇتۇش قاتارلىق ئىشالرنىڭ كۆپ قىسىمىنى

 . شقا مىللهت قۇللىرىنى ياردەمچى قىلغان بولۇشى مۈمكىن قىلغان ۋە ياكى با

 تهبىقىدىكى  يۇقىرى  هۇنالردىن  بار  قۇللىرى  ساههسىدە  ئىشلهپچىقىرىش  جهمئىيىتىنىڭ  هۇن  ئومۇمهن،

 قاتنىشاتتى  ئهمگىكىگه  ئىشلهپچىقىرىش  ئاهالىلهر  كۆپىنچه  سىرت،  يۇنان، . ئاقسۆڭهكلهردىن  قهدىمكى  بۇ

 قۇلدارالر  پۇقراالر ( نىڭ رىمدىكى  كهمسىتىشى ) ئهركىن  ئهمگهكنى  ههتتا  قاتناشماسلىقى،  پۈتۈنلهي  ئهمگهككه

هۇنالردىكى قۇلالرنىڭ نوپۇسى قهدىمكى يۇنان، رىمدىكىدەك مهمىلكهت ئومۇمىي نوپۇسنىڭ . بىلهن ئوخشايدۇ
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 كۆپ سالمانى ئىگىلىمىسىمۇ  ئانچه  پۇقر ( سانىدا  ئهركىن  بىر  ههر  رىمدا  بىرنهچچىدىن قۇل قهدىمكى يۇنان،  اغا

 هۇن جهمئىيىتىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش تهشكىلى بىلهن ههربىي تهشكىلىنىڭ بىرلهشتۈرۈلگهنلىكىدەك ). توغرا كېلهتتى

 كهلتۈرۈپ  قاتنىشىشىنى  ئومۇميۈزلۈك  ئهمگىكىگه  ئىشلهپچىقىرىش  پۇقراالرنىڭ  ئادەتتىكى  ئاالهىدىلىكى  بۇ

 ئىگىلىگهن نىسبىتىنىڭ كىچىك بولۇشى قۇللۇق قۇلالرنىڭ نوپۇسىنىڭ ئاز، پۈتۈن . چىقارغان  مهمىلكهت نوپۇسىدا

 قىاللمىغان  توسالغۇلۇق  تىكلىنىشىگه  قۇلالرغا . تۈزۈمىنىڭ  پۈتۈنلهي  تهمىنلىشىدە  جهمئىيهتنىڭ  هالبۇكى،

 ى يۆلىنىۋالماسلىقتهك بۇ خىل هادىسه هۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىشلهپچىقىرىش سهۋىيىسىنىڭ بىر قهدەر تۆۋەنلىكىن

 ئهتتۈرىدۇ  تۈزۈمىنى . ئهكس  قۇللۇق  قۇرۇلغان  ئاساسىغا  سهۋىيىسى  ئىشلهپچىقىرىش  تۆۋەن  قهدەر  بىر  خىل  بۇ

 سودا  يۇقىرى،  قهدەر  رىمدىكى ئىشلهپچىقىرىش سهۋىيىسى بىر  يۈكسهك  تهبىئىيكى قهدىمكى يۇنان،  سانائىتى

 بولما  سېلىشتۇرغىلى  بىلهن  تۈزۈم  قۇللۇق  قىلغان  تهرەققىي  تۈزۈمى . يدۇ دەرىجىدە  قۇللۇق  هۇنالرنىڭ  شۇڭا،

 تهرەققىي قىلمىغان قۇللۇق تۈزۈمىدە قۇلالر ئهڭ ئاساسلىق، . قهدىمكى يۇنان ۋە رىمنىڭكىدەك پىشىپ يېتىلمىگهن

 قىسمهن  چارۋىچىالرمۇ  ئهركىن  ۋاقىتتا،  بىر  بىلهن  ئېلىش  ئۈستىگه  ئهمگىكىنى  ئىشلهپچىقىرىش  كۆپ  ئهڭ

 قات  ئهمگىكىگه  قۇللۇق . ناشقان ئىشلهپچىقىرىش  رىمنىڭ  يۇنان،  قهدىمكى  تۈزۈمىنىڭ  قۇللۇق  هۇنالرنىڭ  بۇمۇ

 . تۈزۈمىدىن پهرقلىنىدىغان ئاالهىدىلىكلىرىنىڭ بىرى

 ئوخشاشمايدىغان  تۈزۈمىگه  رىمنىڭ قۇللۇق  ۋە  يۇنان  تۈزۈمىنىڭ قهدىمكى  هۇنالرنىڭ قۇللۇق  ئىككىنچىدىن،

 ئىشلهپچىقىرى  هۇنالرنىڭ  شۇكى،  يېرى  بىر  تارقاقلىق يهنه  ۋە  ههرىكهتچانلىق  ئهمگىكىدىكى  ئۇالرنىڭ . ش

 كۆلىمىنىڭ چوڭ بولماسلىقىنى بهلگىلىگهن  ئۇنىڭ . ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكىنىڭ زىيادە مهركهزلهشمهسلىكنى ۋە

 ، ههر بىر جهڭچى تۇتىۋالغان ئهسىرنى ئۆزىگه مهنسۇپ قىلىپ، قۇلالر » تۇتىۋېلىنغانالر قۇل قىلىنغاچقا « ئۈستىگه

 مهسلهن، چوغاي تېغى ۋە جاڭتېدىكى ( ايىن ئاز ئههۋالىدا توپلىشىپ ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئىنت

 ئۇرۇقلىرى  هۈنهرۋەنچىلىك  باشلىقىنىڭ ) قول  ئائىله  تارقىلىپ،  ئائىلىلهرگه  قايسى  ههر  ئههۋالالردا  كۆپىنچه ، 

 بولغان  كۈچى  ئهمگهك  ئاساسلىق  ئاستىدا  قۇ . نازارىتى  ساندىكى  لىق » توقال « ياكى » ئاسرانى « لالر ئاز

 تۇرغان  بىلهن  خۇجايىنى  ئېرىشىپ،  ۋېنجى ( ساالهىيىتىگه  سهي  ئاسانال ). مهسلهن،  كىشلهرنى  ئههۋال  بۇنداق

 مۇهتاج «  قۇلالرغا  مىقداردىكى  زور  ئىشلهپچىقىرىش  بولمىغان  كۆلهملىك  كهڭ  ۋە  قىلىنمايدىغان  توپلىشىپ

. قويىدۇ دېگهن خاتا قاراشقا كهلتۈرۈپ » ئهمهس
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 هۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى ئائىلىلهرگه تارقالغانلىقتىن، نۇرغۇنلىغان قۇلالر يۈزەكى قارىغاندا

 لېكىن چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ ئائىله ئهمگىكى بىلهن . پهقهت ئائىله ئهمگىكى بىلهن شۇغۇللىنىدىغاندەك قىلىدۇ

 چۈنكى، چارۋا ههم تۇرمۇش ۋاستىسى، ههم ئىشلهپچىقىرىش . ى تهس ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكىنى ئايرىش ناهايت

 قول  ئائىله  ۋە  سېغىش  سۈت  قىرقىش،  يۇڭ  ئېلىش،  تۆل  ياساش،  قوتان  بېقىش،  چارۋا  شۇڭا  ۋاستىسى،

 ئهمگىكى  ئىشلهپچىقىرىش  ههم  ئهمگىكى  ئائىله  ۋە  قاتارلىقالر  شۇغۇللىنىش  بىلهن  خىل . هۈنهرۋەنچىلىكى  بۇ

 بى  قىلىش  چارۋىچلىق ئهمگهك  پهقهت  قىلىش  چارۋىچىلىق  يۈرۈپ،  كۆچۈپ  قوغلىشىپ  سۇ  ئوت،  لهن

 شۇڭالشقا، بۇ خىل ئهمگهك بىلهن شۇغۇلالنغان قۇلالرمۇ . ئىشلهپچىقىرىش جهريانىدىكى بىر ئىش تهرتىپال خاالس

 خىل ئههۋالنىال ئاساس قىلى . يهنىال ئىشلهپچىقىرىش قۇللىرىدۇر  بۇ  بهزى ئالىمالر  هۇنالرنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن،  پ،

 ئهمما . ئهمىلىيهتته بۇمۇ بىر خىل قۇللۇق تۈزۈمىدۇر . ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى خاتا هالدا قۇللۇق تۈزۈمى دەپ ئاتايدۇ

 بۇ خىل كۆچمهن چارۋىچىلىق ئىشلهپچىقىرىشىنىڭ ئاالهىدىلىكى ئاساسىدا شهكىللهنگهن قۇللۇق تۈزۈم قهدىمكى

 . ايدىغان ئاالهىدىلىككه ئىگه يۇنان ۋە رىمنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىگه ئوخشىم

 بىلهن سهل  رىمنىڭ قۇللىرىنىڭ ئههۋالى  يۇنان ۋە  قهدىمكى  هۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ئههۋالى  ئۈچىنچىدىن،

 خىل  بىر  يهنىال  ئۇالر  لېكىن  قورال ( ئوخشىمىسىمۇ،  تۇرغان ) سۆزلىيهلهيدىغان  ئورنىدا  ئۇالر . لىق  چۈنكى،

 ئائى  باشقا  ئائىلىسىدە  ئېغىرىنى خوجايىننىڭ  ئهڭ  ئىشنىڭ  لېكىن  قىلىسمۇ،  ئهمگهك  بىرگه  بىلهن  ئهزالىرى  له

 ئۇچرايتى  ئېكىسپىالتاتىسىيىگه  قاتتىق  ههم  قىلىپ نهزىر . قىالتتى  قۇربانلىق  توغرا  ئادەم  ئۆتكۈزۈشكه  چىراق

 قىلىناتتى  مال  قۇربانلىق  داۋامىق  ئاقسۆڭهك ( كهلگهندىمۇ  هۇن  قۇلالرنىڭ  تۈركۈمدىكى  زور  لىرى مهسلهن،

 قىلىنىشى  قۇربانلىق  رىمنىڭ ) تهرىپىدىن  ۋە  يۇنان  قهدىمكى  تۈزۈمىدىمۇ  قۇللۇق  هۇنالرنىڭ  باشقا  بۇنىڭدىن

 . قۇللۇق تۈزۈمىگه ئوخشاش قۇل سودىسى ئېلىپ بېرىالتتى

 ڭ چارۋىچى مىللهتلهرنى . تۆتىنچىدىن، بهزى ئالىمالر قۇلالرنىڭ پهيدا بولۇشى چۇقۇم ئىچكى ئامىلدىن بولىدۇ

 يهرلهر ( يېرى  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  ۋە  مهيدانى  ههم ) چارۋىچىلىق  بولغاچقا  ئىگىدارچىلىقىدا  كوللىكتىپ

 ۋە  هادىسىسى  بولۇش  ئىگه  يهرگه  خۇسۇسىي  ئاسانلىقچه  پايدىالنغاچقا،  ئورتاق  ئهزالىرى  بارلىق  ئۇرۇقنىڭ

 بهرمهيدۇ  قۇل بولۇپ قېلىش هادىسىسى يۈز  ئۇرۇقداشلىق . ئۇرۇقنىڭ ئىچكى قىسىمىدا  ۋاقىتتا،  شۇنىڭ بىلهن بىر

 مۇناسىۋەت  پاترىئارخاللىق  قىسىمىدىكى  ئىچكى  قانداشلىق ( جامائهسىنىڭ  ئوخشاش  ئۇرۇقنىڭ ئورتاق
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 شۇڭا، هۇنالرنىڭ . مۇ ناهايتى كۈچلۈك بولغاچقا، ئاسانلىقچه قۇل بولۇش هادىسىسى يۈز بهرمهيدۇ ) مۇناسىۋىتى

 . ⒅ قۇللۇق تۈزۈم دېيىشكه بولمايدۇ، دەپ قارايدۇ ) تاشقى ئامىل ( ۇل قىلىشنى باشقا مىللهتلهرنى تۇتۇپ كېلىپ ق

 ئهمهلىيهتته، ئاتالمىش ئىچكى ئامىل بىر جهمئىيهتنىڭ ئىقتىسادىنىڭ تهرەققىي قىلىپ، بهلگىلىك سهۋىيىگه

 چارۋىچىلى  جۈملىدىن  راۋاجىالنغانلىقىغا،  تىكلىنىپ  تۈزۈمىنىڭ  مۈلۈكچىلىك  خۇسۇسىي  ناهايتى يېتىپ،  قنىڭمۇ

 ئهمگهك  قۇلالرنى  قىسىمىدا  ئىچكى  جهمئىيهتنىڭ  يېتىشمهي،  كۈچى  ئادەم  ئىشلهپچىقىرىشتا  قىلىپ،  تهرەققىي

 ۋە  ئېهتىماللىقى  قاتناشتۇرۇش  جهريانىغا  ئىشلهپچىقىرىش  ئۇالرنى  ههم  سىغدۇرۇش  ۋە  قىلىش  قۇبۇل  سۈپىتىدە

 بۇ خىل ئېهتىماللىق ۋە شارائىت هازىرالنسا مۈلۈكدار باشقا . ك شارائىتىنىڭ هازىرالنغان بولۇشىغا قارىتىلىشى كېرە

 مىللهت ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ئۆلتۈرمهي ساقالپ قالىدۇ ياكى مهقسهتلىك هالدا باشقا مىللهت ئادەملىرىنى بۇالپ

 تاشقى ئامىلمۇ ههل قىلغۇچ . ئهسىر قىلىۋېلىپ، ئهمگهك كۈچى قىلىپ پايدىلىنىدۇ  رول بۇنداق ئههۋال ئاستىدا،

 . ⒆ ئوينايدۇ

 چارۋا  بهلكى  ئهمهس،  يهر  ۋاستىسى  ئىشلهپچىقىرىش  مىللهتلهرنىڭ  چارۋىچى  باشقا  شۇڭا، . ⒇ بۇنىڭدىن

 خۇسۇسالر  بولۇش يهرنىڭ  چوڭ  ئىگىدارچىلىقىدا  ئانچه  بىلهن  شهكىللىنىشى  تۈزۈمىنىڭ  قۇللۇق  بولماسلىقىنىڭ

 مىساق چارۋىچى مىللهتلهر بىلهن دېهقانچىلىق مىللهتلىرىنىڭ ئهگهر بۇ نوقتىنى ئايدىڭالشتۇرۋال . مۇناسىۋىتى يوق

 ئايرىۋاالاليمىز  ئالىمالر . پهرقىنى  بهزى  سهۋەبتىن  مۇشۇ  ئاساسلىق « دەل  جهمئىيىتىنىڭ  دېهقانچىلىق

 يهر  ۋاستىسى  چىقارغان » ئىشلهپچىقىرىش  يهكۈننى  هالدا  خاتا  تهدبىقالپ  مىللهتلهرگه  چارۋىچى  . دېگهننى

 مه  ياكى پاكىتالردىن  يۇنانلىقالر  بلهن  ئالدى  ئاساسهن  قۇللىرىمۇ  رىمنىڭ  ۋە  يۇنان  قهدىمكى  لۇمكى،

 قۇل  چۈشكهن ياكى  ئهسىرگه  ئۇرۇشتا  ۋە  قاراقچىلىقىدا  دېڭىز  بهلكى  بولماستىن،  رىملىقالردىن كېلىپ چىققانالر

 بولغان  مىللهتتىكىلهر  باشقا  سېتىۋېلىنغان  د ( بازىرىدىن  بولۇپ،  ساۋات  ئادەتتىكى  تارىخىي بۇ  ئومۇمىي  ۇنيا

 قىلىنغان  بايان  ههممىسىدە  تۈزۈمنىڭ ). دەرسىلىكىنىڭ  قۇللۇق  قىلىۋېلىشنى  قۇبۇل  ئهسىرلىرىنى  مىللهت  باشقا

 تۈزۈمىنىڭ  مىللهتلهرنىڭ قۇللۇق  چارۋىچى  كۆچمهن  قهدىمكى  مهمىلكىتىمىزنىڭ شىمالىدىكى  قىلىشمۇ  ئاساسىي

 پهقهت هۇنالردىن  بۇ  بىرى،  سىيانپى، ئاالهىدىلىكىدىن  دەسسىگهن  كېيىن ئۇالرنىڭ ئورنىغا  بولۇپ قالماستىن،

 جۇرجان، تۈرك، ئۇيغۇر، قىتان، موڭغۇل قاتارلىقالرنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىنى تهتقىق قىلغاندا، بۇ ئاالهىدىلىككه سهل

. قاراشقا بولمايدۇ
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 : ئىزاهالر

 هۇنالرنىڭ » هبرىسى شىمالىي هۇنالرنىڭ ق « دورجى سورۇڭ . موڭغۇلىيه ئارخېئولوگى س ①  دېگهن ماقالىسىدا

 تونۇشتۇرغان  ئههۋالىنى  ماقاله . دەپنه  قىلغان  1956 بۇ  نهشىر  كومىتېتى  پهنلهر  ئۇالنباتۇر  ئاكادىمىيه « يىلى

 . سانىغا بېسىلغان  1 نىڭ » ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى

 يىلى  1956 ، خهلق نهشىرياتى » هر كاپىتالىستىك ئىشلهپچىقىرىشتىن ئىلگىرىكى فۇرماتىسىيىل « : ماركىس ②

 . بهت  8 خهنزۇچه نهشرى،

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد  95 » خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ③

 » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ④

 . » زۇڭ ههققىدە خاتىرە لىيۇ « جىلد  102 » لىيۇيۈەنخهي ههققىدە خاتىرە « جىلد  101 » جىننامه « ⑤

 ؛ ) يىلى لېنىنگراد نهشرى  1925 ( » تاشقى موڭغۇلنى تهكشۈرۈش دوكالتى « : سوۋېت ئارخېئولوگى كوزلوۋ ⑥

 ئالىمى مېييۈەن موجى  ئويان تاغلىرىدىن بايقالغان يادىكارلىقالر « : ياپونيه  يىلى توكيو  1960 ( » موڭغۇلىيه

 . سۈرەت  83 ) نهشرى

 ۋۇدى ( جىلد  6 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه « ۋە » خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . ىلهر تارىخىي خاتىر « ⑦

 . » جاۋدى ههققىدە خاتىرە ( جىلد  7 ۋە ) ههققىدە خاتىرە

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ⑧

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ⑨

 تۈتۈن « ⑩  بىر  ماچاڭشۇ زادى ) لو ( » هۇنالرنىڭ  بار؟  ئادەم  قۇللۇق « قانچىلىك  دۆلىتىنىڭ  قهبىلىلهر  هۇن

 ههر تۈتۈن بهش ئائىله، ههر ئائىلىدە « دېگهن ماقالىدە ) سان  5 يىلى  1954 » تارىخ تهتقىقاتى « ( » تۈزۈمى

 نهچچه تۈمهن تۈتۈندىكى ئاهالىنىڭ يىغىندىسى ئۈچ  . دەپ قىياس قىلغان » تۆت يۈزمىڭ بولىدۇ  بهش جان،

 بولۇپ، مېنىڭ  ئاشۇرۋېتىلگهن  بهكال  قىياس  بۇ  مۇۋاپىق » تۈتۈن « قارىشىمچه  ئانچه  چۈشهنچه  بولغان  گه

 دە، » سىيانپىالر ههققىدە قىسسه « جىلد  90 » كېيىنكى خهننامه « : بۇنى بىر مىسال ئارقىلىق ئىسپاتالي . بولمىغان

دەپ » ئۆزىنى سىيانپى دەپ ئاتىغان ئېشىپ قالغان ئون تۈمهن تۈتۈندىن كۆپرەك كىشى « هۇنالر يېمىرىلگهندە
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دېگهندە ئاساسهن هىسابلىساق، » ههر تۈتۈندە بهش ئائىله، ههر ئائىلىدە بهش جان بار « ئهگهر . خاتىرلهنگهن

 مىڭدىن ئىككى مىليون 300 بۇ سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كهتكهن هۇنالرنىڭ سانى ئهك ئاز دېگهندە ئىككى مىليون

 ماچاڭشۇ ئهپهندى هۇنالرنىڭ ئهڭ گۈللهنگهن مهزگىلىدىكى نوپۇسنى پهقهت بىر . مىڭغىچه بولغان بولىدۇ 500

 مۆلچهرلىگهن 500 مىليون  دەپ  ئۆپچۆرىسىدە،  ئېشىپ . مىڭ  چاغدا  يۈزلهنگهن  زاۋاللىققا  ئىكهن،  شۇنداق

 ههسسه  بىر  ههتتا  ههسسه،  يېرىم  بىر  ئاهالىدىن  مهزگىلىدىكى  گۈللهنگهن  ئهڭ  ئهكسىچه  ئاهالىنىڭ  قالغان

 ههر . دېگهن گهپ ئائىله دېگهن مهنىدە » تۈتۈن « شۇڭا، . كۆپىيىپ كېتىشىنى تهسهۋۋرۇغا سىغدۇرغىلى بولمايدۇ

 » لو « دەپ ئاتىلىشىدىن » ئىلو « هازىرقى موڭغۇل تىلىدا ئائىلىنىڭ يهنىال . بىر تۈتۈن بهش جان ، دەپ قارايمهن

 . شۈبهىسىز  نىڭ مهنىسىنىڭ تۈتۈن ئىكهنلىكى شهك

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . ى خهننامه كېيىنك « ⑾

 . » هۇنالر « جىلد  4 » شىننامه « جىيايى ⑿

 خهن ⒀  جهڭدە  قېتىملىق  بىر  ئادەم  تۈمهن  نهچچه  قوۋمىدىن  شۇتۇقخاننىڭ  بىلهن  قۇنشارخان  مهسلهن،

 ن ئارتۇق ئادەمنى كېيىن قۇنشارخان شۇتۇقخاننى ئۆلتۈرۈپ، تۆت تۈمهندى . قوشۇنلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن

 جىلد  111 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلىد  110 » تارىخىي خاتىرىلهر « . باشالپ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغان

 . » قىران چهۋانداز سانغۇننىڭ تهرجىمهالى «

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ⒁

 . » هالى ئىپپهتلىك ئايالالرنىڭ تهرجىم « جىلىد  84 » كېيىنكى خهننامه « ⒂

 . » تهزكىرىسى ياساۋۇلالنالر  بارىگاه « جىلىد  31 » لىياۋ سۇاللىسى تارىخى « ⒃

 . » لهشكهرلهر تهزكىرىسى « جىلد  98 » يۈەن سۇاللىسى تارىخى « ⒄

 سانىدىكى ئوۋياڭشىنىڭ  4 يىللىق  1985 » شهرقىي جۇڭگو پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژورنىلى « ⒅

 . دېگهن ماقالىسىگه قاراڭ » ڭ تهرەققىياتى هۇن جهمئىيىتىنى «

 » ئۆگىنىش ۋە ئىزدىنىش « ، » تاشقى ئامىلنىڭ ماددا تهرەققىياتىدىكى مۇهىم رولى توغرىسىدا « : لىيۇچاڭلىن ⒆

 . سان  5 يىلىق  1980 ژورنىلى

 فورماتىسىيىلهر « ماركس ⒇  ئىلگىرىكى  ئىشلهپچىقىرىشتىن  كىتابىدا » كاپىتالىستىك چمهن كۆ « : ناملىق
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 سهپهرچىلهر  يۈرىدىغان  توپلىشىپ  داۋاملىق  ئهمهلىيهتته  جامائهسى  قهبىلىلهرنىڭ  چارۋىچى

) ReisegeseIIschaft ( بۇ يهردە ئىگهللىۋېلىنغىنى ۋە قايتا ئىشلهپچىقىرىلغىنى ... ، كارۋانالر ۋە چارۋا توپىدۇر 

 ئهمهس  يهر  توپى بولۇپ،  . ئهمهلىيهتته چارۋا .  .   تاڭنامه « : دېگهن ) بهت  27 خهنزۇچه نهشرى ( » .  » كونا

 تهرجىمهالى « جىلد  62  يۈەنشونىڭ  قويالرغا » جېڭ  ئات،  بولۇشى  هاالك  ۋە  گۈللىنىشى  تۈركلهرنىڭ  دا

 قىتانالرنىڭ « دىمۇ » تۈلۈك تهزكىرىسى  ئۈزۇق « جىلد  59 » لىياۋ سۇاللىسى تارىخى « . دېگهن » مۇناسىۋەتلىك

 . ئۇالر ئوت، سۇ مول يهرلهردە ئات باقاتتى . ۇن بىلهن ئۆلچىنهتتى ئادىتىدە بايلىق ئات بىلهن، كۈچلۈكلۈك قوش

 كۈندىلىك هاجىتىدىن چىقاتتى . قايماقنى ئۇزۇق قىالتتى  ئادەملىرى قېتىق  بولۇپ،  ماهىر  ئوۋالشقا  ئاشلىق . ئوۋ

 كهچۈرەتتى  تۇرمۇش  بىلهن  مۇشۇنىڭ  چاغالردا  خاتىرلهنگهن » يېتىشمىگهن  تارىخىي . دەپ  ئائىت  هۇنالرغا

 تارىخى « ۋە » تاڭنامه « اتېرىيالالردا م  سۇاللىسى  يوق » لىياۋ  مهلۇماتالر  ئېنىق  ئوخشاش  شۇڭا، . دىكىگه

 . شىمالدىكى كۆچمهن چارۋىچى مىللهت بولغان تۈركلهر ۋە قىتانالرغا ئائىت ماتېرىيالالردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ

 باپ هۇن قۇلدارلىق هاكىمىيىتىنىڭ . 3

 تىكلىنىشى

 ئهگىشىپ، ئۇرۇق  كېلىشىگه  مهيدانغا  قۇلالرنىڭ  ۋە  مۈلۈك  خۇسۇسىي  پارچىلىنىپ،  جامائهسىنىڭ  داشلىق

 كهلدى  مهيدانغا  تۈزۈمىمۇ  قىلىش  ۋارىسلىق  هوقۇققا  ۋە  ئاقسۆڭهكلىرى  ئۇرۇق  بىلهن . هۇنالردا  بۇنىڭ

 چوڭقۇرالش  ۋە  كهسكىنلهشتى  كۈنسېرى  بۆلۈنۈشىمۇ  سىنىپقا  قىسىمىدىكى  ئىچكى  كۆپلىگهن . تى جهمئىيهتنىڭ

 قۇل  ۋە  بايلىق  مىقداردىكى  زور  باشلىقالر  ههربىي  ۋە  ئاقساقىلى  ئۇرۇق  نهتىجىسىدە،  ئۇرۇشلىرى  بۇالڭچىلىق

 دەسلهپته ئۇالر سايالم ئارقىلىق . شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ هوقۇقى زورىيىپ، ئورنى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى . توپلىۋالدى

 كېڭهشمىسى تهرىپىدىن بېرىلىدىغان بولۇپ، ئورنى ئۇرۇق ئهزالىرى هوقۇقى ئۇرۇق ياكى قهبىله . ۋۇجۇتقا كېلهتتى

. ئهمدىلىكته ئۇالر پهيدىنپهي هوقۇقنى ئىگهللىۋېلىپ، ئورنىنى مىراس قالدۇردىغان بولدى . بىلهن باراۋەر ئىدى
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 كۈچ  سىياسىي  قىلىدىغان  هۆكۈمرانلىق  ئهزالىرىغا  ئۇرۇق  ۋە  قارىشلىشىدىغان  بىلهن  ئۇرۇق  بىلهن  بۇنىڭ

 بۇالڭچىلىق ئۇرۇشى ئهڭ ئالىي ههربىي « : ئېنگىلىس . ئۇرۇقداشلىق قهبىلىنىڭ ئىچكى قىسىمىدا مهۋجۇت بولدى

 تۆۋەن ههربىي باشلىقالرنىڭ هوقۇقىنى كۈچهيتتى  ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىن ۋارىسىنى تالالشتهك ئۇسۇل، . باشلىق ۋە

 ۋا  پهيدىنپهي  كېيىن،  تىكلىگهندىن  تۈزۈم  هوقۇقچىلىق  ئۆزگهردى ئاتىلىق  تۈزۈمىگه  قىلىش  كىشلهر . رىسلىق

 تاقهت قىلىپ تۇردى  ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمى قۇبۇل . كېيىن تهلهپ قىلىشتى . دەسلهپته  خىل  بۇ  ئهڭ ئاخىرىدا

 . دەپ كۆرسهتكه ① » قىلىنىپ، خانلىق هوقۇقىغا ۋە ئاقسۆڭهڭلىك ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىشنىڭ ئاساسى تىكلهندى

 مىالدى  بۇرۇنقى تهخمىنهن  تۈزۈمى  3 يىدىن  قىلىش  ۋارىسلىق  هوقۇققا  خىل  بۇ  هۇنالرنىڭ  ئهسىردە،

 يىلى باتۇر ئاتىسى تۈمهن تهڭرىقۇتنى ئۆلتۈرۈپ  209 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . پهيدىنپهي شهكىللىنىشكه باشلىدى

 تىكلهندى  ئاخىر  تۈزۈم  خىل  بۇ  باشالپ  بولغاندىن  تهڭرىقۇت  خاتىرىلهر « . ئۆزى  ههققىدە هۇ . تارىخىي  نالر

 ئالغان » قىسسه  كېيىن  تۈمهن  بولۇپ،  ئوغلى  چوڭ  تهڭرىقۇتنىڭ  تۈمهن  ئهسلى  باتۇر  خاتىرلىنىشىچه، دە

 هازىرقى ( تۇغۇلغان كىچىك ئوغلىنى ياخشى كۆرگهچكه، باتۇرنى غهربتىكى ياۋچىالرغا ) خانىشىدىن ( ئالچىسىدىن

 مىللهت  بىر  قىلغان  چارۋىچىلىق  ئهتىراپىدا  كارىدورى  هۇجۇم ) خېشى  ياۋچىالرغا  ههم  ئهۋەتكهن  بارىمتايلىققا

 بولغان  ئۆلتۈرۋەتمهكچى  ئارقىلىق باتۇرنى  ياۋچىالرنىڭ قولى  تۇلپارىنى . قىلىپ،  ياۋچىالرنىڭ بىر  باتۇر  لېكىن،

 . تۈمهن ئۇنىڭ باتۇرلىقىنى ماختاپ ئۇنى بىر تۈمهن ئاتلىق ئهسكهرگه باشلىق قىلغان . ئوغرالپ قېچىپ كهلگهن

 ئۇ قول ئاستىدىكىلهرگه ئاۋازلىق ئوقيا . ياساپ ئهسكهرلىرىنى مهشىق قىلدۇرغان » ئاۋازلىق ئوقيا « ر خىل باتۇر بى

 ئۇ ئاتلىق ئهسكهرلىنى . ئېتىلغان نىشانغا قارىتىپ ئاتمىغۇچىالرنىڭ بىردەك كاللىسى ئېلىندىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان

 » ئاۋازلىق ئوقيا « ئۇزۇن ئۆتمهي . كاللىسىنى ئالغان باشالپ ئوۋغا چىققاندا، بۇيرۇق بويىچه ئوق ئاتمىغانالرنىڭ

 قىاللمىغان  جۈرئهت  ئېتىشقا  جهڭچىلهر  بهزى  ئاتقاندا،  تۇلپارىغا  ئۆزىنىڭ  جۈرئهت . نى  ئېتىشقا  دەرهال  ئۇ

 ئالغان  كاللىسىنى  ئۆتمهي . قىاللمىغانالرنىڭ  ئۇزۇن  ئوقيا « يهنه  كۆرىدىغان » ئاۋازلىق  ياخشى  ئۆزىنىڭ  نى

 قارىت  قىاللمىغان ئايالىغا  جۈرئهت  ئېتىشقا  قورقۇپ  جهڭچىلهر  بهزى  ئاتقاندا،  بۇالرمۇ . ىپ  بىلهن  شۇنىڭ

 قارىتىپ » ئاۋازلىق ئوقيا « كېيىن ئۇ ئوۋغا چىققاندا . كاللىسىدىن ئايرىلغان  نى تۈمهن تهڭرىقۇتنىڭ تۇلپارىغا

 قېتىم جهڭچىلهرنىڭ ههممىسى قىلچه ئىككىلهنمهستىن . ئاتقان  قارىتىپ » ئاۋازلىق ئوقيا « بۇ  ئېتىلغان نىشانغا

 ئىشلىتىشكه . ئاتقان  ئۇالرنى  بولغانلىقىنى،  مۇۋەپپهقىيهتلىك  مهشىقىنىڭ  ئهسكهرلهرنىڭ  ئاتلىق  شۇندىال باتۇر
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 بىلگهن  تۇيۇقسىز . بولىدىغانلىقىنى  چىققاندا  ئهگىشىپ ئوۋغا  ئاتىسىغا  باتۇر  كۈنى  ئوقيا « بىر  سىنى » ئاۋازلىق

 قارىتىپ ئ  ئهگىشىپ ئېتىپ تۈمهن تهڭرىقۇتنى . اتقان تۈمهن تهڭرىقۇتقا  ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى دەرهال ئۇنىڭغا

 ههر قايسى ( شۇنىڭ بىلهن باتۇر ئۆگهي ئانىسى ئۆگهي ئىنىسى ۋە ئۆزىگه بويسۇنمىغان ۋەزىرلهرنى . ئۆلتۈرگهن

 گهن كۈچلهرنىڭ بۇ باياندا يېڭىدىن باش كۆتۈر . ئۆلتۈرۈپ، ئۆزى تهڭرىقۇت بولغان ) قهبىلىلهرنىڭ ئاقساقاللىرى

 بۇ . زورلۇق ۋاستىسى ئارقىلىق كونا مۇتهئهسسىپ كۈچلهرنى يوقىتىشتىكى جىددىي كۆرىشى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

 بىر مهيدان سىياسني كۈرەش بولۇپ، بۇ خىل كۈرەش هۇنالرنىڭ ئىقتىسادىي ئاساسى ۋە جهمئىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ

 . ارلىق جهمئىيهتكه قاراپ تهرەققىي قىلغانلىقنىڭ نهتىجىسى ئۇرۇقداشلىق جهمئىيىتىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدىن قۇلد

 ئىدى  قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى  قاراپ تهرەققىي  ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىن . هۇن تارىخىنىڭ ئالغا  ئهمدىال  شۇڭا،

 قېلى  پ سىنپىي جهمئىيهتكه ئۆتۈۋاتقان هۇنالردىكى باتۇرنىڭ ئاتىسىنى ئۆلتۈرگهنلىك ۋەقهسىگه فېئوداللىق كونا

 ئۇنداق بولمايدىكهن، جهمئىيهتنىڭ تارىخىي مهنبهسى ۋە سىنپىي . ۋە ئهخالق قارىشى بىلهن قارىساق بولمايدۇ

 خىل  بهرگهن ههر  يۈز  جهمئىيتىىدە  كېيىن تىلغا » غهلىته « مهنبهسى نوقتىسىدىن هۇنالر  مهسلهن،  هادىسىلهرنى،

 ئۆل « ئېلىندىغان  ئاكسى  ئۆگهي ئانىسىنى،  ئوغلى  ئۆلسه  ئۆلسه ئاتىسى  ئىنىسى  ئىنىسى،  ئۇنىڭ خوتۇنىنى  سه

 . غا ئوخشاش ئههۋالالرنى توغرا بايان قىلغىلى بولمايدۇ » ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان

 مىراس  مهركهزلىشىپ  ئۇرۇقىغا  الندى  هوقۇق  ئالىي  ئهڭ  تهڭرىقۇتنىڭ  كېيىن،  چىققاندىن  تهختكه  باتۇر

 ئوغلى  ئۆلسه  ئاتىسى  يهنى  بولدى قالىدىغان،  مىراس قالىدىغان  ئىنىسىغا  ئۆلسه  ئاكىسى  باشقا . غا،  ئۇنىڭدىن

 خان، بهگ، بۈيۈك سهركهردە، بۈيۈك كاهىبهگ، بۈيۈك ياساقبهگ قاتارلىق چوڭ مهنسهپلهرگه بىر قىسىم ئېسىلزادە

 دە، چوڭ » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . ئۇرۇق ۋە جهمئىيهتتىكىلهر ۋارىسلىق قىلىدىغان بولدى

 ئهۋالدمۇ  ۋارىسلىق قىلىناتتى  مهنسهپدارالرنىڭ ههممىسىگه  ئۇرۇق . ئهۋالد  ئۈچ ئېسىلزادە  شۈبۈ،  الن،  قۇيان،

 دىمۇ ئهمهلدارالرنىڭ ئىچىدىكى ئالىي » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « . ئىدى، دېيىلگهن

 ول قول خان، ئوڭ قول، سول قول باتىس خان، ئوڭ قول، مهنسهپ بولغان ئوڭ ، سول قول بىلىك خان، ئوڭ ، س

 تهڭرىقۇتنىڭ  ههممىسىگه  مهنسهپلهرنىڭ  قاتارلىق  خان  نازىر  قول  سول  قول،  ئوڭ  خان،  ئونىئوت  قول  سول

 ئاكا  تهيىنلىنهتتى  ئوغۇللىرى،  ۋارىسلىرى  تهخت  ۋە  شۈلهندى . ئۇكىلىرى  دىكى » خهننامه « ( تهڭرىقۇت

 تهرجىمىسى  ئۇرۇق ئۇرۇ ) الندىنىڭ  تۆت  قاتارلىق  الن  چيۇلىن،  شۈبۈ،  قۇيان،  ئۇرۇقالردىن  يات  بولۇپ، قىدىن
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 . هۇنالرنىڭ ئىچىدىكى مهشهۇر ئۇرۇقالردىن ئىدى، دەپ خاتىرلهنگهن

 ۋارىسلىق قىلىش، بولۇپمۇ تهڭرىقۇتلۇققا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمىنىڭ تۇرغۇزۇلۇشى ئۇرۇقداش قهبىله  هوقۇققا

 ئ  قهبىلىلهر  يوقاتتى ياكى  رولىنى  ئورگىنىنىڭ  ساقلىنىپ . ىتتىپاقى  يهنىال  ئورگىنى  ئىتتىپاقى  قهبىلىلهر  ۋە  قهبىله

 تاشلىۋېتىلدى  پۈتۈنلهي  پرىنسىپلىرى  دېمۇكراتىك  ئۇنىىڭ  لېكىن  بولسىمۇ،  تهڭرىقۇت . قالغان  باتۇر  مهسلهن،

ئاقساقاللىرىنىڭ پىكىرىنى ئالسىمۇ، بولغاندىن كېيىن، ههربىي، سىياسىي چوڭ ئىشالردا گهرچه ههر قايسى قهبىله

 ئىش قىالتتى  بهلكى ئۆزى خالىغانچه  ئىش قىلماستىن،  بويىچه  ئۆزىنىڭ . لېكىن دائىم شۇ  بهزى چاغالردا  ههتتا

 ئۆلتۈرۈپ تاشاليتى  باشلىقلىرىنى  چىققان قهبىله  قارىشى  قايسى . پىكىرىگه  تهڭرىقۇت ههر  بىلله،  شۇنىڭ بىلهن

 كېچىكىپ قالغۇچىالرنىڭ « يرۇق چۈشۈرۈپ، ئۇالرنىڭ يۈرۈشلىرىگه ئۆز ۋاقتىدا ئاتلىنىشىنى، قهبىله باشلىقلىرىغا بۇ

 ئېلىنىدۇ  ئۇقتۇراتتى » كاللىسى  خاتىرىلهر « . غانلىقىنى  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  شۇ » هۇنالر  خاتىرلىنىشىچه،  دە

 توڭگوسالر  شهرقتىكى  چارۋىچىلىق قىلىدىغان م ( چاغدا  بويىدا  دەرياسى  بولۇپ، ) ىللهت لياۋخې  قۇدرەت تاپقان

 ئىلگىرى  ئاڭالپ،  تهڭرىقۇت بولغانلىقىنى  ئۆلتۈرۈپ،  باتۇرنىڭ ئاتىسىنى  بولۇپ باتۇردىن تۈمهن  ئۇالر  ئاخىر

 سورىغان  بېرىشنى  تۇلپارىنى  سورىغان . تهڭرىقۇتنىڭ  ئالچىسىنى  باتۇرنىڭ  يهنه  قايسى . ئارقىدىنال  ههر  باتۇر

 هت سورىغاندا بهزلهر بېرىشكه بولمايدۇ، دەپ قارىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئىككى قهبىله ئاقساقاللىرىدىن مهسلىه

 توڭگۇسالرنىڭ تهلىپىنى قاندۇرغان  تاجاۋۇز . قېتىمغا  پهيدىنپهي غهربكه  مهغرۇرلىنىپ،  شۇنىڭ بىلهن توڭگۇسالر

 ئارلىقىدىكى  هۇنالرنىڭ  توڭگۇسالرنىڭ  ئهۋەتىپ،  ئهلچى  باتۇرغا  ۋە  باشلىغان  دىكى » تتۇرا ئو « قىلىشقا

 باتۇر بۇ قېتىممۇ ). ئىككى مىللهت ئوتتۇرسىدىكى ئارلىق رايون ( تاشالندۇق قاقاس يهرنى بېرىشنى تهلهپ قىلغان

 ئالغان  قايسى قهبىله ئاقساقاللىرىدىن پىكىر  قېتىم بهزىلهر . ههر  بېرىۋەتسهك « بۇ  يهر،  تاشلىۋېتىلگهن بىكار  بۇ

 بولمايدۇ  تهسىرى  هىچقانداق  غهزەپلىنىپ . كهن دېيىش » بىزگه  قاتتىق  باتۇر  ئاساسى، « لېكىن  دۆلهتنىڭ  يهر

 بولمايدۇ  دەرهال » بېرىشكه  ئۆلتۈرۈپ،  قىلغانالرنى  تهشهببۇس  بېرىۋېتىشنى  توڭگۇسالرغا  يهرنى  بۇ  دەپ،

 . دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن » بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئىشنى سۆزلىگۈچىلهر ئۆلتۈرۈلىدۇ « توڭگۇسالرغا قوشۇن تارتقان ۋە

 ر تهڭرىقۇتنىڭكىدەك بۇ خىل هوقۇق شۈنهىسىزكى ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىكى قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىڭ باشلىقلىرىدا باتۇ

 . بۇ چاغدا ئۇ بىر سىنىپىي هاكىمىيهتنىڭ ههقىقىي ئهڭ ئالىي هۆكۈمرانى بولۇپ قالغانىدى . يوق ئىدى

ئاخىر بولۇپ  ئۇالر ئىلگىرى . ى بويسۇندۇردى باتۇر تهڭرىقۇت دەۋرىدە هۇنالر ئهتىراپتىكى نۇرغۇن مىللهتلهرن
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 خانلىغىنى  بايان  ۋە  ئالۇبان  جهنۇپتا  بېرىپ،  زەربه  ياۋچىالرغا  غهربته  قىلىپ  تارمار  توڭگۇسالرنى  شهرقته

 بويسۇندۇردى  قاتارلىق مىللهتلهرنى  شىنلى  قىرغىز،  دىڭلىڭ،  چۈشۈر،  هۇنگىر،  شىمالدا  قاتار . يۇتىۋېلىپ،  بىر  بۇ

 » باتۇر تهڭرىقۇتنى غالىب « هر ئالدىدا هۇنالرنىڭ ههر قايسى قهبىلىلىرىنىڭ ئاقساقاللىرى قورقۇشۇپ ههربىي غهلبىل

 قىاللمىدى  جۈرئهت  كۆرسىتىشكه  قارىشلىق  قايتا  يوقىتىپ، . دېيىشىپ،  ياۋچىالرنى  ئهگىشىپال  شۇنىڭغا  باتۇر

 تى  مىللهتلهرنى  باشقا  ئهتىراپىدىكى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئوغۇز  ئۇيسۇن،  لياۋخې كرورەن،  هازىرقى  شهرقته  نجىتىپ،

 بولغان  سېپىلىغىچه  سهددىچىن  جهنۇپتا  كۆلىگىچه،  بايقال  شىمالدا  تاغلىرىغىچه،  پامىر  غهربته  دەرياسىغىچه،

 بويسۇندۇرۇلغان رايۇنالرنىڭ كۆپىيىشى، زور تۈركۈمدىكى قۇلالر ۋە ئولپاننىڭ ئېقىپ . رايۇنالرنى كونتىرول قىلدى

 شهخس  ئهگىشىپ،  مال كىرىشىگه  كۆپهيدى  لهرنىڭ  تېز  ناهايتى  ۋە . مۈلكى  قۇلالر  قوغداش،  بايلىقالرنى  بۇ

 قهبىلىلهرنىڭ قارىشلىقىنى باستۇرۇش ئۈچۈن، مهمىلكىتىمىزنىڭ شىمالىدا، ئالدى بىلهن  بويسۇندۇرۇلغان ئۇلۇس

 بىر ناهايتى زور قۇلدارلى  ق دۆلهت هاكىمىيىتى چۆللۈكنىڭ جهنۇبىنى، كېيىن چۆللۈكنىڭ شىمالىنى مهركهز قىلىپ،

 دۆلهت هاكىمىيىتى سىنپىي ( شۇنىڭدىن باشالپ هۇنالر ياۋايلىقتىن مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويدى . تىكلهندى

 ) ئېزىش قورالى بولسىمۇ، لېكىن مهدەنىيهت جهمئىيىتىنىڭ بىر بهلگىسىدۇر

 . هۇن هاكمىيهت ئورگانلىرى ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنگهنىدى

 ئوردىسى بىرىنچىسى،  قىسىم ( تهڭرىقۇت  . مهركىزىي  ئوتتۇرا )  هۇنالرنىڭ  رايونالر  باشقۇرۇشىدىكى  ئۇنىڭ

 دەيجۈن  سۇاللىسىنىڭ  خهن  جهنۇبىي  بولۇپ،  ئهتىراپى ( قىسىمى  ناهيىسى  ۋېيشىيهن  خېبىينىڭ  ۋە ) هازىرقى

 . لهتتى ئايماقلىرىغا ئۇدۇل كې ) هازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىڭ توقتۇ ناهىيىسى ئهتىراپىدا ( يۈنجۇڭ

 ئوردىسى  بىلىك خان  قول  سول  قىسىم ( ئىككىنچىسى،  هۇنالرنىڭ ). شهرقىي  رايونالر  ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدىكى

 شاڭگۇ  جهنۇبىي  بولۇپ،  قىسىمى  ئهتىراپى ( شهرقىي  ناهىيىسى  خۇەيلهي  خېبىينىڭ  غهربىي ) هازىرقى  ئايمىقىغا،

 . خۇيموالرغا ئۇدۇل كېلهتتى

 بىل  قول  ئوڭ  ئوردىسى ئۈچىنچىسى،  قىسىم ( ىك خان  . غهربىي  هۇنالرنىڭ )  رايونالر  باشقۇرۇشىدىكى  ئۇنىڭ

 شاڭجۈن  جهنۇبى  بولۇپ،  قىسىمى  ئهتىراپى ( غهربىي  ناهىيىسى  يۈلىن  شهنشىنىڭ  غهربىي ) هازىرقى  ئايمىقىغا

 . ياۋچى، دى، چياڭالرغا ئۇدۇل كېلهتتى

 تهڭرىنى تهڭرىقۇت هۇنالرنىڭ ئهڭ ئالىي هۆكۈمرانى ههم هاكىمى  هۇنالر يهتنىڭ ئهڭ ئالىي باشلىقى بولۇپ،
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 ئوغۇلنى » تهڭرى «  ئوخشاش بۈيۈك « تهڭرىقۇت دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى . دەيتى » قۇت « ،  تهڭرىنىڭ ئوغلىغا

 رەهبهر . ② دېگهنلىك بوالتتى » باشلىق  مهنىسىدىن تهڭداشسىز  خىل ئاتاش تهڭرىقۇتنىڭ ئادەتتىكى رەهبهر  بۇ

 . ى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ مهنىسىگه ئۆزگهرگهنلىكىن

 ئېلىۋالغان بولۇپ،  قاتارلىق بارلىق چوڭ هوقۇقالرنى چاڭگىلىغا  دىپلوماتىيه  سىياسىي ۋە  تهڭرىقۇت ههربىي،

 ياردەملىشهتتى  قۇتقۇ  قول  سول  ئوڭ،  ئىشالرغا  بولغان . سىياسىي  ئۇرۇقىدىن  شۈبۈ  ۋە  الن  قۇيان،  قۇتقۇلۇقنى

 ئاالتتى  ئۈستىگه  ئىگهللهپ، ق . ئاقسۆڭهكلهر  مهرتىۋىلهرنى  ئوڭ  ئۇرۇقلىرى  شۈبۈ  ۋە  الن  سول،  ئۇرۇقى  ۇيان

 چىقىرىش ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بوالتتى  هۆكۈم  ئاغىزاكى مهلۇم . ئاساسهن سوراقالرغا  ئههۋالالرنى تهڭرىقۇتقا

 . ③ قىلىدىغان بولۇپ، يازىدىغان ۋە خاتىرلهيدىغان ئىشالر يوق ئىدى

 هۇنالر سول قول تهرەپنى ئهزىزلىگهچكه، . خانالر ئهڭ ئالىي يهرلىك هۆكۈمران ئىدى سول قول، ئوڭ قول بىلىك

 ئىدى  سازاۋەر  هۆرمهتكه  بىلىك خان ئهڭ  قول  سول  بىلىك . تهڭرىقۇتتىن قالسىال  ئوڭ  ئورنى  ۋە  هوقۇقى  شۇڭا،

 بىر قهدەر چوڭ ئىدى  لدىغان بولغاچقا، بۇ سول قول بىلىك خانلىققا تهڭرىقۇتنىڭ ۋارىسى قويۇ . خانغا قارىغاندا

 قويۇالتتى  شاهزادىلهر  ئوڭ قول خانالر . ۋەزىپىگه كۆپ هالالردا  ئوڭ قول بىلىك خان خاندىن قالسىال سول قول،

 باشقۇراتتى . تۇراتتى  يهرلىرىنى  ئۆز ،   قۇرۇپ  ئوردا  ئايرىم  ئالدىغا  ئۆز  خانالرمۇ  قول  ئوڭ  هۇنالر . سول،

 ئىچىدە سول قول  ئوڭ قول خانلىق ئهڭ چوڭ هاكىمىيىتىدىكى ئهمهللهر  ئوڭ قول بىلىك خانلىق ۋە سول قول، ، 

 ئۇنىڭدىن قالسا سول قول، ئوڭ قول بۇيۈك سهركهردە، سول قول، ئوڭ قول بۈيۈك كاهبهگ، . ئهمهل هېسابلىناتتى

 قى تۆۋەنلىك پهر  ئۇالرنىڭ يۇقىرى . سول قول، ئوڭ قول بۈيۈك ياساقبهگ قاتارلىقالرمۇ چوڭ ئهمهل هېسابلىناتتى

 . تۆۋەندىكىچه بوالتتى

 خان  قول  سول  ئۈچىنچىسى،  خان،  بىلىك  قول  ئوڭ  ئىككىنچىسى  خان،  بىلىك  قول  سول  . ④ بىرىنچىسى،

 سهركهردە،  ئۇلۇغ  قول  ئوڭ  ئالتىنچىسى،  سهركهردە،  ئۇلۇغ  قول  سول  بهشىنچىسى  خان،  قول  ئوڭ  تۆتىنچىسى،

 ئوڭ قول بۈيۈك كاهبهگ، توققۇچىنچىسى، سول قول ئۇلۇد يهتتىنچىسى، سول قول بۈيۈك كاهبهگ، سهككىزىنچىسى،

 . ياساقبهگ، ئونىنچىسى، ئوڭ قۇل ئۇلۇغ ياساقبهگ

 ئاللىقاچان مىللىي تۇرمۇشنىڭ نورمال فۇنكىسىيىسى بولۇپ «  ۋاقىتتا  ئۇرۇش قىلغۇچى تهشكىل بۇ  ئۇرۇش ۋە

ئهمهلىيهتته بىر كۆچمهن ههربىي هاكىمىيهت ، هۇن ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ قۇلدارلىق هاكىمىيىتى، ⑤ لىقتىن » قالغان
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 ئۇنىڭ . ئىدى  بولغاچقا،  قۇرۇلغان  ئېزىش جهريانىدا  بۇالش ۋە  مىللهتلهرنى  قوشنا  ئهسلىدىنمۇ  هاكىمىيهت  بۇ

 ئېزىش ئىدى  بۇالش ۋە  مىللهتلهرنى  قوشنا  ئىلگىرلىگهن هالدا  تېخىمۇ  سهۋەبتىن . مهقسىدىنىڭ بىرى يهنىال  شۇ

 ىن قورامىغا يهتكهن ئهرلهرنىڭ ههممىسىنى ئاتلىق ئهسكهر بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن بارلىق ئۇنىڭدا بىر تهرەپت

 تهڭرىقۇت ئۆزى قوشۇن باشالپ . كىچىك ههربىي باشلىق ئىدى  ههر دەرىجىلىك ئهمهلدارالرنىڭ ههممىسى چوڭ

 قول  سول  تاكى  خانالردىن  بىلىك  قول  ئوڭ  قول،  سول  يهنه  سىرت  قاتناشقاندىن  ئۇلۇغ ئۇرۇشقا  قول  ئوڭ ، 

 ههممىسى ئايرىم  قوماندانلىق قىالتتى  ياساقبهگكىچه  قوشۇن باشالپ ئۇرۇشقا  هالدا  چوڭراقلىرى بىرەر . ئايرىم

 . تۈمهن ئاتلىق ئهسكهرگه قوماندانلىق قىلسا، كىچىكرەكلىرى بىرەر نهچچه ئاتلىق ئهسكهرگه باشچىلىق قىالتتى

 دەپ » تۈمهن بېشى « ى بولۇپ ، ئۇالر 24 لىدىغان ههربىي باشلىقتىن هۇنالردا بىر تۈمهن ئهسكهرگه باشچىلىق قى

 تۈمهن بېشىنىڭ ههر قايسىسىنىڭ قول ئاستىدا يهنه مىڭ بېشى، يۈز بېشى، ئون بېشى قاتارلىق 24 بۇ . ئاتىالتتى

 ئىدى  بار  ئوتتۇرا . ئهمهلدارالر  قاتارلىقالرمۇ  جورجى  ياساقبېگى،  كاهبهگ،  ههربى  بۇ  دەرىجىلىك  ي تۆۋەن

 ئاستىدىكىلهرنىڭ ئاز  ئۇالرنىڭ قول  بولۇپ،  ئۇالرنىڭ هوقۇقىنىڭ چوڭ  ئهمهلدارالر  كىچىك ياكى  كۆپلۈكى،

 . ⑥ تۆۋەن بولۇشىنىڭ ئۆلچىمى ئىدى  ئورنىنىڭ يۇقىرى

 قايسىسىنىڭ  ههر  بىلىك خانالر  قول  ئوڭ  قول،  سول  بىلهن  قايسىسىنىڭ ئايرىم « تهڭرىقۇت ئوردىسى  ههر

 ههر قايسىسى ئۆزى باشقۇرۋاتقان ) . يهنى ههر قايسىسىنىڭ بۆلۈشىۋالغان يهرلىرى بار ئىدى ( » ئىدى يهرلىرى بار

 بارلىق قورامىغا يهتكهن ئهرلهرنىڭ ههممىسى ئاتلىق . رايونالردىن قوشۇن تهشكىللهپ، ئۇالرغا باشچىلىق قىالتتى

 بوالتتى  ته . ئهسكهر  بېشىلىققا  مىڭ  ياكى  بېشى  يۈز  باشلىقلىرى  ياكى ئۇرۇق  ئۇرۇق  ئېسىلزادە  ينلىنىدىغان،

 جهمهتتىكىلهر تۈمهن بېشى، ياكى خان تۆرە قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك مهنسهپلهرنى مونوپۇل قىلىۋالغان ههم

 مۇناسىۋەت  تهشكىلىي  خىل  بۇ  بولۇپ،  قىلىدىغان  ۋارىسلىق  مۇناسىۋىتى ( ئۇنىڭغا  ئارقىلىق ) هۆكۈمرانلىق

 چهۋەنداز «  ئۆ » ساۋۇتلۇق  قاتنىشىشقا الرنى  ئۇرۇشلىرىغا  بۇالڭچىلىق  تۈگىمهيدىغان  ئهگىشىپ  زلىرىگه

 . مهجۇراليتى

 ئهزالىرىغا  ئۇرۇق  جهههتتىنمۇ  ئىدىيه  بهلكى  ئهمهس،  جهههتتىنال  تهشكىلىي  پهقهت  ئاقسۆڭهكلىك  ئۇرۇق

 قىالتتى  ئ « : ماركس . هۆكۈمرانلىق  هۆكۈمران  دەۋردە  بىر  قانداق  ههر  ئىدىيىسى  سىنىپىنىڭ  ورۇننى هۆكۈمران

بۇ ئاشۇ سىنىپ ههم جهمئىيهتته هۆكۈمرانلىق ئورۇننى ئىگهللىگهن ماددىي كۈچ . ئىگهللهپ كهلگهن ئىدىيىدۇر
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 دېگهنلكتۇر  كۈچ  مهنىۋى  ئىگهللىگهن  ئورۇننى  هۆكۈمرانلىق  جهمئىيهتته  ئىشلهپچىقىرىش . ههم  ماددىي

 ئىشلهپچىق  مهنىۋى  سىنىپ ئوخشاشال  قىلغان  يېتهكچىلىك  قىالاليدۇ ۋاستىلىرىگه  يېتهكچىلىك  . ىرىش ۋاستىسىگه

 سىنىپ  هۆكۈمران  ئادەتته  ئىدىيىسىگه  كىشلهرنىڭ  بولمىغان  ۋاستىسى  ئىشلهپچىقىرىش  مهنىۋى  شۇڭا،

 هۇنالرنىڭ ئۇرۇق ئاقسۆڭهكلىرىمۇ دەل ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇشخۇمارلىق ئىدىيىسى ۋە . دېگهن ⑦ » يېتهكچىلىك قىلىدۇ

 لىرىنىڭ هۆكۈمرانلىق ئاستىدىكى ئۇرۇق ئهزالىرىنىڭ ئىدىيىسىگه يېتهكچىلىك بۇالڭچىلىق ئىدىيىسى ئارقىلىق ئۆز

 . قىالتتى

 هۇنالر جهمئىيىتىنىڭ ئادىتىگه ئاساسهن، ئۇرۇشتا دۈشمهندىن بىرنى ئۆلتۈرگهنلهرگه بىر جام شاراپ مۇكاپات

 شۇڭا، هۇنالر . سىرلهر قۇل قىلىناتتى بۇ ئه . ئهسىر تۇتۇپ كهلگهنلهرگه ئهسىرلهر ئىنئام قىلىپ بېرىلهتتى . بېرىلهتتى

 ئۇرۇش قىالتتى  ئۈچۈن  ئۆزىنىڭ مهنپهئهتى  ههممهيلهن  خىل . ئۇرۇش قىلغاندا  بۇ  ئاقسۆڭهكلىرى  ئۇرۇق  هۇن

 جهههتتىكى  ئىدىيه  ۋە  تهشكىلىي  ئۆزلىرىنىڭ  ئهزالىرىنى  ئۇرۇق  ئاستىدىكى  قول  پايدىلىنىپ  ئادەتتىن

 . ئۆز هاكىمىيىتىنىڭ ههربىي مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇراتتى . اتتى يېتهكچىلىكىنى قۇبۇل قىلىشقا قىزىقتۇر

 قورامىغا  باشالپ ئۇرۇش قىلىشى ههم  دەرىجىلىك ئاقسۆڭهكلهرنىڭ ههممىسىنىڭ قوشۇن  ههر  تهڭرىقۇت ۋە

 هاكىمىيهت  هۇنالرنىڭ  نوقتا،  ئىككى  بۇ  ئىبارەت  بولۇشىدىن  ئهسكهر  ههممىسىنىڭ  ئهرلهرنىڭ  يهتكهن

 ئىسپاتاليدۇ تهشكىلىنىڭ  ئايرىلىپ چىققانلىقىنى  ئىتتىپاقىدىن ئهمدىال  تهڭرىقۇتنىڭ ههربىي . قهبىلىلهر  بولۇپمۇ

 باشلىقلىقىدىن ئىبارەت بۇ بىر نوقتا ئۇنىڭ قهبىله باشلىقلىقىدىن ئهمدىال هاكىمىيهت باشلىقلىقىغا ئۆزگهرگهنلىكىنى

 . ئىپادىلهيدۇ

 ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ هاكىمىيه  ئېزىش هۇن قۇلدار  مىللهتلهرنى بۇالش ۋە  ت قۇرۇشتىكى مهقسىتىنىڭ بىرى قوشنا

 بولغاچقا، ئۇالر ئۆز هاكىمىيىتىنىڭ فۇنكىسىيىسى ئارقىلىق بويسۇندۇرۇلغان رايونالردىكى خهلقلهرنى دەهشهتلىك

 . تۈردە ئهزدى

 تهڭرىقۇت شهرقتىكى قوشنىسى ئوغانالرنى  يىلى بويسۇندۇرغاندىن كې ⑧ ئالدى بىلهن باتۇر  ههر  ئۇالرغا  يىن،

 بۇيرۇق  توغرىسىدا  قىلىش  قۇل  خوتۇنىنى  تاپشۇرالمىغانالرنىڭ  ۋاقتىدا  تاپشۇرۇش،  تېرىلىرى  قوي  كاال،  ئات،

 ئىدى  كېيىن، . چۈشۈرگهن  قىلىنغاندىن  مهغلۇپ  تهرىپىدىن  سۇاللىسى  خهن  هۇنالر  يهنى  چاغالردا،  كېيىنكى

 قۇتۇلۇپ،  بۇيۇنتۇرۇقىدىن  هۇنالرنىڭ  بولدى ئوغانالر  ئهل  سۇاللىسىگه  يۈرگۈزگهن . خهن  هاكىمىيهت  ماڭ ۋاڭ
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 دەۋرىدە هۇنالر يهنال كونا قائىدە بويىچه ئوغانالرغا ئهلچى ئهۋەتىپ ئولپاننى سۈيلىدى، بۇ چاغدا ئوغانالر خهن

 غهزەپلىنىپ  ئهلچىسى  هۇن  بىلهن  بۇنىڭ  قىلدى،  رەت  تۆلهشنى  ئولپان  تايانغاچقا،  كۈچىگه  سۇاللىسىنىڭ

 قويدى ئوغا  ئېسىپ  باغالپ  باشلىقىنى  قهبىله  ئاكا . نالرنىڭ  باشلىقىنىڭ  ناهايىتى  قهبىله  بۇنىڭدىن  ئۇكىلىرى

 ئهگىشىپ سودىگهرچىلىك  هۇن ئهلچىسىگه  باشالپ كهلگهنالرنى ئۆلتۈرۈپ،  ئۇ  هۇن ئهلچىسى ۋە  غهزەپلىنىپ،

 ۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن سول قول بىلىك تهڭرىقۇت ب . قىلغىلى ئهكهلگهن ئايالالر ۋە ئات، كالىالرنى تۇتۇپ قالدى

 ههم  ئهۋەتتى  سۈرۈشتۈرۈشكه  جىنايهتچىنى  ئۆلتۈرگهن  ئهلچىنى  ئوغانالردىن  بېرىپ  باشالپ  قوشۇن  خاننى

 ئوغانالرغا تۇيۇقسىز هۇجۇم قىلىپ بىر قىسىم خهلىقنى ئۆلتۈرۈپ ئايالالر ۋە ئاجىز، ئۇششاقالردىن بولۇپ مىڭدىن

 بوالپ كېتى  كىشىنى  ئوغانالرنىڭ مال ئارتۇق  ئۇرۇنالشتۇرۇپ،  تهرەپكه  ئۇالرنى سول  تاپشۇرۇپ  پ،  تېرە  چارۋا،

 مال . ئۇالرنى قايتۇرۋېلىشنى ئۇقتۇردى  مهجبۇرىي هالدا  مۈلۈك ۋە چارۋىلىرىنى بهرگهن بولسىمۇ،هۇنالر  ئوغانالر

 . ⑨ يهنىال بۇالپ كهتكهن كىشلهرنى قايتۇرۇپ بهرمىدى

 سۇندۇرۇلغان ئۇلۇس ياكى قهبىللىلهرگه قارىتا، ئهگهر ئۇالرنىڭ ئادەملىرىنى ئۆز ئۇنىڭدىن كېيىن هۇنالر بوي

 قىلىشىغا  ئىدارە  بىۋاسته  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالرنى  كېلىپ  كۆچۈرۈپ  مهجبۇرىي  بولسىال  كۆچۈرۈشكه  زېمىنىغا

 مهسلهن ، . ئورۇنالشتۇردى

 م  ئۇالرنىڭ نهچچه  كېيىن،  بويسۇندۇرغاندىن  قهبىلىسىنى  شىرۋى  بىلهن هۇنالر  باشلىقلىرى  قهبىله  ىڭ ئادىمىنى

 كۆچۈردى  تهرپىگه  سول  ئۆزلىرىنىڭ  جىلغىسىدىكى . ⑾ قوشۇپال  ئىۋىرغول  تهڭرىتاغنىڭ  بارىكۆل « يهنه

 نىڭ خانى تهڭرىقۇتنى خاپا قىلىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، تهڭرىقۇن ئۇنىڭدىن غهزەپلىنىپ، ئۇنىڭ ئالته » خانلىقى

 ⑿ » ئاۋۇ بهگلىكى « ىكى ئاۋۇ دېگهن يهرگه كۆچۈپ كهلدى، شۇڭا بۇ يهر مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى ئوڭ تهرەپت

 . دەپ ئاتىلىپ قالدى

 لېكىن، بۇيسۇندۇرۇلغان ئۇلۇس ياكى قهبىلىلهر خهلقىنىڭ ههممىسىنىڭ كۆچۈرۈلۈپ كېتىلىشى ناتايىن ئىدى،

 كۆچۈرۈپ كېلىشن  زېمىنىغا  ئۆز  ئۇالرنىڭ ههممىسىنى  ئاقسۆڭهكلىرىگىمۇ  قۇلدار  ئىدى هۇن  يوق  . ىڭ زۆرۈرىيىتى

 شۇڭا، هۇنۇنالر بويسۇندۇرۇلغان بهزى ئۇلۇسالرغا نىسبهتهن، مهسلهن ، غهربىي يۇرتتىكى ههرقايسى مىللهتلهرگه

 باج  تۇرغۇزۇپ،  ئهۋەتىپ  ئهمهلدار  دەرىجىلىك  يۇقىرى  قىلدى  قارىتا  هۆكۈمرانلىقى  يىغىپ  تارىخىي . سېلىق

 غهربى  ئاساسالنغاندا،  باشلىقى، ماتىرىيالالرغا  ئالدىغا  قايسى مىللهتلهرنىڭ ههرقايسىسىنىڭ ئۆز ي يۇرتتىكى ههر
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 كهلمىگهنىدى  بىرلىككه  بولۇپ  هۆكۈمرانلىرى . قوشۇنى  هۇن  كېيىن،  قالغاندىن  بولۇپ  قارام  هۇنالرغا  ئۇالر

 ئات  مال – ئۇالرنىڭ  هالدا  ئۇالغ،  مهجبۇرىي  ئۇالرنى  لېكىن  بولسىمۇ،  ئېلىۋالغان  مۈلۈكلىرىنى

 شۇڭا، غهربىي تهرەپنى باشقۇرۇدىغان باتىس خان چاكارالر كاه بېگى تهسىس قىلىپ غهربىي . ۈۋېتهلمىگهن كۆچۈر

 تۇرغۇزۇپ، ) هازىرقى شىنجاڭنىڭ قاراشهههر، لوپنۇر ئهتىراپى ( يۈرتنى باشقۇرۇپ، ئاگنى، ئۈشاق، لوپنۇر ئارلىقىدا

 يىل باتىس خانىڭ خهن  60 دىيىدىن بۇرۇنقى بۇ چاكارالر كاهبېگى مىال . ⒀ ههرقايسى خهلقلهردىن باج ئالغان

 لېكىن، ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە غهربىي يۇت هۇنالرغا يهنه بىر قېتىم . سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى بىلهن ئهمهلدىن قالغان

 قالدى  بولۇپ  بۇالڭ . قارام  دەهشهتلىك  هۆكۈمرانلىرىنىڭ  بهرداشلىق  هۇن  خهلقى  يۇت  غهربىي  تالىڭىغا

 هۇنالر تهرەپىدىن مهغلۇپ ) هازىرقى شىنجاڭنىڭ خوتهن ناهىيسى ئهتراپى ( ىلى ئۇدۇن ي  61 مىالدىيه . بىرەلمىدى

 نهرسىلهرنى  قاتارلىق  يىپهك  هۇنالرغا  يىلى  ههر  ههم  ئهۋەتىشكه  بارىمتايلىققا  هۇنالرغا  شاهزادىسىنى  قىلىنىپ

 پ غهربىي يۇرتتىكى ئهۋەتى يىلى هۇن هۆكۈمرانلىرى قايتىدىن ئهلچى  73 مىالدىيه . ⒁ تاپشۇرۇشقا ماقۇل بولدى

 شۇنىڭ بىلهن . ههر مىللهت خهلقىنى نازارەت قىلدى

 پىشامىشانغا  ۋاقىتتا،  ئهتراپى ( بىر  مىرەن  شىنجاڭنىڭ  هازىرقى  هوقوقى ( هىراۋۇل ) كرورەن،  ۋە  دەرىجىسى

 ئهلچى  چوڭ  تۇرغۇزد ) بىرقهدەر  ئهسكهر  ئارتۇق  يۈزدىن  ئهۋەتىپ،  بىلچىنى  يانداش هىراۋۇل  ۋە  . ى ئۇاليداي

 هۇنالرنىڭ كۈچى پۈتۈنلهي قوغالپ چىقىرىلىدى  غهربىي يۇرتنى تىنجىتقاندىن كېيىن،  بهن چاۋ  ئهمما، . كېيىن،

 يۇرتنىڭ  120 مىالدىيه  غهربىي  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  تۈپهيلىدىن  قوزغىلىڭى  چياڭالرنىڭ  كهلگهندە  يىلىغا

 شىمالىي هۇنالر ئهلچى ئهۋەتىپ . جاۋۇز قىلىدى ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالدى، هۇنالر پۈرسهتتىن پايدىلىنىپ يهنه تا

 ههر قايسى مىللهتلهردىن بۇرۇن قېلىپ قالغان باجالرنى سۈرۈشتۈرۈپ ههم مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، چهكلىك مۇددەت

 قوش . ئىچىدە تۆلهشكه قىستىدى  پىشامشان،  نىڭ غهزىپى ) هازىرقى شىنجاڭنىڭ تۇرپان ئهتراپى ( بۇنىڭ بىلهن،

 . ⒂ قوزغالدى

 باتۈر هاكىمىيهت قۇرغاندىن باشالپ، ليۇ باڭ بىلهن شياڭيۈ . تاالڭغا ئۇچىرىدى  هنزۇالرمۇ ئۈزۈلمهس بۇالڭ خ

 چۇ  پۇرسهتته  ئوتتۇرىسىدىكى  كهتكهن  قااليمىقانلىشىپ  تۈزلهڭلىك  ئوتتۇرا  پايدىلىنىپ،  ئۇرۇشىدىن  خهن

 مېڭ تيهن تارتىۋالغان ي  قىلىپ چىن سۇاللىسى دەۋرىدە  تاجاۋۇز  هرلهرنىڭ ههممىسىنى قايتۇرۋلدى ۋە جهنۇپقا

 جهنۇبىغىچه  دەريانىڭ  ئهتراپى ( چېگىرىسىنى  خېتاۋ  مۇڭغۇلنىڭ  ئىچكى  دائىرىسىنى ) هازىرقى  تهسىر سوزۇپ،
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 كېيىن، خهن . غىچه يهتكۈزدى ) شهنشىنىڭ تۈلىن ناهىيىس ( ، فۇشى ) گهنسۇنىڭ پىڭلىياك ناهىيىسى ئهتراپى ( چاۋنا

 بىلهن قۇدىلىشىشى سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، گاۋدى ليۇباڭ پىڭچېڭ ئۇرۇشتا م  هغلۇپ بولغاندىن كېيىن، هۇنالر

 تاۋار  نۇرغۇن  يهنه  قالماستىن،  بولۇپال  مهجبۇر  بېرىشكه  قىلىپ  ئالچى  تهڭرىقۇتقا  مهلىكىنى  دۇردۇن،  خهن

 بولدى  هاراق  مهجبۇر  يېمهك ئىچمهك قاتارلىق نهرسىلهربى بېرىشكه  هۇنال . شارەب،  يهنىال شۇنىڭدىن كېيىنمۇ  ر

 خهن  قهدەر  قىلغانغا  مهغلۇپ  ئۇالرنى  بېرىپ،  زەربه  قايتۇرما  قاتتىق  چىقىپ  تهختكه  ۋۇدى  خهن  تاكى

 چارۋىالرنى  ۋە  ئاهاله  ئۆلتۈرۈپ،  پۇقراالرنى  ۋە  ئهمهلدار  قىلىپ،  پاراكهندە  چېگرىسىغا  شىمالىي  سۇاللىسىنىڭ

 . بۇلىدى

 تىنىڭ فۇنكسىيىسى يالغۇز سىرتقىال قارىتىلغان بولماستىن، يهنه هۇن قۇلدار ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ قۇلدارلىق هاكىمىيى

 ئىدى  قارىتىلغان  قىسىمغا  دىكتاتورا . ئىچكى  قۇلالرغا  بىلهن  ئالدى  فۇنكىسىيىسى  قارىتىلغان  قىسىمغا  ئىچكى

 . قۇلالرنى باستۇرۇش ئىدى  يۈرگۈزۈش

 بولۇپ، بۇ نهچچه يۈز مىڭ قۇل چارۋىچى هۇنالر رايونىدا تهخمىنهن نهچچه يۈز مىڭ ههر مىلللهت قۇللىرى

 يارىتىپ  بايلىق  دەرىجىلىك قۇلدارالرغا  قىلىنىپ ههر  قۇل  هۈنهرۋەن  ياكى  ۋە  قۇل  تېرىق  ياكى  قۇل  چارۋىچى

 بېرەتتى ياكى مهجبۇرىي هالدا ئائىله ئهمگىكى بىلهن شۇغۇللىناتتى ۋە ياكى توقال بوالتتى، ههتته ئاقسۆڭهكلهر

 قىلى  قۇربانلىق  كۆمۈلهتتى ئولسه  ئېكىسپىالتاتسىيىگه . نىپ بىلله  ئېزىش ۋە  شهپقهتسىزلهرچه  خىل  قۇلالرنىڭ بۇ

 مهسىلهن، شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ جيهنۋۇ يىللىرىدا . قارشىلىق كۆرسهتمهسلىك ئهلۋەتته مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 . ئىدى نىڭ قېچىپ كېتىش قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ بىر شهكىلى » ئهسىر قۇل « ئون نهچچه تۈمهن

 . شۇڭا، قۇلالرنىڭ قارشىلىقىنى باستۇرۇش هۇن هاكىمىيىتىنىڭ ئاساسلىق فۇنكسىيىلىرىنىڭ بىرى ئىدى

 مال  خۇسۇسىي  ئاقسۆڭهكلهرنىڭ  قۇلدار  ساقالپ،  تهرتىپىنى  جهمئىيهت  رايونىنىڭ  هۇنالر  قالسا   ئۇنىڭدىن

 دە، هۇنالرنىڭ قانۇنى بويىچه پىچاق » قىدە قىسسه هۇنالر ههق . تارىخىي خاتىرىلهر « . مۇلۈكلىرىنى قوغداش ئىدى

 مال  ئۆلتۈرلىدىغانلىقى،  زەخىملهندۈرگۈچىلهرنىڭ  يېرىنى  ئارتۇق  چىدىن  بىر  ئادەمنىڭ  مۈلۈك – بىلهن

 مال  ۋە  ئائىلىسىدىكىلىرى  جىنايهت  ئوغرىلىغۇچىالرنىڭ  باشقا  قىلىندىغانلىقى،  مۇسادىرە  مۈلكى

 بولغاندا  يېنىكرەك  بولغاندا ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ  ئېغىرراق  سۇندۇرۇلىدىغانلىقى،  باستۇرۇلۇپ  چاقىغا  هارۋا  پۇتى

. ئۆلتۈرۈلۈدىغانلىقى، زىندان تهسىس قىلىنغانلىقى خاتىرىلهنگهن
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 خهلقتىن باج يىغىش ئىدى  بولسا  قىسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . ئهڭ ئاخىرىدا  ههققىدە  هۇنالر » هۇنالر  دەپ،

 ئ  يىغىلىش  قېتىم  ئۈچ  تهڭرىقۇت  1 . ۆتكۈزىدۇ ههريىلى  قايسى  ههر  باشلىقلىرى  قهبىلىلهر  قايسى  ههر  ئايدا

 ئۆتكۈزىدۇ؛  چىراغ  نهزىر  يىغىلىپ ئهتىيازلىق  يىغىلىپ  5 ئوردىسىغا  شههىرىگه  ئهجدەربالىق  ههممىسى  ئايدا

 ئاسمان  جىن  ئهجدادلىرى،  سهمرى – زېمىن،  ئاتالر  كۈزدە  ئۆتكۈزىدۇ؛  چىراغ  ئاتاپ نهزىر  گهندە ئهرۋاهلىرىغا

 مالالرنىڭ سانىنى ئالىدۇ « ههممىسى دەيلىنگه يىغىلىپ  چارۋا  يىلدىكى . دەپ خاتىرلهنگهن » ئادەم ۋە  ههر  بۇ

 سهمرىپ،  ئاتالر  ۋاقىت دەل  بۇ  قېتىملىق بولۇپ،  بىر  كۈزدىكى  مۇهىمى  ئهڭ  قېتىملىق يىغىلىشنىڭ ئىچىدە  ئۈچ

 ههرقايس  تهڭرىقۇت  بولغاچقا،  ۋاقىت  تولغان  كۈچكه  دەيلىنگه چارۋىالر  باشلىقلىرىنى  قهبىلىلهرنىڭ  ئۇرۇق،  ى

 ئېچىپ  ئالغان « يىغىپ يىغىن  چارۋىالرنىڭ سانىنى  ۋە  يىل » ئادەم  قهبىلىلهرنىڭ بىر  ئۇرۇق،  يهنى ههرقايسى

 كۆپىيىشى  نوپۇسىنىڭ  ۋچارۋا  ئىچىدىكى  ۋە  قوشۇننىڭ – ئازىيىش  تهكشۈرۈپ،  ئههۋالىنى  ئاۋۇش  مالالرنىڭ

 م  بهلگىلىك  ئېلىپ  مال سانىنى  هېسابىدا  ىقداردىكى  بېجى  تاپشۇرۇدىغان  هۆكۈمهتكه  خهلقنىڭ  مۈلۈكنى

 باج . يىغىۋالغان  خىل  ئۇرۇقداش قهبىلىدىكى  بۇ  ئىپتىدارئىي جهمىئىيهت باسقۇچىدىكى  بۇرۇنقى  بهلكىم  سېلىق

 ئۆزىگىرىپ كهلگه  ئهدەتتىن  چېچىلدىغان  تهڭ  خىراجهت  قىسىم  بىر  ئهزالىرىغا  ئۇرۇق  ئۈچۈن  ئىشى  ن ئومۇم

 . بولۇشى مۇمكىن

 قهرەرللىك  خىراجهت  قۇرۇلغاندا  ئورگىنى  هاكىميهت  كېلىپ  بارلىققا  سىنىپى  ئاقسۆڭهكلهر  قۇلدار  كېيىن،

 ئىكىسپىالتاتسىيه  ئهزالىرىنى  ئۇرۇق  ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ  ئۇرۇق  سهۋەپتىن  شۇ  قىلغان  تهرەققىي  قاراپ  چېچىشقا

 شهكىللهنگهن  ي  باج . قىلىش مۇناسىۋىتى  تېخمۇ سېلىق  ئهگىشىپ يىغىۋېلىش ئۇسۇلى  ىغىشنىڭ تۈزۈمىلىشىشىگه

 تهڭرىقۇتنىڭ . مۇكهممهللهشكهن  ئهل بولغان جوڭ خاڭيۆ  هۇنالرغا  باتۇرنىڭ ئوغلى كىئوك تهڭرىقۇت دەۋرىدە،

 مال  پۇقراالرنىڭ چارۋىلىرىنى ۋە  تىزىمالپ،  ئوڭ قول مهنسهپدارلىرىغا  مۈلۈكلىرىنى تهكشۈرۈپ باج  سول قول،

 ئۆگىتىپ ئېلىشى  ئىلگىرىكى ⒃ نى  ئېلىش « ،  سانىنى  چارۋىالرنىڭ  ۋە  ئاددىي » ئادەم  قهدەم تهك  بىر  ئۇسۇلنى

 ئۇنى كېڭهيتكهن  باج مهنبهسهگه ههقىقىي كاپالهتلىك قىلغان ۋە  ئۆزگهرتىپ،  بۇنىڭدىن . ئىلگىرىلىگهن هالدا

 ئۇر  ئۆزلىرىنىڭ  ئهگىشىپ  كېڭىيىشىگه  هوقوقىنىڭ  سىياسىي  ئاقسۆڭهكلىرى  ئورنىدىن باشقا  باشلىقلىق  ۇق

 ئىگدارچىلىقدىكى  ئورتاق  ئۇرۇقنىڭ  بۇرۇندىن  قىلىپ  بانا  مهنپئهتىنى  ئهزالىرىنىڭ  ئۇرۇق  پايدىلىنىپ،

 تېخىمۇ  ۋە  ئېلىۋالغان  باشقۇرۇشىغا  ئۆزىنىڭ  يهرلهرنى  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  ۋە  مهيدانى چارۋىچىلىق
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 چ  چارۋىچىلىق مهيدانلىرى ۋە  بۇ  مونوپول قىلۋېىپ، ئىلگىرىلىگهن هالدا  ۋە  باقىدىغان يهرلهرنى كونترۇل  ارۋا

 قىلغان  مهجبۇر  چىداشقا  ئۆزلىرىنىڭ ئېكسپىالتاتىسيىسىگه  قىلىش . ئاددىي خهلقلهرنى  ئېكسپىالتاتسىيه  خىل  بۇ

 ئاتالمىش  ماهىيىتى  مهنپهئهتى « مۇناسىۋىتىنىڭ  جامائهسىنىڭ  يوشۇرۇلۇپ » ئادەت « ۋە » ئۇرۇقداشلىق  بىلهن

 . ناسىۋەت غۇۋاالشتۇرۇلغان سىنىپىي مۇ

 يۇقۇرىدىكى بايانالرنى يىغىنچاقلىغاندا، هۇن هاكىمىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ بىرقهدەر ئاددىي ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ

 ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىن سىنىپىي جهمىئىيهتكه ئۆتۈش باسقۇچىدىكى تهرەققىي قىلمىغان هاكىمىيهت ئىكهنلىكىنى

 كىمىيهت كۆچمهن چارۋىچىلىق ئىگلىكى ئاساسىدا قۇرۇلغان بولۇپ، هۇنالرنىڭ تهرەققىي بۇ ها . كۆرۋالغىلى بولىدۇ

 هاكىمىيهتنىڭ شهكىلى تاكى مىالدىيه . قىلمىغان قۇللۇق تۈزۈمى بىلهن ماسالشقان  گۇمران  1 بۇ  هۇنالر  ئهسىردە

 . بولغىچه ئاساسىي جهههتتىن ئۆزگهرمىگهن

 : ئىزهالر

 خۇس « : ئېنگىلىس ①  چىقىشى ئائىله،  كېلىپ  دۆلهتنىڭ  ۋە  مۈلۈك  تالالنما – ماركىس « ، » ۇسىي  ئېنگلىس

 . بهتلهر  161 ～ 160 توم  4 يىلى خهنزۇچه نهشىرى،  1972 ، خهلق نهشرىياتى » ئهسهرلىرى

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ②

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ③

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه جهنۇبىي . كېيىنكى خهننامه « ④

 قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ⑤  ههققىدە  ئىككىنچىسى، » جهنۇبىي هۇنالر  سول قول بىلىك خان؛  بىرىنچىسى،  دە

 بىلىك خان  قول  ئۈچۈنچىسى،ئوڭ  خان؛  قول  خان دەپ خاتىرلهنگهن . سول  قول  ئوڭ  تهرتىپ . تۆتىنچىسى،  بۇ

 . ن بىردەك ئهمهس دىكىسى بىله » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 . بهت  160 توم  4 ، خهنزۇچه نهشىرى، » ئائىله، خۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلهتنىڭ كېلىپ چىقىشى « : ئېنگلىس ⑥

 » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ۋە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ⑦

 توم  3 ، خهنزۇچه نهشىرى، » ئېنگلىس ئهسهرلىرى  ركىس ما « ، » نېمىس ئېدىئولوگىيىسى « ماركىس، ئېنگلىس ⑧

 . بهت  52

دىكى خاتىرىلهرگه ئاساسالنغاندا، ئوغانالر ئهسلىدە توڭگۇس » ئوغانالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ⑨
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 تهڭرىقۇت  باتۇر  بولۇپ،  قهبىله  چوڭ  خېىلى  ئىتىپاقىدىكى  قىلىپ « قهبىلىلهر  مهغلۇپ  قاتتىق  توڭگۇسالرنى

 ئالغان  مال  ئولجا  خهلقنى  ۋە  تېغى » مۈلۈكى  ئوغان  توڭگۇسالر  قىسىم  بىر  قېلىپ قالغان  كېيىن،  ئىچكى ( دىن

 شىمالدا  ئالكۇرچىن خۇشۇنىنىڭ غهربىي  ئايمىقى  ئۈچۈن ئوغان دەپ ) مۇڭغۇلنىڭ جاۋۋۇدا  قېچىپ بارغانلىقى  غا

 . ئاتالغان

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ⑩

 . » ههققىدە قىسسه هۇنالر . خهننامه « ⑾

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه كېيىنكى « ⑿

 تهزكىرىسى . خهننامه « ⒀  يۇرت  قۇلالرنى چاكار . » غهربىي  كاهبېگى  چاكارالر  بولۇپ،  دېگهنلىك  قۇل

 باشقۇرۇدىغان ئهمهلدارنى كۆرسىتىدۇ، بۇنىڭدىن هۇن قۇلدارلىرىنىڭ غهربىي يۇرتتىكى ههر مىللهت خهلقىنى قۇل

 . ورنىدا كۆرگهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ئ

 . » تهزكىرىسى غهربىي يۇرت . كېيىنكى خهننامه « ⒁

 . » تهرجىمىهالى بهن يۇڭنىڭ « ۋە » پهن چاۋنىڭ تهرجىمىهالى . كېيىنكى خهننامه « ⒂

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ⒃

 ارۋىچىلىق باب تهڭرىقۇت ئوردىسى ۋە ههر قايسى خانالرنىڭ چ  4

 نىڭ جايلىشىشى ) باشقۇرۇش رايونى ( رايونلىرى

 دە خاتىرىلىنىشىچه، تهڭرىقۇتنىڭ قول ئاستىدا سول قول، ئوڭ » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 قاتارلىق  خان  ئىگىله 24 بىلىك  تهرەپنى  شهرق  خانالر  قول  سول  بولۇپ،  تۇرغۇزۇلغان  بېشى  تۈمهن  پ، نهپهر

 نىڭ شهرقى بىلهن ، ئوڭ قول خانالر غهرب تهرەپنى، ) خېبىينىڭ خۇەيلهي ناهىيىسى ئهتراپىدا ( شاڭگۇ ئايمىقى

 ئايمىقى  شاڭجۈن  ئهتراپىدا ( ئىگىلهپ،  ناهىيىسى  يۈلىن  ئوردىسى ) شهنشىنىڭ  تهڭرىقۇت  بىلهن،  غهربى  نىڭ

 ئايمىقى  ئهتراپىدا ( دەيجۈن  ناهىيىسى  ۋېيشيهن  يۈنجۇڭ ) خېبىينىڭ  توقتۇ ( ئايمىقى ۋە  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى

 . بىلهن تۇتىشاتتى ) ناهىيىسى ئهتراپى

 يۈرەتتى «  كۆچۈپ  قوغلىشىپ  ئوت  سۇ،  بولۇپ،  يهرلىرى  بۆلۈشۋالغان  ئالدىغا  ئۆز  قايسىسنىڭ . » ههر
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 ئوردىسىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى  بىلىك خان  قول  ئوك  قول،  سول  ههم  هۇنالرنىڭ تهڭرىقۇت ئوردىسى جۈملىدىن،

 نىسبهتهن راي  سانغۇنالرنىڭمۇ  ۋە  خانالر  ئاستىدىكى  بىلىكخانالرنىڭ قول  بولۇپ،  ونالرنىڭ بهلگىلىك چېگرىسى

 . مۇقىم چارۋىچىلىق يهرلىرى بار ئىدى

 جۇڭگو  توغرىسىدا  قهيهردىلىكى  زادى  ئوردىسىنىڭ  تهڭرىقۇت  كۆپلهپ  هۇنالر  ئالىملىرى  ئهل  چهت

 يازم  ئېنىق  ئهمما  بولسىمۇ،  ماددىي تهكشۈرگهن  ئارخېئولوگىيىلىك  ۋە  كهمچىللىكى  ماتېرىيالالرنڭ  تارىخىي  ا

 تارىخىي ئهسهرلهردە سول . ئىسپاتالرنىڭ يېتهرسىز بولۇشى تۈپهيلىدىن بۇنى بېكىتىش هازىرچه قىيىن بولۇۋاتىدۇ

 مۇ، ئهمما قول، ئوڭ قول بىلىك خان ئوردىسى ههمدە سول قول ۋە ئوڭ قول خانالر ئوردىسى تىلغا ئېلىنغان بولسى

 مۇقىم  بهلگىلىك  ئۇالرنىڭ  لېكىن  بولۇۋاتىدۇ،  تهس  دېمهك  بىرنېمه  قۇرۇلغانلىقىغىمۇ  قهيهرگه  ئوردىالرنىڭ  بۇ

 . ئورۇنغا جايالشقانلىقىنى شۈبهىسىز مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه بولىدۇ

 خاتىرىلهر «  قىسسه . تارىخي  ههققىدە  ق » هۇنالر  ئۈچ  يىلى  ههر  هۇنالر  خاتىرىلىنىشىچه،  يىغىلىش دە  ېتىم

 بولۇپ،  كىچىك يىغىلىش،  1 ئۆتكۈزىدىغان  تهڭرىقۇت ئوردىسىدا  ۋە  5 ئايدا  شههىرىدە  ئهجدەربالىق  ئايدا

 ههر يىلى مۇقىم يىغىلىش ئۆتكۈزۈش ۋاقتى بولغانىكهن، قائىدە بويىچه . كۈزدە دەيلىندە چوڭ يىغىلىش ئۆتكۈزگهن

 تهڭرىقۇت ئوردىسى، ئهجدەربالىق ۋە دەيلىننىڭ هازىرقى . يهنه مۇقىم يىغىلىش ئۆتكۈزۈش ئورنمۇ بولۇشى كېرەك

 بولىدۇ  بېرىشقا  ئېلىپ  مۇهاكىمه  توغرىسىدا  ئورۇنالر  بۇ  ئهمما  بولمىسىمۇ،  بېكىتكىلى  تهكشۈرۈپ  . ئورنىنى

 ئۇالنباتور  پايتهختى  جۇمهۇرىيىتىنىڭ  خهلق  مۇڭغۇلىيه  ئوردىسىنىڭ  تهڭرىقۇت  پاكىتالردىن  تۆۋەندىكى

 . ى پهرەز قىلىشقا بولىدۇ ئهتراپىدىلىقىن

 مىل شىمالدىكى 70 يېقىنقى نهچچه ئۇن يىلدىن بۇيان سېلىنگه دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى، ئۇالنباتورنىڭ ) 1 (

 سوۋېت  ئېنىقالندى،  ۋە  بايقالدى  ئىمپېرىيىسى  هۇن  يۈزلىگهن  نهچچه  قهدەمدە  دەسلهپكى  تېغىدىن  نۇبان

 ئارخېئولوگلىرى  قوڭغۇلىيه  قېزىلغانلىرىمۇ ئىتتىپاقى،  ئهمهس 30  20 تهرىپىدىن  ئۇنىڭ ئىچىدىكى . دىن كهم

 ئاقسۆڭهكلهرنىڭ  هۇن  تهڭرىقۇتنىڭ ( نۇرغۇنلىغان  قهبرىلىدۇر ) ياكى  تىپتىكى  تهڭرىقۇتنىڭ . ① چوڭ  تاغ  بۇ

 يىراق  ئانچه  يهردىن  بۇ  ئوردىسىنىڭ  تهڭرىقۇت  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  بولغان  باشقۇرۇشىدا  ئوردىسىنىڭ

 . ۆلچهرلهشكه بولىدۇ ئهمهسلىكىنى م

 قۇرۇلغان  6 ) 2 (  تېغىغا  ئۆتۈكهن  ئوردىسى  خانلىقىنىڭ  تۈرك  قۇرۇلغان  ئوتتۇرىلىرىدا هازىرقى ( ئهسىرنىڭ
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 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا  8 كېيىن . ② ) ئورقۇن دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىكى خانگاي تېغىنىڭ شىمالىدىكى تاغ

 پايتهختىمۇ  خانلىقىنىڭ  ئۇيغۇر  تهسىس قىلىنغان قۇرۇلغان  يهرگه  قۇرۇلغان  13 . ③ مۇشۇ  دەسلىپىدە  ئهسىرنىڭ

 هازىرقى ئورقۇن ( باشالپ قاراقۇرۇمنى ) يىلىدىن  7 ئۈگهدەينىڭ ( يىلدىن  1235 مۇڭغۇل ئىمپېرىيىسىمۇ مىالدىيه

 ئوردانىسانت  قىرغىقىدىكى  ئوڭ  قىلغان ) دەرياسىىنىڭ  ئورقۇن . ④ پايتهخت  بولىدۇكى،  كۆرۈۋېلىشقا  بۇنىڭدىن

 تارىختىن بۇيان شىمالدىكى قهدىمكى ) ئوالنباتورنىڭ غهربىي شىمالى ( دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىكى رايونالر

 كهلگهن  بولۇپ  جاي  قۇرىدىغان  ئوردا  مىللهتلهر  چارۋىچى  يوللۇغ . كۆچمهن  دەۋرىدىكى  سۇاللىسى  يۈەن

 يېزىلغان شېئىرالر « جۇ  كهيپلىكته  بويىدا  ئېلىش ق « دىكى ) جىلد  2 ( » قوش ئېقىن  خان ئورىسىغا « ۋە » ۇرۇمنى

 بۇالردىنمۇ . دەپ ئىزاهات بهرگهن » خان ئوردىسى قۇرۇمىنىڭ غهربىي شىمالىدا « دېگهن ئىككى شېئىردا » بېرىش

 . ⑤ تهڭرىقۇت ئوردىسىڭ ئورنىنى تهكشۈرۈپ بېكىتىشته پايدىلىنىشقا بولىدۇ

 دە خاتىرىلىنىشچه، مايى ئۇرۇشىدىن كېيىن » سه هۇنالر ههقىدە قىس . تارىخىي خاتىرىلهر « ئهجدەربالىق توغرىسىدا

 بۇ . ئهتىيازداۋېي چىڭ شاڭگۇدىن يولغا چىقىپ ئهجدەربالىققا بارغان ) يىلى  129 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  5

 يېقىن  خۇشۇنىنىڭ  ۋۇجۇمۇشىن  غهربىي  شهرقى،  ئايمىقىنىڭ  شىلىنغول  مۇڭغۇل  ئىچكى  هازىرقى  ئهجدەربالىق

 ئۇ  بولۇپ،  يىلى ئهتراپىدا  ههر  ئهمهسلىكىنى  5 نىڭ هۇنالر  ياكى  يىغىلىش ئۆتكۈزىدىغان ئورۇننىڭ شۇ  ئايدا

 . بىلگىلى بولمايدۇ

 شىگۇ  يهن  توغرىسىدا  قىسسه . خهننامه « دەيلىن  ههققىدە  بهرگهندە » هۇنالر  ئىزاه  چىراغ  نهزىر « گه

 ئورمانلىق يهرلهرنى كۆرسىت » قىلىدىغان قويۇق دەرەخلىك يهر  ئۇ  كونكرىت دېگهن،  ههرگىزمۇ  ىدىغان بولۇپ،

 . يهر نامى ئهمهس

 يىلى شۈرۇچانچۇ تهڭرىقۇت  60 دە خاتىرىلىنىشىچه، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 ئۆلگهندە خۇسۇر خان شىنۋىيان تهڭرىقۇتنىڭ ۋارىسىنى بهلگىلهش ئۈچۈن ههر قايسى جايالرغا ئادەم ئهۋەتىپ،

 بۇنىڭدىن خانالر تارقىلىپ ئولتۇراقالشقان بولسىمۇ، ئهمما . ى خانالرنىڭ قۇرۇلتايغا كېلىشىنى ئۇقتۇرغان ههر قايس

 چاغدا  خالىغان  ئۇالرنى  بولمىسا،  بۇنداق  ئهگهر  بولىدۇ،  كۆرۈۋېلىشقا  بارلىقىنى  رايونىنىڭ  چارۋىچىلىق  مۇقىم

 . چاقىرىپ كهلگىلى بولمايتتى

 خاتى  ئهسهرلهردىكى  خانالرنىڭ تارىخىي  ههرقايسى  ئاساسلىنىپ  يهرلىرى « رىلهرگه ـــ » بۆلۈشۈۋالغان
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 رايونلىرى  رايونلىرى ( چارۋىچىلىق  تاپقىلى ) باشقۇرۇش  ئالتىسىنى  ئون  تهخمىنهن  ئارقىلىق  ئۇچى  يىپ  دىن

 : بولىدۇ

 قۇنشارخان ۋە شۇتۇق خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى . 1

 ىدا بولغان خېشى كارىدورى ئهتراپ گهنسۇدىكى

 ئېنىق  نىسبهتهن  رايونى  چارۋىچىلىق  خاننىڭ  شۇتۇق  بىلهن  قۇنشارخان  ئهسهرلهردە  تارىخىي

 تهزكىرىسى « جىلد  28 » خهننامه « . خاتىرىلهنگهن  ئايىمقى « : دە » جۇغراپىيه  گهنسۇدىكى ( ۋۇۋېي  هازىرقى

 هۇنالرنىڭ شۇتۇق خانى ) مىنچىن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي شىمالىدا  نىڭ چارۋىچىلىق رايونى ئىدى، جاڭيې ئهسلىدە

 شىمالى ( ئايىمقى  غهربىي  ناهىيىسىنىڭ  جاڭيې  چارۋىچىلىق ) گهنسۇدىكى  قۇنشارخانىنىڭ  هۇنالرنىڭ  ئهسلىدە

 يهرلهر . دەپ خاتىرىلهنگهن » رايونى ئىدى  تهۋە  ئۇيسۇرالرغا  ۋە  ئهسلى ياۋچىالر  بۇرۇنقى ۋاقىتالردا  رايونالر  بۇ

 كېيىن بولۇپ غهربكه، يهنى هازىرقى ئىلى دەرياسى ۋادىسىغا – ىلهن ئۇيسۇرالر ئىلگىرى بولۇپ، كېيىن ياۋچىالر ب

 يىلى  2 خهن ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ . كۆچۈپ كهتكهندىن كېيىن، بۇ رايوننى قۇنشارخان بىلهن شۇتۇق خان ئىگىلىگهن

 بۇرۇنقى (  قوۋمى ) يىلى  121 مىالدىيىدىن  ئۇنىڭ  ئۆلتۈرۈپ،  خاننى  شۇتۇق  قۇنشارخان  مىڭ 40 دىكى كۈزدە

 بولدى  ئهل  باشالپ خهن سۇاللىسىگه  بويالپ چىليهنشهن . ئاهالىنى  كارىدورىنى  ) تىلهك ( شۇنىڭ بىلهن خېشى

 قالمىدى  ئىزىمۇ  ئارىلىقتا  بولغان  كۆلىگىچه  لوپنۇر  شىنجاڭنىڭ  تارتىپ  سۇاللىسى . ⑥ تېغىدىن  خهن  ئارقىدىنال

 ). ې، جيۇچۈەن، دۇنخۇاڭ ۋۇۋيى جاڭي ( خېشى كارىدورىدا تۆت ئايماق تهسىس قىلدى

 يىلى  2 يۈەنشۇ « : دىمۇ » قىران چهۋانداز سانغۇننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  111 » تارىخىي خاتىرىلهر « يهنه

 تېغىدىن  ئالچى  چىقىپ  يولغا  لوڭشىدىن  باشالپ  قوشۇنى  خۇچۇبىڭ  سانغۇن  چهۋەنداز  قىران  ئهتىيازدا

 قۇنشارخاننىڭ گهنسۇدىكى شهندەن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي جهنۇبىدا (  ئۆتۈپ مىڭ چاقىرىىمالپ يۈرۈش قىلىپ،

 ئېلىپ،  ئهسىرگه  مهبۇدى ‹ ئوغلىنى  تهڭرى  بولدى › كۆك  ئىگه  خاتىرىلهنگهن » غا  خېشى . دەپ  بۇنىڭدىن

 كۆرۈۋېلىشقا  ئىكهنلىكىنى  شۇتۇق خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى  قۇنشارخان ۋە  ههقىقهتهنمۇ  كارىدورى ئهتراپى

 چهۋەندا . بولىدۇ  قارىغاندا، قىران  قىلغانلىقىغا  سهپهر  چاقىرىمالپ  مىڭ  ئۆتۈپمۇ  يېغىدىن  ئالچى  سانغۇننىڭ  ز

. قۇنشارخان ۋە شۇتۇق خاننىڭ باشقۇرش دائىرىسى ناهايىتى كهڭ بولغان
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 لهۋخان ۋە ئۇنئۇت خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى . 2

گهنسۇدىكى خېشى كارىدۇرىنىڭ شىمالىدا بولغان

 هۇنالرنىڭ ئىزى قالمىغان قۇنش  خېشى كارىدورى ئهتراپىدا  ارخان خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغاندىن كېيىن،

 . خهننامه « . بولسىمۇ لېكىن كارىدورىنىڭ شىمالىدىكى كهڭ رايونالر يهنىال لهۋخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ئىدى

 قىسسه  ههققىدە  ئىلگىرىكى » هۇنالر  مىالدىيىدىن  تهڭرىقۇت  78 دە،  كۆزىتىشكه يىلى  چېگرىنى  لهۋخاننى

 ئهسكهر  دەپ قاراپ،  جاڭيې ئهتىراپىدىكى مۇداپىئه كۈچلىرىنى ئاجىز  ئهۋەتىپ، خهن سۇاللىسىنىڭ جيۇچۈەن،

 ئۇزۇن ئوتمهي ئوڭ قول بىلىك خان . چىقىرىپ بۇ ئهتراپتىكى قولدىن كهتكهن رايونالرنى قايتۇرىۋالماقچى بولدى

 باش  چهۋەندازنى  مىڭ  تۆت  لهۋخان  كىرىدى ۋە  بېسىپ  پهنخېغا  ۋە  ۋۇلهن  رىلې،  بۆلۈنۈپ  يولغا  ئۈچ  . الپ

 ئېتىپ  قىلىپ لهۋخاننى  بېرىپ غهلىبه  زەربه  چىقىرىپ قايتۇرما  قوشۇن  كاهبېگى  ئهل  جاڭيېنىڭ ۋالىيسى،قارام

 دەپ . ئۆلتۈردى  قالدى،  بولۇپ  پېتىنالمايدىغان  كىرىشكه  بېسىپ  جاڭيېغا  هۇنالر  باشالپ  شۇنىڭدىن

 . ن خاتىرىلهنگه

 جيۇچۈەن، جاڭيې ئهتراپى ئهسلىدە هۇنالرنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى رايون بولۇپ، قۇنشارخان خهن سۇاللىسىگه

 ئهل بولغاندىن كېيىن، بۇ يهرلهر خهن سۇاللىسىگه ئۆتۈپ كېتىپ خهن سۇاللىسى بۇ يهردە تۆت ئايماقنى تهسس

 بۇ چاغدا هۇن تهڭرىقۇتى . اپىزەت قىلغان ئىدى قىلىغان، جاڭيېدىكى قارام ئهل كاهبېگى قوشۇن تۇرغۇزۇپ مۇه

 بولغان  قوشنا  جاڭيېغا  جيۇچۈەن،  رايونى  چارىۋىچىلىق  نىيىتىدە  قايتۇرۈۋېلىش  رايونالرنى  كهتكهن  قولدىن

 كىرگهن  بېسىپ  پهنخېغا  ۋە  ۋۇلهن  رىلې،  باشالپ  قوشۇن  ههمدە  ئهۋەتكهن  كۆزىتىشكه  چېگرىنى  . لهۋخاننى

 باشقۇر  لهۋخاننىڭ  كۆرۋېلىشقا بۇنىڭدىن  ئىكهنلىكىنى  ئهتراپلىرىدا  شىمالى  كارىدۇرىنىڭ  خېشى  ۇش رايوننىڭ

 خانى . بولىدۇ  بىر  هۇنالرنىڭ يهنه  يهرلهرنى  ئهتراپتىكى  بۇ  كېيىن،  ئۆلتۈرۈلگهندىن  ئۇنىئوت خان — لهۋخان

 . باشقۇرغان

 تۇتىشىدىغان جاڭيې ئايمىقىغا دە، هۇنالرنىڭ خهن سۇاللىسىنىڭ زېمىنىغا » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 بۇنىڭدىن يا ئوقى  پېيى چىقىدىغان بولۇپ،  ئۇدۇل كېلىدىغان بىر يېرىدىن ئاجايىپ بىر خىل ياغاچ ۋە تازقارا

دىۋان بېگى ۋاڭ گېنچيهن ئهلچى ) يىلى  8 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  1 چېڭدىنىڭ سۈيخې . ياسىغىلى بوالتتى
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 س  يهرنى  بۇ  بۇ ئهۋەتىپ تهڭرىقۇتتىن  يهر،  ئۇنئوت خاننىڭ باشقۇرۇشىدىكى  بولدى،تهڭرىقۇت بۇ  ورىۋالماقچى

 دەپ خاتىرىلهنگهن  بولمايدۇدەپ جاۋاپ بهردى،  بېرىشكه  ئاتىسىدىن مىراس قالغان،  بۇ . ئۇنىڭغا  بۇنىڭدىن

 . يهرنىڭ ئۇنئۇت خاننىڭ باشقۇرۇشىدىكى رايون ئىكهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 لهن تۇتىشىپ كهتكهن بۇ يهرنىڭ ئهتراپىنى خهن سۇاللىسىنىڭ ئۈچ كاهبېگى نهچچه يۈز جاڭيې ئايمىقى بى

 بۇ ئۈچ كاهبهگنىڭ بىرى رىلېدىكى رېسۇ جىلغىىدا، بىر جۈيهندە، . ئهسكهرگه باشچىلىق قىلىپ مۇهاپىزەت قىالتتى

 يهر هازىرقى گهنسۇدىكى خهن سۇاللىسىنىڭ زىمىنى بىلهن تۇتىشىپ تۇرىدىغان بۇ . يهنه بىرى پهنخېدا تۇراتتى

 ۋە  دەرياسى  شهندەن  بولغان  ئېقىنى  يۇقىرى  دەرياسىنىڭ  روشۈي  قىسىمىدىكى  ئوتتۇرا  كارىدورىنىڭ  خېشى

 چىليهنشهن  قىسىمىدىكى  شهرقىي  كارىدورىنىڭ  خېشى  ۋادىسى،  دەرياسى  شىمالىي ) تىلهك ( خوڭشۈي  تېغىنىڭ

 شۇڭا، ئۇشتۇمتۇت . ىڭ جۈيهن كۆلى ئهتىراپى ئىدى ئېتىكىدىكى گوخې دەرياسى ۋادىسى ههمدە ئىچكى موڭغۇلن

 ئىكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا  يهردە  خاننىڭ باشقۇرۇش رايونىنىڭ جهنوبىي چېگرىسى ئومۇمىي جهههتتىن مۇشۇ

 . بولىدۇ

 قۇش خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هۇنالرنىڭ شهرق تهرىپىدە، . 3

 جاۋۋۇدا يهنى هازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىڭ جېلىم ئايمىقى،

 . ۋە شىلىنغول ئايمىقى ئهتىراپىدا بولغان ئايمىقى

 قىسسه . خهننامه «  ههققىدە  هۇنالرنىڭ شهرىقىدىكى  58 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى « دە، » هۇنالر  ئوغانالر  يىلالر

 قىسىم خهلقنى بۇالپ كهتتى  هۇجۇم قىلىپ بىر  قۇش . ئۇيانجۇت تهڭرىقۇت بۇنىڭدىن غهزەپلهندى . قۇش خانغا

 40 خان بۇنىڭدىن قورقۇنچقا چۈشۈپ، ۋۇجانمو ۋە سول قول تهرەپتىكى ئاقسۆڭهكلهر بىلهن بىرلىشىپ قوشۇندىن

 . مىڭنى چاقىرىپ غهربكه يۈرۈش قىلىپ، ئۇيانجوت تهڭرىقۇتقا هۇجۇم قىلدى، دەپ خاتىرلهنگهن 50 ~

 خهننامه «  قىسسه « جىلد  90 » كېيىنكى  ههققىدە  خ » ئوغانالر  ئوغانالر دىكى  ئاساسالنغانغاندا،  اتىرلهرگه

 ئىلگىركى  مىالدىيىدىن  بولۇپ،  قوۋمى  قالدۇق  توڭگۇسالرنىڭ  توڭگۇسالرىڭ  3 ئهسلى  ئاخىرىدا،  ئهسىرنىڭ

 ئۈچۈن  ئولتۇراقالشقانلىقى  بېرىپ  كۆچۈپ  تېغىغا  ئوغان  قالغانلىرى  قېلىپ،  ئۇچراپ  زەربىسىگه  هۇنالرنىڭ

 تې . دەپ ئاتالغان » ئوغان «  ئاراقىرچىن خوشۇنىنىڭ ئوغان  ئايمىقى  جاۋۋۇدا  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  هازىرقى غى
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 يهنى چوڭ هىنگان تاغلىرىنىڭ جهنۇبۇي بۆلىكىدە  كېيىن هازىرقى لىياۋخې دەرياسىنىڭ . غهربىي شىمالىدا،  ئۇالر

 قىلغان  كېلىپ چارۋىچىلىق  ۋادىسىغا  دەرياسى  الۋخا  بولغان  ئېقىنى  ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ . يۇقىرى  يىلى  2 خهن

 لىياۋدۇڭ،لىياۋشى ) يىلى  121 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى (  خهن سۇاللىسىگه ئىگه بولۇپ، يۈياڭ، شاڭگۇ، يۇبېيپىڭ،

 هۇنالرنىڭ ئههۋالىنى چارالپ بهرگهن  خهن سۇاللىسىگه  كۆچۈپ،  بۇنىڭدىن . قاتارلىق بهش ئايماقنىڭ سىرتىغا

 قى جاڭجىياكۇ ئهتىراپلىرىغا پۈتۈنلهي ئوغانالرنىڭ الۋخا دەرياسى، دالىڭ دەرياسى، لۇەنخې دەرياسى ۋە هازىر

 قۇش خان هۇنالرنىڭ شهرىقىدە بولۇپ، ئهڭ شهرقىي چېگرىسىمۇ يۇقىرقى . ئولتۇراقالشقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 كهتمهيدۇ  ئۆتۈپ  رايونىنىڭ . جايالردىن  چارۋىچىلىق  ئۇنىڭ  ئۇچرىشى  هۇجۇمىغا  ئوغانالرنىڭ  خاننىڭ  قۇش

 بۇنىڭدىن قۇش خاننىڭ باشقۇرۇش رايونىنىڭ هازىرقى ئىچكى . يىراق ئهمهسلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ ئوغانالردىن

 قىلىشقا  قىياس  ئىكهنلىكىنى  ئهتىراپىدا  ئايمىقى  شىلىنغول  ۋە  ئايمىقى  جاۋۋۇدا  ئايمىقى،  جېلىم  موڭغۇلدىكى

 تهڭرىقۇت قىلىپ تىكلىگهندە بۇ يهرلهر هۇنالرنىڭ سول تهرەپ رايونى بولغاچقا، قۇش خان جىخۇشاننى . بولىدۇ

 بولغان  قوشۇنلىرى  تهرەپ  سول  دەل  قوشۇن  سانىنىڭ . چىقارغان  قوشۇننىڭ  چىقارغان  مىڭغا 50 ~ 40 ئۇ

 يهتكهنلىكىدىن ئۇ باشقۇرۋاتقان قوۋمنىڭ ئاز ئهمهسلىكىنى ۋە باشقۇرۇش رايونىنىڭمۇ ناهايتى چوڭ ئىكهنلىكىنى

 . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 ن شاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى ئىچكى سول قول لهۋخا . 4

 موڭغۇلنىڭ توقتۇ ناهىيىسىنىڭ شىمالىدا بولغان

 دەۋرىدە  جاۋدى  بۇرۇنقى ( لهۋخان  ماڭ ) يىلى  78 مىالدىيىدىن  ۋاڭ  تارتىپ  ئۆلتۈرۈلگهندىن  ئېتىپ

 خان قىلىپ تهيىنلهپ، هۇنالرنىڭ هاكىمىيهتنى تارتىۋېلىپ، پادىشاه بولغىچه تهڭرىقۇت يهنه شاننى سول قول لهۋ

 . سول تهرىپىنى باشقۇرۇشىغا قويغان

 دە، ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە ئوغانالر هۇنالرنىڭ تېرە بېجى شۈلىۋېلىشىغا قارىشى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 قوشۇن چىقىرىپ ئوغانالردىن مىڭدىن ئارتۇق خوتۇن  هۇنالر  ئاجىز  چىققاچقا،  ىرىنى بۇالپ ئۇششاقل  قىزى ۋە

 ئوغانالرنىڭ مال  ئورۇنالشتۇردى ههم  سول تهرىپىدىكى يهرلىرىگه  تۆلهپ قايتۇرۋېلىشىنى  كېتىپ،  تېرە چارۋا،
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 چارۋىالرنى ئېلىۋېلىپ تۇتىۋېلىنغان  چارۋا بهرگهن بولسىمۇ، لېكىن هۇنالر مال  گهرچه ئوغانالر مال . ئۇقتۇردى

 نىڭ سهركهردىسى تهڭرىقۇت ئوردىسىغا ئهلچىلىككه بېرىپ قايتىش كېيىن ۋاڭ ماڭ . ئاهالىنى قايتۇرۇپ بهرمىدى

 سهپىرىدە لهۋ خان شان ئولتۇراقالشقان يهردىن ئۆتكهندە نۇرغۇن ئوغانالرنى كۆرۈپ شاندىن سورىغاندا، شان بۇ

 خاتىرلهنگهن  دەپ  بهردى،  سۆزلهپ  لهۋ . ئههۋالالرنى  قول  سول  ئوغانالر  تۈركۈم  بىر  تۇنىۋېلىنغان  بۇنىڭدىن

 چارۋا ئهپكېلىپ ئادەملىرىنى  خاننىڭ باشقۇرۇشىدىكى رايونالرغا ئولتۇراقالشقانلىقىنى، هۇنالرنىڭ ئوغانالرغا مال

 قايتۇرۇپ كېتىىشنى ئۇقتۇرغانلىقىدىن سول قول لهۋ خان شاننىڭ باشقۇرۇش رايونىنىڭ ئوغانالرنىڭ چارۋىچىلىق

 هالبۇكى، ئوغانالرنىڭ غهربىي شىمالىي تهرىپىنىڭ . ا بولىدۇ رايونلىرىدىن ئانچه يىراقتا ئهمهسلىكىنى كۆرۈۋېلىشق

 قۇش خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ) هازىرقى جېلىم ئايمىقى، جاۋۋۇدا ئايمىقى ۋە شىلىنغول ئايمىقى ئهتىراپلىرى (

 ە؟ ئۇنداقتا، سول قول لهۋ خان شاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى زادى نهد . ئىكهنلىكىنى يۇقىرىدا بايان قىلغانىدۇق

 قىسسه «  ههققىدە  جىيهنگو » هۇنالر  يهنه،  ئهمىر ) يىلى  11 مىالدىيه ( يىلىدىن  3 دە  ماڭ  ۋاڭ  باشالپ

 بويىچه  رېتى  ئۇالرغا  قىلىپ،  ئهل  ئالداپ  ئوغۇللىرىنى  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  ئهۋەتىپ،  يۈنجۇڭغا  نۆكهرنى

 ۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن دېڭ، جۇ قاتارلىقالرنى تىلماچ بهگ سول قول لهۋ خان شان ۋە ئ . ئوتۇغات بهرمهكچى بولدى

 كهلتۈردى  دەپ خاتىرلهنگهن . قولغا  بهردى،  تهڭرىقۇت دەپ نام  ۋاپادار  شانغا  ۋاڭماڭ  كهلگهندە،  ئۈچى  . بۇ

 بولۇپ،  ناهىيىسىنىڭ شىمالىدا  خهن سۇاللىسى دەۋرىدىكى يۇنجۇڭ قورۇلى هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى توقتۇ

 ەتىپ، سول قول لهۋ خان شان ۋە ئۇنىڭ ئىككى ئوغلىنى قورۇلغا كهلتۈرگهنلىكىدىن ۋاڭ ماڭ تىلماچ بهگنى ئهۋ

 شاننىڭ چارۋىچىىق رايونىنىڭ يۈنجۇڭ قورۇلغا ئانچه يىراق ئهمهسلىكى ناهايتى ئېنىق تهخمىنهن . قارىغاندا،

 ئ  ۋە  شهههر  ئىككى  باۋتۇ  خوخخوت،  شىمالىدكى  ناهىيىسىنىڭ  توقتۇ  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  ۇلۇنگۇر هازىرقى

 رايونى  چارۋىچىلىق  شاننىڭ  خان  لهۋ  قول  سول  ئهتىراپىدىكى  ئايمىقى  چاخار  كونا  شهرىقىدىكى  ئايمىقىنىڭ

 . بولغان

 باتىسخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هۇنالرنىڭ غهربىي تهرىپىدە .

 . هازىرقى شىنجاڭ بىلهن تۇتاشقان بولۇپ ،

 قىسسه . خهننامه «  ههققىدە  بۇرۇنقى » هۇنالر  مىالدىيىدىن  تهخمىنهن  تهڭرىقۇت  92 دە،  قۇلۇق يىلى
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 دەپ خاتىرىلهنگهن  هۇنالرنىڭ « : دىمۇ » غهربىي تۇرت تهزكىرىسى « . شانشانچاننى باتىسخان قىلىپ تهينلىدى،

 لوپنۇر  ئۇشاق،  ئاگنى،  باشقۇرۇپ،  يۈرتنى  غهربىي  قىلىپ  تهسىس  كاهبېگى  چاكارالر  باتىسخان  غهربىدىكى

 . دەپ خاتىرىلهنگهن » تۇرغۇزۇپ، ههر قايسى مىللهتلهردىن باج ـ سېلىق يىغدى ئارىلىقىدا

 يۇقىرىدىكى خاتىرىلهردىن باتىسخان شانشانچاننىڭ هۇنالرنىڭ غهرب تهرىپىنى باشقۇرغانلىقىنى بىلىۋالغىلى

 هۇنال . بولىدۇ  قىلغانلىقىدىنمۇ  ئىدارە  يۇرتنى  غهربىي  تۇرغۇزۇپ  كاهبېگى  چاكارالر  تهرىپىدىن ئۇنىڭ  ر

 ئۇنىڭ  شۇڭا  ئىكهنلىكىنى،  هۆكۈمرانلىقىدا  مىللهتلهرنىڭ  قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربىي  بويسۇندۇرۇلغان

 چارۋىچىلىق رايونىڭ غهربىي يۇرتتىكى ئانچه يىراق ئهمهسلىكىنى، يهنى غهربىي يۇرت بىلهن تۇتاش ئىكهنلىكنى

 يۇرتتىكى ههرقايسى مىللهتلهرنى باشقۇرۇش ۋ باستۇرۇش، چاكارالر كاهبېگىنىڭ ۋەزىپىسى، غهربىي . بىلگىلى بولىدۇ

 ئۇنىڭ . سېلىق يىغۋېلىش ئىدى – يهنه بىرى غهربىي يۇرتتىكى ههرقايسى مىللهتلهردىن باج

 ئاگنى  ئورنى  ناهىيىسى ( تۇرۇشلۇق  شهههر  قارا  ئوشاق ) شىنجاڭدىكى  شهرقىي ( ،  شهههرنىڭ  قارا  هازىرقى

 لوپنۇر ) شىمالىدا  بۇ ) ى كورال ناهىيىسىنىڭ شهرقىي شىمالىدا شىنجاڭدىك ( ،  بولغان بۇلۇپ،  ئۈچ جاينىڭ ئارىلىقىدا

 ئۈچ يهر ئهينى چاغدا غهربىي يۇرتنىڭ شىمالى يولىدا ههم شهرق بىلهن غهبىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغاچقا، چاكارالر

 يۈرگۈزگهن  هۆكۈمرانلىق  تالالپ  قىلىپ  ئورۇن  تۇرۇشلۇق  يهرنى  مۇشۇ  باتىسخان چاكارال . كاهبېگى  كاهبېگى  ر

 ئورنىنىڭ  تۇرۇشلۇق  ئۇنىڭ  ئهمما  بولسىمۇ،  قارايدىغان  باتىسخانغا  بىۋاسىته  ههمدە  تۇرغۇزۇلغان  تهرىپىدىن

 ئاگنى قاتارلىق ئۈچ جاي ئارىلىقىدا بولغانلىقىغا قاراپال باتىسىخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونىمۇ ئاگنى قاتارلىق ئۈچ

 . لمايدۇ جايغا تۇتاش دەپ هۆكۈم قىلغىلى بو

 شهرقىي بارىكۆل خانىنىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى . 6

 جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ غهربىي جهنۇبىدا بولغان شىنجاڭنىڭ

 يىلى هۇنالرنىڭ  60 دە، تهخمىنهن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « جىلد  96 » خهننامه «

 تۇق ئادەمنى باشالپ خهن سۇاللىسىنىڭ غهربىي يۇرت قورۇقچى دىن ئار  1700 شهرقىي بارىكۆل خانى سىلىجى

 غهربىگه  بهگلىكىنىڭ  قوش  ئارقا  ئۇنى  بهگ  قورۇقچى  بولدى،  ئهل  ئورۇنالشتۇردى،دەپ  بېگىگه  ئوتانزىلغا

. خاتىرىلهنگهن



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

 بهت  69  

 ىقىدىن نىڭ بىرى بولۇپ، سىلجىنىڭ شهرقىي بارىكۆل خانى دەپ ئاتالغانل » بهگلىك « بارىكۆل قوشتىكى ئالته

 چارۋىچىلىق  ئهسلىدىكى  ئۇنىڭ  بولغانلىقىدىن  ئهل  بېگىگه  قورۇقچى  يۇرت  غهربىي  سۇاللىسىنىڭ  خهن  ههم

 بولىدۇ  قىلىشقا  ئىكهنلىكىنى پهرەز  بولغاندىن كېيىن، . رايونىنىڭ بارىكۆلنىڭ شهرقىدە  ئهل  بهگكه  قورۇقچى  ئۇ

 يۆتكىۋېتىلگه  جايغا  دېگهن  ئوتانزىل  غهربىدىكى  قوشنىڭ  تهزكىرسى . خهننامه « . ن ئارقا  يۇرت گه » غهربىي

 بولۇپ،  چېگرىلىنىدىغان  بىلهن  ئۇيسۇنالر  غهربته  چۇمۇل،  جهنۇپتا  تهڭقىن،  شهرقته  ئوتانزىل  ئاساسالنغاندا،

 ناهىيىلىرىنىڭ  ماناس  سانجى،  شىنجاڭنىڭ  هازىرقى  جۈمى  ناهىيىسىدە،  فۇكاڭ  شىنجاڭدىكى  هازىرقى  تهڭقىن

 بول  ئۇيسۇنالر  ئىدى ئارىلىقىدا،  هازىرقى ئىلى دەريسنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ۋادىسىدا  شهرقىي . سا  بۇنداق بولغاندا

 جۇڭغار  هازىرقى  رايوننىڭ  چارۋىچىلىق  كېيىنكى  بولغاندىن  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  خاننىڭ  بارىكۆل

 . ئويمانلىقىنىڭ غهربىي جهنۇب تهرىپىدە ئىكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا بولىدۇ

 نىڭ چارۋىچىلىق رايونىنىڭ هازىرقى جهنۇبىي لهۋ خان . 7

 شىنجاڭدىكى جىمىسار ناهىيىسىنىڭ شىمالى ۋە جۇڭغار

 ئويمانلىقىنىڭ شهرقىدە بولغان

 ئارقا قوش ) يىلالر  5 ～ 1 مىالدىيه ( دە، پىڭدىنىڭ يۈەنشى يىللىرىدا » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه «

 دىن باشلىنىپ، شىمالدا قاشقۇۋۇققا تۇتىشاشتى، بۇ يهرلهر » ۋۇچۈەن « يىڭى يول ئېچىلدى، ئۇ دە بىر » بهگلىكى «

 ئوڭ قول خان سهركهردە  پهقهت سول قول خان سهركهردە،  هۇنالردا  هۇنالرنىڭ ئهمهل تۈزۈمگه ئاساسالنغاندا،

 بۇ جهنۇنىي سانغۇن . لمغان ئۇنۋانى بو » سانغۇن « ههمدە سول قول، ئوڭ قول بۈيۈك سهركهردە قاتارلىقالر بولۇپ

 ئۇچراپ،  خهن سۇاللىسىنىڭ تهسىرىگه  كېيىن،  بولغاندىن  ئهل  تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسىگه  قوغۇشار  ئۇنۋانىنى

 شۇڭا، جهنۇبىي . خهن سۇاللىسىنىڭ تۈزۈمگه تهقلىد قىلىپ تهسىس قىلغان بولۇپ، ئۇ جهنۇبىي لهۋخانغا قارىغان

 بولغان سانغۇنىڭ چارۋىچىلىق رايونىمۇ جهنۇبى  ههققىدە . خهننامه « . ي لهۋخاننىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدە  هۇنالر

 جيهنگو » قىسسه  ماڭنىڭ  ۋاڭ  چېرىكچى ) يىلى  10 مىالدىيه ( يىلى  2 دە،  ۋۇجى  ئهۋەتىلىگهن  يۇرتقا  غهربىي

 كۆتۈرۈپ،  ئىسيان  قاتارلىقالر  شاڭ  رېن  ۋە  شۈەن  خهن  دەي،  جۇڭ  لياڭ،  چېن  ئاستىدىكىلهردىن  بهگنىڭ قول

جهنۇبىي . كچى بهگ دياۋخۇنى ئۆلتۈرۈپ جهنۇبىي لهۋخان ۋە جهنۇبىي سانغۇندىن ياردەم تهلهپ قىلدى چېرى
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 دەرهال  بىلهن 2000 سانغۇن  قاتارلىقالر  لياڭ  كېلىپ چېن  يۇرتقا  غهربىي  باشالپ  ئهسكهرنى  ئاتلىق  كىشلىك

 لې  قالدى،  قېلىپ  يېنىدا  سانغۇننىڭ  جهنۇبىي  شاڭالر  رېن  شۈەن،  خهن  دەي كۆرۈشتى،  جۇڭ  لياڭ،  چېن  كىن

 خاتىرلهنگهن  دەپ  كهتتى،  ئوردىسىغا  ئورنىنىڭ . تهڭرىقۇت  تۇرۇشلۇق  بهگنىڭ  چېرىكچى  ۋۇجى  بۇنىڭدىن

 . جهنۇبىي سانغۇنىڭ چارۋىچىلىق رايونىدىن ئانچه يىراق ئهمهسلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 تهزكىرىسى . خهننامه « يهنه  يۇرت  دىدەۋرىد » غهربىي  يۈەن  ئهسلىگه دە،  بهگ  چېرىكچى  ۋۇجى  ىكى

 دېمهك، ۋۇجى . دەپ خاتىرلهنگهن » كهلتۈرۈلۈپ، ئالدى قوش بهگلىككه قاراشلىق يهرلهردە بوز يهر ئۆزلهشتۈردى

 بولغان  تهۋەسىدە  بهگلىكى  قوش  ئالدى  ئورنى  تۇرۇشلۇق  بهگنىڭ  نامى . چېرىكچى  ئهسلى  » قوس « قوشۇنىڭ

 كه » بهگلىك « ئارقا قوش بهگلىكىگه ههم تاغنىڭ شىمالىدىكى ئالته بولۇپ، شۈەندى دەۋرىدىن كېيىن، ئالدى ۋە

 ئالدى قوش بهگلىكى يارغۇل شههىرى، يهنى هازىرقى شىنجاڭدىكى تۇرپان شههىرىنىڭ غهربىي . بۆلۈنۈپ كهتكهن

 يهنى هازىرقى شىنجاڭنىڭ جىمىسارنىڭ جهنۇبى  قوش بهگلىكى قاغان بۇت شههىرى،  ئارقا  شىمالىنى باشقۇرغان؛

 دەل قوش بىلهن هۇنالرنىڭ جهنۇبىي سانغۇنىنىڭ يېرى يېقىن بولغانلىقى سهۋەبلىك، چېن . تراپىنى باشقۇرغان ئه

 سورىغان،  ياردەم  ئاالقىلىشىپ  بىلهن  سانغۇن  جهنۇبىي  يېقىن  ئۆزلىرىگه  كۆتۈرگهندە  ئىسيان  قاتارلىقالر  لياڭ

 بىل جهنۇبىي  ئۇالر  ئاسانال  ناهايىتى  ئهۋەتىپ  قوشۇن  كۆرۈشكهن سانغۇنمۇ  جهنۇبىي . هن  پاكىتالر  يۇقىرىقى

 سانغۇننىڭ چارۋىچىلىق رايونى بىلهن ئارقا قوش بهگلىكنىڭ يېرىنىڭ قوشنا ئىكهنلىكىنى، جهنۇبىي سانغۇننىڭ

 قىسىمى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ  شۇڭا، . چارۋىچىلىق رايونىڭ جهنۇبىي لهۋخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونىنىڭ بىر

 لهۋخاننىڭ  جۇڭغار جهنۇبىي  ۋە  شىمالى  ناهىيىسىنىڭ  جىمىسار  شىنجاڭنىڭ  هازىرقى  رايونى  چارۋىچىلىق

 . ئويمانلىقىنىڭ شهرقى ئهتراپلىرىدا بولغان بولىدۇ

 ئۈشهن خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى بايقال . 8

 كۆلى ئهتىراپىدا بولغان

 بېرىپ بهش » ىهالى سۇۋۇنىڭ تهرجىم « جىلد  54 » خهننامه «  بايقالغا  سۇۋۇ  يىل تۇرۇپ قالدى  دا،  . ئالته

 تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى ئۈشهن خان بايقال كۆلى بويىغا ئوۋ ئوۋالشقا چىققاندا سۇۋۇنى كۆرۈپ ياقتۇرۇپ قالغاچقا،

ن ئارىدىن ئۈچ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۆتكهندە ئۈشهن خا . كېچهك سوۋغا قىلدى  تۈلۈك، كىيىم  ئۇنىڭغا ئۇزۇق
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 . دەپ خاتىرىلهنگهن . كېسهل بىلهن ئۆلۈپ، ئۇنىڭ قوۋمى كۆچۈپ كهتتى

 تىيهنخهن  ۋۇدىنىڭ  خهن  بۇرۇنقى ( يىلى  1 سۇۋۇ  بارغاندا ) يىلى  100 مىالدىيىدىن  ئهلچىلىككه  هۇنالرغا

 ال كۆلىنى شىمالىي دېڭىز هازىرقى بايق . تهڭرىقۇت تهرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنىپ، شىمالىي دېڭىزغا سۈرگۈن قىلىنغان

 ئۈشهن خاننىڭ بايقالغا ئوۋ قىلغىلى بېرىشى ههم كۆپ يىل شۇ ئهتراپتا تۇرۇپ قېلىشى، ئۆلگهندىن . كۆرسىتىدۇ

 كېيىن قوۋمىنىڭ ئۇ يهردىن كۆچۈپ كېتىشىدىن هازىرقى بايقال كۆلى ئهتراپىنىڭ ئۇنىڭ چارۋىچىلىق رايونىنىڭ

 . بىر قىسىمى ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 ئوڭ ئۈكهن باتىس خان بىنىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى . 9

 ئىچكى موڭغۇلدىكى كونا سهدىچىن سېپىلىنىڭ شىمالىدا بولۇپ،

 غهربته خېتاۋدىن شهرقته خېبىي ئۆلكىسىنىڭ شىمالىدىكى

 نهنياڭ دەرياسىنىڭ غهربگىچه بولغان

 دە، قوغۇشار تهڭرىقۇت جىخۇشان ئۆلگهندىن كېيىن، » ە قىسسه جهنۇبىي هۇنالر ههققىد . كېيىنكى خهننامه «

 ئوغۇللىرى نوۋەت بىلهن تهڭرىقۇت بولدى، بىنىڭ تاغىسى قۇتئهرىش تهڭرىقۇت يۈ دەۋرىگه كهلگهندە، بى ئوڭ

 دەپ خاتىرلهنگهن  باشقۇردى،  ئوغانالرنى  بولۇپ تهيىنلىنىپ جهنۇب تهرەپنى ۋە  بۇنىڭغا . ئۈكهن باتىس خان

 ئېنىق ئاساسالن  ئىكهنلىكى  بىنىڭ چارۋىچىلىق رايوننىڭ هۇنالرنىڭ جهنۇبىدا  باتىس خان  ئۈكهن  ئوڭ  . غاندا،

 ئۇنىڭ چارۋىچىلىق رايوننىڭ شهرقته ئوغانالر  قارىغاندا،  شۇنىڭ بىلهن بىلله ئۇنىڭ ئوغانالرنى باشقۇرغانلىقىغا

 . رايونىغىچه سۈرۈلگهنلىكىنىمۇ بىلىۋالغىلى بولىدۇ

 بى كېيىن قۇ  ئۈچۈن،  تارتىۋالغانلىقى  خانالر  باشقا  تهڭرىقۇتلۇق ئورنىنى  ئۆلگهندە،  تئهرىش تهڭرىقۇت يۈ

 بولدى  نارازى  ناهايىتى  ئاپهت يۈز . بۇنىڭدىن  تهبىئىي  يىل  نهچچه  بىر  ئۇدا  رايونىدا  هۇنالر  ئۇنىڭ ئۈستىگه

 ئوت  دائىردىكى  چاقىرىم  مىڭ  نهچچه  مال  بېرىپ،  ئادەم،  كېتىپ،  قۇرۇپ  تارقىلىپ  چۆپلهر  ۋابا  چارۋىالرغا

 شىخې ۋالىسىغا ئهلچى ئهۋەتىپ ) يىلى  47 مىالدىيه ( يىلى  23 شۇڭا، بى جيهنۋۇ . يېرىمى دېگۈدەك ئۆلۈپ كهتتى

 خهن سۇاللىىسى دەۋرىدىكى شىخې ئايمىقىنىڭ مهركىزىي پىڭدىڭ بولۇپ، هازىرقى . ئهل بولۇشنى تهلهپ قىلدى

 شهر  ناهىيىسىڭ  دۇڭشېڭ  مۇڭغۇلنڭ  جهنۇبىدا ئىچكى  جهنۇبتىكى  24 جيهنۋۇ . قىي  هۇنالرنىڭ  باهاردا يىلى
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 سهككىز قهبىلىسىنىڭ ئاقسۆڭهكلىرى مهسلههتلىشىپ بىنى يۆلهپ قوغۇشار تهڭرىقۇت قىلىپ كۆتهرمهكچى بولدى،

 شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ، ۋۇيۈەن قهلئهسىگه ئهلچى ئهۋەتىپ خهن سۇاللىسىگه تهۋە بولۇشىنى ۋە شىمالىي هۇنالردىن

 بىلدۈردى ب  خااليدىغانلىقىنى  كۆرۈشنى  مۇداپىئه  مۇڭغۇلدىكى . ىرلىكته  ئىچكى  هازىرقى  قهلئهسى  ۋۇيۈەن

 بۇنىڭدىن غهربتىن خېتاۋغىچه بولغان رايونالرنىڭمۇ بىنىڭ چارۋىچىلىق رايون ئىكهنلىكىنى . خېتاۋنىڭ شىمالىدا

 . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 بى ئۆزىنى شهرقىي خهن سۇاللىسى هۆكۈمىتىنىڭ بىن  يىلى قىشتا  شۇ  ىڭ تهكلىپىنى قوبۇل قىلغاندىن كېىيىن،

 تهڭرىقۇت  يىلى  26 شهرقىي خهن سۇاللىسى هۆكغمىتى جيهنۋۇ . دەپ ئاتىدى ) شىلوشىيوت تهڭرىقۇت ( قوغۇشار

 چاقىرىم 80 ئهمىر نۆكهر ئهۋەتىپ قوغۇشار تهڭرىقۇت بىنىڭ ۋۇيۈەن قهلئهسىنىڭ غهربىدىن ) يىلى  50 مىالدىيه (

 تهڭرىقۇت ئوردىسى ي  تهڭرىقۇت ئوردىسى ( ىراقلىقتىكى جايغا  بهرى ) جهنۇبى  ياردەم  ئۇزۇن ئۆتمهي . قۇرۇشىغا

 هازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى جۇڭغار ( ئۇنى يۈنجۇڭ ئايمىقىغا ، كېيىن يهنه شىخې ئايمىقىنىڭ مېيجى ناهىيسىگه

 شىمالىدا  غهربىي  سۇفڭ . كۆچۈردى ) خوشۇننىڭ  قهبىلىلىرىنى  ئۆز  ۋە بىمۇ  يهنمېن  دىڭراڭ،  يۈنجۇڭ،  ۋۇيۈەن، ، 

 كۆردى  مۇداپىئه  هۇنالردىن  شىمالىي  ئۈچۈن  سۇاللىسى  خهن  ئورۇنالدتۇرۇپ  ئايماقلىرىغا  يۇقىرىدا . دەيجۈن

 خېبىي  غهربته  خېتاۋدىن  غهربته  بولۇپ،  قىسىمدا  ئوتتۇرا  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  هازىرقى  ئايماق  ئالته  ئېيتىلغان

 نهن  ئالىدۇ ئۆلكىسىنىڭ شىمالىدىكى  ئىچىگه  ئۆز  بولغان جايالرنى  دەرياسىنىڭ ئهتراپىغىچه  بۇ . ياڭ  بۇنىڭدىن

 كۆرۇۋېلىشقا  ئىكهنلىكىنى  قهبىلىسىنىڭ چارۋىچىلىق  سهككىز  بىنىڭ ئهسلىدىكى  تهڭرىقۇت  رايونالرنڭ قوغۇشار

 قىسسه « . بولىدۇ  ههققدە  قهبىلىدە » جهنۇبىي هۇنالر  باشقۇرۋاتقان جهنۇبتىكى سهككىز  ئۇ  بهش تۈمهن  تۆت دە،

 . ئادەم بار، دېيىلگهن

 سول ئىجىز خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى ئىچكى . 10

 موڭغۇلنىڭ شىلىنغول ئايمىقى ئهتىراپىدا بولغان

 خهننامه «  تاغلىرىدا « جىلد  90 » كېيىنكى  سىيانپى  بولۇپ،  تارمقى  بىر  توڭگۇسالرنىڭ  ههققىدە  سىيانپىالر

 سىيانپى تېغى هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى جېلىم ئايمىقى قىرچىن . ى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغان ئولتۇراقالشقانلىق

 خوشۇنىنىڭ غهربىدە  ئوتتۇرا  كۆچۈپ هازىرقى ⑦ ئوڭ  جهنۇبقا  سىيانپىالر  سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە شهرقىي خهن
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 دەرياس  جاۋئېرخې  ۋە  دەرياسى  بولغانشىرامۇرەن  ئېقىنى  يۇقىرى  دەرياسىنىڭ  چارۋىچىلىق لياۋخې  ئارىلىقىدا  ى

 ئاتالغان . قىلغان  سىيانپىلىرى دەپمۇ  لياۋدۇڭ  يهنه  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئوغانالرنىڭ شىمالىدا  ۋاقىتتا . ئۇالر  شۇ

 . ئوغانالر الۋخا دەرياسى ۋە هازىرقى خېبىي ئۆلكىسىنىڭ شىمالىدىكى نهنياڭ دەرياسىنىڭ شهرقىدە ئولتۇراقالشقان

 غهربى  دەرياسىنىڭ  ئىدى نهنياڭ  رايونى  چارۋىچىلىق  هۇنالرنىڭ  جهنۇبى  شىمالىي . ي  ئاساسالنغاندا،  بۇنىڭغا

 ئىچكى  هازىرقى  يهنى  غهربىدە،  دەرياسىنىڭ  شىرامۇرەن  رايونى  چارۋىچىلىق  ئىجىزخاننىڭ  سول  هۇنالرنىڭ

 هازىرقى ( مىقىغا بۇ رايون خهن سۇاللىسىنىڭ لياۋدۇڭ ئاي . موڭغۇلدىكى شىلىنغول ئايمىقى ئهتراپىدا بولغان بولىدۇ

 جهنۇبىي هۇنالر شهرقىي ) يىلى  48 مىالدىيه ( يېقىن بولغاچقا ههم بىر يىل بۇرۇن ) لياۋنىڭدىكى لياۋياڭ شههىرى

 بۇنى خهن سۇاللىسى پىششىق بىلگهچكه، . خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغاچقا، بۇ يهرنى سول ئىجىزخان باشقۇرغان

 جهي رۇڭ ئۇ  بولماقچى بولغاندا،  بولۇشتىكى پيهن خې ئهل  ئهۋەتىپ ئهل  قىلىشقا  هۇجۇم  نى سول ئىجىزخانغا

 ئهگهر جهي رۇڭ سول ئىجىزخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونىنى بىلمىگهن بولسا، . سهمىمىيىتىنى بىلدۈرۈشكه بۇيرىغان

 . پيهن خېغا بۇنداق ئېنىق هالدا هۇجۇم قىلىش نىشانىنى كۆرسىتىپ بېرەلمىگهن بوالتتى

 كهينىدە  يىلىنىڭ ئالدى  58 ڭغۇلنىڭ شىلىنغول ئايمىقى ئهتراپى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى هازىرقى ئىچكى مو

 هۇنالرنىڭ شهرقىدىكى قۇش خاننىڭ باشقۇرۇشىدا بولغان بولۇپ، يۈز نهچچهيىللىق ئۆزگىرىش ئارقىلىق ئۇ سول

 ئىجىزخاننىڭ باشقۇرۇشىدىكى يهرگه ئايالنغان

 ايونى هازىرقى گۈرەن ئونئوت خاننىڭ چارۋىچىلىق ر . 11

 موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى تهۋەسىدىكى ماندال

 چۆللۈكىنىڭ يېقىن ئهتراپىدا بولغان

 خهننامه «  قىسسه . كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  يۇڭپىڭ » جهنۇبى  مىڭدىنىڭ  مىالدىيه ( يىلى  16 دە،

 ىننى ئوردا مىراقۇلى جهي رۇڭ ۋە ۋۇتاڭ بىلهن سوفاڭ جهنۇبىي هۇن تهڭرىقۇتى سول قول بىلىك خان ش ) يىلى  73

 ئايمىقىدىكى گاۋچۆ دېگهن يهردىن چىقىپ جۈيې تېغىدا گۈرەن ئونئوت خانىغا هۇجۇم قىلىشقا ئهۋەتتى، گۈرەن

 . ئونئوت خان خهن لهشكهرلىرىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، قۇملۇقتىن قېچىپ كهتتى، دەپ خاتىرىلهنگهن

ېغى قهدىمكى گاۋچۆ قهلئهسىنىڭ غهربىي شىمالىدىن مىڭ چاقىرىم يىراقتا بولۇپ، هازىرقى موڭغۇلىيه جۇيې ت
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 چۆللۈكىنىڭ يېقىن ئهتراپىدا  ماندال  دائىم . خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكى  تاغ  بۇ  بۇيان  غهربىي خهن سۇاللىسىدىن

 نىڭ گاۋچۆدىن جۇيې تېغىغا هۇجۇم جهي رۇڭ قاتارلىقالر . شىمالغا يۈرۈش قىلىشتىكى ئۆتهر يول بولۇپ كهلگهن

 ئىكهنلىكى  قىلغانلىقىدىن گۈرەن ئونئوت خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونىنىڭ ماندال چۆللۈكىنىڭ يېقىن ئهتراپىدا

 ئۇنىڭ . ئېنىق  قارىغاندا،  كهتكهنلىكىدىن  شىمالغا  ئۆتۈپ  قۇملۇقتىن  باشالپ  قوۋمىنى  خاننىڭ  ئونئوت  گۈرەن

 ۇبىدا چارۋىچىلىق قىلغانلىقىنى، كېيىن خهن لهشكهرلىرىدىن قورقۇپ قۇملۇقنىڭ ئهسلىدە ماندال چۆللۈكىنىڭ جهن

 ) يىلى  76 مىالدىيه ( يىلىغا  1 ئۈچ يىل ئۆتۈپ جاڭدىنىڭ جيهنچيۇ . شىمالىغا كهتكهنلىكىنى بىلىۋېىلىشقا بولىدۇ

 ئورۇنالشتى  باشالپ قايتىدىن جۇيې تېغىغا  گۈرەن ئونئوت خان قوۋمىنى  هۇن تهڭرىقۇتى جهنۇبىي . كهلگهندە،

 ئوغان لهشكهرلىرى بىلهن بىلله  ئايماق لهشكهرلىرى ۋە  بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن يېنىڭ چهۋەندازالرنى چېگرا

 ئۈچ  ئېلىپ،  كاللىسىنى  كىشىنىڭ  يۈز  نهچچه  ئهۋەتىپ،  قىلىشقا  هۇجۇم  چىقىپ  كىشىنى  قورۇلدىن  مىڭ  تۆت

 ئالدى  خ . ئهسىرگه  ئونئوت  گۈرەن  تېغىنىڭ  جيې  رايونى بۇنىڭدىن  چارۋىچىلىق  مۇقىم  يهنى  تهۋەسى،  اننىڭ

 خهن  بولسىمۇ،  قېچىپ كهتكهن  قورقۇپ چۆللۈكنىڭ شىمالىغا  ئىلگىرى خهن لهشكهرلىرىدىن  شۇڭا  ئىكهنلىكى،

 بولىدۇ  جهنۇبىي . لهشكهرلىرى چېكىنگهندىن كېيىن يهنه قايتىپ كهلگهنلىكىنى بىلىۋېىلشىقا  شۇڭا، ئۇ بۇ چاغدا

 . ۇجۇمىغا ئۇچراپ نهچچه مىڭ ئادىمى چىقىم بولغان بولسىمۇ، يهنىال بۇ يهردىن كهتمىگهن هۇن تهڭرىقۇتىنىڭ ه

 دە » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « . ئارىدن توققۇز يىل ئۆتكهندىمۇ ئۇ يهنىال شۇ يهردە چارۋىچىلىق قىلغان

 ىن ئارتۇق ئادىمىنى ئوۋغا يىلى جهنۇبىي هۇن تهڭرىقۇتى مىڭد  85 مىالدىيه ( يىلى  2 خاتىرىلىنىشىچه، يۈەنخې

 ئهۋەتكهن، ئۇالر جۇيې تېغىغا كهلگهندە گۈرەت ئونئوت خان بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ قاتتىق جهڭ قىلغان ۋە

 ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ قايتىپ كهلگهن

 گۇرىن خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى ئىچكى . 12

 نهچچه 600 موڭغۇلدىكى جۈيهن كۆلىنىڭ

 چاقىرىم شىمالىدا بولغان

 خاتىرە « جىلد  10 » كېيىنكى خهن خاتىرىلىرى « يۈەن خۇڭنىڭ  يۇڭپىڭ » مىڭدى ههققىدە  يىلى  16 دە،

يىلى گېڭ بىڭ جاڭيېدىكى جۈيهن قورۇلىدىن گۇرىن خامغا هۇجۇم قىلىپ، قۇلۇ تېغىدىن ئۆتۈپ،  73 مىالدىيه (
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 هۇنالر چاقىرى 600 قۇملۇققا  چۈشكهن  قولغا  ئىدى،  يوق  ئهسهرمۇ  سۇ،ئوتتىن  يهردە  بۇ  كىردى،  ئىچكىرىلهپ  م

 . دەپ خاتىرىلىگهن . گۇرىن خاننىڭ سۇ، ئوت قوغلىشىپ شىمالغا كۆچۈپ كهتكهنلىكىنى ئېيتتى

 . هن دەپ خاتىرىلهنگ » سهنمۇلۇ تېغى « دا، قۇلۇ تېغى » دۇگۇنىڭ تهرجىمىهالى « جىلد  23 » كېيىنكى خهننامه «

 لېكىن، خهن سۇاللىسى دەۋرىدىكى جۈيهن قهلئهسىنى غهربىي خهن سۇاللىسى . بۇ تاغنىڭ ئورنى ئېنىق ئهمهس

 سالغۇزغان  لۈبودې  دەۋرىدىكى  ۋۇدى  رايونىغا . پادىشاهى  جېشى  هۇنالرنىڭ  مهقسهت  سالغۇزۇشتىكى  بۇنى

 . دەپمۇ ئاتالغان » قوغدىغۇچ توسۇق « شۇڭا بۇ قهلئه يهنه . پاراكهندىچىلىك سېلىش يولىنى ئۈزۈپ تاشالش ئىدى

 كېلىدۇ  گېڭ . ئورنى هازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى ئېجىنا ئايمىقىنىڭ شىمالىدىكى جۈيهن كۆلى ئهتراپىغا توغرا

 چاقىرىم ئىچكىرلهپ كىرگهنلىكىدىن سهنمۇلۇ تېغىنىڭ 600 بىىڭنىڭ بۇ قورۇلدىن شىمالغا يولغان چىقىپ قۇملۇققا

 بولىدۇ چاقىر  600 جۈيهن كۆلىنىڭ  ئىكهنلىكىنى قىياس قىلىشقا  تاغدا . ىم شىمالىدا  مۇشۇ  گۇرىن خان ئهسلىدە

 ئهتراپتىكى ئوت  چاغدا  شۇ  بولۇپ،  كۆچۈپ كهتكهن،  چارۋىچىلىق قىلغان  شىمالغا  قۇرۇپ كهتكهچكه،  چۆپلهر

 . شۇڭا خهن سۇاللىسى سهركهردىسى هېچنېمىگه ئېرىشهلمهي قايتىشقا مهجبۇر بولغان

 خان شىمالغا كۆچۈپ كهتكهندىن كېيىن ، بۇ تاغقا قايتا كهلمىگهن، شۇڭا ئۈزاق ئۆتمهيال بۇ تاغنىڭ گۇرىن

 جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە . كېيىنكى خهننامه « . جىلۇس قهبىلىس ئىگىلىگهن – ئهتراپىنى هۇنالرنىڭ باشقا قهبىلىسى

 جيهنچۇ » قىسسه  هۇنالرنىڭ سهنمۇل ) يىلى  83 مىالدىيه (  8 دە،  قهبىلىسىدىن جىلۇس قاتارلىقالر شىمالىي  38 ۇ

 كالىسى بىلهن ۋۇيهن قهلئهسىگه كېلىپ خهن  مىڭ توياقتىن ئارتۇق قوي  100 مىڭ يىلقىسى، 20 مىڭ ئادىمى،

 ئولتۇراقالشقانلىقى ئۈچۈن ئۇ . دەپ خاتىرىلهنگهن . سۇاللىسىگه ئهل بولدى  جىلۇسنىڭ قهبىلىسى سهنمۇلۇ تېغىدا

 بۇ سهنمۇلۇ تېغى گۇرىن خان بۇرۇن تۇرغان سهنمۇلۇ تېغى بولۇپ، ئورنى جۈيهن . هن سهنمۇلۇ قهبىلىسدىن دېيىلگ

 ئهل  كېلىپ خهن سۇاللىسىگه  جىلۇس جهنۇبقا  بولغاچقا،  يېقىن  بىرقهدەر  قهلئهسىگه  ۋۇيۈەن  كۆلىنىڭ شىمالىدا،

 . بارغان ) هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى خېتاۋنىڭ شىمالىدا ( بولغاندا، ئالدى بىلهن ۋۇيۈەن قهلئهسىگه

 قۇيان خاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى هازىرقى شىنجاڭنىڭ . 13

 تۇرپان ۋە بارىكۆل كۆلى ئهتراپىدا بولغان

دە، ئهمىر نۆكهر گېڭ بىڭ » مىڭدى ههققىدە خاتىرە « جىلد  10 » كېيىنكى خهن خاتىرىلىرى « يۈەن خۇڭنىڭ
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 قۇ  هۇنالرنىڭ  ئىۋىرغولدا  يولالپ،  قانىتىنى مهلۇماتنامه  بىر  يوقىتىش هۇنالرنىڭ  ئۇنى  بار،  قوۋمى  خاننىڭ  يان

 دەپ خاتىرىلهنگهن  دېدى،  باراۋەر  شىمالغا . سۇندۇرۇش بىلهن  شهرقىي خهن سۇاللىسى  چاغدا  شۇ  ئهمهلىيهتته

 ئىدى  پىالنالۋاتقان  يوقىتىشىنى  هۇنالرنى  شىمالىي  قىلىپ  خهننامه « . يۈرۈش  مىالدىيه ( جىلد  2 » كېيىنكى

 هازىرقى شىنجاڭدىكى قۇمۇلنىڭ ( باهاردا، دۇگۇ تهڭرىتاغدا قۇيان خاننى مهغلۇپ قىلىپ، ئىۋىرغولدا ) يىلى  73

 خاتىرىلهنگهن ) غهربىدە  دەپ  ئاچتى،  يهر  بوز  تۇرغۇزۇپ  تۇرپان . قوشۇن  هازىرقى  خاننىڭ  قۇيان  بۇنىڭدىن

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  چارۋىچىلىق قىلغانلىقىنى  زە . ئهتراپىدا  قېتىمقى  قاتتىق بۇ  ئانچه  ربىدىن كېيىن قۇيان خان

 يىلى قىشتا دۇگۇ، گېڭ بىڭ دۇنخۇاڭدىكى  17 يۇڭپىڭ « شۇڭا، يۇقۇرىقى ئهسهردە يهنه، . چىقىمغا ئۇچۇرمىغان

 ئاقساقىلى تهڭرىتاغدىكى قۇيان  ئاق تاغ  تهڭرىتاغنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ،  قورۇلىدىن چىقىپ ئاق تاغ  قۇرۇم

 قۇيان خا  ئهمما،  ئۇنىڭ خان ئىدى،  ۋە  ئۇ  ئاخىرى ساقلىنىپ قالغان،  باشتىن  كۈچى  تهسىر  يهردىكى  ننىڭ بۇ

 يىل ئۆتكهندىن كېيىنمۇ 50 شۇڭا، . ئهۋالدلىرى ياكى ۋارىسلىرى يهنىال داۋاملىق بۇ رايوندا چارۋىچىلىق قىلغان

 . بارىكۆل بويىدا قۇيان خاننىڭ قوۋمىنىڭ پائالىيهت ئېلىپ بارغانلىقى خاتىرىلهنگهن

 سۇنۇپ ئۈچ ) يىلى  123 مىالدىيه ( يىلى  2 ئهندىنىڭ يۈەنگۇاڭ  مهلۇماتنامه  داڭ  جاڭ  ۋالىيسى  دۇنخۇاڭ

 قويغان  كۆلى . تهدبىرنى ئوتتۇرىغا  چىننۇر  كۆلى ۋە  شىمالىي هۇنالرنىڭ قۇيان خاننىڭ بارىكۆل  تهدبىرلهردە  بۇ

 بۇالڭ  يۇرتتا  غهربىي  پائالىيهت قىلىپ،  يۈرگۈزگهن  ئارىلىقىدا  ئېلىنغان تاالڭ  تىلغا  شۈندىنىڭ يۇڭجيهن . لىكى

 غهربىي » بهگلىك « يىلى غهربىي يۇرت دورغابى بهن يۇڭ قوشتىكى ئالته  126 مىالدىيه ( يىلى  1  نى تىنچىتىپ،

 خاننىڭ قۇۋمىدىن  قۇيان  قىلغاندا،  هۇجۇم  خانغا  قۇيان  بىلهن  بهگلىكلهرنىڭ كۈچى  ههرقايسى  20 يۇرتتىكى

 سۇ  خهن  ئادىمى  ئارتۇق  دەرياسى مىڭدىن  كۇۋۇ  خان  قويان  بولغان،  ئهل  ئېنىق ( اللىسىگه  ئورنى  هازىرقى

 ئۆچكهن ) ئهمهس  هۇنالرنىڭ ئىزى  قوش ئهتراپىدىن  كېيىن،  شۇنىڭدىن  كۆچۈپ كهتكهن،  لېكىن، . ئهتراپىغا

 قۇيان خان يهنه بارىكۆل كۆلى ) يىلى  135 يىلى، مىالدىيه  4 ياڭجيا ( ئارىدىن توققۇز يىل ئۆتكهندىن كېيىن

 يۇڭخې ئ  باستۇرۇپ كىرگهن،  قوشقا  ئاندىن ) يىلى  137 مىالدىيه ( يىلى  2 هتراپىنى ئېلىپ ئارقا  كهلگهندىال  غا

 بۇ قۇيان خان ئۆلگهندىن كېيىن بۇ . دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېي سېننىڭ قول ئاستىدىكىلىرى تهرپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن

 يۈەنجيا  خۇەندىنىڭ  ههم  باشقۇرغان  خان  قۇيان  بىر  يهنه ئىۋىرغول ) يىلى  151 مىالدىيه ( يىلى  1 رايوننى
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 . ⑧ شههىرىگه هۇجۇم قىلغان، خهن سۇاللىسى لهشكهرلىرى هېچقانداق تۆهپه يارىتالماي قايتىپ كهلگهن

 . تارىخىي ئهسهرلهردە قۇيان خاننىڭ شۇنڭدىن كېيىنكى پائالىيهتلىرى توغرىسىدا هېچقانداق مهلۇمات يوق

 يونى هازىرقى شىنجاڭدىكى ئىلخاننىڭ چارۋىچىلىق را . 14

 تۇرپاننىڭ غهربىدىكى تهڭرىتاغ ئهتراپىدا بولغان

 بهن ) يىلى  127 مىالدىيه ( يىلى  3 دا، يۈەنگۇاڭ » بهن يۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد 47 » كېيىنكى خهننامه «

 ى باشالپ ئالدى يۇڭ غهربىي يۇرتتىكى كۈسهننىڭ ئاتلىق، پىيادە لهشكهرلىرىدىن ئون مىڭدىن ئارتۇق ئادەمن

 . قوش بهگلىكىگه هۇجۇم قىلىپ يىخې جىلغىسىدا هۇنالرنىڭ ئىلخانى يهڭدى، دەپ خاتىرىلهنگهن

 بولۇپ، ئالدى قوش بهگلىكىگه ئانچه يىراق ئهمهس  . يىخې جىلغىسى هازىرقى شىنجاڭدىكى تهڭرى تېغىدا

 يۈرۈ  بهگلىكىگه  قوش  ئالدى  ئاتلىنىپ،  شهرقه  كۈسهندىن  يۇڭنىڭ  ئىلخانى بهن  جىلغىسىدا  يىخې  قىلىپ،  ش

 ئىكهنلهكىنى  ئهتراپى  تهڭرىتاغ  غهربىدىكى  تۇرپانىڭ  رايوننىڭ  چارۋىچىلىق  ئىلخانىڭ  قىلغانلىقى  مهغلۇب

 بايان قىلىنغان قۇيان خاننىڭ چارۋىچىلىق . چۈشهندۈرىدۇ  ئالدىدا  شهرقىدىكى رايونالر  تۇرپاننىڭ شىمالىي ۋە

 . رايونى ئىدى

 : ئىزاهالر
 . » هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باب 1  ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ①

 . » تۈركلهر ههققىدە قىسسه « جىلد  50 » جۇنامه « ②

 . » ئۇيغۇرالر ههققىدە قىسسه « خىلد  217 » يېڭى تاڭنامه « ③

 » ەيزۇڭ ههققىدە خاتىرە « خىلد  2 » يۈەن سۇاللىسى تارىخى « ④

 قىلغان ⑤  نهشىر  نهشىرىياتى  خهرىيه  ئاتلىسى جۇ « جۇڭگو  تارىخى  قاتارىلىق « خهرىته  93 توم  2 » ڭگو  هۇن

 ئۇالنباتورنىڭ جهنۇبغا « قوۋملهر  خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ پايتهختى  موڭغۇلىيه  هازىرقى  تهڭرىقۇت ئوردىسى  دە،

 . سىزىلغان بۇنىڭدا مهلۇم ئاساس بولسا كېرەك

» خهننهمه « ، » غانه تهزكىرىس پهر « جىلد 12 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد  110 » تارىخى خاتىرىلهر « ⑥
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 چوڭ . بۇ سىيانپى تېغى بىلهن توبا سىيانپىلىرىنىڭ ئهجداتلىرى ئولتۇراقالشقان چوڭ سىيانپى تېغى بىر ئهمهس ⑦

 ئالىخې  خوشۇنىدىكى  ئاپتونوم  ئېلۇنچۈن  ئايمىقى  خولۇنبىر  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  هازىرقى  تېغى  سىيانپى

 كىلو  ئون  شىمالىدىكى  غهربىي  بۆلىكىنىڭ بازىرىنىڭ  شىمالى  تاغلىرىنىڭ  هىنگان  چوڭ  بولۇپ،  يىراقلىقتا  مېتىر

  25 ئاينىڭ  11 يىللىق  1980 نىڭ » نۇر گېزىتى تارىخشۇناسلىرىنىڭ سههپىسى « ( شهرقىي تارمىقىغا مهنسۇپ

 ۋېنپىڭنىڭ  202 كۈنىدىكى  مى  خارابىسى « سانىدىكى  غارى  سىيانپى  شىمالىدا  تاغلىرىنىڭ  هىنگان  چوڭ

 ). دېگهن ماقالىسى » ى بايقالد

 خهننامه « ⑧  تهزكىرىسى « جىلىد  88 » كېيىنكى  يۇرت  تهرجىمالى « جىلد  47 . » غهربىي  يۇڭنىڭ  ۋە » پهن

 تالالنما «  تاش پۈتۈكلهردىن  مهڭگۈ « دىكى » مېتال،  ۋالىيىسى پېي سېننىڭ تۆهپه  دۇنخۇاڭ  خهن دەۋرىدىكى

 . » تېشى

 الرنىڭ باب هۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابلىشىشى ۋە ئۇ  5

 ) 1 ( ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرى هۇنالرنىڭ دەسلهپكى . 1

 قهدەمدە باش كۆتۈرۈپ چىقىشى ۋە ئۇالرنىڭ ئوتتۇرا

 تۈزلهڭلىك بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 باش كۆ  ئوتتۇرا چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرى هۇنالر  ئهڭ ئاۋال قايسى ۋاقىتتا  ئۇالر  ئۇنداقتا  تۈرۈپ چىققان،

 ئهمما  بولمىسىمۇ،  بهرگىلى  جاۋاب  ئېنىق  تېخى  نۆۋەتته  مهسىلىگه  بۇ  قىلغان؟  مۇناسىۋەت  بىلهن  تۈزلهڭلىك

 . هېچقانداق يىپ ئۇچىمۇ يوق ئهمهس

 تۈزلهڭلىك ئارىسىدا مۇناسىۋەت قهدىمكى هۆججهتلهر ئىچىدە چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرى هۇنالر بىلهن ئوتت  ۇرا

 بار  ئۈچى  ئىشهنچىلىكىرەكلىرىدىن  خاتىرىلهردىن  دائىر  يازغان : ① بولغانلىقىغا  ليۇشياڭ  بىرىنچىسى،

 جاۋ ) يىلى  312 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( دە يهن بېگى جاۋ ۋاڭنىڭ تۇنجى يىلى ) جىلىد  1 ( » نهسىههتلهر  پهندى «

دېدى، » هۇنالر ئالوبانالرنىڭ تۆۋىنىگه كهتتى « هاكىمه قىلغاندا، گوۋېي ۋاڭ گوۋېي بىلهن سىياسىي ئىشالرنى مۇ
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 . دەپ خاتىرىلهنگهن

 خاتىرىلهر « ئىككىنچىسى،  مۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  81 » تارىخى  چىڭۋاڭنىڭ » لى  شياۋ  بېگى  جاۋ  دا

 يىلى  بۇرۇنقى ( دەسلهپكى  ئايماقلىرى ) يىلى  265 مىالدىيدىن  يهنمېن  دەيجۈن،  مۇ  مۇداپىئه لى  هۇنالردىن  دا

 . كۆرۈپ، هۇنالرنىڭ ئون تۈمهندىن ئارتۇق چهۋەندازىنى تارمار قىلدى، دەپ خاتىرىلهنگهن

 مىالدىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  27 دە يهن بېگى شىنىڭ » يهن بهگلىكىنىڭ تهدبىرلىرى « جىلىد  31 ئۈچىنچىسى،

 ئۆت ) يىلى  228  جىنايهت  ۋۇجى  پهن  سهركهردىسى  بهگلىكى  قېچىپ چىن  بهگلىكىگه  يهن  قويۇپ  كۈزۈپ

 قىلىپ،  نهسىههت  ئۇنىڭغا  چۈۋۇ  ئۇستازى  ئۇنىڭ  بولدى،  قالماقچى  ئېلىپ  ئۇنى  دەن  ۋەلىئههد  كهلگهندە،

 بىلهن  بهگلىكى  چىن  غهربته  ههم  كېرەك  يوقىتىش  كۆزدىن  بېرىپ  ئهۋەتىپ  هۇنالرغا  ۋۇجىنى  پهن  سهركهردە

 بهگلى  چۇ  ۋە  چى  جهنۇبتىكى  چىن ئىتتىپاقلىشىپ،  ئاالقىلىشىپ،  بىلهن  هۇنالر  شىمالدا  بىرلىشىپ،  بىلهن  كلىرى

 دېدى  كېرەك  يوقىتىش  خاتىرىلهنگهن » بهگلىكىنى  چهۋەندازلىرىنىڭ . دەپ  هۇن  ماتېرىيالدىن  ئۈچ  يۇقىرىقى

 يهنى مىالدىيدىن بۇرۇنقى  چاغدىكى ئالوبانالرنىڭ ئهتراپىدا  4 ناهايتى بۇرۇنال،  شۇ  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىال،

 سهنشىدە (  شىمالىي  تههدىت ② ) هازىرقى  زور  ناهايىتى  بهگلىكىگه  جاۋ  يهن،  ۋە  قىلغانلىقى پائالىيهت

 شۇنداق بولغانىكهن، ئهينى چاغدا هۇنالر بىلهن يهن، جاۋ بهگلىكلىرى . سالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس

 . ئارىسىدا بىۋاسته ياكى ۋاستىلىق ئاالقه بولغان بۇلۇشى مۇمكىن

 بېگى  جاۋ  كېيىنكى  چېگىرداش بولۇپ،  بىلهن  سېپىلى  بهگلىكىنىڭ ئىچكى  جاۋ  رايونالر  ياشىغان  ئالوبانالر

 شىمالدا ئالوبانالر ۋە ئورمانلىق غۇزلىرىنى ) يىلالر تهختته ئولتۇرغان  299  325 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( ۋۇلىڭۋاڭ

 ئىدى (  شىمالىدا  غهربىي  ئالوبانالرنىڭ  قىلىپ، ) بۇالر  تېغىنىڭ تارمار  چوغاي  ياساپ،  سېپىلنى  هازىرقى ( تاشقى

 ئاتالغان  دەپمۇ  تېغى  داچىڭشهن  بۇرۇن  تېغى،  چېگرا ) يىنشهن  ئارلىقنى  بولغان  گاۋچۆگىچه  تاكى  تۆۋەندىن

 قىلىپ، ئالوبانالر ۋە ئورمانلىق غۇزلىرى پائالىيهت قىلدىغان رايونالردا يۈنجۇڭ، دەيجۈن ۋە يهنمېندىن ئىبارەت

 ت  ئايماق  قىلغان ئۈچ  بىلهن . ③ هسىس  هۇنالر  قىلىپ  پاسىل  سېپىلنى  تاشقى  بهگلىكى  جاۋ  باشالپ  شۇنىڭدىن

 ئۇ چاغدا هۇنالر پائالىيهت قىلدىغان دائىرە ئىنتايىن كهڭ بولۇپ، شهرقته يهنمېن، دەيجۈندىن . قارىشىپ تۇرغان

 دەريانىڭ شىمالىغىچه  ئۇالرنىڭ ) خېتاۋنىڭ شىمالى ( غهربته  رايونالردا  ئىدى بولغان  بار  تارىخى « شۇڭا . ئىزى

 قىسسه . خاتىرىلهر  ههققىدە  يهتته » هۇنالر  تۈزلهڭلىكته  ئوتتۇرا  چاغدا  ئهينى  بهگلىك « دە، بولۇپ، » ئورۇشقاق
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 بهگلىك  ئۈچ  ئىچىدىكى  چىن ( ئۇنىڭ  جاۋ،  خاتىرىلهنگهن ) يهن،  دەپ  ئىدى،  قوشنا  بىلهن  هۇن . هۇنالر

 جاۋ  تۈپهيلىدىن،  سېلىشى  تههدىت  يهنمېن كۈچلىرىنىڭ  دەيجۈن،  مۇنى  لى  چىڭۋاڭ  شياۋ  بېگى  بهگلىكىنىڭ

 ئهۋەتكهن  ساقالشقا  دۈشمهن . ئايماقلىرىنى  كۆرۈش،  مۇداپىئه  قاتتىق  قوغداپ،  ياخشى  يهرلهرنى  بۇ  مۇ  لى

 هۇنالر  قولالنغانلىقتىن،  تهدبىرلهرنى  قاتارلىق  ئۆتمهسلىك  هۇجۇمغا  ئالدىراپ  قىلىش،  دىققهت  ئههۋالىغا

 يېتى  قالغان مهقسىتىگه  ئامالسىز  هۇنالرنىڭ . شكه  قويغاندا،  كىشىنى  باشقا  مۇنىڭ ئورنىغا  لى  بېگى  جاۋ  كېيىن

 شۇنىڭ بىلهن جاۋ بېگى يهنه . پاراكهندىچىلىكىگه بهرداشلىق بېرەلمهي چهت چېگراالردا دېهقانچىلىق قىاللمىغان

 بولغان  مهجبۇر  ئىشىلتىشكه  مۇنى  چهۋەن . لى  تۈمهن  نهچچه  هۇنالرنىڭ ئون  ئۇالرغا ئۇ  قىلىپ،  تارمار  دازىنى

 بهرگهن  زەربه  يېقىن . قاتتىق  چېگىرىسىغا  بهگلىكى  جاۋ  هۇنالر  ئىچىدە  يىل  نهچچه  ئون  كېيىنكى  شۇنىڭدىن

 پېتىنالمىغان  بۇرۇنقى . كېلىشكه  مىالدىيدىن  بولىدۇكى،  كۆرىۋېلىشقا  شۇنى  ئوتتۇرلىرى  3 بۇنىڭدىن  ئهسىرنىڭ

 . ا هۇنالر كۆپ قېتىم بىۋاسته جاۋ بهگلىكى بىلهن ئاالقه قىلغان ياكى ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇنقى ۋاقىتالرد

 بهگلىكىگه هۇجۇم قىلىشىدىن قورقۇپ ۋەلىئههد دەنگه ئۇنى تېزدىن هۇنالرغا ئهۋەتىپ بېرىپ، هۇنالر بىلهن

 نهسىههت قىلغان  تهرەپ بۇرۇ . بىرلىشىپ چىن بهگلىكىنى يوقىتىش توغرىسىدا  ئىككىال  ئهينى چاغدا  ندىن ئهگهر

 . ئاالقىلىشىپ تۇرمىغان بولسا، چۈۋۇ بۇنداق تهدبىرنى تېپىپ چىقالمايتتى

 يېغىلىق دەۋرىدىن باشالپ، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكىلهردىن هۇنالر رايونىغا كىرگهنلهر ناهايىتى كۆپ بولغان،

 گه ئىزاه بهرگهندە، » ىسسه هۇنالر ههققىدە ق . خهننامه « شۇڭا، شىگۇ . چىن سۇاللىسى دەۋرىدە تېخىمۇ كۆپهيگهن

 . دەپ ئاتىلىدۇ، دېگهن » چىنلىقالر « چىن بهگلىكى دەۋرىدە هۇنالرغا قېچىپ بارغانالرنىڭ ئهۋالدلىرى هازىرمۇ «

 دە، » هۇن مۇشاۋۇرىنىڭ مۆهۈرى ههققىدە « جىلد  18 » گۈەنتاڭ توپلىمى « يېقىن دەۋىردە ياشىغان ۋاڭ گوۋېيمۇ

 چىن سۇاللىسىدىن هۇنالرنىڭ ئۆزلىرى ياسىۋالغان مۇش  خېتى  ۋە  ئۇنىڭ شهكىلى  مۆهۈرى بار،  اۋۇرلۇق قاشتېشى

 بۇنىڭدىن هۇنالرنىڭ ناهايىتى بۇرۇنال ئۆز زېمىنىغا كهلگهن ئوتتۇرا . ئىلگىرىكى مۆهۈرلهرگه ئۆخشايدۇ، دېگهن

 . ولىدۇ تۇزلهڭلىكلهردىن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته ئهمهلدارلىق تۈزىمىنى ئۆگىنىۋالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا ب

 ئوتتۇرا  بىلهن  هۇنالر  دەۋرىدىكى  يىغلىق  بولىدۇكى،  كۆرۇۋېلىشقا  شۇنى  چۈشهنچىلهردىن  يۇقۇرقى

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  دېگهندە  بالدۇر  ئهڭ  بۇرۇنغا  4 ،  3 تۈزلهڭلىكنىڭ مۇناسىۋىتى  هۇنىڭدىنمۇ  ۋە  ئهسىرگه

 بولىدۇ  ئوتت . سۇرۇشكه  بىلهن  هۇنالر  ۋاقىتتا  بىر  بىلهن  مۇناسىۋىتىال شۇنىڭ  ئۇرۇش  ئوتتۇرىسىدا  تۈزلهڭلىك ۇرا
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 مۇناسىۋىتى  مهدەنىيهت  يهنه  قالماستىن،  مۆهۈر ( بولۇپ  قاشتېشى  مۇناسىۋەتمۇ ) مهسىلهن،  ئىقتىسادىي  ههم

 بولىدۇ  تۈزلهڭلىكتىن تارقالغان، ( بولغانلىقىنىمۇ كۆرۈۋېلىشقا  ئوتتۇرا  چۆللۈكنىڭ شىمالىدا  قارىغاندا،  ئېيتىشالرغا

 . ④ ) ئهسىرگه تهئهللۇق بولغان تاش ياغۇنچاق بايقالغان  3 ىدىن بۇرۇنقى مىالدىي

 سۇاللىسىدىن » هۇن « يهنه  چىن  كۆرۈلىشىمۇ  بالدۇر  ئهڭ  هۆججهتلىرىدە  تۈزلهڭلىك  ئوتتۇرا  نامىنىڭ

 هردە قهدىمكى هۆججهتل . ئىلگىرىدىكى هۇنالر بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

 بالدۇر » هۇن «  ئهڭ  سالنامىسى « نامى  قۇرئى  تاغ « ، ) جىلد  7 ( » جۇ  يېغىلىق « ۋە ) جىلد  10 ( » دەرياالر

 تهدبىرلهر  كۆرۈلىدۇ » دەۋرىدىكى  سالنامىسى « . دە  قۇرئى  تاغ « ۋە » جۇ  نىڭ كىتاب بولۇپ چىققان » دەرياالر

 ئى  لېكىن ئۇالرنىڭ چىن سۇاللىسىدىن  بېكىتىلمىدى،  تېخى  نۆۋەتته  شۈبهىسىز ۋاقتى  ئهمما، . لگىرى يېزىلغانلىقى

 خاتىرىلهنگهن  مۇمكىن » هۇن « ئۇنىڭدا  بولماسلىقى  ئىشهنچىلىك  بولۇشى،  قويغان  قوشۇپ  كېيىنكىلهر  . نامىنى

 تهدبىرلهر «  دەۋرىدىكى  بولمايدۇ » يېغىلىق  گۇمانلىشىقا  بولسا  خاتىرىدىن  دەۋرىدىكى « . دىكى  يېغىلىق

 خه » تهدبىرلهر  شهرقىي  ئهسهر  لېكىن دېگهن  بولسىمۇ،  توپلىنىپ تۈزۈلگهن  تهرىپىدىن  ليۇشياڭ  دەۋرىدىكى  ن

 ئارىسىدىمۇ  ئالىمالر  نۇقتا  بۇ  چىققان،  قولىدىن  كىشلهرنىڭ  دەۋرىدىكى  يېغىلىق  مهزمۇنى  ئهسلى  ئۇنىڭ

 نى يازغاندا بۇ » تارىخى خاتىرىلهر « غهربىي خهن دەۋرىدە ئۆتكهن سى ماچيهن . ئوموميۇزلۇك ئېتىراپ قىلىنغان

 پايدىالنغان  دەۋرىدىكى . ئهسهردىن  دەۋردە » هۇن « يېغىلىق  بۇ  دەل  دەۋردىن ( نامىنىڭ كۆرۈلۈشى  بۇ  ياكى

 هۇنالر بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ئارىسىدا كۆپ قېتىملىق ئاالقىنىڭ بولغانلىقىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ ) تېخىمۇ بۇرۇن

 . بېرىدۇ

 كهلتۈرگ  بىرلىككه  بهگلىكنى  ئالته  شىخۇاڭ  بۇرۇنقى ( هندىن چىن  هۇنالر ) يىلى  221 مىالدىيىدىن  كېيىن،

 خاتىرىلهنگهن  ئېنىق  بىرقهدەر  كىتابالردا  تارىخي  مۇناسىۋىتى  سۇاللىسىنىڭ  چىن  خاتىرىلهر « . بىلهن  » تارىخى

 خاتىرە « جىلد  5  ههققىدە  بهگلىرى  قىسسه « جىلد  110 ۋە » چىن  ههققىدە  خاتىرىلهرگه » هۇنالر  دىكى

 تۈمهن باشچىلىقىدىكى هۇن قۇلدارلىرى ) يىلى  215 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  32 شىخۇاڭ ئاساسالنغاندا، چىن

 مىڭ كىشلىك قوشۇن ئهۋەتىپ هۇنالرغا جازا 300 جهنۇبقا تاجاۋۇز قىلغاندا، چىن شىخۇاڭ مېڭ تيهن باشچىلىقىدا

 يهر « يۈرۈش قىلىپ،  تارتىۋېلىپ » دەريانىڭ جهنۇبىدىكى  قوڭغۇل ( نى  ئىچكى  ئىكىجاۋ هازىرقى  خېتاۋدىكى

 شۇنىڭدىن باشالپ 700 ، هۇنالرنىڭ شىمالغا ) ئايمىقى ئهتراپى چاقىرىمدىن ئارتۇق چېكىنىشكه مهجبۇ قىلغان،
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 غۇزىالر جهنۇبقا كېلىپ ئاتلىرىنى بايلىتالمايدىغان،ئهسكهرلىرى ئوقيا كۆتۈرۈپ قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلىشقا «

 قالغان  بولۇپ  قىاللمايدىغان  شىخۇاڭ . ⑤ » جۈرئهت  چىن  ئۈچۈن،  مۇستههكهملهش  چېگرىنى  شىمالىي

 ياسىتىپ «  توسالغۇالرنى  ئهلئهلهرنى ( » دەرياقېشىدا  ۋە  قورغان  ياسالغان  ئهتراپلىرىدا  خېتاۋ  خۇاڭخېنىڭ

 شىمالغا 30 ئىچكىرىدىن ⑥ ) كۆرسىتىدۇ  دەريانىڭ  ئائىلىلىكنى  دەرياسىنىڭ ( مىڭ  ئۇكا  خېتاۋدىكى  هازىرقى

 يىلى بۇرۇنقى يهن،  33 غا كۆچۈرۈپ كېلىپال قالماي، ⑦ ) هازىرقى خېتاۋنىڭ شهرقىي شىمالى ( ۋە يۈجۇڭ ) شىمالى

 كېڭهيتىپ  تهرەپلهرگه  غهرب  شهرق،  ههم  تۇتاشتۇرۇپ  سېپىلالرنى  ياساتقان  شىمالىدا  بهگلىك  ئۈچ  چىن  جاۋ،

 كى مىنشيهن ناهىيسى هازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسىدى ( ئۇ غهربته لىنتاۋدىن . نى ياساپ چىققان » سهددىچىن سېپىلى «

 باشلىنىپ خۇاڭخېنىڭ شىمالى، خېتاۋنى بويالپ چوغاي تاغلىرىغا يانداشقان هالدا شهرقته لياۋدۇڭ ئايمىقىغىچه

 بويى (  دەرياسى  يالۇجياڭ  بولۇپ، ) هازىرقى  سوزۇلغان 10 تۇتىشىدىغان  چاقىرىمغا  تيهننى . مىڭ  مېڭ  يهنه

 تۇرغۇزۇپ مۇداپىئه كۆرگهن،  . مېڭ تىيهن ئۆلگهن ) يىلى  210 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( كېيىن شاڭجۈن ئايمىقىدا

 جهڭچىلهر  كېيىنكى يىلى چېن شېڭ، ۋۇگۇاڭ دېهقانالر قوزغىلىڭى پارتالپ، چىن سۇاللىسى پارچىلىنىپ سهركهردە

 تهرەپ بوش قالغان  شىمال  دەريانىڭ . تاراپ كېتىپ،  پايدىلىنىپ،  قۇلدارلىرى پۇرسهتتىن  هۇن  شۇنىڭ بىلهن،

 . بىغا قايتا ئۆتۈپ بۇرۇنقى چېگىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرىۋالغان جهنۇ

 هۇنالرنىڭ مهزگىلىدە غهربى خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى . 2

 قۇدرەت تېپىشى ۋە خهن سۇاللىسىنىڭ هۇنالر

 بىلهن قۇدىلىشىشى ۋە ئۇرۇشۇشى

 باتۇر غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلى  قۇدرەت تېپىپ،  دە هۇن قۇلدارلىرىنىڭ كۈچى مىسلىسىز

 توختىماستىن ئهتراپتىكى 300 الرنىڭ سانى » ساۋۇتلۇق چهۋەنداز « تهڭرىقۇت رەهبهرلىكىدە  مىڭدىن ئېشىپ،

 قىلدى  تاجاۋۇز  چۇ . مىللهتلهرگه  چاغدىكى  ئهينى  تهڭرىقۇت  تۈزلهڭلىكتىكى  باتۇر  ئوتتۇرا  ۋە  ئۇرۇشى  خهن

 ۋ  خېبىي، قااليمىقان  شىمالىي  هازىرقى  ئۆتۈپ  هالقىپ  سېپىلىدىن  سهددىچىن  جهنۇبتا  پايدىلىنىپ،  ەزىيهتتىن

 زور  سۇاللىسىگه  خهن  غهربىي  قۇرۇلغان  ئهمدىال  قىلىپ،  پاراكهندە  ئهتراپىلىرىنى  خېتاۋ  ۋە  شهنشى  سهنشى،

. تههدىت سالدى
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 خهن ئوتتۇرسىدىكى ئۇزۇنغا  نى باستۇرۇش ۋە چۇ خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە دېهقانالر قوزغىلىڭى

 سوزۇلغان ئۇرۇش تۈپهيلىدىن، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك رايونىنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكى خاراپلىشىپ، ئهمگهك كۈچى

 ئىدى  كهتكهن  ئاجىزلىشىپ  هۆكۈمهت  مهركىزىي  قۇرۇپ،  خهزىنىسى  دۆلهت  تارىخىي « خۇددى . ئازىيىپ،

 ئېيىتى  30 » خاتىرىلهر  خارابىسىگه جىلدتا  سۇاللىسىنىڭ  چىن  چاغدا  قۇرۇلغان  يېڭى  سۇاللىسى  خهن  لغىنىدەك،

 هاشار  چىقىپ كهتكهچكه،  قاتنىشىپ يۈرۈشكه  ئهسكهرلىككه  ياشالرنىڭ ههممىسى  بولۇپ،   ۋارىسىلىق قىلغان

 كى  ئالۋڭنى قېرى  دۆلهتنىڭ مالىيه  ئۇچىرىغاچقا،  ئىشلهپچىقىرىش ۋەيرانچىلىققا  ئۆتهيتتى،  رىمى يوق ئاجىزالر

 ۋەزىر، . دېيهرلىك ئىدى  خىل رەڭلىك تۆت ئات تاپقىلى بولمايتتى،  قوشقىلى بىر  پادىشاهنىڭ هارۋىسىغا  ههتتا

 قالمىغان ئىدى  هېچىنمه  ئاددىي خهلقنىڭ قولىدا  ئولتۈرااليتتى،  هارۋىسىدىال  كاال  ئاران  ئۇنىڭ . سهركهردىلهر

 يهرلىكته  فامىلىلىك « ئۇستىگه  مهۋجۇت » يات  مهركهزگه لهرنىڭ  هوقۇق  بىلهن  تۇرۇشى  بولۇپ

 قالمىغانىدى  مادار  تۇرۇشقا  قارشى  هۇنالرغا  مىالدىيىدىن ( يىلى  6 نىڭ ) ليۇباڭ ( گاۋدى . مهركهزلهشتۈرۈلمهي،

 مايىغا ) يىلى  201 بۇرۇنقى  هۇنالر  ناهىيىسى ( كۈزدە،  سۇشيهن  سهنشىدىكى  هۇجۇم ) هازىرقى  كۆلهمدە  كهڭ

 هۇنالر داۋاملىق قوشۇن تارتىپ . سهركهردە خهن ۋاڭشىن هۇنالرغا تهسلىم بولدى قوزغىدى، ماينى ساقالپ تۇرغان

 يۈرۈش قىلىپ گوۋجۇ  دەيشيهن ناهيىسىنىڭ غهربىدە ( جهنۇپقا  هازىرقى سهنشىدىكى  بېسىپ كىرىپ، ) تاغ،  غا

 جىنياڭغا  قىلىپ،  هۇجۇم  جهنۇبىدا ( تهييۈەنگه  غهربىي  تهييۈەننىڭ  سهنشىدىكى  كهل ) هازىرقى  . دى قىستاپ

 بۇرۇنقى ( يىلى  7  ئاتالندى، ) يىلى  200 مىالدىيىدىن  باشالپ هۇجۇمغا  قوشۇن  ئۆزى  گاۋدى شهخسهن  قىشتا،

 تهڭرىقۇت  پىڭچېڭدىكى 400 باتۇر  بىلهن  قوشۇنى  ئاتلىق  سهرخىل  كىشىلىك  سهنشىدىكى ( مىڭ  هازىرقى

 ئۇنى قورشىۋېلىپ، خهن قوشۇنلىرى ) داتۇڭنىڭ شهرقىي شىمالىدا  تاشقى ئاالقىسىنى  نىڭ ئىچكى بهيدېڭ تېغىدا

 تاشلىدى  سوۋغا . ئۈزۈپ  ئاستىرتتىن  ئالچىسىغا  باتۇرنىڭ  بىلهن  تهدبىرى  پىڭنىڭ  چىن  گاۋدى  ساالم  كېيىن

 چىقتى  قۇتۇلۇپ  قورشاۋدىن  ئاران  ئارقىلىق  بېرىپ . ئهۋەتىش  قېشىغا  هۇنالرنىڭ  ليۇجىڭ  بىلهن،  شۇنىڭ

 اۋدى زامانىسىدىن باشالپ شياۋدى، خۇيدى، لۈ خانىشتىن شۇنىڭدىن كېيىن، گ . ⑨ قۇدىلىشىش ئههدى تۈزدى

 بولغان  زامانىسىغىچه  جىڭدى  ۋېندى،  سۇاللىسىنىڭ 70 ~ 60 تاكى  خهن  غهربىي  قۇدىلىشىش  ئىچىدە،  يىل

 . هۇنالرغا قاراتقان بىر خىل سىياسىتى بولۇپ قالدى

لىدىكى قۇدىلىشىش سىياسىتىنى خهن بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگى
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 هۇنالرنىڭ  تۈپهيلىدىن  بولغانلىقى  پهرق  زور  سېلىشتۇرمىسىدا  كۈچ  بولغان  بىلهن  هۇنالر  سۇاللىسى

 خهن  ئۈچۈن  قىلىش  ئىجرا  سىياسهتنى  بۇ  قويغان،  يولغا  ئويالپ  ساقلىنىشىنى  ۋاقتىنچه  پاراكهندىچىلىكىدىن

 تۆلىدى  بهدەل  زور  بۇرۇنقى ( ىلى ي  9 گاۋدىنىڭ . سۇاللىسى  بىلهن ) يىلى  198 مىالدىيىدىن  هۇنالر  ليۇجىڭ

 هۇنالرغا ) يىلى  133 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  2 قۇدىلىشىش ئههدى تۈزگهندىن تارتىپ ۋۇدىنىڭ يۈەنگۇاڭ

 . هۇجۇم قوزغىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى قۇدىلىشىش ئههدىنىڭ مهزمۇنىنى ئۈچكه بۆلۈشكه بولىدۇ

 دى ليۇجڭنى ئهلچىلىكه ئهۋەتىپ قۇدىلىشىش ئههدى تۈزگهن دەسلهپكى چاغالردا، تهڭرىقۇتقا بىرىنچى، گاۋ

 بىر قېتىمدىال مىڭ جىڭ ئالتۇن بېرىشتىن باشقا يهنه، ههر يىلى بهلگىلىك مىقداردا  مهلىكىلهرنى ياتلىق قىلىپ،

 . شاراب، گۈرۈچ ۋە يېمهكلىكلهرنى ئهۋەتىپ بهرگهن  كىمخاپ، هاراق  شايى

 بۇرۇنقى ( يىلى  3 خۇيدىنىڭ  ۋېندىنىڭ ) يىلى  192 مىالدىيىدىن  بۇرۇنقى ( يىلى  6 ،  مىالدىيىدىن

 ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ) يىلالر  154 ۋە  156 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  5 يىلى ۋە  1 ، جىڭدىنىڭ ) يىلى  174

 مال  ۋە  قىلغان  ياتلىق  مهلىكىنى  نهچچه  تۇرغ  بىر  ئهۋەتىپ  يىلمۇيىل  جۇۋيۈەن . ان مۈلۈكلهرنى  ۋېندىنىڭ

 بۇرۇنقى ( يىلى  2  شايى ) يىلى  162 مىالدىيىدىن  هاراق  ئهۋەتىلىدىغان  ۋە  كىمخاپ،  گۈرۈچ  شاراپ،

 يېمهكلىكلهر هاراق ئېچىتقۇسى، ئالتۇن، يىپهك، پاختا قاتارلىق نهرسىلهرگه ئۆزگهرتىلگهن، ههم يهنىال ههر يىلى

 . بهلگىلىك مىقداردا ئهۋەتىلىپ تۇرغان

 هۇنالر « ېندىنىڭ بۇنچه زور قۇربان بېرىشىكه چىدىشى ئهسلىدە بۇنىڭدىن كېيىن ئهسلىدە بۇنىڭدىن كېيىن ۋ

 ساقالش  تۇغقاندارچىلىقنى  مۇددەتكىچه  ئۇزاق  كىرگۈزمهي  ئىدى » قورۇلغا  خۇۋيۈەن . ئۈچۈن  مالالر  بۇ  كېيىن

 بۇرۇنقى ( يىلى  6  تۈپه ) يىلى  158 مىالدىيىدىن  ئهۋەتلىمىگهن هۇنالرنىڭ بېسىپ كىرىشى  مهههل  بىر  . يلىدىن

 باش تهپتىش بېگى تاۋچىڭ دەيجۈنگه بېرىپ ) يىلى  156 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( يىلى  1 شۇنداقتىمۇ جىڭدىنىڭ

 ئهسلىگه  ئهۋەتىشنى  مال  يىلى  ههر  كهلتۈرۈپ،  ئهسلىگه  قۇدىلىشىشنى  ئۆتكۈزۈپ،  سۆهبهت  بىلهن  هۇنالر

 . ⑩ يىلى خهن ۋۇدى هۇنالرغا هۇجۇم قوزغىغىچه داۋامالشقان  133 بۇ تاكى مىالدىيدىن بۇرۇنقى . كهلتۈرگهن

 . ئېچىپ، ئىككى مىللهت خهلقىنىڭ سودا قىلىشىغا يول قويغان » چېگرا بازىرى « ئىككىنچى، خهن سۇاللىسى

 بازىرى ئارقىلىق هۇنالر . بۇ ليۇجىڭ قۇدىلىشىش ئههدى تۈزگهندىن كېيىنال يولغا قۇيۇلغان  ئهينى چاغدا چېگرا

. خهنزۇالر رايونىدىن ئاز بولمىغان تاۋارالرنى ۋە مېتال بۇيۇمالرنى، بولۇپمۇ مىسنى ئۆز تاۋارلىرىغا ئالماشتۇرغان
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 يىلى جيايى مهكتۇپ سۇنۇپ مىس قورالالر ۋە رۇدىسنىڭ قورۇلدىن چىقىشىنى مهنئى قىلىپ، بۇ  6 شۇڭا، ۋېندىنىڭ

 قو  ئوتتۇرىغا  تهدبىرىنى  چهكلهش  هۇنالرنى  خۇۋيۈەن ]. 11 [ يغان ئارقىلىق  بازىرى  چېگرا  يىلى  6 كېيىن

 يىلى قۇدىلىشىشنىڭ  1 هۇنالرنىڭ بېسىپ كىرىشى تۈپهيلىدىن بىر مهههل تاقىلىپ قالغان بولسىمۇ، جىڭدىنىڭ

 بازىرى ئىچىدە خهنزۇ، هۇن ئىككى مىللهت خهلقىنىڭ . ئهسلىگه كېلىشىگه ئهگىشىپ قايتىدىن ئېچىلغان  چېگرا

 ئىقتىساد، مهدەنيهت ئالماشتۇرۇشىغا پايدىلىق بولۇپ، خهن سۇاللىسىنىڭ بۇنداق قىلىشى توغرا ئاالقىلىشىشىغا ۋە

 . ئىدى

 شىمال  قىلىپ،  پاسىل  سېپىلىنى  سهددىچىن  بولۇپ،  قېرىنداش  بىلهن  هۇنالر  سۇاللىسى  خهن  ئۈچىنچى،

 تهڭرىقۇتنى » ئوقياچىالر «  ۋە  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  هۇنالر  بولۇپ،  بولىدىغان، رايونى  تهۋە  باشقۇرۇشىغا  ڭ

 سۇاللىسى » ئۇتۇغاتلىقالر « جهنۇب  خهن  ۋە  قىلىدىغان  توقۇمىچىلىق  دېهقانچىلىق،  خهنزۇالر  بولۇپ،  رايونى

 جۇڭگونىڭ تېرىتورىيىسىدە خهنزۇالر بىلهن  بۇنىڭ بىلهن بىر دۆلهت ] . 12 [ پادىشاهىغا تهۋە بولىدىغان بولغان

 ئهسىلدىن ياشاپ كهلگهن ر  بىر هۇنالر  ئۆزلىرى باشقۇرۇپ،  قىلىشمىغان  ايونلىرىنى  تاجاۋۇز  ههر . بىرىگه  ئهگهر

 ئىككى تهرەپ ئههدىنامىگه ههقىقىي رىئايه قىلىشقان بولسا، ئۇ هالدا ئىككى مىللهت خهلقى تىنچ، خاتىرجهم ئۆز

 . شتۇرغان بوالتتى كېلىش ۋە ئىقتىساد، مهدەنيهت ئالما  تىرىكچىلىكىنى قىلغان، بازار ئارقىلىق ئۆزئارا بېرىش

 مال  مهلىكه،  سۇاللىسى  لېكىن،  خهن  شۇڭا  قاندۇرالمايتتى،  نهپسىنى  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  بازار  ۋە  مۈلۈك

 خاتىرجهملىكىگه  چېگرىسىنىڭ  شىمالىي  يهنىال  بولسىمۇ،  چىدىغان  بېرىشلهرگه  قۇربان  زور  غايهت  گهرچه

 . مۈلۈكىنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىاللمىدى  ش، مال ئېرىشهلمدى ۋە خهنزۇالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش، تۇرمۇ

 داۋاملىق  جايالردا  قاتارلىق  لياۋدۇڭ  ۋە  شاڭگۇ  يۈنجۇڭ،  شاڭجۈن،  بېيدى،  لوڭشى،  چاغدا  ئهينى

 تۇردى  ئۇچراپ  قىلىپ، . پاراكهندىچىلىككه  ۋەيران  زىرائهتلهرنى  يېرىدە  بارغانال  ئهسكهرلىرى  ئاتلىق  هۇن

 بۇالپ  مال  ئهمهلدار  مۈلۈكلهرنى  قۇل  تاالپ،  بۇالپ  ئاهالىلهرنى  تۈركۈمدىكى  زور  ئۆلتۈرۈپ،  پۇقراالرنى

 پهقهت يۈنجۇڭ، لياۋدۇڭدىال ههر يىلى ههر ئايماقتىن ئۆلتۈرۈلگهن ۋە بۇالپ كېتىلگهنلهرنىڭ سانى . قىلىۋالدى

 خۇددى ۋېندىنىڭ . ئون مىڭدىن ئېشىپ كهتتى  ئهۋەتىلگهن خهتته  6 بۇ  ن پادىشاهى خه « : يىلى تهڭرىقۇتقا

 ساالمالر ئهۋەتىلدى،  بىلهن هۇن ئېلى قېرىنداشلىق ئههدى تۈزدى، شۇ مۇناسىۋەت بىلهن تهڭرىقۇتقا چوڭ سوۋغا

 ئېلى  هۇن  قاچان  ههر  بۇزغۇچىالر  تۇغقانچىلىقنى  قېرىنداشلىق،  قىلىپ  خىالپلىق  ئههدىنامىگه ۋاهالهنكى
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 . دېيىلگهندەك ئىدى ] 13 [ » تهرەپتىكىلهردىن بولۇپ كهلدى

 يۈەنگۇاڭ  پهرمانىدىمۇ  2 ۋۇدىنىڭ  قىلدىم، « : يىلىدىكى  ياتلىق  تهڭرىقۇتقا  پهرزەنتىلىرىمنى  مهن

 تاۋار  ئالتۇن  ئۆكتهملىك  كۈمۈش،  تهكهببۇرلۇق،  داۋاملىق  تهڭرىقۇت  لېكىن  ئهۋەتتىم،  كۆپ  دۇردۇنالردىنمۇ

 بۇنىڭدىن  كهلتۈردى،  زىيان  چېگرىغا  توختاتماي  پاراكهندىچىلىكنى  غهزەبلهنمهكتىمهن قىلىپ،  ] 14 [ » قاتتىق

 چېگرىغا  شىمالىي  توختىماستىن  هۇنالرنىڭ  كېيىنمۇ،  چىققاندىن  تهخىتكه  ۋۇدى  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  دېيىلگهن

 ۋۇدى  خهن  بولمىسا  بولىدۇ،  كۆرىۋالغىلى  سالغانلىقىنى  توختاتماي، « پاراكهندىچىلىك  پاراكهندىچىلىكنى

 كهلتۈردى  زىيان  ق » چېگرىغا  گهپنى  بوالتتى دېگهن  سۇاللىسىنىڭ . ىلمىغان  خهن  ئىسپاتلىدىكى،  ئهمهليهت

 قىاللمىغان  هاسىل  ئۈنۈم  ئهمهلىي  سىياسىتى  قۇدىلىشىش  مهزگىلىدىكى  خهنزۇ . دەسلهپكى  پهقهت

 ئهمگهكچىلىرىنىڭ ئهمگىكى ئارقىلىق يارىتىلغان بايلىقالرنى قۇدىلىشىش شهكىلى ئارقىلىق ههر يىلى هۇن قۇلدار

 ئهيىش ئاقسۆڭهكلىرىنى  ۋە  ههشهمهتلىك  تېخىمۇ  بهرگهن،  ڭ  ئهۋەتىپ  كهچۈرۈشىگه  تۇرمۇش  ئىشىرەتلىك

 . بۇنىڭدىن هۇن خهلقى هىچقانداق نهپكه ئېرىشهلمىگهن

 خىل  بىر  سىياسىتىنىڭ  قۇدىلىشىش  مهزگىلىدىكى  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  بايانالردىن  يۇقىرىدىكى

 ئۆزگهر  شهكىلى  خىل  بىر  سىياسهت،  تارىخى پاسسىپ  چاغدىكى  ئهينى  ئىكهنلىكىنى،  تاپشۇرۇش  ئولپان  گهن

 بولىدۇ  كۆرىۋېلىشقا  ئىكهنلىكىنى  سۈلهى  خىل  بىر  تۈزۈلگهن  مهجبۇرىي  ئاستىدىكى  تهبئىيكى . شارائىت  بۇ

 زور  خهنزۇالرنىڭ يۇقىرى  خهلقنىڭ مهنپهئهتىگه  ههم  ئۇيغۇن كهلمهيتتى  قاتلىمىدىكىلهرنىڭ ئارزۇسىغا  تۆۋەن

 بۇ سىياسهت هۇن قۇلدارلىرىنىڭ نهپسىنى بهلگىلىك دەرىجىدە قاندۇرغان بولسىمۇ، لېكىن خهنزۇ . تتى زىيان ساال

 شۇڭا، خهن ۋۇدىنىڭ دۆلهت كۈچى . خهنزۇ خهلقلىرىگه دوستلۇق ئېلىپ كېلهلمىدى  خهلقىگه خاتىرجهملىك، هۇن

 قوغداش  هۆكۈمرانلىقنى  فىئودال  بولغاندا  بهرگىدەك  زەربه  نوپۇزىنى كۈچىيىپ هۇنالرغا  هۆكۈمهتنىڭ  مهركىزىي

 خهلىقنىڭ  دەسىتىشى  پاسسىپ قۇدىلىشىش سياسىتىنىڭ ئورنىغا  ئاكتىپ ئۇرۇش فاڭجىنىنى  تىكلهش مهقسىتىدە

 بۇ خۇددى ئۇرۇش قىلىشنى ئاكتىپ تهشهببۇس قىلغان ۋەزىر ۋاڭ خۇينىڭ . ئارزۇسى ۋە مهنپهتىگه ئۇيغۇن ئىدى

 جاۋاب قايتۇرغ  بىلهن سهركهردە  هازىرئالىيلىرىنىڭ كۈچ « : اندا خهن ۋۇدىنىڭ پهرمانىغا  لهشكهرلهر  قۇدىرىتى

 هۇنالر  چېگرا  بولسىمۇ،  كۆرۈلۋاتقان  مۇداپىئه  توشۇلۇپ  ئاشلىق  چېگىرىغا  ئهۋەتىلىۋاتقان،  ساقالشقا  قۇرالالرنى

 توختاتمىدى  قىلچه  تاجاۋۇزچىلىقنى  ۋە  هۇجۇم . بۇالڭچىلق  ئۇالرنى  ئهمهس،پهقهت  سهۋەبتىن  باشقا بىلهن بۇ
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 . دېگىنىدەك ئىدى ] 15 [ » شۇڭا مېنىڭچه ئۇالرغا هۇجۇم قىلغان ياخشى . قورقىتىپ قويمىغانلىقتىن بولغان

 سۇاللىسى  خهن  چىققاندا 70 ~ 60 غهربىي  تهخىتكه  ۋۇددى  ئارقىلىق  سىياسىتى  هالالندۇرۇش  يىللىق

 خاتىرىلهر « . كۈچهيدى  د  30 » تارىخىي  ۋۇدىنىڭ  خاتىرىلىنىشىچه،  ۋە جىلدتا  ئاستانه  يىللىرى،  ەسلهپكى

 ئاستانه  كۆپهيگهن،  ئىنتايىن  بايلىق  خهزىنىسىدىكى  هۆكۈمهت  تولغان،  لىق  ئاشلىققا  ئامبارالر  چېگىرىدىكى

 خانلىق ئامبىرىدىكى ئاشلىقالر ئۇزۇن يىل بېسىلىپ قېلىپ، . خهزىنىسىدىكى پۇلالرنىڭ هىسابىنى ئالغىلى بولمغان

 كالىالرمۇ كۆپىيىپ ههممىال يهردە يايالپ يۈرىدىغان  خهلىقنىڭ قولىدىكى ئات سېتىپ كېتىپ يېگىلى بولمغان،

 ئۇستىگه . بولغان  بهگ « ئۇنىڭ  جىڭدىالرنىڭ » يات  ۋېندى،  ههم  تىنچىتىىلىشى  توپىلىڭىنىڭ  لهرنىڭ

 نى » يهتته بهگلىك توپىلىڭى « لهر كۆتۈرگهن » ئوخشاش فامىلىلىك بهگ « ۋاسسالالرنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇشى،

 مهركهزگه تى  هوقوقنى  ئۇچراپ،  قاتتىق زەربىگه  كۈچلهر  يهرلىك بۆلۈنمه  تۈزلهڭلىكتىكى  بىلهن ئوتتۇرا  نچىتىشى

 مۇستههكهملهندى  ههم  كۈچهيدى  ياقاليدىغان . مهركهزلهشتۈرۈش  قىلىشنى  ئۇرۇش  ۋۇدى  خهن  كېلىپ  يهنه

 قوللىدى  تهشهببۇسنى  تاجاۋۇز . ۋەزىرلهرنىڭ  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  بىلهن  بېرىشنىڭ شۇنىڭ  زەربه  چىلىقىغا

 . شارائىتى پىشىپ يېتىلدى  شهرت

 يۈەنگۇاڭ  ئۇرۇشى  قارىشى  بۇرۇنقى ( يىلىدىن  2 ۋۇدىنىڭ هۇنالرغا  شۇ . باشالندى ) يىلى  183 مىالدىيدىن

 خهن . تهدبىرىنى ئوتتۇرغا قويدى » بۆكتۈرمه قۇيۇپ تهڭرىقۇتقا هۇجۇم قىلىش « ئايدا، ۋەزىر ۋاڭ خۈي  10 يىلى

 مىڭ كىشىلىك خىلالنغان قوشۇننى مايى ئهتراپىدىكى جىلغىغا بۆكتۈرمه ئۇرۇنالشتۇرۇپ، مايىلىق 300 ىسى سۇالل

 تهڭرىقۇت  ئهۋەتتى،  تهڭرىقۇتنىڭ ئالدىغا  قىياپهتته  بولغاندەك  تاپشۇرماقچى  شهههرنى  يالغاندىن  يىنى  نيې

 ئىشهندى  قىزىقىپ بۇنىڭغا  ىڭ كىشىلىك ئاتلىق قوشۇننى باشالپ م 100 ] 16 [ ئايدا  6 . مايىدىكى بايلىقالرغا

 ئاشكارالپ  مهخپىيهتلىكنى  بېگى  كۆزەتچى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  چۈشكهن  قولغا  كېيىن  كهلدى،  قورۇلىغا  ۋۇجۇ

 بۇنىڭ بىلهن هۇنالر ]. 17 [ قويغاچقا، تهڭرىقۇت چېكىنىپ كېتىپ خهن سۇاللىسىنىڭ بۇ پىالنى ئهمهلگه ئاشمىدى

 دائىم خهن چېگرىسىدا بۇالڭچىلىق قىلدى ههم بۇالپ كهتكهن « مدە هۇجۇم قىلىپ، يولالرغا ۋە قورۇلالرغا زور كۆله

 بولدى  كۆپ  ناهايىتى  ئۇچراپ، . » نهرسىلىرى  زىيانغا  ئېغىر  ناهايىتى  ئهتراپى  شاڭگۇ  يۈياڭ،  ئىچىدە  بۇنىڭ

 ۋە ئهمهلدارالر ههر قېتىمدا مىڭدىن ئېشىپ كهتتى  شۇن چىقىرىپ كېيىن ۋۇدى قو . بۇالنغان، ئۆلتۈرۈلگهن پۇقرا

 ئۆتتى  ئهجدەربالىق . هۇجۇمغا  هۇنالرنىڭ  چىقىپ  يولغا  شاڭگۇدىن  چىڭ  ۋېي  سهركهردىسى  سۇاللىسى خهن
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 بېرىپ،  مهغلۇپ بولۇپ يارىلىنىپ ئهسىرگه 700 شههىرىگىچه  يهنمېندە  گۇاڭ  لى  ئالدى؛  كىشىنىڭ كاللىسىنى

 ئ  سېلىپ  تورغا  چېتىلغان  ئاتقا  ئىككى  ئۇنى  هۇنالر  قالدى،  ئۆلگهن چۈشۈپ  يالغاندىن  ئۇ  ماڭغاندا،  ېلىپ

 كېتىۋاتقان هۇن  بۇلۇۋېلىپ، هۇنالرنىڭ دىققهت قىلمغان پهيتىدىن پايدىلىنىپ تۇيۇقسىز سهكرەپ تۇرۇپ يېنىدا

 جهڭچىسىنىڭ ئېتىغا مىنىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئوقياسىنى تارتىۋېلىپ جهنۇپقا چېپىپ كهتتى ۋە تهلىيىگه ئامان قېلىپ

 خهنلىكلهرنىڭ « ئۆتمهي لى گۇاڭ يۇبېيپىڭنىڭ ۋالىيلىقىغا تهيىنلهنگهندە، هۇنالر ئۇنى ئۇزۇن . قۇتۇلۇپ قالدى

 ]. 18 [ دەپ ئاتىشىپ نهچچه يىلغىچه يۇبېيپىڭغا بېسىپ كىرىشكه پېتىنالمىدى » ئۇچار سانغۇنى

 ئىلگىر  ئۈچۈن  يوقىتىش  تۈپتىن  پاراكهندىچىلىكىنى  قۇلدارالرنىڭ  هۇن  ن  ۋۇدى  بىر  بولۇپ  هچچه ئاخىر

 قوزغىدى  ئۇرۇش  چوڭ  خاراكتىرلىك  قىلغۇچ  ههل  ئۇرۇش . قېتىملىق  جهنۇبىدىكى  دەريانىڭ  بىرىنچىسى  بۇنىڭ

 دىيىلىدۇ (  ئۇرۇشمۇ  جهنۇبىدىكى  ئۈچىنچىسى ) چۆللۈكنىڭ  ئۇرۇش،  غهربىدىكى  دەريانىڭ  ئىككىنچىسى ، 

 . چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ئۇرۇش ئىدى

 بارلىق » دەريانىڭ جهنۇبى «  هۇنالرنىڭ هۇنالر  كهلگهن يهر،  ئوت » بۆشۈك « قا  سۈيى،  چۆپى مول  ى بولۇپ،

 ئىدى  ئورۇن  مۇهىم  تارتىۋالغان . ئىستراتېگىيىلىك  تىيهن  مىڭ  سهركهردىسى  سۇاللىسى  چىن  بۇرۇن  يهرنى  بۇ

 ئىدى  قايتۇرۋالغان  يهنه  تهڭرىقۇت  باتۇر  دەسلىپىدە  سۇاللىسىنڭ  خهن  ۋېندىنىڭ . بولسىمۇ،  يىلى  3 خهن

 بۇرۇنقى مىالدى (  شاڭجۇن ) يىلى  177 يىدىن  دائىم  قىلىپ،  بازا  يهرنى  بۇ  خانى  بىلىك  قول  ئوڭ  هۇنالرنىڭ

 سۇاللىسىنىڭ  خهن  بىلهن  يهر  بۇ  كېلىپ  يهنه  بولىدى،  ۋە  ئۆلتۈرىدى  خهلقلهرنى  كىرىپ  بېسىپ  ئايمىقىغا

 يېقىن بولغاچقا، خهن سۇاللىسى مهركىزىي  قهدەر  تههدىتكه پايتهختى چاڭئهننىڭ ئارىلىقى بىر  هۆكۈمىتى ئىغىر

 . ئۇچىرىدى، شۇڭا ۋۇدى ئالدى بىلهن دەريانىڭ جهنۇبىدىكى ئۇرۇشنى قوزغىدى

 بۇرۇنقى ( يىلى  2 يۈەنسۇ  باشالپ  1 ) يىلى  127 مىالدىيىدىن  قوشۇننى  چوڭ  شى  لى  چىڭ،  ۋېي  ئايدا

 يۈنجۇڭدىن ئۆتۈپ غه  قورۇلى ئارقىلىق شىمالدا  يۈگۇ  چىقىپ،  تاشقى چاڭئهندىن يولغا  يۈزلىنىپ،  ربىي شىمالغا

 دەرياسىدىن  بېيخي  بۇرۇلۇپ  جهنۇپقا  ئاندىن  باردى،  گاۋچۆگه  مېڭىپ ئۇدۇل  بويالپ  هازىرىقى ( سهدىچىننى

 دەرياسى  ئۇكا  شىمالىدىكى  يېنىدىن ) خېتاۋنىڭ  تېغىنىڭ  خېلهن  بويالپ،  خۇاڭخېنى  ئۆتۈپ،  سېلىپ  كۆۋرۇك

 ئات تۇيۇقى شهكلىدە يۈرۈپ، هۇنالرغا قارام ئالوبان خان ۋە بايان ئۇالر بۇ جهرياندا . لوڭشىغا قايتىپ كهلدى

 ۋە  ئۆلتۈرۈپ  ئادەمنى  مىڭ  نهچچه  ئىگىلهپ،  يهرنى  جهنۇبىدىكى  دەريانىڭ  قوغلىۋېتىپ،  قوۋمىنى خاننىڭ
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 الىي ئالوبانالر ۋە بايانالر ئهسلىدە هازىرقى شىم . قوي ئولجا ئالدى  ئهسىرگه ئېلىپ، مىليون تۇياقتىن ئارتۇق كاال

 ياشىغان بولۇپ، مىالدىيدىن بۇرۇنقى  كهينىدە – يىلنىڭ ئالدى  209 شهنشى ۋە ئىچكى موڭغۇلنىڭ جهنۇبىدا

 تهۋە  خانغا  بىلىك  قول  ئوڭ  كۆچۈرلۈپ  يهرگه  بۇ  كېيىن،  بويسۇندۇرۇلغاندىن  تهرىپىدىن  تهڭرىقۇت  باتۇر

 ئ . قىلىنغانىدى  يۈرۈش،  اساسلىقى ئوڭ بىلىك خاننىڭ تۇرۇشلۇق ۋېي چىڭ قاتارلىقالرنىڭ ئات تۇيۇقى شهكلىدە

 چۈشۈپ ئالوبان  ئوڭ قول بىلىك خاننىڭ جهنۇبقا  ئۇدۇل گاۋچۆگه بېرىپ،  بولغاچقا،  يېرى گاۋچۆنىڭ شىمالىدا

 ئىدى  تاشالش  ئۈزپ  يولىنى  ياردەم  خانغا  بايان  ۋە  تهكلىپىگه . خان  فۇيهننىڭ  جۇ  ۋۇدى  خهن  ئارقىدىنال

 مىڭ كىشىنى ئاساسهن دەريانىڭ جهنۇبىدىكى يهر  نهچچه  سۇجىيهننى يۈز  سۇفاڭ ئايمىقىنى تهسىس قىلىپ،  دە

 قهلئه  مېڭ تيهن ياسىغان  دەۋرىدە  چىن سۇاللىسى  سېلشقا،  شههىرىنى  ئهسلىگه  باشالپ سۇفاڭ  خهندەكلهرنى

 ىڭ كهلتۈرۈشكه ئهۋەتتى ههم يازدا ئىچكىرىدىن يۈز مىڭ ئاهالىنى سۇفاڭغا كۆچۈرۈپ ئاهالىنى تولۇقالپ هۇنالرن

 ]. 19 [ قايتا هۇجۇم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى

 ئىلگىرى  تهڭرىقۇت  ئۆتتى،  هۇجۇمغا  قايتا  دەرۋەقه  ئاتلىق  هۇنالرمۇ  كىشلىك  تۈمهن  نهچچه  بولۇپ  كېيىن

 كىشىنى  مىڭلىغان  نهچچه  قېتىمدا  ههر  ئهۋەتىپ،  قىلىشقا  تاجاۋۇز  دىڭراڭغا  ۋە  يهنمېن  دەيجۈن،  قوشۇننى

 ي  خاتىرىلهنگىنىدەك ئۆلتۈرۈپال قالماستىن،  ىهن سۇاللىسىنىڭ « : هنه تارىخى ئهسهرلهردە  ئوڭ قول بىلىك خانمۇ

 چىگرىغا  قېتىم  نهچچه  غهزەپلىنىپ،  سالدۇرغانلىقىنىدىن  قهلئهسىنى  سوفاڭ  تارتىۋېلىپ  جهنۇبىنى  دەريانىڭ

 بېسىپ كىرىپ سۇفاڭنى پاراكهندە  دەريانىڭ جهنۇبىغا  بۇالڭچىلىق قىلدى ۋە  قىلىپ،  ناهايىتى تاجاۋۇز  قىلىپ،

 ) يىلى  124 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  5 تۈەنسۇ ] 20 [ » نۇرغۇن ئهمهلدار، پۇقرانى بۇالپ كهتتى ۋە ئۆلتۈردى

 سهركهردە  ئالته  چىڭنى  ۋېي  سانغۇنى  ئاتلىقالرنى  هارۋا  ۋۇدى  بىلهن 100 ئهتىيازدا،  ئهسكهر  كۆپ  مىڭدىن

 ئهۋەتتى  قىلىشقا  هۇجۇم  جا . سۇفاڭدىن چىقىپ گاۋچوگه  گاۋچۇڭنىڭ شىمالىدا  بىلىك خان  قول  ئوڭ  چاغدا  بۇ

 ياتقانىدى  مهس  ئىچىپ  شاراپ  قاراپ،  دەپ  كېلهلمهيدۇ  قوشۇنلىرىنى  خهن  قورۇلدىن . بولغاچقا،  چىڭ  ۋېي

 بىلىك خاننىڭ 700 ~ 600 چىقىپ  قول  ئوڭ  كېچىدە  يهردىن  ئويلىمىغان  بېسىپ،  جىددىي  يولنى  چاقىرىم

 ڭ قول بىلىك خان بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈپ ئۆزى يالغۇز يۈزدەك ئاتلىق ئهسكهرنى ئو . ئوردىسىنى قورشىۋالدى

 كهتتى  ۋېي چىڭ ئوڭ قول بىلىك خاننىڭ قول ئاستىدىكى . باشالپ كېچىلهپ قېچىپ قورشاۋنى يېرىپ شىمالغا

 ئهر  نهچچىنى،  ئون  بولۇپ  كىچىك خانالردىن  مىل 15 ئايال  ئېلىپ،  ئهسىرگه  ئادەمنى  ئارتۇق يۇن مىڭدىن
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 ۋۇدى ۋېي چىڭنى ئۇرۇشتا شانلىق غهلبه قىلغاچقا، ئۇلۇغ سانغۇنلۇققا ]. 21 [ توياققا يېقىن چارۋىنى ئولجا ئالدى

 بهردى  ئىنئام  زور  سهركهردىلهرگىمۇ  باشقا  بولمىدى . ئۆستۈرۈپ،  ئاز  بهدەلمۇ  تۆلىگهن  ئۈچۈن  بۇنىڭ  . لېكىن،

 سۇاللىسى  خهن  خاتىرلىنىشىچه،  ماتېريالالردا  قوشۇن تارىخىي  مىڭالپ  يۈز  يىل  نهچچه  ئۇدا  قارىشى  هۇنالرغا

 ساۋۇت ئىشلهش ئۈچۈن  دۇبۇلغا . تارتىۋەرگهچكه، جهڭچىلهر ۋە ئاتالردىن ئۆلگىنىمۇ يۈز مىڭدىن ئېشىپ كهتتى

 كۆپ يىللىق جۇغۇلالنما خوراپ تۈگهپ، غهزنه قۇرۇپ . هېسابسىز پۇل كهتكهن  ۋە ئاشلىق توشۇش ئۈچۈن ههددى

 ]. 22 [ كهتكهن

 هۇنالر ههر يىلى دېگۈدەك دىڭراڭ ئهتىراپىغا باستۇرۇپ كىرىۋەرگهنلىكتىن ههم دىڭراڭنىڭ غهربى سۇفاڭغا

 ئۇلۇغ  كېيىن،  يوقاتقاندىن  بىلىك خاننى  قول  ئوڭ  سۇفاڭنىڭ شىمالىدىكى  سۇاللىسى  خهن  بولغانلىقتىن،  يېقىن

 يهنه ئالته سانغۇننى باشالپ  2 ) يىلى  123 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  6 سانغۇن ۋېي چڭ يۈەنسۇ  ئايدا

 گهرچه ئۇرۇشتا زور . دىڭراڭدىن يولغا چىقىپ، سۇفاڭنىڭ شهرىقىدىكى تاجاۋۇزچى كۈچلهرنى داۋاملىق يوقاتتى

 ئاتالرنى  ۋە  ئهسكهر  بولسىمۇ،  قايتقان  ئۆلتۈرۈپ  ئادەمنى  نهچچه  بىر  پهقهت  كهلتۈرەلمهي  قولغا  غهلبىلهرنى

 يهنمېن ۋە  ئارام ئالدۇرۋالدى دىڭراڭ،  چىقىپ ئون  4 . يۈنجۇڭدا  ۋېي چىڭ يهنه دىڭراڭدىن يولغا  ئېيىدا،

 لېكىن، بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ئوڭ قانات سانغۇن شۇجىيهن ۋە . مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆتۈردى ۋە ئهسىر ئالدى

 ئىكك  ئۇچراپ قېلىپ،  كۈن ئالدىچى سانغۇن جاۋشىن تهڭرىقۇت ئۆزى باشچىلىق قىلغان قوشۇنغا  ى تهرەپ بىر

 جاۋشىن ئهسلىدە . ئۇرۇش قىلىپ، ئاخىرى خهن قوشۇنلىرى ئۆلۈپ تۈگهپ، سۇجىيهن ئۆزى يالغۇز قېچىپ كهلدى

 يابغۇ  ئۇنىڭغا  سۇاللىسى  خهن  ۋە  بولغان  تهسلىم  سۇاللىسىگه  خهن  بۇرۇن  بولۇپ،  خانى  كىچىك  هۇنالرنىڭ

 ئىدى  بهرگهن  بولغاچقا، . ئۇنۋانىنى  مهغلۇپ  ئۇ  قېتىم  قالغان بۇ  هۇنالرغا 800 قېلىپ  بىلهن  ئهسكىرى  دەك

 تهڭرىقۇت ئۇنى خهن سۇاللىسىدە ئۇزۇن تۇردى، خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ ئههۋالىنى . قايتىدىن ئهل بولدى

 پىششىق بىلىدۇ دەپ قاراپ، يانداش خان قىلىۋالدى ۋە ئۆزىنى ههدىسىنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن

 جاۋشىن تهڭرىقۇت قۇملۇقنىڭ شىمالىدىكى يىراق . تاقابىل تۇرۇش تهدبىرلىرىنى مهسلىههتلهشتى خهن سۇاللىسىگه

 يهرلهرگه چېكىنىش، خهن قوشۇنلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ چارچىتىپ ئاندىن تارمار قىلىش، قورۇلغا يېقىن بارماسلىق

 ]. 23 [ تهڭرىقۇت ئۇنىڭ پىكىرىگه قوشۇلدى . توغرىسىدا مهسلىههت بهردى

 ئۇرۇشنى د  دەرياىنىڭ غهربىدىكى  ئارقىدىنال  ۋۇدى  كېيىن،  ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن ەريانىڭ جهنۇبىدىكى
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 غهرىبىدىكى . قوزغىدى  غهربىي ( دەريانىڭ  دەرياسىنىڭ  خۇاڭخې  ئۆلكىلىرىدىكى  چىڭخهي  گهنسۇ،  هازىرقى

 ۋادىسى  دەرياسى  خۇاڭشۈي  ۋە  كارىدورى  خېشى  مۇهىم ) ئهتراپى،يهنى  ناهايتى  ئۇنىڭ ئورنى  بولۇپ،

 ئىدى  تۆگۈن  مۇهىم  قىلىشىدىكى  يۈرۈش  جهنۇپقا  قوشۇنلىرىنىڭ  ئاتلىق  هۇن  كۆلى  جۈيهن  . شىمالىدىكى

 قلىدىغانلىقتىن،  چارۋىچىلىق  كارىدورىدا  خېشى  قوۋمىدىكىلهر  خاننىڭ  شۇتۇق  ۋە  قۇنشارخان  هۇنالرنىڭ

 شهربىي  لوڭشىنىڭ  ۋە  تهرىپى  جهنۇپ  غهربىي  شىمال،  غهربىي  تاجاۋۇزچى سۇفاڭنىڭ  هۇن  پۈتۈنلهي  شىمالى

 شۇڭا، سۇفاڭ ۋە لوڭشىنىڭ بىخهتهرلىكىنى ههم هۇن تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ . كۈچلىرىنىڭ مۇهاسىرسىدە تۇراتتى

 . جهنۇپقا يۈرۈش قىلىشنى توسۇش ئۈچۈن دەريانىڭ غهربىدىكى جايالرنى چۇقۇم تارتىۋېلىش زۆرۈر ئىدى

 ئايدا قىران چهۋەنداز سانغۇن خۇچۈبىڭ ئون مىڭ  3 ) يىلى  121 بۇرۇنقى مىالدىيىدىن ( يىلى  2 يۈەنشۇ

 بېرىشكه ئاتالندى  زەربه  هۇنالرغا  چىقىپ،  هۇنالرنىڭ بهش . كىشلىك ئاتلىق قوشۇن بىلهن لوڭشىدىن يولغا  ئۇ

 ئۆتۈپ،  تېغىدىن  ئالچى  غهربته  قىلىپ،  ئۇرۇش  يۈرۈپ  ئايلىنىپ  كۈن  ئالته  يهرلهردە  تهۋە  مىڭ 10 خانغا

 ئالدى  كاللىسىنى  خاننىڭ  رۇقۇ  ئۆلتۈرۈپ،  خاننى  شهرەن  يۈرۈپ،  يول  ئارتۇق  خاننىڭ . چاقىرىمدىن  قۇنشار

 . دىن ئارتۇق كىشىنى ئۆلتۈردى ۋە ئهسىرگه ئالدى 8900 ئوغىلى، ۋەزىرنى، كاه بېگىنى تىرىك قولغا چۈشۈرۈپ،

 ننىڭ قول ئاستىدىكى شۇڭقار سهركهردە قىران چهۋەنداز سانغۇ . نى ئولجا ئالدى » كۆك مهبۇدى « شۇتۇق خاننىڭ

 چېرىكچى بهگ گاۋبۇشى قۇيۇنچى خان . جاۋپون يهنه سۇپۇ خاننىڭ كاللىسىنى ئېلىپ، جىكه خاننى تۇتىۋالدى

 يازدا خۇچۈبىڭ يهنه نهچچه تۈمهن ئاتلىق ئهسكهرنى . كىشىنى قولغا چۈشۈردى 1768 كىشىنى تۇتۇپ، 11 ۋە

 راي  هۇنالر  كىچىك ياۋچىالرنىڭ 2000 ونىغا باشالپ بېيىدىن چىقىپ،  چاقىرىمدىن ئارتۇق ئىچكىرلهپ كىرىپ،

 يېرىدىن ئۆتۈپ، چىليهن تېغىغا هۇجۇم قىلىپ سانشان خان، تۇتۇ خان ۋە ئۇنىڭ ۋەزىر، كاهبهگ قاتارلىق ] 24 [

 تىن 70 تۇتۇلغان كىچىك خانالر . كىشى ئهسىر ئېلىندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى 200 مىڭ 30 . كىشىنى ئهل قىلدى 2500

 ]. 25 [ ئېشىپ كهتتى

 يهرلهر  تهۋە  شۇتۇق خانغا  هۇنالرنىڭ قۇنشارخان ۋە  سانغۇن ئۆتكهن يۇقىردىكى رايونالر  قىران چهۋەنداز

 تۈمهن . ئىدى  نهچچه  يېڭىلىپ،  قوشۇنلىرىدىن  خهن  خانالرنىڭ  شۇتۇق  ۋە  قۇنشارخان  تهڭرىقۇت  كۈزدە

 . ىدىن غهزەپلىنىپ، ئۇالرنى چاقىرتىپ ئۆلتۈرمهكچى بولدى ئادىمىنىڭ ئهسىرگه چۈشكهنلىكى ۋە ئۆلتۈرۈلگهنلىك

ئارا مهسلىههتلىشىپ، خهن سۇاللىسىگه ئهلچى بولماقچى  قۇنشارخان بىلهن شۇتۇق خان بۇنىڭدىن قورقۇپ، ئۆز
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 ئهۋەتتى . بولدى  سانغۇننى  چهۋەنداز  قىران  كۈتىۋېلىشقا  سۇاللىسىمۇ  قىلغانلىرىدىن . خهن  كېيىن  خان  شۇتۇق

 . مىڭ كىشىنى باشالپ چاڭئهنگه باردى 40 قىلغاچقا، قۇنشارخان ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭ قوۋمىدىكى پۇشايمان

 ئاستىدىكى كىچىك خانالردىن  ئۇنىڭ قول  بېرىپ،  دېگهن مهرتىۋىنى  تۆرىسى  تايىن  ئۇنىڭغا  خهن سۇاللىسى

 تۆرىلىك مهرتىۋىسىنى ئىنئا  تۇڭرى قاتارلىق تۆت كىشىگه  چىنلى ۋە  يانبى،  قىلدى قۇدۇن،  خېشى كارىدورى . م

 خهن سۇاللىسى هۇنالردىن ئهل بولغانالرنى چېگىردىكى لوڭشى، بېيدى، شاڭجۈن، سۇفاڭ . شۇنىڭ بىلهن تىنجىدى

 بۇ يهرلهرنىڭ ههممىسى دەريانىڭ غهربىدە . ۋە يۈنجۇڭدىن ئىبارەت بهش ئايماق سىرتىدىكى قورۇالرغا يۆتكىدى

 نهنشهن ) خۇاكخېى دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمى ( شۇندىن باشالپ جىنچېڭ دەرياسى . ئىدى  غهربته  نىڭ غهربى،

 . بولغان ئارلىقتا هۇنالر قالمىدى ) هازىقى شىنجاڭدىكى لوپنۇر كۆلى ( دىن تۇز كۆلىگىچه ) چىليهنشهن تېغى ( تېخى

 هلنى شۇنىڭ بىلهن خهن سۇاللىسى لوڭشى، بېيدى، شاڭجۈن ئايماقلىرىدىكى قوشۇنلىرىنىڭ يېرىمىنى قىسقارتىپ ئ

 ]. 25 [ خاتىرجهم قىلدى

 شۇ يىلى يازدا . بولدى ) يىلى  119 مىالدىيىدىن بۇۇرنقى ( يىلى  4 چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ئۇرۇش يۈەنشۇ

 قېچىپ  جايالرغا  يىراق  بارالمايدىغان  لهشكهرلىرى  خهن  بويىچه  جاۋشىننىڭ پىالنى  تهڭرىقۇتنىڭ يابغۇ  ۋۇدى

 ئهۋ  قوشۇن  زور  ئاڭالپ  ئۈزۈل كهتكهنلىكىنى  ئۇنى ،   بولدى  ەتىپ  يۇقاتماقچى  ئۇلۇغ . كېسىل  بىلهن  شۇنىڭ

 سانغۇن ۋېي چىڭنىڭ دىڭراڭدىن، قىران چهۋەنداز خۇچۈبىڭنىڭ دەيجۈندىن يولغا چىقىپ، ههر بىرىنىڭ بهش

 چۈشۈردى  يارلىق  توغرىسىدا  قىلىش  هۇجۇم  هۇنالرغا  بىلهن  قوشۇن  ئاتلىق  ئهسكهرلهردىن . تۈمهندىن  پىيادە

 زەربه ئاشلىق  هۇنالرغا  ئۆتۈپ،  چۆللۈكتىن  ئاتلىنىپ،  ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن  مىڭ كىشىمۇ  نهچچه  توشۇيدىغان

 . بېرىشكه ماڭدى

 تهڭرىقۇت خهن لهشكهرلىرى قۇملۇقتىن ئۆتكىچه ئادەم ۋە ئاتلىرى چارچاپ هالدىن كېتىدۇ دەپ قاراپ، سهر

 تۇردى  كۈتۈپ  شىمالىدا  چۆللۈكنىڭ  بىلهن  قوشۇنى  چاقىرىمدىن . خىل  مىڭ  چىقىپ  قورۇلدىن  سانغۇن  ئۇلۇغ

 جهڭ هارۋىلىرى بىلهن  تهڭرىقۇت قوشۇنلىرىنىڭ سهپ تۈزۈپ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ،  ئارتۇق يول يۈرۈپ،

 تهڭرىقۇت . ئهتراپنى قورشاپ قورغان هاسىل قىلدى ۋە تهڭرىقۇت هۇجۇم قىلىقشقا بهش مىك چهۋەنداز ماڭدۇردى

 قارىشى ئون  ماڭدۇردى ئۇنىڭغا  قۇم . مىڭ چهۋەنداز  باشالپ،  بوران چىقىشقا  گۈگۈم مهزگىل بولۇپ،  چاغ   شۇ

 بىر  قوشۇن  ئىككى  تۇرغاچقا،  ئۇرۇلۇپ  يۈزگه  كۆرەلمىدى  تاشالر  ئوڭ . بىرىنى  قوشۇنلىرى سولدىن  خهن
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 ئالدى  مۇهاسىرىگه  كۆرۈپ،ئۇرۇش . تهڭرىقۇتنى  كۈچلۈكلىكىنى  ههم  كۆپ  قوشۇنلىرىنىڭ  خهن  نىڭ تهڭرىقۇت

 بىلهن  چهۋەندازلىرى  قاۋۇل  يۈز  نهچچه  بىر  پهملهپ،  ئىكهنلىكىنى  پايدىسىز  مىنىپ » خېچىر « ئۆزىگه  غا

 قاراڭغۇ چۈشكهندە ئىككى تهرەپ قوشۇنى گىرەلهشمه . مۇهاسىرىنى بۇزۇپ، غهربىي شىمال تهرەپكه قېچىپ كهتتى

 تارتتى  چىقىم  تهڭ  تهرەپ  ئىككى  ههر  قىلىپ،  قول . جهڭ  قوشۇنلىرى  ئهسكهرلىرىنى خهن  هۇن  چۈشكهن  غا

 قوغلىدى  ئۇنى  بىلهن  چهۋەندازالر  يېنىك  ئۇقۇپ،  كهتكهنلىكىنى  قېچىپ  كېچىدە  گۈگۈم  هۇن . تهڭرىقۇتنىڭ

 تهرەپ  قېچىپ كهتتى  ئهسكهرلىرى  سۈزۈلگىچه . تهرەپكه  تاڭ  ئىلگىرلهپ، 200 قوشۇن  ئارتۇق  چاقىرىمدىن

 مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى ئۆلتۈردى ۋە ئهسىرگه 19 هۇنالرنىڭ تهڭرىقۇتنى قولغا چۈشۈرۈلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن

 هۇنالنىڭ زاپاس سۆكلىرىنى . ئالدى  بېرىپ،  قوغالپ  قهلئهسىگىچه  جاۋشىن  تېغىدىكى  چىڭ تىيهنيهنشهن  ۋېي

 قوشۇننىڭ ئۇزۇق  چۈشۈرۈپ،  كۈن تۇرغاندىن كېيىن، . تۆلىكىنى تولۇقلىدى  قولغا  بىر  قوشۇن جاۋشىن قهلئهسىدە

 . قالغان ئاشلىقنى كۆيدۈرۋېتىپ قايتتى قېلىپ

 سانغۇن قورۇلدن چىقىپ ئىككى مىڭ چاقىرىمدىن ئۇشۇق يول مېڭىپ قۇملۇقتىن ئۆتكهندىن  قىران چهۋەنداز

 بىلهن ئۇچراشتى  قول بىلىك خان  سول  بولسىمۇ، . كېيىن،  سول قول بىلىك خان مهغلۇپ بولۇپ قېچىپ كهتكهن

 قوشۇنلىرى  كىشى 70 خهن  كۆپ  ئالدى مىڭدىن  ئهسىرگه  قىلىپ، . نى  نهزىر  تېغىدا  الڭجۈشۇ  خۇچۈبىڭ

 ئهتراپى ( خهنخهيگىچه  شىمالى  خوشۇنىنىڭ  سول  سۇنت  ئايمىقىدىكى  شىلىنغۇل  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  ) هازىرقى

 . بېرىپ قايتىپ كهلدى

 جهمئىي سهككىز  خهن قوشۇنلىرى هۇنالردىن  ئۇرۇشتا  بولس  بۇ  ئۆلتۈرگهن  كىشىنى  تۈمهن  خهن توققۇز  ىمۇ،

 شۇندىن كېيىن . ئاتالردىن ئۆلگىنى يۈزمىڭدىن ئېشىپ كهتتى . لهشكهرلىرىدىن ئۆلگىنىمۇ نهچچه تۈمهنگه يهتتى

 چېكىنىپ،  رايونالردىن  غهربىدىكى  ئۇنىڭ  ۋە  خېتاۋ  كېتىپ،  كۆچۈپ  يىراققا  جهنۇپىدا « هۇنالر  چۆللۈكنىڭ

 سۇفاڭنىڭ غهرىبىدىن لىڭجۈگىچه خهن سۇاللىسى دەريادىن ئۆتۈپ . » تهڭرىقۇت ئوردىسى قالمىدى  هازىرقى ( ،

 ئۆلكسى يۇڭدىڭ ناهىيىسىنىڭ غهبىي شىمالىدا  ئۆزلهشتۈرۈپ ) گهنسۇ  يهر  بوز  ئۆستهڭ چېپىپ،  بولغان ئارلىقتا

 ] 27 [ ئالته تۈمهن پۇقرا ۋە ئهمهلدارنى كۆچۈرۈپ كېلىپ، زىمىننى هۇنالرنىڭ شىمالىغىچه تۇتاشتۇرۋالدى ~ بهش

 خهن سۇاللىسى هۇنالرنىڭ سول . ى تهرەپتىن خهن سۇاللىسى زور غهلبىلهرنى قولغا كهلتۈردى خهن سۇاللىسى شهرق

 قورۇلنىڭ  ئۇالرنى  يۆلهپ،  ئوغانالرنى  بولغان  قارام  هۇنالرغا  ئىلگىرى  كېيىن،  ئىگهللىگهندىن  رايونىنى تهرەپ
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 ا كۆچۈرۈپ، ئۇالرغا هۇنالرنىڭ سىرتىدىكى شاڭگو، يۇياڭ، يۇبېپىڭ، لياۋشى ۋە لياۋدۇڭدىن ئىبارەت ئۈچ ئايماقق

 ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  نازارەت  ئۇالرنى  قويۇپ  بېشى  چېرىكچى  ئوغان  چۈشۈرۈپ،  بۇيرۇق  كۆزىتىشكه  ههرىكىتىنى

 ئارقىلىق هۇنالرنىڭ  بۇ  قاتناش ئاالقىسىنى چهكلهپ،  بولغان  بىلهن  قول « هۇنالر  كېسىپ تاشلىدى » سول  . ىنى

 ۋە پهرغانه ] 28 [ ىيهننى غهربىي يۇرتقا ئهلچىلىككه ئهۋەتىپ، ياۋچىالر شۇنىڭ بىلهن بىلله خهن سۇاللىسى جاڭ ج

 ئويمانلىقى (  ئاسىيادىكى پهرغانه  مهلىكىلهرنى ياتلىق ) هازىرقى ئوتتۇرا  خانىغا  ئۇيسۇنالر  بىلهن ئاالقىلىشىپ،

 يهنه خېشىدا . ىنى ئۈزۈپ تاشلىدى » ئوڭ قول « ، هۇنالرنىڭ غهربتىكى ئىتتىپاقىنى بۇزۇپ، هۇنالرنىڭ ] 29 [ قىلىپ

 هۇنالرنىڭ  تهرەپتىن  بىر  قىلىپ،  تهسىس  ئايماق  تۆت  ئىبارەت  دۇنخۇاڭدىن  ۋە  جاڭخې  ۋۇۋېي،  جيۈچۈەن،

 چياڭالر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ، يهنه بىر تهرەپتىن خېشى ۋە شاڭجۈن، سۇفاڭ، شىخې قاتارلىق جايالردا

 ئۆزلهشتۈردى  يهر  ئه . بوز  مۇداپىئه  باشقا،  كۆلىگىچه شۇنىڭدىن  تۇز  كۈچهيتىپ،  كۆلى ( سلىههلىرىنى  ) لوپنۇر

 ئارقىلىق هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تههدىتى ]. 30 [ كېڭهيتتى  ئىقتىسادىي تهدبىرلهر  سىياسىي ۋە  ههربىي،  قاتار  بىر  بۇ

 . ئاساسىي جهههتتىن يوقىتىلدى

 لىدە چېگىرنىڭ مۇقىملىقىغا خهن ۋۇدى هۇن قۇلدارلىرىغا بهلگىلىك دەرىجىدە زەربه بهرگهندىن كېيىن، ئهس

 چۈنكى خهن سۇاللىسى ئىزچىل هالدا . كاپالهتلىك قىلغان ئههۋالدا، يهنه ئىلگىرلهپ زەربه بېرىلمىسىمۇ بۇالتتى

 دائىم كۆچۈپ يۇرۇپ مۇقىم تۇرمايدۇ  كۆچمهن چارۋىچى مىللهت،  ئهگهر . ئۇالرنى بويسۇندۇرۇش تهس . هۇنالر

 پارا  قايتا  رايونالرغا  چېگرا  دەپ ئۇالر  هاجهتسىز،  قارىشلىشىش  ئۇزاققىچه  بىلهن  ئۇالر  سالمىسىال  كهندىچىلىك

 قاقتى . قارايتى  بىلهن  ۋاستىسى  تىنچلىق  قۇلدارلىرى  هىن  جهههتته  ئهمما،  ههربىي  ۋە  قىلىشنى  سوقتى

 . شۇڭا، ئۇالرغا ئۇنىڭغا يهنه زەربه بهرمهي بولمايتتى . تاجاۋۇزچىلىق قىلىشنى توختاتمايتتى

 نهچچه 20 بۇندىن بۇرۇن خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرى هۇنالرغا . يىلى ۋۇدى ئۆلدى  87 دىيىدىن بۇرۇنقى مىال

 تهڭرىقۇتنىڭ تۆۋىنىدىكى . يېتىم ۋە زىيان ناهايتى ئېغىر بولدى  يىىل توختماي زەربه بېرىپ، هۇنالردىكى ئۆلۈم

 مىغان بولسىمۇ، خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي ههر دەرىجىلىك ئاقسۆڭهكلهر قۇدىلىشىشنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى ئويلى

 توختاتمىدى  يهنىال  سېلىشىنى  پاراكهندىچىلىك  كۆلهمدە . چېگرلىرىغا  زور  هۇنالرنىڭ  دەۋرىدە  جاۋدى  بىراق

 قالمىدى  كۈچى  قىلغۇدەك  رايونالردا . تاجاۋۇز  چېگرا  سۇاللىسى  خهن  تهرەپتىن  قىلىپ « بىر  تهسىس  » تۇرالرنى

. ىن، هۇن قۇلدارلىرى چېگرا رايونالرغا باستۇرۇپ كىرىپ هىچقانچه نهپكه ئېرىشهلمىدى قاتتىق هۇشيار بولغانلىقت
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 ئالچىنىڭ  ئانا  يېڭى چىققانلىقى،  تهختكه  تهرەپتىن قۇياندى تهڭرىقۇتنىڭ يېشى كىچىك بولغانلىقى،  بىر  يهنه

 سۇاللىسىنىڭ  خهن  تۇرۇشى،  داۋالغۇپ  قىسىمنىڭ  ئىچكى  بولمىغانلىقى،  دۇرۇس  هۇجۇم پهزلىتىنىڭ  تۇيۇقسىز

 شهههر  قهلئهلهرنى سالدۇرۇپ، ئاشلىق توپالپ  قىلىشىدىن دائىم ئهنسىرگهنلىكى تۈپهيلىدىن، هۇنالر ئامالسىز

 بولدى  مهجبۇر  كۆرۈشكه  قلىش . مۇداپىئه  قۇبۇل  تهسلىمچلهرنى  ئۆزلهشتۈرگۈچىلهرنى  يهر  بوز  بىلهن  شۇنىڭ

 شىن تېغىنىڭ شىمالىدىكى ئويرات ئوتتۇرا ئاراق بىرلهشمه خارابىسى هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى يى ( شههىرىگه

 هازىرقى ( ئهۋەتىپ، خهن قوشۇنلىرىدىن مۇداپىئه كۆردى ههم شىمالدىكى يۈۋۇ دەرياسىغا ) خوشۇنىنىڭ شهرىقىدە

 شۇنىڭ . كۆۋرۈك سېلىپ، ههر ۋاقىت قېچىشقا تهييارلق كۆردى ) موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكى تۇرا دەرياسى

 قېلىنغىنىغا بىلهن  تۇتۇپ  كۆڭلىنى 19 بىللله  ياخشى  بېرىپ،  قايتۇرۇپ  سۇۋۇنى  ئهلچىسى  خهن  بولغان  يىل

 قۇدىلىشىشنى پهيدىنپهي ئىشقا  بىلهن بولغان دۈشمهنلىك كهيپىياتىنى پهسهيتىپ،  خهن سۇاللىسى  بىلدۈرۈپ،

 هۇن ئاتلىق ئهسكهرلىرى دائىم ئهمما، هۇن ئاقسۆڭهكلىرى قۇدىلىشىشنى ئويلىغان بولسىمۇ، . ئاشۇرماقچى بولدى

 بولۇپ تۇردى  پهيدا  سۇاللىسىنىڭ شىمالىدا  خهن  نهپ چىقمىغاچقا، . دېگۈدەك  يۈرۈش قىلىشتىن  جهنۇپقا  ئۇالر

 . ئۇيسۇنالرغا قاراتتى — نىشاننى خهن سۇاللىسىنىڭ غهربتىكى ئىتتىپاقدىشى

 بىر نهچچه قېت  74 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  ىم تاجاۋۇز قىلدى ههم قۇش بىلهن بىرلىشىپ يىلى هۇنالر چېگىغا

 قىلدى  هۇجئۇم  قوشۇن باشالپ ئۇيسۇنالرنىڭ ) يىلى  73 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( كېيىنكى يىلى . ئۇيسۇنالرغا  زور

 ) جيې يۈ مهلىكىنى ( يهرلىرىدىن چهيان ۋە ئۇشنى تارتىۋېلىپ، خهلقنى ئهسىر قىلدى ههم ئۇيسۇن خانىكىسىنى

 نى تهلهپ قىلىپ، قوراللىق تههدىت ئارقىلىق ئۇيسۇنالرنىڭ خهن » زدىن ئهۋەتىپ بېرىش خانىكىنى تې « سوراپ،

 مهلىكه ئىلگىرى . سۇاللىسى بىلهن بولغان ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىنى بۇزماقچى بولدى   ئۇيسۇن كۈنبېگى ۋە

 قوشۇن تهشكىللهپ، شۇنىڭ بىلهن خهن سۇاللىسى بهش يول . كېيىن بولۇپ مهكتۇپ سۇنۇپ ياردەم تهلهپ قىلدى

 يىلى كۆلىمى زور بىر  71 مىڭ كىشلىك زور قوشۇن بىلهن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 200 ئۇيسۇنالر بىلهن بىرلىشىپ

 . قېتىملىق ئۇرۇشنى قوزغىدى

 هۇنالر خهن سۇاللىسىنىڭ زور قوشۇنلىرىنىڭ ئاتالنغانلىقىنى . ئهتىيازنىڭ تۇنجى ئېيىدا يول قوشۇن يولغا چىقتى

 قېرى ئاڭال  مال  پ،  بهش  چۆرىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ،  بۇ  كۆچۈپ كهتكهنلىكتىن،  چارۋىلىرىنى ههيدەپ يىراققا

1200 لىياۋ شۈيدىن ئۆتكۈرچى سانغۇن فهن مىڭيۈ جاڭيېدىن يولغا چىقىپ . قوشۇن كۆپ نهتىجه قازىنالمىدى
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 دەرياسى  پۇلىخۇ  يۈرۈپ  يول  ئارتۇق  موڭغۇلدىكى ( چاقىرىمدىن  ئىچكى  دەرياسى هازىرقى  يېتىپ ) ئېجىنا  غا

 چىقىپ . باردى  يولغا  يۈنجۇڭدىن  زېڭ  خجهن  سانغۇن  يۈرۈپ 1200 ئالدىچى  يول  ئارتۇق  چاقىرىمدىن

 چوڭ ( ۋۇيۈەنگىچه  خالخا  قونا  قىسىمىدىكى  شىمالىي  دەرياسىنىڭ  قارقۇن  موڭغۇلىدىكى  ئىچكى  هازىرقى

 چاقىرىمدىن ئاتۇق 1800 ۈنهدىن يولغا چىقىپ بارىكۆل سانغۇنى جاۋچۇڭگو جيۈچ . باردى ) خوشۇنىنىڭ شىمالىدا

 خۇشهنگىچه  غهربتىكى  يۈرۈپ،  ئهمهس ( يول  ئېنىق  ئورنى  سانغۇنى ) تىلهن ( چىليهن . يېتىپ باردى ) هازىرقى

 چىقىپ  تېغىغا 1600 تيهن گۇاڭمىڭ شىخېدىن يولغا  هازىرقى ئورنى ( چاقىرىمدىن ئارتۇق يول يۈرۈپ جىجى

 ) هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى باۋتۇ شههرى ( رس سانغۇن تيهن شۈن ۋۇيۈەندىن با . يېتىپ باردى ) ئېنىق ئهمهس

 چىقىپ  دەرياسى 800 يولغا  دەينۈۋۈ  يۈرۈپ،  يول  ئارتۇق  دەرياسى ( چاقىرىمدىن  باردى ) يۈۋۇ  يېتىپ  . غىچه

 . ههممىسى پهقهت نهچچه يۈز ياكى نهچچه مىڭدىنال كىىشنى ئۆلتۈردى ياكى ئهسىر ئېلىپ قايتىپ كهلدى

 ئېرىشتى  غهلبىگه  شانلىق  كۈنبېگى . ئۇيسۇنالر  خهن 50 ئۇيسۇن  ۋە  ئهسكهر  ئاتلىق  كىشلىك  مىڭ

 سۇاللىسىنىڭ چېرىكچى بېگى ئوردىسىغىچه يېتىپ بېرىپ، تهڭرىقۇتنىڭ تاغىسى، يهڭگىسى، مهلىكىسى، ئاتاقلىق

 700 ادەمنى ئهسرى ئېلىپ، مىڭدىن ئارتۇق ئ 39 خانلىرى، كاهبېگىسى، مىڭ بېشى، سهركهردىلىرىدىن بولۇپ

 ۋە تۆگه ئولجا ئالدى  چارۋىلىرىدىن  هۇن ئاهالىلىرى ۋە مال . مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق ئات، كاال، قوي، خېچىر

 . ساناقسىز بولدى  ئۆلگهن، پىتراپ كهتكهنلىرى سان

 بۇيانقى خهن  غهربىي خهن سۇاللىسىدىن  ق  بۇ  بىر  ئاخىرقى  ئهڭ  ېتىملىق چوڭ هۇن ئۇرۇشلىرى ئىچىدىكى

 بۇ قېتىمقى ئۇرۇشنى پۈتۈنلهي هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى كهلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ، خهن . ئۇرۇش ئىدى

 ئىدى  بېرىش  زەربه  قايتۇرما  قېتىملىق  بىر  چىقىرىشى  قوشۇن  ئۇيسۇنالرنىڭ  بىلهن  هۇنالر . سۇاللىسى  نهتىجىدە

 بارا  شىمالىي چېگرىمۇ بارا . تېخىمۇ بهك ئوياليدىغان بولدى قاتتىق مهغلۇپ بولۇپ ئاجىزلىشىپ، قۇدىلىشىشنى

 ]. 31 [ تىنجىدى

 قاتلىمىدا  هۆكۈمرانلىق  سۇاللىسىنىڭ  خهن  باشالپال  مهزگىلىدىن  دەسلهپكى  سۇاللسىىنىڭ  هۇن « خهن

 لىك ۋە دېگهن مهسىلىنى چۆرىدىگهن هالدا ئۇرۇشپهرەس » يوك  قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا زەربه بېرىش كېرەكمۇ

 بۇنىڭ ئىچىدە ۋۇدى . تىنچلىقپهرەسلىكلهردىن ئىبارەت ئىككى گورۇهنىڭ كۆرىشى ئۇزاق مۇددەتكىچه داۋامالشتى

 بولدى  كهسكىن  كۈرەش ئهڭ  جاۋدى دەۋرىدىكى  بهن گۇنىڭ » خهننامه « . ۋە  ههققىدە « نىڭ ئاپتورى هۇنالر
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 ئىككى تهرەپ ئۆز پىكىرىدە چىڭ تۇرۇپ، دەئهينى چاغدىكى كۈرەش ئههۋالىنى بايان قىلىشىچه، ههر » قىسسه

 چىققان  ئايرىپ  پهرقلهرنى  ۋە  ياقلىغان . ئوخشاشلىق  قۇدىلىشىشنى  كۇڭزىچىالر  ئۇرۇشپهرەس . تىنچلىقپهرەس

 قىلىشقا  تهلهپ  قىلىشنى  يۈرۈشى  جازا  ههققىدە « . ئهمهلدارالر  تۆمۈر  ۋە  ئىككى » تۇز  بۇ  ئهسهردىمۇ  دېگهن

 . مۇنازىرسى تهپسىلىي بايان قىلىغان  زىيىنى ههققىدىكى بهس  قىلىشنىڭ پايدا گۇرۇهنىڭ هۇنالرغا جازا يۈرۈشى

 يىلى خهن ۋۇدى ئۇرۇش قوزغىغاندىن باشالپ  133 كېيىنكىسى ئهمهلىيهت ئىسپاتلىدىكى، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 بۇرۇنقى  بولغان  71 مىالدىيىدىن  ئۇرۇشقىچه  چوڭ  سۇاللىسى 60 يىلى  خهن  ئىچىدە  ۋاقىت  دۆلهت « يىلدەك

 ئازىيىپ كهتكهن . قۇرۇپ كهتكهن » غهزنىسى  بولسىمۇ، ] 32 [ » نوپۇسنىڭ يېرىمى  تۆلىگهن  بهدەل  زور  لىكتهك

 تهل  تههدىتىنى  هۇنالرنىڭ  ئاخىرىدا  قىلدى  ئهڭ  يوق  بۇ . تۆكۈس  تاجاۋۇزچىلىققا 60 ~ 50 ئهگهر  يىللىق

 سۇاللىسىنىڭ  خهن  بولسا،  بولمىغان  غهلبىسى  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇرۇش  خهلقنىڭ قارىشى  خاتىرجهملىكى،  شىمالىنىڭ

 فېئوداللىق ئىجتىمائىي، ئىقتىساد  ئىشلهپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشنىڭ بىخهتهرلىكى، مىللهت ۋە دۆلهتنىڭ تهقدىرى،

 شۇڭا، غهربىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدىكى هۇنالر بىلهن . مهدەنىيىتىنىڭ تهرەققىياتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى

 ئوتتۇرسىد  ئۇرۇشنىڭ خهنزۇالر  ئوتتۇرسىدىكى  تۈزۈم  قۇللۇق  بىلهن  تۈزۈم  فېئوداللىق  ماهىيهتته  ئۇرۇش  ىكى

 . ههقىقىي خاراكتېرىنى ۋە ئىلغار رولىنى مۇشۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  رولى  ئىلغار  ئۇرۇشنىڭ  قارىشى  هۇنالرغا  كېينكى  ئۇنىڭدىن  ۋە  دەۋرىدىكى  ۋۇدى

 قىل  شىرۋى، خهنزۇالرغا  دىڭلىڭ،  ئوغان،  يهنه  قالماي،  ئىپادىلىنىپ  چهكلىگهنلىكىدە  چىلىقىنى  تاجاۋۇز  غان

 ئېكسپىالتاتسىيه  ۋە  قىلىشىدىن  قۇل  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  مىللهتلهرنى  ههرقايسى  تۇرتتىكى  غهربىي  ۋە  ئۇيسۇن

 ، ئۇالرنى هۇنالرنىڭ قاالق ) گهرچه بۇ ۋۇدىنىڭ قوشۇن تارتىشتىكى مهقسىتى بولمىسىمۇ ( قىلىشىدىن قۇتۇلدۇرۇپ

 بىلهن  مهدەنىيىتى  ئىقتىسادىي  فېئوداللىق  ئىلغار  خهنزۇالرنىڭ  قۇتقۇزۇپ،  ئاسارىتىدىن  تۈزۈمىنىڭ  قۇلدارلىق

 . ئۇچراشتۇرغانلىقىدىنمۇ ئىپادىلىنىدۇ، بۇ ئهينى چاغدىكى تارىخىي شارائىتتا ئىلغار ئههمىيهتكه ئىگه ئىدى

 خىرىدا قوغشار تهڭرىقۇتنىڭ غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ ئا . 3

 ئوتتۇرا سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى ۋە شىمال بىلهن خهن

تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىككه كېلىشى
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 قىلغان تاجاۋۇزلچىلىقى  گوروهىنىڭ غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي چېگرىسىغا  هۆكۈمرانالر  قۇلدار  هۇن

 ئۇچرىغان كهلتۈرۈپ چىقارغان ئۇرۇش  هۇن خهلقى  بولۇپمۇ  ئېلىپ كهلدى،  ئاقىۋەتلهرنى  ئېغىر  هۇن مىللىتىگه

 . ئاقىۋەت ئهڭ ئېغىر بولدى

 چارۋا  ۋە  هۇنالرنىڭ ئاهالىسى  ئۆلدى  بىرىنچىدىن،  ئېلىندى ۋە  ئولجا  تۈركۈمدە  مىالدىيدىن . ماللىرى زور

 ئار  127 بۇرۇنقى  مىڭدىن  ئۈچ  هۇنالردىن  ئۇرۇشتىال  تۇياقتىن يىلىدىكى  مىليون  چۈشۈپ،  ئهسىرگه  ئادەم  تۇق

 يىللىرىدىكى ئىككى قېتىملىق ئۇرۇشتا  119 ۋە  121 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ]. 33 [ ئارتۇق قوي كاال ئولجا ئېلىندى

 ] 34 [ مىڭدىن ئېشىپ كهتتى 130 هۇن جهڭچىلىرىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ۋە ئهسىر ئېلىنغانلىرى تېخىمۇ كۆپ بولۇپ،

 ئهل قۇنشارخاننىڭ قوۋم (  خهن سۇاللىسىگه  ۋە  تۈمهن ئادەم  ئۆلتۈرۈلگهن نهچچه  ۋە  چۈشكهن  ىدىن ئهسىرگه

 سىرتىدا 40 بولغان  بۇنىڭ  ئادەم  دەۋرىدىكى ). مىڭ  تهڭرىقۇت  باتۇر  بىلهن  ئوقياچى 300 بۇنىڭ  مىڭ

 ئوڭ قول خاننىڭ قوۋمى  71 مىالديدىن بۇرۇنقى . چهۋەندازنىڭ يېرىمى ئازىيىپ كهتتى  دىن يىلىدىكى ئۇرۇشتا

 قېلىپ قالغان . مال ئولجا ئېلىندى  مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق چارۋا 700 مىڭدىن ئارتۇق ئادەم ئهسىر ئېلىنىپ، 39

 كهتكهنلىرىنىڭ  پىتىراپ  ئۆلگهن،  چارۋىالردىن  ۋە  كهتكهنلىرى  چېچىلىپ  ئۆلگهن،  ئاهالىلهردىن

 . بولۇپ، بۇ هۇنالرنى قاتتىق ئاجىزالشتۇرۇۋەتتى ] 35 [ هېسابى يوق  ههددى

 رايونالردىن  كېلىدىغان  باب  چارۋىچىلىققا  كېيىن،  بولغاندىن  مهغلۇپ  ئۇرۇشتا  هۇنالر  ئىككىنچىدىن،

 چىقىپ  خېتاۋدىن، ( چېكىنىپ  مۇڭغۇلدىكى  ئىچكى  هازىرقى  قوۋمى،  خان  بايان  خان،  ئالوبان  مهسلهن،

 چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ) ان قۇنشارخان قوۋمى هازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسىدىكى خېشى كارىدورىدىن چېكىنىپ چىقق

 بولدى  سۇ ۋە ئوت  بۇنىڭ بىلهن چارۋىچىلىق ئىشلهپچىقىرىشىغا تهسىر . چۆپ يوق رايونالرغا كۆچۈشكه مهجبۇر

 هازىرقى گهنسۇدىكى ( تېغى، ئالچى تېغى ) تىلهن ( بۇنىڭ ئىچىدە خېشىدىكى چىليهن . يهتكۈزۈشى تهبئىي ئىدى

 تاۋنىڭ شىمالدىكى چوغاي تېغىدىن چېكىنىپ چىقىشنىڭ تهسىرى بىر خې ) شهندەن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي جهنۇبىدا

 سۈيى مول، قىشتا ئىللىق، يازدا  چۈنكى، چىليهن تېغى ۋە ئالچى تېغى قارىغايالر كۆپ، ئوت . قهدەر زور بولدى

 بولغان  بىلهن  تىرىكچىلىكى  خهلقنىڭ  هۇن  ههم  كېلهتتى  باب  ناهايىتى  قىلىشقا  چارۋىچىلىق  بولۇپ،  سالقىن

: شۇڭا، هۇنالر بۇ ئىككى تاغدىن ئايرىلىپ قالغاندىن كېيىن . ناسىۋىتى ناهايىتى زور ئىدى مۇ
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 ئايرىلىپ قالغاندا تىلهن تېغىدىن،

 . مېلىمىز  ئاۋۇماس بولۇپ قالدى چارۋا

 ئايرىلىپ قالغاندا ئالچى تېغىدىن،

 ] . 36 [ ئايالىمىز  مۇڭلىنىپ سارغايدى قىز

 توقۇشتى  ئوت . دەپ قوشاق  تېغىدىمۇ  دەل  چوغاي  بولۇپ،  چۆپ،  كۆپ  هايۋانالر  ياۋايى  قويۇق،  دەرەخلهر

 چارۋىچىلىق ۋە ئوۋچىلىققا باب كېلىپال قالماستىن، يهنه زور مىقداردىكى ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن ههربىي ئىشالردا

 ياساشقا ( پايدىلىنىشقا  تهڭرىقۇ . بوالتتى ) ئوقيا  باتۇر  يهر  يۈرۈش بۇ  جهنۇبقا  ۋە  ئامبىرى  سهپ  ئارقا  تنىڭ

 بازىسى ئىدى  تاغنىڭ ]. 37 [ قىلىشتىكى مۇهىم  چېكىنىپ كهتكهندىن كېيىن،  چوغاتاي تېغىنىڭ شىمالىغا  هۇنالر

 كېلىدىغان  مىڭ چاقىرىم  نهچچه  جهنۇبتىن شىمالغىمۇ  مىڭ چاقىرىم،  نهچچه  شهرقتىن غهربكىچه  شىمالىدىكى،

 ئوت  قۇملۇقتا  بولم  چوڭ  قىاللمىدى سۇ  چارۋىچىلىق  بايلىق ]. 38 [ ىغاچقا،  ۋە  ئىشلهپچىقىرىشى  چارۋىچىلىق  بۇ

 چهكلهپ قويدى  دەرىجىدە  زور  قىلغاندىن . مهنبهسىنى  ئىشغال  چوغاي تېغىنى  خهن سۇاللىسى  ئۇنىڭ ئۈستىگه

 قهلئه  يهردە  بۇ  تۇرغۇز  كېيىن  ئهسكهر  ياساپ،  سېپىلنى  تاشقى  سېلىپ،  تۇرالرنى  قۇرۇپ،  ۇپ مۇداپىئه قورۇلالرنى

 قالدى  بولۇپ  كېلهلمهيدىغان  جهنۇبقا  هۇنالر  بېرىپ « شۇڭا، . كۆرگهچكه،  قولدىن  تېغىنى  چوغاي  هۇنالردىن

 كېيىن خهن سۇاللىسى يهنه غۇزالرنى يوقاتقۇچى سانغۇن ]. 39 [ » قويغاندىن كېيىن ئاه ئۇرمىغان هېچكىم قالمىدى

 ياۋايىالرنى تۇتقۇچى تۆرە جاۋپونۇنى سۇفاڭ  هۇن گوچاڭ ۋە  ئهۋەتىپ،  ئېچىشقا  يهر  تۇرغۇزۇپ بوز  نىڭ شهرقىدە

 ئولتۇرغاندىن  تهختته  تهڭرىقۇت  ئۇشلۇ  ئالغاچقا،  ئالدىنى  كېڭىيىشىنىڭ  شهرققه  مىالدىيدىن ( كۈچلىرىنىڭ

 كېيىن، هۇنالر بارغانسېرى غهربىي شىمالغا يۆتكىلىپ، سول تهرەپته يۈنجۇڭ ئايمىقىغا، ئوڭ ) يىلى  105 بۇرۇنقى

 ئهسلىدە هۇنالرنىڭ سول تهرپى شاڭگۇ ( يۇچۈەن، دۇنخۇاڭ ئايماقلىرىغا ئۇدۇل كېلىدىغان بولۇپ قالدى تهرەپته ج

 بۇنىڭ بىلهن چارۋىچىلىق رايونلىرى تېخىمۇ تارىيىپ ). ئايمىقىغا، ئوڭ تهرپى شاڭجۈن ئايمىقىغا ئۇدۇل كېلهتتى

 را . كهتتى  چارۋىچىلىق  كېتىشى،  ئۆلۈپ  كۆپلهپ  چارۋىالرنىڭ  ۋە  تارىيىشى ئادەم  كۆلهمدە  زور  يونلىرىنىڭ

) يىللىرى  71 ،  89 ،  104 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( ئىشلهپچىقىرىشنى چېكىندۈرۈۋەتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه قار ئاپىتى
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 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  ئوندىن  68 تۈپهيلىدىن  خهلقنىڭ  بېرىپ  يۈز  قهههتچىلىك  زور  هۇنالردا  يىلى

 ئىگىل  ئالته  ئىجتىمائىي  ئۆلۈپ،  دۇچ يهتتىسى  تههدىتكه  زور  مهۋجۇدلۇقى  مىللهتنىڭ  بولۇپ،  ۋەيران  ىك

 ]. 40 [ كهلدى

 باتۇر تهڭرىقۇت دەۋرىدىن بۇيان بويسۇندۇرۇلغان نۇرغۇنلىغان قهبىله . ئۈچىنچىدىن، قارام ئهللهر بۆلۈندى

 بهسته ئىسيان  بهس ۋە قوۋمىالر هۇن قۇلدار هۆكۈمرانالر گوروهىنىڭ ئېغىر بېسىمى ۋە ئېكسپىالتاتسىيىگه چىدىماي

 هۇنالرنىڭ ئاجىزالشقانلىقىدىن پايدىلىنىپ دىڭلىڭالر شىمالدىن، ئوغانالر، ئۇيسۇنالر غهربتىن، شهرقتىن . كۆتۈردى

 هۇجۇم قىلدى، سول تهرەپتىكى شىرۋى قهبىلىسى جهنۇبقا بېرىپ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولدى، غهربىي يۈرتتىكى

 هۇن  بىرلىكته  مىللهتلهرمۇ  قايسى  قوزغىدى ههر  هۇجۇم  قۇلدارلىق ]. 41 [ الرغا  هۇن  زور  غايهت  بىلهن  بۇنىڭ

 . هاكىمىيىتى بىر مهههل بۆلۈنۈش ۋە نىزا هالىتىگه چۈشۈپ قالدى

 بولدى  بۆلۈنۈش پهيدا  قىسىمىدىمۇ  گوروهىنىڭ ئىچكى  هۇن هۆكۈمرانالر  هۇن يۇقىرى قاتالم . تۆتىنچىدىن،

 لۇقتىن ئىبارەت بۇ » تهڭرىقۇت « ئهسلىدىمۇ هوقۇق تالىشىش، بولۇپمۇ ئاقسۆڭهكلهر گۇروهىنىڭ ئىچكى قىسىمدا

 ئهڭ ئالىي هۆكۈمرانلىق هۇقۇقىنى تالىشىش يۈزىسىدىن نۇرغۇن زىددىيهت يوشۇرۇنغان بولۇپ، دائىم دېگۈدەك

 تۇراتتى  بولۇپ  تالىشىش كۈرەشلىرى  ئىجتىمائىي ]. 42 [ تهخىت  تارىيىشى،  دائىرىسىنىڭ  هۆكۇمرانلىق  چاغدا  بۇ

 قاتالم  يوقىرى  بىلهن  بۆلۈنىشى  ئهللهرنىڭ  قارام  ۋە  ئاجىزلىشىشى  قوۋمىنىڭ  چېكىنىشى،  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ

 يىلىدىن  60 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . هۆكۈمرانالر گۇرۇهى ئىچىدىكى زىددىيهت تېخىمۇ كهسكىنلىشىشكه باشلىدى

 ه  تۈپهيلىدىن  مهسىلىسى  قىلىش  ۋارسلىق  تهختىگه  تهڭرىقۇتلۇق  قىسىمىدىكى باشالپ  ئىچكى  ۆكۈمرانالرنىڭ

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  ئېغىرلىشىپ،  تېخىمۇ  كهلگهندە  57 پارچىلىنىش  هاكىمىيهت « يىلغا  تهڭرىقۇتنىڭ  بهش

 قااليمىقانلىشىپ كهتتى » تالىشىشى  قىسمى  هۇنالرنىڭ ئىچكى  ۋە . كېلىپ چىقىىپ،  جهمئىيىتى  قوۋمى،  هون  بۇ

 ئىت  هاالكهت گىردابىغا  سههنىسىگه . تىردى هاكىمىيىتىنى  تهڭرىقۇت تارىخ  قوغۇشار  ۋەزىيهت ئالدىدا  مۇشۇنداق

 . چىقىپ، هۇنالرنى بۇرۇلۇش پۇرسىتىگه ئىگه قىلدى

 تهڭرىقۇتنىڭ  تۈمهن  بولۇپ،  جىخۇشان  ئىسمى  ئهسلى  تهڭرىقۇتنىڭ  شۈرۇچانچۇ  7 قوغۇشار  ئهۋالدى،

 ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، هۇنالرنىڭ ئهڭ ئۇ يۇقىرى تهبىقىدىكى ئاقسۆڭهك . تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى ئىدى

 ئىدى  شهخىس  ئىچىدىكى  گۇرۇهى  هۆكۈمرانالر  بۇرۇنقى . ئالىي  تهڭرىقۇت  60 مىالدىيىدىن  شۈرۇچانچۇ يىلى
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 ئاتىسىنىڭ تهڭرىقۇتلۇق هوقۇقىغا  ۋارىسلىق قىلىش قائىدىسىگه ئاساسهن ئۇ  تهڭرىقۇتلۇقىقا  ئۆلگهندىن كېيىن،

 هالبۇكى شۈرۇچانچۇ تهڭرىقۇتنىڭ هوقۇقلۇق ۋەزىرى خۇسۇر خان شىنۋىيان ههر . كېرەك ئىدى ۋارىسلىق قىلىشى

 قايىسى جايالرغا ئادەم ئهۋەتىپ ههر قايىسى ئۇرۇق ئاقساقاللىرىنى كېڭهشكه چاقىرىپ، تهڭرىقۇتنىڭ ۋارىسىنى

 ئايالى  تهڭرىقۇتنىڭ  شۈرۇچانچۇ  بولغاندا،  قىلماقچى  قارار  قول جۈەنچۇ  مهسلىههتلىشىپ  سول  ئىنىسى  ئالچى

 پۇرسىتىدىن  بواللمىغان  كېلىپ  تېخى  ئاقساقاللىرىنىڭ  ئۇرۇق  مهسلىههتلىشىپ،  بىلهن  دۇرۇنچى  جورچى

 ئۇيانجۇت . پايدىلىنىپ، ئۆزنىڭ ئاشىنىسى ئوڭ قول بىلىك خان تۇغتاننى ئۇيانجۇت تهڭرىقۇت قىلىپ تىكلىدى

 شىن  تهبىئهتلىك بولغاچقا  دۇرۇنچىنى ئهتىۋارالپ ئىشلهتتى ههم تهڭرىقۇت ئىنتايىن ياۋۇز  ۋىياننى ئۆلتۈرۋېتىپ،

 شۈرۇچانچۇ تهڭرىقۇتنىڭ پهرزەنتلىرى، ئىنىسى ۋە يېقىنلىرىنى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئۆزنىڭ

 قويدى  ئىنىلىرىنى  ۋە  ئامالسىز . پهرزەنتلىرى  جىخۇشان  قېقىلغان  چهتكه  ۋە  قىاللمىغان  ۋارىسلىق  تهختىكه

 . نالرنىڭ سول تهرىپىدىكى قېيناتىسى ئۇجانمۇنىڭ يېنىغا پاناهلىق تىلهپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى هۇ

 پاناهلىق  سول  گهرچه  بولغانلىقتىن،  تهڭرىقۇت ئهۋالدى  ههم  بولغانلىقى  قابىلىيهتلىك  ناهايىتى  جىخۇشان

 سۆڭهكلىرىنىڭ هۆرمىتى ۋە قوغدىشىغا تىلگۈچى سۈپىتىدە قېچىپ بارغان بولسىمۇ، يهنىال سول تهرەپتىكى هۇن ئاق

 خهلقنىڭ . ئېرىشتى  ئۆلتۈرگهنلىكتىن،  ئادەم  قااليمىقان  قىلىپ  زوراۋانلىق  تهڭرىقۇت  ئۇيانجۇت  هالبۇكى،

 . نارازىلىقى ۋە قارشىلىقىنى قوزغىدى

 بۇرۇنقى  جىخۇشانن  58 مىالدىيىدىن  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  ئۇجانمۇ  ئاقسۆڭهكلهر  تهرەپتىكى  سول  ى يىلى

 هۇجۇم  بىلهن ئۇيانجۇت تهڭرىقۇتقا  تهرەپتىكى لهشكهرلهر  ئارقىدىنال سول  تهڭرىقۇت قىلىپ تىكلهپ،  قوغۇشار

 ياردەمگه . قىلدى  جهههتته  تاشقى  قالغانلىقى،  نهزىرىدىن  خهلىقنىڭ  جهههتته  ئىچكى  تهڭرىقۇت  ئۇيانجۇت

 ئۆلتۇرۈۋالدى،  ئۆزىنى  كۆرسىتهلمهي  قارشىلىق  ئۇچۇن،  قوغۇشار ئېرشمىگهنلىكى  پۈتۈنلهي  قوۋمى  ئۇنىڭ

 بولدى  ئهل  ئوردىسىغا . تهڭرىقۇتقا  تهڭرىقۇت  كېيىن  يهڭگهندىن  تهڭرىقۇتنى  ئۇيانجۇت  تهڭرىقۇت  قوغۇشار

 مۇقىمالشتۇرۇپ  جايالرنى  قايسى  ههر  سېلىپ،  تهرتىپكه  يهرلهرنى  قاراشلىق  بىۋاسته  تهڭرىقۇتقا  قايتىپ بېرىپ،

 ىگه كهلتۈرۈش ۋە هاكىمىيهتنى مۇقىمالشتۇرۇش ئۇچۇن، بىر نهچچه ئايدىن ئىشلهپچىقىرىشنى تېز سۈرئهتته ئهسل

 لېكىن، بۇ چاغدا . كېيىنال قوشۇنالرنى قىسقارتىپ، ئاقسۆڭهكلهرنى ئهسلىدىكى يهرلىرىگه قايتىشقا بۇيرۇق قىلدى

 بىرلىشىپ ئۇيان  بىلهن  خان  بىلىك  قول  ئوڭ  دورۇنچى  بارغان  قېچىپ  يېنىغا  بىلىك خاننىڭ  قول جۇتنىڭ ئوڭ
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 قىلدى  هۇجۇم  تهڭرىقۇتقا  قوشۇن تارتىپ قوغۇشار  تهڭرىقۇت قىلىپ تىكلهپ،  تۇغ  بوشتاننى  باتىسخان  . ئىنىسى

 تهڭرىقۇت يېڭىلىپ چېكىندى  بۇيرۇپ، . قوغۇشار  تۇغ تهڭرىقۇت ئىككى ئوغلىنى تهڭرىقۇت ئوردىسىنى ساقالشقا

 ئهمما، تۇغ تهڭرىقۇت ئىقتىدارسىز . مۇداپىئه كۆردى شهرق تهرەپته نۇرغۇن قوشۇن تۇرغۇزۇپ قوغۇشار تهڭرىقۇتتىن

 پىتنه  يۈز  بولغانلىقى،  ئۇنىڭدىن  ئاقسۆڭهكلهر  قايسى  ههر  ئۈچۈن،  ئۆلتۈرگهنلىكى  ئادەم  ئىشىنىپ  پاساتقا

 غهربته ئوغۇز تهڭرىقۇت، شهرقته چهلى تهڭرىقۇت . بهس بىلهن ئۆزلىرىنى تهڭرىقۇت دەپ ئاتاشتى  ئۆرۈپ، بهس

 بهش « ت باش كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇالر تۇغ تهڭرىقۇت ۋە قوغۇشار تهڭرىقۇت قوشۇلۇپ تارىختا ۋە ئۈجه تهڭرىقۇ

 بهش تهڭرىقۇت قااليىمقان ). يىلى  57 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( دەپ ئاتالدى » تهڭرىقۇتنىڭ هاكىمىيهت تالىشىشى

 ئولتۈرۈۋېلىپ،  ئۆزىنى  ياكى  بولۇپ،  بولۇپ ئهل  مهغلۇپ  ياكى  غهلىبه ئۇرۇش قىلىش جهريانىدا  ئاخىرى  ئهڭ

 بولدى  مهنسۇپ  تهڭرىقۇتقا  قايتىپ . قوغۇشار  يهنه  ئوردىسىغا  تهڭرىقۇت  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  بىلهن  شۇنىڭ

 لېكىن ، بۇ قېتىمقى قااليىمقان ئۇرۇش تۈپهيلىدىن ئاهاله زور دەرىجىدە ئازىيىپ، پهقهت نهچچه تۈمهن . كهلدى

 قالدى  ئۇ . ئادەمال  ئادەم  ئارتۇق  تۈمهندىن  سهككىز بىر  ئوندىن  چارۋىالرنىڭ  ئۆلۈپ،  زىيانغا  رۇشتا  توققۇزى

 بۇالڭچىلىق ئهۋەج ئالدى  قېلىپ،  خهلق ئاچارچىلىقتا  تهڭرىقۇت ئىنتايىن تهس كۈنگه ]. 43 [ ئۇچراپ،  قوغۇشار

 ئويلىمىغان  چاغدا  بۇ  ئهمما  بولدى،  ئوڭشىماقچى  ۋەزىيهتنى  ئېغىر  كېيىنكى  قااليمىقانچىلىقتىن  قالغانلىقتىن

 ىن تۇغ تهڭرىقۇتنىڭ بىر نهۋرە ئىنىسى شۈشۈن خان غهربته ئۆزىنى رۇنجىن تهڭرىقۇت دەپ ئاتىدى، قوغۇشار يهرد

 ئاتىدى  دەپ  تهڭرىقۇت  قۇتىئۇش  ئۆزىنى  شهرقته  قۇتىئۇشمۇ  خان  بىلىك  قول  سول  ئاكىسى  . تهڭرىقۇتنىڭ

 لتۈرۈپ، قوغۇشارغا هۇجۇم قىلىپ، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي قۇتىئۇش رۇنجىننى ئۆ ) يىلى  56 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى (

 . ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ تهڭرىقۇت ئوردىسىنى ئىگىلۋالدى

 بولدى  مهجبۇر  قېچىشقا  قېتىم  بىر  يهنه  سۇاللىسى . قوغۇشار  خهن  ئۇ  ئالدىدا  ئههۋال  ۋەزىيهت ۋە  بۇنداق

 هاكىمىي  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  بولۇپ،  ئهل  هاكىمىيىتىگه  قۇبۇل مهركىزىي  رەهبهرلىكىنى  تۇتاش  بىر  تىنىڭ

 قىلىپ، خهن سۇاللىسىنىڭ ياردىمى ۋە قوللىشى بىلهن ئۆزىنىڭ زاۋاللىققا يۈزلهنگهن هۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ ۋە

 هۇنالرنى خهتهرلىك ۋەزىيهتتىن  كهلتۈرۈپ،  رايونىنى بىرلىككه  قۇتىئۇشنى تىنچىتىپ هۇنالر  كهلتۈرۈپ،  ئهسلىگه

 . لدى قۇتقۇزۇش ئويىغا كه

 باشالپ  تهڭرىقۇتتىن  باتۇر  جهريانىدا 150 هۇنالر  بۇرۇنقى ( يىل شىمالىدا ) يىلالر  56 ~ 209 مىالدىيدىن
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 جهن  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  سۈرۈپ،  قىلىپ – سهلتهنهت  هۆكۈمرانلىق  مىللهتلهرگه  ههرقايىسى  شىمالىدىكى

 لىسى هاكىمىيىتى بىلهن پۇت تېپىشىپ دېيىشىپ خهن سۇال » تهڭرىنىڭ ئهركه ئوغلى « كهلگهنلىكتىن، ئۆزلىرىنى

 يىلى . تۇرغانىدى  ههر  بېرىپ،  مهلىكىلىرىنى  سۇاللىسى  خهن  پهقهت  بولسىمۇ،  بولغان  قۇدىلىشىش  ئارىدا

 كېچهك ئهۋەتىپ بېرىپ تۇرغاچىقىال، ۋاقىتلىق هالدا چېگرىغا پاراكهندىچىلىك سالمىغان  كىمخاپ، كىيىم  شايى

 ربى جهههتتىكى قاتتىق زەربىسى بىلهن هۇن قۇلدارلىرى چۆچۈپ قۇدىلىشىشنى كېيىن خهن سۇاللىسىنىڭ هه . ئىدى

 كهلتۇرمىگهنىدى  بېقىنىشنى خىيالىغا  تهڭرىقۇت كۈچ . ئويلىغان بولىسمۇ، خهن سۇاللىسىگه  قوغۇشار  چاغدا  – بۇ

 ق  ئۆزىنى  ئهۋەتىپ  بارىمتايلىققا  ئوغلىنى  ئارقىسىدا  قىستىشى  ۋەزىيهتنىڭ  كهتكهچكه،  دەپ ماغدۇرىدىن  ارام

 بولدى  قىلماقچى  قوبۇل  رەهبهرلىكىنى  تۇتاش  بىر  مهركهزنىڭ  بولغان . تونۇپ،  بىلهن  سۇاللىسى  خهن

 ئىدى  ئهمهس  ئىش  ئادەتتىكى  ههرگىزمۇ  ئۆزگىرىش  تۇپ  بۇنداق  قاتالم . مۇناسىۋەتتىكى  يۇقىرى  بۇ

 شۇڭا، . ىگىمۇ مۇناسىۋەتلىك ئىدى هۆكۈمرانالرنىڭ سىياسىي نوپۇزى ۋە ئورنىغىالر چېتىلىپ قالماي، يهنه مهنپهئهت

 دېگهن مهسىلىنى ئۇرۇق ئاقساقاللىرىنىڭ ئالىي » يوق  خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇش كېرەكمۇ « قوغۇشار تهڭرىقۇت

 كېلىپ،  بارلىققا  گۇرۇه  ئىككى  ئىبارەت  تۇرغۇچىالردىن  قارشى  ۋە  قوللىغۇچىالر  قويغاندا  ۋەزىرلهر « كېڭىشىگه

 بهس  ئۇزۇن  قىلىشتى مۇنازىر  ناهايىتى  تۇرغۇچىالر . » ە  كۈچلۈكلۈك « : قارشى  ئهزەلدىن  ئادىتىدە  هۇنالرنىڭ

 كۆرۈلىدۇ  پهس  قوللۇق  قائىدە . ئهتىۋارلىنىپ،  ئهجدادلىرىمىزنىڭ  ئۈچۈن  خهن – نېمه  بۇزۇپ،  تۈزۈملىرىنى

 ۈزۈپ سۇاللىسىگه ئهل بولغۇدەكمىز؟ ئۇنداق قىلىساق ئۆتكهن دەۋىرلهردىكى تهڭرىقۇتالرنىڭ شهنىگه داغ تهكك

 دېيىشهسه، سول » قويمامدۇق؟ بۇنداق قىلىپ ئهمىنلىككه ئېرىشكىنىمىز بىلهن يات قوۋمالرنى قانداق باشقۇرىمىز

 قوللىغۇچىالر  باشچىلىقىدىكى  خان  يۇرتتىكى « : ئىجىز  غهربىي  ۋە  ئۇيسۇنالر  كۈچلۈك،  سۇاللىسى  خهن  هازىر

 بېقىندى  ئۇنىڭغا  ههممىسى  تهڭرىقۇتتىن . بهگلىكلهرنىڭ  بۇرۇنقى ( چهتقۇ  بۇيان ) يىلالر  96 ~ 101 مىالدىدىن

 كۈندىن  تهرسالىق  هۇنالر  بۇنداق  ئهمسه،  مۇمكىن  كېلىشى  ئهسلىگه  دەماللىققا  كهتتى،  ئاجىزلىشىپ  كۈنىگه

 تىنچ  بېقىنساق  سۇاللىسىگه  خهن  تاپالمايمىز،  ئهمىنلىك  كۈنمۇ  بىر  بىلهن  ئهگهر  قىلغىنىمىز  ياشايمىز،  ئامان

 . دېيىشتى ] 44 [ » ك بولىدۇ بېقىنمىساق دۆلهت هاال

 ۋەهالهنكى، ئهينى چاغدا شىمالدا قۇتئۇش باش كۆتۈرگهن، جهنۇبتا خهن سۇاللىسى تههدىت سېلىپ تۇرغان،

شهرقتىكى بېقىندى ئهللهرمۇ بۆلۈنگهن، ئههۋال ناهايىتى روشهن بولغاچقا، ئهگهر قوغۇشار تهڭرىقۇت خهن  غهرب
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 تهرەپ  ئىككى  بولمىسا  ئهل  سۇاللىسىدىن ( تىن سۇاللىسىگه  خهن  ئۇچراش خهۋپىدىن ) قۇتىئۇش بىلهن  هۇجۇمغا

 مهركىزىي . ساقلىنالمايتتى  سۇاللىسى  خهن  بولسا،  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  بىلهن  تهشهببۇسكارلىق  ناۋادا

 كهلتۈرەلهيتتى  ئۆزنى ئهسلىگه  كېلىپ . هاكىمىيىتىنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ قۇتىئۇش بىلهن قارشىلىشىپ،  يهنه

 شىمالىدا قۇتئۇ  چۆللۈكنىڭ  كۈچ  بولغان  دۈشمهن  سۇاللىسىگىمۇ  خهن  ۋە  تهڭرىقۇتمۇ  قوغۇشار  ئىبارەت  شتىن

 شۇڭا، . تۇرىۋاتقاچقا، قوغۇشار تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسىنىڭ ئۆزىنى قارىشى ئالدىغانلىقىنى مۆلچهرلىگهن ئىدى

 جهن  باشالپ  قوۋمىنى  قولالپ  پىكىرىنى  خاننىڭ  ئىجىز  سول  ئاخىرىدا  ئهڭ  سۇاللىسى ئۇ  خهن  بېرىپ،  ۇبقا

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  ههم  يېقىنالشتى  ئىلگىرى  53 چېگرىسىغا  بىلىك خان  يىلى  قول  ئوڭ  بولۇپ ئوغلى  كېيىن

 سۇاللىسىنىڭ  خهن  ئارقىلىق  بۇ  ئهۋەتىپ،  سۇاللىسىگه  خهن  خاننى  بىلىك  قول  سول  ئىنىسى  ۋە  جۇلقۇتان

 خهن سۇاللىسىنىڭ قارىشى ئېلىش سهمىمىيىتىنى بىلگهندىن . ى پوزىتسىيىسى ۋە ئىنكاسىنى بىلىپ باقماقچى بولد

 ئېيىدا ئۆزى خهن سۇاللىسى پادىشاهى بىلهن كۆرۈشكىلى  1 يىلى ئهتىيازنىڭ  51 كېيىن، ئۇ مىالدىيدىن بۇرۇنقى

 بېرىپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن هالدا ئۆزىنىڭ مهركىزىي هاكىميهتكه ئهل بولۇش سهمىمىيىتى ۋە خهن هۆكۈمرانىغا

 . بولغان هۆرمىتىنى ئىپادىلىدى

 چۈنكى، خهن سۇاللىسى . خهن سۇاللىسى قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ ئهل بولۇشىنى ئىنتايىن قىزغىن قارشى ئالدى

 ئهزەلدىن هۇنالرنى بويسۇندۇرۇش بهك تهس دەپ قارىغان، شۇڭا گاۋدىدىن باشالپ هۇنالر بىلهن ئههدىلىشىپ،

 ۋۇدى دەۋرىدىن . ك سالمىسىال، يهڭگىللىك بىلهن ئۇالرغا قورال ئىشلهتمىگهنىدى هۇنالر شىمالغا پاراكهندىچىلى

 تۆلىگهنىدى  بهدەل  زور  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بولسىمۇ،  قىلىنغان  ئۇرۇشى  مۇداپىئه  غهلبىلىك  ئهمدىلىكته . باشالپ

 كې  ئوردىسىغا  خهن  بېقىنىپ،  ئۆزلۈكىدىن  قوغۇشارنىڭ  تۈپهيلىدىن  مالىمانچىلىقى  ئىچكى  لىشى هۇنالرنىڭ

 ئىدى  ئىش  خۇشاللىنارلىق  قۇتىئۇشنى . ئهلۋەتته  ئارقىلىق  قوغۇشار  بولغاچقا،  شىمالدا  قۇتىئۇش  كېلىپ  يهنه

 . چهكلهش خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىنى تىنجىتىشتىكى تۈپ سىياسىتى ئىدى

 ئۇنىڭدىن  بىلله  بىلهن  شۇنىڭ  بىلدۈرۈش،  ئالىدىغانلىقىنى  قارشى  تهڭرىقۇتنى  سۇاللىسى  مۇداپىئه خهن

 هارۋا  ئاۋۋال  كېلىشتىن  ئۈچۈن،ئۇ  ۋۇيۈەن  كۆرۈش  قىلىپ  ئهلچى  مهخسۇس  چاڭنى  خهن  سانغۇنى  ئاتلىقالر

 ئايماقلىرىدىن  فېڭشىياڭ  ۋە  شاڭجۈن،بېيدى  شىخې،  سۇفاڭ،  ۋۇيۈەن،  ههم  ئهۋەتتى  ئېلىشقا  قارشى  قورۇلىغا

 ئورۇنالشتۇرۇپ هۆرمهت  ئهسكهرلهنى  بويىغا  يول  بولغان  قىلدى چاڭئهنگىچه  يهنه . قاراۋۇللىرى  كهلگهندە ئۇ
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 ئۇ خهن . تۆرىلهرنىڭ ئورنىدىن يۇقىرى قىلدى  تهنتهنىلىك مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ههرقايىسى بهگ

 هۇن « ئۇنىڭغا ئالتۇندىن ياسالغان . دەپ ئاتاپ، نامىنى ئاتىمىدى » ئهئىيانىڭىز « پادىشاهى كۆرشۈشته ئۆزىنى

 ىل مۆهۈر بېغى ئىنئام قىلىنىپ، ئۇنىڭ هۇنالرنىڭ ئهڭ ئالىي رەهبىرى ئىكهنلىكىنى ۋە يېش » تهڭرىقۇت مۆهۈرى

 پۇقرالىق مۇناسىۋىتى تىلهندى،  پادىشاه ) يازما بولمىسىمۇ ( بۇنىڭ بىلهن قانۇنىي جهههتتىن . ئېتىراپ قىلىندى

 هاكىمىيىتى  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  بىلله  بىلهن  بىل  شۇنىڭ  هاكىمىيىتى  يهرلىك  سۇاللىسى هۇنالرنىڭ  خهن  هن

 تىكلهندى  خهن سۇاللىسى يهنه زور ]. 45 [ مهركىزىي هاكىميىتىنىڭ بېقىندىلىق سىياسىي ئورنىمۇ  بۇنىڭدىن باشقا

 هارۋا  يالمان،  ئوقيا،  خهنجهر،  يان  تون،  كهمهر،  يهنى  سوۋغىالرنى،  قىممهتلىك  ئالتۇن  مىقدارىدىكى   ئات،

 كىمخاپ  قى  كۈمۈش،  سوۋغا  قاتارلىقالرنى  ئۆزنىڭ . لدى تاۋار  چاغدا  قايتىدىغان  شىمالغا  تهڭرىقۇت  قوغۇشار

 خهن  ئهنسىرەپ،  قىلىشىدىن  قۇتىئۇشنىڭ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ هۇجۇم  ئويالپ،  ئىكهنلىكىنى  كۈچىنىڭ ئاجىز

 سۇاللىسى مهركىزىي هۆكۈمىتنىڭ كۈچىگه تايىنىش ههم ئۆز ساداقتىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزى ئىلتىماس قىلىپ

 تۇرۇشنى تهلهپ قىلىپ، جىددىي پهيىتلهردە خهن ) هازىرقى باۋتۇ شههىرىنىڭ غهربىي جهنۇبىدا ( قورۇلىدا گۇاڭليۇ

 بىلدۈرىدى  قوغدايدىغانلىقىنى  شههىرىنى  قىلىش  قۇبۇل  تهسلىمچىلهرنى  ئۇنى . سۇاللىسىنىڭ  سۇاللىسىمۇ  خهن

 ئاتلىقالر سانغۇنى  جۇڭ ۋە هارۋا ئوبدان چهكلهش ئۈچۈن، ئۇنىڭ تهلىپىنى قۇبۇل قىلىپ گاۋچاڭ تۆرىسى دۇڭ

 هازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى كاڭجىن ( خهن چاڭ قاتارلىقالرغا قوشۇن باشالپ ئۇنى سوفاڭنىڭ جىلۇ قۇرۇلىغىچه

 قوغداپ ئۇزۇتۇپ قويۇشنى ههم قوشۇنالرنى قۇرۇلنىڭ سىرتىغا ئورۇنالشتۇرۇپ تهڭرىقۇتقا ) ئارقا خوشۇنىنىڭ غهربىدە

 باشتۇ  بۇيرىدى بويسۇنمىغانالرنى  بولغانلىقى، . رۇشنى  ۋەيران  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  ئىجتىمائىي  هۇنالرنىڭ  يهنه

 ئاچ  ئىلگىرى  خهلقنىڭ  بىلىپ،  قالغانلىقىنى  بولۇپ  يالىڭاچلىقتا  يهتكۈزۈپ 34 كېيىن  ئاشلىق  پاتمان  مىڭ

 ]. 46 .[ بېرىپ قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇردى

 تهڭرىقۇتنىڭ خهن س  قۇتئۇش قوغۇشار  چاغدا  ۇاللىسىگه ئهل بولغانلىقى ههم خهن سۇاللىسىنىڭ ئۇنى زور بۇ

 قىلىشىدىن  هۇجۇم  بىرلىشىپ  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  كۆرۈپ،  قوللىغانلىقىنى  بىلهن  كۈچ

 قىلىپ  تهقدىم  سوۋغا  ئهۋەتىپ  ئهلچى  سۇاللىسىگه  خهن  ئۇمۇ  شۇڭا  مىالدىيدىن ( قورقتى،

 ئوغل ) يىلالردا  51 ～ 50 بۇرۇنقى  بىلدۈرىدى ىنى ،  ئهۋەتىپ دوستانىلىقىنى  قوغۇشار . بارىمتايلىققا  سۇاللىسى  خهن

 ئىككىلىسىنى  بهلكى ههر  ئېلىشنى كۆزلىمهي،  نىسبهتهن ئوتتۇردىن پايدا تهڭرىقۇت بىلهن قۇتئۇشنىڭ نىزاسىغا
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 قوغۇشار . كۈتۋالدى كهڭ قورساقلىق بىلهن قۇبۇل قىلىش پوزىتسىيىسىدە بولدى، شۇڭا قۇتئۇشنىڭ ئهلچىسىنىمۇ كاتتا

 تۇردى  قىلىپ  دىققهت  يېقىندىن  ههرىكىتىگه  بۇرۇنقى . قۇتئۇشنىڭ  مىالدىيدىن  سۇاللىسىگه  50 ئۇ  خهن  يىلى

 شهخسهن ئۆزى ئوردىغا ) يىلى  49 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( كېيىنكى يىلى . ئهلچى ئهۋەتىپ سوۋغا تهقدىم قىلدى

 كۈ  بولغان مۇناسىۋەتنى  بۇرۇنقى . چهيتمهكچى بولدى بېرىپ خهن سۇاللىسى بىلهن  يىلى خهن  48 مىالدىيدىن

 ئاساسهن يهنه  تهڭرىقۇتنىڭ تهلىپىگه  قىلدى 20 سۇاللىسى قوغۇشار  مىالدىيىدىن . مىڭ پاتمان ئاشلىق ياردەم

 قۇغۇشار تهڭرىقۇت . يىلى يهنه ئۇنىڭ شىمالدىكى تهڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتىشىقا رۇخسهت قىلدى  43 بۇرۇنقى

 ئاخىر دوستانه ۋە مۇستههكهم بولغاچقا، قۇتىئۇش بۇزغۇدەك يۇچۇق  لىسىنىڭ مۇناسىۋىتى باشتىن بىلهن خهن سۇال

 . تاپالمىدى

 قايتىپ  شىمالغا  ئاجىز،  كۈچى  ههربىي  بولدى،  تهسلىم  سۇاللىسىگه  خهن  قۇغۇشار  دەسلهپته  قۇتىئۇش

 زېم  تهرەپ  تارتىپ ئۇنىڭ ئوڭ  قوشۇن  غهربكه  دەپ ئويالپ،  بولغانىدى كېلهلمهيدۇ  ئىگىلىۋالماقچى  شۇ . ىنىنى

 ئۆرۈپ  يۈز  تهڭرىقۇتتىن  قوغۇشار  ئىنىسى  كىچىك  تهڭرىقۇتنىڭ  تۇغ  بېرىپ ئىككى ] 47 [ چاغدا  تهرەپكه  ئوڭ ، 

 . ئاكىسىنىڭ ئادەملىرىنى يىغېۋېلىپ ئۆزىنى ئىلىم تهڭرىقۇت دەپ ئاتىۋالدى

 قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈپ،  هۇجۇم  قۇشۇۋالدى مىڭدىن 50 قۇتىئۇش ئۇنىڭغا  كېيىن خهن . ئارتۇق ئهسكىرىنى

 سۇاللىسىنىڭ قۇغۇشار تهڭرىقۇتقا ئهسكهر ۋە ئاشلىق ياردەم بېرىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئوڭ تهرەپ زېمىنىدا تۇرۇپ

 كۆچۈپ  غهربكه  يېتىپ،  كۆزى  قىلدىغانلىقىغا  ئاجىزلىق  كهلتۈرۈشكه  بىرلىككه  هۇنالرنى  ئۆزىنىڭ  ههم  قالدى

 يېقى  ئهلچى ئۇيسۇنالرغا  ئۇجۇتقا  كۈنبېگى  كىچىك  ئۇيسۇنالرنىڭ  ئويالپ  بىرلىشىشنى  بىلهن  ئۇالر  نىلىشىپ،

 قۇتىئۇشنىڭ قېچىپ يۈرگهنلىكىنى بىلگهن ئۇجۇت ئۇنىڭ ئهلچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، كاللىسىنى غهربىي يۇرت . ئهۋەتتى

 ق  چىچىنى  يالغاندىن  چىقىرىپ،  چهۋەنداز  مىڭ  سهككىز  بېرىپ،  ئهۋەتىپ  ئالماقچى قورۇقچىبېگىگه  ارشى

 ئۇنى مهغلۈپ قىلدى . بولغاندەك قىياپهتكه كىرىۋالدى  ئارقىدىنال . قۇتىئۇش ئۇنىڭ سۇيقهستىنى سېزىپ قېلىپ،

 دىڭلىڭالرنى  ئوغۇزالرنى،  قىلىپ  هۇجۇم  دىڭلىڭالرنى ( شىمالغا  ئۇچ ] 48 )[ غهربىي  بۇ  يېڭىپ،  قىرغىزالرنى ، 

 . يېرىدە پايتهخت قۇردى، كۈچىمۇ خېلىال كۈچهيدى مىللهتنىڭ يهرلىرىنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىپ، قىرغىزالر

 كېيىن، قۇتىئۇش ئۆزىنىڭ تۇرغان يېرىنى خهن سۇاللىسىدىن يىراقتا دەپ قاراپ، خهن سۇاللىسىنىڭ قوغۇشار

تهڭرىقۇتنى قولالپ ئۆزىنى قوللىمىغانلىقىدىن نارازى بولۇپ، خهن سۇاللىسى ئهلچىسى جاڭ نهيشى قاتارلىقالرنى
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 ئوغلىنى ئهكېلىپ قۇيۇشقا هاقار  تۇرۋاتقان ئوغلىنى قايتۇرۇپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىپ،  بارىمتايلىقتا  ەتلىدى ههم

 ئۆلتۈرۈۋەتتى  گۇجىنى  بىلىپ هه . كهلگهن  قويغانلىقىنى  تېگىپ  چىشىغا  سۇاللىسىنىڭ  ئۆزىنىڭ خهن  ئارقىدىن

 ىلىشىدىن قورقۇپ تېخىمۇ يىراققا كۆچۈپ قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ كۈچىيىپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ هۇجۇم ق

 خانى . كهتتى  جهنۇبىدا ( كانگىيه  شهرقىي  قازاقىستاننىڭ  هازىرقى  قېتىم ) كانگىيه  كۆپ  ئۇيسۇنالردىن  ئىلگىرى

 شهرقىگه . يېڭىلگهنىدى  كانگىيهنىڭ  ئۇنى  ئۇقۇپ،  يۇرگهنلىكىنى  قېچىپ  قۇتىئۇشنىڭ  ئۇ  ئهمدىلىكته

 بىرلىشى  بىلهن  ئۇنىڭ  ئاندىن جايالشتۇرۇپ،  تارتىۋېلىپ،  چىقىرىپ ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىنى  ئهسكهر  بىرلىكته  پ

 . ئۇنى شۇ يهرگه جايالشتۇرۇش غهرىزىدە قىرغىزالرغا ئهلچى ئهۋەتىپ، بۇنى قۇتىئۇشقا يهتكۈزۈپ قويۇشنى ئېيتتى

 ئۈستىدە قۇتىئۇش بۇنى ئاڭالپ ناهايىتى خوش بولۇپ ئهسكهرلىرىنى باشالپ غهربكه يۇرۇش قىلدى، لېكىن يول

 ئاران  كهلگهندە  كانگىيهگه  ئۆلگهچكه،  توڭالپ  ئادىمى  قالدى 3000 كۆپ  قىزىنى . ئادىمى  خانى  كانگىيه

 قىلدى  ياتلىق  خانىغا  كانگىيه  قىزىنى  قۇتىئۇشمۇ  قىلدى،  ياتلىق  ناهايىتى . قۇتىئۇشقا  قۇتىئۇشنى  خانى  كانگىيه

 ئۇنىڭ كۈچىگه تايىنىپ ئهتراپتىكى ئهللهرگه ته  قۇتىئۇش كانگىيهنىڭ قوشۇنىدىن هۆرمهتلهپ،  هدىت سالدى،

 بېرىپ،  بېسىپ  شههىرىگىچه  قورغان  قىزىل  پايتهختى  ئۇيسۇنالرنىڭ  بېرىپ،  زەربه  ئۇيسۇنالرغا  پايدىلىنىپ

 ۋە مال  ئۇيسۇنالر قوغالپ زەربه بېرىشكه پېتىنالمىغاچقا، . مۈلۈكلهرنى بۇالپ كهتتى  پۇقراالرنى ئۆلتۈرۈپ، چارۋا

 . يىلى ئىدى  44 شۇ ۋاقىت تهخمىنهن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . رىمدەك ئارىلىق بوش قالدى غهربته مىڭ چاقى

 كېيىن  ههم  ئىلمىدى  كۆزگه  خانىنى  كانگىيه  كۆرەڭلهپ،  غهلبىسىدىن  كېيىن  قىلغاندىن  غهلىبه  قۇتىئۇش

 پۇت  ياكى  ئۆلتۈرۈپ  بهگىلىرىنى  ههم  قىزىنى  خانىنىڭ  تاال  كانگىيه  تاشالپ  كېسىپ  دەرياسىغا قولىنى  س

 ئادەمنى ئىشلىتىپ قورغاننى ئىككى 500 يهنه خهلقنى هاشارغا تۇتۇپ قورغان سالدۇرۇپ، ههر كۈنى . تاشلىۋەتتى

 ئهتراپتىكى ئائورىسى، پهرغانه قاتارلىق ئهللهرگه ئهلچى ئهۋەتىپ ئولپان تاپشۇرۇشقا يارلىق . يىلدا پۈتتۈردى

 پېت . چۈشۈردى  تاپشۇرماسلىققا  ئولپاننى  ئىلگىرى . ىنالمىدى ئۇالر  سۇاللىسى  ئۈچ  خهن  بولۇپ كانگىيهگه  كېيىن

 خورالپ  قۇتىئۇش ئهلچىلهرنى  بولسىمۇ،  قىلغان  تهلهپ  قاتارلىقالرنىڭ جهسىتىنى  ئهۋەتىپ گۇجى  ئهلچى  قېتىم

 ئىلمىدى  كۆزگه  ۋە . يارلىقنى  يهنشۇ  گهن  بېگى  چېرىكچى  يۇرتتىكى  غهربىي  سۇاللىسىنىڭ  خهن  بۇنىڭدىن

 غهزەپلهندى ئورۇنباسار  قاتتىق  قاتارلىقالر  تاڭ  چېن  بهگ  داۋاملىق . چېرىكچى  كۈچىنىڭ  قۇتىئۇشنىڭ  ئهمما،

شۇنىڭ بىلهن، . كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئويلىشىپ، غهربىي يۇرتتىكى بهگلىكلهرنىڭ قوشۇندىن پايدىالنماقچى بولدى
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 يۇرتتىكى  غهربىي  ۋە  لهشكهرلهر  تېرىقچى  بولۇپ جهمئىي بهگلىكنىڭ قوشۇنلىرىدى 15 قوشتىكى  مىڭدىن 40 ن

 يىغىدى  قوشۇن پامىردىن ئېشىپ پهرغانه . ئارتۇق ئهسكهر  بۆلهك  ئۈچ  بۆلۈپ،  بۆلهككه  ئالته  پۈتۈن قوشۇننى

 كىردى  كانگىيهگه  ئارقىلىق  ئۇنسۇن  مېڭىپ،  بىلهن  يول  شىمالىي  قوشۇن  بۆلهك  ئۈچ  ماڭدى،  ئۇالر . ئارقىلىق

 كېلىدىغان جايغا قارارگاه قۇرۇپ، كانگىيهنىڭ بىر بېگىنى تۇتۇۋېلىپ قۇتىئۇشنىڭ ئوردىسىغا نهچچه ئون چاقىرىم

 نهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن گهن يهنشۇ، . يول باشلىغۇچى قىلىپ، قۇتىئۇشنىڭ بارلىق ئههۋالىنى ئۇقۇۋالدى

 چاقى  ئۈچ  ئوردىغا  يېتىپ كهلدى ۋە  قۇتىئۇشنىڭ ئوردىسى يېنىدىكى تاالس دەرياسىغا  رىم چېن تاڭ قاتارلىقالر

 قۇردى  قارارگاه  جايغا  تۇغ . كېلىدىغان  سېپىلىغا  تهقلهپ  قۇتىئۇش شهههر  لهشكهرلهرنى  تىكلهپ،  ئهلهملهرنى

 قۇتىئتشنىڭ بۇرنىغا . ئىككى تهرەپ ئۆز ئارا ئوقىيا ئېتىشتى، قۇتىئۇشنىڭ ئالچىلىرىمۇ ئوقيا ئاتتى . مۇداپىئه كۆردى

 لهشكهرلىرىنىڭ  خهن  بىرنهچچىسىگه  ئالچىلىرىدىن  تهگدى ۋە  كانگىيه . ئوقى  ئېلىنىدى،  شهههر  كېچىدە

 قوشۇنىدىن ئون مىڭدىن ئارتۇق ئادەم ئون نهچچه بۆلهككه بۆلۈنۈپ سېپىلنى ئوراپ ياردەم بهرمهكچى بولغان

 ئوڭۇشلۇق بولمىدى  تاڭ يورۇش بىلهن سېپىلىنىڭ تۆت تهرىپىدىن ئوت كۆتۈرلۈپ خهن لهشكهرلىرى . بولىسىمۇ

 جاهاننى لهززىگه سالدى،  دۇمباق ساداسى يهر  گىيه لهشكهرلىرىگه هۇجۇم قىلدى، ناغرا چۇقان كۆتۈرگىنىچه كان

 چېكىندى  قوشۇنلىرى  قۇتىئۇش . كانگىيه  يارىالنغان  ئېغىر  كىردى،  باستۇرۇپ  شهههرگه  لهشكهرلىرى  خهن

 ىڭ ئالچىسى، بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا قۇتىئۇشن . چاۋۇش بهگ دۇشۈن ئۇنىڭ كاللىسىنى كېسىۋالدى . تهڭرىقۇت ئۆلدى

 دىن ئارتۇق ئادەن 140 دىن ئارتۇق ئادەم ئۆلتۈرلۈپ، 1500 ئوغلى، داڭلىق خانلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

 قىلىندى  ئهل  مىڭدىن ئارتۇق ئادەم  ئېلىنىپ،  بۇرۇنقى . ئهسىرگه  ۋاقىت مىالدىيىدىن  ]. 49 [ يىلى ئىدى  36 بۇ

 هۇنالرنىڭ ئىچىكى . ىدىغان كۈچى ئاخىر يوقىتىلدى شۇنىڭ بىلهن، هۇنالرنىڭ خهن سۇاللىسى بىلهن دۈشمهنلىش

 نهچچه يىللىق قااليمىقان ۋەزىيهت خهن سۇاللىسى مهركىزىي 20 قىسىمدىكى ئۇيانجۇت تهڭرىقۇتتىن باشالنغان

 ياردىمى ئارقىلىق ئاخىرالشتۇردى  بىرلىككه كېلىشى . هاكىميىتىنىڭ كۈچى ۋە  هۇنالرنىڭ قايتا  شۇنىڭدىن كېيىن،

 داۋامالشتى يىلدىن 100  كهتتى ( ئارتۇق  پارچىلىنىپ  يهنه  دەسلىپىدە  سۇاللىسىنىڭ  خهن  قۇتىئۇش ). شهرقىي

 تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسى بىلهن دۈشمهنلىشىش پوزىتسىيىسىدە بولۇپ، مهركىزىي هاكىمىيهتتىن بۆلۈنۈش يولىدا

 ىسىغا ئهل بولغان چاغدىكى قوغۇشار تهڭرىقۇت بولسا خهن سۇالل . ئۆزىنى هاالك قىلدى  چىڭ تۇرغانلىقتىن، ئۆز

. دەسلهپكى ئارزۇسىغا سادىق بولغاچقا ئاخىرى مهقسىتىگه يهتتى
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 تهڭرىقۇت ههم خۇشال بولدى  قورقتى . قۇتىئوشنىڭ ئۆلۈمىدىن قوغۇشار  خۇشاللىقى قۇتىئۇشنىڭ ئۆلۈشى . ههم

 ق  قورقۇشى  بولسا،  بولغانلىقىدىن  خاالس  غهمدىن  يوقىلىپ  رەقىبى  سىياسىي  خهن بىلهن  ئىبارەت  ۇتىئۇشتىن

 سۇاللىسىنى چهكلهپ تۇرىدىغان كۈچنىڭ يوقۇلۇپ، خهن سۇاللىسىنىڭ ههيۋىسىنىڭ ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقى، ئۆزى

 يالغۇز ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن، كېيىن خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قويۇپ قۇتىئۈشتهك ئاقىۋەتكه قېلىشتىن ئهنسىرىگهن

 هالدا . ئىدى  ئىلگىرىلىگهن  يهنىمۇ  كاپالهتلىك ئۇ  بىخهتهرلىكىگه  ئاندىن  يېقىنالشقاندىال،  سۇاللىسىگه  خهن

 مهن خان بىلهن كۆرۈشۈشنى دائىم ئارزۇ قىلىپ كهلگهن بولساممۇ، لېكىن « : شۇڭا، ئۇ مهكتۇپ سۇنۇپ . قىالاليتتى

 زىي  ئالىيلىرىنى  خان  قورقۇپ،  قىلىشىدىن  هۇجۇم  تۇيۇقسىز  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  بولغانلىقى  غهربته  ارەت قۇتىئۇش

 بارماقچىمهن . قىاللمىدىم  قىلغىلى  زىيارەت  ئالىيلىرىنى  خان  شۇڭا  ئۆلتۈرۈلدى،  قۇتىئۇش  . دېدى » هازىر

 بۇرۇنقى  ئهتىيازنىڭ  33 مىالدىيىدىن  كهلدى  1 يىلى  زىيارەتكه  ئوردىغا  ئۇ  شىمالدىكى ( ئېيدا  ئۇنىڭ  بۇ

 قايتقاندىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق زىيارىتى ئ  يۇسۇن ۋە – ئۇنىڭغا قىلغان قائىدە ) ىدى تهڭرىقۇت ئوردىسىغا

 بولدى  بۇرۇنقىدەك  كىيىم . ئىنئامالر  تاۋار – ههم  خۇاڭلۈڭ  كېچهك،  نهرسىلهر  قاتارلىق  سهرناق  دۇردۇن،

 قىلىندى  1  تهقدىم  كۆپ  ههسسه  بىر  قارىغاندا  خهن . يىلىدىكىگه  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  مهزگىلىدە  زىيارەت

 دوس  ۋە  بولۇشنى  كۈيئوغۇل  بىلدۈردى سۇاللىسىگه  خااليدىغانلىقىنى  كۈچهيتىشنى  يهنىمۇ  ئارقا . تلۇقنى  يۈەندى

 پهرزەنتى « ههرەمدىكى  ئائىلىنىڭ  چياڭنى » ياخشى  جاۋجۈن ( راڭ  ئىسمى  بىر  قىلدى ) يهنه  ياتلىق  . ئۇنىڭغا

 جاۋجۈنگه  خۇشاللىنىپ،  ناهايىتى  بۇنىڭدىن  تهڭرىقۇت  ئالچى « قوغۇشار  قىلغۇچى  ئهمىن  نامىنى » هۇنالرنى

 غهربىدىن . دى بهر  شاڭگۇنىڭ  ئۈچۈن  سۇاللىسى  خهن  سۇنۇپ  مهكتۇپ  سۇاللىسىگه  خهن  يهنه  ئارقىدىنال

 بىكار  قۇرۇلالرنى  يهردىكى  بۇ  بىلدۈرۈپ،  خااليدىغانلىقىنى  بېرىشنى  قوغداپ  جايالرنى  بولغان  دۇنخۇاڭغىچه

 قىلدى  تهلهپ  كېتىشنى  چېكىندۈرۈپ  ئهسكهرلهرنى  سۇاللىسى . قىلىپ  خهۋپنى خاتىرجهمل « خهن  ئىچىدە  ىك

 ئىككى يىل ئۆتكهندىن كېيىن . تهك هوشىيارلىق بىلهن ئۇنىڭ تهلپىنى سىيلىق رەت قىلدى » ئۇنتۇپ قالماسلىق

 ]. 50 [ ئۇ ئۆلدى ) يىلى  31 مىالدىيدىن بۇرۇنقى (

 ئهمهس  تاسادىپىيلىق  ههرگىزمۇ  بولۇشى  ئهل  سۇاللىسىگه  تهڭرىقۇتنىڭ خهن  ئۇنىڭ شهخسى . قوغۇشار  بۇ

 تارىخى ئار  مهزگىللىك  ئۇزاق  مىللهتنىڭ  ئىككى  هۇن  خهنزۇ،  بهلكى  بولماستىن،  نهتىجىسى  زۇسىنىڭ

 مههسۇلى  ئهگىشىپ، . تهرەققىياتىنىڭ مۇقهرەر  ئېقىمىغا  تارىخ  چىڭ تۇتۇپ،  پۇرسهتنى  چاغدا  ئهينى  ئۇ ئهمما،
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 ى كۆرەرلىكى، قابىليىتى ۋە هۇن خهلقىنىڭ ئارزۇسىنى ئهكىس ئهتتۈردى ههم ئۆزىنىڭ سىياسىي جهههتتىكى يىراقن

 ئوتتۇرا  بىلهن  شىمال  ئاشۇرۇپ،  ئهمهلگه  ئىتتىپاقلىقىنى  مىللهتلىرىنىڭ  هۇن  خهنزۇ،  ئاخىر  ئارقىلىق  جاسارىتى

 تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىككه كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق خهنزۇ ۋە هۇن مىللىتى ئوتتۇرسىدىكى ئىقتىساد،

 . هيتتى مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشنى كۈچ

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  تۇرۇۋاتقان،  تۈزۈمدە  قۇللۇق  سۈپىتىدە  مىللهت  چارۋىچى  كۆچمهن  ئهسىرنىڭ  3 هۇنالر

 قول  ئالدى  قىلىپ،  تهرەققىي  چارۋىچىلىقى  قويۇپ،  قهدەم  دەۋرىگه  مهدەنىيىتى  قورالالر  تۆمۈر  كهينىدە

 ئى  ئىجتىمائىي  ئومۇمىي  بولسىمۇ،  چىققان  ئايرىلىپ  كىچىك، هۈنهرۋەنچىلىك  كۆلىمى  يهنىال  شلهپچىقىرىشنىڭ

 تېخنىكىسى تۆۋەن، قول هۈنهرۋەنچىلىك تولۇق تهرەققىي قىلمىغان، مهدەنىيىتى ئارقىدا بولۇپ، ئهينى چاغدىكى

 پهرقى ناهايتى زور  سېلىشتۇرغاندا  مهدەنىيىتىگه  فىئوداللىق ئىقتىسادى،  تهرەققىي قىلغان  خهنزۇالرنىڭ يۈكسهك

 تۆمۈ « . ئىدى  ۋە  ههققىدە تۇز  تهسۋىرلىنىپ » ر  ئههۋالى  مهدەنىيهت  ئىجتىمائىي  هۇنالرنىڭ  هۇنالرنىڭ « : دە

 كهپىلهردە ئولتۇرۇپ كېگىزلهرنى تام  چېدىر . بهلگىسى يوق ئىدى  قائىدىسى، تۆۋىنىدە يېزىق  يۇقىرىدا قانۇن

 ئوردا  شهههر . قىالتتى  بولۇپ،  يوق  قۇرمايتتى  قهلئهلىرى  زىننهت . تىكهلمهيتتى كېچهك  كىيىم . سارايالرنى

 تېرىلىرىنى خهنزۇالرنىڭ  شۇڭا، هۇنالر ئۆزلىرىنىڭ چارۋا ماللىرى ۋە يۇڭ . دېيىلگهن » بويۇملىرىنى ياسىيالمايتتى

 تۇرمۇش  ۋە  ئىشلهپچىقىرىش  ئارقىلىق  بۇ  ئالماشتۇرۇپ،  بويۇملىرىغا  هۈنهرۋەنچىلىك  قول  ۋە  ئىگىلىك  يېزا

 ئېه  جىددىي  قامداشقا  ئىدى ئېهتىياجلىرىنى  هۇنالر . تىياجلىق  بۇيان  دەۋرىدىن  تهڭرىقۇت  باتۇر  سهۋەبتىن  شۇ

 بازىرى ئېچىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنىدى  هۇنالر بازار « : ۋېندى دەۋرىدە جيايى . خهنزۇالر بىلهن چېگرا

 جىددىي ئېهتىياجلىق  هۇنالر خهن سۇاللىسى بىلهن بولغان ]. 51 [ دېگهنىدى » ئېچىشقا  چېگرا جىڭدى دەۋرىدە

 كهلتۈردى  ئهسلىگه  تۇردى . بازىرىنى  ئېچىلىپ  داۋاملىق  بازار  مهزگىللهردىمۇ  ئولتۇرغان  تهختته  بازار . ۋۇدى

 هۇنالنرىڭ تهڭرىقۇتتىن باشقىلىرىنىڭ ههممىسى « هۇنالرنى ئىنتايىن جهلپ قىلغان بولۇپ، تارىخىي ئهسهرلهردە

 كېيىن . دەپ خاتىرلهنگهن » كېلىپ يۈرەتتى  ا بېرىپ خهن سۇاللىسىگه يېقىنچىلىق قىلىپ، سهددىچىن ئارىلىقىد

 كهڭ  ئارىسىغا  رايونىنىڭ  خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالر  خهنزۇالر  هۇنالر  كۆلهملىك ئۇرۇش پارتلىغان بولسىمۇ،

 كېچىشنى خالىمىدى  بازاردىن ۋاز  بۇنىڭدىن هۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ]. 52 [ مههسۇالتلىرىنى ياخشى كۆرگهچكه،

ئىقتىسادىي . ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ تهرەققىي تاپقان ئىقتىسادنىڭ مۇناسىۋىتىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ ئېهتىياجى ۋە
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 شىمال بىلهن جهنۇبنىڭ بىرلىككه كېلىش ۋە  بىلهن خهنزۇالر،  مۇناسىۋەت دەل هۇنالر  خىل زۆرۈر  جهههتتىكى بۇ

 . ئىتتىپاقلىقنىڭ ئىجتىمائىي ئاساسى ئىدى

 جهههتتىال خهنزۇالر بىلهن بازار ئېچىشقا ئېهتىياجلىق بولۇپ قالماستىن، يهنه مهدەنىيهت هۇنالر ئىقتىسادىي

 مهسلهن، هۇنالرنىڭ خهنزۇالردىن هېسابالش ۋە تىزىمالش . جهههتتىمۇ خهنزۇالرنىڭ ياردىمىگه ئېهتىياجلىق ئىدى

 قىلغ  هېسابىنى  ماللىرىنىڭ  چارۋا  ئاهاله،  ئۆزلىرىنىڭ  ئۆگىنىۋېلىپ،  سېلىش، ]. 53 [ ان ئۇسۇلىنى  شهههر  يهنه

 قېزىش  ياساش ] 54 [ قۇدۇق  مۆهۈر  ئۆگىنىۋالغانىدى ] 55 [ ،  قاالق . قاتارلىقالرنى  ئهسىلىدىكى  ئۇالرنىڭ  بۇ

 . هالهتتىن قۇتۇلۇپ، ئىجتىمائىي مهدەنىيهتنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىدا زور رول ئوينىغانىدى

 قۇدىلىش  ئهلچىلىك قىلىش،  بازىرى ئېچىش،  ئۆز چېگرا  ئهل بولۇش ۋە  چۈشۈرۈش،  ئهسىرگه  ئۇرۇش،   ىش،

 نۇرغۇنلىغان كىشلهر تهدىرجى هالدا خهنزۇ مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرىنى  ئاالقه قىلىش قاتارلىق هۇنالرئارىسىدا  ئارا

 خهنزۇالرنىڭ كىيىم « ۋېندى دەۋرىدىن بۇرۇنال، تارىخىي ئهسهرلهردە . قۇبۇل قىلدى  يىمهك  هۇنالر   كېچهك ۋە

 تۆۋەن قاتلىمىدىكىلهرنىڭ  بۇنىڭدىن شۇ چاغدىكى هۇنالرنىڭ يۇقىرى . دەپ خاتىرلهنگهن » گه ئامراق ئىچمىكى

 كۆرۈۋېلىشقا  ئۇچرىغانلىقىنى  تهسىرىگه  كۈچلۈك  مهدەنىيىتىنىڭ  مهنىۋى  ۋە  مهدەنىيىتى  ماددىي  خهنزۇالرنىڭ

 بىلهن . بولىدۇ  خهن سۇاللىسى  هۇنالر  كۆپلىگهن  كېيىن،  دەۋرىدىن  ۋۇدى  ئهسلىگه شۇڭا،  بولغان قۇدىلىشىشنى

 بولدى  ئهل  سۇاللىسىگه  باشالپ خهن  قوۋملىرىنى  بهگلهر  خان،  نۇرغۇن  ههم  بولدى  مايىل  ]. 56 [ كهلتۈرۈشكه

 لېكىن خهنزۇ  بولسىمۇ،  ئىچكى زىددىيهت قاتارلىقالر  مهغلۇپ بولۇش،  ئۇرۇشتا  سهۋەب مهسلهن،  باشقا  بۇنىڭدا

 ئۇززاق  بولغان  ئۇالرغا  بۇيانقى مهدەنىيىتىنىڭ  يىلدىن  ئون  نهچچه  يېقىنقى  تهسىر  كۈچلۈك  مۇددەتلىك

 ئېرىشتى  ئىسپاتقا  كۆپ  تېخىمۇ  ئارقىلىق  قېزىلمىالر  سۇاللىسىنىڭ ]. 57 [ ئارخېئولوگىيىلىك  خهن  مهسلهن،

 توشۇلغان تاۋار  تۈزلهڭلىكتىن هۇنالرغا  ئوتتۇرا  قول هۈنهۋەرنچىلىك بۇيۇملىرى كېيىنچه  دەسلىپىدە  دۇردۇن ۋە

 ئادەتتىكى خهلقنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش ئېهتىياجىنىڭ مۇهىم تهركىبىي ته  هۇن ئاقسۆڭهڭلىرى ۋە  درىجىي هالدا

 قىسىمى بولۇپ قالغان بولۇپ، هۇن قهبىرلىرىدىن دائىم دېگۈدەك خهنزۇچه ئۇسلۇپتىكى يىپهك كىيىملهر، بىرونزار

 ۋال خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالرنىڭ چېگرىداش بۇ خىل ئهه . ئهينهك، ئۈزەڭگه ۋە سىرالنغان ئهسۋاپالر تېپىلغان

 . جايلىرىدا تېخىمۇ گهۋدىلىك بولغان

 تهسىرىگه  مهدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك  خهنزۇ  گهرچه  هۇنالر  مهزگىلىدە،  دەسلهپكى  سۇاللسىىنىڭ  خهن غهربىي
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 تىن ئۆزىنىڭ مىللىي ئۇچىرغان بولسىمۇ، لېكىن ئىجتىمائىي ئىگىلىك ۋە تۇرمۇش جهههتته يهنىال ئاساسىي جهههت

 قالدى  ساقالپ  قۇبۇل . ئاالهىدىلىكىنى  بولۇشىنى  ئهل  هۇنالرنىڭ  تۈركۈمدىكى  زور  قېتىم  ههر  سۇاللىسى  خهن

 يېقىن جايالردا  قورۇلغا  ئهل « قىلغاندىن كېيىن،  مىللىي ( » قارام  لېكىن  تهۋەلىك بىلدۈرگهن،  خهن سۇاللىسىگه

 ئۆزگهرتمىگهن  ئۆرۈپ  قىلىپ، ) ئادىتىنى  ئادىتى « ئۇالرنى تهسىس  چارۋىچىلىق ( » ئهسلىدىكى  ئهسىلدىكى

 تۇرمۇش ئۇسۇلى  ئورۇنالشتۇردى ) ئىگىلىكى ۋە  . 58 [ بويىچه  ئۆرپ ]  تۇرمۇش ۋە  دەل هۇنالرنىڭ ئىگىلىك،   بۇ

 . ئادەت جهههتته يهنىال ئۆزىنىڭ مىللىي ئاالهىدىلىكىنى ساقالپ قالغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

 قوۋم  بىرال  ههر هۇنالر  بولغانلىقى،  تۈزۈلگهن ئورتاق گهۋدە  قهبىلىلهردىن  ياكى  كۆپلىگهن قوۋمى  بولماي،

 قايسى قىسىملىرى نهچچه مىڭ چاقىرىم دائىرىگه تارقالغانلىقى ئۈچۈن، ئىجتىمائىي سهۋىيىسى ئوخشاش بولۇشى

 ئىدى  ئهمهس  بولغانلىقى . مۇمىن  يېقىن  خهنزۇالرغا  بهزىلىرى  جهههتته  خ ( رايون  رايونىدا مهسلهن،  ېتاۋ

 پائالىيهت قىلغان ئالوبان خان ۋە بايان خانالرنىڭ قوۋمى، كېيىن جاڭيېنىڭ يېقىن ئهتىراپىدا پائالىيهت قىلغان

 قوۋمى  خاننىڭ  [ ئۇنىئۇت  جايالشقلىقى ] 59 )  يىراق  خهنزۇالردىن  بهزىلىرى  يهنه  كۆلى ( ،  بايقال  مهسلهن،

 باتىس خان شانشانچاننىڭ قوۋمى، شهرقىي بارىكۆل خانى بويىدىكى ئۇكهن خاننىڭ قوۋمى، غهربىي يۇرتتىكى

 قوۋمى  [ سىلىجىنىڭ  دەرىجىسمۇ ] 60 )  ئۇچراش  تهسىرىگه  مهدەنىيىتىنىڭ  ئىقتىسادىي،  خهنزۇالرنىڭ  ئۈچۈن،

 بۇ خىل ئىقتىسادى، مهدەنىي، جۇغراپىيۋى ئامىلالر ههم سىياسىي، ههربىي ئاممىالر هۇنالردا . بىردەك ئهمهس ئىدى

 هالدا قۇتىئۇش ۋە كىللىكىدىكى ۋە قوغۇشار ۋەكىللىكىدىكى خهن سۇاللىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتكه تهدرىجىي

 هالبۇكى، قوغۇشارنىڭ خهن . ئوخشىمغان پوزىتسىيه تۇتىدىغان ئىككى خىل ئىجتىمائىي كۈچنى شهكىللهندۈرىدى

 ئىگىلى  ئىجتىمائىي  هۇنالرنىڭ  جهههتتىن  بىر  يهنه  بولۇشى  ئهل  يهنىمۇ سۇاللىسىگه  تهڭپۇڭسىزلىقىنى  كىدىكى

 كېيىن شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىگه . ئىلگىرلىگهن هالدا كۈچهيتىۋەتتى ۋە چوڭقۇرالشتۇرىۋەتتى

 جهنۇب  هالدا  رەسمىي  هۇنالر  كهتتى  كهلگهندە،  پارچىلىنىپ  ئىككىگه  ئىبارەت  هۇنالر . شىمالدىن  جهنۇبىي

 فېئودال  تهدرىجىي هالدا  قۇللۇق جهمئىيهتتىن ئىبارەت تارىخىي باسقۇچتا كېيىنچه  شىمالىي هۇنالر  الشقان بولسا،

 . توختاپ قالدى

 ئههۋال  خىل  بۇ  بۆلۈنۈشى  ئهمما،  قىسىمغا  ئىككى  ئىبارەت  قوغۇشاردىن  ۋە  قۇتىئۇش  هۇنالرنىڭ  بىلهن  ـ

ز تۆۋەنلىتىشكه بولمايدۇ ههم قوغۇشارنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشنىڭ غايهت زور تارىخى ئههمىيىتىنى ههرگى
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 كهلمهيتتى،  ئۇيغۇن  ههرگىز  مهنپهئهتىگه  خهلقىنىڭ  هۇن  پۈتكۈل  بولۇشى  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  قوغۇشارنىڭ

 بولمايدۇ  ئهمگهكچى . دېيىشكىمۇ  هۆكۈمرانلىقىدىكى  قۇتىئۇش  جۈمىلىدىن  خهلقى،  ئهمگهكچى  هۇن  چۈنكى،

 هېچقانداق  خهلقنىڭ  ئهمگهكچى  خهنزۇ  بىلهن  ئوخشاشال خهلق  ئۇالر  بولۇپ،  يوق  توقۇنۇشى  مهنپهئهت

 ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت دوستانه ئىدى  ئۇالر  ئۇچرايتتى،  ئېزىشىگه  . هۆكۈمرانالرنىڭ ئېكىسپىالتاتىسىيىسى ۋە

 ئىنتىلىش  مهدەنىيىتىگه  خهنزۇ  بولمىسىمۇ،  ئوخشاش  دەرىجىسى  ئۇچراش  تهسىرىگه  خهنزۇالرنىڭ  هۇنالردا

 بولماسلىق مهسىلىسىدە ئىختىالپ بولسىمۇ، ئۇالر خهنزۇالر  لمىسىمۇ، خهنزۇالرغا ئهل بولۇش دەرىجىسى بىردەك بو

 قهتئىي  بېرىشىنى  يۈز  ئۇرۇشنىڭ  بولۇپمۇ  بولۇشنى،  پهيدا  هالهتنىڭ  دۈشمهنلىك  ئارىسىدا  ئۆزلىرى  بىلهن

 ئىق . خالىمايتتى  تهرەپنىڭ  ئىككى  ئۈزۈپ،  ئاالقىسىنى  مىللهتنىڭ  ئىككى  ئۇرۇش  مهدەنىيهت چۈنكى،  تىساد،

 ئاپهت  ئېغىر  خهلقىگه  هۇن  بولۇپمۇ  خهلقىگه،  مىللهت  ئىككى  ئۇچرىتىپ،  توسالغۇغا  پۇرسىتىنى  ئالماشتۇرۇش

 شۇڭا، هۇن ئهمگهكچى خهلقى تىنچلىق، خاتىرجهملىكنى، خهنزۇالر بىلهن دوستانه ئۆتۈپ، بازار . ئېلىپ كېلهتتى

 بۇ نۇقتىدا مهيلى قوغۇشارنىڭ هۆكۈمرانلىقىدىكى هۇن . زۇ قىالتتى ئېچىپ ئىقتىساد، مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشنى ئار

 ئىدى  ئىگه  بىردەكلىككه  هۆكۈمرانلىقىدىكى  قۇتىئۇشنىڭ  ياكى  بولسۇن  خهلقى  قۇتىئۇش . ئهمگهكچى

 باشچىلىقىدىكى  قۇتىئۇش  ئاشۇرالماسلىقى  ئىشقا  ئارزۇسىنى  ئۆز  خهلقىنىڭ  ئهمگهكچى  هۇن  هۆكۈمرانلىقىدىكى

 س  ئىدى هۆكۈمرانالر  نهتىجىسى  قىلغانلىقىنىڭ  خىالپلىق  ئارزۇسىغا  خهلقنىڭ  ماتېرىيالالرغا . ىنىپىنىڭ  تارىخىي

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  تهرەپ  87 ئاساسالنغاندا  ئىككى  بۇرۇن  ئۆلۈشتىن  ۋۇدى  ئۇرۇش 20 يىلى  يىل  نهچچه

 ئۆلۈم  ئېغىر  تهرەپ  ئىككى  ههر  ك  قىلىپ،  هالىدىن  هۇنالر  ئۇچراپ،  زىيانغا  ۋە  تهڭرىقۇتنىڭ يىتىم  ېتىپ،

 قۇلىقۇ  بولۇپ،  قىلىشقان  ئارزۇ  كهلتۈرۈشنى  ئهسلىگه  قۇدىلىشىشنى  ئاقسۆڭهكلهر  دەرىجىلىك  ههر  تۆۋىنىدىكى

 ) يىلالر  68 ～ 85 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( ۋە غۇياندى تهڭرىقۇت ) يىلالر  85 ～ 96 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( تهڭرىقۇت

 كهلتۈ  ئهسلىگه  قۇدىلىشىشنى  بىلهن  سۇاللىسى  ئويالشقان خهن  ئاتىسى . رۈشنى  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  يهنه

 شۈرۇچانچۇ تهڭرىقۇتمۇ تىرخان تۇلقۇز قاتارلىقالرنى ئهۋەتىپ يارىشىشنى تهلهپ قىلغان، ئهمما تهڭرىقۇت ئۆلۈپ

 بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بۇلىدۇكى، خهنزۇ، . بۇ ئىش نهتىجىسىز قالغان ) يىلى  60 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( كهتكهچكه

 شىمال بىلهن  ئىككى مىللهتنىڭ ئهسكهرلهرنى ئارام ئالدۇرۇپ دوستانه بېرىش هۇن  كېلىش قىلىش خاهىشى ۋە

 چىقىش هارپىسىدىال  تهڭرىقۇت تارىخ سههنىسىگه  يۈزلىنىشى قوغۇشار  كېلىشىگه  تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىككه ئوتتۇرا
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 بى  جىخۇشاندەك  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  ئېهتىياجى  ۋەزىيهتنىڭ  قالغان،  يىراقنى پىشىپ  جهههتته  سىياسىي  ر

 . كۆرەرلىككه، قابىليهتكه ۋە ئىقتىدارغا ئىگه كىشىنىڭ بۇ تارىخىي ۋەزىپىنى ئۇرۇنلىشىنىال كۈتۈپ قالغان ئىدى

 بۇ تارىخىي ئههمىيهت . قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى زور تارىخىي ئههمىيهتكه ئىگه

 قوغۇشارن  نۆۋىتىدە  ئۆز  ئوينىغانلىقىدا يهنه  رول  ئاكتىپ  مۇناسىۋىتىدە  هۇنالرنىڭ  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  ىڭ

 . ئىپادىلىنىدۇ

 يىللىق 150 بىرىنچىدىن، مىللىي مۇناسىۋەت جهههتته ئۇ خهنزۇ مىللىتى بىلهن هۇن مىللىتى ئوتتۇرسىدىكى

 دو ) يىلىغىچه  51 يىلىدىن  201 مىالدىيدىن بۇرۇنقى (  ستانه مۇناسىۋەتكه ئايالندۇرۇپ، ئۇرۇش هالىتىنى تىنچ،

 بىلهن  هۇنالر  جهنۇبىي  كېيىنكى  ههم  ياراتتى  ۋەزىيىتىنى  يېڭى  ههمكارلىق  ئىتتىپاقلىق،  مىللهتنىڭ  ئىككى

 تارىخىدا  مۇناسىۋىتى  مىللهت  ئىككى  ئاساس سېلىپ،  ههمكارلىقىغا  دوستانه  مۇددەتلىك  ئۇزاق  خهنزۇالرنىڭ

 . پارالق سههىپه ئاچتى

 دىن بۇيان غۇز، يۆلهر مهركىزىي ) شيا، شاڭ، جۇ سۇاللىلىرى ( ئۈچ دەۋر « چىدىن، سىياسىي جهههتته ئۇ ئىككىن

 بويسۇنماسلىق  يهرلىك » هاكىميهتكه  شىمالىدىكى  ئېلىمىزنىڭ  تاشالپ،  بۇزۇپ  ئهنئهنىنى  كونا  تهك

 قىلىشنى  قۇبۇل  رەهبهرلىكىنى  هاكىميىتىنىڭ  مهركىزى  تۈزلهڭلىك  ئوتتۇرا  بهردى، هاكىميهتلهرنىڭ  باشالپ

 بىلهن  شىمال  كۆرسىتىپ،  تهسىر  بىۋاسته  شىمالغا  سىياسىيسى  ئىلغار  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  باشالپ  شۇنىڭدىن

 بىرلىككه  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  بىلهن  شىمال  قۇيۇقالشتۇرۇپ،  مۇناسىۋىتىنى  سىياسىي  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا

 . كېلىشىنى ئىلگىرى سۈردى

 ىقتىساد، مهدەنىيهت جهههتته خهنزۇ، هۇن ئىككى مىللهتنىڭ تىنچ، دوستانه ئۈتۈشى، چېگرا ئۈچىنچىدىن، ئ

 بازار  خهلقى  ئهمگهكچى  مىللهت  ئىككى  بىلهن  ئۇچرىشى  ئاز  ياكى  ئۇچرىماسلىقى  توسقۇنلۇقىغا  بازارلىرىنىڭ

 تۇرمۇ  ۋە  ئىشلهپچىقىرىش  كۆپلهپ  خهنزۇالردىن  هۇنالر  قىلىپ،  ئاالقه  كۆپلهپ  ئىگه ئارقىلىق  بۇيۇملىرىغا  ش

 بۇنىڭ بىلهن، هۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىشلهپچىقىرىش . بولۇپ، خهنزۇ مهدەنىيىتى هۇنالرغا تېخىمۇ كۆپ تارقالدى

 . كۈچى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشى تېز يۈكسىلىپ، قاالق هالهتتىن تېزال قۇتۇلدى

 يېتىم قالدۇرۇپ، ئۇنى غهربكه كۆچۈشكه تۆتىنچىدىن، قوغۇشارنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇپ قۇتىئۇشنى

 پايدىلىق بولدى  قىلىشى خهن سۇاللىسىنىڭ ئۇنى بويسۇندۇرۇشغا نهچچه 20 بۇنىڭ بىلهن هۇنالرنىڭ . مهجبۇر
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 هۇنالرنىڭ  بۇ  تىنچىدى،  ۋەزىيىتى  قااليىمقانالشقان  جهههتتىكى  سىياسىي  ئاخىرلىشىپ،  هالىتى  بۆلۈنمه  يىللىق

 شۇڭا، مىالدىيىدىن . لىگه كهلتۈرۈش ۋە نۇپۇسىنى ئاۋۇتۇشقا پايدىلىق شارائىت ئىدى ئىجتىمائىي ئىگىلىكنى ئهس

 بۇرۇنقى  51 بۇرۇنقى  بولۇپ مىالدىيىدىن  ئهل  تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسىگه  قوغۇشار  تهڭرىقۇت  43 يىلى  يىلى

 ئالته  ئاران  ئارلىقتا  بولغان  كهتكۈچه  قايتىپ  تارىخ  ئوردىسىغا  بولسىمۇ،  ئۆتكهن  يىل  تا يهتته

 گۈللهنگهن ” خاتىرلهنگهن  خهلقى  ئۇرقىمۇ ‘‘ تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشارنىڭ  ههم  شهكىللهندى  ئاتا ” هالهت

 داۋامالشتۇردى   ئهۋالد  ئهۋالدمۇ  ساقالپ  سهلتهنىتىنى  ئۇيانجۇت . “ بوۋىلىرىنىڭ  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  يهنه

 قارىغاندا مۆتىدىل هۆكۈمرانلىق يۈر   گۈزۈپ، خهن سۇاللىسى بىلهن دوستانه تهڭرىقۇت ۋە قۇتىئۇش تهڭرىقۇتقا

 ئهسلىگه  ئىشلهپچىقىرىشنى  مۇقىمالشتۇرۇپ،  ۋەزىيهتنى  سىياسىي  توختاتقانلىقى،  ئۇرۇشنى  ئۆتۈپ  ئىتپاق

 شۇڭا، قوغۇشار تهڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتقاندا هۇن خهلقىنىڭ . كهلتۈرگهنلىكىنى هۇن خهلقىگىمۇ پايدىلىق ئىدى

 بولۇشن  تهۋە  ئۇنىڭغا  ئارقا ههممىسى  ۋە  قىلىشتى  ئارزۇ  بىلدۇرۇشتى  ى  تهۋەلىك  ئۇنىڭغا  تارىخى . ئارقىدىن

 قىلنىشچه،  قهيت  ئاستا ” ئهسهرلهردە  خهلق  كېيىن  قايتقاندىن  ئوردىغا  دۆلهت  تهڭرىقۇت  يىغىلىپ،  ئاستا

 ۇشار قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى ياخشى نهتىجىگه ئېرىشكهچكه، قوغ . “ ئهمىنلىك تاپقان

 تونۇشىمۇ  بولغان  ههمكارلىقىغا  ۋە  ئىتتىپاقىلىقى  هۇنالرنىڭ  بىلهن  خهنزۇالر  ئۇرۇقىدىكىلهرنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە

 هۇنالر ئون نهچچه يىللىق قااليمىقانچىلىقتا قىل ئۈستىدە قالغان ” قوغۇشارنىڭ ئالچىسى جۈەنچۇ . چوڭقۇرالشقان

 ئې  ئاران ئهمىنلىككه  خهن سۇاللىسىنىڭ ياردىمىدە  قوغۇشارنىڭ ۋاڭ جاۋجۈنگه “ رشتى ئىدى،  ” دىگهن بولسا،

 ئالچى  قىلغۇچى  ئهمىن  ئهمىنلىككه “ هۇنالرنى  بىلهن  ياردىمى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  هۇنالرنىڭ  بېرشىمۇ  نامىنى

 ئۇ ئوردىسىغا قايتقاندىن كېيىن خهن سۇاللىسى ئهلچىسى خهن چاڭ ۋە جاڭ مىڭالر . ئېرشكهنلىكىنى ئىپادىلىگهن

 ئائىلىدەك ” تىپاقلىق ئههدىمۇ بىلهن تۈزگهن ئىت  بۇنىڭدىن كېيىن خهن سۇاللىسى بىلهن هۇن تهڭرىقۇتلۇقى بىر

 ئهۋالدتىن  ئۆتىدۇ،  بىر – يېقىن  ئالدىمايدۇ – ئهۋالتقا  قايتا “ بىرىنى  تهكىتلىگهن  دىگهننى  سهكراتقا . قايتا

 نهۋرە  قالغاندىمۇ  تۈزگهن  چۈشۈپ  بىلهن  سۇاللىسى  قىلىپ خهن  ۋەسىيهت  رىئايه چهۋرىلىرىگه  ئههدىنامىگه

 قىلىپ خهن سۇاللىسى بىلهن بولغان دوستانه مۇناسىۋەتنى ساقالپ، خهن پادىشاهىغا جاۋاپ قايتۇرۇشنى تهلهپ

 پارچىلىنىپ . قىلغان  ئىككىگه  شىمال  جهنۇب،  هۇنالر  مهزگىلىدە  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  شهرقىي  تاكى

 چاغدا  نهۋرى ) يىلى  48 مىالدىيه ( كهتكهن  ئۇنىڭ  يهنىال ،  تهڭرىقۇتنىڭ  شىلوشىيۇت نامىنى “ قوغۇشار ” سى
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 بوۋىسى خهن سۇاللىسىنىڭ ” قوللىنىپ، خهن سۇاللىسى بىلهن دوستانه مۇناسىۋەتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشىمۇ ئۇنىڭ

 ئويلىغانلىقى  ۋارىسلىق قىلىشنى  نامىغا  ئېرىشكهچكه  ئهمىنلىككه  بولغانىدى “ ] 61 [ شاپائىتىدە  بۇنىڭدىن . دىن

 ته  ۋە قوغۇشار  رەهبهرلىكى  هۆكۈمىتىنىڭ  مهركىزى  سۇاللىسى  خهن  بولۇپ،  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  ڭرىقۇتنىڭ

 . ياردىمىنى قۇبۇل قىلىشنىڭ هۇنالرغا قانچىلىك چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 نۇرغۇن ئاشلىق بېرىپ، كېچهك تهقدىم قىلىپ،  بۇنىڭدىن باشقا خهن سۇاللىسىنىڭ هۇنالرغا كۆپلهپ كىيىم

 ئهلچىلىرى،  ۋەزىرلىرى،  ئاقسۆڭهكلىرى،  شاهزادىسى،  تهڭرىقۇتى،  هۇن  قوغدىشى،  چىقىرىپ  ئهسكهر  ئۇالرنى

 مهلىكىلىرى ۋە ئاياللىرىنىڭ ئۈزۈلمهستىن خهن سۇاللىسىگه بېرىپ ئىنئامالرغا ئىگه بولۇشى ياكى خهن سۇاللىسى

 ت ياكى قىسقا مۇددەت خان ئوردىسى ياكى چاڭئهندىكى گاۋجيې پادىشاهلىرى بىلهن كۆرۈشۈشى، ئۇزۇن مۇددە

 جاي ( كوچىسىدا  تۇرۇشلۇق  ساراي  مېهمان  كۈتۈۋالدىغان  مىللهتلهرنى  چېگرىدىكى  دەۋرىدىكى  خهن  ) غهربىي

 كېچهك جهههتتىكى ئالماشتۇرۇشى  ئادەت، كىيىم  تۇرۇشىمۇ ئىككى مىللهتنىڭ ئىقتىساد، مهدەنىيهت، تىل، ئۆرپ

 تهسىرىن  كۈچهيتتى ۋە  جهههتتىكى . ى  سىياسىي  مىللهتنىڭ  ئىككى  قىلىنىشى  ياتلىق  جاۋجۈننىڭ  ۋاڭ  بۇلۇپمۇ

 مۇستههكهملىدى  ۋە  چوڭقۇرالشتۇردى  تېخىمۇ  دوستلۇقىنى  ۋە  مىللهت . ئىتتىپاقلىق  ئىككى  نۆۋىتىدە  ئۆز  بۇالر

 . ئوتتۇرسىدىكى قۇشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى

 تهڭرىقۇ  قوغۇشار  ئهمهلىي نهپ ئېلىپ بهشىنچىدىن،  خهلقىگىمۇ  تنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى خهنزۇ

 تىنىچالنغانلىقتىن، . كهلدى  ئات ۋە  چېگرا ” شىمال  يېپىلدىغان،  قۇۋۇقلىرى ناهايىتى كهچ  شهههر  قۇرۇلالردىكى

 ۋە  ئاڭلىمايدىغان  سىگىنالىنى  جهڭ  كىشىلهر  ئهۋالت  ئۈچ  يۈرىدىغان،  يايالپ  يهردە  ههممىال  پۇقراالر كالىالر

 ۋاڭ ماڭ خهنزۇالر بىلهن ( يىلغىچه 60 شىمالدىكى خهلقلهر ]. 62 [ “ ئۇرۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلمايدىغان بولدى

 بۇزۇۋەتكىچه  مۇناسىۋىتىنى  ئېرىشتى ) هۇنالر  پۇرسىتىگه  هاللىنىش  ئېلىپ  خهنزۇالرنىڭ . ئارام  تهبئىيكى  بۇ

 ئىدى  پايدىلىق  ناهايىتى  خ . ئىشلهپچىقىرىشىغا  بىلهن  زور شۇنىڭ  مهدەنيىتىنىڭ  مىللهت  ئىككى  هۇن  هنزۇ،

 هۇن  ئوخشاشال  مهدەنىيتىمۇ  خهنزۇ  بىلهن  ئاالقىسى  قويۇق  خهلقىنىڭ  مىللهت  ئىككى  ۋە  ئالمىشىشى  كۆلهمدە

 ۋە  تولۇقالندى  تېخىمۇ  تۇرمۇشى  مهدەنىي  ئىقتىسادى،  خهنزۇالرنىڭ  ههم  ئۇچرىدى  تهسىرىگه  مهدەنىيتىنىڭ

 سۇاللىس . بېيىدى  خهن  هۇنالر مهسلهن،  راۋاجلىنىشى  خهلقىنىڭ يىلىقچىلىقىنىڭ مىسلىسىز  خهنزۇ  ۋە  هۆكۈمىتى  ى

. رايونىدىن ئاتنىڭ كۆپلهپ كىرگۈزۈلىشى ۋە ئات بېقىش تېخنىكىسىنىڭ تارقىلىپ كىرىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك
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 شىگۇ  خاتىرە « يهن  ههققىدە  جىڭدى  بهرگهندە » خهننامه،  ئىزاه  ئىزاه « گه  يۇسۇنلىرىغا  هن دېگ » خهن

 مىراقۇلىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى  ئوردا  ئېلىپ،  نهقىل  بولۇپ، 36 ئهسهردىن  تارقالغان  غهربكه  ۋە  شىمال  ئاتخانا

 ۋېي چىڭ ۋە قىران چهۋەنداز سانغۇننىڭ . تارىخىي خاتىرىلهر « يهنه . مىڭ ئات بېقىالتتى، دېگهن 300 جهمئىي

 يۈەنشۇ » تهرجىمهالى  ئاساسالنغاندا،  شهخسىلهر يىلىدىكى  2 خاتىرىلهرگه  ۋە  هۆكۈمهت  ئۇرۇشتا  قېتىملىق  بىر

 چىقارغان 140  ئات  ناهايىتى . مىڭ  يىللىقچىلىقىنىڭ  خهلقنىڭ  هۆكۈمهت  چاغدا  ئهينى  بۇنىڭدىن

 دا، هۇنالرنىڭ قېچىر » تېرىقچىلىق « جىلىد  1 » تۇز ۋە تۆمۈر ههققىدە « يهنه . گۈللهنگهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 ئۇالغلىرىنىڭ  قاتارلىق  ئايلىنىپ تۆگه  چارۋىغا  يهرلىك  ئاتنىڭ  كىرگهنلىكى،  تارقىلىپ  تۈزلهڭلىككه  ئوتتۇرا

 بۇنىڭدىكى ئهينى چاغدا هۆكۈمهت ۋە خهلقنىڭ يىلىقچىلىقىنىڭ ناهايتى گۈللىنىشىنىڭ . قالغانلىقى تىلغا ئېلىنغان

 هۇن . رۈۋېلىشقا بولىدۇ هۇنالر رايونىدىن ئاتنىڭ كۆپلهپ كىرگۈزۈلگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى كۆ

 خهن سۇاللىسى هۆكۈمىتى ئۈچۈن ئات بېقىپ بهرگهن،  بولۇپ،  ئۇستا  باققان ئاتلىرى « جىن مىتى ئات بېقىشقا

 بولغاچقا  بېقىش » سېمىز  ئات  بۇ  تهيىنلىگگن،  كههبهگلىككه  مىراخور  ئۇنى  قېلىپ  ههيران  ۋۇدى  خهن ، 

 تۈزلهڭلىككه تارقىلىشىنىڭ تى  دەلىلى بوالاليدۇ تېخنىكىسىنىڭ ئوتتۇرا  خهن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ] 63 [ پىڭ بىر

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  ئۇسلۇبىنى  ۋە  هۇنالرنىڭ كۆچمهن چارۋىچىلىق تۇرمۇش تېمىسى  سهنئىتىدىنمۇ  . تاش ئويما

 هۇنالرغا  ئالدىدىكى  قهبرىسى  خۇچۈبىڭ  ماۋلىڭدىكى  ناهىيىسى  شىڭپىڭ  ئۆلكىسى  شهنشى  هازىرقى  مهسىلهن

 سهددىچىن سېپىلىنىڭ جهنۇبىدىنمۇ هۇنالرنىڭ ]. 64 [ زور تاش ئويما بۇنىڭ گهۋدىىك بىر مىسالىدۇ مۇناسىۋەتلىك

 نۇرغۇن مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى بايقالغان، بۇالرنىڭ ههممىسى هۇن، خهنزۇ ئهمگهكچى خهلقىنىڭ ئىقتىساد،

 ت  هۇنالرنىڭ  مهدەنىيىتىنىڭ  خهنزۇ  ۋە  ئاالقىسىنى  زىچ  جهههتتىكى  ئۇچرىغانلىقىنى مهدەنىيهت  هسىرىگه

 . چۈشهندۈرىدۇ

 خهن  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  ۋە  ئۆسۈشى  ئابرۇيىنڭ  يۈرتتىكى  غهربىي  سۇاللىسىنىڭ  خهن  ئالتىنچىدىن،

 . سۇاللىسىگه ئهل بولۇشىنىڭ تهسىرى بىلهن غهربى يۇرتتىكى ئهللهرمۇ خهن سۇاللىسىنى هۆرمهتلهيدىغان بولدى

 تىرىلىنىشچه، ئۇيسۇندىن ئارساكقىچه بولغان ئهللهرنىڭ ههممىسى هۇنالر بىلهن يېقىن تارىخى ماتىرىيالالردا خا

 هۇن ئهلچىلىرى تهڭرىقۇتنىڭ خېتىنى  بولۇپ،  ئوزۇق ] 65 [ ئۆتىدىغان  تهخىرسىز  ئۇالر  تۈلۈك  كۆتىرىپ بارسىال

ئاشلىق، مىنگۈدەك مال چىقارمىسا يىگۈدەك  لېكىن خهن سۇاللىسى ئهلچىلىرى بارغاندا پۇل . يهتكۈزۈپ بهرگهن
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 تهڭرىقۇت ئهل بولغاندىن كېيىن ههرقايسى ئهللهرنىڭ ههممىسى خهن سۇاللىسىنى  قوغۇشار  ئۇالق تاپالمىغان،

 بولغان  مىالدىۈبۇرۇنقى ]. 66 [ هۆرمهتلهيدىغان  جاۋجۈن  جىڭنىڭ ( يىلى  33 ۋاڭ  يۈەندىنىڭ  ) يىلى  1 خهن

 ياتلىق قىلىنغان  تهڭرىقۇتقا  خهننا « . قوغۇشار  قىسسه . مه كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  خاتىرلهرگه » جهنۇبىي  دىكى

 ئۆزى  ياتلىق بولۇشتا  ئۇ  ئىختىيارى بىلهن . » ههرەمدىن چىقىشنى ئىلتىماس قىلغان « ئاساسالنغاندا  ئۇنىڭ ئۆز

 يىلدىمۇ  نهچچه  كىرىپ  ئوردىغا  قىلىشى  تهلهپ  بولۇشنى  ئىلتىپاتىغا ” ياتلىق  خاننىڭ

 بولغ “ ئېرىشهلمهي  دوستانه . ان قىيدىغانلىقتىن  مىللىتىنىڭ ئىتتىپاق،  هۇن  ئۇنىڭ خهنزۇ،  بىلله،  شۇنىڭ بىلهن

 . ئۆتۈشىنىڭ زۆرۈرلىكى ههققىدىكى تونۇشى بىر قهدەر چوڭقۇر ههم توغرا بولغان

 توغرىسىدىكى  مۇناسىۋىتى  مىللهتلىرىنىڭ  هۇن  خهنزۇ،  بولسىمۇ،  تۇرىۋاتقان  ئوردىدا  گهرچه  جاۋجۇن

 : دە خاتىرلىنىشىچه » يۈەندى ههققىدە خاتىرە . خهننامه « لهلىگهن خهۋەرلهرنى يهنىال بى

 بۇرۇنى ( يىلى  3 جيهنجاۋ  قۇتىئۇش ) يىلى  36 مىالدىدىن  قاتارلىقالر  تاڭ  چېن  يهنشۇ،  خهن  قىشتا،

 بهرگهن  ئهۋەتىپ  پايتهختكه  كاللىسىنى  كاللىسى . تهڭرىقۇتنىڭ  مېهمانسارىيى ” ئۇنىڭ  قوۋملهر  نىڭ “ يات

 . ىغا ئېسىپ قويۇلۇپ سازايى قىلىنغان دەۋازىس

 قۇتىئۇش تهڭرىقۇتنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى مۇناسىۋىتى بىلهن  4 جيهنجاۋ  يىلى ئهتىيازنىڭ تۇنجى ئېيىدا،

 ۋەزىر  نهزىر  قىلىنىپ،  ئېالن  كهچۈرۈم  چوڭ  بويىچه  ئهل  پۈتۈن  قىلىنىپ،  بىلهن  چىراق  زىياپهت  ۋۇزىراالر

 تهڭرىقۇتقا قىلىنغان جازا يۈرۈشى تورغرىسىدىكى رەسىملهر ههرەمدىكىلهرنىڭ كۆرۈشىگه قۇتىئۇش . تهبرىكلهنگهن

 . بېرىلگهن

 يىلى ئهتىيازنىڭ تۇنجى ئېيىدا، قوغۇشار تهڭرىقۇت ئورىدىغا زىيارەتكه كهلگهندە خهن يۈەندى  1 جىڭنىڭ

 كهلگهنلىكىنى  زىيارەتكه  قوغۇشارنىڭ  ۋە  ئۆلتۈرۈلگهنلىكى  تهبىركهپ، قۇتىئۇشنىڭ

 . غا ئۆزگهرتكهن ) ئهمىنلىك ( “ جىڭنىڭ ” يىلنامىنى

 جۈن  جاۋ  ۋاڭ  ئىشالردا  چوڭ  كهلتۈرگهن  لهرزىگه  مهمىلكهتنى  پۈتۈن  ۋە  ئوردا  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىردا

 تاپقان  خهۋەر  نهزەر . پۈتۈنلهر  ئۇنىڭ  كۆرسىتىلىشى  ههرەمخانىدا  رەسىملهرنىڭ  ئائىت  قۇتىئۇشقا  بولوپمۇ

 كېڭهيتكهن دائىرى  ۋە . سىنى  دوستلىشىشى  مىللهتلىرىنىڭ  خهنزۇ  هۇن،  كۆڭلىدە  ئۇنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ

شۇڭا، قوغۇشار تهڭرىقۇت خهن . زىيىنى ههققىدە مۇئهييهن قاراش پهيدا بولۇپ بولغان  دۈشمهنلىشىشنىڭ پايدا
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 كرەك كېرىپ ئوتتۇغا چىقىپ، سۇاللىسىگه تېخىمۇ يېقىنلىشىش ئۈچۈن كۈيئوغۇل بولۇشنى ئىلتىماس قىلغاندا، ئۇ كۆ

 بىلهن  رازىلىقى  ئهلچىسى ” ئۆز  مۇناسىۋىتىنى “ تىنچلىق  دوستانه  مىللهتلىرىنىڭ  خهنزۇ  هۇن،  ئويناپ،  رولىنى

 يىل ئاۋالقى فېئوداللىق جهمئىيهتتىكى 2000 . كۈچهيتىش ۋە مۇستههكهملهشتهك زور ۋەزىپىنى زىممىىسگه ئالغان

 . هرىكىتىنى ههقىقهتهنمۇ جهسۇرانه ههرىكهت دىمهي بولمايدۇ بىر كېنىزەكنىڭ بۇنداق باتۇرانه ه

 بارغان  تهڭرىقۇت ئوردىسىغا  شىمالدىكى  ئهگىشىپ،  تهڭرىقۇتقا  خهن سۇاللىسى . ۋاڭ جاۋجۈن قوغۇشار  ئۇ

 تۇرغان  ساالپهتلىك  تهمىن،  ناهايتى  مۇراسىمىدا  ئۇزىتىش  خهننامه « . ئۆتكۈزگهن  هۇنالر . كېيىنكى  جهنۇبىي

 قوغۇشارنى ئۇزىتىش مۇراسىمىدا جاۋجۈن ناهايتى « دە ئهينى چاغدىكى ئههۋال تهسۋىرلىنىپ، » قىسسه ههققىدە

 ئۇنى ئۇزاتقىلى چىققانالر . گۈزەللىشىپ كهتكهن بولۇپ، ئىسىل سهرپايالر ئۇنىڭ هۆسنىگه هۆسىن قوشۇپ تۇراتتى

 تىللىرىنى چاكىلداتقىنىچه قاراپ تۇرىشاتتى  ئۇ خهنزۇالر بىلهن . ، دەپ خاتىرلهنگهن » يولىنىڭ ئىككى قاسنىقىدا

 ئاخىر ناهايتى ئهستايىدىللىق بىلهن  هۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا تونۇغانلىقتىن، ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى باشتىن

 چېدىر ئۆيدە ئولتۇرغۇزۇپ، مالنىڭ گۆشىنى يهپ، ] 67 [ قىز پهرزەنت كۆرۈپ  ئۇ هۇنالر يېرىدە ئوغۇل . ئورۇنلىغان

 ئىچىپ كۆچمهن چارۋچىلىق تۇرمۇش كهچۈرۈپال قالماستىن، يهنه ئهڭ ئاخىرىغىچه ئۆز ۋەزىپىسىنى قېتىق  سۈت

 هۇنالرنىڭ ئادىتى ” ) يىلى  31 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( ئورۇنداش ئۈچۈن، قوغۇشار تهڭرىقۇت ئۆلگهندىن كېيىن

 چوڭ . تۇغۇلغان ) چى ئىدى بۇ ئىككىنچى ئالچى، جۈنجۇ ئالچى بىرىنچى ئال ( ئۇنىڭ چوڭ ئالچىسىدىن “ بويىچه

 ياتلىق بولغان  بۇقاغا  ئۆگهي ئانىسىنى خوتۇنلۇققا ” ئهسلىدە . ئوغلى فۇجۇرۇت تهڭرىقۇت داتاۋ  ئاتىسى ئۆلسه

 سۇاللىسىدىكىلهرنىڭ “ ئېلىش  ئادەت خهن  خىل  بۇ  بولۇپ،  تۇرۇشنىڭ قالدۇغى  نىكاه  توپ  ئىپتىدائىي  ئادىتى

 لېكىن ۇ هۇنالردا يهنىال . شارائىتتىن ئېيتقاندا قاالق ئادەت ئىدى يوسۇنى ۋە ئهينى چاغدىكى تارىخىي  قائىدە

 ئاستىدا،  ئههۋال  قالغان  ساقلىنىپ  تۈردە  ئهلچىسى ” كهڭ  جاۋجۈن “ هۇنالرنىڭ  ۋاڭ  بىلهن  سۈپىتى  بولۇش

 ئادىتى ” ئهگهر  قالدۇرمايال “ هۇنالرنىڭ  تهسرى  ياخشى  ئارىسىدا  هۇنالر  ئادەتتىكى  قىلمىسا،  ئىش  بويىچه

 يهتكۈزۈپ قوياتتى قالما  يامان تهسىر  بىلهن هۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىگىمۇ  خهنزۇالر  يهنه  چۈنكى جاۋجۈن . ستىن،

 مۇناسىۋىتىنىڭ ئىنكاسى  بىلهن هۇنالرنىڭ سىياسىي  خهنزۇالر  ماهىيهتته  مۇناسىۋىتى  بىلهن تهڭرىقۇتنىڭ نىكاه

 ياتلىق بو . ئىدى  خهن چېڭدىنىڭ جاڭجۈننىڭ قايتا  ئهينى چاغدا  لماي خهن سۇاللىسىگه قايتىپ كېتىش شۇڭا،

 ئۇنىڭغا  كېيىن،  ئالغاندىن  تاپشۇرۇپ  مهكتۇبىنى  ئادىتى ” توغرىسىدىكى  كۆرۈش “ هۇنالرنىڭ  ئىش بويىچه
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 پهرمان چۈشۈرۈشى خهن سۇاللىسىنىڭ هۇنالرنىڭ ئۆرۈپ  هۇنالر  توغرىسىدا  هۆرمهت قىلغانلىقىنى ۋە  ئادىتىگه

 ۋاڭ جاۋجۈن خهن سۇاللىسىنىڭ بۇ مۇددىئاسىنى . لىگهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ بىلهن خهنزۇالرنىڭ دوستلىقىنى قهدر

 كېتىش  سۇاللىسىگه  خهن  كېيىن،  ئالغاندىن  تاپشۇرۇپ  چېڭدىنىڭ پهرمانىنى  خهن  چۈشهنگهنلىكتىن،  چوڭقۇر

 الرنىڭ نىيىتىدىن يېنىپ، دۆلهتنىڭ ئېهتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ، خهنزۇ، هۇن بىلهن دوستلىقىنى ئهال بىلىپ، خهنزۇ

 قائىدە  قىلماي،  ئهنئهنىسىنى  پهرۋا  بۇزۇلىشىغا  ئۆيلىنىشى ” يوسۇنلىرىنىڭ  ئانىسىغا  ئۆز ( “ ئوغلىنىڭ  گهرچه

 بولمىسۇمۇ  هۇن ) ئانىسى  خهنزۇ،  ئورۇنداپ،  داۋاملىق  ۋەزىپىسىنى  قىلىپ،ئۆزىنىڭ  قۇبۇل  ئادەتنى  دەك

 . مىللهتلىرىنىڭ دوستلۇق، ئىتتىپاقلىقىنى ئىشقا ئاشۇرغان

 ياتلىق قىلىنىش ئادەتتىكى  قورۇلنىڭ سىرتىغا  ئېيتقاندا،  نىسبهتهن  ئايالالرغا  دەۋرىدىكى  خهن سۇاللىسى

 ليۇجىڭنىڭ . ئىش ئهمهس ئىدى  كهلتۈرۈش ئۈچۈن،  بىلهن هۇنالرنىڭ تىنچلىقىنى قولغا  ليۇباڭ خهنزۇالر  گاۋى،

 قىل  ياتلىق  تهڭرىقۇتقا  باتۇر  لۇيۈەننى  قىزى  چوڭ  بويىچه  خانىش تهكلىپى  لۈ  بولغاندا،  قۇدىالشماقچى  ىپ

 تاشالپ بېرىسىلهر؟ « : ئۇنماي  مېنىڭ قىزىمنى هۇنالرغا  ئۇرغان » نىمىشكه  سۇدى سهلتهنهتتىكى ]. 68 [ دەپ ئاه

 جياڭدۇ  زەرب بېرىش ئۈچۈن،  قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا  هۇن  ئىتتىپاقلىشىپ،بىرلىكته  بىلهن  ئۇيسۇنالر  ۋاقتىدا

 لېكىن شىجۈن ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋەزىپىسىنى . ىجۈننى ئۇيسۇن كۈنبېگىگه ياتلىق قىلغان بېگى ليۈجىيهننىڭ قىزى ش

 : شۇڭا . قىلچه تونىمىغاچقا، يات تۇرمۇشقا كۆنهلمهي، كۈن بويى غهمگه چۆكۈپ يۇرتىغا كهتكۈسى كېلىپ كهتكهن

 ئۇزاتتى يىراققا مېنى تۇققانالر،

 . ياتلىق قىلىشىپ ئۇيسۇن خانىغا

 ئۆيلىرى يۇمۇالق كىگىز ئوتاۋكان،

 . ئۇزۇككهن  قېتىق تائام  ئۇالرغا گۆش

 ئۆرلهيدۇ پىغانىم يۇرتنى ئهسلىسهم،

 ]. 69 [ قۇش بولۇپ يۇرتۇمغا ئۇچۇپال كهتسهم

. دەپ شېئىر يازغان
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 . روهلۇق هالىتى ئهلۋەتته پهرقلىنىدۇ جاۋجۈننىڭ مهردانه ئۇنىڭ بۇنداق ههسرەتلىك كهيپىياتى ۋە ئىپادىسى

 جاۋجۈن نهنجۈن ئايمىقىنىڭ زىگۇي ناهيىسىدىن، « : دە » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېينكى خهننامه «

 چىققان  كېلىپ  ئائىلىسىدىن  پۇقرا  خاتىرلهنگهن » مۆمىن  كېيىنكىلهر . دەپ  ئائىلسىنى  پۇقرا  مۆمىن  ئاتالمىش

 سود  باخشىلىق،  دەپ ئىزاهلىغان تىۋىپلىق،  جاۋ . ىگهرچىلىك قىلمايدىغان ئائىله  تارىخىي ئهسهرلهردىمۇ  باشقا

 ئېلىنمىغان  ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققانلىقى تىلغا  دېهقان ئائىلىسىدىن . جۈننىڭ ئهمهلدار  ئۇ  بۇنداق بولغاندا،

 كۈچىگ  ئومۇمهن ئۆز  ئائىلىسىدىن،  ئاددىي پۇقرا  بولمىغاندا  هىچ  تاينىپ ياشايدىغان كېلىپ چىقمىغاندىمۇ،  ه

 تهسىر  زور  شهكىللىنىشىگه  خاراكتېرىنىڭ  ئۇنىڭ  چىقىش  كېلىپ  ئائىلىدىن  بۇنداق  چىققان،  كېلىپ  ئائىلىدىن

 ئۇنىڭ . كۆرسهتكهن  بولۇشىنى  ئهكسىچه  تامامهن  جاۋجۈننىڭ  ئىپادىسىنىڭ  شىجۈننىڭ  ئىكهن،  شۇنداق

 تۇر  ههشهمهتلىك  ۋە  چىققانلىقى  كېلىپ  ئائىلىدىن  مۇناسىۋەتسىز ئاقسۆڭهك  بىلهن  قالغانلىقى  كۆنۈپ  مۇشقا

 . دىيىشكه بولمايدۇ

 بىرىنچىدىن، خهنزۇ، هۇن ههر ئىككى تهرەپ بۇ . جاۋجۈننىڭ ياتلىق قىلىنىشى زور تارىخىي ئهمىيهتكه ئىگه

 امىنى ن “ هۇنالرنى ئهمىن قىلغۇچى ئالچى ” قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ جاۋجۈنگه . ئىشقا ئىنتايىن ئههمىيهت بهرگهن

 نوقتىنى تولۇق ئىسپاتاليدۇ  شههىرىنىڭ يېقىن ئهتراپىدىكى  1954 . بېرىشى بۇ  يىلى ئىچكى موڭغۇلنىڭ باۋتۇ

 يېزىسىدىكى خهن سۇاللىسى قهبرىسىدىن چىققان غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىگه مهنسۇپ  ماتۇ

 دېگهن خهتلهر “ مهڭگۇ ئاسايىشلىق بولغاي ” ، “ ياشىسۇن ئهمىنلىك ” ، “ تهڭرىقۇت بىلهن قۇدىالشتۇق ” بولغان

 كاهىشالرمۇ  ساپال  ئههمىيهت ] 70 [ چۈشۈرۈلگهن  ناهايتى  قىلىنىشىغا  ياتلىق  جاۋجۈننىڭ  سۇاللىسىنىڭ  خهن

 بهرگهنلىكىنى چۈشهندۈردۇ

 ئۇرۇقى  دوستانىلىق  تىنچلىق،  مىللهتلىرىگه  هۇن  خهنزۇ،  قىلىنىشى  ياتلىق  جاۋجۈننىڭ  نى ئىككىنچىدىن،

 ئۇنىڭ . چاچقان  يهنىال  تان  شۈبۇ  كۈيئوغۇلى  ۋە  يۈن  قۇنچۇيى  شۈبۇ  ئۇنىڭ قىزى  كېيىن،  ئۆلگهندىن  ئۇ  شۇڭا

 هايات چېغىدىكى ئهقىدىسىگه ۋارىسلىق قىلىپ، داۋاملىق تۈردە خهنزۇ، هۇن ئىككى مىللهتنىڭ تىنچ، دوستانه

 . ئۆتۈشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن

 ماڭ دەۋرىدە خهنزۇ، هۇن ئىككى مىللهتنىڭ ئاالقىسى كۆپ هالالردا جاۋجۈندىن ئىبارەت ئۈچىنچىدىن، ۋاڭ

ئهينى چاغدا خهنزۇ، هۇن ئىككى تهرەپكه ۋەكىل بولۇپ، . مۇشۇ شهخسنىڭ مۇناسىۋىتى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان
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 جۈملىدىن شۈبۇ قۇنچۇيى . ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ئارازچىالرنى تۈگهتكهن ۋە ۋاڭ ماڭنىڭ ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشكهنلهر

 بۈيۈك جورچى شى  تان،  شۈبۇ  قۇنچۇيىنىڭ ئوغلى ( يۈن،  داڭيۈ  شىتۇ خان ) جاۋجۈننىڭ نهۋرىسى،  جاۋجۈننىڭ ( ،

 ئىدى ) جىيهنى  تۇققانلىرى  جاۋجۈننىڭ  ههممىسى  قاتارلىقالرنىڭ  سادىخېڭ  خهنزۇالر . ۋە  جاۋجۈننىڭ  بۇنىڭغا

 . ۋە قالدۇرغان چوڭقۇر تهسىرىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ بىلهن هۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىدە تۇتقان ئورنى

 ئېنىق مهلۇمات يوق  يېرى توغرىسىدا  لېكن ئۇنىڭ چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى . جاۋجۈننىڭ ئۆلگهن ۋاقتى ۋە

 ]. 71 [ تهڭرىقۇت ئوردىسىدا ئۆلگهنلىكىنى پهرەز قىلىشقا بولىدۇ

 : ئىزاهاتالر
  7 دە خۇيۋېنۋاڭنىڭ چۇگېڭ » چىن بهگلىكلىرى ههققدىه خاتىرە « ، جىلد  5 » تارىخىي خاتىرىلهر « يهنه ] 1 [

 قوشۇن باشالپ « ) يىلى  318 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  هۇنالر  چى بهش بهگلىك ۋە  يهن،  ۋېي،  جاۋ،  خهن،

 چۈنكى، . دەپ خاتىرىلهنگهن بولسىمۇ، ئىشهنچىلىك بولمىغاچقا ئىشىلتىلمىدى » چىن بهگلىكىگه هۇجۇم قىلغان

 خاتىرىلهر تارى «  ههم » خىي  خاتىرە  ههققىدىكى  بهگلىرى  چۇ  ۋە  يهن،  ۋېي،  جاۋ،  خهن،  يېغىلىق « دىكى

 بهش بهگلىك » چىن بهگلىكىنىڭ تهدبىرلىرى . دەۋرىدىكى تهدبىرلهر  ئهينى چاغدا  نىڭ ) ياكى ئالته بهگلىك ( دە

 هۇنالرنىڭ قاتنا  بۇنىڭغا  قىلغانلىقى قهيت قىلىنغان بولسىمۇ،  هۇجۇم  ئېلىنمىغان چىن بهگلىكىگه  . شقانلىقى تىلغا

 پايدىلىق ئومۇمىي ئۆرنهكلهر «  قىلىشقا  يىلى » ئهلنى ئىدارە  شۇ  يهن بهگلىرى « دىمۇ  ۋېي ۋە  جاۋ،  خهن،  چۇ،

 چىن بهگلىكى  قىلدى،  هۇجۇم  قورۇلىغا  خهنگۇ  يۈرۈش قىلىپ،  جازا  بىرلىشىپ قوشۇن چىقىرىپ چىن بهگلىكىگه

 تۇردى،  تاقابىل  ئۇالرغا  چىقىرىپ  چېكىندى قوشۇن  بولۇپ  مهغلۇپ  قوشۇنى  بهگلىكنىڭ  دەپ » بهش

 هۇجۇمغا . خاتىرىلهنگهن  قىلىنغان  بهگلىكىگه  چىن  هۇنالرنىڭ  ماتىرىيالالردىمۇ  باشقا  مۇناسىۋەتلىك  هۇنالرغا

 ئېلىنمىغان  قوشۇن باشالپ « دىكى » چىن بهگلىرى ههققىدە خاتىرە « شۇڭا، . قاتناشقانلىقى تىلغا  دېگهن » هۇنالر

 . يېزىلىپ قالغان بولسا كېرەك سۆز خاتا

 يېغىلىق دەۋرىدە چىن بېگى خۇيۋېنۋاڭ ئالوبان ناهىيىسىنى تهسىس قىلغان بولۇپ، ئورنى هازىرقى سهنشى ] 2 [

 شهرقىدە  ناهىيىسىنىڭ  سۇشيهن  تۆۋىنى « دىكى » نهسىههتلهر  پهندى « شۇڭا، . ئۆلكىسىدىكى  » ئالوبانالرنىڭ

 . هازىرقى سهنشىنىڭ شىمالىنى كۆرسىتىدۇ

» هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلىد  110 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 3 [
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 . » شىمالىي هۇنالر قهبرىلىرى « : دورجى سورۇڭ . س ] 4 [

 . » چىن بهگلىكى ههققىدە مۇهاكىمه « جىلىد  1 » شىننامه « جيايى ] 5 [

 . » چاۋسونىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  49 » خهننامه « ] 6 [

 . » ئالته بهگلىك يىلنامىسى « جىلىد  15 ، » ىن شىخۇاڭ ههققىدە خاتىرە چ « جىلىد  6 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 7 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 8 [

 . » ليۇجىڭنىڭ تهرجىمهالى . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 9 [

 قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 10 [  ههققىدە  ، » خهن ئهنگونىڭ تهرجىمهالى « جىلىد،  52 » خهننامه « ، » هۇنالر

 . » جىڭدى ههققىدە خاتىرە « جىلىد،  5 » خۇيدى ههققىدە خاتىرە « جىلىد،  2

 . » مىس ۋە رەخت « جىلىد  3 » شىننامه « ] 11 [

 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 12 [

 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 13 [

 . » ۋۇدى ههققىدە خاتىرە « جىلىد  6 » خهننامه « ] 14 [

 . » خهن ئهنگونىڭ تهرجىمهالى « جىلىد،  52 » خهننامه « ] 15 [

 بولۇپ، ] 16 [  قولالنغان  كالېندارىنى  سۇاللىسىنىڭ كونا  چىن  دەسلهپته  سۇاللىسى  يىلنىڭ بېشى  10 خهن  ئاي

 يىلىدىن باشالپ كالىندار  1 ۋۇدىنىڭ تهيچۈ . شۇڭا، ئاۋال قىش، ئاندىن ئهتىياز، ياز بايان قىلىنغان . قىلىنغان

 . گهرتىلىپ، ئهتىيازنىڭ تۇنجى ئېيى يىلنىڭ بېشى قىلىنغان ئۆز

 » خهننامه « ، » خهن چاڭرۇنىڭ تهرجىمىهالى « جىلد – 108 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 17 [

 . » خهن ئهنگونىڭ تهرجىمىهالى « جىلد  52 ، » ۋۇدى ههققىدە خاتىرە « جىلد،  6

 قىسسه هۇنالر . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 18 [  سانغۇننىڭ « جىلد  111 ، » ههققىدە  قىرران چهۋەنداز  ۋېي چىڭ ۋە

 . » لى سانغۇننىڭ تهرجىمىهالى « جىلد،  109 » تهرجىمىهالى

 ۋېي چىڭ ۋە قىرران چهۋەنداز سانغۇننىڭ « جىلد، – 111 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخي خاتىرىلهر « ] 19 [

 . » جىمىهالى ۋېي سانغۇننىڭ تهر « جىلد  112 ، » تهرجىمىهالى

. » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 20 [
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 » ۋېي سانغۇننىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  111 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 21 [

 » بازارنامه توغرىسىدا « جىلىد  30 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 22 [

 » ۋېي سانغۇننىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  111 ۋە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 23 [

 تارمىقى ] 24 [  ياۋچىالرنىڭ بىر  چىلىيهن . كىچىك ياۋچىالر  ئهسلىدە چىن، خهن دەۋرىدىال دۇنخۇاڭ ۋە  ياۋچىالر

 ئارلىقىدا ) تىليهن (  ئهتراپدا ( تېغى  كارىدورى  خېشى  گهنسۇدىكى  بولۇپ، ) هازىرقى  قىلغان  چارۋىچىلىق

 بۇرۇ  مىالدىيدىن  ئالدى  174 نقى تهخمىنهن  كېيىن،  يىلىنىڭ  قىلىنغاندىن  مهغلۇپ  تهرپىدىن  هۇنالر  كهينىدە

 قېلىپ  ئهتراپىدا  چىليهن تېغى  ياۋچىالر،  كۆچۈپ كهتكهنلىرى ئۇلۇغ  رايونىغا  دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى  ئىلى

 . چىياڭالر بىلهن ئارىالش ئولتۇراقالشقانلىرى كىچىك ياۋچىالر دەپ ئاتالغان

 قىسسه . خاتىرىلهر تارىخي « ] 25 [  سانغۇننىڭ « جىلد، – 111 ، » هۇنالر ههققىدە  قىرران چهۋەنداز  ۋېي چىڭ ۋە

 . » تهرجىمىهالى

 قىسسه . تارىخي خاتىرىلهر « ] 26 [  سانغۇننىڭ « جىلد، – 111 ، » هۇنالر ههققىدە  قىرران چهۋەنداز  ۋېي چىڭ ۋە

 تهزكىرىسى « جىلىد  123 ، » تهرجىمىهالى  تۆرىلهرنىڭ جيهنيۈ « جىلىد  20 ، » پهرغانه  بۇيانقى  يىللىرىدىن  ەن

 » يىلنامىسى

 قىسسه . تارىخي خاتىرىلهر « ] 27 [  سانغۇننىڭ « جىلد، – 111 ، » هۇنالر ههققىدە  قىرران چهۋەنداز  ۋېي چىڭ ۋە

 . » تهرجىمىهالى

 يىلى هۇنالر تهرپىدىن مهغلۇپ قىلىنغاندىن كېيىن خېشى كارىدورىدىن  174 ياۋچىالر مىالدىيدىن بۇرۇنقى ] 28 [

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  كېيىن،  كهلگهن  كۆچۈپ  ئېقىنىغا  يۇقىرى  دەرياسىنىڭ  ئىلى  هازىرقى  كۆچۈپ  غهربكه

 دەرياسى  يىلنىڭ ئالدى  150  ئاسىيادىكى ئامۇ  تهرپىدىن قوغلىنىپ هازىرقى ئوتتۇرا  ئۇيسۇنالر  يهنه  كهينىدە

 ئولتۇراق تۇرمۇش كهچۈرۈشنى با  كۆچۈپ باكتېرىيىگه بويسۇنۇپ،  شلىغان تهخمىنهن ۋۇدىنىڭ يۈەنسۇ ۋادىسىغا

 جاڭ چيهننىڭ ئۇالرنىڭ يېرىگه بېرىشى خهن سۇاللىسى بىلهن غهربىي ) يىلى  128 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  1

 . يۇرتنىڭ ئاالقىسىنىڭ باشالنغانلىقى بولۇپ هىسابلىنىدۇ

 چىليهن ] 29 [  ۋە  دۇنخۇاڭ  بىلله  بىلهن  ياۋچىالر  دەسلهپته  چارۋىچىلىق ت ) تىلهن ( ئۇيسۇنالر  ئارىلىقىدا  ېغى

 كېيىن  قىلىۋېلىنغاندىن  ئىگه  يېرى  ئۇچراپ،  هۇجۇمىغا  ياۋچىالرنىڭ  ۋاقتىدا  ناندومى  يولباشچىسى قىلغان،
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 قېچىپ بارغان  كىئوك . هۇنالرنىڭ يېرىگه  بولغاندا  چوڭ  ئۇ  ناندومىنىڭ ئوغلى راغومىنى تهڭرىقۇت بېقىۋالغان،

 شۇ چاغدا ياۋچىالر باتۇر تهڭرىقۇت تهرپىدىن تارمار قىلىنىپ، . ەم بهرگهن تهڭرىقۇت ئۇنىڭ قىساس ئېلىشىغا يارد

 كۈنبهگ غهربتىن . خېشى كارىدورى ئهتراپىدىن هازىرقى ئىلى دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىغا كۆچۈپ كهتكهن ئىدى

 ۋادىسى  دەرياسى  ئامۇ  يهنه  ئامالسىز  ياۋچىالر  ئۆلتۈرگهچكه،  خانىنى  ياۋچىالر  هۇجۇم  كۆچۈپ ياۋچىالرغا  غا

 شههىرىنى . كهتكهن  قورغان  قىزىل  قېلىپ  ۋادىسىدائولتۇراقلىشىپ  دەرياسى  ئىلى  هازىرقى ( ئۇيسۇنالر

 خهن . پايتهخت قىلىغان ) شىنجاڭدىكى ئۇنسۇ ناهىيسىنىڭ غهربىي شىمالىدىكى نارىن دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدا

 يۈەنگۇاڭ  بۇرۇنقى ( يىلى  2 ۋۇدىنىڭ  بېرىپ جاڭ ) يىلى  115 مىالدىيىدىن  ئهلچىلىككه  ئۇيسۇنالرغا  چىيهن

 كېيىن، ئۇيسۇن كۈنبهگلىرىگه ياتلىق  ئىتتىپاق تۈزگهندىن كېيىن، شىجۈن ۋە جيې تۈ ئىككى مهلىكه ئىلگىرى

 . قىلىنغان

 خاتىرىلهر « ] 30 [  قىسسه . تارىخي  ههققىدە  تهزكىرىسى « ، » هۇنالر  توغرىسىدا « ، » پهرغانه  ، » بازارنامه

 تهزكىرىسى « جىلد  96 ، » خهننامه «  يۇرت  خهننامه « ، » غهربىي  ههققىدە « جىلد  90 ، » كېيىنكى  ئوغانالر

 . » غهربىي چياڭالر ههققىدە قىسسه « جىلد  87 ، » قىسسه

 . » شۈەندى ههققىدە خاتىرە « جىلد  8 » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 31 [

 . » ىرە جاۋدى ههققىدە خات « جىلد  7 ، » خهننامه « ] 32 [

 . » ۋېىي چىڭ ۋە قىران چهۋەنداز سانغۇننىڭ تهرجىمهالى « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 33 [

 بۇرۇنقى ( يىلى  2 تۈەنشۇ ] 34 [  خۇچۈبىڭ ) يىلى 121 مىالدىيىدىن  ئادەمنى 8000 ئهتىيازدا  ئارتۇق  دىن

 هۇنالر . تارىخى خاتىرىلهر » ( ۋە ئهسىر ئالغان مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى ئۆلتۈرگهن 30 يازدا يهنه . ئۆلتۈرگهن

 قىسسه  گۇاڭ ) » ههققىدە  لى  ئۆلتۈرگهن 3000 ،  ئادىمىنى  ئارتۇق  ههققىدە . خهننامه » ( دىن  ۋۇدى

 هۇنالر ههققىدە . خهننامه « ( مىڭ ئادىمىنى ئۆلتۈرگهن،ۋە ئهسىر ئالغان 19 يىلى ۋېي چىڭ  4 تۈەنشۇ ) » خاتىرە

 . مىڭدىن ئارتۇق 130 ، ههممىسىنى قوشقاندا ) » قىسسه

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 35 [

 . » شىخېدىكى كونا ئىشالر « گه نهقىل قىلىپ ئېلىنغان » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 36 [

. دىكى كاتاۋۇل خۇيىڭنىڭ يهندىگه سۇنغان مهكتۇبى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 37 [
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 شيهنچيهن ] 38 [  تولۇقلىما خهن « ۋاڭ  قىسسه . نامىگه  ههققىدە  چىنخهننىڭ » هۇنالر  شېن  ئهتراپتىكى « دە

 . دىن ئالغان نهقىلى » ئهللهر

 » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 39 [

 » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 40 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ، » ىسسه هۇنالر ههققىدە ق . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 41 [

 قىسسه . خهننامه « ] 42 [  ههققىدە  ۋۇدىنىڭ يۈەنسۇ » هۇنالر  ئۆزىنى تهڭرىقۇت دەپ  3 دە  ئېچىغسه  يىلى قىشتا

 يىلى ئانا ئالچى تهڭرىقۇتنىڭ  2 جاۋدىنىڭ شىيۈەن . ئېالن قىلىپ، كۈن تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى يۇتاننى ئۆلتۈردى

 ئوغلىنى ۋارىس قىل  بۈيۈك كاهبهگنى ئۆلتۈردى ئۆز  قول  ئهۋەتىپ سول  ئادەم  ۋە . ماسلىقىدىن ئهنسىرەپ،  ۋېيلۈ

 ئالچى تىل بېرىكتۈرۈپ غۇياندى تهڭرىقۇتنى تهختكه چىقاردى  ئوڭ قول خان . جۈەنچۇ  سول قول بىلىك خان،

 . تهڭرىقۇت بېكىتىش ئۈچۈن ئهجدەربالىقتا ئېچىلغان قۇرۇلتايغا قاتناشمىدى دەپ خاتىرىلهنگهن

 » شۈەندى ههققىدە خاتىرە . خهننامه « ] 43 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 44 [

 قىسسه . خهننامه « ] 45 [  ههققىدە  ئهۋەتىپ » هۇنالر  سانغۇننى  بهش  ماڭنىڭ  ۋاڭ  تهڭرىقۇتىنىڭ ” دىكى  هۇن

 قاراڭ “ مۆهۈرى  ئۆزگهرتكهنلىكىگه  تهزكىرىسى  ئۇزۇق « . نى  تهقدىم ” دە » تۈلۈك  تهڭرىقۇتقا  قىلغان شۈەندى

 . دېيىلگهن “ مۆهۈر پادىشاهنىڭكىگه ئوخشاش

 قىسسه . خهننامه « ] 46 [  ههققىدە  خاتىرە « ، » هۇنالر  ههققىدە  ئاكادىمىيىسى » شۈەندى  پهنلهر  جۇڭگو  ۋە

 تۈزگهن  ئورنى  تهتقىقات  پۈتۈكلىرى « ئارخېئولوگىيه  سۇاللىسى  خهن  بېتى،  74 ئىزاهنىڭ » جۇيهندىكى

 ). ى نهشرى پهن نهشرىيات  يىلى ئىلىم  1957 (

 بۇرۇنقى ] 47 [  تهڭرىقۇت مىالدىيدىن  دىكى “ بهش تهڭرىقۇتالرنىڭ هاكىميهت تالىشىشى ” يىلىدىكى  57 تۇغ

 ئۆلتۈرۈۋالغان  بولۇپ ئۆزىنى  مهغلۇپ  ئۇرۇشتا  كېيىن  غهربته . تهڭرىقۇتنىڭ بىرى،  خان  شۇشۈن  ئۇنىڭ ئىنىسى

 تۇغنىڭ كىچىك ئىنىسى . تهرپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ئۆزىنى رۇڭجىن تهڭرىقۇت دەپ ئاتاپ، ئۇزۇن ئۆتمهي قۇتىئۇش

 . قوغۇشارغا ئهل بولغان

 دىڭلىڭالر ] 48 [  قىسىمدىكى  شهرقىي  بولۇپ،  بۆلۈنگهن  ئىبارەت ئىككىگه  غهربتىن  شهرق،  دىڭلىڭالر  چاغدا بۇ
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 چارۋىچىلىق قىلغان  بويىدا  كۆلى  بايقال  هازىرقى  ۋە . يهنىال  ئېرتىش دەرياسى  بولسا  بالقاش غهربىي دىڭلىڭالر

 . كۆلى ئارلىقىدا چارۋىچىلىق قىلغان

 يۈەندى ههققىدە « جىلىد  9 ، » چېن تاڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  70 ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 49 [

 . » خاتىرە

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 50 [

 » هۇنالر « جىلىد  4 » شىننامه « ] 51 [

 . » قىدە قىسسه هۇنالر ههق . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 52 [

 جۇڭ خاڭيۆ تهڭرىقۇتنىڭ ئوڭ قول، سول قول خانلىرىغا ” دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 53 [

 . دېيىلگهن “ ئادەم ۋە چارۋىالرنىڭ سانىنى ئېلىشنى ئۈگهتتى

 ئهمما . كهن شهههر قۇرۇش، قۇدۇق قېزىشنى ئهسلىدە چاڭشۈي هۇنلىرىدىن بولغان ۋېي لۈ هۇنالرغا ئۆگهت ] 54 [

 ناهايىتى چوڭقۇر  خهنزۇالرنىڭ تهسىرىگه  بولۇپ تۇرغان بولۇپ،  ئۇزۇن يىل ئهمهلدار  خهن سۇاللىسىدە  ۋېي لۈ

 قىسسه . خهننامه ( ئۇچرىغان  ههققىدە  تهرجىمهالى « جىلىد  54 ، » هۇنالر  لىڭ  سۇن  گۇاڭ،  شهههر ). » لى  شۇڭا

 . پ، هۇنالرغا ئۆگهتكهن قۇرۇش، قۇدۇق قېزىش ئۇسۇلىنى ۋېي لۈ خهنزۇالردىن ئۆگىنى

 . » هۇن ۋەزىرىنىڭ مۆهۈرى ههققىدە « جىلىد  18 » گۇەنتاڭ توپلىمى « ۋاڭ گوۋېينىڭ ] 55 [

 » خهننامه « ۋە » جيهنيۈەن يىللىرىدىن بۇيانقى تۆرىلهرنىڭ يىلنامىسى « جىلىد  20 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 56 [

 خاتىرە « جىلىد  8  ههققىدە  ج « جىلىد  17 ، » شۈەندى  ۋۇدى،  چېڭدى جىڭدى،  يۈەندى،  شۈەندى،  اۋدى،

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه « ، » دەۋرىلىرىدىكى تۆهپىكار ۋەزىرلهرنىڭ يىلنامىسى

 قىسىمىنى ] 57 [  بىر  مۇزىيىدىن،  تارىخ  جۇڭگو  قىسىمىنى  بىر  ماتېرىيالالرنىڭ  ئارخېئولوگىيلىك  جهههتته  بۇ

 ئىچكى « سانىدىكى لى يىيۇنىڭ  4 يىللىق  1957 نىڭ » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى «

 . دىن كۆرۈڭ » مۇڭغۇلنىڭ غهربىدىكى هۇن ۋە خهن دەۋرى يادىكارلىقلرى

 ۋېي چىڭ ۋە قىران . تارىخىي خاتىرىلهر « ، » شۈەندى ههققىدە خاتىرە « ، » ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . خهننامه « ] 58 [

 . » چهۋەنداز سانغۇننىڭ تهرجىمهالى

هۇنالر « ، » جۇغراپىيه تهزكىرىسى « جىلىد  28 » خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 59 [
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 . » ههققىدە قىسسه

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « ، » سۇۋۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  54 » خهننامه « ] 60 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 61 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 62 [

 » جىن مىللىتىنىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  68 » خهننامه « ] 63 [

 ماتېرىياللىرى « ] 64 [  پايدىلىنىش  يادىكارلىقلىرى  ۋاڭ  10 يىللىق  1955 نىڭ » مهدەنىيهت  سانىدىكى

 . دېگهن ماقالىسىگه قاراڭ » غهربىي خهن دەۋرىدىكى خۇچۈبىڭنىڭ تاش ئويمىسى « زىيۈننىڭ

 خهنزۇ ] 65 [  خهنزۇالر  خهتلىرىنى  يازغان  سۇاللىسىگه  ئۇالرنىڭ خهن  بولۇپ،  يوق  يېزىقى  هۇنالرنىڭ ئهسلىدە

 يېزىقىدا يېزىپ بهرگهنلىكى شۈبهىسىز، لېكىن ئۇالرنىڭ ئۇيسۇن ۋە غهربتىكى باشقا ئهللهرگه يازغان خهتلىرىنى

 . ردا مهلۇمات بولمىغاچقا، بىر نېمه دېمهك تهس زادى قايسى يېزىقتا يازغانلىقى ههققىدە تارىخىي ماتېرىيالال

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه « ] 66 [

 ئوغلى ئىتجىياس ] 67 [  تۇققان،  ئىككى قىز  ئوغۇل،  كېيىن ئوڭ قول باتىس ) قوغۇشاردىن تۇغۇلغان ( جاۋجۈن بىر

 قۇنچۇيى، كىچىك قىزى داڭيۈ چوڭ قىزى يۈن ئوڭ قول شۈبۇتانغا ياتلىق بولغانلىقى ئۈچۈن شۈبۇ . خان بولغان

 ). ئىككىال فۇجۇرۇت تهڭرىقۇتتىن تۇغۇلغان ( ئۇرۇقىغا ياتلىق بولغانلىقى ئۈچۈن داڭيۈ قۇنچۇيى دەپ ئاتالغان

 . » ليۇ جىڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلىد  99 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 68 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه « ] 69 [

 يادىكارلىقلىر « ] 70 [  ماتېرىياللىرى مهدەنىيهت  پايدىلىنىش  ئىچكى  10 يىللىق  1955 نىڭ » ى  سانىدىكى

 قىلغان  ئېالن  پونكىتى  خىزمهت  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  خهن « مۇڭغۇل  غهربىدىكى  شههىرىنىڭ  باۋتۇ

 . » قهبرىلىرىنى ئېنىقالپ رەتلهش دوكالتى

 دەرياس ] 71 [  داخېيخې  جهنۇبىدىكى  شههىرىنىڭ  كۆكخوت  مۇڭغۇلدىكى  جاۋجۈن ئىچكى  بىر  جهنۇبىدا  ىنىڭ

 ئهمهس  مهلۇم  قۇپۇرۇلغانلىقى  قاچان  بولۇپ،  ماتېرىياللىرىغا . قهبرىسى  يازما  قهدىمكى  ئېلىمىزنىڭ

 يازغان  دۇيۈ  دەۋرىدىكى  تاڭ  دەسلهپ  ئهڭ  قهبرىسى  جاۋجۈن  قامۇس « ئاساسالنغاندا،  نىڭ » ئومۇمىي

 ئېلىنغان  179  تىلغا  يۆش . جىلىدىدا  دەۋرىدىكى  سۇاللىسى  يازغان سۇڭ  يىلالردىكى  تىنچ « ى ئاسايىش
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 يهنه  38 نىڭ » خاتىرىلهر  قهبرە ” جىلدىدا  كۆپكۆك “ كۆك  دائىم  قهبرىسى  جاۋجۈننىڭ  ههم  ئېلىنغان  تىلغا

 يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى توقتۇ . دەپ ئاتالغان، دېيىلگهن “ كۆك قهبرە ” چۆپلهر بىلهن قاپلىنىپ تۇرغاچقا  ئوت

 دىمۇ » جۇغراپىيه تهزكىرىسى « جىلىد  41 ۋە » تهيزۇ ههققىدە خاتىرە « جىلىد  1 » لياۋ سۇاللىسى تارىخى « يازغان

 جاۋجۈننىڭ ياتلىق قىلىنىشى ۋە جاۋجۈن . ههققىدىكى بايانالر خاتىرىلهنگهن “ كۆك قهبرە ” جاۋجۈن قهبرىسى ۋە

 ۇڭغۇل خهلق قهبرىسى توغرىسىدىكى تهپسىلىي ئههۋالالر مۇئهللىپنىڭ باش مۇههرىرلىكىدە تۈزۈلگهن، ئىچكى م

 . دېگهن كىتابتا خاتىرىلهنگهن » جاۋجۈن ۋە جاۋجۈن قهبرىسى « يىلى نهشر قىلغان  1979 نهشرىياتى

 باب هۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ . 6

 ) Ⅱ ( تۈزلهڭلىك بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئوتتۇرا

 ۋاڭ ماڭنىڭ هۇنالرغا قاراتقان خاتا سىياسىتى . 4

 قىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدىكى ۋە شهر

 هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزى

 كېيىن، ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى ئۇنىڭ ۋەسىيتىگه ) يىلى  31 مىالدىيدىن بۇرۇنقى ( قوغۇشار تهڭرىقۇت ئۆلگهندىن

 ساقلىدى  مۇناسىۋەتنى  دوستانه  تىنچ،  بىلهن  هاكىميىتى  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  ۇرۇت فۇج . بويسۇنۇپ

 قىلدى  تهقدىم  ئاتاقلىق خانلىرىنى ئهۋەتىپ سوۋغا  ئولتۇرغاندا  تهڭرىقۇت تهختته  بىر  تهڭرىقۇتتىن كېيىن ههر

 كهلدى  زىيارەتكه  ياكى شهخسهن ئۆزى ئوردىغا  ۋە  ئهۋەتتى  بارىمتايلىققا  ئوغۇللىرىنى  بىلله . ياكى  زىيارەتكه

 دائىم  ههمراهلىرى  ۋە  خانلىرى  بو 200 كهلگهن  كهلگهندە . لدى ئهتراپىدا  زىيارەتكه  تهڭرىقۇت  ئۇجۇلجۇت

 خهن سۇاللىسىمۇ ئۇالرنى ناهايىتى . ① گه يهتتى 500 باشالپ كهلگهن ئادەملىرى ) يىلى  1 مىالدىيدىن بۇرۇنقى (

 ههر قېتىم قارىشى ئالدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن مهخسۇس خادىمالرنى قورۇلدىن . ههشهمهتلىك كۈتۈۋالدى

 ئ  كۈتۈۋېلىشقا  قهددى ② هۋەتتى چىقىپ  ۋە  ئهمهلدارلىرى  چېگرا  ئابرويلۇق  تالالپ  ههم  كىشىلهرنى قامهتلىك
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 يولىدىكى ئايماقالرنىڭ  يۈنجۇڭ دېگهندەك ( تهڭرىقۇتنىڭ ئۆتهر  يهنمېن،  قويدى ) مهسلهن،  ههر . ③ ۋالىيلىقىغا

 كىيىم  سهرناق،  شايى،  كىمخاپ،  بويىچه  قائىدە  چاغدا  قىلغان  قۇبۇل  ئۇالرنى  ههسسىلهپ كېچهكله  قېتىم  رنى

 قىلدى  دەۋرىدىن . تهقدىم  يۈرگۈزگهن  هاكىميهت  ماڭ  ۋاڭ  مۇناسىۋەت  دوستانه  خىل  بۇ  مىالدىيه ( ئهمما،

 . باشالپ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى ) يىلىدىن  1

 . ۋاڭ ماڭ هۇنالرغا ئىنتايىن خاتا سىياسهت تۇتتى

 ب  سۇاللىسى  خهن  دەۋرىلىرىدە  يۈەندى  شۈەندى،  ئۇ  ئۈچ بىرىنچىدىن،  تۈزۈلگهن  ئوتتۇرسىدا  هۇنالر  ىلهن

 كېلىشىمگه  ياشاۋاتقان ( ماددىلىق  ئهسلىدىكى  ئۆزلىرىنىڭ  مىللهتلىرى  هۇن  خهنزۇ،  تېررىتورىيىسىدە  جۇڭگو

 ئوتتۇرا  قىلىش؛  مهلۇم  سۇاللىسىگه  خهن  ۋاقتىدا  دەل  ئۇچرىسا  تاجاۋۇزغا  قورۇلالر  ساقالش؛  ئۆزى  رايونلىرىنى

 خىالپلىق قىلدى ههم يولسىزلىق بىلهن هۇنالرنىڭ ) چىپ بارغۇچىالرنى قوبۇل قىلماسلىق تۈزلهڭلىكتىن هۇنالرغا قې

 باشقىدىن تۆت تۈرلۈك بهلگىلىمه تۈزۈپ  ئارلىشىپ،  قېچىپ ( ئىچكى ئىشلىرىغا  خهنزۇالردىن هۇنالرغا  بىرىنچى،

 بارغۇچىالر  قېچىپ  هۇنالرغا  ئۇيسۇنالردىن  ئىككىنچى،  قىلماسلىق؛  قۇبۇل  قىلماسلىق؛ بارغۇچىالرنى  قۇبۇل  نى

 قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربىي  قۇبۇل » بهگلىك « ئۈچىنچى،  ئوتۇغاتلىرىنى  تامغا  سۇاللىسىنىڭ  خهن  لهردىن

 تهسلىم  هۇنالرغا  ئوغانالردىن  تۆتىنچى،  قىلماسلىق؛  قۇبۇل  بولغۇچىالرنى  تهسلىم  هۇنالرغا  قىلغۇچىالردىن

 . ىلىشقا مهجبۇرلىدى هۇنالرنى قۇبۇل ق ④ ) بولغۇچىالرنى قۇبۇل قىلماسلىق

 ياسالغان  ئالتۇندىن  قىلىنغان  تهقدىم  تهڭرىقۇتقا  قوغۇشار  دەۋرىدە  شۈەندى  ئۇ  هۇن « ئىككىنچىدىن،

 مۆهۈرى  تهڭرىقۇتقا » تهڭرىقۇتنىڭ  ئۇجۇلجۇت  قايتۇرۇۋېلىپ،  تهڭرىقۇتىنىڭ « نى  هۇن  سۇاللىسى  شىن

 ۋاڭ . تارقىتىپ بهردى ) كى دۆلهت نامى ۋاڭ ماڭ هاكىميهت تارتىۋالغاندىن كېيىن  شىن ( نى » مۆهۈرى  مۆهۈر  بۇ

 ئۇنىڭ ئهسلىدىكى  ماڭنىڭ هۇن تهڭرىقۇتىنىڭ سىياسىي ئورنىنى قهستهن چۈشۈرگهنلىكىنىڭ ئىپادىسى بولۇپ،

 خهن سۇاللىسى هۇنالرنىڭ ئهڭ ئالىي هۆكۈمرانى دەپ هۆرمهتلهيدىغان ئورنىنى شىن هاكىميىتىنىڭ بېگى ئورنىغا

 قويغانلىق  قويغانىدى ( ئىدى چۈشۈرۈپ  ئورۇنغا  يۇقىرى  بهگلهردىن  قايسى  ههر  تهڭرىقۇتنى  سۇاللىسى  ، ) خهن

 جۈملىدىن هۇن هاكىميىتىنىڭ خهن سۇاللىسى بىلهن بولغان قاراملىق مۇناسىۋىتىنى شىن هاكىميىتى بىلهن بولغان

 . سىياسىي بېقىندىلىق مۇناسىۋىتىگه ئايالندۇرۇپ قويغانلىق ئىدى

» بېقىندى هۇنالر تهڭرىقۇتى « دېگهن نامىنى » هۇن تهڭرىقۇتى « ، ئۇ ئۇجۇلجۇت تهڭرىقۇتنىڭ ئۈچىنچىدىن
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 . دەپ ئۆزگهرتتى

 كۇڭزىچىالرنىڭ  ئۇ  قىلمىشلىرى هۇنالرنى هاقارەتلهش قىلمىشى بولۇپ،  خان « ۋاڭ ماڭنىڭ بۇ  يات تائىپلهر

 يهتمهيدۇ  خۇاشيالىقالرغا  ئىگىسىز  بولسىمۇ،  ۋە دەيدىغان » پادىشاه  كهمسىتىدىغان  مىللهتلهرنى  سانلىق  ئاز

 . هاقارەتلهيدىغان ئىدىيىسىنىڭ ئهكىس ئېتىشى ئىدى

 قۇرغاندىن  هاكىميىتىنى  شىن  تارتىۋېلىپ  هاكىميىتىنى  سۇاللىسى  خهن  ئۇ  ) يىلى  9 مىالدىيه ( تۆتىنچىدىن،

 ئاشۇرۇش غهرىزىدە  ئارقىلىق ئابروينى  كۈچى  قورال  سانغۇننى 12 ك قوشۇن يىغىپ، مىڭ كىشىلى 300 كېيىن،

 رايونىنى  هۇنالر  بېرىپ،  قوغالپ زەربه  هۇنالرغا  قىلدۇرۇپ،  هۇجۇم  هۇنالرغا  ۋاقىتتا  باش قىلىپ بىرال  15 ئۇالرغا

 ، هۇنالرنىڭ كۈچىنى ⑤ كىشىنى مهجبۇرىي تهڭرىقۇت قىلىپ 15 بۆلهككه پارچىالپ، جىخۇشاننىڭ ئهۋالدلىرىدىن

 ۇندى ههم ئهمىر نۆكهرنى يۈنجۇڭ قورۇلىدىن چىقىرىپ ئوڭ قول لهۋ خان شان ۋە پارچىالش ۋە ئاجىزلىتىشقا ئۇر

 . ئوغلىنى ئالداپ قورۇلغا ئهكىرىپ، ئۇالرنى مهجبۇرىي هالدا ۋاپادار تهڭرىقۇت، ئىتائهتمهن تهڭرىقۇت قىلدى

 ئوڭ، سول تهرەپتىكى ههر شۇنىڭ بىلهن تهڭرىقۇت . بۇ بىر قاتار ئىشالر هۇنالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ قويدى

 مىڭ، ئادەتتىكىچه بولغاندا 10 قايسى خانالرغا قورۇلغا كىرىپ تاجاۋۇز قىلىشقا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، كۆپ بولغاندا

 نهچچه مىڭ، ئاز بولغاندا بىر نهچچه يۈز كىشىلىك قوشۇن تارتىپ يهنمېن، سۇفاڭالرنىڭ ۋالىيلىرىنى، چېرىكچى

 ۋ  ئهمهلدار  ئۆلتۈرۈپ،  كهتتى بهگلىرىنى  بۇالپ  چارۋىالرنى  سانسىزلىغان  ئېلىپ،  ئهسىر  پۇقراالرنى  شۇنىڭ . ە

 ئاپهتكه ئۇچرىدى  زور  شىمال يهنه قايتا  سىگنال . بىلهن،  تۇراالردا  شۈەندى دەۋرىدىن كېيىن شىمالدا  ئهسلىدە

 چارۋا  يېقىلمايدىغان،  مهنزىرى  ئوتلىرى  گۈللىنىش  بىر  يۈرۈيدىغان  يايالپ  يهردە  ههممىال  بارلىققا مالالر  سى

 كهلگهنىدى، ئهمدىلىكته ۋاڭ ماڭنىڭ هۇنالرغا خاتا سىياسهت يۈرگۈزۈپ، خهنزۇالر بىلهن هۇنالرنىڭ تىنچ بىلله

 ئهسىرگه  تهرپىدىن  هۇنالر  خهلق  تۈركۈمدىكى  زور  شىمالدىكى  تۈپهيلىدىن،  بۇزۇۋېتىش  ۋەزىيىتىنى  تۇرۇش

 رلىرى ئۇزۇن مۇددەت مۇداپىئهدە تۇرۇپ هالىدىن كېتىپ، ئېلىنىپ ۋە ئۆلتۈرۈۋېتىلىپ، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ئهسكه

 ئادەملهرمۇ  قويغۇدەك  كۆمۈپ  ئۆلگهنلهرنى  كۆرۈنمهيدىغان،  ئادەمزات ئايىغى  شىمالدا  ئىچىدىال  يىل  نهچچه

 . ⑥ چىقمايدىغان بولۇپ قالدى

 بىلهن هۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتى يامانلىشىپ بىر  قول سېلىش پهي  دەل خهنزۇالر  ۋاڭ بىرىگه  كهلگهندە،  تىگه

جاۋجۈننىڭ كۈيئوغلى، هۇنالرنىڭ هوقۇقلۇق ۋەزىرى ئوڭ قول قۇتقۇ شۇبوتان ئايالى يۈن بىلهن بىر ئامال قىلىپ بۇ
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 بولدى  ئوڭشىماقچى  ۋەزىيهتنى  خهتهرلىك  ئۆلدى . خىل  تهڭرىقۇت  ئۇجۇلجۇت  ۋاقىتتا  شۇ  مىالدىيه ( نهق

 ۆتىدىغان ئوڭ قول لهۋ خان شاننى ئۇجۇلجۇت تهڭرىقۇت قىلىپ ، شۈبۇتان بىلهن يۈن ئۆزلىرى يېقىن ئ ) يىلى  13

 قىلدى  نهسىههت  قۇدىلىششنى  بىلهن  ماڭ  ۋاڭ  ئۇنىڭغا  بىلهن . تىكلهپ،  بولۇشى  تهشهببۇسكار  هۇنالرنىڭ

 ئۇنىڭ  مهسلهن،  سىياسهت يۈرگۈزۈشى،  ۋاڭ ماڭنىڭ داۋاملىق خاتا  ئهمما  ئاشقان بولسىمۇ،  قۇدىلىشىش ئىشقا

 نا » هۇن «  قۇل « منى دېگهن  نامنى » تهڭرىقۇت « دەپ، » ئىتائهتچان  مۇالزىم « دېگهن  دەپ » ئوبدان

 شۈبۇتاننى  ئهكىلىپ،  چاڭئهنگه  مهجبۇرىي  يۈننى  بىلهن  تايىنىپ شۈبۇتان  كۈچىگه  قورال  يهنه  ئۆزگهرتىشنى،

 قا ئهكىلپ تههدىت بىلهن شۈبۇ تهڭرىقۇت قىلىشى ههم ئۇنى زور قوشۇن بىلهن هۇنالر رايونىغا تهڭرىقۇت بولۇشى

 ۋە  ساقلىغىلى  تۇپتىن  مۇناسىۋەتنى  نورمال  ئوتتۇرسىدىكى  خهنزۇالر  بىلهن  هۇنالر  تۈپهيلىدىن،  قويىشى

 شىمالىنىڭ ئهمىنلىكى يهنه . ياخشىلىغىلى بولمىدى  پاراكهندىچىلىك سېلىپ،  شىمالغا  يهنه  شۇ سهۋەبتىن هۇنالر

 ەزىر يهن يۈ ۋە گۇڭسۇن لۈلهرنىڭ تهكلىپىنى رەت ئاخىر ۋ  لېكىن، ۋاڭ ماڭ باشتىن . ⑦ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى

 قىلىپ، ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن ئىش كۆرۈپ زور مىقداردىكى ئاشلىقنى چېگرىدىكى ئايماقالرغا يۆتكهشكه بۇيرۇپ،

 لېكىن، ئۇ تېخى قوشۇن تارتىشقا ئۈلگۈرمهيال هاكىميىتى دېهقانالر قوزغىلىڭى . هۇنالرغا تاجاۋۇز قىلىشقا تهييارالندى

 . تهرپىدىن ئاغدۇرۇلۇپ، ئۆزىمۇ قوزغىالڭچى قوشۇن تهرپىدىن ئۆلتۈرۈلدى

 بۇرۇن ) يىلى  24 مىالدىيه ( يىلى  2 گېڭشى  خهن سۇاللىسى  ئهۋەتىپ،  ئهلچى  ليۇشۈەن هۇنالرغا  پادىشاه

 كهتكهن  ئۆلۈپ  چاڭئهندە  ههم  بهردى  تامغىلىرىنى  بهگلهرنىڭ  قايسى  ههر  مۆهۈرىنى  تهڭرىقۇت  بهرگهن

 ئۇرۇق شۈب  ئۇالرنىڭ  ۋە  جهسهتلىرىنى  يۈنلهرنىڭ  ماڭ  ۇتان،  ۋاڭ  بېرىپ،  قايتۇرۇپ  مۇالزىملىرىنى  تۇغقان،

 مۇناسىۋەتنى ياخشىلىماقچى بولدى  هۇن ئىككى مىللهت ئوتتۇرسىدىكى نورمالسىز  . كهلتۈرۈپ چىقارغان خهنزۇ،

 تۇرۇ  قارىشى  ماڭغا  ۋاڭ  خهنزۇالرنىڭ  قۇتئهرىش تهڭرىقۇت  چاغدا  بۇ  قوشۇن لېكىن،  ئۆزىنىڭمۇ  ش جهريانىدا

 چىقىرىپ ۋاڭ ماڭغا هۇجۇم قىلغانلىقىنى باهانه قىلىپ، ۋاڭ ماڭنىڭ مهغلۇپ بولۇپ خهن سۇاللىسىنىڭ قايتا باش

 كېرەك « كۆتۈرۈشىدە  هۆرمهت قىلىنىشىمىز  بىز  شۇڭا  بار،  ههسسىمىز  سهۋەبتىن، . دەپ تۇرىۋالدى ⑧ » بىزنىڭمۇ  شۇ

 دەسله  سۇاللىسىنىڭ  خهن  يهنىال شهرقىي  مۇناسىۋىتى  هۇنالرنىڭ  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  مهزگىلىگىچه  پكى

 . ياخشىلىنالمىدى

 بولغاندىن  ئهل  سۇاللىسىگه  تهڭرىقۇت خهن  قوغۇشار  تۇتىشىغا  پوزىتسىيه  خىل  بۇ  هۆكۈمرانلىرىنىڭ هۇن
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 ئه  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  ئىجتىمائىي  تېپىپ،  ئهمىنلىك  قىسىمىنىڭ  ئىچكى  هۇنالرنىڭ  ۋە بۇيان  كېلىپ  سلىگه

 ئىنتايىن  كۈچى  كهلگهندە  مهزگىلىگه  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  شهرقىي  ۋە  دەۋرى  ماڭ  ۋاڭ  يۈكسىلىپ،

 هالبۇكى، خهن . زورىيىپ، قۇلدارالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق كۈچى يېڭىۋاشتىن باش كۆتۈرگهنلىكى سهۋەب بولغانىدى

 ئاجى  كۈچىنىڭ  دۆلهت  مهزگىللىرىدە  ئاخىرقى  سىياسهت سۇاللىسىنىڭ  خاتا  هۇنالرغا  ماڭنىڭ  ۋاڭ  ۋە  زلىشىشى

 يۈرگۈزۈشى خهنزۇالر بىلهن هۇنالرنىڭ دوستانه مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلىشىدىكى بىۋاسته سهۋەب ئىدى، شۇنداقتىمۇ

 تههلىل  سېلىشتۇرمىسىدىن  هۇنالرنىڭ كۈچ  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  ئامىل  ئىچكى  جهمئىيىتىدىكى  هۇنالر  ئهگهر

 ەنمىگهندە پادهشاه گېڭشىدى ۋە گۇاڭ ۋۇدىنىڭ ۋاڭ ماڭنىڭ خاتا سىياسىتىنى تۈزىتىپ، يهنىمۇ قىلمىغاندا، ئىزد

 مۇناسىۋىتىنى  دوستانه  هۇنالرنىڭ  ۋە  خهنزۇالر  بىلهن  تهشهببۇسكارلىق  قوللىنىپ  تهدبىر  هالدا  ئىلگىرلىگهن

 ئېرشهلمىگهنلى  ئۈنۈمگه  هېچقانداق  يهنىال  بولسمۇ،  تىرشقان  كهلتۈرۈشكه  سهۋەبىنى ئهسلىگه  ههقىقىي  كىنىڭ

 . چۈشهنمهك تهسكه توختايدۇ

 بىلهن  سۇاللىسى  خهن  تارتىپال  دەۋرىدىن  سۇاللىسى  خهن  غهربىي  قىسمىدا  ئىچكى  هۆكۈمرانلىرىنىڭ  هۇن

 قوغۇشار تهڭرىقۇت بىلهن قۇتىئۇش تهڭرىقۇت بۇ ئىككى خىل ( دۈشمهنلىشىشنى ئوياليدىغان ئىككى خىل كۈچ

 قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ كېيىنىكى ئهۋالدلىرى ئىچىدىمۇ بۇ ئىككى خىل . مهۋجۇت ئىدى ) ئىدى كۈچنىڭ ۋەكىللىرى

 بولدى  مهۋجۇت  يهنىال  ۋە . كۈچ  يۈن  قىزى  جاۋجۈننىڭ  ۋاڭ  ۋەكىللىرى  تىنچلىقپهرەسلهرنىڭ  چاغدا،  ئهينى

 ۇت تهڭرىقۇت نامى ئۇجۇلجۇت تهڭرىقۇت ئۆلگهندە، ئوڭ قول لهۋ خان شاننىڭ ئۇلج . كۈيئوغلى شۈبۇتانالر ئىدى

 بىلهن تهخىتكه چىقىپ تهشهببۇسكارلىق بىلهن ۋاڭ ماڭ بىلهن قۇدىلىشىشى يۈن بىلهن شۈبۇتاننىڭ پىالنلىشى ۋە

 ئىدى  ئىپادىسى  كۈچهيگهنلىكىنىڭ  تىنچلىقپهرەسلهرنىڭ  بۇ  بولۇپ،  نهتىجىسى  خهن . تىرشچانلىقىنىڭ  غهربىي

 ۋاڭ ماڭ هاكىمىيىتىنىڭ ۋاڭ جاۋجۈن  قىلىپ تهيىنلىشىمۇ سۇاللىسى ۋە  شىنى قۇدىالشقۇچى تۆرە  نىڭ جىيهنى ۋاڭ

 هۇنالردىكى  شۈبۇتاننىڭ  بىلهن  يۈن  بولماستىن،  بولغانلىقىدىنال  تۇغقان  بىلهن  يۈن  شىنىڭ  ۋاڭ  يالغۇز

 ئىدى  قىلغانلىقىدىن  ۋەكىللىك  شۈبۇتانالرنىڭ . تىنچلىقپهرەسلهرنىڭ  يۈن،  ۋە  تهڭرىقۇت  ئۇلجۇت  كېيىن

 لۇپ ئۆلۈشى بىلهن تىنچلىقپهرەسلهر بىرمهههل ئاجىزالپ، ئۇرۇشپهرەسلهر پهيدىنپهي يېتهكچى كېيىن بو  ئىلگىرى

 پايدىلىنىپ  قااليىمقانلىقىدىن  ۋەزىيهتنىڭ  سىياسى  مهزگىلدىكى  ئاخىرقى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  چىقىپ،  ئورنغا

بارغانسىرى غالجىرلىشىپ شۇنىڭ بىلهن، شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە هۇنالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى . كهتتى
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 قۇدىلىشىشتىن . كهتتى  مۇناسىۋىتىدىكى  هۇنالرنىڭ  بىلهن  خهنزۇالر  بۇيانقى  سۇاللىسىدىن  خهن  غهربىي  شۇڭا،

 ئهگرى  بولغان  قىلشقىچه  تاجاۋۇز  ئارازلىىشىشتىن  دوستلىشىشقىچه،  دۇشمهنلىشىشتىن  توقاي،  ئۇرۇشۇشقىچه،

 سۇاللى  خهن  هالدا  نوقۇل  جهرياننى  بولۇپال مۇرەككهپ  باغلىق  سىياسىتىگه  هاكىمىيىتىنىڭ  ماڭ  ۋاڭ  ياكى  سى

 ئاجىرلىشىشى ۋە خهن  قالماي، يهنه هۇنالرنىڭ ئىچكى قىسىمدىكى ههر خىل ئىجتىمائىي كۈچلهرنىڭ كۈچىيىش

 . سۇاللىسى بىلهن هۇنالرنىڭ سېلىشتۇرمىسىنىڭ ئۆزگىرشى قاتارلىق مۇهىم ئامىلالرغىمۇ باغلىق، دېيىشكه بولىدۇ

 شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرى خهن سۇاللىسىنىڭ

 يهرلىك  تۈزلهڭلىكتىكى  ئوتتۇرا  هاكىمىيىتىنىڭ يىمىرلىشى  ماڭ  ۋاڭ  قوزغىلىڭى،  دېهقانالر  مهزگىلىدىكى  ئاخىرقى

 سىياسىي،  سۇاللىسىنىڭ  خهن  شهرقىي  بۆلۈنىمىچىلىكى،  ۋە كۈچلهرنىڭ  ئاجىزلىقى  قهدەر  بىر  كۈچىنىڭ  ههربىي

 شىمالدىكى رايونالرنى باشقۇرۇشقا مادارى يهتمىگهنلىكى قاتارلىق ئاجىزلىقلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۈچ تهرەپتىن

 . شهرقىي خهن سۇاللىسىگه ئېغىر بېسىم پهيدا قىلدى

 ە يېڭىدىن باش كۆتۈرگهن سىيانپىلالر بىلهن بىرىنچىدىن، ئۇالر ئوغانالرنى يېڭىۋاشتىن تىزگىنلهپ، ئوغانالر ۋ

 ئوغانالر ئهسلىدە خهن ۋۇدى دەۋرىدە هۇنالرنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقىدىن . بىرلىكته قوشۇۇن تارتىپ هۇجۇم قىلدى

 12 كېيىن ۋاڭ ماڭ هۇنالرغا هۇجۇم قىلىش ئۈچۈن . پايدىلىنىپ، هۇن قۇلدارلىرىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلغانىدى

 اندا، ئوغان ئهسكهرلىرىنى يۆتكهپ دەيجۈنگه ئۇرۇنالشتۇردى ههم ئۇالرنىڭ قېچىپ كېتىشىنىڭ يول قوشۇن تارتق

 ئېلىۋالدى  ئهكىلىپ گۆرۈگه  مهركىزىگه  ئايماق  ئاياللىرىنى  ئېلىش ئۈچۈن  قاچقاندا . ئالدىنى  ئوغانالر  كېيىن

 ئۆلتۈردى  ئايالالرنى  ئېلىۋالغان  بىله . گۆرۆگه  ماڭ  ۋاڭ  ئوغانالر  بىلهن،  قالدى شۇنىڭ  ئۆچهكىشىپ  هۇن . ن

 بىلهن  ئهمهل  ئېسىلزادىلىرىنى  ئۇالرنىڭ  تارتىپ  ئۆزىگه  ئوغانالرنى  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  قۇلدارلىرى

 قىلۋالدى  رام  ئادەملىرىنىمۇ  باشقا  ۋە . قىزىقتۇرۇپ،  ئوغانالر  قۇلدارلىرى  هۇن  دەسلىپىدە  يىللىرىنىڭ  گۇاڭۋۇ

 دەيجۇن ئايمىقىنىڭ شهرقىدىكى رايونالر ئاپهتكه ئهڭ ئېغىر . م قىلدى سىيانپىالر بىلهن بىرلىشىپ شىمالغا هۇجۇ

 تاڭ . ئۈچرىدى  ئهتىگهندە  بۇلۇپ،  يېقىن  ئهڭ  يهرلىرىگه  سۇاللىسى  خهن  يهرلىرى  چارۋىچىلىق  ئوغانالرنىڭ

 بوالتتى  بىلهن كېلىپ بولغىلى  كۈن كۆتۈرۈلۈشى  چىقسا  يولغا  بهش ئايماقتىكى . سۈزۈلگهندە  شىمالدىكى  شۇڭا،

 بولۇپ كهتتى  سهرسان  ئۈچراپ پۇقالرالر  ئاپهتكه  قېتىم . خهلق ئېغىر  يۈز  بىلهن نهچچه  خهن قۇشۇنلىرى ئۇالر

⑨ . كىچىك ئۇرۇشالرنى قىلغان بولسىمۇ غهلبه قىاللمىدى  چوڭ
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 ئۇالرنى  ۋە  بىرىكتۈردى  تىل  بىلهن  كۈچلهر  بۆلۈنمه  يهرلىك  تۈزلهڭلىكتىكى  ئوتتۇرا  ئۇالر  ئىككىنچىدىن،

 ناهىيسىدىكى . للىدى قو  سهنشۈي  ئايمىقى  ئهندىڭ  ناهىيىسىنىڭ ( مهسىلهن  گۇيۈەن  نىڭشيادىكى  هازىرقى

 جاڭ ) هازىرقى خېبىيدىكى ۋېيشىيهن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي شىمالىدا ( لۈفاڭ، دەيشىيهن ناهىيىسىدىكى ) شىمالىدا

 ئايمىقىدىكى  يۈياڭ  غ ( يې،  ناهىيىسىنىڭ  مىيۈن  شههىرىدىكى  بېيجىڭ  جهنۇبىدا هازىرقى  چۇڭ، ) هربىي  پېڭ

 ئايمىقىدىكى  غهربىدە ( ۋۇيۈەن  شههىرىنىڭ  باۋتۇ  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  شىمالدا ) هازىرقى  داۋاملىق  شىڭالر  لى

 هۇن قولدارلىرىنىڭ جهنۇبقا  لۈفاڭ  بولۇپمۇ،  كېڭهيتتى،  دائىرىسىنى  پاراكهندىچىلىك تېرىپ ئۆزلىرىنىڭ تهسىر

 هۇن قۇلدارلىرى قوشۇن ئهۋەتىپ ئۇنىڭ بۆلۈنمىچىلىكىنى . ئايلىنىپ قالدى تاجاۋۇز قىلىشىدىكى مۇهىم قورالىغا

 قىلىپ جيۇيۈەندە تۇرغۇزۇپ، ئوتتۇرا ) قورچاق پادىشاه ( » خهن پادىشاهى « قولالپال قالماستىن، يهنه ئۇنى يۆلهپ

 تىقتى  قول  بىۋاسته  پائالىيهتلىرىگه  بۆلگۈنچىلىك  يۈنج . تۈزلهڭلىكتىكى  سۇفاڭ،  ۋۇيۈەن،  فاڭ  دىڭراڭ، لۈ  ۇڭ،

 ئۆسۈپ كهتتى  بهك  قىلىپ خورىكى  يۆلهنچۈك  هۇنالرنى  ئىگىلىۋېلىپ،  ئىبارەت بهش ئايماقنى  . ⑩ يهنمېندىن

 ئاستىدىكى سهركهردىلهر  لۈفاڭنىڭ قول  سۈي لى ( كېيىن  هۇنالر ) مهسىلهن،  ئۇ  ئاسىيلىق قىلغانلىقتىن،  ئۇنىڭغا

 كهتتى  قېچىپ  ئىنئامغ . ئارىسىغا  يهنه  ئۇ  ئۆتمهي  هۇن ئۇزۇن  بولغاچقا،  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  بېرىلىپ  ا

 تېخىمۇ  بۇالڭچىلىقنى  غهزەپلىنىپ  قاتتىق  بۇنىڭدىن  ئۇالر  ئاشمىدى،  ئهمهلگه  سۈيىقهستى  قۇلدارلىرىنىڭ

 ، فۇفېڭ ) هازىرقى سهنشى ئۆلكىسىدىكى جاڭزى ناهىيىسىنىڭ غهربىي شىمالىدا ( بۇنىڭ بىلهن، شاڭداڭ . كۈچهيتتى

 شههىر (  شىئهن  تىيهنشۈي ) ى هازىرقى  شىمالىدا ( ،  غهربىي  ناهىيىسىنىڭ  تۇڭۋېي  گهنسۇدىكى  شاڭگۇ ) هازىرقى ، 

 جهنۇبىدا (  شهرقىي  ناهىيىسىنىڭ  خۇەيلهي  ئۆلكىسىدىكى  خېبىي  جۇڭشهن ) هازىرقى  خېبىيدىكى ( ،  هازىرقى

 بۇال ) دىڭشىيهن ناهىيىسى  قىرغىنچىلىقى ۋە  هۇن ئاتلىق ئهسكهرلىرىنىڭ تاجاۋۇزى،  تالىڭىغا  ڭ قاتارلىق جايالر

 ] 11 [ ئۇچراپ، شىمالنىڭ ئهمىنلىكى بۇزۇلدى

 قاقتى  خهلقىنى  مىللهت  ههر  يۇرتتىكى  غهربىي  ئۇالر  باج  ئۈچىنچىدىن،  قىلىپ  يىغىپ،  سوقتى  سېلىق

 غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ شۈەندى، يۈەندى دەۋىرلىرىدىن بۇيان غهربىي يۇرت . ئىقتىسادىي كۈچىنى كۈچهيتتى

 نىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغان، خهن سۇاللىسى قورۇقچى بهگ تهسىس هۇن قۇلدارلىرى

 باشقۇرغانىدى  يۇرتنى  غهربىي  يۇرتتىكى . قىلىپ  غهربىي  كېيىن،  تارتىۋالغاندىن  هاكىمىيهتنى  ماڭ  ۋاڭ  كېيىن

 غهزىپى  خهلقىنىڭ  مىللهت  ههر  چۈشۈرۈپ،  ئورنىنى  بهگلىرىنىڭ  بهگلىكلهرنىڭ  قوزغىدى ههرقايسى شۇنىڭ . نى
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 ئارقا  ئۇالر  تۈزلهڭلىك بىلهن بولغان  بىلهن،  ئۆرۈپ قورۇقچى بهگ دەن چىننى ئۆلتۈرۈپ ئوتتۇرا  ئارقىدىن يۈز

 ئۈزدى  مىللهت . مۇناسىۋىتىنى  ههر  يۇرتتىكى  غهربىي  پايدىلىنىپ سىڭىپ كىرىپ،  پۇرسهتتىن  قۇلدارلىرى  هۇن

 قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  يېڭۋاشتىن  يهنه  قالدى خهلقلىرى  چۈشۈپ  مىللهت . هۆكۈمرانلىقىغا  ههر  قۇلدارلىرى  هۇن

 ]. 12 [ سېلىق يىغقاچقا، ئۇالر چىداشقا ئامالسىز قالدى  خهلقلىرىدىن ئېغىر باج

 تهرەپتىن  بىر  يهنه  تاپقان،  قۇدۇرەت  كۈچى  تاجاۋۇزلىق  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  تهرەپتىن  بىر  چاغدا،  ئهينى

 تېخى شهرقىي خهن سۇاللىسى مهركىزىي  سىياسىي جهههتته يهرلىك بۆلۈنمه كۈچلهر  هاكىمىيىتى يېڭى قۇرۇلغان،

 بولۇپ،  ۋەيران  ئىگىلىك  ئىجتىمائىي  ئاشمىغان،  ئىشقا  تېخى  بىرلىكى  مهملىكهتنىڭ  پۈتۈن  يوقىتىلماي  تولۇق

 ر بۇزۇلۇپ قورۇلال « ، » قهلئهلهر بوشاپ، ساقلىغىلى ئادەم قالمىغان « ئۈچى قالغان،  ئاهالىلهرنىڭ ئوندىن ئىككى

 بولغان  ۋەيران  خىل ]. 13 [ ئىدى » تۇرالر  بۇ  سېلىشتۇرمىسىدىكى  هۇنالرنىڭ كۈچ  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  شۇڭا،

 قارىتا  پاراكهندىچىلىكىگه  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  هۆكۈمتىنىڭ  سۇاللىسى  خهن  شهرقىي  چاغدىكى  ئهينى  پهرق

 . رۈش تاكتىكىسىنى يولغا قويۇشنى بهلگىلىدى ئىستراتېگىيىلىك قايتۇرما زەربه بهرمهي، پاسسىپ مۇداپىئه كۆ

 تۆۋەندىكىدەك تاقابىل تۇرۇش تهدبىرلىرىنى  شهرقىي خهن سۇاللىسى هۇنالرغا  مۇشۇنداق ۋەزىيهت ئاستىدا،

 : قولالندى

 جيهنۋۇ  جهههتته،  سىياسىي  ۋۇدى ) يىلى  30 مىالدىيه ( يىلى  6 بىرىنچىدىن،  ئهلچى ) ليۇشيۇ ( گۇاڭ  هۇنالرغا

 ۋاسىته  ئالتۇن ئهۋەتىپ  سىياسىي  كهلتۈرۈپ،  ئهسلىگه  مۇناسىۋەتنى  دوستانه  بۇرۇنقى  قىلىپ،  سوۋغا  كۈمۈش

 . ئارقىلىق هۇنالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىالپ، هۇن قۇلدارلىرىنىڭ پاراكهندىچىلىكىنى توسماقچى بولدى

 ئهۋەتكهن  جاۋابهن ئهلچى  هۇنالر  بىلهن شهرقىي خهن سۇال ( گهرچه  جاۋابهن ئهلچى  لىسىنىڭ ئۆز هۇنالر  ئارا

 باشالندى  شۇنىڭدىن  توختاتمىدى ) ئهۋەتىشى  پاراكهندىچىلىكنى  ئهمما  تهرەپنىڭ ]. 14 [ بولسىمۇ،  ئىككى

 . مۇناسىۋىتى ياخشالنمىدى

 سهركهردە  ۋۇدى  گۇاڭ  جهههتته،  ههربىي  مۇداپىئهنى  ئىككىنچىندىن،  بولسىمۇ  يۆتكىگهن  لهشكهرلهرنى

 ئاساسىي ئا . ئاساس قىلدى  قېلىپ،  توختاپ  چېكىندۇرۇش بىلهن  دۈشمهننى  بولسىمۇ،  ئۆتكهن  هۇجۇمغا  رىالپ

 قىلمىدى  ئۇرۇش  چىقىپ  قورۇلدىن  قولغا ]. 15 [ جهههتتىن  غهلبىنى  كۆپىدە  ئۇرۇشالرنىڭ  قىسمهن  كېلىپ  يهنه

 خهننامه « . كهلتۈرەلمىدى  قىسسه . كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  هۇنال » جهنۇبىي  خاتىرىلىنىشىچه،  بىلهن دە  لۈفاڭ ر
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 يىلى بۈيۈك ئهمىر لهشكهر ۋۇخهن قاتارلىقالر هۇجۇمغا  9 جيهنۋۇ . بىرلىكته نهچچه قېتىم شىمالغا تاجاۋۇز قىلغان

 كهلتۈرەلمىگهن  قهلغا  غهلبىسىنى  ئۇرۇشنىڭ  يىلغىچه  نهچچه  بولسىمۇ،  بارغانسېرى . ئۆتكهن  هۇنالر  ئهكسىچه

 يىلى خېدۇڭغا تاجاۋۇز قىلغاندا ئايماق، ۋىاليهتلهر تاقابىل  13 . كۈچىيىپ تاجاۋۇزچىلىقى بارغانسىرى كۆپهيگهن

 شۇڭا، شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلدىكى نۇرغۇنلىغان ههربىي ئورۇنالشتۇرۇشالرنىڭ . تۇرالمىغان

 بولغان  خاراكتىرىدە  مۇداپىئه  پاسىپ  روشهن  گۇاڭۋۇدى . ههممىسى  خاتىرىلىنىشىچه،  ئهسهرلهردە  تارىخىي

 بهي سۇنى دەيجۈن ئايمىقىنىڭ ۋالىيىسى قىلىپ، ) يىلى  25 مىالدىيه ( هخىتكه چىققاندىن ت  قورۇلالرنى « كېيىن،

 قهلئه، قورۇلالرنى پاسىپ » قورۇلنى مۇستههكهملهش « ئاتالمىش . » مۇستههكهملهپ هۇنالردىن مۇداپىئه كۆرگهن

 ئىدى  دېگهنلىك  قىلىش  جيهنۋۇ . مۇداپىئه  ئ  5 يهنه  يۈياڭ  گوجى  هۇنالر يىلى  بولغاندا  ۋالىيىسى  ايمىقىنىڭ

 گوجى ئهسكهرلهرنى تهرتىپكه سېلىپ، . چېگىرىغا پاركهندىچىلىك سېلىپ، چېگىرىدىكى خهلقلهر غهمگه پاتقان

 پېتىنالمىغان  كىرىشكه  قورۇلدىن  قورقۇپ  هۇنالر  كۆرگهنلىكتىن،  مۇداپىئه  تهييارلىنىپ  بۇنىڭدىمۇ . هۇجۇمغا

 بىلهنال چهكلىنىپ، قورۇلدىن چىقىپ تهشهببۇسكارلىق بىلهن زەربه » گۈزمهسلىك هۇنالرنى قورۇلدىن كىر « پهقهت

 جيهنۋۇ . بېرىلمىگهن  جىنياڭ،  7 يهنه  قىلىپ  يۈرۈش  شىمالغا  باشالپ  قوشۇن  بىنائهن  پهرمانغا  دۇماۋ  يىلى

 يهنه دۇەن يىلى گۇاڭ ۋۇدى  12 جيهنۋۇ . گۇاڭۋۇدا بوز يهر ئۆزلهشتۇرۇپ هۇن قاراقچىلىرىدىن مۇداپىئه كۆرگهن

 قوغدىشىغا  شىمالنى  دۇماۋنىڭ  باشالپ  مههبۇسالرنى  قىلىنغان  كهچۈرۈم  ئايماقالردىكى  قايسى  ههر  جۇڭنى

 ئهۋەتكهن  ئىشلىتىپ . ياردەملىشىشكه  ئهسكهرلهرنى  كېيىن  بارغاندىن  شىمالغا  جۇڭ  قورۇلالرنى « دۇەن  قهلئه،

 تۇرالرنى ياساپ  كۈچلىرىن » سېلىپ،  ئهسلىههلىرى ۋە  مۇداپىئه  مۇداپىئهلىنىشنى ]. 16 [ ى كۈچهيتكهن ،  يهنىال  بۇمۇ

 . ئاساس قىلغان

 خهن  شهرقىي  شۇڭا  ئىدى،  زۆرۇر  كۈچهيتىش  ئهسلىههلىرىنى  مۇداپىئه  مۇداپىئهلىنىشته  ئۈچىنچىدىن،

 بولدى  كۆپ  ناهايىتى  ئىشلىرى  ياساش  ۋە  قىلىش  رېمۇنت  تۇرالرنى  قورۇل،  قهلئه،  دەسلىپىدە  . سۇاللىسىنىڭ

 ئ  جيهنۋۇ تارىخىي  خاتىرىلىنىشىچه،  خهلقلىرى  15 هسهرلهردە  ئايماق  ئۈچ  شاڭگۇ  دەيجۇن،  يهنمېن،  يىلى

 جۈيۇڭگۇەن ) هازىرقى خېبىيدىكى تاڭشيهن ناهىيىسىنىڭ غهربىي شىمالىدا ( چاڭشهنگۈەن  هازىرقى خېبيدىكى ( ،

 پاناهالنغان ) جۈيۇڭگۇەن  پاركهندىچىلىكىدىن  هۇنالرنىڭ  كۆچۈپ  شهرقىگه  تهرەپتىكى هۇنالرن . نىڭ  سول  ىڭ

 جايلىشىۋالغان  ئىچىگه  قورۇلنىڭ  كىرىپ  ئىچكىرلهپ  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  خهن . قوشۇنلىرى شهرقىي
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 كۈچنى  ئهسكىرىي  ئايماقالردىكى  قايسى  ههر  چېگىرىدىكى  قېلىپ،  ئامالسىز  تۇسۇشقا  هۆكۈمىتى  سۇاللىسىنىڭ

 تۇرالرنى « كۆپهيتىپ،  سېلىش،  قورۇلالرنى  قهلئه،  كۆلهمدە  بولغان » ياساش كهڭ  مهجبۇر  يىلى  12 جيهنۋۇ . قا

 چاقىرىمدىن ئاشىدىغان فېيخۇ يولى 300 يېڭۋاشتىن دەيشيهن ناهىيىسىدىن پىڭچىڭغا تۇتىشدىغان، ئۇزۇنلۇقى

 ئهمدىلىكته  تهييۈەندىن ) يىلى  15 جيهنۋۇ ( ياسالغان بولسا،  خېشاڭدىن ئهنيىگىچه،  شىخېدىن ۋېيچياۋغىچه،

 جۇڭشهندىن  ئارىلىققا جىڭجىڭغىچه،  چاقىرىم  ئون  ههر  سېلىنىپ،  قورغانالر  قهلئه،  ئارىلىقتا  بولغان  يېغىچه

 ]. 17 [ بىردىن تۇر ياسىلىپ مۇداپىئه كۆرۈلگهن

 قهلئه،  شىمالدىكى  ههم  ئوڭشاپ  ۋەزىيىتىنى  تۈزلهڭلىك  ئوتتۇرا  مهركهزلهشتۈرۈپ  كۈچنى  تۆتىنچىدىن،

 شۇڭا، جيهنۋۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا غهربىي . بىلهن كارى بولمىدى قورغانالرنى ساقالپ، ۋاقتىنچه غهربىي يۇرت

 قايىسى  ههر  ئىلگىرى » بهگلىك « يۇرتتىكى  سۇاللىسى  لهرنى  خهن  شهرقىي  ئهۋەتىپ  ئهلچى  بولۇپ  كېيىن

 گۇاڭ ۋۇدى  تهلهپ قىلغان بولسىمۇ،  قورۇقچى بهگ تهسىس قىلىشنى  ههم  بولۇشنى  تهۋە  هۆكۈمتىدىن مهركهزگه

 سىرتىدىكى ئوتتۇرا  تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  بويسۇندۇرىلمىدى،  تېخى  هۇنالر  تىنجىدى،  يېڭىدىن  تۈزلهڭلىك

 ]. 18 [ ئىشالرغا چولىمىز تهگمهيدۇ، دېگهن سهۋەب بىلهن ئۇالرنىڭ تهلىپىنى قوبۇل قىلمىدى

 ۇز قىلغان بولسىمۇ، شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدا گهرچه هۇن قۇلدارلىرى توختىماستىن جهنۇبقا تاجاۋ

 شهرقىي خهن سۇاللىسى ) يىلى  30 مىالدىيه ( يىلى  6 جيهنۋۇ . كېلىپ تۇردى  ئهمما ئارىدا ئهلچىلهر يهنىال بېرىپ

 جيهنۋۇ  باشقا،  قايتۇرغاندىن  جاۋاب  بۇنىڭغا  هۇنالرمۇ  ئهۋتكهن،  ئهلچى  بىلهن  يىلى  14 تهشهببۇسكارلىق

 تهشهببۇسكارلىق ) يىلى  38 مىالدىيه (  خهن هۇنالرمۇ  شهرقىي  قىلدى،  تهقدىم  سوۋغا  ئهۋەتىپ  ئهلچى  بىلهن

 ]. 19 [ سۇاللىسىمۇ قائىدە بويىچه ئهمىر مۆكهرنى ئهلچىلىككه ئهۋەتىپ جاۋاب قايتۇردى

 لېكىن بۇ خىل ئۇچرىشىش ئىككى تهرەپنىڭ سىياسىي مۇناسىۋىتىنىڭ تۈپتىن ياخشىلىنىشدا هىچقانداق رول

 پهقهت خهنزۇ، هۇن خهلقلىرى ئارىسىدا ئهينى . اۋۇزچىلىق يهنىال داۋامالشتۇرۇلدى ئوينيالمىدى، ئۇرۇش ۋە تاج

 چاغدا ئۇرۇش بىر قهدەر ئاز بولغان خېشى كارىدورى ئهتىراپىدىكى رايونالردىال قۇيۇق ئىقتسادىي ئالماشتۇرۇش

 ، جيهنۋۇ يىللىرىدا دا » كۇڭ فېننىڭ تهرجىمىهالى « جىلد  31 » كېيىنكى خهننامه « . مۇناسىۋىتى ساقلىنىپ قالدى

 جاهان قااليىمقانلشىپ كهتكهن بولۇپ، پهقهت خېشى رايونىال ناهايىتى تىنىچ ئىدى، گۇزاڭ ناهايىتى باياشات

ههر كۈنى تۆت قېتىم « ، » سودا قىلىشاتتى « ) هۇنالر ۋە ئارىالشما غوزالر ( ، غوزالر ) غهربىي چىياڭالر ( بولۇپ، چياڭالر
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 بوالتتى  خاتىرىلهنگه » بازار  بازار . ن دەپ  قېتىم  ئۈچ  كۈندە  بىر  ئادەتته  سودىسىدا  بازار  چاغالردا  قهدىمكى

 گۈللهنگهنلىكىنى  سودىسىنىڭ  بازار  يهردىكى  بۇ  بولۇشىدىن  بازار  قېتىم  تۆت  كۈندە  بىر  بولۇپ،  بولىدىغان

 بولىدۇ  رايون . كۆرۈۋېلىشقا  ئارىالش ئولتۇراقالشقان  غوزالر  ئارىالشما  ۋە  هۇن  چياڭ،  خهنزۇ،  بىر گۇزاڭ  بولۇپ،

 كۈندە تۆت قېتىم بازار بولغانلىقدىن قارىغاندا، ئهينى چاغدا هۇنالر، خهنزۇالر ۋە باشقا مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى

 . سودا ناهايىتى گۈللهنگهن

 غهربىي خهن سۇاللىسى ۋە شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ . 5

 ئهل بولغان ئادەتتىكى دەسلىپىدىكى

 رنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى هۇنال

 ئىدى  بار  ئهل بولغۇچىالر  . غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىال هۇنالردىن خهن سۇاللىسىگه

 ههر ئىككىال تهرەپ « دە ۋېندىنىڭ هۇن تهڭرىقۇتىغا يازغان خېتىدە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 مهن قېچىپ كهلگهنلهرنى قۇيىۋېتهي، سىلىمۇ جاننى قاتارلىقالرنىڭ ئىشلىرىنى ئۆتكهن ئىشالرنى تهگهشمهيلى،

 خاتىرلهنگهن » سۈرۈشتۈرمىسىله  خهن . دېگهنلىكى  دەل  كىشلهر  قاتارلىق  جاننى  ئېلىنغان  تىلغان  يهردە  بۇ

 ئىدى  هۇنالر  بارغان  قېچىپ  ئ . سۇاللىسىگه  سۇاللىسىگه  خهن  خانلىرى  هۇن  نۇرغۇنلىغان  دەۋرىدە  هل جىڭدى

 شىياۋ جىڭدى . تارىخىي خاتىرىلهر « . بولۇپ، خهن سۇاللىسى ئۇالرنىڭ ههممىسىگه تۆرىلىك مهرتىۋىسىنى بهرگهن

 جىڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلهرنىڭ يىلنامىسى « دە » ههققىدە خاتىرە  بۇ ئههۋالالر خاتىرلهنگهن » خۇيدى،  . دا

 ۋۇدىنىڭ . سۇدى، شۈەندى دەۋرىلىرىدە بولغان لېكىن، زور تۈركۈمدىكى هۇنالرنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇش

 هازىرقى گهنسۇدىكى خېشى كارىدورى ئهتىراپىدا ) يىلى  121 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  2 يۈەنشۇ  كۈزدە،

 قوۋمىدىن  ئۇنىڭ  ئۆلتۈرۈپ،  خاننى  شۇتۇق  خان  قۇنشار  قىلىدىغان  كىشىنى 40 چارۋىچىلىق  ئارتۇق  مىڭدىن

 ئهل  سۇاللىسىگه  بهردى ههم . بولدى باشالپ خهن  مهرتىۋىنى  دىگهن  تۆرىسى  تايىن  ئۇنىڭغا  سۇاللىسى خهن

 بهش  ]. 20 [ تهسىس قىلىپ، ئۇنىڭ قومىنى ئورۇنالشتۇردى » بېقىندى ئهل « چېگىردىكى بهش ئايماقنىڭ سىرتىدا

 ۋۇفېڭ  بۇرۇنقى ( يىلى  2 شۈەندىنىڭ  ئۆز ) يىلى  56 مىالدىيىدىن  خان  ئىجىز  سول  ۋە  خان  خۇسۇر  قىشتا

 بولدى 50 وۋمىدىن ق  ئهل  باشالپ خهن سۇاللىسىگه  تۆرىلىك . مىڭدىن ئوشۇق كىشىنى خهن سۇاللىسى ئۇالرغا
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 ئۇالرنىڭ ئورۇنالشتۇردى  تهسىس قىلىپ،  بېقىندى ئهل  ئايماققا  بېيدى ئىككى  شىخې،  بهردى ههم  مهرتىۋىسى

 كاه بهگلىرى، بۇنىڭدىن باشقا هۇن تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى، ئاتاقلىق خانلىرى، سهركهر ]. 21 [  ۋەزىرلىرى،  دىلىرى،

 ئىلگىرى  قاتارلىقالردىنمۇ  بولدى  جورچىلىرى  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  كۆردى  خېلى  بولۇپ،  . خهننامه « . كېيىن

 يىلنامىسى  ۋەزىرلهرنىڭ  تۆهپىكار  دەۋرىلىرىدىكى  يۈەندى  شۈەندى،  جاۋدى،  ئههۋالالر » جىڭدى،  بۇ  دا

 ىچه هۇنالردىن خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغانالر تهخمىنهن يۈز مىڭدىن شۈەندى دەۋرىنىڭ ئاخىرىغ . خاتىرلهنگهن

 بۇنىڭ ئىچىگه . ئاشقان  قېتېىملىق ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئهسىرگه چۈشۈپ ئهل بولغانالر  تېخى ههر

 . كىرمهيدۇ

 ئهل « ئاتالمىش  نىمه؟ » بېقىندى  خاتىرىلهر « زادى  چهۋان . تارىخىي  قىران  ۋە  چىڭ  سانغۇننىڭ ۋېي  داز

 سىرتىغا « : دا » تهرجىمهالى  ئايماقنىڭ  بهش  چېگىردىن  ههممىسى  بولغانالرنىڭ  ئهل  كېلىپ  قېچىپ

 ئاتالدى . ئورۇنالشتۇرۇلدى  دەپ  ئهل  بېقىندى  ياشىغاچقا،  بويىچه  ئادىتى  ئۆز  بۇنىڭدىن . دېيىلگهن » ئۇالر

 ىكى ئهمهللىرىنى ۋە قهبىله تهشكىلىنى ساقالپ قارىغاندا، خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغان هۇنالر ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىد

 ئىشلهپچىقىرىشى  چارۋىچىلىق  يهنىال  دائىرىدە  كۆرسىتىپ بهرگهن  هۆكۈمىتى  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  قېلىپ،

 ئۆزگهرتمىگهن  ئۇسۇلىنى  تۇرمۇش  شۇغۇللىنىپ،  هۆكۈمىتى . بىلهن  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  مهمۇرىي  لېكىن

 بېقىندى ههل كا بېگىلىكىگه كۆپ هالالردا خهنزۇالر . كاه بېگىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولغان تهسىس قىلغان بېقىندى ئهل

 بۇ خهن سۇاللىسىنىڭ ئهل بولغان . لېكىن، هۇنالرنىڭ يۇقىرى قاتالم شهخسىلىرىدىنمۇ تولۇقالنغان . تهينلهنگهن

 خهنزۇالر  جهههتته  قاتارلىقالر  ئۇسۇلى  تۇرمۇش  ۋە  تۇرمۇش  ئىقتىسادىي  بولۇشقا هۇنالرنىڭ  بىردەك  بىلهن

 چۈشهندۈرىدۇ  ئاز . مهجبۇرلىمىغانلىقىنى  بولغان  ئهل  چېگىردىكى  هۆكۈمىتىنىڭ  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  بۇ

 . سانلىق مىللهتلهرگه قاراتقان بىر تۈرلۈك مىللىي سىياسىتى ئىدى

 نىڭ قوۋمىنى باشقۇرۇش خهن سۇاللىسى قۇنشار خان . بېقىندى ئهل چىن سۇاللىسىدىن باشالپ تهسىس قىلىغان

 تهسىس قىلغان  بهگ قاتارلىق مهنسهپلهر . ئۈچۈن بهش بېقىندى ئهل  كاه  ياردەمچى  بهگ،  كاه  بېقىندى ئهل

 ]. 22 [ يهنه مىڭبېگى، توققۇز تىلماچ بهگ بولغان . تهسىس قىلىنغان

 كىيىنكىل  بهش ئايماق  چېگىردىكى  تهسىس قىلىنغان  ئهللهر  بېقىندى  دەۋرىدىكى  هرنىڭ تهتقىقاتىغا ۋۇدى

قاتارلىقالر بولۇپ، بېقىندى ئهل كا بهگلىرىنىڭ ] 23 [ ئاساسالنغاندا، لۇڭشى، بېيدى، شاڭجان، سۇفاڭ، يۈەنجۇڭ
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 ، ) هازىرقى گهنسۇدىكى يۇجۇڭ ناهىيىسىنىڭ شهرقىي شىمالىدا ( تۇرۇشلۇق ئورنى تىيهنشۈيدىكى يۇڭشى ناهىيىسى

 ، شاڭجۈندىكى چيۈزى ) ڭشىيادىكى گۇيۈەن ناهىيىسىنىڭ شىمالىدا هازىرقى نى ( ئهندىڭدىكى سهنشۈي ناهىيىسى

 شىمالىدا ( ناهىيىسى  ناهىيىسنىڭ  يۈلىن  شهنشىدىكى  ناهىيىسى ) هازىرقى  مېيجى  شىخېدىكى  ئىچكى ( ،  هازىرقى

 شىمالىدا  غهربىي  خوشۇنىنىڭ  جۇڭغار  ناهيىسى ) موڭغۇلدىكى  پۇزې  ۋۇيۈەندىكى  ئېنىق ( ۋە  ئورنى  هازىرقى

 ىمال بۇرۇنقى شهنشىنىڭ يۈلىن مههكىمىسى تهۋەسىدە، هازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىڭ ئىكىجاۋ ئايمىقى ئهمهس، ئېهت

 . شۈەندى دەۋرىدىكى بېقىنى ئهللهر شىخې، بېيدى، دىۋاڭدا بولغان ]. 24 [ دە بولغان ) ئهتىراپىدا بولۇشى مۇمكىن

 . دە كۆرۈلمهيدۇ » كىرىسى جۇغراپىيه تهز . خهننامه « ئهمما، بېيدىدىكى كاه بهگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى

 ئۇنىڭدكى  ناهىيىسى « هالبۇكى،  ئىزاهتىكى » فۇپىڭ  بېرىلگهن  شېنچۈەن « گه  بېگى  كاه  تهرەپ  شىمالىي

 بولغان » قهلئهسىگىچه بولغان جايالرنى باشقۇرىدۇ  دېگهنگه ئاساسلىنىپ پهرەز قىلغاندا، ئۇنىڭ ئورنى فۇپىڭدا

 دىكى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « يهنه ). ىڭ غهربىي جهنۇبىدا هازىرقى نىڭشىيادىكى ۋۇجۇڭ ناهىيىسىن (

 يۈەنفېڭ  بۇرۇنقى ( يىلى  3 ۋۇدىنىڭ  مىڭ « ) يىلى  78 مىالدىيىدىن  تۆت  خان  لهۋ  خان،  بىلىك  قول  ئوڭ

 بېسىپ كىردى  پهنخېغا  ۋۇلهن،  رىلې،  بۆلۈنۈپ،  بىلهن ئۈچ بۆلهككه  بېقىندى ئهل . چهۋەنداز  جاڭيې ۋالىيسى،

 . دېگهن خاتىرىدىن قارىغاندا، جاڭيېدىمۇ قارام ئهل بولغان » ېگى گوچۇڭ قوشۇن چىقىرىپ زەربه بهردى كاه ب

 . ئهمما ئۇنىڭ قاچان تهسىس قىلىنغانلىقى، كاه بهگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىنىڭ نهدىلىگى ئېنىق ئهمهس

 ئىلتىپات كۆر  قىلىش ۋە  مايىل  ئادەتته  بولغان هۇنالرغا  ئهل  سۇاللىسى  قولالنغان خهن  . سىتىش سىياسىتىنى

 جىڭدى دەۋرىدىال هۇن خانى ئۇيشىلۇ قاتارلىق بهش كىشى ئهل بولغاندا، جىڭدى ئۇالر ئارقىلىق كېيىنكىلهرگه

 قىلىپ  سۇيۇرغال  مىڭ ئائىلىلىكنى  بېرىپ،  تۆرىلىك مهرتىۋىسىنى  ئۇالرنىڭ ههممىسىگه  بېرىش ئۈچۈن،  ئىلهام

 ئىلتىپات كۆرسهتكهن ۋۇدى هۇنالردىن ئهل ]. 25 [ بهرگهن  بهك  تېخىمۇ  خاتىرىلهر « بۇ . بولغانالرغا  » تارىخىي

 تهرجىمهالى « جىلد،  120  جېڭنىڭ  جېڭ » جى  جى  بولۇپ،  خاتىرلهنگهن  ئېنىق  ناهايتى  كهمىنلىرىنىڭ « : دا

 ئۇالرنى مال  كهلتۈرگهن هۇنالرنى قۇل قىلىپ،  قۇرب  قارىشىچه ئالىيلىرى قولغا ان مۈلكى بىلهنال قوشۇپ جهڭدە

 كۆڭلىنى  خهلقنىڭ  ئېلىپ،  رەهمىتىنى  پۇقراالرنىڭ  بېرىپ،  قىلىپ  تهقسىم  تاۋابىئاتلىرىغا  ئائىله  بولغانالرنىڭ

 سىلى بۇنداق قىلمايال قالماستىن، ئهكسىچه قۇنشار خان نهچچه تۈمهن كىشىنى باشالپ . ئۇتۇشلىرى كېرەك ئىدى

رتۇقلىىسال، يهنه تېخى پۇقراالرنى ئۇالرنىڭ هالىدىن ئهل بولغىلى كهلگهندە، خهزنىدىن پۇل چىقىرىپ ئۇالرنى تا



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

 بهت  142  

 ئهزىز  خۇددى  بۇيرۇپ،  ئېلىشقا  كۈتىۋالدىال  خهۋەر  توغرىسىدا « جىلد،  30 . دېگهن » مېهماندەك  » بازارنامه

 سۇاللىسى « : دىمۇ  خهن  بولغاندا،  ئهل  باشالپ  كىشىنى  تۈمهن  نهچچه  خان  قۇنشار  كۈزدە  يىلى  مىڭ 20 شۇ

 كۈتىۋېلىش  ئهۋەتتى هارۋىنى  تۈمهندىن ئارتۇق يارماق سهرپ . قا  يۈز  بېرىپ،  ئىنئامالرنى  مول  كهلگهندە  ئۇالر

 مهرتىۋىسى . دېيىلگهن » قىلدى  تۆرىلىك  ههممىسىگه  شهخسلهرنىڭ  قاتالم  يۇقىرى  ئىچىدىكى  بولغانالر  ئهل

 ئالته  ولغاندىمۇ بهش بېرىلىپ، كۆپ بولغاندا ئون مىڭ ئائىله، ئازراق بولغاندا مىڭ نهچچه ئائىله، ئهڭ ئاز ب

 بېرىلگهن  قىلىپ  سۇيۇرغال  ئائىله  سهركهردىلىك . يۈز  دەرىجىلىك  ههر  ئهللهرنىڭ  بېقىندى  بهزىلىرى  يهنه

 مهسلهن، لىياڭچى تۆرىسى رانپانيۇ بېقىندى ئهل كاه بېگلىكىگه، كۈن تۆرىسى جۇجى . ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن

 ]. 26 [ ىنلهنگهن بېقىندى ئهل چهۋەندازالر سهركهردىلىكىگه تهي

 تۆرىلهرگه  بولۇپ،  مهرتىۋە  خىل  بىر  ئارىالشمايدىغان  تۆرىلىك هاكىمىيهت ئىشلىرىغا  سۇاللىسىدىكى  خهن

 باشقۇراتتى  ئهۋەتىپ  ئادەم  مهركهز  يهرلهرنى  قىلىنغان  قىلىپ . سۇيۇرغال  سۇيۇرغال  پهقهت  بولسا  تۆرىلهر

 هن سۇاللىسىگه ئهل بولغان هۇن خانلىرى، سهركهردىلىرى ۋە خ . سېلىق يىغىۋاالتتى  بېرىلگهن ئائىلىلهردىن باج

 خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغان هۇن خانلىرى، . ۋەزىرلىرىدىن تۆرىلىك مهرتىۋىسى بېرىلگهنلهرمۇ شۇنداق بولغان

 شهندۇڭ،  سهنشى،  خېنهن،  هازىرقى  يهرلهرنىڭ كۆپىنچىسى  قىلىنغان  سۇيۇرغال  ۋەزىرلىرىگه  ۋە  سهركهردىلىرى

 ئ  خېنهندە خېبىي  بولۇپ،  بولغان – هتىراپلىرىدا  كۆپ  ئهڭ  ئايمىقىدا  يىچۈەن  چاغدىكى  يىچۈەن . ئهينى

 بولۇپ،  يهرلهر  سۇيۇرغال  ياڭچېڭ قاتارلىق ناهىيىلهرنىڭ ههممىسىدە  ۋۇياڭ،  يهنلىڭ،  راڭچېڭ،  ئايمىقىدىكى

 ۋۇياڭ ناهىيىسىدە ههممىدىن كۆپ بولغان  ېرىشكهن هۇن خانلىرى، تۆرىلىك مهرتىۋىسىگه ئ . ئۇالرنىڭ ئىچىدە

 ئۇالر ئهگهار خهن . سهركهردىلىرى، ۋەزىرلهرنىڭ ههممىسى يۇقىرقى سۇيۇرغاللىقالرغا مهركهزلىشىپ ئولتۇراقالشقان

 كېتهلمىگهن  كۆچۈپ  ئۆزلىرى خالىغانچه  ئېرىشهلمىسه  مهسلهن، . سۇاللىسى مهركىزىي هۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتىگه

 تۆرىسى قۇدۇن يۈەنشۇ  سۇيۇرغال يېرى چىشى يىلى  2 شىيامو  ئىزچىل هالدا  مهرتىۋىسى بېرىلگهندىن كېيىن،

 تۇرغان ) هازىرقى شهنشىنىڭ لىنچى ناهىيىسى (  تېغىغا  3 ئۇنى نهۋرىسى شېنجۆ . دا  يىلى پهرمان بويىچه گېجۇ

 ) رى ئۇيسۇنالرنىڭ يې ( كېيىن ئۆز مهيلىچه ئائىلىسىدىكىلهرنى ئېلىپ ۋۇشىغا . كۆچۈرۈلگهن ) ئۇيسۇنالرغا يېقىن (

 ]. 27 [ كۆچۈپ كېتىپ ئولتۇراقالشقاچقا، تۆرىلىك مهرتىۋىسى ئېلىپ تاشالنغان

 هۇنالردىن  بېرىلگهن  مهرتىۋىسى  تۆرىلىك  دەۋرىدە  سۇاللىسى  خهن  خاتىرىلهر « غهربىي ۋە » تارىخىي
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 رۇنغانلىقى بۇالردىن هۇنالر تهرەپكه قېچىشقا ئو . ى بار 40 – 30 دە خاتىرلهنگهنلىرىدىن جهمئىي » خهننامه «

 ، ئاسىيلىق قىلغانلىقى، خهن پادىشاهلىرىغا هاقارەت ) مهسلهن، چىنياڭ تۆرىسى يۆجى ۋە روياڭ تۆرىسى مېڭدەك (

 تۈزۈم  ۋارىسلىق قىلىدىغان ئوغلى بولمىغانلىقى سهۋەبلىك  كهلتۈرگهنلىكى،  خىالپلىق قلىغانلىقى،  قائىدىلهرگه

 قىلىنغان  هۆكۈم  قىل . ئۆلۈمگه  بىكار  باشقىلىرىنىڭ مهرتىۋىسى  تاشالنغانالردىن  ئېلىپ  مهرتىۋىسى  ياكى  ىنغان

 ۋاقتى ئهڭ . مهرتىۋىسىگه خهن سۇاللىسى ئومۇمهن ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىنى ۋارىسلىق قىلدرۇغان  بۇنىڭ ئىچىدە،

 جىن مىتىنىڭ « جىلد،  68 » خهننامه « بۇنى . ئىدى ) شۇتۇق خاننىڭ ئوغلى ( ئۇزۇن بولغىنى دۇ تۆرىسى جىن مىتى

 . دىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ » جىمهالى تهر

 بولغاچقا، خهن سۇاللىسى ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرىنى  ئادەتتىكى هۇن چارۋىچىلىرى ئهسلىدىنال ئاتلىق ئهسكهر

 مهسلهن، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بېقىندى . قىلغان » بېقىندى ئهل چهۋەندازى « بېقىندى ئهل قوشۇنىغا كىرگۈزۈپ

 سهر  چهۋاندازالر  ئاتلىق ئهل  مۇشۇنداق  دەل  چهۋاندازلىرى  ئهل  بېقىندى  قىلغان  باشچىلىق  جۇجى  كهردىسى

 بولغان  خاتىرىلهر « . ئهسكهرلهر  تهزكىرىسى » تارىخىي  يۈەنفېڭ » پهرغانه  بۇرۇنقى ( يىلى  3 دە  مىالدىيىدىن

 نهچچه ) يىلى  108  لهشكهرلىرىدىن  ئايماق  ۋە  چهۋاندازلىرى  ئهل  بېقىندى  پونۇنى  جاۋ  تۈمهننى ۋۇدىنىڭ

 خاتىرلهنگهن  ئهۋەتىلگهنلىكى  قىلىشقا  هۇجۇم  قوشقا  شىيهنچىيهن . باشالپ  تولۇقلىما « ۋاڭ  غهربىي . خهننامىگه

 بېقىندى بهش چهۋەندازلىرىنىڭ دەل يۈەنشۇ » يۇرت تهزكىرىسى  بۇ  دە شۇ سۇڭنىڭ ئىزاهاتىدىن نهقىل ئېلىپ،

 خان  2  قۇنشار  ئهلدىكى  بېقىندى  بهش  قىلىنغان  تهسىس  ئىكهنلىكىنى يىلى  قوشۇنى  خانالرنىڭ  شۇتۇق  ۋە

 ههم . ئېيتقان  ئهمهسلىگىنى  ئهسكهرلهرنىڭ ئاز  ائتلىق  هۇن  قىلىنغان  قۇبۇل  قوشۇنىغا  ئهل  بېقىندى  بۇنىڭدىن

 . ئۇالرنىڭ ئۇرۇش قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 قىسىم  بىر  بولغان  ئهل  يهنه  سۇاللىسى  ئهمهس ( هۇنالردىن خهن  ئېنىق  ئۇالرغا ) سانى  تۈزۈپ،  قوشۇن

 چهۋەندازلىرى  هۇن  شۈەنچۇ  ۋە  چهۋەندازلىرى  هۇن  لهنتىيهن ( چاڭشۈي  شهنشىدىكى  هازىرقى  چاڭشۈي

 تۇرغۇزۇلغان   ئهمهلدار . خهننامه « . ناهىيسىىنىڭ غهربىي شىمالىدا، شۈەنچۇ خهن دەۋرىدىكى چاڭئهن سهنپۇدا

 يىلنامىسى  هۇن دا » تۆرىلهر  چىياڭ  بېگى  شۈەنچۇ  چاڭشۈي،  بېگى  چېرىكچى  چاڭشۈي  خاتىرلىنىشىچه،

 خهن  ئۇ  بولۇپ،  هۇنلىرىدىن  چاڭشۈي  ئاتىسى  ۋېيلۇنىڭ  دائىملىق  بولسىمۇ،  باشقۇرغان  چهۋەندازلىرىنى

 تۇرغان  بولۇپ تهيىنلىنىپ چاڭشۈيدە  هۇن چهۋەندازلىرى چېرىكچى بېگى  ئهل بولغاندىن كېيىن، . سۇاللىسىگه
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 بولغان ۋېيل  ئهل  هۇنالرا  قايتىدىن  ئهۋەتىلگهندە  ئهلچىلىككه  هۇنالرغا  كېيىن  بولۇپ  چوڭ  سۇاللىسىدە  خهن  ۇ

 جېڭخې ]. 28 [  بۇرۇنقى ( يىلى  2 ۋۇدىنىڭ  ۋەقهسىدە ) يىلى  91 مىالدىيىدىن  چۇڭ ]. 29 [ داخانلىق  جىياڭ

 بۇ هۇن ] 30 [ ىنى يۆتكىگهن چاڭئهندىكى گۇناكار تۆرىلهرنى ئهۋەتىپ چاڭشۈي ۋە شۈەنچۇ هۇن چهۋەندازلىر

 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  1 مهسلهن، شۈەندىنىڭ شېنخۆ . چهۋەندازلىرى بهزىدە ههربىي يۈرۈشكىمۇ سېلىنغان

 يۆ  3 ) يىلى  61  ۋە  هۇن  سهنپودىكى  سۇاللىسى  خهن  كۆتۈرگهندە،  ئىسيان  چىياڭالر  غهربىي  ئايدا،

 ]. 31 [ ارغان چهۋەندازلىرىنى ئهۋەتىپ، جىنچېڭغىچه قوغالپ ب

 چهۋاندازلىقىغا  هۇن  شۈنچۇ  چاڭشۈي،  ياكى  چهۋەندازلىقىغا  ئهل  بېقىندى  هۇنالردىن  بولغان  ئهل

 تالالنمىغانلىرى بولسا خۇاڭخې دەرياسى ۋە خېتاۋنىڭ جهنۇبىدىكى چېگىردىكى بهش ئايماقنىڭ سىرتىغا تارقاق

 دەۋرىدە . ئورۇنالشتۇرۇلغان  سۇاللىسى  خهن  شهرقىي  شىخې شۇڭا،  بېيۇدى،  ۋۇيۈەن،  سۇفاڭ،  ۋۇۋېي،

 خهن سۇاللىسى ئهل . ناهايتى كۆپ بولغان ) شۇتۇق خان قوۋمىنىڭ ئهۋالتلىرى ( ئهتىراپلىرىدىكى شۇتۇق هۇنلىرى

 بولغان هۇنالردىن شۈەندىنىڭ ئاخىرىدا بېقىندى ئهللهردىكى ئهل بولغان هۇنالردىن شۈەندىنىڭ ئاخىرقى يىلى

 بۇرۇنقى (  يىلى ) يىلى  49 مىالديىدىن  يۈەندىنىڭ دەسلهپكى  ۋە  بېقىندى ئېلىدە  بۇرۇنقى ( شىخې  مىالدىيىدىن

 كېيىن بولۇپ، بىر قىسىم هۇنالرنىڭ هۇنالر رايونىغا قېچىپ كېتىش  شاڭجۈن بېقىندى ئېلىدە ئېلگىرى ) يىلى  48

 ]. 32 [ هن ۋەقهسى سادىر بولغاندىن كېيىن، هىچقانداق قااليمىقانچىلىق ۋە ئىسيان كۆرۈلمىگ

 بولدى  ئۆزگىرىش  دەل  ئهللهردە  بېقىندى  دەۋرىدە  سۇاللىسى  خهن  ئهسهرلهرگه . شهرقىي  تارىخىي

 جايى بېقىندى  شاڭجۈن بېقىندى ئېلى،  شىخې بېقىندى ئېلى،  ئهندىڭ بېقىندى ئېلى،  چاغدا  شۇ  ئاساسالنغاندا،

 اه بهگ، بهگلهر ۋە بېقىندى ئهل چهۋاندازلىرى بېقىندى ئهل يهنىال ك ]. 33 [ ئېلى، جۈيهن بېقىندى ئېلى بولغان

 قىلىنغان  يهنىال . تهسىس  چهۋاندازلىرى  هۇن  چاڭشۈي  دەۋرىدىكى  سۇاللىسى  خهن  غهربىي  باشقا  بۇنىڭدىن

 يۇڭپېڭ . ساقلىنىپ قالغان  مىڭدى جۇڭشىيهن بېگى ليۇيهنگه ) يىلى  52 مىالدىيه ( يىلى  2 مهسلهن،  قىشتا،

 يېرىدىن  قىلىنغان  ئهكهلگهن سۇيۇرغال  قوغداپ  ئهۋەتىپ  قوشۇن  ئاتلىق  ههم  چۈشۈرگهن  پهرمۈن  . كېلىشكه

 ليۇيهنگه  يېنىك « : مىڭدى  چهۋاندازلىرى،  هۇن  قوشۇندىكى  شىمالىي  ههممىسى  قوشۇندىكىلهرنىڭ  ئاتلىق  بۇ

 كهتكۈزمهيدۇ  زايا  ئوقنىمۇ  تال  بىر  ئۇستا،  ئېتىشقا  ئوقيا  شىمالىي ]. 34 [ دېگهن » قورالالنغان،  ئاتالمىش

قوشۇندىكى هۇن چهۋاندازلىرى، دەل چاڭشۈي چېرىكچى بېگىگه قاراشلىق چاڭشۈي هۇن چهۋەندازلىرى بولۇپ،
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 ، مىڭدى ] 35 [ شهرقىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدىكى چاڭشۈي چېرىكچى بېگى شىمالىي قوشۇن قوشبېشى بولغاچقا

 يىلى  11 ه مهسلهن، يۇڭپىڭ يهن . چاڭشۈي هۇن چهۋاندازلىرىنى شىمالىي قوشۇن هۇن چهۋاندازلىرى، دېگهن

 بولۇپ ) يىلى  68 مىالدىيه (  بېگى  چېرىكچى  ئاتلىق  قوشۇننىڭ  ئاتلىق  ئۆزلهشتۈرگۈچى  يهر  بوز  بهن  ليۇ

 هۇن  چاڭشۈي  دائىم  ئۇ  چىققاندا،  كهچۈرگىلى  كۆزدىن  سۇيۇرغالالرنى  قېتىم  ههر  مىڭدى  چېغىدا،  تۇرىۋاتقان

 ]. 36 [ چهۋەندازلىرىنى باشالپ ئۇنى قوغدىغان

 ئهندىڭ بېقىندى ئېلىدىكى هۇنالر غهربىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدىن باشالپال ئۇزۇن مۇددەت خهنزۇالر بىلهن

 تېخنىكىسىنى  تېرىقچىلىق  خهنزۇالردىن  پهيدىنپهي  نۇرغۇنلىرى  ئۇالرنىڭ  ئولتۇراقالشقاچقا،  ئارىالش

 دېهقا . ئۆگىنىۋالغان  كېچىپ،  ۋاز  تۇرمۇشىدىن  چارۋىچىلىق  بىلهن بهزىلىرى  دېهقانچىلىق  يېرىم  ياكى  نچىلىق

 قىسسه . كېيىنكى خهننامه « شيې جېن . شۇغۇلالنغان  ههققىدە  غۇزالر  ئهل بولغان « : دە » چياڭالر،  بېقىندى ئهلدە

 بار  مىڭى  نهچچه  هۇنالردىن  ۋە  قىلىدۇ . چياڭ  دېهقانچىلىق  ۋە  ئولتۇراقلىشىپ چارۋىچىلىق  تاغدا  دەپ » ئۇالر

 يهردە . خاتىرلهنگهن  تاغ چىڭشهن تېغىنى بۇ  هازىرقى ( دىيىلگهن بېقىندى ئهل ئهندىڭ بېقىندى ئېلى بولۇپ،

 ئولتۇراقالشقان . كۆرسىتىدۇ ) گهنسۇدىكى خۇەنشىيهن ناهىيىسىنىڭ غهربىي جهنۇبىدا  ئهندىڭ بېقىندى ئېلىدە  بۇ

 لهن شۇغۇلالنغانلىقىنى، چىڭشهن تېغى ئهتراپىدا دېهقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىق بى ) يهنه چياڭالرمۇ بار ( هۇنالرنىڭ

 چارۋىچىغا  قىلىدىغان  دېهقانچىلىق  قوشۇمچه  ياكى  دېهقانغا  قىسىملىرىنىڭ چارۋىچىدىن  بىر  ئۇنىڭ ئىچىدىكى

 هالبۇكى، ئۇالرنىڭ چارۋىچىدىن دېهقانغا ياكى قوشۇمچه دېهقانچىلىق قىلىدىغان . ئايالنغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

 نۆۋ  ئۆز  جهريانى  ئۆزگىرىش  پومېشچىكلىرىنىڭ چارۋىچىغا  ۋە  بيۇرۇكراتلىرى  فېئودال  خهنزۇ  يهنه  ىتىدە

 ئۇالرنىڭ ئهندىڭ بېقىندى ئېلىدىكى سهنشۈيدە تۇرىۋاتقان . ئېكىسپاالتاتىسىيىسىگه ئۇچراش جهريانى بولغان

 ئېزىشى،  پومىشچىكلىرىنىڭ  ۋە  بيۇروكراتلىرى  فېئودال  خهنزۇ  يهرلىك  ئوخشاشال  دېهقانلىرىغا  خهنزۇ  چاغدا،

 ئۇچرىغان ئېك  قوزغىلىڭى . ىسپاالتاتىسىيىگه  دېهقانالر  تۈزلهڭلىكته  ئوتتۇرا  يىللىدا  ئاخىرقى  ماڭنىڭ  ۋاڭ  شۇڭا

 كۆتۈرگهن  قوزغىالڭ  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  ئۇالرمۇ  مۇهىم، . پارتلىغاندا،  شهكلى  يهر  تېغىنىڭ  جىڭشهن

 چىڭشهن  قوشۇن  قوزغىالڭچى  كهلگهچكه،  باپ  چارۋىچىلىققا  ۋە  يىغىلغان تېرىقچىلىق  قوزغىلىڭى . گه  ئۇالرنىڭ

 لېكىن . ماهىيهتته فېئوداللىق زۇلۇم ۋە ئېكىسپاالتاتىسىيىگه قارىشى ههققانىي خارەكتېردىكى سىنپىي كۈرەش ئىدى

دۈشمهننى ئېنىق ئايرىماي،  ئۇالر قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، ۋاڭ ماڭ هاكىمىيىتىگه قارىشى تۇرۇش جهريانىدا، دوست
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 فې  يهرلىك  ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ سهنشۈيدىكى  قۇلدار  هۇن  شىمالىدىكى  چۆللۈكنىڭ  ۋە  لۈفاڭ  بۆلۈنمىچى  ئودال

 هۇن قۇلدار ئاقسۆڭهكلىرى شۇ سهۋەبتىن گۇرىن خاننى . ئارا تىل بېرىكتۈرگهن  تاجاۋۇزچى كۈچلىرى بىلهن ئۆز

 ئهۋەتكهن  بولۇشقا  ههمدەم  ئۇالرغا  باشالپ  بۆلۈن . ئهسكهر  فېئودال  قوزغىالڭ  بۇ  بىلهن  ۋە شۇنىڭ  كۈچلهر  مه

 ) يىلى  30 يىلى، مىالدىيه  6 جيهنۋۇ ( كېيىن . تاجاۋۇزچى كۈچلهر پايدىلىنىدىغان بىر قورالغا ئايلىنىپ قالغان

 فېيتۇشىياۋچىننىڭ رەهبهرلىكىدە  باشلىقى  تۈمهندىن ئارتۇق كىشى  بىر  هۇنالردىن  بۇ  توپالنغان  چىڭشهن تېغىغا

 بولغان  ئهل  فېڭ يىغا  ۋالىيسى  ق . بېيدى  قايتىپ بىر  سهنشۈيگه  كېيىن،  بولغاندىن  مهغلۇپ  لۇفاڭ  هۇنالر  ىسىم

 زۇلۇمى تۈپهيلىدىن جيهنۋۇ  ئهمهلدارلىرىنىڭ ئېغىر  ناهىيه  ) يىلى  45 مىالدىيه ( يىلى  21 كهلگهن بولسىمۇ،

 ىڭشهن بوما شاۋبونىڭ رەهبهرلىكىدە قايتا قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، هۇن قۇلدارلىرى بىلهن قايتا ئاالقه باغالپ، يهنه چ

 ئهمما، ئۇزۇن ئۆتمهي خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرى تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ، شاۋبو تهسلىم . تېغىغا توپالنغان

 ]. 37 [ كۆچۈرۋېتىلگه ) هازىرقى گهنسۇدىكى ۋۇشهن ناهىيىسىنىڭ غهربىي ( بولۇپ، يىشىيهن ناهىيىسىگه

 : ئىزاهالر

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 1 [

 . » تهرجىمهالالر « جىلد،  100 » نامه خهن « ] 2 [

 جىلد  23 » شهرقىي قهسىردىكى خهن خاتىرلىرى « ، » دۈەن خۇيزۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  17 » خهننامه « ] 3 [

 . » پىڭ چۇڭ ههققىدە خاتىرە «

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 4 [

 . » ۋاڭ ماڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  99 . خهننامه « ] 5 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 6 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 7 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 8 [

 خهننامه ] 9 [  قىسسه « جىلد،  90 » كېيىنكى  ههققىدە  سىيانپىالر  ۋە  بانىڭ « جىلد،  20 ، » ئوغانالر ۋاڭ
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 . » تهرىجىمهالى

 خهننامه « ] 10 [  جىلد،  19 ، » پىڭ چۇڭنىڭ تهرجىمهالى « ، » رجىمهالى لۇفاڭنىڭ ته « جىلىد،  12 ، » كېيىنكى

 . » گېڭ يهننىڭ تهرجىمهالى «

 خهننامه « ] 11 [  خاتىرە « جىلد،  1 ، » كېيىنكى  ههققىدە  ۋۇدى  ههققىدە « جىلد  89 ، » فۇاڭ  هۇنالر  جهنۇبىي

 . » لۇفاڭنىڭ تهرجىمهالى « ۋە » قىسسه

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « جىلد،  88 » كېيىنكى خهننامه « ] 12 [

 . جىلد  1 ، » تهدبىرچى گوشيهننىڭ ئهمهلدارلىق يوسۇنلىرى « جىلد  82 ، » كېيىنكى خهننامه « ] 13 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « ۋە » كېيىنكى خهننامه، گۇاڭدى ههققىدە خاتىرە « ] 14 [

 نهچچه يۈز قېتىم كىچىك  دا، ۋاڭ بانىڭ هۇنالر بىلهن چوڭ » ۋاڭ بانىڭ تهرجىمهالى . كېيىنكى خهننامه « ] 15 [

 يىلدىكى بىر قېتىملىق ئۇرۇشتىنال پىڭ چېڭدا ئۇالرنى مهغلۇپ قىلىپ، قورۇلدىن  10 ئۇرۇشقان بولسىمۇ، جىيهنۋۇ

 خاتىرلهنگهن  بهرگهنلىكى  زەربه  قوغالپ  غهلبىسېرى  سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى . چىقىپ هۇنالرغا  خهن  شهرقىي  بۇ

 چىقىپ  قۇرۇلدىن  سانغۇنلىرى  خهن  ئۇرۇش يىللىرىدا  بىر  بىردىن  بهرگهن  هۇنالرغا  ئۇرۇش مىساللىرىدىن . ،  بۇ

 شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىكى هۇنالر بىلهن بولغان ئۇرۇشالرنىڭ مۇداپىئه خاراكتېرىدىكى

 . ئۇرۇش ئىكهنلىگىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 خهننامه « ] 16 [  جىڭنىڭ تهرىجىمهالى « جىلد،  30 ، » كېيىنكى  ، » گوچىڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  31 . » سۇ

 . » دۇمانىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  22

 خهننامه « ] 17 [  خاتىرە . كېيىنكى  ههققىدە  ۋۇدى  قىسسه « ، » گۇاڭ  ههققىدە  هۇنالر  جىلد،  22 ، » جهنۇبىي

 . » ماچېڭنىڭ تهرجىمهالى «

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . كېيىنكى خهننامه « ] 18 [

 . » ۋۇدى ههققىدە خاتىرە گۇاڭ . كېيىنكى خهننامه « ] 19 [

 خاتىرە « جىلد،  6 ، » خهننامه « ] 20 [  ههققىدە  خاتىرىلهر « ، » ۋۇدى  جىيهنيۈەن « جىلد،  20 ، » تارىخىي

 يىلنامىسى  تۆرىلهرنىڭ  بۇيانقى  سانغۇننىڭ « جىلد،  111 ۋە » يىللىرىدىن  چهۋەنداز  قىران  ۋە  چىڭ  ۋېۇ

. » تهرجىمهالى
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 ههقق « جىلد،  8 ، » خهننامه « ] 21 [  خاتىرە شۈەندى  قىسسه « جىلد،  94 ، » ىدە  ههققىدە  چېڭدى » هۇنالر ، 

 . » دەۋرىلىرىدىكى تۆهپىكار ۋەزىرلهرىڭ يىلنامىسى

 . » تۆرىلهر يىلنامىسى  ئهمهلدار « جىلد،  19 ، » خهننامه « ] 22 [

 . » ۋېي چىڭ ۋە قىران چهۋانداز سانغۇننىڭ تهرىجىمهالى . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 23 [

 . » جۇغراپىيه تهركىرىسى « د، جىل  28 ، » خهننامه « ] 24 [

 خۇيدى ، جىڭدى « جىلد،  19 ۋە » جىياڭ تۆرىسى جۇيۇ جهمهتى « جىلدى،  57 ، » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 25 [

 . » دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلهرنىڭ يىلنامىسى

 جىڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلهرنىڭ يىلنامىسى . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 26 [  جىڭدى، . خهننامه « ۋە » خۇيدى،

 . » جاۋدى، شۈەندى، يۈەندى، چېڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆهپىكار ۋەزىلهرنىڭ يىلنامىسى ۋۇدى،

 ۋەزىلهرنىڭ . خاننامه « ] 27 [  تۆهپىكار  دەۋرىلىرىدىكى  چېڭدى  يۈەندى،  شۈەندى،  جاۋدى،  ۋۇدى،  جىڭدى،

 . » يىلنامىسى

 . » لى لىڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  54 ، » خهننامه « ] 28 [

 . تېمىسىغا قارالسۇن  2 باپ،  10 داخانلىق ۋەقهسى ] 29 [

 . » لىيۇ چۇماۋنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  66 ، » خهننامه « ] 30 [

 . » جاۋ چۇڭگونىڭ تهرجىهالى « جىلد،  69 ، » شۈەندى ههققىدە خاتىرە « جىلد،  8 ، » خهننامه « ] 31 [

 خاتىر « جىلد،  9 ۋە » فېڭ فېڭشىنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  89 ، » خهننامه « ] 32 [  فېڭ « ، » ە يۈەندى ههققىدە

 تهرجىمهالى  دەۋرى « دا » فېڭشىنىڭ  ئاخىرقى  هالدا » شۈەندىنىڭ  دەۋرى « خاتا  ئاخىرقى  بولۇپ » جاۋدىنىڭ

 خاتىرە « . قالغان  ههققىدە  ۋۇفېڭ » شۈەندى  ئېلى  بېقىندى  شىخې  ئاساسالنغاندا،  تهسىس قىلغان  3 گه  . يىلى

 . بۇ تۈزىتىلدى شۇڭا، ئهسهردە . جفۋدى دەۋرىدە شىخې بېقىندى ئېلى تېخى يوق ئىدى

 خاتىرە « جىلد،  4 ، » كېيىنكى خهننامه « ] 33 [  خاتىرە « جىلد،  7 ، » خېدى ههققىدە   12 ، » خۇەندى ههققىدە

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد،  89 ، » لۇ فاڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،

 خهننامه « ] 34 [  جۇ « جىلد،  42 ، » كېيىنكى  بهگ ئىچىدىكى  ئون  يىللىرىدىكى  يهننىڭ گۇدڭۋۇ  بېگى  ڭشهن

. » تهرجىمهالى



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

 بهت  149  

 . » مهنسهپ تهزكىرىسى  ئهمهل « تهپسىرات،  27 ، » كېيىنكى خهننامه « ] 35 [

 جىلد،  12 ۋە » فېڭ يىنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  17 ، » گۇاڭ ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 36 [

 . » لۇ فاڭنىڭ تهرجىمهالى «

 شى ۋە ئۇالرنىڭ باپ هۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابىلىشى  7

 ) Ⅲ ( تۈزلهڭلىك بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئوتتۇرا

 شىمال ئىككىگه پارچىلىنىشى ــــ جهنۇبىي  هۇنالنىڭ جهنۇۈ . 6

 ۋە هۇن هۇنالرنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشى

 قۇلدارلىق هاكىمىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى

 مىالدىيه  ئۆزگىرىشنى باشتىن كهچۈردى يى  48 هۇنالر  غايهت زور  كهلگهندە  شىمال . لىغا  يهنه جهنۇبىي ۋە

 شىمالىي هۇنالر داۋملىق چۆللۈكنىڭ شىمالىدا ئولتۇراقلىشىپ، . ئىككى قىسىمغا پارچىالپ، ئىچكىردە ئولتۇراقالشتى

 ىغا يول تۇتۇپ، ههر شۇنىڭدىن باشالپ، بۇ ئىككى قىىسم هۇنالر ئۆز ئالد . ئهڭ ئاخىرى غهربكه كۆچۈپ كهتتى

 ماڭدى  قاراپ  يۆنىلىشكه  تارىخىي  ئوخشىمىغان  هۇنالر . قايسىسى  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  سهۋەبتىن  شۇ

 . ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتتىمۇ غهربىي خهن دەۋرىدىكىگه ئوخشىمايدىغان ۋەزىيهت شهكىللهندى

 خهننامه «  قىسسه . كېيىنكى  ههققدە  هۇنالر  خاتىرلىنىشىچه، » جهنۇبىي  نهۋرىسى، دە  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار

 ئولتۇرغان چاغدا  تهختته  قۇتئهرىش تهڭرىقۇت بۇ  تاغىسى  بى   18 مىالدىيه ( ئۇجۇلۇجۇت تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى

 ئوڭ ئۈكهن باتىس خانلىققا تهيىنلىنىپ، هۇنالرنڭ جهنۇبىغا جايلىشىپ، جهنۇپتىكى سهككىز قهبىلىنى ۋە ) يىلى

 ته  بولۇپ،  باشقۇرغان  ئىدى 40 50 ۋەلىكىدە ئوغانالرنى  بار  تارتتۇرۇپ . مىڭ كىشى  ئورنىنى  تهڭرىقۇتلۇق  ئۇ

 يىغىلىشالرغا  ئوردىسىدىكى  تهڭرىقۇت  ساقالپ،  غۇم  ئىچىدە  بۇرۇنال  ئۆلۈشتىن  بۇ  تهڭرىقتۇ  قويغانلىقتىن،

 ئوغلى ئۇداتقۇ تهختكه چىقتى . قاتماشمايدىغان بولىۋالغان ئىدى  ئۆلگهندىن كېيىن ئورنىغا   46 يه مىالدى ( يۈ

 غهزەپلهندى ). يىلى  ناهايتى  بۇنىڭدىن  ئولتۇرالمىغاچقا،  تهختكه  يهنه  ئۇدا . بى  رايونىدا  هۇنالر  چاغالردا شۇ
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 قۇرۇپ،  گىياهالر  دائىرىدە  مىڭ چاقىرىم  نهچچه  بېرىپ،  يۈز  ئاپىتى  چېكهتكه  قۇرغاقچىلىق،  ئېغىر  يىل  نهچچه

 چارۋىالرنىڭ  ۋە  ئادەم  سهۋەبىدىن  كېسهل  ۋە  تۈگىگهنىدى قهههتچىلىك  ئۆلۈپ  كۆپرەكى  پانۇ . يېرىمىدىن

 تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسىنىڭ ئۆزىنىڭ قىيىنچىلىقتا قالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ هۇجۇم قىلىشتىن ئهنسىرەپ،

 ئهلچى ئهۋەتىپ قۇدىلىشىشنى تهلهپ ) هازىرقى بېيجىڭ شههىرى مىيۈن ناهىيىسىنىڭ غهربىي جهنۇبىدا ( يۈياڭغا

 خهن . ىسى بىلهن هۇنالر ئوتتۇرسىدىكى جىددىي مۇناسىۋەتنى ۋاقتىنچه پهسهيتىشكه ئورۇندى قىلىپ، خهن سۇالل

 هالبۇكى، بىمۇ مهخپى هالدا گوخرڭ ئارقىلىق هۇنالر . سۇاللىسىمۇ ئهمىر نۆكهر لى ماۋنى سۆهبهتلىشىشكه ئهۋەتتى

 ئهۋەتىپ بهردى  ئوردىسىغا  هۇنالرنىڭ  24 جىيهنۋۇ . رايونىنىڭ خهرىتىسىنى خهن سۇاللىسى  ئهتىيازدا،  يىلى

 تىكلىدى  قىلىپ  تهڭرىقۇت  بىمۇ  ئاقساقاللىرى  قهبىلىسىنىڭ  سهككىز  قوغۇشار . جهنۇپتىكى  بوۋىسى  بۇرۇن  بى

 قىلىپ  ۋارىسلىق  ئهجدادلىرىغا  ئېرىشكهچكه،  ئهمىنلىككه  سۇاللىسىنىڭ ياردىمىدە  خهن  تهڭرىقۇت جىخۇشان

 مهڭگۇ « قورۇلىغا ئهلچى ئهۋەتىپ ئهل بولۇشنى تهلهپ قىلىپ، دېگهن نامنى قولالندى ههم ۋۇيۈەن » قوغۇشار «

 بولۇپ شىمالدىكى قاراقچىالر  كۆرۈشنى خااليدىغانلىقى ) شىمالىي هۇنالر ( خهن سۇاللىسىگه تهۋە  » دىن مۇداپىئه

 بىلدۈردى  يىلمۇ . نى  هۇنالر  بۇيان  قۇرۇلغاندىن  دۆلهت  سۇاللىسى  ئۆزلىرىنىڭ  خهن  قىلغانلىقى،  تاجاۋۇز  يىل

 ئويالپ،  قوغداشنى  پايدىلىنىپ چېگىرنى  ئۇنىڭ كۈچىدىن  ۋەجىدىن،  قىلىۋاتقانلىقى  ئاجىزلىق  تۇرۇشقا  قارىشى

 يىلى . ئۇنىڭ تهلىپىنى قۇبۇل قىلدى  تهڭرىقۇت ) يىلى  24 جىيهنۋۇ ( شۇ  يهنى شىلوشىجۇت ( بى ئۆزىنى قوغۇشار

 ئاتىدى ) تهڭرىقۇت  ئىكك . دەپ  شمال  ۋە  جهنۇپ  هۇنالر  بىلهن،  كهتتى شۇنىڭ  پارچىلىنىپ  قىسىمغا  ]. 1 [ ى

 خهل  بولۇپ،  ۋەيران  ئىشلهپچىقىرىشى  ئىجتىمائىي  ئۇچراپ،  ئاپهتكه  تهبئىي  ئېغىر  تهڭرىقۇت هۇنالر  جهنۇبىي

 يىلى خهن  25 ئاچارچىلىقتا قالغانلىقى ئۈچۈن ههم شىمالىي هۇنالردىن مۇداپىئه كۆرۈش ئۈچۈن، يهنه جىيهنۋۇ

 ئ  لوياڭغا  پايتهختى  ئ سۇاللىسى  ئۆزىنىڭ  قىلىشنى،  نازارەت  ئهۋەتىپ  بۇرۇنقى . هلچى  ئهۋەتىپ،  وغلىنى

 تۈزۈشنى  تۈزۈشنى ( ئههدىنامىنى قايتا  ئىمزاالنغان ئههدىنامىنى قايتا  شۈەندى دەۋرىدە  تهڭرىقۇت ۋە  ) قوغۇشار

 غهربىگه . خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى  كونتىرول قىلىشنى كۈزلهپ،  چاقىرىم 80 خهن سۇاللىسى ئۇنى قولالش ۋە

 ئارقىدىنال ئۇنى . قۇرۇشىغا ياردەم بهردى ) جهنۇبىي تهڭرىقۇت ئوردىسى ( كېلىدىغان يهردە تهڭرىقۇت ئوردىسى

 كهلدى  كۆچۈرۈپ  ئايمىقىغا  كۆچۈرۈپ . يۈنجۇڭ  ناهىيىسىگه  مېيجى  ئايمىقىدىكى  شىخې  يهنه  ئۆتمهي  ئۇزۇن

. كهلدى
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 ىن غهربىي خهن سۇاللىسىنىڭ جىخۇشانغا قولالنغان كونا شهرقىي خهن سۇاللىسى هۆكۈمىتى ئاساسىي جهههتت

 قىلىپ  ئۈلگه  قىلىپ ( قائىدىسىنى  يۇقىرى  بهگلهردىن  قايسى  ههر  تهڭرىقۇتقا ) جىخۇشاننىڭ ئورنىنى  جهنۇبىي ، 

 كېيىم  قىلىپ،  ئىنئام  بېغى  مۆهۈر  ۋە  مۆهۈر  ياسالغان  كهمهر  ئالتۇندىن  هارۋا  كېچهك،  ئوقيا،  تاج،  ئات،

 سا  كىمخاپ شهمشهر،  مىقداردا  زور  ۋە  ئالتۇن  ئهۋاپلىرى،  چالغۇ  بويۇملىرى،  تۇرمۇش  پاختا  ۋۇت،  شايى،

 قىلدى  ههدىيه  ئايمىقىدىكى . قاتارلىقالرنى  خېدۇڭ  گۈرۈچ، 25 يهنه  قوي 36 مىڭ پاتمان  كاال  مىڭ تۇياق

 . چىقىرىپ ئۇالرغا ياردەم قىلدى

 ئىقتىسادىي قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا، خهن سۇاللىسى بۇرۇنقىدەك بۇنىڭدىن كېيىن جهنۇبىي هۇنالر ههر قېتىم

 بهردى  خهننامه « . ياردەم  قىسسه . كېينكى  ههققىدە  هۇنالر  جىيهنۋۇ » جهنۇبىي  خاتىرلىنىشىچه،  يىلى  29 دە

 يىلى  1 يهنه جىيهنچۇ . جهنۇبىي تهڭرىقۇتقا نهچچه تۈمهن جىيهنۋۇ قوي ئىنئام قىلىنغان ) يىلى  53 مىالدىيه (

 جهنۇبىي هۇنالر رايونىدا چېكهتكه ئاپىتى يۈز بېرىپ، خهلق ئاچارچىلىقتا قالغاندا، جاڭدى ) يىلى  76 مىالدىيه (

 بهرگهن 30  قۇتقۇزۇش  ئائىلىلهرگه  نامرات  ئارتۇق  يهنه . مىڭدىن  سۇاللىسى  خهن  شهرقىي  باشقا،  بۇنىڭدىن

 هۇنالر ئهمىر نۆكىرىنىڭ ]. 2 [ تنى قوغدىدى تهسىس قىلىپ، مهخسۇس جهنۇبىي تهڭرىقۇ » هۇنالر ئهمىر نۆكىرى «

 قوراللىق لهشكهرنى باشالپ، تهڭرىقۇتنىڭ تۇرارگاهىنى 50 تۆۋىنىدە قورۇقچى بهگ بولۇپ، ئۇ جازا ئىجرا قىلغۇچى

 كۈزەتچىلىك قىالتتى  تهڭرىقۇت بىلهن بولغان  26 جىيهنۋۇ . قوغداپ،  تهڭرىقۇت شىمالىي  جهنۇبىي  يىلى قىشتا

 جازا ئىجرا قىلغۇچى لهشكهر 500 زلىققا ئۇچرىغاندا، ئهمىر نۆكهر دۈەن بىلهن ئاتلىق ئهسكهر، ئۇرۇشتا ئوڭشىسى

 ههمدەملهشكهن  قوغداشقا  تهڭرىقۇتنى  جهنۇبىي  خهن . بىلهن  هاكىمىيىتىنى  هۇن  جهنۇبىي  باشالپ  شۇنىڭدىن

 . سۇاللىسىنىڭ قوللىشى ئاستىدا پهيدىنپهي مۇقىمالشتى

 جهنۇبىي تهڭرىقۇت . شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ مۇناسىۋىتى ئىنتايىن دوستانه بولدى جهنۇبىي هۇنالر بىلهن

 قۇلدى  مهلۇم  ئههۋالالرنى  ۋە  قىلدى  تهقدىم  سوۋغا  ئهۋەتىپ  لويغاڭغا  ئاستانه  ئوغلىنى  يىلى  چاغاننى . ههر

 قىلدى  تاۋاپ  ئىبادەتخانىالرنى  مىقداردىكى . قۇتلۇقالپ  زور  بويىچه  قائىدە  سۇاللىسىمۇ  دۇردۇن،  تاۋار خهن

 ۋە  تۆۋەندىكىلهرگه  خاندىن  بىلىك  قول  سول  قول،  ئوڭ  كۆرسهتكهنلهر « يىمهكلىكلهرنى  ههدىيه » تۆهپه  گه

 ئۇنىڭدىن باشقا، يهنه . » تهزىيه بىلدۈردى « كېيىن ههر بىر تهڭرىقۇت ئۆلگهندە يهنه ئهلچى ئهۋەتىپ . قىلدى

رغاۋە قۇتقۇدىن تۆۋەن ئهمهلدارالرغا ئىنئام قىلىپ بهردى دۇردۇنالرنى ههر قايسى خانال  زور تۈركۈمدىكى تاۋار
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 ئايالندۇردى  قائىدىگه  دائىملىق  ئىشنى  بۇ  هۆكۈمىتىنىڭ جهنۇبىي . ههم  سۇاللىسى  خهن  شهرقىي  سهۋەبتىن  شۇ

 ]. 3 [ مىليون يارماقتىن ئېشىپ كهتتى 190 هۇنالرغا سهرپ قىلغان چىقىنى ئىنتايىن زورىيىپ، ههر يىلى

 مهزگىللىك جهنۇب  ئۇزۇن  تارىخنىڭ  هۇن  بۇ  بولۇپ،  هادىسه  مۇقهررەر  بىر  بولۇشىمۇ  ئهل  هۇنالرنىڭ  ىي

 تۇرمۇشتا . تهرەققىياتىنىڭ مههسۇلى ئىدى  شىمالدىكى هۇنالر ئىشلهپچىقىرىش ۋە  يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهندەك،

 هۈن  قول  ۋە  مههسۇالتلىرى  دېهقانچىلىق  بىلهن  خهنزۇالر  تۈزلهڭلىكتىكى  مههسۇالتلىرىنى ئوتتۇرا  هرۋەرچىلىك

 ئېهتىياجلىق ئىدى  بىلهن خهنزۇالرنىڭ بىرلىككه . ئالماشتۇرۇشقا  هۇنالر  تۈزلهڭلىكنىڭ،  بىلهن ئوتتۇرا  شىمال  بۇ

 خهنزۇالرنىڭ ئىغار فېئوداللىق ئىقتىساد، . كېلىشى، ئىتتىپاقلىشىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئىجتىمائىي ئاساس ئىدى

 پائال تهسىر كۆرسىتىشى، هۇنالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدا خهنزالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتكه مهدەنىيىتىنىڭ هۇنالرغا

 تهڭسىزلىكىنىڭ  تهرەققىياتنىڭ  ئىقتىسادىي  ئىجتىمائىي،  خىل  ئىككى  تۇتىدىغان  پوزىتسىيه  ئوخشىمايدىغان

 كېيىن، هۇنالرنىڭ غهربىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدە جىخوشان خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغاندىن . ئىنكاسى بولدى

 يىلدىن  18 تهڭرىقۇتنى بى مىالدىيه . ئىجتىمائىي تهرەققىياتىدىكى تهڭسىزلىك تېخىمۇ تېزلهشتى ۋە چوڭقۇرالشتى

 ماكانالشقان  تهرىپىدە  جهنۇپ  هۇنالرنىڭ  بېيدى، . تارتىپ  چاغدىكى  ئهينى  قهبىله  سهككىز  ئاستىدىكى  قول

 دە  يهنمېن،  يۈەنجۇڭ،  دىڭراڭ،  ۋۇيۈەن،  لۇڭشى، سۇفاڭ،  هازىرقى  يهنى  ئايماقالرغا،  قاتارلىق  شاڭگو  يجۈن،

 جايالشقاندىن  خېبىيغا  شىمالىي  شهنشى،  شىمالى  ۋە  شىمالىي  سهددىچىننىڭ  كونا  خېتاۋ،  مۇڭغۇلدىكى  ئىچكى

 خهنزۇالرنىڭ  بولغاچقا،  يېقىن  يهرلىرىگه  سۇاللىسىنىڭ  خهن  يېرى  چارۋىچىلىق  قهبىلىنىڭ  سهككىز  باشالپ،

 بهكرە ئۇچرىدى ئىقتىساد، مه  بىلهن ئهپلىىشپ . دەنىيىتىنىڭ تهسىرىگه باشقا جايالرغا قارىغاندا  شۇڭا، خهنزۇالر

 بولدى  كۈچلۈك  ئارزۇسىمۇ  ئۇنىڭ . ههمكارلىشىش  قىلىشتا  تهڭرىقۇت  بىنى  ئاقساقاللىرىنىڭ  قهبىلىنىڭ  سهككىز

 يالشقىلى ۋە بىنىڭ ئهجدادلىرىغا بوۋىسى جىخۇشاننىڭ خهن سۇاللىسىگه تايىنىپ ئهمىنىككه ئېرىشكهنلىكىنى ئو

 قىلىپ  ۋە » قوغۇشار « ۋارىسلىق  ئىگه  ئاساسقا  ئاممىۋى  كهڭ  بولۇشىنىڭ  ئهل  ئۇنىڭ  قولالنغانلىقى  نامىنى

 يهنه كېلىپ سهككىز قهبىله ئىچىدە نۇرغۇنلىغان . ئىجتىمائىي ئاساسقا ئىگه ئىكهنلىكىنى تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ

 خه  بۇالرنىڭ  بۇلۇپ،  ئۆگىنىشى خهنزۇالر  ئهقىل  ئۇالرغا  ههم  تارقىتىشى  هۇنالرغا  مهدەنىيىتىنى  مهسلهن، ( نزۇ

 گوخېڭنىڭ تهڭرىقۇت بىغا خهرىته سىزىپ بهرگهنلىكى ۋە ئۇنىڭغا ۋاكالىتهن خهرىته تهقدىم قىلغانلىقى بۇنىڭ

 مىسالى  ه ) بىر  ئىلگىرلىگهن  يهنىمۇ  ۋە  قىلىشى  تهرەققىي  قاراپ  ئالغا  جهمئىيىتىنىڭ  خهنزۇ ئۇالرنىڭ الدا
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 ئوينىدى  رولالرنى  خېلى  تېزلىتىشته  يېقىنلىشىشىنى  باشچىلىقىدىكى . مهدەنيىتىگه  ئۇ  ۋە  بى  تهڭرىقۇت  شۇڭا،

 خهن  ههم  قىلىدىغان  ههۋەس  مهدەنىيىتىگه  خهنزۇ  ۋەكىللىكىدىكى  جىخۇشان  هۇنالردىكى  قهبىله  سهككىز

 كۈ  قولاليدىغان ئىجتىمائىي  قهتئىي  بىلهن يارىشىشنى  ۋارىسلىق قىلدى سۇاللىسى  بىۋاسته  ئۇالرنىڭ خهن . چكه

 ئۇيغۇن كېلهتتى  ئىجتىمائىي كۈچ . سۇاللىسى بىلهن يارىشىش ههرىكىتى پۈتۈن هۇن خهلقىنىڭ ئارزۇسىغا  مۇشۇ

 بىلهن خهن سۇاللىسىنىڭ جىخۇشان  هۇنالر  تۈزلهڭلىكنىڭ،  شىمال بىلهن جهنۇپ ئوتتۇرا  مهۋجۇت بولغانلىقتىن،

 هالبۇكى، . ويىچه قايتىدىن بىرلىككه كېلىشكه، ئىتتىپاقلىشىشقا يۈزلىنىشى مۇقهررەر ئىدى سېلىپ بهرگهن ئاساس ب

 ئىدى  تاسادىپىيلىق  ئوينىشى  رول  ئاساسلىق  بىنىڭ  بولۇشىدا  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  هۇنالرنىڭ  . جهنۇبىي

 بولغانىد  تۇتۇرۇق  بىر  پهقهت  بېرىشى  يۈز  ئاپهتنىڭ  تهبئىي  ۋە  تالىشىش  ئورنىنى  تارىختىكى . ى تهڭرىقۇت

 شۇڭا، تهڭرىقۇت بىنىڭ خهن، هۇن . مۇرقهررەرلىك كۆپ هالالردا تاسادىپىيلىق ئارقىلىق ئاندىن ئهمهلگه ئاشىدۇ

 جهنۇبىي هۇنالرنىڭ ئهل بولۇشى هۇن تارىخى . مۇناسىۋىتىدە ئوينىغان ئاكتىپ رولىنى تۆۋەنلىتىۋېتىشكه بولمايدۇ

 . ەت تارىخىغا ناهايتى زور ههم چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتتى ۋە خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالرنىڭ مۇناسىۋ

 تۈزلهڭلىكنىڭ  ئوتتۇرا  بېرىپ،  زەربه  قاتتىق  كۈچلىرىگه  تاجاۋۇزچى  قۇلدارلىرىنىڭ  هۇن  ئۇ  بىرىنچىدىن،

 تۈگهتتى  تههدىتىنى  تاجاۋۇزچىلىق  چېگرىسىدىكى  جهنۇبىي . شىمالىي  خاتىرلىنىشىچه،  ماتېريالالردا  تارىخىي

 جىيهنۋۇ تهڭرىقۇت  كېيىن،  بولغاندىن  تهڭرىقۇتنىڭ  25 ئهل  شىمالىي  ئهۋەتىپ  قوشۇن  ئهتىيازدا  يىلى

 مىڭدىن ئارتۇق ئاەمنى تۇتۇپ، ئون مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق 10 ئوردىسىغىچه هۇجۇم قىلىپ، ئۇنىڭ قوۋمىدىن

 ئالغان  غهنىيمهت  قي  كاال،  كهلگهن . ئات،  بۇالپ  قورقۇپ،  بۇنىڭدىن  تهڭرىقۇت  خهنزۇ شىمالىي  بارلىق

 بىلدۈرگهن  كۆڭلىنى  ياخشى  بېرىپ،  قويۇپ  بىز . پۇقرالىرىنى  ئۆتكهندە،  قورغانالردىن  قېتىم  ههر  چهۋەندازالر

 ]. 4 [ خهنلىكلهرگه تهگمهيمىز ، دېگهن . قاچقۇن ئۈكهن باتىس خانغا رەدىيه بېرمىز

 الرنىڭ هۇن قۇلدار تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ ئىككىنچىدىن، ئۇ بىۋاسته ياكى ۋاستىلىك هالدا قورغانالر، سىيانپى

 هۇن  ئارقىلىق  بۇ  قىلىپ،  تهۋە  سۇاللىسىگه  خهن  ئۇالرنى  ههم  چىقىرىپ  روياپقا  قۇتۇلۇشىنى  بويۇنتۇرقىدىن

 تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنى زور دەرىجىدە ئاجىزالشتۇرۇپ، خهن سۇاللىسىنىڭ هۇنالرنىڭ تاجاۋۇزىنى چهكلهش كۈچىنى

 . كۈچهيتتى

 ۋاڭ ماڭ دەۋرىدىن باشالپ هۇن قۇلدارلىرىنىڭ كۈشكۈرتۈشى بىلهن ئۇالر بىلهن بىرلىشىپ قوشۇن ئوغا نالر
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 قىلغان ئىدى  يىلى ېئوغانالر هۇنالرنىڭ ئىچكى  22 جيهنۋۇ . چىقىرىپ، خهن سۇاللىسىنىڭ چېگرىلىرىغا تاجاۋۇز

 ئۇالرنىمهغ  چىقىرىپ  قوشۇن  پايدىلىنىپ،  قااليمىقانچىلىقتىن  نهچچه قىسىمىدىكى  شىمالغا  ئۇالرنى  قىلىپ،  لۇپ

 شهرقىي خهن سۇاللىسى . “ چۆللۈكنىڭ جهنۇبى بوشاپ قالدى ” مىڭ چاقىرىم يىراققىچه قوغلىۋەتتى، شۇنىڭ بىلهن

 قىلدى  رەخت سوۋغا  پۇل،  ئۇالرغا  كهلتۈرۈش ئۈچۈن،  قولغا  پايدىلىنىپ ئوغانالرنى  پۇرسهتتىن  ئوغانالر . مۇشۇ

 ن بىنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىدى، ئهمدىلىكته بىنىڭ تهۋەلىكىدىن سهككىز قهبىلىنىڭ ئهسلىدە ئوڭ ئۈكهن باتىس خا

 . ههممىسى خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغاچقا، ئوغانالرمۇ خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇشىنى خالىدى

 ق دىن ئارتۇ 900 بولۇپمۇ خهن سۇاللىسىگه ئهڭ يېقىن لياۋشى ئوغانلىرىدىن ئاقساقال خاۋ دەن قاتارلىق

 بېرىپ زىيارەت قىلدى  25 ئادەم جيهنۋۇ  خهن سۇاللىسى . يىلى خهن سۇاللسىىگه ئهل بولۇپ، ئاستانه لوياڭغا

 خااليدىغانلىرىدىن  چىقىرىشنى  ئۈچۈن كۈچ  قېلىپ خهن سۇاللىسى  80 ئۇالرنىڭ ئاق ساقللىرىدىن پايتهختته

 چىگه كۆچۈرۈپ، چېگىردىكى ههر قايسى نهچچىسىگه بهگ، تۆرىلىك مهرتىۋىسى بهردى ههم ئۇالرنى قورۇلنىڭ ئى

 كىيىم  ئاشلىق،  توپالتقۇزۇپ،  ئادەملىرىنى  ئۆز  ئورۇنالشتۇرۇپ،  تۇردى،  ئايماقالرغا  تهمىنلهپ  بىلهن  كېچهك

 هۇجۇم  سىيانپىالرغا  ۋە  هۇن  سۇاللىسىنىڭ  خهن  چارالپ،  چېگراالرنى  ئۈچۈن  سۇاللىسى  خهن  ئۇالرنى  شۇنداقال

 ] . 5 [ ىلدى قىلىشىغا ياردەملىىشىدىغان ق

 شهرقى خهن  قىلمىغان بولۇپ،  تۈزلهڭلىك بىلهن ئاالقه  غهربى خگن سۇاللىسىدىن بۇرۇن ئوتتۇرا  سىيانپىالر

 باشلىغانىدى  جانلىنىشقا  دەسلىپىدە  ئوغانالرغا . سۇاللىسىنىڭ  ئۇالر  كهتكهچكه،  كۈچىيىپ  هۇنالر  چاغدا  شۇ

 ىرلىشىپ قوشۇن چىقىرىپ چېگرىغا تاجاۋۇز قىلىپ، پۇقرا ۋە ئوخشاشال ئهلچى ئهۋەتىپ، هۇن قۇلدارلىرى بىلهن ب

 بۇزىدىغان  ئامانلىقىنى  چېگرىنڭ  بويى  يىل  ئۆلتۈرۈپ،  جيهنۋۇ . ئهمهلدارالرنى  هۇن  21 لېكىن،  ئۇالر  يىلى

 ئون  ۋالى جهي رۇڭ تهرپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ،  قلپ كىرگهندە  تاجاۋۇز  لياۋدۇڭغا  قۇلدارلىرى بىلهن بىرلىكته

 قاتتىق قورقۇپ كهتتى مىڭدىن  جهنۇبى هۇنالر خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇپ، . ئارتۇق چهۋەندازى ئۆلتۈرۈلۈپ،

 جيهنۋۇ  سىيانپىالر  كېيىن،  قالغادىن  يىتىم  هۇنالر  ئهلچى  25 شىمالىي  سۇاللىسىگه  خهن  باشالپ شهرقى  يىلىدىن

 ل . ئهۋەتتى  يىلى  ههر  قاتارلىقالر  پيهنخې  بهگ  قورۇقچى  رەهبىرى  سۇاللىسىنىڭ ئۇالرنىڭ  خهن  چىقىرپ  هشكهر

 كېيىن ئۇالرنىڭ ئاق ساقىلى يۈچۇبىن ۋە مهنتۇ قاتارلىقالر ئۆز . شىمالىي هۇنالرغا هۇجۇم قىلىشىغا ههمدەم بولدى

خهن . قوۋملىرىنى باشالپ ئاستانىگه كېلىپ ئهل بولۇپ، خهن سۇاللىسى ئۇالرغا بهگ، تۆرىلىك مهرتىۋىسى بهردى
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 س  ۋە  ئوغانالر  سوۋغا سۇاللىسى  بولغان ئۇچرىشىش،  بىلهن  باشقۇرۇش ئۈچۈن  ىيانپىالر  ئىشلىرىنى  بازار  ۋە  ساالم

 شههىرىدە  نىڭچېڭ  ئايمىقىنىڭ  شاڭگۇ  غهربىي ( ئاالهىيهن  ناهىيىسىنىڭ  شۈەنخۇا  ئۆلكىسى  خېبېي  هازىرقى

 ۋە خېدى شۇنىڭدىن باشالپ مىڭدى، جاڭدى . ئوغان چېرىكچى بېگى تهسىس قىلىپ مههكىمه قۇردى ) شىمالىدا

 ]. 6 [ چېگرىدا هىچ ئىش بولمىدى ) يىلالر  105 ~ 58 مىالدىيه ( دەۋرلىرىدە

 ئۈچ پادىشاهلىق « . ئۈچۈنچىدىن، ئۇ هۇنالرغا قۇل بۇلۇپ قالغانالنىڭ قۇللۇقتىن قۇتۇلۇشقا پايدىلىق بولدى

 قىسس « جىلد  30 » تهزكىرىسى  ههققىدە  قهۋمىلهر  يات  شهرقتىكى  ۋە  سىيانپىالر  پېيجۇ » ه ئوغانالر،  ۋېي « دە

 تارىخى  ئائىلىلىك » پادىشاهلىقى  تۈمهن  نهچچه  هۇنالردا  ئېلىپ،  نهقىل  قۇل ” دىن  بارلقى، “ ئهسىر  الرنىڭ

 ۋۇۋېي،  جىنچېڭ،  چاغدىكى  ئهينى  پايدىلىنىپ،  پۇرسىتىدىن  پارچىالنغان  هۇنالر  يىللىرىدا  جيهنۋۇ  ئۇالرنىڭ

 غهربى ههم شهرقىگه، يهنى هازىرقى گهنسۇدىكى لهنجۇ، جيۇچۈەننىڭ شىمالىدىكى قاراسۇ دەرياسى ۋە شىخېنىڭ

 ۋە  ئهرتراپى  ئۆتىڭى  خېيچۈەن  جاڭيېدىن  ئېقىنىدىكى  يۇقۇرى  دەرياسىىڭ  روشۈي  ۋە  جيۇچۈەن  مىنچىن،

 هالدا  داۋاملىق  كېلىپ،  قېچىپ  ئهتراپىغا  دەرياسى  داڭخې  غهربىدىكى  قوغلىشىپ “ دۇنخۇاڭنىڭ  سۇ  ئوت،

 ئالغان تۇرمۇش “ كۆچمهن چارۋىچىلىق  غهربىي . ى كهچۈرگهنلىكىنى تىلغا  قۇلالرنىڭ ئىچىدە دىڭلىڭالر،  ئهسىر  بۇ

 قۇرۇلغىچه  پادىشاهلىقى  ۋېي  تاكى،  ئۇالر  بولۇپ،  خهلقلىرى  مىللهت  قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربى  ۋە  چياڭالر

 كۆچمهن چارۋىچىلىق قىلغان ) يىلى  219 مىالدىيه (  يهرلهردە  كۆلىمى . شۇ  جهمىيىتىدىكى  هۇن  بولغان، بۇ  زور

 ئىدى  كۈرەش  مىللى  قېتىملىق  بىر  قىلغان  مهزمۇن  كۈرەشنى  قۇلدارلىرىنى . سىنىپى  هۇن  كۈرەش  قېتىمقى  بۇ

 . ئاجىزالشتۇرۇشتا ناهايتى زور رول ئوينىدى

 بولدى  تۇرمۇش كهچۈرەلهيدىغان  خاتىرخهم  تىنچلىنىپ خهنزۇالر  چېگرا  يىلالر  15 جيهنۋۇ . تۆتىنچىدىن،

 سۇال  شهرقىگه خهن  جۈيۇڭگۇەننىڭ  ۋە  چاڭشهنگۇەن  خهلقىنى  ئايماق  ئۈچ  شاڭگۇ  دەيجۈن،  يهنمېن،  لىسى

 ئىدى  قېچىپ . كۆچۈرگهن  مالىمانچىلىقىدىن  ئۇرۇش  خهلقلهرمۇ  ئايماقالردىكى  باشقا  سىرىت  ئۇنىڭدىن

 كهتكهنىدى  كۆچۈپ  بۇزغۇنچى . ئىچكىرىگه  چهۋەندازالرنىڭ  كوونتىروللۇقىدىكى  قۇلدارلىرىنىڭ  لىقى هۇن

 ئىجتىمائى  ئايلىنىپ،  خارابىلىققا  يهر  ئهممىال  خاراپلىشىپ،  ناهىيىلهر  ئايماق،  چېگرىدىكى  نهتىجىسىدە،

 بولغاندى  ۋەيران  دەرىجىدە  ئېغىر  هۇن ]. 7 [ ئىشلهپچىقىرىش  شىمالىي  كېيىن،  بولغاندىن  ئهل  هۇنالر  جهنۇبى

سۇاللىسىمۇ بىر قاتار تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، بىر قۇلدارلىرى ئالدىراپ بېسىپ كېرەلمىدى، خهن سۇاللىسىم بىر خهن
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 تهرەپتىن سېپىل، خهندەكلهرنى رېمۇنىت قىلىپ، بىر تهرەپتىن چېگىردىكى خهلقلهرگه يول خىراجىتى ۋە ئۇزۇقلۇق

 بېرىپ، بېيدى، سۇفاڭ، ۋۇيۈەن، يۈنجۇڭ، دىڭراڭ، يهنمېن، دەيجۈن، شاڭگو قاتارلىق سهككىز ئايماق خهلقىنى

 ئارىدىن خېلى مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، چېگىردىكى خهلقلهر جاپالىق تىرىشىش . ا قايتۇرۇپ كهلدى ئۆز يۇرتىغ

 بولدى  قامدىيااليدىغان  ئۆزى  ئۆزىنى  پهيدىنپهي  ئۇرۇش ]. 8 [ نهتىجىسىدە  شىمالدا  بىلله،  بىلهن  شۇنىڭ

 چېكىندۈرۈلدى  سهپتىن  ههربىي  قوشۇنالر  قوغداۋاتقان  چېگىرنى  سۇاللسىنىڭ بۇمۇ . بولمىغاچقا،  خهن  شهرقىي

 ]. 9 [ دەسلهپكى مهزگىلدىكى ئىجتىمائىي ئىشلهپچىقىرىشىنىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه ناهايتى پايدىلىق بولدى

 بهشىنچىدىن، جهنۇبىي هۇنالر خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇپ، خهن سۇاللىسى مهركىزى هۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي

 ياردىم  ئىقتىسادىي  ۋە  قوللىشى  پهيدىنپهي جهههتتىكى  ئىشلهپچىقىرىشنى  ئىجتىمائىي  ئېرىشكهنلىكتىن،  ىگه

 يىل ئىچىدە، جۈملىدىن 40 قىسىقىغىنه . خاتىرجهم تۇرمۇش كهچۈرگهنلىكتىن نۇپۇسى كۆپهيدى . ئهسلىگه كهلدى

 ئارقا  90 مىالدىيه  هۇنالردىن  شىمالىي  بۇپۇسى  كهلگهندە،  ئۇرۇشتا  يىلىغا  ۋە  بولغان  ئهل  كېلىپ  ئارقىدىن

 ئادەمگه يېتىپ، ئهسكهرلىرىنىڭ سانى 237300 مىڭ تۈتۈن، 34 ه چۈشكهنلهرنى قوشۇپ هېساپلىغاندا ئهسىرگ

 يېتىپ 50170  چاغدىكى ]. 10 [ كه  كۆچكهن  ههسسه  50  40 ئىچكىرىگه  بهش  تۆت  بىراقال  كىشىدىن  مىڭ

 ايسى ئايماقالرغا بۇنىڭدىن باشقا، جهنۇبى هۇنالر قورۇلنىڭ ئىچىگه كۆچۈپ كىرىپ، چېگرىدىكى ههر ق . كۆپهيدى

 بىلهن ئارالش ئولتۇراقالشقانلىقتىن  ئۆز ]. 11 [ تارقىلىپ خهنزۇالر  بىلهن ئۈچىرىشىش ۋە  ئۆگۇنۇش  خهنزۇالر  ئارا

 پۇرسىىتى تېخىمۇ كۆپىيىپ، خهنزۇالرنىڭ ئىلغار مهدەنيىتىنى تېخىمۇ ئاسان قوبۇل قىلىپ، بىر قىسىملىرى تهدرىجى

 . قانچىلىق بىلهن شۇغۇلالندى ئهالدا دېهقانچىلىقنى ئۆگىنىپ، دېه

 ۋە  ئوغانالر  نهچچه يىل تهبىئى ئاپهتكه ئۇچرىغانلىقى ههم جهنۇبى هۇنالر،  ئۇدا  شىمالىي هۇنالر  هالبۇكى،

 پۇت تىرەپ تۇرالماي چۆللۈكنىڭ شىمالىغا  چۆللۈكنى جهنۇبىدا  ئۈچۈن،  ئۇچرىغانلىقى  سىيانپىالرنىڭ هۇجۇمىغا

 شۇڭا، جيهنۋۇ . ائىي ئىگىلىكى خاراپلىشىپ، كۈچى زور دەرىجىدە ئاجىزالپ كهتتى چېكىنگهندىن كېيىن، ئىجتىم

 يۇپىڭ  31 يىلى،  28 ، ) يىلى  51 مىالدىيه ( يىلى  27  كۆپ قېتىم ئهلچى ) يىلى  64 مىالدىيه ( يىلى  7 يىلى،

 قىلىشتىكى شىمالىي هۇنالرنىڭ قۇدىلىشىشنى تهلهپ . ئهۋەتىپ خهن سۇاللىسى بىلهن قۇدىلىشىشنى تهلهپ قىلدى

 سهۋەبى، بىرىنچىدىن، خهن سۇاللىسىنىڭ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ هۇجۇم قىلىشىدىن قورققانلىقى، ئىككىنچىدىن،

جهنۇبىي هۇنالر بىلهن خهن سۇاللسىىنىڭ ئارىسىنى بۇزۇشنى ئويالشقانلىقى؛ ئۈچىنچىدىن، غهربىي يۇرتتىكى ههر
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 سۇاللىسىگه  خهن  ئوغانالرنىڭ  ۋە  مىللهتلهر  بىلهن قايسى  سۇاللىسى  خهن  تۇتۇپ،  كۆزدە  مايىللىقىنى  بولغان

 قۇدىلىشىش ئارقىلىق سىياسىي ئابرويىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، غهربىي يۇرتنى مههكهم كونتىرول قىلىش ۋە ئوغانالرغا

 ئېچىشنى  بازار  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  ئارقىلىق  قۇدىلىشىش  تۆتىنچىدىن،  ئويلىغانلىقى؛  قىلىشنى  هۆكۈمرانلىق

 ئىدى ئويل  ئېنىق . ىغانلىقى  ناهايتى  بۇنى  جۇڭ  جېىڭ  بارغان  ئهلچىلىككه  هۇنالرغا  شىمالىي  چاغدا  ئهينى

 ئۇ  شىمالىي هۇنالرنىڭ خهن سۇاللىسىگه ئهلچى ئهۋەتىشتىكى مهقسىتى « : كۈزەتكهن ۋە تههلىل قىلغان بولۇپ،

 ئۇالر خهن . چىڭ ساۇالش ئۈچۈندۇر ) يهنى غهربىي يۇرت ( بهگلىكنى 36 جهنۇبىي هۇنالر بىلهن ئارىمىزنى بۇزۇش،

 سۇاللىسى بىلهن قۇدىالشقاننى داۋاراڭ قىلىپ، قوشنا مىللهتلهرگه ماختىنىپ، خهن سۇاللىسىگه بېقىنماقچى بولغان

 ئوتتۇرا  سېغىنغانالرنىڭ  سۇاللىسىنى  خهن  سېلىپ،  گۇمانغا  ۋە  ئهنسىرىتىپ  بهگلىكلهرنى  يۇرتتىكى  غهربىي

 بۇنداق بولغاندا جهنۇبىي هۇنالردا تهۋرىنىش پهيدا بولىدۇ ئوغانالرمۇ . ى ئۈزمهكچى تۈزلهڭلىككه بولغان ئۈمىدىن

 مىڭدى ههققىدە « جىلد  10 » كېيىنكى خهن خاتىرلىرى « يۈەن خۇڭ ]. 12 [ دېگهن » ئاال كۆڭۈل بولۇپ قالىدۇ

 ئۇ » خاتىرە  بولۇپ،  ئالغان  تىلغا  بايانىنى  جۇڭنىڭ  جىڭ  ئۈچۈن « : دىمۇ  ئىشى  قۇدىلىشىش  ئهلچى هازىر

 كېرەك  بولدى . ئهۋەتمهسلىك  ئهل  تهڭرىقۇت  جهنۇبىي  هازىر  جىخۇشاندەك . چۈنكى،  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  ئۇمۇ

 قورۇلالرى قوغداپ تهۋەلىك  ئوغانالرمۇ قهلئه . شۇڭا، ئاال كۆڭۈللۈك قىلمايدۇ . ياردەمگه ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ

 تۇرىۋاتىدۇ  تهڭرىقۇت . بىلدۈرۈپ  شىمالىي  ئۇالر  تۇرغانلىقىمىزنى ناۋادا  ئهۋەتىشىپ  ئهلچى  داۋاملىق  بىلهن

 قىلىشىم  كۆڭۈللۈك  ئاال  ئوغانالرمۇ  قېلىشى،  گۇمانلىنىپ  تهڭرىقۇت  جهنۇبىي  قارىشىچه  كهمىنلىرىنىڭ  ئاڭلىسا،

 ئهينى چاغدا خهن خانىدانىمۇ جهنۇبىي تهڭرىقۇتنىڭ تهختىدە يېڭىدىن ئولتۇرغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، . مۇمكىن

 يېقىنلىشىش شىمالىي  سۇاللىسىگه  خهن  تهڭرىقۇتنىڭ  جهنۇبىي  بولسا  ماقۇل  تهلىپىگه  قۇدىلىشىش  هۇنالرنىڭ

 ئهنسىرىگهن  يېتىشتىن  تهسىر  شىمالىي ]. 13 [ دېگهن » نىيىتىگه  ۋالىيسىغا  ۋۇۋېي  ئاۋال  سۇاللىسى  خهن  شۇڭا،

 ىقۇتى ئاستانىگه ئهلچى ئهۋەتىپ كېيىن شىمالىي تهڭر . هۇنالرنىڭ ئهلچىسىنى قۇبۇل قىلماسلىقنى ئۇقتۇرۇپ قويدى

 ئاتاقلىق  ئۈچۈن  ئېچىش  بازار  چېگرىدا  كېلىپ  ههيدەپ  كالىالرنى  ئات،  قىلغانلىقى،  تهقدىم  كىگىز  ۋە  ئات

 سىياسىتىنى  قويۇش  يول  يهنىال  ئۈچۈن،  قىلغانلىقى  تهقدىم  سوۋغاتالرنى  كۆپ  ههم  ئهۋەتكهنلىكى  خانلىرىنى

 ئهڭ ئاخىرىدا شىمالىي . تۇپ ئارقىلىق جاۋاپ قايتۇرۇپ،ئهلچى ئهۋەتمىدى قوللىنىپ، ئۇالرغا ئىنئام بېرىپ، مهك

هۇنالر بازار سودىسىغا بهك ئېهتىياجلىق بولغانلىقتىن، قوشۇن تارتىپ ئۇرۇش قوزغىغاچقا، خهن سۇاللىسى قورقۇپ
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 ئهۋەتتى  7 يۇڭپىڭ  ئهلچى  قوشۇلۇپ  ئېچىشقا  بازار  ئاندىن  كهلگهندە  خ . يىلىغا  ئېچىش هۇن  هلقىنىڭ بازار

 هالبۇكى، شىمالىي هۇن . ئومۇميۈزلۈك تهلىپى بولۇپ، خهنزۇ، هۇن ههر ئىككى مىللهت خهلقىگه پايدىلىق ئىدى

 سودا  نورمال  ئوتتۇرسىدىكى  مىللهت  ئىككى  تۇرغاندا،  بولۇپ  مهۋجۇت  كۈچلىرى  تاجاۋۇزچى  قۇلدارلىرىنىڭ

 ]. 14 [ مۇناسىۋىتىنى ئۇزۇن ساقالپ قالغىلى بولمايتى

 دەرۋەقه جهنۇبىي هۇنالردىكى بىر  خهن سۇاللىسى بىلهن شىمالىي هۇنالرنىڭ ئۆز  ئهلچى ئهۋەتىشى،  ئارا

 قويدى  قوزغاپ  گۇمانىنى  ئاقسۆڭهكلهرنىڭ  قاتالم  يۇقىرى  كىشلهر . قىسىم  قىسىم  بىر  باشلىق  قۇتقۇسى  شۈبۇ

 ه  شىمالىي  بولۇپ،  كۆتۈرۈپ ئىش تېرىماقچى  پايدىلىنىپ ئىسىيان  قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىسى پۇرسهتتىن  ۇن

 . بۇ ئىشنى خهن سۇاللىسى سېزىپ قېلىپ جىددىي تهدبىر قولالندى . كۈچلىرى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈشكه ئورۇندى

 تهسىس قىلىپ، ئهمىر نۆكهر ۋۇتاڭنى قوشۇن لىياۋشۈيدىن ئۆتۈپ، ۋۇيۈەن » لىياۋشۈيدىن ئۆتۈش بارگاهى « يهنه

 ناهىيىسىدە  مهنبو  شىمالىدا ه ( ئايمىقىدىكى  خوشۇنىنىڭ غهربىي  جۇڭغار  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  تۇرۇشقا، ) ازىرقى

 ناهىيىسىدە  مېيجى  ئايمىقىدىكى  شىخې  باشالپ  قوشۇن  بېڭنى  چېن  بېگى  چېرىكچى  ئهسكهرلهر  ئاتلىق  يهنه

 بۇيرۇ  ئۈزىۋېتىشكه  ئاالقىسىنى  بولغان  بىلهن  هۇنالر  شىمالىي  ئاسىيالرنىڭ  قاتارلىق  قۇتقۇسى  شۈبۇ  . دى تۇرۇپ،

 كۈزدە، شىمالىي هۇنالرنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرى ئاتلىق قوشۇن ئهۋەتىپ ) يىلى  65 مىالدىيه ( يىلى  8 يۇڭپىڭ

 بولدى  بولماقچى  ههمدەم  ئاسىيالرغا  جهنۇپتىكى  كىرىپ،  تهييارلىق . سۇفاڭغا  ئالدىن  سۇاللىسى  خهن  لېكىن

 خېشى  مهقسىدىگه يېتهلمهي غهزەپلىنىپ،  هۇجۇم قىلىپ، كۆرۈپ قويغان بولغاچقا،  قايسى ئايماقالرغا  دىكى ههر

 بۇنىڭ بىلهن خېشىدىكى ههر قايسى ئايماقالر . قهلئهلهرنى كۆيدۈرۈپ، ناهايتى پۇقراالرنى ئۆلتۈرۋەتتى  شهههر

 چۈشتى  كېچه  ساراسىمىگه  خهلق توىمۇ  تاقاپ،  قوۋۇقلىرىنى   72 مىالدىيه ( يىلى  15 يۇڭپىڭ ]. 15 [ كۈندۈز

 ههم غهربىي يۇرتتكى ههر قايسى بهگلىكلهرنى ئۆزلىرى ] 16 [ ر خېشىغا يهنه تاجاۋۇز قىلدى شىمالىي هۇنال ) يىلى

 ]. 18 [ يىلى يهنه يۈنجۇڭ ۋە يۇياڭغا تاجاۋۇز قىلدى  16 ]. 17 [ بىلهن بىلله تاجاۋىز قىلىشقا مهجبۇرلىدى

 چىلىقىنى توختاتماسلىقى، شىمالىي هۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تاجاۋۇز

 ئاخىر تههدىت سېلىپ  خهن سۇاللىسى ۋە ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك فېئوداللىق جهمئىيىتىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا باشتىن

 توسالغۇلىق قىلدى  بىڭنىڭ . كهلدى ۋە  خهن سۇاللىسى كۆپ خىراج سهرپ قىلغان « بۇ خۇددى مىڭدى دەۋرىدە

 ب  تاپمايۋاتىدۇ،  ئهمىن  چېگرا  هۇنالردۇر بولسىمۇ،  ئاپهتنىڭ يىلتىزى  ئىدى » ۇ  ئوتتۇرا ]. 19 [ دېگهندەك شۇڭا،
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 سۇاللىسى  خهن  كېلىشى،  ئهسلىگه  ئىگىلىكىنى  ئىجتىمائىي  تېپىشى،  ۋەزىيىتىنىڭ ئهمىن  تۈزلهڭلىكنىڭ سىياسىي

 بىلهن،  هۇنالرنىڭ ئاكتىپ قوللىشى  شهرقىي خهن سۇاللىسى جهنۇبىي  ئهگىشىپ،  دۆلهت كۈچىنىڭ كۈچىيىشىگه

 ئىگه  ئىستىراتىگىيىلىك ئههمىيهتكه  شىمالىي . ههقىقىي  نىيهت قىلغان  كهلتۈرۈشنى  بىرلىككه  پۈتۈن مهمىلكهتنى

 . هۇنالرغا جازا يۈرۈش قىلىش ههربىي ههرىكىتىنى باشلىدى

 يۇڭپىڭ  مىڭدىنىڭ  سۇاللىسى  لياڭجۇغا  5 خهن  بىڭنىڭ  گېڭ  بىلهن  دۇگۇ  گهنسۇ ( يىلىال  هازىرقى

 كېينكى ]. 20 [ ئهۋەتىپ، شىمالغا يۈرش قىلىش تهييارلىقىنى قىلغان ئىدى ) جاڭجياچۈەن ناهىيىسى ئۆلكىسىدىكى

 قوشۇن ئايالندۇرۇپ، ههر قايسى  2 ئهتىيازنىڭ ) يىلى  73 يىلى،  16 يۇڭ پىڭ ( يىلى  ئېيىدا چېگرىدىن زور

 نهچچه تۈمهن ئادەمنى باشالپ، سهركهردىلهرگه جهنۇبىي هۇنالر ۋە ئوغان، سيانپىالرنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىدىن

 بۇ قېتىمقى يۈرۈشته دۇگۇ غهرپتىكى جيۇچۈەن . تۆت يول بىلهن قورۇلدىن چىقىپ شىمالغا ئايلىنىشقا بۇيرۇق قىلدى

 قۇيان خان قوۋمىنى مهغلۇپ قىلىپ، بارىكۆل بويىغىچه قوغالپ بېرىپ، ئىۋىرغول  قورۇلدىن چىقىپ، تهڭرىتاغدا

 باشقا، قالغان ئۈچ يول قوشۇن، يهنى گېڭ بىڭ باشچىلىقىدىكى جاڭيېدىكى جۇيهن شههىرىنى ئىشغال قىلغاندىن

 باشچىلىقىدىكى  شىن  خانى  بىلىك  قول  سول  هۇنالرنىڭ  جهنۇبىي  ۋە  رۇڭ  جهي  قوشۇن  ئاتالنغان  قورۇلدىدىن

 قېچ  شىمالىغا  چۆللۈكنىڭ  قېلىپ  سىزىپ  شهپىنى  هۇنالر  قوشۇن،  ئاتالنغان  قورۇلىدىن  گاۋچۆ  ىپ سۇفاڭدىن

 . كهتكهچكه، هىچقانداق نهتىجىگه ئېرىشهلمهي قايتىپ كهلدى

 شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە جهنۇبىي هۇنالر ۋە ئوغانالر، سىيانپىالر خهن سۇاللىسىگه ئهل بولغاندىن

 ر قايسى لهرنى كونتىرول قىلىشنى كۈچهيتىپ، هه » بهگلىك « كېيىن، شىمالىي هۇنالر غهربى يۇرتتىكى ههر قايسى

 . بهگلىكلهرنىڭ ئادەم كۈچى ۋە ماددى كۈچىدىن باشقا مىللهتلهرگه تاجاۋۇز قىلىشتىكى تولۇقلىما كۈچ قىلغانىدى

 قىلغان  كونتىرۇل  يولنى  شىمالىي  خانى  ئۇدۇن  ئىگهللىۋالغان  يولنى  جهنۇبىي  يۇرتتىكى  غهربىي  چاغدا  ئهينى

 تۇرغۇزغان  يۆلهپ  قۇلدارلىرى  هۇن  شىمالىي  خانى  ئىدى كۈسهن  دائىمىي . قورچاقالر  ئۇدۇندا  هۇنالر  شىمالىي

 قاتارلىق  يىپهك  يىلى  ههر  خهلقىدىن  ئۇدۇن  ههم  قىلدى  نازارەت  ئۇدۇننى  تۇرغۇزۇپ،  ئهلچى  تۇرۇشلۇق

 ئالدى  قىلىپ  باج  ئاجىز . نهرسىلهرنى  يولدىكى  شىمالىي  قىلىپ،  يۆلهنچۈك  هۇنالرنى  شىمالىي  خانىمۇ  كۈسهن

 قىلد  هۇجۇم  غهزنىسى . ى بهگلىكلهرگه  ئاقسۆكهڭلىرىنىڭ تاشقى  هۇن قۇلدار  شىمالىي  يۇرت ئهمىلىيهتته  غهربىي

شىمالىي هۇنالر يهنه غهربىي يۇرتنىڭ شهرىقىدىكى قوش قاتارلىق بهگلىكلهرنىڭ ئوت، سۈيى . بولۇپ قالغانىدى
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 بارىكۆل بويلىرىغا  ئهۋەتىپ چارۋىچىلىق مول رايونلىرىغا كۆز تىكىپ، قۇيان خاننى قوۋمى بىلهن تهڭرىتاغ ۋە

 خېشى . قىلدۇردى  يهنه  قالماي،  قىلىپال  توسقۇنلۇق  ئاالقىسىگه  يۇرتنىڭ  غهربىي  سۇاللىسى  خهن  يالغۇز  بۇ

 يىلى شىمالغا يۈرۈش قىلغاندا،  16 شۇڭا، شهرقىي خهن سۇاللسى يۇڭپىڭ . كارىدورىغا بىۋاسته تههدىت سالدى

 يول قوشۇننى تهڭرىتاغد  باشچىلىقىدىكى بىر  بهن دوگۇ  ئهۋەتىش بىلهن بىلله  قىلىشقا  هۇجۇم  ىكى قۇيۇن خانغا

 . چاۋنىمۇ غهربىي يۇرتقا ئهلچىلىككه ئهۋەتتى

 پىشامشان خانى . يېتىپ باردى ) هازىرقى شىنجاڭدىكى مىرەن ئهتراپى ( بهن چاۋ ئالدى بلهن پىشامشانغا

 قائىدە  ناهايتى  ئۇنى  دەسلهپته  كۈتىۋالدى  گۇاڭ  يېتىپ ئهمما . يوسۇنلۇق  ئهلچىسى  هۇنالرنىڭ  شىمالىي

 قىلدى  مۇئامىله  سوغۇق  ئۇنىڭغا  كېيىن،  كهلگهن . كهلگهندىن  بىلله  چاۋ  بىلهن 36 بهن  ههمراهى  نهپهر

 ئۇ . مهسلىههتلىشىپ، كېچه قاراڭغۇلىقىدىن پايدىلىنى هۇنالرنىڭ ئهلچىسىگه ئوت بىلهن تېگىش قىلماقچى بولدى

  ى ئېلىپ هۇنالر قارارگاهىنىڭ ئارقىسىغا مۆكۈنۈشكه، قالغانالرنى قولىغا قورال دۇمباقالرن  ئاۋال ئون ئادەمى داقا

 بۇيرىدى  مۆكۈنۈشكه  يېنىغا  ئىككى  ئىشكىنىڭ  قارارگاه  ئېلىپ  ئوت . ياراق  بويىچه  يۆنىلىشى  شامال  كېچه

 قارارگاهنىڭ ئالدى  قىقاس  يېقىلغان هامان  داقا  كهينىدىكىلهر  هۇجۇمغا دۇمباق چېلىپ  چۇقان كۆتۈرۈپ،

 ئۆلتۈرۈلدى . ئۆتتى  قااليمىقانچىلىقتا  كۆيۈپ ئۆلدى . هۇن ئهلچىسى  هۇن ئوتتا  نهچچه  بۇنىڭدىن . قالغان يۈز

 پۈتۈن  چۈشۈپ، » ئهل « كېيىن  ۋەهمىگه  ئاال « چۆچۈپ  خااليدىغانلىقىنى،  بولۇشنى  تهۋە  سۇاللىسىگه  خهن

 . بىلدۈردى » كۆڭۈللۈك قىلمايدىغانلىقىنى

 ئارقىدى  چاۋ  باردى بهن  ئۇدۇنغا  ئۆز . ن  ئهلچىسىنىڭ  هۇنالر  شىمالىي  گۇاڭدې  خانى  دە » ئېلى « ئۇدۇن

 قىلدى  مۇئامىله  سوغۇق  ناهايتى  چاۋغا  سهۋەپلىك بهن  داخان . تۇرۋاتقانلىقى  ئۇ  باخشىالرغا  ئۇنىڭ ئۈستىگه

 سورىدى . ئىشىنهتتى  ئېتىنى  قۇال  تۇمشۇقلۇق  قارا  بهنچاۋنىڭ  ئهۋەتىپ  سىلهيبىنى  ۋەزىر  بۇ . شۇڭا  چاۋ  بهن

 ئىشالرنى ئاستىرىتتىن بىلىپ بولغاچقا، ئاتنى داخاننىڭ ئۆزى كېلىپ ئېلىپ كېتىشنى ئېيتتى ههم كهلگهندە ئۇنى

 ئهۋەتىپ بهردى  قوشۇپ گۇداڭدېغا  بلهن  داخاننىڭ كاللىسى  تۇتۇپ باغالپ،  سىلهيبىنى  گۇداڭدې . ئۆلتۈرۈپ،

 اچقا، قاتتىق قورقۇپ هۇن ئهلچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، بهن چاۋغا بهن چاۋنىڭ پىشامشادىكى ئىشلىرىنى ئاڭلىغان بولغ

 جهنۇبىي يولدىكى ههر . لهرمۇ ئوغۇللىرىنى بارىمتايلىققا ئهۋەتتى » بهگلىك « غهربىي يۇرتتىكى باشقا . ئهل بولدى

 تىنجىدى  بهگلىكلهر  قالغىنىغا . قايسى  سۇاللىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ  خهن  يۇرت بىلهن  غهربىي  باشالپ 50 شۇنىڭدىن
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 ۋاڭ ماڭ هاكىمىيهت قۇرغاندىن باشالپال خهن سۇاللىسىنىڭ ( يىل بولغان ئاالقىسى قايتىدىن ئهسلىگه كهلدى 60 

 ]. 21 [ يىلى قايتا ئهسلىگه كهلدى  16 غهربىي يۇرت بىلهن بولغان ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان بولۇپ، يۇڭپىڭ

 هىماي  17 يۇڭپىڭ  كۈسهننىڭ  يهنه  چاۋ  بهن  ئهتىيازغا،  سۇلېنى يىلى  تۇرىۋاتقان  هازىرقى ( ىسىدە

 قهشقهر  چىققان . بويسۇندۇردى ) شىنجاڭدىكى  تهختكه  بىلهن  كۈچى  هۇنالرنىڭ  شىمالىي  جىيهن  خانى  كۈسهن

 ۋەزىرى دۇتېنى سۇلې خانى قىلىپ تىكلىگهن  سۇلې خانىنى ئۆلتۈرۈپ،  تايىنىپ،  هۇنالرنىڭ كۈچىگه  ئۇ  بولۇپ،

 چاقىرىم كېلىدىغان جايدا 90 غا كېلىپ،دۇتى تۇرىۋاتقان پهنتۇ شههىرىگه بهن چاۋ يېقىن يول بىلهن سۇلې . ئىدى

 دۇتى تىيهن لۇنىڭ ئادىمىنىڭ ئاز ئىكهنلىكىنى . توختىدى ۋە تىيهن لۇنى ئهل بولۇشقا ئۈندەش ئۈچۈن ئهۋەتتى

 ئۇنمىدى  بولۇشقا  ئهل  دەرهال . كۆرۈپ  پايدىلىنىپ ئۇنى  تۇرغانلىقىدىن  تهييارلقسىز  ئۇنىڭ  لۇ  تۇتۇپ تىيهن

 بهن . دۇتىنىڭ ئهتىراپىدىكىلهر بۇنداق بولۇشىنى ئويالپ باقمىغاچقا، قورقۇپ پاتپاراق بولۇپ كهتتى . باغلىۋالدى

 سۇلې خانىنىڭ ئاكىسىنىڭ ئوغلى جۇڭنى خان قىلىپ  دۇتىنى تهختتىن چۈشۈرۈپ،  ئارقىدىن يېتىپ كېلىپ،  چاۋ

 . سۇلېلىقالر بۇنىڭدىن خوشاللىققا چۆمدى . تىكلىدى

 شۇ يىلى قىشتا، دۇگۇ قوشۇن تارتىپ قايتىدىن بارىكۆل بويىدا قۇيان خاننىڭ قوۋمىنى مهغلۇپ قىلپ قوشنى

 ۋۇجى چېرىكچى بېگى . ئىگهللىدى  شهرقىي خهن سۇاللىسى مهركىزىي هۆكۈمىتى غهربىي يۇرت قورۇقچى بېگى ۋە

 ، قورۇقچى بهگه ۋە ۋۇ چېرىكچى ) ىشى ئىدى بۇ شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ تۇنجى قېتىم تهسىس قىل ( تهسىس قىلىپ،

 شههىرىگه ) هازىرقى شىنجاڭدىكى گۇچۇڭ ناهىيىسىنىڭ شهربىي شىمالىدا ( بېگى ئارقا قوش بهگلىكنىڭ بهش بالىق

 لۈكچۈن  قوش بهگىلىكىدىكى  ئالدى  بېگى  چېرىكچى  جى  ناهىيىسىنىڭ شهرقىي ( ئورۇنلىشىپ،  تۇرپان  هازىرقى

 ئورۇنلى ) جهنۇبىدا  كۆردى شههىرىگه  مۇداپىئه  هۇنالردىن  باشقۇرۇپ  يۇرتنى  غهربىي  شىمالىي . شىپ،  ئهلۋەتته،

 خالىمايتى  كېچىشنى  ۋاز  غهربىي يۇرتتىن ئاسانلىقچه  هۇجۇم . هۇنالرمۇ  قايتۇرما  خهن سۇاللىسىگه  ئۇالرمۇ  شۇڭا،

 يىلى ۋە  18 ۇڭپىڭ ي ( يىللىرى 76 ~ 75 شۇنىڭ بىلهن خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالر ئارىسىدا مىالدىيه . قوزغىدى

 پارتلىدى ) يىلى  1 جيهنچۇ  ئۇرۇش  يۈزىسىدىن  تالىشىش  يۇرتنى  شىمالىي  2 ئهتىيازنىڭ . غهربى  ئېيىدا،

 خاننى  قول  سول  خاننى 20 تهڭرىقۇت  قوش  ئارقا  ئهۋەتىپ،  قىلىشقا  هۇجم  قوشقا  باشالپ  چهۋەندازنى  مىڭ

 سۇاللىسىنىڭ غهربىي يۇرتتىكى ۋۇ چېرىكچى بېگى خهن . ئانتورنى ئۆلتۈرۈپ، بهشبالىق شههىرىگه هۇجۇم قىلدى

هۇن لهزكهرلىرىدىن ئوق تهككهنلهر جاراههت ئېغىزىنىڭ . گېڭ گۇڭ زەههرلىك ئوق بىلهن هۇنالرغا زەربه بهردى
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 خهن . دەل شۇ كۈنى بوران چىقىپ يامغۇر ياغدى . قىزىرىپ ئىششىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن قورقۇشتى

 پۇ  ۋە قوشۇنلىرى  ئۆلتۈردى  ئادەملىرىنى  نۇرغۇن  ئۇالرنىڭ  بېرىپ،  زەربه  هۇنالرغا  پايدىلىنىپ  رسهتتىن

 قورقۇپ قوشۇنىرىنى چېكىندۈرۈپ كهتتى . يارىالندۇردى  قوش بهگلىكىدىكى ( گېڭ گۇڭ سۇلې شههىرىنى . هۇنالر

 شۇ يهردە مۇداپىئه . يېنىدىكى جىلغىدا سۇ بار ) سۇلې شههىرى بولۇپ، سۇلې بهگلىكىدىكى سۇلې شههىرى ئهمهس

 ئايدا، هۇنالر بهشبالىق شههىرىگه يهنه  7 . كۆرگىلى بولمايدۇ دەپ قاراپ، قوشۇنلىرىنى شۇ يهرگه ئورۇنالشتۇردى

 سۈيىنى ئۈزىۋەتتى  جىلغا  قىلدى ۋە  قۇدۇق قېزىپ سۇنى ههل قىلدى . هۇجۇم  ئىچىدە  شۇنىڭ . گېڭ گۇڭ شهههر

 بولدى دە  يار  تهڭرى ئۇالرغا  پۈتۈنلهي چېكىنىپ كهتتى بىلهن هۇنالر  كۈسهن  11 . پ قاراپ،  ئاگنى،  ئايدا،

 شىمالىي هۇنالرمۇ جى چېرىكچى . بهگلىكلىرى غهربى يۇرت قورۇقچى بېگى چېن مۇغا هۇجۇم قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈردى

 ياردەمگه قوشۇن . دەل شۇ مهزگىلدە خهن مىڭدى ئاغىرىپ ئۆلدى . بېگى گۈەن چۇڭنى لۈكچۈندە قامال قىلدى

 گېڭ گۇڭنىڭ ئاشلىقى . هچكه، قوش يهنه ئاسىيلىق قىلىپ هۇنالر بىلهن بىرلىكته گېڭ گۇڭغا هۇجۇم قىلدى كهلمىگ

 قالدى  ئادىمى  ئونال  ئهسكهرلىرىدىن پهقهت نهچچه  قىزىقتۇرۇپ . تۈگهپ،  بولۇشقا  تهسلىم  تهڭرىقۇت ئۇنىڭغا

 تاشلىدى  ئۆلتۈرۈپ  ئهلچىنى  ئۇ  ئهۋەتكهندە،  ن . ئهلچى  بۇنىڭدىن  قوشۇننى تهڭرىقۇت  غهزەپلىنىپ  اهايتى

 . گۈەن چۇڭ ئوردىغا مهكتۇپ سۇنۇپ ياردەم تهلهپ قىلدى . لېكىن شهههرنى ئااللمىدى . كۆپهيتىپ هۇجۇم قىلدى

 جيۇچۈەن ۋالىيسى دۈەن  ئهۋەتىپ،  يۈرۈش قىلغۇچى سانغۇن گېڭ بىڭنى جيۇچۈەنگه  خهن سۇاللىسى غهربپكه

 ]. 22 [ ر ۋە پىشامشان قوشۇنلىرىنى باشالپ قۇتقۇزۇشقا ئهۋەتتى پېڭنى جاڭيې، جيۇچۈەن، دۇنخۇاڭدىكى قوشۇنال

 جىيهنچۇ  شههىرىدە  1 يىلى  1 جاڭدىنىڭ  يارغول  قىلىپ،  هۇجۇم  قوشقا  پېڭ  دۈەن  هازىرقى ( ئايدا،

 شىمالىدا  غهربىي  تۇرپاننىڭ  قىلدى ) شىنجاڭدىكى  مهغلۇپ  قاتتىق  قېچىپ . ئۇالرنى  قورقۇپ  هۇنالر  شىمالىي

 ي  قوش  بولدى كهتكهچكه،  تهسلىم  قايتىدىن  ئۆلدى . هنه  ئاغىرىپ  چۇڭ  گۈەن  چاغدا  چۇڭنىڭ . شۇ  گېڭ

 بۇ . سهركهردىسى فهن چياڭ تهڭرى تېغىنىڭ شىمالىدىكى يول بىلهن بېرىپ گېڭ گۇڭنى ئېلىپ قايتىپ كهلدى

 ىي هۇنالرغا جازا ئۇنىڭ ئۈستىگه شىمال . ۋاقىتتا ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته قۇرغاقچىلىق بولۇپ، خهن قىيىنچىلىققا قالغان

 ]. 23 [ يۈرۈش قىلىش، غهربىي يۇرتنى ئىدارە قىلىش سهۋەبىدىن ههربىي خىراجهت ناهايتى كۆپىيىپ كهتكهنىدى

 شۇنىڭ بىلهن خهن سۇاللىسى بهرداشلىق بېرىشكه ئامالسىز قېلىپ، قورۇقچى بهگ ۋە ۋۇجى چېرىكچى بهگلهرنى

ئايدا ئىۋىرىولدىكى تېرىقچى  3 ) يىلى  2 اڭدىنىڭ جيهنچۇ ج ( كېيىنكى يىلى . قايتۇرۇپ كېلىشكه مهجبۇر بولدى
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 . شىمالىي هۇنالر بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بۇ يهرنى قايتىۋاشتىن ئىگهللىۋالدى . لهشكهرلهرنىمۇ قايتۇرۇپ كهلدى

 توختاپ  مهههل  بىر  ههرىكىتىمۇ  يۈرۈش قىلىش ههربىي  جازا  هۇنالرغا  شىمالىي  سۇاللىسنىڭ  خهن  بىلهن  بۇنىڭ

 ئېلىپ . لدى قا  ئاقىۋەتنى  پايدىسىز  هۇنالرغا  پايدىلىق،  سۇاللىسىگه  خهن  يۈرۈش  شىمالغا  قېتىمقى  بۇ  لېكىن،

 . كهلدى

 ياقمىغان  كۆڭلىگه  خهلقنىڭ  تاجاۋۇزى  قىلغان  مىللهتلهرگه  يات  گورۇهىنىڭ  هۆكۈمرانالر  قۇلدار  هۇن  شىمالىي

 ئارقىسىدا  تهسىرى  بولۇشىنىڭ  ئهل  هۇنالرنىڭ  جهنۇبىي  خهن بولۇپ،  بېرىپ  جهنۇپقا  هۇنالر  نۇرغۇنلىغان ، 

 ۋاقتىنچه پۇرسهت بولماسلىقى ياكى ئىككىلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن،  سۇاللسىگه ئهل بولۇشنى ئويلىغان بولىسمۇ،

 يېقىندا ئوڭ قول « : بۇ خۇددى جهنۇبىي تهڭرىقۇتنىڭ خېدىغا يازغان خېتىدە . بۇنىڭغا دەرهال تهمشىلهلمىگهنىدى

 شانتا  كۆرۈشتى باتىس خان  بىلهن  پېقىر  كېلىپ  ئوردىسىدىن  هۇن  شىمالىي  يىراق  جابدۇنۇپ  يېنىق  ئۇنىڭ . ن

 نومۇس  ئۆزلىكىدىن ههرىكهت قىلىشقا  شىمالىي هۇن قوۋمىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى بېقىنىشنى خالىسىمۇ،  ئېيتىشىچه،

 كېلهلمهپتۇ  شۇڭا  چ . قىلىدىكهن،  ئۇالر  قىلساق  هۇجۇم  ئۇشتۇمتۇت  تارتىپ  لهشكهر  قوشىدۇ ئهگهر  ئاۋاز  » ۇقۇم

 يىللىرى شىمالغا يۈرۈش قىلغاندىن كېيىن،  74 ~ 73 دەرۋەقه، خهن سۇاللىسى مىالدىيه ] 24 [ دېگىنىدەك ئىدى

 بولىدىغانالرنىڭ ) يىلى  8 جىيهنچۇ ( يىلىدىن  83 مىالدىيه  كېلىپ ئهل  هۇنالردىن جهنۇپقا  باشالپ شىمالىي

 ئۈزۈلمىدى  ق . ئايىغى  سهنمۇلۇ  يازدا  يىلى  جلۇسىنىڭ 38 هبىلىسىدىن شۇ  ئاقساقىلى  كىشى  ئارتۇق  مىڭدىن

 ئهل بولدى  خهن سۇاللسىگه  كېلىپ،  ۋۇيۈەن قورولىغا   2 يۈەنخې ( يىلى  85 ئارقىدىال مىالدىيه . باشچىلىقىدا

 ئاخىر بولۇپ قورۇلدىن كىرىپ ئهل  تۈركۈم كىشى ئىلگىرى 73 يهنه ئاقساقال چېلىجۇبىنىڭ باشچىلىقىدا ) يىلى

 ئاجىزالشتۇرۋەتتى . بولدى  دەرىجىدە  شىمالىي هۇن تاجاۋۇزچى گورۇهىنىڭ كۈچىنى زور  يهنه كېلىپ جهنۇبىي . بۇ

 قهبىلىلهرمۇ  ۋە  قوۋم  تۇرىۋاتقان  قۇللۇقىدا  ۋە  كونتىروللىقى  هۇنالرنىڭ  شىمالىي  ئارقىسىدا،  هۇجۇمى  هۇنالرنىڭ

 ىن، هۇنالر ئالدىدىن، دىڭلىڭالر ئارقىسىدىن سيانپىالر سول تهرەپت . پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قارىشلىق كۆرسهتتى

 شىمالىي هۇن تاجاۋۇزچى گۇرۇهى چۆللۈكنىڭ شىمالىدا پۇت تىرەپ تۇرۇشقا ئامالسىز قېلىپ، . » ] 25 [ هۇجۇم قىلدى

 دەرياسىنىڭ  دەرياسى ( ئورخۇن  ئورخۇن  جۇمهۇرىيىتىدىكى  خهلق  موڭغۇلىيه  جايالرغا ) هازىرقى  غهرىبىدىكى

 سىيانپىالر يهنه سول تهرەپتىن شىمالىي ) يىلى  1 جاڭخې ( يىلى  87 مىالدىيه . ر بولدى كۆچۈپ كېتىشكه مهجبۇ

 ئۆلتۈردى  تهڭرىقۇتنى  ئۇلۇغ  قىلىپ،  مهغلۇپ  قاتتىق  ئۇالرنى  قىلىپ،  هۇجۇم  زور . هۇنالرغا  هۇنالردا بۇ
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 قهبىلىدىن 58 ش قاتارلىق شىمالىي هۇنالرغا بېقىنغان چۇالن، چۇپى، قۇتۇ . قااليمىقانچىلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 ئارقا 8000 مىڭ ئادەم، 200  پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  ۋۇيۈەن،  لهشكهر  بېرىپ سۇفاڭ،  جهنۇپقا  ئارقىدىن

 دەل مۇشۇ چاغدا چۆللۈكنىڭ شىمالىدا . يۈنجۇڭ، بېيدى قاتارلىق جايالرغا كېلىپ، خهن سۇاللىسىگه ئهل بولدى

 ئاچارچىل  خهلق  بېرىپ،  يۈز  ئاپىتى  تېخىمۇ چېكهتكه  زىدديهت  سىنىپى  ىچىدىكى  ئ  مىللىتى  هۇن  قېلىپ،  ىققا

 ئۇلۇغ تهڭرىقۇت ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، . كهنسكىنلىشىپ كهتتى  گۇرۇهى ئىچىدىمۇ  شىمالىي هۇن هۆكۈمرۈنالر

 قېرىنداشلىرىدىن ) تارىخىي ئهسهرلهردە ئىسىمى خاتىرلهنمىگهن ( ئۇنىڭ ئانا باشقا ئاكىسى ئوڭ قول بىلىك خان

 كهتتى هوق  بۆلۈنۈپ  كۈچ  تاالشقانلىقتىن  ۋە . ۇق  ۋەزىيهت  مىللى  زىددىيهت  سىنىپى  يهنى  ۋەزىيهت،  خىل  بۇ

 قىلغان ۋەزىيهت شىمالىي هۇنالردىكى ئىجتىمائىي  هۆكۈمرانالر سىنىپىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زىددىيهت پهيدا

 شارائىت بىلهن  نى پايدىلىق شهرت بۇ خهن سۇاللسىنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىشى . كىرزىسنى تولۇق ئاشكارلىدى

 باشالپ توختاپ قالغان ههبىي يۈرۈش ئهمدىلىكته ) يىلى  77 مىالدىيه ( يىلىدىن  2 شۇڭا، جيهنچۇ . تهمىنلىدى

 هالبۇكى، شىمالىي هۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىبىگه بهرداشلىق بېرلهمهسلىكى يهنىال . يهنه كۈنتهرتىپكه قويۇلدى

 . كىرىزىسنىڭ ناهايتى چوڭقۇرلۇشىپ كهتكهنلىكىدىن بولدى ئۇالردىكى ئىجتىمائىي

 يىلى  89 خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي هۇنالرغا زەربه بېرىپ، شىمالنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۇرۇشى مىالدىيه

 كى ئاتلىقالر سانغۇنى غۇ شىيهن ۋە گېڭ بىڭ سۇفاڭدى  ئدايدا، هاۋا  6 . باشالندى ) يىلى  1 خېدىنىڭ يۇڭيۈەن (

 جىلغىسىدىن  مهنيى  تهڭرىقۇت  جهنۇبىي  قورۇلىدىن،  خوشىدا ( جىلۇ  جۇڭغار  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  ، ) هازىرقى

 مىڭ كىشلىك قوشۇن بهگ يهن پهن قاتارلىقالر جهنۇبىي هۇنالرنىڭ يانداش چېرىكچى 38 لىياشۈيدىن جهمئىي

 قوشۇنغا باشچىلىق قىلىپ، شىمالىي هۇن بهگ يهن پهن قاتارلىقالر جهنۇبىي هۇنالرنىڭ بىر تۈمهندىن ئارتۇق خىل

 كهتتى  قېچپ  كۆلىگىچه . تهڭرىقۇتى  سىچۈبىدى  قوشۇنلىرى  جۇمهۇرىيىتى ( خهن  خهلق  موڭغۇلىيه  هازىرقى

 كۆلى  ئۇسۇبۇ  خانالرنىڭ تۆۋىنىدىكىلهردىن ) تهۋەسىدىكى  داڭلىق  بېرىپ،  زەربه  ئارتۇق 13 قوغالپ  مىڭدىن

 نۇرشۇن كىشىنى ئ  ئالدى ئادەمنى ئۆلتۈردى ۋە  قايسى كىچىك خانلىرىنىڭ قوۋمىدىن . هسىر  81 هۇنالرنىڭ ههر

 نهچچه 3000 دۇ شىيهن، گېڭ بىڭ قاتارلىقالر قورۇلدىن . مىڭدىن ئارتۇق ئادەم كېلىپ ئهل بولدى 200 قهبىله،

 تېغىغا  يهنرەن  كېلىدىغان  تېغى ( چاقىرىم  خانگات  جۇمهۇرىيىتىدىكى  خهلق  موڭغۇلىيه  بۇ ) هازىرقى  چىقىپ،

 كهلدى ق  قايتىپ  تىكلهپ  ئابىدە  غهلبىگه  يىلى ]. 26 [ ېتىمقى  خهن  5 ) يىلى  2 يۇڭيۈەن ( كېيىنكى ئايدا،
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 . سۇاللىسى يهنه قوشۇن ئهۋەتىپ ئىسىرغولنى قوغداۋاتقان هۇن لهشكهرلىرىنى قوغلىۋېتىپ، بۇ يهرنى قايتۇرۋالدى

 قورۇلىدىن قوش  10  جىلۇ  بىلهن بىلله  هۇنالر  جهنۇبىي  يهنه  بهردى ئايدا،  زەربه  . ۇن تارتىپ شىمالىي هۇنالرغا

 جېنىنى ئاران ساقالپ قالدى  تهڭرىقۇت يارلىنىپ قېتىپ كېتىپ،  . خهن قوشۇنلىرى كېچىدە هۇجۇم قىلغانلىقتىن،

 گېڭ كۇي جۈيهن . ئايدا، خهن سۇاللىسى يهنه زور قوشۇن تارتتى  2 ) يىلى  3 يۇڭ يۈەن ( يىلى  91 مىالدىيه

 شىمالىي تهڭرىقۇت بىر . پ، جىنۋېي تېغىدا شىمالىي هۇنالرغا هۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى يهڭدى قورۇلىدىن يولغا چىقى

 شۇنىڭ بىلهن هۇن قۇلدارلىق هاكىمىيىتى ]. 27 [ بۆلۈك ئادەملىرىنى باشالپ ئۇيسۇن ۋە كانگىيىگه قېچىپ كهتتى

 يىمىرىلدى  چېك . پۈتۈنلهي  شىمالىدىن  چۆللۈكنىڭ  هۇنالر  شىمالىي  باشالپ  چىقتى شۇنىڭدىن  هۇنالر . ىنىپ

 بۇرۇنقى  چۆللۈكنىڭ  209 مىالدىيىدىن  ۋاقىتقىچه  مۇشۇ  باشالپ  قۇرغاندىن  هاكىمىيهت  تهڭرىقۇت  باتۇر  يىلى

 . يىل دەۋر سۈردى 300 شىمالىدا توپتوغرا  جهنۇپ

 قانچىلىق يىلى شىمالىي تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن كېيىن، چۆللۈكنىڭ شىمالىدا زور قااليمى  91 مىالدىيه

 شهكىللهندى  ئۈچۈن، . ۋەزىيىتى  قالغانلىقى  ئايرىلىپ  مهركىزىدىن  هۆكۈمرانلىق  سىياسىي  هۇنالر  شىمالىي

 . نۇرغۇنلىغان كىشلهر باشپاناهسىز قېلىپ، ههر تهرەپكه تاراپ تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ كهتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى يۇرتاجانغا ئهگىشىپ ماڭدى

 شىمالىي تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىنىسى سول قول خان يۇرتجان قالدۇق قهۋملهردىن

 ، ئۆزىنى تهڭرىقۇت دەپ ئاتاپ، بارىكۆلگه چېكىنىپ، ئهلچى ئهۋەتىپ ئهل ] 28 [ نهچچه مىڭ ئادەمنى باشالپ

 مىالدىي . بولۇشنى تهلهپ قىلدى  ) يىلى  4 يۇڭيۈەن ( يىلى  92 ه خهن سۇاللىسى ئۇنىڭ تهلىپىنى قۇبۇل قىلىپ،

 شاڭنى  رېن  نۆكهر  ئهمىر  ههم  قىلدى  تهقدىم  بېغى  مۆهۈر  ۋە  مۆهۈر  ئهۋەتىپ،  قىلىپ  ئهلچى  كۈينى  گېڭ

 تۇرۇپ، ئۇنى خۇددى جهنۇبىي تهڭرىقۇتنى قوغدىغاندەك قوغداشقا  . ئهۋەتتى ) ههم نازارەت قىلىشقا ( ئىۋىرغولدا

 لېكىن پىالن . ڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتىشىغا ياردەم بهرمهكچى ئىدى خهن سۇاللىسى ئهسلىدە ئۇنىڭ شىمالىي ته

 ئۇ خهن سۇاللىسىگه ئاسىيلىق قىلىپ ئۆز ئالدىغا ) يىلى  5 يۇڭيۈەن ( تېخى ئىشقا ئاشماي تۇرۇپال، كېيىنكى يىلى

 . چۆللۈكنىڭ شىمالىغا قايتىپ كهتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تهڭرىقۇتقا ئهگىشىپ ماڭدى

شىمالىي تهڭرىقۇت مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئاۋال قالدۇق قوۋمنى باشالپ ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگه، ئاندىن
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 . ئهينى چاغدا زادى قانچىلىك ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ غهرپكه قاچقانلىقى ئېنىق ئهمهس . كانگىيىگه باردى

 جهنۇبىي روسىيه يايالقلىرىدىكى دون دەرياسىنىڭ هازىرقى ( ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئاالنالر  4 بۇ هۇنالر مىالدىيه

 ئولتۇراقالشقان  مىالدىيه ) شهرقىي ئهتىراپلىرىدا  . يىلى ئاالن دۆلىتىنى يوقاتتى  374 بىلهن ئۇرۇش قىلدى ههم

 بېسىپ كىردى  ياۋروپاغا  يىلالرغىچه  415 ~ 400 باسقۇچى مىالدىيه  1 بۇنىڭ . شۇنىڭدىن كېيىن ئۈچ باسقچۇ

 ]. 29 [ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىكى ئاتتىال باشچىلىق قىلغان مهزگىل ئىدى  5 باسقۇچى  2 . ل بولغان مهزگى

 ئالدى  91 مىالدىيه  شىمالىي  يىلىنىڭ  باشالپ،  كۈچىيىشكه  پهيدىنپهي  مىللىتى  سىيانپى  كهينىدە،

 قااليمىقانچىلىقتا  شىمالىنىڭ  چۆللۈكنىڭ  كۆچۈپ،  غهرپكه  بولۇپ  مهغلۇپ  پۇرسىتىدىن تهڭرىقۇتنىڭ  قالغان

 شۇنىڭ بىلهن چۆللۈكنىڭ شىمالىدا . پايدىلىنىپ، ئهسلىدە شىمالىي هۇنالرغا تهۋە بولغان رايونالرنى ئىگهللىۋالدى

 كهتتى  قوشۇلۇپ  سىيانپىالرغا  هۇنالر  شىمالىي  تۈركۈم  بىر  زور  قالغان  خهننامه « . قېلىپ  جىلد،  90 » كېيىنكى

 قىسسه «  ههققىدە  شىيهن ئوڭ قول چېرىكچى خې « : دە » سىيانپىالر  ئۇلۇغ سانغۇن دۇ  دىنىڭ يۇڭيۈەن يىللىرىدا،

 قىلدى  هۇجۇم  ئهۋەتىپ هۇنالرغا  تهڭرىقۇت مهغلۇپ بولۇپ قېچىپ كهتتى . بهگ گېڭ كۈينى  شۇنىڭ . شىمالىي

 هۇنالرنىڭ يېرىنى ئىگهللىدى  مىڭ تۈتۈن هۇن ئۇالرغا . بىلهن سىيانپىالر  نهچچه  قېلىپ قالغان يۈز  جايىدا  ئۆز

 كۈچىيىپ كهتتى . دەپ ئاتىدى › سىيانپى ‹ قوشۇلۇپ ئۆزلىرىنى  باشالپ سىيانپىالر  ئۈچ « . دېيىلگهن » شۇنىڭدىن

 دىمۇ پېي جۇ » سىيانپىالر ههققىدە قىسسه « جىلد،  30 » ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . پادىشاهلىق تهزكىرىسى

 ئېلىپ، » ۋېينامه «  تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن « دىن نهقىل  قېلىپ قالغان هۇنالردىن يۈز شىمالىي  كېيىن،

 . دېگهن » دەپ ئاتاشتى › سىيانپى لهشكهرلىرى ‹ نهچچه مىڭ ئائىله لىياۋدۇڭغا بېرىپ ئولتۇراقلىشىپ، ئۆزلىرىنى

 قوشۇلۇپ كهتكهن هۇنالر  سىيانپىالرغا  چاغدا  ئهينى  دەپ هېسابلىغاندا،  بار  بهش جاندىن ئادەم  ئائىلىدە  ههر

 بو 600  500  كهم  مىالدىيه ]. 30 [ لمىغان مىڭدىن  كېيىن  كهلگهندە  3 سىيانپىالر  ئوتتۇرلىرىغا  ئهسىرنىڭ

 بۆلۈنۈپ كهتتى  تارماقالرغا  توغبات . نۇرغۇن  قهبىلىسى،  يۈۋېن  تارماق  ئۈچ  كۈچلۈك  ئهڭ  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى

 ئىدى  قهبىلىسى  مۇرۇن  ۋە  هۇنالرن . قهبىلىسى  قوشۇلغان  سىيانپىالرغا  قهبىلىسى  يۈۋېن  ئىچىدىكى هالبۇكى،  ىڭ

 يۈۋېن قهبىلىسى بۇرۇن چوغاي تاغلىرىدا چارۋىچىلىق قىلغان بولۇپ، . يۈۋېن قهبىلىسىدىن ئۆزگىرىپ كهتكهنىدى

 لىياۋشىنىڭ سىرتىدىكى شىرامۈرەن دەرياسىنىڭ  2 مىالدىيه  ئهسىردە ئاقساقالىنىڭ باشچىلىقىدا شهرققه كۆچۈپ،

 هۆكۈمرانلىق  سىيانپىالرغا  ئېقىنىدىكى  يۈۋېن يۇقىرى  كېتىپ،  سىيانپىلىشىپ  پهيدىنپهي  تانشىخۇي قىلىپ،
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 ئايالنغانىدى  گۈەنجۇڭدا ]. 31 [ سيانپىالرغا  كېيىن  سىيانپىلىرى  جهنۇبىي ( يۈۋېن  ئوتتۇرا  شهنشىنىڭ  هازىرقى

 شىمالىدىكى ههر قايسى ). يىلالر – 581 ~  557 مىالدىيه ( شىمالىي چۆللۈكنىڭ جۇ هاكىمىيىتىنى قۇردى ) قىسىمى

 ردا قېلىپ قالغان يهنه بىر قىسىم شىمالىي هۇنالر، توغبات سىيانپىلىرىنىڭ ئهجداتلىرىنىڭ جهنۇپقا كۆچۈش جايال

 ئاتىسى هۇن، ئانىسى سىيانپى بولغان توباالر  نىكاهلىنىپ،  بىلهن ئارلىشىپ ياشاپ ۋە  ئۇالر  ياكى ( جهريانىدا،

 نسى هۇن بولغانالرنىڭ ئهۋالتلىرىنىڭ نىمه دەپ ئاتىسى سىيانپى، ئا ]. 32 [ بولۇپ شهكىللهندى ) » توا هۇنلىرى «

 لېكىن بهزى كىشلهر ئۇالرنى ئېهتىماللىقتىمۇ چهتكه . ئاتالغانلىقى توغرىسىدا تارخىي ماتېريالالردا خاتىرە كهمچىل

 بولمايدۇ  پادىشاهلىق « . قېقىشقا  ئون ئالته  تۇڭۋەن » بهش غۇز،  قوقان ئۇرۇقى دەپ ئاتىلىپ،  توباالر  دەۋرىدە،

 ~ 407 مىالدىيه ( بۈيۈك شىيا هاكىمىيىتىنى ) هازىرقى شهنشى ئۆلكىسى يۈلىن ناهىيىسىنىڭ غهرىبىدە ( ىدە شههىر

 هاكىمىيىتىنى . قۇردى ) يىلالر  431  ۋېي  شىمالىي  كېلىپ  جهنۇپقا  بولسا  سىيانپىلىرى  534 ~ 386 ( توغبات

 . قۇردى ) يىلالر –

 مىلله  يات  گورۇهىنىڭ  هۆكۈمرانالر  قۇلدار  هۇن  ياقمىغان شىمالىي  كۆڭلىگه  خهلقنىڭ  تاجاۋۇزى  قىلغان  تلهرگه

 خهن  بېرىپ  جهنۇپقا  هۇنالر  نۇرغۇنلىغان  ئارقىسىدا،  تهسىرى  بولۇشىنىڭ  ئهل  هۇنالرنىڭ  جهنۇبىي  بولۇپ،

 ۋاقتىنچه پۇرسهت بولماسلىقى ياكى ئىككىلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن،  سۇاللسىگه ئهل بولۇشنى ئويلىغان بولىسمۇ،

 يېقىندا ئوڭ قول « : بۇ خۇددى جهنۇبىي تهڭرىقۇتنىڭ خېدىغا يازغان خېتىدە . ل تهمشىلهلمىگهنىدى بۇنىڭغا دەرها

 كۆرۈشتى  بىلهن  پېقىر  كېلىپ  ئوردىسىدىن  هۇن  شىمالىي  يىراق  جابدۇنۇپ  يېنىق  شانتان  ئۇنىڭ . باتىس خان

 ئۆزلىكىد  شىمالىي هۇن قوۋمىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى بېقىنىشنى خالىسىمۇ،  نومۇس ئېيتىشىچه،  ىن ههرىكهت قىلىشقا

 كېلهلمهپتۇ  شۇڭا  قوشىدۇ . قىلىدىكهن،  ئاۋاز  چۇقۇم  ئۇالر  قىلساق  هۇجۇم  ئۇشتۇمتۇت  تارتىپ  لهشكهر  » ئهگهر

 يىللىرى شىمالغا يۈرۈش قىلغاندىن كېيىن،  74 ~ 73 دەرۋەقه، خهن سۇاللىسى مىالدىيه ] 24 [ دېگىنىدەك ئىدى

 بولىدىغانالرنىڭ ) ى يىل  8 جىيهنچۇ ( يىلىدىن  83 مىالدىيه  كېلىپ ئهل  هۇنالردىن جهنۇپقا  باشالپ شىمالىي

 ئۈزۈلمىدى  قهبىلىسىدىن . ئايىغى  سهنمۇلۇ  يازدا  يىلى  جلۇسىنىڭ 38 شۇ  ئاقساقىلى  كىشى  ئارتۇق  مىڭدىن

 ئهل بولدى  خهن سۇاللسىگه  كېلىپ،  ۋۇيۈەن قورولىغا   2 يۈەنخې ( يىلى  85 ئارقىدىال مىالدىيه . باشچىلىقىدا

 ئاخىر بولۇپ قورۇلدىن كىرىپ ئهل  تۈركۈم كىشى ئىلگىرى 73 يهنه ئاقساقال چېلىجۇبىنىڭ باشچىلىقىدا ) لى يى

 ئاجىزالشتۇرۋەتتى . بولدى  دەرىجىدە  شىمالىي هۇن تاجاۋۇزچى گورۇهىنىڭ كۈچىنى زور يهنه كېلىپ جهنۇبىي . بۇ
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 ۋ  كونتىروللىقى  هۇنالرنىڭ  شىمالىي  ئارقىسىدا،  هۇجۇمى  قهبىلىلهرمۇ هۇنالرنىڭ  ۋە  قوۋم  تۇرىۋاتقان  قۇللۇقىدا  ە

 سيانپىالر سول تهرەپتىن، هۇنالر ئالدىدىن، دىڭلىڭالر ئارقىسىدىن . پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قارىشلىق كۆرسهتتى

 شىمالىي هۇن تاجاۋۇزچى گۇرۇهى چۆللۈكنىڭ شىمالىدا پۇت تىرەپ تۇرۇشقا ئامالسىز قېلىپ، . » ] 25 [ هۇجۇم قىلدى

 دەر  دەرياسى ( ياسىنىڭ ئورخۇن  ئورخۇن  جۇمهۇرىيىتىدىكى  خهلق  موڭغۇلىيه  جايالرغا ) هازىرقى  غهرىبىدىكى

 سىيانپىالر يهنه سول تهرەپتىن شىمالىي ) يىلى  1 جاڭخې ( يىلى  87 مىالدىيه . كۆچۈپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

 ئۆلتۈ  تهڭرىقۇتنى  ئۇلۇغ  قىلىپ،  مهغلۇپ  قاتتىق  ئۇالرنى  قىلىپ،  هۇجۇم  زور . ردى هۇنالرغا  هۇنالردا  بۇ

 قهبىلىدىن 58 شىمالىي هۇنالرغا بېقىنغان چۇالن، چۇپى، قۇتۇش قاتارلىق . قااليمىقانچىلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 ئارقا 8000 مىڭ ئادەم، 200  پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  ۋۇيۈەن،  لهشكهر  بېرىپ سۇفاڭ،  جهنۇپقا  ئارقىدىن

 دەل مۇشۇ چاغدا چۆللۈكنىڭ شىمالىدا . ىپ، خهن سۇاللىسىگه ئهل بولدى يۈنجۇڭ، بېيدى قاتارلىق جايالرغا كېل

 تېخىمۇ  زىدديهت  سىنىپى  ئىچىدىكى  مىللىتى  هۇن  قېلىپ،  ئاچارچىلىققا  خهلق  بېرىپ،  يۈز  ئاپىتى  چېكهتكه

 تهڭرىقۇت ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، . كهنسكىنلىشىپ كهتتى  ئۇلۇغ  ئىچىدىمۇ  گۇرۇهى  هۇن هۆكۈمرانالر  شىمالىي

 قېرىنداشلىرىدىن ) تارىخىي ئهسهرلهردە ئىسىمى خاتىرلهنمىگهن ( ۇنىڭ ئانا باشقا ئاكىسى ئوڭ قول بىلىك خان ئ

 كهتتى  بۆلۈنۈپ  كۈچ  تاالشقانلىقتىن  ۋە . هوقۇق  ۋەزىيهت  مىللى  زىددىيهت  سىنىپى  يهنى  ۋەزىيهت،  خىل  بۇ

 قىلغان ۋە  زىيهت شىمالىي هۇنالردىكى ئىجتىمائىي هۆكۈمرانالر سىنىپىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زىددىيهت پهيدا

 شارائىت بىلهن  بۇ خهن سۇاللسىنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىشىنى پايدىلىق شهرت . كىرزىسنى تولۇق ئاشكارلىدى

 باشالپ توختاپ قالغان ههبىي يۈرۈش ئهمدىلىكته ) يىلى  77 مىالدىيه ( يىلىدىن  2 شۇڭا، جيهنچۇ . تهمىنلىدى

 هالبۇكى، شىمالىي هۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىبىگه بهرداشلىق بېرلهمهسلىكى يهنىال . ى يهنه كۈنتهرتىپكه قويۇلد

 . ئۇالردىكى ئىجتىمائىي كىرىزىسنىڭ ناهايتى چوڭقۇرلۇشىپ كهتكهنلىكىدىن بولدى

 لى يى  89 خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي هۇنالرغا زەربه بېرىپ، شىمالنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۇرۇشى مىالدىيه

 ئاتلىقالر سانغۇنى غۇ شىيهن ۋە گېڭ بىڭ سۇفاڭدىكى  ئدايدا، هاۋا  6 . باشالندى ) يىلى  1 خېدىنىڭ يۇڭيۈەن (

 جىلغىسىدىن  مهنيى  تهڭرىقۇت  جهنۇبىي  قورۇلىدىن،  خوشىدا ( جىلۇ  جۇڭغار  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  ، ) هازىرقى

 ر جهنۇبىي هۇنالرنىڭ يانداش چېرىكچى مىڭ كىشلىك قوشۇن بهگ يهن پهن قاتارلىقال 38 لىياشۈيدىن جهمئىي

بهگ يهن پهن قاتارلىقالر جهنۇبىي هۇنالرنىڭ بىر تۈمهندىن ئارتۇق خىل قوشۇنغا باشچىلىق قىلىپ، شىمالىي هۇن
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 كهتتى  قېچپ  كۆلىگىچه . تهڭرىقۇتى  سىچۈبىدى  قوشۇنلىرى  جۇمهۇرىيىتى ( خهن  خهلق  موڭغۇلىيه  هازىرقى

 كۆلى  ئۇسۇبۇ  خانالرنىڭ تۆۋىنىدىكىلهردىن قوغال ) تهۋەسىدىكى  داڭلىق  بېرىپ،  زەربه  ئارتۇق 13 پ  مىڭدىن

 ئالدى  نۇرشۇن كىشىنى ئهسىر  قايسى كىچىك خانلىرىنىڭ قوۋمىدىن . ئادەمنى ئۆلتۈردى ۋە  81 هۇنالرنىڭ ههر

 هچچه ن 3000 دۇ شىيهن، گېڭ بىڭ قاتارلىقالر قورۇلدىن . مىڭدىن ئارتۇق ئادەم كېلىپ ئهل بولدى 200 قهبىله،

 تېغىغا  يهنرەن  كېلىدىغان  تېغى ( چاقىرىم  خانگات  جۇمهۇرىيىتىدىكى  خهلق  موڭغۇلىيه  بۇ ) هازىرقى  چىقىپ،

 كهلدى  قايتىپ  تىكلهپ  ئابىدە  غهلبىگه  يىلى ]. 26 [ قېتىمقى  خهن  5 ) يىلى  2 يۇڭيۈەن ( كېيىنكى  ئايدا،

 . ىرىنى قوغلىۋېتىپ، بۇ يهرنى قايتۇرۋالدى سۇاللىسى يهنه قوشۇن ئهۋەتىپ ئىسىرغولنى قوغداۋاتقان هۇن لهشكهرل

 بهردى  10  زەربه  قورۇلىدىن قوشۇن تارتىپ شىمالىي هۇنالرغا  جىلۇ  بىلهن بىلله  هۇنالر  جهنۇبىي  يهنه  . ئايدا،

 جېنىنى ئاران ساقالپ قالدى  تهڭرىقۇت يارلىنىپ قېتىپ كېتىپ،  . خهن قوشۇنلىرى كېچىدە هۇجۇم قىلغانلىقتىن،

 گېڭ كۇي جۈيهن . ئايدا، خهن سۇاللىسى يهنه زور قوشۇن تارتتى  2 ) يىلى  3 يۇڭ يۈەن ( ى يىل  91 مىالدىيه

 شىمالىي تهڭرىقۇت بىر . قورۇلىدىن يولغا چىقىپ، جىنۋېي تېغىدا شىمالىي هۇنالرغا هۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى يهڭدى

 ن هۇن قۇلدارلىق هاكىمىيىتى شۇنىڭ بىله ]. 27 [ بۆلۈك ئادەملىرىنى باشالپ ئۇيسۇن ۋە كانگىيىگه قېچىپ كهتتى

 يىمىرىلدى  چىقتى . پۈتۈنلهي  چېكىنىپ  شىمالىدىن  چۆللۈكنىڭ  هۇنالر  شىمالىي  باشالپ  هۇنالر . شۇنىڭدىن

 بۇرۇنقى  چۆللۈكنىڭ  209 مىالدىيىدىن  ۋاقىتقىچه  مۇشۇ  باشالپ  قۇرغاندىن  هاكىمىيهت  تهڭرىقۇت  باتۇر  يىلى

 . ۈردى يىل دەۋر س 300 شىمالىدا توپتوغرا  جهنۇپ

 يىلى شىمالىي تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن كېيىن، چۆللۈكنىڭ شىمالىدا زور قااليمىقانچىلىق  91 مىالدىيه

 شهكىللهندى  ئۈچۈن، . ۋەزىيىتى  قالغانلىقى  ئايرىلىپ  مهركىزىدىن  هۆكۈمرانلىق  سىياسىي  هۇنالر  شىمالىي

 . راپ تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ كهتتى نۇرغۇنلىغان كىشلهر باشپاناهسىز قېلىپ، ههر تهرەپكه تا

 . بىر قىسمى شىمالىي تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى يۇرتاجانغا ئهگىشىپ ماڭدى

 ئۇنىڭ ئىنىسى سول قول خان يۇرتجان قالدۇق قهۋملهردىن  شىمالىي تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن كېيىن،

 ارىكۆلگه چېكىنىپ، ئهلچى ئهۋەتىپ ئهل ، ئۆزىنى تهڭرىقۇت دەپ ئاتاپ، ب ] 28 [ نهچچه مىڭ ئادەمنى باشالپ

 مىالدىيه . بولۇشنى تهلهپ قىلدى  ) يىلى  4 يۇڭيۈەن ( يىلى  92 خهن سۇاللىسى ئۇنىڭ تهلىپىنى قۇبۇل قىلىپ،

 شاڭنى  رېن  نۆكهر  ئهمىر  ههم  قىلدى  تهقدىم  بېغى  مۆهۈر  ۋە  مۆهۈر  ئهۋەتىپ،  قىلىپ  ئهلچى  كۈينى گېڭ
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 تۇرۇپ، ئۇنى خۇددى جهن  . ئهۋەتتى ) ههم نازارەت قىلىشقا ( ۇبىي تهڭرىقۇتنى قوغدىغاندەك قوغداشقا ئىۋىرغولدا

 لېكىن پىالن . خهن سۇاللىسى ئهسلىدە ئۇنىڭ شىمالىي تهڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتىشىغا ياردەم بهرمهكچى ئىدى

 ئۆز ئالدىغا ئۇ خهن سۇاللىسىگه ئاسىيلىق قىلىپ ) يىلى  5 يۇڭيۈەن ( تېخى ئىشقا ئاشماي تۇرۇپال، كېيىنكى يىلى

 . چۆللۈكنىڭ شىمالىغا قايتىپ كهتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تهڭرىقۇتقا ئهگىشىپ ماڭدى

 شىمالىي تهڭرىقۇت مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئاۋال قالدۇق قوۋمنى باشالپ ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگه، ئاندىن

 . غا ئهگىشىپ غهرپكه قاچقانلىقى ئېنىق ئهمهس ئهينى چاغدا زادى قانچىلىك ئادەمنىڭ ئۇنىڭ . كانگىيىگه باردى

 هازىرقى جهنۇبىي روسىيه يايالقلىرىدىكى دون دەرياسىنىڭ ( ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئاالنالر  4 بۇ هۇنالر مىالدىيه

 ئولتۇراقالشقان  مىالدىيه ) شهرقىي ئهتىراپلىرىدا  . يىلى ئاالن دۆلىتىنى يوقاتتى  374 بىلهن ئۇرۇش قىلدى ههم

 بېسىپ كىردى شۇنىڭ  ياۋروپاغا  يىلالرغىچه  415 ~ 400 باسقۇچى مىالدىيه  1 بۇنىڭ . دىن كېيىن ئۈچ باسقچۇ

 ]. 29 [ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىكى ئاتتىال باشچىلىق قىلغان مهزگىل ئىدى  5 باسقۇچى  2 . بولغان مهزگىل

 ئالدى  91 مىالدىيه  پهيدىنپهي  يىلىنىڭ  مىللىتى  سىيانپى  شىمالىي كهينىدە،  باشالپ،  كۈچىيىشكه

 پۇرسىتىدىن  قالغان  قااليمىقانچىلىقتا  شىمالىنىڭ  چۆللۈكنىڭ  كۆچۈپ،  غهرپكه  بولۇپ  مهغلۇپ  تهڭرىقۇتنىڭ

 شۇنىڭ بىلهن چۆللۈكنىڭ شىمالىدا . پايدىلىنىپ، ئهسلىدە شىمالىي هۇنالرغا تهۋە بولغان رايونالرنى ئىگهللىۋالدى

 شى  تۈركۈم  بىر  زور  قالغان  كهتتى قېلىپ  قوشۇلۇپ  سىيانپىالرغا  هۇنالر  خهننامه « . مالىي  جىلد،  90 » كېيىنكى

 قىسسه «  ههققىدە  شىيهن ئوڭ قول چېرىكچى « : دە » سىيانپىالر  ئۇلۇغ سانغۇن دۇ  خېدىنىڭ يۇڭيۈەن يىللىرىدا،

 قىلدى  هۇجۇم  ئهۋەتىپ هۇنالرغا  تهڭرىقۇت مهغلۇپ بولۇپ قېچىپ كهتتى . بهگ گېڭ كۈينى  ىڭ شۇن . شىمالىي

 هۇنالرنىڭ يېرىنى ئىگهللىدى  مىڭ تۈتۈن هۇن ئۇالرغا . بىلهن سىيانپىالر  نهچچه  قېلىپ قالغان يۈز  جايىدا  ئۆز

 كۈچىيىپ كهتتى . دەپ ئاتىدى › سىيانپى ‹ قوشۇلۇپ ئۆزلىرىنى  باشالپ سىيانپىالر  ئۈچ « . دېيىلگهن » شۇنىڭدىن

 دىمۇ پېي جۇ » سىيانپىالر ههققىدە قىسسه « لد، جى  30 » ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . پادىشاهلىق تهزكىرىسى

 ئېلىپ، » ۋېينامه «  قېلىپ قالغان هۇنالردىن يۈز « دىن نهقىل  تهڭرىقۇت قېچىپ كهتكهندىن كېيىن،  شىمالىي

 . دېگهن » دەپ ئاتاشتى › سىيانپى لهشكهرلىرى ‹ نهچچه مىڭ ئائىله لىياۋدۇڭغا بېرىپ ئولتۇراقلىشىپ، ئۆزلىرىنى

 بهش ج  ئائىلىدە  قوشۇلۇپ كهتكهن هۇنالر ههر  سىيانپىالرغا  چاغدا  ئهينى  دەپ هېسابلىغاندا،  بار اندىن ئادەم
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 بولمىغان 600  500  كهم  مىالدىيه ]. 30 [ مىڭدىن  كېيىن  كهلگهندە  3 سىيانپىالر  ئوتتۇرلىرىغا  ئهسىرنىڭ

 بۆلۈنۈپ كهتتى  تارماقالرغا  يۈۋېن . نۇرغۇن  تارماق  ئۈچ  كۈچلۈك  ئهڭ  توغبات ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى  قهبىلىسى،

 ئىدى  قهبىلىسى  مۇرۇن  ۋە  ئىچىدىكى . قهبىلىسى  هۇنالرنىڭ  قوشۇلغان  سىيانپىالرغا  قهبىلىسى  يۈۋېن  هالبۇكى،

 يۈۋېن قهبىلىسى بۇرۇن چوغاي تاغلىرىدا چارۋىچىلىق قىلغان بولۇپ، . يۈۋېن قهبىلىسىدىن ئۆزگىرىپ كهتكهنىدى

 لىياۋشىنىڭ سىرتىدىكى شىرامۈرەن دەرياسىنىڭ ئهسىردە ئاقساقالىنىڭ باشچىلىق  2 مىالدىيه  ىدا شهرققه كۆچۈپ،

 يۈۋېن  كېتىپ،  سىيانپىلىشىپ  پهيدىنپهي  تانشىخۇي  قىلىپ،  هۆكۈمرانلىق  سىيانپىالرغا  ئېقىنىدىكى  يۇقىرى

 ئايالنغانىدى  گۈەنجۇڭدا ]. 31 [ سيانپىالرغا  كېيىن  سىيانپىلىرى  جهنۇبىي ( يۈۋېن  ئوتتۇرا  شهنشىنىڭ  هازىرقى

 شىمالىدىكى ههر قايسى ). يىلالر – 581 ~  557 مىالدىيه ( شىمالىي چۆللۈكنىڭ جۇ هاكىمىيىتىنى قۇردى ) سىمى قى

 جايالردا قېلىپ قالغان يهنه بىر قىسىم شىمالىي هۇنالر، توغبات سىيانپىلىرىنىڭ ئهجداتلىرىنىڭ جهنۇپقا كۆچۈش

 ئ  نىكاهلىنىپ،  بىلهن ئارلىشىپ ياشاپ ۋە  ئۇالر  ياكى ( اتىسى هۇن، ئانىسى سىيانپى بولغان توباالر جهريانىدا،

 ئاتىسى سىيانپى، ئانسى هۇن بولغانالرنىڭ ئهۋالتلىرىنىڭ نىمه دەپ ]. 32 [ بولۇپ شهكىللهندى ) » توا هۇنلىرى «

 لېكىن بهزى كىشلهر ئۇالرنى ئېهتىماللىقتىمۇ چهتكه . ئاتالغانلىقى توغرىسىدا تارخىي ماتېريالالردا خاتىرە كهمچىل

 بولمايدۇ قې  پادىشاهلىق « . قىشقا  ئون ئالته  تۇڭۋەن » بهش غۇز،  قوقان ئۇرۇقى دەپ ئاتىلىپ،  توباالر  دەۋرىدە،

 ~ 407 مىالدىيه ( بۈيۈك شىيا هاكىمىيىتىنى ) هازىرقى شهنشى ئۆلكىسى يۈلىن ناهىيىسىنىڭ غهرىبىدە ( شههىرىدە

 كېلىپ . قۇردى ) يىلالر  431  جهنۇپقا  بولسا  سىيانپىلىرى  هاكىمىيىتىنى توغبات  ۋېي  534 ~ 386 ( شىمالىي

 . قۇردى ) يىلالر –

 . ئاخىر چۆللۈكنىڭ غهربىي شىمالىدا قېلىپ قالدى – بىر قىسىم باشتىن

 ئاخىر چۆللۈكنىڭ شىمالىدا قېلىپ  چۆللۈكنىڭ شىمالىي قااليمىقانلىشىپ كهتكهندە، بىر قىسىم هۇنالر باشتىن

 سانىنى . يۆتكهلمىدى  مىالدىيه بۇالرنىڭ  ئۇالر  لېكىن،  بولمىسىمۇ،  بىلگىلى  ئىكهنلىكىنى  قانچىلىك  زادى   4 ڭ

 بولغان  5 ئهسىرنىڭ ئاخىرى،  كۈچلۈك  خېلى  كۈچى  ياشىغان ههم  يهردە  شۇ  ئىزچىل  . ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه

 الر ههققىدە جۇرجان « جىلد،  102 » ۋېينامه « . كېيىن جۇرجانالر باش كۆتۈرگهندە ئۇالر تهرىپىدىن قورشىۋېلىنغان

 خاتىرلىنىپ، » قىسسه  ئىش  بۇ  ئىدى « دە  كۈچلۈك  يهنىال  بولۇپ،  بار  هۇنالر  قالدۇق  شىمالدا  كېيىن . غهربىي

 سهلالن قارىشى قوشۇن تارىپ ئورخۇن  قىلغاندا،  قوشۇن تارتىپ سهلالنغان هۇجۇم ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى بايېرقۇ
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 كېيىن  قاتتىق مهغلۇپ قىلىپ،  ئۇالرنى  بويىدا  قورشىۋالدى دەرياسى  تۆت . دېيىلگهن » ههممىسىنى  يۇقىرىدىكى

 قالمىدى  هۇنالر  شىمالىي  شىمالىدا  چۆللۈكنىڭ  كېيىن،  كهتكهندىن  تاراپ  تهرەپكه  ههر  هۇنالر  ئهمما، . قىسىم

 جۈملىدىن ( يىلى  6 يۇڭيۈەن ( يىلى  94 مىالدىيه  هۇنالر،  شىمالىي  بولغان  ئهل  يېڭىدىن  سۇاللىسىگه  خهن

 بولغان يى  89 مىالدىيه  ئهل  بولۇپ،  مهغلۇپ  ئۇرۇشتا  شىمالىدىكى  چۆللۈكنىڭ  هۇن 200 لى  ئارتۇق  مىڭدن

 يېڭىدىن ئهل بولغان بۇ هۇنالر ئهسلىدە قورۇلنىڭ ( يېڭىدىن تهختكه چىققان تهڭرىقۇت شىرغا قارىشى بولغاچقا،

 ئۆچ بولۇپ قالغان ئى  ئۇچرىغانلىقتىن ئۇنىڭاغا  شىرنىڭ هۇجۇمىغا  فېڭخۇنى تهڭرىقۇت ). دى سىرتىدىكى ۋاقتىدا

 قىلىپ تىكلهپ توپىالڭ كۆتۈرۈپ، ئهمهلدار ۋە پۇقراالرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆتهڭلهرنى كۆيدۈرۈپ، سۇفاڭدىن چىقىپ

 قايتىپ كهتتى  يېتىشهلمىدى . چۆللۈكنىڭ شىمالىغا  بولسىمۇ  قوغلىغان  قوشۇن چىقىرىپ،  خهن سۇاللىسى  . گهرچه

 لىسى بىلهن مۇناسىۋەت قىلغان ئهڭ ئاخىرقى بىر تۈركۈم هۇنالر بولۇپ نامىدا خهن سۇال » شىمالىي هۇنالر « بۇالر

 . قالدى

 ئۆزى ئوڭ تهرەپ . شىمالىي تهڭرىقۇت فېڭخۇ قورۇلدىن چىققاندىن كېيىن، قهمىنى ئوڭ، سول ئىككىگه بۆلدى

 دا چارۋىچىلىق سول تهرەپ قهۋم سۇفاڭنىڭ شىمالى . قهۋمىگه باشچىلىق قىلىپ جۇشيې تېغىدا چارۋىچىلىق قىلدى

 سول تهرەپ قهۋمىدىكى نۇرغۇنلىغان ئادەم يهنه سۇفاڭ قورۇلىغا ) يلى  8 يۇڭيۈەن ( يىلى  96 مىالدىيه . قىلدى

 قىلدى . قايتىپ كهلدى  قۇبۇل  ئۇالرنى  سۈرۈشتۈرمهي،  ئىشالرنى  ئۆتكهن  سۇاللىسىمۇ  سول . خهن  شۇنىڭ بىلهن

 مى 4000 تهرەپ قوۋمىدىن  ئون  ۋە  لهشكهر  ئارتۇق  ئاجىز دىن  ئارتۇق  ئۇالرنىڭ كهينىدىن  ڭدىن  ئۇششاق

 ئوڭ تهرەپ قهۋمىدىكىلهر جۇشيې تېغىدىمۇ ناهايتى قىيىن ئههۋالدا . ئهگىشىپ خهن سۇاللىسىگه قايتا ئهل بولدى

 خهننامه « . قالدى  قىسسه . كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  قهۋمىدىكىلهر » جهنۇبىي  فېڭخۇنىڭ  چاغدا  ئهينى  دە،

 ،ئۇنىڭ ئۈستىگه سىيانپىالرنىڭ هۇجۇمى تۈپهيلىدىن هىچقانداق يهردە پۇت تىرەپ تۇرالماي، ئاچارچىلىقتا قېلىپ

 ئۆتهڭ  بهس  كهلدى  بهسته  بولغىلى  ئهل  نۇرغۇن . قورۇلالرغا  ههر  تهڭرىقۇتىمۇ  هۇن  جهنۇبىي  كېلىپ  يهنه

 خىمۇ قىيىن ئههۋالدا ئادەمنى ئهسىر ئېلىپ، نهچچه مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى قايتۇرۇپ كهلگهنلىكتىن، فېڭخۇ تې

 يىلى ئىككى قېتىم  105 يىلى ۋە  104 هىچقانداق چىقىش يولى قالمىغان ئههۋال ئاستىدا، ئۇ مىالدىيه . قالدى

 ساالم ئهۋەتكهن بولسىمۇ،  خهن سۇاللىسى ئۇنىڭغا مول سوغا . ئهلچى ئهۋەتىپ يارىشىپ قېلىشنى تهلهپ قىلدى

سوقتى  شۇڭا، ئۇ غهربىي يۇرتتىكى ههر مىللهت خهلقىنى قاقتى . گهن ئهل بولۇش تهلىپىگه جاۋاپ بهرمىدى، دېيىل
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 . قىلىشنى كۈچهيتىپ، قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلماقچى بولدى

 مىالدىيه  سۇاللىسى  بېگىنى  76 خهن  چېرىكچى  ۋۇجى  ۋە  بېگى  قورۇقچى  يۇرت  غهربىي  باشالپ  يىلىدىن

 قالدۇرغانىدى  ش  91 كېيىن مىالدىيه . ئهمهلدىن  بېرىپ چېكىندۈرگهندىن كېيىن، يىلى  زەربه  هۇنالرنى  ىمالىي

 قايتىدىن تهسىس قىلدى  يېڭىۋاشتىن » بهگلىك « نهچچه 50 غهربىي يۇرتتىكى . ئۇالرنى يهنه  خهن سۇاللىسىگه

 بىلدۈردى  خهن ) يىلى – يهنپىڭ ( يىلى  106 مىالدىيه . تهۋەلىك  بهگلىكلهر  قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربى

 ئ  قارىشى  كۆتۈردى سۇاللىسىگه  كۆتۈرۈلۈپ . ىسيان  توپىالڭ  توختىماي  ههم  يۇرت يىراق  غهربى  سۇاللىسى  خهن

 دەپ قارىغانلىقتىن، كېيىنكى ] 33 [ لهشكهرلهرنى ئهۋەتىپ تۇرغۇزۇشقا هېسابسىز چىقى كېتىدۇ  تۇرىدۇ، سهركهردە

 ي  بوز  قالدۇرۇپ،  ئهمهلدىن  يهنه  ئهمهلدارالرنى  قاتارلىق  قاتارلىق  بهگ  قورۇقچى  ئۆزلهشتۈرۈشنى يىلى  هر

 بولمىدى  كارى  يۇرت بىلهن  غهربىي  كېڭهيتىپ،ههر . توختىتىپ،  كۈچىنى  تهسىر  پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  فېڭخۇ

 ئهسلىدە غهربىي يۇرت يۇڭيۈەن يىللىرىدىن باشالپ خهن سۇاللىسىگه تهۋە . قايسى بهگلىكلهرنى بويسۇندۇۋالدى

 پاالز قاتارلىق  ئوالق ۋە كىگىز  ۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ، ئۇالرغا ئات بولغاندىن كېيىن، شىمالىي هۇن قۇلدارلىرىنىڭ ق

 ئىدى  بولغان  تاپشۇرمايدىغان  بهگلىكلهردىن . نهرسىلهرنى  قايسى  ههر  ئهۋەتىپ،  ئهلچى  فېڭخۇ  ئهمدىلىكته

 ههمدە قهرز قالغان . هۇنالردىن ئايرىلىپ كهتكهندىن بۇيانقى تاپشۇرمىغان باجالرنى تاپشۇرۇشنى تهلهپ قىلدى

 بۇيرىدى  تاپشۇرۇشنى  ئىچىدە  مۇددەت  بهلگىلىك  ئۆستۈرۈپ،  خالىغانچه  بهگلىكلهر . باجنى  يۇرتتىى  غهرىي

 يهتتى  تونۇپ  ئىكهنلىكىنى  خاتا  قىلىشنىڭ  ئاسىيلىق  هاكىمىيىتىگه  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  ئۇالر . شۇندىال

 ئېكىسپاالتاتىسى  قورۇقچى شىمالىي هۇن قۇلدارلىرىنىڭ شهپقهتسىزلهرچه ئېزىشى ۋە  دىن ناهايتى غهزەپلهنسىمۇ،

 خهن  قالغاچقا،  ئۈزۈلۈپ  ئاالقىسى  بىلهن  هاكىمىيىتى  مهركىزىي  سۇاللىسى  خهن  قالدۇرۇلۇپ،  ئهمهلدىن  بهگ

 ]. 34 [ سۇاللىسىدىن ياردەم تهلهپ قىلىدىغان يولى توسۇلۇپ قېلىپ، كۆپ پۇشايماندا قالدى

 قۇلدارل  هۇن  شىمالىي  باشچىلىقىدىى  قىلىپال فېڭخۇ  قۇل  مىللهتلهرنى  قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربىي  ىرى

 هۇجۇم  ئايماقلىرىغا  خهن سۇاللىسىنىڭ چېگىردىكى  ۋە  ئۆزلىرىنىڭ ئهسكىرى بولۇشقا  يهنه  ئۇالرنى  قالماستىن،

 مهجبۇرلىدى  غهربىي  107 مىالدىيه . قىلىشقا  بىلهن  هۇنالر  شىمالىي  باشالمچىلىقىدا  فېڭخۇ  باشالپ،  يىلىدىن

 خهن سۇاللىسى . تىكى ههر قايسى ئهللهر چېگىردىكى ئايماقالرغا ئون نهچچه يىل پاراكهندىچىلىك سالدى يۇرت

 بهردى  زەربه  قايتۇرما  بىلهن  تهشهببۇسكارلىق  ئوتلىرى . قوشۇنلىرىمۇ  ئۇرۇش  يۇرتتا  غهربىي  بىلهن بۇنىڭ
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 مه ) يىلى  4 يۈەنچۇ ( يىلى  117 مىالدىيه ]. 35 [ پهسهيمىدى  قوۋمى سىيانپىالردىن  كېيىن،  بولغاندىن  غلۇپ

 بولدى  ئهل  سىيانپىالرغا  كۆپىنچهيلهن  مىالدىيه . چېچىلىپ كېتىپ،  قالغاچقا،  يۈلهنچۈكسىز  يىلى  118 فېڭخۇ

 . ئهتىيازدا يۈزدىن ئارتۇق لهشكىرىنى باشالپ جهنۇپقا بېرىپ سۇفاڭ قورۇلىغا كېلىپ، ئهل بولۇشنى تهلهپ قىلدى

 هۇنال  يهنه  ئۇنىڭ  سۇاللىسى  بىچۈەن خهن  ئىچكىردىكى  ئۇنى  قورقۇپ،  كۆتۈرۈشىدىن  توپىالڭ  ئالداپ  رنى

 ناهىيىسى ( ئايمىقىغا  يۈشيهن  ئۆلكىسىدىكى  خېنهن  باشالپ ]. 36 [ كۆچۈردى ) هازىرقى  شىمالىي « شۇنىڭدىن

 . دېگهن نام تارىخ بېتىدىن يوقالدى ههم شىمالىي تهڭرىقۇتنىڭ نهسهبىمۇ ئۈزۈلۈپ قالدى » تهڭرىقۇت

 مىالدىيه خهن  يىلى دورغاپ سۇ  119 سۇاللىسى خېڭخۇنىڭ كۈچىنىڭ يوقالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ،

 ئۈندىدى  بولۇشقا  ئهل  يۇرتنى  غهربىي  ئهۋەتىپ،  تۇرۇشقا  ئىۋىرغولدا  بىلهن  لهشكىرى  ئارتۇق  مىڭدىن  . بهننى

 بولدى  ئاگنى خانلىرى كېلىپ ئهل  ۇنالرنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان لېكىن شىمالىي ه . شۇنىڭ بىلهن ئالدى قوش ۋە

 بارىكۆل بويىدا چارۋىچىلىق قىلغان قۇيان خان قوۋمى ئالههزەل خهن سۇاللىسى ئىككىنچى قېتىم غهربىي يۇرتنى

 خاننىڭ ) يىلى  107 مىالدىيه ( تاشلىۋېتىپ  قۇيان  بىر  يهنه  تهيىنلهنگهن  يېڭىدىن  ئۆتمهيال،  ئۇزۇن

 يېڭىۋاشتىن بارىكۆل بويىغا ئ  ) يىلى  1 يىلى، يۇڭنىڭ  120 مىالدىيه ( بۇ چاغدا . ورۇنالشقانىدى باشالمچىلىقىدا

 بىرلىشىپ  بىلهن  قوش خانى  ئالدى  ئۆلتۈرۈپ،  بهننى  قىلىپ سۇ  هۇجۇم  بىرلىكته  بىلهن  قوش خان  ئارقا  ئۇالر

 پ خهن سۇاللىسى توسۇشقا ئامالسىز قېلىپ، پهقهت بهن يۇڭنى غهربىي يۇرت دورغابى قىلى . خېشىغا تاجاۋۇز قىلدى

 تۇرغۇزدى  يىلى بهن يۇڭ كۈسهن قاتارلىق ئهللهرنىڭ لهشكهرلىرىنى باشالپ ئالدى  124 مىالدىيه . لۈكچۈندە

 هازىرقى شىنجاڭدىكى تهڭرى ( بىلهن قوش ئوردىسىغا هۇجم قىلىپ، هۇنالرنىڭ ئىل خانىنى يىخې جىلغىسىغىچه

 يىلى بهن  125 مىالدىيه . ىگه تهۋە بولدى شۇنىڭ بىلهن ئالدى قوش بهگلىكىمۇ خهن سۇاللىس . قوغلىۋەتتى ) تېخى

 مىالدىيه . يۇڭ يهنه ئارقا قوش بهگلىكىگه هۇجۇم قىلدى ۋە شىمالىي هۇنالرنىڭ بۇ يهردىكى ئهلچىسىنى ئۆلتۈردى

 هۇجۇم ) يىلى  1 يۇڭجىيهن ( يىلى  126  قهۋمغا  خان  قۇيان  بىلهن  قوشۇنلىرى  ئهل  قايسى  ههر  يۇڭ  بهن

 20 ئۇنىڭ قهۋمىدىن . بويىغا كهتتى ) هازىرقى ئورنى ئېنىق ئهمهس ( گۇۋۇ دەرياسى قىلغاندا، قۇيان خان قېچىپ

 شىمالىي تهڭرىقۇت شهخسهن ئۆزى ياردەمگه ئاتلىنىپ بىر . مىڭدىن ئارتۇق كىشى خهن سۇاللىسىگه ئهل بولدى

 جىلغىسى  جىلىجۇ  يۈرۈش قىلىپ،  قوش خانلىقىغا  قىلىپ ئارقا  باشچىلىق  قوشۇنغا  ئاتلۇق  هازىرقى ( غا تۈمهندىن

لېكىن، . ئهمما ، خهن قوشۇنلىرى قوغالپ زەربه بهرگهچكه، چېكىندى . يېتىپ كهلدى ) شىنجاڭدىكى بۇغدا تېغىدا



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

 بهت  175  

 قاتارلىق  سۇلې  ۋە  ساكارائول  ئۇدۇن،  كۈسهن،  ئاگنى،  يۇرتتىكى  غهربىي  هۇنالرنىڭ  بهگلىكنىڭ 17 شىمالىي

 ]. 37 [ ههممىسى خهن سۇاللىسىگه ئهل بولدى

 تاجاۋۇزچىلىقنىڭ بازىسى خهن  يهرنى  بۇ  دائىم  هۇنالر  شىمالىي  يېقىن،  يۇرتقا  غهربىي  ئىۋىرغول  سۇاللىسى

 قىلىدۇ دەپ قاراپ، شىمالىي هۇن قالدۇق كۈچلىرىنىڭ يهنه پاراكهندىچىلىك سېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،

 پهرم  131 مىالدىيه  قىلىشقا  تېرىقچىلىق  ئېچىپ،  يهت  بوز  يهردە  بۇ  يۇڭيۈەن يلى  خۇددى  چۈشۈرۈپ،  دان

 قىلدى  تهسىس  بىرنى  لهشكهردىن  ئهمىر  پاك . يىللىرىدىكىدەك  كۈچلىرىنى  قالدۇق  هۇنالرنىڭ  پاكىز  شىمالىي

 خهن سۇاللىسىنىڭ ئارقا قوشتىكى ئهمىر لهشكىرى ئارقا ) يىلى  3 جىياياڭ ( يىلى  134 تازىالش ئۈچۈن، مىالدىيه

 تېغىدا ( پ چاۋۇل جىلغىسىدا قوش بهگلىكىنىڭ قوشۇنلىرىنى باشال  شىمالىي هۇنالرغا ) هازىرقى شىنجاڭدىكى بوغدا

 قوي  ئارتۇق  تۇياقتىن  مىڭ  يۈز  ههم  ئالدى  ئهسىر  ئانىسىنى  تهڭرىقۇتنىڭ  قىلىپ،  هۇجۇم  كاال،  ئۇشتۇمتۇت

 نۇرغۇن قورال  ۋە  شىمالىي ه . ياراق غهنىيمهت ئالدى  مىڭدىن ئاتۇق هارۋا  ۇنالرنىڭ كېيىنكى يىلى ئهتىيازدا،

 دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېي . دىن ئارتۇق لهشكهر بىلهن ئارقا قۇش بهگلىكىگه هۇجۇم قىلدى 2000 قۇيان خانى يهنه

 قىاللمىدى  غهلبه  ئۇرۇشتا  بولسىمۇ،  قوشۇن ئهۋەتكهن  قوش مهغلۇپ بولدى . سېن ياردەمچى  ئارقا  ]. 38 [ كۈزدە

 پې ) يىلى  2 ياڭخې ( يىلى  137 مىالدىي  ۋالىيسى  بارىكۆلدە دۇنخۇاڭ  چىقىرىپ  قوشۇن  سېن  هازىرقى ( ي

 ناهىيىسى  بارىكۆل  ئۆلتۈردى ) شىنجاڭدىكى  ئۇنى  قىلىپ،  مهغلۇپ  خاننى  يىل 14 لېكىن، ]. 39 [ قۇيان

 غهربىي يۇرتتا يهنه بىر قۇيان خان پهيدا بولۇپ، ) يىلى  151 يىلى، مىالدىيه  1 يۈەنجىيا ( ئۆتكهندىن كېيىن،

 شۇنىڭدىن ]. 40 [ ۇن بىلهن ئىۋىرغولغا كهلگهندە، قۇيان خان چېكىنىپ كهتتى دىن ئارتۇق ئاتلىق قوش 3000

 ئېلىنمىغان  تىلغان  قايتا  پاراكهندىچىلىكى  هۇنالرنىڭ  شىمالىي  ئهسهرلهردە  تارىخى  كېيىنكى « ئهمما، . كېيىن،

 تهزكىرىسى . خهننامه  يۇرت  كېيىن » غهربىي  ئۆتكهندىن  يىل  ئىككى  يهنه  مىال  1 يۇڭشىڭ ( دە،  دىيه يىلى،

 زىمىنىغا ) يىلى  153  هۇن  شىمالىي  قىلىپ،  ئاسىيلىق  سۇاللىسىگه  خهن  ئالدۇ  قوش خانى  ئېنىق ( ئارقا  ئورنى

 شىمالىي هۇنالرنىڭ ) ئهمهس  ئالدۇ  قوش خانى قىلىپ تهينلىگهندە،  خهن سۇاللىسى بىجۈننى ئارقا  قاچقانلىقى،

 سۇاللىسى ئۇنىڭ يهنه شىمالىي هۇنالرنى تارتىپ يېنىدىن قايتىپ كېلىپ، بىجۈن بىلهن تهخت تاالشقانلىقى، خهن

 تىلغان  قىلغانلىقى  خانى  قوشنىڭ  ئارقا  يهنه  ئۇنى  ئهنسىرەپ،  قىلىشىدىن  قااليمىقان  يۇرتنى  غهربىي  كېلىپ،

 مهلۇمات تارىخىي ئهسهرلهردىكى شىمالىي هۇنالرنىڭ غهربىي يۇرتتىكى پائالىيىتى ههققىدىى ئهڭ . ئېلىنغان بۇ
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 . ېتىملىق خاتىرىدۇر ئاخىرقى بىر ق

 يىلى چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن چېكىنگهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ قالدۇق قوۋمىلىرى  91 شىمالىي هۇنالر مىالدىيه

 يىلى بهن يۇڭ قۇيان خان قوۋمىدىن  126 مىالدىيه . يىلدىن ئارتۇق پائالىيهت قىلدى 60 يهنىال غهربىي يۇرتتا

 قى 20  ئهل  كىشىنى  ئارتۇق  قېتىمقى مىڭدىن  ههر  تهڭرىقۇتنىڭ  شىمالىي  ۋە  خان  قۇيان  كېيىن  بولسىمۇ،  لغان

 بولدى  كۆپ  مىڭدىن  نهچچه  ئون  ههتتا  مىڭ،  نهچچه  ئهسكىرى  يىلى  134 مىالدىيه . پاراكهندىچىلىكتىكى

 مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق قوي  يۈز  قېتىمدىال  خهن قوشۇنلىرىنىڭ بىر  جىلغىسىدىكى ئۇرۇشتا  مىڭدىن  چاۋۇل  كاال،

 نۇرغۇن قورال ئ  ۋە  ئۇالرنىڭ ئادىمى خېلى كۆپ بولغان  ارتۇق هارۋا  . ياراق غهنىيمهت ئالغىنىدىن قارىغاندا،

 ياۋروپاغا  كۆچۈپ،  ئۇالرنىڭ غهربكه  ۋە  بولغانلىقى  ئاقىۋىتىنىڭ قانداق  هۇنالرنىڭ كېيىنكى  شىمالىي  بۇ  لېكىن

 . بىلىشكه هازىرچه ئامال يوق بارغان شىمالىي هۇنالر بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى

 شىمالىي هۇنالرنىڭ غهربكه كۆچۈشى . 7

 مىالدىيه  تهڭرىقۇت  كۇي ) يىلى  3 يۈڭيۈەن ( يىلى  91 شىمالىي  گېڭ  سهركهردىسى  سۇاللىسى  خهن

 تېغىدا  جىنۋېي  تېغى ( تهرىپىدىن  ئالتاي  ئادەملىرىنى ) هازىرقى  قىسىم  بىر  كېيىن،  قىلىنغاندىن  سانى ( مهغلۇپ

 ئۇنىڭ بىرىنچى . باشالپ غهربهكه قېچىپ، شىمالىي هۇنالرنىڭ غهربكه كۆچۈش سهپىرىنى باشلىدى ) ئېنىق ئهمهس

 بولدى  رايونى  قىلىدىغان  چارۋىچىلىق  كۆچمهن  ئۇيسۇنالرنىڭ  خهننامه « . مهزنىلى  يۇرت . كېيىنكى  غهربىي

 كان « دە، » تهزكىرىسى  شىمالدا  غهربىي  بىلهن،  هۇنالر  شهرقته  بىلهن، ئۇيسۇنالر  پهرغانه  غهربته  بىلهن،  گىيه

 ئۇرنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى هازىرقى ئىلى . دەپ خاتىرلهنگهن » جهنۇپتا شهههر بهگلىكلىرى بىلهن چېگىرلىنهتته

 كېلىدۇ  توغرا  كهينى . دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ئهتىراپىغا  شىمالىي هۇنالر  كهينىدىن يېڭىلىپ،  ئهينى چاغدا

 االيمىقانچىلىق ئىچىدە قالغانلىقتىن، شىمالىي تهڭرىقۇت باشالپ ماڭغان هۇنالرنىڭ قايسى چۆللۈكنىڭ شىمالىي ق

 قالغان  بىلهلمهي  مهزگىلگىچه  بىر  سۇاللىسى  خهن  كهتكهنلىكىنى  خهننامه « شۇڭا، . تهرەپكه  دىكى . كېيىنكى

 ئهمهس  بىردەك  قىسسه « . خاتىرىلهر  ههققىدە  هۇنالر  تهرجىمه « ۋە » جهنۇبىي  شىيهننىڭ  ئوخشاشال » الى دۇ  دا

 بولمىدى «  بىلگىلى  كهتكهنلىكىنى  قېچىپ  قاياققا  تهڭرىقۇتنىڭ  خاتىرلهنگهن » شىمالىي  ئهننىڭ « . دەپ يۈەن
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 بولسا » تهرجىمهالى  ئۇيسۇنالرنىڭ « دا  كېيىن،  قىلىنغاندىن  مهغلۇپ  تهرىپىدىن  كۇي  تهڭرىقۇت فېڭ  شىمالىي

 قالغان قوۋمىالرنىڭ كىمگه قارام بولغانلىقىنى بىلگىلى چۆللۈكنىڭ شىمالىي بوش قېلىپ، . يېرىگه كۆچۈپ كهتتى

 خاتىرلهنگهن » بولمىدى  قىسسه « يهنه . دەپ  ههققىدە  هۇنالر  تهڭرىقۇت « دىمۇ » مۇهاكىمه « دە » جهنۇبىي

 كهتتى  ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگه  چېدىرلىرىنى يىغىشتۇرۇپ،  چۈشۈپ،  يۇقارقى ئههۋالالرغا . دېيىلگهن » ئهندىشىگه

 . ۈم قىلغاندا، ئۇالرنىڭ ئۇيسۇنالرنىڭ يېنىغا كۆچۈپ كهتكهنلىكى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن كېلىدۇ ئاساسلىنىپ هۆك

 دەرست  زەبهر  مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن،  بىر  رايونىدا  قاراۋۇللىرى  شىمالىي تهڭرىقۇتنىڭ قوۋمى ئۇيسۇنالر

 ىرى يهنىال ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىدە قېلىپ ئۇششاقل  ئاجىز . داۋاملىق غهربى شىمالغا، يهنى كانگىيىگه كۆچۈپ بادى

 غهربكه . قالدى  لېكىن  بولمىسىمۇ،  ئېنىق  سهۋەبى  كۆچۈش  ۋە  ۋاقتى  كۆچكهن  غهربكه  داۋاملىق  ئۇالرنىڭ

 كىتاپ بولۇپ پۈتۈپ ) يىلى  5 شىمالىي چىن پادىشاهلىقى يهنباۋ ( يىلى  554 كۆچۈشنىڭ نهتىجىسى مىالدىيه

 » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « جىلد  102 مهزكۈر كىتابنىڭ . خاتىرلهنگهن مۇنچه  دە ئانچه » ۋېينامه « چىققان

 ئارىلىقى « دە  ئۇالرنىڭ ئهجدادى . چاقىرىم كېلىدۇ 930 مىڭ 10 ياپبان ئېلى ئۇيسۇنالرنىڭ غهربى شىمالىدا،

 هارۋا  سۇاللىسىنىڭ  تهڭرىقۇت خهن  شىمالىي  بولۇپ،  قوۋمىلىرىدىن  تهڭرىقۇت  سانغۇنى  شىمالىي  دۇ ئاتلىقالر

 كۆچۈپ كهتكهن  كانگىيگه  غهربتىكى  جىنۋېي تېغىدىن ئۆتۈپ،  قوغلىۋېتىلگهندە،  كېتهلمهي . شىيهن تهرىپىدىن

 قېلىپ قالغان  قالغان ئاجىز  بولۇپ، . ئۇششاقلىرى كۈسهننىڭ شىمالىدا  كېلىدىغان  مىڭ چاقىرىم  يېرى نهچچه

 . دەپ خاتىرلهنگهن » دېيىشىدۇ › ن تهڭرىقۇت خا ‹ لىياڭجۈلۇقالر ئۇنى . مىڭدىن ئاشىدۇ 200 ئاهالىسى

 شىمالىي سۇاللىلهر دەۋرىدىكى ياپبان ئېلىنىڭ ئورنى  بۇ يهردە ئېنىقلىۋېلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، جهنۇبىي

 . خهن دەۋرىدىكى ئۇيسۇن ئېلىنىڭ ئورنىغا توغرا كېلىدىغان بولۇپ، ههرگىزمۇ ئۇيسۇن غهربىي شىمالىدا ئهمهس

 جهنۇبىي  ئهسلىدىكى شىم  ئۇيسۇنالر  ئۇچراپ،  تاجاۋۇزىغا  جورجۇنالرنىڭ  توختىماستىن  دەۋرىدە  سۇاللىلهر  الى

 ئۇالرنىڭ يېرىنى ئىگىلىپ ياپبان  هۇنالر  يېرىنى تاشالپ پامىردىن ئېشىپ غهربكه كۆچۈپ كهتكهندىن كېيىن،

 قۇرغان  تهزكىرىسى . ۋېينامه « . ئېلىنى  يۇرت  قو « : دە » غهربىي  قىزىل  پايتهختى  ئېلى،  شههىرى، ئۇيسۇن  رغان

 ئارىلىقى  بولۇپ،  شىمالىدا  غهربىي  كېلىدۇ 800 مىڭ 10 كۈسهننىڭ  جۇرجانالر . چاقىرىم  دۆلىرىنى

 . دەپ خاتىرلهنگهن » بېسىۋالغانلىقتىن، پامىرنى ئېشىپ غهربكه كۆچۈپ كهتكهن

ىڭ باش ئېقىنىنى كۈسهن هازىرقى شىنجاڭدىكى كۇچا بولۇپ، ئۇنىڭ غهربىي شىمالى هازىرقى ئېلى دەرياسىن
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 ئۆتۈپ . كۆرسىتىدۇ  تېغىدىن  جنۋېي  تهڭرىقۇت  شىمالىي  باياندىكى  يۇقارقى  كانگىيىسىگه « شۇڭا،  غهربتىكى

 دېگهندىكى كېتهلمهي » ئۇششاقلىرى كۈسهننىڭ شىمالىدا قېلىپ قالدى  كېتهلمهي قالغان ئاجىز . كۆچۈپ كهتتى

 قالغ  قېلىپ  يېرىدە  ئۇيسۇنالر  ئهمىلىيهتته  كۆرسىتىدۇ قالغانالر  تهزكىرىسى . ۋېينامه « . انالرنى  يۇرت  » غهربىي

 بايانىدىكى  ئېلى  بار « ياپيان  تاغ  يانار  ئهلنىڭ چېگىرسىدا  گۇڭگۇرت چىقىدۇ . بۇ  تاغدىن  بايان » بۇ  دېگهن

 بايانىدىكى  ئېلى  قايناپ تۇرىدۇ « بىلهن كۈسهن  ماگمىالر  تاغدا  چوڭ  شىمالىدىكى  ئېلىنىڭ غهربىي  .... كۈسهن

 ق  ساقىيىدۇ ئاغىرىپ  ئىچدە  كىشلهر  بۇ » الغان  ئاساسالنغاندا،  بايانالرغا  تاغ « دېگهن  تاغ « ۋە » يانار  » چوڭ

 جهنۇبىي . ئهمهلىيهتته هازىرقى شىنجاڭدىكى تهڭرى تېغىنى كۆرسىتىدۇ  دەۋرىدىكى – شۇڭا،  شىمالىي سۇاللىلهر

 ]. 41 [ ىدىكى ئۇيسۇنالر يېرىدۇر كۈسهننىڭ غهربىي شىمالىدىكى ياپبان ئېلى ئهمهلىيهتته خهن سۇاللىسى دەۋر

 بولدى  كانگىيه  مهنزىلى  ئىككىنچى  قوۋمىنىڭ  تهڭرىقۇت  ئاسىيادىكى . شىمالىي  ئوتتۇرا  هازىرقى  كانگىيه

 جهنۇبىدا،  شهرقىي  خاتىرىلهر « قازاقىستان  تهزكىرىسى . تارىخىي  غهربىي « : دە » پهرغانه  پهرغانىنى   كانگىيه

 بولۇپ، . دەپ خاتىرلهنگهن » ىراقلىقتا شىمالىدىن ئىككى مىڭ چاقىرىم ي  پهرغانه هازىرقى پهرغانه ئويمانلىقىدا

 تهرىپىدە  شهرقىي  ئېقىنىنىڭ  يۇقىرى  ئىكهن . سىردەرياسىنىڭ  بولغان  شىمالىدا  غهربىي  پهرغانىنىڭ  ئۇ . كانگىيه

 هۇنالر ههققىدە . ننامه خه « . هالدا ئۇ سىر دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنى ۋە ئۇنىڭ شىمالىدىكى رايونالر بولغان بولىدۇ

 تهرجىمهالى « ۋە » قىسسه  تاڭنىڭ  شههىرى » چېن  چىجى  چېگىرسى  شهرقىي  كانگىيهنىڭ  تاالس ( دا،  هازىرقى

 خاتىرلهنگهن ) دەرياسى  ئىكهنلىكى  دەرياسى . ئهتراپى  تاالس  ئاساسالنغاندا،  ئورۇنغا  جۇغراپىيىلىك  هازىرقى

 كهينىگىچه  يىلىنىڭ ئالدى  290 ندىن تارتىپ مىالدىيه يىلى چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن چېكىنگه  91 مىالدىيه

 ئهسهرلىرىدە 200 بولغان  چهت ئهللهرنىڭ تارىخىي  ۋە  جۇڭگو  كۆچۈش ئههۋالى  غهربكه  جهريانىدىكى  يىل

 . ههتتا مۇئهييهن دەرىجىدە ئاق قالغان . ناهايتى ئاددىي خاتىرلهنگهن

 هۇنالرنىڭ پائالىيىتى كهينىدىن باشال  يىلىنىڭ ئالدى  290 مىالدىيه  غهربنىڭ تارىخىي ئهسهرلىرىدە  پ،

 شۇنىڭدىن « : مېكگوۋرىن ئومۇمالشتۇرۇپ تونۇشتۇرۇپ . م . بۇ توغرىدا ئامېركا ئالىمى ۋ . خاتىرلىنىشكه باشالنغان

 مىالدىيه 200 كېيىنكى  يهنى  ئىچىدە،  شىمالىي  370 يىلدىن  170 مىڭ  بۇ  ئارلىقتىكى،  بولغان  يىلغىچه

 بولىدۇ هۇنالرنى  دېسهك  بىلمهيمىز،  هېچنىمه  بىز  توغرىسدا  ئههۋالى  بىلهن . ڭ  نىزا  ئىچكى  جۇڭگو  ئارىلىقتا  بۇ

 يىراق  ئۈچۈن،  كهلگهنلىكى  دۈچ  تههدىتىگه  تاجاۋۇزچىلىق  سىيانپىالرنىڭ  يهنه  بولغانلىقى، ئالدىراش
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 هۇنالرمۇ جۇڭگوغا قايتا قايتا . ى تۈركىستاندىكى هۇنالر بىلهن بولغان بارلىق مۇناسىۋىتى پۈتۈنلهي ئۈزۈلۈپ قالد

 قالدى  بولۇپ  قىاللمايدىغان  ئىمپىريىسىنىڭ . تاجاۋۇز  رىم  بىلهن  گوتالر  ۋە  ئاالنالر  غهربته  بىلله  شۇنىڭ بىلهن

 ئارلىقىنى توسۇپ تۇرغاچقا، مهيلى يۇنان ياكى التىن ئاپتورلىرى بولسۇن، هۇنالرنىڭ پائالىيىتى توغرلۇق هېچنىمه

 تگرانېسنىڭ ئۇالر . يازالمىدى  پادىشاهى  ئهرمهنىيه  مىالدىيه Tigranes ( پهقهت  تهخمىنهن ، 290  

 . قوشۇنىدا ئاالن يالالنما قوشۇنى بولۇپال قالماستىن، يهنه بىر بۆلهك هۇن قوشۇنىنىڭمۇ بارلىقىنى يېزىشقان ( يىلى

 كېىيىن  ئهسىردىن  يېرىم  يهنه  باشقا،  مىالدىيه ( ئۇنىڭدىن  شىمالىي پېرسىي ) يىلى  356 تهخمىنهن  هنىڭ

 ئۇچرىغانلىقى مهلۇم Chionites چېگىرسىنىڭ  بولۇشى Chinoites . الرنىڭ هۇجۇمىغا  هۇنالر  ئاشۇ  بهلكىم  الر

 ]. 42 [ دېگهن » مۇمكىن

 سىكىسنىڭ  جۇڭميهنمۇ  سېن  ئالىمى  تارىخى « ئېلىمىز  ئىشلىرى  1 » پېرسىيه  خانىنىڭ  شاپۇر  تومىدىكى

 يىلىدىن  350 نىڭ شهرىقىدىكى ئۇرۇش مىالدىيه ) Shapur ( شاپۇر « : ىپ توغرىسىدىكى بايانىدىن نهقىل ئېل

 بار . يىلىغىچه داۋامالشقان  357  ئېنىق خاتىرلهر  ههقته تارىخي ئهسهرلهردەر  تاجاۋۇز . بۇ  بىزنىڭ بىلىشىمىزچه،

 ]. 43 [ دېگهن » الردۇر Huns الر بولۇپ، بۇالر بۇرۇنالر دۇنياغا تونۇلغان Chinoites قىلغۇچىالر

 لهرزىگه  4 مىالدىيه  غهربنى  قىلىپ،  مهغلۇپ  ئاالنالرنى  بويىدا  دەرياسى  دون  هۇنالر  ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا،

 شۇنىڭدىن باشالپ، هۇنالرنىڭ غهربتىكى . شۇنىڭ بىلهن ئۇالر غهرب تارىخچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى . سالدى

 . پائالىيهتلىرى تارىخ ئهسهرلىرىدە كۆرۈلۈشكه باشلىدى

 تارىخىي « ئۇالرنىڭ نامى دەسلهپ . ئاالنالر بۇرۇن ئائورسى دەپ ئاتالغان بولۇپ، كېيىن نامىنى ئۆزگهرتكهن

 ئائورسى كانگىيىسىنىڭ غهربىي شىمالىغا ئىككى « : كۆرۈلدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا » پهرغانه تهرزكىرىسى . خاتىرىلهر

 يۈز نهچچهمىڭ . كانگىيلىكلهر بىلهن ئوخشايدۇ ئادىتى ئاساسهن  مىڭ چاقىرىم كېلىدىغان كۆچمهن ئهل، ئۆرپ

 . دەپ خاتىرلهنگهن » ئهسكىرى بار، يېرى بىپايان دېڭىزغا تۇتىشىدۇ، ئۇ شىمالىي دېڭىز دىيىلىدۇ

 ئوغانالر، سىيانپىالر ۋە شهرقتىكى يات قهۋملهر . ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . ئۈچ پادىشاهلىق تهزكىرىسى «

 غهربىي شىمالدا ئۇيسۇن ۋە «« : دىن نهقىل ئېلىپ » ۋېي پادىشاهنىڭ تارىخى « پېي جۇ دىمۇ » ههققىدە قىسسه

 بار  ئاتىلىدۇ ... كانگىيه  ئاالن دۆلىتى دەپمۇ  ئائورسى ئېلى بولۇپ،  بىلهن  ئۆرپ . يهنه  ئادىتى كانگىيىلىكلهر

. نگىيه بىلهن چېگىرلىنىدۇ بىلهن، شهرقىي جهنۇپتا كا ) يهنى غهربىي رىم ئىمپىريىسى ( غهربته داكچىن . ئوخشايدۇ



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

 بهت  180  

 يېرى . بۇ ئهلدە بۇلغۇن كۆپ بولۇپ، خهلقى ئوت، سۇ قوغلىشىپ كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن تۇرمۇش كهچۈرىدۇ

 . دەپ خاتىرلهنگهن » بىپايان دېڭىزغا تۇتۇشىدۇ، بۇرۇن كانگىيهگه قارىغان، هازىر هېچكىمگه قارىمايدۇ

 جۇغرا  دۆلىتىنىڭ  ئاالن  دون يۇقارقىالردىن  يايالقلىرىدىكى  روسىيه  جهنۇبىي  هازىرقى  ئورنىنىڭ  پىيىلىك

 ئاتالمىش  كېلىدىغانلىقىنى،  توغرا  قويۇلدىغان ئازوۋ » بىپايان دېڭىز « دەرياسىنىڭ شهرقىگه  نىڭ دون دەرياسى

 بولىدۇ  بىلىۋالغىلى  ئىكهنلىكىنى  ۋولگا . دېڭىز  شهرقىدىن  دەرياسىنىڭ  دون  ئومۇمهن  قارىغاندا،  بۇنىڭدىن

 . رياسى ئارلىقى ۋە جهنۇپتا كاۋكاز تېغىغىچه بولغان جايالر ئاالنالرنىڭ زېمىنى بولغان دە

 مارسېللىنۇس  ئاممىئانۇس  تارىخشۇناس  دەۋرىلىرىدىكى  ئاخىرقى  ئىمپىريىسىنىڭ  Amminanus ( رىم

Marccllinus ( مىالدىيه   مهشهۇر ) يىلالر  390 ~ 350 ،  ئهسىرىدە » تارىخ « ئۆزىنىڭ  ياۋروپا ب ( ناملىق  ۇ

 ئهسهر  خاتىرلىگهن  بۇرۇن  ئهڭ  پائالىيىتىنى  هۇنالرنىڭ  مهلۇماتالرنى ) تارىخچىلىرى  تهپىلىي  تېخىمۇ  ههقته  بۇ

 ئۇ  بولۇپ،  دەرياسى « : قالدۇرغان  دەرياسى ( تانناي  تۇرىدۇ ) دون  ئايرىپ  ياۋروپانى  بىلهن  ئاالنالر . ئاسىيا

 كهتكهن غهربىي ئائورسى شهرىقىدىكى بىپايا ) دون دەرياسى ( شىسىت دەرياسىنىڭ  چهكسىز  چۆللۈكىدە ] 44 [ ن،

 بىلهن ئاتالغان . ئولتۇراقالشقان  نام  ئاشۇ  ئاالنالر  ئاالن تېغى بولغانلىقى ئۈچۈن،  يهردە  نۇرغۇنلىغان . ئۇ  ئۇالر

 بويسۇندۇرۇپ  ئاتالغان ..... قهۋملهرنى  دەپ  ئاالن  ئۇالرمۇ  كېيىن،  قوشۋالغاندىن  تېغى .... . ئۇالرنى  ئاالن

 بۆلۈنۈپ شه  ئاسىياغىچه  يهنى  جۈملىدىن  ئهللهرگه،  كهڭ  يېرى  زىر،  ئاهالىسى  بولۇپ،  سوزۇلغان  رققه

 چارۋىچىلىق . ئولتۇراقالشقان  كۆچمهن  رايونالردا  كهڭ  كېلىپ  يهنه  بولسىمۇ،  يىراق  شۇنچه  ئارلىقى  ئۇالرنىڭ

 ]. 45 [ دېگهن » ئاالن دەپ ئاتالغان قىلسىمۇ، كېيىن يهنىال ئورتاق بىر نام ئاستىدا بىرلىككه كېلىپ، ههممىسىال

 لېكىن بۇالر ( دە ئازراق خاتىرىلهر » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . ۋېينامه « هۇنالرنىڭ ئاالنالرنى يوقىتىش ههققىدە

 مۇهىم  ئارالشتۇرۋېتىلگهن ) ناهايتى  سوغىيانا  بىلهن  ئائورسى  ئۇنىڭغا  لېكىن  سوغدىيانا، « : ئۇنىڭدا . بولسىمۇ،

 بو  غهربىدە  ئاتالغان پامىرنىڭ  دەپمۇ  ئۇنناش  يهنى  ئائورسى،  بۇرۇن  بولۇپ، . لۇپ،  بويىدا  دېڭىزنىڭ  چوڭ

 ئارلىقى  تهرىپىدە،  شىمالىي  غهربىي  كېلىدۇ 600 مىڭ 10 كانگىيىهنىڭ  ئۇالرنىڭ . چاقىرىپ  بۇرۇن  هۇنالر

 ئىگهللىۋالغان  يېرىنى  ئۆلتۈرۈپ  سودا . پادىشاهىنى  سودىگهرلهر  ئهلدىكى  م  بۇ  ناهايتى  گاۋزۇڭ . اهىر سېتىققا

 مىالدىيه (  توغبات جۈن،  چىڭدى  ئهلچى ) يىلالر  465  452 ۋېن  پادىشاهى  سوغدىيانا  دەۋرنىڭ دەسلىپىدە

. دېيىلگهن » ئهۋەتىپ سودا قىلىشنى تهلهپ قىلدى ۋە پهرماننى قۇبۇل قىلدى
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 بىلهن ئائورسى دە سوغدا » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه « سوغدانىيا ههرگىزمۇ ئائورسى ئهمهس،  نىيا

 يېزىلغان  ئايرىم  ئېنىق  ناهايتى  دەپ  دۆلهت  ئىككى  دۆلهت » ۋېينامه « لېكىن . ئايرىم  ئىككى  بۇ  دە

 تارىخى « ( ئارىالشتۇرۋېتىلگهن  سۇاللىلهر  دۆلىتى » شىمالىي  ئاالن  بولۇپ،  ۋادىسىدا  دەرياسى  زەرەپشان  دىمۇ

 ههرگىمۇ  بولۇپ،  يىراق  ناهايتى  ئارىلىقى  بولغان  ئهمهس بىلهن  ئهل  بىر  بىلهن  ئالىمالر ]. 46 [ ئۇنىڭ  بهزى

 چىقىرىشقان  هۆكۈم  دەپ خاتا  بارغان،  سوغدىياناغا  كۆچۈشته  غهربكه  هۇنالر  ئىنچىكىلهپ تهكشۈرۈپ كۆرمهيال،

] 47 .[ 

 غهرب ئالىملىرىمۇ بۇ . هۇنالرنىڭ ئاالنالرنى يوقىتىش ئۇرۇشىنىڭ تهپسىلىي ۋاقتى ۋە جهريانى ئېنىق ئهمهس

 بۇ قېتىمدا هۇنالر تۇنجى . يىلى ئاخىرالشقان، دەپ پهرەز قىلىشقان  374 يىلى باشلىنىپ  350 ۇرۇش مىالدىيه ئ

 ئاممىئانۇس بۇ ههقتىمۇ قىسقىچه . قېتىم سون دەرياسى ساهىلىدا پهيدا بۇلۇپ، ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىشقا باشلىغان

 ئۇ  بولۇپ،  قالدۇرغان  قىلدى ئاالنالر ....... هۇنالر « : خاتىرە  دەپسهندە  يېرىنى  كۆلهمدە . نىڭ  كهڭ  هۇنالر

 قىرغىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن، قېلىپ قالغان ئاالنالر بىلهن ئىتتىپاقلىق ئههدى تۈزۈپ، ئۇالرنى ئۆزىنىڭ قوشۇنىغا

 مهجبۇرلىدى  ئۆسۈپ كهتتى . قاتنىشىشقا  تېخىمۇ  ههيۋىسى  كېيىن،  بىرلهشكهندىن  بىلهن  ئاالنالر  ] 48 [ » هۇنالر

 . دېگهن

 غهربكه  ئهگىشىپ  ئۇالرغا  بويسۇنۇپ،  هۇنالرغا  ئاالنالر  نۇرغۇنلىغان  كېيىن،  يوقىتىلغاندىن  دۆلىتى  ئاالن

 جهنۇپقا  بولسا  قىسمى  بىر  لېكىن  بولسىمۇ،  قېچىپ كهتتى – يۈرۈش قىلغان  تاغلىرىغا  قىسىمى . كاۋكاز  بىر  يهنه

 يىسىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، شهرقى گوتلهرنىڭ تېىتورىيىسىگه بولسا غهربكه يۈرۈپ، شهرقىي گوتالرنىڭ مۇداپىئه لىنى

 ئۇزۇن ئۆتمهي هۇنالر ). هازىرقى دون دەرياسىنىڭ غهربى بىلهن دېنستىر دەرياسىنىڭ ئارلىقىدىكى رايونالر ( كىردى

 يىلى شهرقى گوتالرنىڭ زىمىنىغا هۇجۇم قىىپ  374 داۋاملىق ئالغا ئىگىرلهپ دون دەرياسىدىن ئۆتۈپ، مىالدىيه

 شهرقىي گوتالر هۇنالرنىڭ تاجاۋۇزىغا تاقابىل تۇرالمىغانلىقتىن، دېنسىتىر دەرياسىنىڭ غهربىدىكى غهربى . كرىدى

 غهربىي گوتالرمۇ مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، بىر قىسىملىرى . گوتالرنىڭ تېرىتورىيىسىگه چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى

 ق  ئورمانلىققا  دوناي دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى  رىم . اچى جهنۇپقا  ئۆتۈپ،  دوناي دەرياسىدىن  قىسىمى  بىر  يهنه

 كىردى  تېرىتورىيىسىگه  كۆچۈشىنى . ئىمپىريىسىنىڭ  چوڭ  مىللهتلهرنىڭ  ياۋروپادىكى  هۇنالر  قىلىپ،  شۇنداق

. ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى ئوينىدى ۋە شۇنىڭ بىلهن بىلله ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىشنىڭ مۇقهددىمىسىنى باشلىدى
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 نالردىكى ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش جهنۇبىي هۇ . 8

 . جهنۇبىي هۇنالر ئهل بولغاندىن كېيىن خهن سۇاللىسى مهركىزىي هۆكۈمىتىنىڭ ئاالهىدە ئىلتىپاتىغا ئېرىشتى

 مىالدىيه  تۇندۇق  تهڭرىقۇت  جهنۇبىي  ههقته  خېتىدە؛ ) يىلى  2 جاڭخې ( يىلى  88 بۇ  يازغان  خېدىغا  پادىشاه

 سۇاللىسىگ «  خهن  ههددى ئهجدادلىرىم  خاننىڭ  بېرى  بولغاندىن  ئهل  بولۇپ  ه  سازاۋەر  ئىلتىپاتىغا  هېسابسىز

 چېگرا . كهلدى  قۇشۇنىنىڭ هىمايىسىدە  هال  خهن  بۇ  تاپتى،  ئهمىن  قىلدى 40 قورۇلالر  داۋام  خهن . يىل  مهن

 تايىنىپ ياشىدىم، ههر يىلى يۈز مىليۇن يارماقالپ  ئىنئامغا سۇاللسى يېرىدە تۇغۇلۇپ ئۆستۈم، خهن ئوردىسىغا

 ئېرىشهلمىگىنىمىز  پۇرسىتىگه  قايتۇرۇش  جاۋاپ  ياخشىلىقىغا  بولساقمۇ  بولغان  خاتىرجهم  بىز  تۇردۇم،  ئېرىشىپ

 شۇڭا ئۇ خهن سۇاللسىنىڭ شىمالىي هۇنالرغا جازا يۈرۈش ]. 49 [ دەپ يازغان ئىدى » ئۈچۈن خىجالهت بولماقتىمىز

 ك  ئاستىدىكى  قول  قولالپ،  ئاكتىپ  ئۇرۇشلىرىنى  ئىشلىتىشنى  ونا قىلىش  يۆتكهپ  ئهسكهرلهرنى  يېڭى

 كۆرسهتتى  تىرىشچانلىق  بارىچه  كۈچىنىڭ  بىلدۈرۈپ،  بىر  91 ~ 89 مىالدىيه . خااليدىغانلىقىنى  يىلالردىكى

 نهچچه قېتىملىق چوڭ ئۇرۇشنىڭ ههممىسىگه جهنۇبى تهڭرىقۇت ۋە ئۇنىڭ ههر قايسى خانلىرى قهۋمىنى باشالپ

 كېيىن خهن سۇاللسىىنىڭ سىيانپى قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى ئۇرۇشلىرىغىمۇ كۆپ . ئاكتىپلىق بىلهن قاتناشتى

 تۆلىدى  بهدەل  ئېغىر  جهنۇبى تهڭرىقۇت مىالدىيه . كۈچ چىقاردى ۋە  ) يىلى  6 جياڭپىڭ ( يىلى  177 مهسىلهن،

 بىرى تانشىخۇيغا قارشى ئهمىر نۆكهر زاڭ مىن بىلهن ههر قايسى ئون مىڭ كىشلىكتىن قوشۇن باشالپ سىيانپىالر رەه

 يهتته  بولۇپ ئهسكهرلىرىنىڭ ئوندىن  مهغلۇپ  جهڭدە  تارتتى – ئۇرۇش قىلغاندا،  چىقىم  خهن ] 50 [ سهككىزى

 تۇرۇشى،  قارشى  تاجاۋۇزىغا  قۇلدارلىرىنىڭ  سىيانپى  ۋە  قىلىشىى  يۈرۈش  جازا  هۇنالرغا  شىمالىي  سۇاللىسىنىڭ

 ئى  ههركهت  ههققانى  ئۇيغۇن  مهنپهئهتىگه  ياردەم خهلقنىڭ  قولالپ  ئۇرۇشالرنى  بۇ  هۇنالر  جهنۇبىي  شۇڭا  دى،

 . بېرىشىمۇ، ۋەتهننى بىرلىككه كهلتۈرۈشكه ۋە ههر مىللهت خهلقىنىڭ ئورتاق مهنپهئهتىگه تۆهپه قوشقانلىق ئىدى

 شهرقى خهن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرىدىكى تهخمىنهن يۈز يىل جهرياندا، بىرنهچچه قېتىم بهزى قهبىلىلهر ئاسىيلىق

 بولدى قىل  ياخشى  جهههتتىن  ئاساسى  مۇناسىۋىتى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  بىلهن  هۇنالر  جهنۇبى  بولسىمۇ،  . غان

 كهلتۈرۈپ  قىلمىشىلىرى  خاتا  ئهمهلدارلىرىنىڭ  ئايرىم  سۇاللىسىنىڭ  خهن  توپىالڭالرنى  بهزى هالبۇكى،
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 ىدىكى بىر قېتىملىق توپىالڭ ئاسۇز باشچىلىق ) يىلى  3 يهنگۇاڭ ( يىلىدىكى  124 مهسىلهن مىالدىيه . چىقارغانىدى

 دەل لياۋشۈيدىن ئۆتكۈچى سانغۇنى گېڭ كۈينىڭ يېڭىدىن ئهل بولغان هۇنالرغا هۇجۇم قىلىش تۈپهيلىدىن يۈز

 ]. 51 [ بهرگهن ئىدى

 بولدى  پايدىلىق  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ تهرەققىياتىغا  هۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي  جهنۇبى  ۋەزىيهن  مۇقىم  . تىنچ،

 ب  بىلهن  تارقاق شۇنىڭ  ئايماقالرغا  قايسى  ههر  چېگرىدىكى  باشالپ  كىرگهندىن  قورۇلدىن  هۇنالر  جهنۇبى  ىلله

 ۋە هۇنالر ههققىدە قىسسه . جىننامه « . جايلىشىپ، خهنزۇالر بىلهن ئارىالش ئولتۇراقالشتى  دىكى » شىمالىي دىالر

 بىل «  خهنزۇالر  ئايماقالردا  قايسى  ههر  سوفاڭدىكى  هۇن  كۆپ  تۈتۈندىن  مىڭ  ئولتۇراتتى بهش  ئارىالش  » هن

 » تۈتۈن « هۇنالردىكى . دېگهن بايان دەل شهرقى خهن سۇاللسىى دەۋرىدىكى جهنۇبىدىكى هۇنالرغا قارىتىلغان

 ئايماق،  قايسى  ههر  چاغدا  ئهينى  هېساپلىغاندا،  بهش جان  تۈتۈننى  بىر  ههر  بولۇپ،  مهنىدە  دېگهن  ئائىله

 ۋە ههر . لغان بولىدۇ مىڭ بو 30  20 ناهىيىلهردىكى هۇنالرنىڭ توپۇسى  خهنزۇالر بىلهن ئارالش ئولتۇراقالشقانالر

 خهنزۇالر  دائىم  ۋە  ياشىغانلىقى  بىلله  بىلهن  خهنزۇالر  هۇنالر  جهنۇبى  بۇ  تارقالغان  ئايماق ناهىيىلهرگه  قايسى

 شۇڭا . دى بىلهن ئاالقه قىلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، تهبئى هالدا خهنزۇالر مهدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك تهسىرىگه ئۇچرى

 مۇناسىۋىتىدە 40  سىنىپى  ۋە  تهشكىلى  جهمئىيهت  ئىگىلىكى،  ئىجتىمائىي  ئۇالرنىڭ  كېيىن  ئۆتكهندىن  يىل

 . ناهايىتى زور ئۆزگىرىش مهيدانغا كهلدى

 هۇنالرنىڭ جهمىيهت تهشكىلىدە، ئهسلىدە ئىشلهپچىقىرىش تهشكىل بىلهن ههربىي تهشكىل بىرلهشتۈرۈلگهن

 ئهرلهر ئوقيا تارتقىدەك بولغاندىال ساۋۇتلۇق چهۋەنداز « دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تىرىلهر تارىخى خا « . ئىدى

 ئۇالر تىنىچ ۋاقتىدا كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئۇرۇش ۋاقتىدا جهڭگه . دەپ خاتىرىلهنگهن » بولىدۇ

 جهنۇبى هۇنالر قورۇلدىن كىرىگهندىن ئهمما، . ئاتلىناتتى، دېمهك ئۇالر ههم چارۋىچى ههم ئاتلىق ئهسكهر ئىدى

 مىالدىيه  ئالدى  90 كېيىن،  كهلدى » لهشكهرلىك « كهينىدە  يىلنىڭ  مهيدانغا  خهننامه « . تۈزۈم  . كېيىنكى

 قىسسه  ئارقىدىن غهلبه  دەپ خاتىرىلىنىشچه، شۇ چاغدا جهنۇبىي هۇنالر ئۇرۇشتا ئارقا » جهنۇبى هۇنالر ههققىدە

 مىڭ 34 ى ۋە ئهل بولغانالرنى قوبۇل قىلغانلىقى ئۈچۈن قوۋمى كۆپىيىپ، نۇپۇسى قىلىپ، كۆپلهپ ئهسىر ئالغانلىق

 لهر دەل ئىشلهپچىقىرىشتىن » لهشكهر « بۇ يهردىكى . كه يهتكهن 50170 ئادەمگه، لهشكىرى 237300 تۈتۈن،

 ئىدى  ئهسكهرلهر  مۇنتىزىم  ئالغان  ئۈستىگه  ۋەزىپىسىنىال  قىلىش  ئۇرۇش  جهنۇ . ئايرىلىپ  چاغدا بى ئهينى
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 ئوتتۇرا 50 مىڭدىن ئېشىپ، 200 هۇنالرنىڭ نوپۇسى  قارىغاندا،  مىڭدىن ئارتۇق مۇنتىزىم ئهسكىرى بولغىنىغا

 بولغان  ئهسكهر  مۇنتىزىم  بىرى  ئادەمنىڭ  بهش  ههر  بىلهن  ئاجىز . هېساپ  ۋە  ئهرلهر  ههم  قالغان  ئۇششاقالر

 هۇنهرۋەنچىلىك  قول  ۋە  دېهقانچىلىق  چارۋىچىلىق،  مهخسۇس  شۇغۇلالنغان ئايالالر  لهشكهرلهرنىڭ . بىلهن

 تهرققى  يهنىمۇ  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  ئىجىتمائىي  بىرىنچىسى،  بولۇپ،  سهۋەپ  تۈرلۈك  ئۈچ  كېلىشىدە  مهيدانغا

 خهن  ئۈچىنچىسى،  ئىگهللىشى،  سالماقنى  چوڭ  ئىگىلىكته  ئىجتىمائىي  دېهقانچىلىقنىڭ  ئىككىنچىسى،  قىلىشى،

 بۇنىڭ ئىچىدە بىرىنچى سهۋەپ ئاساسى ئورۇندا . گه ئۇچرىغانلىقى ئىدى سۇاللىسىنىڭ ههربى تۈزۈمىنىڭ تهسىرى

 هۆكۈمران سىنىپال . تۇرىدۇ  بهش ئادەمنڭ ئهسلىدىكى  بولۇشى،  ئالدى بىلهن بهش ئادەمنىڭ بىرىنىڭ لهشكهر

 . بېقىشتىن يهنه ئېشىنچا ئهمگىكى بىلهن بىرئادەمىنى كۆپ بېقىشىدىن دېرەك بېرىدۇ

 ئۇنىڭدىن قالسا، . ىجتىمائىي ئىگىلىكنىڭ يهنىمۇ گۈللهنگهنلىكىنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ بۇ هۇنالرنىڭ ئ

 ئهمگهك  مۇقىم  بىرقهدەر  بولۇپ  ئوخشىمايدىغان  بىلهن  ئىشلهپچىقىرىش  چارۋىچىلىق  ئهمگىكى  دېهقانچىلىق

 باشقۇرغىل  ياخشى  ئىگلىكنى  ئاندىن  بولغاندىال  تېخنىكىسى  تېرىقچىلىق  بهلگىلىك  ۋە  مههسۇالت كۈچى  ۋە  ى

 مهخسۇس . مىقدارىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ  قىسىم كىشىلهر  يهنه بىر  بولۇپ،  خاس ئهسكهر  قىسىم كىشىلهر  بىر  شۇڭا

 تېرىقچىلىق  چارۋىچىلىق بىلهن ( چارۋىچىلىق ياكى  يېرىم  تهرققى ) ياكى  ئىگىلىكنى  ئىجتىمائىي  شۇغۇلالنغاندا،

 بولىدۇ  پايدىلىق  ئهسكهرلى . قىلدۇرۇشقا  خىل  تهقسىماتى بۇ  ئىش  چارۋىچىلىق  دېهقان،  ۋە  هۇنالردىكى . ك

 هۇنالرنىڭ  جهنۇبى  بولۇپ،  باشلىنىشى  ئايرىلىشىنىڭ  تهشكىلنىڭ  ههربىي  بىلهن  تهشكىلى  ئىشلهپچىقىرىش

 ئىجتىمائىي  هۇنالرنىڭ  جهنۇبى  ههم  بهلگىسى  قىلغانلىقىنىڭ  تهرەققى  قاراپ  ئالغا  تۈزۈمىنىڭ  ئىجتىمائىي

 ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە يهنه جهنىبىي هۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ . ياتىنىڭ مههسۇلى ئىدى ئىگىلىكىنىڭ تهرەققى

 . راۋاچلىنىشىنى ئىلگىرى سۈردى

 ئېزىپ كهلگهن ئىدى  خهلقىنىمۇ  ئۆز  تهڭرىقۇت هاكىمىيهت . هۇن هۆكۈمرانلىرى ئىزچىل هالدا  باتۇر  ئۇالر

 ئۇرۇقداشلىق ج  ئهسلىدىكى  باشالپ،  ۋاقىتلىق يىغىدىغان خىراجهتنى قۇرىغاندىن  ئىش ئۈچۈن  ئومۇم  امائهسى

 ئاتالمىش  مۇقىم يىغىدىغان باج  ئۆزگهرتىپ،  سىنىپى » ئۇرۇق جامائهسىنىڭ مهنپهئهتى « سېلىققا  نامى ئاستىدا

 . ئېكىسپىالتاتسىيه مۇناسىۋىتىنىڭ ماهىيىتىنى يوشۇرۇپ كهلگهندى

 كېيىن،  كىرگهندىن  قورۇلدىن  هۇنالر  قىلىش جهنۇبى  ئېكىسپىالتاتسىيه  خهلقىنى  ئۆز هۆكۈمرانالرنىڭ
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 مۇناسىۋىتى يهنىال مهۋجۇت بولۇپ تۇردى ههم تۇرمۇشنىڭ خاتىرجهم بولۇشى، نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشى ، ئىجتىمائىي

 بۇنى  چوڭايدى،  دەرىجىسىمۇ  قىلىش  ئېكىسپىالتاتسىيه  بىهلن  قىلىشى  تهرەققى  ئۈزلۈكسىز  ئىگىلىكنىڭ

 بولىدۇ تۈز » لهشكهرلىك «  بىلىۋالغىلى  كېلىشىدىن  مهيدانغا  ئايرىلغان . ۈمىنىڭ  ئىشلهپچىقىرىشتىن  چۈنكى،

 جهنۇبى هۇن هۆكۈمرانلىرى ئادەتتىكى دېهقان چارۋىچىالر  مۇهتاج بولۇپ،  باشقىالرنىڭ بېقىشىغا  بۇ ( لهشكهرلهر

 تۇراتتى  ئورۇندا  ئاساسى  بايلىقالردىن ) يهنىال  ئېرىشكهن  قىلىپ  ئاجىرىتىپ ئېكىسپىالتاتسىيه  قىسىمىنى  بىر

 باققان  هۆكۈمرانلىرىنىڭ . ئۇالرنى  ئهگىشىپ،  يۈكسىلىشىگه  ئۆزلۈكسىز  ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  ئىجتىمائىي

 بارغانسېرى  بۆلۈنۈشىمۇ  قۇتۇپقا  ئىككى  مۇناسىۋەتتىكى  بىلهن  ئېغىرلىشىشى  بارغانسېرى  ئېكىسپىالتاتسىيىنىڭ

 ئېكىسپىالتاتسى  شهپقهتسىزلهرچه  بارغانسېرى چوڭقۇرالشتى،  هۇنالر  كهتكهن  نامراتلىشىپ  تۈپهيلىدىن  يه

 . ئۇالرنىڭ كېيىنچه ئهگهرتهبىئى ئاپهتكه يولۇقسا هاالكهت گىردابىغا بېرىپ قېلىش خهۋىپى بار ئىدى . كۆپهيدى

 قىسسه . كېيىنكى خهننامه «  ههققىدە  مىالدىيه » جهنۇبى هۇنالر  خاتىرىلىنىشىچه،  ) يىلى 1 جيهنچۇ ( يىلى  76 دە

 مىڭدىن 30 هۇنالر رايوندا چېكهتكهن ئاپىتى تۈز بېرى پخهلق ئاچارچىلقتا قالغاچقا، پادىشاه جاڭدى جهنۇبى

 بهرگهن  قۇتقۇزۇش  ئاهالىگه  نامرات  خهلقنىڭ . كۆپ  بۆلۈنۈشنىڭ 30 نامرات  سىنىپىي  ئېشىشىدىن  مىڭدىن

 . كهسكىنلهشكهنلىكىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ

 ىن باشالپ، شىمالىي چېگرىدىكى ههر قايسى ئايماقالر، يهنى بېيدى، سۇفاڭ، جهنۇبى تهڭرىقۇت ئهل بولغاند

 شىمالىي هۇنالردىن يېڭىدىن  ۋە  جهنۇبى هۇنالر  شاڭگۇالرغا  دەيجۇن ههم  يهنمېن،  دىڭراڭ،  تۈنجۇڭ،  ۋۇيۈەن،

 مهسلهن، . شۇنىڭدىن كېيىن هۇنالر توختىماستىن ئىچكىرىگه كۆچۈشكه باشلىدى . ئهل بولغانالر ئورۇنالشتۇرۇلدى

 خهلقتىن  96 مىالدىيه  باشچىلىقىدىكى  تهڭرىقۇت  فېڭخۇ  ئارتۇق 4000 يىلى  مىڭدىن  ئون  ۋە  لهشكهر

 ئايرىم  ئاجىز  ئۇالرنى  سۇاللىسى  خهن  بولغاندا،  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  شىمالىي  ئۇششاق  هالدا  ئايرىم

 ۇيكهن جهنۇبى تهڭرىقۇتقا ئاسىيلىق شۇيىلى ئونئوت خان ئۇك . چېگىردىكى ههر قايسى ئايماقالرغا ئۇرۇنالشتۇردى

 قىلىپ، قهۋمىنى باشالپ قورۇلدىن چىقىپ كهتكهندە، خهن سۇاللىسى قوشۇن ئهۋەتىپ ئۇالرنى قايتۇرۇپ كهلدى

 ۋە ) هازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسى جېنيۈەن ناهىيىسىنىڭ شهرقى جهنۇبىدا ( مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى ئهندىڭ 20 ۋە

 ئورۇنالشتۇردى  قىسىمىدا ) يىلى  5 يۇڭخې ( يىلى  140 ه مىالدىي . بېيدىغا  ئىچكى  هۇنالرنىڭ  جهنۇبى

 شىخې  بىرلىشىپ  بىلهن  خان  بىلىك  قول  ئوڭ  ئۈس  خان  قۇلۇن  تهرەپتىكى  سول  بېرىپ،  يۈز قااليمىقانچىلىق
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 قىلدى  هۇجۇم  مېيجىغا  تىل . ئايمىقىدىكى  بىلهن  غۇزالر  چياڭالر،  غهرپتىكى  ئوغانالر،  شهرقتىكى  يهنه  كېيىن

 خهن سۇاللىسى بۇالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن . ۈرۈپ، بىڭجۇ، لياڭجۇ، يۇجۇ ۋە يىجۇ تۆت ئايماققا تاجاۋۇز قىلدى بىرىكت

 ، شاڭجۈن ) هازىرقى سهنشى ئۆلكىسىدىكى لىشى ناهىيىسى ( ساقلىنىش ئۈچۈن شېخى ئايمىقىنىڭ مهركىزىنى لىشىغا

 شياياڭغا  مهركىزىنى  خهنچېڭ ( ئايمىقىنڭ  ئۆلكىسىدىكى  شهنشى  جهنۇبىدا هازىرقى  سۇفاڭ ) ناهيىسىنىڭ ، 

 ۋۇيۈەنگه  شههىرىنىڭ غهربىدە ( ئايمىقىنىڭ مهركىزىنى  باۋتۇ  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  بۇنىڭ . كۆچۈردى ) هازىرقى

 سۇفاڭ قاتارلىق جايالرغا ئولتۇراقالشقان هۇنالر تېخىمۇ جهنۇبقا كۆچۈپ، كۆپ  بىلهن، ئهسلىدە شىخې، شاڭجۈن،

 ئوتتۇرىس  ئايمىقىنىڭ  بېڭجۇ  ئورۇنالشتى قىسم  ۋادىسىغا  دەرياسى  فېنشۈي  كېيىنكى ]. 52 [ ىدىكى  ئۇالرنىڭ  بۇ

 . چارۋىچىلىق ئىگىلىكىدىن دېهقانچىلىق ئىگىلىكىگه ئۆتۈشىنى پايدىلىق شارائىت بىلهن تهمىنلىدى

 بۇ ئىش بۇرۇنقى جۇڭشهن . جهنۇبى هۇنالردا ئىچكى نىزا يۈز بهردى ) يىلى  4 جۇڭپىڭ ( يىلى  187 مىالدىيه

 الىيسى جاڭ چۈننىڭ خهن سۇاللىسىگه قارشى ئېسىيان كۆتۈرۈپ سىيانپىالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ چېگرىدىكى ۋ

 لىڭدى جهنۇبى هۇن قوشۇنلىرىغا يۇجۇ چوپاندارى ليۇيۈگه ماسلىشىپ . ئايماقالرغا هۇجۇم قىلىشىدىن باشالنىدى

 ۇي سول قول بىلىك خاننى قوشۇن بىلهن يۇجۇ جازا يۈرۈشى قىلىشقا پهرمان چۈشۈرگهندە، جهنۇبى تهڭرىقۇت قانق

 يىلى ئوڭ  188 ئايمىقىغا ئهۋەتتى، بۇنىڭ بىلهن قانقۇينىڭ ئۈزلۈكسىز لهشكهر تارتىشىدىن ئهنسىرەپ مىالدىيه

 هۇنلىرىدىن  توغا  بىلهن  قهبىلىسى  شىلو  ئۇنى ] 53 [ تهرەپتىكى  كۆتۈرۈپ  ئىسىيان  ئادەم  مىڭ  نهچچه  يۈز

 قانقۇينى ئۆلتۈرگۈچىلهر . ىن كېيىن ئوغلى ئوڭ قول بىلىك خان يۈفۇلو تهختكه چىقتى مانقۇي ئۆلگهند . ئۆلتۈردى

 قىلىپ تىكلىدى  تهڭرىقۇت  قوتقۇسىنى  شۈبۇ  ئهنسىرەپ،  ئېلىشىدىن  قىساسىنى  ئاتا  بۇنىڭغا . يۈفۇلونىڭ  يۇفۇلو

 مهركىزى هۆكۈمىتىنىڭ ي  سۇاللىسى  خهن  ۋە  قىلدى  بېرىپ دەۋا  ئوردىسىغا  بولماي خهن  بېرىشىنى قايىل  اردەم

 بۇ دەل خهن لىڭدى ئۆلگهن، سېرىق ياغلىقلىقالر قوزغىلىڭى پارتىالپ ئهل قااليمىقانلىشىپ، ههر . تهلهپ قىلدى

 خهن سۇاللىسى مهركىزى  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ باش كۆتۈرۈپ،  قايسى جايالدىكى فېئودال بۆلۈنمىچى كۈچلهر

 مهزگ  پارچىلىنىۋاتقان  سۈرئهتته  تېز  ياردەمگه هاكىمىيىتى  ۋە  ئاقتۇرالىشىدىن  دەۋاسىنى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ىل

 ئاچقىلى بولمايتتى  ئهينى، . ئېرىشهلىشىدىن سۆز  مىڭ كىشلىك ئاتلىق قوشۇنىنى باشالپ،  نهچچه  يۈفۇلو  شۇڭا،

 هازىرىقى ( چاغدىكى دېهقانالر قوزغىالڭچى قوشۇنىنىڭ بىر تارمىقى بولغان بهيبو قوشۇنى بىلهن بىرلىشىپ، خېنېي

 ناهىيىلهرگه ) هن ئۆلكىسىدىكى خۇاڭخې دەرياسىنىڭ شىمالىي ئهتراپى خېن  قايسى ئايماق،  تهييۈەندىكى ههر ،
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 قىلدى  بېرىش، . هۇجۇم  زەربه  تۈزۈمگه  فېئوداللىق  ۋە  كۈچلهر  بۆلۈنمىچى  فېئودال  جايالردىكى  قايسى  ههر  بۇ

 لېكىن، ههر قايسى جايالردىكى . گه ئىدى دېهقانالر قوزغىالڭچى قوشۇنىغا ياردەم بېرىشتهك ئىلغار ئههمىيهتكه ئى

 فېئودالالر سېرىق ياغلىقلىقالر قوزغىلىڭىنى باستۇرۇش جهريانىدا تىل بىرىكتۈرۈۋالغان بولغاچقا، بۇمۇلونىڭ هۇجۇمى

 قىلمىدى  قوبۇل  خهلق ئۇنى  قالماستىن،  ئادەملىرىنى . مۇۋەپپىقىيهتلىك بولمايال  ئۇ  ئاستىدا،  مۇشۇنداق ئههۋال

 تۇرۇپ قېلىشقا ) هازىرقى سهنشى ئۆلكىسىدىكى لىنفېن شههىرى ( ۇڭ ئايمىقىدىكى پىڭياڭ ناهىيىسىدە باشالپ خېد

 ]. 54 [ مهجبۇر بولدى

 ئۆلدى  كېيىن  يىلدىن  بىر  بولۇپ  تهڭرىقۇت  قۇتقۇسى  تهڭرىقۇت بهلگىلىمىدى، . شۈبۇ  قايتا  هۇنالر  جهنۇبى

 تهڭرىقۇتلۇ «  ئوردىسىدا  هۇن  باشالپ جهنۇبى  بوش قېلىپ شۇنىڭدىن  ئۇرۇق ئاقساقاللىرى » ق ئورنى  پىشقهدم

 باشقۇرۇپ تۇردى  ۋاكالهتهن  ئىشلىرىنى  ۋەكىللىك قىلىدىغان ]. 55 [ ئهل  پومىشچىكالرغا  كېيىن ئېسىلزادە  يۈفۇلو

 ئوتتۇرا  بىلهن  گۇرۇهى  بۆلۈنمىچىلهر  فېئودال  قاتارلىق  شۇ  يۈەن  شاۋ،  ۋەكىللىك  يۈەن  پومىشىچىكالرغا  تۆۋەن

 س  فېڭ، قىلىدىغان  ياڭ  قوشۇننىڭ باشلىقلىرىدىن  بهيبو  قاتناشتى،  ئۇرۇشالرغىمۇ  ئوتتۇرىسىدىكى  گوروهى  ساۋ  اۋ

 خۇسهي قاتارلىقالر دۇڭ جۇ ۋە خهن شيهندىگه تهسلىم بولغاندىن كېيىن، يۈفۇلونىڭ ئوڭ قول بىلىك خانى چۇبى

 قاتارلىقال ) يىلى  2 شىڭپىڭ ( يىلى  195 مىالدىيه  سهي  خۇ  فېڭ ۋە  ياڭ  خهن شىيهندىنىڭ قىشتا  بىلله  بىلهن  ر

 چاڭئهندىن شهرققه قايتىشغا ههمدەم بولۇپ، دۇڭ جۇنىڭ قول ئاستىدىكى سهركهردىلهردىن لى چۆ، گوفهنلهرگه

 بهردى  ياڭ فېڭ،خۇسهيلهرگهئوخشاش . زەربه  هۆكۈمرانلىرى ئهمدىلىكته  شۇنداق قىلىپ جهنۇبى هۇنالرنىڭ بۇ

 نىڭ مهنپهئىتىگه ئاسىيلىق قىلىپ، خهنزۇ فېئودال هۆكۈمرانالر هۆكۈمرانالر دېهقانالر قوزغىالڭچى قوشۇنى ۋە خهلق

 سىنىپى بىلهن تامامهن بىر تهرەپته تۇرىدىغان ئاتامانالرغا ئايالندى ههم بىر فېئودال بۆلۈنمىچى سۈپىتىدە ئوتتۇرا

 قاتناشتى  ئۇرۇشىغا  قااليمىقان  بۆلۈنمىچىلهرنىڭ  فېئودال  كېلىپ . تۈزلهڭلىكتىكى  ئۇرۇشالر يهنه  قااليمىقان

 بۇالڭ  يهردە  ههممىلدا  قىلدى  جهريانىدا  سهي . تاالڭ  ئالىم  خهن سۇاللسىىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىدىكى مهشهۇر

 ]. 56 [ يۇڭنىڭ قىزى سهي ۋېنجى دەل مۇشۇ چاغدا بۇالپ كېتىلگهن ئىدى

 مىالدىيه  ئۆلدى  195 يۈفۇلو  ئىنىسى خۇچۇچان چىقىپ يهنىال . يىلى  تۇردى ئۇنىڭ ئورنىغا  ئوغلى . پىڭياڭدا

 دەۋرىدە » بهش غۇز، ئون ئالته پادىشالىق « ئېيتىشالرغا قارىغاندا لىيۇ باۋ . لىيۇباۋ سول قول بىلىك خان بولدى

. ئاتىسى ئىكهن ) يهنه بىر ئسىمى ليۇ يۈەنخهي ( هاكىمىيىتىنى قۇرغان ليۇ يۈەننىڭ » خهن «
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 جۇڭ خۇينى خۇچۇچان تهڭرىقۇت تۇرۇشلۇق پىڭياڭغا ساۋ ) يىلى  7 جيهنئهن ( يىلى  202 مىالدىيه  ساۋ

 ساۋ ساۋ ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ خۇڭاخې دەرياسى . قورشاپ هۇجۇم قىلىشقا ئهۋەتكهندە، خۇچۇچان ساۋ ساۋ ئهل بولدى

 قايسىسى ئايماقالرغا تارقىلىپ جايالشقانلىقى، كۈچىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىپ بېرىۋاتقانلىقى،  ۋادىسىدىكى ههر

 تههدىت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى هىس قىلىپ، بۇنىڭ ئ  شىمالنىڭ بىرلىككه زور  هاكىمىيىتىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋە  ۆز

 هۇن يۇقىرى قاتالم ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ قايتا باش كۆتۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە بۆلۈنمىچىلىك خهۋپىنى يوقىتىش

 بىرلىك  پۈتۈن جۇڭگونى  تۇتۇپ تۇرۇش ۋە  تۈزلهڭلىكنى  ئوتتۇرا  ئۇالرغا ئۈچۈن،  چىقىش قىلىپ،  كهلتۈرۈشنى  كه

 كۈچىنى  ئۇالرنىڭ  چهكلهپ،  دائىرىسىنى  ئولتۇراقلىشىش  ئۇالرنىڭ  ۋە  قوللىنىپ  سىياسىىتىنى  پارچىالش  قارىتا

 . تېزگىنلىدى ۋە ئاجىزالشتۇردى

 ۋېي ) يىلى  21 جيهنئهن ( يىلى  216 مىالدىيه  باشالپ  خانلىرىنى  قايسى  ههر  تهڭرىقۇت  خوچۇچان

 ۋېي پادىشاهلىقىنىڭ ئاستانىسى، هازىرقى ( ىقىغا زىيارەتكه كهلگهندە، ساۋ ساۋ ئۇنى بېيجىڭ شههىرى پادىشاهل

 كهنتى  سىسىيهن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي جهنۇبىدىكى سهنتهي  ئۆلكىسى،  پىڭياڭغا ) خېبېي  چۇبنى  قالدۇرۇپ،  دە

 ئهۋەتتى  باشقۇرۇشقا  ۋە  قىلىشقا  نازارەت  قوۋمىلىرىنى  ئۇنىڭ  شىخې، ] 57 [ قايتىپ،  بىڭجۇنىڭ  ئۇالرنى  ههم

 تارقاق  ئايماققا  ئالته  قاتارلىق  خېدۇڭ  ۋە  ئايماقلىرىغا  قاتارلىق  شاڭجۈن  شىنشىڭ،  يهنمېن،  ئهييۈەن،

 كېيىن ساۋ ساۋ يهنه خوچۇچاننىڭ قهۋمىنى بهش قىسىمغا بۆلۈپ، سول تهرەپتىكى قهۋمىدىن ]. 58 [ ئورۇنالشتۇردى

 هازىرقى سهنشىدىكى فېنياڭ ناهىيىسىنىڭ ( ۈەندىكى زىشى ناهىيىسىگه ئون مىڭ تۈتۈندىن ئارتۇق كىشىنى تهيي

 هازىرقى ( ، ئوڭ تهرەپتىكى قهۋمىدىن ئالته مىڭ تۈتۈندىن ئارۇق كىشىنى چىشيهن ناهىيىسىگه ) شهرقى جهنۇبىدا

 ، جهنۇپ تهرەپتىكى قهۋمىدىن ئۈچ مىڭ تۈتۈندىن ئارۇق ) سهنشىدىكى چىشىيهن ناهىيىسىنىڭ شهرقىي جهنۇبىدا

 ، شىمال تهرەپ قهۋمىدىن تۆت ) هازىرقى سهنشى ئۆلكىسىنىڭ شىيهنشىيهن ناهىيسىى ( كىشىنى پۇزى ناهىيىسىگه

 ناهىيىسىگه  تهيلىڭ  كىشىنى  ئارتۇق  تۈتۈندىن  ناهىيىسىنىڭ ( مىڭ  ۋېنشۈي  ئۆلكىسىدىكى  سهنشى  هازىرقى

 ]. 59 [ لىپ، ئۇالرنى نازارەت قىلدى ئاتامان قىلدى ههم خهنزۇالردىن بىرنى ئهمىر لهشكهر قى ) شهرقىي شىمالىدا

 قالمىدى  يېرى  قىلىدىغان  كونتىرول  ئهمىلى  بولسىمۇ،  نامى  گهرچه  تهڭرىقۇتنىڭ  باشالپ  خان . شۇنىڭدىن

 تهڭرىقۇت ئوردىسى يهنىال پىڭياڭدا . تۆرىلهردىن تۆۋەنلهرنىڭ ههممىسى بىردەك ئاددى پۇقرالىققا چۈشۈرۈلدى

رى ئۆز قوۋمى ئارىسىدا تۇرسىمۇ، ئهمهلىيهتته ههممىسىنىڭ ئائىلىسى جىنياڭ بولسىۇ ههم بهش قسىمنىڭ ئاتامانلى
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 بولدى  بۇنىڭ بىلهن هۇنالرنىڭ قهبىله تهشكىلى ساقلىنىپ قالغان بولسىمۇ، ]. 60 [ ۋە فېنشۈي دەرياسى ساهىلىدا

 لى هوقۇقى ساۋ ساۋ هۇن هۆكۈمرانالر سىنىپى قهۋمىنى بىۋاسته باشقۇرالمايدىغان بولۇپ قېلىپ، هۆكۈمرانلىق ئهمه

 كهتتى  ئۆتۈپ  قولىغا  لهشكهرلهرنىڭ  ئهمىر  ئهۋەتكهن  ئۇ  ۋە  قهۋمىلىرىدىن . هاكىمىيىتى  ئۆز  ئۇالر  شۇڭا،

 . قورال سۈپىتىدە پايدىلىنالمايدىغان بولدى » ئۆزى خالىغانچه ئىش قىلىدىغان « بۇرۇندقىدەك

 دەرياسى دورغايى لىيا  ئۆزى ئهۋەتكهن بىڭجۇ  يهنه  ساۋ  يۇقىرى ساۋ  هۇنالرغا  ڭ شى ئارقىلىق بېڭجۇدىكى

 تامامهن  قهۋمىلىرىدىن  ئۇالرنى  قىزىقتۇرۇپ،  تۇتۇشقا  ئهمهل  هۆكۈمهتلهردە  يهلىك  كىشلهرنى  قاتلىمىدىكى

 » پىداكار ئهزىمهتلهر « ۋە » بويسۇنغان مهرت هۇنالر « ئىككىنچىدىن، قاۋۇل هۇن چارۋىچىلىرىدىن . ئايرىۋەتتى

 ق  ههر  تهشكىللهپ،  ئهۋەتتى قوشۇنى  قىلىشقا  هۇجۇم  ياكى  تۇرۇشقا  مۇداپىئهدە  جايالرغا  ئۇالرنىڭ ئائىله . ايسى

 ئۈچىنچىدىن، قېلىپ قالغان هۇنالرنى دېهقانچىلىق قىلىشقا . تهۋەلىرىنى يېچېڭغا كۆچۈرۈپ كېلىپ ئورۇنالشتۇردى

 ىڭ مهيلى يۇقىرى قاتالمدىكىلهر يۇقارقى بىر قاتار تهدبىرلهر ئارقىلىق، ساۋ ساۋ جهنۇبىي هۇنالرن . ئىلهامالندۇردى

 باشقۇردى  ئۈنۈملۈك  ناهايتى  ههممىسىنى  بولسۇن،  قاتالمدىكىلهر  تۆۋەن  ياكى  ئهسهرلهردە . ۋە  تارىخىي

 باشالپ  شۇنىڭدىن  قائىدە « خاتىرلىنىشىچه،  خانلىرى  ئاتاقلىق  بولۇپ،  ئىتائهتچان  يوسۇنالرغا  تهڭرىقۇت

 بۇيرۇق  قوشۇنلىرى  ئۆتهپ،  ۋەزىپه  خهلقتىن بويسۇنۇپ  ئادددى  قوۋمىنىڭ  بولۇپ،  قىلىدىغان  ئىش  بويىچه

 چېگراالر تىنچلىنىپ، پۇقراالر ههممىال يهرگه تارىلىپ، پىله بېقىپ، تېرىقچىلىق بىلهن . هىچقانداق پهرقى قالمىغان

 بولغان  كۆچۈپ يۈرمهيدىغان  بۇرۇنقى . » شۇغۇللىنىپ،  ئۆزى خالىغانچه « بۇنىڭ بىلهن  تهۋەسىدە  بىڭبۇ  هۇنالر

 ]. 61 [ ۋەزىيهت ئۆزگهرگهن » ئىش قىلىدىغان

 ساۋ ساۋ خۇچۇچان تهڭرىقۇتنى يېچېىڭدا تۇرغۇزغاندىن كېيىن، جهنۇبىي هۇنالر ئۆزلىرى تۇرىۋاتقان ئايماق،

 بىلهن  خهلقى  خهنزۇ  كىرىپ،  نوپۇسقا  قىلىپ،  قۇبۇل  باشقۇرۇشىنى  ئهمهلدارالرنىڭ  يهرلىك  ناهىيىلهردىكى

 تهك ئاالهىدە ئىمتىيازغا ئىگه بولغانىدى » باج، پاراق تاپشۇرماسلىق « لغان بولسىمۇ، ئهمما ئاساسهن ئوخشاش بو

 لىياڭ شى يۇقارقىدەك تهدبىرلهرنى يولغا قويغاندىن كېيىن، ئاددى خهلققه ئايالنغان نۇرغۇنلىغان هۇنالر ]. 62 [

 پىله « هۆكۈمهت . قىلىشنى ئۆگىنىۋالدى خهنزۇالر بىلهن ئۇزۇن مۇددەت ئارىالش ئولتۇراقالشقانلىقتىن، تېرىقچىلىق

 قىلىش  تېرىقچىلىق  ۋە  ئىشلهپچىقىرىشىغا » بېقىش  ئىگىلىك  يېزا  ئۇالرنىڭ  قويۇپ،  يولغا  بىلهن  ئاكتىپلىق  نى

بۇنى جهنۇبىي . قاتنىشىشىغا ئىلهام بهرگهنلىكتىن، تېخىمۇ كۆپ كىشى تهبئىي هالدا تېرىقچىلىق بىلهن شۇغۇلالندى
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 بولىدۇ هۇنالرنىڭ چارۋىچىل  دېيىشكه  ئۆتۈشنىڭ باشلىنىشى  ئىگىلىكىگه  دېهقانچىلىق  ئىگىلىكىدىن  هالبۇكى . ىق

 ئايماق  قايسى  ههر  بىڭجۇدىكى  باشلىغاندا  قىلىشقا  تېرىقچىلىق  ئهمما  بولمىغاچقا،  يېرى  هۇنالر  ئادەتتىكى

 نۇرغۇن  ئېلىپ،  ئىجارە  يهر  پومىشىچىكالردىن  ۋە  بىيۇروكىراتالر  خهنزۇ  ئائىلىلهردىكى ناهىيىلهردىكى  خهنزۇ  ى

 قالدى  بولۇپ  ئوتاقچىالردىن  تهرجىمهالى « جىلد  93 » جىننامه « . ئىجراكهش  بهگلهرنىڭ  دا » يات

 ئىشلىتىشىگه  ئوتاقچى  ۋە  ئېلىشى  ئىجارىگه  تۆۋەنلهرنىڭ كاال  مۆتىۋەرلىرىدىن  ئوردا  ۋېي  ساۋ  خاتىرلىنىشىچه،

 تهسىرى ۋە . اڭدىن قېچىپ كۆپلهپ ئوتاقچى بولغان ئالۋ  كېيىن ئاددى خهلق هاشار . سان بهلگىلهپ بهرگهن

 ئاشقان  يۈزدىن  ئوتاقچىالر  بۇنداق  ئائىلىلهردە  بار  بهزى . كۈچى  ئايماقالردىكى  قاتارلىق  تهييۈەن  يهنه

 دېهقانالر  يالالنما  ۋە  دېهقانالر  ئىجارىكهش  دەۋرىدىكى  كېيىنكى  ئوتاقچىالر  غۇز  باشقا  ياكى  هۇن  ئائىلىلهردە

 قۇلالرغا ئايلىنىپ قاالتتى بولۇپ، بۇالر ك  شۇڭا ۋېي، جىن سۇاللىسى دەۋرىدە بىڭجۇ ۋە . ېيىنچه يانچىالرغا، ههتتا

  خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىدىكى باشقا ئايماق، ناهىيىلهردە هۇنالرنى ۋە ئارىالشما غۇزالرنى قۇل سۈپىتىدە ئېلىپ

 » ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . ىرىسى ئۈچ پادىشاهلىق تهزك « . سېتىش هادىسىسى ناهايتى ئهۋج ئېلىپ كهتتى

  248 ~ 240 مىالدىيه ( دا خاتىرلىنىشىچه، چېن تهي جېڭشى يىللىرى » چېن تهنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  22

 بولۇپ ) يىلالر  نۆكهر  ئهمىر  قوغدىغۇچى  هۇنالرنى  ۋە  تهتهكدار  سانغۇڭن،  ههيۋەتلىك  دورغابى،  بىڭجۇ

 ئاستانىدىكى نۇرغۇنلىغان  ئۇنىڭدىن تۇرىۋاتقاندا،  قىممهتلىك سوۋغاتالرنى ئهۋەتىپ،  بىيۇروكىراتالر  ئاقسۆڭهك

 قىلغان  تهلهپ  بېرىشنى  سېتىپ  قۇللىرىنى  ئېلىپ . هۇن  قىلىنىپ  قۇل  غۇزالرنىڭ  ئارىالشما  سېتىلىشى  باشقا

 تهرجىمهالى « جىلد  104 » جىننامه «  قىلىنغان » شىلېنىڭ  بايان  تهپسىلىي  جهنۇبىي ]. 62 [ دە  نهتىجىسىدە

 مىللى زىدىديهتتىن باشقا هۇ  نالرنىڭ تۆۋەن قاتلىمىدىكى ئاددى خهلق بىلهن ۋېي، جىن سۇاللىلىرى ئوتتۇرسىدا

 كېيىن هۇن ئاقسۆڭىكى لىيۇ يۈەن جىن سۇاللىسىگه قارىشى چىققاندا، دەل . يهنه سىنىپى زىددىيهت پهيدا بولدى

 . مۇشۇ زىددىيهتلهردىن پايدىالندى

 ئىشىنى  يۈەننىڭ  قاتالم لىيۇ  يۇقىرى  هۇن  ساۋنىڭ  ساۋ  ئاقىۋىتى،  ناچار  ئۇنىڭ  ۋە  جهريانى  ڭ

 ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ كۈچىنى كونتىرول قىلىش ۋە ئاجىزلىتىشىنىڭ سىياسى يىراقنى كۆرەرلىككه ۋە ئىجابى ئههمىيهتكه

 ائىلىلهرنىڭ هالبۇكى ئادەتتىكى هۇن خهلقىنىڭ كېيىن ۋېي، جىن سۇاللىسىدىكى ئ . ئىگه ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى

 شارائىتىنىڭ  تارىخى  ئاالهىدە  جهمئىيهتتىكى  فېئوداللىق  چاغدىكى  ئهينى  بولسا،  قېلىشى  بولۇپ ئوتاقچىسى
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 ئىدى  نهتىجىسى  پومىشچىكالرنىڭ هۆكۈمرانلىقىدا . مۇقهررەر  فېئودال  هاكىمىيىتى  سۇاللىسى  جىن  ۋېي،  چۈنكى،

 شۇڭا، . قى دۈچ كهلگهن تهقدىردىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى ياشىغان خهنزۇ دېهقانالردىن نۇرغۇنىمۇ ئاددى هۇن خهل

 چهك  مىللىي  ههمىشه  خهلقىنىڭ  مىللهت  ههر  دەۋرىدە،  هۇاللىسى  جىن  ههر  غهربىي  تاشالپ،  بۇزۇپ  چېگرانى

 ههرگىزمۇ  تۇرۇشى  قارىشى  بىرلىشىپ  ئېكىسپاالتاتىسىيىگه  ۋە  ئېزىشى  سىنىپالرنىڭ  هۆكۈمران  مىللهت

 . ى تاساددىپىيلىق ئهمهس ئىد

 : ئىزاهاتالر

 گېڭ « جىلد  19 ۋە » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « ، » گۇاڭ ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 1 [

 . تهپسىرات  28 » گونىڭ تهرجىمهالى

 . » ئهمهلدارالر تهزكىرىسى « تهپسىرات  82 ۋە » گۇاڭ ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 2 [

 » مىڭ يارماقتىن ئارتۇق 900 يۈز مىليۇن « : دا » يۈەن ئهننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  54 . خهننامه كېيىنكى « ] 3 [

 خۇڭنىڭ . دېيىلگهن  يۈەن  يهردە  خاتىرىلىرى « بۇ  خهن  خاتىرە « جىلد  13 » كېيىنكى  ههققىدە  گه » خېدى

 . ئاساسلىنىلدى

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ] 4 [

 . » ئوغانالر، سىيانپىالر ههققىدە قىسسه « جىلد  90 » خهننامه كېيىنكى « ] 5 [

 . يۇقىرقىغا ئوخشاش ] 6 [

 . » بۈزۇرۇكۋار گۇاڭ ۋۇ پادىشاه ههققىدە خاتىرە « جىلد  1 » شهرقىي قهسىردىكى خهن خاتىرلىرى « ] 7 [

 . » جاڭ چۈننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  35 ۋە » گۇاڭ ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 8 [

 . » جهي رۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  20 » كېيىنكى خهننامه « ] 9 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ] 10 [

 هۇنالردىن بهش مىڭدىن ئارتۇق « دىكى » شىمالىي دىالر ۋە هۇنالر ههققىدە قىسسه « جىلد  97 » جىننامه « ] 11 [

 خهنزۇال  ئايماقالردا  ئهتىراپىدىكى  سۇفاڭ  ئولتۇراقالشتى ئائىله  ئارىلىشىپ  بىلهن  دەل » ر  خاتىرىدە دېگهن



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

 بهت  192  

 . جهنۇبىي هۇنالر كۆزدە تۇتۇلغان

 . » جېڭ جۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  36 » كېيىكى خهننامه « ] 12 [

 . » گۇاڭ ۋۇدى ههققىدە خاتىرە « جىلد  8 » كېيىنكى خهن خاتىرلىرى « يۈەن خۇڭنىڭ ] 13 [

 ) يىلى  72 مىالدىيه ( يىلىغا كهلگهندە  15 يۇڭپىڭ . ئون يىلغا بارمىغان، بۇ قېتىمى بازار ئېچىشنىڭ ۋاقتى ] 14 [

 قالغان  ئۈزۈلۈپ  بىلهن  هۇنالرنىڭ تاجاۋۇزى  كهلگهندىال ) يىلى  84 مىالدىيه ( يىلى  1 يۈەنخې . شىمالىي  غا

 كهلگهن  ئهسلىگه  ئات . ئاندىن  ئارتۇق  توياقتىن  مىڭ  ئون  قېتىمدىال  ئ  بىر  بولغىنىدىن  سودىسى  ىككى كاال

 جهنۇبىي هۇنالر . كېيىنكى خهننامه « . ( تهرەپنىڭ ئىقتىسادى ئاالقىسىنىڭ نهقهدەر مۇهىملىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 ). گه قاراڭ » ههققىدە قىسسه

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ] 15 [

 . » مىڭدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهن خاتىرلىرى « يۈەن خۇڭنىڭ ] 16 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . كېيىنكى خهننامه « ] 17 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « ۋە » مىڭدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 18 [

 . » گېڭ بىڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  19 . كېيىنكى خهننامه « ] 19 [

 . » مىڭدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 20 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « جىلد  88 » كېيىنكى خهننامه « ] 21 [

 ۋە » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « ، » جاڭدى ههققىدە خاتىرە « ، » مىڭدى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ] 22 [

 . » گېڭ بىڭنىڭ تهرجىمهالى « ، » گېڭ گۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  19

 خهننامه « ] 23 [  تهرجىمهالى « جىلد  48 » كېيىنكى  دۇڭنىڭ  ئهننىڭ « جىلد  54 ه يهن . » ياڭ  يۈەن

 شهرقى خهن سۇاللىسى هۆكۈمىتىنىڭ غهربى يۇرتتىكى يىللىق خىراجىتى » تهرجىمهالىدا  مىڭ 800 مىليۇن 74 دا

 . يارماق، دېيىلگهن

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 24 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 25 [

 خهننامه « ] 26 [  خاتىرە . كېيىننكى  ههققدىه  قىسسه « ، » خېدى  ههققىدە  هۇنالر جىلد  23 ۋە » جهنۇبىي
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 . » دۇشىيهننىڭ تهرجىمهالى «

 قىسسه « ] 27 [  ههققىدە  هۇنالر  تهرجىمهالى « ۋە » جهنۇبىي  ئىككىلىسىدە » دۇشىيهننىڭ  ههر  شىمالىي « نىڭ

 بولمى  بىلگىلى  كهتكهنلىگىنى  نهگه  ئهننىڭ « لېكىن . دەپ خاتىرلهنگهن » دى تهڭرىقۇت قېچىپ كهتتى،  يۈەن

 بولسا » تهرجىمهالى  كهتتى « دا  قېچىپ  يېنىغا  ئۇيسۇنالرنىڭ  تهڭرىقۇت  خاتىرلهنگهن » شىمالىي  بۇ . دەپ

 . ئۇ كانگىيىگه كهتكهن . كېيىن . ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن كېلىدۇ

 يهردە ] 28 [  قىسسه « بۇ  ههققىدە  هۇنالر  ئاساسلىنىلدى » جهنۇبىي  خهننامه كېيىنك « . گه  گېڭ « جىلد  19 » ى

 . دېيىلگهن » مىڭدىن ئارتۇق ئادەم 20 سهككىز قهبىله، « دا بولسا » كۈينىڭ تهرجىمهالى

 ۋە ئېلىمىزنىڭ چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرىدىكى ئالىمى ) Deguignes) .J فىرانسىيه ئالىمى دېگۇيگىنىس ] 29 [

  4 اخىرىدا كانگىيهگه بارغان ۋە هۇنالر مىالدىيه ئهسىرنىڭ ئ  1 خۇڭ قۈننىڭ پهرىزىگه ئاساسالنغاندا، مىالدىيه

 بولغان هۇنالرنىڭ ئهجادى ئىكهن  پهيدا  ياۋرۇپادا  ۋە « دېگۇيگىنىسنىڭ . ئهسىردە  موڭغۇلالر  تۈركلهر،  هۇنالر،

 تارىخى  ئومۇمىي  تاتارالرنىڭ  پارىژ  1758 ~ 1756 ( » غهرپتىكى  جۈننىڭ ) يىلالر،  خۇڭ  سۇاللىسى « ،  يۈەن

 تهرجى  تولۇقلىما تارىخىدىكى  تهمسىل « جىلد  27 » مىلهرگه  ههققىدەد  قهدىمكى جايالر  يۇرتتىكى  گه » غهربىي

 . قاراڭ

  2 نىڭ جان سانىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى » تۈتۈن « ههققىدىكى چۈشهندۈرۈشنى ۋە ههر بىر » تۈتۈن ] 30 [ «

 . گه بېرىلگهن ئىزاهاتتىن كۆرۈڭ » تۈتۈن « باپتىكى

 . » هۇن يۈۋېن موخۇينىڭ تهرجىمهالى « جىلد  103 » ۋېينامه « ] 31 [

 . » توبا ليۇ خۇننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  95 » ۋېينامه « ] 32 [

 . » ليۇ چىننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  47 » ۋېينامه « ] 33 [

 . » بهن يۇڭنىڭ تهرجىمهالى « ۋە » ، غهربىي يۇرت خاتىرىسى » خېدى ههققدىه خاتىرە . كېيىننكى خهننامه « ] 34 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . ه كېيىنكى خهننام « ] 35 [

 » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ] 36 [

 . » بهن يۇڭنىڭ تهرجىمهالى « ۋە » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . كېيىنكى خهننامه « ] 37 [

» غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « ، » شۈندى ههققىدە خاتىرە « جىلد  6 » كېيىنكى خهننامه « ] 38 [
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 . » خهن سۇاللىسى دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېي سېننىڭ تۆهپه مهڭگۈ تېشى « دىكى » پۈتۈكلهر مېتال، تاش « ] 39 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « . كېيىنكى خهننامه « ] 40 [

 هۇنالرنىڭ غهرپكه كۆچۈشى « سانىدىكى شىياۋ جىشىڭنىڭ  7 يىل  1978 ژورنىلىنىڭ » تارىخ تهتقىقاتى « ] 41 [

 . ىدا بۇ تهپسىلى دەلىللهنگهن، پايدىلىنىشقا بولىدۇ دېگهن ماقالىس » توغرىسىدىكى ئىزدىنىش

 دۆلهتلهرنىڭ تارىخى « : مېكگوۋرىن ] 42 [  ئاسىيادىكى قهدىمكى  كىتاپ ئىدارىسى ( » ئوتتۇرا   1958 جۇڭخۇا

  167 ~ 166 ، » ياۋروپاغا بېسىپ كىرگهن هۇنالر ( باپ  6 ، ) يىلى نهشرى، جاڭ جۈەن تهرجىمه قىلغان نۇسخسى

 چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن ) يىلالر  370 ~ 170 ( يىل 200 ن ئوتتۇرغان قويغان مېكگوۋرى . بهتلهر  شىمالىي هۇنالر

 مىالدىيه  شهرىقىدە  شىنجاڭنىڭ  هازىرقى  يهنىال  قوۋمىنىڭ  خان  قۇيان  كېيىن،  يىلىغچه  170 چېكىنگهندىن

 شىمالىي تهڭرىقۇت  يىلنىڭ ئالدى  370 پائالىيهت ئېلىپ بارغانلىقىدىن تارتىپ  قوۋمىلىنىڭ ئاالن كهينىدە

 ئهمما، خهنزۇچه ماتېرىيالالر شىمالىي هۇنالرنىڭ قۇيان خان . دۆلىتىنى يوقاتقىنىغىچه بولغان ئارىلىقنى كۆرسىتىدۇ

 مىالدىيه  . يىلى كۆرۈلىدۇ  151 قوۋمىنىڭ شىنجاڭنىڭ شهرىقىدىكى پائالىيىتى ههققىدىكى ئهڭ ئاخىرقى خاتىرە

 ئ  ئهڭ  توغرىسىدىكى  هۇنالر  خاتىرىمۇ شىمالىي  كۆرۈلىدۇ  153 اخىرقى  بىلهن . يىلى  هۇنالر  شىمالىي  بۇ  لېكىن،

 . غهربكه كۆچكهن شىمالىي هۇنالر ئوتتۇرسىدا قانداق مۇناسىۋەت بارلىقى تېخى نامهلۇم

 ئايدىكى  5 يىلى  1944 نىڭ » ههقىقهت ژورنىلى « ، » ئىران غۇزلىرى ۋە هۇن غۇزلىرى « : سېن جۇڭمىيهن ] 43 [

 . انى س  3 توپالم  1

 ئىزاهاتتا ] 44 [  شهرقى « : ئهسلى  ۋە  ئاسىيا  غهربىي  ئۇالر  بولۇپ،  ئائورسى  تارىخنامىلىرىدىكى  ئائورسى جۇڭگو

 تارقالغان  ئۇالرنىڭ ياۋرۇپادىكىلىرى قاراباقان تېغى بىلهن دون دەرياسى ئارىلىقىدىكى . ياۋرۇپانىڭ جهنۇبىغا

 . دېيىلگهن » ئائورسىالرنىڭ بىر تارمىغى ئاالنالر .............. رايونالردا ئولتۇراقالشقان

 تهرجىمه قىلغان ] 45 [  تارىخى ماتېرىياللىرى مهخمۇئهسىنىڭ دەسلهپكى توپلىمى « چى سىخې قاتارلىقالر  . دۇنيا

 ياۋرۇپا  غهربىي  ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى  سهنليهن كىتاپخانىسى » ئوتتۇرا  نهشرى،  1958 ،   32 ~ 31 يىلى

 . بهتلهر

 . ڭنىڭ ماقالىسىدا بۇمۇ دەلىللهنگهن شىياۋ جىڭشى ] 46 [

 سۇڭۋۇ ] 47 [  ياۋ  تهتقىقاتلىرى « ئالىم  ههققىدكى  هۇنالر  ئالىملىرىنىڭ  ماقالىسىدا » ياۋروپا بېيجىڭ ( دېگهن
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 بېسىلغان  3 توپالم  2 يىلى  1930 نىڭ » دۆلهت ئىلمى پهسىللىك ژورنىلى « ئۇنۋېرىسىتېتىنىڭ  چى ) سانىغا

 كۆچۈ « سىخې  غهرپكه  پائالىيىتى هۇنالرنىڭ  ياۋروپادىكى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ماقالىسىدا » شى  تارىخ « ( دېگهن

 بېسىلغان  3 يىللىق  1977 ژورنىلىنىڭ » تهتقىقاتى  هالدا ) سانىغا  سۇاللىلهر « ۋە » ۋېينامه « خاتا  شىمالىي

 . رغان نىڭ بىر دەپ يهكۈن چىقا ) ئاالن ( دىكى خاتىرىلهرگه ئىشىنىپ قېلىپ، سوغدىيانا بىلهن ئائورسى » تارىخى

 . شۇڭا، هۇنالر ياۋروپاغا كۆچۈش جهريانىدا سوغدىيانادىن ئۆتكهن، دەپ قارىغان

 ، » ماتېرىياللىرى مهجمۇئهسىنىڭ دەسلهپلى توپلىمى » دۇنيا تارىخى « چى سىخې قاتارلىقالر تهرجىمه قىلغان ] 48 [

 . بهت  34

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 49 [

 . » سىيانپىالر ههققىدە قىسسه . ىننكى خهننامه كېي « ] 50 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 51 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 52 [

 پايدىلىق ئومۇمىي ئۆرنهكلهر « ] 53 [  قىلىشقا  گه خۇ سهنشېڭنىڭ ئىهاه بېرىشىچه، ) جىلد  59 ( » ئهلنى ئىدارە

 هنۋۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئوڭ ئۈكهن باتىس خان بى خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇپ شىلوجۇت تهڭرىقۇت جىي

 ئۇنىڭ . دەپ ئاتالغان  ئوڭ تهرەپته تارقىىپ ئولتۇراقالشقانلىقتىن،  تارمىقى بولۇپ،  ئۇنىڭ قوۋمىنىڭ بىر  شىلوالر

 ئاتالغان  بىلهن  نامى  تارم . قوۋمىنىڭ  بىر  هۇنالرنىڭ  بولۇپ، توغاالرمۇ  هۇنالر . جىننامه « ىقى  ۋە  دىالر  شىمالىي

 ۋېي . قهبىله ئىدى، دېيىلگهن 19 دە، شىمالىي دىالردىن قورۇل ئىچىگه كىرگهنلهر توغا قاتارلىق » ههققىدە قىسسه

 دەپمۇ  هۇنلىرى  توغا  يهنه  بولغاچقا،  بولغان  تارمىقى  غۇزالرنىڭ بىر  ئارىالشسا  توغاالر  دەۋرىدە  سۇاللىسى  جىن

 . ان ئاتالغ

 خهننامه « ] 54 [  خاتىرە . كېيىنكى  ههققىدە  خاتىرە « ، » لىڭدى  ههققىدە  پادىشاهلىق « ۋە » شىيهندى  ئۈچ

 تهزكىرىسى . تهزكىرىسى  پادىشاهلىقى  خاتىرە . ۋېي  ههققىدە  جۇ » ۋۇدى  پېي  ئالغان » ۋېينامه « دىكى  دىن

 . نهقىلگه قاراڭ

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىننكى خهننامه « ] 55 [

 ۋۇدى ههققىدە خاتىرە « ] 56 [  ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى، جاڭ « جىلد  8 ، » ئۈچ پادىشاهلىق تهزكىرىسى،
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 » يۈەن شاۋنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  74 ، » شيهندى ههققىدە خاتىرە . كېيىنكى خهننامه « ، » ياڭنىڭ تهرجىمهالى

 . الالرنىڭ تهرجىمهالى ئىپپهتلىك ئاي « جىلد  84 ، » يۈەن شۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  75 ،

 جاڭ « جىلد  15 ، » ۋۇدى ههققىدە خاتىرە . ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . ئۈچ پادىشاهلىق تهزكىرىسى « ] 57 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ، » جىنىڭ تهرجىمهالى

 . » جىياڭ تۇڭنىڭه تهرجىمهالى « جىلد  56 » جىننامه « ] 58 [

 . » ىمالىي دىنالر ۋە هۇنالر ههققىدە قىسسه ش . جىننامه « ] 59 [

 » ليۇ يۈەنخيهنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  101 » جىننامه « ] 60 [

 . » لىياڭ شىنىڭ تهرجىمهالى « جىلد،  15 » ۋېي پادىشاهلىقى تهزكىرىسى . ئۈچ پادىشاهلىق تهزكىرىسى « ] 61 [

 . » شىمالي دىالر ۋە هۇنالر ههققىدە قىسسه . جىننامه « ] 62 [

 تهيئهن يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا، مىڭجۇدا قهههتچىلىك يۈز بېرىپ، « : دا » شىلېنىڭ تهرجىمهالى . امه جىنن « ] 63 [

 بىيزې چېىكچى بېگى ليۇ جيهن . شىلې ۋە بهزى غۇزالر سهرسان بولۇپ،يهنمېندىن يىنىڭغا رايونىغا قېچىپ كهلدى

 ههيۋەتلك سانغۇن يهن سۈي بىڭجۇ دورغايى، كېيىن . ...... ئۇالرنى سېتىۋاالندىن كېيىن، قۇللۇقتىن ئازات قىلدى

 لۇڭ  جاڭ  گوياڭ،  سانغۇن  جى  تېڭ  ئېيتقاندا،  تولۇقالشنى  قوشۇن  شهندۇڭدىن  جىغا  تېڭ  لهشكهر  ئهمىر

 شىلې شۇ يىى . قاتارلىقالرنى ئهۋەتىپ، يىجۇدىن غۇزالرنى تۇتۇپ ئىككىدىن قىىپ تاقاق سېلىپ ههيدەپ كهلدى

 ئۇ  بولۇپ،  ياشتا  نهچچه  ئىدى يىگىرىمه  بار  ئىچىدە  كۆپ . شۇالرنىڭ  تهرىپىدىن  لۇڭ  جاڭ  كهلگىچه

 . دەپ خاتىرلهنگهن » كېيىن رېنپىڭلىق شى خۇەن دىگهن كىشىگه قۇللۇققا سېتىۋېتىلدى ..... هاقارەتلهندى

 باب هۇنالرنىڭ ئىگىلىكى  8

 هۇنالرنىڭ تۆمۈر قورالالر مهدەنىيىتى . 1

 قالدۇق ئۇستىخانالرنىڭ ئاللىقاچان نهسلى قۇرۇ « : ماركىس  پ كهتكهن هايۋاننىڭ تهن تۈزۈلۈشىنى بىلىشته

 زۆرۈر  قىلىش  تهتقىق  ئهمگهك . تۈزۈلۈشىنى  بىلىشتىمۇ  تۈزۈلمىسىنى  ئىگىلىك  ئىجتىمائىي  يوقالغان ئاللىقاچان
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 ئهمگهك ئهمگهك ۋاستىلىرى ئوخشاشال ئىنسانىيهت ... ۋاستىلىرىنىڭ قالدۇقلىرىنى تهتقىق قىلىش ئوخشاشال زۆرۈر

 ئىجتىمائىي  بولغان  تهۋە  ئهمگهك  يهنه  قالماي،  بولۇپال  ئۆلچىگۈچىسى  دەرىجىسىنىڭ  تهرەققىياتى  كۈچى

 كوۆرسهتكۈچىدۇر  تهتقىق ]. 1 [ دېگهن » مۇناسىۋەتنىڭ  قالدۇقلىرىنى  ۋاستىلىرىنىڭ  ئهمگهك  هۇنالرنىڭ  شۇڭا،

 . ۇچ هېسابلىنىدۇ قىلىش، هۇنالرنىڭ ئىجىتمائىي ئىگىلىك تۈزۈلمىسنى بىلىشتىكى ئاچق

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  مىس  3 هۇنالر  ۋاستىلىرى  ئهمگهك  ئىگىلىگهن  چاغلىرىدا  گۈللهنگهن  ئهسىردىكى

 بولماستىن، بهلكى تۆمۈر قورالالر بولغان يېقىنقى ئون نهچچه يىلدىن بويانقى دۆلىتىمىز ئىچى  سىرتىدا – قورالالر

 . ر بىزنى بۇ جهههتتىكى ماددى ماتىرىيالالر بىلهن تهمىنلهيدۇ ئېلىپ بېرىلغان ئارخېئولوگىيىلىك قېزىشال

 قايسى  موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇريىتى تهۋەسىدىكى ههر  ئىچىدە  چهتئهلدىكى ئارخېئولوگىيهلىك ماتىرىيالالر

 سلهپكى قېزىلغان هۇنالرنىڭ ئهڭ دە ) ئهينى ۋاقتتىكى هۇنالرنىڭ ئاساسلىق ئولتۇراقالشقان رايونلىرى ( جايالردىن

 تېغىدىن  نويان  ۋە  شهكىللىك تاش قهبرىلىرى  ئۇالنباتۇرنىڭ ( چاسا  ۋاقىتتا 70 هازىرقى  ئهينى  شىمالىدا،  مىل

 . قېزىلغان هۇنالرنىڭ قهدىمكى قهۋرىلىرىدىن چىققان نهرسىلهر بىر قهدەر مول ) تهڭرىقۇت ئوردىسىغا تهۋە ئىدى

 چاسا قهبرىلهردىن چىققان تۆمۈر پالتا، تۆمۈر خهنجهر ئهڭ قهدىمكى دەۋىرگه بولغان ئارلىققا مهنسۇپ بولغان

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  ئاخىرى  4 ۋە  يۈگهندۇر  3 ئهسىرنىڭ  تۆمۈر  بولغان  مهنسۇپ  باشلىرىغا  . ئهسىرنىڭ

 ۋە  3 نومۇرلۇق قهدىمكى قهبرىلهردىن چىققان مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  9 ،  8 ،  3 يىلى نوپان تېغىدىكى  1954

 مهنس  2  هالقا ئهسىرلهرگه  يۈگهن  تۆمۈر  يوغان  باشاق،  تۆمۈر  قىرلىق  ئۈچ  ئىچىدە  قورالالر  تۆمۈر  بولغان  ۇپ

 بار (  هالقىسى  چېتىدە  ئىككى  چوڭ ) يۈگهننىڭ  هالقا  ،  تۆمۈر  تاسمسىنىڭ ( كىچىك  قورساق  ئاتنىڭ  بهزىلىرى

 ه بولۇپ، توشۇكچىلىرى بهزىلىرى ئات شهكىلىك تۆمۈر ياپراقچ ( تۆمۈر ياپراقچه ). هالقىسى بولۇپ، تۆمۈر تىلى بار

 . بار  ئۇۋاقلىرى بار )  تۆمۈر  مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . ۋە  ئهسىرلهرگه  2 ،  3 يۇمىالق تاش قهبرىلهردىن چىققىنىمۇ

 ، تۆمۈر يۈگهن ۋە تۆمۈردىن ) پارچىسى ( مهنسۇپ بولغان ئۇچ قىرلىق ئۇزۇن نهيزە باشىقى، تۆمۈر شهمشهر، قىلىچ

 ]. 2 [ ياسالغان باشقا بويۇمالر دۇر

 يىلغىچه سوۋېت ئىتتىپاقى بۇرىيات ئىتتىپاقداش ئاپتونوم جۇمهۇريىتىنىڭ مهركىزىى  1951 يىلىدىن  1944

 ۋە  1 ئۇالنئود ئهتراپىدىن مىالدىيىدىدىن بۇرۇنقى  قورالالر  ئىشلهتكهن تۆمۈر  ئهسىرگه مهنسۇپ بولغان هۇنالر

 ئېرىتىدىغان ئوچاق،  قويىدىغان قېلىپ،تۆمۈر  قورال  بىر تۆمۈر  سوقىدىن  تۆمۈر  ئورغاق ۋە  تۆمۈر  يهنه شۇنداقال
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 ]. 3 [ نهچچىسى قېزىۋېلىنىغان

 نويان تېغىدىكى . ك . يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ئارخېئولوگى پ  1924 ئۇنىڭدىن باشقا،  نومۇرلۇق  6 كوزلوۋ

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  قهبرىسىدىن  يۈگهن  1 هۇن  ياسالغان  تۆمۈردىن  بولغان  ،مهنسۇپ  تۈرلۇك ئهسىرگه  ۋە

 ]. 4 [ مىخالرنى قېزىۋالغان

 هۇن 20 يېقىنقى  جايلىرىدىكى  قايسى  ههر  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  ئارخېئولوگلىرىمۇ  ئېلىمىز  بۇيان  يىلدىن

 : مهسىلهن . قهبرىلىرىدىن هۇنالرنىڭ خېلى كۆپ تۆمۈر قوراللىرىنى قېزىۋالدى

 خوشۇنىنىڭ شىگۇپ  1979  جۇڭغار  ئايمىقى  ئىكجاۋ  يېغىلىق يىلى  قهبرىسىدىن  هۇن  يېرىدىكى  دېگهن  هن

 بۇرۇنقى ( دەۋرىنىڭ  تهۋە ) يىلىغىچ  221 يىلىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  475 مىالدىيىدىن  ئاخىرقى مهزگىلىگه

 تۆمۈر  بىگىز،  تۆمۈر  نهيزە،  تۆمۈر  يۈگهن،  تۆمۈر  خهنجهر،  تۆمۈر  ئۇزۇن  شهكىللىك  يوپۇرمىقى  سۆگهت  بولغان

 ]. 5 [ ۋېلىندى ئىلمهك قاتارلىق قېزى

 يىلى جۇڭغار خوشۇنىنىڭ تيۈلۈڭتهي دېگهن يېرىدىكى هۇن قهبرىسىدىن يېغىلىق ۋە خهن دەۋرىگه  1974

 مهنسۈپ بولغان تۇرنا تۇمشۇق شهكىللىك تۆمۈر جوتو ) يىلىغىچه  8 يىلىدىن مىالدىيه  206 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى (

 تۇمشۇغ (  تۇرنا  ئۇچى  بىر  يهنه  بسلىق،  تۈز  ئۇچى  بار بىر  تۈشۈكى  يۇمۇالق  ئوتتۇرىسىدا  شهكلىدە،  ئىككى ) ى ، 

 ] 6 [ بوغۇملۇق تۆمۈر يۈگهن، تۆمۈر ئهندۇۋا قاتارلىقالر قېزىۋېلىندى

 يىلى دۇڭشېڭ ناهىيىسىنىڭ پۇدۇڭگو دېگهن يېرىدىكى هۇن قهبرىسىدىن خهن دەۋرىگه تهئهللۇق  1980

 ياسالغان تۆمۈر خهنجهر ، رومبا شهكىللىك ئۈچ قىرلىق ۋە هالقا، يوللۇق تۆمۈر شهمشهر، بېسى ۋە قىرى ئويمان

 ئوتتۇرسىدا كىچىڭ هالقىسى، ئىككى تهرىپىدە ( يايپاڭ ئۈچ قىرلىق تۆمۈر باشقا، ئىككى بۇغۇملۇق تۆمۈر يۈگهن

 ، تۆمۈر داڭقان، تۆمۈر قازان، تۆمۈر هالقا، چاسا شهكىللىك تۆمۈر ) ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى باغاليدىغان چوڭ هالقىسى

 ]. 7 [ تۈگمهن ۋە تۆمۈر زىننهت بويۇملىرى قېزىۋېلىندى

 قهبرىسىدىن خهن  1969  هۇن  كهنتىدىكى  خۇشۇنى جاۋجيافاڭ  ئارقا  ئوڭ  ئايمىقى چاخار  بايىنغول  يىلى

 ]. 8 [ دەۋرىگه مهنسۇپ بولغان تۆمۈر شهمشهر، تۆمۈر نهيزە ۋە تۆمۈر خهنجهر قېزىۋېلىندى

 كىتابل  قهدىمكى  بار ئېلىمىزنىڭ  خاتىرىلهر  ئائىت  ئىشلهتكهنلىكىگه  قورالالرنى  تۆمۈر  هۇنالرنىڭ  . ىرىدىمۇ

 قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « مهسىلهن،  ههققىدە  يېقىنغا » هۇنالر  ئوقيا،  يىراققا  هۇنالرنىڭ ئۇرۇش قىلغاندا دە،
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 هۇنالرنىڭ  يهنه  ئىشلىتىدىغانلىقى خاتىرىلهنگهن بۇنىڭدىن باشقا  نهيزە  خىل د » جىڭلۇ « قېلىچ،  ېيىلىدىغان بىر

 يىلى خهن سۇاللىسىنىڭ  116 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . ئېسىل قېلىچى بولۇ، بۇ دائىم ئىشلىتىلىدىغان شهمشهر ئىدى

 شهمشهر، ئىككى مىڭ داش قازان ئولجا 3000 ئۇلۇغ سانغۇنى دېڭ زۇن شىمالىي هۇنالرنى مهغلۇپ قىلغاندىمۇ

 ]. 9 [ ئالغان

 يازما  ۋە  قېزىلما  بۇرۇنقى بارلىق  مىالدىيىدىن  هۇنالرنىڭ  بىرگه  تۆمۈر  3 ماتېرىياالر  ئىلگىرىال  ئهسىردىن

 بۇرۇنقى  مىالدىيدىن  ئىكهنلىكى،  ئىگه  كۆلهمدە  3 قورالالرغا  كهڭ  قورالالرنى  تۆمۈر  كېيىن  ئهسىردىن

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  ئىلگ  2 ئىشلهتكهنلىكى،  يهنىمۇ  تېخنىكىسىنىڭ  تۆمۈرچىلىك  كېيىن  ىرىلهپ ئهسىردىن

 . راۋاجالنغانلىقىنى ئۈنۈملۈك ئىسپاتالپ بېرىدۇ

 بار  قورالالرمۇ  مىس  يهنه  سىرت،  ئىچىدىن  قورالالر  تۆمۈر  ئىچىدە  بۇيۇمالر  چۆللۈكنىڭ . قېزىۋېلىنغان

 ئهسىرلهرگه مهنسۇپ مىس پالتا، 3 ~ 7 شىمالىدىكى ئهڭ قهدىمكى چاسا تاش قهبرىلهردىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 . ۋە مىس بويۇن باغ قاتارلىقالر قېزىۋېلىنغا ) مىس ئهينهك ( ق، مىس باشاق، مىس يۈگهن، مىس كۆرگۈ مىس پىچا

 تهۋە كىچىڭ  2 ~ 3 نومۇرلۇق قهبرىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنى  9  8 يىلى نويان تېغىدىكى  1954  ئهسىرلهرگه

 ، تۆت قىرلىق مىس باشقا ) تال بهش ( ، ئۈچ قىرلىق مىس باشقا ) قوڭغۇراق تىل تۆمۈردىن ياسالغان ( مىس قوڭغۇراق

 تال (  مىس ئهسۋاب ) ئىككى  نۇرغۇن  ۋە  جوغىسى  مىس چهينهك  قىس تۇتقۇچ،  مىس قوشۇق،  ياسالغان  قوپال ، 

 چىققان  شهكىللىك، . پارچىلىرى  يۇمۇالق  بويۇنلۇق،  ئۇزۇن  بهزىلىرى  بۇيۇمالرنىڭ  مىس  ياسلغان  نهپىس

 ئىككى تهرەپىگه نهقىش چ  كۆپ مىقداردا بهزىلىرىنى تهگلىگى ئىگىز،  ئۇالرنىڭ سىرتىغا  تۇتقۇچى بار،  ېكىلهەن،

 مۇمكىن  بولۇشى  ئهسۋابالر  قاينىتىدىغان  چاي  بۇيۇمالر  مىس  بۇ  قارىغاندا،  قالغانلىقىغا  چاپلىشىپ  قۇرۇم

 بىرسىنىڭ ( ئهسىرلىرىگه تهئهللۇق ئىككى ئاقۇش مىس كۆرگۈ  1 ~ 2 نومۇرلۇق قهبرىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  3

 تهرىپىگه كۆپ قىرلىق نهقىش چېكىلگهن تۇتقۇچى بېكىتىلگهن، يهنه بىرسىگه بىر تهرەپى  » 卫 « سىلىق يهنه بىر

 بهش  24 . قېزىۋېلىنىغان ) خېتى شهكىللىك نهقىش چۈشۈرۈلگهن  ئوتتۇرىسىدا  نۇمۇرلۇق قهبرىدىن تۆت قىرلىق،

 . ۇالق مىس ئهسۋاب چىققان نۇمۇرلۇق قهبرىدىن ئۈچ قۇالقلىق، تۇتقۇچى بار يۇم  26 تۆشۈكى بار مىس ئهسۋاب،

 ئهسىرلهرگه تهئهللۇق ئۈچ قىرلىق مىس ئوق،  2 ~ 3 يۇمالق شهكىللىك تاش قهبرىدىن مىالدىيدىن بۇرۇنقى

 مىس شهمشهر  ئۈچ ) پارچىسى ( مىس خهنجهر،  قوڭغۇراق شهكىللىك،  مىس يۈگهن،  شهكىلىك مىس داڭ،  چاسا ،
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 . تۆشۈكلۈك مىس زىننهت بۇيۇمى قېزىۋېلىغان

 ئهسىرگه  1 ~ 3 يىلى لوزلوۋ نويان تېغىدىكى هۇن قهبرىلىرىدىن مىالدىيىدن بۇرۇقى  1924 بۇنىڭدىن باشقا،

 چىققان  قېزىپ  قاتارلىقالرنى  دوبۇلغا  مىس  هالقا،  مىس  ئوچاق،  مىس  ۋە  داڭقان  مىس  بولغان  . مهنسۇپ

 قهبرىسىدىن مىستىن ياسالغان يىلالردا سوسنوۋىسكىيمۇ موڭغۇلىيهنىڭ يىلىم جىلغىسىدىكى هۇن  1929  1928

 قېزىۋالغان  ههيكىلى  ههيكىلى . ئات  ئات  ياسالغان  مىستىن  بۇ  ئاساسالنغاندا،  دەلىللهشكه  تهكشۈرۈپ

 ئهسىرگه تهۋە  1 قېزىۋالغان، تهكشۈرۈپ دەلىللهشكه ئاساسالنغاندا، بۇ مىس ئات ههيكىلى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 ] 10 [ ئىكهن

 ۇلىنى ههر قايسى جايلىرىدىكى هۇن قهبرىلىرىدىن قېزىۋېلىنغان بۇيۇمالر ئىچىدىمۇ ئېلىمىزنىڭ ئىچكى موڭغ

 ئهسۋاب  قورالالر،  ههربى  ئاساسهن  ئۇالر  بولۇپ،  بويۇمالر  مىس  كۆپ  ۋە  خېلى  جابدۇقلىرى  ئات  سايمانلىرى،

 ال كهنتىدىكى يىى ئىكجاۋ ئايمىقى كاڭجىن خوشۇنى تاۋخۇڭبا  1972 مهسىلهن، . زىننهت بۇيۇملىرىدىن ئىبارەت

 هۇن قهبرىسىدىن يېغىلىق دەۋرىگه مهنسۇپ بىر تۈركۈم مهدنىيهت يادىكارلىقلىرى بايقالغان بولۇپ، ئاساسلىقى

 مىس  ئۈشكه،  مىس  ئوتۇغۇچ،  بىگىز،مىس  پالتا،مسى  قىسس  تۇمشىغىسىمان  قاقىرا  جۈمىلىدىن  بۇيۇمالر،  مىس

 للىك، هايۋانات بېشى شهكىللىك ، تىڭ تۆت بۇلۇڭ پىچاق، مىس خهنجهر، مىس تۈگمهن، مىس هالقا، قۇش شهكى

 مىسى ئات جابدۇقى  تۈگهن،  مىسى  تۈگمهن شهكىللىك مسى زىننهت بۇيۇمى،  شهكىللىك،  سىلىندىر  شهكىللىك،

 چىققان  قۈڭگۈزدىن ياسالغان بۇيۇمالر  ۋە  ساندىكى ئالتۇن هالقا  ئاز  بۇنىڭدىن باشقا  بولغان،  ]. 11 [ قاتارلىقالر

 جۇڭغا  1974  دەۋرىگه يىلى  سۇاللسىى  خهن  ۋە  دەۋرى  يېغىلىق  يېرىدىكى  دېگهن  يۈلۇڭتهي  خوشۇنىنىڭ  ر

 چىققان  مىس بۇيۇمالر  قاتارلىق  ئات جابدۇقلىرى  ئاساسلىقى  قهبىلىلىرىدىنمۇ  يىلى  1979 ]. 12 [ مهنسۇپ هۇن

 رىلىرىدىن چىققان بايىنغول ئايمىقى ئويرات ئوتتۇرا ئارقا بىرلهشمه خوشۇنىنىڭ قىر ئۇستاي رايونىدىكى هۇن قهب

 مىس  پالتا،  مسى  تۇمشۇغىسىمان  قاقىرا  ئىچىدە  بولۇپ،  مىس بۇيۇمالر  ئاساسلىقى  مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرىمۇ

 پىچاق، مىس خهنجهر، مىس كهكه، مىس باشاق، كىرسىت شهكىللىك، سىلىندىر شهكىللىك ، بۇغر شهكىللىك مىس

 يىلى ئىكجاۋ ئايمىقى جۇڭغار  1962 يهنه ]. 13 [ ى بولغان 30 زىننهت بۇيۇمى ۋە هارۋا، ئات جابدۇقلىرىدىن

 ئۆرە  مهنسۇپ هۇن مىس بۇيۇملىرى ئىچىدىمۇ  دەۋرىگه  بايقالغان خهن سۇاللىسى  كهنتىدىن  سۇجىگۇ  خوشۇنى

 بېشى شهكىللىك مىس زىننهت  شىر  بېشى ۋە  بۆرە  قوي بېشى،  بېشى،  تۇرنا تۇرغان ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك مىس بۇغا،
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 ]. 14 [ وڭغۇراق قاتارلىقالر بولغان بۇيۇمى ۋە مىس ق

 قايسى هۇن قهبرىلىرىدىن قېزىۋېلىنغان مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  ئهسرىلهرە  1 ~ 2 يهنه نويان تېغىدىكى ههر

 هايۋانات  چوكا،  سۆڭهك  پارچىلىرى،  يا  ياسالغان  سۆڭهكتىن  ئىچىدە  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  تهئهللۇق

 بۇ ]. 15 [ تارلىقالر بولسىمۇ، سانى ناهايتى ئاز بولۇپ، تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق سۈرىتى سىزىلغان سۆڭهك بۇيۇم قا

 شاللىنىپ كهتكهنلىكىنى  قورالالرنىڭ  سۆڭهك  كېين  كهلگهندىن  بارلىقاق  قورالالر  تۆمۈر  بولۇپمۇ  مىس قورالالر،

 . ئىسپاتاليدۇ

 مىالدىي  ئهسىردىن كېيىنگه  3 ىدىن بۇرۇنقى چوڭ چۆللۈكنى شىمالىدىكى ههر قايسى جايلىرىدىن تېپىلغان،

 قورالالر  ههربى  ياسالغان  تۆمۈردىن  يۇقىرىقى  بولغان  باشقاق ( مهنسۇپ  شهمشهر،  ئىشلهپچىقىرش ) قېلىچ، ، 

 دىن قارىغاندا، ) يۈگهن، هالقا، تۆمۈر پارچىلىرى، تۆمۈر مىق ( ۋە تۇرمۇش ئهسۋابلىرى ) ئوغاق، سۇقا ( قوراللىرى

 رالالرنى ههربى ئىشالردىن ئهمهس، يهنه ئىجىتمائىي ئىشلهپچىقرىش ۋە كۈندىلىك ئهينى چاغدا هۇنالر تۆمۈر قو

 كهڭ  دائىرسىنىڭ  ئىشلىتىش  قورالالرنى  تۆمۈر  ئۇالرنىڭ  بۇنىڭدىن  ئىشلهتكهن،  ئومۇميۇزلۇك  تۇرمۇشتىمۇ

 بولىدۇ  ورال قۇيىدىغان يهنه بۇ تۆمۈر قورالالرنىڭ تۈرى ۋە سانىدىن، بولۇپمۇ تۆمۈر ق . ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا

 ئېرىتىش پېچلىرىىمۇ  تۆمۈر  چاقلىرىنى ( قېلىپ ۋە  قوراللىرىنى ياساش كۆلىمى ) ئو  تۆمۈر  بايقىلىشىدىن قارىغاندا

 چوڭ بولغان  ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ . خېلىالر  بولغان ئېهتىياجىنىڭ زور  رودىسىغا  تۆمۈر  تۆشۈك . بۈ  يهن ئۇالرغا

 الرنىڭ ئۈچ قىرلىقلىقى، تۆمۈر هالقىلىرىغا تىل بېكىتىلگهنلىكىگه قارىغاندا، ئېچىلغانلىقى ، قېلىپ ۋە تۆمۈر باشاق

 نهپىسلهشكهن  تېخنىكىسىمۇ  قۇيمىچىلىق  مۇرەككهپلهشكهن،  شهكىلى  قورالنىڭ  چاغدا . تۆمۈر  ئهينى  بۇنىڭدىن

 يهتكهنلىكىنى  سهۋىيىگه  بهلگىلىك  تېخنىكىسىنىڭ  قۇيمىچىلىق  ۋە  سو . تۆمۈرچىلىك  يهنه  بىلهن  قۇپ شۇنڭ

 بارلىقىنى  سايمانالرنىڭمۇ  چېكىدىغان  نهقىش  ۋە  ئاچىدىغان  تۆشۈك  تۈزلهيدىغان،  ئېگىپ  ياپالقاليدىغان،

 بولىدۇ  قورالالر . كۆرۈۋېلىشقا  ههربىي  ئاساسلىقى  يهنه  ئاخىرىدا،  شهمشهر ( ئهڭ  يۈگهننىڭ كۆپىنچه ) قىلىچ،  ۋە

 تۆمۈ  نىڭمۇ  قاتارلىقالر  سوقا  ئورغاق  ياسلغانلىقى،  تۆمۈردىن تۆمۈردىن  باشىقىنىڭمۇ  ئوق  ياسالغانلىقى،  ردىن

 تۇرمۇش ئهسۋابلىرىنىڭ  تۆمۈردىن ياسالغانلىقى،  ئوق باشىقىنىڭمۇ  قوشۇق ( ياسالغانلىقى،  زىننهت ) چهينهك،  ۋە

 كۆپىنچه مىستىن ياسالغانلىقىدىن مىالدىيىن بۇرۇنقى  قورالالرنىڭ  3 بۇيۇملىرىنىڭ بولسا  ئهسىردىن كېين تۆمۈر

 كۆرۈۋېلىشقا هۇنالرنڭ ئ  ئۆتكهنلىكىنى  ئورۇنغا  بېسىپ يېتهكچى  مىس قورالالرنى  ئىشلهپچىقىرىشىدا ىجتىمائىي
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 ۋە . بولىدۇ  ئومۇمالشقانلىقى  ئىنتايىن  چاغدا  ئهينى  ئۇنىڭ  ئىشلىتىلىش  ياساشقا  باشىقى  ئوق  تۆمۈرنىڭ

 چۈشهندۈرىدۇ  بولغانلىقىنى  تۆۋەن  قا . تهننهرخىنىڭمۇ  ئۇنى  ئېتىلسىال  ئوق  بولمايدۇ چۈنكى،  كهلگىلى  . يتۇرۇپ

 ئېلى «  ئوقياچىالر  خورىشى » هۇنالر  ئوقيانىڭ  بولغاچقا،  بىر  قوراللىرىنىڭ  ئاساسلىق  ئۇالرنڭ  ئوقيا  بولۇپ،

 بولىدۇ  تهڭرىقۇت دەۋرىدە . تهبىئىيكى ناهايتى زور  مىڭدىن كۆپ بولغان 300 الر » ئوقيالىق چهۋەنداز « باتۇر

 مىڭغا 400 ليۇباڭنى قورشاۋغا ئالغان چاغدا ئاتلىق ئهسكهرلهرنىڭ سانى يىلى پىڭچېڭدا  200 بولۇپ، مىالدىيه

 ]. 16 [ يهتكهن

 بار دەپ هېساپلىساق ، ئۇنىڭ سانى ناهايتى كۆپ بولغان بولىدۇ  بىر ئادەمدە بىردىن ئوقيا  شۇڭا، . ئهگهر ههر

 بۇن  بولمىغاندا،  ئىشلهپچىقىرىش  كۆلهمدە  كهڭ  ۋە  مهنبهسى  ئهشيا  خام  يېتهرلىك  سهرپىياتنى ئهگهر  زور  داق

 چىقىمغا  زور  بۇنداق  چۈشۈرمىگهندە،  چهككه  تۆۋەن  ئهڭ  تهننهرخىنى  تولۇقلىغىلى،  ۋە  تهمىنلىگىلى  ۋاقتىدا

 . بهرداشلىق بهرگىلى بولمايدۇ

 يهنه ههر قايسى جايالردىن چىققان ههربى قورالالر ئىچىدىن مىستىن ياسالغانلىرى بولسىمۇ، بۇنىڭلىق بىلهن

 . ورالالرنىڭ ئهينى چاغدىكى ئىجتىمائىي ئشىشلهپچىقىرىشتىىكى يېتهرلىك ئورنىنى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ تۆمۈر ق

 ئېهتىمال بۇرۇنقى ) مىستىن ياسالغان شهمشهر، باشاق، ( چۈنكى، بىرىنچىدىن، نۇغۇنلىغان مىس ههربى قورالالرن

 هامانالر ئىشلهپچىقىرىشنىڭ يالدامىسى بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى تۆمۈر ههرب  كېلىش شۇ  ى قورالالرنىڭ مهيدانغا

 بهرمهيدۇ  دېرەك  قائىدىگه . يوقۇلىشىدىن  تارىخى  ئېلىشىدىكى  ئورنىنى  قورالالرنىڭ  قاالق  قورالالرنىڭ  ئىلغار

 كېتىدۇ  جهريانى  شالالش  پهيدىنپهي  بىر  بۇنىڭغا  تۇرمۇش . ئاساسالنغاندا،  كۈندىلىك  ئىكككىنىچىدىن،

لمىنىنىڭ كۆپ بولۇشى دەل مىس قوراللىرىنڭ پهيدىنپهي ئىشلهپچىقىرىش ساههسى ۋە بۇيۇملىرىدا قىسىتىن ياسا

 چېكىنىپ  ساههدىن  بوشىتىپ ( ههربى  ئورۇن  قورالالرغا  ساههسىدە ) تۆمۈر  تۇرمۇش  كۈندۈلۈك  ئاساسلىقى ، 

 غان مىس ئۈچىنچىدىن، يهنه نويا تېغى ۋە ئىچكى موڭغۇلدىن تېپىل . ئىشلىتىشكه يۈزلهنگهنلىكىنى چۈشهندۇرىدۇ

 ئۆتكۈر  ياسالغان  تۆمۈردىن  چاغدا  ئهينى  ئهگهر  قارىغاندا،  تېخنىكىسىدىن  ياسىلىش  نهپىس  قورالالرنىڭ

 بولمايتتى  يهتكىلى  سهۋىيىگه  تېخنىكا  يۇقىر  بۇنداق  بولمىسا  قورالالرنىڭ . ئهسۋابالر  مسى  چاغدا  ئهينى  شۇڭا،

 . اساسى ئۈستىگه قۇرۇلغان داۋاملىق تهرەققىي قىلىشىمۇ تۆمۈر قورالالرنىڭ تېخنىكا ئ

 بولغاندىن تارتىپ گۈللهنگىچه چۇقۇم تارىخىي قانۇنيهتكه ئاساسالنغاندا، ههر بىر خىل مهدەنىيهت پهيدا
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 كهچۈرىدۇ  باشتىن  جهريانىنى  ئۆزگىرىش  مهزگىللىك  ئۇزاق  بىردىنال . بىر  بولۇپ،  پهيدا  تويۇقسىز  ههرگىزمۇ

 ئهسىرلهرگه تهئهللۇق بولغان ئهك قهدىمكى چاسا شهكىللىك – 3 ~ 7 ۇنقى مىالدىيدىن بۇر . گۈللىنىپ كهتمهيدۇ

 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  بولۇپمۇ  قورالالر،  ئهسىرنىڭ  3 ئهسىرنىڭ ئاخىرى  4 تاش قهبىلىلهردىن تېپىلغان تۆمۈر

 قور  تۆمۈر  چىققان  ئۇالنئۇدودىن  ۋە  تېغى  نويان  شۇنداقال  يۈگهن،  تۆمۈر  بولغان  مهنسۇپ  الالرنىڭ باشلىرىغا

 بۇرۇنقى  مىالدىيىدىن  يهنى  بۇرۇنال،  دەۋرىدىن  شىخۇاڭ  چىن  هۇنالر  قارىغاندا،  ئهسىرنىڭ  5 سهۋىيىسىدىن

 ئهسىرنىڭ  3 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . ئهسىرنىڭ باشلىرىدىال تۆمۈر قورالالرنى ئىشلىتىشكه باشلىغان  4 ئاخىرى،

 ئهسىردە تۆمۈر قورالالرنى  2 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . تكهن كهينىدە تۆمۈر قورالالرنى كهڭ كۆلهمدە ئىشله  ئالدى

 ئومۇمالشقان  بۇرۇنقى . ئىشلىتىش تېخىمۇ  مىالدىيىدىن  هۇنالر  مېنڭچه  ئالدى  3 شۇڭا،  كهينىدىال  ئهسىرنىڭ

 . ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىرونزا قورالالر مهدەنىيىتى دەۋرىدە تۇرغان . تۆمۈر قورالالر مهدەنيىتى دەۋرىگه كىرگهن

 دەل هۇنالر يېغىىق دەۋرىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىال تۆمۈر قورالالر مهدەنيىتىنى ئىگهللىگهچكه ئىجتىمائىي

 تهرەققىي  ئۇچقاندەك  مۈلۈكچىلىك  خۇسۇسىي  ۋە  ئىشلهپچىقىرىش  يهككه  يۈكسىلىپ،  كۈچى  ئىشلهپچىقىرىش

 ئىشلهپچى . قىلغان  جامائهسىدىكى  ئۇرۇقداشلىق  ئىپتىدائىي  بىلهن  دەرىجىدە بۇنىڭ  ئېغىر  مۇناسىۋىتى  قىرىش

 ئاجايىپ كۈچهيگهن  قويغان ههم  قهدەم  سىنپى جهمئىيهتكه  ئۇالر  ئۇچراپ،  ئهينى . بۇزغۇنچىلىققا  ئۇالر  شۇڭا،

 قورالالندۇرۇپ،  ئهسكهرلىرىنى  ئاتلىق  بىلهن  يۈگهن  تۆمۈر  ۋە  ئوق  تۆمۈر  شهمشهر،  تۆمۈر  قىلىچ،  تۆمۈر  چاغدا

 بۇنىڭ . ههم جاۋ بهگلىكىنىڭ چېگىرلىرىنى پاراكهندە قىلغان » ] 17 [ ېسىپ كهلگهن ئاالبانالرنىڭ تۆۋىنىگىچه ب «

 بولمايدىغان « بىلهن  باققىلى  مال  قىلغىلى،  تېرىقچىلىق  قالغان » ] 18 [ چېگىردا  سۇاللىسى . بولۇپ  چىن

 ىنىڭ خهن سۇاللىس . نى ياساپ مۇداپىئه كۆرۈشكه مهجبۇر بولغان » سهددىچىن سېپىلى « كۈچهيگهندىمۇ ئامالسىز

 دەسلهپكى مهزگىلىدىمۇ ئۇالر ئاجايىپ كۈچىيىپ، خهن سۇاللىسىنىڭ شىمالىدىكى ئاساسلىق تههدىت سالغۇچى

 . كۈچ بولۇپ قالغان

چارۋىچىلىقى، ئوۋچىلىقى ۋە دېهقانچىلىقى . 2
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 ب  تارىخى  بىر  يېڭى  كۈچلىرىنى  ئىشلهپچىقىرىش  جهمئىيىتىنىڭ  هۇنالر  مهدەنىيىتىى  قورالالر  اسقۇچقا تۆمۈر

 قول هۇنهرۋەنچىلىكنىڭ  دىهقانچىلىق ۋە  يهنه  گۈللهندۇرۇپ قالماستىن،  دەرىجىدە  زور  كۆتىرىپ چارۋىچىلىقنىال

 . تهرەققىياتنىمۇ زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈرگهن

 چارۋىچىلىق ) 1 (

 ەپلهردە كۆچۈپ يۈرۈپ، سۇ قوغلۇشۇپ ههر تهر  هۇنالرنىڭ ئىگىلىكى چارۋىچىلىقنى ئاساس قىلغان، ئۇالر ئوت

 . كۆچمهن چارۋىچىلىق تۇرمۇشى كهچۈرگهن

 هۇنالرنىڭ ئىگىلىكى چارۋىچىلىقنى ئاساس قىلغاچقا، چارۋا ئۇالرنىڭ ئاساسلىق بايلىقى، تۇرمۇش ۋاستىسى ۋە

 ئىدى  ۋاستىسى  تۇراتتى . ئىشلهپچىقىرىش  ئورۇندا  ئاساسى  قوي  ئات،كاال،  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ . چارۋىالرنىڭ

 كىيىم  مهك يې  نۇرغۇنلىغان تۇرمۇش بۇيۇملىرى چارۋىدىن كېلهتتى  ئىچمىكى،  ۋە  تارىخى ئهسهرلهردە . كېچىكى

 . » چارۋىالرنىڭ گۆشىنى ئوزۇق، تېرىسىدىن كىيىم قىلىپ، كىگىز ئۆيلهردە ئولتۈرغان  مال « خاتىرىلىنىشىچه،

 ئۇالر بۇ خىل قېتىق ۋە قۇرۇتنى . مال قىلغان چارۋىالرنىڭ سۈتىدىن ياسالغان قېتىق ۋە قۇرۇت ئىستى  يهنه مال

 ئۇالر يهنه كۆن خۇرۇمدىن چېدىر، تۇلۇم، ساۋۇت قاتارلىقالرنىمۇ . دەپ ئاتىغان ] 20 [ » مىلى « ، ] 19 [ » جۇڭالۋ «

 . ياسىغان

 هايۋانات  مىقداردىكى  زور  ئومۇميۈزلۈك  قهبرىلىرىدىن  هۇن  شىمالىدىكى  قوي ( چۆللۈكنىڭ  كاال،  ) ئات،

 مال سۆڭهكلى  هۇنالرنىڭ ههقىقهتهنمۇ  ئىسپاتاليدۇ  رىنىڭ بايقىلىشى،  قىلغانلىقىنى  ئوزۇق  . چارۋىالرنىڭ گۆشىنى

 چىققانلىقىدىن  سۆڭهكلىرى  قۇشالرنىڭ  ئىشهك،  ياۋا  بۇغا،  قهبىرلهردىن  ياۋايى ] 21 [ يهنه  ئۇالر  قارىغاندا،

 قىلغان  ئوزۇق  ق . هايۋانالرنىمۇ  چارۋىچىلىق  يالغۇز  هۇنالرنىڭ  دەل  ئوۋچىلىق بۇ  يهنه  قالماستىن،  ىلىپال

 . قىلغانلىقىنىڭمۇ ماددى ئىسپاتىدۇر

 ئاتنىڭ تۈرى ناهايىتى كۆپ بولغان  يىلى باتۇر تهڭرىقۇت پىڭچىڭدا  200 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . هۇنالردا

 شهرقى (  داتۇڭنىڭ  سهنشىدىكى  قورشۋالغا 400 ) هازىرقى  باڭنى  ليۇ  بىلهن  قوشۇن  ئاتلىق  كىشلىك  ندا مىڭ

 ئايرىغان  توپقا  ئاساسهن  رەڭگىگه  ئاتنىڭ  تهرەپته . قوشۇننى  شهرق  ئاتلىقالر،  ئاق  پۈتۈنلهي  تهرەپته غهرب
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 تۇرغان  ئاتلىقالر  تورۇق  تهرەپته  جهنۇب  ئاتلىقالر،  قارا  پۈتۈنلهي  تهرەپته  شىمال  ئاتلىقالر،  كۆك  . پۈتۈنلهي

 ]. 22 [ ئېسىل چارۋىلىرى بولغان ن قاتارلىق بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرنىڭ يهنه تۆگه، خېچىر، دۇلدۇل، قۇال

 هۇنالردا ئاتنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى ناهايىتى كهڭ بولغان، مهيلى ئىقتىسادىي ساهه بولسۇن ياكى ههربى

 ئوقيا ئېتىشقا . ساهه بولسۇن، ئات هۇنالرنىڭ ئاساسلىق قورالى بولغان  هۇنالر كىچىكىدىن باشالپال ئات مىنىش،

 ئۇالر شىمالنىڭ جۇغراپىيىلىك مۇهىتى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىغا . وڭ بولغاندا بىردەك ئاتلىق ئهسكهر بوالتتى پىشىپ، چ

 ئادەتته  بولۇپ،  ئالمايتتى « ماسالشقان  ئاتتىن  ئىگىرىنى  بوشاتمايتتى،  ئات مىنىپ ] 23 [ » ئوقيانىڭ كىرىچنى ، 

 ڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىكى چاۋسو ئۇالرنىڭ غهربىي خهن سۇاللىسىنى . ئوقيا ئېتىش ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقى ئىدى

 تۈزلهڭلىكتىكىلهر بىلهن ئوخشىمايدۇ، « : بۇ خىل ئارتۇقچىلىقىنى تهسۋىرلهپ  ئاسىيا  هۇنالرنىڭ ماهارىتى ئوتتۇرا

 ئېقىنالردىن ئۆتۈشته ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكىلهرنىڭ ئاتلىرى ئۇالرنىڭكىگه  ئېدىرالردا چېپىپ يۈرۈش، دەريا  تاغ

 جىلغا . يهتمهيدۇ  ئوتتۇرا  خهتهرلىك  ئېتىشتا  ئوقيا  تهرەپتىن  بىر  چاپتۇرۇپ،  ئات  تهرەپتىن  بىر  داۋانالردا

 ]. 24 [ ، دېگهن » بۇ هۇنالرنىڭ ئهڭ پىششىق ماهارەتتۇر . تۈزلهڭلىك چهۋاندازلىرى ئۇالرغا يېتىشهلمهيدۇ

 گۈللهنگهن  ناهايتى  ئىشلهپچىقىرىشى  چارۋىچىلىق  ئهسهر . هۇنالرنىڭ  خاتىرلىنىشىچه، تارىخى  لهردە

 دەريانىڭ « يىلى خهن سۇاللىسى سهركهردىسى ۋېي چىڭ هۇنالرغا زەربه بهرگهندە،  127 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 يهنه مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ]. 25 [ دە بىر مىليون تۇياقتىن ئارتۇق كاال، قوي ئولجا ئالغان » جهنۇبىدىكى يهرلهر

 ئارقىلىق  124  چۆ  ئون مىليون تۇياق يىلى سۇفاڭدىكى گاۋ  نهچچه  قىلغاندا،  هۇجۇم  ئوڭ قول بىلىك خانغا

 ئولجا ئالغان  يىلى خهن سۇاللىسى بىلهن ئۇيسۇنالر بىرلىشىپ هۇنالرغا  71 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ]. 26 [ چارۋا

 ىن مىڭ تۇياقت 700 هۇجۇم قىلغاندا، چېرىكچى بهگ چاڭخۇي قاتارلىقالر ئات، كاال، قوي، خېچىر، تۆگه بولۇپ

 ئالغان  ئولجا  چارۋا  شىمالىي  89 مىالدىيه ]. 27 [ ئارتۇق  شىيهن  دۇ  سهركهردىسى  سۇاللىسى  خهن  يىلى

 بويىدا قاتتىق مهغلۇپ قىلغاندا، ) موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكى ئۇبىسۇ كۆلى ( تهڭرىقۇتنى سىچۈبىدى كۆلى

 يىلى ئارقا قوش ئهمىر  134 مىالدىيه ]. 28 [ ن ئات،كاال، قوي، تۆگىدىن بىر مىليون تۇياقتىن ئارتۇق ئولجا ئالغا

 شىمالىي هۇنالرنى مهغلۇپ قىلغاندا، يۈزمىڭ تۇياقتىن ) شىنجاڭدىكى بۇغدا تېغىدا ( لهشكهرلىرى چاۋۇل جىلغىسىدا

 ئالغان  قوي ئولجا  ئېلىنغان مال ]. 29 [ ئاتۇرق كاال،  ئولجا  قېتىملىق ئۇرۇشتا  بىر  رايون،  پهقهت بىر   يۇقارقىالر

 بولغىنىدىن چارۋى  كۆپ  يۈزمىڭدىن  بولغاندا  ئاز  مىليوندىن،  بولغاندا  كۆپ  قېتىمدا  ههر  بۇالرنىڭ  بولۇپ، الر
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 يهنه هۇنالرنىڭ دىڭلىڭ ۋېي . هۇنالرنىڭ چارۋىچىلىقىنىڭ قانچىلىك تهرەققىي قىلغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 كهتكهنلىكى « لۈنىڭ  توشۇپ  تاققا  كالىلىرىنىڭ  ئاقسۆكهڭلىرىنىڭ ئهه ] 30 [ دەك » ئات،  هۇن  ۋالدىن

 . ئىگىدارچىلىقى چارۋىالرنىڭمۇ ئاز ئهمهسلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 چۈنكى چارۋىالرنى بېقىش ۋە كۆپهيتىش . ئهمما، هۇنالرنىڭ چارۋىچىلىق ئىگىلىكى، ناهايتى تۇراقسىز ئىدى

 ر دەرىجىدە تهبئىي شارائىتنىڭ چهكلىمىسىگه سۇغا ۋە مۇۋاپىق كېلىماتقا ئېهتىياجلىق بولغانلىقتىن، زو  مول ئوت

 ئاپهتكه . ئۇچرايتتى  تهبئىي  بولغاچقا،  تۆۋەن  قهدەر  بىر  سهۋىيىسى  كېلىپ ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ  يهنه

 ئىدى  ئاجىز  ئىنتايىن  ئىقتىدارىمۇ  تۇرۇش  ئۇچرىسىال  بوران . تاقابىل  قۇرغاقچىلىققا  سوغۇق،  قاتتىق  چاپقۇن،

 كۆپلهپ ئۆ  ئۇچرايتتى چارۋىالر  ئىشلهپچىقىرىش بۇزغۇنچىلىققا  ئىگىلىك . لۈپ كېتىپ،  بۇنىڭ بىلهن ئىجتىمائىي

 بېرىپ قاالتتى  هاالكهت گىردابىغا  قوۋم  قېلىپ،  خهلق ئاچارچىلىقتا  مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . چېكىنىپ،  مهسلهن،

 كهينىدە  يىلنىڭ ئالدى  46 يىلى ۋە مىالدىيه  68 يىلى قىشتا، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  71 يىلى،  8 يىلى،  68

 بهرگهن  يۈز  ئههۋالالر  هاكىمىيهتنىڭ ]. 31 [ مۇشۇنداق  جهههتته  سىياسىي  تۇراقسىزلىقى  خىل  بۇ  ئىگىلىكنىڭ

 . تۇيۇقسىز گۈللىنىپ، تۇيۇقسىز خارابىلىشىشىغا سهۋەب بوالتتى

 ئوت  باشقا  ت  ئۇنىڭدىن  جهههتتىن،  چوڭ  جهريان  بۇرۇنقى  كۆچۈپ،  قوغلىشىپ  ئۆزگهرتىش سۇ  هبىئهتنى

 ئهمهس  ئۆزگهرتىش جهريانى . جهريانى  شارائىتىنى  تهبئىي  بولغاچقا،  پهقهت تهبىئهتتىن پايدىلىنىش جهريانى

 سۇ قوغىلىشىپ كۆچۈپ يۈرۈش ئىشلهپچىقىرىش  ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇقىم ئولتۇراقالشماي ئوت . ناهايتى ئاستا ئىدى

 ئىشلهپچىقىرىش  توپلىنىشى،  قىلىشىغىمۇ تهجىرىبىلىرىنىڭ  تهرەققىي  مهدەنىيهتنىڭ  ۋە  ئۆسۈشى  تېخنىكىسىنىڭ

 . مۇئهييهن دەرىجىدە توسقۇنلۇق قىالتتى

 چارۋىچىلىق ) 2 (

 ئىگهللىگهن  ئورۇننى  مۇهىم  ئوۋچىلىقمۇ  تۇرمۇشىدا  ئىقتىسادىي  خاتىرىلهر « . هۇنالرنىڭ هۇنالر . تارىخىي
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 قىسسه  قو » ههققىدە  كىچىگىدىنال  هۇنالر  ئاتاتتى دە،  چاشقان  مىنىپ قۇشقاچ،  تۈلكه، . يغا  بولغاندا  چوڭ  سهل

 يهنه ئۇالر پادا باققاندا هايۋانالرنى ئوۋالپ ئۇزۇق . توشقان ئېتىپ ئولجىنى ئۇزۇق قىالتتى، دەپ خاتىرلهنگهن

 وۋمىنى ئهمهلىيهتتىمۇ تۈمهن تهڭرىقۇت، باتۇر تهڭرىقۇت ۋە چهتقۇ تهڭرىقۇتالر دائىم ق . قىلىشنى ئادەت قىلغان

 چىقىپ تۇرغان  ئوۋغا . باشالپ ئوۋغا  ئهتىراپىغا  كۆلى  بايقال  دائىم  خانمۇ  ئۈكهن  تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى  چهتقۇ

 تۇرغان  بۇرۇنقى . چىقىپ  قوغۇشار  43 مىالدىيىدىن  ماكانالشقان  كىرىپ  ئىچىگه  قورۇلنىڭ  ئهسلىدە  يىل

 سهۋەبىمۇ  بىر  بولۇشىنىڭ  كهتمهكچى  قايتىپ  شىمالغا  هايۋانالرنىڭ « دەل تهڭرىقۇتنىڭ  ياۋايى  ئىچىدە  قورۇل

 بۇنىڭدىن غهربى خهن سۇاللىسى دەۋرىدىمۇ، يهنى . بولغان ] 32 [ لىقى » تۈگهپ، ئوۋلىغۇدەك بىر نهرسه قالمىغان

 ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن كېيىنمۇ ئوۋ ئوۋالشنىڭ هۇنالرنىڭ ئىقتىسادىي تۇرمۇشىدا تېخى  3 مىالدىيىدىن بۇرنقى

 يوق  ئورنىنى  بولىدۇ ئۆز  كۆرىۋالغىلى  قويمىغانلىقىنى  قىلىشىغا . ىتىپ  تهرەققىي  چارۋىچىلىقنىڭ  ۋاقىتتا  بۇ  ئهمما،

 ئهگىشىپ ئوۋ غهنىيمهتلىرى هۇنالرنىڭ ئاساسلىق تۇرمۇش ۋاستىسى بولماي، پهقهت قوشۇمچه ئۇزۇقلۇقى بولۇپ

 بهز . قالغان  قېلىپ،  چۈۈشۈپ  ئورۇنغا  بولمىغان  مۇهىم  ئانچه  ئوۋچىلىق  ئىچ شۇڭا،  ئهسكهرلهر  چاغالردا  ى

 بهزى ]. 33 [ پۇشۇقىنى چىقىردىغان ۋە ئات ئۈستىدە ئوقيا ئېتىشنى مهشق قىلىدىغان ۋاستىسىگه ئايلىنىپ قالغان

 دۈشمهنگه  قىلىش خالىغان چاغدا  ئوۋ  ئوۋالش بىلهن يۈرۈشكه چىقىش بىرلهشتۇرۋېتىلىپ،  يهنه ئوۋ  ئههۋالالردا

 ]. 34 [ قارىشى ئۇرۇشقا ئايالندۇرۇلغان

 دېهقانچىلىق ) 3 (

 . ئاخېئولوگىيىلىك ماتېرىيالالر هۇنالرنىڭ خېلى بۇرۇنال دېهقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ

 ئهسىردىن ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا مهنسۇپ بولغان هۇنالرنىڭ چاسا شهكىللىك  3 مهسلهن، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

 2 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . بايقالغان ] 35 ) [ ياغۇنچاق ( چىلىققا باغلىنىشلىق بولغان تاش توغۇر قهبىلىلىرىدىن دېهقان

 مهنسۇپ بولغان نويان تېغىدىكى  1 ~  زىرائهت ئۇرۇقى  23 ئهسىلهرگه  قهبرىسىدىن ] 36 [ نومۇرلۇق هۇن
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 ، دېهقانچىلىق سايمانلىرى بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان هۇن قهبرىلىرىدىن كۆپلىگهن دانلىق زىرائهت . بايقالغان

 باغلىنىشلىق بولغان چوڭ ساپال قاچىالر  دېهقانچىلىققا  ئادەتته دانلىق زىرائهتلهرنى . بايقالغان ] 37 [ ۋە  هۇنالر

 چوڭ ساپال قاچىالرغا سالغان بولۇپ، بايقالغان بۇ خىل چوڭ ساپال قاچىالردىن دائىم دانلىق زىرائهتلهر چىققان

 ]. 38 ) [ نومۇرلۇق قهبرىلهر  25 ۋە  23 ،  12 مهسلهن، نويان تېغىدىكى (

 بار  ماتېرىيالالر  كۆپلىگهن  ئائىت  دېهقانچىلىققا  هۇنالرنىڭ  ماتېرىيالالردىمۇ  تارىخىي « مهسلهن، . يازما

 يىلى  4 دا خاتىرلىنىشىچه، ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ » ۋېي چىڭ ۋە قىران چهۋانداز سانغۇننىڭ تهرجىمهالى . خاتىرىلهر

 بۇرۇنقى مىالدىيىدى (  چۈشۈرگهن ) يىلى  119 ن  قولغا  تېرىقنى  كۆپ  ئىنتايىن  قويغان  هۇنالرغا  چىڭ  . ۋېي

 قىسسه . خهننامه «  ههققىدە  ۋۇدىنىڭ خۇيۈەن » هۇنالر  خاتىرلىنىشىچه،   88 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  1 دە

 ئاي قار ) يىلى  نهچچهر  بىر  ئۇدا  رايونىدا  هۇنالر  ياغمىغاچقا،  كۈزدە،  پىشمىغان زىر « يامغۇر  يهنه شۇ . » ائهتلهر

 ئۇيسۇن مهلىكىسى مهكتۇپ سۇنۇپ » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « كىتابنىڭ  جاۋدى دەۋرىدە  خاتىرلىنىشىچه،  دە

 قىلغان  مهلۇم  قىلىۋاتقانلىقىنى  تېرىقچىلىق  ئهۋەتىپ قوشتا  قوشۇن  تهختتىكى . هۇنالرنىڭ ئاتلىق  شۈەندى  يهن

 قو  باشالپ  قوشۇن  بهش سانغۇننى  قىلىۋاتقان ۋاقتىدا  تېرىقچىلىق  قوشتا  ئهۋەتكهندە،  قىلىشقا  هۇجۇم  4000 شقا

 قورقۇپ قېچىپ كهتكهن  ناهايتى . كىشلىك هۇن قوشۇنى  ههقىقهتهنمۇ  هۇنالر  بولۇدىكى،  بۇالردىن كۆرۈۋېلىشقا

 قوراللىرىنىڭ  دېهقانچىلىق  تۆمۈر  ههم  قىلغان  دېهقانچىلىق  ت ( بۇرۇنال  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  ۆمۈر مهسلهن،

 ساپان  تۆمۈر  قىلغان ) ئورغاق،  تهرەققىي  ئۈزلىكسىز  ئهگىشىپ دېهقانچىلىقى  مىالدىيىدىن . ئىشلىتىلىشىگه  شۇڭا،

 هۇنالر . خهننامه « . ئهسىردىن كېيىن هۇنالرنىڭ ئاشلىق ئامبارلىرىدا زور مىقداردا ئاشلىق ساقالنغان  2 بۇرۇنقى

 قىسسه  شىيۈ » ههققىدە  جاۋدىنىڭ  خاتىرلىنىشىچه،  بۇرۇنقى ( يىلى  4 ەن دە  ۋېيلۇ ) يىلى  83 مىالدىيىدىن

 قۇرۇپ ئۆي  شهههر  ئهقىل كۆرسىتىپ،  خهنزۇالردىن  تهڭرىقۇتقا  ساقالشنى،  زىرائهتلهرنى  ئىمارەتلهرنى سېلىپ،

 پايدىلىنىپ چۆللۈكنىڭ شىمالىنى ئوبدان ساقالپ، خهن سۇاللىسى بىلهن ئۇزاققىچه قارىشلىشىشقا جۈرەت كۆرۈشنى

 دېهقانچىلىقمۇ . قويغان ئوتتۇرغا  ئىگىلىكىدە  ئىجتىمائىي  هۇنالرنىڭ  بولىدۇكى،  قىلىشقا  پهرەز  شۇنى  بۇنىڭدىن

 ئىگهللىگهن  ئورۇننى  ساپان . مۇئهييهن  ئورغاق،  دېهقانچىلىق ( ئهمما  ئادەتلهنگهن  ئىشلىتىپ  خهنزۇالر

 ئۆي ) قوراللىرى  ۋە  بايقىلىشىدىن  زىرائهتلهرن  الرنىڭ  دانلىق  سېلىپ  خهنزۇالرنىڭ ئىمارەت  ساقالشتا  ى

ئىشلىتىلگهنلىكىدىن قارىغاندا، هۇنالرنىڭ دېهقانچىلىقى خهنزۇالرنىڭ تهسىرىگه زور دەرىجىدە ئۇچرىغان بولۇپ،
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 شۇغۇلالنغۇچى  بىلهن  دېهقانچىلىق  ههم  كىرگهن  تارقىلىپ  خهنزۇالردىن  تېخنىكىسى  دېهقانچىلىق

 . ئهمگهكچىلهرنىڭ كۆپ قىسىمى خهنزۇالر بولغان

 مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ي  هۇنالر  قارىغاندا،  مىالدىيه  3 ازمان ماتېرىيالالرغا  باش كۆتۈرۈپ،  ئهسىردە  1 ئهسىردە

 ئولتۇراقالشمىغان  مۇقىم  بولۇپ،  كهچۈرگهن  تۇرمۇشى  چارۋىچلىق  كۆچمهن  ئىزچىل  تۇتقىچه  يۈز  . زاۋالىققا

 قىلغان  جهريانىدا  چارۋىچىلىق  كۆچمهن  پهقهت  موڭغۇلىيه هالب . دېهقانچلىقىنى  ئىتتىپاقى،  سوۋېت  ۇكى،

 تۇۋا  1960 ئارخېئولوگلىرى  دەرياسى،  سېلىنگا  دەرياسى،  يهنسهي  ئهتراپى  يېقىن  كۆلىنىڭ  بايقال  يىلغىچه

 قهلئهلىرىنىڭ  دەرياسى، ئورخۇن دەرياسى ۋە قۇرۇلۇن دەرياسى ۋادىلىرىدا ئون نهچچه يهردە هۇنالرنىڭ شهههر

 قىسمهن هالدا ) بىرسى سوۋېت ئىتتىپاقىدا، تۆتى موڭغۇلىيىدە ( ۇنىڭ ئىچىدە بهش خارابىسىنى بايقىغان بولۇپ، ئ

 مهركىزى ]. 39 [ قېزىلغان  جۇمهۇرىيىتىنىڭ  ئاپتونوم  ئىتتىپاقداش  بۇريات  ئىتتىپاقىدىكى  سوۋېت  سابىق

 ۇپ، بۇ قهلئهدە ئۇالنئودۇدىكى ئىۋولگه بازىرى، ئېيتىشالرغا قارىغاندا، هۇنالرنىڭ بىر چوڭ مۇداپىئه قهلئهسى بول

 تۇرغان  ئاهالىلهرمۇ  شۇغۇللىنىدىغان  بىلهن  دېهقانچىلىق  يهنه  قالماي،  تۇرۇپال  قوشۇنالر  قهلئهدە . مۇداپىئهچى

 كاڭ قاتارلىقالر  ئۇچاق،  چوڭ ئۆيلهردە  بولۇپ،  ئاقسۆڭهكلهرنىڭ چوڭ ئۆيلىرىمۇ  پۇقراالرنىڭ كىچىك ئۆيلىرى،

 ئائىلىلهر . بولغان  تۇرالغۇسى دەپ قارىغان دورجى سورۇڭ بۇنى يهككه  تاپقان هۇنالر  يهردىن . دىن تهركىبه  بۇ

 قارىغان  دەپ  بويۇمى  هۇنالرنىڭ تىپىك ساپال  بۇنى  كېسلېيېۋ  بولۇپ،  تېپىلغان  بويۇمالر  ساپال  نۇرغۇن  . يهنه

 مىز  مىس قهدەه،  ساپان،  ئىشلىتىلدىغان  تېرىقچىلىقتا  چاق،  يىپ ئىگىردىغان  يهنه  ئىچىدە  بويۇمالر  تېپىلغان

 مىس  مىس داشقىلى،  تاشلىۋېتىلگهن  تاۋلىغاندا  تۆمۈر  مى،  مىخ،  تۆمۈر  ياپراقچه،  تۆمۈر  پىچاق،  تۆمۈر  قازان،

 كېسلېيېۋ ساپاننى خهن . پارىچىسى ۋە تۆمۈر داشقىلى، سۆڭهك باشاق ۋە زىننهت بويۇمى قاتارلىق نهرسىلهر بولغان

 قارىغان  دەپ  سايمىنى  دېهقانچىلىق  سورۇ . دەۋرىدىكى  بۇ دورجى  ئاساسلىنىپ،  داشقاللىرىغا  تۆمۈر  مىس ۋە  ڭ

 تاۋاليدىغان  تۆمۈر  مهخسۇس  چاغدا  ئهينى  قاراپ،  دەپ  ئىسپاتى  تاۋلىغانلىقىنىڭ  تۆمۈر  ۋە  مىس  هۇنالرنىڭ

 سوۋېت . ئىشچىالر ۋە تۆمۈر ئېرىتىدىغان يۇقىرى هارارەتلىك ئوچاق بولغان بولۇشى مۇمكىن، دەپ پهرەز قىلغان

 موڭغۇ  ۋە  خهندەك ئىتتىپاقى  قات  ئۈچ  ۋە  قورشالغانلىقى  بىلهن  سېپىل  قهلئهنىڭ  بۇ  ئارخېئولوگلىرى  لىيه

 دەپ بېكىتكهن  قهلئهسى  مۇداپىئه  چوڭ  هۇنالرنىڭ بىر  بۇ  قاراپ،  قهلئهنىڭ شىمالىدىن . قېزىلغانلىقىغا  بۇ  يهنه

الدىكى شههىرى ههپ هۆكۈم باشقا هۇن قهلئهلىرى ۋە قهبرلىرىنىڭ تېپىلغانلىقىغا قاراپ، بۇنى هۇنالرنىڭ ئهك شىم
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 بۇرۇنقى . قىلغان  مىالدىيىدىن  شهههرنى  ئارلىققا  1 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىن مىالدىيه  2 بۇ  بولغان  ئهسىرگىچه

 . مهنسۇپ، دەپ پهرەز قىلىشقا بولىدۇ

 بۇرۇنقى  شهههر  ئهسىرنىڭ ئالدى  2 مىالدىيىدىن  هۇنالر  قىلىشنى  كهينىدە  دېهقانچىلىق  ۋە  ياساشنى  قهلئه

 قىلدۇق . بىلگهن  بايان  يۇقىرىدا  يهنه . بۇنى  باشقا  قىسسه . خهننامه « ئۇنىڭدىن  ههققىدە  دە » هۇنالر

 ، خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرى ) يىلالر  89 ~ 92 مىالديىدىن بۇرۇنقى ( خاتىرلىنىشىچه، ۋۇدىنىڭ جېڭخې يىللىرىدا

 بارغ  قهلئهسىگىچه  خانىم  فهن  بېرىپ،  زەربه  قوغالپ  غهلبىسېرى  يهننىڭ سۆزىدىن هۇنالرغا  جاڭ  شىگۇ  يهن  ان

 ئېلىپ  ئوقۇيااليتتى « نهقىل  ئهپسۇن  هۇنچه  خانىم  ئىزاهلىغان » فهن  هۇنالر . دەپ  دېيىلگهن  ئېلىنغان  باشتا

 چۆللۈكنىڭ شىمالىدا قۇرغان جاۋشىن قهلئهسى ۋە ۋېيلۇنىڭ تهكلىۋىگه ئاساسهن قۇرۇلغان قهلئهلهرنىڭ ههممىسى

 مۇناسىۋەتلىك بولسا، بۇ فهن خانىم قهلئهسىدە تۇرىدىغان فهن خانىم بىر قامان ساقالش بلهن ) ئاشلىق ( زىرائهت

 بۇ قهلئهلهر نىڭ خاراكتېرى ۋە ئىشلىتىلىش ئورنى توغرىسىدا ئېلىمىز ئالىملىرى تېخىچه تهتقىقات . بوغالن ) باخشى (

 ڭ شىمالىدا بىر نهچچه يهردە نۆۋەتته سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە موڭغۇلىيه ئارخېئولوگلىرى چۆللۈكنى . ئېلىپ بارمىغان

 هۇنالرنىڭ شهههر، قهلئه خارابىلىرىنى قازدى ههم ئۇالرنىڭ مۇقىم تۇرمۇش كهچۈرگهنلىكىنى، شهههرلهردە مۇقىم

 بۇنى هۇنالر ئارخېئولوگىيىسىدە ئوتتۇرىغا . ئولتۇراقالشقانلىرىنىڭ تېرىقچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى دەلىللىدى

 . كى ئىلگىركىلهر تهتقىق قىلمىغان مهسله دېيىشكه بولىدۇ چىققان يېڭى مهسله يا

 ۋە  تهكشۈرمىگهنلىكىمىز  ئهمهلىي  خارابىسىنى  قهلئهسىنىڭ  هۇن  بازىرىدىكى  ئىۋولگا  ئۇالنئودۇنىڭ

 هۆكۈم چىقىرىشقا ئامالسىزمىز  لېكىن، دەسلهپكى . قېزىۋېلىنغان نهرسىلهرنى كۆرمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن بۇ توغرىدا

 بولمايدۇ قهدەمدە  شۈبهىلىنىشكه  نوقتىدىن  بىر  سېلىشتۇرساق،  بىلهن  ماتېرىيالالر  يېزىقىدىكى  يهنى . خهنزۇ

 بىلهن چېگىرلىنىدىغان يېرىدە  مىللهتلهر  هۇنالرنىڭ باشقا  تارىخىي ئهسهرلهردىكى خاتىرىلهرگه ئاساسالنغاندا،

 ئوتتۇرسىدىكى ( » ئوتتۇرا « دائىم  ئۇلۇسالر  ياكى  قهبىلىلهر  رايون بى « خوشنا  يهر « ياكى » تهرەپ  نى » ئارىلىق

 بولغان . كۆرسىتىدۇ  ئارىلىق  ئاتالغان  يهردىمۇ، . دەپ  چېگىرلىنىدىغان  بىلهن  توڭگۇسالر  شهرقته  چاغدا  ئهينى

 ئوتتۇرادا چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىرى چارالش . جهنۇپتا خهنزۇالر بىلهن چېگىرلىنىدىغان يهردىمۇ، ئوتتۇرا بولغان

 جىددىي ئههۋالالرغا دۈچ . ىنى ئۈستىگه ئالغان بولۇپ، ئۇالرغا ئوتتۇرا خانى باشچىلىق قىلغان ۋە قوغداش ۋەزىپىس

 چېگرىدىكى  كۆچۈرۈپ،  ئوتتۇراغا  چارۋىچىالرنى  تۈركۈمدىكى  زور  دەرهال  يهنه  هۆكۈمرانى  هۇن كهلگهندە



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

 بهت  211  

 تولدۇرغان  چار ]. 40 [ بوشلۇقنى  قوغداش،  ئوتتۇرانى  ۋە  چارۋىچىالر  بارغان  ئۈستىگه ئوتتۇراغا  الش ۋەزىپىسىنى

 قىلمىغان  دېهقانچىلىق  بولۇپ،  ئولتۇراقالشمىغان  مۇهىم  قوشۇنلىرى  مۇداپىئه  چېگرا  ئوتتۇرادا . ئالغان  گهرچه

 ئولتۇراقلىشىپ دېهقانچىلىق  مۇقىم  بولسىمۇ،  قىالاليدىغان  دېهقانچىلىق  ۋاقىت  ههر  چارۋىچىلىىرى  هۇن  تۇرغان

 گهپ  بىر  باشقا  ئىۋولگا . قىلىش  چوڭقۇرالپ شۇڭا  هالدا  ئهستايىدىل  يهنىمۇ  خارابىسىنى  قهلئه  بازىرىدىكى

 . تهكشۈرۈشكه ئهرزىيدۇ

 قول هۈنهرۋەنچىلىك . 3

 راۋاجىالندۇرغان  هۈنهرۋەنچىلىكنىمۇ  تهمىنلىگهن ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرى قول  مهدەنىيىتى  قورالالر  . تۆمۈر

 قېزىۋېلىنغان هۇن يادىكارلىقلىرىدىن هۇنالرنىڭ . لىك بولغان قول هۈنهرۋەنچىلىك ئىچىدە ئهڭ مۇهىمى تۆمۈرچى

 ئىشلىتىشىنىڭ مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  قورالالرنى ۋە  پهيدىنپهي  ئهسىرنىڭ ئالدى  3 تۆمۈر  باشلىنىپ،  كهينىدە

 ساپان ( ئىشلهپچىقىرىش  تۆمۈر  ئورغاق،  تۆمۈر  تۇرمۇش ) مهسلهن،  يۈگهن ( ،  تۆمۈر  ههربىي ئىشالر ) مهسلهن،  ۋە

 شهمشهر م (  باشاق، تۆمۈر خهنجهر، تۆمۈر  بولىدۇ ) هسلهن، تۆمۈر  . ساههسىدە كهڭ ئومۇمالشقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا

 قورال  تهرەققىي  تۆمۈر  ئىشلهپچىقرىىشنىڭ  هۈنهرۋەنچىلىك  قول  هۇنالرنىڭ  كېلىشىنى  مهيدانغا  سايمانالرنىڭ

 ههربىي قورالالرنىڭ ياسىلىش  ئاساسى بولغان،  قورال قىلىشىنىڭ تېخنىكا  تۆمۈر  سايمانالرنى ئالدىنقى شهرت  ىمۇ

 قورالالرنى ئۆزلىرى تاۋلىشى . قىلغان  تاۋالش ئوچىقىنىڭ بايقىلىشى بۇنىڭ ئىسپاتى ( هۇنالرنىڭ تۆمۈر  ۋە ) تۆمۈر

 بىر  ئاللىقاچان  تۆمۈرچىلىك  چاغدا  ئهينى  هۇنالردا  قارىغاندا،  سانىدىن  تۈرى،  قورالالرنىڭ  تۆمۈر  بايقالغان

 ق  ئايالنغان مۇستهقىل  هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقىغا  شهمشهر . ول  نۇرغۇنلىغان  قىلىچالرنىڭ شهكىلنىڭ خهن  يهنه

 خهنزۇ  مهدەنىيىتى  قورالالر  تۆمۈر  هۇنالرنىڭ  قارىغاندا،  ئوخشايدىغانلىقىدىن  بهك  سۇاللىسىنىڭكىگه

 . تىن كهلگهن مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپال قالماي، كۆپىنچه تۆمۈرچىلهر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك

 نويان تېغى، ئىچكى موڭۇل ۋە باشقا يهرلهردىن . مىسكهرلىكۇ بىر مۇهىم قول هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقى بولغان

 مىس ئوچاق،  مىس چۆگۈن،  مىس پالتا،  مىس شهمشهر،  مىس باشاق،  مىقدارىدكى مىس باشاق، بايقالغان زور
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 وڭغۇراق، مىس ئهينهك، مىس هالقا، مىس دۇبۇلغا، مىس قوشۇق، مىس چهينهك، مىس داڭقان، مىس داڭ، مىس ق

 ۋە  كۆلىمى  ئىشلهپچىقىرىش  مىسكهرلىكنىڭ  يهنه  قاتارلىقالردىن  ههيكىلى  بۇغا  مىس  ۋە  ههيكىلى  ئات  مىس

 كۆلهمدە ئىشلهپچىقىرىلىشى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش بويۇملىرى، زىننهت بويۇملىرىنىڭ ئومۇمهن مىستىن ياسىلىشى

 . ىنال بىر مۇستهقىل قول هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شهكىللهنگهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ مىسكهرلىكنىڭ بۇرۇند

 قورالالر  ههربىي  ئاساسلىق  ئهگىشىپ،  كېلىشىگه  بارلىققا  تۆمۈرچىلىكنىڭ  قىلىچ ( كېيىنچه  مۇهىم ) مهسلهن،  ۋە

 پىچاق ( سايمانالر  جابدۇقالر ) مهسلهن،  يۈگهن ( ،  ياس  بارا ) مهسلهن،  تۆمۈردىن  بولغان بارا  بۇنىڭ . ىلىدىغان

 مهسلهن، مىس چهينهك، مىس قوشۇق، مىس قازان، مىس داڭ، ( بىلهن مىسكهرلىك كۈندىلىك تۇرمۇش بويۇملىرى

 بويۇملىرى ) مىس ئهينهك  بېزەك  ههيكىلى ( ۋە  مىس بۇغا  مىس ئات ههيكىلى،  مىس قوڭغۇراق،  نى ) مهسلهن،

 . ياساشقا يۈزلهنگهن

 يىلى ئىچكى موڭغۇلنىڭ  1972 . قول هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شهكىللهنگهن زەرگارچىلىقمۇ بىر مۇستهقىل

 هۇن  مهسنۇپ  دەۋرىگه  يغىلىق  يېرىدىكى  دېگهن  ئالوچهيدېڭ  خوشۇنىنىڭ  كاڭجىن  ئايمىقى  ئىكجاۋ

 گىرامدىن 4000 دانه، ئېغىرلىقى 218 ئالتۇن بويۇم ( كۆمۈش بويۇمالر  قهبىلىلىرىدىن زور تۈركۈمدىكى ئالتۇن

 سۈرىتى  ئېلىشىۋاتقان  كالىنىڭ  بىلهن  يولۋاس  كهمهر،  ئالتۇن  تاج،  ئالتان  شهكىللىك  بۈركۈت  ئارتۇق،

 ئالتۇن  نېپىز  بېزەك،  ئالتۇن  قوندۇرۇلغان  ياقۇت  بېزەك،  ئالتۇن  شهكىللىك  بۇلۇڭ  تۆت  تىك  چۈشۈرۈلگهن

 شهك  بېشى  هايۋان  شهكىللىك،  كىرپه  قوي،  قۇش،  يولۋاس،  ياسالغان  شهكىللىك ياپراقچىسىدىن  ىللىك،مهشئهل

 كۈمۈش  بويۇمى،  زىننهت  شهكىللىك  بېشى  يولۋاس  ياسالغان  كۆمۈشتىن  ئاق  تۇمار،  ئالتۇن  بويۇمى،  زىننهت

 ]. 41 [ ياپراقچىسىدىن سوقۇلغان بهلگه تهمتىكى قاتارلىقالر بولغان

 ئاخىر  1979 يهنه  دەۋرىنىڭ  يېغىلىق  يېرىدىكى  دېگهن  شىگۇپهن  خوشىنىنىڭ  مهزگىللىرىگه جۇڭغار  قى

 كۆمۈش بۇيۇمالر بايقالغان  نومۇرلۇق هۇن قهبرىلىرىدىنمۇ خېلى كۆپ ئالتۇن . X M1. M2. M3 . 79 مهنسۇپ

 بولۇپ، ئالتۇن بۇيۇمالر ئىچىدە ئالتۇن زەنجىر، ئالتۇن سىزغا، ئالتۇن ياپراقچىسىدىن سوقۇلغان ئۈزۈك، ياتقان

 نهقى  هايۋان  غهلىته  ياتقان  ئات،  ياتقان  زىننهت بوغا،  نهقىشلىك  ئۈچ  هايۋان،  جۈپ  ئېلىشىۋاتقان  شلىك

 ]. 42 [ بۇيۇملىرى بولغان

 مهنسۇپ  مهزگىلىگه  دەسلهپكى  سۇاللىسىنىڭ  خهن  غهربىي  شىگۇپهندىكى  باشقا،  M 794 بۇنىڭدىن .x .
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 ئىچىدە نومۇرلۇق هۇن قهبرىسىدىن يهنه ياسىلىشى مۇرەككهپ ئالتۇن زىننهت بۇيۇملىرى چىققان بولۇپ، ئۇالر،

 بۇيۇملىرى  زىننهت  نهقىشلهنگهن  بولغان 78 بۇلۇت  سوقۇلۇپ، . دانه  ياپراقچىسىدىن  ئالتۇن  نېپىز  ههممىسىال

 ئۈستىگه لهيلهپ تۇرغان بۇلۇت نهقىشلىنىپ، ئىككى تهرىپىگه ياكى ئوتتۇرسىغا كىچىڭ تۆشۈك ئېچىلغان بولۇپ،

 ۇا گۈلى شهكىللىك يۇمۇالق ئالتۇن ياپراقچه،چۆرىسىگه يهنه مېيخ . بۇالر كىيىملهرنى زىننهتلهش ئۈچۈن ياسالغان

 بىلهن تۇتاشۇتۇرۇلغان  ئالتۇن ياپراقچه  ئالتۇن يالىتىلغان قاشتېشى تهمتهك،  ئالتۇن يالىتىلغان سهدەپ بېزەك،

 ]. 43 [ چاسا شهكىللىك زىننهت بويۇمى قاتارلىقالر چىققان

 ئالتۇ  قهبرىلىرىدىنمۇ  هۇن  شىمالىدىكى  بايقالغان  ن چۆللۈكنىڭ  ئومۇميۈزلۈك  بويۇملىرى  زىننهت  كۆمۈش

 هالقا  ئالتۇن  قهبىرلهردىن ( بولۇپ،  هالقا ) تاش  كۈمۈش  قهبرىلهردىن ( ،  تۆشۈك ) ئادەتتىكى  تهرىپىگه  ئىككى ، 

 ئات ههيكىلى  ئالتۇن  يىڭنه،  يالىتىلغان  ئالتۇن  زىننهت بۇيۇمى،  يۇمالق  تېغىدىكى ( ئېچىلغان  » بارولد « نويا

 ۋە  كۈمۈشتىن ياسالغان زىننهت بۇيۇمى ) مۇمۇرلۇق قهبرە  1 قهبرىسى  ئالتۇندىن ياسالغان هايۋان ههيكىلى، ، 

 قهبرە  6 (  نهيچه ) نومۇرلۇق  ئالتۇن  قهبرە  23 ( ،  بۇيۇمى ) نومۇرلۇق  زىننهت  ئالتۇن  كىچىك  نومۇرلۇق  24 ( ،

 مى ) قهبرە  يالىتىلغان  ئالتۇن  بۇيۇمى،  زىننهت  كۈمۈش  چېكىلگهن  گۈل  ياپراقچه،  كۆمۈش  ههيكىلى ،  ئات  س

 ئالتۇن ياپراقچه ۋە . تېپىلغان ) تاش قهبرىلهر  قۇم ( ، يىڭنىسىمان ئالتۇن زىننهت بۇيۇملىرى ) نومۇرلۇق قهبرە  40 (

 ]. 44 [ ئالتۇن پارچىلىرى ههممه قهبرىلهردىن دېگۈدەك بايقالغان

 م  ياسىلىشىنىڭ  بولۇشى،  كۆپ  تۈرىنىڭ  سانى،  بۇيۇمالرنىڭ  كۈمۈش  ئالتۇن  ۇرەككهپلىگى، تېپىلغان

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  دائىرلىكى  كهڭ  ئىنتايىن  چىلىقىنىڭ  گار  زەر  نهپىسلىكىدىن  ئالتۇن . اليىهىلىنىشىنىڭ  يهنه

 ئۇنىڭ  تېخنىكىالردىن  قاتارلىق  كهپشهرلهش  ئېگىش  ئېچىش،  تۆشۈك  ياپالقالش،  يالىتىش،  ئالتۇن  قاپالش،

 هۈنه  مۇشۇ  مهخسۇس  ئهگهر  يۇقىرىلىقىنى،  تارقاقالر سهۋىيىسىنىڭ  ۋە  هۈنهرۋەنلهر  شۇغۇللىنىدىغان  بىلهن  ر

 كۈمۈش  يهنه ئالتۇن . سهنئهت سهۋىيىسىگه يېتىشنىڭ تهسلىكىنى چۈشۈنۈۋېلىشقا بولىدۇ  بولمىسا، بۇنداق هۈنهر

 چارۋىچىالرنىڭ  ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى  بولغانلىقىدىن  بۇيۇم  بېزەك  ۋە  بۇيۇمالرنىڭ ههممىسىنىڭ زىننهت بۇيۇمى

 بهل  ئههمىيهت بهرگهنلىكىنى، ئهمهس،  هۆكۈمرانالرنىڭ بۇنىڭغا  ئاقسۆڭهكلهرنىڭ ئىكهنلىكىنى،  كۆپۈنچه  ىكى

 . جۈمىلىدىن هۆكۈمهت مهخسۇسالشقان زەرگهرچىلىك دۇكانلىرىنى قۇرغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 بولغان  هۇنهرۋەنچىلىك تارمىقى كۇاللچىلىق  قول  خىل  بىر  قاتارلى . يهنه  تېغى ق جايالردىن ههجىمى، نۇيا
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 خىلمۇ  تۈركۈمدىكى  زور  بولمىغان  ئوخشاش  رەڭگى  ۋە  بايقالغان  شهكىلى  بۇيۇمالر  ساپال  ئهمما . خىل

 هېچقايسىسىنىڭ قېلىپى يوق، مىللهتشۇناسلىق كۆرسهتمىلهرگه ئاساسالنغاندا، ئهڭ ئىپتىدائى ساپال بۇيۇمالرنىڭ

 س  دەسلهپته  ئهڭ  ئىنسانالر  بولۇپ،  بولغان  قېلىپىنىڭ قېلىپى  توقۇلغان  قوۋزاقلىرىدىن  ەرەخ  بۇيۇمالرنى  اپال

 ياسالغان  پۇشۇرۇش ئارقىلىق  ئوتتا  ئۇنى  ئاندىن  چاپالپ،  الي  بۇيۇمالرنىڭ . ئۈستىگه  ساپال  هۇن  بايقالغان

 بۇيۇملىرى  ساپال  دەسلهپكى  ئهڭ  هۇنالرنىڭ  ههرگىزمۇ  بۇالر  قارىغاندا،  يوقلىقىدىن  قېلىپى  هېچقايسىسىنىڭ

 ئهسىردىن كېيىنگه مهنسۇپ بولغان ساپال بۇيۇمالردىن قارىغاندا،  3 هن كېلىپ مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ي . ئهمهس

 ئۇالرنىڭ سانى ۋە تۈرى كۆپ، شهكىلى ۋە نهقىشلىمۇ مۇرەككهپ، سۈپىتى ۋە پاسونىمۇ ناهايتى نهپس، ياسىلىش

 قارا  ياسىلىشقا  ئارقىلىق  ئهسۋاب  ياسىلىشتىن  بىلهن  قول  جهههتتىمۇ  قىلغان ئۇسۇلى  تهرەققىي  تېخنىكىسى . پ

 مهخسۇس ساپال  توپلىغان  تهجىرىبىلهرنى  مۇددەت  ئۇزۇن  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  يهتكهن  بهلگىلىك سهۋىيىسىگه

 بولىدۇ  بۇنىڭدىن شۇنداق يهكۈن . پۇشۇرىدىغان هۈنهرۋەنلهرنىڭ بۇ ئىش بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا

 بۇر  مىالدىيىدىن  بولىدۇكى،  قول  3 ۇنقى چىقىرىشقا  بىر  مۇستهقىل  كۇاللچىلىقى  هۇنالرنىڭ  كېيىن  ئهسىردىن

 ]. 45 [ هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شهكىللهنگهن

 ئۇچرايدۇ  خاتىرلهر  ماتېريالالردىمۇ  يازما  توغرىسىدا  بويۇملىرى  جىلد  54 » خهننامه « . هۇنالرنىڭ ساپال

 چهتقۇ » سۇۋۇنىڭ تهرجىمهالى «  خاتىرلىنىشىچه،  ئوۋ دا  بويىدا  كۆلى  بايقال  خان  ئۈكهن  تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى

 بۇنداق كۈپ ئۇزۇن . خۇمرا دەل كۈپنىڭ ئۆزى ئىدى . ئوۋلىغاندا سوۋۇغا ئات، چېدىر ۋە خۇمرا ههدىيه قىلغان

 ئىشلىتهتتى  قېتىق ساقالشقا  شاراپ ۋە  بولۇپ،  تۈۋى تۈز  سىغىمى چوڭ،  كىچىك ئېغىزلىق،  ئېيتىشالرغا . بويۇنلۇق،

 تارقىلىپ كىرگهن قارى  خىل كۈپ جهنۇبىي چىن پادىشاهلىقىغىمۇ  بۇ  لۇ « جىلد  39 » جهنۇبىي چىنامه « . غاندا،

 بولۇپ، » دىڭنىڭ تهرجىمهالى  ئېرىشكهن  بويۇمغا  قهدىمقى  بىر  زىلياڭ  شياۋ  جىڭلىڭ بېگى  خاتىرلىنىشىچه،  دا

 شىياۋ زىلياڭ ئۇنى . رەگه يېتىدىكهن سهككىز كۈ  ئۇنىڭ ئاغىزى كىچىك، قورسىقى چوڭ، تۈۋى تۈز، سىغىمى يهتته

 دېڭ  لۇ  سورىغاندا،  نىمىلىكىنى  دىڭدىن  تهڭرىقۇتنىڭ : ئېلىپ بېرىپ لۇ  چاغدا  ئهينى  ئۇ  دېيىلىدۇ،  خۇمرا  بۇ

 شىياۋ زىلياڭ كېيىن ئۇنىڭ ئاستىغا زەن سېلىپ قاراپ، . ئىنىسى سۇ ۋۇغا تهقدىم قىلغانغا ئوخشاش نهرسه دېگهن

 . غان خهرلهر بارلىقىنى، لۇ دىڭنىڭ دېگىنىدەك ئىكهنلىكىنى كۆرگهن ئاستىدا تونۇغىلى بولىدى

 بولغان  تارمىقى  هۈنهرۋەنچىلىك  مۇستهقىل  بىر  ئورۇندا . ياغاچچىلىقمۇ  ئاساسلىق  ياساش  ئوقيا بۇنىڭدا
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 لىپ ئۇالر يهنه كې . مىللهت بولۇپ، ئوقيا ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قوراللىرىنىڭ بىرى ئىدى » ئوقياچى « هۇنالر . تۇرغان

 بوالتتى  زور  ناهايتى  مىقدارى  سهرپىيات  ئوقيانىڭ  تۇرىدىغانلىقتىن،  قوزغاپ  ئۇرۇش  سىرتقا  بۇنى ( دائىم

 ئىسپاتاليدۇ  كۆپلۈگى  باشاقلىرىنىڭ  ئوق  ياغاچ ). قېزىۋېلىنغان  ياسالغاچقا،  ياغاچتىن  سېپى  ئوق  بىلهن  يا

 كاپالهتلىك  ياساشقا  بولغاندىال  رايون  مول  بوالتتى ماتېرىياللىرى  جىددىي . قىلغىلى  ئوقيا  ئۈستىگه  ئۇنىڭ

 تهجىرىبه  ۋە  تېخنىكا  بهلگىلىك  ياسىلىشى  بولغانلىقى،  قورال  ههربىي  بولمايدىغان  كهملىتىشكه  ئېهتىياجلىق،

 قىلدۇرغۇلى  جارى  ئىقتىدارىنى  ئۇنىڭ  ئاندىن  كهلگهندىال  ماس  ئۆلچهمگه  بهلگىلىك  قىلىدىغانلىقى،  تهلهپ

 ئۈچۈ  ئېهتىياجنى بولىدىغانلىقى  بولمىسا  هۈنهرۋەنلهر  كۆپلىگهن  شۇغۇللىندىغان  بىلهن  ئىش  مۇشۇ  ئهگهر  ن،

 بولمايتتى  ئېهتىياجلىق . قاندۇرغۇلى  ياغاچقا  ياساشمۇ  تاۋۇت  ۋە  قالغان  ياغاچ  هارۋا،  چېدىر،  باشقا  ئۇنىڭدىن

 مقى چوغاي تېغىنىڭ قهدى ( غهربىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدە هازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى داچىڭشهن تېغى . ئىدى

 بۆلىكى  . خهننامه « . ۋە گهنسۇدىكى خېشى كارىدورى ئهتراپى هۇنالرنىڭ مۇهىم ياغاچلىق بازىسى بولغان ) بىر

 قىسسه  ههققىدە  سۇنۇ » هۇنالر  مهكتۇپ  يۈەندىغا  خۇيىڭ  نۆكهر  ئهمىر  خاتىرلىنىشچه  تېغىدا  دە  چوغاي  پ

 يهنه . لىقىنى مهلۇم قىلغان » ئوقيا ياسايدىغان « هردە چۆپلهرنىڭ مول ئىكهنلىكىنى، باتۇر تهڭرىقۇت ئۇ ي  ئوت

 هۇنالر خهن سۇاللىسى چېگرىسىغا سوزۇلۇپ كىرگهن، جاڭيې ئايمىقىغا ئۇدۇل كېلىدىغان ، ئوقيا ياساشقا الزىملىق

 ئېسىل ياغاچ ۋە تاز قارا پېيى كۆپ چىقىدىغان بىر پارچه يېرى بولۇپ، خهن سۇاللىسىنىڭ دىۋان بېگى ۋاڭ گېن

 هارۋا ئهلچ  ۋە  قايسى خانالرنىڭ چېدىر  تهڭرىقۇت غهربتىكى ههر  يهرنى سورىغاندا،  ى ئهۋەتىپ تهڭرىقۇت بۇ

 ياسايدىغان ياغاچالرنى مۇشۇ يهردىن ئالىدىغانلىقىنى ههم بۇ ئاتا مىراس زېمىن ئىكهنلىكىنى، شۇڭا بۇ يهردىن

 مهۋجۇتلۇقى  دۇكانالرنىڭ  ياسايدىغان  جابدۇقالرنى  قېلىشنى  بىر ئايرىلىپ  ئاللىقاچان  ياغاچچىلىقنىڭ  ههم  نى

 . مۇستهقىل قول هۈنهرۋنچىلىك تارمىقىغا ئايالنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 بولغان  قىسىمى  تهركىبىي  بىر  ياغاچچىلىقنىڭ مۇهىم  ياساشمۇ  ياساشنى . هارۋا  هارۋا  بۇرۇنال  ناهايتى  هۇنالر

 بۇ يازما ماتېرىيالالردا ئېنىقى . دىلىك تۇرمۇشتا كهڭ ئىشلهتكهن بىلگهن بولۇپ، هارۋىنى ههربى ئىشالردا ۋە كۈن

 . دېيىلگهن » هۇنالنىڭ هارۋىسى ماڭغاندا ئاۋاز چىقىراتتى « : جىلد دا  6 » تۈز ۋە تۆمۈر ههققىدە « . خاتىرىلهنگهن

 بۇ . ن ېيىلگه » قاڭقىالرنى پاچاقالپ، چېدىرالرنى بۇزدۇق « : دا » ياڭ شيۇڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  87 » خهننامه «

 ئىدى  هارۋىسى  هۇنالرنىڭ  دەل  قاڭقا  ئۇدۇل . يهردىكى  ئايمىقىغا  جاڭيې  هۇنالرنىڭ  ئېلىنغان  تىلغا يۇقىردا
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 يىلى خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرى  109 مىالدىيه . كېلىدىغان يېرى دەل هۇنالرنىڭ هارۋا ياسايدىغان يېرى بولغان

 قىلغاندا،  مهغلۇپ  تهڭرىقۇتنى  جهنۇبىي  جۇڭشهندە  غهنىمهت چاڭشهن،  هارۋا  ۋە  چېدىر  ئارتۇق  مىڭدىن

 شۇنداقال ]. 37 [ ئالغان  بىلىدىغانلىقىنى،  ياساشنى  هارۋا  هۇنالرنىڭ  شىمالىي  ۋە  هۇنالر  جهنۇبى  بۇنىڭدىن

 . هارۋىالرنىڭ كۆپلهپ ياسالغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 تار  بىر  يهنه  ياغاچچىلىقنىڭ  ياساشمۇ  چاڭغىراقلىرىنى  ۋە  كېرىگه  بولغان چېدىرنىڭ  چېدىرالردا . قىقى  هۇنالر

 ئومۇمالشقان  ناهايىتى  ياساش  چاڭغىراقلىرىنى  ۋە  كېرىگه  چېدىرنىڭ  قالقان . ئولتۇرغاچقا،  ياغاچ  ] 48 [ يهنه

 تاۋۇت  ۋە  كۆپ ] 49 [ ،ئىگهر  يهردە  بۇ  بولۇپ،  بولغان  قىسىمى  تهركىبىي  ياغاچچىلىقنىڭ  ياساشمۇ  قاتارلىقالرنى

 . مۇالهىزە قىلىنمىدى

 كىيىدىغانلىقى  مال « الر هۇن  جۇۋا  قىلىدىغانلىقى،  كىيىم  تېرىسىنى  ئوزۇق،  گۆشىنى  ، » چارۋىالرنىڭ

 ناهايىتى تهرەققىي  كۆنچىلىكىمۇ  ئۇالرنىڭ يۇڭ توقۇمچىلىق ۋە  چېدىرلىرىنى كېگىزدىن ياسايدىغانلىقى ئۈچۈن،

 چىقسا « : دە » نهسىههتلهر  پهندى « جىلد  1 » خۇەينهنزى « . قىلغان  سهپهرگه  ئېلىۋاالتتى هۇنالر  » جۇۋىلىرىنى

 دۇدرالرنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  80 » كېيىنكى خهننامه « . دېيىلگهن  هۇنالرنىڭ » ۋېن يۈەن،  لىرى » چېدىر « دا

 شىمالىي ) يىلى  52 مىالدىيه ( يىلى  28 دە، جيهنۋۇ » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه « يهنه . بارلىقى ئېيتىلغان

 سۆزلهنگهن هۇنالرئهلچىسى خهن سۇاللىسىنىڭ پايته  قىلىنغانلىقى  سوۋغا  جۇۋا  ئات ۋە  كهلگهندە  لوياڭغا  . ختى

 يۇڭ،  هۇنالرنىڭ  بۇنىڭدىن  بولغان،  ئېسىل  ۋە  سىپتا  ناهايتى  توقۇلىشى  ئۇنىڭ ،   قىلغانكهن  سوۋغا  جۇۋا

 هۇنالر يهنه كۆندىن ساۋۇت . توقۇمچىلىق هۈنىرىنىڭ خېلى يۇقىرى سهۋىيىگه يهتكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 ئۇنى  بۇلگهنبولۇپ،  ئاتىغان » گېس « ياساشنىمۇ  ئۇنى . دەپ  بولۇپ،  ياسىغان  قولۋاق  تېرىسىدىن  ئات  يهنه

 ئاتىغان » ] 50 [ تۇلۇم «  هۈنىرى . دەپ  كۆنچىلىك  سهۋىيىدىكى  يۇقىرى  خېلى  هۇنالرنىڭ  مهسىلهن، ( بۇنىڭدىن

 هۇنالر يهنه شهههر قهلئهسىنى ياساش، . بارلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ ) نهيزە، سۇ ئۆتمهسلىكى  چىداملىقلىقى، قىلىچ

 ئىگهللىگهن  خهندەك كوالش قاتارلىق بىناكارلىق تېخنىكىلىرىنىمۇ  قۇدۇق قېزىش،  ئهمما، ]. 51 [ كۆۋرۈك سېلىش،

 . يۇقىرىقى ساههلهر مۇستهقىل قول هۈنهرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شهكىللىنهلمىگهن

ههر قايسى مىللهتلهر بىلهن بولغان سودا . 4
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 ىسى ئاالق

 قول  ئۆتمىگهن،  ئورۇنغا  يېتهكچى  تېخى  دېهقانچىلىق  قىلغان،  ئاساس  چارۋىچىلىقنى  كۆچمهن  هۇنالر

 هۈنهرۋەنچىلىكى بهلگىلىك دەرىجىدە تهرەققىي قىلغان بولسىمۇ، تېخى ئىشلهپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشىنى تولۇق قامدا

 ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  بولغاچقا،  يهتمىگهن  بېرىپ  خهنزۇالرنىڭ دەرىجىسىگه  تېرىلىرىنى  يۇڭ،  ۋە  چارۋىلىرى

 . دېهقانچىلىق ۋە قول هۆنهرۋەنچىلىك مههسۇالتلىرى بۇيۇملىرى بىلهن ئالماشتۇرۇشقا جىددى ئېهتىياجلىق بولغان

 خهن سۇاللىسىنىڭ . ئېچىشتا ئاالهىدە ئههمىيهت بهرگهن » بازار « شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر خهنزۇالر بىلهن ئۆز ئارا

 ۋېند  جيايى پادىشاهى  دەۋرىد،  ئهۋەتىپ ئۇالر : ى  ئهلچى  ئهگهر  ئېهتىياجلىق،  ناهايىتى  ئېچىشقا  بازار  هۇنالر

 سهددىچىنىڭ  ههممىسىال  هۇنالرنىڭ  قىلساق،  رۇخسهت  قىلىشقا  سودىسى  بازار  ئۇالرنىڭ  قۇدىلىشىپ،  بىلهن

 خااليدۇ  كېلىشنى  دەۋرىن ]. 52 [ دېگهن . جهنۇبىغا  ۋۇدى  دەۋرىدىن  جىڭدى  دەسلهپكى ئهمهلىيهتتىمۇ  ىڭ

 بازار هۇن ئاقسۆڭهكلىرى ۋە . مهزگىلىگىچه، هۇنالر داۋاملىق تۈردە خهنزۇالر بىلهن بازار سودىسى قىلىپ تۇرغان

 تارىخى ئهسهرلهردە  شۇڭا  هۇنالرنىڭ تهڭرىقۇتتىن تۆۋەندىكىلىرىنىڭ « چارۋىچىلىرىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلغان،

 س  بىلهن يېقىن ئۆتۈشۈپ،  كېلىپ تۇراتتى ههممىسى خهن سۇاللىسى  دەپ خاتىرلهنگهن، » هددىچىننىڭ جهنۇبىغا

 كېچىشنى  يهنه بازاردىن ۋاز  هۇنالر  ئۇرۇش پارتىلىغان بولسىمۇ،  ئوتتۇرسىدا  كېيىن خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالر

 خاتىرلهر « . خالىمىغان  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  يۈەنگۇاڭ » هۇنالر  ۋۇدىنىڭ  خاتىرلىنىشچه،  يىلى  2 دە

 ئۇرۇش پارتىلىغاندىن كېيىن، هۇنالر قۇدىلىشىشنى توختىىتپ، قورۇلالرغا هۇجۇم ) يىلى  133 ىن بۇرۇنقى مىالدىيىد (

 كهڭ  مۇددەتكىچه  ئۇزاق  ياقتۇرىدىغانلىقىنى  مههسۇالتلىرىنى  بازار  يهنىال  ئهمما  بولسىمۇ،  قىلغان

 تۇرغان  بولۇپ  مىقدا . كۆلهملىكئالماشتۇرۇش  زور  قېزىۋېلىنغان  قهبرىلىرىدىن  مهدەنىيهت هۇن  خهنزۇ  ردىكى

 ئالماشتۇرۇلغان  ههم  كۆپلۈكىنى  ئالماشتۇرۇشنىڭ  ئوتتۇرسىدىكى  خهنزۇالر  بىهن  هۇنالر  يادىكارلىقلىرى

 بۇيۇمالرنىڭ تۈرى ۋە سانىنىڭمۇ ناهايىتى كۆپلۈكىنى، جۈملىدىن ئۇالرنىڭ تۆمۈر قورال، مىس قورال، ساپال بۇيۇم،

كېچهك ۋە يىپهك  قالر، تاش سايمانالر، ئات بېزەكلىرى، ئالتۇن، كىيىم جابدۇ  ياغاچ بۇيۇم، سىرالنغان ئهسۋەب
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 ئىسپاتاليدۇ  ئالىدىغانلىقىنى  ئىچىگه  ئۆز  بۇيۇملىرىنى  تۇرمۇش  ئۇرۇش،  چىقىرىش،  ئىشلهپ  قاتارلىق  . توقۇلما

] 52 .[ 

 تۆ  مىس،  يهنه  قالماي،  كىرگۈزۈپال  قورالالرنى  مىس  تۆمۈر،  رايونىدىن  خهنزۇالر  رودىلىرىنىمۇ هۇنالر  مۈر

 ياسىغان  قورالالرنى  مىس  ۋە  تۆمۈر  ئۆزلىرىمۇ  مسى، . كىرگۈزۈپ،  ۋېندىغا  تۇتۇپ  كۆزدە  بۇنى  جيايى  شۇڭا،

 [ تۆمۈرلهرنى قورۇلدىن چىقىرىشنى چهكلهپ، هۇنالرنى قىسىش توغرىسىدا مهسسلىههت بهرگهن  بۇنىڭدىن ]. 53 .

 . نى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ هۇنالرنىڭ تۆمۈرگه ناهايىتى ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكى

 قىلغان  ئالماشتۇرۇش  بىلهنمۇ  ئوغانالر  يهنه  قالماستىن،  قىلىپ  ئالماشتۇرۇش  بىلهن  خهنزۇالر  . هۇنالر

 بىر خىل ( دە خاترىلىنىشچه، ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە ئوغانالرنى قوغدىغۇچى ئهلچى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 رەخىت، تېرە سېلىقنى تاپشۇرماسلىقىنى ئۇقتۇرغان، هالبۇكى هۇن هۆكۈمرانلىرى ئوغانالرغا ئهمدى هۇنالرغا ) ئهمهل

 قىلىشنى خااليدىغان » سېتىق  سودا « كونا قائىدە بويىچه ئهلچى ئهۋەتىپ ئوغانالردىن سېلىقنى سۈيلىگهن ههم

 قىلغان  رۇخسهت  بېرىشىغا  بىللهن  ئاياللىرىنىڭ  ب . هۇن  ئوغانالردىن  هۇن  قارىغاندا،  سېلىق  اج بۇنىڭدىن

 . سېتىق قىلغان  يىغىۋېلىشتىن سىرت، يهنه ئۇالر بىلهن سودا

 قىلغان  ئاالقىسى  سودا  دائىم  بىلهنمۇ  چياڭالر  خهننامه « . هۇنالر  ) يىل  36 مىالدىيه ( جىلد  31 » كېيىنكى

 هنسۇدىكى ۋۇۋېي هازىرقى گ ( گۇزاك . ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك قااليمىقانلىشىپ، خېشى رايونىالر بىرقهدەر تىنىچ بولغان

 سودا ) ناهىيىسى  هۇنالر  ۋە  چياڭالر  ئاۋاتلىشىپ،  بولغان  ناهايتى  بازار  تۆت قېتىم  كۈنى  ههر  . سېتىق قىلىشقان،

 نهچچه ئاي بولمايال ناهايىتى نۇرغۇن مال  يهرنىڭ هاكىملىرى ۋەزىپىگه ئولتۇرۇپ بىر  بۇ  مۈلۈككه ئىگه  شۇڭا،

 دەسلهپكى مهزگىلىدە گۇزاڭدا هۇنالر بىلهن چياڭالر، خهنزۇالرنىڭ بۇنىڭدىن شهرقى خهن سۇاللىسىنىڭ . بولغان

 بولىدۇ  ئاالقىسى قىلغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا  نېمىلهرنى ئالماشتۇرغان؟ . قويۇق سوا  بىلهن چىياڭالر  هۇنالر  ئۇنداقتا

 بولغان  ئېلىپ  تۈرى  بىر  بۇنىڭ  چوقۇمكى  خهننامه « . سېتىش  قىسس . كېيىنكى  ههققىدە  هۇنالر  دە » ه جهنۇبىي

 ئهندىنىڭ يۇڭچۇ  جهنۇبىي تهڭرىقۇت ئۆزى بۇالپ كهلگهن ۋە ) يىلى  101 مىالدىيه ( يىلى  4 خاتىرلىنىشىچه،

 ئهر  خهنزۇ  بهرگهن  سېتىپ  هۇنالرغا  كېتىپ  بۇالپ  خهن  چياڭالر  كىشىنى  ئارتۇق  مىڭدىن  ئون  ئايالالردىن

 قۇللۇققا سېتىپ بۇنىڭدىن چياڭالرنىڭ دائىم بۇالپ كه . سۇاللىسىگه قايتۇرۇپ بهرگهن  گهن خهنزۇالرنى هۇنالرغا

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  ئهمهسلىكىنى  ئاز  سانىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ههم  قايتۇرۇپ . بېرىدىغانلىقىنى  تهڭرىقۇت خهنۇبى
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 ئۇالر  هالدا  ئۇ  دەپ هېساپلىساق،  ئۆزى بۇالپ كهلگهنلهر  بهرگهن ئون مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ يېرىمىنى ئۇ

 كۆ  مىڭدىن  نهچچه  بولىدۇ يهنىال  بولغان  بىلهنمۇ . پ  مىللهتلهر  قايسى  ههر  يۇرتتىكى  غهربى  يهنه  هۇنالر

 باشقا  غهربتىكى  ۋە  يۇنانلىقالر  هالدا  ۋاستىلىك  ئارقىلىق  يۇت  غهربىي  ههممه  شۇنداقال  قىلغان،  ئالماشتۇرۇش

 تېغىدىكى  نۇيان  ئالماشۇتۇرۇش قىلغان،  بىلهنمۇ  يۇنانل  6 خهلقلهر  قهبرىسىدىن  هۇن  توقۇغان نومۇرلۇق  ىقالر

 نۇرغۇن يىپهك بۇيۇمالر چىققان ههم هۇنالرنىڭ غهربتىك ههر قايسى خهلقلهر بىلهن سودا ۋە مهدەنىيهت ئاالقىسى

 . قىلغانلىقىنى توللۇق ئهكىس ئهتتۇرىدىغان ئۈچ پارچه كهشته چىققان

 مىخالنغ  2 ،  1  ئىچىگه  تاۋۇتنىڭ  تاشقى  بولۇپ،  ئوخشاش  كىچىكلىكى  چوڭ  پالما . ان كهشتىنىڭ  بىرسىگه

 دەرىخىگه ئوخشاپ كېتىدىغان دەرەخ، دەرەخنىڭ يېنىغا بوينىنى سوزۇپ، قۇيرۇقىنى دىڭگايتىپ، ئالدىغا قاراپ

 يهنه بىرسىگه بىرتۈپ گۈل، گۈلنىڭ . يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان قاناتلىق يولۋاس شهكىللىك بىر هايۋان كهشتىلهنگهن

 پهنجى  ئوڭ  ئېچىلغان،  پهنجىسى  بىر  ئۇچۇشقا ئۈستىگه  چىشلىۋالغان،  يىالن  بىر  ئاغىزىغا  تۈگۈلگه،  سى

 بۇالر ئاق يىپنىڭ ئاساس قىلىپ باشقا رەڭلىك يىپالر بىلهن قېنىق قوڭۇر . تهمشىلىۋاتقان بىر قۇش كهشتىلهنگهن

 . رەكلىك يۇڭ توقۇلمىغا كهشتىلهنگهن

 ، يېشىل، قوڭۇر رەڭلىك يىپالر بىلهن كهشته يۇقۇرقى ئىككى كهشتىنىڭ يېنىدا بولۇپ، قىزىل، سېرىق، ئاق  3

 ئهپسۇسكى ئۇنىڭ سول، ئوڭ ۋە ئۈستۈنكى بۇرجهكلىرى چاال، . قېنىق قوڭۇر رەڭلىك ۋە يۇڭ توقۇلمىغا كهشتىلهنهن

 ئۇنىڭغا ئاق ئات مىنگهن بىر ئادەم كهشتىلهنگهن بولۇپ، . رەسىملهرنىڭ تهسۋىرىمۇ ئانچه مۇكهممهل ئهمهس

 ئۈستىدىكى ئادەم ئالدىغا قاراپ . پ، بويۇنلىرىنى سوزۇپ سول تهرەپكه قاراپ تۇرغان ئات قوالقلىرىنى دىڭگايتى

 تۇرغان، بېشىغا قۇالقچا، ئۇچىسىغا كۆك جىيهك تۇتۇلغان تون، پۇتىغا توغرا يوللۇق يۇمشاق چهملىك خۇرۇم ئاياغ

 ت  يۈگۈرگهندىكى  پهقهت  بولۇپ،  ئېلىق  ناهايىتى  يۈگىنىنى  ۋە  چۇلۋۇرا  ئاتنىڭ  پهرىق كىيگهن  هالقىنى  ۆمۈر

 ئاق ئات مىنگهن ئادەمنىڭ سول يېنىدا . ئاتنىڭ كۆكسىگه گۈل چېكىلگهن، نوكچا ئېسىلغان . ئهتكىلى بولمايدۇ

 ئوڭ تهرەپته بېشىنى كۆتۈرۈپ . بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدا بىر ئادە ئالدىغا قاراپ تۇرغان ) باش قىسىمى كام ( بىر ئادەم

 ئىككى ئاق قارا ئىككى ئات بولۇپ، يهنه بىر ئات هۇشيارلىق بىلهن ئاق تۇرغان ۋە بېشىنى ساڭگىلىتىپ تۇرغان

 تۇغان  قاراپ  تهرپكه  تۇرغان  قاراەپ  نهپىسلىكىنى . ئات  ناهايتى  سهنئهتنىڭ  هۇنهر  چاغدىكى  شۇ  كهشته  بۇ

. چۈشهندۈرىدۇ
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 يۇقۇرىقى  بوروۋكا  ئارخېئولوگى  ئىتتىپاقى  مهنزىر  3 ،  2 ،  1 سوۋېت  ئادەم،  قارا كهشتىدىكى  سۈرەتلىرى  ە

 كۈمۈش بۇيۇملىرى ۋە ساپال بۇيۇملىرىدىكى ئادەم،  دېڭىزنىڭ شىمالىي قىرغىقىدىن تېپىلغان ساكالرنىڭ ئالتۇن

 مهنزىرە سۈرەتلىرىگه پۈتۈنلهي ئوخشايدۇ دەپ قارايدىغان بولۇپ، بۇ ساكالر ۋە ساكالرغا مهنسۇپ سارماتالرنىڭ

 باكتېرىيىچه  ۋە  سهنئ ] 55 [ يۇنانچه  تارقاتقانلىقىنى هۈنهر  هۇنالرغا  ئارقىلىق  ئاسىيا  مهركىزىي  بۇيۇملىرىنى  هت

 . چۈشهندۈرىدۇ

 تېغىدىكى  نويان  چىققان  12 يهنه  بۇيۇمالر  يىپهك  كۆپ  خېلى  قهبرىسىدىنمۇ  هۇن  ئۇالرنىڭ . نومۇرلۇق

 ۋە مهدەنىيهت ئاالقىسى  قىلغانلىقىنى ئهكس ئىچىدىكى ئىككى كهشتىمۇ هۇنالرنىڭ غهرب خهلقلىرى بىلهن سودا

 . ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

 بىرى  كهشتىسى « بۇنىڭ  تاغ  بولىدۇ » بولۇت،  ئاتاشقا  بۇلۇت . دەپ  ئاق  ۋە  تاغ  كىچىك  كهشتىگه  بۇ

 ئۇزۇنلىقى  بولۇپ،  كهڭلىكى 1.92 چۈشۈرۈلگهن  يىپالر 0.38 مېتىر،  قۇڭۇر  سېرىق،  قىزىل،  ئهسلىدىكى  مېتىرئۇ

 كهش  رەڭلىك تاۋارغا  قۇڭۇر  ئۆگىرىپ قالغان بىلهن  كۈلرەڭگه  قېنىق  ئۆڭۈپ  تاۋار  بولسىمۇ،  كهشتىنىڭ . تىلهنگه

 ناهايتى  شاخلىرى  پاكارتاغقا  بولۇپ،  تاغ  پاكار  بىر  يهنه  ئوتتۇرسىدا  تاغ،  كىچىك  ئىككى  تهرىپىدە  ئىككى

 پ  قارىغان،  دەرەخكه  قۇيرۇقى  سىرتقا،  بېشى  تهرەپتىكى كىچىك تاغقا  ئىككى  تۈپ دەرەخ،  بىر  هيلىرى باراقسان

 قۇش چۈشۈرۈلگهن  ئىككى  كهلگهن  چىقىرىلغان . تولۇق  بۇلۇت  ئاق  بىردىن  ئۈستىگه  تاغنىڭ  خىل . ئۇچىال  بۇ

 بىر  قارىغاندا  لېكىن بۇ كهشتىنىڭ . بىرىگه ئۇالپ كهشتىلىنىدىكهن  بۇلۇت، تاغ چۈشۈرۈلگهن كهشته ئېيتىشالرغا

 بۇنى بىلىش ئىمكانىيىتى يوق  بۇ كهشتىنى يۇنانچه ئۇسلۇبتىكى كهشته، ئىككى تهرىپى چاال بولغاچقا،  بورۇۋكا ، 

 . دەپ قارىغان

 بىرىنى  كهشتىسى « يهنه  ئهجدىها  قىلىۋاتقان  بولىدۇ » پهرۋاز  ئاتاشقا  ئهجدىها . دەپ  بىر  كهشتىگه  بۇ

 كهشتىلهنگهن  تاۋارغا  ئۇمۇ  بولۇپ،  بۇراپ، . چۈشۈرۈلگهن  ئارقىسىغا  بېشىنى  دىڭگايتىپ،  قۇيرۇقىنى  ئهجدىها

 تۇرغان ئ  هالهتته  ئىنتىلىۋاتقان  قاراپ  ئوتتۇرا . الدىغا  ئۇ  لېكىن  بولسىمۇ،  پۇتى  تۆت  ئۇنىڭ  گهرچه

 ئوخشىمايدۇ  هايۋانالرغىمۇ  باشقا  ههم  ئوخشىمايدۇ  ئهجدىهاغا  يىالنسىمان  نهزىرىدىكى  . تۈزلهڭلىكتىكىلهرنىڭ

 شۇڭا، . كلىگى تېنىگه ماس كهلمىگهن ئهجدىهانىڭ ئىككى مۈرىسىدە بىر جۈپ قىسقا قانىتى بولۇپ، قاناتنىڭ كىچى

 بولمايدۇ  دېيىشكه  ئهجدىها  ئۈچ بۈرجهك نهقىس چۈشۈرۈلگهن . ئۇنى ئۇچار كهشتىنىڭ تۆت . ئۇنىڭ ئهتىراپىغا
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 چىقىرىلغان  شهكىللىك نهقىشلهر  چهمبهر  بۈرجهك،  ئۈچ  نهقس كىشىگه . س . تهرىپىگىمۇ  خىل  بۇ  سورۇڭ  دورجى

 ]. 56 [ ېدىرلىرىدكى نهقىشلهرنى ئهسلىتىدۇ، دېگهن ئىختىيارسىز هازىرقى قازاقالرنىڭ چ

 بارغان؟  يېتىپ  نهگىچه  غهربته  ئهڭ  هۇنالرنىڭ قهدىمى  يۇرت « جىلد  96 » خهننامه « ئۇنداقتا،  غهربىي

 ئارساكىچه « دە » تهزكىرىسى  غهربىدىن  جهنۇبىدا ( ئۇيسۇننىڭ  شهرقى  دېڭىزىنىڭ  كاسپىي  بولغان ) هازىرقى

 هۇ  بىلهن يېقىن ئۆتهتتى ئهللهرنىڭ ههممىسى  هۇن . نالر  قىلغانلىقى ئۈچۈن،  تارمار  ئىلگىرى ياۋچىالرنى  هۇنالر

 تۈلۈك يهتكۈزۈپ بېرىپ، ئۇالرنى  ئهلچىلىرى تهڭرىقۇتنىڭ خېتىنى كۆتۈرۈپ بارسىال، ئۇ ئهللهر تهخىرسىز ئۇزۇق

 قالدۇرمايتتى  ئهينى » قىيىنچىلىقتا  هۇنالر  قارىغاندا،  خاتىرلهنگهنلىكىگه  ههر دەپ  ئاسىيادىكى  ئوتتۇرا  چاغدا

 ههم  بارغان  قىرغاقلىرىغىچه  دېڭىزى  كاسپى  تاكى  بولۇپ،  ئاالقىدە  سىياسىي  بىلهن  رايونالر  ۋە  ئهللهر  قايسى

 مال  ياكى  قىلغان  ئاالقىسى  سودا  ئاساسىدا  ئاالقه  شۈلىۋالغان  سىياسىي  هۇن . مۈلۈك  يۇقىرىدىكى  شۇڭا،

 ئوتتۇر  ۋە  يۇرت  غهربىي  تېپىلىشى قهبرىلىرىدىن  بۇيۇملىرىنىڭ  كهشته  مىللهتلهرنىڭ  قايسى  ههر  ئاسىيادىكى  ا

 . ههرگىزمۇ تاساددىپىيلىق ئهمهس

 : ئىزاهالر

 . بهتلهر  195 ~ 194 توم،  1 يىلى خهنزۇچه نهشىرى،  1958 ، خهلق نهشىرىياتى » كاپىتال « : ماركىس ] 1 [

 سورۇڭ . س ] 2 [  قهبرىلىرى « : دورجى  هۇنالر  ئۇال » شىمالىي  قىلغان ،  نهشر  كومىتېتى  پهنلهر  ئاكادىمىيه « نباتۇر

 . سان  1 يىللىق  1956 ، » ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى

 جامۇسنىڭ . ن ] 3 [  جهمئىيهت تۈزۈمى « يېشى  ۋە  ئېلىنغان » هۇنالرنڭ ئېتنىك مهنبهسى  ماقالىسىدىن  دېگهن

 ئائىت ماتېرىيالالر  پهنلهر . هۇنالرنىڭ ئارخېئولوگىيىسىگه  قىلغان ئۇالنباتۇر  ئىلمىي « كومىتېتى نهشىر  ئاكادېمىيه

 . سان  1 يلىق  1956 ، » تهتقىقات نهتىجىلىرى

 يىلى ئۇالنباتۇر  1961 . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 4 [

 . نهشرى

 ئېال ] 5 [  پونكىتى  خىزمهت  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  ئايماقلىق  قىلغان ئىكىجاۋ  هۇن « ن شىگۇپهندىكى



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

 بهت  222  

 . سان  7 يىللىق  1980 ژورنىلى » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى « ، » قهبرىلىرى

 خوشۇنى يۇلۇتهيدىكى هۇن قهبرىلىرى « ئىچكى موڭغۇل مۇزېيى ئېالن قىلغان ] 6 [  ، » ئىچكى موڭغۇل جۇڭغار

 . سان  2 يىللىق  1977 ژورنىلى » ئارخېئولوگىيه «

 ئايماقلىق ] 7 [  قىلغان ئكجاۋ  ئېالن  پونكىتى  خىزمهت  يادىكارلىقلىرى  بۇدۇڭ « مهدەنىيهت  ئايمىقى  ئكىجاۋ

 دوكالتى  رەتلهش  قهبرىلىرىنى  هۇن  ياردىكارلىقلىرى « ، » جىلغىسىدىكى  مهدەنىيهت  مۇڭغۇل  ئىچكى

 . سان  1 يىللىق  1981 ژورنىلى » ئارخېئولوگىيىسى

 شهنلىن ] 8 [  خو « : گهي  ئارقا  ئوڭ  چاخار  مۇڭغۇل  هۇن ئىچكى  بايقالغان  كهنتىدىن  جىيافاڭ  جاۋ  شۇنى

 . سان  2 يىللىق  1977 ژورنىلى » ئارخېئولوگىيه « ، » قهبرىستانلىقى

 قىسسه . خهننامه « ] 9 [  ههققىدە  تهرجىمهالى « جىلد  54 ۋە » هۇنالر  خهن « ، » سۇۋۇنىڭ  ئهسىردىكى  شهرقىي

 . » دېڭ زۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  8 » خاتىرلىرى

 . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « : ۇڭ دورجى سور . س ] 10 [

  1 يىللىق  1976 » ئارخېئولوگىيه ئىلمىي ژورنىلى « تاۋخۇڭباالدىكى هۇن قهبرىلىرى؛ ، « : تيهن گۇاڭجىن ] 11 [

 . سان

 . » يۈلۈڭتهيدىكى هۇن قهبرىلىرى « ] 12 [

 لياڭ جىڭمىڭ ] 13 [  ئۇستايدكى هۇن قهبرىلىرى « تاال،   1980 ژورنىلى » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى « ، » قىر

 . سان  7 يىللىق

 ئىكچى موڭغۇل ئاپتونۇم رايونى جۇڭغار خوشۇنى سۇجى جىلغىسىدىن چىققان بىر قىسىم مىس « : گهي شنلىن ] 14 [

 . سان  2 يىللىق  1965 مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى، ژورنىلى « ، » بويۇمالر

 ههققىدە « ] 15 [  تۆمۈر  ۋە  ههققىدە « جىلد  9 » تۇز  هۇ » تۆهپه  ياسالغان « نالرنىڭ دىمۇ  سۆڭىكىدىن  تۈلكه

 . ئىشلهتكهنلىكى تىلغان ئېلىنغان » باشاق

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 16 [

 مىالدىيىدىن ( يىلى  1 جىلدىدا، يهن بېگى جاۋۋاڭنىڭ  1 نىڭ » نهسىههتلهر  پهندى « ليۇ شياڭ يازغان ] 17 [

پېقىرنىڭ « : ن هاكىمىيهت ئىشلىرى ئۈستىدە سۆزلىشىۋېتىپ، ئۇنىڭدىن جاۋۋاڭ گو كۇي بىله ) يىلى  312 بۇرۇنقى
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 يېرىم تار، ئادىمىم ئاز، چى بهگلىكى سهككىز سههىرىمنى تارتىۋالدى، هۇنالرنىڭ ئالوبانالرنىڭ جهنۇبىغا بېسىپ

 تهس  تۇرماق  تاقابىل  يالغۇز  ئۇالرغا  كېرەك؟ . كهلدى،  قۇتۇلماق  قانداق  سورىغانلىقى » بۇنىڭدىن  دەپ

 . خاتىرلهنگهن

 . » لى مۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  81 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 18 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 19 [

 . » ياڭ شيۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  87 » خهننامه « ] 20 [

 . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 21 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . ارىخىي خاتىرىلهر ت « ] 22 [

 . » نهسىههتلهر  پهندى « جىلد  1 » خۇەينهنزى « ] 23 [

 . » چاۋسۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  49 » خهننامه « ] 24 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 25 [

 . » هالى ۋېي چىڭ ۋە قىران چهۋاندازالر سانغۇننىڭ تهرجىم . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 26 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 27 [

 . » دۇ شىيهننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  23 » كېيىنكى خاننامه « ] 28 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه « ] 29 [

 . » سۇۋۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  54 » خهننامه « ] 30 [

 . كېيىنكى خهننامه « ۋە » ههققىدە قىسسه هۇنالر . خهننامه « ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 31 [

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه

 خاتىرىلهر « ] 32 [  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  ههققىدە « ، » سۇۋۇنىڭ تهرجىمهالى . خهننامه « ۋە » هۇنالر  هۇنالر

 . » قىسسه

 خاتىرىلهر « ] 33 [  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  بۇرۇنقى » هۇنالر  مىالدىيىدىن  ئ  110 دە  تهڭرىقۇتنىڭ يىلى  ۇۋى

 . لىقى خاتىرلهنگهن » جهڭچىلهرنى ئارام ئالدۇرۇپ، ئات ئۈستىدە ئوق ئېتىشنى مهشىق قىلدۇرغان «

يىلى  60 يىلى ۋە  68 يىلى،  78 دە مىالدىيىدىن بۇرۇنقى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 34 [
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 غا ئوۋغا چىققانلىقى، شۇنىڭ بىلهن بىلله قورۇلدىكى هۇنالرنىڭ نهچچه ئون مىڭ چهۋاندازىنىڭ قورۇلنىڭ جهنۇبى

 دىمۇ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « . قهلئهلهرگه هۇجۇم قىلغانلىقى خاتىرلهنگهن  ههر قايسى تۇر

 هۇنالرنىڭ ئونىئوت خانى  85 مىالدىيه  شىمالىي  قىلىۋاتقاندا،  ئوۋ  تهڭرىقۇتنىڭ جۇشيې تېغىدا  يىلى جهنۇبىي

 . توقۇنۇشۇپ قالغانلىقى خاتىرلهنگهن بىلهن

 . دېگهن ماقالىسىگه قاراڭ » شىمالىي هۇنالر قهبرىسى « دورجى سورۇڭنىڭ . س ] 37 ] [ 36 ] [ 35 [

 . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 » شىمالىي هۇنالر « : سورجى سورۇڭ . س ] 38 [

 . رخېئولوگىيىلىك دوكالتلىرىغا قاراڭ هۇنالرنىڭ شهههر، قهلئه خارابىلىرى ههققىدىكى تۆۋەندىكى ئا ] 39 [

) A ( خارابىسى « : پهرله . خ   شههىرىنىڭ  ئۈچ  كومىتېتى » هۇنالنرىڭ  پهنلهر  ئۇالنباتۇر  نهشرى،  1957 ،  يىلى

 . ئهسلى نۇسخىسى يېڭى موڭغۇل يېزىقىدا يېزىلغان

) B ( كهنتلىرى  شىمالىي هۇنالرنىڭ يېزا « باپ  2 ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س « . 

) C ( قىلىنغان » موڭغۇلىيىدىكى قهدىمقى شهههرلهر « : كېسلېيۋ . ۋ . س   نهشر  بېڭجىڭدا  » تارىخىي تهرجىمىلهر « . ،

 . سان  6 يىللىق  1957 ژورنىلىنىڭ

) D ( » س   دوكالتى . ۋ . ئاكدېمىك  ئىلمىي  بهرگهن  بېڭجىڭدا  تاشقى ) Ⅰ ( كېلېيۋنىڭ  ۋە  سىبىرىيه  جهنۇبىي

 تۇرمۇش  ئائىت يېڭى ماتېرىيالالر بايقالدىكى قهدىمقى شهههر  قىلىنغان « ، » ىغا  نهشىر  » ئارخېئولوگىيه « بېيجىڭدا

 . سانى  2 يىللىق  1960 ژورنىلىنىڭ

) E ( ئۇتجاپ . خ   بايان « : ساير  قىسقىچه  ههققىدە  تېپىلمىلىىر  خهلق جۇمهۇريىتىنىڭ ئارخېئولوگىيه  ، » موڭغۇلىيه

 . سانى  3 يىللىق  1961 ژورنىلىنىڭ » ئارخېئولوگىيه « . بېڭجىڭدا نهشىر قىلىنغان

 . نىڭ ئىزاهىغا قاراڭ » ئوتتۇرا « دىكى » هۇنالرنىڭ ئىرقى ۋە تىلى « باپ  9 ] 40 [

 گۇاڭجىن ] 41 [  يادىكارلىقلىرى « : گوسۇشىن . تيهن  هۇن  تېپىلغان  ئالوچهيدېڭدىن  موڭغۇلدىكى  ، » ئىچكى

 . سان  4 يىللىق  1980 ژورنىلى » ئارخېئولوگىيه «

 ئايماقلىق ] 42 [  قىلغان ئكجاۋ  ئېالن  پونكىتى  خىزمهت  يادىكارلىقلىرى  هۇن « . مهدەنىيهت  شۇگۇپهندىكى

 . سان  7 يىللىق  1980 ژورنىلى » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى « ، » قهبرىلىرى

 قىلغان ] 43 [  ئېالن  پونكىتى  خىزمهت  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  ئايماقلىق  خهن « . ئكجاۋ شىگۇپهنكىكى
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 مهنسۇپ  دەۋرىگه  خاتىرىسى سۇاللىسى  تهكشۈرۈش  قهبرىلىرىنى  مهدەنىيهت « ، » هۇن  موڭغۇل  ئىچكى

 . سان  1 يىللىق  1981 ژورنىلى » يادىكارلىقلىرى ئارخېئولوگىيىسى

 . » شىمالي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 44 [

 رىلىرىدىن قېزىۋېلىنغان ساپال بويۇمالرنىڭ نۆۋەتته ئىچكى موڭغۇلنىڭ ههر قايسى جايلىرىدىكى هۇن قهب ] 45 [

 . سانى ئاز ههم كۆپى پارچىلىنىپ كهتكهن بولغاچقا، بۇ يهردە كۆپ مۇهاكىمه قىلىنمىدى

 . » گېڭ يهننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  19 » كېيىنكى خهننامه « ] 46 [

 . » غهربىي يۇرت تهزكىرىسى « جىلد  88 » كېيىنكى خهننامه « ] 47 [

 . » چاۋ سونىڭ تهرجىمهالى : جىلد  49 » خهننامه « ] 48 [

 خاتىرىلهر « ] 49 [  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  ئېيتىلغان » هۇنالر  سېلىندىغانلىقى  تاۋۇتقا  ئۆلگهندە  هۇنالر  . دە

 دەرەخ غولىنى ئۇيۇپ ( چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى هۇن قهبرىلىرىنىڭ كۆپىنچىسىدىنمۇ ياغاچ تاۋۇت ۋە كۆتهك تاۋۇت

 . چىققان ) ياسىغان تاۋۇت

 . » جهنۇبىي هۇنالر ههققىدە قىسسه . كېيىنكى خهننامه « ] 50 [

 خاتىرىلهر « ] 51 [  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  قىسسه . خهننامه « ، » هۇنالر  ههققىدە  چېن « جىلد  70 ، » هۇنالر

 . تاڭنىڭ تهرجىمهالى

 . » هۇنالر « جىلد  4 » شىننامه « ] 52 [

 . هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى؛ شىمالىي « باپ  1 » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 53 [

 . » مىس ۋە رەخت « جىلد  3 » شىننامه « ] 54 [

 ئهسهرلىرىدىكى ] 55 [  تارىخ  ئېلىمىز  دۆلهت بولۇپ،  قهدىمقى  ئاسىيادىكى  مهركىزى  . تۈر » ئارساك « باكتىرىيه

 ئېقىنىنىڭ ئارلىقىدا  دەرياسىنىڭ يۇقىرى  ئامۇ  بىلهن  هىندىقۇش تېغى  ئافغانىستانن ( ئۇنىڭ زېمىنى  ىڭ هازىرقى

 . بولغان ) شىمالىدا

 س ] 56 [  توغرىسىدا  كهشته  پارچه  بهش  سورۇڭنىڭ . يۇقارقى  هۇنالر « دورجى  شىمالىي « باپ  1 » شىمالىي

. گه قاراڭ » هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى
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 باپ هۇنالرنىڭ ئىرقى ۋە تىلى . 9

 مهمىلكهت ئىچى  قىلىۋاتق  هۇنالرنىڭ ئىرقى  مۇنازىرە  بهكراك  ئالىمالر  مهسىلىلهرنىڭ بىرى سىرتىدىكى  . ان

 موڭغۇل 200 يېقىنقى  هۇنالر  ۋە  مهنسۇپ  ئىرقىغا  تۈرك  هۇنالر  نهتىجىسىدە  تهتقىقاتالر  بۇيانقى  يىلدىن

 بۇ مهسىلىنى ههل قىلىشتا يهنىال . ئارا تىركىشىپ تۇرماقتا  ئىرقىغامهنسۇپ دەيدىغان ئىككى خىل كۆز قاراش ئۆز

 . ر قاتارلىق ئىلىملهرگه تاينىشقا توغرا كېلىدۇ ئارخېئولوگىيه، ئىرىشۇناسلىق ۋە فولكلو

 تېغىدىكى  نويان  شىمالىدىكى  چۆللۈكنىڭ  جهريانىدا،  قېزىشالر  هۇن  25 ئارخېئولوگىيىلىك  نومۇرلۇق

 كهشتىدىكى ئادەمنىڭ چېچى قۇيۇق،ئارقىغا ]. 1 [ قهبىرىسىدىن بىر هۇننىڭ سۈرئىتى چۈشۈرۈلگهن كهشته تېپىلغان

 پىشانى  موڭغۇلىيه تارالغان،  ناهايتى ههيۋەتلىك،  چىرايى سۈرلۈك بولۇپ،  بۇرۇتلۇق،  كۆزى يوغان،  دى كهڭرى،

 س  قارىغان . ئارخېئولوگى  دەپ  هۇن  ئۇ  ئىگىسى،  قهبىرىنىڭ  دەل  ئهدەم  بۇ  سورۇڭ  ئالىمالرمۇ . دورجى  باشقا

 دىققهت قىلىشقا . ان بۇرۇتى يوق، شۇڭا، ئۇ موڭغۇل ئىرقىغا مهنسۇپ ئهمهس، دەپ قارىغ  موڭغۇلالرنىڭ ساقال

 بولغان  رەڭدە  كۆك  گۆهىرى  كۆز  بولسىمۇ،  رەڭدە  قارا  قارچۇقى  كۆز  ئادەمنىڭ  بۇ  شۇكى،  بۇ . ئهرزىيدىغىنى

 ئېتىدۇ  تهمىن  بىلهن  ئىسپات  ماددىي  كۈچلۈك  ئىكهنلىكىنى  مهنسۇپ  ئىرقىغا  تۈرك  چۈنكى، . هۇنالرنىڭ

 ۆز، ساقاللىق بولۇپ، بۇ قهبرىدىن چىققان كهشتىدىكى تۈركلهرنىڭ چىراي ئاالهىدىلىكلىرىنىڭ بىرى ئۇالر كۆك ك

 » خهننامه « بۇ . هۇنمۇ دەل كۆك كۆز ۋە قويۇق ساقاللىق، يهنه كېلىپ چىرايى سۈرلۈك ههم ناهايىتى ههيۋەتلىك

 جى ئىككى سۇڭ كېلهتتى « دىكى » جىن مىتىنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  68  چىرايى . جىن مىتىنىڭ بويى سهككىز

 جىن مىتىنىڭ تهخهللۇسى « : دا » تهرجىمهال « جن مىتى هۇن بولۇپ، . يىلگىنى بىلهن ئوخشاش دې  سۈرلۈك ئىدى

 . دېيىلگهن » ۋېڭ شۇ، هۇنالرنىڭ شۇتۇق خانىنىڭ ئوغلى

 قېزىش ئهرىتى  تهتقىقات ئورنىنىڭ فېڭشى  ئارخېئولوگىيه  ئاكادېمىيىسى  پهنلهر   1957 ~ 1935 جۇڭگو

 قېزىپ، يىللىرى شهنشى ئۆلكىسى چاڭئه نا  هىيىسى فېڭشى يېىزىسىنىڭ كېشېڭخۇاڭ كهنتىدە ئىككى ههپته قهبر

 بايقىغان  ئاالهىدەقهبرىنى  قهبرە  140 ( بىر  ئېلىمىز ). نومۇرلۇق  ۋاقىتقىچه  مۇشۇ  قهبرىنىڭ  بۇ ئارخېئولوگالر
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 ئهلچى  هۇنالرنىڭ  ئېهتىمال  ئىكهنلىكىنى،ئۆلگۈچىنىڭ  قهبىرسى  هۇن  بىر  بىردىن  بايقالغان  ياكى تهۋەسىدە  سى

 بويۇملىرى  هۇنالرنىڭ  كۆپىنچىسىنىڭ  بويۇمالرنىڭ  چىققان  قهبرىدىن  ئىكهنلىكىنى،  ههمراهى  ئهلچىنىڭ

 قهبرىدىكى ههمدەنپه بۇيۇمالر ئىچىدە ئىككى دانه تىك تۆتبۇلۇڭ شهكىللىك . ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈگهن

 ]. 2 [ نهقىشلىك مىس بېزەك ئاالهىدە دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ

 بىردىن  ئاستىدا  دەرەخنىڭ  بولۇپ،  دەرەخ  قۇيۇق  شاخلىرى  تۈپتىن  بىر  تهرىپىدە  ئىككى  بىزەكنىڭ

 ئوتتۇرىدا ئىككى كىشى بولۇپ، ئىككىلىسى قاڭشارلىق كهلگهن، ئۇزۇن چاچ قويغان، . ئىگهرلهنگهن خېچىر بار

 . ۇتۇشۇپ چېلىشىۋاتقان هالهتته تۇرغان بىرىنىڭ بېلى ۋە پۇتىدىن ت  ئۇالر بىر . پۇچقىقى بۇغماق ئىشتان كىيگهن

 تۈرك  هۇنالنرىڭ  بېزەكنىمۇ  مىس  ئىككى  بۇ  بولۇپ،  بىرى  ئاالهىدىلىكلىرىنىڭ  تۈركلهرنىڭ  بولۇش  قاڭشارلىق

 . ئىرقىغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىشتىكى ماددىي ئىسپات قىلىشقا بولىدۇ

 س  ئېل . هاۋالهنكى،  تىلغا  يۇقىرىدا  سورۇڭ  كهشتىگه دورجى  چۈشۈرۈلگهن  سۈرىتى  هۇننىڭ  هېلىقى  ىنغان

 بولغان  قاراشتا  ئالمىسىدىن . باشقىچه  كۆز  ئۇنى  قىلىش  رەڭدە  كۆك  گۆهىرىنى  كۆز  هۇننىڭ  كهشتىدىكى  ئۇ

 گهرچه قۇيۇق بۇرتى بولسىمۇ، ئىڭىكىدە . پهرقهندۈرۈش ۋە كۆزنى تېخىمۇ سۈرلۈك قىلىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

 . الر ساقالسىزراك كهلسىمۇ، ئهمما موڭغۇلالرنىڭ ههممىسىنىڭال ساقىلى يوق دېيىشكه بولمايدۇ موڭغۇل . ساقىلى يوق

 بار  خېلى  ئىچىدە  موڭغۇلالر  كېلىدىغانالرمۇ  ساقاللىق  قويۇق  ئاساسلىنىپال . ياۋرۇپالىقالردەك  ساقالغا  شۇڭا

 ئوخشىم  موڭغۇلالرغا  هازىرقى  ههم  كىرمهيدۇ  ئىرقىغا  موڭغۇل  هۇننى  نهزىرىيىسى كهشتىدىكى  دېيىشنىڭ  ايدۇ

 پاخما چاچ . يهنه بىر موڭغۇلىيه ئالىمى ن ]. 3 [ ئاساسى تولۇق ئهمهس، دەپ قارىغان  يىشى جامسۇمۇ تۈركلهر

 ، لېكىن هۇنالر موڭغۇلالرغا ئوخشاش قىسقا چاچ قويۇپ، ) يهنى ئۇزۇن چاچ قويۇپ، چېچىنى قويۇۋېتىدۇ ( كېلىدۇ

 كهس  ئازراق ئۆسۈپ كېتىپ بولغۇچه  دېگهن چېچى  ئېلىنغان كهشتىدىكى ]. 4 [ تۈرۋېىدۇ،  تىلغا  يۇقىرىدا  ئهمما،

 نومۇرلۇق قهبىرىدىن تېپىلغان مىس بېزەكلهردىكى ئىككى  140 هۇننىڭ چېچى قۇيۇق بولۇپ، ئارقىغا تارلغانئ

 كهستۈرمىگهن  چېچىنى  بولۇپ،  چاچلۇق  پاخما  ئۇزۇن  ن . هۇنمۇ  بويىچه . ئهگهر  قارىشى  جامسۇنىڭ  يىشى

 ر قىسقا چاچلىق، تۈركلهر ئۇۇزن چاچلىق بولدىغان بولسا، ئۇ هالدا هۇنالرنىڭ موڭغۇل ئىرقىغا ئهمهس، موڭۇغلال

 ]. 5 [ تۈرك ئىرقىغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىغان بولىدۇ

. موڭغۇلالر بىلهن هۇنالر بىر ئىرىقا مهنسۇپ بولمايال قالماستىن، بىر مىللهت سېستىمىسىغىمۇ مهنسۇپ ئهمهس
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 كهتمهيدۇ  ئوخشىشىپ  ئانچه  تىلىمۇ  ئاساسالنغاندا، . ئۇالرنىڭ  خاتىرىلهرگه  ئهسهرلهردىكى  تارىخى

 بولغان  گهۋدىسى  ئاساسلىق  كهلگهن  موڭغۇلالرنىڭ  قىلىپ  تهرەققىي  قهبىلىسىدىن  شىرۋى  بولۇپ،  . موڭغۇل

 دە كۆرۈلىدىغان » ە قىسسه شىرۋىالر ههققىد « جىلد  199 » كونا تاڭنامه « دېگهن بۇ نام ئهڭ ئاۋال » موڭغۇل «

 دىمۇ » شىرۋىالر ههققىدە قىسسه « جىلد  219 » يېڭى تاڭنامه « . دېيىلگهن » موڭغۇل شىرۋىلىرى « بولۇپ، ئۇنىڭدا

 . دېيىلگهن » ۋاڭجىيه دەرياسى « ، » كونا تاڭنامه « ( دېيىلگهن ههم شىجيهن دەرياسىنىڭ » مېڭۋا قهبىلىسى « ئۇالر

 . اكانالشقان شىرۋى قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئهزاسى ، دەپ خاتىرلهنگهن جهنۇبىدا م ) هازىرقى ئېرغۇنا دەرياسى

  1 ( » جامىئۇل تاۋارىخ « ئهسىردىكى ئىلخانالر خانلىقىدىكى تارىخچى راشىددىن ئۆزىنىڭ مهشهۇر ئهسىرى  14

 ئهجداتلىرىنى  14 ~ 13 دىمۇ ) جىلد  ئۆز  ئارىسىدا  موڭغۇلالر  ئىگى ( » ئېرغۇناقۇن « ئهسىرلهردە  چۇققا قۇن  ز

 دىن كهلگهن ههم، كېيىن ئاهالىنىڭ كۆپىيىشى ۋە چارۋىچىلىقنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ ) دېگهن مهنىدە

 ئالغان  تىلغا  بارلىقىنى  قاراشنىڭ  دەيدىغان  كهلگهن،  شىمالىغا  چۆللۈكنىڭ  كۆچۈپ،  بۇنىڭدىن . غهربكه

 رياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ئهتىراپى ئىكهنلىكىنى، موڭغۇلالرنىڭ ئاساسلىق گهۋدىسىنىڭ ئانا ماكانىنىڭ ئېرغۇنا دە

 ئهمهسلىكىنى  بىردەك  بىلهن  تېغى  چوغاي  جهنۇبىدىكى  چۆللۈكنىڭ  بولغان  ماكانى  ئانا  هۇنالرنىڭ  بۇنىڭ

 . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

 چىققاندىن  1 مىالدىيه  چېكىنىپ  شىمالىدىن  جهنۇپ،  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  هۇنالر  ئاخىرلىرىدا  ئهسىرنىڭ

 ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا موڭغۇلالر باش كۆتۈرۈپ چىققانغا قهدەر بولغان ئارىلىقتا مىڭ يىلدىن  12 ىپ، تاكى تارت

 كېيىن  بۇ مىڭ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە چوڭ چۆللۈكنىڭ جهنۇپ، شىمالىدا ئىلگىرى . كۆپرەك ۋاقتى ئۆتكهن

 ئۇنداقتا . قىتان قاتارلىق مىللهتلهر دەۋر سۈرگهن تاردۇش، ئۇيغۇر، قىرغىز،  بولۇپ سىيانپى، جورجان، تۈرك، سىر

 مىللهتنى  قايسى  يۇقىرىدىكى  مۇناسىۋىتىنى » كۆۋرۈك « موڭغۇلالر  قانداشلىقى  مىللهت  بىلهن  هۇنالر  قىلىپ،

 غهرپكه كۆچكهندىن كېيىن چۆللۈكنىڭ  شىمالىي هۇنالر  ئېلىپ ئۆتكىنىمىزدەك،  تىلغا  ئالدىدا  شهكىللهندۈرگهن؟

 قېلى  پۈتۈنلهي شىمالىدا  ئادەم  مىڭ  يۈز  نهچچه  تۈتۈن،  تۈمهن  نهچچه  ئون  تهخمىنهن  هۇنالردىن  قالغان  پ

 بارا  قوشۇلۇپ،  كهتكهن  سىيانپىالرغا  سىيانپىلىشىپ  كىرگهن ( بارا  سىڭىپ  سىيانپىالرغا  پۈتۈنلهي  ). ئاخىردا

 هۇنالرمۇ  قالغان  قېلىپ  جهنۇبىدا  ئاخىرى  4 چۆللۈكنىڭ  باشلى  5 ئهسىرنىڭ  جۇرجانالر ئهسىرنىڭ  رىدا

ئۇنداقتا موڭغۇلالر بۇرۇن چۆللۈكننىڭ شىمالىدا پائالىيهت قىلغان هۇنالر بىلهن قايسى . تهرىپىدىن قۇشىۋېلىنغان
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 ئهسهرلهردىكى  تارىخى  شهكىللهندۈرگهن؟  مۇناسىۋىتىنى  قانداشلىق  مىللهت  شهكىلدە  قانداق  ۋاقىتت،

 شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى ( ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا  2 خاتىرىلهرگه ئاساسالنغاندا، تهخمىنهن مىالدىيه

 پارچىالنغاندا، ) يىللىرى  ئىتتىپاقى  ههربىي  قهبىلىلهر  رەهبهرلىكىدىكى  شىخۇي  تان  ئاقساقىلى  سىيانپىالرنىڭ

 ئارقىدىن يهنه  7 توغبات سىيانپىلىرىنىڭ  كۆچۈپ،  ئهجدادى ئىككىنچى قېتىم چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن غهرپكه

 قىسىم هۇنالر بىلهن سىيانپىالر ئۆز . گه كهلگهن » هۇنالرنىڭ بۇرۇنقى يېرى « ا كۆچۈپ جهنۇپق  ئارا  نهتىجىدە بىر

 هۇنلىرى  توبا  ــ  مىللهت  تارماق  ئىككى  يېڭىدىن  ئاياللىرىنىڭ ( نىكاهلىنىپ،  سىيانپى  بىلهن  ئهرلىرى  هۇن

 بولغان  پهيدا  سىيانپىلىرى ) نىكاهلىنىشىدىن  توغبات  ئاياللىر ( ۋە  ئهرلىرىنىڭ هۇن  سىيانپى  بىلهن  ى

 بولغان  پهيدا  قىلغان ) نىكاهلىنىشىدىن  پهيدا  سىيانپىلىرىنىڭ ( سىيانپىالرنىڭ ]. 6 [ نى  توغبات  ) جۈملىدىن

 مهنسۇپ بولغان قىتان،  ئوخشاش توڭگۇس سېستىمىسىغا  بىلهن بۇنداق قانداشلىق كېيىن سىيانپىالرغا  ۋاستىسى

 تارقالغان  قهبىلىلىرىگه  ئىنتايىن ئاندى . شىرۋى  بىلهن  هۇنالر  موڭغۇلالرنىڭ  تارقىلىپ،  موڭغۇلالرغا  كېيىن  ن

 شۇڭا، موڭغۇلالرنىڭ سىيانپىالر بىلهن . ۋاستىلىك ههم ئىنتايىن سۇس قانداشلىق مۇناسىۋىتىنى شهكىللهندۈرگهن

 يېقىن  تېخىمۇ  ۋە  بىۋاسته  تېخىمۇ  قارىغاندا  هۇنالرا  مۇناسىۋىتى  قانداشلىق  سهۋەپتىن . بولغان  موڭغۇلالر شۇ

 . موڭغۇل تىلىمۇ سىيانپى تىلىغا پۈتۈنلهي دىگۈدەك ئوخشاش . تۇڭگۇس سېستىمىسىغا مهنسۇپ

 قىتان  شىرۋىالرنىڭ  بولغان  مهنسۇپ  شىرۋىلىرى  موڭغۇل  ماتېرىيالالردا  تارىخىي  يهنه  باشقا،  بۇنىڭدىن

 ئوخشاش ئىكهنلىكى  تىلىنىڭ قىتانالرغا  مهنسۇپ ئىكهنلىكى،  ئۆرۈمه چاچ قويۇشى ۋە سېستىمىسىغا  كېيىنىشى، ، 

 قهيت قىلىنغان » ئهگرى يا «  بىلهن ئوخشاشلىقى  پادىشاهلىق « . ئىشلىتىش ئادەتلىرىنىڭ سىيانپىالر  ئون ئالته

 دە خاتىرلهنگهن سىيانپى تىلى بىلهن موڭغۇل تىلىنى سېلىشتۇرساق، ئادەم ئىسىملىرى » ۋېينامه « ۋە » يىلنامىسى

 دا خاتىرلهنگهن قىتان تىلىمۇ موڭغۇل تىلى » لىياۋ سۇاللىسى تارىخى « . تۈنلهي ئوخشايدۇ ۋەئالماشالر، ئىسىمالر پۈ

 كهتمهيدۇ  پارقلىنىپ  ئانچه  شېن . بىلهن  تارىخشۇناس  موڭغۇل  ئاخىرلىرىدىكى  سۇاللىسىنىڭ  چىڭ  شۇڭا،

 بهزى ئالىمالر ]. 7 [ دېيىشنىڭمۇ ئاساسى بار » ئانچه پهرقلهنمهيدۇ « زچڭگىنىڭ موڭغۇل تىلى بىلهن سىيانپى تىلى

 دەپ » شىرۋى « ۋە » سىيانپى « يهنه  نامنىڭ ئوخشىمىغان ئاهاڭ تهرجىمىسى،  بىلهن ئوخشاش بىر  دېگهن نام

 دەرياسىنىڭ شهرقىي . قارايدۇ  ئېرغۇنا  هازىرقى  ماكانى  سىيانپىالرنىڭ ئانا  قىلغاندىمۇ  رايون جهههتتىن تهتقىق

كى شىرۋىالرنىڭ پائالىيهت رايونىمۇ دەل ئېرغۇنا دەرياسىنىڭ كېيىن ]. 8 [ جهنۇبىدىكى چوڭ سىيانپى تېغى بولغان
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 بۇنىڭدىن موڭغۇلالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمىنىڭ ئېتنىك مهنبهسى توڭگۇس ـ ـ سىيانپى ـ . شهرقىي جهنۇبىدا بولغان

. ـ قىتان ـ ـ شىرۋى ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭ تارىخىي پاكىتالرغا ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 هۇن تىلى ئارىالشقان  مىقداردا  ئاز  ئۇنىڭغا  ناهايتى مۇرەككهپ بولۇپ،  شۇڭا، . موڭغۇل تىلىنىڭ تهركىبىمۇ

 قارىغان  دەپ  هۇنالر،  مهنبهسى  ئېتىنىك  موڭغۇلالرنىڭ  ئاساسلىنىپ  مۇشۇنىڭغا  ئالىمالر  ئهمهليهتته . بهزى

 چكهندىن كېيىن، چۆللۈكنىڭ شىمالىدا قېلىپ قالغان ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا شىمالىي هۇنالر غهرەپكه كۆ  1 مىالدىيه

 قوشۇلۇپ كهتكهن  ئون تۈمهن هۇن سىيانپىالرغا  هۇن . نهچچه  بهلگىلىك مىقداردا  بۇنىڭ بىلهن سىيانپى تىلىغا

 بۇنىڭ هىچقانداق  بولۇپ،  كىرگهن  تىلىغا  موڭغۇل  ئارقىلىق،  سىيانپىالرنىڭ ۋاستىسى  ئۇ  ههم  ئارىالشقان  تىلى

 يوق ئهجهپلهنگۈدە  يېرى  ئىچى . ك  دۆلهت  تۈركىي  هازىر  تىلى  هۇن  كۆپىنچىسى  تىلشۇناسالرنىڭ  سىرتىدىكى

 مهنسۇپ دەپ قارىماقتا  ئائىلىسىگه  ئاساسنىلىپال . تىلالر  يۇقىرقى نوقتىغا  مىقداردىكى ( شۇڭا،  ئاز  موڭغۇل تىلىدا

 . قاراشقا بولمايدۇ هۇنالرنى موڭغۇلالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى، دەپ ) هۇن تىلىنىڭ بارلىقىغا قاراپ

 بۇ شىرۋىالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت تۈركلهر ههم تۈركىي . موڭغۇل تىلىغا يهنه زور مىقاردىكى تۈرك تىلى ئارىالشقان

 قهبىلىسىنىڭ  موڭغۇل  ۋە  بولغانلىقى  هۆكۈمرانلىقىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ  مىللهت  ئېرغۇنا  9 تىللىق  ئهسىرىدە

 شىما  چۆللۈكنىڭ  كۆچۈپ،  غهرپكه  شۇ دەرياسىدىن  تارتىپ  بۇرۇندىن  كېيىن،  كهلگهندىن  يايالقالرغا  لىدىكى

 تهسىرىگه  زور  تىلىنىڭ  تۈرك  ئولتۇراقلىشىپ،  ئارىالش  بىلهن  قهبىلىلهر  تىللىق  تۈركىي  ياشايدىغان  يهرلهردە

 سىرتىدىكى كۆپىنچه ئالىمالر تۈرك تىلى بىلهن موڭغۇل تىلىنىڭ زور  دۆلهت ئىچى ( ئۇچىرغانلىقىنىڭ نهتىجىسىدۇر

 مهسلهن، كېيىن موڭغۇلالرنىڭ تهركىبىي قىسىمى بولۇپ قالغان نايمان، كېرەي، ئونىغۇت ). پهرقى بار دەپ قارايدۇ

 . قاتارلىق قهبىلىلهر تۈركىي تىلىنى قولالنغان

 بىلهن  تۈركلهر  ئۇنداقتا  بولغانىكهن،  مهنسۇپ  ئائىلىسىگه  تىلالر  تۈركىي  تىلى  هۇن  ئىرقىغا،  تۈرك  هۇنالر

 تۈركىي يېزىقتىكى هۇنال  ۋە  ئهسهرلهر  تارىخىي  تېشى « رنىڭ زادى قانداق مۇناسىۋىتى بار؟  ، » كۆلتېگىن مهڭگۈ

 بىر مىللهت بولۇپ، ) تېلىالر ( دىكى خاتىرىلهرگه ئاساالنغاندا، تۈركلهر بىلهن تۇرارالر » بىلگه قاغان مهڭگۈ تېشى «

 بولغان  تارمىقى  بىر  تۇراالرنىڭ  سۇالل . تۈركلهر  خهن  ئاتالغان تۇرالر  دەپ  دىڭلىڭ  دەۋرىدە  دىڭلىڭالر . ىسى

 قاڭقىل دەپ ئاتالغان  جهنۇبىي  دەۋرىدە  تۈركلهر . شىمالىي سۇاللىلهر  تاڭ سۇاللىرى دەۋرىگه كهلگهندە،  سۈي،

هۇنالر تۈركلهر ئىرقىغا مهنسۇپ بولسىمۇ، ئهمما يېغىلىق . كۈچىيىشكه باشالپ، نامى پهيدىنپهي جاهانغا تارالغان



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

 بهت  231  

 شۇڭا، . چىن، خهن سۇاللىلىرى دەۋرىدىال ئۇالر ۋە دىڭلىڭالر ئايتىم مىللهت بولۇپ شهكىللىنىپ بولغان دەۋرى ۋە

 تارمىقىدۇر  بىر  ئىرقىنىڭ  تۈرك  بهلكى  بولماستىن،  مهنبهسى  ئېتنىك  تۈركلهرنىڭ  سۇاللىلهر « . هۇنالر  شىمالىي

 قىسسه « جىلد  99 » تارىخىي  ههققىدە  ئۇرۇقى هۇنال ...... تۈركله « دە » تۈركلهر  بىر  باشقا  دەپ » رنىڭ

 قىسسه « جىلد  98 . خاتىرلهنگهن  ههققىدە  قهدىمقى قىزىل دىالرنىڭ قالدۇق ئۇرۇقى، « دىمۇ » قاڭقىالر  قاڭقىالر

 گاۋچې  تۈزلهڭلىكتىكىلهر  ئوتتۇرا  چېلى،  شىمالدىكىلهر  كېيىن  ئاتالغان،  دەپ  دىلى  ئىگىز ( دەسلهپته  قاڭقىل،

 ئاتى ) هارۋىلىقالر  دىڭلىڭ دەپ  بار . غان ،  پهرقى  ئازراق  ئوخشاش بولۇپ،  خېلىال  بىلهن  هۇنالرنىڭ تىلى  . تىلى

 ئىكهن  جىيهنى  هۇنالرنىڭ  ئهجدادى  ئۇالرنىڭ  قارىغاندا  خاتىرلهنگهن » ئېيتىشالرغا  خاتىرە . دەپ  ئىككى  بۇ

 . هۇنالر بىلهن تۈركلهرنىڭ مۇناسىۋىتىنى ناهايتى ئېنىق بايان قىلىپ بېرلهيدۇ

 ئىچى هۇنالرنىڭ  مهنسۇپ دەپ  تىلىنى ئېلىمىز  ئومۇمهن ئالتاي تىللىرى سېستىمىسىغا  سىرتىدىكى ئالىمالر

 ئائىلىسىنىڭ  تىل سېستىمىسىدىكى موڭغۇل تىللىرى ئائىلىسى ياكى تۈركى تىلالر  لېكىن ئۇنىڭ مۇشۇ  قارىسىمۇ،

 تاالش  هازىرغىچه  ههققىدە  مهنسۇپلىقى  قايسىسىغا  مهۋجۇت  زادى  ئائىلىسىگه ئهمما، . تاتىش  تىلالر  تۈركىي

 ]. 9 [ مهنسۇپ دىگۈچىلهر يهنىال ئىككى كۆپ سانلىقنى تهشكىل قىلىدۇ

 سۇاللىسى  خهن  ئىككى  ئىچىدە  ئۇالرئىڭ  بولۇپ،  ئاز  ناهايتى  سۆزلهملىرى  هۇن  قالغان  ساقلىنىپ  هازىر

 : انلىرىدىن تۆۋەندىكىلهر بار دەۋرىدىكى كىشلهرنىڭ ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ مهنىسىنى بىلىشكه بولىدىغ

 هۇن ۋە غۇز ) 1 (

 شۇنىڭ بىلهن بىلله . دەپ ئاتىغان » هۇن « يازما ماتېرىيالالردىكى خاتىرىلهرگه ئاساسالنغاندا، هۇنالر ئۆزىنى

 . دەپمۇ ئاتىغان » غۇز « يهنه

 ى خهن پادىشاهىغا يازغان دە خاتىرلىنىشىچه، هۇن تهڭرىقۇت » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 ئۆزىنى  تهڭرىقۇتى « مهكتۇبىدا  ئۇلۇغ  ئاتىغان » هۇنالنرىڭ  يازغان . دەپ  ۋېندىغا  خهن  تهڭرىقۇت  باتۇر

هازىر كىروران، ئۇيسۇن، ئوغۇش ۋە ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى مىللهتلهرنىڭ ههممىسى تىنجىتىلدى « مهكتۇبىدىمۇ،
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 بولدى  قارام  هۇنالرغا  قىسسه . ننامه خه « يهنه . دېگهن » ههم  ههققىدە  قوغۇشار » هۇنالر  خاتىرلىنىشىچه  دە

 هۇنالر ئون نهچچه « تهڭرىقۇت ئۆلگهندە، جۈەنچۇ ئالچى يېڭىدىن تهختكه چىققان داتاۋ بۇقىغا نهسىههت قىلىپ

 ئۆتكۈزدى  باشتىن  قااليمىقانچىلىقنى  بولمايدۇ . يىللىق  قىلىشقا  ئۇنداق  خاتىرىلهر . دېگهن » ئهمدى ههرگىز  بۇ

 . دەپ ئاتىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلهيدۇ » هۇن « الرنىڭ ئۆزىنى هۇن

 قىسسه . خهننامه « يهنه  ههققىدە  يازغان » هۇنالر  ۋۇدىغا  خهن  تهڭرىقۇت  قۇلىقۇ  خاتىرلىنىشىچه،  دە

 قۇدرەتلىك غۇزالر « : مهكتۇبىدا  شىمالدا  بۈيۈك خهن سۇاللىسى،  نىڭ تهڭرى ) هۇنالر ( غۇزالر . بار ) هۇنالر ( جهنۇپتا

 يهنه هۇنالرنىڭ دىڭلىڭ خانى ۋېيلۈ خهن سۇاللىسىنىڭ تهسلىم بولغان سهركهردىسى لى . دېگهن » مهغرۇر ئوغلى

 كۈشكۈرتۇپ  باخشىسىنى  قهستهن غۇز  زىيانكهسلىك قىلىش ئۈچۈن،  بۇرۇن « گۇاڭلىغا  تهڭرىقۇت غۇزالر  مهرهۇم

 تۇراتتى  قىلىپ  قۇربانلىق  ئاتاپ  تارتقاندا ( ئهسكهرلهرگه  قۇربانلىق  ئات قوشۇن  جهڭچىلهرنى  ۋە  ئۇالغ

 سانغۇننى ). قىلىناتتى  ئاتاپ قويغانىدىم ) لى گۇاڭلىنى ( مهن سۇترىشنا  ئىجرا . قۇربانلىققا  ئۈچۈن تېخىچه  نىمه

 غهزەپلىنىۋاتىدۇ  دەپ  يهنه . دېگۈزگهن » قىلىنمايدۇ  ئۆزىنى  هۇنالرنىڭ  ئاتىغانلىقىنىمۇ » غۇز « بۇنىڭدىن  دەپ

 . كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 شۇڭا ئۇالر هۇنالرنى . هۇنالرنىڭ ئۆزىنى غۇز دەپ ئاتايدىغانلىقىنى ئهتىراپتىكى خشنا مىللهتلهرمۇ بىلگهن

 ئاتىغان » غۇز « دائىم  قىسسه « جىلد  96 » خهننامه « . دەپمۇ  ههققىدە  يۇرت  خاتىرلىنىشىچه، » غهربىي  دە

 قوش قاتارلىق  ئاگنى،  ئۇشاق،  لوپنۇر،  كۈسهن،  سۇلې،  غۇزالردىن « لهرنىڭ ههممىسىدە » بهگلىك « پىشامشان،

 غۇزالرغا زەربه « ، » غۇالردىن قوغدانغۇچى ئىنانچىخان « ، » غۇزالرغا زەربه بهرگۈچى كاهبهگ « ، » قوغدانغۇچى بهگ

 ئىنانچىخان  تهسىس قىلىنغان » بهرگۈچى  بۇ . قاتارلىق ئهمهللهر  هۇنالرغا » بهگلىكلهر « چۈنكى  نىڭ ههممىسى

 ههم داۋا  بولغاچقا  ئۇچراپ تۇرغاچقا، خشنا  دىن مۇداپىئه كۆرۈش ) هۇنالر ( » غۇزالر « ملىق ئۇالرنىڭ تاجاۋۇزىغا

 قىلغان  تهسىس  ئهمهللهرنى  مۇشۇنداق  مهخسۇس  ئۆزلىرىنى . ئۈچۈن  هۇنالرنىڭ  دەپ » غۇز « خهنزۇالر

 بىلگهن  ئېنىق  ناهايتى  قهب . ئاتايدىغانلىقىنى  قىلىدىغان  پائالىيهت  شهرقىدە  هۇنالرنىڭ  ئۇالر  ىلىلهرنى شۇڭا

 غۇز «  ئاتىغان ) توڭگۇس ( » شهرقىي  خاتىرىلهر « . دەپ  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  چىيهننىڭ » هۇنالر  فۇ  دە

 كېيىن سىيانپى دەپ ئاتالغان « : سۆزىدىن نهقىل ئېلىنىپ  ئوغانالرنىڭ ئهجدادى،  هۇنالرنىڭ . توڭگۇسالر  ئۇالر

الرنىڭ غهربىدە پائالىيهت قىلغان غهربىي يۇرتتىكى هۇن . دېيىلگهن » غهربىدە بولغاچقا، شهرقىي غۇز دەپ ئاتالغان
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 » غۇز « ئومۇمهن ئىككى خهن سۇاللىسى دەۋرىدە . دەپ ئاتالغان ] 10 [ » غهربىي غۇز « ههر قايسى مىللهتلهر بولدا

 » غۇز « بىلهن » هۇن « تىلشۇناسالرمۇ . دېيىلگهندە هۇنالر كۆزدە تۇتۇلغان » غۇز « هۇنالرنىڭ مهخسۇس نامى بولۇپ،

 سۆزنى  دەپ قارايدۇ بىر  نىڭ نىمه مهنىدە » غۇز « بىلهن » هۇن « ئهمما، . ڭ ئاهاڭ ئۆزگىرىشى بولۇشى مۇمكىن،

 . ئىكهنلىكى تېخى هازىرغىچه ئېنىق ئهمهس

 تهڭرىقۇت، تهڭرى، قۇت، جۇت، تۇغ ) 2 (

 قىسسه . خهننامه «  ههققىدە  ئۇنى » هۇنالر  ئېلىدىكىلهر  بولۇپ،  ئۇرۇقىدىن  الندى  تهڭرىقۇت  دە،

 ئاتايتتى » تهڭرىقۇت «  كۆك . دەپ  ئوغلىنى ] 11 [ » تهڭرى « نى ) ئاسمان ( هۇنالر  . دېيىشهتتى » قۇت « ،

 دەپ خاتىرلهنگهن » تهڭرىقۇت «  تهڭرىقۇت قهدىمدە خهنزۇچه . تهڭرىگه ئوخشاش بۈيۈك دېگهنلىك بوالتتى،

 مهن ) 单于 ( چهنيۈ  دېگهن  هۆكۈمران  ئالىي  ئهڭ  تىلىدا  هۇن  بولۇپ،  قىلىنغان  تهلهپۇز  بىلدۈرگهن دەپ  . ىنى

 خاتىرىلهر «  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  يىلنامىسى « دە » هۇنالر  ئېلىنىپ » شۈەنيهن  نهقىل  ئهن « : دىن  شى

 سۆزنىڭ › خهننامه ‹  بۇ  تۇرۇغان ) تهڭرىقۇت دىگهن سۆزنىڭ ( نى ئوقۇۋېتىپ،  ياندا  مهنىسىنى تۈشىنهلمىگهندە،

 دېگهن سۆزنىڭ » تهڭرىقۇت « . دېيىلگهن » دېگهن هۇن قۇلى بۇ هۇنچه تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى دېگهنلىك بولىدۇ،

 داۋاملىق  ئۆزلىرىنى  تهڭرىقۇتلىرىنىڭ  هۇن  ئۇ  يىغىنچاقلىغاندا،  هۇن « مهنسىنى  ئۇلۇغ  تىكلىگهن  تهڭرى

 » ئاي تهرىپىدىن قويۇلغان ئۇلۇغ هۇن تهڭرىقۇتى – قۇياش . زېمىندىن تۈرەلگهن – ئاسمان « ياكى » تهڭرىقۇتى

 . دېگهن مهنىلهرگه ئىگه بولغان » ىن ئۇلۇغ ۋە يۈكسهك ئىنتاي « دەپ ماختىغىنىدەك

 دېگهن نامنىڭ » تهڭرىقۇت « كېيىن خهن سۇاللىسى فېئودال هۆكۈمرانلىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراش سهۋەبىدىن

 يهنه  قوشۇلغان » جۇت « ئارقىسىغا  سۆز  قىسسه . خهننامه « . دېگهن  ههققىدە  ۋاپادارلىقىنى » هۇنالر  هۇنالر  دە

 نامنى . تى دەيت » جۇت «  دېگهن  ۋاپادار  پادىشاهلىرىنىڭ  خهن  كېيىن،  قۇدىالشقاندىن  بىلهن  سۇاللىسى  خهن

 مهپتۇن بولدى  ئۆزلىرىنى . قوللىندىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا  . دەپ ئاتىدى دەپ خاتىرلهنگهن » جۇت « شۇڭا،

 ئۆزلىرىنى  تهڭرىقۇتالر  باشالپ  تهڭرىقۇتتىن  فۇجۇرجۇت  ئوغلى  تهڭرىقۇتنىڭ  ئاتاشقا » جۇت « قوغۇشار دەپ
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 جهنۇبىي تهڭرىقۇت بىدىن باشالپ . مهسلهن، فۇجۇرجۇت تهڭرىقۇت، سۇشىجۇت تهڭرىقۇت دېگهندەك . باشلىغان

 . مهسلهن شىلوشىيۇت تهڭرىقۇت، كىئوفۇيۇت تهڭرىقۇت دېگهندەك . دەپ ئاتاشقان » ت « بىۋاسته

 باشقا  خاتىرىلهر « بۇنىڭدىن  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  كىشلهرنى « : دە » هۇنالر  ئاقىل  دەپ , هۇنالر ،   تۇغ

 تهيىنلىنهتتى . ئاتايتتى  داۋاملىق سول تۇغ خانلىققا  شاهزادىلهر  سول تۇغ خان سول . دەپ خاتىرلهنگهن » شۇڭا

 . قول بىلىك خاننى كۆرسىتهتتى

 ئالچى، قۇنچۇي ) 3 (

 . هۇنالر خوتۇنى ۋە توققاللىرىنى ئالچى، ئانىسىنى ئانا ئالچى دېگهن

 تاغ « : دە خاتىرلىنىشىچه، شى زاۋچى يهنۋاڭغا يازغان خېتىىدە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 گۈلى ‹ باغرىدا  زەمبۇرۇغلۇق ئۆسۈملۈك ( كارتام  خىل  شىمالدىكىلهر . بار ) بىر  بىلهمال؟  ئۇنى  ئۇنىڭ ) هۇنالر ( سىلى

 قىز  ياسايدۇ،  ئهڭلىك  ئۇنىڭدىن  ئېلىپ  ئايالىنى ئايال  گۈلىنى  هۇنالر  قىلىدۇ،  پهرداز  ئىشلىتىپ  ئۇنى  لىرى

 . دېگهن » نى ئوقۇپ باقسىال › خهننامه ‹ ئهگهر بىلمهكچى بولسىال . دەپ ئاتايدۇ › ئالچى ‹

 تۇرمۇش كهچۈرگهن  خوتۇنلۇق  كۆپ  ئهر  بىر  كۆپىنچه  ئۆگهي . هۇنالر  ئوغلى  ئۆلسه  ئاتىسى  كېلىپ  يهنه

 ئاكىسى ئۆلس  ئىنىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان بولغاچقا، ئانىسىنى ئالىدىغان،  ه خوتۇنىنى ئىنىسى،

 ئومۇمالشقان  ناهايتتى  ئههۋالى  ئېلىش  خوتۇن  قاتالمدىكىلهرنىڭ . كۆپ  يۇقىرى  سىنىپتىكى  هۆكۈمران  بولۇپمۇ

 انى ئۆزىنىڭ ئاۋازلىق ئوقي « مهسلهن، باتۇر تېخى تهڭرىقۇت بولمىغان ۋاقتىدا . ناهيتى نۇرغۇن ئالچىلىرى بولغان

 ياخشى « ، بۇ ئۇنىڭ بىرىنچى ئالچىسى ئىدى؛ تهڭرىقۇت بولغاندىن كېيىن » ئامراق ئالچىسىغا قارىتىپ ئاتقان

 بېرىۋەتكهن  توڭگۇسالرغا  ئالچىسىنى  بۇرۇنقى » كۆرىدىغان  مىالدىدىن  ئىدى؛  ئالچىسى  ئىككىنچى  بۇ ، 200  

 بۇ . ارقىلىق باتۇرنىڭ ئالچىسىغا نۇرغۇن پارا بهرگهن يىلى ليۇباڭ پىڭچېڭدا قورشاۋغا چۈشۈپ قالغاندا، ئهلچى ئ

 بۇرۇنقى  مىالدىدىن  ئىدى؛  ئالچىسى  قۇدىلىشىش  199 ئۈچىنچى  ئهۋەتىپ  هۇنالرغا  ليۇچىڭنى  ليۇباڭ  يىلى

، بۇ » ئوردىدىكى قىزالردىن مهلىكه تالالپ، هۇن تهڭرىقۇتقا ياتلىق قىلغان « ئههدىنامىسىنى تۈزگهندىن كېيىن،
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 ئوردىدىكى قىزالردىن مهلىكه « يىلى لۈ خانىش يهنه  192 ؛ مىالدىدىن بۇرۇنقى ] 12 [ ىسى ئىدى تۆتىنچى ئالچ

 ياتلىق قىلغان  هۇن تهڭرىقۇتقا  بولغان » تالالپ،  بهشىنچى ئالچىسى  بۇ  ئالچى، . ،  بۇالرنىڭ بىرىنچىسى جۈەنچۇ

 ئىدى  ئالچى  چوڭ  ئالچىس ]. 13 [ ئىككىنچىسى  بهشىنهى  ۋە  تۆتىنچى  ئۈچىنچى،  ئىدى يهنه  بار  بۇالرنىڭ . ىمۇ

 بۇنىڭدىن باشقا قوغشارخاننىڭ ]. 14 [ ئىچىدە ئهڭ ئاخىرقى هۇنالرنى تهمىن قىلغۇچى ئالچى ۋاڭ جاۋجۈن ئىدى

 بولۇپ،  ئالچىلىرى  نۇرغۇن  قۇتىئۇشنىڭمۇ  ئاشاتتى « ئاكىسى  ئوندىن  ئالچىالرنىڭ . » ] 15 [ نهچچه  بۇنىڭدىن

 . ن، يهنه توقالالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ئۇالرنىڭ خوتۇنلىرىنىال كۆرسىتىپال قالماستى

 شهرهىشۇنامالرنىڭ  بهزى  خهن سۇاللىسىدىكى  ئىزاهلىغۇچىيهن شىگۇ » خهننامه « مهسلهن، ( شۇڭا،  ئالچى ) نى

 . دەپ ئىزاهلىشى خاتا بولۇپ قالغان » هۇنالرنىڭ خانىشى «

 ئالچى  تهڭرىقۇتنىڭ  قوغۇشار  ساالهىيىتى ئۇنداقتا،  ئورنى،  ئالچىنىڭ  چوڭ  بىلهن  ئالچى  جۇەنچۇ  لىرىدىن

 بولغان؟  قىسسه . خهننامه « قانداق  ههققىدە  ئىجىزخاننىڭ « : دە » هۇنالر  سول  تهڭرىقۇت  قوغۇشار  دەسلهپته

 كۆرەتتى  ياخشى  بهكمۇ  قىزىنى  ئىككى  خاننىڭ  قۇيان  ئوغۇل . ئاكىسى  ئىككى  ئالچىدىن  جۈەنچۇ  قىىز  چوڭ

 بولۇپ،  ئىدى كۆرگهن  جۈمۈچ  ئىسىمى  بولۇپ، . چوڭىنىڭ  كۆرگهن  ئوغۇل  تۆت  ئالچىدىن  چوڭ  قىزى  كىچىك

 ئىدى  داتاۋبۇقا  ئىسىمى  ئىدى . چوڭىنىڭ  چوڭ  جۈمۈچتىن  ئىدى . ئۇ  ئېسىلزادە  ئالچى  قوغۇشار . جۈەنچۇ  ههم

 كۆرەتتى  ياخشى  جۈمۈچنى  بولۇپ ئۆلۈش ئالدىدا . تهڭرىقۇتمۇ  مۇپتىال  تهڭرىقۇت كېسهلگه  جۈمۈچنى قوغۇشار ، 

 ئالچى  جۈەنچۇ  بولسىمۇ،  ۋارىس قىلماقچى بولغان  بويسۇنۇپ ‹ : ئۆزىگه  ئۇنىڭغا  پۇقراالر  جۈمۈچ تېخى كىچىك،

 قااليمىقانچىلىق چىقىپ قاالرمىكىن  يهنه  ئهلدە  تهڭرىقۇت بولسا  ئۇ  ئاچا . كهيمهيدۇ،  ئىككىمىز  ئالچى   چوڭ

 جۈمۈچ كىچىك بولسىمۇ، دۆلهت ‹ : چوڭ ئالچى . ېدى سىڭىل، ئهڭ ياخشىسى داتاۋبۇقا ۋارىس بولغىنى تۈزۈك، د

 قىلدىۇ  ياردەم  ۋەزىرلهر  ۋارىس بولسا، . ئىشىرىغا  ئوغۇل  ئادەتتىكى  قويۇلۇپ،  تاشالپ  ئوغۇل  ئېسىلزادە  هازىر

 دىدى  قااليمىقانچىلىق چىقىدۇ،  ئالچىنىڭ پىكىرى . كېيىن چۇقۇم  تهڭرىقۇت ئويلىنىپ ئاخىرى جۈەنچۇ  قوغۇشار

 بۇ خاتىرە جۈەنچۇ ئالچى بىلهن چوڭ ئالچىنىڭ ئورنى ۋە . دەپ خاتىرلهنگهن » قىنى ۋارىس قىلدى بويىچه داتاۋبۇ

 ساالهىيىتى ناهايتى ئېنىق ئىپادىلهنگهن بولۇپ، جۈەنچۇ ئالچى بىرىنچى ئالچى، چوڭ ئالچى ئىككىنچى ئالچى،

 ن جۈەنچۇ ئالچىنىڭ رەسمىي بۇنىڭدى . جۈەنچۇ ئالچىنىڭ ئېسىلزادە، چوڭ ئالچىنىڭ ئوغلى پهس دەپ قارالغان

 بولىدۇ  چوڭ ئالچىنىڭ توقال ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا  شهنشېڭنىڭ . خوتۇن،  خۇ  قىلىشقا « شۇڭا، ئهلنى ئىدارە
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 ئۆرنهكلهر  ئومۇمىي  ئىزاهلىغاندا ) جىلد  23 ( » پايدىلىق  خوتۇنى « نى  تهڭرىقۇتنىڭ رەسمىي  ئالچى  جۈەنچۇ

 هۇنالر . خهننامىگه تولۇقلىما « ۋاڭ شيهنچيهننىڭ . دېيىشى توغرا » راتتى بولۇپ، چوڭ ئالچىدىن يۇقىرى ئورۇندا تۇ

 قىسسه  ئېلىپ » ههققىدە  نهقىل  سۆزىدىن  چىنخهننىڭ  شېن  ئالچى « دە  چوڭ  خوتۇنى  رەسمى  هۇنالرنىڭ

 ]. 16 [ دېيىشى بولسا خاتا » دېيىلهتتى

 ئېلىنغان دېگ » ئانا ئالچى « دە يهنه دائىم » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «  مهسلهن، . هن ئىسىم تىلغا

 ئانا ئالچى قۇلۇقۇ تهڭرىقۇتنىڭ ئۆز ئوغلىنى تهڭرىقۇت قىلماي سول قول بۈيۈك كاهبهگنى تهڭرىقۇت قىلىشىدىن «

 ئۆلتۈرۋەتكهن  ئهۋەتىپ ئۇنى  ئادەم  دەسلهپته « ، » ئهنسىرەپ،  بولۇپ،  كىچىك  تهڭرىقۇتنىڭ يېشى  قۇيانكى

 ئالچ  ئانا  چاغدا  چىققان  دۇرۇس بولمىغان تهختكه  پهزىلىتى  كىتانىڭ . دېگهندەك » ىنىڭ  شۇ  جىلد  68 يهنه

 تهرجىمهالى «  مىتىنىڭ  دادىسى « : دىمۇ » جىن  مىتىنىڭ  خان ( جىن  بولۇشقا ) شۇتۇق  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن

 جىن مىتى ئانا ئالچى ۋە ئىنىسى لۇن بىلهن ئوردىغا كىرىشتىن . ئۇنمىغاچقا قۇنشار خان تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن

 باققان  ئات  مههكىمىسىدە  شىغاۋۇل  قائىدىلىك . قورقۇپ،  ناهايتى  ئوغلىنى  ئىككى  ئانىسى  مىتىنىڭ  جىن

 ئۇ كېسهل بولۇپ ئۆلگهندە، ئۇنىڭ رەسىمىنى . تهربىيلىگهچكه، خهن ۋۇدى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنى ماختىغان

 جىن . ئهلچىسى، دەپ نام بهرگهن شۇتۇق خاننىڭ , سىزدۇرۇپ، رەسىمىنى گهنچۈەن قهسىرىگه ئاستۇرۇپ، ئۇنىڭغا

 بۇنىڭدىن هۇن تىلىدىكى . دەپ خاتىرلهنگهن » مىتى ههر قېتىم بۇ رەسىمنى كۆرگهندە يىغلىغىنىچه كېتىپ قالغان

 . نىڭ ئانا خانىش دېگهن مهنىدە ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ » ئانا ئالچى «

 مهلىدكه  تىلىدا  ئاتالغان » قۇنچۇي « هۇن  قىسسه . امه خهنن « . دەپ  ههققىدە  فۇجۇرۇت « : دە » هۇنالر

 كۆردى  قىز  ئىككى  ئۇنىڭدىن  كېيىن،  ئالغاندىن  ئهمرىگه  جاۋجۈننى  ۋاڭ  شۈبۇ . تهڭرىقۇت  يۈەن  قىزى  چوڭ

 هۇنالرنىڭ هوقۇقلۇق ۋەزىرى ئوڭ قول « : يهنه . دېيىلگهن » قۇنچۇي، كىچىك قىزى داڭيۈ قۇنچۇي دەپ ئاتالدى

 تان ۋاڭ جاۋجۈننىڭ  شۇبۇ  قۇنچۇي يۈننىڭ ئېرى ئىدى قۇتقۇ  لى . دەپ خاتىرلهنگهن، » قىزى يىمۇ  يهن شىگۇ

 ئېلىپ  نهقىل  سۆزىدىن  بىلهن « چىنىڭ  مهلىكه  تىلىدىكى  خهنزۇ  بولۇپ،  نام  بېرىلدىغان  قىزالرغا  قۇنچۇي

 ئۇرۇقلىرى ئۇالرنىڭ ئهرلىرىنىڭ ئۇرۇقلىرى ئىدى « ، » ئوخشاش  داڭيۇ  يۈەننىڭ دەسلهپته شۈبۇ . دېگهن » شۇبۇ،

 نىكاهلىنىش  سىرتتىن  ئۇرۇقنىڭ  هۇنالر  شۇكى،  سهۋەپ  دىيىلىشىدىكى  قۇنچۇي  يىمۇ  كېيىن  دىيىلىپ،  قۇنچۇي

 هۇنالرنىڭ  قىلىنغاندا،  ياتلىق  ئۇرۇقىغا  شۈبۇ  ئۇرۇقىدىن  الندى  ئاتىسىنىڭ  يۈەن  قويغاچقا،  يولغا تۈزۈمىنى



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

 بهت  237  

 قۇنچۇي دەپ ئاتالغان  شۈبۇ  بويىچه  شىجۈنلهرنىڭ ئىلگىرى خهن مهلىكىلىرىن . ئۇرۇقىنىڭ نامى  ۋە  ىڭ جيې يۈ

 كېيىن،  قىلىنغاندىن  ياتلىق  ئۇيسۇنالرغا  بولۇپ،  مهلىكىسى « كېيىن  مۇشۇنىڭغا » ئۇيسۇن  ئاتىلىشىمۇ  دەپ

 يۈن ئهسلىدە يىمۇ قۇنچۇي ئىدى، كېيىن « شۇڭا، چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئالىم چىيهن داجاۋنىڭ . ئوخشاش

 . دېيىشى توغرا » بۇ قۇنچۇي دەپ ئاتالغان شۈبۇ ئۇرۇقىا ياتلىق قىلىنغاچقا، شۇ

 ئوتتۇرا ) 4 (

 توڭگۇسالر خانى بارغانسېرى كۆرەڭلهپ غهربكه هۇجۇم « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 قاقاس يهر . قىلدى  تاشالندۇق  بىر  كېلىدىغان  ئۇشۇق  مىڭ چاقىرىمدىن  هۇنالنىڭ ئارىلىقىدا  بىلهن  توڭگۇسالر

 ئوتتۇرا بولۇ  يهرنى  مۇشۇ  تهرەپ  ئىككى  ههر  بهلگىلىگهنىدى ) پاسىل ( پ،  تهڭرىقۇتقا . قىلىپ  باتۇر  توڭگۇسالر

 ئهۋەتىپ  بىز ‹ ئهلچى  يهرنى  ئۇ  بولماڭالر،  باسقۇچى  ئاياق  يهرگه  تاشالندۇق  ئوتتۇرادىكى  هۇنالر  سىلهر

 ه يۈرۈش قىلىپ، توڭگۇسالرغا زەربه باتۇر تهڭرىقۇت بۇنىڭدىن دەرغهزەپ بولۇپ، شهرقق . دىدى › ئىگهللىمهكچىمىز

 . دەپ خاتىرلهنگهن » مۈلكىنى ئولجا ئالدى  بېرىپ، توڭگۇس خانىنى تارمار قىلىپ، ئاهالىسىنى ۋە مال

 يهردىكى  ئوخشاش بولمىغان هالدا » ئوتتۇرا « بۇ  قايسى دەۋرلهردىكى فېئودال ئالىمالر  دېگهن سۆزى ههر

 ئۇنى . ئىزاهالنغان  رايونى چېگ « بهزىلىرى  مۇداپىئه  قاراۋۇلخان « ياكى » رىدىكى  ياكى » چېگرىدىكى

 خهنزۇالرنىڭ ئوغرلىقچه كىرىۋېلىشىنى « يهنه بهزىلىرى بولسا . دەپ ئىزاهلىغان » چېگرىدىكى كۈزىتىش ئورنى «

 ]. 17 [ دەپ ئىزاهلىغان » يهر نامى « ياكى » لهخمه « ياكى »» پاياليدىغان ئورۇن

 چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى دىڭ . رنىڭ ئىزاهاتلىرىنىڭ ههممىسى توغرا بولمىغان مېنىڭچه، يۇقىرىدىكى ئالىمال

 ههر ئىككى ‹ يهنه . دەپ ئېنىق ئېيتىلغان › قىسسهدە تاشالندۇق قاقاس يهر ‹ چيهن بۇنىڭغا رەددىيه بېرىپ، يهنه

 ڭ تاشالندۇق يهنى شۇنداق ئىكهن، ئوتتۇرانى . قىلىپ بهلگىلىگهن، دېيىلگهن ) پاسىل ( تهرەپ مۇشۇ يهرنى ئوتتۇرا

 يهر شۇنداق كهڭ . تېكىستته بۇ يهرنىڭ مۇداپىئه قىلىنىدىغانلىقى توغرىسدا گهپ يوق . كۆرسىتىدىغانلىقى ئېنىق

جىن يوق قاقاس تۇرسا قوغداشنىڭ نىمه هاجىتى؟  تۇرسا قانداقمۇ قوغداپ بولغىلى بولسۇن؟ يهنه كېلىپ ئىنسى
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 كېرەككى،  سۆز › ئوتتۇرا ‹ بىلىشىمىز  بىلىش تهس دېگهن  مهنىسىنى  ئۇنىڭ توغرا  هازىر  شىۋە،  چاغدىكى  . ئهينى

 شۇنداق تۇرۇقلۇق . لېكىن، مهنه جهههتتىن ئېيتقاندا، ئادەم ئولتۇراقالشمىغان تاقىر يهر دېگهنلىك بولسا كېرەك

 قانداقمۇ  ئورۇن ‹ ئۇنى  پاياليدىغان  كىرىشىنى  ئوغرلىقچه  كۈزىتىش ئورنى ‹ ياكى › خهنزۇالرنىڭ  › چېگرىدىكى

 ]. 18 [ دېگهن » دېگىلى بولسۇن؟

 ئىبارىسىگه ئېنىق تهبىر » ئوتتۇرا « دېڭ چيهن گهرچه يۇقىرقى قاراشالرغا رەددىيه بهرگهن بولسىمۇ، ئهمما

 بۇ . بېرەلمىگهن  بولۇپ،  مهنىدە  دېگهن  چېگرا  تىلىدا  هۇن  ئوتتۇرا  خاتىرىلهر « ئهمهلىيهتته،  هۇنالر . تارىخىي

 دەل ئېنگېلىس » ئوتتۇرادىكى تاشالندۇق يهر « ئاتالمىش . تى ئېنىق چۈشهندۈرۈلگهن دە ناهاي » ههققىدە قىسسه

 دا ئوتتۇرىغا قويغان ئىپتىدائى قهبىلىلهر ئارىسىدىكى » ئائىله، خۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلهتنىڭ كېلىپ چىقىشى «

 . دۇر » بىتهرەپ رايون «

 مىالدىدىن بۇرۇنقى  هۇنالر  ۋە  بىرال  ى ئهسىرنىڭ ئالد  3 توڭگۇسالر  مهمىلكىتىمىنزىڭ شىمالىدا  كهىنىدە،

 ئارا قارىمۇ قارىشى ئىككى قۇدرەتلىك قهبىلىلهر ئىتتىپاقى ۋە ئۇلۇس بولۇپ،  ئۆز . ۋاقىتتا باش كۆتۈرۈپ چىققان

 ۋادىسىدا  دەريالىرى  شىرامۇرەن  ۋە  الۋخا  ئېقىنىدىكى  يۇقىرى  دەرياسىنىڭ  لىياۋخې  هازىرقى  توڭگۇسالر

 قىلىپ  چېگرالنغان چارۋىچىلىق  بىلهن  هۇنالر  تهرەپته  غهرب  سۈركىلىشنى . ،  تهرەپ  ئىككى  شۇڭا،

 بهلگىلىگهن » بىتهرەپ رايون « پهسهيتىدىغان  قهبىلىلهر « ئېنگېلىس . ئوتتۇرانى  يېقىنراق بولغان  تىل جهههتتىن

 قهبى  بولغان  يىراقراق  جهههتتىن  تىل  كىچىك،  ههم  تار  قهدەر  بىر  رايون  بىتهرەپ  بۇنداق  لىلهر ئارىسىدا

 هۇنالر بىلهن توگۇسالرنىڭ . دەپ ئوتتۇرىغا قويغان » ئوتتۇرىسىدا بۇنداق بىتهرەپ رايون بىر قهدەر چوڭ بولغان

 مىڭ نهچچه چاقىرىم كهڭلىكته بولغان ئېنگېلىس ) پاسىل ( » ئوتتۇرا « تىلى ئوخشىمىغاچقا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى

 ۇرغان جايالر، يهنىال قهبىلىنىڭ جامائهت يېرى بولسىمۇ، بۇنداق ئېنىق بهلگىلهنمىگهن چېگرا ئايرىپ ت « : يهنه

 دەخلى  ئۇ  ئاندىن  قوغدىغاندىال  ئۆزى  قهبىله  ههم  قىلغاندىال  ئېتىراپ  قهبىلىلهر  خشنا  تهرۇزدىن  لېكىن

 شۇڭا، توڭگۇسالر بۇ يهرنى ئىگهللىمهكچى بولغاندا، ئالدى بىلهن ئهلچى ئهۋەتىپ، . دېگهن » ] 19 [ ساقلىنااليتتى

 ئهمما، ئىگهللىۋېلىش قهستى باتۇر تهڭرىقۇتنىڭ قاتتىق غهزىپىگه ۋە . ى ئىگهللهش ئۈستىدە سۆزلهشكهن بۇ يهرن

 . قايتۇرما زەربىسىگه ئۇچرىغان

 خهن  جهنۇپتا  قالماي،  ئىگهللهپال  ئوتتۇرا  پهسهيتىدىغان  سۈركىلىشنى  بىلهن  توڭگۇسالر  شهرقته هۇنالر
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 يهر  چېگىرلىنىدىغان  بىلهن  سوۋۇنىڭ « جىلد  54 » خهننامه « بهلگىلىگهن » ئوتتۇرا « لهردىمۇ سۇاللىسى

 ئوتتۇرىدا هۇنالر تۇتۇلغان يۈنجۇڭلۇقالرنىڭ دېيىشىچه « دا لى لىڭ بايقال كۆلىگه بېرىپ سۇۋۇغا » تهرجىمهالىدا

 ا خان ئاڭالشالرغا قارىغاند . يۈنجۇڭنىڭ ۋالىيسىدىن تارتىپ ئهمهلدار ۋە پۇقراالرنىڭ ههممىسى قارىلىق تۇتۇپتۇ

 بولغان خهن . دەپ خاتىرلهنگهن » ئۆلگهن ئوخشايدۇ ) خهن ۋۇدى (  تهسلىم  لىڭ مهغلۇپ بولۇپ هۇنالرغا  لى

 تهرىپىدىن  تهڭرىقۇت  بارغاندا،  بولۇپ  ئهلچىلىككه  هۇنالرغا  سۇۋۇ  چاغدا  شۇ  بولۇپ،  سهركهردىسى  سۇاللىسى

 پىدا چېگرىدا تۇتۇۋېلىنغان يۈنجۇڭلۇقالردىن لى لىڭ بۇ گې . تۇتۇپ قېلىنىپ، بايقال كۆلىق بويىغا ئاپىرۋېتىلگهن

 بولغان  دىمهكچى  بىلىۋالغانلىقىنى  خهۋىرىنى  ئۆلگهنلىك  ۋۇدىنىڭ  خهن . خهن  بىلهن  هۇنالر  بۇنىڭدىن

 تۇتۇۋېلىنغانلىقىدىن بۇ » ئوتتۇرا « سۇاللىسىىنىڭ چېگىردىكى يهرلهردىمۇ  نىڭ بارلىقنى، تۇتقۇنالرنىڭ يۈنجۇڭدا

 هازىرقى » ئوتتۇرا «  ناهىيىسى نىڭ  توقتۇ  موڭغۇلنى  ۋىاليىتىنىڭ ( ئىچكى  يۈنجۇڭ  دەۋرىدىكى  سۇاللىسى  خهن

 . ئهتىراپىدا ئىكهنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ ) مهركىزى

 ) يىلى  68 مىالدىدىن بۇرۇنقى « يىلى  2 دە يهنه، شۈەندىنىڭ دىجيې » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه «

 غهربىي رۇالرنىڭ « كۈزدە  ئۇالرنىڭ قهبىله باشلىقى قول ئاستىدىكى هۇنالر  سول تهرىپىنى بېسىۋالغاندىن كېيىن،

 مال  باشالپ،  ئادەمنى  مىڭ  ئوتتۇرادا  نهچچه  يۈرۈپ،  جهنۇپقا  ههيدەپ  قىلىپ، ) چېگرا ( چارۋىلىرىنى  جهڭ

 بولدى  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  بېرىپ  جهنۇپقا  قىلىپ،  يارىدار  ۋە  ئۆلتۈرۈپ  ئادەملهرنى  دەپ » نۇرغۇن

 هالدا . خاتىرلهنگهن  مهجبۇرى  بولۇپ،  قهبىله  كىچىك  بىر  بويسۇندۇرۋالغان  قۇلدارلىرى  هۇن  رۇالر  غهربىي

 قىسمىدا  شهرقىي  تهرىپىدە ( هۇنالرنىڭ  قىلغان ) سول  هۇنالر . چارۋىچىلىق  باشلىقى  قهبىله  ئۇالرنىڭ  چاغدا  بۇ

 پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  پارچىالنغان  ئهللهر  بېقىندى  باشالپ ئاجىزالشقان،  ئادەمنى  نهچچهمىڭ  قهبىلىدىكى

 بولغان  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  بېرىپ،  چېگرىسىدىكى . جهنۇپقا  سۇاللىسىنىڭ  خهن  بىلهن  هۇنالر  هالبۇكى،

 ئوتتۇرادا يهنه چېگرانى چاراليدىغان ۋە ساقاليدىغان چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىرى بولغاچقا، غهربىي رۇالر جهنۇپقا

 ئۇالرنىڭ توسق  ئۇچرىغان ماڭغاندا،  ئۇرۇش بولغان . ۇنلىقىغا  تهرەپ ئوتتۇرىسىدا  ئىككى  نهتىجىدە . شۇڭالشقا،

 . غهربىي رۇالر چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ، بىخهتهر هالدا خهن سۇاللىسىگه بېرىۋالغا

 دىكى » ههققىدە قىسسه هۇنالر . تارىخىي خاتىرىلهر « ئۇنداقتا، رۇالر بېسىپ ئۆتكهن ئوتتۇرا زادى قهيهردەر؟

 شاڭگۇ  بولۇپ،  جايالشقان  قىسىمغا  شهرقىي  خانلىرى  تهرەپتىكى  سول  هۇنالرنىڭ  ئاساسالنغاندا، خاتىرىگه
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 كهلگهن  توغرا  شهرقىگه  ۋە . ئايمىقىنىڭ  شاڭجۈن  بولۇپ،  جايالشقان  قىسىمغا  غهربىي  خانلىرى  تهرەپتىكى  ئوڭ

 كهلگهن  توغرا  سول تهرەپ شاڭگۇنىڭ مۇشۇ . يۈنجۇڭ ئايمىقىنىڭ ئۇدۇلىغا  بويىچه قارىغاندا  هازىرقى ( ئورۇنالر

 ناهىيىسى  خۇەيلهي  ئۆلكىسى  كېلىدۇ ) خېبىي  توغرا  رايونىغا  دەسلهپكى . شهرقىدىكى  هۇنالرنىڭ  بۇ  ئهمما،

 ئارقىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ،  مهزگىلىدىكى جايلىشىش ئههۋالى بولۇپ، كېيىن ئۇالر خهن ۋۇدى تهرىىدىن ئارقا

 ) يىلى  105 مىالدىدىن بۇرۇنقى ( يىلى  6 شىمالىدا پۇت تىرەپ تۇرۇشقا ئامالسىز قالغاچقا، يۈەنگېڭ چۆللۈكنىڭ

 دىن كېيىن تهڭرىقۇت تېخىمۇ غهربىي شىمالغا يۆتكىلىپ، سول تهرەپتىكى قوۋمالر ئايماقلىرىغا توغرا كېلىدىغان

 سۈرۈلگهن  غهربكه  جۈملىدىن باشقۇرۇش رايونى تېخىمۇ  سول تهرەپتىن شۇڭا، . بولۇپ،  چاغدا  بۇ  غهربىي رۇالرمۇ

 كهلگهن  توغرا  ئايمىقىغا  يۈنجۇڭ  دەل  سۈرۈلگهندە  بېرىپ ئۆتكهن . جهنۇپقا  قېتىم  بۇ  رۇالر  غهربىي  بۇنىڭدىن

 . ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ » ئوتتۇرا « نىڭ يۈنجۇڭ ئهتىراپىدىكى » ئوتتۇرا «

 » ئوتتۇرا « لىق ئۇرۇش قىلدىغان جاي بولۇپ، هۇنالرنىڭ بۇ يهردە يۈنجۇڭ خهن سۇاللىسى بىلهن هۇنالر داۋام

 قوغدايدىغان قوشۇن تۇرغۇزۇشى ناهايتى تهبئىي  چاراليدىغان ۋە  هۇنالر خهن . بهلگىلهش ههم چېگرا  ئۇنداقتا،

 يهنه  جايالردا  باشقا  چېگىرلىنىدىغان  بىلهن  يوق؟ » ئوتتۇرا « سۇاللىسى  قىلغانمۇ،  هۇنالر . خهننامه « تهسىس

 يىلى، خهن سۇاللىسى گۇ جىنى ئهلچى قىلىپ قۇتىئۇش تهڭرىقۇتنىڭ  5 يۈەندىنىڭ چۇيۈەن : دە » ههققىدە قىسسه

 قۇتىئۇش تهڭرىقۇت ئۇنى ئۆلتۈرۋەتتى  ئهۋەتكهندە،  تۇرىۋاتقان ئوغلىنى ئاپىرىپ بېرىشكه  خهن . بارىمتايلىقتا

 . نالر ئۇنىڭ ئوتتۇرادا ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئېيتتى سۇاللىسى گۇ جىنىڭ دېرىكىنى ئااللماي تۇرغاندا ئهل بولغان هۇ

 جىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش سهۋەبىنى قاتتىق  خهن سۇاللىسى ئۇنىڭدىن گۇ  تهڭرىقۇتنىڭ ئهلچىسى كهلگهندە،  قوغۇشار

 خاتىرلهنگهن » سۈرۈشتۈردى  ۋەكىللىكىدىكى . دەپ  قوغۇشار  ۋە  قۇتىئۇش  گورۇهى  هۆكۈمرانالر  هۇن  چاغدا  شۇ

 پارچى  قىسىمغا  ئىگهللىگهن ئىككى  ئوردىسىنى  تهڭرىقۇت  شىمالىدىكى  چۆللۈكنىڭ  قۇتىئۇش  بولۇپ،  . النغان

 قورۇلى  جىلۇ  سۇفاڭدىكى  بولۇپ،  ئهل  سۇاللىسىگه  كېلىپ خهن  جهنۇپقا  موڭغۇلنىڭ ( قوغۇشار  ئىچكى  هازىرقى

 ماڭغان يولى تارىخىي ئهسهرلهردە گۇ جىنىڭ . غا ئورۇنالشقان ) خېتاۋدىكى كاڭجىن ئارقا خوشۇنىنىڭ غهرىبىدە

 يېزىلمىغان  يهردىكى . ئېنىق  بۇ  بولمايدۇ » ئوتتۇرا « شۇڭا،  بىلگىلى  ئىكهنلىكىنى  نهدە  خهن . نىڭ  ئهمما،

 ئۇنى قوغۇشار تهڭرىقۇتنىڭ ئادەملىرى ئۆلتۈردى دەپ ئويلىغىنىدىن قارىغاندا، سۇفاڭ  سۇاللىسىنىڭ خاتا هالدا

 يهرلهردىمۇ دىكى چېگرا چارلىغۇچى قۇشۇن » ئوتتۇرا « بولمىسا گۇ جى . بولغان » ئوتتۇرا « ئهتىراپىدىكى چېگرا
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 بوالتتى  گۇمانالنمىغان  قوغۇشادىن  تۇرىۋاتقان  سۇفاڭدا  سۇاللىسى  خهن  ئۆلتۈرۈلگهندە،  سۇفاڭمۇ . تهرىپىدىن

 شۇڭا، خهن سۇاللىسى ئۇ يهردە نۇرۇغن . هۇنالر بىلهن خهن سۇاللىسى داۋاملىق ئۇرۇش قىلىدىغان رايون ئىدى

 قارا  قۇران يۈر،  قهلئهلهرنى  ۋە  قۇرۇل  كۆرىدىغان . ۋۇلخانا،  مۇداپىئه  ۋە  پهسهيتىدىغان  سۈركىلىشنى  هۇنالرمۇ

 بهلگىلىگهن  تېخىمۇ . ئوتتۇرا  خاتىرلهنمىگهچكه،  ئېنىق  ئهسهرلهردە  سۇاللىسى  خهن  بىلهن  هۇنالر  ئهمهلىيهتته،

 . چوڭقۇرالپ تهتقىق قىلىش ئىمكانيىتى يوق

 بى » ئوتتۇرا «  ئوتتۇرسىدىى هۇنالر  ياكى خهنزۇالر  ئۇنى » بىتهرەپ « لهن توڭگۇسالر  رايون بولغانىكهن ههم

 . خهننامه « . چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىرى ساقلىغانىكه، ئۇنداقتا بۇ قوشۇنالرنى چۇقۇم مۇهىم ئهمهلدارالر باشقۇرغان

 قىسسه  ههققىدە  بۇرۇنقى ( يىلى  1 جاۋدىنىڭ يۈەنفېڭ « : دە » هۇنالر  خهن قوشۇنلىرى ) يىلى  80 مىالدىدىن

 چۈشۈپ قالغانلىقىنى  خانىنىڭ خهن سۇاللىسىنىڭ قولىغا  ئوتتۇرا  هۇنالر  تۇتىۋالغاندا،  خانىنى  هۇنالنىڭ ئوتتۇرا

 كۆرۈپ، ئۇنىڭ خهن سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا يول باشالپ هۇجۇم قىلىشىدىن قورقۇپ، غهربىي شىمالغا كهتتى ههم

 ج  قىلىشقا  چارۋىچىلىق  كېلىپ  ئاچتى جهنۇپقا  يهر  بوز  ئوتتۇرادا  يۆتكهپ  خهلقنى  قىاللماي،  دەپ » ۈرئهت

 قوشۇنلىرىغا . خاتىرلهنگهن  مۇداپىئه  خانى « بۇنىڭدىن هۇنالرنىڭ ئوتتۇرادىكى چېگرا  نىڭ باشچىلىق » ئوتتۇرا

 بولىدۇ  كۆرۈۋېلىشقا  تۇرغان . قىلىدىغانلىقىنى  مۇددەت  ئۇزۇن  رايونالردا  چېگرا  خانى  مۇداپ . ئوتتۇرا ىئه چېگرا

 خهن  ئۇنىڭ  هۆكۈمرانلىرى  هۇن  چۈشكهندە  ئهسىرگه  خانى  ئوتتۇرا  بولغاچقا،  بىلىدىغان  پىشىق  ئههۋالىنى

 ههم  كهتكهن  قېچىپ  شىمالغا  غهربىي  تېزلىكته  قورقۇپ،  قىلىشىدىن  هۇجم  باشالپ  يول  قوشۇنلىرىغا  سۇاللىسى

 جۈرئهت قىاللمىغان  چۈشۈپ چارۋىچىلىق قىلىشقا  ئاچتى خهلقنى يۆت « . جهنۇپقا  يهر  بوز  دېگهن » كهپ ئوتتۇردا

 دا چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىرى تۇرۇپال قالماي، يهنه چارۋىچىالرمۇ تۇرغان بولۇپ، » ئوتتۇرا « جۈملىدىن قارىغاندا

 يهرگه  بۇ  بولسىمۇ،  قېچىپ كهتكهن  قورقۇپ  قىلىشىدىن  هۇجۇم  سۇاللسىنىڭ  خهن  هۆكۈمرانلىرى  هۇن  قېتىم  بۇ

 چارۋىالرنى  كۆپ  تولۇقلىغان تېخىمۇ  كۈچلىرىنى  چېگرىدىكى  ئارقىلىق  جهمئىيىتىدە . يۆتكهش  هۇن  هالبۇكى،

 بىرلهشتۈرۈلگهنلىكتىن،  ئىشلهپچىقىرىش تهشكىلى  بىلهن  تهشكىل  يهر « ههربىي  بوز  ئوتتۇرادا  يۆتكهپ  خهلقنى

 ىنىڭ كۈ چى ۋە يالغۇز چېگرىدىكى كۈچلهرنى تولۇقالش بولۇپال قالماي، يهنه چېگرا مۇداپىئه قوشۇنلىر » ئېچىش

 . جهڭگىۋارلىقىنى كۈچهيتىش بولغان

 بايانالردىن  هۇنالرنىڭ » ئوتتۇرا « يۇقىرىدىكى  ئىكهنلىكىنى،  مهنىدە  دېگهن  چېگرا  تىلىدا  هۇن نىڭ
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 ئارىلىقتىكى  بولغان  بىلهن  ئارلىقتىمۇ » ئوتتۇرا « توڭگۇسالر  بولغان  بىلهن  سۇاللىسى  خهن  قالماي،  بهلگلهپله

 ئىكهنلىكى، دىن » ئوتتۇرا «  ئهتىراپىدا  سۇفاڭ  ههم  يۈنجۇڭ  بولىدىغانلىرى  بىلىشكه  ماتېرىيالالردىن  تارىخىي

 خانى » ئوتتۇرا «  ئوتتۇرا  ئۇالرنى  قوغدايدىغانلىقىنى،  ۋە  چاراليدىغانلىقى  قوشۇنلىرى  مۇداپىئه  چېگرا  نى

 . باشقۇردىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 تۆرۈ ) 5 (

 تاش ئىككى قات  هۇنالر جهسهتنى دەپنه قىلىشتا ئىچ « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . هر تارىخىي خاتىرىل «

 ئالتۇن  جهسهتنى  كىيىم  تاۋۇت ياساپ،  ساالتتى  كۆمۈش،  بىلله  بىلهن  دەرەخ . كېچهك  ئۈستىگه  قهبرە  ئۇالردا

 خۇانىڭ سۆزىدىن دە جاڭ » شهرهىنامه « . دەپ خاتىرلهنگهن » سانچىش، هازا كىيىمى كىيىش ئادىتى يوق ئىدى

 . دېيىلگهن » هۇنالر قهبرىستانلىقىنى تۆرۈ دەيتتى « نهقىل ئېلىنىپ،

 جىڭلۇ، فۇنى ) 6 (

 قىلىچنى  ئاتىغان » جىڭلۇ « هۇنالر  قىسسه . خهننامه « . دەپ  ههققىدە  تهڭرىقۇت « : دە » هۇنالر  قوغۇشار

 خه  كېيىن،  ئارالشتۇرغاندىن  قىرىپ شارابقا  ئالتۇننى  بىلهن  ئىچىپ قهسهم جىڭلۇسى  بىلله  بىلهن  ئهلچىسى  ن

 جىڭلۇ، هۇنالرنىڭ « : يهن شىگۇ يىڭ چاۋنىڭ سۆزىدىن نهقىل ئېلىپ . دەپ خاتىرلهنگهن » بېرىپ ئىتتىپاقالشتى

 يىلى ئىچكى موڭغۇلنىڭ خولىنگىر ناهىيىسى فهنجىياياۋ كهنتىدىن بايقاالن  1958 . دەپ ئىزاهلىغان » قىلىچىدۇر

 ] 21 [ بىر قهبىردىن بىر دانه كېپىنهك قانىتى شهكىللىك قىسقا مىس قىلىچ قېزىۋېلىنغان يېغىلىق دەۋرىگه مهنسۇپ

 . بولۇپ، ئارخېئولوگالر بۇنداق مىستىن ياسالغان قىسقا قىلىچ دەل هۇنالرنىڭ شهمشىرى، دەپ قارىغان

 خۇمرىنى  تهرجىمهالى . خهننامه « . دېگهن » فۇنى « هۇنالر  ۋۇنىڭ  بايقال « : دا » سۇ  ۋۇ  كۆلىدە س

 تهقدىم قىلدى يهن شىگۇ . دەپ خاتىرلهنگهن » تۇرىۋاتقاندا، تهڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى ئۈكهن خان سۇ ۋۇغا خۇمرا
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 تهڭلىكى تۈز، . فۇنى شىشىگه ئوخشايدۇ « : مېڭ كاڭنىڭ سۆزىدىن نهقىل ئېلىپ  قورسىقى چوڭ،  ئاغىزى كىچك،

 خېدۇڭنىڭ « : ېن شۇنىڭ بايانىدىن نهقىل ئېلىپ يهنه ج . دەپ ئىزاهلىغان » هاراق، قېتىق قاچىالشقا ئىشلىتىلىدۇ

 دەيدۇ  فۇنى  كۈمزەكنى  ساپال  سىغىدىغان  نهرسه  بىر  ئهتراپىدا  كۈرە  ئىككى  ئىزاهلىغان » شىمالىدىكلهر  . دەپ

 ناهايتى كۆپ  خىل خۇمرىالر  ئون يىلدىن بېرى چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى هۇن قهبرىلىرىدىن بۇ  يېقىنقى نهچچه

 . تېپىلغان

 ۇڭلى مىلى، ج ) 7 (

 پىشالقنى  قايماقنى » مىلى « هۇنالر  ئاتىغان » جۇڭلۇ « ،  شىيۇڭنىڭ « جىلد  87 » خهننامه « . دەپ  ياڭ

 كۆيدۈردۇق « دا » تهرجىمهالى  پىشالقالرنى  قوغالپ  سۆزىدىن . دېيىلگهن » تۆگىلهرنى  يهننىڭ  جاڭ  شىگۇ  يهن

 ئېلىپ  ئۇنى « : نهقىل  سۈزۈمدۈر،  ئۇ  بولىدۇ،  دېگهنلىك  پىشالق  يوق مىلى  ئۇزۇقىنى  كۆيدۈرۋېتىش هۇنالرنىڭ

 . دەپ ئىزاهلىغان » قىلغانلىق بولىدۇ

 قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «  ههققىدە  تهڭرىقۇتقا » هۇنالر  جۇڭ خايڭيۆ  نهرسلىرىنى تاشالپ خهن : دە،  ئۆز

 قىلماسلىق  هېرىس  نهرسىلىرىگه  قىلغاندا، » سۇاللىسىنىڭ  نهسىههت  يىمهكلى « توغرىسىدا  سۈت خهننىڭ   كلىرى

 ئهمهس  تهملىك  خاتىرلهنگهن » قايماقالردەك  دەپ  نهقىل » شهرهىنامه « . دېدى،  سۆزىدىن  يهنئهننىڭ  دە

 . دېيىلگهن » جوڭلۇ قايماق دېگهنلىك بولىدۇ، ئۇ سۈتنىڭ شىرنىسى « : ئېلىنىپ

 ن سۆزلهر بولۇپ، يهنه يۇقىرقى هۇن سۆزلهملىرى يازما ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ مهنىسىنى بىلگىلى بولىدىغا

 باتۇرنىڭ ئوغلى ( » جىيۇ « ، ) تۈمهن، باتۇرنىڭ ئاتىسى ( » تۈمهن « ، » مودۇ «  لى « ، ) كىئوك،  سول قول، ئوڭ ( » لۇ

 قول  خانالردىكى  بار )...... قول  ئېنىقراق سۆزلهرمۇ  مهنىسى  ئاالهىدىرەك،  ئوقۇلۇشى  كۆپ . دېگهندەك  يهردە  بۇ

 قىلىمىدى  جۇڭگو ]. 22 [ مۇالهىزە  تېلشۇناسلىقتىن نۆۋەتته  سېلىشتۇرما  ئالىمالر  نۇرغۇنلىغان  چهتهللهردىكى  ۋە

 ئىزدىنىۋاتىدۇ  هۇن تىلىنىڭ تىل سېستىمىسى ئۈستىدە  ناهايتى مۇهىم ئۇسۇل . پايدىلىنىپ،  هۇنالردىن . بۇ  ئهمما،

 ئاز  بهك  سۆزلهر  ئىلگىرى . قالغان  كېيىن،  ئۆلگهندىن  هۇنالر  كېلىپ  دىڭلى  يهنه  توڭگۇس،  بولۇپ ڭ، كېيىن
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 بويسۇندۇرغان  مىللهتلهرنى  يۇرتتىكى  غهربى  ۋە  قىرغىز  ئۇغۇز،  ئۇيسۇن،  ئۇلۇسالرنىڭ . ياۋچى،  ياكى  قهبىله  بۇ

 نۆۋەتت، تىلشۇناسالر ئومۇمهن توڭگۇسالرنىڭ تىلى . ههممىسىال هۇنالر بىلهن بىر تىل ئائىلىسىگه مهنسۇپ ئهمهس

 . تىلى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه مهنسۇپ، دەپ قاراشماقتا مۇڭغۇل تىلى ئائىلىسىگه، دىڭلىڭ، ئۇغۇز قىرغىزالرنىڭ

 ئۆز  تىلىمۇ  مىللهتلهرنىڭ  يۇرتتىكى  غهربىي  ۋە  ئوخشىمايدۇ  ياۋچى،ئۇيسۇن  باشقا . ئارا  بىلهن  هۇنالر  شۇڭا،

 روشهن  ناهايتى  كۆرسىتىش  تهسىر  ۋە  ئارىلىشىش  جهههتتىكى  تىل  ئوتتۇرسىدىكى  ئۈستىگه . مىللهتلهر  ئۇنىڭ

 سىيانپىلرغا هۇنالرنىڭ  هۇن  ئارۇق  تۈتۈندىن  تۈمهن  ئون  قاالن  قېلىپ  كۆچكهندە،  غهربكه  قىسمى  ئاساسىي

 كهتكهن  دەرياسى . قوشۇلۇپ  ئورخۇن  شىمالىدىكى  غهربىي  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  ئىزچىل  هۇنالر  قىسىم  بىر  يهنه

 ورجانالر تهرىپىدىن ئهسىرگه كهلگهندە، توڭگۇس سېستىمىسىغا مهنسۇپ بولغان ج  5 ۋادىسىدا قېلىپ، مىالدىيه

 ئون . قۇشىۋېلىنغان  نهچچه  مهنسۇپ  ئائىلىسىگه  تىلالر  تۈركىي  يهنه  رايونالردا  هۆكۈمرانلىقىدىكى  جورجانالر

 بولغان  تهرىپىدىن يوقىتىلغان . تۈمهن قاڭقىالر  تۈركلهر  چۆللۈكنىڭ . كېيىن جورجانالرمۇ  بۇنىڭدىن هۇنالر  شۇڭا،

 سههنىسىدىن چېكىنگهن  كۆچمهن چارۋىچى شىمالىنىڭ تارىخ  قايسى  ههر  ئۇالرنىڭ تىلىنىڭ يهنىال  دىن كېيىنمۇ

 شۇ سهۋەبتىن هۇن تىلىدىكى نۇرغۇن سۆزلهملهرنىڭ . مىللهتلهرگه تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى پهرەز قىلغىلى بولىدۇ

 ئهجهپلىنهرلى  ئوخشىشمۇ  تىلىغا  توڭگۇس  يهنه  قالماي،  ئوخشاپال  تىلىغا  تۈرك  ياكى  تىلى  موڭغۇل  ك كېيىنكى

 ئهگهر بۇ ئامىلالرنى هىساپقا ئالماي، پهقهت نۆۋەتته ساقلىنىپ قالغان نهچچه ئون هۇن سۆزلهملىرىگه . ئهمهس

 ئىلگىركى  چۇقۇم  بۇنداقتا  قىلساق،  هۆكۈم  مهنسۇپلىقىغا  تۈركۈمگه  تىل  قايسى  تىلىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ئاساسلىنىپال،

 ئوخشاش  ئالىملىرىغا  چهتئهل  به ( بهزى  ياپونيىلىك  بىرى مهسلهن،  بۇالرنىڭ  كۇجى  دەم ) ينياۋ  بىر  هۇنالرنى

 بىر دەم موڭغۇل تىلى تۈركۈمدىكى مىللهت دەيدىغان ئههۋال كېلىپ چىقىدۇ  تۈركىي تىلىدىكى مىللهت دىسه،

] 23 .[ 

 : ئىزاهالر

 ىكى يهنه نوڭاين تېغىد . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 1 [

 چىقان  5  سۆڭىكى  باش  مۇكهممهل  هۇننىڭ  بىر  قهبرىسىدىن  هۇن  ئىرقىنى . نومۇرلۇق  هۇنالرنىڭ بۇ



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

 بهت  245  

 هېسابلىنىدۇ  ماتېرىيال  ماددىي  قىممهتلىك  ناهايتى  قىلىشتىكى  تهتقىق  جهههتتىن  لېكىن، . ئىرىقشۇناسلىق

 موڭغ  ئۈچۈن،  قوغدالمىغانلىقى  ئوبدان  سۆڭىكى  باش  بۇ  قارىغاندا،  مۇزېيدا ئاڭالشالرغا  مهركىزىي  ۇلىيه

 . پارچىلىنىپ كهتكهن

 تۈزگهن ] 2 [  ئورنى  تهتقىقات  ئارخېئولوگىيه  ئاكادېمىيىسى  پهنلهر  دوكالتى « جۇڭگو  قېزىش  » فېڭشىدىكى

 . بهتلهر  140 ~ 138 ، ) يىلى نهشىر  1963 مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى نهشىرياتى (

 . » شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى « باپ  1 ، » شىمالىي هۇنالر « : دورجى سورۇڭ . س ] 3 [

 جامسۇ . ن ] 4 [  جهمئىيهت تۈزۈمى « : يىشى  ۋە  پهنلهر  196 ، » هۇنالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى  ئۇالنباتور  يىلى

 . سان  1 ، » ئاكادېمىيىنىڭ ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى « كومىتېتى نهشىر قىلغان

 ۇنالرنىڭ ئېتنىك تهركىبىي توغرىسىدىكى مۇنداق بىر مېكگوۋېرىننىڭ غهربكه كۆچكهن ه . م . ئامېركا ئالىمى ۋ ] 5 [

 هۇنالر ئىلگىرى يىراق شهرقته ئۇزاق ئولتۇراقالشقاچقا ههم داۋاملىق « : ئۇ . ئابزاس سۆزى پايدىلىنىشقا ئهرزىيدۇ

 ئېرقىدىكىلهرنىڭ  موڭغۇل  ئۇالرنىڭ قېنىغا  بولغاچقا،  نىكاهالنغان  بىلهن  ئېرقىدىكىلهر  موڭغۇل  ۋە  جۇڭگولۇقالر

 . شۇڭالشقا، گوتالر ۋە رىملىقالر ئۇالرنىڭ چىرايىنى كۆرۈپ ههيران قالغان . نى كۆپ ئارىالشقان بولۇشى مۇمكىن قې

 ئهمهس  ئېرقىدىكىلهر  موڭغۇل  ساپ  ههرگىزمۇ  ئۇالر  هىندى . لېكىن،  چاغدا،  ماكانالشقان  موڭغۇلىيىدە   هۇنالر

 فىن  ۋە  ئارىئانالر  ئىرقىدىكى  نىكا  ياۋروپا  بىلهن  ئېرقىنىڭ ئامىللىرى ئوغۇرالر  هالنغانلىقتىن،ئۇالرنىڭ مۇڭغۇل

 بۇ قاراش ۋېنگېرىيه ۋە ياۋروپانىڭ باشقا جايلىرىدىكى هۇنالرنىڭ قهدىمقى قهبرىلىرىدىن . ئازىيىشقا يۈزلهنگهن

  4 بۇ ئىسكىلىتالرغا ئاساسلىنىپ يهنىمۇ ئىلگىرلهپ هۆكۈم قىلغاندا، . تېپىلغان ئىسكىتىالر ئارقىلىق ئىسپاتالندى

 ئهسىرلهردە ياۋروپاغا بېسىپ كىرگهن هۇنالرنىڭ ناهايتى ئارىالش قانلىق ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭدىكى موڭغۇل  5

 ئوتتۇرا « ( دېگهن » قان سېستىمىسىنىڭ پهقهت بىر نهچچه مۇهىم ئامىلنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ

 ، جاڭ جۈەن تهرجىمىسى، » اغا بېسىپ كىرگهن هۇنالر ياۋروپ « باب  6 ، » ئاسىيادىكى قهدىمقى دۆلهتلهر تارىخىي

 ). بهت  169 يىلى نهشرى،  1958 جۇڭگۇ كىتاپ ئىدارىسى

 . » توبا ليۇخۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  95 » ۋېينامه « ] 6 [

 . » سىيانپى تىلى ۋە موڭغۇل تىلى « جىلد  2 ، » خهيرى راۋىقىدىكى پۈتۈكلهر توپلىمى « : شېن زېڭخ ] 7 [

 گېزىت « ] 8 [ سانىدىكى مى 202 كۈنىدىى  25 ئاينىڭ  11 يىلى  1980 » تارىخشۇناسلىق سههپىسى . ى نۇر
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 يازغان  خارابىسى « ۋېنپىڭ  تاش ئۆيىنىڭ  سىيانپىالرنىڭ  تېپىلغان  شىمالىدىن  تېغىنىڭ  هىنگان  دېگهن » چوڭ

 . ماقالىگه قاراڭ

 ت « مېكگوۋېرىن . م . ۋ ] 9 [  كهسكىن  يىل  ئۇزۇن  ئالىملىرىنىڭ  ئهل  قايسى  قىلىشى  االش ههر  تارتىش

 قوشۇلۇپ، ... نهتىجىسىدە  هۆكۈملهرگه  تارىخنامىلىرىدىكى  جۇڭگو  مۇتهخهسسىسلهر  قېتىم  ۆپ  ك  نۆۋەتته

 قىلدى  ئېتىراپ  ئىكهنلىكىنى  تىلى  تۈرك  خىل  بىر  تىلىنىڭ  شۇنىڭغا . هۇنالرنىڭ  كۆپىنچهيلهن  ئهمهلىيهتته

 يىمىرىلگهندىن  ئىمپېرىيىسى  هۇن  جهريانىدىال ) يىلى  91 يه مىالدى ( ئىشىنىدۇركى،  ئهسىرلهر  نۇرغۇن  كېيىنكى

 ئىگهللىگهن  ئۈستۈنلۈكنى  ئاندىن  تىلى  موڭغۇل  ئارىسىدا  مىللهتلهر  هالدا . موڭغۇلىيىدىكى  نۇقۇل  يهكۈن  بۇ

 تىلشۇناسلىق نوقتىسىدىن چىقىرىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ هۇنالرنىڭ بىز بىلىدىغان ئېرقىي ئاالهىدىلىكىگىمۇ ماس

 تىل قاتارلىق جهههتلهرنىڭ ههممىسىدە تۈرك . كېلىدۇ  بۇ قهدىمقى هۇنالر ئېرق ۋە  بىز شۇنىڭغا ئىشىنهلهيمىزكى،

 بولغان  مهنسۇپ  تارىخىي « ( دېگهن » ئېرقىغا  دۆلهتلهر  قهدىمقى  ئاسىيادىكى  هۇن « باپ  4 ، » ئوتتۇرا

 تاكى « الىمى مائېنچېىن خېلفېن يهنه ئاۋستىرىيه ئ ). ، جاڭ جۈەن تهرجىمىسى » ئىمپېريىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلى

 يىللىرىغا كهلگىچه ناهايتى ئاز كىشلهرال ياۋروپادىكى هۇنالر بىلهن جۇڭگودىكى هۇنالرنىڭ  49 ئهسىرنىڭ  20

 كهلگهن  گۇمانلىنىپ  هۇنالر « ، » بىردەكلىكىدىن  كۆپىنچه  ياۋروپادىكى  قىلغاندا،  هۆكۈم  ناملىرىدىن  قهبىله

 سۆزله  تىلىدا  تۈركىي  دۇنياسى « ( دېگهن » شكهن مۇقهررەركى  ، » تىلى « باپ  9 ، » ئىرقىي « باپ  8 ، » هۇنالر

 ). يىلى نهشرى  1973 ئهنگىلىيه لوندون كلىفورنيه نهشىرياتچىلىق چهكلىك شىركىتى

 . » غهربىي غۇزالر ههققىدە تههسىل « جىلد  13 » گۇەنتاڭ توپلىمى « : ۋاڭ گوۋېي ] 10 [

 تهر « جىلد  55 » خهننامه « ] 11 [  چۈبىڭنىڭ  شىمالغا  2 يۈەنشۇ « : دا » جىمهالى خۇ  چۈبىڭ  خۇ  يازدا  يىلى

 تېغىغىچه  تىلهن  ئاتلغان ( يۈرۈش قىلىپ تاكى  دەپمۇ  تېغى  تهڭرى  يهنه  تېغى،  هازىرقى . چىليهنشهن  ئهمما،

 تىلهن تېغى تهڭرى « : يهن شىگۇ بۇنى ئىزاهالپ . دەپ خاترلهنگهن » باردى ) شىنجاڭدىكى تهڭرى تېغى ئهمهس

 ب  دېگهنلىك  دەيدۇ تېغى  تىلهن  تهڭرىنى  هۇنالر  ئاساسالنغاندا، . دېگهن » ولىدۇ،  بىلهن » تىلهن « بۇنىڭغا

 . بىر سۆزنىڭ ئوخشىمىغان ئاهاڭ تهرجىمىسىدۇر » تهڭرى «

 . » تارىخىي خاتىرلهر، هۇنالر ههققىدە قىسسه « ] 12 [

. » خۇيدى ههققىدە خاتىرە « جىلد  2 » خهننامه « ] 13 [
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 . » قىسسه هۇنالر ههققىدە . خهننامه « ] 14 [

 . » چېن تاڭنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  70 » خهننامه « ] 15 [

 قىسسه . خهننامه « ] 16 [  ههققىدە  تۇغ « : دە » هۇنالر  كېيىن،  چىققاندىن  تهختكه  شان  تهڭرىقۇت  ئۇلجۇت

 بۇ يهردىكى تۇغ ئالچى . دەپ خاتىرلهنگهن » ئالچىدىن تۇغۇلغان ئىنىسى رۇقۇننى ئوڭ قول بىلىك خان قىلدى

 . ئالچىسى دېگهن مهنىدە بولۇپ، باشقا مهنىسى يوق تۇغ خاننىڭ

 ئايرىم ] 17 [  شهرهشۇناسالرنىڭ  يۇقىرالرنى  هالدا  خاتىرىلهر « ئايرىم  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  گه » هۇنالر

 گه بهرگهن ئىزاهىدىن كۆرۈڭ، » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « بهرگهن ئىزاهلىرىدىن ۋە يهن شىگۇڭنىڭ

 . ، جېجىياڭ كۈتۈپخانىسى مهجمۇئهسى » نىڭ جۇغراپىيىلىك تههسىلى › هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ‹ ] 18 [

 . نهشرى  1 ئاي  5 يىلى  1972 توم، خهلق نهشرياتى  4 ، » ئېنگېلېس تالالنما ئهسهرلىرى  اركىس « ] 19 [

 ق ] 20 [  تۇتاش باشقۇرۇشىنى  هاكىمىيىتىنىڭ بىر  تۈزلهڭلىك مهركىزىي  ئىلگىرى هۇنالرنىڭ ئوتتۇرا  قىلىشتىن  ۇبۇل

 سۈركىلىشنى پهسهيتىدىغان  كۆرىدىغان ۋە  مۇداپىئه  بىلهن چېگىرلىنىدىغان جايالردا  بىتهرەپ « خهن سۇاللىسى

 . بهلگىلىشى، ئېنگېلىسنىڭ يۇقىرقى بايانىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ » رايون

 قىلغان  1963 ] 21 [  نهشىر  نهشرياتى  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  موڭ ( يىلى  مهدەنىيهت ئىچكى  غۇل

 . سۈرەت  40 » يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما

 تىل ] 22 [  مىللهتلهرنىڭ ئهنئهنىۋى  سۆزلىشىدىغان  تىلىدا  تۈركىي  سۆزلهرنىڭ مهنىسىنى  بهزى  تىلىدىكى  هۇن

 . بهتلهر 13 ~ 12 ، ئۇيغۇرچه نهشرى » تارىخىي خاتىرىلهر « ). تهرجىماندىن ( ئادەتلىرى بويىچه بىلىش مۇمكىن

 . نهشىر  1 ئاي  9 يىلى  1987 لق نهشرياتى شىنجاڭ خه

 چىققان  1923 ] 23 [  ياپونيىدە  ژورنىلى « يىلى  كۈچىنىڭ  18 نىڭ » تارىخشۇناسلىق  بهينىياۋ  سانىدىكى

 . دېگهن ماقالگه قاراڭ » موڭغۇلالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى «

 باپ هۇنالرنىڭ مهدەنىيىتى  10

يېزىق، قوشاق، مۇزىكا، سهنئهت . 1
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 بارمۇ ه  يېزىقى  ئۆزىنىڭ  بولمىغان  ۇنالرنىڭ  يېزىقى  هۇنالرنىڭ  ئاساسالنغاندا،  ماتېريالالرغا  يازما  . يوق؟

 هۇنالر . تارىخى خاتىرىلهر « . ئارخېئولوگىيىلىك ماتىريالالردىمۇ هازىرغىچه مۇئهييهن ماددىي ئىسپات تېپىلمىدى

 قىسسه  هۇنالرنىڭ » ههققىدە  ئه « دە،  بىلهنال  سۆز  يوق،  خاتىرلهنگهن » هدىلىشىدۇ يېزىقى  كېيىنكى « . دەپ

 قىسسه . خهننامه  ههققىدە  هۇنالر  ئۇرۇقالر . دىمۇ » جهنۇبى  چوڭ  قاتارلىق  ئۇرۇقى  هۆكۈم « قۇيان  دەۋاالرغا

 قويىدۇ  قىلىپ  مهلۇم  ئاغىزاكى  تهڭرىقۇتقا  نهتىجىىسنى  هۆكۈمنىڭ  خاتىرلهيدىغان . چىقارغاندا،  ۋە  يازىدىغان

 قىلمايدۇ  خ » ئىشالرنى  خهن . اتىرلهنگهن دەپ  ۋە  خانىش  لۇ  تهڭرىقۇتلىرىنىڭ  هۇن  ئىكهن،  شۇنداق

 بهرگهن  يېزىپ  يېزىقتا  خهنزۇچه  خهنزۇالر  شۈبهىسىزكى  خهتلىرىنى  يازغان  هۇنالر « . پادىشاهلىرىغا  جهنۇبىي

 قىسسه  گو خېڭ « : دە » ههققىدە  ئهل بولۇش ئالدىدا  هۇنالرنىڭ ئوڭ ئۈكهن باتىس خانى بى خهن سۇاللىسىغا

 ىملىك خهنزۇ كىشىنى مهخپى ئهۋەتىپ، هۇنالر رايونلىرىنىڭ خهرىتىسىنى خهن سۇاللىسىنىڭ ئهمىر نۆكىرى لى ئىس

 هالبۇكى، . سىزغان ) ياكى گو خېڭ ( تهبئىيكى، بۇ خهرىتىنىمۇ خهنزۇالر . دەپ خاتىرلهنگهن » ماۋغا تهقدىم قىلدى

 يۇرت تهزكىرىسى . خهننامه «  بولغان ئهللهرنىڭ ههممىسى ئۇيسۇنالرنىڭ غهربىدىن « : دە » غهربىي  ئارساكقىچه

 بىلهن يېقىن ئۆتهتتى  قايسى ئهللهر . هۇنالر  ههر  هۇن ئهلچىلىرى تهڭرىقۇتنىڭ خېتىنى كۆتۈرۈپ بارسىال،  شۇڭا،

 ئۇزۇق  قالدۇرمايتتى  تهخىرسىز  قىيىنچىلىقتا  ئۇالرنى  بېرىپ،  يهتكۈزۈپ  ئۇنداقتا، . دەپ خاتىرلهنگهن » تۈلۈك

 نۆۋەتته تهڭرىقۇت ئۇيسۇنالر  ۋە غهرپتىكى ههر قايسى ئهللهرگه يازغان خهت زادى قايسى يېزىقا يېزىلغان؟  غا

 . سىرتىدىكى ئالىمالر بۇ مهسىلىنى تېخى يېشهلمىدى  دۆلهت ئىچى

 بۇ توغرلىقمۇ يازما ماتېرىيالالردىن  هۇنالرنىڭ كېينىچىرەك ئۆز يېزىقى ياكى يېزىق بهلگىسى بولغانمۇ، يوق؟

 تېپىلمايدۇ هىچقانداق  يالدامىالر . خاتىرە  بهزى  تۇتۇق  ئىنتايىن  ماتېرىيالالردىكى  ئارخېئولوگىيىلىك  لېكىن،

 يىللىرى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئارخېئولوگى  1945 ~ 1944 يىلى ۋە  1941 . بىزنىڭ دىققىتىمىزنى تارتىدۇ

 سهكك  جهنۇبىغا  ئاباقاننىڭ  مهركىزى  ئۆلكسىنىڭ  ئاپتونوم  قازاق  جايدىن كېسلىيېۋ  كېلىدىغان  كىلومېتىر  ىز

 قېزىۋالغان  ئىلگىرى  نۇرغۇنلىغان مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرىنى  قېتىم  بولۇپ ئىككى  بهزى مهدەنىيهت . كېيىن

لېكىن، بۇ . دېگهندەك يېزىق بهلگىلىرىنى بايقىغان » Y» ، «Ρ» ، «S» ، « ʎ « يادىكارلىقلىرىنىڭ ئۈستىدە
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 هىچقايسىسى  بهلگىلىرىنىڭ  ئۇچرىمايدۇ يېزىق  ئهسهرلىرىدە  تارىخ  مهدەنىيهت . ئېلىمىزنىڭ  بۇ  كېلىپ  يهنه

 1924 . يادىكارلىقلىرىنىڭ هۇنالرنىڭ ئىكهنلىكى ياكى ئهمهسلىكىنى يهنىمۇ چوڭقۇر تهتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

 گىسى بار بهل » M « نومۇرلۇق هۇن قهبرىسىدىن  16 يىللىرى يهنه ئارخېئولو كوزلوۋ نويان تېغىدىكى  1925 ~

 تېگىدە  ههم  چىنه  قېزىۋالغان » ؟ « بىر  سىرالنغان كوزا  بىر  ئارخېئولوگى  1955 . بهلگىسى بار  يىلى موڭغۇلىيه

 نويان . بهلگىسى بار بىر ساپال تاۋاق قېزىۋالغان » ؟ « پهرله بالوڭدورودىكى هۇن شههىرى خارابىسىدىن تېگىدە

 تېگىدە  قهبرىلىرىدىنمۇ  هۇن  باشقا  قېزىۋېلىنغان » ؟ « تېغىدىكى  تاۋاقالر  ساپال  قىسىم  بىر  بار  ]. 1 [ بهلگىسى

 چهكلىك  قېزىۋېلىنغان  نۆۋەتته  ئهمهسمۇ؟  قىلغانمۇ،  كهشپ  ئۆزى  هۇنالر  بهلگىلىرىنى  يېزىق  بۇ  ئۇنداقتا،

 ]. 2 [ ماتېرىيالالرغا تايىنىپ، بۇنىڭغا هازىرچه مۇئهييهن يهكۈن چىقىرىش سهل تهس كېلىدۇ

 گهرچه  بولغان هۇنالرنىڭ  قوشاقلىرى  تهسىرلىك  ههم  يېقىملىق  ناهايتى  لېكىن  بولسىمۇ،  بولمىغان  . يېزىقى

 خاتىرىلهر «  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  ئىشالر « دە » هۇنالر  بۇرۇنقى  ئېلىنىپ » شىخېدىكى  نهقىل  تىلهن « : دىن

 ىققىچه ئىككى يۈز جاڭيې، جيۇچۈەن ئىككى ئايماقنىڭ چېگرىسىدا بولۇپ، غهربتىن شهر ) چىليىشهن تېغى ( تېغى

 كېلهتتى  چاقىرىم  يۈز  جهنۇپتىن شىمالغىچه  ئۆسهتتى . چاقىرىم،  مول،  ئوت . قارىغاي قاتارلىق دەرەخلهر  سۈيى

 باپ كېلهتتى  ناهايتى  چارۋىالرنىڭ كۆپىيىشىگه  بولۇپ،  سالقىن  يازدا  ئىللىق،  تاغدىن . قىشتا  ئىككى  بۇ  هۇنالر

 : كېيىن ئايرىلىپ قالغاندىن ) يهنه ئالچى تېغى بار (

 ئايرىلىپ قالغاندا تىلهن تېغىدىن،

 . مېلىمىز  ئاۋۇماس بولۇپ قالدى چارۋا

 ئايرىلىپ قالغاندا ئالچى تېغىدىن،

 . ئايالىمىز  يدى قىز مۇڭلىنىپ سارغا

 خهن ) يىلى  2 خهن ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ ( يىلى  121 بۇ هۇنالر مىالدىيدىىن بۇرۇنقى » دەپ قوشاق توقۇشتى

 تېغىدىن  ئالچى  ۋە  تىلهن تېغى  تهرىپىدىن تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ،  قوشاق ( سۇاللىسى  بىر  تاغ  ئىككى  بۇ

هۆكۈمرانلىرى قوزغىغان بۇالڭچىلىق ئۇرۇشلىرىدىن ۋە ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولۇپ، قوشاقتا ئاساسلىقى هۇنالرنىڭ ئۆز
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 روشهن  ههسرەتلهنگهنلىكى  چهكسىز  چېكىنىشتىن  سىياسىي  ههم  ئىقتىسادىي  چىققان  كېلىپ  كېيىن  بولغاندىن

 كۆچمهن . ئىپادىلهنگهن  قۇيۇق  بولۇپ،  مهزمۇنلۇق  چوڭقۇر  ناهايتى  ئهمما  بولسىمۇ،  مۇڭلۇق  گهرچه  قوشاق

 بولغان چارۋى  ئىگه  چىنلىق پۇرىقىغا  رېئال  ۋە  ئاالهىدىلىك هۇنالرنىڭ خهلق . چىلىق تۇرمۇش تۈسىگه  خىل  بۇ

 . قوشاقلىرىنىڭ بىر خىل ئىدېئولوگىيىنىڭ ئىپادىسى سۈپىتىدە ئهكس ئهتتۈرۈگهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

 قوشاقتىكى  تېغى « بۇ  قىز « بلهن » ئالچى  سارغايدى  مىسالالرنىڭ » ز ئاياللىرىمى  مۇڭلىنىپ  دېگهن

 بار  مهنىسى  چوڭقۇر  ئىنتايىن  مهنىدە . بىرلهشتۈرۈلۈشىنىڭ  دېگهن  ئهڭلىك  ئالچى  تېغىدىكى  ئالچى  چۈنكى،

 گۈل » قىزغۇچ « قوشاقتا، ئالچى تېغى ئالچى ۋە تهڭلىككه سىموۋۇل قىلىنغان بولۇپ، هۇنالرنىڭ ئاياللىرى . ئىدى

 ئىدى  ئهڭلىك  ياسايدىغان  ئالچىالردىن قوشاقتا، . چېڭىدىن  گۈزەل  قېلىپ  ئايرىلىپ  تېغىدىن  ئالچى

 ۋە » ئايالالرنىڭ مۇڭلىنىپ سارغايغانلىقى  قىز « بواللمىغانلىقىنى،  ئابرويى  ئالدىدا  مىللهتلهر  هۇنالرنىڭ قوشنا

 بىلدۈرگهن  قالمىغانلىقىنى  بۇنىڭدىن . شۆهرىتى  بولۇپ،  چوڭقۇر  مهنىسى  پاساههتلىك،  مهزمۇنى  قوشاقنىڭ

 بولىدۇ قوشاقچىنىڭ  كۆرۈۋالغىلى  ماهارىتىنى  كۆپ . ئۆزگىچه  قوشاقلىرى  خهلق  قالغان  هۇنالردىن  ئهپسۇسكى،

 . بۇ پهقهت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرىال خاالس . ئهمهس

 يوقلىقى ههققىدە يازما  هۇنالر جهنۇپ، شىمال ئىككىگه بۆلۈنۈشتىن ئىلگىرى، ئۇالرنىڭ ئۆز مۇزىكىسىنىڭ بار

 ۋ  يوق ماتېرىيالالر  مهلۇمات  هىچقانداق  هازىرچه  ماتېرىيالالردا  ئارخېئولوگىيىلىك  شىمالغا . ە  جهنۇپ،

 پهقهت  قىسسه . كېيىنكى خهننامه « بۆلۈنگهندىن كېيىنكى ئههۋالدىمۇ،  ههققىدە  جىيهنۋۇ » جهنۇبىي هۇنالر  دە،

 سوۋغاتلىر ) يىلى  50 مىالدىيه ( يىلى  26  بهرگهن  بىغا  تهڭرىقۇت  جهنۇبى  چالغۇ گۇاڭۋۇدىنىڭ  ئىچىدە  ى

 يىلى شىمالىي هۇنالر قايتا ئهلچى ئهۋەتىپ قۇدىلىشىشنى تهلهپ قىلىپ  28 ئهسۋابالرنىڭ بارلىقى ههم جيهنۋۇ

 خېتىدە  جاۋاپ  يازغان  تهڭرىقۇتقا  شىمالىي  گۇاڭۋۇدىنىڭ  قىلغاندا،  ئىلتىماس  بېرىشنى  ئهسۋابلىرى  : چالغۇ

 ۋاقتىدا قوغۇشار تهڭرىقۇتقا تهقدىم قىلىنغان بالىمان، چاڭ، تهڭرىقۇت ئالدىنقى مهكتۇپلىرىدا مهرهۇم خاننىڭ «

 غۇڭقا قاتارلىق چالغۇالرنىڭ ههممىسى چىرىپ بۇزۇلۇپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن يېڭىنى بېرىشنى تهلهپ قىلىپتىكهنال،

 ههربىي ئىشالرنى كۈچهيتىپ، جهڭنى ئاساسىي . مهن تهڭرىقۇتنىڭ هاكىمىيىتى تېخى مۇستههكهملىنىپ كهتمىدى

 قاراپ ۋ  دەپ  يهتمهيدۇ  قىلىچنىڭكىگه  ئوقتا،  ئېسىل  رولى  بالىماننىڭ  قۇڭقا،  چاڭ،  قىلىۋاتقاندا،  ەزىپه

 ئېلىنغان » ئهۋەتمىدىم  هۇن تهڭرىقۇتلىرىنىڭ خهن . دېگهنلىى تىلغا بۇنىڭدىن غهربىي خهن سۇاللىسى ۋاقتىدا



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

 بهت  251  

 . رنى قۇبۇل قىلغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ سۇاللىسى مهركىزىي هۆكۈمىتى سوۋغا قىلغان بىر تۈركۈم چالغۇ ئهسۋابال

 . يوقلۇق ئههۋالىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيدۇ  ئهمما، بۇ ههرگىزمۇ هۇنالرنىڭ ئۆزىنىڭ مۇزىكىسىنىڭ بار

 كۆپتۇر  قوشاقلىرى هۇنالرنىڭ ئۆزىنىڭ مۇزىكىسى بارلىقىنى يهنىال ئازدۇر  شۇنداقتىمۇ، كېيىنكىلهرنىڭ شېئىر

 نهيگه ئوخشاش بىر خىل چالغۇ ( هۇنالردا ئهڭ كهڭ تارقالغان چالغۇ ئهسۋابى چۆرى . ۈرۈپ بېرەلهيدۇ ئهكس ئهتت

 » چۆرىنىڭ ئون سهككىز ئۇدارى « ) تهخهللۇسى دەن ( سهي ۋېنجى . ۋە دۇمباق بولغان ) ئهسۋاب ـ ـ تهرجىماندىن

 سهي ۋېنجى شهرقىي . يازغان دەپ » دۇمباقنىڭ يېقىملىق ساداسى كېچىچه ياڭراپ تۇرىدۇ « : دېگهن، يهنه ] 3 [

 ياشىغان بولۇپ،  تهرىپىدىن بۇالپ كېتىلگهندىن كېيىن، » هۇن چهۋەندازلىرى « خهن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرلىرىدا

 ]. 4 [ هۇنالر ئارىسىدا ئون ئىككى يىل ياشىغان

 ب ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭدىن ئۇ تىلغا ئالغان چۆرى بىلهن دۇمباقنىڭ هۇنالر ئارىسىدا تارقالغان چالغۇ ئهسۋا

 ئىككىگه  شىمال  جهنۇپ،  هۇنالر  بهلكى  بولماستىن،  ئهسۋاپى  چالغۇ  قىلغان  كهشپ  هۇنالر  جهنۇبىي  ئۇالرنىڭ

 » دۇ شيهننىڭ تهرجىمهالى . كېينكى خهننامه « شۇڭا، . بۆلۈنىشتىن بۇرۇنال بار ئىكهنلىكىنى قىياس قىلغىلى بولىدۇ

 . دەپ خاتىرلهنگهن » رىپ، تهڭرىقۇت ئوردىسىدا چۆرى ئاڭلىدى دۇ شيهن قوشۇن باشالپ ئالتۇن تاغقىچه بې « دا؛

 جىن . هۇنالرنىڭ چۆرىسى كېيىن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه تارقىلىپ خهنزۇالرنىڭ ياقتۇرۇشىغا مۇيهسسهر بولغان

 غان سۇاللىسى دەۋرىدىكى ليۇ شاۋ ۋە جىڭجۇ ئايمىقىنىڭ بېگى ليۇ كۈن ئىككىلىسى ياغاچ چۆرى چېلىشنى بىلىدى

 قارىغاندا، هۇنالر » سىرتىدىكى مۇزىكىالرنىڭ ههممىسىنى چاالاليدىغان  قۇرۇل ئىچى « ههم  بولۇپ، ئېيتىشالرغا

 ]. 5 [ ، ئىنتايىن تهسىرلهنگهن » يۇرتىنى سېغىنىپ « بۇنى ئاڭلىغاندا

 ت  ئوۋچىلىق  ۋە  چارۋىچىلىق  مۇددەتلىك  ئۇزاق  ئۇالرنىڭ  جهههتتىن  تېما  سهنئىتى  ۇرمۇشىنى هۇنالرنىڭ

 بهرگهن  ئهتتۈرۈپ  ئهكىس  هايۋانات . رۇشهن  ياكى  شهكلى  هايۋانات  بۇيۇملىرىدا  سهنئهت  ئۇالرنىڭ  شۇڭا،

 نويان تېغىدىكى ۋە چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى هۇن قهبرىلىرىدىن ئات، كاال، بۇغىنىڭ . سۈرئىتى ئهڭ ئومۇمالشقان

 ىۋاتقان سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن بهزى پاالز، مىس بېزەك، ئارا ئېلىش  بېشى ياكى تېنى ههم ياۋايى هايۋانالرنىڭ ئۆز

 تېپىلغان  كۈمۈش ياپراقچىالر  نهپىس هايۋانات سۈرئىتى سىزىلغان . ئالتۇن ۋە  . يهنه بهزى سۆڭهك بۇيۇمالرغىمۇ

 يېغىدىكى  نويان  قهبرىسى « مهسىلهن،  ياسالغان » بارولد  ئالتۇندىن  تۆگه،  ۋە  ئات  ياسالغان  اليدىن  دىن

نومۇرلۇق قهبرىدىن مىستىن ياسالغان هايۋانات  1 يۋانات شهكلى ئويۇلغان كههرىۋا شارچه؛ ياتقان ئات، ها
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 نومۇرلۇق قهبرىدىن ياغاچتىن ئويۇلغان ئات ۋە بۇغا ههيكىلى، قاشتېشىدىن ئويۇلغان ئات، كاال، ۋە  6 بېشى؛

 ئالتۇندىن ياسالغان هايۋانات ههيكىلى؛  ههيكىلى،  سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن نومۇرلۇق قهبرىدىن  12 بوغا  كاال

 نومۇرلۇق قهبرىدىن هايۋانات بېشى نهقىشلىك مىس تاۋاق، تاشتىن ئويۇپ ياسالغان كال  23 تاۋات ئۆتۈك؛

 . بېشى قاتارلىقالر قېزىۋېلىنغان

 تېپىلغان پاالزالرنىڭ كۆپۈنچىسىنىڭ گۈللىرى مۇرەككهپ، رەڭگى كۆركهم بولۇپ، بهزىلىرىنىڭ گۈللىرى يهنه

 نومۇرلۇق  6 مهسىلهن، يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان نويان تېغىدىكى . ر خىل رەڭلىك يىپالر بىلهن كهشتىلهنگهن هه

 پاالزنىڭ ئۇزۇنلۇقى  پارچه  كهڭلىكى 2.6 قهبرىدىن تېپىلغان بىر  رەڭلىك 1.59 مېتىر،  ئۈستى توق قوڭۈر  مېتىر،

 بولۇپ،  قاپالنغان  بىلهن  رەڭلىك تاۋار  جىيهكلىك قىزىل  يېشىل، تاۋار  رەڭلىك جىيهكنىڭ چۆرىسى  توق قوڭۇر

 كهشتىلهنگهن  بىلهن  يىپالر  رەڭلىك  قىزىل  كهڭلىكى . سېرىق،  ئهتراپىغا  بويالپ  سانتىمېتىر 28 ~ 24 جىيهكنى

 تىكىلگهن  كهشته  كاتهكچىلىك  كىچىك  دەرەخ، . كېلىدىغان  تۈپ  توققۇز  بىله  يىپ  رەڭلىك  يېشىل  كهشتىدە

 خىل  ههر  ئارقىسىغا  هايۋانالر دەرەخلهرنىڭ  ئويناۋاتقان  قوغلىشىپ  بولغان  جۈپتىن  بىر  بىلهن  يىپالر  رەڭلىك

 ئۇالرنىڭ تۆت جۈپى بۇغا بلهن قۇش، بهش جۈپى يولۋاس بىلهن ئۆكۈز، كهشتىنىڭ ئهتراپىغا يهنه . چۈشۈرۈلگهن

 للىك گۈللهر يېشىل، سېرىق، بېغىررەڭ ۋە توق قىزىل رەڭلىك يىپالر بىلهن تۆت چاسا، يۇمىالق ۋە كىرسىت شهكى

 . تاۋارنىڭ ئوتتۇرسىغا يىپ بىلهن بۇلۇت كهشتىلهنگهن . چۈشۈرۈلگهن

 بۇرۇنقى  ۋە  3 مىالدىدىن  كهلگهن  مهيدانغا  ئاقسۆكهڭلىرى  ئۇرۇق  هۇنالردا  كېيىن،  ئهسىردىن

 شهخسى  يهنه  بۇيۇملىرىنىڭ  سهنئهت  تىكلهنگهنلىكتىن،  ئورنى  هۆكۈمرانلىق  ئالىي  ئهڭ  تهڭرىقۇتنىڭ

 ئهتكهن ئو  ئهكس  تېغىدىكى . برازلىرىمۇ  بويان  ئاقسۆڭهكلىرى  23 ۋە  6 مهسلهن،  تىپتىكى  چوڭ  نوۇرلۇق

 ههيكىلى  ئادەم  ياغاچ  قاشتېشىدىن ئۇيۇلغان ۋە  كۈلرەڭ  ههيكىلى،  ئادەم  قاشتېشىدىن ئۇيۇلغان  قهبرىسىدىن

 ۇق قهبرىدىن تېپىلغان چېچى قۇيۇق، نومۇرل  25 ئاالهىدە دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغىنى، . قاتارلىقالر تېپىلغان

 كۆزى يوغان ۋە ئۆتكۈر، چىرايى سۈرلۈك هۇننىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن كهسته بولۇپ، ئۇنىڭدا ئالىي هۆكۈمراننىڭ

 ]. 6 [ ههيۋىسى ئىپادىلهنگهن

 ئارخېئولوگلىرى  كهنتدىدىك  1958 ئېلىمىز  فهنجىياياۋ  ناهىيىسى  خېلىنگىر  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  ى يىلى

 سىلىندىرسىمان مىس  هالقىسمان،  مهنسۇپ بولغان هۇن قهبرىسىدىن هايۋانات شهكىللىك ۋە يېغىلىق دەۋرىدە
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 بايقىغان  هايۋانات شهكىللىك بېزەكلهرنىڭ بهزىلىرى زوڭزىيىپ ئولتۇرغان هايۋاناتنىڭ شهكىلىدە . بېزەكلهرنى

 كى هايۋاناتنىڭ شهكىلىدە بولۇپ، كهينىدە بىر بهزىلىرى تۈگۈلىۋالغان ئىك . بولۇپ، كهينىدە ئىككى توپچىسى بار

 بار  شهكىللهر . توپچىسى  ئهگمه  كهتكهن  گىرەلىشىپ  زىر  تهرىپىگه  بىر  بهزىسىنىڭ  بېزەكلهرنىڭ  هالقىسمان

 گېئومېتىرىيىلىك . چىقىرىلغان  تهرىپىدە  بىر  بولۇپ،  نهيچىسمان  يۇمىالق  بېزەكلهرنىڭ بهزىلىرى  سىلىندىرسىمان

 بار  سىلىندىرسىمان بېزەكلهرنى بۇرۇن كىشلهر هالق . نهقىشلهر  ئاتنى » چاتقۇت « ىسمان ۋە  دەپ قارىغان بولۇپ،

 ]. 7 [ زىننهتلهيدىغان ۋە ياندا ئېلىپ يۈرىدىغان زىننهت بويۇمى بولغان

 خوشۇنىنىڭ سۈجى جىلغىسىدىن خهن دەۋرىگه مهنسۇپ بىر  1962 يهنه  ئايمىقى جۇڭغار  يىلى ئىكجاۋ

 ئۇالرنىڭ ئىچىدە مىستىن ياسالغان تىك تۇرغان ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك بىر . س بۇيۇملىرى قېزىۋېلىنغان تۈركۈم هۇن مى

 كۆتۈرگهن  سهل  بېشىنى  بولۇپ،  شاخچىالرغا . بۇغا  ههم  قايرىلغان  كهينىگه  مۈڭگۈزى  جۈم  قارىغان،  ئۇدۇلغا

 ئىگىزلىكى  جانلىق،  بۆلهكچه  قىياپىتى  ئۇزۇنلىقى 16.7 بۆلۈنگهن،  ياتقان 9.5 سانتىمېتىر،  يهنه  سانتىمېتىر،

 قۇالقلىرى دىڭ، كۆكرىكى . هالهتتىكى ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك بىر بۇغا بولۇپ، بېشىنى سهل كۆتۈرۈپ يىراققا تىكىلگهن

 ئىگىزلىكى  تولغان،  ساغرىسى  ئۇزۇنلىقى 12.4 ۋە  بېشى 10.3 سانتىمېتىر،،  قوي  باشقا،  بۇنىڭدىن  سانتىمېتىر،

 شهكىللى  بېشى  بۆرە  بېزەكلهرمۇ شهكىللىك،  شهكىللىك  ئات  تۇرغان  ئىگىپ  پۇتىنى  ۋە  شهكىللىك  ئارسالن  ك،

 ]. 8 [ قېزىۋېلىنغان

 جىلغىسىدىكى هۇن  1950 بۇنىڭدىن باشقا،  خوشۇنى ئهرلهنخو  ئوڭ ئارقا  يىلى ئىچكى مۇڭغۇلنىڭ چاخار

 ئهجدىه  قوش  بۇغا،  ئۈچ  بۇغا،  جۈم  مهنسۇپ  دەۋرىگه  سۇاللىسى  خهن  شهرقىي  ۋە قهبرىسىدىن  نهقىشلىك  ا

 قېزىۋېلىنغان  نهقىشلىك مىس بېزەكلهر  شهكىلدە . تورسىمان  تىك تۆتبۇلۇڭ  هايۋانات شهكىللىك مىس بېزەكلهر

 ]. 9 [ بۇالر ئېهتىمال جهنۇبىي هۇنالرنىڭ سهنئهت بۇيۇمى بولۇشى مۇمكىن . بولۇپ، نهقىشلهر تېشىپ چىقىرىلغان

 ئىپتىدائىي ئېتىقادى ۋە داخانلىق . 2

ئايدا  1 . هۇنالر ههر يىلى ئۈچ قېتىم يېغىلىق ئۆتكۈزىدۇ « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خهننامه «
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 نهزىر  ئهتىيازلىق  يىغىلىپ،  تهڭرىقۇت ئوردىسىغا  باشلىقلىرى  قهبىله  قايسى  ئۆتكۈزىدۇ  ههر  ئايدا  5 . چىراغ

 ئاسمان  ئهجداتلىرى،  يىغىلىپ،  بالىق شههىرىگه  ئهجدەر  جىن  ههممىسى  ئاتاپ نهزىر  زىمىن،   ئهرۋاهالرغا

 ئۆتكۈزىدۇ  چارۋا . چىراغ  ۋە  ئاتالر  قالغان  كۈزدە  باشقا  قېتىملىق يىغىلىشتىن  بىر  ئالىدىغان  مالالرنىڭ سانىنى

 جهنۇبىي هۇن . شهرقىي قهسىردىكى خهن خاتىرلىرى « لېكىن، . چىراغ يىغىلىشى بولغان  ئىككى قېتىملىقى نهزىر

 نهزىر « : دا » تهرجىمهالى تهڭرىقۇتلىرىنىڭ  يىلى ئۈچ قېتىم يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ،  چىراغ قىالتتى  تهڭرىقۇت ههر

 ئاچاتتى  كۆڭۈل  قىلىپ،  بهيگىسى  تۆگه  ئات،  خهننامه « . دەپ خاتىرلهنگهن » ههم  هۇنالر . كېيىنكى  جهنۇبىي

 قىسسه  يىلى « : دىمۇ » ههققىدە  ههر  ئادىتى بويىچه  يىغىلىش ئايالر  9 ۋە  5 ئاي ۋە  1 هۇنالر  ئۈچ قېتىم  دا

 ئاتاپ نهزىر  كۆك تهڭرىگه  قىالتتى  ئۆتكۈزۈپ،  ئهل بولغاندىن . چىراد  جهنۇبىي تهڭرىقۇت خهن سۇاللىسىگه

 نهزىر  ئاتاپ  پادىشاهلىرىغا  سۇاللىسى  خهن  بولدى  كېيىن،  قىلىدىغان  قهبىلىلهرنى . چىراغ  قايسى  ههر  ههم

 تۆگه  ۋە  ئات  كېڭىشىپ،  ئىشالرنى  سىياسىي  ئاچاتتى يىغىپ  كۆڭۈل  قىلىپ  خاتىرلهنگهن » بهيگىسى  . دەپ

 نهزىر  قېتىملىق يىغىلىشىنىڭ ههممىسىدىال  ئۈچ  يىلدىكى  نهزىر  هۇنالرنىڭ ههر  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگهن   چىراغ

 ئاسمان  ئهجداتالر،  ئوبيېكتى  جىن  چىراغنىڭ  ۋە  بولغان  زىمىن  تېۋىنىش . ئهرۋاهالر  ئهجداتالرغا  هۇنالردا

 بولغان  ئهكس ئۇقۇمى  بېرىشىدىمۇ  ئههمىيهت  قهبرىسىگه  ئهجداتالر  ۋە  قىلىشى  دەپنه  جهسهتنى  ئۇالرنىڭ  لىقى

 خاتىرىلهر « . ئېتىدۇ  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  ئىچ « : دە » هۇنالر  قىلىشتا  دەپنه  جهسهتنى  تاش قوش  هۇنالر

 ئالتۇن  ئۈلۈكنى  ئۇنىڭغا  ياساپ،  تاۋۇت  كېيىم  قهۋەت  سا  كۈمۈش،  بىلله  بىلهن  قهبرە . التتى كېچهك  ئۇالردا

 دېدەكلىرى  ئۆلگۈچى بىلهن ئۇنىڭ يېقىن قۇل . ئۈستىگه دەرەخ سانجىش، هازا كىيىمى كىيىش ئادىتى يوق ئىدى

 نهچچه يۈزگه يېتهتتى . بىلله كۆمۈلهتتى  ههتتا  نهچچه ئون،  . دەپ خاتىرلهنگهن » مۇنداق بىلله كۆلۈمگۈچىلهر

 ۋ  چۆللۈكنىڭ شىمالى  ههممه  تېغىدىكى  قوشۇپ نويان  قېزىۋېلىنغان  قهبرىلىرىدىن  هۇن  موڭغۇلدىكى  ئىچكى  ە

 ئالتۇن  كېيىم  كۆمۈلگهن  راستلىقىنى  كۆمۈش،  خاتىرلهرنىڭ  يۇقىردىكى  تاۋۇتالر  ۋە  چاچ  ئۆرۈمه  كېچهك،

 قورال  قوشۇپ كۆمۈلگهن نۇرغۇنلىغان كېيىم . ئىسپاتاليدۇ  هۇنالر  كېچهك ۋە  سايمانالردىن بىلىشكه بولىدۇكى،

 ئهجداتلىرىغا تېۋىنىش دەل روهنىڭ يوقالماسلىقىغا ئىشىنىشنىڭ بىر خىل . يوقالمايدىغانلىقىغا ئىشهنگهن روهنىڭ

 بولغان  كېيىم . ئىپادىسى  ياشاپ،  ئوخشاش  بۇرۇنقىغا  كېيىنمۇ  ئۆلگهندىن  ئادەم  قورال  هۇنالر  ۋە   كېچهك

 ئېهتىياجلىق بولىدۇ دەپ قارىغاچقا، كېيىم دېدەكلهرگه  ئاقسۆڭهكلهر يهنه قۇل . سايمانالرغا ئېهتىياجلىق بولىدۇ
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 قورال  قۇل  كېچهك،  يېقىن  ۋە  قىلىدۇ  سايمان  دەپنه  قوشۇپ  خهننامه « . دېدەكلهرنى  ۋە . كېيىنكى  ئوغانالر

 قىسسه  ههققىدە  يهنه » سىيانپىالر  قهبرىلىرىنى « : دە  تهڭرىقۇتلىرىنىڭ  هۇن  ئوغانالر  دەۋرىدە  جاۋدى  خهن

 ه  ئۈچۈن،  بهردى قېزىۋەتكهنلىكى  زەربه  ئوغانالرغا  چىقىرىپ  قوشۇن  غهزەپلىنىپ،  قاتتىق  دەپ » ۇنالر

 بۇنىڭدىمۇ ئۇالرنىڭ ئهجداتلىرىنىڭ قهبرىسىگه ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى . خاتىرلهنگهن

 . بولىدۇ

 شۇڭ  سهۋەبىدىن،  تۆۋەنلىكى  سهۋىيىسىنىڭ  كۈچلىرىنىڭ  ئىشلهپچىقىرىش  كۈندىلىك ئىجتىمائىي  الشقا

 كائىناتتىكى هادىسىلهرگه چوقۇنغان  ۋە ههربى، سىياسىي ئىشالردا  ئهرۋاهالردىن مهدەت  ههتتا جىن . تۇرمۇشتا

 تهڭرىقۇت ههر ئهتىگىنى قارارگاهتىن چىقىپ كۈنگه « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . تىلىگهن

 قوشۇن چىقارغاندا يۇلتۇز « : يهنه . دەپ خاتىرلهنگهن » پ تهزىم قىالتتى ئاخشىمى ئايغا قارا . قاراپ تهزىم قىالتتى

 كۆرەتى  ئىش  قاراپ  ئايغا  ئۆتهتتى . ۋە  هۇجۇمغا  تولغاندا  چېكىندۈرەتتى . ئاي  قوشۇننى  تۇتۇلغاندا  » ئاي

 . ان ئهرۋاهالردىن ئىنتايىن قورقق  جىن . زىمىننى ناهايتى هۆرمهت قىلغان  ئومۇمهن، هۇنالر ئاسمان . دېيىلگهن

 ئۆزىنى  يازغاندا،  خهت  پادىشاهلىرىغا  خهن  تهڭرىقۇتلىرى  تهڭرىقۇتى « هۇن  هۇن  ئۇلۇغ  تىكلىگهن  » تهڭرى

 دەپ » ئاي تهرىپىدىن تهختكه چىقىرىلغان ئۇلۇغ هۇن تهڭرىقۇتى  زىمىندىن تۆرىلىپ، كۈن  ئاسمان « ياكى

 بۇ تهڭرىنىڭ « ملهرنى بويسۇندۇرغاندىمۇ باتۇر تهڭرىقۇت ياۋچىالر ۋە غهربىي يۇرتتىكى ههر قايسى قهۋ . ئاتىغان

 خهن ۋۇدى دەۋرىدە، مايى شههىرىدە هۇن تهڭرىقۇتىغا بۆكتۈرمه قويۇپ . دېگهن » سائادىتىدىن بولدى  بهخت

 تهڭرىقۇت قىلتاققا چۈشهي دەپ قالغان بولسىمۇ ، ئهمما خهن سۇاللىسىنىڭ كۆزەتچى . زەربه بېرىش پىالنالنغان

 قويغاچ  ئېيتىپ  سىرنى  قالغان بېگى  قۇتۇلۇپ  خهتهردىن  ئۇ . قا،  بىلهن  ئېرىشكىنىم « شۇنىڭ  بهگكه  كۆزەتچى

 تهڭرى بهرگهن » دېگهن ههم كۆزەتچى بهگكه « تهڭر ئۇنىڭغا راستىن ئېيتقۇزدى . تهڭرىنىڭ شاپائىتىدىن بولدى

 ليۇ دە، باتۇر تهڭرىقۇت پى » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « يهنه . دەپ نام بهرگهن » بهگ  ڭچېدا

 باتۇرغا  ئالچى  قورشىۋالغاندا،  ئۇ « باڭنى  ئالسىڭىزمۇ،  زېمىنىنى  خهن  بۈگۈن  بوغۇشماڭالر،  هۆكۈمدارالر  ئىككى

 جايتى ماكان تۇتۇپ تۇرالمايسىز، ئۇنىڭ ئۈستىگهن خهن خاننىڭمۇ تهڭرىسى بار، تهڭرىقۇت ئوبدان ئويلىنىپ

 بىله » كۆرۈڭ  سهۋەپلهر  قوشۇپ باشقا  بۇنىڭغا  مۇهاسىر دېگهن،  تهڭرىقۇت ئالچىسىنىڭ دېگىنى بويىچه  ن باتۇر

 خاتىرلهنگهن  دەپ  قۇتۇلغان،  مۇهاسىرىدىن  باڭ  ليۇ  بىلهن  شۇنىڭ  ئېچىۋەتكهن، تارىخىي « . بۇرجىكىنى
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 تهزكىرىسى « جىلد  123 » خاتىرىلهر  دالىغا « : دە » پهرغانه  ئۆتمهي  ئۇزۇن  تۇغۇلۇپ  بېگى  كۈن  ئۇيسۇن

 بىر قاغا كېلىپ ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدە ئايلىنىپ يۈرگهن، بىر چىشى بۆرە كېلىپ تاشلىۋېتىلگهن، گۆش چىشلىگهن

 دەپ قاراپ، ئۇنى ئۆزى › ئۇنىڭغا تهڭرى يار بوپتۇ ‹ ئۇنى ئېمىتكهن، بۇنى ئاڭالپ تهڭرىقۇت ههيران قالغان ۋە

 كۆ . بېقىپ چوڭ قىلغان  ئېلىنى باشالپ يىراققا  يهتكهندە،  چۈپ كهتكهن ۋە كېيىن كۈنبهگ چوڭ بولۇپ قۇرامىغا

 هۇنالر  شۇنىڭ بىلهن  يېڭهلمىگهن،  بولسىمۇ  قىلغان  ئهۋەتىپ هۇجۇم  تهكرىقۇت قوشۇن  بويسۇنمىغان،  هۇنالرغا

 . دەپ خاتىرلهنگهن » ، دەپ قارىغان › كۈنبهگنى تهڭر يۆلهۋېتىپتۇ ‹

 سۇ ۋۇ قارنىڭ ئىچمهك بهرمىگهن،  تهڭرىقۇت يېمهك « : دا » سۇ ۋۇنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  54 » خهننامه «

 دەپ  ئوخشايدۇ  تهڭرىقۇت ئۇنى ئهۋلىيا  ئۆلمىگهن،  كۈنگىچه  كىگىزنىڭ يۇڭىنى يهپ نهچچه  سۈيىنى ئىچىپ،

 ئاپىرىۋەتكهن  كۆلىگه  بايقال  خاتىرىلهنگهن » قاراپ،  خهننامه « . دەپ  گۇڭنىڭ « جىلد  19 » كېيىنكى  گېڭ

 بىلهن جهڭ قىلغ « : دا » تهرجىمهالى  هۇنالر  قاتتىق جۇدۇن گېڭ گۇڭ غهربى يۇرتتا  گېڭ  اندا،  چاپقۇن بولغان،

 ئۇالرنىڭ ۋەزىرى  بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈپ ساراسىمىگه چۈشكهن،  هۇنالر  يارىالندۇرغان،  ‹ گۇڭ ئۆلتۈرگهن ۋە

 بولمايدۇ  قورقماي  ئۇالردىن  ئىكهن،  ئهۋلىيا  لهشكهرلىرى  « خهن  چېكىندۈرۈپ ›  قوشۇنلىرىنى  قاراپ  دەپ

 . دەپ خاتىرىلهنگهن » كهتكهن

 ۋە  ئۈمىدى  كۈتكهن  ئىشلهپچىقىرىشتىن  ئىجتىمائىي  ئۇالرنىڭ  چاغالردا  بهزى  خۇراپىيلىقى  هۇنالرنىڭ

 مهسىلهن، خهن سۇاللىسىنىڭ سۇترىشىنا سانغۇنى لى گۇاڭلى . بااليىئاپهتتىن ساقلىنىش ئارزۇسىدىن پهيدا بولغان

 نىپ كېتىۋاتقانلىقىغا ههسهت قىلىپ، قامانالر هۇنالرغا تهسلىم بولغاندىن كېيىن دىڭ خانى ۋېيلۈ ئۇنىڭ ئارزۇلى

 بىرىكتۈرۈپ،  تىل  دېگهن « بىلهن  قىلىڭالر  قۇربانلىق  سانغۇننى  سۇترىشىنا  تهڭرىقۇت  ئۇنى » مهرهۇم  دەپ

 سۇترىشانى سانغۇن تىلالپ تۇرۇپ . ئۆلتۈرمهكچى بولغان  ئالغاندا  سانغۇننى قولغا  مهن « تهڭرىقۇت سۇترىشىنا

 هالهك  هۇنالرمۇ  ئۆلۈپ، » بولىدۇ ئۆلسهم  چارۋىالر  يېغىپ،  يامغۇر  قار  ئاي  نهچچه  ئۇدا  دېگهندەكال  دېگهن،

 پىشمىغان  تېگىپ زىرائهتلهر  كېسهل  سانغۇن . ئادەملهرگه  سۇترىشنا  تهڭرىقۇت قورقۇپ كېتىپ،  شۇنىڭ بىلهن

 ]. 10 [ ئۈچۈن ئىبادەتخانا سالدۇرغان

 هۇنال  ئۇقۇمىنىڭ  ئهرۋاه  جىن  زېمىن  ئاسمان  سىياسىي يۇقىرقىالردىن  ههربىي،  ۋە  تۇرمۇشىنى  كۈندۈلۈك  رنىڭ

 بولىدۇ  كۆرۈۋالغىلى  تهسىرىنى  نهزىر . پائالىيهتلىرىدىكى  مۇراسىم  هۇنالرنىڭ  ۋە  ئورنى  ئۆتكۈزىدىغان چىراغ
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 يوق  خاتىرە  ئېنىق  ماتىرىيالالردا  تارىخي  توغرىسىدا  بارگاهى . قائىدىلىرى  تهڭرىقۇت  ئوردىسىنىڭ  تهڭرىقۇت

 جاي  قهيهرە ئورۇنالشقان  دەيلىننىڭ  ۋە  ئهجدەربالىق  باشقا  ئىكهنلىكىدىن  مهركىزىي  سىياسىي  هۇنالرنىڭ ، 

 يىلى  5 مايى ۋەقهسىدىن كېيىنكى « : ، دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخي خاتىرىلهر « . ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس

 باردى  چىقىپ ئهجدەربالىققا  يولغا  شاڭگۇدىن  چىڭ  ۋېي  خاتىرىلهنگهن » ئهتىيازدا،  بالىق . دەپ  ئهجدەر  بۇ

 يېقىن  خوشۇنىنىڭ  ۋۇجۇمۇشىن  غهربى  شهرقى،  ئايمىقىنىڭ  شىلىنغۇل  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  هازىرقى  شههىرى

 يىلى  ههر  هۇنالر  ئۇنىڭ  بولۇپ،  نهزىر  5 ئهتىراپىدا  ياكى  ئايدا  ئىكهنلىكىنى  يهر  ئۆتكۈزىدىغان  چىراغ

 دەيلىن، « : گه بهرگهن ئىزاهىدا » ر ههققىدە قىسسه هۇنال . خهننامه « يهن شىگو . ئهمهسلىكىنى بىلگىلى بولمايدۇ

 چىراغ  چىراغ قىلىدىغان قويۇق دەرەخلىك يهر، سىيانپىالرنىڭ ئادىتىدە قهدىمدىن تارتىپ كۈزدە نهزىر  نهزىر

 دەل  شاخ  ئۆتكۈزگهندە،  بولمىسا  بۇ  دەرەخ  توختايتى،  ئايلىنىپ  قېتىم  ئۈچ  بىلهن  ئات  تىكلهپ،  شۇمبىالرنى

 مۇشۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، دەيلىن ئورمانچىلىق يهر ]. 11 [ دېيىلگهن » شىپ دەيلىنگه يۈزلهندۇق ئۇالرنىڭ بهسلى

 . چىراغ ئۆتكۈزگهن  بولۇپ، هۇنالر ئورمانلىقالردا نهزىر

 ئوخشاپ كېتىدىغان نهزىر  هۇنالرنىڭ ئىبادەتخانىسىغا  ئۇالرنىڭ  ئۇنداقتا،  يوق؟  چىراغ سورۇنى بولغانمۇ،

 ئ  دالىدا،  نهزىر كهڭ  مهلۇم  ورمالىقالردا  بىزگه  قىلغانلىقى  هۇنالرنىڭ . چىراغ  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  لېكىن،

 سۇترىشىنا سانغۇننى قۇربانلىق قىلغانىقى ۋە كېيىن سۇترىشىنا سانغۇننى قۇربانلىق قىلغانلىقى ۋە كېيىن سۇترىشىنا

 هۇنالر  قارىغاندا،  سالغانلىقىدىن  ئىبادەتخانا  ئاتاپ  نهزىر سانغۇنغا  ئوخشاش  ئىبادەتخانىغا  ئېهتىمال   نىڭ

 . چىراغ سورۇنى بولغان

 ۋە  1952  خ  1955 يىلى  ئارخېئولوگى  موڭغۇلىيه  ئىلگىرى . يىلى  موڭغۇلىيهنىڭ  پهرله  بولۇپ،  كېيىن

 مهركىزى ئۆلكىسىگه يېقىن قۇرۇلۇن دەرياسىنىڭ ئوڭ قىرغىقىدىكى جىيادوب، دېرچىن، بورخوي دەرياسىنىڭ ئوڭ

 شهههر  هۇنالرنىڭ  جايدىن  تۆت  باروندۇرو  ئارىلىقىدىكى  تېغى  چوبا  ئۇالنباتۇر،  ۋە  بورخون   قىرغىقىدىكى

 قازغان  خارابىىسنى  ئۆي . بازارلىرىنىڭ  دېرچىندىن  ۋە  تۇمۇرشقا  جىيادوب  ئىقتىسادىي  باشقا،  ئىمارەتلهردىن

 ). ۇشتا ئىشلىتىلىدىغان سايمانالرمۇ چىقىمىغان ههتتا كۈندىلىك تۇرم ( ئائىت هىچقانداق يادىكارلىقالر بايقالمىغان

 ئوخشاپ كېتىدىغان بىر الي شىرە  پهقهت نهزىر  بۇ . بايقالغان ) چىراغ شىرەسى  نهزىر ( چىراغ سۇپىسىغا  پهرله

 نهزىر  قهرەللىك  يىلى  ههر  هۇنالر  ههممىسىنى  ئىمارەتلهرنىڭ  چوڭ  جايدىكى  ئۆتكۈزىدىغان  ئىككى چىراغ
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 قا  دەپ  نهقىشلهرگه . رىغان ئىبادەتخانا،  كاهىشلىرىدىكى  نۆكهش  ئىمارەتلهرنىڭ  جايدىكى  ئىككى  كېيىنكى

 بازار جۇڭگونىڭ چىن، خهن دەۋرىلىرىگه مهنسۇپ دەپ هۆكۈم قىلغان  ئاساسلىنىپ، بۇ تۆت جايدىكى شهههر

] 12 .[ 

 ئاسمان  جىن  هۇنالر  ئۇالرغا  زىمىن،  ئىشهنگهنلىكتىن،  خۇراپىيالرچه  ياساپ ئهرۋاهالرغا  مهبۇد  ئاتاپ

 چۇقۇنغان  خاتىرىلهر « . ئۇنىڭغا  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  مىتىنىڭ « جىلد  68 » خهننامه « ۋە » هۇنالر  جىن

 بهگهندە، » تهرجىمهالى  زەربه  هۇنالرغا  ئۆتۈپ،  تېغىدىن  ئالچى  چۇبىڭ  خۇ  دەۋرىدە  ۋۇدى  خهن  شۇتۇق « دا،

 هۇنالر مۇشۇنداق . ولغا چۈشۈردى، دەپ خاتىرلهنگهن نى ق » خاننىڭ ئالتۇندىن ياسالغان كۆك تهڭرى مهبۇدى

 ئۇنىڭغا  ياساپ،  مىتىنىڭ تهرجىمهالى « شۇڭا، . دەپ چۇقۇنغان » تهڭرى « مهبۇدالرنى  شۇتۇق خان « دا » جىن

 جىن  ئۇنىڭغا  تهڭرى دەپ چۇقۇنغاچقا،  ياساپ،  قىلىنغان ) 金 ( ئالتۇندىن مهبۇد  . دېيىلگهن » فامىلىسى ئىنئام

 بۇ ئالتۇن مهبۇد بىر جاڭدىن » تويىن دىنلىرى تهزكىرىسى  بۇددا « جىلد  111 » ۋېينامه «  گه ئاساسالنغاندا،

 چىراغ قىلماي، پهقهت كۈجه  ئىگىزرەك بولۇپ، خهن ۋۇدى ئۇنى ئهنچۈەن قهسىرگه قويۇپ، ئۇنىڭا ئاتاپ نهزىر

 قويغان  يول  قىلىشقىال  هۇنال . كۆيدۈرۈپ  ههيكهلمۇ  ياغاچ  چىققان  قهبرىسىدىن  هۇن  ههقىقهتهن نويان  رنىڭ

 . مهبۇدقا چوقۇنغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ

 ئاسمان  جىن  هۇنالر  دەپ  زىمىن،  ئاالقىلىشالمايدۇ  بىلهن  ئۇالر  ئادملهر  يىراقتا،  ناهايتى  ئهرۋاهالر

 يهنه  ئۇالردا  ئارىسى « قارىغانلىقتىن،  ئادەملهرنىڭ  بىلهن  تۇرىدىغان » تهڭرى  باغالپ  پىرە ( » قامان « نى

 تارىخىي ئهسهرلهردە هۇنالرنىڭ قامانلىرى، . الر پهيدا بولغان ) ئهرۋاهالرنى چىلاليدىغان ئايال داخان ئارقىلىق

 يهنى باخشىلىرىنىڭ كۆپلىكى تىلغا ئېلىنغان ۋېيلۇنىڭ سۇترىشىنا سانغۇندا زىيانكهشلىك قىلىش ئۈچۈن قامانالر

 باشقا،  بىرىكتۈرگىندىن  تىل  تهزكى . خهننامه « بىلهن  يۇرت  قوشۇنلىرىنى » رىسى غهربىي  هۇنالرنىڭ خهن  دىمۇ

 خۇراپىي ( توسۇش ئۈچۈن ههر قايسى يول ۋە دەرياالرغا قامانالر ئهپسۇن ئوقۇغان كاال، قويالرنى كۆمىدىغانلىقى

 بولغانلىقى  توسىماقچى  ئىلگىرلىشىنى  ئالدىغا  قوشۇنلىرىنىڭ  خهن  ئارقىلىق  خهن ) ئۇسۇل  تهڭرىقۇت ، 

 قىلغان ئ  سوۋغا  كېيىم پادىشاهلىرىغا  قىلىدىغانلىقى خاتىرلهنگهن  ات ۋە  . كېچهكلهرگه ئاۋال قامانالرنىڭ دۇئا

 كۆرۈۋالغىلى  زورلىقىنى  ناهايتى  تهسىرىنىڭ  ئىشلىرىدىكى  سىياسىي  ههربىي،  هۇنالرنىڭ  قامانالرنىڭ  بۇنىڭدىن

 ئوقۇش،يهنى . بولىدۇ  ئهپسۇن  ئادەتته  قامانلىرىنىڭ جادۇگهرلىكى  تىلهش يامان « ياكى » قارغاش « هۇن » لىق
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 تارقالغان  كهڭ  بۇنداق جادۇگهرلىك ناهايتى  چاغدا  ئهينى  بولۇپ،  خاتىرىلهر « . بولغان  جىلد  19 » تارىخىي

 تۆرىلهرنىڭ يىلنامىسى «  زامانىدىكى  جىڭدى  تۆرىسى » خۇيدى،  چيۇ  هۇن  بولغان  ئهل  سۇاللىسىگه  خهن  دە،

 قامانلىرىدىن پايدىلىنىپ، خهن پادىشاهىغا لۇڭجاننىڭ ئوغلى ۋە رۇڭچىڭ تۆرىسى ۋېشلۇنىڭ نهۋرىسىنىڭ هۇن

 خاتىرلهنگهن  تاشالنغانلىقى  ئېلىپ  مهرتىۋىسى  تۆرىلىك  ئۈچۈن،  تىلىگهنلىكى  هۇنالر . خهننامه « . يامانلىق

 قىسسه  يىللىرىدا » ههققىدە  جېڭخې  ۋۇدىنىڭ  خهن  بۇرۇنقى ( دە  خهن ) يىلالر  89 ~ 92 مىالدىيىدىن

 غالپ زەربه بېرىپ، تاكى چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى فهن خانىم قهلئهلسىگىچه قوشۇنلىرىنىڭ هۇن ئهسكهرلىرىگه قو

 بولۇش › هۇنالر قامانى ‹ بۇ فهن خانىم « : يهن شىگۇ جاڭ يهننىڭ سۆزىدىن نهقىل ئېلىپ . بارغانلىقى خاتىرلهنگهن

 ۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن بۇ قهلئهلدنىڭ ئىگىسى فهن خانىمنىڭ هۇنالرنىڭ قامانى ئىكهنلىكىنى ك . دېگهن » مۇمكىن

 . بولىدۇ

 بۇ هۇن قامانلىرى كېيىن هۇنالرنىڭ ئۈزلۈكسىز خهن سۇاللىسىگه ئهل بولۇش نهتىجىسىدە ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه

 ئولتۇراقالشقان  ئايمىقىغا . كېلىپ  ئهندىڭ  سۇاللىسىنىڭ  خهن  يۈەندىڭ ( شۇڭا،  تهسىس  3 ۋۇدىنىڭ  يىلى

 قۇرۇلۇپ، بۇ ئىبادەتخانىالردا هۇن قامانلىرى تۇرغان ئىب 15 تهۋە چاۋنا ناهىيىسىدىال ) قىلىنغان  ]. 13 [ ادەتخانا

 بولغان  كۆپ  خېلى  قامانلىرى  هۇن  ئوردىسىدىمۇ  سۇاللىسى  چۇڭنىڭ « جىلد  45 » خهننامه « . خهن  جياڭ

 ئۇ . جياڭ چۇڭ ۋۇدىنىڭ پهرمانى بويىچه داخانلىق ۋەقهسىنى بىر تهرەپ قىلىشقا تهيىنلهنگهن « : دا » تهرجىمهالى

 ئهپسۇن هۇ  كېچىسى  قېزىپ،  ههيكهللهرنى  ياغاچ  كۆمۈلگهن  يهرگه ،   كىرىپ  باشالپ  ئوردىغا  قامانلىرىنى  ن

 بولغان  تۇتماقچى  تىلىگهنلهرنى  يامانلىق  سۇيقهست . ئوقۇپ  بولۇپ،  ههمدەم  چڭغا  جياڭ  قامانلىرىنىڭ  هۇن

 ۈرۈپ، هۇن قامانلىرىنى لىيۈەن شۇنىڭ بىلهن ئۇ جياڭ چۇڭنى ئۆلت . قىلىشىدىن لى شاهزادە قاتتىق غهزەپلهنگهن

 لى شاهزادىنىڭ « جىلد  63 » خهننامه « يهن شىگۇ . دەپ خاتىرلهنگهن ] 14 [ » باغچىسىدا تىرىك كۆيدۈرۋەتكهن

 هۇن قامانلىرى جياڭ چۇڭنىڭ كۆرسهتمىسىگه « : نى ئىزاهلىغاندا، فۇجيهننىڭ سۆزىدىن نهقىل ئېلىپ » تهرجىمهالى

 . دېگهن » ناهايتى غهزەپلىنىپ، هۇن قامانلىرىنى تىرىك كۆيدۈرۋەتكهن ئاساسهن سۇيقهست قىلغاچقا، شاهزادە

 تارىخىي ئهسهرلهردە . هۇن قامانلىرى جادۇگهرلىك قىلىپال قالماي، يهنه كېسهللهرنى داۋاالپ ئادەم قۇتقۇزغان

 : دا » رجىمهالى سۇۋۇنىڭ ته . خهننامه « . بۇ تىۋىپ دەل قامان ئىدى . بارلىقى خاتىرلهنگهن » تىۋىپى « هۇنالرنىڭ

سۇۋۇ هۇنالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ پىچاق بىلهن ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالماقچى بولغاندا، ۋېيلۇ تېزلىكته چاپارمهن «
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 دۈم . ئهۋەتىپ تىۋىپ چاقىرتقان  ئۈستىگه  ئۆرەك  سۇۋۇنى  سېلىپ،  چوغ  ئۆرەككه  كوالپ،  ئۆرەك  تىۋىپ يهرگه

 ق  ئۇيۇپ  قان  دەسسهپ  دۈمبىسىدىن  ئۇنىڭ  ئالغان ياتقۇزۇپ،  ئالدىنى  هۇن . ېلىشنىڭ  بۇنىڭدىن  سۇۋۇ

 قامانالر . قامانلىرىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ۋە تاشقى كېسهل ئوپىراتىسىيىسى قىالاليدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ

 . هۇنالرنىڭ تىۋىپى، شۇنداقال هۇنالرنىڭ تىبابهتچلىك مهدەنىيىتىنىڭ ۋەكىلىدۇر

 ئادەتلهر  نىكاه ۋە باشقا ئۆرپ . 3

 هۇنالرنىڭ ئادىتى بويىچه دادىسى ئۆلسه ئوغلى ئۆگهي « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر «

 ئالىدۇ  ئاكىسى  خوتۇنىنى  ئۇنىڭ  ئۆلسه  ئىنىسى  خوتۇنىنى،  ئىنىسى  ئۇنىڭ  ئۆلسه  ئاكىسى  دەپ » ئانسىنى،

 خىل ئۆرپ . خاتىرلهنگهن  هۇنالرنىڭ نىكاه ئادىتى بولۇپ، بۇ  تۇرىۋاتقان تارىخىي باسقۇچ ئاد  بۇ  ەتنى هۇنالر

 . جهمئىيهت ئاالهىدىلىكى بويىچه چۈشىنىش كېرەك ۋە

 دەل ئىپتىدائىي ئۇرۇقداشلىق ) ئهسىردە  3 مىالدىدىن بۇرۇنقى ( هۇنالر تارىخ سههنىسىگه قهدەم قويغان چاغدا

 ئادەتلهر  خىل ئۆرپ  ىيهتتىكى خىلمۇ جهمئىيىتىدىن قۇللۇق جهمئىيهتكه ئۆتىۋاتقان بولۇپ، ئۇرۇقداشلىق جهمئ

 قالغان  ساقلىنىپ  خېلى  هۇنالرنىڭ . يهنىال  ئادەت  ئالىدىغان  يهڭگىسىنى  ۋە  ئانىسى  ئۆگهي  يۇقىرقىدەك

 . ئىچىدىكى بىرىدۇر

 تارقالغان  كهڭ  تۈزۈمى  نىكاهلىنىش  سىرتتىن  ئۇرۇقنىڭ  جهمئىيىتىدە  نىكاهلىنىش . هۇن  سىرتتىن  ئۇرۇقنىڭ

 جۈپ نىكاهلىنىش تۈزۈمىدە . دەسلهپته جۈپ نىكاهلىق ئائىلىلهر تارىخىي باسقۇچىدا بارلىققا كهلگهن تۈزۈمى ئهڭ

 ئهر  ئۇرۇقتىكى  ئۆز  ئوخشاش بىر  قويۇلمىغان  ئايالنىڭ  يول  نىكاهلىنىشىغا  ئۇرۇقىنىڭ . ئارا  ئۆز  پهقهت  ئۇالر

 شهخسكىال قارىتىلغان بولماستىن، بهلكى بۇ خىل نىكاه مۇناسىۋىتى شهخسى بىلهن . سىرتىدىن ئۆز جۈپتىنى تاپقان

 قارىتىالغن  ئۇرۇققىمۇ  بىلهن  ئهر . ئۇرۇق  قىلىنغان  ياتلىق  قىلىنمىغان ( يهنى  ياتلىق  ئايالالر  چاغدا  ئۆز ) ئۇ

 . ئۇرۇقىنىڭ بىر ئهزاسى سۈپىتىدە، خوتۇنىنىڭ ئۇرۇقىدىكىلهر بىلهن ئاالقه قىلغان

 قويغان ۋاقىتتا، ئائىله، نىكاه تۈزۈمىدە قۇللۇق تۈزۈمىگه ماسالشقان هۇنالر رەسمىي تارىخ سههنىسىگه قهدەم

 كهلگهن  بارلىققا  باشلىقلىق تۈزۈمىدىكى ئائىلىلهر  ئاتىلىق ئائىله ئاتىلىق ئائىله باشلىقلىق تۈزۈمىدىكى . هالدا
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 خوتۇنلۇق ئائىلگه ئۆتۈشتىكى ئارىلىق باسقۇچ ب  بىر  ئهر،  ئارىلىقتا ئائىله جۈپ نىكاهلىق ئائىلىدىن بىر  ولۇپ،

 يۈرگۈزۈلگهن ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن نىكاهلىنىش  مهزگىلىدە  جۈپ نىكاهلىق ئائىله  بولغاچقا،  ئۆتكهن ۋاقىت قىسقا

 بۇ چاغدىكى هۇنالرنىڭ قارىشىدا، ئۇرۇققا ياتلىق بولۇپ كهلگهن . تۈزۈمىنىڭ ئادەت ۋە قارىشى ساقلىنىپ قالغان

 ئايال ئېرىنىڭ ئۆيىگه ياتلىق . ۇق بىلهن ئۇرۇقنىڭ مۇناسىۋىتى بولغان ئايال بىلهن بولغان مۇناسىۋەت يهنىال ئۇر

 بولۇپ كهلگهندە، ئۇ ئېرىنىڭ ئائىلىسىگىال مهنسۇپ بولۇپ، ئېرىنىڭ ئائىلىسىنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپال قالماستىن،

 ۈپ كېتىپ، قايتا ئهگهر ئېرى ئۈل . يهنه ئېرىنىڭ ئۇرۇقىغا مهنسۇپ بولۇپ، ئېرىنىڭ ئۇرۇقىنىڭ بىر ئهزاسى بولغان

 ئايرىلىپ  ئۇرۇقىدىنمۇ  ئېرىنىڭ  يهنه  قالماستىن،  ئايرىلىپ  ئائىلىسىدىنال  ئېرىنىڭ  بولسا،  بولماقچى  ياتلىق

 خوتۇنىدىن بولغان ئوغۇللىرى ياكى ئاكا . قالغان  ئېرىنىڭ باشقا  ئېلىپ قېلىش ئۈچۈن،  ئۇالرنى ئۇرۇقتا   شۇڭا،

 ندى دەۋرىدە، ياتلىق قىلىنغان مهلىكىگه ههمراه بولۇپ تهڭرىقۇت خهن ۋې . ئۇكىلىرى ئۇالرنى نىكاهىغا ئالغان

 خاڭيۇ  جۇڭ  بارغان  ئۆلسه « : ئوردىسىغا  ئاكىسى  ئېلىشى،  ئانسىنى  ئۆگهي  ئوغلى  ئۆلسه  ئاتىسى  هۇنالردا

 بۇزۇلىشىدىن  نهسهبىنىڭ  ئۆز  ئۇالرنىڭ  ئېلىشى،  ئاكىسى  خوتۇنىنى  ئۇنىڭ  ئۆلسه  ئىنىسى ،   ئىنىسى  خوتۇنىنى

 قېلىنغان . لىقىدۇر قورققان  ساقالپ  نهسهب  لېكىن  بولسىمۇ،  قااليمىقان  ئادەت  دەل . دېگهن ] 15 [ هۇنالردا  بۇ

 چۈشهندۈرۈپ  مهزمۇنىنى  تارىخىي  ۋە  كۆرۈنۈشى  ئارقا  ئىجتىمائىي  ئادىتىنىڭ  نىكاهلىنىش  خىل  بۇ  هۇنالرنىڭ

 . بېرىدۇ

 باشلىقلىق تۈزۈمىدىكى ئائ  ئاتىلىق ئائىله  جۈپ نىكاهلىق ئائىلىدىن كېلىپ چىققان، ئۇنىڭدىن قالسا،  ىله

 خوتۇن  ئانىسنى  ئۆگهي  ئۆلسه  ئاتىسى  بولغاچقا،  راۋاجى  نىكاهلىنىشنىڭ  توپ  ئىپتىدائىي  نىكاهلىنىش  جۈپ

 توپ  ئىپتىدائىي  ئادىتىمۇ  قىلىش  خوتۇن  ئاكىسى  خوتۇنىنى  ئۆلسه  ئىنىسى  ئىنىسى،  ئۆلسه  ئاكىسى  قىلىش،

 . ى هېسابلىنىدۇ نىكاهلىنىشنىڭ بىر خىل قالدۇق

 مىالدىدىن بۇرۇنقى  ئهسىردىن باشالپ هۇنالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنى تهرەققىي  3 بۇنىڭدىن باشقا،

 قىلدۇرغانلىقتىن، ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ ئىچكى قىسىمىدا شهخسىي چارۋىسى بار يهككه ئائىلىلهرنىڭ كىچىك

 جام  ئۇرۇقداشلىق  كېلىپ،  بارلىققا  يۈزلهنگهن ئىگىلىكى  قاراپ  راۋاجىلىنىشقا  پهيدىنپهي   باي . ائهسى

 رولى  ئائىلىلهرنىڭ جهمئىيهتتىكى  يهككه  ئهگىشىپ،  بۆلۈنۈشنىڭ پهيدىنپهي كهسكىنلىشىشكه  كهمبهغهللىككه

 ئېلىپ . پهيدىنپهي ئۇرۇقنىڭ رولىدىن ئېشىپ كهتكهن  يهڭگىسىنى ئائىلىدە  ۋە  قالغان ئانىسى  تۇل  چاغدا بۇ
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 ىكى قهدىمىدىن ساقلىنىپ قالغان ئادەتنى چىقىش قىلىشتىن بىر جهمهتتىكى يهككه ئائىلىلهرنىڭ قېلىش، ئىلگىر

 ئۆزگهرگهن  مهنىگه  ئاشۇرۇشتهك  كۈچىنى  ئىشلهپچىقىرىش  ئائىلىنىڭ  ياكى  قېلىش  ساقالپ  كۈچىنى  . ئهمگهك

 قىسسه . خهننامه «  ههققىدە  قائىدە ) يىلالر  5 ~ 1 مىالدىيه ( خهن پىڭدى دەۋىدە « : دە » هۇنالر  كونا  هۇنالر ، 

 ئۈچۈن  قىلىش  سودا  ئاياللىرىمۇ  هۇنالرنىڭ  ئهۋەتكهندە،  ئهلچى  ئۈچۈن  يىغىش  سېلىق  ئوغانالردىن  بويىچه

 بارغان  بىلله  ئهگىشىپ  خاتىرلهنگهن » ئۇالرغا  باشلىقلىق . دەپ  ئائىله  ئاتىلىق  ئاياللىرىنىڭ  هۇن  بۇنىڭدىن

 ئائىلىنىڭ بىر  شارائىتىدا  ئائىله  باشلىقىنىڭ تۈزۈمىدىكى  ئائىله  هۇقۇقچىلىقىدىكى  ئاتا  لېكىن  بولسىمۇ،  ئهزاسى

 جۈملىدىن يۇقىرىدا . يېتهكلىشىدە ئىشلهپچىقىرىش ۋە باشقا ئهمگهكلهرگه قاتنىشىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 ئۆرپ  كونا  جهههتتىكى  نىكاه  قىلىنغان  شهرت  بايان  تارىخىي  تايىنىدىغان  توپ ( شارائىتى  ئادەتلهر

 مهۋجۇتلىقى  ئۇرۇقنىڭ  ۋە  شهرت ) نىكاهلىنىش  يېڭى  بولىسمۇ،  قالغان  تهۋرىنىڭ  كۈنسېرى  ياكى   يوقالغان

 . ئادەتنى ساقالپ قالغان  ئۇنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، بۇ خىل ئۆرپ ) ئائىله ۋە جهمهتنىڭ بارلىققا كېلىشى ( شارائىت

 . لىشىنىڭ سهۋەبىدۇر بۇ دەل هۇنالردا بۇ خىل نىكاه تۈزۈمىنىڭ ئۇزاققىچه ساقلىنىپ قې

 ئاتىسى ئۆلسه ئوغلى ئۆگهي ئانىسىنى، ئاكىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئاكىسى

 ئومۇمالشقان  تېخىمۇ  تۈزۈم  خوتۇنلۇق  كۆپ  ئهر،  بىر  هۇنالردا  نهتىجىسىدە  ماتېريالالردىكى . ئېلىش  يازما

 ئانىسى  ئۆگهي  هۇنالرنىڭ  بىز  مىسالالرنى خاتىرىلهردىن  كونكىرىت  ئائىت  قىلىشىغا  خوتۇن  يهڭگىسىنى  ۋە

 قوغۇشار تهڭرىقۇت ) يىلى  2 چېڭدىنىڭ جيهنشى ( يىلى  31 مهسلهن، مىالدىدىن بۇرۇنقى . كۆرسىتىپ بېرەلهيمىز

 ۋە  ئاتالغان  دەپ  تهڭرىقۇت  فۇجۇرجۇت  قىلىپ،  ۋارىسلىق  ئورنىغا  تهڭرىقۇتلۇق  بۇقا  داتاۋ  ئوغلى  ئۆلگهندە،

  2 شۈەندىنىڭ دىجې ( يىلى  68 يهنه مىالدىدىن بۇرۇنقى . ئانىسى ۋاڭ جاۋجۇننى خوتۇنلۇققا ئالغان ئۆگهي

 بۈيۈك ) يىلى  قول  ئوڭ  چىقىپ،م  تهڭرىقۇت  شۇرۇچانچۇ  ئىنىسى  ئورنىغا  ئۆلگهندە،  تهڭرىقۇت  ئۇيانجۇت

 ئىلگىركى تهڭرىقۇتنىڭ ئالچىسى جۈەن . سهركهردىنىڭ قىزىنى چوڭ ئالچى قىلغان  ئالچىنى ئهمهلدىن ئهمما  چۇ

 خوتۇنىنى . قالدۇرۋەتكهن  ئۆلسه  ئاكىسى  تاشلىۋېتىشى  قالغان يهڭگىسىنى  ئۇنىڭ يېڭىدىن خوتۇن ئېلىپ تۇل

 بۈيۈك جورچىنىڭ نهپرىتىگه ئىنىسى ئالىدىغان ئادەتكه خىالپ بولغاچقا، ئۇ جۈەنچۇ ئالىنىڭ دادىسى سول قول

 ]. 16 [ ئۇچرىغان

ئۇ . ۇن قىلىش بىر خىل نىكاه ئادىتىال بولۇپ قالماستىن، يهنه بىر خىل نىكاه تۈزۈمىدۇر ئۆگهي ئانىسىنى خوت
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 نىكاهقا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمى هۇنالردا بولۇپ . دېيىلىدۇ » نىكاهقا ۋارىسلىق قىلىش « ئىلمىي ساههدە ئادەتته

 بولغ  مىللهتلهردىمۇ  چارۋىچى  كۆچكهن  نۇرغۇنلىغان  باشقا  شىمالدىكى  شهكىل قالماستىن،  پهقهت  بولۇپ،  ان

 ئوخشىمايدۇ  سهل  بۇرۇنقى : مهسلهن . جهههتتىن  ئالدى  2 مىالدىدىن  هازىرقى  ئهسىرنىڭ  كهينىدە،

 ئهتىراپىدا  دەرياسى  ئىلى  هازىرقى  كېيىن  قىلىپ،  چارۋىچىلىق  ئهتراپىدا  كارىدورى  خېشى  گهنسۇدىكى

 كۆچ  ۋادىسىغا  دەرياسى  ئىلى  هازىرقى  كېيىن  قىلىپ،  جهههتتىن چارۋىچىلىق  شهكىل  ئۇيسۇنالردا،  ۈپ كهلگهن

 ئىنىسى  خوتۇنىنى ئىنىسى،  ئاكىسى ئۆلسه  ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمى ۋە  ئوخشمايدىغان نىكاهقا  هۇنالرنىڭكىگه

 ساقالنغان  ئادەت  ئالىدىغان  ئاكىسى  خوتۇنىنى  قىسسه . خهننامه « . ئۆلسه  ههققىدە  ئۇيسۇنالنىڭ » هۇنالر  دە

 قىلغان  ياتلىق  بۇيرىغان . كۈنبېگىگه  قىلىشنى  خوتۇن  شىجۈننى  سهنجۇرغا  نهۋرىسى  قالغاندا  قېرىپ  . كۈنبهگ

 تاغىسى . شىجۈن ئۆلگهندىن كېيىن خهن سۇاللىسى جيېيۈ مهلىكىنى سهنجرغا ياتلىق قىلغان  سهنجۇر ئۆلگهندە،

 ن ئوغلى ئۇنغۇمى ئۆلگهندە سهنجۇرنىڭ هۇن ئايالدىن بولغا . دالۇنىڭ ئوغلى ئۇنغۇمى جيېيۈنى خوتۇن قىلغان

 بۇنىڭدىن ئۇيسۇنالردىكى نىكاهقا ۋارىسلىق قىلىش . جىيېيۈنى يهنه خوتۇن قىلغان ) ئۇنغۇمىنىڭ جىيهنى ( نىمى

 تۈزۈمى ۋە ئاكىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان ئادەت هۇنالرنىڭكىگه

 كۆرۈۋالغى  ئىكهنلىكىنى  مۇرەككهپ  قهدەر  بىر  بولىدۇ قارىغاندا  ( لى  قىلىپال ) 1 :  خوتۇن  ئانىسىنى  ئۆگهي  ئوغلى

 خوتۇن قىلغان؛  ئۆگهي ئانىسىنى  نهۋرىسىمۇ  يهنىال ) 2 ( قالماستىن،  ئانىسىنى  ئۆگهي چون  ئۆلمىسىمۇ  بوۋىسى

 قىاللىغان؛  قىاللىغان؛ ) 3 ( خوتۇن  خوتۇن  ئايالىنى  تاغىسىنىڭ  جىيهنى  ئۆلگهندە  ئۆلسه ) 4 ( تاغىسى  ئاكىسى

 . ئىنىلهر مۇشۇنداق قىلغان  ىسى، ئىنىسى ئۆلسه خوتۇنىنى ئاكىسى خوتۇن قىلىپال قالماي، نهۋرە ئاكا خوتۇنىنى ئىن

 ئۇيسۇنالرنىڭ شۇ  بولۇپ،  ساقالپ قالغان  خاراكتېرنى  ئىپتىدائىي  بهك  ئادەت تېخىمۇ  ۋە  تۈزۈمى  نىكاه  خىل  بۇ

  ئىپتىدائىي تارىخىي باسقۇچى بىلهن ئۆز ۋاقىتتىكى ئىپتىدائىي ئۇرۇقداشلىق جامائهسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىدىكى

 . ئارا ماسالشقان

 جهنۇپ  4 مىالدىيه  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  ئاخىرىدا  نىكاهقا  ئهسىرنىڭ  جۇرجانالردىمۇ  كۆتۈرگهن  باش  شىمالىدا

 خوتۇن قىلىش ئادىتى  ئاكىسى  خوتۇنىنى  ئۆلسه  ئىنسى  ئىنىسى،  خوتۇنىنى  ئۆلسه  ئاكىسى  ۋارىسلىق قىلىش ۋە

 شهرىقىي ۋېي خانى ( شېنۋۇ « : دا » خانىشالرنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  13 » شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى « . ساقالنغان

 ئالغان ) گاۋخۇەن  ئهمىرىگه  مهلىكىسىنى  ئاناغانىڭ  قاغان  ۋېنرۇڭ . جۇرقان  كېيىن  ئۆلگهندىن گاۋ ( شېنۋۇ



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

 بهت  264  

 ئېلىپ ) خۇەننىڭ ئوغلى گاچېڭ  ئهمىرىگه  مهلىكىنى  بويىچه  كۆرگهن جۇرجانالرنىڭ قائىدىسى  قىز  بىر  دەپ » ،

 قائىدىسىگه . خاتىرلهنگهن  جۇرجانالرنىڭ  مهلكىسىنى  جۇرجان  قىلىشنىڭ ( ۋېنراڭ  خوتۇن  ئانىسىنى  ئۆگهي

 دىمهك ئۆگهي ئانىسىنى خوتۇن قىلىش ئادىتى جۇرجانالردا ناهايتى . ئاساسهن ئهمىرىگه ئالغانىكهن ) ئادەتكه

 تولۇن ئۆلگهندە ناغاي ئۇنىڭ « : دە » جانالر ههققىدە قىسسه جۇر « جىلك  103 » ۋېينامه « يهنه . كهڭ تارقالغان

 لىڭشىنى ئهمرىگه ئېلىپ، چۇنۇ، ئاناغاي ) تولۇننىڭ نهۋرە ئىنىسى ( فۇتۇ . ئورنىغا چىققان  تولۇننىڭ خوتۇنى لۇ

 كۆرگهن  پهرزەنت  ئالته  خاتىرلهنگهن » قاتارلىق  ئاكا . دەپ  ئاكا  بۇنىڭدىن  نهۋرە  ههتتا  ئىنىلهر  ئىنى،

 . ىنى خوتۇن قىلىدىغان ئادەتنىڭ جۇرجانالردىمۇ ساقالنغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ يهڭگىس

 تۈركلهردىمۇ  6 مىالدىيه  كۆتۈرگهن  باش  شىمالىدا  ۋە  جهنۇبى  چوللۈكنىڭ  چوڭ  ئوتتۇرىلىرىدا  ئهسىرنىڭ

 » كلهر ههققىدە قىسىسه تۈر « جىلد  99 » شىمالىي سۇالسىلهر تارىخىي « . نىكاهقا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمى بولغان

 قامۇس « ۋە  مهلىكىسى » تۈركلهر « جىلد  197 » ئومۇمىي  يىچىڭ  سۇاللىسىنىڭ  سۈي  خاتىرىلىنىشىچه،  دە

 كېيىن بولۇپ چىمهن قاغان، چىمهن قاغاننىڭ ئوغلى شىبى قاغان، شىبى قاغاننىڭ ئىنىسى چۇلۇق قاغان،  ئىلگىرى

 ئىنىنىڭ – باال ۋە ئاكا  بۇ تۈركلهرنىڭ نىكاه ئادىتىدە ئاتا . چۇلۇق قاغاننىڭ ئىنىسى ئىل قاغانغا ياتلىق بولغان

 . نىكاهقا ۋارىسلىق قىلىشىنىڭ تهڭ ساقالنغانلىقىنى ئىسپاتااليدۇ

 ئهڭ ئالىي  شۇكى،  خىل ئههۋال  بىر  ئهرزىيدىغان يهنه  مۇناسىۋىتىدىكى دىققهت قىلىشقا  هۇنالرنىڭ نىكاه

 ئۆز  كۆپىنچه  تهڭرىقۇت  بولغان  ئۇالرنى هۆكۈمران  بۇنى  ئارقىلىق،  بېرىش  نىكاهالپ  باشقىالرغا  پهرزەنتلىرىنى

 هۇنالرنىڭ ئوڭ قولىنى كېسىپ « مهسلهن، خهن ۋۇدى . سىياسىي جهههتتىن ئۆزىگه تارتىشنىڭ ۋاستىسى قىلغان

 كۈنبهگ ئۇنى ئوڭ خانىش قىلغان » تاشالش  هۇن . ئۈچۈن مهلىكه جيېيۈنى ئۇيسۇن كۈنبېگىگه ياتلىق قىلغاندا،

 ياتلىق ته  كۈنبهگكه  بۇزۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ قىزىنى  بىلهن خهن سۇاللىسىنىڭ ئىتتىپاقىنى  ئۇيسۇنالر  ڭرىقۇتىمۇ

 قىلغان  خانىش  سول  ئۇنى  كۈنبهگ  چۆللۈكنىڭ ]. 17 [ قىلغاندا،  تهڭرىقۇت  قۇتىئۇش  دەۋرىدە  يۈەندى  يهنه

 با  كانگىيىگه  كۆچۈپ  غهربكه  قېلىپ  ئامالسىز  تۇرۇشقا  تىرەپ  پۇت  ئۇنىڭ شىمالىدا  خانى  كانگىيه  رغاندا،

 ئابرويىدىن پايدىلىنىپ غهربىي يۇرتتىكى ههر قايسى ئهللهرگه تههدىت سېلىش ئۈچۈن قىزىنى ئۇنىڭغا ياتلىق

  شۇنداق قىلىپ ئىككى تهرەپ ئۆز ]. 18 [ قۇتىئۇش تهڭرىقۇتمۇ قىزىنى كانگىيىگه خانىغا ياتلىق قىلغان . قىلغان

 بىرلهشكهن  ۋۇدى . ئارا  خهن  شىن يهنه  جاۋ  تۆرىسى  ئۆڭكۈ  سۇاللىسىنىڭ  خهن  خهن ( دەۋرىدە، هۇنالرنىڭ
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 هۇنالرغا تهسلىم بولغاندا، تهڭرىقۇت ئۇ خهن سۇاللىسىدە ئۇزاق مۇددەت ) سۇاللىسىگه ئهل بولغان كىچىك خانى

 ئۇنى نائىب خان قىلىپ . تۇرغان  دەپ قاراپ،  سىياسىي ئههۋالىنى پىششىق بىلىدۇ  ، خهن سۇاللىسىنىڭ ههربىي،

 بولغان  ئۇنىڭدىن پايدىالنماقچى  ياتلىق قىلىپ،  گۇاڭلى ]. 19 [ ئاچىسىنى ئۇنىڭا  سانغۇن لى  كېيىن سۇترىشىنا

 هۇنالرغا تهسلىم بولغاندىمۇ، تهڭرىقۇت سۇترىشىنا سانغۇننىڭ خهن سۇاللىسىنىڭ داڭلىق سهركهردىسى ۋە مۇهىم

 ياتلىق ق  قىزىنى ئۇنىڭغا  بىلگهنلىكتىن،  ئهتىۋارلىغان ۋەزىرى ئىكهنلىكىنى  بهك  ۋېيلۇدىنمۇ  ئۇنى  ]. 20 [ ىلىپ،

 تېزگىنلهش  ۋە  هۆكۈمرانلىرىنىڭ قۇدىلىشىش سىياسىتى  فېئوئودال  خهن سۇاللىسى  ئېهتىمال  ئههۋالالر  يۇقىردىكى

 . سىياسىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقىنىڭ نهتىجىسى بولسا كېرەك

 دۈشمهننى ئۆلتۈرگهنلهرنى  ن ئۆرپ هۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جهمئىيىتىدىن قېلىپ قالغا  ئادەتلىرى ئىچىدە،

 هۇنالر ئۇرۇش قىلغاندا « : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « . مۇكاپاتالشمۇ بىر خىل ئادەت بولغان

 بېرىلهتتى  مۇكاپات  شاراپ  ئاپقۇر  بىر  ئۆلتۈرسه  بىرنى  خاتىرلهنگهن » دۈشمهندىن  دۈشمهننى . دەپ  دەل  بۇ

 بولغان ئۆلتۈرگه  ئىپادىسى  مۇكاپاتلىشىدىكى  قىرىشتا . نلهرنى  دۈشمهننى  جامائهنىڭ  بۇرۇن  ئادەت  خىل  بۇ

 بولغان  ئۇسۇل  خىل  بىر  مۇكاپاتالشتىكى  ئهزالىرىنى  ئۇرۇق  كۆرسهتكهن  خۇسۇسىي . خىزمهت  كېيىنمۇ

 ئۇرۇق ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ ئۇرۇق  ۋە  بولۇشى  سىنىپنىڭ پهيدا  كېلىشى،  باشقا مۈلۈكچىلىكنىڭ بارلىققا  ئهزالىرىنى

 بۇالڭ  خهلقلىرىنى  ئهگىشىپ،  مىللهت  مهجبۇرلىشىغا  ۋە  قىزىقتۇرىشى  قاتنىشىشقا  ئۇرۇشىغا  قىلىش  تاالڭ

 مال  ۋە  چۈشۈرگهن ئهسىرلهر  قولغا  شاراب مۇكاپات بېرىش،  ئاپقۇر  بىر  قىلىپ  ئهسلىدىكى  ئىنئام  مۈلۈكلهرنى

 ئۆزگهرگهن  كۈچلىرى . بېرىشكه  ئىشلهپچىقىرىش  تۈزۈمنىڭ كېيىن  قۇللۇق  ۋە  قىلىشى  تهرەققىي  يهنىمۇ  نىڭ

 قۇل  ئهسىرلهرنى  ئۇ  بىلهن  ئۆزگهرگهن  شهكىللىنىشى  قىلىشقا  ۋە . دىدەك  قىزىقتۇرىشى  مهنپهئهتنىڭ  خىل  بۇ

 بىر  ههر  جهڭ قىلغاندا،  هۇنالر  ئهسىرلهرنى قۇل قىلىپ ئهمگهك كۈچلىرىنى تولۇقالش ئېهتىياجىنىڭ تۈرتكىسىدە،

 بۇ خىل ئادەت دەل هۇن . يهتنىڭ بېرىچه كۆپرەك ئهسىر ئېلىپ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ قۇلى قىلىۋالغان جهڭچى ئىمكانى

 خىل  بىر  جهريانىنىڭ  تهرەققىيات  ئۆتۈشتىكى  جهمئىيهتكه  سىنىپى  جامائهسىدىن  ئۇرۇقداشلىق  جهمئىيىتىنىڭ

 . ئىنكاسىدۇر

 ياردەم بېرىش هۇنالر  ئۇرۇق ئهزالىرى ئارىسىدىكى ئۆز  جهمئىيىتىدىكى يهنه بىر خىل ئېسىل ئادەت ئارا

 ئۆز . بولغان  خىل  بۇ  ئۇرۇش ۋاقتىدا  بولغان  بولۇپمۇ  زۆرۈر  تېخىمۇ  ياردەم  خاتىرىلهر « . ئارا هۇنالر . تارىخىي
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  دە خاتىرلهنگهن جهڭدە قۇربان بولغانالرنىڭ جهسىتىنى قايتۇرۇپ كېلىش دەل مۇشۇ خىل ئۆز » ههققىدە قىسسه

 ئ  ياردەمنىڭ  بىرىدۇر ئارا  قىلىشىغا . ىپادىلىرىنىڭ  تهرەققىي  مۈلۈكچىلىكنىڭ  ئومۇمىي  جهمئىيىتىدە  هۇن  كېيىن،

 بولۇپ  ئېرىشىشنىڭ ۋاستىسى  ئۇنىڭ تهئهللۇقاتىغا  قايتۇرۇپ كېلىپ،  بولغۇچىنىڭ جهسىىتىنى  قۇربان  تهدىرجى

. قالغان

 ، ههربىي تهشكىل » تلىق ئهسكهر بولىدىغان قۇرامىغا يېتىپ ئوقيا تارتقۇدەك بولغاندىال ههممىسى ئا « هۇنالر

 ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكى بىلهن ههربىي يۈرۈش تۇرمۇشىنىڭ . بىلهن ئىشلهپچىقىرىش تهشكىلىي بىرلهشتۈرۈلگهن

 ۋە  ئهمگهك  ئۇنىڭ  بېرىشىمۇ،  باها  ئادەمگه  بىر  جهمئىيىتىدە  هۇنالر  قىلغانلىقتىن،  تهشكىل  مهزمۇنىنى  بارلىق

 ئۇرۇ ( ئۇرۇشتا  قىلغان ) شتا بولۇپمۇ  ئۆلچهم  رولىنى  ئۇرۇشتا . ئوينىغان  ۋە  ئهمگهك  بولۇپمۇ  ياشالر،  زەربهردەس

 ئاجىزالر دەل ئۇنىڭ ئهكسىچه مۇئامىلىگه  قېرى . خىزمهت كۆرسهتكهنلهر جهمئىيهتنىڭ قهدىرلىشىگه ئېرىشكهن

 خاڭيۆ . ئۇچرىغان  كهسپ قىلغان « : جۇڭ  ئۇرۇشنى  ئۇر  ئۇالرنىڭ قېرى . هۇنالر  بارمىغانلىقتىن، ئاجىزلىرى  ۇشقا

 بېرىدۇ  نهۋقىرانلىغا  ياخشلىرىنى  يېمهكىلىكلهرنىڭ  ئۈچۈن  قوغداش  قوۋمىنى . ئۆزلىرىنى  ئۆز  ئهمهلىيهتته  بۇ

 ئىش . قوغدىغانلىق  ئوخشاش  ئاسرىغىنىغا  بالىنى  ئاتىنىڭ  خۇددى  خاتىرلهر « . دېگهن » بۇ  هۇنالر . تارىخىي

 ئاجىزلىرى يېيىشى،  قىرانلىرى، ئاشقانلىرىنى قېرى  ىزىنى قاۋۇل دېيىلگهن هۇنالردا مالنىڭ سېم » ههققىدە قىسسه

 قېرى  ئهتىۋارلىنىپ،  ياشالرنىڭ  مۇشۇنىڭدىدۇر  ساغالم  دەل  سهۋبى  كهمسىتىلىشىنىڭ  هۇنالر . ئاجىزالرنىڭ

 پ لېكىن باتۇرالرنىڭ مۇددىئاسى ۋە ئۈنۈمىنىڭ قانداقلىقى بىلهن ئانچه بهك هېسابلىشى . باتۇرلۇقنى قهدىرلىگهن

 خاتىرىلهر « . كهتمىگهن  قىسسه . تارىخىي  ههققىدە  ئوغلى » هۇنالر  چوڭ  تهڭرىقۇت  تۈمهن  خاتىرلىنىشىچه،  دە

 تورغاقلىققا  ياۋچىالرغا  باتۇرنى  بولۇپ،  بهرمهكچى  ئوغلىغا  كىچىك  ئامراق  تهختنى  يۇقۇتۇپ،  كۆزدىن  باتۇرنى

 قىلىپ  هۇجۇم  ياۋچىالرغا  چىقىرىپ  قوشۇن  ئارقىدىنال  ههم  باتۇرنى ئهۋەتكهن  بىلهن  قولى  ياۋچىالرنىڭ ، 

 بولغان  ئوغرالپ قېچىپ كهتكهن . ئۆلتۈرمهكچى  خانىنىڭ تۇلپارنى  ياۋچىالر  باتۇر  تۈمهن تهڭرىقۇت . هالبۇكى،

 » كېيىنكى خهننامه « يهنه . ئۇنى باتۇر دەپ ماختاپ، ئۇنى ئون مىڭ چهۋاندازغا باش قىلغانلىقى خاتىرلهنگهن

 تهرجىمه « جىلد  54  لىڭنىڭ  خهن » الى لى  كېيىن،  بولغاندىن  تهسلىم  هۇنالرغا  لىڭ  لى  خاتىرلىنىشىچه،  دا

 بولغان  تهسلىم  هۇنالرغا  كاهبېگىمۇ  بىر  ئاتلىق يهنه  تۇرۇشلۇق لى شۇ  تهڭرىقۇتقا . سۇاللىسىنىڭ چېگرىدا  شۇ  لى

 سۇاللى  خهن  ئۆگهتكهنلىكتىن،  مۇداپىئهلىنىشنى  قوشۇنلىرىدىن  خهن  ئىشلىتىپ  ئهسكهرلهرنى سى ئاتلىق



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

 بهت  267  

 خوتۇن  ئۇكىسى ۋە  لى لىڭنى ئانىسى،  دەپ قاراپ،  بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ،  خاتالىشىپ بۇنى لى لىڭ ئۆگهتتى

 لى لىڭ ئۆز ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ لى شۇنىڭ سهۋەبىدىن ئۆلگهنلىكىگه ناهايتى . ئۇنىڭ جهمهتىنى قۇرۇتىۋەتكهن

 تهڭرىقۇت ئۇنى ماختاپ، قىزىنى ئۇنىڭا ياتلىق غهزەپلىنىپ، باشقىالردىن پايدىلىنىپ لى شۇنى ئۆلتۈرۋەتكهندە،

 قىلىپ ئۇنى ئوڭ قول چېرىكچى بهگلىككه تهيىنلىگهن ۋە ئۇنى ناهايتى ئهتىۋارالپ ئىشلىتىپ، سىياسىي ئىشالرغا

 . قاتناشتۇرغان

 » زى خۇەينهن « گاۋشيۇ . پهيمان تۈزگهندە قان ئاققۇزدىغان بىر خىل ئادەت بولغان  هۇنالردا يهنه ئههدى

 هۇنالر ئههدى تۈزگهندە، هاراقى ئادەم كاللىسىغا « : گه ئىزاه بېرىپ » يوسۇنالرغا رەددىيه  قائىدە « جىلد  11

 : دە » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « . ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق بولغان . دېگهن » قويۇپ ئىچىپ قهسهم بېرەتتى

 بىل  مېىڭ  جاڭ  ۋە  چاۋ  خهن  ئهلچىسى  خهن  تهڭرىقۇت  نوشۈي قوغۇشار  تۈزگهندە،  ئههدى  ئىتتىپالىق  هن

 شاراپقا  قىرىپ  ئالتۇن  بىلهن  شهمشىرى  ئاندىن  سويۇپ،  ئات  ئاق  چىقىپ  تاغقا  شهرقىدىكى  دەرياسىنىڭ

 قۇيۇپ  خانىنىڭ ئۆلتۈرۈپ باش سۆڭىكى  تهڭرىقۇت ئۆلتۈرگهن ياۋچىالر  كىئوك  ئۇنى  ئارىالشتۇرغاندىن كېيىن،

 . ىتىپ بىرلىكته قهسهم قىلىشقان بىلىكىدىن قان چىقىرىپ شاراپقا تېم

 خاتىرلهنگهن  ئېنىق  ماتېرىيالالردا  تارىخىي  قويۇشى  چاچ  ۋە  كيىنىشى  جىلد  11 » خۇەينهنزى « . هۇنالرنىڭ

 ئۇزۇن « ئاتالمىش . دېيىلگهن » هۇنالر ئۇزۇن چاچ قويۇپ پاخپايتىۋاالتتى « : دە » يوسۇنالرغا رەددىيه  قائىدە «

 تۈركله ههققىدە . خهننامه « . چېچىنى قۇيۇۋېتىشنى كۆرسىتىدۇ » پاخپايتىۋېلىش « چېچىنى تۈگىۋالمىغانلىنى، » چاچ

 تاشلىۋاالتتى « : دە » قىسسه  يېنىغا  سول  بوغماي  چېچىنى  بويىچه  ئادىتى  بىلهن . تۈركلهر  هۇنالر  قهدىمقى  بۇ

 هلچىلىرىنى دا، لى لىڭ بىلهن ۋېيلۇ خهن ئ » لى لىڭنىڭ تهرجىمهالى . خهننامه « . دەپ خاتىرلهنگهن » ئوخشايتتى

 خاتىرلهنگهن  ئۆرۈۋالغانلىقى  چېچىنى  كىيىنپ  كېيىم  هۇنچه  ئىككىلىسىنىڭ  تهتقىالتالرغا . كۈتىۋالغاندا،

 پاخپايتىۋالغان  قويۇپ  ئۇزۇن  چېچىنى  بولسا  مىللهتلهرنىڭ  شىمالدىكى  مىللهتلهر . ئاساسالنغاندا،  جهنۇبتىكى

 دا، لۇ جيا جهنۇبى يۆلهرگه ئهلچى » اڭنىڭ تهرجىمهالى لۇ جي « جىلد  43 » خهننامه « . بولسا چېچىنى تۈگىۋاالتتى

 : يهن شىگۇ بۇنىڭغا ئىزاه بېرىپ . بولۇپ بارغاندا، جهنۇبىي يۆ خانى يۈتونىڭ چېچىنى تۈگىۋالغان خاتىرلهنگهن

 تۇتام قىلىپ ئۆرۈۋاالتتى «  چېچىنى بىر  ئوخشايتتى . چېچىنى تۈگۈۋالغۇچىالر  » ئۇنىڭ شهكلى خۇددى ئومۇرتقىغا

لى لىڭ بىلهن ۋېيلۇ كىيگهن كىيىمنىڭ قانداق شهكىلدە ئىكهنلىكىنى بىلگىلى بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ . دېگهن
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 كېرەك  بولمىسا  شهكىلى  قويۇش  چاچ  هۇنالرنڭ  ئۆرۈۋېلىشى  دېگۈدەك . چېچىنى  ههممىسى  هۇنالرنىڭ  چۈنكى

 دىال كۆرۈلۈپ قالماستىن، ) » نامه جۇن « ۋە » خۇەينهنزى « مهسلهن، ( بۇ يازمان هۆججهتلهر . چېچىنى قويۇۋېتهتتى

 يىللىرى  1957 ~ 1955 جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى ئارخېئولوگىيه تهتقىقات ئورنىنىڭ فېڭشى قېزىش ئهترىتى

 باغچىسىدىن  شاڭلىن  بولغان  مهنسۇپ  دەۋرىگه  خهن  چاڭئهندىكى  ئۆلكىسى  فېڭشى ( شهنشى  هازىرقى

 كهنتى  بىر ) ناهىيىسىنىڭ كېشېڭجۇاڭ  بۇيۇمالر ) نومۇرلۇق قهبرە  140 ( قهبرە ئاالهىدە  ههمدەنپه  قازغاندا،  نى

 بايقىغان  تاختا  مىس  ئىككى  شهكىلدىكى  ئۇزۇنچاق  ئىككى . ئىچىدىن  ۋە  ئات  ئىككى  تاختىالرغا  مىس  بۇ

 بىر  ئادەم  ئىككى  بۇ  بولۇپ،  چېكىلگهن  سۈرىتى  چېلىشىۋاتقان  ئادەمنىڭ  تۇتۇپ  پۇتىنى  ۋە  بېلىنى  بىرسىنىڭ

 كىيىۋالغان . تۇرغان قىياپهتته  ئىشتان  بوغماق  پۇشقىقى  بولۇپ،  چاچ  قاڭشارلىق،  ]. 21 [ ئىككىلىسى

 هۇنالرنىڭ خهن  ئېهتىمال  ئۆلگۈچى  بولۇپ،  قهبرىسى  هۇن  بىر  بۇ  ئاساسالنغاندا،  ئارخېئولوگالرنىڭ بېكىتىشىگه

 كېرەك  قهبرىنىڭ قې . سۇاللىسىگه ئهۋەتىلگهن ئهلچى ياكى ئهلچىنىڭ ههمراهى بولسا  زىلىشى هۇنالرنىڭ چاچ بۇ

 ۋە چېلىشىش ئادىتىنى چۈشىنىۋېلىشىمىزغا ] 22 [ قىياپىتى  كېچىكى، زىننهت بويۇملىرى، چىراي  قويۇشى، كېيىم

 بېرىدۇ  رايونالردا . ياردەم  ئولتۇراقالشقان  هۇنالر  شىمالىدىكى  ۋە  جهنۇبىي  چۆللۈكنىڭ  چوڭ  قهبرە  بۇ  گهرچه

 . پاتالر بىلهن تهمىنلهيدۇ بولمىسىمۇ، لېكىن بۇ بىزنى ماددىي ئىس

 : ئىزاهالر

 س ] 1 [  بهلگىلىرىنى  يېزىق  سورۇڭنىڭ . بۇ  هۇنالر « دورجى  مهدەنيىتى « باپ  5 » شىمالىي  دىن » هۇنالرنىڭ

 . كۆرۈڭ

 ئهگهر هۇنالرنىڭ يېزىقى يوق، هۇن تهڭرىقۇتلىرىنىڭ خهن . مېنىڭچه، هۇنالرنىڭ شۈبهىسىز ئۆز يېزىقى بولغان ] 2 [

 هالدا پادىشاهلىرىغا  ئۇ  بولسا،  دېيىلگهن  بهرگهن  يېزىپ  يېزىقتا  خهنزۇچه  خهنزۇالر  خهتلىرىنى  يازغان

 يېزىپ بهرگهن بولىدۇ  ئۆزلىرىنىڭ يېزىقىدا  ئهللهردىكىلهر  شۇ  ئهللهرگه يازغان خهتلىرىدىمۇ  . هۇنالرنىڭ باشقا

 ئهللهردىن پۈتۈكچى يىغىۋېلىشى مۇمكىن ئهمهس  هۇنالرنىڭ ههممىسىال  كېلىپ هۇنالرنىڭ ئۆز يه . مېنڭچه،  نه

 ئهمهس  مۇمكىن  ئىشلىتىشمۇ  يېزىقنى  يات  قوشۇلغىلى . ئىچىدە  قاراشقا  دېگهن  يوق،  يېزىقى  هۇنالرنىڭ شۇڭا،
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 ). تهرجىماندىن ( بولمايدۇ

 . گه قاراڭ » مۇزىكا مههكىمىسى شېئىرلىرى « ۋە گو ماۋچىڭنىڭ » چۇ نهزمىلىرىنىڭ كېيىكى بايانى « جۇشىنىڭ ] 3 [

 ئۇدارى چۆرىنىڭ ئون «  هازىرغىچه ئىلىم  نى سهي ۋېنجىنىڭ ئۆزى يازغان » سهككىز  يازمىغانلىقى توغرىسىدا

 مهۋجۇت  مۇنازىرە  بىلىك خانىنىڭ ئوردىسىنىڭ قهيهردە . ساههدىسه  قول  هۇنالرنىڭ سول  تۇرغان جهنۇبىي  ئۇ

 مۇقىمالشتۇرۇلمىدى  تېخى  شا « لېكىن، . ئىكهنلىكىمۇ  شوخ  لوڭشۈينىڭ  ئاڭلىنار  كۈندۈزلىرى كېچىلىرى  ۋقۇنى،

 دېگهن ) ئۇدار  7 ( » كهڭ باياۋان دالىدا قهد كۆتۈرگهن ك تۇرالر « ، ) ئۇدار  6 ( » كۆرنهر سهددىچىنىڭ يوللىرى

 سېپىلىنىڭ  سهددىچىن  كونا  غهرىبىدىكى  موڭغۇلنىڭ  ئىچكى  هازىرقى  ئېهتىمال  ئۇ  قارىغاندا،  مىسراالردىن

 مۇمكىن  بولۇشى  جهنۇبى . جهنۇبىدا  ئهتىراپ دەل  مهزگىلىدە بۇ  سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى  خهن  شهرقىي  هۇنالر  ي

 . قورۇلدىن كىرگهندە ماكانالشقان رايون ئىدى

 . » ئىپپهتلىك ئايالالرنىڭ تهرجىمهالى « جىلد  84 » كېيىنكى خهننامه « ] 4 [

 . » ليۇ كۈننىڭ تهرجىمهالى « جىلد  62 نىڭ قوشۇمچىسى ۋە » ليۇ خۇينىڭ تهرجىمهالى « جىلد  69 » جىننامه ] 5 [

 ئايرىم ] 6 [  يادىكارلىقلىرىنى  مهدەنىيهت  هۇن  پ  بۇ  هالدا  موڭغۇلىيهنى « كوزلوۋنىڭ . ك . ئايرىم  تاشقى

 دىن » باب شىمالىي هۇنالرنىڭ قهبرىلىرى  1 » شىمالىي هۇنالر « دورجى سورۇڭنىڭ . ۋە س » تهكشۈرۈش دوكالتى

 . دەپ كۆرۈڭ

 ئىچكى موڭغۇلنىڭ « سانىدىكى لى ميهنيۈنىڭ  6 للىق يى  1959 ژورنىلىنىڭ » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى « ] 7 [

 قورالالر  مىس  تېپىلغان  ناهىيىسىدىن  نهشرياتى » خېلىنگىر  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  ۋە  ماقالىسىگه  دېگهن

 ئومۇمىي « ، » ئىچكى موڭغۇلدىن تېپىلغان مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما « يىلى نهشر قىلغان  1964

 . رەسىمگه قاراڭ  48 ،  47 بهت،  5 » بايان

 ئىچى موڭغۇل « سانىدىكى گهي شهنلىننىڭ  2 يىللىق  1965 ژورنىلىنىڭ » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى « ] 8 [

 مىس قورالالر  تۈركۈم  خوشۇنى سۇجى جىلغىسىدىن قېزىۋېلىنغان بىر  دېگهن ماقالىگه » ئاپتونوم رايۇنى جۇڭغار

 . قاراڭ

 سانىدىكى لى ميهنيۈنىڭ  4 يىللىق  1957 نىڭ » ى پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى مهدەنىيهت يادىكارلىقلىر « ] 9 [

دېگهن ماقالىسىگه » ئىچكى موڭغۇلنىڭ غهربىي قىسىمىدىكى هۇن ۋە خهن دەۋرى مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى «
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 . قاراڭ

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 10 [

 . دىكى جىن شۇنىڭ بايانىغا قاراڭ » ه هۇنالر ههققىدە قىسس . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 11 [

 خارابىسى « : پهرله . خ ] 12 [  شههىرىنىڭ  ئۈچ  كومىتېتى » هۇنالرنىڭ  پهنلهر  ئۇالنباتۇر  نهشىر  1957 ،  يىلى

 . قىلغان

 . » جۇغراپىيه تهزكىرىسى « جىلد  28 » خهننامه « ] 13 [

 قايمۇقتۇرۇشى ] 14 [  كىشلهرنى  ئارقىلىق  ئوقۇش  ئهپسۇن  قامانالرنىڭ  ئهسهرلهردە . دۇر داخانلىق  تارىخىي

 ئهكهلگهن  پايتهختكه  قامانالرنى  كۆپلىگهن  بولۇپ،  ئىشىنىدىغان  پالغا  ۋۇدى  خهن  ئايال . خاتىرلىنىشىچه،

 باال  ئوردىدىكىلهرگه  كىرىپ  ئوردىغا  ياغاچ  قامانالر  هۇجرىغا  بىر  ههر  ئۆگىتىپ،  ساقلىنىشنى  قازادىن

 بارا يامانلىق تىلهپ سۇيقهست قىلىشنىڭ ۋاستىسىگه  ن ئۇ بارا كېيى . چىراغ قىلغان  ههيكهللهرنى كۆمۈپ نهزىر

 ۋۇدى جياڭ . ئايلىنىپ قالغان  دىگهچكه،  جيىڭ چۇڭ كېسهلنىڭ مهنبسى داخانلىقتا  ۋۇدى ئاغىرىپ قالغاندا،

 زىندانغا  قىلغانالرنى  شۇنداق  ۋە  ئېلىۋېتىشكه  قېزىپ  ههيكهللهرنى  ياغاچ  ئوردىدىكى  بولۇپ  باش  چۇڭشى

 جياڭ چۇڭ لى شاهزادە بىلهن ئاداۋىتى بولغاچقا، شاهزادىنىڭ قهسىرىدە ياغاچ ههيكهل بهك . ۇيرىغان تاشالشقا ب

 چاپلىغان  بۆهتان  دەپ  كۆتهرگهن . كۆپكهن  تارتىپ ئىسيان  قوشۇن  ئۆلتۈرۈپ،  چۇڭنى  جياڭ  قورقۇپ  شاهزادە

 مهغلۇپ بولۇپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالغان  شاهزادىنىڭ . بولسىمۇ،  ناههق ئۆلگهنلىكىنى مهلۇم كېيىن تيهن چيهنچيۇ

 قىلغان  سۈرگۈن  جهمهتىنى  چۇڭنىڭ  جياڭ  ۋۇدى  كېيىن،  تارىختا . قىلغاندىن  تۈرمىگه « بۇ  داخانالرنىڭ

 بۇ ۋۇدى دەۋرىدىكى هۆكۈمران سىنىپالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى بىر قېتىملىق كۈرەش . دەپ ئاتالغان » تاشلىنىشى

 . ئىدى

 . » هققىدە قىسسه هۇنالر ه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 15 [

 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 16 [

 . » پهرغانه تهزكىرىسى « جىلد  123 » تارىخىي خاتىرىلهر « ] 17 [

 . » جىن تاڭنىڭ تهزكىرىسى « جىلد  70 » خهننامه « ] 18 [

. » هۇنالر ههققىدە قىسسه . تارىخىي خاتىرىلهر « ] 19 [
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 . » هۇنالر ههققىدە قىسسه . خهننامه « ] 20 [

 شهنشى  1957 ~ 1955 « سانىدىكى  10 يىللىق  1959 ژورنىلىنىڭ » رخېئولوگىيه ئا « ] 21 [  يىلالردىكى

 قېزىش دوكالتى  كهنتىدىكى  فېڭشى  نهشىر  1963 ۋە » چاڭئهن  نهشىرياتى  يادىكارلىقلىرى  مهدەنىيهت  يىلى

  138 نىڭ » تى لى شۈي دەرياسىنىڭ غهربىدىكى قېزىش دوكال « قىلغان، ئارخېئولوگىيه تهتقىقات ئورى تۈزگهن

 . بهتلىرى  140

 بهت ] 22 [  ناهايتى  هۇنالرنى  ئالىملىرى  بۇرژئۇا  ئهمهلىيهتته  چهتئهللهردىكى  بولسىمۇ،  تهسۋىرلىگهن  بهشرە

 هۇنالرنىڭ چىرايى . بۇ پهقهت تارىختىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرگه قىلىنغان هاقارەتتۇر . ئۇنىڭ قىلچه ئاساسى يوق

 يازم  نۆۋەتته  قانداق؟  جاۋاپ زادى  كونكىرىت  بۇنىڭغا  ئارقىلىق  قېزىلمىالر  ئارخېئولوگىيىلىك  ۋە  ماتېرىيالالر  ا

 جىن مىتىنىڭ بويى ئىگىز بولۇپ، « « : دا » جىن مىتىنىڭ تهرجىمهالى « جىال  68 » خهننامه « . بهرگىلى بولمايدۇ

 اللىرىدىكى هۇنالرنىڭ بۇ جۇڭگو يازما ماتېري . دېيىلگهن » چىرايى سۈرلۈك ئىدى . سهككىز چى ئىككى سۇ كېلهتتى

  107 » جىننامه « بۇنىڭدىن باشقا، ئالىمالر بۇرۇن داۋاملىق . بىر خاتىرىدۇر  تۇرقى سۈرەتلهنگهن بىردىن  چىراي

 ئايال،  پهس، ئهر  رەن مىڭ كېش غۇزلىرىنى قىرغىن قىلغاندا ئېسىل « دىكى » شى جىلۇڭ ههققىدە خاتىرە « جىلد

 بولۇپ  قېرى  ئائىلىلىك 200 ياش  قىرىۋەتكهن مىڭ  ئادەمنى  ئارتۇق  ساقاللىق . تىن  قاڭشارلىق،  چاغدا  شۇ

 كۆپرەكنى  يېرىمىدىن  سانىنىڭ  ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ  ئومۇمىي  سانى  ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ  خاتا  كهلگهنلهدرىن

 شۇ » ئىگهللىگهن  يهنه  بايان ۋە  بهك « دىكى » خاتىرە « دېگهن  هۇنالرغا  شۈەننىڭ ئوغۇللىرىنىڭ چىرايقى  شى

 . تۇرقىنىڭ ئىپادىسى قىلىشقان  دېگهن بايانغا ئاساسلىنىپ، بۇنى هۇنالرنىڭ چىراي » تى ئورا كۆز ئىدى ئوخشايت

 ئۇرۇقىدىن  باشقا  هۇنالرنىڭ  ئهجدادى  كېشالرنىڭ  ئهسهرلهردە  تارىخىي  ۋۇشياڭدا . هالبۇكى،  شاڭداڭ،  ئۇالر

 دەپ خاتىرلهنگهن ) » تهرجىمهالى شى لېنىڭ « جىلد  95 » ۋېينامه « ( ئولتۇراقلىشىپ كېش غۇزلىرى دېيىلگلهن

 ئىرىقتىن ئهمهسلىكى  بىلهن بىر  ئۇالرنىڭ هۇنالر  مهنسۇپ ئىدى ( بولسىمۇ،  ) كېش غۇزلىرى غهربىي يۇرت ئىرقىغا

 تۇرقى مهلۇم جهههتتىن  كېشالرنىڭ چىراي . جۇڭگو، چهت ئهل ئالىملىرى تهرىپىدىن بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان

 . ئىككى مىللهتنى ئارىالشتۇرۋېتىشكه بولمايدۇ هۇنالرغا ئوخشىسمۇ، لېكىن بۇ

قوشۇمچه
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 هۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى پائالىيىتى

 بولسىمۇ،  ئاز  قهدەر  بىر  ئالىمالرنىڭ تهتقىقاتى  دۆلىتىمىزدىكى  پائالىيىتى ههققىدە  هۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى

 كۆپ  خېلى  ئهسهرلهر  مهخسۇس  ههقتىكى  بۇ  مهزم . چهتئهللهردە  بۇ  مېك مهن  تارىخشۇناس  ئامېركىلىق  ۇننى

 تارىخى « گوۋېرىننىڭ  دۆلهتلهر  قهدىمكى  ئاسىيادىكى  ئالىم » ئوتتۇرا  ئاۋستىرىيىلىك  ۋە  ئهسىرى  دېگهن

 دۇنياسى « ئوتتومائېنچىن خېلفېننىڭ  ماتېرىيالالرغا » هۇنالر  مۇناسىۋەتلىك تارىخىي  باشقا  دېگهن ئهسىرى ههم

 . ڭ قوشۇمچىسى سۈپىتىدە ئوقۇرمهنلهرنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇندۇم ئاساسلىنىپ يېزىپ چىقىپ، كىتابىمنى

 هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسىپ كىرىشىنىڭ . 1

 ) يىلالر  400 ~ 374 مىالدىيه ( باسقۇچى  1

 ۋە مىللهتلهرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى

 پهيدا قىلىشى

 باشلىغان هۇنالر  91 مىالدىيه  كۆچۈشكه  باشالپ غهربكه  دون دەرياسىنىڭ  374 يىلىدىن  هازىرقى  يىلى

 ياۋروپادىكى  بولۇپ،  پهيدا  ساهىلىد  دەرياسى  دون  كېيىن  قىلغاندىن  مهغلۇپ  ئاالنالرنى  جايالشقان  شهرقىگه

مىللهتلهرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشته ئاساسلىق رول ئويناشقا باشلىدى ۋە شۇنىڭ بىلهن بىلله ياۋروپاغا
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 مۇق  كىرىشنىڭ  قىلىپ  باشلىدى تاجاۋۇز  نۇرغۇنلىغان . هددىمىسىنى  گهرچه  كېيىن،  يوقىتىلغاندىن  دۆلىتى  ئاالن

 قىسىمى جهنۇبقا  لېكىن بىر  قاتناشقان بولسىمۇ،  قىلغان يۈرۈشىگه  ئۇالرنىڭ غهربكه  بويسۇنۇپ،  هۇنالرغا  ئاالنالر

 سېپىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، قېچىپ كاۋكاز تېغىغا كېتىپ، يهنه بىر قسىمى غهربكه قېچىپ شهرقىي گوتالرنىڭ مۇداپىئه

 كىرىۋالدى  تېرىتورىيىسىگه  گوتالرنىڭ  بىلهن . شهرقىي  غهربى  دەرياسىنىڭ  دون  چېگىرىسى  گوتالرنىڭ  شهرقىي

 ئىدى  ئارىلىقىدا  دەرياسىنىڭ  يۈرۈش . دېنىستىر  غهربكه  تۈردە  داۋاملىق  هۇنالرمۇ  ئۆتمهيال،  ئۇزۇن ئارىدىن

 مىالدىيه  ئۆتۈپ،  دەرياسىدىن  دون  كىردى  374 قىلىپ،  قىلىپ  هۇجۇم  زىمىنىغا  گوتالرنىڭ  شهرقىي  . يىلى

 . ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئهينى چاغدىكى هۇنالرنىڭ يولباشچىسى باالمىر ئىكهن

 قىلىپ كىرگهنلىك خهۋىرى  يېتىپ بارغاندىن « هۇنالرنىڭ تاجاۋۇز  قهبىلىلىرىنىڭ ئارىسىغا  گوتالرنىڭ باشقا

 باقمىغان، قهيهردىن كهلگهنلىكىنىمۇ بىلگىلى بولمايدىغان بىر قوۋمنىڭ تاغدىكى كېيىن، ئۇالر هىچقاچان ئاڭالپ

 بۇالڭ  بوران  نهرسىنىڭ  يولۇققانلىكى  ئۇالرغا  كېلىۋاتقانلىقىنى،  بۇزغۇنچىلىققا  چاپقۇندەك  ۋە  تاالڭغا

 كهتكهن  قورقۇپ  ئىنتايىن  ئاڭلىشىپ،  قالغان ]. 1 [ ئۇچرىغانلىقىنى  ياشىنىپ  گوتالرنىڭ  پادىشاهى شهرقىي

 بولغاندىال  مهغلۇپ  قېتىم  بىرىنچى  قوشۇنى  يهتمىگهچكه،  كۈچى  توسۇشقا  هۇجۇمىنى  هۇنالرنىڭ  هېرمانرىكنىڭ

 ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان ۋىتخىمىر بۇ ۋەزىيهتنى ئوڭشىماقچى بولۇپ هۇنالر بىلهن بىر نهچچه . ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالدى

 . يهنىال مهغلۇپ بولۇپ هاالكهت تهقدىرىدىن قۇتۇاللمىدى ئاي جاپالىق ئۇرۇش قىلغان بولسمۇ، لېكىن ئاخىرىدا

 بولدى  تهسلىم  هۇنالرغا  باشالپ  قوۋمىنى  هۇنىمۇند  ئوغلى  ئاالتىئۇس ۋە . هېرمانرىكنىڭ  گوتالر  شهرقىي  قالغان

 شهرقىي  گوتالر  غهربىي  غهربتىكى  باشالمچىلىقىدا  كىشىنىڭ  ئىككى  قاتارلىق  دەرياسىنىڭ ( سافراكىس  دېنىستېر

 ئۆز . كهتتى ) گه غهربى  قالغانلىرىنىڭ  قېلىپ  ئۇالرنىڭ  ۋە  بولۇشى  مهغلۇپ  گوتالرنىڭ  شهرقىي  گوتالر  غهربىي

 ئاتانارىك  پادىشاه  قىلغاچقا،  هېس  تههدىتىنى  تاجاۋۇزىنىڭ  هۇنالرنىڭ  كېلىشىدىن  قېچىپ  تېررىتورىيىسىگه

 رىغا قورغانالرنى سېلىپ، هۇنالرنىڭ دەرهال شهرقىي سهپتىكى مۇداپىئهنى كۈچهيتىپ، دېنىستېر دەرياسىنىڭ بويلى

 بولدى  توسىماقچى  ئۆتۈشىنى  بولغان . دەريادىن  يىراق  سېپىدىن  گوتالرنىڭ مۇداپىئه  غهربىي  ئۇ  هۇنالر  لېكىن،

 هۇجۇم  تۇيۇقسىز  ئارقىسىدىن  گوتالرنىڭ  غهربىي  ئۆتۈپ،  يۇشۇرۇنچه  ئېقىنىدىن  يۇقىرى  دەرياسىنىڭ  دېنىستېر

 . قىلماقچى بولدى

جىدە، غهربىي گوتالر قوشۇنى قاتتىق زەربىگه ئۇچراپ ئېغىر چىقىم تارتىپ، جهنۇپتىكى دوناي دەرياسىنىڭ نهتى
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 بولدى ) هازىرقى رۇمىنىيه چېگرىسى ئىچىدە ( شىمالىدىكى دېالنسىرۋانىيه ئورمانلىقىغا  . قېچىپ كېتىشكه مهجبۇر

 قوغلىغاندىن  مهههل  بىر  ئېرىشكهچكه،  غهنىيمهتلهرگه  كۆپ  توختاتتى هۇنالر  قوغالشنى  گوتالر . كېيىن  غهربىي

 تهخمىنهن  جۈملىدىن  قىسىملىرى،  بىر  ئۇالرنىڭ  كهتكهچكه،  قورقۇپ  ئاقساقال 200 ئىنتايىن  ئاهاله  مىڭدەك

 ئىمپېرىيىسىدە  رىم  ئۆتۈپ  دەرياسىدىن  دوناي  ئۆزلىرىنىڭ  ئىمپېرىيىسىدىن  رىم  باشالمچىلىقىدا  فىرىتگېرننىڭ

 قىل  رۇخسهت  قىلدى پاناهلىنىشقا  تهلهپ  شهرق . ىشنى  تېخى  ئىمپېرىيىسى  رىم  چاغدا  ئىبارەت  بۇ  غهربتىن

 ئىدى  بۆلۈنمىگهن  ئاخىرىدا . ئىككىسىگه  ئارقىلىق،  مۇزاكىرىسى  كېڭىشىنىڭ  ئوردا  ۋالنېس  ئىمپېراتورى  رىم

 گوتالر رىم ئىمپېرىيىسى تهۋەسىگه كىرگهن بۇ غهربىي . غهربىي گوتالرنىڭ چېگرىدىن كىرىشىگه رۇخسهت قىلدى

 ئېكىسپىالتاتىسىيىسىگه  ئىقتىسادىي  ۋە  زۇلىمى  ئېغىر  ئىنتايىن  ئهمهلدارلىرىنىڭ  يهرلىك  ئىمپېرىيىنىڭ  كېيىن

 ئۇالر بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ شىمالىدا بارغانال يېرىدە ]. 2 [ چىدىماي زور كۆلهملىك مالىمانچىلىق پهيدا قىلدى

 رۇن هۇنالر تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ ئاالتىئۇس ۋە سافراكىس ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ . ئوت قويۇپ بۇالڭچىلىق قىلدى

 دوناي  گوتالرمۇ  شهرقىي  قالدۇق  كهلگهن  قېچىپ  رايونىغا  گوتالر  غهربىي  باشالمچىلىقىدا  ئىككىيلهننىڭ

 بولۇپ، سېرىس ۋە ماكىدۇن قاتارلىق جايالرنى بۇالڭ  تاالڭ  دەرياسىدىن ئۆتۈپ، بالقان يېرىم ئارىلىدا پهيدا

 مالىمانچىلىققا . ى قىلد  يهردىكى  بۇ  قوشۇنلىرىمۇ  يۈرەر  ئاالنالرنىڭ ئالدىن  ۋە  هۇنالر  ئۆتمهي  ئۇزۇن  ئارىدىن

 چۈنكى، هۇنالرنىڭ ئاساسىي كۈچى بۇ چاغدا تېخى . لېكىن ئۇالرنىڭ سانى ئانچه كۆپ ئهمهس ئىدى . قاتناشتى

 . ا تۇرىۋاتاتتى دوناي دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى ئهسلىدە گوتالرغا تهۋە بولغان زىمىند

 گوتالرنىڭ ئىسيانىنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن، رىم ئىمپېراتورى ۋېلنېس شهرق ۋە غهربتىكى سهر خىل قىسىمالرغا

 مىالدىيه  قىلىپ،  باشچىلىق  ئۆزى  قىلدى  378 شهخسهن  جهڭ  بىلهن  گوتالر  قوشۇنلىرى . يىلى  رىم  نهتىجىدە

 ئهسك  قىسىم  ئىككى  ئۈچتىن  بولۇپ،  مهغلۇپ  ئۆلدى قاتتىق  ئۆلتۈرۈلدى . هر  رىم . ۋلېنېسمۇ  ئۇرۇش  بۇ

 تهۋرىتىپ قويدى  تېخىمۇ . ئىمپېرىيىسىنىڭ ئاساسىنى  هۇنالرنىڭ تههدىتىنى  گوتالر ،   ۋالنېس ئۆلگهندىن كېيىن

 رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇالرنى قوغالپ چىقىرىشقا . بهك هېس قىلغاچقا، رىم ئىمپېرىيىسى تېرىتورىيىسىدە تۇرىۋەردى

 مىالدىيه . تمىدى مادارى يه  ئىككى تهرەپ سۈلهى تۈزۈشتى  382 ئاخىرىدا  سۈلهىنىڭ مهزمۇنىغا . يىلى ئهتراپىدا

 پاننونىيه  هۇنالر  ۋە  كىرگهن ئاالنالر  بالقانغا  بىلهن بىلله  ئۇالر  ۋە  شهرقىي گوتالر  هازىرقى ۋېنگرىيه ( ئاساسهن،

 ئولتۇراقلىشىد ) تهۋەسىدە شۇنىڭدىن كېيىن، غهربىي گوتالر . ىغان بولدى ۋە ئۈستۈنكى موسىيا تۆۋەنكى موسىيادا
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 يىلى رىم ئىمپېرىيىسى رەسمى هالدا شهرق ۋە غهربتىن  395 مىالدىيه . دائىم دېگۈدەك ئىسيان كۆتۈرۈپ تۇردى

 پارچىالندى  ئىككىگه  پاراكهندىچىلىكىنى  398 . ئىبارەت  گوتالرنىڭ  غهربىي  ئىمپېرىيىسى  رىم  شهرقىي  يىلى

 كۆزى يېتىپ، ئۇالرغا قاراتقان سىياسىتىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇالرنىڭ رەهبىرى ئاالرىكنى ئۆزىگه يوقىتالمايدىغانلىقىغا

 . تارتىپ، ئاندىن ئۇالرنى ئىمپېرىيىگه بويسۇندۇردى

 يىلالر ئارىلىقىدا، هۇنالر ئاالنالر ۋە گوتالرنى غهربكه كۆچۈشكه مهجبۇر قىلغان بولسىمۇ،  400 ~ 375 مىالدىيه

 گوتالرنىڭ ئهسلىدىكى لېكىن ئاساسلىق  شهرقىي  ۋە  يهنى ئاالنالر  يايالقلىرىدا، قىسىمى يهنىال جهنۇبىي روسىيه

 تۇرۇۋاتاتتى  ئهرمىنىيه، . زېمىنىدا  ئۆتۈپ،  تېغىدىن  كاۋكاز  قىلىپ  يۇرۇش  جهنۇپقا  قىسىمى  بىر  ئاز  ئۇالرنىڭ

 لېكىن  بولسىمۇ،  قىلغان  هۇجۇم  جايالرغا  قاتارلىق  سۈرىيه  ۋە  ههممىسىال مېسوپوتامىيه  هۇجۇنلىرىنىڭ

 كېتىسفون  396 مىالدىيه . چېكىندۈرۈلدى  بويىدىكى  دەرياسى  تىگرىس  هۇنالر  قىسىم  بىر  ئاز  يهنه  يىلى

 شههىرىگه هۇجۇم قىلغان بولسىمۇ، لېكىن قايتۇرما زەربىگه ئۇچراپ ) پېرسىيهدىكى ساسانالر خانلىقىنىڭ پايتهختى (

 يىلىغا قهدەر هۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى يهنىال كارپات تېغىنىڭ  400 شۇڭا، تاكى مىالدىيه . غهلبه قازىنالمىدى

 يىلىنىڭ كۈز پهسلىدىن باشالپ هۇنالر تۇنجى قېتىم رىملىقالر بىلهن  400 لېكىن مىالدىيه . شهرىقىدە تۇرىۋەردى

 باشلىدى  ئۇچرىشىشقا  ئىسىملىك بى . بىۋاسته  ئىمپېرىيىسىنىڭ گانىيا  شهرقني رىم  چاغدا  شۇ  سهركهردىسى يهنه  ر

 ئاسىيلىق قىلىپ مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، دوناي دەرياسىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىنىدىن يۇشۇرۇنچه ئۆتۈپ، هازىرقى

 بۇ رايوننى يىلدىز باشچىلىقىدىكى هۇنالر ئىگىلهپ . رومىنىيگه قېچىپ كهتمهكچى بولدى  هالبۇكى، ئهينى ۋاقىتتا

 ئىمپېرىيىسىگه . تۇرىۋاتقان ئىدى  رىم  گانيانى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ، يىلدىز  بولغان دوستلۇقنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن،

 بهردى  ئهۋەتىپ  ئىمپېراتورىغا  رىم  شهرقىي  كونىستانتىنوپولىدىكى  ۋاقىتتىن ]. 3 [ كاللىسىنى  مۇشۇ  تهخمىنهن

 . باشالپ هۇنالرنىڭ غهربكه يۈرۈشىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى باشالندى

 ىڭ هۇنالرنىڭ پاننونىيهدىكى هۆكۈمرانلىقىن . 2

 هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسىپ ( تىكلىنىشى

باسقۇچى،مىالدىيه  2 كىرىشىنىڭ
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 ) يىلالر  415 ~ 400

 بىر  يېڭى  تۇرىۋاتقان  ۋېنگىرىيهنىڭ شهرقىدە  هازىرقى  يهنى  زېئىس دەرياسىنىڭ شهرقىي،  چاغالردا،  مۇشۇ

 بىلهن يولباشچىسى راداگائىسنىڭ باشچىلىقىدا تۈركۈم يىلدىزنىڭ باشچىلىقىدىكى هۇنالرنىڭ قوغالپ زەربه بېرىشى

 رىم  غهربكه  ئۆتۈپ،  دەرياسىدىن  دوناي  ئۆتمهي  ئۇزۇن  ۋە  قاچتى  ئېقىنىغا  ئوتۇرا  دەرياسىنىڭ  دوناي

 كىردى  ئۆلكىسىگه  مىالدىيه . ئىمپېرىيىسىنىڭ پاننونىيه  باستۇرۇپ قوغالپ كهلگهچكه،  تاپ  يىلى  404 هۇنالر

 يىلى فايسۇلىدا غهربىي رىم  405 ئهمما، . ۆتۈپ، ئىتالىيىگه كىرىشكه مهجبۇر بولدى ئۇالر ئالىپ تاغلىرىدىن ئ

 گوتالرنىڭ بۇ قېتىمقى . ئىمپېرىيىسى قوشۇنلىرىنىڭ توسۇپ زەربه بېرىشىگه ئۇچراپ پۈتۈنلهي دىگۈدەك يوقىتىلدى

 ئ  باستۇرۇپ  تاپ  ئارقىسىدىن  ئۇالرنىڭ  هۇنالرنىڭ  باشچىلىقىدىكى  يىلدىز  قوغالپ مهغلۇبىيىتى  ىتالىيىگه

 زەربه  قىسىپ  ئۇالرغا  ههمكارلىشىپ،  بىلهن  قوشۇنى  ئىمپېرىيىسى  رىم  بهلكى  بولماستىن،  كىرگهنلىكىدىنال

 . بهرگهنلىكىدىن ئىدى

 كىرىشى،  پاننونىيهگه  بىلهن  بېرىشى  زەربه  قوغالپ  هۇنالرنىڭ  گوتالرنىڭ  باشچىلىقىدىكى  راداگائىس

 ئولت  يهردە  بۇ  بېرى  كۆچۈپ ئۇزۇندىن  شىمالىدىن  ۋېگىرىيىنىڭ شهرقىي  بۇرۇن  ۋاندالالر،  ۇراقلىشىپ كېلىۋاتقان

 ئاالنالرنى  كهلگهن  جهنۇبىدىن  شهرقىي  روسىيهنىڭ  بىلهن  قوغلىشى  هۇنالرنىڭ  ئىلگىرى  ۋە  سۇئېۋالر  كهلگهن

 ئۇچراتتى  تههدىتكه  زور  ئامالسىزلىقتىن مىالدىيه . ئوخشاشال  اشالپ غهربكه يىلىدن ب  401 شۇنىڭ بىلهن ئۇالر

 ئۇالر دەسلهپته رايىتىيه ۋە نورىكۇمدىن ئىبارەت ئىككى ئۆلكىگه كۆچۈپ كهلگهن بولسىمۇ، . كۆچۈشكه باشلىدى

 يىلى رېيىن دەرياسىدىن  406 كېيىن داۋاملىق بېسىمغا ئۇچرىغاچقا، يهنه داۋاملىق غهربكه كۆچۈپ، مىالدىيه

 كىردى  بىله . ئۆتۈپ گاللىيىگه  بهردى بۇنىڭ بىلهن ئۇالر  ئۇرۇش يۈز  زور  ئوتتۇرىسىدا  گهرچه . ن فىرانكالر  ئۇالر

 گاللىيىنىڭ كۆپ قىسىم  بوسۈپ ئۆتۈپ،  فىرانكالرنىڭ توسالغۇسىنى  لېكىن يهنىال  بولسىمۇ،  تارتقان  چىقىم  ئېغىر

 ئىگهللىۋالدى  كۆچۈش . جايلىرىنى  خهلق  ئۈچ  بۇ  كۈچهيگهچكه،  كۈچى  ههربىي  ئىمپېرىيىسىنىڭ  كېيىن،رىم

يىلى پېرىنېوس تاغلىرىدىن ئۆتۈپ ئىسپانىيه يېرىم ئارىلىغا كىردى  409 ىنى جهنۇپقا بۇراپ، مىالدىيه يۆنىلىش
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 ئايرىم  ئىگىلهپ،  يهرلهرنى  ئايرىم  قايسىسى  ههر  يېرىم  ۋە  سۇئېۋالر  يهنى  پادىشاهلىق،  ئۈچ  هالدا  ئايرىم

 النىڭ باشقا جايلىرىغا ۋاندال پادىشاهلىقىنى ئارالنىڭ غهربىي شمالىدا سۇئېۋ پادىشاهلىقىنى، ۋاندالالر يېرىم ئار

 . ۋاندال پادىشاهلىقى كېيىنچه ئۆز تهسىر دائىرىسىنى شىمالىي ئافىرقىغىچه كېڭهيتتى . قۇردى

 بۇالڭ  تهۋەسىدە  گاللىيه  ئاالنالر  ۋە  سۇئېۋالر  قىلىشقا  ۋاندانالر،  هۇجۇم  ئىسپايهگه  قىلىپ،  تاالڭ

 ي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ مهركىزىي رايونى بولغان ئىتالىيه ئاالرىك باشچىلىقىدىكى تهييارلىنىۋاتقان چاغدا، غهربى

 ئۇچرىدى  گوتالرنىڭ هۇجۇمىغا  تۇرىۋاتقان غهربىي  موسېيادا  قاراپ . تۆۋەنكى  غهربهك  داۋاملىق تۈردە  چۈنكى،

 بېسىم ئېلىپ كهلگهن ئىدى  ئېغىر  ئۇالرغا  ولۇپ ئۈچ قېتىم رىم كېيىن ب  ئاالرىك ئىلگىرى . ئىلگىرلهۋاقان هۇنالر

 مىقداردىكى ) يىلى  409 ( قېتىم  2 ۋە ) يىلى  408 مىالدىيه ( قېتىم  1 . شههىرىنى مۇهاسىرىگه ئالدى  زور  دا

 ئېرىشىۋالدى  بۇالڭ ) يىلى  410 ( قېتىمدا  3 . تۆلهمگه  قاتتىق  بېسىپ كىرىپ  شههىرىگه  قىلدى  رىم  . تاالڭ

 ب  باشالپ يوقىلىشقا  شۇنىڭدىن  يۈرۈش . اشلىدى رىمنىڭ شۆهرىتى  شۇنىڭدىن كېيىن ئاالرىك داۋاملىق جهنۇپقا

 يىلىل شۇ قوۋمىغا  412 مىالدىيه . قىلىپ، ئىتالىيىنىڭ جهنۇبىدىكى يهرلهرنى ئېغىر خانىۋەيرانچىلىققا ئۇچراتتى

 ئىگىلىدى  زىمىننى  كهڭ  گاللىيىنىڭ جهنۇبىدىكى  قىلىپ،  كۈچى . باشچىلىق  ئۇالرغا  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم  غهربي

 قىلىشقا  ياتلىق  ئۇنىڭا  هونۇرىئوس سىڭلىسىنى  ئىمپېراتور  مۇرەسسهلىشپ،  بىلهن  ئۇالر  ئامالسىز  يهتمىگهچهك،

 شۇنىڭدىن كېيىن، ئاالرىك ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرى ئۆزلىرى ئىگىلىگهن رايونالردا ئهمهلىي هوقۇقنى . مهجبۇر بولدى

 ئىمپ  رىم  بولۇپ،  ۋالىسى  ئىمپېرىيىسنىڭ  رىم  نامدا  بولدى ئىگىلهپ،  قارام  غهربىي . ېرىيىسىگه  ئۆتمهي  ئۇزۇن

 گوتالر پېرىنئىوس تېغىدىن ئۆتۈپ ۋاندالالرنى مهغلۇپ قىلىپ، ۋاندالالرنىڭ قولىدىن ئىسپانىيه يېرىم ئارىلىنىڭ

 تارتىۋالدى  نهچچه . كۆپ قىسىمىنى  كېيىنكى  پادىشاهلىقىنىڭ زېمىنى  گوت  غهربىي  قۇرغان  ئۇالر  شۇنىڭ بىلهن

 هازىرقى فىرانسىيهنىڭ شهرقىي جهنۇبى ۋە ئسىپانىيه يېرىم ئارىلىنىڭ شهرقىي شىمالىنى ئۆز ئىچگه ئهسىر ئىچىدە

 . ئالىدۇ

 چاغدا،  تارتىۋالغان  زېمىننى  كهڭ  جهنۇبىدىكى  گاللىيىنىڭ  قولىدىن  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم  گوتالر  غهربىي

 ئاستا  فىرانكىالرمۇ  ۋە  باشال  بۇرگۇندىالر  يۆتكىلىشكه  گاللىيىنىڭ ئاستا  ئۆتۈپ،  دەرياسىدىن  رېيىن  پ،

 يىلالر ئارىلىقىدا ، بۇرگۇندىالر  443 ~ 413 مىالدىيه . شىمالىدىكى ههر قايسى جايالرنى ئىگهللهشكه باشلىدى

ئۇالر يۆتكىلىشتىن بۇرۇن هۇنالر بىلهن . ئاخىر هېلىههممۇ بۇرگۇندى دەپ ئاتىلىپ كېلىۋاتقان رايوننى ئىگىلىدى
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 نهچچه قې  ئۇالرنىڭ يۆتكىلىشى روشهنكى هۇنالرنىڭ بېسىمىغا بىر  تىملىق دەهشهتلىك جهڭلهرنى قىلغان بولۇپ،

 فىرانكىالرنىڭ يۆتكىلىشى توغرىسىدا غهرب ئالىملىرى ئۇالرنىڭ ئههۋالىمۇ يۇقىرقىغا . ئۇچرىغانلىقىدىن بولغانىدى

 قىلىدۇ  پهرەز  دەپ  مۇمكىن،  كېتىشى  غهر  2 هۇنالرنىڭ . ئوخشاپ  مېك قېتىملىق  ههققىدە  قىلىشى  يۈرۈش  بكه

 : گوۋېرىننىڭ مۇنداق بىر ئابزاس مۇهىم بايانى بار

 كىرىشىنىڭ «  بېسىپ  ياۋروپاغا  باشلىنىپ،  400 باسقۇچى  2 هۇنالرنىڭ  ئهتىراپىدا  يىلى  415 يىلالر

 ئاخىرالشتى  بهردى . ئهتراپىدا  يۈز  ئۆزگىرىش  زور  تارىخىدا  ياۋروپانىڭ  باشالپ،   1 هۇنالرنىڭ . شۇنىڭدىن

 قوغالپ  جهنۇبىدىن  روسىيهنىڭ  خهلقلهر  نهسىللىك  گېرمان  نۇرغۇنلىغان  نهتىجىسىدە،  تاجاۋۇزىنىڭ  قېتىملىق

 ئۇچرىمىغانىدى  بهك  نىسبهتهن  رىمغا  شهرقىي  كىرىپ،  بالقانغا  هالدا  توپالشقان  ئهمدىلىكته . چىقىرىلىپ،

 قىلغان  غۇنلىغان ياۋايى قوۋملهرنى غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ قېتىملىق تاجاۋۇزى نۇر  2 هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا

 قىلىشىغا ئۇچرىدى . قېچىپ كىرىشىگه مهجبۇر قىلدى  . نهتىجىدە ئىتالىيه تۆت يىل غهربىي گوتالرنىڭ دەپسهندە

 ئىگهللىۋالدى  قوۋملهر  ياۋايى  باشقا  گاللىيىنىمۇ  ۋە  ئىسپانيه  ئافرىقا،  رىم . يهنه  قوۋملهرنىڭ  ياۋايى  بۇ

 بىز هۇنالر بىلهن رىم . ىسىگه كىرىشىنى پۈتۈنلهي دىگۈدەك هۇنالرنىڭ بېسىمى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى ئىمپېرىي

 بىز شۇنىڭغا بىۋاسته كونتىرول . ئىمپېرىيىسى ئوتتۇرسىدا بىۋاسته مۇناسىۋەت بولغانلىقىنى ناهايتى ئاز هېس قىلىمىز

 پاننونىيهنى ئهسلى . ىرول قىلىش هوقۇقىغا ئېرىشىۋالغان قىلىش مهزگىلىدە بىرىنچى قېتىم پاننونىيهنى بىۋاسته كونت

 هۇنالرنىڭ بۇ يهرنى . ئىگىلىگهن ئىدى ) ئاالتائۇس ۋە سافراكىس باشچىلىقىدىكى شهرقىي گوتالر ( ياۋايى قوۋملهر

 بولدى  ئالمىشىشال  هۇنالرغا  رىملىقالردىن  هۆكۈمراننىڭ  نىسبهتهن  قهۋملهرگه  ياۋايى  يهردىكى  بۇ  . ئىگىلىشى

 يهنىال هۇنال  ئهمما  بارلىق شهرقىي گوت خهلقى يېڭىۋاشتىن ئىتتىپاقالشقان بولسىمۇ،  پاننونىيهنى ئىگىلىگهندە،  ر

 بۇ مهزگىلدە هۇنالر پاننونىيهنىال ئىگىلهپ قالماستىن يهنه غهربىي رىمغا بىۋاسته . هۇنالرنىڭ كونتىروللىقىدا بولدى

 ئانچ  دەرياسىنىڭ جهنۇبىدا  دوناي  قىلمىسىمۇ،  بۇالڭ  ه هۇجۇم  تۇرىدۇ  مۇنچه  قىلىپ  بۇالرنىڭ . تاالڭ  لېكىن

 ئهمهس  ئېغىر  ئانچه  خاراكتېرىمۇ  بولۇپ،  قىلغان  نىشان  ئىمپېرىيىسىنى  رىم  شهرقىي  قېتىم . ههممىسى  بىر

 بۇرۇنقى (  ئىدى ( هۇنالر ) يىلى  408 مىالدىدىن  يىلدىز  يولباشچىسى  چاغدىكى  بۇالڭ ) ئۇ  تاالڭ  مۇشۇ

شۇنىڭدىن باشالپ يىلدىز ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالر . دىز ئۆلگىلى تاس قالغان ئىدى يىل .... زەربىگهئۇچراپ
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 نامهلۇم  مۇمكىن . بىزگه  بولۇشى  ئۆلگهن  ئۇزۇن ئۆتمهيال  ئۇ  بىلهن هۇنالرنىڭ . بهلكىم   2 يىلدىزنىڭ ئۆلۈشى

 ]. 4 [ قېتىملىق يۈرۈشى ئاخىرالشتى

 ئاتتىال هۇن پادىشاهلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە . 3

 هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسىپ ( گۇمران بولۇشى

 تهخمىنهن باسقۇچى،  3 كىرىشىنىڭ

 ) يىلالر  468 ~ 422 مىالدىيه

 نامهلۇم  غهرب ئالىملىرىغا  يىللىق تارىخى  قانچه  بىر  ئۆلگهندىن كېيىنكى  ئۇ . هۇنالرنىڭ يىلدىز  چۈنكى،

 تاكى هۇنالرنىڭ . ىگىلى بولمايدىغان مهزگىلدە تۇرىۋاتاتتى چاغدىكى ياۋروپا بىرەر ۋەسىقه بىلهن تارىخنى دەللىل

 قۇرغان  ئاتتىال  يولباشچىسى  بىر  پادىشاهلىقى « يهنه  ياۋروپاغا » ئاتتىال  هۇنالرنىڭ  كېينال،  كۆتۈرگهندىن  باش

 . بېسىپ كىرىشى تارىخىدا يېڭى بىر بهت ئېچىلدى

 مدارىنىڭ بىرى ئوكتار، يهنه بىرى ئۇنىڭ ئىنىسى بۇ يېڭى هۇن پادىشاهلىقىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئىككى هۆكۈ

 ئىدى  ناهايتى ئاز  ئوكتارنىڭ ئىش . رۇگا  خاتىرىلهر  ئولتۇرغان دەسلهپكى . ئىزلىرى ههققىدىكى  تهختكه  روگا

 يوقنىڭ ئورنىدا  ئائىت خاتىرلهرمۇ  مىالدىيه . مهزگىلگه  خاتىرلىنىشىچه،  يىلالرغا  426 ~ 422 تارىخنامىلهردە

 . تاالڭ قلغان  نالر شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسىگه تاجاۋۇز قىلغان ههم سېرىس بىلهن ماكىدوننى بۇالڭ كهلگهندە، هۇ

 تىئودورس  ئىمپېراتورى  رىم  شهرقىي  ئۆتمهي  قوغلىۋەتكهن Ⅱ ئۇزۇن  شىمالىغا  دەرياسىنىڭ  دوناي  هۇنالرنى

 رۇگاغا  يىلى  ههر  لېكىن  ئاندى 350 بولسىمۇ،  تاپشۇرۇش بهدىلىگه  ئالتۇن  زېمىنىغا قاداق  ئۇنىڭ ئىمپېرىيه  ن

 . تاجاۋۇز قىلماسلىق كاپالىتىگه ئېرىشكهن

 دەرياسىنىڭ  432 مىالدىيه  دوناي  تۇرىدىغان  تۇتىشىپ  بىلهن  ئىمپېرىيىسى  رىم  شهرقىي  بۇرۇن،  يىلىدىن

 ئىمپېرىيىسى  شهرقىي رىم  ئهسلىدە  ئۇالر  ياشايدىغان بولۇپ،  نۇرغۇنلىغان ئۇششاق قهبىلىلهر دىن بىلله شىمالىدا
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 يىلىغا كهلگهندە، رۇگا شهرقىي رىمدىن  432 لېكىن . سۆهبهت ئۆتكۈزەتتى ۋە ههر خلىل كېلىشىملهرنى ئىمزااليتتى

 دوناي  ۋاقىتتا،  قىلغان  تهلهپ  بېرىشنى  ئۆتكۈزۈپ  قاچقۇنلىرىنى  هۇن  بېرىۋالغان  قېچىپ  تهۋەسىگه  ئېمپېرىيه

 قه  ئۇششاق  بارلىق  ياشايدىغان  شىمالىدا  جاكارالپ، دەرياسىنىڭ  ئىكهنلىگىنى  قارام  هۇنالرغا  بىلىلهرنىڭ

 ئىمپېرىيهنىڭ بۇرۇن بۇ ئۇششاق قهبىلىلهر بىلهن تۈزگهن بارلىق كېلىشىملهرنى پهقهت هۇنالر بىلهنال تۈزۈشنى ۋە

 قىلدى  تهلهپ  سۆهبهتلىشىشنى  بىلهنال  مهزگىلدە . هۇنالر  بۇ  پادىشاهلىقىنىڭ  هۇن  دەۋرىدىكى  رۇگا  بۇنىڭدىن

 د  كۆرۈۋېلىشقا دوناي  بولغانلىقىنى  ئورنىتىپ  هۆكۈمرانلىقىنى  مۇتلهق  ئۆزىنىڭ  قىسمىدا  شىمالىي  ەرياسىنىڭ

 ]. 5 [ بولىدۇ

 تىئودورۇس رۇگانىڭ تهلىپىگه ئۇرۇش ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇشقا جۈرئهت قىاللماي، هۇن پادىشاهلىقىغا ئهلچى

 بولدى  ئۆتكۈزمهكچى  سۆهبهت  تىنىچ  رى . ئهۋەتىپ  كهلگهن هالبۇكى،  تېرىتورىيىسىگه  هۇنالرنىڭ  ئهلچىسى  م

 بۇ ئىككى . چاغدا رۇگا ئالهمدىن ئۆتكهن بولۇپ، ئورنىغا ئۇنىڭ ئىككى جىيهنى بىلېدا ۋە ئاتتىالر چىققان ئىدى

 بهلكى  هۇن پادىشاهىنىڭ رىم ئهلچىلىرى بىلهن كۆرۈشكهن ئورنى هۇن پادىشاهلىقىنىڭ پايتهختى بولماستىن،

 ئىدى هازىرقى يۇگۇسالۋ  تهۋەسىدىكى مارگۇس دېگهن شهههر  ئىككى . ىيه  هۇنالرنىڭ بۇ  قارىغاندا،  ئېيتىشالرغا

 سۆهبهتلهشكهن  بىلهن  ئهلچىسى  رىم  تۇرۇپ  ئۈستىدە  ئات  ههمراهلىقىدا  مۇالزىملىرىنىڭ  رىم ( پادىشاهى

 بولغان  مهجبۇر  تۇرۇپ سۆهبهتلىشىشكه  ئوخشاش ئات ئۈستىدە  ئۇالرغا  رىم سۆهبهت نهت ). ئهلچىسىمۇ  ىجىسىدە

 يول  تۈزۈش مهسىلىسىدە  كېلىشىم  بىلهن  قهبىلىلهر  ئۇششاق  بېرىش ۋە  ئۆتكۈزۈپ  قاچقۇنلىرىنى  هۇن  ئهلچىسى

 يهنههۇنالردا ئىككى پادىشاه بولغاچقا ئاتتىالرنىڭ تهلىپىگه ماقۇل بولۇپ، ههر يىلى هۇنالرغا . قويۇپال قالماستىن

 يهنى  ههسسىلهشكه،  ئىككى  ئولپاننى  ئالتۇننى 350 تۆلهيدىغان  كۆپهيتىشكه 700 قاداق  ئالتۇنغا  قاداق

 بولغان  پائالىيىتىگه . مهجبۇر  هۇنالرنىڭ  ئىچىدىكى  يىل  نهچچه  كېيىن  شۇنىڭدىن  ئهسهرلىرىدە  تارىخى  رىم

 بۇ ئېهتىمال شۇ چاغدا هۇنالر شىمالىي ياۋرۇپا ۋە شهرقىي ياۋروپادىكى . ئائىت خاتىرىلهر ناهايىتى ئاز ئۇچىرايدۇ

 . ايسى قوۋمىلهرنى بويسۇندۇرۇش بىلهن ئالدىراش بولغانلىقىدىن بولسا كېرەك ههر ق

 بېلىدا ۋە ئاتتىالر هۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان چاغدىكى هۇن پادىشاهلىقىنىڭ زېمىنىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى،

 ئۈچۈن  بولغانلىقى  كهم  ماتىرىيالالر  توغرىسىدا  قانداقلىقى  هوقۇقىنىڭ  بۇنىڭغا هۆكۈمرانلىقى  ئالىملىرىمۇ  غهرب

 بېرەلمهيدۇ  جاۋاب  دوناي . ئېنىق  مهركىزىنىڭ  هۆكۈمرانلىقى  پادىشاهلىقىنىڭ  هۇن  چاغدىكى  ئهينى لېكىن،
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 ئىكهنلىكىنى،  ئېقىنىدا  ئوتتۇرا  ئاۋىستىرىيه  19 دەرياسىنىڭ  زىمىنى  ئهسىردىكى  ئىمپېرىيىسىنىڭ  ۋېنگىرىيه

 بۇ هۆكۈمرانلىق دائىرىسى ئىچىدە هۇنالر هۆكۈمران ئورۇندا . قا بولىدۇ بىلهن تهڭ كېلىدىغانلىقىنى مۇقۇمالشتۇرۇش

 تۇرسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ نوپۇسى ئىنتايىن ئاز ئىدى، يهنه دوناي دەرياسىنىڭ غهربىدىكى پاننونىيهدە تۇرۇشلۇق

 بېقىنات  پادىشاهلىقىغا  هۇن  جىبۇتالرمۇ  تۇرۇشلۇق  شهرقىدە  دەرياسىنىڭ  دوناي  ۋە  گوتالر  بۇنىڭدىن . تى شهرقىي

 باشقا، هۇن پادىشاهلىقى هازىرقى گېرماىيه تهۋەسىدە تۇرۇشلۇق نۇرغۇنلىغان قهبىلىلهرگىمۇ هۆكۈمرانلىقى قىلغان

 غهرب  بهزى  شۇڭا  ئىدى،  يهتكۈزگهن  دېڭىزىغىچه  بالتىق  ۋە  دېڭىز  شىمالىي  دائىرسىنى  هۆكۈمرانلىقى  بولۇپ،

 ۋە ساكسونالرنىڭ ياۋروپ  چوڭ قۇرۇقلىقىدىن ئايرىلىپ دېڭىزدىن ئۆتۈپ بىرىتانىيه تاقىم ئالىملىرى ئانگىلوالر  ا

 ئۇنىڭدىن . ئاراللىرىغا كېتىشىنىمۇ هۇنالرنىڭ هۆكۈمرانلىقى ۋە بېسىمنى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدۇ

 هۇنالر  تۇرۇۋاتقان  يايالقالردا  كهڭ  جهنۇبىدىكى  روسىيهنىڭ  تۇ ( كېيىن  ۋېنگىرىيىدە  سانى  رۇۋاتقان ئۇالرنىڭ

 كهينىدە ئاتتىالرنىڭ هۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل قىلىشقا  يىلالرنىڭ ئالدى  447 ~ 435 مىالدىيه ) هۇنالرىن كۆپ ئىدى

 مهجبۇر بولدى، ئېهتىمال روسىيه يايالقلىرىنىڭ شىمالىدىكى ئورمانلىقالردا ياشاۋاتقان سىالۋىيانالر ۋە فىنالرمۇ مۇشۇ

 تهرپىدىن بويسۇندۇرۇلغا  هۇنالر  چاغدا چاغدا  مۇشۇ  سىالۋىيانالر  تۇنجى » هۇنالرنىڭ قۇلى « ن بولۇشى،  سۈپىتىدە

 كهلگهن بولىشى مۇمكىن  ياۋروپانىڭ غهربىگه  ئاتتىالر  445 مىالدىيه ]. 6 [ قېتىم  ئۆلگندىن كېيىن،  يىلى بېلىدا

 قالدى  بولۇپ  هۆكۈمرانى  بىرىدىبىر  پادىشاهلىقىنىڭ  شهرق . هۇن  دەرياسىنىڭ  دوناي  ئوردىسى  ىدىكى پادىشاه

 تۈزلهڭگه  تهۋەسىدە ( چوڭ  ۋېنگىرىيه  دەرياسىنىڭ ) هازىرقى  رىيىن  غهربته  دائىرسى  هۆكۈمرانلىق  قۇرۇلۇپ،

 ئاسىياغىچه سوزولىدۇ  بۇنىڭ بىلهن شهرقى ۋە غهربى رىم ئىمپېرىيىلىرى ئىنتايىن چوڭ . شهرقدىن شهرقته ئوتتۇرا

 كهلدى  دۇچ  قوشۇن  447 مىالدىيه . تههدىدكه  ئاتتىالر  پايتهختى يىلى  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم  شهرقىي  باشالپ

 شهرقى رىم ئېمپىراتورى تىئودورۇس  مهجبۇر Ⅱ كونستانتىنوپولغىچه باستۇرۇپ كهلگهچكه،  سۈلهى تهلهپ قىلىشقا

 ئاتتىالرغا  يىلى  ههر  ئىمپېرىيه  ئههدىدە  تۈزدى،  ئههدى  ئىتتپاقلىق  هاقارەتلىك  يىلى  كېيىنكى  2100 بولۇپ،

 ئولپ  ئالتۇن  يهنه قاداق  تاپشۇرۇشى،  بهلگىلهندى 6000 ان  تۆلىشى  قهرىزلىرىنى  كوا  بىلهن  ئالتۇن  . قاداق

 سۈلهىدىن كېيىن، رىم ئىمپېرىيىسى ماكسىمىن باشچىلىقىدىكى ئهلچىلهر ئۆمىكىنى ئاتتىالر تۇرۇۋاتقان پاننونيېنغا

 ت  پېرىسكۇس  ئىچىدىكى  ئۆمىكى  ئهلچىلهر  بهردى،  تاپشۇرۇپ  ئولپانالرنى  بۇ  بولغاچقا، ئهۋەتىپ  ارىخچى

 كېيىن  كهلگهندىن  قايتىپ  خاتىرىسى « ئهلچىلىكتىن  چىقتى » سهپهر  يېزىپ  ئهسهرنى  ئهينى ]. 7 [ دېگهن بۇ
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 دىن ئېلىنىغان » پارچىلىرىنى « دەۋىردىكى ئاتىالر ئوردىنىڭ ئههۋالىنى تهتقىق قىلشتا ناهايىتى ئېسىل ئهسىرنىڭ

 : نهقىلىدۇر

 قهلئ «  بىر  پايتهختى  ئوخشىمايدىكهن ئاتتىالنىڭ  شهههرگه  بولۇپ،  ئوخشاش  كهنتكىال  ياكى  تاشتىن . ه

 خهلقنىڭ كۆپىنچىسى كهپىلهردە ياكى . قوپۇرۇلغان ئىمارەتتىن بىرسىالر بولۇپ، ئۇ رىم ئۇسلۇبىدىكى مۇنچا ئىكهن

 تۇرىدىكهن  مۇالهىملىرى بى . چېدىرالردا  ۋەئۇنىڭ ئاساسلىق ئادەملىرى ئائىلىسىدىكىلىرى ههم  لهن بىر ئاتتىالر

 بۇالپ كهلگهن مالالر ناهايتى كۆپ بولسىمۇ، . سارايدا تۇرىدىغان بولۇپ، بۇ ساراي قهلئهنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىكهن

 يهنىال كۆچمهنلهرچه ئاددىي  تاماقنى ياغاچ تاۋاق ۋە  ئاتتىالر  تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ساقالپ قالغان بولۇپ،  ساددا

 نهرسىلهرنى  دېگهندەك  بولكا  يهيدىغان،  يېمهيدىكهن چۆچهكته  ئهستايىدىل . ئهزەلىدىن  ناهايتى  ئىشنى

 تۇرىدىكهن . بېجىرىدىكهن  هالهتته  توقۇقلۇق  ئات  دائىم  ههر  بولۇپ،  ئۇچۇق  قانچه  ههر  ئىشىكى  . ساراينىڭ

 كۆپ ئىچىلىدىكهن  شاراب ههددىدىن زىيادە  مهدهىيه . » زىياپهتته  قهسىدىچىلهرنىڭ ئاتتىالغا  پېرسكۇس يهنه

 بىر قهسىدىچى ئۆزى يازغان قهسىدىنى ئوقۇپ ئاتتىالنىڭ باتۇرلىقى « : رلهپ مۇنداق يازغان ئوقۇغانلىقىنى تهسۋى

 ئۇ قهسىدە ئوقۇۋارتقان چاغدا ئوردىنىڭ ئىچى تىمتاسلىققا چۆمۈپ، مېهمانالرنىڭ . ۋە ۋە غهلبىلىرىنى مهدىيلىدى

 ىلغا ئېلىنىشىدىن يۈرەك تارى ئۆتكهن چاغدىكى شانلىق غهلبىنىڭ ت . ههممىسى قهسىدىگه مهپتۇن بولۇپ قېلىشتى

 ياساۋۇلالرنىڭ كۆزلىرىدە غهلىبىگه ئىنتىلىش ئهكىس ئهتسه، قېرىالر ئهمدى جهڭگاهتا قېلىچ ئوينىتىپ . چېكىلدى

 ئېلىشتى  ياش  كۆزلىرىگه  ئويالپ  چاپتۇرالمايدىغانلىقىنى  ئهخالق . ئات  ههربىي  ۋە  مهشىق  ههربى  ئارقىدىن

 سۆزلهندى  نۇتۇق  پهسهيتىلدى كېيىن . توغرىسىدا  كهيپىياتى  جىددىي  كىشلهرنىڭ  باشلىنىپ  قىزىقچىلىق ، . 

 هۇن  ۋە  تىلى  گوت  تىلى،  التىن  كېيىشىپ،  كېيىملهرنى  غهلىته  بولۇپ،  ساكالر  ۋە  موللىالر  ئاساسهن  قىزىقچىلىق

 پ . پۈتۈن زالنى كۈلكه ساداسى قاپلىدى . كىشلهرنىڭ كهيپىياتىنى يوقىرى كۆتۈردى  هقهت بۇ قىزىقچىلىق ئالدىدا

 ]. 8 [ » ئاتىالر تهمكىن تۇرپ ئۆزىنىڭ ئېغىر بېسىق قىياپىتىنى نامايهن قىلدى

 مارسىئان ۋارىسلىق قىلدى  450 مىالدىيه Ⅱ تىئودورۇس  قوشۇنىنى . يىلى ئۆلۈپ ئۇنىڭ تهختىگه  مارسىئان ئۆز

 . به بهرمهكچى بولدى پائال ئىساله قىلىپ، دۆلهت مۇداپىئهسىنى كۈچهيتىپ، پۇرسهت تېپىپ هۇنالرغا قايتۇرما زەر

 مىالدىيه  باشالپ  434 ئاتتىال  چىققاندىن  تهخىتكه  بىلهن  450 يىلى  ئىمپېرىيىسى  رىم  غهربىي  قهدەر  يىلىغا

ئۇ گهرچه شهرقىي ئىمپېرىيسىدە ئانچه چوڭ تهسىر قوزغىيالمىغانلىقتىن، مىالدىيه . دوستانه مۇناسىۋەتنى ساقلىغان
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 بىلهن  449 ~ 448  ئاتتىال  ئىش يىللىرى،  بىر  سۆرىلىپ  بۇرۇندىن  مۇناسىۋىتى  ئىمپېريىسىنىىڭ  رىم  غهربىي

 ۋالېنتىنايان  ئىمپېراتور  يهنه  ئاتتىال  بىلله  بىلهن  شۇنىڭ  كهتكهن،  يرىكلىشىپ  ئاچىسى Ⅲ تۇپهيلىدىن  نىڭ

 غهرب  ياتلىق قىلىشنى ههم  ئىمپېراتوردىن هونۇرىيانى ئۆزىگه  قويۇپ،  بىلهن تويلىشىشنى ئوتتۇرىغا  ىي هونۇرىيا

 قىلدى  تهلهپ  بېرىشنى  ئۆزىگه  سۈپىتىدە  مېلى  قىز  يېرىمىنى  زېمىنىنىڭ  ئىمپېرىيىسى  رەت . رىم  تهلىپى  ئۇنىڭ

 . قىلىنغاندىن كېيىن، ئاتتىال غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىگه ئۇرۇش قوزغاش قارارىغا كهلدى

 چۈنكى گاللىيه بۇ ۋاقىتتا بىر . تاللىدى ئاتتىال هۇجۇم قوزغاشتا ئىتالىيه زىمىنىنى ئهمه، گاللىيىنى نىشان قىلپ

 قانچىلىغان يېرىم مۇستهقىل پادىشاهلىقالر بۆلۈنۈپ كهتكهن بولۇپ، ئۇ غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىگه هۇجۇم قىلسام

 ئىدى  قارىغان  دەپ  ئېرىشهلمهيمهن  ياردىمىگه  پادىشاهلىقلىرىنىڭ  مىللهت  ياۋايى  يىلى  451 مىالدىيه . بۇ

 ئۆزى  شهخسهن  باشالپ ئاتتىال  قوشۇن  سانى ( زور  قوشۇننىڭ  قارىغاندا،  كۆپ 500 ئېيتىشالرغا  مىڭدىن

 دەسلهپته نۇرغۇنلىغان مۇهىم شهههرلهرنى . رېيىن دەرياسىدىن ئۆتۈپ، گاللىيىنىڭ شىمالىغا بېسىپ كىردى ) ئىكهن

 بۇالڭ  مېتىزنى  قىلدى،  ئورۇن ئورلىئاننىنم  ئىشغال  ههربىي  مۇهىم  گاللىيىدىكى  قىلدى،  ئالدى تاالڭ  قورشاۋغا  . ۇ

 ههم  قىلدى  يۈرۈش  شىمالغا  باشالپ  قوشۇن  ئائېتىئوس  سهركهردىسى  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم  ۋاقىتتا  مۇشۇ  دەل

 ئاالنالرنىڭ  قىسم  بىر  ۋە  بۇرگۇندىالر  گوتالر،  غهربىي  مهسلهن،  پادىشاهلىقلىرىنىڭ،  مىللهت  ياۋايى  كۆپلىگهن

 ئېرىشتى  ك . قوللىشىغا  بىلهن  ئاتتىال  ئۇ  قىلدى شۇڭا،  ئۇرۇش  قىلغۇچ  ههل  تۈزلهڭلىكىدە،  ئۇرۇش . اتالونىيه  بۇ

 150 ئېيتىشالرغا قارىغاندا،بىر كۈن ئىچىدىال . ئۇزاققا سوزۇلدى، ههر ئىككى تهرەپتىن چىقىم ئىنتانىي ئېغىز بولدى

 غان يېڭىلىش ئايرىلمى  بۇ دەشههتلىك ئۇرۇشتا ئىككى تهرەپ ئوتتۇرسىدىكى يېڭىش . مىڭ ئادەم جهڭدە ئۆلگهن

 يىلى  452 مىالدىيه . بولسىمۇ، ئاتىالنىڭ ئۇرۇش قىلغۇسى كهلمهي قوشۇنلىرىنى ۋېنگىرىيىگه چېكىندۈرۈپ كهتتى

 غهربىي رىم ئىمپىېريىسىگه يهنه ئۇرۇش قوزغىدى  بولماستىن، . ئاتىالر  قېتىمقى ئۇرۇش نىشانى گاللىيه  ئۇنىڭ بۇ

 الىپ تېغىدى ئۆتۈپ، ئالدى بىلهن ئاكۇيلىيانى ئىگهللهپ، ئاتتىال قوشۇنلىرىنى باشالپ ئ . بهلكى ئىتالىيه بولدى

 قىلۋەتتى  ۋەيران  ههممىسىنى  قورۇلۇشنىڭ  يهرلهرنىمۇ . شهههردىكى  نۇرغۇنلىغان  شىمالىدىكى  ئىتالىيىنىڭ

 ئىگهللهپ بوالڭ . تاالڭ قىلدى  بوالڭ  مىالن قاتارلىق شهههرلهرنىمۇ  ۋە  ۋېرونا  تاالك قىلدى، – ئارقىدىن پادويا،

 لېكىن، بۇ چاغدا قوشۇننىڭ ئىچىدە ئاچارچىلىق ۋە كېسهل تاراپ كهتتى، يهنه . نىشاننى رىمگه قاراتتى ئاندىن

 زەربه  قايتۇرما  قېتىم  كۆپ  ئاتتىالغا  كېلىپ،  يېتىپ  قوشۇنلىرى  ياردەمچى  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم  شهرقىي كېلىپ
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 چېكىندۇرۇپ دوناي دەرياس . بهردى  قوشۇنلىرىنى  ئاتتىال  هۇن پادىشاهلىقىنىڭ شۇنىڭ بىلهن،  ىنىڭ شهرقىدىكى

 ئۇ شارابقا ۋە ئىشقىۋزلىققا بهك بېرىلىپ كېتىپ، يېڭىدىن ) يىلى  453 ( كېيىنكى يىلى . پايتهختىگه قايتىپ كهتتى

 ]. 9 [ » توي قىلغاندىن كېيىن، ئېغىر كهيىپچىلىكته قان قۇسۇپ ئۆلدى « تهقدىم قىلىنغان بىر ساهىبجامال بىلهن

 ات پائالىيتىنى ۋە هۇنالرنىڭ غهربكه كۆچۈشىنىڭ ياۋروپاغا كۆرسهتكهن تهسىرىنى يىغىنچاقالپ ئاتتىالنىڭ هاي

 : مېك گوۋېرىن قىسقىچه مۇنداق باها بهرگهن

 هۇنالرنىڭ ياۋروپاغا . ئاتتىال ههقىقهتهنمۇ بىر ئۇلۇغ شهخس، لېكىن ئۇنىڭ مهڭگۈلۈك تۆهپىلىرى ئىنتايىن ئاز «

 قىلىشى كهلتۈرۈپ  گېرمان نهسىللىك هۇجۇم  باشقا  ۋە  گوتالر  ياكى مهڭگۈلۈك نهتىجه،  چىقارغان مۇهىم نهتىجه

 قوۋمالرنى غهربكه يۈرۈش قىلىپ، رىم ئىمپېرىيىسىگه تاجاۋۇز قىلىشقا مهجبۇرالش بولغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئىش

 قايسى مىللهتلهرنىڭ چوڭ كۆچۈشىدىمۇ ئ  اتتىالنىڭ تۆهپىسى ئانچه ئاتتىالدىن بۇرۇنال ئورۇنلىنىپ بولغان؛ ههر

 ئهمهس  قىلغانلىقىدا . زور  بهرپا  ئىمپېرىيىسىنى  هۇن  قۇدرەتلىك  بىر  تۆهپىسى  ئۇلۇغ  ئهڭ  بۇ . ئۇنىڭ  لېكىن،

 گۈلدەك ناهايتى تېزال يىمىرىلدى  ئېچىلىپ،  هۇنالر . ئىمپېرىيهمۇ خۇددى بالدۇر  ئاتتىلال ئۆلۈپ ئۇزۇن ئۆتمهي،

 ]. 10 [ تىلدى ياۋروپانىڭ غهربىدىن مهڭگۈ قوغلىۋې

 هۇن پادىشاهلىقىنىڭ يىمىرىلىشىگه ئاساسلىقى ئالىي هۆكۈمرانالرنىڭ ئىچكى نىزامى سهۋەب بولغان بولۇپ،

 ئوياليتتى  قۇرۇشنى  پادىشاهلىق  مۇستهقىل  ئايرىم  ههممىسىال  ئوغللىرىنىڭ  پادىشاهلىقنىڭ . ئاتتىالنىڭ

 وتالر ۋە شهرقىي گوتالر بولسا پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قارشىلىق هۆكۈمرانلىقىدا تۇرىۋاتقان گېرمانالر، جۈملىدىن جىب

 ئىدى  هۇنالرنىڭ كونتىروللىقىدىن قۇتۇلۇش ئويىدا  يىلى ئىككى تهرەپ ۋېنگىرىيه  454 مىالدىيه . كۆرسىتىپ،

 قىلدى  جهڭ  قاتتىق  بويىدا  دەرياسى  نېدال  ئۆلۈپ، . تهۋەسىدىكى  ئادەم  مىڭ  نهچچه  هۇنالردىن  نهتىجىدە

 هۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى كارپات تاغلىرىنىڭ شهرقىگه كۆچۈشكه . نىڭ چوڭ ئوغلى ئىلهكمۇ ئۆلتۈرۈلدى ئاتتىال

 نهچچه يىلدىن بۇيان جهنۇبىي روسىيه ياياالقلىرىدا ياشاپ كېلىۋاتقان هۇن قېرىنداشلىرىنىڭ 70 مهجبۇر بولۇپ،

 ۋېنگىرىيه هۇنالرنىڭ هۆكۈمرانلىقىغا قارشىلىق هۇن پادىشاهلىقىنىڭ مهركىزىي رايونى . يېنىغا بېرىپ پاناهالندى

 كهڭ  شهرقىدىكى  دەرياسىنىڭ  دوناي  جىبۇتالر  كېتىپ،  چۈشۈپ  قولىغا  گېرمانالرنىڭ  قازانغان  غهلبه  كۆرسىتىپ

 دوناي دەرياسىنىڭ شهرقىدىكى پاننونىيهنى ئىگىلىدى . زىمىنالرنى ئىگىلىدى  نهچچه يىلالردىن . شهرقىي گوتالر

 ئاتتىالنى  بولغان كېيىن  قايتۇرۋالماقچى  زېمىنلىرىنى  ئهسلىدىكى  قىلىپ،  يۈرۈش  غهربكه  يهنه  ئهۋالتلىرى ڭ
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 دوناي دەرياسىنىڭ ( بولسىمۇ، جىبۇتالرنىڭ قاتتىق زەربىسى تۈپهيلىدىن پهقهت ئۇالرنىڭ زېمىنىنىڭ جهنۇبىدىكى

 . ئازراق يهرنىال ئىگهللىيهلىدى ) تۆۋەن ئېقىنى

 لى ئهرنهقمۇ ئاز ساندىكى هۇنالرنى باشالپ دوناي دەرياسى ئېغىزىنىڭ جهنۇبىدىكى بۇ چاغدا ئاتتىالنىڭ ئوغ

 ئىگىلىدى  دېگهن يهنى  ئىمپېرىيىسىنىڭ . دوبرۇگا  رىم  شهرقىي  هۇن شاهزادىسى  ئىككى  يهنه  باشقا  ئۇنىڭدىن

 تهۋەسىدىكى ههر باشقا بىر نهچچه توپ هۇنالر يهنىال شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى . غهربىدىكى جايالرنى ئىگهللىدى

 . قايسى جايالردا قېلىپ قالدى

 يىلى ئاتتىالنىڭ يهنه بىر ئوغلى دېڭگىزىك غهربكه قوشۇن تارتىپ هۇنالرنىڭ هۆكۈمرانلىقىنى  461 مىالدىيه

 ئورۇندى  كهلتۈرۈشكه  تارتىپ، . ئهسلىگه  ئۆزىنى  جىبۇتالردىن  ئىلگىرلهپ،  بويالپ  دەرياسىنى  دوناي  ئۇ

 . ىۋاتقان شهرقىي گوتالرغا بىۋاسته هۇجۇم قوزغىدى ۋە ئۇالرغا يېقىن يهردە بىر نهچچه يىل تۇردى پاننونىيهدە تۇر

 خۇڭنىڭ ( يىلى  468 مىالدىيه  توغبات  ۋېندى  شيهن  پادىشاهى  پادىشاهلىقىنىڭ  ۋېي  شىمالىي  جۇڭگودىكى

 ئىمپېرىيىسىگه تاجاۋۇز ئۇ جهنۇپقا يۈرۈش قىلىپ دوناي دەرياسىدىن ئۆتۈپ، شهرقىي رىم ) يىلى  2 خۇاڭشىڭ

 دېڭگىزىكنى ئۆلتۈردى . قىلدى  بېرىپ هۇنالرنى مهغلۇپ قىلدى ۋە  زەربه  قايتۇرما  كۈچلۈك  غهرب . ئىمپېرىيه  بۇ

 تارىخنامىلىرىدىكى هۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى پائالىيىتى ههققىدىكى ئهڭ ئاخىرقى بىر قېتىملىق خاتىرە هېسابلىنىدۇ

 هۇنالر ]. 11 [  باشالپ،  چېكىنىپ چىقتى شۇنىڭدىن  سههنىسىدىن  تارىخ  ۋقىت . ياۋروپانىڭ  بۇ  بولسا  جۇڭگودا

 جهنۇبىي هۇنالر، تۇغا هۇنلىرى،  شىمالىي ۋېي پادىشاهلىقىنىڭ ئوتتۇرا مهزگىللىرى بولۇپ، هۇنالرنىڭ تارماقلىرى

 س  شىمالىي  جهنۇبىي،  ههم  دەۋرى  پادىشاهلى  ئالته  ئون  غۇز  بهش  هۇنلىرى  توبا  ۋە  هۇنلىرى  ۇاللىلهر لۈشۈي

 ئالدىنقى جاۋ، شىمالىي لياڭ، بۈيۈك شيا قاتارلىق  ئايرىم هالدا خهن  دەۋرىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە ئايرىم

 قۇردى  ههممىسى . هاكىمىيهتلهرنى  ئىلگىرى  460 لېكىن  بۇرۇن  يوقالدى  يىلىدىن  بولۇپ  شۇڭالشقا . كېيىن

 ڭ ئوغۇللىرىنىڭ دۆلهتنى ئهلسىگه كهلتۈرۈش يولىدىكى ياۋروپادا هۇن پادىشاهلىقىنىڭ يىمىرىلىشى ۋە ئاتتىالنى

 ئۇرۇشلىرىنىڭ مهغلۇپ بولۇشى، هۇنالرنىڭ دۇنيا مىقياسىدا تارىخ سههنىسىدىن چۈشكهنلىكىنىڭ بهلگىسى بولۇپ

 . قالدى

: ئىزاهالر
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 مارسېلىنۇسنىڭ ] 1 [  ئاممىئانۇس  تارىخشۇناس  مهزگىلىدىكى  ئاخىرقى  ئىمپېرىيىسىنىڭ  ناملىق » تارىخ « رىم

 قىلغان . ئهسىرى  تهرجىمه  تارخىي ماتېرىياللىرى مهجمۇئهسى دەسلهپكى توپلىمى « چى سىخې قاتارلىقالر  . دۇنيا

 ياۋروپا  غهربىي  مهزگىلىدىكى  دەسلهپكى  ئهسىرنىڭ  قاراڭ » ئوتتۇرا  كىتابخانىسى . غا  يىلى  1958 سهنلىيهن

 . بهت  35 نهشرى،

 دەيدۇ ] 2 [  مۇنداق  ئىم « : ئاممىئانۇس  يېڭىدىن رىم  ئهمهلدارلىرى  يهرلىك  ۋە  سهركهردىلىرى  پېرىيىسنىڭ

 . هىچقانداق گۇناهى بولمىغا چهتئهللهرگه ئىنتايىن ناچار مۇئامىله قىلغان . كهلگهن

 بۇ قهبىه . ياۋايى قوۋملهر دەريادىن ئۆتۈپ كهلگهندىن كېيىن، ئۇزۇلۇق يېتىشمهسلىك ئىنتايىن ئېغىر بولغان ....

 ئۇالر كهڭ رايۇنالردىن ئىت تۇتۇپ كېلىپ ياۋايى . پهسكهش بىر سودىنى ئويالپ تېپىشقان سهركهردىلهر ناهايتى

 ئالماشتۇرغان  قولىنى  بىر  ئىتقا  بىر  بىلهن  باشلىقلىرىنىڭ . قوۋملهر  قهبىله  ههتتا  قوۋملهر،  ياۋايى  نۇرغۇنلىغان

 بولغان  مهجبۇر  قىلىشقا  شۇنداق  تهرجىمه ( » ئوغۇللىرىمۇ  قاتارلىقالر  سىخې  تارىخىي « قىلغان جى  دۇنيا

 ). بهتكه قاراڭ  38 » ماتېرىياللىرى مهجمۇئهسى دەسلهپكى توپلىمى

 تارىخىي « مېكگوۋېرىننىڭ ] 3 [  دۆلهتلهر  قهدىمكى  ئاسىيادىكى  قىلغان » ئوتتۇرا  تهرجىمه  جۈەن  جاڭ ، 

  2 » هۇنالر دۇنياسى « غا ۋە ئوتتومائېنچىن خېلفىننىڭ » ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلغان هۇنالر « بابى  7 نۇسخىسىنىڭ

 . غا قاراڭ » يىلدىز « پاراگىراف  4 باب

 تارىخىي « ] 4 [  ئاسىيادىكى قهدىمكى دۆلهتلهر  قىلغان هۇنالر « باب  7 » ئوتتۇرا  تاجاۋۇز  ~ 184 ، » ياۋروپاغا

 . بهتلهر  185

 تارىخى « مېكگوۋېرىننىڭ ] 5 [  دۆلهتلهر  قهدىمكى  ئاسىيادىكى  قىلغان » ئوتتۇرا  تهرجىمه  جۈەن  جاڭ ، 

  2 » هۇنالر دۇنياسى « غا ۋە ئوتتۇمائېنىچىن خېلفېننىڭ » ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلغان هۇنالر « بابى  7 نۇسخىسىنىڭ

 . غا قاراڭ » ئوكيا ۋە رۇگا « پاراگىراه  6 باب،

 بۇ . يىلالر ئارىلىقىدىكى ئىشالر خاتىرلهنگهن  472 ~ 440 دە مىالدىيه » سهپهر خاتىرىسى « پېرىسكۇسنىڭ ] 6 [

 ئهسلى ئهسهرنىڭ تولۇق . ىڭ ياۋروپادىكى تارىخىغا ئائىت ئهڭ ئىشهنچىلىك بىرىنچى قول ماتېريالدۇر هۇنالرن

 يوق  ئۆزىنىڭ . نۇسخىسى  فرېيتاف  ئالىم  خاتىرلىرى « ياۋروپالىق مهشهۇر » گېرمانىيىنىڭ ئۆتكهن دەۋرلهردىكى
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 ئهسىرى  كۆچۈش دەۋرى « توم  1 دېگهن  چوڭ  پا » مىللهتلهرنىڭ  ئهسهرنىڭ  بۇ  نېمىس تىلىغا دە  رچىلىرىنى

 قىلغان  گىببون . تهرجىمه  تارىخشۇناسى  ئهنگىلىيه  زاماندىكى  بولۇش « يېقىنقى  هاالك  ئىمپېرىيىسىنىڭ  رىم

 . دېگهن ئهسىرىدە، ياۋروپادىكى هۇنالرنىڭ پائالىيىتىنى پۈتۈنلهي مۇشۇ پارچىالرغا ئاساسلىنىپ يازغان » تارىخى

 . بىلهن ئوخشايدۇ » تارىخىي خاتىرىلهر « مىتى ئېلىمىزىدكى پارچىالرنىڭ تارىخي ماتېرىياللىق قىم

 ۋېللىسنىڭ ] 8 [  تېزىسلىرى « ئهنگىلىيىلىك  تارىخىي  ئېلىنغان » دۇنيا  تهرجىمه . دىن  قاتارلىقالر  سىچېڭ  لياڭ

 بۇ ئابزاس باياننى . بهت  418 توم  1 ) يىلى شاڭخهي شاڭۋۇ باسمىخانىسى نهشىرى  1927 ( قىلغان نۇسخسى

 . دىن ئالغان » رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ هاالك بولۇش تارىخى « گىبوننىڭ سېللىسىمۇ

 تارىخى « مېكگوۋېرىننىڭ ] 9 [  دۆلهتلهر  قهدىمكى  ئاسىيادىكى  كىرگهن « باب  7 » ئوتتۇرا  بېسىپ  ياۋۇرپاغا

 » ئاتتىال پادىساهلىقى « پارگىراف  8 ۋە » ئاتتىال « پارگىراف  7 باب  2 » هۇنالر دۇنياسى « غا ۋە خېلفېننىڭ » هۇنالر

 . غا قاراڭ

 . بهتلهر  198 ~ 197 باب  7 » ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمكى دۆلهتلهر تارىخى « ] 10 [

 . » هۇنالر دۇنياسى « ۋە خېلفېننىڭ » ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمكى دۆلهتلهر تارىخى « مېكگوۋېرىننىڭ ] 11 [

 هۇن تهڭرىقۇتلىرىنىڭ نهسهبنامىسى

 ىدىكى بهش تهڭرىقۇتنىڭ هاكىمىيهت تالىشىشى مهزگىل

تهڭرىقۇتالرنىڭ نهسهبنامىسى
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 : ئهسلى مهنبه
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