
 چنگيز خان بخش دوم

 

 اتحاد کنفدراسيون ها
اوایل (درزمان تموجين ) شمال چين(آسيای مرکزی ) منطقه هموار، مترجم( ] 1[ پالتيو

، به قبائل وکنفدراسيون زیاد تقسيم شده بودند، ازآنجمله نایمان ها، مرکيت ها، )1200
حق خود سرشناس واکثرا ، وکرایت ها، همه شان در)مغولها( اویغورها، تاتارها، منگول ها

.تجاوز، انتقام، وچياول برهمدیگر، برمال ميشدند مدیگرناسازگاربودند، با رخدادهائیباه  

به روایت ( د به حيث یک متحد تموچين ارتقاء آهسته اش به قدرت را ازطریق پيشکش خو
 طغرل شروع کرد، او خان) قسم خورده ویا خونی( به پدراندرش  ]2[به حيث وازال دیگر

اطوری امپر، آن لقبی که ) یا وانگ خان( رایت بود، ازطرف چينی ها به نام اونگ خان ک
زمانی قوت گرفت که بورته توسط  این نزدیکی. به اوداده بود، یاد ميشد 1197جين در

ازوازال های  20000تموچين ازطغرل کمک خواست، درجواب تغرل و مرکيت ها ربوده شد
موکا، رفيق طفلی اش که این زمان جدر. بود، پيشکش کردگجویان کرایت خودرا که ازجن

خالصی بورته ه کجا شد، این کامپاین موفقيت آميزوبیبا او قبيله خود خان شده بود،در
ی را هموارکرد، تموچين وجموکا رفيق دوران طفلانجاميد، ونيزرا ه دوستی بين دو

.خونی شده وقسم خوردند که باهم وفاداربماننددوبرادر  

نایمان ها درغرب، مرکيت ها درشمال،  ،1200حدود  ين عمده کنفدراسيون منگول،مخالف
ومشاورینش، ، تموچين با پيروان 1190در .ندتنگوت ها درجنوب، جين وتاتاردرشرق بود

برقبائل رقيب، تموچين  برای رهبری وتسلط. راسيون کوچک منگول را متحد ساختتنها کنفد
د، اتوریته اوبراساس بخشش ووفاداری برقراربود نه عنعنات منگول را بطورجدی شکستان

یسا، تموچين به  جلب اطاعت مطلق وپيروی ازقوانين نظام بروابستگی های قومی، برای
را  زمانيکه قبائل رقيب. ات غنایم جنگی آینده دادافراد ملکی وعساکر، وعده ثروت ازامکان

درعوض قبائل مغلوب را . بلکه آرام ميساخت کست ميداد، عساکردشمن را نراندهش
حتی مادرش یتيمان قبيله .قبيله خود شامل ميکردحفاظت خود گرفته واعضای اورا دردر

این نوآوری های سياسی، . جمع فاميل خود می آوردمغلوب شده را به فرزندی گرفته در
.تموچين را با هرپيروزی قوی ميساخترگی دربين قبائل مغلوب شده ، وفاداری بزتشویق   



. ازقدرت روزافزون تموچين و تمائل به پدرش حسود بود سنگم )وانگ خان(طغرل  فرزند
می شد،  تموچين حمایتپالن کشتن تموچين را داشت، طغرل با آنکه دربسيارمواقع ازطرف 

و اسنگم را درک کرده تموچين منظور. ا تموچين نا سازگارشدکرده وببه حرف پسر
طغرل با تموچين ندادن دخترش به ازدواج ات اخيریکی ازاختالف. وطرفدارانش را شکست داد

این  .بی احترامی به کلتورمنگول قلمداد ميشد، بود دهندهبزرگ تموچين که نشانیوچی پسر
تغرل خودرا با جموکا ، کسيکه . عمل منجربه جدائی هردودسته شده ومقدمه برای جنگ بود

جموکا، داخلی بين طغرل و مخالف قوای تموچين بود، همراه ساخت، الکن دعوایکه قبال 
ان جریوکا درجم. بطرف تموچين، باعث شکست طغرل شدفرارتعدادی ازمتحدین او همچنان

.برای سقوط ومنتح به انحالل قبيله کرایت بود جنگ فرارکرد، این شکست تسریع کننده  

بودند، با آن ها جموکا و ) یمانامنگول ها ی ن(تحدید مستقيم دیگربرای تموچين نایمان ها 
یمانها تسليم نشدند با وجود آنکه بخش های کافی آنها داوطلبانه اپيروانش پناهنده شده بودند، ن

جموکارا به حيث گورخان  )مجلس، مترجم(]3[یک کرولتای 1201در . با تمو جين بودند
. تان استعمال ميشدانتخاب کرد، مقاميکه توسط حکومات خانات کاراـ خي" عمومیفرماندار"

وجموکا جبهه ازقبائل درمخالفت اودرست رسيدن بدین مقام آخرین شکاف با تموچين بود ، 
جموکارا رها  ،شمول سوبوتای، برادرجوان یلمهجنگ، بسياری ازجنرال ها بکرد، پيش از
 1209بعد ازجنگ های زیاد، بالخره جموکا توسط مردان خودش به تموچين در . کرده بودند

.شتانده شدبرگ  

. قرارگيرددرکناراوکه ، وخواهش کرد نظربه تاریخ سری، تموچين دباره پيشنهاد رفاقت
که افراد خائن را  تموچين افرادی را که به جموکا خيانت کرده بودند کشت، نشان داد

جموکا تقاضای رفاقت دباره واتحاد را رد کرد، وگفت تنها یک . پذیرددرلشکرخود نمی 
رسم برکشتن بيخونریزی ، . بوده ميتواند، خواهش مرگ شرافتمندانه کردآفتاب درآسمان 

 کاجمو باوجود این حقيقت که جموکا خواهش این نوع مرگ رانمود .باشکستن کمراجرا ميشد
.زنده جوش ميداد، شهرت داشت حشتناک وودرگذشته جنرال های مخالف خودرا بطور  

شخصی محافظ تموچين که سط سبوتای، عضونایمان ها بود، توبقيه فرقه مرکيت که طرفدار
شکست نایمانها تهداب حکومت منگول را . بعدا جنرال موفق چنگيزشد، شکست داده شد

گذاشت، به این معنی که تمام کنفدراسيون های مشهورسقوط ویا تحت رهبری کنفدراسيون 
وطئه حساب زندگی چنگيزخان با شکایاتی ازردیف خيانت وت. منگول تموچين متحد شدند

هم ميخواست زمامدار او( های بامتحد اخيرمانند جموکا اینها شامل اشتقاق. نشانی شده بود
، فرزندش یوخی، وپرابلم با شامان با عظمت ، )متهد او وپدرش( و وانگ خان ) منگول باشد

. خدمت چنگيزخان بود، جداسازداورا ازبرادرش قصارکه صادقانه درکه تالش داشت 
ومعتقد اند که چنگيزخان ممکن  ا شک دارند ، همه دسایس هاوجود داشتهبسياری دانشمند ه

تمایل پيدا کرده بود ]4[پارانوابطرف  نتيجه تجاربشدر  

خوب ودرک  جمع آوری معلومات یک توجه عميق بهنشان دهنده استراتيژی نظامی اش 
معلوم  یک دانشجوی چاالک. بود یم هو سيستم رامنظوررقيب با بکاربرد شبکه جاسوسی 

 ده جدیدی که برخورد ميکرد، ازقبيل محاصره جنگی چينی ها،ی وایتکنولوژ با، ميشد



چنگيزخان هميشه درصف مقدم جنگ  د،نبيان ميکناستوره هائيکه . آموخته وبکارميگرفت
.نگاه تاریخی شاید دقيق نباشدازبود،   

نایمانها، منگول تموچين شروع به اتحاد ومطيع ساختن مرکيت ها،  1206سال درنتيجه در
درتحت قيموميت کرده و آنهاراها، کرایت ها،تاتارها، اویغورها وقبائل مختلف کوچک دیگر

.بود) دسته جمعی شناخته شده" (منگول ها"این یک ضرورت بزرگ برای .درآورد خود  

قبائل،  یافتن بااستحکامو شناختند "خان"حيث را باو ، شورای بزرگان منگولکرولتاییک در
یش تعلق نگرفته بود، لقب خاقان تازمان وفات برا .را صاحب شد" چنگيز خان"ید لقب جد

.توسعه دادنيزبه پدرش آنرا  ، لقب را بخود گرفت این ،، اوگداینشين اووجازمانيکه پسر  

قدرت سياسی  وبرقرار صلح بين قبائل جنگی ،خانادتمام کنفدراسيون ها توسط چنگيزاین اتح
.ی چنگيزخان بوجود آوردتحت رهبر ونظامی یگانًه  
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