
1 

 

 

 ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى
 

 

باسمىسىغا ئاساسەن تەرجىمە ۋە  - 6نەشىرى،  - 6ئاي  - 9يىلى  -6891رياتىنىڭ بۇ كىتاپ خەلق نەش

 نەشىر قىلىندى

 

 

 لىن گەن: ئاپتورى

 تۇرسۇنجان ھېزىم ياۋۇز: تەرجىمە قىلغۇچى

 

 تەرجىماندىن

   

مەن چۇۇارۋى ى مىللەتلەرنىۇۇڭ بىۇۇرى بولۇۇۇپ، ھۇۇۇنالر ئېلىمىزنىۇۇڭ شۇۇىمالىدغ ياشۇۇىغان قەچىم ۇۇى كۇۇ چ    

ھۇۇنالر . ك چمەن چارۋى ى مىللەتلەر تارىخىدغ تۇنجى بولۇپ ئ ز ھۇاكىمىىىتىنى قۇۇرۇپ چىااۇان  شىمالدى ى

خىۇۇ   قۇرۇلغۇان خۇۇانلىاالر بىۇلەن خىلمۇۇۇ ھۇاكىمىىىتى قۇرۇلغانۇۇدىن كېۇىىن، ئېلىمىۇۇز ئوتتۇۇرغ تكزلە لى ىۇۇدە

ئۇالرنىڭ بۇ خىۇ  تەسۇىرى مەيلۇى ئۇۇالر . تارىخىغا چو اۇر تەسىر ك رسەت ەنمۇناسىۋەتلەرچە بولۇپ، ئېلىمىز 

ككچەيگەندە بولسۇن ياكى ئاجىزلىغاندغ بولسۇن زغچىال سۇسالپ قالمىغان، ھەتتا ھۇن ھاكىمىىىتى پارچىلىنىپ، 

 چۇكپ نىغۇا كوغەرب ە ك چكپ كېتىپ، ئۇاز بىۇر قىسۇمى ئوتتۇۇرغ تكزلە لىۇ  رغيھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى 

، ئىجتىمۇائىي يكېلىپ، خەنزۇالر بىلەن ئارىالش ئولتۇرغقالشااندىن كېىىنمۇ ئۇالر ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ سىىاسى

 ى ئومۇۇمىي تۇارىخى شۇ ا، ئېلىمىزنىڭ قەچىم ۇى زغمانۇدى. تى زور تەسىرلەرنى ك رسەت ەنىۋەزىىىتىگە ناھاي

مەخسۇۇس   س تەزكىۇرە ۋە شەخسۇلەر ھەقاىۇدەتا ھۇنالر توغرىسۇىدغ مەخسۇۇ« مە ت ت تارىخيىگىر»بولغان 

 .غانلھالالر يېزىىتەرجىم

.  رسۇەت ەنچۇنىۇا تۇارىخىغىمۇ زور تەسۇىر ك قالماسۇتىن،   ك رسۇىتىپ رىنالر ئېلىمىزنىڭ تۇارىخىغىال تەسۇھۇ

زور   ئەسۇىرچىن باشۇالپ ياۋروپۇاغىمۇ -4مىالچىۇىە  مى غەرب ە ك چ ەندىن كېۇىىن،ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىس

شۇۇ ا، .  رسىتىپ، ياۋروپا تارىخىنىڭ مىللەتلەرنىڭ بىر قېتىملىق چوڭ ك چكشىنى كەلتكرۈپ چىاارغانتەسىر ك

ياۋروپۇا ھۇنۇۇناسۇلىرىنىڭ  . بەرگەن  رلىرىدە ھۇنالرغا مۇناسىپ ئۇورۇنەپا تارىخ ىلىرىمۇ ئ زلىرىنىڭ ئەسياۋرو

قاتۇارلىق ئەلۇلەرچە بۇۇ ھەقتى ۇى ىۇرىىە، روسۇىىە گنبولۇۇپ شۇەكىللىنىپ گېرمۇانىىە، ۋ مەخسۇس بىر ئىلىۇم 

 .تەتاىااتالر چو اۇر ئېلىپ بېرىلغان

شۇىما  مىللەتلىۇرى  ەن بۇۇ ئەسۇەر، ئېلىمىزچى ۇى مەشۇھۇرچىگ« ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»قولىڭىزچى ى 

بۇۇ ئى  ۇى )« قەچىم ى ئۇيغۇۇرالر تۇارىخى»، «تكرك تارىخى»گەننىڭ  نتەتاىاات ىسى، تكركۇۇناس ئالىم لى

قاتۇارلىق ئەسۇەرلىرى ( رياتى تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغانيغۇچە تەرجىمىسى شىنجاڭ خەلق نەشئۇ  نىڭرئەسە

ھۇۇن تۇارىخىي »ھەقاىۇدە ئاپتور يەنە ھۇن، تۇكرك، ئۇيغۇۇر تۇارىخى   .بىرى  قاتارىدى ى يىرى  ئەسەرلىرىنىڭ

قاتۇارلىق « رالئىۇت ماتېرىىۇالتۇكرك ۋە ئۇيغۇۇر تارىخىغۇا ئا»، «رھۇن تارىخىغا ئائىت ماتېرىىۇالال»، «يىلنامىسى

 .نەرلى  ت ھپە قوشاانۈىما  مىللەتلىرى تەتاىااتىغا ك رئەسەرلەرنى يازغان ۋە تكزگەن بولۇپ، ئېلىمىزنىڭ ش

چەت ئەللەرچە ھۇن تارىخىغا ئائىت ئەسەرلەر خېلى ك پ يېزىلغان، ھۇنالرنىڭ تارىخى خېلى چو اۇۇر تەتاىۇق 

بۇ ھەقتى ى تەتاىاۇات بىۇر قەچەر كېۇىىن باشۇالنغان ھەڭ كەڭ چغئىرىۇدە  قىلىنغان بولسىمۇ، لې ىن ئېلىمىزچە

بۇ ھەقتى ى ئۇيغۇرچە . شۇ ا، بۇ ھەقتە يېزىلغان مەخسۇس ئەسەر يوق چ ىەرلى . تەتاىاات ئېلىپ بېرىلمىغان
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شۇۇ ا، مەزكۇكر ئەسۇەر ھۇۇن . ۋە مەخسۇۇس ئەسۇەرلەر تېخىمۇۇ بەك يوقنىۇڭ ئورنىۇدغ  تەتاىاات ماقالىلىرى

ھۇن تارىخىغا قىزىااۇۇچىالرنى ۋە   .رۇتۇپ بېرەلەيدۇوقەچەر سىستېمىلىق، چو اۇر ۋە ئەترغپلىق يبىر   خىنىتارى

ئۇالرنىۇۇڭ چەسۇۇلەپ ى   .تەمىنلىىەلەيۇۇدۇ  ھۇۇۇن تۇۇارىخىنى ئ گەنگۇۇكچىلەرنى پايۇۇدىلىق ماتېرىىۇۇالالر بىۇۇلەن

 .ئېھتىىاجىنى قاندۇرغاليدۇ، چەپ قارغپ تەرجىمە قىلىندى

جىمە قىلىش جەريانىدغ ئەسۇلى ئەسۇەرگە سۇاچىق بولۇۇش ۋە تۇوغرغ تەرجىۇمە قىلىۇش كۇ زچە ئەسەرنى تەر 

 .تۇتۇلۇپ، ت ۋەندى ى نوقتىالرغا چىااەت قىلىندى

 . بىھۇۇۇاجەت چەپ قارغلغۇۇۇان جۇۇۇايالر قىسۇۇۇاارتىۋ تىلدى  شىۇۇۇئەسۇۇۇەرچى ى بەزى تەرجىۇۇۇمە قىل. 6

چغۋۇت سۇايىم   نى توغرغ ئېلىش ئكچكن، يولدغشئەسلى ئەسەرگە ساچىق بولۇش ۋە ئاتالغۇالرنىڭ تەرجىمىسى. 2

ئاتۇالغۇالر ئاسۇاس  - چى ۇى ئىسۇىم« ئۇيغۇرچە تۇارىخىي ئاتۇالغۇالر لۇۇغىتى –خەنزۇچە »قاتارلىاالر تكزگەن 

 .قىلىندى

مەنسۇەپ  -جۇاي، ئەمە  -اى لۇغەتتە ئۇچرىمايدىغان ئاتالغۇالر، جكملىدىن ئۇاچەڭ ئىسۇىملىرى، يەرىيۇقىر. 3

مە ت ت تۇارىختى ى يىگىر»ورنى نەشىرگە تەيىارلىغان ڭ ئۇنۋ رسىتېتى ئوتتۇرغ ئاسىىا تەتاىاات ئناملىرى شىنجا

، «كېىىن ۇى خەننۇامە»، «خەننۇامە»، «لەرىتارىخىي خۇاتىر» ، « ئوتتۇرغ ئاسىىاغا ئائىت ماتېرىىالالر توپلىمى

 . قاتۇۇۇۇۇۇۇۇارلىق تۇۇۇۇۇۇۇۇوپالمالرچى ى ئاتۇۇۇۇۇۇۇۇالغۇالر بۇۇۇۇۇۇۇۇويى ە ئېلىنۇۇۇۇۇۇۇۇدى «جىننۇۇۇۇۇۇۇۇامە»

اى ئەسەرلەرچىمۇ ئۇچرىمايدىغان قىسمەن ئاتالغۇالر ئەسلى قەچىم ى خەنزۇ تىلى تەلەپپۇزى بويى ە ىيۇقىر. 4

 .قويۇپ قويۇلدى

الشۇاا مەزكۇكر ىئاتۇالغۇالرنى سېلىۇۇتۇرۇپ بې ىتىۇۇ ە ۋە توغر - ئەسەرچى ى بەزى مەزمۇۇنالرنى ۋە ئىسۇىم

بۇۇ . يۇارچەملەرنى بەرچى ىۇ ىممەتلمىن تۇارىمى زررۈر ھەڭ قئەسەرنىڭ مەسۇۇۇ  مۇۇھەررىرى ئەخۇمەت مۇ 

  .غۇۇۇۇا ئاالھىۇۇۇۇدە مىننەتۇۇۇۇدغرلىاىمنى بىلۇۇۇۇدۈرىمەنىەت مۇۇۇۇ مىن تارىمممۇناسۇۇۇۇىۋەت بىۇۇۇۇلەن ئەخۇۇۇۇ

لىۇ  بولغۇانلىاتىن، ئەسۇەرنىڭ تەرجىمىسۇىدە بەزىنىۇر نوقسۇانالرنىڭ بولۇشۇى قەلىمىم ئاجىز، سەۋىىەڭ چەك

تاىاۇاتى ۋە ئوقۇتۇشۇى بىۇلەن شۇۇغۇللىنىۋغتاان شۇ ا خاتارلىاالرغۇا يۇو  قويغۇان بولسۇاڭ، تۇارىخ تە. ۇىيىتەب

  .تەكلىپ بېرىۇىنى ئكمىد قىلىمەن - خاچىمالرنىڭ سەمىمىي تەناىد
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لىۇق يېغى)ئەسۇىر  -3چىىىۇدىن بۇۇرۇناى ئۇالر مىال. قەچىم ى ك چمەن چارۋى ى مىللەت چى ىر ئېلىمىزھۇنال

 ە بولغۇان ئارىلىاتۇا چۇوڭ لىااۇا يۇكزلەنگىلئەسۇىرچە زغۋغ -6ندىن تارتىپ، مىالچىۇىە چە باش ك تكرگە( چەۋرى

ئەسۇىرچىن  -3ىۇىە مىالچ. يىلۇدىن ئۇارتۇق چەۋر سۇكرگەن 300چ للككنىڭ جەنۇپ ۋە شۇىمالىدغ تەخمىۇنەن 

نىۇا يىۇ  پائۇالىىەت قىلىۇپ جۇ گۇو ۋە چۇ 200ئوتتۇرغ تكزلە لى تە تەخمىنەن  ىرگى ە يەنەسئە -5مىالچىىە 

 . تارىخىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇايەت زور تەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر ك رسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەت ەن

 ،كېۇىىن بولۇۇپ -نىۇڭ جەنۇۇپ، شۇىمالىدغ ئىلگىۇرىىن چ للككۇر باش ك تكرۈپ چىاىۇتىن بۇرۇن ھھۇنال     

 . دىغان مىللەتلەر باش ك تكرۈپ چىااان ئىدىىگۇيفاڭ، شىىەنۇكن ۋە رۇڭ، چى چەپ ئاتىل

لى  ب لكنكشۇى، بىرلىۇىۇۇى، تارقىلىۇۇى، كۇكرەش قىلىۇۇى ۋە دى ى مىللەتلەرنىڭ ئۇزۇن مۇچچەتىھۇنالر يۇقىر

شۇ ارىالپ، انى پەيۇدىنپەي ئ« ئىاتىدغرى»ىنىڭ ئەسىرچە ئ ز -4سىڭىۇىۇى ئارقىلىق مىالچىىىدىن بۇرۇناى 
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ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدغ بىر مىللەت بولۇۇپ شۇەكىللىنىپ، تۇارىخ سەھنىسۇىگە قەچەڭ  -3مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

تېغى ( چۇغاي تېغى)بكگكن ى ئى  ى مۇ غۇلدى ى خېتاۋ ۋە چغچىڭۇەن « ب شكك»ەيدغ بولغان ھۇنالر پ. قويدى

 . ئەتىرغپىدغ ئىدى

تەخمىنەن مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى . ھۇنالر ناھايتى بۇرۇنال ئۇرۇقدغش قەبىلىلىلەر ئىتتىپاقى بولۇپ شەكىللەندى

. سىدە خۇسۇسىي مكلكك ىلى  بارلىااا كەلدىكەينىدە، ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامەئە -ئەسىرنىڭ ئالدى -3

ئەسەرچە ھۇنالرنىڭ  -3تەخمىنەن مىالچىىىدىن بۇرۇناى . ھۇن جەمۇىىىتى قۇلدغرلىق تكزۈڭ خارغكتېرىدە ئىدى

 -208ئۇرۇق ئاقس  ەكلىرى ۋە ۋغرىسلىق قىلىش ھوقۇقى پەيدىنپەي مەيدغنغا كېلىپ، مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

بۇاتۇر . كرۈپ، ئ زى تە رىاۇت بولغان ۋغقىتتا ئۇ بىۇر خىۇ  تۇكزۈڭ بولۇۇپ، شۇەكىللەندىيىلى باتۇر تكمەننى ئ لت

تە رىاۇت چەرۋىۇدە ھۇۇنالر ئەتىرغپىۇدى ى نۇرغۇنلىغۇان قەبلىلەرنۇى بويسۇۇندۇرۇپ، شۇەرقتە ھۇازىرقى لىىۇاۋ 

لغان رغيۇنالرنى چەرياسىغى ە، غەربتە پامىرغى ە، شىمالدغ باياا  ك لىگى ە، جەنۇپتا سەچچى ىن سپىلىغى ە بو

خۇسۇسىي مكلكك ۋە بايلىاالرنى قوغۇدغش، قۇولالرنى ۋە بويسۇۇندۇرۇلغان رغيۇۇنالر، مىللەتۇلەر، . بويسۇندۇرچى

قەبىلىلەرنى باستۇرۇش ئكچكن، ئۇ مەمىل ىتىمىزنىڭ شىمالىي قىسىمىدغ ئالۇدى بىۇلەن چ للككنىۇڭ جەنۇۇبى، 

 . كزۈمىدى ى ھاكىمىىەت قۇرچىكېىىن شىمالنى مەركەز قىلىپ غايەت زور قۇلدغرلىق ت

ئەسىرگە  -4، -3بولغاندغ مىالچىىىدىن بۇرۇناى ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ مۇناسىۋىتىنى ئەڭ بۇرۇناى 

چىن شۇىخۇغڭ ئۇالتە بەگلى نۇى بىۇرلى  ە كەلتكرگەنۇدىن . ياكى ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇناى ۋغقىتاا سكرۈش ە بولىدۇ

كېىىن، ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ ئاالقىسۇى بۇرۇناىغۇا قارىغانۇدغ ( ىيىل -226مىالچىىىدىن بۇرۇناى )

غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە، ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ككچى مىسلىسىز زورىىىپ، . قۇيۇقالشتى

ەنۇۇى، رەھنەرلىگىۇدە ھۇازىرقى خېنىۇي، س( يىلۇالر -674~  203مىالچىىىدىن بۇرۇناى )باتۇر تە رىاۇتنىڭ 

شەنۇى ۋە خېتاۋ ئەترغپلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ، ئەمدىال قۇرۇلغان غەربىي خەن سۇاللىسىگە بىر تەھدىت سېلىپال 

قالماستىن، يەنە ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ فېۇوچغللىق ئىجتىمائىي ئىگىلى ىۇگە بۇزغۇن ىلىۇق سۇېلىپ، تارىخنىۇڭ 

ىپىدە، ھۇاكىمىىەت ئەمۇدىال قۇرۇلغۇانلىاى، كۇكچى خەن سۇاللىسىنىڭ چەسۇل. تەرەقاىىاتىغا توساۇنلۇق قىلدى

ئاجىز بولغانلىاى، ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىرىغا تاقابى  تۇۇرۇپ بولمىغۇانلىاى ئكچۇكن، پاسسۇىپ بولغۇان 

 -قۇچىلىۇىش سىىاسىتىنى قوللىنىپ، مەلى ىلىرىنى ھۇن تە رىاۇتلىرىغا ياتلىق قىلىۇاا ھەڭ ھەر يىلى كىمخاپ

تاكى خەن ۋۇچى تەخۇت ە . سەرناق، ھارغق، گكرۈچ، يېمەكلى لەرنى بېرىۇ ە مەجنۇر بولدى -چۇرچۇن، مەشۇت

كېىىن، ئاندىن ئۇرۇش قىلغۇچىالرنىۇڭ تەشەبنۇسۇىنى قۇبۇۇ  ( يىلى -640مىالچىىىدىن بۇرۇناى )چىاااندىن 

ە جاۋۇزچى كۇكچلىرىگقىلىلپ، ھەقاانىي خارغكتېرچى ى مۇچغپىۇەلىنىش ئۇرۇشۇنى قوزغاپ، ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تا

 . زەربە بېرىپ چې ىندۈرچى

يىلدى ى، ھۇن ھ ككمرغنالر گوروھىنىۇڭ ئى  ۇى قىسۇىمىدغ ب لكنۇكش ۋە نىۇزغ يۇكز  -56مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

، ھۇنالنرىۇڭ ئى ى ۇى قىسۇىمى قااليمىاانلىۇۇىپ، مىلۇلەت «بەش تە رىاۇت ھاكىمىىەت تالىۇۇىپ»بېرىپ، 

مىالچىىىدىن بۇرۇناى )كېىىن مەشھۇر يوالش ى قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇشان  .ھاالكەت گىرچغبىغا بېرىپ قالدى

غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ مەركىزىي ھ ككمىتىنىڭ قوللىۇى ۋە يارچى ى ( يىلالر تەختتە ئولتۇرغان -36~  59

 . ئاستىدغ ھاالكەت گىرچغبىدىن قۇتۇلۇپ چىاتى

لدغرلىرىنىڭ تاجۇاۋۇزچى كۇكچلىرى قايتىۇدىن بۇاش شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە ھۇن قو

ئۇالر بىر تەرەپتىن يېڭىدىن بۇاش ك تۇكرۈپ چىااۇان سۇىىانپى مىللىتۇى بىۇلەن بىرلىۇۇىپ . ك تكرۈپ چىاتى

يەنە بىر تەرەپتىن ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ى ب لگۇكن ى كۇكچلەر بىۇلەن . ئەس ەر چىاىرىپ تاجاۋۇزچىلىق قىلدى

ى قولالپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ى ب لگكن ىلى  ھەرى ەتلىرىگە بىۋغسۇتە ئارىلىۇۇىپ، تى  بىرى تكرۈپ ۋە ئۇالرن

جۇ گونىڭ ب لگكن ىلى  ھەرى ەتلىۇرىگە بىۋغسۇتە ئارىلىۇۇىپ، جۇ گونىۇڭ بىۇرلى  ە كېلىۇۇىگە توسۇاۇنلۇق 

 . قىلىۇۇۇپ، فېۇۇۇدئوللىق تۇۇۇكزۈمىگە بۇزغۇن ىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇپ، ب لگۇۇۇكن ىلەرنى ككچەيتىۇۇۇۇ ە ئورۇنۇۇۇدى

يىلى ھۇنالرنىڭ جەنۇبىدى ى سەك ىز قەبىلىگە باش ىلىق قىلىدىغان ئەك ئۇكەن باتىسخان بى  -49 مىالچىىە
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بەش شىلوشۇىوتى )خەن خۇاللىسىگە ئە  بولۇپ، ئ زىنى قوغۇشار تە رىاۇت ( قۇغۇشار تە رىاۇنىڭ نەرۋرىسى)

شۇۇنىڭ بىۇلەن . قۇبۇ  قىلدىچەپ ئاتاپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى  مەركىزىي ھ ككمىتىنىڭ رەھنەرلى ىنى ( تە رىاۇت

 . ت ئى  ى قىسىمغا ب لكنكپ كەتتىشىمالدىن ئىنارە -ھۇنالر پەيدىنپەي جەنۇپ

شىمالىي ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى ككچلىرىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشۇى ۋە چغۋغملىۇق پارغكەنۇدە قىلىۇۇى 

ئۇاخىر زور تەھۇدىت  -ىلىۇۇىغا باشۇتىنخەنزۇالر ۋە ئوتتۇرغ تكزلە لى  فېۇوچغللىق جەمۇىىىتىنىۇڭ تەرەقاىۇي ق

يىلدىن باشالپ شەرقىي خەن سۇاللىسۇى ھ كۇكمىتى زور قوشۇۇن چىاىرىۇپ ھۇجۇمغۇا  -73مىالچىىە . بولدى

يىلۇۇى شۇۇىمالىي ھۇنالرنىۇۇڭ ئى  ۇۇى قىسۇۇىمىدغ سۇۇىنىپىي زىۇۇدچىىەت تكپەيلىۇۇدىن  -98مىالچىۇۇىە . ئۇۇ تتى

شۇنىڭ بىلەن، خەن سۇاللىسى . ئىنتايىن چو اۇرالشتىقااليمىاان ىلىق كېلىپ چىاىپ، ئىجتىمائىي كىرىزىس 

سەركەرچىلىرى ۋە جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇتى بىرلەشمە قوشۇنىنىڭ ھۇجۇۇمى ئاسۇتىدغ شۇىمالىي ھۇۇنالر چۇوڭ 

ئارقا غقتتىق مەغلۇپ بولۇۇپ،  -شىمالى ۋە ھازىرقى شىنجا نىڭ شەرقىي قىسىمىدغ ئارقىمۇ -چ للككنىڭ جەنۇپ

ھۇۇن . يىلى بىر قىسىم ئاچەملىرىنى باشالپ غەربۇ ە كې ىۇپ كەتتۇى -86ى مىالچىىە شىمالىي ھۇن تە رىاۇت

چ للككنىڭ شۇىمالىدغ قېلىۇپ قالغۇان . قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتى شىمالنىڭ تارىخ سەھنىسىدىن چې ىنىپ چىاتى

   .نەچ ە مىڭ تكتكن ئاھالە سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتتى 600ھۇنالرچىن 

ۇبىي ھۇنالرنىڭ ئى  ى قىىسمىدغ قااليمىاان ىلىق يۇكز بېرىۇپ، چۇان ۇ تە رىاۇۇت يىلى جەن -699مىالچىىە 

چان ۇنى ئ لتكرگكچلەر مۇشۇۇبۇ تۇقىاۇۇت . چان ۇنىڭ ئوغلى يكفۇلۇ ئۇنىڭ ئورنىغا ۋغرىسلىق قىلدى. ئ لتكرۈلدى

ا غۇا بېرىۇپ يكفۇلۇ بۇنىڭا قايى  بولماي، شەخسەن ئ زى خەن سۇاللىسۇىنىڭ پۇايتەختى لوي. تە رىاۇت قىلدى

ھەڭ ( يىلۇى-6مىالچىىە )مەركىزىي ھ ككمەتنىڭ يارچەڭ بېرىۇىنى تەلەپ قىلدى، بۇ چە  خەن لىڭدى ئ لگەن 

سۇۇېرىق يۇۇاغلىاالر قۇۇوزغىلىڭى پۇۇارتالپ ھەر قايسۇۇى جۇۇايالرچى ى فېۇۇۇوچغ  ب لۇۇكنمى ى كۇۇكچلەر پۇرسۇۇەتتىن 

لىۇىپ خەن سۇاللىسى مەركىزى ھ ككمىتىنىڭ پايدىلىنىپ باش ك تىرىپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى  ۋەزىىتى قااليمىاان

بۇ ئىلگىرلەش ۋە چې ىنىۇتىن ئىنۇارەت ئى  ۇى يۇو  ئالدىۇدغ يكفۇلۇۇ . پارچىلىنىۇى تىزلەش ەن ۋغقىت ئىدى

ھۇازىرقى شەنۇۇىنىڭ لىنفۇېن )قوۋمىنى باشالپ ۋغقىتلىۇق ھالۇدغ خېۇدوڭ ئايمىاىنىۇڭ پىڭىۇاڭ ناھىىىسۇىدە 

 .لدىبوز يەر ئې ىۇاا مەجنۇر بو( شەھىرى

ئۇنىڭ ئىنىسى خۇچۇچان ئۇنىۇڭ ئورنىغۇا ۋغرىسۇلىق قىلىۇپ تە رىاۇۇت . يىلى ئ لدى - 685يكفۇلۇ مىالچىىە  

 . يىلى ساۋساۋغا ئە  بولدى-202بولۇپ، ئاۋغلاىدەكال پىڭىاڭ ناھىىىسىدە ئولتۇرغقلىۇىپ، مىالچىىە 

ككنىڭ جەنۇۇ  ۋە شۇىمالىدغ بۇاش چوڭ چ لل( يېغىلىق چەۋرى)ئەسىرچە -3ھۇن مىللىتى مىالچىىدىن بۇرۇناى 

ئىاتىسۇاچىي . ك تكرگەن ۋغقىتتا، ماچچى مەچەنىەت جەھەتتە ت مكر قورغلالر چەۋرىۇگە قەچەڭ قويۇشۇاا باشۇلىغان

. تۇرمۇشى چارۋى ىلىانى ئاساس قىلغان بولۇپ، ئوۋچىلىق بىلەن چ ھاان ىلىامۇ بەلگىلى  ئورۇننى ئىگىلىۇگەن

ىگەن ئىۇۇلەپ ىاىرىش كۇكچلىرى قۇو  سۇانائەتنىمۇ رغۋغجالنۇدۇرغان، قۇو  ت مكر قورغلالر مەچەنىىتۇى تەمىۇنل

سانائەتنىڭ ئى ىۇدە ئەڭ مۇۇھىمى ت مكرچىلىۇ ، ئانۇدىن قالسۇا مىسۇ ەرلى ، يەنە زەرگەرلىۇ ، سۇاپال ىلىق 

ن ھۇنالر خەنزۇالر بىلەن بولغان چىگىرغ سوچىسىغا ئىنتايىن ئەھمىىەت بەرگەن، خەنۇزۇالرچى. قاتارلىاالر بولغان

 . ەتلەر بىلەنمۇ سوچغ قىلغانباشاا يەنە چىا الر، ئوغانالر ۋە غەربىي يۇرتتى ى باشاا مىلل

تارتىش بىر قەچەر ك پ بولۇپ، ئۇالرنىڭ تكرك ئىرقۇى -ھۇنالرنىڭ ئىرقى توغرىسىدغ چرلەت ئى ى سىرتىدغ تاالش

خىۇ  كۇ ز قۇارغش تۇېخىغى ە  ن ۋەتتە بۇۇ ئى  ۇى. ياكى مۇ غۇ  ئىرقىغا مەنسۇپلۇقى تېخىغى ە بې ىتىلمىدى

تىركىۇىپ تۇرىۋغتىدۇ، لې ىن نەچ ە ئون يىلدىن بۇياناى ئارخېۇولوگىىلى  ماتېرىىالنىڭ ئىسپاتلىۇىغا قارىغاندغ، 

 . تكرك ئىرقىغا مەنسۇپ بولۇش ئېھتىمالىاى بىر قەچەر چوڭ

مۇ غۇۇ  تىلۇى ئائىلىسۇى  لۇې ىن. ھۇنالرنىڭ تىلى ئومۇمەن ئالتاي تىلى سېستىمىسىغا مەنسۇپ چەپ قارىلىدۇ

لۇې ىن تۇكركىي تىلۇالر ئائىلىسۇىگە . ياكى تكركىي تىلالر ئائىلىسىگە تەۋە ئى ەنلى ى تېخىغى ە بې ىتىلمىدى

 . لەر ك پ سالماقنى ئىگىلەيدۇمەنسۇپ چ گكچى
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سۇى ئاچىتى بويى ە ئاتىسى ئ لسە ئ گەي ئانىسۇى ئۇوغلىنى، ئاكى-ئۇالرنىڭ ئ رپ. ھۇنالرنىڭ يېزىاى بولمىغان

ئ لسە ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئ لسە ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئاكىسى خوتۇن قىلغان، شۇ ا ھۇنالرچغ بىر ئەر 

 . سى بىر قەچەر ئومۇمالشاانك پ خوتۇنلۇق بولۇش ھاچىسى

خەن چەۋرىدە ئى  ىرگە ك چ ەن ھۇنالرچغ ۋ ي، جىن، جەنۇبىي ۋە شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىۇدە ناھۇايىتى زور 

ۋە لوشۇكي غۇۇزلىرى، توبۇا ھۇۇنلىرى چەپ ئاتالغۇان تارمۇاقالر « توغا»بۇ ۋغقىتتا ئۇالرچىن. ىرىش يكز بەرچىئ زگ

ئايرىم ھالدغ ھازىرقى سەنۇى، شەنۇى، ئى  ى مۇ غۇ ، گەنسۇ ۋە چىڭخەي قاتارلىق -ب لكنكپ چىاىپ، ئايرىم

لىلەر چەۋرىدە ھۇنالر يېغىلىۇق چەۋرى، لې ىن ۋ ي، جىن، جەنۇبىي ۋە شىمالىي سۇال. جايالرچغ پائالىىەت قىلدى

يۇقىرىدغ بايۇان قىلىنغۇان ھەر . چىن، خەن چەۋرلىرىدى ىگە ئوخۇاش بىر پكتكن ھالەتنى بارلىااا كەلتكرەلمىدى

شۇۇنىڭ . بىۇرىگە تەۋە ئەمەس ئىۇدى -بىۇر( جەنۇبىي ھۇنالر، توغا، لوشكي غۇزلىرى، توبۇاالر)قايسى تارماقالر 

 -ھۇنالرنىڭ نامى جەنۇبىي. رۇقدغشلىق جامائەسىمى ئاساسەن پارچىالندى، ياكى يوقالدىبىلەن بىر ۋغقىتتا، ئۇ

ھۇنالرنىۇڭ نامىنىۇڭ تۇارىخ كىتابلىرىۇدىن . شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىدىن كېىىن تەچرىجىي يوقىلىۇاا باشلىدى

 . قالغانلىاىنىڭ بەلگىسىدۇريوقىلىۇى چە  ھۇن مىللىتىنىڭ تارىخ سەھنىسىدىن يو

 ئىلىم بولۇپ، چۇنىۇاچى ى ئاساسۇلىق چرلەتلەرنىۇڭ ھەممىىۇدە ئۇۇنى« چۇنىاۋى خارغكتېرلى »ارىخى بىر ھۇن ت

 . تەتاىق قىلىدىغانالر بار

بىۇر قە چەر بالۇدۇر يېزىلغۇان . ھۇن تارىخى تەتاىااتى چەت ئەلدە ئى  ى يكز نەچۇ ە يىللىۇق تارىخاۇا ئىۇگە

ھۇنالر، تۇكركلەر، »يازغان (  J . Degiogmes) ىس ئەسرىدە فرغنسىىىلى  چ گۇيگېن -69مەخسۇس ئەسەر 

( چەپمۇۇ ئاتىلىۇدۇ« ھۇنالرنىڭ ئومۇۇمىي تۇارىخى»ياكى )« مۇ غۇلالر ۋە غەربتى ى تاتارالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى

يىلىدى ى روسىىە ئ كتەبىر ئىناىالبىدىن كېىىن سوۋ ت ئىتتىپاقى ئالىمى بېرنىۇۇتاڭ يازغۇان  -6867① . چۇر

لېنىنىزىملىق كۇ ز قۇارغش بۇويى ە بىۇر  –ناملىق ئەسەر ماركىسىزىم « ② ىن ئومۇمىي مەلۇماتھۇنالر تارىخىد

قەچەچر بالدۇر يېزىلغان ئەسەر ھېسابالنسىمۇ، لې ىن بۇ كىتاپاا سوۋ ت ئىتتىپاقىدغ بېرىلگەن باھا ئان ە يۇقىرى 

« ③ ىنەزەرلەر بىۇلەن تولغۇانبۇ ئەسەر ئېغىر خاتۇالىق ۋە ئىلىمۇگە قارىۇۇى نۇوقتىۇ»ھەتتا بەزىلەر . ئەمەس

بۇنىڭغا ئاساسلىاى ئاپتورنىۇڭ ھۇنالرنىۇڭ ئى  ۇى خەن سۇاللىسۇىنى پارغكەنۇدە قىلىۇۇى ۋە ياۋروپاغۇا . چەيدۇ

 . ن چ گەنلى ى سەۋەپ بولغانبېسىپ كىرىۇى ئىلغار رو  ئوينىغا

ىن بولۇپ ئى  ى ئەسۇىرىنى كېى -يىلالرچغ، سوۋ ت ئىتتىپاقىلىق يەنە بىر ئالىم گۇمىلېىۋ ئىلگىرى -70ۋە – 10

 -3 –جۇ گۇوچغ  –ھۇۇنالر »، يەنە بىۇرى « قەچىم ى ئوتتۇرغ ئاسىىا –ھۇنالر »بۇنىڭ بىرى . نەشىر قىلدۇرچى

. چۇر« ④ ئەسۇۇىرگى ە بولغۇۇان جۇ گۇۇو ۋە يۇۇايالق مىللەتلىۇۇرى ئۇرۇشۇۇىنىڭ ئۇۇكچ ئەسۇۇىرى -1ئەسۇۇىرچىن 

ھۇنالر س زلەنگەن بولسا، كېىىن ىسىدە ۋ ي، جىن،  ئالدىناىسىغا يېغىلىق چەرۋرى، چىن، خەن چەۋرىلىرىدى ى

بۇ ئى  ى ئەسەرچە بىرىن ى قو  ماتېرىىالالر . جەنۇبىي ۋە شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىدى ى ھۇنالر بايان قىلىنغان

سكپىتىدى ى خەنزۇچە ماتېرىىالالرچىن تولۇق پايدىالنغانلىاتىن، مەزمۇنىنى مەيلى كە لى  جەھەتتىن بولسۇن، 

 . يېتەرلى  چ ىىۇ ە بولىدۇچو اۇرلۇق جەھەتتىن بولسۇن  مەيلى

سوۋ ت ئىتتىپاقى ئاخېۇولوگى كوزلوۋ باش ىلىق قىلغان تەتاىاات گۇرۇپپىسى مو غۇلىىەنىۇڭ بويۇان تېغىۇدى ى 

كوزلوۋ يازغۇان . ھۇن قەبرىلىرىنى ئاخېۇولوگىىىلى  قېزىۇاا زور ت ھپە قوشتى( مىڭ شىمالىدغ 70ئوالنناتۇرنىڭ )

نويۇۇان تېغىۇۇدى ى ھۇۇۇن قەبرىلىرىنۇۇى قېۇۇزىش چوكالتىنۇۇى ) « شۇۇاى مو غۇۇۇلىىەنى تەكۇۇۇكرۈش چوكالتۇۇىتا»

لې ىن كوزلۇوۋ چوكالتىۇدغ قېۇزىش جەريانىنىۇڭ . ئىلىم ساھەسىدە بىر مەھە  زىلزىلە قوزغىدى⑤ (ك رسىتىدۇ

چۇنىۇۇا پكتۇۇكن نەتىجىسۇۇىنى، بولۇپمۇۇۇ قەبرىۇۇدىن چىااۇۇان قىممەتلىۇۇ  مەچەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرىنى 

ئۇنىڭ بىلەن بىللە نويان تېغىۇدى ى ھۇۇن ( يىلى -6832)ئۇنىڭدىن كېىىن . جامائەت ىلى ىگە ئاش ارلىمىغان

يىلىۇۇدى ى تاشۇۇاى  -6825-6824»قەبرىلىرىنۇۇى قېزىۇۇۇاا قاتناشۇۇاان تىر ۇۇۋ ر لېنىنگىرغچتۇۇا ئىنگىلىۇۇزچە 

م قىممەتلىۇۇ  ھەمۇۇدەپنە چىۇۇگەن كىتۇۇابىنى نەشۇۇىر قىلۇۇدۇرۇپ، پەقەت بىۇۇر قىسۇۇى« موغۇۇۇلىىەچى ى قېۇۇزىش

. ھەڭ قەبىلىلەرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلمىسىنى قىساى ە تونۇشۇتۇرچى. بۇيۇمالرنىڭ قويۇلغان ئورنىنى ئېالن قىلدى
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ياپونىىە ئالىمى مېىىكەن موجى گەرچە نويۇان تېغىۇدى ى . بۇنىڭدىن باشاا ھې ااندغق مەزمۇننى ئاش الىمىدى

تېغىۇۇدى ى ھۇۇۇن قەبىلىلىۇۇرىگە مۇناسۇۇىۋەتلى  مەچەنىۇۇىەت  قېزىۇۇۇاا قاتناشۇۇىغان بولسۇۇىمۇ، لۇۇې ىن نويۇۇان

مو غۇلىىەنىۇۇڭ بويۇۇان تېغىۇۇدىن باياالغۇۇان مەچەنىۇۇىەت »ياچى ۇۇارلىالىرىنى تۇۇوپالپ سۇۇكرەت ە تارتىۇۇپ، 

 . غ ياپۇن ە نەشر قىلدۇرچىيىلى توكىوچ -6810چىگەن كىتابنى تكزۈپ، « ياچى ارلىالىرى

. وگلىرىمۇ ھۇن ئارخېۇولوگىىسى جەھەتتە ك رىنەرلى  نەتىجە يارغتتىمو غۇلىىە خەلق جۇمھۇرىىىتىنىڭ ئارخېۇول

سىرتىدى ى ئالىمالر ھۇۇنالرنى تەناىۇت قىلىۇۇاا پەقەت  -ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن چرلىتىمىز ئى ى -68

 ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ سۇوۋ ت ئىتتىپاقىنىۇڭ جەنۇۇبىي -68لې ىن . يازما ماتېرىىالالرغىال تايىناتتى

يىلى كوزلوۋ قاتارلى كىۇۇلەر  -6824. سىنىرىىە رغيۇندى ى ھۇن قەبىلىرى بەزى ئالىمالرنىڭ چىااىتىنى تارتتى

پەرلە . چورجى سۇورۇڭ ۋە   . نويان تېغىدى ى ھۇن قەبرىلىرىنى قازغاندىن كېىىن، مو غۇلىىە ئالىملىرىدىن س 

 ى ھۇن قەبرىلىرى، ھۇن خارغبىلىرىنى ك پ قېۇتىم قاتارلىق نويان تېغى ۋە مو غۇلىىەنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدى

شۇىمالىي »يىلى ئۇالنناتۇرچغ نەزىر قىلدرۇغان  -6816چورجى سورۇڭ . س. قازچى ۋە قېزىۇنى چغۋغمالشتۇرچى

چ ۇگەن كىتابتۇا سۇوۋ ت ئىتتىپۇاقى، مو غۇۇلىىە ئى  ۇى چرلەتنىۇڭ مۇشۇۇ ( يېڭى مۇ غۇ  يېزىاىۇدغ)« ھۇنالر

يىللىرىنىۇۇڭ ئۇۇاخىرىغى ە جەنۇۇۇبىي سۇۇىنىرىىە ۋە مو غۇۇۇلىىە  -50باشۇۇلىرىدغ  يىللىرىنىۇۇڭ -20ئەسۇۇىرنىڭ 

تېرروتورىىىسىدى ى يكزچىن ئارتۇق ھۇن قەبرىسىنى قېزىش ئەھۋغلىنى ۋە چىااان مەچەنىىەت ياچى ۇارلىالىرىنى 

رىنىڭ ھۇنالرنىۇڭ ئۇكچ شۇەھى»يىلى ئۇالنناتۇرچغ نەشىر قىلدرۇغان  -6857پەرلە .   . تەپسىلىي تونۇشتۇرچى

قەلۇەلىۇرى  -چ گەن ئى  ى كىتابىدغ بولسا ھۇنالرنىڭ شۇەھەر« ھۇنالرنىڭ ئىناچەتخانىسى»ۋە « خارغبىسىنىڭ

 . بىلىرىنى تونۇشتۇرچىۋە ئىناچەتخانىلىرىنىڭ خارغ

ئەسىرنىڭ ئاخىرىدغ ئېالن  -19 (E. H. ParKer) كاپىتالىستى  چرلەتلەر ئالىملىرىدىن ئەنگىلىىىلى  پاركېر 

يازما »چ گەن ئەسەر ئېلىمىزنىڭ يكەن سۇاللىسىنىڭ چەۋرىدى ى ما چۇەنلىن يازغان « ⑥ ھۇن تارىخى»قىلغان 

گە ئاساسۇن تۇكزۈلگەن بولۇۇپ، چۇاال « ت ت ئەۋالت ھەقاىدە قىسسە. ھ ججەتلەر ھەقاىدە ئومۇمىي تەھسى 

ياكى تارىخىي مۇاتېرىلالر شۇ ا، بۇ ئەسەرنىڭ مەيلى تارىخۇۇناسلىق جەھەتتە بولسۇن . يەرلىرى ئىنتايىن ك پ

  .ولسۇن ئان ە قىممىتى يوقجەھەتتىن ب

ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى »ىنغۇان يىلى ئېالن قىل -1939 (W.M. M. cGowern) ا ئالىمى مې گوۋرىن ىئامېر

. چ گەن ئەسەر چرلىتىمىز ئوقۇۇرمەنلىرىگە نىسۇنەتەن زور ئەمىۇىەت ە ئىۇگە « ⑦ ى چرلەتلەر تارىخى قەچىم

نىڭ ك پ قىسىم مەزمۇنىۇدغ ھۇنالرنىۇڭ ياۋروپاغۇا ك چۇكش جەريۇانى ۋە ياۋورپۇاچى ى كېىىن ۇى چكن ى، كىتاب

 -86ھۇنالرنىڭ مىالچىۇىە . لەنمىگەنىلىرىدغ خاتىرببۇالر جۇ گو تارىخ كىتاپائالىىەتلىرى بايان قىلىنغان بولۇپ، 

يىلۇى چون  -376مىالچىىە يىلى چ للككنىڭ شىمالىنىڭ تارىخ سەھنىسىدىن چې ىپ چىاااندىن تارتىپ تاكى 

چەرياسىنىڭ شەرقىدى ى ئاالن چرلىتىنى يۇقىتىپ، تۇنجى قېۇتىم چون چەرياسۇى قىرغاقلىرىۇدغ پەيۇدغ بولۇشۇىغا 

ئىزلىۇرى چۇنىۇاچى ى تۇارىخىي ئەسۇەرلەرنىڭ ھى اايسىسۇىغا  -بولغان تەخمىنەن ئى  ى يۇكز يىللىۇق ئىۇش

ۇ مەزگىلدى ى تۇارىخنى ئېنىۇق بايۇان قىلىۇپ بېرەلىۇۇى شۇ ا، مې گوۋرىننىڭمۇ ھۇنالرنىڭ ب. خاتىرلەنمىگەن

يلىۇدىن باشۇالپ ھۇنالرنىۇڭ چغۋغملىۇق غەربۇ ە ئىلگىۇرلەپ،  -374ئەمما مىالچىۇىە . مۇم ىن ئەمەس ئىدى

بۇ ياۋروپاچى ى مىللەتلەرنىڭ چۇوڭ ك چكشۇىنى كەلتۇكرۈپ . گوتالرنى تېخىمۇ غەرب ە قې ىۇاا مەجنۇر قىلدى

ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى قەچىم ۇى »وتتۇرلىرىدغ ياۋروپا ھۇن ئىمپېريىسۇى قۇرۇلۇشۇى ئەسىرنىڭ ئ -5چىاىرىۇى، 

ھۇنالرنىڭ غەرب ە ك چكشۇتىن ئىلگىۇرى ئېلىمىزنىۇڭ . چغ ناھايتى تەپسىلىي بايان قىلىنغان« چرلەتلەر تارىخى

رەسۇمىي »شىمالىدى ى پائۇالىىەتلىرىگە كەلگەنۇدە، كىتابتۇا كۇ پىن ە ئېلىمىزنىۇڭ  -چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ

لې ىن ئېلىمىز . لىرىدىن پايدىلىنىدىغان، بۇ ب لەك چەت ئە  ئوقۇرمەنلىرىگە نىسنەتەن بەلگىلى  ئىگە« تارىخ

شۇ ا، جڭ جۇكن ئەپەنۇدىنىڭ كىتۇابىنى تەرجىۇمە قىلىۇش . ئوقۇرمەنلىرىگە نىسنەتەن ئان ە ئەھمىىىتى يوق

 .جەريانىدغ مۇشۇ قىسىمنى قىساارتىۋ ۇنى مەقسەت قىلغان
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. شۇىمالىي ئاسۇىىا تەتاىاۇاتى»يىلۇى توكىۇوچغ نەشۇىر قىلۇدۇرغان  -6875نىىە ئالىمى نېىتىىەن جىنفېڭ ياپو

بىۇۇر ماقۇۇالىلەر تۇۇوپلىمى بولۇۇۇپ، كىتابتۇۇا ھۇنالرنىۇۇڭ ئېتىنىۇۇڭ مەننەسۇۇى، تۇۇكزۈمى، مەچەنىۇۇىەت « ھۇۇۇنالر

جەنۇۇۇبىي . لنغۇۇانياچى ۇۇارلىالىرى، غەربۇۇ ە ك چكشۇۇى ۋە ئىرقىۇۇي تىپۇۇى قاتارلىاالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇى بايۇۇان قى

 . مۇ مەخسۇس باپ ئاجىرتىلغانھۇنالرغى

ۋە «⑧ ھۇنالر چۇنىاسۇى»يازغان ( Qtto.J. Maenchen HeLJen)ئاۋسترىىىلى  ئالىم مائېن ېن خېلفېن 

نىڭ باش مۇھەرىرلى ىدە ئون نەچ ە ئۇالىم بىۇرلى تە (Franz Altheim)گېرمانىىلى  ئالىم فىرغنىز ئال ېۇىم 

ھۇۇن ( ھەڭ يېاىناى ئون نەچۇ ە يىلۇدىن بۇيۇاناى)يىلالرچى ى -70«⑨ ھۇن تارىخى»تكزگەن بەش توملۇق 

 2000نەچۇ ە بەت، كېىىن ىسۇى  100ئالدىناىسۇى . تارىخىغا ئائىت زور ھەجىمدى ى بكيكك ئەسۇەرلەرچۇر

ى، ئالدىناىسىدغ ھۇنالرنىۇڭ ئىرقۇى، ئىگلى ۇ. بەت ە يېاىن، ئى  ىال كىتابنىڭ مەزمۇنى ناھايىتى كەڭ چغئىرلى 

جەمۇىىىتى، تارىخى، تىلى، مەچەنىىىتى، چىنى ئېتىااچى، ئۇرۇشلىرى، سوچىسى ۋە بايلالىرى س زلەنگەن بولسا، 

تومىۇدغ ئىرغنۇدى ى -2تومىدغ ھۇنالرنىۇڭ بۇاش ك تكرۈشۇى ۋە ياۋروپاغۇا بېسۇىپ كىرىۇۇى، -6كېىىن ىسىنىڭ 

-5تومىدغ ياۋروپاچى ى ھۇنالر، -4ۇرۇشلىرى، تومىدغ ھۇنالرنىڭ چىنىي ئېتىااچى ۋە ئ-3، (ئاق ھۇنالر)ئېفتالتالر

بۇ ئى  ى كىتابتۇا ئاساسۇلىاى غەربۇ ە . تومىدغ ھۇنالرنىڭ يىمىرىلىۇى ۋە قوغالپ چىاىرىلىۇى بايان قىلىنغان

كۇۇ چ ەن ھۇۇۇنالر سۇۇ زلەنگەن بولۇۇۇپ، غەربۇۇ ە كۇۇ چ ەن ھۇۇۇنالر تۇۇارىخىنى ئۇۇ گىنىش ۋە تەتاىۇۇق قىلىۇۇۇتا 

 . ايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگەپ

يىلى ككزگى ە -6893ېلىمىزچە ھۇن تارىخى تەتاىااتى بىر قەچەر كېىىن باشالنغان مىنگونىڭ تۇنجى يىلىدىن ئ

پارچە، بۇنىۇڭ ئى ىۇدە  610خەنزۇچە مەتنۇئاتالرچغ ئېالن قىلىنغان ھۇن تارىخىغا ئائىت ئەسەرلەر تەخمىنەن 

تەتاىق قىلىنغان . لىرى يكز پارچىگە يېاىنيىلى پكتكن مەملى ەت ئازغچ بولغاندىن كېىىن ئېالن قىلىنغان-6848

خەنۇزۇالر (2)ھۇنالرنىڭ ئېتنى  مەننەسى ۋە مىللەت تەركىنۇى  (6: )مەسىللەر ئازغتلىاتىن ئىلگىرى ئاساسەن

ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا ك چكشى ۋە ئۇالنىڭ ۋ نگىرالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، (3)بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتى  

خەنۇزۇالر (5)ھۇنالر جەمۇىىىتىنىۇڭ خۇارغكتىرى ۋە ئىجتىمۇائىي تۇكزۈمى  (4)ىن ئاساسلىاى  ئازغتلىاتىن كېى

ھۇۇنالر جۇغرغپىىىسۇى ۋە ھۇنالرنىۇڭ غەربۇ ە (1)بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىگە چغئىۇر يېڭۇى مۇھۇاكىمىلەر  

ونۇشۇتۇرۇش  چەتۇە  ئالىملىرىنىڭ ھۇن تەتاىااتىۇدى ى نەتىجىلىرىنۇى تەرجىۇمە قىلىۇش ۋە ت(7)ك چكشى  

 . گىىسى قاتارلىاالر بولغانھۇنالرنىڭ ئارخېۇولو(9)

ئازغچلىاتىن كېىىنمۇۇ . ھۇن تارىخى توغرىسىدى ى مەخسۇس ئەسەرلەر ئازغچلىاتىن ئىلگىرى ك رۈلمىگەن ئىدى

چ ۇگەن كىتابنىۇڭ چېۇتىلىش « ⑩ شىمالىي چىالر ۋە ھۇنالر»ماچا ۇۇ ئەپەندى يازغان . ئان ە ك پ بولمىدى

مەسىلىلەرنى تەتاىق قىلىۇش چەرىجىسۇىمۇ . سى گەرچە كەڭ بولمىسىمۇ، لې ىن ھەجىمى ئىنتايىن تارچغرئىرى

پكتكن كىتابنىڭ ھۇنالرغۇا ئائىۇت قىسۇىمىنى تەخمىۇنەن يۇكز مىۇڭ خەت ئەتىرغپىۇدغ . ئان ە چو اۇر بولمىغان

مىۇڭ  30 ى بايۇانالر بولسىمۇ، ھۇنالرنىڭ ئىرقى، تىلۇى، مەچەنىىىتۇى ۋە ئىجتىمۇائىي ئىلگىركۇى توغرىسۇىدى

ئەكسۇى ە . مىڭ خەت ئ پ  رىسىدە بولغان 65ھۇنالر بىلەن خەنزۇالرنىڭ مۇناسىۋىتىمۇ . خەت ىمۇ يەتمىگەن

نەقىۇ  . مىۇڭ خەتلىۇ  سۇەھپە ئاجىرىتىلغۇان 30ھۇنالر بىلەن ئىرقى مۇناسىۋىتى بولمىغۇان جۇى غۇزلىرىغۇا 

رمۇ كونا ماتېرىىۇالالر بولغۇانلىتاىن، كىتۇابتى ى نۇرغۇۇن كەلتكرۈلگەن ھۇن ئارخېۇولوگىىىسىگە ئائىت ماتېرىىالال

شۇۇندغق بولسۇىمۇ، بۇۇ كىتابنىۇڭ ئەھمىىىتىنۇى تۇ ۋەن . نوقسانالرغا نىسنەتەن پايدىسىز تەسىر پەيدغ قىلغان

چۇۇكن ى ئۇۇاپتور ئۇۇازغچلىاتىن كېۇۇىىن تۇۇۇنجى بولۇۇۇپ ماركىسۇۇىزىملىق، لېنىنزىملىۇۇق . م ل ەرلەشۇۇ ە بولمايۇۇدۇ

يىلۇدىن باشۇالپال  -6854ماچا ۇۇۇ ئەپەنۇدى )ويى ە ھۇن تۇارىخىنى تەتاىۇق قىلغۇان ئۇالىم نۇقتىۇىنەزەر ب

شۇۇندغقال (. ماركىسىزىملىق ئىدىىە بويى ە ھۇن تارىخنى تەتاىق قىلىپ ماقالىلەرنى ئېالن قىلىۇۇاا باشۇلىغان

شۇۇ ا، . لغان ئەسەرچ گەن ئەسەر ئازغچلىاتىن كېىىن كون ىرىت ۋە مەخسۇس يېزى« شىمالىي چىالر ۋە ھۇنالر»

بۇ كىتابنىڭ نەشىر قىلىنىۇى ئېلىمىز تارىخۇۇناسلىق ساھەسىدى ى خاچىمالرنىڭ ماركىسىزىمدىن پايدىلىنىپ 

 . ىۇۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇكلگە بىۇۇۇۇلەن تەمىۇۇۇۇنلىگەنھۇۇۇۇۇن تۇۇۇۇارىخىنى تەتاىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇى ۋە ئەسۇۇۇۇەر يېز
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ى سىىاسۇىي جەھەتۇتىن ھۇن تارىخى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىش مەيلى ئىلمىي جەھەتتىن بولسۇۇن، ۋە يۇاك

 . ولسۇن زور ئەھمىىەت ە ئىگەب

ئۇالرنىۇڭ تۇارىخى . بىرىن ىدىن، ھۇنالر ئېلىمىز ئىگىلى ىنىڭ قەچىم ى ك پ مىللەتلى  چرلىتىنىڭ بىر ئەزغسى

ئۇۇۇالر ئۇۇۇزغق مۇچچەتلىۇۇ  تۇۇارىخىي تەرەقاىىۇۇات جەريانىۇۇدغ ئوتتۇۇۇرغ . ۋەتىنىمىۇۇز تارىخىنىۇۇڭ بىۇۇر قىسۇۇىمى

ۇالر بىۇۇلەن كۇۇ پ ئۇۇاالقە قىلغۇۇان ھەڭ خەنزۇالرنىۇۇڭ ئىلغۇۇار فېۇوچغللىۇۇق ئىاتىسۇۇاچ، تۇۇكزلە لى تى ى خەنۇۇز

شۇندغقال، ئۇالرنىڭ ئىاتىساچ، مەچەنىىىتىمۇ خەنزۇالرغۇا چو اۇۇر . مەچەنىىىتىنىڭ تەسىرىگە چو اۇر ئۇچرىغان

ىىىۇتىگە تۇ ھپە ئۇالرنىڭ تارىخى ۋە مەچەنىي پائۇالىىىتى ۋەتىنىمىزنىۇڭ تۇارىخى ۋە مەچەن. تەسىر ك رسەت ەن

شۇىمالىنى ئۇې ىش، چۇوڭ چ للۇككتى ى تارقۇاق، قۇاالق ئۇۇرۇق ۋە  -بولۇپمۇ چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ. قوشاان

 -قەبىلىلەرنى بىرلى  ە كەلتكرۈش، كېىىن ئوتتۇرغ تكزلە لى  مەركىزىي ھ ككمىتىنىڭ چوڭ چ للككنىۇڭ جەنۇۇپ

 -6ت ھپىسۇى زور بولغۇان مىالچىۇىە  شىمالىىنى بىۇر تۇتۇاش باشۇاۇرۇش ئكچۇكن ئاسۇاس سۇېلىش جەھەتۇتە

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدغ قوغۇشار تە رىاۇت جىنخۇشاننىڭ تارىخ سەھنىسۇىگە قەچەڭ قويۇۇپ، خەنۇزۇالر بىۇلەن 

شۇىمالى بىۇلەن ئوتتۇۇرغ  -چوستلىۇىش، ھەم ارلىۇىش سىىاسۇىتىنى قوللىنىۇۇى چۇوڭ چ للككنىۇڭ جەنۇۇپ

پ، چ للككنىۇڭ شۇىمالىدى ى ھاكىمىىەتلەرنىۇڭ ئوتتۇۇۇرغ تكزلە لى نىۇڭ بىۇرلى  ە كېلىۇۇىنى ئىلگىۇرى سۇكرۈ

تكزلە لى تى ى مەركىزىي ھاكىمىىەتنىڭ بىر تۇتۇاش رەھنەرلى نۇى قۇبۇۇ  قىلىۇۇنىڭ باشلىنىۇۇى بولۇۇپ، بۇۇ 

شىمالىنى بىرلى  ە كەلتكرۈش ھەڭ شىمالى بىلەن ئوتتۇرغ  -كېىىن ى تكرك مىللىتىنىڭ چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ

  ە كېلىۇىنىڭ يەنىمۇ ككچىىىۇىگە، كېىىن مو غۇ  مىللىتىنىڭ پكتكن جۇ گونى بىرلى  ە تكزلە لى نىڭ بىرلى

بۇنىڭۇدىن باشۇاا، ھۇۇن تۇارىخىنى . كەلتكرۈشىگە بىۋغستە ياكى ۋغستىلى  ھالدغ يو  ئاچاان ۋە ئۇكلگە بولغۇان

نى جارى قىلدۇرۇشاا ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىش جۇ گۇغ مىللەتلىرى ئارىسىدى ى ئىتتىپاقلىق روھى ئەنۇەنىسى

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۇدى ى ۋغڭ جاۋجكننىۇڭ ھۇنالرغۇا يۇاتلىق قىلىنىۇۇى خەنۇزۇالر ۋە  -6مىالچىىە . پايدىلىق

 . الىھۇنالر ئى  ى مىللەتنىڭ ئىتتپاقلىاى ۋە چوستلىاىنىڭ ئكلگىلى  مىس

ە بىرىن ۇى بولۇۇپ چغ ۇق ئى  ىن ىدىن، ھۇنالر ئېلىمىزنىڭ شىمالىدى ى ك چمەن چارۋى ى مىللەتلەر ئى ىۇد

ئۇالر ئۇزۇن ۋغقىۇتاى ە پائۇالىىەت ئېلىۇپ بارغلىۇۇى ھەڭ . چىاىرىپ تارىخ سەھپىسىدىن ئورۇن ئالغان مىللەت

جۇ گو تارىخىدغ، مۇھىم رو  ئوينىىالىۇى، ھەتتا چۇنىا تارىخىنىڭ بەلگىلىۇ  تەسۇىر ك رسىتەلىۇۇى، ئۇالرنىۇڭ 

باش ك تكرگەن ھالدغ ئاللىااچان ت مكر قورغلالر مەچەنىىىتى چەۋرىگە  ئىجتىمائىي ئىگىلى ىنىڭ رغۋغجىالنغانلىاى،

مەسۇلەن . كىرىپ بولغانلىاى، ئ زگى ە مىللىي ئاالھىدىلى ى ۋە ئىجتىمائىي ئاالھىدىلى ى بىلەن مۇناسىۋەتلى 

 ئۇالرنىۇڭ بۇۇ. جەمۇىىەت تكزۈلمىسىدە ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ىلىي بىلەن ھەربىي تەش ى  بىرلەشۇتكرۈلگەن

باشۇاا ئۇامىلالر قوشۇۇلۇپ، ئۇالرنىۇڭ . ئاالھىدىلى ى ئۇالرنىڭ ئى  ى قسىمىنى ئىنتۇايىن زىۇب بىرلەشۇتكرگەن

گەرچە ئۇالرنىۇڭ . «ئۇات ئكسۇتىدە ئولتۇۇرۇپ چرلەت قۇرغلىغۇان»جە گىۋغرلىق ككچى ئىنتايىن كۇكچەيگەن ۋە 

ىۇڭ قۇللۇۇق تكزۈمىۇدەك ئۇنۇدغق بەك قەچىم ى يۇنان، رىمن)قۇللۇق تكزۈمى ئان ە تەرەقاىي قىلمىغان بولسىمۇ 

ۋە كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق ئىگىلى ىنىۇڭ تارقۇاقلىاى ۋە ئۇاجىزلىاى سىىاسۇىي ( تەرەقاىي قىلمىغۇان بولسۇىمۇ

ھاكىمىىەتنىڭ تۇيۇقسىز گكللىنىۇپ، تۇيۇقسۇىز گۇۇمرغن بولۇشۇىغا سۇەۋەپ بولغۇان بولسۇىمۇ، لۇې ىن ئۇالرنىۇڭ 

لىۇى، يەنە كېلىپ شەرق، غەرپ، جەنۇپ، شىمالدغ نەچ ە مىۇڭ ھاكىمىىىتىنىڭ نەچ ە يكز يى  ساقلىنىپ قې

چاقىرىمدىن، نەچ ە مىڭ چاقىرىمغى ە يەرلەرنى كونتىرو  قىاللىۇى، ئۇالرنىڭ مۇسۇتەقى  قۇۇچرەت تېۇپىش 

 –ھۇن مىللىتىنىڭ بۇ خى  ئى  ۇى تكزۈلكشۇى . يولىدغ ما غانلىاىدىن بولۇپ، ھەرگىزمۇ تاساچچىپىىلىق ئەمەس

  ۇى تكزۈلىۇۇى ئىۇگە بولغۇان ئاالھىۇدىلى  ۋە جەمۇىىەتنىۇڭ ئى  ۇى تكزۈلىۇۇى ۋە سۇىنىپىي مىللەتنىڭ ئى

مۇناسىۋەتنىڭ بۇ خى  ئى  ى تكزۈملىدى ى رولىنى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىش پەقەت ھۇن مىللىتىنىڭ مىللىي 

ىنى ئې ىۇپ قىىاپىتى ۋە جەمۇىىەت ھالىتى ھەڭ سىىاسىي جەھەتتى ى گكللىنىش، گۇۇمرغن بولۇشۇنىڭ سۇەۋەب

بېرىپال قالماستىن، بەل ى يەنە كېىىن باش ك تكرۈپ چىااان شىمالدى ى مىللەتلەر، مەسلەن، ئوغان، سىىانپى، 

شۇىمالدغ بۇا  . جورجان، تكرك، ئۇيغۇر، قىتان، مو غۇ  قاتۇارلىق چكشۇىنىش ۋە تەتاىۇق قىلىۇۇاىمۇ پايۇدىلىق
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گىلىۇ  ، ئىۇۇلەپ ىاىرىش تەشۇ ىلى ھەربىۇي ك تكرۈپ چىااان بۇۇ مىللەتلەرنىۇڭ كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق ئى

تەش ىلىنىڭ بىرلەشتكرۈلكشى ۋە بش ك تۇكرگەن ۋغقىتتۇا ئاساسۇەن ئىپتىۇدغئىي ئۇرۇقدغشۇلىق جەمۇىىىتىۇدىن 

. قۇللۇق جەمۇىىەت ە ئ تكش ئارلىاىدغ تۇرۇشى قاتارلىاالرنىڭ ھەممىسى ھۇۇنالر بىۇلەن ئۇان ە پەرقلەنمەيۇدۇ

ھەر قايسۇى تەركىنىنىۇڭ . ۇن تەرەپلىۇرى شۇىمالىدغ كېۇىىن بۇاش كۇ تەرگەنبۇنىڭدىن باشاا ھۇنالرنىڭ نۇرغۇ

مۇۇۇرەك ەپلى ى ۋە كېىىن ۇۇى مىللەتنىۇۇڭ ئى  ۇۇى قىسۇۇىمىدى ى كەسۇۇ ىن پۇۇارچىلىنىش چ گەنۇۇدەك ئوتتۇۇۇرغ 

تكزلە لى تى ى خەنزۇالرنىڭ ئىلغار فېۇوچغللىق ئىگىلى  مەچەنىىىتىنىڭ ككچلكك تەسۇىرىگە ئۇۇچرغش ئۇالرنىۇڭ 

ي تكزۈمى، ئىاتىساچىي تۇرمۇشى، مەچەنىۇىەت ساپاسۇى، رغۋغجىلىنىۇۇى ۋە ب لكنكشۇى، خەنۇزۇالر ۋە ئىجتىمائى

گەرچە . ك پتۇر ئۇ زگىرىش ياسۇىغان -ئوتتۇرغ تكزلە لى  مەركىزىي ھاكىمىىەت بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ئازچۇر

ئىتى ئوخۇاشمايدىغان بولسىمۇ، شارغ -شىمالدى ى ھەر قايسى مىللەتلەر تۇرىۋغتاان تارىخىي مۇھىتى ۋە شەرت

رۋغجۇۇالىنىش جەريانىۇۇدغ ئۇۇ زىگە خۇۇاس ئاالھىۇۇدىلى لەرنى شۇۇى ىللەندۈرۈپ، كۇۇ پ خىۇۇ  تۇۇارىخىي ھۇۇالەتنى 

ئىپاچىلىگەن بولىسمۇ، لې ىن ئومۇمالشتۇرۇپ ئېىااندغ ھۇنالرنىڭ تەرەقاىىاتى جەريانىدغ بارلىااۇا كەلۇگەن ھەر 

چىۇن كېۇىىن، شۇىمالدغ بۇاش كۇ تەرگەن ھەر قايسۇى مىللەتلەرنۇى خى  تارىخىي ھاچىسىلەر نۇرغۇن تەرەپلەر

شۇۇ ا، ھۇۇن تۇارىخىنى ئۇ گىنىش ۋە . چكشىنىش ۋە تەتاىق قىلىۇتا غايەت زور پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە

تەتاىق قىلىۇنىڭ شىمالدى ى بارلىق ئاز سانلىق مىللەتۇلەر تارىخىۇدى ى زور مەسۇىلىلەرنى ھە  قىلىۇۇتى ى 

 .چاۇچ بواللىۇى ش ھنىسىزچۇرئەينەك ياكى ئا

ئكچىن ىۇۇدىن، ئى  ۇۇى مۇ غۇۇۇ  رغيۇنىۇۇدغ ھۇۇۇن تۇۇارىخىنى ئۇۇ گىنىش ۋە تەتاىۇۇق قىلىۇۇش تېخىمۇۇۇ زور ر ۇۇۇا  

چكن ى، ھۇنالر ئىلگىرى پائالىىەت ئېلىپ بارغۇان رغيۇۇنالرچىن چۇوڭ چ للككنىۇڭ جەنۇۇبى . ئەھمىىەت ە ئىگە

ىن ئېلىمىۇزگە تەۋە بولۇۇپال قالمۇاي، چۇوڭ چ للككنىۇڭ ھازىرقى ئى  ۇى مو غۇۇ  ئۇاپتونۇڭ رغيۇنىغۇا، جكملىۇد

. ئايدغ مو غۇلىىە مۇسۇتەقىللىق جاكارالشۇتىن ئىلگىۇرى ئېلىمىۇزگە تەۋە ئىۇدى -7يىلى  -6826شىمالىدىمۇ 

ئىلگىرى تاشاى مو غۇلىىەچە پائالىىەت ئېلىپ بارغان مىللەتلەرنىڭ تارىخىمۇ ۋەتىنىمىز تارىخىنىڭ بىر قىسىمى 

ا،ئى  ى مو غۇ  رغيۇنىنىڭ تارىخىنى ۋە مىللەتلەرنىڭ تارىخخنى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىش، شۇ . ⑾. ئىدى

 -ئايدىن ئىلگىرى ى تاشاى مو غۇلنىۇڭ چېگۇرغ رغيۇۇن تۇارىخ -7يىلى  -6826بەل ى يەنە ئى  ى مو غۇ  ۋە 

ەسۇلەن، يېغىلىۇق م. جۇغرغپىىىسىنى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىۇتىمۇ ھۇنالرنىڭ ئىزىنۇى ئىۇزچىمەي بولمايۇدۇ

خەن سۇاللىسىنىڭ چەۋرىدە ئېلىمىزنىڭ شىمالىدى ى مىللەتلەر ئەڭ شىمالدغ قايسى يەرگى ە  -چەۋرى ۋە چىن

پائالىىەت ئېلىپ بارغان؟ بۇنى بىلىش ئكچكن ھۇنالرنىڭ شۇىمالىدى ى چېگرىسۇىنى تەكۇۇكرۈپ ئىسپاتالشۇاا 

وگلىرىنىۇڭ سۇوۋ ت ئىتتىپۇاقى بۇريۇات ئىتتىپاقۇدغش سوۋ ت ئىتتىپۇاقاى ۋە مو غۇۇلىىە ئارخېۇول. توغرغ كېلىدۇ

ئۇاپتونون رغيۇۇن جۇمھۇرىىىتىنىۇڭ مەركىۇۇزى ئۇالنۇوچونىۇڭ ئىۋولگۇا بازىرىۇۇدى ى خۇارغبىنى ھۇنالرنىۇڭ ئەينۇۇى 

ۋغقىتتى ى ئەڭ شىمالدى ى قەلۇەسى چەپ بې ىۇتىلگەنلى ىگە ئاساسۇەن، بىۇز ئەينۇى ۋغقىتتى ۇى ھۇنالرنىۇڭ 

بۇۇ يەر ھۇازىر باياۇا  )ڭ شىمالىدغ مۇشۇ يەرگىۇ ە يەت ەنلى ىنۇى پەرەز قىالاليمىۇز پائالىىەت چغئىرىسىنىڭ ئە

ئەگەر ھۇنالرنىۇۇڭ شۇۇىمالىدغ كۇۇ چمەن چۇۇارۋى ىلىق قىلغۇۇان (. ك لىنىۇۇڭ شۇۇەرق تەرىپىنىۇۇڭ سۇۇە  جەنۇبىۇۇدغ

چىڭلىڭالرنىڭ ئىزىنى سكرۈشتكرسەك، ئۇۇ ھالۇدغ ئەينۇى ۋغقىتتى ۇى ئېلىمىزنىۇڭ شۇىمالىدى ى مىللەتلەرنىۇڭ 

پائالىىەت چغئىرىسى ئەڭ شىمالدغ ھازىرقى باياا  مىللەتلەرنىۇڭ پائۇالىىەت چغئىرىسۇى ئەك شۇىمالدغ ھۇازىرقى 

يەنە مو غۇ  تارىخىدى ى بىر قىسۇىم تېخۇى ھە  قىلىنمىغۇان مۇۇھىم . ⑿باياا  ك لىنىڭمۇ شىمالىدغ بولىدۇ 

سلەن، مو غۇلالرنىڭ ئېتىنىڭ مەننەسى مە. مەسىلىلەرمۇ ھۇن تارىخىدى ى مەسىلىلەر بىلەن زىب مۇناسىۋەتلى 

سىرتىدى ى ئالىمالر ئى ىدە ئومۇمەن ھۇن، تكرك ۋە تو گۇس چەيدىغان  -مەسىلىسىدە ن ۋەتتە چرلىتىمىز ئى ى

بولماسلىاىدىن قەتۇىىۇنەزەر  -شۇ ا، ھۇنالر مو غۇلالرنىڭ ئېتىنى  مەننەسى بولۇش. ئكچ خى  قارغش مەۋجۇت

يەنە مەسلەن، مو غۇۇ  . اىق قىلىۇنىڭ بۇ مەسىلىنى ھە  قىلىۇاا پايدىسى بارھۇن تارىخنى ئ گىنىش ۋە تەت

تىلىدى ى ھۇن تىلىنىڭ تەركىنىلىرى ۋە تكرك تىلىنىۇڭ تەركىنلىۇرى مەسىلىسۇىمۇ ھۇۇن تىلىنۇى ئۇ گىنىش ۋە 
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ىنىش شۇ ا، ھۇن تارىخىنى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىش مۇ غۇ  تارىخىنى ئ گ. تەتاىق قىلىۇنىڭ تەقەزغ قىلىدۇ

 . ئارغ مۇناسىۋەتلى  -ئ ز ۋە تەتاىق قىلىش بىلەن

بىۇر ( تكرك تارىخى، مو غۇ  تارىخى قاتۇارلىق شۇىمالدى ى مىللەتلەرنىۇڭ تۇارىخى)ت تىن ىدىن، ھۇن تارىخى 

ئىلىم بولغانلىاى ئكچكن، ئۇۇ چرلىتىمىۇزچە فېۇوچغللىۇق نۇقتىۇىنەزەرلەرنىۇڭ تەسۇىرىگە ( چۇنىاۋى خارغكتېرلى »

خى  ئەكسۇىىەت ى  -ىن سىرت، يەنە چەت ئە  بۇرژۇئازىىە، جاھانگىرلى  ۋە زومىگەرلى نىڭ خىلمۇئۇچرىغاند

بولۇپمۇۇ ھۇۇنالر . نۇقتىۇىنەزەرلىرىنىڭ ت ھمەت قىلىۇىغا ئاغدۇرمى ىلىق قىلىۇۇىغا ۋە بۇرمىلىۇۇىغا ئۇچرىغۇان

لېنىنۇزىم ۋە ماۋز ۇدوڭ  -كىسىزىمشۇ ا، ھازىر مار. بىلەن خەنزۇالرنىڭ مۇناسىۋىتى ئېغىر چەرىجىدە بۇرمىالندى

ئىدىىىسىنى قورغ  قىلىپ، تارىخۇۇناسلىق ساھەسىدى ى بۇ نوقسانالرنى تكزەش، ھۇنالرنىڭ تارىخىنى ئەسۇلى 

ھۇۇن . قىىاپىتى بويى ە يۇرۇتۇپ بېرىش چرلىتىمىز تارىخ ىلىرىنىۇڭ بۇاش تارتىۇپ بولمايۇدىغان مەجنۇۇرىىىتى

 . ۇىدى ى بىر جەڭ مەيدغنىدۇرركىسىزىم بىلەن باشاا ئىدىىىلەرنىڭ ككرىتارىخىدىن ئىنارەت بۇ ئىلمىي ساھە ما

 ! ھۇن تارىخىنى ئ گىنىش ۋە تەتاىق قىلىۇنىڭ مۇھىملىاىنى يۇقىرىاىالرچىن ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

لېىنىنۇزىم ۋە ماۋز ۇدوڭ ئىدىىىسۇىنىڭ  -چ گەن بۇ ئەسىرىمدە ماركىسۇىزىم« ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخ»مەن 

يىۇ  ھ كۇكڭ  500نۇقتىۇىنەزەرلىرى ۋە ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، جۇ گو تارىخ سەھنىسىدە تەخمىۇنەن ئىلمىي 

سكرگەن ھۇن مىللىتىنىڭ ئىاتىساچىي تۇرمۇشى، جەمۇىىەت تكزۈلمىسۇى، سىىاسۇىي تەشۇ ىلى، مەچەنىىىتۇى، 

قايسۇى مىللەتۇلەر، ئاچىتى، گكللىنىۇى ۋە خارغبىلىۇىۇى، سىىاسۇىي ئ زگىرىۇۇلىرى ۋە ئۇالرنىۇڭ ھەر  -ئ رپ

بولۇپمۇ خەنزۇ مىللىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىر قەچەر ئەتىرغپلىق ھەڭ سىستېمىلىق بايان قىلىۇپ، ھۇۇن 

ھۇۇنالر »بۇۇ ئومۇۇمىي تۇارىخ . مىللىتىنىڭ تارىخىي قىىاپىتىنىڭ بىر ئومۇۇمىي ك رۈنكشۇىنى سۇكرەتلەپ بۇاقتىم

. دغ تكزىتىش كىرگكزۈش ۋە تولۇقالش ئارقىلىق پكتكن چىاتىئاساسى ⒀چ گەن قامالشمىغان ئەسىرىم « تارىخى

مەسىلىلەرنى تېخىمۇ كەڭ ۋە ئەتىرغپلىق بايان قىلىش ئكچكن بۇ قېتىم ئەسەرنىڭ ھەجىمىنى تەخمىۇنەن بىۇر 

 . ھەسسە ك پەيتتىم

ق بولۇشۇى ھۇن تارىخى مەخسۇس تارىخ بولغانلىاتىن، كەسپ ئەھلى بولمىغان كىتابخانالرنىڭ ئوقۇشىغا قۇاليلى

ئكچكن، مەزمۇن ئىم انىىەتنىڭ بارى ە ئاچچىىالشتۇرۇلۇپ، ئاممىناپالشتۇرۇلۇپ، ھۇن تارىخىغا ئائىۇت بىلىمۇلەر 

تارتىۇتا  -سىرىتىدى ى تېخى تاالش -چرلەت ئى ى. ئۇچۇ  تونۇشتۇرۇلۇپ، چۇۋغل اق چەلىللەشتىن ساقلىنىلدى

نەقىۇ  . ۇلى لىرىنىدىن باشۇاىلىرى ئارىالشۇتۇرۇلمىدىتۇرغان مەسىلىلەرچە مۇھاكىمە قىلىپ ئېنىاالشاا تېگى

نەزىرىىىۇۋى . كەلتكرۈلگەن قەچىم ى ھ ججەتلەر ئورتاق تى  بويى ە تەرجىۇمە قىلىنۇدى ۋە چكشۇەندۈرۈلدى

. قەچىم ى يەر ناملىرىغۇا ھۇازىرقى يەر نۇامى چكشۇكپ ئىزغھالنۇدى. بىرلەپ ئىزغھ بېرىلدى -ئاساسالرغىمۇ بىر

تالغۇلىرىنىڭ قەچىم ى ئاھۇا ى ۋە مەنسۇىمۇ بىرمۇۇ بىۇر ئىزغھلىنىۇپ، كىتابخانالرنىۇڭ ھۇنالرنىڭ مەخسۇس ئا

 . چكشىنىۇىگە ئاسانلىق يارىتىلدى

سۇۇىرتىدى ى ئىلىۇۇم ساھەسۇۇىدە  -ھۇۇۇن تارىخىنىۇۇڭ مەزمۇۇۇنى مۇۇۇرەك ەپ، شۇۇۇندغقال، نۇۇ ۋەتتە چرلەت ئى ۇۇى

. مەخسۇۇس ئەسۇەرلەرمۇ كۇ پ ئەمەس لېنىنزىمدىن پايدىلىنىپ يېزىلغۇان ۋە نەشۇىر قىلىنغۇان -ماركىسىزىم

ھۇنالرغا مۇناسىۋەتلى  نۇرغۇن مەسىلىلەر بىر تەرەپ قىلىنمايال قالماستىن، ھەتتۇا تەتاىۇق قىلىنمىۇدى يۇاكى 

يەنە كېلىپ سىىاسىي . شۇ ا، بۇندغق مەخسۇس تارىخ يېزىش بىر قەچەر قىىىن. ئىزچىندىش ئكستىدە تۇرىۋغتىدۇ

شۇۇ ا كېىىن ۇۇى . ەكلى ۇى تكپەيلىۇدىن خاتۇۇالىاتىن ساقلىنىۇۇىم تەسسۇەۋىىەڭ ۋە كەسۇپى سۇۇەۋىىەمنىڭ چ

 . لىرىنى بېرىۇىنى ئكمىد قىلىمەنتكزىتىۇىم ئكچكن كىتابخانالرنىڭ تەناىد پى ىر

 . بۇ يەرچە ئاالھىدە رەھمەت ئېىتىمەن. بۇ كىتابتا يولدغش لىۇ چاۋۋ ي بېغىۇلىما يېزىپ بەرچى

 

 

 لىن گەن 
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 : ئىزاھالر

 

جەمۇىۇۇي بەش قىسۇۇىم بولۇۇۇپ، ئەسۇۇلى ئەسۇۇەر . يىلۇۇالرچغ پۇۇارىنچغ نەشۇۇىر قىلىنغۇۇان -6759~  6751① 

 . فرغنسۇزچە

 . ئەسۇۇۇۇۇۇلى ئەسۇۇۇۇۇۇەر رۇسۇۇۇۇۇۇ ە. يىلۇۇۇۇۇۇى لېنىنگرغچتۇۇۇۇۇۇا نەشۇۇۇۇۇۇىر قىلىنغۇۇۇۇۇۇان -6816 ②

تۇارىخ »ى سۇوۋ ت ئىتتىپاقىنىۇڭ يىلۇ -6852، «ھۇن تارىخىدىن ئومۇمىي مەلۇماتاا باھۇا»: رغفى وۋ.   . ئا③

 . سانىغا بېسىلغان -5ژورنىلىنىڭ « مەسىلىلىرى

ئى  ىلىسۇى . يىلى موس ۋغچغ نەشۇىر قىلىنغۇان -6874يىلى موس ۋغچغ، ئى  ىن ىسى  -6810بىرىن ىسى ④

 . رۇس ە

 . يىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى لېنىنگرغچتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا نەشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر قىلىنغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان، رۇسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە -6825⑤

يىلۇى شۇا خەي شۇڭۋۇ  -6834ە قىلغان خەنۇزۇچە نۇسخىسۇى بۇ كىتابنىڭ شىىا دغ تەرجىم. ئىنگىلىزچە⑥

 . كىتابخانىسى تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان

يىلۇى جۇ خۇۇغ كىتۇا   -6859بۇ كىتابنىڭ جاڭ جكەن تەرجىمە قىلغان خەنزۇچە نۇسخىسى . ئىنگىلىزچە⑦

 . ئىدغرىسى تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنغان

 . ىنغانيىلى لوندۇندغ نەشىر قىل -6873. ئىنگىلىزچە⑧

 . يىلالرچغ بېلىندغ نەشىر قىلىنغان -6875~  -6812. نېمىس ە⑨

 . يىلى سەنلىەن كىتابخانىسىدغ نەشىر قىلىنغان -6810 ⑩

« ھەر قايسۇى چرلەتلەرنىۇڭ ئومۇۇمىي ئەھۇۋغلى»يىلى نەشىر قىلغۇان  -6878چۇنىا بىلىملىرى نەشىرياتى ⑾

يىلۇى  -6866كىنىي قىسىمى بولغان تاشاى مو غۇلىىە جۇ گونىڭ تەر»چ گەن كىتابنىڭ مو غۇلىىە قىسىمىدغ 

ككنى مۇستەقى   -66ئاينىڭ  -7يىلى  -6826جاكارالپ، ‹ مۇختارىىات›چارروسىىەنىڭ پىالنلىۇى ئارقىسىدغ 

ئايۇدغ  -5يىلۇى  -6824. بولغانلىاىنى ۋە پاچىۇاھلىق ئاساسىي قانۇنلۇق ھ ككمەت قۇرغۇانلىاىنى جاكارلىۇدى

سۇوۋ ت ›چە ‹ روسىىە قېلىپ قالغان چوڭ ئىۇالرنى بىر تەرەپ قىلىۇش كېلىۇۇىمى -وجۇ گ›سوۋ ت  -جۇ گو

ئىتتىپاقى ھ ككمىتى تاشاى مو غۇلىىىنىڭ جۇ خۇغ مىنگونىڭ بىر قىسىمى ئى ەنلى ىنى ئېتىرغپ قىلىۇدۇ ۋە بۇۇ 

 -66ى يىلۇ -6824. چەپ بەلگىلەنۇدى‹ ز مىنغا جۇ گونىڭ ئىگىلى  ھوقۇقىنى يكرگكزۈشىنى ھ رمەت قىلىدۇ

ككنى پاچىۇاھلىق ئاساسۇىي قۇانۇنلۇق تۇكزۈڭ بى ۇار قىلىنىۇپ، مو غۇۇلىىە خەلۇق جۇمھۇۇرىىىتى  -21ئاينىڭ 

ئايدغ سوۋ ت ئىتتىپاقى، ئامې ا، ئەنگىلىىە ئكچ چرلەت باشلىالىرى قاتناشاان يالتۇا  -2يىلى  -6845. قۇرۇلدى

 -5ئاينىۇڭ  -6يىلى  -6841. ەپ بەلگىلەندىچ‹ ھازىرقى ئەھۋغلى ساقالپ قېلىنىدۇ›يىغىنىدغ مو غۇلىىىنىڭ 

 . چ ىىلگەن« ككنى جۇ گو گومىندغڭ ھ ككمىتى تاشاى مو غۇلىىەنىڭ مۇستەقىللىاىنى ئېتىرغپ قىلدى

يىلۇى جۇگۇو خەرىۇتە نەشۇىرىىاتى نەشۇىر  -6874جۇ گو تارىخ ئاتىلىسىنى تكزۈش گۇرۇپپىسى تۇكزگەن،  ⑿

 . گە قارغڭ« ھۇن قاتارلىق قەبىلىلەر»خەرىتە  -38 قىسىم -2« جۇ گو تارىخى ئاتىلىسى»قىلغان 

 . يىلى قايتا نەشىر قىلغان -6878يىلى نەشىر قىلغان،  -6877ئى  ى مو غۇ  نەشىرىىاتى ⒀

 

 باپ ھۇنالرنىڭ كېلىپ چىاىۇى ۋە شەكىللىنىۇى  -6

 

ھۇايتى قەچىمۇدىن ئېلىمىز تېررىتورىىىسىدى ى چوڭ چ للككنىڭ جەنۇبىي ۋە شىمالىدى ى يۇايالق رغيۇۇنلىرى نا

تارتىپال ئېلىمىۇز تارىخىۇدى ى شۇىمالدى ى كۇ چمەن چۇارۋى ى مىللەتلەرنىۇڭ پائۇالىىەت ئېلىۇپ بارىۇدىغان 
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غرغ ئاالقە قىلىۇىدىغان، جەڭ قىلىۇۇىدىغان، قوشۇۇلدىغان  -سەھنىسى، شۇندغقال ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئ ز

 . سورۇنى ئىدى

خۇغ ۇدى . ①شۇىمالغا قوغلىغۇانلىاى خۇاتىرلەنگەن( ھۇنالرنى)كلەرنى تارىخىي ماتېرىىالالرچغ خۇغ دىنىڭ شۇنى

جۇ گونىۇۇڭ ئىپتىۇۇدغئىي ئۇرۇقدغشۇۇلىق جەمۇىىىتۇۇى چەۋرىۇۇدى ى ئەپسۇۇانىۋىي شۇۇەخس بولۇۇۇپ، تەخمىۇۇنەن 

بۇ مەلۇمات شىمالدى ى ك چمەن چۇارۋى ى . مىالچىىىدىن ئالتە، يەتتە مىڭ يى  ئىلگىرى ى چەۋرلەرچە ياشىغان

اھايتى يىرغق قەچىم ۇى زغمۇانالرچىال ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى تى ى خۇغشۇىىا مىللىتۇى بىۇلەن ئۇاالقە مىللەتلەرنىڭ ن

مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )شىىا سۇاللىسى چەۋرىگە كەلگەنۇدە . قىلغانلىاىدەك پاكىتنى ئەكىس ئەتتكرۈپ بېرىدۇ

. ان ۋە زىۇب ئاالقىۇدە بولغۇانشىىا مىللىتى بىلەن قوشنا ئولتۇرغقالشا( ھۇنالر)شكنىكلەر ( ئەسىرلەر -69~  22

ئۇالرنىۇڭ ككچلۇكك ( ھۇۇنالر)گۇيفا الر ( ئەسىرلەر -69~  22مىالچىىىدىن بۇرۇناى )شاڭ سۇاللىسى چەۋرىدە 

. شاڭ پاچىۇاھى ۋۇچىڭ ئكچ يىلغا سوزۇلغان ئۇرۇش ئارقىلىق ئۇۇالرنى مەغلۇۇپ قىلغۇان. چۈشمىنى بولۇپ قالغان

( يىلغىۇ ە -776ئەسىرچىن مىالچىىىدىن بۇرۇناى  -62ىدىن بۇرۇناى مىالچىى)غەربىي جۇ سۇاللىسى چەۋرىدە 

( ھۇۇنالر)تۇارىخىي ھۇ ججەتلەرگە ئاساسۇالنغاندغ، شۇىەنىكنلەر . جانلىنىۇاا باشۇلىغان( ھۇنالر)شىىەنىكنلەر 

چغۋغملىق غەربىي جۇ سۇاللىسىغا ھۇجۇڭ قىلىپ پارغكەنۇدى ىلى  تۇغۇدۇرۇپ، ئى  ۇى رغيۇنۇدى ى خەلاۇلەرگە 

شۇۇ ا ئەينۇى ۋغقىتتى ۇى شۇائىرالر مۇشۇۇ ئىۇۇالرنى . بااليىۇاپەت ۋە ئۇازغپ ئوقۇۇبەتلەرنى كەلتۇكرگەن نۇرغۇن

  :تەسۋىرلەپ

 ماكاندى، ئائىلىدىن قالدۇق ئايرىلىپ،  -ئ ي

 

  .چەستىدىنچەھۇەت سېلىپ كەلگالەن ۋەھۇىي ھۇنالر 

 تەمتىرەپ،  -يكرچۇق تىنماي ك چ كپ چغئىم تېنەپ

 . ②ۋەھۇىي ھۇنالر چەستىدىن  چەھۇەت سېلىپ كەلگەن

( ھۇنالر)ئەسىرچە جۇسكەنۋغڭ ك پ قېتىم ئەس ەر چىاىرىپ شىەنىكنلەر  -9مىالچىىىدىن بۇرۇناى . چەپ يازغان

شۇائىرالر ئەينۇى چاغۇدغ شۇىەنىكنلەرگە . چغ قەلۇە ياسۇاتاان« سۇفاڭ»نىڭ تاجاۋۇزچىلىرىغا تاقابى  تۇرغان ۋە 

 : نى تەسۋىرلەپتاقابى  تۇرۇغان ئەھۋغل( ھۇنالر)

   خان، چكشكرۈپ بۇيرۇقنى ما ا ئۇلۇ

  .ورغانشىمالىي چېگىرىغا سالدۇرچىر ق

 نېسىپ،  ئاتاقلىق نەنجۇ غا بولدىغۇ

 ③ ھۇنالرنى قوغالنى بەرمەستىن ئامان

 . چەپ يېزىۇاان

ىۇڭ نۇامى تۇارىخ ئەمىنىىە ۋە يېغىلىق چەۋرلىرى ئارلىاىدغ، بۇرۇناى يكنىك، گۇيفۇاڭ، شۇكنىكن قاتۇارلىق خەلالەرن

الرنىۇڭ « چى»، « رۇڭ»بۇۇ . چ گەن نامالر ئالماشتى« چى»ۋە « رۇڭ»سەھپىسىدىن يوقىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

بۇالر ئ زى ىال پەيۇدغ بولۇۇپ قالغۇان بولماسۇتىن، بەل ۇى . ④كى ى  بولۇپ يكزچىن ئاشاتتى -قەبىلىلىرى چوڭ

ئۇۇزۇن مۇۇچچەت ( مىغۇان باشۇاا مىللەتلەرنىۇڭھەڭ تارىختۇا ئىسۇمى ك رۈل)شىەنىكڭ قاتۇارلىق خەلالەرنىۇڭ 

 -مىلەت نامىنىڭ بۇ خى  ئ زگىرىۇى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئ ز. ئارلىۇىۇى نەتىجىسىدە شەكىللەنگەنىدى

ئارغ مۇناسىۋىتىنىڭ ئ زگەرگەنلى ىنى، جكملىدىن نۇرغۇن ئۇرۇق ياكى قەبىلىلەرنىڭ پارچىلىنىۇى، بىرلىۇىۇۇى، 

بۇۇ ۋغقىتتۇا بۇۇ . ىۇىنى ئ ز ئى ىگە ئالغان تارىخىي مەزمۇننى ئەكس ئەتتكرۈپ بېرىۇدۇتوپلىۇىۇى ۋە تارقىلىۇ

الرنىڭ بەزىلىرى خۇغ خې چەرياسى ۋغچىسىغا، يەنە بەزىلىۇرى چۇوڭ چ لككنىۇڭ جەنۇۇبى ۋە « چى»ۋە « رۇڭ»

ىمالىدغ خۇغ خې چەرياسى ۋغچىسۇىغا جايالشۇاانالرنىڭ بەزىلىۇرى خۇشۇىا مىللىتىنىۇڭ شۇ. شىمالىغا جايالشاان

شۇ ا، ئۇالر خۇغشىىا مىللىتۇى . ئولتۇرغقالشاان، بەزىلىرى خۇغشىىا مىللىتىنىڭ ئارىسىغا تارقىلىپ ئولتۇرغقالشاان

ئۇالرنىۇڭ ئى ىۇدى ى ھەر . بىلەن ك پلەپ ئارىلىۇىپ، بەزىدە تىنب ئاالقە قىلسا، بەزىدە ئۇرۇش قىلىپ تۇرغان
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ئارغ ئۇرۇش ئاالقە ۋە ئۇرۇش ئۇالرنى  -بۇ خى  ئ ز. ىنب ئ ت ەنقايسى خەلالەرمۇ بەزىدە ئۇرۇش قىلسا بەزىدە ت

الرنىۇڭ « چى»ۋە « رۇڭ»ئۇزغق مۇچچەتلىۇ  ئارىلىۇۇىش جەريانىۇدغ بەزى . ئارغ قوشۇلۇشاا يكزلەندۈرگەن -ئ ز

باشۇاا مىللەتلەرنۇى . )جەمۇىىەت تەرەقاىىاتى بىر قەچەر تېزلىۇىپ، ككچى زورىىىپ، ئاساسلىق رو  ئوينىۇدى

باشۇاىالر تەرىپىۇدىن . )الر قوشۇم ە رو  ئوينىۇدى« چى»ۋە « رۇڭ»، يەنە بەزى (مىلىاتىسىىە قىلدىئاسسى

( يىلۇالر -226~  471مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يېغلىۇق چەرۋىۇگە كەلگەنۇدە ( ئاسسىمىلىاتىسىىە قىلىنۇدى

جۇ ۇۇەن »ى ىۇدە الرىدن ھازىرقى خېنىي ئ ل ىسۇى ئ«چى»، « رۇڭ»خۇئا خې چەرياسى ۋغچىسىغا تارقالغان 

نى قۇرغان شۇىەنىكلەرچىن باشۇاىلىرى خۇغشۇىىا مىللىتۇى ۋە ئۇۇالر قۇرغۇان ككچلۇككلەر بەگلى ۇلەر « بەگلى ى

يەنە بەزىلىرى چوڭ چ للككنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىغا ك چكپ كېتىپ، بۇرۇنۇدىن شۇۇ . تەرىپىدىن قوشۇۋ لىندى

يېغىلىۇق چەۋرىنىۇڭ ئاخىرىۇدغ جەمۇىۇىەت . ەتتۇىالر بلەن بىرلىۇىپ ك« چى»، « رۇڭ»يەرچە ئولتۇرغقالشاان 

بىۇرىگە  -ئۇارغ بىۇر -تارىخىنىڭ تەرەقاىي قىلىۇىغا ئەگىۇىپ، ئېلىمىزنىڭ شىمالدغ پائالىىەت ئېلىپ بارغان ئ ز

تەۋە بولمىغان نۇرغۇنلىغان ئۇرۇق ۋە قەبىلىلەر پەيدىنپەي توپلىنىۇاا باشۇلىدى ھەڭ بەلگىلىۇ  تېرروتورىىىۇدە 

بۇۇۇالرچىن بىۇۇر ەچەر ئىلغۇۇاررغقلىرى مەچەنىۇۇىەت . گەۋچسۇۇىنى شەكىللەندۈرۈشۇۇ ە باشۇۇلىدى قەبىۇۇلە ئورتۇۇاق

، ئارقىدىرغق قېلىۇپ قالغۇانلىرى (مەسلەن، ھۇنالر)بوسۇغىسىغا قەچەڭ قويۇپ، ئ زلىرىنىڭ ھاكىمىىىتىنى قۇرچى 

يۇاكى ئۇۇرۇق، ( سالرمەسلەن، ھۇنالر بىلەن تەڭ باش ك تكرگەن تۇ گۇ)قەبىلىلەر ئىتتىپاقىنى تەش ى  قىلدى 

 . قەبىلە تارىخىي باساۇچىدغ توختاپ قالدى

ئەسىرچە پەيۇدىنپەي ئ زىنىۇڭ  -4ھۇنالر مانا مۇشۇندغق قوشۇلۇش جەريانى ئارقىلىق مىالچىىىدىن ئىلگىرى ى 

. ئەسۇىرچە تۇارىخ سەھنىسۇىگە قەچەڭ قويۇدى -3نۇى ئاشۇ ارىالپ، مىالچىىىۇدىن ئىلگىرى ۇى « قابىلىىىتى»

الر قاتۇارلىق بۇرۇنۇدىن « غۇۇر« »چى»، « رۇڭ»تنى  مەننەسى يكنىكلەر، گۇيفا الر، شىەنۇكنلەر، ئۇالرنىڭ ئې

ھۇنالرنىڭ ئېتنىۇڭ . چوڭ چ للككنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدغ ياشىغان ھەر قايسى مىللەتلەرنى ئ ز ئى ىگە ئالىدۇ

لۇې ىن، . ىتىش ناھايتى تەسمەننەسىنى يەك ە ھالدى ى بىرەر ئۇرۇق ياكى قەبىلىدىن كېلىپ چىااان چەپ ئې

چەپ ئاتالغان ئۇلۇس ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىش ككچى بىر « ھۇن»ھۇن مىللىتىنىڭ شەكىللىنىۇى جەريانىدغ 

مىللەتنىۇڭ شەكىللىنىۇۇى ۋە . قەچەر ئىلغار، كۇكچى بىۇر قەچەر زور بولغۇانلىتاىن باشۇالم ى ئورۇنۇدغ تۇرغۇان

ئەمىلىىەتۇتە، . سنىڭ نۇامى پكتۇكن مىللەتۇ ە ۋەكىللىۇ  قىلغۇانچ گەن ئۇلۇ« ھۇن»رغۋغجىلىنىۇىغا ئەگىۇىپ 

توغۇا، يۇكۋ ن، چوغۇۇ، : مەسۇلەن. ھۇنالرنىڭ ئى  ى قىسىمىدى ى مىللىي تەركىنىمۇ بىر خىۇ  ئەمەس ئىۇدى

شۇۇندغقال ھەر قايسۇى . قۇچاي، قاناۇي قاتارلىق قەبىلىلەرمۇ ھۇنالرنىۇڭ تەركىنىىۇي قىسۇىمى ئى ىۇدە ىۇدى

الندى، قۇيان، الن، سكبك، چىۇلىن، جىۇۇو، چغ ىۇك، : مەسلەن. نىدە نۇرغۇن ئۇرۇقالر بار ئىدىقەبىلىلەرنىڭ ت ۋى

« باشاا قەبىۇلە»ياكى « باشاا ئۇرۇق»بۇنىڭدىن باشاا يەنە ئاتالمىش . خەن، الڭ، سۇجى، جورجى چ گەندەك

نلىغۇان ئۇۇرۇق ۋە بۇندغق مۇۇرەك ەپ مىللىۇي تەركىۇۇ ھۇنالرنىۇڭ نۇرغۇ. ⑤چى ىلەرنىڭمۇ ھىسابى يوق ئىدى

ھۇنالر بىلەن بىلۇلە بۇاش . قەبىلىلەرنىڭ ئارلىۇىۇى ۋە بىرلىۇىۇىدىن شەكىللەنگەنلى ىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ

شىمالىدغ باش ك تەرگەن ئوغۇان، سۇىىانپى،  -ك تكرگەن تو گۇس ۋە ئۇنىڭدىن كېىىن چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ

ق مىللەتلەرنىۇڭ مىللۇى تەركىنىۇدى ىلەرنىڭمۇ مۇشۇۇندغق جۇرجان، تۇرغ، تكرك، ئۇيغۇر، قىتان، مو غۇ  قاتۇارلى

 .  ە ئىسپات قىلىۇاا بولىدۇمۇرەك ەپ ئى ەنلىگىنى بۇنىڭغا قوشۇم

( جىلىۇد -6)« جۇامىۇۇ  تاۋغرىخۇپ»ئەسىرچى ى ئىلخانالر خانلىاىدى ى تارىخ ى رغشىدچىن ئ زىنىۇڭ  -64

ۋە باشۇاىالرنىڭ ھۇ رمىتىگە سۇازغۋەر بولغاچاۇا، < لۇ ئۇ> تاتارالر ناھايتى »: ناملىق ئەسىرىدە مۇندغق يازغان 

گەرچە ئۇالرنىڭ ئۇلۇس نامى تاتار . تاتار بولمىغان باشاا ئۇرۇق، قەبىلىلەرمۇ تاتار نامى بىلەن چۇنىاغا تونۇلۋغتىدۇ

ئاتۇاپ،  تاتار بولمىغان بۇ ئۇلۇسالر ئ زىمىزنى تاتار نۇامى بىۇلەن. بولسىمۇ، يەنىال تاتار رچەپ ئاتىلىپ كەلمەكتە

. ۋە ھۇ رمەت ە سۇازغۋەر ئورۇنغۇا ئىۇگە بۇوالاليمىز، چەپ قارىۇۇىدۇ< ئۇلۇۇ > تاتارالرنىڭ ئارىسىغا قوشۇلسۇاق 

ى ھازىرقى تاتار، جااليىر، ئويرغت، كېرەي، ئونغۇت، تا غۇت قاتارلىق مو غۇۇ  بولمىغۇان قەبىلىلەرنىۇڭ ھەممىسۇ

بۇالرنىۇڭ ھەممىسۇىنىڭ . ال موغۇۇ  بولۇۇپ قالغۇانگە تۇايىنىپ «سۇائاچىتى»چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇقىنىڭ 



14 

 

بولسۇىمۇ، لۇې ىن  ئۇالر ھۇازىر ئۇ زلىرىنى مو غۇۇ  چەپ ئاتىۇۇىۋغلغان. ئەسلىدە ئ ز ئىسىمى ۋە نامى بار ئىدى

ئەۋالتلىۇرى  ھۇاال بكگۇكن ى ككنۇدە ئۇالرنىۇڭ. چىگەن بۇ نۇامنى ئېتىۇرغپ قىلغۇان ئەمەس «مو غۇ »ئىلگىرى 

ئەمىلىەتۇتە ئەھۇۋغ  . الرغا تەۋە چەپ قارىماقتا، ھەڭ مو غۇ  نامىنى قولالنماقتا « غۇ مو»ئ زلىرىنى بۇرۇندۇن 

« چكن ى، قەچىم ى مو غۇلالر نۇرغۇنلىغان يايالق مىللەتلىرى ئارىسىدى ى بىر قەبىلە خۇاالس. ئۇندغق ئەمەس

 (. ئاپتورچىن –تىلدى ئىنارىلەر قوشۇلغى ياكى چىاىرۋ  –يۇقىرقىالر مەنە تەرجىمىسى بولۇپ، قىسمەن س ز )

رغشىدچىننىڭ بۇ بىر ئابزغس س زى ھۇنالرنىڭ ۋە ئۇالرچىن كېىىن ئېلىمىزنىۇڭ شۇىمالىدغ ياشۇىغان ھەر قايسۇى 

ك چمەن چارۋى ى مىللەتلەرنىڭ شەكىللىنىۇى ۋە ئېتنى  مەننەسىنىڭ ھەرگىزمۇۇ بىۇرال خىۇ  ئەمەسۇلى ىنى 

 . ىزچە بەلگىلى  پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگەھەڭ مىللىي تەركىنىنىڭ مۇرەك ەپلى ىنى چكشىنىۇىم

چ گەن ئىسىمالرنى تەتاىق قىلغانۇدغ، بۇۇ ئۇكچ (  匈奴)«ھون»، (猃 狁)«شىىەنىكن»، (荤粥)«شۇنىك»

( 猃)، «شۇىىۇڭ»، (荤)«شكن»خى  ناڭ بىر خى  تاۋۇشنىڭ ك پ خى  ئ زگىرىۇى بولۇشى مۇم ىن، بۇلۇپمۇ 

پەقەت )ىغان ئۇكچ خىۇ  ئوقۇلۇشۇى بولۇشۇى مۇۇم ىن چىن ئىنارەت ئكچ خەت بىۇر خىۇ  تاۋۇشۇنىڭ ئوخۇۇىم

خېتۇى بىۇلەن يېغىلىۇق ۋە چىۇن، « شىىۇڭ»ھۇندى ى ( ئىۇلىتىلگەن خەتال ئوخۇاش بولمىغان ۇۇۇ ئاپتورچىن

خېتىنى تېۇزرغق ئوقۇغانۇدىمۇ ئوقۇلۇشۇى « خۇ»خەن چەۋرىلىرىدە مەخسۇس ھۇنالرنىڭ نامى بولغان غۇزىدى ى 

يۇاكى )  Xouosنىۇڭ Hun» چى ى  Hunsىلەن ئىنگىلىزچە ھ ججەتلەرچى ى بۇالر ب. ئان ە پەرقلەنمەيدۇ

Xouw ) ھەڭ كېىىن ىHuns  چى ۇى «Hun »شۇ الشۇاا مەن ھۇۇن . نىۇڭ ھەممىسۇى ئوخۇۇاش ئاھۇاڭ

ئۇلۇسى ئەڭ چەسلەپتى ى سۇنىك، گۇيفۇاڭ، شۇىەنىكن « ھۇن»مىللىتىنى شەكىللەندۈرگەن ئاساسلىق قىسىم ۇۇ 

 . ىدىن كەلگەن، چەپ قارغيمەنتەچىرجىي ئ زگىرىۇى ۋە تەرەقاىي قىلىۇقاتارلىق مىللەتلەرنىڭ 

ھۇازىرقى ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ خېتۇاۋ رغيۇۇنى ۋە چوغۇاي تۇاغلىرى « ب شۇكك»ھۇن مىللىتى بارلىااا كەلۇگەن 

چە خۇاتىرلەنگەن ۋۇيۇكەن ئۇايمىاى گۇيۇاڭ « جۇۇغرغپىىە تەركىرىسۇى»جىلۇد  -29« خەننۇامە». ئەتىرغپىدۇر

« تۇكمەن بۇالىق»غەربىۇي شۇىمالدى ى ( ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ باۋتو شەھىرىنىڭ شۇەرقى)ناھىىىسىنىڭ 

ھۇنالرنىڭ تۇنجى تە رىاۇتى ۇۇ تۇكمەن تە رىاۇتىنىۇڭ ۋە ئۇۇ باشۇ ىلىاىدى ى ھۇۇن قەبىلىۇلەر ئىتتىپاقىنىۇڭ 

  كاتۇاۋۇ  غەربىي خەن پاچىۇاھى يكەندى چەۋرىۇدە چېگرىغۇا مەسۇۇۇ. سىىاسىي ھ ككمرۈنلىق مەركىزى ئىدى

چ پلەر، مۇو ، يۇاۋغيى ھۇايۋغالر  -چوغاي تېغىنىڭ شەرقىدىن غەربىگى ە مىڭ چاقىرىم ئارىلىاتا ئوت»: خۇيىڭ

چۇارۋىلىرىنى  -تاال غۇا چىاۇاس، مۇا  -بۇ يەر باتۇر تە رىاۇتنىڭ ئوقىا ياساپ قوشۇن توپاليدىغان، بۇالڭ. ك پ

غۇلدى ى چوغاي تېغى ئەتىرغپۇى ھۇنالرنىۇڭ ياشۇاپ چ مەك، ھازىرقى ئى ى مو . چ گەن«⑥يايلىتىدىغان يېرى

ك پىىدىغان ماكانى، شۇنىڭ بىلەن بىللە ھەربىي قو  ھكنەرۋەن ىلى  بازىسى ھەڭ سىرتاا تاجۇاۋۇز قىلىۇۇتى ى 

چە ھۇۇنالر بىۇلەن چىۇن سۇاللىسۇىدىن « تارىخىي خاتىرىلەر، ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە». تايانب بازىسى بولغان

ھۇۇنالر ( يەن، جاۋ، چىن)شۇ چاغدغ يەتتە بەگلى  »ىڭ چېگرغ ئايرىمىسىنى بايان قىلغاندغ بۇرۇناى بەگلى لەرن

ى ھازىرقى خېتاۋ رغيۇۇنى ۋە چوغۇاي « ب شكك»ئەينى ۋغقىتتا ھۇنالرنىڭ . چ ىىلگەن« بىلەن چېگىرچغش ئىدى

ەگلى ۇۇى بىۇۇلەن بتېغۇۇى ئەتىرغپىۇۇدغ بولغاچاۇۇا، ئوتتۇۇۇرغ تۇۇكزلە لى تى ى يەن بەگلى ۇۇى، جۇۇاۋ بەگلى ۇۇى، چىۇۇن 

 . چېگىرالنغان

 20ئى  ى مۇ ۇلنىڭ خېتاۋ ۋە چوغاي تېغى ئەتىرغپىنىڭ ھۇۇنالر كېلىۇپ چىااۇان يەر ئى ەنلى ىنۇى يېاىناۇى 

. ەتتۇكرۈپ بېرەلەيۇدۇيىلدىن بۇيان ئى  ى مو غۇ  رغيۇنىدىن باياالغان نۇرغۇنلىغان ھۇۇن قەبرلىرىمۇۇ ئەكۇس ئ

 : مەسلەن

ا مىىەن خوشۇنىنىڭ غەربىۇي جەنۇبىۇدى ى تاۋخڭنۇاال كەنتىۇدىن يېغىلىۇق يىلى ئى ىجاۋ ئايمىاى ك -6872

 . ⑦ە ھۇن قەبرىسى باياالغانچەۋرىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىگە مەنسۇپ ئالت

تاۋخو ناالنىۇڭ تۇ ت )يەنە شۇ يىلى كۇا مىىەن خوشۇۇنىنىڭ شۇەرقىي جەنۇبىۇدى ى ئالۇچەيۇد ڭ رغيۇنىۇدىن 

ى ھۇۇۇن قەبىرىسۇۇى ۋرىنىۇۇڭ چەسۇۇلەپ ى مەزگىلىۇۇگە تەۋە ئى  ۇۇيېغىلىۇۇق چە( كىلۇۇومېتىر شۇۇەرقىي شۇۇىمالىدغ

 . ⑧باياالغان
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يىلى جۇ غار خوشۇنىنىڭ شىمالىي قىسىمىدى ى يكلۇو تەي كەنتىۇدىن يېغىلىۇق چەۋرى بىۇلەن خەن  -6875

 . ⑨بىۇۇۇۇۇۇر ھۇۇۇۇۇۇۇن قەبرىسۇۇۇۇۇۇى باياالغۇۇۇۇۇۇانسۇاللىسۇۇۇۇۇۇى ئارىلىاىغۇۇۇۇۇۇا مەنسۇۇۇۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇۇۇان 

غ ئارقا بىرلەشمە خوشۇنىنىڭ غەربىۇي قىۇر ئۇسۇتاي چەرياسۇىنىڭ يىلى باينىغو  ئايمىاى ئويرغت ئوتتۇر -6878

 . ⑩كچ ھۇن قەبرىسى باياالغانسو  قىرغىاىدىن يېغىلىق چەۋرىگە مەنسۇپ ئ

يەنە شۇ يىلى ئى ىجاۋ ئايمىاى جۇ غار خوشۇنىنىڭ شىمالىي قىسىمىدى ى شىگۇپەندىن يېغىلىاى چەۋرىدىنىڭ 

 . ⑾ىسۇۇۇۇۇۇۇى باياالغۇۇۇۇۇۇۇانكېىىن ۇۇۇۇۇۇۇى مەزگىلىۇۇۇۇۇۇۇگە مەنسۇۇۇۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇۇۇكچ ھۇۇۇۇۇۇۇۇن قەبر

كېىىن قوشۇن ئەۋەتىۇپ ( يىلى -226مىالچىىىدىن بۇرۇناى )چىن شىخۇغڭ جۇ گونى بىرلى  ە كەلتكرگەندىن 

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى خېتاۋنىڭ جەنۇبىدى ى ئى ىجۇاۋ ئۇايمىاى )نى « چەريانىڭ جەنۇبىدى ى يەرلەر»

، بېىجىىا (ھازىرقى چغچىڭۇەن تېغى)كپ چوغاي تېغى تارتىۋغلغان ھەڭ يەنە خۇغ خې چەرياسىدىن ئ ت( ئەتىرغپى

. قاتارلىق جايالرنى سۇاقلىدى( ھازىرقى خېتاۋنىڭ شىمالى، چغچىڭۇەن تېغىنىڭ جەنۇبىدى ى جىلغىلىق رغيۇن)

نى ياساپ، ھۇن ئاتلىق قوشۇنلىرىنىڭ جەنۇپاۇا يۇكرۈش قىلىۇۇىنى « سەچچى ىن سېپىلى»شۇنىڭ بىلەن بىللە 

خەن . ۇت چىۇۇن سۇاللىسۇۇىگە تەڭ كۇۇېلەلمەي شۇۇىمالغا ك چكشۇۇ ە مەجنۇۇۇر بولۇۇدىتۇۇكمەن تە رىاۇۇ. توسۇۇتى

~  208مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )سۇاللسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە باتۇر تە رىاۇت تەختتە ئولتۇرغان چاغۇدغ 

و  شىمالىدى ى رغيۇنالرنى قايتىدىن تارتىۋ لىپ، ئوڭ ق -ھۇنالرنى ككچەيتىپ، خېتاۋنىڭ جەنۇپ( يىلالر -674

چە ھۇنالرغۇا قۇارغڭ بولغۇان ئالوبۇان « چەريانىۇڭ جەنۇبىۇدى ى يەرلەر». بىلى خاننىڭ باشاۇرۇشىغا تەۋە قىلدى

يىلۇى  -2خەن ۋۇچىنىۇڭ يكەنسۇۇ . خاننىڭ قەبىلىسى بىۇلەن بايۇان خاننىۇڭ قەبىلىسۇى چۇارۋى لىق قىلۇدى

لەن بايۇان خۇاننى مەغلۇۇپ خەن سۇاللىسى سەركەرچىسى ۋ ي چىڭ ئالوبان خۇان بىۇ( يىلى -627مىالچىىە )

شۇنىڭ بىلەن ھۇنالر چەريانىڭ جەنۇبىدى ى يەرلەرچىن يەنە بىر قېتىم ۋغز كې ىۇ ە . قىلىپ قوغالپ چىاارچى

 -خەن سۇاللىسى چەريانىڭ جەنۇبىدى ى رغيۇنالرچغ سۇفاڭ ئايمىاىنى تەسىس قىلىپ، شۇەھەر. مەجنۇر بولدى

. باشالپ ھۇنالر بۇۇ يەرلەرنۇى تارتىۋ لىۇۇق ئامالسۇىز قالۇدى شۇنىڭدىن. قەلۇەلەرنى سېلىپ مۇچغپىۇە قىلدى

ۋ ي چىڭ سۇۇفا نىڭ گۇاۋچ  چ ۇگەن يېرىۇدىن يەنە زور ( يىلى -624مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -5يكەنسۇ 

چاقىرىم ئى  ىرلەپ كىرىپ، كې ىدە ئوڭ قو  بىلى  خاننىڭ ئورچىسىنى  700~  100قوشۇن باشالپ شىمالغا 

. ئوك قو  بىلى  خان ئ زى يالغۇز قې ىپ كەت ەن بولسۇىمۇ، ناھۇايتى زور چىاىۇم تۇارتتى. دىمۇھاسىرىگە ئال

بۇۇ چاغۇدغ . سېي چىڭ يەنە ھۇجۇمغا ئ تكپ نۇرغۇن ئاچەمنى ئەسىرگە ئالدى( يىلى -1يكەنسۇ )كېىىن ى يىلى 

 ىنۇى، بۇۇ يەرچە خەن ھۇن ھ ككمرغنلىرى چ للككنىڭ جەنۇبىنىڭ ئوتتۇرغ تكزلە لى  ە ناھۇايتى يۇېاىن ئى ەنلى

سۇاللىسۇۇىنىڭ ھەربىۇۇي بېسۇۇىمىنىڭ ناھۇۇايتى زور ئى ەنلى ىنۇۇى بىلىۇۇپ، بۇۇۇ يەرچە تۇرۇشۇۇنىڭ تەسۇۇ ە 

چۇوڭ »( ھۇنالرنىۇڭ كى ىۇ  خۇانى)شۇنىڭ بىلەن، ئ   ك ت رە جاۋشىننىڭ . توختايدىغانلىاىنى ھېس قىلدى

نلىرىنى ئازچۇرۇپ، ئۇالر چارچىغاندغ پەڭ چ للككتىن ئ تكپ ئىم انىىەتنىڭ بارى ەشىمالغا ي ت ىلىپ، خەن قوشۇ

شۇۇنىڭدىن . پەنتى قۇبۇۇ  قىلىنۇدى« بىلەن يوقىتىش، جەنۇپاا چكشكپ چېگىرىغا يېاىنلىۇىۇتىن ساقلىنىش

لې ىن خەن سۇاللىسى قوشۇنلىرى ئۇالرنىڭ چ للككنىڭ . باشالپ ھۇنالرنىڭ ئاساسىي ككچى شىمالغا چې ىندى

چ للككنىۇڭ شۇىمالىدى ى ( يىلۇى -668مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -4و يكەنۇ. شىمالىغى ە قوغالپ بارچى

بولسۇىمۇ، يەنىۇال « خىلالنغان قوشۇنلىرى بىۇلەن چ للككنىۇڭ شۇىمالىدغ سۇاقالپ تۇرغۇان»ئۇرۇشتا تە رىاۇت 

بۇيان تېغى ھازىرقى )ۋ ي چىڭ تاكى بۇيان تېغىدى ى جاۋشىن قەلۇەسىگى ە . ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قې ىپ كەتتى

( غۇلىىىدى ى خانگاي تېغىنىڭ جەنۇبىدى ى بىر ب لىگى، جاۋشىن قەلۇەسى بولسۇا بۇيۇان تېغۇى ئەتىرغپىۇدغمو 

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋغقىتتا ، خۇچكبىڭمۇ چ للككنىڭ شىمالىدغ سو  قو  خاننىڭ مەغلۇپ قىلىۇپ، . قوغالپ بارچى

ى كېۇۇى نىڭ خوشۇۇنىنىڭ غەربىۇي ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلنىڭ جاۋۋۇچغ ئايمىا)ئۇنى تاكى الۋجكيكشەن تېغى 

شۇۇنىڭدىن كېۇىىن ھۇۇنالر ». قۇوغالپ بۇارچى( ال جكيكشەن تېغىنىڭ ئەترغپۇى)ۋە قۇيان تېغىغى ە ( شىمالىدغ

شۇنىڭدىن باشالپ ھۇنالرنىڭ سىىاسىي . ⑿« يىرغقاا قې ىپ كېتىپ، چ للككنىڭ جەنۇبىدغ ئورچىسى قالمىدى

 . لككنىڭ شىمالىغا ي ت ەلدىچې ىنىپ، چ ل مەركىزى ئۇالرنىڭ ب شكك ماكانىدىن مە گكگە
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ھۇنالرنىڭ سىىاسۇىي مەركىۇزى . چ للككنىڭ شىمالىمۇ ئەسلىدىال ھۇنالر توپلىۇىپ ئولتۇرغقالشاان رغيۇن ئىدى

شىمالغا ي ت ىلىۇتىن ئىلگىرى ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى چ للككنىڭ جەنۇبىۇدغ بولۇۇپ، سىىاسۇىي مەركەز 

ىىن، چ للككنىۇۇڭ شۇۇىمالىي قىسۇۇىمى ھۇنالرنىۇۇڭ، بولۇپمۇۇۇ ئۇالرنىۇۇڭ ئاساسۇۇلىق شۇۇىمالغا ي ت ەلگەنۇۇدىن كېۇۇ

ئەسۇىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۇدغ قوغۇشۇار  -6مىالچىىىۇدىن ئىلگىركۇى . قىسىمىنىڭ پائالىىەت مەركىزى بولۇپ قالۇدى

تە رىاۇت جىخۇشان غەربىي خەن سۇاللىسىغا ئە  بولغاندىن كېۇىىن، نۇرغۇنلىغۇان ھۇۇنالر ھۇازىرقى ئى  ۇى 

  ⒀و غۇلنىڭ توقتۇ ناھىىىسى ئەترغپى سو  قو  لەۋ خان شانىنىڭ چارۋى ىلىق قىلىدىغان رغيۇنىغۇا ئايالنۇدىم

شەرقىي خەن سۇاللسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىۇدە ھۇازىرقى شۇىلىنغو  ئۇايمىاى سۇو  قۇو  ئىجىۇز خاننىۇڭ 

كەلتۇكرۈپ چىاارغۇان ئۇوڭ   ھۇنالرنىڭ ئى  ىسۇىگە ب لكنكشۇىنى ⒁چارۋى ىلىق قىلىدىغان رغيۇنىغا ئايالندى

ئككەن باتىس خاننىڭ ئەسۇلىدى ى چۇارۋى ىلىق رغيۇنىمۇۇ ھۇازىر ئى  ۇى مو غۇلۇدى ى كونۇا سۇەچچى ىننىڭ 

شىمالىدغ بولۇپ، غەرپتە خېتاۋغى ە، شەرقتە خېنىي ئ ل ىسىنىڭ شىمالدى ى نەنىاڭ چەرياسىنىڭ غەربىدى ى 

 . ⒂رغيۇنالرغى ە ئىدى

 

 : ئىزغھالر

 

 « بەش چۇۇۇۇۇوڭ ئاقسۇۇۇۇۇاقا  ھەقاىۇۇۇۇۇدە خۇۇۇۇۇاتىرە»جىلىۇۇۇۇۇد  -6« رىلەرتۇۇۇۇۇارىخىي خۇۇۇۇۇاتى① »

 . «سەپەر نەزمىلىرى»، « شەيۋ ي نەزمىلىرى. نەزمىنامە②»

 . «سەپەر نەزمىلىرى③»

ھەر . قىلغىالرغۇا تارقالغۇان......... » »چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە»جىلد  -660« تارىخىي خاتىرىلەر④»

توپ بولۇپ ئولتۇرغقالشۇاان بولسۇىمۇ،لې ىن بىرلىۇۇىپ  -ك پىن ە توپ. قايسىسىنىڭ ئ ز ئالدىغا ئاقساقىلى بار

 . چ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىىلگەن« كېتەلمەيتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى

جەنۇبىي ھۇۇنالر »جىلد  -98« كېىىن ى خەننامە»  « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -84« خەننامە⑤ »

جىلۇد  -628، « شىمالىي چىالر ۇۇۇ ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»جىلد  -87« جىننامە»  «ھەقاىدە قىسسە

 -89« سۇو نامە»  «لىۇكۇر ننىڭ تەرجىمھۇالى»جىلد  -23« ۋ ىنامە»  «جۇرچى مۇنسۇن ھەقاىدە خاتىرە»

 . «رى غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇزلىرى ھەقاىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە قىسسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇە»جىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد 

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە⑥ »

 -6 يىلۇى -6871« ئارخېۇولوگىىە ئىلمىي ژورنلىرى»، «تاۋخو ناالچى ى ھۇن قەبرىلىرى»: تىەن گۇغ جىن⑦ 

 . سان

، « ئى  ۇۇى مو غۇلۇۇدى ى ئالوچەيېڭۇۇدىن باياالغۇۇان ھۇۇۇن قەبرىلىۇۇرى»: تۇۇىەن گۇۇۇغ جىن، گوسۇشۇۇىن⑧

 . سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان-4يىللىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇق  -6890« ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارخېۇولوگىىە ئىلمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇي ژورنىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى»

ئى  ى موغۇ  جۇ غار خوشۇنىدى ى يكلو تەيۇدىن باياالغۇان ھۇۇن »: ئى  ى مو غۇ  مۇز ىى ئېالن قىلغان⑨ 

 . سۇۇۇۇۇۇۇان -2يىللىۇۇۇۇۇۇۇق  -6877« لوگىىە ئىلمىۇۇۇۇۇۇۇي ژورنىلۇۇۇۇۇۇۇى، ئۇۇۇۇۇۇۇارخېۇو«قەبرىلىۇۇۇۇۇۇۇرى

 -6890ژورنىلۇى « ، مەچەنىۇىەت ياچى ۇارلىالىرى«قىرئۇستايدى ى ھۇن قەبرىلىۇرى»: تاال، لىاڭ جىڭمىڭ⑩ 

 . سان -7يىللىق 

شىگۇپەندى ى ھۇن »: ئى ىجاۋ ئايماقلىق مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى خىزمەت پون ىتى ئېالن قىالن قىلغان ⑾

 . سان -9يىللىق  -6890ژورنىلى « مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى»،« ىرىقەبرىل

ۋ ي چىڭ ۋە قىرغن چەۋەنۇدغز سۇانغۇننىڭ »جىلد  -666، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر» ⑿

 . «تەرخىمھالى

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە» ⒀
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 . «جەي رۇ نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -20« كېىىن ى خەننامە» ⒁

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە» ⒂

 

  قارغپ تەرەقاىي قىلىۇى    جەمۇىىىتىگە باپ ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامائەسى ۋە ئۇنىڭ قۇللۇق -2

 

لې ىن شۇ چاغدغ قەبىلىلەر . ھۇنالر ناھايتى بۇرۇنالر ئۇرۇقدغش قەبىلە ۋە قەبىلىلەر ئىتتىپاقىنى تەش ى  قىلغان

تۇارىخىي ». غا قاتناشاان ھەر قايسى قەبىلىلەر يەنىال ناھايتى تارقاق بولۇپ، ئىنتايىن تۇرغقسىز ئىۇدىئىتتىپاقى

چە ھۇنالرنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىۇدى ى تۇارىخىنى بايۇان « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -660« خاتىرلەر

نگى ە بولغان مىڭ نەچ ە يىۇ  تارتىپ تاكى تكمە( رىۋغيەتلەرچى ى ھۇنالرنىڭ ئەجدغچى)چكنۋ ىدىن »قىلىپ، 

بۇۇ چە  . چەپ خۇاتىرلەنگەن« جەريانىدغ، ئۇالر بەزىدە ك پىىىپ، بەزىدە ئازىىىپ ناھۇايتى تارقۇاق جايالشۇاان

ئۇرۇقدغش قەبىۇلە ۋە قەبىلىۇلەر ئىتتىپاقىنىۇڭ ئىنتۇايىن تۇرغقسۇىز ئى ەنلى ىنىۇڭ ئۇاالمىتى بولسۇىمۇ، ئەممۇا 

. ەن تە رىاۇت قەبىلىلەر ئىتتىپۇاقى ئورتۇاق تى لىۇگەن رەھۇنەر ئىۇدىھۇنالرنىڭ تۇنجىسى تە رىاۇت ۇۇۇ تكم

ئۇرۇقدغشلىق تەش ىلى پارچىلىنىۇتىن ئىلگىۇرى ھۇۇنالر ئورتۇاق ئىۇۇلەپ ىاىرىش بىۇلەن شۇۇغغۇلىنىدىغان، 

مەھسۇالتالرنى تەڭ تەقسىم قىلىدىغان، سىنىپ ۋە زۇلۇۇڭ ئې ىپىالتاتىسۇىىە مەۋجۇۇت بولمىغۇان ئىپتىۇدغئىي 

ەنۇدە ئۇ زگىرىش ئەسىرگە كەلگ -3بۇ خى  تۇرمۇش شەكلىدە مىالچىىىدىن بۇرۇناى . الىتىدە ياشايتىجامائە ھ

 .بولۇشاا باشلىدى

كەينىۇدە ت مۇكر قۇورغلالر مەچەنىىىتۇى چەۋرىۇگە قەچەڭ  -ئەسۇىرنىڭ ئالۇدى -3ھۇنالر مىالچىىىدىن ئىلگىركى 

ىىتىنىۇۇڭ ئىۇۇۇلەپ ىاىرىش ككچلىرىنىۇۇڭ ت مۇۇكر قۇۇورغلالر مەچەنىىىۇۇتىگە قەچەڭ قويۇۇۇش ھۇۇۇن جەمۇى. قويۇۇدى

بۇنىڭ بىلەن، ئېۇىن ە مەھسۇالت كېلىپ چىاىۇپ، ھۇنالرنىۇڭ . سەۋىىىسىنى زور چەرىجىدە يۇقىرى ك تكرچى

. كۇۇ چمەن چۇۇارۋى ىلىق ئىگىلى ىنىۇۇڭ كوللې تىۇۇپ ئىگىلى ۇۇتىن يەكۇۇ ە ئىگىلى ۇۇ ە ئ زگىرىۇۇۇنى تېزلەتتۇۇى

 . سىي مكلۇكك ىلى  ە ئۇ زگىرىش مۇۇم ىن ىلىگى تۇغۇلۇدىشۇنىڭدىن باشالپ ئومۇمىي مكلكك ىلى نىڭ خۇسۇ

خەشۇەك قىۇس بولغۇان قىۇش پەسۇلىدە چۇارۋى ىلىق قىلغانۇدغ  -ئالدى بىۇلەن، چارۋى ىلىاتۇا، بولۇپمۇۇ يەڭ

. كى ى رەك ك لەمۇدى ى چۇارۋىنى بۇېاىش چۇوڭ ك لەمۇدى ى چۇارۋىنى باقاانغۇا قارىغانۇدغ ئاسۇان توختۇايتى

بۇۇ جامائەتنىۇڭ كوللى تىۇپ . ش ئكچكن ئۇالرنى ئايرىپ بېاىۇاا توغرغ كىلەتتىچارۋىالرنى ك پەيتىش ۋە قوغدغ

ئۇنىڭۇدىن . چارۋى لىق قىلىۇىنى پەيدىنپەي يەك ە ئائىلىلەرنىڭ تارقۇاق چۇارۋى ىلىق قىلىۇۇىغا ئۇ زگەرتتى

ئۇوت، سۇۇ . قالسا، چارۋى ىالرنى ئەسۇلىدىنال ئاسۇان ئىگىلىۇۋغلغىلى، ئۇايرىغىلى ۋە ئالماشۇتۇرۋغلغىلى بۇوالتتى

قوغلىۇىپ ك چكپ يكرىدىغان ك چمەن چارۋى ىلىق ئىگىلى ىدە چۇارۋى ىالر بىۇر تەرەپۇتىن ئىۇۇلەپ ىاىرىش 

بۇمۇۇ . تۇاالڭ قىالتتۇى-بىلەن شۇغۇلالنسا، بىر تەرەپتىن باشۇاا قەبىلىلەرنۇى ۋە ئۇالرنىۇڭ چۇارۋىلىرىنى بۇۇالڭ

خۇسۇسۇىي مكلۇكك ىلى تە . پايۇدىلىق ئىۇدىچارۋىالرغا بولغان خۇسۇسىي مكلكك ىلى نىڭ ئەمەلگە ئېۇىۇىغا 

بۇ چارۋغ توپىنى . چارۋىدغر ئ زىنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلى ىنىڭ تەرەقاىىاتىغا بەكرەك ك  ك  ب لەتتى. چارۋىسى بار 

ئكچىن ىۇۇدىن، ئىۇۇۇلەپ ىاىرىش . كۇۇ پەيتىش ۋە باشۇۇاا بۇۇايلىاالرنى تۇۇوپالش ئىم ۇۇانىىتىنى كېڭەيتەتتۇۇى

بولۇپمۇۇ . ەمۇىىەتتى ى ھەر قايسى ئىگىلىۇ  تارمۇاقلىرىنىمۇ يككسۇەلدۈرچىككچلىرىنىڭ يەنىمۇ يككسىلىۇى ج

بۇۇ ۋغقىتتۇا ھۇنالرنىۇڭ . ئاساسلىق ئىگىلى  بولغان چارۋى ىىق ئەسلىدەچى ى ئاساستا مىسلىسىز رغۋغجىالنۇدى

بۇۇ . رچىئىۇلەپ ىاىرىۇى ئ زىنى تەمىنلەپال قالماستىن، بەل ى يەنە ئېۇىن ا مەھسۇالتالرنىمۇ بارلىااا كەلتك

ئې ىسپىالتاتىسىىە قىلىش ۋە ئې ىسپىالتاتىسىىە قىلىنىش مۇناسۇىۋىتىنىڭ ئىاتىسۇاچىي ئالۇدىناى شۇەرتىنى 

بۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن ھۇنالرنىۇۇڭ ئىپتىۇۇدغئىي جامائەتىنىۇۇڭ ئى  ۇۇى قىسۇۇىمىدغ خۇسۇسۇۇىي . مەيۇۇدغنغا كەلتۇۇكرچى

 . ىپاا ب لكنكشىمۇ باشالندمكلكك ىلى نىڭ بارلىااا كېلىۇىگە ئەگىۇىپ سىنى

كەينىۇدە، ھۇنالرنىۇڭ ئۇرۇقدغشۇلىق جامائەسۇىدە  -ئەسىرنىڭ ئالۇدى -3تەخمىنەن مىالچىىىدىن ئىلگىرى ى 

بۇۇ . شەخسىي چارۋىسى بار يەك ە ئائىلىلەرنى ئاساس قىلغان مۇستەقى  كى ى  ئىگىلىۇ  مەيۇدغنغا كەلۇدى
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. رولىنۇى ئويناشۇاا باشۇلىدى خى  كى ى  ئىگىلى نىڭ مەيدغنغا كېلىۇى ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنى پارچىالش

ئەسۇىرلەرگە تەئەللۇۇق بولغۇان ھۇۇن  -3،  -2چ للككنىڭ شۇىمالىدىدن قېزىلغۇان، مىالچىىىۇدىن ئىلگىرى ۇى 

چوڭ قەبرىلەر ھەڭ ئۇالرنىڭ يېنىدى ى ھەمدەنپە بۇيۇمالر . قەبرىلىرىنىڭ ئى ىدى ى ھەمدە چىنە بۇيۇمالر ك پ

دغشلىق تەش ىلىنىڭ پارچىىنىپ، باي، كەمنەغەللى  پەرقىنىۇڭ تولۇۇق ناھايتى ئاز قەبرىلەرچىن بۇ چاغدغ ئۇرۇق

بۇ چاغدغ چارۋى ىلىق مەيۇدغنى ۋە چۇارۋى ىلىق قىلىۇدىغان . ①ئاش ارالنغانلىاىنى روشەن ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

يەرلەر ئۇرۇقدغشۇۇلىق چۇۇارۋى ىلىق مەيۇۇدغنى ۋە چۇۇارۋى ىلىق قىلىۇۇدىغان يەرلەر ئۇرۇقدغشۇۇلىق جامائەسۇۇىنىڭ 

شۇ ا، چارۋى ىلىق مەيدغنى . چارۋىالر بولسا يەك ە ئائىلىلەرنىڭ ئىگىدغرچىلىاىدغ بولغان. دغرلىاىدغ بولغانئىگى

ۋە چۇۇارۋى ىلىق قىلىۇۇدىغان يەرلەرگە بولغۇۇان ئومۇۇۇمىي مكلكك ىلىۇۇ  بىۇۇلەن چارۋىالرغۇۇا بولغۇۇان خۇسۇسۇۇىي 

ھىدىلى ى چ ىىۇۇ ە ئەسىنىڭ بىر ئاالمكلكك ىلى نىڭ بىرلەشتكرۈلكشىنى بۇ چەۋرىدى ى ھۇن ئۇرۇقدغشلىق جاما

 . بولىدۇ

كەينىدە يەك ە ئائىلىلەرنىۇڭ  -ئەسىرنىڭ ئالدى -3ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامائەسى مىالچىدىن ئىلگىرى ى 

خۇسۇسىي ئىگىلى ىنىڭ بارلىااا كېلىۇىگە ئەگىۇۇىپ پارچىلىنىۇۇاا باشۇلىغان بولسۇىۇ، لۇې ىن ھەر قايسۇى 

رى ئىۇلەپ ىاىرىش، تۇرمۇشۇىنىڭ مۇۇھىم كاپۇالىتى بولغۇان چۇارۋى لىق مەيۇدغنى ۋە ئائىلىلەر ۋە ئۇرۇق ئەزغلى

. ئۇارغ زىۇب باغلىنىۇپ تۇۇرغتتى -چارۋى ىلىق قىلىدىغان يەرلەرنى يەنىۇال ئورتۇاق ئىگىۇلەش سۇەۋەبىدىن ئۇ ز

سۇۇ قوغلىۇۇىپ ك چۇكپ يكرسۇىمۇ، ھەر  -ئۇوت»چە ھۇۇنالر « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر»

چەپ خۇۇاتىرلەنگەن بولۇۇۇپ، بۇنىڭۇۇدغ چە  چۇۇارۋى ىلىق مەيۇۇدغنى ۋە « ايسىسۇۇىنىڭ يەرلىۇۇرى ئۇۇايرىم ئىۇۇدىق

 . كك ىلى ى بايان قىلىنغانچارۋى ىلىق قىلىدىغان يەرلەرگە بولغان ئۇرۇقنىڭ ئومۇمىي مكل

اقلىنىپ بۇ خى  باغلىنىش ئۇرۇقنىڭ بىخەتەرلى ىنى قوغدغش، چارۋى ىلىق ھۇجۇمىدىن قوغدغش سەۋەبلى  سۇ

شۇنىڭ بىۇلەن بىۇر ۋغقىتتۇا، ئىپتىۇدغئىي ئۇرۇقدغشۇلىق جامائەسۇى تكزۈمىنىۇڭ پارچىلىنىۇۇى ۋە . قالغان ئىدى

ھۇۇنالر . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر»سىنىپنىڭ شەكىللىنىۇى جەريانىۇدغ، بۇال  ىلىۇق ئۇرۇشۇى قىلىۇۇى خۇۇچچى 

چەپ ئېىتىلغىنىدەك، ھۇنالرنىڭ  «ئۇرۇش قىلىش ھۇنالر ئكچكن ئاچەتتى ى ئىش ئىدى»چە « ھەقاىدە قىسسە

شۇ ا ئۇۇالر زىۇب بىرلىۇۇىپ قالمۇاي، بەل ۇى يەنە قۇشۇۇن بولۇۇپ . چغئىملىق كەسپىگە ئايلىنىپ قالغان ئىدى

شۇۇ ا، . تەش ىللەنگەن ئىدى، بۇ ئۇالرنىڭ خالىغان چاغدغ ئۇرۇشاا مېڭىۇۇى ۋە قاتنىۇىۇۇغا قواليلىۇق ئىۇدى

ە بىۇر ئاالھىۇدىلى ى ئۇۇ ھەڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش تەشۇ ىالتى، ھەڭ ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامائەسۇىنىڭ يەن

ھۇۇنالر قۇرغمىغۇا يېتىۇپ ئوقىۇا »: چە«تارىخى خاتىرىلەر، ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسۇە». ھەربىي تەش ىالت ئىدى

تاال غۇا قاتنىۇۇاتتى، بۇۇ -تارتاىدەك بولغاندىال ئاتلىق ئەس ەر بوالتتى، ئۇرۇش ۋغقتىدغ جە گە چىاىۇپ بۇۇالڭ

بۇ ئۇالرنىڭ ئاچەتتى ى چاغالرچغ چارۋى ىلىق ۋە ئوۋچىلىق بىۇلەن . چەپ خاتىرىلەنگەن« ئاچىتى ئىدى ئۇالرنىڭ

تۇرمۇش كەچكرسە، ئۇرۇش ۋغقتىلىرىدغ جە گە قاتنىۇىدىغانلىاىنى، ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ىلى بىلەن ھەربىي 

بۇنۇۇدغق تەشۇۇ ى  »س بۇۇۇ ھەقۇۇتە مۇۇاركى. تەشۇۇ ىلىنىڭ بىرلەشۇۇتكرۈلگەنلى ىنى ئەكىۇۇس ئەتتۇۇكرۈپ بەرگەن

 . چ گەن«② شىدى ى بىر شەرتجامائەنىڭ ئىگىدغرلىق قىلغۇچى ساالھىىتى بىلەن مەۋجۇت بۇلۇپ تۇرۇ

ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق تەش ىالتى ئەسىلدىنال بىر خى  قاندغشۇلىق ئاساسۇىدغ قۇرۇلغۇان تەشۇ ىالت بولۇۇپ، 

ۋە ئۇرۇشۇنىڭ ك پىىىۇۇىدىن كېلىۇپ چىااۇان  ئۇرۇقدغشلىق جامائەنىڭ پارچىلىنىۇى، سىنىپنىڭ پەيدغ بۇلۇشى

ئۇرۇق تەركىنىنىڭ مۇرەك ەپ بولۇشى ۋە تۇرغقسىزلىاىدىن ئۇرۇقتى ىلەرنىڭ قاندغشلىق مۇناسۇىۋىتىنى سۇاقالپ 

ئالدى بىلەن ئۇۇرۇق تەشۇ ىلىنىڭ ئى ىۇگە باشۇاا ئۇرۇقنىۇڭ ئۇاچەملىرىمۇ زور . قېلىش مۇم ىن ئەمەس ئىدى

تۇ گۇسالر، ياۋچىالر، ئالۇبانالر، ھۇۇنگىرالر، چكشۇكرلەر، چ لىڭۇالر، قىرغىۇزالر، : مەسلەن. تكرككمدە قۇشۇالتتى

بۇالر ئاساسەن ھەر قايسى ئۇرۇق ۋە . شىنلىالر، ئۇيسۇنالر، غەربىي يۇرتلۇقالر، چىىا الر ۋە خەنزۇالر چ گەندەك

دى ىلىرى ئۇۇرۇق ئەزغلىاغۇا ئائىلىلەرگە تارقالغان بولۇپ، مۇتلەق ك پ قىسىمى قۇللۇقتا تۇرغان بولسۇا، ئۇاز سۇان

قۇبۇ  قىلىناتتى ئۇنىڭدىن قالسا ھەر قېتىملىق ئۇرۇش، بولۇپمۇ مەغلۇبىىەتلى  ئۇرۇشۇالر ئۇۇرۇق ئەزغللىرىنىۇڭ 

ك پلەپ ئ لكشىنى، يارلىنىۇىنى ۋە تارقىلىپ كېتىۇىنى كەلتكرۈپ چىاارغاچاا، ئۇرۇقدغشلىق جامائەسۇى ئېغىۇر 
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يىلۇى ئۇوڭ قۇو  بىلى خاننىۇڭ قۇوۋمى خەن -624مىالچىىدىن بۇۇرۇناى : مەسىلەن. بۇزغۇن ىلىااا ئۇچرغيتتى

سۇاللىسى سەركەرچىسى ۋ ي چىڭنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندغ، ئوڭ قو  بىلى خان ئ زى يالغۇز قې ىۇپ كېتىۇپ، 

مىڭۇدىن  65ئاتلىق قۇشۇنى تارقىلىپ كېتىپ، كى ى  خان ۋەزىپىسىدى ى ئون نەچۇ ە ئۇۇرۇق ئاقسۇاقىلى ۋە 

يەنە مىالچىىدىن بۇرۇناى . يا  ئۇرۇق ئەزغللىرى ئەسىرگە چكشكپ ئۇرۇق پكتكنلەي تارقىلىپ كەت ەنئا-ك پ ئەر

يىلى ئې ىغسە تە رىاۇت ۋ ي چىڭ بىلەن بولغان ئۇرۇشتا مەغلۇ  بولغاندغ نەچ ە يكز ئەسۇ ەر بىۇلەن -668

ى بىۇلەن ئارلىۇۇىپ مۇھاسىرىنى بۇزۇپ قې ىۇپ كەتۇ ەن، قاچالمۇاي قالغۇانلىرى خەن سۇاللىسۇى قۇشۇۇنلىر

تۇرىۋەرگەن، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋغقىتتا، سو  قو  بىلى  خاننىڭ قوۋمىدىنمۇ يەتتە تكمەندىن ئۇارتۇق ئۇاچەڭ خۇۇ 

چكبىۇۇ  تەرپىۇۇدىن ئ لتۇۇكرۈلگەن ۋە ئەسۇۇىرگە ئېلىنغۇۇان، قالغۇۇانلىرى قې ىۇۇپ كېتىۇۇپ ئۇۇۇرۇق پكتۇۇكنلەي 

يىلۇى خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن -76ن بۇۇرۇناى تېخىمۇ ئېغىرى شۇۇكى، مىالچىىۇدى. قااليمىاانلىۇىپ كەت ەن

مىڭ كىۇىلى  بىرلەشمە قوشۇنى ھۇنالرغا ھۇجۇۇڭ قىلغانۇدغ، ھۇۇنالر خەن سۇاللىسۇىنىڭ  200ئۇيسۇنالرنىڭ 

چۇارۋىلىرىنى ھەيۇدىگىنى ە يىرغقاۇا -چۇكرىلىرىنى يېۇتىلەپ، مۇا -قۇشۇنلىرىنىڭ كەلگەنلى ىنى ئا الپ قېرى

مىاان ىلىاىدغ ئۇرۇق تەشۇ ىلىنىڭ قااليمىاانلىۇۇىپ كېتىۇۇى مۇۇقەرەر بۇ خى  ئۇرۇش قاالي. قې ىپ كەت ەن

ئوڭ قو  خاننىڭ قوۋمىدى ىلەر چىرى  ۇى بە  چۇاڭ خۇۇي ۋە ئۇيسۇۇنالرنىڭ بىرلەشۇمە قوشۇۇنىنىڭ . ئىدى

ھۇجۇمىغۇۇا ئۇچرىغانۇۇدغ تە رىاۇتنىۇۇڭ يە گىسۇۇى، مەلى ىسۇۇى، ئاتۇۇاقلىق خۇۇانلىرى، كۇۇاھنە ، مىۇۇڭ بېۇۇۇى، 

مىڭدىن ئارتۇق ئات، كاال، قوي، قې ىر ۋە ت گە  700مىڭ ئاچەڭ ئەسىرگە چكشكپ،  38لىق سەركەرچىلىرى قاتار

مۇالالر ھېسابسۇىز بولغۇان، ئۇرۇقدغشۇلىق -يارالنغۇانالر ۋە تارقىلىۇپ كەتۇ ەن چۇارۋغ-ئولجا ئېلىنغان، ئۇ لگەن

ۇرۇش ۋغقتىۇدغ يۇقىرىدى ىلەر بىر نەچ ە مىسالالر خاالس، ئۇ. ③چې ىدىن ب سكلكپ كەت ەن-جامائەسى چاك

لې ىن، ئۇرۇقنىڭ تەش ىلىي قۇرۇلمىسۇى مۇسۇتەھ ەڭ بولغۇانلىاتىن، . بۇندغق ئەھۋغلالر چغئىم ك رۈلكپ تۇرغتتى

قااليمىاۇۇان ىلىق ۋە بۇزغۇۇۇن ىلىاتىن كېۇۇىىن يەنە ناھۇۇايىتى تىۇۇزال توپلىۇۇۇااليتتى ۋە ئەسۇۇلىگە كېلەلەيتتۇۇى 

، ئەممۇا («ئۇاچەملىرىنى قايتۇا توپلىغۇان»ەيال مەسلەن، ئې ىغسۇە تە رىاۇۇت قې ىۇپ كېتىۇپ ئۇۇزۇن ئۇ تم)

ئەسىلدى ى ئۇۇرۇق ئەزغللىۇرى تارقىلىۇپ، قااليمىاانلىۇۇىپ كەت ەچۇ ە، ئۇرۇقنىۇڭ تەركىنۇى كۇ پ ھۇالالرچغ 

كېۇىىن ئۇرۇقدغشۇلىق تەشۇ ىلى شۇەكى  جەھەتۇتىن سۇاقلىنىپ قېلىۇپ، ئۇۇرۇق . قااليمىاانلىۇىپ كېتەتتۇى

ىدەكال مەۋجۇت بولۇپ، ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن نى اھلىنىش تۇكزۈمىگە يەنىۇال قەبرىستانلىاى ۋە ئۇرۇق نامى بۇرۇنا

شۇۇ ا، . رىۇايە قىلىنغان بولسىمۇ، ئەمما ھەقىاىي ساپ قان سېستىمىسىدى ى ئۇۇرۇق مەۋجۇتلۇۇقىنى يوقۇاتتى

ئەسۇىرنىڭ ئۇاخىرىغى ە، يەنۇى ۋ ۇي، -3ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق تەش ىلى شەكى  جەھەتتىن تاكى مىالچىىە 

سۇاللىلىرى چەۋرىگى ە ساقالنغان بولسىمۇ، لې ىن ئۇنىڭدى ى قاندغشلىق مۇناسۇىۋەت ئۇرۇقنىۇڭ ئى  ۇى جىن 

قىسىمىدى ى ئىگىلى  خارغكتىرىنىڭ ئ زگىرىۇىگە ئەگىۇىپ پەيۇدىنپەي ئۇ زگەرچى، بۇۇ خىۇ  ئ زگىرىۇۇتىن 

غشۇلىق بىرلى ۇى بولمۇاي، كېىىن ى ئۇرۇقدغشلىق جامائەسى ئەمەلىەتتە قاندغشلىق ئاساسۇىغا قۇرۇلغۇان ئۇرۇقد

بۇۇ ھۇنالرنىۇڭ ئۇرۇقدغشۇلىق . بەل ى تېرىتورىىە ئاساسىغا قۇرۇلغان ھەربىۇي مەمۇۇرىي بىرلىۇ  بولۇۇپ قالۇدى

 . بىر خى  ئاالھىدىلى ىدۇرجامائەسىنىڭ يەنە 

 ئەسىرگى ە ساقلىنىپ قالغانلىاىنى-3ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنىڭ شەكى  جەھەتتىن تاكى مىالچىىە 

يازما ھ ججەتلەرچە ئەكىس ئەتتكرۈلگەن ئۇرۇق قەبرىستانلىاى، ئۇرۇق نامى، ئۇرۇقنىڭ سۇىرتتىن نى ۇاھلىنىش 

تۇارىخى ئەسۇەرلەرچە ھۇنالرنىۇڭ ئۇۇرۇق قەبرىسۇتانلىاى . تكزۈمى ھەقاىدى ى بايانالرچىن ك رىۋ لىۇاا بۇلىۇدۇ

چە « ئوغانالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»ىد جىل-80« كېىىن ى خەننامە»مەسلەن، . ھەقاىدى ى خاترىلەر ئۇچرغيدۇ

ئوغانالرنىۇڭ ھۇۇن تە رىاۇتىنىۇڭ قەبرسۇىنى قازغۇانلىاى ( يىلۇى-79مىالچىىدىن بۇۇرۇناى )جاۋچى چەۋرىدە 

ئۇرۇق قەبرىستانلىاىنىڭ بولۇشى ئۇرۇقدغشۇلىق . بۇ خى  قەبرە ئۇرۇق قەبرىستانلىاىغا تەۋە ئىدى. خاترىلەنگەن

رۇق قەبرىسۇتانلىاىنىڭ سۇاقلىنىپ قېلىۇۇى ئۇرۇقدغشۇلىق جامائەسۇىنىڭ ئۇۇ. جامائەسىنىڭ بىر ئاالھىدىلى ى

 . نلىاىنى ك رسىتىپ بېرىدۇشەكى  جەھەتتىن ساقلىنىپ قالغا
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جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە »د جىل-98« كېىىن ى خەننامە»ۋە « سەلەر، ھۇنالر ھەقاىدە قىسىتارىخى خاتىر»

مايدىغان قۇيان، الن، شكبۇ ۋە چىىۇلىندىن ئىنارەت ت ت چە ھۇنالرنىڭ تە رىاۇت ئۇرۇقى بىلەن ئوخۇى«قىسسە

چە جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇۇتى « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە». ئىسىلزغچە ئۇرۇقنىڭ بارلىاى تىلغا ئېلىنغان

ئولتۇرغقالشااندىن كېىن ى خانالر ئى ىدە يەنىۇال خەن، چغ ىۇك، ( يىلى-50مىالچىىە )شىخې ئايمىاىغا كېلىپ 

جىلىۇد -87« جىننۇامە». الن، سۇجى ئۇرۇقىدىن كېلىۇپ چىااۇان خانالرنىۇڭ بۇارلىاى خۇاتىرلەنگەنقۇيان، 

چىمۇ ھۇنالرنىڭ قۇيان، شك، بو، الن، جىۇۇو قاتۇارلىق ئۇرۇقلىرىۇدىن «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە-شىمالىي چىالر»

چىمو ۋە «  ، لې ىن ئاسىجاسارەتلى»كېلىپ چىااانالرنىڭ يۇقىرى ئەمە  تۇتىدىغانلىاى خاتىرىلەنگەن، يەنە 

ئۇرۇقنىڭ نامى ئۇرۇقدغشلىق تەش ىلىنىڭ بىر بەلگىسى، ئۇرۇق نامىنىڭ ساقلىنىپ قېلىۇى . لى ئۇرۇقىمۇ بولغان

 . الغانلىاىنى ئىسپاتاليدۇئۇرۇقدغشلىق تەش ىلىنىڭ شەكى  جەھەتتىن يەنىال ساقلىنىپ ق

مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندغ، يۇقىرچغ تىلغا ئېلىنغان چى  « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»

قۇيان، الن شكبۇ ۋە چىىۇلىن ئۇرۇقىدى ىلەرنىڭ چغئىم ھۇن تە رىاۇت ئۇرۇقىدى ىلەر بىلەن نى اھلىنىدىغانلىاى 

چى ۇى خۇاتىرلەنگە ئاساسۇالنغاندغ، تە رىاۇۇت النۇدى « ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننامە». جاتىرلەنگەن

بۇنىڭۇدىن شۇۇنى ك رۈۋ لىۇۇاا . ۇپ، قۇيان قاتارلىق ئۇرۇقالر بىلەن بىر ئۇرۇقۇدىن ئەمەس ئىۇدىئۇرۇقدىن بول

مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى . بولىدۇكى، يۇقىرىاى ئۇرۇقالرنىڭ ھەممىسى سىرتتىن نىااھالنغان تكزۈمنى يولغا قويغان

ڭ جاۋجكننىۇڭ فۇجۇۇرۇت ئەسىرنىڭ كېىىن ى مەزگىلىۇدە ھۇنالرغۇا يۇاتلىق قىلىنغۇان خەن مەلى ىسۇى ۋغ -6

كېۇىىن . تە رىاۇتتىن تۇغاان ئى  ى قىزى ئەسلىدە قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇغشاننىڭ ئۇرۇقىغا مەنسۇپ ئىۇدى

چەپ ئاتالغان بولسا، كى ىۇ  ( شۇبۇ مەلى ىسى)چوڭ قىزى يكەن شۇبۇ ئۇرۇقىغا ياتلىق قىلىنىپ، شۇبۇ قۇن ۇيى 

بۇنىڭۇدىن قوغۇشۇار . ④چەپ ئاتالغۇان( چغ ىۇك مەلى ىسۇى) قىزى چغ ىۇك ئۇرۇقىغۇا يۇاتلىق قىلىنىۇپ چغ ىۇكيى

. تە رىاۇتنىڭ شكيۇ ، چغ ىك ئۇرۇقى بىلەن سىرتتا نى اھلىنىش تكزۈمىنى يولغا قويغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىۇدۇ

: مەسلەن. ئەسىرگە كەلگەندىمۇ ھۇنالر يەنىال سىرتتىن نى اھلىنىش تكزۈمىنى يولغا قويغان -4،  -3مىالچىىە 

خەن ھاكىمىىىتىنى قۇرغۇۇچى ھۇۇن ئاقسۇ كەڭ لىكيۇكەن ۋە »چەۋرىدى ى « ەش ۈيز، ئون ئەلتە پاچىۇاھلىقب»

ئۇرۇقنىۇڭ . ⑤ئوغلى لىۇزۇڭ ئەسلىدە توغا ھۇنلىرىۇدىن بولۇۇپ، ئۇالرنىۇڭ ئايۇاللىرى قۇيۇان ئۇرۇقىۇدىن ئىۇدى

ئۇرۇقنىۇڭ سۇىرتتىن . ىسىرتتىن نى ۇاھلىنىش تۇكزۈمى ئۇرۇقدغشۇلىق جەمۇىىىتىنىۇڭ ئاالھىۇدە نى ۇاھ تۇكزۈم

نى اھلىنىش تكزۈمىگە رىۇايە قىلىش ئۇرۇقدغشلىق تەش ىلىنىڭ مەزمۇنى ۋە خارغكتېرىدە ئاللىااچان ئۇ زگىرىش 

 . لىاىنى چكشەندۈرۈپ بېرىدۇبولغان بولسىمۇ، لې ىن شەكى  جەھەتتىن يەنىال مەۋجۇت

ش تېخىمۇۇ كۇ پ كىۇۇىگە ئېھتىىۇاجلىق چارۋى ىلىانىڭ ئۇچااندەك تەرەقاىي قىلىۇى بلەن چارۋىالرنى بېاى

شۇ ا، ئ زىنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلى ىگە ك  ك  ب لىدىغان چارۋىدغرالرنى ئۇرۇشتا تۇتۇۋغلغان ئەسىرلەرچىن . بولدى

 . ر سىنپى بارلىااا كەلدىبۇنىڭ بىلەن قۇلال. تېخىمۇ ك پ پايدىالندى

قىلغاندغ چۈشمەندىن بىرنۇى ئ لتكرسۇە بىۇر ھۇنالر جەڭ »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

لې ىىن ئەسۇىر تۇتۇۇپ كەلسۇە مۇكاپۇات تەرىاىسۇىدە ئۇ زىگە ئىنۇۇاڭ قىلىۇپ . جاڭ شارغپ مۇكاپات بېرىلەتتى

جە دە ئ لگكچىنىۇڭ جەسۇىتىنى قۇايتۇرۇپ كەلگۇكچى . تۇتۇپ كېلىنگەن بۇ كىۇلەر قۇ  قىلىناتتى. بېرىلەتتى

« مكل ى مۇسۇاچىرە قىلىنۇاتتى -نەرسە ئوغرلىغۇچىالرنىڭ پكتكن ما . بوالتتىئ لگى ىنىڭ ئائىلە مكل ىگە ئىگە 

ڭ بۇارلىاىنى بۇ چە  ھۇنالرچغ خۇسۇسۇىي مكلۇكك ۋە ئەسۇىرلەرنى قۇۇ  قىلىۇش ئەھۋغلىنىۇ. چەپ خاتىرلەنگەن

 . ئىسپاتاليدۇ

ەسۇىر ئېلىۇپ بۇۇ ھۇنالر ئۇرۇشتا ئەسىرگە چكش ەنلەرنى قۇ  قىلغانلىاتىن، ھەر بىر ھۇن جە  ىسى ك پرەك ئ

شۇۇ ا ھۇنالرنىۇڭ ئۇاچەتتى ى پۇقرغلىرىنىڭمۇۇ قۇلغۇا ئىۇگە بولۇشۇى . ئەسىرلەرنى ئ زلىرىنىڭ قۇلى قىلىۇۋغالتتى

ئەلۋەتتە ھۇن ئاقس  ەكلىرى ئىگىلىگەن قۇلالر ئاچەتتى ى پۇقرغالرنىڭ ىگە قارىغاندغ . ئومۇمىكزلكك ئەھۋغ  ئىدى

ھۇۇن ئاقسۇ  ەكلىرى . چە خاتىرلىنىۇى ە« الر ھەقاىدە قىسسەھۇن. تارىخىي خاتىرىلەر». تېخىمۇ ك پ ئىدى

. چىن قۇربالىق قىلىنۇدىغانلىرى نەچۇ ە يۇكزچىن ئاشۇاان« ياخۇى ك رىدىغان قۇ  چىدەكلىرى» ئ لسە ئۇنىڭ 
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بۇۇ چە  ھۇۇن . ⑥تا  ئ رۈمە چاچ چىااۇان 67بويان تاغلىرىدىن تېپىلغان بىر ھۇن ئاقس  ەكنىڭ قەبرىسىدىن 

ىڭ ناھايتى نۇرغۇن قۇلغا ئىگە ئى ەنلى ى ۋە نۇرغۇن قۇلالرنى قۇربانلىق قىلىدىغانلىاىنىڭ ماچچىي ئاقس  ەكلىرىن

 . ئىسپاتىدۇر

زور تكرككمدى ى ئەسىرلەرنىڭ قۇ  قىلىنىۇى قۇللۇق جەمۇىىەتنىۇڭ شەكىللىنىۇۇىنى زور چەرىجىۇدە ئىلگىۇرى 

. ئەسىرلەر ئاساسلىق قۇ  مەننەسۇى ئىۇدىھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ كېلىش مەننەسى ت ت خى  بولۇپ، . سكرچى

 . ىللەت كىۇلىرىمۇ بار ئىدىئەسىرلەر ئى ىدە خەنزۇالرمۇ، باشاا م

ئۇاخىر بولۇۇپ ناھۇايتى  -تارىخىي ماتېرىىالالرغا ئاساالنغاندغ، ھۇنالر خەن سۇاللىسۇى چېگرىسۇىدىن ئىلگىۇرى

 : مەسلەن. نۇرغۇن خەنزۇالرنى بۇالپ كەت ەن

ئوڭ قو  بىلى  خان شا جكن ئايمىاىغا بېسىپ كىرىپ ( يىلى -3ۋ ندىنىڭ )يىلى  -677مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنخەلالەرنى ئ

تكمەن كىۇۇلى  ھۇۇن ئۇاتلىق قوشۇۇنى چاۋنۇا،  64( يىلى -64ۋ ندىنىڭ )يىلى  -611مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . ك پ كىۇلەرنى ئەسىرگە ئېلىپ بۇالپ كەت ەن سكگۇەن، بېىدى قاتارلىق جايالرغا بېسىپ كىرىپ ناھايتى

بولۇپمۇۇ يكنجۇوڭ، لىۇاۋچۇڭ . شۇنىڭدىن كېىىن ھەر يىلى ئ لتكرۈلگەن ۋە بۇالنغان خەلق ناھۇايتى كۇ پ بولغۇان

قاتارلىق جايالرچغ ئەھۋغ  ناھايتى ئېغىر بولۇپ، ھەر بىر ئايماقتىن بۇالنغان ۋە ئ لتۇكرۈلگەن كىۇۇلەرنىڭ سۇانى 

 . ۇىپ كەت ەنئون مىڭدىن ئې

يىلى شا جكن، يكنجوڭ قاتارلىق ئى  ى ئايماقاا ئكچ تكمەندىن ئارتۇق ھۇن ئاتلىق  -659مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . ئ لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئەس ىرى بېسىپ كىرىپ، ناھايتى نۇرغۇن كىۇىنى 

بېسىپ كىرىۇپ ئەمەلۇدغر ۋە ھۇنالر شا گۇغا ( يىلى -1ۋۇچىنىڭ يكەنگۇغڭ )يىلى  -628مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . پۇقرغالرنى بۇالپ كەت ەن ۋە ئ لتكرگەن

ھۇنالر لىاوشىغا بېسىپ كىرىپ ئى  ى مىڭۇدىن ئۇارتۇق ( يىلى -6يكەنسۇ )يىلى  -629مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . يەنە يكياڭ ۋە يەنمېندغ ئكچ مىڭدىن ئارتۇق كىۇىنى ئ لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەن. ئاچەمنى بۇالپ كەت ەن

شڭگۇ ۋە يكيا غا بېسىپ كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئەمەلدغر ( يىلى -2يكەنسۇ )يىلى  -627مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنۋە پۇقرغنى ئ

چەيجۇن ئايمىاىغا بېرىپ كىرىپ مىڭدىن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى ( يىلى -3يكەنسۇ )يىلى  -621مىاليىدىن بۇرۇناى 

 لتۇكرگەن ۋە بۇۇالپ ىلى ككزچە يەنمېنغا بېسىپ كىرىپ مىڭۇدىن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى ئيەنە شۇ ي. بۇالپ كەت ەن

 . كەت ەن

چەيجكن، چىڭرغڭ، شۇا جكن ئايمىاىغۇا بېسۇىپ كىرىۇپ ( يىلى -4يكەنسۇ )يىلى  -625مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنمىڭدىن ئارتۇق ئاچەمنى ئ

چەيجۇكن ئايمىاىغۇا بېسۇىپ كىرىۇپ مىڭۇدىن ئۇارتۇق ( يىلۇى -5ەنسۇ يك)يىلى  -624مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئاچەمنى ئ 

چەيجكن، يەنمېن ئايمىاىغا بېسىپ كىرىپ نەچۇ ە يۇكز ( يىلى -2يكەنسۇ )يىلى  -626مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئاچەمنى ئ

يكبېىپىۇڭ، چىڭرغ غۇا بېسۇىپ كىرىۇپ مىڭۇدىن ئۇارتۇق ( يىلى -3ەنسۇ يك)يىلى  -620مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئاچەمنى ئ 

ككزچە ھۇنالر چىڭرغڭ، يكنجۇغا بېسۇىپ كىرىۇپ نەچۇ ە ( يىلى -3يكەنسۇ )يىلى  -602مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

لى  خان يەنە جىۇچۇكەن، جا ىېغۇا شۇنىڭغا ئەگىۇىپال ئوڭ قو  بى. مىڭ ئاچەمنى ئ لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەن

لۇې ىن نەچۇ ە مىۇڭ ئۇاچەمنى خەن )بېسىپ كىرىپ نەچ ە مىۇڭ ئۇاچەمنى ئ لتۇكرگەن ۋە بۇۇالپ كەتۇ ەن 

 (. سۇاللىسىنىڭ بوز يەر ئ زلەشتكرۈش سەركەرچىسى ر ن ۋ ننىڭ قوشۇندى ىلەر قۇتاۇزۋغلغان
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ەنگە بېسىپ كىرىپ ئەمەلدغر ۋە پۇقرغالرنى شا گۇ ۋە ۋۇيك( يىلى -2جېڭخې )يىلى  -86مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئ

ھۇنالر سۇفا غا بېسۇىپ كىرىۇپ ئەمەلۇدغر ۋە پۇۇقرغالرنى ( يىلى -2خۇيكەن )يىلى  -97مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 .  لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەنئ

ېسىپ كىرىپ نەچۇ ە مىۇڭ ئۇاچەمنى ھۇنالر ۋۇيكەنگە ب(يىلى -3جاۋچ نىڭ )يىلى  -79مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

لتۇكرگەن ۋە ئارقىدىنال يەنە چېگىرچى ۇى قەلۇۇەلەرگە ئەمەلۇدغر ۋە پۇۇقرغالرنى ئ . ئ لتكرگەن ۋە بۇالپ كەت ەن

 ⑦ .بۇالپ كەت ەن

 . انى يكزمىڭۇۇۇدىن ئاشۇۇۇىدۇيۇۇۇۇقىرىاىالر جۇۇۇاۋچى چەۋرىگىۇۇۇ ە بۇۇۇۇالپ كېۇۇۇتىلگەنلەر بولۇۇۇۇپ، سۇۇۇ

. ئۇلۇس ۋە قەبىلىلەرچىنمۇ ناھۇايتى نۇرغۇۇن كىۇۇىنى تۇتۇۇپ كەتۇ ەن ھۇنالر خەنزۇالرچىن سىرت يەنە باشاا

شۇىرغۋىالرنى . ⑧باتۇر تە رىاۇت تو گۇسالرنى تارمار قىلغاندغ خەلانى ئەسىر ئېلىپ قايتىپ كەلگەن: مەسلەن

بويسۇندۇرغاندىن كېىىن نەچ ە مىڭ ئاچىمىنى زورلۇق بىلەن ھۇنالرنىڭ سو  تەرىپىگە ك چكرۈپ چارۋى ىلىق 

ئۇنىڭ غەربتە ياۋچىالرغا زەربە بەرگەندە، جەنۇبتا ئالوبان خۇاننى، بايۇان خۇاننى قوشۇۇۋغلغاندغ، . ⑨ىلدۇرغانق

شىمالدغ ھۇنگىرالر، چىڭلىڭالر، قىرغىزالر ۋە شىنلىالرنى بويسۇندۇرغاندغ، غەربىي شۇىمالدغ كىۇرورەن، ئۇيسۇۇن، 

نۇدغ قان ىلىۇ  ئۇاچەمنى ئەسۇىرگە ئالغۇانلىاىنى ئوغۇزالرنى ۋە ئەتىرغپتى ى ھەر قايسۇى خەلالەرنۇى تىن ىتاا

 . بىلمىسەكمۇ، ت ۋەندى ى ماتېريالالرچىن ئۇالرنىڭ سانىنىڭمۇ ئاز ئەمەسلىگىنى بىلىۋغالاليمىز

سىىان ىالر ۋە شەرقتى ى . ئوغۇنالر»جىلد  -30« ۋ ي پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى. ئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى»

چ گەن ئەسەرچىن نەقى  ئېلىنىپ، شۇەرقىي « ۋ ي پاچىۇاھلىق ھەقاىدە» چە« يات قوشمالر ھەقاىدە قىسسە

نەچ ە تكمەن تكتكنلۇكك ئەسۇىر قۇۇلالر ( يىلى-49تەخمىنەن مىالچىىە )خەن سۇاللسىىنىڭ جىەنۋۇ يىللىرىدغ 

ھۇنالرنىڭ جەنۇپ، شىما  ئى  ى قىسىمىغا ب لكنكپ، ئاجىزالشۇاان ۋغقتىۇدىن پايۇدىلىنىپ، ھۇازىرقى خېۇۇى 

ك چمەن چارۋى ىلىق بىۇلەن تۇرمۇۇش « سۇ قوغلىۇىپ -ئوت»ورى ئەترغپىغا قې ىپ كېلىپ، ئاۋغلاىدەك كارىد

قې ىپ كەلگەن قۇلالرنىڭ ئىرقى ھەر خى  بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئى ىدە غەربىي يۇرتلۇقالر، چىڭلىڭالر . كەچكرگەن

ر ئەسۇىرگە ئالغۇان يۇات مىلۇلەت يۇقىرىاى خاتىرىدىن ھۇنال. ۋە يەنە چىا الرمۇ بار ئىدى ، چەپ خاتىرلەنگەن

قۇللىرى ئى ىدە خەنزۇالر، تو گۇسالر ۋە شىرۋىالرچىن سىرت، يەنە غەربىي يۇۇرتتى ى ھەر قايسۇى مىللەتۇلەر، 

بۇ قې ىپ كەلگەن قۇلالرنىڭ ئومۇمىي سانى نەچ ە . چىڭلىڭالر ۋە چىا الرنىڭمۇ بارلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

ى نەچ ە يۇكز بولۇپ، ھەر بىر تكتكننى بەش جان ھىسابلىغاندىمۇ، ئۇالرنىڭ سان ئارتۇق( لو)ئون مىڭ تكتكندىن 

 . ⑩مىڭغا يېتىدۇ

مەسۇلەن، . ھۇنالرنىڭ قۇللىىرنىڭ ئى  ىنىب كۇېلىش مەننەسۇى قوشۇنا مىللەتلەرچىۇن سۇېتىۋ لىنغانالر ئىۇدى

نزۇ قۇلالرنى جەنۇبىي شەرقىي خەن سۇاللىسى چەۋرىدە غەربتى ى چىا الر بۇالپ كەلگەن زور تكرككمدى ى خە

كېىىن جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇتى خەن سۇاللىسىغا ئاسىىلىق قىلىپ ئۇرۇشتا مەغلۇۇپ . ھۇنالرغا سېتىپ بەرگەن

بولغاندىن كېىىن، بۇ بىر تكرككڭ قۇلالرنى ۋە بۇرۇن بۇالپ كېلىپ قۇ  قىلىۋغلغان ئون مىڭۇدىن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى 

 . ⑾اللىسىگە قاتۇرۇپ بەرگەنبىرغقال خەن سۇ

ھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ئكچىن ى كېلىش مەننەسى بېاىندى ئۇلۇۇس ۋە قەبىلىلەرچى ۇى ئولپۇاننى تۇ لىىەلمەي 

چە، ئوغانالر « ئوغانالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -80« كېىىن ى خەننامە» مەسلەن، . قالغان قەرزچغرالر ئىدى

ا يكزلكنكپ، ھۇنالرغا قۇارغڭ بولۇۇپ قالغاچاۇا، ھەر باتۇر تە رىاات تەرىپىدىن تارمار قىلىنغاندىن كېىىن، زغۋغللىاا

ئەگەر ۋغقتىدغ تاپۇۇرغلمىسا خوتۇنلىرى قەرزىگە ھىسابلىنىپ . يىلى ھۇنالرغا كاال، ئات، قوي تېرىسى تاپۇۇرغان

 . لەنگەنىقىلىنغان، چەپ خاتىرقۇ  

مەسۇلەن، . يغۇانالر ئىۇدىھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ت تىن ى كېلىش مەننەسى ھۇنالرچى ى جىنايەت ئ ت كزۈپ قو

مكلۇكك ئوغرلىغۇچىالرنىۇڭ ئائىلىسۇىدى ىلىرى ۋە مۇكل ى مۇسۇاچىرە قىلىنىۇدۇ، چەپ  -ھۇنالرنىڭ قانۇندغ، مۇا 
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لۇۇش بۇنىڭ بىلەن باشاا مىللەت ئەسىرلىرىنىڭ قۇ  قىلىنىۇىغا ئەگىۇىپ ھۇنالرنىڭمۇۇ قۇۇ  بو. بەلگىلەنگەن

 . ھاچىسىسى پەيدغ بولغان

قۇلالرنىڭ سانىنى توغرغ ك رسىتىپ بەرگىلۇى بولمىسۇىمۇ، لۇې ىن ئۇالرنىۇڭ سۇانىنى نەچە ھۇنالرچى ى بارلىق 

ئۇنۇدغقتا بۇۇ سۇان ھۇنالرنىۇڭ ئومۇۇمىي ئاھالىسۇىنىڭ . يكزمىڭدىن كەڭ ئەمەس، چەپ م ل ەرلەشۇ ە بولىۇدۇ

 ىسنىتىنى ئىگەللەيدۇ؟ قان ىلى  ن

پۇۇۇرغت  -لۇۇې ىن پۇۇارچە. ەلۇماۇۇات يۇۇوقھۇنالرنىۇۇڭ ئاھالىسۇۇى توغرىسۇۇىدغ تۇۇارىخىي ئەسۇۇەرلەرچە ئېنىۇۇق م

 . م ل ەرلەپ چىااىلى بولىدۇ ماتېرىىالالرچىن يەنىال تەخمىنەن

 300چە، باتۇر تە رىاۇت چەۋرىدە ھۇن چەۋەندغزلىرىنىڭ سانى « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

 -400دغ خەن گاۋچى لىۇبا نى يىلىدى ى پىڭ ېڭ قورشاۋى -200مىالچىىىدىن بۇرۇناى . مىڭدن ئارتۇق ئىدى

بالىلىرى ئوقىۇا ئۇاتاۇچەك بولغۇان چاغۇدىال »ھۇنالرنىڭ . مىڭ كىۇلىق ئاتلىق قوشۇن بىلەن مۇھاسىرىگە ئالغان

ھەر بەش »ۋ نۇدى چەۋرىۇدە ئۇ ت ەن جىايىنىۇڭ ھۇۇنالرچىن . چەپ خۇاتىرلەنگەن« ئاتلىق ئەسۇ ەر بۇوالتتى

ساساالنغاندغ، ھۇنالرنىڭ شۇۇ ۋغقىتتى ۇى نوپۇسۇى تەخمىۇنەن چ گەنگە ئا ⑾«ئاچەمنىڭ بىرى ئەس ەر بوالتتى

كېىىن ۋۇچى چەۋرىدە ئۇۇچغ نەچۇ ە ئۇون يىۇ  خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئېغىۇر . ئى  ى مىلىۇن بولغان بولسا كېرەك

تەبىۇي كۇ پەيگەن نوپۇۇس ئۇ لگەنلەر )زەربىسىگە ئۇچرغپ ئەس ەر ۋە خەلالەر ك پلەپ ئ لۇكپ كەت ەنلى ۇى 

 ⑾، يەنە نۇرغۇنلىغان كىۇۇلەرنىڭ جەنۇپاۇا كېلىۇپ ئە  بولغۇانلىاى( غان بولۇشى مۇم ىنسانىنى تولۇقلىىالمى

 . ۇم ىنتكپەيلىدىن، بۇ مەزگىلدى ى نوپۇس باتۇر تە رىاۇت چەۋرىدى ىگە قارىغاندغ خېلىال ئازلىغۇان بولۇشۇن مۇ

يىلى  -76ىىدىن بۇرۇناى چى ى بايانالرغا ئاساسالنغاندغ، مىالچى« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»

ھۇنالر خەن سۇاللىسى بىلەن ئۇيسۇۇنالرنىڭ بىرلەشۇمە قوشۇۇنىنىڭ ھۇجۇىغۇا ( يىلى -3شكەندىنىڭ بېنۇى )

مىڭدن ئارتۇق ئاچىمى ئەسىرگە چكش ەن  شۇ يىلى قىۇتا تە رىاۇۇت ئۇيسۇۇنالرغا جۇازغ يكرۈشۇى  38ئۇچرغپ 

ئارىۇدىن ئۇۇزۇن . نەچ ە تكمەن ئاچىمى تو الپ ئۇ لگەنقىلىپ قايتىپ كېلىش سەپىرىدە قار ئاپىتىگە ئۇچرغپ 

ئۇۇ تمەي چىڭلىۇۇڭ، ئوغۇۇان ۋە ئۇيسۇۇۇنالر پۇرسۇۇەتتىن پايۇۇدىلىنىپ، ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇپ نەچۇۇ ە تۇۇكمەن ئۇۇاچەمنى 

ئ لتكرۋەت ەن  يەنە تەبۇىي ئاپەت تكپەيلىدىن خەلانىڭ ئوندىن ئكچ قىسىمى ئاچارچىلىاتىن ئ لۇكپ كەتۇ ەن  

يەتۇتە قىىسۇمى ئ لۇكپ  -يىلى قەھەت ىلى  يكز بېرىۇپ، خەلانىۇڭ ئونۇدىن ئۇاتە -19مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

يىلى بەش تە رىاۇتنىڭ ھوقۇق تالىۇىش ك رىۇى يۇكر بەرگەنۇگە  -57،  -59مىالچىىىدىن بۇرۇناى . كەت ەن

كپ مىڭ ئەتىرغپىغا چكش 750مىلىۇن  6قەچەر ھۇنالرنىڭ نوپۇسى بۇرۇناىدىن زور چەرىجىدە ئازالپ، تەخمىنەن 

بۇ بەش تە رىاۇت ئۇرۇشتا غەلنە قىلىپ ئورچىسىغا يېتىپ كەلگەندە، ئۇنىڭ تەۋەلى ىدە ئارغن نەچۇ ە . قالغان

تكمەن ئاھالە قالغان  قۇتىۇۇش تە رىاۇت قوۋمىنى باشالپ كانگىىەگە يېتىپ كەلگەندە قو  ئاستىدغ ئارغنال ئۇكچ 

 500مىلىۇۇن  6رۇشالرچىن كېىىن ھۇنالرنىۇڭ نوپۇسۇى شۇ ا، بۇ بىر قاتار قااليمىاان ئۇ. ⑾مىڭ ئاچىمى قالغان

يىلۇى ھۇۇنالر جەنۇۇپ، شۇىما  ئى  ىۇگە  -49مىالچىۇىە. مىڭ ئەتىرغپىغا چكشۇكپ قالغۇان بولۇشۇى مۇۇم ىن

چى ى بايانالرغا ئاساسالنغاندغ، جەنۇبىي ھۇنالرنىۇڭ ئاھالىسۇى ئەڭ « كېىىن ى خەننامە». پارچىلىنىپ كەتتى

 670مىۇڭ  50نوپۇۇس بولۇۇپ،  300مىۇڭ  237مىۇڭ تكتۇكن،  34( يىلۇى -80 مىالچىىە)ك پەيگەن چاغدغ 

يىلۇى سۇەنمۇلو  -93شىمالىي ھۇنالرچىن مىالچىىە (. « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»)چەۋەندغز بولغان 

 . خەن سۇاللىسۇۇۇىگە ئە  بولغۇۇۇانمىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچەمنى باشۇۇۇالپ  39قەبىلىسۇۇۇىدى ى جىلۇۇۇۇس قاتۇۇۇارلىاالر 

مىڭ ئاچەڭ، سەك ىز مىڭ چەۋەچغزنۇى باشۇالپ خەن  200ۇالن، شكبى، قۇتاۇ قاتارلىاالر يىلى ق -97مىالچىىە 

يىلى ئونغۇش، باتىس، ئونۇۋۇ،  -98مىالچىىە (. «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»)سۇاللىسىگە ئە  بولغان 

شۇىىەننىڭ چۇ»)مىڭدن ئارتۇق ئاچەمنى باشۇالپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولغۇان  200خوجۇررۇت قاتارلىاالر 

يىلى شىمالىي ھۇن تە رىاۇتى جە دە مەغلۇپ  -86مىالچىىە . مىڭ 400بۇالر تەخمىنەن (. «تەرجىمھالىدىن

جۇغجانالر تەرىپىۇدىن قوشۇۇۋ لىنغان )بولۇپ غەرب ە ك چ ەن چاغدغ نۇرغۇن خەلق ئۇنىڭغا ئەگىۇىپ كەت ەن 

مىۇڭ  20لۇى يۇرتجۇان باشۇالپ ما غۇان يى -86شىمالىي ھىنالرنىڭ سانىمۇ ئېنىۇق ئەمەس، يەنە مىالچىۇىە 
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ئالتە تكمەن ئاھۇالە سۇىىانپىالرغا  -چ للككنىڭ شىمالىدغ ئېۇىپ قالغان بەش(. ئاچەمنىڭ ھەممىسى يوقىتىلغان

مىڭنى قوشۇااندغ شۇۇ چاغۇدى ى شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ نوپۇسۇى  400بۇنىڭغا يۇقىرىدى ى . قوشۇلۇپ كەت ەن

مىۇڭ نوپۇسۇىنى قوشۇااندغ  237بۇنىڭغا جەنۇبىي ھۇنالرنىۇڭ . ان بولىدۇتەخمىنەن بىر مىلىون ئەتىرغپىدغ بولغ

 300مىلىۇون  6كەينىدە، ھۇنالنرىڭ نوپۇسۇى ئەڭ كۇ پ بولغانۇدىمۇ  -يىلالرنىڭ ئالدى -86،  -80مىالچىىە 

 . ئاشمىغان مىڭدىن

ئى  ۇى مىلىۇون ئومۇمەن، خەن سۇاللسىنىڭ چەسلىپىدە ھۇنالر قۇچرەت تاپاان مەزگىلىدە نوپۇسى تەخمىۇنەن 

بەش تە رىاۇت ھاكىمىىەت . مىڭغا چكشكپ قالدى 750شكەندى چەۋرىدە ئازالپ بىر مىلىون . ئەتىرغپىدغ ئىدى

ھۇنالر تېخىمۇۇ ئاجىزىۇۇىپ ئى  ىۇگە . مىڭغا چكشكپ قالدى 500تاالشاان چاغدغ تېخىمۇ ئازالپ بىر مىلىون 

ھۇنالرنىۇڭ قۇللىىرنىۇڭ سۇانىنى . غ بولۇۇپ قالۇدىمىۇڭ ئەتىرغپىۇد 300پارچىالنغان چاغدغ ئارغن بىۇر مىلىۇون 

مىڭ ئەتىرغپىدغ چەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدغ ئۇالرنىڭ سانى ھۇنالرنىۇڭ ئومۇۇمىي نوپۇسۇىنىڭ  300تەخمىنەن 

 .يەتتىدىن بىر ياكى بەشتىن بىر قىسىمىنى تەش ى  قىلىدۇ

چۇۇارۋى ى .  ىۇۇگە سۇۇېلىنغانبۇنۇۇدغق زور قۇۇۇلالر شكبھىسۇۇىزكى مەجنۇۇۇرىي ھالۇۇدغ ئىۇۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى

قەبىلىلەرچىن كەلگەنلەر چارۋى ى قۇ ، چ ھاان ىلىق رغيۇنلىرىدىن كەلگەنلەر تېرىا ى قۇ ، ھكنەرۋەن ىلى نى 

بىرىن ۇى، . بۇنى ت ۋەندى ى تەرەپلەرچىن تېخىمۇ بەك چەللىلىگىلۇى بولىۇدۇ. بىلىدىغانالر ھكنەرۋەن قۇ  بولغان

سۇۇ  -ئۇوت»ې ىپ كەلگەن ئەسىر قۇلالر قې ىپ كەلگەندىن كېىىنمۇ يەنىۇال يۇقىرىدغ تىلغا ئېلىنغان ھېلىاى ق

بۇنىڭدىن بىز ئۇالرنىڭ ھۇنالرنىۇڭ چۇارۋى ى قۇۇلى : ك چمەن چارۋى ىلىق بىلەن ككن ئ ت كزگەن« قوغلىۇىپ

ئىمۇارەت  -ئى  ىن ى، ھۇنالر قۇچۇق قېزىپ يەر سۇغىرىش، شۇەھەر قۇۇرۇپ ئۇ ي. بولغانلىاىنى ك رۈۋغالاليمىز

چ للككنىۇۇڭ شۇۇىمالىدى ى ھۇۇۇن . ېلىش قاتۇۇارلىق ئىۇۇۇالرنىڭ ھەممىسۇۇىدە خەنۇۇزۇالرچىن پايۇۇدىالنغانسۇۇ

بۇۇالر . قاتۇارلىاالر باياالغۇان( سۇاپان)قەبىلىلىرىدىن خەنزۇالر ئىۇلىتىپ ئۇاچەتلەنگەن ت مۇكر ئورغۇاق، سۇوقا 

ىن ى، بويۇان تاغلىرىۇدىن ئۇكچ. خەنزۇالرنىڭ ھۇنالرنىڭ تېرىا ۇى قۇۇللىرى بولغۇانلىاى بىۇلەن مۇناسۇىۋەتلى 

باياالغان ھۇنالرنىڭ مىس، ت مكر قورغللىرى ئى ىدە خەنۇزۇالرنىڭ ىگە تەقلىۇد قىلىۇپ ياسۇانلغانلىرى ناھۇايتى 

سۇېتىااا  -ئۇنىڭۇدىن باشۇاا يەنە بەزى سۇوچغ. بۇالرنىڭ خەنزۇ ئۇستىالرنىڭ قولىدىن چىااانلىاى ئېنىق. ك پ

سۇاتىدىغان تىجۇارەت ى قۇۇ  بولغۇان قۇلالرنىۇڭ ئى ىۇدە يەنە ئۇائىلە ئۇستا غەربىي يۇرتلۇقالر تاۋغر يۇ ت ەپ 

ئەمگى ى بىلە شۇغۇللىنىدىغانلىرىمۇ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئى ىۇدى ى يۇاش ھەڭ چىرغيلىۇق چ ۇدەكلەر خوجۇايىنى 

« غۇۇۇز چەۋەنۇۇدغزلىرى»مەسۇۇلەن، شۇۇەرقىىي خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ئۇۇاخىرى . تەرىپىۇۇدىن توقۇۇا  قىلىۋ لىنغۇۇان

 . بۇنىڭ بىر مىسالى ⑾پ كېتىلىپ كېىىن سو  قو  بىلى  خاننىڭ قولىغا چكش ەن سەي ۋ نجىتەرىپىدىن تۇتۇ

يۇقىرقى بايانالرچىن، ئەسىرگە چكشكپ قۇ  بولغانالرنىڭ ك پىن ىسۇىنىڭ چۇارۋى ىلىق، چ ھاۇان ىلىق ۋە قۇو  

قۇللۇۇق تۇكزۈمى بىۇلەن ئەمما ھۇنالرنىۇڭ . ھكنەرۋەن ىلى  ئەمگەكلىرىگە قاتناشاانلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

 . قەچىم ى رىمنىڭ قۇللۇق تكزۈمى ئارىسىدغ ئازرغق ئوخۇاشماسلىق ۋە پەرق بار

بىرىن ىدىن، ئومۇمەن قۇلى بار ھۇنالر قۇۇللىرىنى ئىۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىۇگە سۇالغاندىن سۇىرت، ئۇ زىمى 

ئىۇلەپ ىاىرىش پائالىىىتىگە چكن ى، ھۇنالر كى ى ىدىن باشالپال . ئىۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىدىن ئايرىلمىغان

بولىسۇىمۇ، لۇې ىن ئۇۇرۇش « ئاتلىق ئەسۇ ەر»چوڭ بولۇپ قورغمىغا يەت ەندە، ھەممىسى بىرچەك . قاتنىۇاتتى

ئۇۇالر ھەڭ ئۇاتلىق ئەسۇ ەر، ھەڭ . بولمىغان ۋغقىتالرچغ يەنىال ئوۋچىلىۇق ۋە چۇارۋى ىلىق بىۇلەن شۇۇغۇلىناتتى

ئۇاچەتتى ى چۇاغالرچغ ئوۋچىلىۇق »چە، « الر ھەقاىۇدە قىسسۇەھۇۇن. تۇارىخىي خۇاتىرىلەر». چارۋى ى ئىۇدى

« چارۋى ىلىق قىلسا، ئۇرۇش ۋغقىتلىرىۇدغ جە ۇگە قاتنىۇۇىپ، باشۇاىالرغا ھۇجۇۇڭ قىلىۇش ئۇالرنىۇڭ ئۇاچىتى

بۇ ھۇنالرنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ىلى بىلەن ھەربىي ھەربىي تەش ىلىنىڭ بىرلەشتكرۈلگەنلى ى، . چ ىىلگەن

ئۇۇالر ئۇاچەتتى ى . لەرنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش ۋە ئۇرۇشاا تەڭ قاتنىۇىدىغانلىاىنى ك رسىتىدۇ« ئاتلىق ئەس ەر»

ۋغقىتالرچغ چارۋىالرغا ئەگىۇىپ ئوت، سۇ قوغلىۇىپ چارۋى ىلىق قىلسا، ئۇرۇش ۋغقىتلىرىدغ ئاتاا مىنىۇپ ئوقىۇا 

ئۇرۇش يكز بېرىپ قېلىش  چارۋى ىلىق قىلىش ياكى ئوۋ ئوۋالش جەريانىدغ ھەر ۋغقىت. ئېسىپ جە گە كىرەتتى
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كېىىن ۇى قىتانالرنىۇڭ (. بۇال  ىلىق قىلىش يۇاكى بۇال  ىلىااۇا ئۇۇچرغش سۇەۋەبىدىن)ئېھتىمالى بار ئىدى 

ۋە مو غۇلالرنىۇڭ  ⑾ئۇرۇش بولغاندغ ئۇرۇشاا قاتنىۇىش، بى ار چاغالرچغ بېلىق تۇتۇۇپ تۇرمۇشۇىنى قامدىۇۇى»

ۇ مۇشۇۇنىڭغا مۇ ⑾«تېرىا ىلىق ياكى چارۋى ىلىق قىلىۇۇىئاتاا مىنگەندە جەڭ قىلىش، ئاتتىن چكش ەندە »

 . ئوخۇاش ئەھۋغ 

ھۇۇۇن ئۇۇاتلىق ئەسۇۇ ەرلىرى چۇۇارۋى ىلىق بىۇۇلەن شۇۇۇغۇللىنىپ قالماسۇۇتىن، بەل ۇۇى يەنە چ ھاۇۇان ىلىق 

جۇاۋچى چەۋرچە »چە، « غەربىي يۇرت تەزكىرىسۇى»جىلد  -81« خەننامە». ئىۇلەپ ىرقىۇىغىمۇ قاتنىۇاتتى

ى خانغۇۇا مەكتۇۇۇپ سۇۇۇنۇپ، ھۇنالرنىۇۇڭ ئۇۇاتلىق قىسۇۇىملىرىنىڭ قوشۇۇاا كېلىۇۇپ بۇۇوز يەر مەلى ىسۇۇ‹ ئۇيسۇۇۇن›

جاۋى خانلىق چەۋرىدە ھۇنالر قوشتا ت ت مىڭ ئاتلىق ئەسۇ ەر ئەۋەتىۇپ يەنە »، « ئاچاانلىاىنى مەلۇڭ قىلدى

دە، قوشتا شكەندى بەش سەركەرچىنى قوشۇن باشالپ ھۇنالرغا زەربە بېرىۇ ە ئەۋەت ەن. بوز يەر ئ زلەشتكرچى

ھۇنالرنىۇۇڭ ئۇۇاتلىق »بۇنىڭۇۇدىن . چەپ خۇۇاتىرلەنگەن« بۇۇوز يەر ئ زلەشۇۇتكرگكچىلەر قورقۇۇۇپ قې ىۇۇپ كەتتۇۇى

ئەسۇۇ ەرلىرىنىڭ قوشۇۇنا بىۇۇر تەرەپۇۇتىن مۇۇۇچغپىۇە تۇرسۇۇا، يەنە بىۇۇر تەرەپۇۇتىن ئىۇۇۇلەپ ىاىرىش بىۇۇلەن 

 . نغانلىاىنى ك رۈۋغالاليمىزشۇغۇلال

لۇې ىن . ، بولۇپمۇ مېتال ىلىانى ك پ ھالالرچغ خەنزۇالر ئكستىگە ئالغانھۇنالرنىڭ بەزى قو  ھكنەرۋەن ىلى ىنى

سۇاپال بويۇۇمالرنى ياسۇاش ۋە . بۇ بارلىق قو  ھكنەرۋەن ىلى ىنى خەنزۇالر ئكستىگە ئالغان، چ گەنلى  ئەمەس

الر ئۇ زى قايماق ئۇيۇتۇش قاتارلىق ئىۇالرنىڭ ك پ قىسىمىنى ھۇن -پاالز ياساس، قېتىق -ئوقىا، چېدىر، كىگىز

 . قىلغان ۋە ياكى باشاا مىللەت قۇللىرىنى يارچەم ى قىلغان بولۇشى مكم ىن

ئومۇمەن، ھۇن جەمۇىىىتىنىۇڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ساھەسۇىدە قۇۇللىرى بۇار ھۇۇنالرچىن يۇۇقىرى تەبىاىۇدى ى 

نۇان، بۇۇ قەچىم ۇى يۇ. ئاقس  ەكلەرچىن سىرت، ك پىن ە ئاھالىلەر ئىۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىۇگە قاتنىۇۇاتتى

ئەمگەك ە پكتكنلەي قاتناشماسلىاى، ھەتتا ئەمگەكنى كەمسىتىۇۇى ( ئەركىن پۇقرغالر )رىمدى ى قۇلدغرالرنىڭ 

ھۇنالرچى ى قۇلالرنىڭ نوپۇسى قەچىم ى يۇنان، رىمدى ىدەك مەمىل ەت ئومۇمىي نوپۇسۇنىڭ . بىلەن ئوخۇايدۇ

دغ ھەر بىر ئەركىن پۇقرغغا بىرنەچ ىدىن قۇۇ  قەچىم ى يۇنان، رىم)سانىدغ ئان ە ك پ سالمانى ئىگىلىمىسىمۇ 

ھۇۇۇۇن جەمۇىىىتىنىۇۇۇڭ ئىۇۇۇۇلەپ ىاىرىش تەشۇۇۇ ىلى بىۇۇۇلەن ھەربىۇۇۇي تەشۇۇۇ ىلىنىڭ (. تۇۇۇوغرغ كېلەتتۇۇۇى

بىرلەشتكرۈلگەنلى ىدەك بۇ ئاالھىدىلى ى ئۇاچەتتى ى پۇقرغالرنىۇڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىۇگە ئومۇمىكزلۇكك 

ڭ نوپۇسۇۇىنىڭ ئۇۇاز، پكتۇۇكن مەمىلۇۇ ەت نوپۇسۇۇىدغ ئىگىلىۇۇگەن قۇلالرنىۇۇ. قاتنىۇىۇۇۇىنى كەلتۇۇكرۈپ چىاارغۇۇان

ھۇالنۇكى، جەمۇىىەتنىۇڭ . نىسنىتىنىڭ كى ى  بولۇشى قۇللۇق تكزۈمىنىڭ تى لىنىۇىگە توسالغۇلۇق قىاللمىغۇان

تەمىنلىۇىدە پكتكنلەي قۇلالرغا ي لىنىۋغلماسلىاتەك بۇ خى  ھاچىسە ھۇنالرنىڭ ئىجتىمۇائىي ئىۇۇلەپ ىاىرىش 

بۇ خى  بىر قەچەر ت ۋەن ئىۇلەپ ىاىرىش سەۋىىىسۇى . ڭ بىر قەچەر ت ۋەنلى ىنى ئەكس ئەتتكرىدۇسەۋىىىسىنى

ئاساسىغا قۇرۇلغان قۇللۇق تكزۈمىنى تەبىۇىى ى قەچىم ى يۇنان، رىمۇدى ى ئىۇۇلەپ ىاىرىش سەۋىىىسۇى بىۇر 

لەن سېلىۇۇتۇرغىلى سانائىتى يككسەك چەرىجىۇدە تەرەقاىۇي قىلغۇان قۇللۇۇق تۇكزۈڭ بىۇ -قەچەر يۇقىرى، سوچغ

تەرەقاىۇي . شۇ ا، ھۇنالرنىڭ قۇللۇق تكزۈمى قەچىم ى يۇنان ۋە رىمنىڭ ىۇدەك پىۇۇىپ يېۇتىلمىگەن. بولمايدۇ

قىلمىغان قۇللۇق تكزۈمىدە قۇلالر ئەڭ ئاساسلىق، ئەڭ كۇ پ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىنۇى ئكسۇتىگە ئۇېلىش 

بۇمۇۇ ھۇنالرنىۇڭ . پ ىاىرىش ئەمگى ىۇگە قاتناشۇاانبىلەن بىر ۋغقىتتا، ئەركىن چارۋى ىالرمۇ قىسمەن ئىۇلە

 .قۇللۇق تكزۈمىنىڭ قەچىم ى يۇنان، رىمنىڭ قۇللۇق تكزۈمىدىن پەرقلىنىدىغان ئاالھىدىلى لىرىنىڭ بىرى

ئى  ىن ىدىن، ھۇنالرنىڭ قۇللۇق تكزۈمىنىڭ قەچىم ى يۇنان ۋە رىمنىۇڭ قۇللۇۇق تۇكزۈمىگە ئوخۇاشۇمايدىغان 

ئۇالرنىۇڭ . ۇنالرنىۇڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىۇدى ى ھەرى ەت ۇانلىق ۋە تارقۇاقلىقيەنە بىر يېرى شۇكى، ھ

. ئىۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ىنىڭ زىىاچە مەركەزلەشمەسلى نى ۋە ك لىمىنىۇڭ چۇوڭ بولماسۇلىاىنى بەلگىلىۇگەن

ۇپ ، ھەر بىۇر جە  ۇى تۇتىۋغلغۇان ئەسۇىرنى ئۇ زىگە مەنسۇ«تۇتىۋ لىنغانالر قۇ  قىلىنغاچاا»ئۇنىڭ ئكستىگە 

مەسۇلەن، چوغۇاي )قىلىپ، قۇلالر ئىنتايىن ئاز ئەھۋغلىدغ توپلىۇىپ ئىۇلەپ ىاىرىش بىۇلەن شۇۇغۇللىنىدىغان 

، ك پىن ە ئەھۋغلالرچغ ھەر قايسى ئۇائىلىلەرگە تارقىلىۇپ، (تېغى ۋە جا تېدى ى قو  ھكنەرۋەن ىلى  ئۇرۇقلىرى
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يۇاكى « ئاسۇرغنى»ئۇاز سۇاندى ى قۇۇلالر . ولغانئائىلە باشلىاىنىڭ نازغرىتى ئاستىدغ ئاساسلىق ئەمگەك ككچى ب

بۇنۇدغق ئەھۇۋغ  (. مەسۇلەن، سۇەي ۋ نجۇى)لىق ساالھىىىتىگە ئېرىۇىپ، خۇجايىنى بىلەن تۇرغان « توقا »

توپلىۇىپ قىلىنمايدىغان ۋە كەڭ ك لەملى  بولمىغۇان ئىۇۇلەپ ىاىرىش زور مىاۇدغرچى ى »كىۇلەرنى ئاسانال 

 . ا قارغشاا كەلتكرۈپ قويىدۇخاتچ گەن « قۇلالرغا مۇھتاج ئەمەس

ھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ مۇتلەق ك پ قىسىمى ئائىلىلەرگە تارقالغانلىاتىن، نۇرغۇنلىغان قۇۇلالر يۇكزەكى قارىغانۇدغ 

لۇې ىن چۇارۋى ى مىللەتلەرنىۇڭ ئۇائىلە ئەمگى ۇى . پەقەت ئائىلە ئەمگى ى بىلەن شۇغۇللىنىدىغاندەك قىلىدۇ

چۇكن ى، چۇارۋغ ھەڭ تۇرمۇۇش ۋغستىسۇى، ھەڭ . ىنۇى ئۇايرىش ناھۇايتى تەسبىلەن ئىۇلەپ ىاىرىش ئەمگى 

ئىۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسى، شۇ ا چارۋغ بېاىش، قوتان ياساش، ت   ئېلىش، يۇڭ قىۇرقىش، سۇكت سۇېغىش ۋە 

ئۇۇائىلە قۇۇو  ھۇۇكنەرۋەن ىلى ى بىۇۇلەن شۇۇۇغۇللىنىش قاتۇۇارلىاالر ۋە ئۇۇائىلە ئەمگى ۇۇى ھەڭ ئىۇۇۇلەپ ىاىرىش 

  ئەمگەك قىلىش بىلەن ئوت، سۇ قوغلىۇىپ ك چۇكپ يۇكرۈپ، چۇارۋى ىلىق قىلىۇش پەقەت بۇ خى. ئەمگى ى

شۇ الشۇاا، بۇۇ خىۇ  ئەمۇگەك بىۇلەن . چارۋى لىق ئىۇلەپ ىاىرىش جەريانىدى ى بىر ئىش تەرتىپال خاالس

غلنىال شۇنىڭ ئكچكن، بەزى ئۇالىمالر بۇۇ خىۇ  ئەھۇۋ. شۇغۇلالنغان قۇلالرمۇ يەنىال ئىۇلەپ ىاىرىش قۇللىرىدۇر

ئەمىلىىەتتە بۇمۇۇ بىۇر . ئاساس قىلىپ، ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي تكزۈمىنى خاتا ھالدغ قۇللۇق تكزۈمى چەپ ئاتايدۇ

ئەمما بۇ خى  كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق ئىۇلەپ ىاىرىۇۇىنىڭ ئاالھىۇدىلى ى ئاساسۇىدغ . خى  قۇللۇق تكزۈمىدۇر

 . يدىغان ئاالھىدىلى  ە ئىگەق تكزۈمىگە ئوخۇىماشەكىللەنگەن قۇللۇق تكزۈڭ قەچىم ى يۇنان ۋە رىمنىڭ قۇللۇ

ئكچىن ىدىن، ھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ئەھۋغلى قەچىم ى يۇنۇان ۋە رىمنىۇڭ قۇللىرىنىۇڭ ئەھۇۋغلى بىۇلەن سۇە  

چۇكن ى، ئۇۇالر . لىۇق ئورنىۇدغ تۇرغۇان( س زلىىەلەيدىغان قۇورغ )ئوخۇىمىسىمۇ، لې ىن ئۇالر يەنىال بىر خى  

دە باشاا ئائىلە ئەزغلىرى بىلەن بىرگە ئەمگەك قىلىسمۇ، لۇې ىن ئىۇۇنىڭ ئەڭ ئېغىرىنۇى خوجايىننىڭ ئائىلىسى

چىرغق ئ ت كزۈشۇ ە تۇوغرغ  -ئاچەڭ قۇربانلىق قىلىپ نەزىر. قىالتتى ھەڭ قاتتىق ئې ىسپىالتاتىسىىىگە ئۇچرغيتى

ھۇۇن ئاقسۇ  ەكلىرى  مەسۇلەن، زور تكرككمۇدى ى قۇلالرنىۇڭ)كەلگەندىمۇ چغۋغمىق قۇربانلىق مۇا  قىلىنۇاتتى 

بۇنىڭدىن باشاا ھۇنالرنىڭ قۇللۇۇق تكزۈمىۇدىمۇ قەچىم ۇى يۇنۇان ۋە رىمنىۇڭ ( تەرىپىدىن قۇربانلىق قىلىنىۇى

 .   سوچىسى ئېلىپ بېرىالتتىقۇللۇق تكزۈمىگە ئوخۇاش قۇ

لەتلەرنىۇڭ چۇارۋى ى مىل. ت تىن ىدىن، بەزى ئالىمالر قۇلالرنىڭ پەيدغ بولۇشى چۇقۇڭ ئى  ى ئامىلدىن بولىدۇ

كوللى تىۇپ ئىگىدغرچىلىاىۇدغ بولغاچاۇا ھەڭ ( چارۋى ىلىق مەيدغنى ۋە چۇارۋى ىلىق قىلىۇدىغان يەرلەر)يېرى 

ئۇرۇقنىڭ بارلىق ئەزغلىرى ئورتاق پايۇدىالنغاچاا، ئاسۇانلىا ە خۇسۇسۇىي يەرگە ئىۇگە بولۇۇش ھاچىسىسۇى ۋە 

شۇۇنىڭ بىۇلەن بىۇر ۋغقىتتۇا، . رمەيۇدۇئۇرۇقنىڭ ئى  ۇى قىسۇىمىدغ قۇۇ  بولۇۇپ قۇېلىش ھاچىسىسۇى يۇكز بە

ئورتۇاق ئۇرۇقنىۇڭ ئوخۇۇاش )ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنىڭ ئى  ۇى قىسۇىمىدى ى پاترىۇارخۇاللىق مۇناسۇىۋەت 

شۇ ا، . مۇ ناھايتى ككچلكك بولغاچاا، ئاسانلىا ە قۇ  بولۇش ھاچىسىسى يكز بەرمەيدۇ( قاندغشلىق مۇناسىۋىتى

ە بولمايدۇ، چەپ قۇللۇق تكزۈڭ چ ىىۇ ( تاشاى ئامى )كېلىپ قۇ  قىلىۇنى  ھۇنالرنىڭ باشاا مىللەتلەرنى تۇتۇپ

 . ⑾قارغيدۇ

ئەمەلىىەتتە، ئاتالمىش ئى  ى ئامى  بىر جەمۇىىەتنىڭ ئىاتىساچىنىڭ تەرەقاىي قىلىپ، بەلگىلى  سۇەۋىىىگە 

ىلىانىڭمۇ ناھۇايتى يېتىپ، خۇسۇسىي مكلكك ىلى  تكزۈمىنىڭ تى لىنىپ رغۋغجىالنغانلىاىغا، جكملىدىن چۇارۋى 

تەرەقاىي قىلىپ، ئىۇلەپ ىاىرىۇۇتا ئۇاچەڭ كۇكچى يېتىۇۇمەي، جەمۇىىەتنىۇڭ ئى  ۇى قىسۇىمىدغ قۇۇلالرنى 

ئەمگەك سۇكپىتىدە قۇبۇۇ  قىلىۇش ۋە سۇىغدۇرۇش ھەڭ ئۇۇالرنى ئىۇۇلەپ ىاىرىش جەريانىغۇا قاتناشۇتۇرۇش 

بۇۇ خىۇ  ئېھتىمۇاللىق ۋە شۇارغئىت . ېۇرەكئېھتىماللىاى ۋە شارغئىتىنىڭ ھازىرالنغۇان بولۇشۇىغا قارىتىلىۇۇى ك

ھازىرالنسا مكلككدغر باشاا مىللەت ئۇرۇش ئەسىرلىرىنى ئ لتكرمەي ساقالپ قالىدۇ ياكى مەقسەتلى  ھالدغ باشاا 

بۇنۇدغق ئەھۇۋغ  ئاسۇتىدغ، . مىللەت ئاچەملىرىنى بۇالپ ئەسىر قىلىۋ لىپ، ئەمگەك ككچى قىلىۇپ پايدىلىنىۇدۇ

 . ⑾ۇچ رو  ئوينايدۇھە  قىلغتاشاى ئامىلمۇ 
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شۇۇ ا، . ⑾بۇنىڭدىن باشاا چۇارۋى ى مىللەتلەرنىۇڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسۇى يەر ئەمەس، بەل ۇى چۇارۋغ

بولماسلىاىنىڭ قۇللۇۇق تكزۈمىنىۇڭ شەكىللىنىۇۇى بىۇلەن ئۇان ە  -يەرنىڭ خۇسۇسالر ئىگىدغرچىلىاىدغ بولۇش

سۇاق چۇارۋى ى مىللەتۇلەر بىۇلەن چ ھاۇان ىلىق ئەگەر بۇۇ نۇوقتىنى ئايدىڭالشتۇرۋغلمى. چوڭ مۇناسىۋىتى يوق

چ ھاۇان ىلىق جەمۇىىىتىنىۇڭ »چە  مۇشۇۇ سۇەۋەبتىن بەزى ئۇالىمالر . مىللەتلىرىنىڭ پەرقىنى ئۇايرىۋغالاليمىز

چ گەننى چارۋى ى مىللەتلەرگە تەچبىاۇالپ خاتۇا ھالۇدغ يەكۇكننى « ئاساسلىق ئىۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسى يەر

م ى، قەچىم ى يۇنان ۋە رىمنىڭ قۇللىرىمۇ ئاساسەن ئالدى بلەن يۇنۇانلىاالر يۇاكى پاكىتالرچىن مەلۇ. چىاارغان

رىملىاالرچىن كېلىپ چىااانالر بولماستىن، بەل ى چ ڭىز قارغق ىلىاىدغ ۋە ئۇرۇشتا ئەسىرگە چكش ەن ياكى قۇ  

ىۇا ئومۇۇمىي تۇارىخىي بۇ ئۇاچەتتى ى سۇاۋغت بولۇۇپ، چۇن)بازىرىدىن سېتىۋ لىنغان باشاا مىللەتتى ىلەر بولغان 

باشاا مىللەت ئەسىرلىرىنى قۇبۇ  قىلىۋ لىۇنى قۇللۇۇق تكزۈمنىۇڭ (. چەرسىلى ىنىڭ ھەممىسىدە بايان قىلىنغان

ئاساسۇۇىي قىلىۇۇۇمۇ مەمىل ىتىمىزنىۇۇڭ شۇۇىمالىدى ى قەچىم ۇۇى كۇۇ چمەن چۇۇارۋى ى مىللەتلەرنىۇۇڭ قۇللۇۇۇق 

ولۇپ قالماستىن، كېىىن ئۇالرنىڭ ئورنىغا چەسسىگەن تكزۈمىنىڭ ئاالھىدىلى ىدىن بىرى، بۇ پەقەت ھۇنالرچىن ب

سىىانپى، جۇرجان، تۇكرك، ئۇيغۇۇر، قىتۇان، مو غۇۇ  قاتارلىاالرنىۇڭ قۇللۇۇق تۇكزۈمىنى تەتاىۇق قىلغانۇدغ، بۇۇ 

 .ئاالھىدىلى  ە سە  قارغشاا بولمايدۇ

 

 :ئىزغھالر

چ گەن ماقالىسىدغ ھۇنالرنىۇڭ « شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىسى»چورجى سورۇڭ . مو غۇلىىە ئارخېۇولوگى س① 

ئاكۇاچىمىىە »يىلى ئۇالنناتۇر پەنلەر كومىتېتى نەشۇىر قىلغۇان  -6851بۇ ماقالە . چەپنە ئەھۋغلىنى تونۇشتۇرغان

  .سانىغا بېسىلغان -6نىڭ « رىئىلمىي تەتاىاات نەتىجىلى

يىلى  -6851نەشىرياتى خەلق  «ۇتىن ئىلگىرى ى فۇرماتىسىىىلەركاپىتالىستى  ئىۇلەپ ىاىرى»: ماركىس② 

 .بەت -9خەنزۇچە نەشرى، 

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»ىلد ج -85« خەننامە»، « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر③ »

 « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە④ »

 . «لىىۇزۇڭ ھەقاىدە خاتىرە»د جىل -602« لىىۇيكەنخەي ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -606« جىننامە⑤ »

  (يىلى لېنىنگرغچ نەشۇرى -6825)« تاشاى مو غۇلنى تەكۇكرۈش چوكالتى»: سوۋ ت ئارخېۇولوگى كوزلوۋ ⑥ 

ىلۇى توكىۇو ي -6810)« مو غۇلىىە ئويان تاغلىرىدىن باياالغۇان ياچى ۇارلىاالر»: ياپونىە ئالىمى مېىىكەن موجى

  .سكرەت -93( نەشرى

جىلۇد  -1، « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە»ۋە « خەننامە»،  «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر⑦ »

 . «جاۋچى ھەقاىدە خاتىرە)جىلد  -7ۋە ( ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە)

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر⑧»

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە⑨ »

بىلىۇلەر چرلىتىنىۇڭ قۇللۇۇق ھۇۇن قە»زغچى قان ىلىۇ  ئۇاچەڭ بۇار؟ ماچا ۇۇۇ ( لو)« ھۇنالرنىڭ بىر تكتكن⑩»

ھەر تكتكن بەش ئائىلە، ھەر ئائىلىدە »چ گەن ماقالىدە ( سان -5يىلى  -6854« تارىخ تەتاىااتى»)« تكزۈمى

. چەپ قىىۇاس قىلغۇان« ت ت يكزمىڭ بولىدۇ -بەش جان، نەچ ە تكمەن تكتكندى ى ئاھالىنىڭ يىغىندىسى ئكچ

گە بولغۇان چكشۇەن ە ئۇان ە مۇۋغپىۇق « تكتۇكن»گەن بولۇۇپ، مېنىڭ قارىۇىم ە بۇ قىىاس بەكال ئاشۇۇرۋ تىل

سۇىىانپىالر ھەقاىۇدە » جىلۇد  -80« كېىىن ۇى خەننۇامە»: بۇنى بىر مىسا  ئارقىلىق ئىسۇپاتالي. بولمىغان

ئېۇىپ قالغان ئون تكمەن تكتكندىن ك پرەك كىۇى ئۇ زىنى سۇىىانپى چەپ »چە، ھۇنالر يېمىرىلگەندە « قىسسە

چ گەنۇۇدە « ھەر تكتكنۇۇدە بەش ئۇۇائىلە، ھەر ئائىلىۇۇدە بەش جۇۇان بۇۇار»ئەگەر . رلەنگەنچەپ خۇۇاتى« ئاتىغۇۇان

ئاساسەن ھىسابلىساق، بۇ سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ كەت ەن ھۇنالرنىڭ سانى ئەك ئاز چ گەنۇدە ئى  ۇى مىلىۇون 

گەن ماچا ۇۇۇ ئەپەنۇدى ھۇنالرنىۇڭ ئەڭ گۇكللەن. مىڭغى ە بولغان بولىدۇ 500مىڭدىن ئى  ى مىلىون  300
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شۇۇندغق ئىۇ ەن، . مىۇڭ ئ پ  رىسۇىدە، چەپ مۇ ل ەرلىگەن 500مەزگىلىدى ى نوپۇسنى پەقەت بىر مىلىۇون 

زغۋغللىااا يكزلەنگەن چاغدغ ئېۇىپ قالغان ئاھالىنىڭ ئەكسى ە ئەڭ گۇكللەنگەن مەزگىلىۇدى ى ئاھالىۇدىن بىۇر 

« تكتۇكن»شۇۇ ا، . لى بولمايۇدۇيېرىم ھەسسە، ھەتتا بىر ھەسسە ك پىىىپ كېتىۇىنى تەسەۋۋرۇغا سۇىغدۇرغى

ھۇازىرقى مو غۇۇ  تىلىۇدغ . ھەر بىۇر تكتۇكن بەش جۇان ، چەپ قۇارغيمەن. چ گەن گەپ ئائىلە چ ۇگەن مەنىۇدە

 . شكبھىسىز -نىڭ مەنىسىنىڭ تكتكن ئى ەنلى ى شەك« لو»چەپ ئاتىلىۇىدىن « ئىلو»ئائىلىنىڭ يەنىال 

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»⑾

 . «ھۇنالر»جىلد  -4« شىننامە»جىىايى  ⑾

مەسلەن، قۇنۇارخان بىلەن شۇتۇقخاننىڭ قوۋمىدىن نەچۇ ە تۇكمەن ئۇاچەڭ بىۇر قېتىملىۇق جە ۇدە خەن  ⑾

كېىىن قۇنۇارخان شۇتۇقخاننى ئ لتكرۈپ، ت ت تكمەندىن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى . قوشۇنلىرى تەرىپىدىن ئ لتكرۈلگەن

، «ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»جىلىۇد  -660« تارىخىي خۇاتىرىلەر». لغانباشالپ خەن سۇاللىسىگە ئە  بو

 . «ندغز سانغۇننىڭ تەرجىمھالىقىرغن چەۋغ»جىلد  -666

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە» ⑾

  .«لىۇۇۇۇۇۇ  ئايالالرنىۇۇۇۇۇۇڭ تەرجىمھۇۇۇۇۇۇالىئىپپەت»جىلىۇۇۇۇۇۇد  -94« كېىىن ۇۇۇۇۇۇى خەننۇۇۇۇۇۇامە» ⑾

 . «تەزكىرىسۇۇۇۇى  ياسۇۇۇۇاۋۇلالنالر -اھبارىگۇۇۇۇ»جىلىۇۇۇۇد  -36« لىىۇۇۇۇاۋ سۇاللىسۇۇۇۇى تۇۇۇۇارىخى» ⑾

 . «لەش ەرلەر تەزكىرىسى»جىلد  -89« يكەن سۇاللىسى تارىخى» ⑾

سانىدى ى ئوۋيا ۇىنىڭ  -4يىللىق  -6895« شەرقىي جۇ گو پىدغگوگى ا ئۇنىۋ رسىتېتى ئىلمىي ژورنىلى» ⑾

 . چ ۇۇۇۇۇۇۇۇگەن ماقالىسۇۇۇۇۇۇۇۇىگە قۇۇۇۇۇۇۇۇارغڭ« اتىھۇۇۇۇۇۇۇۇۇن جەمۇىىىتىنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ تەرەقاىىۇۇۇۇۇۇۇۇ»

ئۇۇ گىنىش ۋە »، « اشۇۇاى ئامىلنىۇۇڭ مۇۇاچچغ تەرەقاىىاتىۇۇدى ى مۇۇۇھىم رولۇۇى توغرىسۇۇىدغت»: لىىۇچۇۇا لىن ⑾

 . سان -5يىلىق  -6890ژورنىلى « ئىزچىنىش

كۇ چمەن »: نۇاملىق كىتابىۇدغ« كاپىتالىسۇتى  ئىۇلەپ ىاىرىۇۇتىن ئىلگىرى ۇى فورماتىسۇىىىلەر»ماركس  ⑾

ىۇۇۇۇىپ يكرىۇۇۇدىغان سۇۇۇەپەرچىلەر چۇۇۇارۋى ى قەبىلىلەرنىۇۇۇڭ جامائەسۇۇۇى ئەمەلىىەتۇۇۇتە چغۋغملىۇۇۇق توپل

(ReisegeseIIschaft)بۇ يەرچە ئىگەللىۋ لىنغىنى ۋە قايتا ئىۇلەپ ىاىرىلغىنى ... ، كارۋغنالر ۋە چارۋغ توپىدۇر

« كونۇا تا نۇامە»: چ ۇگەن( بەت -27خەنزۇچە نەشۇرى )« . . . .ۋغ توپى بولۇپ، يەر ئەمەسئەمەلىىەتتە چار

چغ تكركلەرنىۇڭ گكللىنىۇۇى ۋە ھۇاالك بولۇشۇى ئۇات، قويالرغۇا « لىجېڭ يكەنۇۇونىڭ تەرجىمھۇا»جىلد  -12

چىمۇۇۇ « تكلۇۇكك تەزكىرىسۇۇى -ئۇۇكزۇق»جىلۇۇد  -58« لىىۇۇاۋ سۇاللىسۇۇى تۇۇارىخى». چ ۇۇگەن« مۇناسۇۇىۋەتلى 

ئۇالر ئوت، سۇۇ مۇو  يەرلەرچە . قىتانالرنىڭ ئاچىتىدە بايلىق ئات بىلەن، ككچلككلكك قوشۇن بىلەن ئ ل ىنەتتى»

ئوۋ ئوۋالشۇاا مۇاھىر بولۇۇپ، ككنۇدىلى  ھاجىتىۇدىن . قايماقنى ئۇزۇق قىالتتى -ئاچەملىرى قېتىق. ئات باقاتتى

ھۇنالرغۇا . چەپ خۇاتىرلەنگەن« ئاشلىق يېتىۇمىگەن چاغالرچغ مۇشۇنىڭ بىلەن تۇرمۇش كەچكرەتتى. چىااتتى

. ۇاش ئېنىق مەلۇماتالر يوقچى ىگە ئوخ« لىىاۋ سۇاللىسى تارىخى»ۋە « تا نامە»ئائىت تارىخىي ماتېرىىالالرچغ 

شۇ ا، شىمالدى ى ك چمەن چارۋى ى مىللەت بولغان تكركلەر ۋە قىتانالرغا ئائىت ماتېرىىالالرچىن پايدىلىنىۇۇاا 

 . بولىدۇ

 

  تى لىنىۇى باپ ھۇن قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتىنىڭ. 3

 

كېلىۇىگە ئەگىۇىپ، ھۇنالرچغ  ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنىڭ پارچىلىنىپ، خۇسۇسىي مكلكك ۋە قۇلالرنىڭ مەيدغنغا

بۇنىۇڭ بىۇلەن جەمۇىىەتنىۇڭ . ئۇرۇق ئاقس  ەكلىرى ۋە ھوقۇقاا ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمىمۇۇ مەيۇدغنغا كەلۇدى

كۇ پلىگەن بۇال  ىلىۇق . ئى  ى قىسىمىدى ى سىنىپاا ب لكنكشىمۇ ككنسېرى كەس ىنلەشتى ۋە چو اۇرالشۇتى

. ەربىي باشلىاالر زور مىاۇدغرچى ى بۇايلىق ۋە قۇۇ  توپلىۋغلۇدىئۇرۇشلىرى نەتىجىسىدە، ئۇرۇق ئاقساقىلى ۋە ھ
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چەسلەپتە ئۇالر سۇايالڭ ئۇارقىلىق ۋۇجۇتاۇا . شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ھوقۇقى زورىىىپ، ئورنى يۇقىرى ك تكرۈلدى

 ھوقۇقى ئۇرۇق ياكى قەبىلە كېڭەشمىسى تەرىپىدىن بېرىلىدىغان بولۇپ، ئورنى ئۇرۇق ئەزغلىرى بىلەن. كېلەتتى

بۇنىۇڭ . ئەمدىلى تە ئۇالر پەيدىنپەي ھوقۇقنى ئىگەللىۋ لىپ، ئورنىنى مىرغس قالدۇرچىغان بولدى. بارغۋەر ئىدى

بىلەن ئۇرۇق بىلەن قارىۇلىۇىدىغان ۋە ئۇرۇق ئەزغلىرىغا ھ ككمرغنلىق قىلىدىغان سىىاسۇىي كۇكچ ئۇرۇقدغشۇلىق 

  ىلىق ئۇرۇشى ئەڭ ئالىي ھەربىي باشلىق ۋە بۇال»: ئېنگىلىس . قەبىلىنىڭ ئى  ى قىسىمىدغ مەۋجۇت بولدى

ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىن ۋغرىسىنى تالالشتەك ئۇسۇ ، ئۇاتىلىق . ت ۋەن ھەربىي باشلىاالرنىڭ ھوقۇقىنى ككچەيتتى

كىۇلەر چەسۇلەپتە . ھوقۇق ىلىق تكزۈڭ تى لىگەندىن كېىىن، پەيدىنپەي ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمىگە ئ زگەرچى

ئەڭ ئاخىرىدغ بۇ خى  ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمى قۇبۇ  قىلىنىۇپ، . كېىىن تەلەپ قىلىۇتى .تاقەت قىلىپ تۇرچى

 . چەپ ك رسەت ە«① خانلىق ھوقۇقىغا ۋە ئاقس  ە لى  ئورنىغا ۋغرىسلىق قىلىۇنىڭ ئاساسى تى لەندى

پەيدىنپەي  ئەسىرچە، ھۇنالرنىڭ بۇ خى  ھوقۇقاا ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمى -3تەخمىنەن مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

يىلى باتۇر ئاتىسى تكمەن تە رىاۇتنى ئ لتۇكرۈپ ئۇ زى  -208مىالچىىىدىن بۇرۇناى . شەكىللىنىۇ ە باشلىدى

« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر». تە رىاۇت بولغاندىن باشالپ بۇ خى  تكزۈڭ ئاخىر تى لەندى

ئوغلى بولۇۇپ، تۇكمەن كېۇىىن ئالغۇان ئال ىسۇىدىن چە خاتىرلىنىۇى ە، باتۇر ئەسلى تكمەن تە رىاۇتنىڭ چوڭ 

ھۇازىرقى خېۇۇى )تۇغۇلغان كى ى  ئوغلىنى ياخۇى ك رگەچ ە، باتۇرنى غەربتى ى ياۋچىالرغۇا ( خانىۇىدىن)

بارىمتايلىااا ئەۋەت ەن ھەڭ ياۋچىالرغا ھۇجۇۇڭ قىلىۇپ، ( كارىدورى ئەتىرغپىدغ چارۋى ىلىق قىلغان بىر مىللەت

لې ىن، باتۇر ياۋچىالرنىڭ بىۇر تۇلپۇارىنى ئۇوغرالپ . رقىلىق باتۇرنى ئ لتكرۋەتمەك ى بولغانياۋچىالرنىڭ قولى ئا

باتۇر بىۇر . تكمەن ئۇنىڭ باتۇرلىاىنى ماختاپ ئۇنى بىر تكمەن ئاتلىق ئەس ەرگە باشلىق قىلغان. قې ىپ كەلگەن

ى ىلەرگە ئاۋغزلىق ئوقىا ئېتىلغان ئۇ قو  ئاستىد. ياساپ ئەس ەرلىرىنى مەشىق قىلدۇرغان« ئاۋغزلىق ئوقىا»خى  

ئۇ ئاتلىق ئەس ەرلىنى باشالپ . نىۇانغا قارىتىپ ئاتمىغۇچىالرنىڭ بىرچەك كاللىسى ئېلىندىغانلىاىنى ئۇقتۇرغان

نۇى « ئۇاۋغزلىق ئوقىۇا»ئۇۇزۇن ئۇ تمەي. ئوۋغا چىاااندغ، بۇيرۇق بويى ە ئوق ئاتمىغانالرنىڭ كاللىسۇىنى ئالغۇان

ئۇۇ چەرھۇا  ئېتىۇۇاا جۇكرئەت . اانۇدغ، بەزى جە  ىۇلەر ئېتىۇۇاا جۇكرئەت قىاللمىغۇانئ زىنىڭ تۇلپارىغا ئات

نى ئ زىنىڭ ياخۇى ك رىدىغان ئايالىغا « ئاۋغزلىق ئوقىا»يەنە ئۇزۇن ئ تمەي . قىاللمىغانالرنىڭ كاللىسىنى ئالغان

بۇالرمۇۇ كاللىسۇىدىن  شۇۇنىڭ بىۇلەن. قارىتىپ ئاتااندغ، بەزى جە  ىلەر قورقۇپ ئېتىۇاا جكرئەت قىاللمىغان

بۇ قېۇتىم . نى تكمەن تە رىاۇتنىڭ تۇلپارىغا قارىتىپ ئاتاان« ئاۋغزلىق ئوقىا»كېىىن ئۇ ئوۋغا چىاااندغ . ئايرىلغان

بۇاتۇر . ئېتىلغان نىۇانغا قارىتىۇپ ئاتاۇان« ئاۋغزلىق ئوقىا»جە  ىلەرنىڭ ھەممىسى قىل ە ئى  ىلەنمەستىن 

ىاىنىڭ مۇۋەپپەقىىەتلىۇۇ  بولغۇۇانلىاىنى، ئۇۇۇالرنى ئىۇلىتىۇۇۇ ە شۇۇۇندىال ئۇۇاتلىق ئەسۇۇ ەرلەرنىڭ مەشۇۇ

سۇىنى « ئۇاۋغزلىق ئوقىۇا»بىر ككنى باتۇر ئاتىسىغا ئەگىۇىپ ئوۋغا چىاااندغ تۇيۇقسىز . بولىدىغانلىاىنى بىلگەن

ئۇنىڭ ئەس ەرلىرى چەرھا  ئۇنىڭغا ئەگىۇۇىپ ئېتىۇپ تۇكمەن تە رىاۇۇتنى . تكمەن تە رىاۇتاا قارىتىپ ئاتاان

ھەر قايسۇى )شۇنىڭ بىلەن باتۇر ئ گەي ئانىسى ئ گەي ئىنىسى ۋە ئ زىگە بويسۇنمىغان ۋەزىرلەرنى . لتكرگەنئ 

بۇ باياندغ يېڭىدىن باش ك تۇكرگەن ككچلەرنىۇڭ . ئ لتكرۈپ، ئ زى تە رىاۇت بولغان( قەبىلىلەرنىڭ ئاقساقاللىرى

.  ى جىدچىي ك رىۇى ئەكس ئەتتۇكرۈلگەنزورلۇق ۋغستىسى ئارقىلىق كونا مۇتەئەسسىپ ككچلەرنى يوقىتىۇتى

بۇ بىر مەيدغن سىىاسني ككرەش بولۇۇپ، بۇۇ خىۇ  كۇكرەش ھۇنالرنىۇڭ ئىاتىسۇاچىي ئاساسۇى ۋە جەمۇىۇىەت 

قۇرۇلمىسىنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جەمۇىىىتىنىڭ ئاخىرقى باسۇاۇچىدىن قۇلۇدغرلىق جەمۇىۇىەت ە قۇارغپ تەرەقاىۇي 

شۇ ا، ئەمۇدىال . غا قارغپ تەرەقاىي قىلغانلىاىنىڭ ئىپاچىسى ئىدىھۇن تارىخىنىڭ ئال. قىلغانلىانىڭ نەتىجىسى

ئىپتىدغئىي جەمۇىىەتۇتىن سۇىنپىي جەمۇىۇىەت ە ئ تكۋغتاۇان ھۇۇنالرچى ى باتۇرنىۇڭ ئاتىسۇىنى ئ لتكرگەنلىۇ  

ئۇنۇدغق بولمايۇۇدى ەن، . ۋەقەسۇىگە فېۇوچغللىۇق كونۇا قېلىۇپ ۋە ئەخۇالق قارىۇۇۇى بىۇلەن قارىسۇاق بولمايۇدۇ

ىڭ تارىخىي مەننەسى ۋە سىنپىي مەننەسى نوقتىسىدىن ھۇنالر جەمۇىىتىىدە يكز بەرگەن ھەر خى  جەمۇىىەتن

ئاتىسى ئ لسە ئوغلى ئ گەي ئانىسۇىنى، ئاكسۇى »ھاچىسىلەرنى، مەسلەن، كېىىن تىلغا ئېلىندىغان « غەلىتە»
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غا ئوخۇاش ئەھۇۋغلالرنى « ئ لسە ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئ لسە ئۇنىڭ خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان

 . توغرغ بايان قىلغىلى بولمايدۇ

باتۇر تەخت ە چىاااندىن كېۇىىن، تە رىاۇتنىۇڭ ئەڭ ئۇالىي ھوقۇۇق النۇدى ئۇرۇقىغۇا مەركەزلىۇۇىپ مىۇرغس 

ئۇنىڭۇدىن باشۇاا . قالىدىغان، يەنى ئاتىسى ئ لسە ئوغلىغا، ئاكىسى ئ لسە ئىنىسىغا مىرغس قالىۇدىغان بولۇدى

ك سەركەرچە، بكيكك كاھىنە ، بكيۇكك ياسۇاقنە  قاتۇارلىق چۇوڭ مەنسۇەپلەرگە بىۇر قىسۇىم خان، بە ، بكيك

ھۇۇنالر ھەقاىۇدە . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر». ئېسىلزغچە ئۇرۇق ۋە جەمۇىىەتتى ىلەر ۋغرىسلىق قىلىۇدىغان بولۇدى

، الن، شكبك، ئكچ قۇيان. ئەۋالچ ۋغرىسلىق قىلىناتتى -چە، چوڭ مەنسەپدغرالرنىڭ ھەممىسىگە ئەۋالچمۇ« قىسسە

چىمۇۇۇ « جەنۇۇۇبىي ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. كېىىن ۇۇى خەننۇۇامە». ئېسۇۇىلزغچە ئۇۇۇرۇق ئىۇۇدى، چ ۇۇىىلگەن

ئەمەلدغرالرنىڭ ئى ىدى ى ئالىي مەنسەپ بولغان ئوڭ ، سو  قو  بىلى  خان، ئوڭ ، سو  قو  خان، ئوڭ قۇو ، 

سو  قو  نازىر خان قاتارلىق مەنسەپلەرنىڭ  سو  قو  باتىس خان، ئوڭ قو ، سو  قو  ئونىۇوت خان، ئوڭ قو ،

تە رىاۇت شۇكلەندى . ئۇكىلىرى ۋە تەخت ۋغرىسلىرى تەيىنلىنەتتى -ھەممىسىگە تە رىاۇتنىڭ ئوغۇللىرى، ئاكا

ئۇرۇقىدىن بولۇپ، يۇات ئۇۇرۇقالرچىن قۇيۇان، شۇكبك، چىۇۇلىن، الن ( چى ى الندىنىڭ تەرجىمىسى« خەننامە»)

 . لەنگەنىرنىڭ ئى ىدى ى مەشھۇر ئۇرۇقالرچىن ئىدى، چەپ خاتىرقاتارلىق ت ت ئۇرۇق ھۇنال

ھوقۇقاا ۋغرىسلىق قىلىش، بولۇپمۇ تە رىاۇتلۇقاا ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمىنىڭ تۇرغۇزۇلۇشۇى ئۇرۇقۇدغش قەبىۇلە 

قلىنىپ قەبىلە ۋە قەبىلىلەر ئىتتىپاقى ئورگىنى يەنىال سۇا. ياكى قەبىلىلەر ئىتتىپاقى ئورگىنىنىڭ رولىنى يوقاتتى

مەسۇلەن، بۇاتۇر تە رىاۇۇت . قالغان بولسىمۇ، لې ىن ئۇنىىڭ چ مۇكرغتى  پرىنسىپلىرى پكتكنلەي تاشۇلىۋ تىلدى

بولغاندىن كېىىن، ھەربىي، سىىاسىي چۇوڭ ئىۇۇالرچغ گەرچە ھەر قايسۇى قەبىۇلە ئاقسۇاقاللىرىنىڭ پى ىرىنۇى 

ھەتتۇا بەزى . خالىغۇان ە ئىۇش قىالتتۇىئالسىمۇ، لې ىن چغئىم شۇ بويى ە ئىۇش قىلماسۇتىن، بەل ۇى ئۇ زى 

شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە، . چاغالرچغ ئ زىنىڭ پى ىرىگە قارىۇى چىااان قەبىلە باشلىالىرىنى ئ لتۇكرۈپ تاشۇاليتى

تە رىاۇت ھەر قايسى قەبىلە باشلىالىرىغا بۇيرۇق چكشكرۈپ، ئۇالرنىڭ يكرۈشلىرىگە ئ ز ۋغقتىۇدغ ئاتلىنىۇۇىنى، 

ھۇۇنالر ھەقاىۇدە . تارىخىي خۇاتىرىلەر». غانلىاىنى ئۇقتۇرغتتى« كاللىسى ئېلىنىدۇكې ى ىپ قالغۇچىالرنىڭ »

لىاۋخې چەرياسى بويىدغ چارۋى ىلىق قىلىدىغان )چە خاتىرلىنىۇى ە، شۇ چاغدغ شەرقتى ى تو گوسالر « قىسسە

 -ئۇا الپ، ئىلگىۇرى قۇچرەت تاپاان بولۇپ، ئۇالر باتۇرنىڭ ئاتىسىنى ئ لتكرۈپ، تە رىاۇت بولغانلىاىنى( مىللەت

ئارقىۇدىنال يەنە باتۇرنىۇڭ ئال ىسۇىنى . ئاخىر بولۇپ باتۇرچىن تكمەن تە رىاۇتنىڭ تۇلپارىنى بېرىۇنى سورىغان

باتۇر ھەر قايسى قەبىۇلە ئاقسۇاقاللىرىدىن مەسۇلىھەت سۇورىغاندغ بەزلەر بېرىۇۇ ە بولمايۇدۇ، چەپ . سورىغان

شۇۇنىڭ بىۇلەن تو گۇسۇالر . و گۇسۇالرنىڭ تەلىپىنۇى قانۇدۇرغانقارىغان بولسىمۇ، لې ىن ئۇ ئى  ى قېتىمغا ت

مەغرۇرلىنىپ، پەيدىنپەي غەربۇ ە تاجۇاۋۇز قىلىۇۇاا باشۇلىغان ۋە باتۇرغۇا ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ، تو گۇسۇالرنىڭ 

ئى  ۇى مىلۇلەت )چى ى تاشالندۇق قاقاس يەرنى بېرىۇۇنى تەلەپ قىلغۇان « ئوتتۇرغ»ھۇنالرنىڭ ئارلىاىدى ى 

بۇۇ قېۇتىم . باتۇر بۇ قېتىممۇ ھەر قايسى قەبىۇلە ئاقسۇاقاللىرىدىن پى ىۇر ئالغۇان(. ارلىق رغيونئوتتۇرسىدى ى ئ

لۇې ىن . چ ىىۇۇ ەن« بۇ تاشلىۋ تىلگەن بى ار يەر، بېرىۋەتسەك بىزگە ھى ااندغق تەسىرى بولمايۇدۇ»بەزىلەر 

يەرنۇۇى تو گۇسۇۇالرغا چەپ، بۇۇۇ « يەر چرلەتنىۇۇڭ ئاساسۇۇى، بېرىۇۇۇ ە بولمايۇۇدۇ»بۇۇاتۇر قۇۇاتتىق غەزەپلىنىۇۇپ 

بۇنىڭۇدىن كېۇىىن بۇۇ »بېرىۋ تىۇنى تەشەبنۇس قىلغانالرنى ئ لتكرۈپ، چەرھا  تو گۇسالرغا قوشۇن تارتاان ۋە 

بۇاتۇر تە رىاۇتنىڭ ىۇدەك بۇۇ خىۇ  ھوقۇۇق . چەپ بۇۇيرۇق چكشۇكرگەن« ئىۇنى سۇ زلىگكچىلەر ئ لتكرۈلىۇدۇ

بۇۇ چاغۇدغ ئۇۇ بىۇر . اقىنىڭ باشلىالىرىدغ يۇوق ئىۇدىشكنھىسىزكى ئىپتىدغئىي جەمۇىىەتتى ى قەبىلىلەر ئىتتىپ

 . سىنىپىي ھاكىمىىەتنىڭ ھەقىاىي ئەڭ ئالىي ھ ككمرغنى بولۇپ قالغانىدى

ئۇاخىر بولۇۇپ  -ئۇالر ئىلگىۇرى. باتۇر تە رىاۇت چەۋرىدە ھۇنالر ئەتىرغپتى ى نۇرغۇن مىللەتلەرنى بويسۇندۇرچى

چىالرغۇا زەربە بېرىۇپ، جەنۇپتۇا ئالۇبۇان ۋە بايۇان خۇانلىغىنى شەرقتە تو گۇسالرنى تارمار قىلىۇپ غەربۇتە ياۋ

بۇ بىر قاتۇار . يۇتىۋ لىپ، شىمالدغ ھۇنگىر، چكشكر، چىڭلىڭ، قىرغىز، شىنلى قاتارلىق مىللەتلەرنى بويسۇندۇرچى

 بۇاتۇر تە رىاۇۇتنى»ھەربىي غەلنىلەر ئالدىدغ ھۇنالرنىڭ ھەر قايسى قەبىلىلىرىنىۇڭ ئاقسۇاقاللىرى قورقۇشۇۇپ 
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بۇاتۇر شۇۇنىڭغا ئەگىۇۇىپال يۇاۋچىالرنى . چ ىىۇىپ، قايتا قارىۇلىق ك رسىتىۇ ە جكرئەت قىاللمىدى« غالىۇ

يوقىتىپ، كرورەن، ئۇيسۇن، ئوغۇز ۋە ئۇالرنىڭ ئەتىرغپىدى ى باشاا مىللەتلەرنۇى تىنجىتىۇپ، شۇەرقتە ھۇازىرقى 

ك لىگى ە، جەنۇپتا سەچچى ىن سۇېپىلىغى ە لىاۋخې چەرياسىغى ە، غەربتە پامىر تاغلىرىغى ە، شىمالدغ باياا  

بويسۇندۇرۇلغان رغيۇنالرنىڭ ك پىىىۇى، زور تكرككمدى ى قۇلالر ۋە ئولپاننىڭ . بولغان رغيۇنالرنى كونتىرو  قىلدى

بۇ بايلىاالرنى قوغدغش، قۇلالر . مكل ى ناھايتى تېز ك پەيدى -ئېاىپ كىرىۇىگە ئەگىۇىپ، شەخسلەرنىڭ ما 

قەبىلىلەرنىڭ قارىۇلىاىنى باستۇرۇش ئكچكن، مەمىل ىتىمىزنىڭ شىمالىدغ، ئالۇدى  -ان ئۇلۇسۋە بويسۇندۇرۇلغ

بىلەن چ للككنىڭ جەنۇبىنى، كېىىن چ للككنىڭ شىمالىنى مەركەز قىلىۇپ، بىۇر ناھۇايتى زور قۇلۇدغرلىق چرلەت 

چرلەت )چەڭ قويۇدى شۇنىڭدىن باشالپ ھۇۇنالر يۇاۋغيلىاتىن مەچەنىۇىەت چەۋرىۇگە قە. ھاكىمىىىتى تى لەندى

 ( .ھاكىمىىىتى سىنپىي ئېزىش قورغلى بولسىمۇ، لې ىن مەچەنىىەت جەمۇىىىتىنىڭ بىر بەلگىسىدۇر

 . ھۇن ھاكمىىەت ئورگانلىرى ئكچ قىسىمغا ب لكنگەنىدى

ئۇنىۇڭ باشاۇرۇشۇىدى ى رغيۇونالر ھۇنالرنىۇڭ ئوتتۇۇرغ ( . مەركىزىۇي قىسۇىم)بىرىن ىسى، تە رىاۇت ئورچىسى 

ۋە ( ھازىرقى خېنىىنىڭ ۋ ىۇىىەن ناھىىسۇى ئەتىرغپۇى)ولۇپ، جەنۇبىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەيجكن قىسىمى ب

 . ئايماقلىرىغا ئۇچۇ  كېلەتتى( ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ توقتۇ ناھىىىسى ئەتىرغپىدغ)يكنجۇڭ 

ھۇنالرنىۇڭ ئۇنىڭ باشاۇرۇشۇىدى ى رغيۇونالر (. شەرقىي قىسىم)ئى  ىن ىسى، سو  قو  بىلى  خان ئورچىسى 

ئايمىاىغۇا، ( ھۇازىرقى خېنىىنىۇڭ خۇۇەيلەي ناھىىىسۇى ئەتىرغپۇى)شەرقىي قىسىمى بولۇپ، جەنۇبىي شۇا گۇ 

 . غەربىي خۇيموالرغا ئۇچۇ  كېلەتتى

ئۇنىۇڭ باشاۇرۇشۇىدى ى رغيۇونالر ھۇنالرنىۇڭ ( . غەربىي قىسىم)ئكچىن ىسى، ئوڭ قو  بىلى  خان ئورچىسى 

ئايمىاىغا غەربىۇي ( ھازىرقى شەنۇىنىڭ يكلىن ناھىىىسى ئەتىرغپى)شا جكن غەربىي قىسىمى بولۇپ، جەنۇبى 

 . ياۋچى، چى، چىا الرغا ئۇچۇ  كېلەتتى

تە رىاۇت ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئالىي ھ ككمرغنى ھەڭ ھاكىمىىەتنىڭ ئەڭ ئۇالىي باشۇلىاى بولۇۇپ، ھۇۇنالر تە رىنۇى 

تە رىنىڭ ئوغلىغۇا ئوخۇۇاش بكيۇكك »سى تە رىاۇت چ گەن س زنىڭ مەنى. چەيتى« قۇت»، ئوغۇلنى «تە رى»

بۇ خى  ئاتاش تە رىاۇتنىڭ ئاچەتتى ى رەھنەر مەنىسىدىن تە دغشسىز رەھنەر . ②چ گەنلى  بوالتتى« باشلىق

 .  ىنى ئەكس ئەتتكرۈپ بېرىدۇمەنىسىگە ئ زگەرگەنلى

غۇا ئېلىۋغلغۇان بولۇۇپ، تە رىاۇت ھەربىي، سىىاسىي ۋە چىپلوماتىىە قاتارلىق بارلىق چۇوڭ ھوقۇۇقالرنى چا گىلى

قۇتاۇلۇۇقنى قۇيۇان، الن ۋە شۇكبك ئۇرۇقىۇدىن بولغۇان . سىىاسىي ئىۇالرغا ئوڭ، سو  قو  قۇتاۇ يارچەملىۇەتتى

قۇيان ئۇۇرۇقى سۇو ، الن ۋە شۇكبك ئۇۇرۇقلىرى ئۇوڭ مەرتىۇۋىلەرنى ئىگەلۇلەپ، . ئاقس  ەكلەر ئكستىگە ئاالتتى

ئەھۋغلالرنى تە رىاۇتاا ئاغىزغكى مەلۇڭ . بىلەن مەشغۇ  بوالتتىئاساسەن سورغقالرغا ھ ككڭ چىاىرىش ئىۇلىرى 

 . ③قىلىدىغان بولۇپ، يازىدىغان ۋە خاتىرلەيدىغان ئىۇالر يوق ئىدى

ھۇنالر سو  قو  تەرەپنى ئەزىزلىگەچ ە، . سو  قو ، ئوڭ قو  بىلى  خانالر ئەڭ ئالىي يەرلى  ھ ككمرغن ئىدى

شۇ ا، ھوقۇقى ۋە ئۇورنى ئۇوڭ بىلىۇ  . خان ئەڭ ھ رمەت ە سازغۋەر ئىدىتە رىاۇتتىن قالسىال سو  قو  بىلى  

سو  قو  بىلى  خانلىااا تە رىاۇتنىڭ ۋغرىسى قويۇلدىغان بولغاچاۇا، بۇۇ . خانغا قارىغاندغ بىر قەچەر چوڭ ئىدى

و  خۇانالر ئوڭ قو  بىلى  خان خاندىن قالسىال سو  قو ، ئوڭ ق. ۋەزىپىگە ك پ ھالالرچغ شاھزغچىلەر قويۇالتتى

ھۇۇنالر . سو ، ئۇوڭ قۇو  خۇانالرمۇ ئۇ ز ئالۇدىغا ئۇايرىم ئۇورچغ قۇۇرۇپ ، ئۇ ز يەرلىرىنۇى باشۇاۇرغتتى. تۇرغتتى

ھاكىمىىىتىدى ى ئەمەللەر ئى ىدە سو  قو ، ئوڭ قو  بىلى  خانلىق ۋە سو  قو ، ئوڭ قو  خانلىق ئەڭ چۇوڭ 

ۇيۇكك سۇەركەرچە، سۇو  قۇو ، ئۇوڭ قۇو  بكيۇكك ئۇنىڭدىن قالسا سو  قو ، ئوڭ قۇو  ب. ئەمە  ھېسابلىناتتى

 -ئۇالرنىۇڭ يۇۇقىرى. كاھنە ، سو  قو ، ئوڭ قو  بكيكك ياساقنە  قاتۇارلىاالرمۇ چۇوڭ ئەمە  ھېسۇابلىناتتى

 . ت ۋەنلى  پەرقى ت ۋەندى ى ە بوالتتى

. ④بىرىن ىسى، سو  قو  بىلى  خان، ئى  ىن ىسى ئوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇان، ئكچىن ىسۇى، سۇو  قۇو  خۇان

 تىن ىسى، ئوڭ قو  خان، بەشىن ىسى سو  قو  ئۇلۇ  سەركەرچە، ئالتىن ىسى، ئوڭ قو  ئۇلۇۇ  سۇەركەرچە، ت
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يەتتىن ىسى، سو  قو  بكيكك كاھنە ، سەك ىزىن ىسى، ئوڭ قو  بكيكك كاھنە ، توقاۇچىن ىسى، سو  قو  

 . ئۇلۇچ ياساقنە ، ئونىن ىسى، ئوڭ قۇ  ئۇلۇ  ياساقنە 

غۇچى تەش ى  بۇ ۋغقىتتا ئاللىااچان مىللىي تۇرمۇشۇنىڭ نورمۇا  فۇن ىسىىىسۇى بولۇۇپ ئۇرۇش ۋە ئۇرۇش قىل»

، ھۇۇن ئاقسۇ  ەكلىرىنىڭ قۇلۇدغرلىق ھۇاكىمىىىتى، ئەمەلىىەتۇتە بىۇر كۇ چمەن ھەربىۇي ⑤لىاۇتىن « قالغان

ن بۇ ھۇاكىمىىەت ئەسۇلىدىنمۇ قوشۇنا مىللەتلەرنۇى بۇۇالش ۋە ئېۇزىش جەريانىۇدغ قۇرۇلغۇا. ھاكىمىىەت ئىدى

بولغاچاا، ئۇنىڭ مەقسىدىنىڭ بىرى يەنىال تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدغ قوشۇنا مىللەتلەرنۇى بۇۇالش ۋە ئېۇزىش 

شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭدغ بىر تەرەپتىن قورغمىغا يەت ەن ئەرلەرنىڭ ھەممىسۇىنى ئۇاتلىق ئەسۇ ەر بولسۇا، . ئىدى

. كى ىۇ  ھەربىۇي باشۇلىق ئىۇدى -چوڭ يەنە بىر تەرەپتىن بارلىق ھەر چەرىجىلى  ئەمەلدغرالرنىڭ ھەممىسى

تە رىاۇت ئ زى قوشۇن باشالپ ئۇرۇشاا قاتناشااندىن سىرت يەنە سو  قو ، ئوڭ قو  بىلى  خۇانالرچىن تۇاكى 

ئايرىم ھالدغ قوشۇن باشۇالپ ئۇرۇشۇاا قومانۇدغنلىق  -سو  قو ، ئوڭ قو  ئۇلۇ  ياساقنەگ ى ە ھەممىسى ئايرىم

ن ئاتلىق ئەس ەرگە قوماندغنلىق قىلسا، كى ى رەكلىرى بىۇرەر نەچۇ ە ئۇاتلىق چو رغقلىرى بىرەر تكمە. قىالتتى

ى  24ھۇنالرچغ بىر تكمەن ئەس ەرگە باش ىلىق قىلىدىغان ھەربىي باشۇلىاتىن . ئەس ەرگە باش ىلىق قىالتتى

نە مىڭ تكمەن بېۇىنىڭ ھەر قايسىسىنىڭ قو  ئاستىدغ يە 24بۇ . چەپ ئاتىالتتى« تكمەن بېۇى»بولۇپ ، ئۇالر 

بۇۇ كۇاھنە ، ياسۇاقنېگى، جۇورجى قاتۇارلىاالرمۇ . بېۇى، يكز بېۇى، ئون بېۇى قاتارلىق ئەمەلدغرالر بار ئىدى

ك پلككى، ئۇالرنىۇڭ  -ت ۋەن چەرىجىلى  ھەربىي ئەمەلدغرالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ قو  ئاستىدى ىلەرنىڭ ئاز -ئوتتۇرغ

 . ⑥بولۇشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇ ل ىمى ئىۇۇۇدى تۇۇۇ ۋەن -كى ىۇۇۇ  يۇۇۇاكى ئورنىنىۇۇۇڭ يۇۇۇۇقىرى -ھوقۇقىنىۇۇۇڭ چۇۇۇوڭ

ھەر قايسىسۇىنىڭ ئۇايرىم »تە رىاۇت ئورچىسى بىلەن سو  قو ، ئوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇانالر ھەر قايسىسۇىنىڭ 

ھەر قايسىسۇۇى ئۇۇ زى . (ب لكشۇۇىۋغلغان يەرلىۇۇرى بۇۇار ئىۇۇدى يەنۇۇى ھەر قايسىسۇۇىنىڭ)« يەرلىۇۇرى بۇۇار ئىۇۇدى

بارلىق قورغمىغۇا يەتۇ ەن ئەرلەرنىۇڭ . باش ىلىق قىالتتىباشاۇرۋغتاان رغيونالرچىن قوشۇن تەش ىللەپ، ئۇالرغا 

ئۇرۇق باشلىالىرى يكز بېۇى ياكى مىڭ بېۇىلىااا تەينلىنىدىغان، ئېسىلزغچە . ھەممىسى ئاتلىق ئەس ەر بوالتتى

ئۇرۇق ياكى جەمەتتى ىلەر تكمەن بېۇى، ياكى خان ت رە قاتارلىق يۇۇقىرى چەرىجىلىۇ  مەنسۇەپلەرنى مونوپۇۇ  

( ھ ككمرغنلىۇق مۇناسۇىۋىتى)ان ھەڭ ئۇنىڭغا ۋغرىسلىق قىلىدىغان بولۇپ، بۇ خى  تەش ىلىي مۇناسىۋەت قىلىۋغلغ

الرنى ئ زلىرىگە ئەگىۇىپ تكگىمەيدىغان بۇال  ىلىق ئۇرۇشلىرىغا قاتنىۇىۇۇاا « ساۋۇتلۇق چەۋەندغز»ئارقىلىق 

 .مەجۇراليتى

ەل ۇى ئىۇدىىە جەھەتتىنمۇۇ ئۇۇرۇق ئەزغلىرىغۇا ئۇرۇق ئاقس  ەكلى  پەقەت تەش ىلىي جەھەتتىۇنال ئەمەس، ب

ھ ككمرغن سىنىپىنىڭ ئىدىىىسى ھەر قانۇدغق بىۇر چەۋرچە ھ كۇكمرغن ئۇورۇننى »: ماركس. ھ ككمرغنلىق قىالتتى

بۇ ئاشۇ سىنىپ ھەڭ جەمۇىىەتتە ھ ككمرغنلىق ئورۇننى ئىگەللىگەن ماچچىي ككچ . ئىگەللەپ كەلگەن ئىدىىىدۇر

مۇاچچىي ئىۇۇلەپ ىاىرىش . نلىۇق ئۇورۇننى ئىگەللىۇگەن مەنىۇۋى كۇكچ چ گەنل تۇۇرھەڭ جەمۇىىەتتە ھ ككمرغ

ۋغستىلىرىگە يېتەك ىلىۇ  قىلغۇان سۇىنىپ ئوخۇاشۇال مەنىۇۋى ئىۇۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسۇىگە يېتەك ىلىۇ  

شۇ ا، مەنىۋى ئىۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسى بولمىغۇان كىۇۇلەرنىڭ ئىدىىىسۇىگە ئۇاچەتتە ھ كۇكمرغن . قىالاليدۇ

ھۇنالرنىڭ ئۇۇرۇق ئاقسۇ  ەكلىرىمۇ چە  ئ زلىرىنىۇڭ ئۇرۇشۇخۇمارلىق . چ گەن«⑦ تەك ىلى  قىلىدۇسىنىپ يې

ئىدىىىسۇۇى ۋە بۇال  ىلىۇۇق ئىدىىىسۇۇى ئۇۇارقىلىق ئ زلىرىنىۇۇڭ ھ ككمرغنلىۇۇق ئاسۇۇتىدى ى ئۇۇۇرۇق ئەزغلىرىنىۇۇڭ 

 . ئىدىىىسىگە يېتەك ىلى  قىالتتى

ۈشمەندىن بىرنى ئ لتكرگەنلەرگە بىر جاڭ شۇارغپ مۇكاپۇات ھۇنالر جەمۇىىىتىنىڭ ئاچىتىگە ئاساسەن، ئۇرۇشتا چ

شۇۇ ا، . بۇ ئەسىرلەر قۇۇ  قىلىنۇاتتى. ئەسىر تۇتۇپ كەلگەنلەرگە ئەسىرلەر ئىنۇاڭ قىلىپ بېرىلەتتى. بېرىلەتتى

ھۇن ئۇرۇق ئاقسۇ  ەكلىرى بۇۇ . ھۇنالر ئۇرۇش قىلغاندغ ھەممەيلەن ئ زىنىڭ مەنپەئەتى ئكچكن ئۇرۇش قىالتتى

چەتتىن پايدىلىنىپ قو  ئاستىدى ى ئۇرۇق ئەزغلىرىنۇى ئ زلىرىنىۇڭ تەشۇ ىلىي ۋە ئىۇدىىە جەھەتتى ۇى خى  ئا

 . ئ ز ھاكىمىىىتىنىڭ ھەربىي مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغتتى. يېتەك ىلى ىنى قۇبۇ  قىلىۇاا قىزىاتۇرغتتى
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قىلىۇۇى ھەڭ قورغمىغۇا  تە رىاۇت ۋە ھەر چەرىجىلى  ئاقس  ەكلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قوشۇن باشۇالپ ئۇۇرۇش

يەت ەن ئەرلەرنىڭ ھەممىسۇىنىڭ ئەسۇ ەر بولۇشۇىدىن ئىنۇارەت بۇۇ ئى  ۇى نوقتۇا، ھۇنالرنىۇڭ ھۇاكىمىىەت 

بولۇپمۇ تە رىاۇتنىڭ ھەربىي . تەش ىلىنىڭ قەبىلىلەر ئىتتىپاقىدىن ئەمدىال ئايرىلىپ چىااانلىاىنى ئىسپاتاليدۇ

ەبىۇۇلە باشۇۇلىالىاىدىن ئەمۇۇدىال ھۇۇاكىمىىەت باشۇۇلىالىاىغا باشۇۇلىالىاىدىن ئىنۇۇارەت بۇۇۇ بىۇۇر نوقتۇۇا ئۇنىۇۇڭ ق

 . زگەرگەنلى ىنى ئىپاچىلەيدۇئ 

ھۇن قۇلدغر ئاقس  ەكلىرىنىڭ ھاكىمىىەت قۇرۇشتى ى مەقسىتىنىڭ بىرى قوشنا مىللەتلەرنى بۇالش ۋە ئېۇزىش 

ى ى خەلالەرنۇۇى بولغاچاۇۇا، ئۇۇۇالر ئۇۇ ز ھاكىمىىىتىنىۇۇڭ فۇن ىسىىىسۇۇى ئۇۇارقىلىق بويسۇۇۇندۇرۇلغان رغيۇۇونالرچ

 . چەھۇەتلى  تكرچە ئەزچى

بويسۇندۇرغاندىن كېىىن، ئۇالرغۇا ھەر يىلۇى ⑧ ئالدى بىلەن باتۇر تە رىاۇت شەرقتى ى قوشنىسى ئوغانالرنى 

ئات، كاال، قوي تېرىلىرى تاپۇۇرۇش، ۋغقتىدغ تاپۇۇۇرغلمىغانالرنىڭ خوتۇۇنىنى قۇۇ  قىلىۇش توغرىسۇىدغ بۇۇيرۇق 

چاغالرچغ، يەنى ھۇنالر خەن سۇاللىسى تەرىپىدىن مەغلۇۇپ قىلىنغانۇدىن كېۇىىن، كېىىن ى . چكشكرگەن ئىدى

ۋغڭ مۇاڭ ھۇاكىمىىەت يكرگۇكزگەن . ئوغانالر ھۇنالرنىڭ بۇيۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلۇپ، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى

غدغ ئوغانالر خەن چەۋرىدە ھۇنالر يەنال كونا قائىدە بويى ە ئوغانالرغا ئەل ى ئەۋەتىپ ئولپاننى سكيلىدى، بۇ چا

سۇاللىسىنىڭ ككچىگە تايانغاچاا، ئولپان ت لەشنى رەت قىلۇدى، بۇنىۇڭ بىۇلەن ھۇۇن ئەل ىسۇى غەزەپلىنىۇپ 

ئۇۇكىلىرى بۇنىڭۇدىن ناھۇايىتى -قەبىلە باشلىاىنىڭ ئاكا. ئوغانالرنىڭ قەبىلە باشلىاىنى باغالپ ئېسىپ قويدى

ئ لتكرۈپ، ھۇن ئەل ىسىگە ئەگىۇىپ سوچىگەرچىلى   غەزەپلىنىپ، ھۇن ئەل ىسى ۋە ئۇ باشالپ كەلگەنالرنى

تە رىاۇت بۇنى ئا لىغاندىن كېىىن سو  قو  بىلى  . قىلغىلى ئەكەلگەن ئايالالر ۋە ئات، كالىالرنى تۇتۇپ قالدى

خاننى قوشۇن باشالپ بېرىپ ئوغانالرچىن ئەل ىنۇى ئ لتۇكرگەن جىنۇايەت ىنى سكرۈشتكرۈشۇ ە ئەۋەتتۇى ھەڭ 

قسىز ھۇجۇڭ قىلىپ بىر قىسۇىم خەلىانۇى ئ لتۇكرۈپ ئايۇالالر ۋە ئۇاجىز، ئۇشۇۇاقالرچىن بولۇۇپ ئوغانالرغا تۇيۇ

چۇارۋغ، تېۇرە -مىڭدىن ئارتۇق كىۇىنى بوالپ كېتىپ، ئۇالرنى سو  تەرەپ ە ئۇرۇنالشۇتۇرۇپ، ئوغانالرنىۇڭ مۇا 

چۇارۋىلىرىنى بەرگەن  مكلۇكك ۋە-ئوغۇانالر مەجنۇۇرىي ھالۇدغ مۇا . تاپۇۇرۇپ ئۇالرنى قايتۇرۋ لىۇنى ئۇقتۇرچى

 . ⑨بولسىمۇ،ھۇنالر يەنىال بۇالپ كەت ەن كىۇلەرنى قايتۇرۇپ بەرمىدى

ئۇنىڭدىن كېىىن ھۇنالر بويسۇندۇرۇلغان ئۇلۇس يۇاكى قەبىللىۇلەرگە قارىتۇا، ئەگەر ئۇالرنىۇڭ ئۇاچەملىرىنى ئۇ ز 

قىلىۇۇىغا  غسۇتە ئىۇدغرەز مىنىغا ك چكرۈش ە بولسۇىال مەجنۇۇرىي ك چۇكرۈپ كېلىۇپ ئۇۇالرنى ئ زلىرىنىۇڭ بىۋ

، ھۇۇنالر شۇىرۋى قەبىلىسۇىنى بويسۇۇندۇرغاندىن كېۇىىن، ئۇالرنىۇڭ نەچۇ ە مىۇڭ مەسۇلەن. ئورۇنالشتۇرچى

يەنە تە رىتاغنىڭ ئىۋىرغو  . ⑾ئاچىمىنى قەبىلە باشلىالىرى بىلەن قوشۇپال ئ زلىرىنىڭ سو  تەرپىگە ك چكرچى

نى خاپا قىلىپ قويغانلىاى ئكچكن، تە رىاۇن ئۇنىڭۇدىن نىڭ خانى تە رىاۇت«بارى    خانلىاى»جىلغىسىدى ى 

غەزەپلىنىپ، ئۇنىڭ ئالتە مىڭدىن ئارتۇق ئاچىمىنى ئوڭ تەرەپتى ى ئاۋۇ چ گەن يەرگە ك چكپ كەلدى، شۇ ا بۇۇ 

 . چەپ ئاتىلىپ قالدى ⑾«ئاۋۇ بەگلى ى»يەر 

رۈلكپ كېتىلىۇى ناتۇايىن ئىۇدى، لې ىن، بۇيسۇندۇرۇلغان ئۇلۇس ياكى قەبىلىلەر خەلاىنىڭ ھەممىسىنىڭ ك چك

. ھۇن قۇلدغر ئاقس  ەكلىرىگىمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئ ز ز مىنىغا ك چكرۈپ كېلىۇنىڭ زررۈرىىىتى يوق ئىۇدى

شۇۇۇ ا، ھۇنۇۇۇنالر بويسۇۇۇندۇرۇلغان بەزى ئۇلۇسۇۇالرغا نىسۇۇنەتەن، مەسۇۇلەن ، غەربىۇۇي يۇۇۇرتتى ى ھەرقايسۇۇى 

. سېلىق يىغىپ ھ كۇكمرغنلىاى قىلۇدى-ەلدغر ئەۋەتىپ تۇرغۇزۇپ، باجمىللەتلەرگە قارىتا يۇقىرى چەرىجىلى  ئەم

تارىخىي ماتىرىىالالرغا ئاساسالنغاندغ، غەربىي يۇرتتى ى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ھەرقايسىسىنىڭ ئ ز ئالۇدىغا 

ئۇۇالر ھۇنالرغۇا قۇارغڭ بولۇۇپ قالغانۇدىن كېۇىىن، ھۇۇن . باشلىاى، قوشۇۇنى بولۇۇپ بىۇرلى  ە كەلمىگەنىۇدى

مكلككلىرىنى ئېلىۋغلغۇان بولسۇىمۇ، لۇې ىن ئۇۇالرنى مەجنۇۇرىي ھالۇدغ -ئۇال ، ما – ككمرغنلىرى ئۇالرنىڭ ئات ھ

شۇ ا، غەربىي تەرەپنى باشاۇرۇچىغان باتىس خان چاكۇارالر كۇاھ بېگۇى تەسۇىس قىلىۇپ . ك چكرۈۋ تەلمىگەن

( نجا نىڭ قارغشەھەر، لوپنۇۇر ئەتىرغپۇىھازىرقى شى)غەربىي يكرتنى باشاۇرۇپ، ئاگنى، ئكشاق، لوپنۇر ئارلىاىدغ 

يىۇ  بۇاتىس -10بۇ چاكارالر كاھنېگى مىالچىىىدىن بۇرۇناى . ⑾تۇرغۇزۇپ، ھەرقايسى خەلالەرچىن باج ئالغان
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لې ىن، ۋغڭ ماڭ چەۋرىدە غەربىي يۇت ھۇنالرغا . خانىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشى بىلەن ئەمەلدىن قالغان

تالىڭىغۇا غەربىۇي يۇۇت خەلاۇى -ھۇن ھ ككمرغنلىرىنىڭ چەھۇۇەتلى  بۇۇالڭ. قالدى يەنە بىر قېتىم قارغڭ بولۇپ

ھۇۇنالر (ھۇازىرقى شۇىنجا نىڭ خۇوتەن ناھىىسۇى ئەترغپۇى)يىلى ئۇچۇن -16مىالچىىە .بەرچغشلىق بىرەلمىدى

ەك تەرەپىدىن مەغلۇپ قىلىنىپ شاھزغچىسىنى ھۇنالرغا بارىمتايلىااا ئەۋەتىۇ ە ھەڭ ھەر يىلۇى ھۇنالرغۇا يىۇپ

يىلۇى ھۇۇن ھ كۇكمرغنلىرى قايتىۇدىن ئەل ۇى -73مىالچىىە . ⑾قاتارلىق نەرسىلەرنى تاپۇۇرۇشاا ماقۇ  بولدى

بىۇر ۋغقىتتۇا، پىۇامىۇۇانغا شۇۇنىڭ بىۇلەن . نازغرەت قىلۇدىئەۋەتىپ غەربىي يۇرتتى ى ھەر مىللەت خەلاىنى 

( وقۇوقى بىۇرقەچەر چۇوڭ ئەل ۇىچەرىجىسۇى ۋە ھ)ھىۇرغۋۇ  ( كرورەن، ھازىرقى شىنجا نىڭ مىۇرەن ئەترغپۇى)

كېۇىىن، بەن چۇاۋ غەربىۇي . ئۇاليدغي ۋە ياندغش ھىرغۋۇ  بىل ىنى ئەۋەتىپ، يكزچىن ئارتۇق ئەس ەر تۇرغۇزچى

يىلىغۇا -620ئەمما، مىالچىۇىە . يۇرتنى تىنجىتااندىن كېىىن، ھۇنالرنىڭ ككچى پكتكنلەي قوغالپ چىاىرىلىدى

ىۇدىن خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن غەربىۇي يۇرتنىۇڭ ئاالقىسۇى ئكزۈلۇكپ كەلگەندە چىا الرنىڭ قوزغىلىڭى تكپەيل

شۇىمالىي ھۇۇنالر ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ ھەر قايسۇى . قالدى، ھۇنالر پكرسەتتىن پايدىلىنىپ يەنە تاجاۋۇز قىلىدى

مىللەتلەرچىن بۇرۇن قېلىپ قالغان باجالرنى سكرۈشتكرۈپ ھەڭ مىادغرىنى ئاشۇرۇپ، چەكلى  مۇچچەت ئى ىۇدە 

نىۇڭ غەزىپۇى ( پۇىھۇازىرقى شۇىنجا نىڭ تۇرپۇان ئەترغ)بۇنىڭ بىلەن، پىۇامۇۇان، قۇوش .ىستىدىت لەش ە ق

 . ⑾قوزغالدى

باتكر ھاكىمىىەت قۇرغاندىن باشالپ، لىۇ بۇاڭ بىۇلەن شۇىا ىك . تاال غا ئۇچىرىدى-خەنزۇالرمۇ ئكزۈلمەس بۇالڭ

يمىاانلىۇۇىپ كەتۇ ەن پۇرسۇەتتە خەن ئۇرۇشىدىن پايۇدىلىنىپ، ئوتتۇۇرغ تكزلە لىۇ  قاال-ئوتتۇرىسىدى ى چۇ

جەنۇپاا تاجاۋۇز قىلىپ چىن سۇاللىسى چەۋرىدە مېڭ تىەن تارتىۋغلغان يەرلەرنىڭ ھەممىسۇىنى قايتۇرۋلۇدى ۋە 

سوزۇپ، تەسۇىر چغئىرىسۇىنى ( ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلنىڭ خېتاۋ ئەترغپى)چېگىرىسىنى چەريانىڭ جەنۇبىغى ە 

كېۇىىن، .غى ە يەت كزچى( شەنۇىنىڭ تكلىن ناھىىىس)، فۇشى (ەترغپىگەنسۇنىڭ پىڭلىىاك ناھىىىسى ئ)چاۋنا 

خەن گاۋچى لىۇباڭ پىڭ ېڭ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغاندىن كېىىن، ھۇنالر بىلەن قۇچىلىۇىۇى سىىاسۇىتىنى يولغۇا 

-قويۇپ، خەن مەلى ىنى تە رىاۇتاا ئال ى قىلىپ بېرىۇۇ ە مەجنۇۇر بولۇۇپال قالماسۇتىن، يەنە نۇرغۇۇن تۇاۋغر

شۇۇنىڭدىن كېىىنمۇۇ . شارە ، يېمەك ئى مەك قاتارلىق نەرسىلەربى بېرىۇ ە مەجنۇر بولۇدى-ۇن، ھارغقچۇرچ

ھۇنالر يەنىال تاكى خەن ۋۇچى تەخت ە چىاىپ قاتتىق قايتۇرما زەربە بېرىپ، ئۇالرنى مەغلۇۇپ قىلغانغۇا قەچەر 

غالرنى ئ لتۇۇكرۈپ، ئاھۇۇالە ۋە خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ شۇۇىمالىي چېگرىسۇۇىغا پارغكەنۇۇدە قىلىۇۇپ، ئەمەلۇۇدغر ۋە پۇۇۇقر

 .چارۋىالرنى بۇلىدى

ھۇن قۇلدغر ئاقس  ەكلىرىنىڭ قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتىنىڭ فۇن سىىىسى يالغۇز سۇىرتاىال قارىتىلغۇان بولماسۇتىن، 

ئى  ى قىسۇىمغا قارىتىلغۇان فۇن ىسىىىسۇى ئالۇدى بىۇلەن قۇلالرغۇا . يەنە ئى  ى قىسىمغا قارىتىلغان ئىدى

 . قۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلالرنى باسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتۇرۇش ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى-ۈشچى تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاتورغ يكرگۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇكز

ھۇنالر رغيونىدغ تەخمىنەن نەچ ە يكز مىڭ ھەر مىلللەت قۇللىرى بولۇپ، بۇ نەچ ە يۇكز مىۇڭ قۇۇ  چۇارۋى ى 

چارۋى ى قۇ  ياكى تېرىق قۇ  ۋە ياكى ھكنەرۋەن قۇ  قىلىنىۇپ ھەر چەرىجىلىۇ  قۇلۇدغرالرغا بۇايلىق يارىتىۇپ 

ەمگى ى بىلەن شۇغۇللىناتتى ۋە ياكى توقا  بوالتتى، ھەتتە ئاقس  ەكلەر بېرەتتى ياكى مەجنۇرىي ھالدغ ئائىلە ئ

قۇلالرنىڭ بۇ خى  شەپاەتسىزلەرچە ئېزىش ۋە ئې ىسپىالتاتسىىىگە . ئولسە قۇربانلىق قىلىنىپ بىللە ك مكلەتتى

 مەسۇىلەن، شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ جىەنۇۋۇ. قارشىلىق ك رسەتمەسلى  ئەلۋەتتە مۇم ىن ئەمەس ئىدى

 . رسىتىۇنىڭ بىر شەكىلى ئىدىنىڭ قې ىپ كېتىش قارشىلىق ك « ئەسىر قۇ »يىللىرىدغ ئون نەچ ە تكمەن 

 . شۇ ا، قۇلالرنىڭ قارشىلىاىنى باستۇرۇش ھۇن ھاكىمىىىتىنىڭ ئاساسلىق فۇن سىىىلىرىنىڭ بىرى ئىدى

 -  ەكلەرنىڭ خۇسۇسۇىي مۇا ئۇنىڭدىن قالسا ھۇنالر رغيونىنىڭ جەمۇىىەت تەرتىپىنى سۇاقالپ، قۇلۇدغر ئاقسۇ

چە، ھۇنالرنىۇڭ قۇانۇنى بۇويى ە «ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر». مۇلككلىرىنى قوغدغش ئىدى

مكلۇكك –پى اق بىلەن ئاچەمنىڭ بىر چىدىن ئارتۇق يېرىنۇى زەخىملەنۇدۈرگكچىلەرنىڭ ئ لتكرلىۇدىغانلىاى، مۇا 

مۇۇكل ى مۇسۇۇاچىرە قىلىنۇۇدىغانلىاى، باشۇۇاا جىنۇۇايەت  -ئوغرىلىغۇچىالرنىۇۇڭ ئائىلىسۇۇىدى ىلىرى ۋە مۇۇا 
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ئ ت كزگەنلەرنىڭ يېنى رەك بولغاندغ پۇتى ھۇارۋغ چاقىغۇا باسۇتۇرۇلۇپ سۇۇندۇرۇلىدىغانلىاى، ئېغىۇررغق بولغانۇدغ 

 . قىلىنغانلىاى خاتىرىلەنگەنئ لتكرۈلكچىغانلىاى، زىندغن تەسىس 

چەپ، ھۇۇنالر « ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسۇە. خىي خاتىرىلەرتارى». ئەڭ ئاخىرىدغ بولسا خەلاتىن باج يىغىش ئىدى

ئايدغ ھەر قايسۇى قەبىلىۇلەر باشۇلىالىرى ھەر قايسۇى تە رىاۇۇت -6. ھەريىلى ئكچ قېتىم يىغىلىش ئ ت كزىدۇ

ئايدغ ھەممىسى ئەجۇدەربالىق شۇەھىرىگە يىغىلىۇپ -5ئورچىسىغا يىغىلىپ ئەتىىازلىق نەزىر چىرغ  ئ ت كزىدۇ  

ئەرۋغھلىرىغا ئاتاپ نەزىر چىۇرغ  ئ ت كزىۇدۇ  كۇكزچە ئۇاتالر سۇەمرىگەندە –ز مىن، جىن -انئەجدغچلىرى، ئاسم

بۇۇ ھەر يىلۇدى ى . چەپ خاتىرلەنگەن« ئاچەڭ ۋە چارۋغ مالالرنىڭ سانىنى ئالىدۇ»ھەممىسى چەيلىنگە يىغىلىپ 

ت چە  ئاتالر سۇەمرىپ، ئكچ قېتىملىق يىغىلىۇنىڭ ئى ىدە ئەڭ مۇھىمى ككزچى ى بىر قېتىملىق بولۇپ، بۇ ۋغقى

چارۋىالر ككچ ە تولغان ۋغقىت بولغاچاا، تە رىاۇت ھەرقايسى ئۇۇرۇق، قەبىلىلەرنىۇڭ باشۇلىالىرىنى چەيلىۇنگە 

يەنى ھەرقايسى ئۇۇرۇق، قەبىلىلەرنىۇڭ بىۇر يىۇ  « ئاچەڭ ۋە چارۋىالرنىڭ سانىنى ئالغان»يىغىپ يىغىن ئې ىپ

مالالرنىۇڭ ئۇاۋۇش ئەھۇۋغلىنى تەكۇۇكرۈپ، قوشۇۇننىڭ –چارۋغ ئازىىىش ۋە ۋ-ئى ىدى ى نوپۇسىنىڭ ك پىىىۇى 

مكلۇككنى خەلانىۇڭ ھ كۇكمەت ە تاپۇۇۇرۇچىغان بېجۇى ھېسۇابىدغ -سانىنى ئېلىپ بەلگىلى  مىادغرچى ى مۇا 

سېلىق بەل ىم بۇرۇناى ئىپتىدغرئىي جەمىۇىىەت باساۇچىدى ى ئۇرۇقدغش قەبىلىدى ى -بۇ خى  باج. يىغىۋغلغان

ئۇرۇق ئەزغلىرىغا بىر قىسىم خىۇرغجەت تەڭ چې ىلۇدىغان ئەچەتۇتىن ئ زىگىرىۇپ كەلۇگەن  ئومۇڭ ئىۇى ئكچكن

 . بولۇشى مۇم ىن

كېىىن، قۇلدغر ئاقس  ەكلەر سۇىنىپى بارلىااۇا كېلىۇپ ھۇاكىمىەت ئۇورگىنى قۇرۇلغانۇدغ خىۇرغجەت قەرەرللىۇ  

ئەزغلىرىنۇى ئى ىسپىالتاتسۇىىە  چې ىۇاا قارغپ تەرەقاىي قىلغان شۇ سەۋەپتىن ئۇرۇق ئاقس  ەكلىرىنىڭ ئۇرۇق

سېلىق يىغىۇۇنىڭ تكزۈمىلىۇىۇۇىگە ئەگىۇۇىپ يىغىۇۋ لىش ئۇسۇۇلى -باج. قىلىش مۇناسىۋىتى شەكىللەنگەن

باتۇرنىڭ ئۇوغلى كىۇۇوك تە رىاۇۇت چەۋرىۇدە، ھۇنالرغۇا ئە  بولغۇان جۇوڭ خۇا ى  . تېخمۇ مۇكەممەللەش ەن

مكلۇككلىرىنى -زىمالپ، پۇقرغالرنىۇڭ چۇارۋىلىرىنى ۋە مۇا تە رىاۇتنىڭ سو  قو ، ئوڭ قو  مەنسەپدغرلىرىغا تىۇ

تەك ئۇاچچىي « ئۇاچەڭ ۋە چارۋىالرنىۇڭ سۇانىنى ئۇېلىش»، ئىلگىرى ۇى ⑾تەكۇكرۈپ باج ئېلىۇۇىنى ئ گىتىۇپ

ئۇسۇلنى بىر قەچەڭ ئىلگىرىلىگەن ھالدغ ئ زگەرتىپ، بۇاج مەننەسۇەگە ھەقىاىۇي كاپالەتلىۇ  قىلغۇان ۋە ئۇۇنى 

باشاا ئاقس  ەكلىرى سىىاسىي ھوقوقىنىڭ كېڭىىىۇىگە ئەگىۇۇىپ ئ زلىرىنىۇڭ ئۇۇرۇق بۇنىڭدىن . كېڭەيت ەن

باشلىالىق ئورنىدىن پايۇدىلىنىپ، ئۇۇرۇق ئەزغلىرىنىۇڭ مەنپۇەتىنۇى بانۇا قىلىۇپ بۇرۇنۇدىن ئۇرۇقنىۇڭ ئورتۇاق 

ئېلىۋغلغان ۋە  ئىگدغرچىلىادى ى چارۋى ىلىق مەيدغنى ۋە چارۋى ىلىق قىلىدىغان يەرلەرنى ئ زىنىڭ باشاۇرۇشىغا

تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدغ بۇ چۇارۋى ىلىق مەيۇدغنلىرى ۋە چۇارۋغ باقىۇدىغان يەرلەرنۇى كۇونترۇ  ۋە مونوپۇو  

بۇۇۇ خىۇۇ  . قىلۋ ىۇۇپ، ئۇۇاچچىي خەلالەرنۇۇى ئ زلىرىنىۇۇڭ ئې سپىالتاتىسىىسۇۇىگە چىدغشۇۇاا مەجنۇۇۇر قىلغۇۇان

ۋە « ۇرۇقدغشۇلىق جامائەسۇىنىڭ مەنپەئەتۇىئ»ئې سپىالتاتسىىە قىلىش مۇناسىۋىتىنىڭ مۇاھىىىتى ئاتۇالمىش 

 . پىي مۇناسىۋەت غۇۋغالشتۇرۇلغانبىلەن يوشۇرۇلۇپ سىنى«ئاچەت»

رىدى ى بايانالرنى يىغىن اقلىغاندغ، ھۇن ھاكىمىىىتىنىڭ قۇرۇلمىسۇىنىڭ بىۇرقەچەر ئۇاچچىي ئى ەنلى ىنۇى، ىيۇق

ىدى ى تەرەقاىي قىلمىغان ھۇاكىمىىەت ئۇنىڭ ئىپتىدغئىي جەمۇىىەتتىن سىنىپىي جەمىۇىىەت ە ئ تكش باساۇچ

بۇ ھاكىمىىەت كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق ئىگلى ۇى ئاساسۇىدغ قۇرۇلغۇان بولۇۇپ، . ئى ەنلى ىنى ك رۋغلغىلى بولىدۇ

-6بۇ ھاكىمىىەتنىڭ شەكىلى تاكى مىالچىۇىە . ھۇنالرنىڭ تەرەقاىي قىلمىغان قۇللۇق تكزۈمى بىلەن ماسالشاان

 . ئاساسىي جەھەتتىن ئ زگەرمىگەن ئەسىرچە ھۇنالر گۇمرغن بولغى ە

 :ئىزھالر

ئېۇنگلىس تالالنمۇا –مۇاركىس »، «ئائىلە، خۇسۇسىي مكلكك ۋە چرلەتنىڭ كېلىۇپ چىاىۇۇى»: ئېنگىلىس①  

 .بەتلەر-616⑾610توڭ -4شىرى، يىلى خەنزۇچە نە-6872، خەلق نەشرىىاتى «ئەسەرلىرى

 .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر②» 

 .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. امەخەنن③»
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  .«نۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسەجە. كېىىن ى خەننامە④ »

چە بىرىن ىسۇۇى، سۇۇو  قۇۇو  بىلىۇۇ  خۇۇان  «جەنۇۇۇبىي ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. كېىىن ۇۇى خەننۇۇامە» ⑤

ت تىن ىسۇۇى، ئۇۇوڭ قۇۇو  خۇۇان چەپ . ئى  ىن ىسۇۇى، سۇۇو  قۇۇو  خۇۇان  ئكچكن ىسۇۇى،ئوڭ قۇۇو  بىلىۇۇ  خۇۇان

  .چى ىسۇۇى بىۇۇلەن بىۇۇرچەك ئەمەس« ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خەننۇۇامە»بۇۇۇ تەرتىۇۇپ . خۇۇاتىرلەنگەن

-610تۇوڭ -4نزۇچە نەشىرى، ، خە«ئائىلە، خۇسۇسىي مكلكك ۋە چرلەتنىڭ كېلىپ چىاىۇى»: ئېنگلىس⑥   

 . بەت

 « ەەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسج. كېىىن ى خەننامە»ۋە « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر⑦»

ەنۇزۇچە نەشۇىرى، ، خ«ئېنگلىس ئەسەرلىرى-ماركىس»، «نېمىس ئېدىۇولوگىىىسى»ماركىس، ئېنگلىس ⑧ 

 . بەت-52توڭ -3

چى ۇى خۇاتىرىلەرگە ئاساسۇالنغاندغ، ئوغۇانالر ئەسۇلىدە « ئوغانالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە⑨»

تو گۇسۇالرنى قۇاتتىق مەغلۇۇپ »تە رىاۇت  تو گۇس قەبىلىلەر ئىتىپاقىدى ى خېىلى چوڭ قەبىلە بولۇپ، باتۇر

چىن كېىىن، قېلىپ قالغان بىۇر قىسۇىم تو گۇسۇالر ئوغۇان تېغۇى «مكلككى ۋە خەلانى ئولجا ئالغان-قىلىپ ما 

اى ئكچۇكن غۇا قې ىۇپ بارغۇانلى(ئى  ى مۇ غۇلنىڭ جاۋۋۇچغ ئايمىاى ئال ۇرچىن خۇشۇنىنىڭ غەربىي شىمالدغ)

 . ئوغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان چەپ ئاتالغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. نامەخەن⑩»

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. نامەخەن»⑾

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. امەكېىىن ى خەنن» ⑾

چاكۇۇار قۇۇۇ  چ گەنلىۇۇ  بولۇۇۇپ، چاكۇۇارالر كۇۇاھنېگى قۇۇۇلالرنى . «غەربىۇۇي يۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇى. خەننۇۇامە»⑾

ەربىي يۇرتتى ى ھەر مىلۇلەت خەلاىنۇى باشاۇرۇچىغان ئەمەلدغرنى ك رسىتىدۇ، بۇنىڭدىن ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ غ

 . ەنلى ىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇقۇ  ئورنىدغ ك رگ

 . «سىغەربىي يۇرت تەزكىرى. كېىىن ى خەننامە» ⑾

 . «بەن يۇ نىۇۇۇۇۇڭ تەرجىمىھۇۇۇۇۇالى»ۋە « پەن چاۋنىۇۇۇۇۇڭ تەرجىمىھۇۇۇۇۇالى. كېىىن ۇۇۇۇۇى خەننۇۇۇۇۇامە»⑾

 .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»⑾

 

نىۇۇڭ (باشۇۇاۇرۇش رغيۇۇونى)رغيۇۇونلىرى  ت ئورچىسۇۇى ۋە ھەر قايسۇۇى خانالرنىۇۇڭ چۇۇارۋى ىلىقبۇۇا  تە رىاۇۇۇ-4

 جايلىۇىۇى 

 

چە خاتىرىلىنىۇى ە، تە رىاۇتنىڭ قو  ئاستىدغ سو  قو ، ئوڭ « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

ر شۇەرق تەرەپنۇى ئىگىۇلەپ، نەپەر تكمەن بېۇى تۇرغۇزۇلغان بولۇپ، سو  قو  خۇانال 24بىلى  خان قاتارلىق 

نىۇڭ شۇەرقى بىۇلەن ، ئۇوڭ قۇو  خۇانالر غەر  ( خېنىىنىڭ خۇەيلەي ناھىىىسۇى ئەترغپىۇدغ)شا گۇ ئايمىاى 

نىڭ غەربۇى بىۇلەن، تە رىاۇۇت (شەنۇىنىڭ يكلىن ناھىىىسى ئەترغپىدغ)تەرەپنى، ئىگىلەپ، شا جكن ئايمىاى 

ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ )ۋە يكنجۇڭ ئايمىاى (ى ئەترغپىدغخېنىىنىڭ ۋ ىۇىەن ناھىىىس)ئورچىسى چەيجكن ئايمىاى 

 . بىلەن تۇتىۇاتتى( توقتۇ ناھىىىسى ئەترغپى

جكملىۇدىن، . «ھەر قايسىسنىڭ ئ ز ئالدىغا ب لكشۋغلغان يەرلىرى بولۇپ، سۇ، ئوت قوغلىۇىپ ك چكپ يكرەتتى»

اشاۇرۇشۇىدى ى رغيونالرنىۇڭ ھۇنالرنىڭ تە رىاۇت ئورچىسى ھەڭ سو  قو ، ئوك قو  بىلى  خان ئورچىسىنىڭ ب

بەلگىلى  چېگرىسى بولۇپ، بىلى خانالرنىۇڭ قۇو  ئاسۇتىدى ى خۇانالر ۋە سۇانغۇنالرنىڭمۇ نىسۇنەتەن مۇۇقىم 

 . چارۋى ىلىق يەرلىرى بار ئىدى

چەت ئە  ئالىملىرى ك پلەپ تەكۇكرگەن -ھۇنالر تە رىاۇت ئورچىسىنىڭ زغچى قەيەرچىلى ى توغرىسىدغ جۇ گو

ا ئېنىق يازما تارىخىي ماتېرىىالالرنڭ كەم ىللى ۇى ۋە ئارخېۇولوگىىىلىۇ  مۇاچچىي ئىسۇپاتالرنىڭ بولسىمۇ، ئەمم
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تارىخىي ئەسەرلەرچە سو  قۇو ، ئۇوڭ . يېتەرسىز بولۇشى تكپەيلىدىن بۇنى بې ىتىش ھازىرچە قىىىن بولۇۋغتىدۇ

لىنغۇان بولسۇىمۇ، ئەممۇا بۇۇ قو  بىلى  خان ئورچىسى ھەمدە سو  قو  ۋە ئوڭ قو  خانالر ئورچىسۇى تىلغۇا ئې

ئورچىالرنىڭ قەيەرگە قۇرۇلغانلىاىغىمۇ بىرنېمە چ مەك تەس بولۇۋغتىدۇ، لې ىن ئۇالرنىڭ بەلگىلى  مۇقىم ئورۇنغا 

 . جايالشاانلىاىنى شكبھىسىز مۇئەيىەنلەشتكرۈش ە بولىدۇ

لۇى ئۇكچ قېۇتىم يىغىلىۇش چە خاتىرىلىنىۇى ە، ھۇۇنالر ھەر يى« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخي خاتىرىلەر»

ئايۇدغ ئەجۇدەربالىق شۇەھىرىدە ۋە -5ئايدغ تە رىاۇت ئورچىسىدغ كى ىۇ  يىغىلىۇش، -6ئ ت كزىدىغان بولۇپ، 

ھەر يىلى مۇقىم يىغىلىۇش ئ ت ۇكزۈش ۋغقتۇى بولغۇانى ەن، قائىۇدە . ككزچە چەيلىندە چوڭ يىغىلىش ئ ت كزگەن

تە رىاۇت ئورچىسى، ئەجدەربالىق ۋە چەيلىننىڭ . شى كېرەكبويى ە يەنە مۇقىم يىغىلىش ئ ت كزۈش ئورنمۇ بولۇ

ھازىرقى ئورنىنى تەكۇكرۈپ بې ىت ىلى بولمىسىمۇ، ئەمما بۇ ئۇورۇنالر توغرىسۇىدغ مۇھۇاكىمە ئېلىۇپ بېرىۇۇاا 

ت ۋەندى ى پاكىتالرچىن تە رىاۇت ئورچىسىنىڭ مۇ غۇلىىە خەلق جۇمھۇرىىىتىنىڭ پۇايتەختى ئۇالننۇاتور . بولىدۇ

 .  ىدىلىاىنى پەرەز قىلىۇاا بولىدۇئەترغپ

مىۇۇ   70يېاىناۇى نەچۇۇ ە ئۇۇن يىلۇۇدىن بۇيۇۇان سۇېلىنگە چەرياسۇۇىنىڭ يۇۇۇقىرى ئېاىنۇى، ئۇالنناتورنىۇۇڭ( 6)

شىمالدى ى نۇبان تېغىدىن چەسلەپ ى قەچەمدە نەچ ە يكزلىگەن ھۇن ئىمپېرىىىسى باياالدى ۋە ئېنىاالنۇدى، 

ئۇنىۇڭ . چىۇن كەڭ ئەمەس 30-20لىرى تەرىپىۇدىن قېزىلغۇانلىرىمۇ سوۋ ت ئىتتىپاقى، قو غۇلىىە ئۇارخېۇولوگ

بۇۇ تۇا  . ①چۇوڭ تىپتى ۇى قەبرىلىۇدۇر( يۇاكى تە رىاۇتنىۇڭ)ئى ىدى ى نۇرغۇنلىغان ھۇن ئاقسۇ  ەكلەرنىڭ 

تە رىاۇتنىڭ ئورچىسىنىڭ باشاۇرۇشىدغ بولغان بولۇپ، بۇنىڭدىن تە رىاۇت ئورچىسىنىڭ بۇ يەرچىن ئان ە يىرغق 

 . ىنى م ل ەرلەش ە بولىدۇئەمەسلى 

ھازىرقى ئورقۇۇن )ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدغ قۇرۇلغان تكرك خانلىاىنىڭ ئورچىسى ئ تككەن تېغىغا قۇرۇلغان -1( 2)

ئەسۇىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىۇدغ -9كېۇىىن . ②(چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىدى ى خانگاي تېغىنىڭ شۇىمالىدى ى تۇا 

ئەسىرنىڭ چەسلىپىدە قۇرۇلغۇان -63. ③ۇ مۇشۇ يەرگە تەسىس قىلىنغانقۇرۇلغان ئۇيغۇر خانلىاىنىڭ پايتەختىم

ھۇازىرقى )باشۇالپ قۇارغقۇرۇمنى ( يىلىۇدىن-7ئكگەچەينىۇڭ )يىلدىن -6235مۇ غۇ  ئىمپېرىىىسىمۇ مىالچىىە 

بۇنىڭدىن ك رۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇكى، . ④پايتەخت قىلغان( ئورقۇن چەرياسىىنىڭ ئوڭ قىرغىاىدى ى ئورچغنىسانت

تارىختىن بۇيۇان شۇىمالدى ى ( ئوالنناتورنىڭ غەربىي شىمالى)چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىدى ى رغيونالر  ئورقۇن

يۇكەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدى ى . قەچىم ى ك چمەن چارۋى ى مىللەتلەر ئورچغ قۇرىدىغان جۇاي بولۇۇپ كەلۇگەن

خۇان »ۋە « قۇۇرۇمنى ئۇېلىش»چى ى ( جىلد-2)« قوش ئېاىن بويىدغ كەيپلى تە يېزىلغان شېۇىرالر»يوللۇ  جۇ

چەپ ئىزغھۇات « خۇان ئورچىسۇى قۇرۇمىنىۇڭ غەربىۇي شۇىمالىدغ»چ گەن ئى  ۇى شۇېۇىرچغ « ئورىسىغا بېرىش

ئەجۇدەربالىق . ⑤ې ىتىۇتە پايدىلىنىۇاا بولىدۇبۇالرچىنمۇ تە رىاۇت ئورچىسىڭ ئورنىنى تەكۇكرۈپ ب. بەرگەن

يىلى -5چە خاتىرىلىنىۇ ە، مايى ئۇرۇشىدىن كېىىن « سەھۇنالر ھەقىدە قىس. تارىخىي خاتىرىلەر»توغرىسىدغ 

بۇۇ . ئەتىىازچغۋ ي چىڭ شۇا گۇچىن يولغۇا چىاىۇپ ئەجۇدەربالىااا بارغۇان( يىلى-628مىالچىىىدىن بۇرۇناى )

ئەجدەربالىق ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇ  شىلىنغو  ئايمىاىنىڭ شەرقى، غەربىي ۋۇجۇمۇشىن خۇشۇۇنىنىڭ يۇېاىن 

ئايدغ يىغىلىش ئ ت كزىۇدىغان ئورۇننىۇڭ شۇۇ يۇاكى ئەمەسۇلى ىنى -5نىڭ ھۇنالر ھەر يىلى ئەترغپىدغ بولۇپ، ئۇ

 . ىلى بولمايدۇبىلگ

چىۇرغ  -نەزىۇر»گە ئىۇزغھ بەرگەنۇدە « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننۇامە»چەيلىن توغرىسىدغ يەن شۇىگۇ 

ن بولۇپ، ھەرگىزمۇ كون رىت يەر چ گەن، ئۇ ئورمانلىق يەرلەرنى ك رسىتىدىغا« قىلىدىغان قويۇق چەرەخلى  يەر

 . نامى ئەمەس

يىلۇى شۇكرۇچان ۇ -10چە خاتىرىلىنىۇۇى ە، مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننامە»

تە رىاۇت ئ لگەندە خۇسۇر خان شىنۋىىان تە رىاۇتنىڭ ۋغرىسىنى بەلگىلەش ئكچكن ھەر قايسى جايالرغا ئاچەڭ 

بۇنىڭۇدىن خۇانالر تارقىلىۇپ ئولتۇرغقالشۇاان . ىڭ قۇرۇلتايغا كېلىۇىنى ئۇقتۇرغانئەۋەتىپ، ھەر قايسى خانالرن
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بولسىمۇ، ئەمما مۇقىم چارۋى ىلىق رغيونىنىڭ بارلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىۇدۇ، ئەگەر بۇنۇدغق بولمىسۇا، ئۇۇالرنى 

 . خالىغان چاغدغ چاقىرىپ كەلگىلى بولمايتتى

ۇۇۇۇۇ « ب لكشۇۇكۋغلغان يەرلىۇۇرى»لىنىپ ھەرقايسۇۇى خانالرنىۇۇڭ تۇۇارىخىي ئەسۇۇەرلەرچى ى خۇۇاتىرىلەرگە ئاساسۇۇ

چىن يىپ ئۇچى ئۇارقىلىق تەخمىۇنەن ئۇون ئالتىسۇىنى تۇاپاىلى ( باشاۇرۇش رغيونلىرى)چارۋى ىلىق رغيونلىرى 

 : بولىدۇ

 .خېۇى كارىدورى ئەترغپىدغ بولغان  گەنسۇچى ى قۇنۇارخان ۋە شۇتۇق خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى. 6

. رىخىي ئەسەرلەرچە قۇنۇارخان بىلەن شۇتۇق خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى نىسۇنەتەن ئېنىۇق خۇاتىرىلەنگەنتا

ھۇۇازىرقى گەنسۇۇۇچى ى مىۇۇن ىن )ۋۇۋ ۇۇي ئۇۇايىماى »: چە« جۇۇۇغرغپىىە تەزكىرىسۇۇى»جىلۇۇد -29« خەننۇۇامە»

ئىۇدى، جۇا ىې  ئەسلىدە ھۇنالرنىڭ شۇۇتۇق خانىنىۇڭ چۇارۋى ىلىق رغيۇونى( ناھىىىسىنىڭ شەرقىي شىمالىدغ

ئەسلىدە ھۇنالرنىڭ قۇنۇارخانىنىڭ چارۋى ىلىق ( گەنسۇچى ى جا ىې ناھىىىسىنىڭ غەربىي شىمالى)ئايىماى 

بۇ رغيونالر بۇرۇناى ۋغقىتالرچغ ئەسلى يۇاۋچىالر ۋە ئۇيسۇۇرالرغا تەۋە يەرلەر . چەپ خاتىرىلەنگەن« رغيونى ئىدى

كېۇىىن بولۇۇپ غەربۇ ە، يەنۇى ھۇازىرقى ئىلۇى چەرياسۇى  –ى بولۇپ، كېىىن ياۋچىالر بىلەن ئۇيسۇرالر ئىلگىر

خەن ۋۇچىنىۇڭ .ۋغچىسىغا ك چكپ كەت ەندىن كېىىن، بۇ رغيوننى قۇنۇۇارخان بىۇلەن شۇۇتۇق خۇان ئىگىلىۇگەن

كۇكزچە قۇنۇۇارخان شۇۇتۇق خۇاننى ئ لتۇكرۈپ، ئۇنىۇڭ ( يىلۇى-626مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلى -2يكەنۇۇ 

شۇنىڭ بىلەن خېۇى كارىدورىنى بويالپ . باشالپ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدىمىڭ ئاھالىنى  40قوۋمىدى ى 

. ⑥تېغىدىن تارتىپ شۇىنجا نىڭ لوپنۇۇر كۇ لىگى ە بولغۇان ئارىلىاتۇا ئىزىمۇۇ قالمىۇدى( تىلەك)چىلىەنۇەن 

ۋۇۋيۇى جۇا ىې، جىۇچۇكەن، )ئارقىدىنال خەن سۇاللىسى خېۇۇى كارىدورىۇدغ تۇ ت ئايمۇاق تەسۇىس قىلۇدى 

  (.چۇنخۇغڭ

يىلۇى -2يكەنۇۇۇ »: چىمۇۇ« قىرغن چەۋغندغز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى»جىلد -666« تارىخىي خاتىرىلەر»يەنە 

ئەتىىازچغ قىرغن چەۋەنۇدغز سۇانغۇن خۇچۇبىۇڭ قوشۇۇنى باشۇالپ لو ۇۇىدىن يولغۇا چىاىۇپ ئۇال ى تېغىۇدىن 

ش قىلىپ، قۇنۇارخاننىڭ گەنسۇچى ى شەندەن ناھىىىسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدغ ئ تكپ مىڭ چاقىرىىمالپ يكرۈ)

بۇنىڭۇدىن خېۇۇى . چەپ خۇاتىرىلەنگەن« غۇا ئىۇگە بولۇدى‹ ك ك تە رى مەبۇچى›ئوغلىنى ئەسىرگە ئېلىپ، 

كارىدورى ئەترغپى ھەقىاەتەنمۇ قۇنۇارخان ۋە شۇتۇق خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيۇونى ئى ەنلى ىنۇى ك رۈۋ لىۇۇاا 

 تكپمۇ مىۇڭ چۇاقىرىمالپ سۇەپەر قىلغانلىاىغۇا قارىغانۇدغ، قىرغن چەۋەندغز سانغۇننىڭ ئال ى يېغىدىن ئ. بولىدۇ

 . قۇنۇارخان ۋە شۇتۇق خاننىڭ باشاۇرش چغئىرىسى ناھايىتى كەڭ بولغان

  .گەنسۇچى ى خېۇى كارىدۇرىنىڭ شىمالىدغ بولغان لەۋخان ۋە ئۇنۇۇت خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى .2

ىىن، خېۇى كارىۇدورى ئەترغپىۇدغ ھۇنالرنىۇڭ ئىۇزى قالمىغۇان قۇنۇارخان خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغاندىن كې

. خەننامە». بولسىمۇ لې ىن كارىدورىنىڭ شىمالىدى ى كەڭ رغيونالر يەنىال لەۋخاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ئىدى

يىلى تە رىاۇت لەۋخۇاننى چېگرىنۇى ك زىتىۇۇ ە  -79چە، مىالچىىىدىن ئىلگىرى ى « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

خەن سۇاللىسىنىڭ جىۇچكەن، جا ىې ئەتىرغپىدى ى مۇچغپىۇە ككچلىرىنى ئاجىز چەپ قارغپ، ئەسۇ ەر ئەۋەتىپ، 

ئۇزۇن ئوتمەي ئوڭ قو  بىلى  خان . چىاىرىپ بۇ ئەترغپتى ى قولدىن كەت ەن رغيونالرنى قايتۇرىۋغلماق ى بولدى

. پەنخېغۇا بېسۇىپ كىرىۇدى ۋە لەۋخان ت ت مىڭ چەۋەنۇدغزنى باشۇالپ ئۇكچ يولغۇا ب لكنۇكپ رىلۇې، ۋۇلەن ۋە

جا ىېنىڭ ۋغلىىسى،قارغڭ ئە  كاھنېگى قوشۇن چىاىرىپ قايتۇرما زەربە بېرىپ غەلىنە قىلىپ لەۋخۇاننى ئېتىۇپ 

شۇۇۇنىڭدىن باشۇۇالپ ھۇۇۇنالر جا ىېغۇۇا بېسۇۇىپ كىرىۇۇۇ ە پېتىنالمايۇۇدىغان بولۇۇۇپ قالۇۇدى، چەپ . ئ لتۇۇكرچى

 . خاتىرىلەنگەن

ۇنالرنىڭ ئوڭ تەرىپىدى ى رغيون بولۇۇپ، قۇنۇۇارخان خەن سۇاللىسۇىگە جىۇچكەن، جا ىې ئەترغپى ئەسلىدە ھ

ئە  بولغاندىن كېىىن، بۇ يەرلەر خەن سۇاللىسىگە ئ تۇكپ كېتىۇپ خەن سۇاللىسۇى بۇۇ يەرچە تۇ ت ئايمۇاقنى 

بۇۇ چاغۇدغ ھۇۇن . تەسس قىلىغان، جا ىېدى ى قارغڭ ئە  كاھنېگى قوشۇن تۇرغۇزۇپ مۇھاپىزەت قىلغان ئىۇدى

ى قولدىن كەت ەن رغيونالرنى قايتۇرۈۋ لىش نىىىتىدە چارىۋى ىلىق رغيونى جىۇچۇكەن، جا ىېغۇا قوشۇنا تە رىاۇت
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بولغان لەۋخاننى چېگرىنى ك زىتىۇ ە ئەۋەت ەن ھەمۇدە قوشۇۇن باشۇالپ رىلۇې، ۋۇلەن ۋە پەنخېغۇا بېسۇىپ 

پلىرىۇدغ ئى ەنلى ىنۇى بۇنىڭدىن لەۋخاننىڭ باشاۇرۇش رغيوننىڭ خېۇۇى كارىۇدۇرىنىڭ شۇىمالى ئەترغ. كىرگەن

 —لەۋخان ئ لتكرۈلگەندىن كېۇىىن، بۇۇ ئەترغپتى ۇى يەرلەرنۇى ھۇنالرنىۇڭ يەنە بىۇر خۇانى. ك رۋ لىۇاا بولىدۇ

 . ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇوت خۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان باشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاۇرغان

چە، ھۇنالرنىۇڭ خەن سۇاللىسۇىنىڭ ز مىنىغۇا تۇتىۇۇىدىغان جۇا ىې « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننامە»

ىر يېرىدىن ئاجايىپ بىر خى  ياغاچ ۋە تازقارغ پېىى چىاىدىغان بولۇپ، بۇنىڭدىن يا ئايمىاىغا ئۇچۇ  كېلىدىغان ب

چىۇۋغن بېگۇى ۋغڭ ( يىلۇى-9مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -6چېڭۇدىنىڭ سۇكيخې . ئوقى ياسىغىلى بۇوالتتى

گېن ۇۇىەن ئەل ۇۇى ئەۋەتىۇۇپ تە رىاۇۇۇتتىن بۇۇۇ يەرنۇۇى سۇۇورىۋغلماق ى بولۇۇدى،تە رىاۇت بۇۇۇ ئۇنۇۇۇوت خاننىۇۇڭ 

اشاۇرۇشىدى ى يەر، بۇۇ ئۇنىڭغۇا ئاتىسۇىدىن مىۇرغس قالغۇان، بېرىۇۇ ە بولمايۇدۇچەپ جۇاۋغپ بەرچى، چەپ ب

 . بۇنىڭدىن بۇ يەرنىڭ ئۇنۇۇت خاننىڭ باشاۇرۇشىدى ى رغيون ئى ەنلى ىنى ك رىۋغلغىلى بولىدۇ. خاتىرىلەنگەن

ىنىڭ ئكچ كۇاھنېگى نەچۇ ە يۇكز جا ىې ئايمىاى بىلەن تۇتىۇىپ كەت ەن بۇ يەرنىڭ ئەترغپىنى خەن سۇاللىس

بۇ ئكچ كاھنەگنىۇڭ بىۇرى رىلېۇدى ى ر سۇۇ جىلغىىۇدغ، بىۇر . ئەس ەرگە باش ىلىق قىلىپ مۇھاپىزەت قىالتتى

خەن سۇاللىسىنىڭ زىمىنى بىلەن تۇتىۇىپ تۇرىدىغان بۇۇ يەر ھۇازىرقى . جكيەندە، يەنە بىرى پەنخېدغ تۇرغتتى

ىمىدى ى روشكي چەرياسۇىنىڭ يۇۇقىرى ئېاىنۇى بولغۇان شۇەندەن گەنسۇچى ى خېۇى كارىدورىنىڭ ئوتتۇرغ قىس

( تىۇلەك)چەرياسى ۋە خو ۇكي چەرياسى ۋغچىسى، خېۇى كارىۇدورىنىڭ شۇەرقىي قىسۇىمىدى ى چىلىەنۇۇەن 

. تېغىنىڭ شىمالىي ئېتى ىدى ى گوخې چەرياسى ۋغچىسى ھەمدە ئى  ى مو غۇلنىڭ جكيەن ك لى ئەتىرغپى ئىدى

ڭ باشۇۇاۇرۇش رغيونىنىۇۇڭ جەنۇۇوبىي چېگرىسۇۇى ئومۇۇۇمىي جەھەتۇۇتىن مۇشۇۇۇ يەرچە شۇۇ ا، ئۇشۇۇتۇمتۇت خاننىۇۇ

 .ئى ەنلى ىنى مۇقىمالشتۇرۇشاا بولىدۇ

قۇش خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھۇنالرنىڭ شەرق تەرىپىدە، يەنۇى ھۇازىرقى ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ جۇېلىم . 3

 .ۋە شىلىنغو  ئايمىاى ئەتىرغپىدغ بولغان  ئايمىاى، جاۋۋۇچغ ئايمىاى

يىلالر ئوغانالر ھۇنالرنىڭ شۇەرىاىدى ى  -59مىالچىىىدىن بۇرۇناى »چە، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»

قۇش . ئۇيانجۇت تە رىاۇت بۇنىڭدىن غەزەپلەندى. قۇش خانغا ھۇجۇڭ قىلىپ بىر قىسىم خەلانى بۇالپ كەتتى

س  ەكلەر بىلەن بىرلىۇىپ قوشۇۇندىن خان بۇنىڭدىن قورقۇن اا چكشكپ، ۋۇجانمو ۋە سو  قو  تەرەپتى ى ئاق

 . مىڭنى چاقىرىپ غەرب ە يكرۈش قىلىپ، ئۇيانجوت تە رىاۇتاا ھۇجۇڭ قىلدى، چەپ خاتىرلەنگەن 50~  40

چى ى خۇاتىرلەرگە ئاساسۇالنغانغاندغ، ئوغۇانالر « ئوغانالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -80« كېىىن ى خەننامە»

ئەسۇىرنىڭ ئاخىرىۇدغ، تو گۇسۇالرىڭ  -3ۇپ، مىالچىىىدىن ئىلگىركۇى ئەسلى تو گۇسالرنىڭ قالدۇق قوۋمى بول

ھۇنالرنىڭ زەربىسىگە ئۇچرغپ قېلىپ، قالغۇانلىرى ئوغۇان تېغىغۇا ك چۇكپ بېرىۇپ ئولتۇرغقالشۇاانلىاى ئكچۇكن 

ئوغان تېغى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى جۇاۋۋۇچغ ئۇايمىاى ئۇارغقىرچىن خوشۇۇنىنىڭ . چەپ ئاتالغان« ئوغان»

ئۇۇالر كېۇىىن ھۇازىرقى لىىۇاۋخې . شۇىمالىدغ، يەنۇى چۇوڭ ھىنگۇان تاغلىرىنىۇڭ جەنۇبۇۇي ب لى ىۇدەغەربىي 

خەن ۋۇچىنىڭ يكەنۇۇۇ . چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنى بولغان الۋخا چەرياسى ۋغچىسىغا كېلىپ چارۋى ىلىق قىلغان

شۇا گۇ، يۇبېىپىۇڭ، خەن سۇاللىسۇىگە ئىۇگە بولۇۇپ، يكيۇاڭ، ( يىلۇى -626مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -2

لىىاۋچۇڭ،لىىاۋشى قاتارلىق بەش ئايماقنىڭ سىرتىغا ك چكپ، خەن سۇاللىسىگە ھۇنالرنىۇڭ ئەھۇۋغلىنى چۇارالپ 

بۇنىڭدىن الۋخا چەرياسى، چغلىڭ چەرياسۇى، لۇۇەنخې چەرياسۇى ۋە ھۇازىرقى جا جىىۇاكۇ ئەتىرغپلىرىغۇا . بەرگەن

قۇش خان ھۇنالرنىۇڭ شۇەرىاىدە بولۇۇپ، ئەڭ . ۈۋ لىۇاا بولىدۇپكتكنلەي ئوغانالرنىڭ ئولتۇرغقالشاانلىاىنى ك ر

قۇۇش خاننىۇڭ ئوغانالرنىۇڭ ھۇجۇمىغۇا ئۇچرىۇۇى . شەرقىي چېگرىسىمۇ يۇقىرقى جايالرچىن ئ تكپ كەتمەيدۇ

بۇنىڭۇدىن قۇۇش خاننىۇڭ . ئۇنىڭ چۇارۋى ىلىق رغيونىنىۇڭ ئوغۇانالرچىن يىۇرغق ئەمەسۇلى ىنى چكشۇەندۈرىدۇ

ازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى جېلىم ئۇايمىاى، جۇاۋۋۇچغ ئۇايمىاى ۋە شۇىلىنغو  ئۇايمىاى باشاۇرۇش رغيونىنىڭ ھ

بۇ يەرلەر ھۇنالرنىڭ سو  تەرەپ رغيونى بولغاچاۇا، قۇۇش خۇان . ئەتىرغپىدغ ئى ەنلى ىنى قىىاس قىلىۇاا بولىدۇ

ئۇ چىاارغۇان . جىخۇشاننى تە رىاۇت قىلىپ تى لىگەندە چىاارغان قوشۇن چە  سو  تەرەپ قوشۇنلىرى بولغان
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مىڭغا يەت ەنلى ىدىن ئۇ باشاۇرۋغتاان قوۋمنىڭ ئاز ئەمەسلى ىنى ۋە باشاۇرۇش  50~  40قوشۇننىڭ سانىنىڭ 

 . رغيونىنىڭمۇ ناھايتى چوڭ ئى ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

الىدغ مو غۇلنىۇڭ توقتۇۇ ناھىىىسۇىنىڭ شۇىم سو  قو  لەۋخان شاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى ئى  ۇى. 4

 .بولغان

ئېتىۇۇپ ئ لتكرۈلگەنۇۇدىن تارتىۇۇپ ۋغڭ مۇۇاڭ ( يىلۇۇى -79مىالچىىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )لەۋخۇۇان جۇۇاۋچى چەۋرىۇۇدە 

ھاكىمىىەتنى تارتىۋ لىپ، پاچىۇۇاھ بۇولغى ە تە رىاۇۇت يەنە شۇاننى سۇو  قۇو  لەۋخۇان قىلىۇپ تەيىۇنلەپ، 

 .   تەرىپىنى باشاۇرۇشىغا قويغانھۇنالرنىڭ سو

چە، ۋغڭ ماڭ چەۋرىدە ئوغانالر ھۇنالرنىڭ تېرە بېجى شكلىۋ لىۇىغا قارىۇى « قاىدە قىسسەھۇنالر ھە. خەننامە»

ئۇشۇاقلىرىنى بۇۇالپ  -قىزى ۋە ئاجىز -چىاااچاا، ھۇنالر قوشۇن چىاىرىپ ئوغانالرچىن مىڭدىن ئارتۇق خوتۇن

رە ت لەپ قايتۇرۋ لىۇۇىنى چارۋغ، تې -كېتىپ، سو  تەرىپىدى ى يەرلىرىگە ئورۇنالشتۇرچى ھەڭ ئوغانالرنىڭ ما 

چارۋىالرنى ئېلىۋ لىپ تۇتىۋ لىنغان  -چارۋغ بەرگەن بولسىمۇ، لې ىن ھۇنالر ما  -گەرچە ئوغانالر ما . ئۇقتۇرچى

كېۇىىن ۋغڭ ما نىۇڭ سەركەرچىسۇى تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا ئەل ىلى ۇ ە بېرىۇپ . ئاھالىنى قايتۇرۇپ بەرمىدى

شاان يەرچىن ئ ت ەندە نۇرغۇن ئوغانالرنى ك رۈپ شاندىن سورىغاندغ، قايتىش سەپىرىدە لەۋ خان شان ئولتۇرغقال

بۇنىڭدىن تۇنىۋ لىنغان بىر تكرككڭ ئوغانالر سۇو  قۇو  . شان بۇ ئەھۋغلالرنى س زلەپ بەرچى، چەپ خاتىرلەنگەن

پ ېلىۇپ چۇارۋغ ئە -لەۋ خاننىڭ باشاۇرۇشىدى ى رغيونالرغا ئولتۇرغقالشۇاانلىاىنى، ھۇنالرنىۇڭ ئوغانالرغۇا مۇا 

ئاچەملىرىنى قايتۇرۇپ كېتىىۇنى ئۇقتۇرغانلىاىدىن سو  قو  لەۋ خان شاننىڭ باشاۇرۇش رغيونىنىڭ ئوغانالرنىڭ 

ھۇالنۇكى، ئوغانالرنىۇڭ غەربىۇي . چارۋى ىلىق رغيونلىرىدىن ئان ە يىرغقتۇا ئەمەسۇلى ىنى ك رۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇ

قۇۇش ( ئۇايمىاى ۋە شۇىلىنغو  ئۇايمىاى ئەتىرغپلىۇرىھازىرقى جېلىم ئايمىاى، جۇاۋۋۇچغ )شىمالىي تەرىپىنىڭ 

ئۇنۇدغقتا، سۇو  قۇو  لەۋ خۇان شۇاننىڭ . خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ئى ەنلى ىنى يۇقىرىدغ بايان قىلغانىۇدۇق

 چارۋى ىلىق رغيونى زغچى نەچە؟ 

ڭ ئەمىۇر باشۇالپ ۋغڭ مۇا( يىلۇى -66مىالچىۇىە )يىلىدىن  -3چە يەنە، جىىەنگو « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»

ن كەرنى يكنجۇ غا ئەۋەتىپ، قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئوغۇللىرىنى ئالدغپ ئە  قىلىپ، ئۇالرغا ر تى بويى ە ئوتۇغات 

تىلماچ بە  سو  قو  لەۋ خان شان ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن چ ڭ، جۇۇ قاتۇارلىاالرنى قولغۇا . بەرمەك ى بولدى

خەن . ر تە رىاۇۇت چەپ نۇاڭ بەرچى، چەپ خۇاتىرلەنگەنبۇ ئكچى كەلگەندە، ۋغ ماڭ شۇانغا ۋغپۇاچغ. كەلتكرچى

سۇاللىسى چەۋرىدى ى يۇنجۇڭ قورۇلى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى توقتۇ ناھىىىسىنىڭ شۇىمالىدغ بولۇۇپ، ۋغڭ 

ماڭ تىلماچ بەگنى ئەۋەتىپ، سو  قو  لەۋ خان شۇان ۋە ئۇنىۇڭ ئى  ۇى ئۇوغلىنى قورۇلغۇا كەلتكرگەنلى ىۇدىن 

تەخمىۇنەن . ارۋى ىىق رغيونىنىڭ يكنجۇڭ قورۇلغا ئان ە يىرغق ئەمەسلى ى ناھۇايتى ئېنىۇققارىغاندغ، شاننىڭ چ

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى توقتۇ ناھىىىسىنىڭ شۇىمالىدكى خوخخۇوت، بۇاۋتۇ ئى  ۇى شۇەھەر ۋە ئۇلۇنگۇۇر 

ىق رغيۇونى ئايمىاىنىڭ شەرىاىدى ى كونا چاخار ئايمىاى ئەتىرغپىدى ى سو  قو  لەۋ خۇان شۇاننىڭ چۇارۋى ىل

 . بولغان

 .ھازىرقى شىنجاڭ بىلەن تۇتاشاان ،بولۇپ باتىسخاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھۇنالرنىڭ غەربىي تەرىپىدە .5

يىلۇى قۇلۇۇق تە رىاۇۇت -82چە، تەخمىۇنەن مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى « ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننامە»

ھۇنالرنىڭ »:چىمۇ« غەربىي تۇرت تەزكىرىسى». نشانۇان اننى باتىسخان قىلىپ تەينلىدى، چەپ خاتىرىلەنگە

غەربىدى ى باتىسخان چاكارالر كاھنېگى تەسىس قىلىپ غەربىي يۇكرتنى باشۇاۇرۇپ، ئۇاگنى، ئۇشۇاق، لوپنۇۇر 

 . چەپ خاتىرىلەنگەن« ئارىلىاىدغ تۇرغۇزۇپ، ھەر قايسى مىللەتلەرچىن باج ۇ سېلىق يىغدى

ن اننىڭ ھۇنالرنىڭ غەر  تەرىپىنۇى باشۇاۇرغانلىاىنى بىلىۇۋغلغىلى يۇقىرىدى ى خاتىرىلەرچىن باتىسخان شانۇا

ئۇنىۇۇڭ چاكۇۇارالر كۇۇاھنېگى تۇرغۇۇۇزۇپ غەربىۇۇي يۇۇۇرتنى ئىۇۇدغرە قىلغانلىاىۇۇدىنمۇ ھۇۇۇنالر تەرىپىۇۇدىن . بولىۇۇدۇ

بويسۇۇۇندۇرۇلغان غەربىۇۇي يۇۇۇرتتى ى ھەر قايسۇۇى مىللەتلەرنىۇۇڭ ھ ككمرغنلىاىۇۇدغ ئى ەنلى ىنۇۇى، شۇۇۇ ا ئۇنىۇۇڭ 

ق رغيونىڭ غەربىۇي يۇۇرتتى ى ئۇان ە يىۇرغق ئەمەسۇلى ىنى، يەنۇى غەربىۇي يۇۇرت بىۇلەن تۇتۇاش چارۋى ىلى
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چاكۇارالر كاھنېگىنىۇڭ ۋەزىپىسۇى، غەربىۇي يۇۇرتتى ى ھەرقايسۇى مىللەتلەرنۇى .ئى ەنلى نى بىلگىلى بولىۇدۇ

. ۋ لىش ئىۇدىسېلىق يىغ–باشاۇرۇش ۋ باستۇرۇش، يەنە بىرى غەربىي يۇرتتى ى ھەرقايسى مىللەتلەرچىن باج 

ھازىرقى قارغ شەھەرنىڭ شۇەرقىي )، ئوشاق(شىنجا دى ى قارغ شەھەر ناھىىىسى)ئۇنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى ئاگنى 

ئكچ جاينىڭ ئارىلىاىدغ بولغان بۇلۇپ، بۇ ( شىنجا دى ى كورال ناھىىىسىنىڭ شەرقىي شىمالىدغ)، لوپنۇر(شىمالىدغ

ىۇدغ ھەڭ شۇەرق بىۇلەن غەبىنىۇڭ ئوتتۇرىسۇىدغ بولغاچاۇا، ئكچ يەر ئەينى چاغدغ غەربىي يۇرتنىڭ شۇىمالى يول

چاكۇارالر كۇاھنېگى . چاكارالر كاھنېگى مۇشۇ يەرنى تۇرۇشلۇق ئورۇن قىلىۇپ تۇالالپ ھ ككمرغنلىۇق يكرگۇكزگەن

باتىسخان تەرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان ھەمدە بىۋغسىتە باتىسخانغا قارغيۇدىغان بولسۇىمۇ، ئەممۇا ئۇنىۇڭ تۇرۇشۇلۇق 

ى قاتارلىق ئكچ جاي ئارىلىاىدغ بولغانلىاىغا قۇارغپال باتىسۇىخاننىڭ چۇارۋى ىلىق رغيونىمۇۇ ئۇاگنى ئورنىنىڭ ئاگن

 . قاتارلىق ئكچ جايغا تۇتاش چەپ ھ ككڭ قىلغىلى بولمايدۇ

جۇ غار ئويمانلىاىنىڭ غەربىي جەنۇبىدغ  شىنجا نىڭ شەرقىي بارى    خانىنىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى .1

 .بولغان

يىلى ھۇنالرنىڭ -10چە، تەخمىنەن مىالچىىىدىن بۇرۇناى « غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»جىلد -81« امەخەنن»

چىۇن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى باشۇالپ خەن سۇاللىسۇىنىڭ غەربىۇي يۇۇرت -6700شەرقىي بارى    خانى سىلىجى 

 ئوتانزىلغۇۇا-قۇۇورۇق ى بۇۇېگىگە ئە  بولۇۇدى، قۇۇورۇق ى بە  ئۇۇۇنى ئارقۇۇا قۇۇوش بەگلى ىنىۇۇڭ غەربىۇۇگە

 . ئورۇنالشتۇرچى،چەپ خاتىرىلەنگەن

نىڭ بىرى بولۇپ، سىلجىنىڭ شەرقىي بۇارى    خۇانى چەپ ئاتالغانلىاىۇدىن «بەگلى »بارى    قوشتى ى ئالتە 

ھەڭ خەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرت قورۇق ى بېگىگە ئە  بولغانلىاىۇدىن ئۇنىۇڭ ئەسۇلىدى ى چۇارۋى ىلىق 

ئۇ قورۇق ى بەگ ە ئە  بولغانۇدىن كېۇىىن، . ى ىنى پەرەز قىلىۇاا بولىدۇرغيونىنىڭ بارى  لنىڭ شەرقىدە ئى ەنل

گە « غەربىۇي يۇۇرت تەزكىرسۇى. خەننۇامە». ئارقا قوشنىڭ غەربىدى ى ئوتانزى  چ گەن جايغا ي ت ىۇۋ تىلگەن

پ، ئاساسالنغاندغ، ئوتانزى  شەرقتە تە اىن، جەنۇپتا چۇمۇ ، غەربتە ئۇيسۇۇنالر بىۇلەن چېگرىلىنىۇدىغان بولۇۇ

تە اىن ھازىرقى شىنجا دى ى فۇكاڭ ناھىىىسىدە، جكمى ھازىرقى شىنجا نىڭ سانجى، ماناس ناھىىىلىرىنىۇڭ 

بۇندغق بولغاندغ شۇەرقىي . ئارىلىاىدغ، ئۇيسۇنالر بولسا ھازىرقى ئىلى چەريسنىڭ يۇقىرى ئېاىنى ۋغچىسىدغ ئىدى

 ىلىق رغيوننىۇۇڭ ھۇۇازىرقى جۇ غۇۇار بۇۇارى    خاننىۇۇڭ خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  بولغانۇۇدىن كېىىن ۇۇى چۇۇارۋى

 . ئويمانلىاىنىڭ غەربىي جەنۇ  تەرىپىدە ئى ەنلى ىنى مۇقىمالشتۇرۇشاا بولىدۇ

شۇىنجا دى ى جىمىسۇار ناھىىىسۇىنىڭ شۇىمالى ۋە  جەنۇبىي لەۋ خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونىنىڭ ھۇازىرقى .7

  .جۇ غار ئويمانلىاىنىڭ شەرقىدە بولغان

ئارقا قوش ( يىلالر  -5 ⑾6مىالچىىە )چە، پىڭدىنىڭ يكەنۇى يىللىرىدغ « ەزكىرىسىغەربىي يۇرت ت. خەننامە»

چىن باشلىنىپ، شۇىمالدغ قاشۇاۇۋۇقاا تۇتىۇاشۇتى، بۇۇ « ۋۇچكەن»چە بىر يىڭى يو  ئې ىلدى، ئۇ «بەگلى ى »

قۇو  خۇان يەرلەر ھۇنالرنىڭ ئەمە  تكزۈمگە ئاساسالنغاندغ، ھۇنالرچغ پەقەت سو  قو  خۇان سۇەركەرچە، ئۇوڭ 

بۇۇ . ئۇنۇۋغنى بولمغۇان« سۇانغۇن»سەركەرچە ھەمدە سو  قو ، ئوڭ قو  بكيكك سۇەركەرچە قاتۇارلىاالر بولۇۇپ 

جەنۇنىي سانغۇن ئۇنۋغنىنى قوغۇشار تە رىاۇت خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغانۇدىن كېۇىىن، خەن سۇاللىسۇىنىڭ 

قىلغان بولۇپ، ئۇۇ جەنۇۇبىي لەۋخانغۇا تەسىرىگە ئۇچرغپ، خەن سۇاللىسىنىڭ تكزۈمگە تەقلىد قىلىپ تەسىس 

شۇۇۇ ا، جەنۇۇۇبىي سۇۇانغۇنىڭ چۇۇارۋى ىلىق رغيونىمۇۇۇ جەنۇۇۇبىي لەۋخاننىۇۇڭ باشۇۇاۇرۇش چغئىرىسۇۇىدە . قارىغۇۇان

غەربىۇي ( يىلۇى-60مىالچىۇىە )يىلى -2چە، ۋغڭ ما نىڭ جىەنگو « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە».بولغان

قو  ئاستىدى ىلەرچىن چېن لىاڭ، جۇڭ چەي، خەن شكەن ۋە ر ن  يۇرتاا ئەۋەتىلىگەن ۋۇجى چېرى  ى بەگنىڭ

شاڭ قاتارلىاالر ئىسىان ك تكرۈپ، چېرى  ى بە  چياۋخۇنى ئ لتكرۈپ جەنۇبىي لەۋخان ۋە جەنۇبىي سانغۇندىن 

كىۇلى  ئۇاتلىق ئەسۇ ەرنى باشۇالپ غەربىۇي يۇرتاۇا  2000جەنۇبىي سانغۇن چەرھا  . يارچەڭ تەلەپ قىلدى

ىاڭ قاتارلىاالر بىلەن ك رۈشتى، خەن شكەن، ر ن شۇا الر جەنۇۇبىي سۇانغۇننىڭ يېنىۇدغ قېلىۇپ كېلىپ چېن ل

بۇنىڭۇدىن ۋۇجۇى . قالدى، لې ىن چېن لىۇاڭ، جۇۇڭ چەي تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا كەتتۇى، چەپ خۇاتىرلەنگەن
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مەسۇلى ىنى چېرى  ى بەگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىنىڭ جەنۇبىي سانغۇنىڭ چارۋى ىلىق رغيونىدىن ئان ە يىۇرغق ئە

 . ك رۈۋ لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا بولىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ

چە، يۇۇكەن چىدەۋرىۇۇدى ى ۋۇجۇۇى چېرى  ۇۇى بە  ئەسۇۇلىگە « غەربىۇۇي يۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇى. خەننۇۇامە»يەنە 

چ ۇمەك، . چەپ خۇاتىرلەنگەن« كەلتكرۈلكپ، ئالدى قوش بەگلى  ە قارغشۇلىق يەرلەرچە بۇوز يەر ئ زلەشۇتكرچى

قوشۇۇنىڭ ئەسۇلى نۇامى . گلى ۇى تەۋەسۇىدە بولغۇانۋۇجى چېرى  ى بەگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى ئالدى قوش بە

بولۇپ، شكەندى چەۋرىدىن كېىىن، ئالدى ۋە ئارقا قوش بەگلى ىۇگە ھەڭ تاغنىۇڭ شۇىمالىدى ى ئۇالتە « قوس»

ئالدى قوش بەگلى ى يارغۇ  شەھىرى، يەنۇى ھۇازىرقى شۇىنجا دى ى تۇرپۇان .كە ب لكنكپ كەت ەن« بەگلى »

ۇرغان  ئارقا قوش بەگلى ى قاغان بۇت شەھىرى، يەنى ھازىرقى شىنجا نىڭ شەھىرىنىڭ غەربىي شىمالىنى باشا

چە  قوش بىلەن ھۇنالرنىڭ جەنۇۇبىي سۇانغۇنىنىڭ يېۇرى يۇېاىن . جىمىسارنىڭ جەنۇبى ئەترغپىنى باشاۇرغان

بولغانلىاى سەۋەبلى ، چېن لىاڭ قاتارلىاالر ئىسىان ك تكرگەنۇدە ئۇ زلىرىگە يۇېاىن جەنۇۇبىي سۇانغۇن بىۇلەن 

. سانغۇنمۇ قوشۇن ئەۋەتىپ ناھايىتى ئاسانال ئۇۇالر بىۇلەن ك رۈشۇ ەن  ئاالقىلىۇىپ يارچەڭ سورىغان، جەنۇبىي

يۇقىرىاى پاكىتالر جەنۇبىي سۇانغۇننىڭ چۇارۋى ىلىق رغيۇونى بىۇلەن ئارقۇا قۇوش بەگلى نىۇڭ يېرىنىۇڭ قوشۇنا 

ننىۇڭ چۇارۋى ىلىق رغيونىنىۇڭ بىۇر ئى ەنلى ىنى، جەنۇبىي سۇانغۇننىڭ چۇارۋى ىلىق رغيونىۇڭ جەنۇۇبىي لەۋخا

شۇ ا، جەنۇۇبىي لەۋخاننىۇڭ چۇارۋى ىلىق رغيۇونى ھۇازىرقى شۇىنجا نىڭ . قىسىمى ئى ەنلى ىنى ئىسپاتاليدۇ

 .جىمىسار ناھىىىسىنىڭ شىمالى ۋە جۇ غار ئويمانلىاىنىڭ شەرقى ئەترغپلىرىدغ بولغان بولىدۇ

 .ك لى ئەتىرغپىدغ بولغان ئكشەن خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى باياا . 9

. ئۇالتە يىۇ  تۇۇرۇپ قالۇدى-چغ، سۇۋۇ باياالغۇا بېرىۇپ بەش« سۇۋۇنىڭ تەرجىمىھالى»جىلد -54« خەننامە»

تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى ئكشەن خان باياا  ك لى بويىغا ئوۋ ئوۋالشاا چىاااندغ سۇۋۇنى ك رۈپ ياقتۇرۇپ قالغاچاۇا، 

ئارىدىن ئكچ يىلدىن ك پرەك ۋغقىت ئ ت ەندە ئكشەن خان . قىلدى كې ەك سوۋغا -تكلكك، كىىىم-ئۇنىڭغا ئۇزۇق

 . چەپ خاتىرىلەنگەن. كېسە  بىلەن ئ لكپ، ئۇنىڭ قوۋمى ك چكپ كەتتى

ھۇنالرغۇا ئەل ىلى ۇ ە بارغانۇدغ (يىلۇى-600مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى )يىلى -6سۇۋۇ خەن ۋۇچىنىڭ تىىەنخەن 

شۇىمالىي چ ڭىۇز ھۇازىرقى باياۇا  . چ ڭىزغا سكرگكن قىلىنغۇانتە رىاۇت تەرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنىپ، شىمالىي 

ئكشەن خاننىڭ باياالغا ئوۋ قىلغىلى بېرىۇى ھەڭ ك پ يى  شۇۇ ئەترغپتۇا تۇۇرۇپ قېلىۇۇى، . ك لىنى ك رسىتىدۇ

ئ لگەندىن كېىىن قوۋمىنىڭ ئۇ يەرچىن ك چكپ كېتىۇىدىن ھازىرقى باياا  ك لى ئەترغپىنىڭ ئۇنىڭ چارۋى ىلىق 

 . نىڭ بىر قىسىمى ئى ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇرغيونى

ئى  ى مو غۇلدى ى كونا سەچى ىن سۇېپىلىنىڭ  ئوڭ ئككەن باتىس خان بىنىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى. 8

نىۇاڭ چەرياسۇىنىڭ غەربگىۇ ە نە غەربتە خېتاۋچىن شەرقتە خېنىي ئ ل ىسىنىڭ شىمالىدى ى شىمالىدغ بولۇپ،

 .بولغان

چە، قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇشان ئ لگەندىن كېۇىىن، « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. ننامەكېىىن ى خە»

ئوغۇللىرى نوۋەت بىلەن تە رىاۇت بولدى، بىنىڭ تاغىسى قۇتۇەرىش تە رىاۇت يك چەۋرىگە كەلگەندە، بى ئۇوڭ 

بۇنىڭغۇا . اتىرلەنگەنئككەن باتىس خان بولۇپ تەيىنلىنىپ جەنۇ  تەرەپنى ۋە ئوغانالرنى باشۇاۇرچى، چەپ خۇ

. ئاساسالنغاندغ، ئوڭ ئككەن باتىس خان بىنىڭ چارۋى ىلىق رغيوننىڭ ھۇنالرنىۇڭ جەنۇبىۇدغ ئى ەنلى ۇى ئېنىۇق

شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇنىڭ ئوغانالرنى باشاۇرغانلىاىغا قارىغاندغ، ئۇنىڭ چارۋى ىلىق رغيوننىڭ شۇەرقتە ئوغۇانالر 

 . غىلى بولىدۇرغيونىغى ە سكرۈلگەنلى ىنىمۇ بىلىۋغل

كېىىن قۇتۇەرىش تە رىاۇت يك ئ لگەنۇدە، تە رىاۇتلۇۇق ئۇورنىنى باشۇاا خۇانالر تارتىۋغلغۇانلىاى ئكچۇكن، بۇى 

ئۇنىڭ ئكستىگە ھۇنالر رغيونىدغ ئۇچغ بىر نەچۇ ە يىۇ  تەبىۇىۇي ئۇاپەت يۇكز . بۇنىڭدىن ناھايىتى نارغزى بولدى

چارۋىالرغۇا ۋغبۇا تارقىلىۇپ -ۇرۇپ كېتىۇپ، ئۇاچەڭ، مۇا چ پلەر ق-بېرىپ، نەچ ە مىڭ چاقىرىم چغئىرچى ى ئوت

شۇىخې ۋغلىسۇىغا ئەل ۇى ( يىلۇى-47مىالچىۇىە )يىلى -23شۇ ا، بى جىەنۋۇ . يېرىمى چ گكچەك ئ لكپ كەتتى

خەن سۇاللىىسى چەۋرىۇدى ى شۇىخې ئايمىاىنىۇڭ مەركىزىۇي پىڭۇدىڭ . ئەۋەتىپ ئە  بولۇشنى تەلەپ قىلدى
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يىلى باھارچغ ھۇنالرنىڭ -24جىەنۋۇ . ڭ چۇ ۇېڭ ناھىىىسىڭ شەرقىي جەنۇبىدغبولۇپ، ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلن

جەنۇبتى ى سەك ىز قەبىلىسىنىڭ ئاقس  ەكلىرى مەسلھەتلىۇۇىپ بىنۇى يۇ لەپ قوغۇشۇار تە رىاۇۇت قىلىۇپ 

ك تەرمەك ى بولۇدى، شۇۇنىڭ بىۇلەن ئۇۇالر ، ۋۇيۇكەن قەلۇەسۇىگە ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ خەن سۇاللىسۇىگە تەۋە 

ۋۇيۇكەن قەلۇەسۇى . ۋە شىمالىي ھۇنالرچىن بىرلى تە مۇچغپىۇە ك رۈشنى خااليدىغانلىاىنى بىلۇدۈرچىبولۇشىنى 

بۇنىڭدىن غەربتىن خېتاۋغى ە بولغان رغيونالرنىڭمۇۇ بىنىۇڭ . ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلدى ى خېتاۋنىڭ شىمالىدغ

 . ى ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇچارۋى ىلىق رغيون ئ

ھ ككمىتىنىڭ بىنىڭ تەكلىپىنى قوبۇ  قىلغاندىن كېىىىن، شۇ يىلى قىۇتا بۇى ئۇ زىنى  شەرقىي خەن سۇاللىسى

-21شەرقىي خەن سۇاللىسى ھ كغمىتى جىەنۇۋۇ . چەپ ئاتىدى (شىلوشىىوت تە رىاۇت )قوغۇشار تە رىاۇت 

 90دىن ئەمىر ن كەر ئەۋەتىپ قوغۇشار تە رىاۇت بىنىڭ ۋۇيكەن قەلۇەسىنىڭ غەربىۇ(يىلى-50مىالچىىە )يىلى 

ئۇۇزۇن . قۇرۇشىغا يۇارچەڭ بەرى(جەنۇبى تە رىاۇت ئورچىسى)چاقىرىم يىرغقلىاتى ى جايغا تە رىاۇت ئورچىسى 

ھۇازىرقى ئى  ۇى )ئ تمەي ئۇنى يكنجۇۇڭ ئايمىاىغۇا ، كېۇىىن يەنە شۇىخې ئايمىاىنىۇڭ مېىجۇى ناھىىسۇىگە 

ەبىلىلىرىنى سۇفڭ، ۋۇيكەن، يكنجۇۇڭ، بىمۇ ئ ز ق. ك چكرچى( مۇ غۇلدى ى جۇ غار خوشۇننىڭ غەربىي شىمالىدغ

چىڭرغڭ، يەنمېن ۋە چەيجكن ئايماقلىرىغا ئورۇنالچتۇرۇپ خەن سۇاللىسى ئكچكن شۇىمالىي ھۇۇنالرچىن مۇۇچغپىۇە 

يۇقىرىدغ ئېىتىلغان ئالتە ئايماق ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ ئوتتۇرغ قىسىمدغ بولۇپ، غەربۇتە خېتۇاۋچىن . ك رچى

. ڭ شىمالىدى ى نەنىاڭ چەرياسىنىڭ ئەترغپىغى ە بولغان جايالرنى ئ ز ئى ىگە ئالىۇدۇغەربتە خېنىي ئ ل ىسىنى

بۇنىڭدىن بۇ رغيونالرنڭ قوغۇشار تە رىاۇت بىنىڭ ئەسلىدى ى سەك ىز قەبىلىسىنىڭ چارۋى ىلىق ئى ەنلى ىنى 

سۇەك ىز قەبىلىۇدە چە، ئۇ باشۇاۇرۋغتاان جەنۇۇبتى ى « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقادە قىسسە». ك رۇۋ لىۇاا بولىدۇ

 . بەش تكمەن ئاچەڭ بار، چ ىىلگەن-ت ت

 .ىنغو  ئايمىاى ئەتىرغپىدغ بولغانمو غۇلنىڭ شىل سو  ئىجىز خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى ئى  ى  .60

سىىانپىالر ھەقاىدە تو گۇسالرنىڭ بىۇر تۇارماى بولۇۇپ، سۇىىانپى تاغلىرىۇدغ »جىلد-80«كېىىن ى خەننامە»

سۇىىانپى تېغۇى ھۇازىرقى ئى  ۇى مو غۇلۇدى ى جۇېلىم ئۇايمىاى . اانلىاى ئكچكن شۇندغق ئاتالغانئولتۇرغقالش

شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ چەسۇلىپىدە سۇىىانپىالر جەنۇباۇا ⑦ قىرچىن ئوڭ ئوتتۇرغ خوشۇنىنىڭ غەربىۇدە 

چەرياسۇى ك چكپ ھۇازىرقى لىۇاۋخې چەرياسۇىنىڭ يۇۇقىرى ئېاىنۇى بولغانۇۇىرغمۇرەن چەرياسۇى ۋە جۇاۋئېرخې 

ئۇالر ئوغانالرنىڭ شىمالىدغ بولغانلىاى ئكچكن، يەنە لىاۋچۇڭ سىىانپىلىرى چەپمۇ . ئارىلىاىدغ چارۋى ىلىق قىلغان

شۇ ۋغقىتتا ئوغانالر الۋخا چەرياسى ۋە ھازىرقى خېنىي ئ ل ىسىنىڭ شىمالىدى ى نەنىۇاڭ چەرياسۇىنىڭ . ئاتالغان

بۇنىڭغۇا . غەربىي جەنۇبى ھۇنالرنىڭ چارۋى ىلىق رغيۇونى ئىۇدى نەنىاڭ چەرياسىنىڭ. شەرقىدە ئولتۇرغقالشاان

ئاساسالنغاندغ، شىمالىي ھۇنالرنىڭ سو  ئىجىزخاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى شۇىرغمۇرەن چەرياسۇىنىڭ غەربىۇدە، 

بۇۇ رغيۇون خەن سۇاللىسۇىنىڭ . يەنى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى شىلىنغو  ئايمىاى ئەترغپىدغ بولغان بولىۇدۇ

-49مىالچىىە )يېاىن بولغاچاا ھەڭ بىر يى  بۇرۇن ( ھازىرقى لىاۋنىڭدى ى لىاۋياڭ شەھىرى)ۇڭ ئايمىاىغا لىاۋچ

بۇۇنى . جەنۇبىي ھۇنالر شەرقىي خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغاچاا، بۇ يەرنى سو  ئىجىزخۇان باشۇاۇرغان( يىلى

رۇڭ ئۇۇنى سۇو  ئىجىزخانغۇا خەن سۇاللىسى پىۇۇىق بىلگەچ ە، پىەن خې ئە  بولمۇاق ى بولغانۇدغ، جەي 

ئەگەر جەي رۇڭ سۇۇو  . ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇۇاا ئەۋەتىۇۇپ ئە  بولۇشۇۇتى ى سۇۇەمىمىىىتىنى بىلدۈرۈشۇۇ ە بۇيرىغۇۇان

ئىجىزخاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونىنى بىلمىگەن بولسا، پىەن خېغا بۇندغق ئېنىق ھالدغ ھۇجۇڭ قىلىۇش نىۇۇانىنى 

 . ك رسىتىپ بېرەلمىگەن بوالتتى

كەينىۇدە -يىلىنىۇڭ ئالۇدى-59 غۇلنىڭ شىلىنغو  ئايمىاى ئەترغپى مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى ھازىرقى ئى  ى مو

ھۇنالرنىڭ شەرقىدى ى قۇش خاننىڭ باشاۇرۇشىدغ بولغان بولۇپ، يكز نەچ ەيىللىق ئ زگىرىش ئارقىلىق ئۇ سو  

 . ئىجىزخاننىڭ باشاۇرۇشىدى ى يەرگە ئايالنغان

 غيونى ھازىرقى مو غۇلىىە خەلق جۇمھۇۇرىىىتى تەۋەسۇىدى ى مانۇدغ گكرەن ئونۇوت خاننىڭ چارۋى ىلىق ر. 66

 .للككىنىڭ يېاىن ئەترغپىدغ بولغانچ 
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-73مىالچىۇىە )يىلۇى -61چە، مىڭۇدىنىڭ يۇ پىۇڭ « جەنۇبى ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە»

ۋە ۋۇتاڭ بىۇلەن سۇوفاڭ جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇتى سو  قو  بىلى  خان شىننى ئورچغ مىرغقۇلى جەي رۇڭ (يىلى

ئايمىاىدى ى گاۋچ  چ گەن يەرچىن چىاىپ جكيې تېغىدغ گكرەن ئونۇوت خانىغا ھۇجۇڭ قىلىۇاا ئەۋەتتى، گكرەن 

 . ئونۇوت خان خەن لەش ەرلىرىنىڭ كېلىۋغتاانلىاىنى ئا الپ، قۇملۇقتىن قې ىپ كەتتى، چەپ خاتىرىلەنگەن

شىمالىدىن مىڭ چاقىرىم يىرغقتا بولۇپ، ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە  جۇيې تېغى قەچىم ى گاۋچ  قەلۇەسىنىڭ غەربىي

غەربىي خەن سۇاللىسىدىن بۇيان بۇ تۇا  چغئىۇم . خەلق جۇمھۇرىىىتىدى ى ماندغ  چ للككىنىڭ يېاىن ئەترغپىدغ

جەي رۇڭ قاتارلىاالرنىڭ گاۋچ چىن جۇيې تېغىغا ھۇجۇڭ . شىمالغا يكرۈش قىلىۇتى ى ئ تەر يو  بولۇپ كەلگەن

انلىاىدىن گكرەن ئونۇوت خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونىنىڭ ماندغ  چ للككىنىڭ يۇېاىن ئەترغپىۇدغ ئى ەنلى ۇى قىلغ

گكرەن ئونۇوت خاننىڭ قوۋمىنى باشالپ قۇملۇقتىن ئ تۇكپ شۇىمالغا كەت ەنلى ىۇدىن قارىغانۇدغ، ئۇنىۇڭ . ئېنىق

ن خەن لەشۇ ەرلىرىدىن قورقۇۇپ ئەسلىدە مانۇدغ  چ للككىنىۇڭ جەنۇبىۇدغ چۇارۋى ىلىق قىلغۇانلىاىنى، كېۇىى

يىلىغۇا -6ئۇكچ يىۇ  ئ تۇكپ جا ۇدىنىڭ جىەن ىۇۇ . قۇملۇقنىڭ شىمالىغا كەت ەنلى ىنى بىلىۋ ىلىۇۇاا بولىۇدۇ

. كەلگەندە، گكرەن ئونۇوت خان قوۋمىنى باشۇالپ قايتىۇدىن جۇۇيې تېغىغۇا ئورۇنالشۇتى( يىلى-71مىالچىىە )

ىن يېنىڭ چەۋەندغزالرنى چېگرغ ئايماق لەشۇ ەرلىرى ۋە ئوغۇان جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇتى بۇنى ئا لىغاندىن كېى

لەش ەرلىرى بىلەن بىللە قورۇلدىن چىاىپ ھۇجۇڭ قىلىۇاا ئەۋەتىپ، نەچ ە يكز كىۇىنىڭ كاللىسىنى ئېلىۇپ، 

بۇنىڭدىن جىې تېغىنىڭ گكرەن ئونۇوت خاننىڭ تەۋەسى، يەنى مۇۇقىم . ت ت مىڭ كىۇىنى ئەسىرگە ئالدى-ئكچ

رغيونى ئى ەنلى ى، شۇ ا ئىلگىرى خەن لەشۇ ەرلىرىدىن قورقۇۇپ چ للككنىۇڭ شۇىمالىغا قې ىۇپ  چارۋى ىلىق

. كەت ەن بولسىمۇ، خەن لەش ەرلىرى چې ىنگەندىن كېىىن يەنە قايتىپ كەلگەنلى ىنۇى بىلىۋ ىلۇۇىاا بولىۇدۇ

ىم بولغان بولسىمۇ، شۇ ا، ئۇ بۇ چاغدغ جەنۇبىي ھۇن تە رىاۇتىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرغپ نەچ ە مىڭ ئاچىمى چىا

. ئارىۇدن توقاۇۇز يىۇ  ئ ت ەنۇدىمۇ ئۇۇ يەنىۇال شۇۇ يەرچە چۇارۋى ىلىق قىلغۇان. يەنىال بۇ يەرچىن كەتمىۇگەن

يىلى جەنۇبىي ھۇن -95مىالچىىە )يىلى -2چە خاتىرىلىنىۇى ە، يكەنخې « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»

ئۇالر جۇيې تېغىغا كەلگەندە گكرەت ئونۇوت خۇان بىۇلەن تە رىاۇتى مىڭدىن ئارتۇق ئاچىمىنى ئوۋغا ئەۋەت ەن، 

  .ئۇچرىۇىپ قېلىپ قاتتىق جەڭ قىلغان ۋە ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ قايتىپ كەلگەن

چۇاقىرىم  نەچۇ ە 100مو غۇلدى ى جكيەن ك لىنىۇڭ  گۇرىن خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى ئى  ى. 62

 .شىمالىدغ بولغان

يىلۇى -61چە، يۇ پىۇڭ « مىڭدى ھەقاىۇدە خۇاتىرە»جىلد -60« ن خاتىرىلىرىكېىىن ى خە»يكەن خۇ نىڭ 

يىلى گېڭ بىڭ جا ىېدى ى جكيەن قورۇلىدىن گۇۇرىن خامغۇا ھۇجۇۇڭ قىلىۇپ، قۇلۇۇ تېغىۇدىن  -73مىالچىىە )

چاقىرىم ئى  ىرىلەپ كىرچى، بۇ يەرچە سۇ،ئوتتىن ئەسەرمۇ يوق ئىۇدى، قولغۇا چكشۇ ەن  100ئ تكپ، قۇملۇقاا

 . چەپ خاتىرىلىگەن. گۇرىن خاننىڭ سۇ، ئوت قوغلىۇىپ شىمالغا ك چكپ كەت ەنلى ىنى ئېىتتى ھۇنالر

. چەپ خاتىرىلەنگەن«سەنمۇلۇ تېغى»چغ، قۇلۇ تېغى « چۇگۇنىڭ تەرجىمىھالى»جىلد -23« كېىىن ى خەننامە»

بىۇي خەن لۇې ىن، خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدى ى جۇكيەن قەلۇەسۇىنى غەر. بۇ تاغنىۇڭ ئۇورنى ئېنىۇق ئەمەس

بۇنى سالغۇزۇشتى ى مەقسۇەت ھۇنالرنىۇڭ جېۇۇى . سۇاللىسى پاچىۇاھى ۋۇچى چەۋرىدى ى لكبوچې سالغۇزغان

چەپمۇ « قوغدىغۇچ توسۇق»شۇ ا بۇ قەلۇە يەنە . رغيونىغا پارغكەندى ىلى  سېلىش يولىنى ئكزۈپ تاشالش ئىدى

شۇىمالىدى ى جۇكيەن كۇ لى ئەترغپىغۇا تۇوغرغ ئورنى ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلدى ى ئېجىنا ئايمىاىنىۇڭ . ئاتالغان

چاقىرىم ئى  ىۇرلەپ كىرگەنلى ىۇدىن 100گېڭ بىىڭنىڭ بۇ قورۇلدىن شىمالغا يولغان چىاىپ قۇملۇقاا . كېلىدۇ

گۇۇرىن خۇان . چاقىرىم شىمالىدغ ئى ەنلى ىنى قىىاس قىلىۇاا بولىۇدۇ-100سەنمۇلۇ تېغىنىڭ جكيەن ك لىنىڭ 

چ پلەر قۇرۇپ كەت ەچ ە، شىمالغا -لىق قىلغان بولۇپ، شۇ چاغدغ ئەترغپتى ى ئوتئەسلىدە مۇشۇ تاغدغ چارۋى ى

 . ك چكپ كەت ەن، شۇ ا خەن سۇاللىسى سەركەرچىسى ھې نېمىگە ئېرىۇەلمەي قايتىۇاا مەجنۇر بولغان

ىۇڭ گۇرىن خان شىمالغا ك چكپ كەت ەندىن كېىىن ، بۇ تاغاا قايتا كەلمىگەن، شۇۇ ا ئۇكزغق ئۇ تمەيال بۇۇ تاغن

جەنۇۇبىي ھۇۇنالر . كېىىن ى خەننۇامە». جىلۇس قەبىلىس ئىگىلىگەن–ئەترغپىنى ھۇنالرنىڭ باشاا قەبىلىسى 
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شىمالىي ھۇنالرنىڭ سەنمۇلۇ قەبىلىسۇىدىن جىلۇۇس ( يىلى-93مىالچىىە )-9چە، جىەن ۇ « ھەقاىدە قىسسە

كالىسۇى بىۇلەن ۋۇيەن -ويمىۇڭ تويۇاقتىن ئۇارتۇق قۇ-600مىڭ يىلاىسۇى،  20مىڭ ئاچىمى،  39قاتارلىاالر 

جىلۇسنىڭ قەبىلىسى سۇەنمۇلۇ تېغىۇدغ . چەپ خاتىرىلەنگەن. قەلۇەسىگە كېلىپ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى

بۇ سەنمۇلۇ تېغۇى گۇۇرىن خۇان بۇۇرۇن تۇرغۇان . ئولتۇرغقالشاانلىاى ئكچكن ئۇ سەنمۇلۇ قەبىلىسدىن چ ىىلگەن

ىدغ، ۋۇيكەن قەلۇەسىگە بىرقەچەر يېاىن بولغاچاۇا، جىلۇۇس سەنمۇلۇ تېغى بولۇپ، ئورنى جكيەن ك لىنىڭ شىمال

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى )جەنۇباا كېلىپ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغاندغ، ئالدى بىلەن ۋۇيكەن قەلۇەسىگە 

 .بارغان( خېتاۋنىڭ شىمالىدغ

 .ترغپىدغ بولغانتۇرپان ۋە بارى    ك لى ئە قۇيان خاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى شىنجا نىڭ. 63

چە، ئەمىر ن كەر گېڭ بىڭ « مىڭدى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -60« كېىىن ى خەن خاتىرىلىرى»يكەن خۇ نىڭ 

مەلۇماتنامە يولالپ، ئىۋىرغولدغ ھۇنالرنىڭ قۇيان خاننىڭ قوۋمى بار، ئۇۇنى يۇوقىتىش ھۇنالرنىۇڭ بىۇر قۇانىتىنى 

ئەمەلىىەتتە شۇ چاغدغ شەرقىي خەن سۇاللىسى شىمالغا  .سۇندۇرۇش بىلەن بارغۋەر چ دى، چەپ خاتىرىلەنگەن

مىالچىۇىە )جىلۇد -2« كېىىن ى خەننۇامە». يكرۈش قىلىپ شىمالىي ھۇنالرنى يوقىتىۇىنى پىالنالۋغتاان ئىدى

قۇمۇلنىڭ  ھازىرقى شىنجا دى ى)اننى مەغلۇپ قىلىپ، ئىۋىرغولدغ باھارچغ، چۇگۇ تە رىتاغدغ قۇيان خ( يىلى-73

بۇنىڭۇدىن قۇيۇان خاننىۇڭ ھۇازىرقى تۇرپۇان . شۇن تۇرغۇزۇپ بوز يەر ئاچتى، چەپ خۇاتىرىلەنگەنقو( غەربىدە

بۇ قېتىماى زەربىدىن كېىىن قۇيان خان ئۇان ە قۇاتتىق . ئەترغپىدغ چارۋى ىلىق قىلغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

چۇگۇ، گېڭ بىڭ چۇنخۇغ دى ى  يىلى قىۇتا-67يۇ پىڭ »شۇ ا، يۇقۇرىاى ئەسەرچە يەنە، . چىاىمغا ئۇچۇرمىغان

قۇرۇڭ قورۇلىدىن چىاىپ ئاق تا  تە رىتاغنى ك رسىتىدىغان بولۇپ، ئاق تۇا  ئاقسۇاقىلى تە رىتاغۇدى ى قۇيۇان 

خان ئىدى، ئەمما، قۇيان خاننىڭ بۇ يەرچى ى تەسىر ككچى باشتىن ئۇاخىرى سۇاقلىنىپ قالغۇان، ئۇۇ ۋە ئۇنىۇڭ 

يى  ئ ت ەندىن كېىىنمۇۇ  50شۇ ا، . غملىق بۇ رغيوندغ چارۋى ىلىق قىلغانئەۋالچلىرى ياكى ۋغرىسلىرى يەنىال چغۋ

 . بارى    بويىدغ قۇيان خاننىڭ قوۋمىنىڭ پائالىىەت ئېلىپ بارغانلىاى خاتىرىلەنگەن

چۇنخۇۇغڭ ۋغلىىسۇى جۇاڭ چغڭ مەلۇماتنۇامە سۇۇنۇپ ئۇكچ (يىلۇى-623مىالچىۇىە )يىلى -2ئەندىنىڭ يكەنگۇغڭ 

بۇ تەچبىرلەرچە شىمالىي ھۇنالرنىڭ قۇيان خاننىڭ بۇارى    كۇ لى ۋە چىننۇۇر كۇ لى . ويغانتەچبىرنى ئوتتۇرىغا ق

-6شكندىنىڭ يۇ جىەن . تاالڭ يكرگكزگەنلى ى تىلغا ئېلىنغان-ئارىلىاىدغ پائالىىەت قىلىپ، غەربىي يۇرتتا بۇالڭ

نى تىن ىتىپ، غەربىۇي « بەگلى »يىلى غەربىي يۇرت چورغابى بەن يۇڭ قوشتى ى ئالتە-621مىالچىىە )يىلى 

 20يۇرتتى ى ھەرقايسى بەگلى لەرنىڭ ككچى بىلەن قۇيان خانغا ھۇجۇڭ قىلغانۇدغ، قۇيۇان خاننىۇڭ قۇۋمىۇدىن 

ھۇازىرقى ئۇورنى ئېنىۇق )مىڭدىن ئارتۇق ئاچىمى خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغۇان، قويۇان خۇان كۇۇۋۇ چەرياسۇى 

لۇې ىن، . قوش ئەترغپىدىن ھۇنالرنىۇڭ ئىۇزى ئۇ چ ەنئەترغپىغا ك چكپ كەت ەن، شۇنىڭدىن كېىىن، ( ئەمەس

قۇيان خان يەنە بۇارى    كۇ لى ( يىلى-635يىلى، مىالچىىە -4يا جىا )ئارىدىن توقاۇز يى  ئ ت ەندىن كېىىن 

غا كەلگەندىال ئانۇدىن (يىلى-637مىالچىىە )يىلى -2ئەترغپىنى ئېلىپ ئارقا قوشاا باستۇرۇپ كىرگەن، يۇ خې 

بۇ قۇيان خان ئ لگەندىن كېىىن بۇۇ . پېي سېننىڭ قو  ئاستىدى ىلىرى تەرپىدىن ئ لتكرۈلگەن چۇنخۇغڭ ۋغلىىسى

ئىۋىرغۇو  (يىلۇى-656مىالچىۇىە )يىلۇى -6رغيوننى يەنە بىر قۇيان خان باشاۇرغان ھەڭ خۇەنۇدىنىڭ يكەنجىۇا 

. ⑧ىۇپ كەلۇگەنىتالمۇاي قايتشەھىرىگە ھۇجۇڭ قىلغان، خەن سۇاللىسى لەش ەرلىرى ھې اانۇدغق تۇ ھپە يار

 .تارىخىي ئەسەرلەرچە قۇيان خاننىڭ شۇنڭدىن كېىىن ى پائالىىەتلىرى توغرىسىدغ ھې ااندغق مەلۇمات يوق

 .تۇرپاننىڭ غەربىدى ى تە رىتا  ئەترغپىدغ بولغان ئىلخاننىڭ چارۋى ىلىق رغيونى ھازىرقى شىنجا دى ى. 64 

بەن ( يىلى-627مىالچىىە )يىلى -3چغ، يكەنگۇغڭ « بەن يۇ نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  47« كېىىن ى خەننامە»

يۇڭ غەربىي يۇرتتى ى ككسەننىڭ ئاتلىق، پىىاچە لەش ەرلىرىدىن ئون مىڭدىن ئارتۇق ئاچەمنى باشۇالپ ئالۇدى 

 . قوش بەگلى ىگە ھۇجۇڭ قىلىپ يىخې جىلغىسىدغ ھۇنالرنىڭ ئىلخانى يە دى، چەپ خاتىرىلەنگەن

. ى تە رى تېغىدغ بولۇپ، ئالدى قۇوش بەگلى ىۇگە ئۇان ە يىۇرغق ئەمەسيىخې جىلغىسى ھازىرقى شىنجا دى 

بەن يۇ نىڭ ككسەندىن شەرقە ئاتلىنىپ، ئالدى قوش بەگلى ىگە يكرۈش قىلىپ، يىخۇې جىلغىسۇىدغ ئىلخۇانى 
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مەغلۇ  قىلغانلىاى ئىلخانىڭ چۇارۋى ىلىق رغيوننىۇڭ تۇرپانىۇڭ غەربىۇدى ى تە رىتۇا  ئەترغپۇى ئى ەنلەكىنۇى 

تۇرپاننىڭ شىمالىي ۋە شەرقىدى ى رغيونالر ئالدىدغ بايان قىلىنغان قۇيۇان خاننىۇڭ چۇارۋى ىلىق . ىدۇچكشەندۈر

 . رغيونى ئىدى

 

  :ئىزاھالر

 . «ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى»با  6-، «شىمالىي ھۇنالر»: چورجى سورۇڭ. س①

 . «تكركلەر ھەقاىدە قىسسە»جىلد -50« جۇنامە②»

 . «يغۇرالر ھەقاىدە قىسسەئۇ»خىلد  -267« يېڭى تا نامە③»

 « ەيزۇڭ ھەقاىدە خاتىرە»خىلد -2« يكەن سۇاللىسى تارىخى④ »

ھۇۇن قاتۇارىلىق »خەرىۇتە -83توڭ -2«جۇ گو تارىخى ئاتلىسى»جۇ گو خەرىىە نەشىرىىاتى نەشىر قىلغان⑤

رنىۇڭ جەنۇبغۇا چە، تە رىاۇت ئورچىسى ھازىرقى مو غۇلىىە خەلق جۇمھۇرىىىتىنىڭ پايتەختى ئۇالنناتو»قوۋملەر

 . سىزىلغان بۇنىڭدغ مەلۇڭ ئاساس بولسا كېرەك

، «پەرغۇۇانە تەزكىۇۇرىس»جىلۇۇد 62، «ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە»جىلۇۇد -660«تۇۇارىخى خۇۇاتىرىلەر ⑥» 

 « خەننەمە»

. بۇ سىىانپى تېغى بىلەن توبا سىىانپىلىرىنىڭ ئەجدغتلىرى ئولتۇرغقالشاان چوڭ سىىانپى تېغۇى بىۇر ئەمەس⑦ 

ى تېغى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى خولۇننىر ئايمىاى ئېلۇن كن ئۇاپتونوڭ خوشۇۇنىدى ى ئۇالىخې چوڭ سىىانپ

بازىرىنىڭ غەربىي شىمالىدى ى ئون كىلومېتىر يىرغقلىاتا بولۇپ، چوڭ ھىنگان تاغلىرىنىۇڭ شۇىمالى ب لى ىنىۇڭ 

ئاينىۇڭ  -66يىللىق  -6890نىڭ « نۇر گېزىتى تارىخۇۇناسلىرىنىڭ سەھپىسى»)شەرقىي تارمىاىغا مەنسۇپ 

چۇوڭ ھىنگۇان تاغلىرىنىۇڭ شۇىمالىدغ سۇىىانپى غۇارى »سۇانىدى ى مۇى ۋ نپىڭنىۇڭ  -202ككنىدى ى  -25

 (.چ گەن ماقالىسى« خارغبىسى باياالدى

ۋە « پەن يۇ نىڭ تەرجىمۇالى»جىلد  -47. «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»جىلىد  -99« كېىىن ى خەننامە⑧»

خەن چەۋرىدى ى چۇنخۇغڭ ۋغلىىىسى پېي سۇېننىڭ تۇ ھپە مە گۇك »چى ى « لالنمامېتا ، تاش پكتككلەرچىن تا»

 . «تېۇى

 

ئوتتڭۇرا تۈللڭللىڭب بىڭلڭو بول ڭاو  باب ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭڭ -5

 ( 1)مۇناسىۋىتى

 

 رنىۇڭ ئوتتۇۇرغقەچەمدە باش ك تۇكرۈپ چىاىۇۇى ۋە ئۇال چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرى ھۇنالرنىڭ چەسلەپ ى. 6

 تكزلە لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن بولغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان مۇناسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىۋىتى 

چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرى ھۇنالر باش ك تكرۈپ چىااان، ئۇنۇدغقتا ئۇۇالر ئەڭ ئۇاۋغ  قايسۇى ۋغقىتتۇا ئوتتۇۇرغ 

تكزلە لى  بىلەن مۇناسىۋەت قىلغان؟ بۇ مەسىلىگە ن ۋەتتە تېخى ئېنىق جۇاۋغ  بەرگىلۇى بولمىسۇىمۇ، ئەممۇا 

 . ئۇچىمۇ يوق ئەمەسھې ااندغق يىپ 

قەچىم ى ھۇ ججەتلەر ئى ىۇدە چىۇن سۇاللىسۇىدىن ئىلگىۇرى ھۇۇنالر بىۇلەن ئوتتۇۇرغ تكزلە لىۇ  ئارىسۇىدغ 

بىرىن ىسى، لىۇشىاڭ يازغان : ①مۇناسىۋەت بولغانلىاىغا چغئىر خاتىرىلەرچىن ئىۇەن ىلى ىرەكلىرىدىن ئكچى بار

( يىلى-362مىالچىىدىن بۇرۇناى ) نىڭ تۇنجى يىلى چە يەن بېگى جاۋ ۋغ( جىلىد-6)« نەسىھەتلەر-پەندى»

« ھۇنالر ئالوبانالرنىۇڭ تۇ ۋىنىگە كەتتۇى»جاۋ ۋغڭ گوۋ ي بىلەن سىىاسىي ئىۇالرنى مۇھاكىمە قىلغاندغ، گوۋ ي 

 . چ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى، چەپ خۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاتىرىلەنگەن

نىۇڭ چغ جۇاۋ بېگۇى شۇىاۋ چىڭۋغ « لى مۇنىڭ تەرجىمھۇالى»جىلىد -96« تارىخى خاتىرىلەر»ئى  ىن ىسى، 
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لى مۇ چەيجكن، يەنمېن ئايماقلىرىۇدغ ھۇۇنالرچىن مۇۇچغپىۇە ( يىلى-215مىالچىىدىن بۇرۇناى )چەسلەپ ى يىلى 

 . ك رۈپ، ھۇنالرنىڭ ئون تكمەندىن ئارتۇق چەۋەندغزىنى تارمار قىلدى، چەپ خاتىرىلەنگەن

مىالچىۇدىن ) يىلۇى-27چە يەن بېگۇى شۇىنىڭ « يەن بەگلى ىنىۇڭ تەچبىرلىۇرى»جىلىۇد -36ئكچىن ىسۇى، 

چىن بەگلى ى سەركەرچىسى پەن ۋۇجۇى جىنۇايەت ئ ت ۇكزۈپ قويۇۇپ يەن بەگلى ىۇگە ( يىلى-229بۇرۇناى 

قې ىپ كەلگەندە، ۋەلىۇەھد چەن ئۇنى ئېلىپ قالماق ى بولۇدى، ئۇنىۇڭ ئۇسۇتازى چۇكۋۇ ئۇنىڭغۇا نەسۇىھەت 

ېرەك ھەڭ غەربتە چىۇن بەگلى ۇى قىلىپ، سەركەرچە پەن ۋۇجىنى ھۇنالرغا ئەۋەتىپ بېرىپ ك زچىن يوقىتىش ك

بىۇۇلەن ئىتتىپاقلىۇۇۇىپ، جەنۇۇۇبتى ى چۇۇى ۋە چۇۇۇ بەگلى لىۇۇرى بىۇۇلەن بىرلىۇۇۇىپ، شۇۇىمالدغ ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن 

يۇقىرىاى ئكچ ماتېرىىالۇدىن ھۇۇن . چەپ خاتىرىلەنگەن« ئاالقىلىۇىپ، چىن بەگلى ىنى يوقىتىش كېرەك چ دى

ئەسۇىرنىڭ ئاخىرلىرىۇدىال، شۇۇ چاغۇدى ى -4دىن بۇۇرۇناى چەۋەندغزلىرىنىڭ ناھايتى بۇرۇنال، يەنۇى مىالچىىۇ

پائالىىەت قىلغانلىاى ۋە يەن، جاۋ بەگلى ىگە ناھايىتى ② ( ھازىرقى شىمالىي سەنۇىدە)ئالوبانالرنىڭ ئەترغپىدغ 

شۇندغق بولغانى ەن، ئەينى چاغدغ ھۇنالر بىلەن يەن، جاۋ . زور تەھدىت سالغانلىاىنى ك رۈۋ لىش تەس ئەمەس

 . قە بولغۇۇۇۇان بۇلۇشۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇم ىن لىۇۇۇۇرى ئارىسۇۇۇۇىدغ بىۋغسۇۇۇۇتە يۇۇۇۇاكى ۋغسۇۇۇۇتىلىق ئۇۇۇۇاالبەگلى

ئالوبانالر ياشىغان رغيونالر جاۋ بەگلى ىنىڭ ئى  ى سېپىلى بىۇلەن چېگىۇرچغش بولۇۇپ، كېىىن ۇى جۇاۋ بېگۇى 

شۇۇىمالدغ ئالوبۇۇانالر ۋە ئورمۇۇانلىق ( يىلۇۇالر تەختۇۇتە ئولتۇرغۇۇان-288-325مىالچىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )ۋۇلىڭۇۇۋغڭ 

تارمار قىلىپ، تاشاى سېپىلنى ياساپ، چوغاي تېغىنىڭ ( بۇالر ئالوبانالرنىڭ غەربىي شىمالىدغ ئىدى)غۇزلىرىنى 

ت ۋەندىن تاكى گۇاۋچ گى ە بولغۇان ئۇارلىانى ( ھازىرقى يىنۇەن تېغى، بۇرۇن چغچىڭۇەن تېغى چەپمۇ ئاتالغان)

ىلدىغان رغيۇونالرچغ يكنجۇۇڭ، چەيجۇكن ۋە يەنمېنۇدىن چېگرغ قىلىپ، ئالوبانالر ۋە ئورمانلىق غۇزلىرى پائالىىەت ق

شۇنىڭدىن باشالپ جاۋ بەگلى ى تاشاى سېپىلنى پاسى  قىلىپ ھۇنالر . ③ئىنارەت ئكچ ئايماق تەسىس قىلغان

ئۇ چاغدغ ھۇنالر پائالىىەت قىلدىغان چغئىرە ئىنتۇايىن كەڭ بولۇۇپ، شۇەرقتە يەنمۇېن، . بىلەن قارىۇىپ تۇرغان

شۇ ا . بولغان رغيونالرچغ ئۇالرنىڭ ئىزى بار ئىدى( خېتاۋنىڭ شىمالى)ە چەريانىڭ شىمالىغى ە چەيجكندىن غەربت

« ئورۇشااق بەگلى »چە، ئەينى چاغدغ ئوتتۇرغ تكزلە لى تە يەتتە «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخى خاتىرىلەر»

ھۇۇن . ىدى، چەپ خاتىرىلەنگەنھۇنالر بىلەن قوشنا ئ( يەن، جاۋ، چىن)بولۇپ، ئۇنىڭ ئى ىدى ى ئكچ بەگلى  

ككچلىرىنىڭ تەھدىت سېلىۇى تكپەيلىدىن، جاۋ بەگلى ىنىڭ بېگى شىاۋ چىڭۋغڭ لى مۇۇنى چەيجۇكن، يەنمۇېن 

لى مۇ بۇ يەرلەرنى ياخۇۇى قوغۇدغپ، قۇاتتىق مۇۇچغپىۇە كۇ رۈش، چۈشۇمەن . ئايماقلىرىنى ساقالشاا ئەۋەت ەن

تمەسۇلى  قاتۇارلىق تەچبىرلەرنۇى قولالنغۇانلىاتىن، ھۇۇنالر ئەھۋغلىغا چىااەت قىلىۇش، ئالۇدىرغپ ھۇجۇمغۇا ئ 

كېىىن جاۋ بېگى لى مۇنىڭ ئورنىغا باشاا كىۇۇىنى قويغانۇدغ، ھۇنالرنىۇڭ . مەقسىتىگە يېتىۇ ە ئامالسىز قالغان

شۇنىڭ بىلەن جۇاۋ بېگۇى . پارغكەندى ىلى ىگە بەرچغشلىق بېرەلمەي چەت چېگرغالرچغ چ ھاان ىلىق قىاللمىغان

ئۇ ھۇنالرنىڭ ئون نەچ ە تكمەن چەۋەندغزىنى تارمار قىلىپ، ئۇالرغا . ى مۇنى ئىۇىلتىۇ ە مەجنۇر بولغانيەنە ل

شۇنىڭدىن كېىىن ى ئون نەچ ە يى  ئى ىدە ھۇنالر جاۋ بەگلى ى چېگىرىسۇىغا يۇېاىن . قاتتىق زەربە بەرگەن

ئەسىرنىڭ ئوتتۇۇرلىرى -3دىن بۇرۇناى بۇنىڭدىن شۇنى ك رىۋ لىۇاا بولىدۇكى، مىالچىى. كېلىۇ ە پېتىنالمىغان

 . ۋ بەگلى ى بىلەن ئاالقە قىلغانياكى ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇناى ۋغقىتالرچغ ھۇنالر ك پ قېتىم بىۋغستە جا

بەگلى ىگە ھۇجۇڭ قىلىۇىدىن قورقۇپ ۋەلىۇەھد چەنگە ئۇنى تېزچىن ھۇنالرغا ئەۋەتىپ بېرىپ، ھۇۇنالر بىۇلەن 

ئەگەر ئەينۇى چاغۇدغ ئى  ىۇال تەرەپ .توغرىسۇىدغ نەسۇىھەت قىلغۇانبىرلىۇىپ چىۇن بەگلى ىنۇى يۇوقىتىش 

 . ىرنى تېپىپ چىاالمايتتىبۇرۇندىن ئاالقىلىۇىپ تۇرمىغان بولسا، چكۋۇ بۇندغق تەچب

يېغىلىق چەۋرىدىن باشالپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ىلەرچىن ھۇنالر رغيونىغا كىرگەنلەر ناھايىتى ك پ بولغان، چىۇن 

گە ئىزغھ بەرگەنۇدە، « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»شۇ ا، شىگۇ . تېخىمۇ ك پەيگەنسۇاللىسى چەۋرىدە 

چەپ ئاتىلىۇدۇ، « چىۇنلىاالر»چىن بەگلى ى چەۋرىدە ھۇنالرغا قې ىۇپ بارغانالرنىۇڭ ئەۋالچلىۇرى ھۇازىرمۇ » 

ڭ م ھۇكرى ھۇۇن مۇشۇاۋۇرىنى»جىلۇد -69« گكەنتۇاڭ تۇوپلىمى»يېاىن چەۋىرچە ياشىغان ۋغڭ گوۋ ىمۇ . چ گەن

چە، ھۇنالرنىڭ ئ زلىرى ياسىۋغلغان مۇشاۋۇرلۇق قاشتېۇى م ھكرى بار، ئۇنىڭ شەكىلى ۋە خېتى چىن « ھەقاىدە
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بۇنىڭدىن ھۇنالرنىڭ ناھايىتى بۇۇرۇنال ئۇ ز ز مىنىغۇا . سۇاللىسىدىن ئىلگىرى ى م ھكرلەرگە ئ خۇايدۇ، چ گەن

ئەمەلۇدغرلىق تۇكزىمىنى ئ گىنىۋغلغۇانلىاىنى ك رۈۋ لىۇۇاا  كەلگەن ئوتتۇرغ تۇزلە لى لەرچىن ئوتتۇرغ تكزلە لى تە

 . بولىدۇ

اى چكشەن ىلەرچىن شۇنى ك رۇۋ لىۇاا بولىدۇكى، يىغلىق چەۋرىدى ى ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ ىرىيۇق

ئەسۇىرگە ۋە ھۇنىڭۇدىنمۇ بۇرۇنغۇا سۇرۇشۇ ە -4،-3مۇناسىۋىتى ئەڭ بالدۇر چ گەندە مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋغقىتتا ھۇنالر بىۇلەن ئوتتۇۇرغ تكزلە لىۇ  ئوتتۇرىسۇىدغ ئۇۇرۇش مۇناسۇىۋىتىال بولۇۇپ . بولىدۇ

ھەڭ ئىاتىسۇۇاچىي مۇناسۇۇىۋەتمۇ ( مەسۇۇىلەن، قاشتېۇۇۇى م ھۇۇكر)قالماسۇۇتىن، يەنە مەچەنىۇۇىەت مۇناسۇۇىۋىتى 

شىمالىدغ ئوتتۇرغ تكزلە لى تىن تارقالغۇان،  ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، چ للككنىڭ)بولغانلىاىنىمۇ ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ 

 . ④(اش ياغۇن اق باياالغانئەسىرگە تەئەللۇق بولغان ت-3مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

نامىنىۇۇڭ ئوتتۇۇۇرغ تكزلە لىۇۇ  ھ ججەتلىرىۇۇدە ئەڭ بالۇۇدۇر ك رۈلىۇۇۇىمۇ چىۇۇن سۇاللىسۇۇىدىن « ھۇۇۇن»يەنە 

قەچىم ۇۇى . ىتىنى ئەكۇۇس ئەتتۇۇكرۈپ بېرىۇۇدۇئىلگىرىۇۇدى ى ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن ئوتتۇۇۇرغ تكزلە لى نىۇۇڭ مۇناسۇۇىۋ

ۋە ( جىلۇد-60)« چەرياالر قۇرئى-تا »، (جىلد-7)« جۇ سالنامىسى»نامى ئەڭ بالدۇر « ھۇن»ھ ججەتلەرچە 

نىڭ كىتا  بولۇۇپ «چەرياالر قۇرئى -تا »ۋە « جۇ سالنامىسى». چە ك رۈلىدۇ« يېغىلىق چەۋرىدى ى تەچبىرلەر»

ىتىلمىۇدى، لۇې ىن ئۇالرنىۇڭ چىۇن سۇاللىسۇىدىن ئىلگىۇرى يېزىلغۇانلىاى چىااان ۋغقتى نۇ ۋەتتە تېخۇى بې 

نامىنى كېىىن ىلەر قوشۇۇپ قويغۇان بولۇشۇى، ئىۇۇەن ىلى  « ھۇن»ئەمما، ئۇنىڭدغ خاتىرىلەنگەن . شكبھىسىز

. چى ۇى خاتىرىۇدىن بولسۇا گۇمانلىۇۇىاا بولمايۇدۇ« يېغىلىۇق چەۋرىۇدى ى تەچبىۇرلەر». بولماسلىاى مۇۇم ىن

چ گەن ئەسۇەر شۇەرقىي خەن چەۋرىۇدى ى لىۇشۇىاڭ تەرىپىۇدىن توپلىنىۇپ « چەۋرىدى ى تەچبىرلەر يېغىلىق»

تكزۈلگەن بولسىمۇ، لې ىن ئۇنىڭ ئەسلى مەزمۇنى يېغىلىق چەۋرىدى ى كىۇلەرنىڭ قولىدىن چىااان، بۇۇ نۇقتۇا 

تۇارىخى » ى مۇاچىەن غەربىي خەن چەۋرىۇدە ئۇ ت ەن سۇ. ئالىمالر ئارىسىدىمۇ ئومومىۇزلۇك ئېتىرغپ قىلىنغان

نامىنىۇڭ ك رۈلكشۇى چە  بۇۇ « ھۇۇن»يېغىلىق چەۋرىۇدى ى . نى يازغاندغ بۇ ئەسەرچىن پايدىالنغان« خاتىرىلەر

ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى  ئارىسىدغ كۇ پ قېتىملىۇق ئاالقىنىۇڭ ( ياكى بۇ چەۋرچىن تېخىمۇ بۇرۇن)چەۋرچە 

 . نى ئەكس ئەتتكرۈپ بېرىدۇبولغانلىاى

كېۇىىن، ھۇۇنالر ( يىلۇى-226مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )ىخۇغڭ ئالتە بەگلى نى بىرلى  ە كەلتكرگەندىن چىن ش

« تۇارىخى خۇاتىرىلەر».بىلەن چىن سۇاللىسىنىڭ مۇناسىۋىتى تارىخي كىتابالرچغ بىرقەچەر ئېنىق خۇاتىرىلەنگەن

چى ۇى خۇاتىرىلەرگە  «ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»جىلد -660ۋە « چىن بەگلىرى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد -5

تۇكمەن باشۇ ىلىاىدى ى ھۇۇن (يىلۇى-265مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -32ئاساسالنغاندغ، چىن شىخۇغڭ 

مىۇڭ كىۇۇلى  قوشۇۇن  300قۇلدغرلىرى جەنۇباا تاجاۋۇز قىلغاندغ، چىۇن شۇىخۇغڭ مېۇڭ تۇىەن باشۇ ىلىاىدغ 

ھازىرقى ئى  ى قو غۇۇ  )نى تارتىۋ لىپ  «چەريانىڭ جەنۇبىدى ى يەر»ئەۋەتىپ ھۇنالرغا جازغ يكرۈش قىلىپ، 

چاقىرىمۇدىن ئۇارتۇق چې ىنىۇۇ ە مەجنۇۇ  700، ھۇنالرنىۇڭ شۇىمالغا (خېتاۋچى ى ئى ىجاۋ ئايمىاى ئەترغپى

ئەسۇ ەرلىرى ئوقىۇا ك تۇكرۈپ  غۇزىالر جەنۇباا كېلىپ ئاتلىرىنى بايلىتالمايدىغان،»قىلغان، شۇنىڭدىن باشالپ 

شىمالىي چېگرىنى مۇسۇتەھ ەملەش . «⑤اا جكرئەت قىاللمايدىغان بولۇپ قالغانقااليمىاان ىلىق پەيدغ قىلىۇ

خۇغ خېنىڭ خېتاۋ ئەترغپلىرىدغ ياسالغان قورغۇان )« چەرياقېۇىدغ توسالغۇالرنى ياسىتىپ»ئكچكن، چىن شىخۇغڭ 

ى ى ئۇكۇا ھازىرقى خېتۇاۋچ)مىڭ ئائىلىلى نى چەريانىڭ شىمالغا  30ئى  ىرىدىن ⑥ (ۋە ئەلۇەلەرنى ك رسىتىدۇ

-33غا ك چكرۈپ كېلىۇپال قالمۇاي، ⑦ ( ھازىرقى خېتاۋنىڭ شەرقىي شىمالى)ۋە يكجۇڭ ( چەرياسىنىڭ شىمالى

يىلى بۇرۇناى يەن، جاۋ، چىن ئكچ بەگلى  شۇىمالىدغ ياسۇاتاان سۇېپىلالرنى تۇتاشۇتۇرۇپ ھەڭ شۇەرق، غەر  

ھۇازىرقى گەنسۇۇ )بۇتە لىنتۇاۋچىن ئۇۇ غەر. نى ياسۇاپ چىااۇان« سەچچى ىن سېپىلى»تەرەپلەرگە كېڭەيتىپ 

ئ ل ىسىدى ى مىنۇىەن ناھىىسى باشلىنىپ خۇغ خېنىڭ شىمالى، خېتاۋنى بويالپ چوغاي تاغلىرىغا ياندغشاان 

مىڭ چاقىرىمغا  60تۇتىۇىدىغان بولۇپ، ( ھازىرقى يالۇجىاڭ چەرياسى بويى)ھالدغ شەرقتە لىاۋچۇڭ ئايمىاىغى ە 

مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى )كن ئايمىاىدغ تۇرغۇۇزۇپ مۇۇچغپىۇە كۇ رگەن، كېۇىىن يەنە مېڭ تىەننى شا ج. سوزۇلغان
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كېىىن ى يىلى چېن شۇېڭ، ۋۇگۇۇغڭ چ ھاۇانالر قۇوزغىلىڭى پۇارتالپ، چىۇن . مېڭ تىىەن ئ لگەن( يىلى -260

شۇۇنىڭ بىۇلەن، ھۇۇن . جە  ىلەر تارغپ كېتىپ، شىما  تەرەپ بوش قالغان-سۇاللىسى پارچىلىنىپ سەركەرچە

 . رى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، چەريانىڭ جەنۇبىغا قايتا ئ تكپ بۇرۇناى چېگىرىنى ئەسلىگە كەلتكرىۋغلغانقۇلدغرلى

 قۇچرەت تېپىۇى ۋە خەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالر ھۇنالرنىڭ  مەزگىلىدە غەربى خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى. 2

 بىلەن قۇچىلىۇىۇى ۋە ئۇرۇشۇشى 

گىلىدە ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ككچى مىسلىسىز قۇچرەت تېپىۇپ، بۇاتۇر غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەز

مىڭدىن ئېۇىپ، توختىماستىن ئەترغپتى ۇى  300الرنىڭ سانى «ساۋۇتلۇق چەۋەندغز»تە رىاۇت رەھنەرلى ىدە 

خەن ئۇرۇشۇى ۋە ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى تى ى -باتۇر تە رىاۇت ئەينى چاغۇدى ى چۇۇ. مىللەتلەرگە تاجاۋۇز قىلدى

ان ۋەزىىەتتىن پايدىلىنىپ، جەنۇبتا سەچچى ىن سېپىلىدىن ھالاىپ ئ تكپ ھازىرقى شۇىمالىي خېنىۇي، قااليمىا

ن سۇاللىسۇىگە زور سەنۇى، شەنۇى ۋە خېتاۋ ئەترغپىلىرىنى پارغكەندە قىلىپ، ئەمۇدىال قۇرۇلغۇان غەربىۇي خە

 . تەھدىت سالدى

خەن ئوتتۇرسۇىدى ى -باسۇتۇرۇش ۋە چۇۇ خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىۇدە چ ھاۇانالر قۇوزغىلىڭىنى

ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇش تكپەيلىدىن، ئوتتۇرغ تكزلە لى  رغيونىنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلى ى خارغپلىۇىپ، ئەمگەك 

تارىخىي »خۇچچى . ككچى ئازىىىپ، چرلەت خەزىنىسى قۇرۇپ، مەركىزىي ھ ككمەت ئاجىزلىۇىپ كەت ەن ئىدى

ىنىۇۇدەك، خەن سۇاللىسۇۇى يېڭۇۇى قۇرۇلغۇۇان چاغۇۇدغ چىۇۇن سۇاللىسۇۇىنىڭ جىلۇۇدتا ئېىىتىلغ-30« خۇۇاتىرىلەر

خارغبىسىگە ۋغرىسىلىق قىلغۇان بولۇۇپ، ياشۇالرنىڭ ھەممىسۇى ئەسۇ ەرلى  ە قاتنىۇۇىپ يكرۈشۇ ە چىاىۇپ 

ئاجىزالر ئ تەيتتى، ئىۇلەپ ىاىرىش ۋەيرغن ىلىااا ئۇچىرىغاچاا، چرلەتنىڭ  -ئالۋ نى قېرى -كەت ەچ ە، ھاشار

ھەتتا پاچىۇاھنىڭ ھارۋىسىغا قوشاىلى بىر خى  رە لى  ت ت ئات تاپاىلى . مى يوق چ ىەرلى  ئىدىمالىىە كىرى

بولمايتتى، ۋەزىر، سەركەرچىلەر ئۇارغن كۇاال ھارۋىسۇىدىال ئولتۇكرغاليتتى، ئۇاچچىي خەلانىۇڭ قولىۇدغ ھې ىۇنمە 

لۇۇپ تۇرۇشۇى بىۇلەن ھوقۇۇق لەرنىڭ مەۋجۇۇت بو« يات فامىلىلى »ئۇنىڭ ئۇستىگە يەرلى تە . قالمىغان ئىدى

يىلۇى -1نىۇڭ ( لىۇبۇاڭ)گۇاۋچى   .مەركەزگە مەركەزلەشتكرۈلمەي، ھۇنالرغا قارشى تۇرۇشاا ماچغر قالمىغانىدى

كەڭ ( ھۇازىرقى سەنۇۇىدى ى سۇشۇىەن ناھىىىسۇى)ككزچە، ھۇنالر مايىغا ( يىلى-206مىالچىىىدىن بۇرۇناى )

ھۇۇنالر . ەركەرچە خەن ۋغ ۇىن ھۇنالرغۇا تەسۇلىم بولۇدىك لەمدە ھۇجۇڭ قوزغىدى، ماينى ساقالپ تۇرغان س

تۇا ، ھۇازىرقى سەنۇۇىدى ى چەيۇۇىەن ناھىىسۇىنىڭ )چغۋغملىق قوشۇن تارتىپ جەنۇپاا يكرۈش قىلىپ گوۋجۇۇ 

ھازىرقى سەنۇۇىدى ى تەيىكەننىۇڭ غەربىۇي )غا بېسىپ كىرىپ، تەيىكەنگە ھۇجۇڭ قىلىپ، جىنىا غا ( غەربىدە

قىۇتا، گاۋچى شەخسەن ئ زى قوشۇن ( يىلى-200مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -7. قىستاپ كەلدى( جەنۇبىدغ

مىڭ كىۇىلى  سەرخى  ئاتلىق قوشۇنى بىلەن پىڭ ېڭدى ى  400باشالپ ھۇجۇمغا ئاتالندى، باتۇر تە رىاۇت 

ڭ بەيد ڭ تېغىۇدغ ئۇۇنى قورشۇىۋ لىپ، خەن قوشۇۇنلىرىنى( ھازىرقى سەنۇىدى ى چغتۇ نىڭ شەرقىي شىمالىدغ)

كېىىن گاۋچى چىن پىڭنىڭ تەچبىرى بىلەن باتۇرنىڭ ئال ىسۇىغا   .تاشاى ئاالقىسىنى ئكزۈپ تاشلىدى -ئى  ى

شۇۇنىڭ بىۇلەن، لىۇجىۇڭ . ساالڭ ئەۋەتىۇش ئۇارقىلىق ئۇارغن قورشۇاۋچىن قۇتۇلۇۇپ چىاتۇى-ئاستىرتتىن سوۋغا

چى زغمانىسۇىدىن باشۇالپ شۇۇنىڭدىن كېۇىىن، گۇاۋ. ⑨ھۇنالرنىڭ قېۇىغا بېرىپ قۇچىلىۇىش ئەھدى تكزچى 

يىۇۇ  ئى ىۇۇدە،  70~ 10شۇىاۋچى، خۇيۇۇدى، لۇك خانىۇۇۇتىن تۇاكى ۋ نۇۇدى، جىڭۇدى زغمانىسۇۇىغى ە بولغۇان 

 . خى  سىىاسىتى بولۇپ قالدىقۇچىلىۇىش غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالرغا قارغتاان بىر 

قۇچىلىۇىش سىىاسىتىنى خەن بۇنىڭدىن ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇكى، خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدى ى 

سۇاللىسۇۇى ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن بولغۇۇان كۇۇكچ سېلىۇتۇرمىسۇۇىدغ زور پەرق بولغۇۇانلىاى تكپەيلىۇۇدىن ھۇنالرنىۇۇڭ 

پارغكەندى ىلى ىدىن ۋغقتىن ە ساقلىنىۇىنى ئويالپ يولغا قويغان، بۇ سىىاسۇەتنى ئىجۇرغ قىلىۇش ئكچۇكن خەن 

لىۇجىۇڭ ھۇۇنالر بىۇلەن ( يىلۇى-689الچىىىدىن بۇرۇناى مى)يىلى -8گاۋچىنىڭ . سۇاللىسى زور بەچە  ت لىدى

( يىلۇى-633مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -2قۇچىلىۇىش ئەھدى تكزگەنۇدىن تارتىۇپ ۋۇچىنىۇڭ يكەنگۇۇغڭ 

 . ىنى ئكچ ە ب لكش ە بولىدۇھۇنالرغا ھۇجۇڭ قوزغىغى ە بولغان ئارىلىاتى ى قۇچىلىۇىش ئەھدىنىڭ مەزمۇن
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ەل ىلى ە ئەۋەتىپ قۇچىلىۇىش ئەھدى تكزگەن چەسلەپ ى چۇاغالرچغ، تە رىاۇتاۇا بىرىن ى، گاۋچى لىۇجڭنى ئ

مەلى ىلەرنى ياتلىق قىلىپ، بىر قېتىمدىال مىڭ جىڭ ئالتۇن بېرىۇتىن باشاا يەنە، ھەر يىلى بەلگىلى  مىادغرچغ 

 . كلى لەرنى ئەۋەتىپ بەرگەنشارغ ، گكرۈچ ۋە يېمە-كىمخاپ، ھارغق -شايى

-674مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -1، ۋ نۇدىنىڭ (يىلۇى-682مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -3خۇيدىنىڭ 

ئىلگىۇرى كېۇىىن بولۇۇپ ( يىلالر-654ۋە -651مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -5يىلى ۋە -6، جىڭدىنىڭ (يىلى

-2كەن ۋ نۇدىنىڭ جۇۋيۇ. مكلككلەرنى يىلمۇيى  ئەۋەتىپ تۇرغۇان -بىر نەچ ە مەلى ىنى ياتلىق قىلغان ۋە ما 

شارغپ، گكرۈچ ۋە يېمەكلى لەر -كىمخاپ، ھارغق-ئەۋەتىلىدىغان شايى( يىلى-612مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى 

ھارغق ئې ىتاۇسى، ئالتۇن، يىپەك، پاختا قاتارلىق نەرسىلەرگە ئ زگەرتىلگەن، ھەڭ يەنىال ھەر يىلۇى بەلگىلىۇ  

 . مىادغرچغ ئەۋەتىلىپ تۇرغان

ھۇۇنالر »ن بېرىۇى ە چىدىۇى ئەسلىدە بۇنىڭدىن كېىىن ئەسلىدە بۇنىڭدىن كېىىن ۋ ندىنىڭ بۇن ە زور قۇربا

-1كېىىن بۇ مالالر خۇۋيكەن . ئكچكن ئىدى« قورۇلغا كىرگكزمەي ئۇزغق مۇچچەت ى ە تۇغااندغرچىلىانى ساقالش

. ىمىۇگەنھۇنالرنىڭ بېسىپ كىرىۇى تكپەيلىۇدىن بىۇر مەھە  ئەۋەتل( يىلى-659مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى 

باش تەپۇتىش بېگۇى تاۋچىۇڭ چەيجۇكنگە ( يىلى-651مىالچىىدىن بۇرۇناى )يىلى -6شۇندغقتىمۇ جىڭدىنىڭ 

بېرىپ ھۇنالر بىلەن سۇ ھنەت ئ ت ۇكزۈپ، قۇچىلىۇىۇۇنى ئەسۇلىگە كەلتۇكرۈپ، ھەر يىلۇى مۇا  ئەۋەتىۇۇنى 

غۇا ھۇجۇۇڭ قۇوزغىغى ە يىلۇى خەن ۋۇچى ھۇنالر-633بۇۇ تۇاكى مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى . ئەسلىگە كەلتكرگەن

 . ⑩چغۋغمالشاان

بۇ . ئې ىپ، ئى  ى مىللەت خەلاىنىڭ سوچغ قىلىۇىغا يو  قويغان« چېگرغ بازىرى»ئى  ىن ى، خەن سۇاللىسى 

ئەينى چاغدغ چېگۇرغ بۇازىرى ئۇارقىلىق ھۇۇنالر . لىۇجىڭ قۇچىلىۇىش ئەھدى تكزگەندىن كېىىنال يولغا قۇيۇلغان

. غان تاۋغرالرنى ۋە مېتا  بۇيۇمالرنى، بولۇپمۇ مىسنى ئۇ ز تاۋغرلىرىغۇا ئالماشۇتۇرغانخەنزۇالر رغيونىدىن ئاز بولمى

يىلى جىايى مەكتۇپ سۇنۇپ مىۇس قۇورغلالر ۋە رۇچىسۇنىڭ قورۇلۇدىن چىاىۇۇىنى مەنۇۇى -1شۇ ا، ۋ ندىنىڭ 

-1خۇۋيۇكەن  كېىىن چېگرغ بۇازىرى[. 66]قىلىپ، بۇ ئارقىلىق ھۇنالرنى چەكلەش تەچبىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان 

يىلۇى -6يىلى ھۇنالرنىڭ بېسۇىپ كىرىۇۇى تكپەيلىۇدىن بىۇر مەھە  تاقىلىۇپ قالغۇان بولسۇىمۇ، جىڭۇدىنىڭ 

چېگرغ بازىرى ئى ىدە خەنزۇ، ھۇن ئى  ۇى . قۇچىلىۇىۇنىڭ ئەسلىگە كېلىۇىگە ئەگىۇىپ قايتىدىن ئې ىلغان

ۇشىغا پايدىلىق بولۇپ، خەن سۇاللىسىنىڭ مىللەت خەلاىنىڭ ئاالقىلىۇىۇىغا ۋە ئىاتىساچ، مەچەنىەت ئالماشتۇر

 . بۇندغق قىلىۇى توغرغ ئىدى

ئكچىن ى، خەن سۇاللىسى ھۇنالر بىلەن قېرىنۇدغش بولۇۇپ، سۇەچچى ىن سۇېپىلىنى پاسۇى  قىلىۇپ، شۇىما  

رغيونى بولۇپ، ھۇۇنالر چۇارۋى ىلىق قىلىۇدىغان ۋە تە رىاۇتنىۇڭ باشاۇرۇشۇىغا تەۋە بولىۇدىغان، « ئوقىاچىالر»

رغيونى بولۇپ، خەنۇزۇالر چ ھاۇان ىلىق، توقۇمى ىلىۇق قىلىۇدىغان ۋە خەن سۇاللىسۇى « ئۇتۇغاتلىاالر» جەنۇ 

جۇ گونىڭ تېرىتورىىىسىدە خەنزۇالر بىۇلەن -بۇنىڭ بىلەن بىر چرلەت[ . 62]پاچىۇاھىغا تەۋە بولىدىغان بولغان

ئەگەر ھەر . رىگە تاجاۋۇز قىلىۇۇمىغانبى-ھۇنالر ئەسىلدىن ياشاپ كەلگەن رغيونلىرىنى ئ زلىرى باشاۇرۇپ، بىر

ئى  ى تەرەپ ئەھدىنامىگە ھەقىاىي رىۇايە قىلىۇاان بولسا، ئۇ ھالدغ ئى  ى مىللەت خەلاى تىنب، خاتىرجەڭ 

 . ەت ئالماشتۇرغان بوالتتىكېلىش ۋە ئىاتىساچ، مەچەنى-ئ ز تىرى  ىلى ىنى قىلغان، بازغر ئارقىلىق ئ زئارغ بېرىش

مكلكك ۋە بازغر ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ نەپسىنى قاندۇرغلمايتتى، شۇ ا خەن سۇاللىسۇى گەرچە - لې ىن، مەلى ە، ما

غايەت زور قۇربان بېرىۇلەرگە چىدىغان بولسىمۇ، يەنىال شىمالىي چېگرىسىنىڭ خاتىرجەملى ىگە ئېرىۇەلمدى 

ئەينۇى . قىاللمىۇدى مكلككىنىۇڭ بىخەتەرلى ىۇگە كاپالەتلىۇ -ۋە خەنزۇالرنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش، تۇرمۇش، ما 

چاغدغ لو ۇى، بېىدى، شا جكن، يكنجۇڭ، شا گۇ ۋە لىۇاۋچۇڭ قاتۇارلىق جۇايالرچغ چغۋغملىۇق پارغكەنۇدى ىلى  ە 

-مكلۇككلەرنى بۇۇالپ-ھۇن ئاتلىق ئەس ەرلىرى بارغانال يېرىدە زىرغئەتلەرنى ۋەيرغن قىلىپ، ما . ئۇچرغپ تۇرچى

پەقەت يكنجۇۇڭ، . تكرككمدى ى ئاھۇالىلەرنى بۇۇالپ قۇۇ  قىلىۋغلۇدىپۇقرغالرنى ئ لتكرۈپ، زور -تاالپ، ئەمەلدغر

. لىاۋچۇ دىال ھەر يىلى ھەر ئايماقتىن ئ لتكرۈلگەن ۋە بۇالپ كېتىلگەنلەرنىڭ سانى ئون مىڭدىن ئېۇىپ كەتتى
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خەن پاچىۇاھى بىلەن ھۇن ئېلى قېرىندغشۇلىق »: يىلى تە رىاۇتاا ئەۋەتىلگەن خەتتە-1بۇ خۇچچى ۋ ندىنىڭ 

ساالمالر ئەۋەتىلۇدى، ۋغھۇالەن ى ئەھۇدىنامىگە -دى تكزچى، شۇ مۇناسىۋەت بىلەن تە رىاۇتاا چوڭ سوۋغائەھ

خىالپلىق قىلىپ قېرىندغشلىق، تۇغاان ىلىانى بۇزغۇۇچىالر ھەر قاچۇان ھۇۇن ئېلۇى تەرەپۇتى ىلەرچىن بولۇۇپ 

 . چ ىىلگەندەك ئىدى[ 63]«دىكەل

-مەن پەرزەنتىلىرىمنۇى تە رىاۇتاۇا يۇاتلىق قىلۇدىم، ئۇالتۇن» :يىلىۇدى ى پەرمانىۇدىمۇ-2ۋۇچىنىڭ يكەنگۇغڭ 

چۇرچۇنالرچىنمۇ ك پ ئەۋەتتىم، لۇې ىن تە رىاۇۇت چغۋغملىۇق تەكەبنۇرلۇۇق، ئ كتەملىۇ  قىلىۇپ، -ككمكش، تاۋغر

چ ىىلگەن [ 64]«پارغكەندى ىلى نى توختاتماي چېگرىغا زىىان كەلتكرچى، بۇنىڭدىن قاتتىق غەزەبلەنمەكتىمەن

بۇنىڭۇۇدىن ۋۇچى تەخىۇۇت ە چىااانۇۇدىن كېىىنمۇۇۇ، ھۇنالرنىۇۇڭ توختىماسۇۇتىن شۇۇىمالىي چېگرىغۇۇا بولۇۇۇپ، 

پارغكەندى ىلى نى توختاتماي، چېگرىغا »پارغكەندى ىلى  سالغانلىاىنى ك رىۋغلغىلى بولىدۇ، بولمىسا خەن ۋۇچى 

اللىسۇىنىڭ چەسۇلەپ ى ئەمەلىەت ئىسپاتلىدى ى، خەن سۇ. چ گەن گەپنى قىلمىغان بوالتتى« زىىان كەلتكرچى

پەقەت خەنۇزۇ ئەمگەك ىلىرىنىۇڭ . مەزگىلىدى ى قۇچىلىۇىش سىىاسىتى ئەمەلىي ئكنۇكڭ ھاسۇى  قىاللمىغۇان

ئەمگى ۇۇى ئۇۇارقىلىق يارىتىلغۇۇان بۇۇايلىاالرنى قۇچىلىۇۇۇىش شۇۇەكىلى ئۇۇارقىلىق ھەر يىلۇۇى ھۇۇۇن قۇلۇۇدغر 

كەچكرۈشۇىگە ئەۋەتىۇپ بەرگەن،  ئىۇۇىرەتلى  تۇرمۇۇش-ئاقس  ەكلىرىنىڭ تېخىمۇ ھەشۇەمەتلى  ۋە ئەيىۇش

 . اندغق نەپ ە ئېرىۇەلمىگەنبۇنىڭدىن ھۇن خەلاى ھى ا

يۇقىرىدى ى بايانالرچىن خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىۇدى ى قۇچىلىۇۇىش سىىاسۇىتىنىڭ بىۇر خىۇ  

خى پاسسىپ سىىاسەت، بىر خى  شەكىلى ئ زگەرگەن ئولپان تاپۇۇرۇش ئى ەنلى ىنى، ئەينۇى چاغۇدى ى تۇارى

بۇۇ تەبۇىى ۇى . شارغئىت ئاستىدى ى مەجنۇرىي تكزۈلگەن بىر خى  سۇكلھى ئى ەنلى ىنۇى ك رىۋ لىۇۇاا بولىۇدۇ

ت ۋەن قاتلىمىدى ىلەرنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن كەلمەيتتى ھەڭ خەلانىۇڭ مەنۇپەئەتىگە زور -خەنزۇالرنىڭ يۇقىرى

چەرىجىۇدە قانۇدۇرغان بولسۇىمۇ، لۇې ىن بۇ سىىاسەت ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ نەپسىنى بەلگىلىۇ  . زىىان ساالتتى

شۇۇ ا، خەن ۋۇچىنىۇڭ . خەنزۇ خەلالىرىگە چوستلۇق ئېلىپ كېلەلمىۇدى-خەنزۇ خەلاىگە خاتىرجەملى ، ھۇن

چرلەت كۇۇكچى ككچىىىۇۇپ ھۇنالرغۇۇا زەربە بەرگىۇۇدەك بولغانۇۇدغ فىۇۇۇوچغ  ھ كۇۇكمرغنلىانى قوغۇۇدغش مەركىزىۇۇي 

ىپ ئۇۇرۇش فۇا جىنىنى پاسسۇىپ قۇچىلىۇۇىش سىاسۇىتىنىڭ ھ ككمەتنىڭ نوپۇزىنى تى لەش مەقسىتىدە ئاكت

بۇۇ خۇۇچچى ئۇۇرۇش قىلىۇۇنى ئاكتىۇپ . ئورنىغا چەسىتىۇى خەلىانىڭ ئارزۇسى ۋە مەنپەتىگە ئۇيغۇۇن ئىۇدى

-ھازىرئالىىلىرىنىۇڭ كۇكچ»: تەشەبنۇس قىلغان ۋەزىر ۋغڭ خۇينىڭ خەن ۋۇچىنىڭ پەرمانىغا جۇاۋغ  قايتۇرغانۇدغ

قۇرغلالرنى ساقالشاا ئەۋەتىلىۋغتاان، چېگىرىغا ئاشلىق توشۇۇلۇپ -لەش ەرلەر چېگرغ-ەقۇچىرىتى بىلەن سەركەرچ

بۇۇ باشۇاا سۇەۋەبتىن . مۇچغپىۇە ك رۈلۋغتاان بولسىمۇ، ھۇنالر بۇال  ىلق ۋە تاجاۋۇزچىلىانى قىل ە توختاتمىدى

ئۇالرغا ھۇجۇۇڭ قىلغۇان شۇ ا مېنىڭ ە . ئەمەس،پەقەت ئۇالرنى ھۇجۇڭ بىلەن قورقىتىپ قويمىغانلىاتىن بولغان

 . گىنىدەك ئىدىچ [ 65]«ياخۇى

يىللىۇق ھالالنۇدۇرۇش سىىاسۇىتى ئۇارقىلىق ۋۇچچى تەخىۇت ە چىااانۇدغ  70~ 10غەربىۇي خەن سۇاللىسۇى 

جىلۇدتا خاتىرىلىنىۇۇى ە، ۋۇچىنىۇڭ چەسۇلەپ ى يىللىۇرى، ئاسۇتانە ۋە -30« تارىخىي خاتىرىلەر». ككچەيدى

ا لىق تولغان، ھ ككمەت خەزىنىسۇىدى ى بۇايلىق ئىنتۇايىن كۇ پەيگەن، ئاسۇتانە چېگىرىدى ى ئامنارالر ئاشلىاا

خانلىق ئامنىرىدى ى ئاشۇلىاالر ئۇۇزۇن يىۇ  بېسۇىلىپ . خەزىنىسىدى ى پۇلالرنىڭ ھىسابىنى ئالغىلى بولمغان

يالپ كالىالرمۇ ك پىىىۇپ ھەممىۇال يەرچە يۇا-قېلىپ، سېتىپ كېتىپ يېگىلى بولمغان، خەلىانىڭ قولىدى ى ئات

لەرنىڭ توپىلىڭىنىڭ تىن ىتىىلىۇى ھەڭ ۋ ندى، جىڭدىالرنىڭ « يات بە »ئۇنىڭ ئۇستىگە . يكرىدىغان بولغان

نى « يەتتە بەگلى  توپىلىڭى»لەر ك تكرگەن « ئوخۇاش فامىلىلى  بە »ۋغسسالالرنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇشى، 

ر قاتتىق زەربىگە ئۇچرغپ، ھوقۇوقنى مەركەزگە تىن ىتىۇى بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ى يەرلى  ب لكنمە ككچلە

يەنە كېلىپ خەن ۋۇچى ئۇۇرۇش قىلىۇۇنى ياقاليۇدىغان . مەركەزلەشتكرۈش ككچەيدى ھەڭ مۇستەھ ەملەندى

-شۇنىڭ بىلەن ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىاىغا زەربە بېرىۇنىڭ شەرت. ۋەزىرلەرنىڭ تەشەبنۇسنى قوللىدى

 . شارغئىتى پىۇىپ يېتىلدى
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شۇ يىلى . باشالندى( يىلى-693مىالچىىدىن بۇرۇناى )يىلىدىن -2چىنىڭ ھۇنالرغا قارىۇى ئۇرۇشى يكەنگۇغڭ ۋۇ

خەن . تەچبىرىنۇى ئوتتۇرغۇا قويۇدى« ب كتكرمە قۇيۇپ تە رىاۇتاا ھۇجۇۇڭ قىلىۇش»ئايدغ، ۋەزىر ۋغڭ خكي -60

ا ب كتۇكرمە ئۇرۇنالشۇتۇرۇپ، مىڭ كىۇىلى  خىلالنغان قوشۇۇننى مۇايى ئەترغپىۇدى ى جىلغىغۇ 300سۇاللىسى 

مايىلىق نىې يىنى يالغانۇدىن شۇەھەرنى تاپۇۇۇرماق ى بولغانۇدەك قىىۇاپەتتە تە رىاۇتنىۇڭ ئالۇدىغا ئەۋەتتۇى، 

مىۇڭ كىۇۇىلى  ئۇاتلىق  600[ 61]ئايۇدغ -1. تە رىاۇت مايىدى ى بايلىاالرغا قىزىاىۇپ بۇنىڭغۇا ئىۇۇەندى

ولغۇۇا چكشۇۇ ەن خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ كۇۇ زەت ى بېگۇۇى قوشۇۇۇننى باشۇۇالپ ۋۇجۇۇۇ قورۇلىغۇۇا كەلۇۇدى، كېۇۇىىن ق

مەخپىىەتلى نى ئاش ارالپ قويغاچاا، تە رىاۇت چې ىنىۇپ كېتىۇپ خەن سۇاللىسۇىنىڭ بۇۇ پىالنۇى ئەمەلۇگە 

چغئىۇۇم خەن »بۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن ھۇۇۇنالر يولالرغۇۇا ۋە قورۇلالرغۇۇا زور ك لەمۇۇدە ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇپ، [. 67]ئاشۇۇمىدى

بۇنىڭ ئى ىۇدە يكيۇاڭ، . «الپ كەت ەن نەرسىلىرى ناھايىتى ك پ بولدىچېگرىسىدغ بۇال  ىلىق قىلدى ھەڭ بۇ

شا گۇ ئەترغپى ناھايىتى ئېغىر زىىانغا ئۇچرغپ، بۇالنغان، ئ لتكرۈلگەن پۇقرغ ۋە ئەمەلدغرالر ھەر قېتىمدغ مىڭۇدىن 

خەن سۇاللىسۇى سەركەرچىسۇى ۋ ۇي چىۇڭ . كېىىن ۋۇچى قوشۇن چىاىرىۇپ ھۇجۇمغۇا ئۇ تتى. ئېۇىپ كەتتى

كىۇىنىڭ كاللىسىنى ئالۇدى  لۇى  700 گۇچىن يولغا چىاىپ ھۇنالرنىڭ ئەجدەربالىق شەھىرىگى ە بېرىپ، شا

گۇغڭ يەنمېندە مەغلۇپ بولۇپ يارىلىنىپ ئەسىرگە چكشكپ قالدى، ھۇنالر ئۇنى ئى  ى ئاتاۇا چېتىلغۇان تورغۇا 

ت قىلمغۇان پەيتىۇدىن پايۇدىلىنىپ سېلىپ ئېلىپ ما غاندغ، ئۇ يالغاندىن ئ لگەن بۇلۇۋ لىپ، ھۇنالرنىڭ چىاۇاە

تۇيۇقسىز سەكرەپ تۇرۇپ يېنىدغ كېتىۋغتاان ھۇن جە  ىسىنىڭ ئېتىغا مىنىۋ لىپ، ئۇنىڭ ئوقىاسىنى تارتىۋ لىپ 

ئۇۇزۇن ئۇ تمەي لۇى گۇۇغڭ يۇبېىپىڭنىۇڭ . جەنۇپاا چېپىپ كەتتى ۋە تەلىىىگە ئامۇان قېلىۇپ قۇتۇلۇۇپ قالۇدى

چەپ ئاتىۇۇىپ نەچۇ ە يىلغىۇ ە « خەنلى لەرنىۇڭ ئۇچۇار سۇانغۇنى»ئۇنى ۋغلىىلىاىغا تەيىنلەنگەندە، ھۇنالر 

 [. 69]يۇبېىپىڭغا بېسىپ كىرىۇ ە پېتىنالمىدى 

ئاخىر بولۇپ بىر نەچ ە قېتىملىق -ۋۇچى ھۇن قۇلدغرالرنىڭ پارغكەندى ىلى ىنى تكپتىن يوقىتىش ئكچكن ئىلگىر

چ للككنىڭ ) ىسى چەريانىڭ جەنۇبىدى ى ئۇرۇش بۇنىڭ بىرىن. ھە  قىلغۇچ خارغكتىرلى  چوڭ ئۇرۇش قوزغىدى

، ئى  ىن ىسۇى چەريانىۇڭ غەربىۇدى ى ئۇۇرۇش، ئكچىن ىسۇى چ للككنىۇڭ (جەنۇبىدى ى ئۇرۇشۇمۇ چىىىلىۇدۇ

 . شۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالىدى ى ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرۇش ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى

چۇ پى مۇو  -ى بولۇۇپ، سۇكيى، ئۇوت« ب شكك»ھۇنالر بارلىااا كەلگەن يەر، ھۇنالرنىڭ « چەريانىڭ جەنۇبى»

بۇ يەرنى بۇرۇن چىن سۇاللىسى سەركەرچىسى مىۇڭ تىۇىەن تارتىۋغلغۇان . ىلى  مۇھىم ئورۇن ئىدىئىسترغتېگىى

يىلۇى -3خەن ۋ نۇدىنىڭ . بولسىمۇ، خەن سۇاللىسىنڭ چەسلىپىدە بۇاتۇر تە رىاۇۇت يەنە قايتۇرۋغلغۇان ئىۇدى

، چغئىۇم شۇا جۇن ھۇنالرنىڭ ئوڭ قو  بىلى  خانى بۇۇ يەرنۇى بۇازغ قىلىۇپ( يىلى-677مىالچىىىدىن بۇرۇناى )

ئايمىاىغا بېسىپ كىرىپ خەلالەرنى ئ لتكرىۇدى ۋە بولىۇدى، يەنە كېلىۇپ بۇۇ يەر بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىنىڭ 

پۇايتەختى چا ۇەننىۇۇڭ ئۇۇارىلىاى بىۇۇر قەچەر يۇۇېاىن بولغاچاۇا، خەن سۇاللىسۇۇى مەركىزىۇۇي ھ كۇۇكمىتى ئىغىۇۇر 

 . وزغىدىى ى ئۇرۇشنى قتەھدىت ە ئۇچىرىدى، شۇ ا ۋۇچى ئالدى بىلەن چەريانىڭ جەنۇبىد

ئايۇدغ ۋ ۇي چىۇڭ، لۇى شۇى چۇوڭ قوشۇۇننى باشۇالپ -6( يىلى-627مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -2يكەنسۇ 

چا ۇەندىن يولغا چىاىپ، يكگۇ قورۇلى ئارقىلىق شىمالدغ يكنجۇ دىن ئ تكپ غەربىي شىمالغا يكزلىنىپ، تاشۇاى 

ھۇازىرىاى )ىن جەنۇپاا بۇرۇلۇۇپ بېىخۇي چەرياسۇىدىن سەچى ىننى بويالپ مېڭىپ ئۇچۇ  گاۋچ گە بارچى، ئاند

ك ۋرۇك سېلىپ ئ تكپ، خۇغ خېنى بۇويالپ، خۇېلەن تېغىنىۇڭ يېنىۇدىن ( خېتاۋنىڭ شىمالىدى ى ئۇكا چەرياسى

ئۇالر بۇ جەرياندغ ئات تۇيۇقى شەكلىدە يكرۈپ، ھۇنالرغا قۇارغڭ ئالوبۇان خۇان ۋە بايۇان . لو ۇىغا قايتىپ كەلدى

قوغلىۋ تىپ، چەريانىڭ جەنۇبىدى ى يەرنۇى ئىگىۇلەپ، نەچۇ ە مىۇڭ ئۇاچەمنى ئ لتۇكرۈپ ۋە خاننىڭ قوۋمىنى 

ئالوبانالر ۋە بايانالر ئەسلىدە ھازىرقى شىمالىي .قوي ئولجا ئالدى -ئەسىرگە ئېلىپ، مىلىون تۇياقتىن ئارتۇق كاال

كەينىۇدە  –يىلنىڭ ئالدى -208شەنۇى ۋە ئى  ى مو غۇلنىڭ جەنۇبىدغ ياشىغان بولۇپ، مىالچىىدىن بۇرۇناى 

باتۇر تە رىاۇۇت تەرىپىۇدىن بويسۇۇندۇرۇلغاندىن كېۇىىن، بۇۇ يەرگە ك چكرلۇكپ ئۇوڭ قۇو  بىلىۇ  خانغۇا تەۋە 

ۋ ي چىڭ قاتارلىاالرنىڭ ئات تۇيۇقى شەكلىدە يكرۈش، ئاساسلىاى ئوڭ بىلى  خاننىڭ تۇرۇشۇلۇق . قىلىنغانىدى
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چ گە بېرىپ، ئوڭ قو  بىلى  خاننىۇڭ جەنۇباۇا چكشۇكپ ئالوبۇان يېرى گاۋچ نىڭ شىمالىدغ بولغاچاا، ئۇچۇ  گاۋ

ئارقىۇدىنال خەن ۋۇچى جۇۇ فۇيەننىۇڭ تەكلىۇپىگە . خان ۋە بايان خانغا يارچەڭ يۇولىنى ئۇكزپ تاشۇالش ئىۇدى

ئاساسەن چەريانىڭ جەنۇبىدى ى يەرچە سۇۇفاڭ ئۇايمىاىنى تەسۇىس قىلىۇپ، سۇۇجىىەننى يۇكز نەچۇ ە مىۇڭ 

خەندەكلەرنى  -ەھىرىنى سېلۇاا، چىن سۇاللىسى چەۋرىدە مېڭ تىەن ياسىغان قەلۇەكىۇىنى باشالپ سۇفاڭ ش

ئەسلىگە كەلتكرۈش ە ئەۋەتتى ھەڭ يازچغ ئى  ىرىدىن يكز مىڭ ئاھالىنى سۇفا غا ك چكرۈپ ئاھۇالىنى تولۇۇقالپ 

 [. 68]ھۇنالرنىڭ قايتا ھۇجۇڭ قىلىۇىنىڭ ئالدىنى ئالدى

كېۇىىن بولۇۇپ نەچۇ ە تۇكمەن كىۇۇلى  ئۇاتلىق  - تتى، تە رىاۇت ئىلگىرىھۇنالرمۇ چەرۋەقە قايتا ھۇجۇمغا ئ

قوشۇننى چەيجكن، يەنمېن ۋە چىڭرغ غا تاجاۋۇز قىلىۇاا ئەۋەتىۇپ، ھەر قېتىمۇدغ نەچۇ ە مىڭلىغۇان كىۇۇىنى 

ئوڭ قو  بىلى  خانمۇ ىەن سۇاللىسۇىنىڭ »: ئ لتكرۈپال قالماستىن، يەنە تارىخى ئەسەرلەرچە خاتىرىلەنگىنىدەك

چەريانىڭ جەنۇبىنى تارتىۋ لىپ سوفاڭ قەلۇەسىنى سالدۇرغانلىاىنىدىن غەزەپلىنىپ، نەچۇ ە قېۇتىم چىگرىغۇا 

تاجاۋۇز قىلىپ، بۇال  ىلىق قىلدى ۋە چەريانىڭ جەنۇبىغا بېسىپ كىرىپ سۇفا نى پارغكەندە قىلىۇپ، ناھۇايىتى 

-624مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -5 تكەنسۇۇ[ 20]« نۇرغۇن ئەمەلدغر، پۇقرغنى بۇالپ كەتتى ۋە ئ لتكرچى

مىڭۇدىن كۇ پ ئەسۇ ەر  600ئەتىىازچغ، ۋۇچى ھارۋغ ئاتلىاالرنى سانغۇنى ۋ ي چىڭنى ئالتە سۇەركەرچە ( يىلى

بۇۇ چاغۇدغ ئۇوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇان گاۋچۇ نىۇڭ . بىلەن سۇفا دىن چىاىپ گاۋچوگە ھۇجۇڭ قىلىۇاا ئەۋەتتۇى

ۋ ۇي چىۇڭ . ېلەلمەيدۇ چەپ قارغپ، شارغپ ئى ىپ مەس ياتاانىدىشىمالىدغ جا بولغاچاا، خەن قوشۇنلىرىنى ك

چاقىرىم يولنى جىدچىي بېسىپ، ئويلىمىغان يەرچىن كې ىدە ئوڭ قۇو  بىلىۇ   700~  100قورۇلدىن چىاىپ 

ئوڭ قو  بىلى  خان بۇنىڭدىن قاتتىق چ چكپ ئۇ زى يۇالغۇز يۇكزچەك ئۇاتلىق . خاننىڭ ئورچىسىنى قورشىۋغلدى

ۋ ي چىڭ ئوڭ قو  بىلى  خاننىڭ قۇو  . پ كې ىلەپ قې ىپ قورشاۋنى يېرىپ شىمالغا كەتتىئەس ەرنى باشال

مىڭدىن ئارتۇق ئاچەمنى ئەسىرگە ئېلىۇپ،  65ئايا  بولۇپ  -ئاستىدى ى كى ى  خانالرچىن ئون نەچ ىنى، ئەر

نە قىلغاچاۇا، ئۇلۇۇ  ۋۇچى ۋ ي چىڭنى ئۇرۇشتا شانلىق غەلۇ[. 26]مىلىۇن توياقاا يېاىن چارۋىنى ئولجا ئالدى 

لې ىن، بۇنىڭ ئكچكن ت لىگەن بەچەلمۇۇ ئۇاز . سانغۇنلۇقاا ئ ستكرۈپ، باشاا سەركەرچىلەرگىمۇ زور ئىنۇاڭ بەرچى

تارىخىي ماتېريالالرچغ خاتىرلىنىۇى ە، خەن سۇاللىسى ھۇنالرغا قارىۇى ئۇچغ نەچ ە يى  يكز مىڭالپ . بولمىدى

سۇاۋۇت  -چۇبۇلغۇا. تالرچىن ئ لگىنىمۇۇ يۇكز مىڭۇدىن ئېۇۇىپ كەتتۇىقوشۇن تارتىۋەرگەچ ە، جە  ىلەر ۋە ئا

ك پ يىللىق جۇغۇلالنما خۇورغپ . ھېسابسىز پۇ  كەت ەن -ئىۇلەش ئكچكن ۋە ئاشلىق توشۇش ئكچكن ھەچچى

 [. 22]غەزنە قۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرۇپ كەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇكگەپ،

غ نىۇڭ غەربۇى سۇۇفا غا ھۇنالر ھەر يىلى چ گكچەك چىڭرغڭ ئەتىرغپىغا باسۇتۇرۇپ كىرىۇۋەرگەنلى تىن ھەڭ چىڭر

يېاىن بولغانلىاتىن، خەن سۇاللىسى سۇفا نىڭ شىمالىدى ى ئوڭ قو  بىلى  خاننى يوقاتااندىن كېۇىىن، ئۇلۇۇ  

ئايدغ يەنە ئالتە سانغۇننى باشۇالپ  -2( يىلى -623مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -1سانغۇن ۋ ي چڭ يكەنسۇ 

گەرچە ئۇرۇشۇتا زور . ى تاجاۋۇزچى ككچلەرنى چغۋغملىق يوقاتتىچىڭرغ دىن يولغا چىاىپ، سۇفا نىڭ شەرىاىدى 

غەلنىلەرنى قولغا كەلتكرەلمەي پەقەت بىر نەچ ە ئاچەمنى ئ لتكرۈپ قايتاۇان بولسۇىمۇ، ئەسۇ ەر ۋە ئۇاتالرنى 

ئېىىدغ، ۋ ۇي چىۇڭ يەنە چىڭرغ ۇدىن يولغۇا چىاىۇپ ئۇون  -4. چىڭرغڭ، يەنمېن ۋە يكنجۇ دغ ئارغڭ ئالدۇرۋغلدى

لې ىن، بۇ قېتىماى ئۇرۇشتا ئوڭ قانات سانغۇن شۇجىىەن ۋە . ن ئارتۇق ئاچەمنى ئ تكرچى ۋە ئەسىر ئالدىمىڭدى

ئالدى ى سانغۇن جاۋشىن تە رىاۇت ئ زى باش ىلىق قىلغان قوشۇنغا ئۇچرغپ قېلىپ، ئى  ۇى تەرەپ بىۇر كۇكن 

جاۋشۇىن . قې ىۇپ كەلۇدىئۇرۇش قىلىپ، ئاخىرى خەن قوشۇنلىرى ئ لكپ تۇكگەپ، سۇۇجىىەن ئۇ زى يۇالغۇز 

ئەسلىدە ھۇنالرنىڭ كى ى  خانى بولۇپ، بۇرۇن خەن سۇاللىسىگە تەسلىم بولغان ۋە خەن سۇاللىسۇى ئۇنىڭغۇا 

چەك ئەس ىرى بىلەن ھۇنالرغا  900بۇ قېتىم ئۇ مەغلۇپ بولغاچاا، قېلىپ قالغان . يابغۇ ئۇنۋغنىنى بەرگەن ئىدى

ۇاللىسۇۇىدە ئۇۇۇزۇن تۇۇۇرچى، خەن سۇاللىسۇۇى قوشۇۇۇنلىرىنىڭ تە رىاۇۇۇت ئۇۇۇنى خەن س. قايتىۇۇدىن ئە  بولۇۇدى

ئەھۋغلىنى پىۇۇىق بىلىدۇ چەپ قارغپ، ياندغش خان قىلىۋغلدى ۋە ئ زىنى ھەچىسىنى ئۇنىڭغۇا يۇاتلىق قىلىۇپ، 

جاۋشىن تە رىاۇۇت قۇملۇقنىۇڭ . ئۇنىڭ بىلەن خەن سۇاللىسىگە تاقابى  تۇرۇش تەچبىرلىرىنى مەسلىھەتلەشتى
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ق يەرلەرگە چې ىنىش، خەن قوشۇنلىرىنى ئەگەشتكرۈپ چارچىتىۇپ ئانۇدىن تارمۇار قىلىۇش، شىمالىدى ى يىرغ

 [. 23]تە رىاۇۇۇت ئۇنىۇۇڭ پى ىۇۇرىگە قوشۇۇۇلدى . قورۇلغۇۇا يۇۇېاىن بارماسۇۇلىق توغرىسۇۇىدغ مەسۇۇلىھەت بەرچى

ى چەريانىڭ جەنۇبىدى ى ئۇۇرۇش ئاخىرالشۇااندىن كېۇىىن، ۋۇچى ئارقىۇدىنال چەرياىنىۇڭ غەربىۇدى ى ئۇرۇشۇن

ھازىرقى گەنسۇ، چىڭخەي ئ ل ىلىرىۇدى ى خۇۇغ خې چەرياسۇىنىڭ غەربىۇي )چەريانىڭ غەرىنىدى ى . قوزغىدى

ئۇۇورنى ناھۇۇايتى مۇۇۇھىم بولۇۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ ( ئەترغپى،يەنۇۇى خېۇۇۇى كارىۇۇدورى ۋە خۇغ ۇۇۇكي چەرياسۇۇى ۋغچىسۇۇى

. ت گۇكن ئىۇدى شىمالىدى ى جكيەن ك لى ھۇن ئۇاتلىق قوشۇۇنلىرىنىڭ جەنۇپاۇا يۇكرۈش قىلىۇۇىدى ى مۇۇھىم

ھۇنالرنىڭ قۇنۇۇارخان ۋە شۇۇتۇق خاننىۇڭ قوۋمىۇدى ىلەر خېۇۇى كارىدورىۇدغ چۇارۋى ىلىق قلىۇدىغانلىاتىن، 

سۇفا نىڭ غەربىي شىما ، غەربىي جەنۇپ تەرىپى ۋە لو ۇىنىڭ شەربىي شىمالى پكتكنلەي ھۇۇن تاجۇاۋۇزچى 

ەتەرلى ىنۇۇى ھەڭ ھۇۇۇن تاجۇۇاۋۇزچى شۇۇۇ ا، سۇۇۇفاڭ ۋە لو ۇۇۇىنىڭ بىخ. ككچلىرىنىۇۇڭ مۇھاسىرسۇۇىدە تۇۇۇرغتتى

ككچلىرىنىڭ جەنۇپاا يكرۈش قىلىۇنى توسۇش ئكچكن چەريانىڭ غەربىدى ى جايالرنى چۇقۇڭ تۇارتىۋ لىش زررۈر 

 . ئىدى

ئايدغ قىرغن چەۋەندغز سانغۇن خۇچكبىۇڭ ئۇون مىۇڭ  -3( يىلى -626مىالچىىىدىن بۇرۇناى ) يىلى  -2يكەنۇۇ 

ئۇ ھۇنالرنىۇڭ بەش . ۇىدىن يولغا چىاىپ، ھۇنالرغا زەربە بېرىۇ ە ئاتالندىكىۇلى  ئاتلىق قوشۇن بىلەن لو 

مىۇڭ  60خانغا تەۋە يەرلەرچە ئالتە ككن ئايلىنىپ يۇكرۈپ ئۇۇرۇش قىلىۇپ، غەربۇتە ئۇال ى تېغىۇدىن ئ تۇكپ، 

قۇنۇۇار خاننىۇڭ . چاقىرىمدىن ئارتۇق يو  يكرۈپ، شەرەن خاننى ئ لتكرۈپ، رۇقۇۇ خاننىۇڭ كاللىسۇىنى ئالۇدى

. چىن ئارتۇق كىۇىنى ئ لتكرچى ۋە ئەسىرگە ئالدى 9800ئوغىلى، ۋەزىرنى، كاھ بېگىنى تىرى  قولغا چكشكرۈپ، 

قىۇرغن چەۋەنۇدغز سۇانغۇننىڭ قۇو  ئاسۇتىدى ى شۇۇ اار . نۇى ئولجۇا ئالۇدى« ك ك مەبۇۇچى»شۇتۇق خاننىڭ 

چېرى  ۇى بە  گاۋبۇشۇى . ىسەركەرچە جاۋپون يەنە سۇپۇ خاننىڭ كاللىسىنى ئېلىپ، جى ە خۇاننى تۇتىۋغلۇد

يازچغ خۇچكبىۇڭ يەنە نەچۇ ە تۇكمەن . كىۇىنى قولغا چكشكرچى 6719كىۇىنى تۇتۇپ،  66قۇيۇن ى خان ۋە 

چاقىرىمدىن ئۇارتۇق ئى  ىۇرلەپ كىرىۇپ،  2000ئاتلىق ئەس ەرنى باشالپ بېىىدىن چىاىپ، ھۇنالر رغيونىغا 

غا ھۇجۇڭ قىلىپ سانۇان خۇان، تۇتۇۇ خۇان ۋە ئۇنىۇڭ يېرىدىن ئ تكپ، چىلىەن تېغى[ 24]كى ى  ياۋچىالرنىڭ 

. كىۇۇى ئەسۇىر ئېلىنۇدى ۋە ئ لتكرۈلۇدى 200مىڭ  30. كىۇىنى ئە  قىلدى 2500ۋەزىر، كاھنە  قاتارلىق 

 [. 25]تىن ئېۇىپ كەتتى 70تۇتۇلغان كى ى  خانالر 

. تۇق خانغۇا تەۋە يەرلەر ئىۇدىقىرغن چەۋەندغز سانغۇن ئ ت ەن يۇقىرچى ى رغيونالر ھۇنالرنىڭ قۇنۇارخان ۋە شۇ

ككزچە تە رىاۇت قۇنۇارخان ۋە شۇتۇق خانالرنىڭ خەن قوشۇۇنلىرىدىن يېڭىلىۇپ، نەچۇ ە تۇكمەن ئاچىمىنىۇڭ 

. ئەسۇۇىرگە چكشۇۇ ەنلى ى ۋە ئ لتكرۈلگەنلى ىۇۇدىن غەزەپلىنىۇۇپ، ئۇۇۇالرنى چاقىرتىۇۇپ ئ لتۇۇكرمەك ى بولۇۇدى

ئۇارغ مەسلىھەتلىۇۇىپ، خەن سۇاللىسۇىگە ئەل ۇى  -قۇنۇارخان بىلەن شۇتۇق خان بۇنىڭۇدىن قورقۇۇپ، ئۇ ز

شۇۇتۇق خۇان كېۇىىن . خەن سۇاللىسىمۇ ككتىۋ لىۇاا قىۇرغن چەۋەنۇدغز سۇانغۇننى ئەۋەتتۇى. بولماق ى بولدى

مىۇڭ كىۇۇىنى باشۇالپ  40قىلغانلىرىدىن پۇشايمان قىلغاچاا، قۇنۇارخان ئۇنى ئ لتكرۈپ، ئۇنىڭ قوۋمىۇدى ى 

ى ئۇنىڭغا تايىن ت رىسى چ گەن مەرتىۋىنى بېرىۇپ، ئۇنىۇڭ قۇو  ئاسۇتىدى ى خەن سۇاللىس. چا ۇەنگە بارچى

. كى ى  خانالرچىن قۇچۇن، ياننى، چىنلى ۋە تۇ رى قاتارلىق ت ت كىۇىگە ت رىلى  مەرتىۋىسىنى ئىنۇاڭ قىلۇدى

خەن سۇاللىسى ھۇنالرچىن ئە  بولغۇانالرنى چېگىرچى ۇى لو ۇۇى، . خېۇى كارىدورى شۇنىڭ بىلەن تىنجىدى

بۇۇ يەرلەرنىۇڭ . بېىدى، شا جكن، سۇفاڭ ۋە يكنجۇ دىن ئىنارەت بەش ئايماق سىرتىدى ى قورۇالرغا ي ت ىۇدى

خۇۇغكخېى چەرياسۇىنىڭ يۇۇقىرى )شۇندىن باشۇالپ جىن ېۇڭ چەرياسۇى . ھەممىسى چەريانىڭ غەربىدە ئىدى

ازىاى شۇىنجا دى ى ھۇ)چىن تۇز كۇ لىگى ە ( چىلىەنۇەن تېغى)نىڭ غەربى، غەربتە نەنۇەن تېخى ( ئېاىمى

شۇۇنىڭ بىۇلەن خەن سۇاللىسۇى لو ۇۇى، بېىۇدى، شۇا جكن . بولغان ئارلىاتۇا ھۇۇنالر قالمىۇدى( لوپنۇر ك لى

 [. 25]ئايماقلىرىدى ى قوشۇنلىرىنىڭ يېرىمىنى قىساارتىپ ئەلنى خاتىرجەڭ قىلدى

شۇ يىلۇى يۇازچغ . بولدى( يىلى -668مىالچىىىدىن بۇۇرناى )يىلى  -4چ للككنىڭ شىمالىدى ى ئۇرۇش يكەنۇۇ 

ۋۇچى تە رىاۇتنىڭ يابغۇ جاۋشىننىڭ پىالنى بويى ە خەن لەش ەرلىرى بارغلمايدىغان يىۇرغق جايالرغۇا قې ىۇپ 
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شۇۇنىڭ بىۇلەن ئۇلۇۇ  . كېسى  يۇقاتمۇاق ى بولۇدى -كەت ەنلى ىنى ئا الپ زور قوشۇن ئەۋەتىپ ، ئۇنى ئكزۈ 

خۇچكبىڭنىڭ چەيجكندىن يولغا چىاىپ، ھەر بىرىنىۇڭ بەش سانغۇن ۋ ي چىڭنىڭ چىڭرغ دىن، قىرغن چەۋەندغز 

پىىۇاچە ئەسۇ ەرلەرچىن . تكمەندىن ئاتلىق قوشۇن بىلەن ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىش توغرىسىدغ يارلىق چكشۇكرچى

زەربە ئاشلىق توشۇيدىغان نەچ ە مىڭ كىۇىمۇ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئاتلىنىپ، چ للۇككتىن ئ تۇكپ، ھۇنالرغۇا 

  .بېرىۇ ە ما دى

تە رىاۇت خەن لەش ەرلىرى قۇملۇقتىن ئ ت ى ە ئاچەڭ ۋە ئاتلىرى چارچاپ ھالدىن كېتىدۇ چەپ قۇارغپ، سۇەر 

ئۇلۇ  سانغۇن قورۇلۇدىن چىاىۇپ مىۇڭ چاقىرىمۇدىن . خى  قوشۇنى بىلەن چ للككنىڭ شىمالىدغ ككتكپ تۇرچى

ى ك رۈپ، جەڭ ھۇارۋىلىرى بىۇلەن ئارتۇق يو  يكرۈپ، تە رىاۇت قوشۇنلىرىنىڭ سەپ تكزۈپ ككتكپ تۇرغانلىاىن

. ئەترغپنى قورشاپ قورغان ھاسى  قىلۇدى ۋە تە رىاۇۇت ھۇجۇۇڭ قىلىاۇۇاا بەش مىۇ  چەۋەنۇدغز ما ۇدۇرچى

شۇ چۇا  گكگۇكڭ مەزگىۇ  بولۇۇپ، بۇورغن چىاىۇۇاا . تە رىاۇت ئۇنىڭغا قارىۇى ئون مىڭ چەۋەندغز ما دۇرچى

 -خەن قوشۇنلىرى ئۇوڭ. بىرىنى ك رەلمىدى -  ى قوشۇن بىرتاشالر يكزگە ئۇرۇلۇپ تۇرغاچاا، ئى -باشالپ، قۇڭ

تە رىاۇۇۇت خەن قوشۇۇۇنلىرىنىڭ كۇۇ پ ھەڭ ككچلۇۇككلى ىنى . سۇۇولدىن تە رىاۇۇۇتنى مۇھاسۇۇىرىگە ئالۇۇدى

« خې ىر»ك رۈپ،ئۇرۇشنىڭ ئ زىگە پايدىسىز ئى ەنلى ىنى پەملەپ، بىر نەچ ە يكز قاۋۇ  چەۋەندغزلىرى بىلەن 

قۇارغ غۇ چكشۇ ەندە ئى  ۇى تەرەپ . ۇپ، غەربىي شىما  تەرەپۇ ە قې ىۇپ كەتتۇىغا مىنىپ مۇھاسىرىنى بۇز

خەن قوشۇنلىرى قولغا چكش ەن ھۇن . قوشۇنى گىرەلەشمە جەڭ قىلىپ، ھەر ئى  ى تەرەپ تەڭ چىاىم تارتتى

ئەس ەرلىرىنى تە رىاۇتنىڭ گكگكڭ كې ىدە قې ىپ كەت ەنلى ىنى ئۇقۇۇپ، يېنىۇ  چەۋەنۇدغزالر بىۇلەن ئۇۇنى 

چاقىرىمۇدىن  200قوشۇۇن تۇاڭ سۇكزۈلگى ە . تەرەپ ە قې ىۇپ كەتتۇى -ھۇن ئەس ەرلىرى تەرەپ. لىدىقوغ

مىڭدىن ئارتۇق ئۇاچىمىنى  68ئارتۇق ئىلگىرلەپ، تە رىاۇتنى قولغا چكشكرۈلمىگەن بولسىمۇ، لې ىن ھۇنالرنىڭ 

ە قۇوغالپ بېرىۇپ، ۋ ي چىڭ تىىەنىەنۇۇەن تېغىۇدى ى جاۋشۇىن قەلۇەسۇىگى . ئ لتكرچى ۋە ئەسىرگە ئالدى

قوشۇۇن جاۋشۇىن . تۇ لى ىنى تولۇقلىۇدى -ھۇنالنىڭ زغپاس سۇ كلىرىنى قولغۇا چكشۇكرۈپ، قوشۇۇننىڭ ئۇۇزۇق

 . قەلۇەسىدە بىر ككن تۇرغاندىن كېىىن، قېلىپ قالغان ئاشلىانى ك يدۈرۋ تىپ قايتتى

قۇملۇۇقتىن ئ ت ەنۇدىن قىرغن چەۋەندغز سانغۇن قورۇلدن چىاىپ ئى  ى مىڭ چاقىرىمدىن ئۇشۇق يو  مېڭىپ 

سو  قو  بىلى  خان مەغلۇپ بولۇپ قې ىپ كەت ەن بولسىمۇ، . كېىىن، سو  قو  بىلى  خان بىلەن ئۇچرغشتى

خۇچكبىۇڭ ال جكشۇۇ تېغىۇدغ نەزىۇر قىلىۇپ، . مىڭدىن كۇ پ كىۇۇىنى ئەسۇىرگە ئالۇدى 70خەن قوشۇنلىرى 

( رغپۇىسۇنت سو  خوشۇنىنىڭ شىمالى ئەت ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ شىلىنغۇ  ئايمىاىدى ى)خەنخەيگى ە 

 . بېرىپ قايتىپ كەلدى

توقاۇز تۇكمەن كىۇۇىنى ئ لتۇكرگەن بولسۇىمۇ، خەن  -بۇ ئۇرۇشتا خەن قوشۇنلىرى ھۇنالرچىن جەمۇىي سەك ىز

شۇۇندىن . ئاتالرچىن ئ لگىنى يكزمىڭۇدىن ئېۇۇىپ كەتتۇى. لەش ەرلىرىدىن ئ لگىنىمۇ نەچ ە تكمەنگە يەتتى

چ للككنىڭ جەنۇپىدغ »يىرغقاا ك چكپ كېتىپ، خېتاۋ ۋە ئۇنىڭ غەربىدى ى رغيونالرچىن چې ىنىپ، كېىىن ھۇنالر 

ھۇازىرقى )خەن سۇاللىسى چەرياچىن ئ تكپ، سۇفا نىڭ غەرىنىدىن لىڭجكگى ە . «تە رىاۇت ئورچىسى قالمىدى

پ، بوز يەر ئ زلەشۇتكرۈپ بولغان ئارلىاتا ئ ستەڭ چېپى( گەنسۇ ئ ل سى يۇ دىڭ ناھىىىسىنىڭ غەبىي شىمالىدغ

ئالتە تكمەن پۇقرغ ۋە ئەمەلدغرنى ك چكرۈپ كېلىپ، زىمىننۇى ھۇنالرنىۇڭ شۇىمالىغى ە تۇتاشۇتۇرۋغلدى ~ بەش 

خەن سۇاللىسۇى . خەن سۇاللىسى شەرقى تەرەپتىن خەن سۇاللىسى زور غەلنىلەرنۇى قولغۇا كەلتۇكرچى[ 27]

ن، ئىلگىۇرى ھۇنالرغۇا قۇارغڭ بولغۇان ئوغۇانالرنى يۇ لەپ، ھۇنالرنىڭ سو  تەرەپ رغيونىنى ئىگەللىگەندىن كېىى

ئۇالرنى قورۇلنىڭ سىرتىدى ى شا گو، يۇياڭ، يۇبېپىڭ، لىاۋشى ۋە لىاۋچۇ دىن ئىنارەت ئكچ ئايماقاۇا ك چۇكرۈپ، 

ئۇالرغا ھۇنالرنىڭ ھەرى ىتىنى ك زىتىۇ ە بۇيرۇق چكشكرۈپ، ئوغان چېرى  ى بېۇى قويۇۇپ ئۇۇالرنى نۇازغرەت 

ىنۇى « سۇو  قۇو »ۇالرنىڭ ھۇنالر بىلەن بولغان قاتناش ئاالقىسىنى چەكلەپ، بۇ ئارقىلىق ھۇنالرنىڭ قىلىپ، ئ

شۇنىڭ بىلەن بىللە خەن سۇاللىسى جاڭ جىىەننى غەربىي يۇرتاۇا ئەل ىلى ۇ ە ئەۋەتىۇپ، . كېسىپ تاشلىدى

ىۇلەن ئاالقىلىۇۇىپ، ئۇيسۇۇنالر ب( ھازىرقى ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى پەرغانە ئويمانلىاى)ۋە پەرغانە [ 29]ياۋچىالر 
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ىنى « ئوڭ قو »، ھۇنالرنىڭ غەربتى ى ئىتتىپاقىنى بۇزۇپ، ھۇنالرنىڭ [28]خانىغا مەلى ىلەرنى ياتلىق قىلىپ 

يەنە خېۇىدغ جىكچكەن، ۋۇۋ ي، جا خې ۋە چۇنخۇغ دىن ئىنارەت ت ت ئايماق تەسىس قىلىپ، . ئكزۈپ تاشلىدى

لەن بولغان ئاالقىسۇىنى ئۇكزۈپ، يەنە بىۇر تەرەپۇتىن خېۇۇى ۋە شۇا جكن، بىر تەرەپتىن ھۇنالرنىڭ چىا الر بى

شۇنىڭدىن باشاا، مۇچغپىۇە ئەسلىھەلىرىنى ككچەيتىپ، . سۇفاڭ، شىخې قاتارلىق جايالرچغ بوز يەر ئ زلەشتكرچى

ر ئارقىلىق بۇ بىر قاتار ھەربىي، سىىاسىي ۋە ئىاتىساچىي تەچبىرلە[. 30]كېڭەيتتى ( لوپنۇر ك لى)تۇز ك لىگى ە 

 . ساسىي جەھەتتىن يوقىتىلدىھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تەھدىتى ئا

خەن ۋۇچى ھۇن قۇلدغرلىرىغا بەلگىلى  چەرىجىدە زەربە بەرگەندىن كېىىن، ئەسۇلىدە چېگىرنىۇڭ مۇقىملىاىغۇا 

  ھالدغ چكن ى خەن سۇاللىسى ئىزچى. كاپالەتلى  قىلغان ئەھۋغلدغ، يەنە ئىلگىرلەپ زەربە بېرىلمىسىمۇ بۇالتتى

ئەگەر . ئۇۇالرنى بويسۇۇندۇرۇش تەس. ھۇنالر ك چمەن چارۋى ى مىللەت، چغئىم ك چكپ يۇرۇپ مۇقىم تۇرمايدۇ

ئۇالر چېگرغ رغيونالرغا قايتا پارغكەندى ىلى  سالمىسىال ئۇالر بىلەن ئۇزغقاى ە قارىۇلىۇۇىش ھاجەتسۇىز، چەپ 

سۇوقتى قىلىۇۇنى ۋە ھەربىۇي جەھەتۇتە  -قۇاقتى ئەمما، ھىن قۇلدغرلىرى تىن لىق ۋغستىسى بىۇلەن. قارغيتى

 . ە زەربە بەرمەي بولمايتتىشۇ ا، ئۇالرغا ئۇنىڭغا يەن. تاجاۋۇزچىلىق قىلىۇنى توختاتمايتتى

نەچ ە  20بۇندىن بۇرۇن خەن سۇاللىسى قوشۇنلىرى ھۇنالرغا . يىلى ۋۇچى ئ لدى -97مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

تە رىاۇتنىڭ ت ۋىنىدى ى . يېتىم ۋە زىىان ناھايتى ئېغىر بولدى - ى ئ لكڭيىى  توختماي زەربە بېرىپ، ھۇنالرچى

ھەر چەرىجىلى  ئاقس  ەكلەر قۇچىلىۇىۇنى ئەسلىگە كەلتكرۈشنى ئويلىمىغۇان بولسۇىمۇ، خەن سۇاللىسۇىنىڭ 

ر بىۇرغق جۇاۋچى چەۋرىۇدە ھۇنالرنىۇڭ زو. شىمالىي چېگرلىرىغا پارغكەندى ىلى  سېلىۇىنى يەنىال توختاتمىدى

تۇرالرنى تەسۇىس »بىر تەرەپتىن خەن سۇاللىسى چېگرغ رغيونالرچغ . ك لەمدە تاجاۋۇز قىلغۇچەك ككچى قالمىدى

قاتتىق ھۇشىار بولغانلىاتىن، ھۇن قۇلدغرلىرى چېگرغ رغيونالرغۇا باسۇتۇرۇپ كىرىۇپ ھى اۇان ە نەپۇ ە « قىلىپ

ى  بولغانلىاى، تەخت ە يېڭى چىااانلىاى، يەنە بىر تەرەپتىن قۇياندى تە رىاۇتنىڭ يېۇى كى . ئېرىۇەلمىدى

ئانا ئال ىنىڭ پەزلىتىنىڭ چۇرۇس بولمىغۇانلىاى، ئى  ۇى قىسۇىمنىڭ چغۋغلغۇۇپ تۇرۇشۇى، خەن سۇاللىسۇىنىڭ 

قەلۇەلەرنۇى  -تۇيۇقسىز ھۇجۇۇڭ قىلىۇۇىدىن چغئىۇم ئەنسۇىرگەنلى ى تكپەيلىۇدىن، ھۇۇنالر ئامالسۇىز شۇەھەر

شۇۇنىڭ بىۇلەن بۇوز يەر ئ زلەشۇتكرگكچىلەرنى . ك رۈش ە مەجنۇۇر بولۇدىسالدۇرۇپ، ئاشلىق توپالپ مۇچغپىۇە 

خارغبىسى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى يىۇىن تېغىنىڭ شىمالىدى ى )تەسلىم لەرنى قۇبۇ  قلىش شەھىرىگە 

ئەۋەتىۇپ، خەن قوشۇۇنلىرىدىن مۇۇچغپىۇە كۇ رچى ھەڭ ( ئويرغت ئوتتۇرغ ئارغق بىرلەشمە خوشۇنىنىڭ شۇەرىاىدە

كۇ ۋرۈك سۇېلىپ، ھەر ( ھازىرقى مو غۇلىىە خەلق جۇمھۇرىىىتىدى ى تۇرغ چەرياسى) ى يكۋۇ چەرياسىغا شىمالدى

يىۇ  بولغۇان خەن ئەل ىسۇى  68شۇنىڭ بىلەن بىللۇلە تۇتۇۇپ قېلىنغىنىغۇا . ۋغقىت قې ىۇاا تەيىارلق ك رچى

چۈشۇمەنلى  كەيپىىۇاتىنى سۇۋۇنى قايتۇرۇپ بېرىپ، ياخۇى ك  لىنى بىلدۈرۈپ، خەن سۇاللىسى بىلەن بولغان 

ئەمما، ھۇۇن ئاقسۇ  ەكلىرى قۇچىلىۇىۇۇنى . پەسەيتىپ، قۇچىلىۇىۇنى پەيدىنپەي ئىۇاا ئاشۇرماق ى بولدى

. ئويلىغان بولسىمۇ، ھۇن ئاتلىق ئەس ەرلىرى چغئىم چ گكچەك خەن سۇاللىسىنىڭ شىمالىدغ پەيدغ بولۇپ تۇۇرچى

—نىۇۇاننى خەن سۇاللىسۇىنىڭ غەربتى ۇى ئىتتىپاقدىۇۇى ئۇالر جەنۇپاا يكرۈش قىلىۇتىن نەپ چىامىغاچاا،

 . ئۇيسۇنالرغا قارغتتى

يىلى ھۇنالر چېگىغا بىر نەچ ە قېتىم تاجاۋۇز قىلدى ھەڭ قۇش بىلەن بىرلىۇۇىپ  -74مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

زور قوشۇۇۇن باشۇۇالپ ( يىلۇۇى -73مىالچىىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )كېىىن ۇۇى يىلۇۇى . ئۇيسۇۇۇنالرغا ھۇجۇۇۇۇڭ قىلۇۇدى

ۇنالرنىڭ يەرلىرىدىن چەيان ۋە ئۇشنى تارتىۋ لىپ، خەلانۇى ئەسۇىر قىلۇدى ھەڭ ئۇيسۇۇن خانى ىسۇىنى ئۇيس

نۇى تەلەپ قىلىۇپ، قورغللىۇق تەھۇدىت « خانى ىنى تېۇزچىن ئەۋەتىۇپ بېۇرىش»سورغپ، ( جىې يك مەلى ىنى)

ئۇيسۇۇن . ماق ى بولدىئارقىلىق ئۇيسۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسى بىلەن بولغان ئىتتىپاقدغشلىق مۇناسىۋىتىنى بۇز

شۇۇنىڭ بىۇلەن خەن . كېۇىىن بولۇۇپ مەكتۇۇپ سۇۇنۇپ يۇارچەڭ تەلەپ قىلۇدى -ككننېگى ۋە مەلى ە ئىلگىرى

مىۇڭ كىۇۇلى  زور قوشۇۇن بىۇلەن  200سۇاللىسى بەش يو  قوشۇن تەش ىللەپ، ئۇيسۇنالر بىلەن بىرلىۇىپ 

 . نى قوزغىدىبىر قېتىملىق ئۇرۇش يىلى ك لىمى زور -76مىالچىىىدىن بۇرۇناى 
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ھۇنالر خەن سۇاللىسىنىڭ زور قوشۇنلىرىنىڭ ئاتالنغانلىاىنى . ئەتىىازنىڭ تۇنجى ئېىىدغ يو  قوشۇن يولغا چىاتى

چارۋىلىرىنى ھەيدەپ يىرغقاا ك چكپ كەت ەنلى تىن، بۇۇ بەش  -چ رىلىرىنى ئەگەشتكرۈپ، ما  -ئا الپ، قېرى

 6200 ت كرچى سانغۇن فەن مىڭىك جا ىېدىن يولغا چىاىپ لىىاۋ شكيدىن ئ. قوشۇن ك پ نەتىجە قازىنالمىدى

غۇا يېتىۇپ ( ھازىرقى ئى  ى مو غۇلۇدى ى ئېجىنۇا چەرياسۇى)چاقىرىمدىن ئارتۇق يو  يكرۈپ پۇلىخۇ چەرياسى 

چاقىرىمۇدىن ئۇارتۇق يۇو  يۇكرۈپ  6200ئالدى ى سانغۇن خۇجەن ز ۇڭ يكنجۇ ۇدىن يولغۇا چىاىۇپ . بارچى

مو غۇلىدى ى قۇارقۇن چەرياسۇىنىڭ شۇىمالىي قىسۇىمىدى ى قونۇا خالخۇا چۇوڭ  ھازىرقى ئى  ى)ۋۇيكەنگى ە 

چاقىرىمۇدىن  6900بارى    سانغۇنى جۇاۋچۇ گو جىكچۇكنەچىن يولغۇا چىاىۇپ .بارچى( خوشۇنىنىڭ شىمالىدغ

( تىۇلەن)چىلۇىەن . يېتىۇپ بۇارچى( ھازىرقى ئورنى ئېنىق ئەمەس)ئاتۇق يو  يكرۈپ، غەربتى ى خۇشەنگى ە 

ھازىرقى )چاقىرىمدىن ئارتۇق يو  يكرۈپ جىجى تېغىغا  6100ىەن گۇغ مىڭ شىخېدىن يولغا چىاىپ سانغۇنى ت

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلۇدى ى بۇاۋتۇ )بارس سانغۇن تىەن شكن ۋۇيكەندىن . يېتىپ بارچى( ئورنى ئېنىق ئەمەس

غىۇ ە يېتىۇپ ( ەرياسۇىيكۋۇ چ)چاقىرىمدىن ئارتۇق يو  يكرۈپ، چەينكۋۈ چەرياسى  900يولغا چىاىپ ( شەھرى

ھەممىسى پەقەت نەچ ە يكز ياكى نەچ ە مىڭدىنال كىىۇنى ئ لتكرچى يۇاكى ئەسۇىر ئېلىۇپ قايتىۇپ . بارچى

 . كەلدى

مىڭ كىۇلى  ئاتلىق ئەس ەر ۋە خەن سۇاللىسىنىڭ  50ئۇيسۇن ككننېگى . ئۇيسۇنالر شانلىق غەلنىگە ئېرىۇتى

ىاۇتنىڭ تاغىسى، يە گىسى، مەلى ىسى، ئاتاقلىق خانلىرى، چېرى  ى بېگى ئورچىسىغى ە يېتىپ بېرىپ، تە ر

مىۇڭ  700مىڭدىن ئارتۇق ئۇاچەمنى ئەسۇرى ئېلىۇپ،  38كاھنېگىسى، مىڭ بېۇى، سەركەرچىلىرىدىن بولۇپ 

چارۋىلىرىۇدىن ئۇ لگەن،  -ھۇن ئاھالىلىرى ۋە ما . تۇياقتىن ئارتۇق ئات، كاال، قوي، خې ىر ۋە ت گە ئولجا ئالدى

 . ساناقسىز بولدى -ىرى سانەنلپىترغپ كەت 

ھۇن ئۇرۇشلىرى ئى ىدى ى ئەڭ ئۇاخىرقى بىۇر قېتىملىۇق چۇوڭ  -بۇ غەربىي خەن سۇاللىسىدىن بۇياناى خەن

بۇ قېتىماى ئۇرۇشنى پكتكنلەي ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىاى كەلتكرۈپ چىاارغۇان بولۇۇپ، . ئۇرۇش ئىدى

نەتىجىۇدە . ىاىرىۇى بىر قېتىملىق قايتۇرما زەربە بېرىش ئىۇدىخەن سۇاللىسى بىلەن ئۇيسۇنالرنىڭ قوشۇن چ

ۇ شىمالىي چېگرىمۇ. ھۇنالر قاتتىق مەغلۇپ بولۇپ ئاجىزلىۇىپ، قۇچىلىۇىۇنى تېخىمۇ بەك ئوياليدىغان بولدى

 [. 36]بارغ تىنجىدى -بارغ

ھۇۇۇن »ىمىۇۇدغ خەن سۇاللسۇۇىىنىڭ چەسۇۇلەپ ى مەزگىلىۇۇدىن باشۇۇالپال خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ھ ككمرغنلىۇۇق قاتل

چ گەن مەسىلىنى چ رىدىگەن ھالدغ ئۇرۇشپەرەسلى  ۋە « يوك -قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا زەربە بېرىش كېرەكمۇ

بۇنىۇڭ ئى ىۇدە . تىن لىاپەرەسلى لەرچىن ئىنارەت ئى  ى گورۇھنىڭ ك رىۇى ئۇزغق مۇۇچچەت ى ە چغۋغمالشۇتى

ھۇۇنالر »نىۇڭ ئۇاپتورى بەن گۇنىۇڭ « نۇامەخەن». ۋۇچى ۋە جاۋچى چەۋرىدى ى ككرەش ئەڭ كەس ىن بولۇدى

چەئەينى چاغدى ى ككرەش ئەھۋغلىنى بايان قىلىۇى ە، ھەر ئى  ۇى تەرەپ ئۇ ز پى ىرىۇدە « ھەقاىدە قىسسە

. تىن لىاپەرەس كۇ زى ىالر قۇچىلىۇىۇۇنى ياقلىغۇان. چىڭ تۇرۇپ، ئوخۇاشلىق ۋە پەرقلەرنى ئايرىپ چىااان

چ گەن ئەسۇەرچىمۇ « تۇز ۋە ت مكر ھەقاىدە». ى قىلىۇنى تەلەپ قىلىۇاائۇرۇشپەرەس ئەمەلدغرالر جازغ يكرۈش

مۇنازىرسى تەپسۇىلىي  -زىىىنى ھەقاىدى ى بەس -بۇ ئى  ى گۇرۇھنىڭ ھۇنالرغا جازغ يكرۈشى قىلىۇنىڭ پايدغ

يىلۇى خەن ۋۇچى ئۇۇرۇش  -633كېىىن ىسى ئەمەلىىەت ئىسپاتلىدى ى، مىالچىىىدىن بۇرۇناى . بايان قىلىغان

يىلدەك ۋغقىت ئى ىدە خەن  10يىلى چوڭ ئۇرۇشاى ە بولغان  -76زغىغاندىن باشالپ مىالچىىىدىن بۇرۇناى قو

لى تەك زور بەچە  [ 32]« نوپۇسنىڭ يېرىمى ئازىىىپ كەت ەن. قۇرۇپ كەت ەن« چرلەت غەزنىسى»سۇاللىسى 

يىللىۇق  10~  50ئەگەر بۇ . ىت ككس يوق قىلد -ت لىگەن بولسىمۇ، ئەڭ ئاخىرىدغ ھۇنالرنىڭ تەھدىتىنى تە 

تاجاۋۇزچىلىااۇۇا قارىۇۇۇى ئۇۇۇرۇش ۋە ئۇنىۇۇڭ غەلنىسۇۇى بولمىغۇۇان بولسۇۇا، خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ شۇۇىمالىنىڭ 

خاتىرجەملى ى، خەلانىڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ۋە تۇرمۇشۇنىڭ بىخەتەرلى ۇى، مىلۇلەت ۋە چرلەتنىۇڭ تەقۇدىرى، 

شۇۇ ا، غەربىۇي . ىىاتىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتىفېۇوچغللىق ئىجتىمائىي، ئىاتىساچ مەچەنىىىتىنىڭ تەرەقا

خەن سۇاللىسى چەۋرىدى ى ھۇنالر بىلەن خەنزۇالر ئوتتۇرسىدى ى ئۇرۇش ماھىىەتتە فېۇوچغللىق تۇكزۈڭ بىۇلەن 
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ڭدىن ك رۈۋ لىۇۇاا قۇللۇق تكزۈڭ ئوتتۇرسىدى ى ئۇرۇشۇنىڭ ھەقىاىۇي خۇارغكتېرىنى ۋە ئىلغۇار رولىنۇى مۇشۇۇنى

 . بولىدۇ

ەۋرىدى ى ۋە ئۇنىڭدىن كېىن ى ھۇنالرغا قارىۇى ئۇرۇشنىڭ ئىلغار رولى ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ خەنزۇالرغۇا ۋۇچى چ

قىلغان تاجاۋۇز چىلىاىنى چەكلىگەنلى ىدە ئىپاچىلىنىپ قالمۇاي، يەنە ئوغۇان، چىڭلىۇڭ، شۇىرۋى، ئۇيسۇۇن ۋە 

ىن ۋە ئې سپىالتاتسىىە قىلىۇۇىدىن غەربىي تۇرتتى ى ھەرقايسى مىللەتلەرنى ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ قۇ  قىلىۇىد

، ئۇۇالرنى ھۇنالرنىۇڭ قۇاالق ( گەرچە بۇۇ ۋۇچىنىۇڭ قوشۇۇن تارتىۇۇتى ى مەقسۇىتى بولمىسۇىمۇ)قۇتۇلدۇرۇپ 

قۇلدغرلىق تكزۈمىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتاۇزۇپ، خەنزۇالرنىڭ ئىلغار فېۇوچغللىۇق ئىاتىسۇاچىي مەچەنىىىتۇى بىۇلەن 

 . ۇ، بۇ ئەينى چاغدى ى تارىخىي شارغئىتتا ئىلغار ئەھمىىەت ە ئىگە ئىدىئۇچرغشتۇرغانلىاىدىنمۇ ئىپاچىلىنىد

سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇشۇى ۋە شۇىما   غەربىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئاخىرىۇدغ قوغۇۇار تە رىاۇتنىۇڭ خەن. 3

 تكزلە لى نىڭ بىرلى  ە كېلىۇى  ئوتتۇرغ  بىلەن

ڭ شىمالىي چېگرىسۇىغا قىلغۇان تاجۇاۋۇزل ىلىاى ھۇن قۇلدغر ھ ككمرغنالر گوروھىنىڭ غەربىي خەن سۇاللىسىنى

كەلتكرۈپ چىاارغان ئۇرۇش ھۇن مىللىتىگە ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كەلدى، بولۇپمۇ ھۇن خەلاۇى ئۇچرىغۇان 

 . ئېغىر بولدىئاقىۋەت ئەڭ 

ىۇدىن مىالچى. مۇاللىرى زور تكرككمۇدە ئولجۇا ئېلىنۇدى ۋە ئ لۇدى-بىرىن ىدىن، ھۇنالرنىڭ ئاھالىسى ۋە چۇارۋغ

يىلىدى ى ئۇرۇشتىال ھۇنالرچىن ئكچ مىڭدىن ئارتۇق ئاچەڭ ئەسىرگە چكشكپ، مىلىۇون تۇيۇاقتىن -627بۇرۇناى 

يىللىرىۇدى ى ئى  ۇى قېتىملىۇق -668ۋە  -626مىالچىىدىن بۇۇرۇناى [. 33]ئارتۇق قوي كاال ئولجا ئېلىندى

مىڭۇدىن ئېۇۇىپ  630ىمۇ ك پ بولۇۇپ، ئۇرۇشتا ھۇن جە  ىلىرىدىن ئ لتكرۈلگەن ۋە ئەسىر ئېلىنغانلىرى تېخ

قۇنۇارخاننىڭ قوۋمىۇدىن ئەسۇىرگە چكشۇ ەن ۋە ئ لتۇكرۈلگەن نەچۇ ە تۇكمەن ئۇاچەڭ ۋە خەن [ )34]كەتتى

مىۇڭ  300بۇنىڭ بىلەن باتۇر تە رىاۇت چەۋرىۇدى ى (. مىڭ ئاچەڭ بۇنىڭ سىرتىدغ 40سۇاللىسىگە ئە  بولغان 

يىلىدى ى ئۇرۇشتا ئۇوڭ قۇو  خاننىۇڭ -76مىالچيدىن بۇرۇناى . ئوقىاچى چەۋەندغزنىڭ يېرىمى ئازىىىپ كەتتى

. مۇا  ئولجۇا ئېلىنۇدى-مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق چۇارۋغ 700مىڭدىن ئارتۇق ئاچەڭ ئەسىر ئېلىنىپ،  38قوۋمىدىن 

قېلىپ قالغان ئاھالىلەرچىن ئ لگەن، چې ىلىپ كەت ەنلىرى ۋە چارۋىالرچىن ئۇ لگەن، پىتىۇرغپ كەت ەنلىرىنىۇڭ 

 . اتتىق ئاجىزالشتۇرۇۋەتتىبولۇپ، بۇ ھۇنالرنى ق[ 35]ېسابى يوقھ-ھەچچى

ئى  ىن ىدىن، ھۇنالر ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغاندىن كېىىن، چارۋى ىلىااا با  كېلىدىغان رغيۇونالرچىن چې ىنىۇپ 

مەسلەن، ئالوبان خان، بايان خان قوۋمى، ھازىرقى ئى  ى مۇ غۇلدى ى خېتاۋچىن، قۇنۇارخان قۇوۋمى )چىاىپ 

-چ للككنىڭ شىمالىدى ى سۇۇ ۋە ئۇوت( ازىرقى گەنسۇ ئ ل ىسىدى ى خېۇى كارىدورىدىن چې ىنىپ چىااانھ

بۇنىڭ بىلەن چارۋى ىلىق ئىۇلەپ ىاىرىۇىغا تەسىر يەت كزۈشى . چ پ يوق رغيونالرغا ك چكش ە مەجنۇر بولدى

زىرقى گەنسۇچى ى شۇەندەن ھا)تېغى، ئال ى تېغى ( تىلەن)بۇنىڭ ئى ىدە خېۇىدى ى چىلىەن . تەبۇىي ئىدى

خېتاۋنىڭ شىمالدى ى چوغاي تېغىدىن چې ىنىپ چىاىۇۇنىڭ تەسۇىرى بىۇر ( ناھىىىسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدغ

سكيى مو ، قىۇتا ئىللىق، يۇازچغ -چكن ى، چىلىەن تېغى ۋە ئال ى تېغى قارىغايالر ك پ، ئوت. قەچەر زور بولدى

ا  كېلەتتى ھەڭ ھۇن خەلانىۇڭ تىرى  ىلى ۇى بىۇلەن بولغۇان سالاىن بولۇپ، چارۋى ىلىق قىلىۇاا ناھايىتى ب

 : شۇ ا، ھۇنالر بۇ ئى  ى تاغدىن ئايرىلىپ قالغاندىن كېىىن. مۇناسىۋىتى ناھايىتى زور ئىدى

 

 ئايرىلىپ قالغاندغ تىلەن تېغىدىن، 

 . مېلىمىز-ئاۋۇماس بولۇپ قالدى چارۋغ

 ئايرىلىپ قالغاندغ ئال ى تېغىدىن، 

 [ .31]ئايالىمىز-ايدى قىزمۇ لىنىپ سارغ

چەرەخۇلەر قويۇۇق، يۇاۋغيى ھۇايۋغنالر كۇ پ بولۇۇپ، -چۇ پ، چە -چوغاي تېغىدىمۇ ئوت. چەپ قوشاق توقۇشتى

چارۋى ىلىق ۋە ئوۋچىلىااا بۇا  كېلىۇپال قالماسۇتىن، يەنە زور مىاۇدغرچى ى ياغۇاچ ماتېرىىاللىرىۇدىن ھەربىۇي 
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بۇ يەر باتۇر تە رىاۇتنىڭ ئارقا سەپ ئامنىرى ۋە جەنۇباا يكرۈش . تتىبوال( ئوقىا ياساشاا)ئىۇالرچغ پايدىلىنىۇاا 

ھۇنالر چوغاتۇاي تېغىنىۇڭ شۇىمالىغا چې ىنىۇپ كەت ەنۇدىن كېۇىىن، [. 37]قىلىۇتى ى مۇھىم بازىسى ئىدى

تاغنىڭ شىمالىدى ى، شەرقتىن غەرب ى ە نەچ ە مىڭ چاقىرىم، جەنۇبتىن شىمالغىمۇ نەچ ە مىۇڭ چۇاقىرىم 

بۇ چارۋى ىلىق ئىۇلەپ ىاىرىۇى [. 39]سۇ بولمىغاچاا، چارۋى ىلىق قىاللمىدى-چوڭ قۇملۇقتا ئوت كېلىدىغان

ئۇنىڭ ئكستىگە خەن سۇاللىسى چوغاي تېغىنى ئىۇۇغا  . ۋە بايلىق مەننەسىنى زور چەرىجىدە چەكلەپ قويدى

ىلنى ياسۇاپ، ئەسۇ ەر قۇورۇلالرنى قۇۇرۇپ، تۇۇرالرنى سۇېلىپ، تاشۇاى سۇېپ-قىلغاندىن كېىىن بۇ يەرچە قەلۇە

ھۇنالرچىن چوغاي تېغىنى »شۇ ا، . تۇرغۇزۇپ مۇچغپىۇە ك رگەچ ە، ھۇنالر جەنۇباا كېلەلمەيدىغان بولۇپ قالدى

كېىىن خەن سۇاللىسى يەنە غۇۇزالرنى [. 38]«قولدىن بېرىپ قويغاندىن كېىىن ئاھ ئۇرمىغان ھې  ىم قالمىدى

اۇۇچى تۇ رە جۇاۋپونۇنى سۇۇفا نىڭ شۇەرقىدە تۇرغۇۇزۇپ بۇوز يەر يوقاتاۇچى سانغۇن گوچاڭ ۋە ياۋغيىالرنى تۇت

ئې ىۇاا ئەۋەتىپ، ھۇن ككچلىرىنىۇڭ شۇەرقاە كېڭىىىۇۇىنىڭ ئالۇدىنى ئالغاچاۇا، ئۇشۇلۇ تە رىاۇۇت تەختۇتە 

كېىىن، ھۇنالر بارغانسېرى غەربىي شىمالغا ي ت ىلىۇپ، سۇو  ( يىلى-605مىالچىىدىن بۇرۇناى )ئولتۇرغاندىن 

ئايمىاىغا، ئوڭ تەرەپۇتە جىۇچۇكەن، چۇنخۇۇغڭ ئايماقلىرىغۇا ئۇۇچۇ  كېلىۇدىغان بولۇۇپ قالۇدى  تەرەپتە يكنجۇڭ

بۇنىۇڭ (. ئەسلىدە ھۇنالرنىڭ سو  تەرپى شا گۇ ئايمىاىغا، ئوڭ تەرپى شۇا جكن ئايمىاىغۇا ئۇۇچۇ  كېلەتتۇى)

لۇۇكپ كېتىۇۇۇى، ئۇۇاچەڭ ۋە چارۋىالرنىۇۇڭ كۇ پلەپ ئ . بىۇلەن چۇۇارۋى ىلىق رغيۇونلىرى تېخىمۇۇۇ تارىىىۇۇپ كەتتۇى

چارۋى ىلىق رغيونلىرىنىڭ زور ك لەمدە تارىىىۇى ئىۇلەپ ىاىرىۇۇنى چې ىنۇدۈرۈۋەتتى، ئۇنىۇڭ ئكسۇتىگە قۇار 

يىلى ھۇنالرچغ -19تكپەيلىدىن مىالچىىدىن بۇرۇناى ( يىللىرى-76، -98، -604مىالچىىدىن بۇرۇناى )ئاپىتى 

ى ئ لۇكپ، ئىجتىمۇائىي ئىگىلىۇ  ۋەيۇرغن بولۇۇپ، يەتتىسۇ-زور قەھەت ىلى  يكز بېرىپ خەلانىڭ ئوندىن ئالتە

 [. 40]مىللەتنىڭ مەۋجۇچلۇقى زور تەھدىت ە چۇچ كەلدى

باتۇر تە رىاۇت چەۋرىدىن بۇيۇان بويسۇۇندۇرۇلغان نۇرغۇنلىغۇان قەبىۇلە ۋە . ئكچىن ىدىن، قارغڭ ئەللەر ب لكندى

بەسۇتە -ىالتاتسۇىىىگە چىۇدىماي بەسقوۋمىالر ھۇن قۇلدغر ھ ككمرغنالر گوروھىنىڭ ئېغىۇر بېسۇىمى ۋە ئې سپ

ھۇنالرنىۇڭ ئاجىزالشۇاانلىاىدىن پايۇدىلىنىپ چىڭلىڭۇالر شۇىمالدىن، ئوغۇانالر، ئۇيسۇۇنالر . ئىسىان ك تكرچى

غەربتىن، شەرقتىن ھۇجۇڭ قىلدى، سو  تەرەپتى ى شىرۋى قەبىلىسى جەنۇباا بېرىپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  

بۇنىۇڭ بىۇلەن [. 46]ەتلەرمۇ بىرلى تە ھۇنالرغۇا ھۇجۇۇڭ قوزغىۇدىبولدى، غەربىي يكرتتى ى ھەر قايسى مىلل

 . غايەت زور ھۇن قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتى بىر مەھە  ب لكنكش ۋە نىزغ ھالىتىگە چكشكپ قالدى

ھۇۇن يۇۇقىرى قۇاتالڭ . ت تىن ىدىن، ھۇن ھ ككمرغنالر گوروھىنىڭ ئى  ى قىسىمىدىمۇ ب لكنكش پەيۇدغ بولۇدى

لۇقتىن ئىنۇارەت « تە رىاۇت»ئى  ى قىسىمدغ ئەسلىدىمۇ ھوقۇق تالىۇىش، بولۇپمۇ  ئاقس  ەكلەر گۇروھىنىڭ

بۇ ئەڭ ئالىي ھ ككمرغنلىق ھۇقۇۇقىنى تالىۇۇىش يكزىسۇىدىن نۇرغۇۇن زىۇدچىىەت يوشۇۇرۇنغان بولۇۇپ، چغئىۇم 

ۇۇى، بۇ چاغۇدغ ھ كۇمرغنلىۇق چغئىرىسۇىنىڭ تارىىى[. 42]چ گكچەك تەخىت تالىۇىش ككرەشلىرى بولۇپ تۇرغتتى

ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇنىڭ چې ىنىۇى، قوۋمىنىڭ ئاجىزلىۇىۇۇى ۋە قۇارغڭ ئەللەرنىۇڭ ب لكنىۇۇى بىۇلەن 

مىالچىىىۇدىن . يوقىرى قاتالڭ ھ ككمرغنالر گۇرۇھى ئى ىدى ى زىدچىىەت تېخىمۇۇ كەس ىنلىۇىۇۇ ە باشۇلىدى

سى تكپەيلىۇدىن ھ ككمرغنالرنىۇڭ يىلىدىن باشالپ تە رىاۇتلۇق تەختىگە ۋغرسلىق قىلىش مەسىلى-10بۇرۇناى 

بەش »يىلغۇا كەلگەنۇدە -57ئى  ى قىسىمىدى ى پارچىلىنىش تېخىمۇ ئېغىرلىۇىپ، مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

بۇۇ . كېلىپ چىاىىپ، ھۇنالرنىڭ ئى  ى قىسمى قااليمىاانلىۇىپ كەتتى« تە رىاۇتنىڭ ھاكىمىىەت تالىۇىۇى

مۇشۇندغق ۋەزىۇىەت ئالدىۇدغ قوغۇشۇار . ت گىرچغبىغا ئىتتىرچىھون قوۋمى، جەمۇىىىتى ۋە ھاكىمىىىتىنى ھاالكە

 . تە رىاۇت تارىخ سەھنىسىگە چىاىپ، ھۇنالرنى بۇرۇلۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلدى

ئەۋالچى، شۇۇكرۇچان ۇ -7قوغۇشۇۇار تە رىاۇتنىۇۇڭ ئەسۇۇلى ئىسۇۇمى جىخۇشۇۇان بولۇۇۇپ، تۇۇكمەن تە رىاۇتنىۇۇڭ 

ى ئاقس  ەك ئائىلىسىدىن كېلىپ چىااان بولۇۇپ، ھۇنالرنىۇڭ ئۇ يۇقىرى تەبىاىدى . تە رىاۇتنىڭ ئوغلى ئىدى

يىلۇى شۇكرۇچان ۇ -10مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى . ئەڭ ئالىي ھ ككمرغنالر گۇرۇھى ئى ىۇدى ى شۇەخىس ئىۇدى

تە رىاۇت ئ لگەندىن كېىىن، تە رىاۇتلۇقىاا ۋغرىسلىق قىلىش قائىدىسىگە ئاساسەن ئۇ ئاتىسىنىڭ تە رىاۇتلۇق 
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ھالنۇكى شكرۇچان ۇ تە رىاۇتنىۇڭ ھوقۇقلۇۇق ۋەزىۇرى خۇسۇۇر خۇان . ىق قىلىۇى كېرەك ئىدىھوقۇقىغا ۋغرىسل

شىنۋىىان ھەر قايىسى جايالرغۇا ئۇاچەڭ ئەۋەتىۇپ ھەر قايىسۇى ئۇۇرۇق ئاقسۇاقاللىرىنى كېڭەشۇ ە چاقىرىۇپ، 

جكەن ۇۇ  -لىتە رىاۇتنىڭ ۋغرىسىنى مەسلىھەتلىۇىپ قارغر قىلماق ى بولغاندغ، شۇكرۇچان ۇ تە رىاۇتنىۇڭ ئايۇا

ئال ى ئىنىسى سو  قو  جورچى چۇرۇن ى بىۇلەن مەسلىھەتلىۇۇىپ، ئۇۇرۇق ئاقسۇاقاللىرىنىڭ تېخۇى كېلىۇپ 

بواللمىغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئ زنىڭ ئاشىنىسى ئوڭ قو  بىلىۇ  خۇان تۇغتۇاننى ئۇيۇانجۇت تە رىاۇۇت 

لغاچاا شىنۋىىاننى ئ لتكرۋ تىپ، چۇرۇن ىنۇى ئۇيانجۇت تە رىاۇت ئىنتايىن ياۋۇز تەبىۇەتلى  بو. قىلىپ تى لىدى

ئەتىۇۋغرالپ ئىۇۇلەتتى ھەڭ شۇكرۇچان ۇ تە رىاۇتنىۇڭ پەرزەنتلىۇرى، ئىنىسۇى ۋە يېاىنلىرىنۇى ۋەزىپىسۇىدىن 

تەختى ە ۋغرىسلىق قىاللمىغان ۋە چەت ە . قالدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئ زنىڭ پەرزەنتلىرى ۋە ئىنىلىرىنى قويدى

امالسىز ھۇنالرنىڭ سۇو  تەرىپىۇدى ى قېىناتىسۇى ئۇجانمۇنىۇڭ يېنىغۇا پانۇاھلىق تىۇلەپ قېاىلغان جىخۇشان ئ

 . كېتىۇ ە مەجنۇر بولدى

جىخۇشان ناھايىتى قابىلىىەتلىۇ  بولغۇانلىاى ھەڭ تە رىاۇۇت ئەۋالچى بولغۇانلىاتىن، گەرچە سۇو  پانۇاھلىق 

ن ئاقسۇ  ەكلىرىنىڭ ھۇ رمىتى ۋە تىلگكچى سكپىتىدە قې ىپ بارغۇان بولسۇىمۇ، يەنىۇال سۇو  تەرەپتى ۇى ھۇۇ

ھالنۇكى، ئۇيۇانجۇت تە رىاۇۇت زورغۋغنلىۇق قىلىۇپ قااليمىاۇان ئۇاچەڭ ئ لتۇكرگەنلى تىن، . قوغدىۇىغا ئېرىۇتى

 . خەلانىڭ نارغزىلىاى ۋە قارشىلىاىنى قوزغىدى

ۇشۇاننى يىلى سو  تەرەپتى ى ئاقس  ەكلەر ئۇجۇانمۇ پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ جىخ-59مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

قوغۇشار تە رىاۇت قىلىپ تى لەپ، ئارقىدىنال سو  تەرەپتى ى لەش ەرلەر بىلەن ئۇيانجۇت تە رىاۇتاا ھۇجۇۇڭ 

ئۇيانجۇت تە رىاۇت ئى  ى جەھەتتە خەلىانىڭ نەزىرىدىن قالغۇانلىاى، تاشۇاى جەھەتۇتە يۇارچەمگە . قىلدى

لۇدى، ئۇنىۇڭ قۇوۋمى پكتۇكنلەي قوغۇشۇار ئېرشمىگەنلى ى ئۇچۇن، قارشۇىلىق ك رسۇىتەلمەي ئۇ زىنى ئ لتۇرۈۋغ

قوغۇشار تە رىاۇت ئۇيانجۇت تە رىاۇۇتنى يە گەنۇدىن كېۇىىن تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا . تە رىاۇتاا ئە  بولدى

قايتىپ بېرىپ، تە رىاۇتاا بىۋغستە قارغشلىق يەرلەرنى تەرتىپ ە سېلىپ، ھەر قايسى جايالرنى مۇقىمالشتۇرۇپ 

ئەسلىگە كەلتكرۈش ۋە ھاكىمىىەتنى مۇقىمالشۇتۇرۇش ئۇچۇۇن، بىۇر نەچۇ ە  ئىۇلەپ ىاىرىۇنى تېز سكرئەتتە

لې ىن، . ئايدىن كېىىنال قوشۇنالرنى قىساارتىپ، ئاقس  ەكلەرنى ئەسلىدى ى يەرلىرىگە قايتىۇاا بۇيرۇق قىلدى

بۇ چاغدغ ئوڭ قو  بىلى  خاننىڭ يېنىغا قې ىپ بارغۇان چورۇن ۇى ئۇوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇان بىۇلەن بىرلىۇۇىپ 

ئۇيانجۇتنىڭ ئىنىسى باتىسخان بوشتاننى تۇ  تە رىاۇت قىلىپ تى لەپ، قوشۇن تارتىۇپ قوغۇشۇار تە رىاۇتاۇا 

تۇ  تە رىاۇت ئى  ى ئوغلىنى تە رىاۇۇت ئورچىسۇىنى . قوغۇشار تە رىاۇت يېڭىلىپ چې ىندى. ھۇجۇڭ قىلدى

ئەممۇا، تۇۇ  . تتىن مۇچغپىۇە ك رچىساقالشاا بۇيرۇپ، شەرق تەرەپتە نۇرغۇن قوشۇن تۇرغۇزۇپ قوغۇشار تە رىاۇ

پاسۇۇاتاا ئىۇۇۇىنىپ ئۇۇاچەڭ ئ لتۇۇكرگەنلى ى ئكچۇۇكن، ھەر قايسۇۇى -تە رىاۇۇۇت ئىاتىدغرسۇۇىز بولغۇۇانلىاى، پىتۇۇنە

غەربۇتە ئوغۇۇز . بەس بىۇلەن ئۇ زلىرىنى تە رىاۇۇت چەپ ئاتاشۇتى-ئاقس  ەكلەر ئۇنىڭدىن يكز ئۇ رۈپ، بەس

 رىاۇت باش ك تكرۈپ چىاىپ، ئۇالر تۇ  تە رىاۇت ۋە قوغۇشار تە رىاۇت، شەرقتە چەلى تە رىاۇت ۋە ئكجە تە

مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى )چەپ ئاتالدى « بەش تە رىاۇتنىڭ ھاكىمىىەت تالىۇىۇى»تە رىاۇت قوشۇلۇپ تارىختا 

بەش تە رىاۇت قااليىماان ئۇرۇش قىلىش جەريانىدغ ياكى مەغلۇپ بولۇپ ئە  بولۇپ، ياكى ئ زىنى (. يىلى-57

شۇۇنىڭ بىۇلەن قوغۇشۇار تە رىاۇۇت .  لىپ، ئەڭ ئاخىرى غەلىنە قوغۇشار تە رىاۇتاا مەنسۇپ بولۇدىئولتكرۈۋ

لۇې ىن ، بۇۇ قېتىماۇى قااليىماۇان ئۇۇرۇش تكپەيلىۇدىن ئاھۇالە زور . تە رىاۇت ئورچىسىغا يەنە قايتىپ كەلدى

ەڭ ئۇرۇشۇتا ئ لۇكپ، بىۇر تكمەنۇدىن ئۇارتۇق ئۇاچ. چەرىجىدە ئازىىىپ، پەقەت نەچۇ ە تۇكمەن ئۇاچەمال قالۇدى

توقاۇۇزى زىىانغۇا ئۇۇچرغپ، خەلۇق ئاچارچىلىاتۇا قېلىۇپ، بۇال  ىلىۇق ئەۋەج -چارۋىالرنىڭ ئونۇدىن سۇەك ىز

قوغۇشۇۇار تە رىاۇۇۇت ئىنتۇۇايىن تەس كۇۇكنگە قالغۇۇانلىاتىن قااليمىاۇۇان ىلىاتىن كېىىن ۇۇى ئېغىۇۇر [. 43]ئالۇۇدى

يەرچىن تۇ  تە رىاۇتنىڭ بىر نەۋرە ئىنىسى شكشكن  ۋەزىىەتنى ئو ۇىماق ى بولدى، ئەمما بۇ چاغدغ ئويلىمىغان

خان غەربتە ئ زىنى رۇنجىن تە رىاۇت چەپ ئاتىدى، قوغۇشار تە رىاۇتنىۇڭ ئاكىسۇى سۇو  قۇو  بىلىۇ  خۇان 

ئارىدىن ئۇۇزۇن ( يىلى-51مىالچىىىدىن بۇرۇناى . )قۇتىۇۇشمۇ شەرقتە ئ زىنى قۇتىۇۇش تە رىاۇت چەپ ئاتىدى
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نى ئ لتكرۈپ، قوغۇشارغا ھۇجۇڭ قىلىپ، ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ تە رىاۇت ئ تمەي قۇتىۇۇش رۇنجىن

 . ئورچىسىنى ئىگىلۋغلدى

بۇنۇدغق ۋەزىۇىەت ۋە ئەھۇۋغ  ئالدىۇدغ ئۇۇ خەن سۇاللىسۇى . قوغۇشار يەنە بىر قېتىم قې ىۇاا مەجنۇر بولۇدى

ىنىڭ بىر تۇتاش رەھنەرلى ىنى قۇبۇۇ  مەركىزىي ھاكىمىىىتىگە ئە  بولۇپ، خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھاكىمىىت

قىلىپ، خەن سۇاللىسىنىڭ يارچىمى ۋە قوللىۇى بىلەن ئ زىنىڭ زغۋغللىااا يكزلەنگەن ھ ككمرغنلىاىنى ساقالپ ۋە 

ئەسۇۇلىگە كەلتۇۇكرۈپ، قۇتىۇۇشۇۇنى تىن ىتىۇۇپ ھۇۇۇنالر رغيۇۇونىنى بىۇۇرلى  ە كەلتۇۇكرۈپ، ھۇۇۇنالرنى خەتەرلىۇۇ  

 . دىۋەزىىەتتىن قۇتاۇزۇش ئويىغا كەل

شۇىمالىدغ ( يىلۇالر-51~ 208مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى )يى  جەريانىۇدغ 650ھۇنالر باتۇر تە رىاۇتتىن باشالپ 

شۇىمالىدى ى ھەرقايىسۇى مىللەتۇلەرگە ھ ككمرغنلىۇق قىلىۇپ  –سەلتەنەت سۇكرۈپ، چۇوڭ چ للككنىۇڭ جەن 

كىمىىىتى بىۇلەن پۇۇت چ ىىۇۇىپ خەن سۇاللىسۇى ھۇا« تە رىنىۇڭ ئەركە ئۇوغلى»كەلگەنلى تىن، ئ زلىرىنى 

ئارىدغ قۇچىلىۇىش بولغان بولسىمۇ، پەقەت خەن سۇاللىسى مەلى ىلىرىنۇى بېرىۇپ، ھەر . تېپىۇىپ تۇرغانىدى

كې ەك ئەۋەتىپ بېرىپ تۇرغاچىاىال، ۋغقىتلىۇق ھالۇدغ چېگرىغۇا پارغكەنۇدى ىلى  -كىمخاپ، كىىىم-يىلى شايى

تتى ۇى قۇاتتىق زەربىسۇى بىۇلەن ھۇۇن قۇلۇدغرلىرى كېىىن خەن سۇاللىسىنىڭ ھەربۇى جەھە. سالمىغان ئىدى

بۇۇ چاغۇدغ . چ چكپ قۇچىلىۇىۇنى ئويلىغان بولىسمۇ، خەن سۇاللىسىگە بېاىنىۇنى خىىالىغا كەلتۇرمىگەنىدى

ماغدۇرىدىن كەت ەچ ە، ۋەزىىەتنىڭ قىستىۇۇى ئارقىسۇىدغ ئۇوغلىنى بارىمتايلىااۇا  –قوغۇشار تە رىاۇت ككچ 

خەن . تونۇۇپ، مەركەزنىۇڭ بىۇر تۇتۇاش رەھنەرلى ىنۇى قوبۇۇ  قىلمۇاق ى بولۇدى ئەۋەتىپ ئ زىنى قارغڭ چەپ

بۇۇ . سۇاللىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتى ى بۇندغق تۇپ ئ زگىرىش ھەرگىزمۇ ئاچەتتى ى ئىۇش ئەمەس ئىۇدى

يۇۇۇقىرى قۇۇاتالڭ ھ ككمرغنالرنىۇۇڭ سىىاسۇۇىي نوپۇۇۇزى ۋە ئۇۇورنىغىالر چېتىلىۇۇپ قالمۇۇاي، يەنە مەنپەئەتىگىمۇۇۇ 

چ ۇگەن « يۇوق-خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇۇش كېرەكمۇۇ»شۇۇ ا، قوغۇشۇار تە رىاۇۇت . ناسىۋەتلى  ئىدىمۇ

مەسىلىنى ئۇرۇق ئاقساقاللىرىنىڭ ئالىي كېڭىۇىگە قويغاندغ قوللىغۇۇچىالر ۋە قارشۇى تۇرغۇۇچىالرچىن ئىنۇارەت 

: قارشۇى تۇرغۇۇچىالر. «ىمۇنۇازىرە قىلىۇۇت-ۋەزىۇرلەر ناھۇايىتى ئۇۇزۇن بەس»ئى  ى گۇرۇھ بارلىااا كېلىۇپ، 

نۇۇېمە ئكچۇۇكن . ھۇنالرنىۇۇڭ ئاچىتىۇۇدە ئەزەلۇۇدىن ككچلككلۇۇكك ئەتىۋغرلىنىۇۇپ، قوللۇۇۇق پەس ك رۈلىۇۇدۇ»

تكزۈملىرىنى بۇزۇپ، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغۇچەكمىز؟ ئۇندغق قىلىساق ئۇ ت ەن –ئەجدغچلىرىمىزنىڭ قائىدە 

مامدۇق؟ بۇندغق قىلىپ ئەمىۇنلى  ە ئېرىۇۇ ىنىمىز چەۋىرلەرچى ى تە رىاۇتالرنىڭ شەنىگە چغ  تەك كزۈپ قوي

ھۇازىر »: چ ىىۇەسە، سو  ئىجىز خان باش ىلىاىدى ى قوللىغۇچىالر« بىلەن يات قوۋمالرنى قاندغق باشاۇرىمىز

چەتاۇۇ . خەن سۇاللىسى ككچلكك، ئۇيسۇنالر ۋە غەربىي يۇرتتى ى بەگلى لەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغۇا بېاىنۇدى

كۇكنىگە ئاجىزلىۇۇىپ كەتتۇى، -بۇيۇان ھۇۇنالر ككنۇدىن( يىلۇالر-81~606دىن بۇرۇناى مىالچى)تە رىاۇتتىن 

چەماللىااا ئەسلىگە كېلىۇى مۇۇم ىن ئەمسۇە، بۇنۇدغق تەرسۇالىق قىلغىنىمىۇز بىۇلەن بىۇر ككنمۇۇ ئەمىنلىۇ  

[ 44]«ۇئامان ياشايمىز، ئەگەر بېاىنمىساق چرلەت ھاالك بولىد-تاپالمايمىز، خەن سۇاللىسىگە بېاىنساق تىنب

 .چ ىىۇتى

ۋەھالەن ى، ئەينى چاغدغ شىمالدغ قۇتۇۇش باش ك تكرگەن، جەنۇبتا خەن سۇاللىسى تەھدىت سۇېلىپ تۇرغۇان، 

شەرقتى ى بېاىندى ئەللەرمۇ ب لكنگەن، ئەھۋغ  ناھايىتى روشەن بولغاچاۇا، ئەگەر قوغۇشۇار تە رىاۇۇت -غەر 

ھۇجۇمغۇا ئۇۇچرغش ( بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىدىن قۇتىۇۇۇش)خەن سۇاللىسىگە ئە  بولمىسا ئى  ى تەرەپتىن 

نۇاۋغچغ تەشەبنۇسۇ ارلىق بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولسۇا، خەن سۇاللىسۇى . خەۋپىدىن سۇاقلىنالمايتتى

. مەركىزىي ھاكىمىىىتىنىڭ ككچىدىن پايدىلىنىپ قۇتىۇۇش بىلەن قارشىلىۇىپ، ئ زنى ئەسلىگە كەلتۇكرەلەيتتى

قوغۇشار تە رىاۇتمۇ ۋە خەن سۇاللىسىگىمۇ چۈشمەن بولغان كۇكچ چ للككنىۇڭ  يەنە كېلىپ قۇتۇۇشتىن ئىنارەت

شىمالىدغ تۇرىۋغتااچاا، قوغۇشار تە رىاۇت خەن سۇاللىسىنىڭ ئۇ زىنى قارىۇۇى ئالۇدىغانلىاىنى مۇ ل ەرلىگەن 

خەن شۇ ا، ئۇ ئەڭ ئاخىرىدغ سو  ئىجىز خاننىڭ پى ىرىنى قولالپ قۇوۋمىنى باشۇالپ جەنۇباۇا بېرىۇپ، . ئىدى

كېىىن بولۇپ ئوغلى ئوڭ قۇو  -يىلى ئىلگىرى-53سۇاللىسى چېگرىسىغا يېاىنالشتى ھەڭ مىالچىىدىن بۇرۇناى 
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بىلى  خان جۇلاۇتان ۋە ئىنىسى سۇو  قۇو  بىلىۇ  خۇاننى خەن سۇاللىسۇىگە ئەۋەتىۇپ، بۇۇ ئۇارقىلىق خەن 

ىسۇىنىڭ قارىۇۇى ئۇېلىش خەن سۇالل. سۇاللىسىنىڭ پوزىتسىىىسۇى ۋە ئىن اسۇىنى بىلىۇپ باقمۇاق ى بولۇدى

ئېىىۇدغ ئۇ زى خەن -6يىلۇى ئەتىىازنىۇڭ -56سەمىمىىىتىنى بىلگەنۇدىن كېۇىىن، ئۇۇ مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى 

سۇاللىسى پاچىۇاھى بىلەن ك رۈش ىلى بېرىپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدغ ئ زىنىڭ مەركىزىي ھاكىمىەت ە ئە  

 . تىنى ئىپاچىلىدىان ھ رمىبولۇش سەمىمىىىتى ۋە خەن ھ ككمرغنىغا بولغ

چكن ى، خەن سۇاللىسۇى . خەن سۇاللىسى قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئە  بولۇشىنى ئىنتايىن قىزغىن قارشى ئالدى

ئەزەلۇۇدىن ھۇۇۇنالرنى بويسۇۇۇندۇرۇش بەك تەس چەپ قارىغۇۇان، شۇۇۇ ا گاۋچىۇۇدىن باشۇۇالپ ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن 

. للى  بىلەن ئۇالرغا قورغ  ئىۇۇلەتمىگەنىدىئەھدىلىۇىپ، ھۇنالر شىمالغا پارغكەندى ىلى  سالمىسىال، يە گى

. ۋۇچى چەۋرىدىن باشالپ غەلنىلى  مۇچغپىۇە ئۇرۇشى قىلىنغان بولسىمۇ، بۇنىڭ ئكچكن زور بەچە  ت لىگەنىۇدى

ئەمدىلى تە ھۇنالرنىڭ ئى  ى مالىمان ىلىاى تكپەيلىدىن قوغۇشارنىڭ ئ زلككىدىن بېاىنىۇپ، خەن ئورچىسۇىغا 

يەنە كېلىۇپ قۇتىۇۇۇش شۇىمالدغ بولغاچاۇا، قوغۇشۇار ئۇارقىلىق . للىنارلىق ئىش ئىۇدىكېلىۇى ئەلۋەتتە خۇشا

 . ۇۇۇۇتى ى تۇۇۇكپ سىىاسۇۇۇىتى ئىۇۇۇدىقۇتىۇۇشۇۇۇنى چەكۇۇۇلەش خەن سۇاللىسۇۇۇىنىڭ شۇۇۇىمالىنى تىنجىتى

خەن سۇاللىسى تە رىاۇتنى قارشى ئالىدىغانلىاىنى بىلدۈرۈش، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇنىڭدىن مۇچغپىۇە ك رۈش 

ئاتلىاالر سانغۇنى خەن چا نى مەخسۇۇس ئەل ۇى قىلىۇپ ۋۇيۇكەن قورۇلىغۇا -كېلىۇتىن ئاۋۋغ  ھارۋغئكچكن،ئۇ 

قارشۇۇى ئېلىۇۇۇاا ئەۋەتتۇۇى ھەڭ ۋۇيۇۇكەن، سۇۇۇفاڭ، شۇۇىخې، شۇۇا جكن،بېىدى ۋە فېڭۇۇۇىىاڭ ئايماقلىرىۇۇدىن 

لگەنۇدە يەنە ئۇۇ كە. چا ۇەنگى ە بولغان يو  بويىغا ئەس ەرلەنى ئورۇنالشتۇرۇپ ھ رمەت قۇارغۋۇللىرى قىلۇدى

ئۇ خەن . ت رىلەرنىڭ ئورنىدىن يۇقىرى قىلدى -تەنتەنىلى  مۇرغسىم ئ ت كزۈپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ھەرقايىسى بە 

ھۇۇن »ئۇنىڭغا ئالتۇنۇدىن ياسۇالغان . چەپ ئاتاپ، نامىنى ئاتىمىدى«ئەئىىانىڭىز»پاچىۇاھى ك رشكشتە ئ زىنى 

ىنىپ، ئۇنىڭ ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئالىي رەھنىرى ئى ەنلى ىنى ۋە يېۇى  م ھكر بېغى ئىنۇاڭ قىل« تە رىاۇت م ھكرى

پۇقرغلىق مۇناسىۋىتى تىلەندى،  -پاچىۇاھ( يازما بولمىسىمۇ)بۇنىڭ بىلەن قانۇنىي جەھەتتىن . ئېتىرغپ قىلىندى

ھۇنالرنىڭ يەرلى  ھۇاكىمىىىتى بىۇلەن خەن سۇاللىسۇى  -شۇنىڭ بىلەن بىللە قوغۇشار تە رىاۇت ھاكىمىىىتى

بۇنىڭدىن باشاا خەن سۇاللىسى يەنە [. 45]ھاكىمىىتىنىڭ بېاىندىلىق سىىاسىي ئورنىمۇ تى لەندى مەركىزىي

 -ئات، ئۇالتۇن-زور مىادغرىدى ى قىممەتلى  سوۋغىالرنى، يەنى كەمەر، تون، يان خەنجەر، ئوقىا، يالمان، ھارۋغ

مالغا قايتىۇدىغان چاغۇدغ ئ زنىۇڭ قوغۇشار تە رىاۇۇت شۇى. تاۋغر قاتارلىاالرنى سوۋغا قىلدى -ككمكش، كىمخاپ

ككچىنىڭ ئاجىز ئى ەنلى ىنى ئويالپ، قۇتىۇۇشنىڭ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھۇجۇڭ قىلىۇىدىن ئەنسىرەپ، خەن 

سۇاللىسى مەركىزىي ھ ككمىتنىڭ ككچىگە تايىنىش ھەڭ ئ ز ساچغقتىنى بىلۇدۈرۈش ئكچۇكن، ئۇ زى ئىلتىمۇاس 

تۇرۇشۇنى تەلەپ قىلىۇپ، جىۇدچىي ( شۇەھىرىنىڭ غەربىۇي جەنۇبىۇدغھازىرقى بۇاۋتۇ )قىلىپ گۇغ لىۇ قورۇلىدغ 

خەن . پەيىتلەرچە خەن سۇاللىسىنىڭ تەسلىم ىلەرنى قۇبۇ  قىلىش شەھىرىنى قوغدغيدىغانلىاىنى بىلدۈرىدى

-سۇاللىسىمۇ ئۇنى ئوبدغن چەكلەش ئكچكن، ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇبۇ  قىلىپ گاۋچاڭ ت رىسى چۇڭ جۇڭ ۋە ھۇارۋغ

ھۇازىرقى ئى  ۇى )انغۇنى خەن چاڭ قاتارلىاالرغا قوشۇن باشالپ ئۇنى سوفا نىڭ جىلۇ قۇرۇلىغى ە ئاتلىاالر س

قوغدغپ ئۇزۇتۇپ قويۇشنى ھەڭ قوشۇنالرنى قۇرۇلنىڭ سىرتىغا ( مۇ غۇلدى ى كا جىن ئارقا خوشۇنىنىڭ غەربىدە

رنىۇۇۇڭ ئىجتىمۇۇۇائىي يەنە ھۇنال. ئورۇنالشۇۇۇتۇرۇپ تە رىاۇتاۇۇۇا بويسۇۇۇۇنمىغانالرنى باشتۇرۇشۇۇۇنى بۇيرىۇۇۇدى

كېىىن بولۇۇپ -يالىڭاچلىاتا قالغانلىاىنى بىلىپ، ئىلگىرى-ئىۇلەپ ىاىرىۇنىڭ ۋەيرغن بولغانلىاى، خەلانىڭ ئاچ

 [. 41.] ىلىاتىن قۇتۇلدۇرچىمىڭ پاتمان ئاشلىق يەت كزۈپ بېرىپ قىىىن 34

خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئۇۇنى زور بۇ چاغدغ قۇتۇۇش قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغۇانلىاى ھەڭ 

ككچ بىلەن قوللىغانلىاىنى ك رۈپ، قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسى بىلەن بىرلىۇىپ ھۇجۇڭ قىلىۇۇىدىن 

-56⑾50مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى)قورقتى، شۇ ا ئۇمۇ خەن سۇاللىسىگە ئەل ى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقدىم قىلىپ 

خەن سۇاللىسى قوغۇشار تە رىاۇت بىلەن . تانىلىاىنى بىلدۈرىدى، ئوغلىنى بارىمتايلىااا ئەۋەتىپ چوس(يىلالرچغ

قۇتۇۇشنىڭ نىزغسىغا نىسنەتەن ئوتتۇرچىن پايدغ ئېلىۇنى ك زلىمەي، بەل ى ھەر ئى  ىلىسىنى كەڭ قورسۇاقلىق 
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قوغۇشۇار . بىلەن قۇبۇۇ  قىلىۇش پوزىتسىىىسۇىدە بولۇدى، شۇۇ ا قۇتۇۇشۇنىڭ ئەل ىسۇىنىمۇ كاتتۇا ككتۋغلۇدى

يىلى خەن سۇاللىسىگە -50ئۇ مىالچىىدىن بۇرۇناى . ھەرى ىتىگە يېاىندىن چىااەت قىلىپ تۇرچىقۇتۇۇشنىڭ 

شەخسۇەن ئۇ زى ( يىلۇى-48مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى )كېىىن ى يىلۇى . ئەل ى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقدىم قىلدى

-49ۇرۇناى مىالچىىۇدىن بۇ. ئورچىغا بېرىپ خەن سۇاللىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ككچەيتمەك ى بولۇدى

. مىڭ پاتمان ئاشۇلىق يۇارچەڭ قىلۇدى 20يىلى خەن سۇاللىسى قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن يەنە 

. يىلى يەنە ئۇنىڭ شىمالدى ى تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا قايتىۇۇىاا رۇخسۇەت قىلۇدى-43مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

اخىر چوسۇتانە ۋە مۇسۇتەھ ەڭ بولغاچاۇا، ئ -قۇغۇشار تە رىاۇت بىلەن خەن سۇاللىسىنىڭ مۇناسىۋىتى باشتىن

 . تاپالمىدىقۇتىۇۇش بۇزغۇچەك يۇچۇق 

قۇتىۇۇش چەسلەپتە قۇغۇشۇار خەن سۇاللىسۇىگە تەسۇلىم بولۇدى، ھەربىۇي كۇكچى ئۇاجىز، شۇىمالغا قايتىۇپ 

شۇۇ . كېلەلمەيدۇ چەپ ئويالپ، غەرب ە قوشۇن تارتىپ ئۇنىڭ ئوڭ تەرەپ ز مىنىنى ئىگىلىۋغلماق ى بولغانىۇدى

، ئۇوڭ تەرەپۇ ە بېرىۇپ ئى  ۇى [47]چاغدغ تۇ  تە رىاۇتنىڭ كى ى  ئىنىسى قوغۇشار تە رىاۇتتىن يكز ئ رۈپ

 . ئاكىسىنىڭ ئاچەملىرىنى يىغېۋ لىپ ئ زىنى ئىلىم تە رىاۇت چەپ ئاتىۋغلدى

كېۇىىن خەن . مىڭۇدىن ئۇارتۇق ئەسۇ ىرىنى قۇشۇۇۋغلدى 50قۇتىۇۇش ئۇنىڭغا ھۇجۇڭ قىلىپ ئۇنى ئ لتۇكرۈپ، 

ۇاللىسىنىڭ قۇغۇشار تە رىاۇتاا ئەس ەر ۋە ئاشلىق يۇارچەڭ بېرىۋغتاۇانلىاىنى ئۇا الپ، ئۇوڭ تەرەپ ز مىنىۇدغ س

تۇرۇپ قالدى ھەڭ ئ زىنىڭ ھۇنالرنى بىرلى  ە كەلتكرۈش ە ئۇاجىزلىق قىلۇدىغانلىاىغا كۇ زى يېتىۇپ، غەربۇ ە 

ۇيسۇۇنالرنىڭ كى ىۇ  كۇكننېگى ئۇجۇتاۇا ك چكپ ئۇيسۇنالرغا يېاىنىلىۇىپ، ئۇالر بىلەن بىرلىۇىۇنى ئويالپ ئ

قۇتىۇۇشنىڭ قې ىپ يكرگەنلى ىنى بىلگەن ئۇجۇت ئۇنىڭ ئەل ىسۇىنى ئ لتۇكرۈپ، كاللىسۇىنى . ئەل ى ئەۋەتتى

غەربىي يۇرت قورۇق ىنېگىگە ئەۋەتىپ بېرىپ، سەك ىز مىڭ چەۋەندغز چىاىرىپ، يالغانۇدىن چى ىنۇى قارشۇى 

. قۇتىۇۇش ئۇنىڭ سۇياەستىنى سېزىپ قېلىپ، ئۇنى مەغلكپ قىلۇدى. لدىئالماق ى بولغاندەك قىىاپەت ە كىرىۋغ

، قىرغىزالرنى يېڭىۇپ، [49(]غەربىي چىڭلىڭالرنى)ئارقىدىنال شىمالغا ھۇجۇڭ قىلىپ ئوغۇزالرنى، چىڭلىڭالرنى 

 . ەيدى، ككچىمۇ خېلىال ككچبۇ ئۇچ مىللەتنىڭ يەرلىرىنى ئ زىگە قوشۇۋ لىپ، قىرغىزالر يېرىدە پايتەخت قۇرچى

كېىىن، قۇتىۇۇش ئ زىنىڭ تۇرغان يېرىنى خەن سۇاللىسىدىن يىرغقتا چەپ قۇارغپ، خەن سۇاللىسۇىنىڭ قوغۇشۇار 

تە رىاۇۇۇتنى قۇۇولالپ ئۇۇ زىنى قوللىمىغانلىاىۇۇدىن نۇۇارغزى بولۇۇۇپ، خەن سۇاللىسۇۇى ئەل ىسۇۇى جۇۇاڭ نەيۇۇۇى 

تۇرۇپ بېرىۇۇىنى تەلەپ قىلىۇپ، ئۇوغلىنى قاتارلىاالرنى ھاقارەتلىدى ھەڭ بارىمتايلىاتا تۇرۋغتاان ئوغلىنى قۇاي

ئارقىۇدىن ئ زىنىۇڭ خەن سۇاللىسۇىنىڭ چىۇۇىغا تېگىۇپ . ئەكېلىپ قۇيۇشاا كەلۇگەن گۇۇجىنى ئ لتۇكرۈۋەتتى

قويغانلىاىنى بىلىپ ھە قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ككچىىىپ كەت ەنلى ىنۇى ئۇا الپ، ئۇنىۇڭ ھۇجۇۇڭ قىلىۇۇىدىن 

( كۇانگىىە ھۇازىرقى قازغقىسۇتاننىڭ شۇەرقىي جەنۇبىۇدغ)نگىىە خانى كا. قورقۇپ تېخىمۇ يىرغقاا ك چكپ كەتتى

ئەمدىلى تە ئۇ قۇتىۇۇشنىڭ قې ىۇپ يۇۇرگەنلى ىنى ئۇقۇۇپ، . ئىلگىرى ئۇيسۇنالرچىن ك پ قېتىم يېڭىلگەنىدى

ئۇنى كانگىىەنىڭ شەرقىگە جايالشتۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلەن بىرلىۇىپ بىرلى تە ئەسۇ ەر چىاىرىۇپ ئۇيسۇۇنالرنىڭ 

تارتىۋ لىپ، ئانۇدىن ئۇۇنى شۇۇ يەرگە جايالشۇتۇرۇش غەرىزىۇدە قىرغىزالرغۇا ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ، بۇۇنى يېرىنى 

قۇتىۇۇش بۇنى ئا الپ ناھايىتى خۇوش بولۇۇپ ئەسۇ ەرلىرىنى باشۇالپ . قۇتىۇۇشاا يەت كزۈپ قويۇشنى ئېىتتى

 3000كەلگەندە ئارغن غەرب ە يۇرۇش قىلدى، لې ىن يو  ئكستىدە ك پ ئاچىمى تو الپ ئ لگەچ ە، كانگىىەگە 

كانگىىە خانى قىزىنى قۇتىۇۇشاا يۇاتلىق قىلۇدى، قۇتىۇۇشۇمۇ قىزىنۇى كۇانگىىە خانىغۇا يۇاتلىق . ئاچىمى قالدى

كانگىىە خانى قۇتىۇۇشنى ناھايىتى ھ رمەتلەپ، ئۇنىڭ ككچىگە تايىنىپ ئەترغپتى ى ئەللەرگە تەھۇدىت . قىلدى

لىنىپ ئۇيسۇنالرغا زەربە بېرىپ، ئۇيسۇنالرنىڭ پايتەختى قىزى  سالدى، قۇتىۇۇش كانگىىەنىڭ قوشۇنىدىن پايدى

ئۇيسۇۇنالر . مكلككلەرنى بۇۇالپ كەتتۇى-قورغان شەھىرىگى ە بېسىپ بېرىپ، پۇقرغالرنى ئ لتكرۈپ، چارۋغ ۋە ما 

شۇۇ ۋغقىۇت تەخمىۇنەن . قوغالپ زەربە بېرىۇ ە پېتىنالمىغاچاا، غەربتە مىڭ چاقىرىمدەك ئارىلىق بوش قالدى

 . يىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى-44ىن بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرۇناى الچىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدمى

قۇتىۇۇش غەلىنە قىلغاندىن كېىىن غەلنىسۇىدىن كۇ رە لەپ، كۇانگىىە خۇانىنى كۇ زگە ئىلمىۇدى ھەڭ كېۇىىن 
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قۇولىنى كېسۇىپ تاشۇالپ تۇاالس چەرياسۇىغا -كانگىىە خانىنىڭ قىزىنى ھەڭ بەگىلىرىنى ئ لتكرۈپ يۇاكى پۇۇت

ئۇاچەمنى ئىۇۇلىتىپ قورغۇاننى  500رغان سالدۇرۇپ، ھەر كۇكنى يەنە خەلانى ھاشارغا تۇتۇپ قو. تاشلىۋەتتى

ئەترغپتى ى ئائورىسى، پەرغانە قاتارلىق ئەللەرگە ئەل ى ئەۋەتىۇپ ئولپۇان تاپۇۇرۇشۇاا . ئى  ى يىلدغ پكتتكرچى

كېۇىىن بولۇۇپ -خەن سۇاللىسۇى ئىلگىۇرى. ئۇۇالر ئولپۇاننى تاپۇۇرماسۇلىااا پېتىنالمىۇدى. يارلىق چكشۇكرچى

ئكچ قېتىم ئەل ى ئەۋەتىپ گۇۇجى قاتارلىاالرنىۇڭ جەسۇىتىنى تەلەپ قىلغۇان بولسۇىمۇ، قۇتىۇۇۇش  كانگىىەگە

بۇنىڭۇدىن خەن سۇاللىسۇىنىڭ غەربىۇي يۇۇرتتى ى چېرى  ۇى . ئەل ىلەرنى خورالپ يارلىانى ك زگە ئىلمىدى

ەممۇا، قۇتىۇۇشۇنىڭ ئ. بېگى گەن يەنۇۇ ۋە ئورۇنناسار چېرى  ى بە  چېن تاڭ قاتارلىاالر قاتتىق غەزەپلەندى

ككچىنىڭ چغۋغملىق ككچىىىۋغتاانلىاىنى ئويلىۇىپ، غەربىي يۇرتتى ى بەگلى لەرنىڭ قوشۇۇندىن پايۇدىالنماق ى 

بەگلى نىڭ قوشۇنلىرىدىن بولۇپ  65شۇنىڭ بىلەن، قوشتى ى تېرىا ى لەش ەرلەر ۋە غەربىي يۇرتتى ى . بولدى

قوشۇۇننى ئۇالتە بۇ لەك ە ب لۇكپ، ئۇكچ بۇ لەك قوشۇۇن  پكتۇكن. مىڭدىن ئارتۇق ئەس ەر يىغىدى 40جەمۇىي 

پامىرچىن ئېۇىپ پەرغانە ئارقىلىق ما دى، ئكچ ب لەك قوشۇن شىمالىي يو  بىلەن مېڭىۇپ، ئۇنسۇۇن ئۇارقىلىق 

ئۇالر قۇتىۇۇشۇنىڭ ئورچىسۇىغا نەچۇ ە ئۇون چۇاقىرىم كېلىۇدىغان جايغۇا قارغرگۇاھ قۇۇرۇپ، . كانگىىەگە كىرچى

نەچۇ ە . ى تۇتۇۋ لىپ يو  باشلىغۇچى قىلىپ، قۇتىۇۇشنىڭ بارلىق ئەھۇۋغلىنى ئۇقۇۋغلۇدىكانگىىەنىڭ بىر بېگىن

ككن ئ ت ەندىن كېىىن گەن يەنۇۇ، چېن تاڭ قاتارلىاالر قۇتىۇۇشۇنىڭ ئورچىسۇى يېنىۇدى ى تۇاالس چەرياسۇىغا 

-پىلىغا تۇۇ قۇتىۇۇۇش شۇەھەر سۇې. يېتىپ كەلدى ۋە ئورچىغا ئكچ چاقىرىم كېلىدىغان جايغۇا قارغرگۇاھ قۇۇرچى

ئى  ۇى تەرەپ ئۇ ز ئۇارغ ئوقىىۇا ئېتىۇۇتى، . ئەلەملەرنى تى ۇلەپ، لەشۇ ەرلەرنى تەقۇلەپ مۇۇچغپىۇە كۇ رچى

قۇتىۇتۇۇۇنىڭ بۇرنىغۇۇا ۋە ئال ىلىرىۇۇدىن بىرنەچ ىسۇۇىگە خەن . قۇتىۇۇشۇۇنىڭ ئۇۇال ىلىرىمۇ ئوقىۇۇا ئۇۇاتتى

ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇاچەڭ ئۇون  كې ىدە شەھەر ئېلىنىدى، كانگىىە قوشۇنىدىن. لەش ەرلىرىنىڭ ئوقى تەگدى

تۇاڭ يۇورۇش . نەچ ە ب لەك ە ب لكنكپ سېپىلنى ئورغپ يارچەڭ بەرمەك ى بولغان بولىسىمۇ ئو ۇشلۇق بولمىدى

بىلەن سېپىلىنىڭ ت ت تەرىپىدىن ئوت ك تكرلكپ خەن لەش ەرلىرى چۇقان ك تكرگىنى ە كانگىىە لەش ەرلىرىگە 

خەن . جاھاننى لەززىگە سۇالدى، كۇانگىىە قوشۇۇنلىرى چې ىنۇدى-ەرچۇمناق ساچغسى ي-ھۇجۇڭ قىلدى، ناغرغ

چۇاۋۇش بە  چۇشۇكن   .لەش ەرلىرى شەھەرگە باستۇرۇپ كىرچى، ئېغىر يارىالنغان قۇتىۇۇش تە رىاۇت ئ لدى

بۇ قېتىماى ئۇرۇشتا قۇتىۇۇشنىڭ ئال ىسى، ئوغلى، چغ لىق خانلىرىنى ئ ز ئى ىگە . ئۇنىڭ كاللىسىنى كېسىۋغلدى

چىن ئارتۇق ئاچەن ئەسىرگە ئېلىنىپ، مىڭدىن ئۇارتۇق ئۇاچەڭ  640چىن ئارتۇق ئاچەڭ ئ لتكرلكپ،  6500ن ئالغا

شۇۇۇنىڭ بىۇلەن، ھۇنالرنىۇۇڭ خەن [. 48]يىلۇۇى ئىۇدى-31بۇۇۇ ۋغقىۇت مىالچىىىۇۇدىن بۇۇرۇناى . ئە  قىلىنۇدى

ى ى ئۇيۇانجۇت ھۇنالرنىۇڭ ئى ى ۇى قىسۇىمد. سۇاللىسى بىلەن چۈشمەنلىۇىدىغان ككچى ئۇاخىر يوقىتىلۇدى

نەچ ە يىللىق قااليمىاان ۋەزىىەت خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھاكىمىىتىنىڭ ككچى  20تە رىاۇتتىن باشالنغان 

يىلۇدىن  600شۇنىڭدىن كېۇىىن، ھۇنالرنىۇڭ قايتۇا بىۇرلى  ە كېلىۇۇى . ۋە يارچىمى ئارقىلىق ئاخىرالشتۇرچى

قۇتىۇۇۇش تە رىاۇۇت (. يەنە پارچىلىنىۇپ كەتتۇىشەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلىپىدە )ئارتۇق چغۋغمالشتى 

خەن سۇاللىسى بىلەن چۈشمەنلىۇىش پوزىتسىىىسىدە بولۇپ، مەركىزىي ھاكىمىىەتتىن ب لكنكش يولىۇدغ چىۇڭ 

قوغۇشار تە رىاۇۇت بولسۇا خەن سۇاللىسۇىغا ئە  بولغۇان چاغۇدى ى . ئ زىنى ھاالك قىلدى-تۇرغانلىاتىن، ئ ز

 . اا ئاخىرى مەقسىتىگە يەتتىلغاچچەسلەپ ى ئارزۇسىغا ساچىق بو

خۇشاللىاى قۇتىۇۇشۇنىڭ ئ لكشۇى . ھەڭ قورقتى. قۇتىۇوشنىڭ ئ لكمىدىن قوغۇشار تە رىاۇت ھەڭ خۇشا  بولدى

بىلەن سىىاسىي رەقىنى يوقىلىپ غەمدىن خاالس بولغانلىاىدىن بولسا، قورقۇشۇى قۇتىۇۇشۇتىن ئىنۇارەت خەن 

يوقۇلۇپ، خەن سۇاللىسىنىڭ ھەيۋىسۇىنىڭ ئېۇۇىپ بېرىۋغتاۇانلىاى، سۇاللىسىنى چەكلەپ تۇرىدىغان ككچنىڭ 

ئ زى يالغۇز ئاجىز بولغانلىاى ئكچۇكن، كېۇىىن خاتۇالىق ئ ت ۇكزۈپ قويۇۇپ قۇتىۇكشۇتەك ئۇاقىۋەت ە قېلىۇۇتىن 

ئۇ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدغ خەن سۇاللىسىگە يېاىنالشااندىال، ئاندىن بىخەتەرلى ىۇگە . ئەنسىرىگەن ئىدى

مەن خان بىلەن ك رۈشكشنى چغئىم ئۇارزۇ قىلىۇپ كەلۇگەن » : شۇ ا، ئۇ مەكتۇپ سۇنۇپ. لەتلى  قىالاليتتىكاپا

بولساممۇ، لې ىن قۇتىۇۇش غەربتە بولغۇانلىاى ئكچۇكن ئۇنىۇڭ تۇيۇقسۇىز ھۇجۇۇڭ قىلىۇۇىدىن قورقۇۇپ، خۇان 
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لىرىنى زىىۇارەت قىلغىلۇۇى ھۇازىر قۇتىۇۇۇۇش ئ لتكرۈلۇدى، شۇۇۇ ا خۇان ئۇۇالىى. ئۇالىىلىرىنى زىىۇارەت قىاللمىۇۇدىم

بۇۇ )ئېىدغ ئۇ ئورچىغا زىىۇارەت ە كەلۇدى -6يىلى ئەتىىازنىڭ -33مىالچىىىدىن بۇرۇناى . چ دى« بارماق ىمەن

ئۇنىڭغۇا قىلغۇان ( ئۇنىڭ شىمالدى ى تە رىاۇت ئورچىسىغا قايتااندىن بۇياناى تۇنجى قېتىملىق زىىارىتى ئىدى

چۇرچۇن، سۇەرناق قاتۇارلىق -كۇې ەك، تۇاۋغر–ھەڭ كىۇىىم . بولۇدى يۇسۇۇن ۋە ئىنۇۇامالر بۇرۇناىۇدەك–قائىدە 

زىىۇارەت مەزگىلىۇدە قوغۇشۇار . يىلىدى ىگە قارىغاندغ بىر ھەسسە ك پ تەقدىم قىلىندى-6نەرسىلەر خۇغ لكڭ 

تە رىاۇۇۇت خەن سۇاللىسۇۇىگە ككيۇوغۇۇۇ  بولۇشۇۇنى ۋە چوسۇۇتلۇقنى يەنىمۇۇۇ ككچەيتىۇۇۇنى خااليۇۇدىغانلىاىنى 

( يەنە بىر ئىسمى جۇاۋجكن)رغڭ چىا نى « ياخۇى ئائىلىنىڭ پەرزەنتى»ى ئارقا ھەرەمدى ى يكەند. بىلدۈرچى

ھۇۇنالرنى ئەمىۇن »قوغۇشار تە رىاۇت بۇنىڭۇدىن ناھۇايىتى خۇشۇاللىنىپ، جۇاۋجكنگە . ئۇنىڭغا ياتلىق قىلدى

ىسۇى ئكچۇكن ئارقىدىنال يەنە خەن سۇاللىسىگە مەكتۇپ سۇۇنۇپ خەن سۇالل. نامىنى بەرچى« قىلغۇچى ئال ى

شا گۇنىڭ غەربىدىن چۇنخۇغ غى ە بولغان جايالرنى قوغدغپ بېرىۇنى خااليدىغانلىاىنى بىلدۈرۈپ، بۇ يەرچى ى 

خاتىرجەملىۇ  »خەن سۇاللىسى . قۇرۇلالرنى بى ار قىلىپ ئەس ەرلەرنى چې ىندۈرۈپ كېتىۇنى تەلەپ قىلدى

ئى  ۇى يىۇ  . نىڭ تەلپىنى سىىلىق رەت قىلدىتەك ھوشىىارلىق بىلەن ئۇ«ئى ىدە خەۋپنى ئۇنتۇپ قالماسلىق

 [. 50]ئۇ ئ لدى( يىلى-36ى مىالچىىدىن بۇرۇنا)ئ ت ەندىن كېىىن 

بۇۇ ئۇنىۇڭ شەخسۇى . قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشۇى ھەرگىزمۇۇ تاسۇاچىپىىلىق ئەمەس

زغق مەزگىللىۇۇ  تۇۇارىخى ئارزۇسۇۇىنىڭ نەتىجىسۇۇى بولماسۇۇتىن، بەل ۇۇى خەنۇۇزۇ، ھۇۇۇن ئى  ۇۇى مىللەتنىۇۇڭ ئۇۇۇ

ئەمما، ئۇ ئەينى چاغدغ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، تارىخ ئېاىمىغۇا ئەگىۇۇىپ، . تەرەقاىىاتىنىڭ مۇقەرەر مەھسۇلى

ھۇن خەلاىنىۇڭ ئارزۇسۇىنى ئەكىۇس ئەتتۇكرچى ھەڭ ئ زىنىۇڭ سىىاسۇىي جەھەتتى ۇى يىرغقنۇى كۇ رەرلى ى، 

للەتلىرىنىڭ ئىتتىپاقلىاىنى ئەمەلۇگە ئاشۇۇرۇپ، شۇىما  قابىلىىتى ۋە جاسارىتى ئارقىلىق ئاخىر خەنزۇ، ھۇن مى

بىلەن ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ بىرلى  ە كېلىۇۇىنى ئىلگىۇرى سۇكرۈپ، شۇۇ ئۇارقىلىق خەنۇزۇ ۋە ھۇۇن مىللىتۇى 

 . ئوتتۇرسىدى ى ئىاتىساچ، مەچەنىىەت ئالماشتۇرۇشنى ككچەيتتى

ئەسۇىرنىڭ -3رۇۋغتاۇان، مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى ھۇنالر ك چمەن چارۋى ى مىللەت سكپىتىدە قۇللۇق تكزۈمدە تۇ

كەينىدە ت مۇكر قۇورغلالر مەچەنىىىتۇى چەۋرىۇگە قەچەڭ قويۇۇپ، چۇارۋى ىلىاى تەرەقاىۇي قىلىۇپ، قۇو  -ئالدى

ھكنەرۋەن ىلى  ئايرىلىپ چىااان بولسىمۇ، ئومۇمىي ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇنىڭ يەنىال كۇ لىمى كى ىۇ ، 

ەن ىلىۇ  تولۇۇق تەرەقاىۇي قىلمىغۇان، مەچەنىىىتۇى ئارقىۇدغ بولۇۇپ، ئەينۇى تېخنى ىسى ت ۋەن، قۇو  ھكنەرۋ

چاغدى ى خەنزۇالرنىڭ يككسەك تەرەقاىي قىلغان فىۇوچغللىق ئىاتىساچى، مەچەنىىىتىگە سېلىۇتۇرغاندغ پەرقى 

: پچە ھۇنالرنىۇڭ ئىجتىمۇائىي مەچەنىۇىەت ئەھۇۋغلى تەسۇۋىرلىنى« تۇز ۋە ت مكر ھەقاىدە». ناھايتى زور ئىدى

كەپىۇلەرچە ئولتۇۇرۇپ  -چېۇدىر. بەلگىسى يوق ئىدى -قائىدىسى، ت ۋىنىدە يېزىق -ھۇنالرنىڭ يۇقىرىدغ قانۇن»

كۇې ەك  -كىۇىىم. سۇارغيالرنى قۇرمۇايتتى -قەلۇەلىۇرى يۇوق بولۇۇپ، ئۇورچغ -شەھەر. كېگىزلەرنى تاڭ قىالتتى

 -ھۇنالر ئ زلىرىنىڭ چارۋغ ماللىرى ۋە يۇۇڭ شۇ ا،. چ ىىلگەن« زىننەت بويۇملىرىنى ياسىىالمايتتى. تى ەلمەيتتى

تېرىلىرىنۇۇى خەنزۇالرنىۇۇڭ يېۇۇزغ ئىگىلىۇۇ  ۋە قۇۇو  ھكنەرۋەن ىلىۇۇ  بويۇملىرىغۇۇا ئالماشۇۇتۇرۇپ، بۇۇۇ ئۇۇارقىلىق 

شۇۇ سۇەۋەبتىن بۇاتۇر . ئىۇلەپ ىاىرىش ۋە تۇرمۇش ئېھتىىاجلىرىنى قامدغشۇاا جىۇدچىي ئېھتىىۇاجلىق ئىۇدى

. خەنزۇالر بىلەن چېگرغ بازىرى ئې ىۇۇنى خااليۇدىغانلىاىنى بىلدۈرگەنىۇدى تە رىاۇت چەۋرىدىن بۇيان ھۇنالر

جىڭۇدى چەۋرىۇدە [. 56]چ گەنىۇدى « ھۇنالر بازغر ئې ىۇاا جىدچىي ئېھتىىاجلىق»: ۋ ندى چەۋرىدە جىايى

ۋۇچى تەختۇۇتە ئولتۇرغۇۇان . ھۇۇۇنالر خەن سۇاللىسۇۇى بىۇۇلەن بولغۇۇان چېگۇۇرغ بۇۇازىرىنى ئەسۇۇلىگە كەلتۇۇكرچى

بۇازغر ھۇۇنالرنى ئىنتۇايىن جەلۇپ قىلغۇان بولۇۇپ، تۇارىخىي . رچىمۇ بازغر چغۋغملىۇق ئې ىلىۇپ تۇۇرچىمەزگىللە

ھۇنالنرىۇۇڭ تە رىاۇۇۇتتىن باشۇۇاىلىرىنىڭ ھەممىسۇۇى خەن سۇاللىسۇۇىگە يېاىن ىلىۇۇق قىلىۇۇپ، »ئەسۇۇەرلەرچە 

ەن ھۇۇنالر كېۇىىن خەن سۇاللىسۇى بىۇل. چەپ خۇاتىرلەنگەن« كېلىپ يۇكرەتتى -سەچچى ىن ئارىلىاىدغ بېرىپ

ك لەملى  ئۇرۇش پارتلىغۇان بولسۇىمۇ، ھۇۇنالر خەنۇزۇالر رغيونىنىۇڭ مەھسۇۇالتلىرىنى ياخۇۇى  -ئارىسىغا كەڭ

بۇنىڭدىن ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئېھتىىۇاجى ۋە ئوتتۇۇرغ [. 52]ك رگەچ ە، بازغرچىن ۋغز كې ىۇنى خالىمىدى 
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ئىاتىسۇاچىي جەھەتتى ۇى بۇۇ . ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇتكزلە لى نىڭ تەرەقاىي تاپاان ئىاتىساچنىڭ مۇناسىۋىتىنى 

خىۇۇ  زررۈر مۇناسۇۇىۋەت چە  ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن خەنۇۇزۇالر، شۇۇىما  بىۇۇلەن جەنۇبنىۇۇڭ بىۇۇرلى  ە كۇۇېلىش ۋە 

 . ئىتتىپاقلىانىڭ ئىجتىمائىي ئاساسى ئىدى

يەنە مەچەنىۇىەت ھۇنالر ئىاتىساچىي جەھەتتىال خەنزۇالر بىلەن بازغر ئې ىۇاا ئېھتىىاجلىق بولۇپ قالماستىن، 

مەسۇلەن، ھۇنالرنىۇڭ خەنۇزۇالرچىن ھېسۇابالش ۋە . جەھەتتىمۇ خەنزۇالرنىڭ يارچىمىگە ئېھتىىاجلىق ئىۇدى

يەنە شۇەھەر [. 53]تىزىمالش ئۇسۇلىنى ئ گىنىۋ لىپ، ئ زلىرىنىڭ ئاھالە، چارۋغ ماللىرىنىڭ ھېسابىنى قىلغۇان 

بۇۇ ئۇالرنىۇڭ ئەسۇىلىدى ى . االرنى ئ گىنىۋغلغانىدىقاتارلى[ 55]، م ھكر ياساش [54]سېلىش، قۇچۇق قېزىش 

 . قاالق ھالەتتىن قۇتۇلۇپ، ئىجتىمائىي مەچەنىىەتنى تەرەقاىي قىلدۇرۇشىدغ زور رو  ئوينىغانىدى

ئۇارغ  -چېگرغ بازىرى ئې ىش، ئەل ىلى  قىلىش، قۇچىلىۇىش، ئۇرۇش، ئەسىرگە چكشكرۈش، ئە  بولۇش ۋە ئ ز

الرئارىسىدغ نۇرغۇنلىغان كىۇلەر تەچىرجى ھالۇدغ خەنۇزۇ مەچەنىىىتىنىۇڭ تەسۇىرىنى ئاالقە قىلىش قاتارلىق ھۇن

كۇې ەك ۋە  -ھۇۇنالر خەنزۇالرنىۇڭ كىۇىىم»ۋ ندى چەۋرىۇدىن بۇۇرۇنال، تۇارىخىي ئەسۇەرلەرچە . قۇبۇ  قىلدى

تۇۇ ۋەن  -بۇنىڭۇۇدىن شۇۇۇ چاغۇۇدى ى ھۇنالرنىۇۇڭ يۇۇۇقىرى. چەپ خۇۇاتىرلەنگەن« ئى مى ىۇۇگە ئۇۇامرغق -يىۇۇمەك

ىمىۇۇدى ىلەرنىڭ خەنزۇالرنىۇۇڭ مۇۇاچچىي مەچەنىىىتۇۇى ۋە مەنىۇۇۋى مەچەنىىىتىنىۇۇڭ ككچلۇۇكك تەسۇۇىرىگە قاتل

شۇ ا، ۋۇچى چەۋرىدىن كېىىن، ك پلىگەن ھۇۇنالر خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن . ئۇچرىغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

ۋملىرىنى باشۇالپ خەن بولغان قۇچىلىۇىۇنى ئەسلىگە كەلتكرۈش ە مايى  بولدى ھەڭ نۇرغۇن خان، بەگلەر قۇو

بۇنىڭدغ باشاا سەۋە  مەسلەن، ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇۇش، ئى  ۇى زىۇدچىىەت [. 51]سۇاللىسىگە ئە  بولدى 

قاتارلىاالر بولسىمۇ، لې ىن خەنزۇ مەچەنىىىتىنىڭ ئۇالرغا بولغان ئۇززغق مۇچچەتلىۇ  ككچلۇكك تەسۇىر يېاىناۇى 

[. 57]زىلمىالر ئۇارقىلىق تېخىمۇۇ كۇ پ ئىسۇپاتاا ئېرىۇۇتى نەچ ە ئون يىلدىن بۇياناى ئارخېۇولوگىىىلى  قېۇ

چۇرچۇن ۋە قۇو   -مەسلەن، خەن سۇاللىسۇىنىڭ چەسۇلىپىدە ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى تىن ھۇنالرغۇا توشۇۇلغان تۇاۋغر

ھكنەۋەرن ىلى  بۇيۇملىرى كېىىن ە تەچرىجىي ھالدغ ھۇن ئاقسۇ  ە لىرى ۋە ئۇاچەتتى ى خەلانىۇڭ ككنۇدىلى  

نىڭ مۇھىم تەركىنىي قىسىمى بولۇپ قالغۇان بولۇۇپ، ھۇۇن قەبىرلىرىۇدىن چغئىۇم چ گۇكچەك تۇرمۇش ئېھتىىاجى

بۇۇ خىۇ  . خەنزۇچە ئۇسلۇپتى ى يىپەك كىىىملەر، بىرونزغر ئەينەك، ئكزە گە ۋە سىرالنغان ئەسۋغپالر تېپىلغۇان

 . ئەھۋغ  خەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالرنىڭ چېگرىدغش جايلىرىدغ تېخىمۇ گەۋچىلى  بولغان

غەربىي خەن سۇاللسىىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە، ھۇنالر گەرچە خەنۇزۇ مەچەنىىىتىنىۇڭ ككچلۇكك تەسۇىرىگە 

ئۇچىرغان بولسىمۇ، لې ىن ئىجتىمائىي ئىگىلى  ۋە تۇرمۇش جەھەتۇتە يەنىۇال ئاساسۇىي جەھەتۇتىن ئ زىنىۇڭ 

ى ى ھۇنالرنىڭ ئە  بولۇشۇىنى خەن سۇاللىسى ھەر قېتىم زور تكرككمد. مىللىي ئاالھىدىلى ىنى ساقالپ قالدى

خەن سۇاللىسىگە تەۋەلى  بىلۇدۈرگەن، لۇې ىن )« قارغڭ ئە »قۇبۇ  قىلغاندىن كېىىن، قورۇلغا يېاىن جايالرچغ 

ئەسۇىلدى ى )« ئەسۇلىدى ى ئۇاچىتى»تەسۇىس قىلىۇپ، ئۇۇالرنى ( ئۇاچىتىنى ئۇ زگەرتمىگەن-مىللىي ئ رۈپ

بۇۇ چە  ھۇنالرنىۇڭ ئىگىلىۇ ، [ . 59]ە ئورۇنالشۇتۇرچى بۇويى ( چارۋى ىلىق ئىگىلى ى ۋە تۇرمۇۇش ئۇسۇۇلى

 . ئاچەت جەھەتتە يەنىال ئ زىنىڭ مىللىي ئاالھىدىلى ىنى ساقالپ قالغانلىاىنى چكشەندۈرىدۇ -تۇرمۇش ۋە ئ رپ

ھۇنالر بىرال قوۋڭ بولماي، ك پلىگەن قوۋمى ياكى قەبىلىلەرچىن تكزۈلگەن ئورتاق گەۋچە بولغانلىاى، ھەر قايسۇى 

ىملىرى نەچ ە مىڭ چاقىرىم چغئىرىگە تارقالغانلىاى ئكچكن، ئىجتىمۇائىي سەۋىىىسۇى ئوخۇۇاش بولۇشۇى قىس

مەسۇلەن، خېتۇاۋ رغيونىۇدغ )رغيون جەھەتۇتە بەزىلىۇرى خەنزۇالرغۇا يۇېاىن بولغۇانلىاى . مۇمىن ئەمەس ئىدى

ن ئەتىرغپىدغ پائۇالىىەت قىلغۇان پائالىىەت قىلغان ئالوبان خان ۋە بايان خانالرنىڭ قوۋمى، كېىىن جا ىېنىڭ يېاى

مەسۇلەن، باياۇا  كۇ لى )، يەنە بەزىلىۇرى خەنۇزۇالرچىن يىۇرغق جايالشۇالىاى [58( ]ئۇنىۇۇت خاننىڭ قوۋمى

بويىدى ى ئۇكەن خاننىڭ قوۋمى، غەربىي يۇرتتى ى باتىس خان شانۇان اننىڭ قوۋمى، شەرقىي بارى    خۇانى 

ىڭ ئىاتىساچىي، مەچەنىىىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇۇچرغش چەرىجىسۇمۇ ئكچكن، خەنزۇالرن[ 10( ]سىلىجىنىڭ قوۋمى

بۇ خى  ئىاتىساچى، مەچەنىي، جۇغرغپىىۋى ئامىلالر ھەڭ سىىاسىي، ھەربىۇي ئۇاممىالر . بىرچەك ئەمەس ئىدى

ھۇنالرچغ تەچرىجىي ھالدغ قۇتىۇۇش ۋە كىللى ىدى ى ۋە قوغۇشار ۋەكىللى ىدى ى خەن سۇاللىسى بىلەن بولغۇان 
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ھۇالنۇكى، . ت ە ئوخۇىمغان پوزىتسىىە تۇتىدىغان ئى  ى خى  ئىجتىمائىي ككچنى شۇەكىللەندۈرىدىمۇناسىۋە

قوغۇشۇۇارنىڭ خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  بولۇشۇۇى يەنە بىۇۇر جەھەتۇۇتىن ھۇنالرنىۇۇڭ ئىجتىمۇۇائىي ئىگىلى ىۇۇدى ى 

ن شۇەرقىي خەن كېۇىى. تە پۇ سىزلىاىنى يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالۇدغ ككچەيتىۇۋەتتى ۋە چو اۇرالشۇتۇرىۋەتتى

شۇىمالدىن ئىنۇارەت ئى  ىۇگە -سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىگە كەلگەندە، ھۇنالر رەسمىي ھالدغ جەنۇۇ 

جەنۇبىي ھۇنالر كېىىن ە تەچرىجىي ھالدغ فېۇوچغلالشاان بولسا، شۇىمالىي ھۇۇنالر قۇللۇۇق . پارچىلىنىپ كەتتى

 .جەمۇىىەتتىن ئىنارەت تارىخىي باساۇچتا توختاپ قالدى

بىۇلەن -ۇ ھۇنالرنىڭ قۇتىۇۇۇش ۋە قوغۇشۇارچىن ئىنۇارەت ئى  ۇى قىسۇىمغا ب لكنكشۇى-ەمما، بۇ خى  ئەھۋغ ئ

قوغۇشارنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشنىڭ غايەت زور تارىخى ئەھمىىىتىنى ھەرگىز ت ۋەنلىتىۇ ە بولمايۇدۇ 

تىگە ھەرگىۇۇز ئۇيغۇۇۇن ھەڭ قوغۇشۇۇارنىڭ خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  بولۇشۇۇى پكت ۇۇك  ھۇۇۇن خەلاىنىۇۇڭ مەنۇۇپەئە

چكن ى، ھۇن ئەمگەك ى خەلاى، جكمىلىدىن قۇتىۇۇۇش ھ ككمرغنلىاىۇدى ى . كەلمەيتتى، چ ىىۇ ىمۇ بولمايدۇ

ئەمگەك ى خەلق بىلەن خەنزۇ ئەمگەك ى خەلانىۇڭ ھې اانۇدغق مەنۇپەئەت توقۇنۇشۇى يۇوق بولۇۇپ، ئۇۇالر 

ئۇۇچرغيتتى، ئۇۇالر ئوتتۇرسۇىدى ى مۇناسۇىۋەت ئوخۇاشال ھ ككمرغنالرنىڭ ئې ىسپىالتاتىسىىىسى ۋە ئېزىۇىگە 

ھۇۇۇنالرچغ خەنزۇالرنىۇۇڭ تەسۇۇىرىگە ئۇۇۇچرغش چەرىجىسۇۇى ئوخۇۇۇاش بولمىسۇۇىمۇ، خەنۇۇزۇ . چوسۇۇتانە ئىۇۇدى

بولماسۇلىق مەسىلىسۇىدە -مەچەنىىىتىگە ئىنتىلىش چەرىجىسى بىرچەك بولمىسۇىمۇ، خەنزۇالرغۇا ئە  بولۇۇش

زلىرى ئارىسىدغ چۈشۇمەنلى  ھالەتنىۇڭ پەيۇدغ بولۇشۇنى، بولۇپمۇۇ ئىختىالپ بولسىمۇ، ئۇالر خەنزۇالر بىلەن ئ 

چكن ى، ئۇرۇش ئى  ى مىللەتنىڭ ئاالقىسۇىنى ئۇكزۈپ، ئى  ۇى   .ئۇرۇشنىڭ يكز بېرىۇىنى قەتۇىي خالىمايتتى

تەرەپنىڭ ئىاتىساچ، مەچەنىىەت ئالماشتۇرۇش پۇرسىتىنى توسۇالغۇغا ئۇچرىتىۇپ، ئى  ۇى مىلۇلەت خەلاىۇگە، 

شۇ ا، ھۇن ئەمگەك ى خەلاى تىن لىق، خاتىرجەملى نى، . خەلاىگە ئېغىر ئاپەت ئېلىپ كېلەتتى بولۇپمۇ ھۇن

بۇۇ نۇقتىۇدغ . خەنزۇالر بىلەن چوستانە ئ تكپ، بازغر ئې ىپ ئىاتىساچ، مەچەنىىەت ئالماشتۇرۇشنى ئارزۇ قىالتتى

ۇۇشۇنىڭ ھ ككمرغنلىاىۇدى ى مەيلى قوغۇشارنىڭ ھ ككمرغنلىاىدى ى ھۇن ئەمگەك ى خەلاى بولسۇن يۇاكى قۇتى

قۇتىۇۇش ھ ككمرغنلىاىۇدى ى ھۇۇن ئەمگەك ۇى خەلاىنىۇڭ ئۇ ز ئارزۇسۇىنى ئىۇۇاا . بىرچەكلى  ە ئىگە ئىدى

ئاشۇرغلماسلىاى قۇتىۇۇش باش ىلىاىدى ى ھ ككمرغنالر سىنىپىنىڭ خەلانىڭ ئارزۇسىغا خىالپلىق قىلغانلىاىنىڭ 

يىلى ۋۇچى ئ لكشۇتىن بۇۇرۇن -97سالنغاندغ مىالچىىدىن بۇرۇناى تارىخىي ماتېرىىالالرغا ئاسا. نەتىجىسى ئىدى

يىتىم ۋە زىىانغا ئۇچرغپ، ھۇنالر -نەچ ە يى  ئۇرۇش قىلىپ، ھەر ئى  ى تەرەپ ئېغىر ئ لكڭ 20ئى  ى تەرەپ 

ھالىدىن كېتىپ، تە رىاۇتنىڭ ت ۋىنىدى ى ھەر چەرىجىلى  ئاقس  ەكلەر قۇچىلىۇىۇنى ئەسلىگە كەلتكرۈشۇنى 

ۋە غۇيانۇدى تە رىاۇۇت ( يىلۇالر-95⑾81مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى )قىلىۇاان بولۇپ، قۇلىاۇۇ تە رىاۇۇت ئارزۇ 

خەن سۇاللىسۇۇى بىۇۇلەن قۇچىلىۇىۇۇۇنى ئەسۇۇلىگە كەلتكرۈشۇۇنى ( يىلۇۇالر-19⑾95مىالچىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )

الرنى ئەۋەتىۇپ يەنە قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئاتىسى شكرۇچان ۇ تە رىاۇتمۇ تىرخان تۇلاۇۇز قاتۇارلىا. ئويالشاان

بۇۇ ئىۇش ( يىلۇى-10مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى )يارىۇىۇنى تەلەپ قىلغان، ئەمما تە رىاۇت ئ لكپ كەت ەچۇ ە 

بۇنىڭدىن ك رۈۋ لىۇاا بۇلىۇدۇكى، خەنۇزۇ، ھۇۇن ئى  ۇى مىللەتنىۇڭ ئەسۇ ەرلەرنى ئۇارغڭ . نەتىجىسىز قالغان

وتتۇرغ تكزلە لى نىڭ بىرلى  ە كېلىۇىگە كېلىش قىلىش خاھىۇى ۋە شىما  بىلەن ئ-ئالدۇرۇپ چوستانە بېرىش

يكزلىنىۇى قوغۇشار تە رىاۇت تارىخ سەھنىسىگە چىاىش ھارپىسىدىال پىۇىپ قالغان، ۋەزىىەتنىڭ ئېھتىىاجى 

قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇشاندەك بىر سىىاسىي جەھەتتە يىرغقنى ك رەرلى  ە، قابىلىەت ە ۋە ئىاتىۇدغرغا ئىۇگە 

 . ىنى ئۇرۇنلىۇىنىال ككتكپ قالغان ئىدىكىۇىنىڭ بۇ تارىخىي ۋەزىپ

بۇ تۇارىخىي ئەھمىۇىەت . قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشى زور تارىخىي ئەھمىىەت ە ئىگە

يەنە ئ ز ن ۋىتىدە قوغۇشارنىڭ خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن ھۇنالرنىۇڭ مۇناسۇىۋىتىدە ئاكتىۇپ رو  ئوينىغانلىاىۇدغ 

 . ئىپاچىلىنىدۇ

يىللىۇق  650مىللىي مۇناسىۋەت جەھەتتە ئۇ خەنزۇ مىللىتى بىلەن ھۇن مىللىتى ئوتتۇرسىدى ى  بىرىن ىدىن،

ئۇۇۇرۇش ھۇۇالىتىنى تىۇۇنب، چوسۇۇتانە مۇناسۇۇىۋەت ە ( يىلىغىۇۇ ە-56يىلىۇۇدىن -206مىالچىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )
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 ۇى جەنۇۇبىي ئايالندۇرۇپ، ئى  ى مىللەتنىڭ ئىتتىپاقلىق، ھەم ارلىق يېڭۇى ۋەزىىىتىنۇى يۇارغتتى ھەڭ كېىىن

ھۇنالر بىلەن خەنزۇالرنىڭ ئۇزغق مۇچچەتلى  چوستانە ھەم ارلىاىغا ئاساس سېلىپ، ئى  ى مىللەت مۇناسىۋىتى 

 . تارىخىدغ پارالق سەھىپە ئاچتى

چىن بۇيان غۇز، يۇ لەر مەركىزىۇي (شىا، شاڭ، جۇ سۇاللىلىرى)ئكچ چەۋر»ئى  ىن ىدىن، سىىاسىي جەھەتتە ئۇ 

تەك كونۇۇا ئەنۇەنىنۇۇى بۇۇۇزۇپ تاشۇۇالپ، ئېلىمىزنىۇۇڭ شۇۇىمالىدى ى يەرلىۇۇ  «سۇۇلىقھۇۇاكىمىەت ە بويسۇنما

ھاكىمىەتلەرنىڭ ئوتتۇرغ تكزلە لى  مەركىزى ھاكىمىىتىنىۇڭ رەھنەرلى ىنۇى قۇبۇۇ  قىلىۇۇنى باشۇالپ بەرچى، 

لەن شۇنىڭدىن باشالپ ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ ئىلغار سىىاسىىسى شىمالغا بىۋغستە تەسىر ك رسىتىپ، شىما  بىۇ

ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ سىىاسىي مۇناسىۋىتىنى قۇيۇقالشتۇرۇپ، شىما  بىۇلەن ئوتتۇۇرغ تكزلە لى نىۇڭ بىۇرلى  ە 

 . كېلىۇىنى ئىلگىرى سكرچى

ئكچىن ىدىن، ئىاتىساچ، مەچەنىىەت جەھەتتە خەنزۇ، ھۇن ئى  ى مىللەتنىڭ تىنب، چوستانە ئكتكشۇى، چېگۇرغ 

سلىاى ياكى ئاز ئۇچرىۇى بىلەن ئى  ى مىلۇلەت ئەمگەك ۇى خەلاۇى بۇازغر بازغرلىرىنىڭ توساۇنلۇقىغا ئۇچرىما

ئارقىلىق ك پلەپ ئاالقە قىلىپ، ھۇنالر خەنزۇالرچىن كۇ پلەپ ئىۇۇلەپ ىاىرىش ۋە تۇرمۇۇش بۇيۇملىرىغۇا ئىۇگە 

بۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن، ھۇنالرنىۇۇڭ ئىجتىمۇۇائىي . بولۇۇۇپ، خەنۇۇزۇ مەچەنىىىتۇۇى ھۇنالرغۇۇا تېخىمۇۇۇ كۇۇ پ تارقالۇۇدى

 . اىرىش ككچى ۋە ككندىلى  تۇرمۇشى تېز يككسىلىپ، قاالق ھالەتتىن تېزال قۇتۇلدىئىۇلەپ ى

ت تىن ىدىن، قوغۇشارنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇپ قۇتىۇۇشنى يېتىم قالدۇرۇپ، ئۇۇنى غەربۇ ە ك چكشۇ ە 

نەچ ە  20 بۇنىڭ بىلەن ھۇنالرنىڭ. مەجنۇر قىلىۇى خەن سۇاللىسىنىڭ ئۇنى بويسۇندۇرۇشغا پايدىلىق بولدى

يىللىق ب لكنمە ھالىتى ئاخىرلىۇىپ، سىىاسىي جەھەتتى ى قااليىماانالشاان ۋەزىىىتى تىن ىدى، بۇ ھۇنالرنىڭ 

شۇۇۇ ا، . ئىجتىمۇۇائىي ئىگىلى نۇۇى ئەسۇۇلىگە كەلتۇۇكرۈش ۋە نۇپۇسۇۇىنى ئاۋۇتۇشۇۇاا پايۇۇدىلىق شۇۇارغئىت ئىۇۇدى

-43گە ئە  بولۇپ مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى يىلى قوغۇشار تە رىاۇت خەن سۇاللىسى-56مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

يەتتە يىۇ  ئۇ ت ەن بولسۇىمۇ، تارىختۇا -يىلى تە رىاۇت ئورچىسىغا قايتىپ كەت كچە بولغان ئارلىاتا ئارغن ئالتە

-ئاتۇا ” ھۇالەت شۇەكىللەندى ھەڭ قوغۇشۇارنىڭ ئۇرقىمۇۇ ‘‘ تە رىاۇتنىڭ خەلاى گۇكللەنگەن”خاتىرلەنگەن 

يەنە قوغۇشۇار تە رىاۇتنىۇڭ ئۇيۇانجۇت . “ پ ئەۋالچمۇۇ ئەۋالچ چغۋغمالشۇتۇرچىبوۋىلىرىنىڭ سەلتەنىتىنى ساقال

 -تە رىاۇت ۋە قۇتىۇۇش تە رىاۇتاا قارىغاندغ م تىدى  ھ ككمرغنلىق يكرگكزۈپ، خەن سۇاللىسى بىلەن چوسۇتانە

سۇلىگە ئىتپاق ئ تكپ ئۇرۇشنى توختاتاانلىاى، سىىاسۇىي ۋەزىىەتنۇى مۇقىمالشۇتۇرۇپ، ئىۇلەپ ىاىرىۇۇنى ئە

شۇۇ ا، قوغۇشۇار تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا قايتاانۇدغ ھۇۇن . كەلتكرگەنلى ىنى ھۇن خەلاىگىمۇۇ پايۇدىلىق ئىۇدى

. ئارقىدىن ئۇنىڭغۇا تەۋەلىۇ  بىلدۇرۇشۇتى-خەلاىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا تەۋە بولۇشنى ئارزۇ قىلىۇتى ۋە ئارقا

ئاسۇتا يىغىلىۇپ، -ن كېۇىىن خەلۇق ئاسۇتاتە رىاۇت ئورچىغا قايتااندى”تارىخى ئەسەرلەرچە قەيت قىلنىۇ ە، 

قوغۇشۇۇار تە رىاۇتنىۇۇڭ خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  بولۇشۇۇى ياخۇۇۇى نەتىجىۇۇگە . “چرلەت ئەمىنلىۇۇ  تاپاۇۇان

ئېرىۇ ەچ ە، قوغۇشار ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇقىدى ىلەرنىڭ خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ ئىتتىپۇاقىلىاى ۋە ھەم ارلىاىغۇا 

ھۇنالر ئون نەچ ە يىللىق قااليمىاان ىلىاتۇا ” رنىڭ ئال ىسى جكەن ۇ قوغۇشا. بولغان تونۇشىمۇ چو اۇرالشاان

چىۇگەن بولسۇا، “ قى  ئكسۇتىدە قالغۇان ئىۇدى، خەن سۇاللىسۇىنىڭ يارچىمىۇدە ئۇارغن ئەمىۇنلى  ە ئېرشۇتى

نامىنى بېرشىمۇ ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىنىڭ “ھۇنالرنى ئەمىن قىلغۇچى ئال ى” قوغۇشارنىڭ ۋغڭ جاۋجكنگە 

ئۇۇ ئورچىسۇىغا قايتاانۇدىن كېۇىىن خەن سۇاللىسۇى . بىلەن ئەمىنلى  ە ئېرش ەنلى ىنى ئىپاچىلىگەن يارچىمى

بۇنىڭۇدىن كېۇىىن خەن سۇاللىسۇى ”ئەل ىسى خەن چاڭ ۋە جاڭ مىڭالر بىلەن تكزگەن ئىتتىپاقلىق ئەھدىمۇ 

چىگەننۇى “ بىرىنى ئالدىمايدۇ–ئەۋالتاا بىر –بىلەن ھۇن تە رىاۇتلۇقى بىر ئائىلىدەك يېاىن ئ تىدۇ، ئەۋالچتىن 

چەۋرىلىۇرىگە ۋەسۇىىەت قىلىۇپ خەن سۇاللىسۇى -سەكرغتاا چكشكپ قالغاندىمۇ نەۋرە. قايتا تەكىتلىگەن-قايتا

بىلەن تكزگەن ئەھدىنامىگە رىۇايە قىلىپ خەن سۇاللىسى بىلەن بولغان چوستانە مۇناسۇىۋەتنى سۇاقالپ، خەن 

تاكى شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىۇدە ھۇۇنالر . انپاچىۇاھىغا جاۋغپ قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلغ

، ئۇنىۇڭ نەۋرىسۇى شىلوشۇىىۇت (يىلۇى-49مىالچىۇىە )جەنۇ ، شىما  ئى  ىگە پارچىلىنىپ كەت ەن چاغدغ 
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نۇامىنى قوللىنىۇپ، خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن چوسۇتانە مۇناسۇىۋەتنى ئەسۇلىگە “ قوغۇشار”تە رىاۇتنىڭ يەنىال 

بوۋىسۇى خەن سۇاللىسۇىنىڭ شۇاپائىتىدە ئەمىۇنلى  ە ئېرىۇۇ ەچ ە نامىغۇا ۋغرىسۇلىق ”ڭ كەلتكرۈشىمۇ ئۇنى

بۇنىڭدىن قوغۇشار تە رىاۇتنىۇڭ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇۇپ، . چىن بولغانىدى“[16]قىلىۇنى ئويلىغانلىاى

لى  چو اۇر خەن سۇاللىسى مەركىزى ھ ككمىتىنىڭ رەھنەرلى ى ۋە يارچىمىنى قۇبۇ  قىلىۇنىڭ ھۇنالرغا قان ى

 . ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇتەسىر ك رسەت ەنلى 

كې ەك تەقدىم قىلىپ، نۇرغۇۇن ئاشۇلىق بېرىۇپ، -بۇنىڭدىن باشاا خەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالرغا ك پلەپ كىىىم

ئۇالرنى ئەس ەر چىاىرىپ قوغدىۇى، ھۇن تە رىاۇتى، شاھزغچىسى، ئاقسۇ  ەكلىرى، ۋەزىرلىۇرى، ئەل ىلىۇرى، 

ئاياللىرىنىۇڭ ئكزۈلمەسۇتىن خەن سۇاللىسۇىگە بېرىۇپ ئىنۇامالرغۇا ئىۇگە بولۇشۇى يۇاكى خەن مەلى ىلىرى ۋە 

سۇاللىسى پاچىۇۇاھلىرى بىۇلەن ك رۈشكشۇى، ئۇۇزۇن مۇۇچچەت يۇاكى قىسۇاا مۇۇچچەت خۇان ئورچىسۇى يۇاكى 

غەربىي خەن چەۋرىدى ى چېگرىۇدى ى مىللەتلەرنۇى ككتكۋغلۇدىغان مېھمۇان )چا ۇەندى ى گاۋجىې كوچىسىدغ 

كې ەك -ئاچەت، كىىىم-تۇرۇشىمۇ ئى  ى مىللەتنىڭ ئىاتىساچ، مەچەنىىەت، تى ، ئ رپ( ارغي تۇرۇشلۇق جايس

بۇلۇپمۇۇۇ ۋغڭ جاۋجكننىۇۇڭ يۇۇاتلىق قىلىنىۇۇۇى ئى  ۇۇى . جەھەتتى ۇۇى ئالماشتۇرۇشۇۇى ۋە تەسۇۇىرىنى كۇۇكچەيتتى

. چى ۋە مۇسۇتەھ ەملىدىمىللەتنىڭ سىىاسىي جەھەتتى ى ئىتتىپاقلىق ۋە چوستلۇقىنى تېخىمۇ چو اۇرالشتۇر

 . شۇلۇشىنى ئىلگىرى سكرچىبۇالر ئ ز ن ۋىتىدە ئى  ى مىللەت ئوتتۇرسىدى ى قۇ

بەشىن ىدىن، قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشى خەنزۇ خەلاىگىمۇۇ ئەمەلىۇي نەپ ئېلىۇپ 

ايىتى كەچ يېپىلدىغان، ئات ۋە قۇرۇلالرچى ى شەھەر قۇۋۇقلىرى ناھ-چېگرغ”شىما  تىنى النغانلىاتىن، . كەلدى

كالىالر ھەممىال يەرچە يايالپ يكرىدىغان، ئۇكچ ئەۋالت كىۇۇىلەر جەڭ سۇىگىنالىنى ئا لىمايۇدىغان ۋە پۇۇقرغالر 

ۋغڭ مۇاڭ خەنۇزۇالر )يىلغىۇ ە  10شۇىمالدى ى خەلاۇلەر [. 12]“ئۇرۇش ئكچكن خىزمەت قىلمايدىغان بولدى

بۇۇۇ تەبۇىى ۇۇى . ئۇۇارغڭ ئېلىۇۇپ ھۇۇاللىنىش پۇرسۇۇىتىگە ئېرىۇۇۇتى( بىۇۇلەن ھۇۇۇنالر مۇناسۇۇىۋىتىنى بۇۇۇزۇۋەت ى ە

شۇۇنىڭ بىۇلەن خەنۇزۇ، ھۇۇن ئى  ۇى مىلۇلەت . خەنزۇالرنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىۇىغا ناھۇايىتى پايۇدىلىق ئىۇدى

مەچەنىىتىنىۇۇڭ زور ك لەمۇۇدە ئالمىۇىۇۇۇى ۋە ئى  ۇۇى مىلۇۇلەت خەلاىنىۇۇڭ قويۇۇۇق ئاالقىسۇۇى بىۇۇلەن خەنۇۇزۇ 

ەچەنىىتىنىۇڭ تەسۇىرىگە ئۇچرىۇدى ھەڭ خەنزۇالرنىۇڭ ئىاتىسۇاچى، مەچەنىۇي مەچەنىىتىمۇ ئوخۇاشال ھۇن م

مەسۇۇلەن، خەن سۇاللىسۇۇى ھ كۇۇكمىتى ۋە خەنۇۇزۇ خەلاىنىۇۇڭ . تۇرمۇشۇۇى تېخىمۇۇۇ تولۇقالنۇۇدى ۋە بېىىۇۇدى

يىلىا ىلىاىنىڭ مىسلىسىز رغۋغجلىنىۇۇى ھۇۇنالر رغيونىۇدىن ئاتنىۇڭ كۇ پلەپ كىرگكزۈلىۇۇى ۋە ئۇات بۇېاىش 

گە « خەننامە، جىڭدى ھەقاىۇدە خۇاتىرە»يەن شىگۇ . رقىلىپ كىرىۇى بىلەن مۇناسىۋەتلى تېخنى ىسىنىڭ تا

چ گەن ئەسەرچىن نەقى  ئېلىپ، ئورچغ مىرغقۇلىنىڭ باشاۇرۇشىدى ى « خەن يۇسۇنلىرىغا ئىزغھ»ئىزغھ بەرگەندە 

تۇارىخىي »يەنە . مىڭ ئۇات بېاىالتتۇى، چ ۇگەن 300ئاتخانا شىما  ۋە غەرب ە تارقالغان بولۇپ، جەمۇىي  31

-2خۇاتىرىلەرگە ئاساسۇالنغاندغ، يكەنۇۇۇ « ۋ ي چىڭ ۋە قىرغن چەۋەندغز سۇانغۇننىڭ تەرجىمھۇالى. خاتىرىلەر

بۇنىڭۇدىن ئەينۇى چاغۇدغ . مىڭ ئات چىاارغان 640يىلىدى ى بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ھ ككمەت ۋە شەخسىلەر 

تۇۇز ۋە ت مۇكر »يەنە .  ىنى ك رۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇھ ككمەت خەلانىڭ يىللىا ىلىاىنىۇڭ ناھۇايىتى گۇكللەنگەنلى

چغ، ھۇنالرنىڭ قې ىۇر تۇ گە قاتۇارلىق ئۇالغلىرىنىۇڭ ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى  ە «تېرىا ىلىق»جىلىد -6« ھەقاىدە

بۇنىڭۇدى ى ئەينۇى چاغۇدغ . تارقىلىپ كىرگەنلى ى، ئاتنىڭ يەرلى  چارۋىغا ئايلىنىپ قالغانلىاى تىلغا ئېلىنغۇان

نىۇۇڭ يىلىا ىلىاىنىۇۇڭ ناھۇۇايتى گكللىنىۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇنالر رغيونىۇۇدىن ئاتنىۇۇڭ كۇۇ پلەپ ھ كۇۇكمەت ۋە خەلا

ھۇن جىن مىتى ئۇات بېاىۇۇاا ئۇسۇتا . كىرگكزۈلگەنلى ى بىلەن مۇناسىۋەتلى  ئى ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

خەن ۋۇچى ، «باقاان ئاتلىرى سېمىز بولغاچاا »بولۇپ، خەن سۇاللىسى ھ ككمىتى ئكچكن ئات بېاىپ بەرگەن، 

ھەيرغن قېلىپ ئۇنى مىرغخور كەھنەگلى  ە تەيىنلىگگن، بۇ ئات بېاىش تېخنى ىسۇىنىڭ ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى  ە 

خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدى ى تۇاش ئويمۇا سۇەنۇىتىدىنمۇ [ 13]تارقىلىۇىنىڭ تىپىۇڭ بىۇر چەلىلۇى بوالاليۇدۇ 

مەسۇىلەن ھۇازىرقى .  لىۇۇاا بولىۇدۇھۇنالرنىڭ ك چمەن چارۋى ىلىق تۇرمۇۇش تېمىسۇى ۋە ئۇسۇلۇبىنى ك رۈۋ

شەنۇى ئ ل ىسى شىڭپىڭ ناھىىىسى ماۋلىڭدى ى خۇچكبىڭ قەبرىسى ئالدىدى ى ھۇنالرغۇا مۇناسۇىۋەتلى  زور 
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سۇەچچى ىن سۇېپىلىنىڭ جەنۇبىۇدىنمۇ ھۇنالرنىۇڭ نۇرغۇۇن [. 14]تاش ئويما بۇنىڭ گەۋچىى  بىۇر مىسۇالىدۇ 

نىۇڭ ھەممىسۇى ھۇۇن، خەنۇزۇ ئەمگەك ۇى خەلاىنىۇڭ ئىاتىسۇاچ، مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى باياالغان، بۇالر

ىغۇانلىاىنى مەچەنىىەت جەھەتتى ى زىۇب ئاالقىسۇىنى ۋە خەنۇزۇ مەچەنىىىتىنىۇڭ ھۇنالرنىۇڭ تەسۇىرىگە ئۇچر

 . چكشەندۈرىدۇ

ئالتىن ىۇۇدىن، خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ غەربىۇۇي يۇۇكرتتى ى ئابرۇيىنۇۇڭ ئ سكشۇۇى ۋە قوغۇشۇۇار تە رىاۇتنىۇۇڭ خەن 

ئە  بولۇشىنىڭ تەسىرى بىلەن غەربۇى يۇۇرتتى ى ئەللەرمۇۇ خەن سۇاللىسۇىنى ھ رمەتلەيۇدىغان  سۇاللىسىگە

تارىخى ماتىرىىالالرچغ خاتىرىلىنىۇ ە، ئۇيسۇندىن ئارسۇاكاى ە بولغۇان ئەللەرنىۇڭ ھەممىسۇى ھۇۇنالر . بولدى

رسىال ئۇۇالر تەخىرسۇىز ك تىرىپ با[ 15]بىلەن يېاىن ئ تىدىغان بولۇپ، ھۇن ئەل ىلىرى تە رىاۇتنىڭ خېتىنى 

مۇا  چىاارمىسۇا يىگۇكچەك -لې ىن خەن سۇاللىسى ئەل ىلىرى بارغاندغ پۇۇ . تكلكك يەت كزۈپ بەرگەن-ئوزۇق

ئاشلىق، مىنگكچەك ئۇالق تاپالمىغان، قوغۇشار تە رىاۇت ئە  بولغاندىن كېىىن ھەرقايسى ئەللەرنىڭ ھەممىسى 

خەن يكەنۇدىنىڭ )يىلۇى -33غڭ جۇاۋجكن مىالچىكبۇۇرۇناى ۋ[. 11]خەن سۇاللىسىنى ھ رمەتلەيدىغان بولغۇان

جەنۇۇبىي ھۇۇنالر ھەقاىۇدە . كېىىن ۇى خەننۇامە». قوغۇشار تە رىاۇتاۇا يۇاتلىق قىلىنغۇان( يىلى-6جىڭنىڭ 

. «ھەرەمدىن چىاىۇنى ئىلتىمۇاس قىلغۇان»چى ى خاتىرلەرگە ئاساسالنغاندغ ئۇ ياتلىق بولۇشتا ئ زى « قىسسە

خاننىۇڭ ”بىۇلەن يۇاتلىق بولۇشۇنى تەلەپ قىلىۇۇى ئورچىغۇا كىرىۇپ نەچۇ ە يىلۇدىمۇ ئۇنىڭ ئ ز ئىختىىۇارى 

شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇنىڭ خەنزۇ، ھۇن مىللىتىنىڭ ئىتتىپاق، . قىىدىغانلىاتىن بولغان“ ئىلتىپاتىغا ئېرىۇەلمەي

  .چو اۇر ھەڭ توغرغ بولغان چوستانە ئ تكشىنىڭ زررۈرلى ى ھەقاىدى ى تونۇشى بىر قەچەر

اۋجۇن گەرچە ئورچىدغ تۇرىۋغتاان بولسىمۇ، خەنزۇ، ھۇن مىللەتلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدى ى خەۋەرلەرنى ج

 : چە خاتىرلىنىۇى ە« يكەندى ھەقاىدە خاتىرە. خەننامە»يەنىال بىلەلىگەن 

ش قىۇۇتا، خەن يەنۇۇۇ، چۇېن تۇاڭ قاتۇارلىاالر قۇتىۇۇۇ( يىلۇى -31مىالچىۇدىن بۇۇرۇنى )يىلى  -3جىەنجاۋ 

نىۇڭ “ يۇات قۇوۋملەر مېھمانسۇارىىى”ئۇنىۇڭ كاللىسۇى . تە رىاۇتنىڭ كاللىسىنى پايتەخت ە ئەۋەتىپ بەرگەن

 . چەۋغزىسىغا ئېسىپ قويۇلۇپ سازغيى قىلىنغان

يىلى ئەتىىازنىڭ تۇنجى ئېىىدغ، قۇتىۇۇۇش تە رىاۇتنىۇڭ ئ لتۇكرۈلگەنلى ىنى مۇناسۇىۋىتى بىۇلەن  -4جىەنجاۋ 

ۋۇزىۇرغالر زىىۇاپەت بىۇلەن  -پكتكن ئە  بويى ە چوڭ كەچكرۈڭ ئېالن قىلىنىۇپ، ۋەزىۇرچىرغق قىلىنىپ،  -نەزىر

غرىسۇىدى ى رەسۇىملەر ھەرەمۇدى ىلەرنىڭ رىاۇتاۇا قىلىنغۇان جۇازغ يكرۈشۇى توقۇتىۇۇۇش تە . تەبرى لەنگەن

  .ك رۈشىگە بېرىلگەن

ەت ە كەلگەنۇدە خەن يكەنۇدى چىغۇا زىىۇارجى ئېىىدغ، قوغۇشار تە رىاۇۇت ئوريىلى ئەتىىازنىڭ تۇن -6جىڭنىڭ 

ەپ، ل ىررنىڭ زىىۇۇۇۇۇارەت ە كەلگەنلى ىنۇۇۇۇۇى تەبۇۇۇۇۇقۇتىۇۇشۇۇۇۇۇنىڭ ئ لتۇۇۇۇۇكرۈلگەنلى ى ۋە قوغۇشۇۇۇۇۇا

 . غا ئ زگەرت ەن( ئەمىنلى )“ جىڭنىڭ”يىلنامىنى 

دغ تىلغا ئېلىنغان ئورچغ ۋە پكتكن مەمىل ەتنى لەرزىگە كەلتكرگەن چوڭ ئىۇالرچغ ۋغڭ جۇاۋ جۇكن پكتۇكنلەر ىيۇقىر

بولوپمۇ قۇتىۇۇشاا ئائىت رەسۇىملەرنىڭ ھەرەمخانىۇدغ ك رسىتىلىۇۇى ئۇنىۇڭ نەزەر چغئىرىسۇىنى . پاانخەۋەر تا

بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ك  لىدە ھۇۇن، خەنۇزۇ مىللەتلىرىنىۇڭ چوستلىۇىۇۇى ۋە چۈشمەنلىۇىۇۇنىڭ . كېڭەيت ەن

اۇۇت خەن سۇاللىسۇىگە شۇۇ ا، قوغۇشۇار تە رى. زىىىنى ھەقاىدە مۇئەيىەن قارغش پەيدغ بولۇپ بولغۇان -پايدغ

تېخىمۇ يېاىنلىۇىش ئكچكن ككيۇوغۇ  بولۇشنى ئىلتىماس قىلغاندغ، ئۇ كۇ كرەك كېرىۇپ ئوتتۇغۇا چىاىۇپ، ئۇ ز 

رولىنۇى ئوينۇاپ، ھۇۇن، خەنۇزۇ مىللەتلىرىنىۇڭ چوسۇتانە مۇناسۇىۋىتىنى “ تىن لىق ئەل ىسى”رغزىلىاى بىلەن 

يىۇۇ  ئۇۇاۋغلاى فېۇوچغللىۇۇق  2000. گە ئالغۇۇانكۇۇكچەيتىش ۋە مۇستەھ ەملەشۇۇتەك زور ۋەزىپىنۇۇى زىممىىسۇۇ

ە ھەرىۇ ەت چىۇمەي جەمۇىىەتتى ى بىر كېنىزەكنىۇڭ بۇنۇدغق بۇاتۇرغنە ھەرى ىتىنۇى ھەقىاەتەنمۇۇ جەسۇۇرغن

 . بولمايدۇ

ئۇۇ خەن سۇاللىسۇى . ۋغڭ جاۋجكن قوغۇشار تە رىاۇتاا ئەگىۇىپ، شۇىمالدى ى تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا بارغۇان

جەنۇۇبىي ھۇۇنالر . كېىىن ۇى خەننۇامە». مىدغ ناھايتى تەمىن، ساالپەتلى  تۇرغانئ ت كزگەن ئۇزىتىش مۇرغسى
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قوغۇشۇارنى ئۇۇزىتىش مۇرغسۇىمىدغ جۇاۋجكن »چە ئەينى چاغدى ى ئەھۋغ  تەسۇۋىرلىنىپ، « ھەقاىدە قىسسە

ىلى ئۇنى ئۇزغتا. ناھايتى گكزەللىۇىپ كەت ەن بولۇپ، ئىسى  سەرپايالر ئۇنىڭ ھ سنىگە ھ سىن قوشۇپ تۇرغتتى

ئۇۇ . ، چەپ خۇاتىرلەنگەن«چىااانالر يولىنىڭ ئى  ى قاسنىاىدغ تىللىرىنى چاكىلۇدغتاىنى ە قۇارغپ تۇرىۇۇاتتى

ئۇاخىر ناھۇايتى  -خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرغ تونۇغانلىاتىن، ئ زىنىڭ ۋەزىپىسۇىنى باشۇتىن

چېۇۇدىر ئ يۇۇدە [ 17]قىۇۇز پەرزەنۇت كۇۇ رۈپ  -ئۇۇۇ ھۇۇنالر يېرىۇۇدە ئوغۇۇۇ . ئەسۇتايىدىللىق بىۇۇلەن ئورۇنلىغۇۇان

قېتىق ئى ىپ ك چمەن چارۋچىلىق تۇرمۇش كەچكرۈپال قالماستىن،  -ئولتۇرغۇزۇپ، مالنىڭ گ شىنى يەپ، سكت

مىالچىىىۇدىن )يەنە ئەڭ ئاخىرىغى ە ئ ز ۋەزىپىسىنى ئورۇندغش ئكچكن، قوغۇشار تە رىاۇت ئ لگەندىن كېۇىىن 

بۇۇ ئى  ىن ۇى ئۇال ى، جكنجۇۇ )ئۇنىڭ چۇوڭ ئال ىسۇىدىن “ ئاچىتى بويى ەھۇنالرنىڭ ”( يىلى -36بۇرۇناى 

. چۇوڭ ئۇوغلى فۇجۇۇرۇت تە رىاۇۇت چغتۇاۋ بۇقاغۇا يۇاتلىق بولغۇان. تۇغۇلغۇان( ئال ى بىرىن ى ئۇال ى ئىۇدى

ئۇاچىتى ئىپتىۇدغئىي تۇوپ نى ۇاھ تۇرۇشۇنىڭ “ ئاتىسى ئ لسە ئ گەي ئانىسىنى خوتۇنلۇقاۇا ئۇېلىش”ئەسلىدە 

يوسۇۇنى ۋە ئەينۇى چاغۇدى ى تۇارىخىي  -ۇپ، بۇ خى  ئاچەت خەن سۇاللىسۇىدى ىلەرنىڭ قائىۇدەقالدۇغى بول

لۇې ىن ۇ ھۇۇنالرچغ يەنىۇال كەڭ تۇكرچە سۇاقلىنىپ قالغۇان ئەھۇۋغ  . شارغئىتتىن ئېىتااندغ قاالق ئۇاچەت ئىۇدى

بويى ە ئىۇش “ تىھۇنالرنىڭ ئاچى”بولۇش سكپىتى بىلەن ۋغڭ جاۋجكن ئەگەر “ ھۇنالرنىڭ ئەل ىسى”ئاستىدغ، 

قىلمىسا، ئاچەتتى ى ھۇنالر ئارىسىدغ ياخۇى تەسرى قالدۇرمايال قالماستىن، يەنە خەنۇزۇالر بىۇلەن ھۇنالرنىۇڭ 

چۇكن ى جۇاۋجكن بىۇلەن تە رىاۇتنىۇڭ نى ۇاھ مۇناسۇىۋىتى . مۇناسىۋىتىگىمۇ يامان تەسىر يەت كزۈپ قويۇاتتى

شۇۇ ا، ئەينۇى چاغۇدغ خەن . ىۋىتىنىڭ ئىن اسۇى ئىۇدىماھىىەتتە خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ سىىاسىي مۇناس

چېڭدىنىڭ جا جكننىڭ قايتا يۇاتلىق بولمۇاي خەن سۇاللىسۇىگە قايتىۇپ كېۇتىش توغرىسۇىدى ى مەكتۇۇبىنى 

بويى ە ئىش ك رۈش توغرىسىدغ پەرمۇان چكشكرۈشۇى “ ھۇنالرنىڭ ئاچىتى”تاپۇۇرۇپ ئالغاندىن كېىىن، ئۇنىڭغا 

ئۇۇاچىتىگە ھۇۇ رمەت قىلغۇۇانلىاىنى ۋە ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن خەنزۇالرنىۇۇڭ  -ئۇۇ رۈپخەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ھۇنالرنىۇۇڭ 

ۋغڭ جۇۇاۋجكن خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ بۇۇۇ مۇچچىۇاسۇۇىنى چو اۇۇۇر . چوسۇۇتلىاىنى قەچرلىگەنلى ىنۇۇى ئىپاچىلەيۇۇدۇ

چكشۇۇەنگەنلى تىن، خەن چېڭۇۇدىنىڭ پەرمۇۇانىنى تاپۇۇۇۇرۇپ ئالغانۇۇدىن كېۇۇىىن، خەن سۇاللىسۇۇىگە كېۇۇتىش 

چرلەتنىۇڭ ئېھتىىۇاجىنى كۇ زچە تۇتۇۇپ، خەنۇزۇ، ھۇۇن بىۇلەن چوسۇتلىاىنى ئەال بىلىۇپ، نىىىتىدىن يېنىۇپ، 

ئوغلىنىۇۇڭ ئانىسۇۇىغا ”يوسۇۇۇنلىرىنىڭ بۇزۇلىۇۇۇىغا پەرۋغ قىلمۇۇاي،  -خەنزۇالرنىۇۇڭ ئەنۇەنىسۇۇىنى قائىۇۇدە

چەك ئۇاچەتنى قۇبۇۇۇ  قىلىپ،ئ زىنىۇڭ ۋەزىپىسۇىنى چغۋغملىۇۇق ( گەرچە ئۇ ز ئانىسۇۇى بولمىسۇۇمۇ)“ ئ يلىنىۇۇى

 . قلىاىنى ئىۇاا ئاشۇرغانورۇندغپ، خەنزۇ، ھۇن مىللەتلىرىنىڭ چوستلۇق، ئىتتىپائ

خەن سۇاللىسى چەۋرىدى ى ئايالالرغا نىسنەتەن ئېىتااندغ، قورۇلنىڭ سىرتىغا ياتلىق قىلىنىش ئاچەتتى ى ئىۇش 

، لىۇجىڭنىۇڭ گاۋى، لىۇباڭ خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىۇڭ تىن لىاىنۇى قولغۇا كەلتۇكرۈش ئكچۇكن. ئەمەس ئىدى

تەكلىپى بويى ە چوڭ قىزى لۇيكەننى بۇاتۇر تە رىاۇتاۇا يۇاتلىق قىلىۇپ قۇچىالشۇماق ى بولغانۇدغ، لۇك خۇانىش 

سۇۇۇچى [. 19]چەپ ئۇۇاھ ئۇرغۇۇان « نىمىۇۇۇ ە مېنىۇۇڭ قىزىمنۇۇى ھۇنالرغۇۇا تاشۇۇالپ بېرىسۇۇىلەر؟»:ئۇنمۇۇاي

ۇلۇدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغۇا زەر  بېۇرىش سەلتەنەتتى ى ۋغقتىدغ ئۇيسۇنالر بىلەن ئىتتىپاقلىۇىپ،بىرلى تە ھۇن ق

لې ىن شىجكن ئ زىنىۇڭ . ئكچكن، جىا دۇ بېگى لىكجىىەننىڭ قىزى شىجكننى ئۇيسۇن ككننېگىگە ياتلىق قىلغان

سىىاسىي ۋەزىپىسىنى قىل ە تونىمىغاچاۇا، يۇات تۇرمۇشۇاا كۇ نەلمەي، كۇكن بۇويى غەمۇگە چ كۇكپ يۇرتىغۇا 

 : شۇ ا. كەت كسى كېلىپ كەت ەن

 

 اانالر، غتى يىرغقاا مېنى تۇئۇزغت

 . ياتلىق قىلىۇىپ ئۇيسۇن خانىغا

 ئ يلىرى يۇمۇالق كىگىز ئوتاۋكان، 

 .  ەنقئۇزۇ -قېتىق تائاڭ -ئۇالرغا گ ش

 ئ رلەيدۇ پىغانىم يۇرتنى ئەسلىسەڭ، 
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 [. 18]قۇش بولۇپ يۇرتۇمغا ئۇچۇپال كەتسەڭ

  .چەپ شېۇىر يازغان

 . جاۋجكننىڭ مەرچغنە روھلۇق ھالىتى ئەلۋەتتە پەرقلىنىدۇ  ۋە ئىپاچىسىئۇنىڭ بۇندغق ھەسرەتلى  كەيپىىاتى 

جۇۇاۋجكن نەنجۇۇكن ئايمىاىنىۇۇڭ زىگۇۇۇي »: چە« جەنۇۇۇبىي ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. كېىن ۇۇى خەننۇۇامە»

ئاتالمىش م مىن پۇقرغ ئائىلسۇىنى . چەپ خاتىرلەنگەن« ناھىىسىدىن، م مىن پۇقرغ ئائىلىسىدىن كېلىپ چىااان

باشۇۇاا تۇۇارىخىي . ەر تىۋىپلىۇۇق، باخۇۇۇىلىق، سۇۇوچىگەرچىلى  قىلمايۇۇدىغان ئۇۇائىلە چەپ ئىزغھلىغۇۇانكېىىۇۇن ىل

بۇنۇدغق بولغانۇدغ، ئۇۇ . ئەسەرلەرچىمۇ جاۋ جكننىڭ ئەمەلدغر ئائىلىسىدىن كېلىپ چىااانلىاى تىلغا ئېلىنمىغۇان

لىسىدىن، ئومۇمەن ئۇ ز كۇكچىگە چ ھاان ئائىلىسىدىن كېلىپ چىامىغاندىمۇ، ھىب بولمىغاندغ ئاچچىي پۇقرغ ئائى

تاينىپ ياشۇايدىغان ئائىلىۇدىن كېلىۇپ چىااۇان، بۇنۇدغق ئائىلىۇدىن كېلىۇپ چىاىۇش ئۇنىۇڭ خارغكتېرىنىۇڭ 

شۇۇندغق ئىۇ ەن، شۇىجكننىڭ ئىپاچىسۇىنىڭ جاۋجكننىۇڭ تامۇامەن . شەكىللىنىۇىگە زور تەسۇىر ك رسۇەت ەن

ااۇانلىاى ۋە ھەشۇەمەتلى  تۇرمۇشۇاا ك نۇكپ ئەكسى ە بولۇشۇىنى ئۇنىۇڭ ئاقسۇ  ەك ئائىلىۇدىن كېلىۇپ چى

 . ۋەتسىز چىىىۇ ە بولمايدۇقالغانلىاى بىلەن مۇناسى

بىرىن ىدىن، خەنزۇ، ھۇۇن ھەر ئى  ۇى تەرەپ بۇۇ . جاۋجكننىڭ ياتلىق قىلىنىۇى زور تارىخىي ئەمىىەت ە ئىگە

مىۇۇن قىلغۇۇۇچى ھۇۇۇنالرنى ئە”قوغۇشۇۇار تە رىاۇتنىۇۇڭ جۇۇاۋجكنگە . ئىۇۇۇاا ئىنتۇۇايىن ئەھمىۇۇىەت بەرگەن

يىلۇى ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ بۇاۋتۇ شۇەھىرىنىڭ  -6854. نامىنى بېرىۇى بۇ نوقتىنى تولۇق ئىسپاتاليدۇ“ ئال ى

يېاىن ئەترغپىدى ى مۇاتۇ يېزىسۇىدى ى خەن سۇاللىسۇى قەبرىسۇىدىن چىااۇان غەربىۇي خەن سۇاللىسۇىنىڭ 

مە گۇۇ ”، “ ياشىسۇۇن ئەمىنلىۇ ”، “ تە رىاۇۇت بىۇلەن قۇچىالشۇتۇق”ئاخىرقى مەزگىلىگە مەنسۇپ بولغان 

خەن سۇاللىسۇىنىڭ جاۋجكننىۇڭ [ 70]چ گەن خەتلەر چكشكرۈلگەن ساپا  كاھىۇۇالرمۇ “ ئاسايىۇلىق بولغاي

 .ەھمىىەت بەرگەنلى ىنى چكشەندۈرچۇياتلىق قىلىنىۇىغا ناھايتى ئ

نىلىق ئۇۇرۇقىنى ئى  ىن ىدىن، جاۋجكننىڭ يۇاتلىق قىلىنىۇۇى خەنۇزۇ، ھۇۇن مىللەتلىۇرىگە تىن لىۇق، چوسۇتا

شۇ ا ئۇ ئ لگەندىن كېىىن، ئۇنىڭ قىزى شكبۇ قۇن ۇيى يۇكن ۋە ككيۇوغۇۇلى شۇكبۇ تۇان يەنىۇال ئۇنىۇڭ . چاچاان

ھايات چېغىدى ى ئەقىدىسىگە ۋغرىسلىق قىلىپ، چغۋغملىق تكرچە خەنزۇ، ھۇن ئى  ى مىللەتنىڭ تىنب، چوستانە 

 . ئ تكشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئكچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇكن تىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ انلىق ك رسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەت ەن

، ۋغڭ ماڭ چەۋرىدە خەنزۇ، ھۇن ئى  ى مىللەتنىڭ ئاالقىسى كۇ پ ھۇالالرچغ جاۋجكنۇدىن ئىنۇارەت ئكچىن ىدىن

ئەينى چاغۇدغ خەنۇزۇ، ھۇۇن ئى  ۇى تەرەپۇ ە ۋەكىۇ  . مۇشۇ شەخسنىڭ مۇناسىۋىتى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان

جكملىۇدىن شۇكبۇ . ەنلەربولۇپ، ئوتتۇرىغا چكشكپ ئارغزچىالرنى تكگەت ەن ۋە ۋغڭ ما نىڭ ئەتىۋغرلىۇىغا ئېرىۇ 

، شۇىتۇ خۇان (جاۋجكننىڭ نەۋرىسى، چغ ىۇك قۇن ۇيىنىۇڭ ئۇوغلى)قۇن ۇيى يكن، شكبۇ تان، بكيكك جورچى شى 

بۇنىڭغۇۇا . ۋە سۇۇاچىخېڭ قاتارلىاالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇى جاۋجكننىۇۇڭ تۇقاۇۇانلىرى ئىۇۇدى( جاۋجكننىۇۇڭ جىىەنۇۇى)

ئورنى ۋە قالدۇرغان چو اۇر تەسىرىنى ك رۈۋ لىۇاا جاۋجكننىڭ خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتىدە تۇتاان 

 . بولىدۇ

لۇې ن ئۇنىۇڭ چ للككنىۇڭ شۇىمالىدى ى . جاۋجكننىڭ ئ لگەن ۋغقتى ۋە يېرى توغرىسىدغ ئېنىۇق مەلۇمۇات يۇوق

 [.76]تە رىاۇت ئورچىسىدغ ئ لگەنلى ىنى پەرەز قىلىۇاا بولىدۇ 

 : ئىزغھاتالر

 -7چە خۇيۋ نۋغ نىڭ چۇگېڭ « چىن بەگلى لىرى ھەقادىە خاتىرە»، جىلد -5« تارىخىي خاتىرىلەر»يەنە [ 6]

خەن، جاۋ، ۋ ي، يەن، چى بەش بەگلى  ۋە ھۇنالر قوشۇن باشالپ »( يىلى -369مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى 

. چەپ خۇاتىرىلەنگەن بولسۇىمۇ، ئىۇۇەن ىلى  بولمىغاچاۇا ئىۇۇىلتىلمىدى« چىن بەگلى ىگە ھۇجۇڭ قىلغۇان

يېغىلىۇق »چى ى خەن، جاۋ، ۋ ي، يەن، ۋە چۇ بەگلىرى ھەقاىدى ى خاتىرە ھەڭ «خىي خاتىرىلەرتارى»چكن ى، 

نىۇڭ (ياكى ئالتە بەگلىۇ )چە ئەينى چاغدغ بەش بەگلى  «چىن بەگلى ىنىڭ تەچبىرلىرى. چەۋرىدى ى تەچبىرلەر

شۇۇاانلىاى تىلغۇۇا چىۇۇن بەگلى ىۇۇگە ھۇجۇۇۇڭ قىلغۇۇانلىاى قەيۇۇت قىلىنغۇۇان بولسۇۇىمۇ، بۇنىڭغۇۇا ھۇنالرنىۇۇڭ قاتنا
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چۇ، خەن، جاۋ، ۋ ي ۋە يەن »چىمۇ شۇ يىلى « ئەلنى ئىدغرە قىلىۇاا پايدىلىق ئومۇمىي ئ رنەكلەر». ئېلىنمىغان

بەگلىرى بىرلىۇىپ قوشۇن چىاىرىپ چىن بەگلى ىگە جازغ يكرۈش قىلىپ، خەنگۇ قورۇلىغا ھۇجۇڭ قىلدى، چىن 

چەپ « بەش بەگلى نىڭ قوشۇنى مەغلۇپ بولۇۇپ چې ىنۇدىبەگلى ى قوشۇن چىاىرىپ ئۇالرغا تاقابى  تۇرچى، 

ھۇنالرغا مۇناسىۋەتلى  باشاا ماتىرىىالالرچىمۇ ھۇنالرنىڭ چىۇن بەگلى ىۇگە قىلىنغۇان ھۇجۇمغۇا . خاتىرىلەنگەن

« ھۇۇنالر قوشۇۇن باشۇالپ»چى ۇى « چىن بەگلىرى ھەقاىدە خۇاتىرە»شۇ ا، . قاتناشاانلىاى تىلغا ئېلىنمىغان

   .يېزىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇۇۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كېۇۇۇۇۇۇۇۇۇرەكچ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ز خاتۇۇۇۇۇۇۇۇۇا 

يېغىلىق چەۋرىدە چىن بېگى خۇيۋ نۋغڭ ئالوبان ناھىىىسىنى تەسىس قىلغان بولۇپ، ئورنى ھازىرقى سەنۇى [ 2]

« ئالوبانالرنىڭ تۇ ۋىنى»چى ى « نەسىھەتلەر-پەندى»شۇ ا، . ئ ل ىسىدى ى سۇشىەن ناھىىىسىنىڭ شەرقىدە

   .ھازىرقى سەنۇىنىڭ شىمالىنى ك رسىتىدۇ

   «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»جىلىد -660« تارىخىي خاتىرىلەر»[ 3]

   .«شىمالىي ھۇنالر قەبرىلىرى»: چورجى سورۇڭ.س[ 4]

   .«چىن بەگلى ى ھەقاىدە مۇھاكىمە»جىلىد -6« شىننامە»جىايى [ 5]

   .«چاۋسونىڭ تەرجىمھالى»جىلىد -48« خەننامە»[ 1]

ئۇۇالتە بەگلىۇۇ  »جىلىۇۇد -65، «ىۇۇن شۇۇىخۇغڭ ھەقاىۇۇدە خۇۇاتىرەچ»جىلىۇۇد -1« تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»[ 7]

   .«يىلنامىسى

   .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 9]

   .«لىۇجىڭنىڭ تەرجىمھالى. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 8]

خەن ئەنگونىۇۇڭ »جىلىۇۇد، -52« خەننۇۇامە»، «ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»[ 60]

   .«جىڭدى ھەقاىدە خاتىرە»جىلىد، -5« خۇيدى ھەقاىدە خاتىرە»جىلىد، -2 ،«تەرجىمھالى

   .«مىس ۋە رەخت»جىلىد -3« شىننامە»[ 66]

   ،«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 62]

   ،«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 63]

   .«ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە»جىلىد -1« خەننامە»[ 64]

  .«خەن ئەنگونىڭ تەرجىمھالى»جىلىد، -52« خەننامە»[ 65]

ئاي يىلنىڭ بېۇۇى -60خەن سۇاللىسى چەسلەپتە چىن سۇاللىسىنىڭ كونا كالېندغرىنى قولالنغان بولۇپ،  [61]

يىلىدىن باشۇالپ كالىنۇدغر  -6ۋۇچىنىڭ تەي ك . شۇ ا، ئاۋغ  قىش، ئاندىن ئەتىىاز، ياز بايان قىلىنغان. قىلىنغان

   .گەرتىلىپ، ئەتىىازنىڭ تۇنجى ئېىى يىلنىڭ بېۇى قىلىنغانئ ز

، «خەن چا رۇنىۇڭ تەرجىمىھۇالى»جىلۇد  – 609، «ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 67]

   .«خەن ئەنگونىڭ تەرجىمىھالى»جىلد  -52، «ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد،  -1« خەننامە»

ۋ ۇۇي چىۇۇڭ ۋە قىۇۇررغن چەۋەنۇۇدغز »جىلۇۇد  -666، «ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇەھۇۇۇنالر . تۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»[ 69]

   .«لى سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى»جىلد، -608« سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى

ۋ ۇي چىۇڭ ۋە قىۇررغن چەۋەنۇدغز »جىلۇد،  – 666، « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخي خاتىرىلەر»[ 68]

   .«جىمىھالىۋ ي سانغۇننىڭ تەر»جىلد -662، «سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى

   .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 20]

   «ۋ ي سانغۇننىڭ تەرجىمھالى»جىلىد -666. «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 26]

  «بازغرنامە توغرىسىدغ»جىلىد -30« تارىخىي خاتىرىلەر»[ 22]

   «ۋ ي سانغۇننىڭ تەرجىمھالى»جىلىد -666 ۋە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 23]

يۇاۋچىالر ئەسۇلىدە چىۇن، خەن چەۋرىۇدىال چۇنخۇۇغڭ ۋە . كى ى  ياۋچىالر ياۋچىالرنىۇڭ بىۇر تۇارمىاى[ 24]

چارۋى ىلىق قىلغان بولۇپ، ( ھازىرقى گەنسۇچى ى خېۇى كارىدورى ئەترغپدغ)تېغى ئارلىاىدغ ( تىلىەن)چىلىىەن 
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كەينىدە ھۇنالر تەرپىدىن مەغلۇپ قىلىنغاندىن كېۇىىن، -يىلىنىڭ ئالدى-674ناى تەخمىنەن مىالچىىدىن بۇرۇ

ئىلى چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنى رغيونىغا ك چكپ كەت ەنلىرى ئۇلۇ  ياۋچىالر، چىلىەن تېغى ئەترغپىۇدغ قېلىۇپ 

 . چىىا الر بىلەن ئارىالش ئولتۇرغقالشاانلىرى كى ى  ياۋچىالر چەپ ئاتالغان

ۋ ۇۇي چىۇڭ ۋە قىۇۇررغن چەۋەنۇۇدغز »جىلۇد،  –666، «ھۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خۇۇاتىرىلەر تۇارىخي»[ 25]

 . «سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى

ۋ ۇۇي چىۇڭ ۋە قىۇۇررغن چەۋەنۇۇدغز »جىلۇد،  –666، «ھۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. تۇارىخي خۇۇاتىرىلەر»[ 21]

ەن يىللىرىدىن بۇيۇاناى جىەنىك»جىلىد -20، «پەرغانە تەزكىرىسى»جىلىد -623، «سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى

 « ت رىلەرنىڭ يىلنامىسى

ۋ ۇۇي چىۇڭ ۋە قىۇۇررغن چەۋەنۇۇدغز »جىلۇد،  –666، «ھۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. تۇارىخي خۇۇاتىرىلەر»[ 27]

 . «سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى

يىلۇى ھۇۇنالر تەرپىۇدىن مەغلۇۇپ قىلىنغانۇدىن كېۇىىن خېۇۇى -674ياۋچىالر مىالچىىۇدىن بۇۇرۇناى [ 29]

غەرب ە ك چكپ ھازىرقى ئىلى چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىغا ك چكپ كەلگەن كېىىن، مىالچىىىۇدىن كارىدورىدىن 

كەينىدە يەنە ئۇيسۇنالر تەرپىدىن قوغلىنىپ ھازىرقى ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى ئۇامۇ -يىلنىڭ ئالدى-650بۇرۇناى 

شلىغان تەخمىنەن ۋۇچىنىڭ چەرياسى ۋغچىسىغا ك چكپ باكتېرىىىگە بويسۇنۇپ، ئولتۇرغق تۇرمۇش كەچكرۈشنى با

جاڭ چىەننىڭ ئۇالرنىڭ يېرىگە بېرىۇۇى خەن سۇاللىسۇى ( يىلى-629مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -6يكەنسۇ 

 . بىلەن غەربىي يۇرتنىڭ ئاالقىسىنىڭ باشالنغانلىاى بولۇپ ھىسابلىنىدۇ

ېغۇى ئارىلىاىۇدغ چۇارۋى ىلىق ت( تىۇلەن)ئۇيسۇنالر چەسلەپتە ياۋچىالر بىلەن بىللە چۇنخۇغڭ ۋە چىلىەن [ 28]

قىلغان، يولناش ىسى ناندومى ۋغقتىدغ ياۋچىالرنىڭ ھۇجۇمىغۇا ئۇۇچرغپ، يېۇرى ئىۇگە قىلىۋ لىنغانۇدىن كېۇىىن 

ناندومىنىڭ ئوغلى رغغومىنى تە رىاۇت بېاىۋغلغان، ئۇ چۇوڭ بولغانۇدغ كىۇۇوك . ھۇنالرنىڭ يېرىگە قې ىپ بارغان

شۇۇ چاغۇدغ يۇاۋچىالر بۇاتۇر تە رىاۇۇت تەرپىۇدىن تارمۇار . ەڭ بەرگەنتە رىاۇت ئۇنىڭ قىساس ئېلىۇىغا يۇارچ

. قىلىنىپ، خېۇى كارىدورى ئەترغپىدىن ھازىرقى ئىلى چەرياسىنىڭ يۇۇقىرى ئېاىنىغۇا ك چۇكپ كەتۇ ەن ئىۇدى

ككننە  غەربتىن ياۋچىالرغا ھۇجۇڭ ياۋچىالر خۇانىنى ئ لتۇكرگەچ ە، يۇاۋچىالر ئامالسۇىز يەنە ئۇامۇ چەرياسۇى 

ئۇيسۇنالر ئىلى چەرياسى ۋغچىسىدغئولتۇرغقلىۇىپ قېلىپ قىزىۇ  قورغۇان شۇەھىرىنى . غا ك چكپ كەت ەنۋغچىسى

پايتەخت (ھازىرقى شىنجا دى ى ئۇنسۇ ناھىىسىنىڭ غەربىي شىمالىدى ى نارىن چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىدغ)

چىۇىەن ئۇيسۇۇنالرغا  جۇاڭ(يىلۇى-665مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى -2خەن ۋۇچىنىڭ يكەنگۇۇغڭ . قىلىغان

كېۇىىن، ئۇيسۇۇن  -ئەل ىلى  ە بېرىپ ئىتتىپاق تكزگەندىن كېىىن، شىجكن ۋە جىې تك ئى  ى مەلى ە ئىلگىرى

 . ككننەگلىرىگە ياتلىق قىلىنغان

، «بازغرنۇامە توغرىسۇىدغ»، «پەرغۇانە تەزكىرىسۇى»، «ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخي خۇاتىرىلەر»[ 30]

ئوغانالر ھەقاىۇدە »جىلد  -80، «كېىىن ى خەننامە»، «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»جىلد  -81، «خەننامە»

 . «غەربىي چىا الر ھەقاىدە قىسسە»جىلد -97، «قىسسە

شۇكەندى ھەقاىۇدە »جىلۇد -9« غەربىۇي يۇۇرت تەزكىرىسۇى»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 36]

 . «خاتىرە

 . «ىرەجاۋچى ھەقاىدە خات»جىلد -7، «خەننامە»[ 32]

ۋ ىۇۇي چىۇۇڭ ۋە قىۇۇرغن چەۋەنۇۇدغز سۇۇانغۇننىڭ »، «ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»[ 33]

 . «تەرجىمھالى

چىۇن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى 9000ئەتىىۇازچغ خۇچكبىۇڭ ( يىلى 626مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -2تكەنۇۇ [ 34]

ھۇۇنالر . تۇارىخى خۇاتىرىلەر«)ۋە ئەسىر ئالغان مىڭدىن ئارتۇق ئاچىمىنى ئ لتكرگەن  30يازچغ يەنە . ئ لتكرگەن

ۋۇچى ھەقاىۇۇدە . خەننۇۇامە«)چىۇۇن ئۇۇارتۇق ئۇۇاچىمىنى ئ لتۇۇكرگەن  3000، لۇۇى گۇۇۇغڭ («ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە
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ھۇنالر ھەقاىدە . خەننامە»)مىڭ ئاچىمىنى ئ لتكرگەن،ۋە ئەسىر ئالغان  68يىلى ۋ ي چىڭ -4تكەنۇۇ («خاتىرە

 . مىڭدىن ئارتۇق 630، ھەممىسىنى قوشااندغ («قىسسە

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 35]

 . «شىخېدى ى كونا ئىۇالر»گە نەقى  قىلىپ ئېلىنغان «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 31]

 . چى ۇۇى كاتۇۇاۋۇ  خۇيىڭنىۇۇڭ يەنۇۇدىگە سۇۇۇنغان مەكتۇۇۇبى«ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خەننۇۇامە»[ 37]

ئەترغپتى ۇى »چە شۇېن چىنخەننىۇڭ «ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. نامىگە تولۇقلىماخەن»ۋغڭ شىەن ىەن [ 39]

 . چىن ئالغان نەقىلى«ئەللەر

 « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 38]

 « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 40]

 . «ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خەننۇۇامە»، «ىسسۇۇەھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە ق. تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر» [ 46]

يىلى قىۇۇتا ئې ىغسۇە ئۇ زىنى تە رىاۇۇت -3چە ۋۇچىنىڭ يكەنسۇ «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 42]

يىلۇى ئانۇا ئۇال ى -2جاۋچىنىۇڭ شۇىىكەن . چەپ ئېالن قىلىپ، كۇكن تە رىاۇتنىۇڭ ئۇوغلى يۇتۇاننى ئ لتۇكرچى

ماسۇلىاىدىن ئەنسۇىرەپ، ئۇاچەڭ ئەۋەتىۇپ سۇو  قۇو  بكيۇكك كۇاھنەگنى تە رىاۇتنىڭ ئ ز ئوغلىنى ۋغرىس قىل

سۇو  قۇو  بىلىۇ  . ۋ ىلك ۋە جكەن ۇ ئال ى تى  بېرى تكرۈپ غۇياندى تە رىاۇتنى تەخت ە چىاارچى. ئ لتكرچى

خان، ئۇوڭ قۇو  خۇان تە رىاۇۇت بې ىۇتىش ئكچۇكن ئەجۇدەربالىاتا ئې ىلغۇان قۇرۇلتايغۇا قاتناشۇمىدى چەپ 

  .خاتىرىلەنگەن

 « شكەندى ھەقاىدە خاتىرە. خەننامە»[ 43]

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 44]

ھۇۇن تە رىاۇتىنىۇڭ ”چى ى ۋغڭ ما نىڭ بەش سانغۇننى ئەۋەتىۇپ «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 45]

قىلغۇان  شۇكەندى تە رىاۇتاۇا تەقۇدىم”چە «تكلكك تەزكىرىسى-ئۇزۇق». نى ئ زگەرت ەنلى ىگە قارغڭ“م ھكرى

 . چ ىىلگەن“م ھكر پاچىۇاھنىڭ ىگە ئوخۇاش

ۋە جۇ گۇو پەنۇلەر ئاكاچىمىىىسۇى « شكەندى ھەقاىدە خۇاتىرە»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 41]

بېتۇى، -74ئىزغھنىۇڭ « جۇيەنۇدى ى خەن سۇاللىسۇى پكتۇككلىرى»ئارخېۇولوگىىە تەتاىاۇات ئۇورنى تۇكزگەن 

 (. ى نەشرىپەن نەشرىىات-يىلى ئىلىم-6857)

چى ى “ بەش تە رىاۇتالرنىڭ ھاكىمىەت تالىۇىۇى”يىلىدى ى -57تۇ  تە رىاۇت مىالچىىدىن بۇرۇناى [ 47]

ئۇنىڭ ئىنىسى شۇشۇكن خۇان غەربۇتە . تە رىاۇتنىڭ بىرى، كېىىن ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇپ ئ زىنى ئ لتكرۈۋغلغان

تۇغنىڭ كى ى  ئىنىسى . تەرپىدىن ئ لتكرۈلگەنئ زىنى رۇ جىن تە رىاۇت چەپ ئاتاپ، ئۇزۇن ئ تمەي قۇتىۇۇش 

 . قوغۇشارغا ئە  بولغان

بۇ چاغدغ چىڭلىڭالر شەرق، غەربتىن ئىنارەت ئى  ىگە ب لكنگەن بولۇپ، شەرقىي قىسىمدى ى چىڭلىڭالر [ 49]

بالاۇاش غەربىي چىڭلىڭالر بولسا ئېرتىش چەرياسۇى ۋە . يەنىال ھازىرقى باياا  ك لى بويىدغ چارۋى ىلىق قىلغان

 . ك لى ئارلىاىدغ چارۋى ىلىق قىلغان

يكەنۇدى »جىلىۇد -8، «چېن تا نىڭ تەرجىمھۇالى»جىلىد -70، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 48]

 . «ھەقاىدە خاتىرە

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 50]

 « ھۇنالر»جىلىد -4« شىننامە»[ 56]

 . «اىدە قىسسەھۇنالر ھەق. تارىخىي خاتىرىلەر» [ 52]

جۇڭ خۇا ى  تە رىاۇتنىۇڭ ئۇوڭ قۇو ، سۇو  قۇو  ”چە «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر» [ 53]

 . چ ىىلگەن“ خانلىرىغا ئاچەڭ ۋە چارۋىالرنىڭ سانىنى ئېلىۇنى ئكگەتتى
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ئەمما .  ەنشەھەر قۇرۇش، قۇچۇق قېزىۇنى ئەسلىدە چا ۇكي ھۇنلىرىدىن بولغان ۋ ي لك ھۇنالرغا ئ گەت[ 54]

ۋ ي لك خەن سۇاللىسىدە ئۇزۇن يى  ئەمەلدغر بولۇپ تۇرغان بولۇپ، خەنزۇالرنىڭ تەسۇىرىگە ناھۇايىتى چو اۇۇر 

شۇۇ ا (. «لۇى گۇۇغڭ، سۇۇن لىۇڭ تەرجىمھۇالى»جىلىۇد -54، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە)ئۇچرىغان 

 . پ، ھۇنالرغا ئ گەت ەنشەھەر قۇرۇش، قۇچۇق قېزىش ئۇسۇلىنى ۋ ي لك خەنزۇالرچىن ئ گىنى

 . «ھۇۇۇۇن ۋەزىرىنىۇۇۇڭ م ھۇۇۇكرى ھەقاىۇۇۇدە»جىلىۇۇۇد -69« گۇەنتۇۇۇاڭ تۇۇۇوپلىمى»ۋغڭ گوۋ ىنىۇۇۇڭ [ 55]

ۋە « جىەنىۇۇكەن يىللىرىۇۇدىن بۇيۇۇاناى ت رىلەرنىۇۇڭ يىلنامىسۇۇى»جىلىۇۇد -20« تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»[ 51]

اۋچى، شكەندى، يكەندى، جىڭدى، ۋۇچى، ج»جىلىد -67، «شكەندى ھەقاىدە خاتىرە»جىلىد -9« خەننامە»

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»، «چېڭدى چەۋرىلىرىدى ى ت ھپى ار ۋەزىرلەرنىڭ يىلنامىسى

بۇ جەھەتتە ئارخېۇولوگىىلى  ماتېرىىالالرنىڭ بىر قىسىمىنى جۇ گو تۇارىخ مۇزىىىۇدىن، بىۇر قىسۇىمىنى [ 57]

سۇانىدى ى لۇى يىىۇنىۇڭ -4يىللىۇق -6857نىۇڭ «مەچەنىىەت ياچى ۇارلىالىرى پايۇدىلىنىش ماتېرىىۇاللىرى»

 . چىن ك رۈڭ«ئى  ى مۇ غۇلنىڭ غەربىدى ى ھۇن ۋە خەن چەۋرى ياچى ارلىالرى»

ۋ ۇي چىۇڭ ۋە . تارىخىي خاتىرىلەر»، «شكەندى ھەقاىدە خاتىرە»، «ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. خەننامە»[ 59]

 . «قىرغن چەۋەندغز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى

» ، «جۇغرغپىىە تەزكىرىسۇى»جىلىد -29« خەننامە»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە .تارىخىي خاتىرىلەر»[ 58]

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

 . «غەربىۇۇۇۇي يۇۇۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇۇۇى»، «سۇۇۇۇۇۋۇنىڭ تەرجىمھۇۇۇۇالى»جىلىۇۇۇۇد -54« خەننۇۇۇۇامە»[ 10]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 16]

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە» [12]

 « جىن مىللىتىنىڭ تەرجىمھالى»جىلىد -19« خەننامە»[ 13]

سۇۇانىدى ى ۋغڭ -60يىللىۇۇق -6855نىۇۇڭ « مەچەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى پايۇۇدىلىنىش ماتېرىىۇۇاللىرى»[ 14]

 . چ گەن ماقالىسىگە قارغڭ« غەربىي خەن چەۋرىدى ى خۇچكبىڭنىڭ تاش ئويمىسى»زىىكننىڭ 

ھۇنالرنىڭ ئەسلىدە يېزىاى يوق بولۇپ، ئۇالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە يازغان خەتلىرىنى خەنۇزۇالر خەنۇزۇ [ 15]

يېزىاىدغ يېزىپ بەرگەنلى ى شكبھىسىز، لې ىن ئۇالرنىڭ ئۇيسۇن ۋە غەربتى ى باشاا ئەللەرگە يازغان خەتلىرىنى 

 . رچغ مەلۇمات بولمىغاچاا، بىر نېمە چ مەك تەسزغچى قايسى يېزىاتا يازغانلىاى ھەقاىدە تارىخىي ماتېرىىالال

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. خەننامە»[ 11]

كېىىن ئوڭ قو  باتىس ( قوغۇشارچىن تۇغۇلغان)جاۋجكن بىر ئوغۇ ، ئى  ى قىز تۇقاان، ئوغلى ئىتجىىاس [ 17]

قۇن ۇيى، كى ىۇ  قىۇزى چغ ىۇك چوڭ قىزى يكن ئوڭ قو  شكبۇتانغا ياتلىق بولغانلىاى ئكچكن شكبۇ . خان بولغان

 (. ئى  ىال فۇجۇرۇت تە رىاۇتتىن تۇغۇلغان)ئۇرۇقىغا ياتلىق بولغانلىاى ئكچكن چغ ىك قۇن ۇيى چەپ ئاتالغان 

 . «لىۇ جىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلىد -88« تارىخىي خاتىرىلەر»[ 19]

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. خەننامە»[ 18]

سۇانىدى ى ئى  ۇى -60يىللىۇق -6855نىڭ « ى پايدىلىنىش ماتېرىىاللىرىمەچەنىىەت ياچى ارلىالىر»[ 70]

بۇاۋتۇ شۇەھىرىنىڭ غەربىۇدى ى خەن »مۇ غۇ  مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى خىزمەت پۇون ىتى ئۇېالن قىلغۇان 

 . «قەبرىلىرىنى ئېنىاالپ رەتلەش چوكالتى

ىنىڭ جەنۇبىۇدغ بىۇر جۇاۋجكن ئى  ى مۇ غۇلدى ى ك كخوت شەھىرىنىڭ جەنۇبىدى ى چغخېىخې چەرياس[ 76]

ئېلىمىزنىڭ قەچىم ى يازما ماتېرىىاللىرىغا ئاساسالنغاندغ، . قەبرىسى بولۇپ، قاچان قۇپۇرۇلغانلىاى مەلۇڭ ئەمەس

جىلىدىۇدغ تىلغۇا -678نىۇڭ «ئومۇمىي قۇامۇس»جاۋجكن قەبرىسى ئەڭ چەسلەپ تاڭ چەۋرىدى ى چۇيك يازغان 

جىلدىدغ -39نىڭ « ئاسايىش يىلالرچى ى خاتىرىلەر-تىنب»ى يازغان سۇڭ سۇاللىسى چەۋرىدى ى ي ش. ئېلىنغان

چۇ پلەر بىۇلەن قاپلىنىۇپ -تىلغا ئېلىنغان ھەڭ جاۋجكننىڭ قەبرىسۇى چغئىۇم ك پ ۇ ك ئۇوت“ ك ك قەبرە”يەنە 

لىۇاۋ سۇاللىسۇى »يكەن سۇاللىسى چەۋرىۇدى ى توقتۇۇ يازغۇان . چەپ ئاتالغان، چ ىىلگەن“ ك ك قەبرە”تۇرغاچاا 
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چىمۇ جاۋجكن قەبرىسۇى «جۇغرغپىىە تەزكىرىسى»جىلىد -46ۋە « تەيزۇ ھەقاىدە خاتىرە»جىلىد -6« تارىخى

جاۋجكننىۇڭ يۇاتلىق قىلىنىۇۇى ۋە جۇاۋجكن قەبرىسۇى . ھەقاىدى ى بايۇانالر خۇاتىرىلەنگەن“ ك ك قەبرە”ۋە 

ۇ غۇۇ  خەلۇق توغرىسىدى ى تەپسۇىلىي ئەھۇۋغلالر مۇئەللىپنىۇڭ بۇاش مۇھەرىرلى ىۇدە تۇكزۈلگەن، ئى  ۇى م

 . چ گەن كىتابتا خاتىرىلەنگەن« جاۋجكن ۋە جاۋجكن قەبرىسى»يىلى نەشر قىلغان -6878نەشرىىاتى 

تۈللڭللىڭب بىڭلڭو بول ڭاو  ئوتتڭۇرا باب ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭڭ . 6

  (Ⅱ)مۇناسىۋىتى

 

ھۇۇۇن  ەن سۇاللىسۇۇىنىڭ چەسۇۇلىپىدى ىۋە شۇۇەرقىي خ ۋغڭ ما نىۇۇڭ ھۇنالرغۇۇا قارغتاۇۇان خاتۇۇا سىىاسۇۇىتى. 4

 قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزى 

 

كېىىن، ئۇنىڭ ئەۋالچلىۇرى ئۇنىۇڭ ۋەسۇىىتىگە ( يىلى-36مىالچىىدىن بۇرۇناى )قوغۇشار تە رىاۇت ئ لگەندىن 

فۇجۇۇرۇت . بويسۇنۇپ خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھۇاكىمىىتى بىۇلەن تىۇنب، چوسۇتانە مۇناسۇىۋەتنى سۇاقلىدى

ىىن ھەر بىر تە رىاۇت تەختتە ئولتۇرغاندغ ئاتاقلىق خانلىرىنى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقۇدىم قىلۇدى تە رىاۇتتىن كې

زىىۇارەت ە بىلۇلە . ياكى ئوغۇللىرىنى بارىمتايلىااا ئەۋەتتى ۋە ياكى شەخسەن ئ زى ئورچىغا زىىۇارەت ە كەلۇدى

اۇۇت زىىۇارەت ە كەلگەنۇدە ئۇجۇلجۇۇت تە رى. ئەترغپىۇدغ بولۇدى 200كەلگەن خانلىرى ۋە ھەمرغھلىرى چغئىم 

خەن سۇاللىسۇىمۇ ئۇۇالرنى . ①گە يەتتۇى 500باشالپ كەلۇگەن ئۇاچەملىرى ( يىلى-6مىالچىىدىن بۇرۇناى )

ھەر قېتىم قارىۇى ئالدىغانلىاىنى بىلدۈرۈش ئكچكن مەخسۇس خاچىمالرنى . ناھايىتى ھەشەمەتلى  ككتكۋغلدى

قامەتلى  كىۇىلەرنى -ۇق چېگرغ ئەمەلدغرلىرى ۋە قەچچىھەڭ ئابرويل② قورۇلدىن چىاىپ ككتكۋ لىۇاا ئەۋەتتى

ۋغلىىلىاىغۇۇا ( مەسۇلەن، يەنمۇۇېن، يكنجۇۇۇڭ چ گەنۇۇدەك)تۇالالپ تە رىاۇتنىۇۇڭ ئۇۇ تەر يولىۇۇدى ى ئايماقالرنىۇۇڭ 

-ھەر قېۇتىم ئۇۇالرنى قۇبۇۇ  قىلغۇان چاغۇدغ قائىۇدە بۇويى ە كىمخۇاپ، شۇايى، سۇەرناق، كىۇىىم. ③قويدى

ئەمما، بۇ خى  چوستانە مۇناسىۋەت ۋغڭ ماڭ ھۇاكىمىەت يكرگۇكزگەن . قىلدى كې ەكلەرنى ھەسسىلەپ تەقدىم

 . باشالپ بۇزغۇن ىلىااا ئۇچرىدى( يىلىدىن-6مىالچىىە )چەۋرىدىن 

 .اتا سىىاسەت تۇتتىۋغڭ ماڭ ھۇنالرغا ئىنتايىن خ

ۈلگەن ئۇكچ بىرىن ىدىن، ئۇ شكەندى، يكەنۇدى چەۋرىلىرىۇدە خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن ھۇۇنالر ئوتتۇرسۇىدغ تۇكز

جۇ گو تېررىتورىىىسىدە خەنزۇ، ھۇن مىللەتلىۇرى ئ زلىرىنىۇڭ ئەسۇلىدى ى ياشۇاۋغتاان )ماچچىلىق كېلىۇىمگە 

رغيونلىرىنى ئ زى ساقالش  قورۇلالر تاجاۋۇزغا ئۇچرىسا چە  ۋغقتىدغ خەن سۇاللىسىگە مەلۇۇڭ قىلىۇش  ئوتتۇۇرغ 

خىالپلىۇق قىلۇدى ھەڭ يولسۇىزلىق بىۇلەن ( ماسۇلىقتكزلە لى تىن ھۇنالرغا قې ىپ بۇارغۇچىالرنى قوبۇۇ  قىل

بىرىن ۇى، خەنۇزۇالرچىن )ھۇنالرنىڭ ئى  ى ئىۇلىرىغا ئارلىۇىپ، باشاىدىن ت ت تكرلۇكك بەلگىلىۇمە تۇكزۈپ 

ھۇنالرغا قې ىپ بارغۇچىالرنى قۇبۇ  قىلماسلىق  ئى  ىن ى، ئۇيسۇنالرچىن ھۇنالرغۇا قې ىۇپ بۇارغۇچىالرنى 

لەرچىۇن خەن سۇاللىسۇىنىڭ تامغۇا «بەگلىۇ »ى، غەربىۇي يۇۇرتتى ى ھەر قايسۇى قۇبۇ  قىلماسلىق  ئكچىن 

ئوتۇغاتلىرىنى قۇبۇ  قىلغۇچىالرچىن ھۇنالرغا تەسلىم بولغۇچىالرنى قۇبۇ  قىلماسۇلىق  تۇ تىن ى، ئوغۇانالرچىن 

 . ۇبۇ  قىلىۇاا مەجنۇرلىدىھۇنالرنى ق④ (ھۇنالرغا تەسلىم بولغۇچىالرنى قۇبۇ  قىلماسلىق

ھۇۇۇن » ىۇۇدىن، ئۇۇۇ شۇۇكەندى چەۋرىۇۇدە قوغۇشۇۇار تە رىاۇتاۇۇا تەقۇۇدىم قىلىنغۇۇان ئالتۇنۇۇدىن ياسۇۇالغان ئى  ىن

شۇۇىن سۇاللىسۇۇى ھۇۇۇن تە رىاۇتىنىۇۇڭ »نۇۇى قايتۇرۇۋ لىۇۇپ، ئۇجۇلجۇۇۇت تە رىاۇتاۇۇا « تە رىاۇتنىۇۇڭ م ھۇۇكرى

ۇ م ھۇكر ۋغڭ بۇ. تارقىتىپ بەرچى( ۋغڭ ماڭ ھاكىمىەت تارتىۋغلغاندىن كېىىن ى چرلەت نامى-شىن)نى «م ھكرى

ما نىڭ ھۇن تە رىاۇتىنىڭ سىىاسىي ئورنىنى قەستەن چكشكرگەنلى ىنىڭ ئىپاچىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئەسلىدى ى 

خەن سۇاللىسى ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئالىي ھ ككمرغنى چەپ ھ رمەتلەيۇدىغان ئۇورنىنى شۇىن ھاكىمىىتىنىۇڭ بېگۇى 

ەر قايسۇى بەگلەرچىۇن يۇۇقىرى ئورۇنغۇا خەن سۇاللىسۇى تە رىاۇۇتنى ھ)ئورنىغا چكشكرۈپ قويغۇانلىق ئىۇدى 
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، جكملىدىن ھۇۇن ھاكىمىىتىنىۇڭ خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن بولغۇان قۇارغملىق مۇناسۇىۋىتىنى شۇىن (قويغانىدى

 .الندۇرۇپ قويغانلىق ئىدىھاكىمىىتى بىلەن بولغان سىىاسىي بېاىندىلىق مۇناسىۋىتىگە ئاي

« تە رىاۇۇتىبېاىنۇدى ھۇۇنالر »چ گەن نۇامىنى « ىھۇن تە رىاۇت»ئكچىن ىدىن، ئۇ ئۇجۇلجۇت تە رىاۇتنىڭ 

 . چەپ ئ زگەرتتى

يۇات تۇائىپلەر خۇان »ۋغڭ ما نىڭ بۇ قىلمىۇلىرى ھۇنالرنى ھاقارەتلەش قىلمىۇى بولۇپ، ئۇۇ كۇ زى ىالرنىۇڭ 

چەيدىغان ئاز سۇانلىق مىللەتلەرنۇى كەمسۇىتىدىغان ۋە « پاچىۇاھ بولسىمۇ، ئىگىسىز خۇغشىالىاالرغا يەتمەيدۇ

 .رەتلەيدىغان ئىدىىىسىنىڭ ئەكىس ئېتىۇى ئىدىھاقا

( يىلۇى-8مىالچىۇىە)ت تىن ىدىن، ئۇ خەن سۇاللىسى ھاكىمىىتىنى تارتىۋ لىپ شىن ھۇاكىمىىتىنى قۇرغانۇدىن 

سۇانغۇننى  62مىڭ كىۇىلى  قوشۇن يىغىۇپ،  300كېىىن، قورغ  ككچى ئارقىلىق ئابروينى ئاشۇرۇش غەرىزىدە 

 65غقىتتا ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلدۇرۇپ، ھۇنالرغا قوغالپ زەربە بېرىپ، ھۇنالر رغيونىنى ئۇالرغا باش قىلىپ بىرال ۋ

، ھۇنالرنىۇڭ ⑤كىۇۇىنى مەجنۇۇرىي تە رىاۇۇت قىلىۇپ 65ب لەك ە پارچىالپ، جىخۇشاننىڭ ئەۋالچلىرىۇدىن 

قۇو  لەۋ ككچىنى پارچىالش ۋە ئاجىزلىتىۇاا ئۇرۇندى ھەڭ ئەمىر ن كەرنى يكنجۇڭ قورۇلىدىن چىاىرىۇپ ئۇوڭ 

، ئىتۇائەتمەن خان شان ۋە ئوغلىنى ئالۇدغپ قورۇلغۇا ئەكىرىۇپ، ئۇۇالرنى مەجنۇۇرىي ھالۇدغ ۋغپۇاچغر تە رىاۇۇت

 . تە رىاۇت قىلدى

شۇنىڭ بىلەن تە رىاۇت ئوڭ، سو  تەرەپتى ۇى ھەر . بۇ بىر قاتار ئىۇالر ھۇنالرنىڭ نارغزىلىاىنى قوزغاپ قويدى

مىڭ، ئاچەتتى ى ە بولغاندغ  60ز قىلىۇاا بۇيرۇق چكشكرۈپ، ك پ بولغاندغ قايسى خانالرغا قورۇلغا كىرىپ تاجاۋۇ

نەچ ە مىڭ، ئاز بولغاندغ بىر نەچ ە يكز كىۇىلى  قوشۇن تارتىپ يەنمېن، سۇفا الرنىڭ ۋغلىىلىرىنى، چېرى  ى 

شۇۇنىڭ . تۇىبەگلىرىنى ئ لتكرۈپ، ئەمەلدغر ۋە پۇقرغالرنى ئەسىر ئېلىپ، سانسۇىزلىغان چۇارۋىالرنى بۇۇالپ كەت

ئەسلىدە شكەندى چەۋرىدىن كېىىن شىمالدغ تۇرغالرچغ سۇىگنا  . بىلەن، شىما  يەنە قايتا زور ئاپەت ە ئۇچرىدى

مالالر ھەممىال يەرچە يۇايالپ يكرۈيۇدىغان بىۇر گۇكللىنىش مەنزىرىسۇى بارلىااۇا -ئوتلىرى يېاىلمايدىغان، چارۋغ

سىىاسەت يكرگكزۈپ، خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ تىنب بىللە  كەلگەنىدى، ئەمدىلى تە ۋغڭ ما نىڭ ھۇنالرغا خاتا

تۇرۇش ۋەزىىىتىنى بۇزۇۋ تىش تكپەيلىدىن، شىمالدى ى زور تكرككمۇدى ى خەلۇق ھۇۇنالر تەرپىۇدىن ئەسۇىرگە 

ئېلىنىپ ۋە ئ لتكرۈۋ تىلىپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى  ئەس ەرلىرى ئۇزۇن مۇچچەت مۇچغپىۇەچە تۇرۇپ ھالىدىن كېتىۇپ، 

ى  ئى ىدىال شىمالدغ ئاچەمزغت ئايىغى ك رۈنمەيۇدىغان، ئۇ لگەنلەرنى ك مۇكپ قويغۇۇچەك ئۇاچەملەرمۇ نەچ ە ي

 . ⑥چىامايدىغان بولۇپ قالدى

بىۇرىگە قۇو  سۇېلىش پەيۇتىگە كەلگەنۇدە، ۋغڭ -چە  خەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتى يامانلىۇىپ بىۇر

ئوڭ قو  قۇتاۇ شۇبوتان ئايالى يكن بىلەن بىر ئامۇا  قىلىۇپ جاۋجكننىڭ ككيۇوغلى، ھۇنالرنىڭ ھوقۇقلۇق ۋەزىرى 

مىالچىۇىە )نەق شۇ ۋغقىتتا ئۇجۇلجۇۇت تە رىاۇۇت ئ لۇدى . بۇ خى  خەتەرلى  ۋەزىىەتنى ئو ۇىماق ى بولدى

، شكبۇتان بىلەن يكن ئ زلىرى يېاىن ئ تىدىغان ئوڭ قو  لەۋ خان شاننى ئۇجۇلجۇت تە رىاۇت قىلىپ (يىلى-63

ھۇنالرنىۇڭ تەشەبنۇسۇ ار بولۇشۇى بىۇلەن . نىڭغا ۋغڭ ماڭ بىلەن قۇچىلىۇۇنى نەسۇىھەت قىلۇدىتى لەپ، ئۇ

قۇچىلىۇىش ئىۇاا ئاشاان بولسىمۇ، ئەمما ۋغڭ ما نىڭ چغۋغملىق خاتا سىىاسەت يكرگكزۈشى، مەسۇلەن، ئۇنىۇڭ 

چەپ  «ئوبۇۇدغن مۇۇۇالزىم»چ ۇۇگەن نۇۇامنى « تە رىاۇۇۇت»چەپ، « ئىتائەت ۇۇان قۇۇۇ »چ ۇۇگەن نۇۇامنى « ھۇۇۇن»

ئ زگەرتىۇنى، يەنە قورغ  ككچىگە تايىنىپ شكبۇتان بىلەن يكننى مەجنۇرىي چۇا ۇەنگە ئەكىلىۇپ، شۇكبۇتاننى 

تەھدىت بىلەن شكبۇ تە رىاۇت قىلىۇى ھەڭ ئۇنى زور قوشۇن بىلەن ھۇنالر رغيونىغا تە رىاۇت بولۇشىاا ئەكىلپ 

ورمۇۇا  مۇناسۇىۋەتنى تۇۇۇپتىن سۇۇاقلىغىلى ۋە قويىۇۇى تكپەيلىۇۇدىن، ھۇۇنالر بىۇۇلەن خەنۇۇزۇالر ئوتتۇرسۇىدى ى ن

شۇ سەۋەبتىن ھۇنالر يەنە شىمالغا پارغكەندى ىلى  سۇېلىپ، شۇىمالىنىڭ ئەمىنلى ۇى . ياخۇىلىغىلى بولمىدى

ئاخىر ۋەزىر يەن يك ۋە گۇ سۇن لكلەرنىڭ تەكلىپىنۇى -لې ىن، ۋغڭ ماڭ باشتىن. ⑦يەنە بۇزغۇن ىلىااا ئۇچرىدى

ق بىلەن ئىش ك رۈپ زور مىادغرچى ى ئاشلىانى چېگرىدى ى ئايماقالرغا ي ت ەش ە رەت قىلىپ، ئ ز بېۇىم ىلى

لې ىن، ئۇۇ تېخۇى قوشۇۇن تارتىۇۇاا ئكلگۇكرمەيال ھۇاكىمىىتى . بۇيرۇپ، ھۇنالرغا تاجاۋۇز قىلىۇاا تەيىارالندى
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  .چ ھاۇۇانالر قۇۇوزغىلىڭى تەرپىۇۇدىن ئاغۇۇدۇرۇلۇپ، ئ زىمۇۇۇ قۇۇوزغىال  ى قوشۇۇۇن تەرپىۇۇدىن ئ لتكرۈلۇۇدى

پاچىۇاھ لىۇشكەن ھۇنالرغۇا ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ، خەن سۇاللىسۇى بۇۇرۇن ( يىلى-24مىالچىىە )يىلى -2گېڭۇى 

بەرگەن تە رىاۇۇۇت م ھۇۇكرىنى ھەر قايسۇۇى بەگلەرنىۇۇڭ تۇۇامغىلىرىنى بەرچى ھەڭ چا ۇەنۇۇدە ئ لۇۇكپ كەتۇۇ ەن 

تۇرۇپ بېرىۇپ، ۋغڭ مۇاڭ تۇغاۇان، مۇۇالزىملىرىنى قۇاي-شكبۇتان، يكنلەرنىڭ جەسۇەتلىرىنى ۋە ئۇالرنىۇڭ ئۇۇرۇق

. كەلتكرۈپ چىاارغان خەنزۇ، ھۇن ئى  ى مىللەت ئوتتۇرسىدى ى نورمالسىز مۇناسىۋەتنى ياخۇىلىماق ى بولدى

لې ىن، بۇ چاغدغ قۇتۇەرىش تە رىاۇت خەنزۇالرنىڭ ۋغڭ ما غا قارىۇۇى تۇۇرۇش جەريانىۇدغ ئ زىنىڭمۇۇ قوشۇۇن 

قىلىپ، ۋغڭ ما نىڭ مەغلۇپ بولۇۇپ خەن سۇاللىسۇىنىڭ قايتۇا  چىاىرىپ ۋغڭ ما غا ھۇجۇڭ قىلغانلىاىنى باھانە

شۇۇ . چەپ تۇرىۋغلۇدى«⑧ بىزنىڭمۇ ھەسسىمىز بار، شۇ ا بىز ھ رمەت قىلىنىۇىمىز كېۇرەك»باش ك تكرۈشىدە 

ى سەۋەبتىن، شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىگى ە خەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىت

 . المىدىيەنىال ياخۇىلىن

ھۇن ھ ككمرغنلىرىنىڭ بۇ خى  پوزىتسىىە تۇتىۇىغا قوغۇشار تە رىاۇت خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغانۇدىن بۇيۇان 

ھۇنالرنىۇۇڭ ئى  ۇۇى قىسۇۇىمىنىڭ ئەمىنلىۇۇ  تېپىۇۇپ، ئىجتىمۇۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇۇنىڭ ئەسۇۇلىگە كېلىۇۇپ ۋە 

گىلىگە كەلگەنۇدە كۇكچى ئىنتۇايىن يككسىلىپ، ۋغڭ ماڭ چەۋرى ۋە شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەز

ھالنۇكى، خەن . زورىىىپ، قۇلدغرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ككچى يېڭىۋغشتىن باش ك تكرگەنلى ى سەۋە  بولغانىدى

سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە چرلەت ككچىنىڭ ئاجىزلىۇىۇى ۋە ۋغڭ ما نىڭ ھۇنالرغۇا خاتۇا سىىاسۇەت 

ڭ چوسۇتانە مۇناسۇىۋىتىنىڭ بۇزۇلىۇۇىدى ى بىۋغسۇتە سۇەۋە  ئىۇدى، يكرگكزۈشى خەنۇزۇالر بىۇلەن ھۇنالرنىۇ

شۇۇۇندغقتىمۇ ئەگەر ھۇۇۇنالر جەمۇىىىتىۇۇدى ى ئى  ۇۇى ئامىۇۇ  خەن سۇاللىسۇۇى بىۇۇلەن ھۇنالرنىۇۇڭ كۇۇكچ 

سېلىۇتۇرمىسىدىن تەھلى  قىلمىغاندغ، ئىزچەنمىگەندە پاچھۇاھ گېڭۇىدى ۋە گۇغڭ ۋۇچىنىڭ ۋغڭ ما نىڭ خاتا 

يەنىمۇۇ ئىلگىۇرلىگەن ھالۇدغ تەچبىۇر قوللىنىۇپ تەشەبنۇسۇ ارلىق بىۇلەن خەنۇزۇالر ۋە  سىىاسىتىنى تكزىتىپ،

ھۇنالرنىۇڭ چوسۇۇتانە مۇناسۇۇىۋىتىنى ئەسۇۇلىگە كەلتكرۈشۇۇ ە تىرشۇاان بولسۇۇمۇ، يەنىۇۇال ھې اانۇۇدغق ئكنۇۇكمگە 

 . چكشەنمەك تەس ە توختايدۇ ئېرشەلمىگەنلى ىنىڭ ھەقىاىي سەۋەبىنى

سمىدغ غەربىي خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدىن تۇارتىپال خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن ھۇن ھ ككمرغنلىرىنىڭ ئى  ى قى

قوغۇشار تە رىاۇت بىلەن قۇتىۇۇش تە رىاۇت بۇ ئى  ى خى  ) ى خى  ككچ چۈشمەنلىۇىۇنى ئوياليدىغان ئى 

قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ كېىىنى ى ئەۋالچلىرى ئى ىدىمۇ بۇۇ ئى  ۇى . مەۋجۇت ئىدى( ككچنىڭ ۋەكىللىرى ئىدى

ئەينى چاغدغ، تىن لىاپەرەسلەرنىڭ ۋەكىللىرى ۋغڭ جاۋجكننىڭ قىزى يكن ۋە . كچ يەنىال مەۋجۇت بولدىخى  ك

ئۇجۇلجۇت تە رىاۇت ئ لگەندە، ئوڭ قو  لەۋ خان شاننىڭ ئۇلجۇت تە رىاۇت نامى . ككيۇوغلى شكبۇتانالر ئىدى

يكن بىلەن شكبۇتاننىڭ پىالنلىۇى بىلەن تەخىت ە چىاىپ تەشەبنۇس ارلىق بىلەن ۋغڭ ماڭ بىلەن قۇچىلىۇىۇى 

غەربىۇي . ۋە تىرش انلىاىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ، بۇ تىن لىاپەرەسلەرنىڭ ككچەيگەنلى ىنىڭ ئىپاچىسۇى ئىۇدى

خەن سۇاللىسى ۋە ۋغڭ ماڭ ھاكىمىىىتىنىڭ ۋغڭ جاۋجكننىڭ جىىەنۇى ۋغڭ شۇىنى قۇچىالشۇاۇچى تۇ رە قىلىۇپ 

ۇغاۇان بولغانلىاىۇدىنال بولماسۇتىن، يۇكن بىۇلەن شۇكبۇتاننىڭ تەيىنلىۇىمۇ يۇالغۇز ۋغڭ شۇىنىڭ يۇكن بىۇلەن ت

كېۇۇىىن ئۇلجۇۇۇت تە رىاۇۇۇت ۋە يۇۇكن، . ھۇۇۇنالرچى ى تىن لىاپەرەسۇۇلەرنىڭ ۋەكىللىۇۇ  قىلغانلىاىۇۇدىن ئىۇۇدى

كېىىن بولۇپ ئ لكشى بىلەن تىن لىاپەرەسلەر بىۇرمەھە  ئۇاجىزالپ، ئۇرۇشپەرەسۇلەر -شكبۇتانالرنىڭ ئىلگىرى

ئورنغۇۇا چىاىۇۇپ، خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ئۇۇاخىرقى مەزگىلۇۇدى ى سىىاسۇۇى ۋەزىىەتنىۇۇڭ  پەيۇۇدىنپەي يېتەك ۇۇى

شۇۇنىڭ بىۇلەن، شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ چەسۇلىپىدە ھۇنالرنىۇڭ . قااليىماانلىاىدىن پايدىلىنىپ كەتتۇى

شۇ ا، غەربىي خەن سۇاللىسىدىن بۇياناى خەنۇزۇالر بىۇلەن . تاجاۋۇزچىلىاى بارغانسىرى غالجىرلىۇىپ كەتتى

ھۇنالرنىۇۇۇڭ مۇناسۇۇۇىۋىتىدى ى قۇچىلىۇىۇۇۇۇتىن ئۇرۇشۇشۇۇۇاى ە، چۇشمەنلىۇىۇۇۇۇتىن چوستلىۇىۇۇۇۇاى ە، 

توقاي، مۇرەك ەپ جەرياننى نوقۇۇ  ھالۇدغ خەن سۇاللىسۇى -ئارغزلىىۇىۇتىن تاجاۋۇز قىلۇاى ە بولغان ئەگرى

ى قىسۇىمدى ى ھەر ياكى ۋغڭ ماڭ ھاكىمىىىتىنىڭ سىىاسىتىگە باغلىق بولۇپال قالمۇاي، يەنە ھۇنالرنىۇڭ ئى  ۇ
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ئاجىرلىۇىۇۇۇۇى ۋە خەن سۇاللىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ھۇنالرنىۇۇۇڭ -خىۇۇۇ  ئىجتىمۇۇۇائىي ككچلەرنىۇۇۇڭ كۇۇۇكچىىىش

 . ۇ باغلىق، چ ىىۇ ە بولىدۇسېلىۇتۇرمىسىنىڭ ئ زگىرشى قاتارلىق مۇھىم ئامىلالرغىم

لىسىنىڭ شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى ككچلىرى خەن سۇال

ئاخىرقى مەزگىلىدى ى چ ھاۇانالر قۇوزغىلىڭى، ۋغڭ مۇاڭ ھاكىمىىىتىنىۇڭ يىمىرلىۇۇى ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى تى ى 

يەرلى  ككچلەرنىڭ ب لكنىمى ىلى ى، شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ سىىاسۇىي، ھەربىۇي ككچىنىۇڭ بىۇر قەچەر 

 ى قاتارلىق ئاجىزلىالىرىدىن پايۇدىلىنىپ، ئاجىزلىاى ۋە شىمالدى ى رغيونالرنى باشاۇرۇشاا ماچغرى يەتمىگەنلى

 . پەيدغ قىلدى ئكچ تەرەپتىن شەرقىي خەن سۇاللىسىگە ئېغىر بېسىم

بىرىن ىدىن، ئۇالر ئوغانالرنى يېڭىۋغشتىن تىزگىنلەپ، ئوغانالر ۋە يېڭىدىن باش ك تكرگەن سۇىىانپىلالر بىۇلەن 

خەن ۋۇچى چەۋرىۇۇدە ھۇنالرنىۇۇڭ مەغلۇۇۇپ ئوغۇۇانالر ئەسۇۇلىدە . بىۇۇرلى تە قوشۇۇۇۇن تارتىۇۇپ ھۇجۇۇۇڭ قىلۇۇدى

كېۇىىن ۋغڭ مۇاڭ ھۇنالرغۇا ھۇجۇۇڭ . بولغانلىاىدىن پايدىلىنىپ، ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ئاسۇارىتىدىن قۇتۇلغانىۇدى

يو  قوشۇن تارتااندغ، ئوغان ئەس ەرلىرىنى ي ت ەپ چەيجكنگە ئۇرۇنالشتۇرچى ھەڭ ئۇالرنىڭ  62قىلىش ئكچكن 

كېۇىىن . لىش ئكچكن ئاياللىرىنى ئايماق مەركىزىگە ئەكىلىپ گۇ رۈگە ئېلىۋغلۇدىقې ىپ كېتىۇىنىڭ ئالدىنى ئې

شۇنىڭ بىلەن، ئوغانالر ۋغڭ مۇاڭ بىۇلەن ئ چەكىۇۇىپ . ئوغانالر قاچااندغ گ ررگە ئېلىۋغلغان ئايالالرنى ئ لتكرچى

زغچىلىرىنى ئەمە  ھۇن قۇلدغرلىرى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئوغانالرنى ئۇ زىگە تارتىۇپ ئۇالرنىۇڭ ئېسۇىل. قالدى

گۇغ ۋۇ يىللىرىنىڭ چەسلىپىدە ھۇن قۇلدغرلىرى ئوغانالر ۋە . بىلەن قىزىاتۇرۇپ، باشاا ئاچەملىرىنىمۇ رغڭ قىلۋغلدى

چەيجۇن ئايمىاىنىۇڭ شۇەرقىدى ى رغيۇونالر ئۇاپەت ە ئەڭ . سىىانپىالر بىلەن بىرلىۇىپ شىمالغا ھۇجۇڭ قىلدى

ق يەرلىرى خەن سۇاللىسى يەرلىرىگە ئەڭ يېاىن بۇلۇپ، ئەتىگەندە تاڭ ئوغانالرنىڭ چارۋى ىلى. ئېغىر ئكچرىدى

شۇ ا، شىمالدى ى بەش ئايمۇاقتى ى . سكزۈلگەندە يولغا چىاسا ككن ك تكرۈلكشى بىلەن كېلىپ بولغىلى بوالتتى

تىم خەن قۇشۇنلىرى ئۇالر بىلەن نەچ ە يۇكز قېۇ. خەلق ئېغىر ئاپەت ە ئكچرغپ پۇقالرالر سەرسان بولۇپ كەتتى

 ⑨ .ولسىمۇ غەلنە قىاللمىدىكى ى  ئۇرۇشالرنى قىلغان ب-چوڭ

ئى  ىن ىدىن، ئۇالر ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى تى ى يەرلىۇ  ب لۇكنمە كۇكچلەر بىۇلەن تىۇ  بىرى تۇكرچى ۋە ئۇۇالرنى 

ھۇازىرقى نىڭۇۇىاچى ى گۇيۇكەن ناھىىىسۇىنىڭ )مەسىلەن ئەندىڭ ئايمىاى سەنۇكي ناھىىسىدى ى . قوللىدى

( ھازىرقى خېنىىدى ى ۋ ىۇىىەن ناھىىىسىنىڭ شەرقىي شىمالىدغ)فاڭ، چەيۇىىەن ناھىىىسىدى ى لك( شىمالىدغ

پېۇڭ ( ھازىرقى بېىجىڭ شەھىرىدى ى مىىكن ناھىىىسۇىنىڭ غەربىۇي جەنۇبىۇدغ)جاڭ يې، يكياڭ ئايمىاىدى ى 

ڭالر چغۋغملىۇق لۇى شۇى( ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى باۋتۇ شۇەھىرىنىڭ غەربىۇدە)چۇڭ، ۋۇيكەن ئايمىاىدى ى 

شىمالدغ پارغكەندى ىلى  تېرىپ ئ زلىرىنىڭ تەسىر چغئىرىسىنى كېڭەيتتى، بولۇپمۇۇ، لكفۇاڭ ھۇۇن قولۇدغرلىرىنىڭ 

ھۇۇن قۇلۇدغرلىرى قوشۇۇن ئەۋەتىۇپ ئۇنىۇڭ . جەنۇباا تاجاۋۇز قىلىۇىدى ى مۇۇھىم قورغلىغۇا ئايلىنىۇپ قالۇدى

قىلىۇۇپ ( قورچۇۇاق پاچىۇۇۇاھ)« خەن پاچىۇۇۇاھى»ەپ ب لۇۇكنمى ىلى ىنى قۇۇولالپال قالماسۇۇتىن، يەنە ئۇۇۇنى يۇۇ ل

لك فۇاڭ ۋۇيۇكەن، . جىۇيكەندە تۇرغۇزۇپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ى ب لگكن ىلى  پائالىىەتلىرىگە بىۋغستە قو  تىاتى

سۇفاڭ، يكنجۇڭ، چىڭرغڭ، يەنمېندىن ئىنارەت بەش ئايماقنى ئىگىلىۋ لىپ، ھۇنالرنى ي لەن كك قىلىپ خورى ى 

ئۇنىڭغا ئاسىىلىق ( مەسىلەن، سكي لى)كېىىن لكفا نىڭ قو  ئاستىدى ى سەركەرچىلەر . ⑩تى بەك ئ سكپ كەت

ئۇزۇن ئ تمەي ئۇۇ يەنە ئىنۇامغۇا بېرىلىۇپ خەن سۇاللىسۇىگە . قىلغانلىاتىن، ئۇ ھۇنالر ئارىسىغا قې ىپ كەتتى

اتتىق غەزەپلىنىۇپ ئە  بولغاچاا، ھۇۇن قۇلۇدغرلىرىنىڭ سكيىاەسۇتى ئەمەلۇگە ئاشۇمىدى، ئۇۇالر بۇنىڭۇدىن قۇ

ھازىرقى سەنۇى ئ ل ىسىدى ى جا زى ناھىىىسىنىڭ )بۇنىڭ بىلەن، شا دغڭ . بۇال  ىلىانى تېخىمۇ ككچەيتتى

ھازىرقى گەنسۇچى ى تۇ ۋ ي ناھىىىسىنىڭ )، تىىەنۇكي (ھازىرقى شىۇەن شەھىرى)، فۇفېڭ (غەربىي شىمالىدغ

، (ى خۇۇەيلەي ناھىىىسۇىنىڭ شۇەرقىي جەنۇبىۇدغھۇازىرقى خېنىۇي ئ ل ىسۇىدى )، شا گۇ (غەربىي شىمالىدغ

قاتارلىق جايالر ھۇن ئاتلىق ئەس ەرلىرىنىڭ تاجاۋۇزى، ( ھازىرقى خېنىىدى ى چىڭۇىىەن ناھىىىسى)جۇ ۇەن 

 [ 66] ىڭ ئەمىنلى ى بۇزۇلدىتالىڭىغا ئۇچرغپ، شىمالن-قىرغىن ىلىاى ۋە بۇالڭ
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سۇېلىق يىغىۇپ، -سۇوقتى قىلىۇپ بۇاج-اىنۇى قۇاقتىئكچىن ىدىن، ئۇالر غەربىي يۇۇرتتى ى ھەر مىلۇلەت خەل

غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ شكەندى، يكەنۇدى چەۋىرلىرىۇدىن بۇيۇان غەربىۇي . ئىاتىساچىي ككچىنى ككچەيتتى

يۇرت ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغان، خەن سۇاللىسۇى قۇورۇق ى بە  

كېىىن ۋغڭ ماڭ ھۇاكىمىىەتنى تارتىۋغلغانۇدىن كېۇىىن، غەربىۇي . اۇرغانىدىتەسىس قىلىپ غەربىي يۇرتنى باش

يۇۇۇرتتى ى ھەرقايسۇۇى بەگلى لەرنىۇۇڭ بەگلىرىنىۇۇڭ ئۇۇورنىنى چكشۇۇكرۈپ، ھەر مىلۇۇلەت خەلاىنىۇۇڭ غەزىپىنۇۇى 

ئارقىدىن يكز ئ رۈپ قورۇق ى بە  چەن چىننى ئ لتكرۈپ ئوتتۇرغ تكزلە لى  -شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئارقا. قوزغىدى

ھۇن قۇلدغرلىرى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ سىڭىپ كىرىپ، غەربىي يۇۇرتتى ى . بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئكزچى

ھۇۇن قۇلۇدغرلىرى . ھەر مىللەت خەلالىرى يەنە يېڭۋغشتىن ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ھ ككمرغنلىاىغا چكشۇكپ قالۇدى

 [. 62]ئامالسىز قالدى  غشااسېلىق يىغااچاا، ئۇالر چىد-ھەر مىللەت خەلالىرىدىن ئېغىر باج

ئەينى چاغدغ، بىر تەرەپتىن ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزلىق ككچى قۇچۇرەت تاپاان، يەنە بىر تەرەپتىن شۇەرقىي 

خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھاكىمىىىتى يېڭى قۇرۇلغان، سىىاسىي جەھەتتە يەرلى  ب لكنمە ككچلەر تېخى تولۇق 

ى تېخۇى ئىۇۇاا ئاشۇمىغان، ئىجتىمۇائىي ئىگىلىۇ  ۋەيۇرغن بولۇۇپ، يوقىتىلماي پكتۇكن مەملى ەتنىۇڭ بىرلى ۇ

قورۇلالر بۇزۇلۇۇپ »، «قەلۇەلەر بوشاپ، ساقلىغىلى ئاچەڭ قالمىغان»ئكچى قالغان، -ئاھالىلەرنىڭ ئوندىن ئى  ى

شۇ ا، خەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالرنىڭ ككچ سېلىۇتۇرمىسىدى ى بۇ خىۇ  [.63]ئىدى« تۇرالر ۋەيرغن بولغان 

ئەينى چاغدى ى شەرقىي خەن سۇاللىسى ھ ككمتىنىۇڭ ھۇۇن قۇلۇدغرلىرىنىڭ پارغكەنۇدى ىلى ىگە قارىتۇا  پەرق

 . يولغا قويۇشنى بەلگىلىدى ئىسترغتېگىىىلى  قايتۇرما زەربە بەرمەي، پاسسىپ مۇچغپىۇە ك رۈش تاكتى ىسىنى

  تۇۇرۇش تەچبىرلىرىنۇى تاقابىۇمۇشۇندغق ۋەزىىەت ئاستىدغ، شەرقىي خەن سۇاللىسى ھۇنالرغا ت ۋەندى ىۇدەك 

 : قولالندى

ھۇنالرغا ئەل ى ( لىۇشىۇ)گۇغڭ ۋۇچى ( يىلى-30مىالچىىە )يىلى -1بىرىن ىدىن، سىىاسىي جەھەتتە، جىەنۋۇ 

ككمكش سوۋغا قىلىپ، بۇرۇناى چوستانە مۇناسىۋەتنى ئەسلىگە كەلتۇكرۈپ، سىىاسۇىي ۋغسۇىتە -ئەۋەتىپ ئالتۇن

ن مۇناسۇىۋەتنى ياخۇۇىالپ، ھۇۇن قۇلۇدغرلىرىنىڭ پارغكەنۇدى ىلى ىنى توسۇماق ى ئارقىلىق ھۇنالر بىلەن بولغا

ئارغ جۇاۋغبەن -ھۇنالر بىلەن شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ ئ ز)گەرچە ھۇنالر جاۋغبەن ئەل ى ئەۋەت ەن . بولدى

ئى  ۇى [.64]بولسۇىمۇ، ئەممۇا پارغكەنۇدى ىلى نى توختاتمىۇدى( ئەل ى ئەۋەتىۇۇى شۇۇنىڭدىن باشۇالندى

 . مۇناسىۋىتى ياخۇالنمىدى ەپنىڭتەر

لەشۇ ەرلەرنى يۇ ت ىگەن بولسۇىمۇ مۇۇچغپىۇەنى -ئى  ىن ىندىن، ھەربىي جەھەتتە، گۇۇغڭ ۋۇچى سۇەركەرچە

ئارىالپ ھۇجۇمغا ئ ت ەن بولسىمۇ، چۈشمەننى چې ىندۇرۇش بىلەن توختاپ قېلىپ، ئاساسۇىي . ئاساس قىلدى

ەنە كېلىپ قىسمەن ئۇرۇشالرنىڭ ك پىدە غەلنىنى قولغۇا ي[.65]جەھەتتىن قورۇلدىن چىاىپ ئۇرۇش قىلمىدى

چە خاتىرىلىنىۇۇى ە، ھۇۇنالر لكفۇاڭ « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە». كەلتكرەلمىدى

يىلى بكيكك ئەمىر لەش ەر ۋۇخەن قاتارلىاالر -8جىەنۋۇ . بىلەن بىرلى تە نەچ ە قېتىم شىمالغا تاجاۋۇز قىلغان

ئەكسۇى ە ھۇۇنالر . ت ەن بولسىمۇ، نەچ ە يىلغى ە ئۇرۇشنىڭ غەلنىسۇىنى قەلغۇا كەلتۇكرەلمىگەنھۇجۇمغا ئ 

يىلى خېدۇ غا تاجۇاۋۇز قىلغانۇدغ ئايمۇاق،  - 63. بارغانسېرى ككچىىىپ تاجاۋۇزچىلىاى بارغانسىرى ك پەيگەن

ى ى نۇرغۇنلىغان ھەربىي شۇ ا، شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلد. ۋىاليەتلەر تاقابى  تۇرغلمىغان

تۇۇارىخىي ئەسۇۇەرلەرچە . ئورۇنالشتۇرۇشۇۇالرنىڭ ھەممىسۇۇى روشۇۇەن پاسۇۇىپ مۇۇۇچغپىۇە خارغكتىرىۇۇدە بولغۇۇان

كېىىن، بەي سۇنى چەيجكن ئايمىاىنىڭ ( يىلى-25مىالچىىە )خاتىرىلىنىۇى ە، گۇغ ۋۇچى تەخىت ە چىاااندىن 

قۇۇورۇلنى »ئاتۇۇالمىش . «ن مۇۇۇچغپىۇە كۇۇ رگەنقۇۇورۇلالرنى مۇسۇۇتەھ ەملەپ ھۇۇۇنالرچى»ۋغلىىىسۇۇى قىلىۇۇپ، 

يىلۇى گۇوجى -5يەنە جىەنۇۋۇ . قەلۇە، قورۇلالرنى پاسىپ مۇچغپىۇە قىلىش چ گەنلى  ئىدى« مۇستەھ ەملەش

يكياڭ ئايمىاىنىڭ ۋغلىىىسى بولغاندغ ھۇنالر چېگىرىغا پاركەندى ىلى  سېلىپ، چېگىرىۇدى ى خەلاۇلەر غەمۇگە 

ىپ ە سېلىپ، ھۇجۇمغا تەيىارلىنىپ مۇچغپىۇە كۇ رگەنلى تىن، ھۇۇنالر قورقۇۇپ گوجى ئەس ەرلەرنى تەرت. پاتاان

بىلەنۇال چەكلىنىۇپ، « ھۇنالرنى قورۇلدىن كىرگكزمەسلى »بۇنىڭدىمۇ پەقەت. قورۇلدىن كىرىۇ ە پېتىنالمىغان
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نۇائەن يىلۇى چۇمۇاۋ پەرمانغۇا بى-7يەنە جىەنۇۋۇ . قورۇلدىن چىاىپ تەشەبنۇس ارلىق بىلەن زەربە بېرىلمىگەن

قوشۇن باشالپ شىمالغا يكرۈش قىلىپ جىنىاڭ، گۇغ ۋۇچغ بوز يەر ئ زلەشتۇرۇپ ھۇۇن قارغق ىلىرىۇدىن مۇۇچغپىۇە 

يىلۇى گۇۇغڭ ۋۇچى يەنە چۇەن جۇۇ نى ھەر قايسۇى ئايمۇاقالرچى ى كەچۇكرۈڭ قىلىنغۇان -62جىەنۋۇ . ك رگەن

چۇەن جۇڭ شىمالغا بارغاندىن . ۋەت ەنمەھنۇسالرنى باشالپ چۇماۋنىڭ شىمالنى قوغدىۇىغا يارچەملىۇىۇ ە ئە

، مۇۇچغپىۇە ئەسۇلىھەلىرى ۋە «قەلۇە، قۇورۇلالرنى سۇېلىپ، تۇۇرالرنى ياسۇاپ»كېىىن ئەس ەرلەرنى ئىۇلىتىپ 

 . پىۇەلىنىۇنى ئاساس قىلغانبۇمۇ يەنىال مۇچغ[.61]ككچلىرىنى ككچەيت ەن

زررۇر ئىۇۇدى، شۇۇۇ ا شۇۇەرقىي خەن ئكچىن ىۇۇدىن، مۇچغپىۇەلىنىۇۇۇتە مۇۇۇچغپىۇە ئەسۇۇلىھەلىرىنى كۇۇكچەيتىش 

. سۇاللىسىنىڭ چەسلىپىدە قەلۇە، قورۇ ، تۇرالرنى ر مۇنت قىلىش ۋە ياساش ئىۇۇلىرى ناھۇايىتى كۇ پ بولۇدى

يىلى يەنمېن، چەيجۇۇن، شۇا گۇ ئۇكچ ئايمۇاق خەلالىۇرى -65تارىخىي ئەسەرلەرچە خاتىرىلىنىۇى ە، جىەنۋۇ 

ھۇۇازىرقى )، جكيۇ گۇۇۇەن (ىىىسۇۇىنىڭ غەربىۇۇي شۇۇىمالىدغھۇۇازىرقى خېنىىۇۇدى ى تا ۇۇۇىەن ناھ)چا ۇۇۇەنگكەن 

ھۇنالرنىۇڭ سۇو  . نىڭ شەرقىگە ك چكپ ھۇنالرنىڭ پاركەندى ىلى ىدىن پاناھالنغۇان( خېنىدى ى جكيۇ گۇەن

شۇەرقىي .تەرەپتى ى قوشۇنلىرى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئى  ىرلەپ كىرىپ قورۇلنىۇڭ ئى ىۇگە جايلىۇۇىۋغلغان

ى تۇسۇشاا ئامالسىز قېلىپ، چېگىرىدى ى ھەر قايسۇى ئايمۇاقالرچى ى ئەسۇ ىرىي خەن سۇاللىسىنىڭ ھ ككمىت

جىەنۇۋۇ . قۇا مەجنۇۇر بولغۇان« كەڭ ك لەمدە قەلۇە، قورۇلالرنى سېلىش، تۇرالرنى ياساش»ككچنى ك پەيتىپ، 

ان چاقىرىمدىن ئاشۇىدىغ 300يىلى يېڭۋغشتىن چەيۇىەن ناھىىىسىدىن پىڭ ىڭغا تۇتىۇدىغان، ئۇزۇنلۇقى -62

شىخېدىن ۋ ى ىاۋغى ە، خېۇا دىن ئەنىىگى ە، ( يىلى-65جىەنۋۇ )فېىخۇ يولى ياسالغان بولسا، ئەمدىلى تە 

تەيىكەندىن جىڭجىڭغى ە، جۇ ۇەندىن يېغى ە بولغان ئارىلىاتا قەلۇە، قورغانالر سېلىنىپ، ھەر ئون چۇاقىرىم 

 [. 67] پ مۇچغپىۇە ك رۈلگەنئارىلىااا بىرچىن تۇر ياسىلى

ن ىۇۇدىن، كۇۇكچنى مەركەزلەشۇۇتكرۈپ ئوتتۇۇۇرغ تكزلە لىۇۇ  ۋەزىىىتىنۇۇى ئو ۇۇۇاپ ھەڭ شۇۇىمالدى ى قەلۇۇۇە، ت تى

شۇۇ ا، جىەنۇۋۇ يىللىرىنىۇڭ ئوتتۇرىلىرىۇدغ . قورغانالرنى ساقالپ، ۋغقتىن ە غەربىي يۇرت بىلەن كارى بولمىدى

ەتىۇپ شۇەرقىي خەن كېۇىىن بولۇۇپ ئەل ۇى ئەۋ-لەرنۇى ئىلگىۇرى« بەگلى »غەربىي يۇرتتى ى ھەر قايىسى 

سۇاللىسى ھ ككمتىدىن مەركەزگە تەۋە بولۇشنى ھەڭ قورۇق ى بە  تەسىس قىلىۇنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، 

گۇغڭ ۋۇچى ئوتتۇرغ تكزلە لى  يېڭىدىن تىنجىۇدى، ھۇۇنالر تېخۇى بويسۇۇندۇرىلمىدى، ئوتتۇۇرغ تكزلە لى نىۇڭ 

 [. 69]تەلىپىنى قوبۇ  قىلمىدىلەن ئۇالرنىڭ سىرتىدى ى ئىۇالرغا چولىمىز تەگمەيدۇ، چ گەن سەۋە  بى

شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدغ گەرچە ھۇن قۇلدغرلىرى توختىماستىن جەنۇباا تاجاۋۇز قىلغان بولسۇىمۇ، 

شۇەرقىي خەن ( يىلۇى-30مىالچىۇىە )يىلۇى -1جىەنۇۋۇ . كېلىپ تۇۇرچى-ئەمما ئارىدغ ئەل ىلەر يەنىال بېرىپ

-64بىلەن ئەل ى ئەۋت ەن، ھۇنالرمۇ بۇنىڭغا جاۋغ  قايتۇرغاندىن باشاا، جىەنۋۇ سۇاللىسى تەشەبنۇس ارلىق 

ھۇنالرمۇ تەشەبنۇس ارلىق بىلەن ئەل ى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقدىم قىلۇدى، شۇەرقىي ( يىلى-39مىالچىىە )يىلى 

 [. 68]خەن سۇاللىسىمۇ قائىدە بويى ە ئەمىر م كەرنى ئەل ىلى  ە ئەۋەتىپ جاۋغ  قايتۇرچى

ن بۇ خى  ئۇچرىۇىش ئى  ى تەرەپنىڭ سىىاسىي مۇناسىۋىتىنىڭ تكپتىن ياخۇىلىنىۇۇدغ ھى اانۇدغق رو  لې ى

پەقەت خەنزۇ، ھۇن خەلالىرى ئارىسىدغ ئەينى . ئوينىالمىدى، ئۇرۇش ۋە تاجاۋۇزچىلىق يەنىال چغۋغمالشتۇرۇلدى

رچىال قۇيۇق ئىاتساچىي ئالماشتۇرۇش چاغدغ ئۇرۇش بىر قەچەر ئاز بولغان خېۇى كارىدورى ئەتىرغپىدى ى رغيونال

چغ، جىەنۇۋۇ « كۇۇڭ فېننىۇڭ تەرجىمىھۇالى»جىلۇد -36« كېىىن ى خەننۇامە». مۇناسىۋىتى ساقلىنىپ قالدى

يىللىرىدغ جاھان قااليىماانلۇىپ كەت ەن بولۇپ، پەقەت خېۇى رغيونىال ناھايىتى تىنىب ئىدى، گۇزغڭ ناھۇايىتى 

ھەر »، «سۇوچغ قىلىۇۇاتتى»( ھۇنالر ۋە ئارىالشما غۇوزالر)، غوزالر (ىىا الرغەربىي چ)باياشات بولۇپ، چىا الر 

قەچىم ى چاغالرچغ بازغر سوچىسىدغ ئاچەتتە بىر ككندە ئۇكچ . چەپ خاتىرىلەنگەن« ككنى ت ت قېتىم بازغر بوالتتى

ىسۇۇىنىڭ قېۇۇتىم بۇۇازغر بولىۇۇدىغان بولۇۇۇپ، بىۇۇر ككنۇۇدە تۇۇ ت قېۇۇتىم بۇۇازغر بولۇشۇۇىدىن بۇۇۇ يەرچى ۇۇى بۇۇازغر سوچ

گۇزغڭ خەنزۇ، چىاڭ، ھۇن ۋە ئارىالشما غۇوزالر ئۇارىالش ئولتۇرغقالشۇاان . گكللەنگەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ
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رغيون بولۇپ، بىر ككندە ت ت قېتىم بۇازغر بولغانلىاۇدىن قارىغانۇدغ، ئەينۇى چاغۇدغ ھۇۇنالر، خەنۇزۇالر ۋە باشۇاا 

 . نمىللەتلەر ئوتتۇرىسىدى ى سوچغ ناھايىتى گكللەنگە

 ئڭل بول او ئادەتتىكى غڭربىي خڭو سۇاللىسى ۋە شڭرقىي خڭو سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدىكى. 5

 ھۇنالرنىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ئور نالشتۇر لۇشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭى 

 

. غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدىال ھۇنالرچىن خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغۇۇچىالر بۇار ئىۇدى

ھەر ئى  ىۇال »دىنىڭ ھۇن تە رىاۇتىغا يازغۇان خېتىۇدە چە ۋ ن«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

تەرەپ ئ ت ەن ئىۇالرنى تەگەشمەيلى، مەن قې ىپ كەلگەنلەرنى قۇيىۋ تەي، سۇىلىمۇ جۇاننى قاتارلىاالرنىۇڭ 

بۇ يەرچە تىلغان ئېلىنغان جاننى قاتارلىق كىۇلەر چە  . چ گەنلى ى خاتىرلەنگەن« ئىۇلىرىنى سكرۈشتكرمىسىلە

جىڭدى چەۋرىدە نۇرغۇنلىغان ھۇن خانلىرى خەن سۇاللىسىگە . گە قې ىپ بارغان ھۇنالر ئىدىخەن سۇاللىسى

شىىاۋ . تارىخىي خاتىرىلەر». ئە  بولۇپ، خەن سۇاللىسى ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ت رىلى  مەرتىۋىسىنى بەرگەن

بۇۇ ئەھۇۋغلالر  چغ« خۇيدى، جىڭۇدى چەۋرىلىرىۇدى ى ت رىلەرنىۇڭ يىلنامىسۇى»چە « جىڭدى ھەقاىدە خاتىرە

لې ىن، زور تكرككمدى ى ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇش سۇچى، شكەندى چەۋرىلىرىۇدە . خاتىرلەنگەن

كۇكزچە، ھۇازىرقى گەنسۇۇچى ى خېۇۇى ( يىلى -626مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -2ۋۇچىنىڭ يكەنۇۇ . بولغان

مىڭۇدىن  40تۇق خاننى ئ لتكرۈپ، ئۇنىڭ قوۋمىدىنكارىدورى ئەتىرغپىدغ چارۋى ىلىق قىلىدىغان قۇنۇار خان شۇ

خەن سۇاللىسۇى ئۇنىڭغۇا تۇايىن ت رىسۇى چىۇگەن . ئارتۇق كىۇۇىنى باشۇالپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇدى

تەسۇىس قىلىۇپ، ئۇنىۇڭ « بېاىندى ئە »مەرتىۋىنى بەرچى ھەڭ چېگىرچى ى بەش ئايماقنىڭ سىرتىدغ بەش 

قىۇۇتا خۇسۇۇر ( يىلۇى -51مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -2ۋۇفېڭ شكەندىنىڭ [. 20]قومىنى ئورۇنالشتۇرچى

. مىڭدىن ئوشۇق كىۇىنى باشۇالپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇدى 50خان ۋە سو  ئىجىز خان ئ ز قوۋمىدىن 

خەن سۇاللىسى ئۇالرغا ت رىلى  مەرتىۋىسى بەرچى ھەڭ شىخې، بېىدى ئى  ى ئايماقاا بېاىندى ئە  تەسىس 

بۇنىڭۇۇدىن باشۇۇاا ھۇۇۇن تە رىاۇتنىۇۇڭ ئۇۇوغلى، ئاتۇۇاقلىق خۇۇانلىرى، [. 26]ئورۇنالشۇۇتۇرچى  قىلىۇۇپ، ئۇالرنىۇۇڭ

كېىىن بولۇپ، خېلۇى كۇ رچى  -سەركەرچىلىرى، ۋەزىرلىرى، كاھ بەگلىرى، جورچىلىرى قاتارلىاالرچىنمۇ ئىلگىرى

 ھپى ۇار جىڭۇدى، جۇاۋچى، شۇكەندى، يكەنۇدى چەۋرىلىرىۇدى ى ت. خەننامە»  .خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى

شۇكەندى چەۋرىنىۇڭ ئۇاخىرىغى ە ھۇۇنالرچىن خەن . چغ بۇۇ ئەھۇۋغلالر خۇاتىرلەنگەن« ۋەزىرلەرنىڭ يىلنامىسى

تېخى ھەر قېتېىملىق ئۇرۇشۇتا مەغلۇۇپ بولغانۇدىن . سۇاللىسىگە ئە  بولغانالر تەخمىنەن يكز مىڭدىن ئاشاان

 . كېىىن، ئەسىرگە چكشكپ ئە  بولغانالر بۇنىڭ ئى ىگە كىرمەيدۇ

ۋ ۇي چىۇڭ ۋە قىۇرغن چەۋغنۇدغز سۇانغۇننىڭ . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر»زغچى نىۇمە؟ « بېاىنۇدى ئە »ئاتالمىش 

قې ىۇۇپ كېلىۇۇپ ئە  بولغانالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇى چېگىۇۇرچىن بەش ئايماقنىۇۇڭ سۇۇىرتىغا »: چغ« تەرجىمھۇۇالى

بۇنىڭۇدىن . ىلگەنچ ۇى« ئۇالر ئ ز ئاچىتى بۇويى ە ياشۇىغاچاا، بېاىنۇدى ئە  چەپ ئاتالۇدى. ئورۇنالشتۇرۇلدى

قارىغاندغ، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغان ھۇنالر ئ زلىرىنىۇڭ ئەسۇلىدى ى ئەمەللىرىنۇى ۋە قەبىۇلە تەشۇ ىلىنى 

سۇۇاقالپ قېلىۇۇپ، خەن سۇاللىسۇۇى مەركىزىۇۇي ھ كۇۇكمىتى ك رسۇۇىتىپ بەرگەن چغئىرىۇۇدە يەنىۇۇال چۇۇارۋى ىلىق 

لۇې ىن مەمۇۇرىي خەن سۇاللىسۇى . تمىگەنئىۇلەپ ىاىرىۇى بىلەن شۇغۇللىنىپ، تۇرمۇش ئۇسۇۇلىنى ئۇ زگەر

بېاىنۇدى ھە  كۇا . مەركىزىي ھ ككمىتى تەسىس قىلغۇان بېاىنۇدى ئە  كۇاھ بېگىنىۇڭ باشاۇرۇشۇىدغ بولغۇان

لۇۇې ىن، ھۇنالرنىۇۇڭ يۇۇۇقىرى قۇۇاتالڭ شەخسۇۇىلىرىدىنمۇ . بۇۇېگىلى ىگە كۇۇ پ ھۇۇالالرچغ خەنۇۇزۇالر تەيۇۇنلەنگەن

ان ھۇنالرنىڭ ئىاتىساچىي تۇرمۇش ۋە تۇرمۇش ئۇسۇۇلى قاتۇارلىاالر بۇ خەن سۇاللىسىنىڭ ئە  بولغ. تولۇقالنغان

بۇ خەن سۇاللىسۇى مەركىزىۇي . جەھەتتە خەنزۇالر بىلەن بىرچەك بولۇشاا مەجنۇرلىمىغانلىاىنى چكشەندۈرىدۇ

 . ھ ككمىتىنىڭ چېگىرچى ى ئە  بولغان ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارغتاان بىر تكرلكك مىللىي سىىاسىتى ئىدى
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خەن سۇاللىسۇى قۇنۇۇار خاننىۇڭ قۇوۋمىنى . ېاىندى ئە  چىۇن سۇاللىسۇىدىن باشۇالپ تەسۇىس قىلىغۇانب

بېاىندى ئە  كاھ بە ، يارچەم ى كۇاھ بە  قاتۇارلىق . باشاۇرۇش ئكچكن بەش بېاىندى ئە  تەسىس قىلغان

 [. 22]يەنە مىڭنېگى، توقاۇز تىلماچ بە  بولغان . مەنسەپلەر تەسىس قىلىنغان

رىدى ى بېاىندى ئەللەر تەسىس قىلىنغۇان چېگىرچى ۇى بەش ئايمۇاق كىىىن ىلەرنىۇڭ تەتاىااتىغۇا ۋۇچى چەۋ

قاتۇۇارلىاالر بولۇۇۇپ، بېاىنۇۇدى ئە  كۇۇا [ 23]ئاساسۇۇالنغاندغ، لۇ ۇۇۇى، بېىۇۇدى، شۇۇا جان، سۇۇۇفاڭ، يكەنجۇۇۇڭ 

ھىىىسۇىنىڭ ھۇازىرقى گەنسۇۇچى ى يۇجۇۇڭ نا)بەگلىرىنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى تىىەنۇكيدى ى يۇ ۇى ناھىىىسى 

ھۇۇازىرقى نىڭۇۇۇىىاچى ى گۇيۇۇكەن ناھىىىسۇۇىنىڭ )، ئەندىڭۇۇدى ى سەنۇۇۇكي ناھىىىسۇۇى (شۇۇەرقىي شۇۇىمالىدغ

، شىخېدى ى (ھازىرقى شەنۇىدى ى يكلىن ناھىىىسنىڭ شىمالىدغ)، شا جكندى ى چىكزى ناھىىىسى (شىمالىدغ

ۋە ۋۇيكەنۇدى ى پۇۇزې ( الىدغھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى جۇ غار خوشۇنىنىڭ غەربىي شىم)مېىجى ناھىىىسى 

ھازىرقى ئۇورنى ئېنىۇق ئەمەس، ئېھتىمۇا  بۇۇرۇناى شەنۇۇىنىڭ يۇكلىن مەھ ىمىسۇى تەۋەسۇىدە، )ناھىىسى 

شۇۇكەندى [. 24]چە بولغۇۇان ( ھۇۇازىرقى ئى  ۇۇى مو غۇلنىۇۇڭ ئى ىجۇۇاۋ ئۇۇايمىاى ئەتىرغپىۇۇدغ بولۇشۇۇى مۇۇۇم ىن

ئەمما، بېىدىدى ى كۇاھ بەگنىۇڭ تۇرۇشۇلۇق ئۇورنى . چەۋرىدى ى بېاىنى ئەللەر شىخې، بېىدى، چىۋغ دغ بولغان

 . چە ك رۈلمەيدۇ« جۇغرغپىىە تەزكىرىسى. خەننامە»

شۇىمالىي تەرەپ كۇاھ بېگۇى شۇېن كەن »گە بېۇرىلگەن ئىزغھتى ۇى « فۇپىڭ ناھىىىسۇى»ھالنۇكى، ئۇنىڭدكى 

ىڭ ئورنى فۇپىڭدغ بولغۇان چ گەنگە ئاساسلىنىپ پەرەز قىلغاندغ، ئۇن« قەلۇەسىگى ە بولغان جايالرنى باشاۇرىدۇ

« ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننامە»يەنە (. ھازىرقى نىڭۇىىاچى ى ۋۇجۇڭ ناھىىىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىدغ)

ئوڭ قو  بىلى  خان، لەۋ خان ت ت مىڭ »( يىلى -79مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -3چى ى ۋۇچىنىڭ يكەنفېڭ 

جا ىې ۋغلىىسۇى، بېاىنۇدى ئە  . ۋۇلەن، پەنخېغا بېسىپ كىرچىچەۋەندغز بىلەن ئكچ ب لەك ە ب لكنكپ، رىلې، 

. چ گەن خاتىرىدىن قارىغاندغ، جا ىېدىمۇ قۇارغڭ ئە  بولغۇان« كاھ بېگى گوچۇڭ قوشۇن چىاىرىپ زەربە بەرچى

 . ئەمما ئۇنىڭ قاچان تەسىس قىلىنغانلىاى، كاھ بەگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىنىڭ نەچىلىگى ئېنىق ئەمەس

. ە  بولغان ھۇنالرغا ئاچەتتە مايى  قىلىش ۋە ئىلتىپۇات ك رسۇىتىش سىىاسۇىتىنى قولالنغۇانخەن سۇاللىسى ئ

جىڭدى چەۋرىدىال ھۇن خانى ئۇيۇىلۇ قاتارلىق بەش كىۇى ئە  بولغاندغ، جىڭدى ئۇالر ئارقىلىق كېىىن ىلەرگە 

ىلى نى سۇيۇرغا  قىلىۇپ ئىلھاڭ بېرىش ئكچكن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ت رىلى  مەرتىۋىسىنى بېرىپ، مىڭ ئائىل

« تارىخىي خۇاتىرىلەر»بۇ . ۋۇچى ھۇنالرچىن ئە  بولغانالرغا تېخىمۇ بەك ئىلتىپات ك رسەت ەن[. 25]بەرگەن 

كەمىنلىرىنىۇڭ »: چغ ناھايتى ئېنىق خاتىرلەنگەن بولۇپ، جى جېڭ« جى جېڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد،  -620

مكل ى بىلەنال قوشۇپ جە دە قۇربان  -قۇ  قىلىپ، ئۇالرنى ما قارىۇى ە ئالىىلىرى قولغا كەلتكرگەن ھۇنالرنى 

بولغانالرنىڭ ئائىلە تاۋغبىۇاتلىرىغا تەقسىم قىلىپ بېرىپ، پۇقرغالرنىۇڭ رەھمىتىنۇى ئېلىۇپ، خەلانىۇڭ كۇ  لىنى 

سىلى بۇندغق قىلمايال قالماستىن، ئەكسى ە قۇنۇار خۇان نەچۇ ە تۇكمەن كىۇۇىنى . ئۇتۇشلىرى كېرەك ئىدى

ئە  بولغىلى كەلگەندە، خەزنىدىن پۇ  چىاىرىپ ئۇالرنى تارتۇقلىىسال، يەنە تېخى پۇقرغالرنى ئۇالرنىڭ  باشالپ

بازغرنۇامە »جىلۇد،  -30. چ ۇگەن« مېھمانۇدەك ككتىۋغلۇدىال -ھالىدىن خەۋەر ئېلىۇاا بۇيرۇپ، خۇچچى ئەزىز

پ ئە  بولغاندغ، خەن سۇاللىسى شۇ يىلى ككزچە قۇنۇار خان نەچ ە تكمەن كىۇىنى باشال»: چىمۇ« توغرىسىدغ

ئۇالر كەلگەندە مو  ئىنۇامالرنى بېرىپ، يكز تكمەنۇدىن ئۇارتۇق يارمۇاق . مىڭ ھارۋىنى ككتىۋ لىۇاا ئەۋەتتى 20

ئە  بولغۇانالر ئى ىۇدى ى يۇۇقىرى قۇاتالڭ شەخسۇلەرنىڭ ھەممىسۇىگە ت رىلىۇ  . چ ىىلگەن« سەرپ قىلدى

ىڭ ئائىلە، ئازرغق بولغاندغ مىۇڭ نەچۇ ە ئۇائىلە، ئەڭ ئۇاز بولغانۇدىمۇ مەرتىۋىسى بېرىلىپ، ك پ بولغاندغ ئون م

يەنە بەزىلىۇرى بېاىنۇدى ئەللەرنىۇڭ ھەر چەرىجىلىۇ  . ئالتە يكز ئۇائىلە سۇۇيۇرغا  قىلىۇپ بېۇرىلگەن -بەش

مەسلەن، لىىا  ى ت رىسى رغنپانىۇ بېاىنۇدى ئە  كۇاھ بۇېگلى ىگە، . سەركەرچىلى  ۋەزىپىسىگە تەيىنلەنگەن

 [. 21]ت رىسۇۇۇۇى جۇۇۇۇۇجى بېاىنۇۇۇۇدى ئە  چەۋەنۇۇۇۇدغزالر سۇۇۇۇەركەرچىلى ىگە تەيىۇۇۇۇنلەنگەنكۇۇۇۇكن 

خەن سۇاللىسىدى ى ت رىلى  ھاكىمىىەت ئىۇلىرىغا ئارىالشۇمايدىغان بىۇر خىۇ  مەرتىۇۋە بولۇۇپ، تۇ رىلەرگە 

پ تۇ رىلەر بولسۇا پەقەت سۇۇيۇرغا  قىلىۇ. سۇيۇرغا  قىلىنغان يەرلەرنى مەركەز ئۇاچەڭ ئەۋەتىۇپ باشۇاۇرغتتى
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خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغان ھۇن خانلىرى، سۇەركەرچىلىرى . سېلىق يىغىۋغالتتى -بېرىلگەن ئائىلىلەرچىن باج

خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولغۇان ھۇۇن . ۋە ۋەزىرلىرىدىن ت رىلىۇ  مەرتىۋىسۇى بېرىلگەنلەرمۇۇ شۇۇندغق بولغۇان

ڭ ك پىن ىسى ھازىرقى خېنەن، سەنۇۇى، خانلىرى، سەركەرچىلىرى ۋە ۋەزىرلىرىگە سۇيۇرغا  قىلىنغان يەرلەرنى

يى كەن . ئەينى چاغدى ى يى كەن ئايمىاىدغ ئەڭ ك پ بولغان –شەندۇڭ، خېنىي ئەتىرغپلىرىدغ بولۇپ، خېنەندە 

ئايمىاىدى ى رغ  ېڭ، يەنلىڭ، ۋۇياڭ، يا  ېڭ قاتارلىق ناھىىىلەرنىۇڭ ھەممىسۇىدە سۇۇيۇرغا  يەرلەر بولۇۇپ، 

ت رىلى  مەرتىۋىسىگە ئېرىۇ ەن ھۇۇن خۇانلىرى، . ىىسىدە ھەممىدىن ك پ بولغانئۇالرنىڭ ئى ىدە ۋۇياڭ ناھى

ئۇۇالر ئەگەغر . سەركەرچىلىرى، ۋەزىرلەرنىڭ ھەممىسى يۇقىرقى سۇيۇرغاللىاالرغا مەركەزلىۇىپ ئولتۇرغقالشۇاان

. ىگەنخەن سۇاللىسى مەركىزىي ھ ككمىتىنىڭ رۇخسىتىگە ئېرىۇەلمىسە ئ زلىرى خالىغان ە ك چۇكپ كېۇتەلم

يىلى مەرتىۋىسى بېرىلگەندىن كېۇىىن، ئىزچىۇ  ھالۇدغ سۇۇيۇرغا   -2مەسلەن، شىىامو ت رىسى قۇچۇن يكەنۇۇ 

يىلۇى پەرمۇان  -3ئۇۇنى نەۋرىسۇى شۇېنج  . چغ تۇرغۇان( ھازىرقى شەنۇىنىڭ لىن ى ناھىىىسى)يېرى چىۇى 

ە ئائىلىسىدى ىلەرنى ئېلىپ ۋۇشۇىغا كېىىن ئ ز مەيلى . ك چكرۈلگەن( ئۇيسۇنالرغا يېاىن)بويى ە گېجۇ تېغىغا 

 [. 27]ك چۇۇكپ كېتىۇۇپ ئولتۇرغقالشۇۇااچاا، ت رىلىۇۇ  مەرتىۋىسۇۇى ئېلىۇۇپ تاشۇۇالنغان ( ئۇيسۇۇۇنالرنىڭ يېۇۇرى)

ۋە « تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»غەربىۇۇي خەن سۇاللىسۇۇى چەۋرىۇۇدە ت رىلىۇۇ  مەرتىۋىسۇۇى بېۇۇرىلگەن ھۇۇۇنالرچىن 

بۇالرچىن ھۇنالر تەرەپ ە قې ىۇاا ئورۇنغانلىاى . ى بار 40 – 30چە خاتىرلەنگەنلىرىدىن جەمۇىي « خەننامە»

، ئاسۇىىلىق قىلغۇانلىاى، خەن پاچىۇۇاھلىرىغا (مەسلەن، چىنىاڭ ت رىسى ي جى ۋە رويۇاڭ ت رىسۇى مېڭۇدەك)

قائىدىلەرگە خىالپلىق قلىغانلىاى، ۋغرىسلىق قىلىۇدىغان ئۇوغلى بولمىغۇانلىاى  -ھاقارەت كەلتكرگەنلى ى، تكزۈڭ

مەرتىۋىسۇى بى ۇار قىلىنغۇان يۇاكى مەرتىۋىسۇى ئېلىۇپ تاشۇالنغانالرچىن . ئ لكمگە ھ ككڭ قىلىنغان سەۋەبلى 

بۇنىۇڭ . باشاىلىرىنىڭ مەرتىۋىسىگە خەن سۇاللىسى ئومۇۇمەن ئۇالرنىۇڭ ئەۋالچلىرىنۇى ۋغرىسۇلىق قىلۇدرۇغان

« خەننۇامە»بۇۇنى . ىئىۇد( شۇتۇق خاننىڭ ئوغلى)ئى ىدە، ۋغقتى ئەڭ ئۇزۇن بولغىنى چۇ ت رىسى جىن مىتى 

 . چىن ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ« جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى»جىلد،  -19

ئاچەتتى ى ھۇن چارۋى ىلىرى ئەسلىدىنال ئاتلىق ئەس ەر بولغاچاۇا، خەن سۇاللىسۇى ئۇالرنىۇڭ نۇرغۇۇنلىرىنى 

غۇا ئېلىنغۇان مەسۇلەن، يۇقىرىۇدغ تىل. قىلغۇان« بېاىندى ئە  چەۋەنۇدغزى»بېاىندى ئە  قوشۇنىغا كىرگكزۈپ 

بېاىندى ئە  چەۋغندغزالر سەركەرچىسى جۇجى باش ىلىق قىلغان بېاىندى ئە  چەۋغندغزلىرى چە  مۇشۇۇندغق 

مىالچىىىۇدىن )يىلۇى  -3چە يكەنفېۇڭ « پەرغانە تەزكىرىسۇى« تارىخىي خاتىرىلەر». ئاتلىق ئەس ەرلەر بولغان

نۇدغزلىرى ۋە ئايمۇاق لەشۇ ەرلىرىدىن نەچۇ ە ۋۇچىنىڭ جاۋ پونۇنى بېاىنۇدى ئە  چەۋغ( يىلى -609بۇرۇناى 

خەننۇۇامىگە »ۋغڭ شۇۇىىەن ىىەن . تۇكمەننى باشۇۇالپ قوشۇۇاا ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇۇاا ئەۋەتىلگەنلى ۇۇى خۇۇاتىرلەنگەن

چە شۇۇۇ سۇۇۇ نىڭ ئىزغھاتىۇۇدىن نەقىۇۇ  ئېلىۇۇپ، بۇۇۇ بېاىنۇۇدى بەش « غەربىۇۇي يۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇى. تولۇقلىمۇۇا

قىلىنغۇان بەش بېاىنۇدى ئەلۇدى ى قۇنۇۇار خۇان ۋە شۇۇتۇق يىلى تەسىس  -2چەۋەندغزلىرىنىڭ چە  يكەنۇۇ 

بۇنىڭۇدىن بېاىنۇدى ئە  قوشۇۇنىغا قۇبۇۇ  قىلىنغۇان ھۇۇن غئتلىۇق . خانالرنىڭ قوشۇنى ئى ەنلى ىنى ئېىتاان

ئەس ەرلەرنىڭ ئاز ئەمەسلىگىنى ھەڭ ئۇالرنىڭ ئۇرۇش قىلىش ۋەزىپىسىنى ئكستىگە ئالغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇۇاا 

 . بولىدۇ

قوشۇن تكزۈپ، ئۇالرغا چا ۇكي ( سانى ئېنىق ئەمەس)اللىسى يەنە ئە  بولغان بىر قىسىم ھۇنالرچىن خەن سۇ

چا ۇكي ھازىرقى شەنۇۇىدى ى لەنتىۇىەن ناھىىسۇىىنىڭ )ھۇن چەۋەندغزلىرى ۋە شكەن ۇ ھۇن چەۋەندغزلىرى 

تۇ رىلەر  -ئەمەلۇدغر .خەننۇامە». غەربىي شىمالىدغ، شكەن ۇ خەن چەۋرىدى ى چا ۇەن سۇەنپۇچغ تۇرغۇزۇلغۇان

چغ خاتىرلىنىۇۇۇى ە، چا ۇۇۇكي چېرى  ۇۇى بېگۇۇى چا ۇۇۇكي، شۇۇكەن ۇ بېگۇۇى چىىۇۇاڭ ھۇۇۇن « يىلنامىسۇۇى

چەۋەندغزلىرىنى باشۇاۇرغان بولسۇىمۇ، چغئىملىۇق ۋ ىلۇنىۇڭ ئاتىسۇى چا ۇۇكي ھۇنلىرىۇدىن بولۇۇپ، ئۇۇ خەن 

. تەيىنلىنىپ چا ۇكيدە تۇرغۇان سۇاللىسىگە ئە  بولغاندىن كېىىن، ھۇن چەۋەندغزلىرى چېرى  ى بېگى بولۇپ

ۋ ىلۇ خەن سۇاللىسىدە چوڭ بولۇپ كېىىن ھۇنالرغا ئەل ىلى  ە ئەۋەتىلگەندە قايتىۇدىن ھۇۇنالرغ ئە  بولغۇان 

جىىاڭ چۇڭ [. 28]چغخانلىق ۋەقەسىدە ( يىلى -86مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى  -2ۋۇچىنىڭ جېڭخې [. 29]
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بۇۇ ھۇۇن [ 30]چا ۇكي ۋە شكەن ۇ ھۇن چەۋەندغزلىرىنى يۇ ت ىگەن  چا ۇەندى ى گۇناكار ت رىلەرنى ئەۋەتىپ

مىالچىىىۇدىن )يىلۇى  -6مەسلەن، شۇكەندىنىڭ شۇېنخ  . چەۋەندغزلىرى بەزىدە ھەربىي يكرۈش ىمۇ سېلىنغان

ئايدغ، غەربىي چىىا الر ئىسىان ك تكرگەندە، خەن سۇاللىسى سەنپوچى ى ھۇۇن ۋە يۇ   -3( يىلى -16بۇرۇناى 

 [. 36]رىنى ئەۋەتىپ، جىن ېڭغى ە قوغالپ بارغان چەۋەندغزلى

ئە  بولغۇۇان ھۇۇۇنالرچىن بېاىنۇۇدى ئە  چەۋەنۇۇدغزلىاىغا يۇۇاكى چا ۇۇۇكي، شۇۇكن ۇ ھۇۇۇن چەۋغنۇۇدغزلىاىغا 

تالالنمىغانلىرى بولسا خۇغ خې چەرياسى ۋە خېتاۋنىڭ جەنۇبىدى ى چېگىرچى ى بەش ئايماقنىڭ سىرتىغا تارقاق 

ەرقىي خەن سۇاللىسۇۇى چەۋرىۇۇدە ۋۇۋ ۇۇي، سۇۇۇفاڭ، ۋۇيۇۇكەن، بېىۇۇۇچى، شۇۇىخې شۇۇۇ ا، شۇۇ. ئورۇنالشۇۇتۇرۇلغان

خەن سۇاللىسۇى . ناھۇايتى كۇ پ بولغۇان( شۇتۇق خان قوۋمىنىڭ ئەۋالتلىرى)ئەتىرغپلىرىدى ى شۇتۇق ھۇنلىرى 

ئە  بولغان ھۇنالرچىن شكەندىنىڭ ئاخىرىدغ بېاىندى ئەللەرچى ى ئە  بولغان ھۇنالرچىن شكەندىنىڭ ئۇاخىرقى 

مىالچىىىۇدىن )شىخې بېاىندى ئېلىدە ۋە يكەندىنىڭ چەسلەپ ى يىلۇى ( يىلى -48مىالچيىدىن بۇرۇناى )ىلى ي

كېىىن بولۇپ، بىر قىسىم ھۇنالرنىڭ ھۇۇنالر رغيونىغۇا  -شا جكن بېاىندى ئېلىدە ئېلگىرى( يىلى -49بۇرۇناى 

 [. 32]لىق ۋە ئىسىان ك رۈلمىگەن قې ىپ كېتىش ۋەقەسى ساچىر بولغاندىن كېىىن، ھى ااندغق قااليمىاان ى

تۇۇارىخىي ئەسۇۇەرلەرگە . شۇۇەرقىي خەن سۇاللىسۇۇى چەۋرىۇۇدە بېاىنۇۇدى ئەلۇۇلەرچە چە  ئۇۇ زگىرىش بولۇۇدى

ى ئېلى، شۇىخې بېاىنۇدى ئېلۇى، شۇا جكن بېاىنۇدى ئېلۇى، جۇايى ئاساسالنغاندغ، شۇ چاغدغ ئەندىڭ بېاىند

بېاىندى ئە  يەنىال كاھ بە ، بەگۇلەر ۋە بېاىنۇدى ئە  [. 33]بېاىندى ئېلى، جكيەن بېاىندى ئېلى بولغان 

بۇنىڭۇۇدىن باشۇۇاا غەربىۇي خەن سۇاللىسۇۇى چەۋرىۇدى ى چا ۇۇۇكي ھۇۇۇن . چەۋغنۇدغزلىرى تەسۇۇىس قىلىنغۇان

قىۇۇتا، مىڭۇدى ( يىلۇى -52مىالچىۇىە )يىلۇى  -2مەسلەن، يۇ پېۇڭ . قلىنىپ قالغانچەۋغندغزلىرى يەنىال سا

جۇ ۇىىەن بېگى لىۇيەنگە سۇيۇرغا  قىلىنغان يېرىۇدىن كېلىۇۇ ە پەرمۇكن چكشۇكرگەن ھەڭ ئۇاتلىق قوشۇۇن 

بۇ ئاتلىق قوشۇندى ىلەرنىڭ ھەممىسى شىمالىي قوشۇندى ى »: مىڭدى لىۇيەنگە. ئەۋەتىپ قوغدغپ ئەكەلگەن

[. 34]چ ۇگەن « ۇن چەۋغندغزلىرى، يېنى  قورغلالنغان، ئوقىا ئېتىۇاا ئۇستا، بىر تا  ئوقنىمۇ زغيا كەت كزمەيدۇھ

ئاتالمىش شىمالىي قوشۇندى ى ھۇن چەۋغندغزلىرى، چە  چا ۇكي چېرى  ى بېگىگە قارغشلىق چا ۇكي ھۇۇن 

 ۇى بېگۇى شۇىمالىي قوشۇۇن چەۋەندغزلىرى بولۇپ، شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدى ى چا ۇۇكي چېرى 

. ، مىڭدى چا ۇكي ھۇن چەۋغندغزلىرىنى شىمالىي قوشۇن ھۇن چەۋغندغزلىرى، چ گەن[35]قوشنېۇى بولغاچاا 

لىۇ بەن بۇوز يەر ئ زلەشۇتكرگكچى ئۇاتلىق قوشۇۇننىڭ ( يىلى -19مىالچىىە )يىلى  -66يەنە مەسلەن، يۇ پىڭ 

مىڭۇدى ھەر قېۇتىم سۇۇيۇرغالالرنى كۇ زچىن كەچۇكرگىلى ئاتلىق چېرى  ى بېگى بولۇپ تۇرىۋغتاۇان چېغىۇدغ، 

 [. 31]چىاااندغ، ئۇ چغئىم چا ۇكي ھۇن چەۋەندغزلىرىنى باشالپ ئۇنى قوغدىغان 

ئەندىڭ بېاىندى ئېلىدى ى ھۇنالر غەربىي خەن سۇاللىسى چەۋرىدىن باشالپال ئۇزۇن مۇچچەت خەنزۇالر بىۇلەن 

ۇنلىرى پەيۇۇدىنپەي خەنۇۇزۇالرچىن تېرىا ىلىۇۇق تېخنى ىسۇۇىنى ئۇۇارىالش ئولتۇرغقالشۇۇااچاا، ئۇالرنىۇۇڭ نۇرغۇۇ

بەزىلىرى چارۋى ىلىق تۇرمۇشىدىن ۋغز كې ىپ، چ ھاان ىلىق يۇاكى يېۇرىم چ ھاۇان ىلىق بىۇلەن . ئ گىنىۋغلغان

بېاىنۇدى ئەلۇدە ئە  »: چە« چىا الر، غۇزالر ھەقاىدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە»شىې جېن . شۇغۇلالنغان

« ئۇالر تاغدغ ئولتۇرغقلىۇىپ چارۋى ىلىق ۋە چ ھاان ىلىق قىلىۇدۇ. ھۇنالرچىن نەچ ە مىڭى بار بولغان چىاڭ ۋە

بۇ يەرچە چىىىلگەن بېاىندى ئە  ئەندىڭ بېاىندى ئېلۇى بولۇۇپ، تۇا  چىڭۇۇەن تېغىنۇى . چەپ خاتىرلەنگەن

ڭ بېاىنۇدى ئېلىۇدە بۇ ئەنۇدى. ك رسىتىدۇ( ھازىرقى گەنسۇچى ى خۇەنۇىىەن ناھىىىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىدغ)

چىڭۇەن تېغى ئەترغپىدغ چ ھاان ىلىق ۋە چۇارۋى ىلىق بىۇلەن ( يەنە چىا الرمۇ بار)ئولتۇرغقالشاان ھۇنالرنىڭ 

شۇغۇلالنغانلىاىنى، ئۇنىڭ ئى ىدى ى بىر قىسىملىرىنىڭ چارۋى ىدىن چ ھاانغا يۇاكى قوشۇۇم ە چ ھاۇان ىلىق 

ھالنۇكى، ئۇالرنىڭ چارۋى ىدىن چ ھاانغا يۇاكى قوشۇۇم ە . رىدۇقىلىدىغان چارۋى ىغا ئايالنغانلىاىنى چكشەندۈ

چ ھاان ىلىق قىلىدىغان چارۋى ىغا ئ زگىرىش جەريانى ئۇ ز ن ۋىتىۇدە يەنە خەنۇزۇ فېۇۇوچغ  بىۇۇرۇكرغتلىرى ۋە 

ئۇالرنىۇڭ ئەنۇدىڭ بېاىنۇدى ئېلىۇدى ى . پومېۇ ى لىرىنىڭ ئې ىسپاالتاتىسىىىسىگە ئۇچرغش جەريانى بولغان

ە تۇرىۋغتاۇۇان چاغۇۇدغ، خەنۇۇزۇ چ ھاانلىرىغۇۇا ئوخۇاشۇۇال يەرلىۇۇ  خەنۇۇزۇ فېۇۇۇوچغ  بىۇۇۇروكرغتلىرى ۋە سەنۇۇۇكيد
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شۇۇ ا ۋغڭ ما نىۇۇڭ ئۇاخىرقى يىللىۇۇدغ ئوتتۇۇۇرغ . پومىۇۇ ى لىرىنىڭ ئېزىۇۇۇى، ئې ىسپاالتاتىسۇىىىگە ئۇچرىغۇۇان

جىڭۇۇەن . زغىالڭ ك تۇكرگەنتكزلە لى تە چ ھاانالر قوزغىلىڭى پارتلىغاندغ، ئۇالرمۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قۇو

تېغىنىڭ يەر شەكلى مۇھىم، تېرىا ىلىق ۋە چارۋى ىلىااا باپ كەلگەچۇ ە، قۇوزغىال  ى قوشۇۇن چىڭۇۇەنگە 

ئۇالرنىۇۇڭ قۇۇوزغىلىڭى مۇۇاھىىەتتە فېۇوچغللىۇۇق زۇلۇۇۇڭ ۋە ئې ىسپاالتاتىسۇۇىىىگە قارىۇۇۇى ھەقاۇۇانىي . يىغىلغۇۇان

وزغىالڭ ك تكرۈپ، ۋغڭ ماڭ ھاكىمىىىتىگە قارىۇۇى تۇۇرۇش لې ىن ئۇالر ق. خارەكتېرچى ى سىنپىي ككرەش ئىدى

چۈشمەننى ئېنىق ئايرىماي، سەنۇكيدى ى يەرلى  فېۇوچغ  ب لكنمى ى لكفاڭ ۋە چ للككنىڭ  -جەريانىدغ، چوست

ھۇن قۇلۇدغر . ئارغ تى  بېرى تكرگەن -شىمالىدى ى ھۇن قۇلدغر ئاقس  ەكلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى ككچلىرى بىلەن ئ ز

شۇنىڭ بىۇلەن . لىرى شۇ سەۋەبتىن گۇرىن خاننى ئەس ەر باشالپ ئۇالرغا ھەمدەڭ بولۇشاا ئەۋەت ەنئاقس  ەك

كېۇىىن . بۇ قوزغىالڭ فېۇوچغ  ب لكنمە ككچلەر ۋە تاجاۋۇزچى ككچلەر پايدىلىنىدىغان بىر قورغلغا ئايلىنىپ قالغۇان

ھۇنالرچىن بىر تكمەندىن ئارتۇق كىۇۇى چىڭۇەن تېغىغا توپالنغان بۇ ( يىلى -30يىلى، مىالچىىە  -1جىەنۋۇ )

بىۇر قىسۇىم ھۇۇنالر لۇفۇاڭ . باشلىاى فېىتۇشىىاۋچىننىڭ رەھنەرلى ىدە بېىدى ۋغلىىسى فېڭ يىغۇا ئە  بولغۇان

مەغلۇپ بولغاندىن كېۇىىن، سەنۇۇكيگە قايتىۇپ كەلۇگەن بولسۇىمۇ، نۇاھىىە ئەمەلۇدغرلىرىنىڭ ئېغىۇر زۇلۇۇمى 

بوما شاۋبونىڭ رەھنەرلى ىدە قايتۇا قۇوزغىالڭ ك تۇكرۈپ، ( يىلى -45ىىە مىالچ)يىلى  -26تكپەيلىدىن جىەنۋۇ 

ئەممۇا، ئۇۇزۇن ئۇ تمەي خەن . ھۇن قۇلدغرلىرى بىلەن قايتا ئاالقە بۇاغالپ، يەنە چىڭۇۇەن تېغىغۇا توپالنغۇان

ھۇازىرقى )سۇاللىسى قوشۇنلىرى تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنىپ، شاۋبو تەسۇلىم بولۇۇپ، يىۇۇىىەن ناھىىىسۇىگە 

 [. 37]ك چكرۋ تىلگە ( نسۇچى ى ۋۇشەن ناھىىىسىنىڭ غەربىيگە
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يىلدى ى بىۇر قېتىملىۇق ئۇرۇشۇتىنال پىۇڭ چېڭۇدغ ئۇۇالرنى مەغلۇۇپ  -60قېتىم ئۇرۇشاان بولسىمۇ، جىىەنۋۇ 
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بۇۇ شۇەرقىي خەن . ى قۇوغالپ زەربە بەرگەنلى ۇى خۇاتىرلەنگەنقىلىپ، قورۇلدىن چىاىپ ھۇنالرغا غەلنىسېر

بۇ . سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى يىللىرىدغ خەن سانغۇنلىرى قۇرۇلدىن چىاىپ، ھۇنالرغا بەرگەن بىرچىن بىر ئۇرۇش

ئۇرۇش مىساللىرىدىن شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدى ى ھۇنالر بىلەن بولغان ئۇرۇشۇالرنىڭ 

 . خارغكتېرىدى ى ئۇرۇش ئى ەنلىگىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇمۇچغپىۇە 
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جىلۇد،  -22، «ەجەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسس»، «گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 67]

 . «ماچېڭنىڭ تەرجىمھالى»

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. كېىىن ى خەننامە»[ 69]

 . «گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 68]

جىىەنىۇكەن »جىلۇد،  -20، «تارىخىي خۇاتىرىلەر»، «ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد،  -1، «خەننامە»[ 20]

ۋ ۇۇ چىۇڭ ۋە قىۇرغن چەۋەنۇدغز سۇانغۇننىڭ »جىلۇد،  -666ۋە « يىلنامىسۇى يىللىرىدىن بۇياناى ت رىلەرنىۇڭ
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 . «جۇغرغپىىە تەركىرىسى»جىلد،  -29، «خەننامە»[ 24]
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 . «يىلنامىسى جىڭدى چەۋرىلىرىدى ى ت رىلەرنىڭ
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دى ى ت ھپى ۇار ۋەزىلەرنىۇڭ جىڭدى، ۋۇچى، جاۋچى، شكەندى، يكەندى، چېڭدى چەۋرىلىرىۇ. خاننامە»[ 27]

 . «يىلنامىسى

 . «لى لىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد،  -54، «خەننامە»[ 29]
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جاۋچىنىۇڭ ئۇاخىرقى »خاتا ھالۇدغ « شكەندىنىڭ ئاخىرقى چەۋرى»چغ « فېڭ فېڭۇىنىڭ تەرجىمھالى»،«خاتىرە

يىلۇى  -3غاندغ، شىخې بېاىندى ئېلى ۋۇفېۇڭ گە ئاساسالن« شكەندى ھەقاىدە خاتىرە». بولۇپ قالغان« چەۋرى

 . شۇ ا، ئەسەرچە بۇ تكزىتىلدى. جفۋچى چەۋرىدە شىخې بېاىندى ئېلى تېخى يوق ئىدى. تەسىس قىلغان

، «خۇەندى ھەقاىدە خۇاتىرە»جىلد،  -7، «خېدى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد،  -4، «كېىىن ى خەننامە»[ 33]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد،  -98، «لۇ فا نىڭ تەرجىمھالى»جىلد،  -62

گۇچ ۋۇ يىللىرىدى ى ئون بە  ئى ىدى ى جۇ ۇەن بېگى يەننىۇڭ »جىلد،  -42، «كېىىن ى خەننامە»[ 34]

 . «تەرجىمھالى
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 -62ۋە « فېۇڭ يىنىۇڭ تەرجىمھۇالى»جىلد،  -67، «ەگۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىر. كېىىن ى خەننامە»[ 31]

 . «لۇ فا نىڭ تەرجىمھالى»جىلد، 



89 

 

تۈللڭللىڭب بىڭلڭو بول ڭاو   ئوتتڭۇرا باپ ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى، خارابىلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ -7

 ( Ⅲ)مۇناسىۋىتى 

 

ىگە ئە  شۇۇىما  ئى  ىۇۇگە پارچىلىنىۇۇۇى ۇۇۇۇۇۇ جەنۇۇۇبىي ھۇنالرنىۇۇڭ خەن سۇاللىسۇۇ -ھۇنالنىۇۇڭ جەنۇۇۇۈ. 1

 قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتىنىڭ يىمىرىلىۇى  ۋە ھۇن  بولۇشى

 

يەنە جەنۇۇبىي ۋە شۇىما  . يىلىغا كەلگەندە غايەت زور ئ زگىرىۇنى باشۇتىن كەچۇكرچى -49ھۇنالر مىالچىىە 

شۇۇىمالىي ھۇۇۇنالر چغۋملىۇۇق چ للككنىۇۇڭ شۇۇىمالىدغ . ئى  ۇۇى قىسۇۇىمغا پۇۇارچىالپ، ئى  ىۇۇرچە ئولتۇرغقالشۇۇتى

شۇنىڭدىن باشالپ، بۇ ئى  ى قىىسم ھۇنالر ئۇ ز ئالۇدىغا . ىپ، ئەڭ ئاخىرى غەرب ە ك چكپ كەتتىئولتۇرغقلىۇ

شۇۇ سۇەۋەبتىن خەن سۇاللىسۇى . يو  تۇتۇپ، ھەر قايسىسى ئوخۇىمىغان تارىخىي ي نىلىۇ ە قۇارغپ ما ۇدى

 . ىىەت شەكىللەندىبىلەن ھۇنالر ئوتتۇرسىدى ى مۇناسىۋەتتىمۇ غەربىي خەن چەۋرىدى ىگە ئوخۇىمايدىغان ۋەز

چە خاتىرلىنىۇى ە، قوغۇشار تە رىاۇتنىۇڭ نەۋرىسۇى، « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقادە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»

 -69مىالچىۇىە )ئۇجۇلۇجۇت تە رىاۇتنىڭ ئوغلى بى تاغىسى قۇتۇەرىش تە رىاۇت بۇ تەختتە ئولتۇرغان چاغدغ 

رنڭ جەنۇبىغا جايلىۇىپ، جەنۇپتى ى سۇەك ىز قەبىلىنۇى ئوڭ ئككەن باتىس خانلىااا تەيىنلىنىپ، ھۇنال( يىلى

ئۇ تە رىاۇتلۇق ئورنىنى تۇارتتۇرۇپ . مىڭ كىۇى بار ئىدى 50 40ۋە ئوغانالرنى باشاۇرغان بولۇپ، تەۋەلى ىدە 

قويغانلىاتىن، تە رىاتۇ بۇ ئ لكشتىن بۇۇرۇنال ئى ىۇدە غۇۇڭ سۇاقالپ، تە رىاۇۇت ئورچىسۇىدى ى يىغىلىۇۇالرغا 

 -41مىالچىۇىە )يك ئ لگەندىن كېىىن ئورنىغا ئوغلى ئۇچغتاۇ تەخت ە چىاتۇى . غان بولىۋغلغان ئىدىقاتماشمايدى

شۇ چۇاغالرچغ ھۇۇنالر رغيونىۇدغ ئۇۇچغ . بى يەنە تەخت ە ئولتۇرغلمىغاچاا، بۇنىڭدىن ناھايتى غەزەپلەندى(. يىلى

اقىرىم چغئىرىدە گىىۇاھالر قۇۇرۇپ، نەچ ە يى  ئېغىر قۇرغاق ىلىق، چې ەت ە ئاپىتى يكز بېرىپ، نەچ ە مىڭ چ

پۇانۇ . قەھەت ىلى  ۋە كېسە  سەۋەبىدىن ئۇاچەڭ ۋە چارۋىالرنىۇڭ يېرىمىۇدىن كۇ پرەكى ئ لۇكپ تكگىگەنىۇدى

تە رىاۇۇۇت خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ئ زىنىۇۇڭ قىىىن ىلىاتۇۇا قالغۇۇان پۇرسۇۇىتىدىن پايۇۇدىلىنىپ ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇۇتىن 

ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ ( ىىۇكن ناھىىىسۇىنىڭ غەربىۇي جەنۇبىۇدغھازىرقى بېىجىڭ شۇەھىرى م)ئەنسىرەپ، يكيا غا 

قۇچىلىۇىۇنى تەلەپ قىلىپ، خەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالر ئوتتۇرسۇىدى ى جىۇدچىي مۇناسۇىۋەتنى ۋغقتىۇن ە 

ھۇالنۇكى، بىمۇۇ . خەن سۇاللىسىمۇ ئەمىر ن كەر لى ماۋنى س ھنەتلىۇىۇۇ ە ئەۋەتتۇى. پەسەيتىۇ ە ئورۇندى

. لىق ھۇنالر رغيونىنىۇڭ خەرىتىسۇىنى خەن سۇاللىسۇى ئورچىسۇىغا ئەۋەتىۇپ بەرچىمەخپى ھالدغ گوخرڭ ئارقى

يىلى ئەتىىازچغ، ھۇنالرنىڭ جەنۇۇپتى ى سۇەك ىز قەبىلىسۇىنىڭ ئاقسۇاقاللىرى بىمۇۇ تە رىاۇۇت  -24جىىەنۋۇ 

 بى بۇرۇن بوۋىسى قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇشان خەن سۇاللىسىنىڭ يارچىمىۇدە ئەمىۇنلى  ە. قىلىپ تى لىدى

چ گەن نامنى قولالندى ھەڭ ۋۇيكەن قورۇلىغا ئەل ۇى « قوغۇشار»ئېرىۇ ەچ ە، ئەجدغچلىرىغا ۋغرىسلىق قىلىپ 

شىمالىي )مە گۇ خەن سۇاللىسىگە تەۋە بولۇپ شىمالدى ى قارغق ىالر »ئەۋەتىپ ئە  بولۇشنى تەلەپ قىلىپ، 

سۇاللىسۇى چرلەت قۇرۇلغانۇدىن بۇيۇان خەن . نى بىلۇدۈرچى« چىن مۇچغپىۇە ك رۈشنى خااليدىغانلىاى( ھۇنالر

يى  تاجاۋۇز قىلغانلىاى، ئ زلىرىنىڭ قارىۇى تۇرۇشاا ئاجىزلىق قىلىۋغتاانلىاى ۋەجىۇدىن، ئۇنىۇڭ  -ھۇنالر يىلمۇ

 -24جىىەنۇۋۇ )شۇۇ يىلۇى . ككچىدىن پايدىلىنىپ چېگىرنى قوغدغشنى ئويالپ، ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇبۇ  قىلۇدى

شۇۇنىڭ بىۇلەن، ھۇۇنالر . چەپ ئاتىۇدى( يەنى شىلوشۇىجۇت تە رىاۇۇت)رىاۇت بى ئ زىنى قوغۇشار تە ( يىلى

جەنۇبىي تە رىاۇت ھۇنالر ئېغىۇر تەبۇىۇي ئۇاپەت ە [. 6]جەنۇپ ۋە شما  ئى  ى قىسىمغا پارچىلىنىپ كەتتى 

ئۇچرغپ، ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇى ۋەيرغن بولۇۇپ، خە  ئاچارچىلىاتۇا قالغۇانلىاى ئكچۇكن ھەڭ شۇىمالىي 

يىلۇى خەن سۇاللىسۇى پۇايتەختى لويا غۇا ئەل ۇى  -25الرچىن مۇچغپىۇە كۇ رۈش ئكچۇكن، يەنە جىىەنۇۋۇ ھۇن

قوغۇشۇار )وغلىنۇى ئەۋەتىۇپ، بۇۇرۇناى ئەھۇدىنامىنى قايتۇا تكزۈشۇنى .ئەۋەتىپ نازغرەت قىلىۇنى، ئ زىنىڭ ئ

خەن . نلىاىنى بىلۇدۈرچىخااليۇدىغا( تە رىاۇت ۋە شكەندى چەۋرىدە ئىمزغالنغان ئەھدىنامىنى قايتۇا تكزۈشۇنى

چۇاقىرىم كېلىۇدىغان يەرچە تە رىاۇۇت  90سۇاللىسى ئۇنى قولالش ۋە كونتىرو  قىلىۇنى كۇكزلەپ، غەربىۇگە 
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ئارقىدىنال ئۇنى يكنجۇڭ ئايمىاىغا ك چكرۈپ . قۇرۇشىغا يارچەڭ بەرچى( جەنۇبىي تە رىاۇت ئورچىسى)ئورچىسى 

 . مېىجى ناھىىىسىگە ك چكرۈپ كەلدىئۇزۇن ئ تمەي يەنە شىخې ئايمىاىدى ى . كەلدى

شەرقىي خەن سۇاللىسى ھ ككمىتى ئاساسىي جەھەتتىن غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ جىخۇشانغا قولالنغان كونا 

، جەنۇبىي تە رىاۇتاۇا (جىخۇشاننىڭ ئورنىنى ھەر قايسى بەگلەرچىن يۇقىرى قىلىپ)قائىدىسىنى ئكلگە قىلىپ 

ئۇات، ئوقىۇا،  -تۇاج، ھۇارۋغ -كۇې ەك، كەمەر -ر بېغى ئىنۇاڭ قىلىۇپ، كېۇىىمئالتۇندىن ياسالغان م ھكر ۋە م ھك

شۇايى، پاختۇا  -شەمۇەر، ساۋۇت، تۇرمۇش بويۇۇملىرى، چۇالغۇ ئەۋغپلىۇرى، ئۇالتۇن ۋە زور مىاۇدغرچغ كىمخۇاپ

كۇاال  -مىۇڭ تۇيۇاق قۇوي 31مىڭ پاتمان گكرۈچ،  25يەنە خېدۇڭ ئايمىاىدى ى . قاتارلىاالرنى ھەچىىە قىلدى

 . اىرىپ ئۇالرغا يارچەڭ قىلدىچى

بۇنىڭدىن كېىىن جەنۇبىي ھۇنالر ھەر قېتىم ئىاتىساچىي قىىىن ىلىااا ئۇچرىغاندغ، خەن سۇاللىسى بۇرۇناىدەك 

يىلى  -28چە خاتىرلىنىۇى ە، جىىەنۋۇ « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىن ى خەننامە». يارچەڭ بەرچى

 -6يەنە جىىەن ۇۇ . رىاۇتاا نەچ ە تكمەن جىىەنۋۇ قوي ئىنۇۇاڭ قىلىنغۇانجەنۇبىي تە ( يىلى -53مىالچىىە )

جەنۇبىي ھۇنالر رغيونىدغ چې ەت ە ئاپىتى يكز بېرىپ، خەلق ئاچارچىلىاتا قالغانۇدغ، ( يىلى -71مىالچىىە )يىلى 

اللىسۇى بۇنىڭدىن باشاا، شەرقىي خەن سۇ. مىڭدىن ئارتۇق نامرغت ئائىلىلەرگە قۇتاۇزۇش بەرگەن 30جا دى 

ھۇۇنالر ئەمىۇر [. 2]تەسىس قىلىپ، مەخسۇس جەنۇبىي تە رىاۇتنى قوغدىدى « ھۇنالر ئەمىر ن كىرى»يەنە 

قورغللىۇۇق لەشۇۇ ەرنى باشۇۇالپ،  50ن كىرىنىۇۇڭ ت ۋىنىۇۇدە قۇۇورۇق ى بە  بولۇۇۇپ، ئۇۇۇ جۇۇازغ ئىجۇۇرغ قىلغۇۇۇچى 

قىۇۇتا جەنۇۇبىي تە رىاۇۇت  يىلۇى -21جىىەنۇۋۇ . تە رىاۇتنىڭ تۇرغرگاھىنى قوغدغپ، ككزەت ىلىۇ  قىالتتۇى

شىمالىي تە رىاۇت بىلەن بولغان ئۇرۇشتا ئو ۇىسىزلىااا ئۇچرىغاندغ، ئەمىر ن كەر چۈەن بىلەن ئاتلىق ئەس ەر، 

شۇنىڭدىن باشالپ . جازغ ئىجرغ قىلغۇچى لەش ەر بىلەن جەنۇبىي تە رىاۇتنى قوغدغشاا ھەمدەملەش ەن 500

 . ىنىڭ قوللىۇى ئاستىدغ پەيدىنپەي مۇقىمالشتىجەنۇبىي ھۇن ھاكىمىىىتىنى خەن سۇاللىس

جەنۇبىي تە رىاۇۇت . جەنۇبىي ھۇنالر بىلەن شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ مۇناسىۋىتى ئىنتايىن چوستانە بولدى

چاغۇاننى . ھەر يىلى ئوغلىنى ئاستانە لويغا غا ئەۋەتىپ سوۋغا تەقۇدىم قىلۇدى ۋە ئەھۇۋغلالرنى مەلۇۇڭ قۇلۇدى

چۇرچۇن،  -خەن سۇاللىسىمۇ قائىۇدە بۇويى ە زور مىاۇدغرچى ى تۇاۋغر. نىالرنى تاۋغپ قىلدىقۇتلۇقالپ ئىناچەتخا

گە ھەچىۇىە « تۇ ھپە ك رسۇەت ەنلەر»يىمەكلى لەرنى ئوڭ قو ، سو  قو  بىلى  خانۇدىن ت ۋەنۇدى ىلەرگە ۋە 

ىن باشۇاا، يەنە ئۇنىڭد. «تەزىىە بىلدۈرچى»كېىىن ھەر بىر تە رىاۇت ئ لگەندە يەنە ئەل ى ئەۋەتىپ . قىلدى

چۇرچۇنالرنى ھەر قايسى خانالرغاۋە قۇتاۇچىن ت ۋەن ئەمەلدغرالرغا ئىنۇاڭ قىلىۇپ بەرچى  -زور تكرككمدى ى تاۋغر

شۇ سەۋەبتىن شەرقىي خەن سۇاللىسى ھ ككمىتىنىڭ جەنۇبىي . ھەڭ بۇ ئىۇنى چغئىملىق قائىدىگە ئايالندۇرچى

 [. 3]مىلىون يارماقتىن ئېۇىپ كەتتى  680ىپ، ھەر يىلى ھۇنالرغا سەرپ قىلغان چىاىنى ئىنتايىن زورىى

جەنۇبىي ھۇنالرنىۇڭ ئە  بولۇشۇىمۇ بىۇر مۇۇقەررەر ھاچىسۇە بولۇۇپ، بۇۇ ھۇۇن تارىخنىۇڭ ئۇۇزۇن مەزگىللىۇ  

يۇقىرىۇدغ سۇ زلەپ ئ ت ەنۇدەك، شۇىمالدى ى ھۇۇنالر ئىۇۇلەپ ىاىرىش ۋە . تەرەقاىىاتىنىڭ مەھسۇۇلى ئىۇدى

ى تى ى خەنۇۇزۇالر بىۇۇلەن چ ھاۇۇان ىلىق مەھسۇۇۇالتلىرى ۋە قۇۇو  ھكنەرۋەرچىلىۇۇ  تۇرمۇشۇۇتا ئوتتۇۇۇرغ تۇۇكزلە ل

بۇ شۇىما  بىۇلەن ئوتتۇۇرغ تكزلە لى نىۇڭ، ھۇۇنالر بىۇلەن . مەھسۇالتلىرىنى ئالماشتۇرۇشاا ئېھتىىاجلىق ئىدى

. خەنزۇالرنىۇۇڭ بىۇۇرلى  ە كېلىۇۇۇى، ئىتتىپاقلىۇىۇۇۇنى ئىلگىۇۇرى سۇۇكرىدىغان ئىجتىمۇۇائىي ئاسۇۇاس ئىۇۇدى

الرنىڭ ئىغار فېۇوچغللىق ئىاتىساچ، مەچەنىىىتىنىڭ ھۇنالرغا پائا  تەسىر ك رسىتىۇى، ھۇنالرنىڭ ئى  ۇى خەنزۇ

قىسىمىدغ خەنزالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەت ە ئوخۇىمايدىغان پوزىتسىىە تۇتىدىغان ئى  ى خى  ئىجتىمۇائىي، 

ەن سۇاللىسى چەۋرىدە جىخوشان خەن غەربىي خ. ئىاتىساچىي تەرەقاىىاتنىڭ تە سىزلى ىنىڭ ئىن اسى بولدى

سۇاللىسىگە ئە  بولغاندىن كېىىن، ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي تەرەقاىىاتىدى ى تە سىزلى  تېخىمۇ تېزلەشۇتى ۋە 

قۇو  . يىلدىن تارتىپ ھۇنالرنىڭ جەنۇپ تەرىپىۇدە ماكانالشۇاان -69تە رىاۇتنى بى مىالچىىە . چو اۇرالشتى

چاغدى ى بېىدى، سۇفاڭ، ۋۇيكەن، چىڭۇرغڭ، يكەنجۇۇڭ، يەنمۇېن، چەيجۇكن، ئاستىدى ى سەك ىز قەبىلە ئەينى 

شا گو قاتارلىق ئايماقالرغا، يەنى ھازىرقى لۇ ۇى، ئى  ى مۇ غۇلدى ى خېتاۋ، كونا سەچچى ىننىڭ شىمالىي ۋە 
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شىمالى شەنۇى، شىمالىي خېنىىغۇا جايالشۇااندىن باشۇالپ، سۇەك ىز قەبىلىنىۇڭ چۇارۋى ىلىق يېۇرى خەن 

ىسىنىڭ يەرلىرىگە يېاىن بولغاچاا، خەنزۇالرنىڭ ئىاتىسۇاچ، مەچەنىىىتىنىۇڭ تەسۇىرىگە باشۇاا جايالرغۇا سۇالل

سەك ىز . شۇ ا، خەنزۇالر بىلەن ئەپلىىۇپ ھەم ارلىۇىش ئارزۇسىمۇ ككچلكك بولدى. قارىغاندغ بەكرە ئۇچرىدى

شۇاننىڭ خەن سۇاللىسۇىگە تايىنىۇپ قەبىلىنىڭ ئاقساقاللىرىنىڭ بىنى تە رىاۇت قىلىۇتا ئۇنىڭ بوۋىسى جىخۇ

نۇۇامىنى « قوغۇشۇۇار»ئەمىۇۇنى  ە ئېرىۇۇۇ ەنلى ىنى ئويالشۇۇاىلى ۋە بىنىۇۇڭ ئەجۇۇدغچلىرىغا ۋغرىسۇۇلىق قىلىۇۇپ 

قولالنغانلىاى ئۇنىڭ ئە  بولۇشىنىڭ كەڭ ئاممىۋى ئاساساا ئىگە ۋە ئىجتىمائىي ئاساسۇاا ئىۇگە ئى ەنلى ىنۇى 

 ىز قەبىلە ئى ىدە نۇرغۇنلىغان خەنۇزۇالر بۇلۇۇپ، بۇالرنىۇڭ خەنۇزۇ يەنە كېلىپ سەك. تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ

مەسلەن، گوخېڭنىڭ تە رىاۇت بىغا خەرىۇتە )مەچەنىىىتىنى ھۇنالرغا تارقىتىۇى ھەڭ ئۇالرغا ئەقى  ئ گىنىۇى 

ئۇالرنىۇۇڭ ( سۇۇىزىپ بەرگەنلى ۇۇى ۋە ئۇنىڭغۇۇا ۋغكۇۇالىتەن خەرىۇۇتە تەقۇۇدىم قىلغۇۇانلىاى بۇنىۇۇڭ بىۇۇر مىسۇۇالى

تىنىڭ ئالغا قارغپ تەرەقاىي قىلىۇى ۋە يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدغ خەنزۇ مەچەنىىتىگە يېاىنلىۇىۇىنى جەمۇىىى

شۇ ا، تە رىاۇت بى ۋە ئۇ باش ىلىاىدى ى سەك ىز قەبىۇلە ھۇۇنالرچى ى . تېزلىتىۇتە خېلى رولالرنى ئوينىدى

سۇاللىسۇى بىۇلەن يارىۇىۇۇنى جىخۇشان ۋەكىللى ىدى ى خەنزۇ مەچەنىىىتىگە ھەۋەس قىلىدىغان ھەڭ خەن 

ئۇالرنىڭ خەن سۇاللىسى بىۇلەن يارىۇۇىش . قەتۇىي قولاليدىغان ئىجتىمائىي ككچ ە بىۋغستە ۋغرىسلىق قىلدى

مۇشۇۇ ئىجتىمۇائىي كۇكچ مەۋجۇۇت بولغۇانلىاتىن، . ھەرى ىتى پكتكن ھۇن خەلاىنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن كېلەتتى

ھۇۇنالر بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىنىڭ جىخۇشۇان سۇېلىپ بەرگەن شىما  بىلەن جەنۇپ ئوتتۇرغ تكزلە لى نىۇڭ، 

ھۇالنۇكى، جەنۇۇبىي . ئاساس بويى ە قايتىدىن بىرلى  ە كېلىۇ ە، ئىتتىپاقلىۇىۇاا يكزلىنىۇى مۇقەررەر ئىدى

تە رىاۇۇت . ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشىدغ بىنىڭ ئاساسۇلىق رو  ئوينىۇۇى تاسۇاچىپىىلىق ئىۇدى

تۇارىختى ى مۇرقەررەرلىۇ  . ۋە تەبۇىي ئاپەتنىڭ يكز بېرىۇى پەقەت بىر تۇتۇۇرۇق بولغانىۇدى ئورنىنى تالىۇىش

شۇ ا، تە رىاۇت بىنىڭ خەن، ھۇن مۇناسىۋىتىدە . ك پ ھالالرچغ تاساچىپىىلىق ئارقىلىق ئاندىن ئەمەلگە ئاشىدۇ

بولۇشۇى ھۇۇن تۇارىخى ۋە خەن جەنۇبىي ھۇنالرنىۇڭ ئە  . ئوينىغان ئاكتىپ رولىنى ت ۋەنلىتىۋ تىۇ ە بولمايدۇ

 . سۇاللىسى بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋەت تارىخىغا ناھايتى زور ھەڭ چو اۇر تەسىر ك رسەتتى

بىرىن ىدىن، ئۇ ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى ككچلىرىگە قاتتىق زەربە بېرىپ، ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ شۇىمالىي 

ارىخىي ماتېريالالرچغ خاتىرلىنىۇى ە، جەنۇبىي تە رىاۇۇت ت. چېگرىسىدى ى تاجاۋۇزچىلىق تەھدىتىنى تكگەتتى

يىلى ئەتىىازچغ قوشۇۇن ئەۋەتىۇپ شۇىمالىي تە رىاۇتنىۇڭ ئورچىسۇىغى ە  -25ئە  بولغاندىن كېىىن، جىىەنۋۇ 

مىڭدىن ئارتۇق ئاەمنى تۇتۇپ، ئون مىڭ تۇياقتىن ئۇارتۇق ئۇات، كۇاال، قۇي  60ھۇجۇڭ قىلىپ، ئۇنىڭ قوۋمىدىن 

شىمالىي تە رىاۇت بۇنىڭدىن قورقۇپ، بۇۇالپ كەلۇگەن بۇارلىق خەنۇزۇ پۇۇقرغلىرىنى قويۇۇپ . غانغەنىىمەت ئال

چەۋەندغزالر ھەر قېتىم قورغانالرچىن ئ ت ەندە، بىز قاچاۇن ئككەن باتىس . بېرىپ، ياخۇى ك  لىنى بىلدۈرگەن

 [. 4]خەنلى لەرگە تەگمەيمىز ، چ گەن . خانغا رەچىىە بېرمىز

بىۋغستە ياكى ۋغستىلى  ھالدغ قورغانالر، سىىانپىالرنىڭ ھۇن قۇلدغر تاجۇاۋۇزچى ككچلىرىنىۇڭ ئى  ىن ىدىن، ئۇ 

بويۇنتۇرقىدىن قۇتۇلۇشىنى روياپاا چىاىرىپ ھەڭ ئۇۇالرنى خەن سۇاللىسۇىگە تەۋە قىلىۇپ، بۇۇ ئۇارقىلىق ھۇۇن 

اجۇاۋۇزىنى چەكۇلەش تاجاۋۇزچى ككچلىرىنى زور چەرىجىدە ئاجىزالشۇتۇرۇپ، خەن سۇاللىسۇىنىڭ ھۇنالرنىۇڭ ت

 . ككچىنى ككچەيتتى

ئوغانالر ۋغڭ ماڭ چەۋرىدىن باشالپ ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ ككش كرتكشى بىۇلەن ئۇۇالر بىۇلەن بىرلىۇۇىپ قوشۇۇن 

يىلۇى  ۇوغۇانالر ھۇنالرنىۇڭ -22جىەنۇۋۇ . چىاىرىپ، خەن سۇاللىسىنىڭ چېگرىلىرىغا تاجۇاۋۇز قىلغۇان ئىۇدى

ىن پايدىلىنىپ، قوشۇن چىاىرىپ ئۇالرنىمەغلۇپ قىلىپ، ئۇالرنى شىمالغا ئى  ى قىسىمىدى ى قااليمىاان ىلىات

شەرقىي خەن . “چ للككنىڭ جەنۇبى بوشاپ قالدى”نەچ ە مىڭ چاقىرىم يىرغقاى ە قوغلىۋەتتى، شۇنىڭ بىلەن 

. دىسۇاللىسى مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئوغانالرنى قولغا كەلتكرۈش ئكچكن، ئۇالرغا پۇ ، رەخت سوۋغا قىلۇ

ئوغانالر ئەسلىدە ئوڭ ئككەن باتىس خان بىنىڭ باشاۇرۇشىدغ ئىدى، ئەمدىلى تە بىنىڭ تەۋەلى ىدىن سۇەك ىز 

 . قەبىلىنىڭ ھەممىسى خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغاچاا، ئوغانالرمۇ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇشىنى خالىدى
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چىن ئارتۇق ئۇاچەڭ  800  خاۋ چەن قاتارلىق بولۇپمۇ خەن سۇاللىسىگە ئەڭ يېاىن لىاۋشى ئوغانلىرىدىن ئاقساقا

خەن سۇاللىسۇى . يىلى خەن سۇاللسىىگە ئە  بولۇپ، ئاسۇتانە لويا غۇا بېرىۇپ زىىۇارەت قىلۇدى-25جىەنۋۇ 

 90ئۇالرنىڭ ئاق ساقللىرىدىن پايتەختتە قېلىپ خەن سۇاللىسى ئكچكن ككچ چىاىرىۇۇنى خااليدىغانلىرىۇدىن 

سى بەرچى ھەڭ ئۇالرنى قورۇلنىۇڭ ئى ىۇگە ك چۇكرۈپ، چېگىرچى ۇى ھەر نەچ ىسىگە بە ، ت رىلى  مەرتىۋى

كۇې ەك بىۇلەن تەمىۇنلەپ -قايسى ئايماقالرغا ئورۇنالشتۇرۇپ، ئ ز ئاچەملىرىنى توپالتاۇۇزۇپ، ئاشۇلىق، كىۇىىم

تۇرچى، شۇندغقال ئۇالرنى خەن سۇاللىسى ئكچكن چېگرغالرنى چارالپ، خەن سۇاللىسىنىڭ ھۇن ۋە سىىانپىالرغا 

 . [5]ىۇىغا يارچەملىىۇىدىغان قىلدىۇجۇڭ قىلھ

سىىانپىالر غەربى خگن سۇاللىسىدىن بۇرۇن ئوتتۇرغ تكزلە لى  بىلەن ئۇاالقە قىلمىغۇان بولۇۇپ، شۇەرقى خەن 

شۇ چاغدغ ھۇنالر ككچىىىپ كەت ەچۇ ە، ئۇۇالر ئوغانالرغۇا . سۇاللىسىنىڭ چەسلىپىدە جانلىنىۇاا باشلىغانىدى

پ، ھۇن قۇلدغرلىرى بىلەن بىرلىۇىپ قوشۇن چىاىرىپ چېگرىغا تاجاۋۇز قىلىۇپ، پۇۇقرغ ئوخۇاشال ئەل ى ئەۋەتى

يىلۇى ئۇۇالر ھۇۇن -26لې ىن، جىەنۇۋۇ . ۋە ئەمەلدغرالرنى ئ لتكرۈپ، يى  بويى چېگرىنڭ ئامانلىاىنى بۇزىدىغان

غلۇپ قىلىنىۇپ، ئۇون قۇلدغرلىرى بىلەن بىرلى تە لىاۋچۇ غا تاجاۋۇز قلپ كىرگەندە ۋغلى جەي رۇڭ تەرپىدىن مە

جەنۇبى ھۇنالر خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇۇپ، . مىڭدىن ئارتۇق چەۋەندغزى ئ لتكرۈلكپ، قاتتىق قورقۇپ كەتتى

يىلىۇدىن باشۇالپ شۇەرقى خەن سۇاللىسۇىگە -25شىمالىي ھۇنالر يىتىم قالغاچىن كېىىن، سىىانپىالر جىەنۇۋۇ

خۇې قاتۇارلىاالر ھەر يىلۇى لەشۇ ەر چىاىۇرپ خەن ئۇالرنىۇڭ رەھنىۇرى قۇورۇق ى بە  پىەن. ئەل ى ئەۋەتتى

كېىىن ئۇالرنىۇڭ ئۇاق سۇاقىلى يكچۇۇبىن ۋە . سۇاللىسىنىڭ شىمالىي ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىۇىغا ھەمدەڭ بولدى

مەنتۇ قاتارلىاالر ئ ز قوۋملىرىنى باشالپ ئاستانىگە كېلىپ ئە  بولۇپ، خەن سۇاللىسى ئۇالرغۇا بە ، ت رىلىۇ  

سۇاالڭ ۋە بۇازغر -ەن سۇاللىسى ئوغانالر ۋە سىىانپىالر بىلەن بولغان ئۇچرىۇۇىش، سۇوۋغاخ. مەرتىۋىسى بەرچى

ھۇازىرقى خېنېۇي ئ ل ىسۇى )ئىۇلىرىنى باشاۇرۇش ئكچكن ئاالھىىەن شا گۇ ئايمىاىنىڭ نىڭ ېڭ شۇەھىرىدە 

ىڭدىن شۇۇن. ئوغان چېرى  ى بېگى تەسىس قىلىپ مەھ ىمە قۇرچى( شكەنخۇغ ناھىىىسىنىڭ غەربىي شىمالىدغ

 [. 1]چېگرىدغ ھىب ئىش بولمىدى(يىلالر-605~59مىالچىىە )باشالپ مىڭدى، جا دى ۋە خېدى چەۋرلىرىدە 

ئۇكچ پاچىۇۇاھلىق ». ن ىدىن، ئۇ ھۇنالرغا قۇ  بۇلۇپ قالغانالنىڭ قۇللۇۇقتىن قۇتۇلۇشۇاا پايۇدىلىق بولۇدىىئكچ

ۋ ۇي »چە پېىجۇ « مىلەر ھەقاىدە قىسسەئوغانالر، سىىانپىالر ۋە شەرقتى ى يات قەۋ»جىلد -30« تەزكىرىسى

الرنىۇڭ بۇارلاى، “ ئەسۇىر قۇۇ ” چىن نەقى  ئېلىپ، ھۇنالرچغ نەچ ە تكمەن ئائىلىلىۇ « پاچىۇاھلىاى تارىخى

ئۇالرنىڭ جىەنۋۇ يىللىرىدغ ھۇنالر پارچىالنغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئەينۇى چاغۇدى ى جىن ېۇڭ، ۋۇۋ ۇي، 

چەرياسى ۋە شىخېنىڭ غەربى ھەڭ شۇەرقىگە، يەنۇى ھۇازىرقى گەنسۇۇچى ى جىۇچكەننىڭ شىمالىدى ى قارغسۇ 

لەنجۇ، مىن ىن، جىۇچكەن ۋە روشكي چەرياسىىڭ يۇقۇرى ئېاىنىدى ى جا ىېدىن خېى كەن ئ تىڭى ئەرترغپى ۋە 

ئۇوت، سۇۇ قوغلىۇۇىپ “ چۇنخۇغ نىڭ غەربىدى ى چغ خې چەرياسى ئەترغپىغا قې ىپ كېلىۇپ، چغۋغملىۇق ھالۇدغ 

بۇ ئەسىر قۇلالرنىڭ ئى ىدە چىڭلىڭالر، غەربىي . تۇرمۇشى كەچكرگەنلى ىنى تىلغا ئالغان“ چارۋى ىلىقك چمەن 

چىا الر ۋە غەربى يۇرتتى ى ھەر قايسى مىللەت خەلالىرى بولۇپ، ئۇالر تۇاكى، ۋ ۇي پاچىۇۇاھلىاى قۇۇرۇلغى ە 

ەمىىىتىدى ى ك لىمى زور بولغۇان، بۇ ھۇن ج. شۇ يەرلەرچە ك چمەن چارۋى ىلىق قىلغان( يىلى-268مىالچىىە )

بۇ قېتىماۇى كۇكرەش ھۇۇن قۇلۇدغرلىرىنى . سىنىپى ككرەشنى مەزمۇن قىلغان بىر قېتىملىق مىللى ككرەش ئىدى

 . ئاجىزالشتۇرۇشتا ناھايتى زور رو  ئوينىدى

ر خەن يىلال-65جىەنۋۇ . ت تىن ىدىن، چېگرغ تىن لىنىپ خەنزۇالر خاتىرخەڭ تۇرمۇش كەچكرەلەيدىغان بولدى

سۇاللىسى يەنمېن، چەيجكن، شا گۇ ئكچ ئايماق خەلاىنى چا ۇەنگۇەن ۋە جكيۇ گۇەننىڭ شەرقىگە ك چكرگەن 

ئۇنىڭدىن سىرىت باشاا ئايماقالرچى ى خەلالەرمۇ ئۇرۇش مالىمان ىلىاىدىن قې ىپ ئى  ىرىگە ك چكپ . ئىدى

ىڭ بۇزغۇن ىلىاى نەتىجىسىدە، چېگرىۇدى ى ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ كوونتىروللۇقىدى ى چەۋەندغزالرن. كەت ەنىدى

ئايماق، ناھىىىلەر خارغپلىۇىپ، ئەممىال يەر خارغبىلىااا ئايلىنىپ، ئىجتىمائى ئىۇلەپ ىاىرىش ئېغىر چەرىجىدە 

جەنۇبى ھۇۇنالر ئە  بولغانۇدىن كېۇىىن، شۇىمالىي ھۇۇن قۇلۇدغرلىرى ئالۇدىرغپ بېسۇىپ [. 7]ۋەيرغن بولغاندى
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ىم بىر خەن سۇاللىسىمۇ بىر قاتار تەچبىرلەرنۇى قوللىنىۇپ، بىۇر تەرەپۇتىن سۇېپى ، كېرەلمىدى، خەن سۇاللىس

خەندەكلەرنى ر مۇنىت قىلىپ، بىر تەرەپتىن چېگىرچى ۇى خەلاۇلەرگە يۇو  خىرغجىتۇى ۋە ئۇزۇقلۇۇق بېرىۇپ، 

ئۇ ز  بېىدى، سۇفاڭ، ۋۇيكەن، يكنجۇڭ، چىڭرغڭ، يەنمېن، چەيجكن، شا گو قاتۇارلىق سۇەك ىز ئايمۇاق خەلاىنۇى

ئارىدىن خېلى مەزگى  ئ ت ەندىن كېىىن، چېگىرچى ى خەلالەر جاپۇالىق تىرىۇۇىش . يۇرتىغا قايتۇرۇپ كەلدى

شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە، شۇىمالدغ ئۇۇرۇش [. 9]نەتىجىسىدە پەيدىنپەي ئ زىنى ئ زى قامدىىااليۇدىغان بولۇدى 

بۇمۇ شەرقىي خەن سۇاللسۇىنىڭ . ۈلدىبولمىغاچاا، چېگىرنى قوغدغۋغتاان قوشۇنالر ھەربىي سەپتىن چې ىندۈر

 [. 8]چەسلەپ ى مەزگىلدى ى ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇىنىڭ ئەسلىگە كېلىۇىگە ناھايتى پايدىلىق بولدى 

بەشۇۇىن ىدىن، جەنۇۇۇبىي ھۇۇۇنالر خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  بولۇۇۇپ، خەن سۇاللىسۇۇى مەركىۇۇزى ھ ككمىتىنىۇۇڭ 

رچىمىگە ئېرىۇ ەنلى تىن، ئىجتىمۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇنى سىىاسىي جەھەتتى ى قوللىۇى ۋە ئىاتىساچىي يا

يىۇ  40قىسۇىاىغىنە . خاتىرجەڭ تۇرمۇش كەچكرگەنلى تىن نۇپۇسۇى ك پەيۇدى. پەيدىنپەي ئەسلىگە كەلدى

ئارقىۇدىن كېلىۇپ ئە  -يىلىغا كەلگەندە، بۇپۇسى شىمالىي ھۇنالرچىن ئارقۇا-80ئى ىدە، جكملىدىن مىالچىىە 

ئۇاچەمگە يېتىۇپ،  237300مىۇڭ تكتۇكن، 34سىرگە چكش ەنلەرنى قوشۇپ ھېساپلىغاندغ بولغان ۋە ئۇرۇشتا ئە

مىۇڭ كىۇۇىدىن -50-40ئى  ىرىگە كۇ چ ەن چاغۇدى ى [. 60]كە يېتىپ  50670ئەس ەرلىرىنىڭ سانى 

بۇنىڭدىن باشۇاا، جەنۇۇبى ھۇۇنالر قورۇلنىۇڭ ئى ىۇگە ك چۇكپ كىرىۇپ، . بىرغقال ت ت بەش ھەسسە ك پەيدى

خەنۇزۇالر [. 66]ەر قايسى ئايماقالرغا تارقىلىپ خەنزۇالر بىۇلەن ئۇارالش ئولتۇرغقالشۇاانلىاتىنچېگرىدى ى ھ

ئارغ ئ گۇنۇش پۇرسىىتى تېخىمۇ ك پىىىپ، خەنزۇالرنىڭ ئىلغار مەچەنىىتىنى تېخىمۇۇ -بىلەن ئكچىرىۇىش ۋە ئ ز

چ ھاۇۇان ىلىق بىۇۇلەن  ئاسۇۇان قوبۇۇۇ  قىلىۇۇپ، بىۇۇر قىسۇۇىملىرى تەچرىجۇۇى ئھالۇۇدغ چ ھاۇۇان ىلىانى ئ گىنىۇۇپ،

 . شۇغۇلالندى

ھالنۇكى، شىمالىي ھۇنالر ئۇچغ نەچ ە يى  تەبىۇى ئۇاپەت ە ئۇچرىغۇانلىاى ھەڭ جەنۇۇبى ھۇۇنالر، ئوغۇانالر ۋە 

سىىانپىالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانلىاى ئكچكن، چ للككنى جەنۇبىدغ پۇت تىرەپ تۇرغلماي چ للككنىۇڭ شۇىمالىغا 

شۇۇ ا، . ىي ئىگىلى ى خارغپلىۇۇىپ، كۇكچى زور چەرىجىۇدە ئۇاجىزالپ كەتتۇىچې ىنگەندىن كېىىن، ئىجتىمائ

كۇ پ ( يىلۇى-14مىالچىۇىە )يىلۇى  -7يىلى، يۇپىڭ -36يىلى، -29، (يىلى-56مىالچىىە )يىلى -27جىەنۋۇ 

شىمالىي ھۇنالرنىڭ قۇچىلىۇىۇنى . قېتىم ئەل ى ئەۋەتىپ خەن سۇاللىسى بىلەن قۇچىلىۇىۇنى تەلەپ قىلدى

لىۇتى ى سەۋەبى، بىرىن ىۇدىن، خەن سۇاللىسۇىنىڭ پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ ھۇجۇۇڭ قىلىۇۇىدىن تەلەپ قى

قورقاانلىاى، ئى  ىن ىدىن، جەنۇبىي ھۇنالر بىلەن خەن سۇاللسۇىىنىڭ ئارىسۇىنى بۇزۇشۇنى ئويالشۇاانلىاى  

لغۇان مۇايىللىاىنى ئكچىن ىدىن، غەربىي يۇرتتى ى ھەر قايسى مىللەتلەر ۋە ئوغانالرنىڭ خەن سۇاللىسۇىگە بو

ك زچە تۇتۇپ، خەن سۇاللىسى بىلەن قۇچىلىۇىش ئۇارقىلىق سىىاسۇىي ئۇابرويىنى يۇۇقىرى ك تۇكرۈپ، غەربىۇي 

يۇرتنى مەھ ەڭ كونتىرو  قىلىش ۋە ئوغانالرغا ھ ككمرغنلىق قىلىۇنى ئويلىغانلىاى  ت تىن ىۇدىن، قۇچىلىۇۇىش 

ئەينۇۇى چاغۇۇدغ شۇۇىمالىي ھۇنالرغۇۇا . انلىاى ئىۇۇدىئۇۇارقىلىق خەن سۇاللىسۇۇى بىۇۇلەن بۇۇازغر ئې ىۇۇۇنى ئويلىغۇۇ

شۇىمالىي »: ئەل ىلى  ە بارغان جېىڭ جۇڭ بۇنى ناھۇايتى ئېنىۇق كۇكزەت ەن ۋە تەھلىۇ  قىلغۇان بولۇۇپ، ئۇۇ

 31ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئەل ى ئەۋەتىۇتى ى مەقسىتى جەنۇبىي ھۇنالر بىۇلەن ئۇارىمىزنى بۇۇزۇش، 

ئۇالر خەن سۇاللىسۇى بىۇلەن قۇچىالشۇااننى چغۋغرغڭ . ڭ ساۇالش ئكچكندۇرچى( يەنى غەربىي يۇرت)بەگلى نى 

قىلىپ، قوشنا مىللەتلەرگە ماختىنىپ، خەن سۇاللىسىگە بېاىنماق ى بولغان غەربىۇي يۇۇرتتى ى بەگلى لەرنۇى 

ئەنسىرىتىپ ۋە گۇمانغا سېلىپ، خەن سۇاللىسۇىنى سۇېغىنغانالرنىڭ ئوتتۇۇرغ تۇكزلە لى  ە بولغۇان ئكمىۇدىنى 

« بۇندغق بولغاندغ جەنۇبىي ھۇنالرچغ تەۋرىنىش پەيدغ بولىدۇ ئوغانالرمۇ ئۇاال ك  ۇك  بولۇۇپ قالىۇدۇ. ئكزمەك ى

چىمۇۇ جىۇڭ « مىڭدى ھەقاىۇدە خۇاتىرە»جىلد  -60« كېىىن ى خەن خاتىرلىرى»يكەن خۇڭ [. 62]چ گەن 

. ەل ۇى ئەۋەتمەسۇلى  كېۇرەكھازىر قۇچىلىۇۇىش ئىۇۇى ئكچۇكن ئ»: جۇ نىڭ بايانىنى تىلغا ئالغان بولۇپ، ئۇ

ئۇمۇ قوغۇشار تە رىاۇت جىخۇشۇاندەك يۇارچەمگە ئېرىۇىۇۇنى . چكن ى، ھازىر جەنۇبىي تە رىاۇت ئە  بولدى

قۇورۇلالرى قوغۇدغپ تەۋەلىۇ  بىلۇدۈرۈپ  -ئوغۇانالرمۇ قەلۇۇە. شۇۇ ا، ئۇاال ك  كللۇكك قىلمايۇدۇ. ئكمىد قىلىدۇ
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ىۇلەن چغۋغملىۇق ئەل ۇى ئەۋەتىۇۇىپ تۇرغۇانلىاىمىزنى ئا لىسۇا، ناۋغچغ ئۇالر شىمالىي تە رىاۇۇت ب. تۇرىۋغتىدۇ

. كەمىنلىرىنىڭ قارىۇى ە جەنۇبىي تە رىاۇت گۇمانلىنىپ قېلىۇى، ئوغانالرمۇ ئاال ك  كللكك قىلىۇۇىم مۇۇم ىن

ئەينى چاغدغ خەن خانىۇدغنىمۇ جەنۇۇبىي تە رىاۇتنىۇڭ تەختىۇدە يېڭىۇدىن ئولتۇرغۇانلىاىنى كۇ زچە تۇتۇۇپ، 

نالرنىڭ قۇچىلىۇىش تەلىپىگە ماقۇ  بولسا جەنۇبىي تە رىاۇتنىڭ خەن سۇاللىسىگە يېاىنلىۇۇىش شىمالىي ھۇ

شۇ ا، خەن سۇاللىسى ئاۋغ  ۋۇۋ ي ۋغلىىسىغا شىمالىي [. 63]چ گەن « نىىىتىگە تەسىر يېتىۇتىن ئەنسىرىگەن

ۇتى ئاسۇتانىگە ئەل ۇى كېىىن شۇىمالىي تە رىاۇ. ھۇنالرنىڭ ئەل ىسىنى قۇبۇ  قىلماسلىانى ئۇقتۇرۇپ قويدى

ئەۋەتىپ ئات ۋە كىگىز تەقدىم قىلغانلىاى، ئات، كالىالرنى ھەيۇدەپ كېلىۇپ چېگرىۇدغ بۇازغر ئۇې ىش ئكچۇكن 

ئاتاقلىق خانلىرىنى ئەۋەت ەنلى ى ھەڭ ك پ سۇوۋغاتالرنى تەقۇدىم قىلغۇانلىاى ئكچۇكن، يەنىۇال يۇو  قويۇۇش 

ئەڭ . پ ئۇارقىلىق جۇاۋغپ قۇايتۇرۇپ،ئەل ى ئەۋەتمىۇدىسىىاسىتىنى قوللىنىپ، ئۇالرغا ئىنۇاڭ بېرىۇپ، مەكتۇۇ

ئاخىرىدغ شىمالىي ھۇنالر بازغر سوچىسىغا بەك ئېھتىىاجلىق بولغانلىاتىن، قوشۇن تارتىۇپ ئۇۇرۇش قوزغىغاچاۇا، 

بۇازغر . يىلىغا كەلگەندە ئاندىن بازغر ئې ىۇاا قوشۇۇلۇپ ئەل ۇى ئەۋەتتۇى -7خەن سۇاللىسى قورقۇپ يۇ پىڭ 

. اىنىڭ ئومۇمىكزلكك تەلىپى بولۇپ، خەنزۇ، ھۇن ھەر ئى  ى مىللەت خەلاىگە پايدىلىق ئىدىئې ىش ھۇن خەل

ھالنۇكى، شۇىمالىي ھۇۇن قۇلۇدغرلىرىنىڭ تاجۇاۋۇزچى كۇكچلىرى مەۋجۇۇت بولۇۇپ تۇرغانۇدغ، ئى  ۇى مىلۇلەت 

 [. 64]ئوتتۇرسىدى ى نورما  سوچغ مۇناسىۋىتىنى ئۇزۇن ساقالپ قالغىلى بولمايتى 

ئارغ ئەل ۇى ئەۋەتىۇۇى، چەرۋەقە جەنۇۇبىي ھۇۇنالرچى ى بىۇر  -ىسى بىلەن شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئ زخەن سۇالل

شكبۇ قۇتاۇسى باشۇلىق بىۇر قىسۇىم كىۇۇلەر . قىسىم يۇقىرى قاتالڭ ئاقس  ەكلەرنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ قويدى

لىرىنىڭ تاجاۋۇزچىسۇى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئىسىىان ك تكرۈپ ئىش تېرىماق ى بولۇپ، شىمالىي ھۇن قۇلۇدغر

بۇۇ ئىۇۇنى خەن سۇاللىسۇى سۇېزىپ قېلىۇپ جىۇدچىي تەچبىۇر . ككچلىرى بىلەن تى  بىرى تكرۈش ە ئورۇندى

تەسىس قىلىپ، ئەمىر نۇ كەر ۋۇتۇا نى قوشۇۇن لىىاۋشۇكيدىن « لىىاۋشكيدىن ئ تكش بارگاھى»يەنە . قولالندى

  ى مو غۇلۇدى ى جۇ غۇار خوشۇۇنىنىڭ غەربىۇي ھازىرقى ئى)ئ تكپ، ۋۇيكەن ئايمىاىدى ى مەننو ناھىىىسىدە 

تۇرۇشاا، يەنە ئاتلىق ئەس ەرلەر چېرى  ى بېگى چېن بېڭنى قوشۇن باشالپ شىخې ئايمىاىۇدى ى ( شىمالىدغ

مېىجى ناھىىىسىدە تۇرۇپ، شكبۇ قۇتاۇسى قاتارلىق ئاسىىالرنىڭ شۇىمالىي ھۇۇنالر بىۇلەن بولغۇان ئاالقىسۇىنى 

كۇكزچە، شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ تاجۇاۋۇزچى ( يىلۇى -15مىالچىۇىە )يىلۇى  -9ڭ يۇ پىۇ. ئكزىۋ تىۇ ە بۇيرۇچى

لۇې ىن . ككچلىرى ئاتلىق قوشۇن ئەۋەتىپ سۇفا غا كىرىپ، جەنۇپتى ى ئاسىىالرغا ھەمۇدەڭ بولمۇاق ى بولۇدى

خەن سۇاللىسى ئالدىن تەيىارلىق ك رۈپ قويغان بولغاچاا، مەقسۇىدىگە يېۇتەلمەي غەزەپلىنىۇپ، خېۇۇىدى ى 

بۇنىۇڭ . قەلۇەلەرنى ك يدۈرۈپ، ناھايتى پۇقرغالرنى ئ لتۇكرۋەتتى -قايسى ئايماقالرغا ھۇجۇڭ قىلىپ، شەھەرھەر 

ككندۈز قوۋۇقلىرىنى تاقاپ، خەلق توىمۇ سارغسۇىمىگە چكشۇتى  -بىلەن خېۇىدى ى ھەر قايسى ئايماقالر كې ە

ھەڭ [ 61]يەنە تاجۇاۋۇز قىلۇدى شىمالىي ھۇۇنالر خېۇۇىغا ( يىلى -72مىالچىىە )يىلى  -65يۇ پىڭ [. 65]

يىلى  -61[. 67]غەربىي يۇرتت ى ھەر قايسى بەگلى لەرنى ئ زلىرى بىلەن بىللە تاجاۋىز قىلىۇاا مەجنۇرلىدى 

 [.69]يەنە يكنجۇڭ ۋە يۇيا غا تاجاۋۇز قىلدى 

شۇۇىمالىي ھۇۇۇن قۇلۇۇدغرلىرىنىڭ تاجۇۇاۋۇزچى ككچلىرىنىۇۇڭ مەۋجۇۇۇت بولۇۇۇپ تۇرۇشۇۇى ۋە تاجۇۇاۋۇزچىلىاىنى 

 -توختاتماسلىاى، خەن سۇاللىسى ۋە ئوتتۇرغ تكزلە لى  فېۇوچغللىق جەمۇىىىتىنىڭ تەرەقاىي قىلىۇىغا باشۇتىن

خەن سۇاللىسۇى »بۇ خۇچچى مىڭدى چەۋرىۇدە بىڭنىۇڭ . ئاخىر تەھدىت سېلىپ كەلدى ۋە توسالغۇلىق قىلدى

چ گەنۇدەك « ڭ يىلتىۇزى ھۇۇنالرچۇرك پ خىرغج سەرپ قىلغان بولسىمۇ، چېگرغ ئەمىن تاپمايۋغتىدۇ، بۇ ئاپەتنىۇ

شۇ ا، ئوتتۇرغ تكزلە لى نىڭ سىىاسىي ۋەزىىىتىنىۇڭ ئەمىۇن تېپىۇۇى، ئىجتىمۇائىي ئىگىلى ىنۇى [. 68]ئىدى 

ئەسلىگە كېلىۇۇى، خەن سۇاللىسۇى چرلەت ككچىنىۇڭ ككچىىىۇۇىگە ئەگىۇۇىپ، شۇەرقىي خەن سۇاللىسۇى 

پكتكن مەمىل ەتنى . ىستىرغتىگىىىلى  ئەھمىىەت ە ئىگەجەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ئاكتىپ قوللىۇى بىلەن، ھەقىاىي ئ

 . بىرلى  ە كەلتكرۈشنى نىىەت قىلغان شىمالىي ھۇنالرغا جازغ يكرۈش قىلىش ھەربىي ھەرى ىتىنى باشلىدى
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ھۇۇازىرقى گەنسۇۇۇ )يىلىۇۇال چۇگۇۇۇ بىۇۇلەن گېۇۇڭ بىڭنىۇۇڭ لىا جۇغۇۇا  -5خەن سۇاللىسۇۇى مىڭۇۇدىنىڭ يۇ پىۇۇڭ 

[. 20]ئەۋەتىپ، شىمالغا يكرش قىلىۇش تەيىۇارلىاىنى قىلغۇان ئىۇدى ( ىىىسىئ ل ىسىدى ى جا جىاچكەن ناھ

ئېىىدغ چېگرىدىن زور قوشۇن ئايالندۇرۇپ، ھەر  -2ئەتىىازنىڭ ( يىلى -73يىلى،  -61يۇڭ پىڭ )كېىن ى يىلى 

چەمنى قايسى سەركەرچىلەرگە جەنۇبىي ھۇنالر ۋە ئوغان، سىانپىالرنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىدىن نەچ ە تۇكمەن ئۇا

بۇۇ قېتىماۇى يكرۈشۇتە چۇگۇۇ . باشالپ، ت ت يو  بىلەن قورۇلدىن چىاىپ شىمالغا ئايلىنىۇۇاا بۇۇيرۇق قىلۇدى

غەرپتى ى جىۇچكەن قورۇلدىن چىاىپ، تە رىتاغدغ قۇيان خان قۇوۋمىنى مەغلۇۇپ قىلىۇپ، بۇارى    بۇويىغى ە 

ئۇكچ يۇو  قوشۇۇن، يەنۇى گېۇڭ بىۇڭ قوغالپ بېرىپ، ئىۋىرغو  شەھىرىنى ئىۇغا  قىلغانۇدىن باشۇاا، قالغۇان 

باش ىلىاىدى ى جا ىېدى ى جۇيەن قورۇلدىدىن ئاتالنغان قوشۇن جەي رۇڭ ۋە جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ سو  قۇو  

بىلى  خانى شىن باش ىلىاىدى ى سۇفا دىن گاۋچ  قورۇلىدىن ئاتالنغان قوشۇن، ھۇنالر شەپىنى سىزىپ قېلىپ 

 .  ااندغق نەتىجىگە ئېرىۇەلمەي قايتىپ كەلدىچ للككنىڭ شىمالىغا قې ىپ كەت ەچ ە، ھى

شۇۇەرقىي خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ چەسۇۇلىپىدە جەنۇۇۇبىي ھۇۇۇنالر ۋە ئوغۇۇانالر، سۇۇىىانپىالر خەن سۇاللىسۇۇىگە ئە  

لەرنۇى كۇونتىرو  قىلىۇۇنى « بەگلىۇ »بولغاندىن كېۇىىن، شۇىمالىي ھۇۇنالر غەربۇى يۇۇرتتى ى ھەر قايسۇى 

ئاچەڭ ككچى ۋە ماچچى ككچىدىن باشاا مىللەتلەرگە تاجاۋۇز قىلىۇتى ى ككچەيتىپ، ھەر قايسى بەگلى لەرنىڭ 

ئەينى چاغدغ غەربىي يۇرتتى ى جەنۇبىي يولنى ئىگەللىۋغلغان ئۇچۇن خۇانى شۇىمالىي . تولۇقلىما ككچ قىلغانىدى

لىي شۇىما. يولنى كونتىرۇ  قىلغان ككسەن خانى شىمالىي ھۇن قۇلدغرلىرى ي لەپ تۇرغۇزغۇان قورچۇاقالر ئىۇدى

ھۇنالر ئۇچۇندغ چغئىمىي تۇرۇشلۇق ئەل ى تۇرغۇزۇپ، ئۇچۇننى نازغرەت قىلدى ھەڭ ئۇچۇن خەلاىدىن ھەر يىلۇى 

ككسەن خانىمۇ شىمالىي ھۇنالرنى ي لەن كك قىلىۇپ، شۇىمالىي . يىپەك قاتارلىق نەرسىلەرنى باج قىلىپ ئالدى

ىەتتە شىمالىي ھۇن قۇلدغر ئاقسۇ كە لىرىنىڭ غەربىي يۇرت ئەمىلى. يولدى ى ئاجىز بەگلى لەرگە ھۇجۇڭ قىلدى

شۇىمالىي ھۇۇنالر يەنە غەربىۇي يۇرتنىۇڭ شۇەرىاىدى ى قۇوش قاتۇارلىق . تاشاى غەزنىسى بولۇۇپ قالغانىۇدى

بەگلى لەرنىڭ ئوت، سكيى مو  رغيونلىرىغا ك ز تى ىپ، قۇيان خاننى قوۋمى بىلەن تە رىتا  ۋە بارى    بويلىرىغا 

بۇ يالغۇز خەن سۇاللىسى غەربىۇي يۇرتنىۇڭ ئاالقىسۇىگە توسۇاۇنلۇق قىلىۇپال . لدۇرچىئەۋەتىپ چارۋى ىلىق قى

يىلۇى  -61شۇ ا، شەرقىي خەن سۇاللسى يۇ پىۇڭ . قالماي، يەنە خېۇى كارىدورىغا بىۋغستە تەھدىت سالدى

قىلىۇۇاا  شىمالغا يكرۈش قىلغاندغ، چوگۇ باش ىلىاىدى ى بىر يو  قوشۇننى تە رىتاغدى ى قۇيۇن خانغا ھۇجۇۇڭ

 . ئەۋەتىۇۇۇۇۇش بىۇۇۇۇۇلەن بىلۇۇۇۇۇلە بەن چۇۇۇۇۇاۋنىمۇ غەربىۇۇۇۇۇي يۇرتاۇۇۇۇۇا ئەل ىلى ۇۇۇۇۇ ە ئەۋەتتۇۇۇۇۇى

پىۇامۇان خانى گۇغڭ . يېتىپ بارچى( ھازىرقى شىنجا دى ى مىرەن ئەترغپى)بەن چاۋ ئالدى بلەن پىۇامۇانغا 

ېتىپ كەلگەنۇدىن ئەمما شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئەل ىسى ي. يوسۇنلۇق ككتىۋغلدى -چەسلەپتە ئۇنى ناھايتى قائىدە

نەپەر ھەمرغھى بىلەن مەسلىھەتلىۇۇىپ،  31بەن چاۋ بىللە كەلگەن . كېىىن، ئۇنىڭغا سوغۇق مۇئامىلە قىلدى

ئۇۇ ئۇاۋغ  ئۇون . كې ە قارغ غۇلىاىدىن پايدىلىنى ھۇنالرنىڭ ئەل ىسىگە ئوت بىلەن تېگىش قىلمۇاق ى بولۇدى

يۇارغق  -ئارقىسىغا م ككنكش ە، قالغۇانالرنى قولىغۇا قۇورغ  چۇمناقالرنى ئېلىپ ھۇنالر قارغرگاھىنىڭ -ئاچەمى چغقا

كې ە شاما  ي نىلىۇۇى بۇويى ە ئۇوت يېاىلغۇان . ئېلىپ قارغرگاھ ئىۇ ىنىڭ ئى  ى يېنىغا م ككنكش ە بۇيرىدى

ھۇن . چۇمناق چېلىپ ھۇجۇمغا ئ تتى -چۇقان ك تكرۈپ، چغقا -كەينىدى ىلەر قىااس -ھامان قارغرگاھنىڭ ئالدى

بۇنىڭۇدىن كېۇىىن پكتۇكن . قالغان يكز نەچ ە ھۇن ئوتتا ك يكپ ئ لدى. قااليمىاان ىلىاتا ئ لتكرۈلدىئەل ىسى 

خەن سۇاللىسۇۇىگە تەۋە بولۇشۇۇنى خااليۇۇدىغانلىاىنى، ئۇۇاال ك  كللۇۇكك »چ چۇۇكپ ۋەھمىۇۇگە چكشۇۇكپ، « ئە »

 . بىلدۈرچى« قىلمايدىغانلىاىنى

چە « ئېلۇى»دې شۇىمالىي ھۇۇنالر ئەل ىسۇىنىڭ ئۇ ز ئۇۇچۇن خۇانى گۇغ ۇ. بەن چاۋ ئارقىدىن ئۇچۇنغۇا بۇارچى

باخۇۇىالرغا  -ئۇنىڭ ئكستىگە ئۇۇ چغخۇان. تۇرۋغتاانلىاى سەۋەپلى  بەن چاۋغا ناھايتى سوغۇق مۇئامىلە قىلدى

بەن چۇاۋ بۇۇ . شۇ ا ۋەزىر سىلەينىنى ئەۋەتىپ بەن اۋنىڭ قارغ تۇمۇۇقلۇق قۇۇال ئېتىنۇى سۇورىدى. ئىۇىنەتتى

ن بىلىپ بولغاچاا، ئاتنى چغخاننىڭ ئ زى كېلىپ ئېلىپ كېتىۇنى ئېىتتۇى ھەڭ كەلگەنۇدە ئىۇالرنى ئاستىرىتتى

. ئۇنى ئ لتكرۈپ، سىلەينىنى تۇتۇۇپ بۇاغالپ، چغخاننىۇڭ كاللىسۇى بۇلەن قوشۇۇپ گۇچغ ۇد غا ئەۋەتىۇپ بەرچى
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ى ئ لتكرۈپ، گۇچغ دې بەن چاۋنىڭ پىۇامۇاچى ى ئىۇلىرىنى ئا لىغان بولغاچاا، قاتتىق قورقۇپ ھۇن ئەل ىسىن

جەنۇۇبىي . لەرمۇ ئوغۇللىرىنى بارىمتايلىااا ئەۋەتتى« بەگلى »غەربىي يۇرتتى ى باشاا . بەن چاۋغا ئە  بولدى

شۇنىڭدىن باشالپ غەربىي يۇرت بىلەن خەن سۇاللىسىنىڭ ئكزۈلكپ . يولدى ى ھەر قايسى بەگلى لەر تىنجىدى

ۋغڭ ماڭ ھاكىمىىەت قۇرغانۇدىن باشۇالپال )سلىگە كەلدى يى  بولغان ئاالقىسى قايتىدىن ئە 10- 50قالغىنىغا 

يىلۇى قايتۇا  -61خەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرت بىلەن بولغان ئاالقىسۇى ئكزۈلۇكپ قالغۇان بولۇۇپ، يۇ پىۇڭ 

 [. 26]ئەسلىگە كەلدى 

ا دى ى ھازىرقى شىنج)يىلى ئەتىىازغا، بەن چاۋ يەنە ككسەننىڭ ھىمايىسىدە تۇرىۋغتاان سۇلېنى  -67يۇ پىڭ 

ككسەن خانى جىىەن شىمالىي ھۇنالرنىڭ ككچى بىلەن تەخت ە چىااۇان بولۇۇپ، ئۇۇ . بويسۇندۇرچى( قەشاەر

بەن . ھۇنالرنىڭ ككچىگە تايىنىپ، سۇلې خانىنى ئ لتكرۈپ، ۋەزىرى چۇتېنى سۇلې خانى قىلىپ تى لىگەن ئىدى

چاقىرىم كېلىدىغان جايدغ توختىۇدى  80گە چاۋ يېاىن يو  بىلەن سۇلېغا كېلىپ،چۇتى تۇرىۋغتاان پەنتۇ شەھىرى

چۇتى تىىەن لۇنىڭ ئاچىمىنىڭ ئۇاز ئى ەنلى ىنۇى كۇ رۈپ . ۋە تىىەن لۇنى ئە  بولۇشاا ئكندەش ئكچكن ئەۋەتتى

. تىىەن لۇ ئۇنىڭ تەيىارلاسىز تۇرغانلىاىدىن پايدىلىنىپ ئۇنى چەرھا  تۇتۇپ باغلىۋغلدى. ئە  بولۇشاا ئۇنمىدى

بەن چۇاۋ .  ىلەر بۇندغق بولۇشۇىنى ئۇويالپ باقمىغاچاۇا، قورقۇۇپ پاتپۇارغق بولۇۇپ كەتتۇىچۇتىنىڭ ئەتىرغپىدى

ئارقىدىن يېتىپ كېلىپ، چۇتىنى تەختتىن چكشكرۈپ، سۇلې خانىنىڭ ئاكىسىنىڭ ئوغلى جۇۇ نى خۇان قىلىۇپ 

 . سۇلېلىاالر بۇنىڭدىن خوشاللىااا چ مدى. تى لىدى

ىن بارى    بويىدغ قۇيان خاننىڭ قۇوۋمىنى مەغلۇۇپ قىلۇپ قوشۇنى شۇ يىلى قىۇتا، چۇگۇ قوشۇن تارتىپ قايتىد

شەرقىي خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھ ككمىتى غەربىي يۇرت قورۇق ى بېگى ۋە ۋۇجۇى چېرى  ۇى . ئىگەللىدى

، قۇورۇق ى بەگە (بۇ شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ تۇنجى قېتىم تەسىس قىلىۇى ئىدى)بېگى تەسىس قىلىپ، 

ھازىرقى شىنجا دى ى گۇچۇڭ ناھىىىسىنىڭ شەربىي )ئارقا قوش بەگلى نىڭ بەش بالىق ۋە ۋۇ چېرى  ى بېگى 

ھازىرقى تۇرپۇان )شەھىرىگە ئورۇنلىۇىپ، جى چېرى  ى بېگى ئالدى قوش بەگىلى ىدى ى لكك كن ( شىمالىدغ

ىۇە شەھىرىگە ئورۇنلىۇۇىپ، غەربىۇي يۇۇرتنى باشۇاۇرۇپ ھۇۇنالرچىن مۇۇچغپ( ناھىىىسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدغ

شۇ ا، ئۇالرمۇ خەن . ئەلۋەتتە، شىمالىي ھۇنالرمۇ غەربىي يۇرتتىن ئاسانلىا ە ۋغز كې ىۇنى خالىمايتى. ك رچى

 75شۇنىڭ بىلەن خەن سۇاللىسى بىۇلەن ھۇۇنالر ئارىسۇىدغ مىالچىۇىە . سۇاللىسىگە قايتۇرما ھۇجۇڭ قوزغىدى

. تنى تالىۇىش يكزىسىدىن ئۇرۇش پارتلىدىغەربى يۇر( يىلى -6يىلى ۋە جىەن ۇ  -69يۇ پىڭ )يىللىرى  71~

مىۇڭ چەۋەنۇدغزنى باشۇالپ قوشۇاا ھۇۇجم  20ئېىىدغ، شىمالىي تە رىاۇت سو  قۇو  خۇاننى  -2ئەتىىازنىڭ 

خەن . قىلىۇۇۇاا ئەۋەتىۇۇپ، ئارقۇۇا قۇۇوش خۇۇاننى ئۇۇانتورنى ئ لتۇۇكرۈپ، بەشۇۇنالىق شۇۇەھىرىگە ھۇجۇۇۇڭ قىلۇۇدى

ھۇن . ى گېڭ گۇڭ زەھەرلى  ئوق بىلەن ھۇنالرغا زەربە بەرچىسۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرتتى ى ۋۇ چېرى  ى بېگ

لەزكەرلىرىدىن ئوق تەك ەنلەر جۇارغھەت ئېغىزىنىۇڭ قىزىرىۇپ ئىۇۇۇىپ كېتىۋغتاۇانلىاىنى كۇ رۈپ ئىنتۇايىن 

خەن قوشۇنلىرى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھۇنالرغا زەربە   .چە  شۇ ككنى بورغن چىاىپ يامغۇر ياغدى. قورقۇشتى

ھۇۇنالر قورقۇۇپ قوشۇۇنىرىنى چې ىنۇدۈرۈپ . الرنىڭ نۇرغۇن ئاچەملىرىنى ئ لتكرچى ۋە يارىالنۇدۇرچىبېرىپ، ئۇ

قوش بەگلى ىدى ى سۇلې شۇەھىرى بولۇۇپ، سۇۇلې بەگلى ىۇدى ى سۇۇلې )گېڭ گۇڭ سۇلې شەھىرىنى . كەتتى

غپ، قوشۇۇنلىرىنى شۇ يەرچە مۇچغپىۇە ك رگىلى بولمايدۇ چەپ قۇار. يېنىدى ى جىلغىدغ سۇ بار( شەھىرى ئەمەس

ئايۇدغ، ھۇۇنالر بەشۇنالىق شۇەھىرىگە يەنە ھۇجۇۇڭ قىلۇدى ۋە جىلغۇا سۇكيىنى  -7. شۇ يەرگە ئورۇنالشتۇرچى

شۇنىڭ بىلەن ھۇنالر تە رى ئۇالرغا يۇار . گېڭ گۇڭ شەھەر ئى ىدە قۇچۇق قېزىپ سۇنى ھە  قىلدى. ئكزىۋەتتى

ئاگنى، ككسەن بەگلى لىرى غەربى يۇرت قۇورۇق ى  ئايدغ، -66. بولدى چەپ قارغپ، پكتكنلەي چې ىنىپ كەتتى

شىمالىي ھۇنالرمۇ جى چېرى  ى بېگى گكەن چۇ نى لكك كندە . بېگى چېن مۇغا ھۇجۇڭ قىلىپ ئۇنى ئ لتكرچى

يۇارچەمگە قوشۇۇن كەلمىگەچۇ ە، قۇوش يەنە . چە  شۇ مەزگىلدە خەن مىڭدى ئاغىرىپ ئ لدى. قاما  قىلدى

گېۇۇڭ گۇ نىۇۇڭ ئاشۇۇلىاى تۇۇكگەپ، . بىۇۇرلى تە گېۇۇڭ گۇ غۇۇا ھۇجۇۇۇڭ قىلۇۇدىئاسۇۇىىلىق قىلىۇۇپ ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن 

تە رىاۇت ئۇنىڭغا تەسۇلىم بولۇشۇاا قىزىاتۇۇرۇپ ئەل ۇى . ئەس ەرلىرىدىن پەقەت نەچ ە ئونال ئاچىمى قالدى
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تە رىاۇت بۇنىڭدىن ناھۇايتى غەزەپلىنىۇپ قوشۇۇننى ك پەيتىۇپ . ئەۋەت ەندە، ئۇ ئەل ىنى ئ لتكرۈپ تاشلىدى

خەن . گكەن چۇڭ ئورچىغا مەكتۇپ سۇنۇپ يۇارچەڭ تەلەپ قىلۇدى. لې ىن شەھەرنى ئااللمىدى. لدىھۇجۇڭ قى

سۇاللىسى غەربپ ە يكرۈش قىلغۇچى سانغۇن گېڭ بىڭنى جىۇچكەنگە ئەۋەتىپ، جىۇچكەن ۋغلىىسى چۈەن پېڭنى 

[. 22]ئەۋەتتۇى  جا ىې، جىۇچكەن، چۇنخۇغ دى ى قوشۇنالر ۋە پىۇامۇۇان قوشۇۇنلىرىنى باشۇالپ قۇتاۇزۇشۇاا

ھۇازىرقى )ئايۇدغ، چۈەن پېۇڭ قوشۇاا ھۇجۇۇڭ قىلىۇپ، يۇارغو  شۇەھىرىدە  -6يىلۇى  -6جا دىنىڭ جىىەن ۇ 

شىمالىي ھۇۇنالر قورقۇۇپ قې ىۇپ . ئۇالرنى قاتتىق مەغلۇپ قىلدى( شىنجا دى ى تۇرپاننىڭ غەربىي شىمالىدغ

گېۇڭ چۇ نىۇڭ . ڭ ئاغىرىۇپ ئ لۇدىشۇۇ چاغۇدغ گۇكەن چۇۇ. كەت ەچ ە، قوش يەنە قايتىدىن تەسلىم بولۇدى

بۇ . سەركەرچىسى فەن چىاڭ تە رى تېغىنىڭ شىمالىدى ى يو  بىلەن بېرىپ گېڭ گۇ نى ئېلىپ قايتىپ كەلدى

ئۇنىڭ ئكستىگە شۇىمالىي ھۇنالرغۇا . ۋغقىتتا ئوتتۇرغ تكزلە لى تە قۇرغاق ىلىق بولۇپ، خەن قىىىن ىلىااا قالغان

ئىۇدغرە قىلىۇش سۇەۋەبىدىن ھەربىۇي خىۇرغجەت ناھۇايتى ك پىىىۇپ  جازغ يۇكرۈش قىلىۇش، غەربىۇي يۇۇرتنى

شۇنىڭ بىلەن خەن سۇاللىسى بەرچغشۇلىق بېرىۇۇ ە ئامالسۇىز قېلىۇپ، قۇورۇق ى بە  ۋە [. 23]كەت ەنىدى 

( يىلۇى -2جا دىنىڭ جىەن ۇۇ )كېىىن ى يىلى . ۋۇجى چېرى  ى بەگلەرنى قايتۇرۇپ كېلىۇ ە مەجنۇر بولدى

شىمالىي ھۇنالر بۇ پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ .  ى تېرىا ى لەش ەرلەرنىمۇ قايتۇرۇپ كەلدىئايدغ ئىۋىرىولدى -3

بۇنىڭ بىلەن خەن سۇاللىسنىڭ شىمالىي ھۇنالرغۇا جۇازغ يۇكرۈش قىلىۇش . بۇ يەرنى قايتىۋغشتىن ئىگەللىۋغلدى

اللىسۇىگە لۇې ىن، بۇۇ قېتىماۇى شۇىمالغا يۇكرۈش خەن سۇ. ھەربىي ھەرى ىتىمۇ بىر مەھە  توختۇاپ قالۇدى

 .پايدىلىق، ھۇنالرغا پايدىسىز ئاقىۋەتنى ئېلىپ كەلدى

شىمالىي ھۇن قۇلدغر ھ ككمرغنالر گورۇھىنىڭ يات مىللەتلەرگە قىلغان تاجۇاۋۇزى خەلانىۇڭ كۇ  لىگە ياقمىغۇان 

بولۇپ، جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ئە  بولۇشىنىڭ تەسۇىرى ئارقىسۇىدغ، نۇرغۇنلىغۇان ھۇۇنالر جەنۇپاۇا بېرىۇپ خەن 

لسىگە ئە  بولۇشنى ئويلىغان بولىسۇمۇ، ۋغقتىۇن ە پۇرسۇەت بولماسۇلىاى يۇاكى ئى  ىلىنىۇپ قالغۇانلىاى سۇال

: بۇۇ خۇۇچچى جەنۇۇبىي تە رىاۇتنىۇڭ خېۇدىغا يازغۇان خېتىۇدە. ئكچكن، بۇنىڭغا چەرھا  تەمۇىلەلمىگەنىدى

ىن كېلىپ پېاىۇر بىۇلەن يېاىندغ ئوڭ قو  باتىس خان شانتان يېنىق جابدۇنۇپ يىرغق شىمالىي ھۇن ئورچىسىد»

ئۇنىڭ ئېىتىۇى ە، شىمالىي ھۇۇن قوۋمىلىرىنىۇڭ كۇ پ ىلى ى بېاىنىۇۇنى خالىسۇىمۇ، ئ زلى ىۇدىن . ك رۈشتى

ئەگەر لەش ەر تارتىپ ئۇشۇتۇمتۇت ھۇجۇۇڭ قىلسۇاق . ھەرى ەت قىلىۇاا نومۇس قىلىدى ەن، شۇ ا كېلەلمەپتۇ

يىللىۇرى  -74~ 73ەقە، خەن سۇاللىسۇى مىالچىۇىە چەرۋ[ 24]چ گىنىدەك ئىدى « ئۇالر چۇقۇڭ ئاۋغز قوشىدۇ

باشۇالپ شۇىمالىي ھۇۇنالرچىن ( يىلى -9جىىەن ۇ )يىلىدىن  -93شىمالغا يكرۈش قىلغاندىن كېىىن، مىالچىىە 

مىڭۇدىن  39شۇ يىلى يۇازچغ سۇەنمۇلۇ قەبىلىسۇىدىن . جەنۇپاا كېلىپ ئە  بولىدىغانالرنىڭ ئايىغى ئكزۈلمىدى

. جلۇسۇىنىڭ باشۇ ىلىاىدغ ۋۇيۇكەن قورولىغۇا كېلىۇپ، خەن سۇاللسۇىگە ئە  بولۇدىئارتۇق كىۇى ئاقسۇاقىلى 

تكرككڭ كىۇى  73يەنە ئاقساقا  چېلىجۇبىنىڭ باش ىلىاىدغ ( يىلى -2يكەنخې )يىلى  -95ئارقىدىال مىالچىىە 

زور بۇ شۇىمالىي ھۇۇن تاجۇاۋۇزچى گورۇھىنىۇڭ كۇكچىنى . ئاخىر بولۇپ قورۇلدىن كىرىپ ئە  بولدى -ئىلگىرى

يەنە كېلىۇپ جەنۇۇبىي ھۇنالرنىۇڭ ھۇجۇۇمى ئارقىسۇىدغ، شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ . چەرىجىدە ئاجىزالشۇتۇرۋەتتى

سىانپىالر . كونتىروللىاى ۋە قۇللۇقىدغ تۇرىۋغتاان قوۋڭ ۋە قەبىلىلەرمۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قارىۇلىق ك رسەتتى

شۇىمالىي ھۇۇن تاجۇاۋۇزچى . «[25]ۇجۇڭ قىلۇدى سو  تەرەپتىن، ھۇنالر ئالدىدىن، چىڭلىڭالر ئارقىسىدىن ھ

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە )گۇرۇھى چ للككنىڭ شىمالىدغ پۇت تىرەپ تۇرۇشاا ئامالسىز قېلىپ، ئورخۇۇن چەرياسۇىنىڭ 

مىالچىۇىە . غەرىنىدى ى جايالرغا ك چكپ كېتىۇ ە مەجنۇر بولدى( خەلق جۇمھۇرىىىتىدى ى ئورخۇن چەرياسى

سىىانپىالر يەنە سو  تەرەپتىن شىمالىي ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىپ، ئۇالرنى قاتتىق ( يىلى -6جا خې )يىلى  -97

. بۇۇ ھۇۇنالرچغ زور قااليمىاۇان ىلىاالرنى كەلتۇكرۈپ چىاۇارچى. مەغلۇپ قىلىپ، ئۇلۇۇ  تە رىاۇۇتنى ئ لتۇكرچى

لەشۇ ەر  9000مىڭ ئۇاچەڭ،  200قەبىلىدىن  59شىمالىي ھۇنالرغا بېاىنغان چۇالن، چۇپى، قۇتۇش قاتارلىق 

ئارقىدىن جەنۇپاا بېرىپ سۇفاڭ، ۋۇيۇكەن، يكنجۇۇڭ، بېىۇدى قاتۇارلىق جايالرغۇا  -پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئارقا

چە  مۇشۇ چاغدغ چ للككنىڭ شىمالىدغ چۇې ەت ە ئۇاپىتى يۇكز بېرىۇپ، . كېلىپ، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى
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. دچيەت تېخىمۇۇ كەنس ىنلىۇۇىپ كەتتۇىخەلق ئاچارچىلىااا قېلىپ، ھۇن مىللىتى ئ ى ىدى ى سۇىنىپى زىۇ

شىمالىي ھۇن ھ ككمرۈنالر گۇرۇھى ئى ىدىمۇ ئۇلۇ  تە رىاۇت ئ لتكرۈلگەندىن كېىىن، ئۇنىڭ ئانا باشاا ئاكىسى 

قېرىندغشلىرىدىن ھوقۇق تاالشۇاانلىاتىن ( تارىخىي ئەسەرلەرچە ئىسىمى خاتىرلەنمىگەن)ئوڭ قو  بىلى  خان 

ۋەزىىەت، يەنى سىنىپى زىدچىىەت مىللۇى ۋەزىۇىەت ۋە ھ كۇكمرغنالر سۇىنىپىنىڭ  بۇ خى . ككچ ب لكنكپ كەتتى

ئى  ى قىسىمىدى ى زىدچىىەت پەيدغ قىلغان ۋەزىىەت شىمالىي ھۇۇنالرچى ى ئىجتىمۇائىي كىرزىسۇنى تولۇۇق 

. شارغئىت بىۇلەن تەمىنلىۇدى -بۇ خەن سۇاللسىنىڭ شىمالىغا يكرۈش قىلىۇىنى پايدىلىق شەرت. ئاش ارلىدى

باشالپ توختاپ قالغۇان ھەبىۇي يۇكرۈش ئەمۇدىلى تە يەنە ( يىلى -77مىالچىىە )يىلىدىن  -2شۇ ا، جىەن ۇ 

ھالنۇكى، شىمالىي ھۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىنىگە بەرچغشۇلىق بېرلەمەسۇلى ى يەنىۇال . ككنتەرتىپ ە قويۇلدى

 . ىن بولدىىپ كەت ەنلى ىدئۇالرچى ى ئىجتىمائىي كىرىزىسنىڭ ناھايتى چو اۇرلۇش

يىلى  -98خەن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي ھۇنالرغا زەربە بېرىپ، شىمالنى بىرلى  ە كەلتكرۈش ئۇرۇشى مىالچىىە 

ئۇاتلىاالر سۇانغۇنى غۇۇ شۇىىەن ۋە گېۇڭ بىۇڭ  -ئدغيۇدغ، ھۇاۋغ -1. باشۇالندى( يىلى -6خېدىنىڭ يۇ ىكەن )

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى جۇ غۇار )ىن سۇفا دى ى جىلۇ قورۇلىدىن، جەنۇبىي تە رىاۇت مەنىى جىلغىسىد

مىڭ كىۇلى  قوشۇن بە  يەن پەن قاتارلىاالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ياندغش  39، لىىاشكيدىن جەمۇىي (خوشىدغ

چېرى  ى بە  يەن پەن قاتارلىاالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ بىر تكمەندىن ئارتۇق خى  قوشۇنغا باش ىلىق قىلىۇپ، 

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە خەلۇق )خەن قوشۇنلىرى سى كبىدى كۇ لىگى ە . كەتتى شىمالىي ھۇن تە رىاۇتى قې پ

 63قۇوغالپ زەربە بېرىۇپ، چغ لىۇق خانالرنىۇڭ ت ۋىنىۇدى ىلەرچىن ( جۇمھۇرىىىتى تەۋەسىدى ى ئۇسۇبۇ كۇ لى

ھۇنالرنىڭ ھەر قايسى كى ى  خانلىرىنىڭ . مىڭدىن ئارتۇق ئاچەمنى ئ لتكرچى ۋە نۇرشۇن كىۇىنى ئەسىر ئالدى

چۇ شۇىىەن، گېۇڭ بىۇڭ قاتۇارلىاالر . مىڭدىن ئۇارتۇق ئۇاچەڭ كېلىۇپ ئە  بولۇدى 200قەبىلە،  96وۋمىدىن ق

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە خەلۇق جۇمھۇرىىىتىۇدى ى )نەچ ە چاقىرىم كېلىدىغان يەنۇرەن تېغىغۇا  3000قورۇلدىن 

يۇ ىۇكەن )ىىن ۇى يىلۇى كې[. 21]چىاىپ، بۇ قېتىماى غەلنىگە ئابىدە تى لەپ قايتىپ كەلدى ( خانگات تېغى

ئايدغ، خەن سۇاللىسۇى يەنە قوشۇۇن ئەۋەتىۇپ ئىسۇىرغولنى قوغۇدغۋغتاان ھۇۇن لەشۇ ەرلىرىنى  -5( يىلى -2

ئايدغ، يەنە جەنۇبىي ھۇنالر بىۇلەن بىلۇلە جىلۇۇ قورۇلىۇدىن قوشۇۇن  -60. قوغلىۋ تىپ، بۇ يەرنى قايتۇرۋغلدى

ىرى كې ىدە ھۇجۇڭ قىلغۇانلىاتىن، تە رىاۇۇت يارلىنىۇپ خەن قوشۇنل. تارتىپ شىمالىي ھۇنالرغا زەربە بەرچى

ئايۇدغ، خەن  -2( يىلۇى -3يۇۇڭ يۇكەن )يىلۇى  -86مىالچىۇىە . قېتىپ كېتىپ، جېنىنى ئارغن ساقالپ قالۇدى

گېڭ كۇۇي جۇكيەن قورۇلىۇدىن يولغۇا چىاىۇپ، جىنۇۋ ي تېغىۇدغ شۇىمالىي . سۇاللىسى يەنە زور قوشۇن تارتتى

شۇىمالىي تە رىاۇۇت بىۇر ب لۇكك ئۇاچەملىرىنى باشۇالپ ئۇيسۇۇن ۋە . رنى يە ۇدىھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىپ ئۇۇال

شۇۇنىڭدىن . شۇنىڭ بىلەن ھۇن قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتى پكتكنلەي يىمىرىلۇدى[. 27]كانگىىىگە قې ىپ كەتتى 

يىلۇى  -208ھۇنالر مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى . باشالپ شىمالىي ھۇنالر چ للككنىڭ شىمالىدىن چې ىنىپ چىاتى

 300وغرغ شۇىمالىدغ توپتۇ -اتۇر تە رىاۇت ھاكىمىىەت قۇرغاندىن باشالپ مۇشۇ ۋغقىتاى ە چ للككنىڭ جەنۇپب

 . يى  چەۋر سكرچى

يىلى شىمالىي تە رىاۇت قې ىپ كەت ەندىن كېىىن، چ للككنىڭ شىمالىدغ زور قااليمىاۇان ىلىق  -86مىالچىىە 

كمرغنلىۇق مەركىزىۇدىن ئايرىلىۇپ قالغۇانلىاى ئكچۇكن، شىمالىي ھۇۇنالر سىىاسۇىي ھ ك. ۋەزىىىتى شەكىللەندى

 . نۇرغۇنلىغان كىۇلەر باشپاناھسىز قېلىپ، ھەر تەرەپ ە تارغپ ت ت قىسىمغا ب لكنكپ كەتتى

 . ۇرتاجانغا ئەگىۇىپ ما دىبىر قىسمى شىمالىي تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى ي

خۇان يۇرتجۇان قالۇدۇق قەۋملەرچىۇن شىمالىي تە رىاۇت قې ىپ كەت ەندىن كېىىن، ئۇنىڭ ئىنىسى سو  قو  

، ئ زىنى تە رىاۇت چەپ ئاتاپ، بارى  لگە چې ىنىپ، ئەل ى ئەۋەتىپ ئە  [29]نەچ ە مىڭ ئاچەمنى باشالپ 

 -4يۇ ىۇكەن )يىلۇى  -82خەن سۇاللىسى ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇبۇۇ  قىلىۇپ، مىالچىۇىە . بولۇشنى تەلەپ قىلدى

ھكر ۋە م ھكر بېغى تەقدىم قىلدى ھەڭ ئەمىر ن كەر ر ۇن شۇا نى گېڭ ككينى ئەل ى قىلىپ ئەۋەتىپ، م ( يىلى

. ئەۋەتتى( ھەڭ نازغرەت قىلىۇاا)ئىۋىرغولدغ تۇرۇپ، ئۇنى خۇچچى جەنۇبىي تە رىاۇتنى قوغدىغاندەك قوغدغشاا 
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لۇې ىن . خەن سۇاللىسى ئەسلىدە ئۇنىڭ شىمالىي تە رىاۇت ئورچىسىغا قايتىۇۇىغا يۇارچەڭ بەرمەك ۇى ئىۇدى

ئۇ خەن سۇاللىسىگە ئاسۇىىلىق قىلىۇپ ( يىلى -5يۇ ىكەن )ېخى ئىۇاا ئاشماي تۇرۇپال، كېىىن ى يىلى پىالن ت

 . ئ ز ئالدىغا چ للككنىڭ شىمالىغا قايتىپ كەتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تە رىاۇتاا ئەگىۇىپ ما دى

رنىڭ يېۇرىگە، ئانۇدىن شىمالىي تە رىاۇت مەغلۇپ بولغاندىن كېىىن، ئاۋغ  قالدۇق قۇوۋمنى باشۇالپ ئۇيسۇۇنال

ئەينى چاغۇدغ زغچى قان ىلىۇ  ئاچەمنىۇڭ ئۇنىڭغۇا ئەگىۇۇىپ غەرپۇ ە قاچاۇانلىاى ئېنىۇق . كانگىىىگە بارچى

ھازىرقى جەنۇبىي روسىىە يايالقلىرىدى ى چون )ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدغ ئاالنالر  -4بۇ ھۇنالر مىالچىىە . ئەمەس

يىلۇى ئۇاالن  -374بىۇلەن ئۇۇرۇش قىلۇدى ھەڭ مىالچىۇىە ( الشاانچەرياسىنىڭ شەرقىي ئەتىرغپلىرىدغ ئولتۇرغق

 400باساۇچى مىالچىىە  -6بۇنىڭ . شۇنىڭدىن كېىىن ئكچ باسا ۇ ياۋروپاغا بېسىپ كىرچى. چرلىتىنى يوقاتتى

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۇدى ى ئۇاتتىال باشۇ ىلىق قىلغۇان  -5باساۇچى  -2. يىلالرغى ە بولغان مەزگى  -465~

 [. 28]ى مەزگى  ئىد

كەينىۇدە، سۇىىانپى مىللىتۇى پەيۇدىنپەي ككچىىىۇۇ ە باشۇالپ، شۇىمالىي  -يىلىنىۇڭ ئالۇدى -86مىالچىىە 

تە رىاۇتنىڭ مەغلۇپ بولۇپ غەرپ ە ك چكپ، چ للككنىۇڭ شۇىمالىنىڭ قااليمىاان ىلىاتۇا قالغۇان پۇرسۇىتىدىن 

شۇۇنىڭ بىۇلەن چ للككنىۇڭ . ەللىۋغلۇدىپايدىلىنىپ، ئەسلىدە شىمالىي ھۇنالرغۇا تەۋە بولغۇان رغيۇونالرنى ئىگ

« كېىىن ۇى خەننۇامە». شىمالىدغ قېلىپ قالغان زور بىر تكرككڭ شىمالىي ھۇنالر سىىانپىالرغا قوشۇۇلۇپ كەتتۇى

خېدىنىڭ يۇ ىكەن يىللىرىدغ، ئۇلۇ  سانغۇن چۇ شۇىىەن ئۇوڭ »: چە« سىىانپىالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد،  -80

شىمالىي تە رىاۇت مەغلۇپ بولۇپ قې ىۇپ . تىپ ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلدىقو  چېرى  ى بە  گېڭ ككينى ئەۋە

ئ ز جايىدغ قېلىۇپ قالغۇان يۇكز نەچۇ ە مىۇڭ . شۇنىڭ بىلەن سىىانپىالر ھۇنالرنىڭ يېرىنى ئىگەللىدى. كەتتى

شۇۇنىڭدىن باشۇالپ سۇىىانپىالر ككچىىىۇپ . چەپ ئاتىۇدى‹ سۇىىانپى›تكتكن ھۇن ئۇالرغا قوشۇلۇپ ئ زلىرىنى 

سۇىىانپىالر »جىلۇد،  -30« ۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرىسى. ئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى». چ ىىلگەن« كەتتى

شۇىمالىي تە رىاۇۇت قې ىۇپ كەت ەنۇدىن »چىن نەقى  ئېلىۇپ، « ۋ ىنامە»چىمۇ پېي جۇ « ھەقاىدە قىسسە

سۇىىانپى ›پ، ئۇ زلىرىنى كېىىن، قېلىپ قالغان ھۇنالرچىن يكز نەچ ە مىڭ ئائىلە لىىاۋچۇ غا بېرىپ ئولتۇرغقلىۇى

ھەر ئائىلىدە بەش جاندىن ئاچەڭ بار چەپ ھېسابلىغاندغ، ئەينۇى چاغۇدغ . چ گەن« چەپ ئاتاشتى‹ لەش ەرلىرى

سىىانپىالر كېىىن مىالچىۇىە [. 30]مىڭدىن كەڭ بولمىغان  100- 500سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ كەت ەن ھۇنالر 

ئۇالرنىڭ ئى ىدى ى ئەڭ ككچلكك ئۇكچ . ارماقالرغا ب لكنكپ كەتتىئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كەلگەندە نۇرغۇن ت -3

ھالنۇكى، يكۋ ن قەبىلىسى سىىانپىالرغا . تارماق يكۋ ن قەبىلىسى، توغنات قەبىلىسى ۋە مۇرۇن قەبىلىسى ئىدى

يكۋ ن قەبىلىسۇى بۇۇرۇن چوغۇاي . قوشۇلغان ھۇنالرنىڭ ئى ىدى ى يكۋ ن قەبىلىسىدىن ئ زگىرىپ كەت ەنىدى

ئەسۇىرچە ئاقسۇاقالىنىڭ باشۇ ىلىاىدغ شۇەرقاە ك چۇكپ،  -2ىرىدغ چارۋى ىلىق قىلغان بولۇۇپ، مىالچىۇىە تاغل

لىىاۋشۇۇىنىڭ سۇۇىرتىدى ى شۇۇىرغمكرەن چەرياسۇۇىنىڭ يۇۇۇقىرى ئېاىنىۇۇدى ى سۇۇىىانپىالرغا ھ ككمرغنلىۇۇق قىلىۇۇپ، 

يۇكۋ ن سۇىىانپىلىرى . [36]تانۇىخۇي پەيدىنپەي سىىانپىلىۇىپ كېتىۇپ، يۇكۋ ن سۇىانپىالرغا ئايالنغانىۇدى 

شۇىمالىي چ للككنىۇڭ جۇۇ ھۇاكىمىىىتىنى ( ھازىرقى شەنۇىنىڭ ئوتتۇرغ جەنۇبىي قىسۇىمى)كېىىن گكەنجۇ دغ 

شىمالىدى ى ھەر قايسى جايالرچغ قېلىپ قالغان يەنە بىۇر قىسۇىم (. يىلالر – 596~  -557مىالچىىە )قۇرچى 

نىڭ جەنۇپاا ك چكش جەريانىدغ، ئۇۇالر بىۇلەن ئارلىۇۇىپ شىمالىي ھۇنالر، توغنات سىىانپىلىرىنىڭ ئەجدغتلىرى

بولۇپ شەكىللەندى ( «توغ ھۇنلىرى»ياكى )ياشاپ ۋە نى اھلىنىپ، ئاتىسى ھۇن، ئانىسى سىىانپى بولغان توباالر 

ئاتىسى سىىانپى، ئانسى ھۇن بولغانالرنىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ نىۇمە چەپ ئاتالغۇانلىاى توغرىسۇىدغ تۇارخىي [. 32]

بەش ». لې ىن بەزى كىۇلەر ئۇالرنى ئېھتىماللىاتىمۇ چەت ە قېاىۇۇاا بولمايۇدۇ. لالرچغ خاتىرە كەم ى ماتېريا

ھازىرقى شەنۇى )چەۋرىدە، توباالر قوقان ئۇرۇقى چەپ ئاتىلىپ، تۇ ۋەن شەھىرىدە « غۇز، ئون ئالتە پاچىۇاھلىق

. قۇۇرچى( يىلالر -436~  407ىالچىىە م)بكيكك شىىا ھاكىمىىىتىنى ( ئ ل ىسى يكلىن ناھىىىسىنىڭ غەرىنىدە

 .قۇرچى( يىلالر– 534~  391)توغنات سىىانپىلىرى بولسا جەنۇپاا كېلىپ شىمالىي ۋ ي ھاكىمىىىتىنى 
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شىمالىي ھۇن قۇلدغر ھ ككمرغنالر گورۇھىنىڭ يات مىللەتلەرگە قىلغان تاجۇاۋۇزى خەلانىۇڭ كۇ  لىگە ياقمىغۇان 

شىنىڭ تەسۇىرى ئارقىسۇىدغ، نۇرغۇنلىغۇان ھۇۇنالر جەنۇپاۇا بېرىۇپ خەن بولۇپ، جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ئە  بولۇ

سۇاللسىگە ئە  بولۇشنى ئويلىغان بولىسۇمۇ، ۋغقتىۇن ە پۇرسۇەت بولماسۇلىاى يۇاكى ئى  ىلىنىۇپ قالغۇانلىاى 

: بۇۇ خۇۇچچى جەنۇۇبىي تە رىاۇتنىۇڭ خېۇدىغا يازغۇان خېتىۇدە. ئكچكن، بۇنىڭغا چەرھا  تەمۇىلەلمىگەنىدى

وڭ قو  باتىس خان شانتان يېنىق جابدۇنۇپ يىرغق شىمالىي ھۇن ئورچىسىدىن كېلىپ پېاىۇر بىۇلەن يېاىندغ ئ»

ئۇنىڭ ئېىتىۇى ە، شىمالىي ھۇۇن قوۋمىلىرىنىۇڭ كۇ پ ىلى ى بېاىنىۇۇنى خالىسۇىمۇ، ئ زلى ىۇدىن . ك رۈشتى

ت ھۇجۇۇڭ قىلسۇاق ئەگەر لەش ەر تارتىپ ئۇشۇتۇمتۇ. ھەرى ەت قىلىۇاا نومۇس قىلىدى ەن، شۇ ا كېلەلمەپتۇ

يىللىۇرى  -74~ 73چەرۋەقە، خەن سۇاللىسۇى مىالچىۇىە [ 24]چ گىنىدەك ئىدى « ئۇالر چۇقۇڭ ئاۋغز قوشىدۇ

باشۇالپ شۇىمالىي ھۇۇنالرچىن ( يىلى -9جىىەن ۇ )يىلىدىن  -93شىمالغا يكرۈش قىلغاندىن كېىىن، مىالچىىە 

مىڭۇدىن  39ۇ يىلى يۇازچغ سۇەنمۇلۇ قەبىلىسۇىدىن ش. جەنۇپاا كېلىپ ئە  بولىدىغانالرنىڭ ئايىغى ئكزۈلمىدى

. ئارتۇق كىۇى ئاقسۇاقىلى جلۇسۇىنىڭ باشۇ ىلىاىدغ ۋۇيۇكەن قورولىغۇا كېلىۇپ، خەن سۇاللسۇىگە ئە  بولۇدى

تكرككڭ كىۇى  73يەنە ئاقساقا  چېلىجۇبىنىڭ باش ىلىاىدغ ( يىلى -2يكەنخې )يىلى  -95ئارقىدىال مىالچىىە 

بۇ شۇىمالىي ھۇۇن تاجۇاۋۇزچى گورۇھىنىۇڭ كۇكچىنى زور . ۇلدىن كىرىپ ئە  بولدىئاخىر بولۇپ قور -ئىلگىرى

يەنە كېلىۇپ جەنۇۇبىي ھۇنالرنىۇڭ ھۇجۇۇمى ئارقىسۇىدغ، شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ . چەرىجىدە ئاجىزالشۇتۇرۋەتتى

سىانپىالر . كونتىروللىاى ۋە قۇللۇقىدغ تۇرىۋغتاان قوۋڭ ۋە قەبىلىلەرمۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قارىۇلىق ك رسەتتى

شۇىمالىي ھۇۇن تاجۇاۋۇزچى . «[25]سو  تەرەپتىن، ھۇنالر ئالدىدىن، چىڭلىڭالر ئارقىسىدىن ھۇجۇڭ قىلۇدى 

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە )گۇرۇھى چ للككنىڭ شىمالىدغ پۇت تىرەپ تۇرۇشاا ئامالسىز قېلىپ، ئورخۇۇن چەرياسۇىنىڭ 

مىالچىۇىە . غا ك چكپ كېتىۇ ە مەجنۇر بولدىغەرىنىدى ى جايالر( خەلق جۇمھۇرىىىتىدى ى ئورخۇن چەرياسى

سىىانپىالر يەنە سو  تەرەپتىن شىمالىي ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىپ، ئۇالرنى قاتتىق ( يىلى -6جا خې )يىلى  -97

. بۇۇ ھۇۇنالرچغ زور قااليمىاۇان ىلىاالرنى كەلتۇكرۈپ چىاۇارچى. مەغلۇپ قىلىپ، ئۇلۇۇ  تە رىاۇۇتنى ئ لتۇكرچى

لەشۇ ەر  9000مىڭ ئۇاچەڭ،  200قەبىلىدىن  59نغان چۇالن، چۇپى، قۇتۇش قاتارلىق شىمالىي ھۇنالرغا بېاى

ئارقىدىن جەنۇپاا بېرىپ سۇفاڭ، ۋۇيۇكەن، يكنجۇۇڭ، بېىۇدى قاتۇارلىق جايالرغۇا  -پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئارقا

ز بېرىۇپ، چە  مۇشۇ چاغدغ چ للككنىڭ شىمالىدغ چۇې ەت ە ئۇاپىتى يۇك. كېلىپ، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى

. خەلق ئاچارچىلىااا قېلىپ، ھۇن مىللىتۇى ئى ىۇدى ى سۇىنىپى زىۇدچيەت تېخىمۇۇ كەنس ىنلىۇۇىپ كەتتۇى

شىمالىي ھۇن ھ ككمرغنالر گۇرۇھى ئى ىدىمۇ ئۇلۇ  تە رىاۇت ئ لتكرۈلگەندىن كېىىن، ئۇنىڭ ئانا باشاا ئاكىسۇى 

قېرىندغشلىرىدىن ھوقۇق تاالشۇاانلىاتىن ( تارىخىي ئەسەرلەرچە ئىسىمى خاتىرلەنمىگەن)ئوڭ قو  بىلى  خان 

بۇ خى  ۋەزىىەت، يەنى سىنىپى زىدچىىەت مىللۇى ۋەزىۇىەت ۋە ھ كۇكمرغنالر سۇىنىپىنىڭ . ككچ ب لكنكپ كەتتى

ئى  ى قىسىمىدى ى زىدچىىەت پەيدغ قىلغان ۋەزىىەت شىمالىي ھۇۇنالرچى ى ئىجتىمۇائىي كىرزىسۇنى تولۇۇق 

. شارغئىت بىۇلەن تەمىنلىۇدى -شىمالىغا يكرۈش قىلىۇىنى پايدىلىق شەرتبۇ خەن سۇاللسىنىڭ . ئاش ارلىدى

باشالپ توختاپ قالغۇان ھەبىۇي يۇكرۈش ئەمۇدىلى تە يەنە ( يىلى -77مىالچىىە )يىلىدىن  -2شۇ ا، جىەن ۇ 

 ھالنۇكى، شىمالىي ھۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىنىگە بەرچغشۇلىق بېرلەمەسۇلى ى يەنىۇال. ككنتەرتىپ ە قويۇلدى

 . ئۇۇۇۇۇالرچى ى ئىجتىمۇۇۇۇائىي كىرىزىسۇۇۇۇنىڭ ناھۇۇۇۇايتى چو اۇرلۇشۇۇۇۇىپ كەت ەنلى ىۇۇۇۇدىن بولۇۇۇۇدى

يىلى  -98خەن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي ھۇنالرغا زەربە بېرىپ، شىمالنى بىرلى  ە كەلتكرۈش ئۇرۇشى مىالچىىە 

ېۇڭ بىۇڭ ئۇاتلىاالر سۇانغۇنى غۇۇ شۇىىەن ۋە گ -ئدغيۇدغ، ھۇاۋغ -1. باشۇالندى( يىلى -6خېدىنىڭ يۇ ىكەن )

ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى جۇ غۇار )سۇفا دى ى جىلۇ قورۇلىدىن، جەنۇبىي تە رىاۇت مەنىى جىلغىسىدىن 

مىڭ كىۇلى  قوشۇن بە  يەن پەن قاتارلىاالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ياندغش  39، لىىاشكيدىن جەمۇىي (خوشىدغ

ىن ئارتۇق خى  قوشۇنغا باش ىلىق قىلىۇپ، چېرى  ى بە  يەن پەن قاتارلىاالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ بىر تكمەند

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە خەلۇق )خەن قوشۇنلىرى سى كبىدى كۇ لىگى ە . شىمالىي ھۇن تە رىاۇتى قې پ كەتتى

 63قۇوغالپ زەربە بېرىۇپ، چغ لىۇق خانالرنىۇڭ ت ۋىنىۇدى ىلەرچىن ( جۇمھۇرىىىتى تەۋەسىدى ى ئۇسۇبۇ كۇ لى
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ھۇنالرنىڭ ھەر قايسى كى ى  خانلىرىنىڭ . ۇرشۇن كىۇىنى ئەسىر ئالدىمىڭدىن ئارتۇق ئاچەمنى ئ لتكرچى ۋە ن

چۇ شۇىىەن، گېۇڭ بىۇڭ قاتۇارلىاالر . مىڭدىن ئۇارتۇق ئۇاچەڭ كېلىۇپ ئە  بولۇدى 200قەبىلە،  96قوۋمىدىن 

ھۇازىرقى مو غۇۇلىىە خەلۇق جۇمھۇرىىىتىۇدى ى )نەچ ە چاقىرىم كېلىدىغان يەنۇرەن تېغىغۇا  3000قورۇلدىن 

يۇ ىۇكەن )كېىىن ۇى يىلۇى [. 21]چىاىپ، بۇ قېتىماى غەلنىگە ئابىدە تى لەپ قايتىپ كەلدى ( ىخانگات تېغ

ئايدغ، خەن سۇاللىسۇى يەنە قوشۇۇن ئەۋەتىۇپ ئىسۇىرغولنى قوغۇدغۋغتاان ھۇۇن لەشۇ ەرلىرىنى  -5( يىلى -2

قورۇلىۇدىن قوشۇۇن  ئايدغ، يەنە جەنۇبىي ھۇنالر بىۇلەن بىلۇلە جىلۇۇ -60. قوغلىۋ تىپ، بۇ يەرنى قايتۇرۋغلدى

خەن قوشۇنلىرى كې ىدە ھۇجۇڭ قىلغۇانلىاتىن، تە رىاۇۇت يارلىنىۇپ . تارتىپ شىمالىي ھۇنالرغا زەربە بەرچى

ئايۇدغ، خەن  -2( يىلۇى -3يۇۇڭ يۇكەن )يىلۇى  -86مىالچىۇىە . قېتىپ كېتىپ، جېنىنى ئارغن ساقالپ قالۇدى

دىن يولغۇا چىاىۇپ، جىنۇۋ ي تېغىۇدغ شۇىمالىي گېڭ كۇۇي جۇكيەن قورۇلىۇ. سۇاللىسى يەنە زور قوشۇن تارتتى

شۇىمالىي تە رىاۇۇت بىۇر ب لۇكك ئۇاچەملىرىنى باشۇالپ ئۇيسۇۇن ۋە . ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىپ ئۇۇالرنى يە ۇدى

شۇۇنىڭدىن . شۇنىڭ بىلەن ھۇن قۇلدغرلىق ھاكىمىىىتى پكتكنلەي يىمىرىلۇدى[. 27]كانگىىىگە قې ىپ كەتتى 

يىلۇى  -208ھۇنالر مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى . شىمالىدىن چې ىنىپ چىاتى باشالپ شىمالىي ھۇنالر چ للككنىڭ

 300شۇىمالىدغ توپتۇوغرغ  -باتۇر تە رىاۇت ھاكىمىىەت قۇرغاندىن باشالپ مۇشۇ ۋغقىتاى ە چ للككنىڭ جەنۇپ

 . يى  چەۋر سكرچى

قااليمىاۇان ىلىق  يىلى شىمالىي تە رىاۇت قې ىپ كەت ەندىن كېىىن، چ للككنىڭ شىمالىدغ زور -86مىالچىىە 

شىمالىي ھۇۇنالر سىىاسۇىي ھ ككمرغنلىۇق مەركىزىۇدىن ئايرىلىۇپ قالغۇانلىاى ئكچۇكن، . ۋەزىىىتى شەكىللەندى

 . نۇرغۇنلىغان كىۇلەر باشپاناھسىز قېلىپ، ھەر تەرەپ ە تارغپ ت ت قىسىمغا ب لكنكپ كەتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى يۇرتاجانغا ئەگىۇىپ ما دى

شىمالىي تە رىاۇت قې ىپ كەت ەندىن كېىىن، ئۇنىڭ ئىنىسى سو  قو  خۇان يۇرتجۇان قالۇدۇق قەۋملەرچىۇن 

، ئ زىنى تە رىاۇت چەپ ئاتاپ، بارى  لگە چې ىنىپ، ئەل ى ئەۋەتىپ ئە  [29]نەچ ە مىڭ ئاچەمنى باشالپ 

 -4يۇ ىۇكەن )يىلۇى  -82ىۇىە خەن سۇاللىسى ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇبۇۇ  قىلىۇپ، مىالچ. بولۇشنى تەلەپ قىلدى

گېڭ ككينى ئەل ى قىلىپ ئەۋەتىپ، م ھكر ۋە م ھكر بېغى تەقدىم قىلدى ھەڭ ئەمىر ن كەر ر ۇن شۇا نى ( يىلى

. ئەۋەتتى( ھەڭ نازغرەت قىلىۇاا)ئىۋىرغولدغ تۇرۇپ، ئۇنى خۇچچى جەنۇبىي تە رىاۇتنى قوغدىغاندەك قوغدغشاا 

لۇې ىن . تە رىاۇت ئورچىسىغا قايتىۇۇىغا يۇارچەڭ بەرمەك ۇى ئىۇدىخەن سۇاللىسى ئەسلىدە ئۇنىڭ شىمالىي 

ئۇ خەن سۇاللىسىگە ئاسۇىىلىق قىلىۇپ ( يىلى -5يۇ ىكەن )پىالن تېخى ئىۇاا ئاشماي تۇرۇپال، كېىىن ى يىلى 

 . ئ ز ئالدىغا چ للككنىڭ شىمالىغا قايتىپ كەتتى

 . بىر قىسمى شىمالىي تە رىاۇتاا ئەگىۇىپ ما دى

رىاۇت مەغلۇپ بولغاندىن كېىىن، ئاۋغ  قالدۇق قۇوۋمنى باشۇالپ ئۇيسۇۇنالرنىڭ يېۇرىگە، ئانۇدىن شىمالىي تە 

ئەينى چاغۇدغ زغچى قان ىلىۇ  ئاچەمنىۇڭ ئۇنىڭغۇا ئەگىۇۇىپ غەرپۇ ە قاچاۇانلىاى ئېنىۇق . كانگىىىگە بارچى

سىىە يايالقلىرىدى ى چون ھازىرقى جەنۇبىي رو)ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدغ ئاالنالر  -4بۇ ھۇنالر مىالچىىە . ئەمەس

يىلۇى ئۇاالن  -374بىۇلەن ئۇۇرۇش قىلۇدى ھەڭ مىالچىۇىە ( چەرياسىنىڭ شەرقىي ئەتىرغپلىرىدغ ئولتۇرغقالشاان

 400باساۇچى مىالچىىە  -6بۇنىڭ . شۇنىڭدىن كېىىن ئكچ باسا ۇ ياۋروپاغا بېسىپ كىرچى. چرلىتىنى يوقاتتى

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۇدى ى ئۇاتتىال باشۇ ىلىق قىلغۇان  -5چى باساۇ -2. يىلالرغى ە بولغان مەزگى  -465~

 [. 28]مەزگى  ئىدى 

كەينىۇدە، سۇىىانپى مىللىتۇى پەيۇدىنپەي ككچىىىۇۇ ە باشۇالپ، شۇىمالىي  -يىلىنىۇڭ ئالۇدى -86مىالچىىە 

 تە رىاۇتنىڭ مەغلۇپ بولۇپ غەرپ ە ك چكپ، چ للككنىۇڭ شۇىمالىنىڭ قااليمىاان ىلىاتۇا قالغۇان پۇرسۇىتىدىن

شۇۇنىڭ بىۇلەن چ للككنىۇڭ . پايدىلىنىپ، ئەسلىدە شىمالىي ھۇنالرغۇا تەۋە بولغۇان رغيۇونالرنى ئىگەللىۋغلۇدى

« كېىىن ۇى خەننۇامە». شىمالىدغ قېلىپ قالغان زور بىر تكرككڭ شىمالىي ھۇنالر سىىانپىالرغا قوشۇۇلۇپ كەتتۇى

لىرىدغ، ئۇلۇ  سانغۇن چۇ شۇىىەن ئۇوڭ خېدىنىڭ يۇ ىكەن يىل»: چە« سىىانپىالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد،  -80
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شىمالىي تە رىاۇت مەغلۇپ بولۇپ قې ىۇپ . قو  چېرى  ى بە  گېڭ ككينى ئەۋەتىپ ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلدى

ئ ز جايىدغ قېلىۇپ قالغۇان يۇكز نەچۇ ە مىۇڭ . شۇنىڭ بىلەن سىىانپىالر ھۇنالرنىڭ يېرىنى ئىگەللىدى. كەتتى

شۇۇنىڭدىن باشۇالپ سۇىىانپىالر ككچىىىۇپ . چەپ ئاتىۇدى‹ سۇىىانپى›ى تكتكن ھۇن ئۇالرغا قوشۇلۇپ ئ زلىرىن

سۇىىانپىالر »جىلۇد،  -30« ۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرىسى. ئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى». چ ىىلگەن« كەتتى

شۇىمالىي تە رىاۇۇت قې ىۇپ كەت ەنۇدىن »چىن نەقى  ئېلىۇپ، « ۋ ىنامە»چىمۇ پېي جۇ « ھەقاىدە قىسسە

سۇىىانپى ›غان ھۇنالرچىن يكز نەچ ە مىڭ ئائىلە لىىاۋچۇ غا بېرىپ ئولتۇرغقلىۇىپ، ئۇ زلىرىنى كېىىن، قېلىپ قال

ھەر ئائىلىدە بەش جاندىن ئاچەڭ بار چەپ ھېسابلىغاندغ، ئەينۇى چاغۇدغ . چ گەن« چەپ ئاتاشتى‹ لەش ەرلىرى

نپىالر كېىىن مىالچىۇىە سىىا[. 30]مىڭدىن كەڭ بولمىغان  100- 500سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ كەت ەن ھۇنالر 

ئۇالرنىڭ ئى ىدى ى ئەڭ ككچلكك ئۇكچ . ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كەلگەندە نۇرغۇن تارماقالرغا ب لكنكپ كەتتى -3

ھالنۇكى، يكۋ ن قەبىلىسى سىىانپىالرغا . تارماق يكۋ ن قەبىلىسى، توغنات قەبىلىسى ۋە مۇرۇن قەبىلىسى ئىدى

يكۋ ن قەبىلىسۇى بۇۇرۇن چوغۇاي . قەبىلىسىدىن ئ زگىرىپ كەت ەنىدى قوشۇلغان ھۇنالرنىڭ ئى ىدى ى يكۋ ن

ئەسۇىرچە ئاقسۇاقالىنىڭ باشۇ ىلىاىدغ شۇەرقاە ك چۇكپ،  -2تاغلىرىدغ چارۋى ىلىق قىلغان بولۇۇپ، مىالچىۇىە 

لىىاۋشۇۇىنىڭ سۇۇىرتىدى ى شۇۇىرغمكرەن چەرياسۇۇىنىڭ يۇۇۇقىرى ئېاىنىۇۇدى ى سۇۇىىانپىالرغا ھ ككمرغنلىۇۇق قىلىۇۇپ، 

يۇكۋ ن سۇىىانپىلىرى [. 36]ەيدىنپەي سىىانپىلىۇىپ كېتىۇپ، يۇكۋ ن سۇىانپىالرغا ئايالنغانىۇدى تانۇىخۇي پ

شۇىمالىي چ للككنىۇڭ جۇۇ ھۇاكىمىىىتىنى ( ھازىرقى شەنۇىنىڭ ئوتتۇرغ جەنۇبىي قىسۇىمى)كېىىن گكەنجۇ دغ 

يەنە بىۇر قىسۇىم  شىمالىدى ى ھەر قايسى جايالرچغ قېلىپ قالغان(. يىلالر – 596~  -557مىالچىىە )قۇرچى 

شىمالىي ھۇنالر، توغنات سىىانپىلىرىنىڭ ئەجدغتلىرىنىڭ جەنۇپاا ك چكش جەريانىدغ، ئۇۇالر بىۇلەن ئارلىۇۇىپ 

بولۇپ شەكىللەندى ( «توغ ھۇنلىرى»ياكى )ياشاپ ۋە نى اھلىنىپ، ئاتىسى ھۇن، ئانىسى سىىانپى بولغان توباالر 

نىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ نىۇمە چەپ ئاتالغۇانلىاى توغرىسۇىدغ تۇارخىي ئاتىسى سىىانپى، ئانسى ھۇن بولغانالر[. 32]

بەش ». لې ىن بەزى كىۇلەر ئۇالرنى ئېھتىماللىاتىمۇ چەت ە قېاىۇۇاا بولمايۇدۇ. ماتېريالالرچغ خاتىرە كەم ى 

ى ھازىرقى شەنۇ)چەۋرىدە، توباالر قوقان ئۇرۇقى چەپ ئاتىلىپ، تۇ ۋەن شەھىرىدە « غۇز، ئون ئالتە پاچىۇاھلىق

. قۇۇرچى( يىلالر -436~  407مىالچىىە )بكيكك شىىا ھاكىمىىىتىنى ( ئ ل ىسى يكلىن ناھىىىسىنىڭ غەرىنىدە

 . قۇرچى( يىلالر– 534~  391)توغنات سىىانپىلىرى بولسا جەنۇپاا كېلىپ شىمالىي ۋ ي ھاكىمىىىتىنى 

 . ئاخىر چ للككنىڭ غەربىي شىمالىدغ قېلىپ قالدى –بىر قىسىم باشتىن 

ئاخىر چ للككنىڭ شىمالىدغ قېلىپ  - للككنىڭ شىمالىي قااليمىاانلىۇىپ كەت ەندە، بىر قىسىم ھۇنالر باشتىنچ

 -4بۇالرنىڭ سانىنىڭ زغچى قان ىلى  ئى ەنلى ىنى بىلگىلى بولمىسىمۇ، لې ىن، ئۇۇالر مىالچىۇىە . ي ت ەلمىدى

. اشىغان ھەڭ ككچى خېلى ككچلكك بولغۇانئەسىرنىڭ باشلىرىغى ە ئىزچى  شۇ يەرچە ي -5ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 

جۇرجۇانالر »جىلۇد،  -602« ۋ ىنۇامە». كېىىن جۇرجانالر باش ك تكرگەندە ئۇالر تەرىپىۇدىن قورشۇىۋ لىنغان

. غەربىي شىمالدغ قالدۇق ھۇنالر بار بولۇپ، يەنىال ككچلكك ئىدى»چە بۇ ئىش خاتىرلىنىپ، « ھەقاىدە قىسسە

ېرقۇ قوشۇن تارتىپ سەلالنغان ھۇجۇڭ قىلغاندغ، سۇەلالن قارىۇۇى قوشۇۇن تارىۇپ كېىىن ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى باي

. چ ۇىىلگەن« ئورخۇن چەرياسى بويىۇدغ ئۇۇالرنى قۇاتتىق مەغلۇۇپ قىلىۇپ، كېۇىىن ھەممىسۇىنى قورشۇىۋغلدى

يۇقىرىدى ى ت ت قىسىم ھۇنالر ھەر تەرەپ ە تارغپ كەت ەندىن كېىىن، چ للككنىڭ شۇىمالىدغ شۇىمالىي ھۇۇنالر 

خەن سۇاللىسىگە يېڭىۇدىن ئە  بولغۇان شۇىمالىي ) يىلى -1يۇ ىكەن )يىلى  -84ئەمما، مىالچىىە . قالمىدى

 200يىلى چ للككنىڭ شۇىمالىدى ى ئۇرۇشۇتا مەغلۇۇپ بولۇۇپ، ئە  بولغۇان  -98ھۇنالر، جكملىدىن مىالچىىە 

يېڭىۇدىن ئە  بولغۇان بۇۇ )، مىڭدن ئارتۇق ھۇن يېڭىدىن تەخت ە چىااان تە رىاۇت شىرغا قارىۇى بولغاچاۇا

ھۇنالر ئەسلىدە قورۇلنىڭ سىرتىدى ى ۋغقتىدغ شىرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانلىاتىن ئۇنىڭاغۇا ئۇ چ بولۇۇپ قالغۇان 

فېڭخۇنى تە رىاۇت قىلىپ تى لەپ توپىالڭ ك تكرۈپ، ئەمەلدغر ۋە پۇۇقرغالرنى ئ لتۇكرۈپ، ئۇ تە لەرنى (. ئىدى

گەرچە خەن سۇاللىسى قوشۇن چىاىرىۇپ، . شىمالىغا قايتىپ كەتتى ك يدۈرۈپ، سۇفا دىن چىاىپ چ للككنىڭ

نامىدغ خەن سۇاللىسى بىۇلەن مۇناسۇىۋەت قىلغۇان « شىمالىي ھۇنالر»بۇالر . قوغلىغان بولسىمۇ يېتىۇەلمىدى
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 . ئەڭ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاخىرقى بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر تكركۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇكڭ ھۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇنالر بولۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى

ئ زى ئۇوڭ تەرەپ . ڭ، سو  ئى  ىگە ب لدىشىمالىي تە رىاۇت فېڭخۇ قورۇلدىن چىاااندىن كېىىن، قەمىنى ئو

سۇو  تەرەپ قەۋڭ سۇۇفا نىڭ شۇىمالىدغ . قەۋمىگە باشۇ ىلىق قىلىۇپ جۇشۇىې تېغىۇدغ چۇارۋى ىلىق قىلۇدى

سو  تەرەپ قەۋمىدى ى نۇرغۇنلىغۇان ئۇاچەڭ يەنە ( يلى -9يۇ ىكەن )يىلى  -81مىالچىىە . چارۋى ىلىق قىلدى

. لىسىمۇ ئ ت ەن ئىۇالرنى سكرۈشۇتكرمەي، ئۇۇالرنى قۇبۇۇ  قىلۇدىخەن سۇال. سۇفاڭ قورۇلىغا قايتىپ كەلدى

ئۇشۇۇاق  -چىن ئارتۇق لەشۇ ەر ۋە ئۇون مىڭۇدىن ئۇارتۇق ئۇاجىز 4000شۇنىڭ بىلەن سو  تەرەپ قوۋمىدىن 

ئوڭ تەرەپ قەۋمىدى ىلەر جۇشىې تېغىدىمۇ . ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئەگىۇىپ خەن سۇاللىسىگە قايتا ئە  بولدى

چە، ئەينۇى چاغۇدغ « جەنۇبىي ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە». ئەھۋغلدغ قالدى ناھايتى قىىىن

فېڭخۇنىڭ قەۋمىدى ىلەر ئاچارچىلىاتا قېلىپ،ئۇنىڭ ئكستىگە سىىانپىالرنىڭ ھۇجۇمى تكپەيلىدىن ھى اانۇدغق 

كېلىپ جەنۇبىي ھۇۇن  يەنە. قورۇلالرغا ئە  بولغىلى كەلدى -بەستە ئ تەڭ -يەرچە پۇت تىرەپ تۇرغلماي، بەس

تە رىاۇتىمۇ ھەر نۇرغۇن ئاچەمنى ئەسىر ئېلىپ، نەچ ە مىڭدىن ئۇارتۇق كىۇۇىنى قۇايتۇرۇپ كەلگەنلى ۇتىن، 

 -604ھى ااندغق چىاىش يولى قالمىغان ئەھۋغ  ئاستىدغ، ئۇۇ مىالچىۇىە .فېڭخۇ تېخىمۇ قىىىن ئەھۋغلدغ قالدى

خەن سۇاللىسى ئۇنىڭغا . رىۇىپ قېلىۇنى تەلەپ قىلدىيىلى ئى  ى قېتىم ئەل ى ئەۋەتىپ يا -605يىلى ۋە 

شۇۇ ا، ئۇۇ غەربىۇي . ساالڭ ئەۋەت ەن بولسىمۇ، ئە  بولۇش تەلىپىگە جاۋغپ بەرمىۇدى، چ ۇىىلگەن -مو  سوغا

 . سوقتى قىلىۇنى ككچەيتىپ، قىىىن ىلىاتىن قۇتۇلماق ى بولدى -يۇرتتى ى ھەر مىللەت خەلاىنى قاقتى

يىلىدىن باشالپ غەربىي يۇرت قورۇق ى بېگۇى ۋە ۋۇجۇى چېرى  ۇى بېگىنۇى  -71خەن سۇاللىسى مىالچىىە 

يىلى شىمالىي ھۇنالرنى زەربە بېرىپ چې ىندۈرگەندىن كېىىن،  -86كېىىن مىالچىىە . ئەمەلدىن قالدۇرغانىدى

خەن سۇاللىسۇۇىگە « بەگلىۇۇ »نەچۇۇ ە  50غەربىۇۇي يۇۇۇرتتى ى . ئۇۇۇالرنى يەنە قايتىۇۇدىن تەسۇۇىس قىلۇۇدى

غەربۇى يۇۇرتتى ى ھەر قايسۇى ( يىلۇى –يەنپىۇڭ )يىلۇى  -601مىالچىۇىە . تىن تەۋەلىۇ  بىلۇدۈرچىيېڭىۋغش

خەن سۇاللىسى غەربۇى يۇۇرت يىۇرغق ھەڭ توختىمۇاي . بەگلى لەر خەن سۇاللىسىگە قارىۇى ئىسىان ك تكرچى

چەپ [ 33]تىدۇ لەش ەرلەرنى ئەۋەتىپ تۇرغۇزۇشاا ھېسابسىز چىاى كې -توپىالڭ ك تكرۈلكپ تۇرىدۇ، سەركەرچە

قارىغانلىاتىن، كېىىن ى يىلى قورۇق ى بە  قاتارلىق قاتارلىق ئەمەلدغرالرنى يەنە ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، بۇوز يەر 

فېڭخۇۇ پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ، تەسۇىر . ئ زلەشتكرۈشنى توختىتىپ، غەربىي يۇۇرت بىۇلەن كۇارى بولمىۇدى

ئەسۇلىدە غەربىۇي يۇۇرت يۇ ىۇكەن يىللىرىۇدىن . لدىككچىنى كېڭەيتىپ،ھەر قايسى بەگلى لەرنى بويسۇندۇۋغ

 -باشالپ خەن سۇاللىسىگە تەۋە بولغاندىن كېىىن، شىمالىي ھۇن قۇلدغرلىرىنىڭ قۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ، ئۇالرغا ئات

ئەمدىلى تە فېڭخۇ ئەل ى ئەۋەتىۇپ، . پاالز قاتارلىق نەرسىلەرنى تاپۇۇرمايدىغان بولغان ئىدى -ئوالق ۋە كىگىز

ى بەگلى لەرچىن ھۇنالرچىن ئايرىلىپ كەت ەندىن بۇياناى تاپۇۇرمىغان باجالرنى تاپۇۇرۇشۇنى تەلەپ ھەر قايس

. ھەمدە قەرز قالغان باجنى خالىغان ە ئ ستكرۈپ، بەلگىلى  مۇۇچچەت ئى ىۇدە تاپۇۇرۇشۇنى بۇيرىۇدى. قىلدى

لىق قىلىۇۇنىڭ خاتۇا غەرىي يۇۇرتتىى بەگلى ۇلەر شۇۇندىال خەن سۇاللىسۇى مەركىزىۇي ھۇاكىمىىىتىگە ئاسۇىى

ئۇۇۇۇالر شۇۇۇىمالىي ھۇۇۇۇن قۇلۇۇۇدغرلىرىنىڭ شەپاەتسۇۇۇىزلەرچە ئېزىۇۇۇۇى ۋە . ئى ەنلى ىنۇۇۇى تونۇۇۇۇپ يەتتۇۇۇى

ئې ىسپاالتاتىسىدىن ناھايتى غەزەپلەنسىمۇ، قورۇق ى بە  ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، خەن سۇاللىسى مەركىزىۇي 

يۇارچەڭ تەلەپ قىلىۇدىغان يۇولى توسۇۇلۇپ ھاكىمىىىتى بىلەن ئاالقىسى ئكزۈلكپ قالغاچاا، خەن سۇاللىسىدىن 

 [. 34]قېلىپ، ك پ پۇشايماندغ قالدى 

فېڭخۇ باش ىلىاىدىى شىمالىي ھۇۇن قۇلۇدغرلىرى غەربىۇي يۇۇرتتى ى ھەر قايسۇى مىللەتلەرنۇى قۇۇ  قىلىۇپال 

ھۇجۇۇڭ قالماستىن، ئۇالرنى يەنە ئ زلىرىنىڭ ئەس ىرى بولۇشاا ۋە خەن سۇاللىسىنىڭ چېگىرچى ى ئايماقلىرىغا 

يىلىۇدىن باشۇالپ، فېڭخۇۇ باشۇالم ىلىاىدغ شۇىمالىي ھۇۇنالر بىۇلەن  -607مىالچىىە . قىلىۇاا مەجنۇرلىدى

خەن . غەربىي يۇرتتى ى ھەر قايسى ئەللەر چېگىرچى ى ئايماقالرغا ئون نەچ ە يى  پارغكەنۇدى ىلى  سۇالدى

بۇنىۇڭ بىۇلەن غەربىۇي يۇرتتۇا ئۇۇرۇش  .سۇاللىسى قوشۇنلىرىمۇ تەشەبنۇس ارلىق بىلەن قايتۇرما زەربە بەرچى

سۇىىانپىالرچىن مەغلۇۇپ بولغانۇدىن ( يىلۇى -4يكەن ۇۇ )يىلۇى  -667مىالچىىە [. 35]ئوتلىرى پەسەيمىدى 
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فېڭخۇۇ يكلەن ككسۇىز قالغاچاۇا، . كېىىن، قوۋمى چې ىلىۇپ كېتىۇپ، كۇ پىن ەيلەن سۇىىانپىالرغا ئە  بولۇدى

ۇق لەش ىرىنى باشالپ جەنۇپاا بېرىپ سۇفاڭ قورۇلىغا كېلىۇپ، ئە  يىلى ئەتىىازچغ يكزچىن ئارت -669مىالچىىە 

خەن سۇاللىسى ئۇنىڭ يەنە ھۇنالرنى ئالۇدغپ تۇوپىالڭ ك تكرۈشۇىدىن قورقۇۇپ، ئۇۇنى . بولۇشنى تەلەپ قىلدى

[. 31]ك چۇۇكرچى ( ھۇۇازىرقى خېۇۇنەن ئ ل ىسۇۇىدى ى يكشۇۇىەن ناھىىىسۇۇى)ئى  ىرچى ۇۇى بى ۇۇكەن ئايمىاىغۇۇا 

چ گەن ناڭ تۇارىخ بېتىۇدىن يوقالۇدى ھەڭ شۇىمالىي تە رىاۇتنىۇڭ « شىمالىي تە رىاۇت»شۇنىڭدىن باشالپ 

 . نەسەبىمۇ ئكزۈلكپ قالدى

يىلۇى چورغۇاپ سۇۇ  -668خەن سۇاللىسى خېڭخۇنىڭ ككچىنىڭ يوقالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، مىالچىۇىە 

. بىي يۇۇرتنى ئە  بولۇشۇاا ئكندىۇدىبەننى مىڭدىن ئارتۇق لەش ىرى بىلەن ئىۋىرغولدغ تۇرۇشاا ئەۋەتىپ، غەر

لې ىن شىمالىي ھۇنالرنىۇڭ ئۇزۇنۇدىن بۇيۇان . شۇنىڭ بىلەن ئالدى قوش ۋە ئاگنى خانلىرى كېلىپ ئە  بولدى

بارى    بويىدغ چارۋى ىلىق قىلغان قۇيان خان قۇوۋمى ئۇالھەزە  خەن سۇاللىسۇى ئى  ىن ۇى قېۇتىم غەربىۇي 

ئۇزۇن ئ تمەيال، يېڭىدىن تەيىۇنلەنگەن يەنە بىۇر قۇيۇان خاننىۇڭ ( ىيىل -607مىالچىىە )يۇرتنى تاشلىۋ تىپ 

 -6يىلۇى، يۇ نىۇڭ  -620مىالچىۇىە )بۇ چاغۇدغ . باشالم ىلىاىدغ يېڭىۋغشتىن بارى    بويىغا ئورۇنالشاانىدى

ئۇالر ئارقا قوش خان بىلەن بىرلى تە ھۇجۇڭ قىلىپ سۇۇ بەننۇى ئ لتۇكرۈپ، ئالۇدى قۇوش خۇانى بىۇلەن ( يىلى

خەن سۇاللىسى توسۇشاا ئامالسىز قېلىپ، پەقەت بەن يۇ نى غەربىي يۇرت . ۇىپ خېۇىغا تاجاۋۇز قىلدىبىرلى

يىلى بەن يۇڭ ككسەن قاتارلىق ئەللەرنىڭ لەش ەرلىرىنى  -624مىالچىىە . چورغابى قىلىپ لكك كندە تۇرغۇزچى

ھۇازىرقى )ىخۇې جىلغىسۇىغى ە باشالپ ئالدى بىلەن قوش ئورچىسىغا ھۇجم قىلىپ، ھۇنالرنىڭ ئى  خۇانىنى ي

. شۇنىڭ بىلەن ئالدى قوش بەگلى ىمۇ خەن سۇاللىسىگە تەۋە بولدى. قوغلىۋەتتى( شىنجا دى ى تە رى تېخى

يىلى بەن يۇڭ يەنە ئارقا قوش بەگلى ىگە ھۇجۇڭ قىلدى ۋە شىمالىي ھۇنالرنىڭ بۇۇ يەرچى ۇى  -625مىالچىىە 

بەن يۇۇڭ ھەر قايسۇى ئە  قوشۇۇنلىرى ( يىلۇى -6ۇ جىىەن يۇ)يىلى  -621مىالچىىە . ئەل ىسىنى ئ لتكرچى

( ھۇازىرقى ئۇورنى ئېنىۇق ئەمەس)بىلەن قۇيان خان قەۋمغا ھۇجۇڭ قىلغاندغ، قۇيان خان قې ىپ گۇۋۇ چەرياسى 

شىمالىي تە رىاۇۇت . مىڭدىن ئارتۇق كىۇى خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى 20ئۇنىڭ قەۋمىدىن . بويىغا كەتتى

مگە ئاتلىنىپ بىر تكمەندىن ئاتلۇق قوشۇنغا باش ىلىق قىلىپ ئارقا قوش خانلىاىغا يكرۈش شەخسەن ئ زى يارچە

ئەممۇا ، خەن قوشۇۇنلىرى . يېتىۇپ كەلۇدى( ھازىرقى شىنجا دى ى بۇغدغ تېغىدغ)قىلىپ، جىلىجۇ جىلغىسىغا 

كسۇەن، ئۇۇچۇن، لې ىن، شىمالىي ھۇنالرنىڭ غەربىي يۇرتتى ى ئۇاگنى، ك. قوغالپ زەربە بەرگەچ ە، چې ىندى

 [. 37]بەگلى نىڭ ھەممىسى خەن سۇاللىسىگە ئە  بولدى  67ساكارغئو  ۋە سۇلې قاتارلىق 

خەن سۇاللىسى ئىۋىرغو  غەربىي يۇرتاا يېاىن، شىمالىي ھۇنالر چغئىۇم بۇۇ يەرنۇى تاجاۋۇزچىلىانىۇڭ بازىسۇى 

سېلىۇۇىنىڭ ئالۇدىنى ئۇېلىش  قىلىدۇ چەپ قارغپ، شىمالىي ھۇن قالۇدۇق ككچلىرىنىۇڭ يەنە پارغكەنۇدى ىلى 

يلى بۇ يەرچە بوز يەت ئې ىپ، تېرىا ىلىۇق قىلىۇۇاا پەرمۇدغن چكشۇكرۈپ، خۇۇچچى  -636ئكچكن، مىالچىىە 

شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ قالۇدۇق كۇكچلىرىنى . يۇ ىكەن يىللىرىدى ىدەك ئەمىر لەش ەرچىن بىرنى تەسىس قىلدى

خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئارقۇا قوشۇتى ى ( يىلۇى -3ىىايۇاڭ ج)يىلى  -634پاكىز تازىالش ئكچكن، مىالچىىە  -پاك

ھازىرقى شىنجا دى ى بوغۇدغ )ئەمىر لەش ىرى ئارقا قوش بەگلى ىنىڭ قوشۇنلىرىنى باشالپ چاۋۇ  جىلغىسىدغ 

شىمالىي ھۇنالرغا ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇڭ قىلىپ، تە رىاۇتنىۇڭ ئانىسۇىنى ئەسۇىر ئالۇدى ھەڭ يۇكز مىۇڭ ( تېغىدغ

كېىىن ۇى يىلۇى . يۇارغق غەنىۇىمەت ئالۇدى -كاال، مىڭدىن ئاتۇق ھارۋغ ۋە نۇرغۇن قورغ  -تۇياقتىن ئارتۇق قوي

چىن ئۇارتۇق لەشۇ ەر بىۇلەن ئارقۇا قۇۇش بەگلى ىۇگە  2000ئەتىىازچغ، شىمالىي ھۇنالرنىڭ قۇيان خانى يەنە 

. ىاللمىۇدىچۇنخۇغڭ ۋغلىىسى پېي سېن يارچەم ى قوشۇن ئەۋەت ەن بولسىمۇ، ئۇرۇشتا غەلۇنە ق. ھۇجۇڭ قىلدى

چۇنخۇغڭ ۋغلىىسى پېۇي سۇېن ( يىلى -2يا خې )يىلى  -637مىالچىي [. 39]ككزچە ئارقا قوش مەغلۇپ بولدى 

قۇيان خۇاننى مەغلۇۇپ قىلىۇپ، ئۇۇنى ( ھازىرقى شىنجا دى ى بارى    ناھىىىسى)قوشۇن چىاىرىپ بارى  لدە 

غەربىۇي ( يىلۇى -656ىلۇى، مىالچىۇىە ي -6يكەنجىىۇا )يى  ئ ت ەندىن كېۇىىن،  64لې ىن، [. 38]ئ لتكرچى 

چىن ئارتۇق ئاتلىق قوشۇن بىلەن ئىۋىرغولغۇا كەلگەنۇدە، قۇيۇان  3000يۇرتتا يەنە بىر قۇيان خان پەيدغ بولۇپ، 
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شۇنىڭدىن كېىىن، تارىخى ئەسەرلەرچە شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ پارغكەنۇدى ىلى ى [. 40]خان چې ىنىپ كەتتى 

چە، يەنە ئى  ۇى يىۇ  « غەربىۇي يۇۇرت تەزكىرىسۇى. كېىىن ۇى خەننۇامە»ئەممۇا،. قايتا تىلغۇان ئېلىنمىغۇان

ئارقۇا قۇوش خۇانى ئالۇدۇ خەن سۇاللىسۇىگە ( يىلۇى -653يىلى، مىالچىۇىە  -6يۇ ۇىڭ )ئ ت ەندىن كېىىن 

قاچاانلىاى، خەن سۇاللىسۇى بىجۇكننى ئارقۇا ( ئورنى ئېنىق ئەمەس)ئاسىىلىق قىلىپ، شىمالىي ھۇن زىمىنىغا 

لىپ تەينلىگەندە، ئالدۇ شىمالىي ھۇنالرنىڭ يېنىۇدىن قايتىۇپ كېلىۇپ، بىجۇكن بىۇلەن تەخۇت قوش خانى قى

تاالشاانلىاى، خەن سۇاللىسى ئۇنىڭ يەنە شۇىمالىي ھۇۇنالرنى تارتىۇپ كېلىۇپ، غەربىۇي يۇۇرتنى قااليمىاۇان 

ۇمۇات تۇارىخىي بۇۇ مەل. قىلىۇىدىن ئەنسىرەپ، ئۇنى يەنە ئارقا قوشۇنىڭ خۇانى قىلغۇانلىاى تىلغۇان ئېلىنغۇان

ئەسەرلەرچى ى شىمالىي ھۇنالرنىۇڭ غەربىۇي يۇۇرتتى ى پائۇالىىىتى ھەقاىۇدىى ئەڭ ئۇاخىرقى بىۇر قېتىملىۇق 

 . خاتىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇر

يىلى چ للككنىڭ شىمالىدىن چې ىنگەندىن كېىىن، ئۇالرنىڭ قالدۇق قوۋمىلىرى  -86شىمالىي ھۇنالر مىالچىىە 

يىلى بەن يۇڭ قۇيان خان قوۋمىدىن  -621مىالچىىە . الىىەت قىلدىيىلدىن ئارتۇق پائ 10يەنىال غەربىي يۇرتتا 

مىڭدىن ئارتۇق كىۇىنى ئە  قىلغان بولسىمۇ، كېىىن قۇيان خان ۋە شۇىمالىي تە رىاۇتنىۇڭ ھەر قېتىماۇى  20

يىلۇى  -634مىالچىۇىە . پارغكەندى ىلى تى ى ئەس ىرى نەچ ە مىڭ، ھەتتا ئون نەچ ە مىڭدىن ك پ بولدى

كاال، مىڭۇدىن  -ىسىدى ى ئۇرۇشتا خەن قوشۇنلىرىنىڭ بىر قېتىمدىال يكز مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق قويچاۋۇ  جىلغ

. يارغق غەنىىمەت ئالغىنىدىن قارىغاندغ، ئۇالرنىۇڭ ئۇاچىمى خېلۇى كۇ پ بولغۇان -ئارتۇق ھارۋغ ۋە نۇرغۇن قورغ 

ئۇالرنىڭ غەربۇ ە ك چۇكپ، ياۋروپاغۇا  لې ىن بۇ شىمالىي ھۇنالرنىڭ كېىىن ى ئاقىۋىتىنىڭ قاندغق بولغانلىاى ۋە

 .بارغان شىمالىي ھۇنالر بىلەن قاندغق مۇناسىۋىتى بارلىاىنى بىلىۇ ە ھازىرچە ئاما  يوق
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خەن سۇاللىسۇى سەركەرچىسۇى گېۇڭ كۇۇي ( يىلۇى -3يك ىۇكەن )يىلۇى  -86شىمالىي تە رىاۇۇت مىالچىۇىە 

سۇانى )مەغلۇپ قىلىنغاندىن كېىىن، بىر قىسىم ئاچەملىرىنى ( ھازىرقى ئالتاي تېغى)تېغىدغ  تەرىپىدىن جىنۋ ي

ئۇنىۇڭ . باشالپ غەربەكە قې ىپ، شىمالىي ھۇنالرنىڭ غەرب ە ك چۇكش سۇەپىرىنى باشۇلىدى( ئېنىق ئەمەس

غەربىۇي . ننۇامەكېىىن ى خە». بىرىن ى مەزنىلى ئۇيسۇنالرنىڭ ك چمەن چارۋى ىلىق قىلىدىغان رغيونى بولدى

ئۇيسۇنالر شەرقتە ھۇنالر بىلەن، غەربىي شىمالدغ كۇانگىىە بىۇلەن، غەربۇتە پەرغۇانە »چە، « يۇرت تەزكىرىسى

ئۇرنىۇڭ جۇغرغپىىىلىۇ  ئۇورنى . چەپ خۇاتىرلەنگەن« بىلەن، جەنۇپتا شەھەر بەگلى لىرى بىلەن چېگىرلىنەتتە

 -ئەينۇى چاغۇدغ شۇىمالىي ھۇۇنالر كەينۇى. وغرغ كېلىۇدۇھازىرقى ئىلى چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنى ئەتىرغپىغا ت

كەينىدىن يېڭىلىپ، چ للككنىڭ شىمالىي قااليمىاان ىلىق ئى ىدە قالغانلىاتىن، شۇىمالىي تە رىاۇۇت باشۇالپ 

شۇۇ ا، . ما غان ھۇنالرنىڭ قايسى تەرەپ ە كەت ەنلى ىنى خەن سۇاللىسى بىر مەزگىلگى ە بىلەلۇمەي قالغۇان

چۇ شىىەننىڭ »ۋە « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە». چى ى خاتىرىلەر بىرچەك ئەمەس .كېىىن ى خەننامە»

چەپ « شىمالىي تە رىاۇتنىڭ قاياقاا قې ىپ كەت ەنلى ىنۇى بىلگىلۇى بولمىۇدى»چغ ئوخۇاشال « تەرجىمھالى

لۇۇپ شۇىمالىي تە رىاۇۇت فېۇڭ كۇۇي تەرىپىۇدىن مەغ»چغ بولسا « يكەن ئەننىڭ تەرجىمھالى». خاتىرلەنگەن

چ للككنىڭ شىمالىي بوش قېلىپ، قالغان قوۋمىالرنىڭ . قىلىنغاندىن كېىىن، ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگە ك چكپ كەتتى

چە « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»يەنە . چەپ خاتىرلەنگەن« كىمگە قارغڭ بولغانلىاىنى بىلگىلى بولمىدى

« يىغىۇتۇرۇپ، ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگە كەتتى تە رىاۇت ئەندىۇىگە چكشكپ، چېدىرلىرىنى»چىمۇ « مۇھاكىمە»

يۇقارقى ئەھۋغلالرغا ئاساسلىنىپ ھ ككڭ قىلغاندغ، ئۇالرنىڭ ئۇيسۇنالرنىڭ يېنىغا ك چكپ كەت ەنلى ى . چ ىىلگەن

 . ئەمەلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىەت ە ئۇيغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇن كېلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ

قۇارغۋۇللىرى  -شىمالىي تە رىاۇتنىڭ قوۋمى ئۇيسۇنالر رغيونىدغ بىر مەزگىۇ  تۇرغانۇدىن كېۇىىن، زەبەر چەرسۇت

ئۇشۇۇاقلىرى يەنىۇال ئۇيسۇۇنالرنىڭ يېرىۇدە  -ئۇاجىز. چغۋغملىق غەربى شىمالغا، يەنى كانگىىىگە ك چكپ باچى
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ئۇالرنىڭ چغۋغملىق غەرب ە ك چ ەن ۋغقتى ۋە ك چكش سەۋەبى ئېنىق بولمىسىمۇ، لې ىن غەرب ە . قېلىپ قالدى

كىتۇاپ بولۇۇپ ( يىلۇى -5پاچىۇۇاھلىاى يەننۇاۋ شىمالىي چىن )يىلى  -554ك چكشنىڭ نەتىجىسى مىالچىىە 

غەربىۇي يۇۇرت »جىلۇد  -602مەزكۇكر كىتابنىۇڭ . مۇن ە خاتىرلەنگەن -چە ئان ە« ۋ ىنامە»پكتكپ چىااان 

. چۇاقىرىم كېلىۇدۇ 830مىۇڭ  60ياپنان ئېلى ئۇيسۇۇنالرنىڭ غەربۇى شۇىمالىدغ، ئۇارىلىاى »چە « تەزكىرىسى

 -قوۋمىلىرىدىن بولۇپ، شىمالىي تە رىاۇۇت خەن سۇاللىسۇىنىڭ ھۇارۋغ ئۇالرنىڭ ئەجدغچى شىمالىي تە رىاۇت

ئاتلىاالر سانغۇنى چۇ شىىەن تەرىپىۇدىن قوغلىۋ تىلگەنۇدە، جىنۇۋ ي تېغىۇدىن ئ تۇكپ، غەربتى ۇى كۇانگىىگە 

يېرى نەچ ە مىۇڭ . ئۇشۇاقلىرى ككسەننىڭ شىمالىدغ قېلىپ قالغان -كېتەلمەي قالغان ئاجىز. ك چكپ كەت ەن

« چ ىىۇۇىدۇ‹ تە رىاۇت خان›لىىا جكلۇقالر ئۇنى . مىڭدىن ئاشىدۇ 200م كېلىدىغان بولۇپ، ئاھالىسى چاقىرى

 . چەپ خاتىرلەنگەن

شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىدى ى ياپنۇان ئېلىنىۇڭ ئۇورنى  -بۇ يەرچە ئېنىالىۋ لىۇاا تېگىۇلى ى شۇكى، جەنۇبىي

. غان بولۇپ، ھەرگىزمۇ ئۇيسۇن غەربىي شىمالىدغ ئەمەسخەن چەۋرىدى ى ئۇيسۇن ئېلىنىڭ ئورنىغا توغرغ كېلىدى

شىمالى سۇاللىلەر چەۋرىدە توختىماستىن جورجۇنالرنىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرغپ، ئەسۇلىدى ى  -ئۇيسۇنالر جەنۇبىي

يېرىنى تاشالپ پامىرچىن ئېۇىپ غەرب ە ك چكپ كەت ەندىن كېىىن، ھۇنالر ئۇالرنىڭ يېرىنى ئىگىلىۇپ ياپنۇان 

ئۇيسۇن ئېلى، پايتەختى قىزى  قورغۇان شۇەھىرى، »: چە« غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. ۋ ىنامە». انئېلىنى قۇرغ

چرلىرىنۇۇى جۇرجۇۇانالر . چۇۇاقىرىم كېلىۇۇدۇ 900مىۇۇڭ  60ككسۇۇەننىڭ غەربىۇۇي شۇۇىمالىدغ بولۇۇۇپ، ئۇۇارىلىاى 

 . چەپ خاتىرلەنگەن« بېسىۋغلغانلىاتىن، پامىرنى ئېۇىپ غەرب ە ك چكپ كەت ەن

شىنجا دى ى كۇچا بولۇپ، ئۇنىڭ غەربىي شىمالى ھازىرقى ئېلى چەرياسىنىڭ بۇاش ئېاىنىنۇى  ككسەن ھازىرقى

غەربتى ۇى كانگىىىسۇىگە »شۇ ا، يۇقارقى باياندى ى شىمالىي تە رىاۇت جنۋ ي تېغىۇدىن ئ تۇكپ . ك رسىتىدۇ

ەنۇدى ى چ گ« ئۇشۇۇاقلىرى ككسۇەننىڭ شۇىمالىدغ قېلىۇپ قالۇدى -كېتەلمەي قالغۇان ئۇاجىز. ك چكپ كەتتى

غەربىۇي يۇۇرت . ۋ ىنۇامە». كېتەلمەي قالغانالر ئەمىلىىەتتە ئۇيسۇنالر يېرىدە قېلىۇپ قالغۇانالرنى ك رسۇىتىدۇ

« بۇۇ تاغۇدىن گۇ گۇۇرت چىاىۇدۇ. بۇ ئەلنىڭ چېگىرسىدغ يانار تۇا  بۇار»ياپىان ئېلى بايانىدى ى « تەزكىرىسى

غەربىۇي شۇىمالىدى ى چۇوڭ تاغۇدغ مۇاگمىالر  ككسەن ئېلىنىۇڭ»چ گەن بايان بىلەن ككسەن ئېلى بايانىدى ى 

ۋە « يانار تۇا »چ گەن بايانالرغا ئاساسالنغاندغ، بۇ « ئاغىرىپ قالغان كىۇلەر ئى دە ساقىىىدۇ.... قايناپ تۇرىدۇ

شۇىمالىي  –شۇۇ ا، جەنۇۇبىي . ئەمەلىىەتتە ھازىرقى شۇىنجا دى ى تە ۇرى تېغىنۇى ك رسۇىتىدۇ« چوڭ تا »

ەننىڭ غەربىي شىمالىدى ى ياپنان ئېلى ئەمەلىىەتۇتە خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدى ى سۇاللىلەر چەۋرىدى ى ككس

 [. 46]ئۇيسۇنالر يېرىدۇر 

كۇانگىىە ھۇازىرقى ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى . شىمالىي تە رىاۇت قوۋمىنىڭ ئى  ىن ۇى مەنزىلۇى كۇانگىىە بولۇدى

 -كۇانگىىە پەرغۇانىنى غەربىۇي»:چە« پەرغانە تەزكىرىسى. تارىخىي خاتىرىلەر»قازغقىستان شەرقىي جەنۇبىدغ، 

پەرغانە ھازىرقى پەرغانە ئويمانلىاىدغ بولۇۇپ، . چەپ خاتىرلەنگەن« شىمالىدىن ئى  ى مىڭ چاقىرىم يىرغقلىاتا

ئۇۇ . كانگىىە پەرغانىنىڭ غەربىي شىمالىدغ بولغان ئى ەن. سىرچەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىنىڭ شەرقىي تەرىپىدە

ھۇۇنالر . خەننۇامە».  ۋەن ئېاىنى ۋە ئۇنىۇڭ شۇىمالىدى ى رغيۇونالر بولغۇان بولىۇدۇھالدغ ئۇ سىر چەرياسىنىڭ ت

چغ، كانگىىەنىۇڭ شۇەرقىي چېگىرسۇى چىجۇى شۇەھىرى « چېن تا نىۇڭ تەرجىمھۇالى»ۋە « ھەقاىدە قىسسە

ھۇازىرقى جۇغرغپىىىلىۇ  ئورۇنغۇا ئاساسۇالنغاندغ، . ئەترغپى ئى ەنلى ى خاتىرلەنگەن( ھازىرقى تاالس چەرياسى)

يىلىنىۇڭ  -280يىلى چ للككنىڭ شىمالىدىن چې ىنگەندىن تارتىۇپ مىالچىۇىە  -86تاالس چەرياسى مىالچىىە 

يى  جەريانىۇدى ى غەربۇ ە ك چۇكش ئەھۇۋغلى جۇ گۇو ۋە چەت ئەللەرنىۇڭ  200كەينىگى ە بولغان  -ئالدى

 . قالغۇۇان ھەتتۇۇا مۇۇۇئەيىەن چەرىجىۇۇدە ئۇۇاق. تۇۇارىخىي ئەسۇۇەرلىرىدە ناھۇۇايتى ئۇۇاچچىي خۇۇاتىرلەنگەن

كەينىدىن باشالپ، غەربنىۇڭ تۇارىخىي ئەسۇەرلىرىدە ھۇنالرنىۇڭ پائۇالىىىتى  -يىلىنىڭ ئالدى -280مىالچىىە 

: مې گۇۇوۋرىن ئومۇمالشۇۇتۇرۇپ تونۇشۇۇتۇرۇپ. ڭ . بۇۇۇ توغرىۇۇدغ ئامېركۇۇا ئۇۇالىمى ۋ. خاتىرلىنىۇۇۇ ە باشۇۇالنغان

يىلغى ە بولغان ئارلىاتى ى، بۇ  -370ن يىلدى -670مىڭ ئى ىدە، يەنى مىالچىىە  200شۇنىڭدىن كېىىن ى »
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بۇ ئارىلىاتا جۇ گو ئى  ى نىزغ . شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئەھۋغلى توغرىسدغ بىز ھې نىمە بىلمەيمىز، چ سەك بولىدۇ

بىلەن ئالدىرغش بولغانلىاى، يەنە سىىانپىالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تەھۇدىتىگە چۈچ كەلگەنلى ۇى ئكچۇكن، يىۇرغق 

ھۇنالرمۇ جۇ گوغا قايتا قايتۇا . بىلەن بولغان بارلىق مۇناسىۋىتى پكتكنلەي ئكزۈلكپ قالدى تكركىستاندى ى ھۇنالر

شۇنىڭ بىلەن بىللە غەربتە ئاالنالر ۋە گوتالر بىۇلەن رىۇم ئىمپىريىسۇىنىڭ . تاجاۋۇز قىاللمايدىغان بولۇپ قالدى

ھۇنالرنىۇڭ پائۇالىىىتى توغرلۇۇق ئارلىاىنى توسۇپ تۇرغاچاا، مەيلۇى يۇنۇان يۇاكى التىۇن ئۇاپتورلىرى بولسۇۇن، 

 -280، تەخمىنەن مىالچىىەTigranes)ئۇالر پەقەت ئەرمەنىىە پاچىۇاھى تگرغنېسنىڭ . ھې نىمە يازغلمىدى

قوشۇنىدغ ئۇاالن يالالنمۇا قوشۇۇنى بولۇۇپال قالماسۇتىن، يەنە بىۇر بۇ لەك ھۇۇن قوشۇۇنىنىڭمۇ بۇارلىاىنى ) يىلى

پېرسۇىىەنىڭ ( يىلۇى -351تەخمىۇنەن مىالچىۇىە )ئەسىرچىن كېىىىن  ئۇنىڭدىن باشاا، يەنە يېرىم. يېزىۇاان

الر بەل ىۇم ئاشۇۇ  Chinoites. الرنىڭ ھۇجۇمىغۇا ئۇچرىغۇانلىاى مەلۇۇڭ Chionitesشىمالىي چېگىرسىنىڭ

 [. 42]چ گەن « ھۇنالر بولۇشى مۇم ىن

خانىنىۇڭ ئىۇۇلىرى تومىۇدى ى شۇاپۇر  -6« پېرسۇىىە تۇارىخى»ئېلىمىز ئالىمى سېن جۇ مىەنمۇ سى ىسنىڭ 

 -350نىۇڭ شۇەرىاىدى ى ئۇۇرۇش مىالچىۇىە ( Shapur)شۇاپۇر »: توغرىسىدى ى بايانىۇدىن نەقىۇ  ئېلىۇپ

بىزنىۇۇڭ . بۇۇۇ ھەقۇۇتە تۇۇارىخي ئەسۇۇەرلەرچەر ئېنىۇۇق خۇۇاتىرلەر بۇۇار. يىلىغىۇۇ ە چغۋغمالشۇۇاان -357يىلىۇۇدىن 

« الرچۇر Hunsالر چۇنىاغۇا تونۇلغۇان الر بولۇۇپ، بۇۇالر بۇۇرۇن Chinoitesبىلىۇىمىزچە، تاجاۋۇز قىلغۇچىالر 

 [. 43]چ گەن 

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدغ، ھۇنالر چون چەرياسى بويىدغ ئاالنالرنى مەغلۇپ قىلىپ، غەربنۇى لەرزىۇگە  -4مىالچىىە 

شۇۇنىڭدىن باشۇالپ، ھۇنالرنىۇڭ . شۇنىڭ بىلەن ئۇالر غەر  تارىخ ىلىرىنىۇڭ چىااىتىنۇى قوزغىۇدى. سالدى

 . لىرىدە ك رۈلكش ە باشلىدىتلىرى تارىخ ئەسەرغەربتى ى پائالىىە

تۇارىخىي »ئۇالرنىۇڭ نۇامى چەسۇلەپ . ئاالنالر بۇرۇن ئائورسى چەپ ئاتالغان بولۇپ، كېىىن نامىنى ئۇ زگەرت ەن

ئائورسۇى كانگىىىسۇىنىڭ غەربىۇي شۇىمالىغا »: ك رۈلدىغان بولۇپ، ئۇنىڭۇدغ« پەرغانە تەرزكىرىسى. خاتىرىلەر

يۇكز . ئاچىتى ئاساسەن كۇانگىىلى لەر بىۇلەن ئوخۇۇايدۇ -كېلىدىغان ك چمەن ئە ، ئ رپئى  ى مىڭ چاقىرىم 

 . لەنگەنىچەپ خاتىر« نەچ ەمىڭ ئەس ىرى بار، يېرى بىپايان چ ڭىزغا تۇتىۇىدۇ، ئۇ شىمالىي چ ڭىز چىىىلىدۇ

قتى ى يات قەۋمۇلەر ئوغانالر، سىىانپىالر ۋە شەر. ۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرىسى. ئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى»

غەربىي شىمالدغ ئۇيسۇن ۋە »: چىن نەقى  ئېلىپ« اھنىڭ تارىخىۋ ي پاچىۇ»چىمۇ پېي جۇ « ھەقاىدە قىسسە

ئۇاچىتى كۇانگىىىلى لەر بىۇلەن  -ئۇ رپ. يەنە ئائورسى ئېلى بولۇپ، ئاالن چرلىتى چەپمۇ ئاتىلىدۇ... كانگىىە بار 

بىۇلەن، شۇەرقىي جەنۇپتۇا كۇانگىىە بىۇلەن ( ئىمپىريىسۇىيەنۇى غەربىۇي رىۇم )غەربتە چغك ىۇن . ئوخۇايدۇ

بۇ ئەلدە بۇلغۇن ك پ بولۇپ، خەلاى ئوت، سۇ قوغلىۇىپ ك چمەن چارۋى ىلىق بىۇلەن تۇرمۇۇش . چېگىرلىنىدۇ

چەپ « يېرى بىپايان چ ڭىزغا تۇتۇشىدۇ، بۇۇرۇن كۇانگىىەگە قارىغۇان، ھۇازىر ھۇې  ىمگە قارىمايۇدۇ. كەچكرىدۇ

 . خاتىرلەنگەن

رقىالرچىن ئۇۇاالن چرلىتىنىۇۇڭ جۇغرغپىىىلىۇۇ  ئورنىنىۇۇڭ ھۇۇازىرقى جەنۇۇۇبىي روسۇۇىىە يايالقلىرىۇۇدى ى چون يۇقۇۇا

نىڭ چون چەرياسۇى قويۇلۇدىغان ئۇازوۋ «بىپايان چ ڭىز»چەرياسىنىڭ شەرقىگە توغرغ كېلىدىغانلىاىنى، ئاتالمىش 

ون چەرياسۇىنىڭ شۇەرقىدىن ۋولگۇا بۇنىڭۇدىن قارىغانۇدغ، ئومۇۇمەن چ. چ ڭىز ئى ەنلى ىنى بىلىۋغلغىلى بولىۇدۇ

 . النالرنىڭ ز مىنى بولغانچەرياسى ئارلىاى ۋە جەنۇپتا كاۋكاز تېغىغى ە بولغان جايالر ئا

 Amminanus)رىۇۇم ئىمپىريىسۇۇىنىڭ ئۇۇاخىرقى چەۋرىلىرىۇۇدى ى تارىخۇۇۇۇناس ئاممىۇۇۇانۇس مارسۇۇېللىنۇس 

Marccllinus) بۇۇ ياۋروپۇا )نۇاملىق ئەسۇىرىدە « تۇارىخ»ئ زىنىڭ مەشھۇر (يىلالر -380~  350، مىالچىىە

بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپىلىۇي مەلۇمۇاتالرنى ( تارىخ ىلىرى ھۇنالرنىڭ پائالىىىتىنى ئەڭ بۇرۇن خاتىرلىگەن ئەسەر

ئاالنالر شىسىت . ئاسىىا بىلەن ياۋروپانى ئايرىپ تۇرىدۇ( چون چەرياسى)تانناي چەرياسى »: قالدۇرغان بولۇپ، ئۇ

چ للككىۇدە [ 44]شۇەرىاىدى ى بىپايۇان، چەكسۇىز كەتۇ ەن غەربىۇي ئائورسۇى ( ەرياسىچون چ)چەرياسىنىڭ 

ئۇۇالر نۇرغۇنلىغۇان . ئۇ يەرچە ئاالن تېغى بولغانلىاى ئكچكن، ئاالنالر ئاشۇۇ نۇاڭ بىۇلەن ئاتالغۇان. ئولتۇرغقالشاان
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ئۇاالن تېغۇى ....    .غۇانئۇالرنى قوشۇۋغلغاندىن كېۇىىن، ئۇالرمۇۇ ئۇاالن چەپ ئاتال..... قەۋملەرنى بويسۇندۇرۇپ

شۇۇەرقاە سۇۇوزۇلغان بولۇۇۇپ، ئاھالىسۇۇى زىۇۇر، يېۇۇرى كەڭ ئەلۇۇلەرگە، جكملىۇۇدىن يەنۇۇى ئاسۇۇىىاغى ە ب لكنۇۇكپ 

ئۇالرنىڭ ئارلىاى شۇن ە يىرغق بولسۇىمۇ، يەنە كېلىۇپ كەڭ رغيۇونالرچغ كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق . ئولتۇرغقالشاان

چ ۇگەن « ىۇرلى  ە كېلىۇپ، ھەممىسۇىال ئۇاالن چەپ ئاتالغۇانقىلسىمۇ، كېىىن يەنىال ئورتاق بىر ناڭ ئاستىدغ ب

[45 .] 

لۇې ىن )چە ئۇازرغق خۇاتىرىلەر « غەربىي يۇرت تەزكىرىسۇى. ۋ ىنامە»ھۇنالرنىڭ ئاالنالرنى يوقىتىش ھەقاىدە 

: ئۇنىڭۇۇدغ. بولسۇۇىمۇ، لۇۇې ىن ئۇنىڭغۇۇا ئائورسۇۇى بىۇۇلەن سۇۇوغىىانا ئارالشۇۇتۇرۋ تىلگەن( بۇۇۇالر ناھۇۇايتى مۇۇۇھىم

چۇوڭ چ ڭىزنىۇڭ بويىۇدغ . ىانا، پامىرنىڭ غەربىدە بولۇپ، بۇرۇن ئائورسى، يەنى ئۇنناش چەپمۇ ئاتالغۇانسوغدى»

ھۇۇنالر بۇۇرۇن . چاقىرىۇپ كېلىۇدۇ 100مىۇڭ  60بولۇپ، كانگىىىەنىڭ غەربىي شۇىمالىي تەرىپىۇدە، ئۇارلىاى 

. سېتىااا ناھۇايتى مۇاھىر -ر سوچغبۇ ئەلدى ى سوچىگەرلە. ئۇالرنىڭ پاچىۇاھىنى ئ لتكرۈپ يېرىنى ئىگەللىۋغلغان

چەۋرنىڭ چەسلىپىدە سوغدىىانا پاچىۇۇاھى ( يىلالر -415 -452ۋ ن چىڭدى توغنات جكن، مىالچىىە )گاۋزۇڭ 

 . چ ىىلگەن« ى قۇبۇ  قىلدىئەل ى ئەۋەتىپ سوچغ قىلىۇنى تەلەپ قىلدى ۋە پەرمانن

چە سۇوغدغنىىا بىۇلەن ئائورسۇى « تەزكىرىسىغەربىي يۇرت . خەننامە»سوغدغنىىا ھەرگىزمۇ ئائورسى ئەمەس، 

چە بۇۇۇ ئى  ۇۇى چرلەت « ۋ ىنۇۇامە»لۇۇې ىن . ئۇۇايرىم ئى  ۇۇى چرلەت چەپ ناھۇۇايتى ئېنىۇۇق يېزىلغۇۇان-ئۇۇايرىم

چىمۇ زەرەپۇان چەرياسى ۋغچىسىدغ بولۇۇپ، ئۇاالن چرلىتۇى « شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى»)ئارىالشتۇرۋ تىلگەن 

بەزى ئۇالىمالر [. 41]رغق بولۇپ، ھەرگىمۇۇ ئۇنىۇڭ بىۇلەن بىۇر ئە  ئەمەس بىلەن بولغان ئارىلىاى ناھايتى يى

ا ھ ككڭ چىاىرىۇاان ئىن ى ىلەپ تەكۇكرۈپ ك رمەيال، ھۇنالر غەرب ە ك چكشتە سوغدىىاناغا بارغان، چەپ خات

[47 .] 

ىملىرىمۇ بۇۇ غەر  ئۇال. ھۇنالرنىڭ ئاالنالرنى يوقىتىش ئۇرۇشىنىڭ تەپسىلىي ۋغقتى ۋە جەريانى ئېنىۇق ئەمەس

بۇۇ قېتىمۇدغ ھۇۇنالر . يىلى ئاخىرالشاان، چەپ پەرەز قىلىۇاان -374يىلى باشلىنىپ  -350ئۇرۇش مىالچىىە 

ئاممىۇانۇس بۇ ھەقتىمۇ . تۇنجى قېتىم سون چەرياسى ساھىلىدغ پەيدغ بۇلۇپ، ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىۇاا باشلىغان

ھۇۇنالر كەڭ . ئاالنالرنىۇڭ يېرىنۇى چەپسۇەندە قىلۇدى.......ھۇۇنالر»: قىساى ە خاتىرە قالدۇرغان بولۇۇپ، ئۇۇ

ك لەمدە قىرغىن ىلىق قىلغاندىن كېىىن، قېلىپ قالغان ئۇاالنالر بىۇلەن ئىتتىپۇاقلىق ئەھۇدى تۇكزۈپ، ئۇۇالرنى 

ھۇنالر ئاالنالر بىلەن بىرلەشۇ ەندىن كېۇىىن، ھەيۋىسۇى تېخىمۇۇ . ئ زىنىڭ قوشۇنىغا قاتنىۇىۇاا مەجنۇرلىدى

 . چ گەن[ 49]« ىئ سكپ كەتت

ئاالن چرلىتى يوقىتىلغاندىن كېىىن، نۇرغۇنلىغان ئاالنالر ھۇنالرغا بويسۇنۇپ، ئۇالرغا ئەگىۇىپ غەرب ە يۇكرۈش 

يەنە بىر قىسۇىمى بولسۇا . كاۋكاز تاغلىرىغا قې ىپ كەتتى –قىلغان بولسىمۇ، لې ىن بىر قىسمى بولسا جەنۇپاا 

ۇە لىنىىىسىدىن ب سكپ ئ تكپ، شۇەرقى گوتلەرنىۇڭ تېىتورىىىسۇىگە غەرب ە يكرۈپ، شەرقىي گوتالرنىڭ مۇچغپى

ئۇۇزۇن ئۇ تمەي (. ھازىرقى چون چەرياسىنىڭ غەربى بىلەن چ نستىر چەرياسىنىڭ ئارلىاىدى ى رغيۇونالر)كىرچى 

يىلۇى شۇەرقى گوتالرنىۇڭ زىمىنىغۇا  -374ھۇنالر چغۋغملىق ئالغا ئىگىرلەپ چون چەرياسىدىن ئ تكپ، مىالچىۇىە 

شەرقىي گوتالر ھۇنالرنىڭ تاجاۋۇزىغا تاقابىۇ  تۇرغلمىغۇانلىاتىن، چ نسۇىتىر چەرياسۇىنىڭ . ڭ قىىپ كرىدىھۇجۇ

غەربىي گوتالرمۇ مەغلۇپ بولغاندىن . غەربىدى ى غەربى گوتالرنىڭ تېرىتورىىىسىگە چې ىنىۇ ە مەجنۇر بولدى

يەنە بىۇر قىسۇىمى چونۇاي . لىااا قاچىكېىىن، بىر قىسىملىرى جەنۇپاا چوناي چەرياسىنىڭ شىمالىدى ى ئورمان

شۇۇۇندغق قىلىۇۇپ، ھۇۇۇنالر ياۋروپۇۇاچى ى . چەرياسۇۇىدىن ئ تۇۇكپ، رىۇۇم ئىمپىريىسۇۇىنىڭ تېرىتورىىىسۇۇىگە كىۇۇرچى

مىللەتلەرنىڭ چوڭ ك چكشىنى ئىلگىرى سكرۈش رولىنى ئوينىۇدى ۋە شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە ياۋروپاغۇا تاجۇاۋۇز 

 .قىلىۇنىڭ مۇقەچچىمىسىنى باشلىدى

 

  نۇبىي ھۇنالرچى ى ئىجتىمائىي ئ زگىرىشجە.9
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. جەنۇبىي ھۇنالر ئە  بولغاندىن كېىىن خەن سۇاللىسى مەركىزىي ھ ككمىتىنىڭ ئاالھىدە ئىلتىپاتىغۇا ئېرىۇۇتى

پاچىۇاھ خېدىغا يازغۇان خېتىۇدە  ( يىلى-2جا خې)يىلى -99بۇ ھەقتە جەنۇبىي تە رىاۇت تۇندۇق مىالچىىە 

ھېسابسىز ئىلتىپاتىغۇا سۇازغۋەر بولۇۇپ -ىگە ئە  بولغاندىن بېرى خاننىڭ ھەچچىئەجدغچلىرىم خەن سۇاللىس»

مەن خەن . يىۇ  چغۋغڭ قىلۇدى 40قورۇلالر ئەمىن تاپتى، بۇ ھا  -خەن قۇشۇنىنىڭ ھىمايىسىدە چېگرغ. كەلدى

پ ئىنۇامغۇا سۇاللسى يېرىدە تۇغۇلۇپ ئ ستكڭ، خەن ئورچىسىغا تايىنىپ ياشىدىم، ھەر يىلى يكز مىلىۇن يارماقال

ئېرىۇىپ تۇرچۇڭ، بىز خاتىرجەڭ بولغان بولساقمۇ ياخۇىلىاىغا جاۋغپ قايتۇرۇش پۇرسىتىگە ئېرىۇۇەلمىگىنىمىز 

شۇ ا ئۇ خەن سۇاللسىنىڭ شۇىمالىي ھۇنالرغۇا جۇازغ [. 48]چەپ يازغان ئىدى « ئكچكن خىجالەت بولماقتىمىز

يېڭى ئەس ەرلەرنى يۇ ت ەپ ئىۇلىتىۇۇنى -كونا يكرۈش قىلىش ئۇرۇشلىرىنى ئاكتىپ قولالپ، قو  ئاستىدى ى

يىلالرچى ۇى بىۇر -86~  98مىالچىىە . خااليدىغانلىاىنى بىلدۈرۈپ، ككچىنىڭ بارى ە تىرىۇ انلىق ك رسەتتى

نەچ ە قېتىملىق چوڭ ئۇرۇشنىڭ ھەممىسىگە جەنۇبى تە رىاۇۇت ۋە ئۇنىۇڭ ھەر قايسۇى خۇانلىرى قەۋمىنۇى 

كېۇىىن خەن سۇاللسۇىىنىڭ سۇىىانپى قۇلۇدغرلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغۇا قارشۇى . ىباشالپ ئاكتىپلىق بىۇلەن قاتناشۇت

يىلى -677مەسىلەن، جەنۇبى تە رىاۇت مىالچىىە . ئۇرۇشلىرىغىمۇ ك پ ككچ چىاارچى ۋە ئېغىر بەچە  ت لىدى

ئەمىر ن كەر زغڭ مىن بىلەن ھەر قايسى ئون مىڭ كىۇلى تىن قوشۇن باشۇالپ سۇىىانپىالر ( يىلى-1جىا پىڭ )

سەك ىزى –ەھنىرى تانۇىخۇيغا قارشى ئۇرۇش قىلغاندغ، جە دە مەغلۇپ بولۇپ ئەس ەرلىرىنىڭ ئوندىن يەتتە ر

خەن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي ھۇنالرغا جۇازغ يۇكرۈش قىلىۇۇىى ۋە سۇىىانپى قۇلۇدغرلىرىنىڭ [ 50]چىاىم تارتتى

ئىدى، شۇ ا جەنۇبىي ھۇۇنالر بۇۇ تاجاۋۇزىغا قارشى تۇرۇشى، خەلانىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ھەقاانى ھەركەت 

ئۇرۇشالرنى قولالپ يۇارچەڭ بېرىۇۇىمۇ، ۋەتەننۇى بىۇرلى  ە كەلتكرۈشۇ ە ۋە ھەر مىلۇلەت خەلاىنىۇڭ ئورتۇاق 

شەرقى خەن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرىدى ى تەخمىنەن يكز يىۇ  جەريانۇدغ، . مەنپەئەتىگە ت ھپە قوشاانلىق ئىدى

ىلغۇان بولسۇىمۇ، جەنۇۇبى ھۇۇنالر بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىنىڭ بىرنەچ ە قېۇتىم بەزى قەبىلىۇلەر ئاسۇىىلىق ق

ھۇالنۇكى، بەزى تۇوپىال الرنى خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئۇايرىم . مۇناسىۋىتى ئاساسى جەھەتۇتىن ياخۇۇى بولۇدى

 -3يەنگۇغڭ )يىلىدى ى -624مەسىلەن مىالچىىە . ئەمەلدغرلىرىنىڭ خاتا قىلمىۇىلىرى كەلتكرۈپ چىاارغانىدى

ىاىدى ى بىر قېتىملىق توپىالڭ چە  لىاۋشكيدىن ئ ت كچى سانغۇنى گېڭ ككينىڭ يېڭىۇدىن ئاسۇز باش ىل( يىلى

 [. 56]دىن يكز بەرگەن ئىدىئە  بولغان ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلىش تكپەيلى

. تىنب، مۇقىم ۋەزىىەن جەنۇبى ھۇنالرنىۇڭ ئىجتىمۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇنىڭ تەرەقاىىاتىغۇا پايۇدىلىق بولۇدى

جەنۇبى ھۇنالر قورۇلدىن كىرگەندىن باشالپ چېگرىدى ى ھەر قايسۇى ئايماقالرغۇا تارقۇاق  شۇنىڭ بىلەن بىللە

« شىمالىي چىالر ۋە ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. جىننامە». جايلىۇىپ، خەنزۇالر بىلەن ئارىالش ئولتۇرغقالشتى

« ارىالش ئولتۇرغتتىبەش مىڭ تكتكندىن ك پ ھۇن سوفا دى ى ھەر قايسى ئايماقالرچغ خەنزۇالر بىلەن ئ»چى ى 

« تكتكن»ھۇنالرچى ى . چ گەن بايان چە  شەرقى خەن سۇاللسىى چەۋرىدى ى جەنۇبىدى ى ھۇنالرغا قارىتىلغان

ئائىلە چ گەن مەنىدە بولۇپ، ھەر بىر تكتكننى بەش جۇان ھېسۇاپلىغاندغ، ئەينۇى چاغۇدغ ھەر قايسۇى ئايمۇاق، 

خەنزۇالر بىلەن ئارالش ئولتۇرغقالشاانالر ۋە ھەر . بولىدۇ مىڭ بولغان 30-20ناھىىىلەرچى ى ھۇنالرنىڭ توپۇسى

قايسى ئايماق ناھىىىلەرگە تارقالغان بۇ جەنۇبى ھۇنالر خەنزۇالر بىلەن بىللە ياشۇىغانلىاى ۋە چغئىۇم خەنۇزۇالر 

. بىلەن ئاالقە قىلىپ تۇرغانلىاى ئكچكن، تەبۇى ھالدغ خەنزۇالر مەچەنىىىتىنىۇڭ ككچلۇكك تەسۇىرىگە ئۇچرىۇدى

يىۇۇ  ئ ت ەنۇۇدىن كېۇۇىىن ئۇالرنىۇۇڭ ئىجتىمۇۇائىي ئىگىلى ۇۇى، جەمۇىۇۇىەت تەشۇۇ ىلى ۋە سۇۇىنىپى  40شۇۇۇ ا 

 . ئ زگىرىش مەيدغنغا كەلدىمۇناسىۋىتىدە ناھايىتى زور 

ھۇنالرنىڭ جەمىىەت تەش ىلىدە، ئەسلىدە ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ى  بىلەن ھەربىي تەش ى  بىرلەشتكرۈلگەن 

ئەرلەر ئوقىۇا تارتاىۇدەك بولغانۇدىال سۇاۋۇتلۇق »چە « ۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇەھۇ. تارىخى خۇاتىرىلەر». ئىدى

ئۇالر تىنىب ۋغقتىدغ ك چمەن چارۋى ىلىق بىلەن شۇۇغۇللىنىپ، ئۇۇرۇش . چەپ خاتىرىلەنگەن« چەۋەندغز بولىدۇ

الر ئەممۇا، جەنۇۇبى ھۇۇن. ۋغقتىدغ جە گە ئاتلىناتتى، چ مەك ئۇالر ھەڭ چارۋى ى ھەڭ ئاتلىق ئەسۇ ەر ئىۇدى
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. تۇكزۈڭ مەيۇدغنغا كەلۇدى« لەش ەرلى »كەينىدە -يىلنىڭ ئالدى-80قورۇلدىن كىرىگەندىن كېىىن، مىالچىىە 

چەپ خاتىرىلىنىۇۇ ە، شۇۇ چاغۇدغ جەنۇۇبىي ھۇۇنالر « جەنۇبى ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. كېىىن ى خەننامە»

ولغانالرنى قوبۇۇ  قىلغۇانلىاى ئكچۇكن ئارقىدىن غەلنە قىلىپ، ك پلەپ ئەسىر ئالغانلىاى ۋە ئە  ب-ئۇرۇشتا ئارقا

بۇۇ يەرچى ۇى . كە يەتۇ ەن 50670ئاچەمگە، لەشۇ ىرى  237300مىڭ تكتكن،  34قوۋمى ك پىىىپ، نۇپۇسى 

لەر چە  ئىۇلەپ ىاىرىۇتىن ئايرىلىۇپ ئۇۇرۇش قىلىۇش ۋەزىپىسۇىنىال ئكسۇتىگە ئالغۇان مۇۇنتىزىم « لەش ەر»

مىڭۇدىن ئۇارتۇق 50مىڭۇدىن ئېۇۇىپ،  200ىۇڭ نوپۇسۇى ئەينى چاغۇدغ جەنۇۇبى ھۇنالرن. ئەس ەرلەر ئىدى

مۇنتىزىم ئەس ىرى بولغىنىغا قارىغاندغ، ئوتتۇرغ ھېسۇاپ بىۇلەن ھەر بەش ئاچەمنىۇڭ بىۇرى مۇۇنتىزىم ئەسۇ ەر 

ئۇشۇۇۇاقالر ھەڭ ئايۇۇالالر مەخسۇۇۇس چۇۇارۋى ىلىق، چ ھاۇۇان ىلىق ۋە قۇۇو  -قالغۇۇان ئەرلەر ۋە ئۇۇاجىز. بولغۇۇان

لەش ەرلەرنىڭ مەيدغنغا كېلىۇىدە ئكچ تكرلكك سەۋەپ بولۇپ، بىرىن ىسى، . لالنغانھۇنەرۋەن ىلى  بىلەن شۇغۇ

ئىجىتمۇۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇۇنىڭ يەنىمۇۇۇ تەرقاۇۇى قىلىۇۇۇى، ئى  ىن ىسۇۇى، چ ھاان ىلىانىۇۇڭ ئىجتىمۇۇائىي 

ئىگىلى ۇۇتە چۇۇوڭ سۇۇالماقنى ئىگەللىۇۇۇى، ئكچىن ىسۇۇى، خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ھەربۇۇى تكزۈمىنىۇۇڭ تەسۇۇىرىگە 

ئالۇدى بىۇلەن بەش ئاچەمنىۇڭ . بۇنىڭ ئى ىدە بىرىن ى سەۋەپ ئاساسى ئورۇندغ تۇرىۇدۇ. نلىاى ئىدىئۇچرىغا

بىرىنىڭ لەش ەر بولۇشى، بەش ئاچەمنڭ ئەسلىدى ى ھ ككمرغن سۇىنىپال بېاىۇۇتىن يەنە ئېۇۇىن ا ئەمگى ۇى 

 . بېاىۇىدىن چ رەك بېرىدۇ بىلەن بىرئاچەمىنى ك پ

ئۇنىڭۇدىن قالسۇا، .  نىڭ يەنىمۇ گكللەنگەنلى ىنى ئەكىس ئەتتۇكرۈپ بېرىۇدۇبۇ ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلى

چ ھاان ىلىق ئەمگى ى چارۋى ىلىق ئىۇلەپ ىاىرىش بىلەن ئوخۇىمايدىغان بولۇپ بىرقەچەر مۇۇقىم ئەمۇگەك 

ككچى ۋە بەلگىلى  تېرىا ىلىق تېخنى ىسى بولغاندىال ئاندىن ئىگلى نى ياخۇۇى باشۇاۇرغىلى ۋە مەھسۇۇالت 

شۇ ا بىر قىسىم كىۇۇىلەر خۇاس ئەسۇ ەر بولۇۇپ، يەنە بىۇر قىسۇىم كىۇۇىلەر . ادغرىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇمى

شۇۇغۇلالنغاندغ، ئىجتىمۇائىي ( يۇاكى يېۇرىم چۇارۋى ىلىق بىۇلەن)مەخسۇس چۇارۋى ىلىق يۇاكى تېرىا ىلىۇق 

ۋى ىلىق ئىۇۇش بۇۇۇ خىۇۇ  ئەسۇۇ ەرلى  ۋە چ ھاۇۇان، چۇۇار. ئىگىلى نۇۇى تەرقاۇۇى قىلدۇرۇشۇۇاا پايۇۇدىلىق بولىۇۇدۇ

ھۇنالرچى ى ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ىلى بىۇلەن ھەربىۇي تەشۇ ىلنىڭ ئايرىلىۇۇىنىڭ باشلىنىۇۇى . تەقسىماتى

بولۇپ، جەنۇبى ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي تكزۈمىنىڭ ئالغا قارغپ تەرەقاى قىلغانلىاىنىۇڭ بەلگىسۇى ھەڭ جەنۇۇبى 

ئۇ ئ ز ن ۋىتىدە يەنە جەنىنىي ھۇنالرنىڭ . ئىدىھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلى ىنىڭ تەرەقاىىاتىنىڭ مەھسۇلى 

 .چلىنىۇىنى ئىلگىرى سكرچىئىجتىمائىي ئىگىلى ىنىڭ رغۋغ

ئۇۇالر بۇاتۇر تە رىاۇۇت ھۇاكىمىىەت . ھۇن ھ ككمرغنلىرى ئىزچى  ھالدغ ئ ز خەلاىنىمۇ ئېزىۇپ كەلۇگەن ئىۇدى

ۋغقىتلىق يىغىۇدىغان خىرغجەتنۇى  قۇرىغاندىن باشالپ، ئەسلىدى ى ئۇرۇقدغشلىق جامائەسى ئومۇڭ ئىش ئكچكن

نامى ئاستىدغ سىنىپى « ئۇرۇق جامائەسىنىڭ مەنپەئەتى»سېلىااا ئ زگەرتىپ، ئاتالمىش -مۇقىم يىغىدىغان باج

 . رۇپ كەلگەندىئې ىسپىالتاتسىىە مۇناسىۋىتىنىڭ ماھىىىتىنى يوشۇ

ئې ىسپىالتاتسۇۇىىە قىلىۇۇش جەنۇۇۇبى ھۇۇۇنالر قورۇلۇۇدىن كىرگەنۇۇدىن كېۇۇىىن، ھ ككمرغنالرنىۇۇڭ ئۇۇ ز خەلاىنۇۇى 

مۇناسىۋىتى يەنىۇال مەۋجۇۇت بولۇۇپ تۇۇرچى ھەڭ تۇرمۇشۇنىڭ خۇاتىرجەڭ بولۇشۇى، نوپۇسۇىنىڭ ك پىىىۇۇى ، 

ئىجتىمائىي ئىگىلى نىڭ ئكزلككسىز تەرەقاى قىلىۇى بىەلن ئې ىسپىالتاتسىىە قىلىش چەرىجىسىمۇ چو ايدى، 

چكن ى، ئىۇلەپ ىاىرىۇتىن ئايرىلغان . لىۋغلغىلى بولىدۇتكزۈمىنىڭ مەيدغنغا كېلىۇىدىن بى« لەش ەرلى »بۇنى 

بۇ )لەش ەرلەر باشاىالرنىڭ بېاىۇىغا مۇھتاج بولۇپ، جەنۇبى ھۇن ھ ككمرغنلىرى ئاچەتتى ى چ ھاان چارۋى ىالر 

ئې ىسپىالتاتسىىە قىلىپ ئېرىۇ ەن بايلىاالرچىن بىۇر قىسۇىمىنى ئاجىرىتىۇپ ( يەنىال ئاساسى ئورۇندغ تۇرغتتى

ئىجتىمۇۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇۇنىڭ ئ زلككسۇۇىز يككسىلىۇۇۇىگە ئەگىۇۇۇىپ، ھ ككمرغنلىرىنىۇۇڭ . رنى باقاۇۇانئۇۇۇال

ئې ىسپىالتاتسىىىنىڭ بارغانسېرى ئېغىرلىۇىۇى بىلەن مۇناسىۋەتتى ى ئى  ى قۇتۇپاا ب لكنكشىمۇ بارغانسۇېرى 

تۇ ەن ھۇۇنالر بارغانسۇېرى چو اۇرالشتى، شەپاەتسىزلەرچە ئې ىسپىالتاتسىىە تكپەيلىۇدىن نامرغتلىۇۇىپ كە

. ئۇالرنىڭ كېىىن ە ئەگەرتەبىۇى ئاپەت ە يولۇقسا ھاالكەت گىرچغبىغا بېرىپ قېلىش خەۋىپى بار ئىدى. ك پەيدى

جىەن ۇۇ )يىلۇى -71چە خاتىرىلىنىۇۇى ە، مىالچىۇىە « جەنۇبى ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»



111 

 

 30ىتى تكز بېرى پخەلق ئاچارچىلاتا قالغاچاا، پاچىۇاھ جا ۇدى جەنۇبى ھۇنالر رغيوندغ چې ەت ەن ئاپ( يىلى6

مىڭۇدىن ئېۇىۇۇىدىن سۇىنىپىي 30نۇامرغت خەلانىۇڭ . مىڭدىن كۇ پ نۇامرغت ئاھۇالىگە قۇتاۇۇزۇش بەرگەن

 .  ىنى بىلىۋ لىۇاا بولىدۇب لكنكشنىڭ كەس ىنلەش ەنلى

ايسى ئايماقالر، يەنى بېىدى، سۇۇفاڭ، جەنۇبى تە رىاۇت ئە  بولغاندىن باشالپ، شىمالىي چېگرىدى ى ھەر ق

ۋۇيكەن، تكنجۇڭ، چىڭرغڭ، يەنمېن، چەيجۇن ھەڭ شا گۇالرغا جەنۇبى ھۇنالر ۋە شىمالىي ھۇۇنالرچىن يېڭىۇدىن 

. شۇنىڭدىن كېۇىىن ھۇۇنالر توختىماسۇتىن ئى  ىۇرىگە ك چكشۇ ە باشۇلىدى. ئە  بولغانالر ئورۇنالشتۇرۇلدى

لەشۇ ەر ۋە ئۇون مىڭۇدىن  4000ە رىاۇت باش ىلىاىدى ى خەلاۇتىن يىلى فېڭخۇ ت-81مەسلەن، مىالچىىە 

ئايرىم ھالۇدغ شۇىمالىي -ئۇشۇاق خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغاندغ، خەن سۇاللىسى ئۇالرنى ئايرىم-ئارتۇق ئاجىز

شۇۇيىلى ئونۇۇوت خۇان ئۇكۇۇي ەن جەنۇۇبى تە رىاۇتاۇا . چېگىرچى ى ھەر قايسى ئايماقالرغۇا ئۇرۇنالشۇتۇرچى

ىلىپ، قەۋمىنى باشالپ قورۇلدىن چىاىپ كەت ەنۇدە، خەن سۇاللىسۇى قوشۇۇن ئەۋەتىۇپ ئۇۇالرنى ئاسىىلىق ق

ھازىرقى گەنسۇ ئ ل ىسۇى جېنىۇكەن ناھىىىسۇىنىڭ )مىڭدىن ئارتۇق كىۇىنى ئەندىڭ  20قايتۇرۇپ كەلدى ۋە 

ھۇنالرنىۇڭ جەنۇۇبى ( يىلۇى-5يۇۇ خې )يىلى  -640مىالچىىە . ۋە بېىدىغا ئورۇنالشتۇرچى( شەرقى جەنۇبىدغ

ئى  ى قىسىمىدغ قااليمىاان ىلىق يكز بېرىپ، سو  تەرەپتى ى قۇلۇن خان ئكس ئوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇان بىۇلەن 

كېىىن يەنە شەرقتى ى ئوغانالر، غەرپتى ۇى چىۇا الر، . بىرلىۇىپ شىخې ئايمىاىدى ى مېىجىغا ھۇجۇڭ قىلدى

خەن سۇاللىسۇى . ت ت ئايماقاۇا تاجۇاۋۇز قىلۇدىغۇزالر بىلەن تى  بىرى تكرۈپ، بىڭجۇ، لىا جۇ، يۇجۇ ۋە يىجۇ 

ھازىرقى سەنۇى ئ ل ىسىدى ى )بۇالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن ساقلىنىش ئكچكن شېخى ئايمىاىنىڭ مەركىزىنى لىۇىغا 

ھۇازىرقى شەنۇۇى ئ ل ىسۇىدى ى خەن ېۇڭ )، شۇا جكن ئايمىاىنۇڭ مەركىزىنۇى شۇىايا غا (لىۇى ناھىىىسى

ھۇۇازىرقى ئى  ۇۇى مو غۇلۇۇدى ى بۇۇاۋتۇ )اىنىۇۇڭ مەركىزىنۇۇى ۋۇيۇۇكەنگە ، سۇۇۇفاڭ ئايمى(ناھىىسۇۇىنىڭ جەنۇبىۇۇدغ

بۇنىۇۇڭ بىۇلەن، ئەسۇلىدە شۇىخې، شۇۇا جكن، سۇۇفاڭ قاتۇارلىق جايالرغۇۇا . ك چۇكرچى( شۇەھىرىنىڭ غەربىۇدە

ئولتۇرغقالشاان ھۇنالر تېخىمۇ جەنۇباۇا ك چۇكپ، كۇ پ قىسۇم بېڭجۇۇ ئايمىاىنىۇڭ ئوتتۇرىسۇىدى ى فېنۇۇكي 

بۇ ئۇالرنىڭ كېىىن ى چارۋى ىلىق ئىگىلى ىدىن چ ھاان ىلىق ئىگىلى ىگە [. 52]نالشتىچەرياسى ۋغچىسىغا ئورۇ

 .شارغئىت بىلەن تەمىنلىدى ئ تكشىنى پايدىلىق

بۇ ئىش بۇرۇناى جۇ ۇۇەن . جەنۇبى ھۇنالرچغ ئى  ى نىزغ يكز بەرچى( يىلى -4جۇ پىڭ )يىلى -697مىالچىىە

ېسۇىىان ك تۇكرۈپ سۇىىانپىالر بىۇلەن تىۇ  بىرى تۇكرۈپ ۋغلىىسى جۇاڭ چكننىۇڭ خەن سۇاللىسۇىگە قارشۇى ئ

لىڭدى جەنۇۇبى ھۇۇن قوشۇۇنلىرىغا يۇجۇۇ چوپانۇدغرى . چېگرىدى ى ئايماقالرغا ھۇجۇڭ قىلىۇىدىن باشالنىدى

لىۇيكگە ماسلىۇىپ جازغ يكرۈشى قىلىۇاا پەرمان چكشكرگەندە، جەنۇبى تە رىاۇت قۇاناۇي سۇو  قۇو  بىلىۇ  

ئايمىاىغۇا ئەۋەتتۇى، بۇنىۇڭ بىۇلەن قاناۇينىۇڭ ئكزلككسۇىز لەشۇ ەر تارتىۇۇىدىن خاننى قوشۇن بىۇلەن يۇجۇۇ 

يكز نەچ ە مىڭ [ 53]يىلى ئوڭ تەرەپتى ى شىلو قەبىلىسى بىلەن توغا ھۇنلىرىدىن -699ئەنسىرەپ مىالچىىە 

تەخۇت ە ماناۇي ئ لگەندىن كېىىن ئوغلى ئوڭ قو  بىلى  خان يكفۇلۇو . ئاچەڭ ئىسىىان ك تكرۈپ ئۇنى ئ لتكرچى

قاناۇينى ئ لتكرگكچىلەر يكفۇلونىڭ ئاتا قىساسىنى ئېلىۇىدىن ئەنسىرەپ، شكبۇ قوتاۇسۇىنى تە رىاۇۇت . چىاتى

يۇفۇلو بۇنىڭغا قايى  بولماي خەن ئورچىسىغا بېرىپ چەۋغ قىلدى ۋە خەن سۇاللىسى مەركىۇزى . قىلىپ تى لىدى

ىڭدى ئ لگەن، سۇېرىق يۇاغلىالىاالر قۇوزغىلىڭى بۇ چە  خەن ل. ھ ككمىتىنىڭ يارچەڭ بېرىۇىنى تەلەپ قىلدى

پارتىالپ ئە  قااليمىاانلىۇىپ، ھەر قايسى جايالچى ى فېۇوچغ  ب لۇكنمى ى كۇكچلەر پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ 

باش ك تكرۈپ، خەن سۇاللىسى مەركىزى ھاكىمىىىتى تېز سۇكرئەتتە پارچىلىنىۋغتاۇان مەزگىۇ  بولۇۇپ، ئۇنىۇڭ 

شۇۇ ا، يكفۇلۇو نەچۇ ە مىۇڭ . ۋە يارچەمگە ئېرىۇەلىۇىدىن س ز ئاچاىلى بولمايتتىچەۋغسىنى ئاقتۇرغلىۇىدىن 

كىۇلى  ئاتلىق قوشۇنىنى باشالپ، ئەينى، چاغدى ى چ ھاانالر قوزغىال  ى قوشۇۇنىنىڭ بىۇر تۇارمىاى بولغۇان 

 ھۇازىرىاى خېۇنەن ئ ل ىسۇىدى ى خۇۇغ خې چەرياسۇىنىڭ شۇىمالىي)بەينو قوشۇنى بىلەن بىرلىۇىپ، خېنېي 

بۇۇ ھەر قايسۇى جۇايالرچى ى فېۇۇوچغ  . ، تەيىكەندى ى ھەر قايسى ئايماق، ناھىىىلەرگە ھۇجۇڭ قىلدى(ئەترغپى

ب لكنمى ى ككچلەر ۋە فېۇوچغللىق تكزۈمگە زەربە بېرىش، چ ھاانالر قۇوزغىال  ى قوشۇۇنىغا يۇارچەڭ بېرىۇۇتەك 
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وچغلالر سۇېرىق يۇاغلىالىاالر قۇوزغىلىڭىنى لې ىن، ھەر قايسى جايالرچى ى فېۇ. ئىلغار ئەھمىىەت ە ئىگە ئىدى

باستۇرۇش جەريانىدغ تى  بىرى تكرۈۋغلغان بولغاچاا، بۇمۇلونىڭ ھۇجۇمى مۇۋەپپىاىىەتلىۇ  بولمۇايال قالماسۇتىن، 

مۇشۇندغق ئەھۋغ  ئاستىدغ، ئۇ ئاچەملىرىنى باشالپ خېدۇڭ ئايمىاىۇدى ى پىڭىۇاڭ . خەلق ئۇنى قوبۇ  قىلمىدى

 [. 54]ېلىۇاا مەجنۇر بولدىتۇرۇپ ق( ى سەنۇى ئ ل ىسىدى ى لىنفېن شەھىرىھازىرق)ناھىىىسىدە 

جەنۇۇبى ھۇۇنالر قايتۇا تە رىاۇۇت بەلگىلىمىۇدى، . شكبۇ قۇتاۇسى تە رىاۇت بولۇپ بىر يىلدىن كېىىن ئ لۇدى

پىۇاەچڭ ئۇۇرۇق ئاقسۇاقاللىرى « شۇنىڭدىن باشالپ جەنۇبى ھۇن ئورچىسىدغ تە رىاۇتلۇق ئورنى بوش قېلىپ»

يكفۇلو كېىىن ئېسىلزغچە پومىۇ ى الرغا ۋەكىللى  قىلىۇدىغان [. 55]ئە  ئىۇلىرىنى ۋغكالەتەن باشاۇرۇپ تۇرچى

تۇ ۋەن پومىۇۇى ى الرغا ۋەكىللىۇ  -يكەن شاۋ، يكەن شۇ قاتارلىق فېۇوچغ  ب لكنمى ىلەر گۇرۇھى بىۇلەن ئوتتۇۇرغ

شتى، بەينو قوشۇننىڭ باشلىالىرىدىن ياڭ فېۇڭ، قىلىدىغان ساۋ ساۋ گوروھى ئوتتۇرىسىدى ى ئۇرۇشالرغىمۇ قاتنا

خۇسەي قاتارلىاالر چۇڭ جۇ ۋە خەن شىەندىگە تەسلىم بولغاندىن كېىىن، يكفۇلونىۇڭ ئۇوڭ قۇو  بىلىۇ  خۇانى 

قىۇتا ياڭ فېۇڭ ۋە خۇۇ سۇەي قاتۇارلىاالر بىۇلەن بىلۇلە خەن ( يىلى-2شىڭپىڭ )يىلى -685چۇبى مىالچىىە 

قايتىۇغا ھەمدەڭ بولۇپ، چۇڭ جۇنىڭ قو  ئاستىدى ى سەركەرچىلەرچىن لۇى شىىەندىنىڭ چا ۇەندىن شەرقاە 

شۇۇۇندغق قىلىۇۇپ جەنۇۇۇبى ھۇنالرنىۇۇڭ بۇۇۇ ھ كۇۇكمرغنلىرى ئەمۇۇدىلى تە يۇۇاڭ . چۇۇ ، گۇۇوفەنلەرگە زەربە بەرچى

فېڭ،خۇسەيلەرگەئوخۇاش چ ھاانالر قوزغىال  ى قوشۇنى ۋە خەلانىڭ مەنپەئىتىگە ئاسىىلىق قىلىپ، خەنۇزۇ 

ھ ككمرغنالر ھ ككمرغنالر سىنىپى بىلەن تامامەن بىر تەرەپتە تۇرىدىغان ئاتامانالرغۇا ئايالنۇدى ھەڭ بىۇر فېۇوچغ  

. فېۇوچغ  ب لكنمى ى سكپىتىدە ئوتتۇرغ تكزلە لى تى ى فېۇوچغ  ب لكنمى ىلەرنىڭ قااليمىاان ئۇرۇشۇىغا قاتناشۇتى

خەن سۇاللسىىنىڭ ئۇاخىرقى . تاالڭ قىلدى -بۇالڭيەنە كېلىپ قااليمىاان ئۇرۇشالر جەريانىدغ ھەممىلدغ يەرچە 

 [. 51]مەزگىلىدى ى مەشھۇر ئالىم سەي يۇ نىڭ قىزى سەي ۋ نجى چە  مۇشۇ چاغدغ بۇالپ كېتىلگەن ئىدى 

ئۇوغلى . ئۇنىڭ ئورنىغا ئىنىسى خۇچۇچان چىاىپ يەنىال پىڭىا دغ تۇۇرچى. يىلى ئ لدى -685يكفۇلو مىالچىىە 

چەۋرىۇدە « بەش غۇز، ئون ئالتە پاچىۇالىق»ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ لىىۇ باۋ . خان بولدىلىىۇباۋ سو  قو  بىلى  

 . ىسى ئى ەنئات( يەنە بىر ئسىمى لىۇ يكەنخەي)ھاكىمىىىتىنى قۇرغان لىۇ يكەننىڭ « خەن»

ساۋ ساۋ جۇڭ خۇۇينى خۇچۇچۇان تە رىاۇۇت تۇرۇشۇلۇق پىڭىا غۇا ( يىلى -7جىەنۇەن )يىلى  -202مىالچىىە 

سۇاۋ سۇاۋ ئۇنىۇڭ قەۋمىنىۇڭ خۇ ۇاخې . شاپ ھۇجۇڭ قىلىۇاا ئەۋەت ەندە، خۇچۇچان ساۋ ساۋ ئە  بولۇدىقور

چەرياسى ۋغچىسىدى ى ھەر قايسىسى ئايماقالرغا تارقىلىپ جايالشۇاانلىاى، ككچىنىۇڭ بارغانسۇېرى ككچىىىۇپ 

تەھۇۇدىت ئېلىۇۇپ  بېرىۋغتاۇۇانلىاى، بۇنىۇۇڭ ئۇۇ ز ھاكىمىىىتىنىۇۇڭ مەۋجۇتلۇۇۇقى ۋە شۇۇىمالنىڭ بىۇۇرلى  ە زور

كېلىدىغانلىاىنى ھىس قىلىپ، ھۇن يۇقىرى قاتالڭ ئاقس  ەكلىرىنىڭ قايتا باش ك تكرۈشنىڭ ئالدىنى ئۇېلىش ۋە 

ب لكنمى ىلى  خەۋپىنى يوقىتىش ئكچكن، ئوتتۇرغ تكزلە لى نى تۇتۇۇپ تۇۇرۇش ۋە پكتۇكن جۇ گۇونى بىۇرلى  ە 

ىىاسۇىىتىنى قوللىنىۇپ ۋە ئۇالرنىۇڭ ئولتۇرغقلىۇۇىش كەلتكرۈشنى چىاىش قىلىپ، ئۇالرغا قارىتۇا پۇارچىالش س

 .چغئىرىسىنى چەكلەپ، ئۇالرنىڭ ككچىنى تېزگىنلىدى ۋە ئاجىزالشتۇرچى

خوچۇچۇان تە رىاۇۇت ھەر قايسۇى خۇانلىرىنى باشۇالپ ۋ ۇي ( يىلۇى -26جىەنۇۇەن )يىلى  -261مىالچىىە 

ۋ ي پاچىۇاھلىاىنىڭ ئاستانىسى، ھازىرقى ) پاچىۇاھلىاىغا زىىارەت ە كەلگەندە، ساۋ ساۋ ئۇنى بېىجىڭ شەھىرى

چە قالۇدۇرۇپ، چۇۇبنى ( خېنېي ئ ل ىسى، سىسىىەن ناھىىىسۇىنىڭ شۇەرقىي جەنۇبىۇدى ى سۇەنتەي كەنتۇى

ھەڭ ئۇۇالرنى بىڭجۇنىۇڭ [ 57]پىڭىا غا قايتىپ، ئۇنىڭ قوۋمىلىرىنى نازغرەت قىلىۇاا ۋە باشاۇرۇشۇاا ئەۋەتتۇى 

شا جكن قاتارلىق ئايماقلىرىغا ۋە خېدۇڭ قاتۇارلىق ئۇالتە ئايماقاۇا تارقۇاق شىخې، ئەيىكەن، يەنمېن، شىنۇىڭ، 

كېىىن ساۋ ساۋ يەنە خوچۇچاننىڭ قەۋمىنۇى بەش قىسۇىمغا ب لۇكپ، سۇو  تەرەپتى ۇى [. 59]ئورۇنالشتۇرچى 

ھازىرقى سەنۇۇىدى ى فېنىۇاڭ )قەۋمىدىن ئون مىڭ تكتكندىن ئارتۇق كىۇىنى تەيىكەندى ى زىۇى ناھىىىسىگە 

، ئوڭ تەرەپتى ى قەۋمىدىن ئۇالتە مىۇڭ تكتكنۇدىن ئۇارۇق كىۇۇىنى چىۇۇىەن (ھىىىسىنىڭ شەرقى جەنۇبىدغنا

، جەنۇپ تەرەپتى ى قەۋمىدىن (ھازىرقى سەنۇىدى ى چىۇىىەن ناھىىىسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدغ)ناھىىىسىگە 

، (ىەنۇىىەن ناھىىسىىھازىرقى سەنۇى ئ ل ىسىنىڭ شى)ئكچ مىڭ تكتكندىن ئارۇق كىۇىنى پۇزى ناھىىىسىگە 
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ھۇۇازىرقى سەنۇۇۇى )شۇىما  تەرەپ قەۋمىۇۇدىن تۇۇ ت مىۇۇڭ تكتكنۇۇدىن ئۇۇارتۇق كىۇۇۇىنى تەيلىۇۇڭ ناھىىىسۇۇىگە 

ئاتامان قىلدى ھەڭ خەنزۇالرچىن بىرنى ئەمىر لەش ەر ( ئ ل ىسىدى ى ۋ نۇكي ناھىىىسىنىڭ شەرقىي شىمالىدغ

رىاۇتنىڭ گەرچە نامى بولسىمۇ، ئەمىلى كونتىرو  شۇنىڭدىن باشالپ تە [. 58]قىلىپ، ئۇالرنى نازغرەت قىلدى 

. خان ت رىلەرچىن ت ۋەنلەرنىڭ ھەممىسۇى بىۇرچەك ئۇاچچى پۇقرغلىااۇا چكشۇكرۈلدى. قىلىدىغان يېرى قالمىدى

تە رىاۇت ئورچىسى يەنىال پىڭىا دغ بولسىۇ ھەڭ بەش قسىمنىڭ ئاتامۇانلىرى ئۇ ز قۇوۋمى ئارىسۇىدغ تۇرسۇىمۇ، 

بۇنىۇڭ بىۇلەن [. 10]ڭ ئائىلىسى جىنىۇاڭ ۋە فېنۇۇكي چەرياسۇى سۇاھىلىدغ بولۇدى ئەمەلىىەتتە ھەممىسىنى

ھۇنالرنىۇۇڭ قەبىۇۇلە تەشۇۇ ىلى سۇۇاقلىنىپ قالغۇۇان بولسۇۇىمۇ، ھۇۇۇن ھ كۇۇكمرغنالر سۇۇىنىپى قەۋمىنۇۇى بىۋغسۇۇتە 

باشاۇرغلمايدىغان بولۇپ قېلىپ، ھ ككمرغنلىق ئەمەلى ھوقۇقى سۇاۋ سۇاۋ ھۇاكىمىىىتى ۋە ئۇۇ ئەۋەتۇ ەن ئەمىۇر 

ئۇ زى خالىغۇان ە ئىۇش »شۇ ا، ئۇۇالر ئۇ ز قەۋمىلىرىۇدىن بۇرۇندقىۇدەك . ش ەرلەرنىڭ قولىغا ئ تكپ كەتتىلە

 . تىدە پايدىلىنالمايدىغان بولدىقورغ  سكپى« قىلىدىغان

ساۋ ساۋ يەنە ئ زى ئەۋەت ەن بىڭجۇ چەرياسى چورغايى لىىۇاڭ شۇى ئۇارقىلىق بېڭجۇۇچى ى ھۇنالرغۇا يۇۇقىرى 

نى يەلى  ھ كۇكمەتلەرچە ئەمە  تۇتۇشۇاا قىزىاتۇۇرۇپ، ئۇۇالرنى قەۋمىلىرىۇدىن تامۇامەن قاتلىمىدى ى كىۇلەر

« پىۇدغكار ئەزىمەتۇلەر»ۋە « بويسۇنغان مەرت ھۇنالر»ئى  ىن ىدىن، قاۋۇ  ھۇن چارۋى ىلىرىدىن . ئايرىۋەتتى

ئۇالرنىۇڭ ئۇائىلە . ىقوشۇنى تەش ىللەپ، ھەر قايسى جايالرغا مۇچغپىۇەچە تۇرۇشاا ياكى ھۇجۇڭ قىلىۇاا ئەۋەتت

ئكچىن ىۇدىن، قېلىۇپ قالغۇان ھۇۇنالرنى چ ھاۇان ىلىق . تەۋەلىرىنى يې ېڭغا ك چكرۈپ كېلىپ ئورۇنالشتۇرچى

يۇقارقى بىر قاتار تەچبىرلەر ئارقىلىق، ساۋ ساۋ جەنۇۇبىي ھۇنالرنىۇڭ مەيلۇى يۇۇقىرى . قىلىۇاا ئىلھامالندۇرچى

تۇارىخىي . بولسۇۇن، ھەممىسۇىنى ناھۇايتى ئكنكملۇكك باشۇاۇرچىقاتالمدى ىلەر ۋە ياكى ت ۋەن قاتالمۇدى ىلەر 

 -تە رىاۇت ئىتائەت ان بولۇۇپ، ئاتۇاقلىق خۇانلىرى قائىۇدە»ئەسەرلەرچە خاتىرلىنىۇى ە، شۇنىڭدىن باشالپ 

يوسۇنالرغا بويسۇنۇپ ۋەزىپە ئ تەپ، قوشۇنلىرى بۇيرۇق بويى ە ئىۇش قىلىۇدىغان بولۇۇپ، قوۋمىنىۇڭ ئۇاچچچى 

چېگرغالر تىن لىنىپ، پۇۇقرغالر ھەممىۇال يەرگە تارىلىۇپ، پىۇلە بېاىۇپ، . ندغق پەرقى قالمىغانخەلاتىن ھى اا

ھۇنالر بىڭنۇ تەۋەسۇىدە »بۇنىڭ بىلەن بۇرۇناى . «تېرىا ىلىق بىلەن شۇغۇللىنىپ، ك چكپ يكرمەيدىغان بولغان

 [. 16]ۋەزىىەت ئ زگەرگەن  «ئ زى خالىغان ە ئىش قىلىدىغان

ە رىاۇتنى يې ېىڭدغ تۇرغۇزغاندىن كېىىن، جەنۇبىي ھۇۇنالر ئۇ زلىرى تۇرىۋغتاۇان ئايمۇاق، ساۋ ساۋ خۇچۇچان ت

ناھىىىلەرچى ى يەرلى  ئەمەلدغرالرنىڭ باشاۇرۇشىنى قۇبۇ  قىلىۇپ، نوپۇسۇاا كىرىۇپ، خەنۇزۇ خەلاۇى بىۇلەن 

ىازغۇا ئىۇگە تەك ئاالھىۇدە ئىمتى« بۇاج، پۇارغق تاپۇۇرماسۇلىق»ئاساسەن ئوخۇاش بولغۇان بولسۇىمۇ، ئەممۇا 

لىىاڭ شۇى يۇقارقىۇدەك تەچبىرلەرنۇى يولغۇا قويغانۇدىن كېۇىىن، ئۇاچچى خەلاۇاە ئايالنغۇان [. 12]بولغانىدى 

نۇرغۇنلىغان ھۇنالر خەنۇزۇالر بىۇلەن ئۇۇزۇن مۇۇچچەت ئۇارىالش ئولتۇرغقالشۇاانلىاتىن، تېرىا ىلىۇق قىلىۇۇنى 

ى ئاكتىپلىق بىلەن يولغا قويۇپ، ئۇالرنىۇڭ يېۇزغ ن« پىلە بېاىش ۋە تېرىا ىلىق قىلىش»ھ ككمەت . ئ گىنىۋغلدى

ئىگىلى  ئىۇلەپ ىاىرىۇىغا قاتنىۇىۇىغا ئىلھاڭ بەرگەنلى تىن، تېخىمۇ ك پ كىۇى تەبۇىي ھالدغ تېرىا ىلىۇق 

بۇنى جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ چارۋى ىلىق ئىگىلى ىدىن چ ھاان ىلىق ئىگىلى ىۇگە ئ تكشۇنىڭ . بىلەن شۇغۇلالندى

ھۇالنۇكى ئۇاچەتتى ى ھۇۇنالر يېۇرى بولمىغاچاۇا، ئەممۇا تېرىا ىلىۇق قىلىۇۇاا . بولىۇدۇ باشلىنىۇى چ ىىۇ ە

باشلىغاندغ بىڭجۇچى ى ھەر قايسۇى ئايمۇاق نۇاھىىىلەرچى ى خەنۇزۇ بىىۇۇروكىرغتالر ۋە پومىۇۇى ى الرچىن يەر 

جىلۇد  -83« مەجىننا». ئىجارە ئېلىپ، نۇرغۇنى خەنزۇ ئائىلىلەرچى ى ئىجرغكەش ئوتاق ىالرچىن بولۇپ قالدى

چغ خاتىرلىنىۇى ە، ساۋ ۋ ي ئورچغ م تىۋەرلىرىدىن ت ۋەنلەرنىڭ كۇاال ئىجۇارىگە « يات بەگلەرنىڭ تەرجىمھالى»

ئالۋغ ۇدىن قې ىۇپ  -كېىىن ئۇاچچى خەلۇق ھاشۇار. ئېلىۇى ۋە ئوتاق ى ئىۇلىتىۇىگە سان بەلگىلەپ بەرگەن

يەنە تەيىۇكەن . ە بۇندغق ئوتۇاق ىالر يۇكزچىن ئاشۇاانتەسىرى ۋە ككچى بار ئائىلىلەرچ. ك پلەپ ئوتاق ى بولغان

قاتارلىق ئايماقالرچى ى بەزى ئائىلىلەرچە ھۇن ياكى باشاا غۇز ئوتۇاق ىالر كېىىن ۇى چەۋرىۇدى ى ئىجۇارى ەش 

شۇۇ ا ۋ ۇي، . چ ھاانالر ۋە يالالنما چ ھاانالر بولۇپ، بۇالر كېىىن ە يان ىالرغا، ھەتتا قۇلالرغا ئايلىنىپ قۇاالتتى

ن سۇاللىسى چەۋرىدە بىڭجۇ ۋە خۇغ خې چەرياسى ۋغچىسۇىدى ى باشۇاا ئايمۇاق، نۇاھىىىلەرچە ھۇۇنالرنى ۋە جى
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ئكچ پاچىۇاھلىق ». سېتىش ھاچىسىسى ناھايتى ئەۋج ئېلىپ كەتتى -ئارىالشما غۇزالرنى قۇ  سكپىتىدە ئېلىپ

چغ خاتىرلىنىۇى ە، چۇېن « چېن تەنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -22« ۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرىسى. تەزكىرىسى

بىڭجۇ چورغابى، ھەيۋەتلى  سۇانغۇ ن، تەتەكۇدغر ۋە ( يىلالر -249~  240مىالچىىە ) تەي جېڭۇى يىللىرى 

ھۇنالرنى قوغدىغۇچى ئەمىر ن كەر بولۇۇپ تۇرىۋغتاانۇدغ، ئاسۇتانىدى ى نۇرغۇنلىغۇان ئاقسۇ  ەك بىىۇۇروكىرغتالر 

باشۇاا ئارىالشۇما . ھۇن قۇللىرىنى سېتىپ بېرىۇنى تەلەپ قىلغان قىممەتلى  سوۋغاتالرنى ئەۋەتىپ، ئۇنىڭدىن

چە تەپسۇىلىي « شىلېنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -604« جىننامە»سېتىلىۇى  -غۇزالرنىڭ قۇ  قىلىنىپ ئېلىپ

نەتىجىسىدە جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ت ۋەن قاتلىمىدى ى ئاچچى خەلۇق بىۇلەن ۋ ۇي، جىۇن [. 12]بايان قىلىنغان 

كېۇىىن ھۇۇۇن . وتتۇرسۇىدغ مىللۇى زىدىۇۇديەتتىن باشۇاا يەنە سۇىنىپى زىۇدچىىەت پەيۇۇدغ بولۇدىسۇۇاللىلىرى ئ

 . دچىىەتلەرچىن پايدىالندىئاقس  ى ى لىىۇ يكەن جىن سۇاللىسىگە قارىۇى چىاااندغ، چە  مۇشۇ زى

ەكلىرىنىڭ لىىۇ يكەننىڭ ئىۇىنىڭ جەريانى ۋە ئۇنىڭ ناچار ئاقىۋىتى، ساۋ ساۋنىڭ ھۇۇن يۇۇقىرى قۇاتالڭ ئاقسۇ  

ككچىنى كونتىرو  قىلىش ۋە ئاجىزلىتىۇۇىنىڭ سىىاسۇى يىرغقنۇى كۇ رەرلى  ە ۋە ئىجۇابى ئەھمىۇىەت ە ئىۇگە 

ھالنۇكى ئاچەتتى ى ھۇن خەلاىنىڭ كېىىن ۋ ي، جىن سۇاللىسۇىدى ى ئائىلىلەرنىۇڭ . ئى ەنلى ىنى ئىسپاتلىدى

ۇىىەتتى ى ئاالھىۇدە تۇارىخى شۇارغئىتىنىڭ ئوتاق ىسى بولۇپ قېلىۇى بولسا، ئەينى چاغدى ى فېۇوچغللىق جەم

چۇۇكن ى، ۋ ۇۇي، جىۇۇن سۇاللىسۇۇى ھۇۇاكىمىىىتى فېۇۇۇوچغ  پومىۇۇۇ ى الرنىڭ . مۇۇۇقەررەر نەتىجىسۇۇى ئىۇۇدى

ھ ككمرغنلىاىدغ ياشىغان خەنزۇ چ ھاانالرچىن نۇرغۇنىمۇ ئاچچى ھۇن خەلاى چۈچ كەلۇگەن تەقۇدىرچىن قې ىۇپ 

چېگرغنى  -ەۋرىدە، ھەر مىللەت خەلاىنىڭ ھەمىۇە مىللىي چەكشۇ ا، غەربىي جىن ھۇاللىسى چ. قۇتۇاللمىدى

بۇزۇپ تاشالپ، ھەر مىلۇلەت ھ كۇكمرغن سۇىنىپالرنىڭ ئېزىۇۇى ۋە ئې ىسپاالتاتىسۇىىىگە بىرلىۇۇىپ قارىۇۇى 

 . تۇرۇشى ھەرگىزمۇ تاساچچىپىىلىق ئەمەس ئىدى

 

  :ئىزاھاتالر

 

جىلۇد  -68ۋە « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە» ، «گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 6]

 . تەپسىرغت -29« گېڭ گونىڭ تەرجىمھالى»

 . «ئەمەلدغرالر تەزكىرىسى»تەپسىرغت  -92ۋە« گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 2]

ىن مىۇڭ يارمۇاقت 800يۇكز مىلىۇۇن »: چغ« يكەن ئەننىۇڭ تەرجىمھۇالى»جىلد  -54. كېىىن ى خەننامە»[ 3]

خېۇدى ھەقاىۇدە »جىلۇد  -63« كېىىن ۇى خەن خۇاتىرىلىرى»بۇ يەرچە يكەن خۇ نىۇڭ . چ ىىلگەن« ئارتۇق

 . گە ئاساسلىنىلدى« خاتىرە

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»[ 4]

 . «ئوغانالر، سىىانپىالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -80« كېىىن ى خەننامە»[ 5]

 . خۇاشيۇقىرقىغا ئو[ 1]

 .«بكزۇرۇكۋغر گۇغڭ ۋۇ پاچىۇاھ ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -6« شەرقىي قەسىرچى ى خەن خاتىرلىرى»[ 7]

 . «جاڭ چكننىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -35ۋە « گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 9]

 . «جەي رۇ نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -20« كېىىن ى خەننامە»[ 8]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. ننامەكېىىن ى خە»[ 60]

ھۇنالرچىن بەش مىڭدىن »چى ى « شىمالىي چىالر ۋە ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -87« جىننامە»[ 66]

چ گەن خاتىرىدە چە  « ئارتۇق ئائىلە سۇفاڭ ئەتىرغپىدى ى ئايماقالرچغ خەنزۇالر بىلەن ئارىلىۇىپ ئولتۇرغقالشتى

 . ۇتۇلغانجەنۇبىي ھۇنالر ك زچە ت

 . «جېڭ جۇ نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -31« كېىى ى خەننامە»[ 62]

 . «گۇغڭ ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -9« كېىىن ى خەن خاتىرلىرى»يكەن خۇ نىڭ [ 63]
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 -72مىالچىۇىە )يىلىغۇا كەلگەنۇدە  -65يۇ پىڭ . بۇ قېتىمى بازغر ئې ىۇنىڭ ۋغقتى ئون يىلغا بارمىغان،[ 64]

غۇا ( يىلۇى -94مىالچىۇىە )يىلۇى  -6يۇكەنخې . ھۇنالرنىڭ تاجاۋۇزى بىۇلەن ئكزۈلۇكپ قالغۇان شىمالىي( يىلى

كاال سوچىسى بولغىنىۇدىن  -بىر قېتىمدىال ئون مىڭ توياقتىن ئارتۇق ئات. كەلگەندىال ئاندىن ئەسلىگە كەلگەن

. كېىىن ۇى خەننۇامە») .ئى  ى تەرەپنىڭ ئىاتىساچى ئاالقىسىنىڭ نەقەچەر مۇھىملىاىنى ك رۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇ

 (. گە قارغڭ« جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»[ 65]

 . «مىڭدى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەن خاتىرلىرى»يكەن خۇ نىڭ [ 61]

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. كېىىن ى خەننامە»[ 67]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»ۋە « دى ھەقاىدە خاتىرەمىڭ. كېىىن ى خەننامە»[ 69]

 . «گېڭ بىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -68. كېىىن ى خەننامە»[ 68]

 . «مىڭدى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 20]

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»جىلد  -99« كېىىن ى خەننامە»[ 26]

غەربىۇۇي يۇۇۇرت »، « جا ۇۇدى ھەقاىۇۇدە خۇۇاتىرە»، «اتىرەمىڭۇۇدى ھەقاىۇۇدە خۇۇ. كېىىن ۇۇى خەننۇۇامە»[ 22]

 . «گېڭ بىڭنىڭ تەرجىمھالى»، « گېڭ گۇ نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -68ۋە « تەزكىرىسى

يۇكەن ئەننىۇڭ »جىلۇد  -54يەنە . «يۇاڭ چۇ نىۇڭ تەرجىمھۇالى»جىلۇد  -49« كېىىن ى خەننۇامە»[ 23]

 900مىلىۇۇن  74بى يۇرتتى ى يىللىق خىرغجىتى چغ شەرقى خەن سۇاللىسى ھ ككمىتىنىڭ غەر« تەرجىمھالىدغ

 . مىڭ يارماق، چ ىىلگەن

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 24]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 25]

جىلۇد  -23 ۋە« جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»، «خېدى ھەقادىە خاتىرە. كېىىنن ى خەننامە»[ 21]

 . «چۇشىىەننىڭ تەرجىمھالى»

شىمالىي »نىڭ ھەر ئى  ىلىسىدە « چۇشىىەننىڭ تەرجىمھالى»ۋە « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»[ 27]

يۇكەن ئەننىۇڭ »لې ىن . چەپ خاتىرلەنگەن« تە رىاۇت قې ىپ كەتتى، نەگە كەت ەنلىگىنى بىلگىلى بولمىدى

بۇۇ . چەپ خۇاتىرلەنگەن« اۇت ئۇيسۇۇنالرنىڭ يېنىغۇا قې ىۇپ كەتتۇىشىمالىي تە رى»چغ بولسا « تەرجىمھالى

 . ئۇ كانگىىىگە كەت ەن.كېىىن. ئەمەلىىەت ە ئۇيغۇن كېلىدۇ

جىلۇد  -68« كېىىن ۇى خەننۇامە». گە ئاساسۇلىنىلدى« جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە»بۇ يەرچە [ 29]

 . چ ىىلگەن« دىن ئارتۇق ئاچەڭمىڭ 20سەك ىز قەبىلە، »چغ بولسا « گېڭ ككينىڭ تەرجىمھالى»

ۋە ئېلىمىزنىۇڭ چىۇڭ سۇاللىسۇىنىڭ ئاخىرىۇدى ى ( Deguignes) .Jفىرغنسىىە ئالىمى چ گۇۇيگىنىس[ 28]

ئەسىرنىڭ ئاخىرىۇدغ كۇانگىىەگە بارغۇان ۋە ھۇۇنالر  -6ئالىمى خۇڭ قكننىڭ پەرىزىگە ئاساسالنغاندغ، مىالچىىە 

ھۇۇنالر، تۇكركلەر، »چ گۇيگىنىسۇنىڭ . ان ھۇنالرنىڭ ئەجاچى ئى ەنئەسىرچە ياۋرۇپاچغ پەيدغ بولغ -4مىالچىىە 

يۇكەن »، خۇڭ جكننىڭ (يىلالر، پارىن -6759~  6751)« مو غۇلالر ۋە غەرپتى ى تاتارالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى

ر ھەقاىۇدەچ غەربىي يۇرتتى ى قەچىم ى جايال»جىلد  -27« سۇاللىسى تارىخىدى ى تەرجىمىلەرگە تولۇقلىما

 . گە قارغڭ« تەمسى 

نىڭ جان سانىنىڭ قان ىلىۇ  ئى ەنلى ىنۇى « تكتكن»ھەقاىدى ى چكشەندۈرۈشنى ۋە ھەر بىر « تكتكن»[ 30]

 . گە بېرىلگەن ئىزغھاتتىن ك رۈڭ« تكتكن»باپتى ى  -2

 . «ھۇن يكۋ ن موخۇينىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -603« ۋ ىنامە»[ 36]

 . «ەرجىمھالىتوبا لىۇ خۇننىڭ ت»جىلد  -85« ۋ ىنامە»[ 32]

 . «لىۇ چىننىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -47« ۋ ىنامە»[ 33]
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بەن يۇ نىۇۇڭ »ۋە « ، غەربىۇۇي يۇۇۇرت خاتىرىسۇۇى«خېۇۇدى ھەقاۇۇدىە خۇۇاتىرە. كېىىنن ۇۇى خەننۇۇامە»[ 34]

 . «تەرجىمھالى

 .«غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. ەننامەكېىىن ى خ»[ 35]

 « ىسسەجەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە ق. كېىىن ى خەننامە » [ 31]

 . «بەن يۇ نىۇۇۇۇڭ تەرجىمھۇۇۇۇالى»ۋە « غەربىۇۇۇۇي يۇۇۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇۇۇى . كېىىن ۇۇۇۇى خەننۇۇۇۇامە»[ 37]

 « غەربىۇۇي يۇۇۇرت تەزكىرىسۇۇى»، «شۇۇكندى ھەقاىۇۇدە خۇۇاتىرە»جىلۇۇد  -1« كېىىن ۇۇى خەننۇۇامە»[ 39]

 . «خەن سۇاللىسى چۇنخۇغڭ ۋغلىىسى پېي سېننىڭ ت ھپە مە گك تېۇى»چى ى « مېتا ، تاش پكتككلەر»[ 38]

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».كېىىن ى خەننامە»[ 40]

ھۇنالرنىۇڭ غەرپۇ ە »سۇانىدى ى شۇىىاۋ جىۇۇىڭنىڭ  -7يى   -6879ژورنىلىنىڭ « تارىخ تەتاىااتى»[ 46]

 . چ گەن ماقالىسىدغ بۇ تەپسىلى چەلىللەنگەن، پايدىلىنىۇاا بولىدۇ« ك چكشى توغرىسىدى ى ئىزچىنىش

 -6859جۇ خۇغ كىتۇاپ ئىدغرىسۇى )« سىىاچى ى قەچىم ى چرلەتلەرنىڭ تارىخىئوتتۇرغ ئا»: مې گوۋرىن[ 42]

~  611، «ياۋروپاغا بېسىپ كىۇرگەن ھۇۇنالر)باپ  -1، ( يىلى نەشرى، جاڭ جكەن تەرجىمە قىلغان نۇسخسى

شۇىمالىي ھۇۇنالر چ للككنىۇڭ ( يىلالر -370~  670)يى   200مې گوۋرىن ئوتتۇرغان قويغان . بەتلەر -617

 -670ىدىن چې ىنگەندىن كېىىن، قۇيان خان قوۋمىنىڭ يەنىال ھازىرقى شىنجا نىڭ شەرىاىدە مىالچىىە شىمال

كەينىدە شىمالىي تە رىاۇت قوۋمىلىنىڭ  -يىلنىڭ ئالدى -370يىلىغ ە پائالىىەت ئېلىپ بارغانلىاىدىن تارتىپ 

ەنزۇچە ماتېرىىالالر شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ ئەمما، خ. ئاالن چرلىتىنى يوقاتاىنىغى ە بولغان ئارىلىانى ك رسىتىدۇ

 -656قۇيان خان قوۋمىنىڭ شىنجا نىڭ شەرىاىدى ى پائالىىىتى ھەقاىدى ى ئەڭ ئاخىرقى خۇاتىرە مىالچىۇىە 

لۇې ىن، بۇۇ . يىلۇى ك رۈلىۇدۇ -653شىمالىي ھۇنالر توغرىسۇىدى ى ئەڭ ئۇاخىرقى خۇاتىرىمۇ . يىلى ك رۈلىدۇ

 .  ەن شىمالىي ھۇنالر ئوتتۇرسىدغ قاندغق مۇناسىۋەت بارلىاى تېخى نامەلۇڭشىمالىي ھۇنالر بىلەن غەرب ە ك چ

 -5يىلۇى  -6844نىۇڭ « ھەقىۇاەت ژورنىلۇى»، «ئىرغن غۇزلىرى ۋە ھۇن غۇۇزلىرى»: سېن جۇ مىىەن[ 43]

 . سانى -3توپالڭ  -6ئايدى ى 

ۇالر غەربىي ئاسۇىىا ۋە شۇەرقى ئائورسى جۇ گو تارىخنامىلىرىدى ى ئائورسى بولۇپ، ئ»: ئەسلى ئىزغھاتتا[ 44]

ئۇالرنىڭ ياۋرۇپاچى ىلىرى قارغباقۇان تېغۇى بىۇلەن چون چەرياسۇى ئارىلىاىۇدى ى . ياۋرۇپانىڭ جەنۇبىغا تارقالغان

 . چ ىىلگەن« ئاالنالر ئائورسىالرنىڭ بىر تارمىغى.............. رغيونالرچغ ئولتۇرغقالشاان

چۇنىۇا تۇارىخى ماتېرىىۇاللىرى مەخمۇئەسۇىنىڭ چەسۇلەپ ى » چى سىخې قاتۇارلىاالر تەرجىۇمە قىلغۇان[ 45]

 36يىلى نەشرى،  -6859، سەنلىەن كىتاپخانىسى « ئوتتۇرغ ئەسىرنىڭ باشلىرىدى ى غەربىي ياۋرۇپا. توپلىمى

 . بەتلەر -32~ 

 . شىىاۋ جىڭۇىڭنىڭ ماقالىسىدغ بۇمۇ چەلىللەنگەن[ 41]

بېىجىۇڭ )چ ۇگەن ماقالىسۇىدغ « ھۇنالر ھەقاىدكى تەتاىاۇاتلىرى ياۋروپا ئالىملىرىنىڭ»ئالىم ياۋ سۇ ۋۇ [ 47]

چى ( سانىغا بېسىلغان -3توپالڭ  -2يىلى  -6830نىڭ « چرلەت ئىلمى پەسىللى  ژورنىلى»ئۇنۋ رىسىتېتىنىڭ 

تۇارىخ »)چ ۇگەن ماقالىسۇىدغ « ھۇنالرنىۇڭ غەرپۇ ە ك چكشۇى ۋە ئۇالرنىۇڭ ياۋروپۇاچى ى پائۇالىىىتى»سىخې 

شۇىمالىي سۇۇاللىلەر »ۋە « ۋ ىنامە»خاتا ھالدغ ( سانىغا بېسىلغان -3يىللىق  -6877رنىلىنىڭ ژو« تەتاىااتى

نىۇڭ بىۇر چەپ يەكۇكن ( ئۇاالن)چى ى خاتىرىلەرگە ئىۇۇىنىپ قېلىۇپ، سۇوغدىىانا بىۇلەن ئائورسۇى « تارىخى

 . شۇ ا، ھۇنالر ياۋروپاغا ك چكش جەريانىدغ سوغدىىاناچىن ئ ت ەن، چەپ قارىغان. چىاارغان

ماتېرىىۇاللىرى مەجمۇئەسۇىنىڭ چەسۇلەپلى « چۇنىۇا تۇارىخى»چى سىخې قاتارلىاالر تەرجىۇمە قىلغۇان [ 49]

 . بەت -34، «توپلىمى

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 48]

 . «سىىانپىالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 50]

 . «نالر ھەقاىدە قىسسەجەنۇبىي ھۇ. كېىىنن ى خەننامە»[ 56]
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 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 52]

گە خۇۇ سەنۇۇېڭنىڭ ئىھۇۇاھ ( جىلۇد -58)« ئەلنۇى ئىۇدغرە قىلىۇۇاا پايۇدىلىق ئومۇۇمىي ئۇ رنەكلەر»[ 53]

شىلوجۇت بېرىۇى ە، جىىەنۋۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدغ ئوڭ ئككەن باتىس خان بى خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇپ 

شۇۇىلوالر ئۇنىۇۇڭ قوۋمىنىۇۇڭ بىۇۇر تۇۇارمىاى بولۇۇۇپ، ئۇۇوڭ تەرەپۇۇتە تارقىىۇۇپ . تە رىاۇۇۇت چەپ ئاتالغۇۇان

. جىننامە»توغاالرمۇ ھۇنالرنىڭ بىر تارمىاى بولۇپ، . ئولتۇرغقالشاانلىاتىن، ئۇنىڭ قوۋمىنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان

 68چىن قورۇ  ئى ىگە كىرگەنلەر توغا قاتارلىق چە، شىمالىي چىالر« شىمالىي چىالر ۋە ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

ۋ ي جىن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدە توغۇاالر ئارىالشسۇا غۇزالرنىۇڭ بىۇر تۇارمىاى بولغۇان . قەبىلە ئىدى، چ ىىلگەن

 . بولغاچاا، يەنە توغا ھۇنلىرى چەپمۇ ئاتالغان

ئۇكچ پاچىۇۇاھلىق »ە ۋ« شۇىىەندى ھەقاىۇدە خۇاتىرە»، «لىڭدى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»[ 54]

چىۇن ئالغۇان « ۋ ىنۇامە»چى ى پېۇي جۇۇ « ۋۇچى ھەقاىدە خاتىرە. ۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرىسى. تەزكىرىسى

 . نەقىلگە قارغڭ

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىنن ى خەننامە»[ 55]

جىلۇد  -9، « تىرەئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى، ۋ ۇي پاچىۇۇاھلىاى تەزكىرىسۇى، ۋۇچى ھەقاىۇدە خۇا»[ 51]

يۇكەن شۇاۋنىڭ »جىلد  -74، « شىەندى ھەقاىدە خاتىرە. كېىىن ى خەننامە»، « جاڭ يا نىڭ تەرجىمھالى»

 . ئىپپەتلى  ئايالالرنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -94، « يكەن شۇنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -75، « تەرجىمھالى

جىلۇد  -65، « ۋۇچى ھەقاىۇدە خۇاتىرە. سۇىۋ ي پاچىۇاھلىاى تەزكىرى. ئكچ پاچىۇاھلىق تەزكىرىسى»[ 57]

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»، «جاڭ جىنىڭ تەرجىمھالى»

 . «جىىاڭ تۇ نىڭە تەرجىمھالى»جىلد  -51« جىننامە»[ 59]

 . «شىمالىي چىنالر ۋە ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. جىننامە»[ 58]

 « ەنىڭ تەرجىمھالىلىۇ يكەنخى»جىلد  -606« جىننامە»[ 10]

لىىۇۇاڭ شۇۇىنىڭ »جىلۇۇد،  -65« ۋ ۇۇي پاچىۇۇۇاھلىاى تەزكىرىسۇۇى. ئۇۇكچ پاچىۇۇۇاھلىق تەزكىرىسۇۇى»[ 16]

 . «تەرجىمھالى

 . «شىمالي چىالر ۋە ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. جىننامە»[ 12]

لىۇ  يۇكز تەيۇەن يىللىرىنىۇڭ ئوتتۇرلىرىۇدغ، مىڭجۇۇچغ قەھەت ى»: چغ« شىلېنىڭ تەرجىمھالى. جىننامە»[ 13]

بىىۇزې چېى  ۇى . بېرىپ، شىلې ۋە بەزى غۇزالر سەرسان بولۇپ،يەنمېندىن يىنىڭغا رغيونىغا قې ىۇپ كەلۇدى

كېۇىىن ھەيۋەتلۇ  سۇانغۇن يەن . ...... بېگى لىۇ جىەن ئۇالرنى سېتىۋغالندىن كېىىن، قۇللۇقتىن ئۇازغت قىلۇدى

تولۇقالشنى ئېىتااندغ، تېۇڭ جۇى سۇانغۇن سكي بىڭجۇ چورغايى، ئەمىر لەش ەر تېڭ جىغا شەندۇ دىن قوشۇن 

گوياڭ، جاڭ لۇڭ قاتارلىاالرنى ئەۋەتىپ، يىجۇچىن غۇزالرنى تۇتۇپ ئى  ىۇدىن قىىۇپ تاقۇاق سۇېلىپ ھەيۇدەپ 

كەلگىۇ ە جۇاڭ لۇۇڭ . شىلې شۇ يىى يىگىرىمە نەچ ە ياشتا بولۇپ، ئۇ شۇالرنىڭ ئى ىۇدە بۇار ئىۇدى. كەلدى

چەپ « ىىن ر نپىڭلىق شى خۇەن چىگەن كىۇىگە قۇللۇقاۇا سۇېتىۋ تىلدىكې..... تەرىپىدىن ك پ ھاقارەتلەندى

 . خاتىرلەنگەن

  باب ھۇنالرنىڭ ئىگىلىكى -8
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ئاللىااچان نەسلى قۇرۇپ كەت ەن ھايۋغننىۇڭ تەن تكزۈلكشۇىنى بىلىۇۇتە قالۇدۇق ئۇسۇتىخانالرنىڭ »: ماركىس

ئاللىااچان يوقالغان ئىجتىمائىي ئىگىلى  تكزۈلمىسىنى بىلىۇۇتىمۇ ئەمۇگەك . قىلىش زررۈرتكزۈلكشىنى تەتاىق 

ئەمۇگەك ۋغسۇتىلىرى ئوخۇاشۇال ئىنسۇانىىەت ... ۋغستىلىرىنىڭ قالدۇقلىرىنى تەتاىق قىلىش ئوخۇاشۇال زررۈر

بولغۇۇان ئەمۇۇگەك كۇۇكچى تەرەقاىىۇۇاتى چەرىجىسۇۇىنىڭ ئ ل ىگكچىسۇۇى بولۇۇۇپال قالمۇۇاي، يەنە ئەمۇۇگەك تەۋە 
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شۇۇۇ ا، ھۇنالرنىۇۇڭ ئەمۇۇگەك ۋغسۇۇتىلىرىنىڭ [. 6]چ ۇۇگەن« ئىجتىمۇۇائىي مۇناسۇۇىۋەتنىڭ كوررسۇۇەت كچىدۇر

 . قالدۇقلىرىنى تەتاىق قىلىش، ھۇنالرنىڭ ئىجىتمائىي ئىگىلى  تكزۈلمىسنى بىلىۇتى ى ئاچاۇچ ھېسابلىنىدۇ

گەن ئەمۇگەك ۋغسۇتىلىرى مىۇس ئەسۇىرچى ى گۇكللەنگەن چاغلىرىۇدغ ئىگىلىۇ-3ھۇنالر مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

–قورغلالر بولماستىن، بەل ى ت مكر قورغلالر بولغان يېاىناۇى ئۇون نەچۇ ە يىلۇدىن بويۇاناى چرلىتىمىۇز ئى ۇى 

سۇۇىرتىدغ ئېلىۇۇپ بېرىلغۇۇان ئارخېۇولوگىىىلىۇۇ  قېزىۇۇۇالر بىزنۇۇى بۇۇۇ جەھەتتى ۇۇى مۇۇاچچى ماتىرىىۇۇالالر بىۇۇلەن 

 . تەمىنلەيدۇ

ماتىرىىالالر ئى ىدە مو غۇلىىە خەلق جۇمھۇريىتى تەۋەسۇىدى ى ھەر قايسۇى  ئەلدى ى ئارخېۇولوگىىەلى  چەت

قېزىلغۇۇان ھۇنالرنىۇۇڭ ئەڭ ( ئەينۇۇى ۋغقتتى ۇۇى ھۇنالرنىۇۇڭ ئاساسۇۇلىق ئولتۇرغقالشۇۇاان رغيۇۇونلىرى)جۇۇايالرچىن 

ئەينى مى  شىمالىدغ،  70ھازىرقى ئۇالنناتۇرنىڭ )چەسلەپ ى چاسا شەكىللى  تاش قەبرىلىرى ۋە نويان تېغىدىن 

قېزىلغان ھۇنالرنىڭ قەچىم ى قەۋرىلىرىۇدىن چىااۇان نەرسۇىلەر بىۇر ( ۋغقىتتا تە رىاۇت ئورچىسىغا تەۋە ئىدى

ئەڭ قەچىم ى چەۋىرگە بولغان ئارلىااا مەنسۇپ بولغان چاسا قەبرىلەرچىن چىااان ت مكر پالتا، ت مكر . قەچەر مو 

ئەسۇۇىرنىڭ باشۇۇلىرىغا مەنسۇۇۇپ بولغۇۇان ت مۇۇكر -3ئەسۇۇىرنىڭ ئۇۇاخىرى -4خەنۇۇجەر ۋە مىالچىىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى 

نومۇرلۇق قەچىم ى قەبۇرىلەرچىن چىااۇان مىالچىىىۇدىن -8،-9،-3يىلى نوپان تېغىدى ى -6854. يكگەندۇر 

ئەسىرلەرگە مەنسۇپ بولغان ت مكر قورغلالر ئى ىدە ئكچ قىرلىق ت مكر باشۇاق، يوغۇان ت مۇكر  -2ۋە  -3بۇرۇناى 

بەزىلىۇرى ئاتنىۇڭ قورسۇاق )كى ى  ت مكر ھالاۇا -، چوڭ(ى  ى چېتىدە ھالاىسى باريكگەننىڭ ئ) يكگەن ھالاا 

بەزىلىرى ئات شەكىلى  ت مكر يۇاپرغق ە بولۇۇپ، )ت مكر ياپرغق ە (. تاسمسىنىڭ ھالاىسى بولۇپ، ت مكر تىلى بار

، -3ىىۇدىن بۇۇرۇناى يۇمىالق تاش قەبرىلەرچىن چىااىنىمۇ مىالچى. ۋە ت مكر ئۇۋغقلىرى بار( . توشۇك ىلىرى بار

، ت مۇكر (پارچىسۇى)ئەسىرلەرگە مەنسۇپ بولغان ئۇچ قىرلىق ئۇزۇن نەيزە باشىاى، ت مكر شەمۇەر، قىلىۇب  -2

 [. 2]باشاا بويۇمالر چۇر  يكگەن ۋە ت مكرچىن ياسالغان

زىۇى يىلغى ە سوۋ ت ئىتتىپاقى بۇرىىات ئىتتىپاقدغش ئاپتونوڭ جۇمھۇريىتىنىۇڭ مەركى-6856يىلىدىن -6844

ئەسىرگە مەنسۇپ بولغان ھۇنالر ئىۇلەت ەن ت مۇكر قۇورغلالر ۋە -6ئۇالنۇوچ ئەترغپىدىن مىالچىىىدىدىن بۇرۇناى 

ت مكر قورغ  قويىدىغان قېلىپ،ت مكر ئېرىتىدىغان ئوچاق، شۇندغقال يەنە ت مكر ئورغۇاق ۋە ت مۇكر سۇوقىدىن بىۇر 

 [. 3]نەچ ىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى قېزىۋ لىنىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان

نومۇرلۇق ھۇۇن -1كوزلوۋ نويان تېغىدى ى . ك. لى سوۋ ت ئىتتىپاقى ئارخېۇولوگى پيى-6824ئۇنىڭدىن باشاا، 

مىخالرنى  ئەسىرگە ،مەنسۇپ بولغان ت مكرچىن ياسالغان يكگەن ۋە تكرلۇك-6قەبرىسىدىن مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 [. 4]قېزىۋغلغان

ر قايسۇى جايلىرىۇدى ى ھۇۇن يىلۇدىن بۇيۇان ئېلىمىۇز ئۇارخېۇولوگلىرىمۇ ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ ھە 20يېاىناى 

يىلۇى ئى جۇاۋ ئۇايمىاى -6878: ىلەنمەسۇ. قەبرىلىرىدىن ھۇنالرنىڭ خېلى ك پ ت مكر قورغللىرىنى قېزىۋغلدى

مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )جۇ غار خوشۇنىنىڭ شىگۇپەن چ گەن يېرىدى ى ھۇن قەبرىسىدىن يېغىلىق چەۋرىنىۇڭ 

ئۇاخىرقى مەزگىلىۇگە تەۋە بولغۇان سۇ گەت يوپۇۇرمىاى  (يىلىغىۇب-226يىلىدىن مىالچىىىدىن بۇرۇناى -475

اتۇارلىق قېزىۋ لىنۇدى شەكىللى  ئۇزۇن ت مكر خەنجەر، ت مكر يكگەن، ت مكر نەيزە، ت مكر بىگىز، ت مكر ئىلۇمەك ق

[5 .] 

يىلى جۇ غار خوشۇنىنىڭ تىكلك تەي چ گەن يېرىدى ى ھۇۇن قەبرىسۇىدىن يېغىلىۇق ۋە خەن چەۋرىۇگە -6874

مەنسكپ بولغان تۇرنا تۇمۇۇۇق شۇەكىللى  ت مۇكر (يىلىغى ە-9يىلىدىن مىالچىىە-201ن بۇرۇناى مىالچىىىدى)

، (بىر ئۇچى تكز بسلىق، يەنە بىر ئۇچى تۇرنا تۇمۇۇۇغى شۇەكلىدە، ئوتتۇرىسۇىدغ يۇمۇۇالق تكشۇككى بۇار)جوتو 

 [ 1]قېزىۋ لىندىئى  ى بوغۇملۇق ت مكر يكگەن، ت مكر ئەندۇۋغ قاتارلىاالر 

يىلى چۇ ۇېڭ ناھىىىسىنىڭ پۇچۇ گو چ گەن يېرىدى ى ھۇن قەبرىسۇىدىن خەن چەۋرىۇگە تەئەللۇۇق  - 6890

ھالاا، يوللۇق ت مكر شەمۇەر، بېسى ۋە قىرى ئويمان ياسالغان ت مكر خەنجەر ، رومنا شەكىللى  ئۇكچ قىرلىۇق ۋە 

 ىڭ ھالاىسى، ئى  ى تەرىپىۇدە ئوتتۇرسىدغ كى)يايپاڭ ئكچ قىرلىق ت مكر باشاا، ئى  ى بۇغۇملۇق ت مكر يكگەن 
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، ت مكر چغ اان، ت مكر قازغن، ت مكر ھالاا، چاسا شەكىللى  ت مۇكر (ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى باغاليدىغان چوڭ ھالاىسى

 [. 7]ويۇملىرى قېزىۋ لىندىتكگمەن ۋە ت مكر زىننەت ب

قەبرىسۇىدىن خەن  يىلى بايىنغو  ئايمىاى چاخار ئوڭ ئارقا خۇشۇۇنى جاۋجىافۇاڭ كەنتىۇدى ى ھۇۇن - 6818

 [. 9]كر خەنجەر قېزىۋ لىندىچەۋرىگە مەنسۇپ بولغان ت مكر شەمۇەر، ت مكر نەيزە ۋە ت م

. ئېلىمىزنىڭ قەچىم ى كىتابلىرىۇدىمۇ ھۇنالرنىۇڭ ت مۇكر قۇورغلالرنى ئىۇۇلەت ەنلى ىگە ئائىۇت خۇاتىرىلەر بۇار

ىڭ ئۇرۇش قىلغاندغ يىرغقاا ئوقىا، يېاىنغا چە، ھۇنالرن« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»مەسىلەن، 

چ ىىلىدىغان بىر خى  « جىڭلۇ»قېلىب، نەيزە ئىۇلىتىدىغانلىاى خاتىرىلەنگەن بۇنىڭدىن باشاا يەنە ھۇنالرنىڭ

يىلۇى خەن -661مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى . ئېسى  قېلى ى بولۇ، بۇۇ چغئىۇم ئىۇۇلىتىلىدىغان شەمۇۇەر ئىۇدى

شەمۇۇەر، ئى  ۇى مىۇڭ  3000چ ڭ زۇن شىمالىي ھۇنالرنى مەغلۇپ قىلغاندىمۇ سۇاللىسىنىڭ ئۇلۇ  سانغۇنى 

 [. 8]غش قازغن ئولجا ئالغانچ

ئەسىرچىن ئىلگىرىال ت مكر قورغلالرغا -3بارلىق قېزىلما ۋە يازما ماتېرىىاالر بىرگە ھۇنالرنىڭ مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

ت مكر قۇورغلالرنى كەڭ ك لەمۇدە ئىۇۇلەت ەنلى ى، ئەسىرچىن كېىىن -3ئىگە ئى ەنلى ى، مىالچىىدىن بۇرۇناى 

ئەسىرچىن كېىىن ت مكرچىلى  تېخنى ىسىنىڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ رغۋغجالنغۇانلىاىنى  -2مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

 . كنكملكك ئىسپاتالپ بېرىدۇئ

لككنىڭ شىمالىدى ى چ ل. قېزىۋ لىنغان بۇيۇمالر ئى ىدە ت مكر قورغلالر ئى ىدىن سىرت، يەنە مىس قورغلالرمۇ بار

ئەسىرلەرگە مەنسۇۇپ مىۇس پالتۇا، مىۇس  3~ 7ئەڭ قەچىم ى چاسا تاش قەبرىلەرچىن مىالچىىىدىن بۇرۇناى

. ۋە مىۇس بويۇۇن بۇا  قاتۇارلىاالر قېزىۋ لىنغۇا( مىس ئەينەك)پى اق، مىس باشاق، مىس يكگەن، مىس ك رگك 

ئەسىرلەرگە تەۋە كى ىۇڭ  -2~3ىدىن بۇرۇنى نومۇرلۇق قەبرىدىن مىالچىى-8-9يىلى نويان تېغىدى ى -6854

، تۇ ت قىرلىۇق مىۇس (بەش تۇا )، ئكچ قىرلىق مىس باشاا (قو غۇرغق تى  ت مكرچىن ياسالغان)مىس قو غۇرغق 

، قوپا  ياسالغان مىس قوشۇق، قىس تۇتاۇچ، مىۇس چەيۇنەك جوغىسۇى ۋە نۇرغۇۇن مىۇس (ئى  ى تا )باشاا 

لغان مىس بۇيۇمالرنىڭ بەزىلىرى ئۇزۇن بويۇنلۇق، يۇمۇالق شۇەكىللى ، نەپىس ياس. ئەسۋغ  پارچىلىرى چىااان

بەزىلىرىنى تەگلىگى ئىگىز، ئى  ى تەرەپىگە نەقىش چې ىلەەن، تۇتاۇچى بار، ئۇالرنىڭ سىرتىغا ك پ مىادغرچغ 

-3 ىن قۇرۇڭ چاپلىۇىپ قالغانلىاىغا قارىغاندغ، بۇ مىس بۇيۇمالر چۇاي قاينىتىۇدىغان ئەسۇۋغبالر بولۇشۇى مۇۇم

بىرسۇىنىڭ )ئەسىرلىرىگە تەئەللۇق ئى  ى ئاقۇش مىس ك رگك -6~ 2نومۇرلۇق قەبرىدىن مىالچىىىدىن بۇرۇناى

»بىر تەرەپى سىلىق يەنە بىر تەرىپىگە ك پ قىرلىق نەقىش چې ىلگەن تۇتاۇچى بې ىۇتىلگەن، يەنە بىرسۇىگە

卫 »قەبرىدىن ت ت قىرلىق، ئوتتۇرىسىدغ  نۇمۇرلۇق-24. قېزىۋ لىنىغان( خېتى شەكىللى  نەقىش چكشكرۈلگەن

ۇمۇالق مىۇس ئەسۇۋغ  نۇمۇرلۇق قەبرىدىن ئكچ قۇالقلىق، تۇتاۇچى بار ي -21بەش ت شككى بار مىس ئەسۋغ ، 

 . چىااان

ئەسىرلەرگە تەئەللۇق ئكچ قىرلىۇق مىۇس ئۇوق،  -2~3يۇمالق شەكىللى  تاش قەبرىدىن مىالچىىدىن بۇرۇناى 

، چاسا شەكىلى  مىس چغڭ، مىس يكگەن، قو غۇرغق شەكىللى ، ئكچ (رچىسىپا)مىس خەنجەر، مىس شەمۇەر 

 . ىننەت بۇيۇمى قېزىۋ لىغانت شككلكك مىس ز

ئەسۇىرگە -6~3يىلى لوزلوۋ نويان تېغىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىن مىالچىىىدن بۇۇرۇقى -6824بۇنىڭدىن باشاا، 

-6829. بۇلغا قاتارلىاالرنى قېزىپ چىااانمەنسۇپ بولغان مىس چغ اان ۋە مىس ئوچاق، مىس ھالاا، مىس چو

يىلالرچغ سوسنوۋىس ىىمۇ مو غۇلىىەنىڭ يىلىم جىلغىسىدى ى ھۇن قەبرىسىدىن مىستىن ياسالغان ئات -6828

تەكۇكرۈپ چەلىللەش ە ئاساسالنغاندغ، بۇ مىسۇتىن ياسۇالغان ئۇات ھەي ىلۇى قېزىۋغلغۇان، . ھەي ىلى قېزىۋغلغان

ئەسۇىرگە تەۋە -6النغاندغ، بۇۇ مىۇس ئۇات ھەي ىلۇى مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى تەكۇكرۈپ چەلىللەشۇ ە ئاساسۇ

 [ 60]ئى ەن

ئېلىمىزنىڭ ئى  ى مو غۇلىنى ھەر قايسى جايلىرىدى ى ھۇن قەبرىلىرىۇدىن قېزىۋ لىنغۇان بۇيۇۇمالر ئى ىۇدىمۇ 

بۇدۇقلىرى ۋە سۇايمانلىرى، ئۇات جا-خېلى ك پ مىس بويۇمالر بولۇپ، ئۇالر ئاساسەن ھەربى قورغلالر، ئەسۇۋغ 



120 

 

يىۇۇى ئى جۇۇاۋ ئۇۇايمىاى كۇۇا جىن خوشۇۇۇنى تاۋخۇ نۇۇاال -6872مەسۇۇىلەن، . زىنۇۇنەت بۇيۇملىرىۇۇدىن ئىنۇۇارەت

كەنتىدى ى ھۇن قەبرىسىدىن يېغىلىق چەۋرىگە مەنسۇپ بىر تكرككڭ مەچنىىەت ياچى ارلىالىرى باياالغان بولۇپ، 

س پالتا،مسۇى بىگىۇز،مىس ئوتۇغۇۇچ، مىۇس ئاساسلىاى مىس بۇيۇمالر، جكمىلىدىن قاقىرغ تۇمۇىغىسىمان قىس

ئكش ە، مىس پى اق، مىس خەنجەر، مىس تكگمەن، مىس ھالاا، قۇش شەكىللى ، ھايۋغنات بېۇى شەكىللى  ، 

تىڭ ت ت بۇلۇڭ شەكىللى ، سىلىندىر شەكىللى ، تكگمەن شەكىللى  مسۇى زىنۇنەت بۇيۇۇمى، مىسۇى تۇكگەن، 

نىڭدىن باشاا ئۇاز سۇاندى ى ئۇالتۇن ھالاۇا ۋە قك گۇكزچىن ياسۇالغان مىسى ئات جابدۇقى قاتارلىاالر بولغان، بۇ

يىلى جۇ غار خوشۇنىنىڭ يكلۇ تەي چ گەن يېرىدى ى يېغىلىۇق چەۋرى ۋە خەن -6874[. 66]بۇيۇمالر چىااان

سۇاللسىى چەۋرىگە مەنسۇپ ھۇۇن قەبىلىلىرىۇدىنمۇ ئاساسۇلىاى ئۇات جابۇدۇقلىرى قاتۇارلىق مىۇس بۇيۇۇمالر 

يىلۇى بۇايىنغو  ئۇايمىاى ئۇويرغت ئوتتۇۇرغ ئارقۇا بىرلەشۇمە خوشۇۇنىنىڭ قىۇر ئۇسۇتاي -6878[. 62]چىااان

رغيونىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىن چىااان مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرىمۇ ئاساسلىاى مىس بۇيۇمالر بولۇپ، ئى ىۇدە 

ىت شەكىللى ، قاقىرغ تۇمۇۇغىسىمان مسى پالتا، مىس پى اق، مىس خەنجەر، مىس كەكە، مىس باشاق، كىرس

[. 63]ى بولغان 30سىلىندىر شەكىللى  ، بۇغر شەكىللى  مىس زىننەت بۇيۇمى ۋە ھارۋغ، ئات جابدۇقلىرىدىن 

يىلى ئى جاۋ ئايمىاى جۇ غار خوشۇنى سۇجىگۇ كەنتىۇدىن باياالغۇان خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇگە -6812يەنە 

گكزلكك مىس بۇغا، تۇرنا بېۇۇى، قۇوي بېۇۇى، مەنسۇپ ھۇن مىس بۇيۇملىرى ئى ىدىمۇ ئ رە تۇرغان ئۇزۇن مك 

 [. 64]ب رە بېۇى ۋە شىر بېۇى شەكىللى  مىس زىننەت بۇيۇمى ۋە مىس قو غۇرغق قاتارلىاالر بولغان

ئەسۇرىلەرە -6~2يەنە نويان تېغىدى ى ھەر قايسى ھۇۇن قەبرىلىرىۇدىن قېزىۋ لىنغۇان مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

ئى ىدە سۇ  ەكتىن ياسۇالغان يۇا پۇارچىلىرى، سۇ  ەك چوكۇا، ھايۋغنۇات  تەئەللۇق مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى

بۇۇ [. 65]سكرىتى سىزىلغان س  ەك بۇيۇڭ قاتارلىاالر بولسىمۇ، سانى ناھايتى ئاز بولۇپ، تىلغا ئالغۇچىلى ى يوق

ەنلى ىنۇى مىس قورغلالر، بولۇپمۇ ت مكر قورغلالر بارلىااق كەلگەندىن كېىن س  ەك قورغلالرنىۇڭ شۇاللىنىپ كەت 

 . ئىسپاتاليدۇ

ئەسۇىرچىن كېىىۇنگە -3چوڭ چ للككنى شىمالىدى ى ھەر قايسى جايلىرىدىن تېپىلغان، مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى 

، ئىۇۇلەپ ىاىرش (قۇېلىب، شەمۇۇەر، باشۇااق)مەنسۇپ بولغان يۇقىرىاى ت مكرچىن ياسالغان ھەربى قۇورغلالر 

چىۇن قارىغانۇدغ، ( يكگەن، ھالاا، ت مكر پارچىلىرى، ت مكر مىق)ۋە تۇرمۇش ئەسۋغبلىرى ( ئوغاق، سۇقا)قورغللىرى 

ئەينۇى چاغۇدغ ھۇۇنالر ت مۇكر قۇورغلالرنى ھەربۇى ئىۇۇالرچىن ئەمەس، يەنە ئىجىتمۇائىي ئىۇۇۇلەپ ىارىش ۋە 

ككندىلى  تۇرمۇشتىمۇ ئومۇمىۇزلۇك ئىۇلەت ەن، بۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ ت مكر قۇورغلالرنى ئىۇۇلىتىش چغئىرسۇىنىڭ 

يەنە بۇۇ ت مۇكر قورغلالرنىۇڭ تۇكرى ۋە سۇانىدىن، بولۇپمۇۇ ت مۇكر قۇورغ  . لى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇكەڭ ئى ەن

باياىلىۇۇىدىن قارىغانۇدغ ت مۇكر قۇورغللىرىنى ( ئۇو چۇاقلىرىنى)قۇيىدىغان قېلىپ ۋە ت مكر ئېرىتىش پې لىرىىمۇ 

. ىنىۇڭ زور ئى ەنلى ىنۇى ك رسۇىتىدۇبك ت مكر روچىسىغا بولغۇان ئېھتىىاج. ياساش ك لىمى خېلىالر چوڭ بولغان

يەن ئۇالرغا ت شكك ئې ىلغۇانلىاى ، قېلىۇپ ۋە ت مۇكر باشۇاقالرنىڭ ئۇكچ قىرلىالىاۇى، ت مۇكر ھالاىلىرىغۇا تىۇ  

بې ىۇۇتىلگەنلى ىگە قارىغانۇۇدغ، ت مۇۇكر قورغلنىۇۇڭ شۇۇەكىلى مۇرەك ەپلەشۇۇ ەن، قۇيمى ىلىۇۇق تېخنى ىسۇۇىمۇ 

كرچىلىۇ  ۋە قۇيمى ىلىۇق تېخنى ىسۇىنىڭ بەلگىلىۇ  سۇەۋىىىگە بۇنىڭدىن ئەينى چاغۇدغ ت م. نەپىسلەش ەن

شۇنڭ بىلەن يەنە سوقۇپ ياپالقاليدىغان، ئېگىپ تكزلەيدىغان، ت شۇكك ئاچىۇدىغان ۋە نەقىۇش . يەت ەنلى ىنى

ئەڭ ئاخىرىۇدغ، يەنە ئاساسۇلىاى ھەربىۇي قۇورغلالر . چې ىدىغان سايمانالرنىڭمۇ بارلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

ۋە يكگەننىڭ ك پىن ە ت مكرچىن ياسۇلغانلىاى، ئورغۇاق سۇوقا قاتۇارلىاالر نىڭمۇۇ ت مۇكرچىن ( شەمۇەر قىلىب،)

ياسالغانلىاى، ئوق باشىاىنىڭمۇ ت مكرچىن ياسالغانلىاى، ئۇوق باشۇىاىنىڭمۇ ت مۇكرچىن ياسۇالغانلىاى، تۇرمۇۇش 

مىستىن ياسالغانلىاىدىن مىالچىىىن ۋە زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ بولسا ك پىن ە ( چەينەك، قوشۇق)ئەسۋغبلىرىنىڭ 

ئەسىرچىن كېىن ت مكر قورغلالرنىۇڭ ھۇنالرنۇڭ ئىجتىمۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇىدغ مىۇس قۇورغلالرنى -3بۇرۇناى 

ت مكرنىڭ ئوق باشىاى ياساشاا ئىۇلىتىلىش ئۇنىڭ . بېسىپ يېتەك ى ئورۇنغا ئ ت ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

چۇكن ى، ئۇوق . اانلىاى ۋە تەننەرخىنىڭمۇ ت ۋەن بولغۇانلىاىنى چكشۇەندۈرىدۇئەينى چاغدغ ئىنتايىن ئومۇمالش
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بولۇۇپ، ئوقىۇا ئۇالرنۇڭ ئاساسۇلىق « ھۇۇنالر ئوقىۇاچىالر ئېلۇى». ئېتىلسىال ئۇنى قايتۇرۇپ كەلگىلى بولمايۇدۇ

ئوقىالىق »رىدە باتۇر تە رىاۇت چەۋ. قورغللىرىنىڭ بىر بولغاچاا، ئوقىانىڭ خورىۇى تەبىۇىى ى ناھايتى زور بولىدۇ

يىلى پىڭ ېڭۇدغ لىۇبۇا نى قورشۇاۋغا ئالغۇان -200مىڭدىن ك پ بولغان بولۇپ، مىالچىىە  300الر « چەۋەندغز

 [. 61]مىڭغا يەت ەن 400چاغدغ ئاتلىق ئەس ەرلەرنىڭ سانى 

شۇۇ ا، . ئەگەر ھەر بىر ئاچەمدە بىرچىن ئوقىا بار چەپ ھېساپلىساق ، ئۇنىڭ سانى ناھايتى ك پ بولغۇان بولىۇدۇ

ئەگەر يېتەرلى  خاڭ ئەشىا مەننەسى ۋە كەڭ ك لەمدە ئىۇۇلەپ ىاىرىش بولمىغانۇدغ، بۇنۇدغق زور سۇەرپىىاتنى 

ۋغقتىدغ تەمىنلىگىلى ۋە تولۇقلىغىلى، تەننەرخىنى ئەڭ تۇ ۋەن چەكۇ ە چكشۇكرمىگەندە، بۇنۇدغق زور چىاىمغۇا 

 . بەرچغشلىق بەرگىلى بولمايدۇ

ااان ھەربى قورغلالر ئى ىدىن مىستىن ياسالغانلىرى بولسىمۇ، بۇنىڭلىق بىۇلەن يەنە ھەر قايسى جايالرچىن چى

ت مكر قورغلالرنىڭ ئەينى چاغدى ى ئىجتىمائىي ئۇىۇلەپ ىاىرىۇۇتىى ى يېتەرلىۇ  ئۇورنىنى ئىن ۇار قىلىۇۇاا 

( ق،مىسۇتىن ياسۇالغان شەمۇۇەر، باشۇا)چكن ى، بىرىن ىدىن، نۇغۇنلىغان مىس ھەربۇى قۇورغلالرن . بولمايدۇ

ئېھتىما  بۇرۇناى ئىۇلەپ ىاىرىۇنىڭ يالدغمىسى بولۇشى مۇم ىن، چكن ى ت مكر ھەربى قورغلالرنىڭ مەيۇدغنغا 

ئىلغار قورغلالرنىڭ قاالق قورغلالرنىڭ ئۇورنىنى ئېلىۇۇىدى ى . كېلىش شۇ ھامانالر يوقۇلىۇىدىن چ رەك بەرمەيدۇ

ئى   ىنى ىدىن، ككندىلى  . شالالش جەريانى كېتىدۇ تارىخى قائىدىگە ئاساسالنغاندغ، بۇنىڭغا بىر پەيدىنپەي

تۇرمۇش بۇيۇملىرىدغ قىسىتىن ياسالمىنىنىڭ ك پ بولۇشى چە  مىس قورغللىرىنڭ پەيۇدىنپەي ئىۇۇلەپ ىاىرىش 

، ئاساسۇلىاى ككنۇدۈلكك تۇرمۇۇش (ت مكر قورغلالرغا ئۇورۇن بوشۇىتىپ)ساھەسى ۋە ھەربى ساھەچىن چې ىنىپ 

ئكچىن ىدىن، يەنە نويا تېغى ۋە ئى  ى مو غۇلۇدىن . كزلەنگەنلى ىنى چكشەندۇرىدۇساھەسىدە ئىۇلىتىۇ ە ي

تېپىلغان مىس قورغلالرنىڭ نەپىس ياسىلىش تېخنى ىسىدىن قارىغاندغ، ئەگەر ئەينى چاغدغ ت مكرچىن ياسۇالغان 

نۇى چاغۇدغ مسۇى شۇۇ ا، ئەي. ئ ت كر ئەسۋغبالر بولمىسا بۇندغق يۇقىر تېخنى ا سەۋىىىگە يەت ىلۇى بولمۇايتتى

 . قورغلالرنىڭ چغۋغملىق تەرەقاىي قىلىۇىمۇ ت مكر قورغلالرنىڭ تېخنى ا ئاساسى ئكستىگە قۇرۇلغان

تارىخىي قانۇنىەت ە ئاساسالنغاندغ، ھەر بىر خى  مەچەنىىەت پەيدغ بولغاندىن تارتىپ گۇكللەنگى ە چۇقۇۇڭ بىۇر 

ھەرگىزمۇ تويۇقسىز پەيدغ بولۇپ، بىرچىنال گكللىنىۇپ . ئۇزغق مەزگىللى  ئ زگىرىش جەريانىنى باشتىن كەچكرىدۇ

ئەسىرلەرگە تەئەللۇق بولغان ئەك قەچىم ى چاسا شۇەكىللى  تۇاش  – 3~  7مىالچىىدىن بۇرۇناى . كەتمەيدۇ

ئەسۇىرنىڭ  -3ئەسۇىرنىڭ ئۇاخىرى  -4قەبىلىلەرچىن تېپىلغان ت مكر قورغلالر، بولۇپمۇۇ مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

بولغان ت مكر يۇكگەن، شۇۇندغقال نويۇان تېغۇى ۋە ئۇالنۇۇۇچوچىن چىااۇان ت مۇكر قورغلالرنىۇڭ  باشلىرىغا مەنسۇپ

ئەسۇىرنىڭ  -5سەۋىىىسىدىن قارىغاندغ، ھۇنالر چىن شىخۇغڭ چەۋرىدىن بۇرۇنال، يەنى مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

 -3دىن بۇۇرۇناى مىالچىىىۇ. ئەسۇىرنىڭ باشۇلىرىدىال ت مۇكر قۇورغلالرنى ئىۇلىتىۇۇ ە باشۇلىغان -4ئاخىرى، 

ئەسۇىرچە  -2مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى . كەينىدە ت مكر قورغلالرنى كەڭ ك لەمدە ئىۇۇلەت ەن -ئەسىرنىڭ ئالدى

ئەسۇىرنىڭ  -3شۇ ا، مېنڭ ە ھۇنالر مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى . ت مكر قورغلالرنى ئىۇلىتىش تېخىمۇ ئومۇمالشاان

ئۇنىڭۇدىن بۇۇرۇن بىرونۇزغ قۇورغلالر مەچەنىىىتۇى . ە كىرگەنكەينىدىال ت مكر قورغلالر مەچەنىىتى چەۋرىگ -ئالدى

 . چەۋرىدە تۇرغان

چە  ھۇنالر يېغىىق چەۋرىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدىال ت مكر قورغلالر مەچەنىىتىنى ئىگەللىگەچۇ ە ئىجتىمۇائىي 

ىۇي ئىۇلەپ ىاىرىش ككچى يككسىلىپ، يەك ە ئىۇلەپ ىاىرىش ۋە خۇسۇسىي مكلكك ىلى  ئۇچاانۇدەك تەرەقا

بۇنىڭ بىلەن ئىپتىدغئىي ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىدى ى ئىۇلەپ ىاىرىش مۇناسۇىۋىتى ئېغىۇر چەرىجىۇدە . قىلغان

شۇ ا، ئۇۇالر ئەينۇى . بۇزغۇن ىلىااا ئۇچرغپ، ئۇالر سىنپى جەمۇىىەت ە قەچەڭ قويغان ھەڭ ئاجايىپ ككچەيگەن

ىۇلەن ئۇاتلىق ئەسۇ ەرلىرىنى قورغلالنۇدۇرۇپ، چاغدغ ت مكر قىلىب، ت مكر شەمۇەر، ت مكر ئوق ۋە ت مكر يۇكگەن ب

بۇنىڭ . ھەڭ جاۋ بەگلى ىنىڭ چېگىرلىرىنى پارغكەندە قىلغان« [67]ئاالبانالرنىڭ ت ۋىنىگى ە بېسىپ كەلگەن»

چىۇن سۇاللىسۇى . بولۇۇپ قالغۇان« [69]چېگىرچغ تېرىا ىلىق قىلغىلۇى، مۇا  بۇاقاىلى بولمايۇدىغان »بىلەن 

خەن . نۇۇى ياسۇۇاپ مۇۇۇچغپىۇە ك رۈشۇۇ ە مەجنۇۇۇر بولغۇۇان« چچى ىن سۇۇېپىلىسۇۇە»ككچەيگەنۇۇدىمۇ ئامالسۇۇىز 
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سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدىمۇ ئۇالر ئاجايىپ ككچىىىپ، خەن سۇاللىسۇىنىڭ شۇىمالىدى ى ئاساسۇلىق 

 . تەھدىت سالغۇچى ككچ بولۇپ قالغان

 چارۋى ىلىاى، ئوۋچىلىاى ۋە چ ھاان ىلىاى . 2

ھۇنالر جەمۇىىىتىنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش كۇكچلىرىنى يېڭۇى بىۇر تۇارىخى باسۇاۇچاا ت مكر قورغلالر مەچەنىىىتىى 

ك تىرىپ چارۋى ىلىانىال زور چەرىجىدە گكللەندۇرۇپ قالماستىن، يەنە چىھاان ىلىق ۋە قو  ھۇنەرۋەن ىلى نىۇڭ 

 .تەرەقاىىاتنىمۇ زور چەرىجىدە ئىلگىرى سكرگەن

  

   چارۋى ىلىق( 6)

 

سۇ قوغلۇشۇپ ھەر تەرەپلەرچە ك چكپ يكرۈپ،  -ى ىلىانى ئاساس قىلغان، ئۇالر ئوت ھۇنالرنىڭ ئىگىلى ى چارۋ

 . ك چمەن چارۋى ىلىق تۇرمۇشى كەچكرگەن

ھۇنالرنىڭ ئىگىلى ى چارۋى ىلىانى ئاساس قىلغاچاا، چارۋغ ئۇالرنىڭ ئاساسلىق بايلىاى، تۇرمۇش ۋغستىسۇى ۋە 

ئۇالرنىۇڭ . ە ئات،كۇاال، قۇوي ئاساسۇى ئورۇنۇدغ تۇۇرغتتىچارۋىالرنىڭ ئى ىد. ئىۇلەپ ىاىرىش ۋغستىسى ئىدى

تارىخى ئەسەرلەرچە . كې ى ى ۋە نۇرغۇنلىغان تۇرمۇش بۇيۇملىرى چارۋىدىن كېلەتتى-ئى مى ى، كىىىم-يېمەك

 . «چارۋىالرنىڭ گ شىنى ئوزۇق، تېرىسىدىن كىىىم قىلىپ، كىگىز ئ يلەرچە ئولتكرغان-ما »خاتىرىلىنىۇى ە، 

ئۇالر بۇ خى  قېتىق ۋە قۇۇرۇتنى . ۋىالرنىڭ سكتىدىن ياسالغان قېتىق ۋە قۇرۇت ئىستىما  قىلغانچار -يەنە ما 

ئۇۇۇالر يەنە كۇۇ ن خۇرۇمۇۇدىن چېۇۇدىر، تۇلۇۇۇڭ، سۇۇاۋۇت . چەپ ئاتىغۇۇان[ 20]« مىلۇۇى»، [68]« جۇۇۇ الۋ»

 . قاتارلىاالرنىمۇ ياسىغان

( ئۇۇات، كۇۇاال، قۇۇوي) غرچى ى ھايۋغنۇۇات چ للككنىۇۇڭ شۇۇىمالىدى ى ھۇۇۇن قەبرىلىرىۇۇدىن ئومۇمىكزلۇۇكك زور مىاۇۇد

. چارۋىالرنىڭ گ شىنى ئوزۇق قىلغانلىاىنى ئىسپاتاليدۇ-س  ەكلىرىنىڭ باياىلىۇى، ھۇنالرنىڭ ھەقىاەتەنمۇ ما 

قارىغانۇدغ، ئۇۇالر يۇاۋغيى [ 26]يەنە قەبىرلەرچىن بۇغا، ياۋغ ئىۇەك، قۇشۇالرنىڭ سۇ  ەكلىرى چىااانلىاىۇدىن 

بۇۇۇ چە  ھۇنالرنىۇۇڭ يۇۇالغۇز چۇۇارۋى ىلىق قىلىۇۇپال قالماسۇۇتىن، يەنە ئوۋچىلىۇۇق . غۇۇانھۇۇايۋغنالرنىمۇ ئۇۇوزۇق قىل

 . قىلغانلىاىنىڭمۇ ماچچى ئىسپاتىدۇر

يىلۇى بۇاتۇر تە رىاۇۇت پىڭ ىڭۇدغ  -200مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى . ھۇنالرچغ ئاتنىڭ تكرى ناھايىتى ك پ بولغان

تلىق قوشۇۇن بىۇلەن لىۇۇ بۇا نى قورشۇۋغلغاندغ مىڭ كىۇلى  ئا 400( ھازىرقى سەنۇىدى ى چغتۇ نىڭ شەرقى)

غەر  تەرەپۇتە پكتۇكنلەي ئۇاق ئۇاتلىاالر، شۇەرق تەرەپۇتە . قوشۇننى ئاتنىڭ رە گىگە ئاساسەن توپاا ئايرىغان

. پكتكنلەي ك ك ئاتلىاالر، شىما  تەرەپتە پكتكنلەي قۇارغ ئۇاتلىاالر، جەنۇۇ  تەرەپۇتە تۇورۇق ئۇاتلىاالر تۇرغۇان

 [. 22]ئېسى  چارۋىلىرى بولغان    رنىڭ يەنە ت گە، خې ىر، چۇلدۇ ، قۇالن قاتارلىقبۇنىڭدىن باشاا ئۇال

ھۇنالرچغ ئاتنىڭ ئىۇلىتىلىش چغئىرىسى ناھايىتى كەڭ بولغان، مەيلى ئىاتىساچىي ساھە بولسۇن يۇاكى ھەربۇى 

مىنىش، ئوقىا ئېتىۇاا  ھۇنالر كى ى ىدىن باشالپال ئات. ساھە بولسۇن، ئات ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قورغلى بولغان

ئۇۇالر شۇىمالنىڭ جۇغرغپىىىلىۇ  مۇۇھىتى ۋە تۇرمۇۇش . پىۇىپ، چوڭ بولغاندغ بىرچەك ئاتلىق ئەس ەر بۇوالتتى

، ئات [23]« ئوقىانىڭ كىرى نى بوشاتمايتتى، ئىگىرىنى ئاتتىن ئالمايتتى» ئۇسۇلىغا ماسالشاان بولۇپ، ئاچەتتە

غەربىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدى ى چاۋسو . اى ئىدىمىنىپ ئوقىا ئېتىش ئۇالرنىڭ ئارتۇق ىلى

ھۇنالرنىڭ ماھارىتى ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىا تۇكزلە لى تى ىلەر بىۇلەن »: ئۇالرنىڭ بۇ خى  ئارتۇق ىلىاىنى تەسۋىرلەپ

ئېاىۇنالرچىن ئ تكشۇتە ئوتتۇۇرغ تكزلە لى تى ىلەرنىۇڭ  -ئېدىرالرچغ چېپىۇپ يۇكرۈش، چەريۇا -ئوخۇىمايدۇ، تا 

چغۋغنالرچغ بىر تەرەپتىن ئات چاپتۇرۇپ، بىر تەرەپتىن ئوقىۇا  -خەتەرلى  جىلغا. اتلىرى ئۇالرنىڭ ىگە يەتمەيدۇئ

، «بۇۇ ھۇنالرنىۇڭ ئەڭ پىۇۇۇىق ماھۇارەتتۇر. ئېتىۇتا ئوتتۇرغ تكزلە لى  چەۋغندغزلىرى ئۇالرغۇا يېتىۇۇەلمەيدۇ

 [. 24]چ گەن 
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تۇۇارىخى ئەسۇۇەرلەرچە خاتىرلىنىۇۇۇى ە، . ى گۇۇكللەنگەنھۇنالرنىۇۇڭ چۇۇارۋى ىلىق ئىۇلەپ ىاىرىۇۇۇى ناھۇۇايت

يىلۇۇى خەن سۇاللىسۇى سەركەرچىسۇۇى ۋ ۇۇي چىۇڭ ھۇنالرغۇۇا زەربە بەرگەنۇۇدە،  -627مىالچىىىۇدىن بۇۇۇرۇناى 

يەنە [. 25]چە بىۇۇر مىلىۇۇون تۇيۇۇاقتىن ئۇۇارتۇق كۇۇاال، قۇۇوي ئولجۇۇا ئالغۇۇان « چەريانىۇۇڭ جەنۇبىۇۇدى ى يەرلەر»

سۇفا دى ى گاۋ چ  ئارقىلىق ئوڭ قو  بىلى  خانغا ھۇجۇڭ قىلغاندغ، نەچۇ ە يىلى  -624مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

يىلى خەن سۇاللىسى بىلەن ئۇيسۇۇنالر  -76مىالچىىىدىن بۇرۇناى [. 21]ئون مىلىون تۇياق چارۋغ ئولجا ئالغان 

ت گە بولۇۇپ بىرلىۇىپ ھۇنالرغا ھۇجۇڭ قىلغاندغ، چېرى  ى بە  چا خۇي قاتارلىاالر ئات، كاال، قوي، خې ىر، 

يىلۇى خەن سۇاللىسۇى سەركەرچىسۇى چۇ  -98مىالچىىە [. 27]مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق چارۋغ ئولجا ئالغان  700

بويىۇدغ ( مو غۇۇلىىە خەلۇق جۇمھۇرىىىتىۇدى ى ئۇبىسۇۇ كۇ لى)شىىەن شىمالىي تە رىاۇتنى سى كبىدى ك لى 

مىالچىۇىە [. 29]ياقتىن ئۇارتۇق ئولجۇا ئالغۇان قاتتىق مەغلۇپ قىلغاندغ، ئات،كاال، قوي، ت گىدىن بىر مىلىون تۇ

شىمالىي ھۇنالرنى ( شىنجا دى ى بۇغدغ تېغىدغ)يىلى ئارقا قوش ئەمىر لەش ەرلىرى چاۋۇ  جىلغىسىدغ  -634

يۇقۇارقىالر پەقەت بىۇر رغيۇون، بىۇر [. 28]مەغلۇپ قىلغاندغ، يكزمىڭ تۇياقتىن ئاتۇرق كاال، قۇوي ئولجۇا ئالغۇان 

چارۋىالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ھەر قېتىمۇدغ كۇ پ بولغانۇدغ مىلىونۇدىن، ئۇاز  -ئولجا ئېلىنغان ما قېتىملىق ئۇرۇشتا 

بولغاندغ يكزمىڭدىن ك پ بولغىنىدىن ھۇنالرنىڭ چارۋى ىلىاىنىڭ قان ىلى  تەرەقاىي قىلغانلىاىنى كۇ رۈۋغلغىلى 

[ 30]چەك « كەت ەنلى ۇى ئۇات، كالىلىرىنىۇڭ تاقاۇا توشۇۇپ»يەنە ھۇنالرنىۇڭ چىڭلىۇڭ ۋ ۇي لكنىۇڭ . بولىدۇ

 . ئەھۋغلدىن ھۇن ئاقس كە لىرىنىڭ ئىگىدغرچىلىاى چارۋىالرنىڭمۇ ئاز ئەمەسلى ىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

چكن ى چۇارۋىالرنى بۇېاىش ۋە كۇ پەيتىش . ئەمما، ھۇنالرنىڭ چارۋى ىلىق ئىگىلى ى، ناھايتى تۇرغقسىز ئىدى

لىق بولغۇۇانلىاتىن، زور چەرىجىۇۇدە تەبۇىۇۇي شۇۇارغئىتنىڭ سۇۇۇغا ۋە مۇۋغپىۇۇق كېلىماتاۇۇا ئېھتىىۇۇاج -مۇۇو  ئۇۇوت

يەنە كېلىپ ئىۇلەپ ىاىرىش ككچلىرىنىڭ سەۋىىىسى بىۇر قەچەر تۇ ۋەن بولغاچاۇا، . چەكلىمىسىگە ئۇچرغيتتى

چۇۇاپاۇن، قۇۇاتتىق سۇۇوغۇق،  -بۇۇورغن. تەبۇىۇۇي ئۇۇاپەت ە تاقابىۇۇ  تۇۇۇرۇش ئىاتىۇۇدغرىمۇ ئىنتۇۇايىن ئۇۇاجىز ئىۇۇدى

بۇنىۇڭ .  چارۋىالر ك پلەپ ئ لكپ كېتىپ، ئىۇلەپ ىاىرىش بۇزغۇن ىلىااۇا ئۇۇچرغيتتىقۇرغاق ىلىااا ئۇچرىسىال

. بىلەن ئىجتىمائىي ئىگىلى  چې ىنىپ، خەلق ئاچارچىلىاتا قېلىپ، قوۋڭ ھۇاالكەت گىرچغبىغۇا بېرىۇپ قۇاالتتى

يىلۇى ۋە  -19يىلى قىۇتا، مىالچىىىدىن بۇۇرۇناى  -76يىلى،  -9يىلى،  -19مەسلەن، مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

ئىگىلى نىۇۇڭ بۇۇۇ خىۇۇ  [. 36]كەينىۇۇدە مۇشۇۇۇندغق ئەھۇۇۋغلالر يۇۇكز بەرگەن  -يىلنىۇۇڭ ئالۇۇدى -41مىالچىۇۇىە 

تۇرغقسىزلىاى سىىاسۇىي جەھەتۇتە ھاكىمىىەتنىۇڭ تۇيۇقسۇىز گكللىنىۇپ، تۇيۇقسۇىز خارغبىلىۇىۇۇىغا سۇەۋە  

 . بوالتتى

چۇوڭ جەھەتۇتىن، تەبىۇەتنۇى ئۇ زگەرتىش سۇ قوغلىۇىپ ك چكپ، بۇۇرۇناى جەريۇان  -ئۇنىڭدىن باشاا ئوت

پەقەت تەبىۇەتتىن پايدىلىنىش جەريانى بولغاچاا، تەبۇىي شارغئىتىنى ئ زگەرتىش جەريۇانى . جەريانى ئەمەس

سۇۇۇ قوغىلىۇۇۇىپ ك چۇۇكپ يۇۇكرۈش  -ئۇنىۇۇڭ ئكسۇۇتىگە مۇۇۇقىم ئولتۇرغقالشۇۇماي ئۇۇوت. ناھۇۇايتى ئاسۇۇتا ئىۇۇدى

ئىۇلەپ ىاىرىش تېخنى ىسۇىنىڭ ئ سكشۇى ۋە مەچەنىىەتنىۇڭ  ئىۇلەپ ىاىرىش تەجىرىنىلىرىنىڭ توپلىنىۇى،

 . تەرەقاىي قىلىۇىغىمۇ مۇئەيىەن چەرىجىدە توساۇنلۇق قىالتتى

 

  چارۋى ىلىق( 2)

 

ھۇۇنالر . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر». ھۇنالرنىڭ ئىاتىساچىي تۇرمۇشىدغ ئوۋچىلىامۇۇ مۇۇھىم ئۇورۇننى ئىگەللىۇگەن

سە  چوڭ بولغاندغ تۇكل ە، . نال قويغا مىنىپ قۇشااچ، چاشاان ئاتاتتىچە، ھۇنالر كى ىگىدى« ھەقاىدە قىسسە

يەنە ئۇالر پاچغ باقااندغ ھۇايۋغنالرنى ئۇوۋالپ ئۇۇزۇق . توشاان ئېتىپ ئولجىنى ئۇزۇق قىالتتى، چەپ خاتىرلەنگەن

غئىم قۇوۋمىنى ئەمەلىىەتتىمۇ تكمەن تە رىاۇت، باتۇر تە رىاۇت ۋە چەتاۇ تە رىاۇتالر چ. قىلىۇنى ئاچەت قىلغان

چەتاۇ تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى ئككەن خانمۇ چغئىم باياۇا  كۇ لى ئەتىرغپىغۇا ئوۋغۇا . باشالپ ئوۋغا چىاىپ تۇرغان

يى  ئەسۇلىدە قورۇلنىۇڭ ئى ىۇگە كىرىۇپ ماكانالشۇاان قوغۇشۇار  -43مىالچىىىدىن بۇرۇناى . چىاىپ تۇرغان



124 

 

قۇورۇ  ئى ىۇدە يۇاۋغيى ھايۋغنالرنىۇڭ »ۋەبىمۇ چە  تە رىاۇتنىڭ شىمالغا قايتىپ كەتمەك ى بولۇشىنىڭ بىر سە

بۇنىڭدىن غەربۇى خەن سۇاللىسۇى چەۋرىۇدىمۇ، . بولغان[ 32]لىاى « تكگەپ، ئوۋلىغۇچەك بىر نەرسە قالمىغان

ئەسۇىرنىڭ ئاخىرلىرىۇدىن كېىىنمۇۇ ئۇوۋ ئوۋالشۇنىڭ ھۇنالرنىۇڭ ئىاتىسۇاچىي  -3يەنى مىالچىىىۇدىن بۇۇرناى 

ئەممۇا، بۇۇ ۋغقىتتۇا چارۋى ىلىانىۇڭ . نى يوقىتىپ قويمىغانلىاىنى ك رىۋغلغىلى بولىدۇتۇرمۇشىدغ تېخى ئ ز ئورنى

تەرەقاىي قىلىۇىغا ئەگىۇىپ ئوۋ غەنىىمەتلىۇرى ھۇنالرنىۇڭ ئاساسۇلىق تۇرمۇۇش ۋغستىسۇى بولمۇاي، پەقەت 

پ، بەزى شۇ ا، ئوۋچىلىق ئۇان ە مۇۇھىم بولمىغۇان ئورۇنغۇا چكۈشۇكپ قېلىۇ. قوشۇم ە ئۇزۇقلۇقى بولۇپ قالغان

چاغالرچغ ئەس ەرلەر ئىب پۇشۇقىنى چىاىرچىغان ۋە ئات ئكستىدە ئوقىا ئېتىۇنى مەشق قىلىدىغان ۋغستىسۇىگە 

بەزى ئەھۋغلالرچغ يەنە ئوۋ ئوۋالش بىۇلەن يكرۈشۇ ە چىاىۇش بىرلەشۇتۇرۋ تىلىپ، ئۇوۋ [. 33]ئايلىنىپ قالغان 

 [. 34]لغان قىلىش خالىغان چاغدغ چۈشمەنگە قارىۇى ئۇرۇشاا ئايالندۇرۇ

 

 چ ھاان ىلىق ( 3)

 

. ئاخېۇولوگىىىلى  ماتېرىىالالر ھۇنالرنىڭ خېلى بۇرۇنال چ ھاان ىلىق بىلەن شۇغۇلالنغانلىاىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ

ئەسۇۇىرچىن ئىلگىرى ۇى ۋغقىۇۇتالرچغ مەنسۇۇپ بولغۇۇان ھۇنالرنىۇڭ چاسۇۇا  -3مەسۇلەن، مىالچىىىۇۇدىن بۇۇرۇناى 

. باياالغۇۇان[ 35( ]ياغۇن ۇۇاق) ىلىااۇۇا باغلىنىۇۇۇلىق بولغۇۇان تۇۇاش توغۇۇۇر شۇۇەكىللى  قەبىلىلىرىۇۇدىن چ ھاان

نومۇرلۇق ھۇۇن قەبرىسۇىدىن  -23ئەسىلەرگە مەنسۇپ بولغان نويان تېغىدى ى  -6~  2مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

، بۇنىڭدىن باشاا نۇرغۇنلىغان ھۇن قەبرىلىرىۇدىن كۇ پلىگەن چغنلىۇق زىۇرغئەت. باياالغان[ 31]زىرغئەت ئۇرۇقى 

ھۇۇنالر . باياالغۇان[ 37]چ ھاان ىلىق سايمانلىرى ۋە چ ھاان ىلىااا باغلىنىۇلىق بولغان چوڭ ساپا  قۇاچىالر 

ئاچەتتە چغنلىق زىرغئەتلەرنى چوڭ ساپا  قاچىالرغا سالغان بولۇپ، باياالغان بۇ خىۇ  چۇوڭ سۇاپا  قۇاچىالرچىن 

 [. 39( ]نومۇرلۇق قەبرىلەر -25ۋە  -23،  -62 مەسلەن، نويان تېغىدى ى)چغئىم چغنلىق زىرغئەتلەر چىااان 

. تارىخىي خاتىرىلەر»مەسلەن، . يازما ماتېرىىالالرچىمۇ ھۇنالرنىڭ چ ھاان ىلىااا ئائىت ك پلىگەن ماتېرىىالالر بار

يىلۇۇى  -4چغ خاتىرلىنىۇۇۇى ە، ۋۇچىنىۇۇڭ يكەنۇۇۇۇ « ۋ ۇۇي چىۇۇڭ ۋە قىۇۇرغن چەۋغنۇۇدغز سۇۇانغۇننىڭ تەرجىمھۇۇالى

. ۋ ي چىڭ ھۇنالرغا قويغۇان ئىنتۇايىن كۇ پ تېرىانۇى قولغۇا چكشۇكرگەن( يىلى -668رۇناى مىالچىىىدىن بۇ)

مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى )يىلۇى  -6چە خاتىرلىنىۇى ە، ۋۇچىنىڭ خۇيكەن « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»

يەنە . «لەر پىۇمىغانزىرغئەت»يامغۇر ياغمىغاچاا، -ككزچە، ھۇنالر رغيونىدغ ئۇچغ بىر نەچ ەر ئاي قار( يىلى -99

چە خاتىرلىنىۇى ە، جاۋچى چەۋرىدە ئۇيسۇۇن مەلى ىسۇى مەكتۇۇپ « غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»شۇ كىتابنىڭ 

يەن شۇكەندى . سۇنۇپ ھۇنالرنىڭ ئاتلىق قوشۇن ئەۋەتىپ قوشتا تېرىا ىلىۇق قىلىۋغتاۇانلىاىنى مەلۇۇڭ قىلغۇان

ھۇجۇۇڭ قىلىۇۇاا ئەۋەت ەنۇدە، قوشۇتا تېرىا ىلىۇق تەختتى ى ۋغقتىدغ بەش سانغۇننى قوشۇن باشالپ قوشۇاا 

بۇۇالرچىن ك رۈۋ لىۇۇاا بولۇۇچى ى، ھۇۇنالر . كىۇلى  ھۇن قوشۇنى قورقۇپ قې ىپ كەتۇ ەن 4000قىلىۋغتاان 

مەسۇلەن، يۇقىرىۇدغ )ھەقىاەتەنمۇ ناھايتى بۇرۇنال چ ھاان ىلىق قىلغان ھەڭ ت مكر چ ھاۇان ىلىق قورغللىرىنىۇڭ 

ئىۇلىتىلىۇۇىگە ئەگىۇۇىپ چ ھاۇان ىلىاى ئكزلى سۇىز تەرەقاىۇي ( ئورغاق، ت مكر سۇاپان تىلغا ئېلىنغان ت مكر

ئەسىرچىن كېىىن ھۇنالرنىڭ ئاشلىق ئامنارلىرىدغ زور مىادغرچغ ئاشۇلىق  -2شۇ ا، مىالچىىىدىن بۇرۇناى . قىلغان

يىلۇۇى  -4چە خاتىرلىنىۇۇۇى ە، جاۋچىنىۇۇڭ شۇۇىىكەن « ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خەننۇۇامە». سۇۇاقالنغان

ئىمۇارەتلەرنى  -ۋ ىلۇ تە رىاۇتاا ئەقى  ك رسۇىتىپ، شۇەھەر قۇۇرۇپ ئۇ ي( يىلى -93مىالچىىىدىن بۇرۇناى )

سېلىپ، زىرغئەتلەرنۇى ساقالشۇنى، خەنۇزۇالرچىن پايۇدىلىنىپ چ للككنىۇڭ شۇىمالىنى ئوبۇدغن سۇاقالپ، خەن 

بۇنىڭدىن شۇۇنى پەرەز قىلىۇۇاا . غانسۇاللىسى بىلەن ئۇزغقاى ە قارىۇلىۇىۇاا جكرەت ك رۈشنى ئوتتۇرغا قوي

ئەممۇا ئورغۇاق، . بولىدۇكى، ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلى ىدە چ ھاان ىلىامۇ مۇئەيىەن ئورۇننى ئىگەللىۇگەن

ئىمۇارەت  -الرنىۇڭ باياىلىۇۇىدىن ۋە ئۇ ي( خەنزۇالر ئىۇلىتىپ ئاچەتلەنگەن چ ھاان ىلىق قۇورغللىرى)ساپان 

قالشتا خەنزۇالرنىڭ ئىۇلىتىلگەنلى ىدىن قارىغاندغ، ھۇنالرنىۇڭ چ ھاۇان ىلىاى سېلىپ چغنلىق زىرغئەتلەرنى سا
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خەنزۇالرنىڭ تەسىرىگە زور چەرىجىدە ئۇچرىغۇان بولۇۇپ، چ ھاۇان ىلىق تېخنى ىسۇى خەنۇزۇالرچىن تارقىلىۇپ 

 . كىرگەن ھەڭ چ ھاان ىلىق بىلەن شۇغۇلالنغۇچى ئەمگەك ىلەرنىڭ ك پ قىسىمى خەنزۇالر بولغان

ئەسۇىرچە -6ئەسىرچە باش ك تكرۈپ، مىالچىىە  -3ن ماتېرىىالالرغا قارىغاندغ، ھۇنالر مىالچىىىدىن بۇرۇناى يازما

. زغۋغلىااا يكز تۇتاى ە ئىزچى  كۇ چمەن چۇارۋى لىق تۇرمۇشۇى كەچۇكرگەن بولۇۇپ، مۇۇقىم ئولتۇرغقالشۇمىغان

سۇوۋ ت ئىتتىپۇاقى، مو غۇۇلىىە  ھۇالنۇكى،. چ ھاان لىاىنى پەقەت كۇ چمەن چۇارۋى ىلىق جەريانىۇدغ قىلغۇان

يىلغى ە باياا  ك لىنىڭ يېاىن ئەترغپى يەنسەي چەرياسۇى، سۇېلىنگا چەرياسۇى، تۇۇۋغ  -6810ئارخېۇولوگلىرى 

قەلۇەلىرىنىڭ  -چەرياسى، ئورخۇن چەرياسى ۋە قۇرۇلۇن چەرياسى ۋغچىلىرىدغ ئون نەچ ە يەرچە ھۇنالرنىڭ شەھەر

قىسۇمەن ( بىرسى سوۋ ت ئىتتىپاقىۇدغ، تۇ تى مو غۇلىىىۇدە)ئى ىدە بەش  خارغبىسىنى باياىغان بولۇپ، ئۇنىڭ

سابىق سوۋ ت ئىتتىپاقىدى ى بۇريات ئىتتىپاقدغش ئۇاپتونوڭ جۇمھۇرىىىتىنىۇڭ مەركىۇزى [. 38]ھالدغ قېزىلغان 

بۇ قەلۇەچە ئۇالنۇوچۇچى ى ئىۋولگە بازىرى، ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، ھۇنالرنىڭ بىر چوڭ مۇچغپىۇە قەلۇەسى بولۇپ، 

قەلۇۇەچە . مۇچغپىۇەچى قوشۇنالر تۇرۇپال قالماي، يەنە چ ھاان ىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئاھۇالىلەرمۇ تۇرغۇان

پۇقرغالرنىڭ كى ى  ئ يلىرى، ئاقس  ەكلەرنىڭ چوڭ ئ يلىرىمۇ بولۇپ، چوڭ ئۇ يلەرچە ئۇچۇاق، كۇاڭ قاتۇارلىاالر 

بۇۇ يەرچىۇن . تەركىنە تاپاان ھۇنالر تۇرغلغۇسۇى چەپ قارىغۇانچورجى سورۇڭ بۇنى يەك ە ئائىلىلەرچىن . بولغان

. يەنە نۇرغۇن ساپا  بويۇمالر تېپىلغان بولۇپ، كېسلېىېۋ بۇنى ھۇنالرنىۇڭ تىپىۇ  سۇاپا  بويۇۇمى چەپ قارىغۇان

تېپىلغان بويۇمالر ئى ىدە يەنە يىپ ئىگىرچىغان چاق، تېرىا ىلىاتا ئىۇلىتىلدىغان سۇاپان، مىۇس قەچەھ، مىۇز 

غن، ت مكر پى اق، ت مكر ياپرغق ە، ت مكر مىخ، مى، ت مۇكر تاۋلىغانۇدغ تاشۇلىۋ تىلگەن مىۇس چغشۇاىلى، مىۇس قاز

كېسۇلېىېۋ سۇاپاننى . پارى ىسى ۋە ت مكر چغشاىلى، س  ەك باشاق ۋە زىننەت بويۇمى قاتارلىق نەرسىلەر بولغۇان

س ۋە ت مكر چغشااللىرىغا ئاساسلىنىپ، چورجى سورۇڭ مى. خەن چەۋرىدى ى چ ھاان ىلىق سايمىنى چەپ قارىغان

بۇ ھۇنالرنىڭ مىس ۋە ت مكر تاۋلىغانلىاىنىڭ ئىسپاتى چەپ قارغپ، ئەينى چاغدغ مەخسۇۇس ت مۇكر تاۋاليۇدىغان 

سۇوۋ ت . ئىۇ ىالر ۋە ت مكر ئېرىتىدىغان يۇقىرى ھارغرەتلى  ئوچاق بولغان بولۇشى مۇم ىن، چەپ پەرەز قىلغۇان

ئۇارخېۇولوگلىرى بۇۇ قەلۇەنىۇڭ سۇېپى  بىۇلەن قورشۇالغانلىاى ۋە ئۇكچ قۇات خەنۇدەك  ئىتتىپاقى ۋە مو غۇلىىە

يەنە بۇ قەلۇەنىڭ شۇىمالىدىن . قېزىلغانلىاىغا قارغپ، بۇ ھۇنالرنىڭ بىر چوڭ مۇچغپىۇە قەلۇەسى چەپ بې ىت ەن

 ى شۇەھىرى ھەپ باشاا ھۇن قەلۇەلىرى ۋە قەبرلىرىنىڭ تېپىلغانلىاىغا قارغپ، بۇنى ھۇنالرنىۇڭ ئەك شۇىمالدى

ئەسۇىرگى ە بولغۇان  -6ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن مىالچىىە  -2بۇ شەھەرنى مىالچىىىدىن بۇرۇناى . ھ ككڭ قىلغان

 . ئارلىااا مەنسۇپ، چەپ پەرەز قىلىۇاا بولىدۇ

قەلۇۇە ياساشۇنى ۋە چ ھاۇان ىلىق  -كەينىۇدە ھۇۇنالر شۇەھەر -ئەسۇىرنىڭ ئالۇدى -2مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

چە « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. خەننامە»ئۇنىڭدىن باشاا يەنە . بۇنى يۇقىرىدغ بايان قىلدۇق. ەنقىلىۇنى بىلگ

، خەن سۇاللىسۇى (يىلۇالر -98~  82مىالچيىۇدىن بۇۇرۇناى )خاتىرلىنىۇى ە، ۋۇچىنىۇڭ جېڭخۇې يىللىرىۇدغ 

ەن شۇىگۇ جۇاڭ قوشۇنلىرى ھۇنالرغا غەلنىسېرى قوغالپ زەربە بېرىۇپ، فەن خۇانىم قەلۇەسۇىگى ە بارغۇان ي

باشۇتا ئېلىنغۇان . چەپ ئىزغھلىغۇان« فەن خانىم ھۇن ە ئەپسۇن ئوقۇيۇااليتتى»يەننىڭ س زىدىن نەقى  ئېلىپ 

چ ىىلگەن ھۇنالر چ للككنىڭ شىمالىدغ قۇرغان جاۋشىن قەلۇەسى ۋە ۋ ىلۇنىۇڭ تەكلىۇۋىگە ئاساسۇەن قۇرۇلغۇان 

اسۇىۋەتلى  بولسۇا، بۇۇ فەن خۇانىم قەلۇەسۇىدە ساقالش بۇلەن مۇن( ئاشلىق)قەلۇەلەرنىڭ ھەممىسى زىرغئەت 

بۇۇ قەلۇۇەلەر نىۇڭ خۇارغكتېرى ۋە ئىۇۇلىتىلىش ئۇورنى . بۇوغالن( باخۇۇى)تۇرىدىغان فەن خانىم بىۇر قامۇان 

نۇ ۋەتتە سۇوۋ ت ئىتتىپۇاقى ۋە مو غۇۇلىىە . توغرىسىدغ ئېلىمىز ئالىملىرى تېخى ە تەتاىاات ئېلىۇپ بارمىغۇان

مالىدغ بىر نەچ ە يەرچە ھۇنالرنىۇڭ شۇەھەر، قەلۇۇە خۇارغبىلىرىنى قۇازچى ھەڭ ئارخېۇولوگلىرى چ للككنىڭ شى

ئۇالرنىڭ مۇقىم تۇرمۇۇش كەچۇكرگەنلى ىنى، شۇەھەرلەرچە مۇۇقىم ئولتۇرغقالشۇاانلىرىنىڭ تېرىا ىلىۇق بىۇلەن 

بۇۇۇنى ھۇۇۇنالر ئارخېۇولوگىىىسۇۇىدە ئوتتۇرىغۇۇا چىااۇۇان يېڭۇۇى مەسۇۇلە يۇۇاكى . شۇۇۇغۇلالنغانلىاىنى چەلىللىۇۇدى

 . غان مەسلە چ ىىۇ ە بولىدۇىلگىركىلەر تەتاىق قىلمىئ
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ئۇالنۇوچۇنىڭ ئىۋولگا بازىرىدى ى ھۇن قەلۇەسىنىڭ خارغبىسىنى ئەمەلىي تەكۇكرمىگەنلى ىمىز ۋە قېزىۋ لىنغۇان 

لۇې ىن، چەسۇلەپ ى قەچەمۇدە . نەرسىلەرنى ك رمىگەنلى ىمىز ئكچكن بۇ توغرىدغ ھ ككڭ چىاىرىۇاا ئامالسىزمىز

يەنۇى تۇارىخىي . زىاىدى ى ماتېرىىالالر بىلەن سېلىۇتۇرساق، بىر نوقتىدىن شكبھىلىنىۇۇ ە بولمايۇدۇخەنزۇ يې

ئەسەرلەرچى ى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندغ، ھۇنالرنىڭ باشاا مىللەتلەر بىۇلەن چېگىرلىنىۇدىغان يېرىۇدە چغئىۇم 

نۇى « ئۇارىلىق يەر»يۇاكى « ونبىۇتەرەپ رغيۇ»خوشۇنا قەبىلىۇلەر يۇاكى ئۇلۇسۇالر ئوتتۇرسۇىدى ى )« ئوتتۇرغ»

ئەينى چاغدغ شەرقتە تو گۇسالر بىۇلەن چېگىرلىنىۇدىغان يەرچىمۇۇ، . چەپ ئاتالغان ئارىلىق بولغان. ك رسىتىدۇ

ئوتتۇرغچغ چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرى چۇارالش . جەنۇپتا خەنزۇالر بىلەن چېگىرلىنىدىغان يەرچىمۇ، ئوتتۇرغ بولغان

جىۇدچىي ئەھۋغلالرغۇا . گە ئالغان بولۇپ، ئۇالرغا ئوتتۇرغ خانى باش ىلىق قىلغۇانۋە قوغدغش ۋەزىپىسىنى ئكستى

چۈچ كەلگەندە ھۇن ھ ككمرغنى يەنە چەرھا  زور تكرككمدى ى چارۋى ىالرنى ئوتتۇرغغۇا ك چۇكرۈپ، چېگرىۇدى ى 

ىسىنى ئكسۇتىگە ئوتتۇرغغا بارغان چارۋى ىالر ۋە ئوتتۇرغنى قوغدغش، چارالش ۋەزىپ[. 40]بوشلۇقنى تولدۇرغان 

گەرچە ئوتتۇۇرغچغ . ئالغان چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرى مۇھىم ئولتۇرغقالشۇمىغان بولۇۇپ، چ ھاۇان ىلىق قىلمىغۇان

تۇرغان ھۇن چارۋى ىلىىرى ھەر ۋغقىت چ ھاان ىلىق قىالاليدىغان بولسىمۇ، مۇقىم ئولتۇرغقلىۇىپ چ ھاۇان ىلىق 

 ى قەلۇە خارغبىسۇىنى يەنىمۇۇ ئەسۇتايىدى  ھالۇدغ چو اۇۇرالپ شۇ ا ئىۋولگا بازىرىدى. قىلىش باشاا بىر گەپ

 . تەكۇكرۈش ە ئەرزىىدۇ

 قو  ھكنەرۋەن ىلى  . 3

. ت مكر قورغلالر مەچەنىىىتى تەمىنلىگەن ئىۇلەپ ىاىرىش ككچلىرى قۇو  ھكنەرۋەن ىلى نىمۇۇ رغۋغجىالنۇدۇرغان

 لىنغان ھۇن ياچى ارلىالىرىدىن ھۇنالرنىۇڭ قېزىۋ. قو  ھكنەرۋەن ىلى  ئى ىدە ئەڭ مۇھىمى ت مكرچىلى  بولغان

كەينىدە باشلىنىپ، پەيدىنپەي  -ئەسىرنىڭ ئالدى -3ت مكر قورغلالرنى ۋە ئىۇلىتىۇىنىڭ مىالچىىىدىن بۇرۇناى 

ۋە ھەربىي ئىۇۇالر ( مەسلەن، ت مكر يكگەن)، تۇرمۇش (مەسلەن، ت مكر ئورغاق، ت مكر ساپان)ئىۇلەپ ىاىرىش 

ساھەسۇىدە كەڭ ئومۇمالشۇاانلىاىنى ك رۈۋ لىۇۇاا ( ق، ت مكر خەنجەر، ت مۇكر شەمۇۇەرمەسلەن، ت مكر باشا)

سايمانالرنىڭ مەيدغنغا كېلىۇىنى ھۇنالرنىۇڭ قۇو  ھكنەرۋەن ىلىۇ  ئىۇلەپ ىارىىۇۇنىڭ  -ت مكر قورغ . بولىدۇ

سۇايمانالرنى  -تەرەقاىي قىلىۇىنىڭ تېخنى ا ئاساسى بولغان، ھەربىي قورغلالرنىۇڭ ياسىلىۇۇىمۇ ت مۇكر قۇورغ 

ت مۇكر تۇاۋالش ئوچىاىنىۇڭ باياىلىۇۇى )ھۇنالرنىڭ ت مكر قورغلالرنى ئ زلىرى تاۋلىۇى . ئالدىناى شەرت قىلغان

ۋە باياالغان ت مكر قورغلالرنىڭ تكرى، سانىدىن قارىغاندغ، ھۇنالرچغ ئەينۇى چاغۇدغ ت مكرچىلىۇ  ( بۇنىڭ ئىسپاتى

قىلى الرنىۇڭ  -يەنە نۇرغۇنلىغۇان شەمۇۇەر. تارمىاىغا ئايالنغانئاللىااچان بىر مۇستەقى  قو  ھكنەرۋەن ىلى  

شەكىلنىڭ خەن سۇاللىسىنىڭ ىگە بەك ئوخۇايدىغانلىاىدىن قارىغاندغ، ھۇنالرنىڭ ت مكر قۇورغلالر مەچەنىىىتۇى 

 . خەنزۇ مەچەنىىىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرغپال قالماي، ك پىن ە ت مكرچىلەر ئوتتۇرغ تكزلە لى تىن كەلگەن

نويان تېغى، ئى  ى مو ۇۇ  ۋە باشۇاا يەرلەرچىۇن . ەرلى ۇ بىر مۇھىم قو  ھكنەرۋەن ىلى  تارمىاى بولغانمىس 

باياالغان زور مىادغرىدكى مىس باشاق، مىس باشاق، مىس شەمۇەر، مىس پالتا، مىس چ گكن، مىس ئوچۇاق، 

مىۇس ھالاۇا، مىۇس مىس قوشۇق، مىس چەينەك، مىس چغ اان، مىس چغڭ، مىس قو غۇرغق، مىۇس ئەيۇنەك، 

چۇبۇلغا، مىس ئات ھەي ىلى ۋە مىس بۇغۇا ھەي ىلۇى قاتۇارلىاالرچىن يەنە مىسۇ ەرلى نىڭ ئىۇۇلەپ ىاىرىش 

ك لىمى ۋە ك لەمدە ئىۇلەپ ىاىرىلىۇۇى ۋە ككنۇدىلى  تۇرمۇۇش بويۇۇملىرى، زىنۇنەت بويۇملىرىنىۇڭ ئومۇۇمەن 

ھكنەرۋەن ىلىۇۇ  تۇۇارمىاى بولۇۇۇپ  مىسۇۇتىن ياسىلىۇۇۇى مىسۇۇ ەرلى نىڭ بۇرۇنۇۇدىنال بىۇۇر مۇسۇۇتەقى  قۇۇو 

كېىىن ە ت مكرچىلى نىڭ بارلىااا كېلىۇىگە ئەگىۇىپ، ئاساسلىق ھەربىي . شەكىللەنگەنلى ىنى چكشەندۈرىدۇ

بۇارغ  -بۇارغ( مەسۇلەن، يۇكگەن)، جابۇدۇقالر (پى اق مەسلەن،)ۋە مۇھىم سايمانالر ( مەسلەن، قىلىب)قورغلالر 

مەسۇلەن، مىۇس )ڭ بىۇلەن مىسۇ ەرلى  ككنۇدىلى  تۇرمۇۇش بويۇۇملىرى بۇنىۇ. ت مكرچىن ياسىلىدىغان بولغان

مەسلەن، مىس قو غۇرغق، )ۋە بېزەك بويۇملىرى ( چەينەك، مىس قوشۇق، مىس قازغن، مىس چغڭ، مىس ئەينەك

 . نى ياساشاا يكزلەنگەن( مىس ئات ھەي ىلى، مىس بۇغا ھەي ىلى
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يىلۇى ئى  ۇى  -6872. مىاى بولۇۇپ شۇەكىللەنگەنزەرگارچىلىامۇ بىر مۇستەقى  قۇو  ھكنەرۋەن ىلىۇ  تۇار

مو غۇلنىڭ ئى جاۋ ئايمىاى كا جىن خوشۇنىنىڭ ئالوچەيد ڭ چ گەن يېرىدى ى يغىلىق چەۋرىگە مەسنۇپ ھۇۇن 

گىرغمۇدىن  4000چغنە، ئېغىرلىاى  269ئالتۇن بويۇڭ )ك مكش بويۇمالر  -قەبىلىلىرىدىن زور تكرككمدى ى ئالتۇن

ى  ئالتان تاج، ئالتۇن كەمەر، يولۋغس بىلەن كالىنىڭ ئېلىۇىۋغتاان سكرىتى چكشكرۈلگەن ئارتۇق، بكرككت شەكىلل

تى  ت ت بۇلۇڭ شەكىللى  ئالتۇن بېزەك، ياقۇت قوندۇرۇلغان ئالتۇن بېزەك، نېپىز ئالتۇن ياپرغق ىسىدىن ياسالغان 

زىنۇنەت بويۇۇمى، ئۇالتۇن  يولۋغس، قۇش، قوي، كىرپە شەكىللى ، ھايۋغن بېۇى شەكىللى ،مەشۇە  شۇەكىللى 

تۇمار، ئاق ك مكشتىن ياسالغان يولۋغس بېۇى شەكىللى  زىنۇنەت بويۇۇمى، ككمۇكش ياپرغق ىسۇىدىن سۇوقۇلغان 

 [. 46]قاتارلىاالر بولغان  بەلگە تەمتى ى

جۇ غار خوشىنىنىڭ شىگۇپەن چ ۇگەن يېرىۇدى ى يېغىلىۇق چەۋرىنىۇڭ ئۇاخىرقى مەزگىللىۇرىگە  -6878يەنە 

ك مۇكش بۇيۇۇمالر -نومۇرلۇۇق ھۇۇن قەبرىلىرىۇدىنمۇ خېلۇى كۇ پ ئۇالتۇن. X M1. M2. M3 . 78مەنسۇپ

باياالغان بولۇپ، ئالتۇن بۇيۇمالر ئى ىدە ئالتۇن زەنجىر، ئالتۇن سىزغا، ئالتۇن ياپرغق ىسىدىن سوقۇلغان ئۇكزۈك، 

نەت غن، ئۇكچ نەقىۇۇلى  زىنۇياتاان بوغا، ياتاان ئات، ياتاان غەلىتە ھايۋغن نەقىۇلى  ئېلىۇىۋغتاان جكپ ھايۋ

 [. 42]بۇيۇملىرى بولغان

.  784M .xبۇنىڭدىن باشاا، شىگۇپەندى ى غەربىي خەن سۇاللىسۇىنىڭ چەسۇلەپ ى مەزگىلىۇگە مەنسۇۇپ 

نومۇرلۇق ھۇن قەبرىسىدىن يەنە ياسىلىۇى مۇرەك ەپ ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرى چىااان بولۇپ، ئۇالر، ئى ىدە 

ھەممىسىال نېپىز ئۇالتۇن ياپرغق ىسۇىدىن سۇوقۇلۇپ، . چغنە بولغان 79ت بۇيۇملىرى بۇلۇت نەقىۇلەنگەن زىننە

ئكستىگە لەيلەپ تۇرغان بۇلۇت نەقىۇلىنىپ، ئى  ى تەرىۇپىگە يۇاكى ئوتتۇرسۇىغا كى ىۇڭ ت شۇكك ئې ىلغۇان 

 يەنە مېىخۇۇۇغ گۇۇكلى شۇۇەكىللى  يۇمۇۇۇالق ئۇۇالتۇن. بولۇۇۇپ، بۇۇۇالر كىىىملەرنۇۇى زىنۇۇنەتلەش ئكچۇۇكن ياسۇۇالغان

ياپرغق ە،چ رىسىگە ئالتۇن يالىتىلغان سەچەپ بېزەك، ئالتۇن يالىتىلغۇان قاشتېۇۇى تەمۇتەك، ئۇالتۇن يۇاپرغق ە 

 [. 43]ان بىلەن تۇتاشۇتۇرۇلغان چاسا شەكىللى  زىننەت بويۇمى قاتارلىاالر چىاا

ك باياالغان بولۇۇپ، ك مكش زىننەت بويۇملىرى ئومۇمىكزلك -چ للككنىڭ شىمالىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىنمۇ ئالتۇن

، ئى  ى تەرىپىگە ت شۇكك ئې ىلغۇان (ئاچەتتى ى قەبرىلەرچىن)، ككمكش ھالاا (تاش قەبىرلەرچىن)ئالتۇن ھالاا 

-6قەبرىسى ۋە « بارولد»نويا تېغىدى ى)يۇمالق زىننەت بۇيۇمى، ئالتۇن يالىتىلغان يىڭنە، ئالتۇن ئات ھەي ىلى 

نومۇرلۇۇق -1)ھۇايۋغن ھەي ىلۇى، ككمكشۇتىن ياسۇالغان زىنۇنەت بۇيۇۇمى ، ئالتۇندىن ياسالغان (مۇمۇرلۇق قەبرە

، ك مۇكش (نومۇرلۇۇق قەبۇرە-24)، كى ى  ئالتۇن زىننەت بۇيۇۇمى (نومۇرلۇق قەبرە-23)، ئالتۇن نەي ە (قەبرە

، (نومۇرلۇق قەبرە-40)ياپرغق ە، گك  چې ىلگەن ككمكش زىننەت بۇيۇمى، ئالتۇن يالىتىلغان مىس ئات ھەي ىلى 

ئۇالتۇن يۇاپرغق ە ۋە ئۇالتۇن پۇارچىلىرى . تېپىلغان( تاش قەبرىلەر-قۇڭ)ىڭنىسىمان ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرى ي

 [. 44]ن چ گكچەك باياالغانھەممە قەبرىلەرچى

تېپىلغۇۇان ئۇۇالتۇن ككمۇۇكش بۇيۇمالرنىۇۇڭ سۇۇانى، تكرىنىۇۇڭ كۇۇ پ بولۇشۇۇى، ياسىلىۇۇۇىنىڭ مۇۇۇرەك ەپلىگى، 

يەنە ئۇالتۇن . زەر گار چىلىاىنىڭ ئىنتايىن كەڭ چغئىرلى ى ك رۈۋ لىۇاا بولىۇدۇاليىھىلىنىۇىنىڭ نەپىسلى ىدىن 

قاپالش، ئالتۇن يالىتىش، ياپالقالش، ت شكك ئې ىش، ئېگىش كەپۇۇەرلەش قاتۇارلىق تېخۇنى ىالرچىن ئۇنىۇڭ 

اقالر سەۋىىىسىنىڭ يۇقىرىلىاىنى، ئەگەر مەخسۇس مۇشۇ ھكنەر بىۇلەن شۇۇغۇللىنىدىغان ھۇكنەرۋەنلەر ۋە تارقۇ

-يەنە ئۇالتۇن. سەنۇەت سەۋىىىسىگە يېتىۇنىڭ تەسۇلى ىنى چكشكنكۋ لىۇۇاا بولىۇدۇ-بولمىسا، بۇندغق ھكنەر

ككمۇۇكش بۇيۇمالرنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىنىڭ زىنۇۇنەت بۇيۇۇۇمى ۋە بېۇۇزەك بۇيۇۇۇڭ بولغانلىاىۇۇدىن ئۇالرنىۇۇڭ ئۇۇاچەتتى ى 

ككمرغنالرنىڭ بۇنىڭغۇا ئەھمىۇىەت چارۋى ىالرنىڭ ئەمەس، بەلى ى ك پكن ە ئاقس  ەكلەرنىڭ ئى ەنلى ىنى، ھ 

اىنى كۇ رۈۋغلغىلى بەرگەنلى ىنى، جكمىلىدىن ھ ككمەت مەخسۇسالشاان زەرگەرچىلىۇ  چۇكۇانلىرىنى قۇرغۇانلى

 . بولىدۇ

نۇيۇا تېغۇى قاتۇارلىق جۇايالرچىن ھەجىمۇى، . يەنە بىر خى  قو  ھۇنەرۋەن ىلى  تارمىاى كۇالل ىلىۇق بولغۇان

ئەممۇا . خىۇ  سۇاپا  بۇيۇۇمالر باياالغۇان-غۇان زور تكرككمۇدى ى خىلمۇۇشەكىلى ۋە رە گۇى ئوخۇۇاش بولمى
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ھې اايسىسۇۇىنىڭ قېلىپۇۇى يۇۇوق، مىللەتۇۇناسۇۇلىق ك رسۇۇەتمىلەرگە ئاساسۇۇالنغاندغ، ئەڭ ئىپتىۇۇدغئى سۇۇاپا  

بۇيۇمالرنىڭ قېلىپى بولغان بولۇپ، ئىنسانالر ئەڭ چەسۇلەپتە سۇاپا  بۇيۇۇمالرنى ەرە  قوۋزغقلىرىۇدىن توقۇلغۇان 

باياالغۇان ھۇۇن سۇاپا  . پىنىڭ ئكستىگە الي چاپالپ، ئانۇدىن ئۇۇنى ئوتتۇا پۇشۇۇرۇش ئۇارقىلىق ياسۇالغانقېلى

بۇيۇمالرنىڭ ھې اايسىسىنىڭ قېلىپى يوقلىاىدىن قارىغاندغ، بۇالر ھەرگىزمۇ ھۇنالرنىڭ ئەڭ چەسۇلەپ ى سۇاپا  

ەنسۇپ بولغان ساپا  بۇيۇمالرچىن ئەسىرچىن كېىىنگە م-3يەن كېلىپ مىالچىىىدىن بۇرۇناى. بۇيۇملىرى ئەمەس

قارىغاندغ، ئۇالرنىڭ سانى ۋە تكرى ك پ، شەكىلى ۋە نەقىۇلىمۇ مۇرەك ەپ، سكپىتى ۋە پاسونىمۇ ناھايتى نەپس، 

. ياسىلىش ئۇسۇلى جەھەتتىمۇ قو  بىلەن ياسىلىۇتىن ئەسۋغ  ئارقىلىق ياسىلىۇۇاا قۇارغپ تەرەقاىۇي قىلغۇان

يەتۇ ەن بولۇۇپ، بۇنىڭۇدىن ئۇۇزۇن مۇۇچچەت تەجىرىنىلەرنۇى توپلىغۇان  تېخنى ىسى بەلگىلى  سەۋىىىسۇىگە

. مەخسۇس سۇاپا  پۇشۇۇرىدىغان ھكنەرۋەنلەرنىۇڭ بۇۇ ئىۇش بىۇلەن شۇۇغۇلالنغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇ

ئەسۇىرچىن كېۇىىن ھۇنالرنىۇڭ  -3بۇنىڭدىن شۇندغق يەكۇكن چىاىرىۇۇاا بولىۇدۇكى، مىالچىىىۇدىن بۇۇرۇناى 

 [. 45]بولۇپ شەكىللەنگەن  تەقى  بىر قو  ھكنەرۋەن ىلى  تارمىاىكۇالل ىلىاى مۇس

جىلۇد  -54« خەننۇامە». ھۇنالرنىڭ ساپا  بويۇملىرى توغرىسۇىدغ يازمۇا ماتېريۇالالرچىمۇ خۇاتىرلەر ئۇچرغيۇدۇ

چغ خاتىرلىنىۇى ە، چەتاۇ تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى ئككەن خان باياا  ك لى بويىۇدغ ئۇوۋ « سۇۋۇنىڭ تەرجىمھالى»

بۇنۇدغق كۇكپ ئۇۇزۇن . خۇمرغ چە  ككپنىڭ ئ زى ئىۇدى. ۋلىغاندغ سوۋۇغا ئات، چېدىر ۋە خۇمرغ ھەچىىە قىلغانئو

. بويۇنلۇق، كى ى  ئېغىزلىۇق، سۇىغىمى چۇوڭ، تۇكۋى تۇكز بولۇۇپ، شۇارغپ ۋە قېتىۇق ساقالشۇاا ئىۇۇلىتەتتى

« جەنۇۇبىي چىنۇامە». كىۇرگەن ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، بۇ خى  ككپ جەنۇبىي چىن پاچىۇاھلىاىغىمۇ تارقىلىپ

چغ خاتىرلىنىۇى ە، جىڭلىڭ بېگى شىاۋ زىلىاڭ بىۇر قەچىماۇى بويۇمغۇا « لۇ چىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -38

سۇەك ىز كۇكرەگە  -ئېرىۇ ەن بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇاغىزى كى ىۇ ، قورسۇىاى چۇوڭ، تۇكۋى تۇكز، سۇىغىمى يەتۇتە

بۇ خۇمرغ چ ىىلىدۇ، ئۇ : ن نىمىلى ىنى سورىغاندغ، لۇ چ ڭشىىاۋ زىلىاڭ ئۇنى ئېلىپ بېرىپ لۇ چىڭدى. يېتىدى ەن

شۇىىاۋ زىلىۇاڭ كېۇىىن . ئەينى چاغدغ تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى سۇ ۋۇغا تەقدىم قىلغانغا ئوخۇاش نەرسۇە چ ۇگەن

ىۇدەك ئۇنىڭ ئاستىغا زەن سېلىپ قارغپ، ئاسۇتىدغ تونۇۇغىلى بولىۇدىغان خەرلەر بۇارلىاىنى، لۇۇ چىڭنىۇڭ چ گىن

 . ك رگەنئى ەنلى ىنى 

. بۇنىڭدغ ئوقىا ياساش ئاساسلىق ئورۇنۇدغ تۇرغۇان. ياغاچ ىلىامۇ بىر مۇستەقى  ھكنەرۋەن ىلى  تارمىاى بولغان

يەنە كېلىپ ئۇۇالر چغئىۇم . مىللەت بولۇپ، ئوقىا ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قورغللىرىنىڭ بىرى ئىدى« ئوقىاچى»ھۇنالر 

بۇۇنى قېزىۋ لىنغۇان )ڭ سەرپىىات مىادغرى ناھايتى زور بوالتتى سىرتاا ئۇرۇش قوزغاپ تۇرىدىغانلىاتىن، ئوقىانى

يا بىلەن ئوق سېپى ياغاچتىن ياسالغاچاا، ياغۇاچ ماتېرىىۇاللىرى مۇو  (. ئوق باشاقلىرىنىڭ ك پلكگى ئىسپاتاليدۇ

لىتىۇ ە ئۇنىڭ ئكستىگە ئوقىا جىدچىي ئېھتىىاجلىق، كەم. رغيون بولغاندىال ياساشاا كاپالەتلى  قىلغىلى بوالتتى

بولمايدىغان ھەربىي قۇورغ  بولغۇانلىاى، ياسىلىۇۇى بەلگىلىۇ  تېخنى ۇا ۋە تەجىۇرىنە تەلەپ قىلىۇدىغانلىاى، 

بەلگىلى  ئ ل ەمگە ماس كەلگەندىال ئاندىن ئۇنىڭ ئىاتىۇدغرىنى جۇارى قىلۇدۇرغۇلى بولىۇدىغانلىاى ئكچۇكن، 

. ولمىسۇا ئېھتىىۇاجنى قانۇدۇرغۇلى بولمۇايتتىئەگەر مۇشۇ ئىش بىلەن شۇغۇللىندىغان ك پلىگەن ھكنەرۋەنلەر ب

غەربىۇي خەن . ئۇنىڭدىن باشاا چېدىر، ھارۋغ، ياغاچ قالغان ۋە تۇاۋۇت ياساشۇمۇ ياغاچاۇا ئېھتىىۇاجلىق ئىۇدى

ۋە ( قەچىماى چوغاي تېغىنىڭ بىۇر بۇ لى ى)سۇاللىسى چەۋرىدە ھازىرقى ئى  ى مو غۇلدى ى چغچىڭۇەن تېغى

ھۇنالر ھەقاىۇدە . خەننامە». رغپى ھۇنالرنىڭ مۇھىم ياغاچلىق بازىسى بولغانگەنسۇچى ى خېۇى كارىدورى ئەت

چ پلەرنىڭ مو  -پ چوغاي تېغىدغ ئوت-چە خاتىرلىنىۇ ە ئەمىر ن كەر خۇيىڭ يكەندىغا مەكتۇپ سۇنۇ«قىسسە

سۇاللىسۇى يەنە ھۇنالر خەن . لىاىنى مەلۇڭ قىلغان«ئوقىا ياسايدىغان»ئى ەنلى ىنى، باتۇر تە رىاۇت ئۇ يەرچە 

چېگرىسىغا سوزۇلۇپ كىرگەن، جا ىې ئايمىاىغا ئۇچۇ  كېلىدىغان ، ئوقىا ياساشاا الزىملىق ئېسى  ياغاچ ۋە تۇاز 

قارغ پېىى ك پ چىاىدىغان بىر پارچە يېرى بولۇپ، خەن سۇاللىسىنىڭ چىۋغن بېگى ۋغڭ گۇېن ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ 

قايسۇى خانالرنىۇڭ چېۇدىر ۋە ھۇارۋغ ياسۇايدىغان  تە رىاۇت بۇ يەرنى سۇورىغاندغ، تە رىاۇۇت غەربتى ۇى ھەر

ياغاچالرنى مۇشۇ يەرچىن ئالىدىغانلىاىنى ھەڭ بۇ ئاتا مىرغس ز مىن ئى ەنلى ىنى، شۇ ا بۇۇ يەرچىۇن ئايرىلىۇپ 
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قېلىۇنى جابدۇقالرنى ياسايدىغان چۇكانالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ھەڭ ياغاچ ىلىانىڭ ئاللىااچان بىۇر مۇسۇتەقى  

 . ىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ  تارمىاىغا ئايالنغانلقو  ھكنەرۋن ىلى

ھۇۇنالر ناھۇايتى بۇۇرۇنال ھۇارۋغ ياساشۇنى . ھارۋغ ياساشمۇ ياغاچ ىلىانىڭ مۇھىم بىر تەركىنىي قىسىمى بولغان

بۇ يازما ماتېرىىالالرچغ ئېنىاى . بىلگەن بولۇپ، ھارۋىنى ھەربى ئىۇالرچغ ۋە ككندىلى  تۇرمۇشتا كەڭ ئىۇلەت ەن

« ھۇنالنىۇڭ ھارۋىسۇى ما غانۇدغ ئۇاۋغز چىاىرغتتۇى»: جىلۇد چغ-1« تۇكز ۋە ت مۇكر ھەقاىۇدە». رىلەنگەنخاتى

قۇا اىالرنى پاچۇاقالپ، چېۇدىرالرنى »: چغ«يۇاڭ شۇىۇ نىڭ تەرجىمھۇالى»جىلد -97« خەننامە». چ ىىلگەن

ىنغان ھۇنالرنىڭ جا ىې يۇقىرچغ تىلغا ئېل. بۇ يەرچى ى قا اا چە  ھۇنالرنىڭ ھارۋىسى ئىدى.  ىىلگەن« بۇزچۇق

يىلۇى خەن -608مىالچىۇىە . ئايمىاىغا ئۇچۇ  كېلىدىغان يېرى چە  ھۇنالرنىڭ ھارۋغ ياسايدىغان يېۇرى بولغۇان

سۇاللىسى قوشۇنلىرى چا ۇەن، جۇ ۇەندە جەنۇبىي تە رىاۇتنى مەغلۇپ قىلغاندغ، مىڭدىن ئارتۇق چېۇدىر ۋە 

ھۇنالر ۋە شىمالىي ھۇنالرنىڭ ھارۋغ ياساشنى بىلىدىغانلىاىنى، بۇنىڭدىن جەنۇبى [. 37]ھارۋغ غەنىمەت ئالغان

 . شۇندغقال ھارۋىالرنىڭ ك پلەپ ياسالغانلىاىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

ھۇۇنالر چېۇدىرالرچغ . چېدىرنىڭ كېرىگە ۋە چا غىرغقلىرىنى ياساشمۇ ياغاچ ىلىانىڭ يەنە بىر تۇارقىاى بولغۇان

[ 49]يەنە ياغۇاچ قالاۇان.  غىرغقلىرىنى ياسۇاش ناھۇايىتى ئومۇمالشۇاانئولتۇرغاچاا، چېدىرنىڭ كېرىگە ۋە چۇا

كۇ پ  قاتارلىاالرنى ياساشمۇ ياغاچ ىلىانىڭ تەركىنىي قىسىمى بولغان بولۇۇپ، بۇۇ يەرچە[48]،ئىگەر ۋە تاۋۇت

 . مۇالھىزە قىلىنمىدى

، چېدىرلىرىنى «ىىىدىغانلىاىچارۋىالرنىڭ گ شىنى ئوزۇق، تېرىسىنى كىىىم قىلىدىغانلىاى، جۇۋغ ك-ما »ھۇنالر 

. كېگىزچىن ياسايدىغانلىاى ئكچكن، ئۇالرنىۇڭ يۇۇڭ توقۇم ىلىۇق ۋە ك ن ىلى ىمۇۇ ناھۇايىتى تەرەقاىۇي قىلغۇان

« ھۇۇنالر سۇەپەرگە چىاسۇا جۇۇۋىلىرىنى ئېلىۇۋغالتتى»: چە« نەسۇىھەتلەر-پەنۇدى»جىلۇد -6«خۇەينەنزى»

« چېۇدىر»چغ ھۇنالرنىۇڭ « چۇچرالرنىۇڭ تەرجىمھۇالىۋ ن يكەن، »جىلد-90« كېىىن ى خەننامە». چ ىىلگەن

-52مىالچىۇىە )يىلۇى  -29چە، جىەنۇۋۇ « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە»يەنە . لىرى بارلىاى ئېىتىلغان

شىمالىي ھۇنالرئەل ىسى خەن سۇاللىسىنىڭ پايتەختى لويا غا كەلگەندە ئات ۋە جۇۋغ سوۋغا قىلىنغانلىاى (يىلى

غا قىلغان ەن ، ئۇنىڭ توقۇلىۇى ناھايتى سىپتا ۋە ئېسى  بولغۇان، بۇنىڭۇدىن ھۇنالرنىۇڭ جۇۋغ سوۋ. س زلەنگەن

ھۇۇنالر يەنە ك نۇدىن . يۇڭ، توقۇم ىلىق ھكنىرىنىڭ خېلى يۇقىرى سەۋىىىگە يەت ەنلى ىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

ق ياسىغان بولۇپ، ئۇنى يەنە ئات تېرىسىدىن قولۋغ. چەپ ئاتىغان« گېس»ساۋۇت ياساشنىمۇ بۇلگەننولۇپ، ئۇنى 

مەسۇىلەن، )بۇنىڭدىن ھۇنالرنىڭ خېلى يۇقىرى سەۋىىىدى ى ك ن ىلى  ھۇكنىرى . چەپ ئاتىغان« [50]تۇلۇڭ»

ھۇنالر يەنە شۇەھەر قەلۇەسۇىنى . بارلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ(نەيزە، سۇ ئ تمەسلى ى-چىدغملىالىاى، قىلىب

والش قاتۇۇارلىق بىناكۇۇارلىق تېخنى ىلىرىنىمۇۇۇ ياسۇۇاش، كۇۇ ۋرۈك سۇۇېلىش، قۇۇۇچۇق قېۇۇزىش، خەنۇۇدەك كۇۇ

 . ئەمما، يۇقىرىاى ساھەلەر مۇستەقى  قو  ھكنەرۋەن ىلى  تارمىاى بولۇپ شەكىللىنەلمىگەن[. 56]ئىگەللىگەن

 ھڭر قايسى مىللڭتلڭر بىلڭو بول او سودا .4

  ئاالقىسى

 

ى ئورۇنغۇا ئۇ تمىگەن، قۇو  ھۇنالر كۇ چمەن چۇارۋى ىلىانى ئاسۇاس قىلغۇان، چ ھاۇان ىلىق تېخۇى يېتەك ۇ

ھكنەرۋەن ىلى ى بەلگىلى  چەرىجىدە تەرەقاىي قىلغان بولسىمۇ، تېخى ئىۇلەپ ىاىرىش ۋە تۇرمۇشىنى تولۇۇق 

قامدغ چەرىجىسىگە بېرىپ يەتمىگەن بولغاچاا، ئۇالر ئ زلىرىنىڭ چۇارۋىلىرى ۋە يۇۇڭ، تېرىلىرىنۇى خەنزۇالرنىۇڭ 

سۇالتلىرى بۇيۇۇملىرى بىۇلەن ئالماشتۇرۇشۇاا جىۇدچى ئېھتىىۇاجلىق چ ھاان ىلىق ۋە قو  ھ نەرۋەن ىلى  مەھ

خەن . ئې ىۇۇتا ئاالھىۇدە ئەھمىۇىەت بەرگەن« بۇازغر» شۇنىڭ ئكچكن ئۇالر خەنزۇالر بىلەن ئۇ ز ئۇارغ. بولغان

ھۇنالر بازغر ئې ىۇۇاا ناھۇايىتى ئېھتىىۇاجلىق، ئەگەر ئەل ۇى : سۇاللىسىنىڭ پاچىۇاھى ۋ ندى چەۋرىد، جىايى

ىپ ئۇالر بىلەن قۇچىلىۇىپ، ئۇالرنىڭ بازغر سوچىسى قىلىۇاا رۇخسەت قىلساق، ھۇنالرنىۇڭ ھەممىسۇىال ئەۋەت

ئەمەلىىەتتىمۇۇ جىڭۇدى چەۋرىۇدىن ۋۇچى چەۋرىنىۇڭ [. 52]چ گەن. سەچچى ىنىڭ جەنۇبىغا كېلىۇنى خااليدۇ
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بۇازغر ھۇۇن . لىۇپ تۇرغۇانچەسلەپ ى مەزگىلىگى ە، ھۇنالر چغۋغملىق تكرچە خەنزۇالر بىۇلەن بۇازغر سوچىسۇى قى

ھۇنالرنىۇڭ تە رىاۇۇتتىن »ئاقس  ەكلىرى ۋە چارۋى ىلىرىنى ئ زىگە جەلىپ قىلغان، شۇ ا تارىخى ئەسەرلەرچە 

ت ۋەنۇۇدى ىلىرىنىڭ ھەممىسۇۇى خەن سۇاللىسۇۇى بىۇۇلەن يۇۇېاىن ئ تكشۇۇكپ، سۇۇەچچى ىننىڭ جەنۇبىغۇۇا كېلىۇۇپ 

ۇنالر ئوتتۇرسۇىدغ ئۇۇرۇش پارتىلىغۇان بولسۇىمۇ، چەپ خاتىرلەنگەن، كېىىن خەن سۇاللىسى بىۇلەن ھۇ«تۇرغتتى

چە « ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. تۇۇارىخىي خۇۇاتىرلەر». ھۇۇۇنالر يەنە بۇۇازغرچىن ۋغز كې ىۇۇۇنى خالىمىغۇۇان

ئۇۇرۇش پارتىلىغانۇدىن كېۇىىن، (يىلى-633مىالچىىىدىن بۇرۇناى )يىلى -2خاتىرلىنىۇ ە، ۋۇچىنىڭ يكەنگۇغڭ 

ورۇلالرغۇا ھۇجۇۇڭ قىلغۇان بولسۇىمۇ، ئەممۇا يەنىۇال بۇازغر مەھسۇۇالتلىرىنى ھۇنالر قۇچىلىۇىۇنى توختىىتپ، ق

ھۇۇۇن قەبرىلىرىۇۇدىن . ياقتۇرىۇۇدىغانلىاىنى ئۇۇۇزغق مۇۇۇچچەت ى ە كەڭ ك لەملى ۇالماشۇۇتۇرۇش بولۇۇۇپ تۇرغۇۇان

قېزىۋ لىنغۇۇان زور مىاۇۇدغرچى ى خەنۇۇزۇ مەچەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى ھۇۇۇنالر بىەن خەنۇۇزۇالر ئوتتۇرسۇۇىدى ى 

تۇرۇشۇۇنىڭ ك پلۇۇككىنى ھەڭ ئالماشۇۇتۇرۇلغان بۇيۇمالرنىۇۇڭ تۇۇكرى ۋە سۇۇانىنىڭمۇ ناھۇۇايىتى ك پلۇۇككىنى، ئالماش

جابدۇقالر، تۇاش  -جكملىدىن ئۇالرنىڭ ت مكر قورغ ، مىس قورغ ، ساپا  بۇيۇڭ، ياغاچ بۇيۇڭ، سىرالنغان ئەسۋە 

رلىق ئىۇۇلەپ چىاىۇرىش، ئۇۇرۇش، كې ەك ۋە يىۇپەك توقۇلمۇا قاتۇا-سايمانالر، ئات بېزەكلىرى، ئالتۇن، كىىىم

 [. 52. ]ىاىنى ئىسپاتاليدۇتۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ئ ز ئى ىگە ئالىدىغانل

ھۇنالر خەنزۇالر رغيونىدىن ت مكر، مىس قورغلالرنى كىرگكزۈپال قالماي، يەنە مىس، ت مكر روچىلىرىنىمۇ كىرگكزۈپ، 

ۇنى كۇ زچە تۇتۇۇپ ۋ نۇدىغا مسۇى، ت مۇكرلەرنى شۇۇ ا، جىۇايى بۇ. ئ زلىرىمۇ ت مكر ۋە مىس قورغلالرنى ياسىغان

بۇنىڭۇۇدىن [. 53. ]قورۇلۇدىن چىاىرىۇۇۇنى چەكۇلەپ، ھۇۇۇنالرنى قىسۇىش توغرىسۇۇىدغ مەسسۇلىھەت بەرگەن

 .  ىنى ك رىۋغلغىلى بولىدۇھۇنالرنىڭ ت مكرگە ناھايىتى ئېھتىىاجلىق ئى ەنلى

. خەننامە». انالر بىلەنمۇ ئالماشتۇرۇش قىلغانھۇنالر خەنزۇالر بىلەن ئالماشتۇرۇش قىلىپ قالماستىن، يەنە ئوغ

بىۇر خىۇ  )چە خاترىلىنىۇ ە، ۋغڭ مۇاڭ چەۋرىۇدە ئوغۇانالرنى قوغۇدىغۇچى ئەل ۇى « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

ئوغانالرغا ئەمۇدى ھۇنالرغۇا رەخىۇت، تېۇرە سۇېلىانى تاپۇۇرماسۇلىاىنى ئۇقتۇرغۇان، ھۇالنۇكى ھۇۇن ( ئەمە 

« سۇېتىق-سۇوچغ» ە ئەل ى ئەۋەتىۇپ ئوغۇانالرچىن سۇېلىانى سۇكيلىگەن ھەڭ ھ ككمرغنلىرى كونا قائىدە بويى

بۇنىڭدىن قارىغاندغ، ھۇن ئوغانالرچىن . قىلىۇنى خااليدىغان ھۇن ئاياللىرىنىڭ بىللەن بېرىۇىغا رۇخسەت قىلغان

 . سېتىق قىلغان-سېلىق يىغىۋ لىۇتىن سىرت، يەنە ئۇالر بىلەن سوچغ-باج

( يىۇ  -31مىالچىۇىە )جىلۇد -36« كېىىن ى خەننامە». غئىم سوچغ ئاالقىسى قىلغانھۇنالر چىا الر بىلەنمۇ چ

ھازىرقى گەنسۇچى ى ۋۇۋ ي )گۇزغك . ئوتتۇرغ تكزلە لى  قااليمىاانلىۇىپ، خېۇى رغيونىالر بىرقەچەر تىنىب بولغان

. ت قېتىم بازغر بولغۇانسېتىق قىلىۇاان، ھەر ككنى ت -ناھايتى ئاۋغتلىۇىپ، چىا الر ۋە ھۇنالر سوچغ(ناھىىىسى 

مكلۇكك ە ئىۇگە -شۇ ا، بۇ يەرنىڭ ھاكىملىرى ۋەزىپىگە ئولتۇرۇپ بىر نەچ ە ئاي بولمايال ناھايىتى نۇرغۇن ما 

بۇنىڭۇۇدىن شۇۇەرقى خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ چەسۇۇلەپ ى مەزگىلىۇۇدە گۇزغ ۇۇدغ ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن چىۇۇا الر، . بولغۇۇان

ئۇندغقتا ھۇنالر بىلەن چىىا الر نېمىلەرنۇى . رۈۋ لىۇاا بولىدۇخەنزۇالرنىڭ قويۇق سوغ ئاالقىسى قىلغانلىاىنى ك 

جەنۇۇبىي ھۇۇنالر . كېىىن ۇى خەننۇامە». سېتىش چوقۇم ى بۇنىۇڭ بىۇر تۇكرى بولغۇان-ئالماشتۇرغان؟ ئېلىپ

جەنۇۇبىي تە رىاۇۇت ( يىلى-606مىالچىىە )يىلى -4چە خاتىرلىنىۇى ە، ئەندىنىڭ يۇ  ۇ « ھەقاىدە قىسسە

ئايۇالالرچىن ئۇون مىڭۇدىن -ەن ۋە چىا الر بۇالپ كېتىپ ھۇنالرغا سېتىپ بەرگەن خەنزۇ ئەرئ زى بۇالپ كەلگ

بۇنىڭدىن چىا الرنىڭ چغئىۇم بۇۇالپ كەگەن خەنزۇالرنۇى . ئارتۇق كىۇىنى خەن سۇاللىسىگە قايتۇرۇپ بەرگەن

. ۈۋ لىۇۇاا بولىۇدۇھۇنالرغا قۇللۇقاا سېتىپ بېرىۇدىغانلىاىنى ھەڭ ئۇالرنىۇڭ سۇانىنىڭ ئۇاز ئەمەسۇلى ىنى ك ر

خەنۇبى تە رىاۇت قايتۇرۇپ بەرگەن ئون مىڭدىن ئارتۇق كىۇىنىڭ يېرىمىنى ئۇ ئۇ زى بۇۇالپ كەلگەنۇلەر چەپ 

ھۇۇنالر يەنە غەربۇى يۇۇرتتى ى ھەر . ھېساپلىساق، ئۇ ھالدغ ئۇالر يەنىال نەچ ە مىڭدىن ك پ بولغۇان بولىۇدۇ

دغقال ھەمۇمە غەربىۇي يۇۇت ئۇارقىلىق ۋغسۇتىلى  ھالۇدغ قايسى مىللەتلەر بىلەنمۇ ئالماشتۇرۇش قىلغۇان، شۇۇن

نومۇرلۇۇق ھۇۇن -1يۇنانلىاالر ۋە غەربتى ى باشاا خەلالەر بىلەنمۇ ئالماشۇۇتۇرۇش قىلغۇان، نۇيۇان تېغىۇدى ى 
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قەبرىسىدىن يۇنانلىاالر توقۇغان نۇرغۇن يىپەك بۇيۇمالر چىااان ھەڭ ھۇنالرنىڭ غەربتى  ھەر قايسى خەلالەر 

 . ن ئكچ پارچە كەشتە چىااانە مەچەنىىەت ئاالقىسى قىلغانلىاىنى توللۇق ئەكىس ئەتتۇرىدىغابىلەن سوچغ ۋ

بىرسۇىگە پالمۇا . كەشتىنىڭ چوڭ كى ى لى ى ئوخۇاش بولۇپ، تاشاى تاۋۇتنىۇڭ ئى ىۇگە مىخالنغۇان-2،-6

پ، ئالدىغا قۇارغپ چەرىخىگە ئوخۇاپ كېتىدىغان چەرە ، چەرەخنىڭ يېنىغا بوينىنى سوزۇپ، قۇيرۇقىنى چىڭگايتى

يەنە بىرسىگە بىرتكپ گۇك ، گكلنىۇڭ . يكگكرۈپ كېتىۋغتاان قاناتلىق يولۋغس شەكىللى  بىر ھايۋغن كەشتىلەنگەن

ئكستىگە بىر پەنجىسۇى ئې ىلغۇان، ئۇوڭ پەنجىسۇى تكگۇكلگە، ئاغىزىغۇا بىۇر يىۇالن چىۇۇلىۋغلغان، ئۇچۇشۇاا 

نىڭ ئاساس قىلىپ باشۇاا رە لىۇ  يىۇپالر بىۇلەن قېنىۇق بۇالر ئاق يىپ. تەمۇىلىۋغتاان بىر قۇش كەشتىلەنگەن

 . ۇڭ توقۇلمىغا كەشتىلەنگەنقو ۇر رەكلى  ي

كەشتە يۇقۇرقى ئى  ى كەشتىنىڭ يېنىدغ بولۇپ، قىزى ، سېرىق، ئاق، يېۇى ، قو ۇر رە لى  يىۇپالر بىۇلەن -3

ڭ ۋە ئكسۇتكن ى بۇۇرجەكلىرى ئەپسۇس ى ئۇنىڭ سو ، ئۇو. قېنىق قو ۇر رە لى  ۋە يۇڭ توقۇلمىغا كەشتىلەنەن

ئۇنىڭغا ئاق ئات مىنگەن بىۇر ئۇاچەڭ كەشۇتىلەنگەن . چاال، رەسىملەرنىڭ تەسۋىرىمۇ ئان ە مۇكەممە  ئەمەس

ئكستىدى ى ئاچەڭ ئالدىغا . بولۇپ، ئات قوالقلىرىنى چىڭگايتىپ، بويۇنلىرىنى سوزۇپ سو  تەرەپ ە قارغپ تۇرغان

سىغا ك ك جىىەك تۇتۇلغان تون، پۇتىغا توغرغ يوللۇق يۇمۇاق چەملى  خۇرۇڭ قارغپ تۇرغان، بېۇىغا قۇالق ا، ئۇچى

ئايا  كىىگەن ئاتنىڭ چۇلۋۇرغ ۋە يكگىنىنى ناھايىتى ئېلىق بولۇپ، پەقەت يكگكرگەندى ى ت مۇكر ھۇالاىنى پەرىۇق 

سو  يېنىۇدغ  ئاق ئات مىنگەن ئاچەمنىڭ. ئاتنىڭ ك كسىگە گك  چې ىلگەن، نوك ا ئېسىلغان. ئەت ىلى بولمايدۇ

ئوڭ تەرەپتە بېۇىنى ك تكرۈپ . بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدغ بىر ئاچە ئالدىغا قارغپ تۇرغان( باش قىسىمى كاڭ)بىر ئاچەڭ 

تۇرغان ۋە بېۇىنى سا گىلىتىپ تۇرغان ئى  ى ئاق قارغ ئى  ى ئات بولۇپ، يەنە بىر ئات ھۇشىارلىق بىلەن ئاق 

نەپىسۇلى ىنى ۇ كەشتە شۇ چاغۇدى ى ھۇۇنەر سۇەنۇەتنىڭ ناھۇايتى ب. ئات قارغەپ تۇرغان تەرپ ە قارغپ تۇغان

 . چكشەندۈرىدۇ

كەشۇتىدى ى ئۇاچەڭ، مەنزىۇرە سۇكرەتلىرى قۇارغ -3،-2،-6سوۋ ت ئىتتىپاقى ئۇارخېۇولوگى بوروۋكۇا يۇقۇۇرىاى 

اچەڭ، ككمكش بۇيۇملىرى ۋە ساپا  بۇيۇملىرىدى ى ئۇ-چ ڭىزنىڭ شىمالىي قىرغىاىدىن تېپىلغان ساكالرنىڭ ئالتۇن

مەنزىرە سكرەتلىرىگە پكتكنلەي ئوخۇايدۇ چەپ قارغيدىغان بولۇپ، بۇ ساكالر ۋە ساكالرغا مەنسۇپ سارماتالرنىڭ 

ھكنەر سەنۇەت بۇيۇملىرىنى مەركىزىي ئاسىىا ئۇارقىلىق ھۇنالرغۇا تارقاتاۇانلىاىنى [ 55]يۇنان ە ۋە باكتېرىىى ە

 . چكشەندۈرىدۇ

ئۇالرنىۇڭ . ھۇۇن قەبرىسۇىدىنمۇ خېلۇى كۇ پ يىۇپەك بۇيۇۇمالر چىااۇان نومۇرلۇق -62يەنە نويان تېغىدى ى 

ئى ىدى ى ئى  ى كەشتىمۇ ھۇنالرنىڭ غەر  خەلالىرى بىلەن سۇوچغ ۋە مەچەنىۇىەت ئاالقىسۇى قىلغۇانلىاىنى 

 . ئەكس ئەتتكرۈپ بېرىدۇ

ۇلۇت چكشۇكرۈلگەن بۇ كەشتىگە كى ى  تا  ۋە ئاق ب. چەپ ئاتاشاا بولىدۇ« بولۇت، تا  كەشتىسى»بۇنىڭ بىرى 

مېتىرئۇ ئەسلىدى ى قىزى ، سېرىق، قۇ ۇر يىپالر بىلەن قۇ ۇۇر  0.39مېتىر، كە لى ى  6.82بولۇپ، ئۇزۇنلىاى 

كەشتىنىڭ ئى  ى تەرىپىدە . رە لى  تاۋغرغا كەشتىلەنگە بولسىمۇ، تاۋغر ئ  كپ قېنىق ككلرە گە ئ گىرىپ قالغان

كار تا  بولۇپ، پاكارتاغاا شاخلىرى ناھايتى بارغقسان بىر تكپ چەرە ، ئى  ى كى ى  تا ، ئوتتۇرسىدغ يەنە بىر پا

ئى  ى تەرەپتى ى كى ى  تاغاا بېۇى سىرتاا، قۇيرۇقى چەرەخ ە قارىغان، پەيلىرى تولۇق كەلگەن ئى  ى قۇش 

ەشتە بۇ خى  بۇلۇت، تا  چكشكرۈلگەن ك. ئۇچىال تاغنىڭ ئكستىگە بىرچىن ئاق بۇلۇت چىاىرىلغان. چكشكرۈلگەن

لې ىن بۇ كەشتىنىڭ ئى  ى تەرىپى چاال بولغاچاۇا، . بىرىگە ئۇالپ كەشتىلىنىدى ەن -ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ بىر

 . بۇنى بىلىش ئىم انىىىتى يوق، بورۇۋكا بۇ كەشتىنى يۇنان ە ئۇسلۇبتى ى كەشتە، چەپ قارىغان

بۇۇۇ كەشۇۇتىگە بىۇۇر ئەجۇۇدىھا . لىۇۇدۇچەپ ئاتاشۇۇاا بو« پەرۋغز قىلىۋغتاۇۇان ئەجۇۇدىھا كەشتىسۇۇى»يەنە بىرىنۇۇى 

ئەجدىھا قۇيرۇقىنى چىڭگايتىۇپ، بېۇۇىنى ئارقىسۇىغا بۇۇرغپ، . چكشكرۈلگەن بولۇپ، ئۇمۇ تاۋغرغا كەشتىلەنگەن

گەرچە ئۇنىۇۇڭ تۇۇ ت پۇۇۇتى بولسۇۇىمۇ، لۇۇې ىن ئۇۇۇ ئوتتۇۇۇرغ . ئالۇۇدىغا قۇۇارغپ ئىنتىلىۋغتاۇۇان ھۇۇالەتتە تۇرغۇۇان

. ان ئەجدىھاغا ئوخۇىمايدۇ ھەڭ باشاا ھايۋغنالرغىمۇ ئوخۇۇىمايدۇتكزلە لى تى ىلەرنىڭ نەزىرىدى ى يىالنسىم
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. ئەجدىھانىڭ ئى  ى مكرىسىدە بىر جكپ قىساا قانىتى بولۇپ، قاناتنىڭ كى ى لىگى تېنىگە مۇاس كەلمىۇگەن

كەشتىنىڭ . ئۇنىڭ ئەتىرغپىغا ئكچ بكرجەك نەقىس چكشكرۈلگەن. شۇ ا، ئۇنى ئۇچار ئەجدىھا چ ىىۇ ە بولمايدۇ

چورجى سورۇڭ بۇ خىۇ  نەقۇس . س .تەرىپىگىمۇ ئكچ بكرجەك، چەمنەر شەكىللى  نەقىۇلەر چىاىرىلغانت ت 

 [. 51]كىۇىگە ئىختىىارسىز ھازىرقى قازغقالرنىڭ چېدىرلىرىدكى نەقىۇلەرنى ئەسلىتىدۇ، چ گەن 

ىۇي يۇۇرت غەرب»جىلۇد  -81« خەننۇامە»ئۇندغقتا، ھۇنالرنىڭ قەچىمى ئەڭ غەربتە نەگى ە يېتىۇپ بارغۇان؟

بولغۇان ( ھازىرقى كاسۇپىي چ ڭىزىنىۇڭ شۇەرقى جەنۇبىۇدغ)ئۇيسۇننىڭ غەربىدىن ئارساكى ە»چە « تەزكىرىسى

ھۇنالر ئىلگىرى ياۋچىالرنى تارمار قىلغانلىاى ئكچكن، ھۇۇن . ئەللەرنىڭ ھەممىسى ھۇنالر بىلەن يېاىن ئ تەتتى

تكلۇكك يەت ۇكزۈپ بېرىۇپ،  -تەخىرسۇىز ئۇۇزۇق ئەل ىلىرى تە رىاۇتنىڭ خېتىنى ك تكرۈپ بارسىال، ئۇۇ ئەلۇلەر

چەپ خاتىرلەنگەنلى ىگە قارىغاندغ، ھۇنالر ئەينى چاغدغ ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى « ئۇالرنى قىىىن ىلىاتا قالدۇرمايتتى

ھەر قايسى ئەللەر ۋە رغيونالر بىلەن سىىاسىي ئاالقىدە بولۇپ، تاكى كاسپى چ ڭىزى قىرغاقلىرىغى ە بارغان ھەڭ 

شۇۇ ا، يۇقىرىۇدى ى ھۇۇن . مكلۇكك شۇكلىۋغلغان -ئاالقە ئاساسىدغ سوچغ ئاالقىسى قىلغۇان يۇاكى مۇا سىىاسىي 

قەبرىلىرىدىن غەربىي يۇرت ۋە ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ كەشۇتە بۇيۇملىرىنىۇڭ تېپىلىۇۇى 

 . ھەرگىزمۇ تاساچچىپىىلىق ئەمەس
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 .«يكلك تەيدى ى ھۇن قەبرىلىرى»[62]

 -6890ژورنىلى « مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى»، « قىر ئۇستايدكى ھۇن قەبرىلىرى»تاال، لىاڭ جىڭمىڭ [ 63]
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ئى  ى مو غۇ  ئاپتونۇڭ رغيونى جۇ غار خوشۇنى سۇجى جىلغىسىدىن چىااان بىر قىسىم »: گەي شنلىن[ 64]
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 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 22]
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 . «سۇۋۇنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -54« خەننامە»[ 30]
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ھۇۇنالر »، « ىمھۇالىسۇۇۋۇنىڭ تەرج. خەننۇامە»ۋە « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 32]

 . «ھەقاىدە قىسسە

يىلى ئۇۋى تە رىاۇتنىڭ  -660چە مىالچىىىدىن بۇرۇناى «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 33]

 . لىاى خاتىرلەنگەن« جە  ىلەرنى ئارغڭ ئالدۇرۇپ، ئات ئكستىدە ئوق ئېتىۇنى مەشىق قىلدۇرغان»

 -10يىلى ۋە  -19يىلى،  -79چە مىالچىىىدىن بۇرۇناى «دە قىسسەھۇنالر ھەقاى. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 34]

يىلى ھۇنالرنىڭ نەچ ە ئون مىڭ چەۋغندغزىنىڭ قورۇلنىڭ جەنۇبىغا ئوۋغۇا چىااۇانلىاى، شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە 

ھۇنالر ھەقاىدە . كېىىن ى خەننامە». قەلۇەلەرگە ھۇجۇڭ قىلغانلىاى خاتىرلەنگەن -قورۇلدى ى ھەر قايسى تۇر

يىلى جەنۇبىي تە رىاۇتنىڭ جۇشىې تېغىدغ ئوۋ قىلىۋغتااندغ، شىمالىي ھۇنالرنىڭ  -95چىمۇ، مىالچىىە «سەقىس

 . ئونىۇوت خانى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغانلىاى خاتىرلەنگەن
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 . چ ۇۇگەن ماقالىسۇۇىگە قۇۇارغڭ«شۇۇىمالىي ھۇۇۇنالر قەبرىسۇۇى»چورجۇۇى سۇۇورۇ نىڭ . س[ 37[ ]31[ ]35]

 . «شۇۇۇىمالىي ھۇنالرنىۇۇۇڭ قەبرىلىۇۇۇرى»بۇۇۇاپ  -6« ىمالىي ھۇۇۇۇنالرشۇۇۇ»: سۇۇۇورجى سۇۇۇورۇڭ . س[ 39]

 . ھۇنالرنىڭ شەھەر، قەلۇە خارغبىلىرى ھەقاىدى ى ت ۋەندى ى ئارخېۇولوگىىىلى  چوكالتلىرىغا قارغڭ[ 38]

(A )  .يىلۇى نەشۇرى،  -6857، ئۇالنناتۇر پەنلەر كومىتېتى «ھۇنالنرىڭ ئكچ شەھىرىنىڭ خارغبىسى»: پەرلە

 . ىسى يېڭى مو غۇ  يېزىاىدغ يېزىلغانئەسلى نۇسخ

(B)كەنتلىۇۇرى -شۇۇىمالىي ھۇنالرنىۇۇڭ يېۇۇزغ»بۇۇاپ  -2، «شۇۇىمالىي ھۇۇۇنالر»: چورجۇۇى سۇۇورۇڭ. س» . 

(C )تۇۇارىخىي ». ، بېڭجىڭۇۇدغ نەشۇۇر قىلىنغۇۇان«مو غۇلىىىۇۇدى ى قەچىماۇۇى شۇۇەھەرلەر»: كېسۇۇلېىۋ. ۋ. س

 .سان -1يىللىق  -6857ژورنىلىنىڭ « تەرجىمىلەر

(D )«كېلېىۋنىڭ بېڭجىڭدغ بەرگەن ئىلمىۇي چوكالتۇى. ۋ.  مى  سئاكد (Ⅰ  ) جەنۇۇبىي سۇىنىرىىە ۋە تاشۇاى

بېىجىڭۇۇدغ نەشۇۇىر قىلىنغۇۇان »، «باياالۇۇدى ى قەچىماۇۇى شۇۇەھەر تۇرمۇشۇۇىغا ئائىۇۇت يېڭۇۇى ماتېرىىۇۇالالر

 . سانى -2يىللىق  -6810ژورنىلىنىڭ « ئارخېۇولوگىىە»

(E )  .ۇمھۇريىتىنىۇڭ ئۇارخېۇولوگىىە تېپىلمىلىىۇر ھەقاىۇدە قىسۇاى ە مو غۇۇلىىە خەلۇق ج»: ساير ئۇتجاپ

 . سانى -3يىللىق  -6816ژورنىلىنىڭ « ئارخېۇولوگىىە». ، بېڭجىڭدغ نەشىر قىلىنغان«بايان

 . نىۇۇۇۇڭ ئىزغھىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇارغڭ« ئوتتۇۇۇۇۇرغ»چى ۇۇۇۇى « ھۇنالرنىۇۇۇۇڭ ئىرقۇۇۇۇى ۋە تىلۇۇۇۇى»بۇۇۇۇاپ  -8[ 40]

، « ى ئالوچەيد ڭۇدىن تېپىلغۇان ھۇۇن ياچى ۇارلىالىرىئى  ى مو غۇلۇدى »: گوسۇشىن. تىەن گۇغ جىن[ 46]

 . سان -4يىللىق  -6890ژورنىلى « ئارخېۇولوگىىە»

شۇۇگۇپەندى ى ھۇۇن ». ئ جاۋ ئايماقلىق مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى خىۇزمەت پۇون ىتى ئۇېالن قىلغۇان[ 42]

 . سان -7يىللىق  -6890ژورنىلى « مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى»، « قەبرىلىرى

شۇىگۇپەن ى ى خەن ».ئ جاۋ ئايماقلىق مەچەنىىەت ياچى ۇارلىالىرى خىۇزمەت پۇون ىتى ئۇېالن قىلغۇان[ 43]

ئى  ۇى مو غۇۇ  مەچەنىۇىەت »، «سۇاللىسى چەۋرىۇگە مەنسۇۇپ ھۇۇن قەبرىلىرىنۇى تەكۇۇكرۈش خاتىرىسۇى

 . سان -6يىللىق  -6896ژورنىلى « ياچى ارلىالىرى ئارخېۇولوگىىىسى

 . «شۇۇۇىمالي ھۇنالرنىۇۇۇڭ قەبرىلىۇۇۇرى»بۇۇۇاپ  -6« شۇۇۇىمالىي ھۇۇۇۇنالر» :چورجۇۇۇى سۇۇۇورۇڭ. س[ 44]

ن ۋەتتە ئى  ى مو غۇلنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىن قېزىۋ لىنغان ساپا  بويۇمالرنىۇڭ [ 45]

 . سانى ئاز ھەڭ ك پى پارچىلىنىپ كەت ەن بولغاچاا، بۇ يەرچە ك پ مۇھاكىمە قىلىنمىدى

 . «گېڭ يەننىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -68« كېىىن ى خەننامە»[ 41]

 . «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»جىلد  -99« كېىىن ى خەننامە»[ 47]

 . «چاۋ سونىڭ تەرجىمھالى:جىلد  -48« خەننامە»[ 49]

. چە ھۇنالر ئ لگەندە تاۋۇتاا سۇېلىندىغانلىاى ئېىتىلغۇان« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 48]

چەرە  غۇولىنى )مالىدى ى ھۇن قەبرىلىرىنىڭ ك پىن ىسىدىنمۇ ياغۇاچ تۇاۋۇت ۋە كۇ تەك تۇاۋۇت چ للككنىڭ شى

 . چىااان( ئۇيۇپ ياسىغان تاۋۇت

 . «جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»[ 50]

 جىلۇد -70، «ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننۇامە»، «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 56]

 . چېن تا نىڭ تەرجىمھالى»

 . «ھۇنالر»جىلد  -4« شىننامە»[ 52]

 . شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى »باپ  -6« شىمالىي ھۇنالر»: چورجى سورۇڭ. س[ 53]

 . «مىس ۋە رەخت»جىلد  -3« شىننامە»[ 54]

. تۇكر« ئارسۇاك» ى باكتىرىىە مەركىزى ئاسىىاچى ى قەچىماى چرلەت بولۇپ، ئېلىمىز تارىخ ئەسەرلىرىدى[ 55]

ھۇازىرقى ئافغانىسۇتاننىڭ )ئۇنىڭ ز مىنى ھىندىاۇش تېغى بىلەن ئامۇ چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىنىڭ ئارلىاىدغ 

 . بولغان( شىمالىدغ
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شۇىمالىي »بۇاپ  -6« شىمالىي ھۇنالر»چورجى سورۇ نىڭ . يۇقارقى بەش پارچە كەشتە توغرىسىدغ س[ 51]

  .گە قارغڭ« ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى

 

 باپ ھۇنالرنىڭ ئىرقى ۋە تىلى . 8

 

. سىرتىدى ى ئالىمالر بەكۇرغك مۇنۇازىرە قىلىۋغتاۇان مەسۇىلىلەرنىڭ بىۇرى -ھۇنالرنىڭ ئىرقى مەمىل ەت ئى ى

يىلدىن بۇياناى تەتاىااتالر نەتىجىسۇىدە ھۇۇنالر تۇكرك ئىرقىغۇا مەنسۇۇپ ۋە ھۇۇنالر مو غۇۇ   200يېاىناى 

بۇۇ مەسۇىلىنى ھە  قىلىۇۇتا . ئارغ تىركىۇىپ تۇرماقتۇا -ى  ك ز قارغش ئ زئىرقىغامەنسۇپ چەيدىغان ئى  ى خ

 . يەنىال ئارخېۇولوگىىە، ئىرىۇۇناسلىق ۋە فول لور قاتارلىق ئىلىملەرگە تاينىۇاا توغرغ كېلىدۇ

نومۇرلۇۇۇق ھۇۇۇن  -25ئارخېۇولوگىىىلىۇۇ  قېزىۇۇۇالر جەريانىۇۇدغ، چ للككنىۇۇڭ شۇۇىمالىدى ى نويۇۇان تېغىۇۇدى ى 

كەشۇتىدى ى ئاچەمنىۇڭ چې ۇى [. 6]ن بىۇر ھۇننىۇڭ سۇكرئىتى چكشۇكرۈلگەن كەشۇتە تېپىلغۇان قەبىرىسىدى

قۇيۇق،ئارقىغا تارغلغان، پىۇانىدى كە رى، ك زى يوغان، بۇرۇتلۇق، چىرغيى سكرلكك بولۇپ، ناھايتى ھەيۋەتلىۇ ، 

باشۇاا . قارىغۇان چورجى سورۇڭ بۇ ئەچەڭ چە  قەبىرىنىڭ ئىگىسۇى، ئۇۇ ھۇۇن چەپ. مو غۇلىىە ئارخېۇولوگى س

. بۇۇرۇتى يۇوق، شۇۇ ا، ئۇۇ مو غۇۇ  ئىرقىغۇا مەنسۇۇپ ئەمەس، چەپ قارىغۇان -ئالىمالرمۇ مو غۇلالرنىڭ ساقا 

چىااەت قىلىۇاا ئەرزىىدىغىنى شۇكى، بۇ ئاچەمنىڭ ك ز قارچۇقى قارغ رە دە بولسىمۇ، ك ز گ ھىرى ك ك رە ۇدە 

. ى ىنۇى ككچلۇكك مۇاچچىي ئىسۇپات بىۇلەن تەمىۇن ئېتىۇدۇبۇ ھۇنالرنىڭ تكرك ئىرقىغا مەنسۇپ ئى ەنل. بولغان

چكن ى، تكركلەرنىڭ چىرغي ئاالھىدىلى لىرىنىڭ بىرى ئۇالر ك ك ك ز، ساقاللىق بولۇۇپ، بۇۇ قەبرىۇدىن چىااۇان 

بۇ . كەشتىدى ى ھۇنمۇ چە  ك ك ك ز ۋە قويۇق ساقاللىق، يەنە كېلىپ چىرغيى سكرلكك ھەڭ ناھايىتى ھەيۋەتلى 

جىن مىتىنىڭ بويى سەك ىز جى ئى  ى سۇۇڭ »چى ى « جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -19« خەننامە»

جىن »: چغ« تەرجىمھا »جن مىتى ھۇن بولۇپ، . چ ىىلگىنى بىلەن ئوخۇاش -چىرغيى سكرلكك ئىدى. كېلەتتى

 . چ ىىلگەن« مىتىنىڭ تەخەللۇسى ۋ ڭ شۇ، ھۇنالرنىڭ شۇتۇق خانىنىڭ ئوغلى

 -6857~  6835ىىىسى ئارخېۇولوگىىە تەتاىاات ئورنىنىۇڭ فېڭۇۇى قېۇزىش ئەرىتۇى جۇ گو پەنلەر ئاكاچ م

يىللىرى شەنۇى ئ ل ىسى چا ۇە ناھىىىسى فېڭۇى يېىزىسىنىڭ كېۇېڭخۇغڭ كەنتىۇدە ئى  ۇى ھەپۇتە قەبۇر 

 ە ئارخېۇولوگالر بۇۇ قەبرىنىۇڭ مۇشۇۇ ۋغقىۇتاى(. نومۇرلۇق قەبرە -640)قېزىپ، بىر ئاالھىدەقەبرىنى باياىغان 

ئېلىمىز تەۋەسىدە باياالغان بىرچىن بىر ھۇن قەبىرسى ئى ەنلى ىنى،ئ لگكچىنىڭ ئېھتىما  ھۇنالرنىڭ ئەل ىسى 

ياكى ئەل ىنىڭ ھەمرغھى ئى ەنلى ىنى، قەبرىدىن چىااان بويۇمالرنىڭ ك پىن ىسۇىنىڭ ھۇنالرنىۇڭ بويۇۇملىرى 

ر ئى ىۇۇدە ئى  ۇۇى چغنە تىۇۇ  ت تنۇلۇۇۇڭ قەبرىۇۇدى ى ھەمۇۇدەنپە بۇيۇۇۇمال. ئى ەنلى ىنۇۇى مۇئەيىەنلەشۇۇتكرۈگەن

 [. 2]شەكىللى  نەقىۇلى  مىس بېزەك ئاالھىدە چىااەت قىلىۇاا ئەرزىىدۇ 

بىزەكنىڭ ئى  ى تەرىپىدە بىر تكپتىن شاخلىرى قۇيۇق چەرە  بولۇپ، چەرەخنىڭ ئاستىدغ بىرچىن ئىگەرلەنۇگەن 

ق كەلۇگەن، ئۇۇزۇن چۇاچ قويغۇان، پۇۇچاىاى ئوتتۇرىدغ ئى  ى كىۇى بولۇپ، ئى  ىلىسى قا ۇۇارلى. خې ىر بار

. بىرىنىۇڭ بېلۇى ۋە پۇتىۇدىن تۇتۇشۇۇپ چېلىۇۇىۋغتاان ھۇالەتتە تۇرغۇان -ئۇۇالر بىۇر. بۇغماق ئىۇتان كىىگەن

قا ۇارلىق بولۇش تكركلەرنىڭ ئاالھىدىلى لىرىنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ ئى  ۇى مىۇس بېزەكنىمۇۇ ھۇنالنرىۇڭ تۇكرك 

 . كڭ قىلىۇتى ى ماچچىي ئىسپات قىلىۇاا بولىدۇئىرقىغا مەنسۇپ ئى ەنلى ىگە ھ ك

چورجى سورۇڭ يۇقىرىۇدغ تىلغۇا ئېلىنغۇان ھېلىاۇى ھۇننىۇڭ سۇكرىتى چكشۇكرۈلگەن كەشۇتىگە . ھاۋغلەن ى، س

ئۇ كەشتىدى ى ھۇننىڭ ك ز گ ھىرىنى كۇ ك رە ۇدە قىلىۇش ئۇۇنى كۇ ز ئالمىسۇىدىن . باشاى ە قارغشتا بولغان

گەرچە قۇيۇۇق بۇۇرتى بولسۇىمۇ، . كرلكك قىلىۇۇتىن باشۇاا نەرسۇە ئەمەسپەرقەندۈرۈش ۋە ك زنى تېخىمۇ سۇ

مو غۇلالر ساقالسىزرغك كەلسىمۇ، ئەممۇا مو غۇلالرنىۇڭ ھەممىسۇىنىڭال سۇاقىلى يۇوق . ئىڭى ىدە ساقىلى يوق

الغا شۇۇ ا سۇاق. ياۋرۇپالىاالرچەك قويۇق ساقاللىق كېلىدىغانالرمۇ مو غۇلالر ئى ىدە خېلى بار. چ ىىۇ ە بولمايدۇ

ئاساسلىنىپال كەشتىدى ى ھۇننى مو غۇ  ئىرقىغا كىرمەيدۇ ھەڭ ھازىرقى مو غۇلالرغا ئوخۇۇىمايدۇ چ ىىۇۇنىڭ 



136 

 

يىۇى جامسۇمۇ تۇكركلەر . يەنە بىر مو غۇلىىە ئالىمى ن[. 3]نەزىرىىىسى ئاساسى تولۇق ئەمەس، چەپ قارىغان 

، لې ىن ھۇنالر مو غۇلالرغا ئوخۇاش قىسۇاا (ۇيەنى ئۇزۇن چاچ قويۇپ، چې ىنى قويۇۋ تىد)پاخما چاچ كېلىدۇ 

ئەمما، يۇقىرىدغ تىلغۇا ئېلىنغۇان [. 4]چاچ قويۇپ، چې ى ئازرغق ئ سكپ كېتىپ بولغۇچە كەستكرۋ ىدۇ، چ گەن 

نومۇرلۇۇق قەبىرىۇدىن تېپىلغۇان مىۇس  -640كەشتىدى ى ھۇننىڭ چې ۇى قۇيۇۇق بولۇۇپ، ئارقىغۇا تارلغۇان  

يىۇى جامسۇنىڭ . ئەگەر ن. زۇن پاخما چاچلۇق بولۇپ، چې ىنى كەستكرمىگەنبېزەكلەرچى ى ئى  ى ھۇنمۇ ئۇ

قارىۇى بويى ە مو ۇغلالر قىساا چاچلىق، تكركلەر ئۇۇزن چاچلىق بولدىغان بولسا، ئۇ ھالدغ ھۇنالرنىڭ مو غۇۇ  

 [. 5]ئىرقىغا ئەمەس، تكرك ئىرقىغا مەنسۇپ ئى ەنلى ىنى ئىسپاتلىغان بولىدۇ 

. ھۇنالر بىر ئىرىاا مەنسۇپ بولمايال قالماستىن، بىر مىللەت سېستىمىسىغىمۇ مەنسۇپ ئەمەسمو غۇلالر بىلەن 

تۇۇارىخى ئەسۇۇەرلەرچى ى خۇۇاتىرىلەرگە ئاساسۇۇالنغاندغ، . ئۇالرنىۇۇڭ تىلىمۇۇۇ ئۇۇان ە ئوخۇىۇۇۇىپ كەتمەيۇۇدۇ

. كەلۇگەن مو غۇ  بولۇپ، شىرۋى قەبىلىسۇىدىن تەرەقاىۇي قىلىۇپ -مو غۇلالرنىڭ ئاساسلىق گەۋچىسى بولغان

چە « شۇۇىرۋىالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە»جىلۇۇد  -688« كونۇۇا تا نۇۇامە»چ ۇۇگەن بۇۇۇ نۇۇاڭ ئەڭ ئۇۇاۋغ  « مو غۇۇۇ »

شۇىرۋىالر »جىلۇد  -268« يېڭۇى تا نۇامە». چ ۇىىلگەن« مو غۇۇ  شۇىرۋىلىرى»ك رۈلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدغ

، «كونۇا تا نۇامە»)ڭ چ ۇىىلگەن ھەڭ شۇىجىەن چەرياسۇىنى« مېڭۋغ قەبىلىسى»چىمۇ ئۇالر « ھەقاىدە قىسسە

جەنۇبىۇۇدغ ماكانالشۇۇاان شۇۇىرۋى قەبىلىۇۇلەر ( ھۇۇازىرقى ئېرغۇنۇۇا چەرياسۇۇى. چ ۇۇىىلگەن« ۋغ جىۇۇىە چەرياسۇۇى»

ئەسىرچى ى ئىلخانالر خانلىاىدى ى تۇارىخ ى رغشۇىدچىن  -64. ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئەزغسى ، چەپ خاتىرلەنگەن

ئەسۇىرلەرچە مو غۇۇلالر ئارىسۇىدغ  -64~  63ىمۇ چ( جىلد -6)« جامىۇۇ  تاۋغرىخ»ئ زىنىڭ مەشھۇر ئەسىرى 

چىۇن كەلۇگەن ھەڭ، كېۇىىن ئاھالىنىۇڭ ( قۇن ئىگىز چۇقاۇا چ ۇگەن مەنىۇدە)« ئېرغۇناقۇن»ئ ز ئەجدغتلىرىنى 

ك پىىىۇى ۋە چارۋى ىلىانىڭ تەرەقاىي قىلىۇىغا ئەگىۇىپ غەرب ە ك چۇكپ، چ للككنىۇڭ شۇىمالىغا كەلۇگەن، 

بۇنىڭۇدىن مو غۇلالرنىۇڭ ئاساسۇلىق گەۋچىسۇىنىڭ ئانۇا ماكانىنىۇڭ . تىلغا ئالغان چەيدىغان قارغشنىڭ بارلىاىنى

ئېرغۇنا چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنى ئەتىرغپى ئى ەنلى ىنى، بۇنىڭ ھۇنالرنىۇڭ ئانۇا ماكۇانى بولغۇان چ للككنىۇڭ 

 . جەنۇبىدى ى چوغاي تېغى بىلەن بىرچەك ئەمەسلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

نىڭ ئاخىرلىرىدغ ھۇنالر چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ، شىمالىدىن چې ىنىپ چىاااندىن تارتىپ، ئەسىر-6مىالچىىە 

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدغ مو غۇلالر باش ك تكرۈپ چىااانغا قەچەر بولغان ئارىلىاتا مىڭ يىلدىن كۇ پرەك  -62تاكى 

كېۇىىن  -ىدغ ئىلگىۇرىبۇ مىڭ يىلدىن ك پرەك ۋغقىت ئى ىدە چوڭ چ للككنىۇڭ جەنۇۇپ، شۇىمال. ۋغقتى ئ ت ەن

. تۇارچۇش، ئۇيغۇۇر، قىرغىۇز، قىتۇان قاتۇارلىق مىللەتۇلەر چەۋر سۇكرگەن -بولۇپ سىىانپى، جورجان، تكرك، سىر

قىلىۇپ، ھۇۇنالر بىۇلەن مىلۇلەت قاندغشۇلىاى « كۇ ۋرۈك»ئۇندغقتا مو غۇۇلالر يۇقىرىۇدى ى قايسۇى مىللەتنۇى 

ئ ت ىنىمىزچەك، شۇىمالىي ھۇۇنالر غەرپۇ ە ك چ ەنۇدىن مۇناسىۋىتىنى شەكىللەندۈرگەن؟ ئالدىدغ تىلغا ئېلىپ 

كېىىن چ للككنىڭ شىمالىدغ قېلىپ قالغان ھۇنالرچىن تەخمىنەن ئون نەچ ە تكمەن تكتكن، نەچۇ ە يۇكز مىۇڭ 

ئۇاخىرچغ پكتۇكنلەي سۇىىانپىالرغا )بۇارغ سىىانپىلىۇۇىپ كەتۇ ەن  -ئاچەڭ پكتكنلەي سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ، بارغ

ئەسىرنىڭ باشلىرىدغ  -5ئەسىرنىڭ ئاخىرى  -4 للككنىڭ جەنۇبىدغ قېلىپ قالغان ھۇنالرمۇ چ(. سىڭىپ كىرگەن

ئۇندغقتا مو غۇلالر بۇرۇن چ للككننىڭ شىمالىدغ پائۇالىىەت قىلغۇان ھۇۇنالر . جۇرجانالر تەرىپىدىن قۇشىۋ لىنغان

ندۈرگەن؟ تۇۇارىخى بىۇۇلەن قايسۇۇى ۋغقىتۇۇت، قانۇۇدغق شۇۇەكىلدە مىلۇۇلەت قاندغشۇۇلىق مۇناسۇۇىۋىتىنى شۇۇەكىللە

شۇەرقىي خەن )ئەسۇىرنىڭ ئاخىرلىرىۇدغ  -2ئەسەرلەرچى ى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندغ، تەخمىنەن مىالچىۇىە 

سىىانپىالرنىڭ ئاقساقىلى تان شۇىخۇي رەھنەرلى ىۇدى ى قەبىلىۇلەر ھەربىۇي ( سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى

ەجۇدغچى ئى  ىن ۇى قېۇتىم چ للككنىۇڭ شۇىمالىدىن ئ -7ئىتتىپاقى پارچىالنغاندغ، توغنۇات سۇىىانپىلىرىنىڭ 

نەتىجىدە بىر قىسىم . گە كەلگەن« ھۇنالرنىڭ بۇرۇناى يېرى»غەرپ ە ك چكپ، ئارقىدىن يەنە جەنۇپاا ك چكپ 

ھۇن ئەرلىۇرى )ئارغ نى اھلىنىپ، يېڭىدىن ئى  ى تارماق مىللەت ۇۇ توبا ھۇنلىرى -ھۇنالر بىلەن سىىانپىالر ئ ز

ھۇۇن ئايۇاللىرى بىۇلەن )ۋە توغنۇات سۇىىانپىلىرى ( اياللىرىنىڭ نى اھلىنىۇىدىن پەيدغ بولغانبىلەن سىىانپى ئ

جكملىدىن توغنۇات )سىىانپىالرنىڭ [. 1]نى پەيدغ قىلغان ( سىىانپى ئەرلىرىنىڭ نى اھلىنىۇىدىن پەيدغ بولغان
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تو گۇۇس سېستىمىسۇىغا  ۋغستىسى بىلەن بۇندغق قاندغشلىق كېىىن سۇىىانپىالرغا ئوخۇۇاش( سىىانپىلىرىنىڭ

ئانۇدىن كېۇىىن مو غۇلالرغۇا تارقىلىۇپ، مو غۇلالرنىۇڭ . مەنسۇپ بولغان قىتان، شىرۋى قەبىلىلىرىگە تارقالغان

شۇۇ ا، . ھۇنالر بىلەن ئىنتايىن ۋغسۇتىلى  ھەڭ ئىنتۇايىن سۇۇس قاندغشۇلىق مۇناسۇىۋىتىنى شۇەكىللەندۈرگەن

ىق مۇناسىۋىتى ھۇۇنالرغ قارىغانۇدغ تېخىمۇۇ بىۋغسۇتە ۋە تېخىمۇۇ مو غۇلالرنىڭ سىىانپىالر بىلەن بولغان قاندغشل

مو غۇ  تىلىمۇۇ سۇىىانپى تىلىغۇا پكتۇكنلەي . شۇ سەۋەپتىن مو غۇلالر تۇ گۇس سېستىمىسىغا مەنسۇپ. يېاىن

 . چىگكچەك ئوخۇاش

ىتۇۇان بۇنىڭۇۇدىن باشۇۇاا، يەنە تۇۇارىخىي ماتېرىىۇۇالالرچغ مو غۇۇۇ  شۇۇىرۋىلىرى مەنسۇۇۇپ بولغۇۇان شۇۇىرۋىالرنىڭ ق

سېستىمىسىغا مەنسۇپ ئى ەنلى ى، تىلىنىڭ قىتانالرغا ئوخۇاش ئى ەنلى ى، كېىىنىۇى، ئ رۈمە چاچ قويۇشۇى 

ئۇون ئۇالتە ». ئىۇۇلىتىش ئاچەتلىرىنىۇڭ سۇىىانپىالر بىۇلەن ئوخۇاشۇلىاى قەيۇت قىلىنغۇان« ئەگرى يۇا»ۋە 

ەن مو غۇ  تىلىنۇى سېلىۇتۇرسۇاق، چە خاتىرلەنگەن سىىانپى تىلى بىل« ۋ ىنامە»ۋە « پاچىۇاھلىق يىلنامىسى

چغ خۇاتىرلەنگەن « لىىۇاۋ سۇاللىسۇى تۇارىخى». ئاچەڭ ئىسىملىرى ۋەئالماشالر، ئىسىمالر پكتكنلەي ئوخۇۇايدۇ

شۇ ا، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرلىرىدى ى مو غۇ  . قىتان تىلىمۇ مو غۇ  تىلى بىلەن ئان ە پارقلىنىپ كەتمەيدۇ

چ ىىۇنىڭمۇ ئاساسى « ئان ە پەرقلەنمەيدۇ»تىلى بىلەن سىىانپى تىلى  تارىخۇۇناس شېن زچڭگىنىڭ مو غۇ 

چ گەن ناڭ بىلەن ئوخۇاش بىۇر نامنىۇڭ ئوخۇۇىمىغان « شىرۋى»ۋە « سىىانپى»بەزى ئالىمالر يەنە [. 7]بار 

رغيون جەھەتتىن تەتاىق قىلغانۇدىمۇ سۇىىانپىالرنىڭ ئانۇا ماكۇانى ھۇازىرقى . ئاھاڭ تەرجىمىسى، چەپ قارغيدۇ

كېىىن ۇى شۇىرۋىالرنىڭ پائۇالىىەت [. 9]ېرغۇنا چەرياسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدى ى چوڭ سىىانپى تېغى بولغان ئ

بۇنىڭۇدىن مو غۇلالرنىۇڭ ئاساسۇلىق قىسۇىمىنىڭ . رغيونىمۇ چە  ئېرغۇنا چەرياسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدغ بولغان

ى، بۇنىڭ تارىخىي پاكىتالرغۇا ئۇيغۇۇن ئېتنى  مەننەسى تو گۇس ۇ ۇ سىىانپى ۇ ۇ قىتان ۇ ۇ شىرۋى ئى ەنلى ىن

 . كېلىدىغانلىاىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

شۇۇ ا، بەزى . مو غۇ  تىلىنىڭ تەركىنىمۇ ناھايتى مۇرەك ەپ بولۇپ، ئۇنىڭغا ئاز مىادغرچغ ھۇن تىلى ئارىالشاان

مەلىەتۇتە مىالچىۇىە ئە. ئالىمالر مۇشۇنىڭغا ئاساسلىنىپ مو غۇلالرنىڭ ئېتىنى  مەننەسى ھۇنالر، چەپ قارىغۇان

ئەسىرنىڭ ئاخىرىدغ شىمالىي ھۇنالر غەرەپ ە ك چ ەنۇدىن كېۇىىن، چ للككنىۇڭ شۇىمالىدغ قېلىۇپ قالغۇان  -6

بۇنىڭ بىلەن سىىانپى تىلىغا بەلگىلى  مىادغرچغ ھۇۇن . نەچ ە ئون تكمەن ھۇن سىىانپىالرغا قوشۇلۇپ كەت ەن

رقىلىق، مو غۇ  تىلىغا كىرگەن بولۇۇپ، بۇنىۇڭ ھى اانۇدغق تىلى ئارىالشاان ھەڭ ئۇ سىىانپىالرنىڭ ۋغستىسى ئا

سىرتىدى ى تىلۇۇناسالرنىڭ ك پىن ىسى ھۇن تىلۇى تۇكركىي  -ھازىر چرلەت ئى ى. ئەجەپلەنگكچەك يېرى يوق

مو غۇ  تىلىدغ ئاز مىادغرچى ى )شۇ ا، يۇقىرقى نوقتىغا ئاساسنىلىپال . تىلالر ئائىلىسىگە مەنسۇپ چەپ قارىماقتا

 . ھۇنالرنى مو غۇلالرنىڭ ئېتنى  مەننەسى، چەپ قارغشاا بولمايدۇ( لىنىڭ بارلىاىغا قارغپھۇن تى

بۇ شىرۋىالرنىڭ ئۇزۇن مۇچچەت تكركلەر ھەڭ تۇكركىي . مو غۇ  تىلىغا يەنە زور مىاارچى ى تكرك تىلى ئارىالشاان

ئەسۇۇىرىدە ئېرغۇنۇۇا  -8ىنىڭ تىللىۇۇق مىلۇۇلەت ئۇيغۇرالرنىۇۇڭ ھ ككمرغنلىاىۇۇدغ بولغۇۇانلىاى ۋە مو غۇۇۇ  قەبىلىسۇۇ

چەرياسىدىن غەرپ ە ك چكپ، چ للككنىڭ شىمالىدى ى يايالقالرغا كەلگەنۇدىن كېۇىىن، بۇرۇنۇدىن تارتىۇپ شۇۇ 

يەرلەرچە ياشايدىغان تكركىي تىللىق قەبىلىلەر بىلەن ئۇارىالش ئولتۇرغقلىۇۇىپ، تۇكرك تىلىنىۇڭ زور تەسۇىرىگە 

سۇىرتىدى ى كۇ پىن ە ئۇالىمالر تۇكرك تىلۇى بىۇلەن مو غۇۇ   -ىچرلەت ئى )ئۇچىرغانلىاىنىڭ نەتىجىسىدۇر 

مەسلەن، كېىىن مو غۇلالرنىڭ تەركىنىي قىسىمى بولۇپ قالغۇان نايمۇان، (. تىلىنىڭ زور پەرقى بار چەپ قارغيدۇ

 . كېرەي، ئونىغۇت قاتارلىق قەبىلىلەر تكركىي تىلىنى قولالنغان

ئائىلىسۇىگە مەنسۇۇپ بولغۇانى ەن، ئۇنۇدغقتا تۇكركلەر بىۇلەن  ھۇنالر تكرك ئىرقىغا، ھۇن تىلۇى تۇكركىي تىلۇالر

، «ك لتېگىن مە گك تېۇۇى»ھۇنالرنىڭ زغچى قاندغق مۇناسىۋىتى بار؟ تارىخىي ئەسەرلەر ۋە تكركىي يېزىاتى ى 

بىۇر مىلۇلەت ( تۇېلىالر)چى ى خاتىرىلەرگە ئاساالنغاندغ، تكركلەر بىۇلەن تۇۇرغرالر « بىلگە قاغان مە گك تېۇى»

چىڭلىڭالر . تۇرالر خەن سۇاللىسى چەۋرىدە چىڭلىڭ چەپ ئاتالغان. پ، تكركلەر تۇرغالرنىڭ بىر تارمىاى بولغانبولۇ

سكي، تاڭ سۇاللىرى چەۋرىگە كەلگەندە، تۇكركلەر . شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىدە قا اى  چەپ ئاتالغان -جەنۇبىي
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ر تۇكركلەر ئىرقىغۇا مەنسۇۇپ بولسۇىمۇ، ئەممۇا ھۇۇنال. ككچىىىۇ ە باشالپ، نامى پەيدىنپەي جاھانغا تارغلغۇان

يېغىلىق چەۋرى ۋە چىن، خەن سۇاللىلىرى چەۋرىدىال ئۇالر ۋە چىڭلىڭالر ئۇايتىم مىلۇلەت بولۇۇپ شۇەكىللىنىپ 

. شۇ ا، ھۇنالر تكركلەرنىۇڭ ئېتنىۇ  مەننەسۇى بولماسۇتىن، بەل ۇى تۇكرك ئىرقىنىۇڭ بىۇر تارمىاىۇدۇر. بولغان

ھۇنالرنىڭ باشاا بىر ...... تكركلە »چە «تكركلەر ھەقاىدە قىسسە»جىلد  -88« ىيشىمالىي سۇاللىلەر تارىخ»

قۇا اىالر قەچىماۇى قىزىۇ  »چىمۇۇ « قۇا اىالر ھەقاىۇدە قىسسۇە»جىلد  -89. چەپ خاتىرلەنگەن« ئۇرۇقى

تى ىلەر چىالرنىڭ قالدۇق ئۇرۇقى، چەسلەپتە چىلى چەپ ئاتالغان، كېىىن شىمالدى ىلەر چېلى، ئوتتۇرغ تۇكزلە لى 

تىلۇى ھۇنالرنىۇڭ تىلۇى بىۇلەن خۇېلىال ئوخۇۇاش . ، چىڭلىڭ چەپ ئاتىغان(قا اى ، ئىگىز ھارۋىلىاالر)گاۋچې 

چەپ « ئېىتىۇۇالرغا قارىغانۇدغ ئۇالرنىۇڭ ئەجۇدغچى ھۇنالرنىۇڭ جىىەنۇى ئىۇ ەن. بولۇپ، ئۇازرغق پەرقۇى بۇار

 . ىق بايان قىلىپ بېرلەيدۇتىنى ناھايتى ئېنبۇ ئى  ى خاتىرە ھۇنالر بىلەن تكركلەرنىڭ مۇناسىۋى. خاتىرلەنگەن

سىرتىدى ى ئالىمالر ئومۇمەن ئالتاي تىللىرى سېستىمىسۇىغا مەنسۇۇپ چەپ  -ھۇنالرنىڭ تىلىنى ئېلىمىز ئى ى

قارىسىمۇ، لې ىن ئۇنىڭ مۇشۇ تى  سېستىمىسىدى ى مو غۇ  تىللىرى ئائىلىسى ياكى تكركى تىلالر ئائىلىسىنىڭ 

ئەمما، تكركىي تىلالر ئائىلىسۇىگە . تاتىش مەۋجۇت -ۇپلىاى ھەقاىدە ھازىرغى ە تاالشزغچى قايسىسىغا مەنس

 [. 8]لىانى تەش ى  قىلىدۇ مەنسۇپ چىگكچىلەر يەنىال ئى  ى ك پ سان

ھازىر ساقلىنىپ قالغان ھۇۇن سۇ زلەملىرى ناھۇايتى ئۇاز بولۇۇپ، ئۇالرئىۇڭ ئى ىۇدە ئى  ۇى خەن سۇاللىسۇى 

 : رىىالالرغا ئاساسلىنىپ مەنىسىنى بىلىۇ ە بولىدىغانلىرىدىن ت ۋەندى ىلەر بارچەۋرىدى ى كىۇلەرنىڭ ماتې

 ھۇن ۋە غۇز ( 6)

 

شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە . چەپ ئاتىغۇان« ھۇن»يازما ماتېرىىالالرچى ى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندغ، ھۇنالر ئ زىنى 

 . چەپمۇ ئاتىغان« غۇز»يەنە 

لىنىۇى ە، ھۇن تە رىاۇتى خەن پاچىۇاھىغا يازغۇان ىچە خاتىر« ىسسەھۇنالر ھەقاىدە ق. تارىخىي خاتىرىلەر»

بۇۇاتۇر تە رىاۇۇۇت خەن ۋ نۇۇدىغا يازغۇۇان . چەپ ئاتىغۇۇان« ھۇنالنرىۇۇڭ ئۇلۇۇۇ  تە رىاۇۇۇتى»مەكتۇبىۇۇدغ ئۇۇ زىنى 

ھازىر كىرورغن، ئۇيسۇن، ئوغۇش ۋە ئۇالرنىڭ ئەترغپىدى ى مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى تىنجىتىلدى »مەكتۇبىدىمۇ، 

لىنىۇۇى ە قوغۇشۇار ىچە خاتىر« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»يەنە . چ گەن« ھۇنالرغا قارغڭ بولدىھەڭ 

ھۇۇنالر ئۇون »تە رىاۇت ئ لگەندە، جكەن ۇ ئال ى يېڭىدىن تەخت ە چىااان چغتاۋ بۇقىغۇا نەسۇىھەت قىلىۇپ 

بۇۇ . چ ۇگەن« ىۇۇاا بولمايۇدۇئەمدى ھەرگىز ئۇندغق قىل. نەچ ە يىللىق قااليمىاان ىلىانى باشتىن ئ ت كزچى

 .چەپ ئاتىغانلىاىنى چكشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ« ھۇن»خاتىرىلەر ھۇنالرنىڭ ئ زىنى 

: چە خاتىرلىنىۇى ە، قۇلىاۇ تە رىاۇت خەن ۋۇچىغا يازغان مەكتۇبىدغ« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»يەنە 

تە رىنىۇڭ مەغۇرۇر ( ھۇۇنالر)غۇزالر . بار( الرھۇن)جەنۇپتا بكيكك خەن سۇاللىسى، شىمالدغ قۇچرەتلى  غۇزالر »

يەنە ھۇنالرنىڭ چىڭلىڭ خانى ۋ ىلك خەن سۇاللىسۇىنىڭ تەسۇلىم بولغۇان سەركەرچىسۇى لۇى . چ گەن« ئوغلى

مەرھۇڭ تە رىاۇت غۇزالر بۇرۇن »گۇغ لىغا زىىان ەسلى  قىلىش ئكچكن، قەستەن غۇز باخۇىسىنى ككش كرتۇپ 

ئۇۇال  ۋە جە  ىلەرنۇى قۇربۇانلىق  -قوشۇۇن تارتاانۇدغ ئۇات)قىلىۇپ تۇۇرغتتى ئەس ەرلەرگە ئاتۇاپ قۇربۇانلىق 

نىمە ئكچكن تۇېخى ە ئىجۇرغ . قۇربانلىااا ئاتاپ قويغانىدىم( لى گۇغ لىنى)مەن سۇترىۇنا سانغۇننى (. قىلىناتتى

انلىاىنىمۇ چەپ ئاتىغۇ« غۇۇز»بۇنىڭدىن ھۇنالرنىڭ ئۇ زىنى يەنە . چ گكزگەن« قىلىنمايدۇ چەپ غەزەپلىنىۋغتىدۇ

 . ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

شۇ ا ئۇالر ھۇنالرنى چغئىم . ھۇنالرنىڭ ئ زىنى غۇز چەپ ئاتايدىغانلىاىنى ئەتىرغپتى ى خۇنا مىللەتلەرمۇ بىلگەن

چە خاتىرلىنىۇۇى ە، « غەربىۇي يۇۇرت ھەقاىۇدە قىسسۇە»جىلۇد  -81« خەننۇامە». چەپمۇ ئاتىغۇان« غۇز»

غۇۇزالرچىن »لەرنىڭ ھەممىسۇىدە « بەگلى »شاق، ئاگنى، قوش قاتارلىق پىۇامۇان، سۇلې، ككسەن، لوپنۇر، ئۇ

غۇزالرغۇا »، « غۇالرچىن قوغدغنغۇچى ئىنان ىخۇان»، «غۇزالرغا زەربە بەرگكچى كاھنە »، «قوغدغنغۇچى بە 

نىۇڭ ھەممىسۇى « بەگلى ۇلەر»چكن ى بۇ . قاتارلىق ئەمەللەر تەسىس قىلىنغان« زەربە بەرگكچى ئىنان ىخان
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چىن مۇۇچغپىۇە ( ھۇنالر)« غۇزالر»غا خۇنا بولغاچاا ھەڭ چغۋغملىق ئۇالرنىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرغپ تۇرغاچاا، ھۇنالر

چەپ « غۇۇز»خەنزۇالر ھۇنالرنىڭ ئۇ زلىرىنى . ك رۈش ئكچكن مەخسۇس مۇشۇندغق ئەمەللەرنى تەسىس قىلغان

ە پائۇالىىەت قىلىۇدىغان قەبىلىلەرنۇى شۇ ا ئۇالر ھۇنالرنىۇڭ شۇەرقىد. ئاتايدىغانلىاىنى ناھايتى ئېنىق بىلگەن

چە فۇۇ چىىەننىۇڭ « ھۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر». چەپ ئاتىغان( تو گۇس)« شەرقىي غۇز»

ئۇۇالر ھۇنالرنىۇڭ . تو گۇسالر ئوغانالرنىڭ ئەجدغچى، كېىىن سىىانپى چەپ ئاتالغان»: س زىدىن نەقى  ئېلىنىپ

ھۇنالرنىۇڭ غەربىۇدە پائۇالىىەت قىلغۇان غەربىۇي . چ ۇىىلگەن« پ ئاتالغۇانغەربىدە بولغاچاا، شەرقىي غۇز چە

ئومۇۇمەن ئى  ۇى خەن سۇاللىسۇى . چەپ ئاتالغۇان[ 60]« غەربىي غۇز»يۇرتتى ى ھەر قايسى مىللەتلەر بولدغ 

تىلۇۇناسۇالرمۇ . چ ىىلگەندە ھۇنالر كۇ زچە تۇتۇلغۇان« غۇز»ھۇنالرنىڭ مەخسۇس نامى بولۇپ،« غۇز»چەۋرىدە 

بىۇلەن « ھۇۇن»ئەممۇا، . بىر س زنىڭ ئاھاڭ ئ زگىرىۇى بولۇشى مۇۇم ىن، چەپ قارغيۇدۇ« غۇز»بىلەن « ۇنھ»

 . نىڭ نىمە مەنىدە ئى ەنلى ى تېخى ھازىرغى ە ئېنىق ئەمەس« غۇز»

 تە رىاۇت، تە رى، قۇت، جۇت، تۇ  ( 2)

 

« تە رىاۇۇت»ئېلىدى ىلەر ئۇنى چە، تە رىاۇت الندى ئۇرۇقىدىن بولۇپ، « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»

« تە رىاۇۇت». چ ىىۇۇەتتى« قۇۇت»، ئۇوغلىنى [66]« تە ۇرى»نۇى ( ئاسۇمان)ھۇنالر كۇ ك . چەپ ئاتايتتى

( 单于)تە رىاۇت قەچىمدە خەنزۇچە چەنىك . تە رىگە ئوخۇاش بكيكك چ گەنلى  بوالتتى، چەپ خاتىرلەنگەن

تۇارىخىي ». ھ كۇكمرغن چ ۇگەن مەنىنۇى بىلۇدۈرگەنچەپ تەلەپۇز قىلىنغۇان بولۇۇپ، ھۇۇن تىلىۇدغ ئەڭ ئۇالىي 

‹ خەننۇامە›شۇى ئەن »: چىن نەقى  ئېلىنىپ« شكەنىەن يىلنامىسى»چە « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خاتىرىلەر

مەنىسىنى تكشىنەلمىگەندە، ياندغ تۇرۇغان ھۇن قۇلى بۇ ( تە رىاۇت چىگەن س زنىڭ)نى ئوقۇۋ تىپ، بۇ س زنىڭ 

چ ۇگەن سۇ زنىڭ مەنسۇىنى « تە رىاۇۇت». چ ىىلگەن« ى چ گەنلى  بولىدۇ، چ گەنھۇن ە تە رىاۇتنىڭ ئوغل

يۇاكى « تە رى تى لىگەن ئۇلۇ  ھۇن تە رىاۇۇتى»يىغىن اقلىغاندغ، ئۇ ھۇن تە رىاۇتلىرىنىڭ ئ زلىرىنى چغۋغملىق 

چەپ « ئۇۇاي تەرىپىۇۇدىن قويۇلغۇۇان ئۇلۇۇۇ  ھۇۇۇن تە رىاۇۇۇتى –قۇيۇۇاش . ز مىنۇۇدىن تۇۇكرەلگەن –ئاسۇۇمان »

 . ن مەنىلەرگە ئىگە بولغانچ گە« ئىنتايىن ئۇلۇ  ۋە يككسەك»ختىغىنىدەك ما

چ ۇگەن نامنىۇڭ « تە رىاۇت»كېىىن خەن سۇاللىسى فېۇوچغ  ھ ككمرغنلىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرغش سەۋەبىدىن 

ى چە ھۇۇنالر ۋغپۇاچغرلىاىن« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە». چ گەن س ز قوشۇلغان« جۇت»ئارقىسىغا يەنە 

خەن سۇاللىسى بىلەن قۇچىالشااندىن كېىىن، خەن پاچىۇۇاھلىرىنىڭ ۋغپۇاچغر چ ۇگەن نۇامنى . چەيتتى« جۇت»

. چەپ ئاتىۇدى چەپ خۇاتىرلەنگەن« جۇۇت»شۇ ا، ئ زلىرىنى . قوللىندىغانلىاىنى ك رۈپ ئۇنىڭغا مەپتۇن بولدى

چەپ ئاتاشۇاا « جۇۇت»ئۇ زلىرىنى  قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئوغلى فۇجۇرجۇت تە رىاۇتتىن باشۇالپ تە رىاۇۇتالر

جەنۇۇبىي تە رىاۇۇت بىۇدىن . مەسلەن، فۇجۇرجۇت تە رىاۇت، سۇشۇىجۇت تە رىاۇۇت چ گەنۇدەك. باشلىغان

 . فۇيۇت تە رىاۇت چ گەندەكمەسلەن شىلوشىىۇت تە رىاۇت، كىۇو. چەپ ئاتاشاان« ت»باشالپ بىۋغستە 

تۇۇ  ، چەپ , ھۇۇنالر ئاقىۇ  كىۇۇلەرنى»: چە« قىسسەھۇنالر ھەقاىدە . تارىخىي خاتىرىلەر»بۇنىڭدىن باشاا 

سو  تۇ  خان سۇو  . چەپ خاتىرلەنگەن« شۇ ا شاھزغچىلەر چغۋغملىق سو  تۇ  خانلىااا تەيىنلىنەتتى. ئاتايتتى

 . قو  بىلى  خاننى ك رسىتەتتى

 ئال ى، قۇن ۇي ( 3)

 

  .ھۇنالر خوتۇنى ۋە توقااللىرىنى ئال ى، ئانىسىنى ئانا ئال ى چ گەن

تا  »: چە خاتىرلىنىۇى ە، شى زغۋچى يەنۋغ غا يازغان خېتىىدە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

ئۇنىڭ ( ھۇنالر)سىلى ئۇنى بىلەمال؟ شىمالدى ىلەر . بار( بىر خى  زەمنۇرۇغلۇق ئ سكملكك)كارتاڭ گكلى›باغرىدغ 

ئۇۇنى ئىۇۇلىتىپ پەرچغز قىلىۇدۇ، ھۇۇنالر ئايۇالىنى  ئايۇاللىرى -گكلىنى ئېلىپ ئۇنىڭدىن ئە لى  ياسايدۇ، قىۇز

 . چ گەن« نى ئوقۇپ باقسىال‹ خەننامە›ئەگەر بىلمەك ى بولسىال . چەپ ئاتايدۇ‹ ئال ى›
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يەنە كېلىپ ئاتىسى ئ لسە ئوغلى ئ گەي ئانىسىنى . ھۇنالر ك پىن ە بىر ئەر ك پ خوتۇنلۇق تۇرمۇش كەچكرگەن

ئىنىسى، ئىنىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان بولغاچاا، ك پ خوتۇن  ئالىدىغان، ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى

بولۇپمۇ ھ ككمرغن سىنىپتى ى يۇقىرى قاتالمدى ىلەرنىڭ ناھىتى نۇرغۇن . ئېلىش ئەھۋغلى ناھايتتى ئومۇمالشاان

ڭ ئۇامرغق ئۇاۋغزلىق ئوقىۇانى ئ زىنىۇ»مەسۇلەن، بۇاتۇر تېخۇى تە رىاۇۇت بولمىغۇان ۋغقتىۇدغ . ئال ىلىرى بولغان

ياخۇۇى »، بۇۇ ئۇنىۇڭ بىرىن ۇى ئال ىسۇى ئىۇدى  تە رىاۇۇت بولغانۇدىن كېۇىىن «ئال ىسىغا قارىتىپ ئاتاان

 -200، بۇ ئى  ىن ى ئال ىسى ئىدى  مىالچىۇدىن بۇۇرۇناى «ك رىدىغان ئال ىسىنى تو گۇسالرغا بېرىۋەت ەن

بۇۇ . تۇرنىڭ ئال ىسىغا نۇرغۇن پارغ بەرگەنيىلى لىۇباڭ پىڭ ېڭدغ قورشاۋغا چكشكپ قالغاندغ، ئەل ى ئارقىلىق با

يىلى لىۇباڭ لىۇچىڭنى ھۇنالرغا ئەۋەتىۇپ قۇچىلىۇۇىش  -688ئكچىن ى ئال ىسى ئىدى  مىالچىدىن بۇرۇناى 

، بۇ «ئورچىدى ى قىزالرچىن مەلى ە تالالپ، ھۇن تە رىاۇتاا ياتلىق قىلغان»ئەھدىنامىسىنى تكزگەندىن كېىىن، 

ئورچىۇدى ى قىۇزالرچىن » يىلۇى لۇك خۇانىش يەنە  -682  مىالچىدىن بۇرۇناى [62]ت تىن ى ئال ىسى ئىدى 

بۇالرنىڭ بىرىن ىسۇى جكەن ۇۇ . ، بۇ بەشىن ى ئال ىسى بولغان«مەلى ە تالالپ، ھۇن تە رىاۇتاا ياتلىق قىلغان

. دىيەنە ئكچىن ى، ت تىن ى ۋە بەشىنھى ئال ىسىمۇ بۇار ئىۇ[. 63]ئال ى، ئى  ىن ىسى چوڭ ئال ى ئىدى 

بۇنىڭۇدىن باشۇاا [. 64]بۇالرنىڭ ئى ىدە ئەڭ ئاخىرقى ھۇنالرنى تەمىن قىلغۇچى ئال ى ۋغڭ جاۋجكن ئىۇدى 

بۇنىڭۇدىن . «[65]نەچ ە ئوندىن ئاشۇاتتى»قوغۇارخاننىڭ ئاكىسى قۇتىۇۇشنىڭمۇ نۇرغۇن ئال ىلىرى بولۇپ، 

قۇالالرنىمۇ ئۇ ز ئى ىۇگە ئالىۇدىغانلىاىنى ئال ىالرنىڭ ئۇالرنىڭ خوتۇنلىرىنىال ك رسۇىتىپال قالماسۇتىن، يەنە تو

نۇۇى « خەننۇۇامە»مەسۇۇلەن، )شۇۇۇ ا، خەن سۇاللىسۇۇىدى ى بەزى شەرھىۇۇۇۇنامالرنىڭ . كۇۇ رۈۋغلغىلى بولىۇۇدۇ

ئۇنۇدغقتا، قوغۇشۇار . ھلىۇى خاتا بولۇپ قالغۇانچەپ ئىزغ« ھۇنالرنىڭ خانىۇى»ئال ى ( ئىزغھلىغۇچىىەن شىگۇ

. خەننامە»ل ى بىلەن چوڭ ئال ىنىڭ ئورنى، ساالھىىىتى قاندغق بولغان؟ تە رىاۇتنىڭ ئال ىلىرىدىن جۇەن ۇ ئا

چەسلەپتە قوغۇشار تە رىاۇت سو  ئىجىزخاننىڭ ئاكىسى قۇيان خاننىڭ ئى  ى »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

چوڭ قىىز جكەن ۇ ئال ىدىن ئى  ى ئوغۇ  ك رگەن بولۇپ، چو ىنىڭ ئىسۇىمى . قىزىنى بەكمۇ ياخۇى ك رەتتى

ئۇۇ . كى ى  قىزى چوڭ ئال ىدىن ت ت ئوغۇ  ك رگەن بولۇپ، چو ىنىڭ ئىسىمى چغتاۋبۇقا ئىۇدى. كمكچ ئىدىج

. ھەڭ قوغۇشار تە رىاۇتمۇ جكمكچنى ياخۇى ك رەتتى. جكەن ۇ ئال ى ئېسىلزغچە ئىدى. جكمكچتىن چوڭ ئىدى

ۋغرىس قىلماق ى بولغان بولسىمۇ، قوغۇشار تە رىاۇت كېسەلگە مۇپتىال بولۇپ ئ لكش ئالدىدغ، جكمكچنى ئ زىگە 

جكمكچ تېخى كى ى ، پۇقرغالر ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ كەيمەيدۇ، ئۇ تە رىاۇۇت بولسۇا ئەلۇدە يەنە ›: جكەن ۇ ئال ى

سۇىڭى ، ئەڭ ياخۇىسۇى چغتاۋبۇقۇا ۋغرىۇس  -چوڭ ئال ى ئى  ىمىز ئاچا. قااليمىاان ىلىق چىاىپ قاالرمى ىن

ھۇازىر . جكمكچ كى ى  بولسىمۇ، چرلەت ئىۇىرىغا ۋەزىرلەر يارچەڭ قىلۇدىۇ›: چوڭ ئال ى. بولغىنى تكزۈك، چ دى

ئېسىلزغچە ئوغۇ  تاشالپ قويۇلۇپ، ئاچەتتى ى ئوغۇ  ۋغرىس بولسۇا، كېۇىىن چۇقۇۇڭ قااليمىاۇان ىلىق چىاىۇدۇ، 

 «قوغۇشار تە رىاۇت ئويلىنىپ ئاخىرى جكەن ۇ ئال ىنىڭ پى ىرى بۇويى ە چغتۇاۋبۇقىنى ۋغرىۇس قىلۇدى. چىدى

بۇ خاتىرە جكەن ۇ ئۇال ى بىۇلەن چۇوڭ ئال ىنىۇڭ ئۇورنى ۋە سۇاالھىىىتى ناھۇايتى ئېنىۇق . چەپ خاتىرلەنگەن

ئىپاچىلەنگەن بولۇپ، جكەن ۇ ئال ى بىرىن ۇى ئۇال ى، چۇوڭ ئۇال ى ئى  ىن ۇى ئۇال ى، جكەن ۇۇ ئال ىنىۇڭ 

رەسۇمىي خوتۇۇن، چۇوڭ  بۇنىڭۇدىن جكەن ۇۇ ئال ىنىۇڭ. ئېسىلزغچە، چوڭ ئال ىنىڭ ئوغلى پەس چەپ قارغلغان

ئەلنۇى ئىۇدغرە قىلىۇۇاا پايۇدىلىق »شۇ ا، خۇ شەنۇېڭنىڭ . ئال ىنىڭ توقا  ئى ەنلى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

جكەن ۇ ئال ى تە رىاۇتنىڭ رەسمىي خوتۇنى بولۇپ، چوڭ »نى ئىزغھلىغاندغ ( جىلد -23)« ئومۇمىي ئ رنەكلەر

ھۇنالر ھەقاىۇدە . خەننامىگە تولۇقلىما»ۋغڭ شىەن ىەننىڭ . رغچ ىىۇى توغ« ئال ىدىن يۇقىرى ئورۇندغ تۇرغتتى

 «ھۇنالرنىڭ رەسمى خوتۇنى چوڭ ئۇال ى چ ىىلەتتۇى»چە شېن چىنخەننىڭ س زىدىن نەقى  ئېلىپ « قىسسە

 [. 61]چ ىىۇى بولسا خاتا

مەسۇلەن،  .چ گەن ئىسۇىم تىلغۇا ئېلىنغۇان« ئانا ئال ى»چە يەنە چغئىم « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»

ئانا ئال ى قۇلۇقۇ تە رىاۇتنىۇڭ ئۇ ز ئۇوغلىنى تە رىاۇۇت قىلمۇاي سۇو  قۇو  بكيۇكك كۇاھنەگنى تە رىاۇۇت »

قۇيان ى تە رىاۇتنىۇڭ يېۇۇى كى ىۇ  بولۇۇپ، »، « قىلىۇىدىن ئەنسىرەپ، ئاچەڭ ئەۋەتىپ ئۇنى ئ لتكرۋەت ەن
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يەنە شۇۇ كىتانىۇڭ . چ گەنۇدەك« ىغۇانچەسلەپتە تەخت ە چىااان چاغدغ ئانا ئال ىنىڭ پەزىلىتۇى چۇرۇس بولم

خەن سۇاللىسۇىگە ( شۇۇتۇق خۇان)جىن مىتىنىڭ چغچىسى »: چىمۇ« جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -19

جىن مىتى ئانۇا ئۇال ى ۋە ئىنىسۇى لۇۇن بىۇلەن . ئە  بولۇشاا ئۇنمىغاچاا قۇنۇار خان تەرىپىدىن ئ لتكرۈلگەن

جىن مىتىنىڭ ئانىسى ئى  ى ئوغلىنى ناھايتى . سىدە ئات باقاانئورچىغا كىرىۇتىن قورقۇپ، شىغاۋۇ  مەھ ىمى

ئۇ كېسە  بولۇپ ئ لگەندە، ئۇنىۇڭ . قائىدىلى  تەربىىلىگەچ ە، خەن ۋۇچى ئا لىغاندىن كېىىن ئۇنى ماختىغان

شۇتۇق خاننىڭ ئەل ىسى، چەپ نۇاڭ , رەسىمىنى سىزچۇرۇپ، رەسىمىنى گەن كەن قەسىرىگە ئاستۇرۇپ، ئۇنىڭغا

. چەپ خۇاتىرلەنگەن« جىن مىتى ھەر قېۇتىم بۇۇ رەسۇىمنى ك رگەنۇدە يىغلىغىۇنى ە كېتىۇپ قالغۇان. بەرگەن

 . ى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇنىڭ ئانا خانىش چ گەن مەنىدە ئى ەنل« ئانا ئال ى»بۇنىڭدىن ھۇن تىلىدى ى 

فۇجۇرۇت تە رىاۇت »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە». چەپ ئاتالغان« قۇن ۇي»ھۇن تىلىدغ مەلىدكە 

چوڭ قىزى يكەن شكبۇ قۇن ۇي، كى ى  . ۋغڭ جاۋجكننى ئەمرىگە ئالغاندىن كېىىن، ئۇنىڭدىن ئى  ى قىز ك رچى

ھۇنالرنىڭ ھوقۇقلۇق ۋەزىرى ئوڭ قو  قۇتاۇۇ شۇۇبۇ تۇان »: يەنە. چ ىىلگەن« قىزى چغ ىك قۇن ۇي چەپ ئاتالدى

يەن شىگۇ لى چىنىڭ سۇ زىدىن . چەپ خاتىرلەنگەن،« ئىدى ۋغڭ جاۋجكننىڭ قىزى يىمۇ قۇن ۇي يكننىڭ ئېرى

شۇۇبۇ، »،« قۇن ۇي قىزالرغا بېرىلدىغان ناڭ بولۇپ، خەنزۇ تىلىدى ى مەلى ە بىۇلەن ئوخۇۇاش»نەقى  ئېلىپ 

يكەننىڭ چەسلەپتە شۇكبۇ قۇن ۇۇي چىىىلىۇپ، . چ گەن« چغ ىۇ ئۇرۇقلىرى ئۇالرنىڭ ئەرلىرىنىڭ ئۇرۇقلىرى ئىدى

ن ۇي چىىىلىۇىدى ى سەۋەپ شۇكى، ھۇنالر ئۇرۇقنىۇڭ سۇىرتتىن نى ۇاھلىنىش تۇكزۈمىنى يولغۇا كېىىن يىمۇ قۇ

قويغاچاا، يكەن ئاتىسىنىڭ الندى ئۇرۇقىدىن شكبۇ ئۇرۇقىغا ياتلىق قىلىنغاندغ، ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقىنىڭ نامى بويى ە 

ىرى كېىىن بولۇپ، ئۇيسۇنالرغا خەن مەلى ىلىرىنىڭ جىې يك ۋە شىجكنلەرنىڭ ئىلگ. شكبۇ قۇن ۇي چەپ ئاتالغان

شۇۇ ا، چىۇڭ . چەپ ئاتىلىۇۇىمۇ مۇشۇۇنىڭغا ئوخۇۇاش« ئۇيسۇۇن مەلى ىسۇى»ياتلىق قىلىنغانۇدىن كېۇىىن، 

يكن ئەسلىدە يىمۇ قۇن ۇي ئىدى، كېىىن شكبۇ ئۇرۇقىۇا يۇاتلىق »سۇاللىسى چەۋرىدى ى ئالىم چىىەن چغجاۋنىڭ 

 . ى توغرغچ ىىۇ« قىلىنغاچاا، شۇبۇ قۇن ۇي چەپ ئاتالغان

 ئوتتۇرغ ( 4)

 

تو گۇسالر خانى بارغانسېرى ك رە لەپ غەرب ە ھۇجۇۇڭ »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

تو گۇسالر بىلەن ھۇنالنىڭ ئارىلىاىدغ مىڭ چاقىرىمدىن ئۇشۇق كېلىدىغان بىر تاشۇالندۇق قاقۇاس يەر . قىلدى

تو گۇسۇالر بۇاتۇر تە رىاۇتاۇا . قىلىپ بەلگىلىگەنىدى( پاسى )رغ بولۇپ، ھەر ئى  ى تەرەپ مۇشۇ يەرنى ئوتتۇ

سىلەر ھۇۇنالر ئوتتۇۇرغچى ى تاشۇالندۇق يەرگە ئايۇاق باسۇاۇچى بولمۇا الر، ئۇۇ يەرنۇى بىۇز ›ئەل ى ئەۋەتىپ 

باتۇر تە رىاۇت بۇنىڭدىن چەرغەزەپ بولۇپ، شەرقاە يكرۈش قىلىۇپ، تو گۇسۇالرغا . چىدى‹ ئىگەللىمەك ىمىز

 . چەپ خاتىرلەنگەن« ئالدى مكل ىنى ئولجا -رىپ، تو گۇس خانىنى تارمار قىلىپ، ئاھالىسىنى ۋە ما زەربە بې

چ گەن س زى ھەر قايسى چەۋرلەرچى ۇى فېۇۇوچغ  ئۇالىمالر ئوخۇۇاش بولمىغۇان ھالۇدغ « ئوتتۇرغ»بۇ يەرچى ى 

يۇۇاكى « ارغۋۇلخۇۇانچېگرىۇۇدى ى ق»يۇۇاكى « چېگرىۇۇدى ى مۇۇۇچغپىۇە رغيۇۇونى»بەزىلىۇۇرى ئۇۇۇنى . ئىزغھالنغۇۇان

خەنزۇالرنىڭ ئوغرلىا ە كىرىۋ لىۇىنى »يەنە بەزىلىرى بولسا . چەپ ئىزغھلىغان« چېگرىدى ى ككزىتىش ئورنى»

 [. 67]چەپ ئىزغھلىغان « نامىيەر »ياكى « لەخمە»ياكى «« پاياليدىغان ئورۇن

چىڭ سۇاللىسى چەۋرىدى ى چىۇڭ . مېنىڭ ە، يۇقىرىدى ى ئالىمالرنىڭ ئىزغھاتلىرىنىڭ ھەممىسى توغرغ بولمىغان

ھەر ›يەنە . چەپ ئېنىۇق ئېىتىلغۇان‹ قىسسۇەچە تاشۇالندۇق قاقۇاس يەر›چىەن بۇنىڭغا رەچچىىە بېرىپ، يەنە 

شۇۇندغق ئىۇ ەن، ئوتتۇرغنىۇڭ . قىلىۇپ بەلگىلىۇگەن، چ ۇىىلگەن( پاسۇى )ئى  ى تەرەپ مۇشۇ يەرنى ئوتتۇۇرغ 

. ستتە بۇ يەرنىڭ مۇچغپىۇە قىلىنىدىغانلىاى توغرىسدغ گەپ يوقتې ى. تاشالندۇق يەنى ك رسىتىدىغانلىاى ئېنىق

جىۇن يۇوق قاقۇاس تۇرسۇا  -يەر شۇندغق كەڭ تۇرسا قاندغقمۇ قوغدغپ بولغىلى بولسۇۇن؟ يەنە كېلىۇپ ئىنسۇى

چ گەن س ز ئەينى چاغۇدى ى شۇىۋە، ھۇازىر ئۇنىۇڭ ‹ ئوتتۇرغ›قوغدغشنىڭ نىمە ھاجىتى؟ بىلىۇىمىز كېرەك ى، 

لې ىن، مەنە جەھەتتىن ئېىتااندغ، ئاچەڭ ئولتۇرغقالشمىغان تاقىر يەر چ گەنلىۇ  . ى بىلىش تەستوغرغ مەنىسىن
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يۇاكى ‹ يۇدىغان ئۇورۇنخەنزۇالرنىڭ ئوغرلىا ە كىرىۇۇىنى پايال›شۇندغق تۇرۇقلۇق ئۇنى قاندغقمۇ . بولسا كېرەك

 [. 69]چ گەن « ىلى بولسۇن؟چ گ‹ زىتىش ئورنى چېگرىدى ى ك›

ئىنارىسۇىگە ئېنىۇق تەبىۇر « ئوتتۇۇرغ»يۇقىرقى قارغشالرغا رەچچىىە بەرگەن بولسىمۇ، ئەمما چ ڭ چىەن گەرچە 

ھۇۇنالر . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر»ئەمەلىىەتتە، ئوتتۇرغ ھۇن تىلىدغ چېگرغ چ گەن مەنىدە بولۇپ، بۇۇ . بېرەلمىگەن

چە  « ندۇق يەرئوتتۇۇۇرغچى ى تاشۇۇال»ئاتۇۇالمىش . چە ناھۇۇايتى ئېنىۇۇق چكشۇۇەندۈرۈلگەن« ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە

چغ ئوتتۇرىغا قويغان ئىپتىۇدغئى قەبىلىۇلەر « ئائىلە، خۇسۇسىي مكلكك ۋە چرلەتنىڭ كېلىپ چىاىۇى»ئېنگېلىس 

 . چۇر« بىتەرەپ رغيون»ى ى ئارىسىد

كەىنىۇدە، مەمىل ىتىمىنزىۇڭ شۇىمالىدغ بىۇرال  -ئەسىرنىڭ ئالدى -3تو گۇسالر ۋە ھۇنالر مىالچىدىن بۇرۇناى 

ئارغ قارىمۇ قارىۇى ئى  ى قۇچرەتلى  قەبىلىلەر ئىتتىپاقى ۋە ئۇلۇس بولۇپ،  -ئ ز. تكرۈپ چىااانۋغقىتتا باش ك 

تو گۇسالر ھۇازىرقى لىىۇاۋخې چەرياسۇىنىڭ يۇۇقىرى ئېاىنىۇدى ى الۋخۇا ۋە شۇىرغمۇرەن چەريۇالىرى ۋغچىسۇىدغ 

سكركىلىۇۇۇنى  شۇۇۇ ا، ئى  ۇۇى تەرەپ. چۇۇارۋى ىلىق قىلىۇۇپ، غەر  تەرەپۇۇتە ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن چېگرالنغۇۇان

تى  جەھەتتىن يېاىنرغق بولغان قەبىلىلەر »ئېنگېلىس . ئوتتۇرغنى بەلگىلىگەن« بىتەرەپ رغيون»پەسەيتىدىغان

ئارىسىدغ بۇندغق بىۇتەرەپ رغيۇون بىۇر قەچەر تۇار ھەڭ كى ىۇ ، تىۇ  جەھەتۇتىن يىرغقۇرغق بولغۇان قەبىلىۇلەر 

ھۇنالر بىۇلەن توگۇسۇالرنىڭ . چەپ ئوتتۇرىغا قويغان« انئوتتۇرىسىدغ بۇندغق بىتەرەپ رغيون بىر قەچەر چوڭ بولغ

مىۇڭ نەچۇ ە چۇاقىرىم كە لى ۇتە بولغۇان ( پاسۇى )« ئوتتۇۇرغ»تىلى ئوخۇىمىغاچاا، ئۇالرنىڭ ئارىسۇىدى ى 

بۇندغق ئېنىق بەلگىلەنمىگەن چېگرغ ئايرىپ تۇرغان جايالر، يەنىال قەبىلىنىڭ جامائەت يېرى »: ئېنگېلىس يەنە

 -ن خۇنا قەبىلىلەر ئېتىۇرغپ قىلغانۇدىال ھەڭ قەبىۇلە ئۇ زى قوغدىغانۇدىال ئانۇدىن ئۇۇ چەخلۇىبولسىمۇ، لې ى

شۇ ا، تو گۇسالر بۇۇ يەرنۇى ئىگەللىمەك ۇى بولغانۇدغ، ئالۇدى بىۇلەن . چ گەن«[68]تەرۇزچىن ساقلىنااليتتى 

اتۇر تە رىاۇتنىۇڭ ئەمما، ئىگەللىۋ لىش قەستى ب. ئەل ى ئەۋەتىپ، بۇ يەرنى ئىگەللەش ئكستىدە س زلەش ەن

 . رما زەربىسىگە ئۇچرىغانقاتتىق غەزىپىگە ۋە قايتۇ

ھۇنالر شەرقتە تو گۇسۇالر بىۇلەن سكركىلىۇۇنى پەسۇەيتىدىغان ئوتتۇۇرغ ئىگەللەپۇال قالمۇاي، جەنۇپتۇا خەن 

سۇوۋۇنىڭ »جىلۇد  -54« خەننۇامە»بەلگىلىۇگەن« ئوتتۇۇرغ»سۇاللىسى بىلەن چېگىرلىنىۇدىغان يەرلەرچىمۇۇ 

ئوتتۇرىدغ ھۇنالر تۇتۇلغان يكنجۇ لۇقالرنىڭ چ ىىۇى ە »چغ لى لىڭ باياا  ك لىگە بېرىپ سۇۋۇغا « لىدغتەرجىمھا

ئا الشالرغا قارىغانۇدغ خۇان . يكنجۇ نىڭ ۋغلىىسىدىن تارتىپ ئەمەلدغر ۋە پۇقرغالرنىڭ ھەممىسى قارىلىق تۇتۇپتۇ

بولۇپ ھۇنالرغۇا تەسۇلىم بولغۇان خەن  لى لىڭ مەغلۇپ. چەپ خاتىرلەنگەن« ئ لگەن ئوخۇايدۇ( خەن ۋۇچى)

سۇاللىسى سەركەرچىسى بولۇپ، شۇ چاغدغ سۇۋۇ ھۇنالرغا ئەل ىلى  ە بولۇپ بارغانۇدغ، تە رىاۇۇت تەرىپىۇدىن 

لى لىڭ بۇ گېپىدغ چېگرىدغ تۇتۇۋ لىنغۇان يكنجۇ لۇۇقالرچىن . تۇتۇپ قېلىنىپ، باياا  ك لىق بويىغا ئاپىرۋ تىلگەن

بۇنىڭۇۇدىن ھۇۇۇنالر بىۇۇلەن خەن . خەۋىرىنۇۇى بىلىۋغلغۇۇانلىاىنى چىمەك ۇۇى بولغۇۇانخەن ۋۇچىنىۇۇڭ ئ لگەنلىۇۇ  

نىڭ بارلىانى، تۇتاۇنالرنىڭ يكنجۇ دغ تۇتۇۋ لىنغانلىاىدىن بۇۇ « ئوتتۇرغ»سۇاللىسىىنىڭ چېگىرچى ى يەرلەرچىمۇ 

اليىتىنىۇڭ خەن سۇاللىسى چەۋرىۇدى ى يكنجۇۇڭ ۋى)نىڭ ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنى توقتۇ ناھىىىسى « ئوتتۇرغ»

 .  ىنى بىلىۋغلغىلى بولىدۇئەتىرغپىدغ ئى ەنلى( مەركىزى

( يىلۇى -19مىالچىدىن بۇرۇناى »يىلى  -2چە يەنە، شكەندىنىڭ چىجىې « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»

ھۇۇنالر غەربىۇي رۇالرنىۇڭ سۇو  تەرىپىنۇى بېسۇىۋغلغاندىن كېۇىىن، ئۇالرنىۇڭ قەبىۇلە باشۇلىاى قۇو  »ككزچە 

جەڭ ( چېگرغ)چارۋىلىرىنى ھەيدەپ جەنۇپاا يكرۈپ، ئوتتۇرغچغ  - ى نەچ ە مىڭ ئاچەمنى باشالپ، ما ئاستىدى

چەپ « قىلىپ، نۇرغۇن ئاچەملەرنى ئ لتكرۈپ ۋە يارىدغر قىلىپ، جەنۇپاا بېرىۇپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇدى

ىۇلە بولۇۇپ، مەجنۇۇرى ھالۇدغ غەربىي رۇالر ھۇن قۇلدغرلىرى بويسۇۇندۇرۋغلغان بىۇر كى ىۇ  قەب. خاتىرلەنگەن

بۇ چاغدغ ئۇالرنىڭ قەبىلە باشۇلىاى ھۇۇنالر . چارۋى ىلىق قىلغان( سو  تەرىپىدە)ھۇنالرنىڭ شەرقىي قىسمىدغ 

ئاجىزالشاان، بېاىندى ئەللەر پارچىالنغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، قەبىلىدى ى نەچ ەمىڭ ئۇاچەمنى باشۇالپ 

ھۇالنۇكى، ھۇۇنالر بىۇلەن خەن سۇاللىسۇىنىڭ چېگرىسۇىدى ى . ولغانجەنۇپاا بېرىپ، خەن سۇاللىسىگە ئە  ب



143 

 

ئوتتۇرغچغ يەنە چېگرغنى چاراليدىغان ۋە ساقاليدىغان چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرى بولغاچاا، غەربىي رۇالر جەنۇپاا 

ىجىۇدە نەت. شۇ الشاا، ئى  ى تەرەپ ئوتتۇرىسۇىدغ ئۇۇرۇش بولغۇان. ما غاندغ، ئۇالرنىڭ توساۇنلىاىغا ئۇچرىغان

 . غەربىي رۇالر چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ، بىخەتەر ھالدغ خەن سۇاللىسىگە بېرىۋغلغا

چى ۇى « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر»ئۇندغقتا، رۇالر بېسىپ ئ ت ەن ئوتتۇرغ زغچى قەيەرچەر؟ 

شۇەرقىي قىسۇىمغا جايالشۇاان بولۇۇپ، شۇا گۇ خاتىرىگە ئاساسالنغاندغ، ھۇنالرنىڭ سو  تەرەپتى ى خانلىرى 

ئوڭ تەرەپتى ى خانلىرى غەربىي قىسىمغا جايالشاان بولۇپ، شۇا جكن ۋە . ئايمىاىنىڭ شەرقىگە توغرغ كەلگەن

ھۇازىرقى )مۇشۇ ئورۇنالر بويى ە قارىغاندغ سۇو  تەرەپ شۇا گۇنىڭ . يكنجۇڭ ئايمىاىنىڭ ئۇچۇلىغا توغرغ كەلگەن

ئەممۇا، بۇۇ ھۇنالرنىۇڭ چەسۇلەپ ى . شەرقىدى ى رغيونىغا توغرغ كېلىۇدۇ( ناھىىىسى خېنىي ئ ل ىسى خۇەيلەي

ئارقىدىن مەغلۇپ قىلىنىپ،  -مەزگىلىدى ى جايلىۇىش ئەھۋغلى بولۇپ، كېىىن ئۇالر خەن ۋۇچى تەرىىدىن ئارقا

 -605رۇناى مىالچىۇدىن بۇۇ)يىلۇى  -1چ للككنىڭ شىمالىدغ پۇت تىرەپ تۇرۇشاا ئامالسىز قالغاچاا، يكەنگېۇڭ 

چىن كېىىن تە رىاۇت تېخىمۇ غەربىي شىمالغا ي ت ىلىپ، سۇو  تەرەپتى ۇى قۇوۋمالر ئايماقلىرىغۇا تۇوغرغ ( يىلى

شۇ ا، غەربىۇي رۇالرمۇۇ بۇۇ چاغۇدغ . كېلىدىغان بولۇپ، جكملىدىن باشاۇرۇش رغيونى تېخىمۇ غەرب ە سكرۈلگەن

بۇنىڭۇدىن غەربىۇي رۇالر بۇۇ قېۇتىم . ا توغرغ كەلگەنسو  تەرەپتىن جەنۇپاا سكرۈلگەندە چە  يكنجۇڭ ئايمىاىغ

 . ى ىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇئى ەنل« ئوتتۇرغ»نىڭ يكنجۇڭ ئەتىرغپىدى ى « ئوتتۇرغ»بېرىپ ئ ت ەن 

« ئوتتۇۇرغ»يكنجۇڭ خەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالر چغۋغملىق ئۇرۇش قىلدىغان جاي بولۇپ، ھۇنالرنىۇڭ بۇۇ يەرچە 

ئۇندغقتا، ھۇۇنالر خەن . اليدىغان ۋە قوغدغيدىغان قوشۇن تۇرغۇزۇشى ناھايتى تەبۇىيبەلگىلەش ھەڭ چېگرغ چار

ھۇۇنالر . خەننۇامە»تەسىس قىلغانمۇ، يۇوق؟ « ئوتتۇرغ»سۇاللىسى بىلەن چېگىرلىنىدىغان باشاا جايالرچغ يەنە 

ىۇۇۇش يىلۇى، خەن سۇاللىسۇى گۇۇ جىنۇى ئەل ۇى قىلىۇپ قۇت -5يكەندىنىڭ چۇيۇكەن : چە« ھەقاىدە قىسسە

تە رىاۇتنىڭ بارىمتايلىاتۇا تۇرىۋغتاۇان ئۇوغلىنى ئاپىرىۇپ بېرىۇۇ ە ئەۋەت ەنۇدە، قۇتىۇۇۇش تە رىاۇۇت ئۇۇنى 

خەن سۇاللىسى گۇۇ جىنىۇڭ چ رى ىنۇى ئااللمۇاي تۇرغانۇدغ ئە  بولغۇان ھۇۇنالر ئۇنىۇڭ ئوتتۇۇرغچغ . ئ لتكرۋەتتى

دە، خەن سۇاللىسى ئۇنىڭدىن گۇۇ جىنىۇڭ قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئەل ىسى كەلگەن. ئ لتكرۈلگەنلى ىنى ئېىتتى

شۇ چاغدغ ھۇن ھ ككمرغنالر گورۇھى قۇتىۇۇش . چەپ خاتىرلەنگەن« ئ لتكرۈلكش سەۋەبىنى قاتتىق سكرۈشتكرچى

ۋە قوغۇشار ۋەكىللى ىدى ى ئى  ى قىسىمغا پارچىالنغان بولۇپ، قۇتىۇۇش چ للككنىڭ شۇىمالىدى ى تە رىاۇۇت 

جەنۇپاا كېلىپ خەن سۇاللىسۇىگە ئە  بولۇۇپ، سۇۇفا دى ى جىلۇۇ قۇورۇلى  قوغۇشار. ئورچىسىنى ئىگەللىگەن

تۇارىخىي . غۇا ئورۇنالشۇاان( ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ خېتاۋچى ى كۇا جىن ئارقۇا خوشۇۇنىنىڭ غەرىنىۇدە)

نىۇڭ نەچە ئى ەنلى ىنۇى « ئوتتۇۇرغ»شۇ ا، بۇ يەرچى ى . ئەسەرلەرچە گۇ جىنىڭ ما غان يولى ئېنىق يېزىلمىغان

ئەمما، خەن سۇاللىسىنىڭ خاتا ھالدغ ئۇنى قوغۇشار تە رىاۇتنىڭ ئۇاچەملىرى ئ لتۇكرچى چەپ . گىلى بولمايدۇبىل

« ئوتتۇۇرغ»بولمىسا گۇۇ جۇى . بولغان« ئوتتۇرغ»ئويلىغىنىدىن قارىغاندغ، سۇفاڭ ئەتىرغپىدى ى چېگرغ يەرلەرچىمۇ 

ۇاللىسۇى سۇۇفا دغ تۇرىۋغتاۇان قوغۇشۇاچىن چى ى چېگرغ چارلىغۇچى قۇشۇن تەرىپىدىن ئ لتكرۈلگەنۇدە، خەن س

شۇۇ ا، . سۇفا مۇ ھۇنالر بىلەن خەن سۇاللىسى چغۋغملىق ئۇرۇش قىلىدىغان رغيون ئىدى. گۇمانالنمىغان بوالتتى

ھۇنالرمۇۇۇ سكركىلىۇۇۇنى . خەن سۇاللىسۇۇى ئۇۇۇ يەرچە نۇۇۇرۇغن يۇۇكر، قارغۋۇلخانۇۇا، قۇۇۇرۇ  ۋە قەلۇەلەرنۇۇى قۇۇۇرغن

ئەمەلىىەتۇتە، ھۇۇۇنالر بىۇلەن خەن سۇاللىسۇۇى . ك رىۇۇدىغان ئوتتۇۇرغ بەلگىلىۇۇگەنپەسۇەيتىدىغان ۋە مۇۇچغپىۇە 

 . ىق قىلىش ئىم انىىتى يوقئەسەرلەرچە ئېنىق خاتىرلەنمىگەچ ە، تېخىمۇ چو اۇرالپ تەتا

رغيون بولغانى ەن ھەڭ ئۇنى چېگرغ « بىتەرەپ»ھۇنالر بىلەن تو گۇسالر ياكى خەنزۇالر ئوتتۇرسىدىى « ئوتتۇرغ»

. خەننۇامە». ىۇە قوشۇنلىرى ساقلىغانى ە، ئۇندغقتا بۇ قوشۇنالرنى چۇقۇڭ مۇۇھىم ئەمەلۇدغرالر باشۇاۇرغانمۇچغپ

خەن قوشۇنلىرى ( يىلى -90مىالچىدىن بۇرۇناى )يىلى  -6جاۋچىنىڭ يكەنفېڭ »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

ۇاللىسىنىڭ قولىغۇا چكشۇكپ قالغۇانلىاىنى ھۇنالنىڭ ئوتتۇرغ خانىنى تۇتىۋغلغاندغ، ھۇنالر ئوتتۇرغ خانىنىڭ خەن س

ك رۈپ، ئۇنىڭ خەن سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا يو  باشالپ ھۇجۇڭ قىلىۇىدىن قورقۇپ، غەربىۇي شۇىمالغا كەتتۇى 

چەپ « ھەڭ جەنۇپاا كېلىپ چارۋى ىلىق قىلىۇاا جكرئەت قىاللماي، خەلانى ي ت ەپ ئوتتۇرغچغ بوز يەر ئۇاچتى
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نىۇڭ باشۇ ىلىق « ئوتتۇرغ خۇانى»نىڭ ئوتتۇرغچى ى چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرىغا بۇنىڭدىن ھۇنالر. خاتىرلەنگەن

چېگۇرغ مۇۇچغپىۇە . ئوتتۇرغ خانى چېگرغ رغيونالرچغ ئۇۇزۇن مۇۇچچەت تۇرغۇان. قىلىدىغانلىاىنى ك رۈۋ لىۇاا بولىدۇ

ئۇنىۇڭ خەن ئەھۋغلىنى پىۇىق بىلىدىغان بولغاچاا، ئوتتۇۇرغ خۇانى ئەسۇىرگە چكشۇ ەندە ھۇۇن ھ كۇكمرغنلىرى 

سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا يو  باشالپ ھۇجم قىلىۇىدىن قورقۇپ، تېزلى تە غەربىي شىمالغا قې ىپ كەت ەن ھەڭ 

چ گەن « خەلانى ي ت ەپ ئوتتۇرچغ بوز يەر ئاچتى». جەنۇپاا چكشكپ چارۋى ىلىق قىلىۇاا جكرئەت قىاللمىغان

ىرى تۇرۇپال قالماي، يەنە چارۋى ىالرمۇ تۇرغان بولۇۇپ، چغ چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنل« ئوتتۇرغ»جكملىدىن قارىغاندغ 

بۇ قېتىم ھۇن ھ ككمرغنلىرى خەن سۇاللسىنىڭ ھۇجۇڭ قىلىۇىدىن قورقۇپ قې ىپ كەت ەن بولسىمۇ، بۇۇ يەرگە 

ھۇالنۇكى، ھۇۇن جەمۇىىىتىۇدە . تېخىمۇ ك پ چارۋىالرنى ي ت ەش ئارقىلىق چېگرىدى ى ككچلىرىنى تولۇقلىغان

خەلانى ي ت ەپ ئوتتۇرغچغ بوز يەر »بىلەن ئىۇلەپ ىاىرىش تەش ىلى بىرلەشتكرۈلگەنلى تىن، ھەربىي تەش ى  

يالغۇز چېگرىدى ى ككچلەرنى تولۇقالش بولۇپال قالماي، يەنە چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرىنىڭ كك چى ۋە « ئې ىش

 . رلىاىنى ككچەيتىش بولغانجە گىۋغ

تىلىدغ چېگرغ چ گەن مەنىدە ئى ەنلى ىنى، ھۇنالرنىۇڭ تو گۇسۇالر  نىڭ ھۇن« ئوتتۇرغ»يۇقىرىدى ى بايانالرچىن 

چىن « ئوتتۇرغ»بەلگلەپلە قالماي، خەن سۇاللىسى بىلەن بولغان ئارلىاتىمۇ « ئوتتۇرغ»بىلەن بولغان ئارىلىاتى ى 

نۇى « غئوتتۇۇر»تارىخىي ماتېرىىالالرچىن بىلىۇ ە بولىدىغانلىرى يكنجۇڭ ھەڭ سۇۇفاڭ ئەتىرغپىۇدغ ئى ەنلى ۇى، 

چېگرغ مۇچغپىۇە قوشۇنلىرى چاراليدىغانلىاى ۋە قوغدغيدىغانلىاىنى، ئۇۇالرنى ئوتتۇۇرغ خۇانى باشۇاۇرچىغانلىاىنى 

 . ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

 ت رۈ ( 5)

 

تاش ئى  ى قۇات  -ھۇنالر جەسەتنى چەپنە قىلىۇتا ئىب»: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

ئۇالرچغ قەبرە ئكسۇتىگە چەرە  . كې ەك بىلەن بىللە ساالتتى -ك مكش، كىىىم -ئالتۇنتاۋۇت ياساپ، جەسەتنى 

چە جۇاڭ خۇغنىۇڭ « شۇەرھىنامە». چەپ خۇاتىرلەنگەن« سان ىش، ھازغ كىىىمى كىۇىىش ئۇاچىتى يۇوق ئىۇدى

 . چ ىىلگەن« ھۇنالر قەبرىستانلىاىنى ت رۈ چەيتتى»س زىدىن نەقى  ئېلىنىپ، 

 

 جىڭلۇ، فۇنى ( 1)

 

قوغۇشۇار تە رىاۇۇت »: چە « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننۇامە». چەپ ئاتىغان« جىڭلۇ»الر قىلى نى ھۇن

جىڭلۇسى بىلەن ئالتۇننى قىرىپ شارغباا ئارالشتۇرغاندىن كېىىن، خەن ئەل ىسى بىلەن بىللە ئى ىۇپ قەسۇەڭ 

جىڭلۇۇ، »: ئېلىۇپ يەن شۇىگۇ يىۇڭ چاۋنىۇڭ سۇ زىدىن نەقىۇ  . چەپ خۇاتىرلەنگەن« بېرىپ ئىتتىپاقالشۇتى

يىلى ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ خۇولىنگىر ناھىىىسۇى فەنجىىايۇاۋ  -6859. چەپ ئىزغھلىغان« ھۇنالرنىڭ قىلى ىدۇر

كەنتىدىن بايااالن يېغىلىق چەۋرىگە مەنسۇپ بىر قەبىرچىن بىر چغنە كېپىنەك قانىتى شۇەكىللى  قىسۇاا مىۇس 

ىۇڭ ق مىسۇتىن ياسۇالغان قىسۇاا قىلىۇب چە  ھۇنالرنبولۇۇپ، ئۇارخېۇولوگالر بۇنۇدغ[ 26]قىلىب قېزىۋ لىنغۇان 

 . شەمۇىرى، چەپ قارىغان

س ۋۇ باياا  ك لىۇدە تۇرىۋغتاانۇدغ، »: چغ« سۇ ۋۇنىڭ تەرجىمھالى. خەننامە». چ گەن« فۇنى»ھۇنالر خۇمرىنى 

ىۇڭ يەن شىگۇ مېڭ كا ن. چەپ خاتىرلەنگەن« تە رىاۇتنىڭ ئىنىسى ئككەن خان سۇ ۋۇغا خۇمرغ تەقدىم قىلدى

ئاغىزى كى  ، قورسۇىاى چۇوڭ، تە لى ۇى تۇكز، ھۇارغق، . فۇنى شىۇىگە ئوخۇايدۇ»: س زىدىن نەقى  ئېلىپ

خېۇدۇ نىڭ »: يەنە جېن شۇۇنىڭ بايانىۇدىن نەقىۇ  ئېلىۇپ. چەپ ئىزغھلىغان« قېتىق قاچىالشاا ئىۇلىتىلىدۇ

. چەپ ئىزغھلىغۇان« ۇنى چەيۇدۇشىمالىدى لەر ئى  ى ككرە ئەترغپىدغ بىر نەرسە سىغىدىغان ساپا  كۇكمزەكنى فۇ

يېاىناى نەچ ە ئون يىلدىن بېرى چ للككنىڭ شىمالىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىن بۇ خى  خۇمرىالر ناھايتى كۇ پ 

 .تېپىلغان
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 مىلى، جۇ لى ( 7)

 

يۇاڭ شۇىىۇ نىڭ »جىلۇد  -97« خەننۇامە». چەپ ئاتىغۇان« جۇ لۇۇ»، قايمۇاقنى « مىلۇى»ھۇنالر پىۇالقنى 

يەن شىگۇ جاڭ يەننىڭ سۇ زىدىن . چ ىىلگەن«  گىلەرنى قوغالپ پىۇالقالرنى ك يدۈرچۇقت»چغ « تەرجىمھالى

مىلى پىۇالق چ گەنلى  بولىدۇ، ئۇ سكزۈمدۈر، ئۇنى ك يدۈرۋ تىش ھۇنالرنىۇڭ ئۇۇزۇقىنى يۇوق »: نەقى  ئېلىپ

 . چەپ ئىزغھلىغان« بولىدۇ قىلغانلىق

ئۇ ز نەرسۇلىرىنى تاشۇالپ خەن :ڭ خايڭى  تە رىاۇتاا چە، جۇ« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

خەننىۇڭ يىمەكلى لىۇرى »توغرىسۇىدغ نەسۇىھەت قىلغانۇدغ، « سۇاللىسىنىڭ نەرسىلىرىگە ھېرىس قىلماسۇلىق

چە يەنۇەننىۇڭ سۇ زىدىن « شۇەرھىنامە». چ ۇدى، چەپ خۇاتىرلەنگەن« قايماقالرچەك تەملى  ئەمەس -سكت

 . چ ىىلگەن« كتنىڭ شىرنىسىگەنلى  بولىدۇ، ئۇ سجو لۇ قايماق چ »: نەقى  ئېلىنىپ

اى ھۇن س زلەملىرى يازما ماتېرىىالالرغا ئاساسلىنىپ مەنىسىنى بىلگىلى بولىدىغان س زلەر بولۇۇپ، يەنە ىيۇقىر

سو  قو ، ئۇوڭ )« لۇ لى»، (كىۇوك، باتۇرنىڭ ئوغلى)« جىىۇ»، (تكمەن، باتۇرنىڭ ئاتىسى)« تكمەن»، « موچۇ»

بۇۇ يەرچە كۇ پ . چ گەندەك ئوقۇلۇشى ئاالھىدىرەك، مەنىسى ئېنىارغق س زلەرمۇ بار(......  ى قو قو  خانالرچى

ن ۋەتتە جۇ گو ۋە چەتەللەرچى ى نۇرغۇنلىغان ئالىمالر سېلىۇتۇرما تېلۇۇناسلىاتىن [. 22]مۇالھىزە قىلىمىدى 

ئەممۇا، .ايتى مۇۇھىم ئۇسۇۇ بۇۇ ناھۇ. پايدىلىنىپ، ھۇن تىلىنىۇڭ تىۇ  سېستىمىسۇى ئكسۇتىدە ئىزچىنىۋغتىۇدۇ

كېۇىىن بولۇۇپ تو گۇۇس،  -يەنە كېلىپ ھۇنالر ئ لگەندىن كېىىن، ئىلگىۇرى. ھۇنالرچىن قالغان س زلەر بەك ئاز

بۇۇ قەبىۇلە يۇاكى . چىڭلىڭ، ياۋچى، ئۇيسۇن، ئۇغۇز، قىرغىز ۋە غەربۇى يۇۇرتتى ى مىللەتلەرنۇى بويسۇۇندۇرغان

ن ۋەتۇت، تىلۇۇناسۇالر ئومۇۇمەن . تى  ئائىلىسىگە مەنسۇپ ئەمەسئۇلۇسالرنىڭ ھەممىسىال ھۇنالر بىلەن بىر 

تو گۇسالرنىڭ تىلى مۇ غۇ  تىلى ئائىلىسىگە، چىڭلىڭ، ئۇغۇز قىرغىزالرنىڭ تىلۇى تۇكركىي تىلۇالر ئائىلىسۇىگە 

. ئۇارغ ئوخۇۇىمايدۇ -ياۋچى،ئۇيسۇن ۋە غەربىي يۇرتتى ى مىللەتلەرنىڭ تىلىمۇ ئۇ ز. مەنسۇپ، چەپ قارغشماقتا

 ا، ھۇنالر بىلەن باشاا مىللەتلەر ئوتتۇرسىدى ى تى  جەھەتتى ى ئارىلىۇىش ۋە تەسىر ك رسىتىش ناھايتى شۇ

ئۇنىڭ ئكستىگە ھۇنالرنىڭ ئاساسىي قىسمى غەرب ە ك چ ەندە، قېلىپ قۇاالن ئۇون تۇكمەن تكتكنۇدىن .روشەن

وڭ چ للككنىۇڭ غەربىۇي يەنە بىۇر قىسۇىم ھۇۇنالر ئىزچىۇ  چۇ. ئارۇق ھۇۇن سۇىىانپىلرغا قوشۇۇلۇپ كەتۇ ەن

ئەسۇىرگە كەلگەنۇدە، تو گۇۇس سېستىمىسۇىغا  -5شىمالىدى ى ئورخۇن چەرياسى ۋغچىسىدغ قېلىپ، مىالچىىە 

جورجۇانالر ھ ككمرغنلىاىۇدى ى رغيۇونالرچغ يەنە تۇكركىي . مەنسۇپ بولغان جورجانالر تەرىپىدىن قۇشۇىۋ لىنغان

كېۇىىن جورجۇانالرمۇ تۇكركلەر تەرىپىۇدىن . ر بولغۇانتىلالر ئائىلىسىگە مەنسۇپ نەچ ە ئۇون تۇكمەن قۇا اىال

شۇ ا، بۇنىڭۇدىن ھۇۇنالر چ للككنىۇڭ شۇىمالىنىڭ تۇارىخ سەھنىسۇىدىن چې ىنگەنۇدىن كېىىنمۇۇ . يوقىتىلغان

ئۇالرنىڭ تىلىنىڭ يەنىال ھەر قايسى ك چمەن چارۋى ى مىللەتلەرگە تەسىر ك رسۇەت ەنلى ىنى پەرەز قىلغىلۇى 

ۇن تىلىدى ى نۇرغۇن س زلەملەرنىڭ كېىىن ى مو غۇ  تىلى ياكى تكرك تىلىغا ئوخۇۇاپال شۇ سەۋەبتىن ھ. بولىدۇ

ئەگەر بۇ ئامىلالرنى ھىساپاا ئالماي، پەقەت . قالماي، يەنە تو گۇس تىلىغا ئوخۇىۇمۇ ئەجەپلىنەرلى  ئەمەس

ىڭ قايسى تى  تكرككمگە ن ۋەتتە ساقلىنىپ قالغان نەچ ە ئون ھۇن س زلەملىرىگە ئاساسلىنىپال، ئۇالرنىڭ تىلىن

مەسۇلەن، )مەنسۇپلىاىغا ھ ككڭ قىلسۇاق، بۇنۇدغقتا چۇقۇۇڭ ئىلگىركۇى بەزى چەتۇۇە  ئالىملىرىغۇا ئوخۇۇاش 

ھۇنالرنى بىر چەڭ تكركىي تىلىدى ى مىللەت چىسە، بىۇر چەڭ مو غۇۇ  ( ياپونىىلى  بەينىاۋ كۇجى بۇالرنىڭ بىرى

 [. 23]پ چىاىدۇ تىلى تكرككمدى ى مىللەت چەيدىغان ئەھۋغ  كېلى

 

 : ئىزغھالر

يەنە نو ۇاين . «شۇىمالىي ھۇنالرنىۇڭ قەبرىلىۇرى»بۇاپ  -6، « شۇىمالىي ھۇۇنالر»: چورجى سۇورۇڭ. س[6]

بۇ ھۇنالرنىڭ ئىرقىنۇى . نومۇرلۇق ھۇن قەبرىسىدىن بىر ھۇننىڭ مۇكەممە  باش س  ى ى چىاان -5تېغىدى ى 

لۇې ىن، . تى قىممەتلى  مۇاچچىي ماتېرىىۇا  ھېسۇابلىنىدۇئىرىاۇۇناسلىق جەھەتتىن تەتاىق قىلىۇتى ى ناھاي
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ئا الشالرغا قارىغانۇدغ، بۇۇ بۇاش سۇ  ى ى ئوبۇدغن قوغۇدغلمىغانلىاى ئكچۇكن، مو غۇۇلىىە مەركىزىۇي مۇز ىۇدغ 

  .پارچىلىنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن

« فېڭۇۇىدى ى قېۇزىش چوكالتۇى»جۇ گو پەنلەر ئاكاچ مىىىسى ئارخېۇولوگىىە تەتاىاات ئۇورنى تۇكزگەن [ 2]

  .بەتۇۇۇۇلەر -640~  639، (يىلۇۇۇۇى نەشۇۇۇۇىر -6813مەچەنىۇۇۇۇىەت ياچى ۇۇۇۇارلىالىرى نەشۇۇۇۇىرياتى )

  .«شۇۇۇىمالىي ھۇنالرنىۇۇۇڭ قەبرىلىۇۇۇرى»بۇۇۇاپ  -6، « شۇۇۇىمالىي ھۇۇۇۇنالر»: چورجۇۇۇى سۇۇۇورۇڭ. س[ 3]

يىلى ئۇالننۇاتور پەنۇلەر  -681، « ھۇنالرنىڭ ئېتنى  مەننەسى ۋە جەمۇىىەت تكزۈمى»: يىۇى جامسۇ. ن[ 4]

  .سان -6، «ئاكاچ مىىىنىڭ ئىلمىي تەتاىاات نەتىجىلىرى»نەشىر قىلغان  كومىتېتى

مې گوۋ رىننىڭ غەرب ە ك چ ەن ھۇنالرنىڭ ئېتنى  تەركىنىي توغرىسىدى ى مۇنۇدغق . ڭ. ئامېركا ئالىمى ۋ[ 5]

چاا ھەڭ ھۇنالر ئىلگىۇرى يىۇرغق شۇەرقتە ئۇۇزغق ئولتۇرغقالشۇاا»: ئۇ. بىر ئابزغس س زى پايدىلىنىۇاا ئەرزىىدۇ

چغۋغملىۇۇق جۇ گولۇۇۇقالر ۋە مو غۇۇۇ  ئېرقىۇۇدى ىلەر بىۇۇلەن نى اھالنغۇۇان بولغاچاۇۇا، ئۇالرنىۇۇڭ قېنىغۇۇا مو غۇۇۇ  

شۇ الشاا، گوتالر ۋە رىملىاۇالر ئۇالرنىۇڭ چىرغيىنۇى . ئېرقىدى ىلەرنىڭ قېنى ك پ ئارىالشاان بولۇشى مۇم ىن

ھۇۇنالر مو غۇلىىىۇدە . ئېرقىۇدى ىلەر ئەمەسلۇې ىن، ئۇۇالر ھەرگىزمۇۇ سۇاپ مو غۇۇ  . ك رۈپ ھەيرغن قالغۇان

ئوغۇرالر بىلەن نى اھالنغانلىاتىن،ئۇالرنىۇڭ  -ياۋروپا ئىرقىدى ى ئارىۇانالر ۋە فىن -ماكانالشاان چاغدغ، ھىندى

بۇۇ قۇارغش ۋ نگېۇرىىە ۋە ياۋروپانىۇڭ باشۇاا جايلىرىۇدى ى . مۇ غۇ  ئېرقىنىڭ ئامىللىرى ئازىىىۇاا يۇكزلەنگەن

بۇ ئىس ىلىتالرغا ئاساسۇلىنىپ . ماى قەبرىلىرىدىن تېپىلغان ئىس ىتىالر ئارقىلىق ئىسپاتالندىھۇنالرنىڭ قەچى

ئەسىرلەرچە ياۋروپاغا بېسىپ كىرگەن ھۇنالرنىۇڭ ناھۇايتى ئۇارىالش  -5 -4يەنىمۇ ئىلگىرلەپ ھ ككڭ قىلغاندغ، 

مۇۇھىم ئامىلنىۇڭ بىۇرى قانلىق ئى ەنلى ىنى، بۇنىڭدى ى مو غۇ  قان سېستىمىسۇىنىڭ پەقەت بىۇر نەچۇ ە 

بۇا   -1، «ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى قەچىماۇى چرلەتۇلەر تۇارىخىي») چ ۇگەن « ئى ەنلى ىنى بىلىۋغلغىلى بولىدۇ

يىلى نەشرى،  -6859، جاڭ جكەن تەرجىمىسى، جۇ گۇ كىتاپ ئىدغرىسى « ياۋروپاغا بېسىپ كىرگەن ھۇنالر»

  (.بەت -618

  .«تەرجىمھالى توبا لىۇخۇنىڭ»جىلد  -85« ۋ ىنامە»[ 1]

  .«سىىانپى تىلى ۋە مو غۇ  تىلى»جىلد  -2،« خەيرى رغۋىاىدى ى پكتككلەر توپلىمى»: شېن ز ڭخ[ 7]

سۇانىدى ى  202ككنىۇدىى  -25ئاينىڭ  -66يىلى  -6890« تارىخۇۇناسلىق سەھپىسى. نۇر گېزىتى» [ 9]

« ىالرنىڭ تۇاش ئ يىنىۇڭ خارغبىسۇىچوڭ ھىنگان تېغىنىڭ شۇىمالىدىن تېپىلغۇان سۇىىانپ»مى ۋ نپىڭ يازغان 

   .چ گەن ماقالىگە قارغڭ

تۇۇارتىش قىلىۇۇۇى  -ھەر قايسۇۇى ئە  ئالىملىرىنىۇۇڭ ئۇۇۇزۇن يىۇۇ  كەسۇۇ ىن تۇۇاالش»مې گۇۇوۋ رىن . ڭ. ۋ[ 8]

ن ۋەتتە ك رپ قېۇتىم مۇتەخەسسىسۇلەر جۇ گۇو تارىخنامىلىرىۇدى ى ھ كۇكملەرگە قوشۇۇلۇپ، ... نەتىجىسىدە

ئەمەلىىەتۇتە كۇ پىن ەيلەن شۇۇنىڭغا .   تكرك تىلى ئى ەنلى ىنۇى ئېتىۇرغپ قىلۇدىھۇنالرنىڭ تىلىنىڭ بىر خى

كېىىن ۇۇى نۇرغۇۇۇن ئەسۇۇىرلەر ( يىلۇۇى -86مىالچىۇۇىە )ئىۇۇۇىنىدۇركى، ھۇۇۇن ئىمپېرىىىسۇۇى يىمىرىلگەنۇۇدىن 

بۇۇ يەكۇكن . جەريانىدىال مو غۇلىىىدى ى مىللەتلەر ئارىسىدغ مو غۇ  تىلى ئانۇدىن ئكسۇتكنلككنى ئىگەللىۇگەن

ۇقۇ  ھالدغ تىلۇۇناسلىق نوقتىسىدىن چىاىرىلغۇان بولسۇىمۇ، ئەممۇا ئۇۇ ھۇنالرنىۇڭ بىۇز بىلىۇدىغان ئېرقىۇي ن

بىز شۇنىڭغا ئىۇۇىنەلەيمىزكى، بۇۇ قەچىماۇى ھۇۇنالر ئېۇرق ۋە تىۇ  قاتۇارلىق . ئاالھىدىلى ىگىمۇ ماس كېلىدۇ

ئاسۇىىاچى ى قەچىماۇى چرلەتۇلەر ئوتتۇرغ »)چ گەن « جەھەتلەرنىڭ ھەممىسىدە تكرك ئېرقىغا مەنسۇپ بولغان

يەنە ئاۋسۇتىرىىە (. ، جاڭ جكەن تەرجىمىسى«ھۇن ئىمپېريىسىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلى»باپ  -4، «تارىخىي

يىللىرىغا كەلگى ە ناھايتى ئاز كىۇۇلەرال ياۋروپۇاچى ى  -48ئەسىرنىڭ  -20تاكى »ئالىمى مائېن ېىن خېلفېن 

قەبىۇلە ناملىرىۇدىن ھ كۇكڭ »، «كلى ىۇدىن گۇمانلىنىۇپ كەلۇگەنھۇنالر بىلەن جۇ گوچى ى ھۇنالرنىۇڭ بىرچە

، «ھۇنالر چۇنىاسۇى») چ گەن « قىلغاندغ، ياۋروپاچى ى ك پىن ە ھۇنالر مۇقەررەركى تكركىي تىلىدغ س زلەش ەن

 -6873، ئەنگىلىىە لوندون كلىفورنىە نەشىريات ىلىق چەكلى  شىركىتى «تىلى»باپ  -8، «ئىرقىي»باپ  -9

  (.ىيىلى نەشر
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  .«غەربىۇۇۇي غۇۇۇۇزالر ھەقاىۇۇۇدە تەھسۇۇۇى »جىلۇۇۇد  -63« گۇەنتۇۇۇاڭ تۇۇۇوپلىمى»: ۋغڭ گۇۇۇوۋ ي[ 60]

يىلى يازچغ خۇ چكبىۇڭ شۇىمالغا  -2يكەنۇۇ »: چغ« خۇ چكبىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -55« خەننامە»[ 66]

مۇا، ھۇازىرقى ئەم. چىلىەنۇەن تېغى، يەنە تە رى تېغى چەپمۇۇ ئاتلغۇان)يكرۈش قىلىپ تاكى تىلەن تېغىغى ە 

تىۇلەن تېغۇى »: يەن شۇىگۇ بۇۇنى ئىۇزغھالپ. چەپ خاترلەنگەن« بارچى( شىنجا دى ى تە رى تېغى ئەمەس

بىلەن « تىلەن»بۇنىڭغا ئاساسالنغاندغ، . چ گەن« تە رى تېغى چ گەنلى  بولىدۇ، ھۇنالر تە رىنى تىلەن چەيدۇ

  .بىر س زنىڭ ئوخۇىمىغان ئاھاڭ تەرجىمىسىدۇر« تە رى»

  .«تارىخىي خاتىرلەر، ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە»[ 62]

  .«خۇيدى ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -2« خەننامە»[ 63]

  .«ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 64]

  .«چېن تا نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -70« خەننامە»[ 65]

ىن كېۇىىن، تۇۇ  ئۇلجۇت تە رىاۇت شان تەخۇت ە چىااانۇد»: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 61]

بۇ يەرچى ى تۇۇ  ئۇال ى . چەپ خاتىرلەنگەن« ئال ىدىن تۇغۇلغان ئىنىسى رۇقۇننى ئوڭ قو  بىلى  خان قىلدى

  .تۇ  خاننىڭ ئال ىسى چ گەن مەنىدە بولۇپ، باشاا مەنىسى يوق

گە « قىسسۇەھۇنالر ھەقاىۇدە . تارىخىي خاتىرىلەر»ئايرىم ھالدغ شەرھۇۇناسالرنىڭ  -يۇقىرالرنى ئايرىم[ 67]

  گە بەرگەن ئىزغھىدىن ك رۈڭ،« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»بەرگەن ئىزغھلىرىدىن ۋە يەن شىگۇ نىڭ 

، جېجىىۇۇاڭ ككتكپخانىسۇۇى «نىۇۇڭ جۇغرغپىىىلىۇۇ  تەھسۇۇىلى‹ ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە قىسسۇۇە. خەننۇۇامە» ›[ 69]

  .مەجمۇئەسى

 -6ئۇاي  -5يىلۇى  -6872ەلۇق نەشۇرياتى تۇوڭ، خ -4، «ئېنگېلېس تالالنمۇا ئەسۇەرلىرى -غركىس»[ 68]

  .نەشرى

ھۇنالرنىڭ ئوتتۇرغ تكزلە لىۇ  مەركىزىۇي ھاكىمىىىتىنىۇڭ بىۇر تۇتۇاش باشاۇرۇشۇىنى قۇبۇۇ  قىلىۇۇتىن [ 20]

ئىلگىرى خەن سۇاللىسى بىلەن چېگىرلىنىدىغان جايالرچغ مۇچغپىۇە ك رىدىغان ۋە سكركىلىۇۇنى پەسۇەيتىدىغان 

  .ى، ئېنگېلىسنىڭ يۇقىرقى بايانىغا ئۇيغۇن كېلىدۇبەلگىلىۇ« بىتەرەپ رغيون»

ئى  ۇۇى مو غۇۇ  مەچەنىۇۇىەت )يىلۇى مەچەنىۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى نەشۇرياتى نەشۇۇىر قىلغۇان  -6813[ 26]

  .سكرەت -40« ياچى ارلىالىرىدىن تالالنما

ئەنۇەنىۋى تىۇ   ھۇن تىلىدى ى بەزى س زلەرنىڭ مەنىسىنى تكركىي تىلىدغ س زلىۇىدىغان مىللەتلەرنىڭ[ 22]

 63~  62، ئۇيغۇۇرچە نەشۇرى «تۇارىخىي خۇاتىرىلەر»(. تەرجىمانۇدىن)ئاچەتلىرى بويى ە بىلىۇش مۇۇم ىن 

  .نەشىر -6ئاي  -8يىلى  -6897شىنجاڭ خەلق نەشرياتى . بەتلەر

سۇانىدى ى بەينىىۇاۋ ككچىنىۇڭ  -69نىۇڭ « تارىخۇۇناسلىق ژورنىلى»يىلى ياپونىىدە چىااان  -6823[ 23]

 . چ گەن ماقالگە قارغڭ«  غۇلالرنىڭ ئېتنى  مەننەسىمو»

 باپ ھۇنالرنىڭ مەچەنىىىتى  -60

 

 يېزىق، قوشاق، مۇلىكا، سڭنئڭت . 1

 

. يۇوق؟ يازمۇا ماتېريالالرغۇا ئاساسۇالنغاندغ، ھۇنالرنىۇڭ يېزىاۇى بولمىغۇان-ھۇنالرنىڭ ئ زىنىۇڭ يېزىاۇى بۇارمۇ

ھۇنالر . تارىخى خاتىرىلەر». ۇئەيىەن ماچچىي ئىسپات تېپىلمىدىئارخېۇولوگىىىلى  ماتىريالالرچىمۇ ھازىرغى ە م

كېىىن ۇى ». چەپ خۇاتىرلەنگەن« يېزىاى يوق، س ز بىلەنال ئەھدىلىۇۇىدۇ»چە، ھۇنالرنىڭ « ھەقاىدە قىسسە

چەۋغالرغۇا ھ كۇكڭ »قۇيان ئۇۇرۇقى قاتۇارلىق چۇوڭ ئۇۇرۇقالر . چىمۇ« جەنۇبى ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە

يازىۇدىغان ۋە خاتىرلەيۇدىغان . دغ، ھ ككمنىڭ نەتىجىىسنى تە رىاۇتاا ئاغىزغكى مەلۇڭ قىلىۇپ قويىۇدۇچىاارغان

شۇۇۇندغق ئىۇۇ ەن، ھۇۇۇن تە رىاۇتلىرىنىۇۇڭ لۇۇۇ خۇۇانىش ۋە خەن . چەپ خۇۇاتىرلەنگەن« ئىۇۇۇالرنى قىلمايۇۇدۇ
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جەنۇۇبىي ھۇۇنالر ». پاچىۇاھلىرىغا يازغان خەتلىرىنى شكبھىسىزكى خەنزۇالر خەنزۇچە يېزىاتا يېزىۇپ بەرگەن

ھۇنالرنىڭ ئوڭ ئككەن باتىس خانى بى خەن سۇاللىسىغا ئە  بولۇش ئالدىدغ گو خېۇڭ »: چە« ھەقاىدە قىسسە

ئىسىملى  خەنزۇ كىۇىنى مەخپى ئەۋەتىۇپ، ھۇۇنالر رغيونلىرىنىۇڭ خەرىتىسۇىنى خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئەمىۇر 

( يۇاكى گۇو خېۇڭ)ى، بۇ خەرىتىنىمۇۇ خەنۇزۇالر تەبۇىى . چەپ خاتىرلەنگەن« ن كىرى لى ماۋغا تەقدىم قىلدى

ئۇيسۇۇنالرنىڭ غەربىۇدىن ئارسۇاكاى ە بولغۇان »: چە«غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. خەننامە»ھالنۇكى، . سىزغان

شۇ ا، ھۇۇن ئەل ىلىۇرى تە رىاۇتنىۇڭ خېتىنۇى ك تۇكرۈپ . ئەللەرنىڭ ھەممىسى ھۇنالر بىلەن يېاىن ئ تەتتى

« تكلكك يەت كزۈپ بېرىۇپ، ئۇۇالرنى قىىىن ىلىاتۇا قالۇدۇرمايتتى -ىرسىز ئۇزۇقبارسىال، ھەر قايسى ئەللەر تەخ

ئۇندغقتا، تە رىاۇت ئۇيسۇۇنالرغا ۋە غەرپتى ۇى ھەر قايسۇى ئەلۇلەرگە يازغۇان خەت زغچى . چەپ خاتىرلەنگەن

 . مەسىلىنى تېخى يېۇەلمىدى سىرتىدى ى ئالىمالر بۇ -قايسى يېزىاا يېزىلغان؟ ن ۋەتتە چرلەت ئى ى

ھۇنالرنىڭ كېىنى ىرەك ئ ز يېزىاى ياكى يېزىق بەلگىسى بولغانمۇ، يۇوق؟ بۇۇ توغرلىامۇۇ يازمۇا ماتېرىىۇالالرچىن 

لې ىن، ئارخېۇولوگىىىلىۇ  ماتېرىىۇالالرچى ى ئىنتۇايىن تۇتۇۇق بەزى يالۇدغمىالر . ھى ااندغق خاتىرە تېپىلمايدۇ

يىللىۇۇرى سۇۇابىق سۇۇوۋ ت ئىتتىپۇۇاقى  -6845~  6844يىلۇۇى ۋە  -6846. بىزنىۇۇڭ چىااىتىمىزنۇۇى تارتىۇۇدۇ

ئارخېۇولوگى كېسلىىېۋ قازغق ئاپتونوڭ ئ ل سىنىڭ مەركىزى ئاباقاننىڭ جەنۇبىغا سۇەك ىز كىلۇومېتىر كېلىۇدىغان 

بەزى . كېىىن بولۇپ ئى  ۇى قېۇتىم نۇرغۇنلىغۇان مەچەنىۇىەت ياچى ۇارلىالىرىنى قېزىۋغلغۇان -جايدىن ئىلگىرى

. چ گەندەك يېزىق بەلگىلىرىنى باياىغۇان«  Y» ،«Ρ»  ،«S»  ،« ʎ» ئكستىدە  مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرىنىڭ

يەنە كېلىۇپ بۇۇ . لې ىن، بۇ يېزىق بەلگىلىرىنىڭ ھى اايسىسى ئېلىمىزنىۇڭ تۇارىخ ئەسۇەرلىرىدە ئۇچرىمايۇدۇ

اا تۇوغرغ مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرىنىڭ ھۇنالرنىڭ ئى ەنلى ى ياكى ئەمەسلى ىنى يەنىمۇ چو اۇر تەتاىق قىلىۇ

نومۇرلۇۇق ھۇۇن قەبرىسۇىدىن  -61يىللىرى يەنە ئارخېۇولو كوزلوۋ نويان تېغىدى ى  -6825~  6824. كېلىدۇ

«M » يىلۇى  -6855. بەلگىسى بار بىر سىرالنغان كۇوزغ قېزىۋغلغۇان« ؟ »بەلگىسى بار بىر چىنە ھەڭ تېگىدە

بەلگىسى بار بىر ساپا  « ؟ »ىسىدىن تېگىدە مو غۇلىىە ئارخېۇولوگى پەرلە بالو دوروچى ى ھۇن شەھىرى خارغب

بەلگىسۇى بۇار بىۇر قىسۇىم سۇاپا  « ؟» نويان تېغىدى ى باشاا ھۇن قەبرىلىرىدىنمۇ تېگىدە . تاۋغق قېزىۋغلغان

ئۇندغقتا، بۇ يېزىق بەلگىلىرىنى ھۇنالر ئ زى كەشۇپ قىلغۇانمۇ، ئەمەسۇمۇ؟ نۇ ۋەتتە [. 6]تاۋغقالر قېزىۋ لىنغان 

اىرىش سۇە  تەس كېلىۇدۇ كلى  ماتېرىىالالرغا تايىنىپ، بۇنىڭغا ھازىرچە مۇئەيىەن يەككن چىقېزىۋ لىنغان چە

[2 .] 

. ھۇنالرنىڭ گەرچە يېزىاى بولمىغان بولسىمۇ، لۇې ىن ناھۇايتى يېاىملىۇق ھەڭ تەسۇىرلى  قوشۇاقلىرى بولغۇان

: ەقىۇ  ئېلىنىۇپىۇن نچ« شۇىخېدى ى بۇۇرۇناى ئىۇۇالر»چە « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

جۇا ىې، جىۇچۇكەن ئى  ۇى ئايماقنىۇۇڭ چېگرىسۇىدغ بولۇۇپ، غەربۇۇتىن ( ۇۇەن تېغۇۇىەنچىلى)تىۇلەن تېغۇى »

قارىغۇاي قاتۇارلىق چەرەخۇلەر . شەرىااى ە ئى  ى يكز چاقىرىم، جەنۇپتىن شىمالغى ە يۇكز چۇاقىرىم كېلەتتۇى

. ارۋىالرنىڭ ك پىىىۇىگە ناھايتى باپ كېلەتتىسكيى مو ، قىۇتا ئىللىق، يازچغ سالاىن بولۇپ، چ-ئوت. ئ سەتتى

 : ئايرىلىپ قالغاندىن كېىىن( يەنە ئال ى تېغى بار)ھۇنالر بۇ ئى  ى تاغدىن 

 

 ئايرىلىپ قالغاندغ تىلەن تېغىدىن، 

 . مېلىمىز -ئاۋۇماس بولۇپ قالدى چارۋغ

 ئايرىلىپ قالغاندغ ئال ى تېغىدىن، 

 . ئايالىمىز -مۇ لىنىپ سارغايدى قىز

خەن ( يىلۇى -2خەن ۋۇچىنىۇڭ يكەنۇۇۇ )يىلى  -626بۇ ھۇنالر مىالچىىدىىن بۇرۇناى  «چەپ قوشاق توقۇشتى

بۇ ئى  ى تا  بىۇر قوشۇاق )سۇاللىسى تەرىپىدىن تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنىپ، تىلەن تېغى ۋە ئال ى تېغىدىن 

ىلىق ئۇرۇشلىرىدىن ۋە ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇپ، قوشاقتا ئاساسلىاى ھۇنالرنىڭ ئ ز ھ ككمرغنلىرى قوزغىغان بۇال  

بولغاندىن كېىىن كېلىپ چىااان ئىاتىساچىي ھەڭ سىىاسىي چې ىنىۇتىن چەكسىز ھەسرەتلەنگەنلى ى روشەن 
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قوشاق گەرچە مۇ لۇق بولسىمۇ، ئەمما ناھۇايتى چو اۇۇر مەزمۇنلۇۇق بولۇۇپ، قۇيۇۇق كۇ چمەن . ئىپاچىلەنگەن

بۇ خىۇ  ئاالھىۇدىلى  ھۇنالرنىۇڭ خەلۇق . چىنلىق پۇرىاىغا ئىگە بولغانچارۋى ىلىق تۇرمۇش تكسىگە ۋە ر ۇا  

 . ۈگەنلى ىنى چكشەندۈرىدۇقوشاقلىرىنىڭ بىر خى  ئىد ۇولوگىىىنىڭ ئىپاچىسى سكپىتىدە ئەكس ئەتتكر

چ ۇۇگەن مىسۇۇالالرنىڭ « ئايۇۇاللىرىمىز -مۇ لىنىۇۇپ سۇۇارغايدى قىۇۇز»بۇۇلەن « ئۇۇال ى تېغۇۇى»بۇۇۇ قوشۇۇاقتى ى 

چكن ى، ئال ى تېغىدى ى ئۇال ى ئە لىۇ  چ ۇگەن مەنىۇدە . ىڭ ئىنتايىن چو اۇر مەنىسى باربىرلەشتكرۈلكشىن

گك  « قىزغۇچ»قوشاقتا، ئال ى تېغى ئال ى ۋە تە لى  ە سىموۋۇ  قىلىنغان بولۇپ، ھۇنالرنىڭ ئاياللىرى . ئىدى

ئۇۇال ىالرچىن قوشۇۇاقتا، ئۇۇال ى تېغىۇۇدىن ئايرىلىۇۇپ قېلىۇۇپ گۇۇكزە  . چېڭىۇۇدىن ياسۇۇايدىغان ئە لىۇۇ  ئىۇۇدى

ھۇنالرنىڭ قوشنا مىللەتلەر ئالدىۇدغ ئۇابرويى ۋە « ئايالالرنىڭ مۇ لىنىپ سارغايغانلىاى -قىز»بواللمىغانلىاىنى، 

قوشاقنىڭ مەزمۇۇنى پاسۇاھەتلى ، مەنىسۇى چو اۇۇر بولۇۇپ، بۇنىڭۇدىن . ش ھرىتى قالمىغانلىاىنى بىلدۈرگەن

ئەپسۇس ى، ھۇنالرچىن قالغۇان خەلۇق قوشۇاقلىرى كۇ پ . دۇقوشاق ىنىڭ ئ زگى ە ماھارىتىنى ك رۈۋغلغىلى بولى

 . ئى ىدى ى بىرىال خاالس بۇ پەقەت ئۇالرنىڭ. ئەمەس

يوقلىاى ھەقاىدە يازمۇا  -ھۇنالر جەنۇپ، شىما  ئى  ىگە ب لكنكشتىن ئىلگىرى، ئۇالرنىڭ ئ ز مۇزى ىسىنىڭ بار

جەنۇپ، شىمالغا ب لكنگەندىن . ى ااندغق مەلۇمات يوقماتېرىىالالر ۋە ئارخېۇولوگىىىلى  ماتېرىىالالرچغ ھازىرچە ھ

يىلۇى  -21چە، جىىەنۋۇ « جەنۇبىي ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. كېىىن ى خەننامە»كېىىن ى ئەھۋغلدىمۇ، پەقەت 

گۇغ ۋۇچىنىڭ جەنۇبى تە رىاۇت بىغا بەرگەن سوۋغاتلىرى ئى ىدە چۇالغۇ ئەسۇۋغبالرنىڭ ( يىلى -50مىالچىىە )

يىلى شىمالىي ھۇنالر قايتا ئەل ۇى ئەۋەتىۇپ قۇچىلىۇىۇۇنى تەلەپ قىلىۇپ چۇالغۇ  -29نۋۇ بارلىاى ھەڭ جىە

تە رىاۇت »: ئەسۋغبلىرى بېرىۇنى ئىلتىماس قىلغاندغ، گۇغ ۋۇچىنىڭ شىمالىي تە رىاۇتاا يازغان جاۋغپ خېتىدە

بالىمۇان، چۇاڭ، غۇ اۇا  ئالدىناى مەكتۇپلىرىدغ مەرھۇڭ خاننىڭ ۋغقتىدغ قوغۇشار تە رىاۇتاۇا تەقۇدىم قىلىنغۇان

قاتارلىق چالغۇالرنىڭ ھەممىسى چىرىپ بۇزۇلۇپ كەت ەنلى ى ئكچكن يېڭىنۇى بېرىۇۇنى تەلەپ قىلىپۇتى ەنال، 

ھەربىۇي ئىۇۇالرنى ككچەيتىۇپ، جە نۇى . مەن تە رىاۇتنىڭ ھاكىمىىىتى تېخى مۇستەھ ەملىنىپ كەتمىدى

رولى ئېسى  ئوقتا، قىلى نىڭ ىگە يەتمەيۇدۇ چەپ قۇارغپ ئاساسىي ۋەزىپە قىلىۋغتااندغ، چاڭ، قۇ اا، بالىماننىڭ 

بۇنىڭدىن غەربىي خەن سۇاللىسى ۋغقتىدغ ھۇن تە رىاۇتلىرىنىۇڭ خەن . چ گەنلىى تىلغا ئېلىنغان« ئەۋەتمىدىم

سۇاللىسى مەركىزىي ھ ككمىتى سوۋغا قىلغان بىر تكرككڭ چالغۇ ئەسۇۋغبالرنى قۇبۇۇ  قىلغۇانلىاىنى بىلىۇۋغلغىلى 

 . چكشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ يوقلۇق ئەھۋغلىنى -ئەمما، بۇ ھەرگىزمۇ ھۇنالرنىڭ ئ زىنىڭ مۇزى ىسىنىڭ بار. بولىدۇ

ك پتۇۇر  -قوشاقلىرى ھۇنالرنىڭ ئ زىنىڭ مۇزى ىسى بارلىاىنى يەنىال ئازچۇر -شۇندغقتىمۇ، كېىىن ىلەرنىڭ شېۇىر

نەيۇگە ئوخۇۇاش بىۇر خىۇ  )ەسۋغبى چۇ رى ھۇنالرچغ ئەڭ كەڭ تارقالغان چالغۇ ئ. ئەكس ئەتتكرۈپ بېرەلەيدۇ

چ رىنىڭ ئون سۇەك ىز »( تەخەللۇسى چەن)سەي ۋ نجى . ۋە چۇمناق بولغان( چالغۇ ئەسۋغ  ۇ ۇ تەرجىماندىن

سۇەي . چەپ يازغۇان« چۇمناقنىڭ يېاىملىق ساچغسۇى كۇې ى ە يۇا رغپ تۇرىۇدۇ»: چ گەن، يەنە[ 3]« ئۇچغرى

تەرىپىۇدىن بۇۇالپ « ھۇۇن چەۋەنۇدغزلىرى»دغ ياشۇىغان بولۇۇپ، ۋ نجى شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ ئاخىرلىرى

 [. 4]ئى  ى يى  ياشىغان  كېتىلگەندىن كېىىن، ھۇنالر ئارىسىدغ ئون

بۇنىڭدىن ئۇ تىلغا ئالغان چ رى بىلەن چۇمناقنىۇڭ ھۇۇنالر ئارىسۇىدغ تارقالغۇان چۇالغۇ ئەسۇۋغ  ئى ەنلى ىنۇى، 

ئەسۋغپى بولماستىن، بەل ى ھۇنالر جەنۇۇپ، شۇىما  ئى  ىۇگە ئۇالرنىڭ جەنۇبىي ھۇنالر كەشپ قىلغان چالغۇ 

چۇ شۇۇىەننىڭ . كېىن ۇۇى خەننۇۇامە»شۇۇۇ ا، . ب لكنىۇۇۇتىن بۇۇۇرۇنال بۇۇار ئى ەنلى ىنۇۇى قىىۇۇاس قىلغىلۇۇى بولىۇۇدۇ

« لىۇدىچۇ شىەن قوشۇن باشالپ ئالتۇن تاغاى ە بېرىپ، تە رىاۇت ئورچىسۇىدغ چۇ رى ئا »چغ  « تەرجىمھالى

 . چەپ خاتىرلەنگەن

جىۇن . ۇنالرنىڭ چ رىسى كېىىن ئوتتۇرغ تكزلە لى  ە تارقىلىپ خەنزۇالرنىڭ ياقتۇرۇشۇىغا مۇيەسسۇەر بولغۇانھ

سۇاللىسى چەۋرىدى ى لىۇ شاۋ ۋە جىڭجۇ ئايمىاىنىۇڭ بېگۇى لىۇۇ كۇكن ئى  ىلىسۇى ياغۇاچ چۇ رى چېلىۇۇنى 

بولۇۇپ، ئېىتىۇۇالرغا « نسىرتىدى ى مۇزى ىالرنىۇڭ ھەممىسۇىنى چاالاليۇدىغا -قۇرۇ  ئى ى»بىلىدىغان ھەڭ 

 [. 5]تايىن تەسىرلەنگەن ، ئىن«يۇرتىنى سېغىنىپ»قارىغاندغ، ھۇنالر بۇنى ئا لىغاندغ 
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ھۇنالرنىڭ سەنۇىتى تېما جەھەتتىن ئۇالرنىڭ ئۇزغق مۇچچەتلى  چارۋى ىلىق ۋە ئوۋچىلىق تۇرمۇشۇىنى رۇشۇەن 

ايۋغنات شەكلى ياكى ھايۋغنات سۇكرئىتى ئەڭ شۇ ا، ئۇالرنىڭ سەنۇەت بۇيۇملىرىدغ ھ. ئەكىس ئەتتكرۈپ بەرگەن

نويان تېغىدى ى ۋە چ للككنىڭ شىمالىدى ى ھۇن قەبرىلىرىدىن ئات، كاال، بۇغىنىڭ بېۇى يۇاكى . ئومۇمالشاان 

ئارغ ئېلىۇىۋغتاان سكرىتى چكشكرۈلگەن بەزى پاالز، مىس بېزەك، ئۇالتۇن ۋە  -تېنى ھەڭ ياۋغيى ھايۋغنالرنىڭ ئ ز

مەسۇىلەن، . يەنە بەزى س  ەك بۇيۇمالرغىمۇ نەپىس ھايۋغنات سكرئىتى سىزىلغان. الر تېپىلغانككمكش ياپرغق ى

چىن اليۇدىن ياسۇالغان ئۇات ۋە تۇ گە، ئالتۇنۇدىن ياسۇالغان ياتاۇان ئۇات، « بارولد قەبرىسى»نويان يېغىدى ى 

 -1ھايۋغنۇات بېۇۇى   نومۇرلۇۇق قەبرىۇدىن مىسۇتىن ياسۇالغان -6ھايۋغنات شەكلى ئويۇلغان كەھرىۋغ شارچە  

نومۇرلۇق قەبرىدىن ياغاچتىن ئويۇلغۇان ئۇات ۋە بۇغۇا ھەي ىلۇى، قاشتېۇۇىدىن ئويۇلغۇان ئۇات، كۇاال، ۋە بوغۇا 

نومۇرلۇق قەبرىدىن كۇاال سۇكرىتى چكشۇكرۈلگەن تۇاۋغت  -62ھەي ىلى، ئالتۇندىن ياسالغان ھايۋغنات ھەي ىلى  

ەقىۇلى  مىس تاۋغق، تاشتىن ئويۇۇپ ياسۇالغان كۇا  بېۇۇى نومۇرلۇق قەبرىدىن ھايۋغنات بېۇى ن -23ئ تكك  

 . تارلىاالر قېزىۋ لىنغانقا

تېپىلغان پاالزالرنىڭ ك پكن ىسىنىڭ گكللىرى مۇرەك ەپ، رە گى ك ركەڭ بولۇپ، بەزىلىرىنىڭ گكللىرى يەنە ھەر 

نومۇرلۇۇق  -1غىۇدى ى مەسىلەن، يۇقۇرىدغ بايان قىلىنغۇان نويۇان تې. خى  رە لى  يىپالر بىلەن كەشتىلەنگەن

مېتىر، ئكستى توق قو كر رە لىۇ   6.58مېتىر، كە لى ى 2.1قەبرىدىن تېپىلغان بىر پارچە پاالزنىڭ ئۇزۇنلۇقى 

تاۋغر جىىەكلى  قىزى  رە لى  تاۋغر بىلەن قاپالنغان بولۇپ، توق قو ۇر رە لىۇ  جىىەكنىۇڭ چ رىسۇى يېۇۇى ، 

سۇانتىمېتىر  29~24جىىەكنى بويالپ ئەترغپىغا كە لى ى . نگەنسېرىق، قىزى  رە لى  يىپالر بىلەن كەشتىلە

كەشتىدە يېۇۇى  رە لىۇ  يىۇپ بىۇلە توقاۇۇز تۇكپ چەرە ، . كېلىدىغان كى ى  كاتەك ىلى  كەشتە تى ىلگەن

چەرەخلەرنىڭ ئارقىسىغا ھەر خى  رە لى  يىپالر بىلەن بىر جۇكپتىن بولغۇان قوغلىۇۇىپ ئويناۋغتاۇان ھۇايۋغنالر 

ئۇالرنىڭ ت ت جكپى بۇغا بلەن قۇش، بەش جكپى يولۋغس بىلەن ئ ككز، كەشتىنىڭ ئەترغپىغا يەنە . چكشكرۈلگەن

يېۇى ، سېرىق، بېغىررەڭ ۋە توق قىزى  رە لى  يىپالر بىلەن ت ت چاسا، يۇمىالق ۋە كىرسىت شەكىللى  گكللەر 

 . لەن بۇلۇت كەشتىلەنگەنتاۋغرنىڭ ئوتتۇرسىغا يىپ بى. چكشكرۈلگەن

ئەسىرچىن كېىىن، ھۇنالرچغ ئۇرۇق ئاقس كە لىرى مەيدغنغا كەلگەن ۋە تە رىاۇتنىڭ ئەڭ  -3دىن بۇرۇناى مىالچى

. ئالىي ھ ككمرغنلىق ئورنى تى لەنگەنلى تىن، سەنۇەت بۇيۇملىرىنىڭ يەنە شەخسى ئوبرغزلىرىمۇ ئەكس ئەتۇ ەن

ى قەبرىسۇىدىن قاشتېۇۇىدىن نوۇرلۇۇق چۇوڭ تىپتى ۇى ئاقسۇ  ەكلىر -23ۋە  -1مەسلەن، بويان تېغىۇدى ى 

ئاالھىۇدە . ئۇيۇلغان ئاچەڭ ھەي ىلى، ككلرەڭ قاشتېۇىدىن ئۇيۇلغان ۋە ياغاچ ئاچەڭ ھەي ىلى قاتارلىاالر تېپىلغان

نومۇرلۇق قەبرىدىن تېپىلغۇان چې ۇى قۇيۇۇق، كۇ زى يوغۇان ۋە ئ ت ۇكر،  -25چىااەت قىلىۇاا ئەرزىىدىغىنى، 

ۋىسۇۇى ۈلگەن كەسۇۇتە بولۇۇۇپ، ئۇنىڭۇۇدغ ئۇۇالىي ھ ككمرغننىۇۇڭ ھەيچىرغيۇۇى سۇۇكرلكك ھۇننىۇۇڭ سۇۇكرىتى چكشۇۇكر

 [. 1]ئىپاچىلەنگەن 

يىلى ئى  ى مو غۇلنىڭ خېلىنگىر ناھىىىسى فەنجىىاياۋ كەنتدىدى ى يېغىلىق  -6859ئېلىمىز ئارخېۇولوگلىرى 

 چەۋرىدە مەنسۇۇپ بولغۇان ھۇۇن قەبرىسۇىدىن ھايۋغنۇات شۇەكىللى  ۋە ھالاىسۇمان، سىلىندىرسۇىمان مىۇس

ھايۋغنات شەكىللى  بېزەكلەرنىڭ بەزىلىرى زو زىىىۇپ ئولتۇرغۇان ھايۋغناتنىۇڭ شۇەكىلىدە . بېزەكلەرنى باياىغان

بەزىلىرى تكگكلىۋغلغان ئى  ى ھايۋغناتنىڭ شەكىلىدە بولۇپ، كەينىدە بىۇر . بولۇپ، كەينىدە ئى  ى توپ ىسى بار

پىگە زىۇر گىرەلىۇۇىپ كەتۇ ەن ئەگۇمە شۇەكىللەر ھالاىسمان بېزەكلەرنىڭ بەزىسىنىڭ بىر تەرى. توپ ىسى بار

سىلىندىرسىمان بېزەكلەرنىڭ بەزىلىرى يۇمىالق نەي ىسمان بولۇپ، بىر تەرىپىدە گېۇومېتىرىىىلى  . چىاىرىلغان

چەپ قارىغان بولۇپ، ئاتنى « چاتاۇت»ھالاىسمان ۋە سىلىندىرسىمان بېزەكلەرنى بۇرۇن كىۇلەر . نەقىۇلەر بار

 [. 7]نەت بويۇمى بولغان ۋە ياندغ ئېلىپ يكرىدىغان زىنزىننەتلەيدىغان 

يىلى ئى جاۋ ئايمىاى جۇ غار خوشۇنىنىڭ سۇكجى جىلغىسۇىدىن خەن چەۋرىۇگە مەنسۇۇپ بىۇر  -6812يەنە 

ئۇالرنىڭ ئى ىدە مىستىن ياسالغان تى  تۇرغان ئۇزۇن مك گكزلكك بىر . تكرككڭ ھۇن مىس بۇيۇملىرى قېزىۋ لىنغان

ئۇچۇلغا قارىغۇان، جۇكڭ مك گۇكزى كەيۇنىگە قايرىلغۇان ھەڭ شۇاخ ىالرغا . ىنى سە  ك تكرگەنبۇغا بولۇپ، بېۇ
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سۇانتىمېتىر، يەنە ياتاۇان  8.5سانتىمېتىر، ئۇۇزۇنلىاى  61.7ب لكنگەن، قىىاپىتى ب لەك ە جانلىق، ئىگىزلى ى 

قۇۇالقلىرى چىۇڭ، . نھالەتتى ى ئۇزۇن مك گكزلكك بىر بۇغا بولۇۇپ، بېۇۇىنى سۇە  ك تۇكرۈپ يىرغقاۇا تى ىلۇگە

سانتىمېتىر، بۇنىڭۇدىن باشۇاا،  60.3سانتىمېتىر،، ئۇزۇنلىاى  62.4ك كرى ى ۋە ساغرىسى تولغان، ئىگىزلى ى 

قوي بېۇى شەكىللى ، ب رە بېۇى شەكىللى ، ئارسالن شەكىللى  ۋە پۇتىنى ئىگىۇپ تۇرغۇان ئۇات شۇەكىللى  

  [.9]ېزەكلەرمۇ قېزىۋ لىنغان ب

يىلى ئى  ى مۇ غۇلنىڭ چاخار ئوڭ ئارقا خوشۇۇنى ئەرلەنخۇو جىلغىسۇىدى ى ھۇۇن  -6850بۇنىڭدىن باشاا، 

قەبرىسىدىن شەرقىي خەن سۇاللىسى چەۋرىگە مەنسۇپ جكڭ بۇغا، ئۇكچ بۇغۇا، قۇوش ئەجۇدىھا نەقىۇۇلى  ۋە 

لدە ھايۋغنات شەكىللى  مىس بېزەكلەر تى  ت تنۇلۇۇڭ شۇەكى. تورسىمان نەقىۇلى  مىس بېزەكلەر قېزىۋ لىنغان

بۇالر ئېھتىما  جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ سەنۇەت بۇيۇۇمى بولۇشۇى مۇۇم ىن . بولۇپ، نەقىۇلەر تېۇىپ چىاىرىلغان

[8 .] 

  ئىپتىدائىي ئېتىقادى ۋە داخانلىق. 2

 

ئايدغ  -6. ھۇنالر ھەر يىلى ئكچ قېتىم يېغىلىق ئ ت كزىدۇ» : چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خەننامە»

ئايۇدغ -5. چىۇرغ  ئ ت كزىۇدۇ -لە باشلىالىرى تە رىاۇت ئورچىسىغا يىغىلىپ، ئەتىىازلىق نەزىۇرھەر قايسى قەبى

 -ئەرۋغھالرغا ئاتاپ نەزىۇر -زىمىن، جىن -ھەممىسى ئەجدەر بالىق شەھىرىگە يىغىلىپ، ئەجدغتلىرى، ئاسمان

ملىق يىغىلىۇۇتىن باشۇاا قالغۇان مالالرنىڭ سانىنى ئالىدىغان بىر قېتى -ككزچە ئاتالر ۋە چارۋغ. چىرغ  ئ ت كزىدۇ

جەنۇۇبىي . شەرقىي قەسىرچى ى خەن خۇاتىرلىرى»لې ىن، . چىرغ  يىغىلىۇى بولغان -ئى  ى قېتىملىاى نەزىر

چىۇرغ   -تە رىاۇت ھەر يىلى ئكچ قېتىم يىغىلىش ئ ت ۇكزۈپ، نەزىۇر»: چغ« ھۇن تە رىاۇتلىرىنىڭ تەرجىمھالى

جەنۇۇبىي . كېىىن ى خەننامە». چەپ خاتىرلەنگەن« ك  ك  ئاچاتتىقىالتتى ھەڭ ئات، ت گە بەيگىسى قىلىپ، 

ئۇايالرچغ ئۇكچ قېۇتىم  -8ۋە  -5ئاي ۋە  -6ھۇنالر ئاچىتى بويى ە ھەر يىلى »: چىمۇ« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

جەنۇۇبىي تە رىاۇۇت خەن سۇاللىسۇىگە ئە  . چىرغچ قىالتتۇى -يىغىلىش ئ ت كزۈپ، ك ك تە رىگە ئاتاپ نەزىر

ھەڭ ھەر قايسۇى . چىۇرغ  قىلىۇدىغان بولۇدى -ىن كېىىن، خەن سۇاللىسى پاچىۇاھلىرىغا ئاتۇاپ نەزىۇربولغاند

چەپ « قەبىلىلەرنى يىغىپ سىىاسىي ئىۇالرنى كېڭىۇىپ، ئۇات ۋە تۇ گە بەيگىسۇى قىلىۇپ ك  ۇك  ئاچۇاتتى

ىۇرغ  ئ ت ۇكزۈلگەن چ -ھۇنالرنىڭ ھەر يىلدى ى ئكچ قېتىملىق يىغىلىۇىنىڭ ھەممىسىدىال نەزىر. خاتىرلەنگەن

ھۇۇۇنالرچغ . ئەرۋغھۇۇالر بولغۇۇان -زىمىۇۇن ۋە جىۇۇن -چىرغغنىۇۇڭ ئۇۇوبىې تى ئەجۇۇدغتالر، ئاسۇۇمان -بولۇۇۇپ، نەزىۇۇر

ئەجۇدغتالرغا تېۇۇۋىنىش ئۇقۇۇمى بولغۇۇانلىاى ئۇالرنىۇۇڭ جەسۇەتنى چەپۇۇنە قىلىۇۇى ۋە ئەجۇۇدغتالر قەبرىسۇۇىگە 

ھۇنالر جەسەتنى »: چە« الر ھەقاىدە قىسسەھۇن. تارىخىي خاتىرىلەر». ئەھمىىەت بېرىۇىدىمۇ ئەكس ئېتىدۇ

كۇې ەك بىۇلەن -ككمكش، كېىىم -تاش قوش قەۋەت تاۋۇت ياساپ، ئۇنىڭغا ئكلككنى ئالتۇن -چەپنە قىلىۇتا ئىب

ئ لگكچى بىلەن . ئۇالرچغ قەبرە ئكستىگە چەرە  سانجىش، ھازغ كىىىمى كىىىش ئاچىتى يوق ئىدى. بىللە ساالتتى

مۇندغق بىللە ك لكمگكچىلەر نەچ ە ئون، ھەتتا نەچ ە يۇكزگە . لىرى بىللە ك مكلەتتىچ دەك -ئۇنىڭ يېاىن قۇ 

نويۇان تېغىۇدى ى ھەمۇمە چ للككنىۇڭ شۇىمالى ۋە ئى  ۇى مو غۇلۇدى ى ھۇۇن . چەپ خاتىرلەنگەن« يېتەتتى

 كۇې ەك، ئۇ رۈمە چۇاچ ۋە تۇاۋۇتالر-ك مۇكش، كېۇىىم -قەبرىلىرىدىن قېزىۋ لىنغان قوشۇۇپ ك مۇكلگەن ئۇالتۇن

 -كۇې ەك ۋە قۇورغ  -قوشۇپ ك مكلگەن نۇرغۇنلىغۇان كېۇىىم. يۇقىرچى ى خاتىرلەرنىڭ رغستلىاىنى ئىسپاتاليدۇ

ئەجۇدغتلىرىغا تېۇۋىنىش چە  . سايمانالرچىن بىلىۇ ە بولىدۇكى، ھۇنالر روھنىڭ يوقالمايدىغانلىاىغا ئىۇەنگەن

ۇنالر ئۇاچەڭ ئ لگەنۇدىن كېىىنمۇۇ بۇرۇناىغۇا ھ. روھنىڭ يوقالماسلىاىغا ئىۇىنىۇنىڭ بىر خى  ئىپاچىسى بولغان

 -ئاقسۇ  ەكلەر يەنە قۇۇ . سۇايمانالرغا ئېھتىىۇاجلىق بولىۇدۇ -كۇې ەك ۋە قۇورغ  -ئوخۇاش ياشۇاپ، كېۇىىم

چ ۇدەكلەرنى  -سايمان ۋە يېاىن قۇ  -كې ەك، قورغ  -چ دەكلەرگە ئېھتىىاجلىق بولىدۇ چەپ قارىغاچاا، كېىىم

خەن جۇاۋچى » : چە يەنە« ئوغانالر ۋە سىىانپىالر ھەقاىدە قىسسە. ى خەننامەكېىىن ». قوشۇپ چەپنە قىلىدۇ

چەۋرىدە ئوغانالر ھۇن تە رىاۇتلىرىنىڭ قەبرىلىرىنى قېزىۋەت ەنلى ى ئكچكن، ھۇنالر قاتتىق غەزەپلىنىپ، قوشۇن 
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ەبرىسۇۇىگە بۇنىڭۇۇدىمۇ ئۇالرنىۇۇڭ ئەجۇۇدغتلىرىنىڭ ق. چەپ خۇۇاتىرلەنگەن« چىاىرىۇۇپ ئوغانالرغۇۇا زەربە بەرچى

 . اىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇئاالھىدە ئەھمىىەت بېرىدىغانلى

ئىجتىمائىي ئىۇلەپ ىاىرىش ككچلىرىنىڭ سەۋىىىسىنىڭ ت ۋەنلى ى سەۋەبىدىن، شۇ الشاا ككندىلى  تۇرمۇشتا 

ئەرۋغھالرچىۇن مەچەت  -ھەتتۇا جىۇن. ۋە ھەربى، سىىاسۇىي ئىۇۇالرچغ كائىنۇاتتى ى ھاچىسۇىلەرگە چوقۇنغۇان

تە رىاۇت ھەر ئەتىگىنى قارغرگاھتىن چىاىۇپ »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر». ەنتىلىگ

قوشۇۇن »: يەنە. چەپ خۇاتىرلەنگەن« ئاخۇۇىمى ئايغۇا قۇارغپ تەزىۇم قىالتتۇى. ككنگە قارغپ تەزىۇم قىالتتۇى

ئۇاي تۇتۇلغانۇدغ قوشۇۇننى . ئۇاي تولغانۇدغ ھۇجۇمغۇا ئۇ تەتتى. چىاارغاندغ يۇلتۇز ۋە ئايغا قارغپ ئىۇش كۇ رەتى

ئەرۋغھالرچىۇن  -جىن. زىمىننى ناھايتى ھ رمەت قىلغان -ئومۇمەن، ھۇنالر ئاسمان. چ ىىلگەن« چې ىندۈرەتتى

تە رى تى لىگەن ئۇلۇ  ھۇن »ھۇن تە رىاۇتلىرى خەن پاچىۇاھلىرىغا خەت يازغاندغ، ئ زىنى . ئىنتايىن قورقاان

ئۇاي تەرىپىۇدىن تەخۇت ە چىاىرىلغۇان ئۇلۇۇ  ھۇۇن  -ت رىلىۇپ، كۇكنزىمىندىن  -ئاسمان»ياكى « تە رىاۇتى

بۇۇاتۇر تە رىاۇۇۇت يۇۇاۋچىالر ۋە غەربىۇۇي يۇۇۇرتتى ى ھەر قايسۇۇى قەۋملەرنۇۇى . چەپ ئاتىغۇۇان« تە رىاۇۇۇتى

خەن ۋۇچى چەۋرىدە، مايى شەھىرىدە . چ گەن« سائاچىتىدىن بولدى -بۇ تە رىنىڭ بەخت»بويسۇندۇرغاندىمۇ 

تە رىاۇت قىلتاقاا چكشەي چەپ قالغان بولسۇىمۇ ، . تكرمە قويۇپ زەربە بېرىش پىالنالنغانھۇن تە رىاۇتىغا ب ك

شۇۇنىڭ بىۇلەن . ئەمما خەن سۇاللىسىنىڭ ك زەت ى بېگى سىرنى ئېىتىپ قويغاچاا، خەتەرچىن قۇتۇلۇپ قالغان

چ گەن ھەڭ » تاۇزچى تە ر ئۇنىڭغا رغستىن ئېى. ك زەت ى بەگ ە ئېرىۇ ىنىم تە رىنىڭ شاپائىتىدىن بولدى»ئۇ

ھۇۇۇنالر ھەقاىۇۇدە . تۇۇارىخىي خۇۇاتىرىلەر»يەنە . چەپ نۇۇاڭ بەرگەن« تە ۇۇرى بەرگەن بە « كۇۇ زەت ى بەگۇۇ ە

ئى  ۇۇى ھ ككمۇۇدغرالر »چە، بۇۇاتۇر تە رىاۇۇۇت پىڭ ېۇۇدغ لىۇۇۇ بۇۇا نى قورشۇۇىۋغلغاندغ، ئۇۇال ى باتۇرغۇۇا « قىسسۇۇە

ان تۇتۇپ تۇرغلمايسۇىز، ئۇنىۇڭ ئكسۇتىگەن خەن بوغۇشما الر، بكگكن خەن ز مىنىنى ئالسىڭىزمۇ، ئۇ جايتى ماك

چ گەن، بۇنىڭغا قوشۇپ باشاا سۇەۋەپلەر بىۇلەن « خاننىڭمۇ تە رىسى بار، تە رىاۇت ئوبدغن ئويلىنىپ ك رۈڭ 

باتۇر تە رىاۇت ئال ىسىنىڭ چ گىنۇى بۇويى ە مۇھاسۇىر بۇۇرجى ىنى ئې ىۇۋەت ەن، شۇۇنىڭ بىۇلەن لىۇۇ بۇاڭ 

: چە« پەرغۇانە تەزكىرىسۇى»جىلۇد -623« تارىخىي خۇاتىرىلەر». تىرلەنگەنمۇھاسىرىدىن قۇتۇلغان، چەپ خا

ئۇيسۇن ككن بېگى تۇغۇلۇپ ئۇزۇن ئ تمەي چغلىغا تاشلىۋ تىلگەن، گ ش چىۇلىگەن بىۇر قاغۇا كېلىۇپ ئۇنىۇڭ »

بېۇى ئكستىدە ئايلىنىپ يكرگەن، بىر چىۇى ب رە كېلىپ ئۇنى ئېمىۇت ەن، بۇۇنى ئۇا الپ تە رىاۇۇت ھەيۇرغن 

كېىىن كۇكننە  چۇوڭ بولۇۇپ . چەپ قارغپ، ئۇنى ئ زى بېاىپ چوڭ قىلغان‹ ئۇنىڭغا تە رى يار بوپتۇ›ن ۋە قالغا

قۇرغمىغا يەت ەندە، ئېلىنى باشۇالپ يىرغقاۇا ك چۇكپ كەتۇ ەن ۋە ھۇنالرغۇا بويسۇۇنمىغان، تەكرىاۇۇت قوشۇۇن 

، چەپ ‹ تە ۇر ي لەۋ تىپتۇۇ كۇكننەگنى›ئەۋەتىپ ھۇجۇڭ قىلغان بولسىمۇ يېڭەلمىگەن، شۇۇنىڭ بىۇلەن ھۇۇنالر 

 . چەپ خاتىرلەنگەن« ارىغانق

ئى مەك بەرمىگەن، سۇ ۋۇ قارنىۇڭ -تە رىاۇت يېمەك»: چغ« سۇ ۋۇنىڭ تەرجىمھالى» جىلد -54« خەننامە»

سكيىنى ئى ىپ، كىگىزنىڭ يۇ ىنى يەپ نەچ ە ككنگى ە ئ لمىگەن، تە رىاۇت ئۇنى ئەۋلىىۇا ئوخۇۇايدۇ چەپ 

گېۇڭ گۇ نىۇڭ »جىلۇد -68«كېىىن ۇى خەننۇامە». چەپ خۇاتىرىلەنگەن« ئاپىرىۋەت ەن  قارغپ، باياا  ك لىگە

چاپاۇن بولغان، گېۇڭ  -گېڭ گۇڭ غەربى يۇرتتا ھۇنالر بىلەن جەڭ قىلغاندغ، قاتتىق جۇچۇن»: چغ« تەرجىمھالى

› ڭ ۋەزىۇرى گۇڭ ئ لتكرگەن ۋە يارىالندۇرغان، ھۇنالر بۇنىڭدىن قاتتىق چ چكپ سارغسىمىگە چكش ەن، ئۇالرنى

چەپ قۇارغپ قوشۇۇنلىرىنى چې ىنۇدۈرۈپ ‹ »خەن لەش ەرلىرى ئەۋلىىۇا ئىۇ ەن، ئۇۇالرچىن قورقمۇاي بولمايۇدۇ

 . چەپ خاتىرىلەنگەن« كەت ەن

ھۇنالرنىۇۇڭ خۇۇۇرغپىىلىاى بەزى چۇۇاغالرچغ ئۇالرنىۇۇڭ ئىجتىمۇۇائىي ئىۇلەپ ىاىرىۇۇۇتىن كۇۇكت ەن ئكمىۇۇدى ۋە 

مەسۇىلەن، خەن سۇاللىسۇىنىڭ سۇترىۇۇىنا سۇانغۇنى لۇى . يدغ بولغانبااليىۇاپەتتىن ساقلىنىش ئارزۇسىدىن پە

گۇغ لى ھۇنالرغا تەسلىم بولغاندىن كېىىن چىڭ خانى ۋ ىلك ئۇنىڭ ئارزۇلىنىپ كېتىۋغتاانلىاىغا ھەسۇەت قىلىۇپ، 

چەپ « مەرھۇڭ تە رىاۇت سۇترىۇىنا سۇانغۇننى قۇربۇانلىق قىلىڭۇالر چ ۇگەن»قامانالر بىلەن تى  بىرى تكرۈپ، 

تە رىاۇت سۇترىۇىنا سانغۇننى قولغا ئالغانۇدغ سۇترىۇۇانى سۇانغۇن تىلۇالپ تۇۇرۇپ . ئۇنى ئ لتكرمەك ى بولغان
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چ گەن، چ گەندەكال ئۇچغ نەچۇ ە ئۇاي قۇار يۇامغۇر يېغىۇپ، چۇارۋىالر « مەن ئ لسەڭ ھۇنالرمۇ ھالەك بولىدۇ»

تە رىاۇت قورقۇۇپ كېتىۇپ، سۇترىۇۇنا شۇنىڭ بىلەن . ئ لكپ، ئاچەملەرگە كېسە  تېگىپ زىرغئەتلەر پىۇمىغان

 [.60]سانغۇن ئكچكن ئىناچەتخانا سالدۇرغان 

يۇقىرقىالرچىن ئاسمان ز مىن جىن ئەرۋغھ ئۇقۇمىنىڭ ھۇنالرنىڭ ككندۈلكك تۇرمۇشۇىنى ۋە ھەربىۇي، سىىاسۇىي 

ۋە مۇرغسۇىم  چىۇرغ  ئ ت كزىۇدىغان ئۇورنى-ھۇنالرنىۇڭ نەزىۇر. پائالىىەتلىرىدى ى تەسىرىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇ

تە رىاۇۇت ئورچىسۇىنىڭ تە رىاۇۇت بارگۇاھى . قائىدىلىرى توغرىسىدغ تارىخي ماتىرىىالالرچغ ئېنىق خاتىرە يۇوق

ئورۇنالشاان جاي، ھۇنالرنىڭ سىىاسىي مەركىزىۇي ئى ەنلى ىۇدىن باشۇاا ئەجۇدەربالىق ۋە چەيلىننىۇڭ قەيەرە 

-5مايى ۋەقەسىدىن كېىىن ى »:، چە«قاىدە قىسسەھۇنالر ھە. تارىخي خاتىرىلەر». ئى ەنلى ى ئېنىق ئەمەس

بۇ ئەجدەر بالىق . چەپ خاتىرىلەنگەن« يىلى ئەتىىازچغ، ۋ ي چىڭ شا گۇچىن يولغا چىاىپ ئەجدەربالىااا بارچى

شەھىرى ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ شىلىنغۇ  ئايمىاىنىڭ شەرقى، غەربۇى ۋۇجۇمۇشۇىن خوشۇۇنىنىڭ يۇېاىن 

چىۇۇرغ  ئ ت كزىۇۇدىغان يەر ئى ەنلى ىنۇۇى يۇۇاكى -ئايۇۇدغ نەزىۇۇر-5ھۇۇۇنالر ھەر يىلۇۇى  ئەتىرغپىۇۇدغ بولۇۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ

: گە بەرگەن ئىزغھىۇدغ« ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. خەننۇامە»يەن شۇىگو . ئەمەسلى ىنى بىلگىلى بولمايۇدۇ

ە چىرغ  قىلىدىغان قويۇق چەرەخلى  يەر، سۇىىانپىالرنىڭ ئاچىتىۇدە قەچىمۇدىن تارتىۇپ كۇكزچ-چەيلىن، نەزىر»

شۇمنىالرنى تى لەپ، ئات بىۇلەن ئۇكچ قېۇتىم ئايلىنىۇپ -چەرە  بولمىسا شا -چىرغ  ئ ت كزگەندە، چە  -نەزىر

مۇشۇنىڭغا ئاساسۇالنغاندغ، چەيلىۇن [. 66]چ ىىلگەن« توختايتى، بۇ ئۇالرنىڭ بەسلىۇىپ چەيلىنگە يكزلەندۇق 

 . ت كزگەنچىرغ  ئ  -غ نەزىرئورمان ىلىق يەر بولۇپ، ھۇنالر ئورمانلىاالرچ

چىرغ  سورۇنى بولغانمۇ، يۇوق؟ ئۇالرنىۇڭ كەڭ  -ئۇندغقتا، ھۇنالرنىڭ ئىناچەتخانىسىغا ئوخۇاپ كېتىدىغان نەزىر

لې ىن، يۇقىرىدغ تىلغا ئېلىنغان ھۇنالرنىڭ سۇترىۇىنا . چىرغ  قىلغانلىاى بىزگە مەلۇڭ -چغلىدغ، ئورمالىاالرچغ نەزىر

ىن سۇترىۇۇىنا سۇانغۇننى قۇربۇانلىق قىلغۇانلىاى ۋە كېۇىىن سۇترىۇۇىنا سانغۇننى قۇربانلىق قىلغۇانىاى ۋە كېۇى

چىۇرغ   -زىرسانغۇنغا ئاتاپ ئىناچەتخانا سالغانلىاىدىن قارىغاندغ، ھۇنالرنىڭ ئېھتىما  ئىناچەتخانىغا ئوخۇاش نە

 . سورۇنى بولغان

ۇپ، مو غۇلىىەنىۇڭ كېۇىىن بولۇ -پەرلە ئىلگىۇرى. يىلۇى مو غۇۇلىىە ئۇارخېۇولوگى   -6855يىلى ۋە -6852

مەركىزى ئ ل ىسىگە يېاىن قۇرۇلۇن چەرياسىنىڭ ئوڭ قىرغىاىدى ى جىىاچو ، چ رچىن، بورخۇوي چەرياسۇىنىڭ 

 -ئوڭ قىرغىاىدى ى بورخون ۋە ئۇالنناتۇر، چوبا تېغى ئارىلىاىدى ى باروندۇرو ت ت جايدىن ھۇنالرنىۇڭ شۇەھەر

ئىمارەتلەرچىن باشۇاا، ئىاتىسۇاچىي تۇمۇرشۇاا  -چىندىن ئ يجىىاچو  ۋە چ ر. بازغرلىرىنىڭ خارغبىىسنى قازغان

ھەتتۇۇا ككنۇۇدىلى  تۇرمۇشۇۇتا ئىۇۇۇلىتىلىدىغان سۇۇايمانالرمۇ )ئائىۇۇت ھى اانۇۇدغق ياچى ۇۇارلىاالر باياالمىغۇۇان 

( چىۇرغ  شىرەسۇى -نەزىۇر)چىرغ  سۇپىسىغا ئوخۇاپ كېتىدىغان بىۇر الي شۇىرە  -پەقەت نەزىر(. چىاىمىغان

چىرغ   -بۇ ئى  ى جايدى ى چوڭ ئىمارەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ھۇنالر ھەر يىلى قەرەللى  نەزىرپەرلە . باياالغان

كېىىن ى ئى  ى جايۇدى ى ئىمارەتلەرنىۇڭ نۇ كەش كاھىۇۇلىرىدى ى . ئ ت كزىدىغان ئىناچەتخانا، چەپ قارىغان

پ چەپ گە مەنسۇۇبازغر جۇ گونىڭ چىن، خەن چەۋرىلىۇرى -نەقىۇلەرگە ئاساسلىنىپ، بۇ ت ت جايدى ى شەھەر

 [. 62]ھ ككڭ قىلغان 

ئەرۋغھالرغا خۇرغپىىالرچە ئىۇەنگەنلى تىن، ئۇالرغا ئاتاپ مەبۇچ ياساپ ئۇنىڭغا  -زىمىن، جىن -ھۇنالر ئاسمان

جىۇن مىتىنىۇڭ »جىلۇد  -19« خەننۇامە»ۋە « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خۇاتىرىلەر». چۇقۇنغان

شۇۇتۇق »خۇ چۇبىڭ ئال ى تېغىدىن ئ تكپ، ھۇنالرغۇا زەربە بەگەنۇدە، چغ، خەن ۋۇچى چەۋرىدە « تەرجىمھالى

ھۇۇنالر مۇشۇۇندغق . نى قولغا چكشكرچى، چەپ خۇاتىرلەنگەن« خاننىڭ ئالتۇندىن ياسالغان ك ك تە رى مەبۇچى

شۇۇتۇق خۇان »چغ « جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى»شۇ ا، . چەپ چۇقۇنغان« تە رى»مەبۇچالرنى ياساپ، ئۇنىڭغا 

. چ ۇىىلگەن« فامىلىسى ئىنۇاڭ قىلىنغان( 金)ىن مەبۇچ ياساپ، تە رى چەپ چۇقۇنغاچاا، ئۇنىڭغا جىن ئالتۇند

گە ئاساسالنغاندغ، بۇ ئالتۇن مەبۇچ بىر جا ۇدىن « تويىن چىنلىرى تەزكىرىسى -بۇچچغ»جىلد  -666« ۋ ىنامە»

چىرغ  قىلماي، پەقەت ككجە  -زىرئىگىزرەك بولۇپ، خەن ۋۇچى ئۇنى ئەن كەن قەسىرگە قويۇپ، ئۇنىڭا ئاتاپ نە
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نويان ھۇن قەبرىسىدىن چىااۇان ياغۇاچ ھەي ەلمۇۇ ھۇنالرنىۇڭ ھەقىۇاەتەن . ك يدۈرۈپ قىلىۇاىال يو  قويغان

 . قۇنغانلىاىنى ئىسپاتاليدۇمەبۇچقا چو

ئەرۋغھۇۇالر ناھۇۇايتى يىرغقتۇۇا، ئۇۇاچملەر ئۇۇۇالر بىۇۇلەن ئاالقىلىۇۇۇالمايدۇ چەپ  -زىمىۇۇن، جىۇۇن -ھۇۇۇنالر ئاسۇۇمان

پىرە ئارقىلىق )« قامان»نى باغالپ تۇرىدىغان « تە رى بىلەن ئاچەملەرنىڭ ئارىسى»قارىغانلىاتىن، ئۇالرچغ يەنە 

تۇارىخىي ئەسۇەرلەرچە ھۇنالرنىۇڭ قامۇانلىرى، يەنۇى . الر پەيدغ بولغان( ئەرۋغھالرنى چىلاليدىغان ئايا  چغخان

نا سانغۇندغ زىىان ەشلى  قىلىش ئكچكن قامانالر بىلەن باخۇىلىرىنىڭ ك پلى ى تىلغا ئېلىنغان ۋ ىلۇنىڭ سۇترىۇى

چىمۇ ھۇنالرنىڭ خەن قوشۇنلىرىنى توسۇش « غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. خەننامە»تى  بىرى تكرگىندىن باشاا، 

خۇۇرغپىي ئۇسۇۇ  )ئكچكن ھەر قايسى يو  ۋە چەرياالرغا قامانالر ئەپسۇن ئوقۇغان كاال، قويالرنى ك مىدىغانلىاى 

، تە رىاۇۇت خەن پاچىۇۇاھلىرىغا (ق خەن قوشۇنلىرىنىڭ ئالدىغا ئىلگىرلىۇىنى توسۇىماق ى بولغۇانلىاىئارقىلى

بۇنىڭۇدىن . كۇې ەكلەرگە ئۇاۋغ  قامانالرنىۇڭ چۇئۇا قىلىۇدىغانلىاى خۇاتىرلەنگەن -سوۋغا قىلغان ئات ۋە كېىىم

ھۇن . ورلىاىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇقامانالرنىڭ ھۇنالرنىڭ ھەربىي، سىىاسىي ئىۇلىرىدى ى تەسىرىنىڭ ناھايتى ز

بولغۇان بولۇۇپ، « يامانلىق تىۇلەش»ياكى « قارغاش»قامانلىرىنىڭ جاچۇگەرلى ى ئاچەتتە ئەپسۇن ئوقۇش،يەنى 

خۇيدى، جىڭدى »جىلد  -68« تارىخىي خاتىرىلەر». ئەينى چاغدغ بۇندغق جاچۇگەرلى  ناھايتى كەڭ تارقالغان

چە، خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغان ھۇن چىۇ ت رىسى لۇ جاننىڭ ئۇوغلى ۋە « زغمانىدى ى ت رىلەرنىڭ يىلنامىسى

رۇ  ىڭ ت رىسى ۋ ۇلۇنىڭ نەۋرىسىنىڭ ھۇن قامانلىرىدىن پايدىلىنىپ، خەن پاچىۇاھىغا يامانلىق تىلىگەنلى ى 

ە خەن چ« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە». ئكچكن، ت رىلى  مەرتىۋىسى ئېلىپ تاشالنغانلىاى خاتىرلەنگەن

خەن قوشۇنلىرىنىڭ ھۇن ئەس ەرلىرىگە ( يىلالر -98~  82مىالچىىىدىن بۇرۇناى )ۋۇچىنىڭ جېڭخې يىللىرىدغ 

يەن . قوغالپ زەربە بېرىپ، تاكى چ للككنىڭ شىمالىدى ى فەن خانىم قەلۇەلسىگى ە بارغانلىاى خۇاتىرلەنگەن

. چ ۇگەن« بولۇۇش مۇۇم ىن‹ ر قامۇانىھۇۇنال›بۇۇ فەن خۇانىم »: شىگۇ جاڭ يەننىڭ س زىدىن نەقىۇ  ئېلىۇپ

 . نى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇبۇنىڭدىن بۇ قەلۇەلدنىڭ ئىگىسى فەن خانىمنىڭ ھۇنالرنىڭ قامانى ئى ەنلى ى

بۇ ھۇن قامانلىرى كېىىن ھۇنالرنىڭ ئكزلككسىز خەن سۇاللىسىگە ئە  بولۇش نەتىجىسىدە ئوتتۇرغ تۇكزلە لى  ە 

يىلۇى تەسۇىس  -3ۋۇچىنىۇڭ يكەنۇدىڭ )ۇاللىسىنىڭ ئەنۇدىڭ ئايمىاىغۇا شۇ ا، خەن س. كېلىپ ئولتۇرغقالشاان

[. 63]ئىناچەتخانا قۇرۇلۇپ، بۇ ئىناچەتخانىالرچغ ھۇن قامانلىرى تۇرغۇان  65تەۋە چاۋنا ناھىىىسىدىال ( قىلىنغان

جىۇاڭ چۇ نىۇڭ »جىلۇد  -45« خەننۇامە». خەن سۇاللىسى ئورچىسىدىمۇ ھۇن قامانلىرى خېلى ك پ بولغۇان

. جىاڭ چۇڭ ۋۇچىنىڭ پەرمانى بويى ە چغخانلىق ۋەقەسىنى بىر تەرەپ قىلىۇاا تەيىنلەنگەن»: چغ« ىمھالىتەرج

ئۇ ھۇن قامانلىرىنى ئورچىغا باشالپ كىرىپ ، يەرگە ك مكلگەن ياغاچ ھەي ەللەرنى قېزىۇپ، كې ىسۇى ئەپسۇۇن 

چڭغۇا ھەمۇدەڭ بولۇۇپ، سۇياەسۇت  ھۇن قامانلىرىنىڭ جىۇاڭ. ئوقۇپ يامانلىق تىلىگەنلەرنى تۇتماق ى بولغان

شۇنىڭ بىلەن ئۇ جىاڭ چۇ نى ئ لتكرۈپ، ھۇن قامانلىرىنى لىىكەن . قىلىۇىدىن لى شاھزغچە قاتتىق غەزەپلەنگەن

لۇۇى »جىلۇۇد  -13« خەننۇۇامە»يەن شۇۇىگۇ . چەپ خۇۇاتىرلەنگەن[ 64]« باغ ىسۇۇىدغ تىرىۇۇ  ك يۇۇدۈرۋەت ەن

ھۇن قامانلىرى جىاڭ چۇ نىڭ »:ەننىڭ س زىدىن نەقى  ئېلىپنى ئىزغھلىغاندغ، فۇجى« شاھزغچىنىڭ تەرجىمھالى

ىرىۇۇ  ك رسەتمىسۇىگە ئاساسۇەن سۇياەسۇت قىلغاچاۇۇا، شۇاھزغچە ناھۇايتى غەزەپلىنىۇۇپ، ھۇۇن قامۇانلىرىنى ت

 . چ گەن« ك يدۈرۋەت ەن

سۇەرلەرچە تۇارىخىي ئە. ھۇن قامانلىرى جاچۇگەرلى  قىلىپال قالماي، يەنە كېسەللەرنى چغۋغالپ ئاچەڭ قۇتاۇزغان

: چغ« سۇۋۇنىڭ تەرجىمھالى. خەننامە». بۇ تىۋىپ چە  قامان ئىدى. بارلىاى خاتىرلەنگەن« تىۋىپى»ھۇنالرنىڭ 

سۇۋۇ ھۇنالرنىڭ قولىغا چكشكپ قېلىپ پى اق بىلەن ئ زىنى ئ لتكرۋغلماق ى بولغاندغ، ۋ ىلۇ تېزلى تە چاپارمەن »

الپ، ئ رەك ە چو  سۇېلىپ، سۇۇۋۇنى ئۇ رەك ئكسۇتىگە چۈڭ تىۋىپ يەرگە ئ رەك كو. ئەۋەتىپ تىۋىپ چاقىرتاان

سۇۇۋۇ بۇنىڭۇدىن ھۇۇن . ياتاۇزۇپ، ئۇنىۇڭ چۈمنىسۇىدىن چەسسۇەپ قۇان ئۇيۇۇپ قېلىۇۇنىڭ ئالۇدىنى ئالغۇان

. قامانلىرىنىڭ جىدچىي قۇتاۇزۇش ۋە تاشاى كېسۇە  ئوپىرغتىسىىىسۇى قىالاليۇدىغانلىاىنى بىلىۇۋغلغىلى بولىۇدۇ

 .ىپى، شۇندغقال ھۇنالرنىڭ تىنابەت لى  مەچەنىىىتىنىڭ ۋەكىلىدۇرقامانالر ھۇنالرنىڭ تىۋ
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  ئادەتلڭر -نىكاھ ۋە باشقا ئۆرپ. 3

ھۇنالرنىڭ ئاچىتى بويى ە چغچىسى ئ لسە ئۇوغلى ئۇ گەي »: چە« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»

چەپ « وتۇۇنىنى ئاكىسۇى ئالىۇدۇئانسىنى، ئاكىسى ئ لسە ئۇنىڭ ئىنىسى خوتۇنىنى، ئىنىسى ئ لسۇە ئۇنىۇڭ خ

ئاچەتنى ھۇنالر تۇرىۋغتاۇان تۇارىخىي باسۇاۇچ  -بۇ ھۇنالرنىڭ نى اھ ئاچىتى بولۇپ، بۇ خى  ئ رپ. خاتىرلەنگەن

 . لى ى بويى ە چكشىنىش كېرەكجەمۇىىەت ئاالھىدى  ۋە

تىۇۇدغئىي چە  ئىپ( ئەسۇۇىرچە -3مىالچىۇۇدىن بۇۇۇرۇناى )ھۇۇۇنالر تۇۇارىخ سەھنىسۇۇىگە قەچەڭ قويغۇۇان چاغۇۇدغ 

خىۇ   -ئۇرۇقدغشلىق جەمۇىىىتىدىن قۇللۇق جەمۇىىەت ە ئ تىۋغتاان بولۇپ، ئۇرۇقدغشلىق جەمۇىىەتتى ى خىلمۇ

يۇقىرقىدەك ئ گەي ئانىسۇى ۋە يە گىسۇىنى ئالىۇدىغان ئۇاچەت . ئاچەتلەر يەنىال خېلى ساقلىنىپ قالغان -ئ رپ

 . نالرنىڭ ئى ىدى ى بىرىدۇرھۇ

ئۇرۇقنىۇڭ سۇىرتتىن نى ۇاھلىنىش . سىرتتىن نى اھلىنىش تكزۈمى كەڭ تارقالغۇانھۇن جەمۇىىىتىدە ئۇرۇقنىڭ 

جۇكپ نى ۇاھلىنىش . تكزۈمى ئەڭ چەسلەپتە جكپ نى اھلىق ئائىلىلەر تۇارىخىي باسۇاۇچىدغ بارلىااۇا كەلۇگەن

ئۇ ز  ئۇۇالر پەقەت. ئۇارغ نى اھلىنىۇۇىغا يۇو  قويۇلمىغۇان-ئايالنىڭ ئ ز -تكزۈمىدە ئوخۇاش بىر ئۇرۇقتى ى ئەر

بۇ خى  نى اھ مۇناسىۋىتى شەخسى بىۇلەن شەخسۇ ىال قارىتىلغۇان . ئۇرۇقىنىڭ سىرتىدىن ئ ز جكپتىنى تاپاان

ئۇۇ چاغۇدغ ئايۇالالر يۇاتلىق )يەنى ياتلىق قىلىنغۇان ئەر . بولماستىن، بەل ى ئۇرۇق بىلەن ئۇرۇقاىمۇ قارىتىالغن

 . ىلەر بىلەن ئاالقە قىلغانىڭ ئۇرۇقىدى ئ ز ئۇرۇقىنىڭ بىر ئەزغسى سكپىتىدە، خوتۇنىن( قىلىنمىغان

ھۇنالر رەسمىي تارىخ سەھنىسىگە قەچەڭ قويغان ۋغقىتتا، ئائىلە، نى اھ تكزۈمىدە قۇللۇق تۇكزۈمىگە ماسالشۇاان 

ئاتىلىق ئۇائىلە باشۇلىالىق تكزۈمىۇدى ى . ھالدغ ئاتىلىق ئائىلە باشلىالىق تكزۈمىدى ى ئائىلىلەر بارلىااا كەلگەن

نى اھلىق ئائىلىدىن بىر ئەر، بىر خوتۇنلۇق ئائىلگە ئ تكشتى ى ئۇارىلىق باسۇاۇچ بولۇۇپ، ئارىلىاتۇا ئائىلە جكپ 

ئ ت ەن ۋغقىت قىساا بولغاچاا، جكپ نى اھلىق ئائىلە مەزگىلىدە يكرگكزۈلگەن ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن نى ۇاھلىنىش 

رىۇىدغ، ئۇرۇقاا ياتلىق بولۇپ كەلگەن بۇ چاغدى ى ھۇنالرنىڭ قا. تكزۈمىنىڭ ئاچەت ۋە قارىۇى ساقلىنىپ قالغان

ئايا  ئېرىنىڭ ئۇ يىگە يۇاتلىق . ئايا  بىلەن بولغان مۇناسىۋەت يەنىال ئۇرۇق بىلەن ئۇرۇقنىڭ مۇناسىۋىتى بولغان

بولۇپ كەلگەندە، ئۇ ئېرىنىڭ ئائىلىسىگىال مەنسۇپ بولۇپ، ئېرىنىڭ ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزغسى بولۇپال قالماستىن، 

ئەگەر ئېرى ئكلكپ كېتىپ، قايتۇا . ئۇرۇقىغا مەنسۇپ بولۇپ، ئېرىنىڭ ئۇرۇقىنىڭ بىر ئەزغسى بولغان يەنە ئېرىنىڭ

. ياتلىق بولماق ى بولسا، ئېرىنىڭ ئائىلىسىدىنال ئايرىلىپ قالماستىن، يەنە ئېرىنىڭ ئۇرۇقىدىنمۇ ئايرىلىپ قالغان

ئۇۇكىلىرى  -ۇنىدىن بولغان ئوغۇللىرى ياكى ئاكۇاشۇ ا، ئۇالرنى ئۇرۇقتا ئېلىپ قېلىش ئكچكن، ئېرىنىڭ باشاا خوت

خەن ۋ ندى چەۋرىدە، ياتلىق قىلىنغان مەلى ىگە ھەمرغھ بولۇپ تە رىاۇۇت ئورچىسۇىغا . ئۇالرنى نى اھىغا ئالغان

ھۇنالرچغ ئاتىسى ئ لسە ئۇوغلى ئۇ گەي ئانسۇىنى ئېلىۇۇى، ئاكىسۇى ئ لسۇە خوتۇۇنىنى » : بارغان جۇڭ خا ىۇ

سۇۇە ئۇنىۇۇڭ خوتۇۇۇنىنى ئاكىسۇۇى ئېلىۇۇۇى، ئۇالرنىۇۇڭ ئۇۇ ز نەسۇۇەبىنىڭ بۇزۇلىۇۇۇىدىن ئىنىسۇۇى ، ئىنىسۇۇى ئ ل

بۇۇ چە  . چ ۇگەن[ 65]ھۇنالرچغ ئاچەت قااليمىاان بولسىمۇ، لې ىن نەسە  ساقالپ قېلىنغۇان . قورقاانلىاىدۇر

دۈرۈپ مۇۇنىنى چكشۇەنھۇنالرنىڭ بۇ خى  نى اھلىنىش ئاچىتىنىڭ ئىجتىمائىي ئارقا ك رۈنكشى ۋە تۇارىخىي مەز

 . بېرىدۇ

ئۇنىڭدىن قالسا، ئاتىلىق ئائىلە باشلىالىق تكزۈمىدى ى ئائىلە جكپ نى اھلىق ئائىلىدىن كېلىپ چىااان، جۇكپ 

نى اھلىنىش ئىپتىدغئىي توپ نى اھلىنىۇنىڭ رغۋغجى بولغاچاا، ئاتىسى ئ لسە ئ گەي ئانىسنى خوتۇن قىلىۇش، 

اكىسۇۇى خوتۇۇۇن قىلىۇۇش ئۇۇاچىتىمۇ ئىپتىۇۇدغئىي تۇۇوپ ئاكىسۇۇى ئ لسۇۇە ئىنىسۇۇى، ئىنىسۇۇى ئ لسۇۇە خوتۇۇۇنىنى ئ

 . لدۇقى ھېسابلىنىدۇنى اھلىنىۇنىڭ بىر خى  قا

ئەسىرچىن باشالپ ھۇنالرنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش كۇكچلىرىنى تەرەقاىۇي -3بۇنىڭدىن باشاا، مىالچىدىن بۇرۇناى 

يەكۇ ە ئائىلىلەرنىۇڭ قىلدۇرغانلىاتىن، ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنىڭ ئى  ى قىسىمىدغ شەخسىي چارۋىسى بۇار 

 -بۇاي. كى ى  ئىگىلى ى بارلىااا كېلىپ، ئۇرۇقدغشلىق جامائەسى پەيدىنپەي رغۋغجىلىنىۇاا قارغپ يۇكزلەنگەن

كەمنەغەللى  ە ب لكنكشنىڭ پەيدىنپەي كەس ىنلىۇىۇ ە ئەگىۇىپ، يەك ە ئائىلىلەرنىڭ جەمۇىىەتتى ى رولى 
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چاغدغ تۇ  قالغان ئانىسى ۋە يە گىسۇىنى ئائىلىۇدە ئېلىۇپ بۇ . پەيدىنپەي ئۇرۇقنىڭ رولىدىن ئېۇىپ كەت ەن

قېلىش، ئىلگىرى ۇى قەچىمىۇدىن سۇاقلىنىپ قالغۇان ئۇاچەتنى چىاىۇش قىلىۇۇتىن بىۇر جەمەتتى ۇى يەكۇ ە 

ئائىلىلەرنىڭ ئەمگەك ككچىنى ساقالپ قېلىش ياكى ئائىلىنىڭ ئىۇلەپ ىاىرىش ككچىنى ئاشۇرۇشتەك مەنىۇگە 

، (يىلۇالر -5~  6مىالچىۇىە )خەن پىڭۇدى چەۋىۇدە »: چە« الر ھەقاىدە قىسسۇەھۇن. خەننامە». ئ زگەرگەن

ھۇنالر كونا قائىدە بويى ە ئوغانالرچىن سېلىق يىغىش ئكچكن ئەل ى ئەۋەت ەندە، ھۇنالرنىڭ ئايۇاللىرىمۇ سۇوچغ 

ىلىق ئۇائىلە بۇنىڭدىن ھۇن ئاياللىرىنىڭ ئۇات. چەپ خاتىرلەنگەن« قىلىش ئكچكن ئۇالرغا ئەگىۇىپ بىللە بارغان

باشلىالىق تكزۈمىدى ى ئائىلە شارغئىتىدغ ئائىلىنىڭ بىر ئەزغسى بولسىمۇ، لې ىن ئاتا ھۇقۇق ىلىاىۇدى ى ئۇائىلە 

. باشلىاىنىڭ يېتەكلىۇىدە ئىۇلەپ ىاىرىش ۋە باشاا ئەمگەكۇلەرگە قاتنىۇۇىدىغانلىاىنى كۇ رۈۋغلغىلى بولىۇدۇ

 -ئۇاچەتلەر تايىنىۇدىغان تۇارىخىي شۇەرت -تى ى كونۇا ئۇ رپجكملىدىن يۇقىرىدغ بايان قىلىنغان نى اھ جەھەت

يوقالغان ياكى ككنسېرى تەۋرىنىڭ قالغان بولىسمۇ، يېڭى ( توپ نى اھلىنىش ۋە ئۇرۇقنىڭ مەۋجۇتلىاى)شارغئىتى 

ئۇاچەتنى  -ئۇنىڭ ئۇورنىنى ئېلىۇپ، بۇۇ خىۇ  ئۇ رپ( ئائىلە ۋە جەمەتنىڭ بارلىااا كېلىۇى) شارغئىت  -شەرت

 . پ قېلىۇىنىڭ سەۋەبىدۇربۇ چە  ھۇنالرچغ بۇ خى  نى اھ تكزۈمىنىڭ ئۇزغقاى ە ساقلىنى. غانساقالپ قال

ئاتىسى ئ لسە ئوغلى ئ گەي ئانىسىنى، ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئ لسۇە خوتۇۇنىنى ئاكىسۇى 

مۇا ماتېريۇالالرچى ى ياز. ئېلىش نەتىجىسىدە ھۇنالرچغ بىۇر ئەر، كۇ پ خوتۇنلۇۇق تۇكزۈڭ تېخىمۇۇ ئومۇمالشۇاان

خاتىرىلەرچىن بىز ھۇنالرنىڭ ئ گەي ئانىسى ۋە يە گىسىنى خوتۇۇن قىلىۇۇىغا ئائىۇت كون ىرىۇت مىسۇالالرنى 

قوغۇشۇار ( يىلۇى -2چېڭۇدىنىڭ جىەنۇۇى )يىلۇى  -36مەسلەن، مىالچىدىن بۇرۇناى . ك رسىتىپ بېرەلەيمىز

غا ۋغرىسلىق قىلىپ، فۇجۇرجۇت تە رىاۇت چەپ ئاتالغان تە رىاۇت ئ لگەندە، ئوغلى چغتاۋ بۇقا تە رىاۇتلۇق ئورنى

شۇكەندىنىڭ چىجۇې )يىلۇى  -19يەنە مىالچىدىن بۇرۇناى . ۋە ئ گەي ئانىسى ۋغڭ جاۋجۇننى خوتۇنلۇقاا ئالغان

ئۇيانجۇت تە رىاۇت ئ لگەندە، ئورنىغا ئىنىسى شۇرۇچان ۇ تە رىاۇۇت چىاىۇپ،ڭ ئۇوڭ قۇو  بكيۇكك ( يىلى -2

ئەمما ئىلگىركى تە رىاۇتنىڭ ئال ىسى جكەن ۇ ئال ىنى ئەمەلۇدىن . ى چوڭ ئال ى قىلغانسەركەرچىنىڭ قىزىن

ئۇنىڭ يېڭىدىن خوتۇن ئېلىپ تۇ  قالغان يە گىسىنى تاشلىۋ تىۇى ئاكىسۇى ئ لسۇە خوتۇۇنىنى . قالدۇرۋەت ەن

جورچىنىۇڭ بكيۇكك    ئىنىسى ئالىدىغان ئاچەت ە خىالپ بولغاچاۇا، ئۇۇ جكەن ۇۇ ئالىنىۇڭ چغچىسۇى سۇو  قۇو 

 [. 61]نەپرىتىگە ئۇچرىغان 

ئۇۇ . ئ گەي ئانىسىنى خوتۇن قىلىش بىر خى  نى اھ ئاچىتىال بولۇپ قالماستىن، يەنە بىر خى  نى اھ تكزۈمىدۇر

نى اھاۇا ۋغرىسۇلىق قىلىۇش تۇكزۈمى ھۇۇنالرچغ . چ ىىلىدۇ« نى اھاا ۋغرىسلىق قىلىش»ئىلمىي ساھەچە ئاچەتتە 

ى باشاا نۇرغۇنلىغۇان كۇ چ ەن چۇارۋى ى مىللەتلەرچىمۇۇ بولغۇان بولۇۇپ، پەقەت بولۇپ قالماستىن، شىمالدى 

كەينىدە، ھازىرقى  -ئەسىرنىڭ ئالدى -2مىالچىدىن بۇرۇناى : مەسلەن. شەكى  جەھەتتىن سە  ئوخۇىمايدۇ

گەنسۇچى ى خېۇۇى كارىۇدورى ئەترغپىۇدغ چۇارۋى ىلىق قىلىۇپ، كېۇىىن ھۇازىرقى ئىلۇى چەرياسۇى ئەتىرغپىۇدغ 

ى ىلىق قىلىپ، كېىىن ھازىرقى ئىلى چەرياسى ۋغچىسىغا ك چكپ كەلگەن ئۇيسۇنالرچغ، شۇەكى  جەھەتۇتىن چارۋ

ھۇنالرنىڭ ىگە ئوخۇمايدىغان نى اھاا ۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمى ۋە ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى 

چە ئۇيسۇۇنالنىڭ « قاىۇدە قىسسۇەھۇنالر ھە. خەننامە». ئ لسە خوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدىغان ئاچەت ساقالنغان

. ككننە  قېرىپ قالغاندغ نەۋرىسى سەنجۇرغا شۇىجكننى خوتۇۇن قىلىۇۇنى بۇيرىغۇان. ككننېگىگە ياتلىق قىلغان

سۇەنجۇر ئ لگەنۇدە، . شىجكن ئ لگەندىن كېىىن خەن سۇاللىسى جىېىۇك مەلى ىنۇى سۇەنجرغا يۇاتلىق قىلغۇان

ئۇنغۇمى ئ لگەندە سەنجۇرنىڭ ھۇۇن ئايالۇدىن بولغۇان .قىلغان تاغىسى چغلۇنىڭ ئوغلى ئۇنغۇمى جىېىكنى خوتۇن

بۇنىڭدىن ئۇيسۇنالرچى ى نى اھاا ۋغرىسلىق . جىىېىكنى يەنە خوتۇن قىلغان( ئۇنغۇمىنىڭ جىىەنى)ئوغلى نىمى 

قىلىش تكزۈمى ۋە ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئىنىسۇى، ئىنىسۇى ئ لسۇە خوتۇۇنىنى ئاكىسۇى ئالىۇدىغان ئۇاچەت 

ئوغلى ئۇ گەي ئانىسۇىنى ( 6: )گە قارىغاندغ بىر قەچەر مۇرەك ەپ ئى ەنلى ىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇھۇنالرنىڭ ى

بوۋىسى ئ لمىسۇىمۇ ئۇ گەي چۇون ( 2)خوتۇن قىلىپال قالماستىن، نەۋرىسىمۇ ئ گەي ئانىسىنى خوتۇن قىلغان  

( 4)يالىنى خوتۇن قىاللىغۇان  تاغىسى ئ لگەندە جىىەنى تاغىسىنىڭ ئا( 3)ئانىسىنى يەنىال خوتۇن قىاللىغان  
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ئىنىلەر  -ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئاكىسى خوتۇن قىلىپال قالماي، نەۋرە ئاكا

بۇ خى  نى اھ تكزۈمى ۋە ئاچەت تېخىمۇ بەك ئىپتىدغئىي خارغكتېرنى ساقالپ قالغۇان بولۇۇپ، . مۇشۇندغق قىلغان

ىپتىدغئىي ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدى ى ئىپتىدغئىي تارىخىي ئۇيسۇنالرنىڭ شۇ ۋغقىتتى ى ئ

 . ئارغ ماسالشاان -باساۇچى بىلەن ئ ز

شىمالىدغ باش ك تۇكرگەن جۇرجۇانالرچىمۇ نى اھاۇا  -ئەسىرنىڭ ئاخىرىدغ چوڭ چ للككنىڭ جەنۇپ-4مىالچىىە 

ئ لسە خوتۇنىنى ئاكىسى خوتۇن قىلىش ئۇاچىتى  ۋغرىسلىق قىلىش ۋە ئاكىسى ئ لسە خوتۇنىنى ئىنىسى، ئىنسى

شۇەرىاىي )شۇېنۋۇ »: چغ« خانىۇالرنىڭ تەرجىمھۇالى»جىلد  -63« شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى». ساقالنغان

شېنۋۇ ئ لگەنۇدىن كېۇىىن ۋ نۇرۇڭ . جۇرقان قاغان ئاناغانىڭ مەلى ىسىنى ئەمىرىگە ئالغان( ۋ ي خانى گاۋخۇەن

« جۇرجانالرنىڭ قائىدىسى بويى ە مەلى ىنى ئەمىرىگە ئېلىپ، بىر قىۇز كۇ رگەن( گاۋ خۇەننىڭ ئوغلى گاچېڭ)

ئۇۇ گەي ئانىسۇۇىنى خوتۇۇۇن )ۋ نۇۇرغڭ جۇرجۇۇان مەل ىسۇۇىنى جۇرجانالرنىۇۇڭ قائىدىسۇۇىگە . چەپ خۇۇاتىرلەنگەن

چىۇۇمەك ئۇۇ گەي ئانىسۇۇىنى خوتۇۇۇن قىلىۇۇش ئۇۇاچىتى . ئاساسۇۇەن ئەمىۇۇرىگە ئالغۇۇانى ەن( قىلىۇۇۇنىڭ ئۇۇاچەت ە

تولۇن »: چە« جۇرجانالر ھەقاىدە قىسسە»جىل   -603« ۋ ىنامە»يەنە . غ ناھايتى كەڭ تارقالغانجۇرجانالرچ

تولۇننىڭ خوتۇنى لۇ لىڭۇۇىنى ئەمۇرىگە ( تولۇننىڭ نەۋرە ئىنىسى)فۇتۇ . ئ لگەندە ناغاي ئۇنىڭ ئورنىغا چىااان

ئىنى، ھەتتۇا نەۋرە  -بۇنىڭدىن ئاكا .چەپ خاتىرلەنگەن« ئېلىپ، چۇنۇ، ئاناغاي قاتارلىق ئالتە پەرزەنت ك رگەن

 . اىنى ك رۈۋغلغىلى بولىدۇئىنىلەر يە گىسىنى خوتۇن قىلىدىغان ئاچەتنىڭ جۇرجانالرچىمۇ ساقالنغانلى -ئاكا

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدغ چوڭ چوللككنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدغ باش ك تكرگەن تكركلەرچىمۇ نى اھاا -1مىالچىىە 

ۋە « تكركلەر ھەقاىدە قىسىسۇە»جىلد -88« شىمالىي سۇالسىلەر تارىخىي». بولغانۋغرىسلىق قىلىش تكزۈمى 

چە خاتىرىلىنىۇۇى ە، سۇكي سۇاللىسۇىنىڭ يى ىۇڭ مەلى ىسۇى « تۇكركلەر»جىلۇد -687« ئومۇمىي قامۇس»

كېىىن بولۇپ چىمەن قاغان، چىمەن قاغاننىڭ ئوغلى شىنى قاغان، شىنى قاغاننىۇڭ ئىنىسۇى چۇلۇۇق -ئىلگىرى

–بۇاال ۋە ئاكۇا -بۇ تكركلەرنىڭ نى اھ ئاچىتىۇدە ئاتۇا. چۇلۇق قاغاننىڭ ئىنىسى ئى  قاغانغا ياتلىق بولغان قاغان،

 . نغانلىاىنى ئىسپاتااليدۇئىنىنىڭ نى اھاا ۋغرىسلىق قىلىۇىنىڭ تەڭ ساقال

ئۇالىي ھۇنالرنىڭ نى اھ مۇناسىۋىتىدى ى چىااەت قىلىۇاا ئەرزىىۇدىغان يەنە بىۇر خىۇ  ئەھۇۋغ  شۇۇكى، ئەڭ 

ھ ككمرغن بولغان تە رىاۇت ك پىن ە ئ ز پەرزەنتلىرىنى باشاىالرغا نى اھالپ بېۇرىش ئۇارقىلىق، بۇۇنى ئۇۇالرنى 

ھۇنالرنىۇڭ ئۇوڭ قۇولىنى »مەسۇلەن، خەن ۋۇچى . سىىاسىي جەھەتتىن ئ زىگە تارتىۇنىڭ ۋغستىسۇى قىلغۇان

لغانۇدغ، كۇكننە  ئۇۇنى ئۇوڭ خۇانىش ئكچكن مەلى ە جىېىكنى ئۇيسۇن ككننېگىگە ياتلىق قى« كېسىپ تاشالش

ھۇن تە رىاۇتىمۇ ئۇيسۇنالر بىلەن خەن سۇاللىسۇىنىڭ ئىتتىپۇاقىنى بۇۇزۇش ئكچۇكن ئ زىنىۇڭ قىزىنۇى .قىلغان

يەنە يكەندى چەۋرىدە قۇتىۇۇش تە رىاۇت [. 67]ككننەگ ە ياتلىق قىلغاندغ، ككننە  ئۇنى سو  خانىش قىلغان 

اا ئامالسىز قېلىپ غەرب ە ك چكپ كانگىىىگە بارغانۇدغ، كۇانگىىە خۇانى چ للككنىڭ شىمالىدغ پۇت تىرەپ تۇرۇش

ئۇنىڭ ئابرويىدىن پايدىلىنىپ غەربىي يۇرتتى ى ھەر قايسى ئەللەرگە تەھدىت سېلىش ئكچكن قىزىنى ئۇنىڭغۇا 

ى شۇۇندغق قىلىۇپ ئى  ۇ[. 69]قۇتىۇۇش تە رىاۇتمۇ قىزىنى كانگىىىگە خانىغا يۇاتلىق قىلغۇان . ياتلىق قىلغان

يەنە خەن ۋۇچى چەۋرىۇۇدە، خەن سۇاللىسۇۇىنىڭ ئ   ۇۇك ت رىسۇۇى جۇۇاۋ شۇۇىن . ئۇۇارغ بىرلەشۇۇ ەن -تەرەپ ئۇۇ ز

ھۇنالرغۇا تەسۇلىم بولغانۇدغ، تە رىاۇۇت ئۇۇ خەن ( ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئە  بولغۇان كى ىۇ  خۇانى)

ۇۇۇىق بىلىۇدۇ چەپ خەن سۇاللىسىنىڭ ھەربىي، سىىاسۇىي ئەھۇۋغلىنى پى. سۇاللىسىدە ئۇزغق مۇچچەت تۇرغان

كېۇىىن [.68]قارغپ، ئۇنى نائىۇ خان قىلىپ، ئاچىسىنى ئۇنىڭا ياتلىق قىلىپ، ئۇنىڭدىن پايدىالنماق ى بولغان 

سۇترىۇىنا سانغۇن لى گۇغ لى ھۇنالرغا تەسلىم بولغاندىمۇ، تە رىاۇت سۇترىۇىنا سانغۇننىڭ خەن سۇاللىسىنىڭ 

ى ىنۇى بىلگەنلى ۇتىن، قىزىنۇى ئۇنىڭغۇا يۇاتلىق قىلىۇپ، ئۇۇنى چغ لىق سەركەرچىسى ۋە مۇھىم ۋەزىرى ئى ەنل

يۇقىرچى ى ئەھۋغلالر ئېھتىما  خەن سۇاللىسى فېۇوئوچغ  ھ ككمرغنلىرىنىۇڭ [. 20]ۋ ىلۇچىنمۇ بەك ئەتىۋغرلىغان 

 . نىڭ نەتىجىسى بولسا كېرەكقۇچىلىۇىش سىىاسىتى ۋە تېزگىنلەش سىىاسىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىاى
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ئاچەتلىرى ئى ىۇدە، چۈشۇمەننى ئ لتۇكرگەنلەرنى  -ڭ ئۇرۇقدغشلىق جەمۇىىىتىدىن قېلىپ قالغان ئ رپھۇنالرنى

ھۇۇنالر ئۇۇرۇش »: چە« ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خاتىرىلەر». مۇكاپاتالشمۇ بىر خى  ئاچەت بولغان

بۇۇ چە  . خۇاتىرلەنگەن چەپ« قىلغاندغ چۈشمەندىن بىرنى ئ لتكرسۇە بىۇر ئۇاپاۇر شۇارغپ مۇكاپۇات بېرىلەتتۇى

بۇ خى  ئاچەت بۇۇرۇن جامائەنىۇڭ چۈشۇمەننى . چۈشمەننى ئ لتكرگەنلەرنى مۇكاپاتلىۇىدى ى ئىپاچىسى بولغان

كېىىنمۇۇ خۇسۇسۇىي . قىرىۇتا خىزمەت ك رسەت ەن ئۇرۇق ئەزغلىرىنى مۇكاپاتالشتى ى بىر خى  ئۇسۇ  بولغۇان

بولۇشى ۋە ئۇرۇق ئاقس  ەكلىرىنىڭ ئۇرۇق ئەزغلىرىنۇى باشۇاا  مكلكك ىلى نىڭ بارلىااا كېلىۇى، سىنىپنىڭ پەيدغ

تاالڭ قىلىش ئۇرۇشۇىغا قاتنىۇىۇۇاا قىزىاتۇرىۇۇى ۋە مەجنۇرلىۇۇىغا ئەگىۇۇىپ،  -مىللەت خەلالىرىنى بۇالڭ

مكلۇككلەرنى ئىنۇۇاڭ قىلىۇپ  -ئەسلىدى ى بىر ئاپاۇر شارغ  مۇكاپات بېرىش، قولغا چكشكرگەن ئەسىرلەر ۋە ما 

كېىىن ئىۇلەپ ىاىرىش ككچلىرىنىۇڭ يەنىمۇۇ تەرەقاىۇي قىلىۇۇى ۋە قۇللۇۇق تكزۈمنىۇڭ . ئ زگەرگەنبېرىۇ ە 

بۇ خى  مەنپەئەتنىۇڭ قىزىاتۇرىۇۇى ۋە . چىدەك قىلىۇاا ئ زگەرگەن -شەكىللىنىۇى بىلەن ئۇ ئەسىرلەرنى قۇ 

ر جەڭ قىلغانۇدغ، ھەر ئەسىرلەرنى قۇ  قىلىپ ئەمگەك ككچلىرىنى تولۇقالش ئېھتىىاجىنىڭ تكرت ىسىدە، ھۇۇنال

بۇ خى  ئۇاچەت چە  . بىر جە  ى ئىم انىىەتنىڭ بېرى ە ك پرەك ئەسىر ئېلىپ ئۇالرنى ئ زىنىڭ قۇلى قىلىۋغلغان

ىنىڭ بىۇر ھۇن جەمۇىىىتىنىڭ ئۇرۇقدغشلىق جامائەسىدىن سىنىپى جەمۇىىەت ە ئ تكشتى ى تەرەقاىىات جەريان

 . خى  ئىن اسىدۇر

ئارغ يارچەڭ بېرىش ھۇۇنالر جەمۇىىىتىۇدى ى يەنە بىۇر خىۇ  ئېسۇى  ئۇاچەت  - ى ئ زئۇرۇق ئەزغلىرى ئارىسىدى

ھۇۇنالر . تۇارىخىي خۇاتىرىلەر». ئارغ يۇارچەڭ تېخىمۇۇ زررۈر بولغۇان -بولۇپمۇ ئۇرۇش ۋغقتىدغ بۇ خى  ئ ز. بولغان

  مۇشۇۇ خىۇ  چە خاتىرلەنگەن جە دە قۇربان بولغانالرنىڭ جەسىتىنى قايتۇرۇپ كېلىش چە« ھەقاىدە قىسسە

كېۇىىن، ھۇۇن جەمۇىىىتىۇدە ئومۇۇمىي مكلكك ىلى نىۇڭ تەرەقاىۇي . ئارغ يارچەمنىڭ ئىپاچىلىرىنىڭ بىرىدۇر -ئ ز

نىڭ قىلىۇىغا تەچىرجى قۇربۇان بولغۇچىنىۇڭ جەسۇىىتىنى قۇايتۇرۇپ كېلىۇپ، ئۇنىۇڭ تەئەللۇقاتىغۇا ئېرىۇىۇۇ

 .ۋغستىسى بولۇپ قالغان

، ھەربىۇي تەشۇ ى  «ۇچەك بولغاندىال ھەممىسى ئاتلىق ئەس ەر بولىۇدىغانقۇرغمىغا يېتىپ ئوقىا تارتا»ھۇنالر 

ئىۇۇلەپ ىاىرىش ئەمگى ۇى بىۇلەن ھەربىۇي يۇكرۈش . بىلەن ئىۇۇلەپ ىاىرىش تەشۇ ىلىي بىرلەشۇتكرۈلگەن

تۇرمۇشىنىڭ بارلىق مەزمۇنىنى تەش ى  قىلغانلىاتىن، ھۇنالر جەمۇىىىتىدە بىر ئاچەمگە باھا بېرىۇۇىمۇ، ئۇنىۇڭ 

زەربەرچەس ياشالر، بولۇپمۇ ئەمۇگەك ۋە . ئوينىغان رولىنى ئ ل ەڭ قىلغان( بولۇپمۇ ئۇرۇشتا)ك ۋە ئۇرۇشتا ئەمگە

ئاجىزالر چە  ئۇنىڭ ئەكسى ە  -قېرى. ئۇرۇشتا خىزمەت ك رسەت ەنلەر جەمۇىىەتنىڭ قەچىرلىۇىگە ئېرىۇ ەن

ئۇاجىزلىرى ئۇرۇشۇاا  -الرنىۇڭ قېۇرىئۇ. ھۇنالر ئۇرۇشنى كەسۇپ قىلغۇان»: جۇڭ خا ى . مۇئامىلىگە ئۇچرىغان

بۇۇ ئەمەلىىەتۇتە . بارمىغانلىاتىن، ئ زلىرىنى قوغدغش ئكچكن يېمەكىلى لەرنىڭ ياخۇلىرىنى نەۋقىرغنلىغا بېرىدۇ

. تارىخىي خاتىرلەر». چ گەن« بۇ خۇچچى ئاتىنىڭ بالىنى ئاسرىغىنىغا ئوخۇاش ئىش. ئ ز قوۋمىنى قوغدىغانلىق

 -قىرغنلىۇرى، ئاشۇاانلىرىنى قېۇرى -ىىلگەن ھۇۇنالرچغ مالنىۇڭ سۇېمىزىنى قۇاۋۇ چ « ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە

ئاجىزالرنىۇڭ كەمسىتىلىۇۇىنىڭ سۇەۋبى چە   -ئاجىزلىرى يېىىۇى، ساغالڭ ياشۇالرنىڭ ئەتىۋغرلىنىۇپ، قېۇرى

بىۇلەن  لې ىن باتۇرالرنىڭ مۇچچىۇاسى ۋە ئكنكمىنىڭ قانۇدغقلىاى. ھۇنالر باتۇرلۇقنى قەچىرلىگەن. مۇشۇنىڭدىدۇر

چە خاتىرلىنىۇۇى ە، « ھۇۇنالر ھەقاىۇدە قىسسۇە. تارىخىي خۇاتىرىلەر». ئان ە بەك ھېسابلىۇىپ كەتمىگەن

تكمەن تە رىاۇت چوڭ ئوغلى باتۇرنى ك زچىن يۇقۇتۇپ، تەختنۇى ئۇامرغق كى ىۇ  ئوغلىغۇا بەرمەك ۇى بولۇۇپ، 

رىۇۇپ ياۋچىالرغۇۇا ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇپ، بۇۇاتۇرنى ياۋچىالرغۇۇا تورغاقلىااۇۇا ئەۋەتۇۇ ەن ھەڭ ئارقىۇۇدىنال قوشۇۇۇن چىاى

ھۇالنۇكى، بۇاتۇر يۇاۋچىالر خانىنىۇڭ تۇلپۇارنى ئۇوغرالپ . ياۋچىالرنىڭ قولى بىلەن باتۇرنى ئ لتكرمەك ى بولغان

تكمەن تە رىاۇت ئۇنى بۇاتۇر چەپ ماختۇاپ، ئۇۇنى ئۇون مىۇڭ چەۋغنۇدغزغا بۇاش قىلغۇانلىاى . قې ىپ كەت ەن

چغ خاتىرلىنىۇى ە، لۇى لىۇڭ « لى لىڭنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -54« كېىىن ى خەننامە»يەنە . خاتىرلەنگەن

ھۇنالرغا تەسلىم بولغاندىن كېىىن، خەن سۇاللىسىنىڭ چېگرىدغ تۇرۇشلۇق لى شۇ ئاتلىق يەنە بىۇر كۇاھنېگىمۇ 

لۇۇى شۇۇۇ تە رىاۇتاۇۇا ئۇۇاتلىق ئەسۇۇ ەرلەرنى ئىۇۇۇلىتىپ خەن قوشۇۇۇنلىرىدىن . ھۇنالرغۇۇا تەسۇۇلىم بولغۇۇان
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ئ گەت ەنلى تىن، خەن سۇاللىسى خاتالىۇىپ بۇنى لى لىڭ ئ گەتتى چەپ قارغپ، لۇى لىڭنۇى مۇچغپىۇەلىنىۇنى 

لۇۇى لىۇۇڭ ئۇۇ ز . بۇۇالىلىرىنى ئ لتۇۇكرۈپ، ئۇنىۇۇڭ جەمەتىنۇۇى قۇرۇتىۇۇۋەت ەن -ئانىسۇۇى، ئۇكىسۇۇى ۋە خوتۇۇۇن

ىپ لۇى ئائىلىسىدى ىلەرنىڭ لى شۇنىڭ سەۋەبىدىن ئ لگەنلى ىگە ناھايتى غەزەپلىنىپ، باشاىالرچىن پايۇدىلىن

شۇنى ئ لتكرۋەت ەندە، تە رىاۇت ئۇنى ماختاپ، قىزىنى ئۇنىڭا ياتلىق قىلىپ ئۇنى ئوڭ قو  چېرى  ى بەگلى  ە 

 . ي ئىۇالرغا قاتناشتۇرغانتەيىنلىگەن ۋە ئۇنى ناھايتى ئەتىۋغرالپ ئىۇلىتىپ، سىىاسى

 -66« خۇۇەينەنزى»گاۋشىۇ . غانپەيمان تكزگەندە قان ئاقاۇزچىغان بىر خى  ئاچەت بول -ھۇنالرچغ يەنە ئەھدى

ھۇنالر ئەھۇدى تكزگەنۇدە، ھۇارغقى ئۇاچەڭ كاللىسۇىغا »: گە ئىزغھ بېرىپ« يوسۇنالرغا رەچچىىە -قائىدە»جىلد 

« ھۇنالر ھەقاىدە قىسسۇە. خەننامە». ئەمەلىىەتتىمۇ شۇندغق بولغان. چ گەن« قويۇپ ئى ىپ قەسەڭ بېرەتتى

چاۋ ۋە جاڭ مېىڭ بىلەن ئىتتىپالىق ئەھۇدى تكزگەنۇدە، نوشۇكي  قوغۇشار تە رىاۇت خەن ئەل ىسى خەن: چە

چەرياسىنىڭ شەرقىدى ى تاغاا چىاىپ ئاق ئۇات سۇويۇپ، ئانۇدىن شەمۇۇىرى بىۇلەن ئۇالتۇن قىرىۇپ شۇارغپاا 

ئارىالشتۇرغاندىن كېىىن، ئۇنى كىۇوك تە رىاۇت ئ لتكرگەن ياۋچىالر خانىنىڭ ئ لتكرۈپ بۇاش سۇ  ى ى قۇيۇۇپ 

 .چىاىرىپ شارغپاا تېمىتىپ بىرلى تە قەسەڭ قىلىۇاان بىلى ىدىن قان

جىلۇد  -66« خۇۇەينەنزى». ھۇنالرنىڭ كىىنىۇى ۋە چاچ قويۇشى تارىخىي ماتېرىىالالرچغ ئېنىق خۇاتىرلەنگەن

ئۇۇزۇن »ئاتالمىش . چ ىىلگەن« ھۇنالر ئۇزۇن چاچ قويۇپ پاخپايتىۋغالتتى»: چە« يوسۇنالرغا رەچچىىە -قائىدە»

تۇكركلە . خەننۇامە». چې ىنى قۇيۇۋ تىۇۇنى ك رسۇىتىدۇ« پاخپايتىۋ لىش»تكگىۋغلمىغانلىنى،  چې ىنى« چاچ

بۇۇ قەچىماۇى . تكركلەر ئاچىتى بويى ە چې ىنى بوغمۇاي سۇو  يېنىغۇا تاشۇلىۋغالتتى» : چە« ھەقاىدە قىسسە

ىۇڭ بىۇلەن ۋ ىلۇۇ چغ، لى ل« لى لىڭنىڭ تەرجىمھالى. خەننامە». چەپ خاتىرلەنگەن« ھۇنالر بىلەن ئوخۇايتتى

. خەن ئەل ىلىرىنى ككتىۋغلغاندغ، ئى  ىلىسىنىڭ ھۇن ە كېىىم كىىىنپ چې ىنۇى ئ رۈۋغلغۇانلىاى خۇاتىرلەنگەن

جەنۇبتى ى . تەتاىالتالرغا ئاساسالنغاندغ، شىمالدى ى مىللەتلەرنىڭ بولسا چې ىنى ئۇزۇن قويۇپ پاخپايتىۋغلغان

چغ، لۇ جىا جەنۇۇبى « لۇ جىا نىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -43« امەخەنن». مىللەتلەر بولسا چې ىنى تكگىۋغالتتى

يەن شىگۇ بۇنىڭغا . ي لەرگە ئەل ى بولۇپ بارغاندغ، جەنۇبىي ي  خانى يكتونىڭ چې ىنى تكگىۋغلغان خاتىرلەنگەن

غا ئۇنىڭ شەكلى خۇچچى ئومۇرتاى. چې ىنى تكگكۋغلغۇچىالر چې ىنى بىر تۇتاڭ قىلىپ ئ رۈۋغالتتى»: ئىزغھ بېرىپ

لۇى لىۇڭ بىۇلەن ۋ ىلۇۇ كىۇىگەن كىىىمنىۇڭ قانۇدغق شۇەكىلدە ئى ەنلى ىنۇى بىلگىلۇى . چ گەن« ئوخۇايتتى

چۇكن ى . بولمىسىمۇ، لې ىن ئۇالرنىڭ چې ىنى ئ رۈۋ لىۇى ھۇنالرنڭ چۇاچ قويۇۇش شۇەكىلى بولمىسۇا كېۇرەك

ۋە « خۇۇەينەنزى» مەسۇلەن،)بۇۇ يازمۇان ھۇ ججەتلەر . ھۇنالرنىڭ ھەممىسى چ گكچەك چې ىنى قويۇۋ تەتتى

چىال ك رۈلكپ قالماستىن، جۇ گو پەنلەر ئاكاچ مىىىسى ئارخېۇولوگىىە تەتاىاات ئورنىنىڭ فېڭۇۇى ( «جۇننامە»

يىللىرى شەنۇى ئ ل ىسى چا ۇەندى ى خەن چەۋرىۇگە مەنسۇۇپ بولغۇان  -6857~  6855قېزىش ئەترىتى 

 -640)ئاالھىۇدە بىۇر قەبۇرە ( كەنتۇىھۇازىرقى فېڭۇۇى ناھىىىسۇىنىڭ كېۇۇېڭجۇغڭ )شا لىن باغ ىسىدىن 

. نى قازغاندغ، ھەمدەنپە بۇيۇمالر ئى ىدىن ئۇزۇن اق شەكىلدى ى ئى  ى مىس تاختا باياىغۇان( نومۇرلۇق قەبرە

بىرسىنىڭ  -بۇ مىس تاختىالرغا ئى  ى ئات ۋە ئى  ى ئاچەمنىڭ سكرىتى چې ىلگەن بولۇپ، بۇ ئى  ى ئاچەڭ بىر

ئى  ىلىسى قا ۇارلىق، چاچ بولۇپ، پۇشاىاى بوغماق . ىۇىۋغتاان قىىاپەتتە تۇرغانبېلىنى ۋە پۇتىنى تۇتۇپ چېل

ئارخېۇولوگالرنىڭ بې ىتىۇىگە ئاساسالنغاندغ، بۇ بىر ھۇن قەبرىسى بولۇپ، ئ لگۇكچى [. 26]ئىۇتان كىىىۋغلغان 

بۇ قەبرىنىڭ . ېرەكئېھتىما  ھۇنالرنىڭ خەن سۇاللىسىگە ئەۋەتىلگەن ئەل ى ياكى ئەل ىنىڭ ھەمرغھى بولسا ك

ۋە [ 22]قىىۇۇاپىتى  -كې ى ۇۇى، زىنۇۇنەت بويۇۇۇملىرى، چىۇۇرغي -قېزىلىۇۇۇى ھۇنالرنىۇۇڭ چۇۇاچ قويۇشۇۇى، كېۇۇىىم

گەرچە بۇۇ قەبۇرە چۇوڭ چ للككنىۇڭ جەنۇۇبىي ۋە . چېلىۇىش ئاچىتىنى چكشىنىۋ لىۇۇىمىزغا يۇارچەڭ بېرىۇدۇ

 . بۇ بىزنى ماچچىي ئىسپاتالر بىلەن تەمىنلەيدۇ شىمالىدى ى ھۇنالر ئولتۇرغقالشاان رغيونالرچغ بولمىسىمۇ، لې ىن

 

  :ئىزاھالر
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چىۇن « ھۇنالرنىڭ مەچەنىىتۇى»باپ  -5« شىمالىي ھۇنالر»چورجى سورۇ نىڭ . بۇ يېزىق بەلگىلىرىنى س[ 6]

 . ك رۈڭ

ىۇڭ ئەگەر ھۇنالرنىڭ يېزىاى يوق، ھۇۇن تە رىاۇتلىرىن. مېنىڭ ە، ھۇنالرنىڭ شكبھىسىز ئ ز يېزىاى بولغان[ 2]

خەن پاچىۇاھلىرىغا يازغان خەتلىرىنى خەنزۇالر خەنزۇچە يېزىاتا يېزىپ بەرگەن چ ۇىىلگەن بولسۇا، ئۇۇ ھالۇدغ 

. ھۇنالرنىڭ باشاا ئەللەرگە يازغان خەتلىرىدىمۇ شۇ ئەللەرچى ىلەر ئ زلىرىنىڭ يېزىاىدغ يېزىۇپ بەرگەن بولىۇدۇ

يەنە كېلىپ ھۇنالرنىڭ ئۇ ز . ىۇى مۇم ىن ئەمەسمېنڭ ە، ھۇنالرنىڭ ھەممىسىال ئەللەرچىن پكتكك ى يىغىۋ ل

شۇ ا، ھۇنالرنىڭ يېزىاى يوق، چ گەن قارغشۇاا قوشۇۇلغىلى . ئى ىدە يات يېزىانى ئىۇلىتىۇمۇ مۇم ىن ئەمەس

 (. تەرجىماندىن)بولمايدۇ 

گە « مۇزى ۇا مەھ ىمىسۇى شۇېۇىرلىرى»ۋە گو ماۋچىڭنىڭ « چۇ نەزمىلىرىنىڭ كېىى ى بايانى»جۇشىنىڭ [ 3]

يازمىغانلىاى توغرىسىدغ ھۇازىرغى ە  -نى سەي ۋ نجىنىڭ ئ زى يازغان« چ رىنىڭ ئون سەك ىز ئۇچغرى». قارغڭ

ئۇ تۇرغان جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ سۇو  قۇو  بىلىۇ  خانىنىۇڭ ئورچىسۇىنىڭ . ئىلىم ساھەچىسە مۇنازىرە مەۋجۇت

نۇار لو ۇۇكينىڭ شۇو  شۇاۋقۇنى، كې ىلىۇرى ئا لى»لې ىن، . قەيەرچە ئى ەنلى ىمۇ تېخى مۇقىمالشتۇرۇلمىدى

 -7)« كەڭ باياۋغن چغلىۇدغ قەچ ك تۇكرگەن ك تۇۇرالر»، (ئۇچغر -1)« ككندۈزلىرى ك رنەر سەچچى ىنىڭ يوللىرى

چ گەن مىسرغالرچىن قارىغاندغ، ئۇ ئېھتىما  ھازىرقى ئى  ى مو غۇلنىڭ غەرىنىۇدى ى كونۇا سۇەچچى ىن ( ئۇچغر

ۇ ئەتىرغپ چە  جەنۇبىي ھۇنالر شەرقىي خەن سۇاللىسىنىڭ چەسلەپ ى ب. سېپىلىنىڭ جەنۇبىدغ بولۇشى مۇم ىن

 . مەزگىلىدە قورۇلدىن كىرگەندە ماكانالشاان رغيون ئىدى

 . «ئىپپەتلى  ئايالالرنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -94« كېىىن ى خەننامە»[ 4]

ىۇۇ ككننىۇڭ ل»جىلۇد  -12نىۇڭ قوشۇم ىسۇى ۋە « لىۇۇ خۇينىۇڭ تەرجىمھۇالى»جىلۇد  -18« جىننامە[ 5]

 . «تەرجىمھالى

تاشۇاى مو غۇۇلىىەنى »كوزلوۋنىۇڭ . ك. ئۇايرىم ھالۇدغ پ -بۇ ھۇۇن مەچەنىۇىەت ياچى ۇارلىالىرىنى ئۇايرىم[ 1]

« با  شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىلىۇرى -6« شىمالىي ھۇنالر»چورجى سورۇ نىڭ . ۋە س« تەكۇكرۈش چوكالتى

 . چىن چەپ ك رۈڭ

ئى  ۇۇى »سۇۇانىدى ى لۇۇى مىەنىكنىۇۇڭ  -1يىللىۇۇق  -6858ژورنىلىنىۇۇڭ  «مەچەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى»[ 7]

چ گەن ماقالىسىگە ۋە مەچەنىىەت ياچى ۇارلىالىرى « مو غۇلنىڭ خېلىنگىر ناھىىىسىدىن تېپىلغان مىس قورغلالر

، «ئى  ى مو غۇلدىن تېپىلغان مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرىۇدىن تالالنمۇا»يىلى نەشر قىلغان  -6814نەشرياتى 

 . رەسىمگە قارغڭ -49،  -47بەت،  -5« مۇمىي بايانئو»

ئى ۇۇى »سۇۇانىدى ى گەي شۇۇەنلىننىڭ  -2يىللىۇۇق  -6815ژورنىلىنىۇۇڭ « مەچەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى»[ 9]

چ ۇگەن « مو غۇ  ئاپتونوڭ رغيۇنى جۇ غار خوشۇنى سۇجى جىلغىسىدىن قېزىۋ لىنغان بىر تكرككڭ مىس قۇورغلالر

 . ماقالىگە قارغڭ

سۇۇانىدى ى لۇۇى  -4يىللىۇۇق  -6857نىۇۇڭ « ەنىۇۇىەت ياچى ۇۇارلىالىرى پايۇۇدىلىنىش ماتېرىىۇۇاللىرىمەچ»[ 8]

« ئى  ۇى مو غۇلنىۇڭ غەربىۇي قىسۇىمىدى ى ھۇۇن ۋە خەن چەۋرى مەچەنىۇىەت ياچى ۇارلىالىرى»مىەنىكنىڭ 

 . چ گەن ماقالىسىگە قارغڭ

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 60]

 . چى ۇۇۇى جىۇۇۇن شۇۇۇۇنىڭ بايانىغۇۇۇا قۇۇۇارغڭ« ھۇۇۇۇنالر ھەقاىۇۇۇدە قىسسۇۇۇە .تۇۇۇارىخىي خۇۇۇاتىرىلەر»[ 66]

يىلۇى نەشۇىر  -6857، ئۇالنناتۇر پەنلەر كۇومىتېتى «ھۇنالرنىڭ ئكچ شەھىرىنىڭ خارغبىسى»: پەرلە.  [ 62]

 . قىلغان

 . «جۇغرغپىىە تەزكىرىسى»جىلد  -29« خەننامە»[ 63]
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تۇارىخىي ئەسۇەرلەرچە . ىۇۇلەرنى قايمۇقتۇرۇشۇىدۇرچغخانلىق قامانالرنىڭ ئەپسۇۇن ئوقۇۇش ئۇارقىلىق ك[ 64]

ئايۇا  . خاتىرلىنىۇى ە، خەن ۋۇچى پالغا ئىۇىنىدىغان بولۇۇپ، كۇ پلىگەن قامۇانالرنى پۇايتەخت ە ئەكەلۇگەن

قۇۇازغچىن ساقلىنىۇۇۇنى ئ گىتىۇۇپ، ھەر بىۇۇر ھۇجرىغۇۇا ياغۇۇاچ  -قامۇۇانالر ئورچىغۇۇا كىرىۇۇپ ئورچىۇۇدى ىلەرگە بۇۇاال

بۇارغ يامۇانلىق تىۇلەپ سۇياەسۇت قىلىۇۇنىڭ  -كېۇىىن ئۇۇ بۇارغ. چىۇرغ  قىلغۇان -ھەي ەللەرنى ك مكپ نەزىۇر

ۋۇچى ئاغىرىپ قالغاندغ، جىىڭ چۇڭ كېسەلنىڭ مەننسۇى چغخانلىاتۇا چىگەچۇ ە، . ۋغستىسىگە ئايلىنىپ قالغان

 ۋۇچى جىاڭ چۇ ۇى باش بولۇپ ئورچىدى ى ياغاچ ھەي ەللەرنى قېزىپ ئېلىۋ تىۇۇ ە ۋە شۇۇندغق قىلغۇانالرنى

جىاڭ چۇڭ لى شاھزغچە بىلەن ئۇاچغۋىتى بولغاچاۇا، شۇاھزغچىنىڭ قەسۇىرىدە ياغۇاچ . زىندغنغا تاشالشاا بۇيرىغان

شاھزغچە قورقۇپ جىاڭ چۇ نى ئ لتكرۈپ، قوشۇن تارتىپ ئىسۇىان . ھەي ە  بەك ك پ ەن چەپ ب ھتان چاپلىغان

ن چىەن ىۇۇۇ شۇۇاھزغچىنىڭ نۇۇاھەق كېۇۇىىن تۇۇىە. كۇۇ تەرگەن بولسۇۇىمۇ، مەغلۇۇۇپ بولۇۇۇپ ئۇۇ زىنى ئ لتكرۋغلغۇۇان

بۇۇۇ تارىختۇۇا . ئۇۇ لگەنلى ىنى مەلۇۇۇڭ قىلغانۇۇدىن كېۇۇىىن، ۋۇچى جىۇۇاڭ چۇ نىۇۇڭ جەمەتىنۇۇى سۇۇكرگكن قىلغۇۇان

بۇۇ ۋۇچى چەۋرىۇدى ى ھ كۇكمرغن سۇىنىپالرنىڭ ئى  ۇى . چەپ ئاتالغۇان« چغخانالرنىڭ تۇكرمىگە تاشلىنىۇۇى»

 . قىسىمىدى ى بىر قېتىملىق ككرەش ئىدى

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خاتىرىلەر تارىخىي»[ 65]

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. خەننامە»[ 61]

 . «پەرغانە تەزكىرىسى»جىلد  -623« تارىخىي خاتىرىلەر»[ 67]

 . «جىن تا نىڭ تەزكىرىسى»جىلد  -70« خەننامە»[69]

 . «ھۇنالر ھەقاىدە قىسسە. تارىخىي خاتىرىلەر»[ 68]

 . «دە قىسسەھۇنالر ھەقاى. خەننامە»[ 20]

يىلالرچى ى شەنۇى  -6857~  6855»سانىدى ى  -60يىللىق  -6858ژورنىلىنىڭ « ئارخېۇولوگىىە»[ 26]

يىلى مەچەنىىەت ياچى ارلىالىرى نەشىرياتى نەشۇىر  -6813ۋە « چا ۇەن فېڭۇى كەنتىدى ى قېزىش چوكالتى

نىۇڭ « غەربىۇدى ى قېۇزىش چوكالتۇىلى شۇكي چەرياسۇىنىڭ »قىلغان، ئارخېۇولوگىىە تەتاىاات ئورى تكزگەن 

 . بەتلىرى -640 -639

بەشرە تەسۋىرلىگەن بولسۇىمۇ، ئەمەلىىەتۇتە  -چەتۇەللەرچى ى بۇرژئۇغ ئالىملىرى ھۇنالرنى ناھايتى بەت[ 22]

ھۇنالرنىۇڭ . بۇ پەقەت تارىختى ى ئۇاز سۇانلىق مىللەتۇلەرگە قىلىنغۇان ھاقۇارەتتۇر. ئۇنىڭ قىل ە ئاساسى يوق

قاندغق؟ ن ۋەتتە يازما ماتېرىىالالر ۋە ئارخېۇولوگىىىلىۇ  قېۇزىلمىالر ئۇارقىلىق بۇنىڭغۇا كون ىرىۇت چىرغيى زغچى 

جىۇن مىتىنىۇڭ بۇويى » »: چغ« جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى»جىال  -19« خەننامە». جاۋغپ بەرگىلى بولمايدۇ

ۇ جۇ گۇو يازمۇا بۇ. چ ۇىىلگەن« چىرغيۇى سۇكرلكك ئىۇدى. ئىگىز بولۇپ، سۇەك ىز چۇى ئى  ۇى سۇۇ كېلەتتۇى

بۇنىڭۇدىن باشۇاا، ئۇالىمالر . بىر خاتىرىدۇر -تۇرقى سكرەتلەنگەن بىرچىن -ماتېرياللىرىدى ى ھۇنالرنىڭ چىرغي

رەن مىۇڭ كۇېش غۇۇزلىرىنى »چى ى « شى جىلۇڭ ھەقاىدە خاتىرە»جىلد  -607« جىننامە»بۇرۇن چغۋغملىق 

مىۇڭ ئۇائىلىلى تىن ئۇارتۇق ئۇاچەمنى  200ۇپ يۇاش بولۇ -ئايا ، قېۇرى -پەس، ئەر -قىرغىن قىلغاندغ ئېسى 

شۇۇۇ چاغۇۇدغ قا ۇۇۇارلىق، سۇۇاقاللىق كەلگەنلەچرىۇۇن خاتۇۇا ئ لتكرۈلگەنلەرنىۇۇڭ سۇۇانى ئومۇۇۇمىي . قىرىۇۇۋەت ەن

شى »چى ى « خاتىرە»چ گەن بايان ۋە يەنە شۇ « ئ لتكرۈلگەنلەرنىڭ سانىنىڭ يېرىمىدىن ك پرەكنى ئىگەللىگەن

چ گەن بايانغۇا ئاساسۇلىنىپ، بۇۇنى « ھۇنالرغا بەك ئوخۇايتتى ئورغ ك ز ئىدىشكەننىڭ ئوغۇللىرىنىڭ چىرغياى 

ھۇالنۇكى، تۇارىخىي ئەسۇەرلەرچە كېۇۇالرنىڭ ئەجۇدغچى . تۇرقىنىڭ ئىپاچىسۇى قىلىۇۇاان -ھۇنالرنىڭ چىرغي

« ۋ ىنۇامە») ئۇالر شا دغڭ، ۋۇشىا دغ ئولتۇرغقلىۇىپ كېش غۇۇزلىرى چ ۇىىلگلەن . ھۇنالرنىڭ باشاا ئۇرۇقىدىن

چەپ خاتىرلەنگەن بولسىمۇ، ئۇالرنىۇڭ ھۇۇنالر بىۇلەن بىۇر ئىۇرىاتىن ( « شى لېنىڭ تەرجىمھالى»جىلد  -85

جۇ گۇو، چەت ئە  ئۇالىملىرى تەرىپىۇدىن ( كېش غۇزلىرى غەربىي يۇرت ئىرقىغا مەنسۇپ ئىدى)ئەمەسلى ى 

ا ئوخۇىسمۇ، لې ىن بۇ ئى  ۇى تۇرقى مەلۇڭ جەھەتتىن ھۇنالرغ -كېۇالرنىڭ چىرغي. بىرچەك ئېتىرغپ قىلىنغان

 .مىللەتنى ئارىالشتۇرۋ تىۇ ە بولمايدۇ
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  ھۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى پائالىيىتى

ھۇنالرنىڭ ياۋروپاچى ى پائالىىىتى ھەقاىدە چرلىتىمىزچى ۇى ئالىمالرنىۇڭ تەتاىاۇاتى بىۇر قەچەر ئۇاز بولسۇىمۇ، 

ەزمۇننى ئۇامېركىلىق تارىخۇۇۇناس مېۇ  مەن بۇ م. چەتۇەللەرچە بۇ ھەقتى ى مەخسۇس ئەسەرلەر خېلى ك پ

چ ۇگەن ئەسۇىرى ۋە ئاۋسۇتىرىىىلى  ئۇالىم « ئوتتۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى قەچىم ۇى چرلەتۇلەر تۇارىخى»گوۋ رىننىڭ 

چ گەن ئەسىرى ھەڭ باشاا مۇناسىۋەتلى  تارىخىي ماتېرىىالالرغا « ھۇنالر چۇنىاسى»ئوتتومائېن ىن خېلفېننىڭ 

 . منىڭ قوشۇم ىسى سكپىتىدە ئوقۇرمەنلەرنىڭ پايدىلىنىۇىغا سۇندۇڭئاساسلىنىپ يېزىپ چىاىپ، كىتابى

 

ۋە  (يىلڭالر -444~  374مىالدىڭيڭ ) باسڭقۇىى -1 ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسىپ كىرىشڭىنىڭ. 1

  پڭيدا قىلىشى مىللڭتلڭرنىڭ ىوڭ كۆىۈشىنى

 

ازىرقى چون چەرياسۇىنىڭ يىلۇى ھۇ -374يىلىدىن باشالپ غەرب ە ك چكش ە باشلىغان ھۇۇنالر  -86مىالچىىە 

شەرقىگە جايالشاان ئاالنالرنى مەغلۇپ قىلغاندىن كېىىن چون چەرياسى سۇاھىلىد پەيۇدغ بولۇۇپ، ياۋروپۇاچى ى 

مىللەتلەرنىڭ چوڭ ك چكشىنى ئىلگىرى سكرۈشتە ئاساسلىق رو  ئويناشۇاا باشۇلىدى ۋە شۇۇنىڭ بىۇلەن بىلۇلە 

ئۇاالن چرلىتۇى يوقىتىلغانۇدىن كېۇىىن، گەرچە . نى باشۇلىدىياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىۇنىڭ مۇقەچچىمىسى

نۇرغۇنلىغان ئاالنالر ھۇنالرغا بويسۇنۇپ، ئۇالرنىڭ غەرب ە قىلغان يكرۈشۇىگە قاتناشۇاان بولسۇىمۇ، لۇې ىن بىۇر 

قىسىمى جەنۇباا قې ىپ كاۋكاز تېغىغا كېتىپ، يەنە بىر قسىمى غەرب ە قې ىپ شەرقىي گوتالرنىۇڭ مۇۇچغپىۇە 

شۇەرقىي گوتالرنىۇڭ چېگىرىسۇى چون . ب سكپ ئ تكپ، شەرقىي گوتالرنىڭ تېرىتورىىىسىگە كىرىۋغلۇدىسېپىنى 

ئارىدىن ئۇزۇن ئ تمەيال، ھۇنالرمۇ چغۋغملىۇق . چەرياسىنىڭ غەربى بىلەن چ نىستىر چەرياسىنىڭ ئارىلىاىدغ ئىدى

ەرقىي گوتالرنىۇڭ زىمىنىغۇا يىلۇى شۇ -374تكرچە غەرب ە يكرۈش قىلىپ، چون چەرياسىدىن ئ تكپ، مىالچىۇىە 

 . ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، ئەينى چاغدى ى ھۇنالرنىڭ يولناش ىسى باالمىر ئى ەن. ھۇجۇڭ قىلىپ كىرچى

گوتالرنىڭ باشۇاا قەبىلىلىرىنىۇڭ ئارىسۇىغا يېتىۇپ بارغانۇدىن »ھۇنالرنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەنلى  خەۋىرى 

يەرچىۇن كەلگەنلى ىنىمۇۇ بىلگىلۇى بولمايۇدىغان بىۇر قوۋمنىۇڭ كېىىن، ئۇالر ھى ااچان ئۇا الپ باقمىغۇان، قە

تاال غا ۋە بۇزغۇن ىلىااۇا  -چاپاۇندەك كېلىۋغتاانلىاىنى، ئۇالرغا يولۇقاانلى ى نەرسىنىڭ بۇالڭ -تاغدى ى بورغن

شۇەرقىي گوتالرنىۇڭ ياشۇىنىپ قالغۇان پاچىۇۇاھى [. 6]ئۇچرىغانلىاىنى ئا لىۇىپ، ئىنتايىن قورقۇپ كەت ەن 

مانرى نىڭ ھۇنالرنىڭ ھۇجۇمىنى توسۇشاا ككچى يەتمىگەچ ە، قوشۇنى بىرىن ى قېتىم مەغلۇپ بولغانۇدىال ھېر

ئۇنىڭ ئورنىغا چىااان ۋىتخىمىر بۇۇ ۋەزىىەتنۇى ئو ۇۇىماق ى بولۇۇپ ھۇۇنالر بىۇلەن بىۇر . ئ زىنى ئ لتكرۋغلدى

پ بولۇۇپ ھۇاالكەت تەقدىرىۇدىن نەچ ە ئاي جاپالىق ئۇرۇش قىلغان بولسمۇ، لې ىن ئاخىرىۇدغ يەنىۇال مەغلۇۇ

قالغان شەرقىي گۇوتالر . ھېرمانرى نىڭ ئوغلى ھۇنىمۇند قوۋمىنى باشالپ ھۇنالرغا تەسلىم بولدى. قۇتۇاللمىدى

ئاالتىۇۇس ۋە سۇافرغكىس قاتۇارلىق ئى  ۇى كىۇۇىنىڭ باشۇالم ىلىاىدغ غەربتى ۇى غەربىۇي گۇوتالر شۇەرقىي 

ربىي گۇوتالر شۇەرقىي گوتالرنىۇڭ مەغلۇۇپ بولۇشۇى ۋە ئۇالرنىۇڭ غە. كەتتى( چ نىستېر چەرياسىنىڭ غەربىگە)

قېلىپ قالغانلىرىنىڭ ئ ز تېررىتورىىىسۇىگە قې ىۇپ كېلىۇۇىدىن ھۇنالرنىۇڭ تاجاۋۇزىنىۇڭ تەھۇدىتىنى ھۇېس 

قىلغاچاا، پاچىۇاھ ئاتانارى  چەرھا  شەرقىي سەپتى ى مۇچغپىۇەنى ككچەيتىپ، چ نىستېر چەرياسىنىڭ بويلىرىغا 

لې ىن، ھۇنالر ئۇۇ غەربىۇي گوتالرنىۇڭ . رنى سېلىپ، ھۇنالرنىڭ چەرياچىن ئ تكشىنى توسىماق ى بولدىقورغانال

مۇچغپىۇە سېپىدىن يىرغق بولغان چ نىستېر چەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېاىنىدىن يۇشۇرۇن ە ئ تكپ، غەربىي گوتالرنىڭ 

 . ئارقىسىدىن تۇيۇقسىز ھۇجۇڭ قىلماق ى بولدى

ر قوشۇنى قاتتىق زەربىگە ئۇچرغپ ئېغىر چىاىم تارتىپ، جەنۇپتى ى چوناي چەرياسىنىڭ نەتىجىدە، غەربىي گوتال

قې ىۇپ كېتىۇۇ ە مەجنۇۇر ( ھازىرقى رۇمىنىىە چېگرىسى ئى ىۇدە)شىمالىدى ى چ النسىرۋغنىىە ئورمانلىاىغا 

. تۇاتتىھۇنالر ك پ غەنىۇىمەتلەرگە ئېرىۇۇ ەچ ە، بىۇر مەھە  قوغلىغانۇدىن كېۇىىن قوغالشۇنى توخ. بولدى
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مىڭۇدەك  200غەربىي گوتالر ئىنتايىن قورقۇپ كەت ەچ ە، ئۇالرنىڭ بىر قىسىملىرى، جكملىۇدىن تەخمىۇنەن 

ئاھالە ئاقساقا  فىرىتگېرننىڭ باشالم ىلىاىدغ رىم ئىمپېرىىىسىدىن ئ زلىرىنىڭ چوناي چەرياسىدىن ئ تۇكپ رىۇم 

 -بۇ چاغۇدغ رىۇم ئىمپېرىىىسۇى تېخۇى شۇەرق. ئىمپېرىىىسىدە پاناھلىنىۇاا رۇخسەت قىلىۇنى تەلەپ قىلدى

رىۇم ئىمپېرغتۇورى ۋغلنۇېس ئۇورچغ كېڭىۇۇىنىڭ مۇزغكىرىسۇى . غەربتىن ئىنارەت ئى  ىسىگە ب لكنمىگەن ئىدى

رىۇم ئىمپېرىىىسۇى تەۋەسۇىگە . ئارقىلىق، ئاخىرىدغ غەربىي گوتالرنىڭ چېگرىدىن كىرىۇىگە رۇخسەت قىلۇدى

ېرىىىنىڭ يەرلى  ئەمەلدغرلىرىنىڭ ئىنتايىن ئېغىر زۇلىمى ۋە ئىاتىسۇاچىي كىرگەن بۇ غەربىي گوتالر كېىىن ئىمپ

ئۇالر بالاان يېرىم ئارىلىنىڭ [. 2]ئې ىسپىالتاتىسىىىسىگە چىدىماي زور ك لەملى  مالىمان ىلىق پەيدغ قىلدى 

ىن مەغلۇۇپ ئۇۇزۇن ئۇ تمەي بۇۇرۇن ھۇۇنالر تەرىپىۇد. شىمالىدغ بارغانال يېرىدە ئوت قويۇپ بۇال  ىلىق قىلدى

قىلىنىپ ئاالتىۇۇس ۋە سافرغكىس ئى  ىىلەننىڭ باشالم ىلىاىدغ غەربىي گوتالر رغيونىغا قې ىپ كەلگەن قالدۇق 

شەرقىي گوتالرمۇ چوناي چەرياسىدىن ئ تكپ، بالاان يېرىم ئارىلىدغ پەيدغ بولۇپ، سۇېرىس ۋە ماكىۇدۇن قاتۇارلىق 

 تمەي ھۇۇنالر ۋە ئاالنالرنىۇڭ ئالۇدىن يۇكرەر قوشۇۇنلىرىمۇ بۇۇ ئارىدىن ئۇزۇن ئ. تاالڭ قىلدى -جايالرنى بۇالڭ

چۇكن ى، ھۇنالرنىۇڭ . لې ىن ئۇالرنىۇڭ سۇانى ئۇان ە كۇ پ ئەمەس ئىۇدى. يەرچى ى مالىمان ىلىااا قاتناشتى

ئاساسىي ككچى بۇ چاغدغ تېخۇى چونۇاي چەرياسۇىنىڭ شۇىمالىدى ى ئەسۇلىدە گوتالرغۇا تەۋە بولغۇان زىمىنۇدغ 

 . تۇرىۋغتاتتى

تالرنىۇۇڭ ئىسۇۇىانىنى بېسۇۇىاتۇرۇش ئكچۇۇكن، رىۇۇم ئىمپېرغتۇۇورى ۋ لنۇۇېس شۇۇەرق ۋە غەربتى ۇۇى سۇۇەر خىۇۇ  گو

نەتىجىدە رىم . يىلى گوتالر بىلەن جەڭ قىلدى -379قىسىمالرغا شەخسەن ئ زى باش ىلىق قىلىپ، مىالچىىە 

بۇ ئۇرۇش رىم . كرۈلدىۋلېنېسمۇ ئ لت. قوشۇنلىرى قاتتىق مەغلۇپ بولۇپ، ئكچتىن ئى  ى قىسىم ئەس ەر ئ لدى

ۋغلنېس ئ لگەندىن كېىىن ، گوتالر ھۇنالرنىڭ تەھدىتىنى تېخىمۇ . ئىمپېرىىىسىنىڭ ئاساسىنى تەۋرىتىپ قويدى

رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ ئۇۇالرنى قۇوغالپ . بەك ھېس قىلغاچاا، رىم ئىمپېرىىىسى تېرىتورىىىسۇىدە تۇرىۇۋەرچى

. يىلۇى ئەترغپىۇدغ ئى  ۇى تەرەپ سۇكلھى تكزۈشۇتى-392ە ئاخىرىۇدغ مىالچىۇى. چىاىرىۇاا ماچغرى يەتمىۇدى

سكلھىنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن، شەرقىي گوتالر ۋە ئۇالر بىلەن بىللە بالاانغا كىرگەن ئاالنالر ۋە ھۇنالر پۇاننونىىە 

شۇۇنىڭدىن . ۋە ئكستكن ى موسىىا ت ۋەن ى موسىىاچغ ئولتۇرغقلىۇۇىدىغان بولۇدى( ھازىرقى ۋ نگرىىە تەۋەسىدە)

يىلى رىم ئىمپېرىىىسى رەسمى -385مىالچىىە . ىىن، غەربىي گوتالر چغئىم چ گكچەك ئىسىان ك تكرۈپ تۇرچىكې

يىلۇى شۇەرقىي رىۇم ئىمپېرىىىسۇى غەربىۇي -389. ھالدغ شەرق ۋە غەربتىن ئىنارەت ئى  ىۇگە پارچىالنۇدى

رغتاۇان سىىاسۇىتىنى ئ زگەرتىۇپ، گوتالرنىڭ پارغكەندى ىلى ىنى يوقىتالمايدىغانلىاىغا ك زى يېتىۇپ، ئۇالرغۇا قا

 . ئۇالرنىڭ رەھنىرى ئاالرى نى ئ زىگە تارتىپ، ئاندىن ئۇالرنى ئىمپېرىىىگە بويسۇندۇرچى

يىلالر ئارىلىاىدغ، ھۇنالر ئاالنالر ۋە گوتالرنى غەرب ە ك چكش ە مەجنۇر قىلغان بولسىمۇ، -400~375مىالچىىە 

ە يايالقلىرىدغ، يەنى ئاالنالر ۋە شەرقىي گوتالرنىڭ ئەسلىدى ى لې ىن ئاساسلىق قىسىمى يەنىال جەنۇبىي روسىى

ئۇالرنىڭ ئاز بىر قىسىمى جەنۇپاا يۇۇرۇش قىلىۇپ كاۋكۇاز تېغىۇدىن ئ تۇكپ، ئەرمىنىۇىە، . ز مىنىدغ تۇرۇۋغتاتتى

مېسۇۇوپوتامىىە ۋە سۇۇكرىىە قاتۇۇارلىق جايالرغۇۇا ھۇجۇۇۇڭ قىلغۇۇان بولسۇۇىمۇ، لۇۇې ىن ھۇجۇنلىرىنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىال 

يىلى يەنە ئاز بىر قىسۇىم ھۇۇنالر تىگۇرىس چەرياسۇى بويىۇدى ى كېتىسۇفون -381مىالچىىە . دۈرۈلدىچې ىن

شەھىرىگە ھۇجۇڭ قىلغان بولسىمۇ، لۇې ىن قايتۇرمۇا زەربىۇگە ( پېرسىىەچى ى ساسانالر خانلىاىنىڭ پايتەختى)

ئاساسۇلىق قىسۇىمى يەنىۇال  يىلىغا قەچەر ھۇنالرنىڭ -400شۇ ا، تاكى مىالچىىە . ئۇچرغپ غەلنە قازىنالمىدى

يىلىنىڭ ككز پەسلىدىن باشالپ ھۇۇنالر تۇۇنجى  -400لې ىن مىالچىىە . كارپات تېغىنىڭ شەرىاىدە تۇرىۋەرچى

يەنە شۇ چاغدغ شۇەرقني رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ گانىىۇا . قېتىم رىملىاالر بىلەن بىۋغستە ئۇچرىۇىۇاا باشلىدى

مەغلۇۇپ بولغانۇدىن كېۇىىن، چونۇاي چەرياسۇىنىڭ تۇ ۋەن ى ئىسىملى  بىۇر سەركەرچىسۇى ئاسۇىىلىق قىلىۇپ 

ھالنۇكى، ئەينى ۋغقىتتا بۇ رغيوننى . ئېاىنىدىن يۇشۇرۇن ە ئ تكپ، ھازىرقى رومىنىىگە قې ىپ كەتمەك ى بولدى

يىلۇدىز رىۇم ئىمپېرىىىسۇىگە بولغۇان چوسۇتلۇقنى . يىلدىز باش ىلىاىدى ى ھۇنالر ئىگىلەپ تۇرىۋغتاۇان ئىۇدى

چكن، گانىانى تۇتۇۇپ ئ لتۇكرۈپ، كاللىسۇىنى كونىسۇتانتىنوپولىدى ى شۇەرقىي رىۇم ئىمپېرغتورىغۇا بىلدۈرۈش ئك
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تەخمىنەن مۇشۇ ۋغقىتتىن باشالپ ھۇنالرنىڭ غەرب ە يكرۈشىنىڭ ئى  ىن ۇى باسۇاۇچى [. 3]ئەۋەتىپ بەرچى 

 .باشالندى

 

 روپاغڭڭا بېسڭڭىپھۇنالرنىڭڭڭ ياۋ) تىكلىنىشڭڭى ھۆكۈمرانلىقىنىڭڭڭ ھۇنالرنىڭڭڭ پڭڭاننونىيڭدىكى. 2

 (يىلالر -415~  444 مىالدىيڭ باسقۇىى، -2 كىرىشىنىڭ

   

مۇشۇ چاغالرچغ، ز ۇىس چەرياسىنىڭ شەرقىي، يەنى ھازىرقى ۋ نگىرىىەنىڭ شەرقىدە تۇرىۋغتاان يېڭى بىر تكرككڭ 

لىاىدغ يىلدىزنىڭ باش ىلىاىدى ى ھۇنالرنىڭ قوغالپ زەربە بېرىۇى بىلەن يولناش ىسى رغچغگائىسۇنىڭ باشۇ ى

چونۇاي چەرياسۇىنىڭ ئوتۇۇرغ ئېاىنىغۇا قۇاچتى ۋە ئۇۇزۇن ئۇ تمەي چونۇاي چەرياسۇىدىن ئ تۇكپ، رىۇم  -غەرب ە

يىلى  -404ھۇنالر تاپ باستۇرۇپ قوغالپ كەلگەچ ە، مىالچىىە . ئىمپېرىىىسىنىڭ پاننونىىە ئ ل ىسىگە كىرچى

يىلى فايسۇلىدغ غەربىي رىۇم  -405ئەمما، . ىئۇالر ئالىپ تاغلىرىدىن ئ تكپ، ئىتالىىىگە كىرىۇ ە مەجنۇر بولد

گوتالرنىۇڭ بۇۇ . ئىمپېرىىىسى قوشۇنلىرىنىڭ توسۇپ زەربە بېرىۇىگە ئۇۇچرغپ پكتۇكنلەي چىگۇكچەك يوقىتىلۇدى

قېتىماى مەغلۇبىىىتى يىلدىز باش ىلىاىدى ى ھۇنالرنىۇڭ ئۇالرنىۇڭ ئارقىسۇىدىن تۇاپ باسۇتۇرۇپ ئىتۇالىىىگە 

ماستىن، بەل ى رىم ئىمپېرىىىسى قوشۇنى بىلەن ھەم ارلىۇىپ، ئۇالرغۇا قىسۇىپ قوغالپ كىرگەنلى ىدىنال بول

 . زەربە بەرگەنلى ىدىن ئىدى

رغچغگائىس باش ىلىاىدى ى گوتالرنىڭ ھۇنالرنىڭ قوغالپ زەربە بېرىۇى بىلەن پاننونىىەگە كىرىۇى، ئۇزۇنۇدىن 

رىىىنىڭ شۇەرقىي شۇىمالىدىن ك چۇكپ كەلۇگەن بېرى بۇ يەرچە ئولتۇرغقلىۇىپ كېلىۋغتاان ۋغندغلالر، بۇرۇن ۋ گى

سۇئېۋالر ۋە ئىلگىرى ھۇنالرنىڭ قوغلىۇى بىلەن روسىىەنىڭ شەرقىي جەنۇبىدىن كەلگەن ئاالنالرنى ئوخۇاشال 

يىلىۇدن باشۇالپ غەربۇ ە  -406شۇۇنىڭ بىۇلەن ئۇۇالر ئامالسۇىزلىاتىن مىالچىۇىە . زور تەھدىت ە ئۇۇچرغتتى

تە رغيىتىۇىە ۋە نورى ۇمۇدىن ئىنۇارەت ئى  ۇى ئۇ ل ىگە ك چۇكپ كەلۇگەن ئۇۇالر چەسۇلەپ. ك چكش ە باشلىدى

يىلۇى ر ۇىىن  -401بولسىمۇ، كېىىن چغۋغملىق بېسىمغا ئۇچرىغاچاا، يەنە چغۋغملىق غەرب ە ك چكپ، مىالچىۇىە 

. ىبۇنىڭ بىلەن ئۇالر بىلەن فىرغن الر ئوتتۇرىسۇىدغ زور ئۇۇرۇش يۇكز بەرچ. چەرياسىدىن ئ تكپ گاللىىىگە كىرچى

ئۇالر گەرچە ئېغىر چىاىم تارتاان بولسىمۇ، لې ىن يەنىال فىرغن الرنىڭ توسالغۇسىنى بوسكپ ئ تكپ، گاللىىىنىڭ 

كېىىن،رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ ھەربىي ككچى ككچەيگەچ ە، بۇ ئكچ خەلۇق . ك پ قىسىم جايلىرىنى ئىگەللىۋغلدى

نېۇوس تاغلىرىۇدىن ئ تۇكپ ئىسۇپانىىە يېۇرىم يىلۇى پېرى -408ك چكش ي نىلىۇىنى جەنۇپاا بۇرغپ، مىالچىىە 

ئۇايرىم ھالۇدغ ئۇكچ پاچىۇۇاھلىق، يەنۇى  -ئارىلىغا كىرچى ۋە ھەر قايسىسى ئايرىم يەرلەرنى ئىگىۇلەپ، ئۇايرىم

سۇئېۋالر يېرىم ئارغلنىڭ غەربىي شمالىدغ سۇئېۋ پاچىۇاھلىاىنى، ۋغندغلالر يېرىم ئارغلنىڭ باشاا جايلىرىغا ۋغنۇدغ  

 . ۋغندغ  پاچىۇاھلىاى كېىىن ە ئ ز تەسىر چغئىرىسىنى شىمالىي ئافىرقىغى ە كېڭەيتتى. قۇرچى پاچىۇاھلىاىنى

تۇۇاالڭ قىلىۇۇپ، ئىسۇۇپايەگە ھۇجۇۇۇڭ قىلىۇۇۇاا  -ۋغنۇۇدغنالر، سۇۇۇئېۋالر ۋە ئۇۇاالنالر گۇۇاللىىە تەۋەسۇۇىدە بۇۇۇالڭ

الىىە ئاالرى  باشۇ ىلىاىدى ى تەيىارلىنىۋغتاان چاغدغ، غەربىي رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ مەركىزىي رغيونى بولغان ئىت

چۇكن ى، چغۋغملىۇق تۇكرچە غەربەك قۇارغپ . ت ۋەن ى موسېىاچغ تۇرىۋغتاان غەربىي گوتالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى

كېىىن بولۇپ ئكچ قېتىم رىۇم  -ئاالرى  ئىلگىرى.ئىلگىرلەۋغقان ھۇنالر ئۇالرغا ئېغىر بېسىم ئېلىپ كەلگەن ئىدى

چغ زور ( يىلۇۇى -408)قېۇۇتىم  -2ۋە ( يىلۇۇى -409مىالچىۇۇىە )قېۇۇتىم  -6. شۇۇەھىرىنى مۇھاسۇۇىرىگە ئالۇۇدى

 -رىم شەھىرىگە بېسىپ كىرىپ قۇاتتىق بۇۇالڭ( يىلى -460)قېتىمدغ  -3. مىادغرچى ى ت لەمگە ئېرىۇىۋغلدى

شۇنىڭدىن كېۇىىن ئاالرىۇ  چغۋغملىۇق . رىمنىڭ ش ھرىتى شۇنىڭدىن باشالپ يوقىلىۇاا باشلىدى. تاالڭ قىلدى

 -462مىالچىىە . يكرۈش قىلىپ، ئىتالىىىنىڭ جەنۇبىدى ى يەرلەرنى ئېغىر خانىۋەيرغن ىلىااا ئۇچرغتتى جەنۇپاا

غەربۇۇي رىۇۇم . يىلىۇۇ  شۇۇۇ قوۋمىغۇۇا باشۇۇ ىلىق قىلىۇۇپ، گاللىىىنىۇۇڭ جەنۇبىۇۇدى ى كەڭ زىمىننۇۇى ئىگىلىۇۇدى

ىمپېرغتۇور ھونۇرىۇۇوس ئىمپېرىىىسىنىڭ ئۇالرغا ككچى يەتمىگەچەك، ئامالسىز ئۇالر بىۇلەن مۇرەسسەلىۇۇپ، ئ

شۇنىڭدىن كېىىن، ئاالرىۇ  ۋە ئۇنىۇڭ ۋغرىسۇلىرى ئۇ زلىرى . سىڭلىسىنى ئۇنىڭا ياتلىق قىلىۇاا مەجنۇر بولدى
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ئىگىلىگەن رغيونالرچغ ئەمەلىي ھوقۇقنى ئىگىلەپ، نامدغ رىم ئىمپېرىىىسنىڭ ۋغلىسى بولۇپ، رىم ئىمپېرىىىسىگە 

ر پېرىنۇىوس تېغىدىن ئ تكپ ۋغندغلالرنى مەغلۇپ قىلىپ، ۋغندغلالرنىڭ ئۇزۇن ئ تمەي غەربىي گوتال. قارغڭ بولدى

شۇۇنىڭ بىۇلەن ئۇۇالر قۇرغۇان غەربىۇي گۇوت . قولىدىن ئىسپانىىە يېرىم ئارىلىنىڭ ك پ قىسىمىنى تارتىۋغلۇدى

ە پاچىۇاھلىاىنىڭ ز مىنى كېىىن ى نەچ ە ئەسىر ئى ىدە ھازىرقى فىرغنسىىەنىڭ شەرقىي جەنۇبى ۋە ئسىپانىى

 . يېرىم ئارىلىنىڭ شەرقىي شىمالىنى ئ ز ئى گە ئالىدۇ

غەربىي گوتالر رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ قولىۇدىن گاللىىىنىۇڭ جەنۇبىۇدى ى كەڭ ز مىننۇى تارتىۋغلغۇان چاغۇدغ، 

ئاسۇۇتا ي ت ىلىۇۇۇ ە باشۇۇالپ، ر ۇۇىىن چەرياسۇۇىدىن ئ تۇۇكپ، گاللىىىنىۇۇڭ  -بۇرگۇنۇۇدىالر ۋە فىرغن ىالرمۇۇۇ ئاسۇۇتا

يىلۇۇالر ئارىلىاىۇۇدغ ،  -443~  463مىالچىۇۇىە . قايسۇۇى جۇۇايالرنى ئىگەللەشۇۇ ە باشۇۇلىدى شۇۇىمالىدى ى ھەر

ئۇالر ي ت ىلىۇتىن بۇۇرۇن . بۇرگۇندىالر ئاخىر ھېلىھەممۇ بۇرگۇندى چەپ ئاتىلىپ كېلىۋغتاان رغيوننى ئىگىلىدى

ىلىۇۇى روشۇەن ى ھۇنالر بىلەن بىر نەچ ە قېتىملىق چەھۇەتلى  جە لەرنۇى قىلغۇان بولۇۇپ، ئۇالرنىۇڭ ي ت 

فىرغن ىالرنىۇڭ ي ت ىلىۇۇى توغرىسۇىدغ غەر  ئۇالىملىرى . ھۇنالرنىڭ بېسۇىمىغا ئۇچرىغانلىاىۇدىن بولغانىۇدى

قېتىملىۇق غەربۇ ە  -2ھۇنالرنىڭ . ئۇالرنىڭ ئەھۋغلىمۇ يۇقىرقىغا ئوخۇاپ كېتىۇى مۇم ىن، چەپ پەرەز قىلىدۇ

 :بزغس مۇھىم بايانى بارق بىر ئايكرۈش قىلىۇى ھەقاىدە مې  گوۋ رىننىڭ مۇندغ

يىلۇى  -465يىلۇالر ئەتىرغپىۇدغ باشۇلىنىپ،  -400باسۇاۇچى  -2ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسۇىپ كىرىۇۇىنىڭ »

 -6ھۇنالرنىۇڭ . شۇنىڭدىن باشۇالپ، ياۋروپانىۇڭ تارىخىۇدغ زور ئۇ زگىرىش يۇكز بەرچى. ئەترغپىدغ ئاخىرالشتى

ېرمان نەسىللى  خەلالەر روسىىەنىڭ جەنۇبىۇدىن قۇوغالپ قېتىملىق تاجاۋۇزىنىڭ نەتىجىسىدە، نۇرغۇنلىغان گ

ئەمۇدىلى تە . چىاىرىلىپ، توپالشاان ھالدغ بالاانغا كىرىۇپ، شۇەرقىي رىمغۇا نىسۇنەتەن بەك ئۇچرىمىغانىۇدى

قېتىملىق تاجاۋۇزى نۇرغۇنلىغان ياۋغيى قوۋملەرنى غەربىي رىم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ  -2ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا قىلغان 

نەتىجىۇدە ئىتۇالىىە تۇ ت يىۇ  غەربىۇي گوتالرنىۇڭ چەپسۇەندە قىلىۇۇىغا . رىۇىگە مەجنۇر قىلدىقې ىپ كى

بۇ يۇاۋغيى قوۋملەرنىۇڭ رىۇم .يەنە ئافرىاا، ئىسپانىە ۋە گاللىىىنىمۇ باشاا ياۋغيى قوۋملەر ئىگەللىۋغلدى. ئۇچرىدى

بىز ھۇنالر بىلەن . اارغان ئىدىئىمپېرىىىسىگە كىرىۇىنى پكتكنلەي چىگكچەك ھۇنالرنىڭ بېسىمى كەلتكرۈپ چى

بىز شۇنىڭغا بىۋغسۇتە . رىم ئىمپېرىىىسى ئوتتۇرسىدغ بىۋغستە مۇناسىۋەت بولغانلىاىنى ناھايتى ئاز ھېس قىلىمىز

. كونتىرو  قىلىش مەزگىلىدە بىرىن ى قېتىم پۇاننونىىەنى بىۋغسۇتە كۇونتىرو  قىلىۇش ھوقۇقىغۇا ئېرىۇۇىۋغلغان

ئىگىلىۇگەن ( ئاالتۇائۇس ۋە سۇافرغكىس باشۇ ىلىاىدى ى شۇەرقىي گۇوتالر)وۋملەر پاننونىىەنى ئەسلى ياۋغيى ق

ھۇنالرنىڭ بۇ يەرنى ئىگىلىۇى بۇ يەرچى ى يۇاۋغيى قەۋمۇلەرگە نىسۇنەتەن ھ ككمرغننىۇڭ رىملىاالرچىۇن . ئىدى

ىن ھۇنالر پۇاننونىىەنى ئىگىلىگەنۇدە، بۇارلىق شۇەرقىي گۇوت خەلاۇى يېڭىۋغشۇت. ھۇنالرغا ئالمىۇىۇال بولدى

بۇۇ مەزگىلۇدە ھۇۇنالر پۇاننونىىەنىال . ئىتتىپاقالشاان بولسىمۇ، ئەمما يەنىال ھۇنالرنىڭ كونتىروللىاىۇدغ بولۇدى

 -ئىگىلەپ قالماستىن يەنە غەربىي رىمغا بىۋغستە ھۇجۇڭ قىلمىسۇىمۇ، چونۇاي چەرياسۇىنىڭ جەنۇبىۇدغ ئۇان ە

ەرقىي رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنى نىۇۇان قىلغۇان لې ىن بۇالرنىڭ ھەممىسى شۇ. تاالڭ قىلىپ تۇرىدۇ -مۇن ە بۇالڭ

ئۇۇ چاغۇدى ى )ھۇۇنالر ( يىلى -409مىالچىدىن بۇرۇناى )بىر قېتىم . بولۇپ، خارغكتېرىمۇ ئان ە ئېغىر ئەمەس

. يىلۇدىز ئۇ لگىلى تۇاس قالغۇان ئىۇدى....تۇاالڭ زەربىگەئۇۇچرغپ -مۇشۇۇ بۇۇالڭ( يولناش ىسى يىلدىز ئىۇدى

بەل ىم ئۇ ئۇۇزۇن ئۇ تمەيال ئۇ لگەن . غا مۇناسىۋەتلى  ئىۇالر بىزگە نامەلۇڭشۇنىڭدىن باشالپ يىلدىز ۋە ئۇنىڭ

 [. 4]قېتىملىق يكرۈشى ئاخىرالشتى  -2يىلدىزنىڭ ئ لكشى بىلەن ھۇنالرنىڭ . بولۇشى مۇم ىن

 ھۇنالرنىڭڭ ياۋروپاغڭا بېسڭىپ) گڭۇمراو بولۇشڭى ئاتتىال ھۇو پادىشاھلىقىنىڭ قۇر لۇشى ۋە. 3

 (يىلالر -468~  422مىالدىيڭ  تڭخمىنڭو ى،باسقۇى -3كىرىشىنىڭ 

 

چۇكن ى، ئۇۇ . ھۇنالرنىڭ يىلدىز ئ لگەندىن كېىىن ۇى بىۇر قۇان ە يىللىۇق تۇارىخى غەر  ئالىملىرىغۇا نۇامەلۇڭ

تاكى ھۇنالرنىۇڭ . چاغدى ى ياۋروپا بىرەر ۋەسىاە بىلەن تارىخنى چەللىلىگىلى بولمايدىغان مەزگىلدە تۇرىۋغتاتتى

باش ك تكرگەندىن كېىۇنال، ھۇنالرنىۇڭ ياۋروپاغۇا « ئاتتىال پاچىۇاھلىاى»ىسى ئاتتىال قۇرغان يەنە بىر يولناش 
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 . بېسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىپ كىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى تارىخىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدغ يېڭۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر بەت ئې ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى

بۇ يېڭى ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ ئەڭ چەسلەپ ى ئى  ى ھ ككمدغرىنىڭ بىرى ئوكتار، يەنە بىۇرى ئۇنىۇڭ ئىنىسۇى 

روگا تەخۇت ە ئولتۇرغۇان چەسۇلەپ ى . رى ھەقاىدى ى خاتىرىلەر ناھايتى ئازئىزلى -ئوكتارنىڭ ئىش. رۇگا ئىدى

يىلالرغا  -421~  422تارىخنامىلەرچە خاتىرلىنىۇى ە، مىالچىىە . مەزگىلگە ئائىت خاتىرلەرمۇ يوقنىڭ ئورنىدغ

تۇاالڭ  -كەلگەندە، ھۇنالر شەرقىي رىم ئىمپېرىىىسىگە تاجاۋۇز قىلغان ھەڭ سېرىس بىۇلەن ماكىۇدوننى بۇۇالڭ

ھۇۇۇنالرنى چونۇۇاي چەرياسۇۇىنىڭ شۇۇىمالىغا  Ⅱئۇۇۇزۇن ئۇۇ تمەي شۇۇەرقىي رىۇۇم ئىمپېرغتۇۇورى تىۇۇۇوچورس . قلغۇۇان

قاچغق ئالتۇن تاپۇۇرۇش بەچىلىگە ئاندىن ئۇنىڭ ئىمپېرىىە  350قوغلىۋەت ەن بولسىمۇ، لې ىن ھەر يىلى رۇگاغا 

 . ز مىنىغا تاجاۋۇز قىلماسلىق كاپالىتىگە ئېرىۇ ەن

يىلىدىن بۇرۇن، شەرقىي رىم ئىمپېرىىىسى بىۇلەن تۇتىۇۇىپ تۇرىۇدىغان چونۇاي چەرياسۇىنىڭ -432مىالچىىە 

شىمالىدغ نۇرغۇنلىغان ئۇشۇاق قەبىلىلەر ياشايدىغان بولۇپ، ئۇالر ئەسلىدە شەرقىي رىم ئىمپېرىىىسىدىن بىللە 

كەلگەنۇدە، رۇگۇا شۇەرقىي  يىلىغۇا-432لې ىن. س ھنەت ئ ت كزەتتى ۋە ھەر خلى  كېلىۇىملەرنى ئىمزغاليتتى

رىمدىن ئېمپېرىىە تەۋەسىگە قې ىپ بېرىۋغلغان ھۇن قاچاۇنلىرىنى ئ ت كزۈپ بېرىۇنى تەلەپ قىلغۇان ۋغقىتتۇا، 

چوناي چەرياسىنىڭ شىمالىدغ ياشايدىغان بارلىق ئۇشۇاق قەبىلىلەرنىڭ ھۇنالرغا قارغڭ ئى ەنلىگىنۇى جاكۇارالپ، 

لىلەر بىلەن تكزگەن بارلىق كېلىۇىملەرنى پەقەت ھۇنالر بىلەنال تكزۈشنى ئىمپېرىىەنىڭ بۇرۇن بۇ ئۇشۇاق قەبى

بۇنىڭۇدىن رۇگۇا چەۋرىۇدى ى ھۇۇن پاچىۇۇاھلىاىنىڭ بۇۇ . ۋە ھۇنالر بىلەنال س ھنەتلىۇىۇۇنى تەلەپ قىلۇدى

مەزگىلدە چوناي چەرياسۇىنىڭ شۇىمالىي قىسۇمىدغ ئ زىنىۇڭ مۇۇتلەق ھ كۇكمرغنلىاىنى ئورنىتىۇپ بولغۇانلىاىنى 

 [. 5]ۈۋ لىۇاا بولىدۇك ر

تىۇوچورۇس رۇگانىڭ تەلىپىگە ئۇرۇش ئارقىلىق تاقابى  تۇرۇشاا جكرئەت قىاللماي، ھۇن پاچىۇۇاھلىاىغا ئەل ۇى 

ھالنۇكى، رىم ئەل ىسى ھۇنالرنىۇڭ تېرىتورىىىسۇىگە كەلۇگەن . ئەۋەتىپ تىنىب س ھنەت ئ ت كزمەك ى بولدى

بۇ ئى  ۇى . ۇنىڭ ئى  ى جىىەنى بىلېدغ ۋە ئاتتىالر چىااان ئىدىچاغدغ رۇگا ئالەمدىن ئ ت ەن بولۇپ، ئورنىغا ئ

ھۇن پاچىۇاھىنىڭ رىم ئەل ىلىرى بىلەن ك رۈش ەن ئورنى ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ پايتەختى بولماستىن، بەل ۇى 

ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، ھۇنالرنىڭ بۇ ئى  ۇى . ھازىرقى يۇگۇسالۋىىە تەۋەسىدى ى مارگۇس چ گەن شەھەر ئىدى

رىۇم )ىۇاھى مۇالزىملىرىنىڭ ھەمرغھلىاىدغ ئات ئكسۇتىدە تۇۇرۇپ رىۇم ئەل ىسۇى بىۇلەن س ھنەتلەشۇ ەن پاچ

سۇ ھنەت نەتىجىسۇىدە (. ئەل ىسىمۇ ئۇالرغا ئوخۇاش ئات ئكستىدە تۇرۇپ س ھنەتلىۇىۇ ە مەجنۇر بولغۇان

تكزۈش مەسىلىسىدە  رىم ئەل ىسى ھۇن قاچاۇنلىرىنى ئ ت كزۈپ بېرىش ۋە ئۇشۇاق قەبىلىلەر بىلەن كېلىۇىم

يەنەھۇنالرچغ ئى  ى پاچىۇاھ بولغاچاا ئاتتىالرنىڭ تەلىۇپىگە مۇاقۇ  بولۇۇپ، ھەر يىلۇى . يو  قويۇپال قالماستىن

قۇۇاچغق ئالتۇنغۇۇا  700قۇۇاچغق ئۇۇالتۇننى  350ھۇنالرغۇۇا ت لەيۇۇدىغان ئولپۇۇاننى ئى  ۇۇى ھەسسىلەشۇۇ ە، يەنۇۇى 

دە شۇنىڭدىن كېىىن نەچۇ ە يىۇ  ئى ىۇدى ى ھۇنالرنىۇڭ رىم تارىخى ئەسەرلىرى. ك پەيتىۇ ە مەجنۇر بولغان

بۇ ئېھتىما  شۇ چاغدغ ھۇنالر شىمالىي ياۋرۇپا ۋە شەرقىي . پائالىىىتىگە ئائىت خاتىرىلەر ناھايىتى ئاز ئۇچىرغيدۇ

 . ياۋروپۇۇاچى ى ھەر قايسۇۇى قۇۇوۋمىلەرنى بويسۇۇۇندۇرۇش بىۇۇلەن ئالۇۇدىرغش بولغانلىاىۇۇدىن بولسۇۇا كېۇۇرەك

ىالر ھ ككمرغنلىق قىلىۋغتاان چاغدى ى ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ ز مىنىنىڭ قان ىلىۇ  ئى ەنلى ىنۇى، بېلىدغ ۋە ئاتت

ھ ككمرغنلىاى ھوقۇقىنىڭ قاندغقلىاى توغرىسىدغ ماتىرىىالالر كەڭ بولغانلىاى ئكچۇكن غەر  ئۇالىملىرىمۇ بۇنىڭغۇا 

كۇكمرغنلىاى مەركىزىنىۇڭ چونۇاي لې ىن، ئەينى چاغدى ى ھۇۇن پاچىۇۇاھلىاىنىڭ ھ . ئېنىق جاۋغ  بېرەلمەيدۇ

ۋ نگىرىىە ئىمپېرىىىسۇىنىڭ زىمىنۇى -ئەسىرچى ى ئاۋىستىرىىە-68چەرياسىنىڭ ئوتتۇرغ ئېاىنىدغ ئى ەنلى ىنى، 

بۇۇ ھ ككمرغنلىۇق چغئىرىسۇى ئى ىۇدە ھۇۇنالر ھ كۇكمرغن . بىلەن تەڭ كېلىدىغانلىاىنى مۇقۇمالشتۇرۇشاا بولىدۇ

وپۇسى ئىنتايىن ئاز ئىدى، يەنە چوناي چەرياسىنىڭ غەربىدى ى پۇاننونىىەچە ئورۇندغ تۇرسىمۇ، لې ىن ئۇالرنىڭ ن

. تۇرۇشلۇق شەرقىي گوتالر ۋە چوناي چەرياسىنىڭ شەرقىدە تۇرۇشلۇق جىنۇتالرمۇ ھۇن پاچىۇاھلىاىغا بېاىنۇاتتى

رگىمۇۇ بۇنىڭدىن باشۇاا، ھۇۇن پاچىۇۇاھلىاى ھۇازىرقى گېرمۇاىىە تەۋەسۇىدە تۇرۇشۇلۇق نۇرغۇنلىغۇان قەبىلىلە

ھ ككمرغنلىاى قىلغان بولۇپ، ھ ككمرغنلىاى چغئىرسىنى شىمالىي چ ڭىز ۋە بالتىق چ ڭىزىغى ە يەت كزگەن ئىدى، 
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شۇ ا بەزى غەر  ئالىملىرى ئانگىلوالر ۋە ساكسونالرنىڭ ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلىاىدىن ئايرىلىپ چ ڭىزچىن ئ تۇكپ 

ڭ ھ ككمرغنلىاى ۋە بېسىمنى بىلەن بىۋغستە مۇناسىۋەتلى  چەپ بىرىتانىىە تاقىم ئارغللىرىغا كېتىۇىنىمۇ ھۇنالرنى

ئۇالرنىۇۇڭ سۇۇانى )ئۇنىڭۇۇدىن كېۇۇىىن روسۇۇىىەنىڭ جەنۇبىۇۇدى ى كەڭ يۇۇايالقالرچغ تۇرۇۋغتاۇۇان ھۇۇۇنالر . قارغيۇۇدۇ

كەينىۇدە ئاتتىالرنىۇڭ -يىلالرنىۇڭ ئالۇدى-447~435مىالچىىە ( ۋ نگىرىىىدە تۇرۇۋغتاان ھۇنالرىن ك پ ئىدى

اىنى قوبۇ  قىلىۇاا مەجنۇر بولدى، ئېھتىمۇا  روسۇىىە يايالقلىرىنىۇڭ شۇىمالىدى ى ئورمۇانلىاالرچغ ھ ككمرغنلى

ياشاۋغتاان سىالۋىىانالر ۋە فىنالرمۇ مۇشۇ چاغدغ ھۇنالر تەرپىدىن بويسۇندۇرۇلغان بولۇشى، سۇىالۋىىانالر مۇشۇۇ 

مىالچىىە [. 1]كەلگەن بولىۇى مۇم ىن سكپىتىدە تۇنجى قېتىم ياۋروپانىڭ غەربىگە « ھۇنالرنىڭ قۇلى»چاغدغ 

پاچىۇۇاھ . يىلى بېلىدغ ئ لگندىن كېىىن، ئاتتىالر ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ بىرىدىنىر ھ ككمرغنى بولۇپ قالدى-445

قۇرۇلۇپ، ھ ككمرغنلىق ( ھازىرقى ۋ نگىرىىە تەۋەسىدە)ئورچىسى چوناي چەرياسىنىڭ شەرقىدى ى چوڭ تكزلە گە 

بۇنىڭ بىۇلەن شۇەرقى ۋە . ەرياسىنىڭ شەرقدىن شەرقتە ئوتتۇرغ ئاسىىاغى ە سوزولىدۇچغئىرسى غەربتە رىىىن چ

يىلى ئاتتىالر قوشۇن باشالپ -447مىالچىىە . غەربى رىم ئىمپېرىىىلىرى ئىنتايىن چوڭ تەھدىدكە چۇچ كەلدى

ېمپىرغتۇورى شەرقىي رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ پايتەختى كونستانتىنوپولغى ە باستۇرۇپ كەلگەچ ە، شۇەرقى رىۇم ئ

سكلھى تەلەپ قىلىۇاا مەجنۇر بولۇپ، كېىىن ى يىلى ھاقارەتلىۇ  ئىتتپۇاقلىق ئەھۇدى تۇكزچى،  Ⅱتىۇوچورۇس 

قۇاچغق ئۇالتۇن 1000قاچغق ئۇالتۇن ئولپۇان تاپۇۇرۇشۇى، يەنە  2600ئەھدىدە ئىمپېرىىە ھەر يىلى ئاتتىالرغا 

، رىم ئىمپېرىىىسى ماكسۇىمىن باشۇ ىلىاىدى ى سكلھىدىن كېىىن. بىلەن كوغ قەرىزلىرىنى ت لىۇى بەلگىلەندى

ئەل ىلەر ئ مى ىنى ئاتتىالر تۇرۇۋغتاان پاننونىېنغا ئەۋەتىپ بۇ ئولپانالرنى تاپۇۇرۇپ بەرچى، ئەل ىۇلەر ئۇ مى ى 

« سۇەپەر خاتىرىسۇى»ئى ىدى ى پېرىس ۇس تارىخ ى بولغاچاا، ئەل ىلى ۇتىن قايتىۇپ كەلگەنۇدىن كېۇىىن 

بۇ ئەينى چەۋىرچى ى ئاتىالر ئورچىنىڭ ئەھۋغلىنى تەتاىق قىلۇتا ناھۇايىتى [. 7]اتىچ گەن ئەسەرنى يېزىپ چى

 : چىن ئېلىنىغان نەقىلىدۇر«پارچىلىرىنى »ئېسى  ئەسىرنىڭ 

تاشۇتىن . ئاتتىالنىڭ پايتەختى بىۇر قەلۇۇە يۇاكى كەنۇت ىال ئوخۇۇاش بولۇۇپ، شۇەھەرگە ئوخۇۇىمايدى ەن»

خەلانىۇڭ ك پىن ىسۇى كەپىۇلەرچە . پ، ئۇ رىم ئۇسلۇبىدى ى مۇن ا ئى ەنقوپۇرۇلغان ئىمارەتتىن بىرسىالر بولۇ

ئاتتىالر ۋەئۇنىڭ ئاساسلىق ئاچەملىرى ئائىلىسىدى ىلىرى ھەڭ مۇالھىملىرى بىلەن . ياكى چېدىرالرچغ تۇرىدى ەن

تى كۇ پ بۇۇالپ كەلۇگەن مۇالالر ناھۇاي. بىر سارغيدغ تۇرىدىغان بولۇپ، بۇ سارغي قەلۇەنىڭ ئوتتۇرىسىدغ ئىۇ ەن

ساچچغ تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ساقالپ قالغان بولۇپ، تاماقنى ياغۇاچ -بولسىمۇ، ئاتتىالر يەنىال ك چمەنلەرچە ئاچچىي

ئىۇۇۇنى ناھۇۇايتى . تۇۇاۋغق ۋە چۇۇ چەكتە يەيۇۇدىغان، بول ۇۇا چ گەنۇۇدەك نەرسۇۇىلەرنى ئەزەلىۇۇدىن يېمەيۇۇدى ەن

ۇپ، ھەر چغئىۇم ئۇات توقۇقلۇۇق ھۇالەتتە سارغينىڭ ئىۇى ى ھەر قان ە ئۇچۇق بولۇ. ئەستايىدى  بېجىرىدى ەن

پېرسۇ ۇس يەنە قەسۇىدى ىلەرنىڭ . «زىىاپەتتە شۇارغ  ھەچچىۇدىن زىىۇاچە كۇ پ ئى ىلىۇدى ەن. تۇرىدى ەن

بىر قەسىدى ى ئ زى يازغان قەسۇىدىنى ئوقۇۇپ »: ئاتتىالغا مەچھىىە ئوقۇغانلىاىنى تەسۋىرلەپ مۇندغق يازغان

ئۇ قەسىدە ئوقۇۋغرتاان چاغدغ ئورچىنىڭ ئى ى تىمتاسلىااا . رىنى مەچىىلىدىئاتتىالنىڭ باتۇرلىاى ۋە ۋە غەلنىلى

ئۇ ت ەن چاغۇدى ى شۇانلىق غەلنىنىۇڭ . چ مكپ، مېھمانالرنىڭ ھەممىسى قەسىدىگە مەپتۇن بولۇپ قېلىۇتى

ىالر ياساۋۇلالرنىڭ ك زلىرىدە غەلىنىگە ئىنتىلىش ئەكىس ئەتسە، قېر. تىلغا ئېلىنىۇىدىن يكرەك تارى چې ىلدى

ئارقىۇدىن . ئەمدى جە گاھتا قېلىب ئوينىتىپ ئات چاپتۇرغلمايدىغانلىاىنى ئۇويالپ كۇ زلىرىگە يۇاش ئېلىۇۇتى

كېۇىىن، قىزىا ىلىۇق باشۇلىنىپ كىۇۇلەرنىڭ . ھەربى مەشىق ۋە ھەربىي ئەخالق توغرىسىدغ نۇتۇق س زلەندى

الر بولۇۇپ، غەلىۇتە كېىىملەرنۇى قىزىا ىلىۇق ئاساسۇەن مۇوللىالر ۋە سۇاك. جىدچىي كەيپىىاتى پەسۇەيتىلدى

پكتۇكن زغلنۇى كۇكل ە . كېىىۇىپ، التىن تىلى، گوت تىلى ۋە ھۇۇن كىۇۇلەرنىڭ كەيپىىۇاتىنى يۇوقىرى ك تۇكرچى

بۇ قىزىا ىلىق ئالدىدغ پەقەت ئاتىالر تەم ىن تۇرپ ئ زىنىڭ ئېغىر بېسىق قىىاپىتىنى نامايەن . ساچغسى قاپلىدى

 [. 9]«قىلدى
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مارسىۇان ئ ز قوشۇنىنى . يىلى ئ لكپ ئۇنىڭ تەختىگە مارسىۇان ۋغرىسلىق قىلدى-450ە مىالچىى Ⅱتىۇوچورۇس 

پائا  ئىسالھ قىلىپ، چرلەت مۇچغپىۇەسىنى ككچەيتىپ، پۇرسەت تېپىۇپ ھۇنالرغۇا قايتۇرمۇا زەربە بەرمەك ۇى 

 . بولدى

م ئىمپېرىىىسۇى بىۇلەن يىلىغا قەچەر غەربىي رى-450يىلى تەخىت ە چىاااندىن باشالپ-434ئاتتىال مىالچىىە

ئۇ گەرچە شەرقىي ئىمپېرىىسىدە ئۇان ە چۇوڭ تەسۇىر قوزغىىالمىغۇانلىاتىن، . چوستانە مۇناسىۋەتنى ساقلىغان

يىللىرى، ئاتتىال بىلەن غەربىي رىم ئىمپېريىسىنىىڭ مۇناسىۋىتى بۇرۇندىن س رىلىپ بىر -448~449مىالچىىە 

نىڭ ئاچىسۇى Ⅲەن بىللە ئاتتىال يەنە ئىمپېرغتور ۋغلېنتىنايانئىش تۇپەيلىدىن يرى لىۇىپ كەت ەن، شۇنىڭ بىل

ھونۇرىىا بىلەن تويلىۇىۇنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئىمپېرغتورچىن ھونۇرىىانى ئ زىگە ياتلىق قىلىۇۇنى ھەڭ غەربىۇي 

ئۇنىڭ تەلىپۇى رەت . رىم ئىمپېرىىىسى ز مىنىنىڭ يېرىمىنى قىز مېلى سكپىتىدە ئ زىگە بېرىۇنى تەلەپ قىلدى

 . قىلىنغاندىن كېىىن، ئاتتىال غەربىي رىم ئىمپېرىىىسىگە ئۇرۇش قوزغاش قارغرىغا كەلدى

چكن ى گاللىىە بۇ ۋغقىتتا بىۇر . ئاتتىال ھۇجۇڭ قوزغاشتا ئىتالىىە زىمىنىنى ئەمە، گاللىىىنى نىۇان قىلپ تاللىدى

بىۇي رىۇم ئىمپېرىىىسۇىگە ھۇجۇۇڭ قان ىلىغان يېرىم مۇستەقى  پاچىۇاھلىاالر ب لكنكپ كەت ەن بولۇپ، ئۇۇ غەر

-456مىالچىۇىە . قىلساڭ بۇ ياۋغيى مىللەت پاچىۇاھلىالىرىنىڭ يارچىمىگە ئېرىۇەلمەيمەن چەپ قارىغان ئىدى

مىڭۇدىن كۇ پ  500ئېىتىۇالرغا قارىغاندغ، قوشۇننىڭ سانى )يىلى ئاتتىال شەخسەن ئ زى زور قوشۇن باشالپ 

چەسۇلەپتە نۇرغۇنلىغۇان مۇۇھىم . ىنىۇڭ شۇىمالىغا بېسۇىپ كىۇرچىر ۇىىن چەرياسۇىدىن ئ تۇكپ، گاللىى(ئى ەن

تاالڭ قىلدى، گاللىىىدى ى مۇھىم ھەربىۇي ئۇورۇن ئورلىۇۇاننىنمۇ -شەھەرلەرنى ئىۇغا  قىلدى، مېتىزنى بۇالڭ

چە  مۇشۇ ۋغقىتتا رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ سەركەرچىسۇى ئۇائېتىۇوس قوشۇۇن باشۇالپ شۇىمالغا . قورشاۋغا ئالدى

ھەڭ ك پلىگەن ياۋغيى مىللەت پاچىۇاھلىالىرىنىڭ، مەسلەن، غەربىي گوتالر، بۇرگۇندىالر ۋە بىۇر  يكرۈش قىلدى

شۇ ا، ئۇ ئاتتىال بىلەن كاتۇالونىىە تكزلە لى ىۇدە، ھە  قىلغۇۇچ ئۇۇرۇش . قىسم ئاالنالرنىڭ قوللىۇىغا ئېرىۇتى

ئېىتىۇۇالرغا . ئېغىۇز بولۇدى بۇ ئۇۇرۇش ئۇزغقاۇا سۇوزۇلدى، ھەر ئى  ۇى تەرەپۇتىن چىاىۇم ئىنتۇانىي. قىلدى

بۇۇۇ چەشۇۇھەتلى  ئۇرۇشۇۇتا ئى  ۇۇى تەرەپ . مىۇۇڭ ئۇۇاچەڭ جە ۇۇدە ئۇۇ لگەن 650قارىغانۇۇدغ،بىر كۇۇكن ئى ىۇۇدىال 

يېڭىلىش ئايرىلمىغان بولسۇىمۇ، ئاتىالنىۇڭ ئۇۇرۇش قىلغۇسۇى كەلۇمەي قوشۇۇنلىرىنى -ئوتتۇرسىدى ى يېڭىش

ىالر غەربىۇي رىۇم ئىمپىېريىسۇىگە يەنە ئۇۇرۇش يىلۇى ئۇات-452مىالچىۇىە . ۋ نگىرىىىگە چې ىندۈرۈپ كەتتى

ئۇاتتىال قوشۇۇنلىرىنى . ئۇنىڭ بۇ قېتىماى ئۇرۇش نىۇانى گاللىىە بولماستىن، بەل ى ئىتالىىە بولۇدى. قوزغىدى

باشالپ ئالىپ تېغىدى ئ تكپ، ئالدى بىلەن ئاكۇيلىىۇانى ئىگەلۇلەپ، شۇەھەرچى ى قورۇلۇشۇنىڭ ھەممىسۇىنى 

ئارقىدىن پاچويا، ۋ رونۇا . تاالڭ قىلدى-ىىنىڭ شىمالىدى ى نۇرغۇنلىغان يەرلەرنىمۇ بوالڭئىتالى. ۋەيرغن قىلۋەتتى

لۇې ىن، بۇۇ . تاالك قىلدى، ئاندىن نىۇاننى رىمگە قۇارغتتى–ۋە مىالن قاتارلىق شەھەرلەرنىمۇ ئىگەللەپ بوالڭ 

رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ چاغدغ قوشۇننىڭ ئى ىدە ئاچارچىلىق ۋە كېسە  تۇارغپ كەتتۇى، يەنە كېلىۇپ شۇەرقىي 

شۇۇنىڭ بىۇلەن، ئۇاتتىال . يارچەم ى قوشۇنلىرى يېتىۇپ كېلىۇپ، ئاتتىالغۇا كۇ پ قېۇتىم قايتۇرمۇا زەربە بەرچى

. قوشۇنلىرىنى چې ىندۇرۇپ چوناي چەرياسىنىڭ شەرقىدى ى ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ پايتەختىگە قايتىۇپ كەتتۇى

اا بەك بېرىلىپ كېتىپ، يېڭىدىن تەقۇدىم قىلىنغۇان بىۇر ئۇ شارغباا ۋە ئىۇاىۋزلىا( يىلى-453)كېىىن ى يىلى 

 [. 8]«توي قىلغاندىن كېىىن، ئېغىر كەيىپ ىلى تە قان قۇسۇپ ئ لدى»ساھىنجاما  بىلەن 

ئاتتىالنىڭ ھايات پائالىىتىنى ۋە ھۇنالرنىڭ غەرب ە ك چكشىنىڭ ياۋروپاغا ك رسەت ەن تەسۇىرىنى يىغىن ۇاقالپ 

 :باھا بەرگەن ساى ە مۇندغقمې  گوۋ رىن قى

ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغۇا . ئاتتىال ھەقىاەتەنمۇ بىر ئۇلۇ  شەخس، لې ىن ئۇنىڭ مە گكلكك ت ھپىلىرى ئىنتايىن ئاز»

ھۇجۇڭ قىلىۇى كەلتكرۈپ چىاارغان مۇھىم نەتىجە ياكى مە گكلكك نەتىجە، گوتالر ۋە باشاا گېرمان نەسۇىللى  

ىسىگە تاجاۋۇز قىلىۇاا مەجنۇرالش بولغان بولسىمۇ، لې ىن بۇۇ قوۋمالرنى غەرب ە يكرۈش قىلىپ، رىم ئىمپېرىى

ئىش ئاتتىالچىن بۇرۇنال ئورۇنلىنىپ بولغان  ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ چوڭ ك چكشىدىمۇ ئاتتىالنىڭ ت ھپىسۇى 

بۇ لې ىن، . ئۇنىڭ ئەڭ ئۇلۇ  ت ھپىسى بىر قۇچرەتلى  ھۇن ئىمپېرىىىسىنى بەرپا قىلغانلىاىدغ. ئان ە زور ئەمەس



169 

 

ئاتتىلال ئ لكپ ئۇزۇن ئۇ تمەي، ھۇۇنالر . ئىمپېرىىەمۇ خۇچچى بالدۇر ئې ىلىپ، گكلدەك ناھايتى تېزال يىمىرىلدى

 [. 60]مە گك قوغلىۋ تىلدى  ياۋروپانىڭ غەربىدىن

ھۇن پاچىۇاھلىاىنىڭ يىمىرىلىۇىگە ئاساسلىاى ئالىي ھ ككمرغنالرنىڭ ئى  ى نىزغمۇى سۇەۋە  بولغۇان بولۇۇپ، 

پاچىۇۇۇاھلىانىڭ . ڭ ئوغللىرىنىۇۇڭ ھەممىسۇۇىال ئۇۇايرىم مۇسۇۇتەقى  پاچىۇۇۇاھلىق قۇرۇشۇۇنى ئۇۇوياليتتىئاتتىالنىۇۇ

ھ ككمرغنلىاىدغ تۇرىۋغتاان گېرمانالر، جكملىۇدىن جىنۇوتالر ۋە شۇەرقىي گۇوتالر بولسۇا پۇرسۇەتتىن پايۇدىلىنىپ 

يىلى ئى  ۇى تەرەپ  -454ە مىالچىى. قارشىلىق ك رسىتىپ، ھۇنالرنىڭ كونتىروللىاىدىن قۇتۇلۇش ئويىدغ ئىدى

نەتىجىدە ھۇنالرچىن نەچۇ ە مىۇڭ ئۇاچەڭ . ۋ نگىرىىە تەۋەسىدى ى نېدغ  چەرياسى بويىدغ قاتتىق جەڭ قىلدى

ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى كارپات تاغلىرىنىڭ شەرقىگە . ئ لكپ، ئاتتىالنىڭ چوڭ ئوغلى ئىلەكمۇ ئ لتكرۈلدى

بۇيان جەنۇۇبىي روسۇىىە ياياالقلىرىۇدغ ياشۇاپ كېلىۋغتاۇان ھۇۇن  نەچ ە يىلدىن 70ك چكش ە مەجنۇر بولۇپ، 

ھۇۇن پاچىۇۇاھلىاىنىڭ مەركىزىۇي رغيۇونى ۋ نگىۇرىىە ھۇنالرنىۇڭ . قېرىندغشلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ پاناھالنۇدى

ھ ككمرغنلىاىغا قارشىلىق ك رسىتىپ غەلنە قازغنغۇان گېرمانالرنىۇڭ قولىغۇا چكشۇكپ كېتىۇپ، جىنۇۇتالر چونۇاي 

شۇۇەرقىي گۇۇوتالر چونۇۇاي چەرياسۇۇىنىڭ شۇۇەرقىدى ى . نىڭ شۇۇەرقىدى ى كەڭ زىمىنالرنۇۇى ئىگىلىۇۇدىچەرياسۇۇى

نەچۇۇ ە يىلالرچىۇۇن كېۇۇىىن ئاتتىالنىۇۇڭ ئەۋالتلىۇۇرى يەنە غەربۇۇ ە يۇۇكرۈش قىلىۇۇپ، . پۇۇاننونىىەنى ئىگىلىۇۇدى

لىۇدىن پەقەت ئەسلىدى ى ز مىنلىرىنى قايتۇرۋغلماق ى بولغان بولسىمۇ، جىنۇتالرنىۇڭ قۇاتتىق زەربىسۇى تكپەي

 . غق يەرنىال ئىگەللىىەلىدىئازر( چوناي چەرياسىنىڭ ت ۋەن ئېاىنى)ئۇالرنىڭ ز مىنىنىڭ جەنۇبىدى ى 

بۇ چاغدغ ئاتتىالنىڭ ئوغلى ئەرنەقمۇ ئاز ساندى ى ھۇنالرنى باشالپ چوناي چەرياسى ئېغىزىنىۇڭ جەنۇبىۇدى ى 

ى ھۇن شاھزغچىسى شەرقىي رىۇم ئىمپېرىىىسۇىنىڭ ئۇنىڭدىن باشاا يەنە ئى  . چوبرۇگا چ گەن يەنى ئىگىلىدى

باشاا بىر نەچ ە توپ ھۇنالر يەنىال شەرقىي رىم ئىمپېرىىىسى تەۋەسىدى ى . غەربىدى ى جايالرنى ئىگەللىدى

 . جايالرچغ قېلىپ قالدىھەر قايسى 

ھ كۇكمرغنلىاىنى  يىلى ئاتتىالنىڭ يەنە بىر ئوغلى چ ڭگىزى  غەرب ە قوشۇن تارتىپ ھۇنالرنىڭ -416مىالچىىە 

ئۇۇ چونۇاي چەرياسۇىنى بۇويالپ ئىلگىۇرلەپ، جىنۇۇتالرچىن ئۇ زىنى تارتىۇپ، . ئەسلىگە كەلتكرۈش ە ئورۇنۇدى

پاننونىىەچە تۇرىۋغتاان شەرقىي گوتالرغا بىۋغستە ھۇجۇڭ قوزغىۇدى ۋە ئۇالرغۇا يۇېاىن يەرچە بىۇر نەچۇ ە يىۇ  

اچىۇاھلىاىنىڭ پاچىۇاھى شۇىەن ۋ نۇدى توغنۇات جۇ گوچى ى شىمالىي ۋ ي پ)يىلى  -419مىالچىىە . تۇرچى

ئۇۇۇ جەنۇپاۇۇا يۇۇكرۈش قىلىۇۇپ چونۇۇاي چەرياسۇۇىدىن ئ تۇۇكپ، شۇۇەرقىي رىۇۇم ( يىلۇۇى -2خۇ نىۇۇڭ خۇغ ۇۇۇىڭ 

ئىمپېۇۇرىىە ككچلۇۇكك قايتۇرمۇۇا زەربە بېرىۇۇپ ھۇۇۇنالرنى مەغلۇۇۇپ قىلۇۇدى ۋە . ئىمپېرىىىسۇۇىگە تاجۇۇاۋۇز قىلۇۇدى

ىۇدى ى ھۇنالرنىۇڭ ياۋروپۇاچى ى پائۇالىىىتى ھەقاىۇدى ى ئەڭ بۇۇ غەر  تارىخنامىلىر. چ ڭگىزى نى ئ لتۇكرچى

شۇنىڭدىن باشالپ، ھۇنالر ياۋروپانىڭ تارىخ سەھنىسۇىدىن [. 66]ئاخىرقى بىر قېتىملىق خاتىرە ھېسابلىنىدۇ 

جۇ گوچغ بولسا بۇ ۋقىت شىمالىي ۋ ي پاچىۇاھلىاىنىڭ ئوتتۇرغ مەزگىللىرى بولۇپ، ھۇنالرنىڭ . چې ىنىپ چىاتى

جەنۇبىي ھۇنالر، تۇغا ھۇنلىرى، لكشكي ھۇنلىرى ۋە توبا ھۇنلىرى بەش غۇز ئون ئۇالتە پاچىۇۇاھلى  -قلىرىتارما

ئالدىناى  -ئايرىم ھالدغ خەن -چەۋرى ھەڭ جەنۇبىي، شىمالىي سۇاللىلەر چەۋرىنىڭ چەسلەپ ى مەزگىلىدە ئايرىم

يىلىۇدىن بۇۇرۇن  -410ې ىن ھەممىسۇى لۇ. جاۋ، شىمالىي لىاڭ، بكيكك شىا قاتارلىق ھاكىمىىەتلەرنى قۇۇرچى

شۇ الشۇاا ياۋروپۇۇاچغ ھۇۇن پاچىۇۇۇاھلىاىنىڭ يىمىرىلىۇۇى ۋە ئاتتىالنىۇۇڭ . كېۇۇىىن بولۇۇپ يوقالۇۇدى -ئىلگىۇرى

ئوغۇللىرىنىڭ چرلەتنۇى ئەلسۇىگە كەلتۇكرۈش يولىۇدى ى ئۇرۇشۇلىرىنىڭ مەغلۇۇپ بولۇشۇى، ھۇنالرنىۇڭ چۇنىۇا 

 . بەلگىسى بولۇپ قالدى مىاىاسىدغ تارىخ سەھنىسىدىن چكش ەنلى ىنىڭ

 

 : ئىزغھالر

 

نۇاملىق « تۇارىخ»رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدى ى تارىخۇۇناس ئاممىۇانۇس مارسېلىنۇسۇنىڭ [ 6]

چۇنىۇا تۇارخىي ماتېرىىۇاللىرى مەجمۇئەسۇى چەسۇلەپ ى »چى سىخې قاتارلىاالر تەرجىۇمە قىلغۇان . ئەسىرى
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سۇەنلىىەن كىتابخانىسۇى . غۇا قۇارغڭ« ەزگىلىۇدى ى غەربىۇي ياۋروپۇائوتتۇرغ ئەسىرنىڭ چەسلەپ ى م. توپلىمى

 . بەت -35يىلى نەشرى،  -6859

رىۇم ئىمپېرىىىسۇنىڭ سۇەركەرچىلىرى ۋە يەرلىۇ  ئەمەلۇدغرلىرى يېڭىۇدىن »: ئاممىۇانۇس مۇندغق چەيۇدۇ[ 2]

 . ھى ااندغق گۇناھى بولمىغا چەتۇەللەرگە ئىنتايىن ناچار مۇئامىلە قىلغان. كەلگەن

بۇ قەبىۇ  . ياۋغيى قوۋملەر چەرياچىن ئ تكپ كەلگەندىن كېىىن، ئۇزۇلۇق يېتىۇمەسلى  ئىنتايىن ئېغىر بولغان.... 

ئۇالر كەڭ رغيۇنالرچىن ئىت تۇتۇپ كېلىپ ياۋغيى . سەركەرچىلەر ناھايتى پەس ەش بىر سوچىنى ئويالپ تېپىۇاان

غۇنلىغان يۇاۋغيى قۇوۋملەر، ھەتتۇا قەبىۇلە باشۇلىالىرىنىڭ نۇر. قوۋملەر بىلەن بىر ئىتاا بىر قولىنى ئالماشتۇرغان

چۇنىۇا تۇارىخىي »جۇى سۇىخې قاتۇارلىاالر تەرجىۇمە قىلغۇان )« ئوغۇللىرىمۇ شۇندغق قىلىۇاا مەجنۇر بولغۇان

 (. بەت ە قارغڭ -39« ماتېرىىاللىرى مەجمۇئەسى چەسلەپ ى توپلىمى

، جۇۇاڭ جۇكەن تەرجىۇۇمە قىلغۇۇان «تۇۇلەر تۇارىخىيئوتتۇۇۇرغ ئاسۇىىاچى ى قەچىم ۇۇى چرلە»مې گوۋ رىننىۇڭ [ 3]

« ھۇنالر چۇنىاسۇى»غا ۋە ئوتتومائېن ىن خېلفىننىڭ « ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلغان ھۇنالر»بابى  -7نۇسخىسىنىڭ 

 . غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارغڭ« يىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىز»پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارغگىرغ   -4بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا   -2

 ،«ىلغان ھۇنالرياۋروپاغا تاجاۋۇز ق»با   -7« ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى قەچىم ى چرلەتلەر تارىخىي»[ 4]

 . بەتلەر -695~  694

، جۇۇاڭ جۇۇكەن تەرجىۇۇمە قىلغۇۇان « ئوتتۇۇۇرغ ئاسۇۇىىاچى ى قەچىم ۇۇى چرلەتۇۇلەر تۇۇارىخى»مې گوۋ رىننىۇۇڭ [ 5]

« ھۇنالر چۇنىاسى»غا ۋە ئوتتۇمائېنى ىن خېلفېننىڭ « ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلغان ھۇنالر»بابى  -7نۇسخىسىنىڭ 

 . غا قارغڭ« رۇگائوكىا ۋە »پارغگىرغھ  -1با ،  -2

يىلۇۇالر ئارىلىاىۇۇدى ى ئىۇۇۇالر  -472~  440چە مىالچىۇۇىە « سۇۇەپەر خاتىرىسۇۇى»پېرىس ۇسۇۇنىڭ [ 1]

ئەسۇلى . بۇ ھۇنالرنىڭ ياۋروپاچى ى تارىخىغا ئائىت ئەڭ ئىۇەن ىلى  بىرىن ى قۇو  ماتېريالۇدۇر. خاتىرلەنگەن

گېرمانىىىنىۇۇڭ ئۇۇ ت ەن »ا  ئ زىنىۇۇڭ ياۋروپۇۇالىق مەشۇۇھۇر ئۇۇالىم فر ىتۇۇ. ئەسۇۇەرنىڭ تولۇۇۇق نۇسخىسۇۇى يۇۇوق

چە بۇۇ ئەسۇەرنىڭ « مىللەتلەرنىڭ چۇوڭ ك چۇكش چەۋرى»توڭ  -6چ گەن ئەسىرى « چەۋرلەرچى ى خاتىرلىرى

رىۇم »يېاىناۇى زغمانۇدى ى ئەنگىلىۇىە تارىخۇۇناسۇى گىننۇون . پارچىلىرىنى نېمىس تىلىغا تەرجىمە قىلغۇان

ەسىرىدە، ياۋروپاچى ى ھۇنالرنىڭ پائالىىىتىنى پكتكنلەي مۇشۇۇ چ گەن ئ« ئىمپېرىىىسىنىڭ ھاالك بولۇش تارىخى

« تارىخىي خاتىرىلەر»پارچىالرنىڭ تارىخي ماتېرىىاللىق قىممىتى ئېلىمىزىدكى . پارچىالرغا ئاساسلىنىپ يازغان

 . بىلەن ئوخۇايدۇ

اتۇارلىاالر تەرجىۇمە لىاڭ سى ېڭ ق. چىن ئېلىنغان« چۇنىا تارىخىي تېزىسلىرى»ئەنگىلىىىلى  ۋ للىسنىڭ [ 9]

بۇۇ ئۇابزغس . بەت -469تۇوڭ  -6( يىلى شا خەي شا ۋۇ باسمىخانىسى نەشۇىرى -6827)قىلغان نۇسخسى 

 . چىن ئالغان« رىم ئىمپېرىىىسىنىڭ ھاالك بولۇش تارىخى»باياننى سېللىسىمۇ گىنوننىڭ 

اۋۇرپاغۇا بېسۇىپ كىۇرگەن ي»بۇا  -7« ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى قەچىم ى چرلەتۇلەر تۇارىخى»مې گوۋ رىننىڭ [ 8]

ئۇۇاتتىال »پۇۇارگىرغ  -9ۋە « ئۇۇاتتىال»پۇۇارگىرغ  -7بۇۇا  -2« ھۇۇۇنالر چۇنىاسۇۇى»غۇۇا ۋە خېلفېننىۇۇڭ «ھۇۇۇنالر

 . غا قارغڭ« پاچىساھلىاى

 . بەتۇۇۇۇلەر-689~ 687بۇۇۇۇا  -7« ئوتتۇۇۇۇۇرغ ئاسۇۇۇۇىىاچى ى قەچىم ۇۇۇۇى چرلەتۇۇۇۇلەر تۇۇۇۇارىخى»[ 60]

 .«ھۇنالر چۇنىاسى»ۋە خېلفېننىڭ « چرلەتلەر تارىخى ئوتتۇرغ ئاسىىاچى ى قەچىم ى»مې گوۋ رىننىڭ [ 66]

 

 


