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 كىرىش سۆز

 
ىلۈۈالر ئىلگىۈۈرى ئېلىمى نىۈۈڭ شۈۈىمالى    بەش مىۈۈڭ ي-ھۈۈونالر بۇنىىۈۈدىت تۈۈۆت  

تەرەپلىرىدە ياشىغان قەدىمكى مىللەتلەرنىۈڭ بىۈرى بولۈۇئۇ ئۈۇالر مەملىكىتىمى نىۈڭ      
كەڭ زېمىنىنۈۈى ئۈۈېچى  ۋە پۈۈارالق مەدەنيىتىنىۈۈڭ شەكىللىنىشۈۈىدە ناھۈۈايىتى زور رو  

 .ئوينىغاندى
نچە مىۈڭ  ئېلىمى  مەنبەلىرىدىت مەلۇم بولغىنىۈدە،ۇ ھۈونالر مىالدىيىۈدىت بىۈر قۈا     

مىالدىيۈۈدىت . يىلۈۈالر بۈۈۇرۇنال ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا پائۈۈالىيەت ئېلىۈۈپ بېرىشۈۈقا باشۈۈلىغان  
ئەسۈۈىردىت باشۈۈالئۇ ھۈۈونالر ناھۈۈايىتى قۇدرەتلىۈۈس بىۈۈر سىياسۈۈىي كۈۈۈ     -1بۈۈۇرۇنقى 

ئەسۈىرگە  -1مىالدىيىدىت بۇرۇنقى . سۈپىتىدە تارىخ سەھنىسىدە كۆرۈلۈشكە باشلىغان
يىلۈۈالردا -131-109مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  )ەڭرىقۈۈۇت كەلگەنۈۈدەۇ ھۈۈۇنالردا بۈۈاتۇر ت  

بۈاتۇر تەڭرىقۈۇت   . ئىسىملىس بىر مەشھۇر داھى ئوتتۇرىغۈا چىقتۈى  ( تەخىتتە ئولتۇرغان
ئاسۈىيا ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈىنى    -قەدىمكى زامان دۇنيا تارىخىۈدىكى قۇدىرەتلىۈس دەلەت  

ئەدەبىياتىۈدىكى  قۇردىۇ بەزى تارىخشۇناسالر باتۇر تەڭرىقۈۇتنى ئۇيغۈۇر خەلۈق ئېغىۈ      
 .بىلەن بىر كىشى دەئ قارايدۇ« ئوغۇزخان»

يىل كېۈيىتۇ ياۋروپۈادا ئوتتۇرىغۈا چىققۈان ئۈاتتىال ئۇلۈۇ         200باتۇر تەڭرىقۇتتىت 
ئى لىرىغا ۋارىسۈلىق قىلىۈپۇ ئۈۇنى تېخىمۈۇ يۈۇقىرى      -بوۋىسى باتۇرنىڭ روھى ۋە ئى 

ەتتىكى دانىشۈمەنلىكىۇ  ئاتتېال ئۆزىنىڭ دەلەت ئىدارە قىلى  جەھ. پەللىگە كۆتۈردى
ھەربىي ئىشالر جەھەتتىكى يۈكسۈە، تۈاالنتى ۋە دىپلومۈاتىيە جەھەتتىكۈى مۈاھىرلىقى      
بىلەن ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسۈىنى ئەينۈى دەۋر ياۋروپۈا دۇنياسۈىدىكى ئەڭ كۈچلۈۈ،      

ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسى ئاتتىال دەۋرىدە مىسلىسۈى  دەرىىىۈدە   . دەلەتكە ئايالندۇردى
ېپىپۇ ياۋروپا خرىستىئان دۇنياسىنى قۈاتتىق چۆچۈۈتكەن دەھشۈەتلىس بىۈر     قۇدرەت ت

ھەتتاۇ نامى مەشھۇر رىم ئىمپېرىيىسىمۇ ھۇنالرغا داۋاملىق . سىياسىي كۈچكە ئايالندى
. تۈردە باج تاپشۇرۇش شەرتى بىۈلەن ئۆزىنىۈڭ مەۋجۇدلۈۇقىنى ئۈاران سۈاقالئ قالغۈان      

نى بارلىققۈا كەلتۈۈرگەن كىشۈى ئۈاتتىال     مانا مۇشۇنداق قۇدىرەتلىس بىر سىياسۈىي كۈۈچ  
ۇ ياۋروپۈا ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈى    «ئۈاتتىال ھۈۇنلىرى  »بولغاچقاۇ تارىختا ياۋروپۈا ھۈۇنلىرى   

ئاتتىال ئىمپىرىيىسۈىنىڭ زېمىنۈى غەربۈتە    . دەئ ئاتالغان« ئاتتىال ئىمپېرىيىسى»بولساۇ 
تىق دېىى ىۈدىت  ئاتالنتىس ئوكياندىتۇ شەرقتە ئىرانۇ ھەتتۈا ئالتۈايغىچەۇ شۈىمالدا بۈال    
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ئاتتىالنىۈڭ ياۋروپۈا خرىسۈتىئان دۇنياسۈىدا     . جەنۇبتا دونۈا  دەرياسۈىغىچە سۈوزۇلغان   
پەيدا قىلغان كۈچلۈ، تەسىرى تا بۈگۈنگە قەدەر ياۋروپا مىللەتلىۈرى تەرىپىۈدىت يۈاد    

يىلۈۈى گېرمۈۈانىيە  -1900مىسۈۈا  قىلىۈۈپ ئېيتىۈۈدىغان بولسۈۈاقۇ   . ئېتىلىۈۈپ كەلمەكۈۈتە 
ە يۈۈرۈش قىلغانۈداۇ گېرمۈۈانىيە پادىشۈاھى ۋىلگۈېلىم ئۇالرغۈۈا     ئارمىيىسۈى يىۈراق شۈۈەرقق  
بۇنىىۈۈدىت مىۈۈڭ نەچۈۈچە يۈۈۈز يىۈۈل بۈۈۇرۇنۇ ئاتتىالنىۈۈڭ »: مۇنۈۈداق نۇتۈۈۇق سۈۈۆزلىگەن

قوماندانلىقىدىكى ھونالرنىڭ ياۋروپادا ئېلىپ بارغان ھەيۋەتلىس ھەربىي يۈرۈشلىرى 
-ىۈۈۈۈڭ ئەپسۈۈۈۈانەۋە مۈۈۈۈۇقەددەل غەلبىلىۈۈۈۈرىۇ بۈگۈۈۈۈۈنگە قەدەر ياۋروپۈۈۈۈا مىللەتلىرىن

. قوشاقۇ داسۈتانلىرىدا تەرىپلىنىۈپ ۋە مەدھىيلىنىۈپ كەلمەكۈتە    -رىۋايەتلىرىدەۇ شېئىر
قۇدرىتىمۈۈۇ سۈۈىلەر ئۈۈارقىلىق بىۈۈ    -خۈۈۇددى شۈۈۇنىىدە،ۇ نۈۈېمىى مىللىتىنىۈۈڭ كۈۈۈ   

 «ئىگىلىگەن دەلەتتە داستانغا ئايلىنىپۇ نەچچە مىۈڭ يىلالرغىۈچە تارقىلىۈپ يۈرسۈۇن    
داقال ئاتتىالنىۈۈڭ ياۋروپۈۈادىكى تەسۈۈىرىنىڭ نەقەدەر   مانۈۈا بۈۈۇ ھونالرنىۈۈڭۇ شۈۈۇن  [. 1]

 .كۈچلۈ، ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالئ بېرىدۇ
يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمى دە،ۇ ئاتتىال ھەقىقەتەن ياۋروپا دۇنياسۈىدا كۈچلۈۈ،   
تەسىر پەيدا قىلغاچقۈاۇ ئۇنىۈڭ نۈامىۇ بۈگۈۈنگە قەدەر ياۋروپۈا مىللەتلىرىنىۈڭ يازمۈا ۋە        

ئاتتىالغۈۈۈا . ى ئاساسۈۈۈىي تېمىالرنىۈۈۈڭ بىۈۈۈرى بولۈۈۈۇئ كەلۈۈۈدى ئېغىۈۈۈ  ئەدەبىياتىۈۈۈدىك
بېغىشۈۈالنغان نۇرغۈۈۇن شۈۈېئىرۇ داسۈۈتانۇ سۈۈەھنە ئەسۈۈەرلىرىۇ رومۈۈانۇ پوۋسۈۈى  ۋە      

 .ھېكايىلەر يې ىلدى
ۋە ئاسۈكانىئو  ( يىلۈى -1151)ئىتالىيە ئەدەبىيات تارىخىۈدا روكۈودېگلى ئۈارمىنىى   

نىدىغان داسۈتانلىرى ئەينۈى   نىۈڭ ئاتتىالنىۈڭ ھايۈاتى تەسۈۋىرلى    ( ئەسۈىردە -12)لوناتى
( يىلۈۈالر-1215-1211)بېلمونۈۈ  كۈۈاگنولىنىىمۇ . قايتۈۈا نەشۈۈر قىلىنغۈۈان-ۋاقىتتۈۈا قايتۈۈا

( يىلۈى -1231)« ئۈاتتىال »مۈاتئو نۈورىى   . ئاتتىال توغرۇلۇق بىۈر قۈانچە شۈېئىرلىرى بۈار    
« ئۈاتتىال »سەھنە ئەسەرلىرى ئىچىۈدە گېئوسۈى  ۋېردىنىۈڭ    . ناملىق بىر ئوپېرا يازغان

يىلىۇ ۋېنىتسۈىيە سۈەھنىلىرىدە   -1512بۇ ئەسەر . ىق ئوپىراسى ئەڭ مەشھۇر ئىدىنامل
 .ئوينالغان

ئەقىلۈدىت ئازغۈان   »ئىسپانىيە ئەدەبىيات تارىخىدا كىرىستوبا  دى ۋىرۇئېسنىڭ 
نۈاملىق  « ئۈاتتىال  -تەڭۈرى قامچىسۈى  »ۇ لۈۇئىى دى گۇۋارانىۈڭ   (يىلى-1209)« ئاتتىال

 .تىراگىدىيلىرى بار
نۈۈۈاملىق بىۈۈۈر  « ئۈۈۈاتتىال»يۈۈۈازغۇچىالردىت پىئېۈۈۈر كورنىلنىۈۈۈڭ    فىرانسۈۈۈىيلىس
نۈاملىق درامىنۈى   ( يىلۈى -1550)« ئاتتىالنىۈڭ تۈويى  »ھېنرى بورنېر . تىراگىدىيسى بار

 .يازغان
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نۈاملىق رومۈانى   « ئاتتىال ۋە ھونالر»جورج سايت رانسفوردنىڭ . ئىنگلى الردىت ج
 .يىلى ئېالن قىلىنغان-1513

ھۈۈۇن پادىشۈۈاھى »يىلۈۈى -1505زاكخارىئۈۈال ۋېرنېۈۈر نېمىسۈۈالردىت ئەڭ بۈۈۇرۇن 
ئۇنىىۈدىت كېۈيىت ھېنۈرىخ    . ناملىق رومانتىس تىراگىدىيسىنى ئېالن قىلغۈان « ئاتتىال
-1531) ۇ ئۈالبېرت رومۈانت  (يىلۈى -1521)ۇ جون مىخائىل سولتى(يىلى-1511)روستى 
-1551) فۈون زىمېرمۈانت  . ل. ۋە ھېنۈرىخ ، ( يىلۈى -1551) ۇ ئوتتۈو كونسۈېن   (يىلى
بۇنىىۈدىت  . كەينىۈدىت مەيۈدانغا كەلۈگەن    -قاتارلىقالرنىڭ دراممىلىۈرى كەينۈى  ( يىلى

قاتارلىقالرنىڭ ئاتتىال ( يىلى-1551) ۋە فىلىپ دان( يىلى-1513) باشقا يوسېف مارنىل
 .ھەققىدىكى رومانلىرىمۇ خېلى شۆھرەت قازانغان

ھۇنگىرالرنىۈۈڭ ئۈۈاتتىال ھۇنلىرىنىۈۈڭ ئەۋالدلىۈۈرى بولغاچقۈۈاۇ ( ۋىنگىۈۈرالر)ھۈۈونالر 
مەشۈھۇر  . ئەدەبىياتىدا ئاتتىالغا بېغىشۈالنغان ئەسۈەرلەر ئاالھىۈدە ئۈورۇننى ئىگىلەيۈدۇ     

يازغۇچىالردىت ئارانىيۇ گاردونىيۇ بانفىيۇ ۋالكا  ئانۈدرال ۋە گوسۈار ۋارىۈي ماتيۈال     
ئەسۈۈۈىردە ياشۈۈۈىغان مەشۈۈۈھۇر  -13. قاتارلىقالرنىۈۈۈڭ داسۈۈۈتانلىرى ئىنتۈۈۈايىت مەشۈۈۈھۇر

. نۈاملىق ئېپىگرامۈا ناھۈايىتى شۈۆھرەت قازانغۈان     « ئاتتىال»يازغان داستانچى مىكلول 
( يىلۈى -1331)« بۇدانىڭ تراگېدىيسۈى »سەھنە ئەسەرلىرىدىت بېسېنىي گېئورگىنىڭ 

بۇدانىۈۈۈڭ »ۇ ۋاژداپېتىرنىۈۈۈڭ (يىلۈۈۈى-1353) «ئۈۈۈاتتىال ۋە بۇدانىۈۈۈڭ تراگېدىيسۈۈۈى»ۋە 
ئۈاتتىال ۋە  »ساالژۇسنىڭ دوپ( يىلى-1590) «ئاتتىالنىڭ ئۆلۈمى»كارولىينىڭ « ئۆلۈمى
نۈاملىق تىراگېۈدىيىلىرىۇ   ( يىلۈى -1911)« ئىۈلە، »ۋە خارسانىي كالماننىڭ « ئىلدىكو

ئۇلۈۈۇ  »ۋە كونۈۈ  بۈۈانفى مىكلوسۈۈنىڭ ( يىلۈۈى-1911)« ئۈۈاتتىال»مۈۈاركۇل السۈۈ لونىڭ 
بۇالرنىڭ ئىچىدە دوپسۈاۇ  . ناملىق درامىلىرى زور شۆھرەتكە ئىگە( يىلى-1911)« بەگ

ژ ئارانىينىۈڭ  . سانىي قاتارلىقالرنىڭ ئەسۈەرلىرى سەھنىلەشۈتۈرۈلگەن  ماركول ۋە خار
ھۈۈۇن »نۈۈاملىق داسۈۈتانىۇ تومپۈۈا مىخائىلنىۈۈڭ    ( يىلۈۈى-1521)« بۇدانىۈۈڭ ئۆلۈۈۈمى »

( يىلۈى -1909) «ئۈاتتىال »ۇ فۇلوئ ئاروننىۈڭ  (يىلى-1523)« پادىشاھى ئاتتىال ھەققىدە
پادىشۈۈاھ ئۈۈاتتىال  »ۇ (ريىلۈۈال-1905-1551ئۈۈۈ  تۈۈومۇ  ) «ئاتتىالنىۈۈڭ ئوغۈۈۇللىرى »ۋە 

ئۈاتتىال  . قاتارلىق ھېكۈايىلىرى زور تەسۈىر قوزغىغۈان   ( يىلى-1909)« ھەققىدە داستان
تەڭۈۈرى »توغرىسۈۈىدا يې ىلغۈۈان رومۈۈانالردىت مەشۈۈھۇرلىرى بۈۈالفىي ئۈۈالبېرت يازغۈۈان     

ۇ ئۇلۇ  تۈارىخى  (يىلىدىت باشالئ بەش قېتىم نەشر قىلىنغان-1519)« قىلىچى ئاتتىال
ۋە ( يىلۈى -1911)« كۈۆرۈلمىگەن ئىنسۈان  »ىسى گاردونىي گىۈ ا يازغۈان   رومان يازغۇچ

 .قاتارلىق رومانلىرىدىت ئىبارەت« ئاتتىال»پىكار گىيۇالنىڭ 
تۈۈۈر، ئەدەبىياتىۈۈدا ئاتتىالغۈۈا بېغىشۈۈالنغان ئەسۈۈەرلەرمۇ خېلۈۈى كۈۈۆئۇ بۇالرنىۈۈڭ  
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ۋە ( ىيىلۈ -1911)« ئۈاتتىال »ئىچىدە ئاالھىۈدە تەسۈىر قوزغىغۈانلىرى پەيۈامى سۈافانىڭ      
قاتۈارلىق رومۈانلىرىۇ ئەنۈۋەر    ( يىلى-1911)«ئاتلىخان»ئاپتۇلالخ زىيا قازان ئوغلۇنىڭ 

. نۈۈاملىق ھېكايىسۈۈۈىۇ سۈۈۈەھنە ئەسۈۈۈەرلىرىدىت ل « ئۈۈۈاتتىال»بېخنۈۈان شۈۈۈاپوليونىڭ  
 «ئۈاتتىال »ۇ بەخچەت كەما  چاغالرنىۈڭ  (يىلى-1911)« ئاتتىالنىڭ تويى»بەخ اتنىڭ 

ۋە نۈۈۈاجى ( يىلۈۈۈى-1911)« ئۈۈۈاتتىال»قۇتنىۈۈۈڭ  كەمۈۈۈا  ئەرگىۈۈۈنە. ۇ م(يىلۈۈۈى-1911)
 .قاتارلىق درامىلىرى بار« ئاتتىال»تانسەلنىڭ 

ئاتتىالنىۈۈۈڭ پەۋقۇلئۈۈۈاددە ھايۈۈۈاتى يەنە رەسسۈۈۈامالرنىىمۇ كۈچلۈۈۈۈ، ئىلھۈۈۈامىنى   
يىلۈۈى -1110)مەسۈۈىلەنۇ ئىتالىيىلىۈۈس داڭلىۈۈق رەسسۈۈام رافىللۈۈو سۈۈانتى    . قوزغىغۈۈان

الىسى بىۈلەنۇ ۋاتىكانۈدىكى ھىلۈودورول    نىڭ ھاۋIIپاپا جۇلئۇل ( ئالەمدىت ئۆتكەن
نۈۈاملىق داڭلىۈۈق تۈۈام  «لېئۈۈو بىۈۈلەن ئاتتىالنىۈۈڭ ئۇچرشىشۈۈى. ل»سۈۈاريىغا بېغىشۈۈالئ 
 .رەسىمىنى سى غان

ۇ جولىئۈۈول (يىلۈۈى ئالەمۈۈدىت ئۈۈۆتكەن-1523)نېمىسۈۈالردىت پېتىۈۈر كورنېلئۈۈول 
تىالغۈا  قاتارلىقالرنىۈڭ ئات ( يىلۈى ئالەمۈدىت ئۈۆتكەن   -1531)سىكنور فون كارولسۈىفلد  

-1535)نېمىى رەسسامى ۋىلھىم فون كالبۈا،  . بېغىشالئ سى غان بىردىت رەسىمى بار
نۈۈاملىق تۈۈام ( كاتولونيۈۈا ئۇرۇشۈۈى)« ھۈۈۇن ئۇرۇشۈۈى»نىۈۈڭ ( يىلۈۈى ئالەمۈۈدىت ئۈۈۆتكەن

 ھۈۇنگر رەسسۈاملىرىدىت چەممۈور   . رەسىمى ناھايىتى داڭلىق ئاسما رەسىم ھېسابلىنىدۇ
بۇداپېشۈۈتتىكى ۋېگۈۈادو سۈۈەنئەت سۈۈارىيىغا   نىۈۈڭ ( يىلۈۈى ئالەمۈۈدىت ئۈۈۆتكەن -1599)

يىلۈى  -1911)ناملىق تۈام رەسۈىمى ۋە فاك كۈا فېرېنۈس     « ئاتتىالنىڭ زىياپىتى»سى غان 
نۈۈاملىق تۈۈام رەسۈۈىمىمۇ زور  «ئاتتىالرنىۈۈڭ تۈۈو  كېچىسۈۈى»نىۈۈڭ ( ئالەمۈۈدىت ئۈۈۆتكەن

 .شۆھرەت قازانغانىدى
ھەيكىلۈۈۈى  ھۈۈۈازىر ھۇنگرىيىنىۈۈۈڭ پۈۈۈايتەختى بۇداپېشۈۈۈتتا ئاتتىالنىۈۈۈڭ ئۈۈۈاتلىق  

 .تۇرغۇزۇلدى
يېقىنۈۈۈدىت بېۈۈۈرى ئامېرىكۈۈۈا ۋە ياۋروپۈۈۈادا ئۈۈۈاتتىال ھەققىۈۈۈدە بىۈۈۈر قۈۈۈانچە فىلىۈۈۈم 

 .ئىشلەندى
چۈۈۈنكىۇ ھۈۈونالر ئۈۈاتتىال  . ئۈۈاتتىال ھەقىۈۈقەتەن ئۇلۈۈۇ  ئېمپىراتۈۈور ھېسۈۈابلىنىدۇ  

دەۋىرىدە ئۆز تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسۈىگە يېتىۈپۇ دۇنيۈا تارىخىۈدا مەڭگۈۈ      
بۇ كىتابتاۇ ئەنە شۇ دۇنياغا مەشھۇر ئاتتىالنىڭ بىر . ئى الرنى قالدۇرغاندىئۇنتۇلمال 

پۈتۈۈۈۈن ھايۈۈۈاتىۇ ياۋروپۈۈۈا ھۈۈۈۇن ئېمپىرىيسۈۈۈىنى كۈۈۈۈچەيتى  يولىۈۈۈدىكى تۈرلۈۈۈۈ،     
پائۈۈالىيەتلىرىۇ قوشۈۈنا ئەلۈۈلەر بىۈۈلەن ئېلىۈۈپ بارغۈۈان ئۇرۇشۈۈلىرى ۋە ئۇنىۈۈڭ ياۋروپۈۈا   

ھەر قايسۈۈۈى مىللەتۈۈۈلەر  خرىسۈۈۈتىئان دۇنياسۈۈۈىدىكى تەسۈۈۈىرى ھەمۈۈۈدە ياۋروپۈۈۈادىكى
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ئارىسۈۈىداۇ ئۈۈاتتىال توغرۇلۈۈۇق بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن تۈرلۈۈۈ، رىۈۈۋايەتلەرۇ شۈۈۇنداقال ئۈۈاتتىال   
 .ھۇنلىرىنىڭ ياۋروپا مەدەنيىتىگە قوشقان تۆھپىسى قاتارلىقالر بايان قىلىنىدۇ
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 بىرىنچى باب

 ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنىڭ قۇرۇلۇشى
  
 

 ھونالرنىڭ ئىرقىي تىپى. 0

 
ھونالرنىۈۈڭ ئەسۈۈىلى مەنبەسۈۈى بولغۈۈان تۈۈۈر، ئېتنىۈۈس تۈركۈمىنىۈۈڭ مىلۈۈلەت    
سۈپىتىدە ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپرىقىدا كۆرۈلۈشى تارىخنىۈڭ ناھۈايىتى قۈاراڭغۇ چاغلىرىغۈا     

-19تۈر، ئېتىنىس تۈركۈمى ئاپىرىدە بولغان قەدىۈم جۈا  توغرىسۈىداۇ    . يېتىپ بارىدۇ
ەرب ئۈالىملىرى ئوتتۇرىسۈىدا تۈرلۈۈ، قاراشۈالر ئوتتۇرىغۈا قۇيۇلۈۇئ       ئەسىردىت بېۈرى غ 

ۋامبىرىۈيۇ  . گاسۈتېرىتۇ ھ . سىموتۇ ۋىيۈدىمانۇ ئۈا  . كىالپروتۇ ھاممېرۇ ۋ. ل. كەلدى
ھۈۈۈوممېر قاتۈۈۈارلىق شەرقشۈۈۈۇنال تۈركولۈۈۈوگالر خەنۈۈۈ ۇچە  . ن. ئارسۈۈۈتوە ۋە ئۈۈۈى. ن

ۈمىنىڭ ئانۈا يۈۇرتىۇ دەئ   مەنبەلەرگە ئاساسلىنىپ تۇرۇئۇ ئالتاينى تۈر، ئېتنىس تۈرك
شۈۇنىڭ بىۈلەنۇ غەرب ئۈالىملىرى ئارىسۈىدا تۈۈركى تىللىۈق مىللەتلەرنۈى ۋە        . قارىدى

مۈانىۇ ئېتىنىۈس تۈوپلىرىنى    -ئۇالر بىلەن تارىختا يېقىت مۇناسۈىۋەتتە بولغۈان مۇڭغۈۇ    
دەئ ئاتايۈدىغان خۈال   « ئالتۈا  تىللىۈرى  »ۇ ئۇالرنىۈڭ تىلىنۈى   «ئالتا  مىللەتلىۈرى »

بۇ ئالىمالرنىۈڭ يازمۈا مەنۈبەلەر ئاساسۈىدا ئوتتۇرىغۈا قويغۈان       . تۇرىغا چىقتىئاتالغۇ ئوت
رۇل . ھۆكۈمىۇ كېيىت ئارخېئولوگىيلىس تەتقىقاتالر نەتىىىسىدە تولۇق ئىسپاتالندى

چىرنىكوالرنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا  . ل. كىسۈۈېليېۋ ۋە ل. ۋ. ئارخېئولوگلىرىۈۈدىت ل
ھەرىكىتى نەتىىىسىدە مەلۈۇم بولۈدىكىۇ    ئېلىپ بارغان ئارخېئولوگىيلىس تەكشۈرۈش

كىشۈۈىلىرى تۈۈاش دەۋىرىنىۈۈڭ  « جەڭگىۈۈۋار ئۈۈاق ئىۈۈرق ( يۈۈۇمىالق بۈۈاش) براكسۈۈىفا »
سايان تاغلىرىنىڭ غەرىبى شىما  تەرەپلىرىنىۈڭ  -دەسلەپكى چاغلىرىدىت بېرى ئالتا 

بۇنىىغۈۈۈا ئاساسۈۈۈالنغانداۇ ئافاناسۈۈۈيېۋا مەدەنىيىتۈۈۈى  [. 1] ئاساسۈۈۈلىق خەلقۈۈۈى ئىۈۈۈدى 
؛ بولۇپمۈۈۈۇ ئانۈۈۈدىرنوۋا مەدەنىيىتۈۈۈى   (يىلۈۈۈالر-1300-1100يۈۈۈدىت بۈۈۈۇرۇنقى  مىالدى)
نىۈڭ ۋەكىللىۈرى سۈۈپىتىدەۇ ئەتراپتىكۈى     ( يىلۈالر -1100-1300مىالدىيدىت بۈۇرۇنقى  )

دىكۈۈى «ئۈۈاق دېىىۈۈ  تىپۈۈى  »دولىكوسۈۈفا  موڭغۇلوئىۈۈدالردىتۇ ھەتتۈۈاۇ دولىكوسۈۈفا     
ى ھېسۈۈۈابالنغان ئىنسۈۈۈانالردىت پەرقلىۈۈۈق بولغۈۈۈانۇ تۈۈۈۈر، نەسۈۈۈلىنىڭ پىروتۈۈۈو تىپۈۈۈ  

تۈر، نەسلىنىڭ ئاق تەنلىس كىشىلەرگە مەنسۈۇئ  « بىراكسىفا  جەڭگىۋار ئاق ئىرق»
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دەئ « ياۋروپىۈد »دۇنيادىكى ئۈ  چوڭ ئىرق ئىچىدە . ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
تىپىۈۈدىكى بىراكسۈۈىفا  تۈركلەرنىۈۈڭ دولىكۈۈو سۈۈىفا  « تۈۈۇران»ئاتالغۈۈان گۇرۇپپىنىۈۈڭ 

قا ئىۈۈرقالردىت پەرقلىنىۈۈپ تۇرىۈۈدىغان ئانتوروپولوگىيلىۈۈس موڭغۇلوئىۈۈدالردىت ۋە باشۈۈ
تۈا نەقىۈل   «تەۋرات»مەلۈۇم بولغىنىۈدە،ۇ   . بەلگىلەرگە ئىۈگە ئىكەنلىكۈى مەلۈۇم بولۈدى    

لىكۈى  - كەلتۈرۈلگەن قەدىمكى ئەنئەنىلەردىمۇ تۈر، نەسلىنىڭ ئۈاق ئىۈرقتىت ئىۈكەن   
اۇ مۈۈاۋرەئۈننەھىر ۋە تۈۈۇران تىپىغۈۈا ئۈۈۆرنە، بولغۈۈان ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىي[. 1] كۆرسۈۈىتىلگەن

ۇ قۈو  كۆزلۈۈ،ۇ   (يۇمىالققۈا مايىۈل  ) تۈۈز يۈزلۈۈ،   يېقىت شەرق تۈركلىرى ئاق تەنلىۈسۇ 
بۇرۇتلۈۇقۇ گۈۈزە  ئىسۈكەتلىسۇ سۈاغالم     -قوش قاپۈاقلىقۇ قاڭشۈارلىقۇ قۈاۋۇ ۇ سۈاقا     

ئايۈۈاللىرى بىۈۈلەن ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىر مەنبەلىرىۈۈدە گۈۈۈزەلىككە سۈۈىمۋو      -بەدەنلىۈۈس ئەر
مەنىسۈىدە  « گۈۈزە  »دېگەن سۆز بەزىۈدە  « تۈر،»ران ئەدەبىياتىدا قىلىنغانۇ ھەتتا ئى

 .ئىشىلتىلگەن
كونۈۈا تۈۈاش )ئۈۈارخېئولوگالر ئالتاينىۈۈڭ مالتۈۈا دېۈۈگەن يېرىۈۈدىت پالىئولىۈۈد دەۋرى 

بۈۇ قەدىمۈدە   . گە ئائى  اليدىت ياسالغان ئۆيلەرنىڭ خارابىسىنى تۈاپتى ( قورا  دەۋرى
نىڭ خۈۈۈېلىال دىققىتىنۈۈۈى قوزغىغىۈۈۈدە، ئالتايۈۈۈدا ياشۈۈۈايدىغان ئىنسۈۈۈانالرنىڭ كىشۈۈۈنى

 [.1]الئ بېرىدۇ- دەرىىىدە ئولتۇراق تۇرمۇشلۇق ھايات كەچۈرگەنلىكىنى ئىسپات
كىشۈۈىلىرىنىڭ بىۈۈر تەرەپۈۈتىت تەڭرىتېغۈۈى « بىراكسۈۈىفا  جەڭگىۈۈۋار ئۈۈاق ئىۈۈرق»

ئەتىراپلىرىغا يېيىلىۈپ ماكانالشسۈاۇ يەنە بىۈر تەرەپۈتىت بۈگۈۈنكى قازاقىسۈتانغا قۈارائ        
 [.1]نلىكى مەلۇم بولماقتاكېىەيگە

دەۋرى ۋە مەدەن ( يېىۈى تۈاش قۈورا    )سىبىرىيە ۋە بايقالۈدىت تېپىلغۈان نىئولىۈد   
دەۋىۈۈرىگە ئائىۈۈ  بۈۈاش سۈۈۆڭەكلىرى ھەققىۈۈدىكى تەتقىقۈۈاتالر بۈۈۇ يەردە موڭغۇلوئىۈۈد   

جەنۈۈۇبى سۈۈىبىرىيىدە موڭغۇلوئىۈۈد   . ئىنسۈۈانالرنىڭ ياشۈۈىمىغانلىقىنى ئىسۈۈپاتلىماقتا  
ئۈۇالر يىنسۈە  دەرياسۈىنىڭ    . ى كېيىنكى چاغالردا ئوتتۇرىغا چىققۈان ئىنسانالر ناھايىت

. شۈۈەرق تەرىپىۈۈدە پەيۈۈدا بولۈۈۇئۇ قىۈۈدىرقان تۈۈاغلىرى تەرەپۈۈكە قۈۈارائ كېىەيگەنۈۈدى   
ئۈاق   -يىلالرداۇ بىراكسۈىفا  -1000موڭغۇلوئىد ئىنسان تۈركۈمى مىالدىيىدىت بۇرۇنقى 

. كۆرۈلۈشۈۈكە باشۈۈلىدى تەنلىۈۈس كىشۈۈىلەر بىۈۈلەن بىۈۈرلىكتە جەنۈۈۇبى سۈۈېبىرىيىدە      
يىلۈۈالردا بىراكسۈۈىفالالرنىڭ ئۆزىنىۈۈڭ ئىۈۈرق سۈۈاپلىقىنى -1000مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى 

يەنە بۈۈۇ مەزگىلۈۈدە . قوغۈۈدىغانلىقى ئانتروپولوگىيلىۈۈس تەتقىقۈۈاتالردىت مەلۈۈۇم بولماقتۈۈا
جەنۇبى سىبىرىيەدىكى موڭغۇلوئىد ئىنسان تۈركۈمىنىڭ ئالتايدىت كەلگەن كىشۈىلەر  

بۈۇ مەزگىلۈدەۇ بىراكسۈىفا  ئىككىنچۈى بىۈر ئېتىنىۈس       . وغالنغانلىقى مەلۇمتەرىپىدىت ق
ئۈۈۈۇالر پۈۈۈامىر ۋە . تۈۈۈوئ ئۈۈۈامۇ ۋە سۈۈۈىر دەرياسۈۈۈى ئارىلىقىۈۈۈدىكى جۈۈۈايالردا ياشۈۈۈايتتى  
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ئافغانىسۈۈۈۈتاندا ياشۈۈۈۈايدىغان ئىنسۈۈۈۈانالردىت پەرقلەنسۈۈۈۈىمۇۇ لۈۈۈۈېكىت ئالتۈۈۈۈا  ۋە      
 ە ئوخشاشۈلىققا ئىۈگە ئىۈدى   قازاقىستاندىكى بىراكسىفا  ئىنسانالر بىلەن زور دەرىىىد

[2.] 
ھونالرنىڭ ئىرقى تىپى توغرىسىدا نۇرغۈۇن ئۈالىمالر ھەر خىۈل كۈۆز قاراشۈالرنى      

تۈر، ئىرقىغا مەنسۇئ مىلۈلەت دەئ  -بەزىلەر ئۇالرنى مانا شۇ تۇران. ئوتتۇرىغا قويدى
. قارىسۈۈاۇ يەنە بەزى ئۈۈالىمالر ئۈۈۇالرنى موڭغۈۈۇ  ئىرقىغۈۈا مەنسۈۈۇئ دەئ قۈۈارائ كەلۈۈدى 

قۈۈۈى بىۈۈۈر قۈۈۈانچە ئۈۈۈون يىلۈۈۈدىت بۇيۈۈۈان ئېلىۈۈۈپ بېرىلغۈۈۈان ئارخېئولوگىيلىۈۈۈس  يېقىن
تۈۈۈۈر، ئىرقىغۈۈۈا -ماتېرىيالالرنىۈۈۈڭ ئىسپاتلىشۈۈۈىغا ئاساسۈۈۈالنغانداۇ ھونالرنىۈۈۈڭ تۈۈۈۇران

 .①مەنسۇپلىقىنىڭ مۇمكىنچىلىكى زور بولماقتا
ھونالرنىۈۈڭ ئومۈۈۇمىي »بۈۇ توغرىسۈۈىدا داڭلىۈۈق ھۇنشۈۈۇنال لىۈت گەن ئۆزىنىۈۈڭ   

ئارخېئولوگىيلىس تەكشۈرۈشۈلەرگە  »: سىرىدە مۇنداق كۆرسەتكەندېگەن ئە« تارىخى
نومۇرلۇق ھۇن -11ئاساسالنغانداۇ چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى نۇيان تېغىدىت تېپىلغان 

سۈۈرەتتىكى  . قەبىرىستانلىقىدىت ھۇنالرغا مەنسۇئ بىر پارچە كەچتە سۈرەت تېپىلغان
ىسۈى كەڭۇ كۈۆزلىرى يوغۈانۇ    ئادەم چېچۈى قويۈۇقۇ ئارقىسۈىغا قىلىۈپ تارالغۈانۇ پىشان     

قويۇق بۇرۇتلۇقۇ چىرايى كېلىشكەنۇ سۈرلۈ، قىياپەتتە بولۇئۇ ئىنتۈايىت ھەيۋەتلىۈس   
دورجۈۈۈى بۈۈۈۇ كەشۈۈۈتىدىكى سۈۈۈۈرەت قەبىۈۈۈرە . موڭغۈۈۈۇ  ئۈۈۈارخېئولوگى ل. كۆرۈنۈۈۈدۇ

دىقۈۈقەت قىلىشۈۈقا  . ئىگىسۈۈىنىڭ بولۈۈۇئۇ بۈۈۇ ھۈۈۇن كىشىسۈۈى ئىۈۈدىۇ دەئ قارايۈۈدۇ      
ەسۈۈىمدە كۈۈۆز گەرچە قۈۈارا رەڭۈۈدە ئىشۈۈلەنگەن    تېگىشۈۈلىكى شۈۈۇكىۇ بۈۈۇ كىشۈۈىنىڭ ر  

-مانۈا بۈۇ ھونالرنىۈڭ تۈۇران    . بولسىمۇۇ لېكىت كۆز قارچۇغى كۈۆ، رەڭۈدە ئىشۈلەنگەن   
تۈر، ئىرقىغا مەنسۇئ ئىكەنلىكى مەسىلىسىنى ھە  قىلىشتا كۈچلۈ، ماددىي ئاسۈال  

 [.3]«بىلەن تەمىنلىدى
-، كۈۆزۇ سۈاقا   تۈركى خەلقلەرنىڭ قىيۈاپەت ئاالھىدىلىكلىرىۈدىت بىۈرى كۈۆ    »

بۇرۇتلۇق بولۇشتىت ئىبارەت بولغاچقاۇ ھۇن قەبىرىسىدىت چىققۈان ھۈۇن ئادىمىنىۈڭ    
يەنە بۇ كەشتە . بۇرۇتلۇق قىياپەتتە ئىشلەنگەن-كەشتە سۈرىتى دە  كۆ، كۆزۇ ساقا 

سۈۈۈرەتتىكى كىشۈۈى چىرايۈۈى كېلىشۈۈكەنۇ سۈۈۈرلۈ،ۇ ناھۈۈايىتى ھەيۋەتلىۈۈس كۆرۈنۈشۈۈتە 
جىۈۈت > : دىكۈۈى«جىۈۈت مىتىنىۈۈڭ تەرجىمىھۈۈالى »لۈۈد جى-25« خەننۈۈامە»بولۈۈۇئۇ بۈۈۇ 

قۈۈامىتى -مىتىنىۈۈڭ بويىنىۈۈڭ ئېگى لىكۈۈى سۈۈەككى  چۈۈىۇ ئىككۈۈى سۈۈۇڭ بولۈۈۇئۇ قەددى
جىۈت مىتۈى   . دېگەن بايانالر بىلەن تامۈامەن بىۈردە،  < كېلىشكەنۇ ھەيۋەتلىس ئىدى 

ئۈۇ ئەسۈلىدە ھۈۇن شۈىتۇق خاننىۈڭ      . ھۇنالردىت بولۇئۇ يەنە بىر ئىسمى ۋىنشۇ ئىدى
 [.5]ئەھدى ئىدىۋەلى
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جۇڭگۈۈو پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈى ئۈۈارخېئولوگىيە ئىنسۈۈتىتۇتى فېىشۈۈى قېۈۈدرىپ  »
يىلۈۈۈۈالرداۇ شەنشۈۈۈۈى ئۆلكىسۈۈۈۈى چۈۈۈۈاڭئەن    -1913 -1911تەكشۈۈۈۈۈرۈش ئەترىتۈۈۈۈى  

بۈۈۇ ھونالرنىۈۈڭ  . ناھىيىسۈۈىنىڭ فېىشۈۈى دېۈۈگەن يېرىۈۈدىت ئىككۈۈى قەبىۈۈرە قازغۈۈان    
يۈۈاكى ئەلچىلەرنىۈۈڭ   قەبىرىسۈۈى بولۈۈۇئۇ ئۆلگۈۈۈچى ئېھتىمۈۈا  ھونالرنىۈۈڭ ئەلچىسۈۈى   

چۈۈۈۈنكىۇ قەبرىۈۈۈدىت چىققۈۈۈان نەرسۈۈۈىلەرنىڭ ھەممىسۈۈۈى . ھەمراھۈۈۈى بولسۈۈۈا كېۈۈۈرە،
قەبۈۈۈردىت تېپىلغۈۈۈان ھەمۈۈۈدەپنە بۇيۈۈۈۇمالر . ھونالرنىۈۈۈڭ نەرسۈۈۈە كېرەكلىۈۈۈرى ئىۈۈۈدى

. ئىچىدىكى ئۇزۇن تۆت چاسا شۈەكىللىس مىۈى تاختۈا  ئاالھىۈدە دىققەتنۈى تارتىۈدۇ      
ۇن چۈۈۈاچلىقۇ ئىشۈۈۈتىنىنىڭ ئۈۈۈايىغىنى  تاختاينىۈۈۈڭ ئوتتۇرىسۈۈۈىغا قاڭشۈۈۈارلىقۇ ئۈۈۈۇز 

بىرىنىۈۈۈڭ بە  ۋە پاقالچاقلىرىۈۈۈدىت تۇتۈۈۈۇئ  -تۈرۈۋالغۈۈۈان ئىككۈۈۈى كىشۈۈۈىنىڭ بىۈۈۈر  
قاڭشۈۈارلىق بولۈۈۇش تۈركلەرنىۈۈڭ قىيۈۈاپەت  . چېلىشۈۈىۋاتقان قىيۈۈاپىتى چۈشۈۈۈرۈلگەن 

بۈۇ ئىككۈى پۈارچە مىۈى تاختاينىۈڭ ئوتتۇرىسۈىغا       . ئاالھىدىلىكلىرىدىت بىۈرى ئىۈدى  
-ڭ قاڭشۈارلىق قىيۈۈاپەتتە تەسۋىرلىنىشۈىۇ ھونالرنىۈڭ تۈۈۇران   چۈشۈۈرۈلگەن ھونالرنىۈ  

 [.9]«تۈر، ئىرقىغا مەنسۇپلىقىغا ھۆكۈم قىلىشتا ماددىي پاكىتنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ
ئالتاينىۈۈڭ ئانۈۈا يۈۈۇرت مەسىلىسۈۈى يازمۈۈا مەنۈۈبەلەر ئاساسۈۈىدىكى تەتقىقۈۈاتالردا ۋە  

تالنغىنىدە،ۇ بۈۇ نۇقتۈا   ئارخېئولوگىيلىس قې ىشۈالردا تېپىلغۈان قېۈ ىلمىالردىت ئىسۈپا    
. يەنە تۈۈۈركىي مىللەتلىرىنىۈۈڭ ئەنئەنىۈۈۋى ئېتىقۈۈاد چۈشۈۈەنچىلىرىدىمۇ ئىسۈۈپاتالنماقتا
نۇرغۇن مەدەنىيەت بەلگىلىرىنى ئۆز قوينىدا ساقلىغان تەبىئىي قورغانالرنىۈڭ ئالتايۈدا   

ئۇيغۇرالرنىۈڭ فولكلۈور تارىخىغۈا    . كۆپلەئ تېپىلىشى ھەرگى مۇ تاسادىپىيلىق ئەمەل
ەر سالىدىغان بولساقۇ ئۇالر ئۆز ئېتىقادى بويىچەۇ ئالتۈا  تېغىنۈى ناھۈايىتى ئۇلۈۇ      نەز

ئالتۈا   . بىلىپۇ ئۇنى قوغدىغۇچى روھۇ ھەتتا ئۆزلىرىگە تۆرەلگەن ئانۈا دەئ تونۈۇيتتى  
شۈۈۇڭاۇ شۈۈامانى ىم ئېتىقاتىۈۈدىكى . تېغىنۈۈىۇ ھەتتۈۈا ۋەتەننىۈۈڭ سۈۈىموۋولى قىلىشۈۈقاندى

شۈامان دىنىغۈا   . تېغىغا چوقۇنۇئ مۇناجاتالر ئوقۈۇيتتى  تۈركىي تىللىق خەلقلەر ئالتا 
ئالتۈا  تۈاغلىرى   . ئېتىقاد قىلدىغانالر ئۆز ئىبۈادىتىنى ئېگىۈ  تاغالرغۈا چىقىۈپ قىلغۈان     
شۇڭالشۈقاۇ ئالتۈا    . ئۇلۇ  تا  روھلىرىنىڭ توپالنغان يېرى سۈپىتىدە كۆرسىتىلمەكتە

ئالتۈۈا  يەنە . ①ئۈۈاتىالتتىدەئ « ئالتۈۈا »يۈۈاكى « سۈۈۇ-يەر»شۈۈامانى مدا يەر روھلىۈۈرى 
دەپمۈۈۇ « شۈۈامان مەدەنىيىتۈۈى»شۈۈامانى منىڭ بۆشۈۈۈكى بولغاچقۈۈاۇ ئالتۈۈا  مەدەنىيىتۈۈى  

 .ئاتىلدۇ
- سۈۈۆزىگە بۈۈاغلىنى « ئۈۈالتۇن»دېۈۈگەن نامنىۈۈڭ ئېتمولوگىيسۈۈىنىڭ  « ئالتۈۈا »

مەدەنچىلىۈۈۈۈس ئىنسۈۈۈۈانالرنىڭ ئەڭ دەسۈۈۈۈلەپكى مەدەنىۈۈۈۈيەت   . دىغۈۈۈۈانلىقى مەلۈۈۈۈۇم 
ئۇنىۈڭ تۈارىخى نىئولىۈد دەۋرنىۈڭ دەسۈلەپكى چاغلىرىغۈا        بەلگىلىرىدىت بىرى بولۇئۇ
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يېتىۈۈپ بارىۈۈدۇۇ شۈۈۇنداقال ئۈۈالتۇن ئىنسۈۈانالرنىڭ ئەڭ بۈۈورۇن تونىغۈۈان ۋە ئېۈۈرىتكەن   
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيانىڭ ئەڭ قەدىمكۈۈى مەدەنىۈۈيەت  . مەدەنلىرىۈۈدىت بىۈۈرى ھېسۈۈابلىنىدۇ 

كىسۈى ئەڭ  مەركەزلىرى ئىچىدە مەدەن جەھەتتىت ئەڭ با  ۋە مەدەن ئېۈرىتى  تېخنى 
ئالتاينىۈۈڭ [. 10] تەرەققىۈۈي قىلغۈۈان يەر ئالتۈۈا  ۋە بايقۈۈا  كۈۈۆلى ئەتىراپلىۈۈرى ئىۈۈدى  

دەئ ئاتالغانلىقىۈۈدىت ئىبۈۈارەت بۈۈۇ پۈۈاكىتتىت  « ئۈۈالتۇن تۈۈا »قەدىمكۈۈى ۋەسۈۈىقىلەردە 
قارىغانداۇ ئالتايدا ئالتۇن قې ش ۋە ئالتۇن ئېۈرىتى  تېخنىكىسۈىنىڭ ناھۈايىتى ئۈۇزاق     

دېۈگەن ئىسۈىممۇ بۈۇ    « ئۈالتۇن تۈا   ».ىنى پەرەز قىلىشۈقا بولىۈدۇ  تارىخقا ئىگە ئىكەنلىك
ئۇلۈۇ  ئۈالىم مەھمۈۇد قەشۈقەرىنىڭ     . يەردە ئالتۇن كۆئ چىققانلىقىغا قۈارائ قۇيۇلغۈان  

: نۈامىلق مەشۈھۇر ئەسۈىرىدىكى بىۈر رىۈۋايەتتە ئېيتىلىشۈىچە      « تۈركىي تىلالر دىۈۋانى »
خاقانىنىۈۈڭ قوشۈۈۇنى  بىۈۈر كېچىسۈۈى زۇلقەرنەيننىۈۈڭ ئالۈۈدىت يۈۈۈرەر قوشۈۈۇنى تۈۈۈر،  »

بىر تۈرۈ، ئەسۈكىرى زۇلقەرنەيىننىۈڭ ئەسۈكەرلىرىدىت    . تەرىپىدىت مەغلۇئ قىلىنىدۇ
ئۆلتۈۈرۈلگەن ئەسۈكەر   . بىرىنى بىر قىلىچ بىلەنال كىندىكىگىچە ئىككىگە بۆلىۈۋەتكەن 

تىلال سېلىنغان ھەمىياننى بېلىگە ئېسىۋالغان بولۇئۇ ئۇمۈۇ كېسۈىلىپۇ تىلۈالالر قانغۈا     
ئەتىسۈى تۈۈر، ئەسۈكەرلىرى قانغۈا مىلەنۈگەن تىلالالرنۈى       . ەرگە تۆكۈۈلگەن مىلىنىپ ي

. دېيىشۈكەن « ئۈالتۇن قۈان  »بىرىۈدىت بۈۇ نۈېمەە دەئ سوراشۈقانداۇ ئۈۇالر     -كۆرۈئۇ بىۈر 
ئۇيغۈۇر ئۈېلىگە يۈېقىت    . شۇڭاۇ مۇشۇ يەردىكى چوڭ بىر تا  مۇشۇ نام بىۈلەن ئاتالغۈان  

بۈۈۇ [. 11] خەلقلىۈۈرى ياشۈۈايتتىبولغۈۈان بۈۈۇ تاغنىۈۈڭ ئەتىراپىلىرىۈۈدا كۈۈۆچمەن تۈۈۈر،   
تۈۈركى  »چۈۈنكىۇ  . رىۋايەتتە تىلغا ئېلىنغان تاغنى ئالتا  تېغى دەئ ئېيتىشۈقا بولىۈدۇ  

. دا سۈۆزلەنگەن ئۇيغۈۇر ئېلۈى ئىۈدىقۇت ئۇيغۈۇر خانلىقىغۈا قارىتىلغۈان       «تىلالر دىۈۋانى 
 .ئالتا  ئىدىقۇت خانلىقىنىڭ شىمالى چېگرىسىنى تەشكىل قىلغان

دېيىلىشۈۈىمۇۇ « لىرىۈۈدا كۈۈۆچمەن تۈۈۈر، خەلقلىۈۈرى ياشۈۈايتى بۈۈۇ تاغنىۈۈڭ ئەتراپ»
بۈۇ  . تۈركى تىللىق خەلقلەرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە تارىخىي پائالىيىتى بىلەن بىۈردە، 

شۈىۇ مەدەن بۈايلىقى ۋە   - يەردە ئالىم ئالتا  تېغىنىۈڭ نۈامىۇ جۇغراپىيىلىۈس جايلىشۈى    
ئالتا  تېغى . پ بەرگەنتارىخى ئارقا كۆرۈنۈشىنى رىۋايەت شەكلى بىلەن ئىپادە قىلى

ئورمانلىق بىۈلەن قاپالنغۈان   )« ئالتۇن يى »: دا«يىنسە  مەڭگۈ تاشلىرى-ئورخۇن»
خەنۈ ۇچە كالسسۈىس ئەسۈەرلەردە مۇشۈۇ سۈۆزنىڭ      . دەئ يې ىلغان( ئالتۇنتا  مەنىسىدە

阿勒台山»ۇ «按台山»ۇ «金微山»ۇ «金山»مەنە ۋە ئاھاڭ تەرجىمىسى بۈويىچە  
بارتولۈد  . ۋ. امنىڭ كېلىپ چىقىشۈى توغرىسۈىدا ۋ  دېگەن ن« ئالتا ». دەئ يې ىلغان« 
« ئالتۈۈا »گە يازغۈۈان ( بەت-113تۈۈومۇ -1تۈۈۈركچەۇ )ۇ «ئىسۈۈالم ئىنىسىكلۇپىدىيسۈۈى»

ھازىرقى نامنىڭ ئەسلى ئالتۇن مەنىسىنى ئىپادە قىلىۈدىغان سۈۆز بولسۈاۇ    »: ماددىسىدا
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ئېتىبارىغۈا  -رسۈۆزى نەزە ‹ئالتە›ياكى  ‹ئالتان›بۇنىىغا مۇقابىل پەقەت موڭغۇلچىدىكى 
. چۈۈۈنكىۇ ئالتۈۈا  سۈۈۆزى موغۈۈۇلالر دەۋرىۈۈدە ئوتتۇرىغۈۈا چىققانۈۈدە، قىلىۈۈدۇ . ئېلىنىۈۈدۇ

. بۈگۈنكى تۈركى تىللىق خەلقلەر ئالتۈا  سۈۆزىنىڭ بۈۇ مەنىسۈىدىت خەۋەردار ئەمەل    
دېۈۈگەن « ئۈۈالتە ئۈۈا »ھەقىۈۈقەتەنۇ بىۈۈر ھېكايىۈۈدە خەلۈۈق ئېتمولوگىيىسۈۈى بۈۈۇ سۈۈۆزنى 

مەنىسۈىدە جىۈنى   › ئېگى  تۈا  ‹ئالتا  . چۈشەندۈرىدۇ شەكىلدە ئىككى سۆزگە ئايرىپ
بارتولۈۈۈد ئالتۈۈۈا  دېۈۈۈگەن نامنىۈۈۈڭ . دەئ يازغۈۈۈان« ئىسۈۈۈىم سۈۈۈۈپىتىدىمۇ قوللىنىلۈۈۈدۇ

ھەممىۈۈگە مەلۈۈۇمكىۇ ئالتايۈۈدا قۈۈارا   . ئېتىمولوگىيىسۈۈىنى تۈۈۈركى تىلىۈۈدىت ئىۈۈ دىگەن  
دىمكۈۈى قە. قارىغۈۈا  بىۈۈلەن قاپالنغۈۈان قىيۈۈالىق تۈۈاغالر ۋە قويۈۈۇق ئورمۈۈانلىقالر بۈۈار     

دەئ ئاتىسۈاۇ قويۈۇق   « تايگا»ئالتايلىقالر قارا قارىغايالر بىلەن قاپالنغان قىيالىق تاغنى 
رادلۈۈوە بۈۈۇ خىۈۈل تىۈۈل پاكىتلىرىغۈۈا ئاساسۈۈلىنىپ . دەئ ئاتىغۈۈان« يىۈۈ »ئورمۈۈانلىقنى 

« تۈۈا »ۋە « ئۈۈا »تۈۈۇرۇئۇ ئالتۈۈا  دېۈۈگەن نۈۈام ئۈۈالتۇن ۋە تايگۈۈا دېۈۈگەن سۈۈۆزلەردىكى 
بۈۈۈۇ خىۈۈۈل  . شۇلۇشۈۈۈىدىت ياسۈۈۈالغان دەئ قارايۈۈۈدۇ  دېۈۈۈگەن ئىككۈۈۈى سۈۈۈۆزنىڭ قۇ  

« ئۈالتىت يىۈ   »دىكۈى  «يىنسە  مەڭگۈ تاشلىرى-ئورخۇن»چۈشەندۈرۈش ئالتاينىڭ 
غەرب مەنبەلىرىۈدىمۇۇ ئالتايۈدا ئالتۇننىۈڭ كۈۆئ     . ①دېگەن شەكىلگىمۇ مال كېلىۈدۇ 

 .چىقىدىغانلىقى توغرىسىدا بەزى خاتىرىلەرنى ئۇچىراتقىلى بولىدۇ
ىلىنغۈۈان يازمۈۈا ۋە ئارخېئولوگىيلىۈۈس پاكىتالرغۈۈا ئاساسۈۈەنۇ     يۇقىرىۈۈدا بايۈۈان ق 

تۈر، ئىرقىغا تەۋە مىللەت دەئ قاراشقا ھەمدە ئالتاينى ئىنسۈانالرنىڭ  -ھۇنالرنى تۇران
ئەڭ قەدىمكۈۈى ھايۈۈاتلىق بۆشۈۈۈكلىرىدىت بىۈۈرى بولۈۈۇپال قالمۈۈا ۇ بەلكۈۈى يەنە ئەڭ       

 .لىدۇقەدىمكى مەدەنىيەت ئوچاقلىرىدىت بىرى دەئ ھېسابالشقا بو
 
 

 ھونالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈشى. 3

 
ئالتايۈۈدا ياشۈۈايدىغان بىراكسۈۈىفا  ئۈۈاق تەنلىۈۈس كىشۈۈىلەرنىڭ قايسۈۈى دەۋردىۈۈت  
باشالئۇ ئەتىراپقا قارائ كېىىيىشكە باشلىغانلىقى توغرىسىدا ئېنىق بىر مەلۇماتقا ئىگە 

 ئۈۈۈالىمالر ئەڭ قەدىمكۈۈۈى مەدەنىيەتلىۈۈۈس مىللەتلەرنىۈۈۈڭ بىۈۈۈرى بولغۈۈۈان . ئەمەسۈۈۈمى 
يىلۈالردا ئالتۈا  داالسۈىدىت يولغۈا      -1000بىراكسفا  سۇمېرالرنى مىالدىۈدىت بۈۇرۇنقى   

چىقىپۇ غەربى ئاسىياغا كۆچۈئ بارغانۇ ئۇالرنىڭ ئېتنىس مەنبەسى تۈر، نەسۈىللىس  
بۈۈۇ خىۈۈل يەكۈۈۈن تىۈۈل ۋە ئارخېئولوگىيىلىۈۈس پۈۈاكىتالر     [. 11] ئىۈۈدىۇ دەئ قارايۈۈدۇ 
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 .ندىئاساسىدا بەلگىلىس دەرىىىدە ئىسپاتال
ھونالرنىۈۈڭ ئالتايۈۈدىت سۈۈىرتقا قۈۈارائ كېىىۈۈيى  تۈۈارىخىمۇ مەنۈۈبەلەردە ئېنىۈۈق   

ئېلىمى  مەنبەلىرىدەۇ ھونالرنىڭ مىالدىيىدىت بىر قۈانچە مىۈڭ يىلۈالر بۈورۇن     . ئەمەل
تاشۈۈۈقى موڭغۈۈۈۇلىيە تەۋەسۈۈۈىدە پائۈۈۈالىيەت ئېلىۈۈۈپ بارغۈۈۈانلىقى   -بۈگۈۈۈۈنكى ئىچكۈۈۈى

ب جۈۇغراپىيە ئالىملىرىۈدىت ئورىئۈول ۋە    مانا بۇ جۈايالر قەدىمكۈى غەر  . خاتىرىلەنگەن
دەئ « ھۈۈۈۈونالر يېۈۈۈۈرى »پىتولومىيىنىۈۈۈۈڭ ئەسۈۈۈۈەرلىرىدىكى قىسۈۈۈۈتۇرما خەرىتىۈۈۈۈدە   

-110بەزى ھىنۈدى مەنبەلىرىۈدەۇ ھونالرنىۈڭ مىالدىيىۈدىت بۈۇرۇنقى      . كۆرسىتىلگەن
زوروئاسۈۈتېر [. 11] يىلۈۈالردا كەشۈۈمىر ئەتىراپىلىرىۈۈدا كۈۈۆرۈلگەنلىكى خۈۈاتىرىلەنگەن    

« ھىيائونۈا »ۋە ( hiyun)« ھىيۈۇن »دا ھۈونالر  «ئاۋبىسۈتا »ەددەل كىتابى دىنىنىڭ مۇق
(hyaona )دەئ يې ىلغان. 

ھۇن دېگەن نامنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە مەنىسى توغرىسىداۇ ھەر قايسۈى دەلەت  
خەنۈۈ ۇ ۋە بىۈۈر قىسۈۈىم . ئۈۈالىملىرى ئوتتۇرىسۈۈىدا ئوخشۈۈىمىغان كۈۈۆز قاراشۈۈالر مەۋجۈۈۇد 

سۆزىدىت « خۇن»م ئورخۇن دەرياسىنىڭ نامىدىكى ئۇيغۇر ئالىملىرىۇ ھۇن دېگەن نا
 .كېلىپ چىققانۇ دەئ قارايدۇ

« ئىنسۈانۇ خەلۈق  »نېمې  ھۇن دېگەن نام تۈركىي تىلىدىكى . ھۇنگىر ئالىمى گ
 .دېگەن سۆزدىت كېلىپ چىققانۇ دەيدۇ( كۈن)« گۈن»دېگەن مەنىدىكى 

- كۈۈ  » نېمىى ئالىملىرىۈدىت ئۈال ىم ھۈۇن دېۈگەن نۈامنى تۈۈركىي تىلىۈدىكى       
سۈۈۈۆزى بىۈۈۈلەن مۇناسۈۈۈىۋەتلىس قىلىۈۈۈپ   « قۈۈۈۇن»دېۈۈۈگەن مەنىۈۈۈدىكى  « قۈۈۈۇۋۋەت

 -1000چۈشەندۈرسۈۈۈەۇ ئۆمەليۈۈۈان پېرىتسۈۈۈا، ھۈۈۈۇن سۈۈۈۆزى مىالدىيىۈۈۈدىت بۈۈۈۇرۇنقى 
 «kün»ئەسۈىرلەردە  -1ۇ مىالدىيىدىت بۇرۇنقى «gun»ۇ «kwan»يىلالرنىڭ باشلىرىدا 

«khun »دەئ تەلەپپۇز قىلىناتتىۇ دەيدۇ. 
ا دەرياسى بويلىرى بىلەن تۈركى تىللىق مىللەتۈلەر مۈۇقەددەل   ئورخۇن سېلىنگ

بىلىۈۈدىغان ئۆتۈۈۈكەن ۋادىسۈۈىنى مەركەز قىلغۈۈان ھالۈۈدا خۈۈۇاڭخى ۋە ئوردۇسۈۈقىچە       
كېىەيگەن ھونالرۇ مىالدىدىت بۇرۇنقى نەچچە ئەسىر بۇرۇنال ئوتتۈۇرا تۈۈزلەڭلىكتىكى   

مۇناسۈىۋەت بەزىۈدە    بۈۇ خىۈل  . سۇاللىلەر بىلەن تۈرلۈۈ، مۇناسۈىۋەتتە بولۈۇئ كەلۈگەن    
ئارا ئۇرۇش قىلى  خاراكتېرىۈدە  -نورما  دوستلۇق خاراكتېرىدە داۋامالشساۇ بەزىدە ئۆز

ئەلەسلەرگە ئېچىنغۈان   -شۇ سەۋەبلىس خەلقنىڭ تۇرمۇشىدىكى كۈلپەت. داۋامالشقان
ماكانسى  ھونالرنىڭ باالسىدىتۇ ھەر كۈۈنى ھوشۈىيار   - قالدۇق ئۆ »: خەن ۇ شائىرالر
مانۈۈا بۈۈۇ پۈۈاكىتالر . دەئ نەزمە پۈتۈشۈۈكەن[. 11] «ېىىلىسۈۈەن ھۈۈۇنالردىتتۇرمىسۈۈاڭ ي

ئەينى دەۋردە ھونالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىس ئۈچۈن ئېغىر تەھۈدىتكە ئايالنغۈانلىقىنى   
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ھونالرنىۈۈڭ تېخىمۈۇ قۇدىرەتلىۈۈس بىۈر سىياسۈۈىي كۈۈ  سۈۈۈپىتىدە    . كۆرسۈىتىپ بېرىۈدۇ  
ى كۆرسىتىشىۇ مىالدىيدىت بۈۇرۇنقى  ئوتتۇرا ۋە شەرقى ئاسىيا تارىخ سەھنىسىدە ئۆزىن

بۈۈۇ ۋاقىتتۈۈا ئوتتۈۈۇرا تۈۈۈزلەڭلىكتە جۈۈۇ سۇاللىسۈۈى زاۋاللىققۈۈا  . ئەسۈۈىردىت باشۈۈلىنىدۇ-1
يۈزلىنىۈۈۈپۇ ئۇنىىغۈۈۈا قاراشۈۈۈلىق ھەر قايسۈۈۈى بەگلىكۈۈۈلەر ئوتتۇرىسۈۈۈىدا ئۈسۈۈۈتۈنلۈ،ۇ 

چىۈۈۈت بەگلىكىنىۈۈۈڭ كۈچىيىۈۈۈپ . زوراۋانلىۈۈۈق تالىشۈۈۈى  ئۇرۇشۈۈۈى ئەۋج ئالغانىۈۈۈدى
يىلۈى ھۈونالر   -115سىرگەن باشۈقا بەگلىكۈلەرۇ مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى     كېتىشىدىت ئەن

بىۈۈلەن كېلىشۈۈىم تۈۈۈزۈئۇ ھونالرنىۈۈڭ ئەسۈۈكىرىي كۈۈۈچى ئۈۈارقىلىق چىۈۈت بەگلىكىۈۈگە 
شۈۇنىىدىت كېۈيىتۇ ھونالرنىۈڭ ئوتتۈۇرا تۈۈزلەڭلىكتىكى      . تاقابىل تۇرماقچى بولغۈان 

نىۈڭ بېگۈى چىۈت    كېيىت چىۈت بەگلىكى . ھەربىي ھەرىكەتلىرى كۆپىيىشكە باشلىغان
. شىخۇاڭ ھونالرنىڭ ھۇجۇمىنى توسۈۇش ئۈچۈۈنۇ بەزىبىۈر تەدبىرلەرنىمۈۇ قولالنغۈان     
ئالدى بىلەن ئۇ ئىلگىرى ئۇرۇشقاق بەگلىكلەرنىڭ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ياساتقان 
سېپىللىرىنى ئاسال قىلىپ ئۇنى غەربكە سۈرۈئ ھۈونالر ھۇجۈۇم قىلىۈپ كىرىۈدىغان     

شۇنداق قىلىپ ھۇنالرغۈا قارىشۈى مۈۇداپىئە سىستېمىسۈى     . جايالردا سېپىل سوقتۇرغان
بارلىققۈۈا ( چىۈۈت تېمۈۈى دېۈۈگەن مەنىۈۈدە  )سۈۈۈپىتىدە مەشۈۈھۇر سۈۈەددىچىت سۈۈېپىلىنى   

ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى ھۇنالرغا قارىشى مانا مۇشۈۇنداق كۈچلۈۈ، تۈۈردىكى    . كەلگەن
ا تارىخىۈۈدا مۈۈۇداپىئە سىستېمىسۈۈى بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن ۋاقىتتۈۈاۇ ئوتتۈۈۇرا ۋە شۈۈەرقى ئاسۈۈىي

ئۇنىڭ بىۈرىۇ باتۇرنىۈڭ ھۈۇن ئېمپىراتۈورى بولۇشۈىۇ      . ئىككى مۇھىم ۋەقە يۈز بەردى
 .يەنە بىرى خەن سۇاللىسىنىڭ قۇرۇلۇشى ئىدى

ھۈۈۇن مەركى ىۈۈدىكى مەلىكىنىۈۈڭ ھىمايىسۈۈىدىت پايۈۈدىالنغان خەن سۇاللىسۈۈى   
ىنىۈۈپ ئۈۈازادە ئايل-دىپلومۈۈاتلىرى ۋە ئەلچىلىۈۈرى ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈى زېمىنۈۈدا ئەركىۈۈت 

-ئۇالر ھونالر ۋە ھۇنالرغا تەۋە مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدا ھۇنالرغۈا قارىشۈى سۈۆز   . يۈرەتتى
بۇنىىۈدىت  . ئاستا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۈاتتى -چۆچە، تارقىتىپۇ ئاستا

باشۈۈقا تىىۈۈارەت مېلۈۈى سۈۈۈپىتىدە ئېلىۈۈپ كىرىلىۈۈپۇ ھۈۈۇن ھۆكۈۈۈمرانالر تەبىقىلىۈۈرى    
ا ئېرىشۈۈكەن يىۈۈپە، رەخۈۈ ۇ ھونالرنىۈۈڭ مەنمەنچىلىۈۈس   ئارىسۈۈىدا يۈۈۇقىرى ئېتىبارغۈۈ 

ھۇرۇنلۇقىنىمۈۈۈۈۈۈۇ -تۇيغۇسۈۈۈۈۈىنى قوزغۈۈۈۈۈۈاپال قالمۈۈۈۈۈا ۇ يەنە ئۇالرنىۈۈۈۈۈۈڭ بوشۈۈۈۈۈاڭ   
كۆ، تەڭرىقۇت دەۋرىدە ئانچە كۆئ ھۈېى قىلىنمىغۈان بۈۇ خىۈل     . كۈچەيتىۋەتكەندى

-112-121مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى   )چىت دەۋرىۈدە  -يامان ھادېسەۇ ئۇنىڭ ئوغىلى كۈن
يەنە كېلىۈپۇ  . وڭ كۆڭۈلسى لىكنىڭ مەنبەسى سۈۈپىتىدە ئۈۆزىنى كۆرسۈەتتى   چ( يىلالر

چىۈت تەڭرىقۈۇت ئىقتىۈدار    -باتۇر تەڭرىقۇت ۋە كۆ، تەڭرىقۇتقۈا سېلىشۈتۇرغانداۇ كۈۈن   
قۇدرىتىۈۈدە بەزى مەسۈۈىللەرنىڭ  -جەھەتۈۈتىت ئۈۈاجى راق بولغاچقۈۈاۇ ھونالرنىۈۈڭ كۈۈۈ   



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 17 ~ 
 

 [.11] كۆرۈلۈشى تەبىئىي ئەھۋا  ئىدى
-111مىالدىيدىت بۇرۇنقى )ىسىدە تەخىتكە چىققان مەزگىلدە ۋۇدى خەن سۇالل

ۇ خەن سۇاللىسى تەسىر دائىرىسىنى كېىەيۈتى  ئۈچۈۈنۇ نەزىرنۈى ئوتتۈۇرا     (يىلالر-59
 .ئاسىيادىكى بىلىنمىگەن رايونالرغا ۋە مىللەتلەرگە يۆتكىدى

خەن سۇاللىسى ئۆزىنىڭ ئىچكۈى ۋەزىيىتىنۈى ئوڭشۈىۋالغاندىت كېۈيىتۇ تاشۈقى      
ىنى قولغا ئېلىۈپۇ ھەممىۈدىت ئۈاۋۋا  ھونالرنىۈڭ تەھۈدىتىنى يوقىتىشۈقا قەدەم       مەسىل

-ۋۇدى ئالۈۈدى بىۈۈلەن نۇرغۈۈۇن كىشۈۈىلىس قوشۈۈۇن تەشۈۈكىللەئۇ تەدبىۈۈر    . قويۈۈدى
غايىلىرىدىت بىۈرىۇ خەن  -ئۇنىڭ مەقسەت. چارىلەرنى تۈزۈئۇ تەشۋىقاتنى كۈچەيتتى

ەخىتكە غەرب تەرەپتىكۈى  سۇاللىسى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ كىرىم مەنبەسى بولغان يىپە، ر
رايۈۈونالردا يېىۈۈى بۈۈازار ئېچىۈۈپۇ ئىچكۈۈى ئاسۈۈىيانى كېسۈۈىپ ئۆتۈۈۈئۇ ئوتتۈۈۇرا دېىىۈۈ      
بويلىرىغا قەدەر سوزۇلۇئ بارىۈدىغان يىۈپە، يولىنىۈڭ كونتىروللۈۇق ھوقۈۇقىنى قولغۈا       

بۇنىۈۈڭ ئۈچۈۈۈن ئوتتۈۈۇرا ۋە غەربۈۈى ئاسۈۈىيادىكى يۈۈات مىللەتلەرنىۈۈڭ   . ئۈۈېلى  ئىۈۈدى
 .قا توغرا كېلەتتىتوسالغۇسىنى يوقىتىش

يىلالرنىۈۈۈڭ ئاخىرىغۈۈۈا قەدەر -1000مەلۈۈۈۇم بولغىنىۈۈۈدە،ۇ تەخمىۈۈۈنەن مىالدىۈۈۈيە 
تۈاڭ ئۇرۇشۈىنىڭ ئاساسۈىي سۈەۋەبلىرىدىت     -خەن ئۇرۇشۈىۇ تۈۈر،  -داۋامالشقانۇ ھۇن

ۋۇدىنىۈڭ  . بىرىۇ مۇشۇ كارۋان يولىنىڭ ھۆكۈمرانلىق مەسىلىسۈىنى تالىشىشۈى ئىۈدى   
ۋە مەملىكەتلەرنىۈڭ ئەھۈۋالىنى ئىگىۈلەش ۋە ئۈۇالر     يىپە، يولى ئۈستىدىكى مىللەتلەر 

بىلەن ھۇنالرغا قارىشى ئىتتىپاق تۈزۈش مەقسىتىدە غەربكە ئەۋەتكەن ئەلچىسى جۈاڭ  
چىيەنۇ يېۈرىم يولۈدا ھۈونالر تەرىپىۈدىت قولغۈا ئېلىنىۈپۇ ئۈون يىۈل نۈازارەت ئاسۈتىدا           

ە تۇرغۈان ۋاقىتتۈا   شۇنداق بولغىنىغا قارىما ۇ جاڭ چىيەننىڭ بۈۇ تەرەپۈلەرد  . تۇتۇلغان
ئېرىشۈۈكەن مەلۇمۈۈاتلىرىۇ شۈۈۇنداقال ئۇنىۈۈڭ يۇقىرىغۈۈا سۈۈۇنغان تەكلىپلىۈۈرى ۋۇدىنۈۈى  

بۇ دوكالت كېيىنكى چاغالردىكى سۇاللىلەرنىڭ غەربىي يۇرت . چەكسى  شاتالندۇرغان
 [.12] سىياسىتى ئۈچۈن كۆرسەتمىگە ئايالنغان

ئۈۇ  . تۇققۈا ئېرىشۈتى  ۋۇدى دەۋرىدە خەن سۇاللىسى تېخىمۇ ئەھمىيەتلىس بىۈر ئۇ 
بولسىمۇ خەن سۇاللىسى ئۆز قوشۇنىنى ھۇن ئۇسلۇبىدا تەشكىللەئۇ ھۈۇن قۈوراللىرى   

يىلىۈۈدىكى -115مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  . بىۈۈلەن قورالالندۇرۇشۈۈتىت ئىبۈۈارەت ئىۈۈدى  
ئىتتىپاق تۈزۈش كېلىشىمىگە قاتنىشىپۇ ھونالرنىۈڭ ھەربىۈي يۈاردىمىگە ئېرىشۈكەن     

لىنىپۇ كېۈۈۈيىت شۈۈۈىمالىىي جۇڭگۈۈۈودىكى فېئۈۈۈودا    جۈۈۈاۋ بەگلىكۈۈۈى دەۋرىۈۈۈدە باشۈۈۈ  
بەگلىكلەرنى يوقىتىپۇ چىت سۇاللىسۈىنى بەرپۈا قىلغۈان چىۈت شۈىخۇاڭ دەۋرىۈدە تىۈ         
سۈرئەتتە داۋامالشتۇرۇلغان بۇ ھەربىي ئىسۈالھات ھەرىكەتلىۈرىۇ خەن سۇاللىسۈىنىڭ    
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 پادىشاھى ۋۇدى دەۋرىگە كەلگەندەۇ ئۇنىۈڭ قوماندانلىرىۈدىت ۋە  چىۈڭ بىۈلەن خۈۇ     
 .چۈبىڭ تەرىپىدىت زور ئۇتۇققا ئېرىشتۈرۈلدى

يىلۈۈالردا ئوردۇسۈۈتا ھۈۈونالر  -111يىلۈۈى ۋە -113ئۇالرنىۈۈڭ مىالدىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  
( گۈۇبى )ئۈستىدىت غەلىبە قىلىشىۇ ھونالرنىڭ ئاساسلىق پائالىيەت رايونىنىۈڭ غۈوبى   

شۈۈۇنىىدىت . دىۈۈت شۈۈىمالغاۇ ئورخۈۈۇن دەرياسۈۈى بويلىرىغۈۈا سۈرلۈشۈۈكە سۈۈەۋەب بولۈۈدى
خەن سۇاللىسۈى  . ېيىتۇ ھونالر بۈۇرۇنقى قۇدرەتلىۈس ھۈالىتىگە قايتىۈپ كېلەلمىۈدى     ك

ئاسۈۈتا -دېۈۈگەن قاراشۈۈمۇ ئاسۈۈتا« ھۈۈۇن قوشۈۈۇنى يېىىلمەسۈۈتۇر»ئوردىسۈۈىنى قاپلىغۈۈان 
 .ئۇنتۇلۇشقا باشلىدى

-92-101مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى   )ھۇنالرغا قۇلقۇ تەڭرىقۇت بولغاندىت باشۈالئۇ  
ربىۈۈي جەنۈۈۇب تەرەپتىكۈۈى مۈۈۇنبەت ۋە بۈۈا  تۈۈۇپراقالر      يىۈۈل داۋامىۈۈدا غە  10( يىلۈۈالر

جۇڭغۈۈارىيەۇ تەڭرىتېغۈۈى ئېتەكلىۈۈرىۇ تۇرپۈۈانۇ كۇچۈۈارۇ قەشۈۈقەرۇ يەكەنۇ خۈۈوتەن      )
خەن سۇاللىسۈۈۈى ھۆكۈمرانلىقىغۈۈۈا ئۈۈۈۆتكەچكە ھونالرنىۈۈۈڭ دەلەت ( قاتۈۈۈارلىق جۈۈۈايالر

ت يەنە كېلىۈپ شۈۇ ۋاقىتقۈا قەدەر خەن سۇاللىسۈى تەرىپىۈدى     . مالىيىسى ئازالئ كەتتۈى 
. ھەدىيە ۋە خىراج سۈۈپىتىدە يوللىنىۈپ تۇرغۈان مۈالىيە كۈچلىرىمۈۇ ئۈۈزۈئ تاشۈالندى       
خەن سۇاللىسى تەشۋىقاتىنىڭ ئۆزىنى كۆرىسىتىشى نەتىىىسىدەۇ ئىچكى زىۈددىيەتمۇ  
بارغانسۈۈېرى كۈچىيىۈۈپۇ ئۈۈۇرۇش پۈۈارتىالش دەرىىىسۈۈىگە بېرىۈۈپ يەتتۈۈىۇ ئىقتىسۈۈادى  

كۈۈى ئۈۈاجى لىق تۈۈۈپەيلىۇ قوغشۈۈار    جەھەتتىكۈۈى قىسۈۈلىق ۋە ھەربىۈۈي كۈۈۈ  جەھەتتى   
تەڭرىقۈۈۇت مۈۈاددىي يۈۈاردەمگە ئېرىشۈۈى  مەقسۈۈىتىدە خەن سۇاللىسۈۈىنىڭ ھىمايىسۈۈى   

بۇ ۋەقە تۈۈپەيلى ھونالرنىۈڭ ۋەزىيتۈى مۇرەككەپلىشۈىپال قالمۈا ۇ      [. 13] ئاستىغا ئۆتتى
 .بەلكى يەنە ھونالر شىمالىي ۋە جەنۇبىي ھونالر دەئ ئىككىگە بۆلۈنۈئ كەتتى

ىقۇت ھوقۇق تالىشۈى  كۈرىشۈىدەۇ ئۈۆز ئىنىسۈى سۈو  قۈو  بىلۈگە        قوغشار تەڭر
يىلۈى  -11 خان چېچى تەڭرىقۈۇت تەرىپىۈدىت مەغلۈۇئ بولۈۇئۇ مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى      

خەن سۇاللىسۈى پادىشۈاھى ئۇنىىغۈا جۈاۋجۈن مەلىكىنۈى      . خەن سۇاللىسىگە بېقىندى
يۈۈۈاتلىق قىلىۈۈۈپۇ ئۇنىۈۈۈڭ ھۈۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈۈىدىكى ئەڭ چۈۈۈوڭ ھوقۈۈۈۇقىنى قولغۈۈۈا    

خەن سۇاللىسۈى بۈۇ يۈو  ئۈارقىلىق ھۈۇنالرنى ئۆزىنىۈڭ       . كەلتۈرۈشىگە ياردەم قىلۈدى 
چېچۈۈى تەڭرىقۈۈۇت خەن سۇاللىسۈۈىنىڭ قوغشۈۈار   . قۈۈولى بىۈۈلەن يوقاتمۈۈاقچى بولۈۈدى  

. تەڭرىقۇتنى قوللىغانلىقىدىت قاتتىق نارازى بولۇئۇ ئۇنىۈڭ ئەلچىسۈىنى ئۆلتۈۈرۋەتتى   
تنىۈۈڭ بىرلەشۈۈمە كۈۈۈچى ئالدىۈۈدا   لۈۈېكىتۇ خەن سۇاللىسۈۈى بىۈۈلەن قوغىشۈۈار تەڭرىقۇ  

نسبەتەن ئۈاجى راق ئورۇنۈدا تۇرغۈان چېچۈى تەڭرىقۈۇتۇ شۈىمالىي ھۈۇنالرنى باشۈالئ         
ئۈۇۇ سۈەمەرقەند خۈانلىقى بىۈلەن ئىتتىپۈاق      . يەتتە سۈۇدىكى تاالسۈقا كۆچۈۈئ كەلۈدى    
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چېچۈى  . تۈزۈئۇ ئوتتۇرا ئاسىيادا قايتىۈدىت ئۆزىنىۈڭ سىياسۈىي قۈۇدرىتىنى تىكلىۈدى     
يىلۈۈىۇ تۈۈاالل دەرياسۈۈى بويىۈۈدا ئەتراپۈۈى سۈۈېپىل -11ىيۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى تەڭرىقۈۈۇت مىالد

ئەممۈاۇ چېچۈى تەڭرىقۇتنىۈڭ بۈۇ يەردىكۈى      . بىلەن قورشالغان پايتەخىتنى سۈالدۇردى 
يىلۈۈى خەن سۇاللىسۈۈى -12مىالدىيۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى . ھۆكۈمرانلىقىمۈۈۇ ئۇزۇنغۈۈا بارمىۈۈدى

سۈۈىياغا يۈۈۈرۈش مىۈۈڭ كىشۈۈىلىس قوشۈۈۇن بىۈۈلەن ئوتتۈۈۇرا ئا 30قومانۈۈدانى چۈۈېت تۈۈاڭ 
ئۇرۇشۈتا چېچۈى   . قىلىپۇ سۈەمەرقەندتە چېچۈى تەڭرىقۈۇت بىۈلەن قۈاتتىق سوقۇشۈتى      

كىشۈۈۈى  1115تەڭرىقۈۈۈۇتۇ شۈۈۈاھ ادىلەرۇ خانىشۈۈۈالر ۋە دەلەت ئەمەلۈۈۈدارلىرى بولۈۈۈۇئۇ 
شۇنىڭ بىلەنۇ چېچى تەڭرىقۇتنىڭ تاالل دەرياسى بويىۈدىكى  . ھاياتىدىت ئايرىلدى

 .ھۆكۈمرانلىقى ئاخىرالشتى
تەڭرىقۈۈۈۇت ۋە ئۇنىۈۈۈڭ ئەۋالدلىرىنىۈۈۈڭ خەن سۇاللىسۈۈۈى يۈرگۈۈۈۈزگەن قوغشۈۈۈار 
غۇتۇئارشۈۈۈى تاۋغۈۈۈانوتى تەڭرىقۈۈۈۇت دەۋرىۈۈۈگە . يىۈۈۈل داۋامالشۈۈۈتى 30ھۆكۈۈۈۈمرانلىقى 

ىلىقنۈى  - ۇ ھونالر خەن سۇاللىسىگە بولغان بېقىند(يىلالر-12-15مىالدىيە )كەلگەندەۇ 
لغۈان جۈايالرنى قايتىۈدىت    بىكار قىلىپۇ شەرقتە مانىۇرىيدىتۇ غەربتە قەشقەرگىچە بو

غۇتۇئارشى تاۋغانوتى تەڭرىقۈۇت ئالەمۈدىت ئۆتكەنۈدىت كېۈيىتۇ     . بىرلىككە كەلتۈردى
ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگەۇ قۇرغۈاقچىلىق ۋە    . ھونالرنىڭ ئىچكى قىسمىدا يەنە نى ا كۆتۈرۈلدى
مانۈا شۈۇنداق   . مۈالالر ئۆلۈۈئ كەتتۈى   -چېكەتكە ئاپىتى يۈز بېرىپۇ سانسى لىغان چۈارۋا 

يىلۈۈىۇ ھۈۈونالر قايتىۈۈدىت -15ىي ۋە تەبىئىۈۈي ئۈۈاپەتلەر سۈۈەۋەبىدىتۇ مىۈۈالدى ئىىتىمۈۈائ
 [.15] شىمالىي ۋە جەنۇبىي ھونالر دەئ ئىككىگە بۆلۈنۈئ كەتتى

ھونالر ئىككىگە بۆلۈنۈئ كەتكەندىت كېيىتۇ جەنۇبى ھونالر ئورخۇن دەرياسۈى  
ۋە ۋۇيەن بويلىرىدىت ئايرىلىپۇ بۈگۈنكى ئىچكۈى موڭغۇلىيىۈدىكى شۈۇفاڭۇ يۈنىۈۇڭ     

قاتارلىق رايونالرغا كۆچۈئ كېلىپۇ خەن سۇاللىسى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇئۇ شىمالىي 
-بۈۈۇ مەزگىلۈۈدە ھۇنالرغۈۈا قاراشۈۈلىق موڭغۈۈۇ   . ھۇنالرغۈۈا قارىشۈۈى كۈۈۈچكە ئايالنۈۈدى  
ۋە ئوغۈۈۈانالرمۇ خەن سۇاللىسۈۈۈىنىڭ  ( سۈۈۈىبىر)تۇڭگۈۈۈۇل قوۋملىرىۈۈۈدىت سۈۈۈىيانپىي   

. الىي ھۇنالرغۈا قارىشۈى ھۇجۇمغۈا ئۈۆتتى    ماسلىشىشى بىلەن ئىسۈيان كۆتۈۈرۈئۇ شۈىم   
جەنۈۈۇبىي ھۇنالرمۈۈۇ خەن سۇاللىسۈۈىگە ياردەملىشۈۈىپۇ شۈۈىمالىي ھۇنالرغۈۈا قارىشۈۈى       

يىلۈۈىۇ شۈۈىمالىي ھۈۈونالر ئۆزىنىۈۈڭ دۈشۈۈمەنلىرى   -59مىالدىۈۈيە . ھۇجۇمغۈۈا ئاتالنۈۈدى
شۈۈۈۇنىڭ بىۈۈۈلەن شۈۈۈىمالىي ھونالرنىۈۈۈڭ زور . تەرىپىۈۈۈدىت قۈۈۈاتتىق مەغلۈۈۈۇئ بولۈۈۈدى

 بىر قىسمى ئورخۇن دەرياسى بويىدا تۇرۇئ قالۈدى . ە قارائ كۆچتىكۆپچىلىكى غەربك
غەربكە قۈارائ كۈۆچكەن شۈىمالىي    . ئۇالر كېيىت سىيانپىيالرغا قوشۇلۇئ كەتتى[. 19]

ھۈۈونالر چېچۈۈى تەڭرىقۈۈۇت دەۋرىۈۈدەۇ يەتۈۈتە سۈۈۇ رايونىغۈۈا كېلىۈۈپ ماكانلىشۈۈىپ قالغۈۈان 
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ىۈۈي ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈىنى ھۇنالرغۈۈا قوشۈۈۇلۇئۇ ھۈۈازىرقى قازاقىسۈۈتان تەۋەسۈۈىدە غەرب 
بۇ دەلەتنىڭ بايرىقى بولساۇ ئا  سېرىق رەڭلىۈس تۈۆت چاسۈا يىۈپە،     . تەشكىل قىلدى
ئەسۈۈىرنىڭ ئالۈۈدىنقى يېرىمىۈۈدا -1مانۈۈا شۈۈۇ شۈۈىمالىي ھۈۈونالر مىالدىۈۈيە . بۈۈايراق ئىۈۈدى

لېكىتۇ ھونالرنىڭ كەڭ كۆلەمدە ياۋروپاغۈا كۆچۈشۈى   . ياۋروپادا كۆرۈلۈشكە باشلىدى
مانۈا بۈۇ ھۈونالر تارىختۈا ياۋروپۈا      . سىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا يۈز بەردىئە-1مىالدىيە 

 .ھۇنلىرىۇ دەئ ئاتىلدۇ
جەنۇبقۈۈا كۈۈۆچكەن جەنۈۈۇبىي ھونالرنىۈۈڭ ھۆكۈۈۈمرانلىقى بولسۈۈا گاھىۈۈدا خەن    

يىلىغۈا  -155سۇاللسىگە قارام بولۇئۇ گاھىدا مۇسۈتەقىل ھالۈدا داۋاملىشۈىپۇ مىالدىۈيە     
يىلۈى  -109مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى   . دىت ئاغدۇرۇلۈدى كەلگەندە خەن سۇاللىسى تەرىپى

قۇرۇلغان ھۇن ئىمپېرىيىسى يۇقىرىقىدە، سەۋەبلەر تۈپەيلىدىت ئاغدۇرۇلۇئ كەتكەن 
بولسىمۇۇ لېكىت بۇ جەنۇبىي ھونالرنىۈڭ تامۈامەن يوقالغانلىقىنىۈڭ بەلگىسۈى ئەمەل     

ھۈونالر يەنىۈال   ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە خەن سۇاللىسى ئاغدۇرۇلغانۈدىت كېيىنمۈۇۇ   . ئىدى
-1-1مىالدىۈيە  . مۇھىم بىۈر كۈۈ  سۈۈپىتىدە ئۆزىنىۈڭ تەسۈىرىنى كۆرسۈىتىپ كەلۈدى       

-119-101مىالدىۈۈيە )ئەسۈۈىرلەردە مانۈۈا شۈۈۇ ھۈۈونالر ئېلىمىۈۈ  تارىخىۈۈدا كېيىنكۈۈى خەن 
-103مىالدىۈيە  )ۇ كېيىنكۈى شۈىيا   (يىلۈالر -111-115مىالدىۈيە  )ۇ ئالدىنقى جۈاۋ  (يىلالر
قاتۈارلىق پادىشۈاھلىقالرنى   ( يىلۈالر -119-101مىالدىۈيە  )ياڭ ۇ شىمالىي لى(يىلالر -111

يىلۈۈۈى تابغۈۈۈاچالر تەرىپىۈۈۈدىت -119شۈۈۈىمالىي لىيۈۈۈاڭ سۇاللىسۈۈۈى مىالدىۈۈۈيە . قۈۈۈۇردى
ئاغدۇرۇلغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ بۈۈۇ دەلەتنۈۈى قۇرغۈۈان ھۈۈونالر ھۈۈازىرقى شۈۈەرقىي شۈۈىنىاڭغا 

بۈۇ دەلەت   .كۆچۈئ كېلىپۇ ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قايتىۈدىت ئەسۈلىگە كەلتۈۈردى   
بۈۈۇ ھۈۈونالر . دەئ ئاتالۈۈدى( يىلۈۈالر-120-111مىالدىۈۈيە )« لوپنۈۈۇر خۈۈانلىقى»تارىختۈۈا 

كېيىت ئوتتۇرا ئاسىيادا ناھايىتى مۈۇھىم رو  ئوينىغۈان تۈركلەرنىۈڭ شەكىللىنىشۈىدە     
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى ھونالر بولسا كېۈيىت  . مۇھىم ئېتنىس مەنبەگە ئايلىنىپ قالدى

 .كەتتى خەن ۇالرغا قوشۇلۇئ
بىۈرىۇ غەربنىۈڭ   . بۇ يەردە ئىككۈى مەسۈىلنى تىلغۈا ئېلىۈپ ئۆتۈشۈكە ئەرزىيۈدۇ      

قەدىمكى جۇغراپىيە ۋە تارىخى ئەسەرلەردە قارا دېىى نىۈڭ شۈەرقىدىت تارتىۈپۇ تۈاكى     
دەئ ئاتالغۈۈان بولسۈاۇ بۈۇ جايۈۈدا   « سۈىكتىيە »جۇڭگونىۈڭ شۈىمالىغىچە بولغۈۈان جۈايالر    
راق مىللەتۈۈلەر قايسۈۈى تىۈۈل سىستېمىسۈۈىدا   ياشۈۈىغان ھەر قايسۈۈى كۈۈۆچمەن ۋە ئولتۈۈۇ  

سۈۈېكىفلەر دەپمۈۈۇ  )« سۈۈىكتىلەر»سۆزلىشىشۈۈىدىت قەتئىيۈۈنەزەرۇ ئۈۈۇالر بىۈۈردە، ھالۈۈدا   
شۈۈەرقتىت كۆچۈۈۈئ كەلۈۈگەن ھۇنالرمۈۈۇ قەدىمكۈۈى غەرب   . دەئ ئاتالغانۈۈدى( ئاتىلۈۈدۇ

شۈەرقىي رىۈم   . ئاپتورلىرى تەرىپىدىت مۇشۇنداق نامدا ئاتىلىشۈتىت خۈالىي بواللمىۈدى   
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رلىرى ھۇنالرنى ھېرودوت تىلغا ئالغان قەدىمكى شۈەرق مىللەتلىۈرى بىۈلەن بىۈر     ئاپتو
دەئ « سۈۈۈىكى »تودۇرېتۈۈۈۇل ۋە پىرىسۈۈۈكول قاتۈۈۈارلىقالر ھۈۈۈۇنالرنى . دەئ قارىغۈۈۈان

بۇنىىدىت باشۈقا  . دەئ يازغان« كىرا  سىكىتلىرى»زوسمول بولسا ھۇنالرنى . يازغان
پ ئۈۆتكەن سۈىگۇننا  دېۈگەن نۈامنىمۇ     ئۇ يەنە ھۇنالرنى ئاتاشتا ھېرودوت تىلغا ئېلى

دەئ « ماسسۈۈۈۈاگى »ۋە « كىممىۈۈۈۈرو »پىروكوپئۈۈۈۈول ھۈۈۈۈۇنالرنى . ئىشۈۈۈۈلەتكەندى
يەنە بىر مەسىلە شۇكىۇ ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ئۇالرنىۈڭ  . ئاتىغاندى

لۈۈېكىتۇ . ئەسۈۈىردىال تەتقىقۈۈاتالر باشۈۈالنغان-15تۈۈارىخى توغرىسۈۈىدا غەرب دۇنياسۈۈىدا 
ساھەسىدە ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ ئاسۈىيادىت كۈۆچكەن ھۈونالر ئىكەنلىكۈى      غەرب ئىلىم

ئۈۈالىمالر تەرىپىۈۈدىت بىۈۈردە، ئېتىۈۈرائ قىلىنغانغۈۈا قەدەر بولغۈۈان ئارىلىقتۈۈاۇ ياۋروپۈۈا      
. ھۇنلىرىنىۈۈڭ كېلىۈۈپ چىقىشۈۈى ھەققىۈۈدە تۈرلۈۈۈ، كۈۈۆز قاراشۈۈالر ئوتتۇرىغۈۈا قۇيۇلغۈۈان

ۋ . تىرىۈۈيۇ ۋ. ئ نئومۈۈانتۇ ئۈۈا  .كىالپۈۈروتۇ ،. دېگۈۈۇيگەنىىۇ ژ. ئېلىۈۈپ ئېيتسۈۈاق ژ 
گىروسۈې  قاتۈارلىقالر ياۋروپۈا    . فىرانكۈىۇ ر . شۈىراتورىۇ ئۈو  . پېلىئوتۇ ھى. رادلوەۇ ئ

ئۇغۈۈۇرۇ ئۇيغۈۈۇرۇ -ئۈۈايرىم ھالۈۈدا فىۈۈتۇ فىۈۈت-ھۇنلىرىنىۈۈڭ ئېتنىۈۈس مەنبەسۈۈىنى ئۈۈايرىم
مۈۈانىۇ ئارىالشمىسۈۈى دەئ -موڭغۈۈۇ -موڭغۈۈۇ  ئارىالشمىسۈۈىۇ تۈۈۈر، -موڭغۈۈۇ ۇ تۈۈۈر،

ېۈنلىتۇ ئىلىۋايسۈىكىۇ زىۈبىلىتۇ قاتۈارلىقالر ھۈۇنالرنى سۈالۋيان مىللىۈتىگە        ۋ. قارىغان
خۈۈۇپىت قاتۈۈارلىقالر ھۈۈۇنالرنى گېرمۈۈان  . مۈۈۇخۇ ژ. فىۈۈخۇ ر. موللېنخۈۈوەۇ ئۈۈا. باغلىغۈۈان

زىلىۈۈچۇ قاتۈۈارلىقالر ھۈۈۇنالرنى . مىللىتىۈۈدىت كېلىۈۈپ چىققۈۈانۇ دەئ قارىغۈۈان بولسۈۈاۇ  
رىنىۈڭ كېلىۈپ چىقىشۈى توغرىسۈىدا بۇنۈداق      ياۋروپۈا ھۇنلى . كاۋكاز قوۋمىگە باغلىغان

تارتىشۈۈنىڭ ئوتتۇرىغۈۈا چىقىشۈۈىدىكى سۈۈەۋەبۇ ياۋروپۈۈا ھۈۈۇن      -كۈۈۆئ خىۈۈل تۈۈاالش  
ئىمپېۈۈرىيە ئىچىۈۈدە  . ئىمپېرىيىسۈۈىنى نۇرغۇنلىغۈۈان مىللەتۈۈلەر تەشۈۈكىل قىلغانۈۈدى    

ھۈۈاكىمىيەت يۈرگۈزگۈۈۈچى مىلۈۈلەت ھۈۈونالر بولسۈۈىمۇۇ لۈۈېكىت ئىمپېۈۈرىيە ۋە ئۇنىۈۈڭ     
ىلغان كۈچلەر ئىچىدە ھەر ۋاقىۈ  گۈوتالرۇ گىپىۈدلەرۇ ۋانۈدالالرۇ     قوشۇنىنى تەشكىل ق

سۈۈىكلوۋىنالرۇ ئۈۈانتىالرۇ چەرەمىشۈۈلەر ۋە موردېۈۈۋىنلەر قاتۈۈارلىق سۈۈالۋيانۇ گېرمۈۈانۇ ۋە  
ئۇغۇر خەلقلىرىنىڭ بولۇشىۇ يەنە شۇنداقال ئاالنالر ۋە سۈارماتالر قاتۈارلىق ئىۈران    -فىت

تارتىشۈنى كەلتۈۈرۈئ   -ۆئ خىۈل تۈاالش  نەسىللىس خەلقنىڭ بولۇشىۇ يۇقىرىقىۈدە، كۈ  
 .چىقارغانىدى

  
 ياۋروپا ھۇن ئېمپىرىيسىنىڭ قۇرۇلۇشى. 2
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يىلۈۈى ھۈۈونالر ھۈۈازىرقى قازاقىسۈۈتان دالىسۈۈىدىت ھەيۈۈۋەت بىۈۈلەن -110مىالدىۈۈيە 
بۈۇ مەزگىلۈدە كاسۈپى دېىى ىنىۈڭ     . كاسپى دېىى ىنىڭ شىمالىغا قارائ يۈرۈش قىلدى

التىۈۈۈۈت تارىخچىسۈۈۈۈى . ەلىتۈۈۈۈى بۈۈۈۈار ئىۈۈۈۈدىد[ 10] شۈۈۈۈىمالىدىكى جۈۈۈۈايالردا ئۈۈۈۈاالن
يىلۈۈى ئاالنالرنىۈۈڭ  -111ماركىللىننوسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا قارىغانۈۈداۇ ھۈۈونالر مىالدىۈۈيە    

-120مىالدىۈيە  . دەلىتىنى ئىشغا  قىلىپۇ ئۇالرنى غەربكە كۆچۈشكە مەجبۈۇر قىلغۈان  
بۈۇ   .يىلالر ئارىسىدا ھونالر ئاناتولىيىدىكى ئۇفراغا قەدەر يۈۈرۈش قىلىۈپ بارغۈان   -130

ۋەقەدىۈۈت كېۈۈيىتۇ ھۈۈونالر كاسۈۈپى دېىى ىنىۈۈڭ شۈۈىمالىدىت غەربۈۈكە قۈۈارائ يۈۈۈرۈش     
ھونالرنىڭ بۇ قېتىمقى يۈرۈش قىلىشى ناھايىتى ھەيۋەتلىس ۋە قورقۇنچلۈۇق  . قىلغان

بولغاچقاۇ بۇ ھەرىۈكەت شۈۇ جۈايالردىكى مىللەتلەرنىۈڭ چۈوڭ كۆچۈشۈىنى كەلتۈۈرۈئ        
ۋروپاغا قارائ كۆچكەندەۇ ئۇالرنىڭ ئالدىۈدا  بەزى مەنبەلەردە ھونالر يا[. 11] چىقارغان

يەنە بەزى رىۋايەتلەردە ھۈونالر  [. 11] بىر بۇغىنىڭ يو  باشالئ ماڭغانلىقى سۆزلىنىدۇ
 [.11] مائۇتىى دەرياسىدىت بىر بۇغىنىڭ ياردىمىدە كېسىپ ئۆتكەنلىكى سۆزلىنىدۇ

 نىۈۈڭ يىلۈۈى كۈچلۈۈۈ، ئۈۈاتلىق قوشۈۈۇنغا ئىۈۈگە ھۈۈونالر قۈۈارا دېىى -131مىالدىۈۈيە 
- التىۈۈت تارىخچىسۈۈى جوردانىسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا ئاساسۈۈال. شۈۈىمالىغا بېسۈۈىپ كەلۈۈگەن

. بەزىۈلەر بۈاالمىر دەپمۈۇ يازىۈدۇ    )نغانداۇ بۈۇ چاغۈدىكى ھونالرنىۈڭ داھىيسۈى بۈاالمبەر      
( نەۋرىسۈى ئىۈدى   -9نەۋرىسىۇ چېچۈى تەڭرىقۇتنىۈڭ   -11باالمبەر باتۇر تەڭرىقۇتنىڭ 

 .دېگەن كىشى ئىدى
يىلۈۈى چىققۈۈان بۈۈاالمبەر ھۈۈاكىمىيەت ئىۈۈدارە  -131گە مىالدىۈۈيە تۈۈارىخ سەھنىسۈۈى

قىلى  جەھەتتە يېتىشكەن سىياسىيونۇ ھەربىي تاكتىكا سۈەنئىتى جەھەتۈتە جەسۈۇر    
بۈاالمبەر ئالۈدى بىۈلەن بۈۇ ئەتراپتىكۈى سۈارمات ۋە سۈىكى         . ۋە ماھىر قوماندان ئىدى

. ى تولۇقلىغۈۈانقۈۈوۋمىلىرىنى بويسۈۈۇندۇرۇئۇ ئۈۈۇالردىت ئۆزىنىۈۈڭ ئەسۈۈكىرىي كۈۈۈچىن  
بۈۇ چاغۈدا قۈارا    . ئۇنىىدىت كېيىتۇ باالمبەر شەرقىي گوتالر ئۈسۈتىگە يۈۈرۈش قىلغۈان   

دېىى نىۈۈڭ شۈۈىمالىدىكى جۈۈايالر گېرمۈۈان نەسۈۈىللىس گوتالرنىۈۈڭ ئىشۈۈغالىيتى ئاسۈۈتدا 
ۇ (ئوسۈتگوتالر )دىنپىۈر دەرياسۈى ئارىلىقىۈدىكى جۈايالردا شۈەرقى گۈوتالر       -بولۇئۇ دون

غەربىۈي  . ياشۈايتى ( ۋېسۈتىگوتالر )ردا بولسۈا غەربىۈي گۈوتالر    ئۇنىڭ غەربىۈدىكى جۈايال  
گوتالرنىڭ غەربىدىكى ترانسىلۋانىيە ۋە گالچىيىيىدە گىپىدالرۇ بۈگۈۈنكى ھۇنگرىيىۈدە   

بۈۈۇ تۈۈۆت گېرمۈۈان قوۋمىۈۈدىت باشۈۈقاۇ يەنە بۈۈۇ ئەتراپتۈۈا ئىۈۈران ۋە   . ۋانۈۈدالالر ياشۈۈايتتى
 .سالۋيان خەلقلىرىمۇ بار ئىدى
الرنى مەغلۈۈۇئ قىلىشۈۈتا بىۈۈر تەرەپۈۈتىت تۇيۇقسۈۈى  ھەم    بۈۈاالمبەر شۈۈەرقىي گۈۈوت  

شۈۈىددەتلىس ھۇجۈۈۇم قىلىۈۈ  تاكتىكىسۈۈىنى قولالنغۈۈان بولسۈۈاۇ يەنە بىۈۈر تەرەپۈۈتىت      
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ھونالرنىۈۈڭ دەھشۈۈەتلىس ھەيۋىسۈۈىنى نامايۈۈان قىلىۈۈ  ئۈۈارقىلىقۇ ئۈۈۇالرنى روھۈۈى       
شۈۈەرقىي گوتالرنىۈۈڭ پادىشۈۈاھى ئەرمانارىۈۈس ھۈۈونالر  . جەھەتتىنمۈۈۇ ئاجى الشۈۈتۇرغان

ئەرمانارىكنىۈڭ تەخىۈتكە   . لەن بولغان ئۇرۇشتا مەغلۇئ بولۇئ ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالغانبى
ۋارىسلىق قىلىدىغان ئوغلى بولمىغاچقۈاۇ گۈوتالر خانلىقىنىۈڭ باشۈقا بىۈر جەمەتىۈدىت       

ۋىتخىمىۈر تەخىۈتكە چىققانۈدىت    . بولغان ۋىتخىمىرنى ئۆزىگە خان قىلىۈپ تىكلىۈگەن  
ىتىنى ئەسۈلىگە كەلتۈۈرۈش ئۈچۈۈنۇ قوشۈنا     كېيىت شەرقىي گوتالرنىۈڭ بۈۇرۇنقى ھۈال   

شۈەرقىي گوتالرنىۈڭ قايتىۈدىت بۈاش     . مىللەتلەر ئۈستىگە يۈرۈش قىلمۈاقچى بولغۈان  
كۆتۈرۈشۈۈۈىنى خالىمىغۈۈۈان تۈۈۈاكتىكىلىق بۈۈۈاالمبەر شۈۈۈەرقىي گوتالرنىۈۈۈڭ ئارىسۈۈۈىغا    
ئىتتىپاقسۈۈى لىق ئۈۈۇرۇقىنى چېچىۈۈپۇ ۋىتخىمىۈۈرگە قارىشۈۈى كۈۈۈچلەر بىۈۈلەن ئىتتىپۈۈاق 

ئۈۈارقىلىق ۋىتخىمىرنىۈۈڭ ئۈۈۆز مەقسۈۈىتىنى ئىشۈۈقا ئاشۇرۇشۈۈىغا پۇرسۈۈەت شۈۈۇ . تۈۈۈزگەن
يىلى ۋىتخىمىۈر نۈامەلۇم بىۈر كىشۈى تەرىپىۈدىت ئېتىلغۈان        - 131مىالدىيە . بەرمىگەن

. شۇنىڭ بىلەنۇ ۋىتخىمىرنىڭ قىسۈقىغىنا ھۆكۈۈمرانلىقى ئاخىرالشۈقان   . ئوقتا ئۆلگەن
ىنى ئۇققانۈدىت كېۈيىتۇ ھۈونالر    نىڭ تەرەپدارلىرى ئۇنىڭ ئۆلتۈۈرۈلگەنلىك - ۋىتخىمىر

بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش قىلىۈۈ  نىيىتىۈۈدىت ۋاز كېچىۈۈپۇ دىنىسۈۈتىر دەرياسۈۈىنىڭ غەربىۈۈدىكى 
شەرقىي گوتالرنىڭ كۆپچىلىكى بولساۇ ئەسلى . غەربىي گوتالر ئىچىگە قېچىپ بارغان
ھونالر شەرقىي گوتالرنى تارمار قىلغاندىت . ①جايلىرىدا قېلىپۇ ھۇنالرغا بويسۇنغان

شۈۇنىڭ بىۈلەنۇ   . ئۇالرغا ھۇنىمۈۇد دېۈگەن كىشۈىنى خۈان قىلىۈپ سۈايلىغان       كېيىتۇ
ھۈونالر بۈۇ جۈاينى بۈازا قىلىۈپ      . جەنۇبىي رۇسىيە دالىسى ھونالرنىڭ ئىلكىگە ئۆتكەن

 .تۇرۇئ ئەتراپقا قارائ كېىەيگەن
شۈۈەرقىي گوتالرنىۈۈڭ ھۈۈونالر تەرىپىۈۈدىت تارمۈۈار قىلىنغۈۈانلىق خەۋىۈۈرى غەربىۈۈي 

. بېرىشى بىلەنالۇ ئۇالر قورقۈۇئ قۈاتتىق ساراسۈىمىگە چۈشۈكەن    گوتالر ئىچىگە يېتىپ 
ھونالرنىڭ ئەمدى ھۇجۇم نىشانىنى ئۆزلىرىگە قاراتقۈانلىقىنى ھۈېى قىلىۈپ يەتۈكەن     
غەربىۈۈي گۈۈوتالرۇ دىنىسۈۈتىر دەرياسۈۈىنىڭ غەربىۈۈي تەرپىۈۈگە مۇسۈۈتەھكەم قورغۈۈانالرنى   

ۆتىشىنى توسۈىماقچى  سېلىپۇ مۇداپىئەنى كۈچەيتى  ئارقىلىق ھونالرنىڭ دەريادىت ئ
غەربىۈي گوتالرنىۈۈڭ پۇختۈا تەييۈارلىقىنى كۈۈۆرگەن بۈاالمبەر ئايالنمۈا ئۈۈۇرۇش      . بولغۈان 

قىلىۈۈ  تاكتىكىسۈۈىنى قوللىنىۈۈپۇ غەربىۈۈي گۈۈوتالر مۇداپىئەسۈۈى  قالۈۈدۇرغان دىنىسۈۈتىر 
دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىت ئايدىڭ كېچىدە كېسىپ ئۆتۈئۇ غەربىۈي گوتالرنىۈڭ   

ئۇرۇشۈتا غەربىۈي گۈوتالر قۈاتتىق     . ىت تۇيۇقسى  ھۇجۇم قوزغىغۈان ئۈستىگە يان تەرەپت
پادىشاھ ئاتخانارىس مەغلۇئ بولغان غەربىي گۈوتالرنى باشۈالئۇ رىۈم    . مەغلۇئ بولغان

بۈۇ قېتىمقۈى ئۇرۇشۈتا ھۈونالر ناھۈايىتى كۈۆئ ئولىىغۈا        . ئىمپېرىيىسىگە قارائ قاچقان
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دىنىسۈۈتىر دەرياسۈى بىۈۈلەن  غەربىۈي گۈۈوتالر مەغلۈۇئ بولغانۈۈدىت كېۈيىتۇ    . ئېرىشۈكەن 
ئىسۈۈپانىيە ئارىلىقىۈۈدىكى جۈۈايالردا ياشۈۈايدىغان ھەر قايسۈۈى مىللەتۈۈلەر ھونالرنىۈۈڭ     

مانۈا بۈۇ   . ئارقىدىت رىم ئىمپېرىيىسىگە قېچىۈپ كىۈرگەن  -ھەيۋىسىدىت قورقۇئۇ ئارقا
تارىختا ناھايىتى زور سىياسىي ۋە ئىىتىمائىي ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا قىلغان مىللەتۈلەر  

شۈۈۇنداق قىلىۈۈپ گۈۈوتالر پۈتۈۈۈنلە  مەغلۈۈۇئ [. 11] چۈۈۈش ھەرىكىتۈۈى ئىۈۈدىچۈوڭ كۆ 
دەرياسۈىدىتۇ  ( ۋولگۈا )يىلى زېمىنۈى ئېتىۈل   -131بولغاندىت كېيىتۇ باالمبەر مىالدىيە 

بۇ ئېمپىرىيىنىۈڭ  . دونا  دەرياسىغىچە سوزۇلغان ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى قۇرغان
بۈۈۇ جۈۈا  ھەر قايسۈۈى . يىۈۈدا ئىۈۈدىپۈۈايتەختى دونۈۈا  دەرياسۈۈىنىڭ تۈۈۆۋەنكى ئۈۈېقىت بو

تەرەپلەرگە بارىدىغان يولالرنى ۋە ھۇنالرغا تەۋە مىللەتلەرنى كونترو  قىلىپ تۇرۇشتا 
 .مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە جا  ھېسابلىناتتى

  
 شەرقىي ۋە غەربىي سەپتىكى يۈرۈش. 4

 
ئۈۇ  يىلى باالمبەر ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسىنى قۇرغاندىت كېيىتۇ -131مىالدىيە 

. ھۇنالرغا بېقىنغان گوتالرۇ ئاالنالر ۋە تەيفالالردىت ياردەمچى قىسىم تەشۈكىل قىلغۈان  
بۇنىڭ بىلەن ھونالرنىڭ ئەسكىرىي كۈچى تېخىمۇ زورىيىۈپۇ ياۋروپۈادىكى ھەيۋىسۈى    

 .كۈنگە ئېشىپ بارغان ۋە ياۋروپا ئۈچۈن قورقۇنچىلىق كۈچكە ئايالنغان-كۈندىت
نى دونۈۈا  دەرياسۈۈىنى كېسۈۈىپ ئۆتۈۈۈئۇ رىۈۈم يىلۈۈى ھۈۈۇن قوشۈۈۇ - 135مىالدىۈۈيە 

ئەمەلىيەتۈۈۈۈتە رىۈۈۈۈم )ئېمپىرىيسۈۈۈۈىنىڭ ھېچقانۈۈۈۈداق قارشۈۈۈۈىلىقىغا ئۇچىرىماسۈۈۈۈتىت  
ۇ ھۈۈۈۇنگىرىيە (ئىمپېرىيىسۈۈۈىنىڭ ھۇنالرغۈۈۈا قارىشۈۈۈى تۇرۇشۈۈۈقا جۈۈۈۈرئەت قىاللمىغۈۈۈان 

ئەممۈۈاۇ ھونالرنىۈۈڭ بۈۈۇ قېتىمقۈۈى سۈۈەپىرىدە    . تۈۈۈزلەڭلىكىگىچە ئىلگىۈۈرىلەئ بارغۈۈان 
ئۈۇالر پەقەت يېىۈى زېمىۈت ۋە ئۈۇ     . ئىشۈغالىيەت مەقسۈىتى يۈوق ئىۈدى    ھېچقانداق بىر 

. يەردە ياشۈۈايدىغان مىللەتلەرنىۈۈڭ ئەھۈۈۋالىنى بىلىۈۈپ بېقىشۈۈنى مەقسۈۈەت قىلغانىۈۈدى
ئەسلىدە ھونالر ئۆزى . شۇڭاۇ ئۇالر بۇ قېتىمقى يۈرۈشنى تى ال ئاخىرالشتۇرۇئ قايتقان
بۈۈۈۇ خىۈۈۈل . قىۈۈۈق قىالتتۈۈۈىئىگىلىمەكچۈۈۈى بولغۈۈۈان جۈۈۈايالرنى ئالۈۈۈدىت كۆزىتىۈۈۈپ تەت

بۈۈۇ . مۈۈاھىيەتتىكى يۈرۈشۈۈلەرنىڭ بەزىلىۈۈرىۇ ھەتتۈۈا بىۈۈر قۈۈانچە يىۈۈل داۋاملىشۈۈاتتى    
 .ھونالرنىڭ ھەربىي ئىشالر سەنئىتىدىكى بىر تاكتىكا ئىدى

ئۈۈۇالر ئاۋىسۈۈتىرىيىدە )ھۈۈۇنالردىت قۈۈاتتىق چۆچۈۈۈگەن ماركومۈۈانالر ۋە كوئۈۈادالر  
سىگە قېچىۈپ بېرىشۈقا تەييارلىنىۋاتقانۈداۇ    يىلى رىم ئىمپېرىيى-151مىالدىيە ( ياشايتتى
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بۈۇ  . سارماتالر ۋە گوتالرمۈۇ چېگرىۈدىت ئۆتۈۈئ رىۈم ئىمپېرىيىسۈىگە قېچىۈپ كىۈرگەن       
ۋاقىتتا بەزى گېرمۈان ۋە ئىۈران نەسۈىللىس خەلقلەرمۈۇ غەربىۈي ھۇنگىرىيىۈدىت يولغۈا        

يە ھۇنالرمۈۇ مىالدىۈ  . چىقىپۇ ئالىپ تاغلىرىۈدىت ئۆتۈۈئ ئىتۈالىيىگە تەھۈدى  سۈالغان     
يىلىدىت باشالئۇ رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ چېگرا بويلىرىدىكى ئۈۆلكىلەرگە ھۇجۈۇم   -151

 .قىلىشقا باشلىغان
ھونالر ئەينى ۋاقىتتۈا كۈچلۈۈ، دەلەت ھېسۈابالنغان رىۈم ئىمپېرىيىسۈىگە قارىتۈا       
كەڭ كۆلەملىۈۈس تۈۈېگى  قىلمىغۈۈانۇ ئەممۈۈا رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىگە قارىتۈۈا ناھۈۈايىتى        

يىلى ھونالر تىسسۈا دەرياسۈى بويىۈدىكى    -191مىالدىيە . ۆرگەنئەتراپلىق تەييارلىق ك
شۈۇ يىلۈى يەنە چېخىۈيە تەۋەسۈىدىكى مىللەتۈلەر      . سارماتالر بىلەن ئىتتىپۈاق تۈۈزگەن  

 .بىلەنمۇ ئىتتىپاق تۈزۈئۇ رىم ئېمپىرىيسىگە قارشى كۈچلەرنى ئۇلغايتقان
ۆتىشى بىۈلەن  يىلى رىم ئېمپىراتورى تىئودو سىئول ئالەمدىت ئ - 191مىالدىيە 

تەڭال ئىچكى نى ا يۈز بېرىۈپۇ بىۈر پۈتۈۈن رىۈم ئىمپېرىيىسۈى شۈەرقىي ۋە غەربىۈي رىۈم         
شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈۈى   . ئېمپىرىيسۈۈۈى دەئۇ ئىككىۈۈۈگە بۆلۈنۈۈۈۈئ كەتۈۈۈكەن   

غەربىي رىۈم ئىمپېرىيىسۈى يەنىۈال    . نى پايتەخ  قىلغان( ئىستانبو )كونىستانتېنىپو  
بىر پۈتۈن رىم ئىمپېرىيىسۈىنىڭ ئىككىۈگە بۆلۈنۈۈئ    . رىم شەھىرىنى پايتەخ  قىلغان

بۈۇ ئەھۈۋا    . كېتىشىۇ ئۇنىڭ ئەسكىرىي كۈۈچىنى زور دەرىىىۈدە ئاجى لىتىۋەتكەنىۈدى   
يىلۈۈى ئىككۈۈى سۈۈەئ -191شۈۈۇڭاۇ ھۈۈونالر مىالدىۈۈيە. ھۈۈونالر ئۈچۈۈۈن پايۈۈدىلىق بولغۈۈان

ىۈلەن  شەرقىي سەپتىكى يۈرۈشكە باسۈىق ب . بويىچە رىم ئېمپىرىيىسگە يۈرۈش قىلغان
بۈۈۇ سۈۈەپتىكى ھۈۈۇن قوشۈۈۇنلىرى قۈۈارا دېىى نىۈۈڭ     . قۇرسۈۈىق قومانۈۈدانلىق قىلغۈۈان  

شىمالىدىت ئاتلىنىپۇ داريا  دەرياسىدىت كېسىپ ئۆتۈئۇ فىۈرات دەرياسۈىنى بۈويالئۇ    
ئالدىغا ئۇچرىغان ھەر قانداق قارىشى كۈچنى تارمار قىلىپۇ ئاناتولىيىدىكى ئەرزىرومۇ 

كيۈاۇ ئەنۈقەرە ۋە قەيسۈەرى ئەتراپلىۈرىغىچە يۈۈرۈش قىلىۈپ       ماالتىياۇ ئاداناۇ ئۈوفراۇ ئانتا 
ئۇنىىۈدىت كېۈۈيىت سۈۈرىيىدىكى سۈۇر ۋە قۈۈۇددۇل شۈېرىپ شۈۈەھەرلىرىگىمۇ     . بارغۈان 

بۈۈۇ قېتىمقۈۈى يۈرۈشۈۈتە ھۈۈونالر . ئىلگىۈۈرىلەئ بېرىۈۈپۇ ئەزەربەيىۈۈان ئۈۈارقىلىق قايتقۈۈان
. يانغۈۈان مىۈۈڭ ئۈۈادەمنى ئەسۈۈىر ئېلىۈۈپ 15نۇرغۈۈۇن ئولىىغۈۈا ئېرىشۈۈىپال قالمۈۈا ۇ يەنە  

قۈۈايتى  جەريانىۈۈدا ھۈۈونالر ئىرانغىمۈۈۇ تۈۈېگى  قىلغانۈۈداۇ كۈتۈۈۈلمىگەن يەردە ھۈۈونالر  
 [.11] مەغلۇبىيەتكە ئۇچرائۇ ئولىا ۋە ئەسىرلەرنى ئىرانلىقالرغا تارتقۇزۇئ قويغان

شەرقىي سەپتىكى يۈرۈش ناھايىتى قىسقا مۈۇددەت ئىچىۈدە ئېلىۈپ بېرىلغاچقۈاۇ     
ن ئىۈران ساسۈانىيالر سۇاللىسۈى بۇنىىۈدىت ئىنتۈايىت      شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسۈى بىۈلە  

شۈۈۇڭاۇ ئەينۈۈى ۋاقىتتۈۈا ھونالرنىۈۈڭ ھەربىۈۈي يۈرۈشۈۈلىرى توغرىسۈۈىدا   . چۆچىگەنىۈۈدى
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. رىۈۈۋايەتلەر تارقالغۈۈان-كىشۈۈىنىڭ ئىشەنگۈسۈۈى كەلمىگۈۈۈدە، دەرىىىۈۈدىكى ئەپسۈۈانە  
ر كۈۈنى  رىۈۋايەتلەردىت ھە -تارىخىي مەلۇماتالرغا ئاساسالنغانداۇ بۇ خىلۈدىكى ئەپسۈانە  

بۈۈۇ قېتىمقۈۈى يۈۈۈرۈش ھونالرنىۈۈڭ ئانۈۈاتولىيىگە قىلغۈۈان . بىۈۈرى پەيۈۈدا بولۈۈۇئ تۇرغۈۈان
يىلۈۈى ھۈۈونالر ئانۈۈاتولىيىگە   -195مىالدىۈۈيە . ئىككىنچۈۈى قېتىملىۈۈق سۈۈەپىرى ئىۈۈدى   

بۈۇ قېتىممۈۇ شۈەرقىي رىمنىۈڭ يۈاش ئېمپىراتۈورى       . ئۈچىنچى قېۈتىم يۈۈرۈش قىلغۈان   
ھۈونالر  . تەدبىر يۈرگۈزەلمىگەن-ىددىي چارەئاركادى ھۇنالرغا قارىتا ھېچقانداق بىر ج

 .بۇ يۈرۈشتە نۇرغۇن ئولىىنى غەنىيمەت ئالغان
لۈېكىتۇ  . غەربىي سەپتە بولسا ھۇن قوشۇنى تىراكياغىچە يۈرۈش قىلىپ بارغۈان 

بۇ سەپتىكى يۈرۈشكە قاتناشقان ھۇن قوشۇنى سان جەھەتۈتىت ئۈانچە كۈۆئ ئەمەل    
بۇ چاغۈدا بۈاالمبەر ئالەمۈدىت ئۆتۈۈئۇ     . ئىدى يىلى-100بۇنىڭ ۋاقتى مىالدىيە . ئىدى

ھۈۇن  ( يۇلتۈۇز -ئۇلۈدى  )يىلۈدى   ( بەزى مەنۈبەلەردە نەۋرىسۈى دېيىلۈدۇ   )ئورنىغا ئۈوغلى  
يىلدى  قوماندانلىق قىلغان غەربىي سەپتىكى بۇ ھۈۇن  . تەختىگە چىققان ۋاقى  ئىدى

روپۈۈادا قوشۈۈۇنىنىڭ دونۈۈا  دەرياسۈۈىنىڭ غەرب تەرىپىۈۈدە پەيۈۈدا بولىشۈۈىۇ شۈۈەرقىي ياۋ 
بۇ . مىللەتلەرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق چوڭ كۆچۈش دولقۇنىنى كەلتۈرۈئ چىقارغان

قېتىمقى يۈرۈشتە ھۇنالردىت قورقۇئ قاچقان ۋاندالالر بىلەن غەربىي گوتالر يەنە بىۈر  
ئەممۈاۇ ئاالرىۈس غەربىۈي گوتالرغۈا     . قېتىم غەربىي رىم ئىمپېرىيىسىگە قېچىپ كىرگەن

يىلى رىم شەھىرىگە بېسۈىپ كىرىۈپۇ بۈۇ شۈەھەرنى     -101ىيە رەھبەرلىس قىلىپ مىالد
گوتالرنىڭ بۇ تەھۈدىتى ئاتۈاقلىق رىۈم قومانۈدانى     . تالىغان-كۈندۈز بۇالئ-ئۈ  كېچە

ئەگەرۇ سىلىكخۇ بۇ بۈۇالڭچىلىقنى باسۈتۇرالمىغان   . سىلىكخۇ تەرىپىدىت باستۇرۇلغان
 .تىبولساۇ رىم شەھىرىدىت ھېچقانداق بىر ئەسەر قالمىغان بوالت

غەربىۈۈي گوتالرنىۈۈڭ تەھۈۈدىتى ئەمۈۈدىال ئاياغلىشۈۈىپ تۇرۇشۈۈىغاۇ غەربىۈۈي رىۈۈم     
بۇ بولسا راداگاسنىڭ ھۇنالردىت . ئىمپېرىيىسى يەنە بىر چوڭ تەھدىتكە دۇ  كەلگەن

قاتۈۈارلىق ( نۈۈېمىى)قورقۈۈۇئ قاچقۈۈان سۈۈوئىپۇ كوئۈۈادۇ بۇرگۇنۈۈدۇ ساكسۈۈۇنۇ ئالمۈۈان   
. تلىس ھالدا بېسۈىپ كېلىشۈى ئىۈدى   قوۋمىلەرنى بىرلەشتۈرۈئۇ رىم شەھىرىگە دەھشە

غەربىۈۈي . راداگۈۈال رىۈۈم شۈۈەھىرىنى يەر يۈزىۈۈدىت يۈۈوق قىلۋىتىشۈۈنى ئۈۈېالن قىلغۈۈان   
رىمنىۈۈڭ ئاتۈۈاقلىق قومانۈۈدانى سۈۈىلىكخۇ پاۋىيۈۈا ئۇرۇشۈۈىدا راداگۈۈال بىۈۈلەن قۈۈاتتىق     

غەربىۈي رىۈم ئىمپېرىيىسۈى ئۆزىنىۈڭ     . تۇتۇشقان بولسىمۇۇ ئۇنى توسۇئ قااللمىغانىدى
ۇتلىرى يېقىنلىشۈىپ قالغۈان بۇنۈداق خەتەرلىۈس پەيتۈتەۇ ھۇنالرغۈا بۈاش        ئاخىرقى مىن

. ئۇرۇئ ئۇالردىت ياردەم سوراشۈتىت باشۈقا ھېچقانۈداق بىۈر چىقىۈ  يۈولى تاپالمىغۈان       
-102يىلدى  قوماندانلىقىدىكى ھۇن ۋە غەربىي رىمنىڭ بىرلەشۈمە قوشۈۇنى مىالدىۈيە    
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ئۇنى ئۆلتۈۈرگەن شۈۇنداق قىلىۈپ     ئايداۇ فىلورسادا راداگاسنى مەغلۇئ قىلىپ-5يىلى 
 [.12] يىلدى  غەربىي رىم ئىمپېرىيىسىنى ھاالكەتتىت قۇتقۇزۇئ قالغان

بۇ يەردە شۇنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش كېرەككۈىۇ ھۇنالرغۈا بولۇپمۈۇۇ ھونالرنىۈڭ     
ئاتتىالغا نىسبەتەن دۈشۈمەنلىس پوزىتسىيىسۈىدە قەلەم تەۋرەتۈكەن    -مەشھۇر داھىيسى
تالىغان ئاالرىۈس ئۈچۈۈن بولسۈۇن يۈاكى رىۈم      -رىم شەھىرىنى بۇالئغەرب ئاپتورلىرىۇ 

شەھىرىنى يەر يۈزىدىت يوق قىلۋەتمەكچى بولغان راداگال ئۈچۈۈن بولسۈۇنۇ ئۇالرغۈا    
بولۇپمۇ غەرب ئاپتورلىرى رىم شۈەھىرىنى ھونالرنىۈڭ   . سەلبىي پوزىتسىيە قولالنمىغان

، سۈۈۈۆز ئويۈۈۈۇنلىرىنى قۇتقۈۈۈۇزۇئ قالغۈۈۈانلىقىنى يوشۈۈۈۇرۇئ قۈۈۈېلى  ئۈچۈۈۈۈنۇ تۈرلۈۈۈۈ
 .ئىشىلتىشتىت باش تارتمىغان

ھونالرنىڭ غەربىي رىمغا ياردەم بېرىشىۇ ھۇن ئېمپىراتورى يىلدى نىڭ مىالدىيە 
يىلۈۈۈى ئوتتۇرىغۈۈۈا قويغۈۈۈان ھۈۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈۈىنىڭ تاشۈۈۈقى سىياسۈۈۈىتىدە        - 100

يىلۈدى نىڭ تاشۈقى سىياسۈىتى شۈەرقىي رىمغۈا      . بەلگىلەنگەن بىر تۈرلۈ، ماددا ئىۈدى 
اۋاملىق بېسىم ئىشلىتى ۇ بۇنىڭ ئەكسىچە غەربىي رىم بىۈلەن نورمۈا  مۇناسۈىۋەتنى    د

چۈۈۈۈنكى غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈۈى ئىچىۈۈۈگە بېسۈۈۈىپ كىرىۈۈۈپۇ . سۈۈۈاقالش ئىۈۈۈدى
ۋەيرانچىلىۈۈق پەيۈۈدا قىلغۈۈان مىللەتۈۈلەر ئەينۈۈى ۋاقىتتۈۈا يەنە ھۇنالرنىىمۈۈۇ دۈشۈۈمىنى     

ۋاقتۈى كەلگەنۈدە ئۇنىىغۈا يۈاردەم      بولغاچقاۇ غەربىي رىم بىلەن ھەمكۈارلىق ئورنىتىۈپۇ  
يىلۈدى نىڭ بۈۇ سىياسۈىتى    . بېرى  يىلدى نىڭ تاشقى سىياسۈىتىگە كىرگۈزۈلگەنىۈدى  

 .تاكى ئاتتىال دەۋرىگىچە داۋامالشقان
 

 شەرقىي رىمنىڭ ھۇنالرغا قارام بولۇشى. 5

 
يىلۈى دونۈا  دەرياسۈىدىت كېسۈىپ ئۆتۈۈئۇ بۈۇ دەريانىۈڭ        -109يىلدى  مىالدىيە 

شۈۈەرقىي رىمنىۈۈڭ بەزى ئىسۈۈتىراتېگىيلىس جۈۈايلىرىنى ئىشۈۈغا  قىلىۈۈپۇ  جەنۇبىۈۈدىكى
گرېۈۈس . شۈۈەرقىي رىۈۈم ھۆكۈۈۈمىتىگە ھونالرنىۈۈڭ ھەيۋىسۈۈىنى كۆرسۈۈىتىپ قويغۈۈان      

مەنبەلىرىگە قارىغانداۇ يىلۈدى  شۈەرقى رىمنىۈڭ تىنچلىۈق ئورنىتىشۈنى تەلەئ قىلىۈپ       
دەئ ھەيۈۋە  « مەنمەن كۈن پېتىشقىچە بولغان جۈايالرنى ئىگىلەيۈ  »: كەلگەن ۋەكىلگە

يىلۈدى نىڭ دەۋرىۈدە ھۈۇن    . يىلى ئالەمدىت ئۆتكەن-110يىلدى  مىالدىيە . قىلغانىدى
 [.13] ئىمپېرىيىسىنىڭ زېمىنى شەرقتە بالقاش كۆلىگە قەدەر سوزۇلغانىدى

قاراتون . يىلدى  ئالەمدىت ئۆتكەندىت كېيىتۇ ئورنىغا قاراتون تەخىتكە چىققان
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يىلى -111پەقەت بى گە مىالدىيە . ەلۇمات قالدۇرۇلمىغانتوغرىسىدا مەنبەلەردە كۆئ م
شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم ئەلچىسۈۈۈى ئولۇمپىئودوروسۈۈۈنىڭ قاراتوننىۈۈۈڭ ئوردىسۈۈۈىغا بارغۈۈۈانلىقى 

قاراتوننىۈۈۈڭ ئايبۈۈۈارىىۇ مۇنىۈۈۈۇقۇ رۇگۈۈۈا ۋە ئوكتۈۈۈار . ھەققىۈۈۈدىكى مەنۈۈۈبەلەر مەلۈۈۈۇم
 .كەتكەنبۇالرنىڭ ئىچىدە مۇنىۇق بالدۇرال ئۆلۈئ . ئىسىملىس تۆت ئوغلى بولغان

يىلۈۈى قۈۈاراتون ئالەمۈۈدىت ئۆتۈۈۈئۇ ئورنىغۈۈا چۈۈوڭ ئۈۈوغلى رۇگۈۈا     -111مىالدىۈۈيە 
ۋە ئوكتۈارنى  « سۈو  قۈو  بىلۈگە خۈان    »رۇگۈا ئىنىسۈى ئايبارىسۈنى    . ئېمپىراتور بولغان

ئەمىلىگە قويۇئۇ ئۇالرنى ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈىنىڭ شۈەرقىي ۋە    « ئوڭ قو  بىلگە خان»
 .غەربىي قىسىمىغا خان قىلىپ سايلىغان

رۇگا تەخىتكە چىققاندىت كېيىتۇ شەرقىي رىم ھۇن ئىمپېرىيىسۈىگە مەخسۈۇل   
تەيىنلەنگەن جاسۇسالرنى ۋە تەشۈۋىقاتچىالرنى ئەۋەتىۈپۇ ھۈۇن قوشۈۇنىنى ئىسۈىيان      
كۆتۈرۈشكە ۋە ھۇنالرغا تەۋە مىللەتلەرنى قوزغىالڭ كۆتۈرۈئۇ ھۇن ئىمپېرىيىسۈىدىت  

ئۈۈارقىلىق ھۈۈۇنالرنى ئىچكۈۈى    شۈۈەرقىي رىۈۈم بۈۈۇ  . ئايرىلىۈۈپ چىقىشۈۈقا كۈچكۈۈۈرتكەن  
شەرقىي رىمنىۈڭ بۈۇ سۇيقەسۈتىنى سۈې ىپ     . قىىسىمدىت غۇلىتىپ تاشلىماقچى بولغان

يىلۈۈى ھۈۈۇن قوشۈۈۇنىنى باشۈۈالئ  -111قېلىۈۈپۇ قۈۈاتتىق غەزەپلەنۈۈگەن رۇگۈۈا مىالدىۈۈيە  
. شەرقىي رىمنىڭ بالقاندىكى ئۈۆلكىلىرىگە ھۇجۈۇم قىلىۈپۇ ئۈۇ جۈايالرنى بېسۈىۋالغان      

رۇگۈامۇ  . غۈا تەڭ كۈېلەلمە  تىنچلىۈق ئورنىتىشۈنى تەلەئ قىلغۈان     شەرقىي رىم ھۇنالر
نەتىىىۈۈدەۇ شۈەرقىي رىۈۈم ھونالرنىۈڭ تەلپىنۈۈى   . شۈەرقىي رىمنىۈڭ تەلۈۈپىگە قوشۈۇلغان   

لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇشۈقا   110شەرتسى  قوبۇ  قىلىپۇ ھەر يىلى ھۇنالرغا باج سۈپىتىدە 
 .قوشۇلغان

كۈۆئ بۈاج تاپشۇرۇشۈقا مەسۈئۇ      ھۇنالردىت قۈاتتىق دەككىسۈىنى يەئ ناھۈايىتى    
يىلۈى غەربىۈي رىۈم ئىمپېرىيىسۈىنى     -111بولغان شۈەرقىي رىۈم ئېمپىرىيسۈىۇ مىالدىۈيە     

غەربىۈي رىۈم ئېمپىرىيسۈى بۈۇ قېۈتىم      . ئۆزىگە قوشۇۋېىلى  ئۈچۈن قوشۇن ئەۋەتۈكەن 
مىڭ كىشىلىس قوشۈۇن   20رۇگانىڭ . يەنە ھۇنالردىت ياردەم سوراشقا مەجبۇر بولغان

گە كەلگەنلىكىنى كۆرگەن شەرقىي رىم قوشۈۇنىۇ ئۇرۇشۈقا كىرمەسۈتىنال    بىلەن ياردەم
گەرچەۇ بۈۈۇ قېۈۈتىم زور ئۈۈۇرۇش پارتلمىغۈۈان   . تېۈۈنەئ چېكىنىۈۈپ كەتۈۈكەن -ئالۈۈدىرائ

بولسىمۇۇ لېكىت رۇگا شەرقىي رىمدىت بۇ قېتىمقى يۈرۈشۈنىڭ ھەربىۈي چىقىملىرىنۈى    
ەنە بىۈر قېۈتىم ھۈاالكەتتىت    شۇنىڭ بىلەن ھونالر غەربىي رىمنى ي. تولۇق تۆلىتىۋالغان
 .شەرقىي رىم بولسا ھۇنالرغا قارام دەلەتكە ئايالنغان. قۇتقۇزۇئ قالغان

شۈۈەرقىي رىۈۈم تارىخچىسۈۈى پىرىسكوسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا قارىغانۈۈداۇ شۈۈەرقىي رىۈۈم   
ئېمپىراتورى تىئودورول ھونالر بىلەن يامانلىشىپ قېلىشتىت قورقۇئۇ يىللىق باجنى 
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ەنگەن مىقداردا تاپشۈۇرۇئ تۇرغۈان بولسۈىمۇۇ لۈېكىت ئۈۇ يەنىۈال       ۋاقتىداۇ بەلگىل-ۋاقتى
ھۇنالرغۈۈۈۈا تەۋە مىللەتلەرنۈۈۈۈى ئاسۈۈۈۈتىرىتتىت كۈچكۈرتۈۈۈۈۈش ھەرىكىتىنۈۈۈۈى زادىۈۈۈۈال   

شۇڭا رۇگا تىئودوروسنىڭ بۇ يامان نىيىتىنى بەربۈات قىلىۈ  ئۈچۈۈنۇ    . توختاتمىغان
ق ئەسۈكەر  شەرقىي رىمنىۈڭ ھۈۇن ئېمپرىيىسۈى تەۋەسۈىدىكى مىللەتلەردىۈت مۇئاشۈلى      

قوبۈۈۇ  قىلىشۈۈنى ۋە شۈۈەرقىي رىۈۈم سۈۈودىگەرلىرىنىڭ ھۈۈۇن تۇپرىقىۈۈدا ئەركىۈۈت سۈۈودا    
رۇگا يەنە تىئودورول نى شەرقىي رىمغۈا قېچىۈپ بارغۈان ھۈۇن     . قىلىشنى چەكلىگەن

دەلەت ئەمەلدارلىرىۈۈۈدىت ئاتاقۈۈۈام بىۈۈۈلەن مامانىۈۈۈڭ ئوغۈۈۈۇللىرىنى ۋە باشۈۈۈقا ھۈۈۈۇن     
ئىالجسۈۈى  ئەھۋلۈۈدا قالغۈۈان   . رلىغۈۈانقاچۈۈاقلىرىنى دەرھۈۈا  ئۆتكۈۈۈزۈئ بېرىشۈۈكە زو   

تىئودورول ھونالر بىلەن مۇناسىۋەتنى ياخشىالئۇ كېلىشىم تۈزۈش ئۈچۈنۇ مىالدىۈيە  
ئەلچىۈلەر ئۈۆمىكى   . يىلى بىر ئەلچىلەر ئۆمىكىنى ھۇن ئىمپېرىيىسىگە ئەۋەتۈكەن -111

ن يېتىپ كەلگەن چاغداۇ رۇگا ئالەمدىت ئۆتۈئ ئورنىغا مۇنىۇقنىڭ ئوغلى ئۈاتتىال ھۈۇ  
شۈۈەرقىي رىۈۈم رۇگۈۈادىت ئىبۈۈارەت بۈۈۇ كۈچلۈۈۈ، رەقىبىۈۈدىت      . تەخۈۈتىگە چىققانىۈۈدى 

شۈۇ ۋاقىتتىكۈى خرىسۈتىئان دىنىۈي ئېپىسۈكوپى      . قۇتۇلغىنىغا ناھايىتى خوش بولغۈان 
تەڭۈۈرى تەقۈۈۋادار تىئودوروسۈۈنىڭ دۇئاسۈۈىنى قوبۈۈۇ  قىلىۈۈپۇ »پىروكۇلۈۈۇل چېركۈۈاۋدا 

لۈۈېكىتۇ بۈۈۇ . ئ ۋەز ئېيتقۈۈانۇ دە[15]«شۈۈەرقىي رىۈۈم ئۈسۈۈتىدىكى تەھۈۈدىتنى يوقۈۈاتتى 
چاغۈۈدا تىئۈۈودورول يېىىۈۈدىت تەخىۈۈتكە چىققۈۈان ئاتتىالنىۈۈڭۇ شۈۈەرقىي رىۈۈم ئۈچۈۈۈن   

 .رۇگادىنمۇ بەكرە، قورقۇنچلىق كۈ  ئىكەنلىكىنى ئويالپمۇ باقمىغانىدى
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 ئىككىنچى باب
 ئاتتىال دەۋرىدىكى ھۇن ئىمپېرىيىسى

  
 

 بەسى ۋە مەنىسىدېگەن ئىسىمنىڭ مەن« ئاتتىال». 0

 
دېۈۈگەن نۈۈام بىۈۈلەن دۇنياغۈۈا مەشۈۈھۇر ئاتتىالنىۈۈڭ ئىسۈۈمىۇ « تەڭۈۈرى قامچىسۈۈى»

ۇ «ئۈۈاتتېالل» ۇ«ئۈۈاتىلالل»ۇ «ئۈۈاتىالل»ۇ «ئۈۈاتتىالل»شۈۈەرقىي رىۈۈم مەنبەلىرىۈۈدە   
ۇ «ئۈۈاتېال»ۇ سۈۈالۋيان مەنبەلىرىۈدە  «ئۈاتتال »ۇ «ئۈۈاتتيال»ۇ «ئۈاتتىال »التىۈنچە مەنۈۈبەلەردە  

ۇ ئوتتۇرا قەدىمكى گىرمۈانچە  «ئەرزىلو»گېرمانچە مەنبەلەردە ۇ يىراق قەدىمكى «ئاتىال»
ۇ «ئەتۈۈتە »كېيىنكۈۈى ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىر گېرمۈۈانچە مەنۈۈبەلەردە   . «ئەتۈۈ ە »مەنۈۈبەلەردە 

ۇ شۈۈۈىمالى گېرمۈۈۈانچە «ئۈۈۈائەتال»ۇ ئىنگلىۈۈۈ چە مەنۈۈۈبەلەردە «ئەتۈۈۈخەلە»ۇ «ھەتۈۈۈتە »
ۇ «ئۈۈۈاتخىال»ۇ «ەئەتەل»ۇ «ئەتۈۈۈخەلە»ۇ ھۈۈۈۇنگرىيە مەنبەلىرىۈۈۈدە «ئۈۈۈاتلى»مەنۈۈۈبەلەردە 

 [.19] دېگەن شەكىللەردە يې ىلغان« ئاتىال»ۋە « ئاتتىال»
دېگەن ئىسىمنىڭ مەنبەسى ۋە مەنىسى توغرىسىدا ھۇنگر تۈركولۈوگى  « ئاتتىال»

« ئۈۈاتتىال»دېۈۈگەن ئەسۈۈىرىدە ئوتتۇرىغۈۈا قويغۈۈان  « ئۈۈاتتىال ۋە ھۈۈونالر»نېمې نىۈۈڭ . گ
بۈۇ سۈۈۆز ئەسۈىلدە تۈۈۈركى   )« تۈا ئات»دېۈگەن مەنىۈۈدىكى  « دادا»دېۈگەن ئىسۈىم گۈۈوتچە   

سۈۈۆزى بىۈۈلەن يەنە گۈۈوتچە  ( تىللىۈۈق مىللەتلەردىۈۈت گوتالرغۈۈا ئۈۈۆتكەن سۈۈۆز ئىۈۈدى  
قۇشۇمچىسۈىنىڭ قۇشۇلۇشۈىدىت ياسۈالغان بولۈۇئۇ     « ئىۈال »ئەكىلەتمە سۆزى بولغۈان  

دېگەنلىس بولىۈدۇۇ دېۈگەن قارىشۈى ھۈازىر ئىلىۈم ساھەسۈىدە       « كىچىس دادا»مەنىسى 
دېگەن ئىسۈىمنىڭ ئېتىۈل   « ئاتتىال»ئۇنىڭ ئورنىغا . ا ئېلىنمايدۇئانچە نەزەر ئېتىبارىغ

دەرياسىنىڭ نامىدىت كەلگەنلىكى توغرىسىدىكى قاراش بارغانسېرى ئېتىرائ قىلىشۈقا  
 .ئېرىشمەكتە

بۈۇ نۈام ھەر قايسۈى    . دەئ ئۈاتىالتتى « ئېتىۈل »ۋولگا دەرياسىنىڭ تۈۈركچە نۈامى   
« ئىۈدىل »ۋە « ئەدىۈل »ۇ «ئۈادە  »ۇ «لئەتىۈ »ۇ «ئاتۈا  »تۈركىي تىۈل شۈىۋىلىرىدە يەنە   

. دەئ يې ىلغۈان « ئاتىۈل »ۋە « ئۈاتىال »شەرقىي رىم مەنبەلىرىدە بولسۈا  . دەپمۇ ئاتىالتتى
ۋولگا . دېگەنلىس بوالتتى« سۇ»ۇ «ئېقىت»ۇ «چوڭ دەريا»سۆزىنىڭ مەنىسى « ئېتىل»
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تۈۈۈركى تىلۈۈالر »مەھمۈۈۇد قەشۈۈقىرى . ئۇغۈۈۇر تىلىۈۈدىت كەلۈۈگەن -سۈۈۆزى بولسۈۈا فىۈۈت 
دەئ ئاتۈۈائۇ ئۈۈۇنى قىپچۈۈاق دالىسۈۈىدىكى بىۈۈر « ئەدىۈۈل»دا ئېتىۈۈل دەرياسۈۈىنى «نىدىۈۈۋا

دەريانىڭ نامىۇ دەئ كۆرسەتكەن ھەم بۇ دەرياغا مۇناسىۋەتلىس تۆۋەنۈدىكى شۈېئىرنى   
 :قۇشۇمچە قىلغان

 
 سۈيى ئېقىپ تۇرارۇ« ئەدىل»ئېتىل 

 .قىيا تۈۋىگە سوقۇئ تۇرار
 پاقا تولۇئ تۇرارۇ-بېلىق

 [. 10]ىپ تۇراركۆلچە، ئىچى تېش
 
دەئ تىلغۈا  « ئۈاتتىالل »دېگەن ئىسۈىمنى تۈۇنىى قېۈتىم پىرىسۈكول     « ئاتتىال»
گېرىكالر تۈركىي تىلۈدا  . سۆزى قوشۇمچە ھېسابلىناتتى« ئال»گېرىس تىلدا . ئالغان

شۈۈۇڭاۇ پىرىسۈۈكول . بەلگىسۈۈىنى قولالنغۈۈان« oc»تاۋۇشۈۈلىرى ئۈچۈۈۈن « ئە»ۋە « ئۈۈا»
دەئ ئوقۇشۈقا ھەم  « ئەتتىۈل »ياكى « ئاتتىل»ىسىمنى دەئ تىلغا ئالغان ئ« ئاتتىالل»

بۈۈۇ ئىسۈۈىمنىڭ دە  ۋولگۈۈا دەرياسۈۈىنىڭ تۈۈۈركچە ئىسۈۈىمىدىت كېلىۈۈپ چىققۈۈانلىقىنى    
 .چۈشنىشكە بولىدۇ

ئۈۈاتتىال ئېتىۈۈل دەرياسۈۈى بويىۈۈدا تۇغۇلغاچقۈۈاۇ ئۇنىىغۈۈا بۈۈۇ دەريانىۈۈڭ ئىسۈۈمى       
 ا كۈۆئ ئۇچرايۈدۇ  بۈۇ خىۈل ئۈادەت تۈۈركىي تىللىۈق مىللەتلەرنىۈڭ تارىخىۈد       . قۇيۇلغان

دېۈگەن مەنىلەردىكۈى ئاتىۈل    « سۈۇ »ۇ «ئۈېقىت »ۇ «چوڭ دەريا»دېمە،ۇ ئاتتىالغا [. 11]
دېۈگەن شۈەكىلدە   « ئۈاتتىال »دېگەن ئىسىم قۇيۇلغان بولۇئۇ ئەينى ۋاقىتتۈا بۈۇ ئىسۈىم    

 .ئومۇملىشىپ كەتكەن
  

 ئاتتىال ۋە بىلەدا. 3

 
مۇنىۇق بالدۇرال ئالەمدىت ئۇنىڭ دادىسى . يىلى تۇغۇلغان-100ئاتتىال مىالدىيە 

ئۈۈاتتىال كىچىكىۈۈدىنال . ئۈۈۆتكەچكەۇ ئۈۈاتتىال تاغىسۈۈى رۇگانىۈۈڭ يېنىۈۈدا چۈۈوڭ بولغۈۈان   
ناھايىتى ئەقىلىقۇ ھوشيار ھەم جاسۈارەتلىس بولغاچقۈاۇ رۇگۈا ئۈاتتىالنى ئۈۆزى بىۈلەن       
نۇرغۈۈۇن ئۇرۇشۈۈالرغا قاتناشۈۈتۇرۇئۇ ئۇنىىغۈۈا ھەربىۈۈي ماھۈۈارەت ئۈۈۆگەتكەن ھەمۈۈدە     

ئاتتىال يۈاش  . نىڭ ئىچكى تاشقى سىياسەتلىرىنى پىششىق تونۇتقانىدىئۇنىىغا ھونالر
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ئۈۈاتتىال گۈۈۆرەدە تۇرغۈۈان  . ۋاقتىۈۈدا بىۈۈر مەزگىۈۈل رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىدە گۈۈۆرەدە تۇرغۈۈان  
مەزگىلدەۇ رىۈم ئىمپېرىيىسۈىنىڭ بۈارلىق ئۈاجى لىق ۋە زىۈددىيەتلىرىنى تولۈۇق تونۈۇئ        

سىياسىتىدە ئۈۆز ۋاقتىۈدا ئېرىشۈكەن    كېيىت ئاتتىال شەرقىي رىمگە قولالنغان . يەتكەن
دېمە،ۇ ئاتتىال تەخىتكە چىققان مەزگىلدە ئۇ سىياسۈىي  . تەجىرىبىلىرىگە ئاساسالنغان

 .ۋە ھەربىي جەھەتتە كۈچلۈ، تاالن  ئىگىسىگە ئايلىنىپ بولغاندى
يىلى رۇگا ئالەمدىت ئۆتۈئۇ ئاتتىال بىلەن ئۇنىڭ ئاكىسۈى بىۈلەدا   -111مىالدىيە 

مەلۇماتالرغۈا ئاساسۈالنغانداۇ   . تە ھۇن ئېمپىرىيسىنىڭ تەختىگە چىققۈان بىرلىك« بۇدا»
ئاتتىالنىۈۈڭ باشقۇرۇشۈۈىدىكى جۈۈايالر ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈىنىڭ شۈۈەرقىي قىسۈۈمىدىكى    
جايالرۇ بىلەدانىڭ باشقۇرۇشىدىكى جايالر ھۇن ئىمپىريىسىنىڭ غەربىۈي قىسۈىمدىكى   

 .جايالر ئىدى
. ئىشۈى بۈلەن ئۈانچە كۈارى يۈوق ئىۈدى      بىلەدا ئويۈۇن تاماشۈىغا ئۈامراقۇ دەلەت    

. چوڭ سىياسىي ۋە ھەربىي ئىشلىرىنى ئاتتىال ئۆزى باشقۇرغان-شۇڭاۇ دەلەتنىڭ چوڭ
شۈۈۈۇنداقتىمۇۇ ئۈۈۈاتتىال يەنىۈۈۈال ئاكىسۈۈۈىنىڭ نامىۈۈۈدا بولسۈۈۈىمۇ خۈۈۈان دەئ ئاتىلىشۈۈۈنى  

. ۈۈۈ يىلۈۈى ئۈۈاتتىال تەرىپىۈۈدىت ئۆلتۈۈۈرۈلگەن111ئۈۈاخىرى بىۈۈلەدا مىالدىۈۈيە . خالىمىغۈۈان
: مەسۈىلەن جۈوردانىى  . كى مەنبەلەردە بۇ ھەقۈتە بەزى مەلۇمۈاتالر قالۈدۇرۇلغان   قەدىم
ئاتتىال ئاكىسۈى بىۈلەدا بىۈلەن بىۈرلىكتە ھۆكۈمرانلىۈق قىلىشۈقا باشۈلىغان بولسۈىمۇۇ         »

لېكىت ئۇ ئۆزىنىڭ پىالنىنى تولۈۇق ئىشۈقا ئاشۈۇرۇش ئۈچۈۈن ۋە ئۆزىنىۈڭ ھوقۈۇقىنى       
شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەنۇ ئۈۈاتتىال ھۈۈۇن   . نيۈۈۇقىرى كۆتۈۈۈرۈش ئۈچۈۈۈن بىلەدانۈۈى ئۆلتۈۈۈرگە   
 .دەيدۇ« ئىمپىېريىسىنىڭ پۈتۈن ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرگەن

ھونالرنىۈڭ خۈانى بىلەدانۈى ئۈاتتىال ھىۈيلە بىۈلەن       »: ماركىللىننوسمۇ بۇ ھەقۈتە 
يىلۈى ئاتتىالنىۈڭ قېشۈىغا كەلۈگەن     -115لېكىتۇ مىالدىۈيە  . دەئ يازغان« يوق قىلدى

ەزاللىرىدىت بىۈرى بولغۈان تۈارىخچى پىرىسۈكولۇ     شەرقىي رىم ئەلچىلەر ئۆمىكىنىڭ ئ
بىالدانىۈۈڭ ئىسۈۈمىنى بىۈۈر قۈۈانچە يەردە تىلغۈۈا ئالغۈۈان ھەمۈۈدە ئۈۈۇ ھەمراھلىۈۈرى بىۈۈلەن  
بىلەدانىڭ بىر خانىشنىڭ ئۆيىدە مېھمۈان بولغۈان بولسۈىمۇۇ لۈېكىت بىۈلەدا پاجئەسۈى       

ۋاقتىۈۈدا  بەزى مەنۈۈبەلەرگە قارىغانۈۈداۇ بىۈۈلەدا ھايۈۈات. توغرىسۈۈىدا بىۈۈر نۈۈېمە دېمىۈۈگەن
تاشۈقى سىياسۈىتىنى بىۈر تەرەئ    -ئاتتىالنىڭ ياردەمچىسى سۈپىتىدە ھونالرنىڭ ئىچكى

يىلۈى بىۈلەدا ئۈۆز نامىۈدا كۈمۈۈش      -111ھەتتۈاۇ مىالدىۈيە   . قىلىشقا ئارالشقانلىقى مەلۇم
دېۈۈگەن خەت ( بىۈۈلەدا)بۈۈۇ پۇلنىۈۈڭ ئالۈۈدى تەرپىۈۈدە بۈۈۇدا. تەڭۈۈگە پۈۈۇ  قۇيدۇرغانىۈۈدى

تۈارىخى  . دېۈگەن خەت چۈشۈۈرۈلگەن  « يىل-111بۇداۇ »ە ئارقا تەرپىگ. چۈشۈرۈلگەن
تاماشۈۈىغا ئۈۈامراق كىشۈۈى بولۈۈۇئۇ ھەر ۋاقىۈۈ    -مەنۈۈبەلەرگە قارىغانۈۈداۇ بىۈۈلەدا ئويۈۈۇن 
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شۈۈۇڭاۇ ھۈۈاكىمىيەت . چاقچۈۈاق ئىچىۈۈدە ئۆتۈشۈۈنى خۈۈااليتتى -خۈۈۇرامۇ كۈۈۈلكە-خوشۈۈا 
ىغا ئانچە ئاتتىالنىڭ بىلەدانى ھاكىمىيەت ئىشلىر. ئىشلىرىنى ئېغىر يۈ، دەئ بىلەتتى

بۈۇ ھەقۈتە پىرىسۈكول    . كۆئ ئارالشتۇرماسۈلىقىۇ مۇشۈۇ سۈەۋەبتىت بولۇشۈى مۈۇمكىت     
ھونالرنىۈۈڭ قولىغۈۈا چۈشۈۈكەن ئەسۈۈىرلەر ئىچىۈۈدە    »: مۇنۈۈداق دەئ مەلۇمۈۈات بەرگەن 

ئۈۇ ئاتتىالنىۈڭ سۈارىيىغا ئېلىۈپ     . زەركۇن ئىسىملىس بىر ئەرەب قى ىقچىسى بار ئىدى
بىۈلەدا بولسۈا ئۇنىۈڭ ئەرەبۈچەۇ گۈوتچەۇ      . قتۇرمىغانكېلىنگەندەۇ ئاتتىال ئۇنى زادىال يا

التىۈۈنچە ۋە ھىنۈۈدىچە سۈۈۆزلەر بىۈۈلەن ئارىالشۈۈقان قى ىقۈۈارلىق سۈۈۆزىلىرىنى ناھۈۈايىتى   
بىر كۈۈنى بۈۇ ئەرەئ قى ىقچىسۈى    . شۇڭاۇ ئۇنى يېنىدا ئېلىپ قالغان. ياقتۇرۇئ قالغان
. ا تاپشۈۇرغان بىلەدانىۈڭ ئۈادەملىرى ئۈۇنى تۇتۈۇئ كېلىۈپۇ بىلەداغۈ      . قېچىپ كەتكەن

بىۈۈلەدا ئۇنىىۈۈدىت نۈۈېمە ئۈچۈۈۈن قاچقۈۈانلىقىنى سۈۈورىغانداۇ ئۈۈۇ ئۆزنىۈۈڭ تۈۈو  قىلىۈۈ  
بۇنى ئۈاڭالئ بىۈلەدا قاقۈاقالئ كۈلۈۈئ كەتۈكەن ھەمۈدە       . نىيتىنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان

دەرھۈۈا  چۈۈوڭ خانىشۈۈنىڭ كېنى ىكىۈۈدىت بىرنۈۈى تۈۈالالئ چىقىۈۈپۇ زەركۈۈۇننى ئۈۈۆيلەئ  
تۇ ئۈۈاتتىال ئۈۈۇنى غەربىۈۈي رىۈۈم ئېمپىرىيسۈۈىنىڭ    بىۈۈلەدا ئۆلگەنۈۈدىت كېۈۈيى  . قويغۈۈان

مانا بۇنىىدىت مەلۇمكىۇ بىلەدا بىۈلەن ئاتتىالنىۈڭ   . «قوماندانى ئائىتوسقا بېرىۋەتكەن
ھەربىۈۈي ئىشۈۈالرغا بولغۈۈان قارىشۈۈى تۈۈۈپتىت     -خۈۈاراكتېرىۇ قى ىقىشۈۈى ۋە سىياسۈۈىي  

 .ئوخشىمايتتى
. ەڭ ئۈورۇن ئااللمىغۈان  بىلەدا ياۋروپا مىللەتلىرىنڭ رىۋايەتلىرىۈدە ئۈاتتىالدە، ك  

نۈۈاملىق ئىپوسۈۈىدا بىلەدانىۈۈڭ ئىسۈۈمى   « نىبۈۈۇڭالر ھەققىۈۈدە قوشۈۈاق »نېمىسۈۈالرنىڭ 
بۇ ئىپوستا ئېيتىلىشۈچەۇ كىريمخىلۈد   . دېگەن ئىسىم بىلەن تىلغا ئېلىنىدۇ« بىلۆدە »

ئەت ە  بىلەن تو  قىلىشقا قۇشۇلغاندىت كېيىتۇ ئۇنىڭ تۇلۇندىكى سارىيىغا سۈاالمغا  
بۇالرنىۈۈڭ ئىچىۈۈدە . نەپەر ۋەكىۈۈل ئەۋەتىلىۈۈدۇ 11ئەتۈۈ ە  تەرەپۈۈتىت  بېۈۈرى  ئۈچۈۈۈنۇ
تۈو  مەرىكىسۈى دەسۈلەئ ۋىنۈاداۇ كېۈيىتۇ ئەت ەلنىۈڭ پۈايتەختى        . بىلۆدەلمۇ بار ئىدى

كريمخىلىۈۈد ئۆزنىۈۈڭ ئۆلتۈۈۈرۈلگەن ئېۈۈرى سۈۈيگفىردنىڭ  . ئەت ەلبورگۈۈدا ئۆتكۈزۈلىۈۈدۇ
ئۈۈۆزى بىۈۈلەن بىۈۈرلىكتە  نۈۈى( بۇرگۇنۈۈدالر)ئىنتىقۈۈامىنى ئۈۈېلى  ئۈچۈۈۈنۇ نىبۇلۈۈۇڭالر  

خانىشۈۈنىڭ بۈۈۇ پىالنىۈۈدىت قىلۈۈچە  . ئەت ەلنىۈۈڭ سۈۈارىيىغا كېلىشۈۈكە تەكلىۈۈپ قىلىۈۈدۇ 
بۇالرنىڭ ئىچىدە سۈيگفىردنىڭ قۈاتىلى   . خەۋەرسى  ئەت ە  ئۇالرنى قى غىت كۈتىۋالىدۇ

كريمخىلىۈد ئۆزىنىۈڭ پىالنىنۈى ئىشۈقا ئاشۈۇرۇش      . خاگىت دېگەن كىشىمۇ بۈار ئىۈدى  
شۈۇنداق قىلىۈپۇ ھۈونالر بىۈلەن نىبۇلۈۇڭالر      . اردىمىگە ئېرىشىدۇئۈچۈنۇ بىلۆدەنىڭ ي

 بۇ ئۇرۇشتا تۇنىى بولۇئۇ بىلۆدە جېنىۈدىت ئايرىلۈدۇ  . ئوتتۇرىسىدا ئورۇش پارتىاليدۇ
[11.] 
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ئەرد رىۋايىتى . بىلەدا ھەققىدە ھۇنگىرالر ئارىسىدىمۇ بەزى رىۋايەتلەر تارقالغان
 دار قەبىلىسىدىت كېلىۈپ چىققۈان بۈۇدا بەنۈدە    ياكى باشقا رىۋايەتلەردە ئېيتىلىشچەۇ قا
دەيۈۈدىغان ئىككۈۈى  ( رۇۋا)ۋە كەۋە ( ئۈۈاتتىال) گۆزنىۈۈڭ ئۈۈوغلى بولۈۈۇئۇ ئۇنىۈۈڭ ئەتەلە  

. بۇدا ھۇنالارنىۈڭ يەتۈتە چۈوڭ قومانۈدانلىرنىڭ بىۈرى ھېسۈابلىناتتى      . ئىنىسى بولغان
ئۇرۇشىدا ( ئاۋىستىرىيىدىكى زىسەلمائۇر)رىملىقالر بىلەن ئېلىپ بېرىلغان جەسۇمائۇر 

بۈۇدا بىۈلەن ئەتەلە ھۈۇن    . پەقەت بۇدا ھايات قالىۈدۇ . ھۇن قۇماندانلىرى ئۆلتۈرۈلدى
تىسسۈۈا دەرياسۈۈىغىچە بولغۈۈان شۈۈەرقىي  . ئىمپېرىيىسۈۈىنى ئىككىۈۈگە بۆلۈۈۈئ باشۈۈقۇردۇ 

قىسۈۈىمدىكى جۈۈايالر بۇداغۈۈاۇ تىسسۈۈا دەرياسۈۈىنىڭ غەربۈۈى قىسۈۈىمدىكى جۈۈايالر بولسۈۈاۇ  
ر قېۈۈتىم غەرب مىللەتلىۈۈرى بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش قىلىۋاتقۈۈان   ئەتەلە بىۈۈ. ئەتەلەگە قارايۈۈدۇ

چاغداۇ بۇدا ئەتەلەگە بەرگەن ۋەدىسىدىت يېنىۋېلىپۇ ئۆزىنىۈڭ پۈايتەختى سۈىچامبىرا    
غۈا كۆچىۈدۇ ھەمۈدە بۈۇ جۈاينى ئۆزىنىۈڭ       ( ئوكۋېنكوم ۈ بوداپشېتتىكى بۈۇدا شۈەھىرى   )

قەدىت خەۋەر تاپقان بۇ ۋە. دەئ ئاتايدۇ( بۇدا قەلئەسى)«بۇداۋارا»ئىسمى بلەن باغالئ 
ئەتەلە دەرھۈۈا  ئۇرۇشۈۈنى توختىتىۈۈپ دەلىۈۈتىگە قايتىۈۈپ كېلىۈۈپ بۈۈۇدانى ئۆلتۈۈۈرۈئۇ    

ئۈاتتىال  )« ئەتەلە ۋارا»ئارقىدىت بۇداۋارانى . جەسىتىنى دونا  دەرياسىغا تاشىلىۋېتىدۇ
نېمىسۈۈۈۈالر بۈۈۈۈۇ بۇيرۇققۈۈۈۈا ئەمە   . دەئ ئاتاشۈۈۈۈقا بۈۈۈۈۇيرۇق چۈشۈۈۈۈۈرىدۇ ( قەلئەسۈۈۈۈى
لۈېكىتۇ بۈۇ بۇيرۇققۈا بويسۈۇنمىغان ھۈۇنگرالر بۈۇ       . ەئ ئاتايۈدۇ د« ئەت ەلبورگ»قىلىپۇ

 .دەئ ئاتاۋېرىدۇ«بۇداۋارا»شەھەرنى يەنىال 
ھۇنگر رىۋايەتلىردە يەنە بىلەدانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ھەققىۈدە باشۈقا سۈەۋەبلەرنىڭ    

ئەتەلەنىۈڭ كۈنۈدىت ۈ    : بىۈر رىۈۋايەتتە مۇنۈداق ئېيتىلىۈدۇ    . بار ئىكەنلىكىمۇ سۈۆزلىندۇ 
ئابرويى ۋە كۈ  قۇدىرىتى بۇدادا قاتتىق ئۆچىمەنلىۈس  -رى ئۆرلەۋاتقان نامكۈنىگە يۇقى
شۇنىڭ بىلەن بۇدا ئىنىسى ئەتەلە بىر قېتىم دۈشمەنلەر بىلەن ئۈۇرۇش  . پەيدا قىلىدۇ

قىلىۋاتقان چاغداۇ ئەتەلەنىڭ سارىيىدىت ئۇنىىغا دۇنيانى ھاكىمىيەت ھوقۇقىنى ئاتۈا  
بۇنىىۈۈدىت خەۋەر تاپقۈۈان ئەتەلە  . قاچىۈۈدۇ قىلغۈۈان سۈۈېھىرلىس قېلىچىنۈۈى ئۈۈوغرىالئ 

بۈۇدا  . ئۇرۇشنى توختىتىپۇ مەمىلىكىتىگە قايتىپۇ بۇدانىڭ ئۈسۈتىگە يۈۈرۈش قىلىۈدۇ   
لېكىتۇ بۇدانىڭ . قۇلىغا سېھىرلىس قېلىچنى ئېلىپۇ ئەتەلەگە قارشى ئۇرۇشقا كىرىدۇ

يلىنىۈپ  قولىدا بۇ قىلىچ ئۆزىنىڭ سۈېھرىي كۈۈچىنى يوقىتىۈپۇ ئۈادەتتىكى قېلىچقۈا ئا     
ئۇرۇشتا ئەتەلە بۈۇدانى ئۆلتۈۈرۈئۇ تەڭۈرى تەرىپىۈدىت ئۈۆزىگە بېۈرىلگەن بۈۇ        . قالىدۇ

 [.11] مۇقەددەل قېلىچنى قايتۇرۋالىدۇ
بىلەدانىڭ ئۆلۈمى ھەققىدىكى رىۋايەتلەردە بىۈلەدا ۋە ئاتتىالنىۈڭ پايتەختىنىۈڭ    

نۈۈى بۈگۈۈۈنكى ھۇنگىريىنۈۈڭ پۈۈايتەختى بۇداپېشۈۈ  بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلىس ئىكەنلىكى   
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مەلۈۈۇمكىۇ بۇداپېشۈۈ  شۈۈەھىرى بۈۈۇدا ۋە پېشۈۈ  شۈۈەھىرىدىت ئىبۈۈارەت    . سۈۈۆزلەنگەن
ۈۈ ئەسۈىردىت كېۈيىت    11پېش  شەھىرى مىالدىيە . ئىككى شەھەردىت تەشكىل تاپقان

ۈۈ  1بۇدا شۈەھىرى ئۈۇزۇن تارىخقۈا ئىۈگە بولۈۇئۇ مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى        . بىنا قىلىنغان
ئۈۈاتتىال دەۋرىۈۈدە بىۈۈلەدا  . ئاتالغۈۈان دەئ( سۈۈىچامبىرا) ئەسۈۈىردىت باشۈۈالئ ئوكۋېنكۈۈوم 
بۈۈۇ شۈۈەرقىي رىۈۈم مەنبەلىرىۈۈدىكى  )ھۈۈونالر بىۈۈلەدا . ئوكۋېنكۈۈومنى پايتەخۈۈ  قىلغۈۈان 

. دەئ ئاتالغۈان « بۈۇدا قەلئەسۈى   »شۈۇڭا بۈۇ شۈەھەر    . نى بۇدا دەئ ئاتايتتى( ئاتىلىشى
ھۈۈۇنگىر تارىخچىسۈۈى ئۈۈانونىمول ئاتتىالنىۈۈڭ ئوكۋېنكۈۈومنى ئۆزگەرتىۈۈپ پايتەخۈۈ     

[ 11] «بۈۇدا قەلئەسۈى  »ىقىنىۇ ھۇنگىرالرنىڭ بۇ يەرنى بۇدانىڭ نامىغا باغالئۇ قىلغانل
دېمە،ۇ يۇقىرىۈدىكى مەنۈبەلەرگە ئاساسۈالنغاندا ئۈاتتىال     . دەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان

 .ھازىرقى بۇداپېشتنى پايتەخ  قىلغان
نىۈڭ   شەرقى رىم تارىخچىسۈى پىرسكوسۈنىڭ مەلۇماتىغۈا ئاساسۈالنغانداۇ ئۈاتتىال     

پايتەختى چوڭ بىر يې ىغا جايالشقان بولۇئۇ ئاتتىالنىڭ ئوردىسى ئېگى  بىۈر دەڭلۈۈ،   
تۈۈرۈكچە  )ئۇنىڭ كەينىگە ئاتتىالنىۈڭ يۈېقىت ئۈادىمى ئۇنىگۈۇل     . ئۈستىگە قۇرۇلغان

ئاتتىالنىۈۈڭ پايتەختىۈۈدە . نىۈۈڭ سۈۈارىيى جايالشۈۈقان( ئۈۈون ئىككۈۈى دېگەنلىۈۈس بولىۈۈدۇ
يۈاراق ۋە  -ق ئۆيلىرىۇ ھەربىۈي بۈازىالرۇ قۈورا    كىچىس سارايالرۇ خەلقنىڭ ئولتۇرا-چوڭ
ئاتتالنىۈڭ  . ئىچمە، ساقاليدىغان ئامبارالرنىڭ ھەممىسى ياغاچتىت سېلىنغان-يېمە،

. بىر تاش قۇرۇلۇش بولساۇ ئۇنگۇسۈنىڭ مۇنچىخانىسۈى ئىۈدى   -پايتەختىدىكى بىردىت
لگەن رىم ھونالر بۇ قۇرۇلۇشنى سېلىشتا ئەسىر ئالغان ياكى تەكلىپ بويىچە ئېلىپ كە

ئاتتىالنىڭ ئوردىسىدىكى تامنىڭ ھەممە يېرىگە قاپارتما . ئۇستىكارلىرىنى ئىشلەتكەن
رىۈم  -ئۈوردا ئىچىنىۈڭ بې ىلىشۈى گېرىۈس    . نەقىشلەر ئويۇلغانۇ يەرگە گىلەم سېلىنغان

 [.11] ئۇسلۇبىدا ئىدى
  

 ئاتتىال ۋە شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسى. 2

 
لچىلىۈۈرى ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈىنىڭ   يىلۈۈى شۈۈەرقىي رىمنىۈۈڭ ئە  -111مىالدىۈۈيە 

پايتەختىگە يېتىپ كەلگەن چاغداۇ رۇگۈا ئالەمۈدىت ئۆتۈۈئۇ ئورنىغۈا ئۈاتتىال تەخىۈتكە       
. شۇنىڭ بىلەن شەرقىي رىمنىڭ ئەلچىلىرى ئاتتىال بىلەن كۆرۈشكەن. چىققان ئىدى

( ھۈازىرقى يۇگۇسۈالۋىيەدە  )ئاتتىال شەرقىي رىمنىڭ ئەلچىلىرىنى مۈارگۇل شۈەھىرىدە   
ئۈستىدە تۇرۇئ قارشى ئالغان ھەم ئۇالر بىلەن ئات ئۈستىدە تۇرۇئ سۈۆھبەت   ئاتنىڭ
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ئىككۈۈۈى دەلەت ئوتتۇرسۈۈۈىدىكى تىنىچلىۈۈۈق سۈۈۈۆھبىتىدە ئۈۈۈاتتىال رىۈۈۈم  . ئۆتكۈۈۈۈزگەن
ئەلچىلىرىگە تاغىسى رۇگادىنمۇ بەكۈرە، قۈاتتىق پوزىتسۈىيىدە بولۈۇئۇ تېخىمۈۇ ئېغىۈر       

رى ئۇنىۈڭ شۈەرتلىرىنى شەرتسۈى     شەرقىي رىۈم ئەلچىلىۈ  . شەرتلەرنى ئوتتۇرغا قويغان
« مۈارگۇل كېلىشۈىمى  »بۈۇ قېتىمقۈى كېلىشۈىم تارىختۈا     . قوبۇ  قىلشقا مەجبۇر بولغان

 :بۇ كېلىشىمنىڭ مەزمۇنى مۇنداق ئىدى. دەئ ئاتالغان
شۈۈەرقىي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈى ھەر يىلۈۈى ھۇنالرغۈۈا تاپشۈۈۇردىغان بۈۈاجنى بىۈۈر    . 1

 . لىرا ئالتۇنغا كۆپەيتى  300ھەسسە ئاشۇرۇئ 
ھۈۈۇن قاچۈۈاقلىرىنى شۈۈەرقىي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىگە كىرگۈزمەسۈۈلىسۇ ھازىرغۈۈا  . 1

 . قەدەر قېچىپ بارغانالرنى قايتۇرۇئ بېرى 
ھۈۈۈۇنالر تۇتۈۈۈۇئ تۇرۋاتقۈۈۈان مەزگىلۈۈۈدەۇ قېچىۈۈۈپ كەتۈۈۈكەن شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم   . 1

ئەسۈۈىرلىرىنى قۈۈايتۇرۇئ بېۈۈرى  يۈۈاكى ھەر بىۈۈرى ئۈچۈۈۈن سۈۈەككى  لىۈۈرا ئۈۈالتۇن         
 . تاپشۇرۇش
رىم ئېمپىرىيسى ھۇنالرغا قارايدىغان مىللەتۈلەر بىۈلەن ھەر قانۈداق     شەرقىي. 1

 .شەكىلدە ئىتىتىپاق تۈزمەسلىس
سۈېتىق ئىشۈلىرىنى چېگىۈرا رايۇنۈدىكى     -ئىككى دەلەت ئوتتۇرسۈىدىكى سۈودا  . 1

 .①بەلگىلەنگەن رايۇندا ئېلىپ بېرى 
ھۈا   ئاتتىالرنىڭ شەرتىنى رەت قىاللمىغۈان تىئۈودورۇل ھۈۇن قاچۈاقلىرىنى دەر    

ئاتتىال ھۈۇن قاچۈاقلىرىنى شۈەرقىي رىۈم تەۋەسۈىدىكىۇ      . ئاتتىالرغا ئۆتكۈزۈئ بەرگەن
بۈۇ ۋەقەدىۈت   . تا دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرگەن( بۈگۈنكى بۇلغاريىدىكى خىرسوۋا)فارسول 

كېۈۈۈيىتۇ ھۇنالرنىۈۈۈڭ ئىچىۈۈۈدىال ئەمەلۇ بەلكۈۈۈى يەنە شۈۈۈەرقىي ۋە غەرىبۈۈۈي رىۈۈۈم       
لەر ئارىسىدا ئاتتىالنىڭ نۈامى تىلغۈا ئېلىنسۈالۇ    ئېمپىريىسىى دائىرسىدە ۋە باشقا مىللەت

 .كىشلەر چۆچۈئ تىتىرەئ كېتىدىغان ھالەت كۆرۈلگەن
يىلۈۈى ئىم االنغۈۈان مۈۈارگۇل كېلىشۈۈىمىدىت كېۈۈيىتۇ ئۈۈۈاتتىال      -111مىالدىۈۈيە  

ئېمپىريىسۈۈۈىدكى ھەر قايسۈۈۈى مىللەتۈۈۈلەر ئوتتۇرسۈۈۈىدىكى دوسۈۈۈتلۇق ئاالقىسۈۈۈىنى     
يتىۈۈپۇ مەركى ىۈۈي ھۈۈاكىميەتنى تېخىمۈۈۇ   كۈچەيتىۈۈپۇ مەركى ىۈۈي ھۈۈاكىميەتنى كۈچە  

مۇسۈۈتەھكەملەش ئۈچۈۈۈنۇ ئۈۈۆزى مەخسۈۈۇل ئۈۈاتلىق ھالۈۈدا ئېمىپىرىيىنىۈۈڭ شۈۈەرقىي  
( ۋولگۈا )يىلى ئىتىۈل  -111بۇ جەرياندا ئاتتىال مىالدىيە . قىسىمنى كۆزدىت كەچۈرگەن

يىلۈى  -112مىالدىۈيە  . دەرياسى بويىدىكى سۈاراغۇرالرنىڭ قۈوزغىلىىىنى بېسۈىقتۇرغان   
نىۈۈڭ قوماندانلىقىۈۈدا رىۈۈيىت دەرياسۈۈىنىڭ بويىۈۈدا بۇرگۇنۈۈدالرنىڭ ھۇجۈۈۇمىنى   ئوكتار

رىۈۋايەتلەرگە قارىغانۈداۇ بۈۇ    . مەغلۇئ قىلىپۇ ئۇالرنىڭ خانى گۇندىكارنى ئۆلتۈرگەن
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مىىغۈا   10قېتىمقى ئۇرۇشتا گۇندىكار بىۈلەن بىۈرگە ئۈۆلگەن بورگونۈدىالرنىڭ سۈانى      
. كە يەتۈكەن  11مىللەتنىۈڭ سۈانى    مۇشۇ مەزگىلۈدە ھۇنالرغۈا بويسۈۇنغان   ②.يەتكەن

چىلىرنىۈۈڭ مەلۇماتىغۈۈا قارىغانۈۈداۇ مۇشۈۈۇ مەزگىلۈۈلەردە ھۈۈۇن  - قەدىمكۈۈى غەرئ تۈۈارىخ
ئىمپىريىسىنىڭ غەربى قىسۈىم مەركىۈ ى بولغۈان دۇنۈا  دەرياسۈى بويىۈدا ۋە شۈەرقىي        
 .قىسىم مەركى ى بولغان دىنپىر دەرياسى بويىدا تۆۋەندىكىدە، مىللەتلەر جايالرشقان

 شۈۈەرقى گۈۈوتالرۇ گىپىۈۈدىلەرۇ تۈۈۈركىىلەرۇ  ( شۈۈەرىقتىت غەربۈۈكە : )ېرمۈۈانالرگ. 1
 .سۇئبلەرۇ ماركومانالرۇ كۇئادىالرۇ ھبرولالرۇ رۇگىلەرۇ ۋە سىكىرلەر

 .ۋېنېدالرۇ ئانتالر ۋە سكالۋىنلەر( ئوتتۇرا ۋە غەربىي روسىيەدە: )سىالۋىيانالر. 1
( ر تارقۈۈاق ھالۈۈدا تارقالغۈۈان كاۋكۈۈازدىت دونايغۈۈا قەدە: )ئىۈۈرانلىقالر-پارىسۈۈالر. 1

 . ئاالنالرۇ سارماتالرۇ باشتانارالرۇ نىيۇرالر ۋە روشۇالنالر
چەرەمىشلەرۇ موردېۈۋىنلەرۇ  ( بالتىق دېىى ىغا قەدەر-ئورالدىت: )ئۇغۇرالر-فىت. 1

 . مەرياالرۇ ۋېشلەرۇ چۇدالرۇ ئىستىلەر ۋە ۋىدىۋارىلەر
ڭ شۈەرقىي ۋە قۈارا دېىى نىۈڭ    ئىتىۈل دەرياسۈىنى  : )تۈركىي تىللىق مىللەتۈلەر  .1

ھۇنالرۇ بىتتۇرالرۇ بۇئىسكلەرۇ بىتتىغۇرالرۇ قۇتۇرغۈۇرالرۇ  ( شىمالىدىكى تۈزلەڭلىكلەردە
ۋە ( ئۈۈاق ھۈۈازارالر)ۇ ئاكۈۈاتىرالر (سۈۈابىرالر)ئۈۈالتىغۇرالرۇ سۈۈاراغۇرالرۇ ئوغۈۈۇزالرۇ سۈۈابارالرۇ 

انۈداق بىۈر تىگىۈ     يىلالردا شەرقىي رىمۈگە ھېچق -110-111ئاتتىال مىالدىيە . باشقىالر
چۈۈۈنكىۇ ئۈۈۇ بۈۈۇ مەزگىلۈۈدە دەلەتنىۈۈڭ ئىچكۈۈى ئىشۈۈلىرى بىۈۈلەن بەنىۈۈ     . قىلمىۈۈدى
. يىلىدىت كېيىتۇ ئاتتىال نىشۈانىنى شۈەرقىي رىمۈگە قۈاراتتى    -110مىالدىيە . بولغاندى

ئاتتىالنىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەبى بولساۇ شەرقىي رىم ئېمپىراتورى تىئۈودورۇل  
ۇل كېلىشۈۈىمىنىڭ بەلگىلىمىسۈۈىگە خىۈۈالئ ھالۈۈداۇ ھۈۈۇن    كېيىنكۈۈى چۈۈاغالردا مۈۈارگ 

ئېمپرىيىسۈۈىدىت قېچىۈۈپ بارغۈۈان قاچۈۈاقالرنى قۈۈايتۇرۇئ بەرمىۈۈگەن ھەمۈۈدە ئۇالرنىۈۈڭ 
ئىككۈى دەلەتنىۈڭ چىگىراسۈىدىكى ئورتۈاق     . بەزىلىرىنى يۇقىرى ۋەزىپىلەرگە قويغۈان 

رىشۈىۋالغانۇ  بازاردا رىم سودىگەرلىرى ھۇن سودىگەرلىرىنى ئالدائ نۇرغۇن پايۈدىغا ئې 
يەنە بىۈۈر تەرەپۈۈتىت مۈۈارگۇل ئېپىسۈۈكوپى ھۇنالرنىۈۈڭ بىۈۈر قەبرىسۈۈتانلىقىنى ئېچىۈۈپ   

بۈۈۇ قەبرىسۈۈتانلىق ھۇنالرنىۈۈڭ ئولۈۈۇ  كىشۈۈىلىرى دەپۈۈنە قىلىنغۈۈان ھەم       . بولىغۈۈان
زىننەت بۇيۈۇملىرى قۇشۈۇئ   -ياراقالر ۋە زىبۇ-قىممەتلىس مەدەنلەردىت ياسالغان قورا 

. بۈۈۇ ۋەقە ھۇنالرنىۈۈڭ قۈۈاتتىق غەزىپىنۈۈى قوزغىغۈۈان .كۆمۈۈۈلگەن قەبرىسۈۈتانلىق ئىۈۈدى
تۈاالش ھۇنالرنىۈڭ روھۈى دۇنياسۈىغا     -چۈنكىۇ قەبرىسۈتانلىقنى ئېچىۈپ ئۈۇنى بۈوالئ    

شۈۇڭاۇ ئۈاتتىال شۈەرقىي    . قىلىنغان ئەڭ چوڭ ھاقارەت ۋە تاجاۋۇزچىلىق ھېسابلىناتتى
ھىرىدىت يىلۈى بىلگىۈراد شۈە   -111رىمنىڭ قاتتىق ئەدىبىنى بېرى  ئۈچۈنۇ مىالدىيە 



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 38 ~ 
 

ئاتلىنىپۇ رىمنىڭ سوفىيا قاتارلىق شۈەھەرلىرىنى ئىشۈغا  قىلىۈپۇ ئۈۇدۇ  پايتەخىۈ       
شۈۈەرقىي رىۈۈم يۈۈوقىلى  خەۋىۈۈپىگە دۇ   . كونسۈۈىتانتىنىپولغا قۈۈارائ يۈۈۈرۈش قىلغۈۈان 

كەلۈۈگەن ھۈۈالقىلىق پەيىتۈۈتەۇ غەربىۈۈي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈى ئوتتۇرغۈۈا چۈشۈۈۈئۇ ئاتتىالغۈۈا 
غەربىۈۈي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىنىڭ مەشۈۈھۇر قومانۈۈدانى  . يۈۈالۋۇرۇئۇ ئۈۈۇنى توختىتىۋالغۈۈان

ئۈۈائىتول تىئودوروسۈۈنىڭ بۇنىىۈۈدىت كېۈۈيىتۇ شۈۈەرتنامىنىڭ پىرىنسۈۈىپلىرىغا قۈۈاتتىق 
 .③ئەمە  قىلدىغانلىقىغا كاپالەت بېرىپۇ ئۆز ئوغلىنى ھۇنالرغا گۆرەگە قويغان

ئاتتىال بۇ قېتىمقى يۈرشىدە شەرقىي رىمنىڭ دونۈا  دەرياسۈىنىڭ جەنۇبىۈدىكى    
بەزى شۈۈۈەھەرلىرىنى ئۈۈۈۆزىگە قۇشۈۈۈىۋالغان ھەم بۈۈۈۇ جۈۈۈايالردىكى ھۇنالرغۈۈۈا قارشۈۈۈى  

يىلۈۈى ئۈۈاتتىال  -111مىالدىۈۈيە . ئىسۈۈتېھكامالرنىڭ ھەممىسۈۈىنى پاچۈۈاقالئ تاشۈۈلىغان  
تىئۈودۇرۇل  . گىلىپولى يېرىم ئارىلدا شەرقىي رىم قۇشۇنىنى قاتتىق مەغلۈۇئ قىلغۈان  

شىمى ئورنىتىشتىت باشۈقا چىقىۈ  يۈولى    بۇ قېتىم يەنىالھۇنالر بىلەن تىنىچىلىق كېلى
يىلۈى ئۈاتتىال بىۈلەن كېلىشۈىم     -111شۇنىڭ بىلەنۇ تىئودۇرۇل مىالدىيە . تاپالمىغان
كېلىشۈۈمىدە ئۈۈاتتىال شۈۈەرقىي رىۈۈم ئۆتەيۈۈدىغان مەجبۈۈۇريەتلەرنى تېخىمۈۈۇ     . تۈۈۈزگەن

 :كېلىشمىنىڭ مەزمونى مۇنداق ئىدى. ئېغىرالشتۇرىۋەتكەن
لىۈۈرا ئۈۈالتۇن  2000ۇرمىغان باجنىۈۈڭ ھېسۈۈابىغا شۈۈەرقي رىۈۈم ھۈۈۇنالر  تاپشۈۈ . 1

 .تاپشۇرۇش
 .لىرا ئالتۇنغا ئۆستۈرۈش 1100يىللىق باجنى . 1
ھۇنالرنىڭ تۇتۇئ تۇرۇشىدىت قېچىپ كەتكەن شەرقىي رىم ئەسۈكەرلىرنىڭ  . 1

 .لىرا ئالتۇن تاپشۇرۇش 11ھەر بىرى ئۈچۈن 
ۇن تارىخىغۈا  ھۈ ①»ھۇن قاچاقلىرنى شەرىقي رىم تەۋەسىگە كىرگۈزمەسلىس . 1

 .بەت-113خەن ۇچەۇ «دائىرماقالىلەرتوپلىمى
چۈنكىۇ ئۇنىىۈدا  . تىنسى  ھالدا قۇبۇ  قىلغان-تىئودۇرۇل بۇ شەرتلەرنىمۇ ئۈن

لۈېكىتۇ بۈۇ كېلىشۈىم ھۈۇنالر     . قۈۇدىرەت يۈوق ئىۈدى   -ئاتتىالغا قارشى چىققۇدە، كۈۈ  
ھۇنالرنىۈڭ   چۈۈنكى باشۈتا ئېيتىۈپ ئۈۆتكىمىمى دە،ۇ    . ئۈچۈن يەنىۈال ۋاقىتلىۈق ئىۈدى   

تاشۈۈقى سىياسۈۈىتىدە شۈۈەرقىي رىمۈۈگە داۋاملىۈۈق بېسۈۈىم ئىشۈۈلىتىپ ۋە زەئىپلەشۈۈتۈرۈئۇ 
شۇڭىالشۈقاۇ ھۈۇنالر بۈۇ ئىشۈنى ئەمەلۈگە ئاشۈۇرغىچە       . ئاخىرى يوقىتى  بەلگىلەنۈدى 

بولغان ئارلىقتا شەرقىي رىمدىت كۆپىرە، نەئ شىلىۋېلىپۇ ئۇنى ھالسىرتىپۇ ئاخىرى 
 .قىتىشنى كۆڭىلىگە پۈكۈئ قويغانىدىھەربىي كۈ  ئىشلەتمەيال يو

شۈۈەرقىي رىۈۈم بۇنچىلىۈۈس ئېغىۈۈر بۈۈاجنى تاپشۇرۇشۈۈتا زور قىيىنچىلىقالرغۈۈا دۇ     
يىلۈى شۈەرقىي رىۈم تەۋەسۈىدە قۈاتتىق يەر      -113ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگەۇ مىالدىۈيە    . كەلگەن
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-بۈۈۇ قېتىمقۈۈى يەر تەۋرەش ئىلگىۈۈرى . تەۋرەئۇ ئېغىۈۈر ۋەيۈۈرانچىلىقالر كېلىۈۈپ چىقۈۈان 
يىلى تىئودۇرۇل ھۇنالرغۈا  -113شۇڭاۇ مىالدىيە . تۆت ئا  داۋامالشقان كېيىت بۇلۇئ

بۈۇنى باھۈانە قىلغۈان ئۈاتتىال شۈۇ يىلۈى       . تاپشۇردىغان ئۈالتۇننى تاپشۈۇرالما  قالىغۈان   
دىۈت   30بۇ قېتىم ئۈاتتىال شۈەرقىي رىمنىۈڭ    . بالقانغا ئىككىنچى قېتىم يۈرۈش قىلغان

ارقىدىت كونسۈىتانتىنىپولنى قاتمۇقۈات   كىچىس شەھەرلەرنى ئىگىلەئۇ ئ-ئارتۇق چوڭ
مۇشۇ چاغدا ئاتتىال مۇھاسۈىرنى ئاخىرالشۈتۇرۇئۇ شۈەھەر ئىچىۈگە     . مۇھاسىرگە ئالغان

. بېسىپ كىرىدىغانال بولساۇ شەرقىي رىم شۇ ھامان شەرتسى  تەسۈلىم بولغۈان بۈوالتتى   
ىچلىۈق  ئۇ يەنە تىئودۇرۇل نىڭ كېلىشىم تۈزۈئ تىن. لېكىتۇ ئاتتىال ئۇنداق قىلمىدى

ئورنىتى  تەلىپىنى قوبۇ  قىلىپۇ شەرقىي رىمگە يەنە بىر قېۈتىم ھايۈاتلىق پۇرسۈىتى    
تىئۈۈودۇرۇل ئاتتىالنىۈۈڭ دېگىنۈۈى بۈۈويىچەۇ دونۈۈا  دەرياسۈۈىنىڭ جەنۇبىۈۈدىت  . بەردى

. بەش كۈنلۈۈۈ، مۇسۈۈاپىدە كېلىۈۈدىغان كەڭۈۈرى بىۈۈر جۈۈاينى ھۇنالرغۈۈا بۆلۈۈۈئ بەردى   
را ئۈالتۇن تۆلىۈدى ھەمۈدە يىللىۈق بۈاجنى      لىۈ  200ھۇنالرنىڭ ھەربىي چىقىمى ئۈچۈن 

 .①لىرا ئالتۇندىت ئۈ  ھەسسە كۆپەيتىشكە قوشۇلدى 1100
ئەسىرگە قەدەر ئىستانبۇلنىڭ تۈۈركلەر تەرپىۈدىت   -11»: ئىبراھىم كافەل ئوغلو

-1يىلۈى  -1913ۇ تۈۈركچەۇ  «ئىستامبۇ  ئىنىستېتوتى ژۇرنىلۈى »ۇ «مۇھاسىرە قىلىنىشى
 بەتلەر-2ۇ -1سان

ئۈچۈن ئەڭ ئېغىر كېلىدىغىنى ھۇنالرغا يىللىق بۈاجنى تاپشۈۇرۇش    شەرقىي رىم
بۇنچىلىس كۈۆئ ئالتۇننىۈڭ چىقىۈم قىلىنىشۈى دەلەت مالىيىسۈىنى قۇرۇقۈدائ       . بولدى
ئېمپېراتور تىئودۇرۇل بېشى قېتىپۇ قانداق قىلىشۈنى بىلۈمە  تۇرغۈان بىۈر     . قوياتتى

تۇلۇشۈنىڭ چارىىسۈۈىنى  پەيىتۈتەۇ بۈاش سۈۈارا  خۈادىمى كىرسۈاپخىئول ئۈۈاتتىالدىت قۇ    
. يەنۈۈۈى ئۈۈۈۇ ئۈۈۈاتتىالنى ئۆلتۈۈۈۈرۈش چارىسۈۈۈىنى ئوتتۇرغۈۈۈا قويغۈۈۈان . ئۈۈۈويالئ تاپقۈۈۈان

كىرساپخىئول ئاتتىالنىڭ ئەلچىسى ئەدەقۇنغا پارە بېرى  ئارقىلىقۇ ئۇنىڭ بۈۇ ئىشۈقا   
بۈۇ سۇيقەسۈتنى   . ئەدەقۈۇن ئۇنىىغۈا يالغانۈدىت سۈېتىلغان    . ياردەم قىلىشنى ئۆتۈنگەن
رسۈۈاپخىئول ئاتتىالغۈۈا تۇنۇشۈۈلۇق بولغۈۈان ماكسىمىنوسۈۈنىڭ   ئورۇنۈۈداش ئۈچۈۈۈنۇ كى

باشۈۈچىلىقىداۇ تۈۈارخچى پىرسكوسۈۈمۇ قاتناشۈۈقان بىۈۈر ئەلچىۈۈلەر ئۈۈۆمىكىنى ئاتتىالنىۈۈڭ  
ئۈۈاتتىالنى . يىلۈۈى ھۇنالنىۈۈڭ پۈۈايتەختىگە ئەۋەتۈۈكەن -115ئەلچىلىۈۈرى بىۈۈلەن بىۈۈرگە 

ەقەت تەرجىمۈان  بۇنى پ. ئۆلتۈرۈش ۋەزىپىسىنى بىگىال ئىسىملىس بىر ئۈستىگە ئالغان
ئەلچىۈۈلەر . قالغانالرنىۈۈڭ بۈۈۇ ئىشۈۈتىت زادى خەۋىۈۈرى يۈۈوق ئىۈۈدى. ۋىگىۈۈالل بىلەتتۈۈى

قۈاتتىق  . يېتىپ كېلىشى بىلەنال ئەدەقۇن سۇيقەس  پىالنىنى ئاتتىالغۈا مەلۈۇم قىلغۈان   
غەزەپلەنگەن ئاتتىال بىگىالنۈى ھۈۇن ئەدىلۈيە ھەيئىتىنىۈڭ ئالدىۈدا سۈوراققا تارتىۈپۇ        
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ئاتتىال شۇ مەيداندا ئۈۇزۇن بىۈر نۇتۈۇق سۈۆزلىگەندىت     . قىلدۇرغان جىنايىتىنى ئىقىرار
بۈويىچە  ( قۈانۇنى )ئەگەر كەچۈرمەيدىغان بولسام سىلەرنى ھۇنالنىڭ ئادىتى »: كېيىت

دالىغا ئېگى  مومۈا يۈاغىچى تىكىۈپۇ مومۈا ياغاچنىۈڭ ئۇچىغۈا يالىىۈا  بۈاغالئ قۇيۈۇئۇ          
دەئ ئەلچىۈلەرگە ھۇنالرنىۈڭ   « .يتىمياۋايى يىرتقۇ  قۇشالرغا يەم قىلىپ بېرىپ جۈازاال 

 .قانۇنىنى تۇنۇتۇئۇ ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلغان
شەرقىي رىمنىڭ سۇيقەسى  پىالنى بەربات بولغانۈدىت كېۈيىتۇ ئۈاتتىال دەرھۈا      
ئۆزىنىۈۈڭ ئىككۈۈى ئەلچىسۈۈى ئۈۈارقىلىق تىئۈۈودۇرۇل گە ناھۈۈايتى ھاقارەتلىۈۈس سۈۈۆزلەر  

رساپخىئوسۈنى ئۆلتۈۈرۈئۇ ئۇنىۈڭ    بىلەن تولغان بىر مەكتۈۇئ ئەۋەتىۈپۇ ئۇنىۈدىت كى   
قورقۈۈۇئ  . كاللىسۈۈىنى ھۇنالرنىۈۈڭ پۈۈايتەختىگە ئەۋەتىۈۈپ بېرىشۈۈنى تەلەئ قىلغۈۈان     

يىلۈۈۈى كىرساپخىئوسۈۈۈنى ئۆلتۈۈۈۈرۈئۇ ئۇنىۈۈۈڭ -119كەتۈۈۈكەن تىئۈۈۈودۇرۇل مىالدىۈۈۈيە 
شۇنداق قىلىۈپۇ كىرساپخىئوسۈنىڭ ئۈاتتىالنى    . كاللىسىنى ئاتتىالغا ئەۋەتىپ بەرگەن

ەكسىنچە ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرلۈشىدە، ئېچىنىشلىق پۈاجئە بىۈلەن   ئۆلتۈرۈش سۇيقەستىۇ ئ
 .ئاخىرالشقان

بىۈۈر ئۆمۈۈۈر ھۈۈۇنالر ئۈچۈۈۈن ئېغىۈۈر مەجبۈۈۇرىيەتلەرنى ئۈۈۆتەئ خورلۈۈۇق ئىچىۈۈدە    
. يىلۈۈى ھەسۈۈرەت بىۈۈلەن ئالەمۈۈدىت ئۈۈۆتكەن   -110ياشۈۈىغان تىئۈۈودۇرۇل مىالدىۈۈيە   

ېرىيىسۈۈىنىڭ يىلۈۈى تۈۈۆت يۈۈاش ۋاقتىۈۈدا شۈۈەرقىي رىۈۈم ئىمپ-111تىئۈۈودۇرۇل مىالدىۈۈيە 
ئۇدا ھۆكۈمرانلىق دەۋرىدە شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسى ھۇنالرغا قۈارام  . تەختىگە چىققان

بولۇپمۈۈۇ ئۈۈاتتىال ھۈۈۇن   . بولۈۈۇئ قېلىۈۈپۇ نۇمۇسۈۈلۇق كۈۈۈنلەرگە دۇچۈۈار بولغانىۈۈدى     
ئېمپىراتۈۈورى بولغانۈۈدىت كېۈۈيىت شۈۈەرقىي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈى ئىنتۈۈايىت خەتەرلىۈۈس ۋە 

ئۆزىنىۈۈڭ نۇرغۈۈۇن زىمىنىنۈۈى ھۇنالرغۈۈا . ئۆتكۈۈۈزگەن ئاھانەتلىۈۈس كۈۈۈنلەرنى باشۈۈتىت
پەقەت . تارتقۇزۇئ قويغان ھەتتاۇ تارىخ سەھنىسىدىت غۇالئ چۈشۈشكە تال قالغۈان 

 .نۇرغۇن بەدە  تۆلەش ھېسابىغا مەۋجۇتلۇقىنى ساقالئ قالغان
. تىئودۇرۇل ئالەمدىت ئۆتكەندىت كېيىتۇ ئورنىغا ماركىنول تەخىتكە چىققان

ىۈۈى ئېمپىراتۈۈورنى تىنىچلىۈۈق كېلىشۈۈىمى بۈۈويىچە تېگىشۈۈلىس بۈۈاجنى     ئۈۈاتتىال بۈۈۇ يې 
ماركىنول باج تاپشۇرۇش ئورنىغا قولىغا قورا  ئېلىپۇ ھۈۇنالر  . تاپشۇرۇشقا قىستىغان

ماركىنوسۈۈۈنىڭ بۈۈۈۇ قىلمىشۈۈۈىدىت  . بىۈۈۈلەن ئۈۈۈۇرۇش قىلۈۈۈدىغانلىقىنى بىلۈۈۈدۈرگەن 
نى قۈارار قىلىۈپۇ   غەزەبلەنگەن ئۈاتتىال شۈەرقىي رىمنۈى يەر يۈزىۈدىت يۈوق قىلىۋېتىشۈ      

شۈۈەرقىي رىۈۈم ئۈسۈۈتىگە جىۈۈددى يۈۈۈرۈش قىلۋاتقۈۈان چاغۈۈداۇ ئۈۈۇ ماركىنوسۈۈنى چۈۈوڭ     
شۈۇنىڭ  . سۆزلەتكەن كۈچنىڭ غەربىي رىم ئىمپېرىيىسى ئىكەنلىكىنى سې ىپ قالغۈان 

بىلەنۇ ئاتتىال شۈەرقىي رىۈم بىۈلەن غەربىۈي رىۈم ئىمپېرىيىسۈىنىڭ ھەربىۈي كېلىشۈىم         



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 41 ~ 
 

ئۈچۈۈۈۈنۇ نىشۈۈۈانىنى بىۈۈۈردىنال غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم   تۈزىۋېلىشۈۈۈىغا پۇرسۈۈۈەت بەرمەسۈۈۈلىس 
 [.12] شەرقىي رىم بىلەن كېيىت ھېسابالشماقچى بولغان. ئىمپېرىيىسىگە يۆتكىگەن

  
 

 ئاتتىال ۋە غەربىي رىم ئېمپىرىيسى. 4

 
باشۈۈۈتا ئېيتىۈۈۈپ ئۈۈۈۆتكىنىمى دە،ۇ غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈۈى ھۇنالرنىۈۈۈڭ      

لگەندە بۈۇ خىۈل ئىتتىپۈاق نامۈدا بۈارۇ      لېكىتۇ ئاتتىال دەۋرىگە كە. ئىتتىپاقچىسى ئىدى
تەڭۈرى  »شۇ دەۋرىدىكى ياۋروپا دۇنياسىدا ئۈاتتىال  . ئەمەلدە يوق ھالغا چۈشۈئ قالغان

ۇ ئۈۇ گۇناھقۈا تولغۈان خىرىسۈتىئان دۇنياسۈىنى جۈازاالش ئۈچۈۈنۇ تەڭۈرى         «قامچىسى
تەرپىدىت يەر يۈۈزىگە ئەۋەتىلۈگەنۇ ئاتتىالنىۈڭ قولىۈدىكى قىلىۈچ ئۈۇرۇش تەڭرىسۈى        

قىلىچۈۈى .( م-دىكۈۈى جەڭ تەڭرىسۈۈى «يۇنۈۈان ئەپسۈۈانىلىرى ۋە رىۈۈۋايەتلىرى ») رلئۈۈا
بولۇئۇ تەڭۈرى ئۈۇنى ئاتتىالنىۈڭ دۇنيۈانى بويسۇندۇرۇشۈى ئۈچۈۈن ئۇنىغۈا بەرگەنۇ        

ھەتتاۇ بۈۇ رىۈۋايەتلەرگە ئاتتىالنىۈڭ    . دېگەنگە ئوخشاش رىۋايەتلەر كەڭ تارقالغانىدى
قولىغا كىرگۈزۈشنى ئوياليدىغان ئۈاتتىال  شۇڭاۇ پۈتۈن دۇنيانى ئۆز . ئۆزىمۇ ئىشەنگەن

ئۆزىنىڭ يېنىدا غەربىۈي رىۈم ئىمپېرىيىسۈىدە، چۈوڭ بىۈر دەلەتنىۈڭ بولىشۈىنى ئەسۈال         
ئۈاتتىال بۈۇ   . ئۇۇبۇ دەلەتنۈى ئۈۆزىگە بويسۈۇندۇرۇش كېۈرە،ۇدەئ قۈارايتتى     . خالىمايتتى

 يىلىۈۈدىت باشۈۈالئ غەربىۈۈي رىۈۈم-119پىالننۈۈى ئەمەلۈۈگە ئاشۈۈۇرۇش ئۈچۈۈۈنۇ مىالدىۈۈيە  
ئاسۈۈتا ئۆزگەرتىۈۈپۇ ئۇنىىغۈۈا  -ئىمپېرىيىسۈۈىگە قاراتقۈۈان تاشۈۈقىي سىياسۈۈىتىنى ئاسۈۈتا  

ھۈازىرقى  )يىلى گۈاللىيە  -111ئاتتىال يەنە مىالدىيە . بېرىدىغان ياردەمنىمۇ كېمەيتكەن
دىۈتۇ تۈاكى   (پولشاۇ فىرانسىيەۇ بېلگىيەۇ گولالندىيە قاتارلىق دەلەتلەرنىڭ بىر قىسىمى

يالردا ياشايدىغان مىللەتلەرنىۈڭ غەربۈى رىۈم ئىمپېريىسۈىگە     ئىسپانىيىگىچە بولغان جا
ئۈاتتىال  . قارشى قوزغىلىىىنى قۈولالئۇ قوزغىالڭچىالرنىۈڭ رەھبىرنۈى پاناھىغۈا ئالغۈان     

شەرقىي رىمگە قانداق ئېغىر شەرتلەرنى قويغان بولساۇ غەربىي رىمگىمۇ شۇ خىلدىكى 
كۆمۈۈش   -رىملىۈق ئۈالتۇن  مەسىلەنۇ سۈىلۋانۇل ئىسۈىملىس بىۈر    . شەرتلەرنى تاڭغان

سۈۈودىگىرى ھۈۈۇنالر ئىشۈۈغا  قىلغۈۈان سۈۈىرىئوم شۈۈەھىرىنىڭ ئېپىسۈۈكوپى ئۈۈارقىلىق      
-ئاتتىالنىڭ كاتىپى كونستانتىنوستىت دىنىي مۇراسىمالردا ئىشىلتىدىغان ئالتۇن قاچا

-كېيىتۇ قايتۇرۇش ۋاقتى توشقانداۇ ئۈۇ بۈۇ ئۈالتۇن قاچۈا    . قۇچىالرنى ئارىيەتكە ئالغان
ئۈاتتىال سىلۋانوسۈنى ئوغرىلىۈق    . تالىيلىس بىر سۈودىگەرگە سۈېتىۋەتكەن  قۇچىالرنى ئى
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جىنايىتى ئۆتكۈزدىۇ دەئ قارائۇ غەربىي رىم ئىمپېرىيىسىدىت ئۇنى ئۆزىگە قايتۇرۇئ 
. بېرىشنىۇ بولمىسۈا ئىككۈى دەلەت مۇناسۈىۋىتىنىڭ يامانلىشۈىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغۈان     

. ىنى بىر تەرەئ قىلىشىنى ئوتتۇرغا قويغانئاتتىال يەن بىر تەرەپتىت ھۇنارىيا مەسىلىس
غەربىۈۈي رىمنىۈۈڭ ھۇنارىيۈۈا ئىسۈۈىملىس بىۈۈر مەلىكىسۈۈى بۈۈار بولۈۈۇئۇ ئۈۈۇ ئېمپىراتۈۈور       

كېيىت ھۇنارىيانىۈڭ بۈاللىرى بىۈلەن ۋالىنتىنۈول     . ۋالىنتىنول نىڭ سىىلىسى ئىدى
 نىڭ ئوتتۇرسىدا تەخى  تالىشى  داۋاسىنىڭ پەيدا بولۇئ قالماسلىقى ئۈچۈنۇ پۈتۈن

ھۇنارىيۈا ئۈاتتىال يېىىۈدىت    . ئائىلىسىدىكىلەر ھۇنارىيانىڭ تو  قىلىشىنى چەكلىگەن
تەخىتكە چىققان چاغداۇ ئاتتىالنىڭ ياردىمىگە ئېرىشۈى  ئۈچۈۈنۇ ئۇنىىغۈا بىۈر تۈو       
. ئۈزۈكى ئەۋەتىپ ئۆزنىڭ ئاتتىال بىلەن تو  قىلى  نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئۇقتۇرغۈان 

شۈۇنىڭ بىۈلەن بۈۇ    . يانىڭ بۇ تەلىپىگە جۈاۋائ بەرمىۈگەن  ئەمماۇ ئاتتىال مەلىكە ھۇنارى
كېۈيىت ھۇنارىيانىۈڭ سۈارايدىكى بىۈر ئەمەلۈدار      . ئاسۈتا بېسۈىقىپ قالغۈان   -ئى  ئاسۈتا 

بىۈلەن مۇناسۈىۋىتى بۈۈارلىقى سۈې ىلىپ قېلىۈپۇ ئانىسۈۈى پىالكىرىيۈا ھۇنارىيۈانى ئۈۈاۋا        
بۈۇ  . د قىلغۈان شۈەرقىي رىۈم ئوردىسۈىداۇ كېۈيىت غەربىۈي رىمنىۈڭ ئوردىسۈدا نەزەربەنۈ        

ئىشۈۈتىت خەۋەر تاپقۈۈان ئۈۈاتتىالۇ ھۇنارىيۈۈانى ئۆزىنىۈۈڭ ئالمۈۈاقچى ئىكەنلىكىنۈۈىۇ شۈۈۇڭا 
بولغۇسۈۈى بۈۈۇ خانىشۈۈنىڭ ئۈۈازاد قىلىنىشۈۈىنى تەلەئ قىلىۈۈپۇ غەربىۈۈي رىمۈۈگە ئەلچۈۈى     

ئۈۈاتتىال ئەلچىۈۈلەر ئۈۈارقىلىق ھۇنارىيانىۈۈڭ مىراسۈۈى سۈۈۈپىتىدە غەربىۈۈي رىۈۈم . ئەۋەتۈۈكەن
غەربىۈي  . رىمىنى ئۈۆزىگە بۆلۈۈئ بېرىشۈىنى تەلەئ قىلغۈان    ئىمپېرىيىسى زىمىنىنىڭ يې

رىم ئىمپېرىيىسى ئاتتىالنىڭ بۇ تەلپىنى رەت قىلىپۇ ھۇنارىيانى باشقا بىۈرىگە يۈاتلىق   
ئاتتىالنىۈۈڭ مانۈۈا مۇشۈۈۇنداق ئېغىۈۈر شۈۈەرتلەرنى ئوتتۇرغۈۈا قويۈۈۇش     . ①قىلىۈۈۋەتكەن

اھۈانە ئى دەۋاتقۈانلىقى   ئارقىلىقۇ غەربىي رىمگە قارىتۈا قوراللىۈق ھەرىۈكەت قوزغاشۈقا ب    
 .غەربىي رىم ئوردىسىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىگە مەلۇم ئىدى

ھۈۈۇنالر غەربىۈۈي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىنى بىۈۈر قۈۈانچە قېۈۈتىم خەتەرلىۈۈس كۈنۈۈدىت      
قۇتۇلۈۈدۇرۇئ قالغۈۈان بولغاچقۈۈاۇ بۇنىۈۈڭ بەدىلۈۈگە غەربىۈۈي رىۈۈم ئېمپرىيىسۈۈى ھۇنالرغۈۈا  

ولغۈۈان غەربىۈۈي رىۈۈم قومانۈۈدانى  ئۈۈاتتىال بىۈۈلەن دەۋرداش ب. يىللىۈۈق بۈۈاج تاپشۈۈۇراتتى 
ئۈۇ ھامۈان بىۈر كۈۈنى     . ئائىتول ھەر ۋاقى  بۇنداق ئەھۋالنى ئۆزگەرتىشنى ئۈوياليتتى 

شۈۇڭاۇ ئۈۇ غەربلىكۈلەر تەرپىۈدىت     . ئاتتىالنىڭ ھۇجۇم قىلىپ كىردىغانلىقىنى بىلەتتى
دەئ ئاتالغان مىللەتلەر بىلەن مۇناسىۋىتىنى ياخشىالئۇ ئۈۇالردىت  ②ۋار-ئاتالمى  ۋار

تەشۈۈكىل قىلغۈۈان مۇئاشۈۈلىق ئەسۈۈكەرلەر ئۈۈارقىلقۇ ھۈۈۇن ئۇسۈۈلۇبىدا ئۈۈاتلىق قۇشۈۈۇن  
تەربىيلىگەن ھەمدە ھۇن ئىمپىېرىيىسى تەۋەسۈىدىكى بەزى مىللەتۈلەر بىۈلەن ئۈاالقە     

دېۈۈمە،ۇ . بۈۈاغالئۇ ئۈۈۇالرنى ئاتتىالغۈۈا قارشۈۈى ئېسۈۈىيان كۆتۈرۈشۈۈكەن كۈچكۈۈۈرتكەن  
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رگە قوراللىۈق ھەرىۈكەت قوللىنىشۈقا    بىۈ  -ھۇنالر بىلەن غەربىي رىۈم ئىمپېرىيىسۈى بىۈر   
 .خېلىدىت بېرى تەيارلىق قىلىشقانىدى

غەربىۈي رىۈم   . مۇشۇ چاغدا غەربىي رىم قۇشۇنىنىڭ تەركىبىمۇ مۇرەككەئ ئىۈدى 
قۇشۇنى ئىچىدىكى غەربىي گوتالر يالغۇز ئۆز ئالۈدىغا ھۈۇنالر بۈلەن تىركىشۈەلىگۈدە،     

پاچۈاقالئ تاشۈلىغاندىالۇ غەربىۈي    ئاتتىال غەربىي گوت قۇشۈۇنىنى  . كۈچكە ئىگە ئىدى
شۈۇڭا  . رىم قۇشۇنىنى ئاسانال بىر تەرەئ قىلغىلى بولدىغانلىقىنى ئوبدان چۈشۈىنەتتى 

ئۈۈۇ ئالۈۈدى بىۈۈلەن رىۈۈم قۇشۈۈۇنى بىۈۈلەن غەربىۈۈي گۈۈوتالر ئارىسۈۈىدىكى كۈچلۈۈۈ،          
بىۈۈردىت ئايرىۈۈپ -زىۈۈددىيەتتىت پايۈۈدىلىنىپۇ رىملىقۈۈالر بىۈۈلەن غەربىۈۈي گۈۈوتالنى بىۈۈر

ئۈۈۇ پىالنىنۈۈى سۈۈەزدۈرۈئ قويماسۈۈىلىقى ئۈچۈۈۈنۇ غەربىۈۈي رىۈۈم   . ولغۈۈانتاشۈۈلىماقچى ب
ئىمپېراتورى ۋالىنتىنوسقا غەربىي گۈوتالر ئۈسۈتىگە يۈۈرۈش قىلۈدىغانلىقىنىۇ غەربىۈي      
گوتالرغا بولسا گۈاللىيەدىكى رىۈم بۇيۇنتۈۇرۇقىنى پاچۈاقالئ تاشۈالش ئۈچۈۈن يۈۈرۈش        

 .قىلدىغانلىقىنى ئېيتقان
مىڭ كىشلىس قۇشۇن  100ئايداۇ -1يىلى -111ىالدىيە ھەقىقەتەن ئاتتىال م      

يۈرۈش جەريانىدا ئۇ دونا  دەرياسى بويىدىكى غەربىۈي  . بىلەن غەربكە يۈرۈش قلغان
رىۈۈم شۈۈەھەرلىرى ۋە ئىسۈۈتېھكاملىرىنى ۋەيۈۈران قىلىۈۈپ ئۈۈۆتكەن ھەم بۈۈۇ ئەتىراپتۈۈا        

سۈانىنى  قۇشۈۇنىنىڭ   ياشايدىغان ھەر قايسى گېرمان قوۋملىرىۈدىت ئەسۈكەر ئېلىۈپۇ   
ئاتتىال مۇشۇ قېتىمقى يۈرۈشكە ئاتلىندىغان چاغدا ناھۈايتى   ③مىىغا يەتكۈزگەن 100

بىۈ  يۈات مىللەتۈلەر ئۈسۈتىگە ئۈۇرۇش      »: تەنتەنىلىس نۇتۇق سۆزلەئ مۇنۈداق دېۈگەن  
مىللىتىمى نىۈۈڭ ھەيۋەتلىۈۈس نۈۈامى ئۈۈۇالرنى قۇرقۇتۈۈۇئ  . قىلىۈۈ  ئۈچۈۈۈن كېتىۈۈۋاتىمى 

-زېمىننى زىۈل -لېكىتۇ ئاسمان. ېتىشىمى مۇ مۇمكىتئېھتىما  بى  ئۆلۈئ ك. تىتىرتىدۇ
بى نىڭ ئەۋالدلىرىمى  ئۇنىىغۈا ۋارىسۈلىق   . زىلگە كەلتۈرگەن ئىشىمى  مەڭگۈ ياشنايدۇ

 «.قىلىدۇ
ئايدا ئاتتىال رەھبەرلىكىدە ھۇن قۇشۇنى رىيىت دەرياسۈىنى كېسۈىپ   -1شۇ يىلى 

. نى ئىشۈۈغا  قىلغۈۈانئۆتۈۈۈئۇ فىرانسۈۈىيىدىكى مىتۈۈ ى ۋە رىيمسۈۈى قاتۈۈارلىق شۈۈەھەرلەر
ئۈاتتىال مۇشۈۇ   . ئارقىدىت پارىژنىۈڭ يېنىۈدىكى ئورلېئۈان شۈەھىرگە قىسۈتائ كەلۈگەن      

. جايدا غەربىي گوتالرنى مەغلۇب قلىپۇ ئانۈدىت غەربىۈي رىۈم قۇشۈۇنىنى يوقاتمۈاقچى     
مىۈۈۈڭ كىشۈۈۈلىس غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم قۇشۈۈۈۇنى  200لۈۈۈېكتۇ ئۈۈۈائىتول قوماندانلىقىۈۈۈدىكى 
يېتىۈۈۈپ كەلۈۈۈگەنۇ ئۈۈۈاتتىالر دەرھۈۈۈا  كاتۈۈۈالونىيە  ئاتتىالنىۈۈۈڭ كەينىۈۈۈدىت بۈۈۈۇ يەرگە

گە چېكىنىۈۈۈپۇ ئەسۈۈۈكەرلەرنى سۈۈۈەپكە  (ئۈۈۈاالن تۈۈۈۈزلەڭلىكى–گۈۈۈوت)تۈۈۈۈزلەڭلىكى 
غەربىۈۈي گۈۈوتالر دەسۈۈلەپتە ئۆزىنىۈۈڭ بىۈۈتەرەئ ئىكەنلىكىنۈۈى ئۈۈېالن . ئۇرۇنالشۈۈتۇرغان
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 .كېيىت ۋەزىيەتنى كۆزىتىپۇ غەربىي رىم تەرەپتە تۇرغان. قىلغان
دە ھەر ئىككۈۈۈى تەرەئ ئۈۈۈۆز قۇشۈۈۈۇنىنى  (فىرانسۈۈۈىيە)ىكى كاتۈۈۈالونىيە تۈۈۈۈزلەڭل

 .شىمالدىت جەنۇپقا قارائ ئۈ  سەئ بويىچە ئۇرۇنالرشتۇرغان
ئائىتوسنىڭ باش قوماندانلىقىدىكى غەربىي رىمنىڭ ئەسىلى قۇشۈۇنى فىرانىۈس   
پادىشۈۈۈاھى مىۈۈۈروۋىخ قۇماندانلىقىۈۈۈدىكى قۇشۈۈۈۇنى بىۈۈۈلەن شۈۈۈىمالىي سۈۈۈەئ بۇلۈۈۈۇئ  

نىڭ يېنىۈۈدا مۇداپىئەلىنىشۈۈكە ئەپىلىۈۈس بىۈۈر ئىگى لىۈۈس بۈۈار شۈۈىمالىي سۈۈەپ. ئۇيۇشۈۈقان
. ئوتتۇرا سەپنى سانگىيان قوماندانلىقىدىكى ئۈاالن قۇشۈۇنى تەشۈكىل قىلغۈان    . ئىدى

 .جەنۇبىي سەپكە تىئودورۇ، قۇماندانلىقىدىكى غەربىي گوت قۇشۇنى قۇيۇلغان
ئۈاجى    ئاتتىالنىڭ قۇشۇنى تەرەپۈتە بولسۈاۇ غەربىۈي رىۈم ئۈۇرۇش سۈېپىنىڭ ئەڭ      

نوقتىسۈۈى بولغۈۈان ئوتتۈۈۇرا قىسۈۈىمدىكى ئۈۈاالن قۇشۈۈۇنىغاۇ ئۈۈاتتىال ئۈۈۆزى بىۋاسۈۈتە         
شۈۈىمالىي سۈۈەپكە  . قۇمانۈۈدانلىق قىلغۈۈان ھۈۈۇن ئۈۈاتلىق قىسۈۈىمى ئۇرۇنالشۈۈتۇرۇلغان   

. ھېرۇلالرۇ كۇئادالر قاتارلىق گىرمان قۇۋىملىردىت تەشكىل قىلغۈان قىسۈىم قۇيۇلغۈان   
ۇلمۇئۈۈۇدۇ  قىلىۈۈپۇ ۋاالمىۈۈر رەھبەرلىكىۈۈدىكى جەنۈۈۇبىي سۈۈەپتە غەربىۈۈي گوتالرغۈۈا ئۇد
مانۈۈۈا بۈۈۈۇ دۇنيۈۈۈا تارىخىۈۈۈدىكى ئەڭ مەشۈۈۈھۇر  . شۈۈۈەرقىي گۈۈۈوت قۇشۈۈۈۇنى قۇيۇلغۈۈۈان 

ئۇرۇشۈۈۈالرنىڭ بىۈۈۈرى ھېسۈۈۈابالنغان ۈۈۈۈۈ كاتالونيۈۈۈا ئۇرۇشۈۈۈىنىڭ ئىسۈۈۈتىراتىگىيلىس    
 .④ئورۇنالشتۇرۇشى ئىدى

. نكۈۈۈنى يۈۈۈز بەرگە -11ئاينىۈۈڭ -2يىلۈۈى -111كاتۈۈالونىيە ئۇرۇشۈۈى مىالدىۈۈيە  
ئۇرۇش باشلىنىشۈى بىلەنۈال ئۈاتتىال جەنۈۇبىي ۋە     . ئۇرۇش ساق بىر سوتكا داۋامالشقان

شىمالىي سەپنى مۇداپىئەگە ئورۇنالشتۇرۇئۇ ئۈۆزى غەربىۈي رىمنىۈڭ ئۈاجى  نوقتىسۈى      
ئۈاالنالر ئۈسۈتىگە ھۇجۈۇم قىلىۈپۇ ئۈۇالرنى قۈاتتىق مەغلۈۇب         -بولغان ئوتتۈۇرا سۈەپكە  

سۈەئ قۇشۈۇنىمۇ قۈاتتىق مەغلۈۇبىيەتكە ئۈۇچىرائۇ      غەربىي رىمنىڭ جەنۇبىي . قىلغان
كە  كىۈۈرگەن چاغۈۈدا غەربىۈۈي رىمنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا ۋە    . قۇمانۈۈدان تىئۈۈودورۇ، ئۈۈۆلگەن 

بۇ چاغۈدا بۈاش قومانۈدان ئائىتوسۈمۇ     . جەنۇبىي سەپتىكى قوشۇنى چېكىنىپ كەتكەن
. ھۇنالرنىۈۈڭ مۇھاسىرىسۈۈىگە چۈشۈۈۈئ قېلىۈۈپۇ ناھۈۈايتى تەسۈۈلىكتە قۇتۇلۈۈۇئ چىققۈۈان

ول ھۇنالرنىۈۈۈڭ مۇھاسىرىسۈۈۈىدىت قۇتۇلۈۈۈۇئ چىققانۈۈۈدىت كېۈۈۈيىتۇ ئەتىسۈۈۈى  ئۈۈۈائىت
غەربىي رىم قوشۇنىنىڭ . ئەتىگەندە غەربىي رىم قوشۇنىنى باشالئ چېكىنىپ كەتكەن

كۈۈۈن ئىچىۈۈدە ئۈۈۆز  10چېكىنگەنلىكىنۈۈى كۈۈۆرگەن ئۈۈاتتىالمۇ قىسۈۈىملىرىنى باشۈۈالئۇ  
شۈەتلىس بولغۈانكىۇ   بۈۇ قېتىمقۈى ئۈۇرۇش شۈۇنداق دەھ    . پايتەختىگە قايتىۈپ كەلۈگەن  

سىنا دەرياسۈىنىڭ سۈۈيى ئادەمنۈڭ مەيدىسۈىگە كەلگۈۈدە، چوڭقۇرلۇقتۈا قانغۈا تولۈۇئ         
بەزى رىۈۋايەتلەرگە  . مىۈڭ ئۈادەم ئۈۆلگەن    100ئۇرۇشتا ھەر ئىككى تەرەپۈتىت  . ئاققان
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كۈنۈۈۈۈدۈز -قارىغانۈۈۈۈداۇ ئۇرۇشۈۈۈۈتا ئۈۈۈۈۆلگەن ئەسۈۈۈۈكەرلەرنىڭ روھۈۈۈۈى ئۈۈۈۈۈ  كۈۈۈۈېچە  
-1مىالدىۈيە  . غەلبە ئاتتىالغۈا مەنسۈۇئ بولغۈان    بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا. ⑤ئۇرۇشقانمى 

ئەسۈۈىردە ياشۈۈىغان پىروسۈۈتىرپىرونىڭ مەلۇماتىغۈۈا قارىغانۈۈداۇ ئۈۈائىتول ئېمپىراتۈۈور       
ۋالېنتىنوسقا ئۆزىنىڭ ھۇنالرغۈا تەڭ كېلەلمەيۈدىغانلىقىنى ئېيتىۈپۇ بۇنىۈڭ بەدىلۈگە      

ۋالېنتىنول بۈۇ  . ئىتالىيدىت ۋاز كېچىپۇ ئۇنى ھۇنالرغا بۆلۈئ بېرىشنى تەلەئ قىلغان
ئۈائىتول ئۇرۇشۈتا ئىنتۈايىت    . تەكلىپنى رەت قىلىپۇ ئۇنى مەجبۇرىي ئۇرۇشقا سالغان

 .باتۇرلۇق كۆرسەتكەن بولسىمۇۇ لېكىت يەنىال كۈچلۈ، ھۇنالرغا تەڭ كېلەلمگەن
ئۈۈاتتىالمۇ ئۇرۇشۈۈتا . كاتالونىيۈۈا ئۇرىشۈۈىدا ئۈۈائىتول مەغلۈۈۇئ بۇلۈۈۇئ چېكىۈۈنگەن

قالغاچقۈاۇ ئۇنىۈڭ ئارقىسۈىدىت قوغلىمۈا  غەربىۈي رىۈم       نۇرغۇن قۇشۇنىدىت ئايرىلىپ 
 .بىلەن قايتا بىر قېتىم ھېسابىلىشىشنى ئويالئۇ ئۆز پايتەختىگە قايتقان

مىڭ كىشلىس قۇشۇن بىلەن ئىككىنچۈى قېۈتىم    100 يىلى ئاتتىال-111مىالدىيە 
رغۈان  ئاتتىال بۇ قېتىمقى يۈرۈشىدە ئالۈدىغا ئۇچى . غەربىي رىم ئۈستىگە يۈرۈش قىلغان

. تۇنىى شەھەرئاچىئويالنى قاتتىق ۋەيران قىلپۇ ئۇنى يەر بىلەن يەكسان قىلۈۋەتكەن 
ئارقىدىت ئىتالىيىدىكى مىالن ۋە پاۋىيان قاتارلىق شەھەرلەرنى ئىۈگەلەئۇ ئۈۇدۇ  رىۈم    

قۈۈاتتىق قورقۈۈۇئ كەتۈۈكەن رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىۇ ئەينۈۈى    . شۈۈەھىرگە قىسۈۈتىپ بارغۈۈان 
باشۈچىلىقداۇ   1اسىنىڭ مەنىۋىي داھىيسى پاپا لېئۈو  ۋاقىتىكى خىرىستىئان دىنىي دۇني

غەربىۈي   1پاپا لېئو. ئۈ  كىشلىس بىر ئەلچىلەر ئۆمىكىنى ئاتتىالنىڭ ئالدىغا ئەۋەتكەن
رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈى ۋە پۈتكۈۈۈ  خرىسۈۈتىئان دىنىۈۈي دۇنياسۈۈى نامىۈۈدىت ئۈۈاتتىال بىۈۈلەن  

دىغانلىقىنى سۈۈۈلھى تۈزۈشۈۈنى تەلەئ قىلغۈۈان ۋە ھەرقانۈۈداق شۈۈەرتىنى قۇبۈۈۇ  قىلۈۈ     
بۈۈۇ چاغۈۈدا ئاتتىالنىۈۈڭ يۈۈېقىت كىشۈۈلىرمۇ رىمنىۈۈڭ قەدىمۈۈى مەدىنىۈۈيەت  . بۈلۈۈدۈرگەن

مەركى ى ئىكەنلىكىنىۇ ئاتتىالنىڭ مەدەنىيىتىنى ھىمايە قىلغۇچى كىشى بولغاچقاۇ بۇ 
ئاتىالمۇ بۈۇ  . شەھەرنى ۋەيران قىلما  بۇ شەھەرنى ساقلىپ قېلىشنى تەۋسىيە قىلغان

 1شۇڭا ئاتتىال غەربىي رىمنىڭ تەسىلىم بولغانلىقىنى پاپا لىئۈو  . نپىكىرنى توغىرا تاپقا
كېلىشۈىم  . گە ئېتىرائ قىلۈدۇرۇش شۈەرتى بىۈلەنۇ ئۇنىۈڭ بىۈلەن كېلىشۈىم تۈۈزگەن       

لىۈرا   1100لىۈرا ئۈالتۇننىۇ    300بويىچەۇ غەربىي رىم ھەر يىلۈى ھۇنالرغۈا تاپشۈۇردىغان    
پېرىيىسىمۇ ھۇنالرغا قۈارام بۇلۈۇش   شۇنداق قلىپۇ غەربىي رىم ئىم.ئالتۇنغا كۆپەيتكەن

 .تلۇقىنى ساقالئ قالغان- ھالىتى بىلەن ئۆزىنىڭ مەۋجۇ
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 ئاتتىالنىڭ ئۆلۈمى. 5

 
يىلى ئىرانۈدىكى ساسۈانىيالر سۇاللىسۈى ئۈسۈتىگە يۈۈرۈش      -111ئاتتىال مىالدىيە 
ئۈۈاتتىال ئىرانغۈۈا يۈۈۇرۇش قىلىشۈۈتىت بۈۈۇرۇن غەربىۈۈي رىمنىۈۈڭ بىۈۈر  . قلىمۈۈاقچى بولغۈۈان

پىرىسۈۈكول ۋە جوردانىسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا قارغانۈۈداۇ ئۈۈاتتىال . كىسۈۈىگە ئۈۈۆيلەنگەنمەلى
ئۈاتتىالدىت يۈۈز يىلۈى كېۈيىت     [. 13] تو  كېچىسۈى بۈۇرنى قانۈائ ئالەمۈدىت ئۈۆتكەن     

ياشۈۈىغان جوردانىسۈۈنىڭ خاتىرلىشۈۈچەۇ ئۈۈاتتىال ئالەمۈۈدىت ئۆتكەنۈۈدىت كېۈۈيىت ھۈۈۇنالر 
ئاتتىالنىۈڭ  »: مۇنۈداق دەئ يازىۈدۇ   بۈۇ ھەقۈتە جۈوردانىى   . كاتتا مۇراسىم ئۆتكۇزگەن

مۈۈاتەم . جىنازىسۈۈى خۈۈان سۈۈارىيىنىڭ ئالدىۈۈدىكى يىۈۈپە، چىۈۈدىر ئىچىۈۈگە قويۇلغانۈۈدى
مۇراسىمى ھۇنالرنىڭ ئىچىۈدىت ئەڭ بۈاتۇ يىگىتلەرنىۈڭ قېلىچۋازلىۈق قلىشۈى بىۈلەن       

 «.ھۈۈۇن شۈۈائىرلىرنىڭ ئاتتىالغۈۈا ئاتۈۈائ قۈۈايغۇلۇق مەرسۈۈىيەلەرنى ئوقۈۈۇدى. باشۈۈالندى
ھۇنالنىۈڭ  »:ھۇن شۈائىرلىرىنڭ مەرسۈىيەلىرىنى مۇنۈداق بايۈان قىلغانۈدى     جوردانىى 

ئەڭ بۈيۈ، خانىۇ مۇنىۇقنىۈڭ ئۈوغلىۇ ئەڭ جەسۈۇر مىللەتنىۈڭ ھۆكۇمۈدارى ئۈاتتىال       
ئۈۇ ئۈۆز   . قۇدىرەتكە ئىۈگە ئىۈدى   -ئۆزىدىت بۇرۇم ھېچكىمدە كۆرۈلۇئ باقىمىغان كۈ 

بىر قۈانچە يۈۇز شۈەھەرنى    . ردىئالدىغا پۇتۇن سىكتىيە ۋە گىرمان دەلىتىنى بويسۇندۇ
ھەر ئىككى تىم ئىمپېرىيسىنى قاتتىق قورقىتىپۇ ئۆزىگە بۈاج تاپشۇرۇشۈقا   . ئىگەلىدى

تەلەينىڭ ئاالھىۈدە ئىلتىپۈاتى   -مانا بۇ غەلبىلەرنىڭ ھەمىسى بەخى . مەجبۇر قىلىدى
ئاتتىال دۈشمەنىڭ زەربىسى ياكى ئۆز ئادەملىرنىڭ ساتقىنلىقى بىۈلەن ئەمەلۇ  . ئىدى

ەلكۈۈى تۈۈو  كېچىسۈۈىدە گىگانۈۈ  مىللەتنىۈۈڭ ئىچىۈۈدە ئۈۈاغىرىق ئازابىغۈۈا گىرىپتۈۈار       ب
ھەممە ئادەم قايغۇغا چومگەن بۈۇ ئۈلۈۈمنى كىممۈۇ ئۈلۈۈم     . بولماسىتىت ئالەمدىت ئۆتتى

 [.15] ھېسابلىسۇن
ئاتتىالنىڭ ماتەم مۇراسىمى ئاخىرالشقاندىت كېيىتۇ ئۇنىڭ جەسۈىدى ئۈالتىۇنۇ   

. ت قىلىۈۈپ ياسۈۈالغان سۈۈاندۇقنىڭ ئىچىۈۈگە سۈۈېلىنغانكۆمۈۈۇش ۋە تۆمۈۈۇردىت ئۈۈۈ  قۈۈا
سۈۈۈيىنى ۋاقتىۈۈنچە باشۈۈقا  ( قايسۈۈى دەريۈۈا ئىكەنلىكۈۈى نۈۈامەلۇم  )ھۈۈۇنالر بىردەريانىۈۈڭ  

يۆنىلىشۈۈىگە ئۈۈاققۇزۇئۇ ئۇنىۈۈڭ ئاسۈۈتىنى چوڭقۈۈۇر كۈۈوالئۇ ئۈۈۇ يەرگە ئاتتىالنىۈۈڭ        
ئۈاتتىال كۆمۈۈلگەن جۈاينى مەڭگۈۈ مەخپىۈي      . جەسىدى سېلىنغان ساندۇقنى كۈۆمگەن 

ىلى  ئۈچۈنۇ ئاتتىالنى يەركىكىنى كولىغان كىشلەر ئوقيا بىلەن ئېتىپ ئولتۈرلۈئۇ ق
ئۇنىىدن كېيىت ھۈۇنالر دەريۈانى ئەسۈىلى قېنۈى     . ئاتىالنىڭ يېنىغان كۆمۇۋېتىلىگەن
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 [.19] بويىچە ئاققۇزغان
يەۇ ىكېيىنىكى كىشۈلەر ئۈاتتىال كۆمۈۇلگەن جۈاينى ھۈۇنگىريەۇ رۇمىنۈيەۇ ئاۋسۈتىر       

بۇ يەردە شۈۇنى ئاالھىۈدە   . يە ۋە فىرانسىيە قاتارلىق دەلەتلەردىت ئى دىدىپولشاۇ ئىتالى
يىلۈۈى رومىنىيىنىۈۈڭ بانۈۈا -1399ئەسۈۈكەرتىپ ئۆتۇشۈۈكە تۈۈوغىرا كېلىۈۈدۇكىۇ مىالدىۈۈيە  

رايۇنىۈۈدىت ئېقىۈۈپ ئۆتۇدىغۈۈان تىمىۈۈى دەريانىۈۈڭ ئۈۈارانكو دەرياسۈۈىغا قۇشۈۈۇلدىغان      
. ىر دەپنە بۇيۇملىرى تېپىلغۈان يېرىدىكى نود سەنتىمىكلول دېگە جايدىت قەدىمكى ب

قۇچىالردىت ئىبارەت بۇلۇئۇ بۇ -كۆمۇشتىت ياسالغان قاچا-بۇ دەپنە بۇيۇملىرى ئالتۇن
قۇچۇالرنىۈڭ ئۈسۈتىگە   -ئالتۇق قاچۈا . نەرسىلەر تۆمۈر ساندۇقنىڭ ئىچىدىت تېپىلغان

دا خەت ئۇيۇلغان بۇلۇئۇ بۈۇ دەپۈنە بۇيۈۇمىلىرىنى رىملىۈق     «يېنسە  يې ىقى-ئۇرخۇن»
ھازىر بۈۇ بۇيۇيۈۇمالر ۋىنۈا موزىېيىۈدا     . ىككى سودىگەر ھۇنگىريەگە ئېلىپ كەلگەندىئ

ھۇنگىرالر ھازىرغا قەدەر بۇ بۇيۈۇمالرنى ئۈاتتىال بىۈلەن بىۈرگە كۆمۈۇلگەن      . ساقالنماقتا
دەپۈۈنە بۈۈۇيىمىلىرىۇ بۈۈۇ نەرسۈۈە تېپىلغۈۈان جۈۈاينى ئاتتىالنىۈۈڭ مۈۈازىرىۇ دەئ قۈۈارائ      

ئالىمالر بۇ دەپۈنە بۇيۈۇملىرىنى پەچىۈنەكلەرگە مۈا      لېكىت يەنى بەزى [. 10]كەلمەكتە
 .قىلىدۇ

  
 ئاتتىال قانداق كىشى؟.6

 
ياۋرۇپۈۈۈا ھۈۈۈۇن ئىمپىرىيسۈۈۈىنى بۈۈۈالەمبەر قورغۈۈۈانۇ يىلۈۈۈدى  ۋە رۇگۈۈۈا ھۈۈۈۇن       

ئۈۈاتتىال ئۈۈۇنى مىسىلىسۈۈى  دەرىىىۈۈدە . ئىمپېرىيسۈۈىنىڭ كۈچىيىشۈۈىگە ئاسۈۈال سۈۈالغان
دەئ ئاتالسۈاۇ ياۋرۇپۈا   « اتتىال ھۈۇنلىرى ئ»شۇڭاۇ ياۋرۇپا ھۇنلىرى . قۇدىرەت تاپقۇزغان
ئۈۈۈاتتىال دەۋىۈۈۈردە بۈۈۈۇ  . دەئ ئاتىغۈۈۈان «ئۈۈۈاتتىال ئىمپېرىيسۈۈۈى» ھۈۈۈۇن ئىپېرىيسۈۈۈى

ئىمپېرىيىىنىۈۈڭ زېمىنۈۈى شۈۈىمالدا بۈۈالىتىق دېىىۈۈ دىتۇ جەنۇپتۈۈا دۇنۈۈا  دەرياسۈۈىغىچەۇ 
غەرىپۈۈتە ئاتالرنتىۈۈس ئوكيانۈۈدنۇ شۈۈەرىقتە بۈۈالقى  كۈۈۆلى ھەتتۈۈاۇ ئالتۈۈا  تۈۈاغلىرغىچە  

ئاسۈۈىيا ۋە ياۋرۇپۈۈا قىتەسۈۈىگە كەڭەيۈۈگەن ئەڭ چۈۈوڭ ئىمپېۈۈرىيىگە  . لغان بۇلۈۈۇئسۈۈۇرۇ
 .ئايالندى

قەدىمكۈۈى بىۈۈر خىرىسۈۈتىئان دىنۈۈى ھۆجىىتىۈۈدە ئاتتىالنىۈۈڭ دەلەت بايرىقىنىۈۈڭ  
ئۈاق رەڭلىۈس تۈوت     ئوتۇرسىغا بېشىدا تاجىسى بار بۈركۈتنىڭ سۈرۈتى چۈشۈۈرۈلگەنۇ 

 ①.چاسا يىپە، بايراق ئىكەنلىكى خاتىرلەنگەن
ھۈۈۇن ئىمپىېرىيىسۈۈى تۈۈۇركى تىلىۈۈق مىللەتنىۈۈڭ ياۋرۇپۈۈادا قۇرغۈۈان تۈۈۇنىى        
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ىيىتۈى ۋە  نبۇ مەزگىلدە ھۇنالر ئۆزىنىۈڭ ئىلغۈار مەدە  . ئىمپېرىيسى بۇلۇئ ھېسابىلىندۇ
شۈۈۇنىىدىت . مۈۈۇكەمە  ھەربىۈۈي تەشۈۈكىلى تۈۈۇزۇمىنى ياۋرۇپاغۈۈا تۇنۈۈۇتتى ۋ تارقۈۈاتتى  

« ئونلۇق سىستېىمىسۈى »بۇيۇچە يەنى ئىتىبارەن رىملىقال ئۆز قۇشۇنىنى ھۇن ئۇسۇلى 
بۇيىچە تەشكىالتالندۇرىدىغان بولۈدى ھەمۈدە ئوقيۈا رىۈم ئەسۈكەرلىرىنىڭ ئاساسۈلىق       

رىملىقۈۈالر كۈۈۆڭلە، كىيىشۈۈنى شۈۈۇنىىدىت باشۈۈالئ ھۈۈۇنالردىت     .قۇرالىغۈۈا ئايالنۈۈدى 
دېۈگەن  «ئاسۈىيانىڭ ئۈسۈتۈنلىكى ۋە چۈشۈكۈلىكى   »:گىرىنۈاد .بۇ ھەقۈتە ە . ئۆگەندى
شۇ زامانغىچەۇ ياۋرۇپالىقالرغۈا مۈامەلۇم بولغۈان كۈۆڭلە،ۇ ئۈات      »:بېتىدە-11ئەسىرنىڭ 

جابدۇقلىرىۇ ھۇنالرنىڭ ئاتنى ئىگەرلەش ئۇسۇلىۇھەربىي ۋە ئۈاتلىق قۇشۈۇنغا دائىۈر    
نۇرغۇنلىغۈۈان مەلۇمۈۈاتالرۇ كۈۈۆپلىگەن جۇغراپىيىلىۈۈس ئاتۈۈالغۇالر ھۈۈۇنالردىت قۇبۈۈۇ       

 .ۇ دەئ كۆرسەتكەن«قىلىنغاندى
قاتىق قۇرغاقچىلىقۇ سىياسى ۋە ھەربىي سۈەۋەبلەر تۈپەيلىۈدىت    ھۇنالر ئاسىيادا

ئېغىۈۈۈر ئوڭۇشسۈۈۈى لىققا ئۈۈۈۇچىرائۇ چىقىۈۈۈ  يۈۈۈولى ئىۈۈۈ دىگەن تۈۈۈۈركىي تىللىۈۈۈق       
شۈۇنىىدىت كېۈيىت   . مىللەتلەرنىڭ ياۋرۇپاغا كۆچۈئ بېرىشۈىغا يۈو  ئېچىۈپ بەرگەن   

رۇ پەچىۈۈنەكلەرۇ ھۈۈازارالرۇ سۈۈابىرال( ئۇيغۈۈۇرالر)يىلۈۈى داۋامىۈۈدا ئۈۈاۋارالرۇ ئوغۈۈۇرالر   900
قىپچاق قاتارلىق نۇرغۇنلىغان مىللەتلەر ياۋرۇپاغا كۆچۈئ بېرىۈپۇ   -ئوغۇزالر ۋە قۇمان

ئۇ يەردە دەلەت قۇرۇئۇ ئۆزلىرنىۈڭ مەدەنىيىتىنۈى تارقىتىۈپۇ ياۋرۇپانىۈڭ سىياسۈى ۋە      
 .مەدەنىيەت تارىخىدا چوڭقۇر ئى  قالدۇرغان

ياشايدىغان نۇرغۇن مىللەتلەرنىۈڭ   ھۇنالرنىڭ ياۋرۇپادا پەيدا بۇلۇشىۇ ياۋرۇپادا
بالەمبەر ۋە يىلدى نىڭ ئېلىپ بارغان ھەربىۈي يۇرۇشۈلىرىۇ   . ئېتنىس ئۆزگەرتىۋەتكەن

بۇنىۈڭ بىۈلەن   . ياۋرۇپادا مىللەتنىڭ ئىككى قېتىملىق چوڭ كۆچۈشىنى پەيدا قىلغۈان 
ئۈارا قۇشۇلۇشۈى تې لىشۈپۇ ھۈازىرقى نۇرغۈۇن مىللەتنىۈڭ       -ياۋرۇپا مىللەتلىرنىۈڭ ئۈۆز  

 .ېتنىس ئاساسى شەكىلەنگەنئ
كەينىۈدىت   -ئاتتىال ئەينى ۋاقىتتاشەرقىي ۋە غەربىي رىم ئىمپىېرىيسۈىگە كەينۈى  

ھۇجۈۈۈۈۇم قىلىۈۈۈۈ  ئۈۈۈۈارقىلىقۇ ئۇالرنىۈۈۈۈڭ سىياسۈۈۈۈى ۋەھەربىۈۈۈۈي جەھەتە قۈۈۈۈاتتىق   
ئۈۈۇالرنى يۈۈۇقىرى نىسۈۈبەتە بۈۈاج تاپشۇرۇشۈۈقا مەجبۈۈۇر قىلىۈۈپۇ مۈۈالىيە  . ھالسۈۈىرتىۋەتتى

رىۈم ئىمپېرىيسۈى ئۆزىنىۈڭ مۈالىيە چىقىمنۈى      . چار قىلىۈدى جەھەتە ئېغىر كىرزىسقا دۇ
ھە  قىلىۈۈۈ  ئۈچۈۈۈۈنۇ ئۈۈۈۆزىنى قۈۈۈارام خەلقلىۈۈۈرى ئۈسۈۈۈتىدىكى ھۈۈۈۆكىمرانلىقىنى     

-بۇنىڭ بىلەن رىم ئىمپېرىيسۈگە قارشۈى ھەر قايسۈى جۈايالردا كەينۈى     . كۈچەيتىۋەتتى
ھەربىۈي   ئاتتىالرنىۈڭ . ئاتتىال بۇ قوزغىالڭنى قولىۈدى . كەينىدىت قوزغىالڭ پاتىلىدى

ھۇجۈۈۈۇمى ئاسۈۈۈتىدا ھالسۈۈۈىرغان غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم ئىمپېرىيسۈۈۈى قۈۈۈارام خەلۈۈۈق ۋە قۈۈۈۇلال   
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شۈۈۇنىڭ . يىلۈۈى ھۈۈالە، بولۈۈدى-132قوازغىلىىنىۈۈڭ ئۈۈوت يۈۈالقۇنى ئىچىۈۈدەۇ مىالدىۈۈيە  
. بىلەنۇ ياۋرۇپادا قۇللۇق تۈزۈم يىمىرلىۈپۇ فېئوداللىۈق تۈۈزۈم تىكلىنىشۈكە باشۈلىدى     

پورماتسۈىيىنىڭ ئۈۇرۇن ئالمىششۈدا ئۈاتتىالر ۋە     ئىىىمائىي  مانا مۇشۇنداق ئىككى خىل
ھۇنالرنىڭ سىياسىۇ ھەربىۈي ۋە دىپلومۈاتىيە جەھەتكۈى ئوينىغۈان رولۈى ناھۈايتى زور       

 .بولدى
جوردانىسنىڭ مەلۇماتىغا قارغانداۇ ئاتتىال ئوتۈۇرا  . يىل ئۆمۈر كۆرگەن 11ئاتتىال 

غۈانۇ توختىماسۈتىت   قۇۋىتى ئۇرغۇئ تۇردى-كۈ  بويلۇقۇ بۇغدا  ئۈڭلۈ،ۇ گۈرەنلىسۇ
ئۈۈۈاتىتال . ئەتىراپقۈۈۈا نەزەر تاشۈۈۈالئ تۇردىغۈۈۈانۇ كۆتۈرەڭگۈۈۈۈ روھلۈۈۈۇق كىشۈۈۈى ئىۈۈۈدى 

پاراسۈۈۈەتكە تايىنىۈۈۈپ قولغۈۈۈا -ئېرىشۈۈۈمەكچى بولغۈۈۈان ھەرقانۈۈۈداق نەرسۈۈۈىنى ئەقىۈۈۈل 
تارىخچىالر ئاتتىالنى چىىگى خاندىت بۇرۇن ئۆتكەن ئەڭ چوڭ دۇنيۈاۋى  . ىتكەلتۈرەت

 ۇ  ئىمپېراتۇرۇ تەشكىالتچى ۋە ھەربىي قۇمانۈدانۇ ھاكىميەت چۈشەنچىسىگە ئىگە ئۇل
شۈۈۇڭاۇ ئاتتىالنىۈۈڭ نۈۈامى توغىرسۈۈىدا ياۋرۇپۈۈادىكى ھەرقايسۈۈى ئەلەردە    . دەئ قارايۈۈدۇ

ئېغى غۈۈا كوچۈۈۈئ مانۈۈا ھۈۈازىرغىچە تارقىلۈۈپ  -بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن رىۈۈۋايەتلەر ئېغىۈۈ دىت 
رۇ مۇزىكۈانىتالر ۋە  ئاتتىالنىڭ ھايۈاتىۇ يازغۇچىالرۇرەسۈامالرۇ ھەيكەلتىراشۈال   . كەلمەكتە

 .سىنارستالرنىڭ ئىىادىيىتىگە تېما بۇلۇئ كەلدى
ئاتتىالنىڭ بىۋاستە زىيۈارەت قىلىغۈان شۈەرقى رىۈم تارىخچىسۈى پىرىسكوسۈنىڭ       
مەلۇماتىغا ئاساسالنغاندا بېرىشچەۇ ياۋرۇپۈا ھۈۇنلىرى ئۈاتتىالنى كىشۈلىكتىت ئۈسۈتۈن      

لدىۈدا ھەرقانۈداق كىشۈى قورقۈوئ     شۈۇڭاۇ ئاتتىالنىۈڭ ئا  . ئىقتىدارغا ئىگە دەئ قارايتى
ھەتا ئاتتىالنىۈڭ چۈوڭ ئۈوغىلى ئىلەكمۈۇ ئۇنىۈڭ كۈۆزىگە قاراشۈقىمۇ        . ىتتىترەئ تۇرات

ئاتتالنىۈۈۈڭ ئوردىسۈۈۈىدىكى بويسۈۈۈۇندۇرۇلغان مىللەتلەرنىۈۈۈڭ  . جۈۈۈۇرەت قىاللمۈۈۈايتتى
تىۈۈت تىتىۈۈرەئ تۈۈۇرۇئ بەجۈۈا -خۈۈانلىرى ۋە قومانۈۈدانلىرمۇ ئاتتىالنىۈۈڭ بۈۈۇيرۇقىنى ئۈۈۈن

بىركىشۈىنىڭ زالىۈم ۋە مۇسۈتەبى  ھۆكۇمۈدارغا      بۇنداق قورقۇشۇ لېكىتۇ. ىتكەلتۈرەت
بولغۈۈان قورقۇشۈۈى بولماسۈۈتىتۇ بەلكۈۈى كىشۈۈلىكتىت ئۈسۈۈتۈن ئىقتىۈۈدارغا ئىۈۈگە دەئ    

بۇ توغۇرلۇق پىرىسكوسنىڭ بىۈر  . قارالغان بىر كۈچكە بولغان ھۆزمەت تۇيغۇسى ئىدى
يىلى ئاتتىالنىۈڭ ئوردىسۈغا   -115مىالدىيە  .مەلۇماتىنى كۆرۇئ ئۆتۇشىمى گە ئەرزىيدۇ

بارغان شۈەرقىي رىۈم ئەلچىۈلەر ئۆمىكىنىۈڭ تەركىبىۈدە ئىككۈى ھۈۇن ئەلچىسۈىمۇ بۈار          
 .ئىدى

ئەلچىۈۈلەرگە بۈگۈۈۈنكى سۈۈوگىيە شۈۈەھىرىدە كاتۈۈا زىيۈۈاپەت بېۈۈرىلگەن زىيۈۈاپەت   
نۈىۇ ھۈۇنالر ئۈاتتىالنى ماختىغۈانۇ شۈەرقىي      Ⅱتىئۈودورۇل  سورۇندا شەرقىي رىملىقۈالر 

ىۈۈر ئىنسۈۈانى تەڭۈۈى ربىۈۈلەن تەڭلەشتۇرۇشۈۈنىڭ گۇنۈۈاھ ئىكەنلىكىۈۈت   رىملىقالردىۈۈت ب
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چۈۈنكى ئۈۇالر ئۈاتتىالنى    . ئىككى ھۇن ئەلچىسى قاتتىق غەزەپلەنۈگەن  ئېيتقان چاغداۇ
پىرسكول تىلغۈا ئالغۈان يەنە بىۈر مەلۇماتۈا ئېيتىشۈچەۇ ھۈۇنالر       . ھەقىقى تەڭىر دېگەن

ىلىۈۈدىت چىققۈۈان بىۈۈر ئاگۈۈاچىرى قەبىلىسۈۈىنى مەغلۈۈۇئ قىلىۈۈ  ۋەزىپىسۈۈىنى شۈۈۇ قەب 
ئاتتىال ئۇنىڭ كۆرسەتكەن تۆھپىسۈى ئۈچۈۈن مۇكاپاتلىمۈاقچى    . قۇماندانغا تاپشۇرغان

ئىنسۈان  »:بۇلۇئۇ ئوردىسىغا چاقىرتقانداۇ ئۇ كەلمە  مۇنۈداق بىۈر خەتنۈى ئەۋەتۈكەن     
ئۈچۈن تەڭىۈر ھۇزۇرغۈا بېۈرى  ناھۈايتى مۇشۈكۈ، ئىشۈتۇرۇ مەن كۈۆزۇمنى چۈوڭىراق         

مۈۈۈايمەنۇ بۈۈۈۇ ھۈۈۈالىم بىۈۈۈلەن ئەڭ چۈۈۈوڭ تەڭىۈۈۈرگە قانۈۈۈداق   ئېچىۈۈۈپ كۈۈۈۇنگە قارىيال
ھۈۈۈۇنالر ۋە باشۈۈۈقا تۈۈۈۈركى تىللىۈۈۈق مىللەتلەرنىۈۈۈڭ ھۈۈۈاكىمىيەت      . «قارىيۈۈۈااليمەن

چۈشەنچىسۈۈى بۈۈويىچەۇ ئېمپېراتۈۈۇر يۈۈاكى قاغۈۈان تەڭىرنىۈۈڭ يەر يۈزىۈۈدىكى ۋەكىلۈۈىۇ    
ىسۈى  تەخى  ئۇنىىغا تەڭىر تەرىپىدىت ئاتا قىلىنغانۇ دەئ قارىلىپۇ مىللەتنىۈڭ ئائات 

شۇڭىالشقا تۈۈركى تىللىۈق مىلەتلەرنىۈڭ ئېمپىرتۈورلىر يۈاكى قاغۈانلىر       . ھېسابلىناتتى
ھۇنالرنىۈۈۈڭ ئۈۈۈاتتىالنى . ىتدەئ ئاتۈۈۈايت «تەڭىرخۈۈۈان»ئۈۈۈۆزلىرنى ئىالھىيلەشۈۈۈتۈرۈئ 

ئىالھىيلەشۈۈۈرۈئۇ تەڭىۈۈر دەرىىىسۈۈىگە كۆتۈرشۈۈىۇ بەلكىۈۈم مۇشۈۈۇ خىۈۈل ھۈۈاكىميەت     
 .چۈشەنچىسىنىڭ تەسىر بولسا كېرە،

ر بويسۇندۇرغۇچى سۈپىتىدە تارىخ سەھنىسىگە چىقان بولسىمۇۇلېكىت ئۇ ئاتتىال
شۈۇڭا ھۈۇنالر   .ئىدارە قلىۈ  جەھەتۈتە ئادىۈل ۋە ئۈادالەتنى يەقلىغۈۇچى كىشۈى ئىۈدى       

. ئەمەل بەلكۈۈى بويسۈۈۇندۇرۇلغان قوۋملەرمۈۈۇ ئۇنىىغۈۈا سۈۈادىقلىق خىۈۈ مەت قىلغۈۈان    
كۆرسۈۈۈىتەتتىۇ ئۈۈۈۆزىگە جۈۈوردانىى ئۈۈۈاتتىالئۆزىگە يېلىنغانالرغۈۈۈا ناھۈۈايتى شۈۈۈەپقەت   
ئاتتىالنىۈۈڭ يۈرگۈۈۈزگەن . بويسۈۈۇنغانالرغا ناھۈۈايتى سۈۈىلىق مۇئۈۈامىلە قىالتتۈۈىۇ دەيۈۈدۇ 

بىۈر رىملىقنىۈڭ شۈەرقىي    . تۇزىمى ئادىل بۇلۇئۇ جەمىيەت ھۆرلۇكە تولغانۈدى -قانۇن
رىمۈۈۈدا كىشۈۈۈلەرنىڭ نۈۈۈازارەت ئاسۈۈۈتىدا تۇردىغۈۈۈانلىقىۇ ھۈۈۈۇن ئىمپېرىيسۈۈۈىدە بولسۈۈۈا  

ەركىتۇ ھۈۆر ياشۈايدىغانلىقى ئۆزىنىىمۈۇ شۈۇ كىشۈلەردىت بىۈر       كىشلەرنىڭ ئىنتايىت ئ
. ئىكەنلىكىنۈۈى توغىرسۈۈىدا ئېيتقۈۈان سۈۈۆزى پىرىسكوسۈۈنىڭ ئەسۈۈىردە خۈۈاتىرلەنگەن     
ئاتتالنىڭ ئۆزىگە قارشۈى پىالنىغۈا سۇيقەسۈ  ئاشۈكارالنغانداۇ گۇناھسۈى  ماكسۈىمول       

تىالنىڭ يۈرگۈزگەن بىلە گۇناھكار بىگىالسنى ئايرىپ تۇرۇئ مۇئامىلە قىلغانلىقىۇ ئات
ئاتتىالنىۈڭ ئۆزىنىۈڭ   .تۇزىمىنىڭ نەقەدەر ئادىل ئىكەنلىكىۈگە مىسۈا  بولىۈدۇ    -قانۇن
ماماتىغا بىۋاستە مۇناسىۋەتلىس سۇيقەسۈتنى بىۈر تەرەئ قىلغانۈداۇ ھەق بىۈلەن     -ھايات

شۈۇ دەۋىۈردە ناھۈايىتى ئۈاز كۆرىلىۈدىغان       ناھەقنى ئېنىق ئايرىۈپ بىۈرتەرەئ قىلىشۈىۇ   
 .ئى 

جوردانىسنىڭ . ىتدۇنياغا چاكسى  ئىپتىخار ۋە ئىشەنچ بىلەن نەزەر ساالتئاتتىال 
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پىۈۈالن تۈزۈشۈۈكە مۈۈاھىر . ۇ ئۈۈاتتىال ئۈۈۇرۇش قىلىشۈۈقا ئۈۈامىراقامەلۇماتىغۈۈا ئاساسۈۈالنغاند
بولغاچقاۇ پۇتۇن دۇنياغا ھۆكۇمىدار بۇلۇشنى ئۆزىنىڭ پىشانىسىگە پۇتۇلگەن تەقۈدىرۇ  

 .ىتدەئ بىلەت
لەتنىۈۈۈڭ يېتەكچىسۈۈۈى بولغۈۈۈان كىشۈۈۈىنىڭ مىللەتنۈۈۈى ئۈۈۈاتتىال ھەر ۋاقىۈۈۈ  مىل

مەۋجۇتلۈۈۇقىنى قوغۈۈداش قوغۈۈداشۇ مىللەتنۈۈى كۈۈۈچەيتى  ۋە تەرەقۈۈى قىلىۈۈدۇرۇشۇ   
تەخىتنۈۈى مۇسۈۈتەھكەن سۈۈاقالش مەجبۈۈۇريىتى بۈۈارۇ دەئ قۈۈارايتى ۋە بۇنىۈۈڭ ئۈچۈۈۈن    

گە يازغۈۈان بىۈۈر  Ⅱئېلىۈۈپ ئېيتسۈۈاقۇ ئۈۈاتتىال تىئۈۈودۇرۇل . داۋاملىۈۈق بۈۈاش قۈۈاتۇراتتى 
. ئەسىلى ئۇلۇ  كىشىنىڭ ئوغلىۇ ئۈاتتىالمۇ ھەم شۈۇنداق   Ⅱ تىئودورۇل» :ا مەكتۇبىد

بولسۈاۇ  Ⅱ تىئۈودۇرۇل . ئاتتىالر داىسىنىڭ ئېسىل نەسەبىنى ساقىالئ ئۈۇنى قۇغدىۈدى  
ئاتتىالغۈۈا بۈۈاج تاپشۈۈۇردىغان قۈۈۈ  سۈۈۈپىتىدە دادىسۈۈىدىت قالغۈۈان ئېسۈۈىل نەرسۈۈىلەرنى 

يەت تۇيغۇسۈۈۈىنىڭ ناھۈۈۈايتىمۇ دەئ يازغۈۈۈانلىقى ئۇنىۈۈۈڭ تۈۈۈارىخى مەجبۈۈۈۇر« يوقۈۈۈاتتى
-ئوتۇرسۈىىكى دىپلۇمۈاتىيە قائىۈدە    ئۈاتتىالر دەلەتۈلەر  . يۈكسەكىلىكىنى چۈشۈەندۈردۇ 

ئۈۈۇ قوشۈۈنا دەلەتنىۈۈڭ ئورنىغۈۈا ھۈۈۇرمەت     . يۇسۈۈۇنلىرغا بەكمۈۈۇ ئەھمىۈۈيەت بېرەتتۈۈى   
ئۈۈاتتىال . قىلىشۈۈنىمۇ ھەم ئۇالرغۈۈا قۈۈاتتىق پوزىتسۈۈىيە قوللىنىشۈۈنىمۇ ئوبۈۈدان بىلەتتۈۈى  

غا كەلۈۈگەن چەت ئە  ئەلچىسۈۈىنىڭ ئۈۈالىي نەسۈۈەبلىس بۇلۇشۈۈىنى ھەم ئۆزىنىۈۈڭ ئالۈۈدى
شۈۇنداقال ئۈۇ ئەلچىلەرنۈى ئۈالىي ئېھتىۈرام      . كونسولدا تۇرغان بۇلۇشىنى تەلەئ قىالتۈى 

ئاتتىال بەزىدە ھەتاۇ چەت . بىلەن قارشى ئېلىپۇ ئۇالر بىلەن سەمىمى سوھبەتلشەتتى
ئۈاتتىال قوشۈنا دەلەتۈكە    . راتتىئە  ئەلچىلىرىنۈى كۇتىۈۋېلى  ئۈچۈۈن چېگىۈراغىچە بۈا     

ئۆزىنىڭ تاشقى سىياسىتىنى رەت قىلغانۈدىت كېۈيىتۇ تىۈنچ ئۇسۈۇلنى بىكۈار قىلىۈپۇ       
 .قۇرا  كۈچىنى ئىشقا ساالتتى

ئۈۈۇ ئۈۈۆز ھاياتىۈۈدا نۇرغۈۈۇن ھەربىۈۈي   . ئۈۈاتتىال بۈيۈۈۈ، ئىسۈۈتېالتچى ھېسۈۈابلىندۇ 
بىۈۈلەن  يۈرۈشۈۈلەرنى قىلىۈۈپۇ نەچە يۈۈۈز شۈۈەھەرنى ئىگىۈۈلەئۇ نەچە شۈۈەھەرنى يەر     

يەكسان قىلۋەتكەن بولسىمۇۇ لېكىت ئۇ ئۆزى ئىشغا  قىلغان جايالردىكى مەدەنىۈيەت  
. نەمۈۈۇنىلىرىنى سۈۈاقالئ قۈۈېلى  ۋە ئۈۈۇنى قوغداشۈۈقىمۇ ئاالھىۈۈدە ئەھمىۈۈيەت بەرگەن  

شۈۇڭاۇ  . پىرىسكونىڭ مەلۇماتىغا ئاساسالنغانداۇ ئاتتىال ناھايتى بىلىملىس كىشى ئىدى
مەيلۈى ئۈۇالر قايسۈى مىلەتۈتىت     . ايتتى ھۈۆرمەت قىالتتۈى  ئۇ بىلىملىس كىشۈلەرنى ناھۈ  

مەسۈۈىلەنۇ ئۇنىۈۈڭ يېنىۈۈدا رىملىۈۈق  . بولىشۈۈىدىت قەتتۈۈى نەزەرۇ ئۈۈۆز يېنىغۈۈا يىغۈۈاتتى  
ئونىگولۇ ئورسىتىۇ گېرمانىتىلىس ئىرئىد قاتارلىق ۋەزىۈرۇ قومانۈدان ۋە كۈاتىپالر بۈار     

يىلۈى  -111تتىال مىالدىۈيە  ئۈا . ئۇالر ئاتتىالغا جانپىدالىق بىلەن خى مەت قىالتى. ئىدى
رىم شەھىرگە قىستائ كەلگەنۈدەۇ ئۇنىۈڭ يېنىۈدىكى كىشۈلەر رىۈم شۈەھىرنى قەدىمۈى        
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مەدەنىيەت مەركىۈ ى ئىكەنلىكىنۈىۇ شۈۇڭا ئۈۇنى ۋەيۈران قىلىمۈا  سۈاقالئ قېلىشۈنى         
 .تەۋسىيە قىلغانداۇ ئاتتىالمۇ بۇ پىكىرنى قۇبۇ  قىلغان 

سۈىدىكى ئەڭ كۈچلۈۈ،ۇ ئەڭ بۈا  ھۈۇن     ئاتتىال ئەينۈى ۋاقىتتىكۈى ياۋرۇپۈا دۇنيا   
سۈاددا   -ئىمپېرىيسىنى بۈيۈ، ئېمپىراتورى بولسۈىمۇۇ لۈېكىت تۇرمۇشۈتا ناھۈايتى ئۈادى     

ئۇنىۈۈۈۈڭ ئوردىسۈۈۈۈىمۇ باشۈۈۈۈقا  .ھەشۈۈۈۈەمەتخورلۇقنى قىلۈۈۈۈچە ياقتۇرمۈۈۈۈايتى . ئىۈۈۈۈدى
ئاتتىالنىۈۈڭ زىيۈۈاپەت سۈۈۇرۇندا  . پادىشۈۈاھالرنىىكىدە، ھەشۈۈەمەتلىس ئەمەل ئىۈۈدى 

ئالتۇن ۋە كۆمۈش تاۋاقتا ئەڭ ئېسىل يېمەكلىكلەرنى كەلتۇرەتىۇ  باشقىالرنىڭ ئالدىغا
ئۇنڭ كىيگەن كىيمىنىۈڭ ئۈاددىي   . ئۆزى بولسا ياغا  تاۋاقتا گۆش بىلەن غى الىناتتى

ئۇنىۈڭ  . بولۇشىغا قارما  پاكى لىق جەھەتە ھەرقانداق كىشىنىڭ دېققىتىنى قوزغايتى
ا دەلەت ئەمەلدارلىرنىىكىۈۈدە، يىۈۈراق ۋە ئۈۈات جابۈۈدۇقلىرى ھۇنالرنىۈۈڭ باشۈۈق  -قۈۈۇرا 
سۈادىلىق ئۇلۈۇ    -مانۈا مۇشۈۇنداق ئۈادىي   . كۆمۇش بىۈلەن زىنەتتلەنمىگەنۈدى  -ئالتۇن

-ئۈۈاتتىال ئەيىۈۈ  . ئىمپېراتۈۈور ئاتتىلرنىۈۈڭ ئەڭ ئېسۈۈىل خۈۈارەكتېرى ھېسۈۈانلىناتتى    
ئىشرەتلىس تۇرمۇشنى زادىال ياقتۇرمايتتىۇ ھەتتۈا ئەڭ ئۈاددى زىيۈاپەت سۈۇرۇنلىردىمۇ     

ئۈۈاتتىال ھۈۈۇن شۈۈائىرلىرى . مسۈۈىرگەن سۈۈىياقىنى ئۈۈۇچىراتقىلى بولمۈۈايتتىئۇنىۈۈڭ كۈكۈ
ئېيتقان ھۇنالرنىڭ قەھىرمانلىق داستانلىرىنى مەغرۇر قىياپەتە ئۇلتۈۇرۇئۇ مەمنۈۇنىيە   

 .بىلەن ئاڭالشنى بەكمۇ ياخشى كۆەتتى
. كە  بولغانۈدا مەشۈەللەر يېقىلۈدى   »:بۇ ھەقتە پىرسكول مۇنۈداق دەئ يازغۈان   

ئۈۈۇالر ئۈۈۆزلىرى . ئىرى ئىچكىۈۈرى كىرىۈۈپ ئۈۈاتتىالنى ئۇدۇلۈۈدا تۈۈۇردىئىككۈۈى ھۈۈۇن شۈۈا
. تەيارلىغان داستانلىرى بىىلەن ئاتتىالنىۈڭ جەڭگىۈۋارلىقى ۋە زەپەرلىرىنۈى كۈيلىۈدى    
زىيۈۈاپەتكە قاتناشۈۈقۇچىالر ئۇالرغۈۈا قۈۈارائ تۈۈۇراتتىۇ ئۇالرنۈۈڭ بەزىلىۈۈرى داسۈۈتاندىت      

ئاتتىالنىۈڭ ئەڭ  « .چۆمگەنىۈدى ھۇزۇرلىناتتىۇ بەزىلىرى ئۇرۇشنى ئەسىلەئ خىيالغۈا  
چوڭ كۆڭۈ  ئېچى  پالىيىتى ئوۋ ئوۋالش بولۈۇئۇ بۈۇ ئۈاتتىال ئۈچۈۈن ئېيتقانۈداۇ بىۈر       

 .لىناتتىبقېتىملىق ھەربىي مانىۋېر ھېسا
. ياۋرۇپا ھۇنلىرى ئارسىدا شامانى منىڭ بەزى تەسىرلىرمۇ سۈاقىلىنىپ قالغانۈدى  

. نلىغان باخشى ۋە پالچىالربىللە بوالتتىشۇڭاۇ ئاتتىالنىڭ يېنىدا داۋاملىق ھالدا نۇرغۇ
ئاتتىال ئۇالرغا پا  ئۈاچقۇزۇئ كۆرگەنۈدىت كېۈيىتۇ ئانۈدىت ئۈۇرۇش توغىرسۈىدا قۈارار        

ئاتتىال ھەر قېتىم ئۇرۇشقا ئاتلىنىشتىت بۇرۇن قو  سۆڭىكىنى كۆيدۈرۈئ . چىقىراتتى
تتىالغۈا ئۇنىۈڭ   بىرقېتىم ئاتتىال پا  ئۈاچۇرزۇئ كۆرسۈەۇ پۈالچىالر ئا   . ②ىتپا  سالدۇرات

نەسۈۈلىنىڭ ئۆزگىردىغۈۈانلىقىۇ ئىرنەكنىۈۈڭ دەۋرىۈۈدىت باشۈۈالئ ھۈۈۇن ئىمپېرىيسۈۈىنىڭ 
شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەنۇ ئۈۈاتتىال چۈۈوڭ  . قايتۈۈا گۈلۈنۈۈدغانلىلقى توغىرسۈۈىدا بىشۈۈارەت بەرگەن 
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ئۈۈوغىلى ئىلەكنۈۈى تەخىۈۈ  ۋارىسۈۈىلىقىدىت قالۈۈدۇرۇئۇ كىچىۈۈس ئۈۈوغىلى ئىرنەكنۈۈى     
ىىۈدە ئۆزىنىۈڭ كەلگۈسۈى خۈانلىق ئورنىۈدىت      نەتى. تەخى  ۋارىسلىقىغا كۆرسۈەتكەن 

مەھرۇم بولغان ئىلە، ئاتتىال ئۆلگەندىت كېيىتۇ ھۇنالرنىڭ ئىچكى قىسىمدا تەخىۈ   
تالىشۈۈى  ماجىراسۈۈىنى پەيۈۈدا قىلغۈۈا بۇنىىۈۈدىت پايۈۈدىالنغان قۈۈارام دولەتۈۈلەر ھۈۈۇن      

شۈۇنىڭ بىۈلەنۇ ياۋرۇپۈانى بىۈر مەزگىۈل      . ئىمپېرىيسىگە قارشى ئىسۈىيان كۆتۈۈرگەن  
تتىق چۆچۈتكەن ھۇن ئىمپېرىيسى ئاتتىالر ئالەمدىت ئۆتۈئ ئانچە ئۇزۇنغۈا بارمۈايال   قا

 .تارىخ سەھنىسىدىت غۇالئ چۈشكەن 
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 ئۈچىنچى باب
 ياۋروپا رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال

 
ياۋروپادا ھۇن ئىمپېراتورى ئۈاتتىال توغرسۈىدا شۈۇ دەۋىۈردىت باشۈالئ نۇرغۈۇن       

ئېغى غۈا تارقىلىۈپۇ تۈا ھازىرغۈا     -توقۇلغان بولۇئۇ بۈۇ رىۈۋايەتلەر ئېغىۈ دىت    رىۋايەتلەر
پائۈالىيىتى ھەر خىۈل   -بۈۇ رىۈۋايەتلەردە ئاتتىالنىۈڭ ھايۈات    . قەدەر ساقلىنىپ كەلۈگەن 
ئاتتىالرغا ئاتائ توقۇلغان رىۋايەتلەرنىڭ بەزىلىرگە ئۈاتتىال  . شەكىلەردە بايان قىلىندۇ
 .بى  بۇ رىۋايەتلەرنى بايان قىلىپ ئۆتىمى  تۆۋەندە. ۋە ھۇنالرمۇ ئىشەنگەن

  
 

 رىۋايىتى«تەڭرى قىلىچى»ھۇنالردىكى. 0

 
تەڭۈرى  »ھۇن رىۋايەتلىرىۈدە بايۈان قىلىنىشۈچەۇ ياۋروپۈا مىللەتلىۈرى ئۈاتتىالنى       

ئۈاتتىال گۇناھقۈا تولغۈان خىرىسۈتىئان دۇنياسۈىنى جۈازاالش       . دەئ ئاتايتتى« قامچىسى
تەڭرى ئاتا قىلغۈان بۈۇ ۋەزىپىنىۈڭ سۈىمۋولى     . لگەنئۈچۈنۇ تەڭرى تەرپىدىت ئەۋەتى

نۈى ئۈۈاتتىال ھەر   «تەڭۈرى قېلىچۈۈى »سۈۈپىتىدىكى ئۈۇرۇش تەڭرىسۈۈى ئۈارېى بەرگەن    
يىلۈدىت كېۈيىت    100ئۈاتتىال ئالەمۈدىت ئۆتۈۈئ    . قانداق ۋاقىتتا يېنىۈدىت ئايرىمۈايتتى  

. نگەنرىۈۋايىتى خۈاتىرلە  « تەڭرى قېلچى»دېگەن ئەسەردەۇ « گوت تارىخى»يې ىلغان 
بۇدانىۈۈڭ »ئارانىينىۈۈڭ .ئەسۈۈىردە ياشۈۈىغان ھۇنگىرىيىلىۈۈس ژ   -19بۈۈۇ رىۈۈۋايەت يەنە  

 .قىسىملىق ئىپوسىغا كىرگۈزۈلگەن 11دېگەن « ئۆلۈمى
بۇ رىۋايەتتە بايان قىلىنىشچەۇ ھۇنالرنىڭ ياشانغان ھەم ئىقتىدارسى  خۈانى بۈۇدا   

ئۈۈاتتىال بىۈۈلەن قۈۈۇۋۋىتى ئۇرغۈۈۇئ تۇردىغۈۈان ئىنىسۈۈى -پاراسۈۈەتلىس ھەم كۈۈۈ -ئەقىۈۈل
بىۈۈۈرلىكتە ھۈۈۈاكىميەت يۈرگۈۈۈۈزۈش ئۈچۈۈۈۈنۇ ئۈۈۈۇنى ئۈۈۈۆز يېنىۈۈۈدا دەلەت ئىشۈۈۈلىرىغا   

ئۇزۇنغۈۈا . ىۈۈدۇ- ئارالشۈۈتۇرۇئۇ ھۈۈۇن قوشۈۈۇنىنىڭ قومانۈۈدانلىق ۋەزىپىسۈۈىنى تاپشۈۈۇر  
. بارما  بۇدا ئۆزىنىڭ بۇ ئىشۈىدىت پۇشۈايمان قىلىۈپۇ ئۈاتتىالنى يوقاتمۈاقچى بولىۈدۇ      

چۈشۈىدە ھۇنالرنىۈڭ تەڭرىسۈى ھۈادۇر بىۈر      . كۆرىدۇ مۇشۇ كۈنلەردە ئاتتىال بىر چۈش
ئاتتىال كۆرگەن چۈشۈىنى بۈاش   . قېلىچنى ئېلىپ كېلىپ ئاتتىالنىڭ قولىغا تۇتقۇزىدۇ
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بۈۈۇ دۇنيۈۈا ھۈۈاكىميىتىنى ئىگىلەيۈۈدىغان : بۈۈاش قۈۈام ئاتتىالغۈۈا. قامغۈۈا سۈۈۆزلەئ بېرىۈۈدۇ
بېشۈارىتىۇ  نىڭ پات ئارىدا سى نىڭ قولىىى غۈا چۈشۈىدىغانلىقىنىڭ   «تەڭرى قېلىچى»

بىۈۈر كۈۈۈنى بىۈۈر ھۈۈۇن پۈۈادىچى بۈۈاال پۈۈادا بېقىۋاتقۈۈان چاغۈۈداۇ بىۈۈر   . دەئ تەبىۈۈر بېرىۈۈدۇ
پۈادىچى  . قانلىقىنى ھەم پۇتىدىت قۈان ئېقىۋاتقۈانلىقىنى كۆرىۈدۇ   - موزاينىڭ ئاقساۋات

باال قان تامچىغان ئى نى بۈويالئ مېىىۈپۇ بىۈر يەرگە بارغانۈداۇ يەرگە كۆمۈۈلگەن بىۈر       
پادىچى باال قېلىچنى يەردىت سۇغۇرۇۋالماقچى بولۇئۇ . چرىتىدۇقېلىچنىڭ ئۇچىنى ئۇ

ئۈۈوت بىردەمۈۈدىت كېۈۈيىت  . قۈۈولىنى ئۇزىتىشۈۈىغا قېلىچنىۈۈڭ ئۇچىۈۈدىت ئۈۈوت يانىۈۈدۇ   
پۈۈادىچى بۈۈاال قېلىچنۈۈى يەردىۈۈت سۈۈۇغۇرۇۋېلىپ ئۈۈۇنى ئاتتىالغۈۈا تاپشۈۈۇرۇئ   . ئۆچىۈۈدۇ
ىپۇ تەڭۈرى دۇنيۈا   ئاتتىال بۈۇ قېلىچتۈا ئىالھۈى بىۈر بەلگىنىۈڭ بۈارلىقىنى سۈې        . بېرىدۇ

-شۇنىىدىت باشۈالئ ئاتتىالنىۈڭ كۈۈ    . ھاكىميىتىنى ماڭا تاپشۇرۇپتۇۇ دەئ چۈشىندۇ
ئاتتىالنىۈڭ بۇنۈداق   . قۇدرىتى ۋە نۇپۈۇزى يۈۇقىرى ئۈۆرلەئۇ داڭقۈى ئەتراپقۈا تارقىلۈدۇ      
نۈۈى «تەڭۈۈرى قېلىچۈۈى»شۈۈۆھرەت قازىنىشۈۈىغا قۈۈاتتىق ھەسۈۈەت قىلغۈۈان ئاكىسۈۈى بۈۈۇدا 

ئۈۈاتتىال بىۈۈر قېۈۈتىم خىرىسۈۈتىئانالر بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش . بولىۈۈدۇ ئۈۈاتتىالدىت تارتىۋالمۈۈاقچى
نى ئۈوغرىالئ قاچىۈدۇۇ   «تەڭرى قېلىچى»قىلۋاتقان چاغداۇ بۇدا ئاتتىالنىڭ سارىيدىت 

بۇنىىدىت خەۋەر تاپقان ئاتتىال دەرھۈا  ئۇرۇشۈنى توختىتىۈپۇ مەملىكىۈتىگە قايتىۈپۇ      
سۈىپ ئاتتىالغۈا قارىشۈى    نۈى ئې «تەڭۈرى قېلىچۈى  »بۈۇدا  . بۇدانىڭ سۈارىيىغا ئاتلىنىۈدۇ  

ئەپسۈۇلۇ بۇدانىۈڭ قولىۈدا بۈۇ قۈېلىچ ئۆزىنىۈڭ سۈېھرىي كۈۈچىنى         . ئۇرۇشقا كىرىۈدۇ 
تەڭۈۈرى »بۇدانىۈۈڭ قولىۈۈدىت . يوقىتىۈۈپۇ ئۈۈادەتتىكى بىۈۈر قېلىچقۈۈا ئايلىنىۈۈپ قالىۈۈدۇ  

نۈۈى قايتۇرۋالغۈۈان ئۈۈاتتىال ئۈۈۇنى ئۆلتۈۈۈرۈئۇ جەسۈۈىتىنى دونۈۈا  دەرياسۈۈىغا     «قېلىچۈۈى
بۇ قۈانلىق پۈاجەنى كۈۆرگەن ھۈۇن تەڭرىسۈى ھۈادۇر ھۈۇن         ھۇنالردىكى. تاشلىۋېتىدۇ

 .دەئ ئاھ ئۇرىدۇ« ھۇن مىللىتى يوقىلىشى كېرە،»مىللىتىگە ئېچىنىپ 
- ئاتتىالغا دائىر خاتىرە بۇيۇمالر سۈاقالنغان ھۈۇنگىر سۈارىيىدا ئاتتىالنىۈڭ دۇنيۈا     

دىۈيە  مىال. دەيدىغان بىر قېلىچ ساقالنغان« تەڭرى قېلىچى»ۋىي ھاكىميەتنى قۇرغان 
نىۈۈڭ يۈۈېقىت   Ⅳيىلۈۈى يې ىلغۈۈان بىۈۈر يىلنامىۈۈدەۇ بۈۈاۋارىيە پادىشۈۈاھى ھېنۈۈرى   -1031

ئادەملىرىۈۈۈدىت بىرىنىۈۈۈڭ ئۈۈۈاتتىت يىقىلىۈۈۈپ چۈشۈۈۈۈئۇ ئۈۈۈۆز قېلىچىغۈۈۈا سۈۈۈانىىلىپ   
بۇ يىلنامىنى يازغان ئاپتور بۇ قېلىچنىڭ ئاتتىالنىۈڭ گۈاللىينى   . ئۆلگەنلىكى يې ىلغان

. ئىكەنلىكىنۈى قۇشۈۇمچە قىلىۈپ قويغۈان     ئىشغا  قىلغان چاغدا ئىشلەتكەن قىلىچۈى 
كېيىت بۇ قېلىچنىڭ قولغا چۈشۈشى ھەققىدىكى رىۈۋايەتنى تۈارىخچى جوردانىسۈنىڭ    

« ئارېسۈنىڭ قىلىچۈى  »مەلۇماتىغا ئوخشىتىپ يازغان يەنە بىۈر تۈارىخچى بولسۈاۇ بۈۇنى     
دەئ ئاتۈۈائۇ بۈۈۇ قىلىچنىۈۈڭ تەڭۈۈرى قىلىچۈۈى سۈۈۈپىتىدە بىلىنۈۈدىغانلىقىنىمۇ تىلغۈۈا       



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 56 ~ 
 

 .①ئالغان
بۈۈۇ يەردە شۈۈۇنىمۇ ئىۈۈ اھالئ ئۆتۈشۈۈكە تۈۈوغرا كېلىۈۈدۇكىۇ بەزى ئۈۈالىمالر ئۇيغۈۈۇر  

يىتۈۈى - خەلۈۈق داسۈۈتانلىرىدىكى ئوغۇزخۈۈان ئوبرازىۈۈدا ئۈۈاتتىالنىىمۇ تۈۈارىخىي پائۈۈالى    
بۇ توغرىسىدا داڭلىق باشۈقىرت ئۈالىمى ئوردىنۈاريۇلۇ    . ئەكىى ئەتكەنۇ دەئ قارايدۇ

ئومۇمىي تۈۈر، تارىخىغۈا   »ىڭ مەشھۇر ئەسىرى زەكى ۋەلىدى تۇغان ئۆزىن.پروفېسور ئا
يۈۈاكى ‹ ئوغۈۈۇز ئاكۈۈا ›ئوغۈۈۇز داسۈۈتانىدا  »: بېتىۈۈدە-131دېۈۈگەن كىتاپنىۈۈڭ  « كىۈۈرى 

نىۈڭ شۈەرقتەۇ   (بۈاتۇر )دېگەن ئىسىم بىلەن ھۇن ھۆكۈمدارلىرىدىت مەتە ‹ ئوغۇزخان›
تە نىۈڭ ئوتتۈۇرا ئاسۈىياداۇ ئاتتىالنىۈڭ غەربۈ      (چىچۈى تەڭرىقۈۇت  )يەنە بىر ئۇلۇ  يۈابغۇ  
 .دەئ كۆرسىتىدۇ« ھاتلىرىغا دائىر خاتىرىلەر تىلغا ئېلىنغان- ئېلىپ بارغان فۇتۇ

  
 

 شەرقىي رىم رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال. 3

 
ئاتتىالنىۈۈڭ سۈۈەلتەنەتلىس ھۆكۈۈۈمرانلىقى دەۋرىداشۈۈلىرىغا ئاجايىۈۈپ بىۈۈر مۈۈۆجى ە 

شۈۈلىرى - بولۈۈۇئ تۇيۇلۈۈدىغان بولسۈۈاۇ ئۇنىۈۈڭ تۇيۇقسۈۈى  ئالەمۈۈدىت ئۆتىشۈۈىمۇ دەۋرىۈۈدا 
-ئۈچۈن يەنە شۇنداق ئاجايىپ بىر سىرلىق ۋەقە بولۇئ تۇيۇلۇئۇ ئۇالرنى تولىمۈۇ ھۈاڭ  

غۈۈۈان جۈۈۈوردانىى ۋە - پىرىسكوسۈۈۈنىڭ ھېكايىسۈۈۈىدىت پايۈۈۈدىالن. تۈۈۈاڭ قالۈۈۈدۇرغان
تىئوپخانىسنىڭ بايانىغا قارىغانداۇ ئاتتىال تو  كېچىسى بۇرۇن قاناش كېسىلى بىلەن 

دىت ئۆتكەنۈدىت كېۈيىتۇ شۈەرقىي رىمۈدا ئۈاتتىالنى      ئۈاتتىال ئالەمۈ  . ئالەمدىت ئۈۆتكەن 
يۈۈۈاكى ئۈۈۈائىتول پۈۈۈار بېرىۈۈۈپ سۈۈۈېتىۋالغان خۈۈۈال مۇھۈۈۈاپى ەتچىلەردىت بىرىنىۈۈۈڭ     

ىغۈا كىۈرگەن مەلىكىنىۈڭ زەھەر    - قەستلىگەنلىكىنى ياكى ئۈاتتىال بىۈلەن بىۈر ھۈۇجىر    
سۈىگە  يەنە بىر شۈەرقىي رىۈم مەنبە  . بېرىپ ئۆلتۈرگەنلىكىگە دائىر رىۋايەتلەر تارقالغان

دېۈۈگەن روسۈۈچە « ئۈۈېلىت خىرونىگۈۈى»ئەسۈۈىرگە ئائىۈۈ   -10ئاساسۈۈالنغان مىالدىۈۈيە 
يىلنامىدەۇ ئاتتىالنىڭ بۇرنىنىڭ قانىشى بىر ئۈاز رومانتىۈس تۈۈل ئالغۈان ھالۈدا بايۈان       

بۇنىىدا ئېيتىلىشچەۇ رىم شەھرىنى مۇھاسىرگە ئالغان ئاتتىالۇ قەلئە يېنىۈدا  . قىلىنغان
اتورىنىڭ گۈزە  مەلىكىسىنى كۆرۈئ ئۇنىىغا ئاشىق بولۈۇئ  تۇرغان غەربىي رىم ئېمپىر

ئاتتىال بۇ گۈزە  مەلىكىگە ئۈۆيلىنى  نىيىتىنىۈڭ بۈارلىقىنى ئېيتىۈپۇ غەربىۈي      . قالىدۇ
-للىرىنىۈڭ قايتۈا  - غەربىي رىمنىڭ بارلىق ئاقساقا. رىم ئېمپىراتورىغا بېسىم ئىشىلتىدۇ

قىۈ  ئاتتىالنىۈڭ يېنىغۈا    . غا بارىۈدۇ قايتا ئۆتىنىشى بىلەن بۇ مەلىۈكە ئاتتىالنىۈڭ قېشۈى   
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 .كېلىشى بىلەنال ئاتتىالنىڭ بۇرنىدىت بۇلدۇقالئ قان ئېقىپ جان ئۈزىدۇ
بۇ رىۋايەتتىت بىلىنىشچەۇ ئاتتىالر غەربىۈي رىمنىۈڭ سۇيقەسۈتى بىۈلەن ئۈۆلگەنۇ      

مىۈڭ كىشۈلىس    100يىلى ئاتتىال -111مەلۇمكىۇ باشتا ئېيتىپ ئۆتۈلگىندە،ۇ مىالدىيە 
ەن رىۈۈم شۈۈەھىرىگە قىسۈۈتائ كەلۈۈگەن چاغۈۈداۇ غەربىۈۈي رىۈۈم ئىمپېرىيسۈۈى  قۇشۈۈۇن بىۈۈل

باشچىلىقىدىكى بىر ئەلچىلەر ئۆمىكىنى ئاتتىالنىڭ يېنىغا ئەۋەتىپۇ تەسىلىم  Ⅰپاپالىئو
بۇ قېتىمقى سۈۆھبەتتە ئۈاتتىال   . بولغانلىق شەرتى بىلەن تىنىچىلىق كېلىشمى تۈزگەن

ىۈۈڭ تېگىشۈۈلىس مىراسۈۈلىرنى ئۈۈۆزىگە  غەربىۈۈي رىۈۈم ئەلچىلىۈۈرگە ھۇنۇرىيۈۈا بىۈۈلەن ئۇن 
ئەگەرۇ غەربىۈي رىۈم بۈۇ تەلەپۈكە قوشۇلمىسۈا      . بېرىشنى يەنە بىر قېۈتىم تەلەئ قىلغۈان  

مانۈا شۈۇ تۈۈارىخىي   . ئۈاتتىال جۈازا يۈۈرۈش قىلىۈۈدىغانلىقىنى ئېيتىۈپ تەھۈدى  سۈۈالغان     
ئەمما مۇشۇ ۋاقىتتا . دا سۆزلەنگەن رىۋايەت بىلەن بىردە،«ئېلىت خىررونىگى»پاكى  

مەلىكە ھۇنۇرىيا مەجبۇرىي ھالدا باشقا بىرىگە يۈاتلىق قىلىۈۋېتىلگەچكەۇ غەربىۈي رىۈم     
ئىمپېرىيسى ئاتتىالنىۈڭ جازاسۈىدىت قورقۈۇئۇ ئىلۈدىكو ئۈاتلىق بىۈر قى نۈى ئاتتىالغۈا         
ياتلىق قىلىغۈان ھەمۈدە ئۇنىىغۈا غەربىۈي رىۈم ئۈچۈۈن ئېغىۈر تەھۈدى  ھېسۈابالنغان          

شۇنىڭ بىلەنۇ تۈو  كېچىسۈى ئىلۈدىكو    . پشۇرغانئاتتىالنى ئۆلتۈرۈش ۋەزىپىسىنى تا
ئۈاتتىال شۈارابنى ئىچىۈپال بۇرنىۈدىت قۈان      . زەھەر سېلىنغان شارابنى ئاتتىالغا سۇنغان

 .ئېقىپ جان ئۈزگەن
ئاتتىالنىۈۈڭ ئۆلۈۈۈمىگە دائىۈۈر غەرب مەنبەلىرنىىۈۈڭ نۇرغۈۈۇنلىردا يەنە مۇنۈۈداق بىۈۈر  

رقىي رىۈم ئىمپېراتۈورى مۈاركىنول    شۈە : بۇ رىۋايەتتە ئېيتىلىشۈچە . رىۋايەتمۇ سۆزلىندۇ
بۇ . ئاتتىال ئۆلگەن كۈنى چۈشىدە ئاتتىالنىڭ ئوقياسىنىڭ سۇنغانلىقىنى كۆرگەنمى 

نىۈۈڭ ئۈۈورنىنى  « تەڭرقىلىچۈۈى»رىۈۈۋايەتتە ئاتتىالنىۈۈڭ غەلبىسۈۈىنىڭ سۈۈىرى بولغۈۈان   
 [.11]نىڭ ئىگىلىشى ئاالھىدە دېقىتىنى تارتىدۇ« ئوقيا»»
  
 

 الگوى رىۋايىتىدىكى ئاتتى. 2

 
غەرب دۇنياسىدا ئاتتىال ۋە ھۇنالرغا دائىر مەلۇمات ۋە رىۋايەتلەرنى تۇنىى بولۈۇئ  

( يىۈۈالر-150 - 190مىالدىۈۈيە)توپلىغۈۈان كىشۈۈى گۈۈوت تارىخچىسۈۈى كاسسۈۈىدۇرۇل     
 .ھېسابلىندۇ
ئۇنىڭ ھۇنالر ھەققىدىكى مەلۇمات ۋە رىۋايەتلەرنى خاتىرلەئ قالدۇرغان  لېكىتۇ
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گۈۈوتالر ئىچىۈۈدە . بىۈۈ گىچە يېتىۈۈپ كۈۈېلەلمىگەن  دېۈۈگەن ئەسۈۈىرى« گۈۈوت تۈۈارىخى»
تاقالغۈۈۈان رىۈۈۈۋايەتلەرنى بىۈۈۈ  پەقەت دىئۈۈۈاكونولۇ ھىيۈۈۈداتىئول ۋە ئىستورۇسۈۈۈنىڭ  

دىئۈاكونول تىلىغۈا ئالغۈان رىۈۋايەتتە شۈىمالىي ئىتالىيىۈدىكى       .ئەسەرلىرىدىت كۆرىمى 
ئۈۇ  . دۇشەھەرلەرنىڭ ۋەيران قىلىنىشى ۋە قايتىۈدىت بىنۈا قىلىنىشۈى ئاتتىالغۈا باغلىنۈ     

ئوتتۇرسۈىدا تۈۈزۈلگەن كېلىشۈىم ھەققىۈدىكى رىۈۋايەتنى       Ⅰيەنە ئاتتىال بىلەن پاپۈالىئو 
بىۈۈلەن كۆرۇشۈۈكەندىت كېۈۈيىتۇ ئەسۈۈكەر  Ⅰمۇنۈۈداق بايۈۈان قىلىغۈۈان ئۈۈاتتىالۇ پاپۈۈا لىئۈۈو

ە مۇئۈامىل گە مۇنۈداق يۇمشۈاق    Ⅰدىت نېىمىشقا پاپالىئو- باشقىالر ئاتتىال. چېكىندۇرىدۇ
نىڭ تەلىپىنى رەت قىلسۈامۇ ئۇنىۈڭ يېنىۈدا    Ⅰغانداۇ ئاتتىال پاپالىئوقلىدىغانلىقىنى سورى

 ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالىمەن دەئ قېلىچىنى تۇتۇئ تۇرغان باش پاپا قىياپەتلىس بىۈر مويسۈى  
نىۈڭ  Ⅰپى  كىشى بار ئىكەنۇ شۈۇ كىشۈىنىڭ يۈۈز ئۈابرويىنى قىلىۈپ ئۈاتتىال پاپۈالىئو       -

ھىيۈۈداتئول تىلغۈۈا ئالغۈۈان . كېلىشۈۈىم تۈۈۈزۈش تەلىپىنۈۈى قۇبۈۈۇ  قىلۈۈدىم دېگەنمىۈۈ  
رىۋايەتتە ئاتتىال ئىتالىيىنىڭ ئاچۇيال شەھىرىگە يۈرۈش قىلغانداۇ ئائىتول تەرپىۈدىت  

 .مەغلۇئ قىلىنغانۇ دەئ سۆزلىنىدۇ
ئىسدۇرۇسنىڭ رىۋايەت قىلىشچەۇ ئاتتىال شۈەرقىي رىۈم ئېمپىراتۈورى مۈاركىنول     

ېۈۈيىتۇ ئۈۈۇزۇن ئۈۈۆتمە  تەرپىۈۈدىت مەغلۈۈۇئ بولۈۈۇئۇ دەلىۈۈتىگە قايتىۈۈپ كەلگەنۈۈدىت ك
تەڭۈرى ئۈاتتىالنى گۇناھكۈار    . بىرىنى قىرىپ تۈگىشۈىدۇ -ھۇنالر بىر. ئالەمدىت ئۆتىدۇ

ئىنسۈۈانالرنى جۈۈازاالش ئۈچۈۈۈن ئۇنىىغۈۈا غەلۈۈبە نۇسۈۈرىتىنى ئاتۈۈا قىلغۈۈانۇ ئۈۈاتتىال بۈۈۇ    
 [.11] ۋەزىپىنى ئۇرۇندائ بولغاندىت كېيىتۇ تەڭرى ئۇنىىغا ياردەم قىلمىغان

پائۈۈۈۈالىيەتلىرى بۇرمىالنغۈۈۈۈان ۋە -ە ئاتتىالنىۈۈۈۈڭ ھايۈۈۈۈاتگۈۈۈۈوت رىۋايەتلىرىۈۈۈۈد
بۇ گوتالرنىۈڭ ھۇنالرنىۈڭ قۈاتتىق زەربىسۈىگە ئۇچرىغۈانلىقتىت      . خۇنۈكلەشتۈرۈلگەن

 .شەكىللەنگەن ئۆچمەنلىكتىت پەيدا بولغت بولۇشى مۇمكىت
  
 

 پولشا رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال. 4

 
چىسۈى گېئۈورگى ئۆزىنىۈڭ    يىل كېۈيىت ياشۈىغان گۈاللىيە تارىخ    100ئاتتىالدىت 

ئەسۈۈىرىدە پولشۈۈادا بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن ئۈۈاتتىال توغرىسۈۈىدىكى ئەڭ قەدىمكۈۈى ئىككۈۈى      
شۈۈەھرىنىڭ ( يىۈۈدە- فىرانسۈۈى)ئۇنىۈۈڭ بىۈۈرىۇ ئورلېئۈۈان   . رىۈۈۋايەتنى خۈۈاتىرىلىگەن 

بۇ رىۋايەتتە ئانىئانوسىنىڭ ئۈاتتىال  . ئېپىسكوپى ئانىئانوسنىڭ ھېكايىسى ھسابلىنىدۇ
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غا ئېلىنغۈۈان ئورلېئۈۈان شۈۈەھرىنى قۇتقۇزۇشۈۈتا ئوينىغۈۈان رولۈۈى     تەرىپىۈۈدىت قورشۈۈاۋ 
 .ناھايىتى ئەپسانىۋىي شەكىلدە بايان قىلىنغان

گېئورگىنىڭ رىۋايەت قىلشىچەۇ ئانىئانول ئاتتىال مۇھاسۈىرگە ئالغۈان ئورلېئۈان    
تىۈالۋەت  -شەھرىنى تەڭرىنىڭ قۇتقۇزۇشى ئۈچۈنۇ ئۆز جامائىتى بىلەن تەڭرىگە دۇئۈا 

-ىۈۈۈدىت كېۈۈۈيىت ئۈۈۈۇ تەڭرىنىۈۈۈڭ يۈۈۈاردەمچى كۈچلىرىنىۈۈۈڭ كەلۈۈۈگەن  ئۇنى. قىلىۈۈۈدۇ
كەلمىگەنلىكىنى بىلى  ئۈچۈنۇ جامائىتىنى باشالئ سۈېپىل ئۈسۈتىگە چىقىۈپۇ تۈۆت     

ئانئۈانول تەڭۈۈرىگە  . سۈېپىلنىڭ ئەتىراپىۈۈدا ھېچۈنىمە كۆرۈنمەيۈۈدۇ  . ئەتىراپقۈا قارايۈۈدۇ 
امۈائىتىنى باشۈالئۇ   نۈدىت كېۈيىتۇ يەنە ج  - تىۈالۋەت قىلغۈا  -ئىلتىىا قىلىپۇ قايتا دۇئا

بۈۇ قېتىممۈۇ ھىچقانۈداق بىۈر     . سېپىل ئۈستىگە چىقىپ تەڭرىنىڭ يۈاردىمىنى كۈتىۈدۇ  
-سىلەر داۋاملىۈق دۇئۈا  »ئېپىسكوئ جامائىتىگە قارائۇ . قۇتقازغۇچى كۈ  كۆرۈنمەيدۇ

بىر . دەئ ۋەز ئېيتىدۇ« تىالۋەت قىلىىالرۇ تەڭرى سىلەرنى بۈگۈن چوقۇم ئازاد قىلىدۇ
ۇ جامۈائەت ئانئانوسۈقا ئۇپۇقتۈا بىۈر قۈارا بۇلۇتنىۈڭ پەيۈدا بولغۈانلىقىنى         ئازدىت كېۈيىت 
بۈۈۇ قېۈۈتىم راسۈۈتىنال تەڭرىنىۈۈڭ قۇتقۈۈازغۇچى كۈۈۈچلىرى ئۈۈائىتول ۋە   . خەۋەر قىلىۈۈدۇ

لۈدىت  - تورسىموندنىڭ ياردەمچى قۇشۈۇنى سۈۈپىتىدە پەيۈدا بولۈۇئۇ ھۈۇنالرنى سۈېپى      
كۈن ياغقان قارا يامغۇرنىۈڭ قۈاتتىق   ھۇنالر يەنە ئۇدا بىر قانچە . يىراققا چېكىندۈرىدۇ
بىۈر  . ھۇنالرنىڭ بىر قىسىمى يۈامغۇر سۈۈيىدە تۇنىۇقۈۇئ ئۆلىۈدۇ    . تاالپىتىگە ئۇچرايدۇ

. پىۈدىت قىلىچۈتىت ئۆتكۈزۈلۈدۇ   ىقىسىمى تەڭرى ئەۋەتكەن قۇتقۈازغۇچى قوشۈۇن تەر  
ىشىغا گېئورگى تىلغا ئالغان يەنە بىر رىۋايەتتە بولساۇ مەيتى  شەھىرىنىڭ ۋەيران قىلىن

گنىۈۈڭ رىۈۈۋايەت قىلىشۈۈىچەۇ پاننونيۈۈادىت ئاتالنغۈۈان  - گېئۈۈور. دائىۈۈر ۋەقە سۈۈۆزلىنىدۇ
ھۇنالر يو  بويى ئالدىغا ئۇچرىغان ھەر قانداق نەرسىنى ۋەيران قىلىۈپۇ ئۈوت قويۈۇئ    

ھۈۇنالر مەيتىۈ  شۈەھىرىگە ئۈوت     . كۆيدۈرگەن پېتى مەيتى  شۈەھرىگە يېتىۈپ كېلىۈدۇ   
چېركۈۈاۋدىكى پاپۈۈاالرنىىمۇ كاللىسۈۈى  . تاشۈۈاليدۇقويۈۈۇئۇ خەلقنۈۈى پۈتۈۈۈنلە  قىرىۈۈپ  

ھۇنالرنىڭ بۇ قېتىمقى قىرغىنچىلىقىدا پەقەت سىتپخانول چېركاۋى ئامۈان  . ئېلىندۇ
چۈنكىۇ سىتپخانول بىلەن ئۇنىڭ ئىككى ياردەمچىسى شەھەرنى قۇتقۈۇزۇش  . قالىدۇ

چۈشۈىدە   تىالۋەت قىلىۋاتقان بىر دىنۈدار كىشۈىگەۇ ئۆزلىرىنىۈڭ   -ئۈچۈنۇ تەڭرىگە دۇئا
خەلقۈۈۈلەر ئۆتكۈۈۈۈزگەن گۇنۈۈۈاھى ۋە يامۈۈۈانلىقلىرى ئۈچۈۈۈۈن شۈۈۈەھەرنىڭ ۋەيۈۈۈۈران       
. بولۈۈدىغانلىقىنىۇ پەقەت سۈۈىتپخانول چىركاۋىنىۈۈڭ سۈۈاق قالۈۈدىغانلىقىنى ئېيتقۈۈان   
شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەن تەڭرىنىۈۈڭ قوغدىشۈۈىغا ئېرىشۈۈكەن سۈۈىتىپخانول چىركۈۈاۋى ھۈۈۇنالر   

تىۈۈدە كۆرۇنۈۈۇئ ھۇنالرنىۈۈڭ باسۈۈتۇرۇئ كەلۈۈگەن چاغۈۈداۇ ئۇالرنىۈۈڭ كۈۈۆزىگە قىيۈۈا ھالى
 .بۇزغۇنچىلىقىدىت ئامان قالىدۇ



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 60 ~ 
 

پولشادا بارلىققا كەلگەن ئۈچنىچى خىل رىۋايەتتە بولساۇ تونگىرول شۈەھىرىنىڭ  
بۈۈۈۇ رىۈۈۈۋايەتتە ئېيتىلىشۈۈۈىچەۇ  . ئېپىسۈۈۈكوپى ئۈۈۈاراۋاتىئول ھەققىۈۈۈدىكى رىۋايەتتۈۈۈۇر 

نۈۈى ئۈۈاڭالئۇ  ئېپىسۈۈكوئ ئۈۈاراۋاتىئول ئاتتىالنىۈۈڭ پولشۈۈاغا يېقىنالشۈۈقانلىق خەۋىرى    
نلىقتۈا ئۈۆز خەلقۈى ئۈچۈۈن     - تېۈنەئ رىۈم شۈەھىرىگە بېرىۈپۇ بىۈر قەبرىسۈتا      -ئالدىرائ

ئەزىۈ   ! ھە »: تىئوسۈقا غايىبتىۈپ  - بۈۇ چاغۈدا ئۈاراۋا   . تىۈالۋەت قىلىۈدۇ  -تەڭرىگە دۇئۈا 
كىشىۇ نېمىشقا مېنى ئاۋارە قىلىسەنۇ تەڭرى ھۇنالرنى پولشاغا بېرىۈپۇ ئۈۇ يەرنۈى يەر    

ىشكە قۈارار قىلۈدىۇ مېنىۈڭ نەسۈھىتىمنى ئۈاڭالۇ سۈەن دەرھۈا         بىلەن يەكسان قىلۋېت
دېگەن سادا « قايتىپ بېرىپ ئۆيۈڭنى تۈزەشتۈرۈئۇ ئاخرەتلىكىىگە تەييارلىق قىلغىت

ئۈۇ پاپۈا ۋە   . ئېپىسكوئ غايىبتىت كەلگەن ئاۋازنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىدۇ. ئاڭلىنىدۇ
ىۈۈپۇ شۈۈۇ يەردە ئېغىۈۈر   جامۈۈائەت بىۈۈلەن خوشالشۈۈقاندىت كېۈۈيىتۇ ماسۈۈتىرخىتقا بېر   

 .كېسەلگە گېرىپتار بولۇئۇ ھۇنالر يېتىپ كېلىشتىت بۇرۇن جان ئۈزىدۇ
ئەسۈۈىرلەردە بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن گىنوۋىۈۈۋا رىۋايىتىۈۈدىمۇ ئاتتالغۈۈا    -9ۇ -5مىالدىۈۈيە 

بۈۈۇ رىۈۈۋايەتتە ئېيتىلىشۈۈچەۇ ئاتتىالنىۈۈڭ پولشۈۈانى   . مۇناسۈۈىۋەتلىس مەزمۈۈۇنالر بولغۈۈان 
ئاڭلىغان پۈارىژ خەلقۈىۇ شۈەھەرنى تاشۈالئ قوغدىنىشۈقا       ئىشغا  قىلغانلىق خەۋىرىنى

بۈۇ چاغۈدا گىنوۋىۈۋا ئوتتۇرىغۈا چىقىۈپۇ پۈارىژ       . ئەپلىس بىۈر جايغۈا قاچمۈاقچى بولىۈدۇ    
. خەلقىگە شۈەھەرنىڭ ھۇنالرنىۈڭ بۇزغۇنچىلىقىۈدىت ئامۈان قالۈدىغانلىقىنى ئېيتىۈدۇ      

بۇ چاغۈدا  . بولىدۇ پارىژ خەلقى ئۇنى پەيغەمبەرلىس دەۋاسى قىلىدى دەئۇئۆلتۈرمەكچى
گېرمانىيىدىت بىر خەۋەرچى كېلىپۇ گىنوۋىۋانىڭ دېگەنلىرىنىڭ راس  ئىكەنلىكىنى 

 .شۇنىڭ بىلەن پارىژ خەلقى ھۇنالرنىڭ ھۇجۇمىدىت ئامان قالىدۇ. ئسپاتاليدۇ
تىرويىى شەھىرىنىڭ قوغدىغۇچى ئەۋلىياسىۇ دەئ قارالغان لوپۈۇل ئۈاتتىالدىت   

ئۈۈاتتىال ئۇنىۈۈڭ ئىلتىىاسۈۈىنى قوبۈۈۇ  . كنى ئۆتىنىۈۈدۇتىۈۈرويىى شۈۈەھىرىگە كىرمەسۈۈلى
غۈۈا باردىغۈۈان يۈۈولنى - ئۈۈاتتىال بۇنىۈۈڭ بەدىلىۈۈگە ئۇنىىۈۈدىت رىۈۈيىت دەرياسۈۈى. قىلىۈۈدۇ

لوپۇل ئاتتىالنى رىيىت دەرياسۈىغا باشۈالئ بارغانۈدىت    . كۆرسىتىپ قويۇشنى سورايدۇ
ل رىۈۈۋايىتى يەنە ئۈۈاتتىال ۋە لوپۈۈۇ. كېۈۈيىتۇ ئۈۈاتتىال ئۈۈۇنى ئۈۈۆز ئىختىيارىغۈۈا قويۋېتىۈۈدۇ

بۈۈۇ رىۈۈۋايەتتە ئۈۈاتتىال زالىۈۈمۇ قۈۈانخور  . مىمۈۈورىى رىۋايىتىۈۈدىمۇ ئۇچرايۈۈدۇ -5مىالدىۈۈيە 
بۈۈۇ رىۈۈۋايەتتە ئېيتىلىشۈۈچەۇ لوپۈۈۇل تىۈۈرويىى     . پادىشۈۈاھ سۈۈۈپىتىدە تەسۈۈۋىرلىنىدۇ  
لوپۈۇل  . تىالۋەت قىلىدۇ-كۈندۈز تەڭرىگە دۇئا- شەھىرىنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈنۇ كېچە

كىچىۈس بۈالىنى    11ۈشىدە بىر ماالئىكىنىۈڭ ئۇنىىغۈا گۇناھكۈار    بىر كۈنى ئاخشىمى چ
يۇيۇندۇرۇئۇ ئۈۇالرنى پاپۈا ۋە مىمۈورىى بىۈلەن بىۈرلىكتە ئاتتىالنىۈڭ ئالۈدىغا ئېلىۈپ         

ئۈۈاتتىال بۈۈۇ ئىشۈۈنىڭ  . لوپۈۈۇل ماالئىكىنىۈۈڭ دېگىنىۈۈدە، قىلىۈۈدۇ . بېرىشۈۈقا بۇيرۇيۈۈدۇ
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. ڭ ئىسۈمىنى سۈورايدۇ  ئۈاتتىال كەلگەنلەرنىۈ  . شەپىسىنى ئاڭالئ ئەندىشۈىگە چۈشۈىدۇ  
مىمۈورىى ئاتتىالنىۈڭ ئالۈدىغا بېرىۈپۇ لوپۇسۈنىڭ شۈەھىرىگە چېقىلماسۈۈلىقنى تەلەئ       

بالىنىۈڭ كاللىسۈىنى    11غەزەبلەنگەن ئاتتىال بۇيرۇق چۈشۈرۈئۇ پاپۈا بىۈلەن   . قىلىدۇ
كۆيۈۋاتقۈۈان ئۈۈوتتىت . ئېلىۈۈپۇ كېرسۈۈى  بەلگىسۈۈىنى ئوتقۈۈا تاشۈۈالئۇ كۆيدۈرىۋېتىۈۈدۇ 

لىردىت بىرنىۈڭ كۈۆزىنى   - ئۇچقۇن ئاتتىالنىڭ خال خى مەتچى چاچىرائ چىققان بىر
 :بۇ چاغدا مىمورىى ئاتتىالرغا قارائ. كور قىلۋېتىدۇ

ۈۈۈ خىرىستىئان دىنى تەڭرىسىگە ئىشەنسەڭۇ ئۇنىڭ كۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈئ 
 .بېرىمەنۇ دەيدۇ

 .ئاتتىال ئىشىنىمەنۇ دەيدۇ —
ئۈۈاتتىال . ئەسۈۈلىگە كەلتۈرىۈۈدۇ مىمۈۈورىى خى مەتچىنىۈۈڭ كۈۈۆزىنى ئۈۈايەت ئوقۈۈۇئ

 :ئۇنىىدىت
 .ئىسمىڭ نېمەە دەئ سورايدۇ —
 .تەڭرىگە ئېتىقاد قىلساڭ ئېيتىپ بېرىمەن دەيدۇۇ مىمورىى —
 .ئاتتىال ئېتىقاد قىلىمەنۇ دەيدۇ —

 مىنىڭ ئىسمىم مىمورىىۇ سېنىڭ ئىسىمىڭ نېمەە
ىئولۇ دەئ جۈاۋائ  ئىسمىم ئاتخىالۇ قوماندانىمنىڭ ئىسمى بولسۈا سۈىل  : ۈۈۈ ئاتتىال

بەرگەنۈۈۈۈدىت كېۈۈۈۈيىتۇ مىمورىسۈۈۈۈنىڭ كاللىسۈۈۈۈىنى ئېلىۈۈۈۈپۇ جەسۈۈۈۈىتىنى دەرياغۈۈۈۈا  
شۇ كېچىسۈى قۈاتتىق بۈوران چىقىۈپ كېتىۈپۇ ئاتتىالنىۈڭ قوشۈۇنى        . تاشالتقۇزۋېتىدۇ

 .تەرەپكە چېچىلىپ كېتىدۇ-تەرەئ
. كېيىنكى ۋاقىتالرغا كەلگەندە لوپۇل رىۋايىتىدە بەزى ئۆزگىرىشۈلەر كۈۆرۈلگەن  

دېۈۈگەن كىتابتۈۈا ۋە باشۈۈقا رىۈۈۋايەتلەردە بايۈۈان قىلىنىشۈۈچەۇ     « يەتلەر تۈۈوپلىمىرىۈۈۋا»
 :تىرويىى ئېپىسكوپى لوپۇل ئاتتىالدىت

بۇ يەرنى ۋەيران قىلىپۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئەركىت مېىىۈپ يۈۈرگەن قايسۈىڭە     —
 :ئاتتىال. دەئ سورايدۇ

. ئ بېرىدۇھۇنالرنىڭ ئېمپىراتورىۇ تەڭرى قامچىسى ۈۈ ئاتتىالمەنۇ دەئ جاۋا —
 :لوپۇل قاتتىق ئۇھ تارتىپۇ يالغاندىت نەيرەڭ ئىشىلتىپ

ۈۈۈ مەن بولسۈام تەڭرىنىۈڭ قامچىسۈىنى تۈوغرا يولغۈا باشۈاليدىغان بۈۆرىمەنۇمەن        
. ئېچىۈۈپ بېرىۈۈدۇ. تەڭرىنىۈۈڭ پۈۈادىلىرىنى قوغۈۈدايمەۇ دەيۈۈدۇ ۈ دە شۈۈەھەر دەرۋازسۈۈىنى  

را ئەسۈىرنىڭ كېيىنىكۈى   ئوتتۈۇ .ھۇنالرشەھەرگە زادىۈال چېقىلماسۈتىت ئۆتۈۇئ كېتىۈدۇ    
دەۋىرلىۈۈرگە ئائىۈۈ  مەنۈۈبەلەردە رىۈۈيمىى ئېپىسۈۈكوپى نىكاسۈۈئول بىۈۈلەن ئۇنىۈۈڭ        
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سىىلىسۈۈۈى پىتىرپىيانىۈۈۈڭ ئۆلتۈرىلىشۈۈۈنىڭ ئاتتىالغۈۈۈا يۈۈۈۇككلەنگەنلىكى رىۈۈۈۋايەت     
سۈۈۈىىىالر -ھۈۈۈالبۇكىۇ قەدىمكۈۈۈى مەنۈۈۈبەلەرگە ئاساسۈۈۈالنغاندا بۈۈۈۇ ئاكۈۈۈا   . قىلىنغۈۈۈان

 .ىكەنۋاندالالرنىڭ ھۇخۇمىدا ئۆلتۈرۈلگەن
مىۈۈۈڭ  11ئاتتىالغۈۈۈا ئائىۈۈۈ  رىۋايەتنىۈۈۈڭ ئەڭ مەشۈۈۈھۇرى ئۇرسۈۈۈۇالر ۋە ئۇنىۈۈۈڭ 

 .كىنى ىكىنىڭ قۇربان بولۇش رىۋايىتىدۇر
قۇدىرەتلىۈس بىۈر ئەلىنىۈڭ شاھ ادىسۈى     : بۇ رىۋايەتتە مۇنداق ۋەقە بايان قىلىندۇ

 .ئەنگىلىۈۈيە پادىشۈۈاھىنىڭ مەلىكىسۈۈى ئۇرسۈۈۇالبىلەن تۈۈو  قىلىشۈۈنى تەلەئ قىلىۈۈدۇ 
ال بۈۇ شۈاھ اىددىت خرسۈتىئان دىنغۈا ئېتقۈان قىلىشۈنىۇ خرىسۈتىئان دىنىنىۈڭ         ئۇرسۈۇ 
پىرىنسۈۈىپلىرىنى مۈۈۇكەممە  ئىگىۈۈلەش ئۈچۈۈۈن ئۈۈۈ  يىۈۈل كېتىۈۈدىغانلىقىنى  -ئەقىۈۈدە

خوتۈۇن بولۈۇش شۈەرتى بىۈلەن تۈو       -ئېيىتپۇ مۇشۇ ئۈ  يىل ئىچىدە كۆرۈنۈشتە ئەر
 .قىلىشقا ماقۇ  بولىدۇ

 ىڭ كىنىى ىكۈى بىۈلەن بىۈلە كۈېمىگە چۈشۈۈئۇ     م11ئۇرسۇالر ئون قى  دوستى ۋە 
ئۈۇالر شۈاھ ادىنىڭ شۈەھىرىگە يېتىۈپ     . شاھ ادىنىڭ شەھىرىگە قۈارائ يولغۈا چىقىۈدۇ   

 ئۇ  يىل توشقاندىت كېۈيىتۇ .كېمىدىت زادىال چۈشكىلى ئۇنمايدۇ بارغاندىت كېيىتۇ
 الر قى. توساتتىت كۆتۈرۈلگەن قاتتىق بوران كېمىنى سۇرۇئ كۆلىنگە ئاپىرىپ قويىدۇ

مىۈۈڭ  11بۇۋاقىتتۈۈا بىۈۈر مۈۈاالئىكە ئۇرسۈۈۇالغا ئۇنىۈۈڭ  . يەردە كېمىۈۈدىت چۇشۈۈىدۇ ئۈۈۇ
قىۈ الر كۈېمىگە چىقىۈپۇ     .كىنى ىكىنىڭ شېھى  بولىدىغانلىقىدىت بىشۈارەت بىېرىۈدۇ  

رىمۈدىت  . ئۇ يەردىت پىيۈادە مېىىۈپ رىۈم شۈەھىرىگە بارىۈدۇ     . بەسە  شەھىرگە بارىدۇ
بۈوالرئ  -بۈۇ ۋاقىتتۈا ھۈۇنالر كۈۆلننى    . پ كېتىۈدۇ يەنە سۇ يولى ئارقلىق كۈۆلىنگە قايتىۈ  

تاالۋاتقان بولۇئۇ ئۇالر كېمىدىت چۈشكەن قى الرنىڭ ئۇرسۇالدىت باشقا ھەممىسۈىنى  
ئۈۈاتتىال ئۇرسۈۈۇالنى كۈۈۆرۈئ ئۇنىىغۈۈا ئاشۈۈىق بولۈۈۇئ قالغاچقۈۈاۇ ئۈۈۇنى   . ئۆلتۈرىۋېتىۈۈدۇ

ىۈڭ تەلىپىنۈى   ئۇرسۈۇال ئاتىلالن . ئۆلتۈرمە  ئۇنىڭ بىلەن تو  قىلىشنى تەلەئ قىلىدۇ
تەلىپۈۈى رەت قىلىنغۈۈان ئۈۈاتىلال قۈۈاتتىق غەزەپلىنىۈۈپۇ ئۇرسۈۈۇالنى ئوقيۈۈا   . رەت قىلىۈۈدۇ

نەپەر  11ھۇنالر كېمىنۈى بوالشۈقا تەمشۈەلگەندەۇ كېمىسۈىدە     . بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇ
ئۇرۇشۈۈتا ھۈۈۇنالر مەغلۈۈۇئ بولۈۈۇئۇ كۈۈۆلت  . مۈۈاالئىكە ئەسۈۈكەرلىرى بىۈۈلەن سوقۇشۈۈىدۇ

 [.11]شەھىرىمۇ ئامان قالىدۇ
  
 

 ئىتالىيە رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال. 5
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ئىتالىيىۈۈدە ئۈۈاتتىال رىۈۈۋايىتى باشۈۈقا دەلەتۈۈلەرگە سېلىشۈۈتۇرغاندا خۈۈېلىال كەڭ       

مۇھاسۈۈىرە قىلىنىشۈۈىۇ شۈۈىمالىي ئىتالىينىۈۈڭ ئىشۈۈغا     ( ئۈۈاكۇيال) ئۈۈاچۇيال. تارقالغۈۈان
ا بىۈلەن  بىۈلەن ئاتتىلالنىۈڭ كۆرۈشۈشۈى ۋە ئاتتىالنىۈڭ ھۇنارىيۈ      Ⅰقىلىنىشىۇ پاپۈالىئو 

تو  قىلماقچى بولغانلىقىۇ تارىخچىالرنىڭ ۋاستىسى بىلەن ھەممە كىشۈىلەرگە مەلۈۇم   
بولغۈۈان ھەمۈۈدە ئۈۈاتتىال ھەققىۈۈدە نۇرغۈۈۇن رىۋايەتلەرنىۈۈڭ كېلىۈۈپ چىقىشۈۈىغا مەنۈۈبە    

يىۈۈۈل كېۈۈۈيىت رىۈۈۈم شۈۈۈەھىرىنى   100بۇنىىۈۈۈدىت باشۈۈۈقا يەنە ئۈۈۈاتتىالدىت  . بولغۈۈۈان
ى تۇتىالنىۈۈڭ نۈۈامىنى ئۈۈاتتىال بىۈۈلەن   مۇھاسۈۈىرىگە ئالغۈۈان شۈۈەرقىي گۈۈوت پادىشۈۈاھ   

. تەڭلەشتۈرۈش ئۈچۈنۇ تۇتىالنىڭ نۇرغۇن پائالىيەتلىرى ئاتتىالغا ما  قىلۈۋېتىلگەن 
يىلۈۈى -1151مىالدىۈۈيە )ئىتالىيىنىۈۈڭ قەدىمكۈۈى زامۈۈان تۈۈارىخىنى يازغۈۈان ماالسۈۈپىنا    

 نىۈڭ رىۈۋايەت  (يىلى ئالەمدىت ئۆتكەن -1115مىالدىيە )ۋە ۋىلالنى( ئالەمدىت ئۆتكەن
-دىكى مەشھۇر كىشۈلەرنىڭ ھەممىسۈىنى بىۈر    (ئىتالىيە) قىلىشىچەۇ ئاتتىال فلورىنسىيا

نىۈۈڭ كاللىسۈۈىنى ئالغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ فلورىنسۈۈىيا  - بىۈۈرلەئ ئالۈۈدىغا چاقىرىۈۈپۇ ئۈۈۇالر 
قەۋىتىۈدىكى  -3دانتۈى ئۈاتتىالنى دوزاقنىۈڭ    . شەھىرىنى ئوت قويۇئ كۆيۈدۈرىۋەتكەن 

 .قانخور زالىمالر قاتارىغا قويغان
تۈۇتىال  . اتتىال ئىتالىيىگە يۈرۈش قىلغانداۇ پو دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىغۈا ئۈۆتمىگەن  ئ

تۈۇتىال دېۈگەن ئىسۈىم ئۈاتتىال     . بولسا فلورىنسۈىيانى ھەقىۈقەتەن مۇھاسۈىرىگە ئالغۈان    
دېۈۈگەن ئىسۈۈىمغا يۈۈېقىت كەلگەچۈۈكەۇ ئۈۈاتتىال تۈۈارىخىي ئەسۈۈەرلەردە ۋە رىۈۈۋايەتلەردە     

 .نىدۇفلورىنسىياغىچە بارغان قىلىپ سۆزلى
: ئىتالىيۈۈدە ئېقىۈۈپ يۈۈۈرگەن ئۈۈاتتىال ھەققىۈۈدىكى رىۈۈۋايەتلەر مۇنۈۈداق باشۈۈلىنىدۇ 

ئۈۈاتتىال ئىسۈۈتىھكاملىرى مۇسۈۈتەھكەم  . ئۈۈاتتىال ئىتۈۈالىيە سۈۈەپىرىدە ئاچۇيالغۈۈا بارىۈۈدۇ  
ئاتتىالنىۈڭ قوشۈۇنى بۈۇ شۈەھەردىت     . ئاچۇيال شەھىرىنى زادىال قولغۈا كىرگۈزەلمەيۈدۇ  

كە تەمشىلىپ تۇرغان چاغداۇسېپىل تېمى ئاسۈتىدا  ئۈمىدىنى ئۈزۈئۇ چېكىنىپ كېتىش
ئۇچۇئ يۈرگەن تۇرنىالرنىڭ باچكىلىرىنى شەھەر سرتىدىكى چاتقاللىقالرغا ئۇچۇرۇئ 

تۇرنىالرنىۈڭ كۆچىشۈىنى ئۈاتتىال غەلبىنىۈڭ بىشۈارىتى دەئ      . كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ
. غا ئىشۈىندۇ بىلىپۇ شۈەھەرنىڭ ئۇزۇنغۈا بارمۈا  ھۇنالرنىۈڭ قولىغۈا چۈشۈىدىغانلىقى      
 .شۇنىڭ بىلەنۇ ئاتتىال قايتا ھۇجۇمغا ئۆتۈئ شەھەرنى ئىشغا  قىلىدۇ

تۆۋەنۈۈدە بايۈۈان قىلىنمۈۈاقچى بولغۈۈان مودىنۈۈا ئېپىسۈۈكوپى گىمنىئۈۈانول رىۈۈۋايىتى 
ئاتتىال ھۇنالر تەرىپىدىت مۇھاسىرىگە ئېلىنغان مودېنا . لوپۇل رىۋايىتىنى ئەسلىتىدۇ

سۈەن كىۈم ە دەئ    –ھۈام بېرىۋاتقۈان كىشۈىدىت    شەھىرى ئۈستىدە تۈۇرۇئ خەلقۈقە ئىل  



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 64 ~ 
 

 :ئېپىسكوئ. سورايدۇ
 .ۈۈۈ تەڭىرنىڭ قۇلىمەنۇ دەئ جاۋائ بېرىدۇ

 :ئاتتىال بۇنىىغا جاۋابەن ناھايىتى مەغرۇر ھالدا
ۈۈۈۈۈ ئەگەر سۈۈەن تەڭرىنىۈۈڭ قۈۈۇلى بولسۈۈاڭۇ مەن تەڭرىنىۈۈڭ قامچىسۈۈى ۈۈۈۈ ئۈۈاتتىال 

ڭ ئەمىۈرىگە بويۇنتۈاۋلىق قىلغۈانالرنى    ئىتائەتسى لىس قىلغان ۋە ئۆز خانىنىۈ . بولىمەن
ئاتتىالنىۈۈۈڭ سۈۈۈۆزىنى ئاڭلىغۈۈۈان   . دۇمباالشۈۈۈقا ۋە قامچىالشۈۈۈقا ھەقلىقتۈۈۈۇرۇ دەيۈۈۈدۇ  

 :گىمنىئانول ناھايىتى سىلىقلىق بىلەن
پۈتۈن قۇدىرەت تەڭرىنىڭ قولىدا تۇرۇپتۇۇ سەن ئۆزۈڭنىڭ تەڭرىنىڭ قامچىسۈى  

ى تەڭرىنىۈڭ قۈۇلى دەئ سۈانايمەنۇ    ئىكەنلىكىىنى ئېيىتقان يەردەۇ مەن يەنىال ئۆزۈمن
شۈۈۈۇڭا ئۇنىۈۈۈڭ قامچىسۈۈۈىغا قارىشۈۈۈى چىقمۈۈۈايمەنۇ دەئ جۈۈۈاۋائ بېرىۈۈۈدۇ ۋە شۈۈۈەھەر  

ھۈۈۇنالر شۈۈەھەرگە كىرگەنۈۈدىت كېۈۈيىت ھېچقانۈۈداق   . دەرۋازىسۈۈىنى ئېچىۈۈپ بېرىۈۈدۇ 
 .نەرسىگە چېقىلمايدۇ

نىۈڭ   (غەربىۈي رىۈم پۈايتەختى   ) ئەسىردە ياشىغان ئۈاگنىللول راۋاننۈا  -9مىالدىيە 
ئېپىسۈۈۈكوپى جۇھاننىسۈۈۈنىىمۇ راۋاننۈۈۈانى ھۇنالرنىۈۈۈڭ قولىۈۈۈدىت قۇتقۈۈۈۇزۇئ     بۈۈۈاش

بۈۈۇ رىۈۈۋايەتتە ئۈۈاتتىال بىۈۈر خرىسۈۈتىئان مۇخلىسۈۈى    . قالۈۈدىغانلىقىنى رىۈۈۋايەت قىلۈۈدۇ 
بۇ رىۋايەتتە بايۈان قىلىنىشۈىچەۇ ھۈۇنالر راۋاننۈا شۈەھىرىگە      . سۇپىتىدە تەسۋىرلەنگەن

كۈوئ جۇھۈاننىى   - ەن بەش ئېپىىقارائ ھۇجۇمغا ئۆتكەندەۇ ئېغىر تەھدىتنى كۆرگ
. نىۈڭ ئالۈدىغا بارىۈدۇ   - پاپۈا بىۈلەن بىۈرلىكتە ۋەكىلۈلەر ئۈۆمىكى تەشۈكىللەئۇ ئۈاتتىال       

تەختۈۈۈتە ئولتۇرغۈۈۈان ئۈۈۈاتتىال پاپۈۈۈا باشۈۈۈچىلىقىدىكى بىۈۈۈر تۈۈۈوئ كىشۈۈۈلەرنى كۈۈۈۆرۈئ  
 :ئەتراپتىكىلەرگە

ئىالھىۈۈي سۈۈۆز قىلىۈۈدىغان بۈۈۇ ئۇلۈۈۇ  كىشۈۈىلەر كىۈۈم ەئۈۈۇالر نۈۈېمە قىلمۈۈاقچىە  —
نداق كىشلەرنى ئەزەلدىت كۈۆرۈئ باقمۈاپتىكەنمەنۇ بۈۇالر قۈاردىنمۇ ئۈاقۇ جىمىكۈى       بۇ

ئېسىل نەرسۈىلەردىنمۇ گۈۈزە  ۋە ناھۈايىتى پەزىلەتلىۈس تالالنغۈان كىشۈىلەر ئىۈكەنۇ        
ۋەكىللەر توپنىڭ ئالدىدا تۇرغان باش ئېپىسكوئ ئاتتىالغۈا ئۈۆز ئوغۇللىرىنىۈڭ    . دەيدۇ

ئۈۈاتتىال بۈۈۇ ئوغۇلالرنىۈۈڭ  . نلىقىنى ئېيتىۈۈدۇبەختۈۈى ئۈچۈۈۈن جېنىنۈۈى پىۈۈدا قىلىۈۈدىغا  
مەنىۋىي ئوغۇ  ئىكەنلىكىنى چۈشۈەنگەچكەۇ چىرايۈى بىۈردىنال ئۆزگىرىۈپ ھوشۈىدىت      

ئۈاتتىال  . ئۇ چۈش كۆرۈئ جەننەتۈتكە كرېسۈتكە باغالنغۈان ئەيسۈانى كۆرىۈدۇ     . كېتىدۇ
 :ھوشىغا كېلىپ
! اتۈۈاۇھە ئوغۈۈۇللىرى ئۈچۈۈۈن ئۈۈۆز جېنىنۈۈى ئۆلۈۈۈمگە ئاتىغۈۈان ئۇلۈۈۇ  ئ ! ۈۈۈۈ ھە 

ئۈاتتىال شۈەھەرگە   . تەرىپلىگۈسى  مۇقەددەل سەۋىرچان كىشۈىۇ دەئ خىتۈاب قىلىۈدۇ   
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 .چېقىلماستىت شەھەر كوچىلىرىدىت قوراللىق ھالدا ئۆتۈئ كېتىدۇ
ئاتتىالنىۈۈۈڭ شۈۈۈىمالىي ئىتالىيىۈۈۈدە ئېلىۈۈۈپ بارغۈۈۈان يۈرۈشۈۈۈلىرى نۇرغۇنلىغۈۈۈان  

دىكۈى  - شۈىمالىي ئىتۈالىيى   شۈۇڭاۇ . رىۋايەتلەرنىڭ بارلىققا كېلىشىگە ئاسال سۈالغان  
ئېلىۈپ ئېيتسۈاقۇ   . شەھەرلەرنىڭ تارىخى ئاتتىالنىڭ فۇتۇ ھاتىدىت كېيىت باشلىنىدۇ

ۋېنىتسيىلىكلەر ئۆزىنىۈڭ ئەجۈدادىنى ئۈاچۇيال شۈەھىرى ۋەيۈران بولغانۈدىت كېۈيىتۇ        
ۈ ئەسىرگە مەنسۈۇئ  10مىالدىيە . ھازىرقى ۋېنىتسىيىگە كۆچۈئ كەلگەنۇ دەئ بىلىدۇ

چەۇ ئۈۈاتتىال زور قوشۈۈۇن بىۈۈلەن  - يە يىلنامىسۈۈىدە رىۈۈۋايەت قىلىنىشۈۈى بىۈۈر ۋېنىتسۈۈى 
ۋېنىتسىيەگە ھۇجۇم قىلغانداۇ بۇ يەردىكى خەلقلەر سۇ ئۈستىگە سۈېلىنغان ئۈۆيلەرگە   

بۈۇ چاغۈدا تەڭۈرى ھۇنالرنىۈڭ ئەقلىنۈى بۇلغىغۈانۇ ھۇنالرنىۈڭ بىۈر         . قارائ كۈۆچكەن 
. سۈۇغا ئىتتىرىۈپ ئۆلىۋېلىشۈقان   بىرىنى -قىسمى ئۆزىنى سۇغا تاشالئۇ بىر قىسىمى بىر

يەنە بەزىلىۈۈرى تاغنىۈۈڭ ئۈسۈۈتىدىت ئۈۈۆزىنى سۈۈۇغا يۈۈاكى كۆيىۋاتقۈۈان ئوتقۈۈا تاشۈۈالئ    
 .ئۆلىۋالغان

ئۈۈۈۈاتتىال ۋە ھۇنالرنىۈۈۈۈڭ ئىتالىيىۈۈۈۈدە ئۈۈۈۈۆز ھاياتىۈۈۈۈدىت ئايرىلىشۈۈۈۈى ئىتۈۈۈۈالىيە   
 بۈۇنى ئەسۈلىدە ئۈاتتىالدىت ئەمەلۇ   . رىۋايەتلىرىنىڭ ئاساسىي مۈوتىفى ھېسۈابلىنىدۇ  

تۈۈۇتىال ھەقىۈۈقەتەن ئىتالىيىۈۈدە . تۇتىالنىۈۈڭ ھېكايىسۈۈىدىت ئى دەشۈۈكە بولىۈۈدۇ بەلكۈۈى 
ئۈۈوق تېگىۈۈپ  شۈۈەرقىي رىۈۈم قومانۈۈدانى نارسۈۈېى بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش قىلىۋاتقۈۈان چاغۈۈداۇ  

بۈۈۇ يەردە تۇتىالنىۈۈڭ ھايۈۈاتى ۋە ئۈۈۆلىمىگە توقۇلغۈۈان رىۈۈۋايەتلەر ئاتتىالغۈۈا     . ئۈۈۆلگەن
 .يۆكلەنگەن

ىنىۈڭ  - انتىنوسۈمۇ قەدىمكۈى ۋېنىتسۈىي   ئەسۈىردە ياشۈىغان كونىست  -10مىالدىيە 
كونىستانتىنوسۈۈنىڭ رىۈۈۋايەت قىلىشۈۈىچەۇ ھۇنالرنىۈۈڭ  . تۈۈارىخىنى ئاتتىالغۈۈا باغاليۈۈدۇ 

ئىمپېراتورى ئاتتىال قوشۇن باشۈالئ كېلىۈپۇ پۈتۈۈن فۈرانىكالر دەلىتىنۈى كۆيۈدۈرۈئ       
ۋەيۈۈران قىلغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ فۈۈرانىكالر ئۈۈاچۇيال بىۈۈلەن فرانىۈۈس دەلىتىنىۈۈڭ يەنە بىۈۈر   

ەلئەسىدىت قېچىپ چىقىپۇ ۋېنىتسىيىدىكى بوش ئارالالرغۈا كۈۆچكەن ھەم بۈۇ يەردە    ق
 .جا  سېلىپ ماكانالشقان–ئۆ  

غەرب مەنبەلىرىنىڭ ئاتتىال ھەققىدە بەرگەن سەلبىي خاراكتېردىكى رۋايىتىۈدىت  
ئاتتىالنىڭ تاقىر بېشى . ئىتالىيىدا ئى  يۈزلۈ، ئاتتىال رىۋايىتىدىت بىرى پەيدا بولغان

ە ئىتۈۈنىكىگىگە ئوخشۈۈايدىغان قۇالقلىرىنىۈۈڭ بۈۈارلىقى تۈۈۇنىى قېۈۈتىم ماالسۈۈپىنانىڭ   ۋ
مەلۇمكىۇماالسۈۈپىنا جوردانىسۈۈنىڭ ئاتتىالنىۈۈڭ سۈۈاقىلى   . ئەسۈۈىردە تىلىغۈۈا ئېلىنغۈۈان 

دېۈگەن سۈۆزنى خاتۈا    « ئاق چۈشۈكەن »يەنى « canisaspersus»ھەققىدە ئىشلەتكەن 
. گەن شۈۈۈەكىلدە ئوقۇۋالغۈۈۈاندېۈۈۈ« ئىۈۈۈ  يۈزلۈۈۈۈ،»يەنۈۈۈى « canisaspertus»ھالۈۈۈدا 
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شۇڭالشقاۇ پىلنول قاتارلىق نۇرغۇنلىغان ئۈالىمالر ئۈاتتىالنى قەدىمكۈى ئىۈ  باشۈلىق      
ئەسۈىردە ئاتتىالنىۈڭ   -11مىالدىۈيە  . خەلقلەر بىۈلەن بىۈر بولسۈا كېۈرە،ۇ دەئ قارىغۈان     

بۈۈۇ ھېكايىنىۈۈڭ دەسۈۈلەپكى  . ئىتۈۈتىت تۇغۇلغۈۈانلىقى توغرىسۈۈىدا ھېكۈۈايىمۇ يې ىلغۈۈان  
 «ئۈاتتىال ھېكايىسۈى  »ماركو كۈتۈبخانىسىدا ساقالنغان -ىتسىيدىكى سانشەكىلى ۋېن
يەنە شۈۈۇ ئەسۈۈىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۈۈدا كاسۈۈۇال دېۈۈگەن بىۈۈر شۈۈائىر بۈۈۇ     . يۈۈدۇ- دە ئۈۈۇچرا

داستاندا ئاتتىال ھۇنالرنىڭ خانى ئەمەلۇ بەلكى . توغرىسىدا داستاندىت بىرنى يازغان
 .ھۇنگىرالرنىڭ خانى سۈپىتىدە تەسۋىرلەنگەن

داستاندا ئېيتىلىشچەۇ ئەينى ۋاقىتتىكى ھۇنگىرىيىدە ئوسۈتۇرۇبا  دېۈگەن بىۈر     بۇ
بۈۇ قى غۈا نۇرغۈۇن    . پادىشاھنىڭ دۇنيادا تەڭدىشى يوق گۈزە  بىۈر مەلىكىسۈى بولغۈان   

يىگىتلەر تو  قىلى  تەكلىپىنى قويغۈان بولسۈىمۇۇ قىۈ  ھەممىسۈىنىڭ تەلىپىنۈى رەت      
ىم ئېمپىراتورى كونستانتىنوسنىڭ ئۈوغلى  مەلىكىنىڭ ئانىسى ئۇنى شەرقىي ر. قىلغان

ھىراكلىئوسقا ياتلىق قىلى  نىيىتى بولغاچقاۇ مەلىكىنۈى نۇرغۈۇن كېنىۈ ەكلەر بىۈلەن     
ئانىسۈى مەلىكىنىۈڭ تاشۈقى    . بىرگەۇ ئېگى  بىر قەلئەگە سوالئ قۇيۇئ نازارەت قىلغۈان 

-زۇقدۇنيا بىلەن بولغان ئاالقىسىنى پۈتۈۈنلە  ئۈۈزۈئ تاشۈالش ئۈچۈۈنۇ ئۇنىۈڭ ئۈۇ      
مەلىۈۈكە ئۈۈۆزى بىۈۈلەن بىۈۈرگە بىۈۈر  . تۈۈۈلىكىنى ئارغامچۈۈا ئۈۈارقىلىق يەتكۈۈۈزۈئ بەرگەن

. قوپقۈان -كىچىس كۈچۈكنى ئېلىۋالغان بولۇئۇ ئاخشۈىمى بۈۇ كۈچۈۈ، بىۈلەن يېتىۈپ     
پادىشۈاھ بۈۇ   . كۈچۈ، چوڭايغاندىت كېيىت مەلىكە ئۇنىىدىت ھامىلدار بولۈۇئ قالغۈان  

مەلىكىنىۈڭ  . ىكىنىڭ تويىنى قىلىۋەتكەنسەتچىلىكتىت قۇتۇلۇش ئۈچۈنۇ دەرھا  مەل
. سائىتى توشۇئ كۈۆزى يۇرىغانۈداۇ ئىتقۈا ئوخشۈاش بۈوۋاقتىت بىۈرى تۇغۇلغۈان       -ۋاقتى

ئاتتىال چوڭ بولغاندىت كېيىتۇ چۈوڭ دادىسۈىنىڭ   . بالىغا ئاتتىال دەئ ئىسىم قويۇلغان
تلىۈس ۋە  پەزىلە-پاراسۈەتلىسۇ ئەخالقىۈي   -ئاتتىال ناھايىتى ئەقىل. تەختىگە ئولتۇرغان

كۆتىرەڭگۈ روھلۇق بولغاچقۈاۇ قوشۈنا ئەللەرنىۈڭ پادىشۈاھۇ بەگلىۈرى ئۈۇنى ناھۈايىتى        
ئۈۇ كاتولىۈس   . ئاتتىال خىرىستىئانالرغا بە، ئۆچمەنلىس قىلغان. ياخشى كۆرۈئ قالغان

دىنىنىڭ ھۇنگىرىيىگە يېقىنالئ كېلىۋاتقانلىقىنى ئۈاڭالئۇ قۈاتتىق غەزەپلەنۈگەن ھەم    
ى ئالۈدىغا ئۇچرىغۈان ھەر قانۈداق نەرسۈىنى ۋەيۈران قىلىۈپۇ       قوشۇن باشالئ يۈو  بۈوي  

داستاننىڭ بۇنىىۈدىت كېيىنكۈى بۆلۈۈملىرى    . ئۇدۇ  ئاچۇيال شەھىرىگە يېتىپ بارغان
 .ناھايىتى چىرايلىق سۆزلەر بىلەن بايان قىلىنغان

ئاتالمى  ئىتالىيە رىۋايەتلىرىدىكى ئى  يۈزلۈ، ئاتتىال ۋە ئۇنىڭ بىۈلەن ئۈۇرۇش   
تالىيە پادىشاھلىرى توغرىسىدا ئىتۈالىيە ئەدەبىياتىۈدا نۇرغۇنلىغۈان ھېكۈايەۇ     قىلغان ئى

ئەسۈۈىرگە ئائىۈۈ  بىۈۈر ئىتۈۈالىيە  -11مىالدىۈۈيە . مەسۈۈە ۇ داسۈۈتان ۋە رومۈۈانالر يې ىلغۈۈان
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بۇنىىۈۈدا . يىلنامىسۈۈىدەۇ ئۈۈاچۇيال تۈۈۇرنىلىرى رىۋايىتىنىۈۈڭ بەزى ئى لىۈۈرى سۈۈاقالنغان  
ىنىۈڭ يوقىتىلۈدىغانلىقىنى ئالۈدىت    - ۆز شۈەھىر ئېيتىلىشىچەۇ ئاچۇيال شەھەر خەلقى ئ

ئۈۈۈۇالر ئۆزىنىۈۈۈڭ شۈۈۈەھەردىت قېچىۈۈۈپ  . سۈۈۈەزگەچكەۇ شۈۈۈەھەرنى تاشۈۈۈالئ قاچىۈۈۈدۇ
چىققۈۈانلىقىنى چانۈۈدۇرۇئ قويماسۈۈلىق ئۈچۈۈۈنۇ سۈۈېپىل تېمىغۈۈا ياغۈۈا  قونچۈۈاقالرنى    

نەيرىىۈى ئاتتىالنىۈڭ بۈركۈتلىرىۈدىت بىرىنىۈڭ     -ئۇالرنىڭ بۇ ھىۈيلە . تىكلەئ قويىدۇ
ئىتۈالىيە  . چاقنىڭ بېشىغا قونغاندا ئۇنىڭ جىم تۇرغانلىقىدىت مەلۈۇم بولىۈدۇ  ياغا  قون

رىۋايەتلىرىنىڭ يەنە بىرىدە ئاتتىال بىۈر جاسۈۇل تەرىپىۈدىت تۇتۇلۈۇئۇ دارغۈا ئېسۈىپ       
 .ئۆلتۈرۈلگەن قىلىپ تەسۋىرلىنىدۇ

-ئاتتىال ئەنئەنىسى ئىتالىيدە ئۇزۇن مەزگىۈل دەۋىۈر سۈۈرگەنۇ ھەتتۈا ئەدەبىيۈات     
ىڭ قايتۈا گۈۈللىنى  دەۋرىۈدە توسۈاتتىنال ئاتتىالنىۈڭ رەسۈىمى چۈشۈۈرۈلگەن        سەنئەتن

كۆمۈش ياكى مىستىت قۇيۇلغۈان بۈۇ پۇلالرنىۈڭ ياسىلىشۈى     . تەڭگە پۇلالرمۇ بېسىلغان
كۆمۈشۈۈتىت قۇيۇلغۈۈان پۇلنىۈۈڭ ئالۈۈدى يۈزىۈۈدە ئاتتىالنىۈۈڭ   . سۈۈە  قوپۈۈالىراق بولغۈۈان 

دېۈگەن  « يىلۈىۇ ئۈاتتىال   - 111ا ۇ كىۈر » يۈاكى  « يىلىۇ كىرا -111ئاتتىالۇ »رەسىمىۇ 
دەئ يې ىلغۈانۇ ئاسۈتىغا بىۈر شۈەھەر     « ئۈاچۇيال »ئارقا يۈزىدە بولسا ئۈسۈتىگە  . سۆز بار

مىسۈۈتىت قۇيۇلغۈۈان پۇلنىۈۈڭ ئالۈۈدى يۈزىۈۈدە . يۈۈاكى قەلئەنىۈۈڭ رەسۈۈىمى چۈشۈۈۈرۈلگەن
تەڭۈۈرى » يۈۈاكى « تەڭۈۈرى قېلىچۈۈى ئۈۈاتتىال»ئاتتىالنىۈۈڭ رەسۈۈىمىۇ ئۇنىۈۈڭ چۆرىسۈۈىگە 

ئارقۈا يۈزىۈدە بولسۈاۇ بىۈر قېۈرى      . دېۈگەن خەت چۈشۈۈرۈلگەن  « ىرا  ئۈاتتىال قېلىچى ك
بۈۈۇ مەزگىلۈۈدە . كىشۈۈىنىڭ شۈۈىرنىڭ ئۈسۈۈتىگە مىنىۈۈپ تۇرغۈۈان رەسۈۈىمى چۈشۈۈۈرۈلگەن

 [.11] ئىتالىيىدە يەنە ئاتتىالنىڭ ئاكىسى بۇدانىڭ خاتىرە پۇلىمۇ قايتا بېسىلغان
  
 

 گېرمانىيە رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال. 6

 
مىللەتلىرىنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىرگە مەنسۈۈۇئ قەھرىمۈۈانلىق داسۈۈتانلىرىدا  گېرمۈۈان

 .ئۇلۇ  ئېمپىراتور ئاتتىالنىڭ نامى خېلىال كۆئ تىلغا ئېلىنغان
قەدىمكۈۈى گېرمۈۈان قەھرىمۈۈانلىق داسۈۈتانلىرىدا ئاتتىالنىۈۈڭ سۈۈارىيىدا گېرمۈۈان     

ەنلىكۈىۇ  يېتىلگ -پادىشاھلىرىنىڭ تۇرغانلىقى ياكى گېرمان شۈاھ ادىلىرىنىڭ ئۆسۈۈئ  
ئاتتىالنىۈۈڭ ئىنتۈۈايىت روھلۈۈۇقۇ مېھىرىبۈۈانۇ ئۈۈاقكۆڭۈ ۇ ئېسۈۈىل ئۈۈادەم ئىكەنلىكۈۈى      

ئەسۈىرگە ئائىۈ    -9گېرمانىيىدە ئاتتىالنىڭ ئىسىمى مىالدىۈيە  . ئاالھىدە تەسۋىرلىنىدۇ
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ئى لىۈرى  -لېكىت ئۇنىىۈدا ئىۈ   . دا تۇنىى قېتىم تىلغا ئېلىنغان«ھىلدبراند داستانى»
 «داستانى wكۈچلۈ، بىلەكلىس »ئەسىرگە ئائى   -10دىيە مىال. رىۋايەت قىلىنمايدۇ

بۈۈۇ داسۈۈتاندا   . دا ئۈۈاتتىال ۋە ھۈۈۇنالر توغرىسۈۈىدا خېلۈۈى كۈۈۆئ رىۈۈۋايەت سۈۈۆزلىنىدۇ      
ئېيتىلىشۈۈچەۇ ئۈۈاتتىال ئىلگىرىكۈۈى زەپەرلىرىنۈۈى قايتۈۈا تەكۈۈرارالش ئۈچۈۈۈنۇ گىبىچۇغۈۈا    

نىۈۈڭ بىۈۈلەن  ھۇجۈۈۇم قىلمۈۈاقچى بولۈۈۇئ تۇرغانۈۈداۇ بىۈۈردىنال نىيىتىۈۈدىت يېنىۈۈپۇ ئۇ    
مى ئورنىتىپۇ ئۇنىڭ ئوغلى خاگىننى ئۈۆز ئوردىسۈدا تۇرغاقلىققۈا    - تىنىچلىق كېلىشى

ئۈاتتىال ئۈۇالر   . ئۇنىىدىت كېيىتۇ ئاتتىال بۇرگىندالر ئۈستىگە يۈۈرۈش قىلىۈدۇ  . ئالىدۇ
لىۈق  - بىلەنمۇ كېلىشىم تۈزۈئۇ بۇرگۇند پادىشاھىنىڭ ئۈوغلى ھىلدىگونۈدنى تۇرغۈاق   

ئۈاتتىال يەنە ئاچۇيتانىيۈا پادشۈاھى ئالىپخىرنىۈڭ     . لىپ كېتىۈدۇ ئۈچۈن ھۇنگىريىگە ئې
بۈۈۇ گىرمۈۈانىيە شۈۈاھ ادىلىرى ئاتتىالنىۈۈڭ    . ئۈۈوغلى ۋالخارۇسۈۈنى تۇرغاقلىققۈۈا ئالىۈۈدۇ   

. يېتىلىۈدۇ -تەربىيىسى ئاسۈتىدا ئۆسۈۈئ  -ئوردىسىدا ھۇنالرنىڭ مۇنتى ىم ھەربىي تەلىم
كېۈۈيىت بېۈۈۇ . لىۈۈدۇ- رىھەمۈۈدە ئۈۈۇالر ھۇنالرنىۈۈڭ قومانۈۈدانلىرى دەرىىىسۈۈىگە كۆتۈۈۈ  

ئاتتىال ئۇالردىت . شاھ ادىلەر ئاتتىالدىت يوشۇرۇن ھالدا ئۆز دەلىتىگە قېچىپ كېتىدۇ
 .ئايرىلىپ قالغانلىقىغا بەكمۇ ھەسرەت چېكىدۇ

ئەسۈۈىردە ياشۈۈىغان ئاۋسۈۈتىرالىيىلىس ئىسۈۈمى نۈۈامەلۇم بىۈۈر شۈۈائىر    -11مىالدىۈۈيە 
ناملىق ئىپوستا مۇنداق ۋەقەلىۈس  « نىبۇلۇڭالر ھەققىدە قوشاق»تەرىپىدىت يې ىلىغان 

چۈوڭ خۈانى    ( بۇ داستاندا ئۈاتتىال ئەتۈ ە  دەئ ئېلىنغۈان   )ئەتى ە  : رىۋايەت قىلىندۇ
ىۈۈۈت ئۆلتۈۈۈۈرۈلگەن - ئارىغقۈۈۈان ئالەمۈۈۈدىت ئۆتكەنۈۈۈدىت كېۈۈۈيىتۇ خۈۈۈاگىت تەرىپىۈۈۈد 

. سيگفىرىدنىڭ تۇ  قالغان خانى  كىريمخىلۈد بىۈلەن تۈو  قىلىشۈنى تەلىۈپ قلىۈدۇ      
تى شۆھرەتلىسۇ قۇدىرەتلىس پادىشا بولسۈىمۇۇ لۈېكىت ئۈۇ كۈۆئ خۇدالىۈق      ئەت ە  ناھاي

دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغاچقاۇ دىنىۈي ئۈايرىمىلىق تۇپەيلىۈدىت ئۈۆز تەلىپىنۈى رت      
لنىۈۈڭ ئەلچىسۈۈى كىريمخىلۈۈدقا ئەت ەلنىۈۈڭ  - ئەتىۈۈ ە. قىلىنىشۈۈىدىت ئەندىشۈۈە قلىۈۈدۇ 

قۈانچە قومانۈدانىڭ بۈارلىقىنى ۋە    ئوردىسىدا خرىستىئان دىنغۈا ئېتقۈات قىلىۈدغان بىۈر     
( خرسۈۈۈتىئان دىنىغۈۈۈا كىرگەنلەرنىۈۈۈڭ يۇيۇنۈۈۈۇئ پۈۈۈاكلىنى  )ئەت ەلنىۈۈۈڭ ۋاقىتسۈۈۈى  

ئۇالرنىۈڭ يۈو  مۇراسۈىمى دەسۈۈلەپتە    . قىلىۈدىغانلىقىنى ئېيتىۈپ ئۈۇنى قايىۈل قىلىۈۈدۇ    
 .كېيىت ئەت ەلنىڭ پايتەختى ئەرزەلبورگدا ئۆتكۈزىلىدۇ ۋېناداۇ

سۈۈيگفىرىدنىڭ قىساسۈۈىنى ئۈۈېلى  ئۈچۈۈۈن  كىريمخلۈۈد ئۆلۈۈۈئ كەتۈۈكەن ئېۈۈرى  
ھېچقانۈۈداق ئىشۈۈتىت  . نۈۈى ئەت ەلبورگقۈۈا تەكلىۈۈپ قىلىۈۈدۇ  (نىبۇلۈۈۇڭالر)بۇرگۇنۈۈدالر 

خەۋىرى بولمىغان ئەت ە  قېيىت ئىنىسى ۋە سيگفىرىدنىڭ قاتىلى خاگىننى ناھۈايىتى  
ئەتۈ ە  مېھمانالرنىۈڭ شۈەرىپىگە ئەڭ ياخشۈى جەڭ ئويۈۇنلىرىنى      . قى غىت كۇتىۋالىدۇ
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بۈۈۇ چاغۈۈدا ھۈۈۇنالر بىۈۈلەن بۇرگۇنۈۈدىالر ئوتتۇرسۈۈىدا قۈۈانلىق ئۈۈۇرۇش    . ۇشۈۈتۇرىدۇئۇي
( بۈۈۇدا  –بىلەنۈۈدا )ئۇرۇشۈۈتا تۈۈۇنىى بولۈۈۇئ ئەت ەلنىۈۈڭ ئاكىسۈۈى بىلۈۈۆدە   . پارتاليۈۈدۇ 

ئەتۈ ە  تۈېخىچە نۈېمە ئىۈ      . مىىلىغان ھۈۇنالر قۇربۈان بولىۈدۇ   . جېنىدىت ئايرىلىدۇ 
ئەتۈ ە  ئۈۆز ئوغلىنىۈڭ خۈاگىت تەرىپىۈدىت      كېۈيىت  . بولغانلىقىنى ئاڭقىرالما  قالىۈدۇ 

ئانۈۈدىت ئۇرۇشۈۈقا ئاتلىنىۈۈپ كىريمخىلۈۈدانى  . ئۆلتۈۈۈرەلگەنلىكىنى بىلگەنۈۈدىت كېۈۈيىت
 .ئۆلتۈرۈئۇ بۇرگۇنداالرنى قىرىپ تاشاليدۇ 

 دا يەنە ئەتۈ ە  بېشۈىغا داۋاملىۈق دوبولغۈا كىيىۈپ يۈۈرەتتىۇ      « نىبولۇڭ داسۈتانى »
تتۈىۇ ئەتۈ ە  ناھۈايىتى ئېسۈىل ياسۈالغان بىۈر       ئادەملىرىنى چۈوڭ بىۈر زالۈدا قوبۈۇ  قىال    
ئى لىۈرى ئويۇلغۈان بىۈر قاچىۈدا غى الىنۈاتتىۇ      -تەختتە ئولتۇراتتىۇ ئەجدادلىرىنىڭ ئ 

 .دەئ رىۋايەت قىلىنىدۇ
ۇ «گۈۈۈ  باغچىسۈۈى »كېيىنكۈۈى چۈۈاغالردا گېرمۈۈانالر ئارسۈۈىدا بارلىقۈۈا كەلۈۈگەن      

ىكى ئاتتىال رىۋايىتى يۇقىرىدا قاتارلىق داستانالرد« شىكايەت»ۋە « ئەت ەلنىڭ ساريىى»
 .دىكى ۋەقەلىس بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ« نىبۇلۇڭ داستانى»سۆزلەنگەن 

ئاتتىال قەدىمكۈى  . ئاتتىال شىمالىي گېرمان مىلەتلىرىنىڭ رىۋايىتىدىمۇ ئۇچىرايدۇ
دېۈگەن ئىسۈىم بىۈلەن بايۈان     « ئاتلى»دا«ئېددا داستانى »ئىسالندىيە تىلىدا يې ىلغان 

دۇنياغۈا ئۈامراق كىشۈى    -نىڭ قۈۇۋۇ مەككۈارۇ مۈا    «ئاتتىال»بۇ داستاندا ئاتلى  .قىلىنىدۇ
لىرىنۈۈى ھىۈۈلەن بىۈۈلەن توزاققۈۈا   - ئىكەنلىكىۇگۈۈوت ۋە بۇرگۇنۈۈدالر نىۈۈڭ قەھرىمۈۈان  

 .دەسسىتىپ يوقاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ
دېگەن ئېددا خەلق ناخشىسىدا تەسۋىرلىنىشىچەۇ ئۈاتلى ئۆزىنىۈڭ   « ئاتال چۇيدا»

ئاتلىنىۈڭ  . ۇننارنى دوستلىرى بىلەن بىرگە مېھمانغا تەكلىپ قىلىدۇقېينى ئىنىسى گ
خانىشى گوردۇن ئۆز ئىنىسى گۇننارنىڭ بىرەر خەۋىپكە ئۇچىرائ قالماسلىقى ئۈچۈنۇ 

خۈۈاگىت . ئۇنىىغۈۈا بۆرىنىۈۈڭ تۈۈۈكى بىۈۈلەن قاپالنغۈۈان بىۈۈر ئۈۈالتۇن ئۈۈۈزۈ، ئەۋەتىۈۈدۇ   
گۇنۈار ئۇنىۈڭ سۈۆزىگە قۈۇالق     . گۇننارنى ئاتلىنىڭ قېشىغا بارماسۈلىققا دەۋەت قىلىۈدۇ  

ئاتلى قۇشۇنى بىلەن گۇننۈارنى بىۈر   . سالما ۇ يېقىت دوستلىرىنى ئېلىپ يولغا چىقىدۇ
گۇننار قەلئەگە كېلىشۈى بىلەنۈال ئۈاتلى ئۈۇنى تۇتۈۇئ بۈاغالئ       .قەلئەدە ساقالئ تۇرىدۇ

. ئۇنى نىبۇلۇڭ غەزىنىسىنىڭ قەيەرگە يۇشۈۇرۇلغانلىقىنى ئېيتىۈپ بېرىشۈكە قىسۈتايدۇ    
ئۈاتىلى گۇننۈارنى بىۈر تۈوئ يىالنۈالر ئارسۈىغا تاشۈالئ        . ۇننار بۇنى زادىال ئېيتىمايۈدۇ گ

گۈۈوردۇن ئاتلىۈۈدىت ئىنسۈۈنىڭ قىساسۈۈىنى ئۈۈېلى   . ئۇالرغۈۈا يەمچۈۈۈ، قىلىۈۈپ بېرىۈۈدۇ 
ئۈچۈۈۈنۇ ئاتلىنىۈۈڭ بۈۈالىلىرىنى ئۆلتۈۈۈرۈئۇ گۆشۈۈىنى پىشۈۈۇرۇئ ئاتلىنىۈۈڭ تامىقىغۈۈا      

ئاخىرىۈدا مەل  . ا شارائ قويۇئ بېرىۈدۇ ئۇالرنىڭ باش سۆڭىكىدە ئاتلىغ. ۇۋېتىدۇقوش
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 .بولغان ئاتلىنى ئۆلتۈرۈئۇ ئۇنىڭ سارىيغا ئوت قويۇئ كۆيدۈۈۋېتىدۇ
. دېگەن ئېددا خەلق ناخشىسۈىدا مۇنۈداق بايۈان قىلىنىۈدۇ    «ئاتالما »بۇ رىۋايەتە 

گۈۈۈوردۇن خۈۈۈال خى مەتچىسۈۈۈى ئۈۈۈارقىلىق ئىنىسۈۈۈىگە يامۈۈۈان كۈننىۈۈۈڭ يېقىۈۈۈنالئ    
خەتنى ئېلىپ ماڭغۈان خۈال   . يۇش ئۈچۈنۇ خەت ئەۋەتىدۇقالغانلىقىنى ئۇقتۇرۇئ قو

شۈۇنىڭ  . خى مەتچى يېرىم يولغا كەلگەندەۇ ئۇنىىغا يې ىلغان سۈۆزنى ئۆزگەرتىۋېتىۈدۇ  
. ئاتلى ئۇنى تۇتۈۇئ دارغۈا ئاسۈىدۇ   . بىلەن گۇننار ئاتلىنىڭ قەلئەسىگە يېتىپ كېلىدۇ

ئۆلتۈۈرۈئۇ گوشۈىنى   گوردۇن ئىنىسىنىڭ ئۆچىنى ئېلى  ئۈچۈن ئاتلىنىڭ باللىرىنى 
 .خاگىت ئاتلى قاتتىق ئۇخالۋاتقان چاغدا ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.ئۇنىىغا يېگۈزۋېتىدۇ

بۇ رىۋايەتلەردە ھۇن ئېمپىراتورى ئاتتىالنىڭ ئۆز خانىشى تەرىپىدىت سۇيقەسۈ   
 .بىلەن زەھەرلەئ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىدىت ئىبارەت تارىخى پاكى  بايان قىلىنغان

دېۈۈگەن قەدىمكۈۈى شۈۈىمالىي گېرمۈۈان داسۈۈتانىدا ئۈۈاتتىال  « ھۇلالرنىۈۈڭ ئۇرۇشۈۈى»
: بۈۇ داسۈتاندا مۇنۈداق سۈۆزلىندۇ     . دېگەن ئىسىم بىلەن رىۈۋايەت قىلىنىۈدۇ  « ھۇملى»

گۈۈوت پادشۈۈاھى ھىۈۈدرىكنىڭ كىچىكىۈۈدىت باشۈۈالپال ھۇملىنىۈۈڭ ئوردىسۈۈىدا تۇرغۈۈاق   
دىرىس پادشاھ ھىۈ . يىتىلگەن- بولۇئ تۇرۇئۇ ھۇملىنىڭ بىۋاستە تەربىيىسىدە ئۆسۈئ

ئۆلگەندىت كېيىتۇ خىلودىر دادىسىنىڭ مىراسى ئۈچۈن گۈوت دەلىتىنىۈڭ يېرىمىنۈىۇ    
ئورمانلىقالرنىۇ يو  بويىدىكى مۇقەددەل قەبرىستانلىقالرنى ۋە دىنىستىر دەرياسىنىڭ 

. لىس تاشنى ئۆزىگ بۆلۈئ بېرىشنى ئاكىسىدىت تەلەئ قلىغۈان - بويىدىكى خاسىيەت
ىڭ بىلەن ھۈۇملى نۇرغۈۇن كىشۈلىس قۇشۈۇن بىۈلەن      شۇن. ئاكىسى بۇنى رەت قىلغان

 .ئۇرۇشتا ۋە خىلودىر ھاياتىدىت ئايىرىلغان. گوت پادىشالىقىغا يۈرۈش قىلغان
 »يىلۈۈۈۈى يازغۈۈۈۈان -1100دانىۈۈۈۈيە تارىخچىسۈۈۈۈى گىرامماتكوسۈۈۈۈنىڭ مىالدىۈۈۈۈيە  

نىڭ ھۇنالرغا ئائى  قىسۈىمداۇ ئۈاتتىال ھۈۇن    « دانىيىلىكلەرنىڭ قەھىرمانلىق داستانى
( ئۈۈۈاتتىال)داسۈۈۈتاندا يې ىلىشۈۈۈچەۇ ھۈۈۈۇن . ئىسۈۈۈىم بىۈۈۈلەن بايۈۈۈان قىلىنىۈۈۈدۇدېۈۈۈگەن 

ھۇنالرغۈۈا يەنە . دانىۈۈيىلەكلەر بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش قىلۋاتقۈۈان چاغۈۈدا ھاياتىۈۈدىت ئايرىلىۈۈدۇ
نەپەر ھۇن خانلىرى بىلەن بىرلىكتە 130ئۇ . ھۇن دېگەن بىر كىشى قوماندان بولىدۇ

 .دانىيىلىكلەرگە تەسلىم بولىدۇ
نىڭ « نىبولۇڭ داستانى»بولسا « تىدرىس داستانى»ەسىرگە ئائى  ئ-11مىالدىيە 

ئۈۈاتلى پىرىۈۈ   : بۈۈۇ داسۈۈتاندا مۇنۈۈداق بىۈۈر ۋەقە بايۈۈان قىلىنىۈۈدۇ   . داۋامىۈۈدە، قىلىۈۈدۇ 
ئاتلىنىۈۈڭ يېنىۈۈدا  . پادىشۈۈاھلىقىدىت تارتىۋالغۈۈان سۇسۈۈىس دېۈۈگەن جايۈۈدا تۇرىۈۈدۇ    

ىككى ئوغىلى چېچىپ ئ( خاگىت)بېرىتانىيە پادىشاھى ئارتوسنىڭ تىدرىس ۋە ھۆگنى 
ئۈۈاتلى ئۇالرغۈۈا بىرانۈۈدېنبورگ بىۈۈلەن رىۈۈيىت دەرياسۈۈى بويىۈۈدىكى ئۇنگۈۈار     . كېلىۈۈدۇ
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مۇنۈاپىق ھۈۆگىت ئۈاتتىالدىت يۈۈز ئۈۆرۈئ ئۈۇنى غەزىۈنە        . ئورمانلىقىنى بولۇئ بېرىۈدۇ 
ئۈۈاتلى ئۈۈۇ يەردە ئاشۈۈلىقتىت قىيلىنىۈۈپ ئالەمۈۈدىت . يوشۈۈۇرۇلغان تاغقۈۈا سۈۈوالئ قويىۈۈدۇ

 .ئۆتىدۇ
يلۈۈى يې ىلىغۈۈان بىۈۈر يىلنامىۈۈدە رىۈۈۋايەت قىلىنىشۈۈچەۇ ئۈۈاتتىال     -1100مىالدىۈۈيە 

ئالەمدىت ئۆتكەنۈدىت كېۈيىتۇ ئۇنىۈڭ ئوغۇللىرنىۈڭ بەزىلىۈرى ئەنگىلۈيەۇ بەزىلىۈرى        
ھۈۇن ۋە گوتالرنىۈڭ خۈانلىق تەخۈتىگە     . ئىسپانىيە بىلەن ئىتالىيىگە كۆچۈئ كېتىۈدۇ 

 .گوت پادشاھى تىدرىس چىقىدۇ
رمۈان مىلەتلىۈرى رىۈۋايەتلەردە ئۈاتتىال ئىككۈى خىۈل       يۇقىرىدا بايان قىلىنغان گې

جەنۈۈۇبىي گىرمۈۈان رىۈۈۋايەتلىردە ئۈۈاتتىال رەھىمۈۈدىلۇ ئۈۈاق . خۈۈارەكتىردە تەسۈۈۋىرلەنگەن
كۆڭۈ ۇ ياخشى نىيەتلىس كۆتىرەڭگۈ روھلۇقۇ خۇش تەبىيەتلىۈس پادشۈاھ سۈۈپىتىدە    

دۇنياغۈا   -گەرۇ ما ھىلى-شىمالىي گېرمان رىۋايىتىدە قانخورۇ زالىمۇ قۇۋ خاراكتېرلەنسەۇ
 .ئامراق پادىشاھ سۈپىتىدە خارەكتېرلەنگەن

  
 

 ھۇنگر رىۋايەتلىرىدىكى ئاتتىال.  7

 
ئۇغۈۈۇر تىللىۈۈرى ئائىلىسۈۈىگە مەنسۈۈۇئ  -ئەسۈۈىردىت باشۈۈالئۇ فىۈۈت -1مىالدىۈۈيە 

مۈاگىيۇ ئۈۇالر تۈۈركىي تىللىۈق مىللەتۈلەر بىۈلەن       -ئەسلى ئاتىلىشى مانسۈى )ماجارىالر 
قۇشۇمچىسۈۈىنىڭ قۇشۇلۇشۈۈى بىۈۈلەن   ‹ (ئۈۈار)ئەر ›ۈركچە ئۇچراشۈۈقاندىت كېۈۈيىتۇ تۈۈ  

ھۇنالر بىلەن ئاالقىۈدە بولۈۇئۇ   ( ئۇالرنىڭ نامى ماجار دېگەن نامدا ئاتىلدىغان بولدى
يىلۈۈى ھۈۈۇنالر ئىتىۈۈل   -131مىالدىۈۈيە . ھۇنالرنىۈۈڭ كۈچلۈۈۈ، تەسۈۈىرىگە ئۇچرىغۈۈان   

ان بىۈر قىسۈىم   دەرياسىدىت ئۆتۈئۇ ياۋروپاغا كۆچكەندەۇ ئەسلى جايلىرىدا تۇرۇئ قالغۈ 
ياۋروپا ھۇن ئىمپېرىيىسى قۇرۇلغاندىت كېۈيىتۇ  . ھۇنالر ماجارالرغا قوشۇلۇئ كەتكەن

يىلۈۈۈى ياۋروپۈۈۈا ھۈۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈۈى  -129مىالدىۈۈۈيە . ماجۈۈۈارالر ھۇنالرغۈۈۈا قارىغۈۈۈان 
نىۈڭ زور كۈۆپچىلىكى ئاتتىالنىۈڭ كىچىۈس ئۈوغلى      - ئاغدۇرۇلغاندىت كېۈيىتۇ ھۈۇنالر  
ا دېىى نىۈڭ شۈىمالىغا كۆچۈۈئ كەلۈگەن ۋە بۈۇ جايالرغۈا       ئىرنەكنىڭ رەھبەرلىكىدە قۈار 

يېىىدىت ئۇرۇنالشقان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر تۈارمىقى بولغۈان ئۈون ئۇغۇرالرنىۈڭ ئىچىۈگە      
. دەئ ئاتالغۈۈان« ھۇنۇغۈۈۇر»شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەن ئۈۈون ئۇغۈۈۇرالر يەنە . قۇشۈۈۇلۇئ كەتۈۈكەن

ويلىرىۈۈدىكى ئەسۈۈىرگە كەلگەنۈۈدەۇ ئىتىۈۈل دەرياسۈۈىنىڭ ئوتتۈۈۇرا ئېقىنۈۈى ب -5مىالدىۈۈيە 
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نەتىىىۈدە  . ماجارالر جەنۇبقا سۈرۈلۈئۇ ھۇنۇغۇرالرنىڭ تەركىبىگە قۇشۇلۇئ كەتۈكەن 
بۈگۈنكى ھۇنگىرالر مانۈا شۈۇ ئۈون ئۇغۈۇرۇ ھۈۇن ۋە      . ماجارالر تۈركلىشىشكە باشلىغان

ئارا قۇشۇلۇشىدىت شەكىللەنگەن بولغاچقاۇ ئۇالر ئاتتىالنى ئۆزىنىۈڭ  -ماجارالرنىڭ ئۆز
شۈۇڭا ھۈۈۇنگىرالر ئارىسۈىدا ئاتتىالغۈۈا ئاتالغۈۈان   . قۈارائ كەلمەكۈۈتە  ئۇلۈۇ  داھىسۈۈى دەئ 

 .نۇرغۇن رىۋايەتلەر ۋە تارىخى ئى الر كۆئ ساقالنغان
دا  «ھۈۇنگىر قەھرىمۈانلىق داسۈتانى   »ئەسىرنىڭ ئاخىرىۈدا يې ىلغۈان   -9مىالدىيە 

ھۈۈۇنگىر خۈۈانى ئارپۈۈات ئاتتىالنىۈۈڭ ئەۋالدى بولۈۈۇئۇ ئۇنىىغۈۈا ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈىنىڭ 
ىۈۈ ى قىسۈۈىمى بولغۈۈان ھۈۈۇنگىرىيە مىۈۈرال قىلىنغۈۈانۇ ئارپۈۈات مانۈۈا مۇشۈۈۇ يەردە    مەرك

 .تەختتە ئولتۇراتتىۇ دەئ رىۋايەت قىلىنغان
ھۇنگىر تارىخچىسى ئانموسۈنىڭ رىۈۋايىتىگە قارىغانۈداۇ ئۈاتتىال دونۈا  دەرياسۈى       

نۈۈى ئۆزگەرتىۈۈپۇ مۇسۈۈتەھكەم سۈۈېپىلالر بىۈۈلەن   (بۇداپىشۈۈ ) بويىۈۈدىكى ئوكۋېنكۈۈوم
 .ايتەخ  قىلغانۇ گېرمانالر ئۇنى ئەت ەلبورگ دەئ ئاتىغانقورشائ پ

ئەسۈۈىرلەردە ھۇنگىرىيىۈۈدە كىشۈۈىلەر ئارىسۈۈىدا ئۈۈاتتىالۇ ئۈۈاتىالۇ   -11-11مىالدىۈۈيە 
ئەتخەلەۇ ئەتەلەۇ ئەتىال دېگەن كىشى ئىسىملىرى ناھايىتى كۆئ قۇيۇلغۈانۇ ھەتتۈا بۈۇ    

سۈۈۇمۇگىي . ۇلماقتۈۈاخىۈۈل ئىسۈۈىمالر ھۈۈۇنگىرالر ئىچىۈۈدە بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدىمۇ كەڭ قۇي  
كەنۈ  نۈامىۇ ئۈاتتىال دېۈگەن ئىسۈىمنىڭ يەر      -دېگەن يېۈ ا ( ئاتىال) ۋىاليىتىدىكى ئاتاال

 .ندۈرىدۇ- نامى سۈپىتىدىمۇ قوللىندىغانلىقىنى چۈشە
. ئەنئەنىسى ناھايىتى كۈچلۈۈ، ئەۋج ئالغۈان  -ئارپات خاندانلىقىدا ئاتتىال خاتىرە

يۈۈاكى بۈۈۇ « ئۈۈاتتىال قىلىچۈۈى»اقالنغان بۈۈۇنى ئارپۈۈات خانۈۈدانلىقىنىڭ غەزىنىسۈۈىدە سۈۈ 
خانۈۈدانلىقنىڭ ئۈۈاتتىال جەمەتىۈۈدىت ئىكەنلىكىنۈۈى ئىسۈۈپاتالش مەقسۈۈىتىدە يې ىلغۈۈان   

 .تۇلۇق ئىسپاتالئ بېرىدۇ« ئاتتىال شەجەرىسى»
ئەسىردە ياشۈىغان ئىسۈمى نۈامەلۇم بىۈر ھۈۇنگىر      -11ئاتتىال شەجەرىسى مىالدىيە 
تى كۆئ ئالىمالر تەتقىقات ئېلىپ بارغان بۈۇ  ناھاي. تارىخچىسى تەرپىدىت تۇرغۇزۇلغان

-1تانۈاۇ  -1يۈافەلۇ  -1نۈوھۇ  -1. شەجەرە تۆۋەندىكى ئىسۈىمالرنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئالىۈدۇ    
-11بەلەرۇ -11كەئۈۈارۇ -10كەۋەۇ -9كەلەدۇ -5دامۈۈاۇ -3بۈۈورۇ -2ھۇنۈۈۇرۇ -1نەمبۈۈۇرۇتۇ 

بۈۇدلىۇ   -15سۈانادۇ  -13بۈۇكەنۇ  -12بونۈدوفاردۇ   -11فاركالۇ -11ئوزمارۇ -11قادارۇ 
لېۈۈلۇ -11لەۋەنۈۈتەۇ -11كۈلسۈۈەۇ -11ئومپۈۈۇتۇ -11مىسۈۈكەۇ -11مىۈۈكەۇ -10بەزتۈۈۇرۇ -19
كادسۈىاۇ   -11بەرەنىۈدۇ   -11زولتاۇ -10بولسۇۇ  -19بولۇگۇ  -15زامبۇرۇ  -13زامۇرۇ -12
ئەتخەلە يۈاكى  -15بەندەگۆزۇ  -13تۇرداۇ -12سىنرەمەنۇ -11ئەسىھۇ  -11ئوپۇلۇ -11

نۈېمىى  . ئالمۈال قاتۈارلىقالر  -11ئېلۈودۇ  -11ئۈۈگيە،ۇ  -11 ئىدۇ-10ساباۇ -19ئاتتىالۇ 
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رىنى مۇقەددەل كىتابتىنت ئېلىنغۈان دەسۈلەپكى   - ھېرت بۇ شەجە. خەن ۇشۇناسى ە
تۆت ئىسىمدىت باشقىسىنى مۇھىم ۋە ئىشەنچىلىس دەئ قۈارائۇ خەنۈ ۇچە مەنۈبەلەردە    

ىكۈى ئالغۈا   خاتىرلەنگەن ھۇن ھۆكۈمدارلىرى شەجەرسى بىۈلەن مۇناسۈۋەتلىس ئىكەنل  
 .ھېرت ئاتتىال ۋە ھۇنالرنىڭ شەجەرىسىنى مۇنداق كۆرسەتكەن. ە. سۈرۈلگەن

 
 بودلى=تۈمەن .  1
 بەزتۇر= باكتۇر = باتۇر . 1
 مىكە= قايۇق . 1
 مىسكە= ئىچىغسە . 1
 ئومپود= قۇتىقۇ . 1
 كۈلسە= غۇلىقۇ . 2
 لەۋەنتە= شۇلۇچانچۇ . 3
 لېل=چىچى .  5
  
كىرائۈۈۇل قاتۈۈارلىق  .بۈۈورۇ  ۋە ئۈۈى .ئ.رادلۈۈوۋۇ ز.ۋھېرتنىۈۈڭ بۈۈۇ قارشۈۈىنى  . ە

لۈېكىتۇ بۇنىىغۈا قارشۈى چىققۈۇچى ئۈالىمالرمۇ ئۈاز       .نۇپۇزلۇق ئالىمالر ئېتىرائ قلىغۈان 
 .ئەمەل

دەۋرىۈۈدە  Ⅳھۈۈۇنگىريەدە ئۈۈاتتىال ھەققىۈۈدىكى تۈۈارىخى رىۈۈۋايەتلەر كىۈۈرا  السۈۈى و 
ڭ ئۈۈۈۈوردا السۈۈۈۈى ونى. ناھۈۈۈۈايىتى كەڭ تارقالغۈۈۈۈان( يىلۈۈۈۈالر-1190-1131مىالدىۈۈۈۈيە )

ھۈۇنگىر  »يىلۈالردا يې ىلغۈان   -1551-1151تارىخچىسى سۈىمون تەرىپىۈدىت مىالدىۈيە    
دېگەن ئەسەردەۇ ئاتتىال ھۇنگىرالشۈتۇرۇلغان شۈەكىلدە مۇنۈداق رىۈۋايەت     « يىلنامىسى
ئاتتىال ئوتتۇرا بويلۈۇقۇ بۇغۈدا  ئۆڭلۈۈ،ۇ قۈاراكۆزلۈ،ۇ گۈرەنلىۈسۇ ناھۈايىتى       : قىلىدۇ

ياراقلىرى ئىلغۈارۇ چىۈدىر   -قۇۋۋەتكە تولغانۇ قورا -سۇ كۈ پاراسەتلى -مەغرۇرۇ ئەقىل
كېچەكلىرى ئىنتايىت پاكى  كىشى بولغاچقاۇ يات ئەللەرنىۈڭ پادىشۈاھلىرىمۇ   -ۋە كىيىم

 ئۈۈاتتىال ئۆزىنىۈۈڭ پۈۈايتەختى سۈۈىچامبىرا  . ئۈۈۇنى ئىنتۈۈايىت ياخشۈۈى كۈۈۆرۈئ قالىۈۈدۇ  
شۈۈەھەرلەرنىڭ  دىۈۈت قۇشۈۈۇن تارتىۈۈپۇ يۈۈو  بۈۈويى ئالۈۈدىغا ئۇچرىغۈۈان ( ئوكۋئېنكۈۈوم)

ھەممىسىنى ئىشۈغا  قىلىۈپۇ ئۈۇدۇ  سىتراسۈبورگقا يېتىۈپ بارىۈدۇۇ ئانۈدىت جەنۇبقۈا         
بۇرۇلۈۈۇئۇ فىرانسۈۈىيىنىڭ بىۈۈر قۈۈانچە شۈۈەھەرلىرىنى ئىشۈۈغا  قىلغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ        

ئۈۈاتتىال كۈۈاتولونىيە قوشۈۈۇنىنى ئىككۈۈى قىسۈۈىمغا  . كۈۈاتولونىيە چىگىرىسۈۈىغىچە بارىۈۈدۇ
سۇلتانى ئەمرىل مۆمىننىڭ ئۈستىگە ئاتالندۇرىۈدۇۇ بۈۇ   ئايرىپۇ بىر بۆلىكىنى ماراكەش 
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چاغدا غەربىي رىم قوماندانى ئائىتول خۇددى كەلكۈن سۇدە، ھەيۋەت بىلەن ئۈاتتىال  
ئۈۈاتتىال ئائىتوسۈۈنى قۈۈاتتىق . ئۈۈۇرۇش پارتىاليۈۈدۇ. ئۈسۈۈتىگە قوشۈۈۇن تارتىۈۈپ كېلىۈۈدۇ 

مىگەچۈۈكەۇ ماراكەشۈۈكە ئەۋەتىلۈۈگەن قوشۈۈۇن ۋاقتىۈۈدا قايتىۈۈپ كەل  . مەغلۈۈۇئ قىلىۈۈدۇ 
شۈۇنىىدىت باشۈالئ بۈۇ    . ئاتتىالنىڭ غەزىپىدىت قورقۇئۇ كاتولونىيىدە تۇرۇئ قالىۈدۇ 

دېۈۈگەن ھۈۈۇن  ( ھۈۈۇنگىرىچە سۈۈىپان سۈۈۆزى ۋلۈۈى دېۈۈگەن مەنىۈۈدە     )« سۈۈىپان»يەر 
ئۇنىىۈدىت كېۈيىت ئۈاتتىال    . قوماندانىنىڭ ئىسمىدىت ئېلىنىپ ئىسپانىيە دەئ ئاتىلدۇ

 11رۈش قىلىۈپۇ ئۈۇ يەردە ئورسۈۇال ۋە ئۇنىۈڭ     فىرانسىيەنى بېسىپ ئۆتۈئۇ كۆلنگە يۈۈ 
دانىۈۈيەۇ نۈۈورۋىگىيەۇ لىتۈۈۋا ۋە فىروسۈۈىيىنى  . مىۈۈڭ كېنى ىكىنۈۈى قېلىچۈۈتىت ئۆتكۈزىۈۈدۇ

ئۈۈاتتىال ئۇرۇشۈۈتىت قايتقانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ئاكىسۈۈى  . ئىگىۈۈلەئۇ ھۈۈۇنگىرىيىگە قايتىۈۈدۇ 
لغۈان  بۇدانىڭ ئۈۆزى يۈوق پۇرسۈەتتىت پايۈدىلىنىپۇ سۈىچامبىرانى بۈۇداۋارا دەئ ئاتىۋا      

گۇنۈۈاھى ئۈچۈۈۈن ئۈۈۇنى ئۆلتۈرىۋېتىۈۈدۇۇ ئاتتىالنىۈۈڭ غەزىپىۈۈدىت قۈۈاتتىق قورققۈۈان       
ھۈۇنگىرالر بۇنىىغۈا ئەمە  قىلمۈا     . دەئ ئاتايىۈدۇ « ئەت ەلبۈورگ »گېرمانالر بۇ يەرنۈى  

ئۇ . دەئ ئاتاۋېرىدۇۇ ئۇزۇن ئۆتمە  ئاتتىال ئىتالىيىگە يۈرۈش قىلىدۇ« بۇداۋارا»يەنىال 
ىالرنىۈڭ باشۈقا شۈەھەرگە قۈارائ ئۇچىۋاتقۈانلىقىنى كۈۆرۈئۇ       ئاچۇيال شەھىرىدىت تۇرن

ئۈۈاچۇيال شۈۈەھەر خەلقۈۈى شۈۈەھەرنى تاشۈۈالئ كۆچۈۈۈئ    . شۈۈەھەرنى تىۈۈ ال ئىگىلەيۈۈدۇ 
راۋاننانىڭ ئېپىسكوپى ئۈاتتىالنى رىۈم   . كەتكەندىت كېيىتۇ ۋېنىتسىيىنى بەرپا قىلىدۇ

قىلىپ يېرىم يولغا ئاتتىال رىم شەھىرىگە يۈرۈش . شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئۈندەيدۇ
كەلگەنۈۈدە پاپۈۈا بىۈۈلەن ئۇچرىشۈۈىدۇۇ پاپۈۈا ئۈۈاتتىالدىت قوشۈۈۇن چېكىندۈرۈشۈۈنى تەلەئ 

ئۈۈاتتىال . ئۈۈاتتىال قايتىۈۈپ بېرىۈۈپ راۋاننۈۈا ئېپىسۈۈكوپىنىڭ كاللىسۈۈىنى ئالىۈۈدۇ  . قىلىۈۈدۇ
پاننوياغۈۈا يۈۈۈرۈش قىلىۈۈپ بارغانۈۈداۇ بۈۈاكتىرانالر پادىشۈۈاھلىقىنىڭ تەڭداشسۈۈى  گۈۈۈزە   

تو  كېچىسى ئۈاتتىال ھەددىۈدىت زىيۈادە    . ئاتتىالغا ياتلىق قىلىندۇ مەلىكىسى مىكول 
كۈۈۆئ شۈۈاراب ئىشۈۈكەچكەۇ بۇرنىۈۈدىت توختىمۈۈا  قۈۈان ئېقىۈۈپۇ گېلۈۈى قانغۈۈا تولۈۈۇئ     

ئەسۈىرلەردە رومانتىۈس تۈسۈنى ئالغۈان رىۈۋايەتلەر      -11ۇ -11مىالدىيە. ئالەمدىت ئۆتىدۇ
مىللەتۈلەر ئۆزىنىۈڭ كېلىۈپ     ياۋروپادا ناھايىتى كەڭ تارقىلىشۈقا باشۈالئۇ ھەر قايسۈى   

دانىيە تارىخچىسۈى  . چىقىشىنى ئۆزى خالىغان شەكىلدە ھۇنالرغا ۋە ئاتتىالغا باغلىغان
دانىيەلىكلەرنىۈۈۈڭ قەھرىمۈۈۈانلىق »يىلۈۈۈى يازغۈۈۈان -1100گىراممۈۈۈاتىكول مىالدىۈۈۈيە 

مىالدىيە . مۇشۇ مەقسەتتە يې ىلغان ئەسەرلەرنىڭ بىرى بولۇئ ھېسابلىنىدۇ« داستانى
. مۈۈۇ ئاالھىۈۈدە دېققەتنۈۈى تارتىۈۈدۇ«ھۈۈۇنگىر يىلنامىسۈۈى-لىۈۈخ»ردە يې ىلغۈۈان ئەسۈۈى-11

چۈنكىۇ ئۇنىىدا جەنۇبى سىالۋيانالر بۇلۇپمۈۇ خورۋاتالرنىۈڭ تارىخىغۈا مۇناسۈىۋەتلىس     
بۇ ئەسەردە ئۈاتتىال ھۈۇنگىر پادىشۈاھى سۈۈپىتىدە ۋە     . ئاتتىال ھېكايىسى بايان قىلىندۇ
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 .ئاچۇيال دېگەن نامدا سۆزلىنىدۇ
يال پۈتۈۈۈن دۇنيۈۈانى بويسۈۈۇندۇرۇش ئۈچۈۈۈنۇ شۈۈىمالىي تەرەپۈۈتىت ھۇجۇمغۈۈا ئۈۈاچۇ

ئۆتۈۈۈئۇ لىتىۈۈۋانۇ دانىۈۈيەۇ ئىسۈۈالندىيە قاتۈۈارلىق ئەللەرنۈۈى ئىشۈۈغا  قىلىۈۈپۇ كۈۈۆلىنگە   
. مىۈڭ كېنى ىكىنۈى قىلىچۈتىت ئۆتكۈزىۈدۇ    11بارىدۇۇ ئۇ يەردە ئۇرسۇالر بىلەن ئۇنىڭ 

چاغۈۈدا بىۈۈر مۈۈاالئىكە ئۇنىىغۈۈا  بۈۈۇ . ئۇنىىۈۈدىت كېۈۈيىت ئاۋسۈۈتىريىگە يۈۈۈرۈش قىلىۈۈدۇ 
ئەۋلىياالر توپالشقان جا  راۋانناغا بېرىۈپۇ ئۈۇ يەردىۈت قايتىۈپ كەلگەنۈدىت كېۈيىتۇ       

ئۈاچۇيالن شۈۇ   . سلوۋان پادشاھى كازىمىرنىڭ ئۆچىنى ئېلىشۈنى تاپىاليۈدۇ   –خورۋات 
ھامان ۋېنىتسىيىگە ئاتلىنىپۇئۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئىسمى قويۇلغان ئاچويالن شۈەھىرنى  

سىلوۋانىيە چېگىرسىغا بېرىپۇ كۈازىمىرنى ئۆلتۈۇرگەن   - ئاچۇيالۇ خورۋات. قىلىدۇ بىنا
 -سۈۈلوۋانالر پادىشۈۈاھلىرىنى مەغلۈۈۇئ قىلىۈۈپۇھۇنگر ئەرلىرىنۈۈى خۈۈورۋات     -خۈۈورۋات

ئۈاچۇيالن ئۆزىمۈۇ سۈىلوۋان    . سلوۋانالرنىڭ ئاياللىرى بىۈلەن تۈو  قىلىشۈقا بۇيرۇيۈدۇ    
ىىۈۈدىت كېۈۈيىت ئۈۈاچۇيال ھۈۈۇنگىريىگە  ئۇن. نىۈۈڭ مەلىكىسۈۈىگە ئۆيلىنۈۈدۇ - پادىشۈۈاھى

ئۈۈۈاچۇيال تۈۈۈۆتىنچى ئۈۈۈوغلى كولۇمۈۈۈاننى خۈۈۈورۋات مەلىكىسۈۈۈىگە    . قايتىۈۈۈپ كېلىۈۈۈدۇ 
كۇنۇماننىڭ ئوغلى بىال دادىسى ئالەندىت ئۆتكەندىت كېۈيىتۇ ئۈاچۇيال   . ئۆيلەندۈرىدۇ

ىۈت  - بىۈال ئۇنىىۈد  . شەھىرىگە بېرىپۇ يۇنان ئىمپېراتورىنىڭ مەلىكىسۈىگە ئۆيلىنىۈدۇ  
ئۇنىۈڭ لىۈخ مىللىتىۈدىت بولغۈان ئايۈالى      . ىملىس بىر ئوغۇ  پەرزەن  كۆرىۈدۇ گى ا ئىس

 .ئادېلخد ھۇنگرالرنى خرىستئان دىنغا كېرگۈزىدۇ
ھەققۈۈۈۈۈى تۈۈۈۈۈارىخى پاكىتالرغۈۈۈۈۈا ئاساسۈۈۈۈۈالنغانداۇخورۋاتىيىنىڭ ھۈۈۈۈۈۇنگىريىگە 

يىلىنامىنڭ ئۈاپتۇرى  . قوشۇۋېلىنى  كىرا  السى و ۋە كالمان دەۋرىدە ئېلىپ بېرىلغان
خۈۈورۋات خانىۈۈدان مۇناسۈۈىۋىتىنىڭ قەدىمىۈۈي تارىخقۈۈا ئىۈۈگە ئىكەنلىكىنۈۈى     -ر ھۈۈۇنگ

 .ئىسپاتالش ئۈچۈنۇ بۇ ۋەقەنى ئاتتىالنىڭ نامىغا باغالئ رىۋايەت قىلغان
« ھۈۇنگىر يىلنامىسۈى  »يىلى يازغان -1155ھۇنگىر تارىخچىسى جانۇل مىالدىيە 

ياتىۈدا ئاالھىۈدە ئۈورۇننى    دېگەن ئەسەرۇ ھۈۇنگىرالردىكى ئۈاتتىال رىۋايىتىنىۈڭ تەرەققى   
جانۇل بۇ ئەسەردە ئاتتىال رىۋايىتىگە يېىى مەزمۇنالرنى قوشقان ۋە باشۈقا  . ئىگىلەيدۇ

ئېلىۈۈپ ئېيتسۈۈاقۇ بۈۈۇ ئەسۈۈەردە    . مەنبەلەردىكۈۈى يېىۈۈى رىۈۈۋايەتلەرنى كىرگۈۈۈزگەن   
ئورلىئانۈۈدىت كۈۈاتولونىيىگە : خۈۈاتىرلەنگەن ئەۋلىيۈۈاالر رىۋايىتىۈۈدە مۇنۈۈداق سۈۈۆزلىنىدۇ 

نۈى تۇتىۋېلىۈپۇ ئۈۇنى ئاتتىالنىۈڭ ئالۈدىغا      - ولغۈا چىققۈان ھۈۇنالر بىۈر ئەۋلىيۈا     قارائ ي
ھەممە ئىشالردىت ئالۈدىت بىشۈارەت بەرگۈۈچى بۈۇ ئەۋلىيۈا كىشۈىدىت       . ئېلىپ كېلىدۇ

ئەۋلىيۈا  . ئاتتىال كاتولونىيە ئۇرۇشىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سۈورايدۇ 
گىسۈىۇ قۇدرەتلىۈس تەڭۈرى دۇنيۈا ھاكىميىتىنىۈڭ      پۈتۈن مىللەتلەرنىڭ ئى»: ئاتتىالغا
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قىلىچىنۈۈى ھۈۈازىر سۈۈېنىڭ قۇلۇڭغۈۈا تۇتقۈۈۇزدىۇ سۈۈەن تەڭرىنىۈۈڭ قامچىسۈۈىۇ تەڭۈۈرى   
يولىۈۈدىت ئازغۈۈانالرنى سۈۈەن ئۈۈارقىلىق جازااليۈۈدۇۇ ئەممۈۈا تەڭۈۈرى خالىغۈۈان ۋاقىتتۈۈا بۈۈۇ  

بىلىشۈۈىڭ . قىلىچنۈۈى سۈۈېنىڭ قۇلۇڭۈۈدىت ئېلىۈۈپ باشۈۈقا بىرىنىۈۈڭ قولىغۈۈا تۇتقۇزىۈۈدۇ  
ئەممۈۈاۇ بەلگىلەنۈۈگەن  . ككۈۈىۇ بۈۈۇ قېتىمقۈۈى ئۇرۇشۈۈتا سۈۈەن غەلۈۈبە قىاللمايسۈۈەن   كېرە

ھۆكۈمرانلىقىىمۈۈۈۇ . ۋاقىتۈۈۈتىت بۈۈۈۇرۇن بۈۈۈۇ قىلىۈۈۈچ سۈۈۈېنىڭ قولۇڭۈۈۈدىت چۈشۈۈۈمەيدۇ
دەئ « تەڭۈرى قامچىسۈى  »شۇنىىدىت باشالئ ئۈاتتىال ئۈۆزىنى   . دەيدۇ« ئاخىرالشمايدۇ

 .ئاتايدۇ
گىرىيىۈدە ئاتتىالغۈا چۇقۇنۈۇش    ھۇن( يىلالر-1190-1115)كىرا  ماتيال دەۋرىدە 
ئۈۈۇ . دەئ ئاتىغۈۈان» Ⅱئۈۈاتتىال»كىۈۈرا  ماتيۈۈال ئۈۈۆزىنى  . دولقۈۈۇنى كەڭ ئەۋج ئالغۈۈان

ھۈۈۇنگىر تۈۈارىخىنى يازغۈۈان ئۈۈوردا تارىخچىسۈۈى بۈۈونفىنگە كىتاپنىۈۈڭ ئاتتىالغۈۈا ئائىۈۈ    
جۈانۇل ۋە بونفىننىۈڭ ۋاستىسۈى    . قىسىمىغا ئاالھىدە ئەھمىۈيەت بېرىشۈنى تاپىلىغۈان   

ال ھەققۈۈدىكى مەلۇمۈۈاتالر ھۈۈۇنگىر مىللىتىنىۈۈڭ ھەر قايسۈۈى سۈۈاھەلىرىگە  بىۈۈلەن ئۈۈاتتى
نىۈۈڭ درامماتىۈۈس ۋەقەلەرگە - بۈيۈۈۈ، ھۈۈۇن ئېمپىراتۈۈورى ئۈۈاتتىال. تارقىلىۈۈپ كىۈۈرگەن

شۈائىرالر قولىغۈا قەلەم   -ئىنتايىت بۈا  بولغۈان ھايۈاتىنى يورۇتۈۇش ئۈچۈۈنۇ يۈازغۇچى      
تىۈۈت تىللىرىۈۈدا نۇرغۇنلىغۈۈان ئېلىۈۈپ ئۈۈۇنى مەدھىۈۈيىلىگەنۇ تۈۈارىخچىالر ھۈۈۇنگىر ۋە ال

بەزى بۈۈۈا  كىشۈۈۈىلەرنىڭ ئۆيلىرىۈۈۈدە ئۈۈۈاتتىال دەئ  . تۈۈۈارىخىي ئەسۈۈۈەرلەرنى يازغۈۈۈان
ھۈۈۇنگىرالر يەنە . قالقۈۈانۇ قىلىۈۈچ ۋە باشۈۈقا نەرسۈۈىلەر سۈۈاقالنغان  -ئاتىلۈۈدىغان نەيۈۈ ە 

يىلۈۈى تېپىلغۈۈان بىۈۈر  -1399ئاتتىالنىۈۈڭ قەبرىسۈۈىنى ئى دەشۈۈكە كىرىشۈۈىپۇ مىالدىۈۈيە  
 .قەدەر ئاتتىالنىڭ قەبرىسىۇ دەئ قارائ كەلمەكتە قەبرىنى ھازىرغا

ئارانىينىۈڭ ئۈاتتىال   .ئەسىر رومۈانتى ىم ئەدەبىياتىۈداۇ بۇلۇپمۈۇ ئۇلۈۇ  شۈائىر ژ      -19
لىۈۈرىۇ - دەۋرىۈۈدىكى ئىىتىمۈۈائىي ھايۈۈاتىنى يۇرۇتۈۈۇئ بېرىۈۈدىغان شۈۈىئېر ۋە داسۈۈتان   

ر ئۈۈاتتىال چۈۈۆچە، ۋە مەسۈۈەللە-شۈۈۇنداقال خەلۈۈق ئارىسۈۈىدا تارقىلىۈۈپ يۈۈۈرگەن ھېكۈۈايە
ھۈۇنگىرالر ئارىسۈىدا تۈا    . رىۋايىتىگە تېخىمۇ جانلىق ۋە تېخىمۇ رەڭدار مەزمۇن قوشۈتى 

ھۈۇنگىرالر  . بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئاتتىال توغرىسىدا نۇرغۇن رىۋايەتلەر توقۇلۈۇئ تۇرىۈدۇ  
قەلئەلەرنىۈۈڭ -ئېۈۈدىرلىقالر ۋە شۈۈەھەر -جىلغىۈۈالرۇ تۈۈا -جۈۈا ۇ دەريۈۈا-نۇرغۇنلىغۈۈان يەر
ئاتتىالنىڭ چۈوڭ خانىشۈى   : مەسلەن. ۋە ھۇنالرغا باغالئ چۈشەندۈرىدۇنامىنى ئاتتىال 

-ئەتەلە)رېكانى رېكال يې ىسىغا ياكى رېكال جىلغىسىغا دەپۈنە قىلىنغۈانۇ ئەتەلەكۈا    
ئۇنىىۈدىت  . دېگەن جۈاينى ئاتتىالنىۈڭ پۈايتەختىۇ دەئ قارايۈدۇ    ( قارارگاھ -ئاتتىالۇ كا

قاندۇرۇش ئۈچۈن ئۈۇزۇن سۈاقاللىق بىۈر     باشقا ئاتتىال ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى
كىشۈۈىنىڭ دېگىنۈۈى بۈۈويىچەۇ قىلىچنۈۈى سۈۈانىىغان يەردىۈۈت سۈۈۇ چىقىۈۈپۇ كىسۈۈبودزا     
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جىلغىسى شەكىللەنگەنۇ ئاتتىال مەغلۇئ قىلىپ ئۆلتۈرگەن ئەسكەرلەرنىڭ قېنىۈدىت  
سودا كۆلى شەكىللەنگەنۇ ئاتتىال توققۇز خانىشى ئىچىدە بىرىنىڭ ئەتۈكەن تۈامىقىنى   

مىغۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈنۇ ئۈۈۇ خۈۈانى  ئاتتىالغۈۈا زەھەر بېرىۈۈپ ئۆلتۈۈۈرگەنۇ دېگەنۈۈگە  ياقتۇر
 .ئوخشاش رىۋايەتلەر ھۇنگىرالر ئارىسىدا كەڭ تارقىلىپ يۈرمەكتە

يۇقىرىۈۈدا بايۈۈان قىلىنغۈۈان ياۋروپۈۈا رىۈۈۋايەتلىرى ئىچىۈۈدە ھۈۈۇنۇ شۈۈەرقىي رىۈۈمۇ     
ى ۋە ئۇلۈۈۇ  جەنۈۈۇبىي گېرمۈۈان ۋە ھۈۈۇنگىر رىۋايەتلىرىۈۈدە ئاتتىالنىۈۈڭ بۈيۈۈۈ، سىماسۈۈ   

تۈۈارىخىي پائۈۈالىيەتلىرى رىئاللىققۈۈا مۈۈال ھالۈۈدا سۆزلەنسۈۈەۇ باشۈۈقا رىۈۈۋايەتلەردە بولسۈۈاۇ 
بۇنىىۈۈۈدىت شۈۈۈۇنى . ئۈۈۈاتتىال مەغلۈۈۈۇبىيەتچى شۈۈۈەخىى سۈۈۈۈپىتىدە بايۈۈۈان قىلىنۈۈۈدۇ 

-چۈشىنىشكە بولىۈدۇكىۇ ھۈۇنالر ۋە ئۈاتتىال تەرىپىۈدىت بويسۈۇندۇرۇلۇئۇ ئېغىۈر بۈاج       
تىۈرنىقىغىچە ئۈۆ    -نغان ياۋروپالىقالرۇ ھۇنالرغا چىۈ  سېلىق تاپشۇرۇشقا مەجبۇر قىلى

بولۇئ كەتكەن بولۇئۇ ئۇالرنىۈڭ ياۋروپاغۈا تارقاتقۈان مەدەنىيىتۈىۇ ئۇالرنىۈڭ ياۋروپۈا       
تارىخىدىكى تۇتقان ئورنى ۋە رولىغا كۆز يۇمۇئۇ ئەمەلىي ھاياتتا قولغا كەلتۈرەلمىگەن 

رىۋايەتلىرىدىال ئىشۈقا ئاشۈۇرۇئۇ ھۈۇنالر ۋە ئۈاتتىال     -ئارمانلىرىنى پەقەت ھېكايە-ئارزۇ
ئۈسۈتىدىت غەلۈۈبە قىلغۈان مەزمۈۈۇننى تەسۈۈۋىرلەيدىغان نۇرغۈۇن رىۈۈۋايەتلەرنى توقۈۈۇئ    

 .چىقىرى  ئارقىلىقۇ ئۆزىنىڭ تارىختىكى ئاجى لىقىنى يۇشۇرماقچى بولغان
ېرەككۈىۇ ياۋروپۈا رىۋايەتلىرىۈدە    بۇ يەردە شۇنى ئاالھىدە تىلغۈا ئېلىۈپ ئۆتۈۈش ك   

شۈىمالىي ئىتالىيىۈدىكى   . ئاتتىالنىڭ نۇرغۇن شەھەرلەرنى سالدۇرغانلىقىمۇ سۆزلىنىدۇ
لۇشۈۈۈىۇ ئوكۋېنكۈۈۈوم  - شۈۈۈەھەرلەرنىڭ ۋەيۈۈۈران قىلىنغانۈۈۈدىت كېۈۈۈيىت قايتۈۈۈا قۈۈۈۇرۇ   

بۇلۇپمۈۈۈۈۇۇ . خارابىسۈۈۈۈىنىڭ قايتۈۈۈۈا تۈزەشتۈرۈلۈشۈۈۈۈى ئاتتىالغۈۈۈۈا مەنسۈۈۈۈۇئ قىلىنۈۈۈۈدۇ 
گۈۈۈنكى كۈنۈۈدىمۇ ئۈۈۇدىنە شۈۈەھىرىنى ئۈۈاتتىال سۈۈالدۇرغان ۋە بۈۈۇ       ئىتۈۈالىيىلىكلەر بۈ

ئۈۈۇالر يەنە . شۈۈەھەرگە ئۆزىنىۈۈڭ بىۈۈر قومانۈۈدانىنىڭ ئىسۈۈمىنى قويغۈۈانۇ دەئ قارايۈۈدۇ 
« ئۈاتتىال قەلئەسۈى  »نۈى  - غەربىي رىم ئىمپېرىيىسى دەۋرىدىت قالغۈان بىۈر كونۈا قەلۈئە    

ساسۈۈالنغانداۇ ياۋروپۈۈادا ئەسۈۈىرگە ئائىۈۈ  بىۈۈر مەنۈۈبەگە ئا -11مىالدىۈۈيە . دەئ ئاتايۈۈدۇ
يەنە شۇنداق بىر ھەقىقەت بۈاركىۇ  . دەيدىغان بىر كۆۋرۈ، بولغان« ئاتتىال كۆۋرۈكى»

ۋەيۈۈران قىلغۈۈۇچى شۈۈەخىى -ئۈۈاتتىال رىۈۈۋايەتلەردە ئېيتىلغىنىۈۈدە، ئۇنۈۈداق بۇزغۈۈۇنچى
بۇنىىغۈۈۈۈا ئۇنىۈۈۈۈڭ ياۋروپۈۈۈۈادا ھۇيۈۈۈۈۇمۇ ھۈۈۈۈۇگنىيەۇ ھۇگنىيۈۈۈۈاكۇمۇ  . ئەمەل ئىۈۈۈۈدى

قىشۈۈۈالقالرنى بىنۈۈۈا -ۇنىيۈۈۈا دېۈۈۈگەن شۈۈۈەھەرۇ قەلۈۈۈئە ۋە يېۈۈۈ ا سۈۈۈۇبھۇگنىياكۇم ۋە ھۇن
 [.11]قىلدۇرغانلىقى ئىسپات بولىدۇ
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 تۆتىنچى باب

 ھۇنالرنىڭ كېيىنكى تەقدىرى
  
 

 ياۋروپا ھۇن ئېمپىرىيىسنڭ ئاغدۇرۇلۇشى. 0

 

ئاتتىالنىڭ چوڭ خانىشى ئارىغقانۈدىت ئىۈلە،ۇ دەنگى ىۈس ۋە ئىۈرنە، دەيۈدىغان      
ئاتتىال ھايات چېغىدا چوڭ ئوغىلى ئىلەكنى ھۇن ئىمپىريىسىنىڭ . ئۈ  ئوغلى بولغان

دەنگى ىكنۈى بولسۈا قۈارا دېىى نىۈڭ     . شەرقىي قىسىمغا بىلگە خان قىلىپ تەيىنلىگەن
 .لىگەننشىمالىدا ياشايدىغان بىتتۇغۇرالرغا خان قىلىپ تەيى

ىدا يىلى ئاتتىال ئالەمدىت ئۆتكەنۈدەۇ ھۇنالرنىۈڭ ئىچىكۈى قىسۈىم     -111مىالدىيە 
 .تەخى  تالىشى  ماجىراسى كۆتۈرۈلدى

باشۈۈتا ئېيتىۈۈپ ئۈۈۆتكىنىمى دە، پالچىالرنىۈۈڭ سۈۈۆزىگە ئىشۈۈەنگەن ئۈۈاتتىال چۈۈوڭ   
ئوغلى ئىلەكنۈى تەخىۈ  ۋارسۈلىقىدىت قالىۈدۇرۇئۇئورنىغا ئىرنەكنۈى ۋارىۈى قىلىۈپ        

تەخىۈ  ۋارسۈلىق ئورنىۈدىت ئايرىلىۈپ قالغۈان ئىۈلە، ئۈاتتىال ئالەمۈدىت         . تەيىلىگەن
بۈۇ چاغۈدا بۈۇ چاغۈدا ئاتتىالنىۈڭ      .بىلەنال تەخىتكە چىقىشقا تەرەددۇت قىلغانئۆتۈشى 

كىچىۈۈڭ ئۈۈوغلى ئرنەكمۈۈۇ دادىسۈۈىنىڭ ۋەسۈۈىيىتى بۈۈۇيىچە خۈۈانلىق تەخىۈۈتكە چىقىشۈۈتا 
. ئۈۈۇكىالر ئوتتۇرسۈۈىدا تەخىۈۈ  تالىشۈۈى  ئۇرۇشۈۈى پارتلىغۈۈان    -چىۈۈڭ تۇرغۈۈان ئاكۈۈا  

تلەرمۈۈۇ ھۇنالرغۈۈا قارشۈۈى ھۇنالرنىۈۈڭ ئىچكۈۈى زىدىيىتىۈۈدىت پايۈۈدىالنغان قۈۈارام مىللە 
مۇشۇنداق مۇرەككەئ ۋەزىيەت ئاسۈتىداۇ ئاتتىالنىۈڭ چۈوڭ    . ئېسيان كۆتۈرۈئ چىققان

-111ئىۈۈلە، مىالدىۈۈيە   .ئۈۈوغلى ئىۈۈلە، ھۈۈۇن ئىمپېرىيسۈۈىنىڭ تەخۈۈتىگە چىققۈۈان     
يىلىۇھۇنالرغا قارشى ئېسىيان كۆتۇرگەن گىپىدىالر بىلەن ھۈازىرقى ئاۋسۈتىريىدىكى   

ئورنىغۈا ئىنسۈى   .تقان چاغۈدا ھاياتىۈدىت ئايرىلىۈدۇ   - ش قىلىۋانىدا دېگەن جايدا ئۇرۇ
دەنگى ىۈس ناھۈايىتى جەسۈۇر    . نىۈڭ تەخۈتىگە چىقىۈدۇ   - دەنگى ىس ھۇن ئىمپېرىيسۈى 

ئۈۈۈۇ . كىشۈۈۈى بولسۈۈۈىمۇۇلېكىت سىياسۈۈۈىي ئىشۈۈۈالردا ئۈۈۈانچە ھوشۈۈۈىيار ئەمەل ئىۈۈۈدى 
ر ئېمپىرىيىنىۈۈڭ بىرلىكىنۈۈى مۇسۈۈتەھكەملەش ئۈچۈۈۈن بىۈۈر تەرەپۈۈتىت شۈۈەرقىي گۈۈوتال  

-129مىالدىۈيە  . پتىت رىم ئېمپرىيىسى بىۈلەن ئۈۇرۇش قىلغۈان   - بىلەنۇ يەنە بىر تەرە
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ىس شەرقىي رىم بىلەن ئۇرۇش قىلۋاتقان چاغداۇ شەرقىي رىمنىۈڭ بىۈر   - يىلىۇ دەنگى 
ئەسۈۈكىرىنىڭ ئۇنىۈۈڭ ئارقۈۈا تەرپىۈۈدىت كېلىۈۈپ تۇيۇقسۈۈى  ئۈۈۇرۇئ ئۆلتۈرۈشۈۈى بىۈۈلەن  

نىۈپ  - للىسى كونسىتانتىنىپولغا ئېلىۈپ كېلۈى  دەنگى ىكنىڭ كا. ھاياتىدىت ئايرىلغان
 .سازايى قىلىنغان
يىلۈۈى دەنگى ىۈۈس ئۆلتۈرۈلگەنۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈى   -129مىالدىۈۈيە 

پارچىلىنىۈۈۈپ كېتىۈۈۈپۇ ھۇنالرنىۈۈۈڭ بىۈۈۈر قىسۈۈۈىمى غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈۈىنىڭ   
قۈارا   ھاكىميىتىنى قۇبۇ  قىلغۈانۇ يەنە بىۈر قىسۈىمى بولسۈا ئېرنەكنىۈڭ باشۈچىلىقىدا      

يىلى قۇرۇلۇئ ياۋروپۈا  -131شۇنداق قىلىپۇ مىالدىيە . دېىى نىڭ شىمالىغا سۈرۈلگەن
خىرىستىئان دۇنياسىنى دەھشۈەتلىس تەھۈدى  ئىچىۈدە قويغۈان ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈىۇ       

يىلى ھوقۇق تالىشى  ۋە دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇمى نەتىىىسۈىدەۇ تۈارىخ   -129مىالدىيە 
 .سەھنىسىدىت غۇالئ چۈشىدۇ

  
 

 ۇنۇغۇر خانلىۋىھ. 3

 
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا بۈۈوز قىرلىۈۈرى بىۈۈلەن بۇنىۈۈڭ تەبئىۈۈي ھالۈۈدىكى داۋامۈۈى بولغۈۈان   
شەرقىي ياۋروپا بوز قىرلىرى تارىخنىڭ قەدىمكى دەۋرىلىرىدىت بىرىۇ تۈركىي تىللىق 

بۈۇ  . ئارا قۇشۈۇلۇئ كېتىشۈىگە سۈەھنە بولۈۇئ كەلۈگەن     -مىللەتلەرنىڭ كۆچۈش ۋە ئۆز
ەتلەرنىۈۈڭ نۇرغۈۈۇن خۈۈانلىقلىرى قۇرۇلۈۈۇئۇ مەدەنيىتۈۈى     يەردە تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىلل 

ئەسۈۈىرنىڭ ئوتتۇرلىرىۈۈدا ھۇنالرنىۈۈڭ مەركى ىنۈۈڭ  -1مىالدىۈۈيە . ياۋروپاغۈۈا كۈۈېىەيگەن
غەربكە قارائ يۆتكىلىشى بىلەنۇ ھۇنالر ئاالنالرنىڭ زېمىنى ئىشغا  قىلىۈپۇ كاسۈپىي   

دۇن دەرياسۈىنى   يىلۈى ھۈۇنالر  -131مىالدىۈيە  . دېىى نىڭ شىمالغا قۈارائ ماكانالشۈقان  
بېسۈۈۈىپ ئۆتۈۈۈۈئ ھۈۈۈازىرقى ھۈۈۈۇنگىرىيىنى مەركەز قىلغۈۈۈان ھالۈۈۈدا ياۋروپۈۈۈا ھۈۈۈۇن      

ھۆكۈۈم سۈۈرۈئۇ ياۋروپۈا    ( يىۈل  91) بۇ ئېمپىۈرىيە بىۈر ئەسۈىر   . ئىمپېرىيىسىنى قۇرغان
-ھۇنالردىت كېۈيىتۇ ئۇغۈۇرالر  . خىرىستىئان دۇنياسى تارىخىدا چوڭقۇر ئى  قالدۇرغان

قىپچۈاقالر  -الرۇ ھۈازارالرۇ پەچىۈنەكلەرۇ ئۇغۈۇزالر ۋە قۇمۈانالر    ئۇيغۇرالرۇ سۈابىرالرۇ ئۈاۋار  
 .بىرىنىڭ كەينىدىت شەرقىي ياۋروپاغا كۆچۈئ كەلگەن-بىر

ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ۋە مەركى ى ئاسىيادا ياشائ كەلگەنۇ قەدىمكۈى مىللەتلەرنىۈڭ   
ۋاملىۈق  بۇ تارىخۇ ئۈارخېئولوگىيەۇ تىۈل ۋە ئانتروپولوگىيلىۈس تەتقىقۈاتالردىمۇ دا    . بىرى
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 .تۈردە ئىسپاتالنماقتا
نغانۈۈداۇ - ئېلىمىۈۈ  ۋە چەت ئە  ئالىملىرىنىۈۈڭ تەتقىقۈۈات نەتىىىلىۈۈرىگە ئاساسۈۈال  

ئۇيغۇرالرنىڭ قەدىمكى تۈارىخى يۈالغۇز ئوتتۈۇرا ۋە مەركىۈ ى ئاسۈىيا دائىرسۈى بىلەنۈال        
پىيلىۈۈس ۋە تۈۈارىخي  - ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئەجۈۈدادلىرى يەنە جۈۈۇغرا . چەكلەنۈۈگەن ئەمەل

ەر ھەم باشۈۈقا سۈۈەۋەبلەر تۈۈۈپەيلىۇ ئوتتۈۈۇرا ۋە مەركىۈۈ ى ئاسۈۈىيادىت باشۈۈقا  ئۆزگىرىشۈۈل
 .جايالرغىمۇ كۆچۈئ بارغان

ئۇغۈۈۇرۇ يۇغۈۈۇر ۋە ئۇيغۈۈۇر دېۈۈگەن نۈۈامالر ئوخشۈۈاش بىۈۈر سۈۈۆزنىڭ ھەر خىۈۈل         
ئاسۈۈىيا ۋە شۈۈەرقىي ياۋروپۈۈادىكى كەڭ رايونالرغۈۈا ① شۈۈەكىللىرىدىت ئىبۈۈارەت بولۈۈۇئۇ
ى بولمىغان دەۋرىلەردە تۈر، دېۈگەن نامنىۈڭ ئۈورنىنى    بى گە تارىختا مەلۇم بولغان ياك

يىلۈالردا  -1000ئېلىمىۈ  مەنبەلىرىۈدىمۇ مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى     . ئىگىلىگەن سۆز ئىدى
«鬼方» (گۈيفاڭ )لىي جوڭگۈۇ ۋە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا    - دەئ ئاتالغان بىر خەلقنىڭ شىما

قۈاتالر نەتىىىسۈىدە   تەتقى. كۆچمەن چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇلالنغانلىقى خاتىرلەنگەن
«鬼 » گۈيفاڭالر كېۈيىت  . دەئ تەلەپپۇز قىلىندىغانلىقى ئىسپاتالندى« غۇر»خېتىنىڭ
«义渠 »( يىچۈ ) دەئ تەلەپپۈۇز قىلىنۈدىغانلىقى   « ئۇغۈۇر »بۇنىىمۈۇ  . دەئ ئېلىنغۈان

ئۇغۇر دېگەن »: ماددىسىدا« غۇر»نىڭ « تۈر، ئىنسىكلوپىدىيىسى» ②. ئىسپاتالندى
دېگەن شەكىلگە كەلگەنگە ئوخشاشۇ ئۇغۇز سۈۆزىمۇ قىسۈقىرائ    ‹غۇر›سۆز قىسقىرائۇ 

بۈۇ  . ھەر ئىككىسى ئوخشاش بىر مەنبەدىت كېلىپ چىققان. شەكىلىگە كەلگەن‹ غۇز›
ئىككى سۆزنىڭ قايسىسۈىنىڭ ئۈۇزاق تارىخقۈا ئىۈگە ئىكەنلىكۈى توغرىسۈىدا بىۈر نۈېمە         

كېلىشۈكە  بۇنىىۈدىت شۈۇنداق چۈشۈەنچىگە    . دەئ كۆرسۈىتىلگەن  ③ «دېيى  قىيىت
بولىدۇكىۇ قەدىمكى خەن ۇ تۈارىخچىلىرى جوڭگۇنىۈڭ شۈىمالىي ۋە غەربىۈي شۈىمالىدا      

دەئ ئاتايدىغانلىقىۈدىت خەۋەردار  « ئۇيغۈۇر »ياشايدىغان مىللەت تۈركۈمىنىڭ ئۆزىنى 
 .ئىدى

ياۋروپۈۈۈۈا ئالىملىرىنىۈۈۈۈڭ تەتقىقۈۈۈۈات نەتىىىلىۈۈۈۈرىگە ئاساسۈۈۈۈالنغانداۇ قەدىمۈۈۈۈدە 
ئۇيغۈۇرالر بولسۈا   ④ رى ناھۈايىتى كەڭ ئىۈدىۇ غەربىۈي   ئۇيغۇرالرنىڭ تارقالغان جۈايلى 

بىرىدىت ئەڭ -ئۇالر بىر. ئۇغۇر ۋە ئۇغۇزدىت ئىبارەت ئىككى چوڭ تۈركۈمگە ئايرىلغان
ئەسۈىردىت ئىلگىۈرى ئايرىلىۈپ چىققاچقۈاۇ     -1كېيىت دېگەندىمۇ مىالدىيدىت بۈۇرۇنقى  

پەرق دە  ئانۈا  ئەڭ ئۇچۈۇق  . ئۇالرنىڭ تىلىدا بەزى تاۋۇش پەرقلىۈرى شۈەكىللەنگەن  
تاۋۇشىغا ئۈۆزگىرى  ھادىسۈى   « ر»تاۋۇشىنىڭ ئۇغۇرالرنىڭ تىلىدا « ز»تۈركچىدىكى 
«  »ئۇغۈۇر تىۈل شىۋىسۈىدىكى يەنە بىۈر پەرق بولسۈا سۈۆز بېشۈىدىكى        . ھېسابلىنىدۇ

 .دىلوم دېگەنگە ئوخشاش-يىالن: مەسلەن. تەلەپپۇز قىلىناتتى« د»تاۋۇشى كۆپىنچە 
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غان يۈۈايىق دەرياسۈۈىنىڭ نۈۈامىنى قەدىمكۈۈى گېرىۈۈس  كاسۈۈپىي دېىى ىغۈۈا قۇيۇلۈۈدى 
دېۈۈگەن شۈۈەكىلدە يازغۈۈانلىقىۇ ئۇغۇرالرنىۈۈڭ « دايىۈۈخ»جۇغراپىيەچىسۈۈى پىتولومىنىۈۈڭ 

مىالدىيۈۈۈدىت بۈۈۈۇرۇنقى ئەسۈۈۈىرلەردىال ئىتىۈۈۈل دەرياسۈۈۈىغا قەدەر بولغۈۈۈان رايۈۈۈونالردا    
 .ياشىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

اساسۈۈالنغانداۇ ئۇغۈۈۇرالر شۈۈەرقىي رىۈۈم تارىخچىسۈۈى پىرىسكوسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا ئ  
ياۋروپاغا كۆچۈشتىت بۇرۇنۇ ئۆزىنىڭ ئەسلى ماكانلىرىدا ئۈ  چوڭ تارماققۈا بۆلۈنۈۈئ   

چۈۈۇ دەرياسۈۈى بۈۈويلىرىۇ تارباغاتۈۈا  -ئۇالرنىۈۈڭ شۈۈەرقىي تۈۈارمىقى جەيھۈۈۇن. ياشۈۈىغان
تاغلىرى ۋە چالقار كۆلى ئەتىراپىلىرىۈدا ياشۈايدىغان بولۈۇئۇ ئۈۇالر ئۈون ئۇغۈۇرالر دەئ       

يىلالردا سوغدىچە باكات دېگەن نامۈدا ئاتالغۈان   -110بۇالرنىڭ مىالدىيە . انىدىئاتالغ
 .بىر شەھىرىنىڭ بولغانلىقى مەلۇم

ئۇالرنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا تۈۈارمىقى ئۇتۇرغۈۈۇرالر دەئ ئاتالغۈۈان بولۈۈۇئۇ ئۈۈۇالر بۈگۈۈۈنكى   
 غەربىي تارمىقىغۈا مەنسۈۇئ  . قىرغى  دالىسى ۋە ئەمبا دەرياسى بويلىرىدا ياشايتتى-قازاق

 .بولغان قۇتۇرغۇر ۋە سارىغۇرالر ئىتىل دەرياسى بويلىرىدا ياشايتتى
ئۇغۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈۆز قېرىندىشۈۈى ئۇغۈۈۇزالردىت ئايرىلىۈۈپ چىقىۈۈپ غەربۈۈكە قۈۈارائ    

. بولۇئ شۈەكىللەندى « غەرب تۈركچىسى»كېىىيىشى نەتىىىسىدە ئۇالرنىڭ شىۋىسى 
گە «ر» تاۋۇشۈۈىنىڭ« ز»دىۈۈت پەرقۈۈى  «شۈۈەرق تۈركچىسۈۈى »بۈۈۇ تىۈۈل شىۋىسۈۈىنىڭ   

 «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيىسى»بۇ خىل تىل خۇسۇسيىتىگە ئاساسەن . ئۆزگىرىشى ئىدى
 :بېتىدە ئۇيغۇر قەبىلىلىرىنىڭ نامى مۇنداق كۆرسىتىلگەن-101تومۇ -1نىڭ 

 
 :غەرب تۈركچىسى: شەرق تۈركچىسى

 
 ئۇغۇز ئوغۇر

 ئون ئوغۇز ئون ئوغۇر
 ئوتتۇز ئوغۇز ئۇتۇر غۇر
 توققۇز ئوغۇز قۇتۇر غۇر
 سېرىق ئوغۇز سارىغۇر

 
كەينىلىرىۈۈۈدە قۇبۈۈۈدۇۇ -خەنۈۈۈ ۇچە تۈۈۈارىخىي مەنۈۈۈبەلەردە مىالدىيىنىۈۈۈڭ ئالۈۈۈدى 

( خوقۈۈۇت) ئوقۈۈۇت-ۋۇجىيۈۈى-تارباغاتۈۈا  ۋە يەتۈۈتە سۈۈۇ رايونلىرىۈۈدا ياشۈۈىغان خۈۈۇجىى 
ھىرىۈۈ  بۈۈۇ نامنىۈۈڭ خەنۈۈ ۇچە شۈۈەكىلىنىڭ .ە. دەيۈۈدىغان بىۈۈر خەلۈۈق تىلغۈۈا ئېلىنۈۈدۇ
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دېگەن سۆزدىت كېلىۈپ چىققۈانلىقىنى   ( ر ئەمەلئۇيغۇ)« ئۇگىر»ئەسلى تەلەپپۇزىنى 
نېمې نىۈڭ مەلۇماتىغۈا قارىغانۈداۇ بۈۇ نۈاممۇ تۈۈركچە ئۇغۈۇز دېۈگەن         .گ. ئالغا سۈرگەن

ئەسۈۈىرنىڭ باشۈۈلىرىداۇ  -1مىالدىيۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  ⑤ .سۈۈۆزدىت باشۈۈقا نەرسۈۈە ئەمەل 
را ئوغۇرالرنىڭ ئەڭ چوڭ تارماقلىرىدىت بىرى ئېرتى  دەرياسۈىنىڭ يۈۇقىرى ۋە ئوتتۈۇ   

( 丁零ۇ 丁灵) «دىىلىۈڭ »ئېلىمى  مەنبەلىرىدە بۈۇالر  . ئېقىنى بويلىرىدا ياشىغانىدى
دىىلىىالر ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى سۇاللىلەر بىلەن دائىم سانسارۇ تۈلكە . دەئ ئاتالغان

« تىيىنلىۈق »بەزى ئالىمالر دىىلىڭ دېگەن نۈام تۈۈرىكچە   . ۋە تىيىت سودىسى قىالتتى
ھەقىۈقەتەن ئوغۈۇرالر   . دېگەنلىۈس بۇلىۈدۇۇ دەئ قارايۈدۇ   ( رتىيىت تېرىسى سۈاتقۇچىال )

بۈۇ تىىۈارەت ئىچىۈدە تىۈيىت تېرسۈى سودىسۈى       . تىرە تىىارىتى بىۈلەن مەشۈھۇر ئىۈدى   
ئوغۈۇرالر چۈارۋىچىلىق بىۈلەن بىۈرگە يەنە ئۇالرنىۈڭ غەرب      . ئالدىنقى قاتۈاردا تۈۇراتتى  

غان ھەم بۈۇ سۈاھالەردە   تەرەرەپتىكىلىرى دېقانچىلىق ۋە باغۋەنچىلىس بىلەنمۇ شۇغۇالن
شۈۈۇ مەزگىلۈۈدە مارجانالرنىۈۈڭ تىلىغۈۈا قۇبۈۈۇ  قىلىنغۈۈان  . يۈۈۇقىرى سۈۈەۋىيىگە يەتۈۈكەن

 .تۈرۈكچە سۆزلۈكلەر بۇ نوقتىنى ئىسپاتالئ بېرىدۇ
يۇغۈۇر؛   -ئۇيغۈۇر : سۈۆزى ئۈسۈتىدە توختىلىۈپ   « ئۇيغۈۇر »رول ئالىمى باسۈكاكوۋ  

ى بىۈر خەلۈق نامىنىۈڭ ھەر    ئۈگۈز سۆزلىرىنىڭ ھەممىسى قەدىمك-ئۈگۈر؛ ئوغۇز-ئوغۇر
دېگەن مەنىدىكى بىۈر  « ئەقىلىقۇ كۈچلۈ،ۇ قۇدىرەتلىس»خىل ۋارىئانتى بولۇئۇ بۇالر 

مەلۈۈۇمكى بۈگۈۈۈنكى مىلۈۈلەت  . سۈۈۆزنىڭ ھەر خىۈۈل شۈۈەكىللىرىدۇرۇ دەئ كۆرسۈۈىتىدۇ 
ناملىرىنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى قانداش مۇناسىۋەتلەر ئاساسۈىدا ئۇيۇشۈقان قەدىمكۈى    

نىۈۈڭ جۇغراپىيىلىۈۈس مۈۈۇھىتىۇ ئىپتىۈۈدائىي ئىدىلوگىيىسۈۈىۇ ئۈۈۇرۇق قەبىلىلەر -ئۈۈۇرۇق
ئېىى ۋە ئىشلەپچىقىرى  ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردىكى تىپىس ئاالھىۈدىلىكلىرىگە  

دېۈگەن  « ئۇيغۈۇر ». قارائۇ ئۆزى ياكى باشقىالر قويغان نامالر ئاساسىدا شەكىللەنگەن
دېۈۈگەن « ئۈۈون ئۇغۈۈۇر»ۋە « ئوغۈۈۇر»ۇ «غۈۈۇر»نۈۈاممۇ مۇشۈۈۇ ئاساسۈۈتا قۇيۇلغۈۈان بولۈۈۇئۇ 

. دېۈۈۈگەن قەبىۈۈۈلە ناملىرىنىۈۈۈڭ ئەڭ ئۈۈۈاخىرقى قېلىپالشۈۈۈقان شۈۈۈەكىلىدىت ئىبۈۈۈارەت 
ئۇيغۇرالرنىۈۈۈڭ ياۋۇرپاغۈۈۈا كۆچۈشۈۈۈى توغرسۈۈۈىدىكى مەلۇمۈۈۈاتالر غەرب ئاپتۇرلىرىنىۈۈۈڭ 

يىۈۈالردا -121-121بۈۈۇ مەلۇمۈۈاتالر مىالدىۈۈيە . ئۈۈالىمى . ئەسۈۈەرلىرىدە كۈۈۆپرە، ئۇچىرايۈۈدۇ
كى قۇۋىملەرنىۈۈڭ ئورنىۈۈدىت قۈۈوزغىلى  ۋە چۈۈوڭ كۆلەملىۈۈس     غەربىۈۈي سۈۈىبىرىيىدى 

كۆچىشۈۈى مۇناسۈۈىۋىتى بىۈۈلەن شۈۈەرقىي رىۈۈم تارىخچىسۈۈى پىرىسۈۈكول قاتۈۈارلىقالر        
 115مانا شۇ ئاپتۇرالرنىڭ ئەسەرلىرگە ئاساسالنغانداۇ مىالدىۈيە  . تەرىپىدىت بېرىلگەن

بولغۈۈان قۇشۈۈۇنىدىت مەغلۈۈۇئ  ( شۈۈىمالىي ۋىۈۈي سۇاللىسۈۈى   )يىۈۈالردا تابغۈۈا   -119-
ئاۋارالرنىڭ زور كۆپچىلىىكىنىڭ غەربىي شىما  تەرەپكە سۈرۈلىشۈى بىۈلەنۇ سۈابىرالر    
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ئۈۈورا  -سۈۈابىېرالر بولسۈۈا ئالتۈۈا . مۈۈۇ غەربۈۈكە سۈرۈلۈشۈۈكە مەجبۈۈۇر بولغۈۈان( سۈۈىبىرالر)
ئوغۈۈۇرالرنى –تۈۈاغلىرى ئارىسۈۈىداكى تۈۈۈزلەڭلىكلەردە ياشۈۈايدىغان غەربىۈۈي ئۇيغۈۈۇرالر  

ىلەنۇ ئاسىيادىت ياۋرۇپاغا قارائ بىر قېتىملىق كۆچۈۈش  شۇنىڭ ب. غەربكە ئىتتىرگەن
بۇ قېتىمى كۆچۈش دولقۇنىۈدا غەرىۈبكە سۈۈرۈلگەن ئۇغۈۇرۇ     . دولقۇنى بارلىققا كەلگەن

ۋە ( ئۈالتە ئوغۈۇر  )ئالتى ىئۈاغىر  -ئون ئوغۇرۇ ئۇتۇرغۈۇرۇ قۇتۇرغۈۇرۇ سۈارىغۇرۇ ئولتى ىغۈۇر    
ىى نىۈڭ شۈىمالىدىكى دون ۋە   بىتتىغۇر قاتارلىق غەربىي ئۇيغۈۇر قەبىلىۈرى كاسۈپى دې   

غەربكە كۆچكەن بۈۇ ئۇيغۈۇرالر ئىچىۈدە    . دېنپىر دەرياسى بويلىرغا كېلىپ ماكانالشقان
ھەر جەھەتە كۈچلۈكرەكى ئون ئوغۇرالر بولۇئۇ ئۈۇالر ياۋرۇپاغۈا كۈۆچكەن بۈۇ ئۇيغۈۇر      

شۇنىىدىت ئىتىبۈارەن شۈەرقتە   . قەبىلىرنىڭ بارلىق پالىيەتلىرگە يېتەكچىلىس قىلغان
-5ىۈۈل دەرياسۈۈىدىت غەربۈۈتە دۇن دەرياسۈۈىغىچە بولغۈۈان جۈۈايالر تۈۈاكى مىالدىۈۈيە      ئىت

دەئ «ئۈون ئوغۈۇرىيە  »ئەسىرلەرنىڭ ئاخىرلىرىغا قەدەر ئون ئوغۇرالرنىڭ نۈامى بىۈلەن   
ئەسىرلەردە ياشىغان ئەرمەن تارىخچىسى خورىنۈالۇ يۇنۈان   -5-2مىالدىيە ⑥.ئاتالغان

ئاگەتخۈالۇ كالكىسۈتىۇ پىروتىسۈتورۇ    تارىخچىسى سىموكاتتاۇ پىرىسۈكولۇ رىكسۈتورۇ   
التىۈۈت تارىخچىسۈۈى جۈۈوردانىى قاتۈۈارلىقالر بۈۈۇ ئۇيغۈۈۇرالر ۋە ئۈۈۇالر تەرىپىۈۈدىت بىنۈۈا      

دېۈگەن شۈۈەھەر توغرىسۈىدا ئۈۆز ئەسۈەرلىرىدە بەلگىلىۈۈس     «ئۈون ئۇغۈۇرىى  »قىلىنغۈان  
 .دەرىىىدە مەلۇمات قالدۇرۇلغان

ئ كېلىشۈتىت ئىلگىۈرى   يۇقىرىدا دەئ ئوتكىنىمى دە،ۇ ئوغۈۇرالر ياۋروپاغۈا كۆچۈۈ   
چىچى تەڭرىقۇتنىڭ تاالستا قۇرغۈان ھۈاكىمىيىتى   . غەربىي سىبىريە دالىسىدا ياشىغان

ئاغدۇرۇلۇئۇ ھۇنالر غەرب تەرەپلەرگە سۈرۈلگەندە ئوغۇرالر ئۇالر بىلەن قوشنا بۇلۈۇئ  
مۇشۇ مەزگىللەردە ئوغۇرالر ھۇنالرنى پاۋروپاغا ئىتتىرۈلگىدە، كۈچكە ئىۈگە  . ياشىغان
كېۈۈيىت ئوغۇرالرنىۈۈڭ ياۋروپۈۈادا تېۈۈ  سۈۈۈرەتتە تەرەققىۈۈي قىلىۈۈپ دۇنيۈۈاۋىي       . ىئىۈۈد

ئىمپېۈۈرىيىگە ئايالنغۈۈان ھۇنالرغۈۈا قارىغۈۈانلىقى سۈۈارغۇالرنىڭ ئۈۈاتتىالر دەۋرىۈۈدىكى       
پاۋروپاغۈۈا كۆچۈۈۈئ كەلۈۈگەن چاغۈۈداۇ ھۈۈۇن     -ئوغۈۈۇرالر. ئوينىغۈۈان رولىۈۈدىت مەلۈۈۇم  

 ىۈي ھۈاكىمىيەت ئۈاجى الئ    ئىمپېرىيىسى پارچىلىنى  خەۋىۈپىگە دۇ  كېلىۈپۇ مەركى  
 .كەتكەنىدى

شۈۈۈەرقىي ياۋرۇپاغۈۈۈا كۆچۈۈۈۈئ بارغۈۈۈان بۈۈۈۇ قەبىلىۈۈۈلەر ئىچىۈۈۈدە ئۈۈۈون ئوغۈۈۈۇرالر  
. ھەرجەھەتتىت كۈچلۈ، بولۇئۇ ئۈۇالر سىياسۈىي پۈالىيەتلەرگە يېتەكچىلىۈس قىلغۈان     

يىلۈۈى ئۈۈون ئوغۈۈۇرالر بۈۈارلىق ئوغۈۈۇرالرنى بىرلەشۈۈتۈرۈئۇ ئۈۈون ئوغۈۈۇر    -121مىالدىۈۈيە 
ن ھەمدە شۇ يىلى شەرقىي رىمگە ئەلچى ئەۋەتىپ دىپلوماتىس ئۈاالقە  خانلىقىنى قۇرغا

-120مىالدىۈيە  . بۇ خانلىق ئون ئوغۈۇرل شۈەھىرىنى پايتەخىۈ  قىلىغۈان    . ئورناتقان
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يىلالردا ھۇن ئىمپېرىيىسى پارچلىلىنىۈپ مەركى ىۈي ھۈاكىمىيەت ئاغدۇرۇلغانۈداۇ     -130
كىنى باشالئ ئۈون ئوغۈۇرىيىگە   ئاتتىالنىڭ كىچىس ئوغلى ئىرنە، ھۇنالرنىڭ بىر بۆلە

شۈۇنىىدىت كېۈيىت   . كۆچۈئ كېلىپۇ ئون ئوغۇرالرنىڭ تەركىبىگە قېتىلىپ كەتكەن
ئارا -ئوغۇرالربىلەن ھۇنالر ئۆز⑦ئون. دەپمۇ ئاتالدى« ھۇنوغۇرالر»ئون ئوغۇرالر يەنە 

ھۇنوغۇر خانلىقىنىڭ تەختىگە ئىرنەكنىۈڭ  -ئون ئوغۇر قوشۇلۇئ كەتكەندىت كېيىتۇ
تەخۈۈتكە ( مۇنىۈۈۇق)ئىۈۈرنەكتىت كېۈۈيىتۇ ئۇنىۈۈڭ ئۈۈوغلى مونۈۈدۇ  . ىقى مەلۈۈۇمچىققۈۈانل
 .چىققان

ھۇنوغۇر خانلىقى شۈەرقىي رىۈم بىۈلەن بولغۈان مۇناسۈىۋەتتە گاھىۈدا       -ئون ئوغۇر
ھەرنىۈي كۈۈ    . نورما  مۇناسىۋەتنى ساقلىغان بولساۇ گاھىدا ئۈۇرۇش قىلىۈپ تۇرغۈان   

ئاناستاسۈۈۈۈىئول پايتەخۈۈۈۈ  ئۈۈۈۈارقىلىق ئۈۈۈۈۆزىنى قوغۈۈۈۈدائ ئااللمىغۈۈۈۈان ئىمپېراتۈۈۈۈور 
شۈقا مەجبۈۇ   - كونىستانتىپولنى ساقالئ قۈېلى  ئۈچۈۈنۇ ئەتىراپىغۈا سۈېپىل سۈوقتۇرۇ     

نۈى تۈگۈتۈۈش   - ھۇنوغۈۇر خانلىقىنىۈڭ تەھۈدىتى    -شۈەرقىي رىۈم ئۈون ئوغۈۇر    . بولغان
ئۈچۈۈۈنۇ ئۇالرنىۈۈڭ ئىچكۈۈى قىسۈۈىمىغا سۈۈوغۇقچىلىق سۈۈېلىپ ئۇتۇرغۈۈۇرالر بىۈۈلەن       

ئۈۈۆز قېرىندىشۈۈى بىۈۈلەن ئۈۈۇرۇش قىلىۈۈپ . قويغۈۈان قۇتۇرغۈۈۇرالرنى دۈشمەنلەشۈۈتۈرۈئ
مەغلۈۈۈۈۇئ بولغۈۈۈۈان قۇتۇرغۇرالرنىۈۈۈۈڭ بىۈۈۈۈر قىسۈۈۈۈىمىنى شۈۈۈۈەرقىي رىۈۈۈۈم تىراكياغۈۈۈۈا   

الر بالقانغۈا يۈۈرۈش   - شەرقىي رىمنىڭ سۇيقەستىنى ئۇققان ئۇتۇرغۇر. ماكانالشتۇرغان
سۈى  قىلىپۇ كونسىتانتىنىپولغا قەدەر ئىلگىرلەئ بارغان بولسىمۇۇ بۇنىڭ ھىچبىر پايدى

يىلالرغۈۈا -110ھۇنۇغۈۈۇر خۈۈانلىقى مىالدىۈۈيە  -شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەنۇ ئۈۈون ئوغۈۈۇر. بولمىغۈۈان
سۈەۋەبىدىت ئۈاجى الئ كېتىۈپۇ ئۆزىنىۈڭ مۇسۈتەقىل      [ 12] كەلگەندە ئىچكى ئۈۇرۇش 

سىياسىي ھالىتىنى يوقاتقان ۋە شەرقتىت كەلۈگەن ئۈاۋارالر ۋە سۈابىرالرغا قۈارام بولۈۇئ      
ى تارمۈاقلىرى بولسۈا كۈۆ، تۈۈر، ئىمپېرىيىسۈىگە      ئوغۇرالرنىڭ شەرق تەرەپتىك. قالغان

 .قۇشۇۋېلىنغان
  
 

 بولغارالر ۋە ۋېنگىرالرنىڭ كېلىپ چىۋىشى. 2

 
ھۇنۇغۈۈۇر خۈۈانلىقى قۇرۇلغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ بۈۈۇ يەردىكۈۈى ئۇيغۈۈۇر      -ئۈۈون ئوغۈۈۇر 

دېگەن نۈامنى ئۆزلىرىنىۈڭ سىياسۈىي تەشۈكىلىنىڭ ئورتۈاق نۈامى       « بولغار»قوۋملىرى 
 ۇ سەككى «بە »ياۋروپاغا كۆچكەن بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىدا بەش. سۈپىتىدە قولالندى
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بۇنىىغۈۈا . دېيىلەتتۈۈى« خىۈۈر»يۈۈاكى « قىۈۈر» ۇ قىۈۈ «ئۈۈوتىر» ۇ ئوتتۈۈۇز«سۈۈىكخېر»
بەش -بەش ئۇيغۈۇر -بەش ئوغۈۇر »يەنۈى  « بەلغۇر»دېگەن نام « بولغار»ئاساسالنغانداۇ 

تۈۈۇنىى قېۈۈتىم  يىلۈۈى-151بولغۈۈار دېۈۈگەن نۈۈام مىالدىۈۈيە . دېگەنلىۈۈس بۈۈوالتتى« ئوغۈۈۇز
يىلىۈدىت  -113مىالدىيە ① قۇتۇرغۇرالمۇ. شەرقىي رىم تارىخىي ماتېرىيالىدا كۆرۈلگەن

« قۈاترىغۇر »ۇ «قۇتراغۈۇ »ۇ «قۇترىغۈۇر »باشالئ شەرقىي رىمنىڭ تۈارىخىي مەنبەلىرىۈدە   
 .لەردە تىلغا ئېلىنغان- دېگەن شەكىل
بۆرە دېگەن )ات يىلى قۇتۇرغۇر قەبىلىسىدىت كېلىپ چىققان قۇرب-151مىالدىيە 

ھۇنۇغۇرۇ قۇتۇرغۇر ۋە ئۇتۇرغۇر قەبىلىلىرىنۈى قايتۈا   -دېگەن كىشى ئون ئوغۇر (مەنىدە
. بولغار خانلىقلىنى قۇرغۈان -تەشكىلەئ ئۆزىنى خان دەئ جاكارالئ بۈيۈ، ئون ئوغۇر

 -دەۋرىۈۈدە تۈۈازا كۈچىيىۈۈپ (يىلۈۈالر-211 -151مىالدىۈۈيە )بۈۈۇ خۈۈانلىق ئۇنىۈۈڭ دەۋرىۈۈدە 
 .ىتىل دەرياسىدىتۇ غەربتە دونا  دەرياسىغا قەدەر سوزۇلغانىدىزېمىنى شەرقتە ئ
يىلى غەربىۈي تۈۈرۈ، خانلىقىنىۈڭ ئاغدۇرۇلۇشۈى بىۈلەنۇ غەربىۈي       -219مىالدىيە 

تۈركلەرگە قاراشلىق مىللەتلەر باش كۆتۈرۈئ چىقىپۇ ئۈۆز ئالۈدىغا خۈانلىق تەشۈكىل     
جۈۇتلىقى ئۈچۈۈن بىۈر    بۇ ھالەت بۈيۈ، ئۈون ئوغۈۇر بولغۈار خانلىقىنىۈڭ مەۋ    . قىلىغان

چۈۈۈنكى قۇربۈۈاتتىت كېۈيىت تەخۈۈتكە چىققۈۈانالر دەۋرىۈۈدە بۈۈۇ  . تەھۈدى  بولۈۈۇئ قالغۈۈان 
شۇڭاۇ غەربىي تۈركلەردىت ئايرىلىۈپ  . خانلىق بۇرۇنقىدە، قۇدىرەتلىس ئەمەل ئىدى

يىلۈۈى ئۈۈون ئوغۈۈۇر بولغۈۈار  -225چىققۈۈان ھازارالرنىۈۈڭ قۇدرەتلىۈۈس قوشۈۈۇنى مىالدىۈۈيە  
قۇرباتنىۈڭ چۈوڭ   .چېكىدىت بۆلىۋەتكەن–بۇ خانلىقنى چا، خانلىقىغا بېسىپ كىرىپ 

ھۇنوغۇرالرغۈۈا باشۈۈچىلىق قىلىۈۈپۇ ئۈۈون  -ئۈۈوغلى ئۈۈوتتىكىت بىۈۈر بۆلۈۈۈ، ئۈۈون ئوغۈۈۇر  
 .ئوغۇرىيەدە قېلىپ ھازارالرغا ئىتائەت قىلىغان

قۇرباتنىڭ ئىككىنچى ئوغلى قۈۇترا  ۋە قۇتورغۇرالرنىۈڭ كۈۆپچىلىكىنى باشۈالئ     
ەرياسۈۈىنىڭ ئوتتۈۈۇرا ئۈۈېقىت بويلىرىغۈۈا سۈۈۈرۈلگەن ھەم بۈۈۇ شۈۈىمالغا قايرىلىۈۈپ ئىتىۈۈل د

ئوغۈۇر  -ھۇنۇغۇرالرۇ سابىرالر ۋە فىت -ئەتىراپتا تۇرۇئ قالغان ئاز بىر قىسىم ئون ئوغۇر
مانۈا بۈۇالر بۈگۈۈنكى    . مىللەتلىرىنى بويسۇندۇرۇئۇ ئىتىۈل بولغۈار خۈانلىقىنى قۇرغۈان    

. ىۈۈس مەنبەسۈۈى بولۈۈۇئ قالغۈۈان كۈنۈۈدىكى باشۈۈقىرتالرۇ چۇۋاشۈۈالر ۋە تاتارالرنىۈۈڭ ئېتن 
يەگە سۈاياھەتكە كەلۈگەن ياۋروپۈالىق سۈەيياھ روبۈرۇ،      ىئەسىردەۇ مۇڭغۇل-11مىالدىيە 

دەرياسۈۈىنىڭ ( ئىتىۈل دەرياسۈۈىنى دېمەكچۈى  » ئۆزىنىۈڭ سۈاياھەت خاتىرىسۈۈىدەۇ ۋولگۈا   
دەلىتىۈۈدىت ئېقىۈۈپ چىقىۈۈدىغانلىقى ۋە بۈۈۇ يەردە ياشۈۈايدىغان    ( باشۈۈقىرت) باسۈۈكاتىر

الرنىۈۈڭ تىلۈۈى بىۈۈلەن بىۈۈر خىۈۈل     (ئۈۈون ئوغۈۈۇر )تىلىنىۈۈڭ ھونۇغۈۈۇر مىللەتلەرنىۈۈڭ 
دەئ « بۈيۈۈۈ، ھۇنگۈۈارىيە »ئىكەنلىكىنۈۈى كۆرسۈۈەتكەن ھەمۈۈدە باشۈۈقىرى  دەلىتىنۈۈى   



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 86 ~ 
 

يىلۈۈى ۋىنۈۈادا ئۈۈېالن -1919نېمېۈۈ  .ھۇنگىرىيىلىۈۈس مەشۈۈھۇر شەرقشۈۈۇنال گ. يازغۈۈان
سۈۆزى   «باشۈقىرى  »دېگەن ئەسۈەردەۇ  ( بۈيۈ، ھۇنگارىيە)« ماگناھۇنگارىيە»قىلغان 
 .بەش ئوغۇر يەنى بەش ئۇيغۇر دېگەنلىس بولىدۇۇ دەئ كۆرسەتكەن-باشقىر

يىلۈۈى قۇرۇلغۈۈان ئىتىۈۈل بولغۈۈار خۈۈانلىقى ئۈۈۆز تارىخىۈۈدا بەزىۈۈدە     -225مىالدىۈۈيە 
ھازارالرغاۇ بەزىدە مۇڭغۇلالرغا بېقىنۈدى بولۈۇئ قالغۈان بولسۈىمۇۇ يەنىۈال ئۈالتە ئەسۈىر        

ىلىغۈۈا كەلگەنۈۈدەۇ بۈيۈۈۈ، ئىسۈۈتېالچى  ي-1100مۇسۈۈتەقىل ھۆكۈۈۈم سۈۈۈرۈئۇ مىالدىۈۈيە  
 .تەرىپىدىت ئاغدۇرۇلغان( ئاقساق تېمۇر)تۆمۈرلەڭ 

ھۇنوغۈۈۇر ۋە -ئۈۈون ئوغۈۈۇر ( ئىشۈۈبارا)قۇرباتنىۈۈڭ ئۈۈۈچىنچى ئۈۈوغلى ئاسۈۈپارۇخ    
. مىڭ ئاھالىنى باشۈالئ بالقۈان يېۈرىم ئارىلىغۈا كۆچۈۈئ كەلۈگەن       11قۇتۇرغۇرالردىت 

دەئ « ئۈۈون ئوغۈۈۇرىيە»بەلىرىۈۈدە بۈۈۇ يەر ئۇنىۈڭ بالقانۈۈدا ئىگىلىۈۈگەن يېۈۈرى يۇنۈان مەن  
ئۈون ئوغۈۇردۇر   »ئەسىردىت كېيىنكى غەرب مەنبەلىرىدە بولسۈاۇ  -5مىالدىيە . يې ىلغان
ئەينۈۈى ۋاقىتتۈۈا بالقۈۈان يېۈۈرىم ئارىلىۈۈدا ياشۈۈايدىغان    . دەئ خۈۈاتىرلەنگەن« قۈۈۇتراغالر

سۈۈۈۈىالۋىيان ۋە تىۈۈۈۈرا، خەلقلىۈۈۈۈرى ئاسۈۈۈۈپارۇخنى ئۈۈۈۈۆزلىرىنى شۈۈۈۈەرقىي رىمنىۈۈۈۈڭ   
شۈۇنىڭ  . رۇقىدىت ئازاد قىلغۈۇچى نىىادكۈارۇ دەئ تونۈۇئ ئۇنىىغۈا قوشۈۇلغان     بۇيۇنتۇ

شۈۈۇ سۈۈەۋەبلىس ئاسۈۈپارۇخ . بىۈۈلەن ئاسۈۈپارۇخنىڭ كۈۈۈچى خۈۈېلىال دەرىىىۈۈدە زورايغۈۈان
شەرقىي رىم بىلەن ئاۋار ئىمپېرىيىسىدىت ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ ئارىسىدا ئۆزىنىڭ 

ئاسۈۈپارۇخنىڭ كۈچىيىۈۈپ  . انمەۋجۇتلۈۈۇقىنى قوغۈۈدائ ئۈۈۇنى تەرەققىۈۈي قىلۈۈدۇرالىغ   
يىلۈۈىۇ ئاسۈۈپارۇخنىڭ -239مىالدىۈۈيە  Ⅳكېتىشۈۈىدىت ئەندىشۈۈە قىلغۈۈان كونسۈۈىتانتىت

. ئۈستىگە يۈرۈش قىلغان بولسىمۇۇ ئۇرۇش ئۆزىنىڭ مەغلۇبىيىتى بىلەن ئاخىرالشقان
يىلۈى كېلىشۈىم تۈزۈلۈۈئۇ شۈەرقىي     -251نەتىىىدە ئىككى تەرەئ ئوتتۇرسىدا مىالدىيە 

ئۈۈادەتتە تۈۈارىخچىالر  . اسۈۈپارۇخقا بۈۈاج تاپشۇرۇشۈۈقا مەجبۈۈۇر بولغۈۈان  رىۈۈم ھەر يىلۈۈى ئ 
يىلى دونا  دەرياسى بىلەن بالقان ئارىسىدىكى جايالرنى ئۈۆز  -239ئاسپارۇخ مىالدىيە 

 .ئىچىگە ئالغانۇ دونا  بولغار خانلىقىنى قۇرغانۇ دەئ قارايدۇ
سۈۈىرنىڭ ئە -9)دونۈۈا  بولغۈۈار خۈۈانلىقى قۈۈرۇم خۈۈان ۋە ئۇنىۈۈڭ ئۈۈوغلى ئومۇرتۈۈا  

دەۋرىدە تازا كۈچىيىپ دەلەتنىڭ سىياسىيۇ ھەربىۈي ۋە ئىقتىسۈادىي   ( ئالدىنقى يېرىمى
بۇ دەۋرىدە شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسۈى قرۇمخاننىۈڭ   . قۇدرىتى يۇقىرى پەللىگە يەتكەن
سارايالرۇ سۈۇ ئىنشۈائات   -بۇ دەۋرىدە نۇرغۇن شەھەر. قولىدا ھاال، بولۇشقا تال قالغان

مۈۈۈۈادارا . پۇ مەدەنۈۈۈۈيەت ئابىۈۈۈۈدىلىرى بارلىققۈۈۈۈا كەلۈۈۈۈگەن   قۇرلۇشۈۈۈۈلىرى ياسۈۈۈۈىلى 
ئەتىراپىلىرىدىكى ئېگى  قىياغا چېكىلگەن يۈازمىالر ۋە قۈرۇم خاننىۈڭ ئۈاتلىق قاپارتمۈا      

 .ھەيكىلى شۇ دەۋرىنىڭ خاتىرىسى ھېسابلىنىدۇ
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دۇنا  بولغارلىرى ئۆزىنىڭ سانى ناھايتى ئاز بولغىنىغا قارما ۇ ياۋروپاغا خۈېلىال  
ىخچىالر تەرپىۈدىت ئېتىرىۈپ   رە مەدەىنيەت تەسىرنى سىىدۇرگەنلىكى تاكۈچلۈ، تۈرد
دەلەت چۈشەچىسۈۈىدىت  ئۈۈوالر ئۇششۈۈاق قەبىۈۈلە شۈۈەكىلىدە ياشۈۈايدىغانۇ. قىلىنماقتۈۈا

خەۋەرسۈۈۈى  سۈۈۈالۋيانالرغا ۋەتەنۇ دەلەت ۋە مىلۈۈۈلەت ئۇقۈۈۈۇمنى ئۈۈۈۆگەتكەنۇ ئۈۈۈۇالرنى  
بۈويالۇ  –بويۈار  :ۇنۈۋانالر سىياسۈىي ئ -سالۋيان تىلىۈدىكى ھەربىۈي   )تەشكىالتالندۇرۇئ 

شەرقىي رىمگە قارشى ئۆزىنى قوغداش ( بايىندىر-باياندۇر -بان-چۇبانۇ باغان-زۇپان
 [.13] قابىليىتىنى يېتىلدۈرگەن

يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمى دە،ۇ بولغارالر يەرلىكۈلەرگە سېلىشۈتۇرغاندا نوپۈۇل    
بولغىنىدە،ۇ شۈەرقىي رىۈم    يازما مەنبەلەردىت مەلۇم. سانى جەھەتتىت تولىمۇ ئاز ئىدى

 .مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرى ئاتىدىكى سالۋيانالر ئۇالرنى ئۆز قاينىمغۈا سۈۆرەئ كىۈرگەن   
تەشكىالتالندۇرۇلغان سالۋيانالرنىڭ دەلەت خىۈ مىتىگە قوبۈۇ  قىلىنىشۈىۇ يەرلىكۈلەر     
بىلەن نىكاھلىنىشۈنىڭ كۆپىيشۈى ۋە ئىۈدارە قىلىۈ  ئۇسۈۇلىنىڭ زەرۈرى نەتىىىسۈى       

ەرلىۈۈس تىلنىۈۈڭ سۈسۈۈتۈنلىكى تەبىقىۈۈگە سۈۈىىىپ كىرىشۈۈىۇ بۇلغۈۈارالرنى   سۈۈۈپىتىدە ي
ئومۇرتۈۈا  خانۈۈدىت كېۈۈيىت تېخىمۈۈۇ تې لىشۈۈىپ داۋام    .سالۋيانالشتۇرۇشۈۈقا باشۈۈلىغان 

نىۈڭ   (پۈارىى يۈاكى بۈۆرى    -بۈارىى )لىشۈى  دولقۈۇنى بۆرىسۈخان    - قىلغان سۈالۋيان 
ىنىنىۈۈڭ يىلۈۈى كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنىۈۈدىت ۋەز كېچىۈۈپۇ خرىسۈۈتىئان د    -521مىالدىۈۈيە 

ئورتۈۈودوكى مەزھىپىنۈۈى قوبۈۈۇ  قىلىۈۈپۇ بولغۈۈارالرنى خىرىستىئانالشتۇرۇشۈۈى بىۈۈلەن 
شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم مەدەنىۈۈۈيەت -شۈۈۈۇنىىدىت باشۈۈۈالئ بولغۈۈۈارالر سۈۈۈالۋيان. تامامالنغۈۈۈان

 .چەمبىرىكىگە كىرئ كەتكەن
مەلۇمۈۈۈاتالردىت قارىغانۈۈۈداۇ قۇرباتنىۈۈۈڭ تۈۈۈۆتىنچى ۋە بەشۈۈۈىنچى ئوغۈۈۈۇللىرى      

رىم ساندىكى ئوغۇالر غەربىۈي ھۈۇنگىرىيەۇ شۈىمالىي ئىتۈالىيەۇ     يىتەكچىلىس قىلغان ئاي
ئوكرائىناۇمولۈۈداۋىيە ۋە تىرنسۈۈىلۋانناياغا تارقىلىپۇشۈۈۇ جايۈۈدىكى مىللەتۈۈلەر ئىچىۈۈگە    
سىىىپ كەتكەن ئورا  تۈاغلىرى بىۈلەن ئىتىۈل دەرياسۈنىڭ ئوتتۈۇرا ئۈېقىت بويلىرىۈدا        

. يا، ۋە ماجۈارالر ياشۈايتتى  مارىۇ ۋوت ئۇغۇرالردىت چەرەمى ۇ مۇكشىۇ–ئەسلىدە فىت 
ئىتىۈۈل -ئەسۈۈىردە ھۈۈۇنالر ئۈۈورا -1مىالدىۈۈيە . ئۈۈوالر دەسۈۈلەئ ئوغۇرالرغۈۈا قارىغانىۈۈدى 

ھۇنالرنىۈۈڭ بۈۈۇ . دەرياسۈۈى بويلىرىغۈۈا يەرلەشۈۈكەندەۇ بۈۈۇ مىللەتلەرنۈۈى بويسۈۈۇندۇرغان  
ئۇغۈۇر قەبىلىلىۈرى   -يىلىغا يېقىت ھۆكۈمرانلىقى جەريانىۈدا بەزى فىۈت   100جايدىكى 
دەئ ئاتىلىۈدىغان   «مۈاگى -مانسۈى »جۈمىلىدىتۇ ئەسلى نەمۈى  . پ كەتكەنتۈركىلىشى

- قۇشۈۇمچى  (ئار) «ئەر»ماجارالر ھۇنالرنىڭ تەسىرگە ئۇچىرىغاندىت كېيىتۇ تۈركچە 
يىلۈى ھۈۇنالر   -131مىالدىۈيە  . غۈا ئۈۆزگەرگەن  «ماجار»سىنىڭ قوشۇلىشى بىلەن نامى 
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لغۈۈان بىۈۈر قىسۈۈىم ھۈۈۇنالر     ياۋرۇپانىۈۈڭ ئىچكۈۈى قايلىرىغۈۈا كۆچكەنۈۈدەۇ بۈۈۇ يەردە قا    
ئەسۈىرگە كەلگەنۈدەۇ مانۈا شۈۇ     -5مىالدىۈيە   .مەجارالرنىڭ ئىچىگە قوشۈۇلۇئ كەتۈكەن  

ماجارالر جەنۇبقا سۈۈرۈلۈئۇ ئۈون ئۇغۇرىيۈدىكى ھازارالرغۈا بېقىنىۈپ ياشۈاۋاتقان ئۈون        
-بۈۈۇ چاغۈۈدا ئۈۈون ئوغۈۈۇر   . ھۇنوغۇرالرنىۈۈڭ تەركىۈۈبىگە قوشۈۈۇلۇئ كەتۈۈكەن   -ئوغۈۈۇر

ۇ (ھارمۈال )ۇ گيارمۈات  (قۈار تۈوپى  ) ۇ قۈۇرت (پۈارچە )نۆۇ كىسۈىس  ھۇنوغۇرالر تارقانۇ يە
قاتۈۈارلىق قەبىلىۈۈلەرگە  ( ئۇغۈۈۇر -بۈۈۇ ئىككىسۈۈى فىۈۈت  )ۇ ماجۈۈارۇ نېيىۈۈس  (چۈۈوڭ)كېۈۈر

قاتۈۈارلىق ئۈۈۈ  قەبىلىسۈۈۈى   « قابۈۈار »كېۈۈيىت ئۇالرغۈۈا يەنە ھازارالرنىۈۈۈڭ   .ئايرىلىغۈۈان 
ەلۈۈگەن ھۇنوغۈۈۇرالر شۈۈەرقىتىت ك –يىلۈۈى ئۈۈون ئوغۈۈۇرالر  -592مىالدىۈۈيە .قوشۈۈۇلغان

پەچىنەكلەرنىڭ بېسىمى بىلەن ئۈون ئوغۈۇرىيەدىت ئايرىلىۈپۇ ھۈازىرقى ھۈۇنگرىيىگە      
يىلۈۈى -993مىالدىۈۈيە  Iبىۈۈر ئەسۈۈىر ئۆتكەنۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ئىسۈۈتۋان  .كۆچۈۈۈئ كەلۈۈگەن

يۇقىرىۈدا ئېيتىۈپ ئۈۆتكىنىمى دە،ۇ ئۈون     . ھۇنگرىيەدە ئون ئوغۈۇر خۈانلىقىنى قۇرغۈان   
تايۈۈۈدىغان بولغاچقۈۈۈاۇ بۈۈۈۇ دەلەت ياۋروپاغۈۈۈا ئوغۈۈۈۇرالر ئۈۈۈۆزىنى ھۇنوغۈۈۈۇرالر دەپمۈۈۈۇ ئا

نېمىسۈچە ئۇنگۈارۇ    ھۈازىرقى التىۈنچە ئۈۇنگرىۇ   . دېگەن نام بىۈلەن تۇنۇلغۈان  «ھۇنگر»
 -فرانسوسچە ھۈۇنگرول ۋە رۇسۈچە ۋېنگۈر دېۈگەن نامالرنىۈڭ ھەممىسۈى ئۈون ئوغۈۇر        

 .ھۇنۇغۇر دېگەن نامنىڭ ھەرخىل ئوقۇلۇشىدىت ئىبارەت
يىلى خرىستىئان دىنىنىۈڭ كاتولىۈس مەزھىپۈى    -1000ھۇنگىر دەلىتىدە مىالدىيە 

ۇ «يۇتۈاش »بۇنىىغۈا  . قوبۇ  قىلىنغانغا قەدەر كۆپىنچە تۈرۈكچە ئىسىمالر ئىشلتىلگەن
دېگەنۈۈدە، سۈۈۆزلەرنى مىسۈۈا  كەلتۈرۈشۈۈكە   « يۈۈابغۇ»ۇ «تارمۈۈا»ۇ «تۈۈاش»ۇ «تارقۈۈا »

ھۈۇنگر   ھەتتاۇ شۇ چاغدا خرىستىيئان دىنىنى بىرىنچى بولۇئ قوبۇ  قىلىغۈان . بۇلىدۇ
-9ھۈۇنگىرىيە مىالدىۈيە    .دېگەن ئىسىم ئىۈدى  «با »پادساھىنىڭ ئىسمىمۇ تۈرۈكچە 

بولسۈۈا ھۈۈازار «شۈۈەرقىي تۈۈۈركىيە». دەئ ئاتالغۈۈان «غەربىۈۈي تۈۈۈركىيە»ئەسۈۈىرلەردە -10
 .دەلىتىنى كۆرسىتەتتى

خرىسۈتىئان   يىلغۈا قەدەر ھۆكۈۈم سۈۈرگەن ئۈۇالر    -1101ھۇنگىر دەلىتى مىالدىيە 
ىلغانۈۈدىت كېۈۈيىت ئەتراپتىكۈۈى گېرمۈۈان ۋە سۈۈىالۋيان مىللەتلىرنىۈۈڭ  دىنىنۈۈى قۇبۈۈۇ  ق

ئۇغۇر مىللەتلىرنىڭ تەركىبلىرىنىۈڭ ئۇالرنىۈڭ   –كۈچلۈ، تەسىرىۇ شۇنىىدە،ۇ فىت 
ئۇغۈۇر تىللىۈرى   –بۈارا فىۈت   -ئىچىدە بارغانسېرى مۈۇھىم ئۈۇرۇن تۇتۇشۈى بىۈلەن بۈارا     

ئۇالرنىۈڭ باشۈقا   . دىئائىلىسگە مەنسۇئ بۇگۇنكى ھۇنگىر مىللىتى بولۈۇئ شۈەكىللەن  
بىر مىللەت سۇپىتىدە تارىخ سەھنىسۈىگە چىققىنغۈا گەرچە مىۈڭ يىلغۈا يۈېقىت ۋاقىۈ        
بولغۈۈان بولسۈۈىمۇۇ لۈۈېكىت ھۈۈۇنگىر تىلىۈۈدا تەلەپپۈۈۇز ۋە مەنۈۈا جەھەتۈۈتىت ئۇيغۈۈۇر تىلۈۈى 

مۆلچەرلىنىشۈچەۇ ھۈارىرقى   . بىلەن ئوخشاش سۆزلەرنى ھۈېلىھەم ئۈۇچىراتقىلى بولىۈدۇ   
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[. 15] پىرسەنتىنى ئىگەلەيۈدۇ  9ئىبارلىرى تەخمىنەن -دا تۈر، سۆززامان ھۇنگىر تىلى
 «قۈازان »ۇ (ئە ) «ئە »ۇ (ئامبار) «خامبار»ۇ (ئانام) «ئاينام»ۇ (ئاينا) «ئاينا»: مەسىلەن

يەنە [. 19] دېگەنۈۈۈگە ئوخشۈۈۈاش( كەنۈۈۈدىر) «كەنۈۈۈدىر»ۇ (كۈۈۈۆ،) «كېۈۈۈس»ۇ (قۈۈۈازان)
كۈنۈۈدىمۇ ھۈۈۇنگىرالر ئارىسۈۈىدا قەدىمكۈۈى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ مۇزىكۈۈا ئاھۈۈاڭلىرى ھۈۈازىرقى 

بۈۈۇ ھەقۈۈتە ئىۈۈ دەنگەن خەنۈۈ ۇ ئۈۈالىملىرى گەنسۈۈۇ ئۆلكىسۈۈىدە . داۋاملىشۈۈىپ كەلمەكۈۈتە
نىۈڭ مۇزىكۈا قۇرۇلمىسۈىدا     (ۋېنگىرالر) ياشايدىغان سېرىق ئۇيغۇرالر بىلەن ھۇنگىرالر

 .ئوخشاش بولغان قانۇنيەتنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىدى
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 چى باببەشىن
 ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ ھاكىميەت تەشكىالتى، ئىقتىسادى

 ۋە مەدەنىيىتى
 

 ھاكىميەى چۈشەنچىسى ۋە تەشكىالتى. 0

 
ياۋروپۈۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈۈڭ ھۈۈۈاكىميەت چۈشەنچىسۈۈۈى ۋە تەشۈۈۈكىالتى توغرىسۈۈۈىدا     

ياۋروپۈا  . مەنبەلەردە تەپسىلىي مەلۇماتالر بولسىمۇۇ بەزى يىپ ئۇچىلىرىمۇ يۈوق ئەمەل 
يەنى ئۈۇالر  . ڭ ھاكىميەت چۈشەنچىسى كارى ماتىس تىپنى تەشكىل قىلىدۇھۇنلىرىنى

تەخ ۇ دەلەت تەڭرى تەرپىدىت ئاتا قىلىنغانۇ ھۆكۈمدار ئېمپىراتور تەڭرىنىۈڭ قۈۇت   
ئاسۈىيا ھۈۇن   . بېغىشلىشى بىلەن ھۆكۈمۈدارلىق تەخۈتىگە چىقىۈدۇۇ دەئ چۈشۈىنەتتى    

كۈۈۈن ۋە ئۈۈا  تەڭرىسۈۈى   كۈۈۆ، تەڭرىسۈۈىۇ»ئېمپىراتۈۈورى باتۇرنىۈۈڭ تولۈۈۇق ئىسۈۈىمى  
ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىرى  ①. دەئ ئۈاتىالتتى  «تەرىپىۈدىت تەخىۈۈتكە چىقىرىلغۈان تەڭرىقۈۈۇت  

تەڭۈۈرى »ئىچىۈۈدە كەڭ تارقالغۈۈان ئاتتىالغۈۈا دۇنيۈۈا ھۈۈاكىميىتىنى ئېلىۈۈپ كەلۈۈگەن       
ھېكايىسىۇ سوفيا شۈەھىرىدە ھۈۇن    «تەڭرى ئاربىسنىڭ قىلىچى»رىۋايىتىۇ « قىلىچى

رىم ئەلچىلىرى ئوتتۇرسىدا يۈۈز بەرگەن مۇنازىرىۈدەۇ ھۈۇن    ئەلچىلىرى بىلەن شەرقىي 
ئەلچىلىرىنىڭ ئاتتىالنى ئىالھىي مەنبەدىت كەلگەنۇ دەئ ئوتتۇرغا قويۇشى ۋە ئاتاكىر 

نىۈۈڭ ئۈۈاتتىالنى تەڭۈۈرىگە ئوخشىتىشۈۈىۇ مانۈۈا شۈۈۇ كازىرماتىۈۈس     (پادىشۈۈاھى) كىرالۈۈى
ە بۈويىچە ھۈۇنالر   بۇنداق چۈشەنچ. ھاكىميەت چۈشەنچىسىنىڭ ئنكاسى ھېسابلىنىدۇ

ئۈۈۆز ئېمپىراتۈۈورىنى تەڭرىنىۈۈڭ يەر يۈزىۈۈدىكى ۋەكىلۈۈىۇ مىللەتنىۈۈڭ ئاتىسۈۈىۇ ئۇنىۈۈڭ   
دەلەت ۋە مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى سۈاقالش ۋە كۈۈچەيتى  مەجبۈۇرىيىتى بۈار دەئۇ     

 .قارايتتى
ئېمپىراتۈور   -مەنبەلەرگە ئاساسالنغانداۇ ياۋروپا ھۇنلىرىدىمۇ ئەڭ ئالىي ھۆكۈمدار

« قۈان »ئۇنىۈڭ خانىشۈىىغىمۇ   . دېيىلەتتۈى ( خۈان )«قان»ۇ (خاقان)« قاغان»بولۇئ ئۇ 
ئېمپىراتۈور  . ئارىغقۈان دېگەنۈگە ئوخشۈاش   : مەسۈلەن . دېگەن شەرەئ نامى قۇشۇالتتى

ئېمپىراتورنىۈۈۈڭ . لىنۈۈۈاتتى- ئۈۈۈۇرۇش مەزگىلىۈۈۈدە ئەڭ ئۈۈۈالىي قومانۈۈۈدان ھېسۈۈۈاب    
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بۈويىچە  « ىق تۈۈزۈم قوش خۈانل »قا بۆلۈنۈئ « ئىلىس خانلىق»باشقۇرۇشىدىكى جايالر 
غەرب »ۋە « شۈەرق تەرەئ ئىلىۈس خۈانلىق   »بۈۇ تۈۈزۈم بۈويىچە دەلەت    . ئىدارە قىالتتۈى 

بىلگە خان بولۇئ سايالنغان -بۇ يەرگە ئىلىس. دەئ بۆلۈنگەن« تەرەئ ئىلىس خانلىق
دەرىۈىە  . تورنىڭ باللىرى ياكى ئىنىسۈى بولۈۇش شۈەرت ئىۈدى    - كىشى چوقۇم ئېمپىرا

بۈاالمبەر  : مەسۈىلەن . ىلىس خانلىق ئۈستۈن ئورۇنۈدا تۈۇراتتى  جەھەتتە شەرق تەرەئ ئ
رۇگۈا دەۋرىۈدە ئايبۈارىى بىۈلەن     . دەۋرىدە يىلۈدى  غەرب تەرەئ ئىلىۈس خۈانى بولغۈان    

ئوكتۈۈارۇ ئۈۈاتتىال دەۋرىۈۈدە ئىۈۈلە، بىۈۈلەن ئىۈۈرنە، غەرب ۋە شۈۈەرق تەرەئ ئىلىۈۈس خۈۈانى 
 .بولغان

ى دەلەتنىۈۈڭ سىياسۈۈىيۇ  پىرىسكوسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا قارىغانۈۈداۇ ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىر  
چوڭ مۇزاكىرە قىلىۈدىغان يىغىلىشۈنى   -ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي ئىشلىرى قاتارلىق چوڭ

بۈۈۇ يىغىۈۈت   ② .دەئ ئاتىغۈۈان« ۋەكىلۈۈلەر مەجلىسۈۈى »يۈۈاكى « ھەيۈۈئەتلەر يىغىنۈۈى »
ئېمپىراتورنى سايالشۇ قوشنا ئەللەر بىلەن شەرتنامە تۈزۈشۇ ھەربىي يۈرۈش قىلىۈ   

 .نى قاراردىت ئۆتكۈزەتتىقاتارلىق چوڭ ئىشالر
شەرق ۋە غەرب تەرەئ ئىلىس خانلىرى ھەر قايسى بويسۇندۇرۇلغان مىللەتلەرگە 

لىۈۈق نۈۈامى ۋە  - بويسۈۈۇندۇرۇلغان مىللەتۈۈلەر ئۆزىنىۈۈڭ خۈۈان  . ھۆكۈمرانلىۈۈق قىالتتۈۈى 
ئۇالر . پادىشاھلىرىنى ساقالئ قالغان بولۇئۇ ئىلىس خان تەرپىدىت نازارەت قىلىناتتى

ئۈۇرۇش  . ىدە ئۆز ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىپ ھۇنالرغا باج تاپشۇراتتىتىنىچ مەزگىل
مەزگىلىۈۈدە پىيۈۈادە يۈۈاكى ئۈۈاتلىق ھالۈۈدا ھۈۈۇن ئېمپىراتورىنىۈۈڭ قومانۈۈدانلىقى ئاسۈۈتىدا  

ئۈۈۇالر ئىچكۈۈى جەھەتۈۈتە تولۈۈۇق ھوقۇققۈۈا ئىۈۈگە بولسۈۈىمۇۇ ئەممۈۈا . ئۇرۇشۈقا قاتنىشۈۈاتتى 
ئۈاتتىال دەۋرىۈدە بۇنۈداق    . ىپ بۈاراتتى تاشقى ئىشالرنى ھۇنالرنىڭ ۋاستىسى بىلەن ئېل

كە يەتۈۈكەن بولۈۈۇئۇ كاتولونيۈۈا ئۇرۇشۈۈىغا   11بويسۈۈۇندۇرۇلغان مىللەتلەرنىۈۈڭ سۈۈانى  
مىىىنۈى ھۈۇنالرۇ    50مىڭ كىشىلىس ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈى قوشۈۇنىنىڭ     100قاتناشقان 
مىۈۈڭ كىشۈۈىلىس قوشۈۈۇننى بويسۈۈۇندۇرۇلغان مىللەتلەرنىۈۈڭ قوشۈۈۇنى      110قالغۈۈان 

 .تەشكىل قىلغان
دېمە،ۇ ياۋروپا ھۇنلىرى مۈۇكەممە  تەشۈكىلىي سېسۈتىمىغا ئىۈگە بولۈۇئۇ ئۈۇالر       

 .ئاشۇ دەلەت ئاپپاراتلىرى ئارقىلىق ئۆز جەمئىيىتىنى ئۈنۈملۈ، كونتىرو  قىلغان
 

 ھەربىي تۈزۈم ۋە ئۇرۇش تاكتېكىسى. 3
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ھۇنالرنىڭ ھەربىۈي ئىشۈالر تارىخغۈا نەزەر سۈالدىغان بولسۈاقۇ ئۈۇالردا ھەر بىۈر        
ھەربىۈي ئىشۈالرغا قارىتۈا خۇسۇسۈىي بىۈر      . شى ھەر ۋاقى  ھەربىۈي ھۈالەتە تۈۈراتتى   كى

ئۈۈۈۇالردىكى ھەربىۈۈۈي قوشۈۈۈۇننىڭ ئەڭ چۈۈۈوڭ  . مەسۈۈۈلە، نەزىۈۈۈرى بىۈۈۈلەن قۈۈۈارايتتى 
ئاالھىدىلىكى ئەسكەرلەرنىڭ پۈتۈۈنلە  يۈاكى ئاساسۈەن ئۈاتلىق بولۇشۈىۇ مۇئاشۈلىق       

 .ھېسابلىنىدۇ بولماسلىقى ۋە دائىم ئۇرۇشقا تەييار ھالەتتە تۇرۇشى
ئۈۈات مەدەنىيىتۈۈى يۈۈاكى ئۈۈاتلىق ئۈۈۇرۇش تېخنىكىسۈۈىنىڭ مەنبەسۈۈى توغرىسۈۈىدا  

بەزى ئۈالىمالر  . قاراشۈنى ئوتتۇرغۈا قويۈۇئ ئۈۆتكەن    -ئىلگىرى ئالىمالر كۆئ خىۈل كۈۆز  
ئۈۈات مەدەنىيىتۈۈى قۈۈارا دېىى نىۈۈڭ شۈۈىمالىي قىسۈۈىمىدىكى تۈۈۈزلەڭ رايۈۈونالردا بارلىققۈۈا   

چىلىرى ئىۈران تىۈل سېستىمىسۈىدا سۆزلىشۈىدىغان     كەلگەن بولۇئۇ بۇنىۈڭ كەشۈپىيات  
يەنە بەزىلەر ئارىئانالر ئات مەدەنيىتىنى ياراتقان ۋە ئۈۇنى  . سىكتىلەرۇ دەئ قارىغانىدى

بۈۈۇ ھەقتىكۈۈى تەتقىقاتالرنىۈۈڭ چوڭقۇرلىشۈۈىغا . دۇنياغۈۈا تاراتقۈۈان دەئ قۈۈارائ كەلۈۈگەن
تىنۈى ۋە ئۈاتلىق   ئەگىشىپ تۈۈركى تىللىۈق مىللەتلەرنىۈڭ ئەجۈدادلىرى ئۈات مەدىنىيى     

ئۈۈۇرۇش تېخنىكىسۈۈىنى ياراتقۈۈان خەلىۈۈقۇ دېۈۈگەن قۈۈاراش ھۈۈازىر ئىلۈۈم ساھەسۈۈىدە       
 .بارغانسېرى ئۇستۇنلىكىنى ئىگەلىمەكتە

يىلۈۈى ۋىنۈۈا ئۈۈانتروپولوگىيە ۋە ھۈۈۇنگىر  1905مىۈۈنخىت . داڭلىۈۈق تۈركولۈۈوگ ئۈۈو 
ۋە ئۈۈارخېئولۇگىيە مەجمۈۈۇ ئەلىرىۈۈدە ئۈۈېالن قىلىغۈۈان ئەسۈۈەرلىرىدەۇ شۈۈىمالىي ئاسۈۈيا      

شىمالىي ياۋرۇپانىڭ تارىختىت بۇرۇنقى تەتقىقاتالرىغا مۇناسۋەتلىس ئارخېئولىگىيلىۈس  
تەكشۈرۈشۈۈلەر جەريانۈۈدا تېپىلغۈۈان ھۈۈايۋان سۈۈۆڭەكلىرىنى تەتقىۈۈق قىلىپۇھۈۈايۋان     

ئالتا  مىللەتلىرنىۈڭ شۈىمالىي ۋە ئوتتۈۇرا    –بېقىشنى كېيىنكى پالىئولد دەۋرىدە ئورا  
ئاتىنىۈۈڭ ئەڭ دەسۈۈلەپتە  ① . لىقىنى ئوتتۇرغۈۈا قويغۈۈان ئاسۈۈيادا تەرەققىۈۈي قىلۈۈدۇرغان 

ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا قولغۈۈا ئۈۈۆگىتىلگەنلىكى ھۈۈازىر ھەمۈۈمە كىشۈۈى ئېتىۈۈرائ قىلغۈۈان بىۈۈر  
ئىنسۈۈانىيەت تارىخىۈۈدا ئاتىنىۈۈڭ مىنىۈۈس ھايۋانغۈۈا ئايالندۇرۇلۇشۈۈى ئەڭ     . ھەقىۈۈقەت

ىنسۈانالر  ئۇنىىۈدىت كېۈيىت تۇرىۈدىغىنى ئاتىنىۈڭ ئ    . ئاساسلىق مەسىلە ھېسۈابلىنىدۇ 
 .تەرىپىدىت يۈ، توشۇشۇ ھارۋىغا قوشۇش ۋە ئۇرۇشىتا ئىشىلىتى  مەسىلىسىدۇر

يىلالر بۈۇرۇن ئۈات قولغۈا     1000بىرلىكە كەلگە قاراشقا ئاساسالنغانداۇ بۇنىىدىت 
بۇنداق . يايالق مەدەنيىتىدە مۇھىم بولغىنى دە  مىنىكچىلىكتۇر -بوزقىر. ئۆگىتىلگەن

مەدەنىيىتىۈۈدە ئەمەلۇ بەلكۈۈى چەكسۈۈى  كەتۈۈكەن يۈۈايالق ئىھتىياجنىۈۈڭ دېھقۈۈانچىلىق 
يايالق مەدەنىيتىۈدە ھىۈى    -ۋەسۇلۇق جايالرنى ئايلىنى  زەرۇريىتىگە تايانغان بوزقىر

تۈۈوئ چۈۈارۋا پۈۈادىلىرنى كۆزىتىشۈۈنىڭ    -دەسۈۈلەپتە تۈۈوئ . قىلىنۈۈدىغانلىقى تەبىئىىۈۈي 
ە ھەربىۈۈي ئىقتسۈۈادىي ۋاستىسۈۈى قىلىنغۈۈان ئۈۈات ناھۈۈاتى قىسۈۈقا ۋاقىۈۈ  ئىچىۈۈدىال يەن  
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ئانۈۈۈۈدىرنوۋ  كىسۈۈۈۈېليىۋنىڭ قارىشۈۈۈۈچەۇ. ۋ .ل .مەقسۈۈۈۈەت ئۈچۈنمۈۈۈۈۇ ئىشۈۈۈۈلىتىلدى
لىۈرى بولغۈان بىراكسۈىفا  جەڭگىۈۋار ئۈاق ئىۈرق كىشۈلىرنىڭ        - مەدەنىيىتىنىڭ ئىگۈى 

ئەتىراپقا ھۆكۇمران بۇلۇشىمۇۇ ئات مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتى بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلىس   
ر رايۈۇنلىردا سۈۆڭە، مەدەنىيىتىۇچۈارۋىچىلىق    مىنخىننىڭ قارىشچەۇ بۈوزقى . ئو. ئىدى

كېيىنكۈى  . مەدەنىيتى ۋە ئات مەدەنىيىتىۈدىت ئىبۈارەت ئۈۈ  خىۈل مەدەنىۈيەت بولغۈان      
بارلىققۈا  « چارۋىچى جەڭگىۋارالر مەدەنىيىتۈى »باسقۇچتا ئات ئاساسىي ئۇرۇندا تۇرغان 

ال كەلۈۈۈگەن بولۈۈۈۇئۇ بۈۈۈۇ بۈۈۈوزقىر مەدەنىيىتىۈۈۈدە بولۇپمۈۈۈۇ پىروتۈۈۈۇ تۈۈۈۈرۈكلەرگە خۈۈۈ 
 ②.مەدەنىيىەتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرجىسىنى تەشكىل قىلغان

ئات ھۇنالرنىڭ ئۇرۇش ھاياتىدا ئىنتايىت مۈۇھىم ئۈۇرۇن تۇتقۈان بولۈۇئۇ ئۈۇالر      
يىراق شەرقنىڭ تۇنىى ئاتلىق مىللىتى سۈۈپىتىدە دۇنياغۈا تۇنۇلغۈانۇ ئۈاتلىق ئۈۇرۇش      

 ۇالر ئۈۈات خەنۈۈ③ . تېخىكىسۈۈىنىڭ ئەسۈۈلى مەنبەسۈۈى ھۇنالرغۈۈا مەنسۈۈۇئ قىلىنۈۈدۇ    
يىلالرغۈۈۈۈا كەلگەنۈۈۈۈدە ھۈۈۈۈۇنالردىت  -100مىنىشۈۈۈۈنى پەقەت مىالدىيۈۈۈۈدىت بۈۈۈۈۇرۇنقى  

ھۇنالرنىڭ ئىقسۈادىي ۋە ھەربىۈي ئىشۈالر ھاياتىۈدا ئاتنىۈڭ ئىگىلۈگەن       ④ .ئۆگەنگەن
رولى توغرسىدا شەرىق ۋە غەرب مەنبەلىردە ھەر ۋاقى  ئوخشاش خىلىدىكى مەلۇماتالر 

لەردە ھۈۈۇن بالىلىرىنىۈۈڭ كىچىۈۈس ۋاقتىۈۈدىت  خەنۈۈ ۇچە مەنۈۈبە. تەكرارلىنىۈۈپ تۇرىۈۈدۇ
باشالپال قو  ۋە قوزىغا مىنىپ ئات مىنىشۈنىۇئوقيا بىۈلەن كۈسۈەتكە ۋە قۈۇش ئېتىۈپ      

-2-1مىالدىۈۈيە . تەربىينۈۈى مەشۈۈىق قىلىۈۈدىغانلىقى تىلغۈۈا ئېلىنغۈۈان -ھەربىۈۈي تەلىۈۈم 
 ئەسۈۈرلەرگە مەنسۈۈۇئ غەرب مەنبەلىردىكۈۈى مەلۇماتالرغۈۈا ئاساسۈۈالنغاندا ھۈۈۇن بۈۈالىلىر  
ماڭالىغۇدە، بولغانداۇ ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىگەرلەنگەن ئاتتىت بىۈر ھازىرلىنۈاتتى ھۈۇنالر    
ئۈۈات ئۈسۈۈتىدە تۈۈۇرۇئ تامۈۈاق يەيتتۈۈىۇ ئۈۈات ئۈسۈۈتىدە تۈۈۇرۇئ ئۈۈاالقە قىلشۈۈاتتىۇ ئۈۈات   
ئۈسۈۈتىدە تۈۈۇرۇئ سۈۈۆھبەت ئۈۈۆتكى ەتتىۇ ئۈۈات ئۈسۈۈتىدە تۈۈۇرۇئ ئۈۈۇخاليتتىۇ ئاتنىۈۈڭ   

بۈۇ خىلۈدىكى مەلۇمۈاتالر مىالدىۈيە     ⑤ . ناتتىئۈستى ھۇنالرنىڭ قۈارار گۈاھى ھېسۈابلى   
ئەسۈۈۈىرگە قەدەر تۈۈۈۈركىي تىللىۈۈۈق مىللەتلەرنىۈۈۈڭ ھايۈۈۈاتى توغرسۈۈۈدا مەلۇمۈۈۈات   -11

. بىرىدىغان جۇڭگوۇ شەرقىي رىمۇ رۇلۇ سۇريىە ۋە ئىسالم مەنبەلىردە دائىم ئۇچىرايۈدۇ 
مەلۈۈۈۈۇم بولغىنۈۈۈۈدە،ۇ يۈۈۈۈايالق تۈركىلىرنىۈۈۈۈڭ چۈۈۈۈارۋىچىلىق ۋە ھەربىۈۈۈۈي ئىشۈۈۈۈالر     

داۇئۇالرنىڭ مەۋجۇدىيىتى بىلەن چەمبەرچەل باغالنغان ئاتقا قارىتۈا بىۈر خىۈل    ھاياتى
 ⑥.مۇقەددەسلىس نەزىرى بىلەن قاراش بارلىققا كەلگەن

ھۇنالردىت باشالئ تۈركىي تىللىق مىللەتلەر كۈچلۇ، ئۇرۇنى قولغا كەلتۈۈرۈش  
داق بۇنۈ . ئۈچۈنۇ مۇنتى ىم ئۈاتلىق قۇشۈۇن تەشكىلەشۈكە بەكمۈۇ ئەھمىۈيەت بەرگەن     

. ساناقسۈۈى  ئۈۈاتالرنى بەيگىۈۈگە سۈۈېلى  ئۈۈارقلىق تالىنۈۈاتتى -قۇشۈۈۇنىڭ ئۈۈاتلىرى سۈۈان
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لىرىۈۈدەۇ ھۈۈۇن ئۈۈاتلىق - ھۇنالرنىۈۈڭ ئاسۈۈىيا ۋە ياۋرۇپۈۈادىكى مەشۈۈھۇر ھەربىۈۈي يۈۈۈرۈش
قۇشۈۈۇنىڭ ھەيۋىسۈۈىۇ جەڭگىۈۈۋارلىقىۇۇ بۈۈاتۇرلىقى ۋە تېۈۈر سۈۈۈرئىتى دۇنيۈۈا ئەھلىنۈۈى    

ۋە قۈوراللىنى  مەسلىسۈىدە بولسۈاۇ ئەڭ     ھۇن قۇشۇنىڭ تەشكىلى. ھەيران قالدۇرغان
» مىۈڭ كىشۈىدىت تەشۈكىلەنگەن بولۈۇئۇ بۈۇ بىرلىكىنۈى       10چوڭ ئەسكىرىي بىرلىۈس  

لۈۇق   10ۇ 100ۇ 1000تۈۈمەن قوشۈۇن ئۈۆز ئىچىۈدىت     . دەئ ئاتايتىتى« تۈمەن قۇشۇن
سۈو  ۋە  . بىرلىكلەرگە ئاترىلغان بولۇئۇ ھەربىۈرىگە ئۈايرىم قومانۈدانالر تەيىنلىنەتتۈى    

نىۈۈڭ ئۈۈالىي ئىۈۈدارە قىلىۈۈ  ئاسۈۈتىدا تەربىۈۈيلىلەنگەن ۋە    - قۈۈو  سۈۈەركەردىلەر  ئۈۈوڭ
ئۇالرنىۈۈڭ بىۈۈر تۇتۈۈاش قومانۈۈدانلىقى ئاسۈۈتىدا ئۇرۇشۈۈقا قاتنىسۈۈىدىغان بۈۈۇ قۇشۈۈۇنىڭ  

بىۈۈرىگە -ئىچىۈۈدەۇ ئۈۈون بېشۈۈىدىت تۈۈۈمەن بېشۈۈىغىچە بىۈۈر  « ئئونلۈۈۇق سىستېمىسۈۈى»
ھۇنالرنىۈۈڭ سىياسۈۈىي  باغلىنىشۈۈى ئاساسۈۈىي مۈۈاھىيتى ھەربىۈۈي خۈۈارەكتىرنى ئالغۈۈان    

ى قەبىلىۈۈۈۋىي ھەلەتۈۈۈتىت ئۈۈۈازات قىلىۈۈۈپۇ بىۈۈۈرلىككە كەلۈۈۈگەن دەلەتۈۈۈكە  تەشۈۈۈكىلىن
شۇنداقال خانلىق تەۋەسىدىكى خەلقلەرنى تىنچلىق ۋە ئۇرۇشۈتا ئورتۈاق   . ئايالندۇراتتى

 .نىشان ئەتراپىغا مەركەزلەشتۈرەتتى
ۇ بېشۈىغا  (زەنىىۈر كىۈيىمم  )ھۇن قوشۇنلىرى ئۇرۇشقا چىققاندا ئۈستىگە سۈاۋۇت  

شۈۈەرق ۋە غەرب مەنبەلىۈۈرىگە قارغانۈۈداۇ ھۈۈۇن   . كىيىشۈۈەتتى( تۆمۈرۈقالپۈۈاق)دوبۇلغۈۈا 
ئاتلىق قوشۇنلىرى شۇ دەۋرنىۈڭ ئەڭ ئىلغۈار ئۈۇرۇش قۈوراللىرى ھېسۈابالنغان ئوقيۈاۇ       
قىلىۈۈچۇ نەيۈۈ ەۇ تۆمۈرتوقمۈۈاقۇ ئۈۈاۋازلىق ئۈۈوق ۋە ئىلمەكلىۈۈس ئۈۈوق قاتۈۈارلىق قۈۈورالالرنى 

ا بىلەن قىلىچ ھەممىدىت بەكرە، مۇھىم ئورۇندا تۇرغاچقۈاۇ  ئۇرۇشتا ئوقي. ئىشلەتكەن
تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلىرنىۈۈڭ چۈشەنچىسۈۈىدە بۈۈۇ ئىككۈۈى قۇرالغۈۈا قارتۈۈا سۈۈېھىرلىس  

تەڭۈۈرى »ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىرى ئارسۈۈىدا بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن    . قۈۈاراش مەيۈۈدانغا كەلۈۈگەن  
ىس ھۈۈۇنالر شۈۈۇ سۈۈەۋەبل. رىۈۈۋايىتى مۇشۈۈۇنداق ئاساسۈۈتا ئوتتۇرىغۈۈا چىققۈۈان  «قىلىچۈۈى

دەۋرىدىت بويان قىلىچ تۈركىي تىللىق مىللەتلەر ئارىسدا كۆلەتنىۈڭ ۋەكىلۈى بولغۈان    
ھۆكۈمۈۈۈدارنىڭ ھەكىمىۈۈۈيەت سۈۈۈىمۋوللدىت بىۈۈۈر بولۈۈۈۇئ كەلگەنۈۈۈدىت سۈۈۈىرتۇ يەنە  

 ⑦قۇدرىتىنىىمۇ سىمۋولى قىلىنغانۇ  -قۇشۇنىڭ كۈ  
دا شۈەرق  ھۇن ئاتلىق قوشۇنلىرىنىڭ ئۇرۇش تاكتېكىسىغا كەلسە،ۇ بۇ توغرسۈى 

ۋە غەرئ تارىخچىلىرىدىت سىماچىيەنۇ بەنگۇۇ ماركىلىننۇلۇ جوردانىىۇ پىرىسكول 
ياۋرۇپۈۈۈا . ۋە مۈۈۈاتىئول قاتۈۈۈارلىقالر ئوخشۈۈۈىمىغان دەرىىىۈۈۈدە مەلۇمۈۈۈات قالۈۈۈدۇرغان   

شەرقشۇناسۈۈلىرى ھۈۈۇنالردا كۈۈۆرۈلگەن ۋە كېيىنكۈۈى تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەردىمۈۈۇ   
ېكىسىنىۇ ئوتتۈۇرا ئاسۈىيانىڭ قەدىمكۈى نۈامى     ئەينەن تەدبىق قىلىنغان ئۇرۇش تاكتى

بۈۇ تاكتىكېنىۈۈڭ ئاساسۈلىق ئۇسۈۈۇللىرى   . دەئ ئاتىغۈۈان« تۈۈۇران تاكتېكىسۈى »بۈويىچە  
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 .تۆۋەندىكىدە، ئىدى
  

 :چاقماق تېزلىكىدە ھۇجۇمغا ئۆتۈش ۋە يالغاندىن چېكىنىپ بۆكتۈرمە قويۇش تاكتېكىسى. 0

سۈۈۈۈرئىتى ۋە نىشۈۈۈانغا ھۈۈۈۇن قوشۈۈۈۇنلىرى ئۇرۇشۈۈۈقا كىرگەنۈۈۈدەۇ ئاتنىۈۈۈڭ تېۈۈۈ   
تەگكۈۈۈزۈش تېخنىكىسۈۈىنىڭ يۈۈۇقىرىلىقى بىۈۈلەن زىۈۈچ سۈۈەئ بولۈۈۇئۇ كۈچلۈۈۈ، تۈۈۈردە 

ھۈۈۇن ئۈۈاتلىق  . ھۇجۇمغۈۈا ئۈۈۆتكەن دۇشۈۈمەن قۇشۈۈۇنى ئۈسۈۈتىدىت غالىۈۈ  كېلەتتۈۈى   
قۇشۈۈۈۇنلىرىنىڭ ئۇرۇشۈۈۈتكى ئەڭ چۈۈۈوڭ ئاالھىۈۈۈدىلىكىۇ ئايۈۈۈدىڭ كېچىۈۈۈدە چاقمۈۈۈاق 

ەرئ قۇشۈۈۇنى ئچىۈۈدە پاتپۈۈاراقچىلىق تې لىكىۈۈدە تۇيۇقسۈۈى  ھۇجۇمغۈۈا ئۆتۈۈۇئۇ قارشۈۈى ت
پەيدا قىلىپۇ بۇ ئارقىلىق بىر قانچە سائەت ئىچىدىال كۈۆزلىگەن نەتىۈنىىگە يېتىشۈنى    

ئۈۈاتتىال ئۇرۇشۈۈقا ئاتلىنىشۈۈتىت بۈۈۇرۇن يېنىۈۈدىكى پالچىالرغۈۈا قۈۈو  . مەقسۈۈەت قىالتتۈۈى
ھۈۈۇن ئۈۈاتلىق قۇشۈۈۇنالرى ئۈۈۇرۇش . سۈۈۆڭىكىنى كۆيۈۈدۈرۈئ پۈۈا  سۈۈالدۇرۇئ باقۈۈاتتى 

سورۇلۇش ئېھتىمالى يۈاكى پايدىسۈى  ئەھۈۋا  كۆرۈلسۈەۇ ئۈۇرۇش مەيۈدانىنىڭ        ئۇرۇنغا
ئەمەلىۈۈي شۈۈارائىتغا قۈۈارائۇ ئۆزلىكىۈۈدىت تارقىلىۈۈپ كېتەتتىۇكەينىۈۈدىنال قايتىۈۈدىت     

 «تەشكىالتسى  ۋە ئىنتى امسۈى   »بەزىبىر تارىخچىالر تەرىپىدىت ئاتالمى  . بىرلىشەتتى
ھۈۈۈۇن قوشۈۈۈۇنلىرىنىڭ ئاساسۈۈۈىي  دەئ يې ىلىغۈۈۈان بۈۈۈۇ خىۈۈۈل ئۈۈۈۇرۇش تاكتىكىسۈۈۈىۇ

مۇشۈۇ خىۈل ئۈۇرۇش قىلىۈ  ئاساسۈىغا قۇرۇلغۈان       . ئاالھىدىلىكلىرىدىت بىۈرى ئىۈدى  
ئۇنىۈۈڭ بىۈۈرىۇ . ھۈۈۇن ئۈۈۇرۇش تاكتىكىسۈۈىنىڭ ئىككۈۈى خىۈۈل خۇسۇسۈۈيىتى بولغۈۈان   
بۇنىىدا يالغانۈدىت  . يالغاندىت چېكىنى  يەنە بىرىۇ بۆكتۈرمە قويۇش ئۇسۇلى ئىدى

قۇشۈۈۈۇنىنى بۆكتۈۈۈۈرمە قويغۈۈۈان يەرگىۈۈۈچە باشۈۈۈالئ  چېكىۈۈۈنگەن بولۈۈۈۇئۇ دۈشۈۈۈمەن 
 .بېرىپۇئاندىت كېيىت قورشاۋغا ئېلىپ يوقۇتاتتى

يىلى تۈز بەرگەن بەيدىڭ مۇھاسىرىسۈى ۋە مىالدىۈيە   -100مىالدىيىدىت بۇرۇنقى 
. يىلى گوت خانلىقىنىڭ ئاغدۇرۇلىشداۇ ھۈۇنالر مانۈا مۇشۈۇ تۈاكتېكىنى قوالنغۈان     -131

 .دەئ ئاتايدۇ« ۆرە ئويۇنىب»تارىخچىالر بۇ تاكتېكىنى 
  

 :كىچىك ھۇجۇمچى قىسىمالرنى ئەۋەتىپ كۆزىتىش ۋە تەشۋىۋاى تارقىتىش تاكتېكىسى .3

ئاسۈىيا ھۇنلىرىۈدا ھەربىۈي    . ھۇنالر ئۇرۇش قىلىشتىت بۇرۇن كېىەش چاقىراتتى
ئايۈۈدا ئېچىلىۈۈدىغان كېىەشۈۈتە مۈۈۇزاكىرە   -9ئىشۈۈالرغا دائىۈۈر مەسۈۈلىلەرنى ھەر يىلۈۈى   

مالالرنىۈۈڭ سۈۈانىنى ئۈۈېلى ۇ قوشۈۈۇن تەشۈۈكىللەش ۋە دەلەتنىۈۈڭ –ارۋا چۈۈ. قىلىنۈۈاتتى
گىروئىۈۈ ۇ ۋئىگىۈۈرۇ  .چۈۈوڭ ئىشۈۈلىرىنى مۈۈۇزاكىرە قىلىۈۈدىغان بۈۈۇ يىغىلىشۈۈنى د–چۈۈوڭ
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ئىمپېۈۈۈرىيە »يۈۈۈاكى  «مىلۈۈۈلەت مەجىلىسۈۈۈى »سۈۈۈىىمىدى  ۋە سۈۈۈى اكىى قاتۈۈۈارلىقالر 
رقىي رىۈۈم ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىۈۈدىكى بۈۈۇ خىۈۈل يىغىلىشۈۈنى شۈۈە. دەئ ئاتىغۈۈان«مەجىلسۈۈى 

دەئ «ھەيۈۈئەتلەر يىغىنۈۈى  »يۈۈاكى «ۋەكىلۈۈلەر مەجلىسۈۈى »تارىخچىسۈۈى پىرىسۈۈكول  
 ئۆگەلنىۈۈڭ كۆرسىتىشۈۈىچەۇ ھۈۈۇنالر يەنە قەرەلسۈۈى  ھالۈۈدا  . تۈۈۈر، ئۈۈالىمى ب.ئاتىغۈۈان

 .چاقىرىپ تۇراتتى «ئۇرۇش قۇرۇلتىيى »
ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىلغاندىت كېيىتۇ ئالۈدىت   (قۇرۇلتايدا)ھۇنالر مەجلىستە 

ۆزەتكۈۈۈۈچى قىسۈۈۈىم تەشۈۈۈكىلەئۇ ئۇرۇشۈۈۈۇ مەيۈۈۈدانىنىڭ ئەمەلىۈۈۈي شۈۈۈارائىتىنى ۋە    ك
ھۈۇنالردا ھۇجۈۇم نىشۈانى    . دۇشمەننىڭ ئەھۋالىنى ئىگىۈلەئ كېلىشۈكە ئاتالنۈدۇراتتى   

ئۇنىۈۈڭ بىۈۈرى ئالۈۈدىت كۈۈۆزىتى  سۈۈەپىرىۇ يەنە بىۈۈرى   . ئىككۈۈى ئاساسۈۈقا تايىنۈۈاتتى 
ر قانچىلىۈۈس يىراقتۈۈا ئىگىلىمەكچۈۈى بولغۈۈان جۈۈايال.يۈۈوقىت  ئۇرۇشۈۈى قىلىۈۈ  ئىۈۈدى 

بۇنۈۈداق كۈۈۆزئىتى  . بولۇشۈۈىتىت قەتئىۈۈنەزەرۇ ئالۈۈدىت كۈۈۆزىتى  شۈۈەرت قىلىنۈۈاتتى  
ھۇنالرنىۈڭ ياۋرۇپۈانى   . خارەكتېرىدىكى سەپەر گاھىۈدا بىۈر قۈانچە يىۈل داۋاملىشۈاتتى     

ئىشخا  قىلىشىۇ كېيىنكى چاغالردا ئوغۇزالرنىۈڭ كىچىۈس ئاسۈياغا يۈۈرۈش قىلىشۈىۇ      
ھۇنالر ياۋروپاغا كۆچكەندەۇ ئۈۇالر ئۈاالنالر زېمىنىنۈى    . رىلغانمۇشۇ شەكىلدە ئېلىپ بې

يىلۈۈى ئىتىۈۈل دەرياسۈۈىنىڭ بويىۈۈدا پەيۈۈدا - 131 ئىشۈۈغا  قىلغانۈۈدىت كېۈۈيىت مىالدىۈۈيە 
گۈوتالر ئاغدۇرلغانۈدىت كېۈيىتۇ    . بولغان ۋە ناھايتتى تېۈ ال گۈوت دەلىتىنۈى يوقاتقۈان    
لەتلەردىۈت تەشۈكىل قىلىنغۈان    ھۇنالر گۈوتۇ ئۈاالنۇ گېرمۈان ۋە تەيفۈا  قاتۈارلىق مىل     

يىلۈى دونۈا  دەرياسۈىنى كېسۈىپ ئوتۈۈئۇ رىۈم       -135ياردەمچى قىسىم بىلەن مىالدىۈيە  
ئىلگىۈرلەئ بارغۈان   ( بۈگۈۈنكى ھۈۇنگىرىيەدە  )ئىمپېريىسى تەۋەسۈىدىكى تىراكيۈاغىچە   

 .بولۇئۇ ئۇالر كۆزىتى  ۋەزىپىسنى ئۈستىگە ئالغان ئالدىت يۈرگۈچى قىسىم ئىدى
ى  سەپىرى ئارقىلىق ئۇرۇش قىلى  توغرسىدا قارار چىقارغانۈدىت  ھۇنالر كۆزىت

كېيىتۇ چاقماق تې لىكىدە ھەركەتكە ئۆتۈئۇ دۈشمەننىڭ ئاساسىي مەركىۈ ىۇ مۈۇھىم   
ھۈۇنالر ئالۈدىت   . قاتناش تۈگۈنلىرى ۋە خام ئەشيا مەنبەلىرگە قۈارائ ھۇجۈۇم قىالتتۈى   

دۈشۈمەن قوشۈۇنىنى روھىۈي     كۆزىتى  ۋە يوقىتى  ئۇسۇلى ئېلىپ بېرىۋاتقان چاغداۇ
رىۈۋايەتلەرنى  -جەھەتتىت چۈشكۈنلەشتۈرۈش ئۈچۈن ناھايىتى قورقۇنىچلىق ئەپسانە

سۈرەن كۆتۈرۈئۇ ھۇن قوشۇنىنىڭ ناھايىتى كۈچلۈ، ۋە كۈۆئ   –تارقىتىپۇ شاۋقۇن 
دەئ ئاتىلىۈپۇ پۈتۈۈن   «تەڭرى قامچىسۈى »ئاتتىالنىڭ . ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىالتتى

نى جۈۈۈازاالش ئۈچۈۈۈۈنۇ تەڭۈۈۈرى تەرىپىۈۈۈدىت ئەۋەتىلگەنلىكۈۈۈى خرىسۈۈۈتىئان دۇنياسۈۈۈى
 .توغرىسىدىكى رىۋايەت مانا مۇشۇنداق پەيدا بولغانىدى

 



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 97 ~ 
 

چېگرا بويىدا بەلگىلىك كەڭلىكتىكى جاينى ئاق قالدۇرۇش ئارقىلىق مۇداپىيە كۆرۈش -2

 :تاكتېكسى

ى  ھۇنالر ئۆز دەلىتىنىڭ بىخەتەرلىكىنۈى قوغۈداش ۋە قوشۈنا ئەللەرنىۈڭ تۇيۇقسۈ     
ئېغىر تاالپەت پەيدا قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلى  ئۈچۈنۇ چېگۈرا بۇيىۈدا    ھۇجۇم قىلىپۇ

ئاسۈۈىيا . بەلگىلىۈۈس كەڭلىكىتىكۈۈى جۈۈاينى ئادەمسۈۈى  رايۈۈون قىلىۈۈپ ئايرىۈۈپ قويۈۈاتتى  
ھۈۈۇنلىردا شۈۈەرقتىكى تۇڭگۇسۈۈالر بىۈۈلەن چېگىرلىنۈۈدىغان جايۈۈدا مىۈۈڭ چاقىرىمۈۈدىت  

ياۋروپۈۈا ھۇنلىرنىۈۈڭ مەشۈۈھۇر   . رىلغۈۈانئوشۈۈۇقراق كېلىۈۈدىغان ئادەمسۈۈى  رايۈۈون ئاي   
ئېمپىراتورى ئاتتىال شەرقىي رىۈم ئىمپېرىيسۈىنىڭ تۇيۇقسۈى  ھۇجۇمىۈدىت سۈاقلىنى       

ئانۈۈۈاتولىى »يىلۈۈۈى شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم بىۈۈۈلەن ئىم الىغۈۈۈان     -115ئۈچۈۈۈۈنۇ مىالدىۈۈۈيە  
داۇ دونا  دەرياسىنىڭ جەنۇبىي تەرىپىدىت بەش كۈنلىس مۇسۈاپىدىكى  «شەرتنامىسى

ىي رىمنىۈۈڭ ئەسۈۈكەر ۋە پۈۈۇقراالردىت خۈۈالىي جۈۈا  قىلىۈۈپ ئايرىۈۈپ  بىۈۈر جۈۈاينى شۈۈەرق
 ⑧.بېرىشنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە شۇندا قىلىدۇرغان

  
 :ھەربىي مەنىۋېر خاراكتېرىدىكى دائىملىق تەنتەربىيە ھەركىتى -4

تەربىيەۇ ئالدىت كۆزىتى ۇ چاقماق تې لىكىۈدە ھۇجۇمغۈا ئۆتۈۈشۇ    -ھەربىي تەلىم
ىق بىر قاتار ھەربىي مۇھى  ئىچىۈدە يېتىشۈكەن ھۇنالرنىۈڭۇ    يوقىتى  ئۇرۇشى قاتارل

داۋاملىق ھالدا غەلبىگە ئېرىشىشتىكى ئاساسلىق سەۋەبلەردىت بىرىۇ ھەربىۈي مۈانىۋېر   
ھەر . خاراكتېرىدىكى دائىملىق تەنتەربىۈيە ھەرىكىتۈى بىۈلەن شۈۇغۇالنغانلىقى ئىۈدى     

ردا ئات مىنى ۇ ئوقيا ئېتى  قايسى ئەللەرنىڭ تارىخى مەنبەلىرىدىت قارىغانداۇ ھۇنال
 .ي مەشغۇالتلىىرىدىت بىرى ھېسابلىناتتىئھەربىر كىشىنڭ تەبى

ۇ دىسكا ئېۈتى ۇ چېلىشۈى ۇ   (جىرت)ئات بەيگىسىۇ ئات ئۈستىدە چۇماقلىشى  
ۋە باشۈۈقىالر ھۇنالرنىۈۈڭ تۈرلۈۈۈ، تۈۈوئ    ( يىرتقۈۈۇ  قۇشۈۈالرنى ئۈۈوۋالش  )قۇشۈۈچىلىق 
ھۈۇنالردىت ئېتىبۈارەن تۈۈركىي    (توئ ئويۇنىئاتلىق ) پوتبو ۇ گولفۇ پولۇ–ئويۇنلىرى 

قوۋملىرى ئارسىدا ئوينالغۈان بولۇئۇبۈۇ كۈۆ، تۈۈرۈكلەر دەۋرىۈدە ئوتتۈۇرا تۈۈزلەڭلىكە        
تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەرنىۈۈڭ بۈۈوزقىرلىردا ئاپرېۈۈل ۋە مۈۈا  ئېيىنىۈۈڭ       ⑨.تارقالغۈۈان

 مۇزىكىلىۈق كۆڭۈۈ    -دەسلەپكى ھۈاۋا گۈلۈدۈرلىگەن چاغلىرىۈدا باشۈلىندىغان ناخشۈا     
ئۈۈۈېچى  باھۈۈۈار بايراملىرىۈۈۈدىمۇ ئېلىۈۈۈپ بېرىلىۈۈۈدىغان ئۈۈۈات بەيگىسۈۈۈى ۋە تۈرلۈۈۈۈ،   

بولۇپمۈۈۇ مىىلىغۈۈان يۈۈاۋايى . لىۈۈق ئىۈۈدى- مۇسۈۈابىقىلەر ئىچىۈۈدە ئەڭ مۈۈۇھىمى ئۈۈوۋچى
ىغۈان ئۇزۇنغۈۈا سۈوزۇلدىغان ئۈۈوۋ ھەركىتۈۈى   - ھۈايۋانالرنى ئۈۈوۋالش بىۈلەن ئاخىرلىشۈۈد  
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خەن ۇچە مەنبەلىۈرىگە  . ئىگە ئىدىھەقىقەتەن بىر خىل ھەربىي مانىۋېر خارەكتىرىگە 
يىلۈۈى ھۈۈۇن ئىمپېرىيسۈۈىنىڭ باشقۇرۇشۈۈىدا    -21قارىغانۈۈداۇ مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى   

 100ئۇيۇشتۇرلغان مۇشۇ خىلدىكى بىر قېتىملىق ئۇزۇنغا سۇزۇلغان ئۈوۋ ھەرىكىۈتىگە   
 300يەنە بىر ئۇزۇنغا سۈۇزۇلغان ئۈوۋ ھەركىتىۈدە    . مىڭ ئاتلىق ئەسكەر قاتناشقانىدى

ئاتتىالنىۈڭ ئەڭ  . كېلىدىغان بىر دائىرە قورشاۋغا ئېلىنغۈان ( كىلومىتېر 110)ىم چاقىر
چوڭ كۆڭۈ  ئېچى  پائالىيىتى ئوۋچىلىق بولۇئۇ ئوۋ ھەرىكىتىگە نەچچە ئۈون مىۈڭ   
ھۈۈۇن ئۈۈاتلىق ئەسۈۈكەرلىرنى ئەگەشۈۈتۈرۈئ چىقىۈۈدىغانلىقى غەرب مەنبەلىرىۈۈدە تىلغۈۈا   

 .ئېلىنغان
ائىملىۈۈق تەنتەربىۈۈيە ھەركىتۈۈى نەتىىىسۈۈىدە  ھەربىۈۈي مۈۈانۋېر خارەكتىرىۈۈدىكى د 

چاققانۇ چەبدەل ۋە جەڭگىۋار روھى بىلەن ئۇرۇشۈتا بۈاتۇرلۇق خىسۈلىتىنى ياراتقۈان     
ۇ كېيىت ھەر قايسى تۈركىي تىللىۈق مىللەتۈلەر   «تۇران تاكتىكىسى»ھۇن قوشۇنىنىڭ 

تەرپىۈۈۈدىت تەدبىقالنغانۈۈۈدىت سۈۈۈىرتۇ يەنە باشۈۈۈقا مىللەتۈۈۈلەر تەرپىۈۈۈدىنمۇ قوبۈۈۈۇ     
لنغانىۈۈدى ھەربىۈۈي يۈۈۈرۈش مەزگىۈۈلەدە تۈرلۈۈۈ، قېيىنچىلىقالرغۈۈا ۋە ئوخشۈۈىمىغان   قى

جۇغراپىيلىۈۈۈۈس مۇھىتقۈۈۈۈا ئاسۈۈۈۈانال ماسلىشۈۈۈۈىپ كېتىشۈۈۈۈى بىۈۈۈۈلەنۇ زامۈۈۈۈانىمى دىكى 
 -تەربىۈيەۇ تەشۈكىلى  -تەتقىقاتچىالرنىمۇ ھەيران قالۈدۇرغان ھۈۇن قوشۈۇنىنىڭ تەلىۈم     

ىنىۈۈڭ ئىلغۈۈارلىقى باشۈۈقىالر قۈۈۇدرىتىۇ تاكتىكىسۈۈى ۋە ئۈۈۇرۇش قورال–ئىنتى امۈۈىۇ كۈۈۈ 
 ⑩.تەرپىدىت قوبۇ  قىلنغان تۇنىى بوز قىر مۇئەسسەسىدۇر

بۈۈۇيىچە تەشۈۈكىللەش ۋە « تۈۈۇران تاكتېكىسۈۈى»ئوتتۈۈۇرا تۈۈۈزلەڭلىكتە قوشۈۈۇننى 
يىلىۈۈدىكى  -115قۇرالالنۈۈدۇرش تەشەببۇسۈۈى ئەڭ دەسۈۈلەئ مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى    

ىۈۈكەن جۈۈاۋ  - مىگە ئېۈۈرى كېلىشۈۈىمگە داخىۈۈل بولۈۈۇئۇ ھۇنالرنىۈۈڭ ھەربىۈۈي يۈۈاردى   
ئوتتۇرىغۈا   (يىلۈالر  -195 -111مىالدىيىۈدىت بۈۇرۇنقى   )بەگلىكىدىكى ۋۇلىڭ دەۋرىدە 

مىالدىيىدىت بۈۇرۇنقى  )قويۇلغانۇ چىت سۇاللىسىنىڭ پادشاھى چىت شىخۇاڭ دەۋرىدە 
تېخىمۇ كۈچەيگەنۇ خەن سۇاللىسۈىنىڭ پادىشۈاھى ۋۇدى دەۋرىۈدە     (يىلالر-111-109
قۇمانۈۈدان خۇچۈبىۈۈڭ بىۈۈلەن ۋىۈۈي چىۈۈڭ   (يىلۈۈالر -59-111رۇنقى مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇ)

نى قولالنغان تۇنىى «تۇران تاكتېكسى»خۇچۈبىڭ  .تەرىپىدىت ئىشقا ئاشۇرۇلغانىدى
شۈۇنداق قىلىۈپۇ ئوتتۈۇرا تۈۈزلەڭلىكتە ئۈات      . باشقا مىللەت قومانۈدانى دەئ قارالماقتۈا  

شۈۇنىڭ بىۈلەن   . لىنۈدى يىلى ھۇنالردىت قۇبۈۇ  قى -100مىنى  مىالدىيدىت بۇرۇنقى 
بىۈۈرگەۇ ئۈۈاتلىق قۇشۈۈۇن تەشۈۈكىللەش ۋاستىسۈۈى بىۈۈلەن ئەسۈۈلىدە بۈۈوز قىۈۈر ئۈۈاتلىق      

چاپۈانۇ قۇالقچۈا ۋە ئۆتۈۈ، جۇڭگوغۈا ئېلىۈپ      –ئەسكەرلىرىگە خۈال بولغۈان ئىشۈتان    
بۈۇ  . يەنە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئوۋ ھەرىكىتىمۇ ئوتتۇرا تۇزلەڭلىكتە كۆرۈلۈدى . كىرىلدى
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 ⑾.كۆ، تۈرۈكلەر دەۋرىدىمۇ ئېلىپ بېرىلدى ئىسالھات ۋە تەقلىدىلەر
ھۇنالرنىۈۈڭ ياۋروپاغۈۈا كۆچۈۈۈئ بېرىشۈۈى بىۈۈلەن ئۇالرنىۈۈڭ ھەربىۈۈي تەشۈۈكىلىي    
تۈۈۈزۈمى ۋە ئۈۈۇرۇش تاكتېكسۈۈى ياۋرۇپۈۈادا ناھۈۈايتى تېۈۈ ال ئۈۈۆز تەسۈۈرىنى كۆرسىتىشۈۈكە   

ئونلۈۇق  »مۇشۇ ۋاقىتالردىت باشالئۇ رىم قوشۇنىنىڭ تەشۈكىلىي تۈزۈمىۈدە   . باشلىدى
ھۈۈازىرقى ئەنگىلىيىۈۈدە نۇرغۈۈۇن ھۈۈۇنچە قۈۈورا      . قورالىغۈۈا ئايالنۈۈدى « ىسۈۈىسىستېم

كىۈۈچە،  -بۇنىۈۈڭ بىۈۈلەن بىۈۈرگەۇ ھۇنالرنىۈۈڭ كىۈۈيىم. ياسۈۈايدىغان زاۋۇتۈۈالر قۇرۇلۈۈدى
 .فورمىسىمۇ غەربلىكلەر تەرىپىدىت تونۇلۇئ قۇبۇ  قىلىندى

ھۈۈۈۈۇن قوشۈۈۈۈۇنىنىڭ قوراللىنىشۈۈۈۈى ۋە ئۈۈۈۈۇرۇش تاكتېكىسۈۈۈۈى شۈۈۈۈەرىقىي رىۈۈۈۈم 
شۈۈەرقىي رىمۈۈدە قوشۈۈۇن ھۈۈۇن    . گە ناھۈۈايتى زور تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتكەن  ئىمپېرىيىسۈۈى

قوشۇنىغا تەدبىقلىنىپال قالما ۇ يەنە ئىمپېراتورالر تەرىپىۈدىنمۇ بۈۇ ھەقۈتە مەخسۈۇل     
دىۈۈگەن «  تاكتېكۈۈا»ئىمپېراتۈۈور ھىراكلىئوسۈۈنىڭ  . تەتقىقۈۈات ئەسۈۈەرلىرى يې ىلغۈۈان 

« ئىسۈۈتىراتېگىيە»ان يىلۈۈى ماىئۈۈاكول تەرىپىۈۈدىت يې ىلغۈۈ  -300 ئەسۈۈىرىدە مىالدىۈۈيە 
دىۈگەن ئەسۈىرىدە ھۈۇنۇ ئوغۈۇر     « تاكتېكۈا »دىگەن ئەسەردە ۋە ئىمپېراتۈور لىئوننىۈڭ   

ۇ كۈۈۆ، تۈۈۈر،ۇ پەچىۈۈنە، ۋە ماجارالرنىۈۈڭ قوشۈۈۇن تەشۈۈكىلىي ۋە ئۈۈۇرۇش       (بولغۈۈار)
تېكتېكىسۈۈى مەخسۈۈۇل تونۇشۈۈتۇرۇلغانۇ ھەمۈۈدە شۈۈەرقىي رىمۈۈدىمۇ مۇشۈۈۇ شۈۈەكىلدە   

شۈۈەرقىي رىمنىۈۈڭ  ⑿. قۈۈى ئوتتۇرغۈۈا قويۇلغۈۈان ئىسۈۈالھات ئېلىۈۈپ بېرىشۈۈنىڭ الزىملى 
يىلۈى ئىتالىيىۈدىكى گوتالرغۈا قارىشۈى      -111داڭلىق قوماندانى نارسېسۈنىڭ مىالدىۈيە   

نى قولالنغانلىقى تارچى ئاگاتخاسۈىنىڭ   «تۇران تاكتېكىسى»ئېلىپ بارغان ئۇرۇشىداۇ
شۈۇنىنى  رۇسالرمۇ كېيىۈۋ كىنەزلىكۈى دەۋرىۈدىت ئىتىبۈارەن ئۈۆز قو     . ئەسىرىدىت مەلۇم

. قىپچۈۈاق ئۇسۈۈۇلىدا تەشۈۈكىللىگەن ۋە قورالالنۈۈدۇرغان   -مۈۈازارۇ پەچىۈۈنە، ۋە قۇمۈۈان  
يىلۈۈۈى ئۈۈۈۆزىنى خۈۈۈان دەئ جاكۈۈۈارالئۇ مۇڭغۈۈۈۇ      -1102 چىىگى خۈۈۈانمۇ مىالدىۈۈۈيە 

تۈۈۈر، قوشۈۈۇنىنى ھۈۈۇنالردىت    -ئىمپېرىيىسۈۈىنى قۇرغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ئۈۈۇۇ مۇڭغۈۈۇ     
 .تەشكىللىگەنۇ قورالالندۇرغان ۋە ئۇرۇش قىلغان

 
 ئەدلىيە -قانۇن  .2

 
تۈۈۈزۈمى ۋە ئۇنىۈۈڭ چېۈۈتىلى  دائىرىسۈۈى توغرىسۈۈىداۇ    -بىۈۈ  ھۇنالرنىۈۈڭ قۈۈانۇن 

قەدىمقى خەن ۇچە يىلنۈامىلەر ۋە غەربنىۈڭ كىالسسۈىس ئەسۈەرلىرىدىكى مەلۇمۈاتالرنى      
لىرىۈۈۈدە - ھۈۈۈۇن تارىخىغۈۈۈا دائىۈۈۈر نوپۇزلۈۈۈۇق تەتقىقۈۈۈات ئەسۈۈۈەر   . ئاسۈۈۈال قىلىمىۈۈۈ  
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رە قانۇنىۇ چوڭقۇر يىلتى  تارتقۈان ۋە كەسۈكىت   كۆرسىتىلىشىچەۇ ھۇن جەمئىيىتىدە تۆ
ئىىتىمۈۈائىي »ئۈۈادەت قۈۈانۇنى بولۈۈۇش بىۈۈلەن بىۈۈرگەۇ   -تۈۈۆرە ئۈۈۆرئ. ئىىۈۈرا قىلىنغۈۈان

ئاتۈاغلىق  . ئىۈدى « ① لىكۈى - ھاياتنى تەرتىكە سالغۇچى مەجبۇرىي قائىدىلەرنىڭ بىر
« ىۈرى  ئومۇمىي تۈر، تۈارىخى ك »زەكى ۋەلىدى توغان ئۆزىنىڭ . باشقىرى  ئالىمى ئا
بېتىۈدەۇ ھەر ۋاقىۈ  ناھۈايتى ئۈاددىي ۋە ئېالسۈتىكىلىق بىۈر        -111دىگەن كىتابىنىڭ 

ئۈۈادەت قانۇنىغۈۈا   -دەئ ئاتىلىۈۈدىغان ئۈۈۆرئ ‹ تۈۈۆرە›تەشۈۈكىالت سىستېمىسۈۈىغا يەنۈۈى  
بۇ سىستېما ئەڭ كىچىس بىۈر تەشۈكىالت بولغىنىغۈا ئوخشۈاشۇ ئاسۈىيا ۋە      . تايانغاندۇر

تەشۈۈكىالتالردىمۇ ئاشۈۈۇنداق قواليلىۈۈق بىۈۈلەن   شۈۈەرقىي ياۋرۇپۈۈا مىقياسۈۈىدىكى كەڭ  
ۇ ئۈاتىلالۇ تۈۈن يۈايغۇۇ چىىگىۈ  ۋە تۆمۈۈر قاتۈارلىق       (بۈاتۇر )مەتە ........ نغان- تەدبىقال

ئۈادەت قۈانۇنى    -بۇ ئۆرئ. ئادەت قانۇنى بويىچە ئى  كۆرەتتى -ھۆكۈمدارالرۇ بۇ ئۆرئ
اياتىۈدا داۋاملىشۈىپ   كىتابالردا يې ىلغان بولماسۈتىتۇ بەلكۈى خەلقنىۈڭ ئىىتىمۈائىي ھ    

 .كەلگەن دەئ يازغان
تۈزۈمى ئۇالرنىۈڭ   -شەرق ۋە غەرب مەنبەلىرىگە ئاساسالنغانداۇ ھۇنالرنىڭ قانۇن
 -ئۈۈادەتۇ قائىۈۈدە -سىياسۈۈىيۇ ئىقتىسۈۈادىيۇ ھەربىۈۈي ئىشۈۈالرۇ نىكۈۈاھۇ ئەخۈۈالقۇ ئۈۈۆرئ  

 .جۈۈازا ۋە ھەرىۈۈكەت مى انۈۈى قاتۈۈارلىق تەرەپۈۈلەردە گەۋدىلەنۈۈگەن -رەسۈۈمىيەتۇ جىنۈۈايى
لىكنۈۈى ياقالشۈۈتە، ئاالھىۈۈدىلىكى - ھۈۈۇن قۈۈانۇنى ناھۈۈايتى ئادىۈۈلۇ ھەققۈۈانىيۇ بۈۈاراۋەر

ھۈۇن  . تۈزۈملىرىۈدىت پەرقلىۈق بولغۈان    -بىلەن شۇ دەۋرىدىكى باشقا مىلۈلەت قۈانۇن  
. پۇقرالىرى قانۇننىڭ ھىمايىسى بىلەن جەمئىيەتتە ھۈۆرۇ ئەركىۈت ۋە بۈاراۋەر ياشۈىغان    

مەلۇماتىداۇ بىر شۈەرقىي رىملىقنىۈڭ شۈەرقىي     شەرقىي رىم تارىخچىسى پىرىسكوسنىڭ
رىمىۈۈۈدا كىشۈۈۈلەرنىڭ نۈۈۈازارەت ۋە بېسۈۈۈىم ئاسۈۈۈتىدا تۇرىۈۈۈدىغانلىقىۇ لۈۈۈېكىت ھۈۈۈۇن    
ئىمپېرىيىسىدە ئۆزىنىڭ ھۇنالرغا ئوخشاش تىنىچ ۋە ئەركىۈت ياشۈاۋاتقانلىقىنى تىلغۈا    

« ئايۈۈالالر ھوقۈۈۇقى »نىۈۈڭ « تۈۈۈر، ئىنسىكلوپېدىيىسۈۈى ». ئالغۈۈانلىقى خۈۈاتىرلەنگەن 
ھۇنالرغا كەلسە،ۇ مەيلى ئاسىيا ھۈۇنلىرى بولسۈۇن   »: دا مۇنداق دىيىلگەن- اددىسىم

ئوتتۈۇرا  . ياكى ياۋرۇپۈا ھۈۇنلىرى بولسۈۇنۇ بۈارلىق مىللەتۈلەر بۈۇ ھەقۈتە سۈۆز ئاچىۈدۇ         
ئاسىيادىت ياۋرۇپانىڭ غەربىي قىرغاقلىرىغا قەدەر سۇزۇلغان بۇ كەڭ رايۇنالرداۇ ھۇنالر 

نىۈڭ جەمئىيەتۈتە ئوخشۈاش    - تىدە تۇرغاچقاۇ ئەر ۋە ئايالالرداۋاملىق ھالدا ئۇرۇش ھالى
خەنۈۈ ۇالر ۋە شۈۈەرقىي رىملىقۈۈالر بىۈۈلەن بولغۈۈان    . ئورۇنغۈۈا ئىۈۈگە ئىكەنلىگۈۈى مەلۈۈۇم  

ڭمۇ ئورۇن ئېلىشى ھەر ئىككىلىسىنىڭ - مۇناسىۋەتتە ئىمپېراتورنىڭ يېنىدا خانىشنى
دە ھۇنالرنىۈڭ ئەسۈىرگە   مەنۈبەلەر ② . دەلەتكە ۋەكىللىس قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

داڭلىق تۈۈر، ئۈالىمى   . ئېلىنغانالرنىمۇ ئائىلە ئەزالىرى قاتارىدا كۆرگەنلىكى ئۇچرايدۇ
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ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈى   »: ئۆگە  ھۇنالرنىڭ سىياسىي تۈزۈمى توغرىسىدا توختالغاندا. ب
« مۇستەبى  پادىشاھلىق ھاكىمىيەت تۈزۈمى بولماستىتۇ بەلكى دېمۇكېراتى ىم ئىۈدى 

دىمە،ۇ شۇ دەۋرىدىكى باشقا مىللەتۈلەرگە سېلىشۈتۇرغانداۇ   . كۆرسەتكەنىدىدەئ ③ 
 .ھۇن جەمئىيىتى ئادىل قانۇن ئاساسىغا قۇرۇلغانىدى

ھۈۈۇن قانۇنىۈۈدا پۇقراالرنىۈۈڭ قۈۈانۇن ئالدىۈۈدا ئۆتەيۈۈدىغان مەجبۇرىيىتىمۈۈۇ ئېنىۈۈق 
ۇ ماللىرىنىۈۈڭ سۈۈانىغا قۈۈارائ بۈۈاج تاپشۈۈۇرغاندىت سۈۈىرت  -ئۈۈۇالر چۈۈارۋا. بەلگىلەنۈۈگەن

يۈاراقلىرىنى تەييۈارالئ ئۇرۇشۈقا قاتنىشىشۈى      -جىدىي پەيتتە ئۆزىنىڭ ئېتۈى ۋە قۈورا   
 .شەرت ئىدى

سۈۈاقلىنىپ . ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈڭ جىنۈۈايى جۈۈازا قۈۈانۇنى ناھۈۈايتى روشۈۈەن ئىۈۈدى
قالغان پاكىتالرغۈا ئاساسۈالنغانداۇ ئاسۈىيلىق قىلغۈان كىشۈلەرگە ۋە ئوغىرلىۈق قىلغۈان        

چەت ئە  . ر بولغانالرغۈۈۈا ئۆلۈۈۈۈم جازاسۈۈۈى بېرىلەتتۈۈۈى كىشۈۈۈلەرنىڭ جىنۈۈۈايىتى ئېغىۈۈۈ 
ئەمەلۈۈدارلىرى ۋە ئىغۋاگەرلەرچىلىۈۈس قىلىپۈۈلۇ ھۇنالرغۈۈا قارىشۈۈى تەتۈۈۇر تەشۈۈۋىقات      

رۇگۈۈا . تارقاتسۈۈاۇ چېگۈۈرادىت قۈۈوغالئ چىقىرىلىۈۈپۇ قايتۈۈا كېلىشۈۈى مەنئىۈۈي قلىنۈۈاتتى   
سودىگەرۇ  دەۋرىدە شەرقىي رىم ئىمپېريىسىىڭ بەزى ئەمەلدارلىرى ھۇن ئىمپىريىسىدە

سۈۈەيياھ ۋە ئويۈۈۇن قويغۈۈۇچى قىيۈۈاپىتىگە كىرىۋېلىۈۈپۇ ھۈۈۇن پۈۈۇقرالىرىنى ئىسۈۈيان       
رۇگۈا بۈۇ ئەھۈۋالنى بايقىغانۈدىت كېۈيىتۇ ئۈۇالرنى تۇتۈۇئ        . كۆتۈرۈشكە كۈشكۈرتكەن

رۇگۈا  . كېلىپ جىنايىتىنى ئىقرار قىلدۇرغاندىت كېيىتۇ چېگرادىت قۈوغالئ چىقارغۈان  
. ەرىئەتنامىنىڭ بىر ماددىسى قىلىپ كىرگۈۈزگەن بۇنى شەرقىي رىم بىلەن تۈزگەن ش

④ 
( دەلەت)ھۇنالرنىڭ ئەدلىيە تەشكىالتى بىرى ئىمپېراتور باشۈچىلىغىدىكى ئۈالىي   

ۋە ئۇالرنىۈۈڭ قۈۈو   ( سۈۈوتچىالر)ۇ يەنە بىۈۈرى يارغۈۈانالر  (يۈۈارغۇ)سۈۈوت مەھكىمىسۈۈى  
ئاسۈۈتىدىكى كىشۈۈلەردىت تەشۈۈكىل تاپقۈۈان ھەيئەتۈۈتىت ئىبۈۈارەت ئىككۈۈى قىسۈۈىمغا       

ئۈۈاتىلال ئۈۈۆزىگە سۇيقەسۈۈ  پىالنلىغۈۈان بېگىالرنۈۈى ئەدلىۈۈيە سۈۈوتلىغانداۇ    . رىلغۈۈانئاي
لىۈدىغان ئۆلۈۈم جازاسۈىنى    - بېۈرى . جىنيەتچىنىڭ ئىقرارى ۋە پوزىتسىيىسىگە قۈارايتى 

ئاتىلالنىڭ يۈرگۈۈزگەن ئۆلۈۈم جازاسۈى ئۈادەتتە دارغۈا ئېسۈى  ۋە مومۈا        . بىكار قىلغان
قۇشۈالرغا يەم قىلىۈپ ئۆلتۈۈرۈش ئۈارقىلىق ئىىۈرا      ياغىچىنىڭ ئۇچىغا باغالئۇ يىرتقۇ  

 .قىلىناتتى
بۈگۈنكى كۈنۈدىكى   –ھۇن قانۇنىنىڭ مۇكەممەللىكىنىڭ ئاالھىدە بىر بەلگىسى 

ھۈۇنالر  . خەلقئارا قانۇنىنىڭ دەسلەپكى بەلگىلىرىنىڭ ھۇن قانۇنىدا كۆرۈلۈشى ئىۈدى 
نىتىشۈۈقا ئاالھىۈۈدە كېلىشۈۈىم تۈۈۈزۈئۇ تىنچلىۈق ئور  -قوشۈنا دەلەتۈۈلەر بىۈۈلەن شۈەرتنامە  
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قوشۈنا ئەلۈلەر   . ئەھمىيەت بەرگەن ھەمدە ئۇنىڭ ماددىلىرىغۈا قۈاتتىق رىئۈايە قىلغۈان    
كېلىشىمنىڭ بەلگىلىمىسىگە خىالپلىق قىلىپۇ تىنچلىقنى بۇزغانداۇ ھۇنالر  -شەرتنمە

ئىلگىركى تەرتپنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئەسكەر چىقىرىپۇ ئۇ دەلەتكە قارىشى 
يىلۈى ئېلىۈپ بارغۈان     -113يىلۈى ۋە   -111ئاتىلالنىڭ مىالدىيە . ىالتتىجازا يۈرۈشى ق

 .يالقان يۈرۈشى مۇشۇنداق ئەھۋا  ئاستىدا يۈز بەرگەن
⑤ . بىر خوتۇنلۇق تۈۈزۈمى يولغۈا قويۇلغۈان    -ھۇنالرنىڭۇ نىكاھ ئادىتىدە بىر ئەر

وغلى ئۈۆگە   ھۇنالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشاۋاتقان چاغداۇ ئۈۇالردا يەنە ئاتىسۈى ئۆلسۈە ئۈ    
. ئانىسىنى ئالىدىغانۇ ئاكىسى ئۆلسە ئىنىسى يەڭگىسۈىنى ئالىۈدىغان ئۈادەتمۇ بولغۈان    
ئۇالرنىۈۈڭ مۇنۈۈداق قىلىشۈۈتىكى مەقسۈۈىدى ئۈۈۆز نەسۈۈەبىنى سۈۈاقالئۇ تۈۈۇ  خوتۈۈۇنالرنى 

ھۈۇنالر  . بۈۇ خىۈل ئۈادەت كۈۆ، تۈۈر، ۋە ئۇيغۇرالردىمۈۇ بولمىغۈان       . تى گىنلەش ئىدى
بۈۈۇدا ئالەمۈۈدىت . ئۈۈۇالردا بۈۈۇ خىۈۈل ئۈۈادەت بولمىغۈۈان ياۋرۇپاغۈۈا كۆچكەنۈۈدىت كېۈۈيىتۇ 

نىۈۈڭ تۈۈۇ  ھۈۈالەتتە يۈۈالغۇز ئۆتىشۈۈىۇ ياۋرۇپۈۈا  - ئۆتكەنۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ئۇنىۈۈڭ خانىشۈۈى 
بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمىنىڭ روشەن ھالدا يولغۈا   -ھۇنلىرىدا ھەر قانداق ئەھۋالدا بىر ئەر

 .قويۇلغانلىغىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
  
 

 سودا –ئىۋتىساد . 4

 
ا ھۇن ئىمپېريىسى ياۋرۇپا سىياسۈىيۇ ئىىتىمۈائىي ۋە مەدەنىۈيەت ھاياتىغۈا     ياۋروپ

ناھايتى زور تەسىر كۆرسىتىپال قالما ۇ بەلكى يەنە ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي ھايۈاتىغىمۇ  
 -ھۈۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈى ئىتتىپاقىغۈۈا تۈۈۈر،ۇ فىۈۈت. بەلگىلىۈۈس تەسۈۈىرلەرنى كۆرسۈۈەتكەن

تىۈت ئۈارتۇق مىلۈلەت     11لىرىۈدىت بولۈۇئۇ   ئۇغۇرۇ ئىرانۇ سۈالۋيان ۋە گېرمۈان مىللەت  
سۈىدىكى مىللەتۈلەر يەنە ئوخشۈىمىغان    - بۇ ئوخشىمىغان تىل سىسۈتېمى . قارىغانىدى

ئۇالرنىۈۈۈڭ بەزىلىۈۈۈرى ئولتۈۈۈۇراق   . جەمئىۈۈۈيەت ۋە ئىقتىسۈۈۈادد باسۈۈۈقۇچىدا ياشۈۈۈايتى  
دېھقۈۈانچىلىق ئىگىلىكۈۈى بۈۈلەن شۇغۇلالنسۈۈاۇ بەزىلىۈۈرى چۈۈارۋىچىلىق بىۈۈلەنۇ يەنە      

بۇ مىللەتلەر تىۈنچ كۈۈنلەردە   . ورمانلىقالردا ئوۋچىلىق بىلەن شۇغۇللىناتتىبەزىلىرى ئ
ئۈۈۆز ئىگىلىكۈۈى بىۈۈلەن شۈۈۇغۇللىنىپۇ ئېرىشۈۈكەن مەھسۈۈۇالتلىرىدىت بەلگىلەنۈۈگەن     

ئۈۇرۇش كۈنلىرىۈدە بولسۈا ئۆزىنىۈڭ پادىشۈاھى ۋە      . مىقداردا ھۇنالرغا بۈاج تاپشۈۇراتتى  
ورى بىلەن بىر سۈەپتە تۈۇرۇئۇ جەڭۈگە    قوماندانلىرىنىڭ رەھبەرلىگىدەۇ ھۇن ئىمپېرات
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ۇ ھۈۇنالر قۈارا   ندا- قەدىمكى غەرئ تارىخچىلىرىنىڭ مەلۇماتىغا ئاساسالنغا. قاتنىشاتتى
دېىىۈۈۈ  بويلىرىۈۈۈدىت دونۈۈۈا  دەرياسۈۈۈىغىچە بولغۈۈۈان جۈۈۈايالردا چۈۈۈارۋىچىلىق بىۈۈۈلەن  

چۈۆپلىرى بۇلۈۇق ئۆسۈكەن جۈا  بولۈۇئۇ       -بۇ جايالر سۈۈيى مۈو ۇ ئۈوت   . شۇغۇلالنغان
ھۇنالرنىۈۈڭ ئاساسۈۈلىق   .چىلىق بىۈۈلەن شۇغۇللىنىشۈۈقا ناھۈۈايتى مۈۈال كېلەتتۈۈىچۈۈارۋى
ھۈۇنالر  »: بۈۇ ھەقۈتە ئامىئۈال مۇنۈداق يازغۈان      . مۈاللىرى ئۈات ۋە قۈو  ئىۈدى     -چارۋا

كۆچمەن چارۋىچىلىق تۇرمۇشى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بولغاچقاۇ ئۈۇالر كىچىكىۈدىت   
لىق بېرەلمەيۈۈدىغان بولۈۈۇئ چۈۈوڭ  تۈۈارتىپال ئۈۈاچلىقۇ ئۇسسۈۈۇزلۇق ۋە سۈۈوغاققا بەرداشۈۈ 

ھۇنالر بىر جايدىت يەنە بىر جايغا قۈارائ كۆچكەنۈدەۇ ئۈسۈتىگە چىۈدىر ئۈۆ       . بوالتتى
ئايۈالالر ھۈارۋا   . ماللىىرنى ھەيدەئ ماڭاتتى -قۇراشتۇرۇلغان ھارۋىالرنىڭ ئالدىدا چارۋا

 ①. كېچە، تىكەتتى -كىيىم. ىكى چېدىر ئۆيدە ئولتۇرۇئ رەخ  توقۇيتى- ئۈستىد
ھۇنالرنىڭ شۇنچە تې  ئارىدا زور غەلبىلەرنۈى قولغۈا كەلتۈرەلىشۈىدىكى ئاساسۈىي     

ياۋروپۈا  . نىۈدى - سەۋەبۇ ئۇالرنىڭ ئاتلىق ئۇرۇش تېخنىكىسىغا ماھىرلىقىۈدىت بولغۈا  
مىىۈۈدىت ئۈۈارتۇ بولۈۈۇئۇ ئۈۈۇالر  100ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈۈىدە ھۈۈۇن قوشۈۈۇنلىرىنىڭ سۈانى   

ق كۈۆئ ئەسۈكەرلەرگە كېتىۈدىغان ئۈات     مانۈا شۈۇندا  . پۈتۈنلە  ئاتلىق قوشۇن ئىۈدى 
. ىلىققا ئاالھىدە ئەھمىۈيەت بەرگەن - مەنبەسىنى ھە  قىلى  ئۈچۈنۇ ھۇنالر چارۋىچ

ئەسىرلەردە ياشىغان غەرب تارىخچىلىرى ھۇن بۈالىلىرى ماڭااليۈدىغان    -2-1مىالدىيە 
ت ئۈسۈتىدە  ھۇنالر ئا. بولغانداۇ ئۇالرنى يېنىدا ئىگەرلەنگە ئاتتىت بىرى تەييار تۇراتتى

ئات ئۈستىدە تۈۇرۇئ  . بىرى بىلەن ئاالقە قىالتتى -قۇرۇلتا  ئېچىپۇ ئات ئۈستىدە بىر
مانا بۈۇالر ھۇنالرنىۈڭ   . ھەتتا ئات ئۈستىدە تۇرۇئ ئۇخاليتىۇ دەئ يازغان. غى الىناتتى

 .رۈئ بېرىدۇ- ھاياتىدا ئاتنىڭ ناھايتى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىغىنى چۈشەندۈ
ھۈۇن  . قى سودىسى ئاساسەن شەرقىي رىم بىلەن ئېلىپ بېرىلغانھۇنالرنىڭ تاش

سۈۈۈۈودىگەرلىرى چېگۈۈۈۈرا بويىۈۈۈۈدىكى بەلگىلەنۈۈۈۈگەن شۈۈۈۈەھەرلەردە شۈۈۈۈەرقىي رىۈۈۈۈم   
كۈېچە، ۋە قىلىۈچ قاتۈارلىق ئۈۇرۇش      -تېۈرەۇ كىۈيىم   -سودىگەرلىرىگە ئاتۇ قۈو ۇ يۈۇڭ  

ەر شۈەرق  ھۇن ئاياللىرى تىكۈكەن ئەرەنۈچە ۋە ئايۈالچە كۈۆڭلەكل    . قوراللىرىنى ساتاتتى
 .رىم ۋە پۈتكۈ  ياۋرۇپادا ئەتىۋارلىنىپ كىيىدىغان مودا كىيىمگە ئايالنغان

ئىچمىكى گۈۆش تۈرىۈدىكى تامۈاقالر ۋە قىمىۈ دىت      -ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق يىمە،
ھۈۈۇنالر . دەئ ئاتۈۈايتى« مەدۇل»يۈۈاكى : كۈۈامۇن»ئىبۈۈارەت بولۈۈۇئۇ ھۈۈۇنالر قىمى نۈۈى  

ىۈۈيى  ئۈچۈۈۈن گۆشۈۈتىت قۇرۇتۇلغۈۈان   ئۇرۇشۈۈقا چىققانۈۈداۇ ئۈۈۇزۇن ۋاقىۈۈ  سۈۈاقالئ ي  
شۈۇ ۋاقىتتۈا قەدەر   . التتۈى - ياسۈائۇ ئاتنىۈڭ ئىگىۈرىگە ئېسۈىۋا    ( كونسۈېرۋا )يىمەكلىس 

كۈۈۈۆرۈئ باقمىغۈۈۈان ياۋروپۈۈۈالىقالرۇ  ( گۈۈۈۆش كونسېرۋاسۈۈۈىنى)بۇنۈۈۈداق يىمەكلىكنۈۈۈى 
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 .ھۇنالنرىڭ بۇ خىل يىمەكلىكىگە بەكمۇ ھەيران قالغان
  
 

 سەنئەى-يەىىمەدەن. 5

 

 تىل. 0

 
شۇناسۈۈالر ۋە تۈۈارىخىالر قەدىمكۈۈى خەنۈۈ ۇچە مەنۈۈبەلەر ۋە غەرب مەنبەلىرىۈۈدە    تىل

نىۈڭ تۈۈركىي   - ساقلىنىپ قالغان ھۈنچە سۆزلەرنى تەھلىل قىلى  ئۈارقىلىقۇ ھۈۇنالر  
شۈۈۈۈۇنداقتىمۇ ھۈۈۈۈۇنالر . تۆكۈۈۈۈۈل ئىسۈۈۈۈپاتلىدى -تىلىۈۈۈۈدا سۆزلەشۈۈۈۈكەنلىگىنى تە 

للەتلىۈرى بىۈلەن بولغۈان    ئوغۈۇر مى  -ياۋروپادىكى گىرىسۇ گېرمانۇ سۈىالۋيان ۋە فىۈت  
تۈرلۈ، مۇناسىۋەتلەر نەتىىىسىدەۇ ئۇالرنىڭ تىلىۈدىت بىۈر مۈۇنچە سۈۆزلەرنىمۇ قۇبۈۇ       

شۇڭاۇ ھۇنالرنىڭ ساقلىنىپ قالغۈان تىۈل يادىكارلىقلىرىۈدىت سۈۆز ئاچقانۈداۇ      . قىلغان
 .ئەلۋەتتە بۇ تەرەپلەرگە سە  قارىماسلىق كېرە،
تىلى يادىكارلىقلىرى نىڭ كۆپىنچىسۈى  غەرب مەنبەلىرىدە ساقلىنىپ قالغان ھۇن 

. كىشۈۈى ئىسۈۈىملىرىۇ ئۈۈاز بىۈۈر قىسۈۈىمى بولسۈۈا جخۈۈنىى ئىسۈۈىملىرى ھېسۈۈاپلىنىدۇ     
تۆۋەنۈدە بىۈ  بۈۇ    . تىلشۇناسالر ھۇنچە سۆزلەرنى مۇشۇ ئىككى تۈر بۈويىچە ئى اھلىغۈان  

 .ھەقتىكى بايانالرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمى 
  

 :كىشى ئىسملىرى. 0

 
ۈ، ئىمپېراتۈورى ئاتىلالنىۈڭ ئىسۈىمى قەدىمكۈى ھۈۇنچە      ياۋروپا ھۇنلىرىنىڭ بۈيۈ 

قەدىمقۈۈى غەرب مەنبەلىرىنىۈۈڭ ھەممىسۈۈىدە دىگۈۈۈدە، تىلغۈۈا ئېلىنۈۈدىغان بولۈۈۇئۇ بۈۈۇ  
دىگەن ئىسۈمىدىت كېلىۈپ چىققۈانلىقىنى    « ئەتىل»ياكى « ئاتىل»ئىسىمنىڭ تۈركچە 

 .باشتا سۆزلەئ ئۆتكەنىدۇق
ئولتۇرغۈان ھۈۇن ئىمپېراتۈورى     يىلىغىۈچە تەختۈتە   -111يىلىدىت  -100مىالدىيە 

« يۇلتۈۇز »ۇ «يىلۈدى  »ۇ «خۇلۈدىت »ۇ «ئۇلۈدىت »ۇ «ئولۈدى  »گىر، ۋە التىت مەنبەلىرىدە 
قۈارا  »قۈاراتون دىۈگەن ئىسۈىم بىۈرە، ھالۈدا       .دىگەندە، بولىدۇۇ دەئ چۈشۈەندۈرگەن 

 .دەئ چۈشەندۈرۈلمەكتە« چاپان
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ان ئىسۈمدىكى  دىگەن شەكىلدە يې ىلغۈ « ئويبارسئول»پىرىسكوسنىڭ ئەسىرىدە 
گىرىكالرنىۈڭ باشۈقا تىلالردىكۈى    . گىرىس تىلىۈدا قوشۈۇمچە ھېسۈاپلىناتتى   « ئىئول»
ھەرىپىنۈۈۈى ئىشۈۈۈلەتكەنلىگىنى نەزەرگە « ئۈۈۈو»تاۋۇشۈۈۈى ئۈچۈۈۈۈن بەزىۈۈۈدە يەنە « ئۈۈۈا»

ئايبۈارىى تۈۈركچە   . دەئ ئوقۇشۈقا بولىۈدۇ  « ئايبۈارىى »ئالىدىغان بولساقۇ بۇ ئىسمنى 
ئالىۈۈدىغان بولسۈۈاقۇ ئايتۈۈاشۇ ئۈۈايبەگۇ ئۈۈايتەمۈرۇ    يەنە مىسۈۈا . ئىسۈۈىم ھېسۈۈابلىنىدۇ

ئايدۈتۇ ئايتېكىتۇ تايبارلۇ بۆرىباىىۇ قاربارسى دىگەن ئىىسمالر قەدىمكى تۈۈركىي  
دەئ « ئۆنېگىسۈول »پىرىسكول ھۇنالرنىڭ بىر قوماندانىنى . تىلدا كەڭ قوللىنىلغان

 . اھلىغاندىگەن مەنىدە ئى« ئون ئىككى»سى اكىى بۇ ئىسىمنى تۈركچە . يازغان
« مونۈۈدزۇ، »ۇ جۈۈوردانىى «مۇنۈۈدىئوكول»ئاتىلالنىۈۈڭ دادىسۈۈىنى پىرىسۈۈكول 

نېمې  بۇ ئىسۈىمنى  . گ. دىيىلگەن« بەندەگۆز»ھۇنگر رىۋايەتلىرىدە . شەكىلدە يازغان
قەدىمكى تۈۈركىي تىللىۈق خەلقۈلەردە ئەر مۇنىۈۇق     . دەئ ئوقىغان« مۇنىۇق»تۈركچە 

ئەينەكۈتىت يۈاكى تاشۈتىت    »تۈۈركىي تىلۈدا    مۇنىۈۇق . دىگەن ئىسم كەڭ قوللىنىلغان
ئۈۈنچە  »يەنە . دىگەنلىس بۈوالتتى « بويۇمى ياسالغان ئوتتۇرسىدا تۈشۈكى بار زىننەت 

مۇنىۈۈۇق . دىۈۈگەن مەنىلىرىمۈۈۇ بۈۈار ئىۈۈدى« بۈۈايراق»ۋە « مەرۋايىۈۈ ۇ مارجۈۈانۇ تۇمۈۈار –
ۇ «مۇنشۈاق »ۇ «مۇنچۈاق »ۇ «مۇنچۇق»ۇ «مۇنچۇق»ۇ «مۇنچۇق»ۇ «بۇنچۇق»قەدىمدە ۋە 

 ①. دەپمۇ ئاتىالتتى« مۇيىنساق»ۇ «موينساق»ۇ «مۇنيساق»ۇ «مۇنيشاق»ۇ «مۇنساق »
ۇ « بلىۈۈۈدال»ۇ «بىۈۈۈلەدال»ئاتىلالنىۈۈۈڭ ئاكىسۈۈۈى شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم مەنبەلىرىۈۈۈدە 

 ۇ«گېمۈان رىۋايەتلىرىۈدە بىلۈۆدە    » ۇ«بىۈلەدا »التىۈت مەنبەلىرىۈدە   « بۈدەلال »ۇ«بۈدەال »
دىۈگەن  « بۈۇدا »تىلۈى ۋە رىۋايەتلىرىۈدە   ھۇنگر . دىيىلگەن« بىلۆدەللىت» ۇ«بلۆدەلىت»

تىلشنۇناسۈۈالر بۈۈۇدا ۋە رۇگۈۈا دىۈۈگەن ئىىسۈۈمنى گۈۈوت    . شۈۈەكىلدە تىلغۈۈان ئېلىنغۈۈان 
 ②. مەنبەلىس ئىىسم دەئ قارىماقتا

شۈۈۈەرقىي رىۈۈۈم مەنبەلىرىۈۈۈدە ھۇنالرنىۈۈۈڭ قومانۈۈۈدانلىرىنىڭ ئىسۈۈۈمى سۈۈۈۈپىتىدە  
ۋامبىرىۈي بۈۇ   . دىۈگەن ئىككۈى ئىسۈىم تىلغۈا ئېلىنغۈان     « كۇرسۈىكخىت »ۋە « باسكىت»

ئاتاقۈام ۋە  . ئايرىم ھالداۇ تۈركچە بارسىق ۋە قۇرسىق دەئ ئوقىغان -ئىسىمالرنى ئايرىم
دەئ ئىۈ اھالش  « ئەش شۈامان »ۋە « ئاتا شامان»نېمې  . ئەشقام دىگەن ئىسىمالرنى گ

سۈۈۆزىنى بۈۈۇ شۈۈامانغا ھۈۈۆرمەت كۆرسۈۈىتى   « ئاتۈۈا»بىۈۈلەن بىۈۈرگەۇ ئالدىنقىسۈۈىدىكى  
 ③. دەيدۇ ئۈچۈن قوللىنىلغانۇ

ئاتىلالنىۈۈڭ چۈۈوڭ خانىشۈۈىنىڭ ئىسۈۈمى پىرىسكوسۈۈنىڭ سۈۈاياھەت خاتىرسۈۈىدە     
ۇ «رېكۈا »ھۇنگىر مەنبەلىرىدە بولسۈاۇ  « ئېكا»ۇ «ھېاكژ»ۇ« ئېرېكا»ۇ« خېركا» ۇ«كرېكا»
ۇ ھۈۇنگر  «ئىركۈا »ۇ «ھېركۈژ »ۇ« ھېلېخى»ۇ «ھىركخى»قەدىمقى گېرمان مەنبەلىرىدە »
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« ئارىغقۈان »نېمې  بۇ ئىسۈىمنى تۈۈركچە   . گ. اندەئ يې ىلغ« رېكا»مەنبەلىرىدە بولسا 
« سۈىلىق »ۇ« پۈاكى  »ۇ «پۈا، »ۇ «گۈۈزە  »سۆزى تۈركى تىلىۈدا  « ئارى». دەئ ئوقىغان

دىۈمە، بۈۇ   . سۈۆزى بولسۈا ھۈۆرمەت سۈۆزى ئىۈدى     « قۈان ». دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ
. دىگەنلىۈۈۈس بۈۈۈوالتتى « پۈۈۈا، خۈۈۈان »ۇ «گۈۈۈۈزە  خۈۈۈانى  »ئىسۈۈۈىمنىڭ مەنىسۈۈۈى  
ماتىغۈۈا ئاساسۈۈالنغانداۇ ئۈۈاتىلال ئارىغقۈۈاننى ئىنتۈۈايىت ھۈۈۆرمەت      پىرىسكوسۈۈنىڭ مەلۇ

ئارىغقاننىڭ ئايرىم داچاۇ ساناتورىيەلىرىۇ خال خى مەتچى ۋە لەتىپىچىلىۈرى  . قىالتتى
ئۈۈۇ ئۈۈۆز ئالۈۈدىغا چەت ئە  ئەلچىلىرىنۈۈى قۇبۈۈۇ  قىالتتۈۈى ۋە ئۇالرنىۈۈڭ      . بۈۈار ئىۈۈدى 

 ④.شەرىپىگە زىياپەت بېرەتتى
. گ. دىۈۈگەن ئىسۈىمدا يازغۈۈان « ئەلۈال، »جۈۈوردانىى  ئاتىلالنىۈڭ چۈۈوڭ ئۈوغلىنى  

دەئ ئوقۈۈۇئۇ ئۇنىۈۈڭ قەدىمكۈۈى تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر    « ئىۈۈلە،»نېمېۈۈ  بۈۈۇنى  
. تەرىپىۈۈدىت كەڭ قوللىنىلغۈۈان ئىسۈۈىمالرنىڭ بىۈۈرى ئىكەنلىگىنۈۈى ئىسۈۈپاتالئ بەردى

ەئ د« دەنۈ ىگىخ »ۇ « دەنگېى ىس»ئاتىلالنىڭ ئىككىنچى ئوغلىنىڭ ئىسمى مەنبەلەردە 
 -دەنگىۈ   -نېمې نىۈڭ قارىشۈىچەۇ بۈۇ ئىسۈىم تۈۈركىي تىلۈدىكى تەنگىۈ        . گ . يې ىلغان

تاۋۇشۈۈى « ،»دېىىۈۈ  سۈۈۆزىدىت كېلىۈۈپ چىققۈۈان بولۈۈۇئۇ بۈۈۇ ئىسۈۈىمنىڭ كەينىۈۈدىكى 
ئاتىلالنىۈۈۈۈڭ ئۈۈۈۈۈچىنچى ئۈۈۈۈوغلى   ⑤ . ئەركىلەتۈۈۈۈمە قوشۇمچىسۈۈۈۈى ھېسۈۈۈۈاپلىنىدۇ  

دىۈۈگەن « ېرنۈۈا،ھ»ۇ جورداسۈۈنىڭ ئەسۈۈىرىدە  «ئېرنۈۈا،»پىرىسكوسۈۈنىڭ ئەسۈۈىرىدە  
نېمې  بۇ ئىسىمنى تۈركچە ئىرنە، ياكى ئىرنىس دەئ ئوقۇشۈقا  . گ. شەكىلدە يې ىلغان

ئۈۈۇ قىرغىۈۈ الر ئارىسۈۈىدا ئىۈۈرنەبەگ دىۈۈگەن   . ىنۈۈى ئوتتۇرغۈۈا قويغۈۈان لىق– بولىۈۈدىغان
يۈۈاكى « ئەر»ئىسۈۈىمنىڭ بۈۈارلىقىنى نەزەرگە ئېلىۈۈپۇ بۈۈۇ ئىسۈۈىمنى تۈۈۈركىي تىلىۈۈدىكى 

 ⑥. پ چىققانۇ دەيدۇدىگەن سۆزدىت كېلى «ئىر»
ئەينى ۋاقىتتا ھۇن ئىمپېرىيىسى ئىتتىپاقىغا كىرگەن ھەر قايسۈى مىللەتلەرنىۈڭ   

بۇ سۆزلۈكلەردىت سۈاقىنىپ  . تىلىدىنمۇ بەزى سۆزلۈكلەر ھۇن تىلىغا قۇبۇ  قىلىنغان
بۈۈۇ كىشۈۈى . لىۈۈرى ئىۈۈدى- قالغۈۈانلىرى يەنىۈۈال كىشۈۈى ئىسۈۈىملىرى ۋە جىۈۈنىى ئىسۈۈىم 

رۇيۈاۇ  )پا تىللىرىدىت قۇبۇ  قىلىنغان بولۈۇئۇ بۇنىىغۈا رۇگۈا    ئىسىملىرى ھىندى ياۋرو
ۋە الئۇدا رېكۇل قاتۈارلىقالرنى مىسۈا  قىلىۈپ    ( ھۇن قوماندانى)ۇ بىلەداۇ تولدىال (رۇئا

 .كۆرسىتىشكە بولىدۇ
 

 :جىنىس ئىسىملىرى. 3
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ھۇن تىلىدىت ساقلىنىپ قالغان جىنىى ئىسۈىملىرى ھىنۈدى ياۋروپۈا تىلىۈدىت     
ان سۆزلەردىت ئىبارەت بولۇئۇ بۈۇالر پىرىسۈكول بىۈلەن جوردانىسۈنىڭ     قۇبۇ  قىلىنغ

 .ئەسىرىدە خاتىرلىنىپ قالغان
پىرىسۈۈكول ئاتىلالنىۈۈڭ ئوردىسۈۈىغا ئەلچىلىكۈۈكە بارغانۈۈداۇ ئۇالرنىۈۈڭ شۈۈەرىپىگە 

ۋە « كۈۈامۇن»ئىچمەكۈلەر ئىچىۈۈدە   -دسۈتىخانغا تى ىلغۈۈان يىۈۈمە، . زىيۈاپەت بېۈۈرىلگەن 
ئارپىۈۈدىت  -كۈۈامۇن. ككۈۈى خىۈۈل ئىچىملىكمۈۈۇ بولغۈۈاندەئ ئاتىلىۈۈدىغان ئى« مەدۇل»

ياسۈۈىلدىغان ئىچىملىۈۈس بولۈۈۇئۇ كۈۈامۇن دىۈۈگەن سۈۈۆز ھۈۈۇنالر ياۋروپاغۈۈا كۆچۈۈۈئ       
ۇ «كۈۈامۇن»ئەسۈۈىردىكى اليىۈۈت مەنبەلىرىۈۈد    -1بېرىشۈۈتىت بۈۈۇرۇنالۇ يەنۈۈى مىالدىۈۈيە   

دىۈۈگەن شۈۈەكىللەردە خاتىرلىنىۈۈپۇ ئارپىۈۈدىت ياسۈۈىلدىغان بىۈۈر خىۈۈل       « كۈۈامۇل»
گېرمانشۇناسۈۈۈالر بۇنىۈۈۈڭ ئەسۈۈۈلى   -ھىنۈۈۈدى. ئاتاشۈۈۈقا ئىشۈۈۈلىتىلگەنئىىچملىكنۈۈۈى 

يەنە بىۈر  . مەنبەسىنىڭ كىل  يۈاكى پۈاننۇن تىلىغۈا مەنسۈۇپلىقىنى ئوتتۇرغۈا قويماقتۈا      
. ياۋروپا تىلىغا مەنسۇئ ھېسۈابلىنىدۇ -دىگەن سۆزنىڭ مەنبەسىمۇ ھىندى« مەدۇل»

ھەسۈە ۇ  )« مۈادبۇ »ە ۇ سانسۈىكرىتچىد (شۈارائ )« مەتبۈۇ »چۈنكىۇ بۇ سۈۆز گېرىكچىۈدا   
ۇ (شۈۈارائ)« مەتۈۈۇ»ۇ يىۈۈراق قەدىمكۈۈى گېمۈۈان تىلىۈۈدا   (بۈۈا )ۇ كىلتىچىۈۈدە مەدۇ (بۈۈا 

« مەدۇ»ۇ قەدىمكۈۈى پىروسۈۈچىدا (بۈۈا )« مەئۈۈۇدۇ»ۇ »مەدۇ»ساكسۈۈۇن تلىۈۈدا  -ئۈۈانگىلو
ۇ قەدىمكۈۈى سۈۈالۋيانچىدىمۇ يەنە شۈۈۇ مەنىۈۈدە (شۈۈارائ)« مەدۇل»ۇ لىتۈۈاۋ تىلىۈۈدا (بۈۈا )
 .دىيىلەتتى« مەدۇ»

دەئ « سۈىتراۋا »تىلىدا ساقلىنىپ قالغان ئۈۈچىنچى جىۈنىى ئىسۈمى بولسۈا     ھۇن 
جوردانىسنىڭ مەلۇماتىغا ئاساسالنغانداۇ ھۇنالر ئاتىلالنىۈڭ تەزىۈيە نۈۇتقىنى    . ئاتالغان

دەئ ئاتىلۈۈدىغان بىۈۈر خىۈۈل « سۈۈىتراۋا»سۈۈۆزلەئ بولغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ قەبۈۈرە ئۈسۈۈتىدە  
سۈۆزى  « سۈىتراۋا ». نى دەپۈنە قىلغۈان  ئۇنىىۈدىت كېۈيىت ئۈاتىلال   . مۇراسىم ئۆتكۈزگەن
. دىۈگەن مەنىنۈى بىلۈدۈرەتتى   « چىۈراق  -نەزىۈر »ۇ «ئىچمە، -يىمە،»سىالۋيان تىلىدا 

ھۇنالرنىڭ دىنىي ئېتىقادى بويىچە كىشى ئۆلگەندىت كېيىتۇ ئۇنىۈڭ روھۈى ئۈۆلمە     
بۇ روھ ھايات ئادەمگە ئوخشاش تاماق يەيدۇۇ سۇ ئىچىدۇۇ ماكۈان تۇتۈۇئ   . ياشاۋېرىدۇ

چىۈۈراق  -مۇراسۈۈىمى ئۆتكۈۈۈزۈلگەن يۈۈاكى نەرىۈۈ     -ايدۇۇ دەئ قارالغاچقۈۈاۇ دەپۈۈنە ياشۈۈ
ئىچمە، تەييارالشۇ ئات يۈاكى قۈو  سۈويۇئ     -قىلىنغان كۈنلىرىۇ روھ ئۈچۈن يىمە،

ئەرۋاھالرنىڭ كۆڭلىنىۈڭ ئۈېچى  ئۈچۈۈنۇ ئۈۇالر تېخۈى      . قان قىلى  ئادىتى بولغان
ئۈات بەيگىلىۈرىۇ چېلىشۈى  ۋە     دەپنە مۇراسىم ئۆتكۈزۈلگەن كۈنلەردە ھەشۈەمەتلىس 
 .قىلىچۋازلىق قاتارلىق مۇسابىقىلەرنى ئۇيۇشتۇراتتى

 -دا روھ« يېنىسۈۈە  مەڭگۈۈۇ تاشۈۈلىرى   -ئورخۈۈۇن»تۈۈۈركىي تىلىۈۈدا يې ىلغۈۈان   
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بىۈۈۈلەن تەڭۈۈۈداش مەنىۈۈۈدە « يۈۈۈۇ »ئەرۋاھۈۈۈالر ئۈچۈۈۈۈن تەييارالنغۈۈۈان يىمەكىلكۈۈۈلەر 
 .قۇبۇ  قىلىپ ئىشلەتكەندىگەن سۆزنى « سىتراۋا»كېلىدىغان سىالۋيان تىلىدىكى 

ئۈۈالىمالر ئۇالرنىۈۈڭ . قىسقىسۈۈىۇ ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىرى تۈۈۈركىي تىلۈۈدا سۆزلەشۈۈكەن  
تىلىنى قەدىمكى چۇۋاشۇ باشقىرى  ۋە بولغارالرنىۈڭ تىلۈى بىۈلەن بىۈر خىۈل ئىۈدىۇ       

 .دەئ قارايدۇ
  

 يېزىق. 3

 
( قىداھۇن يې ى)پىرسكوسنىڭ مەلۇماتىغا قارىغانداۇ ھۇن كاتىپلىرى ئۆز يې ىقىدا 

ئۈۈالىمالر بۈۈۇ . يازغۈۈان ھۈۈۆجىەتلەرنى ئاتىلالنىۈۈڭ ئالدىۈۈدا ئوقۈۈۇئ ئۈۈۆتكەنلىگى مەلۈۈۇم 
پاكىتقۈۈا ئاساسۈۈەنۇ ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈڭ يې ىقۈۈى بولغۈۈانۇ دىۈۈگەن قاراشۈۈنى ئوتتۇرغۈۈا  

لىۈرى ئىشۈلەتكەنلىگى   - لېكىتۇ ئۈالىمالر ياۋروپۈا ھۇنلىرىنىۈڭ قايسۈى يې ىۈق     . قويدى
تتۇرغۈۈا قويمىغۈۈان بولىسۈۈمۇۇ بىۈۈ  تۈۈارىخي مەنۈۈبەلەر ۋە توغرلۈۈۇق بىۈۈرەر كۈۈۆز قاراشۈۈنى ئو

 -ئورخۈۈۇن»ئارخېئولوگىيىلىۈۈس تېپىلمىالرغۈۈا ئاساسۈۈلىنىپ تۈۈۇرۇئۇ ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىرى 
 .نى ئىشلەتكەنۇ دەئ قارايمى « يېنىسە  يې ىقى

يىلىۈۈدىت بۇيۈۈانۇ -1591نىۈۈڭ سۈۈىرى ئېچىلغۈۈان « يېنسۈۈە  يې ىقۈۈى–ئورخۈۈۇن»
ۇغۇلالنغان غەرب ۋە شۈۈەرقلىق نۇرغۈۈۇن ئۈۈالىم ۋە تۇركشۇناسۈۈلىق تەتقىقۈۈاتى بىۈۈلەن شۈۈ

( ئەسۈۈىرلەر -5-2 مىالدىۈۈيە)تەتقىقاتچىالرنىۈۈڭ ئەسۈۈەرلىرىدەۇ كۈۈۆ، تۈۈۈركلەر دەۋرىۈۈدە  
يېنسۈە   -ئورخۈۇن »ۋە « تۈاش كىتۈاپالر  »تۇرغۇزۇلغان ھەم بۈگۈنكى كۈنۈدە خەلقئۈارا   

خاتىرە  دا يې ىلغان ئەڭ دەسلەپكى« يېنسە  يې ىقى-ئورخۇن»دە  « مەڭگۇ تاشلىرى
يىللىۈۈق تارىخقۈۈا ئىۈۈگەۇ  1100شۈۈۇنىڭ بىۈۈلەنۇ تۈۈۈركىي تىۈۈل . دەئ قارىلىۈۈپ كەلۈۈگەن

يېنسۈە    -ئورخۇن»تىلشۇناسالرمۇ . دىگەن قارا ئىلىم ساھەسىدە ئومۇملىشىپ قالغان
 1100يىللىۈۈرى ئوتتۇرغۈۈا چىققۈۈانۇ دەئ تەسۈۈەۋۋۇر قىلىنىۈۈپۇ  100مىالدىۈۈيە « يې ىقۈۈى

 .ولىدۇيىلدىت كېيىت بارلىققا كەلگەن ب
گيىلىۈس  - لېكىتۇ كېيىنكى يىلالردا ئاسىيادا ئېلىپ بېرىلغۈان مۈۇھىم ئۈارخېئولو   

دا يې ىلغۈۈان مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  « يېنسۈۈە  يې ىقۈۈى-ئورخۈۈۇن»تەكشۈرۈشۈۈلەردەۇ 
 .دەۋرىلەرگە مەنسۇئ بەزى ئۆرنەكلەر ئوتتۇرغا چىقتى

 يىلۈۈۈى رۇل ئۈۈۈارخېئولوگلىرى ئىسسۈۈۈىق كۈۈۈۆ  ئەتراپىۈۈۈدىكى ئېسۈۈۈىس   -1930
دىۈۈت ئۈۈارتۇق بۇيۈۈۇم   1000قۈۈورغىنىنى قازغانۈۈداۇ ئۈۈالتۇن ۋە كۆمۈشۈۈتىت ئىشۈۈلەنگەن  
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ياشالر چامىسىدىكى بىر ياش يىگىتنىۈڭ جەسسۈىتى    15بۇ قورغاندىت يەنە . تېپىلغان
جەسسەتنىڭ ئۈستىگە ئالتۇن كىۈيىم كىيۈدۈرۈلگەچكەۇ ئۈارخېئولوگالر    . قې ىۋېلىنغان

ئەممۈۈۈاۇ قازاقىسۈۈۈتان پەنۈۈۈلەر . اتىۈۈۈدىدەئ ئ« ئۈۈۈالتۇن كىيىملىۈۈۈس شۈۈۈاھ ادە»ئۈۈۈۇنى 
ئاكادىمىيىسۈۈۈۈۈۈۈى تۈۈۈۈۈۈۈارىخۇ ئۈۈۈۈۈۈۈارخېئولوگىيە ۋە ئېتنۈۈۈۈۈۈۈوگرافىيە ئىنىسۈۈۈۈۈۈۈتىتۇتى 
مۇتەخەسىسلىرىنىڭ دىققىتىنۈى تۈارتقىنىۇ قورغانۈدىت تېپىلغۈان بىۈر كۆمۈۈش تۈاۋاق        

دا ئىككى قۇر خەت « يېنسە  يې ىقى-ئورخۇن»بۇ كۆمۈش تاۋاقنىڭ ئۈستىگە . ئىدى
ان پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈىدىكى ئاتۈۈاغلىق تۈركولۈۈۇگ مۇسۈۈابايىۋ    قازاقىسۈۈت. ئۇيۇلغۈۈان

: تاۋاقنىڭ ئۈستىگە يې ىلغان خەتنى ئوقۇئ چىققاندىت كېيىتۇ بۇ ھەقۈتە توختىلىۈپ  
ئەسىرلەرگە مەنسۇئ بولۇئۇ بۇ يەردە تېپىلغۈان   -1 -3بۇ مازار مىالدىيىدىت بۇرۇنقى »

ە تۈۈۈركچە سۆزلىشۈۈىدىغان  دەئ ئاتالغۈۈان جايۈۈدا ياشۈۈىغان ۋ  ‹ يەتۈۈتە سۈۈۇ ›نەرسۈۈىلەر 
 .ۇ دەئ كۆرسەتكەن«كىشلەرنىڭ ئىدى

ۋەقەنىۈۈۈڭ بۈۈۈايرىقىنى شۈۈۈەرەئ بىۈۈۈلەن ئىگىۈۈۈ  »: كۆمۈۈۈۈش تاۋاقنىۈۈۈڭ ئۈسۈۈۈتىگە
-كۆتۈرگىتۇ قومانداالرۇ ئۇچقۇر ئۈاتالرۇ قورقمۈال جاسۈارەتلىس يىگىۈتلەر سۈاڭا شۈان      
ە شۈۈەرەئ كەلتۈرىۈۈدۇ سۈۈەن يۈۈۇقىرى ئۆرلىگەنسۈۈېرى ئۈۈۆز بەختىىنۈۈى ئۈۈۆز قولۈۈۇڭ بىلۈۈن 

ئورخۈۈۇن يېنىسۈۈە  »مانۈۈا بۈۈۇ ⑦ . دىۈۈگەن خەت يې ىلغۈۈان« يۈۈاراتقىتۇ سۈۈاالمەت بۈۈو 
بۇنى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە بىۈر  . دا يې ىلغان ئەڭ دەسلەپكى خاتىرە ھىسابلىنىدۇ« يې ىقى

چۈۈۈنكىۇ ئۇنىۈۈڭ سۈۈۆزلىرى ئىخچۈۈامۇ   . پۈۈارچە ئەدەبىۈۈي ئەسۈۈەر دەئ قاراشۈۈقا بولىۈۈدۇ   
ە، ئاالھىۈدىلىكى بىۈلەن كىشۈىنىڭ ئاالھىۈدە     ئوبرازلىق ۋە بەئىيلىكى يۇقىرى بولۇشت

« يېنسۈەر يې ىقۈى  -ئورخۈۇن »بۈۇ خاتىرىنىۈڭ ئوقۈۇئ چىقىلىشۈى     . دىققىتىنى قوزغايدۇ
 .يىلالر ئالدىغا سۈردى 1000يىلدىت  500نىڭ تارىخىنى 

مىالديىدىت نەچچە ئەسىر بۈۇرۇن ئالتۈاينى ئوخشۈىمىغان تىلالرغۈا مەنسۈۇئ ھەر      
دەئ « سۈىكى  »ىللەتلەرنى قەدىمكى رىم تارىخچىلىرى قايسى ئولتۇراق ۋە كۆچمەن م

ئىرانۈۈدىكى ناخشۈۈىچى رۇسۈۈتەمدىكى مىۈۈخ يې ىقلىۈۈق تۈۈاش ئابىدىۈۈدە ئۈۈۇالر   . ئاتىغۈۈان
دەئ ئاتالغۈۈۈان ھەمۈۈۈدە ئۇالرنىۈۈۈڭ ئۈۈۈۈ  چۈۈۈوڭ تارماققۈۈۈا بۆلۈنۈۈۈدىغانلىقى    « سۈۈۈاكا»

رۇ زەكۈۈى ۋەلىۈۈدى ۇتوغۈۈان قاتۈۈارلىقال . ئارىسۈۈتوۋۇئىدۋارىد مېيىۈۈر ۋە ئۈۈا. كۆرسۈۈىتىلگەن
دەئ ئاتالغۈانالرنى  « تىگۈرا خۈائۇدا سۈاكلىرى   »ساكالرنىڭ ئۈ  گۇرۇپپىسى ئىچىدىكى 
مانۈۈا شۈۈۇ تىگراخۈۈائۇدا سۈۈاكلىرى بۈگۈۈۈنكى   . تۈۈۈركىي نەسۈۈىلىس خەلۈۈق دەئ قارايۈۈدۇ 

قازاقىسۈۈۈترانۇ قىرغى ىسۈۈۈتانۇ تەڭرىتۈۈۈاغلىرى بۈۈۈويلىرىۇ پۈۈۈامىر ۋە ئۈۈۈاال  تۈۈۈاغلىرىۇ  
ئېسىس قوزغىلىىى مانۈا شۈۇ تىگراخۈائۇدا    . انجۈملىدىت يەتتە سۇ ئەتىراپلىرىدا ياشىغ
قەدىمكۈى رىملىقالرنىۈڭ ئۇالرنىۈڭ يې ىقىنۈى     . ساكلىرىنىڭ مىراسۈلىرى ھېسۈابلىنىدۇ  
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 .بىلىدىغانلىقى مەلۇم
يىلى كۆ، تۈركلەرنىڭ قاغانى ئىستەمى شۈەرق رىۈم ئىمپېراتۈورى     -125مىالدىيە 
ساسۈانىيالرغا قارىشۈى   گە ئەلچۈى ئەۋەتىۈپۇ ئۇىۈڭ بىۈلەن ئىرانۈدكى       Ⅱكونىستانتىت 

ىمپېراتورىغا يې ىلغان مەكتۇئ بۈار  ئتۈر، ئەلچىلىرىنىڭ قولىدا رىم . ئىتتىپاق تۈزگەن
دەئ « يېنسۈۈە  يې ىقۈۈى-ئورخۈۈۇن»رىملىقۈۈالر مەكتۈۈۇپتىكى يې ىۈۈق ئەسۈۈلىدە  . ئىۈۈدى
 ⑧.ئىدى« يېنسە  يې ىقى-ئورخۇن»بۇ مەكتۇپتىكى يې ىق ئەسلىدە . ئاتىغان

ەسۈۈەرلەردە ئوتتۇرغۈۈا قويۇلغىنىۈۈدە،ۇ ئاسۈۈىيا ھۈۈۇنلىرى    ھۇنالرغۈۈا دائىۈۈر بەزى ئ 
بىۈ  ھۈۈۇنلھر ئاسۈىيادىت ياۋروپاغۈۈا   . نۈى ئىشۈۈلەتكەنىدى « يېنسۈە  يې ىقۈۈى -ئورخۈۇن »

نى ياۋروپاغا بىللە ئېلىۈپ بارغۈانۇ دەئ   « يېنسە  يې ىقى -ئورخۇن»كۆچۈئ بارغاندا 
تۇ ھۈۇنالر ئۈون   بۈگۈنكى ياۋروپا ھۈۇن ئىمپېرىيىسۈى ئاغدۇرۇلغانۈدىت كېۈيى    . قارايمى 

ھۇنوغۇالر تەرىپىۈدىت قۇرۇلغۈان   -ئون ئوغۇر. ئوغۇرالرنىڭ ئىچىگە قوشۇلۇئ كەتكەن
ئون ئوغۇر خانلىغىۇ بۈيۈ، ئون ئوغۇر بولغار خانلىغىۇ دۇنا  بولغار خانلىغىۇ ئىتىل 

» ئەسۈۈىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغۈۈا قەدەرۇ -12بولغۈۈار خۈۈانلىغى ۋە ھۈۈۇنگىر دەلىتىۈۈدە مىالدىۈۈيە 
ۋە بۇ يې ىقىنىڭ بىر ئۈاز ئۈۆزگەرتىلگەن شۈەكلى بولغۈان     « سە  يې ىقىيېن -ئورخۇن»

دىۈۈگەن « ئۈۈاتىلال ۋە ھۈۈۇنالر»: ئۈۈال ىم. ھۈۇنگىر ئويمۈۈا يې ىقۈۈى ئىشۈۈلىتىلىپ كېلىۈۈنگەن 
مانۈا بۈۇ   . دەئ قارىغۈان « ھۈۇنالر ئىشۈلەتكەن يې ىقنىۈڭ داۋامۈى    »ئەسىردە بۇ يې ىقنۈى  

نۈۈى ئىشۈۈلەتكەنلىكىنى «يې ىقۈۈىيېنسۈۈە   -ئورخۈۈۇن»پۈۈاكىتالر ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈڭ  
. دا شېئىرۇ ناخشىلىرى ھۈۇن يې ىقىۈدا يې ىلغانىۈدى   « رىم تارىخى». ئىسپاتالئ بېرىدۇ

ئەينى ۋاقىتتا رىملىقالر ئىچىدە ھۇن يې ىقىنى بىلىدىغانالر بولغانۇ ھۈۇنالر ئىچىۈدىمۇ   
 .التىت يې ىقىنى بىلىدىغانالر بولغان

  
 ئەدەبىياى. 2

 
ارىخىغۈۈا دائىۈۈر مەنۈۈبەلەرگە ئاساسۈۈالنغانداۇ ھۇنالرنىۈۈڭ    ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈڭ ت 

ئەدەبىياتىۈۈدا داسۈۈتانۇ مەرسۈۈىيە ۋە سۈۈەھنە ئەسۈۈەرلىرى بۈۈويىچە نۇرغۇنلىغۈۈان ئېسۈۈىل  
ئەينۈۈى ۋاقىتتۈۈا ئاتىلالنىۈۈڭ يېنىۈۈدا نۇرغۇنلىغۈۈان ئۈۈوردا   . ئەسۈۈەرلەر بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن 

غەلبلىۈۈرى  -ە ئۇتۈۈۇقشۈۈائىرلىرى بۈۈار بولۈۈۇئۇ ئۈۈۇالر ئاتىلالغۈۈا ئۇنىۈۈڭ جەڭگىۈۈۋارلىقى ۋ 
ھۇن شائىرلىرىنىڭ ھۇنالرنىڭ كېلىپ . ھەققىدە يازغان داستانلىرىنى ئوقۇئ بېرەتتى

ئى لىۈرى توغرىسۈىدىكى    -چىقىشىۇ ياۋروپاغا كۆچۈشى ۋە ھۇن قەھرمانلىرىنىڭ ئىۈ  
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 .داستانلىرىنى ئاتىلال ناھايتىمۇ ياقتۇرۇئ ئاڭاليتى
كە  بولغانۈدا  »: بايۈان قىلىنىۈدۇ  پىرسكوسنىڭ ئەسىرىدە بۇ توغرىسۈىدا مۇنۈداق   

ئىككۈۈى ھۈۈۇن شۈۈائىرى ئوردىغۈۈا كىرىۈۈپ ئاتىلالنىۈۈڭ ئۇدۇلىۈۈدا   . مەشۈۈئەللەر يېقىلۈۈدى
ئۈۈۈۈۇالر ئۈۈۈۈۆزلىرىگە تەييارلىغۈۈۈۈان داسۈۈۈۈتانلىرى ئۈۈۈۈارقىلىقۇ ئاتىلالنىۈۈۈۈڭ    . تۈۈۈۈۇردى

زىياپەتكە قاتناشقۇچىالر ئۇالرغۈا قۈارائ   . جەڭگىۋارلىقىلىرىنى ۋە زەپەرلىرىنى كۈيلىدى
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى داستاندىت لەززەت ئالساۇبەزىلىرى ئۇرۇشۈالرنى ئەسۈلەئ    .تۇراتتى

ئەمماۇ شۇ دەۋرىدە يې ىلغان بۇ داستانالر بى نىۈڭ دەۋرىمىۈ گە   ⑨ . «خىيالغا چۆمگەنىدى
قەدەر يېتىۈۈپ كۈۈېلەلمىگەچكەۇ ئۇنىۈۈڭ تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلىرىنىۈۈڭ ئەدەبىيۈۈات     

 .ىيەلمەيمى تارىخىدىكى ئورنى توغرىسىدا بىر نىمە د
التىۈۈت تارىخچىسۈۈى جوردانىسۈۈنىڭ مەلۇماتىغۈۈا ئاساسۈۈالنغانداۇ ئۈۈاتىلال ئالەمۈۈدىت  
ئۆتكەندىت كېيىتۇ ئۇنىڭ ماتەم مۇراسىمىدا ھۇن شائىرلىرى ئۇنىىغا قارائ قۈايغۇلۇق  

قەدىمدە بىۈر مىللەتنىۈڭ خۈانىۇ بېگۈى يۈاكى قەھرمۈانى ئالەمۈدىت        . مەرسىيە ئوقۇغان
بۈۇ مەرسۈىيە دەئ   . ە بېغىشالئ قايغۇلۇق شېئىرالر يې ىالتتۈى ئۆتكەندەۇ ئۇنىڭ ئۆلۈمىگ

جوردانىى . مەرسىيە كۆپىنچە ئاھاڭدار ۋە مۇڭلۇق سۆزلەر بىلەن يې ىالتتى. ئاتىالتتى
ھۇنالرنىۈڭ  »: ھۇن شائىرلىرى يازغان مەرسىيەنىڭ مەزمۈۇنى مۇنۈداق يىغىنچاقلىغۈان   

نىۈڭ ھۆكۈمۈدارى ئۈاتىلال    ئەڭ بۈيۈ، خانىۇ مۇنىۇقنىۈڭ ئۈوغلىۇ ئەڭ جەسۈۇر مىللەت   
ئۈۇ ئۈۆز   . قۈۇۋۋەتكە ئىۈگە ئىۈدى    -ئۆزىدىت بۇرۇن ھىچكىمدە كۆرۈلۈئ باقمىغان كۈ 

بىۈۈر قۈۈانچە يۈۈۈز  . ئالۈۈدىغا پۈتۈۈۈن سۈۈىلكىتيە ۋە گېرمۈۈان دەلەتلىرىنۈۈى بويسۈۈۇندۇردى  
ھەر ئىككى رىم ئىمپېرىيىسىنى قاتتىق قورقىتىۈپۇ ئۈۆزىگە بۈاج    . شەھەرنى ئىگىلىدى
تەلەتنىۈۈڭ  -مانۈۈا بۈۈۇ غەلبىلەرنىۈۈڭ ھەممىسۈۈى بەخۈۈ   . ر قىلۈۈدىتاپشۇرۇشۈۈقا مەجبۈۈۇ

ئۈۈاتىلال دۈشۈۈمەننىڭ زەربىسۈۈى يۈۈاكى ئۈۈۆز ئادەملىرىنىۈۈڭ  . ئاالھىۈۈدە ئىلتىپۈۈاتى ئىۈۈدى
سۈۈاتقىنلىقى بىۈۈلەن ئەمەلۇ بەلكۈۈى تۈۈو  كېچىسۈۈدەۇ گىگانۈۈ  مىللىتىنىۈۈڭ ئىچىۈۈدە   

ەممە ئادەم قايغۇغا ھ. ھىچقانداق ئاغرىق ئازابىغا گىرىپتار بولماستىتۇ ئالەمدىت ئۆتتى
بۈۈۇ پارچىۈۈدىت كۆرۈۋېلىشۈۈقا  «⑩ چۈۈۆمگەن بۈۈۇ ئۆلۈۈۈمنى ۇ كىممۈۈۇ ئۆلۈۈۈم ھېسابلىسۈۈۇن   

بولىدۇكىۇ ھۈۇن شۈائىرلىرى تەرىپىۈدىت يې ىلغۈان مەرسۈىيەلەر ئاھاڭۈدار ۋە مۇڭلۈۇق        
بۈۇ ھۈۇن شۈائىرلىرىنىڭ بەدئىۈي     . بولۇش بىلەن بىرگەۇ يەنە ۋەزىنىمۈۇ سۈالماق ئىۈدى   

سۈۈۈەنئىتىنىڭ خۈۈۈېلىال يۈۈۈۇقىرى سۈۈۈەۋىيىدە ئىكەنلىگىنۈۈۈى ماھۈۈۈارىتى ۋە ئىپۈۈۈادىلەش 
 .چۈشەندۈرۈئ بېرىدۇ

سۈۈۈەھنە -ھۈۈۈۇن تارىخىغۈۈۈا دائىۈۈۈر مەنۈۈۈبەلەردە يەنە ياۋروپۈۈۈا ھۇنلىرىۈۈۈدا تىيۈۈۈاتىر 
يىلى تۈركىيەدە نەشۈىر   -1911. ئەسەرلىرىنىىمۇ بارلىققا كەلگەنلىكى تىلغان ئېلىنىدۇ
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كۆچۈئ بارغاندىت كېۈيىتۇ ئۈۇالردا    ھۇنالر غەرپكە: دىگەن كىتاپتا« تارىخ»قىلىنغان 
بولۇپمۈۈۇۇ تىيۈۈاتىر ئەدەبىيۈۈاتى ناھۈۈايتى ئالغۈۈا  . ئەدەبىيۈۈات ناھۈۈايتى تەرەققىۈۈي قىلۈۈدى 

دەئ  ⑾«نۇرغۈۇن سۈەھنە ئەسۈەرلىرى ۋە سۈەنئەتكارالر بارلىققۈا كەلۈگەن      . باسقانىدى
رەققىي مانا بۇ تەرەپلەر ياۋروپا ھۇنلىرىدا ئەدەبىياتنىڭ يۇقىرى سەۋىيەدە تە. يې ىلغان

 .قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
  

 مۇزىكا –ناخشا . 4

 
مۇزىكۈا ناھۈايتى مۈۇھىم ئۈورۇن تۇتقۈان ۋە       -ياۋرۇپا ھۇنلىرىنىڭ ھاياتىدا ناخشۈا 

 .ئىىتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەممە ساھەلىرىگە قەدەر كەڭ ئومۇمالشقان
 -خىۈۈل خەلۈۈق ناخشۈۈا   15قەدىمكۈۈى خەنۈۈ ۇچە مەنۈۈبەلەردەۇ ئاسۈۈىيا ھۇنلىرىۈۈدا    

 .ۇزكىسىنىڭ بولغانلىقى تىلغا ئېلىنغانم
سۈۈۈىماچىيەندىت باشۈۈۈالئ خەنۈۈۈ ۇ تۈۈۈارىخچىلىرى ئاسۈۈۈىيا ھۇنلىرىنىۈۈۈڭ چۈۈۈالغۇ  
ئەسۈۈۋاپلىرىدىت قۇبۈۈۇزۇ بىلۈۈىۇ پىپۈۈاۇ ۋە قۇسۈۈى قاتارلىقالرنىۈۈڭ ئىسۈۈمىنى خۈۈاتىرلەئ     

. بۇ چالغۇالر تارىلىقۇ پۈۈلەئ چېلىنىۈدىغان ۋە ئۇرغۇلۈۇق چۈالغۇالر ئىۈدى     . قالدۇرغان
قەدىمكى تۈۈركىي تىللىۈق خەلقۈلەر    . ا يەنە ھەربىي مۇزىكا چالغۇلىرىمۇ بولغانھۇنالرد

دەئ « كۈۈگ -كۆگ»دەئ ئاتىساۇ مۇزىكا مىلودىيىسىنى « بىر -ئىر»ناخشا ياكى نوتىنى 
 .ئاتىغان

مۇزىكىلىرى دونۈا   -ھۇنالر ياۋرۇپاغا كۆچۈئ بارغاندىت كېيىتۇ ئۇالرنىڭ ناخشا
مۇزىكۈا مۈۇھىم ئورۇنغۈا    -ۇنالرنىۈڭ تۇرمۇشۈىدا ناخشۈا   ھ. دەرياسى بويلىرىدا ياڭرىغۈان 

. كىچىس مۇراسىمالرداۇ زىياپەتلەردە مەخسۇل مۇزىكا ئورۇندىالتتى -قويۇلغاچقاۇ چوڭ
ئەلچىلىرىنىۈۈڭ شۈۈەرىپىگە زىيۈۈاپەت بەرگەنۈۈدەۇ ھۈۈۇن مۇزىكانتلىرىنىۈۈڭ تەڭۈۈكەش       

ىۈڭ ھەربىۈي   ھۇنالرن. قىلىشىداۇ ھۇن خەلق ناخشىلىرىنىڭ ئورۇندالغانلىقىنى يازغۈان 
ئۈۈاتىلال ھەر قېۈۈتىم ھەربىۈۈي يۈرۈشۈۈتىت . مۇزىكىلىرىۈۈدا دۇمبۈۈاقۇ بۇرغۈۈا ئىشۈۈلىتىلگەن

قايتىپ پايتەختكە كىرگەن چاغداۇ يولنىڭ ئىككى تەرىپىدە چىرايلىق كىيىنىۈپ قاتۈار   
ئاتىلالنىۈۈڭ يەنە . تۇرغۈۈان ھۈۈۇن قى لىۈۈرى ئۈۈاتىلالنى ناخشۈۈا ئېيتىۈۈپ قارىشۈۈى ئۈۈاالتتى 

 ⑿. بىر ھۇن ئوركىستىرىنى ئەۋەتكەنلىكىمۇ مەلۇمبۈرگۈند پادىشاھلىقىغا 
ياۋروپۈۈا ھۇنلىرىنىۈۈڭ چۈۈالغۇلىرى ئىچىۈۈدە قۇبۈۈۇز ئاساسۈۈىي ئورۇنۈۈدا تۇرغۈۈانلىقى   

ئاتىلالنىۈۈڭ ئۆلۈۈۈمى مۇناسۈۈىۋىتى بىۈۈلەن ھۈۈۇن    . جوردانىسۈۈنىڭ ئەسۈۈىرىدىت مەلۈۈۇم  
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قى قۇبۇزچىلىرىنىڭ ئاتىلالغا بېغىشلىغان مەرسىيەلىرىنى مۇزىكىغا سۈېلىپ ئوقىغۈانلى  
ھۈۇنالردىت ئېتىبۈارەن بۈارلىق تۈۈركىي     . يەنە جوردانىسنىڭ ئەسىرىدە تىلغا ئېلىنغۈان 

قۇبۈۈۇزۇ تۈۈۈركىي تىللىۈۈق  -تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر ئارىسۈۈىغا كەڭ تارقالغۈۈان مۇشۈۈۇ چۈۈالغۇ  
مىللەتلەر تەرىپىدىت سۇرىيەۇ مىسىرۇ بالقان يېۈرىم ئۈارىلىۇ ھۈۇنگىرىيەۇ چىۈوۇ پولشۈاۇ      

ئىناغا ئېلىپ بېرىلدىۇ ھەمدە مۇشۈۇ جۈايالردا ياشۈايدىغان    گېرمانىيەۇ رۇسىيە ۋە ئوكرا
دىگەن نامالر بىلەن « قوپۇل»ۇ «قوب ۇ»ۇ « قۇبۇل»؛ۇ «قۇبۇز»مىللەتلەر تەرىپىدىت 

 ⒀. ئاتىلىپۇ كىشلەر ياقتۇرۇئ ئاڭاليدىغان چالغۇغا ئايالندى
ياۋروپاغۈۈۈۈا كۈۈۈۈۆچكەن ھۈۈۈۈۇنالر ۋە ئوغۈۈۈۈۇالر بۈگۈۈۈۈۈنكى ھۈۈۈۈۇنگر مىللىتىنىۈۈۈۈڭ  

شۈۈۈۇ . ىدە ئاساسۈۈۈلىق ئېتىنىۈۈۈس تەركىبلەرنىۈۈۈڭ بىۈۈۈرى ھىسۈۈۈابلىنىدۇ  شەكىللىنىشۈۈۈ
 -مۇزىكىسۈۈۈىمۇ ھۇنگىرالرنىۈۈۈڭ مۇزىكۈۈۈا -سۈۈۈەۋەپلىس ھۈۈۈۇن ۋە ئوغۇرالرنىۈۈۈڭ ناخشۈۈۈا

ھۈازىرقى  . ئاھاڭلىرىنىڭ شەكىللىنىشۈىدە مۈۇھىم مەنۈبەلەردىت بىۈرى بولۈۇئ قالغۈان      
سۈۈېرىق مۈۈۇزىكىلىرى بىۈۈلەن گەنسۈۈۇ ئۆلكىسۈۈىدە ياشۈۈايدىغان   -ھۈۈۇنگر خەلۈۈق ناخشۈۈا

مۈۈۈۇزىكىلىرى ئارىسۈۈۈىدا بەلگىلىۈۈۈس دەرىىىۈۈۈدىكى    -ئۇيغۇرالرنىۈۈۈڭ خەلۈۈۈق ناخشۈۈۈا 
ئوخشاشلىقنىڭ بارلىقىۇ يەنۈى بۈۇ ئىككۈى مىللەتنىۈڭ مۇزىكىلىرىۈدا بەش تاۋۇشۈلۇق       

 .ئاۋاز باسقۇچى سىستېمىسىنىڭ قوللىنىشى بۇنى ئىسپاتالئ بېرىدۇ
  

 دى ۋە كۆك تەڭرى دىنىتوتېم ئېتىۋا. 5

 
مىللەتلەرنىڭ نەزىرىدە مەلۇم بىر ھايۋانۇ ئۆسۈملۈ، ياكى باشۈقا  توتىم قەدىمكى 

نەرسىلەرنى ئۆز ئۇرۇقى ياكى قەبىلىسى بىلەن قانداش مۇناسىۋەتكە ئىگە دەئ قارائۇ 
. ئۈۈۇالرنى ئەجۈۈداد ھېسۈۈابالئ چوقۇنىۈۈدىغان بىۈۈر خىۈۈل ئىپتىۈۈدائىي دىنۈۈدىت ئىبۈۈارەت 

ى جايلىرىۈۈدا ياشۈۈىغان  لۈۈېكىتۇ بۈۈۇ خىۈۈل ئېتىقۈۈداد بەلگىسۈۈى دۇنيانىۈۈڭ ھەر قايسۈۈ     
مىللەتلەرنىۈۈڭ ئېۈۈدئولوگىيە تارىخىۈۈداد ناھۈۈايتى ئۈۈۇزاق ۋاقىۈۈتالرغىچە ئۈۈۆز تەسۈۈىرىنى  

لەرنىڭ توتېم ئېتىقاتىدا كۈۆ، بۈۆرە   - پۈتكۈ  تۈركىي تىللىق مىللەت. ساقالئ كەلدى
جۈمىلۈدىت ھۇنالردىمۈۇ بۈۇ خىۈل     . بىلەن ئاق بۇغا ئېتىقادى ئاساسىي ئۇرۇندا تۇرىۈدۇ 

دەئ  ⒁«شۈىما  بۈۆرىلىرى  »ياۋروپۈا ھۈۇنلىرى مەنبەلىرىۈدە    . لگىسى بولغانئېتىقاد بە
ھۇنالر ياۋروپاغا كۆچكەنۈدە بۇالرنىۈڭ ئالىدىۈدا بىۈر بۇغىنىۈڭ يۈو  باشۈالئ        . ئاتالغان

ھۇنالرنىۈۈڭ مۈۈائوتىى دەرياسۈۈىنى بىۈۈر بۇغىنىۈۈڭ ياردىمىۈۈدە كېسۈۈىپ   ⒂ماڭغۈۈانلىقىۇ 
ھۇنالرنىۈڭ ياۋروپۈادا ھۇجۇمغۈا     ئۆتكەنلىكى ھەمدە مۇشۇ پەۋقۇلئادە ئىشتىت كېۈيىتۇ 
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ئارانىينىۈۈڭ .ئەسۈۈىردە ياشۈۈىغان ھۈۈۇنگىر شۈۈائىرى ژ  -19⒃. ئۈۈۆتكەنلىكى سۈۈۆزلىنىدۇ
قىسۈۈىملىق ئىپوسۈۈىداۇ ياۋروپۈۈا   11نۈۈاملىق « بۇدانىۈۈڭ ئۆلۈۈۈمى»يىلۈۈى يازغۈۈان -1521

رىۈۈۈۈۋايىتى « مۆجى ىلىۈۈۈۈس بۇغۈۈۈۈا»ھۇنلىرىنىۈۈۈۈڭ بارلىققۈۈۈۈا كېلىشۈۈۈۈى ھەققىۈۈۈۈدىكى  
 :ستاندا مۇنداق بايان قىلىندۇبۇ دا. داستانالشتۇرۇلغان

مىنروت بىلەن ساھىپىاما  ئىنىفنىڭ ئوغۇللىرى ھۇنۇر بىلەن ماجۈار بىۈر كۈۈنى    
. ئوۋدا ئۇالرنىڭ ئالدىغا بىر بۇغا ئۇچرايۈدۇ . كە يېقىت يىگى  بىلەن ئوۋغا چىقىدۇ 10

ئۈۈوۋچىالر بۇغنىۈۈڭ كەينىۈۈدىت ھەر قۈۈانچە قۈۈوغالئ باققۈۈان بولسۈۈىمۇۇ بۈۈۇغىنى زادىۈۈال   
ئۈۈاخىرى بۇغۈۈا ئۈۈوۋچىالرنى دۇن دەرياسۈۈى ۋە ئۈۈازاق دېىىۈۈ ى تەرەپۈۈكە      . مايۈۈدۇتۇتال

چۈۆپلىرى  -ھۇنۈۇر بىۈلەن ماجۈار ئۈوت    . ئەگەشتۈرۈئ كېلىپۇ توساتتىت غايىپ بولىدۇ
لىرىغا با  بۇ جايدا تۈۇرۇئ قالمۈاقچى   - بۇلۇق ئۆسكەنۇ سۈيى ئەلۋە، ھەم ئوۋ ھايۋان

ۇزىكا ئاۋازىنى ئاڭالئ ئورنىدىت تۇرىۈدۇ  بىر كۈنى كېچىدە ئۇالر مۇڭلۇق بىر م. بولىدۇ
ئۇالر بۇ يەردە پادىشۈاھ دولنىۈڭ دوسۈتلىرى بىۈلەن     . ۋە مۇزىكا چىققان تەرەپكە بارىدۇ

سۈۈەيلە قىلىۈۈپ يۈۈۈرگەن ئىككۈۈى قىۈۈ ى ۋە پادىشۈۈاھ بىالرىنىۈۈڭ ئۈۈون ئىككۈۈى قى ىنۈۈى   
ا باشۈق . ھۇنۈۇر بىۈلەن ماجۈار پادىشۈاھ دولنىۈڭ ئىككۈى قى ىغۈا ئۆيلىنىۈدۇ        . ئۇچرىتىدۇ

ھۇنۈۈۇر بىۈۈلەن ئۇنىۈۈڭ  . يىگىۈۈتلەر بولسۈۈا بىالرىنىۈۈڭ ئۈۈون ئىككۈۈى قى ىغۈۈا ئۆيلىنىۈۈدۇ  
دوستلىرى ئەۋالدىدىت ھۇن مىللىتۈىۇ ماجۈار بىۈلەن ئۇنىۈڭ دوسۈتلىرى ئەۋالدىۈدىت       

بۈۈۇ ئىككۈۈى مىلۈۈلەت كۆپىيىۈۈپ پۈتۈۈۈن سۈۈىكتىيىنى    . ماجۈۈار مىللىتۈۈى شۈۈەكىللىنىدۇ 
 ⒄ .ئىگىلەيدۇ

ت ۋە داسۈۈتانالردا ياۋروپۈۈا ھۈۈۇنلىرى بۈۈۆرە   يۇقىرىۈۈدا سۈۈۆزلەنگەن مەنۈۈبەۇ رىۈۈۋايە  
ئەۋالدى دەئ قارىلى  بىلەن بىرگەۇ بۇغا ھۇنالرنىڭ رەھبىرىۇ يۈو  باشلىغۇچىسۈىۇ   

مانا بۈۇالر  . مۈشكۈلىنى ئاسانالشتۇرغۇچىسى ۋە بەخى  ئاتا قىلغۇچىسىۇ دەئ قارالغان
 .توتېم ئېتىقاتىدا بۇلۇشقا تېگىشلىس بەلگىلەر ھېسابلىنىدۇ

ۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈۈش كېرەككۈىۇ تۈوتېم قەدىمىۈي ئىنسۈانالرنىڭ      بۇ يەردە ش
نەزىرىۈۈدە ئۇالرنىۈۈڭ ھەمراھۈۈىۇ يۈۈېقىت ھامىيسۈۈىۇ ئەجۈۈدادىۇ يۈۈو  باشلىغۇچىسۈۈى ۋە   
ئىنسۈۈاندىت ئۈسۈۈتۈن تۇرىۈۈدىغان ئىقتىۈۈدارغا ئىۈۈگە كۈۈۈ  دەئ قارالغاچقۈۈاۇ تۈۈوتېمنى     

شۈۇڭاۇ قەدىمكۈى    ھۆرمەت قىلىپۇ ئۇنىىغۈا چوقۇنۈاتتىۇ ئۇنىىۈدىت مەدەت تىلەيتتۈىۇ    
ياراقلىرىغاۇ كۈندىلىس تۇرمۈۇش  -ئىنسانالر توتېم ئوبرازىنى چېدىرۇ بايراقلىرىغاۇ قورا 

ئۈۇالر تۈوتېم ئۈوبرازى سۈېھرىي كۈۈچكە      . ۋاالتتۈى - بۇيۇملىرىغا ۋە ئۆز بەدىنىگە سۈى ى 
ئىۈۈگە دەئ قارىغاچقۈۈاۇ توتېمنىۈۈڭ رەسۈۈىمى چۈشۈۈۈرۈلگەن بۈۈايراق ۋە جەڭ قۈۈوراللىرىنى 

شۇڭاۇ مىللەت ۋە ھاكىميەتنىۈڭ سۈېموۋولى سۈۈپىتىدە دەلەت    . ش قىالتتىئېلىپ ئۇرۇ
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- ئاسىيا ھۇنلىرىغا ئائى  مەدەنيەت ئى لىر. بايرىقىغا توتېمنىڭ رەسىمىنى چۈشۈرەتتى
ئاتتىالنىۈڭ   ⒅ىدىت بۇغا سۈرئىتى چۈشۈرۈلگەن ياغا  بايراق تېپىلغانغۈا ئوخشۈاشۇ   

ۈرئىتى چۈشۈرۈلگەن ئاق رەڭلىۈس تۈۆت   ئوتتۇرسىغا بېشىدا تاجىسى بار بۈركۈتنىڭ س
چاسا يېۈپە، بۈايراق ئىشۈلەتكەنلىكىۇ قەدىمكۈى بىۈر خىرىسۈتىئان دىنۈى ھۆجىىتىۈدە         

. بۇ ھۇنالردىكى بۈركۈت توتېم ئېتىقادىنىڭ بەلگىسۈى ھېسۈابلىناتتى  . تىلغا ئېلىنغان
ت قەبىلىلەردىۈ -بىر مىللەت ئوخشىمىغان توتېمالرغا ئېتىقاد قىلىدىغان نۇرغۇن ئۇرۇق

چقۈۈاۇ ئۈۇ مىللەتۈتە ئورتۈۈاق بولغۈان توتېمۈدىت باشۈۈقا يەنە     - تەركىۈ  تاپىۈدىغان بولغۈا   
ھۈۇنالردىكى ئەجۈدىھاۇ بۈۆرەۇ    . ئۇرۇقۇ قەبىلىلەرنىڭ توتېملىرىمۈۇ سۈاقالنغان بولىۈدۇ   

 .بۇغاۇ بۈركۈت ۋە ئارسىالن توتېملىرى بۇنىىغا مىسا  بولىدۇ
ى كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنۈۈى  بۈۈوزقى  تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەرنىۈۈڭ ئەسۈۈلى ئېتقۈۈاد  

قەدىمكى دەۋىرلەردە باشقا ھېچقانداق بىۈر مىلۈلەت مەدەنىيىتۈى بىۈلەن     . ھېسابلىنىدۇ
ىۈۈيەت - تەڭۈۈرى ئە، ئۇلۈۈۇ  مەۋجۈۈۇد  ئاالقىسۈۈى بولمىغۈۈان بۈۈۇ ئېتقۈۈاد سىستېمىسۈۈىداۇ  

تەڭۈرى  . سۈپىتىدە تەسۋىرلىنىپۇ ئۇ ياراتقۇچىۇبارلىق ئىقتىدارنىڭ ئىگىسى دېيىلىۈدۇ 
كۈۆ،  »مۈاھىيەتكە ئىۈگە بولغاچقۈاۇ كۈۆپىنچە     « سۈاماۋىي »نچىسۈىدە  ئاشۇ ئېتقاد چۈشە

نىڭ تۈۇپراق بىۈلەن مۇناسۈىۋىتى    - كۆ، تەڭرى چۈشەنچىسى. دەئ ئاتىالتتى«تەڭرى 
بولمىغۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈنۇ ئۇنىۈۈڭ ئۈۈوۋچى ۋە چۈۈارۋىچى مىللەتۈۈلەر تۈركۈۈۈمىگە خۈۈال       

غا باغلىنۈدىغانلىقى  بولغانلىقىۇ بۇ ئىتبار بىلەن ئۇنىڭ مەنبەسىنىڭ ئاسىيا بوزقىرلىرى
يىلىئادېنىۈڭ مەلۇماتىغۈا ئاساسۈالنغانداۇ    .م. تەتقىقاتچىالر تەرىپىدىت قوبۇ  قىلىنماقتا

بولغۈان  «ئوتتۇرا ۋە شىمالىي ئاسىيا مللەتلىرى ئۈچۈن خارەكتېرسىتىس بىر سىسۈتېما »
تۈركىي تىللىق مىللەتلەرنىڭ ئەڭ »گىرئۇدىنىڭ قارىشچەۇ .كۆ، تەڭرى ئېتقادى دى

گىرئۇدىنىۈۈۈڭ بۈۈۈۇ قارىشۈۈۈىنى   .د ⒆. ھېسۈۈۈابلىنىدۇ« ى ئېتىقۈۈۈاد شۈۈۈەكلى قەدىمكۈۈۈ
يۇقىرىۈدا   ⒇. كۈچەيتىدىغان مىسالالر جۇڭگوۇ ئىران ۋە فىت خەلىقلىردىمۇ ئۇچىرايدۇ

دەئ ئۆتۇلگىنىدە،ۇ ھۇنالرنىڭ كۈنۇ ئۈا ۇ كۈۆ، تەڭۈرى دىۈنگە ئېتىقۈاد قىلغۈانلىقى       
دەئ « تەڭرىلىۈۈۈس» كۈۈۈۆ، تەڭۈۈۈرى دىنىنىۈۈۈڭ ئىبۈۈۈادەت شۈۈۈەكىللىرىۇ ( 11. )مەلۈۈۈۇم

ئاتىلىۈۈدىغان ئىبادەتخۈۈانلىرى ۋە دىنىۈۈي خۈۈادىمالر قۈۈاتلىمى توغرىسۈۈىدا تەپسۈۈىلىي       
 (بۈۈاش روھۈۈانى )مەلۇمۈۈات يۈۈوق ئاسۈۈىيا ھۇنلىرىۈۈدا تەڭرىقۇتنىۈۈڭ يەنە بۈۈاش دىنۈۈدار    

ئىكەنلىكى ئالغا سۈرۈلگەن بولسىمۇۇ كېلىت بۇنى ئىسۈپاتاليدىغان ئېنىۈق بىۈر دەلىۈل     
 (11.)يوق

ئەسىردىت كېيىت پائۈالىيەت ئېلىۈپ بارغۈان ياۋروپۈا دىيۈارىۇ      -1ە ھۇنالر مىالدىي
ھۇنالر مانا مۇشۈۇنداق  . خىرىستىئان دىنىي چەمبىرىكىگە مەنسۇئ رايون ھېسابلىنىدۇ
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كۈچلۈۈۈۈ، خىرىسۈۈۈتئان مۈۈۈۇھىتى ئاسۈۈۈتىدىمۇ خىرىسۈۈۈتئان دىنىنىۈۈۈڭ تەسۈۈۈىرىگە       
الىرى تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈۈلەردە كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنىنىۈۈڭ ئۆلىمۈۈۈ     . ئۇچۇرمىغۈۈان 

ياۋروپۈا  . سۆزى ئەڭ بۈۇرۇن ياۋروپۈا ھۇنلىرىۈدا كۈۆرۇلگەن    «قام». دەئ ئاتىالتتى«قام»
 .دېگەن ئۆلىما كىشلەر بولغان«ئەشقام»ۇ «ئاتاقام»ھۇنلىرىدا 

لەردەۇ - ھۇنالردىت باشۈالئ پاۋروپاغۈا كۆچۈۈئ بارغۈان تۈۈركىي تىللىۈق مىلۈلەت       
-9ىۈۈيەۇ - پەقەت مىۈۈالد .كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنۈۈى بىۈۈردە، ھالۈۈدا دەلەت دىنۈۈى قىلىنغۈۈان  
دىۈت باشۈالئ   - ئەسۈىر -11ئەسىردىت باشالئۇ دونۈا  بولغۈارلىرى ئارىسۈىدا مىالدىۈيە     

ھۇنگىرالر ئارىسىدا خىرىستىيان دىنى كۆ، تەڭرى دىنىنىڭ ئورنىنى ئېلىپۇ تۈۈركىي  
 .تىللىق مىللەتلەرنىڭ خىرستىىئانلىش  دەۋرى باشالنغان
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 ئالتىنچى باب

 
ۈركىي تىللىق مىللەتلەرنىڭ قەدىمكى دۇنيا ت-ھۇن

 تەسىرى مەدەنىيىتىگە كۆرسەتكەن
  
 

 ھۇنالرنىڭ قەدىمكى شەرق مەدەنىيىتىگە. 0

 كۆرسەتكەن تەسىرى

 
كۆچۈۈۈش -تۈۈۈر، ئېتنىۈۈس تۈركۈمىنىۈۈڭ ئالتايۈۈدىت سۈۈىرتقا قۈۈارائ كېىىۈۈيى      
ە خەنۈۈ ۇچ. تارىخىنىۈۈڭ باشۈۈلىنى  نۇقتىسۈۈى توغرىسۈۈىدا بىۈۈر نەرسۈۈە دېۈۈيى  قىۈۈيىت 

مەنبەلەردىمۇ پەقەت ئالتايدىت شىمالىي جوڭگۇ تەرەپكە كۆچۈۈئ بېرىۈپۇ ئۈۇ يەرلەردە    
كۈۈۆچمەن چۈۈارۋىچىلىق بىۈۈلەن تۇرمۈۈۇش كەچۈۈۈرگەن بىۈۈر بۆلۈۈۈ، تۈۈۈركىي تىللىۈۈق      

تۈوال مەلۇمۈات بېرىشۈكە    -خەلقلەرنىڭ تۇرمۇش شەكىلى ۋە مەدەنىيىتى توغرىسۈىدا ئۈاز  
سۈىر مابەينۈدە ياۋروپۈا تۈركولوگلىرىنىۈڭ     ئىككۈى ئە -يېقىنقى بىۈر . مۇۋاپپەق بواللىغان

تۈرلۈ، پەنلەر بويىچە ئېلىپ بارغۈان سېلىشۈتۇرما تەتقىقۈاتى نەتىىىسۈىدە شۈۇ نەرسۈە       
ھۈاكىميەت  -ئايدىىالشتىكىۇ تۈركىي تىللىق مىللەتلەرنىڭ تۇرمۇش شەكىلىۇ ئېتىقاد

ھەربىۈي  -چۈشەنچىسى ۋە جۇغراپىيلىۈس مۇھىتنىۈڭ ئۆزگىرىشۈىۇ شۈۇنداقال سىياسۈىي     
ئاسىياۇ ياۋروپاۇ ئافرىقۈا  )ىشالرغا دائىر قىسمەن ھادىسىلەر ئۇالرنى كونا قۇرۇقلۇقنىڭ ئ

نەتىىىۈدە تۈۈركىي تىللىۈق    . نۇرغۇن جايلىرىغا ئېلىپ بارغان( قىتئەسىنى كۆرسىتىدۇ
مىللەتلەرنىڭ قەدىمكى زامان ۋە ئوتتۇرا ئەسىر تۈارىخى ئۇالرنىۈڭ شۈەرقتىت غەربۈكەۇ     

سۈۈۈۈرۈلۈش خۈۈۈاراكتىرى بىۈۈۈلەن بەكۈۈۈرە،   -كۆچۈۈۈۈششۈۈۈىمالدىت جەنۇبقۈۈۈا قۈۈۈارائ  
 .گەۋدىلەندى

بۇنۈۈداق ئۈۈۈزۈلمە  داۋاملىشۈۈىپ تۇرغۈۈان زور لىنيەلىۈۈس كۆچۈۈۈش ھەرىكىتىۈۈدىت  
كېۈۈيىتۇ تۈۈۈر، مەدىنيىتۈۈى چەمبىرىكۈۈى كېىىيىۈۈپال قالمۈۈا  يەنە بىۈۈر خىۈۈل ئارالشۈۈما     

يەت بى  كونا قۇرۇقلۇقتىكى قەدىمىۈي داڭلىۈق مەدەنۈ   . مەدەنيەت تىپى ۋۇجۇتقا كەلدى
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مىنخىت .خۇددى ئو. ئى لىرىدا بوزقىر تۈر، مەدەنيەت تىپىنىڭ تەسىرىنى بايقىيااليمى 
كۆرسۈۈىتىپ ئۆتكىنىۈۈدە،ۇ ئەڭ قەدىمكۈۈى دەۋىرىۈۈدىكى يۈكسۈۈە، مەدەنۈۈيەت تېرىقچۈۈى  
مىللەتلەر ماكانالشقان دەريا ۋادىلىرىغا مەركەزلەشكەن بولۈۇئۇ ئۈۇ جەڭگىۈۋار ئۈاتلىق     

يەنە بىۈر خىۈل تەبىۈۈر   ① .ت كېۈيىت بارلىققۈۈا كەلۈگەن  مىللەتلەرنىۈڭ مۇداخىلىيىسۈىدى  
بويىچە ئېيتقانداۇ بوزقىر مىللەتلىرى يەرلەشكەن تېرىقچى مىللەتۈلەرگە ھۆكۈمرانلىۈق   

ھەر قايسۈۈى تۈۈارىخى  . ھەربىۈۈي تەشۈۈكىالتالرنى قۈۈۇرۇئ چىققۈۈان   –قىلىۈۈپۇ ئىۈۈدارە  
دىت بۈۇرۇنقى  دەۋرلەرىدە ناھايىتى كۆئ ئۆرنەكلىرى مەلۇم بولغان بۇ ھادىسە مىالدىيى

بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدىكى  .②ئەسۈۈىرلەردە دائىۈۈم ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا يۈۈۈز بېرىۈۈپ تۇرغۈۈان      
. ياۋروپالىقالرنىڭ ئەجۈدادلىرى ئۈچۈۈن ئېتقانۈدىمۇ ئەھۈۋا  ئۈانچە پەرقلىۈق بولمغۈان       

كوپپىرىسنىڭ قارىشىچەۇ ياۋروپالىقالرنىڭ تەشۈكىالت ۋە سىياسۈىيدىكى ئۇتۈۇقلىرى    .ۋ
لىق مىللەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىت ئىۈ اھلىنى   تۈركىي تىل-بوزقىر خەلقلىرى

ئارلىشۈۈى  ۋە قۇشۈۈۇلۇش دەرىىىسۈۈىگە يېتىۈۈپ بارغۈۈان بۈۈۇ مۇناسۈۈىۋەتنىڭ      . كېۈۈرە،
يىلۈۈالردا ئۈۈارا  كۈۈۆلى ئەتىراپىۈۈدا بارلىققۈۈا كەلگەنلىكۈۈى   -1000مىالدىيۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى 
-نىۈڭ ئاسۈىيا  بۈۇ مەلۇمۈاتالر بى نۈى تۈۈركىي تىللىۈق مىللەتلەر     ③. تەخمىت قىلىنماقتا

ياۋروپا مىللەتلىرى مەدەنىيىتىگە كۆرسۈەتكەن تەسۈىرلىرىنىڭ باشۈلىنى  نۇقتىسۈىنى     
 .مىالدىيدىت خېلى بۇرۇنقى دەۋىرلەردىت ئى دەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدى

تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر ئوتتۈۈۇرا ۋە مەركى ىۈۈي ئاسۈۈىيانىڭ قەدىمكۈۈى    -ھۈۈۇن
لسۈىمۇۇ لۈېكىت ئۈۇالر ئۈچۈۈن ئېتنىۈس تىۈرمىت       ئاھالىسى سۈپىتىدە قۇبۇ  قىلىنغان بو

سۈۆزىنىڭ تارىختۈا كۆرۈلۈشۈى ناھۈايىتى كېيىنكۈى دەۋرىۈلەرگە       « تۈر،»ھېسابالنغان 
دېۈگەن  « تۈۈر، »دا «ئاۋېسۈتا »زوروئاستېر دىنىنىڭ مۇقەددەل كىتۈابى  . توغرا كېلىدۇ

گەنۈدە  ئەسۈىرگە كەل -2مىالدىۈيە  . نام تۇنىى قېتىم ئەينەن تەلەپپۇزدا تىلغۈا ئېلىنۈدى  
دېگەن نامدا ئاتالغان تۇنىى سىياسىي كۈۈ   « تۈر،»كۆ، تۈر، ئىمپېرىيىسى بىۋاستە 

دېۈۈگەن بۈۈۇ نۈۈام « تۈۈۈر،»سۈۈۈپىتىدە تۈۈارىخ سەھنىسۈۈىدە نامۈۈايەن بولغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ 
ئۈۈادەت قاتۈۈارلىق جەھەتۈۈلەردە  -مەدەنۈۈيەت ۋە ئۈۈۆرئ-ئېتنىۈۈس كېلىۈۈپ چىقىۈۈ ۇ تىۈۈل 

ۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەرنۈۈى ئاتايۈۈدىغان تۇغقۈۈانچىلىق مۇناسۈۈىۋىتىگە ئىۈۈگە بۈۈارلىق تۈۈ 
 .ئورتاق نامغا ئايالندى

چۈشەنچىسى توغرىسىداۇ مىالدىيە -دېگەن نامنىڭ ئىپادە قىلدىغان مەنا« تۈر،»
يىلىغۈۈا ئائىۈۈ  ھادىسۈۈلەرنى ئەكىۈۈى ئەتتۈردىغۈۈان پارىسۈۈچە بىۈۈر ھۈۈۆجىەتتەۇ     -111
. ئېلىنغۈان سۈۆزى تىلغۈا   « ھۈۇن -تۈۈر، »دېگەن مەنىدە « كۈچلۈ، ھۇن-قۇدرەتلىس»

قۈۇدرەت  »: داسۈتانىدا « قۇتادغۇ بىلىگ»ئۇلۇ  ئۇيغۇر ئالىمى يۈسۈئ خال ھاجىپنىڭ 
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بەگ ئەردى ئاتۈاڭ  »مەنىسۈىدىكى  « ۋە قۇۋۋەت بىلەن ھۆكۈمدار بولغان سېنىڭ ئاتاڭ
دېۈگەن مىسۈراالردا قۈۇدرەت مەنىسۈىدىكى ئەركۈكە يانۈداش       « ئېلىدە ئەر، تۈۈر، تۈۆرە  

ۋەسۈىقلەردە ناھۈايىتى   . سۆزى ئىشىلتىلگەن« تۈر،»ا سۆزى ئورنىد« قۇۋۋەت»مەنىدە 
يىلۈۈۈى -1911مۈۈۈۇللېر .،.ئۇچۈۈۈۇق تىلغۈۈۈا ئېلىنغىنىغۈۈۈا قارىمۈۈۈا ۇ ئۈۈۈالىمالر پەقەت ە  

سانىدا قەدىمكى بىۈر ھۈۆجىەتكە ئاساسۈالنغان تەتقىقۈات     -1ژۇرنىلىنىڭ « ئۇيغۇرىكا»
 قۇدرەتلىۈۈسۇ»سۈۈۆزىنى « تۈۈۈر،»نەتىىىسۈۈىنى ئۈۈېالن قىلغانۈۈدىت كېۈۈيىتۇ ئانۈۈدىت    

 .مەنىسىدە قۇبۇ  قىلىشقا باشلىدى« قۇۋۋەت-كۈچلۈ،ۇ كۈ 
تىل تارىخى ( ە)ئالتايشۇناسلىق ئىلمىدە تىلغا ئېلىنىدىغان ئالتا  دەۋرى  -ئورا 

تىللىۈۈرى تىۈۈل  ( مۈۈانىۇ)تۇڭگۈۈۇل -مۇڭغۈۈۇ -تەتقىقۈۈاتچىلىرى تەرىپىۈۈدىت تۈۈۈركىي  
نىۈڭ  «لتۈا  تىللىۈرى  ئا». بىرلىكىگە ئىگە دەۋىر دەئ قارىلىۋاتقان تەخمىنىي بىر دەۋىر

بۇنداق تۇغقانچىلىقىنى قۇبۇ  قىلمىغان ئۈالىمالر بۇنۈداق بىۈر دەۋىۈر بولغۈان ئەمەلۇ      
دا تۇغقۈانچىلىق مۇناسۈىۋىتىنىڭ بولغۈانلىقىنى    «ئالتۈا  تىللىۈرى  »ئۈۇالر  . دەئ قارايدۇ

تۈۈى ئىشەنچىسۈۈى  ھەم ئەھمىيىتۈۈى يۈۈوقۇ  91%نىۈۈڭ - ئىسپاتالشۈۈقا ئۇرۇنغۈۈان تۈۈېمىالر
دەئ ئاتاشۈقا بولىۈدىغان بىۈر دەۋرىنۈى تەسۈەۋۋۇر      « ىمكى ئانا تۈركچەئەڭ قەد»بەلكى 

لېكىتۇ بۇ دەۋىرمۈۇ  . قىلماق تېخىمۇ ھەقىقىي بىر پەرەزدۇرۇ دېگەننى ئىلگىرى سۈرىدۇ
بۇنىۈڭ دەۋرە سۈۈپىتىدە ئېنىۈق بىۈر دەۋر     . نىڭ قاراڭغۇ چاغلىرىغۈا تەئەللىقتۈۇر  - تارىخ

كەنلەر - يىالنى كۆرسەت-1000بۇرۇنقى  بېكىتىلمىگەن بولسىمۇۇ لېكىت مىالدىيىدىت
نەزەريىسۈۈىگە قارشۈۈى چىققۈۈۇچىالردىت ئېنگىلىۈۈ  تۈركولۈۈوگى « ئالتۈۈا  تىللىۈۈرى»بۈۈارۇ 
گىالۋسۈۈۇن بىۈۈلەن نۈۈېمىى تۈركولۈۈوگى دىئۈۈوفىر بۈۈۇ تىلۈۈالردا سۈۈىنتاكىىۇ        .گ.ل

مورفولۈوگىيە جەھەتۈلەردە تۇغقۈانچىلىق مۇناسۈىۋىتى بۈار دېيىشۈنىڭ ھېچقانۈداق بىۈر         
ساسىنىڭ يوقلۇقىنى ئۆز تەتقىقات ئەسۈەرلىرىدە كۆرسۈىتىپ ئۈۆتكەنۇ ئۈۇالر     ئىلمىي ئا

تۈركىي تىل بىلەن مۇڭغۇ  تىلىۈدا ئورتۈاق دەئ قارىلىۋاتقۈان سۈۆز ئېلمىنىتلىرىنىۈڭ      
بىر تىلدىت يەنە بىۈر تىلغۈا ئۈۆتكەن ئۆتۈۈنمە سۈۆزلەر ئىكەنلىكىنۈىۇ بۈۇ ئىككۈى تىۈل          

تىۈۈل ئېلمىنىتلىرىنۈۈى بەرگۈۈۈچىۇ  گۇرۇپپىسۈۈىدىت تۈۈۈركىي تىلىنىۈۈڭ سۈۈۆز ۋە باشۈۈقا   
. مۇڭغۇ  تىلىنىڭ ئۇنى قۇبۈۇ  قىلغۈۇچى تىۈل ئورنىۈدا تۇرغۈانلىقىنى ئالغۈا سۈۈرگەن       

كە يۈۈېقىت ئورتۈۈاق سۈۈۆزلەردىت  110دىكۈۈى  «ئالتۈۈا  تىللىۈۈرى»ئۇالرنىۈۈڭ قارىشۈۈىچەۇ 
تۈۈركىي تىۈل بىۈلەن مۇڭغۈۇ      . سۆز ھەر ئۈ  تىۈل گۇرۇپپىسۈىدا مەۋجۈۇت    15پەقەت 

مۈۈانىۇ تىلۈۈى -مۇڭغۈۈۇ  تىلۈۈى بىۈۈلەن تۇڭگۈۈۇل. گە يېتىۈۈدۇ 150ۆز تىلىۈۈدا ئورتۈۈاق سۈۈ
تۈۈۈركىي تىۈۈل بىۈۈلەن تۇڭگۈۈۇل تىلۈۈى  . كە يۈۈېقىت 110ئوتتۇرسۈۈىدىكى ئورتۈۈاق سۈۈۆز 

بۈۇ ئۈۈ  گۇرۇپپۈا    . ئوتتۇرسىدىكى ئورتۈاق سۈۆز بولسۈا پەقەت تۈۆت سۈۆزدىت ئىبۈارەت      



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 120 ~ 
 

ىلىق تىلۈۈدىكى ئورتۈۈاق سۈۈۆزلەر بىۈۈلەن بىۈۈر خىۈۈل يىلتى داشۈۈلىقنىڭ يۈۈاكى تۇغقۈۈانچ    
مۇناسىۋىتىنىڭ مەھسۇلى بولماسۈتىتۇ بەلكۈى بۈۇ سۈۆزلەر تۈۈركىي تىلىۈدىت مۇڭغۈۇ         
تىلىغۈۈاۇ مۇڭغۈۈۇ  تىلىۈۈدىت تۇڭگۈۈۇل تىلىغۈۈا ناھۈۈايىتى قەدىمكۈۈى چۈۈاغالردا كىرىۈۈپ     

بۇ خىۈل تەسۈىر يەنە كۈورىيە ۋە    . كەلگەن بىر خىل مەدەنيەت تەسىرىنىڭ بەلگىسىدۇر
ە شۈۇنى ئەسۈكەرتىپ ئۆتۈۈش كېرەككۈىۇ     بۇ يەرد④. ياپون تىلىغىمۇ سىىىپ كىرگەن

ياۋروپۈا  -ئەمماۇ ھىندى. نى ئىگىلەيدۇ 1%بۇ ئۈ  گۇرۇپپا تىلدىكى ئورتاقلىق پەقەت 
 .⑤نى تەشكىل قىلىدۇ 12%تىللىرىدىكى ئورتاقلىق بولسا 

تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر جۈمىلۈۈدىت ھۇنالرنىۈۈڭ يىۈۈراق ئەجۈۈدادلىرى ئەڭ      
رىۈۈۈدەۇ خۇاڭخېنىۈۈۈڭ شۈۈۈىمالىي ۋە غەربىۈۈۈگەۇ   قەدىمكۈۈۈى ئۈۈۈاتلىقالر مەدەنىيىتۈۈۈى دەۋ  

بىۈ   . ھىندىستانۇ مىسوپاتامىيەۇ ئاسۇرىيە ۋە قارا دېىى  سۈاھىلىغا تەسۈىر كۆرسۈەتكەن   
بۈۈۇنى سۈۈىكتا  مېتۈۈا  بۇيۈۈۇملىرىۇ ھىندىسۈۈتاندىكى ئۈۈارى ئەپسۈۈانىلىرىۇ سۈۈۇمېر        
. خارابىلىرىۇ ماكدونىيە ئاتلىق قوشۇنلىرى ۋە گېرىس تىبابەتچىلىكىۈدىت كۈۆرەلەيمى   

تۈركىي تىللىۈق مىللەتلەرنىۈڭ شۈەرقىي ئاسۈىيادىكى مەدەنۈيەت ئى لىرىۈدىت سۈۆز        ⑥
مىالدىيۈدىت  )ئاچقانداۇ ئالدى بىلەن جۇڭگودا ھۆكۈم سۈرگەن غەربىي جۇ سۇاللىسۈى  

نۈۈى تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەرنىۈۈڭ قۇرغۈۈانلىقى تىلغۈۈا   (يىلۈۈالر-331-1033بۈۈۇرۇنقى 
مىالدىيۈدىت بۈۇرۇنقى   )ۇاللىسۈى دەۋرىۈدىال   تۈركىي تىللىق مىللەتلەر شۈىيا س . ئېلىندۇ

لىكتە ئۆزىنىڭ مەدەنيەت تەسۈىرىنى سىىدۈرۈشۈكە   - ئوتتۇرا تۈزلەڭ( ئەسرلەر-11-12
شۈۈىياۇ شۈۈاڭ ۋە غەربىۈۈي جۈۈۇ سۇاللىسۈۈى دەۋرىۈۈدىال جۇڭگونىۈۈڭ شۈۈىمالىدا   . باشۈۈلىغان

ۋە ( 猃晕)«شۈيەنيۈن »گۈيفۈاڭۇ  »ياشىغان مىللەتلىرىنى قەدىمكى خەن ۇ ئاپتورلىرى 
غەربىۈۈي جۈۈۇ سۇاللىسۈۈى دەۋرىۈۈدە بىۈۈر    . دېۈۈگەن نۈۈامالردا ئاتىغۈۈان  ( 戎ۇ狄)دى-ڭرو

سېھىربازلىققاۇ يەنە بىر دىنىي پىرىنسۈىپالرغا ۋەكىلىۈس قىلىۈ  يۈولى بىۈلەن تۈۈركىي       
. ئاساسۈىي ئورۇنۈدا تۈۇرۇئ كەلۈگەن    « قۈوش خۈانلىق تۈۈزۈمى   »تىللىق مىللەتلەرنىڭ 

خەنۈ ۇ مۇناسۈىۋىتى   -ەدىمكۈى تۈۈر،  زامانىمى دىكى بەزى خەن ۇ ئاپتورلىرى ئۆزىنىڭ ق
ئۈستىدە توختىلىپ ئۈۆتكەن ئەسۈەرلىرىدە جۈۇ پادىشۈاھى تۇننىۈڭ دەۋرىۈدىت مىۈرال        

دېگەنۈگە ئوخشۈاش تۈۈركچە سۈۆزلەرنىڭ     « تا »ۇ «ئانرۇ»ۇ «قۇتا»ۇ «ئەتى»سۈپىتىدە 
يۈۈۈۇقىردىكى مەنۈۈۈبەلەردىت مەلۈۈۈۇم . ⑦سۈۈۈاقلىنىپ قالغۈۈۈانلىقىنى كۆرسۈۈۈىتىپ ئۈۈۈۆتتى

تىللىۈۈۈق مىللەتۈۈۈلەر ئوتتۈۈۈۇرا تۈۈۈۈزلەڭلىىككە يېىۈۈۈى بىۈۈۈر خىۈۈۈل بولغىنىۈۈۈدە،ۇتۈركىي 
جۈۇ  . ھاكىمىيەت تەشكىلى بىلەن يېىى بىر خىل دىنىي ئەقىدىنى ئېلىپ كىرگەنىدى

سۇاللىسۈۈۈىدە كېيىنىكۈۈۈى چۈۈۈاغالردا تۈۈۈۈركىي تىللىۈۈۈق مىللەتۈۈۈلەردە كۈۈۈۆرۈلگەن بەزى 
تىۈۈل  لىقىنۈۈى كۆرسۈۈىتىدىغان پۈۈاكىتىالر  - ئادەتلەرنىۈۈڭ ئۈسۈۈتۈن ئورۇنۈۈدا تۇرغۈۈان   
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جۈۇ الردىكۈى ئۆلۈۈئ كەتۈكەن ئەجۈدادالرغا      . پاكتىلىرىغا قارىغانۈداۇ تېخىمۈۇ كۈچلۈۈ،   
چوقۇنۈۈۇش يۈۈاكى ئۈۈۇالرنى مۈۈۇقەددەل بىلىۈۈ  ئۈۈادىتى پۈتۈۈۈنلە  تۈۈۈرۈكچە ئېتىقۈۈاد   

ئۈۈاتنى تۈۈۇنىى بولۈۈۇئ ئېلىۈۈپ كىۈۈرگەنلەر يەنە شۈۈۇ جۈۈۇ      . بەلگىسۈۈى ھېسۈۈابلىناتتى 
ئۇالرنى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىت ئوتتۈۇرا     كوپپىرىى.ۋ. سۇاللىسىنى قۇرغان كىشلەر بولدى

تۈزلەڭلىككە يېىۈى بىۈر خىۈل دەلەت تەشۈكىالتىنى ئېلىۈپ كىۈرگەن ئۈاتلىق تۈۈركىي         
ئېبىرخۈارد جۇڭگونىۈڭ مىلۈلەتۇ تىۈل ۋە     .ۋ. تىللىق خەلۈق سۈۈپىتىدە قوبۈۇ  قىلغۈان    

مەدەنىيىتىنىۈۈۈڭ غەربىۈۈۈي ئاسۈۈۈىيادىكى سۈۈۈۇمېرالرنىىكىگە ئوخشۈۈۈاش قوۋملەرنىۈۈۈڭ   
سۈۇلى ئىكەنلىكىنۈىۇ بۈۇنى تونۈۇئ يېۈتى  ئۈچۈۈن ئىشۈنى ئالۈدى         قوشۇلۇشنىڭ مەھ

نى تەتقىق قىلىشتىت باشالشنىڭ ئەڭ تۈوغرا   «چېگرا مىللەتلىرى مەدەنىيىتى »بىلەن 
بىۈۈ  سۈۈەددىچىت سۈۈېپىلىنىڭ مەيۈۈدانغا كۈۈېلى       .يۈۈو  ئىكەنلىكىنۈۈى كۆرسۈۈەتتى  

دەللەرۇ جىۈۈ-جەريۈۈانلىرىنىۇ سۈۈەددىچىت سۈۈېپىللىرىنى بۈۈويالئ ئېلىۈۈپ بېرىلغۈۈان جەڭ
سودا ۋە دوستانە ئاالقىلەرنىۇ خۈۇاڭخى سۈاھىلى مەدەنىيىتىنىۈڭ رونۈاق تاپقۈانلىقى ۋە      
ئۇنىۈۈڭ سۈۈىنكىرتىس تۈۈارىخى قۈۈاتالملىرىنى مەنىۈۈۋى جەھەتلەردىۈۈت بولمىسۈۈۇن تۈۈاكى  
يېقىنقۈۈۈۈى زامۈۈۈۈانغىچە ئى چىۈۈۈۈل تەرىۈۈۈۈ دە خۈۈۈۈۇاڭخى ۋادىلىرنۈۈۈۈى مەركەز قىلىۈۈۈۈپ     

بوسۈۈتان -مە قىلىۈۈدىغان بولسۈۈاقۇ يۈۈايالقشۈۈەكىللەنگەنلىكىنى ئۈۈاقىالنە قايتۈۈا مۇھۈۈاكى
بوسۈۈۈتان يۈۈۈولى مەدەنىيىتىنىۈۈۈڭ جۇڭگۈۈۈۇ سۈۈۈىنكىرتىس     -مىللەتلىرىنىۈۈۈڭۇ يۈۈۈايالق 

مەدەنىيىتىنىڭ بەرپا بولۇشتا ئوينىغۈان رولىنىۈڭ ئادەتلىنىۈپ كەتۈكەن كونۈا تۈارىخى       
ھەقۈقەتەن جۇڭگۇنىۈڭ   .قاراشالردىت زور دەرىىىدە سالماقلىق بولغۈانلىقىنى بايقۈايمى   

زە ۇ ھۈۈۇنۇ توخۈۈارۇ كۈۈۆ، تۈۈۈرۈ،ۇ    -ي ۋە غەرىبىۈۈدە ياشۈۈىغان گۈيفۈۈاڭۇ دى  شۈۈىمالى
توققۇزئوغۇزۇسۈۈۈوغدىۇ قىتۈۈۈانۇ مۇڭغۈۈۈۇ  قاتۈۈۈارلىق خەلقۈۈۈلەر ۋە ئۇالرغۈۈۈا قېرىنۈۈۈداش  

ئات ئۈسۈتىدىكى  »ئاسىيا قۇرۇقلۇقىدا قەدىمكى زامان مەدەنىيىتىنىڭ -قەبىلىلەر ياۋرو
ن مەدەنىيىتىنىڭ يېىىلىقلىرى سۇپىتىدەۇ خۇاڭخى ۋادىسىنى ئەينى زاما« ئۇچۇرچىسى

بىۈۈ  خۈۈۇاڭخى ۋادىسۈۈىدا شۈۈەكىلولەنگەن مەدەنىۈۈيەت . بىۈۈلەن خەۋەردا قىلىۈۈپ كەلۈۈدى
–يېقىت جايالرغا تارقىلىشنى يەنىال شۈىما  ۋە غەربتىكۈى يۈايالق     -ئۇلگىلىرنىڭ يىراق

 ⑧.بوستان خەلقلىرنىڭ ئوينىغان ۋاستىچىلىكى ئاساسىدا چۈشىنەلەيمى 
قوشۈۈۇلدىغان ۋېيخۈۈى دەرياسۈۈى ھاۋزىسۈۈى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا    خۈۈۇاڭخى دەرياسۈۈىغا  
بۈۈۇ يەردە . يۈۈايالق كارىۈۈدورىنى تەشۈۈكىل قىلغانىۈۈدى   –مىللەتلىۈۈر ئۈچۈۈۈن بۈۈوزقىر   

ياڭشۈاۋ  –يىلۈالردا رەڭلىۈس سۈاپا  بۇيۈۇمالر مەدەنىيىتۈى      -1000مىالدىيىدىت بۇرۇنقى 
اسۈىيا مەنبەلىۈس   ئېبىرخارد بۇ مەدەنىيەتنىڭ غەربىۈي ئ . ۋ. مەدەنىيىتى بارلققا كەلگەن

ئىكەنلىكىنىۇ بۇ ئىككى رايۈون ئوتتۇرسۈىدا تۈۈركىي تىللىۈق خەلقلەرنىۈڭ ۋاسىتىسۈى       
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 .بىلەن مەدەنىيەت ئاالقىسى بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى
شۈەكىلدە   «*»تاغاق پۈتۈكتە -خېتى چىغناق(دى)« 帝»قەدىمكى خەن ۇ تىلىدا 

قەدىمكۈى چۈاغالردا ئوتۈۇن    . تتىئۇخۇددى دوۋلەئ قويغان ئوتۇنغا ئوخشاي. پۇتۇلگەن
تىۈۈالۋەت قىلىشۈۈتۇر –دوۋىسۈۈىگە ئۈۈوت يېقىشۈۈتىكى مەقسۈۈەت ئاساسۈۈەن تەڭۈۈرىگە دۇئۈۈا 

ئوتۇن كۆيگەن ۋاقىتتا ئوت ئۇچقۇنلىرى يالىلدائ ئاسمان ئىالھىنىڭ سىھرىي كۈۈچى  
 «ئاسۈمان ئىالھۈى  »خېتىنىڭ ئەسلىى مەنىسۈى  « 帝»شۇڭا خەن ۇچە . نامايان بولىدۇ

(帝神 ) شۇنىسۈى قى ىقكۈىۇ خەنۈ ۇ تىلىۈدىكى بۈۇ سۈۆزنىڭ نۈېمە        . بولىدۇدېگەنلىس
دەئ تەلەپپۈۈۇز قىلىنىشۈۈىنى گومۈۈۇرۇ ئەپەنۈۈدى قەدىمكلۈۈى بۈۈابىلون     « دى»ئۈچۈۈۈن 

-جۇڭگونىۈۈڭ چىغنۈۈاق. خېتۈۈى بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلىسۇ دەئ قارىغۈۈان«*»يى ىقىۈۈدىكى
اۇ ئەممۈۈۈ. يىلۈۈۈالردا بارلىققۈۈۈا كەلۈۈۈگەن-1100تاغۈۈۈاق يې ىقۈۈۈى مىالدىيىۈۈۈدىت بۈۈۈۇرۇنقى 

⑨ . يىلۈۈالردا بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن -1000بابىلونلۇقالرنىۈۈڭ يې ىقۈۈى مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرنقى   
مۆچەلنىۈۈڭ كېلىۈۈپ چىقىشۈۈىغا ئائىۈۈ  باتۈۈانالر ۋە      11دىكۈۈى  «رەمنۈۈامە» خەنۈۈ ۇچە

ئاندىرسوننىڭ رەڭلىس ساپالالر توغرىسىدىكى ھۆكۈۈمى بۈويىچەۇ شۈۇنى كۆرۈۋېلىشۈقا     
ىۈۈڭ قەدىمكۈۈى دەۋرىۈۈدە روشۈۈەن ئاالقىسۈۈى  بولىۈۈدۇكىۇ بۈۈابىلونلۇقالر بىۈۈلەن جۇڭگون

يەنە بىر تەرەپۈتىت كالىنۈدارغا ئائىۈ  تەتقىقۈاتالر بابىۈل ئاسترونومىيىسۈىنىڭ       .⑩بولغان 
ئەالمۈدىكى  . يىلالردا جۇڭگوغا تارقالغانلىقىنى كۆرسۈەتتى -1100مىالدىيدىت بۇرۇنقى 

كۆزقاراشۈقا   ىكۈى - ئانو ئىالھى قارىشىنىڭ بۇ يولدىت جۇڭگوغا تارقالغانلىقى ھەققىۈد 
« تىىگېۈرى »سۈۆزىنىڭ موڭغۈۇ  تىلىۈدىكى    « دىىگېۈر »ئوخشاشۇ سۈۇمېر تىلىۈدىكى   
دېگەنلىۈس  « ئاسمان ئىگىسۈى »يەنى « ئەرى» ۇ«تەڭ»سۆزىگە ئالماشقىنىغا ئوخشاش 

سۈۆزىنىڭ جۈۇالر ۋاستىسۈى    «تەڭ»بولىدىغانلىقى ۋە ئاسمان مەنىسىدىكى بۈۇ تۈۈركچە   
 ۇالرغا تارقالغانلىقى كۈچلۈ، ئېھتىمالىققا دېگەن شەكىلدە خەن( 天) «تىيەن»بىلەن 
 ≪⑪ .ئىگە

-1يىلۈى  - 1913بىسخوئ . ۋ.جۇڭگو سەنئىتى تەتقىقاتى بويىچە مۇتەخەسىى ،
كۈنى كولۇمبىيە ئونۋېرسىتىتى پىروفىسۈورلىرىدىت دوكتۈور تۇمۈال رىئاتقۈا     -2ئاينىڭ 

شەنشۈى  لىرىنۈڭ ھۈازىرقى   - يازغان خېتىدەۇ جۇڭگونىۈڭ ئەڭ قەدىمكۈى تۆمۈۈر قۈورا     
ئۆلكىسىدە بولۇپمۇ جۇ سۇاللىسى تەۋەسىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىغا ئاساسەنۇ ئۇ تۆمۈۈر  

ۋىيخۈۈى دەرياسۈۈى ھاۋى ىسۈۈى بىۈۈلەن   –تۈۈاۋالش تېخىنىكىسۈۈىنى بۈۈوزقىر كارىۈۈدورى   
غەربۈۈتىت كېلىۈۈپ جۈۈۇ سۇاللىسۈۈىنى قۇرغانالرنىۈۈڭ ئېلىۈۈپ كىرگەنلىكىنۈۈى ئوتتۇرىغۈۈا   

مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى ھۈۈۇن تىلغۈۈا ئائىۈۈ    قويغۈۈان جۇڭگۈۈۇ مەنبەلىرىۈۈدە سۈۈاقالنغان 
ھىندىالرنىڭ مىالدىيىدىت ⑫ .دېگەن سۆزمۇ ئۇچۇرايدۇ( فەن-تى)سۆزلەر ئىچىدە تۆمۈر 
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 ماخۈابى »ئەسىرگە ئائى  ۋەقەلەرنى ئەكىى ئەتتۈرىدىغان داستانلىرىدىت -1بۇرۇنقى 
گەنلىكۈى  ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىت كەل  -دىمۇ تۆمۈر تاۋالش تېخنىكىسىنىڭ شىما « خاراتا-

تۈۈارىخى ۋەسۈۈىقىلەرگە ئاساسۈۈلىنىپ تۈۈۇرۇئ تۈۈۈركىي تىللىۈۈق »: رۇبىۈۈت.ۋ. سۈۈۆزلىنىدۇ
تۆمۈر تاۋالش تېخنىكىسۈى بارلىققۈا كەلۈگەن يەرۇ    (ئوتتۇرا ئاسىيا )مىللەتلەر زېمىنىنى 

ئوتتۈۈۈۈۇرا ئاسۈۈۈۈىيادا تۆمۈۈۈۈۈر تۈۈۈۈاۋالش . دەيۈۈۈۈدۇ«⑬ دەئ قۇبۈۈۈۈۇ  قىلىمۈۈۈۈاق زەرۈردۇر
يىلالرنىۈۈڭ -1000قتۈۈى مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى  تېخنىكىسۈۈىنىڭ بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن ۋا  

شۇنىىدىت باشالئ دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا كۆرۈلۈشكە .باشلىرغا توغرا كېلىدۇ
ھىندىسۈتاندا مىالدىيىۈدىت   :باشلىغان تۆمۈر قورالال دەۋرىنىڭ ۋاقتى ۋە ئورنى مۇنداق 

يىللىۈرىۇ  -1100يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىۇ مىسىردا مىالدىيىدىت بۇرۇنقى -1000بۇرنقى 
يىللىۈرىۇ ئوتتۈۇرا   -1100ئاق دېىى نىڭ شەرقىدىكى جۈايالردا مىالدىيىۈدىت بۈۇرۇنقى    

 ⑭.يىللىرىغا توغرا كېلىدۇ-500ياۋروپادا مىالدىيىدىت بۇرۇنقى 
ۋە ( شۈۈىمالىي جۇڭگۈۈودىكى)فىنالنۈۈدىيىلىس مۇڭغۇلشۈۈۇنال رامىسۈۈتىيىدە خەنۈۈ ۇ 

ن شۈۈىۋىلىرى ئۈسۈۈتىدە تەتقىقۈۈات كۈۈورىيە تىللىرىنىۈۈڭ بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدە سۈۈۆزلىنىۋاتقا
ئېلىپ بېرىپۇ تۈركىي تىلنىڭ قەدىمكى خەن ۇ تىلى ئۈستىدىكى تەسىرىنى ئېۈنىقالئ  
چىقىۈۈ  بىۈۈلەن بىۈۈرگەۇ يەنۈۈى تۈۈۈركىي تىلىنىۈۈڭ ئەڭ قەدىمكۈۈى تەرەققىيۈۈات رايۈۈونى   

ئۈۇ  . شىمالىي جۇڭگو ۋە كورىيە ئەتىراپلىرىۇ دېگەن قاراشنى كۈچەئ تەرغىپ قىلغان
ىنىۈۈۈڭ تېخىمۈۈۈۇ ياخشۈۈۈى   - ىۈۈۈدا قەدىمكۈۈۈى تۈۈۈۈركىي تىۈۈۈل تەركىبلىۈۈۈر   كۈۈۈورىيە تىل

ساقالنغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ قەدىمكى بىر تۈر، تىلى شېۋىسىدىت تۈۆرەلگەنلىكىنى  
لۈۈېكىتۇ بۈۈۇ ئۈۈالىم ئوزىنىۈۈڭ مەنقۇالتلىرىۈۈدىت ناھۈۈايىتى ئۈۈاز بىۈۈر   . ئوتتۇرىغۈۈا قويغۈۈان

ى فىنالنۈدىيە پەنۈلەر   يىلۈ -1911دېگەن تېمىۈداۇ  «تۈر، تىلىنىڭ مەنبەسى»قىسىمىنى 
ئاكادىمىيەسىنىڭ ئىلىمى مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوقۇئ ئوتكەندىت باشقا نەشۈىرىياتالردا  

يىلۈى رامىسۈتىيىد   -1913زەكۈى ۋەلىۈدى توغۈان    .ئا. بۇ ھەقتە ئەسەر ئېالن قىاللمىغان
تىلىۈرى  ( كۈورىيە  –خەنۈ ۇ  )كۈورىيە  -تۈۈركىي تىلىنىۈڭ سۈىنو    نۈدەۇ - بىلەن كۆرۈشكە
تۆۋەنۈۈدە . سۈۈىرى توغۇرلۈۈۇق نۇرغۈۈۇن تىۈۈل پاكىتلىرىغۈۈا ئېرىشۈۈكەن     ئۇسۈۈتىدىكى تە

قەدىمكۈى ۋە  . رامىستىيىد تەمىنلىگەن پۈاكىتالر ئاساسۈىدا مىسۈا  كۆرسۈىتىپ ئۈۆتىمى      
ۋە « ئىۈۈ »ۇ «باشۈۈماق»ۇ (ئۈۈاغى )« ئېغىۈۈ »دىكۈۈى « سۈۈاز تۈركچىسۈۈى»كۈۈى - بۈگۈۈۈن

بىلەن بىۈر   «ى لىرتۈركچىس»كورىيە تىللىرىدا قەدىمكى -دېگەن سۆزلەر سىنو «ئاش»
دېۈۈگەن شۈۈەكىللەردە ئەسۈۈلى  «ئۈۈا »ۋە « ئىۈۈل» ۇ «بالمۈۈاق»ۇ «ئۈۈاغۇرى»خىۈۈل ھالۈۈدا 

قەدىمكۈۈى ئۇيغۈۈۇر تىلىۈۈدىكى يېۈۈ ا ئاقسۈۈاقالى مەنىسۈۈىدىكى     . مەنىسۈۈىدە سۈۈاقالنغان 
 «مىنىسۈۈتىرنىڭ بۈۈاش كۈۈاتىپى »كۈۈورىيە تىلىۈۈدا  -سۈۈۆزى سۈۈىنو( چوبۈۈان) «چوپۈۈان»
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سۈۈۆزى « پۇچۈۈۇق»يېۈۈرىم مەنىسۈۈىدىكى  .دېۈۈگەن مەنىنۈۈى ئىپۈۈادە قىلىۈۈدۇ ( سۈۈىكىرتار)
دەلەت تەشۈكىالتىغا ئائىۈ  ئاتۈالغۇالردىت     .شەكىلىدە ئاتىلىدۇ«پچوق»كورىيە تىلىدا 

دېۈگەن نۈامالرمۇ مۇشۈۇ تەلەپپۈۇزى ۋە مەنىسۈى      « خان- تار»ۇ (خان) «قان»ۇ «قاغان»
دېۈگەن سۈۆز بىۈلەن    « سۈۇ قۈوم  »سۈۆزى سۈۇقۇمى مەنىسۈىدە    « تۈۇز ». بويىچە ئاتىلىدۇ

 ⑮ .قىلىنىدۇ ئىپادە
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكىتە غەربىي جۇ سۇاللىسى قۇرۇلغاندىت كېيۈىۇ ئۇالرنىۈڭ كۈۆ،    

ىكى ئىچىگە سۈىىىپ  - تەڭرى دىنىي ئېتىقادىمۇ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىس مەدەنيەت چەمبىر
كىرىپۇ خەن ۇالرنىڭ دىنىي ئېتقادىۇ ئىدېئولوگىيسى ۋە ھۈاكىمىيەت چۈشەنچىسۈىدە   

بولۇپمۇ بۇ دىننىڭ تەڭۈرىۇ تۈۆرەۇ قۈۇتۇ دەلەت ۋە قاغۈان      .ئۆز ئىپادىسىنى كۆرسەتتى
 .⒃چۈشۈۈەنچىلىرى كۇڭ ىچىلىۈۈق ئىدىيىسۈۈىگە بەكمۈۈۇ كۈچلۈۈۈ، تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتتى 

ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە شاڭ سۇاللىسى دەۋىرىدىال بىر قېتىملىۈق مەدىنىۈيەت ئۆزگۈۈرۈش    
ۆز بەركەت تەڭىرىسۈۈىنىڭ يېنىۈۈدا كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنۈۈى ئۈۈ     -ھادىسۈۈى كۆرۈلۈۈۈئ ۇيەر 

جۇڭگۇ تارىخىنىڭ ھەقىقىي باشۈلىنى  نوقتىسۈى   . تەسىرىنى كۆرسىتىشكە باشلىغان
لىسۈى دەۋرىۈدەۇ غەربىۈي شۈىمالنىڭ تەسۈىرى ناھۈايىتى كۈچىيىۈپ        - بولغان جۈۇ سۈۇال  

جۇالر كۈنۇ ئا ۇ يۇلتۇز ئېتقادىنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئالغۈان كۈۆ، تەڭۈرى دىنىغۈا       . بارغان
ىنىۈۈڭ تەسۈۈىرى بىۈۈلەن پۈتۈۈۈن دۇنيانىۈۈڭ  پايتەخىۈۈ  لويۈۈاڭمۇ بۈۈۇ د . ئېتقۈۈاد قىلغۈۈان

شۈۈۇنىىدىت ئېتىبۈۈارەن خەنۈۈ ۇ پادىشۈۈاھلىرى ئۈۈۆزىنى   . مەركىۈۈ ى دەئ ھېسۈۈابالنغان 
دەئ ئاتاشۈۈۈقا « 天子»دېۈۈۈگەن مەنىۈۈۈدە « تەڭرىقۈۈۈۇت»يۈۈۈاكى « كۆكنىۈۈۈڭ ئۈۈۈوغلى»

تۈركىي تىللىق مىللەتلەردىكى تەڭرىنىڭ قۇت بېغىشلىشۈى بىۈلەن   . ⒄ ئادەتلەنگەن
ھوكۇمرانلىۈۈق ( ئۇنۋىرسۈۈا )ھوقۇقىغۈۈا تايانغۈۈان ئالەمشۈۈۇمۇ  دۇنيۈۈانى ئىۈۈدارە قىلىۈۈ  

چۈشەنچىسى جۇالردا كۆ، تەڭرى دىنىنىڭ كۈچەيگەن دەۋرىدىت ئېتىبۈارەن تېخىمۈۇ   
دەيۈۈدىغان  «كۈۈۆكتە بىۈۈر تەڭۈۈرىۇ يەردە بىۈۈر پادىشۈۈاھ   »تەرەققۈۈى قىلىۈۈپۇ جۇڭگۈۈۇدا  
تەۋە رايۈون   نەتىىىۈدە پۈتكۈۈ  دۇنيۈا جۇڭگۈو پادىشۈاھىغا     . چۈشەنچە بارلىققا كەلگەن

كۆ، تەڭرى دىنى بىلەن مۇناسىۋەتلىس ئېتقادالرنىڭ تەرەققىيۈاتى  . دەئ ھېسابالنغان
شىمالىي جوڭگونى ناھايتى بۇرۇنال بىر تەڭرىلىس چۈشەنچىگەۇ تېخىمۇ توغرىسۈى بىۈر   

بۇ خىل ئېتىقاد چۈشەنچىسى ئاساسىدا ئوتتۇرا  .مۇققەددەل ئېتىقادقا ئېلىپ كىرگەن
دىت ئىبارەت ئۈۈ  تەرەپۈتىت بارلىققۈا كەلۈگەن      «رۇ كۆ، ۋە ئىنسانيە»تۈزلەڭلىكتىمۇ 

ئەسۈۈلى كۈۈۆئ  . بىۈۈر خىۈۈل كائىنۈۈات دەلەت چۈشەنچىسۈۈى ئۇمۇملىشىشۈۈقا باشۈۈلىغان    
( 帝)تەڭرىلىس ئېتقاد ئومۇمالشقان جۇڭگۈودا تەڭرىلەرنىۈڭ ئەڭ چۈوڭى بولغۈان دى     

تىدە تەسۈەۋۋۇر  تۈۇپراق ئانۈا تەڭۈرى سۈۈپى    . تۇپىراق تەڭىرسى ھېسابلىناتتى–زىرائەت 
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كېۈۈيىت كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنىنىۈۈڭ تەسۈۈىرى بىۈۈلەن دى ئىنسۈۈانالرنىڭ ئاتۈۈا  . قىلىنۈۈاتتى
قىسقىسۈۈىۇ ئۈۈۇ فرانكىنىۈۈڭ سۈۈۆزى بىۈۈلەن ئېيتقانۈۈداۇ ئوتتۈۈۇرا   . تەڭرىسۈۈىگە ئايالنۈۈدى

تۈۈۈۈزلەڭلىكتە ھۈۈۈاكىميەت چۈشەنچىسۈۈۈىنىڭ كۈۈۈۆ، تەڭۈۈۈرى بىۈۈۈلەن مۇناسۈۈۈىۋەتلىس  
ىيەت چۈشەنچىسۈىدە مەۋجۈۇد ئەمەل   ھۈاكىم -ئىكەنلىكى ئەسلى بۇ يەرنىڭ سىياسۈي 

 .بۇ شىمالدىكى تۈركىي تىللىق مىللەتلەردىت قوبۇ  قىلىنغان. ئىدى
تۈرۈ، تارىخى مەنبەلەر ۋە ئارخېئولوگىيىلىۈس قى ىلمىالرغۈا ئاساسۈالنغانداۇ ئۈات     

تۈركىي تىللىق مىللەتلەرنىڭ بىر پۈتۈن مەدەنىۈيەت سېستىمىسۈىدا   -مەدەنىيىتى ھۇن
ياۋروپۈا  -بۇ مەدەنىۈيەت يەنە ھىنۈدى  . ەنىيەت تىپىنى تەشكىل قىلىدۇئاالھىدە بىر مەد

ئوغۈۈۇرالر ۋە مۇڭغۇلالرنىۈۈڭ مەدەنىۈۈيەت تارىخىۈۈدىمۇ بەلگىلىۈۈس    -مىللەتلىۈۈرىۇ فىۈۈت 
ئات مەدەنىيىتى بىر خىۈل مەدەنىۈيەت چەمبىرىكۈى سۈۈپىتىدە نۇرغۈۇن      . تەسىرگە ئىگە

ت بۇيان بۇ تېما خەلىقئارا ئىلىم مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت تارىخىغا چېتىلغاچقاۇئۇزاقتى
 .ساھەسىدە جىددى تەتقىق قىلىنغان مەسىلەرنىڭ بىر بولۇئ كەلدى

ئاتنىۈۈڭ ئەڭ دەسۈۈىلەئ ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا قولغۈۈا ئۈۈۆگىتىلگەنلىكى ھۈۈازىر ھەمۈۈمە  
سۈىمى ۇ  .ۋ ⒅. كىشى تەرىپىدىت ئېتىرائ قىلىنغان بىر ھەقىقەتكە ئايلىنىۈپ قالۈدى  

ئۈۆگە  قاتۈارلىقالر ئاتنىۈڭ تۈۈركىي تىللىۈق      .فىلور ۋە ب.ە كوپپىرىىۇ.مىنخېتۇ ۋ.ئۇ
. مىللەتلەر تەرپىدىت قولغا ئۈۆگىتىلگەنلىكىنى كۈچلۈۈ، پۈاكىتالر بىۈلەن دەلىللەيۈدۇ     
ئارخېئولوگىيلىۈۈۈس تەكشۈرۈشۈۈۈلەر نەتىىىسۈۈۈىدە بايقالغۈۈۈان قەدىمكۈۈۈى مەدەنىۈۈۈيەت    

باتتۈا  - ئاشۈخا  تۈركمەنىستاندىكى. ئى لىرىنىڭ ھەممىسىدە ئات سۇڭەكلىرى ئۇچرايدۇ
. تېپىلغۈۈان ئانۈۈائو مەدەنىيىتىنىۈۈڭ ھەر قايسۈۈى ئى لىرىۈۈدا ئۈۈات سۈۈۇڭەكلىرى بايقالۈۈدى 

گىيە ساھەسۈىدە  - دېمە،ۇ ئات بۇ مەدەنيەتتە ناھايتى مۇھىم رو  ئوينىغانۇ ئارخىئولو
-1100بۇ مەدەنىيەتنىۈڭ يىۈل دەۋرى توغرىسۈىدا بىۈر قاراشۈتا مىالدىيىۈدىت بۈۇرۇنقى        

ن دېيىلسەۇ يەنە بىر خىل قاراشتا تەخمىنىۇ پەرەز بويىچەۇ بۇنىىۈدىت  يىلالردا باشالنغا
ئانۈۈۈائو مەدىنىيىتىنۈۈۈى ياراتقۈۈۈان  ⒆ .يىلۈۈۈالر بۈۈۈۇرۇن باشۈۈۈالنغانۇ دېيىلمەكۈۈۈتە 9000

يۈاكى   ⒇ئنسانالرنىڭ ئېتىنىس تەۋەلىس مەسىلىسۈىدەۇ ئۈۇالر تۈۈركىي تىللىۈق خەلۈق      
چۈۈۈنكىۇ بۈۈۇ مەدەنىۈۈيەت   . تۈۈادەئ قارالماق(11) ئالتۈۈا  مىللەتلىرىنىۈۈڭ ئەجۈۈدادلىرى  

ئى لىرىۈۈدا تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتلەرنۈۈى پىروتۈۈو تىپۈۈى ھېسۈۈابالنغان بىراكسۈۈفا  بۈۈاش 
تۈركىي تىللىۈق مىللەتلەرنىۈڭ سىياسۈىيۇھەربىي ۋە ئىىتىمۈائىي     . سۆڭىكى تېپىلغان

گېرمانالرنىڭ ھاياتىۈدا  –ھاياتىدا ئاتنىڭ ئىگىلىگەن ئورنى غەربىي ئاسىيا ۋە ھىندى 
مىنخىننىۈۈڭ سۈۈۆزى .ئۈۈۇ (11.)ئىگىلىۈۈگەن ئورنىۈۈدىت كۈۈۆئ ئۈسۈۈتۈن تۇرىۈۈدۇئاتنىۈۈڭ 

تىنىڭ كېيىنكى باسقۇچىدا ئات ئاساسۈىي ئورۇنۈدا   - بىلەن ئېيتقانداۇ يايالق مەدەنىيى
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بارلىققۈا كەلۈگەن بولۈۇئۇ    « جەڭگىۋارالر مەدەنىيىتۈى  -چارۋىچى ئۇرۇشقاقالر »تۇرغان 
كلىرگە خۈال مەدەنىۈيەت تىپىنىۈڭ ئەڭ    بۇ يايالق مەدەنىيتىنىڭ بولۇپمۈۇ پىروتۈو تۈۈر   

تۈۈۈركىي تىللىۈۈق خەلقۈۈلەردە ئۈۈات    -ھۈۈۇن(11. )يۈۈۇقىرى دەرىىىسۈۈىنى ئىپادىلەيۈۈدۇ  
ئۈۈاتنى قۇربۈۈانلىق قلىۈۈ  كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنىۈۈدىكى چۈۈوڭ      . مۈۈۇقەددەل سۈۈانىالتتى 

بۈۇ مۇراسۈىم ئۈادىتى كېۈيىت خەنۈ ۇ ۋە      . قۇربانلىق قىلى  مۇراسىملىرىدىت بىر ئىۈدى 
ئەسۈۈىر 11ئوتتۈۈۇرا تۈۈۈزلەڭلىككە ئۈۈاتنى مىالدىيىۈۈدىت  . ئۈۈۆتكەنگېرمانالرغۈۈا -ھىنۈۈدى

 (11)تۈركىي تىللىق خەلق لەر تۇنىى قېتىم ئېلىپ كىرگەن -بۇرۇن شىمالدىكى ھۇن
يىلالرغۈا كەلگەنۈدە   -100كېيىت خەن ۇالر ئات مىنىشنى پەقەت مىالدىيىدىت بۈۇرۇنقى  

ا ئۈۈات مىالدىيىۈۈدىت ئەرەبىسۈۈتان بىۈۈلەن شۈۈىمالىي ئافىرىقىۈۈد. ھۈۈۇنالردىت ئۈۈۆگەنگەن
شۈۈىمالىي كاۋكۈۈاز بىۈۈلەن ئىرانۈۈدا ئۈۈات بىۈۈلەن   . يىلۈۈالردا كۈۈۆرۈلگەن -1100بۈۈۇرۇنقى 

يىلالرغۈا  -100-900مۇناسىۋەتلىس ئەڭ دەسۈلەپكى تېپىنۈدىالر مىالدىيىۈدىت بۈۇرۇنقى     
ھۈارۋا دۇنيۈادا   »: بېتىۈدە -191تومۇ -1نىڭ « تۈر، ئىنىسىكلوپىدىيسى». توغرا كېلىدۇ

يىلالردىت ئىلگىۈرى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ئىىۈاد     -1100يىدىت بۇرۇنقى ئەڭ بۇرۇن مىالدى
يىلى تۈركلەر تەرپىدىت  -1000ئات قوشۇلغان ھارۋا مىالدىيىدىت بۇرۇنقى . قىلىنغان

-يىلۈۈۈى ھۈۈۈۇن -1110ئۈۈۈۇرۇش ھارۋىسۈۈۈى مىالدىيىۈۈۈدىت بۈۈۈۇرۇنقى   . ئىشۈۈۈىلتىلگەن
 .دەئ يې ىلغان«تۈركلەردىت كەلگەن

كېچەكلىۈۈرى -ياشۈۈىغان مىللەتلەرنىۈۈڭ كىۈۈيىم   خەنۈۈ ۇچە مەنۈۈبەلەردە شۈۈىمالدا  
ئۈۇالر يۈۇڭ ۋە قۈۇش پەيلىرىنۈى كىۈيىم      . دېيىلىدۇ( 狄)شىماللىقالر دىالر »: توغرىسىدا
ىنىڭ پىشىنى - چېچىنى ئۇزۇن قويۋەتكەنۇ چاپىت( 狄 北)شىمالىي دىالر»ۇ «قىلىدۇ

شۈۈىما  ئە  ئۈۈادەملىرى بېشۈۈىغا يۈۈاغلىق چېگىۈۈدۇۇ جۈۈۇۋا   »ۇ «سۈۈو  يېنىۈۈدىت ئاچىۈۈدۇ 
مەنۈۈبەلەردە تىلغۈۈا ئېلىنغىنىۈۈدە،ۇ ئۈۈۇالر بىۈۈلەن خەن ۇالرنىۈۈڭ   . دېۈۈيىلگەن« كېيىۈۈدۇ

شۇنداق بولۇشىغا قارىما ۇ ئوتتۈۇرا  . كېچەكلىرى پەرقلىنەتتى -ئەجدادلىرىنىڭ كىيىم
تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىۈڭ كېيىۈنى  ئۈادىتىنى قوبۈۇ      -تۈزلەڭلىس كىشلىرى ھۇن

مۇ تىرىدىت جۇۋا كېيەتتىۇ بېلىگە شەمشەر چىت ۋېنگۇاڭ رەختتىت كىيى». قىلغانىدى
ئۈۈادىتىنى ئۆزگەرتىۈۈپۇ پۈۈۇقراالرنى مۈۈۇنچە   -جۈۈاۋ بېگۈۈى ۋۇلىۈۈڭ ئۈۈۆرئ  »ۇ «ئاسۈۈاتتى

دېيىلىشۈۈى بۇنىۈۈڭ   (11) «كىيىنۈۈدۈرۈئۇ ئۈۈات مىۈۈنى  ۋە ئوقيۈۈا ئېتىشۈۈنى ئۈۈۆگەتتى   
دېۈۈۈمە، يۈۈۈاڭ شۈۈۈاۋ مەدەنىيىتۈۈۈى دەئ ئاتالغۈۈۈان ۋە بۈگۈۈۈۈنكى جۇڭگۈۈۈو    . مىسۈۈۈالىدۇر

ەقىقىي ئاساسۈىنى تەشۈكىل قىلغۈان بۈۇ يېىۈى مەدەنىيەتۈتەۇ بۇنىۈڭ        مەدەنىيىتىنىڭ ھ
سىياسۈۈىي سۈۈاھەدىكى ئىپادىسۈۈى بولغۈۈان جۈۈۇ سۇاللىسۈۈىدىكى بەلگىلەردىۈۈت مەلۈۈۇم      
بولغىنىۈۈدە، بۈۈۇ دەۋىردىكۈۈى جۇڭگۈۈودا ئىقتى ادىۈۈي جەھەتۈۈتە ئۈۈات يېتىشۈۈتۇرۇشۇ         
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مەدەنىۈۈيەت جەھەتۈۈتە كۈۈۆ، تەڭۈۈرى دىنىۈۈي ئەقىدىسۈۈىنىڭ كۈچىيىشۈۈىۇ سىياسۈۈىي      
ەھەتۈۈتە قۈۈوش خۈۈانلىق تۈۈۈزىمى ۋە تەرەققىۈۈي قىلغۈۈان ھەربىۈۈي خۈۈارەكتىر قاتۈۈارلىق   ج

 (12.)تۈركىي مەدەنىيەت ئىلىمىنتى كۆرۇلگەندى
يىللىرى ئارخېئولۇگىيە ئۈالىملىرى ھىندىسۈتانغا ئارىئۈانالر    -10مۇشۇ ئەسىرنىڭ 

ۋە موخۇنىۈۈۈودارا ( پەنىاپتۈۈۈا)كۆچۈۈۈۇئ كېلىشۈۈۈتىت بۈۈۈۇرۇن شۈۈۈەكىللەنگەن خاراپپۈۈۈا  
نۈۈدە بايقالغۈۈان - شۈۈەھەر خۈۈارابىلىرىنى تەكشۈۈۇرگە( سۈۈتانىڭ سۈۈىندۇ ئۆلكىسۈۈىدەپاكى)

ئاسىياتىس ھىندونى  قوۋمىلىرىنىۈڭ باشۈقا قۈوۋمىلەر بىۈلەن     -مەدەنىيەتنىڭ ئاۋۇسترو
بۇنىىغۈا  . قوشۇلىشىدىت بارلىققا كەلگەن ئارالشقا مەدەنىيەت ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى

بۈۈۇ خارابىۈۈدە تېپىلغۈۈان ھەيكەلۈۈلەر ئارىسۈۈىدا  ئالتۈۈا  قوۋمىلىرىنىىمۈۈۇ ئارالشۈۈقانلىقى  
ئوتتۇرا ئاسىيا تۈر، تىپىغا كىرىدىغانۇ بېشىدىكى چېچى لىنتۈا بىۈلەن باغالنغۈان بىۈر     

 (13) .ھەيكەلنىڭ بار ئىكەنلىكى شائادەت بولىدۇ
-1000ھىندىسۈۈتاننىڭ ئىنۈۈدول ۋە پەنىۈۈائ ۋادىسۈۈىغا مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى   

، كۈۈۆ  ھەرىكىتىنىۈۈڭ باشۈۈالنغانلىقى تەخمىۈۈت   يىلالرنىۈۈڭ دەسۈۈلىپىدە تۈۈۇنىى تۈۈۈر  
( ھۈۇن )« ھۇنۈا »ۋە ( تۈۈر، )« تۇرۇشۈكا »ۇ «ساڭا»ھىندى مەنبەلىرى ( 15) .قىلىنماقتا

قەدىمكۈى ھىنۈدى    욾(19) .تۈركىي قۈۇۋملىرىنى تىلغۈا ئالىۈدۇ   욳دېگەن نامالر بىلەن
 سۈۈاكالرنىڭ( ئالىۈۈپ ئەرتوڭۈۈا)تۈۈا بولسۈۈاۇ ئافراسۈۈيائ « پۇنداخىشۈۈ »رىۋايەتلىرىۈۈدىت 

موخونىۈۈودارا مەدەنىيىتىۈۈدە سۈۈوغا   . ھۆكۈمۈۈدارىۇ دەئ ناھۈۈايىتى ئېنىۈۈق سۈۈۆزلىنىدۇ  
بۈۇ مەدەنىيەتۈتە گەۋدىلەنۈگەن ئۈۆلگەن     . چوقۇنۇش ئېتىقادى مۇھىم ئورۇندا تۈۇراتتى 

كىشىنى سۇغا دەپنە قىلى  ئارقىلىق گۇناھىنى يۇيۇشۇ سۈۇدا ئۆلۇشۈنى شۈەرەئ دەئ    
لەردە ئەۋەج ئالغان مەدەنىيەت بەلگىسۈى  بىلى ۇ سۇ روھلىرىغا ئىشىنى  ئەسلى تۈرك

 [.10] ھېسابلىناتتى
رۇبىۈۈت بۈۈۇدا دىنىۈۈدا تۈۈۈركىي تىللىۈۈق خەلقلەرنىۈۈڭ دەرەخنۈۈى تۈۈوتېم قىلىۈۈ ۇ  . ۋ

ئىككىلىۈۈۈس سېستىمىسۈۈۈىۇ قۈۈۈوش خۈۈۈانلى تۈۈۈۈزۈمىۇ كۈۈۈۆچمەن ۋە تۆمۈۈۈۈرچى قۈۈۈوۋم   
« ماخابخاراتۈۈا»ھىنۈۈدىالرنىڭ . چۈشەنچىسۈۈى بۈۈار ئىككەنلىكىنۈۈى ئىسۈۈپاتالئ چىققۈۈان 

. استانىمۇ تۆمۈر تاۋالش تېخنىكىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسۈىيادىت كەلگەنلىكۈى سۈۆزلىنىدۇ   د
خېۋسۈۈىي ھىندىسۈۈتاندىكى مۇنۈۈدا تىلىۈۈدا  .ۋ.ئۈۈۆز ۋاقتىۈۈدا ھۈۈۇنگىرىيە ئالىملىرىۈۈدىت ۋ 

 (11.)ئالتا  قاتلىمىنىڭ ئى لىرىنى تەتقىق قىلى  بىلەن شۇغۇلالنغان-ئورا 
. ە تۈركىي تىللىۈق مىللەتۈلەرگە باغلىماقتۈا   ئالىمالر سۇمېرالرنىڭ زاتىنى ئالتايغا ۋ

. ئۈۈۈۆتكەن ئەسۈۈۈىرە ئېنگىلىۈۈۈ الردىت سۈۈۈىرالۋلىنئول سۈۈۈۇمېرالر سۈۈۈىكتىلەردۇر  ( 11)
لىقۈى بولغۈان تۈۇران    - مانىۇ تىللىرى بىلەن تۇغقانچى-ئۇالرنىڭ تىلى بولساۇ مۇڭغۇ 
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مەنسۈۈۇئ دەئ قۈۈارائۇ سۈۈۇمېرالرغا ( ئالتۈۈا  تىلۈۈى سېستىمىسۈۈىغا)تىۈۈل سېستىمىسۈۈىغا 
غەربىۈي ئاسۈىيانىڭ   . ئائى  كېيىنكۈى چۈوڭ كەشۈپىياتالرغا يۈو  ئېچىۈپ بەرگەنىۈدى      

سۇمېرۇ ئەالم ۋە ھۇرى قاتارلىق قەدىمكى مەدەنىيەتلىس قوۋمىلىرىنىڭ مۈۇئەييەن بىۈر   
ئېتنىس گۇرۇپپىغا ۋەكىلىس قىلماستىتۇ ئەينى چاغۈدا ھىندىسۈتان ۋە يىۈراق شۈەرقتە     

بىۈۈرىگە -ا قىلغۈۈان قۈۈوۋملەرگە ئوخشۈۈاش بىۈۈربۈيۈۈۈ، خۈۈانلىق ۋە مەدەنىيەتلەرنۈۈى بەرپۈۈ
ئۈاق  )سۇمېرالر بىراكسىفا  . ئارلىشىپ كەتكەن ئېتنىس توئ ئىكەنلىكى مەلۇم بولماقتا

ئالدىنقى ئاسىيا تارىخى ئالىمىۇ پىرافېسسور ھوممېل ئۆزىنىۈڭ  . كىشلەر ئدى (تەنلىس
ھېسۈابالئۇ   تەتقىقات ئەسەرلىردىت بىرىدەۇ سۇمېرالرنى پۈتۈۈنلە  بىۈر تۈرىۈس قۈوۋمى    

تۈۈۈركىي قوۋملىرىنىۈۈڭ ئەڭ قەدىمكۈۈى ئەجدادلىرىۈۈدىت بىۈۈر بۈۈۆلىكىۇ مىالدىيىۈۈدىت    »
ىۈۈت ئايرىلىۈۈپۇ غەربىۈۈي  - يىلۈۈالردا ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى ئانۈۈا يۇرتىۈۈد  -1000بۈۈۇرۇنقى

سۈۇمىرالرنىڭ تىلىۈدىت سۈاقلىنىپ    . ئاسىياغا كەلگەن ۋە سۇمېرالرنى تەشكىل قلىغان
ئاشۈۈۈۇ دەۋردە قانۈۈۈداق شۈۈۈەكىلدە ئىكەنلىكىنۈۈۈى  قالغۈۈۈان سۈۈۈۆزلەر تۈۈۈۈركىي تىلىنىۈۈۈڭ

 110ھوممېل يەنە بىۈر ئەسۈىرىدە سۈۇمېر تىلىۈدىكى     . ۇدەئ يازغان«كۆرسىتىپ بېرىدۇ
سۈۈۇممېر تىلىۈۈدىت تۈۈۈركچە جۈۈۇملە تۈۈۈزۈئ  سۈۈۆزىنى تۈۈۈركىي تىۈۈل بىۈۈلەن ئىۈۈ اھالئ ۇ

سۈۈۇمېرالرنىڭ شۈۈەرقتىت كۆچۈۈۈئ كەلگەنلىكۈۈى ئۈۈارخىئولوگىيە ۋە     ( 11) .چىققۈۈان
دېۈۈگەن « بۈۇددى ىم سۈۈەنىئىتى ». ىيە تەتقىقۈۈاتى نەتىىىسۈىدىمۇ ئىسۈۈپاتالندى فىلولۈوگ 

بېتىۈۈدەۇ سۈۈۇمېرالرنىڭ مسۈۈۇپاتامىيەگە سۈۈىرتتىت كۆچۈۈۈئ    -191تۈۈومۇ -5كىتابنىۈۈڭ 
ھەقىۈۈۈقەتەن قەدىمكۈۈۈى چۈۈۈاغالردا تۈۈۈۈركىي تىللىۈۈۈق  . گەن- كەلگەنلىكۈۈۈى سۈۈۈۆزلەن

ىيەگە بارغۈۈانلىقى خەلقلەرنىۈۈڭ بىۈۈر بۈۈولىكى ئىۈۈران ئېگى لىكىۈۈدىت ئۆتۈۈۇئۇ مسۈۈوپاتام 
. ئۈۈۇالر تۈۈۇنىى مەدەنىيەتلىۈۈس مىلۈۈلەت سۈۈۇمېرالردۇر  . كۈچلۈۈۈ، ئېھتىماللىققۈۈا ئىۈۈگە 

ياۋروپۈا تىلۈى   -يۈاكى ھىنۈدى  ( مىسۈىرلىقالرنىڭ ئەجۈدادلىرى  )سۇمېرالرنىڭ تىلى سام 
( 11)« .بىرلەشمە گۇرۇپپا تىلىدۇر»كى تۈرۈكچىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەل بولماستىتۇ

ئالتۈا  تىللىرىۈدىت   -قاق تىل بولۇشتە، خۇسۇسىيىتى بىلەن ئۈورا  سۇمېر تىلى يىپىش
. تۈركىي تىلى بىلەن ۋە بەزى كاۋكاز تىل تارماقلىرى بىلەن خېلىال ئوخشاشلىقا ئىۈگە 

سۇمېر تلىۈدا  . سۇمېر تىلى جۈملە تۈزۈلىشى جەھەتتىنمۇ تۈركىي تىلغا ئاالھىدە يېقىت
س بولغۈۈان زەنىىۈۈرلىمە جۈۈۈملە  كۈۈومپىلىكى جۈۈۈملە تۈزۈلۈشۈۈى بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلى  

ئارقىدىت تى ىلىپ كېلىپۇ ئاخىرىدا بىر خىۈل  -ئىبارىلەر ئارقا-يەنى سۆز. شەكىلى بار
. گىرامماتىكىلىق قۇشۇمچە بىلەن باغالنغان ھالدا بىر پۈتۈن جۈۈملە تەشۈكىل قىلىۈدۇ   

ۇ ئىككىنچۈۈى شۈۈەخىى «م»تۈركچىۈۈدە ۋە سۈۈومېر تىلىۈۈدا بىرىنچۈۈى شۈۈەخىى ئۈچۈۈۈن  
لۈوغەت تۈزۈلۈشۈى جەھەتۈتە پەقەت    . وشۈۇمچىلىرى ئۇلىنىۈپ كېلىۈدۇ   ق« ل»ئۈچۈن 
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تۈۈۈركىي تىۈۈل بىۈۈلەن سۈۈۇمېر تىلۈۈى ئارىسۈۈىدا قانائىتلىنەرلىۈۈس بەزى ئېتمولوگىيىلىۈۈس 
بۇ جەھەتۈتە تېخىمۈۇ ئېنىۈق چۈشۈەنچىگە ئېرىشۈى       . يېقىنلىقالرنى بايقىغىلى بولىدۇ

. قىۈق قىلىۈ  كېۈرە،   سۈۆزنى تەت  110ئۈچۈن مەشھۇر ئالىم ھوممېل رەتۈلەئ چىققۈان   
سۈۈۆزى تۈۈۈركىي تىلىۈۈدا تەڭۈۈرى  «دىىگېۈۈر»سۈۈۇمېر تىلىۈۈدا ئىۈۈالھ مەنىسۈۈىدىكى  ( 11)

دېۈۈگەن « دىىگېۈۈر» سۈۈۆزىنىڭ «تەڭۈۈرى »تۈۈۈركىي تىلۈۈدىكى  . دېگەنلىۈۈس بۈۈوالتتى 
ھۈۈازىرقى پالتۈۈا )« پالتۈۈا». ۋارىئۈۈانتى قەدىمكۈۈى مۇڭغۈۈۇ  تىلىغۈۈا قوبۈۈۇ  قىلىنغانىۈۈدى  

. تۈۈۈركىي تىللىۈۈردا ئورتۈۈاق ئۇچرايۈۈدۇ –ۇمېر سۈۈۆزلىرى سۈۈ( ئۇلۈۈۇ ) «ئۈۈازىق»ۇ (سۈۈۆزى
سۈۈا، ۋە باشۈۈقا تۈۈۈركىي  -ھۈۈۇن–ئۇنىىۈۈدىت باشۈۈقا سۈۈۇمېرالرنىڭ قەدىمكۈۈى ئۇيغۈۈۇر   

قوۋملىرنىىكىگە ئوخشايدىغان دەپنە قىلى  ئادەتلىرىۇ ئەالم تىلىدىكى تۈركىي تىۈل  
ىۈڭ  بىلەن ئورتاق بولغان تەركىبلەر ۋە ئۇالردىكى ئاتىچىلىق ئىگىلىكۈىۇ ھۈۇرى تىلىن  

تۈۈۈركىي تىۈۈل بىۈۈلەن تۇغقۈۈانچىلىق دەرىىسۈۈىنى كۆرسۈۈىتىدىغان خۇسۇسۈۈىيەتلىرى     
 (12.)ىنىدۇلئەجدادلىرىمى نىڭ غەربى ئاسىيادىكى تارىختىت بۇرۇنقى ئى لىرى ھېسۈاب 

. يەنە شۈۈۇنى ئەسۈۈكەرتىپ ئۆتۈۈۈش كېرەككۈۈىۇ مىسۈۈوپوتامىيەدە مەدەن يۈۈوق ئىۈۈدى      
بۈۇ  . نچىلىكنۈى ئوتتۇرىغۈا چىقۈاردى   ھالبۇكىۇسۇمېر مەدەنىيىتى تەرەققىي قىلغان مەدە

يىۈۈل ئىلگىۈۈرىگە   1200بۇنىىۈۈدىت  (13.)مەدەننۈۈى كۈۈۆچمەنلەر ئېلىۈۈپ كەلگەنىۈۈدى  
مۈۈۆلچەرلەنگەن سۈۈۇمېر قەبىلىلىرىۈۈدىت چىققۈۈان تاغۈۈار شۈۈەكىللىس قوپۈۈا  يۈۈۇڭ كىۈۈيىم 
بىلەن ئالتۇنۇ كۆمۈۇشۇ مىۈى ۋە قوغۇشۈۇن قاتۈارلىق مىتۈالالرۇ تۈارىخچىالر ئارىسۈىدا        

ھاۋاسۈى ئىسسۈىق بۈۇ دىيارغۈا ئوتتۈۇرا ئاسۈيادىت        قې ىلمىسى بولمىغانۇ سۇمېرالر كان
بىۈۈۈ  يۈۈۈۇقىرىقى (15.)كۆچۈۈۈۈئ كەلگەنۇدېۈۈۈگەن قاراشۈۈۈقا ئاسۈۈۈال سۈۈۈېلىپ قويۈۈۈدى 

مەلۇماتالرغۈۈا ئاساسۈۈەن شۈۈۇنداق كۈۈۆز قاراشۈۈنى ئوتتۇرغۈۈا قويۈۈااليمى كىۇ ئۇيغۇرالرغۈۈا    
شۈۇ چۈاغالردا ھۈازىرقى    ئېتىنىس ئاسال بولغان قەدىمكى ئالتايلىقالرنىڭ بىر بۈۆلىكى  

ئالتايۈۈدىت يولغۈۈا چىقىۈۈپۇ غەربىۈۈي ئاسۈۈياغا كۆچۈۈۈئ بارغۈۈان ۋە شۈۈۇ يەردىكۈۈى يەرلىۈۈس 
قۈۈوۋمالر بىۈۈلەن قوشۈۈۇلۇئۇ سۈۈۇمېرۇ ھۈۈۇرى ۋە ئەالم قاتۈۈارلىق قەدىمكۈۈى مىللەتۈۈلەر ۋە   

 .ئۇالرنىڭ مەدەنىيىتنىڭ شەكىللىنىشىدە مۇھىم ئېتنىس تەركى  ھاسىل قىلغان
ىرىدە بولغان تۈر، ئېتنىس تۈركۈمىنىڭ تەسۈىرنىڭ شۈىمالىي   ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاپ

. ئافرىقىغىمۇ يىتىپ بارغانلىقى ئىلىم ساھەسىدە خېلى بۇرۇنال ئوتتۇرىغا قويۇلغانىۈدى 
قەدىمكى مىسىر تارىخى بويىچە مۇتەخەسىى سىچبىسۈتانىڭ نىۈل دەرياسۈى ۋادىسۈىدا     

مەدەنىيىتۈى  (چۈارۋىچىلىق )د يىلغا ئائى  نۇمۈا  -1000بايقىغانۇ مىالدىيىدىت بۇرۇنقى 
ۋە پروفېسسور سى ارماكنىڭ نوبىي تىلۈى بىۈلەن تۈۈركىي تىۈل ئارىسۈىدىكى ئېۈنىقالئ       

ئالتۈۈا  -چىققۈۈان مۇناسۈۈىۋەت دە  تۈۈارىختىت بۈۈۇرۇنقى پالىئولىۈۈد دەۋرىۈۈدىكى ئۈۈورا     
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كوپپرىسۈمۇ  . ۋ. كۆچمەن قوۋمىلەرنىڭ ئىسۈتېال ئى لىۈرى ئىكەنلىكىنۈى ئالغۈا سۈۈرىدۇ     
مەجمۇئەسۈىدە ۋە باشۈقا ئەسۈەرلىرىدە بۈۇ     « ئىنسانشۇناسۈلىق »قىلىنغۈان  ۋىنادا نەشۈىر  

مىنخىت قاتارلىقالرمۇ غەربىۈي ئاسۈىيا   . سېمې  ئۇ.ۋ. قاراشنى كۈچەئ تەرغىپ قىلغان
ۋە نىل دەريا ۋادىسىدىكى قەدىمكى بۈيۈ، خانلىق ۋە مەدەنيەتنىڭ ئوتتۇرا ئاسۈىيادىت  

لتۈۇراق قۈوۋمىلىرىگە تۈېگى  قىلىۈپ     كەلگەن تەشكىالتچى ۋە ئەسكىرى قوۋمىنىڭ ئو
 . ئارلىشىشىدىت كېيىت مەيدانغا كەلگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويدى

 
 تۈركىي تىللىق مىللەتلەرنىڭ قەدىمكى ياۋروپا مەدەنىيىتىگە تەسىر. 3

 كۆرسىتىشىدە ھۇنالرنىڭ رولى 

 
تۈۈۈر، ئېتنىۈۈس تۈركۈمىنىۈۈڭ ياۋروپۈۈا مىللەتلىۈۈرى بىۈۈلەن بولغۈۈان تۈۈارىخىي ۋە     

ائىي ئۇچرىشىشىنىڭ باشۈلىنى  دەۋرى توغرىسۈىدىكى تۈارىخىي مەنۈبەلەرگە     ئىىىتىم
يىلالردىال تۈركىي تىللىق مىللەتلەر بىلەن -1000ئاساسالنغانداۇ مىالدىيىدىت بۇرنقى 

ياۋروپا مىللەتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئۇچرىشى  ۋە ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتى  مۇناسۈىۋىتى  
 .بولغان

ئالتۈا   -ئورا ( فولكلورىدا)ئەقىدە ۋە خەلقىياتىدا گېرمان قوۋملىرىنىڭ قەدىمكى 
قوۋملىرى بىلەن بولغان ناھايىتى قەدىمكى چاغالردىكى ئۇچرىشۈى  ۋە مۇناسۈىۋەتنى   
كۆرسۈۈىتىپ بېرىۈۈدىغان تەركىبلەرنىۈۈڭ بولغۈۈانلىقى گېرمانشۇناسۈۈالردىت يۈۈاكۇئ ۋە     

سۈۈۈىغا گېرمانالرنىۈۈۈڭ ئارى-يەنە ھىنۈۈۈدى. ۋىلھىۈۈۈم گىۈۈۈرىم تەرىپىۈۈۈدىت ئىسۈۈۈپاتالندى
تۈۈارىختىت بۈۈۇرۇنقى دەۋردە كىرىۈۈپ كەلۈۈگەن ئەترۇسۈۈېس فوۋمىنىۈۈڭ مىتولوژىسۈۈى ۋە    
ئۇالرنىڭ تىلىدا تۈركىي تىللىق مىللەتۈلەر بىۈلەن بولغۈان مۇناسۈىۋىتىنى كۆرسۈىتىپ      

دەئ « راسۈېننا »ئەترۇسېكالرنىڭ ئۆزىنى . بېرىدىغان نوقتىالرنىڭ بارلىقى ئېنىقالندى
يىتىمى  بىلەن بولغان مۇناسۈىۋىتىنى ئۈويالئ بۈېقى     رىۋا« ئاسنا»ئاتىشىنىڭ بى نىڭ 

ئىتنولوگىيە ئىلمىگە . دەئ ئاتىالتتى«ئاسىنا»قەدىمكى تۈركىي تىلىدا بۆرە ①. كېرە،
كۆرەۇ بۆرە مونفى تۈركىي تىللۈق مىللەتلەرئۈچۈۈن تىپىۈس بولۈۇئۇ باشۈقا مىللەتۈلەردە       

 ②.كۆرۈلمىگەن بىر ئىتنوگرافىس بەلگە ھېسابلىنىدۇ
ئۈچۈۈۈۈن تىپىۈۈۈس خۈۈۈاراكتېر ئىكەنلىكۈۈۈى ئېنىقالنغۈۈۈان بۈۈۈۆرە بىۈۈۈلەن   تۈۈۈۈركلەر 

رىۈۋايەتلەرۇ   -مۇناسىۋەتلىس موڭغۇلالر ۋە باشقا ئاسىيا قوۋملىرى ئارىسىدىكى ئەپسۈانە 
رومۇلۈۇل ئەپسانىسۈىۇ    -مەسە  ۋە ھېكايىلەردىت باشۈقاۇ قەدىمكۈى رىمنىۈڭ رېمۈۇل    
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. ئىكەنلىكۈى ئېنىقالنۈدى   ئىتالىيەنىڭ پاپا لىئوۇ ل لوپۇل ئەپسانىسى تۈر، تەسۈىرى 
ھېكايىلىرىۈۈدە -ھەقىۈۈقەتەنۇ پۈتكۈۈۈ ۇ ياۋروپۈۈاۇ ئامېرىكۈۈا ۋە ھىندىسۈۈتاننىڭ مەسۈۈە    

دە ( ئەجداد ۋە رەھبەر)بۆرىنىڭ تۈركىي خەلقلەردىكىگە ئوخشاش ئىككى خىل ۋەزىپە 
دىۈۈت تېخىمۈۈۇ قەدىمۈۈى « ئىۈۈ  مىتولوژىسۈۈى»نەتىىىۈۈدەۇ . خۈۈارەكتېرلەنگەنلىكى مەلۈۈۇم

تارىختىت بۇرۇنقى چاغالردا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىت دۇنيانىۈڭ     «تولوژىسىبۆرە مى»بولغان 
 .ھەر قايسى جايلىرىغا تارقالغانلىقى ئېتىرائ قىلىندى

. گېرمانالر نىڭ ئېتنىس مەنبەسۈى تەتقىقۈاتى بىۈلەن شۈۇغىلالنغان ئۈا      –ھىندى 
ىۈدە  گېرمانالرنىڭ كېيىنكى نىئولۈد دەۋر  –كوپپرىى قاتارلىقالر ھىندى . نىنرىڭ ۋە ۋ

لىنىۈپ تۈۇرۇئۇ   - ياۋروپا قىتئەسى تۇتىشىدىغان جايۈدا ياشۈىغانلىقىغا ئاسۈال   –ئاسىيا
گېرمانالرنىۈۈۈڭ ئۈۈۈاتنىۇ ئۈۈۈات مەدەنىيىتىنۈۈۈى ۋە ئۈۈۈاتنى قۇربۈۈۈانلىق قىلىۈۈۈ  -ھىنۈۈۈدى

ئادەتلىرىنى ئۆزلىرىگە قوشنا ياكى قوشنىلىرىغا يېقىت جايدا ياشىغان تۈركىي تىللىۈق  
نىۈڭ  « تۈر، ئىنسىكلوپېدىيىسۈى » ③. الغا سۈرگەنقوۋملىرىدىت قوبۇ  قىلغانلىقى ئ

گېرمانالر ئۆزىنىڭ قوشنىلىرى بولغان تۈركلەردىت ھارۋاۇ ئۈات  »: بېتىدە-191تومۇ -1
« يېتىشتۈرۈشۈۈنى ۋە ئۈۈۇرۇش ھارۋىسۈۈنى قوبۈۈۇ  قىلىۈۈپۇ ئۈۈۇنى ياۋروپاغۈۈا تارقاتقۈۈان     

ىغان نىنرىڭ كۈۆ، تەڭۈرى بىۈلەن ئۇنىۈڭ نامىغۈا ئاتۈائ ئېلىۈپ بېرىلىۈد        . دېيىلىگەن
گېرمانالرغۈا باشۈقا   -قۇربانلىق قىلى  مۇراسۈىمنىڭ مەنبەسۈى ئاسۈىيا بولۈۇئۇ ھىنۈدى     

گېرمۈان  -ھىنۈدى . دەيۈدۇ ④ تەركىبلەر بىلەن بىرلىكتە ئالتا  قوۋملىرىدىت ئۈۆتكەنۇ 
تىللىرىۈدا تۈۈركىي تىلىۈۈدىت قۇبۈۇ  قىلىنغىنىۈدە، كۆرۈنۈۈدىغان سۈۆزلەرنىڭ سۈۈانىمۇ      

دېگەنۈۈگە ( ھەسۈۈە )«بۈۈا »ۇ (تىرىۈۈق)« رىتۈۈا»بولۇپمۈۈۇۇ گېرمۈۈان تىلىۈۈدىكى  . كۈۈۆئ
ئوخشاش تۈركچە سۈۆزلەرنىڭ؛ تۈارىختىت بۈۇرۇنقى دەۋرىۈدىكى ئاالقىنىۈڭ مەھسۈۇلى       

 ⑤.ئىكەنلىكى ھەققىدىكى كۆز قاراش ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ
گېرىس مەدەنيىتى سىنكىرتىس مەدەنيەتنىڭ بىرىنچۈى چۈوڭ پۈاۋئونى سۈۈپىتىدە     

ۇ ھىندىستانۇ ئوتتۇرا ۋە مەركى ى ئاسۈىيا ھەمۈدە كىچىۈس    مىسىرۇ كىرتۇ مىسۇپاتامىيە
قەدىمكۈى غەرب   ⑥.ئاسىيا مەدەنىيتىنىڭ ھەر خىل دەرىىىدىكى تەسىرىگە ئۇچرىۈدى 

ئاپتورلىرى قارا دېىى  بويلىرىدىت تاكى ئالتايغىچە بولغان جايالردا ياشىغان كۈۆچمەن  
لىشىشۈىدىت قەتئىيۈنەزەرۇ   ۋە ئولتۇراق قوۋملەرنىۇ ئۇالرنى قايسى تىۈل تۈركۈمىۈدە سۆز  

دەئ « سۈۈاكا»ۇ دەئ ئاتىغۈۈانۇ ئىۈۈران مەنبەلىرىۈۈدە بۈۈۇالر    «سۈۈىكى »بىۈۈردە، ھالۈۈدا  
ۇ ئىۈۈۈرانلىقالر «⑦كىۈۈۈرا  سۈۈۈىكىتلىرى»لىۈۈۈرى تەرپىۈۈۈدىت - غەرب ئۈۈۈاپتور. يې ىلغۈۈۈان
دەئ ئاتالغانالر ئەسلىدە تۈركىي نەسىللىس خەلق « تىگرا خائۇدا ساكلىرى»تەرپىدىت 
دېۈۈگەن نامنىۈۈڭ كۆپلۈۈۈ، « سۈۈاكا»دېۈۈگەن نۈۈامنى « سۈۈىكى »مالر بەزى ئۈۈالى ⑧. ئىۈۈدى
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ھەرىپى بىلەن قوشۇلۇئ ئاتالغان شەكىلى بولۇشۈى مۈۇمكىتۇ دەئ   « ت»قۇشۇمچىسى 
مانا شۇ تۈۈركىي سۈاكالر مىالدىيۈدىت سۈەككى  ئەسۈىر بۈۇرۇن تەڭرىتېغىنىۈڭ        . قارايدۇ

. يىسۈىنى قۇرغۈان  ئىمپېرى( سۈۇ ) شۈۇ  -ئوتتۇرا قىسىملىرىنى مەركەز قىلغان ھالدا سۈا، 
شۈۇ ئىمپېرىيىسۈىنىڭ غەرب تەرەپتىكۈى سىياسۈىي تەسۈىرىنىڭ دونۈا  دەرياسۈى        -سا،

ۋادىسۈۈۈىغا ئۇلۇشىشۈۈۈى بىۈۈۈلەن ئۇالرنىۈۈۈڭ مەدەنىيتىمۈۈۈۇ شۈۈۈەرقىي ياۋروپاغۈۈۈا تەسۈۈۈىر   
گۈۈرېكلەر تۈۈاش ئۈۈاتقۇۇ سۈۈاداقدان ۋە كۈۈۆئ ئوقلۈۈۇق ئوقيۈۈا    . كۆرسىتىشۈۈكە باشۈۈلىغان 

قۈۈارا دېىىۈۈ  سۈۈاھىلىغا . ىرى بىۈۈلەن تونىغۈۈانقاتۈۈارلىقالرنى مانۈۈا شۈۈۇ سۈۈاكالرنىڭ تەسۈۈ
كۆچۈۈۈئ بارغۈۈان سۈۈاكالرنىڭ ئۈۈوتۇ ھۈۈاۋاۇ سۈۈۇۇ تۈۈوپراق توغرىسۈۈىدىكى قاراشۈۈلىرىنىڭ  

ئاساسۈۈۈىداۇ ئۆزىنىۈۈۈڭ « تۈۈۈۆت فىۈۈۈ ىى»تەسۈۈۈىرىدە ھىپۈۈۈوگرات ۋە ئۇنىۈۈۈڭ ئاتىسۈۈۈى  
تىبابەتچىلىۈۈۈس »ۇ «ھۈۈۈاۋاۇ سۈۈۈۇۇ تۈۈۈۇپراق »تىبابەتچىلىۈۈۈس تەلىمۈۈۈاتىنى بېتىتقۈۈۈان ۋە  

 ⑨. ئەسەرلەرنى يازغان دېگەن«ئەقلىيە
قىلىشۈى   ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈئ بېرىپۇكۈچلۈ، ھۇن ئىمپېرىيسىنى بەرپۈا 

ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىيۇ ھەربىي جەھەتلەردە ئۈستۈنلۈ، ھوقۇقىنى قولدىت بېرىۈپ  
قويغۈۈۈان مىللەتلەرنىۈۈۈڭ ياۋروپاغۈۈۈا كۆچۈۈۈۈش ھەرىكىتىنىۈۈۈڭ تۈۈۈۇنىى دولقۈۈۈۇقىنى     

لەرنىڭ ئىككىنچى - نۇ ياۋروپا تۈركىي تىللىق مىللەتشۇنىڭ بىلە. شەكىللەندۈردى
پائالىيەت سورىنىغا ئايالندى ۋە تۈركىي تىللىۈق مىللەتۈلەر مەدەنىۈيەت چەمبىۈرىكىگە     

يىلى باالمبەر تەرىپىدىت قۇرۇلغان ھۇن ئىمپېرىيىسى ئۈاتتىالر  -131مىالدىيە . كىردى
مىالدىۈيە  . رىغىچە كېىەيۈدى مەركى ى ۋە غەربىي قىسىملى-دەۋرىدە ياۋروپانىڭ ئوتتۇرا

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ھۇنالرنىڭ ئورنىنى ئىگىلىگەن ئاۋارالرمۇ ئوتتۇرا ياۋروپاغۈا  -2
ئەسۈۈىرلەردەۇ ئاۋارالرنىۈۈڭ ئۈۈورنىنى ئوغۈۈۇر   -5-3مىالدىۈۈيە . قەدەر ئىلگىۈۈرلەئ بۈۈاردى 

ئەسۈۈىرلەردە كۈچلۈۈۈ، -10-3مىالدىۈۈيە . قەبىلىلىرنىۈۈڭ بولغۈۈار ئىتتىپۈۈاقى ئىگىلىۈۈدى 
ىالتىۇ گۈۈۈۈللەنگەن تىىۈۈۈارەت پائۈۈۈالىيىتىۇ دىنىۈۈۈي ئەركىنلىۈۈۈس سىياسۈۈۈىتى ۋە تەشۈۈۈك

ئىقتىسادىي جەھەتتىكۈى باياشۈاتچىلىق بىۈلەن كاۋكۈاز شۈىمالىدىكى تۈۈزلەڭلىكلەردە       
ئىتىۈۈل دەرياسۈۈىدىت دىنىپىۈۈرۇ چولمۈۈان دەرياسۈۈىغىچە ۋە كىۈۈيىفكە قەدەر سۈۈوزۇلغان      

انلىقىۇ شۈەرقىي ياۋروپۈا تارىخىۈدا    رايونالردا سىياسىي مۇقۈۇملىقىنى ياراتقۈان ھۈازار خۈ    
 .ناھايىتى چوڭ رو  ئوينىغان تۈركىي خانلىقلىرىدىت بىرى سۈپىتىدە كۆرۈلمەكتە

شەرقىي ياۋروپا بوز قىرلىرى شۇنىىدىت كېيىنمۇ بىرقانچىلىغان تۈركىي تىللىۈق  
ھۈازارالردىت كېۈيىت شۈەرقىي ياۋروپۈادا كۈۆرۈلگەن      . قوۋمالرنى ئۆزىگە جەلپ قىلۈدى 

قىپچاقالر بۇ يەردە كۈچلۈ، بىر دەلەت قۇرۇش ئىمكانىيتىگە -،ۇ ئوغۇزۇ قۇمانپەچىنە
ئىگە بواللمىغان بولسىمۇۇ لېكىت قوۋملەر تۈزۈلۈشىگە ئاساسەن بىرلەشكەن ئىتتىپۈاق  
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 .ھالىتىدە ئۆز مەۋجۇدىيتىنى داۋامالشتۇردى
ىۈپۇ  ھۇنالر تۈركىي تىللىق مىللەتلەر ئۈچۈن ياۋروپانىڭ دەرۋازىسۈىنى كەڭ ئېچ 

تۈركىي تىللىق مىللەتلەر مەدەنىيتىنىڭ ياۋروپادا سالماق تەسىر كۆرسۈىتى  دەۋرىنۈى   
ھۇنالرنىڭ ھەيۋەتلىس دېىى  دولقۇنىدە، ياۋروپاغا بېسۈىپ كىرىشۈىۇ   . باشالئ بەردى

ئۆز ھاكىميىتىنى كۈچەيتى  ۋە كېىەيتى  يولىدا ئېلىۈپ بارغۈان بىۈر قاتۈار ھەربىۈي      
ىرىنىۈۈڭ ئىككۈۈى قېتىملىۈۈق زور كۆچۈشۈۈىنى كەلتۈۈۈرۈئ   يۈرۈشۈۈلىرىۇ ياۋروپۈۈا مىللەتل

ئۈۈارا قۇشۇلۇشۈۈى كۈچىيىۈۈپۇ بۈگۈۈۈنكى -بۇنىۈۈڭ بىۈۈلەن مىللەتلەرنىۈۈڭ ئۈۈۆز. چىقۈۈاردى
 .ياۋروپادىكى نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئېتنىس ئاساسى شەكىللەندى

ھۇنالرنىۈۈڭ شۈۈەرقىي ۋە غەربىۈۈي رىۈۈم ئىمپېرىيىسۈۈىگە ئۈۈارام ئۈۈېلى  پۇرسۈۈىتى      
ەربىي يۈرۈش قىلىشىۇ سىياسىي ۋە دىپلومۈاتىيە جەھەتۈتە بىۈر    بەرمەستىت داۋاملىق ھ

قاتار پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشىۇ ياۋروپادا فىئوداللىق تۈزۈمنىڭ تىكلىنىشىۇ يەنۈى  
. ئىككى خىل ئىىتىمائىي پورماتىسىيەنىڭ ئورۇن ئالمىشىشىدا ئاكتىۈپ رو  ئوينىۈدى  

كەينىدىت ھۇجۇم قىلىشۈىۇ  -ەينىھۇنالرنىڭ شەرقىي ۋە غەربىي رىم ئىمپېرىيىسىگە ك
. بۈۈۇ ئىككۈۈى دەلەتنۈۈى سىياسۈۈى ۋە ھەربىۈۈي جەھەتۈۈتىت قۈۈاتتىق ھالسۈۈىرىتىپ قويۈۈدى 
ھۇنالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە باراۋەر ئۆتۈش ئىمكانىيتىنى قولدىت بېرىپ قويغان 
رىملىقلۈۈالرۇ پەقەت ھۇنالرغۈۈا ھەر يىلۈۈى ناھۈۈايىتى يۈۈۇقىرى ئۆسۈۈۈمدە بۈۈاج تۈۈۆلەش        

ئۇالر مۈالىيە  . ۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى قارام ھالەتتە ساقالشقا مەجبۇر بولدىئ ئارقىلىقۇ
جەھەتۈۈتە قۈۈاتىق چىقىمغۈۈا ئۈۈۇچرائۇ دەلەت غەزىنىسۈۈى قۇرۇغۈۈدۇلىپۇ سىياسۈۈىي ھەم   
ھەربىۈۈي جەھەتۈۈتىكىگە ئوخشۈۈاش ئىقتىسۈۈادىي جەھەتتىمۈۈۇ ئېغىۈۈر كىۈۈرزىى ئىچىۈۈدە  

 .قالدى
قىمىنۈى ھە  قىلىۈ  ئۈچۈۈنۇ    رىم ئىمپېرىيىسى ئۆزىنىڭ مالىيە جەھەتتىكۈى چى 

قارام خەلقلەر ئۈستىدىكى زۇلۇمنى تېخىمۈۇ كۈچەيتىۈۋەتكەچكە ۇ ھەر قايسۈى جۈايالردا     
ئارقىدىت پارتالئۇ رىۈم ئىمپېرىيسۈىنى زاۋاللىققۈا    -ھۆكۇمەتكە قارشى قوزغىالڭالر ئارقا

ت ئاتتىال بۇ قوزغىالڭالرنى ئاكتىپ قوالئۇ ماددىي ۋە مەنىۈۋىي جەھتۈتى  . يۇزلەندۇردى
. يۈۈاردەم بېرىۈۈپۇ قوزغىالڭنىۈۈڭ غەلۈۈبە قازىنىشۈۈغا سۈۈىرتتىت يېتەكچىلىۈۈس قىلۈۈدى       

ىۈۈۈدىت كەتۈۈۈكەن غەربىۈۈۈي رىۈۈۈم - ئاتتىالنىۈۈۈڭ ھەربىۈۈۈي ھۇجۈۈۈۇمى ئاسۈۈۈتىدا ماغۈۈۈدۇر 
يىلۈۈى -132سۈۈىدەۇ مىالدىۈۈيە  - ئىمپېرىيسۈۈىۇ قۈۈارام خەلقۈۈلەر قوزغىلىىىنىۈۈڭ نەتىىۈۈى  

ۇمران بولۈۇئۇ فېئوداللىۈق   شۇنىڭ بىلەنۇ ياۋروپۈادا قۇللۈۇق تۈۈزۈم گۈ    . گۇمران بولدى
ئىنسۈۈانيەت جەمئىيتىنىۈۈڭ تەرەققىيۈۈات باسۈۈقۇچىدا    . تۈۈۈزۈم تىكلىنىشۈۈكە باشۈۈلىدى  

ناھايىتى مۇھىم باسقۇچنى تەشكىل قىلىۈدىغان بۈۇ دەۋرنىۈڭ ياۋروپۈادا باشلىنىشۈىداۇ      
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 .ھۇنالر ناھايىتى زور رو  ئوينىغانىدى
رسۈىتىپال قالماسۈتىت   ھۇنالر ياۋروپانىڭ جەمئىيەت تۈزۈمىگە كۈچلۈ، تەسۈىر كۆ 

يەنە ئۆزىنىۈۈڭ ئىلغۈۈار مەدەنىۈۈيەت بەلگىلىۈۈرى بىلەنمۈۈۇ ياۋروپۈۈا مەدەنىيىتىۈۈدە سۈۈالماق  
ھۇنالرنىۈۈڭ ھەربىۈۈي تۈۈۈزۈمى ۋە ئۈۈۇرۇش   »بىۈۈ  كىتابىمى نىۈۈڭ  . ئۈۈورۇن ئىگىلىۈۈدى 

دىۈۈگەن قىسۈۈىمىدا سۈۈۆزلەئ ئۈۈۆتكىنىمى دە،ۇ ھۈۈۇنالردىت بويۈۈان بۈۈارلىق  «تاكتېكىسۈۈى
ە ئى چىل تەدبىقلىنىپ كەلگەن ھەربىي تەشۈكىلىي تۈۈزۈمۇ   تۈركىي تىللىق مىللەتلەرد

« تۈۈۈۇران تاكتېكىسۈۈۈى» ھەربىۈۈۈي ئىسۈۈۈتراتېگىيەۇ ئۈۈۈاتلىق ئۈۈۈۇرۇش قۈۈۈوراللىرى يەنۈۈۈى
. ياۋروپانىڭ ھەربىي ئىشالر ھاياتىدا بىردىنال قۇبۇ  قلىنىپۇ تەدبىقلىنىشقا باشۈلىدى 

ى ياۋروپالىقالرنىۈڭ  چاپان ۋە ئىچ كۆڭلىك -ھۇنالرنىڭ بوز قىر ئۇسلۇبىدىكى ئىشتان 
قوبۈوز ياۋروپۈا   -ھۇنالرنىۈڭ مۈۇزىكى چالغۇسۈى   . ئەتىۋارلىق كىيىم فورمىسىغا ئايالندى

ھۈۇن قاتۈارلىق تۈۈركىي    . مىللەتلىرىنىڭ مۇزىكى چالغۇلىرى ئىچىۈدىت ئۈورۇن ئالۈدى   
تىللىۈۈق مىللەتلەرنىۈۈڭ مۇزىكۈۈا سۈۈەنئىتىمۇ ياۋروپۈۈا مىللەتلىرنىۈۈڭ سۈۈەنئەت بايلىقىغۈۈا  

بولۇپمۈۇ شۈەرىق دۇنياسۈىنىڭ ئەڭ ئۇلۈۇ  پەيالسۈوپى ۋە ئەڭ ئۈالىي       . ئايلىنىپ قالۈدى 
مۇزىكا نەزىريىچىسى فارابىننىڭ مۇزىكا تەلىماتىۇ ئەرەب سۈەنئىتى ئۈچۈۈن يېىۈى بىۈر     
دەۋىرنىڭ باشلىنىشى بولغىنىدە،ۇ يەنە غەربىي ياۋروپانىڭ مۇزىكا تەرەقىياتى ئۈچۈۈن  

 .مۇ مۇھىم بىر مەنبەگە ئايالنغان
يىلۈى  - 1190)خاتىرىلەش ئۇسۇلىنى ياۋروپۈالىقالر كولۇنلۈۇق فرانكۈو     نوتا بىلەن

نىڭ تونۇشتۇرشى ۋە ئى اھالئ چۈشەندۈرۈىشۈىدىت كېۈيىت قوبۈۇ  قىلغۈان     ( ئۆلگەن
. بولۈۈۇئۇ ئۇنىىۈۈدا ھەر بىۈۈر ئاھۈۈاڭ ئارىسۈۈىدىكى ۋاقىۈۈ  نىسۈۈبىتى ھېسۈۈابقا ئېلىنۈۈاتتى 

ۇ نوتۈۈا ئۇسۈۈۇلى گەرچەۇ ھۈازىرقى نوتۈۈا ئۇسۈۈۇلىدىت مۈاھىيەتتە كۈۈۆئ پەرقلەنمىۈۈگەن بۈ   
ئەسىر ئىلگىرىۇ فارابى ۋاقتىۈدا   1-1فرانكو نوتا ئۇسۇلى دەئ ئاتالسىمۇۇ ئۇ فرانكودىت 
ئەرەب ئۈۈالىمىۇ پروفىسۈۈور ئەخۈۈۋانى  . ئەرەب دۇنياسۈۈىدا پەيۈۈدا بولۇشۈۈقا باشۈۈلىغانىدى 

ئىرسۈوۋ  . ئۈا . بىلەن سارتوننىڭ كۆرسىتىشىچەۇ بۇ ئىشۈنى فۈارابى ئەمەلىيلەشۈتۈرگەن   
تۈۈارىخچىالر مۈۈۇزىكىنى ھەرئ »: نۈۈاملىق رىسالىسۈۈىدە« خۈۈارەزىمى ۋە فۈۈارابى» ئۆزنىۈۈڭ

 .دەئ يازغان« بىلەن يې ىشنى دەسلەئ فارابى تاپقان دېيىشىدۇ
مۇزىكىلىۈۈق ئاھۈۈاڭالرنى نوتۈۈا بىۈۈلەن خۈۈاتىرىلەش فۈۈارابى ۋەتىنۈۈدىكى تۈۈۈركىي     

ئ ئەسۈىر  تىلللىق خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت ئۇتۇقلىرى بىرى سۈۈپىتىدەۇ فارابىۈدىت كۈۆ   
لىۈق مۇزىكۈا نەزىرىيىچىسۈى سۈۈجۈئ     (كۈسۈەن )كۇچۈار  . ئىلگىرى تارىختا مەلۇم ئىدى

لىسۈىنىڭ دەسۈلەپكى   - تاڭ سۇال. ياشىغان چاغالردا مۇنداق خاتىرلەش ئۇسۇلى بولغان
ۋە ئوتتۇرا دەۋرىلىرىدە يې ىلغان تارىخىي خۈاتىرىلەر ۋە شۈېئىرىي ئەسۈەرلەردە كۈسۈەن     
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دۇەن . اسلىنىپ سۈاز چالىۈدىغانلىقى ئېنىۈق كۆرسۈىتىلگەن    سازەندىىرىنىڭ نوتىغا ئاس
دىۈگەن كىتابتۈاۇ تۈاڭ سۇاللىسۈىنىڭ شۈۇەن ۇڭ      « لىۈرى - يۈيياڭ خاتىر»چىشى يازغان 

ۋاقتىدا نىڭ ۋاڭنىۈڭ كۇچۈار نوتۈا كىتۈابىنى ئالۈدىغا قويۈۇئۇ       ( -312-311)پادىشاھى 
دىكى شۈائىر فۈاڭ   تۈاڭ دەۋرىۈ  . كۇچار دېپىنى چېلىشنى ئۆگىنىۋاتقانلىقى خاتىرلەنگەن

دىگەن شېئىرداۇ يېىى كۇچۈار نەغمىلىرىنۈى   « چاڭئەندە يېىى نەغمە ئاڭلىغاندا»گەن 
چاڭىىياڭ دەرياسىنىڭ جەنۇبىدىكى سۈازەندىلەر كۇچۈار نوتىسۈىغا قۈارائ چالغۈانلىقى      

 .مۇنداق تەسۋىرلەنگەن
 

 يېىى كۈينى ئاڭالئ ئۆتتۇق گۈ  تېگىدە قەدەھ تۇتۇئۇ
 .ەن ھەر نەغمىگە مەدھى ئوقۇئئۆتتۇق يەنە چاۋا، بىل

 رەستىسىنىۇ -سازەندە گەر بىلمىسىمۇ چاڭئەننىڭ يو 
 .بىر پۈتۈئ -كېلەر نەغمە بۇ ياقالرغا مەكتۇپلەرگە بىر

  
مانۈۈۈا بۈۈۈۇالر غەربىۈۈۈي نوتىلىرىنىۈۈۈڭ فۈۈۈارابى ۋە كولۇنلۈۈۈۇق فىرانكۈۈۈودىت تولىمۈۈۈۇ  

 .مۇقەدەملىكىنى كۆرسىتىدۇ
جاھۈان مۇزىكۈا   . چوڭقۇر تەسىر كۆرسۈەتكەن  فارابىنىڭ مۇزىكا تەلماتى ياۋروپاغا

« ئىھسۈا  ئۆلۈۈم  »ئۇنىۈڭ  . سەنئىتىنىڭ داۋاملىق راۋاجىلىنىشىدا مۇھىم رو  ئوينىغان
پەنۈۈۈگەۇ  -ئەسۈۈۈىردىال التىنچىغۈۈۈا تەرجىۈۈۈمە قىلىنىۈۈۈپۇ ئىلىۈۈۈم -11نۈۈۈاملىق ئەسۈۈۈىرى 

 ئەسىردىكى ئىبنۈى بەجە ۋە  -11. جۈملىدىت مۇزىكاشۇناسلىققا تەسىر كۆرسەتكەنىدى
 -11 -11ئەسىردىكى مۇزىكا نەزىرىيىچىسى مورۋاىيىلىۈس جېرومۈاۇ    -11ئىبنى رۇشىدۇ 

ئەسۈۈۈىردىكى مۇزىكۈۈۈا نەزىرىيىچىسۈۈۈى تۇنىسۈۈۈتادا قاتۈۈۈارلىقالر فارابىنىۈۈۈڭ مۇزىكۈۈۈا       
مۇزىكۈۈا توغرىسۈۈىدىكى چۈۈوڭ  »ئەسۈۈىردە ئۇنىۈۈڭ  -11. نەرىرىيىسۈۈىنى ئۆگەنگەنىۈۈدى

ەڭ تارقىلىۈپۇ كۈچلۈۈ، ھاياجۈان    نۈاملىق چۈوڭ مۇزىكۈا تەسۈىرى ياۋروپۈادا ك     « كىتاب
 .پەيدا قىلدى

فارابىنىڭ مۇزىكۈا نەزىرىيىسۈى ۋە ئەرەب مۇزىكىسۈىنىڭ ياۋروپاغۈا تارقىلىشۈىدا ۇ      
لىرىۈدىت ئىبنۈى   - فارابىنىۈڭ ۋارىۈى  . ئىسپانىيە مۇھىم ئۆتكەنلىۈس رولىنۈى ئۈۆتىگەن   

 مۇسۈۈۇلمان. بەجە ئىسۈۈپانىيە ۋە ياۋروپۈۈا مۇزىكىسۈۈىغا كۆرىنەرلىۈۈس ھەسسۈۈە قوشۈۈتى    
. سازەندىلىرى ئىسپانىيىدىكى كاستېر ۋە ئاراگون خانلىق سارايلىرىغا ھۆسۈن قوشۈتى 

بىرلەئ ئەرەب مۇزىكىسى ۋە ئۇنىڭ نەزىۈرىيە قولالنمىسۈىنى قۇبۈۇ      -خرىستىئانالر بىر
ئەرەبۈۈلەردە ئە  ئۈۈۇد دە )رېتىملىۈۈق مۇزىكۈۈا بىۈۈلەن بىلۈۈلە بەۋاب  . قىلىشۈۈقا باشۈۈلىدى
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رىپىدىت الئۈۇدۇ ئەنگىلىۈيىلىكلەر تەرىپىۈدىت لۈۇتى دەئ     ئىسپانىيىلىكلەر تە( ئاتىلىدۇ
ئىسۈۈۈۈپانىيىلىكلەر تەرىپىۈۈۈۈدىت رابېۈۈۈۈلۇ ( ئەرەپۈۈۈۈلەردە رابۈۈۈۈاب دەئ ئاتىلىۈۈۈۈدۇ)راۋائ 

پۈورتگىلىيىكلەر  . ئەنگىلىيىلەر تەرىپىدىت رېبېس ياكى رىبىبى دەئ قۇبۈۇ  قىلىنۈدى  
بۇرغۈۈاۇ قۈۈالۇن ۇ (مىۈۈى دۇمبۈۈاق)تەبۈۈلە . ھېلىمۈۈۇ ئىسۈۈكىرىپكىنى رابېكۈۈا دەئ ئاتايۈۈدۇ 

 ⑩. كېيىت بولۇئ ياۋروپاغا تارقالدى -قاتارلىق چالغۇالرمۇ ئىلگىرى
ناسۈلىقۇ  - ئۇلۇ  ئىنىسكلوپىدىس ئۈالىم ئەبۈۇ نەسۈىر فارابىنىۈڭ پەلسۈەپەۇ تىلشۈۇ      

لوگكاۇ ماتېماتكاۇ ئاستىرونومىيەۇ فى ىكاۇ مۇزىكۈاۇ جۈانلىق تەبىۈئەت ۋە تېبابەتچىلىۈس     
پەن  -رىۇ مىراسۈلىرى شۈەرق ۋە غەربنىۈڭ ئىلىۈم    ساھەسىدىكى قىممەتلىس نەتىىىلىۈ 

فارابىنىۈڭ پەنلىرىنۈۈى تۈۈۈرگە ئۈايرى  ئۇسۈۈۇلىۇ پۈۈانتې ىملىق   . بايلىقىغۈا ئايالنغانىۈۈدى 
پەلسۈۈەپە سىستېمىسۈۈى ۋە ئىىتىمۈۈائىي باراۋەرلىۈۈس توغرىسۈۈىدىكى ئىلغۈۈار ئىۈۈدىيىلىرى  

ئۇنىۈۈڭ  پېنىنىۈۈڭ يۈۈارقىت نەمۇنىچىسۈۈى سۈۈۈپىتىدە فۈۈارابى ۋە   -ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىر ئىلىۈۈم 
ۇ ئىبنۈى رۇشۈىد   (1151-1110)ۇ ئىبنى تۇفەيلى (1013-950)شاگىرلىتىرۇ ئىبنى سىنا 

ۇ نى امۈۈى ئۈۈارقىلىقۇ ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىردىكى (111-1015)ۇ ئۈۆمەر ھەييۈۈام  (1195 -1112)
ياۋروپا نۇمىنالى ىملىق ماتېريالى ىم ئېقىمىغۈاۇ ياۋروپۈا ئەسۈىردىكى ياۋروپۈا مەدەنىۈيەت      

شۈۇڭاۇ ئۈۇنى   . پا پانتې مىغا كۈچلۈ، ئىۈدىيىۋى تەسۈىر كۆرسۈەتتى   ئويغىنىشقا ۋە ياۋرو
ۇ « ئىۈۈدىيە ئۈۈازادلىق مۇتەپەككۈۈۈرى  »كۈۈۆپلىگەن ھۈۈازىرقى زامۈۈان تەتقىقۈۈاتچىلىرى    

روھىۈۈي ئەركىنلىۈۈسۇ تەرەققىپەرۋەرلىۈۈس ۋە گۇمۈۈانى ىم    »ۇ «پەن قەھرمۈۈانى -ئىلىۈۈم»
 .دەئ تەرپلىنەتتى« ئۈچۈن كۈرەشكۈچى جەڭچى

رىسۈلىرىدىت بولغۈانۇ تۈۈركىي نەسۈىللىس ئائىلۈدىت كېلىۈپ       فارابىنىڭ ئىلىۈم ۋا 
تەلىماتلىرىنى تېخىمۇ ( تىبابەتچىلىس)ئىبنى سىنا ئۇنىڭ پەلسەپە ۋە تى   ⑾چىققان 

« تىۈۈ  -ئە  قۈانۇن فىۈ   »ئۇنىڭ . تەرەققىي قىلدۇرۇئۇ ئۇنى يۈكسەكلىككە كۆتۈردى
ئىلىمىنىۈۈڭ دىۈۈگەن ئەسۈۈىرى شۈۈەرق ۋە غەربۈۈتە تىۈۈ     ( تىبابەتچىلىۈۈس قۈۈانۇنلىرى )

ئەسۈۈرىگە قەدەرۇ -13بۈۈۇ ئەسۈۈەر تۈۈاكى  . تەرەققىياتىۈۈدا يىتەكچۈۈى ئەسۈۈەرگە ئايالنغۈۈان 
خەلۈۈق ئارىسۈۈىدا . ياۋروپۈۈا ئۇىۋېسۈۈىتېتلىرىدا دەرسۈۈلىس ماتېريۈۈالى قىلىنىۈۈپ كەلۈۈگەن  

دىگەن نام بىلەن ئاتالغان ئىبنى سىنانىڭ ئىسۈمى تىۈ  ئىلىمىنىۈڭ    « لوقمان ھاكىم»
 .ھەئ ئاتالدى« مىدىتسىنا»نامىغا ئايلىنىپ 

لەر - ياۋروپا مەدەنىۈيەت تارىخىۈدىت سۈۆز ئېچىلغانۈداۇ تۈۈركىي تىللىۈق مىلۈلەت       
تەرىپىۈۈدىت يېتىشۈۈىپ چىققۈۈان يەنە بىۈۈر ئۇلۈۈۇ  ماتېماتىۈۈسۇ ئاسۈۈترونۇم ۋە جۈۈۇغراپىيە   

چۈۈۈنكىۇ خۈۈارەزىمى ياۋروپاغۈۈا . ئۈۈالىمى خارەزىمنىۈۈڭ ئىسۈۈمى ئاالھىۈۈدە ئۈۈورۇن تۇتىۈۈدۇ
 .انىدىئالگېبرا ئىلىمىنى تونۇتق
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ئەسۈىردە پۈتكۈۈ  ياۋروپۈانى     -12خارەزىمنىڭ ماتېماتكا ساھەسىدىكى شۆھرىتى 
شۈۈۇ دەۋرىۈۈدىكى ئىتالىيىلىۈۈس مەشۈۈھۇر ماتېمۈۈاتكىچى گېروالمۈۈا كۈۈاردانو . قاپلىغانىۈۈدى

نەپەر  11يىلۈۈى يازغۈۈان بىۈۈر ئەسۈۈىرىدە خۈۈارەزىمنى دۇنيۈۈاىكى ئەڭ مەشۈۈھۇر       -1151
ئەسۈۈىردىت -11ياۋروپۈۈا مىالدىۈۈيە  . نمۇتەپپەكۈرنىۈۈڭ بىۈۈرى سۈۈۈپىتىدە كۆرسۈۈەتكە   

باشۈۈالئۇ خارەزىمنىۈۈڭ ئەسۈۈىرلىرىنىڭ التىۈۈت تىلىغۈۈا تەرجىۈۈمە قىلىنىشۈۈى بىۈۈلەنۇ       
خارەزىمنىۈڭ ياۋروپۈا   . قايتىدىت جانلىنىۈپ تەرەققىۈي قىلىۈ  پۇرسۈىتىگە ئېرىشۈكەن     

. ئىۈدى « مۇقابەلە -جەبر ۋە  -ئە »تىللىرىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلىرىدىت بىرى 
سۈۈۇنۇق سۈۈۆڭەكنى ئەسۈۈلىگە كەلتۈۈۈرمە،ۇ تۈۈۈزەتمە،ۇ      »سۈۈۆزى  « جەبۈۈر »ە ئەرەبۈۈچ 

دىگەن مەنىدە بولۇئۇ ياۋروپۈالىقالر بۈۇ ئەسۈەرنى التىۈت تىلىغۈا تەرجىۈمە       « ئوڭشىماق
شۈۇنداق  . شۈەكىلىدە يازغۈان  ( ئالگېبىرا)« ئالگېبىرې»سۆزىنى« جەبر -ئە »قىلغانداۇ 

ئىلىمىۈگە مىۈرال قالدۇرۇشۈتە،     (ئۈالبېبىرا )قىلىپ بۇ ئەسۈەر شۈەرق ۋە غەربۈتە جەبۈر     
 .ئورنى بىلەن يۇقىرى قىممەتكە ئىگە

نۈۈاملىق ھېسۈۈابقا « ھىسۈۈابۇ  ھىنۈۈدى -مۇختاسۈۈار فىۈۈل -كىتۈۈابۇ »خارەزىمنىۈۈڭ 
سۈۈىتېتىدا - ئائىۈۈ  يەنە بىۈۈر ئەسۈۈىرىنىڭ التىۈۈنچە تەرجىمىسۈۈى ھۈۈازىر گۈۈامېرا ئۇنىۈۈۋېر 

تىۈت تىلىغۈا تەرجىۈمە    ئەسىردە جۇھۈاننىى ھىسۈپالىت تەرىپىۈدىت ال    -11. ساقالنماقتا
نۈۈاملىق شۈۈەرھىمۇۇ « Liber alghorisimit de practica arismetrice». قىلىنغۈۈان

خارەزىمنىۈۈڭ ئەرەبۈۈچە ئەسلىسۈۈى ئېنىۈۈق بولمىغۈۈان بىۈۈر ئەسۈۈىرگە ئاساسۈۈالنغان ھالۈۈدا 
يې ىلغان بولۇئۇ بۇ شەرھى خارەزىمنىۈڭ ھېسۈاب كىتۈاپبىنى تېخىمۈۇ چۈشىنىشۈلىس      

 .ھالغا كەلتۈرگەن
لەردە - اتېماتىس خارەزىمنىۈڭ ئىسۈمى ياۋروپۈا تىللىرىغۈا تۈرلۈۈ، شۈەكىل      ئۇلۇ  م

قۇبۈۈۇ  قىلنغۈۈان بولۈۈۇئۇ التىۈۈنچە ئالخورىسۈۈمىۇ ئالگورىتمۈۈاۇ ئۈۈالگورى مىۇ فىرانسۈۈۇزچە 
ماتېماتكىۈۈدىكى . ئائوگرىسۈۈمى يۈۈاكى ئۈۈاۇگرىمى ئىنگىلىۈۈ چە ئۈۈائۇگرىم دەئ ئاتالغۈۈان 

دىۈگەن  « لوگارىتمۈا »نۈامى بولغۈان    ھېسابالشنى ئاددىيالشتۇردىغان بىر سىستېمىنىڭ
 .ئىسىمدىت كەلگەن

ھۇنالرنىڭ ئىى نى باسقان ئاۋارالرنىڭ مەدەنىۈيەت تەسۈىرىنىڭ ياۋروپۈادا ئۈۇزۇن     
ئىۈۈدارە ئۇنۋانلىرىۈۈدىت  -خورۋاتالرنىۈۈڭ ئەڭ چۈۈوڭ ئەسۈۈكىرىي. داۋامالشۈۈقانلىقى مەلۈۈۇم

« يۇغۈۇرۇش »ۇ « ويۈار ب»ۇ (لىدۇ- دىيى‹ باغان›ۇ ئاۋار تىلدا ‹باغا›كۆ، تۈركچە )« بان»
شەھىرىنىڭ نۈامىمۇ  ( پىيلول –ئاۋارىنو )قاتارلىق ئونۋان ناملىرىغا ئوخشاش ناۋارىنو 
بولۇپمۈۇ ھۈۈۇنگريەدە بايقالغۈان ئۈۈاۋارالر    .ئاۋارالرنىۈڭ خاتىرىسۈۈىنى ئەكىۈى ئەتتۈرىۈۈدۇ  

تۆكۈۈش   -ئارخېئولوگىيەلىۈس ئەسۈىرلەر  ( يىلۈالر  -501-115مىالدىۈيە  )دەۋرىگە ئائى  
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رى بىلەن ئۈسۈتىگە ھايۋانالرنىۈڭ سۇقۇشۈىۋاتقان كۆرۈنۈشۈى چۈشۈۈرۈلگەن      سايمانلى
ھۈارۋا جابۈدۇقلىرى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا      -تەسۋرى بىۈلەن گىرىفۈۇن چۈشۈۈرۈلگەن ئۈات    

ياۋرۇپۈادىكى  ( ھۈايۋان تەسۈۋىرى ئۇسۈلۇبى   )تەرەققىي قىلغۈان سۈەنئەت ئۇسۈلۇبىنىڭ    
 لىۈرى مېۈروۋنىىلەر دەۋرىۈدە    بۈۇ ئۇسۈلۇبنىڭ ئى  . ئۆرنەكلەر سۈپتىدە قۇبۇ  قىلىنماقتا

ھۈۈۇن دەۋرىۈۈدە رىملىقۈۈالر بىلىۈۈپ يېۈۈتەلمىگەن ئۈۈۆزەڭگە   . فىرانسۈۈىيەدىمۇ كۈۈۆرۈلگەن
ئارنۈۈاۋۇتلۇقتىكى پىروسۈۈتوۋال   ⒀. ياۋروپۈۈادا ئۈۈاۋارالر ۋاستىسۈۈى كەڭ ئومۇمالشۈۈتى   

ئالتۇن غەزنىسى ئاۋارالرغار ئائى  بولغىنىغا ئوخشاشۇ ئارخېئولوگىيىلىس تەتقىقۈاتالر  
ۈر، سۈۈەنئىتىنىڭ گېرمۈۈان ۋە سۈۈالۋيان سۈۈەنئىتىگە كۆرسۈۈەتكەن تەسۈۈىرىنى    ئۈۈاۋار تۈۈ 

ئەسىرگە قەدەر گېرمان گوتلىرىنىڭۇ ئۇنىىدىت كېۈيىت   -1مىالدىيە . ئوتتۇرغا قويدى
ھۇن ئىمپېراتورلىقى بىۈلەن تۈۈر، ھاكىمىيەتلىرىنىۈڭ دائىرسۈىگە كىۈرگەن سۈالۋيان       

شۈۈۇ . الر دەۋرىۈۈدە باشۈۈلىنىدۇلىۈۈس ۋەسۈۈىقىلەر ئۈۈاۋار - قۈۈوۋمىلىرىگە ئائىۈۈ  ئىشۈۈەنچى 
ۋەجىۈۈدىت سۈۈىالۋيان تۈۈارىخى ئومۈۈۇمىي تۈۈۈر، تارىخىنىۈۈڭ بىۈۈر پارچىسۈۈى سۈۈۈپىتىدە     

نۇرغۇنلىغۈۈان سۈۈالۋيان توپلىرىنىۈۈڭ شۈۈەرقىي ياۋروپانىۈۈڭ ھەر قايسۈۈى      . كۆرۈلىۈۈدۇ
جايلىرىغا ۋە بالقانغا تارقىلىشى ئاۋارالر دەۋرىدە يۈز بەرگەن بولۇئۇ بۇ چوڭ دائىرلىۈس  

ر خانلىقى تەرىپىدىت دېھقانچىلىق قىلىۈ  بىۈلەن بىۈرگە يەنە چېگرانۈى     كۆچۈش ئاۋا
بۇ خىۈل يۈو  بىۈلەن تۈرلۈۈ، سۈىالۋيان      . مۇداپىئە قىلى  مەقسىتىدە ئېلىپ بېرىلغان

قەبىلىلىرى تۈگۈنكى ئىلبۈا دەرياسۈى بۈويلىرىۇ دالماھىيۈا بۈويلىرى ۋە بالقانغۈا قۇبۈۇ         
لىشىشۈۈۈى - ەنىڭ سۈۈۈىالۋياندىۈۈۈمە،ۇ بۈگۈۈۈۈنكى چىۈۈۈو ۋە يۈگۈسالسۈۈۈىي  . قىلىنۈۈۈدى

يىللىۈۈۈرى  -310مىالدىۈۈۈيە  ⒁. ئاۋارالرنىۈۈۈڭ تەسەببۇسۈۈۈى بىۈۈۈلەن بارلىققۈۈۈا كەلۈۈۈگەن
دەئ ئاتالغۈۈۈان « ئۈۈۈاۋارالر»ئۆپچۆرىسۈۈۈىدە ئافىنۈۈۈا ۋە ئۇنىۈۈۈڭ ئەتىراپىۈۈۈدىكى جۈۈۈايالردا 

شۇ مەزگىللەردە خورۋاتالرنى ئادرياتىۈس سۈاھىلغا باشۈالئ    . سىالۋيانالر تىلغا ئېلىنىدۇ
ۇ (قوشۈۇنىۇ )ۇ كۆسۈېنىى  (ئە  –ئالىۈپ  )سلىرى ئىچىدە كۈچلۈ،ۇ لوبىل كەلگەن رەئى

 .بۇگاۇ توغا  قاتارلىق تۈركچە ئىسىمالرنى قويغان كىشلەر بار ئىدى
لىۈۈرىگە - ۋە مۈۈورۋا سۈۈىالۋيان( غەربىۈۈي ۋېنگۈۈرىيە)يەنە شۈۈۇ مەزگىلۈۈلەردە پاننويۈۈا 

يەنە . مەكۈتە - سۈۈرۈ  سىالۋيانالشقان ئاۋار بەلگىلىرىنىڭ باشچىلىق قىلغانلىقى ئالغۈا  
بىر تەرەپتىت گېرمان قەبىلىلىرىنىۈڭ چىۈو مەمىلكىتىۈدىكى يۇرتىۈدىت ئايرىلىشۈنىڭ      
ئۈۈاۋار قومانۈۈدانلىرىنىڭ بېسۈۈىمى ئاسۈۈتىدا بولغۈۈانلىقىۇ بۈۈۇ ھادىسۈۈىنىڭ گېرمۈۈانىيە       
تەۋەسۈۈۈۈىدە بايقالغۈۈۈۈان ئۈۈۈۈاۋار سۈۈۈۈەنئىتى بىۈۈۈۈلەن مۇناسۈۈۈۈىۋەتلىس ئەسۈۈۈۈەرلەردىمۇ    

شۇنداق قىلىپۇ سۈرىيەلىس ئىپىسكوئ جۇھانىسۈنىڭ  . ىئىسپاتالنغانلىقى مەلۇم بولد
ئەزەلۈدىت ئورمانلىقالرنىۈڭ   »: يىلى دىگەن بىر سۆزى بىلەن ئېيتقانۈدا  -151مىالدىيە 
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ئىچىدىت سىرتقا چىقىشقا جۈرئەت قىاللمىغانۇ ئاۋارالرنىڭ سايىسىدە ئاستىدا ئۇرۇشقا 
ايالنغۈان سۈىالۋيانالرنىڭ   توئ يىلقا ئىگىسۈىگە ئ  -كۆمۈشۇ توئ -قاتناشقان ۋە ئالتۇن

بۈگۈۈنكى كۈنۈدىكى ئوتتۈۈۇرا ۋە    سىسۈتېمىلىق ھالۈدا كۆچۈشۈىگە مەجبۈۇر قىلىنىشۈىۇ     
شەرقىي ياۋروپا مىللەتلىرى خەرىتىسىنىڭ ئاۋار خانلىقى تەرىپىدىت سى ىلىشىغا يۈو   

قىسقىسۈۈىۇ سۈۈىالۋيانالر تەشۈۈكىللىنىپ ياشاشۈۈنى ئوغۈۈۇالر ۋە ئۈۈاۋارالردىت    « .ئاچقۈۈان
مۈۈاللىرىنى  -قىرىۈۈدا سۈۈۆزلىگىنىمى دە،ۇ سۈۈىالۋيانالر ئاۋارالرنىۈۈڭ چۈۈارۋا يۇ. ئۈۈۆگەنگەن

سۈۈىالۋيانالر ئاۋارالرغۈۈا پۈۈادىچى بولۇشۈۈنى بىۈۈر خىۈۈل  . باقىۈۈدىغان پۈۈادىچىلىرى ئىۈۈدى
شۇڭالشۈۈقا سۈۈىالۋيان تىللىرىۈۈدىكى  . مەمۈۈۇرىيەتكە تەيىنلەنگەنۈۈدە، قۇبۈۈۇ  قىلغۈۈان  

مەمۇرىيەت ئونۋانى سۈۈپىتىدە  سۆزى يۇقىرى دەرىىىلىس بىر « چوپان»يەنى « زوپان»
 .زامانىمى غا قەدەر قوللىنىپ كەلدى

ئەسۈىرلەردە ياشۈىغان ئىسۈالم مۈۇئەللىپلىرى ئېيتقانۈدە،ۇ چىۈت        -9ۇ -5مىالدىيە 
ۋە شۈۈەرقىي رىۈۈم بىۈۈلەن تەڭ تۇرىۈۈدىغان ھۈۈازار خۈۈانلىقى كۈچلۈۈۈ،   ( تۈۈاڭ سۇاللىسۈۈى)

. ىۈۈدە ئۈۈورۇن تۇتىۈۈدۇسىياسۈۈىي تەشۈۈكىل سۈۈۈپىتىدەۇ شۈۈەرقىي ياۋروپۈۈا تارىخىۈۈدا ئاالھ 
شىمالىي كاۋكازدا سابىر مەمىلكىتۈىۇ ئۈاۋارالرۇ ئۈاالنالرۇ ئۈون ئوغۈۇالرۇ كاۋكۈاز تۈاغلىق        

ئوغۈۈۇر  -قۈۈوۋمىلىرىۇ قىرىمۈۈدا گۈۈوتالرۇ ئىتىۈۈل بولغۈۈارلىرىۇ ئىتىۈۈل بويلىرىۈۈدا فىۈۈت     
بورتاسۈۈىالر ۋە باشۈۈقا فىۈۈت قۈۈوۋمىلىرىۇ دېسۈۈىنا دەرياسۈۈى بىۈۈلەن دىنپىۈۈر دەرياسۈۈىنىڭ  

رادىمىچۈۈالرۇ ۋىياتىسۈۈچىالرۇ : ىت بويلىرىۈۈدىكى سۈۈىالۋيان مىللەتلىرىۈۈدىتئوتتۈۈۇرا ئۈۈېق
سېۋارىئانالرۇ پولىئانالرۇ كوبۈان دەرياسۈى ئەتىراپىۈدىكى ماجۈارالرنى ۋە كىيىۈف بىۈلەن       
ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى خانلىقالرنى باشقۇرۇش دائىرىسۈگە كىرگۈۈزگەن ھۈازارالرۇ كۈۆ،     

قىلىپۇ كۈچلۈ، قوشۇنىغا تايىنىپ قولغۈا   نىڭ تەشكىالتىغا ۋارىسلىق- تۈر، خانلىقى
ئەسىرلەردە شۈەرقىي ياۋروپۈادا    -9ۇ -3مىالدىيە . گەن كاپالەتكە ئىگە قىلدى- كىرگۈز

 .نى ياراتتى« ھازىر تىنچلىق دەۋرى»ھەقىقىي مەنىسى بىلەن 
. ھازىر تىنچلىق قاتناش ئاالقىسۈىنى تې لىتىۈپۇ مۈا  ئالماشتۇرۇشۈنى كۈۈچەيتتى     

زار خۈانلىقى شۈەرق ۋە غەرب مىللەتلىۈرى ئارىسۈىدىكى تىىۈارەت ۋە      شۇنىڭ بىلەنۇ ھا
ھۈۈۈازار  . سۈۈۈەنئەت نەتىىىسۈۈۈىدە ئۇچرىشۈۈۈىدىغان رايۇنغۈۈۈا ئايالنۈۈۈدى    -مەدەنىۈۈۈيەت

ئۈازادە   -تىنچلىقىنىڭ نەتىىىسىدە بارلىققا كەلگەن بىر خىل خاتىرجەملىس ۋە ئەركىت
ڭ ئەڭ مۈۈۇھىم  مۇھىۈۈ  ئىچىۈۈدە تەرەققىۈۈي قىلغۈۈان تىىۈۈارەت پائۈۈالىيىتىۇ تارىخنىۈۈ      

سۈىالۋيان دەلىتىنىۈڭ تەشۈكىل     -ھادىسلىرىدىت بىرى بولۇش سۈۈپىتى بىۈلەن تۈۇل   
ئەسۈۈىرنىڭ دەسۈۈلەپكى يېرىمىۈۈدا سۈۈودا  -9مىالدىۈۈيە . قۈۈورا  بولۈۈدى-تېپىشۈۈىغا ۋاسۈۈتە

فىۈۈت ئارالشۈۈما قەبىلىلىۈۈرى -مۇناسۈۈىۋىتى بىۈۈلەن ھۈۈازار خانلىقىغۈۈا كەلۈۈگەن سۈۈىالۋيان
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. قۇرۇلمۈۈا تەشۈۈكىل قىلىشۈۈقا مۈۈۇۋاپپەق بولۈۈدى  ھۈۈازارالرنى ئۈۈۆرنە، قىلىۈۈپ سىياسۈۈىي 
رۇل -يىلىرىۈۈۈۈۈدىت كېۈۈۈۈۈيىت ۋارگ -551مەنۈۈۈۈۈبەلەرگە ئاساسۈۈۈۈۈالنغانداۇ مىالدىۈۈۈۈۈيە 

كىنى ەكلىكىنىۈۈڭ قولىغۈۈا ئۈۈۆتكەن ۋە شۈۈۇنىىدىت باشۈۈالئ رۇسۈۈالر تارىخىۈۈدا ناھۈۈايتى  
مۈۈۇھىم ئۈۈورۇن تۇتقۈۈان كىيىۈۈف شۈۈەھىرىنىڭ تۈركىيتىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر تەرىپىۈۈدىت      

رۇل تارىخچىلىرىۈۈدىت ۋىرنادىسۈۈكىي بىۈۈلەن    ⒄. ى ئالغۈۈا سۈۈۈرۈلمەكتە قۇرۇلغۈۈانلىق
 .السخىنكومۇ بۇ پىكىرنى قۇبۇ  قىلغان

رۇل كىنەزلىكىۈدە تۈۈر، تەسۈىرى    ( يىلۈالر  -921-210)ھازار خۈانلىقى دەۋرىۈدە   
يىلۈى قۇرۇلغۈان رۇل ئىتتىپاقىنىۈڭ رەھبىرىنىۈڭ      -519مىالدىۈيە  . ئۇچۇق كۆرۈلۈدى 

يىلۈۈى خرىسۈۈتىئان  -955مىالدىۈۈيە  ⒅. دەئ ئاتالغانىۈۈدى( كاگۈۈان)« قاغۈۈان»ئۇنۈۈۋانى 
 -1010 -1012)دىنىنى قۇبۇ  قىلغان پىرەنىى ۋىالدىمىر ۋە كېيىنكى كىنە ياروسۈالۋ  

خىالرئىۈونۇ ئىبىنۈۈى  . ئۇنۈۋانى داۋامالشۈتۇرغان  ( كاگۈۈان)« قاغۈان »قاتۈارلىقالر  ( يىلۈالر 
ئۇنۋانىۈدا  « قاغۈان »نامەسىدە رۇستا ۋە گەردى ىنىڭ ئەسەرلىرىدە ھەمدە فرانىس ۋە قايى

ئەسۈۈىردە كىيىۈۈف   -10مىالدىۈۈيە  ⒆. ئاتالغۈۈان رسۈۈۇ كىنەزلىۈۈرى تىلغۈۈان ئېلىنغۈۈان    
سۈۈارىيىنىڭ نامىنىنىۈڭ تۈركچىۈۈدىت  ( تۈۈركچە )« كۈۈوزارى»شۈەھىرىنىڭ بىۈۈر بۈۆلىكى   

دە ئىۈۈۈدارە « رۇل ھەقىقىتۈۈۈى» -رۇل ۋەقايىنامەسۈۈۈى . كەلگەنلىكۈۈۈى ئىسۈۈۈپاتالندى 
قىلىنغۈۈۈۈۈۇچىالر ئوتتۇرسۈۈۈۈۈىدىكى مۇناسۈۈۈۈۈىۋەتنىڭ  قىلغۈۈۈۈۈۇچىالر بىۈۈۈۈۈلەن ئىۈۈۈۈۈدارە
رۇل  ⒇. تۈر، توپىنى مۇشاھىدە قىلىۈ  مۈۇمكىت   -چۈشەندۈرۈلۈشىدە ئادەتتە ھازار

كىنەزلىكى دەۋرىدىت باشالئۇ پىرەنىى سۋياتوسالۋ ھازارالرىنىۈڭ تەرزىۈدە قۇرۇقلۈۇق    
مۇ ئوغۈۇزالر  بالقان سىالۋيانلىرى. قوشۇنىنى تەشكىللەئ قورالالندۇرغان( سۇ)ۋە دېىى  

( قۈۈورا ۇ كىۈۈيىمۇ تۈۈۇ  )تەربىۈۈيە ھەم قورالالنۈۈدۇرۇش   -ئۈۈارقىلىق ھەم ھەربىۈۈي تەلىۈۈم 
. جەھەتۈۈۈتە تۈۈۈۈر، تەرزىنۈۈۈى ئۈۈۈۆرنە، قىلىۈۈۈپۇ ئەسۈۈۈكىرىي كۈۈۈۈ  تەشۈۈۈكىللىگەن     
پەچىنەكلەرنىۈۈڭ رۇل ئۈۈاتلىق قوشۈۈۇنىنىڭ تەشۈۈكىل قىلىنىشۈۈىدا مۈۈۇھىم تەسۈۈىرى     

دىمۈۈۇ « ئىگۈۈور داسۈۈتانى »مەشۈۈھۇر رۇسۈۈالرنىڭ ( 11. )بولغۈۈانلىقى قۇبۈۈۇ  قىلىنماقتۈۈا 
لەردە رۇسۈۈۈۈالر - ئۈۈۈۈۇرۇش تاكتېكىسۈۈۈۈىۇ قورالالنۈۈۈۈدۇرۇش ۋە مەدەنچىلىۈۈۈۈس جەھەت 

 .ئۈستىدىكى تۈر، تەسىرى بايان قىلىنغان
ئوتتۇرا ئاسىيادىت ياۋورپاغا كۆچكەن تۈر، كۈۆ  ھەرىكىتىنىۈڭ كېيىنكۈى چۈوڭ     

ل قوۋىملىرىۈۈدىت مەيۈۈدانغا كەلتۈۈۈرگگت تۈۈۈركىي تىۈۈ( ئەسۈۈىرلەر -11 – 9)دولقۈۈۇنىنى 
پەچىۈۈنەكلەر شۈۈەرقىي ياۋروپۈۈادىكى تەشۈۈكىل   . دەلەپكۈۈى پەچىۈۈنەكلەر ھېسۈۈابلىنىدۇ 

پەقەت قەبىۈۈۈلە تەشۈۈۈكىالتى ھۈۈۈالىتىنى سۈۈۈاقالئ ئۈۈۈۇرۇش ۋە مۈۈۈۇداپىئە   . قىاللمىۈۈۈدى
يىۈل قوشۈنا ياشۈاش     111پەچىنەكلەر رۇسۈالر بىۈلەن   . مەزگىللىرىدە بىرلىشىپ ئۆتتى
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رۇل ئۈاتلىق قوشۈۇنىنىڭ   . چۈوڭ ئۈۇرۇش قىلغۈان    قېۈتىم  11جەريانىداۇ ئۇالر بىۈلەن  
تەشۈۈۈكىل قىلىنىشۈۈۈىدىكى پەچىۈۈۈنە، تەسۈۈۈىرى مانۈۈۈا شۈۈۈۇنداق ھەربىۈۈۈي توقۇنۈۈۈۇش   

 -يىلۈۈۈى قۇمۈۈۈان -1091مىالدىۈۈۈيە . مۇناسۈۈۈىۋىتىنىڭ نەتىىىسۈۈۈىدە بارلىققۈۈۈا كەلۈۈۈگەن
ھۇنگىرىيەنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا قىسۈۈىمىغا جايالشۈۈقان نۈۈاگى  . قىپچاقالرغۈۈا قوشۈۈۇلۇئ كەتتۈۈى

بۈۇ غەزىنىۈدە   . يىلى بىر غەزىۈنە تېپىلغۈان   -19399دىگەن جايدىت  سى نى  مىكلول
تېپىلغۈۈان بۇيۈۈۇمالر ئالتۇنۈۈدىت ياسۈۈالغان كۈۈوزاۇ لىۈۈگەن ۋە تۈۈاۋاق قاتۈۈارلىق تۇرمۈۈۇش    

دا خەت ئۇيۇلغان ۋە رەسۈىم  « يېنىسە  يې ىقى -ئورخۇن»بۇيۇملىرى بولۇئۇ ئۈستىگە 
ىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەرگە  دۇنياغۈۈا مەشۈۈھۇر بۈۈۇ غەزىنىنىۈۈڭ قايسۈۈى تۈۈۈرك  . سۈۈى ىلغان

. تۈۈارتى  بولۈۈۇئ كەلمەكۈۈتە   -مەنسۈۈۇئ ئىكەنلىگۈۈى توغرىسۈۈىدا ھۈۈازىرغىچە تۈۈاالش   
دىۈۈگەن قىسۈۈىمىدا ئېيتىۈۈپ ئۈۈۆتكىنىمى دە،ۇ   « ئاتىلالنىۈۈڭ ئۆلۈۈۈمى »كىتابىمى نىۈۈڭ 

لىكلەر ۋە بىۈر مۈۇنچە ئۈالىمالر بۈۇ غەزىۈنە تېپىلغۈان جۈاينى ئۈاتىلال دەپۈنە          - ھۇنگرىيى
- لۈۈېكىت يەنە بەزى ئۈۈالىمالر بۈۈۇ غەزىنىنۈۈى پەچىۈۈنە، . رايۈۈدۇقىلىنغۈۈان جۈۈا  دەئ قا

ھازىرغىچە سۈىبىرىيەۇ رۇمىنىۈيەۇ رۇسۈىيەۇ    . لىكلەرنىڭ مىراسلىرى دەئ قۇبۇ  قىلماقتا
رىۋايەتلىرىۈۈدە  -ھۈۈۇنگرىيەۇ تۈۈۈركىيە ۋە كاۋكۈۈازدىكى بەزى يەر نۈۈاملىرى ۋە ئەپسۈۈانە   

 .تىپ كەلمەكتەئى لىرى ئۆز تەسىرىنى كۆرسى -پەچىنەكلەرنىڭ خاتىرىسى
پەچىۈۈنە، ۋە ئۇغۈۈۇزالردىت كېۈۈيىتۇ رۇسۈۈىيەۇ بالقاننىۈۈڭ تارىخىۈۈدا چوڭقۈۈۇر ئىۈۈ     

ۇ «كۇمۈۈان»قالۈۈدۇرغان تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىلۈۈلەت بولسۈۈاۇ ياۋروپۈۈالىقالر تەرىپىۈۈدىت      
قىپچۈاقالر   -مانۈا شۈۇ قۇمۈان   . دەئ ئاتالغانالر ئىدى« قىپچاق»شەرقلىقلەر تەرىپىدىت 

تۈاالل   -ىنىۈڭ سىياسۈىي خەرىتىسۈىنى شۈەرقتە بالقۈاش     يىللىۈرى ئۆز  -1050مىالدىيە 
غەربىۈي سۈىبىرىيە   . ھاۋزىسىدىتۇ غەربتە دونا  دەرياسى بويلىرىغىچە كېىەيتكەنىدى

قىپچۈۈاق تىروتىرىيىسۈۈى  -ۋە شۈۈەرقىي بۈۈوزقىر رايۈۈۇنلىرىنى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئالغۈۈان قۇمۈۈان
ەنبەلىرىۈۈدە ۇ غەرب م«دەشۈۈتە قىپچۈۈاق»لىرىۈۈدە - شۈۈۇنىىدىت ئېتىبۈۈارەن ئىسۈۈالم مەنۈۈبە

راسىۋوسۈۈۈكىيىنىڭ مەلۇماتىغۈۈۈا  . د. دەئ ئاتىلىشۈۈۈقا باشۈۈۈلىدى « كۇمۈۈۈانىيە»بولسۈۈۈا 
ئاساسۈۈالنغانداۇ رۇلۇ بۇلغۈۈارۇ ھۈۈازارۇ ئۈۈاالنۇ بورتۈۈالۇ ئۈۈۇالخ ۋە موردىۈۈۋان قاتۈۈارلىق    

قىپچۈاق خۈانلىقى ئوتتۈۇرا ئاسۈىياۇ      -ەز ئىرادىسىگە كىرگۈزگەن قۇمۈان .مىللەتلەرنى ئ
ىۈۈ ۇ تۈۈۆەنكى دىنىپىۈۈر ۋە دونۈۈا  بويلىرىۈۈدىت ئىبۈۈارەت بەش دونت -ۋولگۈۈاۇ دۇن -يۈۈايىق

قىپچاقالرنىۈڭ سىياسۈىي قۈۇدرىتى     -قۇمۈان . مەمۇرىي رايۇنغا بۆلۈئ ئىۈدارە قىلىنغۈان  
 .تاكى مۇڭغۇلالر باش كۆتۈرۈئ چىقىپۇ غەرپكە يۈرۈش قىلغانغا قەدەر داۋامالشتى

لىقى قىپچۈۈاق خۈۈان  -مۇڭغۈۈۇ  قوشۈۈۇنلىرىنىڭ بېسۈۈىپ كىرىشۈۈى بىۈۈلەن قۇمۈۈان   
چىپچاقالرنىۈڭ زور كۈۆپچىلىگى جەنۈۇبىي روسۈىيەدە قۇرۇلغۈان       -قۇمان. ئاغدۇرۇلدى
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بىر قىسىمى ئېتىل بولغارلىرى ئارىسۈىدا  . ئالتان ئوردا خانلىقىنىڭ پۇقراسىغا ئايالندى
 .ئاز بىر قىسىمى غەربىي ئاسىيا ۋە شىمالىي ئافرقىغا كۆچۈئ كەتتى. قوشۇلۇئ كەتتى
ۋروپۈۈادىكى مەدەنىۈۈيەت بەلگىلىۈۈرى سۈۈۈپىتىدە مۇنۈۈداق  قىپچاقالرنىۈۈڭ يا-قۇمۈۈان

مۇڭغۈۈۇ  . بۈۈۇنى تۆۋەنۈۈدىكى تەرەپلەردىۈۈت كۆرسۈۈىتى  مۈۈۇمكىت  . ئىۈۈ الر سۈۈاقالنغان
ئىستېالسۈۈۈىدىت كېۈۈۈيىت ھۇنگرىيىۈۈۈدىكى مولۈۈۈداۋىيىگە كۆچۈۈۈۈئ بېرىۈۈۈپۇ ئۈۈۈۇ يەردە  

تۈۈوئ ھالۈۈدا خىرىسۈۈتىئان دىنىنۈۈى قۇبۈۈۇ    -قىپچۈۈاقالر تۈۈوئ -ئولتۇراقالشۈۈقان قۇمۈۈان
 .دەئ ئاتالدى( قۇمانىيە)« كۇمانىيە» شۇنىىدىت ئېتىۋارەن مولداۋىيە. ىقىلد

دىۈۈگەن « رىۈۈخ كۇمۈۈان»يىلۈۈى ئۈۈۆزىگە  -1111مىالدىۈۈيە Ⅳھۈۈۇنگر كىرالۈۈى بىۈۈال 
دۇنۈۈا  بىۈۈلەن تېۈۈ ا دەرياسۈۈى ئارىسۈۈىدىكى يەر ناملىرىۈۈدا    (11. )ئۇنۈۈۋاننى قولالنغۈۈان 

-ۇ نۈاگى (ىۈس قۇمۈان  كىچ)كۇنسۈاگ   -يەنى كىى. قىپچاق تەسىرى كۆرۈلگەن-قۇمان
-ڭ نامى قۇمۈان شەھىرىنىدىگەن يەر ناملىرى ۋە كاراتساگ ( چوڭ كۇناسگ)كۇنساگ 

« ئوتتۇرا قۈاتلىمى »ھۇنگر تىلىدا مەۋجۇت تۈركچە سۆزلەرنىڭ . قىپچاقالرغا باغلىنىدۇ
 .قىپچاق تىلغا مەنسۇئ دەئ قارىلىدۇ -قۇمان

دونۈا  ئەتىراپىۈدىكى   قىپچاقالرنىۈڭ شۈەرقىي   -ۋە قۇمۈان ( ئوغۈۇز )پەچىنە،ۇ ئۇز 
مىللەتلەر ۋە ئۇالرنىۈڭ سىياسۈىي تەشۈكىلىدىكى تەسۈىرى ئۆزىنىۈڭ كۈچلۈۈ، ئۈورنى        

 -ھۇنگرىيەدىكى يەر ناملىرىنىۈڭ كېلىۈپ چىقىشۈىدا قۇمۈان    . بىلەن دىققەتنى تارتىدۇ
قىپچاقالرنىۈڭ ئى لىۈرى كۈۆرۈلگىنىگە ئوخشۈاشۇ رۇمىنىيىۈدىمۇ تېلېئورمۈانۇ تىگخۈۈچ       

 -تەزلۈۈۇگ)ۇ تەسۈۈلۇ  (تۇزلۈۈۇق –نۇرلۈۈۇق )ۇ تۇرلۈۈۇ  (ەرەلۈۈۇگد) ۇ دەرەخلۈۈۇ  (تىۈۈگە )
ئۈېقىت نۈاملىرى ۋە رۇمىۈت     -ۇ ئارگىى ۋە باراگان قاتۈارلىق تۈۈركچە يەر دەريۈا   (سۈرەت

تىلىۈۈدىكى مەۋجۈۈۇت تۈۈۈركچە سۈۈۆزلەرنىڭ كۈۈۆئ قىسۈۈىمى شۈۈۇ دەۋرنىۈۈڭ خاتىرىسۈۈى    
نگەن تۈۇنىى  يىلۈالردا قۇرۇلغۈانلىقى بىلىۈ    -1110رۇمىنىيىۈدە مىالدىۈيە   . ھېسابلىنىدۇ

قىپچۈۈۈاقالردىت بولغۈۈۈان بىۈۈۈر قومانۈۈۈدان ئائىلىسۈۈۈىنىڭ    -رۇمىۈۈۈت دەلىتىمۈۈۈۇ قۇمۈۈۈان 
بۈۈۇ دەلەتنىۈۈڭ قۇرغۇچىسۈۈىنىڭ  . يىتەكچىلىگىۈۈدە قۇرۇلغۈۈانلىقى تەخمىۈۈت قىلىنماقتۈۈا 

سۈنىڭ  - قوشۈۇمچىى ( تۈۈركچە ئۇنۈۋان   –ئاپۈا  )ئابۈا  . ئابا دەئ ئۈاتىالتتى -ئىسمى باسار
ۋە ( ئابۈۈا -ئابۈۈاۇ بۈۈوز -ئۈۈا )ىسۈۈىمالر ئوغۈۈۇزالر قوشۇلۇشۈۈى بىۈۈلەن ياسۈۈالغان تۈۈۈركچە ئ

مۇھىتىۈۈدا ئومۇمالشۈۈقان ( ئابۈۈا –ئابۈۈاۇ بۈۈوز  -ئابۈۈاۇ تونۈۈۇز-ئۈۈالىتىت)قىپچۈۈاق  -قۇمۈۈان
 -باسۈار . نىۈڭ جۈملىسۈىدىت  - ئابا دىگەن ئىسىممۇ مۇشۈۇ  -باسار. ئىسىمالردىت ئىدى

ن بۈۈۇ دەئ ئاتالغۈۈا« كۇمۈۈانىيە»يىۈۈل بۈۈۇرۇن  100ئابانىۈۈڭ دەلەت قۈۈۇرۇش تارىخۈۈدىت 
دەئ ( رۇمېنىۈۈيە)« رۇمۈۈانىيە»رۇمىۈۈت مىلۈۈلەت نامىۈۈدىت ئېلىنىۈۈپۇ     -رايۈۈۇن قۇمۈۈان 

رۇمىنىيەنىڭ شىمالىدىكى باساربىيە دىگەن يەرنىڭ نامىمۇ مۇشۈۇ  . ئاتىلدىغان بولدى
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ئابانىۈڭ   -باسۈار . باسار دىۈگەن كىشۈى ئۇچرايۈدۇ   ( 11. )خاننىڭ ئىسمىدىت ئېلىنغان
ئەسۈۈىرلەردە  -12 -11ر بەرگەنلىكىنۈۈى مىالدىۈۈيە تۈۈۈر، مەدىنىيىۈۈتىگە ئاالھىۈۈدە ئېتىبۈۈا

رۇمىۈۈت دەلەت خادىملىرىنىۈۈڭ سۈۈائ تۈۈۈركچە ئىسۈۈىمالرنى قولالنغانلىقىۈۈدىت كۈۈۆرۈش 
مەسۈلەنۇ ئاقبۈالۇ ئۈاققۇشۇ بوزدۇغۈانۇ بىلىۈسۇ بېرنېۈدىۇ بۈاراقۇ بۈارلۇ         . مۇمكىت

ى  بايبالۇ بۇغاۇ بېلچېۈرۇ قۈاراۇ قى ىۈلۇ قۈازانۇ شىشۈمانۇ تەمۇرتۈاشۇ تۈوق ۋە ئۈۆتەم        
 .قاتارلىق ئىسىمالرنى مىسا  قىلىپ ئۆتۈشكە بولىدۇ

ئەسۈۈىرنىڭ ئىككىنچۈۈى يېرىمىۈۈداۇ دوبرۇجۈۈادا قۇرۇلغۈۈان دەلەتنۈۈى    -11مىالدىۈۈي 
بىر تەرەپتىت بولغار خانلىقى يەنە بىر تەرەپۈتىت  . قىپچاقالرغا باغالش مۇمكىت -قۇمان

دەۋردەۇ مىالدىۈيە   شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ سىياسىي ئىقتىۈدارى ئاجى الشۈقان بۈۇ   
يىلۈى ئىمپېراتۈۈورىچە ئاننۈۈا تەرىپىۈۈدىت يۈۈاردەمگە تەكلىۈۈت قىلىنغۈۈان تۈۈۆۋەنكى   -1112

نىۈڭ ئۈوغلى   ( تۈۈركچە بۈالىق  )دونا  بويىدىكى مەھەللىۋى خانالردىت بولغۈان بالىقۈا   
بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدىكى دوبرۇجۈۈا دىۈۈگەن نۈۈام مۇشۈۈۇ كىشۈۈىنىڭ ئىسۈۈمىدىت     )دوبرۇجۈۈا 
لىدىت باشالئۇ كېيىۈنچە ئۈۆز نامىۈدا ئاتالغۈان رايۇننىۈڭ      يى -1111مىالدىيە ( كەلگەن

يىلىغۈۈا قەدەر بالقۈۈان ۋە قۈۈارا دېىىۈۈ  بۈۈويىچە  -1151ھۆكۈمرانىغۈۈا ئايلىنىۈۈپۇ مىالدىۈۈيە 
دوبرۇجانىڭ ئۆز نامىغا پۇ  قويدۇرغان ئوغلى ئىۋانكۈو دەۋرىۈدە   . مۇھىم رو  ئوينىغان

دەلىتىگە قۈارام بولۈۇئ قالغۈان    بىر مەزگىل رۇمىىت ( ئەسىرنىڭ ئاخىرى -11مىالدىيە )
يىلۈۈۈى ئوسۈۈۈمانلىرى ئېمپىريىسۈۈۈى تەرىپىۈۈۈدىت  -1113دوبرۇجۈۈۈا خۈۈۈانلىقى مىالدىۈۈۈيە 

 .قوشۇۋېلىندى
تۈرلۈ، تارىخىي مەنۈبەلەردىت بىۈ  تۈۈركىي تىللىۈق مىللەتۈلەر بىۈلەن سۈىالۋيان        

ئەسۈۈىرىدن باشۈۈالنغانلىقىنى   -1مىللەتلىرىنىۈۈڭ ئۇچرىشۈۈى  تارىخىنىۈۈڭ مىالدىۈۈيە    
دىگەن كىشۈىنىڭ  « ساقالئ»داستانىدا تىلغا ئېلىندىغان « ئوغۇزنامە». اليمى كۆرۈۋاال

يۇقىرىۈۈۈدا بايۈۈۈان قىلىۈۈۈپ  . سۈۈۈىالۋيانلىرىنى كۆرسۈۈۈىتىدىغانلىقى تىلغۈۈۈا ئېلىنماقتۈۈۈا  
ۋە « ئۈۇز »ئۆتكىنىمى دە،ۇ شەرقىي سۈىالۋيانالردىت بولغۈان رۇسۈالرنىڭ ھۈازارۇ ئوغۈۇز      

ەر بىۈلەن قوشۈنا ياشۈاش جەريانىۈداۇ ئۈۇالر      پەچىنە، قاتارلىق تۈركىي تىللىق مىللەتۈل 
بىلەن بولغان تۈرلۈۈ، مۇناسۈىۋەتلەر نەتىىىسۈىدە رۇل مەدەنىيىتىۈدە تۈۈر، تەسۈىرى       

مانۈا شۈۇنداق تۈرلۈۈ، مۇناسۈىۋەتلەرنىڭ بەلگىسۈى      . سالماق ئورۇنى ئىگەللەئ كەلۈدى 
قىپچۈاق   -سۈپىتىدە يۈز بېرىۋاتقۈان كۈچلۈۈ، تەسۈىر كۆرسۈىتى  ھادىسىسۈىۇ قۇمۈان      

نلىقى ۋە بۇ خانلىقنىڭ خارابىسى ئۈستىگە قۇرۇلغان ئالتۇن ئوردا خانلىقى دەۋرىۈدە  خا
بولۇپمۈۈۇۇ تۈۈۈركىي  . تېخىمۈۈۇ چوڭقۇرلىشۈۈىپ بارغۈۈان  ( ئەسۈۈىرلەر -11-11مىالدىۈۈيە )

تىلىنىۈۈڭ رۇل تىلىغۈۈا كۆرسۈۈەتكەن تەسۈۈىرى بەكۈۈرە، گەۋدىلىۈۈنى  دەۋرىۈۈگە قەدەم  
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 .قويغان
تەركىۈۈپ تاپقۈۈان قۇدرەتلىۈۈس ئۈۈاتلىق    مۇڭغۇلالرنىۈۈڭ مۇڭغۈۈۇ  ۋە تۈۈۈركلەردىت 

قوشۇنى چىىگى خان ۋە ئۇنىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ قوماندانلىقىدا كەڭ كۆلەملىس ئىستېال 
يۈرشۈى ئېلىۈۈپ بارغانۈۈداۇ ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىياۇ دەشۈۈتى قىپچۈۈاق ۋە قوسۈۈكۋانى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە  

ڭ بۇ غەلۈبە ئاساسۈىدا چىىگى خاننىۈ   . ئالغان پۈتكۈ  رۇلسار زېمىنىمۇ بويسۇندۇرۇلدى
يىلۈالرداۇ شۈەرقتە ئېۈرتى  دەرياسۈىدىتۇ غەربۈتە       -1110نەۋرىسى باتۇرخان مىالدىيە 

بۈۇ  . دونۈا  دەرياسۈىغىچە بولغۈان رايۇنالردائۈالتۇن ئۈوردا خۈانلىقىنى قۇرغۈان       -ئىنتىۈل 
-ۇ قىرغىۈ ۇ قۇمۈان  (تاتۈار )خانلىقنىڭ پۈۇقرالىرى مۇڭغۈۇلالردىت باشۈقا ئۇيغۈۇرۇ بۇلغۈار      

الۋيۈۈانالردىت بولغۈۈان رۇسۈۈالر قاتۈۈارلىق مىللەتلەردىۈۈت قىپچۈۈاقۇ قۈۈاڭلى ۋە شۈۈەرقىي مى
ئەسۈۈىردە بارلىققۈۈا كەلۈۈگەن كۈچلۈۈۈ، مۇڭغۈۈۇ      -11مىالدىۈۈيە . تەركىۈۈپ تاپقانىۈۈدى 

بۈۈۈۇ دەۋردە . ئىمپېرىيىسۈۈۈىۇ ئۇيغۈۈۈۇرالر ۋە ئۇيغۈۈۈۇر مەدەنىيىتىۈۈۈدىت ئۇزۇقالنغانىۈۈۈدى 
ئاسۈۈىيادا چىىگى خۈۈان ئەۋالتلىرىنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىياۇ شۈۈەرقىي ياۋروپۈۈا ۋە غەربىۈۈي    

« خاقۈانىيە ئەدەبىۈي تىلۈى    -ئۇيغۈۇر »رەسمىي دەلەت تىلى سۈپىتىدە قۇبۈۇ  قىلىنغۈان   
بۈۇ دەۋردە مۇڭغۇلالرنىۈڭ   ( 11. )ھەر يەردە كىشلەر چۈشىنەلەيدىغان تىلغۈا ئايالنغۈان  

دىپلومۈۈاتلىرىنىىمۇ كۈۈۆپچىلىكى ئۇغۈۈۇرالردىتۇ ئۈۈاز بىۈۈر قىسۈۈىمى بولسۈۈا كىۈۈرەيتلەر ۋە   
 –ققانۇ ئۇيغۈۇر ئەلچىۈلەر رىمۈداۇ ۋالىۈيالر جۇڭگۈو ۋە ئىۈران       ئونگۈتلەردىت كېلىپ چى

ئىراقتۈۈاۇ ئوقۇقۈۈۇچىالر چىىگىۈۈ  ئائىلىسۈۈىدەۇ ئۈۈالىم ۋە زىيۈۈالىيالر تەبرى دىكۈۈى مۇڭغۈۈۇ   
ئۈۈۈالتۇن ئۈۈۈوردا خانلىقىۈۈۈدىكى ھەر قايسۈۈۈى  ( 11. )سۈۈۈارىيىدا ۋەزىۈۈۈپە ئۈۈۈۆتىگەنىكەن 

ى بىۈلەن ئۇيغۈۇر تىلىۈدا    خانالرنىڭ بارلىقلىرى ۋە ھەر خىل ھۆجىەتلەر ئۇيغۇر يې ىقۈ 
يېقىنۈۈدىكى رۇل يۇرتلىرىغۈۈا بېرىۈۈپ  -ئۇيغۈۈۇرۇ تاتۈۈار ئەمەلۈۈدارلىرى يىۈۈراق . يې ىلغۈۈان

رۇسۈۈالرغا ئۈۈالتۇن ئۈۈوردا خانلىقىنىۈۈڭ تۈرلۈۈۈ، مەمۈۈۇرىي بۈۈۇيرۇق ۋە    . سۈۈېلىق يىققۈۈان
بۇنۈداق كەڭ  . تىىارەت ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغان -سودا. ئۇقتۇرۇشلىرىنى يەتكۈزگەن

ىشۈۈى  ۋە كەڭ دائىرلىۈۈس ئۈۈاالقە يولغۈۈا قويۇلغۈۈان بۈۈۇ دەۋرىۈۈدەۇ بىۈۈر      دائىرلىۈۈس ئۇچر
ۋە ( ھۈازىرقى رۇسۈالر  )تەرەپتىت ئۇيغۇرالر ۋە تاتۈارالر يەنە بىۈر تەرەپۈتىت بۈيۈۈ، رۇل     

 -قاتۈارلىق شۈەرقىي سۈىالۋيان خەلقلىۈرى ئۈۆز     ( ھازىرقى ئوكرائىنلىقالر)كىچىس رۇل 
داق تۈارىخىي يۇسۈۇندا شۈەكىللەنگەن    ئەنە شۈۇن . ئارا بىۋاستە تىل ئاالقىسۈىدە بولغۈان  

ئۈارا  –ئىىتىمائىي ئامىۈل تۈۈركىي تىلۈالر بىۈلەن تۈۇل ۋە ئۈوكرائىت تىللىرىنىۈڭ ئۈۆز         
بۇ مەزگىلۈگە كەلگەنۈدە تۈۈركىي تىلنىۈڭ     . تەسىر كۆرسىتى  جەريانىنى پەيدا قىلدى

رۇل تىلۈۈى ئۈسۈۈتىدىكى تەسۈۈىرى ئۈۈۆتكەن تۈۈارىختىكى ھەر قانۈۈداق بىۈۈر دەۋرىۈۈدىت    
 .تىھالقىپ كەت
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ئەسىرنىڭ ئالدىنقى ۋە كېيىنكۈى مەزگىللىرىۈدە ياشۈىغان بىۈر قىىسۈم رۇل       -10
تىلشۇناسۈۈلىرى تۈۈۇل تىلىغۈۈا تۈۈۈركىي تىلىۈۈدىت قۇبۈۈۇ  قىلىنغۈۈان سۈۈۆزلەر ئۈسۈۈتىدە    

شۈۇ ماقۈالىالردا كۆرسۈىتىلگەن    . ئى ەنگەن ۋە شۈۇ تېمىۈدا ئىلمىۈي ماقۈالىلەرنى يازغۈان     
كىي تىلىدىت كىرىۈپ سۆزلەشۈكەن سۈۆزلەر    پاكىتالردىت قارىغاندىمۇۇ رۇل تىلىغا تۈر

سۈۈابىق . ئاساسۈۈەن يىۈۈراق ئۆتمۈشۈۈنىڭ مەھسۈۈۇلى ئىكەنلىگىنۈۈى كۆرىۈۈۋالغىلى بولىۈۈدۇ 
. ئۈا . سوۋې  ئىتتىپاقىنىڭ تۈركىي تىلالر تەتقىقاتى ساھەسىدىكى ئاتاغلىق ئۈالىمى ن 

سۈۈوۋې  »)« رۇل تىلىۈۈدىكى تۈۈۈركىي تىلالردىۈۈت كىۈۈرگەن سۈۈۆزلەر  »باسۈۈكاكوۋنىڭ 
سۈۈەرلەۋھىلىس ماقالىسۈۈىدەۇ  ( سۈۈان - 2يىۈۈل  - 1939ژورنىلىنىۈۈڭ « يىسۈۈىتۇكولوگى

فونتكىلىۈۈۈۈق ۋە مورفولوگفىيىلىۈۈۈۈس تۈزۈلۈشۈۈۈۈتىت قارىغانۈۈۈۈداۇ ھەقىقىۈۈۈۈي رۇل دەئ  
قارىلىۋاتقۈۈان بىۈۈر نەچۈۈچە سۈۈۆز مىسۈۈالغا ئېلىنىۈۈپۇ ئۈۈۇالر ئۈسۈۈتىدە ئېتمولوگىيىلىۈۈس    

( تاراغۈۈان)« اكۈۈانتار»ۇ (بېغىۈۈررەڭ)« بۈۈاگروۋىي»مەسۈۈلەنۇ . تەھلىۈۈل يۈرگۈزۈلىۈۈدۇ 
موسكىۋادىكى تۈركىي تىلالردىت كېلىپ چىققۈان  »باسكاكوۋنىڭ . دىگەنگە ئوخشاش
( سۈۈۈان - 1يىۈۈۈل  -1939ژورنىلۈۈۈى « سۈۈۈوۋې  تۈركولوگىيىسۈۈۈى») « كوچۈۈۈا نۈۈۈاملىرى

مەزكۈۈر ماقالىنىۈڭ ۋەزىپىسۈى    »: سەرلەۋھلىس يەنە بىۈر ماقالىسۈى مۇنۈداق باشۈلىنىدۇ    
رىدىت يەنۈى تۈۈركىيۇ موڭشۈۇ ۇ ئەرەب ۋە پارسۈى     موسكىۋا كوچىلىرىنىڭ شەرق تىللى

تىللىرىۈۈدىت كېلىۈۈپ چىققۈۈان نۈۈاملىرىنى تولۈۈۇق خۈۈاتىرلەئ كۆرسۈۈىتىپ بېرىشۈۈتىت      
بۇ خىلدىكى كوچۈا ناملىرىنىۈڭ كۈۆپچىلىكى رۇل تىلىغۈا يەنىۈال ھەر قاسۈى       . ئىبارەت

تۈۈۈركمەن »ۇ «تاتۈۈار كوچىسۈۈى»ئۈۈۇ « .تۈۈۈركىي تىلالرنىۈۈڭ ۋاستىسۈۈى بىۈۈلەن كىۈۈرگەن
ئوردىنكۈو  »ۇ (زۇمۈرەت كوچىسۈى  )« ئى ومتۇر كوچىسۈى »ۇ «بايار كوچىسى»ۇ «كوچىسى
ۇ (بۈايكۆ  )« بايكالىسۈكايا »ۇ (بالقۈان )« بالكانىسۈكاياى »ۇ (ئۈوردا كوچىسۈى  )« كوچىسى

قاتۈارلىق شۈۇ كوچىنىۈڭ ئەڭ بۈۇرۇنقى ئاھالىسۈىنىڭ مىللىۈي       ( يۈاۋۇز )« يائۇز سىكايا»
بىۈۈلەن ئاتالغۈۈان كۈۈوچىالرنى ۋە   نۈۈامى يۈۈاكى ئىىتىمۈۈائىي قۈۈاتالم ۋە كەسۈۈپ نۈۈاملىرى  

تۈرگۈن قاتارلىق تۈركىي تىلالردىۈت كېلىۈپ چىققۈان     -ئىسمايىلۇ تۈگىنىۋ -ئى مايلوۋ
رۇل ئۈالىملىرى  . رۇسچە فامىلىلەرگە قويۇلغان كوچا نۈاملىرىنى كۆرسۈىتىپ ئۈۆتكەن   

 يەنە تۈركي تىاللردىت رۇل تىلىغا قۇبۇ  قىلىنغان بىلىق ئىسىملىىرۇ ھايۋانات ئىسىم
كېرە، ئىسىملىرى ۋە ئۇالرنىۈڭ رۇل تىلىنىۈڭ    -لىرىۇ سۈپەت ئىسىملىرى ۋە نەرسە-

ھەر قايسى دىئالىكتلىرىدا ئۆزگەرگەن مەنىلىرى ۋە ئىستىما  قىلىنىۋاتقۈان ئەھۈۋالنى   
 (11. )كۈچلۈ، نەزىرىيىۋى تەھلىل ئاساسىدا شەرھلەئ بەرگەن

ا تەسۈۈىر كۆرسىتىشۈۈكە يىلالردىۈۈت باشۈۈالئ ياۋروپۈۈ -1000مىالدىيىۈۈدىت بۈۈۇرۇنقى 
باشلىغان تۈركىي تىللىق مىللەتلەر مەدەنيىتىۇ ئۆزىنىڭ ھەر قايسى تىپلىرى بۈويىچە  
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مانۈا شۈۇنداق   . يىللىق تەسۈىر كۆرسۈىتى  تۈارىخىنى بېرىۈپ ئۈۆتتى      1100تەخمىنەن 
تەسۈۈىر كۆرسۈۈىتى  نەتىىىسۈۈىدە تۈۈۈركىي تىللىۈۈق مىللەتۈۈلەر مەدەنىيىتۈۈى ياۋروپۈۈا       

ىشۈۈى ۋە تەرەققىۈۈي قىلىشۈۈىدا مۈۈۇھىم مەنۈۈبە ۋە يىلتىۈۈ الردىت  مەدەنىيىىنىۈۈڭ شەكىللىن
 .بىرى بولۇئ قالدى
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 پايدىالنغان ماتېرىيالالر

 
 :خەنزۇچە مەنبەلەر

 
 .بېيجىڭ يىلى -1891 ، «تارىخى ئومۇمىي ھۇنالرنىڭ»: گەن لىن
 ى،يىلوو -1881 قىسووى،ى، تووارىخى دۇنيووا ،«ئىنسىكلوپېدىيىسووى بۈيووۈ  جۇڭگووو»

 .شاڭخەي -بېيجىڭ
 .جېجىياڭ يىلى، -1881 «مەدەنىيىتى ئاتلىقالر ئاسىيا ئوتتۇرا»
 .بېيجىڭ يىلى، -1811 قسىىم، -2 ، توم -2 ،«تارىخى ئومۇمىي دۇنيانىڭ»
 .بېيجىڭ يىلى، -1811 قىسىم، -1، توم -1 ،«تارىخى ئومۇمىي دۇنيانىڭ»
 

 :ئۇيغۇرچە مەنبەلەر

 
 .ئۈرۈمچى يىلى، -1891 «دىۋانى لالرتى تۈركىي»: قەشقىرى مەھ،ۇد
 .بېيجىڭ يىلى، -1891 «بلىگ قۇتادغۇ»: ھاجىپ خاس يۈسۈپ

 -1891 «سىستې،ىسووى پەلسووەپە ئۇنىووڭ ۋە فووارابى»: مووۇھەم،ەدئى،ىن ئابدۇشووۈكۈر
 .ئۈرۈمچى يىلى،

 .ئۈرۈمچى يىلى،-1811 «تارىخى پەلسەپە ئۇيغۇر»: مۇھەم،ەدئى،ىن ئابدۇشۈكۈر
 .بېيجىڭ يىلى، -1881 «تامچە رى،دىنتا»: تۇرسۇن ئى،ىن
 .،ئۈرۈمچى يىلى -1881 «خەننامە»: بەنگو

  
 :تۈركچە مەنبەلەر

 
 يىلووى، -18891 «كىوورى  تارىخىغووا تووۈر  ئومووۇمىي»: توغووان ۋەلىوودى زەكووى. ئووا

 .ئىستانبول
 .ئەنقەرە يىلى، -1812 «تارىخى مەدەنىيەت تۈر »: ئۆگەل. ب
 يىلوى، -1811 تووم، -1 «چواغلىرى رەققىياتتە مەدەنىيىتىنىڭ تۈر »: ئۆگەل. ب
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 .ئىستانبول
 يىلوى -1891 تووم، -2 ، -1 «توارىخى ئى،پېرىيىىسوى ھوۇن بۈيوۈ »: ئۆگەل. ب

 .ئىستانبول
 .ئەنقەرە يىلى، -1892 «چۈشەنچىسى دۆلەت تۈركلەردە: ئۆگەل. ب

 تووارىخى،ىىدىكى مەدەنىويەت ئۇنىوڭ ۋە بىلىوگ قۇتووادغۇ»: ئوغلوۇ كوافەس ئىبوراھىم
 .ئىستانبول يىلى، -1891 «رنىئو
 .ئىستانبول يىلى، -1819 «ھوقۇق ۋە تارىخى تۈر »: ئارسال. م. س وو
 .ئىستانبول يىلى، -1818 «ياپراقالر تارىخىدىن تۈر »: ئۆزتۇنا يىل،از وو
 يىلوى، -1891( بۈگوۈن -تۈنۈگوۈن) «ئەنئەنىسى دۆلەت تۈر »: تانەرى ئايدىن وو

 .ئەنقەرە
 .ئىستانبول يىلى، -1891 «ئى،پېرىيىسى زقىربو»: گىرسىت. ر وو
 .ئەنقەرە يىلى، -1891 «تارىخى دۆلەتلىرى تۈر  ۋە تۈركلەر»: گۆرۈن كاموران وو
 .ئىستانبول يىلى، -1812 «سەنئىتى ھۇن»: دىيابەكىرلى نىجات وو
 .،ئىستانبول يىلى -1891 «تارىخى تىلى تۈر »: ئوغلى جافەر. ئا وو
 .ئەنقەرە يىلى، -1812 «تۈركلۈ  تاتارىخ»: راسونى. ل وو
 .ئىستنابول يىلى، -1811 «ۋەچۈشكۈنلىكى ئۈستۈنلىكى ئاسىيانىڭ»: گىرىنارد وو
 .ئىستانبول يىلى، -1811 «تارىخ چىن»: ئېبىرھارد. ۋ وو
 .ئىستانبول يىلى، -1811 «ھۇنالر ۋە ئاتىلال»: ۋاكىى. پ وو
 .بوداپېشت ، يىلى -1811 «ھۇنالر ۋە ئاتىلال: ئالىىم وو
 .بوداپېشت يىلى، -1811«ھۇنالر ۋە ئاتىلال»: لىگەتى. ل وو
 .ئىستانبول يىلى، -1811 «ئاسىيا ئىچكى بىلىن،ىگەن»: لىگەتى. ل وو
 .بوداپېشت يلى، -1811 «ھۇنالر»: سىىاكىس. ب وو
 .ئەنقەرە يىلى، -1882 «كىتابى ئەل دۇنياسى تۈر » وو
 .ئەنقەرە يىلى، -1812 «كىتابى ئەل دۇنياسى تۈر» وو
 .ئىستانبول توملىرى، - 12 ، 11 ، 8 ، 5 ، 2«ئىنسىكلوپېدىيىسى ئىسالم» وو
 ، 21 ، 18 ، 19 ، 11 ، 8 ، 9 ، 1 ، 5 ، 1 ، 1«ئىنسىكلوپېدىيىسى ئىسالم» وو
 .ئەنقەرە توملىرى، - 11 ، 28 ، 25 ، 21
 .ئەنقەرە يىلى -1818 توملىرى، -2 ،-1 «الروئۇسسى مەيدان»
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 :اھالرئىز

 
 .بەت 10سانۇ  -10يىىلۇ  -1953ۇ تۈركچەۇ «تۈر، دۇنياسى تارىخى ژورنىلى»[1]
 -111ۇ  -111جىلىۈۈۈدۇ  -1تۈۈۈومۇ  -11ۇ تۈۈۈۈركچەۇ «ئىسۈۈۈالم ئىنسىكلوپېدىيىسۈۈۈى»[ 1]

 .بەتلەر
 .بەت -11ۇ تۈركچەۇ «ئومۇمىي تۈر، تارىخىغا كىرى »: زەكى ۋەلىدىت توغان. ئا[ 1]
 .بەت -111تومۇ  -10ۇ تۈركچەۇ «ىيىسىئىسالم ئىنسىكلوپېد»[ 1]
ۇ -11ۇ  11ۇ تۈۈركچەۇ  «ئومۇمىي تۈر، تارىخىغا كىرى »: زەكى ۋەلىدىت توغان. ئا[ 1]
 .بەتلەر -11
 -11ۇ ئۇيغۈۈۇرچەۇ «ئۇيغۈۈۇرالر پەلسۈۈەپە تۈۈارىخى»: ئابدىشۈۈۈكۈر مۈۈۇھەممەد ئىمىۈۈت [ 2]

 .بەت
 .بەت -10سانۇ  -10 يىلۇ -1953ۇ تۈركچەۇ « تۈر، دۇنياسى تارىخى ژورنلى»[ 3]
 -11ۇ -11 ۇ تۈركچەۇ« ئومۇمىي تۈر، تارىخىغا كىرى »: زەكى ۋەلىدىت توغان. ئا[ 5]

 .بەتلەر
ۇ -11 ۇ-10 ئۇيغۈۇچەۇ « ئۇيغۈۇر پەلسۈەپە تۈارىخى   »: ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىت [ 9]
 .بەتلەر -11
ۇ « ىفۈۈارابى ۋە ئۇنىۈۈڭ پەلسۈۈەپە سىستېمىسۈۈ  »: ئابدۇشۈۈۈكۈر مۈۈۇھەممەد ئىمىۈۈت [ 10]

 .بەتلەر -191ۇ -191ۇ -191ئۇيغۇرچە ۇ 
 .بەت -192تومۇ  -19تۈركچەۇ « تۈر، ئىنسكولوپېدىيىسى»[ 11]
« مۇسۇلمانالرنىڭ تەبئىي پەن ئىلىمىگە قوشقان تۆھپىلىرى»: سۇاليمان تۇلۇجۇ[ 11]
 .بەت -19سانۇ  -1يىلىۇ  -1953ۇ تۈركچەۇ « تۈر، دۇنياسى تارىخ ژورنىلى»ۇ
 .بەت -13ۇ تۈركچەۇ «بوزقىر ئىمپېرىيىسى»: گىروس . ر[ 11]
تۈومۇ   -1ۇ تۈۈركچەۇ  « تۈۈر، مەدەنىيىتىنىۈڭ تەرەققىيۈات چۈاغلىرى    »: ئۆگە . ب[ 11]
 .بەت -31
 .بەت -113يىلىۇ  -1903تۈركچەۇ « ئاۋاز تىلى»: مىگلو. ج[ 11]
 -31تومۇ  -1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات چاغلىرى»: ئۆگە . ب[ 12]

 .بەت
ژورنىلۈىۇ   DTCFD»ۇ «ھازار مەنبەسى -قەدىمكى كىيىفنىڭ تۈر،»: بروتكوز. ژ[ 13]

 .سان -1يىلۇ  -1912تۈركچەۇ . سان -1يىلۇ  -1912تۈركچەۇ 
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 .بەت -113ۇ تۈركچە ۇ « ھۇدۇدۇ  ئالەم»[ 15]
 .بەت -113ۇ تۈركچە ۇ « ھۇدۇدۇ  ئالەم»[ 19]
 .بەت -113كچەۇ ۇ تۈر« تارىختا تۈركلۈ،»: راسونى.  [ 10]
 .بەتلەر -119 -115تومۇ  -9ۇ تۈركچەۇ « ئىسالم ئىنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]
 .بەتلەر -119 -311تومۇ -1ۇ تۈركچەۇ « ئىسالم ئىنسىكلوپېدىيىسى»»[ 11]
يىلۈىۇ   -1919ۇ تۈركچەۇ « بەللەتەن»ۇ « دونا  ھاۋازىسىدا قۇمانالر» راسونى.  [ 11]
 .بەتلەر -111ۇ  -101سانۇ  -1
 -111ۇ تۈۈركچە  « ئومۈۇمىي تۈۈر، تارىخىغۈا كىۈرى     »: زەكى ۋەلىدىت توغۈان . ئا[ 11]

 .بەت
 .بەت -111ۇ تۈركچەۇ « تارىختا تۈركلۈ،»: راسونى.  [ 11]
تۈۈۈركىي تىلۈۈالر بىۈۈلەن رۇل تىلىنىۈۈڭ ئۈۈۆز ئۈۈارا تەسۈۈۈىر       »: پەرھۈۈات جىۈۈالن  [ 12]

 -1يىلۈۈىۇ  -1993ژورنىلۈۈىۇ ئۇيغۈۈۇرچەۇ « تىۈۈل ۋە تەرجىۈۈمە»ۇ «كۆرسۈۈىتى  جەريۈۈانى
 .بەتلەر -11ۇ -10سانۇ 

 
تۈومۇ  -1ۇ خەنۈ ۇچە دۇنيۈا تۈارىخى قىسۈمىۇ     «جۇڭگو بۈيۈ، ئىنىسىكلوپېدىيسۈى »[ 1]

 .بەت - 1010
 بەت-1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، مەدەنىيەت تارىخى»: ئۆگە . ب[ 1]
رەشىد راخمەتنى ئۈارات ئۈچۈۈن   »ۇ «تارىختا تۈر، نامى»: ئىبىراھىم كافەل ئوغلو[ 1]

 .بەت-105يىلىۇ -1922ۈركچەۇ ت« تەقدىم
 .بەتلەر -5ۇ-1بەتۇ-1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، مەدەنىيەت تارىخى»: ئۆگە . ب[ 1]
 .بەتلەر -5ۇ-1بەتۇ-1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، مەدەنىيەت تارىخى»: ئۆگە . ب[ 1]
 .بەتلەر-110ۇ - 1ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 2]
 .بەت-110ۇ خەن ۇچەۇ«ۇمىي تارىخىھونالرنىڭ ئوم» : لىت گەن[ 3]
 .بەتلەر-111ۇ -110ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 5]
 .بەتلەر-111ۇ -110ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 9]
 .بەت-11ۇ تۈركچەۇ «تۈركلەر ۋە تۈر، دەلەتلىرى تارىخى»: كاموران گۆرۈن[ 10]
 .بەت-11سانۇ -1يىلۇ -1955ۇ تۈركچەۇ «ى تارىخى ژۇرنىلىتۈر، دۇنياس»[ 11]
 .بەت-19ۇ تۈركچەۇ «گىرمانالر-دەسلەپكى تۈركلىس ۋە ھىندى»: كوپپىرىى. ۋ[ 11]
 .بەت-15ۇ تۈركچەۇ «مەجمۇئەسى b h j a u» ۇ«دەسلەپكى ھونالر»: شافىر. ر[ 11]
 .بەت-251ۇ ئۇيغۇرچەۇ «ھونالر ھەققىدە قىسە»ۇ «خەننامە»: بەنگۇ[ 11]



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 151 ~ 
 

 .بەت-11ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 11]
 .بەتلەر-15-11ۇ تۈركچەۇ «بىلىنمىگەن ئىچكى ئاسىيا»: لىگەتى.  [ 12]
 .بەت-23ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 13]
 .بەت-111جىلدۇ -1. توم-11ۇ تۈركچەۇ «ئىسالم ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 15]
 .بەتلەر -105 -103ۇ خەن ۇچەۇ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»: لىت گەن[ 19]
دېۈگەن مەنىنۈى   «يىۈراق دالىۈدا ياشۈىغۇچىالر   »سانسكرىتچە سۆز بولۇئۇ « ئاالن»[ 10]

 .بەت -110تومۇ -1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنىسىكلوپىدىيسى». بىلدۈرىدۇ
 .بەت- 1113مۇقىسى-1تومۇ -1ۇ خەن ۇچەۇ «دۇنيانىڭ ئومۇمىي تارىخى»[ 11]
 .بەت-11ۇ تۈركچەۇ «تۈر، دەلەت ئەنئەنىسى»: ئايدىت تانەرى[ 11]
 .بەت-151تومۇ -19ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنىسىكلوپىدىيسى»[ 11]
 .بەتلەر -32-31قىسىمۇ -1تومۇ -1ۇ خەن ۇچە «دۇنيانىڭ ئومۇمىي تارىخى»[ 11]
 .بەت-113تومۇ -1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 11]
 .بەت-113ۇ تۈركچەۇ «ھونالر»: سى اكىى [12]
 .بەت-51ۇ تۈركچەۇ «ئاتىلال ۋە ھونالر»: ۋاك ى[ 13]
 .بەت-111ۇ تۈركچەۇ «ئاتتىال»: ئال ىم[ 15]
 .بەت-11تومۇ -10ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 19]
 .بەت-11تومۇ -10ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 10]
 .بەش -119. ۇ تۈركچە"ۈركلەر ۋە تۈر، دەلەتلىرى تارىخىت: " كامۇران گۆرۈن[ 11]
 .بەتلەر-112-111تومۇ -3ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 11]
 .ۈ بەت112توم 3ۇ تۈرۈكچەۇ«تۈرۈ، ئېنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]
 .ۈ بەت155تومۇ -5ۇ تۈرۈكچەۇ «تۈرۈ، ئېنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]
 .بەت-51ۇ خەن ۇچەۇ «دەنىيىتىئوتتۇرا ئاسىيا ئاتلىقالر مە»[ 11]
 .بەت-191تومۇ -1ۇتۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 12]
 .بەت -31تومۇ-10ۇتۈرۈكچەۇ«تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 13]
 .بەت-191تومۇ-1ۇتۈرۈكچەۇ«تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى »[ 15]
 .بەت -101تومۇ  -1ۇ تۈركچە « تۈر، ئىنسىكلوپىدىيسى»[ 19]
 .بەت -31تومۇ  -11ۇ تۈركچە «لوپىدىيسىتۈر، ئىنسىك»[ 10]
 .بەت -191تومۇ  -1ۇ تۈركچە «تۈر، ئىنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]
 .بەتلەر -192-191تومۇ  -1ۇ تۈركچە«تۈر، ئىنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]
 .بەتلەر -193ۇ-192تومۇ  -1ۇ تۈركچە «تۈر، ئىنسىكلوپېدىيىسى»[ 11]



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                         www.kitaphumar.com 

~ 152 ~ 
 

 .بەتلەر-195-193تومۇ -1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيىسى»[ 11]
 .بەتلەر-101ۇ -101ۇ -100ۇ -199تومۇ-1ۇ تۈركچەۇ «تۈر، ئىنسىكلوپىدىيىسى»[ 11]
-111ۇ تۈۈركچەۇ  «ئومۈۇمىي تۈۈر، تارىخىغۈا كىۈرى     »: زەكى ۋەلىۈدى توغۈان  .ئا⑧ [ 12]

 .بەتلەر
 .بەت-111جىلىدۇ -1تومۇ -11ۇ تۈركچەۇ «ئىسالم ئىنسىكلوپىدىيىسى»[ 13]
ھۈۈۈۇنالرۇ تۈۈۈۈركلەر ۋە ئۇالرنىۈۈۈڭ ۋېنگىۈۈۈرالر بىۈۈۈلەن بولغۈۈۈان    »: مداۋۇت سۈۈۈايى[ 15]

شۈۈۈىنىاڭ ئىىتىمۈۈۈائىي پەنۈۈۈلەر »ۇ «مۇناسۈۈۈىۋىتى توغرىسۈۈۈىدا دەسۈۈۈلەپكى ئىۈۈۈ دىنى 
 .بەت-10سانۇ -1يىلى -1993ۇ ئۇيغۇرچەۇ «تەتقىقاتى

-111ۇ مىللەتۈۈلەر نەشۈۈرىياتى ئۇيغۈۈۇرچەۇ «تارىمۈۈدىت تۈۈامچە»: ئىمىۈۈت تۇرسۈۈۇن[ 19]
 .بەتلەر-111
قەدىمدە ئوتتۇرا ئاسىيادا جۈمىلىدىت ئالتا  دالىسىدا بەزى كىشلەر كۆ، تەڭۈرى   [10]

پىرىنسۈىپلىرىنى بەزىبىۈر سۈېھىرگەرلىس چۈشەنچىسۈى ۋە     -دىنىنىڭ بىر قىسۈم ئەقىۈدە  
يۈۈاكى « شۈۈامانى ىم»ھەرىكەتلىۈۈرى بىۈۈلەن بىرلەشۈۈتۈرۈئۇ كېيىۈۈنكىلەر تەرىپىۈۈدىت    

نۇرغۈۇن ئۈالىمالر بۈۇنى    . ى بەرپا قىلدىدەئ ئاتالغان بىر خىل ھادىسىن( شامان دىنى)
بۇددى ىمنىۈڭ  . بىر خىل دىت سۈپىتىدە قۇبۇ  قىلىپۇ ئۇنىڭ تەسىرىدىت سۆز ئاچىدۇ

ئەسۈۈىردە ئە  بىرونىۈۈي  -11شۈۈامانى ىم دېگەنلىۈۈس بولۈۈدىغانلىقى ھەققىۈۈدە مىالدىۈۈيە    
نىۈڭ  تەرپىدىت ئوتتۇرغا قۇيۇلغان پىكىۈر زامۈانىمى دا مەشۈھۇر ئۈالىمۇ پىروفىسۈور رۇبىن     

ھەقىقەتەنمۇ رۇبىت بىۋاسۈتە ھىنۈدى مەنبەلىۈرىگە    . تەتقىقات نەتىىىسىدە ئېنىقالندى
ئاساسۈۈلىنىپ تۈۈۇرۇئۇ شۈۈامان ىمنىڭ ئارىئۈۈانالر كېلىشۈۈتىت خېلۈۈى بۈۈۇرۇنال ئوتتۈۈۇرا       
ئاسۈۈىيادىت كەلۈۈگەن مەدەنۈۈيەت دولقۈۈۇنلىرى بىۈۈلەن بىۈۈرگە شۈۈىمالىي ھىندىسۈۈتانغا     

مۈۈاركىى بۈۈۇددا دىنىۈۈدا شۈۈامان ىمغا ئائىۈۈ   ئوخل. تارقالغۈۈانلىقىنى كۆرسۈۈىتىپ ئۈۈۆتتى
ئېلمىنىتالر بارلىقىنىۇ بۇ دىنۈدا جەنۈۇبتىت بەكۈرە، شۈىمالنىڭ تەسۈىرىنىڭ كۈچلۈۈ،       

جەنۈۇبىي ئاسۈىيادا شۈامانى ىمنىڭ تەسۈىرىگە ئۇچرىغۈان      . ئىكەنلىكىنى ئىپادە قىلۈدى 
لغۈا  بۇ جەھەتتە ھىندى مەدەنيىتى ئاالھىدە تى. يۈكسە، بىر مەدەنيەت شەكىللەنگەن

كەلگەنلىكىنۈۈى ئىشۈۈارەت « قۈۈام»نىۈۈڭ «يۈۈوگى»كونۈۈوۋ بۈۈۇددا دىنىۈۈدىكى . ئېلىنماقتۈۈا
رۇبىۈت ئۆزىنىۈڭ   .شامان ىمنى بۇددا دىنىنىڭ مەنبەسى قىلىپ كۆرسۈەتكەن ۋ . قىلغان

بىۈۈلەن « يۈۈوگى»دېۈۈگەن ئەسۈۈىرىدە ھىنۈۈدىالردىكى   « بۈۈۇددا دىنىنىۈۈڭ مەنبەسۈۈى  »
-نىۈۈڭ ئەقىۈۈدە« ىمىشۈۈامان» بىۈۈلەن« يوگۈۈا ئېقىمۈۈى»نىۈۈڭۇ بۈۈۇددا دىنىۈۈدىكى  «قۈۈام»

. چۈشەنچىلىرى ئارىسىدا زور دەرىىىۈدە ئوخشاشۈلىقنىڭ بۈارلىقىنى ئوتتۇرغۈا قويغۈان     
شامان دىننى ئالتا  دالىلىرىدىت باشقا شۈىمالىي ۋە جەنۈۇبىي ئامېرىكۈا قىتئەسۈىدىكى     
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ئىنۈۈدىئانالر ئارىسۈۈىداۇ ئاۋىسۈۈتىرالىيە قورۇقلۇقىۈۈدىكى يەرلىۈۈس ئاھۈۈالىلەردە ۋە تىۈۈنىچ   
ان ئارالىرىۈۈدىكى ئىپتىۈۈدائىي خەلقۈۈلەردە كەڭ تارقالغۈۈانلىقى مەلۈۈۇمۇ ئۇالردىمۈۈۇ    ئوكيۈۈ

ئۆزلىرىنۈۈڭ شۈۈامان پىرلىۈۈرى ۋە سۈۈېھىرگەرلىكىنى ئاتايۈۈدىغان مەخسۈۈۇل نۈۈاملىرى      
رۇبىننىۈۈڭ مەلۇماتىغۈۈا كۈۈۆرەۇ شۈۈامانى ىمۇ الپۈۈالر مەملىكىتىۈۈدىت بىرنىۈۈگ     .ۋ. بولغۈۈان

ئامېرىكىنىۈۈۈڭ غەربىۈۈۈي شۈۈۈىما   بوغۇزىغۈۈۈاۇ ئۈۈۈۇ يەردىۈۈۈت ئىسكوموسۈۈۈالرغاۇ شۈۈۈىمالىي
ساھىللىرىگە نىخايەتۇ ھىندىستان بىۈلەن شۈەرقىي جەنۈۇبىي ئاسۈىيادىكى ئارالالرغۈا      

« ماگۈۈا»نىيبىرىۈۈگ قەدىمكۈۈى ئىرانۈۈدىكى . ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىت تارقالغۈۈان دېيىلمەكۈۈتە
. جامائىتىنىڭ شامانىسى  بىر ماھىيەتكە ۋەكىلىس قىلدىغانلىقىنى تەسۈەۋۋۇر قىلغۈان  

چۈشەنچىلىرىنىمۇ شامانى ىم بىۈلەن ئى اھلىغۈان بۈۇ مۇئەلىۈپ     -ىلەرنىڭ ئەقىدەمەۋلەۋ
ئوخلمۈاركىى شۈامانى ىمنىڭ   . دەلفى كاھىنلىقنى بىر خىل شامانى ىم دەئ چۈشەنگەن

سىكتىلەرنىڭ ۋاستىسى بىلەن ھەتتا تىراكالرغىمۇ تارقىلىپ كىرگەنلىكىنۈى ئوتتۇرغۈا   
ن ۋە سۈىكى  مەدەنيىتىۈدە شامانىسۈى     ئوخلماركىى قەدىمكى ھىندىۇ ئىۈرا . قويغان

ئىرانىۈۈي دەۋرىۈۈدە ئارىئانالرنىۈۈڭ  -بىۈۈر قاتالمنىۈۈڭ بۈۈارلىقىنى نەزەرگە ئېلىۈۈپۇ ھىنۈۈدۇ  
شۈۈۈىمالىي قۇتۇبنىۈۈۈڭ جەنۇبىۈۈۈدا شۈۈۈامان ىم ئېتىقاتىۈۈۈدىكى خەلقلەرنىۈۈۈڭ تەسۈۈۈىرىگە  

بۈگۈۈۈۈنكى كۈنۈۈۈدە ئېتنۈۈۈوگرافىيە ۋە مەدەنۈۈۈيەت   . ئۇچرىغۈۈۈانلىقىنى ئالغۈۈۈا سۈۈۈۈرگەن 
گېرمانالرنىۈۈڭ قەدىمكۈۈى دىنۈۈى ۋە -ەتقىقۈۈاتچىلىرى تەرپىۈۈدىت ھىنۈۈدىتارىخىۈۈدىكى ت

دىنغۈۈا ئائىۈۈ  مۇراسۈۈىملىرى شۈۈامانى ىم بىۈۈلەن ئى اھلىنىۈۈپۇ ئۇالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدىكى   
 .ئوخشاشلىقالر توغرىسىدا بەزى قاراشالر ئوتتۇرغا قۇيۇلماقتا

 
 

 .تەكلىماكان بىلوگىدىن ئېلىندى: مەنبە


