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تەرجىماندىن
ھۇنالر ئېلىمىزنىاڭ شاىمالىدا ياشاىغان قەدىمكاى كاۆچمەن چاارۋىچى مىللەتلەرنىاڭ
بىاارى بول اۇپ شااىمالدىكى ك اۆچمەن چااارۋىچى مىللەتاالەر تارىخىاادا ت اۇنجى بول اۇپ ئ اۆز
ھاكىمىيىتىنى قۇرۇپ چىققاان .ھاۇنالر ھااكىمىيىتى قۇرۇلغانادىن كېايىن ئېلىمىاز ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىكىاادە قۇرۇلغااان نااانلىقالر بىاالەن نىلم اۇ نىاام مۇناسااىۋەتلەردە بول اۇپ ئېلىمىااز
تارىخىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن .ئۇالرنىڭ بۇ نىم تەسىرى مەيلى ئاۇالر كۈچەيگەنادە
بولسۇن يااكى ئاجىزلىغانادا بولساۇن زادىاال سۇساالپ قالمىغاان ھەتتاا ھاۇن ھااكىمىيىتى
پارچىلىنىپ ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى غەربكە كۆچۈپ كېتىپ ئاز بىر قىسمى ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىك رايونىغا كۆچۈپ كېلىپ نەنزۇالر بىالەن ئاارىالش ئولتۇراقالشاقاندىن كېيىنماۇ
ئۇالر ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ سىياساىي ئىجتىماائىي ۋەزىيىاتىگە ناھاايىتى زور تەساىرلەرنى
كۆرسەتكەن .شۇڭا ئېلىمىزنىڭ قەدىمكى زامانادىكى ئوماۇمىي تاارىخى بولغاان «يىگىارمە
تۆت تاارى » تاا ھاۇنالر توغرىساىدا مەنساۇ

تەزكىارە ۋە شەنسالەر ھەققىادە مەنساۇ

تەرجىمىھالالر يېزىلغان.
ھۇنالر ئېلىمىزنىڭ تاارىخىغىال تەساىر كۆرساىتىپ قالماساتىن دۇنياا تاارىخىغىمۇ زور
تەسىر كۆرسەتكەن .ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسمى غەربكە كۆچكەنادىن كېايىن مىالدىايە -4
ئەسىردىن باشالپ ياۋروپاغىمۇ زور تەسىر كۆرسىتىپ ياۋروپا تارىخىنىڭ مىللەتلەرنىڭ بىر
قېتىملىق چوڭ كۆچۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان .شۇڭا ياۋروپا تاارىخچىلىرىمۇ ئۆزلىرىنىاڭ
ئەسەرلىرىدە ھۇنالرغا مۇناسىپ ئورۇن بەرگەن .ياۋروپاا ھۇنشۇناسالىرىنىڭ مەنساۇ

بىار

ئىلىم بولۇپ شەكىللىنىپ گېرمانىيە ۋېنگىرىيە روساىيە قاتاارلىق ئەلالەردە باۇ ھەقتىكاى
تەتقىقاتالر چوڭقۇر ئېلىپ بېرىلغان.
قولىڭىزدىكى «ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى» دىگەن بۇ ئەسەر ئېلىمىزدىكى مەشاھۇر
شااىمام مىللەتلىاارى تەتقىقاتچىسااى تۈركشااۇنا

ئااالىم لىاان گەننىااڭ «ت اۈرك تااارىخى»

«قەدىمكى ئۇيغۇرالر تارىخى» (بۇ ئىككى ئەسەرنىڭ ئۇيغۇچە تەرجىمىساى شاىنجاڭ نەلاق
نەشااارياتى تەرىپىااادىن نەشاااىر قىلىنغاااان) قاتاااارلىق ئەساااەرلىرى قاتارىااادىكى يىرىاااك
ئەسەرلىرىنىڭ بىرى .ئاپتور يەنە ھۇن تۈرك ئۇيغاۇر تاارىخى ھەققىادە «ھاۇن تاارىخىي
يىلنامىسااى» «ھاۇن تارىخىغااا ئائىاات ماتېرىيااالالر» «تاۈرك ۋە ئۇيغااۇر تارىخىغااا ئائىاات
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ماتېرىيااالالر» قاتااارلىق ئەسااەرلەرنى يازغااان ۋە تااۈزگەن بولااۇپ ئېلىمىزنىااڭ شااىمام
مىللەتلىرى تەتقىقاتىغا كۆرۈنەرلىك تۆھپە قوشقان.
چەت ئەلاالەردە ھ اۇن تارىخىغااا ئائىاات ئەسااەرلەر نېلااى ك اۆپ يېزىلغااان ھۇنالرنىااڭ
تارىخى نېلى چوڭقۇر تەتقىق قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن ئېلىمىازدە باۇ ھەقتىكاى تەتقىقاات
بىر قەدەر كېيىن باشالنغان ھەم كەڭ دائىرىادە تەتقىقاات ئېلىاپ بېرىلمىغاان .شاۇڭا باۇ
ھەقااتە يېزىلغااان مەنسااۇ
ماقالىلىرى ۋە مەنسۇ

ئەسااەر يااوق دېيەرلىااك .ب اۇ ھەقتىكااى ئۇيغااۇرچە تەتقىقااات

ئەسەرلەر تېخىمۇ بەك يوقنىڭ ئورنىدا .شۇڭا مەزكۈر ئەسەر ھاۇن

تااارىخىنى بىاار قەدەر سىسااتېمىلىق چوڭقااۇر ۋە ئەتراپلىااق يورۇتااۇپ بېرەلەياادۇ .ھااۇن
تارىخىغا قىزىققۇچىالرنى ۋە ھۇن تارىخىنى ئۆگەنگاۈچىلەرنى پايادىلىق ماتېرىياالالر بىالەن
تەمىنلىيەلەياادۇ .ئۇالرنىااڭ دەساالەپكى ئېھتىياااجىنى قاندۇراالياادۇ دەپ قاااراپ تەرجىاامە
قىلىندى.
ئەسااەرنى تەرجىاامە قىلىااش جەريانىاادا ئەساالى ئەسااەرگە سااادىق بولااۇش ۋە تااوغرا
تەرجىمە قىلىش كۆزدە تۇتۇلۇپ تۆۋەندىكى نوقتىالرغا دىققەت قىلىندى.
 .1ئەساااااەردىكى بەزى تەرجىااااامە قىلىاااااش بىھااااااجەت دەپ قارالغاااااان جاااااايالر
قىسقارتىۋېتىلدى.
 .2ئەساالى ئەسااەرگە سااادىق بول اۇش ۋە ئاتالغۇالرنىااڭ تەرجىمىسااىنى تااوغرا ئ اېلىش
ئۈچااۈن يولااداش داۋۇت سااايىم قاتااارلىقالر تااۈزگەن «نەناازۇچە – ئۇيغااۇرچە تااارىخىي
ئاتالغۇالر لۇغىتى» دىكى ئىسىم-ئاتالغۇالر ئاسا

قىلىندى.

 .3يۇقىرىقى لۇغەتتە ئۇچرىمايدىغان ئاتاالغۇالر جۈملىادىن ئاادەم ئىساىملىرى يەر-
جاي ئەمەم -مەنساەپ نااملىرى شاىنجاڭ ئۇنۋېرساىتېتى ئوتتاۇرا ئاساىيا تەتقىقاات ئاورنى
نەشااىرگە تەييارلىغااان «يىگىاارمە تااۆت تااارىختىكى ئوتتااۇرا ئاسااىياغا ئائىاات ماتېرىيااالالر
تااوپلىمى» « تااارىخىي ناااتىرىلەر» «نەننااامە» «كېيىنكااى نەننااامە» «جىننااامە»
قاتاااارلىق تاااوپالمالردىكى ئاتاااالغۇالر باااويىچە ئېلىنااادى .4 .ياااۇقىرىقى ئەساااەرلەردىمۇ
ئۇچرىمايدىغان قىسمەن ئاتالغۇالر ئەسلى قەدىمكى نەنزۇ تىلى تەلەپپۇزى باويىچە قوياۇپ
قويۇلدى.
ئەسەردىكى بەزى مەزماۇنالرنى ۋە ئىساىم  -ئاتاالغۇالرنى سېلىشاتۇرۇپ بېكىتىشاكە ۋە
توغرىالشااقا مەزكااۈر ئەسااەرنىڭ مەساائۇم مااۇھەررىرى ئەناامەت مااۆمىن تااارىمى زۆرۈر ھەم
قىممەتلىك ياردەملەرنى بەردى .بۇ مۇناساىۋەت بىالەن ئەنامەت ماۆمىن تارىمىغاا ئاالھىادە
مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن .قەلىمىم ئاجىز سەۋىيەم چەكلىك بولغانلىقتىن ئەساەرنىڭ
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تەرجىمىسىدە بەزىبىار نوقساانالرنىڭ بولۇشاى تەبىئىاي .شاۇڭا ناتارلىقالرغاا ياوم قويغاان
بولسااام تااارى تەتقىقاااتى ۋە ئوقۇتۇشااى بىاالەن شاۇغۇللىنىۋاتقان نادىمالرنىاڭ س اەمىمىي
تەنقىد-تەكلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
 -2003يىم ئاپرېم
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كىرىش سۆز
ھۇنالر ئېلىمىزدىكى قەدىمكى كۆچمەن چارۋىچى مىللەت .ئۇالر مىالدىيىادىن باۇرۇنقى
 -3ئەسااىر (يېغىلىااق دەۋرى) دە باااش كۆتۈرگەناادىن تارتىااپ مىالدىاايە  -1ئەسااىردە
زاۋاللىققا يۈزلەنگىچە بولغاان ئارىلىقتاا چاوڭ چۆللۈكنىاڭ جەناۇپ ۋە شاىمالىدا تەنمىانەن
 300يىلدىن ئارتۇق دەۋر سۈرگەن .مىالدىيە  -3ئەسىردىن مىالدىايە  -5ئەساىرگىچە يەنە
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە تەنمىنەن  200يىم پائالىيەت قىلىپ جۇڭگو ۋە دۇنيا تارىخىغا غاايەت
زور تەسىر كۆرسەتكەن.
ھااۇنالر باااش كۆتااۈرۈپ چىقىشااتىن بااۇرۇن ھااۇن چۆللۈكىنىااڭ جەنااۇپ شااىمالىدا
ئىلگىارى-كېاايىن بولاۇپ گۇيفااڭ شىيەنشااۈن ۋە رۇڭ دى دەپ ئاتىلىاادىغان مىللەتاالەر
باش كۆتۈرۈپ چىققان ئىدى.
ھااۇنالر يۇقىرىاادىكى مىللەتلەرنىااڭ ئااۇزۇن مۇددەتلىااك بۆلۈنۈشااى بىرلىشىشااى
تارقىلىشى كۈرەش قىلىشاى ۋە سىڭىشىشاى ئاارقىلىق مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -4ئەساىردە
ئۆزىنىڭ «ئىقتىدارى» نى پەيادىنپەي ئاشاكارىالپ مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -3ئەساىرنىڭ
ئانىرلىرىدا بىر مىلالەت بولاۇپ شاەكىللىنىپ تاارى سەھنىساىگە قەدەم قويادى .ھاۇنالر
پەياادا بولغااان «بۆشااۈك» بۈگااۈنكى ئىچكااى مۇڭغۇلاادىكى نېتاااۋ ۋە داچىڭشااەن (چۇغاااي
تېغى) تېغى ئەتىراپىدا ئىدى.
ھااۇنالر ناھااايتى بااۇرۇنال ئۇرۇقااداش قەبىلىلىاالەر ئىتتىپاااقى بولااۇپ شااەكىللەندى.
تەنمىنەن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -3ئەسىرنىڭ ئالدى -كەينىدە ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشالىق
جامەئەسىدە نۇسۇسىي مۈلۈكچىلىاك بارلىققاا كەلادى .ھاۇن جەمئىيىتاى قۇلادارلىق تاۈزۈم
ناراكتېرىاادە ئىاادى .تەنمىاانەن مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -3ئەسااەردە ھۇنالرنىااڭ ئااۇرۇق
ئاقساۆڭەكلىرى ۋە ۋارىساالىق قىلىااش ھوقاۇقى پەيادىنپەي مەياادانغا كېلىااپ مىالدىيىاادىن
بۇرۇنقى -209يىلى باتۇر تۈمەننى ئۆلتۈرۈپ ئۆزى تەڭرىقۇت بولغان ۋاقىتتا ئاۇ بىار نىام
تۈزۈم بولۇپ شەكىللەندى .باتۇر تەڭرىقاۇت دەرۋىادە ھاۇنالر ئەتىراپىادىكى نۇرغۇنلىغاان
قەبلىلەرنااى بويسااۇندۇرۇپ شااەرقتە ھااازىرقى لىياااۋ دەرياسااىغىچە غەربااتە پااامىرغىچە
شاااىمالدا بايقاااام كاااۆلىگىچە جەنۇپتاااا ساااەددىچىن ساااپىلىغىچە بولغاااان راياااۇنالرنى
بويسۇندۇردى .نۇسۇساىي مۈلاۈك ۋە باايلىقالرنى قوغاداش قاولالرنى ۋە بويساۇندۇرۇلغان
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رايااۇنالر مىللەتاالەر قەبىلىلەرنااى باسااتۇرۇش ئۈچااۈن ئااۇ مەمىلكىتىمىزنىااڭ شااىمالىي
قىسىمىدا ئالدى بىالەن چۆللۈكنىاڭ جەناۇبى كېايىن شاىمالنى مەركەز قىلىاپ غاايەت زور
قۇلدارلىق تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت قۇردى.
ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئەڭ بۇرۇنقى بولغاندا مىالدىيىادىن
باۇرۇنقى  -4 -3ئەسااىرگە ياااكى ئۇنىڭادىنمۇ باۇرۇنقى ۋاقىتقااا سۈرۈشاكە بولىاادۇ .چىاان
شااىخۇاڭ ئااالتە بەگلىكنااى بىاارلىككە كەلتۈرگەناادىن (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -221يىلااى)
كېيىن ھۇنالر بىالەن ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ ئاالقىساى بۇرۇنقىغاا قارىغانادا قۇيۇقالشاتى.
غەربىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىادە ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ كاۈچى مىسلىساىز
زورىيىپ باتۇر تەڭرىقۇتنىڭ (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -174 ~ 203يىلاالر) رەھبەرلىگىادە
ھااازىرقى نېبىااي سەنشااى شەنشااى ۋە نېتاااۋ ئەتراپلىرىغااا تاجاااۋۇز قىلىااپ ئەماادىال
قۇرۇلغااان غەربىااي نەن سۇاللىسااىگە بىاار تەھاادىت سااېلىپال قالماسااتىن يەنە ئوتتااۇرا
تۈزلەڭلىكنىااڭ فېئوداللىااق ئىجتىمااائىي ئىگىلىكىااگە بۇزغۇنچىلىااق سااېلىپ تارىخنىااڭ
تەرەققىياتىغااا توسااقۇنلۇق قىلاادى .نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالىپىدە ھاااكىمىيەت ئەماادىال
قۇرۇلغااانلىقى كاۈچى ئاااجىز بولغااانلىقى ھاۇن قۇلاادارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىرىغااا تاقابىاام
تااۇرۇپ بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن پاسسااىپ بولغااان قۇدىلىشااىش سىياسااىتىنى قوللىنىااپ
مەلىكىلىرىنااى ھ اۇن تەڭرىقۇتلىرىغااا ياااتلىق قىلىشااقا ھەم ھەر يىلااى كىمخاااپ -دۇردۇن
مەشۇت -سەرناق ھاراق گۈرۈچ يېمەكلىكلەرناى بېرىشاكە مەجباۇر بولادى .تااكى نەن
ۋۇدى تەناتكە چىققاناادىن (مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى  -140يىلاى) كېاايىن ئاناادىن ئاۇرۇش
قىلغۇچىالرنىااڭ تەشەببۇسااىنى قۇبااۇم قىلىلااپ ھەققااانىي ناااراكتېردىكى م اۇداپىئەلىنىش
ئۇرۇشااااۇنى قوزغاااااپ ھااااۇن قۇلاااادارلىرىنىڭ تاجاااااۋۇزچى كااااۈچلىرىگە زەربە بېرىااااپ
چېكىندۈردى.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -51يىلدىكى ھۇن ھۆكۈمرانالر گوروھىنىڭ ئىچكاى قىساىمىدا
بۆلۈنااۈش ۋە نىاازا يااۈز بېرىااپ «بەش تەڭرىقااۇت ھاااكىمىيەت تالىشااىپ» ھۇنالنرىااڭ
ئىچىكى قىسىمى قااليمىقانلىشىپ مىللەت ھاالكەت گىردابىغا بېرىپ قالدى .كېيىن مەشھۇر
يوالشچى قوغۇشار تەڭرىقۇت جىخۇشاان (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -31 ~ 58يىلاالر تەنتاتە
ئولتۇرغااان) غەربىااي نەن سۇاللىسااىنىڭ مەركىزىااي ھۆكۈمىتىنىااڭ قوللىشااى ۋە ياااردىكى
ئاستىدا ھاالكەت گىردابىدىن قۇتۇلۇپ چىقتى.
شەرقىي نەن سۇاللىساىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىادە ھاۇن قولادارلىرىنىڭ تاجااۋۇزچى
كۈچلىرى قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقتاى .ئاۇالر بىار تەرەپاتىن يېڭىادىن بااش كۆتاۈرۈپ
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چىققان سىيانپى مىللىتى بىلەن بىرلىشىپ ئەساكەر چىقىرىاپ تاجااۋۇزچىلىق قىلادى .يەنە
بىر تەرەپتىن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى بۆلگۈنچى كۈچلەر بىلەن تىم بىرىكتۈرۈپ ۋە ئاۇالرنى
قااولالپ ئوتتااۇرا تااۈزلەڭلىكتىكى بۆلگۈنچىلىااك ھەرىكەتلىاارىگە بىۋاسااتە ئارىلىشااىپ
جۇڭگونىااڭ بۆلگۈنچىلىااك ھەرىكەتلىاارىگە بىۋاسااتە ئارىلىشااىپ جۇڭگونىااڭ بىاارلىككە
كېلىشىگە توسقۇنلۇق قىلىپ فېادئوللىق تاۈزۈمىگە بۇزغۇنچىلىاق قىلىاپ بۆلگاۈنچىلەرنى
كۈچەيتىشاكە ئورۇنادى .مىالدىايە  -48يىلااى ھۇنالرنىاڭ جەنۇبىادىكى ساەككىز قەبىلىااگە
باشچىلىق قىلىدىغان ئەك ئاۇكەن باتىساخان باى (قۇغۇشاار تەڭرىقۇنىاڭ نەرۋرىساى) نەن
نۇاللىسىگە ئەم بولۇپ ئاۆزىنى قوغۇشاار تەڭرىقاۇت (بەش شىلوشايوتى تەڭرىقاۇت) دەپ
ئاتاپ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىاڭ رەھبەرلىكىناى قۇباۇم قىلادى .شاۇنىڭ
بىلەن ھۇنالر پەيدىنپەي جەنۇپ -شىمالدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ كەتتى.
شىمالىي ھۇن قۇلادارلىرىنىڭ تاجااۋۇزچى كۈچلىرىنىاڭ مەۋجاۇت بولاۇپ تۇرۇشاى ۋە
داۋاملىااق پاراكەناادە قىلىشااى نەناازۇالر ۋە ئوتت اۇرا تۈزلەڭلىااك فېئوداللىااق جەمئىيىتىنىااڭ
تەرەققىي قىلىشىغا باشتىن -ئاانىر زور تەھادىت بولادى .مىالدىايە  -73يىلادىن باشاالپ
شەرقىي نەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتى زور قوشاۇن چىقىرىاپ ھۇجۇمغاا ئاۆتتى .مىالدىايە -89
يىلى شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدا سىنىپىي زىددىيەت تۈپەيلىدىن قااليمىقاانچىلىق
كېلىااپ چىقىااپ ئىجتىمااائىي كىرىاازىا ئىنتااايىن چوڭقۇرالشااتى .ش اۇنىڭ بىاالەن نەن
سۇاللىسااى ساەركەردىلىرى ۋە جەنااۇبىي ھاۇن تەڭرىقااۇتى بىرلەشاامە قوشااۇنىنىڭ ھۇجااۇمى
ئاسااتىدا شااىمالىي ھ اۇنالر چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇپ -شااىمالى ۋە ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ
شەرقىي قىسىمىدا ئارقىمۇ -ئارقا اقتتىق مەغلۇپ بولۇپ شىمالىي ھۇن تەڭرىقۇتى مىالدىيە
 -91يىلااى بىاار قىسااىم ئااادەملىرىنى باشااالپ غەربااكە كېچىااپ كەتتااى .ھااۇن قۇلاادارلىق
ھاكىمىيىتى شىمالنىڭ تارى سەھنىسىدىن چېكىنىپ چىقتى .چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا قېلىاپ
قالغان ھۇنالردىن  100نەچچە مىڭ تۈتۈن ئاھالە سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتتى.
مىالدىاايە  -188يىلااى جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى قىىساامىدا قااليمىقااانچىلىق ي اۈز
بېرىپ چانچۇ تەڭرىقۇت ئۆلتۈرۈلدى .چانچۇنىڭ ئوغلى يۈفۇلاۇ ئۇنىاڭ ئورنىغاا ۋارىسالىق
قىلدى .چانچۇنى ئۆلتۈرگۈچلەر مۇشۇبۇ تۇقىقۇت تەڭرىقۇت قىلادى .يۈفۇلاۇ بۇنىڭاا قايىام
بولمااااي شەنساااەن ئاااۆزى نەن سۇاللىساااىنىڭ پاااايتەنتى لوياڭغاااا بېرىاااپ مەركىزىاااي
ھۆكۈمەتنىڭ ياردەم بېرىشىنى تەلەپ قىلدى بۇ دەم نەن لىڭادى ئاۆلگەن (مىالدىايە -1
يىلى) ھەم سېرىق ياغلىقالر قوزغىلىڭى پارتالپ ھەر قايسى جايالردىكى فېئودام بۆلاۈنمىچى
كاااۈچلەر پۇرساااەتتىن پايااادىلىنىپ بااااش كۆتىرىاااپ ئوتتاااۇرا تۈزلەڭلىاااك ۋەزىيتاااى
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قااليمىقانلىشىپ نەن سۇاللىساى مەركىازى ھۆكۈمىتىنىاڭ پارچىلىنىشاى تىزلەشاكەن ۋاقىات
ئىدى .بۇ ئىلگىرلەش ۋە چېكىنىشتىن ئىبارەت ئىككى يوم ئالدىدا يۈفۇلۇ قوۋمىنى باشاالپ
ۋاقىتلىااق ھالاادا نېاادوڭ ئايمىقىنى اڭ پىڭياااڭ ناھىيىسااىدە (ھااازىرقى شەنشااىنىڭ لىنف اېن
شەھىرى) بوز يەر ئېچىشقا مەجبۇر بولدى.
يۈفۇلااۇ مىالدىاايە  -195يىلااى ئۆلاادى .ئۇنىااڭ ئىنىسااى نۇچۇچااان ئۇنىااڭ ئورنىغااا
ۋارىساالىق قىلىااپ تەڭرىقااۇت بول اۇپ ئاۋالقىاادەكال پىڭياااڭ ناھىيىسااىدە ئولتۇراقلىشااىپ
مىالدىيە -202يىلى ساۋساۋغا ئەم بولدى.
ھۇن مىللىتى مىالدىيادىن باۇرۇنقى -3ئەساىردە (يېغىلىاق دەۋرى) چاوڭ چۆللۈكنىاڭ
جەنۇت ۋە شىمالىدا بااش كۆتاۈرگەن ۋاقىتتاا مااددى مەدەنايەت جەھەتاتە تۆماۈر قاورالالر
دەۋرىگە قەدەم قويۇشاقا باشالىغان .ئىقتىساادىي تۇرمۇشاى چاارۋىچىلىقنى ئاساا

قىلغاان

بولۇپ ئوۋچىلىاق بىالەن دېھقاانچىلىقمۇ بەلگىلىاك ئاورۇننى ئىگىلىاگەن .تۆماۈر قاورالالر
مەدەنىيتى تەمىنلىگەن ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى قاوم ساانائەتنىمۇ راۋاجالنادۇرغان قاوم
ساااانائەتنىڭ ئىچىااادە ئەڭ ماااۇھىمى تۆمۈرچىلىاااك ئانااادىن قالساااا مىساااكەرلىك يەنە
زەرگەرلىااك ساااپالچىلىق قاتااارلىقالر بولغااان .ھااۇنالر نەناازۇالر بىاالەن بولغااان چىگىاارا
سودىسااىغا ئىنتااايىن ئەھمىاايەت بەرگەن نەناازۇالردىن باشااقا يەنە چياااڭالر ئوغااانالر ۋە
غەربىي يۇرتتىكى باشقا مىللەتلەر بىلەنمۇ سودا قىلغان.
ھۇنالرنىڭ ئىرقى توغرىسىدا دۆلەت ئىچى ساىرتىدا تااالش-تاارتىش بىار قەدەر كاۆپ
بولۇپ ئۇالرنىڭ تۈرك ئىرقى ياكى مۇڭغۇم ئىرقىغا مەنساۇپلۇقى تاېخىغىچە بېكىتىلمىادى.
نۆۋەتتە بۇ ئىككى نىم كۆز قاراش تېخىغىچە تىركىشىپ تۇرىۋاتىادۇ لاېكىن نەچاچە ئاون
يىلاادىن بۇيااانقى ئارنېئولوگىيلىااك ماتېرىيالنىااڭ ئىسپاتلىشااىغا قارىغاناادا ت اۈرك ئىرقىغااا
مەنسۇپ بولۇش ئېھتىمالىقى بىر قەدەر چوڭ.
ھۇنالرنىڭ تىلى ئومۇمەن ئالتاي تىلاى سېستىمىساىغا مەنساۇپ دەپ قارىلىادۇ .لاېكىن
مۇڭغااۇم تىلااى ئائىلىسااى ياااكى تااۈركىي تىلااالر ئائىلىسااىگە تەۋە ئىكەنلىكااى تااېخىغىچە
بېكىتىلمىاادى .لااېكىن تااۈركىي تىلااالر ئائىلىسااىگە مەنسااۇپ دېگااۈچىلەر كااۆپ سااالماقنى
ئىگىلەيدۇ.
ھۇنالرنىڭ يېزىقى بولمىغان .ئۇالرنىڭ ئۆرپ-ئاادىتى باويىچە ئاتىساى ئۆلساە ئاۆگەي
ئانىسى ئوغلىنى ئاكىسى ئۆلسە ئۇنىڭ نوتۇنىنى ئىنىسى ئىنىسى ئۆلسە ئۇنىڭ نوتۇنىنى
ئاكىسى نوتۇن قىلغان شۇڭا ھۇنالردا بىار ئەر كاۆپ نوتۇنلاۇق بولاۇش ھادىسىساى بىار
قەدەر ئومۇمالشقان.
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نەن دەۋرىاادە ئىچكىاارگە كااۆچكەن ھااۇنالردا ۋېااي جىاان جەنااۇبىي ۋە شااىمالىي
سۇاللىلەر دەۋرىدە ناھاايىتى زور ئاۆزگىرىش ياۈز بەردى .باۇ ۋاقىتتاا ئاۇالردىن«توغاا» ۋە
لوشۈي غۇزلىرى توبا ھۇنلىرى دەپ ئاتالغاان تارمااقالر بۆلۈناۈپ چىقىاپ ئاايرىم-ئاايرىم
ھالدا ھازىرقى سەنشى شەنشى ئىچكى مۇڭغۇم گەنساۇ ۋە چىڭاخەي قاتاارلىق جاايالردا
پائالىيەت قىلدى .لاېكىن ۋېاي جىان جەناۇبىي ۋە شاىمالىي ساۇاللىلەر دەۋرىادە ھاۇنالر
يېغىلىااق دەۋرى چىاان نەن دەۋرلىرىاادىكىگە ئونشاااش بىاار پۈتااۈن ھااالەتنى بارلىققااا
كەلتۈرەلمىدى .يۇقىرىدا باياان قىلىنغاان ھەر قايساى تارمااقالر (جەناۇبىي ھاۇنالر توغاا
لوشۈي غۇزلىرى توبااالر) بىار-بىارىگە تەۋە ئەمە

ئىادى .شاۇنىڭ بىالەن بىار ۋاقىتتاا

ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىمى ئاساسااەن پارچىالناادى ياااكى يوقالاادى .ھۇنالرنىااڭ نااامى
جەنۇبىي-شىمالىي سۇاللىلەر دەۋرىدىن كېيىن تەدرىجىي يوقىلىشاقا باشالىدى .ھۇنالرنىاڭ
نامىنىااڭ تااارى كىتابلىرىاادىن يوقىلىشااى دەم ھااۇن مىللىتىنىااڭ تااارى سەھنىسااىدىن
يوقالغانلىقىنىڭ بەلگىسىدۇر.
ھااۇن تااارىخى بىاار «دۇنياااۋى ناراكتېرلىااك» ئىلىاام بول اۇپ دۇنيااادىكى ئاساساالىق
دۆلەتلەرنىڭ ھەممىىدە ئۇنى تەتقىق قىلىدىغانالر بار.
ھۇن تارىخى تەتقىقاتى چەت ئەلدە ئىككى يۈز نەچچە يىللىاق تارىخقاا ئىاگە .بىار قە
دەر بالدۇر يېزىلغاان مەنساۇ

ئەساەر  -18ئەسارىدە فرانساىيىلىك دېگاۇيگېنىا ( J .

 ) Degiogmesيازغااان «ھاۇنالر تاۈركلەر مۇڭغااۇلالر ۋە غەربتىكااى تاتارالرنىاڭ ئوماۇمىي
تاااارىخى» (يااااكى «ھۇنالرنىاااڭ ئوماااۇمىي تاااارىخى» دەپماااۇ ئاتىلىااادۇ) دۇر-1917 ① .
يىلىدىكى روسىيە ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىمى بېرنىشتام يازغاان
ھۇنالر تارىخىدىن ئوماۇمىي مەلۇماات» ② نااملىق ئەساەر ماركىساىزىم – لېنىنىزىملىاق كاۆز
قاراش بويىچە بىر قەدەدر بالدۇر يېزىلغان ئەسەر ھېسابالنسىمۇ لېكىن بۇ كىتاپقا سوۋېت
ئىتتىپاقىدا بېرىلگەن باھا ئانچە يۇقىرى ئەمە  .ھەتتا بەزىلەر «بۇ ئەسەر ئېغىر ناتاالىق
ۋە ئىلىمااگە قارىشااى نااوقتىئىنەزەرلەر بىاالەن تولغااان» ③ دەياادۇ .بۇنىڭغااا ئاساساالىقى
ئاپتورنىاڭ ھۇنالرنىااڭ ئىككااى نەن سۇاللىسااىنى پاراكەناادە قىلىشااى ۋە ياۋروپاغااا بېسااىپ
كىرىشى ئىلغار روم ئوينىغان دېگەنلىكى سەۋەپ بولغان.
– 60ۋە  -70يىلااالردا سااوۋېت ئىتتىپاااقىلىق يەنە بىاار ئااالىم گۇمىلېيااۋ ئىلگىاارى-
كېايىن بولاۇپ ئىككاى ئەسااىرىنى نەشاىر قىلاادۇردى .بۇنىاڭ بىاارى «ھاۇنالر – قەدىمكااى
ئوتتااۇرا ئاسااىيا» يەنە بىاارى «ھااۇنالر – جۇڭگااودا –  -3ئەسااىردىن  -6ئەسااىرگىچە
بولغااان جۇڭگااو ۋە يااايالق مىللەتلىاارى ئۇرۇشااىنىڭ ئاۈچ ئەسااىرى» ④ دۇر .ئالدىنقىسااىغا
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يېغىلىااق دەرۋرى چىاان نەن دەۋرىلىرىاادىكى ھاۇنالر ساۆزلەنگەن بولسااا كېيىنكىسااىدە
ۋېي جىن جەنۇبىي ۋە شىمالىي سۇاللىلەر دەۋرىدىكى ھۇنالر بايان قىلىنغان .بۇ ئىككاى
ئەساااەردە بىرىنچاااى قاااوم ماتېرىياااالالر ساااۈپىتىدىكى نەنااازۇچە ماتېرىياااالالردىن تولاااۇق
پاياادىالنغانلىقتىن مەزمااۇنىنى مەيلااى كەڭلىااك جەھەتااتىن بولس اۇن مەيلااى چوڭقۇرلااۇق
جەھەتتىن بولسۇن يېتەرلىك دېيىشكە بولىدۇ.
سااوۋېت ئىتتىپاااقى ئااانېئولوگى كوزلااوۋ باشااچىلىق قىلغااان تەتقىقااات گۇرۇپپىسااى
موڭغۇلىيەنىااڭ بويااان تېغىاادىكى (ئوالنباتۇرنىااڭ  70مى اڭ شااىمالىدا) ھ اۇن قەبرىلىرىنااى
ئانېئولوگىيىلىااك قېزىشااقا زور تااۆھپە قوشااتى .كوزلااوۋ يازغااان «تاشااقى موڭغااۇلىيەنى
تەكشاااۈرۈش دوكالتاااى» ( نوياااان تېغىااادىكى ھاااۇن قەبرىلىرىناااى قېااازىش دوكالتىناااى
كۆرسىتىدۇ)⑤ ئىلىم ساھەساىدە بىار مەھەم زىلازىلە قوزغىادى .لاېكىن كوزلاوۋ دوكالتىادا
قېزىش جەريانىنىڭ پۈتۈن نەتىجىسىنى بولۇپمۇ قەبرىدىن چىققان قىممەتلىك مەدەنىايەت
يادىكارلىقلىرىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاشكارلىمىغان .ئۇنىڭدىن كېايىن ( -1932يىلاى)
ئۇنىااڭ بىاالەن بىلاالە نويااان تېغىاادىكى ھ اۇن قەبرىلىرىنااى قېزىشااقا قاتناشااقان تىرېااۋېر
لېنىنگىرادتا ئىنگىلىزچە « -1925-1924يىلىدىكى تاشقى موغۇلىيەدىكى قېزىش» دىاگەن
كىتابىنى نەشىر قىلدۇرۇپ پەقەت بىر قىسىم قىممەتلىك ھەمدەپنە بۇيۇمالرنىڭ قويۇلغاان
ئورنىنى ئېالن قىلادى .ھەم قەبىلىلەرنىاڭ ئوماۇمىي قۇرۇلمىساىنى قىساقىچە تونۇشاتۇردى.
بۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق مەزمۇننى ئاشكالىمىدى .ياپونىيە ئالىمى مېييۈەن ماوجى گەرچە
نويان تېغىدىكى قېزىشقا قاتناشىغان بولسىمۇ لېكىن نويان تېغىدىكى ھۇن قەبىلىلىارىگە
مۇناسااىۋەتلىك مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرىنى تااوپالپ س اۈرەتكە تارتىااپ «موڭغۇلىيەنىااڭ
بويان تېغىدىن بايقالغاان مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى» دىاگەن كىتاابنى تاۈزۈپ -1960
يىلى توكيودا ياپۇنچە نەشر قىلدۇردى.
موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاارنېئولوگلىرىمۇ ھاۇن ئارنېئولوگيىساى جەھەتاتە
كۆرىنەرلىااك نەتىااجە ياااراتتى -19 .ئەسااىرنىڭ ئانىرىاادىن بااۇرۇن دۆلىتىمىااز ئىچااى-
سااىرتىدىكى ئااالىمالر ھ اۇنالرنى تەنقىاات قىلىشااقا پەقەت يازمااا ماتېرىيااالالرغىال تايىناااتتى.
لېكىن  -19ئەساىرنىڭ ئانىرلىرىادىن باشاالپ ساوۋېت ئىتتىپاقىنىاڭ جەناۇبىي ساىبىرىيە
رايۇناادىكى ھ اۇن قەبىلىاارى بەزى ئالىمالرنى اڭ دىققىتىنااى تااارتتى -1924 .يىلااى كوزلااوۋ
قاتااارلى كىشاالەر نويااان تېغىاادىكى ھااۇن قەبرىلىرىنااى قازغاناادىن كېاايىن موڭغااۇلىيە
ئالىملىرىدىن

 .دورجاى ساورۇڭ ۋە خ  .پەرلە قاتاارلىق نوياان تېغاى ۋە موڭغۇلىيەنىاڭ

ھەر قايسااى جايلىرىاادىكى ھ اۇن قەبرىلىاارى ھ اۇن نااارابىلىرىنى ك اۆپ قېااتىم قااازدى ۋە
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قېزىشنى داۋامالشتۇردى.

كىتاپخۇمار بىلوگى

 .دورجى سورۇڭ  -1961يىلاى ئۇالنبااتۇردا نەزىار قىلادرۇغان

«شىمالىي ھۇنالر» (يېڭى مۇڭغۇم يېزىقىدا) دېگەن كىتابتا سوۋېت ئىتتىپاقى موڭغاۇلىيە
ئىككاااى دۆلەتنىاااڭ مۇشاااۇ ئەساااىرنىڭ  -20يىللىرىنىاااڭ باشااالىرىدا  -50يىللىرىنىاااڭ
ئانىرىغىچە جەناۇبىي ساىبىرىيە ۋە موڭغاۇلىيە تېرروتورىيىساىدىكى ياۈزدىن ئاارتۇق ھاۇن
قەبرىساااىنى قېااازىش ئەھاااۋالىنى ۋە چىققاااان مەدەنىااايەت يادىكاااارلىقلىرىنى تەپساااىلىي
تونۇشااتۇردى .خ  .پەرلە  -1957يىلااى ئۇالنباااتۇردا نەشااىر قىلاادرۇغان «ھۇنالرنىااڭ ئاۈچ
ش اەھىرىنىڭ نارابىسااىنىڭ» ۋە «ھۇنالرنىااڭ ئىبادەتخانىسااى» دېااگەن ئىككااى كىتابىاادا
بولسا ھۇنالرنىڭ شەھەر -قەلئەلىرى ۋە ئىبادەتخانىلىرىنىڭ نارابىلىرىنى تونۇشتۇردى.
كاپىتالىستىك دۆلەتالەر ئالىملىرىادىن ئەنگىلىيىلىاك پااركېر ( -E. H. ParKer) 19
ئەسىرنىڭ ئانىرىدا ئېالن قىلغاان «ھاۇن تاارىخى» ⑥ دېاگەن ئەساەر ئېلىمىزنىاڭ ياۈەن
سۇاللىسىنىڭ دەۋرىدىكى ما دۇەنلىن يازغان «يازما ھۆججەتلەر ھەققىدە ئومۇمىي تەھسىم.
تۆت ئەۋالت ھەققىدە قىسسە» گە ئاساسن تۈزۈلگەن بولۇپ چاال يەرلىرى ئىنتاايىن كاۆپ.
شۇڭا بۇ ئەسەرنىڭ مەيلاى تارىخشۇناسالىق جەھەتاتە بولساۇن يااكى تاارىخىي مااتېرىلالر
جەھەتتىن بولسۇن ئانچە قىممىتى يوق.
ئامېرىكا ئاالىمى مېكگاوۋرىن ( -W.M. M. cGowern) 1939يىلاى ئاېالن قىلىنغاان
«ئوتتاااۇرا ئاساااىيادىكى قەدىمكاااى دۆلەتااالەر تاااارىخى»⑦ دېاااگەن ئەساااەر دۆلىتىمىاااز
ئوقۇرمەنلىرىگە نىسبەتەن زور ئەمىيەتكە ئىگە  .چۈنكى كىتابنىڭ كاۆپ قىساىم مەزمۇنىادا
ھۇنالرنىااڭ ياۋروپاغااا كۆچااۈش جەريااانى ۋە ياۋورپااادىكى كېيىنكااى پائااالىيەتلىرى بايااان
قىلىنغان بولۇپ بۇالر جۇڭگاو تاارى كىتابلىرىادا نااتىرىلەنمىگەن .ھۇنالرنىاڭ مىالدىايە
 -91يىلى چۆللۈكنىڭ شىمالىنىڭ تارى سەھنىساىدىن چېكىاپ چىققانادىن تارتىاپ تااكى
مىالدىيە  -371يىلى دون دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى ئاالن دۆلىتىنى يۇقىتىپ تۇنجى قېتىم
دون دەرياسى قىرغاقلىرىدا پەيدا بولۇشىغا بولغان تەنمىانەن ئىككاى ياۈز يىللىاق ئىاش-
ئىزلىااارى دۇنياااادىكى تاااارىخىي ئەساااەرلەرنىڭ ھىچقايسىساااىغا نااااتىرلەنمىگەن .شاااۇڭا
مېكگوۋرىننىڭمۇ ھۇنالرنىڭ بۇ مەزگىلدىكى تارىخنى ئېنىق بايان قىلىپ بېرەلىشى ماۇمكىن
ئەمە

ئىااادى .ئەمماااا مىالدىااايە  -374يلىااادىن باشاااالپ ھۇنالرنىاااڭ داۋاملىاااق غەرباااكە

ئىلگىااارلەپ گاااوتالرنى تېخىماااۇ غەرباااكە قېچىشاااقا مەجباااۇر قىلااادى .باااۇ ياۋروپاااادىكى
مىللەتلەرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى  -5ئەساىرنىڭ ئوتتۇرلىرىادا ياۋروپاا
ھۇن ئىمپېريىسى قۇرۇلۇشى «ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قەدىمكى دۆلەتلەر تاارىخى» دا ناھاايتى
تەپسااىلىي بايااان قىلىنغااان .ھۇنالرنىااڭ غەربااكە كۆچۈشااتىن ئىلگىاارى ئېلىمىزنىااڭ چااوڭ
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چۆللۈكنىڭ جەنۇپ-شىمالىدىكى پائالىيەتلىرىگە كەلگەندە كىتابتاا كاۆپىنچە ئېلىمىزنىاڭ
«رەسمىي تارى » لىرىدىن پايدىلىنىدىغان بۇ بۆلەك چەت ئەم ئوقۇرمەنلىرىگە نىسبەتەن
بەلگىلىك ئىگە .لېكىن ئېلىمىز ئوقۇرمەنلىرىگە نىسبەتەن ئاانچە ئەھمىيىتاى ياوق .شاۇڭا
جڭ جۈن ئەپەندىنىڭ كىتابىنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا مۇشۇ قىسىمنى قىسقارتىۋېشانى
مەقسەت قىلغان.
ياپونىيە ئالىمى نېيتىيەن جىنفېڭ  -1975يىلى توكيودا نەشىر قىلدۇرغان «شاىمالىي
ئاسىيا تەتقىقااتى .ھاۇنالر» بىار ماقاالىلەر تاوپلىمى بولاۇپ كىتابتاا ھۇنالرنىاڭ ئېتىنىاڭ
مەنبەسااى تااۈزۈمى مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى غەربااكە كۆچۈشااى ۋە ئىرقىااي تىپااى
قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى بايان قىلنغان .جەنۇبىي ھۇنالرغىمۇ مەنسۇ

باپ ئاجىرتىلغان.

ئاۋسااترىيىلىك ئااالىم مااائېنچېن نېلفااېن ( )Qtto.J. Maenchen HeLJenيازغااان
«ھۇنالر دۇنياسى»⑧ ۋە گېرمانيىلىك ئالىم فىرانىز ئالچېئىم ()Franz Altheimنىاڭ بااش
مۇھەرىرلىكىدە ئون نەچچە ئالىم بىرلىكتە تۈزگەن بەش توملاۇق «ھاۇن تاارىخى»⑨ -70
يىلالردىكااى (ھەم يېقىنقااى ئااون نەچااچە يىلاادىن بۇيااانقى) ھااۇن تارىخىغااا ئائىاات زور
ھەجىمدىكى بۈيۈك ئەسەرلەردۇر .ئالدىنقىسى  600نەچاچە بەت كېيىنكىساى  2000بەتاكە
ي اېقىن ئىككىااال كىتابنى اڭ مەزمااۇنى ناھااايىتى كەڭ دائىرلىااك .ئالدىنقىسااىدا ھۇنالرنىااڭ
ئىرقى ئىگلىكى جەمئىيىتى تارىخى تىلى مەدەنىيىتى دىنى ئېتىقاادى ئۇرۇشالىرى
سودىسااى ۋە بااايلقلىرى س اۆزلەنگەن بولسااا كېيىنكىسااىنىڭ -1تومىاادا ھۇنالرنىااڭ باااش
كۆتۈرۈشى ۋە ياۋروپاغا بېسىپ كىرىشى -2تومىدا ئىراندىكى ئېفتالتالر(ئااق ھاۇنالر) -3
تومىدا ھۇنالرنىاڭ دىنىاي ئېتىقاادى ۋە ئۇرۇشالىرى -4تومىادا ياۋروپاادىكى ھاۇنالر -5
تومىدا ھۇنالرنىڭ يىمىرىلىشى ۋە قوغالپ چىقىرىلىشى بايان قىلىنغان .باۇ ئىككاى كىتابتاا
ئاساسلىقى غەربكە كۆچكەن ھۇنالر سۆزلەنگەن بولۇپ غەربكە كۆچكەن ھاۇنالر تاارىخىنى
ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىشتا پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە.
ئېلىمىاازدە ھاۇن تااارىخى تەتقىقاااتى بىاار قەدەر كېاايىن باشااالنغان مىنگونىاڭ تاۇنجى
يىلىدىن -1983يىلى كۈزگىچە نەنزۇچە مەتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغان ھۇن تارىخىغا ئائىت
ئەسااەرلەر تەنمىاانەن  160پااارچە بۇنىااڭ ئىچىاادە -1949يىلااى پۈتااۈن مەملىااكەت ئااازاد
بولغاندىن كېايىن ئاېالن قىلىنغاانلىرى ياۈز پاارچىگە ياېقىن .تەتقىاق قىلىنغاان مەساىللەر
ئااازاتلىقتىن ئىلگىاارى ئاساس اەن)1( :ھۇنالرنىااڭ ئېتنىااك مەنبەسااى ۋە مىلاالەت تەركىبااى
()2نەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتى ()3ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈشاى ۋە ئۇالنىاڭ
ۋېنگىااارالر بىااالەن بولغاااان مۇناساااىۋىتى ئاااازاتلىقتىن كېااايىن ئاساسااالىقى ()4ھاااۇنالر
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جەمئىيىتىنىاااڭ نااااراكتىرى ۋە ئىجتىماااائىي تاااۈزۈمى ()5نەنااازۇالر بىااالەن ھۇنالرنىاااڭ
مۇناساىۋىتىگە دائىاار يېڭاى مۇھاااكىمىلەر ()6ھاۇنالر جۇغراپىيىسااى ۋە ھۇنالرنىاڭ غەربااكە
كۆچۈشى ()7چەتئەم ئالىملىرىنىڭ ھۇن تەتقىقاتىدىكى نەتىجىلىرىنى تەرجىمە قىلىاش ۋە
تونۇشتۇرۇش ()8ھۇنالرنىڭ ئارنېئولوگىيسى قاتارلىقالر بولغان.
ھاۇن تااارىخى توغرىساىدىكى مەنسااۇ

ئەسااەرلەر ئاازادلىقتىن ئىلگىاارى كاۆرۈلمىگەن

ئىدى .ئازادلىقتىن كېيىنماۇ ئاانچە كاۆپ بولمىادى .ماچاڭشاۇ ئەپەنادى يازغاان «شاىمالىي
دىالر ۋە ھۇنالر»⑩ دېگەن كىتابنىڭ چېتىلىش دارئىرىسى گەرچە كەڭ بولمىسىمۇ لاېكىن
ھەجىمى ئىنتايىن تار .مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىش دەرىجىسىمۇ ئاانچە چوڭقاۇر بولمىغاان.
پۈتۈن كىتابنىڭ ھۇنالرغا ئائىت قىسىمىنى تەنمىنەن يۈز مىاڭ نەت ئەتىراپىادا بولساىمۇ
ھۇنالرنىڭ ئىرقى تىلى مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىماائىي ئىلگىركاى توغرىساىدىكى باياانالر 30
مىااڭ نەتكىمااۇ يەتمىااگەن .ھااۇنالر بىاالەن نەنزۇالرنىااڭ مۇناسااىۋىتىمۇ  15مىااڭ نەت
ئۆپچۆرىسىدە بولغان .ئەكسىچە ھۇنالر بىلەن ئىرقى مۇناساىۋىتى بولمىغاان جاى غۇزلىرىغاا
 30مىاڭ نەتلىااك ساەھپە ئاجىرىتىلغااان .نەقىاام كەلتااۈرۈلگەن ھاۇن ئارنېئولوگىيىسااىگە
ئائىاات ماتېرىيااالالرمۇ كونااا ماتېرىيااالالر بولغااانلىتقىن كىتااابتىكى نۇرغااۇن نوقسااانالرغا
نىسبەتەن پايدىسىز تەسىر پەيادا قىلغاان .شاۇنداق بولساىمۇ باۇ كىتابنىاڭ ئەھمىيىتىناى
تاااۆۋەن مۆلچەرلەشاااكە بولمايااادۇ .چاااۈنكى ئااااپتور ئاااازادلىقتىن كېااايىن تاااۇنجى بولاااۇپ
ماركىسىزىملىق لېنىنزىملىاق ناۇقتىئىنەزەر باويىچە ھاۇن تاارىخىنى تەتقىاق قىلغاان ئاالىم
(ماچاڭشۇ ئەپەندى  -1954يىلدىن باشالپال ماركىسىزىملىق ئىادىيە باويىچە ھاۇن تاارىخنى
تەتقىق قىلىپ ماقالىلەرنى ئېالن قىلىشقا باشلىغان) .شۇنداقال «شىمالىي دىالر ۋە ھۇنالر»
دېگەن ئەساەر ئاازادلىقتىن كېايىن كونكىرىات ۋە مەنساۇ

يېزىلغاان ئەساەر .شاۇڭا باۇ

كىتابنىاااڭ نەشاااىر قىلىنىشاااى ئېلىمىاااز تارىخشۇناسااالىق ساھەساااىدىكى نادىمالرنىاااڭ
ماركىسااىزىمدىن پاياادىلىنىپ ھاۇن تااارىخىنى تەتقىااق قىلىشااى ۋە ئەسااەر يېزىشااىنى ئاۈلگە
بىلەن تەمىنلىگەن .ھۇن تارىخى ئاۆگىنىش ۋە تەتقىاق قىلىاش مەيلاى ئىلمىاي جەھەتاتىن
بولسۇن ۋە ياكى سىياسىي جەھەتتىن بولسۇن زور ئەھمىيەتكە ئىگە.
بىرىنچىدىن ھۇنالر ئېلىمىز ئىگىلىكىنىڭ قەدىمكى كۆپ مىللەتلىاك دۆلىتىنىاڭ بىار
ئەزاساى .ئۇالرنىاڭ تاارىخى ۋەتىنىمىاز تارىخىنىاڭ بىار قىساىمى .ئاۇالر ئاۇزاق مۇددەتلىااك
تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى نەنزۇالر بىلەن كاۆپ ئااالقە قىلغاان
ھەم نەنزۇالرنىاااڭ ئىلغاااار فېئوداللىاااق ئىقتىسااااد مەدەنىيىتىنىاااڭ تەساااىرىگە چوڭقاااۇر
ئۇچرىغااان .شااۇنداقال ئۇالرنىااڭ ئىقتىساااد مەدەنىيىتىمااۇ نەنزۇالرغااا چوڭقااۇر تەسااىر
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كۆرساااەتكەن .ئۇالرنىاااڭ تاااارىخى ۋە مەدەنىاااي پائاااالىيىتى ۋەتىنىمىزنىاااڭ تاااارىخى ۋە
مەدەنىيىتىگە تۆھپە قوشقان .بولۇپمۇ چوڭ چۆللۈكنىڭ جەنۇپ -شىمالىنى ئاېچىش چاوڭ
چۆللۈكتىكى تارقاق قااالق ئاۇرۇق ۋە قەبىلىلەرناى بىارلىككە كەلتاۈرۈش كېايىن ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىااك مەركىزىااي ھۆكۈمىتىنىااڭ چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇپ -شااىمالىينى بىاار تۇتاااش
باشقۇرۇش ئۈچۈن ئاسا

سېلىش جەھەتتە تۆھپىسى زور بولغاان مىالدىايە  -1ئەساىرنىڭ

ئوتتۇرلىرىدا قوغۇشار تەڭرىقۇت جىنخۇشاننىڭ تارى سەھنىسىگە قەدەم قوياۇپ نەنازۇالر
بىلەن دوستلىشاىش ھەمكارلىشاىش سىياساىتىنى قوللىنىشاى چاوڭ چۆللۈكنىاڭ جەناۇپ-
شىمالى بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ بىارلىككە كېلىشاىنى ئىلگىارى ساۈرۈپ چۆللۈكنىاڭ
شىمالىدىكى ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى مەركىزىي ھاكىمىيەتنىڭ بىار تۇتااش
رەھبەرلىكنى قۇبۇم قىلىشانىڭ باشلىنىشاى بولاۇپ باۇ كېيىنكاى تاۈرك مىللىتىنىاڭ چاوڭ
چۆللۈكنىاااڭ جەناااۇپ -شاااىمالىنى بىااارلىككە كەلتاااۈرۈش ھەم شاااىمالى بىااالەن ئوتتاااۇرا
تۈزلەڭلىكنىااڭ بىاارلىككە كېلىشااىنىڭ يەنىمااۇ كۈچىيىشااىگە كېاايىن موڭغااۇم مىللىتىنىااڭ
پۈتۈن جۇڭگونى بىرلىككە كەلتۈرۈشاىگە بىۋاساتە يااكى ۋاساتىلىك ھالادا ياوم ئاچقاان ۋە
ئاۈلگە بولغااان .بۇنىڭاادىن باشاقا ھاۇن تااارىخىنى ئاۆگىنىش ۋە تەتقىااق قىلىااش جۇڭگااۇا
مىللەتلىاارى ئارىسااىدىكى ئىتتىپاااقلىق روھااى ئەنئەنىسااىنى جااارى قىلدۇرۇشااقا پاياادىلىق.
مىالدىاايە -1ئەسااىرنىڭ ئوتتۇرلىرىاادىكى ۋاڭ جاۋجۈننىااڭ ھۇنالرغااا ياااتلىق قىلىنىشااى
نەنزۇالر ۋە ھۇنالر ئىككى مىللەتنىڭ ئىتتپاقلىقى ۋە دوستلىقىنىڭ ئۈلگىلىك مىسالى.
ئىككىنچىدىن ھۇنالر ئېلىمىزنىڭ شىمالىدىكى كۆچمەن چاارۋىچى مىللەتالەر ئىچىادە
بىرىنچى بولۇپ داڭق چىقىرىپ تارى سەھپىساىدىن ئاورۇن ئالغاان مىلالەت .ئاۇالر ئاۇزۇن
ۋاقىتقىچە پائالىيەت ئېلىپ بارالىشى ھەم جۇڭگو تارىخىدا مۇھىم روم ئوينىيالىشى ھەتتاا
دۇنيااا تارىخىنى اڭ بەلگىلىااك تەسااىر كۆرسىتەلىشااى ئۇالرنىااڭ ئىجتىمااائىي ئىگىلىكىنى اڭ
راۋاجىالنغانلىقى باش كۆتاۈرگەن ھالادا ئاللىقاچاان تۆماۈر قاورالالر مەدەنىيىتاى دەۋرىاگە
كىرىااپ بولغااانلىقى ئاۆزگىچە مىللىااي ئاالھىاادىلىكى ۋە ئىجتىمااائىي ئاالھىاادىلىكى بىاالەن
مۇناسىۋەتلىك .مەسلەن جەمئىيەت تۈزۈلمىسىدە ئىشلەپچىقىرىش تەشكىلىي بىلەن ھەربىاي
تەشكىم بىرلەشتۈرۈلگەن .ئۇالرنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكى ئۇالرنىاڭ ئىچكاى قساىمىنى ئىنتاايىن
زىااب بىرلەشااتۈرگەن .باشااقا ئااامىلالر قوشاۇلۇپ ئۇالرنىااڭ جەڭگىۋارلىااق كاۈچى ئىنتااايىن
ك اۈچەيگەن ۋە «ئااات ئۈسااتىدە ئولت اۇرۇپ دۆلەت قۇرالىغااان» .گەرچە ئۇالرنى اڭ قۇللااۇق
تۈزۈمى ئانچە تەرەققىي قىلمىغان بولسىمۇ (قەدىمكاى يۇناان رىمنىاڭ قۇللاۇق تۈزۈمىادەك
ئۇناااداق بەك تەرەققىاااي قىلمىغاااان بولساااىمۇ) ۋە كاااۆچمەن چاااارۋىچىلىق ئىگىلىكىنىاااڭ
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تارقاقلىقى ۋە ئاجىزلىقى سىياسىي ھاكىمىيەتنىڭ تۇيۇقساىز گۈللىنىاپ تۇيۇقساىز گاۇمران
بولۇشااىغا س اەۋەپ بولغااان بولسااىمۇ ل اېكىن ئۇالرنىااڭ ھاكىمىيىتىنى اڭ نەچااچە ي اۈز يىاام
سااااقلىنىپ قېلىشاااى يەنە كېلىاااپ شاااەرق غەرپ جەناااۇپ شاااىمالدا نەچاااچە مىاااڭ
چاقىرىمدىن نەچچە مىڭ چاقىرىمغىچە يەرلەرنى كونتىروم قىاللىشى ئۇالرنىڭ مۇستەقىم
قاۇدرەت تېااپىش يولىاادا ماڭغانلىقىاادىن بولاۇپ ھەرگىزمااۇ تاساااددىپىيلىق ئەمە  .ھ اۇن
مىللىتىنى اڭ ب اۇ نىاام ئىچكااى تۈزۈلۈشااى – مىللەتنىااڭ ئىچكااى تۈزۈلىشااى ئىااگە بولغااان
ئاالھىدىلىك ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىچكى تۈزۈلىشى ۋە سىنىپىي مۇناسىۋەتنىڭ بۇ نىم ئىچكاى
تۈزۈملىدىكى رولىنى ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىش پەقەت ھۇن مىللىتىنىڭ مىللىاي قىيااپىتى
ۋە جەمئىيەت ھالىتى ھەم سىياسىي جەھەتتىكى گۈللىنىش گاۇمران بولۇشانىڭ ساەۋەبىنى
ئېچىااپ بېاارىپال قالماسااتىن بەلكااى يەنە كېاايىن باااش كۆتااۈرۈپ چىققااان شااىمالدىكى
مىللەتلەر مەسلەن ئوغان سىيانپى جورجان تۈرك ئۇيغۇر قىتان موڭغۇم قاتارلىق
چۈشىنىش ۋە تەتقىق قىلىشقىمۇ پايدىلىق .شىمالدا باغ كۆتۈرۈپ چىققان باۇ مىللەتلەرنىاڭ
كاااۆچمەن چاااارۋىچىلىق ئىگىلىاااك

ئىشااالەپچىقىرىش تەشاااكىلى ھەربىاااي تەشاااكىلىنىڭ

بىرلەشتۈرۈلۈشاااى ۋە باااش كۆتاااۈرگەن ۋاقىتتاااا ئاساساااەن ئىپتىااادائىي ئۇرۇقداشااالىق
جەمئىيىتىاادىن قۇللااۇق جەمئىاايەتكە ئۆتااۈش ئارلىقىاادا تۇرۇشااى قاتارلىقالرنى اڭ ھەممىسااى
ھااۇنالر بىاالەن ئااانچە پەرقلەنمەياادۇ .بۇنىڭاادىن باشااقا ھۇنالرنىااڭ نۇرغااۇن تەرەپلىاارى
شااىمالىدا كېاايىن باااش ك اۆتەرگەن .ھەر قايسااى تەركىبىنىااڭ م اۇرەككەپلىكى ۋە كېيىنكااى
مىللەتنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى كەساكىن پاارچىلىنىش دېگەنادەك ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىكى
نەنزۇالرنىااڭ ئىلغااار فېئوداللىااق ئىگىلىااك مەدەنىيىتىنىااڭ كۈچلااۈك تەسااىرىگە ئ اۇچراش
ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمى ئىقتىسادىي تۇرمۇشى مەدەنىيەت ساپاسى راۋاجىلىنىشى ۋە
بۆلۈنۈشاااى نەنااازۇالر ۋە ئوتتاااۇرا تۈزلەڭلىاااك مەركىزىاااي ھااااكىمىيەت بىااالەن بولغاااان
مۇناسىۋەتتە ئازدۇر -كۆپتۇر ئۆزگىرىش ياسىغان .گەرچە شىمالدىكى ھەر قايسى مىللەتالەر
تۇرىۋاتقان تارىخىي مۇھىتى ۋە شەرت -شارائىتى ئونشاشامايدىغان بولساىمۇ رۋاجاالىنىش
جەريانىدا ئۆزىگە نا

ئاالھىدىلىكلەرنى شاىكىللەندۈرۈپ كاۆپ نىام تاارىخىي ھاالەتنى

ئىپادىلىگەن بولىسمۇ لېكىن ئومۇمالشاتۇرۇپ ئېيقانادا ھۇنالرنىاڭ تەرەققىيااتى جەريانىادا
بارلىققا كەلگەن ھەر نىم تارىخىي ھادىسىلەر نۇرغۇن تەرەپلەردىن كېيىن شاىمالدا بااش
كۆتەرگەن ھەر قايسى مىللەتلەرنى چۈشىنىش ۋە تەتقىاق قىلىشاتا غاايەت زور پايادىلىنىش
قىممىتىگە ئىگە .شۇڭا ھۇن تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىشنىڭ شاىمالدىكى باارلىق
ئاز سانلىق مىللەتلەر تارىخىدىكى زور مەسىلىلەرنى ھەم قىلىشتىكى ئەيانەك يااكى ئااچقۇچ
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بواللىشى شۆھبىسىزدۇر.
ئۈچىنچىدىن ئىچكى مۇڭغۇم رايۇنىدا ھاۇن تاارىخىنى ئاۆگىنىش ۋە تەتقىاق قىلىاش
تېخىمۇ زور رېئام ئەھمىايەتكە ئىاگە .چاۈنكى ھاۇنالر ئىلگىارى پائاالىيەت ئېلىاپ بارغاان
رايااۇنالردىن چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇبى ھااازىرقى ئىچكااى موڭغااۇم ئاااپتونۇم رايۇنىغااا
جۈملىدىن ئېلىمىزگە تەۋە بولۇپال قالماي چوڭ چۆللۈكنىڭ شاىمالىدىمۇ  -1921يىلاى -7
ئايدا موڭغۇلىيە مۇستەقىللىق جاكارالشتىن ئىلگىرى ئېلىمىزگە تەۋە ئىدى .ئىلگىرى تاشاقى
موڭغۇلىيەدە پائاالىيەت ئېلىاپ بارغاان مىللەتلەرنىاڭ تاارىخىمۇ ۋەتىنىمىاز تارىخىنىاڭ بىار
قىسىمى ئىدى .⑾ .شۇڭا ئىچكى موڭغۇم رايۇنىنىڭ تارىخىنى ۋە مىللەتلەرنىڭ تاارىخخنى
ئۆگىنىش ۋە تەتقىاق قىلىاش بەلكاى يەنە ئىچكاى موڭغاۇم ۋە  -1921يىلاى  -7ئايادىن
ئىلگىرىكى تاشقى موڭغۇلنىڭ چېگارا راياۇن تاارى  -جۇغراپىيىساىنى ئاۆگىنىش ۋە تەتقىاق
قىلىشتىمۇ ھۇنالرنىاڭ ئىزىناى ئىازدىمەي بولمايادۇ .مەسالەن يېغىلىاق دەۋرى ۋە چىان-
نەن سۇاللىسااىنىڭ دەۋرىاادە ئېلىمىزنىااڭ شااىمالىدىكى مىللەتاالەر ئەڭ شااىمالدا قايسااى
يەرگىااچە پائاااالىيەت ئېلىاااپ بارغااانب باااۇنى بىلىاااش ئۈچااۈن ھۇنالرنىاااڭ شاااىمالىدىكى
چېگرىسااىنى تەكشااۈرۈپ ئىسپاتالشااقا تااوغرا كېلىاادۇ .سااوۋېت ئىتتىپاااققى ۋە موڭغااۇلىيە
ئارنېئولوگلىرىنىااااڭ سااااوۋېت ئىتتىپاااااقى بۇريااااات ئىتتىپاقااااداش ئاااااپتونون رايااااۇن
جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەركىزى ئۇالنئودونىاڭ ئىۋولگاا بازىرىادىكى ناارابىنى ھۇنالرنىاڭ ئەيناى
ۋاقىتتىكاااى ئەڭ شاااىمالدىكى قەلئەساااى دەپ بېكىاااتىلگەنلىكىگە ئاساساااەن بىاااز ئەيناااى
ۋاقىتتىكى ھۇنالرنىڭ پائالىيەت دائىرىسىنىڭ ئەڭ شاىمالىدا مۇشاۇ يەرگىاچە يەتكەنلىكىناى
پەرەز قىالاليمىز (بۇ يەر ھازىر بايقام كۆلىنىڭ شاەرق تەرىپىنىاڭ ساەم جەنۇبىادا) .ئەگەر
ھۇنالرنىڭ شىمالىدا كۆچمەن چارۋىچىلىق قىلغاان دىڭلىڭالرنىاڭ ئىزىناى سۈرۈشتۈرساەك
ئۇ ھالدا ئەينى ۋاقىتتىكى ئېلىمىزنىڭ شىمالىدىكى مىللەتلەرنىڭ پائاالىيەت دائىرىساى ئەڭ
شىمالدا ھازىرقى بايقام مىللەتلەرنىاڭ پائاالىيەت دائىرىساى ئەك شاىمالدا ھاازىرقى بايقاام
كۆلىنىڭماااۇ شاااىمالىدا بولىااادۇ ⑿ .يەنە موڭغاااۇم تارىخىااادىكى بىااار قىساااىم تېخاااى ھەم
قىلىنمىغان مۇھىم مەسىلىلەرمۇ ھاۇن تارىخىادىكى مەساىلىلەر بىالەن زىاب مۇناساىۋەتلىك.
مەساالەن موڭغۇلالرنىااڭ ئېتىنىااڭ مەنبەسااى مەسىلىسااىدە نااۆۋەتتە دۆلىتىمىااز ئىچااى-
سىرتىدىكى ئالىمالر ئىچىدە ئومۇمەن ھۇن تۈرك ۋە توڭگۇ

دەيدىغان ئۈچ نىام قااراش

مەۋجااۇت .شااۇڭا ھااۇنالر موڭغۇلالرنىااڭ ئېتىنىااك مەنبەسااى بولااۇش -بولماساالىقىدىن
قەتئىياانەزەر ھ اۇن تااارىخنى ئ اۆگىنىش ۋە تەتقىااق قىلىشاانىڭ ب اۇ مەسااىلىنى ھەم قىلىشااقا
پايدىسااى بااار .يەنە مەساالەن موڭغااۇم تىلىاادىكى ھ اۇن تىلىنى اڭ تەركىبىلىاارى ۋە ت اۈرك
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تىلىنى اڭ تەركىبلىاارى مەسىلىسااىمۇ ھ اۇن تىلىنااى ئ اۆگىنىش ۋە تەتقىااق قىلىشاانىڭ تەقەزا
قىلىدۇ .شۇڭا ھۇن تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىش مۇڭغۇم تارىخىنى ئاۆگىنىش ۋە
تەتقىق قىلىش بىلەن ئۆز -ئارا مۇناسىۋەتلىك.
تۆتىنچىاادىن ھاۇن تااارىخى (تاۈرك تااارىخى موڭغااۇم تااارىخى قاتااارلىق شااىمالدىكى
مىللەتلەرنىااڭ تااارىخى) بىاار «دۇنياااۋى ناراكتېرلىااك) ئىلىاام بولغااانلىقى ئۈچااۈن ئااۇ
دۆلىتىمىاازدە فېئوداللىااق نۇقتىئىنەزەرلەرنىااڭ تەسااىرىگە ئۇچرىغاناادىن سااىرت يەنە چەت
ئەم بۇرژۇئااااازىيە جاھانگىرلىااااك ۋە زومىگەرلىكنىااااڭ نىلمااااۇ -نىاااام ئەكسااااىيەتچى
نۇقتىئىنەزەرلىرىنىڭ تۆھمەت قىلىشىغا ئاغدۇرمىچىلىق قىلىشىغا ۋە بۇرمىلىشىغا ئۇچرىغاان.
بولۇپمۇ ھۇنالر بىلەن نەنزۇالرنىڭ مۇناسىۋىتى ئېغىر دەرىجىدە بۇرمىالندى .شۇڭا ھاازىر
ماركىساااىزىم -لېنىنااازىم ۋە ماۋزېااادوڭ ئىدىيىساااىنى قاااورام قىلىاااپ تارىخشۇناسااالىق
ساھەسااىدىكى ب اۇ نوقسااانالرنى ت اۈزەش ھۇنالرنىااڭ تااارىخىنى ئەساالى قىياااپىتى بااويىچە
يۇرۇتۇپ بېرىش دۆلىتىمىز تارىخچىلىرىنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مەجباۇرىيىتى .ھاۇن
تارىخىدىن ئىبارەت بۇ ئىلمىي ساھە ماركىسىزىم بىالەن باشاقا ئىادىيىلەرنىڭ كۈرىشاىدىكى
بىر جەڭ مەيدانىدۇر.
ھاااۇن تاااارىخىنى ئاااۆگىنىش ۋە تەتقىاااق قىلىشااانىڭ ماااۇھىملىقىنى ياااۇقىرىقىالردىن
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ!
مەن «ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي تارى » دېگەن باۇ ئەساىرىمدە ماركىساىزىم -لېىنىنازىم ۋە
ماۋزې ادوڭ ئىدىيىسااىنىڭ ئىلمىااي ن اۇقتىئىنەزەرلىرى ۋە ئۇسااۇلىدىن پاياادىلىنىپ جۇڭگااو
تااارى سەھنىسااىدە تەنمىاانەن  500يىاام ھۆكااۈم س اۈرگەن ھ اۇن مىللىتىنى اڭ ئىقتىسااادىي
تۇرمۇشااى جەمئىاايەت تۈزۈلمىسااى سىياس اىي تەشااكىلى مەدەنىيىتااى ئ اۆرپ -ئااادىتى
گۈللىنىشى ۋە نارابىلىشىشى سىياسىي ئۆزگىرىشلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ھەر قايساى مىللەتالەر
بولۇپمۇ نەنزۇ مىللىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىر قەدەر ئەتىراپلىق ھەم سىستېمىلىق
بايان قىلىپ ھۇن مىللىتىنىڭ تارىخىي قىياپىتىنىڭ بىر ئومۇمىي كۆرۈنۈشاىنى ساۈرەتلەپ
باقتىم .بۇ ئومۇمىي تارى «ھاۇنالر تاارىخى» دېاگەن قامالشامىغان ئەساىرىم ⒀ ئاساساىدا
تۈزىتىش كىرگۈزۈش ۋە تولۇقالش ئارقىلىق پۈتاۈن چىقتاى .مەساىلىلەرنى تېخىماۇ كەڭ ۋە
ئەتىراپلىق بايان قىلىش ئۈچۈن باۇ قېاتىم ئەساەرنىڭ ھەجىمىناى تەنمىانەن بىار ھەسساە
كۆپەيتتىم.
ھۇن تارىخى مەنسۇ

تارى بولغانلىقتىن كەسپ ئەھلاى بولمىغاان كىتابخانالرنىاڭ

ئوقۇشىغا قۇاليلىاق بولۇشاى ئۈچاۈن مەزماۇن ئىمكانىيەتنىاڭ باارىچە ئاددىيالشاتۇرۇلۇپ
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ئاممىباپالشااتۇرۇلۇپ ھ اۇن تارىخىغااا ئائىاات بىلىماالەر ئ اۇدۇم تونۇشااتۇرۇلۇپ چۇۋالچاااق
دەلىللەشتىن سااقلىنىلدى .دۆلەت ئىچاى -ساىرىتىدىكى تېخاى تااالش -تارتىشاتا تۇرغاان
مەسىلىلەردە مۇھاكىمە قىلىپ ئېنىقالشقا تېگىشلىكلىرىنىدىن باشقىلىرى ئارىالشاتۇرۇلمىدى.
نەقىاام كەلتااۈرۈلگەن قەدىمكااى ھ اۆججەتلەر ئورتاااق تىاام بااويىچە تەرجىاامە قىلىناادى ۋە
چۈشەندۈرۈلدى .نەزىرىيىاۋى ئاساساالرغىمۇ بىار -بىارلەپ ئىازاھ بېرىلادى .قەدىمكاى يەر
ناملىرىغااا ھااازىرقى يەر نااامى چۈشااۈپ ئىزاھالناادى .ھۇنالرنىااڭ مەنسااۇ

ئاتالغۇلىرىنىااڭ

قەدىمكااى ئاھاااڭى ۋە مەنسااىمۇ بىرمااۇ بىاار ئىزاھلىنىااپ كىتابخانالرنىااڭ چۈشىنىشااىگە
ئاسانلىق يارىتىلدى.
ھۇن تارىخىنىڭ مەزمۇنى مۇرەككەپ شۇنداقال ناۆۋەتتە دۆلەت ئىچاى -ساىرتىدىكى
ئىلىاام ساھەسااىدە ماركىسااىزىم -لېنىنزىماادىن پاياادىلىنىپ يېزىلغااان ۋە نەشااىر قىلىنغااان
مەنسۇ

ئەسەرلەرمۇ كۆپ ئەمە  .ھۇنالرغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن مەساىلىلەر بىار تەرەپ

قىلىنمايال قالماستىن ھەتتاا تەتقىاق قىلىنمىادى يااكى ئىزدىنادىش ئۈساتىدە تۇرىۋاتىادۇ.
شۇڭا بۇنداق مەنسۇ

تارى يېزىش بىر قەدەر قىايىن .يەنە كېلىاپ سىياساىي ساەۋىيەم

ۋە كەسااپى سااەۋىيەمنىڭ چەكلىكااى تۈپەيلىاادىن ناتااالىقتىن ساقلىنىشااىم تە  .شااۇڭا
كېيىنكى تۈزىتىشىم ئۈچۈن كىتابخانالرنىڭ تەنقىد پىكىرلىرىنى بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
بۇ كىتابتا يولداش ليۇ چاۋۋېي بېغىشلىما يېزىپ بەردى .باۇ يەردە ئاالھىادە رەھامەت
ئېيتىمەن.
لىن گەن
 -1983يىلى ئىچكى موڭغۇم داشوسىدە يېزىلدى.

ئىزاھالر:
①  -1758 ~ 1756يىلالردا پارىژدا نەشاىر قىلىنغاان .جەمئىاي بەش قىساىم بولاۇپ
ئەسلى ئەسەر فرانسۇزچە.
②  -1961يىلااى لېنىنگرادتااا نەشااىر قىلىنغااان .ئەساالى ئەسااەر رۇسااچە③ .ئااا .خ .
رافىكوۋ« :ھۇن تارىخىدىن ئومۇمىي مەلۇماتقا باھا»  -1952يىلاى ساوۋېت ئىتتىپاقىنىاڭ
«تارى مەسىلىلىرى» ژورنىلىنىڭ  -5سانىغا بېسىلغان.
~ ~ 20

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

④بىرىنچىسااى -1960يىلااى موسااكۋادا ئىككىنچىسااى -1974يىلااى موسااكۋادا نەشااىر
قىلىنغان .ئىككىلىسى رۇسچە.
⑤-1925يىلى لېنىنگرادتاا نەشاىر قىلىنغاان رۇساچە⑥ .ئىنگىلىازچە .باۇ كىتابنىاڭ
شىياڭدا تەرجىمە قىلغان نەنازۇچە نۇسخىساى -1934يىلاى شااڭخەي شاڭۋۇ كىتابخانىساى
تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان.
⑦ئىنگىلىزچە .بۇ كىتابنىڭ جاڭ جۈەن تەرجىمە قىلغان نەنزۇچە نۇسخىساى -1958
يىلى جۇڭخۇا كىتات ئىدارىسى تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنغان.
⑧ئىنگىلىزچە-1973 .يىلى لوندۇندا نەشىر قىلىنغان.
⑨نېمىسچە-1975 ~ -1962 .يىلالردا بېلىندا نەشىر قىلىنغان.
⑩  -1960يىلى سەنليەن كىتابخانىسىدا نەشىر قىلىنغان.
⑾دۇنيا بىلىملىرى نەشىرياتى -1979يىلى نەشىر قىلغان «ھەر قايساى دۆلەتلەرنىاڭ
ئومۇمىي ئەھۋالى» دېگەن كىتابنىڭ موڭغۇلىيە قىسىمىدا «جۇڭگونىاڭ تەركىبىاي قىساىمى
بولغان تاشقى موڭغۇلىيە -1911يىلى چارروسىيەنىڭ پىالنلىشاى ئارقىساىدا ‹مۇنتارىياات›
جاكااارالپ -1921يىلااى -7ئاينىااڭ -11كااۈنى مۇسااتەقىم بولغااانلىقىنى ۋە پادىشاااھلىق
ئاساسىي قاانۇنلۇق ھۆكاۈمەت قۇرغاانلىقىنى جاكارلىادى-1924 .يىلاى  -5ئايادا جۇڭگاو-
سوۋېت ‹جۇڭگو -روسىيە قېلىپ قالغان چوڭ ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىش كېلىشىمى› دە
‹سااوۋېت ئىتتىپاااقى ھۆكااۈمىتى تاشااقى موڭغۇلىيىنىااڭ جۇڭخااۇا مىنگونىااڭ بىاار قىسااىمى
ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە بۇ زېمىنغا جۇڭگونىاڭ ئىگىلىاك ھوقاۇقىنى يۈرگۈزۈشاىنى
ھاۆرمەت قىلىاادۇ› دەپ بەلگىلەناادى -1924 .يىلااى -11ئاينىاڭ  -26كاۈنى پادىشاااھلىق
ئاساسىي قانۇنلۇق تۈزۈم بىكار قىلىنىپ موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلادى-1945 .
يىلى  -2ئايدا سوۋېت ئىتتىپااقى ئامېكاا ئەنگىلىايە ئاۈچ دۆلەت باشالىقلىرى قاتناشاقان
يالتااا يىغىنىاادا موڭغۇلىيىنىااڭ ‹ھااازىرقى ئەھااۋالى ساااقالپ قېلىنىادۇ› دەپ بەلگىلەناادى.
 -1946يىلااى  -1ئاينىاڭ  -5كاۈنى جۇڭگااو گومىنااداڭ ھۆكااۈمىتى تاشااقى موڭغۇلىيەنىااڭ
مۇستەقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدى» دېيىلگەن.
⑿ جۇڭگااو تااارى ئاتىلىسااىنى تااۈزۈش گۇرۇپپىسااى تااۈزگەن  -1974يىلااى جۇگااو
نەرىتە نەشىرىياتى نەشىر قىلغان «جۇڭگاو تاارىخى ئاتىلىساى»  -2قىساىم  -39نەرىاتە
«ھۇن قاتارلىق قەبىلىلەر» گە قاراڭ.
⒀ئىچكى موڭغۇم نەشىرىياتى  -1977يىلى نەشىر قىلغان  -1979يىلى قايتا نەشىر
قىلغان.
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-6باپ ھۇنالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە شەكىللىنىشى
ئېلىمىااز تېررىتورىيىسااىدىكى چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇبىي ۋە شااىمالىدىكى يااايالق
رايۇنلىرى ناھايتى قەدىمدىن تارتىپال ئېلىمىز تارىخىدىكى شاىمالدىكى كاۆچمەن چاارۋىچى
مىللەتلەرنىڭ پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغان سەھنىساى شاۇنداقال ھەر قايساى مىللەتلەرنىاڭ
ئۆز-ئارا ئاالقە قىلىشىدىغان جەڭ قىلىشىدىغان قوشۇلدىغان سورۇنى ئىدى.
تااارىخىي ماتېرىيااالالردا نۇاڭاادىنىڭ ش اۇنيۈلەرنى (ھ اۇنالرنى) شااىمالغا قوغلىغااانلىقى
ناااتىرلەنگەن① .نۇاڭاادى جۇڭگونىااڭ ئىپتىاادائىي ئۇرۇقداشاالىق جەمئىيىتااى دەۋرىاادىكى
ئەپسانىۋىي شەنا بولاۇپ تەنمىانەن مىالدىيىادىن ئاالتە يەتاتە مىاڭ يىام ئىلگىرىكاى
دەۋرلەردە ياشااىغان .باۇ مەلۇمااات شااىمالدىكى كاۆچمەن چااارۋىچى مىللەتلەرنىاڭ ناھااايتى
يىااراق قەدىمكااى زامااانالردىال ئوتتااۇرا تااۈزلەڭلىكتىكى نۇاشااىيا مىللىتااى بىاالەن ئاااالقە
قىلغانلىقىاادەك پاااكىتنى ئەكىااا ئەتتااۈرۈپ بېرىاادۇ .شااىيا سۇاللىسااى دەۋرىااگە كەلگەناادە
(مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -18 ~ 22ئەسىرلەر) شۈنيۈلەر (ھۇنالر) شىيا مىللىتى بىلەن قوشنا
ئولتۇراقالشقان ۋە زىب ئاالقىدە بولغان .شاڭ سۇاللىسى دەۋرىدە (مىالدىيىدىن باۇرۇنقى 22
~  -18ئەسىرلەر) گۇيفاڭالر (ھاۇنالر) ئۇالرنىاڭ كۈچلاۈك دۈشامىنى بولاۇپ قالغاان .شااڭ
پادىشاھى ۋۇدىڭ ئۈچ يىلغا سوزۇلغان ئۇرۇش ئارقىلىق ئاۇالرنى مەغلاۇپ قىلغاان .غەربىاي
جۇ سۇاللىسى دەۋرىدە (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -12ئەسىردىن مىالدىيىدىن باۇرۇنقى -771
يىلغىاااچە) شاااىيەنيۈنلەر (ھاااۇنالر) جانلىنىشاااقا باشااالىغان .تاااارىخىي ھاااۆججەتلەرگە
ئاساسااالنغاندا شاايەنيۈنلەر (ھ اۇنالر) داۋاملىااق غەربىااي ج اۇ سۇاللىسااىغا ھۇجااۇم قىلىااپ
پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرۇپ ئىچكى رايۇنادىكى نەلقالەرگە نۇرغاۇن بااليىئااپەت ۋە ئاازاپ
ئوقۇبەتلەرنى كەلتۈرگەن .شۇڭا ئەينى ۋاقىتتىكى شائىرالر مۇشۇ ئىشالرنى تەسۋىرلەپ:
ئۆي -ماكاندى ئائىلىدىن قالدۇق ئايرىلىپ
دەھشەت سېلىپ كەلگالەن ۋەھشىي ھۇنالر دەستىدىن.
يۈردۇق تىنماي كۆچكۈپ دائىم تېنەپ -تەمتىرەپ
دەھشەت سېلىپ كەلگەن ۋەھشىي ھۇنالر دەستىدىن ②.
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دەپ يازغان .مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -8ئەسىردە جۇسۈەنۋاڭ كۆپ قېتىم ئەساكەر چىقىرىاپ
شاايەنيۈنلەر (ھااۇنالر) نىااڭ تاجاۋۇزچىلىرىغااا تاقابىاام تۇرغااان ۋە «سااۇفاڭ» دا قەلاائە
ياساااتقان .شااائىرالر ئەينااى چاغاادا شاايەنيۈنلەرگە (ھااۇنالر) تاقابىاام تۇرۇغااان ئەھااۋالنى
تەسۋىرلەپ:
چۈشۈرۈپ بۇيرۇقنى ماڭا ئۇلۇغ نان
شىمالىي چېگىرىغا سالدۇردىر قورغان.
ئاتاقلىق نەنجۇڭغا بولدىغۇ نېسىپ
ھۇنالرنى قوغالنى بەرمەستىن ئامان③
دەپ يېزىشااقان .ئەمىنىاايە ۋە يېغىلىااق دەۋرلىاارى ئارلىقىاادا بااۇرۇنقى يۈنيااۈ گۇيفاااڭ
شۈنيۈن قاتارلىق نەلقلەرنىڭ نامى تارى سەھپىسىدىن يوقىلىپ ئۇنىاڭ ئورنىغاا «رۇڭ»
ۋە «دى» دېگەن نامالر ئالماشتى .بۇ «رۇڭ» «دى» الرنىڭ قەبىلىلىرى چوڭ -كىچىك
بولۇپ يۈزدىن ئاشاتتى④ .بۇالر ئۆزىچىال پەيدا بولۇپ قالغان بولماستىن بەلكى شايەنيۈڭ
قاتارلىق نەلقلەرنىڭ (ھەم تارىختا ئىسمى كۆرۈلمىغان باشقا مىللەتلەرنىڭ) ئۇزۇن مۇددەت
ئارلىشىشى نەتىجىسىدە شەكىللەنگەنىدى .مىلەت نامىنىڭ بۇ نىم ئۆزگىرىشاى ھەر قايساى
مىللەتلەرنىڭ ئۆز-ئارا مۇناسىۋىتىنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىنى جۈملىدىن نۇرغاۇن ئاۇرۇق يااكى
قەبىلىلەرنىڭ پارچىلىنىشى بىرلىشىشى توپلىشىشى ۋە تارقىلىشىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغاان
تااارىخىي مەزمااۇننى ئەكااا ئەتتااۈرۈپ بېرىاادۇ .ب اۇ ۋاقىتتااا باۇ «رۇڭ» ۋە «دى» الرنى اڭ
بەزىلىاارى نااۇاڭخې دەرياسااى ۋادىسااىغا يەنە بەزىلىاارى چااوڭ چۆلۈكنىااڭ جەنااۇبى ۋە
شااىمالىغا جايالشااقان .نااۇاڭخې دەرياسااى ۋادىسااىغا جايالشااقانالرنىڭ بەزىلىاارى نۇشاايا
مىللىتىنىڭ شاىمالىدا ئولتۇراقالشاقان بەزىلىارى نۇاشاىيا مىللىتىنىاڭ ئارىساىغا تارقىلىاپ
ئولتۇراقالشقان .شۇڭا ئۇالر نۇاشاىيا مىللىتاى بىالەن كاۆپلەپ ئارىلىشاىپ بەزىادە تىانب
ئاالقە قىلسا بەزىدە ئۇرۇش قىلىپ تۇرغاان .ئۇالرنىاڭ ئىچىادىكى ھەر قايساى نەلقلەرماۇ
بەزىدە ئۇرۇش قىلسا بەزىدە تىنب ئۆتكەن .باۇ نىام ئاۆز-ئاارا ئاۇرۇش ئااالقە ۋە ئاۇرۇش
ئۇالرنى ئۆز-ئارا قوشۇلۇشقا يۈزلەندۈرگەن .ئۇزاق مۇددەتلىك ئارىلىشاىش جەريانىادا بەزى
«رۇڭ» ۋە «دى» الرنىڭ جەمئىيەت تەرەققىياتى بىر قەدەر تېزلىشاىپ كاۈچى زورىيىاپ
ئاساساالىق روم ئوينىاادى( .باشااقا مىللەتلەرنااى ئاسسىمىلياتىسااىيە قىلاادى) يەنە بەزى
«رۇڭ» ۋە «دى» الر قوشااۇمچە روم ئوينىاادى( .باشااقىالر تەرىپىاادىن ئاسسىمىلياتىسااىيە
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قىلىنااادى) يېغلىاااق دەرۋىاااگە كەلگەنااادە (مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  -221 ~ 476يىلاااالر)
نۇئاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا تارقالغان «رۇڭ» «دى»الرىادن ھاازىرقى نېبىاي ئۆلكىساى
ئىچىدە «جۇڭشەن بەگلىكى» نى قۇرغاان شايەنيۈلەردىن باشاقىلىرى نۇاشاىيا مىللىتاى ۋە
ئااۇالر قۇرغااان كۈچلااۈكلەر بەگلىكاالەر تەرىپىاادىن قوشااۇۋېلىندى .يەنە بەزىلىاارى چااوڭ
چۆللۈكنىااڭ جەنااۇبى ۋە شااىمالىغا كۆچااۈپ كېتىااپ بۇرۇناادىن شاۇ يەردە ئولتۇراقالشااقان
«رۇڭ» «دى» الر باالەن بىرلىشااىپ كەتتااى .يېغىلىااق دەۋرىنىااڭ ئانىرىاادا جەمئىاايەت
تارىخىنىڭ تەرەققىي قىلىشاىغا ئەگىشاىپ ئېلىمىزنىاڭ شاىمالدا پائاالىيەت ئېلىاپ بارغاان
ئااۆز -ئااارا بىاار -بىاارىگە تەۋە بولمىغااان نۇرغۇنلىغااان ئااۇرۇق ۋە قەبىلىاالەر پەياادىنپەي
توپلىنىشااااقا باشاااالىدى ھەم بەلگىلىااااك تېرروتورىيىاااادە قەبىاااالە ئورتاااااق گەۋدسااااىنى
شەكىللەندۈرۈشااكە باشاالىدى .باۇالردىن بىاار ەدەر ئىلغااارراقلىرى مەدەنىاايەت بوسۇغىسااىغا
قەدەم قويۇپ ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيىتىنى قاۇردى (مەسالەن ھاۇنالر) ئارقىادىراق قېلىاپ
قالغااانلىرى قەبىلىاالەر ئىتتىپاااقىنى تەشااكىم قىلاادى (مەساالەن ھاۇنالر بىاالەن تەڭ باااش
كۆتۈرگەن تۇڭگۇسالر) ياكى ئۇرۇق قەبىلە تارىخىي باسقۇچىدا تونتاپ قالدى.
ھااۇنالر مانااا مۇشااۇنداق قوش اۇلۇش جەريااانى ئااارقىلىق مىالدىيىاادىن ئىلگىرىكااى -4
ئەسىردە پەيدىنپەي ئۆزىنىڭ «قابىلىيىتى» نى ئاشاكارىالپ مىالدىيىادىن ئىلگىرىكاى -3
ئەساااىردە تاااارى سەھنىساااىگە قەدەم قويااادى .ئۇالرنىاااڭ ئېتنىاااك مەنبەساااى يۈنياااۈلەر
گۇيفاڭالر شيەنشۈنلەر «رۇڭ» «دى» «غۇر» الر قاتارلىق بۇرۇندىن چوڭ چۆللۈكنىڭ
جەنااۇبى ۋە شااىمالىدا ياشااىغان ھەر قايسااى مىللەتلەرنااى ئاۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ .ھۇنالرنىااڭ
ئېتنىڭ مەنبەسىنى يەككە ھالادىكى بىارەر ئاۇرۇق يااكى قەبىلىادىن كېلىاپ چىققاان دەپ
ئېيتىش ناھايتى تە  .لېكىن ھاۇن مىللىتىنىاڭ شەكىللىنىشاى جەريانىادا «ھاۇن» دەپ
ئاتالغان ئۇلۇ

ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچى بىر قەدەر ئىلغار كۈچى بىر قەدەر زور

بولغااانلىتقىن باشااالمچى ئورۇناادا تۇرغااان .مىللەتنىااڭ شەكىللىنىشااى ۋە راۋاجىلىنىشااىغا
ئەگىشاااىپ «ھاااۇن» دېاااگەن ئۇلۇسااانىڭ ناااامى پۈتاااۈن مىللەتاااكە ۋەكىللىاااك قىلغاااان.
ئەمىلىيەتتە ھۇنالرنىڭ ئىچكى قىساىمىدىكى مىللىاي تەركىبىماۇ بىار نىام ئەمە

ئىادى.

مەسلەن :توغا يۈۋېن دوغۇ قۇچاي قانقۇي قاتارلىق قەبىلىلەرمۇ ھۇنالرنىڭ تەركىبىىي
قىسىمى ئىچىدە ىدى .شۇنداقال ھەر قايسى قەبىلىلەرنىاڭ تۆۋىنىادە نۇرغاۇن ئاۇرۇقالر باار
ئىدى .مەسلەن :الندى قۇيان الن سۈبۈ چيۇلىن جىئو داڭيۈ نەن الڭ سۇجى
جورجى دېگەندەك .بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئاتالمىش «باشقا ئۇرۇق» ياكى «باشقا قەبىلە»
دىكىلەرنىڭمااۇ ھىسااابى يااوق ئىاادى⑤ .بۇنااداق مااۇرەككەپ مىللىااي تەركىاا
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نۇرغۇنلىغااان ئ اۇرۇق ۋە قەبىلىلەرنىااڭ ئارلىشىشااى ۋە بىرلىشىشااىدىن ش اەكىللەنگەنلىكىنى
ئىسپاتالپ بېرىدۇ .ھۇنالر بىلەن بىللە باش كۆتۈرگەن توڭگۇ

ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن چوڭ

چۆللۈكنىڭ جەنۇپ -شىمالىدا باش كۆتەرگەن ئوغان سىيانپى جۇرجاان تاۇرا تاۈرك
ئۇيغۇر قىتاان موڭغاۇم قاتاارلىق مىللەتلەرنىاڭ مىللاى تەركىبىادىكىلەرنىڭمۇ مۇشاۇنداق
مۇرەككەپ ئىكەنلىگىنى بۇنىڭغا قوشۇمچە ئىسپات قىلىشقا بولىدۇ.
-14ئەسااىردىكى ئىلخااانالر نانلىقىاادىكى تااارىخچى راشااىددىن ئۆزىنىااڭ «جااامىئۇم
تاۋارىخپ» ( -1جىلىد) ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق يازغان « :تاتارالر ناھايتى < ئۇلۇغ> ۋە
باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغاچقا تاتار بولمىغان باشقا ئاۇرۇق قەبىلىلەرماۇ تاتاار
نامى بىلەن دۇنياغا تونۇلۋاتىدۇ .گەرچە ئۇالرنىڭ ئۇلۇ

نامى تاتار بولسىمۇ يەنىاال تاتاار

ردەپ ئاتىلىپ كەلمەكتە .تاتار بولمىغان بۇ ئۇلۇسالر ئۆزىمىزنى تاتاار ناامى بىالەن ئاتااپ
تاتارالرنىڭ ئارىسىغا قوشۇلساق < ئۇلۇغ> ۋە ھاۆرمەتكە ساازاۋەر ئورۇنغاا ئىاگە باوالاليمىز
دەپ قارىشااىدۇ .ھااازىرقى تاتااار جااااليىر ئااويرات كېاارەي ئونغاۇت تاااڭغۇت قاتااارلىق
موڭغۇم بولمىغان قەبىلىلەرنىڭ ھەممىسى چىڭگىزنان ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇقىنىاڭ «ساائادىتى»
گە تايىنىپال موغۇم بولۇپ قالغان .بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئەسلىدە ئۆز ئىسىمى ۋە نامى بار
ئىاادى .ئااۇالر ھااازىر ئااۆزلىرىنى موڭغااۇم دەپ ئاتىشااىۋالغان بولسااىمۇ لااېكىن ئىلگىاارى
«موڭغااۇم» دىااگەن باۇ نااامنى ئېتىااراپ قىلغااان ئەمە  .ھاااال بۈگااۈنكى كۈناادە ئۇالرنىااڭ
ئەۋالتلىرى ئۆزلىرىنى بۇرۇندۇن «موڭغۇم» الرغا تەۋە دەپ قارىماقتا ھەم موڭغۇم ناامىنى
قولالنماقتا .ئەمىليەتتە ئەھۋام ئۇنداق ئەمە  .چۈنكى قەدىمكاى موڭغاۇلالر نۇرغۇنلىغاان
يايالق مىللەتلىرى ئارىسىدىكى بىر قەبىلە ناال » (ياۇقىرقىالر مەنە تەرجىمىساى بولاۇپ
قىسمەن سۆز – ئىبارىلەر قوشۇلغى ياكى چىقىرۋېتىلدى – ئاپتوردىن).
راشااىددىننىڭ ب اۇ بىاار ئااابزا

س اۆزى ھۇنالرنىااڭ ۋە ئ اۇالردىن كېاايىن ئېلىمىزنىااڭ

شىمالىدا ياشىغان ھەر قايسى كۆچمەن چاارۋىچى مىللەتلەرنىاڭ شەكىللىنىشاى ۋە ئېتنىاك
مەنبەسىنىڭ ھەرگىزمۇ بىرال نىم ئەمەسالىكىنى ھەم مىللىاي تەركىبىنىاڭ ماۇرەككەپلىكىنى
چۈشىنىشىمىزدە بەلگىلىك پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە.
«شااۇنيۈ»(« )荤粥شااىيەنيۈن»(« )猃 狁ھااون»( ) 匈奴دېااگەن ئىسااىمالرنى
تەتقىق قىلغاندا بۇ ئۈچ نىم ناام بىار نىام تاۋۇشانىڭ كاۆپ نىام ئۆزگىرىشاى بولۇشاى
م اۇمكىن بۇلۇپمااۇ «ش اۈن»(« )荤شااىيۇڭ» ( )猃دىاان ئىبااارەت ئ اۈچ نەت بىاار نىاام
تاۋۇشنىڭ ئونشىمىغان ئۈچ نىم ئوقۇلۇشى بولۇشى ماۇمكىن (پەقەت ئىشالىتىلگەن نەتاال
ئونشاش بولمىغان ااا ئاپتوردىن) ھۇنادىكى «شاىيۇڭ» نېتاى بىالەن يېغىلىاق ۋە چىان
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ھۇنالرنىاڭ ناامى بولغاان غۇزىادىكى «ناۇ» نېتىناى تېازراق

ئوقۇغانادىمۇ ئوقۇلۇشاى ئاانچە پەرقلەنمەياادۇ .باۇالر بىالەن ئىنگىلىازچە ھاۆججەتلەردىكى
 Hunsدىكااى « Hunنى اڭ  ( Xouosياااكى  )Xouwھەم كېيىنكااى  Hunsدىكااى « »Hun
نىااڭ ھەممىسااى ئونشاااش ئاھاااڭ .شۇڭالشااقا مەن ھااۇن مىللىتىنااى شااەكىللەندۈرگەن
ئاساسلىق قىسىم اا «ھۇن» ئۇلۇسى ئەڭ دەسلەپتىكى سۇنيۈ گۇيفاڭ شيەنيۈن قاتاارلىق
مىللەتلەرنىڭ تەدىرجىي ئۆزگىرىشى ۋە تەرەققىي قىلىشىدىن كەلگەن دەپ قارايمەن.
ھۇن مىللىتى بارلىققا كەلگەن «بۆشۈك» ھازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ نېتااۋ راياۇنى
ۋە چوغاااي تاااغلىرى ئەتىراپىاادۇر« .نەننااامە»  -28جىلااد «ج اۇغراپىيە تەركىرىسااى» دە
ناتىرلەنگەن ۋۇياۈەن ئاايمىقى گۇيااڭ ناھىيىساىنىڭ (ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ بااۋتو
شەھىرىنىڭ شەرقى) غەربىي شىمالدىكى «تۈمەن بالىق» ھۇنالرنىڭ تاۇنجى تەڭرىقاۇتى ااا
تااۈمەن تەڭرىقۇتىنىااڭ ۋە ئااۇ باشااچىلىقىدىكى ھااۇن قەبىلىاالەر ئىتتىپاقىنىااڭ سىياسااىي
ھۆكۈمرۈنلىق مەركىزى ئىدى .غەربىي نەن پادىشاھى يۈەنادى دەۋرىادە چېگرىغاا مەسائۇم
كاتاۋۇم نۇيىڭ« :چوغاي تېغىنىڭ شەرقىدىن غەربىگىاچە مىاڭ چااقىرىم ئارىلىقتاا ئاوت-
چۆپلەر ماوم يااۋايى ھاايۋاالر كاۆپ .باۇ يەر بااتۇر تەڭرىقۇتنىاڭ ئوقياا ياسااپ قوشاۇن
توپاليدىغان بۇالڭ -تاالڭغا چىقا

مام -چارۋىلىرىنى يايلىتىادىغان يېارى»⑥دېاگەن.

دېمەك ھازىرقى ئىچى موڭغۇلدىكى چوغاي تېغى ئەتىراپى ھۇنالرنىڭ ياشااپ كۆپىيادىغان
ماكانى شۇنىڭ بىلەن بىللە ھەربىاي قاوم ھۈنەرۋەنچىلىاك بازىساى ھەم ساىرتقا تاجااۋۇز
قىلىشتىكى تاياانب بازىساى بولغاان« .تاارىخىي نااتىرىلەر ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە
ھااۇنالر بىاالەن چىاان سۇاللىسااىدىن بااۇرۇنقى بەگلىكلەرنىااڭ چېگاارا ئايرىمىسااىنى بايااان
قىلغاندا «شۇ چاغدا يەتتە بەگلىك (يەن جاۋ چىن) ھۇنالر بىالەن چېگىارداش ئىادى»
دېيىلگەن .ئەينى ۋاقىتتا ھۇنالرنىڭ «بۆشۈك» ى ھازىرقى نېتاۋ رايۇنى ۋە چوغااي تېغاى
ئەتىراپىدا بولغاچقا ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى يەن بەگلىكى جاۋ بەگلىكى چىان بەگلىكاى
بىلەن چېگىرالنغان.
ئىچكااى مۇڭۇلنىااڭ نېتاااۋ ۋە چوغاااي تېغااى ئەتىراپىنىااڭ ھاۇنالر كېلىااپ چىققااان يەر
ئىكەنلىكىنى يېقىنقى  20يىلدىن بۇيان ئىچكى موڭغۇم رايۇنىادىن بايقالغاان نۇرغۇنلىغاان
ھۇن قەبرلىرىمۇ ئەكا ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ .مەسلەن:
 -1972يىلى ئىكىجاۋ ئايمىقى كاڭمىيەن نوشۇنىنىڭ غەربىي جەنۇبىادىكى تاۋنڭبااال
كەنتىاادىن يېغىلىااق دەۋرىنىااڭ دەساالەپكى مەزگىلىااگە مەنسااۇپ ئااالتە ھااۇن قەبرىسااى
بايقالغان⑦.
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يەنە شۇ يىلى كاڭمىيەن نوشۇنىنىڭ شاەرقىي جەنۇبىادىكى ئالۇچەيادېڭ رايۇنىادىن
(تاۋنوڭباالنىااڭ تااۆت كىلااومېتىر شااەرقىي شااىمالىدا) يېغىلىااق دەۋرىنىااڭ دەساالەپكى
مەزگىلىگە تەۋە ئىككى ھۇن قەبىرىسى بايقالغان⑧.
 -1975يىلى جۇڭغار نوشۇنىنىڭ شىمالىي قىسىمىدىكى يۈلوڭتەي كەنتىدىن يېغىلىق
دەۋرى بىلەن نەن سۇاللىسى ئارىلىقىغا مەنسۇپ بولغان بىار ھاۇن قەبرىساى بايقالغاان⑨.
 -1979يىلى باينىغوم ئايمىقى ئاويرات ئوتتاۇرا ئارقاا بىرلەشامە نوشاۇنىنىڭ غەربىاي قىار
ئۇسااتاي دەرياسااىنىڭ سااوم قىرغىقىاادىن يېغىلىااق دەۋرىااگە مەنسااۇپ ئاۈچ ھاۇن قەبرىسااى
بايقالغان⑩.
يەنە شاااۇ يىلاااى ئىكىجااااۋ ئاااايمىقى جۇڭغاااار نوشاااۇنىنىڭ شاااىمالىي قىساااىمىدىكى
شااىگۇپەندىن يېغىلىقااى دەۋرىاادىنىڭ كېيىنكااى مەزگىلىااگە مەنسااۇپ ئ اۈچ ھ اۇن قەبرىسااى
بايقالغااان⑾ .چىاان شااىخۇاڭ جۇڭگااونى بىاارلىككە كەلتۈرگەناادىن (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى
 -221يىلااى) كېاايىن قوشاۇن ئەۋەتىااپ «دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى يەرلەر» نااى (ھااازىرقى
ئىچكى موڭغۇلدىكى نېتاۋنىڭ جەنۇبىادىكى ئىكىجااۋ ئاايمىقى ئەتىراپاى) تارتىۋالغاان ھەم
يەنە ناۇاڭخې دەرياسااىدىن ئۆتااۈپ چوغاااي تېغااى (ھااازىرقى داچىڭشااەن تېغااى) بېيجىيااا
(ھازىرقى نېتاۋنىڭ شىمالى داچىڭشەن تېغىنىڭ جەنۇبىدىكى جىلغىلىق رايۇن) قاتاارلىق
جايالرنى ساقلىدى .شۇنىڭ بىلەن بىللە «سەددىچىن سېپىلى» نى ياسااپ ھاۇن ئااتلىق
قوشۇنلىرىنىڭ جەنۇپقا يۈرۈش قىلىشىنى توستى .تۈمەن تەڭرىقۇت چىان سۇاللىساىگە تەڭ
كېلەلمەي شىمالغا كۆچۈشكە مەجبۇر بولدى .نەن سۇاللسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە باتۇر
تەڭرىقۇت تەنتتە ئولتۇرغان چاغدا (مىالدىيىدىن باۇرۇنقى  -174 ~ 209يىلاالر) ھاۇنالرنى
كۈچەيتىپ نېتاۋنىڭ جەنۇپ -شىمالىدىكى رايۇنالرنى قايتىدىن تارتىۋېلىاپ ئاوڭ قاوم
بىلىكخاننى اڭ باشقۇرۇشااىغا تەۋە قىلاادى« .دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى يەرلەر» دە ھۇنالرغااا
قااارام بولغااان ئالوبااان ناننى اڭ قەبىلىسااى بىاالەن بايااان ناننى اڭ قەبىلىسااى چااارۋىچلىق
قىلااادى .نەن ۋۇدىنىاااڭ يۈەنساااۇ  -2يىلاااى (مىالدىااايە  -127يىلاااى) نەن سۇاللىساااى
سەركەردىسااى ۋېااي چى اڭ ئالوبااان نااان بىاالەن بايااان ناااننى مەغل اۇپ قىلىااپ قااوغالپ
چىقاردى .شاۇنىڭ بىالەن ھاۇنالر دەريانىاڭ جەنۇبىادىكى يەرلەردىان يەنە بىار قېاتىم ۋاز
كېچىشااكە مەجبااۇر بولاادى .نەن سۇاللىسااى دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى رايااۇنالردا سااۇفاڭ
ئااايمىقىنى تەسااىا قىلىااپ ش اەھەر -قەلئەلەرنااى س اېلىپ م اۇداپىئە قىلاادى .ش اۇنىڭدىن
باشالپ ھۇنالر بۇ يەرلەرنى تارتىۋېلىشق ئامالساىز قالادى .يۈەنساۇ  -5يىلاى (مىالدىيىادىن
باۇرۇنقى  -124يىلااى) ۋېااي چىاڭ ساۇفاڭنىڭ گاااۋچۆ دېااگەن يېرىاادىن يەنە زور قوشاۇن
~ ~ 27

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

باشالپ شىمالغا  700 ~ 600چاقىرىم ئىچكىرلەپ كىرىپ كېچىدە ئوڭ قوم بىلىك ناننىڭ
ئوردىسااىنى مۇھاسااىرىگە ئالاادى .ئااوك قااوم بىلىااك نااان ئ اۆزى يااالغۇز قېچىااپ كەتااكەن
بولسىمۇ ناھايتى زور چىقىم تارتتى .كېيىنكى يىلى (يۈەنساۇ  -6يىلاى) ساېي چىاڭ يەنە
ھۇجۇمغا ئۆتۈپ نۇرغۇن ئادەمنى ئەسىرگە ئالدى .بۇ چاغدا ھۇن ھۆكۈمرانلىرى چۆللۈكنىڭ
جەنۇبىنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە ناھايتى يېقىن ئىكەنلىكىنى بۇ يەردە نەن سۇاللىسىنىڭ
ھەربىااي بېسااىمىنىڭ ناھااايتى زور ئىكەنلىكىنااى بىلىااپ بااۇ يەردە تۇرۇشاانىڭ تەسااكە
تونتايدىغانلىقىنى ھېا قىلادى .شاۇنىڭ بىالەن ئۆڭكاۈ تاۆرە جاۋشاىننىڭ (ھۇنالرنىاڭ
كىچىك نانى) «چوڭ چۆللۈكتىن ئۆتاۈپ ئىمكانىيەتنىاڭ بارىچەشاىمالغا يۆتكىلىاپ نەن
قوشااۇنلىرىنى ئااازدۇرۇپ ئااۇالر چارچىغاناادا پەم بىاالەن يااوقىتىش جەنۇپقااا چۈشااۈپ
چېگىرىغااا يېقىنلىشىشااتىن ساااقلىنىش» پەنتااى قۇبااۇم قىلىناادى .شااۇنىڭدىن باشااالپ
ھۇنالرنىڭ ئاساسىي كۈچى شىمالغا چېكىندى .لېكىن نەن سۇاللىسى قوشۇنلىرى ئۇالرنىڭ
چۆللۈكنىڭ شاىمالىغىچە قاوغالپ بااردى .يۈەنشاو  -4يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -119
يىلااى) چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدىكى ئۇرۇشااتا تەڭرىقااۇت «نىلالنغااان قوشااۇنلىرى بىاالەن
چۆللۈكنىڭ شىمالىدا ساقالپ تۇرغان» بولسىمۇ يەنىال ئۇرۇشتا يېڭىلىاپ قېچىاپ كەتتاى.
ۋېااي چىااڭ تاااكى بۇيااان تېغىاادىكى جاۋشااىن قەلئەسااىگىچە (بۇيااان تېغااى ھااازىرقى
موڭغۇلىيىدىكى نانگاي تېغىنىڭ جەنۇبىدىكى بىر بۆلىگى جاۋشىن قەلئەسى بولسا بۇيان
تېغى ئەتىراپىدا) قاوغالپ بااردى .شاۇنىڭ بىالەن بىار ۋاقىتتاا

نۇچۈبىڭماۇ چۆللۈكنىاڭ

شىمالىدا سوم قاوم ناننىاڭ مەغلاۇپ قىلىاپ ئاۇنى تااكى الۋجۈيۈشاەن تېغاى (ھاازىرقى
ئىچكى مۇڭغۇلنىڭ جاۋۋۇدا ئايمىقى كېشاىكنىڭ نوشاۇنىنىڭ غەربىاي شاىمالىدا) ۋە قۇياان
تېغىغىچە (الڭجۈيۈشاەن تېغىنىاڭ ئەتراپاى) قاوغالپ بااردى« .شاۇنىڭدىن كېايىن ھاۇنالر
يىراققا قېچىپ كېتىپ چۆللۈكنىڭ جەنۇبىدا ئوردىسى قالمىدى» ⑿ .شاۇنىڭدىن باشاالپ
ھۇنالرنىڭ سىياسىي مەركىزى ئۇالرنىڭ بۆشۈك ماكانىدىن مەڭگۈگە چېكىنىپ چۆللۈكنىاڭ
شىمالىغا يۆتكەلدى.
چۆللۈكنىااڭ شااىمالىمۇ ئەساالىدىال ھااۇنالر توپلىشااىپ ئولتۇراقالشااقان رايااۇن ئىاادى.
ھۇنالرنىڭ سىياسىي مەركىزى شىمالغا يۆتكىلىشتىن ئىلگىرى ھۇنالرنىڭ ئاساسلىق قىساىمى
چۆللۈكنىڭ جەنۇبىدا بولۇپ سىياسىي مەركەز شىمالغا يۆتكەلگەندىن كېيىن چۆللۈكنىاڭ
شىمالىي قىسىمى ھۇنالرنىڭ بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئاساسالىق قىساىمىنىڭ پائاالىيەت مەركىازى
بول اۇپ قالاادى .مىالدىيىاادىن ئىلگىركااى  -1ئەسااىرنىڭ ئوتتۇرلىرىاادا قوغۇشااار تەڭرىقااۇت
جىخۇشان غەربىي نەن سۇاللىسىغا ئەم بولغاندىن كېايىن نۇرغۇنلىغاان ھاۇنالر ھاازىرقى
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ئىچكى موڭغۇلنىڭ توقتاۇ ناھىيىساى ئەتراپاى ساوم قاوم لەۋ ناان شاانىنىڭ چاارۋىچىلىق
قىلىدىغان رايۇنىغا ئايالندى⒀ شەرقىي نەن سۇاللسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ھاازىرقى
شىلىنغوم ئايمىقى سوم قوم ئىجىز ناننىڭ چارۋىچىلىق قىلىادىغان رايۇنىغاا ئايالنادى⒁
ھۇنالرنىااڭ ئىككىسااىگە بۆلۈنۈشااىنى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان ئااوڭ ئ اۈكەن باااتىا ناننىااڭ
ئەسلىدىكى چارۋىچىلىق رايۇنىمۇ ھازىر ئىچكى موڭغۇلدىكى كونا ساەددىچىننىڭ شاىمالىدا
بولۇپ غەرپتە نېتاۋغىچە شەرقتە نېبىاي ئۆلكىساىنىڭ شاىمالدىكى نەنيااڭ دەرياساىنىڭ
غەربىدىكى رايۇنالرغىچە ئىدى⒂.

ئىزاھالر:
① «تااارىخىي ناااتىرىلەر»  -1جىلىااد «بەش چااوڭ ئاقساااقام ھەققىاادە ناااتىرە»
②«نەزمىنامە .شەيۋېي نەزمىلىرى»

«سەپەر نەزمىلىرى».

③«سەپەر نەزمىلىرى».
④«تارىخىي نااتىرىلەر»  -110جىلاد «ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە« «.........
قىلغىالرغا تارقالغان .ھەر قايسىسىنىڭ ئۆز ئالادىغا ئاقسااقىلى باار .كاۆپىنچە تاوپ -تاوپ
بولۇپ ئولتۇراقالشقان بولسىمۇ لېكىن بىرلىشىپ كېتەلمەيتاى» دېايىلگەن« ⑤ .نەنناامە»
 -94جىلااد «ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسسااە»

«كېيىنكااى نەننااامە»  -89جىلااد «جەنااۇبىي

ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» «جىنناامە»  -97جىلاد «شاىمالىي دىاالر ااا ھاۇنالر ھەققىادە
قىسساە»

 -129جىلااد «جاۇرچى مۇنسااۇن ھەققىاادە ناااتىرە» «ۋېينااامە»  -23جىلااد

«ليۇكۇرېننىڭ تەرجىمھالى» «سوڭنامە»  -98جىلاد «رى غاۇزلىرى ھەققىادە قىسساە».
⑥ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑦ تيەن گاۇاڭجىن« :تاۋنوڭبااالدىكى ھاۇن قەبرىلىارى» «ئاارنېئولوگىيە ئىلمىاي
ژورنلىرى»  -1976يىلى  -1سان.
⑧تيەن گۇاڭجىن گوسۇشىن« :ئىچكى موڭغۇلادىكى ئالوچەيېڭادىن بايقالغاان ھاۇن
قەبرىلىاارى»

«ئااارنېئولوگىيە ئىلمىااي ژورنىلااى»  -1980يىللىااق -4سااان ⑨ .ئىچكااى

موڭغااۇم مااۇزېيى ئ اېالن قىلغااان« :ئىچكااى موغااۇم جۇڭغااار نوشااۇنىدىكى يۈلوڭتەياادىن
بايقالغان ھۇن قەبرىلىرى» ئارنېئولوگىيە ئىلمىاي ژورنىلاى»  -1977يىللىاق  -2ساان.
⑩ تاال لياڭ جىڭمىڭ« :قىرئۇستايدىكى ھۇن قەبرىلىرى» مەدەنىيەت يادىكاارلىقلىرى»
ژورنىلى  -1980يىللىق  -7سان.
~ ~ 29

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

⑾ ئىكىجاااۋ ئايماااقلىق مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى نىاازمەت پااونكىتى ئ اېالن قىااالن
قىلغااان« :شااىگۇپەندىكى ھااۇن قەبرىلىاارى» «مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى» ژورنىلااى
 -1980يىللىق  -8سان.
⑿ «تارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»  -111جىلاد «ۋېاي چىاڭ ۋە
قىران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرنىمھالى».
⒀ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⒁ «كېيىنكى نەننامە»  -20جىلد «جەي رۇڭنىڭ تەرجىمھالى».
⒂ «كېيىنكى نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».

 -2باپ ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائەسى ۋە ئۇنىڭ
قۇللۇق جەمئىيىتىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشى
ھۇنالر ناھايتى بۇرۇنالر ئۇرۇقداش قەبىلە ۋە قەبىلىلەر ئىتتىپاقىنى تەشكىم قىلغاان.
لېكىن شۇ چاغادا قەبىلىالەر ئىتتىپاقىغاا قاتناشاقان ھەر قايساى قەبىلىالەر يەنىاال ناھاايتى
تارقاااق بولاۇپ ئىنتااايىن تۇراقسااىز ئىاادى« .تااارىخىي ناااتىرلەر»  -110جىلااد «ھاۇنالر
ھەققىاادە قىسسااە» دە ھۇنالرنىااڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادىكى تااارىخىنى بايااان قىلىااپ
«چۈنۋېيدىن (رىۋايەتلەردىكى ھۇنالرنىڭ ئەجدادى) تارتىپ تاكى تۈمەنگىچە بولغان مىاڭ
نەچااچە يىاام جەريانىاادا ئااۇالر بەزىاادە كۆپىيىااپ بەزىاادە ئازىيىااپ ناھااايتى تارقاااق
جايالشااقان» دەپ ناااتىرلەنگەن .ب اۇ دەم ئۇرۇقااداش قەبىاالە ۋە قەبىلىاالەر ئىتتىپاقىنى اڭ
ئىنتايىن تۇراقسىز ئىكەنلىكىنىڭ ئاالمىتى بولسىمۇ ئەمماا ھۇنالرنىاڭ تۇنجىساى تەڭرىقاۇت
ااا تۈمەن تەڭرىقۇت قەبىلىلەر ئىتتىپااقى ئورتااق تىكلىاگەن رەھابەر ئىادى .ئۇرۇقداشالىق
تەشكىلى پارچىلىنىشتىن ئىلگىرى ھۇنالر ئورتاق ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شاۇغغۇلىنىدىغان
مەھسااۇالتالرنى تەڭ تەقسااىم قىلىاادىغان سااىنىپ ۋە زۇلااۇم ئېكىپىالتاتىسااىيە مەۋجااۇت
بولمىغان ئىپتىدائىي جامائە ھالىتىدە ياشاايتى .باۇ نىام تۇرماۇش شاەكلىدە مىالدىيىادىن
بۇرۇنقى  -3ئەسىرگە كەلگەندە ئۆزگىرىش بولۇشقا باشلىدى.
ھااۇنالر مىالدىيىاادىن ئىلگىركااى  -3ئەسااىرنىڭ ئالاادى -كەينىاادە تۆمااۈر قااورالالر
مەدەنىيىتااى دەۋرىااگە قەدەم قوياادى .تۆمااۈر قااورالالر مەدەنىيىااتىگە قەدەم قوي اۇش ھااۇن
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جەمئىيىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ سەۋىيىسىنى زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتاۈردى.
بۇنىااڭ بىاالەن ئېشااىنچە مەھسااۇالت كېلىااپ چىقىااپ ھۇنالرنىااڭ ك اۆچمەن چااارۋىچىلىق
ئىگىلىكىنىڭ كوللېكتىپ ئىگىلىكتىن يەككە ئىگىلىككە ئۆزگىرىشنى تېزلەتتاى .شاۇنىڭدىن
باشااالپ ئومااۇمىي مۈلۈكچىلىكنىااڭ نۇسۇسااىي مۈلااۈكچىلىككە ئااۆزگىرىش مااۇمكىنچىلىگى
تۇغۇلدى .ئالدى بىلەن چارۋىچىلىقتا بولۇپمۇ يەم -نەشەك قىا بولغان قىش پەسلىدە
چارۋىچىلىق قىلغاندا كىچىكرەك كۆلەمادىكى چاارۋىنى باېقىش چاوڭ كۆلەمادىكى چاارۋىنى
باققانغا قارىغاندا ئاساان تونتاايتى .چاارۋىالرنى كاۆپەيتىش ۋە قوغاداش ئۈچاۈن ئاۇالرنى
ئايرىااپ بېقىشااقا تااوغرا كىلەتتااى .بااۇ جامائەتنىااڭ كوللىكتىااپ چااارۋىچلىق قىلىشااىنى
پەيدىنپەي يەككە ئائىلىلەرنىڭ تارقاق چارۋىچىلىق قىلىشىغا ئۆزگەرتتى .ئۇنىڭدىن قالسا
چارۋىچىالرنى ئەسلىدىنال ئاساان ئىگىلىاۋالغىلى ئاايرىغىلى ۋە ئالماشاتۇرۋالغىلى باوالتتى.
ئوت سۇ قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرىدىغان كۆچمەن چارۋىچىلىق ئىگىلىكىدە چاارۋىچىالر بىار
تەرەپتىن ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇلالنسا بىر تەرەپتىن باشقا قەبىلىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ
چارۋىلىرىنى باۇالڭ-تااالڭ قىالتتاى .بۇماۇ چارۋىالرغاا بولغاان نۇسۇساىي مۈلۈكچىلىكنىاڭ
ئەمەلااگە ئېشىشااىغا پاياادىلىق ئىاادى .نۇسۇسااىي مۈلااۈكچىلىكتە چارۋىسااى بااار  .چارۋىاادار
ئۆزىنىڭ نۇسۇسىي ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا بەكرەك كۆڭۈم بۆلەتتى .باۇ چاارۋا تاوپىنى
كاااۆپەيتىش ۋە باشاااقا باااايلىقالرنى تاااوپالش ئىمكاااانيىتىنى كېڭەيتەتتاااى .ئۈچىنچىااادىن
ئىشاالەپچىقىرىش كۈچلىرىنىااڭ يەنىمااۇ يۈكسىلىشااى جەمئىيەتتىكااى ھەر قايسااى ئىگىلىااك
تارمااااقلىرىنىمۇ يۈكساااەلدۈردى .بولۇپماااۇ ئاساسااالىق ئىگىلىاااك بولغاااان چاااارۋىچىىق
ئەساالىدەدىكى ئاساسااتا مىسلىسااىز راۋاجىالناادى .ب اۇ ۋاقىتتااا ھۇنالرنىااڭ ئىشلەپچىقىرىشااى
ئۆزىنى تەمىنلەپال قالماستىن بەلكى يەنە ئېشىنچا مەھسۇالتالرنىمۇ بارلىققاا كەلتاۈردى .باۇ
ئېكىسپىالتاتىسااىيە قىلىااش ۋە ئېكىسپىالتاتىسااىيە قىلىاانىش مۇناسااىۋىتىنىڭ ئىقتىسااادىي
ئالدىنقى شەرتىنى مەيدانغا كەلتۈردى .بۇنىڭ بىالەن ھۇنالرنىاڭ ئىپتىادائىي جامائەتىنىاڭ
ئىچكاااى قىساااىمىدا نۇسۇساااىي مۈلۈكچىلىكنىاااڭ بارلىققاااا كېلىشاااىگە ئەگىشاااىپ ساااىنىپقا
بۆلۈنۈشىمۇ باشالندى.
تەنمىاانەن مىالدىيىاادىن ئىلگىرىكااى  -3ئەسااىرنىڭ ئالاادى -كەينىاادە ھۇنالرنىااڭ
ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىدە شەنسااىي چارۋىسااى بااار يەكااكە ئااائىلىلەرنى ئاسااا

قىلغااان

مۇسااتەقىم كىچىااك ئىگىلىااك مەياادانغا كەلاادى .ب اۇ نىاام كىچىااك ئىگىلىكنى اڭ مەياادانغا
كېلىشااى ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىنى پااارچىالش رولىنااى ئويناشااقا باشاالىدى .چۆللۈكنىااڭ
شىمالىدىدن قېزىلغان مىالدىيىدىن ئىلگىرىكاى -2
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ھۇن قەبرىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ھەمدە چىنە بۇياۇمالر كاۆپ .چاوڭ قەبارىلەر ھەم ئۇالرنىاڭ
يېنىدىكى ھەمدەنپە بۇيۇمالر ناھايتى ئاز قەبرىلەردىن بۇ چاغدا ئۇرۇقداشلىق تەشاكىلىنىڭ
پارچىىنىپ باي كەمبەغەللىك پەرقىنىڭ تولاۇق ئاشاكارالنغانلىقىنى روشاەن كۆرۈۋېلىشاقا
بولىدۇ① .بۇ چاغدا چارۋىچىلىق مەيدانى ۋە چاارۋىچىلىق قىلىادىغان يەرلەر ئۇرۇقداشالىق
چاااارۋىچىلىق مەيااادانى ۋە چاااارۋىچىلىق قىلىااادىغان يەرلەر ئۇرۇقداشااالىق جامائەساااىنىڭ
ئىگىدارلىقىدا بولغان .چارۋىالر بولسا يەككە ئائىلىلەرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولغان .شاۇڭا
چارۋىچىلىق مەيادانى ۋە چاارۋىچىلىق قىلىادىغان يەرلەرگە بولغاان ئوماۇمىي مۈلۈكچىلىاك
بىلەن چارۋىالرغاا بولغاان نۇسۇساىي مۈلۈكچىلىكنىاڭ بىرلەشتۈرۈلۈشاىنى باۇ دەۋرىادىكى
ھۇن ئۇرۇقداشلىق جامائەسىنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى دېيىشكە بولىدۇ.
ھۇنالرنىااڭ ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااى مىالدىاادىن ئىلگىرىكااى  -3ئەسااىرنىڭ ئالاادى-
كەينىاادە يەكااكە ئائىلىلەرنىااڭ نۇسۇسااىي ئىگىلىكىنىااڭ بارلىققااا كېلىشااىگە ئەگىشااىپ
پارچىلىنىشاااقا باشااالىغان بولساااىۇ لاااېكىن ھەر قايساااى ئاااائىلىلەر ۋە ئاااۇرۇق ئەزالىااارى
ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشىنىڭ مۇھىم كاپالىتى بولغان چارۋىچلىق مەيدانى ۋە چاارۋىچىلىق
قىلىدىغان يەرلەرنى يەنىال ئورتاق ئىگىلەش سەۋەبىدىن ئۆز -ئارا زىب باغلىنىپ تاۇراتتى.
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ھۇنالر «ئوت -ساۇ قوغلىشاىپ كۆچاۈپ
يۈرسىمۇ ھەر قايسىسىنىڭ يەرلىارى ئاايرىم ئىادى» دەپ نااتىرلەنگەن بولاۇپ بۇنىڭادا
دەم چارۋىچىلىق مەيدانى ۋە چارۋىچىلىق قىلىدىغان يەرلەرگە بولغاان ئۇرۇقنىاڭ ئوماۇمىي
مۈلۈكچىلىكى بايان قىلىنغان.
بااۇ نىاام باااغلىنىش ئۇرۇقنىااڭ بىخەتەرلىكىنااى قوغااداش چااارۋىچىلىق ھۇجۇمىاادىن
قوغااداش ساەۋەبلىك ساااقلىنىپ قالغااان ئىاادى .شاۇنىڭ بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا ئىپتىاادائىي
ئۇرۇقداشلىق جامائەسى تۈزۈمىنىڭ پارچىلىنىشاى ۋە ساىنىپنىڭ شەكىللىنىشاى جەريانىادا
بۇالڭچىلىق ئۇرۇشى قىلىشى نۇددى «تاارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە
«ئۇرۇش قىلىش ھۇنالر ئۈچۈن ئادەتتىكى ئىش ئىادى» دەپ ئېيتىلغىنىادەك ھۇنالرنىاڭ
دائىملىق كەسپىگە ئايلىنىپ قالغان ئىدى .شۇڭا ئۇالر زىب بىرلىشىپ قالمااي بەلكاى يەنە
قۇشۇن بولۇپ تەشاكىللەنگەن ئىادى باۇ ئۇالرنىاڭ نالىغاان چاغادا ئۇرۇشاقا مېڭىشاى ۋە
قاتنىشىشااغا قواليلىااق ئىاادى .شااۇڭا ھۇنالرنىااڭ ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىنىڭ يەنە بىاار
ئاالھىدىلىكى ئۇ ھەم ئىشلەپچىقىرىش تەشكىالتى ھەم ھەربىي تەشكىالت ئىدى« .تارىخى
ناتىرىلەر ھۇنالر ھەققىدە قىسە»دە« :ھۇنالر قۇرامىغا يېتىپ ئوقيا تارتقىدەك بولغانادىال
ئاتلىق ئەسكەر بوالتتى ئاۇرۇش ۋاقتىادا جەڭاگە چىقىاپ باۇالڭ-تاالڭغاا قاتنىشااتتى باۇ
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ئۇالرنىڭ ئادىتى ئىدى» دەپ ناتىرىلەنگەن .بۇ ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى چاغالردا چارۋىچىلىق
ۋە ئوۋچىلىق بىلەن تۇرمۇش كەچۈرسە ئۇرۇش ۋاقتىلىرىادا جەڭاگە قاتنىشاىدىغانلىقىنى
ئىشاالەپچىقىرىش تەشااكىلى بىاالەن ھەربىااي تەشااكىلىنىڭ بىرلەشااتۈرۈلگەنلىكىنى ئەكىااا
ئەتتۈرۈپ بەرگەن .بۇ ھەقتە ماركىا «بۇنداق تەشكىم جامائەنىاڭ ئىگىادارلىق قىلغاۇچى
ساالھيىتى بىلەن مەۋجۇت بۇلۇپ تۇرۇشىدىكى بىر شەرت»② دېگەن.
ھۇنالرنىااڭ ئۇرۇقداشاالىق تەشااكىالتى ئەسااىلدىنال بىاار نىاام قانداشاالىق ئاساسااىدا
قۇرۇلغااان تەشااكىالت بول اۇپ ئۇرۇقداشاالىق جامائەنىااڭ پارچىلىنىشااى سااىنىپنىڭ پەياادا
بۇلۇشى ۋە ئۇرۇشنىڭ كۆپىيىشىدىن كېلىپ چىققان ئۇرۇق تەركىبىنىڭ مۇرەككەپ بولۇشاى
ۋە تۇراقساىزلىقىدىن ئۇرۇقتىكىلەرنىااڭ قانداشاالىق مۇناسااىۋىتىنى ساااقالپ قاېلىش ماۇمكىن
ئەمە

ئىدى .ئالدى بىلەن ئۇرۇق تەشكىلىنىڭ ئىچىاگە باشاقا ئۇرۇقنىاڭ ئاادەملىرىمۇ زور

تۈركۈمدە قۇشۇالتتى .مەسلەن :تۇڭگۇسالر ياۋچىالر ئالۇباانالر ھاۇنگىرالر چۈشاۈرلەر
دڭلىڭااالر قىرغىاازالر شااىنلىالر ئۇيسااۇنالر غەربىااي يۇرتل اۇقالر چىياااڭالر ۋە نەناازۇالر
دېگەندەك .بۇالر ئاساسەن ھەر قايساى ئاۇرۇق ۋە ئاائىلىلەرگە تارقالغاان بولاۇپ ماۇتلەق
كۆپ قىسىمى قۇللۇقتا تۇرغان بولسا ئاز سااندىكىلىرى ئاۇرۇق ئەزالىقغاا قۇباۇم قىلىنااتتى
ئۇنىڭااادىن قالساااا ھەر قېتىملىاااق ئاااۇرۇش بولۇپماااۇ مەغلۇبىيەتلىاااك ئۇرۇشاااالر ئاااۇرۇق
ئەزاللىرىنىاااڭ كاااۆپلەپ ئۆلۈشاااىنى يارلىنىشاااىنى ۋە تارقىلىاااپ كېتىشاااىنى كەلتاااۈرۈپ
چىقارغاچقاااا ئۇرۇقداشااالىق جامائەساااى ئېغىااار بۇزغۇنچىلىققاااا ئاااۇچرايتتى .مەساااىلەن:
مىالدىيااادىن باااۇرۇنقى -124يىلاااى ئاااوڭ قاااوم بىلىكخاننىاااڭ قاااوۋمى نەن سۇاللىساااى
سەركەردىسى ۋېي چىڭنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا ئوڭ قوم بىلىكخان ئۆزى يالغۇز قېچىپ
كېتىپ ئاتلىق قۇشۇنى تارقىلىپ كېتىپ كىچىك نان ۋەزىپىسىدىكى ئون نەچچە ئاۇرۇق
ئاقساااقىلى ۋە  15مىڭاادىن ك اۆپ ئەر-ئايااام ئ اۇرۇق ئەزاللىاارى ئەسااىرگە چۈشااۈپ ئ اۇرۇق
پۈتۈنلەي تارقىلىپ كەتكەن .يەنە مىالدىيدىن بۇرۇنقى -119يىلى ئېچىغسە تەڭرىقۇت ۋېي
چىڭ بىلەن بولغاان ئۇرۇشاتا مەغلاۇت بولغانادا نەچاچە ياۈز ئەساكەر بىالەن مۇھاساىرىنى
بۇزۇپ قېچىپ كەتكەن قاچالماي قالغانلىرى نەن سۇاللىسى قۇشۇنلىرى بىلەن ئارلىشاىپ
تۇرىۋەرگەن شۇنىڭ بىالەن بىار ۋاقىتتاا ساوم قاوم بىلىاك ناننىاڭ قوۋمىادىنمۇ يەتاتە
تۈمەناادىن ئااارتۇق ئااادەم نااۇ چۈبىااك تەرپىاادىن ئۆلتااۈرۈلگەن ۋە ئەسااىرگە ئېلىنغااان
قالغااانلىرى قېچىااپ كېتىااپ ئاۇرۇق پۈتااۈنلەي قااليمىقانلىشااىپ كەتااكەن .تېخىمااۇ ئېغىاارى
شاۇكى مىالدىياادىن باۇرۇنقى -71يىلااى نەن سۇاللىساى بىاالەن ئۇيسااۇنالرنىڭ  200مىاڭ
كىشااىلىك بىرلەشاامە قوشااۇنى ھۇنالرغااا ھۇجااۇم قىلغاناادا ھااۇنالر نەن سۇاللىسااىنىڭ
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قۇشااۇنلىرىنىڭ كەلگەنلىكىنااى ئاااڭالپ قېاارى-چ اۈرىلىرىنى يېااتىلەپ مااام-چااارۋىلىرىنى
ھەياادىگىنىچە يىراققااا قېچىااپ كەتااكەن .بااۇ نىاام ئااۇرۇش قااليمىقانچىلىقىاادا ئااۇرۇق
تەشكىلىنىڭ قااليمىقانلىشاىپ كېتىشاى ماۇقەرەر ئىادى .ئاوڭ قاوم ناننىاڭ قوۋمىادىكىلەر
چىرىكچى بەگ چاڭ نۇي ۋە ئۇيساۇنالرنىڭ بىرلەشامە قوشاۇنىنىڭ ھۇجۇمىغاا ئۇچرىغانادا
تەڭرىقۇتنىاااڭ يەڭگىساااى مەلىكىساااى ئاتااااقلىق ناااانلىرى كااااھبەگ مىاااڭ بېشاااى
سەركەردىلىرى قاتارلىق  39مىڭ ئادەم ئەسىرگە چۈشۈپ  700مىڭدىن ئارتۇق ئات كااال
قوي قېچىر ۋە تۆگە ئولجا ئېلىنغان ئۆلگەن-يارالنغاانالر ۋە تارقىلىاپ كەتاكەن چاارۋا-
مالالر ھېسابسىز بولغان ئۇرۇقداشالىق جامائەساى چااك-چېكىادىن بۆساۈلۈپ كەتاكەن③.
يۇقىرىاادىكىلەر بىاار نەچااچە مىسااالالر ناااال

ئ اۇرۇش ۋاقتىاادا بۇنااداق ئەھااۋالالر دائىاام

كۆرۈلااۈپ تاۇراتتى .لاېكىن ئۇرۇقنىااڭ تەشااكىلىي قۇرۇلمىسااى مۇسااتەھكەم بولغااانلىقتىن
قااليمىقانچىلىق ۋە بۇزغۇنچىلىقتىن كېيىن يەنە ناھاايىتى تىازال توپلىشاااليتتى ۋە ئەسالىگە
كېلەلەيتتى (مەسلەن ئېچىغسە تەڭرىقاۇت قېچىاپ كېتىاپ ئاۇزۇن ئاۆتمەيال «ئاادەملىرىنى
قايتااا توپلىغااان») ئەممااا ئەسااىلدىكى ئااۇرۇق ئەزاللىاارى تارقىلىااپ قااليمىقانلىشااىپ
كەتكەچاااكە ئۇرۇقنىاااڭ تەركىباااى كاااۆپ ھاااالالردا قااليمىقانلىشاااىپ كېتەتتاااى .كېااايىن
ئۇرۇقداشالىق تەشاكىلى شاەكىم جەھەتاتىن سااقلىنىپ قېلىاپ ئاۇرۇق قەبرىساتانلىقى ۋە
ئاۇرۇق نااامى بۇرۇنقىاادەكال مەۋجااۇت بولاۇپ ئۇرۇقنىااڭ سااىرتتىن نىكاااھلىنىش تاۈزۈمىگە
يەنىااال رىئااايە قىلىنغااان بولسااىمۇ ئەممااا ھەقىقىااي ساااپ قااان سېستىمىسااىدىكى ئااۇرۇق
مەۋجۇتلۇقىنى يوقاتتى .شۇڭا ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق تەشكىلى شەكىم جەھەتتىن تااكى
مىالدىيە -3ئەسىرنىڭ ئانىرىغىچە يەنى ۋېاي جىان ساۇاللىلىرى دەۋرىگىاچە سااقالنغان
بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭدىكى قانداشلىق مۇناسىۋەت ئۇرۇقنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى ئىگىلىك
ناراكتىرىنىااڭ ئۆزگىرىشااىگە ئەگىشااىپ پەياادىنپەي ئااۆزگەردى بااۇ نىاام ئۆزگىرىشااتىن
كېيىنكى ئۇرۇقداشلىق جامائەسى ئەمەليەتاتە قانداشالىق ئاساساىغا قۇرۇلغاان ئۇرۇقداشالىق
بىرلىكى بولماي بەلكى تېرىتورىيە ئاساساىغا قۇرۇلغاان ھەربىاي مەماۇرىي بىرلىاك بولاۇپ
قالدى .بۇ ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائەسىنىڭ يەنە بىر نىم ئاالھىدىلىكىدۇر.
ھۇنالرنىاااڭ ئۇرۇقداشااالىق جامائەساااىنىڭ شاااەكىم جەھەتاااتىن تااااكى مىالدىااايە -3
ئەسااىرگىچە ساااقلىنىپ قالغااانلىقىنى يازمااا ھااۆججەتلەردە ئەكىااا ئەتتااۈرۈلگەن ئااۇرۇق
قەبرىسااتانلىقى ئااۇرۇق نااامى ئۇرۇقنىااڭ سااىرتتىن نىكاااھلىنىش تااۈزۈمى ھەققىاادىكى
بايااانالردىن كۆرىۋېلىشااقا بۇلىاادۇ .تااارىخى ئەسااەرلەردە ھۇنالرنىااڭ ئاۇرۇق قەبرىسااتانلىقى
ھەققىاادىكى ناااترىلەر ئۇچراياادۇ .مەساالەن «كېيىنكااى نەننااامە» -90جىلىااد «ئوغااانالر
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ھەققىدە قىسسە» دە جاۋدى دەۋرىدە (مىالدىيدىن باۇرۇنقى -78يىلاى) ئوغانالرنىاڭ ھاۇن
تەڭرىقۇتىنىڭ قەبرسىنى قازغانلىقى ناترىلەنگەن .بۇ نىام قەبارە ئاۇرۇق قەبرىساتانلىقىغا
تەۋە ئىااادى .ئاااۇرۇق قەبرىساااتانلىقىنىڭ بولۇشاااى ئۇرۇقداشااالىق جامائەساااىنىڭ بىااار
ئاالھىاادىلىكى .ئ اۇرۇق قەبرىسااتانلىقىنىڭ ساااقلىنىپ قېلىشااى ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىنىڭ
شەكىم جەھەتتىن ساقلىنىپ قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
«تارىخى ناتىرىلەر ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» ۋە «كېيىنكاى نەنناامە» -89جىلاد
«جەناااۇبىي ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە»دە ھۇنالرنىاااڭ تەڭرىقاااۇت ئاااۇرۇقى بىااالەن
ئونشااىمايدىغان قۇيااان الن ش اۈبۇ ۋە چىيۇلىناادىن ئىبااارەت ت اۆت ئىسااىلزادە ئۇرۇقنىااڭ
بارلىقى تىلغا ئېلىنغان« .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقاۇتى
شىخې ئايمىقىغا كېلىاپ (مىالدىايە -50يىلاى) ئولتۇراقالشاقاندىن كېينكاى ناانالر ئىچىادە
يەنىال نەن داڭيۈ قۇيان الن سۇجى ئۇرۇقىادىن كېلىاپ چىققاان نانالرنىاڭ باارلىقى
ناتىرلەنگەن« .جىنناامە» -97جىلىاد «شاىمالىي دىاالر-ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دىماۇ
ھۇنالرنىااڭ قۇيااان شاۈ بااو الن جىئااو قاتااارلىق ئۇرۇقلىرىاادىن كېلىااپ چىققانالرنىاڭ
يۇقىرى ئەمەم تۇتىدىغانلىقى ناتىرىلەنگەن يەنە «جاسارەتلىك لېكىن ئاسى» چىماو ۋە
لى ئۇرۇقىمۇ بولغاان .ئۇرۇقنىاڭ ناامى ئۇرۇقداشالىق تەشاكىلىنىڭ بىار بەلگىساى ئاۇرۇق
نامىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ئۇرۇقداشلىق تەشكىلىنىڭ شەكىم جەھەتتىن يەنىاال سااقلىنىپ
قالغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
«كېيىنكاااى نەنناااامە .جەناااۇبىي ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دىاااك مەلۇماتالرغاااا
ئاساسالنغاندا يۇقىردا تىلغا ئېلىنغان قۇياان الن شاۈبۇ ۋە چىياۇلىن ئۇرۇقىادىكىلەرنىڭ
دائىم ھۇن تەڭرىقۇت ئۇرۇقىدىكىلەر بىلەن نىكاھلىنىدىغانلىقى جااتىرلەنگەن« .نەنناامە.
ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دىكاى نااتىرلەنگە ئاساساالنغاندا تەڭرىقاۇت النادى ئۇرۇقادىن
بولۇپ قۇيان قاتاارلىق ئاۇرۇقالر بىالەن بىار ئۇرۇقادىن ئەمە

ئىادى .بۇنىڭادىن شاۇنى

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ياۇقىرىقى ئۇرۇقالرنىاڭ ھەممىساى ساىرتتىن نىقاھالنغاان تاۈزۈمنى
يولغا قويغان .مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -1ئەساىرنىڭ كېيىنكاى مەزگىلىادە ھۇنالرغاا يااتلىق
قىلىنغان نەن مەلىكىساى ۋاڭ جاۋجۈننىاڭ فۇجاۇرۇت تەڭرىقاۇتتىن تۇغقاان ئىككاى قىازى
ئەسلىدە قوغۇشار تەڭرىقۇت جىخۇاشااننىڭ ئۇرۇقىغاا مەنساۇپ ئىادى .كېايىن چاوڭ قىازى
يۈەن شۇبۇ ئۇرۇقىغا يااتلىق قىلىنىاپ شاۇبۇ قۇنچاۇيى (شاۇبۇ مەلىكىساى) دەپ ئاتالغاان
بولسا كىچىك قىازى داڭياۈ ئۇرۇقىغاا يااتلىق قىلىنىاپ داڭياۈيى (داڭياۈ مەلىكىساى) دەپ
ئاتالغااان④ .بۇنىڭاادىن قوغۇشااار تەڭرىقۇتنىااڭ شااۈيۇ
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نىكاھلىنىش تۈزۈمىنى يولغا قويغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .مىالدىيە  -4 -3ئەساىرگە
كەلگەندىمۇ ھۇنالر يەنىال سىرتتىن نىكاھلىنىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان .مەسالەن« :بەش
ۈيز ئون ئەلتە پادىشاھلىق» دەۋرىدىكى «نەن ھاكىمىيىتىنى قۇرغاۇچى ھاۇن ئاقساۆكەڭ
ليۈيۈەن ۋە ئوغلى ليۇزۇڭ ئەسلىدە توغاا ھۇنلىرىادىن بولاۇپ ئۇالرنىاڭ ئايااللىرى قۇياان
ئۇرۇقىدىن ئىدى⑤ .ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن نىكاھلىنىش تاۈزۈمى ئۇرۇقداشالىق جەمئىيىتىنىاڭ
ئاالھىاادە نىكاااھ تااۈزۈمى .ئۇرۇقنىااڭ سااىرتتىن نىكاااھلىنىش تااۈزۈمىگە رىئااايە قىلىااش
ئۇرۇقداشلىق تەشكىلىنىڭ مەزمۇنى ۋە ناراكتېرىدە ئاللىقاچان ئۆزگىرىش بولغان بولسىمۇ
لېكىن شەكىم جەھەتتىن يەنىال مەۋجۇتلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
چارۋىچىلىقنىڭ ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىشى بلەن چاارۋىالرنى باېقىش تېخىماۇ كاۆپ
كىشىگە ئېھتىياجلىق بولادى .شاۇڭا ئۆزىنىاڭ نۇسۇساىي ئىگىلىكىاگە كۆڭاۈم بۆلىادىغان
چارۋىدارالرنى ئۇرۇشتا تۇتۇۋالغان ئەسىرلەردىن تېخىمۇ كاۆپ پايدىالنادى .بۇنىاڭ بىالەن
قۇلالر سىنپى بارلىققا كەلدى.
«تاااارىخىي نااااتىرىلەر .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دە« :ھاااۇنالر جەڭ قىلغانااادا
دۈشمەندىن بىرنى ئۆلتۈرسە بىر جاام شااراپ مۇكاپاات بېرىلەتتاى .لاېكىىن ئەساىر تۇتاۇپ
كەلسە مۇكاپات تەرىقىسىدە ئۆزىگە ئىنئام قىلىپ بېرىلەتتى .تۇتۇپ كېلىانگەن باۇ كىشالەر
قۇم قىلىناتتى .جەڭادە ئۆلگۈچىنىاڭ جەساىتىنى قاايتۇرۇپ كەلگاۈچى ئۆلگىچىنىاڭ ئاائىلە
مۈلكىگە ئىگە بوالتتى .نەرسە ئوغرلىغۇچىالرنىڭ پۈتۈن مام -مۈلكى مۇسادىرە قىلىنااتتى»
دەپ ناااتىرلەنگەن .بااۇ دەم ھااۇنالردا نۇسۇسااىي مۈلااۈك ۋە ئەسااىرلەرنى قااۇم قىلىااش
ئەھۋالىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
ھۇنالر ئۇرۇشتا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى قۇم قىلغانلىقتىن ھەر بىار ھاۇن جەڭچىساى
كاۆپرەك ئەسااىر ئېلىااپ باۇ ئەسااىرلەرنى ئۆزلىرىنىااڭ قاۇلى قىلىاۋاالتتى .شاۇڭا ھۇنالرنىااڭ
ئادەتتىكى پۇقرالىرىنىڭمۇ قۇلغا ئىگە بولۇشاى ئومۇميۈزلاۈك ئەھاۋام ئىادى .ئەلاۋەتتە ھاۇن
ئاقسۆڭەكلىرى ئىگىلىگەن قۇلالر ئادەتتىكى پۇقراالرنىڭكىگە قارىغاندا تېخىمۇ كاۆپ ئىادى.
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە ناتىرلىنىشاىچە .ھاۇن ئاقساۆڭەكلىرى
ئۆلسااە ئۇنىااڭ « يانشااى كۆرىاادىغان ق اۇم دىاادەكلىرى» دىاان قۇربااالىق قىلىناادىغانلىرى
نەچچە يۈزدىن ئاشقان .بويان تاغلىرىدىن تېپىلغان بىر ھاۇن ئاقساۆڭەكنىڭ قەبرىساىدىن
 17تام ئۆرۈمە چاچ چىققان⑥ .بۇ دەم ھۇن ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ ناھايتى نۇرغۇن قۇلغا ئىاگە
ئىكەنلىكى ۋە نۇرغۇن قۇلالرنى قۇربانلىق قىلىدىغانلىقىنىڭ ماددىي ئىسپاتىدۇر.
زور تۈركۈمدىكى ئەسىرلەرنىڭ قۇم قىلىنىشاى قۇللاۇق جەمئىيەتنىاڭ شەكىللىنىشاىنى
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زور دەرىجىاادە ئىلگىاارى س اۈردى .ھۇنالرنىااڭ قۇللىرىنىااڭ ك اېلىش مەنبەسااى ت اۆت نىاام
بولۇپ ئەسىرلەر ئاساسالىق قاۇم مەنبەساى ئىادى .ئەساىرلەر ئىچىادە نەنزۇالرماۇ باشاقا
مىللەت كىشلىرىمۇ بار ئىدى.
تارىخىي ماتېرىيالالرغا ئاساالنغاندا ھاۇنالر نەن سۇاللىساى چېگرىساىدىن ئىلگىارى-
ئانىر بولۇپ ناھايتى نۇرغۇن نەنزۇالرنى بۇالپ كەتكەن .مەسلەن:
مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -177يىلااى (ۋېناادىنىڭ  -3يىلااى) ئااوڭ قااوم بىلىااك نااان
شاڭجۈن ئايمىقىغا بېسىپ كىرىپ نەلقلەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -166يىلى (ۋېنادىنىڭ  -14يىلاى)  14تاۈمەن كىشالىك ھاۇن
ئاتلىق قوشۇنى چاۋنا سۈگۇەن بېيدى قاتارلىق جايالرغاا بېساىپ كىرىاپ ناھاايتى كاۆپ
كىشلەرنى ئەسىرگە ئېلىپ بۇالپ كەتكەن.
شۇنىڭدىن كېيىن ھەر يىلى ئۆلتۈرۈلگەن ۋە بۇالنغاان نەلاق ناھاايتى كاۆپ بولغاان.
بولۇپمااۇ يۈنجااوڭ لياااۋدۇڭ قاتااارلىق جااايالردا ئەھااۋام ناھااايتى ئېغىاار بول اۇپ ھەر بىاار
ئايماقتىن بۇالنغان ۋە ئۆلتۈرۈلگەن كىشلەرنىڭ سانى ئون مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -158يىلاى شااڭجۈن يۈنجاوڭ قاتاارلىق ئىككاى ئايماققاا ئاۈچ
تۈمەناادىن ئااارتۇق ھااۇن ئاااتلىق ئەسااكىرى بېسااىپ كىرىااپ ناھااايتى نۇرغااۇن كىشااىنى
ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن باۇرۇنقى  -129يىلاى (ۋۇدىنىاڭ يۈەنگاۇاڭ  -6يىلاى) ھاۇنالر شااڭگۇغا
بېسىپ كىرىپ ئەمەلدار ۋە پۇقراالرنى بۇالپ كەتكەن ۋە ئۆلتۈرگەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -128يىلى (يۈەنسۇ  -1يىلى) ھۇنالر لياوشىغا بېساىپ كىرىاپ
ئىككى مىڭادىن ئاارتۇق ئاادەمنى باۇالپ كەتاكەن .يەنە يۈيااڭ ۋە يەنمېنادا ئاۈچ مىڭادىن
ئارتۇق كىشىنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -127يىلااى (يۈەنسااۇ  -2يىلااى) شااڭگۇ ۋە يۈياڭغااا بېسااىپ
كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئەمەلدار ۋە پۇقرانى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىاليىدىن بۇرۇنقى  -126يىلى (يۈەنسۇ  -3يىلى) دەيجۇن ئايمىقىغاا بېرىاپ كىرىاپ
مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى باۇالپ كەتاكەن .يەنە شاۇ يىلاى كاۈزدە يەنمېنغاا بېساىپ كىرىاپ
مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -125يىلاى (يۈەنساۇ  -4يىلاى) دەيجاۈن دىڭاراڭ شااڭجۈن
ئايمىقىغا بېسىپ كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -124يىلااى (يۈەنسااۇ  -5يىلااى) دەيجااۈن ئايمىقىغااا بېسااىپ
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كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -121يىلاى (يۈەنسااۇ  -2يىلااى) دەيجاۈن يەنمااېن ئايمىقىغااا
بېسىپ كىرىپ نەچچە يۈز ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -120يىلاى (يۈەنساۇ  -3يىلاى) يۈبېيپىاڭ دىڭراڭغاا بېساىپ
كىرىپ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -102يىلى (يۈەنسۇ  -3يىلى) كۈزدە ھۇنالر دىڭاراڭ يۈنجۇغاا
بېسىپ كىرىپ نەچچە مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن .شۇنىڭغا ئەگىشىپال ئوڭ
قوم بىلىك نان يەنە جيۇچۈەن جاڭيېغا بېسىپ كىرىپ نەچچە مىڭ ئاادەمنى ئۆلتاۈرگەن
ۋە بۇالپ كەتكەن (لېكىن نەچچە مىڭ ئادەمنى نەن سۇاللىساىنىڭ باوز يەر ئۆزلەشاتۈرۈش
سەركەردىسى رېن ۋېننىڭ قوشۇندىكىلەر قۇتقۇزۋالغان).
مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى  -91يىلااى (جېڭخااې  -2يىلااى) شاااڭگۇ ۋە ۋۇيااۈەنگە بېسااىپ
كىرىپ ئەمەلدار ۋە پۇقراالرنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -87يىلى (نۇيۈەن  -2يىلى) ھۇنالر ساۇفاڭغا بېساىپ كىرىاپ
ئەمەلدار ۋە پۇقراالرنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن.
مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -78يىلااى (جاۋدېنىااڭ  -3يىلااى)ھ اۇنالر ۋۇيااۈەنگە بېسااىپ
كىرىپ نەچچە مىڭ ئاادەمنى ئۆلتاۈرگەن ۋە باۇالپ كەتاكەن .ئارقىادىنال يەنە چېگىردىكاى
قەلئەلەرگە ئەمەلدار ۋە پۇقراالرنى ئۆلتۈرگەن ۋە بۇالپ كەتكەن⑦.
يۇقىرىقىالر جاۋدى دەۋرىگىچە بۇالپ كېتىلگەنلەر بولۇپ سانى يۈزمىڭادىن ئاشاىدۇ.
ھۇنالر نەنزۇالردىن سىرت يەنە باشقا ئۇلۇ

ۋە قەبىلىلەردىنمۇ ناھايتى نۇرغاۇن كىشاىنى

تۇتۇپ كەتكەن .مەسلەن :باتۇر تەڭرىقاۇت توڭگۇساالرنى تارماار قىلغانادا نەلقناى ئەساىر
ئېلىپ قايتىپ كەلاگەن⑧ .شاىراۋىالرنى بويساۇندۇرغاندىن كېايىن نەچاچە مىاڭ ئاادىمىنى
زورلاۇق بىاالەن ھۇنالرنىااڭ سااوم تەرىااپىگە كۆچااۈرۈپ چااارۋىچىلىق قىلاادۇرغان⑨ .ئۇنىااڭ
غەربتە ياۋچىالرغا زەربە بەرگەندە جەنۇبتا ئالوبان نااننى باياان نااننى قوشاۇۋالغاندا
شىمالدا ھۇنگىرالر دىڭلىڭالر قىرغىزالر ۋە شىنلىالرنى بويسۇندۇرغاندا غەربىاي شاىمالدا
كىاارورەن ئۇيسااۇن ئوغااۇزالرنى ۋە ئەتىراپتىكااى ھەر قايسااى نەلقلەرنااى تىنچىتقاناادا
قانچىلىك ئادەمنى ئەسىرگە ئالغانلىقىنى بىلمىسەكمۇ تۆۋەندىكى ماتېريالالردىن ئۇالرنىاڭ
سانىنىڭمۇ ئاز ئەمەسلىگىنى بىلىۋاالاليمىز.
«ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىسى .ۋېي پادىشاھلىق تەزكىرىسى»  -30جىلد «ئوغاۇنالر.
سىيانچىالر ۋە شەرقتىكى يات قوشمالر ھەققىدە قىسسە» دە «ۋېي پادىشااھلىق ھەققىادە»
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دېااگەن ئەسااەردىن نەقىاام ئېلىنىااپ شااەرقىي نەن سۇاللسااىىنىڭ جيەنااۋۇ يىللىرىاادا
(تەنمىنەن مىالدىيە -48يىلى) نەچچە تۈمەن تۈتۈنلۈك ئەسىر قۇلالر ھۇنالرنىاڭ جەناۇپ
شىمام ئىككاى قىساىمىغا بۆلۈناۈپ ئاجىزالشاقان ۋاقتىادىن پايادىلىنىپ ھاازىرقى نېشاى
كارىاادورى ئەتراپىغااا قېچىااپ كېلىااپ ئاۋالقىاادەك «ئااوت -سااۇ قوغلىشااىپ» كااۆچمەن
چااارۋىچىلىق بىاالەن تۇرمااۇش كەچااۈرگەن .قېچىااپ كەلااگەن قۇلالرنىااڭ ئىرقااى ھەر نىاام
بولۇپ ئۇالرنىڭ ئىچىادە غەربىاي يۇرتلاۇقالر دىڭلىڭاالر ۋە يەنە چيااڭالرمۇ باار ئىادى
دەپ ناتىرلەنگەن .ياۇقىرىقى ناتىرىادىن ھاۇنالر ئەساىرگە ئالغاان ياات مىلالەت قاۇللىرى
ئىچىدە نەنزۇالر توڭگۇسالر ۋە شىرۋىالردىن ساىرت يەنە غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر قايساى
مىللەتلەر دىڭلىڭالر ۋە چياڭالرنىڭمۇ بارلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .باۇ قېچىاپ كەلاگەن
قۇلالرنىڭ ئومۇمىي سانى نەچچە ئون مىڭ تۈتۈندىن (لو) ئارتۇق بولۇپ ھەر بىر تۈتۈننى
بەش جان ھىسابلىغاندىمۇ ئۇالرنىڭ سانى نەچچە يۈز مىڭغا يېتىدۇ⑩.
ھۇنالرنىااااڭ قۇللىىرنىااااڭ ئىككىاااانىب كااااېلىش مەنبەسااااى قوشاااانا مىللەتلەردىاااان
سېتىۋېلىنغانالر ئىدى .مەسلەن شەرقىي نەن سۇاللىسى دەۋرىدە غەربتىكى چياڭالر بۇالپ
كەلااگەن زور تۈركۈماادىكى نەناازۇ ق اۇلالرنى جەنااۇبىي ھۇنالرغااا س اېتىپ بەرگەن .كېاايىن
جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقۇتى نەن سۇاللىسىغا ئاساىيلىق قىلىاپ ئۇرۇشاتا مەغلاۇپ بولغانادىن
كېيىن بۇ بىر تۈركاۈم قاۇلالرنى ۋە باۇرۇن باۇالپ كېلىاپ قاۇم قىلىۋالغاان ئاون مىڭادىن
ئارتۇق ئادەمنى بىراقال نەن سۇاللىسىگە قاتۇرۇپ بەرگەن⑾.
ھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ ئۈچىنچى كېلىش مەنبەسى بېقىندى ئۇلۇ

ۋە قەبىلىلەردىكاى

ئولپاننى تۆلىيەلمەي قالغان قەرزدارالر ئىدى .مەسلەن « كېيىنكى نەنناامە»  -90جىلاد
«ئوغانالر ھەققىدە قىسسە» دە ئوغانالر بااتۇر تەڭرىقاات تەرىپىادىن تارماار قىلىنغانادىن
كېيىن زاۋاللىققا يۈزلۈنۈپ ھۇنالرغا قارام بولۇپ قالغاچقا ھەر يىلى ھۇنالرغا كاال ئات
قوي تېرىسى تاپشۇرغان .ئەگەر ۋاقتىدا تاپشۇرالمىسا نوتۇنلىرى قەرزىگە ھىسابلىنىپ قاۇم
قىلىنغان دەپ ناتىرىلەنگەن.
ھۇنالرنىڭ قۇللىرىنىڭ تاۆتىنچى كاېلىش مەنبەساى ھاۇنالردىكى جىناايەت ئۆتكاۈزۈپ
قويغاااانالر ئىااادى .مەسااالەن ھۇنالرنىاااڭ قانۇنااادا ماااام -مۈلاااۈك ئوغرلىغۇچىالرنىاااڭ
ئائىلىسىدىكىلىرى ۋە مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىدۇ دەپ بەلگىلەنگەن .بۇنىاڭ بىالەن باشاقا
مىللەت ئەسىرلىرىنىڭ قۇم قىلىنىشىغا ئەگىشىپ ھۇنالرنىڭمۇ قۇم بولۇش ھادىسىسى پەيدا
بولغان.
ھۇنالردىكى بارلىق قۇلالرنىڭ سانىنى توغرا كۆرساىتىپ بەرگىلاى بولمىساىمۇ لاېكىن
~ ~ 39

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئۇالرنىڭ سانىنى نەچە يۈزمىڭادىن كەم ئەمە

دەپ مۆلچەرلەشاكە بولىادۇ .ئۇناداقتا باۇ

سان ھۇنالرنىڭ ئومۇمىي ئاھالىسىنىڭ قانچىلىك نىسبىتىنى ئىگەللەيدۇب
ھۇنالرنىڭ ئاھالىسى توغرىساىدا تاارىخىي ئەساەرلەردە ئېنىاق مەلۇمقاات ياوق .لاېكىن
پارچە -پۇرات ماتېرىيالالردىن يەنىال تەنمىنەن مۆلچەرلەپ چىققىلى بولىدۇ.
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە بااتۇر تەڭرىقاۇت دەۋرىادە ھاۇن
چەۋەندازلىرىنىڭ سانى  300مىڭدن ئارتۇق ئىدى .مىالدىيىدىن باۇرۇنقى  -200يىلىادىكى
پىڭچېااڭ قورشاااۋىدا نەن گاااۋدى ليۇباااڭنى  -400مىاڭ كىشاالىق ئاااتلىق قوشاۇن بىاالەن
مۇھاسىرىگە ئالغان .ھۇنالرنىڭ «بالىلىرى ئوقيا ئاتقۇدەك بولغان چاغدىال ئااتلىق ئەساكەر
بوالتتى» دەپ ناتىرلەنگەن .ۋېندى دەۋرىادە ئاۆتكەن جيايىنىاڭ ھاۇنالردىن «ھەر بەش
ئادەمنىڭ بىرى ئەسكەر بوالتتى»⑿ دېگەناگە ئاساسااالنغاندا ھۇنالرنىاڭ شاۇ ۋاقىتتىكاى
نوپۇسى تەنمىنەن ئىككى مىليۇن بولغان بولسا كېرەك .كېيىن ۋۇدى دەۋرىدە ئۇدا نەچچە
ئون يىم نەن سۇاللىسىنىڭ ئېغىر زەربىسىگە ئۇچراپ ئەسكەر ۋە نەلقالەر كاۆپلەپ ئۆلاۈپ
كەتكەنلىكى (تەبىي كۆپەيگەن نوپۇ

ئۆلگەنلەر سانىنى تولۇقلىيالمىغان بولۇشى مۇمكىن)

يەنە نۇرغۇنلىغااان كىشاالەرنىڭ جەنۇپقااا كېلىااپ ئەم بولغااانلىقى⒀ تۈپەيلىاادىن بااۇ
مەزگىلاادىكى نوپاۇ

باااتۇر تەڭرىقااۇت دەۋرىاادىكىگە قارىغاناادا ناېلىال ئازلىغااان بولۇشاان

مۇمكىن« .كېيىنكى نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دىكاى بايانالرغاا ئاساساالنغاندا
مىالدىيىدىن باۇرۇنقى  -71يىلاى (شاۈەندىنىڭ بېنشاى  -3يىلاى) ھاۇنالر نەن سۇاللىساى
بىلەن ئۇيسۇنالرنىڭ بىرلەشمە قوشاۇنىنىڭ ھۇجۇىغاا ئاۇچراپ  39مىڭادن ئاارتۇق ئاادىمى
ئەسىرگە چۈشكەن شۇ يىلى قىشتا تەڭرىقاۇت ئۇيساۇنالرغا جاازا يۈرۈشاى قىلىاپ قايتىاپ
كېلىش سەپىرىدە قار ئاپىتىگە ئۇچراپ نەچاچە تاۈمەن ئاادىمى تاوڭالپ ئاۆلگەن .ئارىادىن
ئاۇزۇن ئاۆتمەي دىڭلىااڭ ئوغااان ۋە ئۇيسااۇنالر پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ ھۇجااۇم قىلىااپ
نەچچە تۈمەن ئادەمنى ئۆلتۈرۋەتكەن يەنە تەبئىاي ئااپەت تۈپەيلىادىن نەلقنىاڭ ئونادىن
ئۈچ قىسىمى ئاچارچىلىقتىن ئۆلۈپ كەتكەن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -68يىلى قەھەتچىلىاك
يۈز بېرىپ نەلقنىڭ ئوندىن ئاتە -يەتتە قىىسمى ئۆلۈپ كەتاكەن .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى
-57 -58يىلااى بەش تەڭرىقۇتنىااڭ ھوقااۇق تالىشااىش كۆرىشااى يااۈر بەرگەنااگە قەدەر
ھۇنالرنىااڭ نوپۇسااى بۇرۇنقىاادىن زور دەرىجىاادە ئااازالپ تەنمىاانەن  1مىلياۇن  750مىاڭ
ئەتىراپىغا چۈشۈپ قالغاان .باۇ بەش تەڭرىقاۇت ئۇرۇشاتا غەلابە قىلىاپ ئوردىساىغا يېتىاپ
كەلگەندە ئۇنىڭ تەۋەلىكىدە ئااران نەچاچە تاۈمەن ئاھاالە قالغاان قۇتىئاۇش تەڭرىقاۇت
قااوۋمىنى باشااالپ كااانگىيەگە يېتىااپ كەلگەناادە قااوم ئاسااتىدا ئااارانال ئ اۈچ مى اڭ ئااادىمى
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قالغااان⒁ .شاۇڭا باۇ بىاار قاتااار قااليمىقااان ئۇرۇشااالردىن كېاايىن ھۇنالرنىااڭ نوپۇسااى 1
مىليۇن  500مىڭ ئەتىراپىغا چۈشۈپ قالغان بولۇشاى ماۇمكىن .مىالدىايە -48يىلاى ھاۇنالر
جەنااۇپ شااىمام ئىككىااگە پارچىلىنىااپ كەتتااى« .كېيىنكااى نەننااامە» دىكااى بايانالرغااا
ئاساسالنغاندا جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ئاھالىسى ئەڭ كۆپەيگەن چاغدا (مىالدىايە  -90يىلاى)
 34مىاااڭ تۈتاااۈن  237مىاااڭ  300نوپاااۇ

بولاااۇپ  50مىاااڭ  170چەۋەناااداز بولغاااان

(«جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» ) .شىمالىي ھۇنالردىن مىالدىيە  -83يىلاى ساەنمۇلو
قەبىلىسىدىكى جىلۇ

قاتارلىقالر  38مىڭ ئادەمنى باشالپ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاان.

مىالدىاايە  -87يىلااى ق اۇالن ش اۈبى قۇتقااۇ قاتااارلىقالر  200مى اڭ ئااادەم س اەككىز مى اڭ
چەۋەدازنى باشالپ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغان («جەنۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»).
مىالدىيە  -89يىلى ئونغۇش باتىا ئونۋۇ نوجاۇررۇت قاتاارلىقالر  200مىڭادن ئاارتۇق
ئادەمنى باشاالپ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاان («دۇشاىيەننىڭ تەرجىمھالىادىن») .باۇالر
تەنمىنەن  400مىڭ .مىالدىيە  -91يىلى شىمالىي ھۇن تەڭرىقۇتى جەڭدە مەغلاۇپ بولاۇپ
غەربكە كۆچكەن چاغدا نۇرغۇن نەلق ئۇنىڭغاا ئەگىشاىپ كەتاكەن (جۇاجاانالر تەرىپىادىن
قوشااۇۋېلىنغان شااىمالىي ھىنالرنىااڭ سااانىمۇ ئېنىااق ئەمە

يەنە مىالدىاايە  -91يىلااى

يۇرتجان باشالپ ماڭغان  20مىڭ ئادەمنىڭ ھەممىساى يوقىتىلغاان) .چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا
ئېشااىپ قالغااان بەش-ئااالتە تااۈمەن ئاھااالە سااىيانپىالرغا قوشااۇلۇپ كەتااكەن .بۇنىڭغااا
يۇقىرىدىكى  400مىڭنى قوشقاندا شۇ چاغادىكى شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ نوپۇساى تەنمىانەن
بىر مىليون ئەتىراپىدا بولغان بولىدۇ .بۇنىڭغا جەناۇبىي ھۇنالرنىاڭ  237مىاڭ نوپۇساىنى
قوشقاندا مىالدىيە -90

 -91يىلالرنىڭ ئالدى -كەينىدە ھۇنالنرىڭ نوپۇسى ئەڭ كاۆپ

بولغاندىمۇ  1مىليون  300مىڭدىن ئاشمىغان.
ئومۇمەن نەن سۇاللسىنىڭ دەسالىپىدە ھاۇنالر قاۇدرەت تاپقاان مەزگىلىادە نوپۇساى
تەنمىنەن ئىككاى مىلياون ئەتىراپىادا ئىادى .شاۈەندى دەۋرىادە ئاازالپ بىار مىلياون 750
مىڭغاا چۈشاۈپ قالادى .بەش تەڭرىقاۇت ھااكىمىيەت تاالشاقان چاغادا تېخىماۇ ئاازالپ بىاار
مىليون  500مىڭغا چۈشۈپ قالدى .ھۇنالر تېخىمۇ ئاجىزىشىپ ئىككىگە پارچىالنغان چاغادا
ئااران بىاار مىلياون  300مىاڭ ئەتىراپىاادا بولاۇپ قالاادى .ھۇنالرنىاڭ قۇللىىرنىااڭ سااانىنى
تەنمىنەن  300مىڭ ئەتىراپىدا دەپ پەرەز قىلساق ئاۇ ھالادا ئۇالرنىاڭ ساانى ھۇنالرنىاڭ
ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ يەتتىدىن بىر ياكى بەشتىن بىر قىسىمىنى تەشكىم قىلىدۇ.
بۇناااداق زور قاااۇلالر شۈبھىساااىزكى مەجباااۇرىي ھالااادا ئىشااالەپچىقىرىش ئەمگىكىاااگە
سېلىنغان .چارۋىچى قەبىلىلەردىن كەلگەنلەر چاارۋىچى قاۇم دېھقاانچىلىق رايۇنلىرىادىن
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كەلگەنلەر تېرىقچى قاۇم ھاۈنەرۋەنچىلىكنى بىلىادىغانالر ھاۈنەرۋەن قاۇم بولغاان .باۇنى
تۆۋەناادىكى تەرەپلەردىاان تېخىمااۇ بەك دەللىلىگىلااى بولىاادۇ .بىرىنچااى يۇقىرىاادا تىلغااا
ئېلىنغان ھېلىقى قېچىپ كەلگەن ئەسىر قۇلالر قېچىپ كەلگەندىن كېيىنمۇ يەنىاال «ئاوت-
سۇ قوغلىشىپ» كۆچمەن چارۋىچىلىق بىالەن كاۈن ئۆتكاۈزگەن :بۇنىڭادىن بىاز ئۇالرنىاڭ
ھۇنالرنىڭ چارۋىچى قۇلى بولغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز .ئىككىنچاى ھاۇنالر قاۇدۇق قېزىاپ
يەر سۇغىرىش شاەھەر قاۇرۇپ ئاۆي -ئىماارەت ساېلىش قاتاارلىق ئىشاالرنىڭ ھەممىساىدە
نەنااازۇالردىن پايااادىالنغان .چۆللۈكنىاااڭ شاااىمالىدىكى ھاااۇن قەبىلىلىرىااادىن نەنااازۇالر
ئىشاالىتىپ ئااادەتلەنگەن تۆمااۈر ئورغاااق سااوقا (ساااپان) قاتااارلىقالر بايقالغااان .بااۇالر
نەنزۇالرنىڭ ھۇنالرنىڭ تېرىقچى قاۇللىرى بولغاانلىقى بىالەن مۇناساىۋەتلىك .ئاۈچىنچى
بويان تاغلىرىدىن بايقالغان ھۇنالرنىڭ مىا تۆماۈر قاوراللىرى ئىچىادە نەنازۇالرنىڭكىگە
تەقلىااد قىلىااپ ياسااانلغانلىرى ناھااايتى ك اۆپ .بۇالرنىااڭ نەناازۇ ئۇسااتىالرنىڭ قولىاادىن
چىققانلىقى ئېنىق .ئۇنىڭدىن باشاقا يەنە بەزى ساودا -ساېتىققا ئۇساتا غەربىاي يۇرتلاۇقالر
تاۋار يۆتكەپ ساتىدىغان تىجارەتچى قۇم بولغان قۇلالرنىاڭ ئىچىادە يەنە ئاائىلە ئەمگىكاى
بىالە شاۇغۇللىنىدىغانلىرىمۇ بولاۇپ ئۇالرنىااڭ ئىچىاادىكى يااش ھەم چىرايلىااق دېاادەكلەر
نوجايىنى تەرىپىدىن توقام قىلىۋېلىنغان .مەسلەن شەرقىىي نەن سۇاللىساىنىڭ ئاانىرى
«غۇز چەۋەندازلىرى» تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلىپ كېيىن سوم قوم بىلىك ناننىاڭ قولىغاا
چۈشكەن سەي ۋېنجى⒂ بۇنىڭ بىر مىسالى .يۇقىرقى بايانالردىن ئەسىرگە چۈشاۈپ قاۇم
بولغانالرنىاااڭ كۆپىنچىساااىنىڭ چاااارۋىچىلىق دېھقاااانچىلىق ۋە قاااوم ھۈنەرۋەنچىلىاااك
ئەمگەكلىرىگە قاتناشقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ئەمما ھۇنالرنىڭ قۇللۇق تۈزۈمى بىلەن
قەدىمكى رىمنىڭ قۇللۇق تۈزۈمى ئارىسىدا ئازراق ئونشاشماسلىق ۋە پەرق بار.
بىرىنچىاادىن ئومااۇمەن قااۇلى بااار ھااۇنالر قااۇللىرىنى ئىشاالەپچىقىرىش ئەمگىكىااگە
ساالغاندىن سااىرت ئاۆزىمى ئىشاالەپچىقىرىش ئەمگىكىاادىن ئايرىلمىغااان .چاۈنكى ھاۇنالر
كىچىكىاادىن باشااالپال ئىشاالەپچىقىرىش پائااالىيىتىگە قاتنىشاااتتى .چااوڭ بولااۇپ قورامىغااا
يەتكەناادە ھەممىسااى بىااردەك «ئ ااتلىق ئەسااكەر» بولىسااىمۇ ل اېكىن ئ اۇرۇش بولمىغااان
ۋاقىتالردا يەنىال ئوۋچىلىق ۋە چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇلىناتتى .ئۇالر ھەم ئاتلىق ئەساكەر
ھەم چارۋىچى ئىادى« .تاارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە «ئاادەتتىكى
چاغالردا ئوۋچىلىق چارۋىچىلىق قىلسا ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا جەڭاگە قاتنىشاىپ باشاقىالرغا
ھۇجۇم قىلىش ئۇالرنىاڭ ئاادىتى» دېايىلگەن .باۇ ھۇنالرنىاڭ ئىشالەپچىقىرىش تەشاكىلى
بىاالەن ھەربىااي ھەربىااي تەشااكىلىنىڭ بىرلەشااتۈرۈلگەنلىكى «ئاااتلىق ئەسااكەر» لەرنىااڭ
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ئىشااالەپچىقىرىش ۋە ئۇرۇشاااقا تەڭ قاتنىشاااىدىغانلىقىنى كۆرساااىتىدۇ .ئاااۇالر ئاااادەتتىكى
ۋاقىااتالردا چارۋىالرغااا ئەگىشااىپ ئااوت سااۇ قوغلىشااىپ چااارۋىچىلىق قىلسااا ئااۇرۇش
ۋاقىتلىرىدا ئاتقا مىنىاپ ئوقياا ئېساىپ جەڭاگە كىرەتتاى .چاارۋىچىلىق قىلىاش يااكى ئاوۋ
ئوۋالش جەريانىدا ھەر ۋاقىت ئۇرۇش يۈز بېرىپ قېلىش ئېھتىمالى بار ئىادى (بۇالڭچىلىاق
قىلىش ياكى بۇالڭچىلىققا ئۇچراش سەۋەبىدىن) .كېيىنكى قىتانالرنىاڭ «ئاۇرۇش بولغانادا
ئۇرۇشقا قاتنىشىش بىكار چاغالردا بېلىق تۇتۇپ تۇرمۇشىنى قامدىشاى⒃ ۋە موڭغۇلالرنىاڭ
«ئاتقاااا مىنگەنااادە جەڭ قىلىاااش ئااااتتىن چۈشاااكەندە تېرىقچىلىاااق يااااكى چاااارۋىچىلىق
قىلىشى»⒄ مۇ مۇشۇنىڭغا ئونشاش ئەھۋام.
ھۇن ئاتلىق ئەساكەرلىرى چاارۋىچىلىق بىالەن شاۇغۇللىنىپ قالماساتىن بەلكاى يەنە
دېھقااانچىلىق ئىشلەپچىرقىشااىغىمۇ قاتنىشاااتتى« .نەننااامە»  -96جىلااد «غەربىااي ي اۇرت
تەزكىرىساااى» دە «جااااۋدى دەۋردە ‹ئۇيساااۇن› مەلىكىساااى نانغاااا مەكتاااۇپ ساااۇنۇپ
ھۇنالرنىڭ ئاتلىق قىساىملىرىنىڭ قوشاقا كېلىاپ باوز يەر ئاچقاانلىقىنى مەلاۇم قىلادى»
«جاۋى نانلىق دەۋرىدە ھۇنالر قوشتا تاۆت مىاڭ ئااتلىق ئەساكەر ئەۋەتىاپ يەنە باوز يەر
ئۆزلەشااتۈردى .شااۈەندى بەش سااەركەردىنى قوشااۇن باشااالپ ھۇنالرغااا زەربە بېرىشااكە
ئەۋەتكەنااادە قوشاااتا باااوز يەر ئۆزلەشاااتۈرگۈچىلەر قورقاااۇپ قېچىاااپ كەتتاااى» دەپ
ناتىرلەنگەن .بۇنىڭدىن «ھۇنالرنىڭ ئاتلىق ئەسكەرلىرىنىڭ قوشنا بىر تەرەپتىن مۇداپىئە
تۇرسا يەنە بىر تەرەپتىن ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇلالنغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز.
ھۇنالرنىااڭ بەزى قااوم ھااۈنەرۋەنچىلىكىنى بولۇپمااۇ مېتااالچىلىقنى كااۆپ ھااالالردا
نەنزۇالر ئۈستىگە ئالغاان .لاېكىن باۇ باارلىق قاوم ھاۈنەرۋەنچىلىكىنى نەنازۇالر ئۈساتىگە
ئالغان دېگەنلىاك ئەمە  .سااپال بوياۇمالرنى ياسااش ۋە ئوقياا چېادىر كىگىاز -پااالز
ياسا

قېتىق-قايماق ئۇيۇتۇش قاتارلىق ئىشالرنىڭ كۆپ قىسىمىنى ھۇنالر ئاۆزى قىلغاان

ۋە ياكى باشقا مىللەت قۇللىرىنى ياردەمچى قىلغان بولۇشى مۈمكىن.
ئومۇمەن ھۇن جەمئىيىتىنىاڭ ئىشالەپچىقىرىش ساھەساىدە قاۇللىرى باار ھاۇنالردىن
ياااۇقىرى تەبىقىااادىكى ئاقساااۆڭەكلەردىن ساااىرت كاااۆپىنچە ئاھاااالىلەر ئىشااالەپچىقىرىش
ئەمگىكىگە قاتنىشاتتى .بۇ قەدىمكاى يۇناان رىمادىكى قۇلادارالرنىڭ (ئەركىان پاۇقراالر )
ئەمگەكااكە پۈتااۈنلەي قاتناشماساالىقى ھەتتااا ئەمگەكنااى كەمسىتىشااى بىاالەن ئونشااايدۇ.
ھااۇنالردىكى قۇلالرنىااڭ نوپۇسااى قەدىمكااى يۇنااان رىمدىكىاادەك مەمىلااكەت ئومااۇمىي
نوپۇسنىڭ سانىدا ئاانچە كاۆپ ساالمانى ئىگىلىمىساىمۇ (قەدىمكاى يۇناان رىمادا ھەر بىار
ئەركىن پۇقراغا بىرنەچچىدىن قۇم توغرا كېلەتتاى) .ھاۇن جەمئىيىتىنىاڭ ئىشالەپچىقىرىش
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تەشكىلى بىلەن ھەربىي تەشكىلىنىڭ بىرلەشتۈرۈلگەنلىكىدەك بۇ ئاالھىادىلىكى ئاادەتتىكى
پۇقراالرنىڭ ئىشالەپچىقىرىش ئەمگىكىاگە ئومۇميۈزلاۈك قاتنىشىشاىنى كەلتاۈرۈپ چىقارغاان.
قۇلالرنىڭ نوپۇسىنىڭ ئااز پۈتاۈن مەمىلاكەت نوپۇساىدا ئىگىلىاگەن نىسابىتىنىڭ كىچىاك
بولۇشى قۇللۇق تۈزۈمىنىڭ تىكلىنىشىگە توسالغۇلۇق قىاللمىغاان .ھاالبۇكى جەمئىيەتنىاڭ
تەمىنلىشىدە پۈتۈنلەي قۇلالرغا يۆلىنىۋالماسلىقتەك بۇ نىم ھادىسە ھۇنالرنىاڭ ئىجتىماائىي
ئىشلەپچىقىرىش سەۋىيىساىنىڭ بىار قەدەر تاۆۋەنلىكىنى ئەكاا ئەتتۈرىادۇ .باۇ نىام بىار
قەدەر تۆۋەن ئىشلەپچىقىرىش سەۋىيىسى ئاساسىغا قۇرۇلغاان قۇللاۇق تاۈزۈمىنى تەبىئىيكاى
قەدىمكااى يۇنااان رىماادىكى ئىشاالەپچىقىرىش سەۋىيىسااى بىاار قەدەر يااۇقىرى سااودا-
سااانائىتى يۈكسااەك دەرىجىاادە تەرەققىااي قىلغااان قۇللااۇق تااۈزۈم بىاالەن سېلىشااتۇرغىلى
بولمايادۇ .شاۇڭا ھۇنالرنىااڭ قۇللاۇق تاۈزۈمى قەدىمكاى يۇنااان ۋە رىمنىڭكىادەك پىشااىپ
يېااتىلمىگەن .تەرەققىااي قىلمىغااان قۇللااۇق تۈزۈمىاادە قااۇلالر ئەڭ ئاساساالىق ئەڭ كااۆپ
ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكىناى ئۈساتىگە ئاېلىش بىالەن بىار ۋاقىتتاا ئەركىان چاارۋىچىالرمۇ
قىساامەن ئىشاالەپچىقىرىش ئەمگىكىااگە قاتناشااقان .بۇمااۇ ھۇنالرنىااڭ قۇللااۇق تۈزۈمىنىااڭ
قەدىمكى يۇنان رىمنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىدىن پەرقلىنىدىغان ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى.
ئىككىنچىدىن ھۇنالرنىاڭ قۇللاۇق تۈزۈمىنىاڭ قەدىمكاى يۇناان ۋە رىمنىاڭ قۇللاۇق
تاااۈزۈمىگە ئونشاشااامايدىغان يەنە بىااار يېااارى شاااۇكى ھۇنالرنىاااڭ ئىشااالەپچىقىرىش
ئەمگىكىدىكى ھەرىكەتچانلىق ۋە تارقاقلىق .ئۇالرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكىنىاڭ زىياادە
مەركەزلەشمەساالىكنى ۋە كۆلىمىنىااڭ چااوڭ بولماساالىقىنى بەلگىلىااگەن .ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە
«تۇتىۋېلىنغانالر قۇم قىلىنغاچقا» ھەر بىر جەڭچى تۇتىۋالغان ئەسىرنى ئاۆزىگە مەنساۇپ
قىلىپ قۇلالر ئىنتايىن ئاز ئەھۋالىدا توپلىشاىپ ئىشالەپچىقىرىش بىالەن شاۇغۇللىنىدىغان
(مەساالەن چوغاااي تېغااى ۋە جاڭتېاادىكى قااوم ھۈنەرۋەنچىلىااك ئااۇرۇقلىرى) كااۆپىنچە
ئەھااۋالالردا ھەر قايسااى ئااائىلىلەرگە تارقىلىااپ ئااائىلە باشاالىقىنىڭ نااازارىتى ئاسااتىدا
ئاساسلىق ئەمگەك كۈچى بولغان .ئااز سااندىكى قاۇلالر «ئاسارانى» يااكى «توقاام» لىاق
ساااالھىيىتىگە ئېرىشااىپ نۇجااايىنى بىاالەن تۇرغااان (مەساالەن س اەي ۋېنجااى) .بۇنااداق
ئەھاااۋام كىشااالەرنى ئاساااانال «توپلىشاااىپ قىلىنمايااادىغان ۋە كەڭ كۆلەملىاااك بولمىغاااان
ئىشلەپچىقىرىش زور مىقداردىكى قۇلالرغا مۇھتاج ئەمە » دېگەن ناتاا قاراشاقا كەلتاۈرۈپ
قويىدۇ.
ھۇنالرنىاااڭ قۇللىرىنىاااڭ ماااۇتلەق كاااۆپ قىساااىمى ئاااائىلىلەرگە تارقالغاااانلىقتىن
نۇرغۇنلىغان قۇلالر ياۈزەكى قارىغانادا پەقەت ئاائىلە ئەمگىكاى بىالەن شاۇغۇللىنىدىغاندەك
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قىلىدۇ .لېكىن چارۋىچى مىللەتلەرنىڭ ئائىلە ئەمگىكى بىلەن ئىشالەپچىقىرىش ئەمگىكىناى
ئااايرىش ناھااايتى تە  .چااۈنكى چااارۋا ھەم تۇرمااۇش ۋاستىسااى ھەم ئىشاالەپچىقىرىش
ۋاستىسى شۇڭا چارۋا بېقىش قوتان ياساش تۆم ئېلىش يۇڭ قىرقىش ساۈت ساېغىش
ۋە ئاائىلە قااوم ھاۈنەرۋەنچىلىكى بىاالەن شاۇغۇللىنىش قاتااارلىقالر ۋە ئاائىلە ئەمگىكااى ھەم
ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكى .بۇ نىم ئەمگەك قىلىاش بىالەن ئاوت ساۇ قوغلىشاىپ كۆچاۈپ
يۈرۈپ چارۋىچىلىق قىلىش پەقەت چاارۋىچلىق ئىشالەپچىقىرىش جەريانىادىكى بىار ئىاش
تەرتىااپال ناااال  .شۇڭالشااقا بااۇ نىاام ئەمااگەك بىاالەن شااۇغۇلالنغان قۇلالرمااۇ يەنىااال
ئىشلەپچىقىرىش قۇللىرىدۇر .شاۇنىڭ ئۈچاۈن بەزى ئاالىمالر باۇ نىام ئەھاۋالنىال ئاساا
قىلىااپ ھۇنالرنىااڭ ئىجتىمااائىي تااۈزۈمىنى ناتااا ھالاادا قۇللااۇق تااۈزۈمى دەپ ئاتاياادۇ.
ئەمىلىيەتااتە بۇمااۇ بىاار نىاام قۇللااۇق تۈزۈمىاادۇر .ئەممااا ب اۇ نىاام ك اۆچمەن چااارۋىچىلىق
ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئاالھىدىلىكى ئاساسىدا شەكىللەنگەن قۇللاۇق تاۈزۈم قەدىمكاى يۇناان
ۋە رىمنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىگە ئونشىمايدىغان ئاالھىدىلىككە ئىگە.
ئۈچىنچىااادىن ھۇنالرنىاااڭ قۇللىرىنىاااڭ ئەھاااۋالى قەدىمكاااى يۇناااان ۋە رىمنىاااڭ
قۇللىرىنىاااڭ ئەھاااۋالى بىااالەن ساااەم ئونشىمىساااىمۇ لاااېكىن ئاااۇالر يەنىاااال بىااار نىااام
(سۆزلىيەلەيدىغان قورام) لىاق ئورنىادا تۇرغاان .چاۈنكى ئاۇالر نوجايىننىاڭ ئائىلىساىدە
باشقا ئائىلە ئەزالىرى بىلەن بىرگە ئەمگەك قىلىسمۇ لېكىن ئىشنىڭ ئەڭ ئېغىرىنى قىالتتى
ھەم قاااتتىق ئېكىسپىالتاتىسااىيىگە ئااۇچرايتى .ئااادەم قۇربااانلىق قىلىااپ نەزىاار -چىااراق
ئۆتكۈزۈشاااكە تاااوغرا كەلگەنااادىمۇ داۋامىاااق قۇرباااانلىق ماااام قىلىنااااتتى (مەسااالەن زور
تۈركۈمدىكى قۇلالرنىڭ ھاۇن ئاقساۆڭەكلىرى تەرىپىادىن قۇرباانلىق قىلىنىشاى) بۇنىڭادىن
باشااقا ھۇنالرنىااڭ قۇللااۇق تۈزۈمىاادىمۇ قەدىمكااى يۇنااان ۋە رىمنىااڭ قۇللااۇق تااۈزۈمىگە
ئونشاش قۇم سودىسى ئېلىپ بېرىالتتى.
تۆتىنچىدىن بەزى ئالىمالر قۇلالرنىڭ پەيدا بولۇشى چۇقۇم ئىچكى ئامىلدىن بولىادۇ.
چارۋىچى مىللەتلەرنىاڭ يېارى (چاارۋىچىلىق مەيادانى ۋە چاارۋىچىلىق قىلىادىغان يەرلەر)
كوللىكتىپ ئىگىدارچىلىقىدا بولغاچقا ھەم ئۇرۇقنىڭ بارلىق ئەزالىرى ئورتاق پايدىالنغاچقا
ئاسانلىقچە نۇسۇسىي يەرگە ئىگە بولۇش ھادىسىسى ۋە ئۇرۇقنىاڭ ئىچكاى قىساىمىدا قاۇم
بولااۇپ قااېلىش ھادىسىسااى يااۈز بەرمەياادۇ .شااۇنىڭ بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا ئۇرۇقداشاالىق
جامائەسىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى پاترىئارناللىق مۇناسىۋەت (ئورتاق ئۇرۇقنىاڭ ئونشااش
قانداشلىق مۇناسىۋىتى) مۇ ناھايتى كۈچلۈك بولغاچقا ئاسانلىقچە قۇم بولۇش ھادىسىساى
يۈز بەرمەيدۇ .شۇڭا ھۇنالرنىڭ باشقا مىللەتلەرنى تۇتۇپ كېلىاپ قاۇم قىلىشانى (تاشاقى
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ئامىم) قۇللۇق تۈزۈم دېيىشكە بولمايدۇ دەپ قارايدۇ⒅.
ئەمەلىيەتااتە ئاتااالمىش ئىچكااى ئامىاام بىاار جەمئىيەتنىااڭ ئىقتىسااادىنىڭ تەرەققىااي
قىلىااپ بەلگىلىااك سااەۋىيىگە يېتىااپ نۇسۇسااىي مۈلۈكچىلىااك تۈزۈمىنىااڭ تىكلىنىااپ
راۋاجىالنغانلىقىغا جۈملىدىن چارۋىچىلىقنىڭمۇ ناھايتى تەرەققىي قىلىپ ئىشلەپچىقىرىشتا
ئادەم كۈچى يېتىشمەي جەمئىيەتنىڭ ئىچكى قىسىمىدا قۇلالرنى ئەمگەك ساۈپىتىدە قۇباۇم
قىلىش ۋە سىغدۇرۇش ھەم ئۇالرنى ئىشلەپچىقىرىش جەريانىغاا قاتناشاتۇرۇش ئېھتىمااللىقى
ۋە شارائىتىنىڭ ھازىرالنغان بولۇشىغا قارىتىلىشى كېرەك .بۇ نىم ئېھتىماللىق ۋە شاارائىت
ھازىرالنسا مۈلۈكدار باشاقا مىلالەت ئاۇرۇش ئەساىرلىرىنى ئۆلتاۈرمەي سااقالپ قالىادۇ يااكى
مەقساەتلىك ھالادا باشاقا مىلاالەت ئاادەملىرىنى باۇالپ ئەسااىر قىلىۋېلىاپ ئەماگەك كاۈچى
قىلىپ پايدىلىنىدۇ .بۇنداق ئەھۋام ئاستىدا تاشقى ئامىلمۇ ھەم قىلغۇچ روم ئوينايدۇ⒆.
بۇنىڭاادىن باشااقا چااارۋىچى مىللەتلەرنىااڭ ئىشاالەپچىقىرىش ۋاستىسااى يەر ئەمە
بەلكااى چااارۋا⒇ .ش اۇڭا يەرنىااڭ نۇسۇسااالر ئىگىدارچىلىقىاادا بول اۇش -بولماساالىقىنىڭ
قۇللۇق تۈزۈمىنىڭ شەكىللىنىشى بىلەن ئانچە چوڭ مۇناساىۋىتى ياوق .ئەگەر باۇ ناوقتىنى
ئايدىڭالشتۇرۋالمىساااق چااارۋىچى مىللەتاالەر بىاالەن دېھقااانچىلىق مىللەتلىرىنىااڭ پەرقىنااى
ئايرىۋاالاليمىز .دەم مۇشۇ سەۋەبتىن بەزى ئالىمالر «دېھقانچىلىق جەمئىيىتىنىاڭ ئاساسالىق
ئىشاالەپچىقىرىش ۋاستىسااى يەر» دېگەننااى چااارۋىچى مىللەتاالەرگە تەدبىقااالپ ناتااا ھالاادا
يەكۈننى چىقارغان .پاكىتالردىن مەلۇمكى قەدىمكى يۇنان ۋە رىمنىڭ قۇللىرىمۇ ئاساساەن
ئالدى بلەن يۇناانلىقالر يااكى رىملىقالردىان كېلىاپ چىققاانالر بولماساتىن بەلكاى دېڭىاز
قاراقچىلىقىدا ۋە ئۇرۇشاتا ئەساىرگە چۈشاكەن يااكى قاۇم بازىرىادىن ساېتىۋېلىنغان باشاقا
مىللەتتىكىلەر بولغان (بۇ ئادەتتىكى ساۋات بولۇپ دۇنيا ئومۇمىي تارىخىي دەرسىلىكىنىڭ
ھەممىسااىدە بايااان قىلىنغااان) .باشااقا مىلاالەت ئەسااىرلىرىنى قۇبااۇم قىلىۋېلىشاانى قۇللااۇق
تۈزۈمنىڭ ئاساسىي قىلىشامۇ مەمىلكىتىمىزنىاڭ شاىمالىدىكى قەدىمكاى كاۆچمەن چاارۋىچى
مىللەتلەرنىااڭ قۇللااۇق تۈزۈمىنىااڭ ئاالھىدىلىكىاادىن بىاارى باۇ پەقەت ھاۇنالردىن بولاۇپ
قالماسااتىن كېاايىن ئۇالرنىااڭ ئورنىغااا دەسسااىگەن سااىيانپى جۇرجااان تاۈرك ئۇيغااۇر
قىتان موڭغۇم قاتارلىقالرنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىنى تەتقىق قىلغاندا باۇ ئاالھىادىلىككە ساەم
قاراشقا بولمايدۇ.
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ئىزاھالر:
① موڭغااۇلىيە ئااارنېئولوگى

 .دورجااى سااورۇڭ «شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ قەبرىسااى»

دېااگەن ماقالىسااىدا ھۇنالرنىااڭ دەپاانە ئەھااۋالىنى تونۇشااتۇرغان .ب اۇ ماقااالە  -1956يىلااى
ئۇالنباتۇر پەنلەر كومىتېتى نەشىر قىلغان «ئاكادىمىيە ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى» نىڭ
 -1سانىغا بېسىلغان.
② ماركىا« :كاپىتالىساتىك ئىشلەپچىقىرىشاتىن ئىلگىرىكاى فۇرماتىساىيىلەر» نەلاق
نەشىرياتى  -1956يىلى نەنزۇچە نەشرى  -8بەت.
③ «تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»

«نەننامە»  -95جىلد «ھۇنالر

ھەققىدە قىسسە».
④ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
⑤ «جىننامە»  -101جىلد «لىيۇيۈەنخەي ھەققىدە ناتىرە»  -102جىلاد «لىياۇزۇڭ
ھەققىدە ناتىرە».
⑥ سوۋېت ئارنېئولوگى كوزلوۋ « :تاشقى موڭغۇلنى تەكشۈرۈش دوكالتاى» (-1925
يىلى لېنىنگراد نەشرى) ياپونيە ئالىمى مېيياۈەن ماوجى« :موڭغاۇلىيە ئوياان تاغلىرىادىن
بايقالغان يادىكارلىقالر» ( -1960يىلى توكيو نەشرى)  -83سۈرەت.
⑦ «تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە»
ھەققىدە قىسسە»

«نەننااامە» ۋە «ھااۇنالر

 -6جىلاد (ۋۇدى ھەققىادە نااتىرە) ۋە  -7جىلاد (جااۋدى ھەققىادە

ناتىرە».
⑧«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑨ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑩«ھۇنالرنىااڭ بىاار تۈتااۈن» (لااو) زادى قانچىلىااك ئااادەم بااارب ماچاڭشااۇ «ھااۇن
قەبىلىاالەر دۆلىتىنىااڭ قۇللااۇق ت اۈزۈمى» («تااارى تەتقىقاااتى»  -1954يىلااى  -5سااان)
دېااگەن ماقالىاادە «ھەر تۈتااۈن بەش ئااائىلە ھەر ئائىلىاادە بەش جااان نەچااچە تااۈمەن
تۈتۈندىكى ئاھالىنىڭ يىغىندىسى ئۈچ -تۆت يۈزمىڭ بولىدۇ» دەپ قىيا
قارىشىمچە بۇ قىيا

قىلغان .مېنىاڭ

بەكال ئاشۇرۋېتىلگەن بولۇپ «تۈتۈن» گە بولغان چۈشاەنچە ئاانچە

مۇۋاپىق بولمىغان .بۇنى بىر مىسام ئارقىلىق ئىسپاتالي« :كېيىنكاى نەنناامە»  -90جىلاد
« سىيانپىالر ھەققىادە قىسساە» دە ھاۇنالر يېمىرىلگەنادە «ئېشاىپ قالغاان ئاون تاۈمەن
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تۈتۈندىن كۆپرەك كىشى ئۆزىنى سىيانپى دەپ ئاتىغاان» دەپ نااتىرلەنگەن .ئەگەر «ھەر
تۈتۈندە بەش ئائىلە ھەر ئائىلىدە بەش جان باار» دېگەنادە ئاساساەن ھىسابلىسااق باۇ
سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتاكەن ھۇنالرنىاڭ ساانى ئەك ئااز دېگەنادە ئىككاى مىلياون 300
مىڭدىن ئىككى مىليون  500مىڭغىچە بولغان بولىادۇ .ماچاڭشاۇ ئەپەنادى ھۇنالرنىاڭ ئەڭ
گااۈللەنگەن مەزگىلىاادىكى نوپۇساانى پەقەت بىاار مىليااون  500مىااڭ ئۆپچۆرىسااىدە دەپ
م اۆلچەرلىگەن .ش اۇنداق ئىااكەن زاۋاللىققااا ي اۈزلەنگەن چاغاادا ئېشااىپ قالغااان ئاھالىنى اڭ
ئەكسىچە ئەڭ گۈللەنگەن مەزگىلىدىكى ئاھالىدىن بىر يېارىم ھەسساە ھەتتاا بىار ھەسساە
كۆپىيىپ كېتىشاىنى تەساەۋۋرۇغا ساىغدۇرغىلى بولمايادۇ .شاۇڭا «تۈتاۈن» دېاگەن گەپ
ئااائىلە دېااگەن مەنىاادە .ھەر بىاار تۈتااۈن بەش جااان

دەپ قااارايمەن .ھااازىرقى موڭغااۇم

تىلىاادا ئائىلىنىااڭ يەنىااال «ئىلااو» دەپ ئاتىلىشااىدىن «لااو» نىااڭ مەنىسااىنىڭ تۈتااۈن
ئىكەنلىكى شەك-شۈبھىسىز.
⑾«كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑿ جىيايى «شىننامە»  -4جىلد «ھۇنالر».
⒀ مەسلەن قۇنشارنان بىالەن شاۇتۇقخاننىڭ قوۋمىادىن نەچاچە تاۈمەن ئاادەم بىار
قېتىملىاااق جەڭااادە نەن قوشاااۇنلىرى تەرىپىااادىن ئۆلتاااۈرۈلگەن .كېااايىن قۇنشاااارنان
ش اۇتۇقخاننى ئۆلتااۈرۈپ ت اۆت تۈمەناادىن ئااارتۇق ئااادەمنى باشااالپ نەن سۇاللىسااىگە ئەم
بولغان« .تارىخىي نااتىرىلەر»  -110جىلىاد «ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»  -111جىلاد
«قىران چەۋانداز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى».
⒁ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⒂ «كېيىنكااى نەننااامە»  -84جىلىااد «ئىپپەتلىااك ئايالالرنىااڭ تەرجىمھااالى»⒃ .
«لىياۋ سۇاللىسى تارىخى»  -31جىلىد «بارىگاھ -ياساۋۇلالنالر تەزكىرىسى»« ⒄ .ياۈەن
سۇاللىسى تارىخى»  -98جىلد «لەشكەرلەر تەزكىرىسى».
⒅ «شەرقىي جۇڭگو پىاداگوگىكا ئۇنىۋېرساىتېتى ئىلمىاي ژورنىلاى»  -1985يىللىاق
 -4سانىدىكى ئوۋياڭشىنىڭ «ھۇن جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى» دېگەن ماقالىسىگە قااراڭ.
⒆ لىيۇچاااڭلىن« :تاشااقى ئامىلنى اڭ ماااددا تەرەققىياتىاادىكى م اۇھىم رولااى توغرىسااىدا»
«ئۆگىنىش ۋە ئىزدىنىش» ژورنىلى  -1980يىلىق  -5سان.
⒇ ماااركا «كاپىتالىسااتىك ئىشلەپچىقىرىشااتىن ئىلگىرىكااى فورماتىسااىيىلەر» ناااملىق
كىتابىدا« :كۆچمەن چاارۋىچى قەبىلىلەرنىاڭ جامائەساى ئەمەلىيەتاتە داۋاملىاق توپلىشاىپ
يۈرىادىغان ساەپەرچىلەر ( )ReisegeseIIschaftكااارۋانالر ۋە چاارۋا توپىاادۇر ...باۇ يەردە
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ئىگەللىۋېلىنغىنى ۋە قايتا ئىشلەپچىقىرىلغىنى ئەمەلىيەتتە چارۋا توپى بولاۇپ يەر ئەمە .
( ». . .نەناازۇچە نەشاارى  -27بەت) دېااگەن« :كونااا تاڭنااامە»  -62جىلااد «جېااڭ
يۈەنشااونىڭ تەرجىمھااالى» دا تۈركلەرنىااڭ گۈللىنىشااى ۋە ھاااالك بولۇشااى ئااات قويالرغااا
مۇناسااىۋەتلىك» دېااگەن« .لىياااۋ سۇاللىسااى تااارىخى»  -59جىلااد «ئااۈزۇق -تۈلااۈك
تەزكىرىسى» دىمۇ «قىتانالرنىڭ ئادىتىدە بايلىق ئات بىلەن كۈچلۈكلاۈك قوشاۇن بىالەن
ئۆلچىنەتتى .ئۇالر ئوت سۇ موم يەرلەردە ئات باقاتتى .ئادەملىرى قېتىق -قايماقنى ئۇزۇق
قىالتتى .ئوۋ ئوۋالشقا ماھىر بولۇپ كۈندىلىك ھاجىتىدىن چىقاتتى .ئاشلىق يېتىشامىگەن
چاااغالردا مۇشااۇنىڭ بىاالەن تۇرمااۇش كەچااۈرەتتى» دەپ ناااتىرلەنگەن .ھۇنالرغااا ئائىاات
تارىخىي ماتېرىيالالردا «تاڭنامە» ۋە «لىياۋ سۇاللىسى تاارىخى» دىكىاگە ئونشااش ئېنىاق
مەلۇماتالر يوق .شۇڭا شىمالدىكى كۆچمەن چارۋىچى مىللەت بولغان تۈركلەر ۋە قىتانالرغا
ئائىت ماتېرىيالالردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

 .3باپ ھۇن قۇلدارلىق ھاكىمىيىتىنىڭ تىكلىنىشى
ئۇرۇقداشاالىق جامائەسااىنىڭ پارچىلىنىااپ نۇسۇسااىي مۈلااۈك ۋە قۇلالرنىااڭ مەياادانغا
كېلىشىگە ئەگىشىپ ھۇنالردا ئۇرۇق ئاقسۆڭەكلىرى ۋە ھوقۇققا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمىماۇ
مەيدانغا كەلادى .بۇنىاڭ بىالەن جەمئىيەتنىاڭ ئىچكاى قىساىمىدىكى ساىنىپقا بۆلۈنۈشاىمۇ
كۈنسېرى كەسكىنلەشتى ۋە چوڭقۇرالشتى .كۆپلىگەن بۇالڭچىلىق ئۇرۇشلىرى نەتىجىساىدە
ئۇرۇق ئاقساقىلى ۋە ھەربىي باشلىقالر زور مىقداردىكى بايلىق ۋە قۇم توپلىۋالدى .شاۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنىاڭ ھوقاۇقى زورىيىاپ ئاورنى ياۇقىرى كۆتۈرۈلادى .دەسالەپتە ئاۇالر ساايالم
ئااارقىلىق ۋۇجۇتقااا كېلەتتااى .ھوقااۇقى ئااۇرۇق ياااكى قەبىاالە كېڭەشمىسااى تەرىپىاادىن
بېرىلىاادىغان بول اۇپ ئااورنى ئ اۇرۇق ئەزالىاارى بىاالەن باااراۋەر ئىاادى .ئەماادىلىكتە ئ اۇالر
پەيدىنپەي ھوقۇقنى ئىگەللىۋېلىپ ئورنىنى مىارا

قالادۇردىغان بولادى .بۇنىاڭ بىالەن

ئۇرۇق بىلەن قارىشلىشىدىغان ۋە ئۇرۇق ئەزالىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان سىياساىي كاۈچ
ئۇرۇقداشاالىق قەبىلىنىااڭ ئىچكااى قىسااىمىدا مەۋجااۇت بولاادى .ئېاانگىلىا « :بۇالڭچىلىااق
ئۇرۇشى ئەڭ ئالىي ھەربىي باشلىق ۋە تۆۋەن ھەربىي باشلىقالرنىڭ ھوقاۇقىنى كاۈچەيتتى.
ئۇالرنىاااڭ ئائىلىساااىدىن ۋارىساااىنى تالالشاااتەك ئۇساااۇم ئااااتىلىق ھوقۇقچىلىاااق تاااۈزۈم
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تىكلىگەندىن كېيىن پەيدىنپەي ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمىگە ئۆزگەردى .كىشلەر دەسالەپتە
تاقەت قىلىپ تۇردى .كېايىن تەلەپ قىلىشاتى .ئەڭ ئانىرىادا باۇ نىام ۋارىسالىق قىلىاش
تۈزۈمى قۇبۇم قىلىنىپ نانلىق ھوقۇقىغا ۋە ئاقساۆڭەڭلىك ئورنىغاا ۋارىسالىق قىلىشانىڭ
ئاساسى تىكلەندى»① دەپ كۆرسەتكە.
تەنمىنەن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -3ئەسىردە ھۇنالرنىڭ بۇ نىم ھوقۇققا ۋارىسالىق
قىلىش تاۈزۈمى پەيادىنپەي شەكىللىنىشاكە باشالىدى .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -209يىلاى
باتۇر ئاتىسى تۈمەن تەڭرىقاۇتنى ئۆلتاۈرۈپ ئاۆزى تەڭرىقاۇت بولغانادىن باشاالپ باۇ نىام
تاااۈزۈم ئااااانىر تىكلەناااادى« .تااااارىخىي ناااااتىرىلەر .ھااااۇنالر ھەققىاااادە قىسسااااە» دە
ناتىرلىنىشىچە بااتۇر ئەسالى تاۈمەن تەڭرىقۇتنىاڭ چاوڭ ئاوغلى بولاۇپ تاۈمەن كېايىن
ئالغان ئالچىسىدىن (نانىشىدىن) تۇغۇلغان كىچىك ئوغلىنى يانشاى كاۆرگەچكە بااتۇرنى
غەربتىكااى ياۋچىالرغااا (ھااازىرقى نېشااى كارىاادورى ئەتىراپىاادا چااارۋىچىلىق قىلغااان بىاار
مىلاالەت) بارىمتايلىققااا ئەۋەتااكەن ھەم ياۋچىالرغااا ھۇجااۇم قىلىااپ ياۋچىالرنىااڭ قااولى
ئااارقىلىق باااتۇرنى ئۆلتااۈرۋەتمەكچى بولغااان .ل اېكىن باااتۇر ياۋچىالرنىااڭ بىاار تۇلپااارىنى
ئااوغرالپ قېچىااپ كەلااگەن .تاۈمەن ئۇنىااڭ باااتۇرلىقىنى مانتاااپ ئاۇنى بىاار تاۈمەن ئاااتلىق
ئەسكەرگە باشلىق قىلغان .باتۇر بىر نىم «ئاۋازلىق ئوقيا» ياساپ ئەساكەرلىرىنى مەشاىق
قىلااادۇرغان .ئاااۇ قاااوم ئاساااتىدىكىلەرگە ئااااۋازلىق ئوقياااا ئېتىلغاااان نىشاااانغا قارىتىاااپ
ئاتمىغۇچىالرنىڭ بىاردەك كاللىساى ئېلىنادىغانلىقىنى ئۇقتۇرغاان .ئاۇ ئااتلىق ئەساكەرلىنى
باشالپ ئوۋغا چىققانادا باۇيرۇق باويىچە ئاوق ئاتمىغانالرنىاڭ كاللىساىنى ئالغاان .ئاۇزۇن
ئۆتمەي«ئاۋازلىق ئوقيا» نى ئۆزىنىڭ تۇلپارىغا ئاتقاندا بەزى جەڭچىلەر ئېتىشاقا جاۈرئەت
قىاللمىغان .ئۇ دەرھام ئېتىشقا جاۈرئەت قىاللمىغانالرنىاڭ كاللىساىنى ئالغاان .يەنە ئاۇزۇن
ئۆتمەي «ئاۋازلىق ئوقيا» نى ئۆزىنىڭ يانشى كۆرىدىغان ئايالىغا قارىتىاپ ئاتقانادا بەزى
جەڭچىاالەر قورقااۇپ ئېتىشااقا جااۈرئەت قىاللمىغااان .شااۇنىڭ بىاالەن بۇالرمااۇ كاللىسااىدىن
ئايرىلغان .كېيىن ئۇ ئوۋغا چىققاندا «ئاۋازلىق ئوقيا» ناى تاۈمەن تەڭرىقۇتنىاڭ تۇلپارىغاا
قارىتىاپ ئاتقاان .باۇ قېاتىم جەڭچىلەرنىاڭ ھەممىسااى قىلاچە ئىككىلەنمەساتىن «ئاااۋازلىق
ئوقيا» ئېتىلغان نىشانغا قارىتىپ ئاتقان .باتۇر شۇندىال ئاتلىق ئەسكەرلەرنىڭ مەشاىقىنىڭ
مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى ئۇالرنى ئىشلىتىشاكە بولىادىغانلىقىنى بىلاگەن .بىار كاۈنى
باااتۇر ئاتىسااىغا ئەگىشااىپ ئوۋغااا چىققاناادا تۇيۇقسااىز «ئاااۋازلىق ئوقيااا» سااىنى تااۈمەن
تەڭرىقۇتقا قارىتىپ ئاتقان .ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى دەرھاام ئۇنىڭغاا ئەگىشاىپ ئېتىاپ تاۈمەن
تەڭرىقۇتنى ئۆلتۈرگەن .شاۇنىڭ بىالەن بااتۇر ئاۆگەي ئانىساى ئاۆگەي ئىنىساى ۋە ئاۆزىگە
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بويسااۇنمىغان ۋەزىرلەرنااى (ھەر قايسااى قەبىلىلەرنىااڭ ئاقساااقاللىرى) ئۆلتااۈرۈپ ئااۆزى
تەڭرىقۇت بولغاان .باۇ بايانادا يېڭىادىن بااش كۆتاۈرگەن كۈچلەرنىاڭ زورلاۇق ۋاستىساى
ئارقىلىق كونا مۇتەئەسسىپ كۈچلەرنى يوقىتىشتىكى جىددىي كۆرىشى ئەكا ئەتتۈرۈلگەن.
بۇ بىر مەيدان سىياسني كۈرەش بولۇپ بۇ نىم كۈرەش ھۇنالرنىاڭ ئىقتىساادىي ئاساساى
ۋە جەمئىيەت قۇرۇلمىسىنىڭ ئۇرۇقداشلىق جەمئىيىتىنىڭ ئانىرقى باساقۇچىدىن قۇلادارلىق
جەمئىاايەتكە قاااراپ تەرەققىااي قىلغانلىقنىااڭ نەتىجىسااى .ھااۇن تارىخىنىااڭ ئالغااا قاااراپ
تەرەققىي قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىدى .شۇڭا ئەمدىال ئىپتىدائىي جەمئىيەتاتىن ساىنپىي
جەمئىااايەتكە ئۆتۈۋاتقاااان ھاااۇنالردىكى باتۇرنىاااڭ ئاتىساااىنى ئۆلتۈرگەنلىاااك ۋەقەساااىگە
فېئوداللىاااق كوناااا قېلىاااپ ۋە ئەناااالق قارىشاااى بىااالەن قارىسااااق بولمايااادۇ .ئۇناااداق
بولمايدىكەن جەمئىيەتنىڭ تارىخىي مەنبەساى ۋە ساىنپىي مەنبەساى نوقتىساىدىن ھاۇنالر
جەمئىيتىىاادە ي اۈز بەرگەن ھەر نىاام «غەلىااتە» ھادىسااىلەرنى مەساالەن كېاايىن تىلغااا
ئېلىناادىغان «ئاتىسااى ئۆلسااە ئااوغلى ئاۆگەي ئانىسااىنى ئاكسااى ئۆلسااە ئۇنىااڭ نوت اۇنىنى
ئىنىسى ئىنىسى ئۆلسە ئۇنىاڭ نوتاۇنىنى ئاكىساى ئالىادىغان» غاا ئونشااش ئەھاۋالالرنى
توغرا بايان قىلغىلى بولمايدۇ.
باتۇر تەنتكە چىققانادىن كېايىن تەڭرىقۇتنىاڭ ئەڭ ئاالىي ھوقاۇق النادى ئۇرۇقىغاا
مەركەزلىشىپ مىرا
مىاارا

قالىادىغان يەناى ئاتىساى ئۆلساە ئوغلىغاا ئاكىساى ئۆلساە ئىنىساىغا

قالىاادىغان بولاادى .ئۇنىڭاادىن باشااقا نااان بەگ بۈيااۈك سااەركەردە بۈيااۈك

كاھىبەگ بۈيۈك ياساقبەگ قاتاارلىق چاوڭ مەنساەپلەرگە بىار قىساىم ئېساىلزادە ئاۇرۇق ۋە
جەمئىيەتااتىكىلەر ۋارىساالىق قىلىاادىغان بولاادى« .تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھ اۇنالر ھەققىاادە
قىسسە» دە چاوڭ مەنساەپدارالرنىڭ ھەممىساىگە ئەۋالدماۇ -ئەۋالد ۋارىسالىق قىلىنااتتى.
قۇيااان الن شااۈبۈ ئااۈچ ئېسااىلزادە ئااۇرۇق ئىاادى دېاايىلگەن« .كېيىنكااى نەننااامە.
جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دىمۇ ئەمەلدارالرنىڭ ئىچىادىكى ئاالىي مەنساەپ بولغاان
ئوڭ سوم قوم بىلىك نان ئوڭ سوم قوم نان ئوڭ قاوم ساوم قاوم بااتىا ناان
ئااوڭ قااوم سااوم قااوم ئونىئااوت نااان ئااوڭ قااوم سااوم قااوم نااازىر نااان قاتااارلىق
مەنسەپلەرنىڭ ھەممىسىگە تەڭرىقۇتنىڭ ئوغۇللىرى ئاكا -ئۇكىلىرى ۋە تەنات ۋارىسالىرى
تەيىنلىنەتتى .تەڭرىقۇت شۈلەندى («نەننامە» دىكى النادىنىڭ تەرجىمىساى) ئۇرۇقىادىن
بولۇپ يات ئۇرۇقالردىن قۇياان شاۈبۈ چياۇلىن الن قاتاارلىق تاۆت ئاۇرۇق ھۇنالرنىاڭ
ئىچىدىكى مەشھۇر ئۇرۇقالردىن ئىدى دەپ ناتىرىلەنگەن.
ھوقۇققااا ۋارىساالىق قىلىااش بولۇپمااۇ تەڭرىقۇتلۇققااا ۋارىساالىق قىلىااش تۈزۈمىنىااڭ
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تۇرغۇزۇلۇشى ئۇرۇقداش قەبىلە يااكى قەبىلىالەر ئىتتىپااقى ئورگىنىنىاڭ رولىناى يوقااتتى.
قەبىلە ۋە قەبىلىلەر ئىتتىپاقى ئورگىنى يەنىال ساقلىنىپ قالغان بولساىمۇ لاېكىن ئۇنىىاڭ
دېمۇكراتىك پرىنسىپلىرى پۈتۈنلەي تاشلىۋېتىلدى .مەسالەن بااتۇر تەڭرىقاۇت بولغانادىن
كې ايىن ھەربىااي سىياسااىي چااوڭ ئىشااالردا گەرچە ھەر قايسااى قەبىاالە ئاقساااقاللىرىنىڭ
پىكىرىنى ئالسىمۇ لېكىن دائىم شۇ بويىچە ئىش قىلماستىن بەلكى ئۆزى نالىغانچە ئىاش
قىالتتى .ھەتتاا بەزى چااغالردا ئۆزىنىاڭ پىكىارىگە قارىشاى چىققاان قەبىالە باشالىقلىرىنى
ئۆلتااۈرۈپ تاشاااليتى .ش اۇنىڭ بىاالەن بىلاالە تەڭرىقااۇت ھەر قايسااى قەبىاالە باشاالىقلىرىغا
باااۇيرۇق چۈشاااۈرۈپ ئۇالرنىاااڭ يۈرۈشااالىرىگە ئاااۆز ۋاقتىااادا ئاتلىنىشاااىنى «كېچىكىاااپ
قالغۇچىالرنىڭ كاللىسى ئېلىنىادۇ» غاانلىقىنى ئۇقتاۇراتتى« .تاارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر
ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرلىنىشىچە شۇ چاغدا شەرقتىكى توڭگوساالر (ليااۋنې دەرياساى
بويىدا چارۋىچىلىق قىلىدىغان مىللەت) قۇدرەت تاپقان بولاۇپ ئاۇالر باتۇرنىاڭ ئاتىساىنى
ئۆلتااۈرۈپ تەڭرىقااۇت بولغااانلىقىنى ئاااڭالپ ئىلگىاارى -ئااانىر بول اۇپ باااتۇردىن ت اۈمەن
تەڭرىقۇتنىڭ تۇلپارىنى بېرىشنى سورىغان .ئارقىدىنال يەنە باتۇرنىڭ ئالچىسىنى ساورىغان.
باتۇر ھەر قايسى قەبىلە ئاقساقاللىرىدىن مەسلىھەت ساورىغاندا بەزلەر بېرىشاكە بولمايادۇ
دەپ قارىغان بولساىمۇ لاېكىن ئاۇ ئىككاى قېتىمغاا توڭگۇساالرنىڭ تەلىپىناى قانادۇرغان.
شۇنىڭ بىلەن توڭگۇسالر مەغرۇرلىنىپ پەيدىنپەي غەربكە تاجااۋۇز قىلىشاقا باشالىغان ۋە
باتۇرغااا ئەلچااى ئەۋەتىااپ توڭگۇسااالرنىڭ ھۇنالرنىااڭ ئارلىقىاادىكى «ئوتتااۇرا» دىكااى
تاشالندۇق قاقا

يەرنى بېرىشانى تەلەپ قىلغاان (ئىككاى مىلالەت ئوتتۇرساىدىكى ئاارلىق

رايون) .باتۇر باۇ قېتىمماۇ ھەر قايساى قەبىالە ئاقسااقاللىرىدىن پىكىار ئالغاان .باۇ قېاتىم
بەزىلەر «بۇ تاشلىۋېتىلگەن بىكار يەر بېرىۋەتسەك بىزگە ھىچقانداق تەساىرى بولمايادۇ»
دېيىشكەن .لېكىن باتۇر قاتتىق غەزەپلىنىپ «يەر دۆلەتنىڭ ئاساسى بېرىشكە بولمايادۇ»
دەپ باۇ يەرنااى توڭگۇسااالرغا بېرىۋېتىشاانى تەشااەببۇ

قىلغااانالرنى ئۆلتااۈرۈپ دەرھااام

توڭگۇسالرغا قوشۇن تارتقان ۋە «بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئىشنى سۆزلىگۈچىلەر ئۆلتۈرۈلىادۇ»
دەپ بااۇيرۇق چۈشااۈرگەن .باااتۇر تەڭرىقۇتنىڭكىاادەك بااۇ نىاام ھوقااۇق شۈنھىسااىزكى
ئىپتىدائىي جەمئىيەتتىكى قەبىلىلەر ئىتتىپاقىنىڭ باشالىقلىرىدا ياوق ئىادى .باۇ چاغادا ئاۇ
بىر سىنىپىي ھاكىمىيەتنىڭ ھەقىقىي ئەڭ ئالىي ھۆكۈمرانى بولۇپ قالغانىدى.
باتۇر تەڭرىقۇت دەۋرىدە ھۇنالر ئەتىراپتىكى نۇرغۇن مىللەتلەرنى بويسۇندۇردى .ئۇالر
ئىلگىرى-ئانىر بولۇپ شەرقتە توڭگۇسالرنى تارمار قىلىپ غەربتە ياۋچىالرغا زەربە بېرىپ
جەنۇپتا ئالۇباان ۋە باياان ناانلىغىنى يۇتىۋېلىاپ شاىمالدا ھاۇنگىر چۈشاۈر دىڭلىاڭ
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قىرغىز شىنلى قاتارلىق مىللەتلەرنى بويسۇندۇردى .بۇ بىر قاتار ھەربىي غەلبىلەر ئالدىادا
ھۇنالرنىڭ ھەر قايسى قەبىلىلىرىنىڭ ئاقساقاللىرى قورقۇشۇپ «باتۇر تەڭرىقۇتنى غالىا »
دېيىشااىپ قايتااا قارىشاالىق كۆرسىتىشااكە جاۈرئەت قىاللمىاادى .باااتۇر شاۇنىڭغا ئەگىشااىپال
ياااۋچىالرنى يوقىتىااپ كاارورەن ئۇيسااۇن ئوغااۇز ۋە ئۇالرنىااڭ ئەتىراپىاادىكى باشااقا
مىللەتلەرنى تىنجىتىپ شەرقتە ھازىرقى لياۋنې دەرياسىغىچە غەربتە پامىر تاغلىرىغىچە
شىمالدا بايقام كۆلىگىچە جەنۇپتا ساەددىچىن ساېپىلىغىچە بولغاان راياۇنالرنى كاونتىروم
قىلاادى .بويساۇندۇرۇلغان رايۇنالرنىااڭ كۆپىيىشااى زور تۈركۈماادىكى قاۇلالر ۋە ئولپاننىاڭ
ئېقىااپ كىرىشااىگە ئەگىشااىپ شەنساالەرنىڭ مااام-مااۈلكى ناھااايتى تېااز كۆپەياادى .بااۇ
بااايلىقالرنى قوغااداش ق اۇلالر ۋە بويس اۇندۇرۇلغان ئۇلااۇ  -قەبىلىلەرنىااڭ قارىشاالىقىنى
باسااتۇرۇش ئۈچااۈن مەمىلكىتىمىزنىااڭ شااىمالىدا ئالاادى بىاالەن چۆللۈكنىااڭ جەنااۇبىنى
كېيىن چۆللۈكنىڭ شىمالىنى مەركەز قىلىپ بىر ناھايتى زور قۇلدارلىق دۆلەت ھاكىمىيىتى
تىكلەناادى .ش اۇنىڭدىن باشااالپ ھ اۇنالر ياااۋايلىقتىن مەدەنىاايەت دەۋرىااگە قەدەم قوياادى
(دۆلەت ھاكىمىيىتى سىنپىي ئېزىش قورالى بولسىمۇ لېكىن مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىاڭ بىار
بەلگىسىدۇر).
ھۇن ھاكمىيەت ئورگانلىرى ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنگەنىدى.
بىرىنچىسى تەڭرىقۇت ئوردىسى (مەركىزىي قىسىم)  .ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدىكى رايونالر
ھۇنالرنىااڭ ئوتتااۇرا قىسااىمى بولااۇپ جەنااۇبىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەيجااۈن (ھااازىرقى
نېبىينىڭ ۋېيشىيەن ناھيىسى ئەتىراپى) ۋە يۈنجاۇڭ (ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ توقتاۇ
ناھىيىسى ئەتىراپىدا) ئايماقلىرىغا ئۇدۇم كېلەتتى.
ئىككىنچىساااى ساااوم قاااوم بىلىاااك ناااان ئوردىساااى (شاااەرقىي قىساااىم) .ئۇنىاااڭ
باشقۇرۇشىدىكى رايونالر ھۇنالرنىڭ شەرقىي قىسىمى بولاۇپ جەناۇبىي شااڭگۇ (ھاازىرقى
نېبىينىڭ نۇەيلەي ناھىيىسى ئەتىراپى) ئايمىقىغا غەربىي نۇيموالرغا ئۇدۇم كېلەتتى.
ئۈچىنچىساااى ئاااوڭ قاااوم بىلىاااك ناااان ئوردىساااى (غەربىاااي قىساااىم)  .ئۇنىاااڭ
باشقۇرۇشىدىكى رايونالر ھۇنالرنىڭ غەربىي قىسىمى بولاۇپ جەناۇبى شااڭجۈن (ھاازىرقى
شەنشىنىڭ يۈلىن ناھىيىساى ئەتىراپاى) ئايمىقىغاا غەربىاي يااۋچى دى چياڭالرغاا ئاۇدۇم
كېلەتتى.
تەڭرىقۇت ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئاالىي ھۆكاۈمرانى ھەم ھاكىمىيەتنىاڭ ئەڭ ئاالىي باشالىقى
بولۇپ ھۇنالر تەڭرىنى «تەڭرى» ئوغۇلنى «قۇت» دەيتى .تەڭرىقاۇت دېاگەن ساۆزنىڭ
مەنىسى «تەڭرىنىڭ ئوغلىغاا ئونشااش بۈياۈك باشالىق» دېگەنلىاك باوالتتى② .باۇ نىام
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ئاتااااش تەڭرىقۇتنىاااڭ ئاااادەتتىكى رەھااابەر مەنىساااىدىن تەڭداشساااىز رەھااابەر مەنىساااىگە
ئۆزگەرگەنلىكىنى ئەكا ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ.
تەڭرىقااۇت ھەربىااي سىياسااىي ۋە دىپلوماااتىيە قاتااارلىق بااارلىق چااوڭ ھوقااۇقالرنى
چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان بولۇپ سىياسىي ئىشاالرغا ئاوڭ ساوم قاوم قۇتقاۇ ياردەملىشاەتتى.
قۇتقۇلۇقنى قۇيان الن ۋە شۈبۈ ئۇرۇقىدىن بولغان ئاقسۆڭەكلەر ئۈستىگە ئااالتتى .قۇياان
ئۇرۇقى سوم الن ۋە شۈبۈ ئۇرۇقلىرى ئوڭ مەرتىۋىلەرنى ئىگەلالەپ ئاساساەن ساوراقالرغا
ھۆكۈم چىقىرىش ئىشلىرى بىلەن مەشغۇم بوالتتى .ئەھۋالالرنى تەڭرىقۇتقا ئااغىزاكى مەلاۇم
قىلىدىغان بولۇپ يازىدىغان ۋە ناتىرلەيدىغان ئىشالر يوق ئىدى③.
سوم قوم ئوڭ قوم بىلىك نانالر ئەڭ ئالىي يەرلىك ھۆكۈمران ئىادى .ھاۇنالر ساوم
قوم تەرەپنى ئەزىزلىگەچكە تەڭرىقۇتتىن قالساىال ساوم قاوم بىلىاك ناان ئەڭ ھاۆرمەتكە
سازاۋەر ئىدى .شاۇڭا ھوقاۇقى ۋە ئاورنى ئاوڭ بىلىاك نانغاا قارىغانادا بىار قەدەر چاوڭ
ئىدى .سوم قوم بىلىك نانلىققا تەڭرىقۇتنىڭ ۋارىسى قويۇلدىغان بولغاچقا بۇ ۋەزىاپىگە
كۆپ ھالالردا شاھزادىلەر قويۇالتتى .ئوڭ قاوم بىلىاك ناان نانادىن قالساىال ساوم قاوم
ئوڭ قوم نانالر تۇراتتى .سوم ئوڭ قوم نانالرمۇ ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئاوردا قاۇرۇپ

ئاۆز

يەرلىرىنى باشاقۇراتتى .ھاۇنالر ھاكىمىيىتىادىكى ئەمەلالەر ئىچىادە ساوم قاوم ئاوڭ قاوم
بىلىك نانلىق ۋە سوم قوم ئوڭ قوم نانلىق ئەڭ چوڭ ئەمەم ھېساابلىناتتى .ئۇنىڭادىن
قالسا سوم قوم ئوڭ قوم بۇيۈك سەركەردە سوم قوم ئوڭ قوم بۈياۈك كااھبەگ ساوم
قااوم ئااوڭ قااوم بۈيااۈك ياساااقبەگ قاتااارلىقالرمۇ چااوڭ ئەمەم ھېسااابلىناتتى .ئۇالرنىااڭ
يۇقىرى -تۆۋەنلىك پەرقى تۆۋەندىكىچە بوالتتى.
بىرىنچىسااى سااوم قااوم بىلىااك نااان ئىككىنچىسااى ئااوڭ قااوم بىلىااك نااان
ئۈچىنچىسى سوم قوم نان④ .تۆتىنچىسى ئوڭ قوم نان بەشىنچىسى سوم قوم ئۇلاۇغ
ساەركەردە ئالتىنچىسااى ئااوڭ قااوم ئۇلااۇغ س اەركەردە يەتتىنچىسااى سااوم قااوم بۈيااۈك
كاھبەگ سەككىزىنچىسى ئوڭ قوم بۈياۈك كااھبەگ توققۇچىنچىساى ساوم قاوم ئۇلاۇد
ياساقبەگ ئونىنچىسى ئوڭ قۇم ئۇلۇغ ياساقبەگ.
«ئاۇرۇش ۋە ئاۇرۇش قىلغاۇچى تەشاكىم باۇ ۋاقىتتااا ئاللىقاچاان مىللىاي تۇرمۇشاانىڭ
نورمااام فۇنكىسىيىسااى بولااۇپ قالغااان» لىقااتىن ⑤ ھااۇن ئاقسااۆڭەكلىرىنىڭ قۇلاادارلىق
ھاااكىمىيىتى ئەمەلىيەتااتە بىاار كااۆچمەن ھەربىااي ھاااكىمىيەت ئىاادى .بااۇ ھاااكىمىيەت
ئەسلىدىنمۇ قوشنا مىللەتلەرنى باۇالش ۋە ئېازىش جەريانىادا قۇرۇلغاان بولغاچقاا ئۇنىاڭ
مەقسىدىنىڭ بىرى يەنىال تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا قوشنا مىللەتلەرنى باۇالش ۋە ئېازىش
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ئىدى .شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭدا بىر تەرەپتىن قورامىغا يەتكەن ئەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئااتلىق
ئەسكەر بولسا يەنە بىر تەرەپتىن بارلىق ھەر دەرىجىلىك ئەمەلدارالرنىڭ ھەممىسى چوڭ-
كىچىك ھەربىي باشالىق ئىادى .تەڭرىقاۇت ئاۆزى قوشاۇن باشاالپ ئۇرۇشاقا قاتناشاقاندىن
سىرت يەنە سوم قوم ئاوڭ قاوم بىلىاك ناانالردىن تااكى ساوم قاوم ئاوڭ قاوم ئۇلاۇغ
ياساااقبەگكىچە ھەممىسااى ئااايرىم -ئااايرىم ھالاادا قوشااۇن باشااالپ ئۇرۇشااقا قوماناادانلىق
قىالتتى .چوڭراقلىرى بىرەر تۈمەن ئاتلىق ئەساكەرگە قومانادانلىق قىلساا كىچىكرەكلىارى
بىاارەر نەچااچە ئاااتلىق ئەسااكەرگە باشااچىلىق قىالتتااى .ھااۇنالردا بىاار تااۈمەن ئەسااكەرگە
باش اچىلىق قىلىاادىغان ھەربىااي باشاالىقتىن  24ى بول اۇپ

ئ اۇالر «ت اۈمەن بېشااى» دەپ

ئاتىالتتى .بۇ  24تۈمەن بېشاىنىڭ ھەر قايسىساىنىڭ قاوم ئاساتىدا يەنە مىاڭ بېشاى ياۈز
بېشااى ئااون بېشااى قاتااارلىق ئەمەلاادارالر بااار ئىاادى .باۇ كاااھبەگ ياساااقبېگى جااورجى
قاتااارلىقالرمۇ ئوتت اۇرا -ت اۆۋەن دەرىجىلىااك ھەربىااي ئەمەلاادارالر بول اۇپ ئۇالرنىااڭ قااوم
ئاستىدىكىلەرنىڭ ئااز -كۆپلاۈكى ئۇالرنىاڭ ھوقۇقىنىاڭ چاوڭ-كىچىاك يااكى ئورنىنىاڭ
يۇقىرى -تۆۋەن بولۇشىنىڭ ئۆلچىمى ئىدى⑥ .تەڭرىقۇت ئوردىسى بىلەن سوم قاوم ئاوڭ
قوم بىلىك نانالر ھەر قايسىسىنىڭ «ھەر قايسىسىنىڭ ئايرىم يەرلىرى بار ئىادى» (يەناى
ھەر قايسىسااىنىڭ بۆلۈشااىۋالغان يەرلىاارى بااار ئىاادى) .ھەر قايسىسااى ئ اۆزى باشااقۇرۋاتقان
رايااونالردىن قوشاۇن تەشااكىللەپ ئۇالرغااا باشااچىلىق قىالتتااى .بااارلىق قورامىغااا يەتااكەن
ئەرلەرنىڭ ھەممىسى ئااتلىق ئەساكەر باوالتتى .ئاۇرۇق باشالىقلىرى ياۈز بېشاى يااكى مىاڭ
بېشىلىققا تەينلىنىدىغان ئېسىلزادە ئۇرۇق ياكى جەمەتتىكىلەر تاۈمەن بېشاى يااكى ناان
تۆرە قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك مەنسەپلەرنى مونوپۇم قىلىۋالغان ھەم ئۇنىڭغاا ۋارىسالىق
قىلىدىغان بولۇپ باۇ نىام تەشاكىلىي مۇناساىۋەت (ھۆكۈمرانلىاق مۇناساىۋىتى) ئاارقىلىق
«ساۋۇتلۇق چەۋەنداز» الرنى ئۆزلىرىگە ئەگىشىپ تۈگىمەيدىغان بۇالڭچىلىاق ئۇرۇشالىرىغا
قاتنىشىشقا مەجۇراليتى.
ئاااۇرۇق ئاقساااۆڭەكلىك پەقەت تەشااااكىلىي جەھەتتىااانال ئەمە

بەلكاااى ئىاااادىيە

جەھەتتىنمااۇ ئ اۇرۇق ئەزالىرىغااا ھۆكۈمرانلىااق قىالتتااى .ماااركا« :ھۆكااۈمران سااىنىپىنىڭ
ئىدىيىسى ھەر قانداق بىر دەۋردە ھۆكاۈمران ئاورۇننى ئىگەلالەپ كەلاگەن ئىدىيىادۇر .باۇ
ئاشااۇ سااىنىپ ھەم جەمئىيەتااتە ھۆكۈمرانلىااق ئااورۇننى ئىگەللىااگەن ماااددىي كااۈچ ھەم
جەمئىيەتاااتە ھۆكۈمرانلىاااق ئاااورۇننى ئىگەللىاااگەن مەنىاااۋى كاااۈچ دېگەنلكتاااۇر .مااااددىي
ئىشاااالەپچىقىرىش ۋاسااااتىلىرىگە يېتەكچىلىااااك قىلغااااان سااااىنىپ ئونشاشااااال مەنىااااۋى
ئىشاالەپچىقىرىش ۋاستىسااىگە يېتەكچىلىااك قىالالياادۇ .شااۇڭا مەنىااۋى ئىشاالەپچىقىرىش
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ۋاستىسااى بولمىغااان كىشاالەرنىڭ ئىدىيىسااىگە ئااادەتتە ھۆكااۈمران سااىنىپ يېتەكچىلىااك
قىلىدۇ»⑦ دېاگەن .ھۇنالرنىاڭ ئاۇرۇق ئاقساۆڭەكلىرىمۇ دەم ئۆزلىرىنىاڭ ئۇرۇشاخۇمارلىق
ئىدىيىسى ۋە بۇالڭچىلىق ئىدىيىسى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىاڭ ھۆكۈمرانلىاق ئاساتىدىكى ئاۇرۇق
ئەزالىرىنىڭ ئىدىيىسىگە يېتەكچىلىك قىالتتى.
ھۇنالر جەمئىيىتىنىڭ ئادىتىگە ئاساسەن ئۇرۇشتا دۈشمەندىن بىرنى ئۆلتاۈرگەنلەرگە
بىر جام شاراپ مۇكاپات بېرىلەتتاى .ئەساىر تۇتاۇپ كەلگەنالەرگە ئەساىرلەر ئىنئاام قىلىاپ
بېرىلەتتااى .ب اۇ ئەسااىرلەر ق اۇم قىلىناااتتى .ش اۇڭا ھ اۇنالر ئ اۇرۇش قىلغاناادا ھەممەياالەن
ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئۇرۇش قىالتتى .ھۇن ئۇرۇق ئاقسۆڭەكلىرى بۇ نىام ئاادەتتىن
پايااادىلىنىپ قاااوم ئاساااتىدىكى ئاااۇرۇق ئەزالىرىناااى ئۆزلىرىنىاااڭ تەشاااكىلىي ۋە ئىااادىيە
جەھەتتىكااى يېتەكچىلىكىنااى قۇبااۇم قىلىشااقا قىزىقت اۇراتتى .ئ اۆز ھاكىمىيىتىنى اڭ ھەربىااي
مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇراتتى.
تەڭرىقۇت ۋە ھەر دەرىجىلىك ئاقسۆڭەكلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قوشاۇن باشاالپ ئاۇرۇش
قىلىشى ھەم قورامىغاا يەتاكەن ئەرلەرنىاڭ ھەممىساىنىڭ ئەساكەر بولۇشاىدىن ئىباارەت باۇ
ئىككااى نوقتااا ھۇنالرنىااڭ ھاااكىمىيەت تەشااكىلىنىڭ قەبىلىاالەر ئىتتىپاقىاادىن ئەماادىال
ئايرىلىپ چىققانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ .بولۇپمۇ تەڭرىقۇتنىڭ ھەربىي باشالىقلىقىدىن ئىباارەت
باااۇ بىااار نوقتاااا ئۇنىاااڭ قەبىااالە باشااالىقلىقىدىن ئەمااادىال ھااااكىمىيەت باشااالىقلىقىغا
ئۆزگەرگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
ھااۇن قۇلاادار ئاقس اۆڭەكلىرىنىڭ ھاااكىمىيەت قۇرۇشااتىكى مەقسااىتىنىڭ بىاارى قوشاانا
مىللەتلەرنى بۇالش ۋە ئېزىش بولغاچقا ئۇالر ئۆز ھاكىمىيىتىنىاڭ فۇنكىسىيىساى ئاارقىلىق
بويسۇندۇرۇلغان رايونالردىكى نەلقلەرنى دەھشەتلىك تۈردە ئەزدى.
ئالدى بىلەن باتۇر تەڭرىقۇت شاەرقتىكى قوشنىساى ئوغاانالرنى ⑧ بويساۇندۇرغاندىن
كېاااايىن ئۇالرغااااا ھەر يىلااااى ئااااات كاااااال قااااوي تېرىلىاااارى تاپشااااۇرۇش ۋاقتىاااادا
تاپشۇرالمىغانالرنىڭ نوتۇنىنى قۇم قىلىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگەن ئىدى .كېيىنكاى
چاغالردا يەنى ھۇنالر نەن سۇاللىسى تەرىپىادىن مەغلاۇپ قىلىنغانادىن كېايىن ئوغاانالر
ھۇنالرنىڭ بۇيۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلۇپ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولادى .ۋاڭ مااڭ ھااكىمىيەت
يۈرگۈزگەن دەۋرىدە ھۇنالر يەنال كونا قائىدە بويىچە ئوغانالرغا ئەلچاى ئەۋەتىاپ ئولپااننى
سۈيلىدى بۇ چاغدا ئوغانالر نەن سۇاللىسىنىڭ كۈچىگە تايانغاچقا ئولپان تۆلەشانى رەت
قىلدى بۇنىڭ بىلەن ھۇن ئەلچىساى غەزەپلىنىاپ ئوغانالرنىاڭ قەبىالە باشالىقىنى بااغالپ
ئېسىپ قويدى .قەبىلە باشلىقىنىڭ ئاكا-ئۇكىلىرى بۇنىڭدىن ناھايىتى غەزەپلىنىاپ ھاۇن
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ئەلچىسى ۋە ئۇ باشالپ كەلگەنالرنى ئۆلتۈرۈپ ھۇن ئەلچىسىگە ئەگىشىپ ساودىگەرچىلىك
قىلغىلى ئەكەلگەن ئايالالر ۋە ئات كالىالرنى تۇتۇپ قالدى .تەڭرىقۇت باۇنى ئاڭلىغانادىن
كېيىن سوم قوم بىلىك نااننى قوشاۇن باشاالپ بېرىاپ ئوغاانالردىن ئەلچىناى ئۆلتاۈرگەن
جىنايەتچىنى سۈرۈشتۈرۈشكە ئەۋەتتى ھەم ئوغانالرغا تۇيۇقسىز ھۇجاۇم قىلىاپ بىار قىساىم
نەلىقنى ئۆلتۈرۈپ ئايالالر ۋە ئاجىز ئۇششاقالردىن بولۇپ مىڭدىن ئارتۇق كىشاىنى باوالپ
كېتىپ ئۇالرنى سوم تەرەپكە ئۇرۇنالشتۇرۇپ ئوغانالرنىاڭ ماام-چاارۋا تېارە تاپشاۇرۇپ
ئۇالرنى قايتۇرۋېلىشنى ئۇقتۇردى .ئوغاانالر مەجباۇرىي ھالادا ماام-مۈلاۈك ۋە چاارۋىلىرىنى
بەرگەن بولسىمۇ ھۇنالر يەنىال بۇالپ كەتكەن كىشلەرنى قايتۇرۇپ بەرمىدى⑨.
ئۇنىڭدىن كېيىن ھۇنالر بويساۇندۇرۇلغان ئۇلاۇ

يااكى قەبىللىالەرگە قارىتاا ئەگەر

ئۇالرنىڭ ئادەملىرىنى ئۆز زېمىنىغا كۆچۈرۈشكە بولسىال مەجبۇرىي كۆچۈرۈپ كېلىپ ئۇالرنى
ئۆزلىرىنىڭ بىۋاستە ئىدارە قىلىشىغا ئورۇنالشتۇردى .مەسلەن ھۇنالر شاىرۋى قەبىلىساىنى
بويس اۇندۇرغاندىن كېاايىن ئۇالرنىااڭ نەچااچە مى اڭ ئااادىمىنى قەبىاالە باشاالىقلىرى بىاالەن
قوشۇپال ئۆزلىرىنىڭ سوم تەرپىگە كۆچۈردى⑾ .يەنە تەڭرىتاغنىڭ ئىۋىرغوم جىلغىسىدىكى
«بارىكۆم نانلىقى»نىڭ ناانى تەڭرىقاۇتنى ناپاا قىلىاپ قويغاانلىقى ئۈچاۈن تەڭرىقاۇن
ئۇنىڭدىن غەزەپلىنىپ ئۇنىڭ ئالتە مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى ئوڭ تەرەپتىكى ئاۋۇ دېاگەن
يەرگە كۆچۈپ كەلدى شۇڭا بۇ يەر «ئاۋۇ بەگلىكى»⑿ دەپ ئاتىلىپ قالدى.
لېكىن بۇيسۇندۇرۇلغان ئۇلۇ

ياكى قەبىلىلەر نەلقىنىاڭ ھەممىساىنىڭ كۆچۈرۈلاۈپ

كېتىلىشى ناتايىن ئىدى ھۇن قۇلدار ئاقسۆڭەكلىرىگىمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز زېمىنىغا
كۆچااۈرۈپ كېلىشاانىڭ زۆرۈرىيىتااى يااوق ئىاادى .ش اۇڭا ھۇنااۇنالر بويس اۇندۇرۇلغان بەزى
ئۇلۇسالرغا نىسبەتەن مەسلەن

غەربىي يۇرتتىكى ھەرقايسى مىللەتالەرگە قارىتاا ياۇقىرى

دەرىجىلىااك ئەمەلاادار ئەۋەتىااپ تۇرغااۇزۇپ باااج-س اېلىق يىغىااپ ھۆكااۈمرانلىقى قىلاادى.
تاااارىخىي ماتىرىيالالرغاااا ئاساساااالنغاندا غەربىاااي ياااۇرتتىكى ھەر قايساااى مىللەتلەرنىاااڭ
ھەرقايسىسااىنىڭ ئ اۆز ئالاادىغا باشاالىقى قوش اۇنى بول اۇپ بىاارلىككە كەلمىگەنىاادى .ئ اۇالر
ھۇنالرغا قارام بولۇپ قالغاندىن كېيىن ھۇن ھۆكۈمرانلىرى ئۇالرنىڭ ئاات –ئاۇالغ ماام-
مۈلااۈكلىرىنى ئېلىۋالغااان بولسااىمۇ لاېكىن ئاۇالرنى مەجبااۇرىي ھالاادا كۆچااۈرۈۋېتەلمىگەن.
شۇڭا غەربىي تەرەپنى باشاقۇرۇدىغان بااتىا ناان چاكاارالر كااھ بېگاى تەساىا قىلىاپ
غەربىااي يااۈرتنى باشااقۇرۇپ ئاااگنى ئۈشاااق لوپنااۇر ئارلىقىاادا (ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ
قاراشەھەر لوپنۇر ئەتىراپى) تۇرغۇزۇپ ھەرقايسى نەلقلەردىن باج ئالغان⒀ .بۇ چاكارالر
كاااھبېگى مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى -60يىاام باااتىا نانىاڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولۇشااى
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بىلەن ئەمەلدىن قالغان .لېكىن ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە غەربىاي ياۇت ھۇنالرغاا يەنە بىار قېاتىم
قااارام بولاۇپ قالاادى .ھاۇن ھۆكۈمرانلىرىنىااڭ دەھشااەتلىك باۇالڭ-تالىڭىغااا غەربىااي ياۇت
نەلقى بەرداشالىق بىرەلمىادى.مىالدىايە -61يىلاى ئاۇدۇن (ھاازىرقى شاىنجاڭنىڭ ناوتەن
ناھىيسى ئەتراپى)ھۇنالر تەرەپىدىن مەغلۇپ قىلىنىاپ شاھزادىساىنى ھۇنالرغاا بارىمتايلىققاا
ئەۋەتىشااكە ھەم ھەر يىلااى ھۇنالرغااا يىااپەك قاتااارلىق نەرسااىلەرنى تاپشۇرۇشااقا ماااقۇم
بولاادى⒁ .مىالدىاايە -73يىلااى ھ اۇن ھۆكااۈمرانلىرى قايتىاادىن ئەلچااى ئەۋەتىااپ غەربىااي
يۇرتتىكى ھەر مىللەت نەلقىنى نازارەت قىلدى .شاۇنىڭ بىالەن بىار ۋاقىتتاا پىشامىشاانغا
(كرورەن ھازىرقى شىنجاڭنىڭ مىرەن ئەتراپى) ھىراۋۇم (دەرىجىسى ۋە ھوقوقى بىارقەدەر
چوڭ ئەلچى) ئۇاليداي ۋە ياناداش ھىاراۋۇم بىلچىناى ئەۋەتىاپ ياۈزدىن ئاارتۇق ئەساكەر
تۇرغاۇزدى .كېاايىن بەن چاااۋ غەربىااي ياۇرتنى تىنجىتقاناادىن كېاايىن ھۇنالرنىااڭ كاۈچى
پۈتااۈنلەي قااوغالپ چىقىرىلىاادى .ئەممااا مىالدىاايە -120يىلىغااا كەلگەناادە چياڭالرنىااڭ
قوزغىلىڭى تۈپەيلىدىن نەن سۇاللىسى بىلەن غەربىي يۇرتنىڭ ئاالقىساى ئۈزۈلاۈپ قالادى
ھۇنالر پۈرسەتتىن پايدىلىنىپ يەنە تاجاۋۇز قىلىدى .شىمالىي ھۇنالر ئەلچى ئەۋەتىاپ ھەر
قايسااى مىللەتلەردىاان بااۇرۇن قېلىااپ قالغااان باااجالرنى سۈرۈشااتۈرۈپ ھەم مىقاادارىنى
ئاشۇرۇپ چەكلىك مۇددەت ئىچىدە تۆلەشكە قىستىدى.بۇنىاڭ بىالەن پىشامشاان قاوش
(ھازىرقى شىنجاڭنىڭ تۇرپان ئەتراپى) نىڭ غەزىپى قوزغالدى⒂.
نەنزۇالرمۇ ئۈزۈلمە

بۇالڭ-تاالڭغا ئۇچىرىدى .باتۈر ھاكىمىيەت قۇرغاندىن باشالپ

ليااۇ باااڭ بىاالەن شااياڭيۈ ئوتتۇرىسااىدىكى چااۇ-نەن ئۇرۇشااىدىن پاياادىلىنىپ ئوتتااۇرا
تۈزلەڭلىك قااليمىقانلىشاىپ كەتاكەن پۇرساەتتە جەنۇپقاا تاجااۋۇز قىلىاپ چىان سۇاللىساى
دەۋرىاادە مېااڭ تاايەن تارتىۋالغااان يەرلەرنىااڭ ھەممىسااىنى قايتۇرۋلاادى ۋە چېگىرىسااىنى
دەريانىااڭ جەنااۇبىغىچە (ھااازىرقى ئىچكااى مۇڭغۇلنىااڭ نېتاااۋ ئەتراپااى) سااوزۇپ تەسااىر
دائىرىسىنى چاۋنا (گەنساۇنىڭ پىڭلىيااك ناھىيىساى ئەتراپاى) فۇشاى (شەنشاىنىڭ تاۈلىن
ناااھىيىا) غىااچە يەتكااۈزدى.كېاايىن نەن گاااۋدى ليۇباااڭ پىڭچېااڭ ئۇرۇشااتا مەغلااۇپ
بولغاندىن كېيىن ھۇنالر بىلەن قۇدىلىشىشى سىياساىتىنى يولغاا قوياۇپ نەن مەلىكىناى
تەڭرىقۇتقا ئالچى قىلىپ بېرىشكە مەجبۇر بولۇپال قالماستىن يەنە نۇرغۇن تاۋار-دۇردۇن
ھاراق-شارەت يېمەك ئىچمەك قاتارلىق نەرسىلەربى بېرىشكە مەجباۇر بولادى .شاۇنىڭدىن
كېيىنمۇ ھۇنالر يەنىاال تااكى نەن ۋۇدى تەناتكە چىقىاپ قااتتىق قايتۇرماا زەربە بېرىاپ
ئۇالرنى مەغلۇپ قىلغانغا قەدەر نەن سۇاللىسىنىڭ شىمالىي چېگرىسىغا پاراكەنادە قىلىاپ
ئەمەلدار ۋە پۇقراالرنى ئۆلتۈرۈپ ئاھالە ۋە چارۋىالرنى بۇلىدى.
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ھۇن قۇلدار ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ قۇلدارلىق ھاكىمىيىتىنىڭ فۇنكسىيىسى يالغۇز ساىرتقىال
قارىتىلغان بولماستىن يەنە ئىچكى قىسىمغا قارىتىلغان ئىدى .ئىچكى قىسىمغا قارىتىلغان
فۇنكىسىيىسى ئالادى بىالەن قۇلالرغاا دىكتااتورا يۈرگاۈزۈش-قاۇلالرنى باساتۇرۇش ئىادى.
ھۇنالر رايونىدا تەنمىنەن نەچچە يۈز مىڭ ھەر مىلللەت قۇللىرى بولاۇپ باۇ نەچاچە ياۈز
مىڭ قۇم چارۋىچى چارۋىچى قۇم ياكى تېرىق قۇم ۋە ياكى ھاۈنەرۋەن قاۇم قىلىنىاپ ھەر
دەرىجىلىك قۇلدارالرغا باايلىق يارىتىاپ بېرەتتاى يااكى مەجباۇرىي ھالادا ئاائىلە ئەمگىكاى
بىلەن شۇغۇللىناتتى ۋە ياكى توقام بوالتتى ھەتتە ئاقسۆڭەكلەر ئولسە قۇربانلىق قىلىنىپ
بىلاالە كۆمااۈلەتتى .قۇلالرنىااڭ ب اۇ نىاام شەپقەتسااىزلەرچە ئېاازىش ۋە ئېكىسپىالتاتسااىيىگە
قارشااىلىق كۆرسەتمەساالىك ئەلااۋەتتە مااۇمكىن ئەمە

ئىاادى .مەسااىلەن شااەرقىي نەن

سۇاللىسىنىڭ جيەنۋۇ يىللىرىدا ئون نەچاچە تاۈمەن «ئەساىر قاۇم» نىاڭ قېچىاپ كېاتىش
قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ بىر شەكىلى ئىدى.
شاااۇڭا قۇلالرنىاااڭ قارشاااىلىقىنى باساااتۇرۇش ھاااۇن ھاكىمىيىتىنىاااڭ ئاساسااالىق
فۇنكسىيىلىرىنىڭ بىرى ئىدى.
ئۇنىڭااادىن قالساااا ھاااۇنالر رايونىنىاااڭ جەمئىااايەت تەرتىپىناااى سااااقالپ قۇلااادار
ئاقساۆڭەكلەرنىڭ نۇسۇسااىي مااام -مۇلااۈكلىرىنى قوغااداش ئىاادى« .تااارىخىي ناااتىرىلەر.
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»دە ھۇنالرنىڭ قانۇنى بويىچە پىچاق بىلەن ئادەمنىڭ بىر چىدىن
ئاااااارتۇق يېرىناااااى زەنىملەنااااادۈرگۈچىلەرنىڭ ئۆلتۈرلىااااادىغانلىقى ماااااام–مۈلاااااۈك
ئوغرىلىغۇچىالرنىڭ ئائىلىساىدىكىلىرى ۋە ماام -ماۈلكى مۇساادىرە قىلىنادىغانلىقى باشاقا
جىناااايەت ئۆتكۈزگەنلەرنىاااڭ يېنىكااارەك بولغانااادا پاااۇتى ھاااارۋا چاقىغاااا باساااتۇرۇلۇپ
سۇندۇرۇلىدىغانلىقى ئېغىرراق بولغاندا ئۆلتۈرۈلۈدىغانلىقى زىندان تەسىا قىلىنغاانلىقى
ناتىرىلەنگەن.
ئەڭ ئانىرىاادا بولسااا نەلقااتىن باااج يىغىااش ئىاادى« .تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھ اۇنالر
ھەققىاادە قىساە» دەپ ھاۇنالر ھەريىلااى ئاۈچ قېااتىم يىغىلىااش ئۆتكۈزىاادۇ-1 .ئاياادا ھەر
قايسى قەبىلىلەر باشلىقلىرى ھەر قايسى تەڭرىقاۇت ئوردىساىغا يىغىلىاپ ئەتىياازلىق نەزىار
چىااراغ ئۆتكۈزىاادۇ -5ئاياادا ھەممىسااى ئەجاادەربالىق ش اەھىرىگە يىغىلىااپ ئەجاادادلىرى
ئاساامان-زېمىاان جىاان –ئەرۋاھلىرىغااا ئاتاااپ نەزىاار چىااراغ ئۆتكۈزىاادۇ كااۈزدە ئاااتالر
سەمرىگەندە ھەممىسى دەيلىنگە يىغىلىپ «ئادەم ۋە چارۋا مالالرنىڭ سانىنى ئالىادۇ» دەپ
ناتىرلەنگەن .بۇ ھەر يىلدىكى ئۈچ قېتىملىق يىغىلىشنىڭ ئىچىادە ئەڭ ماۇھىمى كاۈزدىكى
بىر قېتىملىاق بولاۇپ باۇ ۋاقىات دەم ئااتالر ساەمرىپ چاارۋىالر كاۈچكە تولغاان ۋاقىات
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بولغاچقااا تەڭرىقااۇت ھەرقايسااى ئ اۇرۇق قەبىلىلەرنىااڭ باشاالىقلىرىنى دەيلىاانگە يىغىااپ
يىغىااان ئېچىاااپ«ئاااادەم ۋە چارۋىالرنىاااڭ ساااانىنى ئالغاااان» يەناااى ھەرقايساااى ئاااۇرۇق
قەبىلىلەرنىڭ بىر يىم ئىچىدىكى نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشى -ئاازىيىش ۋە ۋچاارۋا –مالالرنىاڭ
ئاااۋۇش ئەھااۋالىنى تەكشااۈرۈپ قوشاۇننىڭ سااانىنى ئېلىااپ بەلگىلىااك مىقااداردىكى مااام-
مۈلۈكنى نەلقنىڭ ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇدىغان بېجاى ھېساابىدا يىغىۋالغاان .باۇ نىام بااج-
س اېلىق بەلكىاام ب اۇرۇنقى ئىپتىاادارئىي جەمىئىاايەت باسااقۇچىدىكى ئۇرۇقااداش قەبىلىاادىكى
ئومۇم ئىشى ئۈچاۈن ئاۇرۇق ئەزالىرىغاا بىار قىساىم نىاراجەت تەڭ چېچىلادىغان ئەدەتاتىن
ئۆزىگىرىپ كەلگەن بولۇشى مۇمكىن.
كېيىن قۇلدار ئاقسۆڭەكلەر سىنىپى بارلىققاا كېلىاپ ھااكىميەت ئاورگىنى قۇرۇلغانادا
نىاااراجەت قەرەرللىاااك چېچىشاااقا قااااراپ تەرەققىاااي قىلغاااان شاااۇ ساااەۋەپتىن ئاااۇرۇق
ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ ئۇرۇق ئەزالىرىنى ئىكىسپىالتاتساىيە قىلىاش مۇناساىۋىتى شاەكىللەنگەن.
بااااج-ساااېلىق يىغىشااانىڭ تۈزۈمىلىشىشاااىگە ئەگىشاااىپ يىغىاااۋېلىش ئۇساااۇلى تېخماااۇ
مۇكەممەللەشكەن .باتۇرنىڭ ئوغلى كىئوك تەڭرىقۇت دەۋرىدە ھۇنالرغا ئەم بولغاان جاوڭ
ناااڭيۆ تەڭرىقۇتنىااڭ سااوم قااوم ئااوڭ قااوم مەنسااەپدارلىرىغا تىاازىمالپ پۇقراالرنىااڭ
چااارۋىلىرىنى ۋە مااام-مۈلااۈكلىرىنى تەكشااۈرۈپ باااج ئېلىشااىنى ئۆگىتىااپ⒃ ئىلگىرىكااى
«ئادەم ۋە چارۋىالرنىڭ سانىنى ئېلىش» تەك ئااددىي ئۇساۇلنى بىار قەدەم ئىلگىارىلىگەن
ھالادا ئۆزگەرتىااپ باااج مەنبەساەگە ھەقىقىااي كاپالەتلىااك قىلغاان ۋە ئاۇنى كېڭەيااتكەن.
بۇنىڭدىن باشقا ئاقسۆڭەكلىرى سىياساىي ھوقوقىنىاڭ كېڭىيىشاىگە ئەگىشاىپ ئۆزلىرىنىاڭ
ئ اۇرۇق باشاالىقلىق ئورنىاادىن پاياادىلىنىپ ئ اۇرۇق ئەزالىرىنىااڭ مەنپئەتىنااى بانااا قىلىااپ
بۇرۇناادىن ئۇرۇقنىااڭ ئورتاااق ئىگدارچىلىقاادىكى چااارۋىچىلىق مەياادانى ۋە چااارۋىچىلىق
قىلىدىغان يەرلەرنى ئۆزىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئېلىۋالغاان ۋە تېخىماۇ ئىلگىارىلىگەن ھالادا باۇ
چاارۋىچىلىق مەياادانلىرى ۋە چاارۋا باقىاادىغان يەرلەرناى كااونترۇم ۋە مونوپاوم قىلۋېىااپ
ئاددىي نەلقلەرنى ئۆزلىرىنىاڭ ئېكسپىالتاتىسيىساىگە چىداشاقا مەجباۇر قىلغاان .باۇ نىام
ئېكسپىالتاتسىيە قىلىش مۇناسىۋىتىنىڭ مااھىيىتى ئاتاالمىش «ئۇرۇقداشالىق جامائەساىنىڭ
مەنپەئەتى» ۋە «ئادەت»بىلەن يوشۇرۇلۇپ سىنىپىي مۇناسىۋەت غۇۋاالشتۇرۇلغان.
يۇقىرىدىكى بايانالرنى يىغىنچاقلىغاندا ھۇن ھاكىمىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ بىرقەدەر
ئاااددىي ئىكەنلىكىنااى ئۇنىااڭ ئىپتىاادائىي جەمئىيەتااتىن سااىنىپىي جەمىئىاايەتكە ئۆتااۈش
باسااقۇچىدىكى تەرەققىااي قىلمىغااان ھاااكىمىيەت ئىكەنلىكىنااى كااۆرۋالغىلى بولىاادۇ .بااۇ
ھاكىمىيەت كۆچمەن چارۋىچىلىق ئىگلىكى ئاساسىدا قۇرۇلغان بولۇپ ھۇنالرنىڭ تەرەققىي
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قىلمىغان قۇللۇق تۈزۈمى بىلەن ماسالشقان .بۇ ھاكىمىيەتنىڭ شەكىلى تااكى مىالدىايە -1
ئەسىردە ھۇنالر گۇمران بولغىچە ئاساسىي جەھەتتىن ئۆزگەرمىگەن.

ئىزھالر:
① ئېنگىلىا« :ئائىلە نۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلەتنىڭ كېلىپ چىقىشى» «مااركىا
–ئېنگلىا تالالنما ئەسەرلىرى» نەلاق نەشارىياتى -1972يىلاى نەنازۇچە نەشاىرى -4
توم -161～160بەتلەر.
②«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
③«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
④ «كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑤ «كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»دە بىرىنچىساى ساوم قاوم
بىلىااك نااان ئىككىنچىسااى سااوم قااوم نااان ئۈچۈنچىسااى ئوڭ قااوم بىلىااك نااان.
تۆتىنچىسى ئوڭ قوم ناان دەپ نااتىرلەنگەن .باۇ تەرتىاپ «نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە» دىكىسى بىلەن بىردەك ئەمە .
⑥ ئېنگلىا« :ئائىلە نۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلەتنىڭ كېلىپ چىقىشاى» نەنازۇچە
نەشىرى -4توم -160بەت.
⑦«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» ۋە «كېيىنكاى نەنناامە .جەناۇبىي
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
⑧ ماااااركىا ئېاااانگلىا «نااااېمىا ئېدىئولوگىيىسااااى» «ماااااركىا-ئېاااانگلىا
ئەسەرلىرى» نەنزۇچە نەشىرى -3توم -52بەت.
⑨«كېيىنكى نەننامە .ئوغانالر ھەققىدە قىسسە» دىكاى نااتىرىلەرگە ئاساساالنغاندا
ئوغانالر ئەسالىدە توڭگاۇ

قەبىلىالەر ئىتىپاقىادىكى نېىلاى چاوڭ قەبىالە بولاۇپ بااتۇر

تەڭرىقاااۇت «توڭگۇساااالرنى قااااتتىق مەغلاااۇپ قىلىاااپ ماااام-مۈلاااۈكى ۋە نەلقناااى ئولجاااا
ئالغان»دىن كېيىن قېلىپ قالغان بىر قىسىم توڭگۇسالر ئوغان تېغى (ئىچكى مۇڭغۇلنىاڭ
جاۋۋۇدا ئايمىقى ئاالكۇرچىن نۇشاۇنىنىڭ غەربىاي شاىمالدا)غاا قېچىاپ بارغاانلىقى ئۈچاۈن
ئوغان دەپ ئاتالغان«⑩ .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑾«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
⑿« كېيىنكى نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
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⒀«نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىساى» .چاكاار قاۇم دېگەنلىاك بولاۇپ چاكاارالر
كاھبېگى قۇلالرنى باشقۇرۇدىغان ئەمەلدارنى كۆرساىتىدۇ بۇنىڭادىن ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ
غەربىي يۇرتتىكى ھەر مىللەت نەلقىنى قۇم ئورنىدا كۆرگەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
⒁« كېيىنكى نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
⒂«كېيىنكى نەننامە .پەن چاۋنىڭ تەرجىمىھالى» ۋە «بەن يۇڭنىڭ تەرجىمىھالى».
⒃«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».

-4باب تەڭرىقۇت ئوردىسى ۋە ھەر قايسى خانالرنىڭ
چارۋىچىلىق رايونلىرى (باشقۇرۇش رايونى)نىڭ
جايلىشىشى
«تارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە ناتىرىلىنىشاىچە تەڭرىقۇتنىاڭ
قوم ئاستىدا سوم قوم ئاوڭ بىلىاك ناان قاتاارلىق  24نەپەر تاۈمەن بېشاى تۇرغۇزۇلغاان
بولۇپ سوم قوم نانالر شەرق تەرەپنى ئىگىلەپ شااڭگۇ ئاايمىقى (نېبىينىاڭ ناۇەيلەي
ناھىيىسى ئەتراپىدا) نىاڭ شاەرقى بىالەن

ئاوڭ قاوم ناانالر غەرت تەرەپناى ئىگىالەپ

شاڭجۈن ئايمىقى (شەنشىنىڭ يۈلىن ناھىيىساى ئەتراپىادا)نىاڭ غەرباى بىالەن تەڭرىقاۇت
ئوردىسى دەيجۈن ئايمىقى (نېبىينىاڭ ۋېيشايەن ناھىيىساى ئەتراپىادا)ۋە يۈنجاۇڭ ئاايمىقى
(ئىچكى موڭغۇلنىڭ توقتۇ ناھىيىسى ئەتراپى) بىلەن تۇتىشاتتى.
«ھەر قايسىسنىڭ ئاۆز ئالادىغا بۆلۈشاۋالغان يەرلىارى بولاۇپ ساۇ ئاوت قوغلىشاىپ
كۆچۈپ يۈرەتتى» .جۈملىدىن ھۇنالرنىڭ تەڭرىقۇت ئوردىسى ھەم سوم قاوم ئاوك قاوم
بىلىااك نااان ئوردىسااىنىڭ باشقۇرۇشااىدىكى رايونالرنىااڭ بەلگىلىااك چېگرىسااى بولااۇپ
بىلىكخانالرنىڭ قوم ئاستىدىكى ناانالر ۋە ساانغۇنالرنىڭمۇ نىسابەتەن ماۇقىم چاارۋىچىلىق
يەرلىرى بار ئىدى.
ھااۇنالر تەڭرىقااۇت ئوردىسااىنىڭ زادى قەيەردىلىكااى توغرىسااىدا جۇڭگااو-چەت ئەم
ئااالىملىرى كااۆپلەپ تەكشااۈرگەن بولسااىمۇ ئەممااا ئېنىااق يازمااا تااارىخىي ماتېرىيالالرنااڭ
كەمچىللىكاى ۋە ئارنېئولوگىيىلىااك ماااددىي ئىسااپاتالرنىڭ يېتەرسااىز بولۇشااى تۈپەيلىاادىن
بۇنى بېكىتىش ھازىرچە قىايىن بولۇۋاتىادۇ .تاارىخىي ئەساەرلەردە ساوم قاوم ئاوڭ قاوم
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بىلىك ناان ئوردىساى ھەمادە ساوم قاوم ۋە ئاوڭ قاوم ناانالر ئوردىساى تىلغاا ئېلىنغاان
بولساااىمۇ ئەمماااا باااۇ ئوردىالرنىاااڭ قەيەرگە قۇرۇلغاااانلىقىغىمۇ بىااارنېمە دېااامەك تە
بولۇۋاتىااادۇ لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ بەلگىلىاااك ماااۇقىم ئورۇنغاااا جايالشاااقانلىقىنى شۈبھىساااىز
مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ.
«تارىخي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە ھاۇنالر ھەر يىلاى
ئااۈچ قېااتىم يىغىلىااش ئۆتكۈزىاادىغان بولااۇپ -1ئاياادا تەڭرىقااۇت ئوردىسااىدا كىچىااك
يىغىلىش -5ئايدا ئەجدەربالىق شەھىرىدە ۋە كۈزدە دەيلىندە چوڭ يىغىلىش ئۆتكۈزگەن.
ھەر يىل اى م اۇقىم يىغىلىااش ئۆتكااۈزۈش ۋاقتااى بولغااانىكەن قائىاادە بااويىچە يەنە م اۇقىم
يىغىلىااش ئۆتكااۈزۈش ئورنمااۇ بولۇشااى كېاارەك .تەڭرىقااۇت ئوردىسااى ئەجاادەربالىق ۋە
دەيلىننىااڭ ھااازىرقى ئااورنىنى تەكشااۈرۈپ بېكىتكىلااى بولمىسااىمۇ ئەممااا بااۇ ئااورۇنالر
توغرىساااىدا مۇھااااكىمە ئېلىاااپ بېرىشاااقا بولىااادۇ .تۆۋەنااادىكى پااااكىتالردىن تەڭرىقاااۇت
ئوردىسىنىڭ مۇڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ پاايتەنتى ئۇالنبااتور ئەتراپىادىلىقىنى پەرەز
قىلىشقا بولىدۇ.
( )1يېقىنقااى نەچااچە ئ اۇن يىلاادىن بۇيااان س اېلىنگە دەرياسااىنىڭ ي اۇقىرى ئېقىنااى
ئۇالنباتورنىڭ 70مىم شىمالدىكى نۇباان تېغىادىن دەسالەپكى قەدەمادە نەچاچە ياۈزلىگەن
ھۇن ئىمپېرىيىسى بايقالدى ۋە ئېنىقالندى سوۋېت ئىتتىپاقى قوڭغۇلىيە ئاارنېئولوگلىرى
تەرىپىدىن قېزىلغانلىرىمۇ  30-20دىن كەم ئەمە  .ئۇنىڭ ئىچىادىكى نۇرغۇنلىغاان ھاۇن
ئاقسۆڭەكلەرنىڭ (ياكى تەڭرىقۇتنىڭ) چوڭ تىپتىكى قەبرىلىدۇر① .باۇ تااغ تەڭرىقۇتنىاڭ
ئوردىسىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولغان بولاۇپ بۇنىڭادىن تەڭرىقاۇت ئوردىساىنىڭ باۇ يەردىان
ئانچە يىراق ئەمەسلىكىنى مۆلچەرلەشكە بولىدۇ.
(-6 )2ئەسااىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىاادا قۇرۇلغااان تااۈرك نانلىقىنىااڭ ئوردىسااى ئۆتااۈكەن
تېغىغاا قۇرۇلغاان (ھاازىرقى ئورقاۇن دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىادىكى نانگااي تېغىنىاڭ
شااىمالىدىكى تاااغ)② .كېاايىن -8ئەسااىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىاادا قۇرۇلغااان ئۇيغااۇر نانلىقىنى اڭ
پايتەنتىمۇ مۇشۇ يەرگە تەسىا قىلىنغان③-13 .ئەسىرنىڭ دەسلىپىدە قۇرۇلغان مۇڭغاۇم
ئىمپېرىيىسااىمۇ مىالدىاايە -1235يىلاادىن (ئۈگەدەينىااڭ -7يىلىاادىن) باشااالپ قاااراقۇرۇمنى
(ھااازىرقى ئورق اۇن دەرياسااىىنىڭ ئااوڭ قىرغىقىاادىكى ئوردانىسااانت) پايتەناات قىلغااان④.
بۇنىڭاادىن كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇكى ئورق اۇن دەرياسااىنىڭ ي اۇقىرى ئېقىنى ادىكى رايااونالر
(ئوالنباتورنىڭ غەربىي شىمالى) تارىختىن بۇيان شىمالدىكى قەدىمكاى كاۆچمەن چاارۋىچى
مىللەتاالەر ئااوردا قۇرىاادىغان جاااي بولاۇپ كەلااگەن .ياۈەن سۇاللىسااى دەۋرىاادىكى يوللاۇغ
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جاۇ«قااوش ئاېقىن بويىاادا كەيپلىكااتە يېزىلغااان شاېئىرالر» (-2جىلااد) دىكااى «قاۇرۇمنى
ئېلىش» ۋە «نان ئورىسىغا بېرىش» دېگەن ئىككى شېئىردا «نان ئوردىساى قۇرۇمىنىاڭ
غەربىااي شااىمالىدا» دەپ ئىزاھااات بەرگەن .بۇالردىنمااۇ تەڭرىقااۇت ئوردىسااىڭ ئااورنىنى
تەكشاااۈرۈپ بېكىتىشاااتە پايدىلىنىشاااقا بولىااادۇ⑤ .ئەجااادەربالىق توغرىساااىدا «تاااارىخىي
ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەقىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشچە مايى ئۇرۇشاىدىن كېايىن -5يىلاى
(مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى -129يىلاااى) ئەتىياااازداۋېي چىاااڭ شااااڭگۇدىن يولغاااا چىقىاااپ
ئەجدەربالىققا بارغاان .باۇ ئەجادەربالىق ھاازىرقى ئىچكاى مۇڭغاۇم شاىلىنغوم ئايمىقىنىاڭ
شەرقى غەربىي ۋۇجۇمۇشىن نۇشۇنىنىڭ يېقىن ئەتراپىدا بولۇپ ئۇنىڭ ھۇنالر ھەر يىلى
-5ئايدا يىغىلىش ئۆتكۈزىدىغان ئورۇننىڭ شۇ ياكى ئەمەسلىكىنى بىلگىلى بولمايدۇ.
دەيلىن توغرىسىدا يەن شىگۇ «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» گە ئىزاھ بەرگەندە
«نەزىاار-چىااراغ قىلىاادىغان قويااۇق دەرەنلىااك يەر» دېااگەن ئااۇ ئورمااانلىق يەرلەرنااى
كۆرسىتىدىغان بولۇپ ھەرگىزمۇ كونكرىت يەر نامى ئەمە .
«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -60
يىلااى ش اۈرۇچانچۇ تەڭرىقااۇت ئۆلگەناادە نۇسااۇر نااان شااىنۋىيان تەڭرىقۇتنىااڭ ۋارىسااىنى
بەلگىلەش ئۈچۈن ھەر قايسى جايالرغا ئادەم ئەۋەتىاپ ھەر قايساى نانالرنىاڭ قۇرۇلتايغاا
كېلىشىنى ئۇقتۇرغان .بۇنىڭدىن ناانالر تارقىلىاپ ئولتۇراقالشاقان بولساىمۇ ئەمماا ماۇقىم
چارۋىچىلىق رايونىنىاڭ باارلىقىنى كۆرۈۋېلىشاقا بولىادۇ ئەگەر بۇناداق بولمىساا ئاۇالرنى
نالىغان چاغدا چاقىرىپ كەلگىلى بولمايتتى.
تااااارىخىي ئەسااااەرلەردىكى ناااااتىرىلەرگە ئاساساااالىنىپ ھەرقايسااااى نانالرنىااااڭ
«بۆلۈشۈۋالغان يەرلىرى» اااا چاارۋىچىلىق راياونلىرى (باشاقۇرۇش راياونلىرى) دىان يىاپ
ئۇچى ئارقىلىق تەنمىنەن ئون ئالتىسىنى تاپقىلى بولىدۇ:
 .1قۇنشارنان ۋە شۇتۇق ناننىڭ چاارۋىچىلىق راياونى ھاازىرقى گەنساۇدىكى نېشاى
كارىدورى ئەتراپىدا بولغان.
تارىخىي ئەسەرلەردە قۇنشارنان بىلەن شۇتۇق ناننىڭ چارۋىچىلىق رايونى نىسبەتەن
ئېنىااق ناااتىرىلەنگەن« .نەننااامە» -28جىلااد «جااۇغراپىيە تەزكىرىسااى» دە« :ۋۇۋېااي
ئااايىمقى (ھاااازىرقى گەنساااۇدىكى مىااانچىن ناھىيىساااىنىڭ شاااەرقىي شاااىمالىدا) ئەسااالىدە
ھۇنالرنىااڭ شاۇتۇق نانىنىاڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ئىاادى جاااڭيې ئااايىمقى (گەنسااۇدىكى
جاڭيې ناھىيىساىنىڭ غەربىاي شاىمالى) ئەسالىدە ھۇنالرنىاڭ قۇنشاارنانىنىڭ چاارۋىچىلىق
رايونى ئىادى» دەپ نااتىرىلەنگەن .باۇ راياونالر باۇرۇنقى ۋاقىاتالردا ئەسالى يااۋچىالر ۋە
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ئۇيسۇرالرغا تەۋە يەرلەر بولۇپ كېيىن ياۋچىالر بىلەن ئۇيسۇرالر ئىلگىرى – كېيىن بولۇپ
غەربكە يەنى ھازىرقى ئىلى دەرياسى ۋادىسىغا كۆچاۈپ كەتكەنادىن كېايىن باۇ راياوننى
قۇنشارنان بىلەن شۇتۇق نان ئىگىلىگەن.نەن ۋۇدىنىاڭ يۈەنشاۇ -2يىلاى (مىالدىيىادىن
بۇرۇنقى -121يىلى) كۈزدە قۇنشارنان شاۇتۇق نااننى ئۆلتاۈرۈپ ئۇنىاڭ قوۋمىادىكى 40
مىڭ ئاھالىنى باشاالپ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولادى .شاۇنىڭ بىالەن نېشاى كارىادورىنى
بااويالپ چىليەنشااەن (تىاالەك) تېغىاادىن تارتىااپ شااىنجاڭنىڭ لوپنااۇر كااۆلىگىچە بولغااان
ئارىلىقتااا ئىزىماۇ قالمىاادى⑥ .ئارقىاادىنال نەن سۇاللىسااى نېشااى كارىدورىاادا تاۆت ئايماااق
تەسىا قىلدى (ۋۇۋيى جاڭيې جيۇچۈەن دۇنخۇاڭ).
يەنە «تارىخىي ناتىرىلەر» -111جىلد «قىران چەۋاناداز ساانغۇننىڭ تەرجىمھاالى»
دىمۇ« :يۈەنشۇ -2يىلى ئەتىياازدا قىاران چەۋەناداز ساانغۇن نۇچۇبىاڭ قوشاۇنى باشاالپ
لوڭشاىدىن يولغااا چىقىااپ ئااالچى تېغىاادىن (گەنسااۇدىكى شاەندەن ناھىيىسااىنىڭ شاەرقىي
جەنۇبىاادا ئۆتااۈپ مى اڭ چاااقىرىىمالپ ي اۈرۈش قىلىااپ قۇنشااارناننىڭ ئااوغلىنى ئەسااىرگە
ئېلىپ ‹كۆك تەڭرى مەبۇدى› غا ئىگە بولادى» دەپ نااتىرىلەنگەن .بۇنىڭادىن نېشاى
كارىاادورى ئەتراپااى ھەقىقەتەنمااۇ قۇنشااارنان ۋە شااۇتۇق ناننىااڭ چااارۋىچىلىق رايااونى
ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىادۇ .قىاران چەۋەناداز ساانغۇننىڭ ئاالچى يېغىادىن ئۆتۈپماۇ
مىڭ چاقىرىمالپ سەپەر قىلغانلىقىغا قارىغاندا قۇنشارنان ۋە شاۇتۇق ناننىاڭ باشاقۇرش
دائىرىسى ناھايىتى كەڭ بولغان.
 .2لەۋنااان ۋە ئۇنئااۇت ناننى اڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى گەنسااۇدىكى نېشااى
كارىدۇرىنىڭ شىمالىدا بولغان.
قۇنشااارنان نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغاناادىن كېاايىن نېشااى كارىاادورى ئەتراپىاادا
ھۇنالرنىڭ ئىزى قالمىغان بولسىمۇ لاېكىن كارىادورىنىڭ شاىمالىدىكى كەڭ راياونالر يەنىاال
لەۋناننىاااڭ چاااارۋىچىلىق راياااونى ئىااادى« .نەنناااامە .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دە
مىالدىيىدىن ئىلگىرىكى  -78يىلاى تەڭرىقاۇت لەۋنااننى چېگرىناى كۆزىتىشاكە ئەۋەتىاپ
نەن سۇاللىسااىنىڭ جيۇچااۈەن جاااڭيې ئەتىراپىاادىكى مااۇداپىئە كااۈچلىرىنى ئاااجىز دەپ
قاااراپ ئەسااكەر چىقىرىااپ ب اۇ ئەتراپتىكااى قولاادىن كەتااكەن رايااونالرنى قايتۇرىۋالماااقچى
بولدى .ئۇزۇن ئوتمەي ئوڭ قوم بىلىك ناان ۋە لەۋناان تاۆت مىاڭ چەۋەنادازنى باشاالپ
ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ رىلاې ۋۇلەن ۋە پەنخېغاا بېساىپ كىرىادى .جاڭيېنىاڭ ۋالىيساى قارام
ئەم كاااھبېگى قوش اۇن چىقىرىااپ قايتۇرمااا زەربە بېرىااپ غەلىاابە قىلىااپ لەۋناااننى ئېتىااپ
ئۆلتۈردى .شاۇنىڭدىن باشاالپ ھاۇنالر جاڭيېغاا بېساىپ كىرىشاكە پېتىنالمايادىغان بولاۇپ
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قالدى دەپ ناتىرىلەنگەن.
جيۇچااۈەن جاااڭيې ئەتراپااى ئەساالىدە ھۇنالرنىااڭ ئااوڭ تەرىپىاادىكى رايااون بولاۇپ
قۇنشارنان نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغانادىن كېايىن باۇ يەرلەر نەن سۇاللىساىگە ئۆتاۈپ
كېتىپ نەن سۇاللىسى باۇ يەردە تاۆت ئايمااقنى تەساا قىلىغاان جاڭيېادىكى قاارام ئەم
كاھبېگى قوشۇن تۇرغۇزۇپ مۇھاپىزەت قىلغان ئىدى .بۇ چاغادا ھاۇن تەڭرىقاۇتى قولادىن
كەتااكەن رايااونالرنى قااايتۇرۈۋېلىش نىيىتىاادە چااارىۋىچىلىق رايااونى جيۇچااۈەن جاڭيېغااا
قوشنا بولغان لەۋنااننى چېگرىناى كۆزىتىشاكە ئەۋەتاكەن ھەمادە قوشاۇن باشاالپ رىلاې
ۋۇلەن ۋە پەنخېغا بېساىپ كىارگەن .بۇنىڭادىن لەۋناننىاڭ باشاقۇرۇش رايوننىاڭ نېشاى
كارىاااادۇرىنىڭ شااااىمالى ئەتراپلىرىاااادا ئىكەنلىكىنااااى كۆرۋېلىشااااقا بولىاااادۇ .لەۋنااااان
ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن بۇ ئەتراپتىكاى يەرلەرناى ھۇنالرنىاڭ يەنە بىار ناانى— ئۇنىئاوت
نان باشقۇرغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە ھۇنالرنىاڭ نەن سۇاللىساىنىڭ
زېمىنىغا تۇتىشىدىغان جاڭيې ئايمىقىغا ئۇدۇم كېلىدىغان بىر يېرىدىن ئاجايىاپ بىار نىام
ياغاااچ ۋە تازقااارا پېيااى چىقىاادىغان بولااۇپ بۇنىڭاادىن يااا ئااوقى ياسااىغىلى بااوالتتى.
چېڭدىنىڭ سۈيخې -1يىلى (مىالدىيىدىن باۇرۇنقى -8يىلاى) دىاۋان بېگاى ۋاڭ گېنچايەن
ئەلچى ئەۋەتىپ تەڭرىقۇتتىن بۇ يەرنى سورىۋالماقچى بولدى تەڭرىقۇت بۇ ئۇنئوت ناننىڭ
باشقۇرۇشىدىكى يەر بۇ ئۇنىڭغا ئاتىسىدىن مىرا

قالغان بېرىشكە بولمايدۇدەپ جااۋاپ

بەردى دەپ ناتىرىلەنگەن .بۇنىڭدىن بۇ يەرنىڭ ئۇنئۇت ناننىڭ باشقۇرۇشىدىكى رايون
ئىكەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.
جاڭيې ئايمىقى بىلەن تۇتىشىپ كەتكەن بۇ يەرنىڭ ئەتراپىنى نەن سۇاللىسىنىڭ ئۈچ
كاھبېگى نەچچە يۈز ئەسكەرگە باشچىلىق قىلىپ مۇھاپىزەت قىالتتى .باۇ ئاۈچ كاھبەگنىاڭ
بىاارى رىلېاادىكى رېسااۇ جىلغىىاادا بىاار جۈيەناادە يەنە بىاارى پەنخېاادا تااۇراتتى .نەن
سۇاللىسااىنىڭ زىمىنااى بىاالەن تۇتىش اىپ تۇرىاادىغان ب اۇ يەر ھااازىرقى گەنسااۇدىكى نېشااى
كارىدورىنىڭ ئوتتۇرا قىسىمىدىكى روشاۈي دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىناى بولغاان شاەندەن
دەرياسااى ۋە نوڭشااۈي دەرياسااى ۋادىسااى نېشااى كارىاادورىنىڭ شااەرقىي قىسااىمىدىكى
چىليەنشەن (تىلەك) تېغىنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى گونې دەرياسى ۋادىسى ھەمدە ئىچكاى
موڭغۇلنىڭ جۈيەن كۆلى ئەتىراپى ئىدى .شۇڭا ئۇشتۇمتۇت ناننىڭ باشقۇرۇش رايونىنىڭ
جەنوبىي چېگرىسى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇشۇ يەردە ئىكەنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا بولىدۇ.
 .3قۇش ناننىڭ چاارۋىچىلىق راياونى ھۇنالرنىاڭ شاەرق تەرىپىادە يەناى ھاازىرقى
ئىچكااى موڭغۇلنىااڭ ج اېلىم ئااايمىقى جاااۋۋۇدا ئااايمىقى ۋە شااىلىنغوم ئااايمىقى ئەتىراپىاادا
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بولغان.
«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»دە «مىالدىيىدىن باۇرۇنقى  -58يىلاالر ئوغاانالر
ھۇنالرنىڭ شەرىقىدىكى قاۇش نانغاا ھۇجاۇم قىلىاپ بىار قىساىم نەلقناى باۇالپ كەتتاى.
ئۇيانجۇت تەڭرىقۇت بۇنىڭدىن غەزەپلەنادى .قاۇش ناان بۇنىڭادىن قورقۇنچقاا چۈشاۈپ
ۋۇجااانمو ۋە سااوم قااوم تەرەپتىكااى ئاقس اۆڭەكلەر بىاالەن بىرلىشااىپ قوش اۇندىن 50 ~ 40
مىڭنااى چاقىرىااپ غەربااكە ي اۈرۈش قىلىااپ ئۇيااانجوت تەڭرىقۇتقااا ھۇجااۇم قىلاادى دەپ
ناتىرلەنگەن.
«كېيىنكااى نەننااامە» -90جىلااد «ئوغااانالر ھەققىاادە قىسسااە» دىكااى ناااتىرلەرگە
ئاساسااالنغانغاندا ئوغااانالر ئەساالى توڭگۇسااالرنىڭ قالاادۇق قااوۋمى بول اۇپ مىالدىيىاادىن
ئىلگىركى -3ئەسىرنىڭ ئانىرىدا توڭگۇسالرىڭ ھۇنالرنىاڭ زەربىساىگە ئاۇچراپ قېلىاپ
قالغااانلىرى ئوغااان تېغىغااا كۆچااۈپ بېرىااپ ئولتۇراقالشااقانلىقى ئۈچااۈن «ئوغااان» دەپ
ئاتالغااان .ئوغااان تېغااى ھااازىرقى ئىچكااى موڭغۇلاادىكى جاااۋۋۇدا ئااايمىقى ئاااراقىرچىن
نوشۇنىنىڭ غەربىي شىمالىدا يەنى چوڭ ھىنگان تاغلىرىنىاڭ جەنۇباۇي بۆلىكىادە .ئاۇالر
كېيىن ھاازىرقى لىيااۋنې دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىناى بولغاان الۋناا دەرياساى ۋادىساىغا
كېلىپ چارۋىچىلىق قىلغان .نەن ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ  -2يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -121
يىلااى) نەن سۇاللىسااىگە ئىااگە بول اۇپ يۈياااڭ شاااڭگۇ يۇبېيپىااڭ لىياۋدۇڭ لىياۋشااى
قاتارلىق بەش ئايماقنىڭ سىرتىغا كۆچۈپ نەن سۇاللىسىگە ھۇنالرنىڭ ئەھۋالىنى چاارالپ
بەرگەن .بۇنىڭاادىن الۋنااا دەرياسااى دالىااڭ دەرياسااى ل اۇەنخې دەرياسااى ۋە ھااازىرقى
جاڭجىياكۇ ئەتىراپلىرىغا پۈتۈنلەي ئوغانالرنىڭ ئولتۇراقالشاقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشاقا بولىادۇ.
قۇش نان ھۇنالرنىاڭ شاەرىقىدە بولاۇپ ئەڭ شاەرقىي چېگرىساىمۇ ياۇقىرقى جاايالردىن
ئۆتاۈپ كەتمەياادۇ .قاۇش ناننىاڭ ئوغانالرنىاڭ ھۇجۇمىغااا ئۇچرىشااى ئۇنىااڭ چااارۋىچىلىق
رايونىنى اڭ ئوغ اانالردىن يىااراق ئەمەساالىكىنى چۈشااەندۈرىدۇ .بۇنىڭاادىن ق اۇش ناننى اڭ
باشقۇرۇش رايونىنىڭ ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلادىكى جاېلىم ئاايمىقى جااۋۋۇدا ئاايمىقى ۋە
شىلىنغوم ئايمىقى ئەتىراپىدا ئىكەنلىكىنى قىياا

قىلىشاقا بولىادۇ .باۇ يەرلەر ھۇنالرنىاڭ

سااوم تەرەپ رايااونى بولغاچقااا ق اۇش نااان جىخۇشاااننى تەڭرىقااۇت قىلىااپ تىكلىگەناادە
چىقارغان قوشۇن دەم سوم تەرەپ قوشۇنلىرى بولغان .ئۇ چىقارغاان قوشاۇننىڭ ساانىنىڭ
 50 ~ 40مىڭغا يەتكەنلىكىدىن ئۇ باشقۇرۋاتقان قوۋمنىڭ ئاز ئەمەسالىكىنى ۋە باشاقۇرۇش
رايونىنىڭمۇ ناھايتى چوڭ ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
 .4سوم قوم لەۋنان شاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىاڭ توقتاۇ
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ناھىيىسىنىڭ شىمالىدا بولغان.
لەۋنان جاۋدى دەۋرىدە (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -78يىلاى) ئېتىاپ ئۆلتۈرۈلگەنادىن
تارتىپ ۋاڭ ماڭ ھاكىمىيەتنى تارتىۋېلىپ پادىشاھ باولغىچە تەڭرىقاۇت يەنە شااننى ساوم
قوم لەۋنان قىلىپ تەيىنلەپ ھۇنالرنىڭ سوم تەرىپىنى باشقۇرۇشىغا قويغان.
«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە ئوغاناالر ھۇنالرنىاڭ تېارە
بېجااى شۈلىۋېلىشااىغا قارىشااى چىققاچقااا ھ اۇنالر قوش اۇن چىقىرىااپ ئوغااانالردىن مىڭاادىن
ئارتۇق نوتۇن -قىزى ۋە ئاجىز-ئۇششاقلىرىنى بۇالپ كېتىپ سوم تەرىپىدىكى يەرلىرىگە
ئورۇنالشااتۇردى ھەم ئوغانالرنىااڭ مااام-چااارۋا تېاارە ت اۆلەپ قايتۇرۋېلىشااىنى ئۇقتااۇردى.
گەرچە ئوغانالر مام -چارۋا بەرگەن بولسىمۇ لېكىن ھۇنالر ماام -چاارۋىالرنى ئېلىۋېلىاپ
تۇتىۋېلىنغان ئاھاالىنى قاايتۇرۇپ بەرمىادى .كېايىن ۋاڭ ماڭنىاڭ سەركەردىساى تەڭرىقاۇت
ئوردىسىغا ئەلچىلىككە بېرىاپ قاايتىش ساەپىرىدە لەۋ ناان شاان ئولتۇراقالشاقان يەردىان
ئۆتكەندە نۇرغۇن ئوغاانالرنى كاۆرۈپ شااندىن ساورىغاندا شاان باۇ ئەھاۋالالرنى ساۆزلەپ
بەردى دەپ ناتىرلەنگەن .بۇنىڭدىن تۇنىۋېلىنغاان بىار تۈركاۈم ئوغاانالر ساوم قاوم لەۋ
ناننىڭ باشقۇرۇشىدىكى رايونالرغا ئولتۇراقالشقانلىقىنى ھۇنالرنىڭ ئوغانالرغا مام -چاارۋا
ئەپكېلىپ ئادەملىرىنى قايتۇرۇپ كېتىىشنى ئۇقتۇرغانلىقىدىن سوم قاوم لەۋ ناان شااننىڭ
باشقۇرۇش رايونىنىڭ ئوغانالرنىڭ چارۋىچىلىق رايونلىرىادىن ئاانچە يىراقتاا ئەمەسالىكىنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ھالبۇكى ئوغانالرنىڭ غەربىي شاىمالىي تەرىپىنىاڭ (ھاازىرقى جاېلىم
ئايمىقى جاۋۋۇدا ئايمىقى ۋە شىلىنغوم ئايمىقى ئەتىراپلىارى) قاۇش ناننىاڭ چاارۋىچىلىق
رايونى ئىكەنلىكىنى يۇقىرىدا بايان قىلغانىادۇق .ئۇناداقتا ساوم قاوم لەۋ ناان شااننىڭ
چارۋىچىلىق رايونى زادى نەدەب
«ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە يەنە جىيەنگااو -3يىلىاادىن (مىالدىاايە -11يىلااى)
باشالپ ۋاڭ ماڭ ئەمىر ناۆكەرنى يۈنجۇڭغاا ئەۋەتىاپ قوغۇشاار تەڭرىقۇتنىاڭ ئوغاۇللىرىنى
ئالداپ ئەم قىلىپ ئۇالرغا رېتى بويىچە ئوتۇغات بەرمەكچى بولدى .تىلماچ بەگ سوم قوم
لەۋ نان شان ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن دېڭ جۇ قاتارلىقالرنى قولغا كەلتۈردى .باۇ ئاۈچى
كەلگەناادە ۋاڭماااڭ شااانغا ۋاپااادار تەڭرىقااۇت دەپ نااام بەردى دەپ ناااتىرلەنگەن .نەن
سۇاللىسى دەۋرىدىكى يۇنجۇڭ قورۇلى ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلادىكى توقتاۇ ناھىيىساىنىڭ
شىمالىدا بولۇپ ۋاڭ ماڭ تىلماچ بەگناى ئەۋەتىاپ ساوم قاوم لەۋ ناان شاان ۋە ئۇنىاڭ
ئىككااى ئااوغلىنى قورۇلغااا كەلتۈرگەنلىكىاادىن قارىغاناادا شاااننىڭ چااارۋىچىىق رايونىنى اڭ
يۈنجااۇڭ قورۇلغااا ئااانچە يىااراق ئەمەساالىكى ناھااايتى ئېنىااق .تەنمىاانەن ھااازىرقى ئىچكااى
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موڭغۇلدىكى توقتۇ ناھىيىسىنىڭ شىمالىدكى نونخوت باۋتۇ ئىككاى شاەھەر ۋە ئۇلۇنگاۇر
ئايمىقىنىڭ شەرىقىدىكى كونا چانار ئاايمىقى ئەتىراپىادىكى ساوم قاوم لەۋ ناان شااننىڭ
چارۋىچىلىق رايونى بولغان.
 .5باتىسخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ھۇنالرنىاڭ غەربىاي تەرىپىادە بولاۇپ ھاازىرقى
شىنجاڭ بىلەن تۇتاشقان.
«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە تەنمىنەن مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -92يىلاى
قۇلۇق تەڭرىقۇت شانشانچاننى باتىسخان قىلىپ تەينلىدى دەپ ناتىرىلەنگەن« .غەربىاي
تۇرت تەزكىرىسى» دىمۇ«:ھۇنالرنىاڭ غەربىادىكى باتىساخان چاكاارالر كااھبېگى تەساىا
قىلىپ غەربىي يۈرتنى باشقۇرۇپ ئاگنى ئۇشاق لوپنۇر ئارىلىقىدا تۇرغۇزۇپ ھەر قايسى
مىللەتلەردىن باج ا سېلىق يىغدى» دەپ ناتىرىلەنگەن.
يۇقىرىاادىكى ناااتىرىلەردىن باتىسااخان شانشااانچاننىڭ ھۇنالرنىااڭ غەرت تەرىپىنااى
باشقۇرغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ .ئۇنىڭ چاكارالر كااھبېگى تۇرغاۇزۇپ غەربىاي ياۇرتنى
ئىدارە قىلغانلىقىدىنمۇ ھۇنالر تەرىپىادىن بويساۇندۇرۇلغان غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر قايساى
مىللەتلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىادا ئىكەنلىكىناى شاۇڭا ئۇنىاڭ چاارۋىچىلىق رايونىاڭ غەربىاي
ي اۇرتتىكى ئااانچە يىااراق ئەمەساالىكىنى يەنااى غەربىااي ي اۇرت بىاالەن تۇتاااش ئىكەنلىكنااى
بىلگىلى بولىدۇ.چاكارالر كاھبېگىنىڭ ۋەزىپىسى غەربىي يۇرتتىكى ھەرقايسى مىللەتلەرناى
باشقۇرۇش ۋ باساتۇرۇش يەنە بىارى غەربىاي ياۇرتتىكى ھەرقايساى مىللەتلەردىان بااج –
س اېلىق يىغ اۋېلىش ئىاادى .ئۇنىااڭ تۇرۇشاالۇق ئااورنى ئاااگنى (شااىنجاڭدىكى قااارا ش اەھەر
ناھىيىسى) ئوشااق(ھاازىرقى قاارا شاەھەرنىڭ شاەرقىي شاىمالىدا) لوپناۇر(شاىنجاڭدىكى
كورال ناھىيىسىنىڭ شەرقىي شىمالىدا) ئۈچ جاينىڭ ئارىلىقىدا بولغان بۇلاۇپ باۇ ئاۈچ يەر
ئەينى چاغادا غەربىاي يۇرتنىاڭ شاىمالى يولىادا ھەم شاەرق بىالەن غەبىنىاڭ ئوتتۇرىساىدا
بولغاچقا چاكارالر كاھبېگى مۇشاۇ يەرناى تۇرۇشالۇق ئاورۇن قىلىاپ تاالالپ ھۆكۈمرانلىاق
يۈرگااۈزگەن .چاكااارالر كاااھبېگى باتىسااخان تەرىپىاادىن تۇرغۇزۇلغااان ھەماادە بىۋاسااىتە
باتىسخانغا قارايدىغان بولسىمۇ ئەمماا ئۇنىاڭ تۇرۇشالۇق ئورنىنىاڭ ئااگنى قاتاارلىق ئاۈچ
جاي ئارىلىقىدا بولغانلىقىغا قاراپال باتىسىخاننىڭ چارۋىچىلىق رايونىمۇ ئاگنى قاتارلىق ئۈچ
جايغا تۇتاش دەپ ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ.
 .6ش اەرقىي بااارىكۆم نانىنى اڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ جۇڭغااار
ئويمانلىقىنىڭ غەربىي جەنۇبىدا بولغان.
«نەننااامە» -96جىلااد «غەربىااي ي اۇرت تەزكىرىسااى» دە تەنمىاانەن مىالدىيىاادىن
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بۇرۇنقى -60يىلى ھۇنالرنىڭ شەرقىي بارىكۆم نانى سىلىجى -1700دىن ئاارتۇق ئاادەمنى
باشالپ نەن سۇاللىساىنىڭ غەربىاي ياۇرت قاورۇقچى باېگىگە ئەم بولادى قاورۇقچى بەگ
ئۇنى ئارقا قوش بەگلىكىنىڭ غەربىگە-ئوتانزىلغا ئورۇنالشتۇردى دەپ ناتىرىلەنگەن.
بارىكۆم قوشتىكى ئالتە «بەگلىك»نىڭ بىرى بولاۇپ ساىلجىنىڭ شاەرقىي باارىكۆم
نانى دەپ ئاتالغانلىقىادىن ھەم نەن سۇاللىساىنىڭ غەربىاي ياۇرت قاورۇقچى باېگىگە ئەم
بولغانلىقىااادىن ئۇنىاااڭ ئەسااالىدىكى چاااارۋىچىلىق رايونىنىاااڭ بارىكۆلنىاااڭ شاااەرقىدە
ئىكەنلىكىنااى پەرەز قىلىشااقا بولىاادۇ .ئاۇ قااورۇقچى بەگااكە ئەم بولغاناادىن كېاايىن ئارقااا
قوشنىڭ غەربىادىكى ئوتانزىام دېاگەن جايغاا يۆتكىاۋېتىلگەن« .نەنناامە .غەربىاي ياۇرت
تەزكىرسااى» گە ئاساسااالنغاندا ئوتانزىاام شااەرقتە تەڭقىاان جەنۇپتااا چۇمااۇم غەربااتە
ئۇيساااۇنالر بىااالەن چېگرىلىنىااادىغان بولاااۇپ تەڭقىااان ھاااازىرقى شاااىنجاڭدىكى فۇكااااڭ
ناھىيىسااىدە جااۈمى ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ سااانجى مانااا

ناھىيىلىرىنىااڭ ئارىلىقىاادا

ئۇيسۇنالر بولسا ھازىرقى ئىلى دەريسنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ۋادىسىدا ئىدى .بۇنداق بولغانادا
شەرقىي بارىكۆم ناننىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغاندىن كېيىنكى چارۋىچىلىق رايوننىاڭ
ھازىرقى جۇڭغار ئويمانلىقىنىاڭ غەربىاي جەناۇت تەرىپىادە ئىكەنلىكىناى مۇقىمالشتۇرۇشاقا
بولىدۇ.
 .7جەنااۇبىي لەۋ ناننى اڭ چااارۋىچىلىق رايونىنى اڭ ھااازىرقى شااىنجاڭدىكى جىمىسااار
ناھىيىسىنىڭ شىمالى ۋە جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ شەرقىدە بولغان.
«نەننامە .غەربىي ياۇرت تەزكىرىساى» دە پىڭادىنىڭ يۈەنشاى يىللىرىادا (مىالدىايە
 -5 ～1يىلالر) ئارقا قوش «بەگلىكى »دە بىر يىڭى يوم ئېچىلدى ئۇ «ۋۇچۈەن» دىان
باشااالىنىپ شاااىمالدا قاشاااقۇۋۇققا تۇتىشاشاااتى باااۇ يەرلەر ھۇنالرنىاااڭ ئەمەم تاااۈزۈمگە
ئاساسااالنغاندا ھاۇنالردا پەقەت سااوم قااوم نااان ساەركەردە ئااوڭ قااوم نااان ساەركەردە
ھەماادە سااوم قااوم ئااوڭ قااوم بۈيااۈك ساەركەردە قاتااارلىقالر بولاۇپ «سااانغۇن» ئۇنااۋانى
بولمغااان .بااۇ جەنااۇنىي سااانغۇن ئۇنااۋانىنى قوغۇشااار تەڭرىقااۇت نەن سۇاللىسااىگە ئەم
بولغاناادىن كېاايىن نەن سۇاللىسااىنىڭ تەسااىرىگە ئاۇچراپ نەن سۇاللىسااىنىڭ تاۈزۈمگە
تەقلىد قىلىپ تەسىا قىلغان بولۇپ ئاۇ جەناۇبىي لەۋنانغاا قارىغاان .شاۇڭا جەناۇبىي
سااااانغۇنىڭ چااااارۋىچىلىق رايونىمااااۇ جەنااااۇبىي لەۋناننىااااڭ باشااااقۇرۇش دائىرىسااااىدە
بولغان«.نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ۋاڭ ماڭنىاڭ جيەنگاو -2يىلاى (مىالدىايە
-10يىلى) غەربىي يۇرتقا ئەۋەتىلىاگەن ۋۇجاى چېرىكچاى بەگنىاڭ قاوم ئاساتىدىكىلەردىن
چېن لياڭ جۇڭ دەي نەن شۈەن ۋە رېن شاڭ قاتارلىقالر ئىسايان كۆتاۈرۈپ چېرىكچاى
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بەگ دياۋنۇنى ئۆلتۈرۈپ جەنۇبىي لەۋنان ۋە جەنۇبىي سانغۇندىن يااردەم تەلەپ قىلادى.
جەنۇبىي سانغۇن دەرھام  2000كىشلىك ئاتلىق ئەسكەرنى باشالپ غەربىاي يۇرتقاا كېلىاپ
چېن لياڭ قاتارلىقالر بىالەن كۆرۈشاتى نەن شاۈەن رېان شااڭالر جەناۇبىي ساانغۇننىڭ
يېنىدا قېلىپ قالدى لاېكىن چاېن ليااڭ جاۇڭ دەي تەڭرىقاۇت ئوردىساىغا كەتتاى دەپ
ناااتىرلەنگەن .بۇنىڭاادىن ۋۇجااى چېرىكچااى بەگنىااڭ تۇرۇشاالۇق ئورنىنىااڭ جەنااۇبىي
سانغۇنىڭ چارۋىچىلىق رايونىادىن ئاانچە يىاراق ئەمەسالىكىنى كۆرۈۋېلىشاقا بولىادۇ .يەنە
«نەننااامە .غەربىااي ياۇرت تەزكىرىسااى» دە ياۈەن دىدەۋرىاادىكى ۋۇجااى چېرىكچااى بەگ
ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈپ ئالدى قاوش بەگلىكاكە قاراشالىق يەرلەردە باوز يەر ئۆزلەشاتۈردى»
دەپ ناااتىرلەنگەن .دېاامەك ۋۇجااى چېرىكچااى بەگنىااڭ تۇرۇش الۇق ئااورنى ئالاادى قااوش
بەگلىكى تەۋەسىدە بولغان .قوشۇنىڭ ئەسلى نامى «قو » بولاۇپ شاۈەندى دەۋرىادىن
كېيىن ئالدى ۋە ئارقا قاوش بەگلىكىاگە ھەم تاغنىاڭ شاىمالىدىكى ئاالتە «بەگلىاك» كە
بۆلۈنۈپ كەتكەن .ئالدى قوش بەگلىكاى ياارغۇم شاەھىرى يەناى ھاازىرقى شاىنجاڭدىكى
تۇرپااان ش اەھىرىنىڭ غەربىااي شااىمالىنى باشااقۇرغان ئارقااا قااوش بەگلىكااى قاغااان ب اۇت
شەھىرى يەناى ھاازىرقى شاىنجاڭنىڭ جىمىساارنىڭ جەناۇبى ئەتراپىناى باشاقۇرغان .دەم
قوش بىلەن ھۇنالرنىڭ جەنۇبىي سانغۇنىنىڭ يېارى ياېقىن بولغاانلىقى ساەۋەبلىك چاېن
لياڭ قاتارلىقالر ئىسيان كۆتۈرگەندە ئۆزلىرىگە يېقىن جەنۇبىي سانغۇن بىلەن ئاالقىلىشاىپ
ياااردەم سااورىغان جەنااۇبىي سااانغۇنمۇ قوش اۇن ئەۋەتىااپ ناھااايىتى ئاسااانال ئ اۇالر بىاالەن
كۆرۈشكەن .يۇقىرىقى پاكىتالر جەنۇبىي سانغۇننىڭ چارۋىچىلىق رايونى بىلەن ئارقا قاوش
بەگلىكنىااڭ يېرىنىااڭ قوشاانا ئىكەنلىكىنااى جەنااۇبىي سااانغۇننىڭ چااارۋىچىلىق رايونىااڭ
جەنۇبىي لەۋناننىڭ چارۋىچىلىق رايونىنىڭ بىر قىسىمى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ .شاۇڭا
جەنااۇبىي لەۋناننىااڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ جىمىسااار ناھىيىسااىنىڭ
شىمالى ۋە جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ شەرقى ئەتراپلىرىدا بولغان بولىدۇ.
 .8ئۈشەن ناننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ھازىرقى بايقام كۆلى ئەتىراپىدا بولغان.
«نەننامە» -54جىلد «ساۇۋۇنىڭ تەرجىمىھاالى» دا ساۇۋۇ بايقالغاا بېرىاپ بەش-
ئاالتە يىام تاۇرۇپ قالاادى .تەڭرىقۇتنىاڭ ئىنىساى ئۈشاەن نااان بايقاام كاۆلى بويىغاا ئااوۋ
ئوۋالشقا چىققاندا سۇۋۇنى كاۆرۈپ يااقتۇرۇپ قالغاچقاا ئۇنىڭغاا ئاۇزۇق-تۈلاۈك كىايىم-
كېچەك سوۋغا قىلدى .ئارىدىن ئۈچ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۆتكەندە ئۈشەن ناان كېساەم
بىلەن ئۆلۈپ ئۇنىڭ قوۋمى كۆچۈپ كەتتى .دەپ ناتىرىلەنگەن.
سۇۋۇ نەن ۋۇدىنىڭ تىيەنخەن -1يىلى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -100يىلاى)ھۇنالرغاا
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ئەلچىلىككە بارغانادا تەڭرىقاۇت تەرىپىادىن تۇتاۇپ قېلىنىاپ شاىمالىي دېڭىزغاا ساۈرگۈن
قىلىنغان .شىمالىي دېڭىز ھازىرقى بايقام كۆلىنى كۆرسىتىدۇ .ئۈشەن ناننىڭ بايقالغا ئاوۋ
قىلغىلى بېرىشى ھەم كۆپ يىم شۇ ئەتراپتا تۇرۇپ قېلىشى ئۆلگەنادىن كېايىن قوۋمىنىاڭ
ئاۇ يەردىاان كۆچااۈپ كېتىشااىدىن ھااازىرقى بايقااام كاۆلى ئەتراپىنىااڭ ئۇنىااڭ چااارۋىچىلىق
رايونىنىڭ بىر قىسىمى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
 .9ئوڭ ئۈكەن باتىا نان بىنىڭ چارۋىچىلىق رايونى ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلادىكى
كونا سەدىچىن سېپىلىنىڭ شىمالىدا بولۇپ غەربتە نېتاۋدىن شەرقتە نېبىي ئۆلكىساىنىڭ
شىمالىدىكى نەنياڭ دەرياسىنىڭ غەربگىچە بولغان.
«كېيىنكااى نەننااامە .جەنااۇبىي ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە قوغۇشااار تەڭرىقااۇت
جىخۇشان ئۆلگەندىن كېيىن ئوغۇللىرى نوۋەت بىلەن تەڭرىقۇت بولادى بىنىاڭ تاغىساى
قااۇتئەرىش تەڭرىقااۇت يااۈ دەۋرىااگە كەلگەناادە بااى ئااوڭ ئااۈكەن باااتىا نااان بولااۇپ
تەيىنلىنىااپ جەنااۇت تەرەپنااى ۋە ئوغااانالرنى باشااقۇردى دەپ ناااتىرلەنگەن .بۇنىڭغااا
ئاساسالنغاندا ئوڭ ئۈكەن باتىا نان بىنىڭ چارۋىچىلىق رايوننىڭ ھۇنالرنىڭ جەنۇبىادا
ئىكەنلىكااى ئېنىااق .ش اۇنىڭ بىاالەن بىلاالە ئۇنىااڭ ئوغااانالرنى باشااقۇرغانلىقىغا قارىغاناادا
ئۇنىڭ چارۋىچىلىق رايوننىڭ شاەرقتە ئوغاانالر راياونىغىچە ساۈرۈلگەنلىكىنىمۇ بىلىاۋالغىلى
بولىدۇ.
كېاايىن قااۇتئەرىش تەڭرىقااۇت يااۈ ئۆلگەناادە تەڭرىقۇتلااۇق ئااورنىنى باشااقا نااانالر
تارتىۋالغانلىقى ئۈچۈن بى بۇنىڭادىن ناھاايىتى ناارازى بولادى .ئۇنىاڭ ئۈساتىگە ھاۇنالر
رايونىدا ئۇدا بىر نەچچە يىم تەبىئىي ئاپەت يۈز بېرىپ نەچچە مىڭ چااقىرىم دائىردىكاى
ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ كېتىپ ئادەم مام-چارۋىالرغا ۋابا تارقىلىپ يېرىمى دېگۈدەك ئۆلۈپ
كەتتى .شۇڭا بى جيەنۋۇ -23يىلى (مىالدىيە -47يىلى) شىخې ۋالىسىغا ئەلچاى ئەۋەتىاپ
ئەم بولۇشاانى تەلەپ قىلاادى .نەن سۇاللىىسااى دەۋرىاادىكى شااىخې ئايمىقىنىاڭ مەركىزىااي
پىڭاادىڭ بولاۇپ ھااازىرقى ئىچكااى مۇڭغۇلنااڭ دۇڭشااېڭ ناھىيىسااىڭ شاەرقىي جەنۇبىاادا.
جيەنااۋۇ -24يىلااى باھاااردا ھۇنالرنىااڭ جەنااۇبتىكى ساەككىز قەبىلىسااىنىڭ ئاقساۆڭەكلىرى
مەسلھەتلىشىپ بىنى يۆلەپ قوغۇشار تەڭرىقۇت قىلىپ كۆتەرمەكچى بولدى شۇنىڭ بىالەن
ئۇالر

ۋۇيۈەن قەلئەسىگە ئەلچى ئەۋەتىاپ نەن سۇاللىساىگە تەۋە بولۇشاىنى ۋە شاىمالىي

ھاۇنالردىن بىاارلىكتە ماۇداپىئە كۆرۈشاانى ناالياادىغانلىقىنى بىلاادۈردى .ۋۇيااۈەن قەلئەسااى
ھازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى نېتاۋنىڭ شىمالىدا .بۇنىڭادىن غەرباتىن نېتااۋغىچە بولغاان
رايونالرنىڭمۇ بىنىڭ چارۋىچىلىق رايون ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
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شەرقىي نەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ بىنىڭ تەكلىپىناى قوباۇم قىلغانادىن كېىايىن
شۇ يىلى قىشتا باى ئاۆزىنى قوغۇشاار تەڭرىقاۇت (شىلوشاىيوت تەڭرىقاۇت )دەپ ئاتىادى .
شەرقىي نەن سۇاللىساى ھاۆكغمىتى جيەناۋۇ -26يىلاى (مىالدىايە -50يىلاى)ئەمىار ناۆكەر
ئەۋەتىاااپ قوغۇشاااار تەڭرىقاااۇت بىنىاااڭ ۋۇياااۈەن قەلئەساااىنىڭ غەربىااادىن  80چااااقىرىم
يىراقلىقتىكى جايغا تەڭرىقاۇت ئوردىساى (جەناۇبى تەڭرىقاۇت ئوردىساى)قۇرۇشاىغا يااردەم
بەرى .ئاۇزۇن ئاۆتمەي ئاۇنى يۈنجاۇڭ ئايمىقىغاا

كېايىن يەنە شاىخې ئايمىقىنىاڭ مېيجاى

ناھىيسىگە (ھازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى جۇڭغار نوشۇننىڭ غەربىي شىمالىدا) كۆچۈردى.
بىمااۇ ئااۆز قەبىلىلىرىنااى سااۇفڭ ۋۇيااۈەن يۈنجااۇڭ دىڭااراڭ يەنمااېن ۋە دەيجااۈن
ئايماقلىرىغا ئورۇنالدتۇرۇپ نەن سۇاللىسى ئۈچۈن شاىمالىي ھاۇنالردىن ماۇداپىئە كاۆردى.
يۇقىرىدا ئېيتىلغاان ئاالتە ئايمااق ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ ئوتتاۇرا قىساىمدا بولاۇپ
غەربتە نېتاۋدىن غەربتە نېبىي ئۆلكىسىنىڭ شىمالىدىكى نەنياڭ دەرياسىنىڭ ئەتاراپىغىچە
بولغان جايالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بۇنىڭدىن بۇ رايونالرناڭ قوغۇشاار تەڭرىقاۇت بىنىاڭ
ئەسااالىدىكى ساااەككىز قەبىلىساااىنىڭ چاااارۋىچىلىق ئىكەنلىكىناااى كۆرۇۋېلىشاااقا بولىااادۇ.
«جەنۇبىي ھۇنالر ھەققادە قىسساە» دە ئاۇ باشاقۇرۋاتقان جەناۇبتىكى ساەككىز قەبىلىادە
تۆت-بەش تۈمەن ئادەم بار دېيىلگەن.
 .10سوم ئىجىز ناننىڭ چارۋىچىلىق رايونى ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ شاىلىنغوم
ئايمىقى ئەتىراپىدا بولغان.
«كېيىنكااى نەننااامە»-90جىلااد«سااىيانپىالر ھەققىاادە توڭگۇسااالرنىڭ بىاار تااارمقى
بولۇپ سىيانپى تاغلىرىادا ئولتۇراقالشاقانلىقى ئۈچاۈن شاۇنداق ئاتالغاان .ساىيانپى تېغاى
ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى جېلىم ئايمىقى قىرچىن ئوڭ ئوتتۇرا نوشاۇنىنىڭ غەربىادە ⑦
شااەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالىپىدە سااىيانپىالر جەنۇبقااا كۆچااۈپ ھااازىرقى لياااۋنې
دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى بولغانشاىرامۇرەن دەرياساى ۋە جااۋئېرنې دەرياساى ئارىلىقىادا
چااارۋىچىلىق قىلغااان .ئااۇالر ئوغانالرنىااڭ شااىمالىدا بولغااانلىقى ئۈچااۈن يەنە لياااۋدۇڭ
سااىيانپىلىرى دەپمااۇ ئاتالغااان .ش اۇ ۋاقىتتااا ئوغااانالر الۋنااا دەرياسااى ۋە ھااازىرقى نېبىااي
ئۆلكىساااىنىڭ شاااىمالىدىكى نەنيااااڭ دەرياساااىنىڭ شاااەرقىدە ئولتۇراقالشاااقان .نەنيااااڭ
دەرياسىنىڭ غەربىي جەنۇبى ھۇنالرنىڭ چارۋىچىلىق رايونى ئىدى .بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا
شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ سااوم ئىجىزناننىااڭ چااارۋىچىلىق رايااونى شااىرامۇرەن دەرياسااىنىڭ
غەربىدە يەنى ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى شىلىنغوم ئايمىقى ئەتراپىادا بولغاان بولىادۇ.
بۇ رايون نەن سۇاللىسىنىڭ لياۋدۇڭ ئايمىقىغا (ھاازىرقى لياۋنىڭادىكى لياۋيااڭ شاەھىرى)
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يېقىن بولغاچقا ھەم بىر يىم بۇرۇن (مىالدىايە -48يىلاى) جەناۇبىي ھاۇنالر شاەرقىي نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولغاچقا باۇ يەرناى ساوم ئىجىزناان باشاقۇرغان .باۇنى نەن سۇاللىساى
پىششىق بىلگەچكە پيەن نې ئەم بولماقچى بولغاندا جەي رۇڭ ئاۇنى ساوم ئىجىزنانغاا
ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتىپ ئەم بولۇشتىكى سەمىمىيىتىنى بىلدۈرۈشكە بۇيرىغان .ئەگەر جەي
رۇڭ سوم ئىجىزناننىڭ چارۋىچىلىق رايونىنى بىلمىگەن بولسا پيەن نېغا بۇناداق ئېنىاق
ھالدا ھۇجۇم قىلىش نىشانىنى كۆرسىتىپ بېرەلمىگەن بوالتتى.
ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلنىاڭ شاىلىنغوم ئاايمىقى ئەتراپاى مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -58
يىلىنى اڭ ئالاادى-كەينىاادە ھۇنالرنىااڭ ش اەرقىدىكى ق اۇش ناننى اڭ باشقۇرۇشااىدا بولغااان
بولۇپ ياۈز نەچچەيىللىاق ئاۆزگىرىش ئاارقىلىق ئاۇ ساوم ئىجىزناننىاڭ باشقۇرۇشاىدىكى
يەرگە ئايالنغان.
 .11گاااۈرەن ئونئاااوت ناننىاااڭ چاااارۋىچىلىق راياااونى ھاااازىرقى موڭغاااۇلىيە نەلاااق
جۇمھۇرىيىتى تەۋەسىدىكى ماندام چۆللۈكىنىڭ يېقىن ئەتراپىدا بولغان.
«كېيىنكى نەننامە .جەنۇبى ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە مىڭادىنىڭ يۇڭپىاڭ -16
يىلى (مىالدىيە -73يىلى)جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقۇتى ساوم قاوم بىلىاك ناان شاىننى ئاوردا
مىراقۇلى جەي رۇڭ ۋە ۋۇتاڭ بىلەن ساوفاڭ ئايمىقىادىكى گااۋچۆ دېاگەن يەردىان چىقىاپ
جۈيې تېغىدا گۈرەن ئونئوت نانىغا ھۇجۇم قىلىشاقا ئەۋەتتاى گاۈرەن ئونئاوت ناان نەن
لەشكەرلىرىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قۇملۇقتىن قېچىپ كەتتى دەپ ناتىرىلەنگەن.
جۇيې تېغى قەدىمكى گاۋچۆ قەلئەساىنىڭ غەربىاي شاىمالىدىن مىاڭ چااقىرىم يىراقتاا
بولۇپ ھازىرقى موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتىدىكى ماندام چۆللۈكىنىڭ ياېقىن ئەتراپىادا.
غەربىي نەن سۇاللىسىدىن بۇياان باۇ تااغ دائىام شاىمالغا ياۈرۈش قىلىشاتىكى ئاۆتەر ياوم
بولۇپ كەلگەن .جەي رۇڭ قاتارلىقالرنىڭ گاۋچۆدىن جۇيې تېغىغاا ھۇجاۇم قىلغانلىقىادىن
گ اۈرەن ئونئااوت ناننى اڭ چااارۋىچىلىق رايونىنى اڭ ماناادام چۆللۈكىنىااڭ ي اېقىن ئەتراپىاادا
ئىكەنلىكى ئېنىق .گاۈرەن ئونئاوت ناننىاڭ قاوۋمىنى باشاالپ قۇملاۇقتىن ئۆتاۈپ شاىمالغا
كەتكەنلىكىدىن قارىغانادا ئۇنىاڭ ئەسالىدە مانادام چۆللۈكىنىاڭ جەنۇبىادا چاارۋىچىلىق
قىلغانلىقىنى كېايىن نەن لەشاكەرلىرىدىن قورقاۇپ قۇملۇقنىاڭ شاىمالىغا كەتكەنلىكىناى
بىلىۋېىلىشقا بولىدۇ .ئۈچ يىم ئۆتۈپ جاڭدىنىڭ جيەنچيۇ -1يىلىغاا (مىالدىايە -76يىلاى)
كەلگەندە گاۈرەن ئونئاوت ناان قاوۋمىنى باشاالپ قايتىادىن جاۇيې تېغىغاا ئورۇنالشاتى.
جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقۇتى بۇنى ئاڭلىغاندىن كېايىن يېنىاڭ چەۋەنادازالرنى چېگارا ئايمااق
لەشااكەرلىرى ۋە ئوغااان لەشااكەرلىرى بىاالەن بىلاالە قورۇلاادىن چىقىااپ ھۇجااۇم قىلىشااقا
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ئەۋەتىاپ نەچاچە ياۈز كىشاىنىڭ كاللىساىنى ئېلىاپ ئاۈچ-تاۆت مىاڭ كىشاىنى ئەسااىرگە
ئالاادى .بۇنىڭاادىن جيااې تېغىنىااڭ گااۈرەن ئونئااوت ناننىااڭ تەۋەسااى يەنااى مااۇقىم
چارۋىچىلىق رايونى ئىكەنلىكى شۇڭا ئىلگىرى نەن لەشكەرلىرىدىن قورقاۇپ چۆللۈكنىاڭ
شىمالىغا قېچىپ كەتكەن بولسىمۇ نەن لەشاكەرلىرى چېكىنگەنادىن كېايىن يەنە قايتىاپ
كەلگەنلىكىنى بىلىۋېىلشاىقا بولىادۇ .شاۇڭا ئاۇ باۇ چاغادا جەناۇبىي ھاۇن تەڭرىقۇتىنىاڭ
ھۇجۇمىغااا ئ اۇچراپ نەچااچە مى اڭ ئااادىمى چىقىاام بولغااان بولسااىمۇ يەنىااال ب اۇ يەردىاان
كەتمىگەن .ئارىادن توققاۇز يىام ئۆتكەنادىمۇ ئاۇ يەنىاال شاۇ يەردە چاارۋىچىلىق قىلغاان.
«جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە يۈەنخې -2يىلاى (مىالدىايە -85
يىلى جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقۇتى مىڭدىن ئاارتۇق ئاادىمىنى ئوۋغاا ئەۋەتاكەن ئاۇالر جاۇيې
تېغىغا كەلگەندە گۈرەت ئونئوت ناان بىالەن ئۇچرىشاىپ قېلىاپ قااتتىق جەڭ قىلغاان ۋە
ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ قايتىپ كەلگەن.
 .12گااۇرىن ناننىااڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى ئىچكااى موڭغۇلاادىكى جااۈيەن
كۆلىنىڭ  600نەچچە چاقىرىم شىمالىدا بولغان.
يۈەن نۇڭنىڭ «كېيىنكى نەن ناتىرىلىرى» -10جىلد «مىڭادى ھەققىادە نااتىرە»
دە يۇڭپىڭ -16يىلى (مىالدىايە  -73يىلاى گېاڭ بىاڭ جاڭيېادىكى جاۈيەن قورۇلىادىن
گۇرىن نامغا ھۇجۇم قىلىاپ قۇلاۇ تېغىادىن ئۆتاۈپ قۇملۇققاا 600چااقىرىم ئىچكىارىلەپ
كىردى بۇ يەردە سۇ ئوتتىن ئەسەرمۇ يوق ئىدى قولغا چۈشكەن ھۇنالر گاۇرىن ناننىاڭ
سۇ ئوت قوغلىشىپ شىمالغا كۆچۈپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتى .دەپ ناتىرىلىگەن.
«كېيىنكى نەننامە» -23جىلد «دۇگۇنىڭ تەرجىمىھالى» دا قۇلۇ تېغاى «ساەنمۇلۇ
تېغااى»دەپ ناااتىرىلەنگەن .ب اۇ تاغنى اڭ ئااورنى ئېنى اق ئەمە  .ل اېكىن نەن سۇاللىسااى
دەۋرىدىكى جۈيەن قەلئەسىنى غەربىي نەن سۇاللىسى پادىشاھى ۋۇدى دەۋرىدىكى لۈبودې
سااالغۇزغان .ب اۇنى سالغۇزۇشااتىكى مەقسااەت ھۇنالرنىااڭ جېشااى رايونىغااا پاراكەناادىچىلىك
سېلىش يولىنى ئۈزۈپ تاشالش ئىدى .شاۇڭا باۇ قەلائە يەنە «قوغادىغۇچ توساۇق» دەپماۇ
ئاتالغان .ئورنى ھازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى ئېجىنا ئايمىقىنىڭ شىمالىدىكى جۈيەن كاۆلى
ئەتراپىغا توغرا كېلىدۇ .گېڭ بىىڭنىڭ بۇ قورۇلدىن شىمالغا يولغان چىقىپ قۇملۇققا 600
چاقىرىم ئىچكىارلەپ كىرگەنلىكىادىن ساەنمۇلۇ تېغىنىاڭ جاۈيەن كۆلىنىاڭ -600چااقىرىم
شااىمالىدا ئىكەنلىكىنااى قىيااا

قىلىشااقا بولىاادۇ .گااۇرىن نااان ئەساالىدە مۇشااۇ تاغاادا

چااارۋىچىلىق قىلغااان بول اۇپ شاۇ چاغاادا ئەتراپتىكااى ئااوت-چ اۆپلەر قاۇرۇپ كەتكەچااكە
شااىمالغا كۆچااۈپ كەتااكەن شاۇڭا نەن سۇاللىسااى سەركەردىسااى ھېچنااېمىگە ئېرىشااەلمەي
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قايتىشقا مەجبۇر بولغان.
گۇرىن نان شىمالغا كۆچۈپ كەتكەندىن كېايىن

باۇ تاغقاا قايتاا كەلمىاگەن شاۇڭا

ئ اۈزاق ئ اۆتمەيال ب اۇ تاغنى اڭ ئەتراپىنااى ھۇنالرنىااڭ باشااقا قەبىلىسااى –جىل اۇ

قەبىلىااا

ئىگىلىااگەن« .كېيىنكااى نەننااامە .جەنااۇبىي ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە جيەنچااۇ -8
(مىالدىيە -83يىلاى) شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ ساەنمۇلۇ قەبىلىساىدىن جىلاۇ

قاتاارلىقالر 38

مىڭ ئادىمى  20مىڭ يىلقىسى -100مىڭ توياقتىن ئارتۇق قاوي-كالىساى بىالەن ۋۇيەن
قەلئەساااىگە كېلىاااپ نەن سۇاللىساااىگە ئەم بولااادى .دەپ نااااتىرىلەنگەن .جىلۇسااانىڭ
قەبىلىسى سەنمۇلۇ تېغىدا ئولتۇراقالشقانلىقى ئۈچۈن ئۇ ساەنمۇلۇ قەبىلىسادىن دېايىلگەن.
باۇ ساەنمۇلۇ تېغااى گاۇرىن نااان باۇرۇن تۇرغااان ساەنمۇلۇ تېغااى بولاۇپ ئااورنى جاۈيەن
كۆلىنىڭ شىمالىدا ۋۇيۈەن قەلئەسىگە بىرقەدەر يېقىن بولغاچقا جىلۇ

جەنۇبقاا كېلىاپ

نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغاناادا ئالاادى بىاالەن ۋۇيااۈەن قەلئەسااىگە (ھااازىرقى ئىچكااى
موڭغۇلدىكى نېتاۋنىڭ شىمالىدا) بارغان.
 .13قۇيااان ناننىاڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ تۇرپااان ۋە بااارىكۆم
كۆلى ئەتراپىدا بولغان.
يۈەن نۇڭنىڭ «كېيىنكى نەن ناتىرىلىرى»  -10جىلد «مىڭدى ھەققىدە نااتىرە»
دە ئەمىر نۆكەر گېاڭ بىاڭ مەلۇماتناامە ياولالپ ئىۋىرغولادا ھۇنالرنىاڭ قۇياان ناننىاڭ
قوۋمى بار ئۇنى يوقىتىش ھۇنالرنىاڭ بىار قاانىتىنى ساۇندۇرۇش بىالەن بااراۋەر دېادى
دەپ ناتىرىلەنگەن .ئەمەلىيەتتە شۇ چاغدا شەرقىي نەن سۇاللىسى شىمالغا يۈرۈش قىلىپ
شااىمالىي ھااۇنالرنى يوقىتىشااىنى پىالنالۋاتقااان ئىاادى« .كېيىنكااى نەننااامە» -2جىلااد
(مىالدىيە -73يىلى) باھاردا دۇگۇ تەڭرىتاغدا قۇيان نااننى مەغلاۇپ قىلىاپ ئىۋىرغولادا
(ھااازىرقى شااىنجاڭدىكى قۇمۇلنىااڭ غەربىاادە) قوشااۇن تۇرغااۇزۇپ بااوز يەر ئاااچتى دەپ
ناااتىرىلەنگەن .بۇنىڭاادىن قۇيااان ناننىاااڭ ھااازىرقى تۇرپااان ئەتراپىاادا چاااارۋىچىلىق
قىلغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .بۇ قېتىمقى زەربىدىن كېيىن قۇيان ناان ئاانچە قااتتىق
چىقىمغا ئۇچۇرمىغان .شۇڭا يۇقۇرىقى ئەسەردە يەنە «يۇڭپىڭ -17يىلاى قىشاتا دۇگاۇ
گېڭ بىڭ دۇنخۇاڭادىكى قاۇرۇم قورۇلىادىن چىقىاپ ئااق تااغ تەڭرىتااغنى كۆرساىتىدىغان
بولۇپ ئاق تاغ ئاقساقىلى تەڭرىتاغدىكى قۇيان ناان ئىادى ئەمماا قۇياان ناننىاڭ باۇ
يەردىكى تەسىر كۈچى باشتىن ئانىرى ساقلىنىپ قالغان ئاۇ ۋە ئۇنىاڭ ئەۋالدلىارى يااكى
ۋارىسلىرى يەنىال داۋاملىق باۇ رايونادا چاارۋىچىلىق قىلغاان .شاۇڭا  50يىام ئۆتكەنادىن
كېيىنماااۇ باااارىكۆم بويىااادا قۇياااان ناننىاااڭ قوۋمىنىاااڭ پائاااالىيەت ئېلىاااپ بارغاااانلىقى
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ناتىرىلەنگەن.
ئەناادىنىڭ يۈەنگااۇاڭ -2يىلااى (مىالدىاايە -123يىلااى)دۇنخااۇاڭ ۋالىيسااى جاااڭ داڭ
مەلۇماتنامە سۇنۇپ ئۈچ تەدبىرنى ئوتتۇرىغا قويغان .باۇ تەدبىارلەردە شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ
قۇيان ناننىڭ بارىكۆم كۆلى ۋە چىننۇر كۆلى ئارىلىقىدا پائالىيەت قىلىپ غەربىاي يۇرتتاا
باۇالڭ-تاااالڭ يۈرگااۈزگەنلىكى تىلغااا ئېلىنغااان .شاۈندىنىڭ ياۇڭجيەن -1يىلااى (مىالدىاايە
-126يىلى غەربىي ياۇرت دورغاابى بەن ياۇڭ قوشاتىكى ئاالتە«بەگلىاك» ناى تىنچىتىاپ
غەربىي يۇرتتىكى ھەرقايسى بەگلىكلەرنىڭ كۈچى بىالەن قۇياان نانغاا ھۇجاۇم قىلغانادا
قۇيان ناننىڭ قۇۋمىدىن  20مىڭدىن ئارتۇق ئادىمى نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغان قويان
نااان كااۇۋۇ دەرياسااى (ھااازىرقى ئااورنى ئېنىااق ئەمە ) ئەتراپىغااا كۆچااۈپ كەتااكەن
شۇنىڭدىن كېيىن قوش ئەتراپىدىن ھۇنالرنىڭ ئىزى ئاۆچكەن .لاېكىن ئارىادىن توققاۇز
يىم ئۆتكەندىن كېيىن (ياڭجيا -4يىلى مىالدىيە -135يىلاى) قۇياان ناان يەنە باارىكۆم
كۆلى ئەتراپىنى ئېلىپ ئارقا قوشقا باستۇرۇپ كىارگەن ياۇڭخې -2يىلاى (مىالدىايە -137
يىلى)غا كەلگەندىال ئاندىن دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېي سېننىڭ قوم ئاساتىدىكىلىرى تەرپىادىن
ئۆلتۈرۈلگەن .بۇ قۇيان نان ئۆلگەندىن كېيىن بۇ رايوننى يەنە بىر قۇيان نان باشقۇرغان
ھەم نۇەناادىنىڭ يۈەنجيااا -1يىلااى (مىالدىاايە -151يىلااى)ئىۋىرغااوم شااەھىرىگە ھۇجااۇم
قىلغاان نەن سۇاللىساى لەشااكەرلىرى ھېچقاناداق تاۆھپە يارىتالماااي قايتىاپ كەلااگەن⑧.
تاااارىخىي ئەساااەرلەردە قۇياااان ناننىاااڭ شاااۇنڭدىن كېيىنكاااى پائاااالىيەتلىرى توغرىساااىدا
ھېچقانداق مەلۇمات يوق.
 .14ئىلخاننىاڭ چااارۋىچىلىق رايااونى ھااازىرقى شااىنجاڭدىكى تۇرپاننىااڭ غەربىاادىكى
تەڭرىتاغ ئەتراپىدا بولغان.
«كېيىنكى نەننامە»  47جىلد «بەن يۇڭنىاڭ تەرجىمھاالى» دا يۈەنگاۇاڭ -3يىلاى
(مىالدىااايە -127يىلاااى) بەن ياااۇڭ غەربىاااي ياااۇرتتىكى كۈساااەننىڭ ئااااتلىق پىياااادە
لەشاكەرلىرىدىن ئاون مىڭادىن ئاارتۇق ئااادەمنى باشاالپ ئالادى قاوش بەگلىكىاگە ھۇجااۇم
قىلىپ يىخې جىلغىسىدا ھۇنالرنىڭ ئىلخانى يەڭدى دەپ ناتىرىلەنگەن.
يىخې جىلغىسى ھازىرقى شىنجاڭدىكى تەڭرى تېغىدا بولۇپ ئالدى قوش بەگلىكىاگە
ئانچە يىراق ئەمە  .بەن يۇڭنىڭ كۈسەندىن شاەرقە ئاتلىنىاپ ئالادى قاوش بەگلىكىاگە
ياۈرۈش قىلىااپ يىخ اې جىلغىسااىدا ئىلخااانى مەغلااۇت قىلغااانلىقى ئىلخانىاڭ چااارۋىچىلىق
رايوننىڭ تۇرپانىڭ غەربىدىكى تەڭرىتاغ ئەتراپى ئىكەنلەكىناى چۈشاەندۈرىدۇ .تۇرپاننىاڭ
شااىمالىي ۋە ش اەرقىدىكى رايااونالر ئالدىاادا بايااان قىلىنغااان قۇيااان ناننى اڭ چااارۋىچىلىق
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رايونى ئىدى.

ئىزاھالر:
①  .دورجى سورۇڭ« :شىمالىي ھۇنالر» 1-بات «ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى».
②«جۇنامە» -50جىلد «تۈركلەر ھەققىدە قىسسە».
③«يېڭى تاڭنامە»  -217نىلد «ئۇيغۇرالر ھەققىدە قىسسە».
④ «يۈەن سۇاللىسى تارىخى» -2نىلد «ەيزۇڭ ھەققىدە ناتىرە»
⑤جۇڭگو نەرىيە نەشىرىياتى نەشىر قىلغان«جۇڭگاو تاارىخى ئاتلىساى»-2تاوم -93
نەرىااتە «ھاۇن قاتااارىلىق قااوۋملەر«دە تەڭرىقااۇت ئوردىسااى ھااازىرقى موڭغااۇلىيە نەلااق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەنتى ئۇالنباتورنىڭ جەنۇبغا سىزىلغان بۇنىڭادا مەلاۇم ئاساا

بولساا

كېرەك.
⑥« تارىخى ناتىرىلەر »-110جىلد «ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» 12جىلاد «پەرغاانە
تەزكىرىا» «نەننەمە»
⑦ بۇ سىيانپى تېغى بىالەن توباا ساىيانپىلىرىنىڭ ئەجاداتلىرى ئولتۇراقالشاقان چاوڭ
سىيانپى تېغى بىر ئەمە  .چوڭ ساىيانپى تېغاى ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلادىكى نولاۇنبىر
ئاايمىقى ئېلۇنچاۈن ئاااپتونوم نوشاۇنىدىكى ئااالىخې بازىرىنىاڭ غەربىااي شاىمالىدىكى ئااون
كىلااومېتىر يىراقلىقتااا بولااۇپ چااوڭ ھىنگااان تاغلىرىنىااڭ شااىمالى بۆلىكىنىااڭ شااەرقىي
تارمىقىغا مەنساۇپ («ناۇر گېزىتاى تارىخشۇناسالىرىنىڭ سەھپىساى» نىاڭ  -1980يىللىاق
 -11ئاينىڭ  -25كۈنىدىكى  -202سانىدىكى مى ۋېنپىڭنىڭ «چوڭ ھىنگاان تاغلىرىنىاڭ
شىمالىدا سىيانپى غارى نارابىسى بايقالدى» دېگەن ماقالىسى).
⑧«كېيىنكى نەننامە»  -88جىلىد «غەربىي يۇرت تەزكىرىساى» -47 .جىلاد «پەن
يۇڭنىڭ تەرجىمالى» ۋە «مېتام تاش پۈتاۈكلەردىن تالالنماا» دىكاى «نەن دەۋرىادىكى
دۇنخۇاڭ ۋالىيىسى پېي سېننىڭ تۆھپە مەڭگۈ تېشى».
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-5باب ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى ،خارابلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى()6
 .1چىاان سۇاللىسااىدىن ئىلگىاارى ھۇنالرنىااڭ دەساالەپكى قەدەماادە باااش كۆتااۈرۈپ
چىقىشى ۋە ئۇالرنىاڭ ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىاك بىالەن بولغاان مۇناساىۋىتى چىان سۇاللىساىدىن
ئىلگىرى ھۇنالر باش كۆتۈرۈپ چىققان ئۇناداقتا ئاۇالر ئەڭ ئااۋام قايساى ۋاقىتتاا ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىك بىلەن مۇناسىۋەت قىلغانب بۇ مەسىلىگە نۆۋەتتە تېخاى ئېنىاق جااۋات بەرگىلاى
بولمىسىمۇ ئەمما ھېچقانداق يىپ ئۇچىمۇ يوق ئەمە .
قەدىمكااى ھ اۆججەتلەر ئىچىاادە چىاان سۇاللىسااىدىن ئىلگىاارى ھ اۇنالر بىاالەن ئوتت اۇرا
تۈزلەڭلىك ئارىسىدا مۇناسىۋەت بولغانلىقىغا دائىار نااتىرىلەردىن ئىشاەنچىلىكىرەكلىرىدىن
ئۈچى باار① :بىرىنچىساى ليۇشاياڭ يازغاان «پەنادى-نەساىھەتلەر» (-1جىلىاد) دە يەن
بېگى جاۋ ۋاڭنىڭ تۇنجى يىلى (مىالدىيدىن بۇرۇنقى -312يىلى) جااۋ ۋاڭ گاوۋېي بىالەن
سىياسىي ئىشالرنى مۇھاكىمە قىلغاندا گاوۋېي «ھاۇنالر ئالوبانالرنىاڭ تاۆۋىنىگە كەتتاى»
دېدى دەپ ناتىرىلەنگەن .ئىككىنچىسى «تارىخى ناتىرىلەر» -81جىلىد «لاى مۇنىاڭ
تەرجىمھالى» دا جاۋ بېگى شياۋ چىڭۋاڭنىڭ دەسلەپكى يىلى (مىالدىيادىن باۇرۇنقى -265
يىلى) لى مۇ دەيجۈن يەنمېن ئايماقلىرىدا ھۇنالردىن ماۇداپىئە كاۆرۈپ ھۇنالرنىاڭ ئاون
تۈمەندىن ئارتۇق چەۋەندازىنى تارمار قىلدى دەپ ناتىرىلەنگەن.
ئۈچىنچىسااى -31جىلىااد «يەن بەگلىكىنى اڭ تەدبىرلىاارى» دە يەن بېگااى شااىنىڭ
-27يىلااى (مىالدىاادىن بااۇرۇنقى -228يىلااى) چىاان بەگلىكااى سەركەردىسااى پەن ۋۇجااى
جىنايەت ئۆتكۈزۈپ قويۇپ يەن بەگلىكىگە قېچىپ كەلگەندە ۋەلىئەھد دەن ئاۇنى ئېلىاپ
قالماقچى بولدى ئۇنىڭ ئۇستازى چۈۋۇ ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىپ سەركەردە پەن ۋۇجىنى
ھۇنالرغااا ئەۋەتىااپ بېرىااپ كاۆزدىن يااوقىتىش كېاارەك ھەم غەربااتە چىاان بەگلىكااى بىاالەن
ئىتتىپاقلىشىپ جەنۇبتىكى چاى ۋە چاۇ بەگلىكلىارى بىالەن بىرلىشاىپ شاىمالدا ھاۇنالر
بىاالەن ئاالقىلىشااىپ چىاان بەگلىكىنااى يااوقىتىش كېاارەك دېاادى» دەپ ناااتىرىلەنگەن.
يۇقىرىقى ئاۈچ ماتېرىيالادىن ھاۇن چەۋەنادازلىرىنىڭ ناھاايتى باۇرۇنال يەناى مىالدىيادىن
باۇرۇنقى -4ئەسااىرنىڭ ئانىرلىرىاادىال شاۇ چاغاادىكى ئالوبانالرنىاڭ ئەتراپىاادا (ھااازىرقى
شااىمالىي سەنشااىدە) ② پائااالىيەت قىلغااانلىقى ۋە يەن جاااۋ بەگلىكىااگە ناھااايىتى زور
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ئەمە  .شااۇنداق بولغااانىكەن ئەينااى چاغاادا

ھاۇنالر بىاالەن يەن جاااۋ بەگلىكلىاارى ئارىسااىدا بىۋاسااتە ياااكى ۋاسااتىلىق ئاااالقە بولغااان
بۇلۇشااى ماۇمكىن .ئالوبااانالر ياشااىغان رايااونالر جاااۋ بەگلىكىنىااڭ ئىچكااى ساېپىلى بىاالەن
چېگىرداش بولۇپ كېيىنكى جاۋ بېگى ۋۇلىڭۋاڭ (مىالدىيادىن باۇرۇنقى -299-325يىلاالر
تەنتتە ئولتۇرغان) شىمالدا ئالوبانالر ۋە ئورمانلىق غۇزلىرىنى (بۇالر ئالوبانالرنىاڭ غەربىاي
شىمالىدا ئىدى) تارمار قىلىپ تاشقى سېپىلنى ياساپ چوغاي تېغىنىڭ (ھازىرقى يىنشەن
تېغااى ب اۇرۇن داچىڭشااەن تېغااى دەپمااۇ ئاتالغااان) تۆۋەناادىن تاااكى گاااۋچۆگىچە بولغااان
ئارلىقنى چېگارا قىلىاپ ئالوباانالر ۋە ئورماانلىق غاۇزلىرى پائاالىيەت قىلادىغان راياونالردا
يۈنجااۇڭ دەيجااۈن ۋە يەنمېناادىن ئىبااارەت ئ اۈچ ئايماااق تەسااىا قىلغااان③ .ش اۇنىڭدىن
باشالپ جاۋ بەگلىكى تاشقى سېپىلنى پاسىم قىلىاپ ھاۇنالر بىالەن قارىشاىپ تۇرغاان .ئاۇ
چاغاادا ھااۇنالر پائااالىيەت قىلاادىغان دائىاارە ئىنتااايىن كەڭ بولااۇپ شااەرقتە يەنمااېن
دەيجۈندىن غەربتە دەريانىڭ شىمالىغىچە (نېتاۋنىڭ شىمالى) بولغان راياونالردا ئۇالرنىاڭ
ئىزى بار ئىدى .شاۇڭا «تاارىخى نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە ئەيناى چاغادا
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە يەتتە «ئورۇشقاق بەگلىك» بولۇپ ئۇنىاڭ ئىچىادىكى ئاۈچ بەگلىاك
(يەن جاۋ چىن) ھۇنالر بىلەن قوشانا ئىادى دەپ نااتىرىلەنگەن .ھاۇن كۈچلىرىنىاڭ
تەھدىت سېلىشى تۈپەيلىدىن جاۋ بەگلىكىنىڭ بېگى شاياۋ چىڭاۋاڭ لاى ماۇنى دەيجاۈن
يەنمېن ئايماقلىرىنى ساقالشقا ئەۋەتاكەن .لاى ماۇ باۇ يەرلەرناى يانشاى قوغاداپ قااتتىق
ماۇداپىئە كاۆرۈش دۈشاامەن ئەھۋالىغااا دىقاقەت قىلىااش ئالاادىراپ ھۇجۇمغااا ئۆتمەساالىك
قاتارلىق تەدبىرلەرنى قولالنغانلىقتىن ھۇنالر مەقسىتىگە يېتىشكە ئامالسىز قالغاان .كېايىن
جااۋ بېگااى لااى مۇنىااڭ ئورنىغااا باشاقا كىشااىنى قويغاناادا ھۇنالرنىااڭ پاراكەناادىچىلىكىگە
بەرداشلىق بېرەلمەي چەت چېگراالردا دېھقانچىلىق قىاللمىغان .شاۇنىڭ بىالەن جااۋ بېگاى
يەنە لى مۇنى ئىشىلتىشكە مەجبۇر بولغان .ئۇ ھۇنالرنىڭ ئون نەچچە تۈمەن چەۋەنادازىنى
تارمار قىلىپ ئۇالرغا قاتتىق زەربە بەرگەن .شۇنىڭدىن كېيىنكى ئون نەچچە يىم ئىچىادە
ھااۇنالر جاااۋ بەگلىكااى چېگىرىسااىغا يااېقىن كېلىشااكە پېتىنالمىغااان .بۇنىڭاادىن شااۇنى
كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى مىالدىيدىن باۇرۇنقى -3ئەساىرنىڭ ئوتتاۇرلىرى يااكى ئۇنىڭادىنمۇ
بۇرۇنقى ۋاقىتالردا ھۇنالر كۆپ قېتىم بىۋاستە جاۋ بەگلىكى بىلەن ئاالقە قىلغان.
بەگلىكىااگە ھۇجااۇم قىلىشااىدىن قورق اۇپ ۋەلىئەھااد دەنااگە ئ اۇنى تېاازدىن ھۇنالرغااا
ئەۋەتىپ بېرىپ ھۇنالر بىلەن بىرلىشىپ چىن بەگلىكىنى ياوقىتىش توغرىساىدا نەساىھەت
قىلغان.ئەگەر ئەينى چاغدا ئىككىال تەرەپ بۇرۇندىن ئاالقىلىشاىپ تۇرمىغاان بولساا چاۈۋۇ
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بۇنداق تەدبىرنى تېپىپ چىقالمايتتى.
يېغىلىق دەۋرىدىن باشالپ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكىلەردىن ھۇنالر رايونىغاا كىارگەنلەر
ناھااايىتى كااۆپ بولغااان چىاان سۇاللىسااى دەۋرىاادە تېخىمااۇ كااۆپەيگەن .شااۇڭا شااىگۇ
«نەننااامە .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» گە ئىاازاھ بەرگەناادە « چىاان بەگلىكااى دەۋرىاادە
ھۇنالرغا قېچىپ بارغانالرنىاڭ ئەۋالدلىارى ھاازىرمۇ «چىانلىقالر» دەپ ئاتىلىادۇ دېاگەن.
يېقىن دەۋىردە ياشىغان ۋاڭ گوۋېيمۇ «گۈەنتاڭ توپلىمى» -18جىلد «ھۇن مۇشاۋۇرىنىڭ
مۆھۈرى ھەققىدە» دە ھۇنالرنىڭ ئۆزلىرى ياسىۋالغان مۇشاۋۇرلۇق قاشتېشى مۆھۈرى باار
ئۇنىڭ شەكىلى ۋە نېتى چىن سۇاللىساىدىن ئىلگىرىكاى مۆھاۈرلەرگە ئۆنشاايدۇ دېاگەن.
بۇنىڭدىن ھۇنالرنىاڭ ناھاايىتى باۇرۇنال ئاۆز زېمىنىغاا كەلاگەن ئوتتاۇرا تاۇزلەڭلىكلەردىن
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە ئەمەلدارلىق تۈزىمىنى ئۆگىنىۋالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
يۇقىرىقى چۈشەنچىلەردىن شۇنى كۆرۇۋېلىشقا بولىدۇكى يىغلىق دەۋرىادىكى ھاۇنالر
بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ مۇناسىۋىتى ئەڭ بالدۇر دېگەنادە مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -3
-4ئەسىرگە ۋە ھۇنىڭدىنمۇ بۇرۇنغا سۇرۇشكە بولىدۇ .شاۇنىڭ بىالەن بىار ۋاقىتتاا ھاۇنالر
بىاالەن ئوتتااۇرا تۈزلەڭلىااك ئوتتۇرىسااىدا ئااۇرۇش مۇناسااىۋىتىال بولااۇپ قالماسااتىن يەنە
مەدەنىااايەت مۇناساااىۋىتى (مەساااىلەن قاشتېشاااى مۆھاااۈر) ھەم ئىقتىساااادىي مۇناساااىۋەتمۇ
بولغانلىقىنىمۇ كۆرۈۋېلىشقا بولىادۇ (ئېيتىشاالرغا قارىغانادا چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا ئوتتاۇرا
تااۈزلەڭلىكتىن تارقالغااان مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -3ئەسااىرگە تەئەللااۇق بولغااان تاااش
ياغۇنچاق بايقالغان)④.
يەنە «ھاۇن» نامىنىاڭ ئوتت اۇرا تۈزلەڭلىااك ھۆججەتلىرىاادە ئەڭ بالاادۇر كۆرۈلىشااىمۇ
چىن سۇاللىسىدىن ئىلگىرىدىكى ھۇنالر بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ مۇناساىۋىتىنى ئەكاا
ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ .قەدىمكى ھاۆججەتلەردە «ھاۇن» ناامى ئەڭ بالادۇر «جاۇ سالنامىساى»
(-7جىلد) «تاغ-دەرياالر قۇرئى» (-10جىلد) ۋە «يېغىلىق دەۋرىادىكى تەدبىارلەر» دە
كۆرۈلىدۇ« .جۇ سالنامىسى» ۋە «تاغ -دەرياالر قۇرئى»نىڭ كىتات بولاۇپ چىققاان ۋاقتاى
نۆۋەتتە تېخى بېكىتىلمىدى لاېكىن ئۇالرنىاڭ چىان سۇاللىساىدىن ئىلگىارى يېزىلغاانلىقى
شۈبھىسىز .ئەمماا ئۇنىڭادا نااتىرىلەنگەن «ھاۇن» ناامىنى كېيىانكىلەر قوشاۇپ قويغاان
بولۇشااى ئىش اەنچىلىك بولماساالىقى م اۇمكىن« .يېغىلىااق دەۋرىاادىكى تەدبىاارلەر» دىكااى
ناتىرىدىن بولسا گۇمانلىشىقا بولمايدۇ« .يېغىلىق دەۋرىدىكى تەدبىارلەر» دېاگەن ئەساەر
شەرقىي نەن دەۋرىدىكى ليۇشياڭ تەرىپىدىن توپلىنىپ تۈزۈلگەن بولسىمۇ لېكىن ئۇنىاڭ
ئەسالى مەزمااۇنى يېغىلىااق دەۋرىاادىكى كىشاالەرنىڭ قولىاادىن چىققااان باۇ نۇقتااا ئااالىمالر
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ئارىسىدىمۇ ئوموميۇزلۇك ئېتىراپ قىلىنغان .غەربىي نەن دەۋرىدە ئۆتكەن ساى مااچيەن «
تارىخى ناتىرىلەر» نى يازغاندا بۇ ئەسەردىن پايدىالنغان .يېغىلىاق دەۋرىادىكى «ھاۇن»
نامىنىاڭ كۆرۈلۈشااى دەم باۇ دەۋردە (ياااكى باۇ دەۋردىاان تېخىمااۇ باۇرۇن) ھاۇنالر بىاالەن
ئوتت اۇرا تۈزلەڭلىااك ئارىسااىدا ك اۆپ قېتىملىااق ئاالقىنى اڭ بولغااانلىقىنى ئەكااا ئەتتااۈرۈپ
بېرىدۇ.
چىن شىخۇاڭ ئالتە بەگلىكنى بىرلىككە كەلتۈرگەنادىن (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -221
يىلى) كېيىن ھۇنالر بىلەن چىن سۇاللىساىنىڭ مۇناساىۋىتى تاارىخي كىتاابالردا بىارقەدەر
ئېنىق ناتىرىلەنگەن«.تارىخى ناتىرىلەر» -5جىلد «چىن بەگلىرى ھەققىدە نااتىرە» ۋە
-110جىلد «ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دىكاى نااتىرىلەرگە ئاساساالنغاندا چىان شاىخۇاڭ
-32يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى -215يىلااى)ت اۈمەن باشااچىلىقىدىكى ھ اۇن قۇلاادارلىرى
جەنۇبقااا تاجاااۋۇز قىلغاناادا چىاان شااىخۇاڭ مېااڭ تاايەن باشااچىلىقىدا  300مىاڭ كىشاالىك
قوشااۇن ئەۋەتىااپ ھۇنالرغااا جااازا يااۈرۈش قىلىااپ «دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى يەر» نااى
تارتىۋېلىپ (ھازىرقى ئىچكى قوڭغۇم نېتاۋدىكى ئىكىجااۋ ئاايمىقى ئەتراپاى) ھۇنالرنىاڭ
شىمالغا  700چاقىرىمدىن ئارتۇق چېكىنىشكە مەجبۇ قىلغان شۇنىڭدىن باشالپ «غاۇزىالر
جەنۇبقا كېلىپ ئاتلىرىنى بايلىتالمايدىغان ئەساكەرلىرى ئوقياا كۆتاۈرۈپ قااليمىقاانچىلىق
پەيااادا قىلىشاااقا جاااۈرئەت قىاللمايااادىغان بولاااۇپ قالغاااان»⑤ .شاااىمالىي چېگرىنااااى
مۇساااتەھكەملەش ئۈچاااۈن چىااان شاااىخۇاڭ «دەرياقېشاااىدا توساااالغۇالرنى ياساااىتىپ»
(نۇاڭخېنىاااڭ نېتااااۋ ئەتراپلىرىااادا ياساااالغان قورغاااان ۋە ئەلئەلەرناااى كۆرساااىتىدۇ)⑥
ئىچكىرىااادىن  30مىاااڭ ئاااائىلىلىكنى دەريانىاااڭ شاااىمالغا (ھاااازىرقى نېتااااۋدىكى ئۇكاااا
دەرياسىنىڭ شىمالى) ۋە يۈجۇڭ (ھاازىرقى نېتاۋنىاڭ شاەرقىي شاىمالى) ⑦ غاا كۆچاۈرۈپ
كېلىاپال قالمااي -33يىلااى باۇرۇنقى يەن جاااۋ چىان ئاۈچ بەگلىااك شاىمالىدا ياساااتقان
سېپىلالرنى تۇتاشتۇرۇپ ھەم شەرق غەرت تەرەپلەرگە كېڭەيتىاپ «ساەددىچىن ساېپىلى»
نى ياساپ چىققان .ئۇ غەربتە لىنتاۋدىن (ھازىرقى گەنسۇ ئۆلكىسىدىكى مىنشيەن ناھىيساى
باشلىنىپ نۇاڭخېنىڭ شىمالى نېتاۋنى بويالپ چوغاي تاغلىرىغا يانداشقان ھالدا شاەرقتە
لياۋدۇڭ ئايمىقىغىچە (ھازىرقى يالۇجياڭ دەرياساى باويى) تۇتىشاىدىغان بولاۇپ  10مىاڭ
چاقىرىمغا سوزۇلغان .يەنە مېڭ تيەننى شاڭجۈن ئايمىقىادا تۇرغاۇزۇپ ماۇداپىئە كاۆرگەن
كېيىن (مىالدىيدىن بۇرۇنقى  -210يىلى) مېڭ تىيەن ئۆلگەن .كېيىنكى يىلى چېن شاېڭ
ۋۇگۇاڭ دېھقانالر قوزغىلىڭى پارتالپ چىن سۇاللىساى پارچىلىنىاپ ساەركەردە-جەڭچىالەر
تاراپ كېتىپ شىمام تەرەپ بوش قالغان .شاۇنىڭ بىالەن ھاۇن قۇلادارلىرى پۇرساەتتىن
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پايدىلىنىپ دەريانىڭ جەنۇبىغا قايتا ئۆتۈپ بۇرۇنقى چېگىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرىۋالغان.
 .2غەربى نەن سۇاللىساىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىادە ھۇنالرنىاڭ قاۇدرەت تېپىشاى ۋە
نەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالر بىلەن قۇدىلىشىشى ۋە ئۇرۇشۇشى
غەربىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ھۇن قۇلدارلىرىنىڭ كۈچى مىسلىسىز
قۇدرەت تېپىپ باتۇر تەڭرىقۇت رەھبەرلىكىدە «سااۋۇتلۇق چەۋەناداز»الرنىاڭ ساانى 300
مىڭدىن ئېشىپ تونتىماستىن ئەتراپتىكى مىللەتلەرگە تاجااۋۇز قىلادى .بااتۇر تەڭرىقاۇت
ئەينااى چاغاادىكى چ اۇ-نەن ئۇرۇش اى ۋە ئوتت اۇرا ت اۈزلەڭلىكتىكى قااليمىقااان ۋەزىيەتااتىن
پايدىلىنىپ جەنۇبتا ساەددىچىن ساېپىلىدىن ھالقىاپ ئۆتاۈپ ھاازىرقى شاىمالىي نېبىاي
سەنشى شەنشى ۋە نېتاۋ ئەتراپىلىرىنى پاراكەندە قىلىپ ئەمدىال قۇرۇلغان غەربىي نەن
سۇاللىسىگە زور تەھدىت سالدى.
نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە دېھقاانالر قاوزغىلىڭىنى باساتۇرۇش ۋە چاۇ-
نەن ئوتتۇرسىدىكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇش تۈپەيلىدىن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىنىاڭ
ئىجتىمائىي ئىگىلىكى ناراپلىشاىپ ئەماگەك كاۈچى ئازىيىاپ دۆلەت نەزىنىساى قاۇرۇپ
مەركىزىااي ھۆكااۈمەت ئاجىزلىشااىپ كەتااكەن ئىاادى .ن اۇددى «تااارىخىي ناااتىرىلەر» -30
جىلاادتا ئېيىتىلغىنىاادەك نەن سۇاللىسااى يېڭااى قۇرۇلغااان چاغاادا چىاان سۇاللىسااىنىڭ
نارابىسااىگە ۋارىسااىلىق قىلغااان بولااۇپ ياشااالرنىڭ ھەممىسااى ئەسااكەرلىككە قاتنىشااىپ
يۈرۈشكە چىقىپ كەتكەچكە ھاشار -ئالۋڭنى قېرى -ئاجىزالر ئاۆتەيتتى ئىشالەپچىقىرىش
ۋەيرانچىلىققااا ئۇچىرىغاچقااا دۆلەتنىااڭ مااالىيە كىرىمااى يااوق دېيەرلىااك ئىاادى .ھەتتااا
پادىشاھنىڭ ھارۋىسىغا قوشقىلى بىر نىم رەڭلىك تاۆت ئاات تااپقىلى بولماايتتى ۋەزىار
ساەركەردىلەر ئاااران كاااال ھارۋىسااىدىال ئولتاۈرااليتتى ئاااددىي نەلقنىااڭ قولىاادا ھېچىاانمە
قالمىغان ئىادى .ئۇنىاڭ ئۇساتىگە يەرلىكاتە «ياات فامىلىلىاك» لەرنىاڭ مەۋجاۇت بولاۇپ
تۇرۇشااى بىاالەن ھوق اۇق مەركەزگە مەركەزلەشااتۈرۈلمەي ھۇنالرغااا قارشااى تۇرۇشااقا مااادار
قالمىغانىدى .گاۋدى (ليۇباڭ) نىڭ -6يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -201يىلاى) كاۈزدە
ھۇنالر مايىغا (ھازىرقى سەنشىدىكى سۇشيەن ناھىيىسى) كەڭ كۆلەمادە ھۇجاۇم قوزغىادى
ماينى ساقالپ تۇرغان سەركەردە نەن ۋاڭشىن ھۇنالرغاا تەسالىم بولادى .ھاۇنالر داۋاملىاق
قوشاۇن تارتىاپ جەنۇپقاا ياۈرۈش قىلىاپ گوۋجاۇ (تااغ ھاازىرقى سەنشاىدىكى دەيشايەن
ناھيىسىنىڭ غەربىدە) غا بېسىپ كىرىپ تەيياۈەنگە ھۇجاۇم قىلىاپ جىنياڭغاا (ھاازىرقى
سەنشااىدىكى تەييۈەننىااڭ غەربىااي جەنۇبىاادا) قىسااتاپ كەلاادى-7 .يىلااى (مىالدىيىاادىن
بۇرۇنقى -200يىلى) قىشتا گاۋدى شەنسەن ئاۆزى قوشاۇن باشاالپ ھۇجۇمغاا ئاتالنادى
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باااتۇر تەڭرىقااۇت  400مىااڭ كىشااىلىك سااەرنىم ئاااتلىق قوشااۇنى بىاالەن پىڭچېڭاادىكى
(ھازىرقى سەنشىدىكى داتۇڭنىڭ شەرقىي شاىمالىدا) بەيادېڭ تېغىادا ئاۇنى قورشاىۋېلىپ
نەن قوشاۇنلىرىنىڭ ئىچكااى-تاشااقى ئاالقىسااىنى ئ اۈزۈپ تاشاالىدى .كېاايىن گاااۋدى چىاان
پىڭنىڭ تەدبىرى بىلەن باتۇرنىڭ ئالچىسىغا ئاستىرتتىن سوۋغا-سااالم ئەۋەتىاش ئاارقىلىق
ئاران قورشاۋدىن قۇتۇلۇپ چىقتاى .شاۇنىڭ بىالەن ليۇجىاڭ ھۇنالرنىاڭ قېشاىغا بېرىاپ
قۇدىلىشىش ئەھدى تۈزدى ⑨ .شۇنىڭدىن كېيىن گاۋدى زامانىساىدىن باشاالپ شاياۋدى
نۇيدى لۈ نانىشتىن تاكى ۋېندى جىڭدى زامانىسىغىچە بولغاان  70~ 60يىام ئىچىادە
قۇدىلىشااىش غەربىااي نەن سۇاللىسااىنىڭ ھۇنالرغااا قاراتقااان بىاار نىاام سىياسااىتى بول اۇپ
قالدى.
بۇنىڭاادىن كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇكى نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادىكى
قۇدىلىشىش سىياسىتىنى نەن سۇاللىسى ھاۇنالر بىالەن بولغاان كاۈچ سېلىشتۇرمىساىدا زور
پەرق بولغااانلىقى تۈپەيلىاادىن ھۇنالرنىااڭ پاراكەندىچىلىكىاادىن ۋاقتىاانچە ساقلىنىشااىنى
ئويالپ يولغاا قويغاان باۇ سىياساەتنى ئىجارا قىلىاش ئۈچاۈن نەن سۇاللىساى زور بەدەم
تۆلىدى .گاۋدىنىڭ -9يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -198يىلاى) ليۇجىاڭ ھاۇنالر بىالەن
قۇدىلىشىش ئەھدى تۈزگەندىن تارتىپ ۋۇدىنىڭ يۈەنگۇاڭ -2يىلى (مىالدىيىدىن باۇرۇنقى
-133يىلااى) ھۇنالرغااا ھۇجااۇم قااوزغىغىچە بولغااان ئااارىلىقتىكى قۇدىلىشااىش ئەھاادىنىڭ
مەزمۇنىنى ئۈچكە بۆلۈشكە بولىدۇ.
بىرىنچااى گاااۋدى ليااۇجڭنى ئەلچىلىااكە ئەۋەتىااپ قۇدىلىشااىش ئەھاادى تااۈزگەن
دەسلەپكى چاغالردا تەڭرىقۇتقا مەلىكىلەرناى يااتلىق قىلىاپ بىار قېتىمادىال مىاڭ جىاڭ
ئاالتۇن بېرىشاتىن باشاقا يەنە ھەر يىلاى بەلگىلىااك مىقاداردا شاايى -كىمخااپ ھاااراق-
شارات گۈرۈچ ۋە يېمەكلىكلەرنى ئەۋەتىپ بەرگەن.
نۇيااادىنىڭ -3يىلاااى (مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى -192يىلاااى) ۋېنااادىنىڭ -6يىلاااى
(مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -174يىلى) جىڭدىنىڭ -1يىلى ۋە -5يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى
-156ۋە -154يىلالر) ئىلگىرى كېيىن بولۇپ بىر نەچچە مەلىكىنى ياتلىق قىلغان ۋە ماام-
مۈلااۈكلەرنى يىلمۇيىاام ئەۋەتىااپ تۇرغااان .ۋېناادىنىڭ جۇۋيااۈەن -2يىلااى (مىالدىيىاادىن
باااۇرۇنقى -162يىلاااى) ئەۋەتىلىااادىغان شاااايى-كىمخااااپ ھااااراق-شااااراپ گاااۈرۈچ ۋە
ياااېمەكلىكلەر ھااااراق ئېچىتقۇساااى ئاااالتۇن يىاااپەك پانتاااا قاتاااارلىق نەرساااىلەرگە
ئۆزگەرتىلگەن ھەم يەنىال ھەر يىلى بەلگىلىك مىقداردا ئەۋەتىلىپ تۇرغان.
ۋېندىنىڭ بۇنچە زور قۇربان بېرىشىكە چىدىشى ئەسلىدە بۇنىڭادىن كېايىن ئەسالىدە
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بۇنىڭاادىن كېاايىن «ھااۇنالر قورۇلغااا كىرگااۈزمەي ئااۇزاق مااۇددەتكىچە تۇغقاناادارچىلىقنى
ساقالش» ئۈچۈن ئىدى .كېيىن بۇ مالالر نۇۋيۈەن -6يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -158
يىلااى) ھۇنالرنىااڭ بېسااىپ كىرىشااى تۈپەيلىاادىن بىاار مەھەم ئەۋەتلىمىااگەن .ش اۇنداقتىمۇ
جىڭاادىنىڭ -1يىلااى (مىالدىياادىن ب اۇرۇنقى -156يىلااى) باااش تەپااتىش بېگااى تاۋچىااڭ
دەيجۈنگە بېرىپ ھۇنالر بىالەن ساۆھبەت ئۆتكاۈزۈپ قۇدىلىشىشانى ئەسالىگە كەلتاۈرۈپ
ھەر يىلى مام ئەۋەتىشنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن .باۇ تااكى مىالدىيادىن باۇرۇنقى -133يىلاى
نەن ۋۇدى ھۇنالرغا ھۇجۇم قوزغىغىچە داۋامالشقان⑩.
ئىككىنچى نەن سۇاللىسى «چېگرا بازىرى» ئېچىپ ئىككى مىللەت نەلقىنىڭ سودا
قىلىشااىغا يااوم قويغااان .بااۇ ليۇجىااڭ قۇدىلىشااىش ئەھاادى تۈزگەناادىن كېيىاانال يولغااا
قۇيۇلغان .ئەينى چاغدا چېگرا بازىرى ئارقىلىق ھاۇنالر نەنازۇالر رايونىادىن ئااز بولمىغاان
تاااۋارالرنى ۋە مېتااام بۇيااۇمالرنى بولۇپمااۇ مىساانى ئ اۆز تاۋارلىرىغااا ئالماشااتۇرغان .ش اۇڭا
ۋېناادىنىڭ -6يىلااى جيااايى مەكتااۇپ سااۇنۇپ مىااا قااورالالر ۋە رۇدىساانىڭ قورۇلاادىن
چىقىشىنى مەنئى قىلىپ باۇ ئاارقىلىق ھاۇنالرنى چەكالەش تەدبىرىناى ئوتتۇرىغاا قويغاان
[ .]11كېيىن چېگرا بازىرى نۇۋيۈەن -6يىلى ھۇنالرنىڭ بېسىپ كىرىشى تۈپەيلىادىن بىار
مەھەم تاقىلىپ قالغان بولسىمۇ جىڭدىنىڭ -1يىلاى قۇدىلىشىشانىڭ ئەسالىگە كېلىشاىگە
ئەگىشااىپ قايتىاادىن ئېچىلغااان .چېگاارا بااازىرى ئىچىاادە نەناازۇ ھااۇن ئىككااى مىلاالەت
نەلقىنىڭ ئاالقىلىشىشىغا ۋە ئىقتىساد مەدەنايەت ئالماشتۇرۇشاىغا پايادىلىق بولاۇپ نەن
سۇاللىسىنىڭ بۇنداق قىلىشى توغرا ئىدى.
ئۈچىنچى نەن سۇاللىسى ھاۇنالر بىالەن قېرىناداش بولاۇپ ساەددىچىن ساېپىلىنى
پاسىم قىلىپ شىمام «ئوقيااچىالر» راياونى بولاۇپ ھاۇنالر چاارۋىچىلىق قىلىادىغان ۋە
تەڭرىقۇتنىااڭ باشقۇرۇشااىغا تەۋە بولىاادىغان جەنااۇت «ئۇتۇغاااتلىقالر» رايااونى بولااۇپ
نەناازۇالر دېھقااانچىلىق توقۇمىچىلىااق قىلىاادىغان ۋە نەن سۇاللىسااى پادىشاااھىغا تەۋە
بولىدىغان بولغان[ . ]12بۇنىڭ بىلەن بىار دۆلەت-جۇڭگونىاڭ تېرىتورىيىساىدە نەنازۇالر
بىلەن ھاۇنالر ئەساىلدىن ياشااپ كەلاگەن راياونلىرىنى ئاۆزلىرى باشاقۇرۇپ بىار-بىارىگە
تاجاااۋۇز قىلىشاامىغان .ئەگەر ھەر ئىككااى تەرەپ ئەھاادىنامىگە ھەقىقى اي رىئااايە قىلىشااقان
بولسا ئۇ ھالدا ئىككى مىللەت نەلقى تىنب ناتىرجەم ئۆز تىرىكچىلىكىنى قىلغاان باازار
ئارقىلىق ئۆزئارا بېرىش-كېلىش ۋە ئىقتىساد مەدەنيەت ئالماشتۇرغان بوالتتى.
لېكىن مەلىكە مام-مۈلۈك ۋە باازار ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ نەپساىنى قانادۇرالمايتتى
شۇڭا نەن سۇاللىساى گەرچە غاايەت زور قۇرباان بېرىشالەرگە چىادىغان بولساىمۇ يەنىاال
~ ~ 85

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

شااىمالىي چېگرىسااىنىڭ ناااتىرجەملىكىگە ئېرىشااەلمدى ۋە نەنزۇالرنىااڭ ئىشاالەپچىقىرىش
تۇرمۇش مام-مۈلۈكىنىڭ بىخەتەرلىكىاگە كاپالەتلىاك قىاللمىادى .ئەيناى چاغادا لوڭشاى
بېياااادى شاااااڭجۈن يۈنجااااۇڭ شاااااڭگۇ ۋە لياااااۋدۇڭ قاتااااارلىق جااااايالردا داۋاملىااااق
پاراكەندىچىلىككە ئۇچراپ تۇردى .ھۇن ئاتلىق ئەسكەرلىرى بارغاانال يېرىادە زىرائەتلەرناى
ۋەيااران قىلىااپ مااام-مۈلااۈكلەرنى ب اۇالپ-تاااالپ ئەمەلاادار-پ اۇقراالرنى ئۆلتااۈرۈپ زور
تۈركۈمدىكى ئاھالىلەرنى باۇالپ قاۇم قىلىۋالادى .پەقەت يۈنجاۇڭ لياۋدۇڭادىال ھەر يىلاى
ھەر ئايماقتىن ئۆلتۈرۈلگەن ۋە بۇالپ كېتىلگەنلەرنىڭ سانى ئون مىڭادىن ئېشاىپ كەتتاى.
بۇ نۇددى ۋېندىنىڭ -6يىلاى تەڭرىقۇتقاا ئەۋەتىلاگەن نەتاتە« :نەن پادىشااھى بىالەن
ھۇن ئېلى قېرىنداشلىق ئەھدى تۈزدى شۇ مۇناساىۋەت بىالەن تەڭرىقۇتقاا چاوڭ ساوۋغا-
ساالمالر ئەۋەتىلدى ۋاھالەنكى ئەھدىنامىگە نىالپلىق قىلىپ قېرىنداشلىق تۇغقانچىلىقنى
بۇزغۇچىالر ھەر قاچاان ھاۇن ئېلاى تەرەپاتىكىلەردىن بولاۇپ كەلادى»[ ]13دېيىلگەنادەك
ئىدى.
ۋۇدىنىااڭ يۈەنگااۇاڭ -2يىلىاادىكى پەرمانىاادىمۇ« :مەن پەرزەنتىلىرىمنااى تەڭرىقۇتقااا
ياتلىق قىلدىم ئالتۇن-كۈمۈش تاۋار-دۇردۇنالردىنمۇ كۆپ ئەۋەتاتىم لاېكىن تەڭرىقاۇت
داۋاملىق تەكەببۇرلۇق ئۆكتەملىك قىلىپ پاراكەندىچىلىكنى تونتاتمااي چېگرىغاا زىياان
كەلتۈردى بۇنىڭدىن قاتتىق غەزەبلەنمەكتىمەن»[ ]14دېيىلگەن بولۇپ بۇنىڭادىن ۋۇدى
تەنىتكە چىققاندىن كېيىنمۇ ھۇنالرنىڭ تونتىماستىن شىمالىي چېگرىغا پاراكەنادىچىلىك
سالغانلىقىنى كۆرىاۋالغىلى بولىادۇ بولمىساا نەن ۋۇدى «پاراكەنادىچىلىكنى تونتاتمااي
چېگرىغا زىيان كەلتۈردى» دېاگەن گەپناى قىلمىغاان باوالتتى .ئەمەلايەت ئىساپاتلىدىكى
نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى قۇدىلىشىش سىياسىتى ئەمەلىاي ئۈناۈم ھاساىم
قىاللمىغااان .پەقەت نەناازۇ ئەمگەكچىلىرىنىااڭ ئەمگىكااى ئااارقىلىق يارىتىلغااان بااايلىقالرنى
قۇدىلىشاااىش شاااەكىلى ئاااارقىلىق ھەر يىلاااى ھاااۇن قۇلااادار ئاقساااۆڭەكلىرىنىڭ تېخىماااۇ
ھەشەمەتلىك ۋە ئەيىش-ئىشىرەتلىك تۇرمۇش كەچۈرۈشىگە ئەۋەتىاپ بەرگەن بۇنىڭادىن
ھۇن نەلقى ھىچقانداق نەپكە ئېرىشەلمىگەن.
يۇقىرىاادىكى بايااانالردىن نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادىكى قۇدىلىشااىش
سىياسااىتىنىڭ بىاار نىاام پاسسااىپ سىياسااەت بىاار نىاام شااەكىلى ئااۆزگەرگەن ئولپااان
تاپشااۇرۇش ئىكەنلىكىنااى ئەينااى چاغاادىكى تااارىخى شااارائىت ئاسااتىدىكى مەجبااۇرىي
تۈزۈلگەن بىر نىم سۈلھى ئىكەنلىكىناى كۆرىۋېلىشاقا بولىادۇ .باۇ تەبئىيكاى نەنزۇالرنىاڭ
ياااۇقىرى-تاااۆۋەن قاتلىمىااادىكىلەرنىڭ ئارزۇساااىغا ئۇيغاااۇن كەلمەيتتاااى ھەم نەلقنىاااڭ
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مەنپەئەتىگە زور زىياان سااالتتى .باۇ سىياساەت ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ نەپساىنى بەلگىلىاك
دەرىجىاادە قاناادۇرغان بولسااىمۇ ل اېكىن نەناازۇ نەلقىااگە ناتىرجەملىااك ھ اۇن-نەناازۇ
نەلقلىرىگە دوستلۇق ئېلىپ كېلەلمىادى .شاۇڭا نەن ۋۇدىنىاڭ دۆلەت كاۈچى كۈچىيىاپ
ھۇنالرغا زەربە بەرگىدەك بولغاندا فىئودام ھۆكۈمرانلىقنى قوغداش مەركىزىاي ھۆكۈمەتنىاڭ
نوپاااۇزىنى تىكااالەش مەقساااىتىدە ئاكتىاااپ ئاااۇرۇش فااااڭجىنىنى پاسساااىپ قۇدىلىشاااىش
سياسااىتىنىڭ ئورنىغااا دەسىتىشااى نەلىقنىااڭ ئارزۇسااى ۋە مەنااپەتىگە ئۇيغااۇن ئىاادى .ب اۇ
نۇددى ئۇرۇش قىلىشنى ئاكتىپ تەشاەببۇ

قىلغاان ۋەزىار ۋاڭ نۇينىاڭ نەن ۋۇدىنىاڭ

پەرمانىغااا جاااۋات قايتۇرغاناادا« :ھازىرئالىيلىرىنى اڭ ك اۈچ-ق اۇدىرىتى بىاالەن س اەركەردە-
لەشااكەرلەر چېگاارا-قااۇرالالرنى ساقالشااقا ئەۋەتىلىۋاتقااان چېگىرىغااا ئاشاالىق توشااۇلۇپ
مۇداپىئە كۆرۈلۋاتقان بولسىمۇ ھۇنالر بۇالڭچىلق ۋە تاجااۋۇزچىلىقنى قىلاچە تونتاتمىادى.
بااۇ باشااقا سااەۋەبتىن ئەمە

پەقەت ئااۇالرنى ھۇجااۇم بىاالەن قورقىتىااپ قويمىغااانلىقتىن

بولغان .شۇڭا مېنىڭچە ئۇالرغا ھۇجۇم قىلغان يانشى»[ ]15دېگىنىدەك ئىدى.
غەربىااي نەن سۇاللىسااى  70~ 60يىللىااق ھالالناادۇرۇش سىياسااىتى ئااارقىلىق ۋۇددى
تەنىااتكە چىققاناادا كۈچەياادى« .تااارىخىي ناااتىرىلەر» -30جىلاادتا ناتىرىلىنىشااىچە
ۋۇدىنىڭ دەسلەپكى يىللىارى ئاساتانە ۋە چېگىرىادىكى ئامباارالر ئاشالىققا لىاق تولغاان
ھۆكۈمەت نەزىنىسىدىكى بايلىق ئىنتايىن كاۆپەيگەن ئاساتانە نەزىنىساىدىكى پۇلالرنىاڭ
ھىسابىنى ئالغىلى بولمغان .نانلىق ئامبىرىدىكى ئاشلىقالر ئاۇزۇن يىام بېساىلىپ قېلىاپ
سېتىپ كېتىپ يېگىلى بولمغاان نەلىقنىاڭ قولىادىكى ئاات-كاالىالرمۇ كۆپىيىاپ ھەممىاال
يەردە يااايالپ يۈرىاادىغان بولغااان .ئۇنىااڭ ئۇسااتىگە «يااات بەگ» لەرنى اڭ توپىلىڭىنىااڭ
تىنچىتىىلىشى ھەم ۋېندى جىڭدىالرنىڭ ۋاسسالالرنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇشى «ئونشااش
فامىلىلىك بەگ» لەر كۆتۈرگەن «يەتتە بەگلىك توپىلىڭى» نى تىنچىتىشى بىلەن ئوتتاۇرا
ت اۈزلەڭلىكتىكى يەرلىااك بۆلااۈنمە ك اۈچلەر قاااتتىق زەربىااگە ئ اۇچراپ ھوقااوقنى مەركەزگە
مەركەزلەشااتۈرۈش كۈچەياادى ھەم مۇسااتەھكەملەندى .يەنە كېلىااپ نەن ۋۇدى ئااۇرۇش
قىلىشااانى ياقاليااادىغان ۋەزىرلەرنىاااڭ تەشەببۇسااانى قوللىااادى .شاااۇنىڭ بىااالەن ھاااۇن
قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا زەربە بېرىشنىڭ شەرت-شارائىتى پىشىپ يېتىلدى.
ۋۇدىنىڭ ھۇنالرغا قارىشى ئۇرۇشى يۈەنگۇاڭ -2يىلىدىن (مىالدىيدىن باۇرۇنقى -183
يىلااى) باشااالندى .شاۇ يىلااى -10ئاياادا ۋەزىاار ۋاڭ ناۈي «بۆكتااۈرمە قۇيااۇپ تەڭرىقۇتقااا
ھۇجااۇم قىلىااش» تەدبىرىنااى ئوتتۇرغااا قوياادى .نەن سۇاللىسااى  300مىااڭ كىشااىلىك
نىلالنغان قوشۇننى ماايى ئەتراپىادىكى جىلغىغاا بۆكتاۈرمە ئۇرۇنالشاتۇرۇپ ماايىلىق نياې
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يىنااى يالغاناادىن شااەھەرنى تاپشااۇرماقچى بولغاناادەك قىياااپەتتە تەڭرىقۇتنىااڭ ئالاادىغا
ئەۋەتتى تەڭرىقۇت مايىدىكى بايلىقالرغا قىزىقىاپ بۇنىڭغاا ئىشاەندى-6 .ئايادا [100 ]16
مىڭ كىشىلىك ئاتلىق قوشۇننى باشاالپ ۋۇجاۇ قورۇلىغاا كەلادى كېايىن قولغاا چۈشاكەن
نەن سۇاللىسااىنىڭ كااۆزەتچى بېگااى مەنپىيەتلىكنااى ئاشااكارالپ قويغاچقااا تەڭرىقااۇت
چېكىنىااپ كېتىااپ نەن سۇاللىسااىنىڭ باۇ پىالنااى ئەمەلااگە ئاشاامىدى[ .]17بۇنىااڭ بىاالەن
ھااۇنالر يولالرغااا ۋە قورۇلالرغااا زور كۆلەماادە ھۇجااۇم قىلىااپ «دائىاام نەن چېگرىسااىدا
بۇالڭچىلىق قىلدى ھەم بۇالپ كەتكەن نەرسىلىرى ناھايىتى كۆپ بولدى» .بۇنىڭ ئىچىادە
يۈياڭ شاڭگۇ ئەتراپى ناھايىتى ئېغىر زىيانغا ئاۇچراپ بۇالنغاان ئۆلتاۈرۈلگەن پاۇقرا ۋە
ئەمەلدارالر ھەر قېتىمدا مىڭدىن ئېشىپ كەتتى .كېايىن ۋۇدى قوشاۇن چىقىرىاپ ھۇجۇمغاا
ئ اۆتتى .نەن سۇاللىسااى سەركەردىسااى ۋېااي چى اڭ شاااڭگۇدىن يولغااا چىقىااپ ھۇنالرنىااڭ
ئەجدەربالىق شەھىرىگىچە بېرىپ  700كىشىنىڭ كاللىساىنى ئالادى لاى گاۇاڭ يەنمېنادە
مەغلۇپ بولۇپ يارىلىنىپ ئەسىرگە چۈشۈپ قالادى ھاۇنالر ئاۇنى ئىككاى ئاتقاا چېتىلغاان
تورغااا ساېلىپ ئېلىااپ ماڭغاناادا ئاۇ يالغاناادىن ئاۆلگەن بۇلۇۋېلىااپ ھۇنالرنىااڭ دىقاقەت
قىلمغااان پەيتىاادىن پاياادىلىنىپ تۇيۇقسااىز سااەكرەپ تااۇرۇپ يېنىاادا كېتىۋاتقااان ھااۇن
جەڭچىسىنىڭ ئېتىغا مىنىۋېلىپ ئۇنىڭ ئوقياسىنى تارتىۋېلىپ جەنۇپقا چېپىاپ كەتتاى ۋە
تەلىيىگە ئامان قېلىپ قۇتۇلۇپ قالدى .ئۇزۇن ئاۆتمەي لاى گاۇاڭ يۇبېيپىڭنىاڭ ۋالىيلىقىغاا
تەيىنلەنگەناادە ھاۇنالر ئاۇنى «نەنلىكلەرنىااڭ ئۇچااار سااانغۇنى» دەپ ئاتىشااىپ نەچااچە
يىلغىچە يۇبېيپىڭغا بېسىپ كىرىشكە پېتىنالمىدى [.]18
ۋۇدى ھۇن قۇلدارالرنىڭ پاراكەندىچىلىكىنى تۈپتىن يوقىتىش ئۈچاۈن ئىلگىار-ئاانىر
بولۇپ بىر نەچاچە قېتىملىاق ھەم قىلغاۇچ ناراكتىرلىاك چاوڭ ئاۇرۇش قوزغىادى .بۇنىاڭ
بىرىنچىسى دەريانىڭ جەنۇبىدىكى ئۇرۇش (چۆللۈكنىڭ جەنۇبىدىكى ئۇرۇشمۇ دىيىلىادۇ)
ئىككىنچىسى دەريانىڭ غەربىدىكى ئۇرۇش ئۈچىنچىسى چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدىكى ئاۇرۇش
ئىاادى« .دەريانىااڭ جەنااۇبى» ھااۇنالر بارلىققااا كەلااگەن يەر ھۇنالرنىااڭ «بۆشااۈك» ى
بولۇپ سۈيى ئوت-چۆپى موم ئىستراتېگىيىلىك مۇھىم ئاورۇن ئىادى .باۇ يەرناى باۇرۇن
چىاان سۇاللىسااى سەركەردىسااى مىااڭ تىاايەن تارتىۋالغااان بولسااىمۇ نەن سۇاللىسااىنڭ
دەسااالىپىدە بااااتۇر تەڭرىقاااۇت يەنە قايتۇرۋالغاااان ئىااادى .نەن ۋېنااادىنىڭ -3يىلاااى
(مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى -177يىلااى) ھۇنالرنىااڭ ئااوڭ قااوم بىلىااك نااانى ب اۇ يەرنااى بااازا
قىلىپ دائىم شاڭجۇن ئايمىقىغا بېساىپ كىرىاپ نەلقلەرناى ئۆلتۈرىادى ۋە بولىادى يەنە
كېلىپ بۇ يەر بىلەن نەن سۇاللىسىنىڭ پايتەنتى چاڭئەننىاڭ ئاارىلىقى بىار قەدەر ياېقىن
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بولغاچقا نەن سۇاللىسى مەركىزىي ھۆكاۈمىتى ئىغىار تەھادىتكە ئۇچىرىادى شاۇڭا ۋۇدى
ئالدى بىلەن دەريانىڭ جەنۇبىدىكى ئۇرۇشنى قوزغىدى.
يۈەنسۇ -2يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -127يىلى) -1ئايدا ۋېي چىڭ لى شى چاوڭ
قوشۇننى باشالپ چاڭئەندىن يولغا چىقىپ يۈگاۇ قاورۇلى ئاارقىلىق شاىمالدا يۈنجۇڭادىن
ئۆتاۈپ غەربىاي شاىمالغا يۈزلىنىااپ تاشاقى ساەدىچىننى بااويالپ مېڭىاپ ئاۇدۇم گاااۋچۆگە
باردى ئاندىن جەنۇپقا بۇرۇلۇپ بېيخاي دەرياساىدىن (ھاازىرىقى نېتاۋنىاڭ شاىمالىدىكى
ئۇكا دەرياسى) كاۆۋرۇك ساېلىپ ئۆتاۈپ ناۇاڭخېنى باويالپ ناېلەن تېغىنىاڭ يېنىادىن
لوڭشىغا قايتىپ كەلدى .ئۇالر بۇ جەرياندا ئات تۇياۇقى شاەكلىدە ياۈرۈپ ھۇنالرغاا قاارام
ئالوبااان نااان ۋە بايااان ناننى اڭ قااوۋمىنى قوغلىۋېتىااپ دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى يەرنااى
ئىگىلەپ نەچچە مىڭ ئادەمنى ئۆلتاۈرۈپ ۋە ئەساىرگە ئېلىاپ مىلياون تۇيااقتىن ئاارتۇق
كاال -قوي ئولجا ئالدى .ئالوبانالر ۋە بايانالر ئەسلىدە ھازىرقى شىمالىي شەنشى ۋە ئىچكى
موڭغۇلنىااڭ جەنۇبىاادا ياشااىغان بولااۇپ مىالدىياادىن بااۇرۇنقى -209يىلنىااڭ ئالاادى –
كەينىدە باتۇر تەڭرىقۇت تەرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغاندىن كېيىن بۇ يەرگە كۆچۈرلاۈپ ئاوڭ
قوم بىلىاك نانغاا تەۋە قىلىنغانىادى .ۋېاي چىاڭ قاتارلىقالرنىاڭ ئاات تۇياۇقى شاەكلىدە
يۈرۈش ئاساسلىقى ئوڭ بىلىك ناننىڭ تۇرۇشلۇق يېارى گاۋچۆنىاڭ شاىمالىدا بولغاچقاا
ئۇدۇم گاۋچۆگە بېرىپ ئوڭ قوم بىلىك ناننىڭ جەنۇبقا چۈشۈپ ئالوبان ناان ۋە باياان
نانغا ياردەم يولىنى ئۈزپ تاشالش ئىدى .ئارقىدىنال نەن ۋۇدى جۇ فۇيەننىاڭ تەكلىاپىگە
ئاساسەن دەريانىڭ جەنۇبىدىكى يەردە سۇفاڭ ئايمىقىنى تەسىا قىلىپ ساۇجىيەننى ياۈز
نەچچە مىڭ كىشىنى باشاالپ ساۇفاڭ شاەھىرىنى سېلشاقا چىان سۇاللىساى دەۋرىادە مېاڭ
تيەن ياسىغان قەلئە -نەندەكلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئەۋەتتى ھەم يازدا ئىچكىرىادىن
يااۈز مىااڭ ئاھااالىنى سااۇفاڭغا كۆچااۈرۈپ ئاھااالىنى تولااۇقالپ ھۇنالرنىااڭ قايتااا ھۇجااۇم
قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى[.]19
ھۇنالرمۇ دەرۋەقە قايتا ھۇجۇمغا ئۆتتى تەڭرىقۇت ئىلگىارى -كېايىن بولاۇپ نەچاچە
تۈمەن كىشلىك ئاتلىق قوشۇننى دەيجۈن يەنمېن ۋە دىڭراڭغا تاجاۋۇز قىلىشقا ئەۋەتىاپ
ھەر قېتىمادا نەچااچە مىڭلىغاان كىشااىنى ئۆلتاۈرۈپال قالماسااتىن يەنە تاارىخى ئەسااەرلەردە
ناتىرىلەنگىنىاادەك« :ئااوڭ قااوم بىلىااك نااانمۇ ىەن سۇاللىسااىنىڭ دەريانىااڭ جەنااۇبىنى
تارتىۋېلىپ سوفاڭ قەلئەساىنى ساالدۇرغانلىقىنىدىن غەزەپلىنىاپ نەچاچە قېاتىم چىگرىغاا
تاجاااۋۇز قىلىااپ بۇالڭچىلىااق قىلاادى ۋە دەريانىااڭ جەنۇبىغااا بېسااىپ كىرىااپ س اۇفاڭنى
پاراكەندە قىلىپ ناھايىتى نۇرغۇن ئەمەلدار پاۇقرانى باۇالپ كەتتاى ۋە ئۆلتاۈردى» []20
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تۈەنساۇ -5يىلااى (مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى -124يىلااى) ئەتىيااازدا ۋۇدى ھااارۋا ئاااتلىقالرنى
سانغۇنى ۋېي چىڭنى ئالتە سەركەردە  100مىڭدىن كۆپ ئەسكەر بىلەن سۇفاڭدىن چىقىاپ
گاۋچوگە ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتتى .بۇ چاغدا ئوڭ قوم بىلىاك ناان گاۋچۇڭنىاڭ شاىمالىدا
جا بولغاچقا نەن قوشۇنلىرىنى كېلەلمەيدۇ دەپ قاراپ شاراپ ئىچىاپ مە

ياتقانىادى.

ۋېي چىڭ قورۇلادىن چىقىاپ  700 ~ 600چااقىرىم ياولنى جىاددىي بېساىپ ئويلىمىغاان
يەردىن كېچىدە ئوڭ قوم بىلىك ناننىڭ ئوردىسىنى قورشىۋالدى .ئاوڭ قاوم بىلىاك ناان
بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈپ ئۆزى يالغۇز يۈزدەك ئاتلىق ئەسكەرنى باشالپ كېچىلەپ قېچىاپ
قورشاۋنى يېرىپ شىمالغا كەتتى .ۋېي چىاڭ ئاوڭ قاوم بىلىاك ناننىاڭ قاوم ئاساتىدىكى
كىچىك نانالردىن ئون نەچچىنى ئەر -ئايام بولۇپ  15مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئەسىرگە
ئېلىپ مىليۇن توياققاا ياېقىن چاارۋىنى ئولجاا ئالادى [ .]21ۋۇدى ۋېاي چىڭناى ئۇرۇشاتا
شانلىق غەلبە قىلغاچقا ئۇلۇغ سانغۇنلۇققا ئۆستۈرۈپ باشقا ساەركەردىلەرگىمۇ زور ئىنئاام
بەردى .ل اېكىن بۇنىااڭ ئۈچااۈن ت اۆلىگەن بەدەلمااۇ ئاااز بولمىاادى .تااارىخىي ماتېريااالالردا
ناتىرلىنىشىچە نەن سۇاللىسى ھۇنالرغاا قارىشاى ئاۇدا نەچاچە يىام ياۈز مىڭاالپ قوشاۇن
تارتىۋەرگەچكە جەڭچىلەر ۋە ئاتالردىن ئۆلگىنىمۇ يۈز مىڭدىن ئېشاىپ كەتتاى .دۇبۇلغاا-
ساۋۇت ئىشلەش ئۈچاۈن ۋە ئاشالىق توشاۇش ئۈچاۈن ھەددى -ھېسابساىز پاۇم كەتاكەن.
كاۆپ يىللىاق جۇغۇلالنماا ناوراپ تاۈگەپ غەزنە قاۇرۇپ كەتاكەن[ .]22ھاۇنالر ھەر يىلاى
دېگۈدەك دىڭراڭ ئەتىراپىغا باستۇرۇپ كىرىۋەرگەنلىكتىن ھەم دىڭراڭنىڭ غەرباى ساۇفاڭغا
ي اېقىن بولغااانلىقتىن نەن سۇاللىسااى س اۇفاڭنىڭ شااىمالىدىكى ئااوڭ قااوم بىلىااك ناااننى
يوقاتقاناادىن كېاايىن ئۇلااۇغ سااانغۇن ۋېااي چاڭ يۈەنسااۇ -6يىلااى (مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى
 -123يىلى)  -2ئايدا يەنە ئالتە سانغۇننى باشالپ دىڭراڭدىن يولغا چىقىاپ ساۇفاڭنىڭ
ش اەرىقىدىكى تاجاااۋۇزچى ك اۈچلەرنى داۋاملىااق يوقاااتتى .گەرچە ئۇرۇشااتا زور غەلبىلەرنااى
قولغاا كەلتاۈرەلمەي پەقەت بىار نەچاچە ئاادەمنى ئۆلتاۈرۈپ قايتقاان بولساىمۇ ئەسااكەر ۋە
ئااتالرنى دىڭااراڭ يەنمااېن ۋە يۈنجۇڭادا ئااارام ئالدۇرۋالاادى-4 .ئېيىادا ۋېااي چىاڭ يەنە
دىڭراڭدىن يولغا چىقىپ ئون مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆتۈردى ۋە ئەساىر ئالادى .لاېكىن
بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ئوڭ قانات سانغۇن شۇجىيەن ۋە ئالدىچى سانغۇن جاۋشىن تەڭرىقاۇت
ئۆزى باشچىلىق قىلغان قوشۇنغا ئۇچراپ قېلىپ ئىككى تەرەپ بىر كۈن ئاۇرۇش قىلىاپ
ئانىرى نەن قوشۇنلىرى ئۆلۈپ تۈگەپ سۇجىيەن ئۆزى يالغۇز قېچىاپ كەلادى .جاۋشاىن
ئەسلىدە ھۇنالرنىاڭ كىچىاك ناانى بولاۇپ باۇرۇن نەن سۇاللىساىگە تەسالىم بولغاان ۋە
نەن سۇاللىسى ئۇنىڭغا يابغۇ ئۇناۋانىنى بەرگەن ئىادى .باۇ قېاتىم ئاۇ مەغلاۇپ بولغاچقاا
~ ~ 90

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قېلىپ قالغان  800دەك ئەسكىرى بىلەن ھۇنالرغا قايتىدىن ئەم بولادى .تەڭرىقاۇت ئاۇنى
نەن سۇاللىسىدە ئۇزۇن تۇردى نەن سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ ئەھۋالىنى پىششىق بىلىادۇ
دەپ قاراپ يانداش نان قىلىۋالدى ۋە ئۆزىنى ھەدىسىنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىاپ ئۇنىاڭ
بىلەن نەن سۇاللىسىگە تاقابىم تۇرۇش تەدبىرلىرىنى مەسلىھەتلەشتى .جاۋشىن تەڭرىقۇت
قۇملۇقنىااڭ شااىمالىدىكى يىااراق يەرلەرگە چېكىاانىش نەن قوشااۇنلىرىنى ئەگەشااتۈرۈپ
چارچىتىپ ئاندىن تارمار قىلىش قورۇلغا يېقىن بارماسالىق توغرىساىدا مەسالىھەت بەردى.
تەڭرىقااااۇت ئۇنىااااڭ پىكىاااارىگە قوشااااۇلدى [ .]23دەريانىااااڭ جەنۇبىاااادىكى ئااااۇرۇش
ئانىرالشااقاندىن كېاايىن ۋۇدى ئارقىاادىنال دەرياىنىااڭ غەربىاادىكى ئۇرۇشاانى قوزغىاادى.
دەريانىڭ غەرىبىدىكى (ھازىرقى گەنساۇ چىڭاخەي ئۆلكىلىرىادىكى ناۇاڭخې دەرياساىنىڭ
غەربىي ئەتراپى يەنى نېشاى كارىادورى ۋە نۇاڭشاۈي دەرياساى ۋادىساى) ئاورنى ناھاايتى
ماۇھىم بولاۇپ ئۇنىاڭ شااىمالىدىكى جاۈيەن كاۆلى ھاۇن ئااتلىق قوشاۇنلىرىنىڭ جەنۇپقااا
ي اۈرۈش قىلىشااىدىكى م اۇھىم تۆگااۈن ئىاادى .ھۇنالرنىااڭ قۇنشااارنان ۋە ش اۇتۇق ناننى اڭ
قوۋمىدىكىلەر نېشى كارىدورىدا چارۋىچىلىق قلىدىغانلىقتىن سۇفاڭنىڭ غەربىاي شاىمام
غەربىااي جەنااۇپ تەرىپااى ۋە لوڭشااىنىڭ شااەربىي شااىمالى پۈتااۈنلەي ھااۇن تاجاااۋۇزچى
كۈچلىرىنىڭ مۇھاسىرسىدە تۇراتتى .شۇڭا سۇفاڭ ۋە لوڭشىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ھەم ھاۇن
تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ جەنۇپقا يۈرۈش قىلىشنى توساۇش ئۈچاۈن دەريانىاڭ غەربىادىكى
جايالرنى چۇقۇم تارتىۋېلىش زۆرۈر ئىدى.
يۈەنشااۇ  -2يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -121يىلااى)  -3ئاياادا قىااران چەۋەنااداز
سانغۇن نۇچۈبىڭ ئون مىڭ كىشالىك ئااتلىق قوشاۇن بىالەن لوڭشاىدىن يولغاا چىقىاپ
ھۇنالرغاا زەربە بېرىشااكە ئاتالنادى .ئاۇ ھۇنالرنىااڭ بەش نانغاا تەۋە يەرلەردە ئااالتە كاۈن
ئايلىنىپ يۈرۈپ ئاۇرۇش قىلىاپ غەرباتە ئاالچى تېغىادىن ئۆتاۈپ  10مىاڭ چاقىرىمادىن
ئارتۇق يوم يۈرۈپ شەرەن نااننى ئۆلتاۈرۈپ رۇقاۇ ناننىاڭ كاللىساىنى ئالادى .قۇنشاار
ناننىاڭ ئااوغىلى ۋەزىرنااى كاااھ بېگىنااى تىرىااك قولغااا چۈشااۈرۈپ  8900دىاان ئااارتۇق
كىشىنى ئۆلتۈردى ۋە ئەسىرگە ئالدى .شۇتۇق ناننىڭ «كۆك مەبۇدى» ناى ئولجاا ئالادى.
قىااران چەۋەنااداز سااانغۇننىڭ قااوم ئاسااتىدىكى شااۇڭقار سااەركەردە جاااۋپون يەنە سااۇپۇ
ناننىڭ كاللىسىنى ئېلىپ جىاكە نااننى تۇتىۋالادى .چېرىكچاى بەگ گاۋبۇشاى قۇياۇنچى
نان ۋە  11كىشىنى تۇتۇپ  1768كىشىنى قولغا چۈشۈردى .يازدا نۇچۈبىڭ يەنە نەچاچە
تۈمەن ئااتلىق ئەساكەرنى باشاالپ بېيىادىن چىقىاپ ھاۇنالر رايونىغاا  2000چاقىرىمادىن
ئارتۇق ئىچكىرلەپ كىرىپ كىچىك ياۋچىالرنىاڭ [ ]24يېرىادىن ئۆتاۈپ چىلايەن تېغىغاا
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ھۇجۇم قىلىپ سانشان نان تۇتۇ نان ۋە ئۇنىڭ ۋەزىر كاھبەگ قاتارلىق  2500كىشاىنى
ئەم قىلدى 30 .مىڭ  200كىشى ئەسىر ئېلىندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى .تۇتۇلغان كىچىاك ناانالر
 70تىن ئېشىپ كەتتى[.]25
قىااران چەۋەنااداز سااانغۇن ئ اۆتكەن ي اۇقىردىكى رايااونالر ھۇنالرنىااڭ قۇنشااارنان ۋە
شۇتۇق نانغا تەۋە يەرلەر ئىدى .كۈزدە تەڭرىقۇت قۇنشارنان ۋە شاۇتۇق نانالرنىاڭ نەن
قوشاااۇنلىرىدىن يېڭىلىاااپ نەچاااچە تاااۈمەن ئادىمىنىاااڭ ئەساااىرگە چۈشاااكەنلىكى ۋە
ئۆلتۈرۈلگەنلىكىاادىن غەزەپلىنىااپ ئ اۇالرنى چاقىرتىااپ ئۆلتااۈرمەكچى بولاادى .قۇنشااارنان
بىالەن شاۇتۇق ناان بۇنىڭاادىن قورقاۇپ ئاۆز -ئاارا مەسلىھەتلىشااىپ نەن سۇاللىسااىگە
ئەلچااى بولماااقچى بولاادى .نەن سۇاللىسااىمۇ كۈتىۋېلىشااقا قىااران چەۋەنااداز سااانغۇننى
ئەۋەتتااى .ش اۇتۇق نااان كېاايىن قىلغانلىرىاادىن پۇشااايمان قىلغاچقااا قۇنشااارنان ئااۇنى
ئۆلتۈرۈپ ئۇنىڭ قوۋمىدىكى  40مىڭ كىشىنى باشالپ چااڭئەنگە بااردى .نەن سۇاللىساى
ئۇنىڭغااا تااايىن تۆرىسااى دېااگەن مەرتىااۋىنى بېرىااپ ئۇنىااڭ قااوم ئاسااتىدىكى كىچىااك
نانالردىن قۇدۇن يانبى چىنلى ۋە تۇڭرى قاتارلىق تۆت كىشىگە تۆرىلىاك مەرتىۋىساىنى
ئىنئام قىلدى .نېشى كارىدورى شۇنىڭ بىلەن تىنجىادى .نەن سۇاللىساى ھاۇنالردىن ئەم
بولغانالرنى چېگىردىكى لوڭشى بېيدى شاڭجۈن ساۇفاڭ ۋە يۈنجۇڭادىن ئىباارەت بەش
ئايماق سىرتىدىكى قورۇالرغا يۆتكىدى .بۇ يەرلەرنىڭ ھەممىسى دەريانىاڭ غەربىادە ئىادى.
شۇندىن باشالپ جىنچېڭ دەرياسى (نۇاكخېى دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىماى) نىاڭ غەرباى
غەربتە نەنشەن تېخى (چىليەنشەن تېغى) دىن تۇز كۆلىگىچە (ھازىقى شىنجاڭدىكى لوپناۇر
كۆلى) بولغان ئارلىقتا ھۇنالر قالمىادى .شاۇنىڭ بىالەن نەن سۇاللىساى لوڭشاى بېيادى
شاڭجۈن ئايماقلىرىدىكى قوشۇنلىرىنىڭ يېرىمىنى قىسقارتىپ ئەلنى ناتىرجەم قىلدى[.]25
چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ئۇرۇش يۈەنشۇ  -4يىلى (مىالدىيىدىن بۇۇرنقى  -119يىلى)
بولاادى .شااۇ يىلااى يااازدا ۋۇدى تەڭرىقۇتنىااڭ يااابغۇ جاۋشااىننىڭ پىالنااى بااويىچە نەن
لەشااكەرلىرى بارالماياادىغان يىااراق جايالرغااا قېچىااپ كەتكەنلىكىنااى ئاااڭالپ زور قوشااۇن
ئەۋەتىپ

ئۇنى ئۈزۈم -كېسىم يۇقاتماقچى بولدى .شاۇنىڭ بىالەن ئۇلاۇغ ساانغۇن ۋېاي

چىڭنىااڭ دىڭراڭاادىن قىااران چەۋەنااداز نۇچۈبىڭنىااڭ دەيجۈناادىن يولغااا چىقىااپ ھەر
بىرىنىڭ بەش تۈمەندىن ئاتلىق قوشۇن بىلەن ھۇنالرغا ھۇجۇم قىلىاش توغرىساىدا ياارلىق
چۈشااۈردى .پىيااادە ئەسااكەرلەردىن ئاشاالىق توشاۇيدىغان نەچااچە مىاڭ كىشااىمۇ ئۇالرنىاڭ
ئارقىسىدىن ئاتلىنىپ چۆللۈكتىن ئۆتۈپ ھۇنالرغا زەربە بېرىشكە ماڭدى.
تەڭرىقۇت نەن لەشكەرلىرى قۇملۇقتىن ئۆتكىچە ئاادەم ۋە ئااتلىرى چارچااپ ھالادىن
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كېتىدۇ دەپ قاراپ سەر نىم قوشۇنى بىلەن چۆللۈكنىڭ شىمالىدا كۈتۈپ تاۇردى .ئۇلاۇغ
سانغۇن قورۇلدىن چىقىپ مىڭ چاقىرىمدىن ئارتۇق يوم يۈرۈپ تەڭرىقۇت قوشاۇنلىرىنىڭ
س اەپ ت اۈزۈپ كۈتااۈپ تۇرغااانلىقىنى كااۆرۈپ جەڭ ھااارۋىلىرى بىاالەن ئەتراپنااى قورشاااپ
قورغان ھاساىم قىلادى ۋە تەڭرىقاۇت ھۇجاۇم قىلىقشاقا بەش مىاك چەۋەناداز ماڭادۇردى.
تەڭرىقۇت ئۇنىڭغا قارىشى ئون مىڭ چەۋەنداز ماڭدۇردى .شۇ چاغ گۈگۈم مەزگىم بولاۇپ
بوران چىقىشاقا باشاالپ قاۇم -تاشاالر ياۈزگە ئۇرۇلاۇپ تۇرغاچقاا ئىككاى قوشاۇن بىار-
بىرىنااى كۆرەلمىاادى .نەن قوش اۇنلىرى ئااوڭ -سااولدىن تەڭرىقااۇتنى مۇھاسااىرىگە ئالاادى.
تەڭرىقاااۇت نەن قوشاااۇنلىرىنىڭ كاااۆپ ھەم كۈچلاااۈكلىكىنى كۆرۈپ ئۇرۇشااانىڭ ئاااۆزىگە
پايدىسىز ئىكەنلىكىنى پەملەپ بىر نەچچە يۈز قاۋۇم چەۋەندازلىرى بىالەن «نېچىار» غاا
مىنىپ مۇھاسىرىنى بۇزۇپ غەربىاي شاىمام تەرەپاكە قېچىاپ كەتتاى .قااراڭغۇ چۈشاكەندە
ئىككى تەرەپ قوشاۇنى گىرەلەشامە جەڭ قىلىاپ ھەر ئىككاى تەرەپ تەڭ چىقىام تاارتتى.
نەن قوشۇنلىرى قولغا چۈشكەن ھۇن ئەسكەرلىرىنى تەڭرىقۇتنىڭ گۈگۈم كېچىادە قېچىاپ
كەتكەنلىكىنااى ئۇقااۇپ يېنىااك چەۋەناادازالر بىاالەن ئ اۇنى قوغلى ادى .ھ اۇن ئەسااكەرلىرى
تەرەپ -تەرەپااكە قېچىااپ كەتتااى .قوشااۇن تاااڭ سااۈزۈلگىچە  200چاقىرىماادىن ئااارتۇق
ئىلگىرلەپ تەڭرىقاۇتنى قولغاا چۈشاۈرۈلمىگەن بولساىمۇ لاېكىن ھۇنالرنىاڭ  19مىڭادىن
ئارتۇق ئادىمىنى ئۆلتۈردى ۋە ئەسىرگە ئالدى .ۋېي چىڭ تىيەنيەنشەن تېغىدىكى جاۋشاىن
قەلئەسىگىچە قوغالپ بېرىپ ھۇنالنىڭ زاپاا

ساۆكلىرىنى قولغاا چۈشاۈرۈپ قوشاۇننىڭ

ئۇزۇق -تۆلىكىنى تولۇقلىدى .قوشۇن جاۋشاىن قەلئەساىدە بىار كاۈن تۇرغانادىن كېايىن
قېلىپ قالغان ئاشلىقنى كۆيدۈرۋېتىپ قايتتى.
قىران چەۋەناداز ساانغۇن قورۇلادن چىقىاپ ئىككاى مىاڭ چاقىرىمادىن ئۇشاۇق ياوم
مېڭىپ قۇملۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىن سوم قوم بىلىك نان بىلەن ئۇچراشتى .ساوم قاوم
بىلىك نان مەغلۇپ بولۇپ قېچىپ كەتكەن بولسىمۇ نەن قوشاۇنلىرى  70مىڭادىن كاۆپ
كىشىنى ئەسىرگە ئالدى .نۇچۈبىڭ الڭجۈشۇ تېغىدا نەزىر قىلىپ نەنخەيگىچە (ھاازىرقى
ئىچكااى موڭغۇلنىااڭ شااىلىنغۇم ئايمىقىاادىكى ساۇنت سااوم نوشاۇنىنىڭ شااىمالى ئەتراپااى)
بېرىپ قايتىپ كەلدى.
بۇ ئۇرۇشتا نەن قوشاۇنلىرى ھاۇنالردىن جەمئىاي ساەككىز -توققاۇز تاۈمەن كىشاىنى
ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ نەن لەشاكەرلىرىدىن ئۆلگىنىماۇ نەچاچە تاۈمەنگە يەتتاى .ئااتالردىن
ئۆلگىنى يۈزمىڭدىن ئېشىپ كەتتى .شۇندىن كېيىن ھۇنالر يىراققا كۆچاۈپ كېتىاپ نېتااۋ
ۋە ئۇنىڭ غەربىدىكى رايونالردىن چېكىنىپ «چۆللۈكنىڭ جەنۇپىادا تەڭرىقاۇت ئوردىساى
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قالمىدى» .نەن سۇاللىسى دەريادىن ئۆتۈپ سۇفاڭنىڭ غەرىبىدىن لىڭجاۈگىچە (ھاازىرقى
گەنسۇ ئۆلكسى يۇڭدىڭ ناھىيىسىنىڭ غەبىي شىمالىدا) بولغاان ئارلىقتاا ئۆساتەڭ چېپىاپ
بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈپ بەش ~ ئالتە تۈمەن پۇقرا ۋە ئەمەلدارنى كۆچۈرۈپ كېلىپ زىمىنناى
ھۇنالرنىاااڭ شاااىمالىغىچە تۇتاشاااتۇرۋالدى [ ]27نەن سۇاللىساااى شاااەرقى تەرەپاااتىن نەن
سۇاللىسااى زور غەلبىلەرنااى قولغااا كەلتااۈردى .نەن سۇاللىسااى ھۇنالرنىااڭ سااوم تەرەپ
رايااونىنى ئىگەللىگەناادىن كېاايىن ئىلگىاارى ھۇنالرغااا قااارام بولغااان ئوغااانالرنى ي اۆلەپ
ئۇالرنى قورۇلنىڭ سىرتىدىكى شاڭگو يۇياڭ يۇبېپىڭ لياۋشاى ۋە لياۋدۇڭادىن ئىباارەت
ئۈچ ئايماققا كۆچاۈرۈپ ئۇالرغاا ھۇنالرنىاڭ ھەرىكىتىناى كۆزىتىشاكە باۇيرۇق چۈشاۈرۈپ
ئوغان چېرىكچى بېشى قويۇپ ئاۇالرنى ناازارەت قىلىاپ ئۇالرنىاڭ ھاۇنالر بىالەن بولغاان
قاتناش ئاالقىسىنى چەكلەپ بۇ ئارقىلىق ھۇنالرنىڭ «سوم قوم» ىنى كېسىپ تاشالىدى.
شۇنىڭ بىلەن بىللە نەن سۇاللىسى جاڭ جىيەننى غەربىاي يۇرتقاا ئەلچىلىكاكە ئەۋەتىاپ
ياااۋچىالر [ ]28ۋە پەرغااانە (ھااازىرقى ئوتتااۇرا ئاسااىيادىكى پەرغااانە ئويمااانلىقى) بىاالەن
ئاالقىلىشىپ ئۇيساۇنالر نانىغاا مەلىكىلەرناى يااتلىق قىلىاپ [ ]29ھۇنالرنىاڭ غەربتىكاى
ئىتتىپاااقىنى بااۇزۇپ ھۇنالرنىااڭ «ئااوڭ قااوم» ىنااى ئااۈزۈپ تاشاالىدى .يەنە نېشااىدا
جيۈچۈەن ۋۇۋېي جااڭخې ۋە دۇنخۇاڭادىن ئىباارەت تاۆت ئايمااق تەساىا قىلىاپ بىار
تەرەپتىن ھۇنالرنىڭ چياڭالر بىلەن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ يەنە بىار تەرەپاتىن نېشاى
ۋە شاڭجۈن سۇفاڭ شىخې قاتارلىق جايالردا باوز يەر ئۆزلەشاتۈردى .شاۇنىڭدىن باشاقا
مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنى كۈچەيتىپ تۇز كۆلىگىچە (لوپنۇر كۆلى) كېڭەيتتى [ .]30باۇ بىار
قاتار ھەربىي سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ تەھادىتى
ئاساسىي جەھەتتىن يوقىتىلدى.
نەن ۋۇدى ھۇن قۇلدارلىرىغا بەلگىلىك دەرىجىدە زەربە بەرگەندىن كېيىن ئەسلىدە
چېگىرنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالەتلىاك قىلغاان ئەھۋالادا يەنە ئىلگىارلەپ زەربە بېرىلمىساىمۇ
بۇالتتى .چۈنكى نەن سۇاللىسى ئىزچىم ھالدا ھاۇنالر كاۆچمەن چاارۋىچى مىلالەت دائىام
كۆچۈپ يۇرۇپ مۇقىم تۇرمايدۇ .ئۇالرنى بويسۇندۇرۇش تە  .ئەگەر ئۇالر چېگرا رايونالرغاا
قايتااا پاراكەناادىچىلىك سالمىسااىال ئ اۇالر بىاالەن ئ اۇزاققىچە قارىشلىشااىش ھاجەتسااىز دەپ
قارايتى .ئەمما ھىن قۇلادارلىرى تىنچلىاق ۋاستىساى بىالەن قااقتى -ساوقتى قىلىشانى ۋە
ھەربىي جەھەتتە تاجاۋۇزچىلىق قىلىشنى تونتاتمايتتى .شۇڭا ئۇالرغاا ئۇنىڭغاا يەنە زەربە
بەرمەي بولمايتتى.
مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -87يىلااى ۋۇدى ئۆلاادى .بۇناادىن بااۇرۇن نەن سۇاللىسااى
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قوشۇنلىرى ھۇنالرغا  20نەچچە يىىم تونتماي زەربە بېرىپ ھۇنالردىكى ئۆلۈم -يېتىم ۋە
زىيااان ناھااايتى ئېغىاار بولاادى .تەڭرىقۇتنىااڭ تۆۋىنىاادىكى ھەر دەرىجىلىااك ئاقس اۆڭەكلەر
قۇدىلىشىشاانى ئەساالىگە كەلتۈرۈشاانى ئويلىمىغااان بولسااىمۇ نەن سۇاللىسااىنىڭ شااىمالىي
چېگرلىرىغااا پاراكەناادىچىلىك سېلىشااىنى يەنىااال تونتاتمىاادى .بىااراق جاااۋدى دەۋرىاادە
ھۇنالرنىڭ زور كۆلەمدە تاجاۋۇز قىلغۇدەك كۈچى قالمىدى .بىار تەرەپاتىن نەن سۇاللىساى
چېگاارا رايااونالردا «تااۇرالرنى تەسااىا قىلىااپ» قاااتتىق ھۇشاايار بولغااانلىقتىن ھااۇن
قۇلدارلىرى چېگرا رايونالرغا باساتۇرۇپ كىرىاپ ھىچقاانچە نەپاكە ئېرىشاەلمىدى .يەنە بىار
تەرەپتىن قۇياندى تەڭرىقۇتنىڭ يېشى كىچىك بولغانلىقى تەنتكە يېڭى چىققانلىقى ئاناا
ئالچىنىڭ پەزلىتىنىڭ دۇرۇ

بولمىغاانلىقى ئىچكاى قىساىمنىڭ داۋالغاۇپ تۇرۇشاى نەن

سۇاللىس اىنىڭ تۇيۇقسااىز ھۇجااۇم قىلىشااىدىن دائىاام ئەنسااىرگەنلىكى تۈپەيلىاادىن ھ اۇنالر
ئامالسىز شەھەر-قەلئەلەرنى سالدۇرۇپ ئاشلىق توپالپ مۇداپىئە كۆرۈشكە مەجبۇر بولادى.
ش اۇنىڭ بىاالەن بااوز يەر ئۆزلەشااتۈرگۈچىلەرنى تەساالىمچلەرنى قۇبااۇم قلىااش شااەھىرىگە
(نارابىسى ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى يىشىن تېغىنىڭ شىمالىدىكى ئويرات ئوتتۇرا ئااراق
بىرلەشاامە نوشاۇنىنىڭ شاەرىقىدە) ئەۋەتىااپ نەن قوشاۇنلىرىدىن ماۇداپىئە كاۆردى ھەم
شىمالدىكى يۈۋۇ دەرياسىغا (ھازىرقى موڭغاۇلىيە نەلاق جۇمھۇرىيىتىادىكى تاۇرا دەرياساى)
كاۆۋرۈك ساېلىپ ھەر ۋاقىاات قېچىشااقا تەييااارلق كاۆردى .شاۇنىڭ بىاالەن بىللاالە تۇتااۇپ
قېلىنغىنىغا  19يىم بولغان نەن ئەلچىساى ساۇۋۇنى قاايتۇرۇپ بېرىاپ يانشاى كاۆڭلىنى
بىلااادۈرۈپ نەن سۇاللىساااى بىااالەن بولغاااان دۈشااامەنلىك كەيپىيااااتىنى پەساااەيتىپ
قۇدىلىشىشااانى پەيااادىنپەي ئىشاااقا ئاشاااۇرماقچى بولااادى .ئەمماااا ھاااۇن ئاقساااۆڭەكلىرى
قۇدىلىشىشاانى ئويلىغاااان بولساااىمۇ ھاااۇن ئااااتلىق ئەساااكەرلىرى دائىااام دېگاااۈدەك نەن
سۇاللىسااىنىڭ شااىمالىدا پەياادا بولااۇپ تااۇردى .ئااۇالر جەنۇپقااا يااۈرۈش قىلىشااتىن نەپ
چىقمىغاچقا نىشاننى نەن سۇاللىسىنىڭ غەربتىكى ئىتتىپاقدىشى—ئۇيسۇنالرغا قاراتتى.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -74يىلى ھۇنالر چېگىغا بىر نەچچە قېتىم تاجااۋۇز قىلادى ھەم
قۇش بىلەن بىرلىشىپ ئۇيسۇنالرغا ھۇجئۇم قىلدى .كېيىنكى يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى
 -73يىلى) زور قوشۇن باشالپ ئۇيسۇنالرنىڭ يەرلىرىدىن چەياان ۋە ئۇشانى تارتىۋېلىاپ
نەلقنى ئەسىر قىلدى ھەم ئۇيسۇن نانىكىسىنى (جيې يۈ مەلىكىناى) ساوراپ «ناانىكىنى
تېزدىن ئەۋەتىپ بېرىش» نى تەلەپ قىلىاپ قوراللىاق تەھادىت ئاارقىلىق ئۇيساۇنالرنىڭ
نەن سۇاللىسى بىلەن بولغاان ئىتتىپاقداشالىق مۇناساىۋىتىنى بۇزمااقچى بولادى .ئۇيساۇن
كۈنبېگى ۋە مەلىكە ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ مەكتۇپ سۇنۇپ ياردەم تەلەپ قىلادى .شاۇنىڭ
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بىلەن نەن سۇاللىسى بەش ياوم قوشاۇن تەشاكىللەپ ئۇيساۇنالر بىالەن بىرلىشاىپ 200
مىڭ كىشلىك زور قوشۇن بىلەن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -71يىلى كۆلىمى زور بىر قېتىملىق
ئۇرۇشنى قوزغىدى.
ئەتىيازنىڭ تۇنجى ئېيىدا يوم قوشاۇن يولغاا چىقتاى .ھاۇنالر نەن سۇاللىساىنىڭ زور
قوشاااۇنلىرىنىڭ ئاتالنغاااانلىقىنى ئااااڭالپ قېااارى -چاااۆرىلىرىنى ئەگەشاااتۈرۈپ ماااام-
چااارۋىلىرىنى ھەياادەپ يىراققااا كۆچااۈپ كەتكەنلىكااتىن ب اۇ بەش قوش اۇن ك اۆپ نەتىااجە
قازىنالمىدى .لىياۋ شۈيدىن ئۆتكۈرچى سانغۇن فەن مىڭيۈ جاڭيېادىن يولغاا چىقىاپ 1200
چاقىرىمدىن ئارتۇق يوم ياۈرۈپ پۇلىخاۇ دەرياساى (ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلادىكى ئېجىناا
دەرياسى) غا يېتىپ باردى .ئالدىچى سانغۇن نجەن زېڭ يۈنجۇڭدىن يولغاا چىقىاپ 1200
چاقىرىماادىن ئااارتۇق يااوم ي اۈرۈپ ۋۇيااۈەنگىچە (ھااازىرقى ئىچكااى موڭغۇلىاادىكى قااارقۇن
دەرياسىنىڭ شىمالىي قىسىمىدىكى قونا نالخا چوڭ نوشۇنىنىڭ شىمالىدا) باردى.باارىكۆم
سانغۇنى جاۋچۇڭگو جيۈچاۈنەدىن يولغاا چىقىاپ  1800چاقىرىمادىن ئااتۇق ياوم ياۈرۈپ
غەربتىكى نۇشەنگىچە (ھازىرقى ئاورنى ئېنىاق ئەمە ) يېتىاپ بااردى .چىلايەن (تىالەن)
سانغۇنى تيەن گۇاڭمىڭ شىخېدىن يولغاا چىقىاپ  1600چاقىرىمادىن ئاارتۇق ياوم ياۈرۈپ
جىجى تېغىغا (ھازىرقى ئورنى ئېنىق ئەمە ) يېتىاپ بااردى .باار

ساانغۇن تايەن شاۈن

ۋۇيۈەندىن (ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى باۋتۇ شاەھرى) يولغاا چىقىاپ  800چاقىرىمادىن
ئارتۇق يوم يۈرۈپ دەيناۈۋۈ دەرياساى (ياۈۋۇ دەرياساى) غىاچە يېتىاپ بااردى .ھەممىساى
پەقەت نەچچە يۈز ياكى نەچچە مىڭادىنال كىىشانى ئۆلتاۈردى يااكى ئەساىر ئېلىاپ قايتىاپ
كەلدى.
ئۇيسااۇنالر شااانلىق غەلاابىگە ئېرىشااتى .ئۇيسااۇن كاۈنبېگى  50مى اڭ كىشاالىك ئاااتلىق
ئەسكەر ۋە نەن سۇاللىسىنىڭ چېرىكچى بېگى ئوردىسىغىچە يېتىپ بېرىاپ تەڭرىقۇتنىاڭ
تاغىساااى يەڭگىساااى مەلىكىساااى ئاتااااقلىق ناااانلىرى كاھبېگىساااى مىاااڭ بېشاااى
سەركەردىلىرىدىن بولۇپ  39مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئەسرى ئېلىاپ  700مىاڭ تۇيااقتىن
ئااارتۇق ئااات كاااال قااوي نېچىاار ۋە ت اۆگە ئولجااا ئالاادى .ھ اۇن ئاھااالىلىرى ۋە مااام-
چارۋىلىرىدىن ئۆلگەن پىتراپ كەتكەنلىرى سان -ساناقسىز بولدى.
بااۇ غەربىااي نەن سۇاللىسااىدىن بۇيااانقى نەن-ھااۇن ئۇرۇشاالىرى ئىچىاادىكى ئەڭ
ئااانىرقى بىاار قېتىملىااق چااوڭ ئااۇرۇش ئىاادى .بااۇ قېتىمقااى ئۇرۇشاانى پۈتااۈنلەي ھااۇن
قۇلااادارلىرىنىڭ تاجااااۋۇزچىلىقى كەلتاااۈرۈپ چىقارغاااان بولاااۇپ نەن سۇاللىساااى بىااالەن
ئۇيسۇنالرنىڭ قوشۇن چىقىرىشاى بىار قېتىملىاق قايتۇرماا زەربە بېارىش ئىادى .نەتىجىادە
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ھۇنالر قاتتىق مەغلۇپ بولۇپ ئاجىزلىشىپ قۇدىلىشىشنى تېخىمۇ بەك ئوياليدىغان بولدى.
شىمالىي چېگرىمۇ بارا -بارا تىنجىدى[.]31
نەن سۇاللسىىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىادىن باشاالپال نەن سۇاللىساىنىڭ ھۆكۈمرانلىاق
قاتلىمىاادا «ھااۇن قۇلاادارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغااا زەربە بېاارىش كېرەكمااۇ -يااوك» دېااگەن
مەسىلىنى چۆرىدىگەن ھالدا ئۇرۇشپەرەسالىك ۋە تىنچلىقپەرەسالىكلەردىن ئىباارەت ئىككاى
گورۇھنىااڭ كۆرىشااى ئااۇزاق مااۇددەتكىچە داۋامالشااتى .بۇنىااڭ ئىچىاادە ۋۇدى ۋە جاااۋدى
دەۋرىدىكى كۈرەش ئەڭ كەسكىن بولدى« .نەننامە» نىڭ ئاپتورى بەن گۇنىاڭ «ھاۇنالر
ھەققىاادە قىسساە» دەئەينااى چاغاادىكى كاۈرەش ئەھااۋالىنى بايااان قىلىشااىچە ھەر ئىككااى
تەرەپ ئاااۆز پىكىرىااادە چىاااڭ تاااۇرۇپ ئونشاشااالىق ۋە پەرقلەرناااى ئايرىاااپ چىققاااان.
تىنچلىقپەرە

كۇڭزىچىالر قۇدىلىشىشنى ياقلىغان .ئۇرۇشپەرە

ئەمەلدارالر جاازا يۈرۈشاى

قىلىشاانى تەلەپ قىلىشااقا« .تااۇز ۋە تۆمااۈر ھەققىاادە» دېااگەن ئەسااەردىمۇ بااۇ ئىككااى
گۇرۇھنىڭ ھۇنالرغا جازا يۈرۈشى قىلىشنىڭ پايدا -زىيىنى ھەققىادىكى بە  -مۇنازىرساى
تەپسااىلىي بايااان قىلىغااان .كېيىنكىسااى ئەمەلىاايەت ئىسااپاتلىدىكى مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى
 -133يىلااى نەن ۋۇدى ئ اۇرۇش قوزغىغاناادىن باشااالپ مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -71يىلااى
چوڭ ئۇرۇشقىچە بولغاان  60يىلادەك ۋاقىات ئىچىادە نەن سۇاللىساى «دۆلەت غەزنىساى»
قۇرۇپ كەتكەن .نوپۇسنىڭ يېرىمى ئازىيىاپ كەتاكەن» [ ]32لىكاتەك زور بەدەم تاۆلىگەن
بولسىمۇ ئەڭ ئانىرىدا ھۇنالرنىڭ تەھدىتىنى تەم -تۆكۈ

يوق قىلدى .ئەگەر باۇ ~ 50

 60يىللىااق تاجاۋۇزچىلىققااا قارىشااى ئ اۇرۇش ۋە ئۇنىااڭ غەلبىسااى بولمىغااان بولسااا نەن
سۇاللىساااىنىڭ شاااىمالىنىڭ نااااتىرجەملىكى نەلقنىاااڭ ئىشااالەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشااانىڭ
بىخەتەرلىكاااى مىلااالەت ۋە دۆلەتنىاااڭ تەقااادىرى فېئوداللىاااق ئىجتىماااائىي ئىقتىسااااد
مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى .شۇڭا غەربىي نەن سۇاللىساى
دەۋرىدىكى ھاۇنالر بىالەن نەنازۇالر ئوتتۇرساىدىكى ئاۇرۇش مااھىيەتتە فېئوداللىاق تاۈزۈم
بىلەن قۇللۇق تاۈزۈم ئوتتۇرساىدىكى ئۇرۇشانىڭ ھەقىقىاي نااراكتېرىنى ۋە ئىلغاار رولىناى
مۇشۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
ۋۇدى دەۋرىدىكى ۋە ئۇنىڭدىن كېينكى ھۇنالرغا قارىشى ئۇرۇشنىڭ ئىلغار رولى ھاۇن
قۇلدارلىرىنىڭ نەنزۇالرغا قىلغان تاجاۋۇز چىلىقىنى چەكلىگەنلىكىدە ئىپادىلىنىپ قالمااي
يەنە ئوغان دىڭلىڭ شىرۋى ئۇيسۇن ۋە غەربىي تۇرتتىكى ھەرقايسى مىللەتلەرنى ھاۇن
قۇلدارلىرىنىڭ قاۇم قىلىشاىدىن ۋە ئېكسپىالتاتساىيە قىلىشاىدىن قۇتۇلادۇرۇپ (گەرچە باۇ
ۋۇدىنىڭ قوشۇن تارتىشتىكى مەقسىتى بولمىسىمۇ)
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تۈزۈمىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتقۇزۇپ نەنزۇالرنىڭ ئىلغار فېئوداللىق ئىقتىسادىي مەدەنىيىتى
بىلەن ئۇچراشتۇرغانلىقىدىنمۇ ئىپادىلىنىدۇ بۇ ئەينى چاغدىكى تاارىخىي شاارائىتتا ئىلغاار
ئەھمىيەتكە ئىگە ئىدى.
 .3غەربىي نەن سۇاللىسىنىڭ ئانىرىادا قوغشاار تەڭرىقۇتنىاڭ نەن سۇاللىساىگە ئەم
بولۇشى ۋە شىمام بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ بىرلىككە كېلىشى
ھۇن قۇلدار ھۆكۈمرانالر گوروھىنىڭ غەربىي نەن سۇاللىساىنىڭ شاىمالىي چېگرىساىغا
قىلغان تاجاۋۇزلچىلىقى كەلتۈرۈپ چىقارغاان ئاۇرۇش ھاۇن مىللىاتىگە ئېغىار ئااقىۋەتلەرنى
ئېلىپ كەلدى بولۇپمۇ ھۇن نەلقى ئۇچرىغان ئاقىۋەت ئەڭ ئېغىر بولدى.
بىرىنچىدىن ھۇنالرنىڭ ئاھالىسى ۋە چارۋا-ماللىرى زور تۈركۈمدە ئولجا ئېلىنادى ۋە
ئۆلدى .مىالدىيدىن باۇرۇنقى -127يىلىادىكى ئۇرۇشاتىال ھاۇنالردىن ئاۈچ مىڭادىن ئاارتۇق
ئااادەم ئەسااىرگە چۈشااۈپ مىليااون تۇياااقتىن ئااارتۇق قااوي كاااال ئولجااا ئېلىناادى[.]33
مىالدىيااادىن باااۇرۇنقى  -121ۋە -119يىللىرىااادىكى ئىككاااى قېتىملىاااق ئۇرۇشاااتا ھاااۇن
جەڭچىلىرىدىن ئۆلتۈرۈلگەن ۋە ئەساىر ئېلىنغاانلىرى تېخىماۇ كاۆپ بولاۇپ  130مىڭادىن
ئېشىپ كەتتى[( ]34قۇنشارناننىڭ قوۋمىدىن ئەساىرگە چۈشاكەن ۋە ئۆلتاۈرۈلگەن نەچاچە
تۈمەن ئاادەم ۋە نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاان  40مىاڭ ئاادەم بۇنىاڭ ساىرتىدا) .بۇنىاڭ
بىاالەن باااتۇر تەڭرىقااۇت دەۋرىاادىكى  300مىاڭ ئوقياااچى چەۋەناادازنىڭ يېرىمااى ئازىيىااپ
كەتتااى .مىالدي ادىن ب اۇرۇنقى -71يىلىاادىكى ئۇرۇشااتا ئااوڭ قااوم ناننى اڭ قوۋمىاادىن 39
مىڭاادىن ئااارتۇق ئااادەم ئەسااىر ئېلىنىااپ  700مى اڭ تۇياااقتىن ئااارتۇق چااارۋا-مااام ئولجااا
ئېلىندى .قېلىاپ قالغاان ئاھاالىلەردىن ئاۆلگەن چېچىلىاپ كەتكەنلىارى ۋە چاارۋىالردىن
ئۆلگەن پىتىراپ كەتكەنلىرىنىڭ ھەددى-ھېسابى يوق[ ]35بولۇپ باۇ ھاۇنالرنى قااتتىق
ئاجىزالشتۇرۇۋەتتى.
ئىككىنچىاادىن ھااۇنالر ئۇرۇشااتا مەغلااۇپ بولغاناادىن كېاايىن چارۋىچىلىققااا بااات
كېلىدىغان رايونالردىن چېكىنىپ چىقىپ (مەسالەن ئالوباان ناان باياان ناان قاوۋمى
ھازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلدىكى نېتاۋدىن قۇنشارنان قوۋمى ھازىرقى گەنساۇ ئۆلكىساىدىكى
نېشى كارىدورىدىن چېكىنىپ چىققان) چۆللۈكنىڭ شاىمالىدىكى ساۇ ۋە ئاوت-چاۆپ ياوق
رايونالرغا كۆچۈشكە مەجبۇر بولدى .بۇنىڭ بىالەن چاارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشاىغا تەساىر
يەتكۈزۈشى تەبئىي ئىدى .بۇنىڭ ئىچىدە نېشىدىكى چىليەن (تىلەن) تېغى ئالچى تېغاى
(ھازىرقى گەنسۇدىكى شاەندەن ناھىيىساىنىڭ شاەرقىي جەنۇبىادا) نېتاۋنىاڭ شاىمالدىكى
چوغاي تېغىدىن چېكىنىپ چىقىشانىڭ تەساىرى بىار قەدەر زور بولادى .چاۈنكى چىلايەن
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تېغى ۋە ئالچى تېغاى قارىغاايالر كاۆپ ئاوت-ساۈيى ماوم قىشاتا ئىللىاق ياازدا ساالقىن
بولۇپ چاارۋىچىلىق قىلىشاقا ناھاايىتى باات كېلەتتاى ھەم ھاۇن نەلقنىاڭ تىرىكچىلىكاى
بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايىتى زور ئىدى .شۇڭا ھۇنالر بۇ ئىككاى تاغادىن ئايرىلىاپ
قالغاندىن كېيىن:
ئايرىلىپ قالغاندا تىلەن تېغىدىن
ئاۋۇما

بولۇپ قالدى چارۋا-مېلىمىز.

ئايرىلىپ قالغاندا ئالچى تېغىدىن
مۇڭلىنىپ سارغايدى قىز-ئايالىمىز[.]36
دەپ قوشاق توقۇشتى .چوغاي تېغىدىمۇ ئوت-چۆپ دەم-دەرەنلەر قوياۇق يااۋايى
ھااايۋانالر كااۆپ بولااۇپ چااارۋىچىلىق ۋە ئوۋچىلىققااا بااات كېلىااپال قالماسااتىن يەنە زور
مىقداردىكى ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن ھەربىي ئىشالردا پايدىلىنىشقا (ئوقيا ياساشقا) بوالتتى.
ب اۇ يەر ب ااتۇر تەڭرىقۇتنى اڭ ئارقااا س اەپ ئااامبىرى ۋە جەنۇبقااا ي اۈرۈش قىلىشااتىكى م اۇھىم
بازىسااى ئىاادى[ .]37ھاۇنالر چوغاتاااي تېغىنىااڭ شااىمالىغا چېكىنىااپ كەتكەناادىن كېاايىن
تاغنىڭ شاىمالىدىكى شاەرقتىن غەربكىاچە نەچاچە مىاڭ چااقىرىم جەناۇبتىن شاىمالغىمۇ
نەچااچە مى اڭ چاااقىرىم كېلىاادىغان چااوڭ قۇملۇقتااا ئااوت-س اۇ بولمىغاچقااا چااارۋىچىلىق
قىاللمىاادى[ .]38ب اۇ چااارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشااى ۋە بااايلىق مەنبەسااىنى زور دەرىجىاادە
چەكلەپ قويدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە نەن سۇاللىسى چوغاي تېغىنى ئىشغام قىلغاندىن كېيىن
بۇ يەردە قەلئە-قورۇلالرنى قۇرۇپ تاۇرالرنى ساېلىپ تاشاقى ساېپىلنى ياسااپ ئەساكەر
تۇرغااۇزۇپ ماۇداپىئە كاۆرگەچكە ھاۇنالر جەنۇبقااا كېلەلمەياادىغان بولاۇپ قالاادى .شاۇڭا
«ھاۇنالردىن چوغاااي تېغىنااى قولاادىن بېرىااپ قويغاناادىن كېاايىن ئاااھ ئۇرمىغااان ھاېچكىم
قالمىاادى»[ .]39كېاايىن نەن سۇاللىسااى يەنە غااۇزالرنى يوقاااتقۇچى سااانغۇن گوچاااڭ ۋە
ياااۋايىالرنى تۇتقااۇچى تاۆرە جاااۋپونۇنى ساۇفاڭنىڭ شاەرقىدە تۇرغااۇزۇپ بااوز يەر ئېچىشااقا
ئەۋەتىپ ھۇن كۈچلىرىنىڭ شاەرققە كېڭىيىشاىنىڭ ئالادىنى ئالغاچقاا ئۇشالۇ تەڭرىقاۇت
تەنتتە ئولتۇرغاندىن (مىالدىيدىن بۇرۇنقى -105يىلى) كېيىن ھۇنالر بارغانسېرى غەربىي
شىمالغا يۆتكىلىپ سوم تەرەپاتە يۈنجاۇڭ ئايمىقىغاا ئاوڭ تەرەپاتە جيۇچاۈەن دۇنخاۇاڭ
ئايماقلىرىغا ئاۇدۇم كېلىادىغان بولاۇپ قالادى (ئەسالىدە ھۇنالرنىاڭ ساوم تەرپاى شااڭگۇ
ئايمىقىغا ئوڭ تەرپاى شااڭجۈن ئايمىقىغاا ئاۇدۇم كېلەتتاى) .بۇنىاڭ بىالەن چاارۋىچىلىق
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رايااونلىرى تېخىمااۇ تارىيىااپ كەتتااى .ئااادەم ۋە چارۋىالرنىااڭ كااۆپلەپ ئۆلااۈپ كېتىشااى
چااارۋىچىلىق رايونلىرىنىااڭ زور كۆلەماادە تارىيىشااى ئىشلەپچىقىرىشاانى چېكىناادۈرۈۋەتتى
ئۇنىڭ ئۈستىگە قار ئاپىتى (مىالدىيدىن بۇرۇنقى -71 -89 -104يىللىرى) تۈپەيلىادىن
مىالدىيدىن بۇرۇنقى -68يىلاى ھاۇنالردا زور قەھەتچىلىاك ياۈز بېرىاپ نەلقنىاڭ ئونادىن
ئالتە-يەتتىسى ئۆلۈپ ئىجتىمائىي ئىگىلىك ۋەياران بولاۇپ مىللەتنىاڭ مەۋجۇدلاۇقى زور
تەھدىتكە دۇچ كەلدى[.]40
ئۈچىنچىااادىن قاااارام ئەلااالەر بۆلۈنااادى .بااااتۇر تەڭرىقاااۇت دەۋرىااادىن بۇياااان
بويساۇندۇرۇلغان نۇرغۇنلىغااان قەبىاالە ۋە قااوۋمىالر ھاۇن قۇلاادار ھۆكااۈمرانالر گوروھىنىاڭ
ئېغىر بېسىمى ۋە ئېكسپىالتاتسىيىگە چىدىماي بە -بەستە ئىسايان كۆتاۈردى .ھۇنالرنىاڭ
ئاجىزالشااقانلىقىدىن پاياادىلىنىپ دىڭلىڭااالر شااىمالدىن ئوغااانالر ئۇيسااۇنالر غەربااتىن
شااەرقتىن ھۇجااۇم قىلاادى سااوم تەرەپتىكااى شااىرۋى قەبىلىسااى جەنۇبقااا بېرىااپ نەن
سۇاللىسااىگە ئەم بولاادى غەربىااي ي اۈرتتىكى ھەر قايسااى مىللەتلەرمااۇ بىاارلىكتە ھۇنالرغااا
ھۇجۇم قوزغىدى[ .]41بۇنىڭ بىالەن غاايەت زور ھاۇن قۇلادارلىق ھااكىمىيىتى بىار مەھەم
بۆلۈنۈش ۋە نىزا ھالىتىگە چۈشۈپ قالدى.
تۆتىنچىاادىن ھ اۇن ھۆكااۈمرانالر گوروھىنى اڭ ئىچكااى قىسااىمىدىمۇ بۆلۈنااۈش پەياادا
بولدى .ھۇن يۇقىرى قاتالم ئاقسۆڭەكلەر گۇروھىنىڭ ئىچكاى قىساىمدا ئەسالىدىمۇ ھوقاۇق
تالىشىش بولۇپمۇ «تەڭرىقاۇت» لاۇقتىن ئىباارەت باۇ ئەڭ ئاالىي ھۆكۈمرانلىاق ھۇقاۇقىنى
تالىشااىش يۈزىسااىدىن نۇرغااۇن زىااددىيەت يوش اۇرۇنغان بولاۇپ دائىاام دېگااۈدەك تەنىاات
تالىشىش كۈرەشلىرى بولۇپ تۇراتتى[ .]42بۇ چاغدا ھۆكۇمرانلىق دائىرىساىنىڭ تارىيىشاى
ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىشانىڭ چېكىنىشاى قوۋمىنىاڭ ئاجىزلىشىشاى ۋە قاارام ئەللەرنىاڭ
بۆلۈنىشااى بىاالەن يااوقىرى قاااتالم ھۆكااۈمرانالر گااۇرۇھى ئىچىاادىكى زىااددىيەت تېخىمااۇ
كەسكىنلىشىشااكە باشاالىدى .مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -60يىلىاادىن باشااالپ تەڭرىقۇتلااۇق
تەنااتىگە ۋارساالىق قىلىااش مەسىلىسااى تۈپەيلىاادىن ھۆكۈمرانالرنىااڭ ئىچكااى قىسااىمىدىكى
پااارچىلىنىش تېخىمااۇ ئېغىرلىشااىپ مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -57يىلغااا كەلگەناادە «بەش
تەڭرىقۇتنىااڭ ھااااكىمىيەت تالىشىشااى» كېلىاااپ چىقىىاااپ ھۇنالرنىااڭ ئىچكاااى قىسااامى
قااليمىقانلىشىپ كەتتى .بۇ ھون قوۋمى جەمئىيىتى ۋە ھااكىمىيىتىنى ھااالكەت گىردابىغاا
ئىتتىاردى .مۇشااۇنداق ۋەزىايەت ئالدىاادا قوغۇشاار تەڭرىقااۇت تاارى سەھنىسااىگە چىقىااپ
ھۇنالرنى بۇرۇلۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلدى.
قوغۇشااار تەڭرىقۇتنىااڭ ئەساالى ئىساامى جىخۇشااان بولاۇپ تاۈمەن تەڭرىقۇتنىااڭ -7
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ئەۋالدى شااۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇتنىااڭ ئااوغلى ئىاادى .ئااۇ يااۇقىرى تەبىقىاادىكى ئاقسااۆڭەك
ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئالىي ھۆكۈمرانالر گۇرۇھى ئىچىادىكى
شەنىا ئىدى .مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -60يىلى شۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇت ئۆلگەنادىن كېايىن
تەڭرىقۇتلۇقىقااا ۋارىساالىق قىلىااش قائىدىسااىگە ئاساسااەن ئااۇ ئاتىسااىنىڭ تەڭرىقۇتلااۇق
ھوقۇقىغا ۋارىسلىق قىلىشى كېرەك ئىادى .ھاالبۇكى شاۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇتنىاڭ ھوقۇقلاۇق
ۋەزىرى نۇسۇر نان شىنۋىيان ھەر قايىساى جايالرغاا ئاادەم ئەۋەتىاپ ھەر قايىساى ئاۇرۇق
ئاقسااااقاللىرىنى كېڭەشاااكە چاقىرىاااپ تەڭرىقۇتنىاااڭ ۋارىساااىنى مەسلىھەتلىشاااىپ قاااارار
قىلماقچى بولغاندا شۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇتنىڭ ئايالى -جۈەنچاۇ ئاالچى ئىنىساى ساوم قاوم
جورچى دۇرۇنچى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئۇرۇق ئاقساقاللىرىنىڭ تېخى كېلىپ بواللمىغاان
پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئۆزنىڭ ئاشىنىساى ئاوڭ قاوم بىلىاك ناان تۇغتااننى ئۇياانجۇت
تەڭرىقااۇت قىلىااپ تىكلىاادى .ئۇيااانجۇت تەڭرىقااۇت ئىنتااايىن ياااۋۇز تەبىئەتلىااك بولغاچقااا
شىنۋىياننى ئۆلتۈرۋېتىپ دۇرۇنچىنى ئەتىۋارالپ ئىشالەتتى ھەم شاۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇتنىاڭ
پەرزەنتلىرى ئىنىسى ۋە يېقىنلىرىنى ۋەزىپىسىدىن قالادۇرۇپ ئۇالرنىاڭ ئورنىغاا ئۆزنىاڭ
پەرزەنتلىارى ۋە ئىنىلىرىناى قويادى .تەناتىكە ۋارىسالىق قىاللمىغاان ۋە چەتاكە قېقىلغااان
جىخۇشان ئامالسىز ھۇنالرنىڭ سوم تەرىپىادىكى قېيناتىساى ئۇجانمۇنىاڭ يېنىغاا پانااھلىق
تىلەپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى.
جىخۇشان ناھايىتى قابىلىيەتلىاك بولغاانلىقى ھەم تەڭرىقاۇت ئەۋالدى بولغاانلىقتىن
گەرچە سوم پاناھلىق تىلگۈچى سۈپىتىدە قېچىپ بارغان بولسىمۇ يەنىال ساوم تەرەپتىكاى
ھۇن ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ ھۆرمىتى ۋە قوغدىشاىغا ئېرىشاتى .ھاالبۇكى ئۇياانجۇت تەڭرىقاۇت
زوراۋانلىق قىلىپ قااليمىقان ئادەم ئۆلتۈرگەنلىكتىن نەلقنىاڭ ناارازىلىقى ۋە قارشاىلىقىنى
قوزغىدى.
مىالدىيىدىن باۇرۇنقى -58يىلاى ساوم تەرەپتىكاى ئاقساۆڭەكلەر ئۇجاانمۇ پۇرساەتتىن
پايدىلىنىپ جىخۇشاننى قوغۇشار تەڭرىقاۇت قىلىاپ تىكالەپ ئارقىادىنال ساوم تەرەپتىكاى
لەشااكەرلەر بىاالەن ئۇيااانجۇت تەڭرىقۇتقااا ھۇجااۇم قىلاادى .ئۇيااانجۇت تەڭرىقااۇت ئىچكااى
جەھەتااتە نەلىقنىااڭ نەزىرىاادىن قالغااانلىقى تاشااقى جەھەتااتە ياااردەمگە ئېرشاامىگەنلىكى
ئۇچۇن قارشىلىق كۆرسىتەلمەي ئۆزىنى ئۆلتۇرۈۋالدى ئۇنىاڭ قاوۋمى پۈتاۈنلەي قوغۇشاار
تەڭرىقۇتقااا ئەم بولاادى .قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ئۇيااانجۇت تەڭرىقااۇتنى يەڭگەناادىن كېاايىن
تەڭرىقۇت ئوردىساىغا قايتىاپ بېرىاپ تەڭرىقۇتقاا بىۋاساتە قاراشالىق يەرلەرناى تەرتىاپكە
سېلىپ ھەر قايساى جاايالرنى مۇقىمالشاتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىشانى تېاز ساۈرئەتتە ئەسالىگە
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كەلتاااۈرۈش ۋە ھااااكىمىيەتنى مۇقىمالشاااتۇرۇش ئۇچاااۇن بىااار نەچاااچە ئايااادىن كېيىااانال
قوشۇنالرنى قىسقارتىپ ئاقسۆڭەكلەرنى ئەسلىدىكى يەرلىارىگە قايتىشاقا باۇيرۇق قىلادى.
لېكىن بۇ چاغدا ئوڭ قوم بىلىك ناننىڭ يېنىغا قېچىپ بارغان دورۇنچى ئوڭ قوم بىلىك
نان بىلەن بىرلىشىپ ئۇيانجۇتنىاڭ ئىنىساى باتىساخان بوشاتاننى تاۇغ تەڭرىقاۇت قىلىاپ
تىكلەپ قوشۇن تارتىپ قوغۇشار تەڭرىقۇتقا ھۇجۇم قىلدى .قوغۇشار تەڭرىقاۇت يېڭىلىاپ
چېكىندى .تۇغ تەڭرىقۇت ئىككى ئوغلىنى تەڭرىقۇت ئوردىسىنى ساقالشاقا باۇيرۇپ شاەرق
تەرەپتە نۇرغۇن قوشاۇن تۇرغاۇزۇپ قوغۇشاار تەڭرىقاۇتتىن ماۇداپىئە كاۆردى .ئەمماا تاۇغ
تەڭرىقۇت ئىقتىدارسىز بولغانلىقى پىتنە-پاساتقا ئىشىنىپ ئاادەم ئۆلتاۈرگەنلىكى ئۈچاۈن
ھەر قايسى ئاقسۆڭەكلەر ئۇنىڭادىن ياۈز ئاۆرۈپ بە -بە

بىالەن ئاۆزلىرىنى تەڭرىقاۇت

دەپ ئاتاشتى .غەربتە ئوغۇز تەڭرىقۇت شەرقتە چەلى تەڭرىقۇت ۋە ئۈجە تەڭرىقاۇت بااش
كۆتۈرۈپ چىقىپ ئاۇالر تاۇغ تەڭرىقاۇت ۋە قوغۇشاار تەڭرىقاۇت قوشاۇلۇپ تارىختاا «بەش
تەڭرىقۇتنىااڭ ھاااكىمىيەت تالىشىشااى» دەپ ئاتالاادى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى -57يىلااى).
بەش تەڭرىقۇت قااليىمقان ئاۇرۇش قىلىاش جەريانىادا يااكى مەغلاۇپ بولاۇپ ئەم بولاۇپ
يااكى ئاۆزىنى ئولتۈرۈۋېلىااپ ئەڭ ئاانىرى غەلىابە قوغۇشااار تەڭرىقۇتقاا مەنساۇپ بولاادى.
شۇنىڭ بىلەن قوغۇشار تەڭرىقۇت تەڭرىقۇت ئوردىسىغا يەنە قايتىپ كەلادى .لاېكىن

باۇ

قېتىمقااى قااليىمقااان ئ اۇرۇش تۈپەيلىاادىن ئاھااالە زور دەرىجىاادە ئازىيىااپ پەقەت نەچااچە
تۈمەن ئادەمال قالدى .بىر تۈمەندىن ئارتۇق ئاادەم ئۇرۇشاتا ئۆلاۈپ چارۋىالرنىاڭ ئونادىن
سااەككىز-توققااۇزى زىيانغااا ئااۇچراپ نەلااق ئاچارچىلىقتااا قېلىااپ بۇالڭچىلىااق ئەۋەج
ئالاادى[ .]43قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ئىنتااايىن تە

ك اۈنگە قالغااانلىقتىن قااليمىقااانچىلىقتىن

كېيىنكى ئېغىر ۋەزىيەتنى ئوڭشىماقچى بولدى ئەمماا باۇ چاغادا ئويلىمىغاان يەردىان تاۇغ
تەڭرىقۇتنىااڭ بىاار نەۋرە ئىنىسااى شۈشااۈن نااان غەربااتە ئ اۆزىنى رۇنجىاان تەڭرىقااۇت دەپ
ئاتىدى قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ ئاكىسى سوم قوم بىلىك نان قۇتىئۇشامۇ شاەرقتە ئاۆزىنى
قۇتىئااۇش تەڭرىقااۇت دەپ ئاتىاادى( .مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى -56يىلااى) ئارىاادىن ئااۇزۇن
ئۆتمەي قۇتىئۇش رۇنجىنناى ئۆلتاۈرۈپ قوغۇشاارغا ھۇجاۇم قىلىاپ ئۇنىاڭ قوشاۇنلىرىنى
مەغلۇپ قىلىپ تەڭرىقۇت ئوردىسىنى ئىگىلۋالدى.
قوغۇشار يەنە بىر قېتىم قېچىشقا مەجبۇر بولدى .بۇنداق ۋەزىيەت ۋە ئەھاۋام ئالدىادا
ئاااۇ نەن سۇاللىساااى مەركىزىاااي ھااااكىمىيىتىگە ئەم بولاااۇپ نەن سۇاللىساااى مەركىزىاااي
ھاكىمىيتىنىڭ بىار تۇتااش رەھبەرلىكىناى قۇباۇم قىلىاپ نەن سۇاللىساىنىڭ يااردىمى ۋە
قوللىشااى بىاالەن ئۆزىنىااڭ زاۋاللىققااا يااۈزلەنگەن ھۆكااۈمرانلىقىنى ساااقالپ ۋە ئەساالىگە
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كەلتااۈرۈپ قۇتىئۇشاانى تىنچىتىااپ ھااۇنالر رايااونىنى بىاارلىككە كەلتااۈرۈپ ھااۇنالرنى
نەتەرلىك ۋەزىيەتتىن قۇتقۇزۇش ئويىغا كەلدى.
ھۇنالر بااتۇر تەڭرىقاۇتتىن باشاالپ 150يىام جەريانىادا (مىالدىيادىن باۇرۇنقى ~209
-56يىلااالر) شااىمالىدا سااەلتەنەت سااۈرۈپ چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇبىي–شااىمالىدىكى
ھەرقايىسى مىللەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كەلگەنلىكاتىن ئاۆزلىرىنى «تەڭرىنىاڭ ئەركە
ئوغلى» دېيىشىپ نەن سۇاللىساى ھااكىمىيىتى بىالەن پاۇت تېپىشاىپ تۇرغانىادى .ئارىادا
قۇدىلىشااىش بولغااان بولسااىمۇ پەقەت نەن سۇاللىسااى مەلىكىلىرىنااى بېرىااپ ھەر يىلااى
شايى-كىمخاپ كىايىم-كاېچەك ئەۋەتىاپ بېرىاپ تۇرغااچىقىال ۋاقىتلىاق ھالادا چېگرىغاا
پاراكەندىچىلىك سالمىغان ئىادى .كېايىن نەن سۇاللىساىنىڭ ھەرباى جەھەتتىكاى قااتتىق
زەربىسااى بىاالەن ھااۇن قۇلاادارلىرى چۆچااۈپ قۇدىلىشىشاانى ئويلىغااان بولىساامۇ نەن
سۇاللىسىگە بېقىنىشنى نىيالىغاا كەلتۇرمىگەنىادى .باۇ چاغادا قوغۇشاار تەڭرىقاۇت كاۈچ –
ماغدۇرىدىن كەتكەچكە ۋەزىيەتنىڭ قىستىشاى ئارقىساىدا ئاوغلىنى بارىمتايلىققاا ئەۋەتىاپ
ئۆزىنى قارام دەپ تونۇپ مەركەزنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قوباۇم قىلمااقچى بولادى.
نەن سۇاللىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىكى بۇنداق تۇپ ئۆزگىرىش ھەرگىزمۇ ئاادەتتىكى
ئىش ئەمە

ئىادى .باۇ ياۇقىرى قااتالم ھۆكۈمرانالرنىاڭ سىياساىي نوپاۇزى ۋە ئاورنىغىالر

چېتىلىپ قالمااي يەنە مەنپەئەتىگىماۇ مۇناساىۋەتلىك ئىادى .شاۇڭا قوغۇشاار تەڭرىقاۇت
«نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇش كېرەكمۇ-يوق» دېگەن مەسىلىنى ئاۇرۇق ئاقسااقاللىرىنىڭ
ئالىي كېڭىشىگە قويغاندا قوللىغۇچىالر ۋە قارشاى تۇرغاۇچىالردىن ئىباارەت ئىككاى گاۇرۇھ
بارلىققا كېلىپ «ۋەزىرلەر ناھايىتى ئۇزۇن بە -مۇنازىرە قىلىشتى» .قارشى تۇرغۇچىالر:
«ھۇنالرنىڭ ئادىتىدە ئەزەلدىن كۈچلۈكلۈك ئەتىۋارلىنىاپ قوللاۇق پە

كۆرۈلىادۇ .ناېمە

ئۈچااااۈن ئەجاااادادلىرىمىزنىڭ قائىاااادە –تااااۈزۈملىرىنى بااااۇزۇپ نەن سۇاللىسااااىگە ئەم
بولغااۇدەكمىزب ئۇنااداق قىلىساااق ئااۆتكەن دەۋىرلەردىكااى تەڭرىقۇتالرنىااڭ شااەنىگە داغ
تەككۈزۈپ قويمامادۇقب بۇناداق قىلىاپ ئەمىانلىككە ئېرىشاكىنىمىز بىالەن ياات قاوۋمالرنى
قانداق باشقۇرىمىز» دېيىشەسە سوم ئىجىز ناان باشاچىلىقىدىكى قوللىغاۇچىالر« :ھاازىر
نەن سۇاللىسى كۈچلۈك ئۇيسۇنالر ۋە غەربىي يۇرتتىكى بەگلىكلەرنىڭ ھەممىساى ئۇنىڭغاا
بېقىناادى .چەتقااۇ تەڭرىقااۇتتىن (مىالدىاادىن بااۇرۇنقى -96~101يىلااالر) بۇيااان ھااۇنالر
كۈندىن-كۈنىگە ئاجىزلىشىپ كەتتى دەماللىققا ئەسلىگە كېلىشى مۇمكىن ئەمساە بۇناداق
تەرسالىق قىلغىنىمىز بىلەن بىر كۈنمۇ ئەمىنلىاك تاپالماايمىز نەن سۇاللىساىگە بېقىنسااق
تىنب-ئامان ياشايمىز ئەگەر بېقىنمىساق دۆلەت ھاالك بولىدۇ»[ ]44دېيىشتى.
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ۋەھالەنكى ئەينى چاغدا شىمالدا قۇتئۇش باش كۆتۈرگەن جەنۇبتاا نەن سۇاللىساى
تەھدىت سېلىپ تۇرغان غەرت-شەرقتىكى بېقىندى ئەللەرمۇ بۆلۈنگەن ئەھاۋام ناھاايىتى
روشاااەن بولغاچقاااا ئەگەر قوغۇشاااار تەڭرىقاااۇت نەن سۇاللىساااىگە ئەم بولمىساااا ئىككاااى
تەرەپاااتىن (قۇتىئاااۇش بىااالەن نەن سۇاللىساااىدىن) ھۇجۇمغاااا ئاااۇچراش نەۋپىااادىن
سااااقلىنالمايتتى .نااااۋادا تەشەببۇساااكارلىق بىااالەن نەن سۇاللىساااىگە ئەم بولساااا نەن
سۇاللىسى مەركىزىي ھاكىمىيىتىنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ قۇتىئاۇش بىالەن قارشىلىشاىپ
ئۆزنى ئەسلىگە كەلتۈرەلەيتتى .يەنە كېلىاپ قۇتئۇشاتىن ئىباارەت قوغۇشاار تەڭرىقۇتماۇ ۋە
نەن سۇاللىسااىگىمۇ دۈشاامەن بولغااان كاۈچ چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدا تۇرىۋاتقاچقااا قوغۇشااار
تەڭرىقۇت نەن سۇاللىسىنىڭ ئۆزىنى قارىشى ئالدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن ئىدى .شۇڭا ئۇ
ئەڭ ئانىرىدا سوم ئىجىز ناننىڭ پىكىرىنى قولالپ قوۋمىنى باشالپ جەنۇبقا بېرىپ نەن
سۇاللىسااى چېگرىسااىغا يېقىنالشااتى ھەم مىالدىياادىن باۇرۇنقى -53يىلااى ئىلگىاارى-كېاايىن
بولۇپ ئوغلى ئوڭ قوم بىلىك نان جۇلقۇتاان ۋە ئىنىساى ساوم قاوم بىلىاك نااننى نەن
سۇاللىسىگە ئەۋەتىپ بۇ ئارقىلىق نەن سۇاللىسىنىڭ پوزىتسىيىساى ۋە ئىنكاساىنى بىلىاپ
باقماقچى بولدى .نەن سۇاللىسىنىڭ قارىشى ئېلىش سەمىمىيىتىنى بىلگەندىن كېايىن ئاۇ
مىالدىيدىن بۇرۇنقى -51يىلى ئەتىيازنىڭ -1ئېيىدا ئۆزى نەن سۇاللىسى پادىشاھى بىلەن
كۆرۈشااكىلى بېرىااپ يەنىمااۇ ئىلگىاارىلىگەن ھالاادا ئۆزىنىااڭ مەركىزىااي ھاااكىميەتكە ئەم
بولۇش سەمىمىيىتى ۋە نەن ھۆكۈمرانىغا بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلىدى.
نەن سۇاللىسى قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ ئەم بولۇشىنى ئىنتايىن قىزغىن قارشاى ئالادى.
چااۈنكى نەن سۇاللىسااى ئەزەلاادىن ھااۇنالرنى بويسااۇندۇرۇش بەك تە

دەپ قارىغااان

شاۇڭا گاۋدىادىن باشاالپ ھاۇنالر بىالەن ئەھدىلىشاىپ ھاۇنالر شاىمالغا پاراكەناادىچىلىك
سالمىسىال يەڭگىللىك بىالەن ئۇالرغاا قاورام ئىشالەتمىگەنىدى .ۋۇدى دەۋرىادىن باشاالپ
غەلبىلىك ماۇداپىئە ئۇرۇشاى قىلىنغاان بولساىمۇ بۇنىاڭ ئۈچاۈن زور بەدەم تۆلىگەنىادى.
ئەماادىلىكتە ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى مالىمااانچىلىقى تۈپەيلىاادىن قوغۇشااارنىڭ ئۆزلۈكىاادىن
بېقىنىااپ نەن ئوردىسااىغا كېلىشااى ئەلااۋەتتە نۇشاااللىنارلىق ئىااش ئىاادى .يەنە كېلىااپ
قۇتىئۇش شىمالدا بولغاچقا قوغۇشاار ئاارقىلىق قۇتىئۇشانى چەكالەش نەن سۇاللىساىنىڭ
شااىمالىنى تىنجىتىشااتىكى تااۈپ سىياسااىتى ئىاادى .نەن سۇاللىسااى تەڭرىقااۇتنى قارشااى
ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش شۇنىڭ بىلەن بىلالە ئۇنىڭادىن ماۇداپىئە كاۆرۈش ئۈچۈن ئاۇ
كېلىشتىن ئاۋۋام ھارۋا-ئاتلىقالر سانغۇنى نەن چااڭنى مەنساۇ

ئەلچاى قىلىاپ ۋۇياۈەن

قورۇلىغااا قارشااى ئېلىشااقا ئەۋەتتااى ھەم ۋۇيااۈەن سااۇفاڭ شااىخې شاااڭجۈن بېيدى ۋە
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فېڭشااىياڭ ئايماقلىرىاادىن چاااڭئەنگىچە بولغااان يااوم بويىغااا ئەسااكەرلەنى ئورۇنالشااتۇرۇپ
ھۆرمەت قاراۋۇللىرى قىلدى .ئاۇ كەلگەنادە يەنە تەنتەنىلىاك مۇراساىم ئۆتكاۈزۈپ ئۇنىاڭ
ئااورنىنى ھەرقايىسااى بەگ-تۆرىلەرنىااڭ ئورنىاادىن يااۇقىرى قىلاادى .ئااۇ نەن پادىشاااھى
كۆرشۈشااتە ئااۆزىنى «ئەئىيااانىڭىز»دەپ ئاتاااپ نااامىنى ئاتىمىاادى .ئۇنىڭغااا ئالتۇناادىن
ياسااالغان «ھاۇن تەڭرىقااۇت مۆھااۈرى» ۋە يېشااىم مۆھااۈر بېغااى ئىنئااام قىلىنىااپ ئۇنىااڭ
ھۇنالرنىڭ ئەڭ ئاالىي رەھبىارى ئىكەنلىكىناى ئېتىاراپ قىلىنادى .بۇنىاڭ بىالەن قاانۇنىي
جەھەتتىن (يازماا بولمىساىمۇ) پادىشااھ-پۇقرالىاق مۇناساىۋىتى تىلەنادى شاۇنىڭ بىالەن
بىلاالە قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ھاااكىمىيىتى -ھۇنالرنىااڭ يەرلىااك ھاااكىمىيىتى بىاالەن نەن
سۇاللىسى مەركىزىي ھاكىميىتىنىڭ بېقىندىلىق سىياسىي ئورنىمۇ تىكلەندى[ .]45بۇنىڭدىن
باشقا نەن سۇاللىسى يەنە زور مىقدارىدىكى قىممەتلىك ساوۋغىالرنى يەناى كەمەر تاون
يان نەنجەر ئوقيا يالمان ھارۋا-ئات ئالتۇن -كۈمۈش كىمخاپ -تااۋار قاتاارلىقالرنى
سوۋغا قىلدى .قوغۇشاار تەڭرىقاۇت شاىمالغا قايتىادىغان چاغادا ئۆزنىاڭ كۈچىنىاڭ ئااجىز
ئىكەنلىكىنى ئويالپ قۇتىئۇشنىڭ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھۇجۇم قىلىشاىدىن ئەنساىرەپ
نەن سۇاللىسى مەركىزىي ھۆكۈمىتنىاڭ كاۈچىگە تاايىنىش ھەم ئاۆز سااداقتىنى بىلادۈرۈش
ئۈچۈن ئۆزى ئىلتىماا

قىلىاپ گۇاڭلياۇ قورۇلىادا (ھاازىرقى بااۋتۇ شاەھىرىنىڭ غەربىاي

جەنۇبىاااادا) تۇرۇشاااانى تەلەپ قىلىااااپ جىااااددىي پەيىااااتلەردە نەن سۇاللىسااااىنىڭ
تەسلىمچىلەرنى قۇبۇم قىلىش شەھىرىنى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدى .نەن سۇاللىساىمۇ
ئۇنى ئوبدان چەكلەش ئۈچۈن ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇبۇم قىلىپ گاۋچاڭ تۆرىسى دۇڭ جاۇڭ
ۋە ھارۋا-ئاتلىقالر سانغۇنى نەن چاڭ قاتارلىقالرغا قوشۇن باشالپ ئۇنى ساوفاڭنىڭ جىلاۇ
قۇرۇلىغىچە (ھازىرقى ئىچكى مۇڭغۇلادىكى كااڭجىن ئارقاا نوشاۇنىنىڭ غەربىادە) قوغاداپ
ئۇزۇتاااۇپ قويۇشااانى ھەم قوشاااۇنالرنى قۇرۇلنىاااڭ ساااىرتىغا ئورۇنالشاااتۇرۇپ تەڭرىقۇتقاااا
بويسۇنمىغانالرنى باشتۇرۇشنى بۇيرىدى .يەنە ھۇنالرنىاڭ ئىجتىماائىي ئىشلەپچىقىرىشانىڭ
ۋەياران بولغااانلىقى نەلقنىاڭ ئاااچ-يالىڭاچلىقتاا قالغااانلىقىنى بىلىاپ ئىلگىاارى-كېاايىن
بولۇپ  34مىڭ پاتمان ئاشلىق يەتكۈزۈپ بېرىپ قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇردى.]46[.
بۇ چاغدا قۇتئۇش قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاانلىقى ھەم نەن
سۇاللىسىنىڭ ئۇنى زور كاۈچ بىالەن قوللىغاانلىقىنى كاۆرۈپ قوغۇشاار تەڭرىقۇتنىاڭ نەن
سۇاللىسااى بىاالەن بىرلىشااىپ ھۇجااۇم قىلىشااىدىن قااورقتى ش اۇڭا ئۇمااۇ نەن سۇاللىسااىگە
ئەلچى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقدىم قىلىاپ (مىالدىيادىن باۇرۇنقى-51～50يىلاالردا) ئاوغلىنى
بارىمتايلىققااا ئەۋەتىااپ دوسااتانىلىقىنى بىلدۈرىاادى .نەن سۇاللىسااى قوغۇشااار تەڭرىقااۇت
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بىلەن قۇتئۇشنىڭ نىزاسىغا نىسابەتەن ئوتتاۇردىن پايادا ئېلىشانى كاۆزلىمەي بەلكاى ھەر
ئىككىلىسااىنى كەڭ قورساااقلىق بىاالەن قۇبااۇم قىلىااش پوزىتسىيىسااىدە بولاادى شااۇڭا
قۇتئۇشاانىڭ ئەلچىسااىنىمۇ كاتتااا كۈتۋالاادى .قوغۇشااار قۇتئۇشاانىڭ ھەرىكىااتىگە يېقىناادىن
دىققەت قىلىپ تۇردى .ئۇ مىالدىيدىن بۇرۇنقى -50يىلى نەن سۇاللىسىگە ئەلچى ئەۋەتىپ
سوۋغا تەقدىم قىلدى .كېيىنكاى يىلاى (مىالدىيادىن باۇرۇنقى -49يىلاى) شەنساەن ئاۆزى
ئوردىغااا بېرىااپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن بولغااان مۇناسااىۋەتنى كااۈچەيتمەكچى بولاادى.
مىالدىيدىن بۇرۇنقى -48يىلى نەن سۇاللىساى قوغۇشاار تەڭرىقۇتنىاڭ تەلىاپىگە ئاساساەن
يەنە  20مىڭ پاتمان ئاشلىق ياردەم قىلدى .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -43يىلاى يەنە ئۇنىاڭ
شىمالدىكى تەڭرىقۇت ئوردىساىغا قايتىشاىقا رۇنساەت قىلادى .قۇغۇشاار تەڭرىقاۇت بىالەن
نەن سۇاللىسااىنىڭ مۇناسااىۋىتى باشاااتىن -ئااانىر دوساااتانە ۋە مۇسااتەھكەم بولغاچقاااا
قۇتىئۇش بۇزغۇدەك يۇچۇق تاپالمىدى.
قۇتىئۇش دەسلەپتە قۇغۇشار نەن سۇاللىسىگە تەسلىم بولدى ھەربىي كۈچى ئااجىز
شااىمالغا قايتىااپ كېلەلمەياادۇ دەپ ئااويالپ غەربااكە قوش اۇن تارتىااپ ئۇنىااڭ ئااوڭ تەرەپ
زېمىنىنى ئىگىلىۋالماقچى بولغانىدى .شۇ چاغدا تۇغ تەڭرىقۇتنىڭ كىچىك ئىنىسى قوغۇشاار
تەڭرىقااۇتتىن يااۈز ئااۆرۈپ[ ]47ئااوڭ تەرەپااكە بېرىااپ ئىككااى ئاكىسااىنىڭ ئااادەملىرىنى
يىغېۋېلىپ ئۆزىنى ئىلىم تەڭرىقۇت دەپ ئاتىۋالدى.
قۇتىئۇش ئۇنىڭغاا ھۇجاۇم قىلىاپ ئاۇنى ئۆلتاۈرۈپ  50مىڭادىن ئاارتۇق ئەساكىرىنى
قۇشااۇۋالدى .كېاايىن نەن سۇاللىسااىنىڭ قۇغۇشااار تەڭرىقۇتقااا ئەسااكەر ۋە ئاشاالىق ياااردەم
بېرىۋاتقااانلىقىنى ئاااڭالپ ئااوڭ تەرەپ زېمىنىاادا تااۇرۇپ قالاادى ھەم ئۆزىنىااڭ ھااۇنالرنى
بىرلىككە كەلتۈرۈشكە ئاجىزلىق قىلدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ غەرباكە كۆچاۈپ ئۇيساۇنالرغا
يېقىنىلىشىپ ئۇالر بىلەن بىرلىشىشانى ئاويالپ ئۇيساۇنالرنىڭ كىچىاك كاۈنبېگى ئۇجۇتقاا
ئەلچى ئەۋەتتى .قۇتىئۇشانىڭ قېچىاپ ياۈرگەنلىكىنى بىلاگەن ئۇجاۇت ئۇنىاڭ ئەلچىساىنى
ئۆلتااۈرۈپ كاللىسااىنى غەربىااي يااۇرت قااورۇقچىبېگىگە ئەۋەتىااپ بېرىااپ سااەككىز مىااڭ
چەۋەنداز چىقىرىپ يالغاندىن چىچىنى قارشى ئالماقچى بولغاندەك قىياپەتكە كىرىۋالادى.
قۇتىئۇش ئۇنىڭ سۇيقەستىنى سېزىپ قېلىاپ ئاۇنى مەغلاۈپ قىلادى .ئارقىادىنال شاىمالغا
ھۇجۇم قىلىپ ئوغۇزالرنى دىڭلىڭالرنى (غەربىي دىڭلىڭالرنى)[ ]48قىرغىزالرنى يېڭىاپ
بۇ ئۇچ مىللەتنىاڭ يەرلىرىناى ئاۆزىگە قوشاۇۋېلىپ قىرغىازالر يېرىادە پايتەنات قاۇردى
كۈچىمۇ نېلىال كۈچەيدى.
كېيىن قۇتىئۇش ئۆزىنىاڭ تۇرغاان يېرىناى نەن سۇاللىساىدىن يىراقتاا دەپ قااراپ
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نەن سۇاللىسىنىڭ قوغۇشار تەڭرىقۇتنى قولالپ ئۆزىنى قوللىمىغانلىقىادىن ناارازى بولاۇپ
نەن سۇاللىساااى ئەلچىساااى جااااڭ نەيشاااى قاتاااارلىقالرنى ھاقارەتلىااادى ھەم بارىمتايلىقتاااا
تۇرۋاتقان ئوغلىنى قايتۇرۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىپ ئوغلىنى ئەكېلىاپ قۇيۇشاقا كەلاگەن
گۇجىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئارقىدىن ئۆزىنىڭ نەن سۇاللىسىنىڭ چىشىغا تېگىپ قويغاانلىقىنى
بىلىااپ ھە قوغۇشااار تەڭرىقۇتنىااڭ كۈچىيىااپ كەتكەنلىكىنااى ئاااڭالپ ئۇنىااڭ ھۇجااۇم
قىلىشااىدىن قورقاۇپ تېخىمااۇ يىراققااا كۆچااۈپ كەتتااى .كااانگىيە ناانى (كااانگىيە ھااازىرقى
قازاقىسااتاننىڭ ش اەرقىي جەنۇبىاادا) ئىلگىاارى ئۇيسااۇنالردىن كااۆپ قېااتىم يېڭىلگەنىاادى.
ئەمدىلىكتە ئاۇ قۇتىئۇشانىڭ قېچىاپ ياۇرگەنلىكىنى ئۇقاۇپ ئاۇنى كانگىيەنىاڭ شاەرقىگە
جايالشتۇرۇپ ئۇنىڭ بىلەن بىرلىشىپ بىرلىكتە ئەساكەر چىقىرىاپ ئۇيساۇنالرنىڭ يېرىناى
تارتىۋېلىپ ئاندىن ئۇنى شۇ يەرگە جايالشتۇرۇش غەرىزىدە قىرغىزالرغا ئەلچاى ئەۋەتىاپ
بۇنى قۇتىئۇشقا يەتكۈزۈپ قويۇشنى ئېيتتى .قۇتىئۇش بۇنى ئاڭالپ ناھايىتى نوش بولۇپ
ئەسكەرلىرىنى باشالپ غەربكە يۇرۇش قىلدى لېكىن يوم ئۈساتىدە كاۆپ ئاادىمى تاوڭالپ
ئ اۆلگەچكە كااانگىيەگە كەلگەناادە ئاااران  3000ئااادىمى قالاادى .كااانگىيە نااانى قىزىنااى
قۇتىئۇشقا ياتلىق قىلدى قۇتىئۇشمۇ قىزىنى كانگىيە نانىغا ياتلىق قىلدى .كانگىيە نانى
قۇتىئۇشنى ناھايىتى ھۆرمەتلەپ ئۇنىڭ كۈچىگە تايىنىاپ ئەتراپتىكاى ئەلالەرگە تەھادىت
سااالدى قۇتىئااۇش كانگىيەنىااڭ قوشااۇنىدىن پاياادىلىنىپ ئۇيسااۇنالرغا زەربە بېرىااپ
ئۇيسۇنالرنىڭ پايتەنتى قىزىم قورغان شەھىرىگىچە بېسىپ بېرىپ پۇقراالرنى ئۆلتاۈرۈپ
چارۋا ۋە مام-مۈلۈكلەرنى بۇالپ كەتتى .ئۇيسۇنالر قوغالپ زەربە بېرىشاكە پېتىنالمىغاچقاا
غەربتە مىڭ چاقىرىمدەك ئارىلىق بوش قالدى .شۇ ۋاقىت تەنمىنەن مىالدىيىدىن باۇرۇنقى
-44يىلاى ئىاادى .قۇتىئااۇش غەلىابە قىلغاناادىن كېاايىن غەلبىساىدىن كاۆرەڭلەپ كااانگىيە
نانىنى كۆزگە ئىلمىدى ھەم كېيىن كاانگىيە نانىنىاڭ قىزىناى ھەم بەگىلىرىناى ئۆلتاۈرۈپ
ياكى پۇت-قولىنى كېسىپ تاشاالپ تااال

دەرياساىغا تاشالىۋەتتى .يەنە نەلقناى ھاشاارغا

تۇتااۇپ قورغااان سااالدۇرۇپ ھەر ك اۈنى  500ئااادەمنى ئىشاالىتىپ قورغاااننى ئىككااى يىلاادا
پۈتتااۈردى .ئەتراپتىكااى ئائورىسااى پەرغااانە قاتااارلىق ئەلاالەرگە ئەلچااى ئەۋەتىااپ ئولپااان
تاپشۇرۇشقا يارلىق چۈشۈردى .ئۇالر ئولپاننى تاپشۇرماسلىققا پېتىنالمىادى .نەن سۇاللىساى
ئىلگىاارى-كېاايىن بول اۇپ كااانگىيەگە ئ اۈچ قېااتىم ئەلچااى ئەۋەتىااپ گ اۇجى قاتارلىقالرنى اڭ
جەسااىتىنى تەلەپ قىلغااان بولسااىمۇ قۇتىئااۇش ئەلچىلەرنااى نااورالپ يااارلىقنى كااۆزگە
ئىلمىدى .بۇنىڭدىن نەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرتتىكى چېرىكچاى بېگاى گەن يەنشاۇ ۋە
ئورۇنباسار چېرىكچى بەگ چېن تاڭ قاتارلىقالر قااتتىق غەزەپلەنادى .ئەمماا قۇتىئۇشانىڭ
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كۈچىنىااڭ داۋاملىااق كۈچىيىۋاتقااانلىقىنى ئويلىشااىپ غەربىااي يااۇرتتىكى بەگلىكلەرنىااڭ
قوشۇندىن پايدىالنماقچى بولدى .شۇنىڭ بىلەن قوشتىكى تېرىقچى لەشكەرلەر ۋە غەربىي
ي اۇرتتىكى  15بەگلىكنىااڭ قوش اۇنلىرىدىن بول اۇپ جەمئىااي  40مىڭاادىن ئااارتۇق ئەسااكەر
يىغىدى .پۈتاۈن قوشاۇننى ئاالتە باۆلەككە بۆلاۈپ ئاۈچ باۆلەك قوشاۇن پاامىردىن ئېشاىپ
پەرغااانە ئااارقىلىق ماڭاادى ئ اۈچ ب اۆلەك قوش اۇن شااىمالىي يااوم بىاالەن مېڭىااپ ئۇنسااۇن
ئارقىلىق كانگىيەگە كىردى .ئۇالر قۇتىئۇشنىڭ ئوردىسىغا نەچچە ئون چاقىرىم كېلىادىغان
جايغا قارارگااھ قاۇرۇپ كانگىيەنىاڭ بىار بېگىناى تۇتۇۋېلىاپ ياوم باشالىغۇچى قىلىاپ
قۇتىئۇشنىڭ بارلىق ئەھۋالىنى ئۇقۇۋالادى .نەچاچە كاۈن ئۆتكەنادىن كېايىن گەن يەنشاۇ
چېن تاڭ قاتارلىقالر قۇتىئۇشنىڭ ئوردىسى يېنىدىكى تااال

دەرياساىغا يېتىاپ كەلادى ۋە

ئوردىغا ئۈچ چاقىرىم كېلىدىغان جايغا قارارگاھ قۇردى .قۇتىئۇش شاەھەر ساېپىلىغا تاۇغ-
ئەلەملەرنى تىكلەپ لەشكەرلەرنى تەقلەپ مۇداپىئە كۆردى .ئىككى تەرەپ ئۆز ئاارا ئوقىياا
ئېتىشتى قۇتىئۇشانىڭ ئاالچىلىرىمۇ ئوقياا ئااتتى .قۇتىئتشانىڭ بۇرنىغاا ۋە ئالچىلىرىادىن
بىرنەچچىسىگە نەن لەشكەرلىرىنىڭ ئاوقى تەگادى .كېچىادە شاەھەر ئېلىنىادى كاانگىيە
قوشۇنىدىن ئاون مىڭادىن ئاارتۇق ئاادەم ئاون نەچاچە باۆلەككە بۆلۈناۈپ ساېپىلنى ئاوراپ
ياردەم بەرمەكچى بولغان بولىسىمۇ ئوڭۇشالۇق بولمىادى .تااڭ ياورۇش بىالەن ساېپىلىنىڭ
تاااۆت تەرىپىااادىن ئاااوت كۆتۈرلاااۈپ نەن لەشاااكەرلىرى چۇقاااان كۆتاااۈرگىنىچە كاااانگىيە
لەشااكەرلىرىگە ھۇجااۇم قىلاادى ناااغرا-دۇمباااق ساداسااى يەر-جاھاااننى لەززىااگە سااالدى
كاانگىيە قوش اۇنلىرى چېكىناادى .نەن لەشااكەرلىرى شاەھەرگە باسااتۇرۇپ كىااردى ئېغىاار
يارىالنغان قۇتىئۇش تەڭرىقۇت ئۆلدى .چاۋۇش بەگ دۇشۈن ئۇنىڭ كاللىسىنى كېسىۋالدى.
بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا قۇتىئۇشنىڭ ئالچىسى ئوغلى داڭلىق نانلىرىنى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان
 1500دىن ئارتۇق ئادەم ئۆلتۈرلۈپ  140دىن ئارتۇق ئادەن ئەساىرگە ئېلىنىاپ مىڭادىن
ئارتۇق ئادەم ئەم قىلىندى .بۇ ۋاقىت مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -36يىلاى ئىادى[ .]49شاۇنىڭ
بىلەن ھۇنالرنىاڭ نەن سۇاللىساى بىالەن دۈشمەنلىشاىدىغان كاۈچى ئاانىر يوقىتىلادى.
ھۇنالرنىااڭ ئىچىكااى قىسااىمدىكى ئۇيااانجۇت تەڭرىقااۇتتىن باش االنغان  20نەچااچە يىللىااق
قااليمىقان ۋەزىيەت نەن سۇاللىسى مەركىزىاي ھاكىميىتىنىاڭ كاۈچى ۋە يااردىمى ئاارقىلىق
ئانىرالشااتۇردى .ش اۇنىڭدىن كېاايىن ھۇنالرنىااڭ قايتااا بىاارلىككە كېلىشااى  100يىلاادىن
ئااارتۇق داۋامالشااتى (ش اەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالىپىدە يەنە پارچىلىنىااپ كەتتااى).
قۇتىئااۇش تەڭرىقااۇت نەن سۇاللىسااى بىاالەن دۈشمەنلىشااىش پوزىتسىيىسااىدە بولااۇپ
مەركىزىي ھاكىمىيەتتىن بۆلۈنۈش يولىدا چىڭ تۇرغاانلىقتىن ئاۆز-ئاۆزىنى ھااالك قىلادى.
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قوغۇشاار تەڭرىقااۇت بولسااا نەن سۇاللىسااىغا ئەم بولغاان چاغاادىكى دەساالەپكى ئارزۇسااىغا
سادىق بولغاچقا ئانىرى مەقسىتىگە يەتتى.
قۇتىئوشاانىڭ ئۆلۈمىاادىن قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ھەم نۇشااام بولاادى .ھەم قااورقتى.
نۇشاااللىقى قۇتىئۇشاانىڭ ئۆلۈشااى بىاالەن سىياسااىي رەقىبااى يوقىلىااپ غەماادىن ناااال
بولغانلىقىدىن بولسا قورقۇشى قۇتىئۇشتىن ئىبارەت نەن سۇاللىسىنى چەكلەپ تۇرىدىغان
كۈچنىڭ يوقۇلۇپ نەن سۇاللىسىنىڭ ھەيۋىسىنىڭ ئېشاىپ بېرىۋاتقاانلىقى ئاۆزى ياالغۇز
ئاااجىز بولغااانلىقى ئۈچااۈن كېاايىن ناتااالىق ئۆتكااۈزۈپ قويااۇپ قۇتىئۈشااتەك ئاااقىۋەتكە
قېلىشاااتىن ئەنساااىرىگەن ئىااادى .ئاااۇ يەنىماااۇ ئىلگىااارىلىگەن ھالااادا نەن سۇاللىساااىگە
يېقىنالشقاندىال ئاندىن بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىالاليتتى .شۇڭا ئۇ مەكتۇپ ساۇنۇپ:
« مەن نان بىلەن كۆرۈشۈشنى دائىم ئاارزۇ قىلىاپ كەلاگەن بولسااممۇ لاېكىن قۇتىئاۇش
غەربتە بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشىدىن قورقاۇپ ناان ئاالىيلىرىنى
زىيارەت قىاللمىدىم .ھازىر قۇتىئۇش ئۆلتۈرۈلدى شۇڭا نان ئالىيلىرىنى زىياارەت قىلغىلاى
بارماقچىمەن» دېادى .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -33يىلاى ئەتىيازنىاڭ -1ئېيادا ئاۇ ئوردىغاا
زىيارەتكە كەلدى (بۇ ئۇنىڭ شىمالدىكى تەڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتقانادىن بۇياانقى تاۇنجى
قېتىملىق زىيارىتى ئىدى) ئۇنىڭغا قىلغان قائىدە –يۇسۇن ۋە ئىنئامالر بۇرۇنقىدەك بولدى.
ھەم كىيىم –كېچەك تاۋار-دۇردۇن سەرناق قاتارلىق نەرسىلەر نۇاڭلاۈڭ -1يىلىادىكىگە
قارىغاندا بىر ھەسسە كۆپ تەقدىم قىلىندى .زىيارەت مەزگىلىادە قوغۇشاار تەڭرىقاۇت نەن
سۇاللىسااىگە كۈيئوغااۇم بولۇشاانى ۋە دوسااتلۇقنى يەنىمااۇ كۈچەيتىشاانى ناالياادىغانلىقىنى
بىلدۈردى .يۈەندى ئارقا ھەرەمادىكى «يانشاى ئائىلىنىاڭ پەرزەنتاى» راڭ چيااڭنى (يەنە
بىار ئىساامى جاااۋجۈن) ئۇنىڭغااا ياااتلىق قىلادى .قوغۇشااار تەڭرىقااۇت بۇنىڭاادىن ناھااايىتى
نۇشاللىنىپ جاۋجۈنگە «ھۇنالرنى ئەمىان قىلغاۇچى ئاالچى» ناامىنى بەردى .ئارقىادىنال
يەنە نەن سۇاللىسااىگە مەكتااۇپ سااۇنۇپ نەن سۇاللىسااى ئۈچااۈن شاااڭگۇنىڭ غەربىاادىن
دۇنخۇاڭغىچە بولغان جايالرنى قوغداپ بېرىشنى نااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بۇ يەردىكاى
قااۇرۇلالرنى بىكااار قىلىااپ ئەساااكەرلەرنى چېكىناادۈرۈپ كېتىشاانى تەلەپ قىلااادى .نەن
سۇاللىسى «ناتىرجەملىاك ئىچىادە نەۋپناى ئۇنتاۇپ قالماسالىق»تەك ھوشاىيارلىق بىالەن
ئۇنىڭ تەلپىنى سىيلىق رەت قىلدى .ئىككى يىم ئۆتكەندىن كېايىن (مىالدىيادىن باۇرۇنقى
-31يىلى) ئۇ ئۆلدى[.]50
قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشى ھەرگىزمۇ تاسادىپىيلىق ئەمە .
ب اۇ ئۇنىااڭ شەنسااى ئارزۇسااىنىڭ نەتىجىسااى بولماسااتىن بەلكااى نەناازۇ ھ اۇن ئىككااى
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مىللەتنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تارىخى تەرەققىياتىنىڭ مۇقەرەر مەھساۇلى .ئەمماا ئاۇ ئەيناى
چاغادا پۇرساەتنى چىاڭ تۇتاۇپ تاارى ئېقىمىغاا ئەگىشاىپ ھاۇن نەلقىنىاڭ ئارزۇساىنى
ئەكىا ئەتتۈردى ھەم ئۆزىنىڭ سىياساىي جەھەتتىكاى يىراقناى كاۆرەرلىكى قاابىليىتى ۋە
جاسارىتى ئارقىلىق ئانىر نەنزۇ ھۇن مىللەتلىرىنىاڭ ئىتتىپااقلىقىنى ئەمەلاگە ئاشاۇرۇپ
شىمام بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ بىارلىككە كېلىشاىنى ئىلگىارى ساۈرۈپ شاۇ ئاارقىلىق
نەنزۇ ۋە ھۇن مىللىتى ئوتتۇرسىدىكى ئىقتىساد مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتتى.
ھۇنالر كۆچمەن چارۋىچى مىللەت سۈپىتىدە قۇللۇق تۈزۈمدە تۇرۇۋاتقاان مىالدىيادىن
بۇرۇنقى -3ئەسىرنىڭ ئالدى-كەينىدە تۆمۈر قورالالر مەدەنىيىتاى دەۋرىاگە قەدەم قوياۇپ
چارۋىچىلىقى تەرەققىي قىلىپ قوم ھۈنەرۋەنچىلىك ئايرىلىپ چىققاان بولساىمۇ ئوماۇمىي
ئىجتىماااائىي ئىشلەپچىقىرىشااانىڭ يەنىاااال كاااۆلىمى كىچىاااك تېخنىكىساااى تاااۆۋەن قاااوم
ھۈنەرۋەنچىلىك تولۇق تەرەققىي قىلمىغان مەدەنىيىتى ئارقىادا بولاۇپ ئەيناى چاغادىكى
نەنزۇالرنىااااڭ يۈكسااااەك تەرەققىااااي قىلغااااان فىئوداللىااااق ئىقتىسااااادى مەدەنىيىااااتىگە
سېلىشااتۇرغاندا پەرقااى ناھااايتى زور ئىاادى« .تااۇز ۋە تۆمااۈر ھەققىاادە» دە ھۇنالرنىااڭ
ئىجتىمائىي مەدەنىيەت ئەھۋالى تەسۋىرلىنىپ« :ھۇنالرنىاڭ يۇقىرىادا قاانۇن -قائىدىساى
تۆۋىنىدە يېزىاق -بەلگىساى ياوق ئىادى .چېادىر -كەپىالەردە ئولتاۇرۇپ كېگىزلەرناى تاام
قىالتتى .شەھەر -قەلئەلىرى يوق بولۇپ ئوردا -ساارايالرنى قۇرماايتتى .كىايىم -كاېچەك
تىكەلمەيتتى .زىننەت بويۇملىرىنى ياسىيالمايتتى» دېايىلگەن .شاۇڭا ھاۇنالر ئۆزلىرىنىاڭ
چارۋا ماللىرى ۋە يۇڭ -تېرىلىرىناى نەنزۇالرنىاڭ يېازا ئىگىلىاك ۋە قاوم ھۈنەرۋەنچىلىاك
بويۇملىرىغااا ئالماشااتۇرۇپ بااۇ ئااارقىلىق ئىشاالەپچىقىرىش ۋە تۇرمااۇش ئېھتىياااجلىرىنى
قامداشقا جىددىي ئېھتىيااجلىق ئىادى .شاۇ ساەۋەبتىن بااتۇر تەڭرىقاۇت دەۋرىادىن بۇياان
ھۇنالر نەنزۇالر بىلەن چېگرا باازىرى ئېچىشانى نااليادىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىادى .ۋېنادى
دەۋرىدە جيايى« :ھۇنالر بازار ئېچىشقا جىددىي ئېھتىيااجلىق» دېگەنىادى [ .]51جىڭادى
دەۋرىدە ھۇنالر نەن سۇاللىسى بىلەن بولغان چېگرا باازىرىنى ئەسالىگە كەلتاۈردى .ۋۇدى
تەنتتە ئولتۇرغان مەزگىللەردىمۇ بازار داۋاملىق ئېچىلىپ تۇردى .باازار ھاۇنالرنى ئىنتاايىن
جەلااپ قىلغااان بول اۇپ تااارىخىي ئەسااەرلەردە «ھۇنالنرىااڭ تەڭرىقااۇتتىن باشااقىلىرىنىڭ
ھەممىسى نەن سۇاللىساىگە يېقىنچىلىاق قىلىاپ ساەددىچىن ئارىلىقىادا بېرىاپ -كېلىاپ
يااۈرەتتى» دەپ ناااتىرلەنگەن .كېاايىن نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھااۇنالر ئارىسااىغا كەڭ-
كۆلەملىك ئۇرۇش پارتلىغان بولسىمۇ ھۇنالر نەنزۇالر رايونىنىاڭ مەھساۇالتلىرىنى يانشاى
ك اۆرگەچكە بااازاردىن ۋاز كېچىشاانى نالىمىاادى [ .]52بۇنىڭاادىن ھۇنالرنىااڭ ئىجتىمااائىي
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ئېھتىيااااجى ۋە ئوتتاااۇرا تۈزلەڭلىكنىاااڭ تەرەققىاااي تاپقاااان ئىقتىساااادنىڭ مۇناساااىۋىتىنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ئىقتىسادىي جەھەتتىكى بۇ نىم زۆرۈر مۇناسىۋەت دەم ھۇنالر بىالەن
نەناازۇالر شااىمام بىاالەن جەنۇبنىااڭ بىاارلىككە كااېلىش ۋە ئىتتىپاقلىقنىااڭ ئىجتىمااائىي
ئاساسى ئىدى.
ھااۇنالر ئىقتىسااادىي جەھەتااتىال نەناازۇالر بىاالەن بااازار ئېچىشااقا ئېھتىياااجلىق بول اۇپ
قالماسااتىن يەنە مەدەنىاايەت جەھەتتىمااۇ نەنزۇالرنىااڭ ياااردىمىگە ئېھتىياااجلىق ئىاادى.
مەساالەن ھۇنالرنىااڭ نەناازۇالردىن ھېسااابالش ۋە تىاازىمالش ئۇسااۇلىنى ئۆگىنىۋېلىااپ
ئۆزلىرىنىااڭ ئاھااالە چااارۋا ماللىرىنىااڭ ھېسااابىنى قىلغااان [ .]53يەنە ش اەھەر س اېلىش
قاۇدۇق قېاازىش [ ]54مۆھااۈر ياساااش [ ]55قاتااارلىقالرنى ئۆگىنىۋالغانىاادى .باۇ ئۇالرنىااڭ
ئەسىلىدىكى قاالق ھالەتتىن قۇتۇلۇپ ئىجتىمائىي مەدەنىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشاىدا زور
روم ئوينىغانىدى.
چېگاارا باااازىرى ئااېچىش ئەلچىلىاااك قىلىاااش قۇدىلىشااىش ئاااۇرۇش ئەساااىرگە
چۈشۈرۈش ئەم بولۇش ۋە ئۆز -ئارا ئاالقە قىلىش قاتاارلىق ھۇنالرئارىساىدا نۇرغۇنلىغاان
كىشلەر تەدىرجى ھالدا نەنزۇ مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىنى قۇبۇم قىلادى .ۋېنادى دەۋرىادىن
باااۇرۇنال تاااارىخىي ئەساااەرلەردە «ھاااۇنالر نەنزۇالرنىاااڭ كىااايىم -كاااېچەك ۋە يىااامەك-
ئىچمىكىااگە ئااامراق» دەپ ناااتىرلەنگەن .بۇنىڭاادىن شاۇ چاغاادىكى ھۇنالرنىااڭ ياۇقىرى-
تاۆۋەن قاتلىمىاادىكىلەرنىڭ نەنزۇالرنىااڭ ماااددىي مەدەنىيىتااى ۋە مەنىااۋى مەدەنىيىتىنىااڭ
كۈچلۈك تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .شاۇڭا ۋۇدى دەۋرىادىن كېايىن
كۆپلىگەن ھۇنالر نەن سۇاللىسى بىلەن بولغان قۇدىلىشىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشاكە مايىام
بولدى ھەم نۇرغۇن نان بەگلەر قوۋملىرىنى باشالپ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولادى [.]56
بۇنىڭدا باشقا سەۋەت مەسالەن ئۇرۇشاتا مەغلاۇپ بولاۇش ئىچكاى زىاددىيەت قاتاارلىقالر
بولسىمۇ لېكىن نەنزۇ مەدەنىيىتىنىڭ ئۇالرغا بولغان ئاۇززاق مۇددەتلىاك كۈچلاۈك تەساىر
يېقىنقى نەچچە ئون يىلدىن بۇيانقى ئارنېئولوگىيىلىك قېازىلمىالر ئاارقىلىق تېخىماۇ كاۆپ
ئىساپاتقا ئېرىشاتى [ .]57مەسالەن نەن سۇاللىسااىنىڭ دەسالىپىدە ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىن
ھۇنالرغا توشۇلغان تاۋار-دۇردۇن ۋە قوم ھۈنەۋەرنچىلىك بۇياۇملىرى كېيىانچە تەدرىجىاي
ھالدا ھۇن ئاقسۆڭەڭلىرى ۋە ئادەتتىكى نەلقنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىنىڭ ماۇھىم
تەركىبىي قىسىمى بولاۇپ قالغاان بولاۇپ ھاۇن قەبىرلىرىادىن دائىام دېگاۈدەك نەنازۇچە
ئۇسلۇپتىكى يىپەك كىيىملەر بىرونزار ئەينەك ئۈزەڭگە ۋە سىرالنغان ئەسۋاپالر تېپىلغان.
بۇ نىم ئەھۋام نەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالرنىڭ چېگرىداش جايلىرىدا تېخىمۇ گەۋدىلىك
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بولغان.
غەربىااااي نەن سۇاللسااااىىنىڭ دەساااالەپكى مەزگىلىاااادە ھااااۇنالر گەرچە نەناااازۇ
مەدەنىيىتىنىااڭ كۈچلااۈك تەسااىرىگە ئۇچىرغااان بولسااىمۇ لاېكىن ئىجتىمااائىي ئىگىلىااك ۋە
تۇرماۇش جەھەتاتە يەنىاال ئاساساىي جەھەتاتىن ئۆزىنىاڭ مىللىاي ئاالھىادىلىكىنى ساااقالپ
قالاادى .نەن سۇاللىسااى ھەر قېااتىم زور تۈركۈماادىكى ھۇنالرنىااڭ ئەم بولۇشااىنى قۇبااۇم
قىلغاناادىن كېاايىن قورۇلغااا ي اېقىن جااايالردا «قااارام ئەم» (نەن سۇاللىسااىگە تەۋەلىااك
بىلادۈرگەن لاېكىن مىللىاي ئاۆرۈپ-ئااادىتىنى ئاۆزگەرتمىگەن) تەساىا قىلىاپ ئاۇالرنى
«ئەسلىدىكى ئادىتى» (ئەسىلدىكى چارۋىچىلىق ئىگىلىكاى ۋە تۇرماۇش ئۇساۇلى) باويىچە
ئورۇنالشتۇردى [ .]58بۇ دەم ھۇنالرنىڭ ئىگىلىاك تۇرماۇش ۋە ئاۆرپ -ئاادەت جەھەتاتە
يەنىال ئۆزىنىڭ مىللىي ئاالھىدىلىكىنى ساقالپ قالغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.
ھۇنالر بىرال قوۋم بولماي كاۆپلىگەن قاوۋمى يااكى قەبىلىلەردىان تاۈزۈلگەن ئورتااق
گەۋدە بولغانلىقى ھەر قايسى قىساىملىرى نەچاچە مىاڭ چااقىرىم دائىارىگە تارقالغاانلىقى
ئۈچۈن ئىجتىمائىي سەۋىيىسى ئونشااش بولۇشاى ماۇمىن ئەمە

ئىادى .راياون جەھەتاتە

بەزىلىرى نەنزۇالرغا يېقىن بولغانلىقى (مەسلەن نېتاۋ رايونىدا پائالىيەت قىلغان ئالوباان
نان ۋە بايان نانالرنىڭ قاوۋمى كېايىن جاڭيېنىاڭ ياېقىن ئەتىراپىادا پائاالىيەت قىلغاان
ئۇنىئۇت ناننىڭ قوۋمى) [ ]59يەنە بەزىلىرى نەنزۇالردىن يىراق جايالشقلىقى (مەسلەن
بايقاااام كاااۆلى بويىااادىكى ئاااۇكەن ناننىاااڭ قاااوۋمى غەربىاااي ياااۇرتتىكى بااااتىا ناااان
شانشااانچاننىڭ قااوۋمى شااەرقىي بااارىكۆم نااانى سااىلىجىنىڭ قااوۋمى) [ ]60ئۈچااۈن
نەنزۇالرنىڭ ئىقتىسادىي مەدەنىيىتىنىڭ تەساىرىگە ئاۇچراش دەرىجىسامۇ بىاردەك ئەمە
ئىدى .بۇ نىم ئىقتىسادى مەدەنىي جۇغراپىيۋى ئامىلالر ھەم سىياسىي ھەربىي ئااممىالر
ھااۇنالردا تەدرىجىااي ھالاادا قۇتىئااۇش ۋە كىللىكىاادىكى ۋە قوغۇشااار ۋەكىللىكىاادىكى نەن
سۇاللىسااى بىاالەن بولغااان مۇناسااىۋەتكە ئونشااىمغان پوزىتسااىيە تۇتىاادىغان ئىككااى نىاام
ئىجتىمااائىي كااۈچنى شااەكىللەندۈرىدى .ھااالبۇكى قوغۇشااارنىڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم
بولۇشى يەنە بىر جەھەتتىن ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقىنى يەنىمۇ
ئىلگىااارلىگەن ھالااادا كۈچەيتىاااۋەتتى ۋە چوڭقۇرالشاااتۇرىۋەتتى .كېااايىن شاااەرقىي نەن
سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىگە كەلگەندە ھاۇنالر رەسامىي ھالادا جەناۇت-شاىمالدىن
ئىبااارەت ئىككىااگە پارچىلىنىااپ كەتتااى .جەنااۇبىي ھااۇنالر كېيىاانچە تەدرىجىااي ھالاادا
فېئودالالشقان بولسا شاىمالىي ھاۇنالر قۇللاۇق جەمئىيەتاتىن ئىباارەت تاارىخىي باساقۇچتا
تونتاپ قالدى.
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ئەمما بۇ نىم ئەھۋام-ھۇنالرنىڭ قۇتىئۇش ۋە قوغۇشاردىن ئىبارەت ئىككى قىساىمغا
بۆلۈنۈشااى-بىاالەن قوغۇشااارنىڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولۇشاانىڭ غااايەت زور تااارىخى
ئەھمىيىتىنااى ھەرگىااز تۆۋەنلىتىشااكە بولماياادۇ ھەم قوغۇشااارنىڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم
بولۇشااى پۈتكااۈم ھاۇن نەلقىنىااڭ مەنااپەئەتىگە ھەرگىااز ئۇيغااۇن كەلمەيتتااى دېيىشاكىمۇ
بولماياادۇ .چ اۈنكى ھ اۇن ئەمگەكچااى نەلقااى جۈمىلىاادىن قۇتىئااۇش ھۆكۈمرانلىقىاادىكى
ئەمگەكچى نەلق بىلەن نەنزۇ ئەمگەكچى نەلقنىڭ ھېچقانداق مەناپەئەت توقۇنۇشاى ياوق
بولۇپ ئاۇالر ئونشاشاال ھۆكۈمرانالرنىاڭ ئېكىسپىالتاتىسىيىساى ۋە ئېزىشاىگە ئاۇچرايتتى
ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت دوستانە ئىدى .ھۇنالردا نەنزۇالرنىڭ تەساىرىگە ئاۇچراش
دەرىجىسااى ئونشاااش بولمىسااىمۇ نەناازۇ مەدەنىيىااتىگە ئىنااتىلىش دەرىجىسااى بىااردەك
بولمىسااىمۇ نەنزۇالرغااا ئەم بول اۇش-بولماساالىق مەسىلىسااىدە ئىخااتىالپ بولسااىمۇ ئ اۇالر
نەناازۇالر بىاالەن ئااۆزلىرى ئارىسااىدا دۈشاامەنلىك ھالەتنىااڭ پەياادا بولۇشاانى بولۇپمااۇ
ئۇرۇشاانىڭ يااۈز بېرىشااىنى قەتئىااي نالىمااايتتى .چااۈنكى ئااۇرۇش ئىككااى مىللەتنىااڭ
ئاالقىسااىنى ئااۈزۈپ ئىككااى تەرەپنىااڭ ئىقتىساااد مەدەنىاايەت ئالماشااتۇرۇش پۇرسااىتىنى
توسالغۇغا ئۇچرىتىپ ئىككى مىللەت نەلقىگە بولۇپمۇ ھۇن نەلقىگە ئېغىر ئااپەت ئېلىاپ
كېلەتتااى .شاۇڭا ھاۇن ئەمگەكچااى نەلقااى تىنچلىااق ناااتىرجەملىكنى نەناازۇالر بىاالەن
دوستانە ئۆتاۈپ باازار ئېچىاپ ئىقتىسااد مەدەنىايەت ئالماشتۇرۇشانى ئاارزۇ قىالتتاى .باۇ
نۇقتىاادا مەيلااى قوغۇشااارنىڭ ھۆكۈمرانلىقىاادىكى ھ اۇن ئەمگەكچااى نەلقااى بولس اۇن ياااكى
قۇتىئۇشاانىڭ ھۆكۈمرانلىقىاادىكى بىااردەكلىككە ئىااگە ئىاادى .قۇتىئااۇش ھۆكۈمرانلىقىاادىكى
ھۇن ئەمگەكچى نەلقىنىڭ ئۆز ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرالماسلىقى قۇتىئاۇش باشاچىلىقىدىكى
ھۆكااۈمرانالر سااىنىپىنىڭ نەلقنىااڭ ئارزۇسااىغا نىالپلىااق قىلغانلىقىنىاڭ نەتىجىسااى ئىاادى.
تارىخىي ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا مىالدىيدىن بۇرۇنقى -87يىلى ۋۇدى ئۆلۈشتىن باۇرۇن
ئىككى تەرەپ  20نەچچە يىم ئاۇرۇش قىلىاپ ھەر ئىككاى تەرەپ ئېغىار ئۆلاۈم-يىاتىم ۋە
زىيانغااا ئ اۇچراپ ھ اۇنالر ھالىاادىن كېتىااپ تەڭرىقۇتنىااڭ تۆۋىنىاادىكى ھەر دەرىجىلىااك
ئاقسۆڭەكلەر قۇدىلىشىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئارزۇ قىلىشقان بولۇپ قۇلىقۇ تەڭرىقاۇت
(مىالدىياادىن بااۇرۇنقى -85～96يىلااالر) ۋە غۇياناادى تەڭرىقااۇت (مىالدىياادىن بااۇرۇنقى
-68～85يىلالر) نەن سۇاللىسى بىالەن قۇدىلىشىشانى ئەسالىگە كەلتۈرۈشانى ئويالشاقان.
يەنە قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ ئاتىسى شاۈرۇچانچۇ تەڭرىقۇتماۇ تىرناان تۇلقاۇز قاتاارلىقالرنى
ئەۋەتىااپ يارىشىشاانى تەلەپ قىلغااان ئەممااا تەڭرىقااۇت ئۆلااۈپ كەتكەچااكە (مىالدىياادىن
بۇرۇنقى -60يىلى) بۇ ئىش نەتىجىسىز قالغان .بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بۇلىدۇكى نەنزۇ
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ھۇن ئىككى مىللەتنىاڭ ئەساكەرلەرنى ئاارام ئالادۇرۇپ دوساتانە بېارىش-كاېلىش قىلىاش
ناھىشى ۋە شىمام بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ بىارلىككە كېلىشاىگە يۈزلىنىشاى قوغۇشاار
تەڭرىقۇت تارى سەھنىسىگە چىقىش ھارپىسىدىال پىشىپ قالغاان ۋەزىيەتنىاڭ ئېھتىيااجى
قوغۇشار تەڭرىقۇت جىخۇشاندەك بىر سىياسىي جەھەتتە يىراقناى كاۆرەرلىككە قاابىليەتكە
ۋە ئىقتىدارغا ئىگە كىشىنىڭ بۇ تارىخىي ۋەزىپىنى ئۇرۇنلىشىنىال كۈتۈپ قالغان ئىدى.
قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشى زور تارىخىي ئەھمىايەتكە ئىاگە.
بۇ تارىخىي ئەھمىيەت يەنە ئۆز نۆۋىتىادە قوغۇشاارنىڭ نەن سۇاللىساى بىالەن ھۇنالرنىاڭ
مۇناسىۋىتىدە ئاكتىپ روم ئوينىغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ.
بىرىنچىدىن مىللىي مۇناسىۋەت جەھەتاتە ئاۇ نەنازۇ مىللىتاى بىالەن ھاۇن مىللىتاى
ئوتتۇرسىدىكى  150يىللىاق (مىالدىيادىن باۇرۇنقى -201يىلىادىن -51يىلىغىاچە) ئاۇرۇش
ھااالىتىنى تىاانب دوسااتانە مۇناسااىۋەتكە ئايالناادۇرۇپ ئىككااى مىللەتنىااڭ ئىتتىپاااقلىق
ھەمكارلىق يېڭى ۋەزىيىتىنى يااراتتى ھەم كېيىنكاى جەناۇبىي ھاۇنالر بىالەن نەنزۇالرنىاڭ
ئ اۇزاق مۇددەتلىااك دوسااتانە ھەمكارلىقىغااا ئاسااا

س اېلىپ ئىككااى مىلاالەت مۇناسااىۋىتى

تارىخىدا پارالق سەھىپە ئاچتى.
ئىككىنچىدىن سىياسىي جەھەتتە ئۇ «ئۈچ دەۋر(شايا شااڭ جاۇ ساۇاللىلىرى)دىان
بۇيااان غ اۇز ي اۆلەر مەركىزىااي ھاااكىميەتكە بويسۇنماساالىق»تەك كونااا ئەنئەنىنااى ب اۇزۇپ
تاشالپ ئېلىمىزنىڭ شاىمالىدىكى يەرلىاك ھاكىميەتلەرنىاڭ ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىاك مەركىازى
ھاكىميىتىنىڭ رەھبەرلىكىنى قۇبۇم قىلىشانى باشاالپ بەردى شاۇنىڭدىن باشاالپ ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىكنىڭ ئىلغار سىياسىيسى شىمالغا بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىپ شىمام بىلەن ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىكنىااااڭ سىياسااااىي مۇناسااااىۋىتىنى قۇيۇقالشااااتۇرۇپ شااااىمام بىاااالەن ئوتتااااۇرا
تۈزلەڭلىكنىڭ بىرلىككە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈردى.
ئۈچىنچىدىن ئىقتىساد مەدەنىيەت جەھەتتە نەنزۇ ھۇن ئىككى مىللەتنىاڭ تىانب
دوستانە ئۈتۈشى چېگارا بازارلىرىنىاڭ توساقۇنلۇقىغا ئۇچرىماسالىقى يااكى ئااز ئۇچرىشاى
بىلەن ئىككاى مىلالەت ئەمگەكچاى نەلقاى باازار ئاارقىلىق كاۆپلەپ ئااالقە قىلىاپ ھاۇنالر
نەناازۇالردىن كااۆپلەپ ئىشاالەپچىقىرىش ۋە تۇرمااۇش بۇيۇملىرىغااا ئىااگە بولااۇپ نەناازۇ
مەدەنىيىتااى ھۇنالرغااا تېخىمااۇ كااۆپ تارقالاادى .بۇنىااڭ بىاالەن ھۇنالرنىااڭ ئىجتىمااائىي
ئىشاالەپچىقىرىش ك اۈچى ۋە كۈناادىلىك تۇرمۇشااى تېااز يۈكسااىلىپ قاااالق ھااالەتتىن تېاازال
قۇتۇلدى.
تۆتىنچىدىن قوغۇشارنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇپ قۇتىئۇشنى يېتىم قالادۇرۇپ
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ئۇنى غەربكە كۆچۈشكە مەجبۇر قىلىشى نەن سۇاللىسىنىڭ ئۇنى بويسۇندۇرۇشغا پايادىلىق
بولاادى .بۇنىااڭ بىاالەن ھۇنالرنىااڭ  20نەچااچە يىللىااق بۆلااۈنمە ھااالىتى ئانىرلىشااىپ
سىياسااىي جەھەتتىكااى قااليىمقانالشااقان ۋەزىيىتااى تىنچىاادى ب اۇ ھۇنالرنىااڭ ئىجتىمااائىي
ئىگىلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە نۇپۇسىنى ئاۋۇتۇشاقا پايادىلىق شاارائىت ئىادى .شاۇڭا
مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى -51يىلاااى قوغۇشاااار تەڭرىقاااۇت نەن سۇاللىساااىگە ئەم بولاااۇپ
مىالدىيىدىن باۇرۇنقى -43يىلاى تەڭرىقاۇت ئوردىساىغا قايتىاپ كەتكاۈچە بولغاان ئارلىقتاا
ئاران ئاالتە-يەتاتە يىام ئاۆتكەن بولساىمۇ تارىختاا نااتىرلەنگەن ”تەڭرىقۇتنىاڭ نەلقاى
گاااۈللەنگەن‘‘ ھاااالەت شاااەكىللەندى ھەم قوغۇشاااارنىڭ ئۇرقىماااۇ ” ئاتاااا -بوۋىلىرىنىاااڭ
ساااەلتەنىتىنى سااااقالپ ئەۋالدماااۇ ئەۋالد داۋامالشاااتۇردى“  .يەنە قوغۇشاااار تەڭرىقۇتنىاااڭ
ئۇيانجۇت تەڭرىقۇت ۋە قۇتىئۇش تەڭرىقۇتقا قارىغانادا مۆتىادىم ھۆكۈمرانلىاق يۈرگاۈزۈپ
نەن سۇاللىسااى بىاالەن دوسااتانە -ئىتپاااق ئۆتااۈپ ئۇرۇشاانى تونتاتقااانلىقى سىياسااىي
ۋەزىيەتنى مۇقىمالشتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتاۈرگەنلىكىنى ھاۇن نەلقىگىماۇ
پايدىلىق ئىدى .شۇڭا قوغۇشار تەڭرىقۇت ئوردىسىغا قايتقاندا ھاۇن نەلقىنىاڭ ھەممىساى
ئۇنىڭغا تەۋە بولۇشنى ئارزۇ قىلىشتى ۋە ئارقاا-ئارقىادىن ئۇنىڭغاا تەۋەلىاك بىلدۇرۇشاتى.
تارىخى ئەسەرلەردە قەيت قىلنىشچە ”تەڭرىقۇت ئوردىغا قايتقاندىن كېيىن نەلاق ئاساتا-
ئاستا يىغىلىپ دۆلەت ئەمىنلىاك تاپقاان“ .قوغۇشاار تەڭرىقۇتنىاڭ نەن سۇاللىساىگە ئەم
بولۇشى يانشى نەتىجىگە ئېرىشكەچكە قوغۇشاار ۋە ئۇنىاڭ ئۇرۇقىادىكىلەرنىڭ نەنازۇالر
بىاالەن ھۇنالرنىاااڭ ئىتتىپااااقىلىقى ۋە ھەمكارلىقىغااا بولغاااان تونۇشاااىمۇ چوڭقۇرالشاااقان.
قوغۇشارنىڭ ئالچىسى جۈەنچۇ ” ھۇنالر ئون نەچچە يىللىق قااليمىقانچىلىقتا قىم ئۈساتىدە
قالغان ئىدى نەن سۇاللىساىنىڭ ياردىمىادە ئااران ئەمىانلىككە ئېرشاتى“ دىاگەن بولساا
قوغۇشارنىڭ ۋاڭ جاۋجۈنگە ” ھۇنالرنى ئەمىن قىلغۇچى ئالچى“نامىنى بېرشىمۇ ھۇنالرنىڭ
نەن سۇاللىسىنىڭ ياردىمى بىلەن ئەمىنلىككە ئېرشكەنلىكىنى ئىپادىلىگەن .ئۇ ئوردىساىغا
قايتقاناادىن كېاايىن نەن سۇاللىسااى ئەلچىسااى نەن چاااڭ ۋە جاااڭ مىڭااالر بىاالەن تاۈزگەن
ئىتتىپاقلىق ئەھدىمۇ ”بۇنىڭادىن كېايىن نەن سۇاللىساى بىالەن ھاۇن تەڭرىقۇتلاۇقى بىار
ئائىلىدەك يېقىن ئۆتىدۇ ئەۋالدتىن –ئەۋالتقا بىار–بىرىناى ئالدىمايادۇ“ دىگەنناى قايتاا-
قايتا تەكىتلىگەن .سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندىمۇ نەۋرە-چەۋرىلىرىگە ۋەسىيەت قىلىپ نەن
سۇاللىسااى بىاالەن تااۈزگەن ئەھاادىنامىگە رىئااايە قىلىااپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن بولغااان
دوستانە مۇناسىۋەتنى ساقالپ نەن پادىشاھىغا جاۋاپ قايتۇرۇشانى تەلەپ قىلغاان .تااكى
شااەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادە ھااۇنالر جەنااۇت شااىمام ئىككىااگە
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پارچىلىنىاااپ كەتاااكەن چاغااادا (مىالدىااايە -48يىلاااى) ئۇنىاااڭ نەۋرىساااى شىلوشاااىيۇت
تەڭرىقۇتنىااڭ يەنىااال ”قوغۇشااار“ نااامىنى قوللىنىااپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن دوسااتانە
مۇناسااىۋەتنى ئەساالىگە كەلتۈرۈشااىمۇ ئۇنىااڭ ”بوۋىسااى نەن سۇاللىسااىنىڭ شاااپائىتىدە
ئەمىانلىككە ئېرىشااكەچكە نامىغااا ۋارىساالىق قىلىشاانى ئويلىغااانلىقى[“]61دىاان بولغانىاادى.
بۇنىڭدىن قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولاۇپ نەن سۇاللىساى مەركىازى
ھۆكۈمىتىنىااڭ رەھبەرلىكااى ۋە ياااردىمىنى قۇبااۇم قىلىشاانىڭ ھۇنالرغااا قانچىلىااك چوڭقااۇر
تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
بۇنىڭدىن باشقا نەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالرغا كۆپلەپ كىيىم-كاېچەك تەقادىم قىلىاپ
نۇرغااۇن ئاشاالىق بېرىااپ ئااۇالرنى ئەسااكەر چىقىرىااپ قوغدىشااى ھااۇن تەڭرىقااۇتى
شاھزادىساااى ئاقساااۆڭەكلىرى ۋەزىرلىااارى ئەلچىلىااارى مەلىكىلىااارى ۋە ئاياللىرىنىاااڭ
ئۈزۈلمەسااتىن نەن سۇاللىسااىگە بېرىااپ ئىنئامالرغااا ئىااگە بولۇشااى ياااكى نەن سۇاللىسااى
پادىشاھلىرى بىلەن كۆرۈشۈشى ئۇزۇن مۇددەت ياكى قىسقا مۇددەت نان ئوردىساى يااكى
چاڭئەناادىكى گاااۋجيې كوچىسااىدا (غەربىااي نەن دەۋرىاادىكى چېگرىاادىكى مىللەتلەرنااى
كۈتۈۋالاادىغان مېھمااان ساااراي تۇرۇشاالۇق جاااي) تۇرۇشااىمۇ ئىككااى مىللەتنى اڭ ئىقتىساااد
مەدەنىيەت تىم ئۆرپ-ئادەت كىيىم-كاېچەك جەھەتتىكاى ئالماشتۇرۇشاى ۋە تەساىرىنى
كااۈچەيتتى .بۇلۇپمااۇ ۋاڭ جاۋجۈننىااڭ ياااتلىق قىلىنىشااى ئىككااى مىللەتنىااڭ سىياسااىي
جەھەتتىكااى ئىتتىپاااقلىق ۋە دوسااتلۇقىنى تېخىمااۇ چوڭقۇرالشااتۇردى ۋە مۇسااتەھكەملىدى.
بۇالر ئۆز نۆۋىتىدە ئىككى مىللەت ئوتتۇرسىدىكى قۇشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى.
بەشىنچىدىن قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشى نەنزۇ نەلقىگىمۇ
ئەمەلىااي نەپ ئېلىااپ كەلاادى .شااىمام تىنىچالنغااانلىقتىن ”چېگاارا-قاۇرۇلالردىكى شاەھەر
قۇۋۇقلىرى ناھايىتى كەچ يېپىلدىغان ئات ۋە كاالىالر ھەممىاال يەردە ياايالپ يۈرىادىغان
ئۈچ ئەۋالت كىشىلەر جەڭ سىگىنالىنى ئاڭلىمايدىغان ۋە پاۇقراالر ئاۇرۇش ئۈچاۈن نىازمەت
قىلماياادىغان بولاادى“[ .]62شااىمالدىكى نەلقاالەر  60يىلغىااچە (ۋاڭ ماااڭ نەناازۇالر بىاالەن
ھااۇنالر مۇناسااىۋىتىنى بااۇزۇۋەتكىچە) ئااارام ئېلىااپ ھاااللىنىش پۇرسااىتىگە ئېرىشااتى .بااۇ
تەبئىيكى نەنزۇالرنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىغا ناھايىتى پايدىلىق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن نەنزۇ
ھۇن ئىككى مىللەت مەدەنيىتىنىاڭ زور كۆلەمادە ئالمىشىشاى ۋە ئىككاى مىلالەت نەلقىنىاڭ
قوي اۇق ئاالقىسااى بىاالەن نەناازۇ مەدەنىيتىمااۇ ئونشاشااال ھ اۇن مەدەنىيتىنىااڭ تەسااىرىگە
ئۇچرىدى ھەم نەنزۇالرنىڭ ئىقتىسادى مەدەنىي تۇرمۇشى تېخىمۇ تولۇقالندى ۋە بېيىدى.
مەساالەن نەن سۇاللىسااى ھۆكااۈمىتى ۋە نەناازۇ نەلقىنىااڭ يىلىقچىلىقىنىااڭ مىسلىسااىز
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راۋاجلىنىشاااى ھاااۇنالر رايونىااادىن ئاتنىاااڭ كاااۆپلەپ كىرگۈزۈلىشاااى ۋە ئاااات باااېقىش
تېخنىكىسىنىڭ تارقىلىپ كىرىشاى بىالەن مۇناساىۋەتلىك .يەن شاىگۇ «نەنناامە جىڭادى
ھەققىدە ناتىرە» گە ئىزاھ بەرگەندە «نەن يۇسۇنلىرىغا ئىزاھ» دېگەن ئەسەردىن نەقىم
ئېلىپ ئوردا مىراقۇلىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى  36ئاتخانا شىمام ۋە غەربكە تارقالغان بولاۇپ
جەمئىي  300مىڭ ئات بېقىالتتى دېگەن .يەنە «تارىخىي ناتىرىلەر .ۋېي چىڭ ۋە قىاران
چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى» ناتىرىلەرگە ئاساسالنغاندا يۈەنشاۇ -2يىلىادىكى بىار
قېتىملىااق ئۇرۇشااتا ھۆكااۈمەت ۋە شەنسااىلەر  140مىاڭ ئااات چىقارغااان .بۇنىڭاادىن ئەينااى
چاغدا ھۆكۈمەت نەلقنىڭ يىللىقچىلىقىنىڭ ناھايىتى گۈللەنگەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
يەنە «تااۇز ۋە تۆمااۈر ھەققىاادە» -1جىلىااد «تېرىقچىلىااق»دا ھۇنالرنىااڭ قېچىاار تااۆگە
قاتارلىق ئۇالغلىرىنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە تارقىلىپ كىرگەنلىكى ئاتنىڭ يەرلىك چارۋىغا
ئايلىنىااپ قالغااانلىقى تىلغااا ئېلىنغااان .بۇنىڭاادىكى ئەينااى چاغاادا ھۆكااۈمەت ۋە نەلقنىااڭ
يىلىقچىلىقىنىااااڭ ناھااااايتى گۈللىنىشااااىنىڭ ھااااۇنالر رايونىاااادىن ئاتنىااااڭ كااااۆپلەپ
كىرگۈزۈلگەنلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ھۇن جىن مىتاى
ئات بېقىشقا ئۇستا بولۇپ نەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئات بېقىپ بەرگەن «باققان
ئاااتلىرى سااېمىز بولغاچقااا» نەن ۋۇدى ھەيااران قېلىااپ ئااۇنى مىرانااور كەھاابەگلىككە
تەيىنلىگگن بۇ ئات بېقىش تېخنىكىسىنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە تارقىلىشىنىڭ تىپىاڭ بىار
دەلىلى بوالاليدۇ [ ]63نەن سۇاللىساى دەۋرىادىكى تااش ئويماا ساەنئىتىدىنمۇ ھۇنالرنىاڭ
ك اۆچمەن چااارۋىچىلىق تۇرمااۇش تېمىسااى ۋە ئۇساالۇبىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ .مەسااىلەن
ھازىرقى شەنشى ئۆلكىسى شىڭپىڭ ناھىيىسى ماۋلىڭدىكى نۇچۈبىڭ قەبرىساى ئالدىادىكى
ھۇنالرغا مۇناسىۋەتلىك زور تاش ئويما بۇنىاڭ گەۋدىىاك بىار مىساالىدۇ [ .]64ساەددىچىن
سااېپىلىنىڭ جەنۇبىاادىنمۇ ھۇنالرنىااڭ نۇرغااۇن مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى بايقالغااان
بۇالرنىڭ ھەممىسى ھۇن نەنزۇ ئەمگەكچى نەلقىنىڭ ئىقتىسااد مەدەنىايەت جەھەتتىكاى
زىاااب ئاالقىساااىنى ۋە نەنااازۇ مەدەنىيىتىنىاااڭ ھۇنالرنىاااڭ تەساااىرىگە ئۇچرىغاااانلىقىنى
چۈشەندۈرىدۇ.
ئالتىنچىدىن نەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي ياۈرتتىكى ئابرۇيىناڭ ئۆسۈشاى ۋە قوغۇشاار
تەڭرىقۇتنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشىنىڭ تەسىرى بىلەن غەرباى ياۇرتتىكى ئەللەرماۇ
نەن سۇاللىساااىنى ھۆرمەتلەيااادىغان بولااادى .تاااارىخى ماتىرىياااالالردا ناتىرىلىنىشاااچە
ئۇيسااۇندىن ئارساااكقىچە بولغااان ئەللەرنىااڭ ھەممىسااى ھ اۇنالر بىاالەن ي اېقىن ئۆتىاادىغان
بولۇپ ھاۇن ئەلچىلىارى تەڭرىقۇتنىاڭ نېتىناى [ ]65كۆتىرىاپ بارساىال ئاۇالر تەنىرساىز
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ئوزۇق-تۈلۈك يەتكاۈزۈپ بەرگەن .لاېكىن نەن سۇاللىساى ئەلچىلىارى بارغانادا پاۇم-ماام
چىقارمىسااا يىگااۈدەك ئاشاالىق مىنگااۈدەك ئااۇالق تاپالمىغااان قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ئەم
بولغاناادىن كېاايىن ھەرقايسااى ئەللەرنىااڭ ھەممىسااى نەن سۇاللىسااىنى ھۆرمەتلەياادىغان
بولغان[ .]66ۋاڭ جاۋجۈن مىالدىۈبۇرۇنقى -33يىلى (نەن يۈەندىنىڭ جىڭنىاڭ -1يىلاى)
قوغۇشااار تەڭرىقۇتقااا ياااتلىق قىلىنغااان« .كېيىنكااى نەننااامە .جەنااۇبىي ھ اۇنالر ھەققىاادە
قىسسە» دىكى ناتىرلەرگە ئاساسالنغاندا ئۇ يااتلىق بولۇشاتا ئاۆزى «ھەرەمادىن چىقىشانى
ئىلتىما

قىلغان» .ئۇنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلەن ياتلىق بولۇشانى تەلەپ قىلىشاى ئوردىغاا

كىرىپ نەچچە يىلدىمۇ ”ناننىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشەلمەي“ قىيدىغانلىقتىن بولغان .شاۇنىڭ
بىلەن بىللە ئۇنىڭ نەنزۇ ھۇن مىللىتىنىڭ ئىتتىپاق دوساتانە ئۆتۈشاىنىڭ زۆرۈرلىكاى
ھەققىدىكى تونۇشى بىر قەدەر چوڭقۇر ھەم توغرا بولغان.
جااااۋجۇن گەرچە ئوردىااادا تۇرىۋاتقاااان بولساااىمۇ نەنااازۇ ھاااۇن مىللەتلىرىنىاااڭ
مۇناسااىۋىتى توغرىسااىدىكى نەۋەرلەرنااى يەنىااال بىلەلىااگەن «نەننااامە .يۈەناادى ھەققىاادە
ناتىرە» دە ناتىرلىنىشىچە:
جيەنجاۋ  -3يىلى (مىالدىدىن باۇرۇنى  -36يىلاى) قىشاتا نەن يەنشاۇ چاېن تااڭ
قاتارلىقالر قۇتىئۇش تەڭرىقۇتنىڭ كاللىسىنى پايتەنتكە ئەۋەتىپ بەرگەن .ئۇنىڭ كاللىساى
”يات قوۋملەر مېھمانسارىيى“ نىڭ دەۋازىسىغا ئېسىپ قويۇلۇپ سازايى قىلىنغان.
جيەنجاااااۋ -4يىلااااى ئەتىيازنىااااڭ تااااۇنجى ئېيىاااادا قۇتىئااااۇش تەڭرىقۇتنىااااڭ
ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى مۇناسىۋىتى بىلەن نەزىار-چىاراق قىلىنىاپ پۈتاۈن ئەم باويىچە چاوڭ
كەچااۈرۈم ئ اېالن قىلىنىااپ ۋەزىاار-ۋۇزىااراالر زىياااپەت بىاالەن تەباارىكلەنگەن .قۇتىئااۇش
تەڭرىقۇتقا قىلىنغان جازا يۈرۈشاى توغرىساىدىكى رەساىملەر ھەرەمادىكىلەرنىڭ كۆرۈشاىگە
بېرىلگەن.
جىڭنىڭ -1يىلى ئەتىيازنىڭ تۇنجى ئېيىادا قوغۇشاار تەڭرىقاۇت ئوردىغاا زىياارەتكە
كەلگەنااادە نەن يۈەنااادى قۇتىئۇشااانىڭ ئۆلتاااۈرۈلگەنلىكى ۋە قوغۇشاااارنىڭ زىياااارەتكە
كەلگەنلىكىنى تەبرىكلەپ يىلنامىنى ”جىڭنىڭ“ (ئەمىنلىك) غا ئۆزگەرتكەن.
يۇقىرىاادا تىلغااا ئېلىنغااان ئااوردا ۋە پۈتااۈن مەمىلكەتنااى لەرزىااگە كەلتااۈرگەن چااوڭ
ئىشالردا ۋاڭ جاۋ جۈن پۈتاۈنلەر نەۋەر تاپقاان .بولوپماۇ قۇتىئۇشاقا ئائىات رەساىملەرنىڭ
ھەرەمخانىدا كۆرسىتىلىشاى ئۇنىاڭ نەزەر دائىرىساىنى كېڭەياتكەن .بۇنىاڭ بىالەن ئۇنىاڭ
كۆڭلىدە ھۇن نەنزۇ مىللەتلىرىنىاڭ دوستلىشىشاى ۋە دۈشمەنلىشىشانىڭ پايادا -زىيىناى
ھەققىاادە مااۇئەييەن قاااراش پەياادا بولااۇپ بولغااان .شااۇڭا قوغۇشااار تەڭرىقااۇت نەن
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سۇاللىسااىگە تېخىمااۇ يېقىنلىشااىش ئۈچااۈن كۈيئوغ اۇم بولۇشاانى ئىلتىمااا

قىلغاناادا ئ اۇ

كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇغا چىقىپ ئۆز رازىلىقى بىلەن ”تىنچلىق ئەلچىسى“ رولىناى ئوينااپ
ھۇن نەنزۇ مىللەتلىرىنىڭ دوستانە مۇناسىۋىتىنى كاۈچەيتىش ۋە مۇستەھكەملەشاتەك زور
ۋەزىپىنى زىممىىسگە ئالغان 2000 .يىم ئاۋالقى فېئوداللىق جەمئىيەتتىكى بىر كېنىزەكنىاڭ
بۇنداق باتۇرانە ھەرىكىتىنى ھەقىقەتەنمۇ جەسۇرانە ھەرىكەت دىمەي بولمايدۇ.
ۋاڭ جاااۋجۈن قوغۇشااار تەڭرىقۇتقااا ئەگىشااىپ شااىمالدىكى تەڭرىقااۇت ئوردىسااىغا
بارغان .ئۇ نەن سۇاللىسى ئۆتكۈزگەن ئۇزىتىش مۇراساىمىدا ناھاايتى تەمىان سااالپەتلىك
تۇرغااان« .كېيىنكااى نەننااامە .جەنااۇبىي ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە ئەينااى چاغاادىكى
ئەھۋام تەسۋىرلىنىپ «قوغۇشاارنى ئاۇزىتىش مۇراساىمىدا جااۋجۈن ناھاايتى گۈزەللىشاىپ
كەتااكەن بولااۇپ ئىسااىم س اەرپايالر ئۇنىااڭ ھۆساانىگە ھۆسااىن قوشااۇپ تااۇراتتى .ئااۇنى
ئاااۇزاتقىلى چىققاااانالر يولىنىاااڭ ئىككاااى قاسااانىقىدا تىللىرىناااى چاكىلاااداتقىنىچە قااااراپ
تۇرىشاااتتى» دەپ ناااتىرلەنگەن .ئ اۇ نەناازۇالر بىاالەن ھۇنالرنىااڭ مۇناسااىۋىتىنى ت اوغرا
تونۇغااانلىقتىن ئۆزىنىااڭ ۋەزىپىسااىنى باشااتىن-ئااانىر ناھااايتى ئەسااتايىدىللىق بىاالەن
ئورۇنلىغااان .ئااۇ ھااۇنالر يېرىاادە ئوغااۇم -قىااز پەرزەناات كااۆرۈپ [ ]67چېاادىر ئۆياادە
ئولتۇرغۇزۇپ مالنىڭ گۆشىنى يەپ سۈت -قېتىق ئىچىاپ كاۆچمەن چاارۋچىلىق تۇرماۇش
كەچۈرۈپال قالماستىن يەنە ئەڭ ئانىرىغىچە ئۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇنداش ئۈچاۈن قوغۇشاار
تەڭرىقااۇت ئۆلگەناادىن كېاايىن (مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -31يىلااى) ”ھۇنالرنىااڭ ئااادىتى
بويىچە“ ئۇنىڭ چوڭ ئالچىسىدىن (باۇ ئىككىنچاى ئاالچى جۈنجاۇ ئاالچى بىرىنچاى ئاالچى
ئىدى) تۇغۇلغان .چوڭ ئوغلى فۇجۇرۇت تەڭرىقۇت داتاۋ بۇقاغاا يااتلىق بولغاان .ئەسالىدە
”ئاتىسااى ئۆلسااە ئ اۆگەي ئانىسااىنى نوتۇنلۇققااا ئ اېلىش“ ئااادىتى ئىپتىاادائىي تااوپ نىكاااھ
تۇرۇشنىڭ قالدۇغى بولۇپ بۇ نىم ئادەت نەن سۇاللىسىدىكىلەرنىڭ قائىدە -يوسۇنى ۋە
ئەينى چاغدىكى تارىخىي شارائىتتىن ئېيتقاندا قاالق ئادەت ئىدى .لېكىن ۇ ھۇنالردا يەنىاال
كەڭ تۈردە سااقلىنىپ قالغاان ئەھاۋام ئاساتىدا ”ھۇنالرنىاڭ ئەلچىساى“ بولاۇش ساۈپىتى
بىلەن ۋاڭ جاۋجۈن ئەگەر ”ھۇنالرنىڭ ئادىتى“ بويىچە ئىش قىلمىساا ئاادەتتىكى ھاۇنالر
ئارىساااىدا يانشاااى تەسااارى قالااادۇرمايال قالماساااتىن يەنە نەنااازۇالر بىااالەن ھۇنالرنىاااڭ
مۇناسىۋىتىگىمۇ يامان تەساىر يەتكاۈزۈپ قويااتتى .چاۈنكى جااۋجۈن بىالەن تەڭرىقۇتنىاڭ
نىكاھ مۇناسىۋىتى ماھىيەتتە نەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ سىياسىي مۇناسىۋىتىنىڭ ئىنكاساى
ئىاادى .ش اۇڭا ئەينااى چاغاادا نەن چېڭاادىنىڭ جاڭجۈننىااڭ قايتااا ياااتلىق بولماااي نەن
سۇاللىسىگە قايتىپ كېتىش توغرىسىدىكى مەكتۇبىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭغاا
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”ھۇنالرنىاااڭ ئاااادىتى“ باااويىچە ئىاااش كاااۆرۈش توغرىساااىدا پەرماااان چۈشۈرۈشاااى نەن
سۇاللىسااىنىڭ ھۇنالرنىااڭ ئااۆرۈپ-ئااادىتىگە ھااۆرمەت قىلغااانلىقىنى ۋە ھااۇنالر بىاالەن
نەنزۇالرنىڭ دوستلىقىنى قەدرلىگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ .ۋاڭ جااۋجۈن نەن سۇاللىساىنىڭ
بااۇ مۇددىئاسااىنى چوڭقااۇر چۈشااەنگەنلىكتىن نەن چېڭاادىنىڭ پەرمااانىنى تاپشااۇرۇپ
ئالغاندىن كېايىن نەن سۇاللىساىگە كېاتىش نىيىتىادىن يېنىاپ دۆلەتنىاڭ ئېھتىيااجىنى
كۆزدە تۇتۇپ نەنزۇ ھاۇن بىالەن دوساتلىقىنى ئەال بىلىاپ نەنزۇالرنىاڭ ئەنئەنىساىنى
قائىدە-يوسۇنلىرىنىڭ بۇزۇلىشىغا پەرۋا قىلماي ”ئوغلىنىڭ ئانىساىغا ئۆيلىنىشاى“ (گەرچە
ئااۆز ئانىسااى بولمىسااۇمۇ) دەك ئااادەتنى قۇبااۇم قىلىپ ئۆزىنىااڭ ۋەزىپىسااىنى داۋاملىااق
ئورۇنداپ نەنزۇ ھۇن مىللەتلىرىنىڭ دوستلۇق ئىتتىپاقلىقىنى ئىشقا ئاشۇرغان.
نەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئايالالرغا نىسبەتەن ئېيتقاندا قورۇلنىاڭ ساىرتىغا يااتلىق
قىلىاانىش ئااادەتتىكى ئىااش ئەمە

ئىاادى .گاااۋى ليۇباااڭ نەناازۇالر بىاالەن ھۇنالرنىااڭ

تىنچلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ليۇجىڭنىاڭ تەكلىپاى باويىچە چاوڭ قىازى لۇياۈەننى
باتۇر تەڭرىقۇتقا يااتلىق قىلىاپ قۇدىالشاماقچى بولغانادا لاۈ ناانىش ئۇنمااي«:نىمىشاكە
مېنىڭ قىزىمنى ھۇنالرغا تاشالپ بېرىسىلەرب» دەپ ئاھ ئۇرغان [ .]68سۇدى سەلتەنەتتىكى
ۋاقتىاادا ئۇيسااۇنالر بىاالەن ئىتتىپاقلىشااىپ بىرلىكتە ھاۇن قۇلاادارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغااا زەرت
بېرىش ئۈچۈن جياڭدۇ بېگى ليۈجىيەننىاڭ قىازى شاىجۈننى ئۇيساۇن كاۈنبېگىگە يااتلىق
قىلغان .لېكىن شىجۈن ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋەزىپىسىنى قىلچە تونىمىغاچقاا ياات تۇرمۇشاقا
كۆنەلمەي كۈن بويى غەمگە چۆكۈپ يۇرتىغا كەتكۈسى كېلىپ كەتكەن .شۇڭا:
ئۇزاتتى يىراققا مېنى تۇغقانالر
ياتلىق قىلىشىپ ئۇيسۇن نانىغا.
ئۆيلىرى يۇمۇالق كىگىز ئوتاۋكان
ئۇالرغا گۆش-قېتىق تائام -ئۇزۇقكەن.
ئۆرلەيدۇ پىغانىم يۇرتنى ئەسلىسەم
قۇش بولۇپ يۇرتۇمغا ئۇچۇپال كەتسەم[.]69
دەپ ش اېئىر يازغااان .ئۇنىااڭ بۇنااداق ھەساارەتلىك كەيپىياااتى ۋە ئىپادىسااى جاۋجۈننىااڭ
مەردانە روھلۇق ھالىتى ئەلۋەتتە پەرقلىنىدۇ.
«كېينكااى نەننااامە .جەنااۇبىي ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە« :جاااۋجۈن نەنجااۈن
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ئايمىقىنىااڭ زىگااۇي ناھيىسااىدىن مااۆمىن پااۇقرا ئائىلىسااىدىن كېلىااپ چىققااان» دەپ
ناااتىرلەنگەن .ئاتااالمىش مااۆمىن پااۇقرا ئائىلسااىنى كېيىاانكىلەر تىۋىپلىااق بانشااىلىق
سودىگەرچىلىك قىلمايدىغان ئائىلە دەپ ئىزاھلىغاان .باشاقا تاارىخىي ئەساەرلەردىمۇ جااۋ
جۈننىڭ ئەمەلدار ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان .بۇناداق بولغانادا ئاۇ
دېھقان ئائىلىسىدىن كېلىپ چىقمىغاندىمۇ ھىاب بولمىغانادا ئااددىي پاۇقرا ئائىلىساىدىن
ئومۇمەن ئۆز كۈچىگە تاينىپ ياشاايدىغان ئائىلىادىن كېلىاپ چىققاان بۇناداق ئائىلىادىن
كېلىپ چىقىاش ئۇنىاڭ ناراكتېرىنىاڭ شەكىللىنىشاىگە زور تەساىر كۆرساەتكەن .شاۇنداق
ئىااكەن شااىجۈننىڭ ئىپادىسااىنىڭ جاۋجۈننىااڭ تامااامەن ئەكسااىچە بولۇشااىنى ئۇنىااڭ
ئاقسۆڭەك ئائىلىدىن كېلىپ چىققانلىقى ۋە ھەشەمەتلىك تۇرمۇشقا كۆنۈپ قالغانلىقى بىلەن
مۇناسىۋەتسىز دىيىشكە بولمايدۇ.
جاۋجۈننىڭ ياتلىق قىلىنىشاى زور تاارىخىي ئەمىايەتكە ئىاگە .بىرىنچىادىن نەنازۇ
ھ اۇن ھەر ئىككااى تەرەپ ب اۇ ئىشااقا ئىنتااايىن ئەھمىاايەت بەرگەن .قوغۇشااار تەڭرىقۇتنىااڭ
جاااۋجۈنگە ”ھااۇنالرنى ئەمىاان قىلغااۇچى ئااالچى“ نااامىنى بېرىشااى بااۇ نااوقتىنى تولااۇق
ئىسپاتاليدۇ-1954 .يىلى ئىچكى موڭغۇلنىڭ بااۋتۇ شاەھىرىنىڭ ياېقىن ئەتراپىادىكى مااتۇ
يېزىسااىدىكى نەن سۇاللىسااى قەبرىسااىدىن چىققااان غەربىااي نەن سۇاللىسااىنىڭ ئااانىرقى
مەزگىلىااگە مەنسااۇپ بولغااان ”تەڭرىقااۇت بىاالەن قۇدىالشااتۇق“ ”ياشىساۇن ئەمىنلىااك“
”مەڭگۇ ئاسايىشلىق بولغاي“ دېاگەن نەتالەر چۈشاۈرۈلگەن سااپام كاھىشاالرمۇ [ ]70نەن
سۇاللىساااىنىڭ جاۋجۈننىاااڭ يااااتلىق قىلىنىشاااىغا ناھاااايتى ئەھمىااايەت بەرگەنلىكىناااى
چۈشەندۈردۇ.
ئىككىنچىدىن جاۋجۈننىڭ ياتلىق قىلىنىشاى نەنازۇ ھاۇن مىللەتلىارىگە تىنچلىاق
دوستانىلىق ئۇرۇقىنى چاچقان .شۇڭا ئۇ ئۆلگەندىن كېيىن ئۇنىاڭ قىازى شاۈبۇ قۇنچاۇيى
ي اۈن ۋە كۈيئوغااۇلى ش اۈبۇ تااان يەنىااال ئۇنىااڭ ھايااات چېغىاادىكى ئەقىدىسااىگە ۋارىساالىق
قىلىپ داۋاملىق تۈردە نەنزۇ ھۇن ئىككى مىللەتنىاڭ تىانب دوساتانە ئۆتۈشاى ئۈچاۈن
تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن .ئۈچىنچىدىن ۋاڭ ماڭ دەۋرىدە نەنزۇ ھۇن ئىككى مىللەتنىڭ
ئاالقىسى كۆپ ھالالردا جاۋجۈندىن ئىبارەت مۇشۇ شەنسنىڭ مۇناساىۋىتى ئاارقىلىق ئېلىاپ
بېرىلغان .ئەينى چاغدا نەنزۇ ھۇن ئىككاى تەرەپاكە ۋەكىام بولاۇپ ئوتتۇرىغاا چۈشاۈپ
ئااارازچىالرنى تااۈگەتكەن ۋە ۋاڭ ماڭنىااڭ ئەتىۋارلىشااىغا ئېرىشااكەنلەر .جۈملىاادىن شااۈبۇ
قۇنچۇيى يۈن شۈبۇ تان بۈيۈك جورچى شى (جاۋجۈننىڭ نەۋرىسى داڭيۈ قۇنچۇيىنىاڭ
ئااوغلى) شااىتۇ نااان (جاۋجۈننىااڭ جىيەنااى) ۋە سااادىخېڭ قاتارلىقالرنىااڭ ھەممىسااى
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جاۋجۈننىاااڭ تۇققاااانلىرى ئىااادى .بۇنىڭغاااا جاۋجۈننىاااڭ نەنااازۇالر بىااالەن ھۇنالرنىاااڭ
مۇناسىۋىتىدە تۇتقان ئورنى ۋە قالدۇرغان چوڭقۇر تەسىرىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
جاۋجۈننىڭ ئۆلگەن ۋاقتاى ۋە يېارى توغرىساىدا ئېنىاق مەلۇماات ياوق .لاېكن ئۇنىاڭ
چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى تەڭرىقۇت ئوردىسىدا ئۆلگەنلىكىنى پەرەز قىلىشقا بولىدۇ [.]71

ئىزاھاتالر:
[ ]1يەنە «تارىخىي ناتىرىلەر» -5جىلد «چىن بەگلىكلىرى ھەققادىە نااتىرە» دە
نۇيۋېنۋاڭنىڭ چۇگېڭ  -7يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -318يىلى) «نەن جااۋ ۋېاي
يەن چى بەش بەگلىك ۋە ھۇنالر قوشۇن باشالپ چىن بەگلىكىگە ھۇجۇم قىلغاان» دەپ
ناااتىرىلەنگەن بولسااىمۇ ئىشااەنچىلىك بولمىغاچقااا ئىشااىلتىلمىدى .چااۈنكى «تااارىخىي
ناااتىرىلەر»دىكااى نەن جاااۋ ۋېااي يەن ۋە چااۇ بەگلىاارى ھەققىاادىكى ناااتىرە ھەم
«يېغىلىق دەۋرىدىكى تەدبىارلەر .چىان بەگلىكىنىاڭ تەدبىرلىارى»دە ئەيناى چاغادا بەش
بەگلىك (ياكى ئالتە بەگلىك)نىاڭ چىان بەگلىكىاگە ھۇجاۇم قىلغاانلىقى قەيات قىلىنغاان
بولساىمۇ بۇنىڭغااا ھۇنالرنىااڭ قاتناشاقانلىقى تىلغااا ئېلىنمىغااان« .ئەلناى ئىاادارە قىلىشااقا
پايدىلىق ئومۇمىي ئۆرنەكلەر» دىمۇ شۇ يىلاى «چاۇ نەن جااۋ ۋېاي ۋە يەن بەگلىارى
بىرلىشىپ قوشۇن چىقىرىپ چىن بەگلىكىگە جازا يۈرۈش قىلىپ نەنگۇ قورۇلىغاا ھۇجاۇم
قىلاادى چىاان بەگلىكااى قوشااۇن چىقىرىااپ ئۇالرغااا تاقابىاام تااۇردى بەش بەگلىكنىااڭ
قوشۇنى مەغلاۇپ بولاۇپ چېكىنادى» دەپ نااتىرىلەنگەن .ھۇنالرغاا مۇناساىۋەتلىك باشاقا
ماتىرىيااالالردىمۇ ھۇنالرنىااڭ چىاان بەگلىكىااگە قىلىنغااان ھۇجۇمغااا قاتناشااقانلىقى تىلغااا
ئېلىنمىغان .شۇڭا «چىن بەگلىرى ھەققىدە نااتىرە» دىكاى «ھاۇنالر قوشاۇن باشاالپ»
دېااگەن س اۆز ناتااا يېزىلىااپ قالغااان بولسااا كېاارەك ]2[ .يېغىلىااق دەۋرىاادە چىاان بېگااى
نۇيۋېنااۋاڭ ئالوبااان ناھىيىسااىنى تەسااىا قىلغااان بولااۇپ ئااورنى ھااازىرقى سەنشااى
ئۆلكىسااىدىكى سۇشاايەن ناھىيىسااىنىڭ ش اەرقىدە .ش اۇڭا «پەناادى-نەسااىھەتلەر» دىكااى
«ئالوبانالرنىڭ تۆۋىنى» ھازىرقى سەنشىنىڭ شىمالىنى كۆرسىتىدۇ.
[« ]3تارىخىي ناتىرىلەر» -110جىلىد «ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
[] 4

.دورجى سورۇڭ« :شىمالىي ھۇنالر قەبرىلىرى».

[ ]5جيايى «شىننامە» -1جىلىد «چىن بەگلىكى ھەققىدە مۇھاكىمە».
[« ]6نەننامە» -49جىلىد «چاۋسونىڭ تەرجىمھالى».
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[« ]7تارىخىي ناتىرىلەر» -6جىلىد «چىن شىخۇاڭ ھەققىدە نااتىرە» -15جىلىاد
«ئالتە بەگلىك يىلنامىسى».
[« ]8تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]9تارىخىي ناتىرىلەر .ليۇجىڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]10تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» «نەننااامە» -52جىلىااد
«نەن ئەنگونىااڭ تەرجىمھااالى» -2جىلىااد «نۇياادى ھەققىاادە ناااتىرە» -5جىلىااد
«جىڭدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]11شىننامە» -3جىلىد «مىا ۋە رەنت».
[« ]12تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
[« ]13تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
[« ]14نەننامە» -6جىلىد «ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]15نەننامە» -52جىلىد «نەن ئەنگونىڭ تەرجىمھالى».
[ ]16نەن سۇاللىسااى دەساالەپتە چىاان سۇاللىسااىنىڭ كونااا كالېناادارىنى قولالنغااان
بولۇپ -10ئاي يىلنىڭ بېشى قىلىنغان .شۇڭا ئاۋام قىش ئانادىن ئەتىيااز يااز باياان
قىلىنغان .ۋۇدىنىڭ تەيچۈ  -1يىلىدىن باشالپ كالىندار ئۆزگەرتىلىپ ئەتىيازنىڭ تاۇنجى
ئېيى يىلنىڭ بېشى قىلىنغان.
[« ]17تاااارىخىي نااااتىرىلەر .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە»  – 108جىلاااد «نەن
چاڭرۇنىڭ تەرجىمىھالى» «نەننامە»  -6جىلد «ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە»  -52جىلاد
«نەن ئەنگونىڭ تەرجىمىھالى».
[« ]18تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە»  -111جىلاد «ۋېاي چىاڭ ۋە
قىرران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى» -109جىلد «لى سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى».
[« ]19تارىخي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»

 – 111جىلد «ۋېي چىاڭ ۋە

قىاااارران چەۋەنااااداز سااااانغۇننىڭ تەرجىمىھااااالى» -112جىلااااد «ۋېااااي سااااانغۇننىڭ
تەرجىمىھالى».
[« ]20تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]21تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»-111 .جىلىد «ۋېي ساانغۇننىڭ
تەرجىمھالى»
[« ]22تارىخىي ناتىرىلەر» -30جىلىد «بازارنامە توغرىسىدا»
[« ]23تاااارىخىي نااااتىرىلەر .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» ۋە -111جىلىاااد «ۋېاااي
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سانغۇننىڭ تەرجىمھالى»
[ ]24كىچىااك ياااۋچىالر ياۋچىالرنىااڭ بىاار تااارمىقى .ياااۋچىالر ئەساالىدە چىاان نەن
دەۋرىدىال دۇنخۇاڭ ۋە چىلىايەن (تىلايەن) تېغاى ئارلىقىادا (ھاازىرقى گەنساۇدىكى نېشاى
كارىدورى ئەتراپدا) چاارۋىچىلىق قىلغاان بولاۇپ تەنمىانەن مىالدىيادىن باۇرۇنقى -174
يىلىنىڭ ئالدى-كەينىدە ھۇنالر تەرپىدىن مەغلۇپ قىلىنغاندىن كېيىن ئىلاى دەرياساىنىڭ
يۇقىرى ئېقىناى رايونىغاا كۆچاۈپ كەتكەنلىارى ئۇلاۇغ يااۋچىالر چىلايەن تېغاى ئەتراپىادا
قېلىپ چىياڭالر بىلەن ئارىالش ئولتۇراقالشقانلىرى كىچىك ياۋچىالر دەپ ئاتالغان.
[« ]25تارىخي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»  –111جىلاد «ۋېاي چىاڭ ۋە
قىرران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى».
[« ]26تارىخي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»  –111جىلاد «ۋېاي چىاڭ ۋە
قىرران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمىھاالى» -123جىلىاد «پەرغاانە تەزكىرىساى» -20
جىلىد «جيەنيۈەن يىللىرىدىن بۇيانقى تۆرىلەرنىڭ يىلنامىسى»
[« ]27تارىخي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»  –111جىلاد «ۋېاي چىاڭ ۋە
قىرران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمىھالى».
[ ]28ياۋچىالر مىالدىيدىن بۇرۇنقى -174يىلى ھۇنالر تەرپىدىن مەغلاۇپ قىلىنغانادىن
كېيىن نېشى كارىدورىدىن غەربكە كۆچاۈپ ھاازىرقى ئىلاى دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىغاا
كۆچااۈپ كەلااگەن كېاايىن مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -150يىلنىااڭ ئالاادى-كەينىاادە يەنە
ئۇيسۇنالر تەرپىدىن قوغلىنىپ ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئامۇ دەرياسى ۋادىسىغا كۆچۈپ
باااكتېرىيىگە بويساۇنۇپ ئولتاۇراق تۇرمااۇش كەچۈرۈشاانى باشاالىغان تەنمىاانەن ۋۇدىنىااڭ
يۈەنسااۇ -1يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى -128يىلااى) جاااڭ چيەننىااڭ ئۇالرنىااڭ يېاارىگە
بېرىشااى نەن سۇاللىسااى بىاالەن غەربىااي يۇرتنىااڭ ئاالقىسااىنىڭ باشااالنغانلىقى بولااۇپ
ھىسابلىنىدۇ.
[ ]29ئۇيسۇنالر دەسلەپتە ياۋچىالر بىلەن بىللە دۇنخاۇاڭ ۋە چىلايەن (تىالەن) تېغاى
ئارىلىقىاادا چااارۋىچىلىق قىلغااان يولباشچىسااى ناناادومى ۋاقتىاادا ياۋچىالرنىااڭ ھۇجۇمىغااا
ئااۇچراپ يېاارى ئىااگە قىلىۋېلىنغاناادىن كېاايىن ھۇنالرنىااڭ يېاارىگە قېچىااپ بارغااان.
ناندومىنىڭ ئوغلى راغاومىنى تەڭرىقاۇت بېقىۋالغاان ئاۇ چاوڭ بولغانادا كىئاوك تەڭرىقاۇت
ئۇنىڭ قىسا

ئېلىشىغا ياردەم بەرگەن .شاۇ چاغادا يااۋچىالر بااتۇر تەڭرىقاۇت تەرپىادىن

تارمار قىلىنىپ نېشى كارىدورى ئەتراپىدىن ھازىرقى ئىلى دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىغاا
كۆچاااۈپ كەتاااكەن ئىااادى .كاااۈنبەگ غەرباااتىن ياۋچىالرغاااا ھۇجاااۇم يااااۋچىالر ناااانىنى
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ئۆلتۈرگەچكە ياۋچىالر ئامالسىز يەنە ئامۇ دەرياسى ۋادىسىغا كۆچاۈپ كەتاكەن .ئۇيساۇنالر
ئىلااى دەرياسااى ۋادىسىدائولتۇراقلىشااىپ قېلىااپ قىزىاام قورغااان شااەھىرىنى (ھااازىرقى
شااىنجاڭدىكى ئۇنسااۇ ناھىيسااىنىڭ غەربىااي شااىمالىدىكى نااارىن دەرياسااىنىڭ يااۇقىرى
ئېقىنىاادا)پايتەن ات قىلىغااان .نەن ۋۇدىنىااڭ يۈەنگااۇاڭ -2يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى
-115يىلااى)جاااڭ چىاايەن ئۇيسااۇنالرغا ئەلچىلىكااكە بېرىااپ ئىتتىپاااق تۈزگەناادىن كېاايىن
شااىجۈن ۋە جي اې ت اۈ ئىككااى مەلىااكە ئىلگىاارى -كېاايىن ئۇيسااۇن ك اۈنبەگلىرىگە ياااتلىق
قىلىنغان.
[« ]30تااارىخي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» «پەرغااانە تەزكىرىسااى»
«بازارناااامە توغرىساااىدا» «نەنناااامە»  -96جىلاااد «غەربىاااي ياااۇرت تەزكىرىساااى»
«كېيىنكااى نەننااامە»  -90جىلااد «ئوغااانالر ھەققىاادە قىسس اە» -87جىلااد «غەربىااي
چياڭالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]31نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» «غەربىاي ياۇرت تەزكىرىساى» -8جىلاد
«شۈەندى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]32نەننامە» -7جىلد «جاۋدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]33تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» «ۋېىااي چىااڭ ۋە قىااران
چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى».
[ ]34تۈەنشاااۇ -2يىلاااى (مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  121يىلاااى) ئەتىياااازدا نۇچۈبىاااڭ
8000دىن ئارتۇق ئادەمنى ئۆلتۈرگەن .يازدا يەنە  30مىڭدىن ئاارتۇق ئاادىمىنى ئۆلتاۈرگەن
ۋە ئەسىر ئالغان (»تارىخى ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە») لاى گاۇاڭ  3000دىان
ئارتۇق ئادىمىنى ئۆلتاۈرگەن (»نەنناامە .ۋۇدى ھەققىادە نااتىرە»)تۈەنشاۇ -4يىلاى ۋېاي
چىااڭ  19مىااڭ ئااادىمىنى ئۆلتااۈرگەن ۋە ئەسااىر ئالغااان («نەننااامە .ھااۇنالر ھەققىاادە
قىسسە») ھەممىسىنى قوشقاندا  130مىڭدىن ئارتۇق.
[« ]35نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]36تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە»گە نەقىاام قىلىااپ ئېلىنغااان
«شىخېدىكى كونا ئىشالر».
[« ]37نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»دىكى كاتاۋۇم نۇيىڭنىڭ يەنادىگە ساۇنغان
مەكتۇبى ]38[ .ۋاڭ شيەنچيەن «نەننامىگە تولۇقلىماا .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە شاېن
چىنخەننىڭ «ئەتراپتىكى ئەللەر»دىن ئالغان نەقىلى.
[« ]39نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
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[« ]40تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» «نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە»
[ « ]41تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» «نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە»« ]42[ .نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە ۋۇدىنىاڭ يۈەنساۇ -3يىلاى قىشاتا
ئېچىغسااە ئااۆزىنى تەڭرىقااۇت دەپ ئااېالن قىلىااپ كااۈن تەڭرىقۇتنىااڭ ئااوغلى يۇتاااننى
ئۆلتااۈردى .جاۋدىنىااڭ شااىيۈەن -2يىلااى ئان اا ئااالچى تەڭرىقۇتنىااڭ ئ اۆز ئااوغلىنى ۋارىااا
قىلماسلىقىدىن ئەنسىرەپ ئادەم ئەۋەتىپ سوم قوم بۈيۈك كاھبەگنى ئۆلتۈردى .ۋېيلاۈ ۋە
جۈەنچۇ ئالچى تىم بېرىكتۈرۈپ غۇياندى تەڭرىقۇتنى تەنتكە چىقاردى .ساوم قاوم بىلىاك
نااان ئااوڭ قااوم نااان تەڭرىقااۇت بېكىااتىش ئۈچااۈن ئەجاادەربالىقتا ئېچىلغااان قۇرۇلتايغااا
قاتناشمىدى دەپ ناتىرىلەنگەن.
[« ]43نەننامە .شۈەندى ھەققىدە ناتىرە»
[« ]44نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]45نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»دىكى ۋاڭ ماڭنىڭ بەش سانغۇننى ئەۋەتىاپ
”ھۇن تەڭرىقۇتىنىڭ مۆھۈرى“نى ئۆزگەرتكەنلىكىگە قاراڭ« .ئۇزۇق-تۈلۈك تەزكىرىسى»دە
”شۈەندى تەڭرىقۇتقا تەقدىم قىلغان مۆھۈر پادىشاھنىڭكىگە ئونشاش“دېيىلگەن.
[« ]46نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» «شاۈەندى ھەققىادە نااتىرە» ۋە جۇڭگاو
پەنلەر ئاكادىمىيىسى ئارنېئولوگىيە تەتقىقات ئورنى تۈزگەن «جۇيەندىكى نەن سۇاللىساى
پۈتۈكلىرى» ئىزاھنىڭ -74بېتى (-1957يىلى ئىلىم-پەن نەشرىياتى نەشرى).
[ ]47تااۇغ تەڭرىقااۇت مىالدىياادىن بااۇرۇنقى -57يىلىاادىكى ”بەش تەڭرىقۇتالرنىااڭ
ھاكىميەت تالىشىشى“ دىكى تەڭرىقۇتنىڭ بىارى كېايىن ئۇرۇشاتا مەغلاۇپ بولاۇپ ئاۆزىنى
ئۆلتۈرۈۋالغان .ئۇنىڭ ئىنىسى شۇشۈن نان غەربتە ئۆزىنى رۇڭجىن تەڭرىقۇت دەپ ئاتااپ
ئۇزۇن ئۆتمەي قۇتىئۇش تەرپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن .تۇغنىاڭ كىچىاك ئىنىساى قوغۇشاارغا ئەم
بولغان.
[ ]48ب اۇ چاغاادا دىڭلىڭااالر ش اەرق غەربااتىن ئىبااارەت ئىككىااگە بۆلااۈنگەن بول اۇپ
شەرقىي قىسىمدىكى دىڭلىڭالر يەنىال ھازىرقى بايقاام كاۆلى بويىادا چاارۋىچىلىق قىلغاان.
غەربىي دىڭلىڭالر بولسا ئېرتىش دەرياسى ۋە بالقاش كۆلى ئارلىقىدا چارۋىچىلىق قىلغان.
[« ]49نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» -70جىلىد «چېن تاڭنىڭ تەرجىمھالى»
-9جىلىد «يۈەندى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]50نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
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[« ]51شىننامە» -4جىلىد «ھۇنالر»
[ « ]52تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[ « ]53تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»دە ”جاۇڭ نااڭيۆ تەڭرىقۇتنىاڭ
ئااوڭ قااوم سااوم قااوم نانلىرىغااا ئااادەم ۋە چارۋىالرنىااڭ سااانىنى ئېلىشاانى ئااۈگەتتى“
دېيىلگەن.
[ ]54شەھەر قۇرۇش قۇدۇق قېزىشنى ئەسلىدە چاڭشۈي ھۇنلىرىدىن بولغان ۋېي لاۈ
ھۇنالرغا ئۆگەتكەن .ئەمما ۋېي لۈ نەن سۇاللىساىدە ئاۇزۇن يىام ئەمەلادار بولاۇپ تۇرغاان
بولۇپ نەنزۇالرنىڭ تەسىرىگە ناھاايىتى چوڭقاۇر ئۇچرىغاان (نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە» -54جىلىد «لى گۇاڭ سۇن لىڭ تەرجىمھالى») .شۇڭا شەھەر قۇرۇش قۇدۇق
قېزىش ئۇسۇلىنى ۋېي لۈ نەنزۇالردىن ئۆگىنىپ ھۇنالرغا ئۆگەتكەن.
[ ]55ۋاڭ گوۋېينىااڭ «گۇەنتاااڭ تااوپلىمى» -18جىلىااد «ھ اۇن ۋەزىرىنىااڭ مۆھااۈرى
ھەققىاادە»« ]56[ .تااارىخىي ناااتىرىلەر» -20جىلىااد «جيەني اۈەن يىللىرىاادىن بۇيااانقى
تۆرىلەرنىااڭ يىلنامىسااى» ۋە «نەننااامە» -8جىلىااد «شاۈەندى ھەققىاادە ناااتىرە» -17
جىلىد «جىڭدى ۋۇدى جاۋدى شۈەندى يۈەندى چېڭادى دەۋرىلىرىادىكى تۆھپىكاار
ۋەزىرلەرنىڭ يىلنامىسى» «ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[ ]57ب اۇ جەھەتااتە ئارنېئولوگىيلىااك ماتېرىيالالرنىااڭ بىاار قىسااىمىنى جۇڭگااو تااارى
مۇزىيىدىن بىر قىسىمىنى «مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى پايادىلىنىش ماتېرىيااللىرى»نىاڭ
-1957يىللىق -4سانىدىكى لى يىيۇنىاڭ «ئىچكاى مۇڭغۇلنىاڭ غەربىادىكى ھاۇن ۋە نەن
دەۋرى يادىكارلىقلرى»دىن كۆرۈڭ.
[« ]58نەننامە .ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە» «شۈەندى ھەققىادە نااتىرە» «تاارىخىي
ناتىرىلەر .ۋېي چىڭ ۋە قىران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]59تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» «نەننااامە» -28جىلىااد
«جۇغراپىيە تەزكىرىسى» « ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]60نەننااااامە» -54جىلىااااد «سااااۇۋۇنىڭ تەرجىمھااااالى» «غەربىااااي يااااۇرت
تەزكىرىسى»« ]61[ .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» «كېيىنكاى نەنناامە .جەناۇبىي
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]62نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]63نەننامە» -68جىلىد «جىن مىللىتىنىڭ تەرجىمھالى»
[« ]64مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى پاياادىلىنىش ماتېرىياااللىرى» نىاڭ -1955يىللىااق
~ ~ 127

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

-10سانىدىكى ۋاڭ زىيۈننىڭ «غەربىاي نەن دەۋرىادىكى نۇچۈبىڭنىاڭ تااش ئويمىساى»
دېگەن ماقالىسىگە قاراڭ.
[ ]65ھۇنالرنىڭ ئەسالىدە يېزىقاى ياوق بولاۇپ ئۇالرنىاڭ نەن سۇاللىساىگە يازغاان
نەتلىرىنااى نەناازۇالر نەناازۇ يېزىقىاادا يېزىااپ بەرگەنلىكااى شۈبھىسااىز ل اېكىن ئۇالرنىااڭ
ئۇيسۇن ۋە غەربتىكى باشقا ئەلالەرگە يازغاان نەتلىرىناى زادى قايساى يېزىقتاا يازغاانلىقى
ھەققىدە تارىخىي ماتېرىيالالردا مەلۇمات بولمىغاچقا بىر نېمە دېمەك تە .
[« ]66نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[ ]67جاااۋجۈن بىاار ئوغ اۇم ئىككااى قىااز تۇققااان ئااوغلى ئىتجىيااا

(قوغۇشاااردىن

تۇغۇلغان) كېيىن ئوڭ قوم بااتىا ناان بولغاان .چاوڭ قىازى ياۈن ئاوڭ قاوم شاۈبۇتانغا
ياتلىق بولغانلىقى ئۈچۈن شۈبۇ قۇنچۇيى كىچىك قىزى داڭيۈ ئۇرۇقىغا ياتلىق بولغاانلىقى
ئۈچۈن داڭيۈ قۇنچۇيى دەپ ئاتالغان (ئىككىال فۇجۇرۇت تەڭرىقۇتتىن تۇغۇلغان).
[« ]68تارىخىي ناتىرىلەر» -99جىلىد «ليۇ جىڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]69نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]70مەدەنىايەت يادىكااارلىقلىرى پاياادىلىنىش ماتېرىياااللىرى» نىاڭ -1955يىللىااق
-10سانىدىكى ئىچكى مۇڭغۇم مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى نىزمەت پاونكىتى ئاېالن قىلغاان
«باۋتۇ شەھىرىنىڭ غەربىدىكى نەن قەبرىلىرىنى ئېنىقالپ رەتلەش دوكالتى».
[ ]71ئىچكى مۇڭغۇلدىكى كۆكخوت شاەھىرىنىڭ جەنۇبىادىكى دانېيخاې دەرياساىنىڭ
جەنۇبىدا بىر جاۋجۈن قەبرىسى بولۇپ قاچان قۇپۇرۇلغانلىقى مەلۇم ئەمە  .ئېلىمىزنىاڭ
قەدىمكااى يازمااا ماتېرىياللىرىغااا ئاساسااالنغاندا جاااۋجۈن قەبرىسااى ئەڭ دەساالەپ تاااڭ
دەۋرىدىكى دۇيۈ يازغان «ئوماۇمىي قاامۇ »نىاڭ -179جىلىدىادا تىلغاا ئېلىنغاان .ساۇڭ
سۇاللىسى دەۋرىدىكى يۆشى يازغان «تىنب-ئاساايىش يىلالردىكاى نااتىرىلەر» نىاڭ -38
جىلدىدا يەنە ”كۆك قەبرە“ تىلغا ئېلىنغان ھەم جاۋجۈننىڭ قەبرىسى دائىم كۆپكۆك ئوت-
چۆپلەر بىلەن قاپلىنىپ تۇرغاچقا ”كۆك قەبرە“ دەپ ئاتالغان دېيىلگەن .يۈەن سۇاللىساى
دەۋرىدىكى توقتۇ يازغان «لياۋ سۇاللىسى تارىخى» -1جىلىاد «تەيازۇ ھەققىادە نااتىرە»
ۋە -41جىلىااد «جااۇغراپىيە تەزكىرىسااى»دىمااۇ جاااۋجۈن قەبرىسااى ۋە ”كااۆك قەباارە“
ھەققىدىكى بايانالر نااتىرىلەنگەن .جاۋجۈننىاڭ يااتلىق قىلىنىشاى ۋە جااۋجۈن قەبرىساى
توغرىسىدىكى تەپساىلىي ئەھاۋالالر مۇئەللىپنىاڭ بااش مۇھەرىرلىكىادە تاۈزۈلگەن ئىچكاى
مۇڭغۇم نەلق نەشرىياتى -1979يىلاى نەشار قىلغاان «جااۋجۈن ۋە جااۋجۈن قەبرىساى»
دېگەن كىتابتا ناتىرىلەنگەن.
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 .1باب ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى ،خارابلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتى()Ⅱ
 .4ۋاڭ ماڭنىااڭ ھۇنالرغااا قاراتقااان ناتااا سىياسااىتى ۋە ش اەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ
دەسلىپىدىكى ھۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزى
قوغۇشااار تەڭرىقااۇت ئۆلگەناادىن (مىالدىياادىن ب اۇرۇنقى -31يىلااى) كېاايىن ئۇنىااڭ
ئەۋالدلىاارى ئۇنىااڭ ۋەسااىيتىگە بويس اۇنۇپ نەن سۇاللىسااى مەركىزىااي ھاااكىميىتى بىاالەن
تىنب دوستانە مۇناسىۋەتنى ساقلىدى .فۇجۇرۇت تەڭرىقاۇتتىن كېايىن ھەر بىار تەڭرىقاۇت
تەنتتە ئولتۇرغاندا ئاتاقلىق نانلىرىنى ئەۋەتىپ سوۋغا تەقادىم قىلادى يااكى ئوغاۇللىرىنى
بارىمتايلىققا ئەۋەتتى ۋە ياكى شەنسەن ئۆزى ئوردىغا زىيارەتكە كەلادى .زىياارەتكە بىلالە
كەلااگەن نااانلىرى ۋە ھەمراھلىاارى دائىاام  200ئەتراپىاادا بولاادى .ئۇجۇلجااۇت تەڭرىقااۇت
زىيارەتكە كەلگەندە (مىالدىيادىن باۇرۇنقى -1يىلاى) باشاالپ كەلاگەن ئاادەملىرى  500گە
يەتتى① .نەن سۇاللىسىمۇ ئۇالرنى ناھايىتى ھەشەمەتلىك كۈتۈۋالادى .ھەر قېاتىم قارىشاى
ئالدىغانلىقىنى بىلادۈرۈش ئۈچاۈن مەنساۇ

ناادىمالرنى قورۇلادىن چىقىاپ كۈتۈۋېلىشاقا

ئەۋەتتااى② ھەم ئااابرويلۇق چېگاارا ئەمەلاادارلىرى ۋە قەددى-قامەتلىااك كىشااىلەرنى تااالالپ
تەڭرىقۇتنىااڭ ئ اۆتەر يولىاادىكى ئايماقالرنى اڭ (مەساالەن يەنمااېن يۈنجااۇڭ دېگەناادەك)
ۋالىيلىقىغا قويدى③ .ھەر قېتىم ئاۇالرنى قۇباۇم قىلغاان چاغادا قائىادە باويىچە كىمخااپ
شايى سەرناق كىيىم-كېچەكلەرنى ھەسسىلەپ تەقدىم قىلدى .ئەمما بۇ نىام دوساتانە
مۇناسااىۋەت ۋاڭ ماااڭ ھاااكىميەت يۈرگااۈزگەن دەۋرىاادىن (مىالدىاايە -1يىلىاادىن) باشااالپ
بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى.
ۋاڭ ماڭ ھۇنالرغا ئىنتايىن ناتا سىياسەت تۇتتى.
بىرىنچىاادىن ئااۇ شااۈەندى يۈەناادى دەۋرىلىرىاادە نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھااۇنالر
ئوتتۇرسىدا تۈزۈلگەن ئۈچ مااددىلىق كېلىشاىمگە (جۇڭگاو تېررىتورىيىساىدە نەنازۇ ھاۇن
مىللەتلىاارى ئۆزلىرىنىااڭ ئەساالىدىكى ياشاااۋاتقان رايااونلىرىنى ئااۆزى ساااقالش قااورۇلالر
تاجاۋۇزغا ئۇچرىساا دەم ۋاقتىادا نەن سۇاللىساىگە مەلاۇم قىلىاش ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىن
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ھۇنالرغا قېچىپ بارغۇچىالرنى قوبۇم قىلماسلىق) نىالپلىق قىلادى ھەم يولساىزلىق بىالەن
ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى ئىشاالىرىغا ئارلىشااىپ باشااقىدىن تااۆت تۈرلااۈك بەلگىلىاامە تااۈزۈپ
(بىرىنچى نەنازۇالردىن ھۇنالرغاا قېچىاپ باارغۇچىالرنى قۇباۇم قىلماسالىق ئىككىنچاى
ئۇيسااۇنالردىن ھۇنالرغااا قېچىااپ بااارغۇچىالرنى قۇبااۇم قىلماساالىق ئااۈچىنچى غەربىااي
يۇرتتىكى ھەر قايسى «بەگلىاك»لەردىان نەن سۇاللىساىنىڭ تامغاا ئوتۇغااتلىرىنى قۇباۇم
قىلغۇچىالردىن ھۇنالرغا تەسلىم بولغۇچىالرنى قۇباۇم قىلماسالىق تاۆتىنچى ئوغاانالردىن
ھۇنالرغا تەسلىم بولغۇچىالرنى قۇبۇم قىلماسلىق)④ ھۇنالرنى قۇبۇم قىلىشقا مەجبۇرلىدى.
ئىككىنچىدىن ئۇ شۈەندى دەۋرىدە قوغۇشار تەڭرىقۇتقا تەقدىم قىلىنغاان ئالتۇنادىن
ياسالغان «ھۇن تەڭرىقۇتنىڭ مۆھۈرى» نى قايتۇرۇۋېلىپ ئۇجۇلجاۇت تەڭرىقۇتقاا «شاىن
سۇاللىسااى ھاۇن تەڭرىقۇتىنىااڭ مۆھااۈرى»نااى (شااىن-ۋاڭ ماااڭ ھاااكىميەت تارتىۋالغاناادىن
كېيىنكااى دۆلەت نااامى) تارقىتىااپ بەردى .بااۇ مۆھااۈر ۋاڭ ماڭنىااڭ ھااۇن تەڭرىقۇتىنىااڭ
سىياسىي ئورنىنى قەستەن چۈشۈرگەنلىكىنىڭ ئىپادىسى بولۇپ ئۇنىاڭ ئەسالىدىكى نەن
سۇاللىساااى ھۇنالرنىاااڭ ئەڭ ئاااالىي ھۆكاااۈمرانى دەپ ھۆرمەتلەيااادىغان ئاااورنىنى شاااىن
ھاكىميىتىنىڭ بېگى ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويغانلىق ئىادى (نەن سۇاللىساى تەڭرىقاۇتنى ھەر
قايسااى بەگلەردىاان ي اۇقىرى ئورۇنغااا قويغانىاادى) جۈملىاادىن ھ اۇن ھاكىميىتىنى اڭ نەن
سۇاللىسى بىلەن بولغان قاراملىق مۇناسىۋىتىنى شاىن ھااكىميىتى بىالەن بولغاان سىياساىي
بېقىندىلىق مۇناسىۋىتىگە ئايالندۇرۇپ قويغانلىق ئىدى.
ئۈچىنچىاادىن ئااۇ ئۇجۇلجااۇت تەڭرىقۇتنىااڭ «ھااۇن تەڭرىقااۇتى» دېااگەن نااامىنى
«بېقىندى ھۇنالر تەڭرىقۇتى» دەپ ئۆزگەرتتى.
ۋاڭ ماڭنىاااڭ باااۇ قىلمىشااالىرى ھاااۇنالرنى ھاقاااارەتلەش قىلمىشاااى بولاااۇپ ئاااۇ
كۇڭزىچىالرنىڭ «يات تائىپلەر نان پادىشاھ بولسىمۇ ئىگىسىز نۇاشايالىقالرغا يەتمەيادۇ»
دەياادىغان ئاااز سااانلىق مىللەتلەرنااى كەمسااىتىدىغان ۋە ھاقارەتلەياادىغان ئىدىيىسااىنىڭ
ئەكىا ئېتىشى ئىدى.
تۆتىنچىااادىن ئاااۇ نەن سۇاللىساااى ھااااكىميىتىنى تارتىۋېلىاااپ شاااىن ھااااكىميىتىنى
قۇرغاندىن (مىالدىيە-9يىلى) كېيىن قورام كۈچى ئارقىلىق ئابروينى ئاشاۇرۇش غەرىزىادە
 300مى اڭ كىشااىلىك قوش اۇن يىغىااپ  12سااانغۇننى ئۇالرغااا باااش قىلىااپ بىاارال ۋاقىتتااا
ھۇنالرغا ھۇجۇم قىلدۇرۇپ ھۇنالرغا قوغالپ زەربە بېرىاپ ھاۇنالر راياونىنى  15باۆلەككە
پااارچىالپ جىخۇشاااننىڭ ئەۋالدلىرىاادىن  15كىشااىنى مەجبااۇرىي تەڭرىقااۇت قىلىااپ⑤
ھۇنالرنىااڭ ك اۈچىنى پااارچىالش ۋە ئاجىزلىتىشااقا ئۇرۇناادى ھەم ئەمىاار ن اۆكەرنى يۈنجااۇڭ
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قورۇلىدىن چىقىرىپ ئوڭ قوم لەۋ نان شان ۋە ئوغلىنى ئالداپ قورۇلغا ئەكىرىپ ئۇالرنى
مەجبۇرىي ھالدا ۋاپادار تەڭرىقۇت ئىتائەتمەن تەڭرىقۇت قىلدى.
بۇ بىر قاتار ئىشالر ھۇنالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ قويدى .شۇنىڭ بىلەن تەڭرىقاۇت
ئااوڭ سااوم تەرەپتىكااى ھەر قايسااى نانالرغااا قورۇلغااا كىرىااپ تاجاااۋۇز قىلىشااقا ب اۇيرۇق
چۈشۈرۈپ كۆپ بولغاندا  10مىڭ ئادەتتىكىچە بولغاندا نەچاچە مىاڭ ئااز بولغانادا بىار
نەچااچە ي اۈز كىشااىلىك قوش اۇن تارتىااپ يەنمااېن س اۇفاڭالرنىڭ ۋالىيلىرىنااى چېرىكچااى
بەگلىرىنااى ئۆلتااۈرۈپ ئەمەلاادار ۋە پ اۇقراالرنى ئەسااىر ئېلىااپ سانسااىزلىغان چااارۋىالرنى
بۇالپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن شىمام يەنە قايتا زور ئاپەتكە ئۇچرىدى .ئەسالىدە شاۈەندى
دەۋرىدىن كېيىن شىمالدا تۇراالردا سىگنام ئوتلىرى يېقىلمايدىغان چاارۋا-ماالالر ھەممىاال
يەردە يايالپ يۈرۈيدىغان بىر گۈللىنىش مەنزىرىسى بارلىققاا كەلگەنىادى ئەمادىلىكتە ۋاڭ
ماڭنىڭ ھۇنالرغا ناتا سىياسەت يۈرگۈزۈپ نەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىڭ تىنب بىللە تاۇرۇش
ۋەزىيىتىنى بۇزۇۋېتىش تۈپەيلىدىن شىمالدىكى زور تۈركۈمدىكى نەلاق ھاۇنالر تەرپىادىن
ئەسااىرگە ئېلىنىااپ ۋە ئۆلتۈرۈۋېتىلىااپ ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىااك ئەسااكەرلىرى ئاۇزۇن ماۇددەت
م اۇداپىئەدە ت اۇرۇپ ھالىاادىن كېتىااپ نەچااچە يىاام ئىچىاادىال شااىمالدا ئااادەمزات ئااايىغى
كۆرۈنمەيدىغان ئۆلگەنلەرنى كۆمۈپ قويغۇدەك ئادەملەرمۇ چىقمايدىغان بولۇپ قالدى⑥.
دەم نەنزۇالر بىلەن ھۇنالرنىاڭ مۇناساىۋىتى يامانلىشاىپ بىار-بىارىگە قاوم ساېلىش
پەيتىگە كەلگەندە ۋاڭ جاۋجۈننىڭ كۈيئوغلى ھۇنالرنىاڭ ھوقۇقلاۇق ۋەزىارى ئاوڭ قاوم
قۇتقااۇ ش اۇبوتان ئايااالى ي اۈن بىاالەن بىاار ئامااام قىلىااپ ب اۇ نىاام نەتەرلىااك ۋەزىيەتنااى
ئوڭشىماقچى بولدى .نەق شۇ ۋاقىتتا ئۇجۇلجاۇت تەڭرىقاۇت ئۆلادى (مىالدىايە -13يىلاى)
شۈبۇتان بىالەن ياۈن ئاۆزلىرى ياېقىن ئۆتىادىغان ئاوڭ قاوم لەۋ ناان شااننى ئۇجۇلجاۇت
تەڭرىقااۇت قىلىااپ تىكاالەپ ئۇنىڭغااا ۋاڭ ماااڭ بىاالەن قۇدىلىششاانى نەسااىھەت قىلاادى.
ھۇنالرنىڭ تەشەببۇسكار بولۇشى بىالەن قۇدىلىشاىش ئىشاقا ئاشاقان بولساىمۇ ئەمماا ۋاڭ
ماڭنىڭ داۋاملىق ناتاا سىياساەت يۈرگۈزۈشاى مەسالەن ئۇنىاڭ «ھاۇن» دېاگەن ناامنى
«ئىتائەتچاااان قاااۇم» دەپ «تەڭرىقاااۇت» دېاااگەن ناااامنى «ئوبااادان ماااۇالزىم» دەپ
ئۆزگەرتىشنى يەنە قورام كۈچىگە تايىنىاپ شاۈبۇتان بىالەن ياۈننى مەجباۇرىي چااڭئەنگە
ئەكىلىااپ ش اۈبۇتاننى تەھاادىت بىاالەن شاۈبۇ تەڭرىقااۇت قىلىشااى ھەم ئ اۇنى زور قوش اۇن
بىلەن ھۇنالر رايونىغا تەڭرىقاۇت بولۇشاىقا ئەكىلاپ قويىشاى تۈپەيلىادىن ھاۇنالر بىالەن
نەنزۇالر ئوتتۇرسىدىكى نورمام مۇناسىۋەتنى تۇپتىن ساقلىغىلى ۋە يانشىلىغىلى بولمىادى.
شۇ سەۋەبتىن ھۇنالر يەنە شاىمالغا پاراكەنادىچىلىك ساېلىپ شاىمالىنىڭ ئەمىنلىكاى يەنە
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بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى⑦ .لاېكىن ۋاڭ مااڭ باشاتىن-ئاانىر ۋەزىار يەن ياۈ ۋە گۇڭساۇن
لۈلەرنىڭ تەكلىپىنى رەت قىلىاپ ئاۆز بېشاىمچىلىق بىالەن ئىاش كاۆرۈپ زور مىقاداردىكى
ئاشااالىقنى چېگرىااادىكى ئايماقالرغاااا يۆتكەشاااكە باااۇيرۇپ ھۇنالرغاااا تاجااااۋۇز قىلىشاااقا
تەييارالندى .لېكىن ئۇ تېخى قوشۇن تارتىشقا ئۈلگۈرمەيال ھاكىميىتى دېھقانالر قاوزغىلىڭى
تەرپىدىن ئاغدۇرۇلۇپ ئۆزىمۇ قوزغىالڭچى قوشۇن تەرپىدىن ئۆلتۈرۈلدى .گېڭشى -2يىلى
(مىالدىيە -24يىلى) پادىشاھ ليۇشۈەن ھۇنالرغا ئەلچاى ئەۋەتىاپ نەن سۇاللىساى باۇرۇن
بەرگەن تەڭرىقااۇت مۆھااۈرىنى ھەر قايسااى بەگلەرنىااڭ تااامغىلىرىنى بەردى ھەم چاڭئەناادە
ئۆلااۈپ كەتااكەن شااۈبۇتان يۈنلەرنىااڭ جەسااەتلىرىنى ۋە ئۇالرنىااڭ ئااۇرۇق-تۇغقااان
مۇالزىملىرىنى قايتۇرۇپ بېرىپ ۋاڭ ماڭ كەلتۈرۈپ چىقارغان نەنزۇ ھۇن ئىككى مىلالەت
ئوتتۇرسىدىكى نورمالسىز مۇناسىۋەتنى يانشىلىماقچى بولدى .لېكىن بۇ چاغدا قاۇتئەرىش
تەڭرىقۇت نەنزۇالرنىڭ ۋاڭ ماڭغا قارىشى تۇرۇش جەريانىادا ئۆزىنىڭماۇ قوشاۇن چىقىرىاپ
ۋاڭ ماڭغاااا ھۇجاااۇم قىلغاااانلىقىنى باھاااانە قىلىاااپ ۋاڭ ماڭنىاااڭ مەغلاااۇپ بولاااۇپ نەن
سۇاللىسااىنىڭ قايتااا باااش كۆتۈرۈشااىدە «بىزنىڭمااۇ ھەسسااىمىز بااار ش اۇڭا بىااز ھ اۆرمەت
قىلىنىشااىمىز كېاارەك»⑧ دەپ تۇرىۋالاادى .شااۇ سااەۋەبتىن شااەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ
دەساااالەپكى مەزگىلىگىااااچە نەن سۇاللىسااااى بىاااالەن ھۇنالرنىااااڭ مۇناسااااىۋىتى يەنىااااال
يانشىلىنالمىدى.
ھااۇن ھۆكۈمرانلىرىنىااڭ بااۇ نىاام پوزىتسااىيە تۇتىشااىغا قوغۇشااار تەڭرىقااۇت نەن
سۇاللىسااىگە ئەم بولغاناادىن بۇيااان ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى قىسااىمىنىڭ ئەمىنلىااك تېپىااپ
ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئەسلىگە كېلىپ ۋە يۈكسىلىپ ۋاڭ ماڭ دەۋرى ۋە شاەرقىي
نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىگە كەلگەندە كۈچى ئىنتايىن زورىيىپ قۇلدارالرنىڭ
تاجاۋۇزچىلىق كۈچى يېڭىۋاشتىن باش كۆتۈرگەنلىكى سەۋەت بولغانىادى .ھاالبۇكى نەن
سۇاللىسااىنىڭ ئاااانىرقى مەزگىللىرىااادە دۆلەت كۈچىنىاااڭ ئاجىزلىشىشاااى ۋە ۋاڭ ماڭنىاااڭ
ھۇنالرغا ناتا سىياسەت يۈرگۈزۈشى نەنازۇالر بىالەن ھۇنالرنىاڭ دوساتانە مۇناساىۋىتىنىڭ
بۇزۇلىشىدىكى بىۋاستە سەۋەت ئىادى شاۇنداقتىمۇ ئەگەر ھاۇنالر جەمئىيىتىادىكى ئىچكاى
ئامىاام نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھۇنالرنىااڭ ك اۈچ سېلىشتۇرمىسااىدىن تەھلىاام قىلمىغاناادا
ئىزدەنمىگەناادە پادھشاااھ گېڭشااىدى ۋە گااۇاڭ ۋۇدىنىااڭ ۋاڭ ماڭنىااڭ ناتااا سىياسااىتىنى
تۈزىتىپ يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا تەدبىر قوللىنىپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن نەنازۇالر ۋە
ھۇنالرنىااڭ دوساااتانە مۇناسااىۋىتىنى ئەسااالىگە كەلتۈرۈشاااكە تىرشااقان بولسااامۇ يەنىاااال
ھېچقانداق ئۈنۈمگە ئېرشەلمىگەنلىكىنىڭ ھەقىقىي سەۋەبىنى چۈشەنمەك تەسكە تونتايدۇ.
~ ~ 132

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ھۇن ھۆكۈمرانلىرىنىاڭ ئىچكاى قىسامىدا غەربىاي نەن سۇاللىساى دەۋرىادىن تاارتىپال
نەن سۇاللىسى بىلەن دۈشمەنلىشىشنى ئوياليدىغان ئىككى نىم كۈچ (قوغۇشار تەڭرىقاۇت
بىلەن قۇتىئۇش تەڭرىقۇت بۇ ئىككاى نىام كۈچنىاڭ ۋەكىللىارى ئىادى) مەۋجاۇت ئىادى.
قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ كېيىنىكى ئەۋالدلىرى ئىچىدىمۇ بۇ ئىككى نىم كۈچ يەنىال مەۋجاۇت
بولاادى .ئەينااى چاغاادا تىنچلىقپەرەساالەرنىڭ ۋەكىللىاارى ۋاڭ جاۋجۈننىااڭ قىاازى ياۈن ۋە
كۈيئوغلى شۈبۇتانالر ئىدى .ئۇجۇلجۇت تەڭرىقۇت ئۆلگەندە ئاوڭ قاوم لەۋ ناان شااننىڭ
ئۇلجۇت تەڭرىقۇت نامى بىلەن تەنىاتكە چىقىاپ تەشەببۇساكارلىق بىالەن ۋاڭ مااڭ بىالەن
قۇدىلىشىشى يۈن بىلەن شۈبۇتاننىڭ پىالنلىشى ۋە تىرشچانلىقىنىڭ نەتىجىسى بولاۇپ باۇ
تىنچلىقپەرەسلەرنىڭ كۈچەيگەنلىكىنىڭ ئىپادىساى ئىادى .غەربىاي نەن سۇاللىساى ۋە ۋاڭ
ماااڭ ھاكىمىيىتىنىااڭ ۋاڭ جاۋجۈننىااڭ جىيەنااى ۋاڭ شااىنى قۇدىالشااقۇچى تااۆرە قىلىااپ
تەيىنلىشىمۇ يالغۇز ۋاڭ شىنىڭ يۈن بىلەن تۇغقان بولغانلىقىدىنال بولماستىن يۈن بىالەن
ش اۈبۇتاننىڭ ھ اۇنالردىكى تىنچلىقپەرەساالەرنىڭ ۋەكىللىااك قىلغانلىقىاادىن ئىاادى .كېاايىن
ئۇلجااۇت تەڭرىقااۇت ۋە يااۈن شااۈبۇتانالرنىڭ ئىلگىاارى-كېاايىن بولااۇپ ئۆلۈشااى بىاالەن
تىنچلىقپەرەسلەر بىرمەھەم ئاجىزالپ ئۇرۇشپەرەسلەر پەيدىنپەي يېتەكچى ئورنغا چىقىپ
نەن سۇاللىساااىنىڭ ئاااانىرقى مەزگىلااادىكى سىياساااى ۋەزىيەتنىاااڭ قااليىمقانلىقىااادىن
پايدىلىنىپ كەتتاى .شاۇنىڭ بىالەن شاەرقىي نەن سۇاللىساىنىڭ دەسالىپىدە ھۇنالرنىاڭ
تاجاااۋۇزچىلىقى بارغانسااىرى غالجىرلىشااىپ كەتتااى .شااۇڭا غەربىااي نەن سۇاللىسااىدىن
بۇيااانقى نەناازۇالر بىاالەن ھۇنالرنىااڭ مۇناسااىۋىتىدىكى قۇدىلىشىشااتىن ئۇرۇشۇشااقىچە
دۇشمەنلىشىشااتىن دوستلىشىشااقىچە ئارازلىىشىشااتىن تاجاااۋۇز قىلشااقىچە بولغااان ئەگاارى-
توقاي مۇرەككەپ جەرياننى نوقۇم ھالادا نەن سۇاللىساى يااكى ۋاڭ مااڭ ھاكىمىيىتىنىاڭ
سىياسااىتىگە باااغلىق بولااۇپال قالماااي يەنە ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى قىسااىمدىكى ھەر نىاام
ئىجتىمااائىي كۈچلەرنىااڭ كاۈچىيىش-ئاجىرلىشىشااى ۋە نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھۇنالرنىااڭ
سېلىشتۇرمىسىنىڭ ئۆزگىرشى قاتارلىق مۇھىم ئامىلالرغىمۇ باغلىق دېيىشكە بولىدۇ.
شەرقىي نەن سۇاللىساىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىادە ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ تاجااۋۇزچى
كااۈچلىرى نەن سۇاللىسااىنىڭ ئااانىرقى مەزگىلىاادىكى دېھقااانالر قااوزغىلىڭى ۋاڭ ماااڭ
ھاكىمىيىتىنىڭ يىمىرلىشى ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىكى يەرلىاك كۈچلەرنىاڭ بۆلاۈنىمىچىلىكى
شاااەرقىي نەن سۇاللىساااىنىڭ سىياساااىي ھەربىاااي كۈچىنىاااڭ بىااار قەدەر ئااااجىزلىقى ۋە
شااىمالدىكى رايااونالرنى باشقۇرۇشااقا مااادارى يەتمىگەنلىكااى قاتااارلىق ئاجىزلىقلىرىاادىن
پايدىلىنىپ ئۈچ تەرەپتىن شەرقىي نەن سۇاللىسىگە ئېغىر بېسىم پەيدا قىلدى.
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بىرىنچىدىن ئۇالر ئوغاانالرنى يېڭىۋاشاتىن تىازگىنلەپ ئوغاانالر ۋە يېڭىادىن بااش
كۆتۈرگەن سىيانپىلالر بىلەن بىرلىكتە قوشۇۇن تارتىپ ھۇجاۇم قىلادى .ئوغاانالر ئەسالىدە
نەن ۋۇدى دەۋرىدە ھۇنالرنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىدىن پايادىلىنىپ ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ
ئاسارىتىدىن قۇتۇلغانىدى .كېيىن ۋاڭ ماڭ ھۇنالرغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن  12يوم قوشۇن
تارتقاندا ئوغان ئەسكەرلىرىنى يۆتكەپ دەيجاۈنگە ئۇرۇنالشاتۇردى ھەم ئۇالرنىاڭ قېچىاپ
كېتىشااىنىڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن ئاياااللىرىنى ئايماااق مەركىاازىگە ئەكىلىااپ گااۆرۈگە
ئېلىۋالاادى .كېاايىن ئوغااانالر قاچقاناادا گ اۆرۆگە ئېلىۋالغااان ئايااالالرنى ئۆلتااۈردى .ش اۇنىڭ
بىاالەن ئوغااانالر ۋاڭ ماااڭ بىاالەن ئۆچەكىشااىپ قالاادى .ھااۇن قۇلاادارلىرى پۇرسااەتتىن
پايدىلىنىپ ئوغانالرنى ئۆزىگە تارتىپ ئۇالرنىڭ ئېسىلزادىلىرىنى ئەمەم بىلەن قىزىقتۇرۇپ
باشقا ئادەملىرىنىمۇ رام قىلۋالدى .گۇاڭۋۇ يىللىرىنىڭ دەسلىپىدە ھۇن قۇلدارلىرى ئوغاانالر
ۋە سىيانپىالر بىلەن بىرلىشىپ شىمالغا ھۇجاۇم قىلادى .دەيجاۇن ئايمىقىنىاڭ شاەرقىدىكى
رايونالر ئاپەتكە ئەڭ ئېغىر ئۈچرىادى .ئوغانالرنىاڭ چاارۋىچىلىق يەرلىارى نەن سۇاللىساى
يەرلىرىگە ئەڭ يېقىن بۇلۇپ ئەتىگەندە تاڭ سۈزۈلگەندە يولغاا چىقساا كاۈن كۆتۈرۈلۈشاى
بىلەن كېلىپ بولغىلى بوالتتى .شۇڭا شىمالدىكى بەش ئايماقتىكى نەلاق ئېغىار ئااپەتكە
ئۈچراپ پۇقالرالر سەرسان بولۇپ كەتتى .نەن قۇشۇنلىرى ئۇالر بىلەن نەچاچە ياۈز قېاتىم
چوڭ-كىچىك ئۇرۇشالرنى قىلغان بولسىمۇ غەلبە قىاللمىدى⑨.
ئىككىنچىاادىن ئاۇالر ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىكى يەرلىااك بۆلااۈنمە كاۈچلەر بىاالەن تىاام
بىرىكتااۈردى ۋە ئااۇالرنى قوللىاادى .مەسااىلەن ئەناادىڭ ئااايمىقى سەنشااۈي ناھىيسااىدىكى
(ھازىرقى نىڭشيادىكى گۇيۈەن ناھىيىسىنىڭ شاىمالىدا) لۈفااڭ دەيشاىيەن ناھىيىساىدىكى
(ھااازىرقى نېبىياادىكى ۋېيشااىيەن ناھىيىسااىنىڭ شااەرقىي شااىمالىدا) جاااڭ يااې يۈياااڭ
ئايمىقىدىكى (ھازىرقى بېيجىڭ شەھىرىدىكى مىيۈن ناھىيىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىادا) پېاڭ
چۇڭ ۋۇيۈەن ئايمىقىدىكى (ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى باۋتۇ شەھىرىنىڭ غەربىادە) لاى
شىڭالر داۋاملىق شىمالدا پاراكەندىچىلىك تېرىپ ئۆزلىرىنىڭ تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتتى
بولۇپمۇ لۈفاڭ ھۇن قولدارلىرىنىڭ جەنۇبقا تاجاۋۇز قىلىشىدىكى مۇھىم قورالىغا ئايلىنىاپ
قالدى .ھۇن قۇلادارلىرى قوشاۇن ئەۋەتىاپ ئۇنىاڭ بۆلاۈنمىچىلىكىنى قاولالپال قالماساتىن
يەنە ئۇنى ياۆلەپ «نەن پادىشااھى» (قورچااق پادىشااھ) قىلىاپ جيۇيۈەنادە تۇرغاۇزۇپ
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيەتلىرىگە بىۋاستە قوم تىقتى .لۈ فااڭ ۋۇياۈەن
سۇفاڭ يۈنجاۇڭ دىڭاراڭ يەنمېنادىن ئىباارەت بەش ئايمااقنى ئىگىلىۋېلىاپ ھاۇنالرنى
يۆلەنچااۈك قىلىااپ نااورىكى بەك ئۆسااۈپ كەتتااى ⑩ .كېاايىن لۈفاڭنىااڭ قااوم ئاسااتىدىكى
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سەركەردىلەر (مەسىلەن سۈي لى) ئۇنىڭغا ئاساىيلىق قىلغاانلىقتىن ئاۇ ھاۇنالر ئارىساىغا
قېچىپ كەتتى .ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇ يەنە ئىنئامغا بېرىلىاپ نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاچقاا
ھۇن قۇلدارلىرىنىڭ سۈيىقەستى ئەمەلاگە ئاشامىدى ئاۇالر بۇنىڭادىن قااتتىق غەزەپلىنىاپ
بۇالڭچىلىقنى تېخىمۇ كۈچەيتتى .بۇنىڭ بىلەن شاڭداڭ (ھاازىرقى سەنشاى ئۆلكىساىدىكى
جاڭزى ناھىيىسىنىڭ غەربىي شىمالىدا) فۇفېاڭ (ھاازىرقى شاىئەن شاەھىرى) تىيەنشاۈي
(ھازىرقى گەنسۇدىكى تۇڭۋېي ناھىيىسىنىڭ غەربىي شاىمالىدا) شااڭگۇ (ھاازىرقى نېبىاي
ئۆلكىسىدىكى نۇەيلەي ناھىيىسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدا) جۇڭشەن (ھاازىرقى نېبىيادىكى
دىڭشاااىيەن ناھىيىساااى) قاتاااارلىق جاااايالر ھاااۇن ئااااتلىق ئەساااكەرلىرىنىڭ تاجااااۋۇزى
قىرغىنچىلىقى ۋە بۇالڭ-تالىڭىغا ئۇچراپ شىمالنىڭ ئەمىنلىكى بۇزۇلدى []11
ئۈچىنچىدىن ئۇالر غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر مىلالەت نەلقىناى قااقتى-ساوقتى قىلىاپ
باج-سېلىق يىغىپ ئىقتىسادىي كۈچىنى كۈچەيتتى .غەربىي نەن سۇاللىسىنىڭ شاۈەندى
يۈەندى دەۋىرلىرىادىن بۇياان غەربىاي ياۇرت ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ ئاساارىتىدىن قۇتۇلاۇپ
نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغااان نەن سۇاللىسااى قااورۇقچى بەگ تەسااىا قىلىااپ غەربىااي
يااۇرتنى باشااقۇرغانىدى .كېاايىن ۋاڭ ماااڭ ھاااكىمىيەتنى تارتىۋالغاناادىن كېاايىن غەربىااي
ياااۇرتتىكى ھەرقايساااى بەگلىكلەرنىاااڭ بەگلىرىنىاااڭ ئاااورنىنى چۈشاااۈرۈپ ھەر مىلااالەت
نەلقىنىڭ غەزىپىنى قوزغىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئارقا-ئارقىدىن ياۈز ئاۆرۈپ قاورۇقچى
بەگ دەن چىننى ئۆلتۈرۈپ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن بولغاان مۇناساىۋىتىنى ئاۈزدى .ھاۇن
قۇلاادارلىرى پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ سااىڭىپ كىرىااپ غەربىااي يااۇرتتىكى ھەر مىلاالەت
نەلقلىاارى يەنە يېڭۋاشااتىن ھ اۇن قۇلاادارلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغااا چۈشااۈپ قالاادى .ھ اۇن
قۇلدارلىرى ھەر مىللەت نەلقلىرىدىن ئېغىر باج-سېلىق يىغقاچقا ئاۇالر چىداشاقا ئامالساىز
قالدى [.]12
ئەينى چاغدا بىر تەرەپتىن ھۇن قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزلىق كۈچى قاۇدۇرەت تاپقاان
يەنە بىاار تەرەپااتىن شااەرقىي نەن سۇاللىسااى مەركىزىااي ھاااكىمىيىتى يېڭااى قۇرۇلغااان
سىياسىي جەھەتتە يەرلىك بۆلۈنمە كۈچلەر تېخى تولاۇق يوقىتىلمااي پۈتاۈن مەملىكەتنىاڭ
بىرلىكى تېخى ئىشقا ئاشمىغان ئىجتىمائىي ئىگىلىك ۋەيران بولۇپ ئاھالىلەرنىڭ ئوندىن
ئىككااى-ئااۈچى قالغااان «قەلاائەلەر بوشاااپ ساااقلىغىلى ئااادەم قالمىغااان» «قااورۇلالر
بۇزۇلۇپ تۇرالر ۋەيران بولغان» ئىدى[.]13شۇڭا نەن سۇاللىسى بىالەن ھۇنالرنىاڭ كاۈچ
سېلىشتۇرمىسىدىكى بۇ نىم پەرق ئەينى چاغادىكى شاەرقىي نەن سۇاللىساى ھۆكۈمتىنىاڭ
ھاۇن قۇلاادارلىرىنىڭ پاراكەنادىچىلىكىگە قارىتااا ئىساتراتېگىيىلىك قايتۇرمااا زەربە بەرمەي
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پاسسىپ مۇداپىئە كۆرۈش تاكتىكىسىنى يولغا قويۇشنى بەلگىلىدى.
مۇشۇنداق ۋەزىيەت ئاستىدا شەرقىي نەن سۇاللىسى ھۇنالرغا تۆۋەندىكىدەك تاقابىم
تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قولالندى:
بىرىنچىدىن سىياسىي جەھەتتە جيەنۋۇ -6يىلى (مىالدىايە -30يىلاى) گاۇاڭ ۋۇدى
(ليۇشاايۇ) ھۇنالرغااا ئەلچااى ئەۋەتىااپ ئااالتۇن-كۈمااۈش سااوۋغا قىلىااپ ب اۇرۇنقى دوسااتانە
مۇناسااىۋەتنى ئەساالىگە كەلتااۈرۈپ سىياسااىي ۋاسااىتە ئااارقىلىق ھااۇنالر بىاالەن بولغااان
مۇناسىۋەتنى يانشىالپ ھۇن قۇلدارلىرىنىڭ پاراكەندىچىلىكىنى توسماقچى بولدى .گەرچە
ھۇنالر جااۋابەن ئەلچاى ئەۋەتاكەن (ھاۇنالر بىالەن شاەرقىي نەن سۇاللىساىنىڭ ئاۆز-ئاارا
جاااۋابەن ئەلچااى ئەۋەتىشااى شااۇنىڭدىن باشااالندى) بولسااىمۇ ئەممااا پاراكەناادىچىلىكنى
تونتاتمىدى[.]14ئىككى تەرەپنىڭ مۇناسىۋىتى يانشالنمىدى.
ئىككىنچىندىن ھەربىي جەھەتتە گاۇاڭ ۋۇدى ساەركەردە-لەشاكەرلەرنى ياۆتكىگەن
بولسااىمۇ مااۇداپىئەنى ئاسااا

قىلاادى .ئااارىالپ ھۇجۇمغااا ئااۆتكەن بولسااىمۇ دۈشاامەننى

چېكىناادۇرۇش بىاالەن تونتاااپ قېلىااپ ئاساسااىي جەھەتااتىن قورۇلاادىن چىقىااپ ئ اۇرۇش
قىلمىدى [ .]15يەنە كېلىپ قىسمەن ئۇرۇشالرنىڭ كۆپىادە غەلبىناى قولغاا كەلتۈرەلمىادى.
«كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە ھاۇنالر لۈفااڭ
بىلەن بىارلىكتە نەچاچە قېاتىم شاىمالغا تاجااۋۇز قىلغاان .جيەناۋۇ -9يىلاى بۈياۈك ئەمىار
لەشااكەر ۋۇنەن قاتااارلىقالر ھۇجۇمغااا ئااۆتكەن بولسااىمۇ نەچااچە يىلغىااچە ئۇرۇشاانىڭ
غەلبىسىنى قەلغا كەلتاۈرەلمىگەن .ئەكساىچە ھاۇنالر بارغانساېرى كۈچىيىاپ تاجااۋۇزچىلىقى
بارغانسىرى كۆپەيگەن-13 .يىلى نېدۇڭغا تاجااۋۇز قىلغانادا ئايمااق ۋىاليەتالەر تاقابىام
تۇرالمىغااان .شااۇڭا شااەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى مەزگىلاادىكى نۇرغۇنلىغااان
ھەربىااي ئورۇنالشتۇرۇشااالرنىڭ ھەممىسااى روشاەن پاسااىپ ماۇداپىئە ناراكتىرىاادە بولغااان.
تارىخىي ئەسەرلەردە ناتىرىلىنىشىچە گۇاڭۋۇدى تەنىتكە چىققاندىن (مىالدىيە -25يىلاى)
كېيىن بەي سۇنى دەيجاۈن ئايمىقىنىاڭ ۋالىيىساى قىلىاپ «قاورۇلالرنى مۇساتەھكەملەپ
ھۇنالردىن مۇداپىئە كۆرگەن» .ئاتالمىش «قورۇلنى مۇساتەھكەملەش» قەلائە قاورۇلالرنى
پاسىپ مۇداپىئە قىلىش دېگەنلىك ئىدى .يەنە جيەنۋۇ -5يىلى گاوجى يۈيااڭ ئايمىقىنىاڭ
ۋالىيىسى بولغاندا ھۇنالر چېگىرىغا پاركەندىچىلىك سېلىپ چېگىرىدىكى نەلقالەر غەماگە
پاتقاااان .گاااوجى ئەساااكەرلەرنى تەرتىاااپكە ساااېلىپ ھۇجۇمغاااا تەييارلىنىاااپ ماااۇداپىئە
كااااۆرگەنلىكتىن ھااااۇنالر قورقااااۇپ قورۇلاااادىن كىرىشااااكە پېتىنالمىغااااان .بۇنىڭاااادىمۇ
پەقەت«ھااۇنالرنى قورۇلاادىن كىرگۈزمەساالىك» بىلەنااال چەكلىنىااپ قورۇلاادىن چىقىااپ
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تەشەببۇسكارلىق بىلەن زەربە بېرىلمىگەن .يەنە جيەنۋۇ -7يىلاى دۇمااۋ پەرمانغاا بىناائەن
قوشۇن باشاالپ شاىمالغا ياۈرۈش قىلىاپ جىنيااڭ گۇاڭاۋۇدا باوز يەر ئۆزلەشاتۇرۇپ ھاۇن
قاراقچىلىرىدىن مۇداپىئە كۆرگەن .جيەنۋۇ -12يىلاى گاۇاڭ ۋۇدى يەنە دۇەن جاۇڭنى ھەر
قايسااى ئايماااقالردىكى كەچااۈرۈم قىلىنغااان مەھبۇسااالرنى باشااالپ دۇماۋنىااڭ شااىمالنى
قوغدىشىغا ياردەملىشىشكە ئەۋەتكەن .دۇەن جۇڭ شىمالغا بارغانادىن كېايىن ئەساكەرلەرنى
ئىشاالىتىپ «قەلاائە قااورۇلالرنى س اېلىپ ت اۇرالرنى ياساااپ» م اۇداپىئە ئەساالىھەلىرى ۋە
كۈچلىرىنى كۈچەيتكەن[.]16بۇمۇ يەنىال مۇداپىئەلىنىشنى ئاسا

قىلغان.

ئۈچىنچىدىن مۇداپىئەلىنىشتە مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنى كۈچەيتىش زۆرۇر ئىدى شۇڭا
شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە قەلئە قورۇم تۇرالرنى رېمۇنت قىلىش ۋە ياسااش
ئىشلىرى ناھايىتى كۆپ بولدى .تارىخىي ئەساەرلەردە ناتىرىلىنىشاىچە جيەناۋۇ -15يىلاى
يەنمااېن دەيجااۇن شاااڭگۇ ئ اۈچ ئايماااق نەلقلىاارى چاڭشااەنگۈەن (ھااازىرقى نېبىياادىكى
تاڭشيەن ناھىيىسىنىڭ غەربىي شىمالىدا) جۈيۇڭگۇەن (ھازىرقى نېبيادىكى جۈيۇڭگاۇەن)
نى اڭ ش اەرقىگە كۆچااۈپ ھۇنالرنىااڭ پاركەندىچىلىكىاادىن پاناھالنغااان .ھۇنالرنىااڭ سااوم
تەرەپتىكااى قوشااۇنلىرى پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ ئىچكىاارلەپ كىرىااپ قورۇلنىااڭ ئىچىااگە
جايلىشاااىۋالغان.شاااەرقىي نەن سۇاللىساااىنىڭ ھۆكاااۈمىتى تۇسۇشاااقا ئامالساااىز قېلىاااپ
چېگىرىاادىكى ھەر قايسااى ئايماااقالردىكى ئەسااكىرىي ك اۈچنى كۆپەيتىااپ «كەڭ كۆلەماادە
قەلاائە قااورۇلالرنى ساېلىش تاۇرالرنى ياساااش» قااا مەجبااۇر بولغااان .جيەنااۋۇ -12يىلااى
يېڭۋاشتىن دەيشيەن ناھىيىساىدىن پىڭچىڭغاا تۇتىشادىغان ئۇزۇنلاۇقى  300چاقىرىمادىن
ئاشااىدىغان فېيخااۇ يااولى ياسااالغان بولسااا ئەماادىلىكتە (جيەنااۋۇ -15يىلااى) شااىخېدىن
ۋېيچياااۋغىچە نېشاااڭدىن ئەناايىگىچە تەييۈەناادىن جىڭجىڭغىااچە جۇڭشااەندىن ياېغىچە
بولغااان ئارىلىقتااا قەلاائە قورغااانالر س اېلىنىپ ھەر ئااون چاااقىرىم ئارىلىققااا بىااردىن ت اۇر
ياسىلىپ مۇداپىئە كۆرۈلگەن [.]17
تۆتىنچىدىن كۈچنى مەركەزلەشاتۈرۈپ ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىاك ۋەزىيىتىناى ئوڭشااپ ھەم
شىمالدىكى قەلئە قورغانالرنى سااقالپ ۋاقتىانچە غەربىاي ياۇرت بىالەن كاارى بولمىادى.
شۇڭا جيەنۋۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا غەربىي يۇرتتىكى ھەر قايىسى «بەگلىك» لەرناى
ئىلگىرى-كېيىن بولاۇپ ئەلچاى ئەۋەتىاپ شاەرقىي نەن سۇاللىساى ھۆكۈمتىادىن مەركەزگە
تەۋە بولۇشنى ھەم قورۇقچى بەگ تەسىا قىلىشانى تەلەپ قىلغاان بولساىمۇ گاۇاڭ ۋۇدى
ئوتتاااۇرا تۈزلەڭلىاااك يېڭىااادىن تىنجىااادى ھاااۇنالر تېخاااى بويساااۇندۇرىلمىدى ئوتتاااۇرا
تۈزلەڭلىكنىڭ سىرتىدىكى ئىشالرغا چولىمىز تەگمەيادۇ دېاگەن ساەۋەت بىالەن ئۇالرنىاڭ
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تەلىپىنى قوبۇم قىلمىدى[.]18
شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدا گەرچە ھۇن قۇلدارلىرى تونتىماستىن جەنۇبقاا
تاجاۋۇز قىلغان بولسىمۇ ئەمما ئارىدا ئەلچىلەر يەنىال بېرىپ-كېلىپ تاۇردى .جيەناۋۇ -6
يىلااى (مىالدىاايە -30يىلااى) شااەرقىي نەن سۇاللىسااى تەشەببۇسااكارلىق بىاالەن ئەلچااى
ئەۋتكەن ھۇنالرمۇ بۇنىڭغا جاۋات قايتۇرغاندىن باشقا جيەنۋۇ -14يىلاى (مىالدىايە -38
يىلى) ھۇنالرمۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئەلچى ئەۋەتىاپ ساوۋغا تەقادىم قىلادى شاەرقىي
نەن سۇاللىسىمۇ قائىدە بويىچە ئەمىر مۆكەرنى ئەلچىلىككە ئەۋەتىپ جاۋات قايتۇردى[.]19
لااېكىن بااۇ نىاام ئۇچرىشااىش ئىككااى تەرەپنىااڭ سىياسااىي مۇناسااىۋىتىنىڭ تااۈپتىن
يانشىلىنىشاااادا ھىچقانااااداق روم ئوينيالمىاااادى ئااااۇرۇش ۋە تاجاااااۋۇزچىلىق يەنىااااال
داۋامالشتۇرۇلدى .پەقەت نەنزۇ ھۇن نەلقلىرى ئارىسىدا ئەينى چاغدا ئاۇرۇش بىار قەدەر
ئاز بولغان نېشاى كارىادورى ئەتىراپىادىكى راياونالردىال قۇياۇق ئىقتساادىي ئالماشاتۇرۇش
مۇناساااىۋىتى سااااقلىنىپ قالااادى« .كېيىنكاااى نەنناااامە» -31جىلاااد «كاااۇڭ فېننىاااڭ
تەرجىمىھالى» دا جيەنۋۇ يىللىرىدا جاھان قااليىمقانلشىپ كەتكەن بولۇپ پەقەت نېشى
رايااونىال ناھااايىتى تىاانىب ئىاادى گااۇزاڭ ناھااايىتى باياشااات بولااۇپ چياااڭالر (غەربىااي
چىياڭالر) غاوزالر (ھاۇنالر ۋە ئارىالشاما غاوزالر) «ساودا قىلىشااتتى» «ھەر كاۈنى تاۆت
قېتىم بازار بوالتتى» دەپ ناتىرىلەنگەن .قەدىمكى چاغالردا بازار سودىساىدا ئاادەتتە بىار
كۈندە ئۈچ قېتىم باازار بولىادىغان بولاۇپ بىار كۈنادە تاۆت قېاتىم باازار بولۇشاىدىن باۇ
يەردىكى بازار سودىسىنىڭ گۈللەنگەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىادۇ .گاۇزاڭ نەنازۇ چيااڭ
ھۇن ۋە ئارىالشما غوزالر ئارىالش ئولتۇراقالشقان رايون بولۇپ بىر كۈندە تۆت قېتىم بازار
بولغانلىقدىن قارىغاندا ئەينى چاغدا ھۇنالر نەنزۇالر ۋە باشقا مىللەتلەر ئوتتۇرىساىدىكى
سودا ناھايىتى گۈللەنگەن.
 .5غەربىي نەن سۇاللىسى ۋە شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسالىپىدىكى ئەم بولغاان
ئادەتتىكى ھۇنالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى
غەربىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىادىال ھاۇنالردىن نەن سۇاللىساىگە ئەم
بولغۇچىالر بار ئىدى« .تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە ۋېنادىنىڭ ھاۇن
تەڭرىقۇتىغااا يازغااان نېتىاادە «ھەر ئىككىااال تەرەپ ئاۆتكەن ئىشااالرنى تەگەشاامەيلى مەن
قېچىااااپ كەلگەنلەرنااااى قۇيىااااۋېتەي سااااىلىمۇ جاااااننى قاتارلىقالرنىااااڭ ئىشاااالىرىنى
سۈرۈشتۈرمىسىلە» دېگەنلىكى ناتىرلەنگەن .باۇ يەردە تىلغاان ئېلىنغاان جااننى قاتاارلىق
كىشلەر دەم نەن سۇاللىسىگە قېچىپ بارغان ھۇنالر ئىدى .جىڭدى دەۋرىادە نۇرغۇنلىغاان
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ھۇن نانلىرى نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇپ نەن سۇاللىسى ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە تۆرىلىك
مەرتىۋىساااىنى بەرگەن« .تاااارىخىي نااااتىرىلەر .شاااىياۋ جىڭااادى ھەققىااادە نااااتىرە» دە
«نۇيدى جىڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلەرنىڭ يىلنامىسى» دا بۇ ئەھۋالالر نااتىرلەنگەن.
لااېكىن زور تۈركۈماادىكى ھۇنالرنىااڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولااۇش سااۇدى شااۈەندى
دەۋرىلىرىاادە بولغااان .ۋۇدىنىااڭ يۈەنشااۇ  -2يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -121يىلااى)
كۈزدە ھازىرقى گەنسۇدىكى نېشى كارىدورى ئەتىراپىادا چاارۋىچىلىق قىلىادىغان قۇنشاار
نان شۇتۇق ناننى ئۆلتۈرۈپ ئۇنىڭ قوۋمىدىن 40مىڭدىن ئاارتۇق كىشاىنى باشاالپ نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولدى .نەن سۇاللىسى ئۇنىڭغا تاايىن تۆرىساى دىاگەن مەرتىاۋىنى بەردى
ھەم چېگىردىكى بەش ئايماقنىڭ سىرتىدا بەش «بېقىندى ئەم» تەساىا قىلىاپ ئۇنىاڭ
قااومىنى ئورۇنالشااتۇردى[ .]20شاۈەندىنىڭ ۋۇفېااڭ  -2يىلااى (مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى -56
يىلى) قىشتا نۇسۇر نان ۋە سوم ئىجىز نان ئۆز قوۋمىادىن  50مىڭادىن ئوشاۇق كىشاىنى
باشالپ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولدى .نەن سۇاللىسى ئۇالرغاا تۆرىلىاك مەرتىۋىساى بەردى
ھەم شىخې بېيدى ئىككى ئايماققا بېقىندى ئەم تەسىا قىلىپ ئۇالرنىڭ ئورۇنالشتۇردى
[ .]21بۇنىڭدىن باشاقا ھاۇن تەڭرىقۇتنىاڭ ئاوغلى ئاتااقلىق ناانلىرى ساەركەردىلىرى
ۋەزىرلىرى كاھ بەگلىرى جورچىلىرى قاتاارلىقالردىنمۇ ئىلگىارى -كېايىن بولاۇپ نېلاى
كۆردى نەن سۇاللىساىگە ئەم بولادى« .نەنناامە .جىڭادى جااۋدى شاۈەندى يۈەنادى
دەۋرىلىرىدىكى تۆھپىكار ۋەزىرلەرنىڭ يىلنامىسى» دا بۇ ئەھۋالالر نااتىرلەنگەن .شاۈەندى
دەۋرىنىڭ ئانىرىغىچە ھۇنالردىن نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغاانالر تەنمىانەن ياۈز مىڭادىن
ئاشقان .تېخى ھەر قېتېىملىق ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغانادىن كېايىن ئەساىرگە چۈشاۈپ ئەم
بولغانالر بۇنىڭ ئىچىگە كىرمەيدۇ.
ئاتالمىش «بېقىنادى ئەم» زادى نىامەب «تاارىخىي نااتىرىلەر .ۋېاي چىاڭ ۋە قىاران
چەۋانااداز سااانغۇننىڭ تەرجىمھااالى» دا« :قېچىااپ كېلىااپ ئەم بولغانالرنىااڭ ھەممىسااى
چېگىردىن بەش ئايماقنىڭ سىرتىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى .ئۇالر ئۆز ئادىتى بويىچە ياشىغاچقا
بېقىناادى ئەم دەپ ئاتالاادى» دېاايىلگەن .بۇنىڭاادىن قارىغاناادا نەن سۇاللىسااىگە ئەم
بولغان ھۇنالر ئۆزلىرىنىڭ ئەسلىدىكى ئەمەللىرىنى ۋە قەبىلە تەشاكىلىنى سااقالپ قېلىاپ
نەن سۇاللىسااى مەركىزىااي ھۆكااۈمىتى كۆرسااىتىپ بەرگەن دائىرىاادە يەنىااال چااارۋىچىلىق
ئىشلەپچىقىرىشى بىلەن شۇغۇللىنىپ تۇرمۇش ئۇساۇلىنى ئاۆزگەرتمىگەن .لاېكىن مەماۇرىي
نەن سۇاللىساااى مەركىزىاااي ھۆكاااۈمىتى تەساااىا قىلغاااان بېقىنااادى ئەم كااااھ بېگىنىاااڭ
باشقۇرۇشىدا بولغان .بېقىندى ھەم كا باېگىلىكىگە كاۆپ ھاالالردا نەنازۇالر تەيانلەنگەن.
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لېكىن ھۇنالرنىڭ ياۇقىرى قااتالم شەنساىلىرىدىنمۇ تولۇقالنغاان .باۇ نەن سۇاللىساىنىڭ
ئەم بولغااان ھۇنالرنىااڭ ئىقتىسااادىي تۇرمااۇش ۋە تۇرمااۇش ئۇسااۇلى قاتااارلىقالر جەھەتااتە
نەنزۇالر بىلەن بىردەك بولۇشقا مەجبۇرلىمىغاانلىقىنى چۈشاەندۈرىدۇ .باۇ نەن سۇاللىساى
مەركىزىاي ھۆكۈمىتىنىاڭ چېگىردىكااى ئەم بولغاان ئااز سااانلىق مىللەتالەرگە قاراتقاان بىاار
تۈرلۈك مىللىي سىياسىتى ئىدى.
بېقىندى ئەم چىن سۇاللىساىدىن باشاالپ تەساىا قىلىغاان .نەن سۇاللىساى قۇنشاار
ناننىڭ قوۋمىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن بەش بېقىندى ئەم تەسىا قىلغان .بېقىندى ئەم كاھ
بەگ ياردەمچى كاھ بەگ قاتارلىق مەنساەپلەر تەساىا قىلىنغاان .يەنە مىڭبېگاى توققاۇز
تىلماچ بەگ بولغان [.]22
ۋۇدى دەۋرىاادىكى بېقىناادى ئەلاالەر تەسااىا قىلىنغااان چېگىردىكااى بەش ئايماااق
كىيىنكىلەرنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا لۇڭشاى بېيادى شااڭجان ساۇفاڭ يۈەنجاۇڭ
[ ]23قاتارلىقالر بولاۇپ بېقىنادى ئەم كاا بەگلىرىنىاڭ تۇرۇشالۇق ئاورنى تىيەنشاۈيدىكى
يۇڭشااى ناھىيىسااى (ھااازىرقى گەنسااۇدىكى يۇجااۇڭ ناھىيىسااىنىڭ شااەرقىي شااىمالىدا)
ئەندىڭدىكى سەنشۈي ناھىيىسى (ھازىرقى نىڭشىيادىكى گۇيۈەن ناھىيىسىنىڭ شاىمالىدا)
شاااڭجۈندىكى چي اۈزى ناھىيىسااى (ھااازىرقى شەنشااىدىكى ي اۈلىن ناھىيىساانىڭ شااىمالىدا)
شىخېدىكى مېيجى ناھىيىسى (ھازىرقى ئىچكاى موڭغۇلادىكى جۇڭغاار نوشاۇنىنىڭ غەربىاي
شااىمالىدا) ۋە ۋۇيۈەناادىكى پااۇزې ناھيىسااى (ھااازىرقى ئااورنى ئېنىااق ئەمە

ئېھتىمااام

بۇرۇنقى شەنشىنىڭ يۈلىن مەھكىمىساى تەۋەساىدە ھاازىرقى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ ئىكىجااۋ
ئايمىقى ئەتىراپىدا بولۇشى مۇمكىن) دە بولغان [ .]24شۈەندى دەۋرىادىكى بېقىناى ئەلالەر
شااىخې بېياادى دىۋاڭاادا بولغااان .ئەممااا بېيدىاادىكى كاااھ بەگنىااڭ تۇرۇشاالۇق ئااورنى
«نەننامە .جۇغراپىيە تەزكىرىسى» دە كۆرۈلمەيدۇ.
ھالبۇكى ئۇنىڭدكى «فۇپىڭ ناھىيىسى» گە بېرىلگەن ئىزاھتىكاى «شاىمالىي تەرەپ
كاھ بېگى شاېنچۈەن قەلئەساىگىچە بولغاان جاايالرنى باشاقۇرىدۇ» دېگەناگە ئاساسالىنىپ
پەرەز قىلغانااادا ئۇنىاااڭ ئاااورنى فۇپىڭااادا بولغاااان (ھاااازىرقى نىڭشاااىيادىكى ۋۇجاااۇڭ
ناھىيىسااىنىڭ غەربىااي جەنۇبىاادا) .يەنە «نەننااامە .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دىكااى
ۋۇدىنىڭ يۈەنفېڭ  -3يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -78يىلى) «ئاوڭ قاوم بىلىاك ناان
لەۋ نان تۆت مىڭ چەۋەنداز بىلەن ئۈچ بۆلەككە بۆلۈنۈپ رىلې ۋۇلەن پەنخېغا بېساىپ
كىردى .جاڭيې ۋالىيسى بېقىندى ئەم كاھ بېگى گوچۇڭ قوشۇن چىقىرىپ زەربە بەردى»
دېگەن ناتىرىدىن قارىغاندا جاڭيېدىمۇ قارام ئەم بولغان .ئەمما ئۇنىاڭ قاچاان تەساىا
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قىلىنغانلىقى كاھ بەگنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىنىڭ نەدىلىگى ئېنىق ئەمە .
نەن سۇاللىسى ئەم بولغان ھۇنالرغا ئاادەتتە مايىام قىلىاش ۋە ئىلتىپاات كۆرساىتىش
سىياسىتىنى قولالنغان .جىڭدى دەۋرىدىال ھۇن ناانى ئۇيشاىلۇ قاتاارلىق بەش كىشاى ئەم
بولغاناادا جىڭاادى ئااۇالر ئااارقىلىق كېيىاانكىلەرگە ئىلھااام بېاارىش ئۈچااۈن ئۇالرنىااڭ
ھەممىسااىگە تۆرىلىااك مەرتىۋىسااىنى بېرىااپ مىاڭ ئااائىلىلىكنى ساۇيۇرغام قىلىااپ بەرگەن
[ .]25ۋۇدى ھۇنالردىن ئەم بولغانالرغا تېخىمۇ بەك ئىلتىپات كۆرساەتكەن .باۇ «تاارىخىي
ناتىرىلەر» -120جىلاد «جاى جېڭنىاڭ تەرجىمھاالى» دا ناھاايتى ئېنىاق نااتىرلەنگەن
بولۇپ جى جېڭ« :كەمىنلىرىنىڭ قارىشىچە ئاالىيلىرى قولغاا كەلتاۈرگەن ھاۇنالرنى قاۇم
قىلىااپ ئااۇالرنى مااام-مااۈلكى بىلەنااال قوشااۇپ جەڭاادە قۇربااان بولغانالرنىااڭ ئااائىلە
تاۋابىئاتلىرىغا تەقسىم قىلىپ بېرىپ پۇقراالرنىڭ رەھمىتىنى ئېلىاپ نەلقنىاڭ كاۆڭلىنى
ئۇتۇشلىرى كېرەك ئىدى .سىلى بۇنداق قىلمايال قالماستىن ئەكسىچە قۇنشار نان نەچاچە
تااۈمەن كىشااىنى باشااالپ ئەم بااولغىلى كەلگەناادە نەزنىاادىن پااۇم چىقىرىااپ ئااۇالرنى
تارتۇقلىىسال يەنە تېخى پۇقراالرنى ئۇالرنىاڭ ھالىادىن نەۋەر ئېلىشاقا باۇيرۇپ ناۇددى
ئەزىز -مېھماندەك كۈتىۋالدىال» دېگەن-30 .جىلد «بازارناامە توغرىساىدا» دىماۇ« :شاۇ
يىلى كۈزدە قۇنشار نان نەچچە تۈمەن كىشىنى باشالپ ئەم بولغانادا نەن سۇاللىساى 20
مىڭ ھارۋىنى كۈتىۋېلىشقا ئەۋەتتى .ئۇالر كەلگەندە موم ئىنئامالرنى بېرىپ يۈز تۈمەنادىن
ئااارتۇق يارماااق سااەرپ قىلاادى» دېاايىلگەن .ئەم بولغااانالر ئىچىاادىكى يااۇقىرى قاااتالم
شەنسلەرنىڭ ھەممىسىگە تۆرىلىك مەرتىۋىسى بېرىلىپ كۆپ بولغانادا ئاون مىاڭ ئاائىلە
ئازراق بولغاندا مىڭ نەچچە ئائىلە ئەڭ ئاز بولغاندىمۇ بەش -ئالتە يۈز ئاائىلە ساۇيۇرغام
قىلىااپ بېاارىلگەن .يەنە بەزىلىاارى بېقىناادى ئەللەرنىااڭ ھەر دەرىجىلىااك سااەركەردىلىك
ۋەزىپىساااىگە تەيىااانلەنگەن .مەسااالەن لىيااااڭچى تۆرىساااى رانپاااانيۇ بېقىنااادى ئەم كااااھ
بااااېگلىكىگە كااااۈن تۆرىسااااى جااااۇجى بېقىناااادى ئەم چەۋەناااادازالر سااااەركەردىلىكىگە
تەيىنلەنگەن[ .]26نەن سۇاللىسىدىكى تۆرىلىك ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ئارىالشمايدىغان بىر
نىاام مەرتىااۋە بول اۇپ تاۆرىلەرگە س اۇيۇرغام قىلىنغااان يەرلەرنااى مەركەز ئااادەم ئەۋەتىااپ
باشقۇراتتى .تۆرىلەر بولسا پەقەت سۇيۇرغام قىلىپ بېارىلگەن ئاائىلىلەردىن بااج -ساېلىق
يىغىۋاالتتى .نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغان ھۇن نانلىرى سەركەردىلىرى ۋە ۋەزىرلىرىدىن
تۆرىلىك مەرتىۋىسى بېرىلگەنلەرمۇ شاۇنداق بولغاان .نەن سۇاللىساىگە ئەم بولغاان ھاۇن
نااانلىرى سااەركەردىلىرى ۋە ۋەزىرلىاارىگە سااۇيۇرغام قىلىنغااان يەرلەرنىااڭ كۆپىنچىسااى
ھاازىرقى نېانەن سەنشاى شاەندۇڭ نېبىاي ئەتىراپلىرىادا بولاۇپ نېنەنادە – ئەينااى
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چاغدىكى يىچۈەن ئايمىقىدا ئەڭ كۆپ بولغاان .يىچاۈەن ئايمىقىادىكى راڭچېاڭ يەنلىاڭ
ۋۇياڭ ياڭچېاڭ قاتاارلىق ناھىيىلەرنىاڭ ھەممىساىدە ساۇيۇرغام يەرلەر بولاۇپ ئۇالرنىاڭ
ئىچىدە ۋۇياڭ ناھىيىسىدە ھەممىدىن كۆپ بولغان .تۆرىلىك مەرتىۋىسىگە ئېرىشاكەن ھاۇن
نانلىرى سەركەردىلىرى ۋەزىرلەرنىڭ ھەممىسى يۇقىرقى ساۇيۇرغاللىقالرغا مەركەزلىشاىپ
ئولتۇراقالشاااقان .ئاااۇالر ئەگەار نەن سۇاللىساااى مەركىزىاااي ھۆكۈمىتىنىاااڭ رۇنساااىتىگە
ئېرىشەلمىسە ئۆزلىرى نالىغانچە كۆچاۈپ كېاتەلمىگەن .مەسالەن شاىيامو تۆرىساى قاۇدۇن
يۈەنشۇ  -2يىلى مەرتىۋىسى بېرىلگەندىن كېيىن ئىزچىام ھالادا ساۇيۇرغام يېارى چىشاى
(ھازىرقى شەنشىنىڭ لىنچى ناھىيىسى) دا تۇرغان .ئۇنى نەۋرىسى شېنجۆ  -3يىلى پەرمان
باااويىچە گېجاااۇ تېغىغاااا (ئۇيساااۇنالرغا ياااېقىن) كۆچاااۈرۈلگەن .كېااايىن ئاااۆز مەيلىاااچە
ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېلىپ ۋۇشىغا (ئۇيسۇنالرنىڭ يېرى) كۆچۈپ كېتىاپ ئولتۇراقالشاقاچقا
تۆرىلىك مەرتىۋىساى ئېلىاپ تاشاالنغان [ .]27غەربىاي نەن سۇاللىساى دەۋرىادە تۆرىلىاك
مەرتىۋىساااااى بېااااارىلگەن ھاااااۇنالردىن «تاااااارىخىي نااااااتىرىلەر» ۋە «نەنناااااامە» دە
ناتىرلەنگەنلىرىااادىن جەمئىاااي  40 – 30ى باااار .باااۇالردىن ھاااۇنالر تەرەپاااكە قېچىشاااقا
ئورۇنغانلىقى (مەسالەن چىنيااڭ تۆرىساى ياۆجى ۋە رويااڭ تۆرىساى مېڭادەك) ئاساىيلىق
قىلغانلىقى نەن پادىشاھلىرىغا ھاقارەت كەلتۈرگەنلىكى تاۈزۈم -قائىادىلەرگە نىالپلىاق
قلىغانلىقى ۋارىسلىق قىلىدىغان ئوغلى بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغاان.
مەرتىۋىسااى بىكااار قىلىنغااان ياااكى مەرتىۋىسااى ئېلىااپ تاشااالنغانالردىن باشااقىلىرىنىڭ
مەرتىۋىسىگە نەن سۇاللىسى ئومۇمەن ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ۋارىسلىق قىلادرۇغان .بۇنىاڭ
ئىچىدە ۋاقتى ئەڭ ئۇزۇن بولغىنى دۇ تۆرىسى جىن مىتى (شۇتۇق ناننىڭ ئوغلى) ئىادى.
بۇنى «نەننامە»  -68جىلد «جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى» دىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
ئادەتتىكى ھۇن چارۋىچىلىرى ئەسلىدىنال ئااتلىق ئەساكەر بولغاچقاا نەن سۇاللىساى
ئۇالرنىاڭ نۇرغاۇنلىرىنى بېقىنادى ئەم قوشاۇنىغا كىرگاۈزۈپ «بېقىنادى ئەم چەۋەنادازى»
قىلغان .مەسلەن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بېقىندى ئەم چەۋاندازالر سەركەردىساى جاۇجى
باشچىلىق قىلغان بېقىندى ئەم چەۋاندازلىرى دەم مۇشاۇنداق ئااتلىق ئەساكەرلەر بولغاان.
«تارىخىي ناتىرىلەر» پەرغانە تەزكىرىسى» دە يۈەنفېڭ  -3يىلاى (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى
 -108يىلى) ۋۇدىنىڭ جاۋ پونۇنى بېقىندى ئەم چەۋاندازلىرى ۋە ئايمااق لەشاكەرلىرىدىن
نەچااچە تااۈمەننى باشااالپ قوشااقا ھۇجااۇم قىلىشااقا ئەۋەتىلگەنلىكااى ناااتىرلەنگەن .ۋاڭ
شااىيەنچىيەن «نەنناااامىگە تولۇقلىماااا .غەربىاااي ياااۇرت تەزكىرىساااى» دە شاااۇ ساااۇڭنىڭ
ئىزاھاتىاادىن نەقىام ئېلىااپ باۇ بېقىناادى بەش چەۋەناادازلىرىنىڭ دەم يۈەنشااۇ  -2يىلااى
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تەسىا قىلىنغاان بەش بېقىنادى ئەلادىكى قۇنشاار ناان ۋە شاۇتۇق نانالرنىاڭ قوشاۇنى
ئىكەنلىكىنى ئېيتقاان .بۇنىڭادىن بېقىنادى ئەم قوشاۇنىغا قۇباۇم قىلىنغاان ھاۇن ائتلىاق
ئەسااكەرلەرنىڭ ئاااز ئەمەساالىگىنى ھەم ئۇالرنىااڭ ئااۇرۇش قىلىااش ۋەزىپىسااىنى ئۈسااتىگە
ئالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
نەن سۇاللىسى يەنە ئەم بولغان بىر قىسىم ھۇنالردىن (سانى ئېنىق ئەمە ) قوشاۇن
تۈزۈپ ئۇالرغا چاڭشاۈي ھاۇن چەۋەنادازلىرى ۋە شاۈەنچۇ ھاۇن چەۋەنادازلىرى (چاڭشاۈي
ھازىرقى شەنشىدىكى لەنتىيەن ناھىيسىىنىڭ غەربىي شاىمالىدا شاۈەنچۇ نەن دەۋرىادىكى
چاااااڭئەن سااااەنپۇدا تۇرغۇزۇلغااااان« .نەننااااامە .ئەمەلاااادار-تااااۆرىلەر يىلنامىسااااى» دا
ناتىرلىنىشااىچە چاڭشااۈي چېرىكچااى بېگااى چاڭشااۈي شااۈەنچۇ بېگااى چىياااڭ ھااۇن
چەۋەندازلىرىنى باشقۇرغان بولساىمۇ دائىملىاق ۋېيلۇنىاڭ ئاتىساى چاڭشاۈي ھۇنلىرىادىن
بولۇپ ئۇ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغاندىن كېيىن ھۇن چەۋەنادازلىرى چېرىكچاى بېگاى
بولۇپ تەيىنلىنىپ چاڭشۈيدە تۇرغان .ۋېيلۇ نەن سۇاللىسىدە چوڭ بولۇپ كېيىن ھۇنالرغاا
ئەلچىلىككە ئەۋەتىلگەندە قايتىدىن ھۇنالرا ئەم بولغان [ .]28ۋۇدىنىڭ جېڭخاې  -2يىلاى
(مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -91يىلى) داناانلىق ۋەقەساىدە [ .]29جىيااڭ چاۇڭ چاڭئەنادىكى
گۇناكار تۆرىلەرنى ئەۋەتىپ چاڭشۈي ۋە شۈەنچۇ ھۇن چەۋەندازلىرىنى ياۆتكىگەن [ ]30باۇ
ھۇن چەۋەندازلىرى بەزىدە ھەربىي يۈرۈشاكىمۇ ساېلىنغان .مەسالەن شاۈەندىنىڭ شاېنخۆ
-1يىلاااى (مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  -61يىلاااى) -3ئايااادا غەربىاااي چىيااااڭالر ئىسااايان
كۆتۈرگەنااادە نەن سۇاللىساااى ساااەنپودىكى ھاااۇن ۋە ياااۆ چەۋەنااادازلىرىنى ئەۋەتىاااپ
جىنچېڭغىچە قوغالپ بارغان [.]31
ئەم بولغان ھاۇنالردىن بېقىنادى ئەم چەۋەنادازلىقىغا يااكى چاڭشاۈي شاۈنچۇ ھاۇن
چەۋاناادازلىقىغا تالالنمىغااانلىرى بولسااا نااۇاڭخې دەرياسااى ۋە نېتاۋنىااڭ جەنۇبىاادىكى
چېگىردىكااى بەش ئايماقنى اڭ سااىرتىغا تارقاااق ئورۇنالشااتۇرۇلغان .ش اۇڭا ش اەرقىي نەن
سۇاللىسى دەۋرىدە ۋۇۋېاي ساۇفاڭ ۋۇياۈەن بېياۇدى شاىخې ئەتىراپلىرىادىكى شاۇتۇق
ھۇنلىرى (شۇتۇق نان قوۋمىنىڭ ئەۋالتلىرى) ناھايتى كاۆپ بولغاان .نەن سۇاللىساى ئەم
بولغااان ھ اۇنالردىن ش اۈەندىنىڭ ئانىرىاادا بېقىناادى ئەللەردىكااى ئەم بولغااان ھ اۇنالردىن
شۈەندىنىڭ ئانىرقى يىلى (مىالديىادىن باۇرۇنقى  -49يىلاى) شاىخې بېقىنادى ئېلىادە ۋە
يۈەندىنىڭ دەسلەپكى يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -48يىلاى) شااڭجۈن بېقىنادى ئېلىادە
ئېلگىرى -كېيىن بولۇپ بىر قىسىم ھۇنالرنىڭ ھاۇنالر رايونىغاا قېچىاپ كېاتىش ۋەقەساى
سادىر بولغاندىن كېيىن ھىچقانداق قااليمىقانچىلىق ۋە ئىسيان كۆرۈلمىگەن [.]32
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شەرقىي نەن سۇاللىسى دەۋرىدە بېقىندى ئەللەردە دەم ئاۆزگىرىش بولادى .تاارىخىي
ئەسەرلەرگە ئاساساالنغاندا شاۇ چاغادا ئەنادىڭ بېقىنادى ئېلاى شاىخې بېقىنادى ئېلاى
شاااڭجۈن بېقىناادى ئېلااى جااايى بېقىناادى ئېلااى ج اۈيەن بېقىناادى ئېلااى بولغااان [.]33
بېقىندى ئەم يەنىال كاھ بەگ بەگلەر ۋە بېقىنادى ئەم چەۋانادازلىرى تەساىا قىلىنغاان.
بۇنىڭدىن باشقا غەربىي نەن سۇاللىسى دەۋرىادىكى چاڭشاۈي ھاۇن چەۋانادازلىرى يەنىاال
ساااقلىنىپ قالغااان .مەساالەن يۇڭپېااڭ  -2يىلااى (مىالدىاايە  -52يىلااى) قىشااتا مىڭاادى
جۇڭشىيەن بېگى ليۇيەنگە سۇيۇرغام قىلىنغان يېرىدىن كېلىشكە پەرماۈن چۈشاۈرگەن ھەم
ئااااتلىق قوشاااۇن ئەۋەتىاااپ قوغاااداپ ئەكەلاااگەن .مىڭااادى لياااۇيەنگە« :باااۇ ئااااتلىق
قوشاااۇندىكىلەرنىڭ ھەممىساااى شاااىمالىي قوشاااۇندىكى ھاااۇن چەۋانااادازلىرى يېنىاااك
قورالالنغان ئوقياا ئېتىشاقا ئۇساتا بىار تاام ئوقنىماۇ زاياا كەتكۈزمەيادۇ» دېاگەن [.]34
ئاتااالمىش شااىمالىي قوش اۇندىكى ھ اۇن چەۋاناادازلىرى دەم چاڭشااۈي چېرىكچااى ب اېگىگە
قاراشاالىق چاڭشااۈي ھااۇن چەۋەناادازلىرى بولااۇپ شااەرقىي نەن سۇاللىسااى دەۋرىاادىكى
چاڭشۈي چېرىكچى بېگى شىمالىي قوشۇن قوشبېشى بولغاچقا [ ]35مىڭدى چاڭشۈي ھاۇن
چەۋاندازلىرىنى شاىمالىي قوشاۇن ھاۇن چەۋانادازلىرى دېاگەن .يەنە مەسالەن يۇڭپىاڭ
 -11يىلااى (مىالدىاايە  -68يىلااى) لي اۇ بەن بااوز يەر ئۆزلەشااتۈرگۈچى ئاااتلىق قوش اۇننىڭ
ئاااتلىق چېرىكچااى بېگااى بول اۇپ تۇرىۋاتقااان چېغىاادا مىڭاادى ھەر قېااتىم س اۇيۇرغالالرنى
كاۆزدىن كەچااۈرگىلى چىققاناادا ئاۇ دائىاام چاڭشااۈي ھاۇن چەۋەناادازلىرىنى باشااالپ ئاۇنى
قوغدىغان [.]36
ئەندىڭ بېقىندى ئېلىدىكى ھۇنالر غەربىي نەن سۇاللىسى دەۋرىدىن باشاالپال ئاۇزۇن
م اۇددەت نەناازۇالر بىاالەن ئااارىالش ئولتۇراقالشااقاچقا ئۇالرنىااڭ نۇرغااۇنلىرى پەياادىنپەي
نەنزۇالردىن تېرىقچىلىق تېخنىكىسىنى ئۆگىنىۋالغان .بەزىلىارى چاارۋىچىلىق تۇرمۇشاىدىن
ۋاز كېچىااپ دېھقااانچىلىق ياااكى يېاارىم دېھقااانچىلىق بىاالەن شااۇغۇلالنغان .شاايې جااېن
«كېيىنكى نەننامە .چياڭالر غۇزالر ھەققىدە قىسساە» دە« :بېقىنادى ئەلادە ئەم بولغاان
چياااڭ ۋە ھااۇنالردىن نەچااچە مىڭااى بااار .ئااۇالر تاغاادا ئولتۇراقلىشااىپ چااارۋىچىلىق ۋە
دېھقااانچىلىق قىلىاادۇ» دەپ ناااتىرلەنگەن .بااۇ يەردە دىاايىلگەن بېقىناادى ئەم ئەناادىڭ
بېقىنااادى ئېلاااى بولاااۇپ تااااغ چىڭشاااەن تېغىناااى (ھاااازىرقى گەنساااۇدىكى نۇەنشاااىيەن
ناھىيىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىدا) كۆرسىتىدۇ .باۇ ئەنادىڭ بېقىنادى ئېلىادە ئولتۇراقالشاقان
ھۇنالرنىڭ (يەنە چيااڭالرمۇ باار) چىڭشاەن تېغاى ئەتراپىادا دېھقاانچىلىق ۋە چاارۋىچىلىق
بىلەن شۇغۇلالنغانلىقىنى ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىملىرىنىڭ چارۋىچىدىن دېھقانغا ياكى
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قوشاۇمچە دېھقااانچىلىق قىلىاادىغان چارۋىچىغااا ئايالنغااانلىقىنى چۈشااەندۈرىدۇ .ھااالبۇكى
ئۇالرنىااڭ چارۋىچىاادىن دېھقانغااا ياااكى قوشااۇمچە دېھقااانچىلىق قىلىاادىغان چارۋىچىغااا
ئۆزگىرىش جەريانى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە نەنزۇ فېئودام بيۇرۇكراتلىرى ۋە پومېشچىكلىرىنىڭ
ئېكىسپاالتاتىسىيىسىگە ئۇچراش جەرياانى بولغاان .ئۇالرنىاڭ ئەنادىڭ بېقىنادى ئېلىادىكى
سەنشااۈيدە تۇرىۋاتقااان چاغاادا نەناازۇ دېھقانلىرىغااا ئونشاشااال يەرلىااك نەناازۇ فېئااودام
بيۇروكراتلىرى ۋە پومىشچىكلىرىنىڭ ئېزىشاى ئېكىسپاالتاتىساىيىگە ئۇچرىغاان .شاۇڭا ۋاڭ
ماڭنىڭ ئاانىرقى يىللىادا ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتە دېھقاانالر قاوزغىلىڭى پارتلىغانادا ئۇالرماۇ
پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ قااوزغىالڭ كۆتااۈرگەن .جىڭشااەن تېغىنىااڭ يەر شااەكلى مااۇھىم
تېرىقچىلىق ۋە چارۋىچىلىققا باپ كەلگەچاكە قاوزغىالڭچى قوشاۇن چىڭشاەنگە يىغىلغاان.
ئۇالرنىڭ قوزغىلىڭى ماھىيەتتە فېئوداللىق زۇلۇم ۋە ئېكىسپاالتاتىسىيىگە قارىشاى ھەققاانىي
نااارەكتېردىكى سااىنپىي كااۈرەش ئىاادى .لااېكىن ئااۇالر قااوزغىالڭ كۆتااۈرۈپ ۋاڭ ماااڭ
ھااااكىمىيىتىگە قارىشاااى تاااۇرۇش جەريانىااادا دوسااات-دۈشااامەننى ئېنىاااق ئايرىمااااي
سەنشۈيدىكى يەرلىك فېئودام بۆلۈنمىچى لۈفاڭ ۋە چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدىكى ھاۇن قۇلادار
ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرى بىلەن ئۆز -ئارا تىام بېرىكتاۈرگەن .ھاۇن قۇلادار
ئاقس اۆڭەكلىرى ش اۇ س اەۋەبتىن گ اۇرىن ناااننى ئەسااكەر باشااالپ ئۇالرغااا ھەماادەم بولۇشااقا
ئەۋەتكەن .شۇنىڭ بىلەن بۇ قاوزغىالڭ فېئاودام بۆلاۈنمە كاۈچلەر ۋە تاجااۋۇزچى كاۈچلەر
پايدىلىنىدىغان بىار قورالغاا ئايلىنىاپ قالغاان .كېايىن (جيەناۋۇ -6يىلاى مىالدىايە -30
يىلى) چىڭشەن تېغىغاا توپالنغاان باۇ ھاۇنالردىن بىار تۈمەنادىن ئاارتۇق كىشاى باشالىقى
فېيتۇشىياۋچىننىڭ رەھبەرلىكىدە بېيدى ۋالىيسى فېڭ يىغا ئەم بولغان .بىر قىسىم ھاۇنالر
لۇفااااڭ مەغلاااۇپ بولغانااادىن كېااايىن سەنشاااۈيگە قايتىاااپ كەلاااگەن بولساااىمۇ نااااھىيە
ئەمەلدارلىرىنىڭ ئېغىر زۇلۇمى تۈپەيلىادىن جيەناۋۇ -21يىلاى (مىالدىايە  -45يىلاى) بوماا
شاۋبونىڭ رەھبەرلىكىدە قايتا قاوزغىالڭ كۆتاۈرۈپ ھاۇن قۇلادارلىرى بىالەن قايتاا ئااالقە
بااااغالپ يەنە چىڭشاااەن تېغىغاااا توپالنغاااان .ئەمماااا ئاااۇزۇن ئاااۆتمەي نەن سۇاللىساااى
قوشۇنلىرى تەرىپىادىن مەغلاۇپ قىلىنىاپ شااۋبو تەسالىم بولاۇپ يىشاىيەن ناھىيىساىگە
(ھازىرقى گەنسۇدىكى ۋۇشەن ناھىيىسىنىڭ غەربىي) كۆچۈرۋېتىلگە [.]37

ئىزاھالر:
[« ]1نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
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[« ]2نەننامە»  -100جىلد «تەرجىمھالالر».
[« ]3نەننااااامە»  -17جىلااااد «دۈەن نۇيزۇڭنىااااڭ تەرجىمھااااالى» «شااااەرقىي
قەسىردىكى نەن ناتىرلىرى»  -23جىلد «پىڭ چۇڭ ھەققىدە ناتىرە».
[« ]4نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]5نەننامە -99 .جىلد «ۋاڭ ماڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]6نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]7نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]8نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[ ]9كېيىنكى نەننامە»  -90جىلد «ئوغانالر ۋە سىيانپىالر ھەققىدە قىسساە» -20
جىلد «ۋاڭ بانىڭ تەرىجىمھالى».
[« ]10كېيىنكى نەننامە»  -12جىلىد «لۇفاڭنىڭ تەرجىمھالى» «پىڭ چۇڭنىاڭ
تەرجىمھالى»
 -19جىلد «گېڭ يەننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]11كېيىنكى نەننامە»  -1جىلد «فۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە»

 -89جىلد

«جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» ۋە «لۇفاڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]12كېيىنكى نەننامە»  -88جىلد «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]13كېيىنكاااى نەنناااامە»  -82جىلاااد «تەدبىرچاااى گوشااايەننىڭ ئەمەلااادارلىق
يوسۇنلىرى»

 -1جىلد.

[« ]14كېيىنكى نەننامە گۇاڭدى ھەققىدە ناتىرە» ۋە «جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە»« ]15[ .كېيىنكى نەننامە .ۋاڭ بانىڭ تەرجىمھالى» دا ۋاڭ بانىڭ ھۇنالر بىلەن
چوڭ -كىچىك نەچچە يۈز قېتىم ئۇرۇشقان بولسىمۇ جىيەنۋۇ  -10يىلدىكى بىر قېتىملىق
ئۇرۇشتىنال پىڭ چېڭدا ئاۇالرنى مەغلاۇپ قىلىاپ قورۇلادىن چىقىاپ ھۇنالرغاا غەلبىساېرى
قااوغالپ زەربە بەرگەنلىكااى ناااتىرلەنگەن .بااۇ شااەرقىي نەن سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى
يىللىرىدا نەن سانغۇنلىرى قۇرۇلدىن چىقىپ ھۇنالرغا بەرگەن بىاردىن بىار ئاۇرۇش .باۇ
ئۇرۇش مىساللىرىدىن شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىادىكى ھاۇنالر بىالەن
بولغان ئۇرۇشالرنىڭ مۇداپىئە ناراكتېرىدىكى ئۇرۇش ئىكەنلىگىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
[« ]16كېيىنكى نەننامە»  -30جىلد «سۇ جىڭنىڭ تەرىجىمھاالى» -31 .جىلاد
«گوچىڭنىڭ تەرجىمھالى»  -22جىلد «دۇمانىڭ تەرجىمھالى».
[« ]17كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە» «جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىادە
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قىسسە»  -22جىلد «ماچېڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]18كېيىنكى نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]19كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]20نەننااامە» -6جىلااد «ۋۇدى ھەققىاادە ناااتىرە» «تااارىخىي ناااتىرىلەر»
 -20جىلد «جىيەنيۈەن يىللىرىدىن بۇيانقى تۆرىلەرنىاڭ يىلنامىساى» ۋە  -111جىلاد
«ۋېۇ چىڭ ۋە قىران چەۋەنداز سانغۇننىڭ تەرجىمھالى».
[«]21نەننااامە» -8جىلااد «شاۈەندى ھەققىاادە ناااتىرە»  -94جىلااد «ھ اۇنالر
ھەققىدە قىسسە» چېڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆھپىكار ۋەزىرلەرىڭ يىلنامىسى».
[« ]22نەننامە» -19جىلد «ئەمەلدار -تۆرىلەر يىلنامىسى».
[«]23تارىخىي ناتىرىلەر .ۋېي چىڭ ۋە قىران چەۋانداز سانغۇننىڭ تەرىجىمھالى».
[« ]24نەننامە» -28جىلد «جۇغراپىيە تەركىرىسى».
[« ]25تارىخىي ناتىرىلەر» -57جىلدى «جىياڭ تۆرىسى جۇيۇ جەمەتاى» ۋە -19
جىلد «نۇيدى

جىڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلەرنىڭ يىلنامىسى».

[« ]26تارىخىي ناتىرىلەر .نۇيدى جىڭدى دەۋرىلىرىدىكى تۆرىلەرنىڭ يىلنامىسى»
ۋە «نەننااامە .جىڭاادى ۋۇدى جاااۋدى ش اۈەندى يۈەناادى چېڭاادى دەۋرىلىرىاادىكى
تۆھپىكار ۋەزىلەرنىڭ يىلنامىسى».
[« ]27ناننااااامە .جىڭاااادى ۋۇدى جاااااۋدى شااااۈەندى يۈەناااادى چېڭاااادى
دەۋرىلىرىدىكى تۆھپىكار ۋەزىلەرنىڭ يىلنامىسى».
[« ]28نەننامە» -54جىلد «لى لىڭنىڭ تەرجىمھالى».
[ ]29دانانلىق ۋەقەسى -10باپ -2تېمىسىغا قارالسۇن.
[« ]30نەننامە» -66جىلد «لىيۇ چۇماۋنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]31نەننااامە» -8جىلااد «شااۈەندى ھەققىاادە ناااتىرە» -69جىلااد «جاااۋ
چۇڭگونىڭ تەرجىھالى».
[« ]32نەنناااامە» -89جىلاااد «فېاااڭ فېڭشاااىنىڭ تەرجىمھاااالى» ۋە  -9جىلاااد
«يۈەندى ھەققىدە نااتىرە» «فېاڭ فېڭشاىنىڭ تەرجىمھاالى» دا «شاۈەندىنىڭ ئاانىرقى
دەۋرى» ناتا ھالادا «جاۋدىنىاڭ ئاانىرقى دەۋرى» بولاۇپ قالغاان« .شاۈەندى ھەققىادە
ناااتىرە» گە ئاساسااالنغاندا شااىخې بېقىناادى ئېلااى ۋۇفېااڭ  -3يىلااى تەسااىا قىلغااان.
جفۋدى دەۋرىدە شىخې بېقىندى ئېلى تېخى يوق ئىدى .شۇڭا ئەسەردە بۇ تۈزىتىلدى.
[« ]33كېيىنكااى نەننااامە»  -4جىلااد «نېاادى ھەققىاادە ناااتىرە»  -7جىلااد
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«نۇەناادى ھەققىاادە ناااتىرە»  -12جىلااد «ل اۇ فاڭنىااڭ تەرجىمھااالى»  -89جىلااد
«جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]34كېيىنكى نەننامە»  -42جىلد «گۇدڭۋۇ يىللىرىدىكى ئون بەگ ئىچىادىكى
جۇڭشەن بېگى يەننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]35كېيىنكى نەننامە»  -27تەپسىرات «ئەمەم -مەنسەپ تەزكىرىسى».
[« ]36كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە»  -17جىلد «فېڭ يىنىاڭ
تەرجىمھالى» ۋە  -12جىلد «لۇ فاڭنىڭ تەرجىمھالى».

 -7باپ ھۇنالرنىڭ گۈللىنىشى ،خارابىلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ
ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتى ()Ⅲ
 .6ھۇنالنىڭ جەنۇۈ -شاىمام ئىككىاگە پارچىلىنىشاى ااااا جەناۇبىي ھۇنالرنىاڭ نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولۇشى ۋە ھۇن قۇلدارلىق ھاكىمىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى
ھۇنالر مىالدىايە  -48يىلىغاا كەلگەنادە غاايەت زور ئۆزگىرىشانى باشاتىن كەچاۈردى.
يەنە جەنۇبىي ۋە شاىمام ئىككاى قىساىمغا پاارچىالپ ئىچكىاردە ئولتۇراقالشاتى .شاىمالىي
ھۇنالر داۋملىق چۆللۈكنىڭ شىمالىدا ئولتۇراقلىشىپ ئەڭ ئانىرى غەربكە كۆچاۈپ كەتتاى.
شاۇنىڭدىن باشااالپ باۇ ئىككااى قىىساام ھاۇنالر ئاۆز ئالاادىغا يااوم تۇتااۇپ ھەر قايسىسااى
ئونشااىمىغان تااارىخىي يۆنىلىشااكە قاااراپ ماڭاادى .ش اۇ س اەۋەبتىن نەن سۇاللىسااى بىاالەن
ھۇنالر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتتىمۇ غەربىي نەن دەۋرىادىكىگە ئونشاىمايدىغان ۋەزىايەت
شەكىللەندى.
«كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققادە قىسساە» دە ناتىرلىنىشاىچە قوغۇشاار
تەڭرىقۇتنىڭ نەۋرىسى ئۇجۇلۇجۇت تەڭرىقۇتنىڭ ئوغلى بى تاغىسى قاۇتئەرىش تەڭرىقاۇت
بۇ تەنتتە ئولتۇرغان چاغدا (مىالدىيە  -18يىلى) ئوڭ ئۈكەن باتىا نانلىققا تەيىنلىنىپ
ھۇنالرنڭ جەنۇبىغا جايلىشىپ جەناۇپتىكى ساەككىز قەبىلىناى ۋە ئوغاانالرنى باشاقۇرغان
بولۇپ تەۋەلىكىدە  50 40مىاڭ كىشاى باار ئىادى .ئاۇ تەڭرىقۇتلاۇق ئاورنىنى تاارتتۇرۇپ
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قويغاااانلىقتىن تەڭرىقتاااۇ باااۇ ئۆلۈشاااتىن باااۇرۇنال ئىچىااادە غاااۇم سااااقالپ تەڭرىقاااۇت
ئوردىسىدىكى يىغىلىشالرغا قاتماشمايدىغان بولىۋالغان ئىدى .يۈ ئۆلگەندىن كېيىن ئورنىغا
ئوغلى ئۇداتقۇ تەنتكە چىقتاى (مىالدىايە  -46يىلاى) .باى يەنە تەناتكە ئولتۇرالمىغاچقاا
بۇنىڭدىن ناھاايتى غەزەپلەنادى .شاۇ چااغالردا ھاۇنالر رايونىادا ئاۇدا نەچاچە يىام ئېغىار
قۇرغاااقچىلىق چ اېكەتكە ئاااپىتى ي اۈز بېرىااپ نەچااچە مى اڭ چاااقىرىم دائىرىاادە گىياااھالر
قۇرۇپ قەھەتچىلىك ۋە كېسەم ساەۋەبىدىن ئاادەم ۋە چارۋىالرنىاڭ يېرىمىادىن كاۆپرەكى
ئۆلااۈپ تۈگىگەنىاادى .پااانۇ تەڭرىقااۇت نەن سۇاللىسااىنىڭ ئۆزىنىااڭ قىيىنچىلىقتااا قالغااان
پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ھۇجۇم قىلىشتىن ئەنسىرەپ يۈياڭغا (ھازىرقى بېيجىڭ شاەھىرى
مىيۈن ناھىيىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىدا) ئەلچى ئەۋەتىپ قۇدىلىشىشنى تەلەپ قىلىاپ نەن
سۇاللىسااى بىاالەن ھااۇنالر ئوتتۇرسااىدىكى جىااددىي مۇناسااىۋەتنى ۋاقتىاانچە پەسەيتىشااكە
ئورۇندى .نەن سۇاللىسىمۇ ئەمىر ناۆكەر لاى مااۋنى سۆھبەتلىشىشاكە ئەۋەتتاى .ھاالبۇكى
بىمااۇ مەنپااى ھالاادا گااونرڭ ئااارقىلىق ھااۇنالر رايونىنىااڭ نەرىتىسااىنى نەن سۇاللىسااى
ئوردىسىغا ئەۋەتىپ بەردى .جىيەنۋۇ  -24يىلى ئەتىيازدا ھۇنالرنىڭ جەنۇپتىكى ساەككىز
قەبىلىسىنىڭ ئاقساقاللىرى بىمۇ تەڭرىقۇت قىلىپ تىكلىدى .باى باۇرۇن بوۋىساى قوغۇشاار
تەڭرىقۇت جىخۇشان نەن سۇاللىسىنىڭ ياردىمىدە ئەمىنلىككە ئېرىشكەچكە ئەجادادلىرىغا
ۋارىسلىق قىلىپ «قوغۇشار» دېگەن نامنى قولالندى ھەم ۋۇيۈەن قورۇلىغا ئەلچى ئەۋەتىپ
ئەم بولۇشنى تەلەپ قىلىپ «مەڭگۇ نەن سۇاللىسىگە تەۋە بولۇپ شاىمالدىكى قااراقچىالر
(شىمالىي ھۇنالر) دىن مۇداپىئە كۆرۈشنى نااليدىغانلىقى» نى بىلدۈردى .نەن سۇاللىساى
دۆلەت قۇرۇلغاندىن بۇيان ھۇنالر يىلماۇ -يىام تاجااۋۇز قىلغاانلىقى ئۆزلىرىنىاڭ قارىشاى
تۇرۇشااقا ئاااجىزلىق قىلىۋاتقااانلىقى ۋەجىاادىن ئۇنىااڭ كۈچىاادىن پاياادىلىنىپ چېگىرنااى
قوغداشنى ئويالپ ئۇنىڭ تەلىپىنى قۇباۇم قىلادى .شاۇ يىلاى (جىيەناۋۇ  -24يىلاى) باى
ئۆزىنى قوغۇشار تەڭرىقۇت (يەنى شىلوشىجۇت تەڭرىقاۇت) دەپ ئاتىادى .شاۇنىڭ بىالەن
ھاۇنالر جەنااۇپ ۋە شاامام ئىككااى قىسااىمغا پارچىلىنىااپ كەتتااى [ .]1جەنااۇبىي تەڭرىقااۇت
ھۇنالر ئېغىر تەبئىي ئاپەتكە ئۇچراپ ئىجتىماائىي ئىشلەپچىقىرىشاى ۋەياران بولاۇپ نەم
ئاچارچىلىقتا قالغانلىقى ئۈچۈن ھەم شاىمالىي ھاۇنالردىن ماۇداپىئە كاۆرۈش ئۈچاۈن يەنە
جىيەنۋۇ  -25يىلى نەن سۇاللىسى پايتەنتى لوياڭغا ئەلچاى ئەۋەتىاپ ناازارەت قىلىشانى
ئۆزىنىڭ ئ.وغلىنى ئەۋەتىپ بۇرۇنقى ئەھدىنامىنى قايتا تۈزۈشانى (قوغۇشاار تەڭرىقاۇت ۋە
شۈەندى دەۋرىدە ئىمزاالنغان ئەھادىنامىنى قايتاا تۈزۈشانى) نااليادىغانلىقىنى بىلادۈردى.
نەن سۇاللىسااى ئااۇنى قااولالش ۋە كااونتىروم قىلىشاانى كااۈزلەپ غەربىااگە  80چاااقىرىم
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كېلىدىغان يەردە تەڭرىقاۇت ئوردىساى (جەناۇبىي تەڭرىقاۇت ئوردىساى) قۇرۇشاىغا يااردەم
بەردى .ئارقىدىنال ئۇنى يۈنجۇڭ ئايمىقىغا كۆچاۈرۈپ كەلادى .ئاۇزۇن ئاۆتمەي يەنە شاىخې
ئايمىقىدىكى مېيجى ناھىيىسىگە كۆچۈرۈپ كەلدى.
شەرقىي نەن سۇاللىساى ھۆكاۈمىتى ئاساساىي جەھەتاتىن غەربىاي نەن سۇاللىساىنىڭ
جىخۇشانغا قولالنغان كونا قائىدىسىنى ئاۈلگە قىلىاپ (جىخۇشااننىڭ ئاورنىنى ھەر قايساى
بەگلەردىن يۇقىرى قىلىاپ) جەناۇبىي تەڭرىقۇتقاا ئالتۇنادىن ياساالغان مۆھاۈر ۋە مۆھاۈر
بېغااى ئىنئااام قىلىااپ كېاايىم -ك اېچەك كەمەر -تاااج ھااارۋا -ئااات ئوقيااا شەمشااەر
ساۋۇت تۇرمۇش بويۇملىرى چالغۇ ئەۋاپلىرى ئالتۇن ۋە زور مىقاداردا كىمخااپ -شاايى
پانتا قاتارلىقالرنى ھەدىيە قىلدى .يەنە نېدۇڭ ئايمىقىدىكى  25مىڭ پاتماان گاۈرۈچ 36
مىڭ تۇياق قوي -كاال چىقىرىپ ئۇالرغا ياردەم قىلدى.
بۇنىڭدىن كېيىن جەنۇبىي ھاۇنالر ھەر قېاتىم ئىقتىساادىي قىيىنچىلىققاا ئۇچرىغانادا
نەن سۇاللىسى بۇرۇنقىدەك ياردەم بەردى« .كېينكى نەنناامە .جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە
قىسساااە» دە ناتىرلىنىشاااىچە جىيەناااۋۇ  -29يىلاااى (مىالدىااايە  -53يىلاااى) جەناااۇبىي
تەڭرىقۇتقا نەچچە تۈمەن جىيەنۋۇ قوي ئىنئام قىلىنغان .يەنە جىيەنچۇ  -1يىلى (مىالدىيە
 -76يىلى) جەنۇبىي ھۇنالر رايونىادا چاېكەتكە ئااپىتى ياۈز بېرىاپ نەلاق ئاچارچىلىقتاا
قالغاندا جاڭدى  30مىڭدىن ئاارتۇق ناامرات ئاائىلىلەرگە قۇتقاۇزۇش بەرگەن .بۇنىڭادىن
باشقا شەرقىي نەن سۇاللىسى يەنە «ھۇنالر ئەمىر نۆكىرى» تەساىا قىلىاپ مەنساۇ
جەنااۇبىي تەڭرىقااۇتنى قوغدىاادى [ .]2ھاۇنالر ئەمىاار نۆكىرىنىااڭ تۆۋىنىاادە قااورۇقچى بەگ
بولۇپ ئۇ جازا ئىجرا قىلغۇچى  50قوراللىق لەشكەرنى باشالپ تەڭرىقۇتنىڭ تۇرارگاھىنى
قوغداپ كۈزەتچىلىك قىالتتى .جىيەناۋۇ  -26يىلاى قىشاتا جەناۇبىي تەڭرىقاۇت شاىمالىي
تەڭرىقۇت بىلەن بولغاان ئۇرۇشاتا ئوڭشىساىزلىققا ئۇچرىغانادا ئەمىار ناۆكەر دۈەن بىالەن
ئاتلىق ئەسكەر  500جازا ئىجرا قىلغۇچى لەشكەر بىالەن جەناۇبىي تەڭرىقاۇتنى قوغداشاقا
ھەمدەملەشااكەن .شااۇنىڭدىن باشااالپ جەنااۇبىي ھااۇن ھاااكىمىيىتىنى نەن سۇاللىسااىنىڭ
قوللىشى ئاستىدا پەيدىنپەي مۇقىمالشتى.
جەنۇبىي ھاۇنالر بىالەن شاەرقىي نەن سۇاللىساىنىڭ مۇناساىۋىتى ئىنتاايىن دوساتانە
بولدى .جەنۇبىي تەڭرىقۇت ھەر يىلى ئوغلىنى ئاساتانە لويغاڭغاا ئەۋەتىاپ ساوۋغا تەقادىم
قىلدى ۋە ئەھۋالالرنى مەلۇم قۇلدى .چاغاننى قۇتلاۇقالپ ئىبادەتخاانىالرنى تااۋاپ قىلادى.
نەن سۇاللىسااىمۇ قائىاادە ب اويىچە زور مىقااداردىكى تاااۋار -دۇردۇن يىمەكلىكلەرنااى ئااوڭ
قوم سوم قوم بىلىك ناندىن تۆۋەنادىكىلەرگە ۋە «تاۆھپە كۆرساەتكەنلەر» گە ھەدىايە
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قىلدى .كېيىن ھەر بىر تەڭرىقۇت ئۆلگەنادە يەنە ئەلچاى ئەۋەتىاپ «تەزىايە بىلادۈردى».
ئۇنىڭاادىن باشااقا يەنە زور تۈركۈماادىكى تاااۋار -دۇردۇنالرنااى ھەر قايسااى نانالرغاااۋە
قۇتقااۇدىن تاۆۋەن ئەمەلاادارالرغا ئىنئااام قىلىااپ بەردى ھەم باۇ ئىشاانى دائىملىااق قائىاادىگە
ئايالناادۇردى .ش اۇ س اەۋەبتىن ش اەرقىي نەن سۇاللىسااى ھۆكۈمىتىنىااڭ جەنااۇبىي ھۇنالرغااا
سەرپ قىلغان چىقىنى ئىنتايىن زورىيىپ ھەر يىلى  190مىليون يارماقتىن ئېشاىپ كەتتاى
[.]3
جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ئەم بولۇشىمۇ بىر مۇقەررەر ھادىسە بولۇپ باۇ ھاۇن تارىخنىاڭ
ئااۇزۇن مەزگىللىااك تەرەققىياتىنىااڭ مەھسااۇلى ئىاادى .يۇقىرىاادا سااۆزلەپ ئۆتكەناادەك
شىمالدىكى ھۇنالر ئىشالەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشاتا ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتىكى نەنازۇالر بىالەن
دېھقاااانچىلىق مەھساااۇالتلىرى ۋە قاااوم ھۈنەرۋەرچىلىاااك مەھساااۇالتلىرىنى ئالماشتۇرۇشاااقا
ئېھتىياجلىق ئىدى .بۇ شىمام بىلەن ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ ھاۇنالر بىالەن نەنزۇالرنىاڭ
بىاارلىككە كېلىشااى ئىتتىپاقلىشىشاانى ئىلگىاارى سااۈرىدىغان ئىجتىمااائىي ئاسااا

ئىاادى.

نەنزۇالرنىاااڭ ئىغاااار فېئوداللىاااق ئىقتىسااااد مەدەنىيىتىنىاااڭ ھۇنالرغاااا پائاااام تەساااىر
كۆرسىتىشاااى ھۇنالرنىاااڭ ئىچكاااى قىساااىمىدا نەنااازالر بىااالەن بولغاااان مۇناساااىۋەتكە
ئونشىمايدىغان پوزىتسىيە تۇتىدىغان ئىككى نىم ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىاڭ
تەڭسااىزلىكىنىڭ ئىنكاسااى بولاادى .غەربىااي نەن سۇاللىسااى دەۋرىاادە جىخوشااان نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولغاندىن كېايىن ھۇنالرنىاڭ ئىجتىماائىي تەرەققىياتىادىكى تەڭساىزلىك
تېخىمااۇ تېزلەشااتى ۋە چوڭقۇرالشااتى .تەڭرىقااۇتنى بااى مىالدىاايە  -18يىلاادىن تارتىااپ
ھۇنالرنىڭ جەنۇپ تەرىپىدە ماكانالشقان .قوم ئاستىدىكى سەككىز قەبىلە ئەينى چاغادىكى
بېياادى سااۇفاڭ ۋۇيااۈەن دىڭااراڭ يۈەنجااۇڭ يەنمااېن دەيجااۈن شاااڭگو قاتااارلىق
ئايماقالرغ اا يەنااى ھااازىرقى لۇڭشااى ئىچكااى مۇڭغۇلاادىكى نېتاااۋ كونااا س اەددىچىننىڭ
شىمالىي ۋە شىمالى شەنشى شىمالىي نېبىيغا جايالشقاندىن باشالپ ساەككىز قەبىلىنىاڭ
چارۋىچىلىق يېرى نەن سۇاللىسىنىڭ يەرلىرىگە يېقىن بولغاچقاا نەنزۇالرنىاڭ ئىقتىسااد
مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىگە باشقا جايالرغا قارىغاندا بەكرە ئۇچرىدى .شۇڭا نەنزۇالر بىلەن
ئەپلىىشپ ھەمكارلىشىش ئارزۇسىمۇ كۈچلۈك بولدى .ساەككىز قەبىلىنىاڭ ئاقسااقاللىرىنىڭ
بىنى تەڭرىقۇت قىلىشتا ئۇنىڭ بوۋىسى جىخۇشاننىڭ نەن سۇاللىسىگە تايىنىپ ئەمىانىككە
ئېرىشكەنلىكىنى ئويالشقىلى ۋە بىنىڭ ئەجدادلىرىغا ۋارىسلىق قىلىاپ «قوغۇشاار» ناامىنى
قولالنغانلىقى ئۇنىڭ ئەم بولۇشىنىڭ كەڭ ئااممىۋى ئاساساقا ئىاگە ۋە ئىجتىماائىي ئاساساقا
ئىااگە ئىكەنلىكىنااى تولااۇق ئىسااپاتالپ بېرىاادۇ .يەنە كېلىااپ سااەككىز قەبىاالە ئىچىاادە
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نۇرغۇنلىغااان نەناازۇالر بۇلااۇپ بۇالرنى اڭ نەناازۇ مەدەنىيىتىنااى ھۇنالرغااا تارقىتىشااى ھەم
ئۇالرغا ئەقىم ئۆگىنىشى (مەسلەن گونېڭنىڭ تەڭرىقۇت بىغا نەرىتە سىزىپ بەرگەنلىكاى
ۋە ئۇنىڭغاااا ۋاكاااالىتەن نەرىاااتە تەقااادىم قىلغاااانلىقى بۇنىاااڭ بىااار مىساااالى) ئۇالرنىاااڭ
جەمئىيىتىنىااڭ ئالغااا قاااراپ تەرەققىااي قىلىشااى ۋە يەنىمااۇ ئىلگىاارلىگەن ھالاادا نەناازۇ
مەدەنيىتىگە يېقىنلىشىشىنى تېزلىتىشتە نېلى رولالرنى ئوينىدى .شاۇڭا تەڭرىقاۇت باى ۋە
ئااۇ باشااچىلىقىدىكى سااەككىز قەبىاالە ھااۇنالردىكى جىخۇشااان ۋەكىللىكىاادىكى نەناازۇ
مەدەنىيىاااتىگە ھەۋە

قىلىااادىغان ھەم نەن سۇاللىساااى بىااالەن يارىشىشااانى قەتئىاااي

قولاليدىغان ئىجتىمائىي كۈچكە بىۋاستە ۋارىسلىق قىلدى .ئۇالرنىڭ نەن سۇاللىسى بىالەن
يارىشىش ھەرىكىتى پۈتۈن ھۇن نەلقىنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن كېلەتتاى .مۇشاۇ ئىجتىماائىي
كۈچ مەۋجۇت بولغانلىقتىن شىمام بىلەن جەناۇپ ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ ھاۇنالر بىالەن
نەن سۇاللىساااىنىڭ جىخۇشاااان ساااېلىپ بەرگەن ئاساااا

باااويىچە قايتىااادىن بىااارلىككە

كېلىشكە ئىتتىپاقلىشىشقا يۈزلىنىشى مۇقەررەر ئىدى .ھالبۇكى جەنۇبىي ھۇنالرنىاڭ نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولۇشىدا بىنىڭ ئاساسلىق روم ئوينىشاى تاساادىپىيلىق ئىادى .تەڭرىقاۇت
ئااورنىنى تالىشااىش ۋە تەبئىااي ئاپەتنىااڭ ي اۈز بېرىشااى پەقەت بىاار تۇتااۇرۇق بولغانىاادى.
تارىختىكى مۇرقەررەرلىك كۆپ ھاالالردا تاساادىپىيلىق ئاارقىلىق ئانادىن ئەمەلاگە ئاشاىدۇ.
شاااۇڭا تەڭرىقاااۇت بىنىاااڭ نەن ھاااۇن مۇناساااىۋىتىدە ئوينىغاااان ئاكتىاااپ رولىناااى
تۆۋەنلىتىۋېتىشااكە بولماياادۇ .جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ئەم بولۇشااى ھااۇن تااارىخى ۋە نەن
سۇاللىسااى بىاالەن ھۇنالرنىااڭ مۇناسااىۋەت تارىخىغااا ناھااايتى زور ھەم چوڭقااۇر تەسااىر
كۆرسەتتى.
بىرىنچىدىن ئۇ ھۇن قۇلادارلىرىنىڭ تاجااۋۇزچى كاۈچلىرىگە قااتتىق زەربە بېرىاپ
ئوتتااۇرا تۈزلەڭلىكنىااڭ شااىمالىي چېگرىسااىدىكى تاجاااۋۇزچىلىق تەھاادىتىنى تااۈگەتتى.
تارىخىي ماتېريالالردا ناتىرلىنىشىچە جەنۇبىي تەڭرىقۇت ئەم بولغاندىن كېيىن جىيەناۋۇ
 -25يىلى ئەتىيازدا قوشۇن ئەۋەتىپ شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ ئوردىسىغىچە ھۇجاۇم قىلىاپ
ئۇنىڭ قوۋمىدىن  10مىڭدىن ئاارتۇق ئااەمنى تۇتاۇپ ئاون مىاڭ تۇيااقتىن ئاارتۇق ئاات
كاال قي غەنىيمەت ئالغان .شىمالىي تەڭرىقۇت بۇنىڭدىن قورقۇپ بۇالپ كەلاگەن باارلىق
نەنزۇ پۇقرالىرىنى قويۇپ بېرىپ يانشاى كاۆڭلىنى بىلادۈرگەن .چەۋەنادازالر ھەر قېاتىم
قورغانالردىن ئۆتكەندە بىز قاچقۇن ئاۈكەن بااتىا نانغاا رەدىايە بېرمىاز .نەنلىكالەرگە
تەگمەيمىز دېگەن [.]4
ئىككىنچىادىن ئاۇ بىۋاسااتە يااكى ۋاساتىلىك ھالاادا قورغاانالر ساىيانپىالرنىڭ ھاۇن
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قۇلدار تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىڭ بويۇنتۇرقىدىن قۇتۇلۇشىنى روياپقا چىقىرىاپ ھەم ئاۇالرنى
نەن سۇاللىسىگە تەۋە قىلىاپ باۇ ئاارقىلىق ھاۇن تاجااۋۇزچى كاۈچلىرىنى زور دەرىجىادە
ئاجىزالشتۇرۇپ نەن سۇاللىسىنىڭ ھۇنالرنىڭ تاجاۋۇزىنى چەكلەش كۈچىنى كۈچەيتتى.
ئوغانالر ۋاڭ ماڭ دەۋرىدىن باشاالپ ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ كۈشكۈرتۈشاى بىالەن ئاۇالر
بىاالەن بىرلىشااىپ قوش اۇن چىقىرىااپ نەن سۇاللىسااىنىڭ چېگرىلىرىغااا تاجاااۋۇز قىلغااان
ئىاادى .جيەنااۋۇ -22يىلااى ېئوغااانالر ھۇنالرنىااڭ ئىچكااى قىسااىمىدىكى قااليمىقااانچىلىقتىن
پاياادىلىنىپ قوش اۇن چىقىرىااپ ئۇالرنىمەغلااۇپ قىلىااپ ئ اۇالرنى شااىمالغا نەچااچە مى اڭ
چاقىرىم يىاراققىچە قوغلىاۋەتتى شاۇنىڭ بىالەن ”چۆللۈكنىاڭ جەناۇبى بوشااپ قالادى“.
شەرقىي نەن سۇاللىسى مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئوغانالرنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچاۈن
ئۇالرغا پۇم رەنات ساوۋغا قىلادى .ئوغاانالر ئەسالىدە ئاوڭ ئاۈكەن بااتىا ناان بىنىاڭ
باشقۇرۇشىدا ئىدى ئەمدىلىكتە بىنىڭ تەۋەلىكىادىن ساەككىز قەبىلىنىاڭ ھەممىساى نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولغاچقا ئوغانالرمۇ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشىنى نالىدى.
بولۇپمااۇ نەن سۇاللىسااىگە ئەڭ يااېقىن لياۋشااى ئوغانلىرىاادىن ئاقساااقام ناااۋ دەن
قاتارلىق  900دىن ئارتۇق ئادەم جيەنۋۇ -25يىلى نەن سۇاللساىىگە ئەم بولاۇپ ئاساتانە
لوياڭغا بېرىاپ زىياارەت قىلادى .نەن سۇاللىساى ئۇالرنىاڭ ئااق سااقللىرىدىن پاايتەنتتە
قېلىپ نەن سۇاللىسى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشانى نااليدىغانلىرىادىن  80نەچچىساىگە بەگ
تۆرىلىك مەرتىۋىساى بەردى ھەم ئاۇالرنى قورۇلنىاڭ ئىچىاگە كۆچاۈرۈپ چېگىردىكاى ھەر
قايسى ئايماقالرغا ئورۇنالشتۇرۇپ ئۆز ئادەملىرىنى توپالتقۇزۇپ ئاشالىق كىايىم-كاېچەك
بىلەن تەمىنلەپ تۇردى شاۇنداقال ئاۇالرنى نەن سۇاللىساى ئۈچاۈن چېگراالرناى چاارالپ
نەن سۇاللىسىنىڭ ھۇن ۋە سىيانپىالرغا ھۇجۇم قىلىشىغا ياردەملىىشىدىغان قىلدى[.]5
سىيانپىالر غەربى نگن سۇاللىسىدىن بۇرۇن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن ئاالقە قىلمىغان
بولۇپ شەرقى نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە جانلىنىشقا باشلىغانىدى .شۇ چاغادا ھاۇنالر
كۈچىيىپ كەتكەچكە ئۇالر ئوغانالرغا ئونشاشال ئەلچى ئەۋەتىپ ھۇن قۇلادارلىرى بىالەن
بىرلىشىپ قوشۇن چىقىرىپ چېگرىغا تاجااۋۇز قىلىاپ پاۇقرا ۋە ئەمەلادارالرنى ئۆلتاۈرۈپ
يىاام بااويى چېگرىنااڭ ئامااانلىقىنى بۇزىاادىغان .لااېكىن جيەنااۋۇ -21يىلااى ئااۇالر ھااۇن
قۇلدارلىرى بىلەن بىرلىكتە لياۋدۇڭغا تاجااۋۇز قلاپ كىرگەنادە ۋالاى جەي رۇڭ تەرپىادىن
مەغلۇپ قىلىنىپ ئون مىڭدىن ئارتۇق چەۋەنادازى ئۆلتۈرۈلاۈپ قااتتىق قورقاۇپ كەتتاى.
جەنۇبى ھاۇنالر نەن سۇاللىساىگە ئەم بولاۇپ شاىمالىي ھاۇنالر يىاتىم قالغاادىن كېايىن
سىيانپىالر جيەنۋۇ-25يىلىدىن باشالپ شەرقى نەن سۇاللىسىگە ئەلچى ئەۋەتتى .ئۇالرنىاڭ
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رەھبىرى قورۇقچى بەگ پيەنخې قاتارلىقالر ھەر يىلى لەشاكەر چىقىارپ نەن سۇاللىساىنىڭ
شىمالىي ھۇنالرغا ھۇجۇم قىلىشىغا ھەمدەم بولدى .كېيىن ئۇالرنىڭ ئاق سااقىلى يۈچاۇبىن
ۋە مەنتۇ قاتارلىقالر ئۆز قوۋملىرىنى باشالپ ئاستانىگە كېلىپ ئەم بولاۇپ نەن سۇاللىساى
ئۇالرغا بەگ تۆرىلىاك مەرتىۋىساى بەردى .نەن سۇاللىساى ئوغاانالر ۋە ساىيانپىالر بىالەن
بولغان ئۇچرىشىش سوۋغا-ساالم ۋە بازار ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن ئاالھىيەن شااڭگۇ
ئايمىقىنىڭ نىڭچېڭ شەھىرىدە (ھازىرقى نېبېي ئۆلكىساى شاۈەنخۇا ناھىيىساىنىڭ غەربىاي
شىمالىدا) ئوغان چېرىكچاى بېگاى تەساىا قىلىاپ مەھكىامە قاۇردى .شاۇنىڭدىن باشاالپ
مىڭاادى جاڭاادى ۋە نېاادى دەۋرلىرىادە (مىالدىاايە -105~58يىلااالر)چېگرىاادا ھىااب ئىااش
بولمىدى [.]6
ئۈچىنچىدىن ئۇ ھۇنالرغاا قاۇم بۇلاۇپ قالغانالنىاڭ قۇللاۇقتىن قۇتۇلۇشاقا پايادىلىق
بولدى« .ئۈچ پادىشااھلىق تەزكىرىساى» -30جىلاد «ئوغاانالر ساىيانپىالر ۋە شاەرقتىكى
يااات قەۋمىاالەر ھەققىاادە قىسس اە» دە پېيجااۇ «ۋېااي پادىشاااھلىقى تااارىخى» دىاان نەقىاام
ئېلىپ ھۇنالردا نەچچە تۈمەن ئائىلىلىك” ئەسىر قۇم“ الرنىڭ باارلقى ئۇالرنىاڭ جيەناۋۇ
يىللىرىاادا ھااۇنالر پارچىالنغااان پۇرسااىتىدىن پاياادىلىنىپ ئەينااى چاغاادىكى جىنچېااڭ
ۋۇۋېي جيۇچۈەننىڭ شاىمالىدىكى قاراساۇ دەرياساى ۋە شاىخېنىڭ غەرباى ھەم شاەرقىگە
يەنى ھاازىرقى گەنساۇدىكى لەنجاۇ مىانچىن جيۇچاۈەن ۋە روشاۈي دەرياساىىڭ يۇقاۇرى
ئېقىنىاادىكى جاڭيېاادىن نېيچااۈەن ئ اۆتىڭى ئەرتراپااى ۋە دۇنخۇاڭنىااڭ غەربىاادىكى داڭخااې
دەرياسااى ئەتراپىغااا قېچىااپ كېلىااپ داۋاملىااق ھالاادا “ ئااوت س اۇ قوغلىشااىپ ك اۆچمەن
چااارۋىچىلىق“ تۇرمۇشااى كەچااۈرگەنلىكىنى تىلغااا ئالغااان .ب اۇ ئەسااىر قۇلالرنىااڭ ئىچىاادە
دىڭلىڭالر غەربىي چياڭالر ۋە غەربى يۇرتتىكى ھەر قايسى مىللەت نەلقلىرى بولۇپ ئۇالر
تاااكى ۋېاااي پادىشااااھلىقى قاااۇرۇلغىچە (مىالدىااايە -219يىلاااى) شاااۇ يەرلەردە كاااۆچمەن
چااارۋىچىلىق قىلغااان .ب اۇ ھ اۇن جەمىيىتىاادىكى ك اۆلىمى زور بولغااان سااىنىپى كۈرەشاانى
مەزمۇن قىلغان بىر قېتىملىق مىللى كۈرەش ئىدى .بۇ قېتىمقى كۈرەش ھاۇن قۇلادارلىرىنى
ئاجىزالشتۇرۇشتا ناھايتى زور روم ئوينىدى.
تۆتىنچىدىن چېگرا تىنچلىنىپ نەنزۇالر ناتىرنەم تۇرمۇش كەچۈرەلەيدىغان بولدى.
جيەنااۋۇ -15يىلااالر نەن سۇاللىسااى يەنمااېن دەيجااۈن شاااڭگۇ ئااۈچ ئايماااق نەلقىنااى
چاڭشااەنگۇەن ۋە جۈيۇڭگۇەننىااڭ ش اەرقىگە كۆچ اۈرگەن ئىاادى .ئۇنىڭاادىن سااىرىت باشااقا
ئايماقالردىكى نەلقلەرمۇ ئۇرۇش مالىمانچىلىقىدىن قېچىپ ئىچكىرىگە كۆچۈپ كەتكەنىادى.
ھااۇن قۇلاادارلىرىنىڭ كوونتىروللۇقىاادىكى چەۋەناادازالرنىڭ بۇزغااۇنچىلىقى نەتىجىسااىدە
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چېگرىدىكى ئايماق ناھىيىلەر ناراپلىشىپ ئەممىال يەر نارابىلىققا ئايلىنىاپ ئىجتىماائى
ئىشالەپچىقىرىش ئېغىاار دەرىجىادە ۋەيااران بولغاناادى[ .]7جەناۇبى ھاۇنالر ئەم بولغاناادىن
كېيىن شىمالىي ھۇن قۇلدارلىرى ئالدىراپ بېسىپ كېرەلمىدى نەن سۇاللىساىم بىار نەن
سۇاللىسااىمۇ بىاار قاتااار تەدبىرلەرنااى قوللىنىااپ بىاار تەرەپااتىن سااېپىم نەناادەكلەرنى
رېمۇنىاات قىلىااپ بىاار تەرەپااتىن چېگىردىكااى نەلقاالەرگە يااوم نىراجىتااى ۋە ئۇزۇقلااۇق
بېرىپ بېيدى سۇفاڭ ۋۇيۈەن يۈنجۇڭ دىڭراڭ يەنمېن دەيجۈن شااڭگو قاتاارلىق
سەككىز ئايماق نەلقىنى ئۆز يۇرتىغا قايتۇرۇپ كەلدى .ئارىدىن نېلى مەزگىام ئۆتكەنادىن
كېاايىن چېگىردىكااى نەلقاالەر جاپااالىق تىرىشااىش نەتىجىسااىدە پەياادىنپەي ئاۆزىنى ئاۆزى
قامدىيااليدىغان بولدى [ .]8شۇنىڭ بىلەن بىللە شىمالدا ئاۇرۇش بولمىغاچقاا چېگىرناى
قوغداۋاتقان قوشۇنالر ھەربىي ساەپتىن چېكىندۈرۈلادى .بۇماۇ شاەرقىي نەن سۇاللساىنىڭ
دەساالەپكى مەزگىلاادىكى ئىجتىمااائىي ئىشلەپچىقىرىشااىنىڭ ئەساالىگە كېلىشااىگە ناھااايتى
پايدىلىق بولدى [.]9
بەشاااىنچىدىن جەناااۇبىي ھاااۇنالر نەن سۇاللىساااىگە ئەم بولاااۇپ نەن سۇاللىساااى
مەركىااازى ھۆكۈمىتىنىاااڭ سىياساااىي جەھەتتىكاااى قوللىشاااى ۋە ئىقتىساااادىي يااااردىمىگە
ئېرىشكەنلىكتىن ئىجتىماائىي ئىشلەپچىقىرىشانى پەيادىنپەي ئەسالىگە كەلادى .نااتىرجەم
تۇرمااۇش كەچااۈرگەنلىكتىن نۇپۇسااى كۆپەياادى .قىسااىقىغىنە 40يىاام ئىچىاادە جۈملىاادىن
مىالدىيە -90يىلىغا كەلگەندە بۇپۇسى شاىمالىي ھاۇنالردىن ئارقاا-ئارقىادىن كېلىاپ ئەم
بولغان ۋە ئۇرۇشتا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى قوشۇپ ھېساپلىغاندا 34مىاڭ تۈتاۈن 237300
ئااادەمگە يېتىااپ ئەسااكەرلىرىنىڭ سااانى  50170كە يېتىااپ [ .]10ئىچكىاارىگە كااۆچكەن
چاغدىكى -50-40مىڭ كىشىدىن بىراقال تۆت بەش ھەسساە كۆپەيادى .بۇنىڭادىن باشاقا
جەنۇبى ھاۇنالر قورۇلنىاڭ ئىچىاگە كۆچاۈپ كىرىاپ چېگرىادىكى ھەر قايساى ئايماقالرغاا
تارقىلىپ نەنزۇالر بىلەن ئارالش ئولتۇراقالشقانلىقتىن[ .]11نەنازۇالر بىالەن ئۈچىرىشاىش
ۋە ئ اۆز-ئااارا ئۆگۇنااۇش پۇرسااىىتى تېخىمااۇ كۆپىيىااپ نەنزۇالرنىااڭ ئىلغااار مەدەنيىتىنااى
تېخىمۇ ئاسان قوبۇم قىلىپ بىار قىساىملىرى تەدرىجاى ئھالادا دېھقاانچىلىقنى ئۆگىنىاپ
دېھقانچىلىق بىلەن شۇغۇلالندى.
ھااالبۇكى شااىمالىي ھ اۇنالر ئ اۇدا نەچااچە يىاام تەبىئااى ئاااپەتكە ئۇچرىغااانلىقى ھەم
جەنۇبى ھۇنالر ئوغاانالر ۋە ساىيانپىالرنىڭ ھۇجۇمىغاا ئۇچرىغاانلىقى ئۈچاۈن چۆللاۈكنى
جەنۇبىدا پۇت تىارەپ تۇرالمااي چۆللۈكنىاڭ شاىمالىغا چېكىنگەنادىن كېايىن ئىجتىماائىي
ئىگىلىكى ناراپلىشىپ كۈچى زور دەرىجىدە ئااجىزالپ كەتتاى .شاۇڭا جيەناۋۇ -27يىلاى
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(مىالدىيە -51يىلى) -28يىلى -31يىلى يۇپىڭ  -7يىلاى (مىالدىايە -64يىلاى) كاۆپ
قېااتىم ئەلچااى ئەۋەتىااپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن قۇدىلىشىشاانى تەلەپ قىلاادى .شااىمالىي
ھۇنالرنىااڭ قۇدىلىشىشاانى تەلەپ قىلىشااتىكى س اەۋەبى بىرىنچىاادىن نەن سۇاللىسااىنىڭ
پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھۇجۇم قىلىشىدىن قورققاانلىقى ئىككىنچىادىن جەناۇبىي ھاۇنالر
بىاالەن نەن سۇاللسااىىنىڭ ئارىسااىنى بۇزۇشاانى ئويالشااقانلىقى ئۈچىنچىاادىن غەربىااي
يۇرتتىكى ھەر قايسى مىللەتلەر ۋە ئوغانالرنىڭ نەن سۇاللىسىگە بولغان مايىللىقىنى كۆزدە
تۇتااۇپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن قۇدىلىشااىش ئااارقىلىق سىياسااىي ئااابرويىنى يااۇقىرى
كۆتۈرۈپ غەربىي يۇرتنى مەھكەم كاونتىروم قىلىاش ۋە ئوغانالرغاا ھۆكۈمرانلىاق قىلىشانى
ئويلىغانلىقى تۆتىنچىدىن قۇدىلىشىش ئاارقىلىق نەن سۇاللىساى بىالەن باازار ئېچىشانى
ئويلىغانلىقى ئىدى .ئەينى چاغدا شىمالىي ھۇنالرغا ئەلچىلىككە بارغان جېىاڭ جاۇڭ باۇنى
ناھااايتى ئېنىااق كاۈزەتكەن ۋە تەھلىاام قىلغااان بولاۇپ ئاۇ« :شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ نەن
سۇاللىسىگە ئەلچى ئەۋەتىشتىكى مەقسىتى جەنۇبىي ھاۇنالر بىالەن ئاارىمىزنى باۇزۇش 36
بەگلىكنى (يەنى غەربىاي ياۇرت) چىاڭ سااۇالش ئۈچۈنادۇر .ئاۇالر نەن سۇاللىساى بىالەن
قۇدىالشقاننى داۋاراڭ قىلىپ قوشنا مىللەتلەرگە مانتىنىپ نەن سۇاللىسىگە بېقىنمااقچى
بولغان غەربىي يۇرتتىكى بەگلىكلەرنى ئەنسىرىتىپ ۋە گۇمانغا ساېلىپ نەن سۇاللىساىنى
سااېغىنغانالرنىڭ ئوتتااۇرا تااۈزلەڭلىككە بولغااان ئۈمىاادىنى ئااۈزمەكچى .بۇنااداق بولغاناادا
جەنۇبىي ھۇنالردا تەۋرىنىش پەيدا بولىدۇ ئوغانالرمۇ ئااال كۆڭاۈم بولاۇپ قالىادۇ» دېاگەن
[ .]12يۈەن نۇڭ «كېيىنكاى نەن نااتىرلىرى»  -10جىلاد «مىڭادى ھەققىادە نااتىرە»
دىمۇ جىڭ جۇڭنىڭ بايانىنى تىلغا ئالغان بولۇپ ئۇ« :ھازىر قۇدىلىشاىش ئىشاى ئۈچاۈن
ئەلچااى ئەۋەتمەساالىك كېاارەك .چااۈنكى ھااازىر جەنااۇبىي تەڭرىقااۇت ئەم بولاادى .ئۇمااۇ
قوغۇشار تەڭرىقۇت جىخۇشاندەك ياردەمگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ .شۇڭا ئاال كۆڭۈللاۈك
قىلمايدۇ .ئوغانالرمۇ قەلئە -قورۇلالرى قوغداپ تەۋەلىك بىلدۈرۈپ تۇرىۋاتىدۇ .ناۋادا ئۇالر
شاااىمالىي تەڭرىقاااۇت بىااالەن داۋاملىاااق ئەلچاااى ئەۋەتىشاااىپ تۇرغاااانلىقىمىزنى ئاڭلىساااا
كەمىنلىرىنىڭ قارىشىچە جەنۇبىي تەڭرىقۇت گۇمانلىنىپ قېلىشى ئوغانالرمۇ ئاال كۆڭۈللاۈك
قىلىشىم مۇمكىن .ئەينى چاغدا نەن نانىدانىمۇ جەنۇبىي تەڭرىقۇتنىڭ تەنتىادە يېڭىادىن
ئولتۇرغانلىقىنى كاۆزدە تۇتاۇپ شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ قۇدىلىشاىش تەلىاپىگە مااقۇم بولساا
جەناااۇبىي تەڭرىقۇتنىاااڭ نەن سۇاللىساااىگە يېقىنلىشاااىش نىيىاااتىگە تەساااىر يېتىشاااتىن
ئەنسااىرىگەن» دېااگەن [ .]13شااۇڭا نەن سۇاللىسااى ئاااۋام ۋۇۋېااي ۋالىيسااىغا شااىمالىي
ھۇنالرنىڭ ئەلچىسىنى قۇبۇم قىلماسلىقنى ئۇقتۇرۇپ قويادى .كېايىن شاىمالىي تەڭرىقاۇتى
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ئاستانىگە ئەلچى ئەۋەتىاپ ئاات ۋە كىگىاز تەقادىم قىلغاانلىقى ئاات كاالىالرنى ھەيادەپ
كېلىااپ چېگرىاادا بااازار ئااېچىش ئۈچااۈن ئاتاااقلىق نااانلىرىنى ئەۋەتكەنلىكااى ھەم كااۆپ
سااوۋغاتالرنى تەقاادىم قىلغااانلىقى ئۈچااۈن يەنىااال يااوم قوي اۇش سىياسااىتىنى قوللىنىااپ
ئۇالرغا ئىنئام بېرىپ مەكتۇپ ئارقىلىق جاۋاپ قايتۇرۇپ ئەلچى ئەۋەتمىدى .ئەڭ ئانىرىادا
شىمالىي ھۇنالر بازار سودىساىغا بەك ئېھتىيااجلىق بولغاانلىقتىن قوشاۇن تارتىاپ ئاۇرۇش
قوزغىغاچقا نەن سۇاللىسى قورقۇپ يۇڭپىڭ  -7يىلىغا كەلگەنادە ئانادىن باازار ئېچىشاقا
قوشاۇلۇپ ئەلچااى ئەۋەتتااى .بااازار ئاېچىش ھاۇن نەلقىنىااڭ ئومۇميۈزلااۈك تەلىپااى بولاۇپ
نەناازۇ ھ اۇن ھەر ئىككااى مىلاالەت نەلقىااگە پاياادىلىق ئىاادى .ھااالبۇكى شااىمالىي ھ اۇن
قۇلااادارلىرىنىڭ تاجااااۋۇزچى كاااۈچلىرى مەۋجاااۇت بولاااۇپ تۇرغانااادا ئىككاااى مىلااالەت
ئوتتۇرسىدىكى نورمام سودا مۇناسىۋىتىنى ئۇزۇن ساقالپ قالغىلى بولمايتى [.]14
نەن سۇاللىسااى بىاالەن شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ ئ اۆز -ئااارا ئەلچااى ئەۋەتىشااى دەرۋەقە
جەنۇبىي ھۇنالردىكى بىر قىسىم يۇقىرى قاتالم ئاقسۆڭەكلەرنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ قويادى.
شۈبۇ قۇتقۇسى باشلىق بىر قىسىم كىشلەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئىسىيان كۆتاۈرۈپ ئىاش
تېرىماااقچى بول اۇپ شااىمالىي ھ اۇن قۇلاادارلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىسااى ك اۈچلىرى بىاالەن تىاام
بىرىكتۈرۈشااكە ئورۇناادى .بااۇ ئىشاانى نەن سۇاللىسااى سااېزىپ قېلىااپ جىااددىي تەدبىاار
قولالندى .يەنە «لىياۋشۈيدىن ئۆتۈش بارگاھى» تەساىا قىلىاپ ئەمىار ناۆكەر ۋۇتااڭنى
قوشۇن لىياۋشۈيدىن ئۆتاۈپ ۋۇياۈەن ئايمىقىادىكى مەنباو ناھىيىساىدە (ھاازىرقى ئىچكاى
موڭغۇلاادىكى جۇڭغااار نوش اۇنىنىڭ غەربىااي شااىمالىدا) تۇرۇشااقا يەنە ئاااتلىق ئەسااكەرلەر
چېرىكچااى بېگااى چ اېن بېڭنااى قوش اۇن باشااالپ شااىخې ئايمىقىاادىكى مېيجااى ناھىيىسااىدە
تۇرۇپ شۈبۇ قۇتقۇسى قاتارلىق ئاساىيالرنىڭ شاىمالىي ھاۇنالر بىالەن بولغاان ئاالقىساىنى
ئۈزىۋېتىشكە بۇيرۇدى .يۇڭپىڭ -8يىلى (مىالدىيە -65يىلى) كۈزدە شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ
تاجاۋۇزچى كاۈچلىرى ئااتلىق قوشاۇن ئەۋەتىاپ ساۇفاڭغا كىرىاپ جەناۇپتىكى ئاساىيالرغا
ھەماادەم بولماااقچى بولاادى .لااېكىن نەن سۇاللىسااى ئالاادىن تەييااارلىق كااۆرۈپ قويغااان
بولغاچقا مەقسىدىگە يېاتەلمەي غەزەپلىنىاپ نېشاىدىكى ھەر قايساى ئايماقالرغاا ھۇجاۇم
قىلىپ شەھەر -قەلئەلەرنى كۆيدۈرۈپ ناھايتى پاۇقراالرنى ئۆلتاۈرۋەتتى .بۇنىاڭ بىالەن
نېشااىدىكى ھەر قايسااى ئايماااقالر كااېچە -كۈناادۈز قااوۋۇقلىرىنى تاقاااپ نەلااق توىمااۇ
ساراسىمىگە چۈشتى [ .]15يۇڭپىڭ -15يىلى (مىالدىيە -72يىلى) شىمالىي ھۇنالر نېشاىغا
يەنە تاجاۋۇز قىلدى [ ]16ھەم غەربىي يۇرتتكى ھەر قايساى بەگلىكلەرناى ئاۆزلىرى بىالەن
بىلاالە تاجاااۋىز قىلىش اقا مەجبۇرلىاادى [-16 .]17يىلااى يەنە يۈنجااۇڭ ۋە يۇياڭغااا تاجاااۋۇز
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قىلدى [.]18
شىمالىي ھۇن قۇلادارلىرىنىڭ تاجااۋۇزچى كۈچلىرىنىاڭ مەۋجاۇت بولاۇپ تۇرۇشاى ۋە
تاجاااۋۇزچىلىقىنى تونتاتماساالىقى نەن سۇاللىسااى ۋە ئوتتااۇرا تۈزلەڭلىااك فېئوداللىااق
جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا باشتىن -ئانىر تەھدىت ساېلىپ كەلادى ۋە توساالغۇلىق
قىلدى .بۇ نۇددى مىڭدى دەۋرىدە بىڭنىڭ «نەن سۇاللىسى كۆپ نىاراج ساەرپ قىلغاان
بولسىمۇ چېگرا ئەمىن تاپمايۋاتىدۇ بۇ ئاپەتنىڭ يىلتىازى ھاۇنالردۇر» دېگەنادەك ئىادى
[ .]19شۇڭا ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىكنىاڭ سىياساىي ۋەزىيىتىنىاڭ ئەمىان تېپىشاى ئىجتىماائىي
ئىگىلىكىنى ئەسلىگە كېلىشى نەن سۇاللىساى دۆلەت كۈچىنىاڭ كۈچىيىشاىگە ئەگىشاىپ
شاااەرقىي نەن سۇاللىساااى جەناااۇبىي ھۇنالرنىاااڭ ئاكتىاااپ قوللىشاااى بىااالەن ھەقىقىاااي
ئىسااتىراتىگىيىلىك ئەھمىاايەتكە ئىااگە .پۈتااۈن مەمىلكەتنااى بىاارلىككە كەلتۈرۈشاانى نىاايەت
قىلغان شىمالىي ھۇنالرغا جازا يۈرۈش قىلىش ھەربىي ھەرىكىتىنى باشلىدى.
نەن سۇاللىسى مىڭدىنىڭ يۇڭپىڭ  -5يىلىاال دۇگاۇ بىالەن گېاڭ بىڭنىاڭ لياڭجۇغاا
(ھازىرقى گەنسۇ ئۆلكىسىدىكى جاڭجياچۈەن ناھىيىسى) ئەۋەتىپ شاىمالغا ياۈرش قىلىاش
تەييااارلىقىنى قىلغااان ئىاادى [ .]20كېينكااى يىلااى (يااۇڭ پىااڭ -16يىلااى -73يىلااى)
ئەتىيازنىاڭ -2ئېيىادا چېگرىادىن زور قوشاۇن ئايالنادۇرۇپ ھەر قايساى ساەركەردىلەرگە
جەنۇبىي ھۇنالر ۋە ئوغان سايانپىالرنىڭ ئااتلىق قوشاۇنلىرىدىن نەچاچە تاۈمەن ئاادەمنى
باشالپ تۆت يوم بىلەن قورۇلدىن چىقىپ شىمالغا ئايلىنىشقا بۇيرۇق قىلدى .بۇ قېتىمقاى
يۈرۈشتە دۇگۇ غەرپتىكى جيۇچۈەن قورۇلادىن چىقىاپ تەڭرىتاغادا قۇياان ناان قاوۋمىنى
مەغلۇپ قىلىپ بارىكۆم بويىغىچە قوغالپ بېرىپ ئىۋىرغوم شەھىرىنى ئىشغام قىلغاندىن
باشقا قالغان ئۈچ ياوم قوشاۇن يەناى گېاڭ بىاڭ باشاچىلىقىدىكى جاڭيېادىكى جاۇيەن
قورۇلدىدىن ئاتالنغان قوشۇن جەي رۇڭ ۋە جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ ساوم قاوم بىلىاك ناانى
شىن باشاچىلىقىدىكى ساۇفاڭدىن گااۋچۆ قورۇلىادىن ئاتالنغاان قوشاۇن ھاۇنالر شاەپىنى
سىزىپ قېلىپ چۆللۈكنىڭ شىمالىغا قېچىپ كەتكەچكە ھىچقانداق نەتىجىگە ئېرىشاەلمەي
قايتىپ كەلدى.
شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلىپىدە جەنۇبىي ھۇنالر ۋە ئوغاانالر ساىيانپىالر نەن
سۇاللىساااىگە ئەم بولغانااادىن كېااايىن شاااىمالىي ھاااۇنالر غەرباااى ياااۇرتتىكى ھەر قايساااى
«بەگلىك» لەرنى كونتىروم قىلىشنى كۈچەيتىپ ھەر قايسى بەگلىكلەرنىڭ ئاادەم كاۈچى
ۋە ماددى كۈچىادىن باشاقا مىللەتالەرگە تاجااۋۇز قىلىشاتىكى تولۇقلىماا كاۈچ قىلغانىادى.
ئەينى چاغدا غەربىي يۇرتتىكى جەنۇبىي يولنى ئىگەللىۋالغان ئۇدۇن نانى شاىمالىي ياولنى
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كونتىرۇم قىلغان كۈساەن ناانى شاىمالىي ھاۇن قۇلادارلىرى ياۆلەپ تۇرغۇزغاان قورچااقالر
ئىدى .شىمالىي ھۇنالر ئۇدۇنادا دائىمىاي تۇرۇشالۇق ئەلچاى تۇرغاۇزۇپ ئاۇدۇننى ناازارەت
قىلدى ھەم ئۇدۇن نەلقىدىن ھەر يىلى يىاپەك قاتاارلىق نەرساىلەرنى بااج قىلىاپ ئالادى.
كۈسەن نانىمۇ شىمالىي ھۇنالرنى يۆلەنچۈك قىلىپ شىمالىي يولدىكى ئاجىز بەگلىكلەرگە
ھۇجۇم قىلدى .غەربىي يۇرت ئەمىلىيەتتە شاىمالىي ھاۇن قۇلادار ئاقساۆكەڭلىرىنىڭ تاشاقى
غەزنىساى بولاۇپ قالغانىادى .شااىمالىي ھاۇنالر يەنە غەربىااي يۇرتنىاڭ شاەرىقىدىكى قااوش
قاتارلىق بەگلىكلەرنىڭ ئوت سۈيى ماوم رايونلىرىغاا كاۆز تىكىاپ قۇياان نااننى قاوۋمى
بىلەن تەڭرىتاغ ۋە بارىكۆم بويلىرىغاا ئەۋەتىاپ چاارۋىچىلىق قىلادۇردى .باۇ ياالغۇز نەن
سۇاللىسى غەربىي يۇرتنىڭ ئاالقىسىگە توسقۇنلۇق قىلىپال قالمااي يەنە نېشاى كارىادورىغا
بىۋاسااتە تەھاادىت سااالدى .ش اۇڭا ش اەرقىي نەن سۇاللسااى يۇڭپىااڭ -16يىلااى شااىمالغا
يۈرۈش قىلغاندا دوگۇ باشچىلىقىدىكى بىار ياوم قوشاۇننى تەڭرىتاغادىكى قۇياۇن نانغاا
ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتىش بىلەن بىللە بەن چاۋنىمۇ غەربىاي يۇرتقاا ئەلچىلىكاكە ئەۋەتتاى.
بەن چاۋ ئالدى بلەن پىشامشانغا (ھازىرقى شاىنجاڭدىكى مىارەن ئەتراپاى) يېتىاپ بااردى.
پىشامشااان نااانى گ اۇاڭ دەساالەپتە ئ اۇنى ناھااايتى قائىاادە -يوس اۇنلۇق كۈتىۋالاادى .ئەممااا
شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئەلچىسى يېتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا سوغۇق مۇئاامىلە قىلادى.
بەن چاۋ بىللە كەلگەن  36نەپەر ھەمراھى بىلەن مەسلىھەتلىشاىپ كاېچە قاراڭغۇلىقىادىن
پايدىلىنى ھۇنالرنىڭ ئەلچىساىگە ئاوت بىالەن تاېگىش قىلمااقچى بولادى .ئاۇ ئااۋام ئاون
ئادەمى داقا -دۇمباقالرنى ئېلىپ ھۇنالر قارارگاھىنىڭ ئارقىساىغا مۆكۈنۈشاكە قالغاانالرنى
قولىغا قورام -ياراق ئېلىپ قارارگاھ ئىشكىنىڭ ئىككى يېنىغا مۆكۈنۈشكە بۇيرىادى .كاېچە
شامام يۆنىلىشى بويىچە ئوت يېقىلغان ھامان قارارگاھنىڭ ئالدى -كەينىدىكىلەر قىقاا -
چۇقان كۆتۈرۈپ داقا-دۇمباق چېلىپ ھۇجۇمغاا ئاۆتتى .ھاۇن ئەلچىساى قااليمىقانچىلىقتاا
ئۆلتۈرۈلدى .قالغان يۈز نەچچە ھۇن ئوتتا كۆيۈپ ئۆلدى .بۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈن «ئەم»
چۆچااۈپ ۋەھمىااگە چۈشااۈپ «نەن سۇاللىسااىگە تەۋە بولۇشاانى ناالياادىغانلىقىنى ئاااال
كۆڭۈللۈك قىلمايدىغانلىقىنى» بىلدۈردى.
بەن چااااۋ ئارقىااادىن ئۇدۇنغاااا بااااردى .ئاااۇدۇن ناااانى گۇاڭااادې شاااىمالىي ھاااۇنالر
ئەلچىسىنىڭ ئۆز «ئېلى» دە تۇرۋاتقانلىقى سەۋەپلىك بەن چاۋغا ناھايتى سوغۇق مۇئاامىلە
قىل ادى .ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە ئ اۇ دانااان-بانشااىالرغا ئىشااىنەتتى .ش اۇڭا ۋەزىاار سااىلەيبىنى
ئەۋەتىااپ بەنچاۋنىااڭ قااارا تۇمشااۇقلۇق قااۇال ئېتىنااى سااورىدى .بەن چاااۋ بااۇ ئىشااالرنى
ئاستىرىتتىن بىلىپ بولغاچقا ئاتنى داناننىڭ ئۆزى كېلىاپ ئېلىاپ كېتىشانى ئېيتتاى ھەم
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كەلگەندە ئۇنى ئۆلتۈرۈپ سىلەيبىنى تۇتاۇپ بااغالپ داناننىاڭ كاللىساى بالەن قوشاۇپ
گۇداڭاادېغا ئەۋەتىااپ بەردى .گۇداڭاادې بەن چاۋنىااڭ پىشامشااادىكى ئىشاالىرىنى ئاڭلىغااان
بولغاچقا قااتتىق قورقاۇپ ھاۇن ئەلچىساىنى ئۆلتاۈرۈپ بەن چاۋغاا ئەم بولادى .غەربىاي
يۇرتتىكى باشقا «بەگلىك» لەرمۇ ئوغۇللىرىنى بارىمتايلىققاا ئەۋەتتاى .جەناۇبىي يولادىكى
ھەر قايساااى بەگلىكااالەر تىنجىااادى .شاااۇنىڭدىن باشاااالپ غەربىاااي ياااۇرت بىااالەن نەن
سۇاللىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغىنىغا  60-50يىم بولغاان ئاالقىساى قايتىادىن ئەسالىگە كەلادى
(ۋاڭ ماڭ ھاكىمىيەت قۇرغاندىن باشالپال نەن سۇاللىسىنىڭ غەربىاي ياۇرت بىالەن بولغاان
ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان بولۇپ يۇڭپىڭ  -16يىلى قايتا ئەسلىگە كەلدى [.]21
يۇڭپىااڭ -17يىلااى ئەتىيازغااا بەن چاااۋ يەنە كۈسااەننىڭ ھىمايىسااىدە تۇرىۋاتقااان
سۇلېنى (ھازىرقى شىنجاڭدىكى قەشاقەر) بويساۇندۇردى .كۈساەن ناانى جىايەن شاىمالىي
ھۇنالرنىڭ كۈچى بىلەن تەنتكە چىققان بولۇپ ئۇ ھۇنالرنىاڭ كاۈچىگە تايىنىاپ ساۇلې
نانىنى ئۆلتۈرۈپ ۋەزىرى دۇتېنى سۇلې نانى قىلىپ تىكلىاگەن ئىادى .بەن چااۋ ياېقىن
يوم بىلەن سۇلېغا كېلىپ دۇتى تۇرىۋاتقان پەنتۇ شەھىرىگە  90چاقىرىم كېلىدىغان جايدا
تونتىادى ۋە تىايەن لاۇنى ئەم بولۇشاقا ئۈنادەش ئۈچاۈن ئەۋەتتاى .دۇتاى تىايەن لۇنىاڭ
ئادىمىنىڭ ئاز ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ئەم بولۇشاقا ئۇنمىادى .تىايەن لاۇ ئۇنىاڭ تەييارلقساىز
تۇرغانلىقىاادىن پاياادىلىنىپ ئاۇنى دەرھااام تۇتااۇپ باغلىۋالاادى .دۇتىنىااڭ ئەتىراپىاادىكىلەر
بۇنداق بولۇشىنى ئويالپ باقمىغاچقا قورقۇپ پاتپاراق بولۇپ كەتتى .بەن چااۋ ئارقىادىن
يېتىپ كېلىپ دۇتىنى تەنتتىن چۈشاۈرۈپ ساۇلې نانىنىاڭ ئاكىساىنىڭ ئاوغلى جاۇڭنى
نان قىلىپ تىكلىدى .سۇلېلىقالر بۇنىڭدىن نوشاللىققا چۆمدى.
شۇ يىلاى قىشاتا دۇگاۇ قوشاۇن تارتىاپ قايتىادىن باارىكۆم بويىادا قۇياان ناننىاڭ
قوۋمىنى مەغلۇپ قىلپ قوشنى ئىگەللىادى .شاەرقىي نەن سۇاللىساى مەركىزىاي ھۆكاۈمىتى
غەربىي يۇرت قورۇقچى بېگى ۋە ۋۇجى چېرىكچى بېگى تەسىا قىلىپ (بۇ شاەرقىي نەن
سۇاللىسىنىڭ تۇنجى قېتىم تەسىا قىلىشى ئىدى) قورۇقچى بەگە ۋە ۋۇ چېرىكچاى بېگاى
ئارقا قوش بەگلىكنىڭ بەش بالىق (ھازىرقى شىنجاڭدىكى گۇچاۇڭ ناھىيىساىنىڭ شاەربىي
شااىمالىدا) ش اەھىرىگە ئورۇنلىشااىپ جااى چېرىكچااى بېگااى ئالاادى قااوش بەگىلىكىاادىكى
لۈكچااۈن (ھااازىرقى تۇرپااان ناھىيىسااىنىڭ ش اەرقىي جەنۇبىاادا) ش اەھىرىگە ئورۇنلىشااىپ
غەربىي يۇرتنى باشقۇرۇپ ھۇنالردىن مۇداپىئە كۆردى .ئەلۋەتتە شىمالىي ھۇنالرمۇ غەربىاي
يۇرتتىن ئاساانلىقچە ۋاز كېچىشانى نالىماايتى .شاۇڭا ئۇالرماۇ نەن سۇاللىساىگە قايتۇرماا
ھۇجۇم قوزغىدى .شۇنىڭ بىلەن نەن سۇاللىسى بىلەن ھۇنالر ئارىساىدا مىالدىايە 76~ 75
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يىللىرى (يۇڭپىاڭ -18يىلاى ۋە جيەنچاۇ -1يىلاى) غەرباى ياۇرتنى تالىشاىش يۈزىساىدىن
ئۇرۇش پارتلىدى .ئەتىيازنىڭ  -2ئېيىدا شىمالىي تەڭرىقاۇت ساوم قاوم نااننى  20مىاڭ
چەۋەندازنى باشالپ قوشقا ھۇجم قىلىشقا ئەۋەتىپ ئارقا قوش ناننى ئانتورنى ئۆلتۈرۈپ
بەشبالىق شەھىرىگە ھۇجاۇم قىلادى .نەن سۇاللىساىنىڭ غەربىاي ياۇرتتىكى ۋۇ چېرىكچاى
بېگى گېڭ گۇڭ زەھەرلىك ئوق بىالەن ھۇنالرغاا زەربە بەردى .ھاۇن لەزكەرلىرىادىن ئاوق
تەككەناالەر جاااراھەت ئېغىزىنىااڭ قىزىرىااپ ئىششااىپ كېتىۋاتقااانلىقىنى كااۆرۈپ ئىنتااايىن
قورقۇشااتى .دەم شاۇ كاۈنى بااوران چىقىااپ يااامغۇر ياغاادى .نەن قوشاۇنلىرى پۇرسااەتتىن
پايااادىلىنىپ ھۇنالرغاااا زەربە بېرىاااپ ئۇالرنىاااڭ نۇرغاااۇن ئاااادەملىرىنى ئۆلتاااۈردى ۋە
يارىالناادۇردى .ھااۇنالر قورقااۇپ قوشااۇنىرىنى چېكىناادۈرۈپ كەتتااى .گېااڭ گااۇڭ سااۇلې
شااەھىرىنى (قااوش بەگلىكىاادىكى سااۇلې شااەھىرى بولااۇپ سااۇلې بەگلىكىاادىكى سااۇلې
شەھىرى ئەمە ) يېنىدىكى جىلغىدا سۇ بار .شاۇ يەردە ماۇداپىئە كاۆرگىلى بولمايادۇ دەپ
قاراپ قوشاۇنلىرىنى شاۇ يەرگە ئورۇنالشاتۇردى-7 .ئايادا ھاۇنالر بەشابالىق شاەھىرىگە
يەنە ھۇجۇم قىلدى ۋە جىلغا سۈيىنى ئۈزىۋەتتى .گېڭ گۇڭ شەھەر ئىچىدە قۇدۇق قېزىاپ
سۇنى ھەم قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ھۇنالر تەڭرى ئۇالرغا يار بولدى دەپ قااراپ پۈتاۈنلەي
چېكىنىپ كەتتى-11 .ئايدا ئااگنى كۈساەن بەگلىكلىارى غەرباى ياۇرت قاورۇقچى بېگاى
چېن مۇغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى ئۆلتاۈردى .شاىمالىي ھۇنالرماۇ جاى چېرىكچاى بېگاى گاۈەن
چۇڭنى لۈكچۈندە قامام قىلدى .دەم شۇ مەزگىلدە نەن مىڭدى ئاغىرىپ ئۆلدى .يااردەمگە
قوشۇن كەلمىگەچكە قاوش يەنە ئاساىيلىق قىلىاپ ھاۇنالر بىالەن بىارلىكتە گېاڭ گۇڭغاا
ھۇجااۇم قىلاادى .گېااڭ گۇڭنىااڭ ئاشاالىقى ت اۈگەپ ئەسااكەرلىرىدىن پەقەت نەچااچە ئااونال
ئادىمى قالدى .تەڭرىقاۇت ئۇنىڭغاا تەسالىم بولۇشاقا قىزىقتاۇرۇپ ئەلچاى ئەۋەتكەنادە ئاۇ
ئەلچىنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى .تەڭرىقۇت بۇنىڭدىن ناھايتى غەزەپلىنىپ قوشۇننى كۆپەيتىپ
ھۇجۇم قىلدى .لېكىن شەھەرنى ئااللمىدى .گۈەن چاۇڭ ئوردىغاا مەكتاۇپ ساۇنۇپ يااردەم
تەلەپ قىلدى .نەن سۇاللىسى غەربپكە يۈرۈش قىلغۇچى سانغۇن گېڭ بىڭنى جيۇچاۈەنگە
ئەۋەتىپ جيۇچۈەن ۋالىيسى دۈەن پېڭنى جاڭيې جيۇچۈەن دۇنخۇاڭدىكى قوشاۇنالر ۋە
پىشامشان قوشۇنلىرىنى باشالپ قۇتقۇزۇشقا ئەۋەتتى [ .]22جاڭادىنىڭ جىيەنچاۇ  -1يىلاى
 -1ئايدا دۈەن پېڭ قوشقا ھۇجاۇم قىلىاپ ياارغوم شاەھىرىدە (ھاازىرقى شاىنجاڭدىكى
تۇرپاننىڭ غەربىاي شاىمالىدا) ئاۇالرنى قااتتىق مەغلاۇپ قىلادى .شاىمالىي ھاۇنالر قورقاۇپ
قېچىپ كەتكەچكە قوش يەنە قايتىدىن تەسلىم بولدى .شۇ چاغادا گاۈەن چاۇڭ ئاغىرىاپ
ئۆلدى .گېڭ چۇڭنىڭ سەركەردىسى فەن چياڭ تەڭرى تېغىنىاڭ شاىمالىدىكى ياوم بىالەن
~ ~ 161

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

بېرىپ گېڭ گۇڭنى ئېلىپ قايتىپ كەلدى .باۇ ۋاقىتتاا ئوتتاۇرا تاۈزلەڭلىكتە قۇرغااقچىلىق
بولۇپ نەن قىيىنچىلىققا قالغان .ئۇنىڭ ئۈستىگە شىمالىي ھۇنالرغا جازا يۈرۈش قىلىش
غەربىي يۇرتنى ئىدارە قىلىش سەۋەبىدىن ھەربىي نىراجەت ناھايتى كۆپىيىاپ كەتكەنىادى
[ .]23شۇنىڭ بىلەن نەن سۇاللىسى بەرداشلىق بېرىشكە ئامالساىز قېلىاپ قاورۇقچى بەگ
ۋە ۋۇجااى چېرىكچااى بەگلەرنااى قااايتۇرۇپ كېلىشااكە مەجبااۇر بولاادى .كېيىنكااى يىلااى
(جاڭدىنىڭ جيەنچۇ  -2يىلى)  -3ئايدا ئىۋىرىولدىكى تېرىقچى لەشاكەرلەرنىمۇ قاايتۇرۇپ
كەلدى .شىمالىي ھۇنالر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ باۇ يەرناى قايتىۋاشاتىن ئىگەللىۋالادى.
بۇنىڭ بىلەن نەن سۇاللىسنىڭ شىمالىي ھۇنالرغا جازا يۈرۈش قىلىش ھەربىي ھەرىكىتىمۇ
بىاار مەھەم تونتاااپ قالاادى .لااېكىن بااۇ قېتىمقااى شااىمالغا يااۈرۈش نەن سۇاللىسااىگە
پايدىلىق ھۇنالرغا پايدىسىز ئاقىۋەتنى ئېلىپ كەلدى.
شىمالىي ھاۇن قۇلادار ھۆكاۈمرانالر گورۇھىنىاڭ ياات مىللەتالەرگە قىلغاان تاجااۋۇزى
نەلقنىااڭ كااۆڭلىگە ياقمىغااان بولااۇپ جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ئەم بولۇشااىنىڭ تەسااىرى
ئارقىسىدا نۇرغۇنلىغان ھاۇنالر جەنۇپقاا بېرىاپ نەن سۇاللساىگە ئەم بولۇشانى ئويلىغاان
بولىسمۇ ۋاقتىنچە پۇرساەت بولماسالىقى يااكى ئىككىلىنىاپ قالغاانلىقى ئۈچاۈن بۇنىڭغاا
دەرھام تەمشىلەلمىگەنىدى .بۇ ناۇددى جەناۇبىي تەڭرىقۇتنىاڭ نېادىغا يازغاان نېتىادە:
«يېقىندا ئوڭ قوم باتىا نان شانتان يېنىق جابدۇنۇپ يىراق شىمالىي ھۇن ئوردىسىدىن
كېلىپ پېقىر بىلەن كۆرۈشتى .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە شىمالىي ھۇن قوۋمىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى
بېقىنىشااانى نالىساااىمۇ ئۆزلىكىااادىن ھەرىاااكەت قىلىشاااقا نوماااۇ

قىلىااادىكەن شاااۇڭا

كېلەلمەپتۇ .ئەگەر لەشكەر تارتىپ ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلساق ئۇالر چۇقۇم ئاۋاز قوشاىدۇ»
دېگىنىاادەك ئىاادى [ ]24دەرۋەقە نەن سۇاللىسااى مىالدىاايە  -74~ 73يىللىاارى شااىمالغا
يۈرۈش قىلغاندىن كېيىن مىالدىيە  -83يىلىدىن (جىيەنچاۇ  -8يىلاى) باشاالپ شاىمالىي
ھ اۇنالردىن جەنۇپقااا كېلىااپ ئەم بولىاادىغانالرنىڭ ئااايىغى ئۈزۈلمىاادى .ش اۇ يىلااى يااازدا
سااەنمۇلۇ قەبىلىسااىدىن  38مىڭاادىن ئااارتۇق كىشااى ئاقساااقىلى جلۇسااىنىڭ باشااچىلىقىدا
ۋۇيااۈەن قورولىغااا كېلىااپ نەن سۇاللسااىگە ئەم بولاادى .ئارقىاادىال مىالدىاايە  -85يىلااى
(يۈەنخې  -2يىلى) يەنە ئاقساقام چېلىجۇبىنىڭ باشچىلىقىدا  73تۈركۈم كىشاى ئىلگىارى-
ئانىر بولاۇپ قورۇلادىن كىرىاپ ئەم بولادى .باۇ شاىمالىي ھاۇن تاجااۋۇزچى گورۇھىنىاڭ
كااۈچىنى زور دەرىجىاادە ئاجىزالشااتۇرۋەتتى .يەنە كېلىااپ جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ھۇجااۇمى
ئارقىسىدا شىمالىي ھۇنالرنىڭ كونتىروللىقى ۋە قۇللۇقىدا تۇرىۋاتقان قوۋم ۋە قەبىلىلەرماۇ
پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قارىشلىق كۆرسەتتى .سيانپىالر سوم تەرەپتىن ھاۇنالر ئالدىادىن
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دىڭلىڭااالر ئارقىسااىدىن ھۇجااۇم قىلاادى [ .»]25شااىمالىي ھااۇن تاجاااۋۇزچى گااۇرۇھى
چۆللۈكنىڭ شىمالىدا پۇت تىرەپ تۇرۇشقا ئامالسىز قېلىپ ئورنۇن دەرياسىنىڭ (ھاازىرقى
موڭغااۇلىيە نەلااق جۇمھۇرىيىتىاادىكى ئورنااۇن دەرياسااى) غەرىبىاادىكى جايالرغااا كۆچااۈپ
كېتىشكە مەجبۇر بولادى .مىالدىايە  -87يىلاى (جااڭخې  -1يىلاى) ساىيانپىالر يەنە ساوم
تەرەپااتىن شااىمالىي ھۇنالرغااا ھۇجااۇم قىلىااپ ئااۇالرنى قاااتتىق مەغلااۇپ قىلىااپ ئۇلااۇغ
تەڭرىقۇتنى ئۆلتۈردى .بۇ ھۇنالردا زور قااليمىقانچىلىقالرنى كەلتاۈرۈپ چىقااردى .شاىمالىي
ھۇنالرغا بېقىنغان چۇالن چۇپى قۇتۇش قاتارلىق  58قەبىلىدىن  200مىڭ ئاادەم 8000
لەشااكەر پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ ئارقااا-ئارقىاادىن جەنۇپقااا بېرىااپ سااۇفاڭ ۋۇيااۈەن
يۈنجۇڭ بېيدى قاتارلىق جايالرغا كېلىپ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولدى .دەم مۇشۇ چاغدا
چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدا چاېكەتكە ئاااپىتى ي اۈز بېرىااپ نەلااق ئاچارچىلىققااا قېلىااپ ھ اۇن
مىللىتااى ئ ىچىاادىكى سااىنىپى زىاادديەت تېخىمااۇ كەنسكىنلىشااىپ كەتتااى .شااىمالىي ھ اۇن
ھۆكۈمرۈنالر گۇرۇھى ئىچىدىمۇ ئۇلۇغ تەڭرىقۇت ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئاناا باشاقا
ئاكىساااى ئاااوڭ قاااوم بىلىاااك ناااان (تاااارىخىي ئەساااەرلەردە ئىساااىمى نااااتىرلەنمىگەن)
قېرىنداشلىرىدىن ھوقۇق تاالشقانلىقتىن كۈچ بۆلۈناۈپ كەتتاى .باۇ نىام ۋەزىايەت يەناى
سااىنىپى زىااددىيەت مىللااى ۋەزىاايەت ۋە ھۆكااۈمرانالر سااىنىپىنىڭ ئىچكااى قىسااىمىدىكى
زىااددىيەت پەياادا قىلغااان ۋەزىاايەت شااىمالىي ھ اۇنالردىكى ئىجتىمااائىي كىرزىساانى تول اۇق
ئاشكارلىدى .بۇ نەن سۇاللسىنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىشىنى پايادىلىق شاەرت -شاارائىت
بىاالەن تەمىنلىاادى .ش اۇڭا جيەنچااۇ -2يىلىاادىن (مىالدىاايە -77يىلااى) باشااالپ تونتاااپ
قالغااان ھەبىااي يااۈرۈش ئەماادىلىكتە يەنە كااۈنتەرتىپكە قويۇلاادى .ھااالبۇكى شااىمالىي
ھۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىبىگە بەرداشلىق بېرلەمەسالىكى يەنىاال ئاۇالردىكى ئىجتىماائىي
كىرىزىسنىڭ ناھايتى چوڭقۇرلۇشىپ كەتكەنلىكىدىن بولدى.
نەن سۇاللىسااىنىڭ شااىمالىي ھۇنالرغااا زەربە بېرىااپ شااىمالنى بىاارلىككە كەلتااۈرۈش
ئۇرۇشى مىالدىيە  -89يىلى (نېدىنىڭ يۇڭيۈەن  -1يىلى) باشالندى -6 .ئدايادا ھااۋا-
ئاااتلىقالر سااانغۇنى غ اۇ شااىيەن ۋە گېااڭ بى اڭ س اۇفاڭدىكى جىل اۇ قورۇلىاادىن جەنااۇبىي
تەڭرىقاااۇت مەنياااى جىلغىساااىدىن (ھاااازىرقى ئىچكاااى موڭغۇلااادىكى جۇڭغاااار نوشاااىدا)
لىياشاااۈيدىن جەمئىاااي  38مىاااڭ كىشااالىك قوشاااۇن بەگ يەن پەن قاتاااارلىقالر جەناااۇبىي
ھۇنالرنىڭ يانداش چېرىكچى بەگ يەن پەن قاتارلىقالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ بىر تۈمەنادىن
ئارتۇق نىم قوشۇنغا باشچىلىق قىلىاپ شاىمالىي ھاۇن تەڭرىقاۇتى قېچاپ كەتتاى .نەن
قوشۇنلىرى سىچۈبىدى كاۆلىگىچە (ھاازىرقى موڭغاۇلىيە نەلاق جۇمھاۇرىيىتى تەۋەساىدىكى
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ئۇسۇبۇ كۆلى) قاوغالپ زەربە بېرىاپ داڭلىاق نانالرنىاڭ تۆۋىنىادىكىلەردىن  13مىڭادىن
ئااارتۇق ئااادەمنى ئۆلتااۈردى ۋە نۇرشااۇن كىشااىنى ئەسااىر ئالاادى .ھۇنالرنىااڭ ھەر قايسااى
كىچىك نانلىرىنىڭ قوۋمىدىن  81قەبىلە  200مىڭدىن ئارتۇق ئادەم كېلىپ ئەم بولادى.
دۇ شىيەن گېاڭ بىاڭ قاتاارلىقالر قورۇلادىن  3000نەچاچە چااقىرىم كېلىادىغان يەنارەن
تېغىغا (ھازىرقى موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتىدىكى نانگاات تېغاى) چىقىاپ باۇ قېتىمقاى
غەلبىگە ئابىادە تىكالەپ قايتىاپ كەلادى [ .]26كېيىنكاى يىلاى (يۇڭياۈەن  -2يىلاى) -5
ئايدا نەن سۇاللىسى يەنە قوشۇن ئەۋەتىپ ئىسىرغولنى قوغداۋاتقان ھاۇن لەشاكەرلىرىنى
قوغلىۋېتىپ بۇ يەرنى قايتۇرۋالدى -10 .ئايدا يەنە جەنۇبىي ھۇنالر بىلەن بىلالە جىلاۇ
قورۇلىاادىن قوش اۇن تارتىااپ شااىمالىي ھۇنالرغااا زەربە بەردى .نەن قوش اۇنلىرى كېچىاادە
ھۇجۇم قىلغانلىقتىن تەڭرىقۇت يارلىنىپ قېتىپ كېتىاپ جېنىناى ئااران سااقالپ قالادى.
مىالدىاايە  -91يىلااى (ياۇڭ ي اۈەن  -3يىلااى) -2ئاياادا نەن سۇاللىسااى يەنە زور قوش اۇن
تارتتى .گېڭ كۇي جۈيەن قورۇلىادىن يولغاا چىقىاپ جىناۋېي تېغىادا شاىمالىي ھۇنالرغاا
ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى يەڭدى .شىمالىي تەڭرىقۇت بىر بۆلۈك ئادەملىرىنى باشاالپ ئۇيساۇن
ۋە كانگىيىگە قېچىپ كەتتى [ .]27شۇنىڭ بىالەن ھاۇن قۇلادارلىق ھااكىمىيىتى پۈتاۈنلەي
يىمىرىلدى .شۇنىڭدىن باشالپ شىمالىي ھۇنالر چۆللۈكنىڭ شاىمالىدىن چېكىنىاپ چىقتاى.
ھۇنالر مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -209يىلى بااتۇر تەڭرىقاۇت ھااكىمىيەت قۇرغانادىن باشاالپ
مۇشۇ ۋاقىتقىچە چۆللۈكنىڭ جەنۇپ -شىمالىدا توپتوغرا  300يىم دەۋر سۈردى.
مىالدىاايە  -91يىلااى شااىمالىي تەڭرىقااۇت قېچىااپ كەتكەناادىن كېاايىن چۆللۈكنىااڭ
شاااىمالىدا زور قااليمىقاااانچىلىق ۋەزىيىتاااى شاااەكىللەندى .شاااىمالىي ھاااۇنالر سىياساااىي
ھۆكۈمرانلىق مەركىزىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى ئۈچاۈن نۇرغۇنلىغاان كىشالەر باشپاناھساىز
قېلىپ ھەر تەرەپكە تاراپ تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ كەتتى.
بىر قىسمى شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى يۇرتاجانغا ئەگىشىپ ماڭدى.
شااىمالىي تەڭرىقااۇت قېچىااپ كەتكەناادىن كېاايىن ئۇنىااڭ ئىنىسااى سااوم قااوم نااان
يۇرتجان قالدۇق قەۋملەردىن نەچچە مىڭ ئاادەمنى باشاالپ [ ]28ئاۆزىنى تەڭرىقاۇت دەپ
ئاتاپ بارىكۆلگە چېكىنىپ ئەلچى ئەۋەتىپ ئەم بولۇشنى تەلەپ قىلدى .نەن سۇاللىساى
ئۇنىڭ تەلىپىناى قۇباۇم قىلىاپ مىالدىايە  -92يىلاى (يۇڭياۈەن  -4يىلاى) گېاڭ كاۈينى
ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىپ مۆھۈر ۋە مۆھۈر بېغى تەقدىم قىلدى ھەم ئەمىر نۆكەر رېن شاڭنى
ئىۋىرغولاادا ت اۇرۇپ ئ اۇنى ن اۇددى جەنااۇبىي تەڭرىقااۇتنى قوغدىغاناادەك قوغداشااقا (ھەم
نازارەت قىلىشقا) ئەۋەتتى .نەن سۇاللىسى ئەسلىدە ئۇنىڭ شاىمالىي تەڭرىقاۇت ئوردىساىغا
~ ~ 164

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قايتىشىغا ياردەم بەرمەكچى ئىدى .لاېكىن پىاالن تېخاى ئىشاقا ئاشاماي تاۇرۇپال كېيىنكاى
يىلى (يۇڭيۈەن  -5يىلى) ئۇ نەن سۇاللىسىگە ئاساىيلىق قىلىاپ ئاۆز ئالادىغا چۆللۈكنىاڭ
شىمالىغا قايتىپ كەتتى.
بىر قىسمى شىمالىي تەڭرىقۇتقا ئەگىشىپ ماڭدى.
شااىمالىي تەڭرىقااۇت مەغلااۇپ بولغاناادىن كېاايىن ئاااۋام قالاادۇق قااوۋمنى باشااالپ
ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگە ئاندىن كانگىيىگە باردى .ئەيناى چاغادا زادى قانچىلىاك ئادەمنىاڭ
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ غەرپكە قاچقاانلىقى ئېنىاق ئەمە  .باۇ ھاۇنالر مىالدىايە  -4ئەساىرنىڭ
ئوتتۇرلىرىدا ئاالنالر (ھازىرقى جەنۇبىي روسىيە يايالقلىرىدىكى دون دەرياساىنىڭ شاەرقىي
ئەتىراپلىرىاادا ئولتۇراقالشااقان) بىاالەن ئااۇرۇش قىلاادى ھەم مىالدىاايە  -374يىلااى ئاااالن
دۆلىتىنى يوقاتتى .شۇنىڭدىن كېيىن ئاۈچ باساقچۇ ياۋروپاغاا بېساىپ كىاردى .بۇنىاڭ -1
باسقۇچى مىالدىيە  -415~ 400يىلالرغىچە بولغان مەزگىام -2 .باساقۇچى  -5ئەساىرنىڭ
ئوتتۇرلىرىدىكى ئاتتىال باشچىلىق قىلغان مەزگىم ئىدى [.]29
مىالدىيە  -91يىلىنىڭ ئالدى -كەينىادە ساىيانپى مىللىتاى پەيادىنپەي كۈچىيىشاكە
باشالپ شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ مەغلاۇپ بولاۇپ غەرپاكە كۆچاۈپ چۆللۈكنىاڭ شاىمالىنىڭ
قااليمىقانچىلىقتا قالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئەسلىدە شىمالىي ھۇنالرغاا تەۋە بولغاان
رايااونالرنى ئىگەللىۋالاادى .ش اۇنىڭ بىاالەن چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدا قېلىااپ قالغااان زور بىاار
تۈركۈم شىمالىي ھۇنالر سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتتاى« .كېيىنكاى نەنناامە»  -90جىلاد
«سااىيانپىالر ھەققىاادە قىسساە» دە« :نېاادىنىڭ يۇڭيااۈەن يىللىرىاادا ئۇلااۇغ سااانغۇن دۇ
شىيەن ئوڭ قوم چېرىكچى بەگ گېڭ كۈينى ئەۋەتىپ ھۇنالرغاا ھۇجاۇم قىلادى .شاىمالىي
تەڭرىقۇت مەغلۇپ بولاۇپ قېچىاپ كەتتاى .شاۇنىڭ بىالەن ساىيانپىالر ھۇنالرنىاڭ يېرىناى
ئىگەللىدى .ئۆز جايىادا قېلىاپ قالغاان ياۈز نەچاچە مىاڭ تۈتاۈن ھاۇن ئۇالرغاا قوشاۇلۇپ
ئاۆزلىرىنى ‹سااىيانپى› دەپ ئاتىاادى .شاۇنىڭدىن باشااالپ سااىيانپىالر كۈچىيىااپ كەتتااى»
دېيىلگەن« .ئۈچ پادىشااھلىق تەزكىرىساى .ۋېاي پادىشااھلىقى تەزكىرىساى»  -30جىلاد
«سىيانپىالر ھەققىدە قىسسە» دىمۇ پېي جاۇ «ۋېيناامە» دىان نەقىام ئېلىاپ «شاىمالىي
تەڭرىقۇت قېچىپ كەتكەندىن كېيىن قېلىپ قالغاان ھاۇنالردىن ياۈز نەچاچە مىاڭ ئاائىلە
لىياۋدۇڭغااا بېرىااپ ئولتۇراقلىشااىپ ئ اۆزلىرىنى ‹سااىيانپى لەشااكەرلىرى› دەپ ئاتاشااتى»
دېاااگەن .ھەر ئائىلىااادە بەش جانااادىن ئاااادەم باااار دەپ ھېساااابلىغاندا ئەيناااى چاغااادا
سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتكەن ھۇنالر  600- 500مىڭدىن كەم بولمىغان [ .]30ساىيانپىالر
كېيىن مىالدىيە  -3ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كەلگەندە نۇرغۇن تارماقالرغا بۆلۈناۈپ كەتتاى.
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ئۇالرنىااڭ ئىچىاادىكى ئەڭ كۈچلااۈك ئاۈچ تارماااق ياۈۋېن قەبىلىسااى توغبااات قەبىلىسااى ۋە
مۇرۇن قەبىلىسى ئىادى .ھاالبۇكى ياۈۋېن قەبىلىساى ساىيانپىالرغا قوشاۇلغان ھۇنالرنىاڭ
ئىچىدىكى يۈۋېن قەبىلىسىدىن ئۆزگىرىاپ كەتكەنىادى .ياۈۋېن قەبىلىساى باۇرۇن چوغااي
تاغلىرىدا چاارۋىچىلىق قىلغاان بولاۇپ مىالدىايە  -2ئەساىردە ئاقسااقالىنىڭ باشاچىلىقىدا
شاەرققە كۆچااۈپ لىياۋشااىنىڭ سااىرتىدىكى شاىرامۈرەن دەرياسااىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىاادىكى
سىيانپىالرغا ھۆكۈمرانلىاق قىلىاپ تانشاىخۇي پەيادىنپەي سىيانپىلىشاىپ كېتىاپ ياۈۋېن
سااايانپىالرغا ئايالنغانىااادى [ .]31ياااۈۋېن ساااىيانپىلىرى كېااايىن گۈەنجۇڭااادا (ھاااازىرقى
شەنشااىنىڭ ئوتت اۇرا جەنااۇبىي قىسااىمى) شااىمالىي چۆللۈكنىااڭ ج اۇ ھاااكىمىيىتىنى ق اۇردى
(مىالدىيە  – 581 ~ -557يىلالر) .شىمالىدىكى ھەر قايساى جاايالردا قېلىاپ قالغاان يەنە
بىار قىساىم شاىمالىي ھاۇنالر توغباات ساىيانپىلىرىنىڭ ئەجاداتلىرىنىڭ جەنۇپقاا كۆچاۈش
جەريانىدا ئۇالر بىلەن ئارلىشىپ ياشاپ ۋە نىكاھلىنىپ ئاتىسى ھاۇن ئانىساى ساىيانپى
بولغان توباالر (ياكى «توا ھۇنلىرى») بولۇپ شەكىللەندى [ .]32ئاتىسى سىيانپى ئانسى
ھۇن بولغانالرنىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ نىامە دەپ ئاتالغاانلىقى توغرىساىدا تاارنىي ماتېرياالالردا
ناتىرە كەمچىم .لېكىن بەزى كىشالەر ئاۇالرنى ئېھتىمااللىقتىمۇ چەتاكە قېقىشاقا بولمايادۇ.
«بەش غاۇز ئااون ئااالتە پادىشاااھلىق» دەۋرىاادە توباااالر قوقااان ئاۇرۇقى دەپ ئاتىلىااپ
تۇڭۋەن شەھىرىدە (ھازىرقى شەنشى ئۆلكىسى يۈلىن ناھىيىسىنىڭ غەرىبىادە) بۈياۈك شاىيا
ھاكىمىيىتىنى (مىالدىيە  -431 ~ 407يىلالر) قۇردى .توغبات ساىيانپىلىرى بولساا جەنۇپقاا
كېلىپ شىمالىي ۋېي ھاكىمىيىتىنى (– 534 ~ 386يىلالر) قۇردى.
شىمالىي ھاۇن قۇلادار ھۆكاۈمرانالر گورۇھىنىاڭ ياات مىللەتالەرگە قىلغاان تاجااۋۇزى
نەلقنىااڭ كااۆڭلىگە ياقمىغااان بولااۇپ جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ئەم بولۇشااىنىڭ تەسااىرى
ئارقىسىدا نۇرغۇنلىغان ھاۇنالر جەنۇپقاا بېرىاپ نەن سۇاللساىگە ئەم بولۇشانى ئويلىغاان
بولىسمۇ ۋاقتىنچە پۇرساەت بولماسالىقى يااكى ئىككىلىنىاپ قالغاانلىقى ئۈچاۈن بۇنىڭغاا
دەرھام تەمشىلەلمىگەنىدى .بۇ ناۇددى جەناۇبىي تەڭرىقۇتنىاڭ نېادىغا يازغاان نېتىادە:
«يېقىندا ئوڭ قوم باتىا نان شانتان يېنىق جابدۇنۇپ يىراق شىمالىي ھۇن ئوردىسىدىن
كېلىپ پېقىر بىلەن كۆرۈشتى .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە شىمالىي ھۇن قوۋمىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى
بېقىنىشااانى نالىساااىمۇ ئۆزلىكىااادىن ھەرىاااكەت قىلىشاااقا نوماااۇ

قىلىااادىكەن شاااۇڭا

كېلەلمەپتۇ .ئەگەر لەشكەر تارتىپ ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلساق ئۇالر چۇقۇم ئاۋاز قوشاىدۇ»
دېگىنىاادەك ئىاادى [ ]24دەرۋەقە نەن سۇاللىسااى مىالدىاايە  -74~ 73يىللىاارى شااىمالغا
يۈرۈش قىلغاندىن كېيىن مىالدىيە  -83يىلىدىن (جىيەنچاۇ  -8يىلاى) باشاالپ شاىمالىي
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ھ اۇنالردىن جەنۇپقااا كېلىااپ ئەم بولىاادىغانالرنىڭ ئااايىغى ئۈزۈلمىاادى .ش اۇ يىلااى يااازدا
سااەنمۇلۇ قەبىلىسااىدىن  38مىڭاادىن ئااارتۇق كىشااى ئاقساااقىلى جلۇسااىنىڭ باشااچىلىقىدا
ۋۇيااۈەن قورولىغااا كېلىااپ نەن سۇاللسااىگە ئەم بولاادى .ئارقىاادىال مىالدىاايە  -85يىلااى
(يۈەنخې  -2يىلى) يەنە ئاقساقام چېلىجۇبىنىڭ باشچىلىقىدا  73تۈركۈم كىشاى ئىلگىارى-
ئانىر بولاۇپ قورۇلادىن كىرىاپ ئەم بولادى .باۇ شاىمالىي ھاۇن تاجااۋۇزچى گورۇھىنىاڭ
كااۈچىنى زور دەرىجىاادە ئاجىزالشااتۇرۋەتتى .يەنە كېلىااپ جەنااۇبىي ھۇنالرنىااڭ ھۇجااۇمى
ئارقىسىدا شىمالىي ھۇنالرنىڭ كونتىروللىقى ۋە قۇللۇقىدا تۇرىۋاتقان قوۋم ۋە قەبىلىلەرماۇ
پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قارىشلىق كۆرسەتتى .سيانپىالر سوم تەرەپتىن ھاۇنالر ئالدىادىن
دىڭلىڭااالر ئارقىسااىدىن ھۇجااۇم قىلاادى [ .»]25شااىمالىي ھااۇن تاجاااۋۇزچى گااۇرۇھى
چۆللۈكنىڭ شىمالىدا پۇت تىرەپ تۇرۇشقا ئامالسىز قېلىپ ئورنۇن دەرياسىنىڭ (ھاازىرقى
موڭغااۇلىيە نەلااق جۇمھۇرىيىتىاادىكى ئورنااۇن دەرياسااى) غەرىبىاادىكى جايالرغااا كۆچااۈپ
كېتىشكە مەجبۇر بولادى .مىالدىايە  -87يىلاى (جااڭخې  -1يىلاى) ساىيانپىالر يەنە ساوم
تەرەپااتىن شااىمالىي ھۇنالرغااا ھۇجااۇم قىلىااپ ئااۇالرنى قاااتتىق مەغلااۇپ قىلىااپ ئۇلااۇغ
تەڭرىقۇتنى ئۆلتۈردى .بۇ ھۇنالردا زور قااليمىقانچىلىقالرنى كەلتاۈرۈپ چىقااردى .شاىمالىي
ھۇنالرغا بېقىنغان چۇالن چۇپى قۇتۇش قاتارلىق  58قەبىلىدىن  200مىڭ ئاادەم 8000
لەشااكەر پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ ئارقااا -ئارقىاادىن جەنۇپقااا بېرىااپ سااۇفاڭ ۋۇيااۈەن
يۈنجۇڭ بېيدى قاتارلىق جايالرغا كېلىپ نەن سۇاللىسىگە ئەم بولدى .دەم مۇشۇ چاغدا
چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدا چاېكەتكە ئاااپىتى ي اۈز بېرىااپ نەلااق ئاچارچىلىققااا قېلىااپ ھ اۇن
مىللىتااى ئىچىاادىكى سااىنىپى زىاادديەت تېخىمااۇ كەنسكىنلىشااىپ كەتتااى .شااىمالىي ھ اۇن
ھۆكۈمرانالر گۇرۇھى ئىچىدىمۇ ئۇلۇغ تەڭرىقۇت ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنىاڭ ئاناا باشاقا
ئاكىساااى ئاااوڭ قاااوم بىلىاااك ناااان (تاااارىخىي ئەساااەرلەردە ئىساااىمى نااااتىرلەنمىگەن)
قېرىنداشلىرىدىن ھوقۇق تاالشقانلىقتىن كۈچ بۆلۈناۈپ كەتتاى .باۇ نىام ۋەزىايەت يەناى
سااىنىپى زىااددىيەت مىللااى ۋەزىاايەت ۋە ھۆكااۈمرانالر سااىنىپىنىڭ ئىچكااى قىسااىمىدىكى
زىااددىيەت پەياادا قىلغااان ۋەزىاايەت شااىمالىي ھ اۇنالردىكى ئىجتىمااائىي كىرزىساانى تول اۇق
ئاشكارلىدى .بۇ نەن سۇاللسىنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىشىنى پايادىلىق شاەرت -شاارائىت
بىلەن تەمىنلىدى .شاۇڭا جيەنچاۇ  -2يىلىادىن (مىالدىايە  -77يىلاى) باشاالپ تونتااپ
قالغااان ھەبىااي يااۈرۈش ئەماادىلىكتە يەنە كااۈنتەرتىپكە قويۇلاادى .ھااالبۇكى شااىمالىي
ھۇنالرنىڭ بۇ قېتىم بىر زەرىبىگە بەرداشلىق بېرلەمەسالىكى يەنىاال ئاۇالردىكى ئىجتىماائىي
كىرىزىسنىڭ ناھايتى چوڭقۇرلۇشىپ كەتكەنلىكىدىن بولادى .نەن سۇاللىساىنىڭ شاىمالىي
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ھۇنالرغااا زەربە بېرىااپ شااىمالنى بىاارلىككە كەلتااۈرۈش ئۇرۇشااى مىالدىاايە  -89يىلااى
(نېدىنىڭ يۇڭيۈەن  -1يىلى) باشالندى -6 .ئدايدا ھاۋا -ئاتلىقالر سانغۇنى غۇ شاىيەن
ۋە گېااڭ بىاڭ ساۇفاڭدىكى جىلاۇ قورۇلىاادىن جەنااۇبىي تەڭرىقااۇت مەنيااى جىلغىسااىدىن
(ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى جۇڭغار نوشاىدا) لىياشاۈيدىن جەمئىاي  38مىاڭ كىشالىك
قوشۇن بەگ يەن پەن قاتاارلىقالر جەناۇبىي ھۇنالرنىاڭ ياناداش چېرىكچاى بەگ يەن پەن
قاتارلىقالر جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ بىار تۈمەنادىن ئاارتۇق نىام قوشاۇنغا باشاچىلىق قىلىاپ
شىمالىي ھۇن تەڭرىقۇتى قېچپ كەتتى .نەن قوشۇنلىرى سىچۈبىدى كاۆلىگىچە (ھاازىرقى
موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇرىيىتى تەۋەسىدىكى ئۇسۇبۇ كاۆلى) قاوغالپ زەربە بېرىاپ داڭلىاق
نانالرنىڭ تۆۋىنىدىكىلەردىن  13مىڭدىن ئارتۇق ئاادەمنى ئۆلتاۈردى ۋە نۇرشاۇن كىشاىنى
ئەسااىر ئالاادى .ھۇنالرنىااڭ ھەر قايسااى كىچىااك نانلىرىنىاڭ قوۋمىاادىن  81قەبىاالە 200
مىڭدىن ئارتۇق ئادەم كېلىاپ ئەم بولادى .دۇ شاىيەن گېاڭ بىاڭ قاتاارلىقالر قورۇلادىن
 3000نەچاااچە چااااقىرىم كېلىااادىغان يەنااارەن تېغىغاااا (ھاااازىرقى موڭغاااۇلىيە نەلاااق
جۇمھۇرىيىتىدىكى نانگات تېغاى) چىقىاپ باۇ قېتىمقاى غەلابىگە ئابىادە تىكالەپ قايتىاپ
كەلدى [ .]26كېيىنكى يىلى (يۇڭيۈەن  -2يىلى)  -5ئايدا نەن سۇاللىساى يەنە قوشاۇن
ئەۋەتىپ ئىسىرغولنى قوغداۋاتقان ھۇن لەشكەرلىرىنى قوغلىۋېتىپ بۇ يەرنى قايتۇرۋالادى.
 -10ئايدا يەنە جەنۇبىي ھۇنالر بىلەن بىللە جىلۇ قورۇلىادىن قوشاۇن تارتىاپ شاىمالىي
ھۇنالرغا زەربە بەردى .نەن قوشۇنلىرى كېچىدە ھۇجۇم قىلغانلىقتىن تەڭرىقۇت يارلىنىپ
قېتىپ كېتىپ جېنىنى ئاران ساقالپ قالدى .مىالدىيە  -91يىلاى (ياۇڭ ياۈەن  -3يىلاى)
 -2ئايدا نەن سۇاللىسى يەنە زور قوشۇن تارتتى .گېڭ كاۇي جاۈيەن قورۇلىادىن يولغاا
چىقىااپ جىن اۋېي تېغىاادا شااىمالىي ھۇنالرغااا ھۇجااۇم قىلىااپ ئ اۇالرنى يەڭاادى .شااىمالىي
تەڭرىقااۇت بىاار بۆلااۈك ئااادەملىرىنى باشااالپ ئۇيسااۇن ۋە كااانگىيىگە قېچىااپ كەتتااى [.]27
ش اۇنىڭ بىاالەن ھ اۇن قۇلاادارلىق ھاااكىمىيىتى پۈتااۈنلەي يىمىرىلاادى .ش اۇنىڭدىن باشااالپ
شىمالىي ھۇنالر چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدىن چېكىنىاپ چىقتاى .ھاۇنالر مىالدىيىادىن باۇرۇنقى
 -209يىلى باتۇر تەڭرىقۇت ھااكىمىيەت قۇرغانادىن باشاالپ مۇشاۇ ۋاقىاتقىچە چۆللۈكنىاڭ
جەنۇپ -شىمالىدا توپتوغرا  300يىم دەۋر سۈردى.
مىالدىاايە  -91يىلااى شااىمالىي تەڭرىقااۇت قېچىااپ كەتكەناادىن كېاايىن چۆللۈكنىااڭ
شاااىمالىدا زور قااليمىقاااانچىلىق ۋەزىيىتاااى شاااەكىللەندى .شاااىمالىي ھاااۇنالر سىياساااىي
ھۆكۈمرانلىق مەركىزىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى ئۈچاۈن نۇرغۇنلىغاان كىشالەر باشپاناھساىز
قېلىپ ھەر تەرەپكە تاراپ تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ كەتتى.
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بىر قىسمى شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى يۇرتاجانغا ئەگىشىپ ماڭدى.
شااىمالىي تەڭرىقااۇت قېچىااپ كەتكەناادىن كېاايىن ئۇنىااڭ ئىنىسااى سااوم قااوم نااان
يۇرتجان قالدۇق قەۋملەردىن نەچچە مىڭ ئاادەمنى باشاالپ [ ]28ئاۆزىنى تەڭرىقاۇت دەپ
ئاتاپ بارىكۆلگە چېكىنىپ ئەلچى ئەۋەتىپ ئەم بولۇشنى تەلەپ قىلدى .نەن سۇاللىساى
ئۇنىڭ تەلىپىناى قۇباۇم قىلىاپ مىالدىايە  -92يىلاى (يۇڭياۈەن  -4يىلاى) گېاڭ كاۈينى
ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىپ مۆھۈر ۋە مۆھۈر بېغى تەقدىم قىلدى ھەم ئەمىر نۆكەر رېن شاڭنى
ئىۋىرغولاادا ت اۇرۇپ ئ اۇنى ن اۇددى جەنااۇبىي تەڭرىقااۇتنى قوغدىغاناادەك قوغداشااقا (ھەم
نازارەت قىلىشقا) ئەۋەتتى .نەن سۇاللىسى ئەسلىدە ئۇنىڭ شاىمالىي تەڭرىقاۇت ئوردىساىغا
قايتىشىغا ياردەم بەرمەكچى ئىدى .لاېكىن پىاالن تېخاى ئىشاقا ئاشاماي تاۇرۇپال كېيىنكاى
يىلى (يۇڭيۈەن  -5يىلى) ئۇ نەن سۇاللىسىگە ئاساىيلىق قىلىاپ ئاۆز ئالادىغا چۆللۈكنىاڭ
شىمالىغا قايتىپ كەتتى.
بىر قىسمى شىمالىي تەڭرىقۇتقا ئەگىشىپ ماڭدى.
شااىمالىي تەڭرىقااۇت مەغلااۇپ بولغاناادىن كېاايىن ئاااۋام قالاادۇق قااوۋمنى باشااالپ
ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگە ئاندىن كانگىيىگە باردى .ئەيناى چاغادا زادى قانچىلىاك ئادەمنىاڭ
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ غەرپكە قاچقاانلىقى ئېنىاق ئەمە  .باۇ ھاۇنالر مىالدىايە  -4ئەساىرنىڭ
ئوتتۇرلىرىدا ئاالنالر (ھازىرقى جەنۇبىي روسىيە يايالقلىرىدىكى دون دەرياساىنىڭ شاەرقىي
ئەتىراپلىرىاادا ئولتۇراقالشااقان) بىاالەن ئااۇرۇش قىلاادى ھەم مىالدىاايە  -374يىلااى ئاااالن
دۆلىتىنى يوقاتتى .شۇنىڭدىن كېيىن ئاۈچ باساقچۇ ياۋروپاغاا بېساىپ كىاردى .بۇنىاڭ -1
باسقۇچى مىالدىيە  -415~ 400يىلالرغىچە بولغان مەزگىام -2 .باساقۇچى  -5ئەساىرنىڭ
ئوتتۇرلىرىدىكى ئاتتىال باشچىلىق قىلغان مەزگىم ئىدى [.]29
مىالدىيە  -91يىلىنىڭ ئالدى -كەينىادە ساىيانپى مىللىتاى پەيادىنپەي كۈچىيىشاكە
باشالپ شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ مەغلاۇپ بولاۇپ غەرپاكە كۆچاۈپ چۆللۈكنىاڭ شاىمالىنىڭ
قااليمىقانچىلىقتا قالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئەسلىدە شىمالىي ھۇنالرغاا تەۋە بولغاان
رايااونالرنى ئىگەللىۋالاادى .ش اۇنىڭ بىاالەن چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدا قېلىااپ قالغااان زور بىاار
تۈركۈم شىمالىي ھۇنالر سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتتاى« .كېيىنكاى نەنناامە»  -90جىلاد
«سااىيانپىالر ھەققىاادە قىسساە» دە« :نېاادىنىڭ يۇڭيااۈەن يىللىرىاادا ئۇلااۇغ سااانغۇن دۇ
شىيەن ئوڭ قوم چېرىكچى بەگ گېڭ كۈينى ئەۋەتىپ ھۇنالرغاا ھۇجاۇم قىلادى .شاىمالىي
تەڭرىقۇت مەغلۇپ بولاۇپ قېچىاپ كەتتاى .شاۇنىڭ بىالەن ساىيانپىالر ھۇنالرنىاڭ يېرىناى
ئىگەللىدى .ئۆز جايىادا قېلىاپ قالغاان ياۈز نەچاچە مىاڭ تۈتاۈن ھاۇن ئۇالرغاا قوشاۇلۇپ
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ئاۆزلىرىنى ‹سااىيانپى› دەپ ئاتىاادى .شاۇنىڭدىن باشااالپ سااىيانپىالر كۈچىيىااپ كەتتااى»
دېيىلگەن« .ئۈچ پادىشااھلىق تەزكىرىساى .ۋېاي پادىشااھلىقى تەزكىرىساى»  -30جىلاد
«سىيانپىالر ھەققىدە قىسسە» دىمۇ پېي جاۇ «ۋېيناامە» دىان نەقىام ئېلىاپ «شاىمالىي
تەڭرىقۇت قېچىپ كەتكەندىن كېيىن قېلىپ قالغاان ھاۇنالردىن ياۈز نەچاچە مىاڭ ئاائىلە
لىياۋدۇڭغااا بېرىااپ ئولتۇراقلىشااىپ ئ اۆزلىرىنى ‹سااىيانپى لەشااكەرلىرى› دەپ ئاتاشااتى»
دېاااگەن .ھەر ئائىلىااادە بەش جانااادىن ئاااادەم باااار دەپ ھېساااابلىغاندا ئەيناااى چاغااادا
سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ كەتكەن ھۇنالر  600- 500مىڭدىن كەم بولمىغان [ .]30ساىيانپىالر
كېيىن مىالدىيە  -3ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كەلگەندە نۇرغۇن تارماقالرغا بۆلۈناۈپ كەتتاى.
ئۇالرنىااڭ ئىچىاادىكى ئەڭ كۈچلااۈك ئاۈچ تارماااق ياۈۋېن قەبىلىسااى توغبااات قەبىلىسااى ۋە
مۇرۇن قەبىلىسى ئىادى .ھاالبۇكى ياۈۋېن قەبىلىساى ساىيانپىالرغا قوشاۇلغان ھۇنالرنىاڭ
ئىچىدىكى يۈۋېن قەبىلىسىدىن ئۆزگىرىاپ كەتكەنىادى .ياۈۋېن قەبىلىساى باۇرۇن چوغااي
تاغلىرىدا چاارۋىچىلىق قىلغاان بولاۇپ مىالدىايە  -2ئەساىردە ئاقسااقالىنىڭ باشاچىلىقىدا
شاەرققە كۆچااۈپ لىياۋشااىنىڭ سااىرتىدىكى شااىرامۈرەن دەرياسااىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىاادىكى
سىيانپىالرغا ھۆكۈمرانلىاق قىلىاپ تانشاىخۇي پەيادىنپەي سىيانپىلىشاىپ كېتىاپ ياۈۋېن
سااايانپىالرغا ئايالنغانىااادى [ .]31ياااۈۋېن ساااىيانپىلىرى كېااايىن گۈەنجۇڭااادا (ھاااازىرقى
شەنشااىنىڭ ئوتت اۇرا جەنااۇبىي قىسااىمى) شااىمالىي چۆللۈكنىااڭ ج اۇ ھاااكىمىيىتىنى ق اۇردى
(مىالدىيە  – 581 ~ -557يىلالر) .شىمالىدىكى ھەر قايساى جاايالردا قېلىاپ قالغاان يەنە
بىار قىساىم شاىمالىي ھاۇنالر توغباات ساىيانپىلىرىنىڭ ئەجاداتلىرىنىڭ جەنۇپقاا كۆچاۈش
جەريانىدا ئۇالر بىلەن ئارلىشىپ ياشاپ ۋە نىكاھلىنىپ ئاتىسى ھاۇن ئانىساى ساىيانپى
بولغان توباالر (ياكى «توا ھۇنلىرى») بولۇپ شەكىللەندى [ .]32ئاتىسى سىيانپى ئانسى
ھۇن بولغانالرنىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ نىامە دەپ ئاتالغاانلىقى توغرىساىدا تاارنىي ماتېرياالالردا
ناتىرە كەمچىم .لېكىن بەزى كىشالەر ئاۇالرنى ئېھتىمااللىقتىمۇ چەتاكە قېقىشاقا بولمايادۇ.
«بەش غاۇز ئااون ئااالتە پادىشاااھلىق» دەۋرىاادە توباااالر قوقااان ئاۇرۇقى دەپ ئاتىلىااپ
تۇڭۋەن شەھىرىدە (ھازىرقى شەنشى ئۆلكىسى يۈلىن ناھىيىسىنىڭ غەرىبىادە) بۈياۈك شاىيا
ھاكىمىيىتىنى (مىالدىيە  -431 ~ 407يىلالر) قۇردى .توغبات ساىيانپىلىرى بولساا جەنۇپقاا
كېلىپ شىمالىي ۋېي ھاكىمىيىتىنى (– 534 ~ 386يىلالر) قۇردى.
بىر قىسىم باشتىن – ئانىر چۆللۈكنىڭ غەربىي شىمالىدا قېلىپ قالدى.
چۆللۈكنىڭ شىمالىي قااليمىقانلىشىپ كەتكەندە بىر قىساىم ھاۇنالر باشاتىن -ئاانىر
چۆللۈكنىڭ شىمالىدا قېلىپ يۆتكەلمىدى .بۇالرنىڭ سانىنىڭ زادى قانچىلىك ئىكەنلىكىناى
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بىلگىلااى بولمىسااىمۇ لااېكىن ئااۇالر مىالدىاايە  -4ئەسااىرنىڭ ئااانىرى  -5ئەسااىرنىڭ
باشاالىرىغىچە ئىزچىاام ش اۇ يەردە ياشااىغان ھەم ك اۈچى نېلااى كۈچلااۈك بولغااان .كېاايىن
جۇرجانالر باش كۆتۈرگەندە ئاۇالر تەرىپىادىن قورشاىۋېلىنغان« .ۋېيناامە»  -102جىلاد
«جۇرجانالر ھەققىدە قىسسە» دە بۇ ئىش ناتىرلىنىپ «غەربىي شاىمالدا قالادۇق ھاۇنالر
بار بولۇپ يەنىاال كۈچلاۈك ئىادى .كېايىن ئۇالرنىاڭ ئاقسااقىلى باايېرقۇ قوشاۇن تارتىاپ
ساەلالنغان ھۇجااۇم قىلغاناادا ساەلالن قارىشااى قوشاۇن تارىااپ ئورناۇن دەرياسااى بويىاادا
ئۇالرنى قاتتىق مەغلۇپ قىلىپ كېيىن ھەممىسىنى قورشاىۋالدى» دېايىلگەن .يۇقىرىادىكى
تۆت قىسىم ھۇنالر ھەر تەرەپكە تاراپ كەتكەندىن كېايىن چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا شاىمالىي
ھااۇنالر قالمىاادى .ئەممااا مىالدىاايە  -94يىلااى (يۇڭيااۈەن  -6يىلااى( نەن سۇاللىسااىگە
يېڭىاادىن ئەم بولغااان شااىمالىي ھااۇنالر جۈملىاادىن مىالدىاايە  -89يىلااى چۆللۈكنىااڭ
شااىمالىدىكى ئۇرۇشااتا مەغلااۇپ بولاۇپ ئەم بولغااان  200مىڭاادن ئااارتۇق ھاۇن يېڭىاادىن
تەناتكە چىققاان تەڭرىقاۇت شااىرغا قارىشاى بولغاچقاا (يېڭىاادىن ئەم بولغاان باۇ ھاۇنالر
ئەسلىدە قورۇلنىڭ سىرتىدىكى ۋاقتىدا شاىرنىڭ ھۇجۇمىغاا ئۇچرىغاانلىقتىن ئۇنىڭاغاا ئاۆچ
بولۇپ قالغان ئىدى) .فېڭخۇنى تەڭرىقۇت قىلىپ تىكلەپ تاوپىالڭ كۆتاۈرۈپ ئەمەلادار ۋە
پۇقراالرنى ئۆلتاۈرۈپ ئاۆتەڭلەرنى كۆيادۈرۈپ ساۇفاڭدىن چىقىاپ چۆللۈكنىاڭ شاىمالىغا
قايتىااااپ كەتتااااى .گەرچە نەن سۇاللىسااااى قوشااااۇن چىقىرىااااپ قوغلىغااااان بولسااااىمۇ
يېتىشەلمىدى .بۇالر «شىمالىي ھۇنالر» نامىدا نەن سۇاللىساى بىالەن مۇناساىۋەت قىلغاان
ئەڭ ئااانىرقى بىاار تۈركااۈم ھاۇنالر بولاۇپ قالاادى .شااىمالىي تەڭرىقااۇت فېڭخااۇ قورۇلاادىن
چىققاناادىن كېاايىن قەمىنااى ئااوڭ سااوم ئىككىااگە بۆلاادى .ئ اۆزى ئااوڭ تەرەپ قەۋمىااگە
باشااچىلىق قىلىااپ جۇشاايې تېغىاادا چااارۋىچىلىق قىلاادى .سااوم تەرەپ قەۋم سااۇفاڭنىڭ
شااىمالىدا چااارۋىچىلىق قىلاادى .مىالدىاايە -96يىلااى (يۇڭيااۈەن -8يىلااى) سااوم تەرەپ
قەۋمىاادىكى نۇرغۇنلىغااان ئااادەم يەنە ساۇفاڭ قورۇلىغااا قايتىااپ كەلاادى .نەن سۇاللىسااىمۇ
ئ اۆتكەن ئىشااالرنى سۈرۈشااتۈرمەي ئ اۇالرنى قۇبااۇم قىلاادى .ش اۇنىڭ بىاالەن سااوم تەرەپ
قوۋمىدىن  4000دىن ئارتۇق لەشكەر ۋە ئون مىڭادىن ئاارتۇق ئااجىز -ئۇششااق ئۇالرنىاڭ
كەينىدىن ئەگىشىپ نەن سۇاللىسىگە قايتا ئەم بولدى .ئوڭ تەرەپ قەۋمىدىكىلەر جۇشايې
تېغىدىمۇ ناھايتى قىيىن ئەھۋالدا قالدى« .كېيىنكاى نەنناامە .جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە» دە ئەينى چاغدا فېڭخۇنىڭ قەۋمىدىكىلەر ئاچارچىلىقتاا قېلىپ ئۇنىاڭ ئۈساتىگە
سىيانپىالرنىڭ ھۇجۇمى تۈپەيلىدىن ھىچقانداق يەردە پۇت تىرەپ تۇرالماي بە  -بەساتە
ئاۆتەڭ -قورۇلالرغااا ئەم بااولغىلى كەلاادى .يەنە كېلىااپ جەنااۇبىي ھاۇن تەڭرىقۇتىمااۇ ھەر
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نۇرغۇن ئادەمنى ئەسىر ئېلىپ نەچچە مىڭدىن ئارتۇق كىشاىنى قاايتۇرۇپ كەلگەنلىكاتىن
فېڭخۇ تېخىمۇ قىيىن ئەھۋالدا قالدى.ھىچقانداق چىقىش يولى قالمىغاان ئەھاۋام ئاساتىدا
ئۇ مىالدىيە  -104يىلى ۋە -105يىلاى ئىككاى قېاتىم ئەلچاى ئەۋەتىاپ يارىشاىپ قېلىشانى
تەلەپ قىلدى .نەن سۇاللىسى ئۇنىڭغا موم سوغا -ساالم ئەۋەتكەن بولساىمۇ ئەم بولاۇش
تەلىپىگە جاۋاپ بەرمىدى دېيىلگەن .شۇڭا ئاۇ غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر مىلالەت نەلقىناى
قاقتى -سوقتى قىلىشنى كۈچەيتىپ قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلماقچى بولدى.
نەن سۇاللىسى مىالدىيە  -76يىلىدىن باشالپ غەربىي يۇرت قورۇقچى بېگى ۋە ۋۇجى
چېرىكچى بېگىنى ئەمەلدىن قالدۇرغانىدى .كېيىن مىالدىيە  -91يىلاى شاىمالىي ھاۇنالرنى
زەربە بېرىپ چېكىندۈرگەندىن كېايىن ئاۇالرنى يەنە قايتىادىن تەساىا قىلادى .غەربىاي
يااۇرتتىكى  50نەچااچە «بەگلىااك» نەن سۇاللىسااىگە يېڭىۋاشااتىن تەۋەلىااك بىلاادۈردى.
مىالدىاايە  -106يىلااى (يەنپىااڭ – يىلااى) غەربااى ي اۇرتتىكى ھەر قايسااى بەگلىكاالەر نەن
سۇاللىسىگە قارىشى ئىسيان كۆتۈردى .نەن سۇاللىسى غەرباى ياۇرت يىاراق ھەم تونتىمااي
تااوپىالڭ كۆتۈرۈلااۈپ تۇرىاادۇ ساەركەردە -لەشااكەرلەرنى ئەۋەتىااپ تۇرغۇزۇشااقا ھېسابسااىز
چىقى كېتىدۇ [ ]33دەپ قارىغانلىقتىن كېيىنكاى يىلاى قاورۇقچى بەگ قاتاارلىق قاتاارلىق
ئەمەلدارالرنى يەنە ئەمەلدىن قالدۇرۇپ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈشنى تونتىتىپ غەربىي ياۇرت
بىلەن كارى بولمىادى .فېڭخاۇ پۇرساەتتىن پايادىلىنىپ تەساىر كاۈچىنى كېڭەيتىاپ ھەر
قايسى بەگلىكلەرنى بويسۇندۇۋالدى .ئەسلىدە غەربىي يۇرت يۇڭيۈەن يىللىرىادىن باشاالپ
نەن سۇاللىسااىگە تەۋە بولغاناادىن كېاايىن شااىمالىي ھااۇن قۇلاادارلىرىنىڭ قۇللااۇقتىن
قۇتۇلااۇپ ئۇالرغااا ئااات -ئااوالق ۋە كىگىااز -پاااالز قاتااارلىق نەرسااىلەرنى تاپش اۇرمايدىغان
بولغان ئىدى .ئەمدىلىكتە فېڭخۇ ئەلچى ئەۋەتىپ ھەر قايساى بەگلىكلەردىان ھاۇنالردىن
ئايرىلىپ كەتكەندىن بۇيانقى تاپشاۇرمىغان بااجالرنى تاپشۇرۇشانى تەلەپ قىلادى .ھەمادە
قەرز قالغااان باااجنى نالىغااانچە ئۆسااتۈرۈپ بەلگىلىااك مااۇددەت ئىچىاادە تاپشۇرۇشاانى
بۇيرىاادى .غەرىااي ي اۇرتتىى بەگلىكاالەر ش اۇندىال نەن سۇاللىسااى مەركىزىااي ھاااكىمىيىتىگە
ئاسىيلىق قىلىشنىڭ ناتا ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى .ئاۇالر شاىمالىي ھاۇن قۇلادارلىرىنىڭ
شەپقەتسااىزلەرچە ئېزىشااى ۋە ئېكىسپاالتاتىسااىدىن ناھااايتى غەزەپلەنسااىمۇ قااورۇقچى بەگ
ئەمەلادىن قالادۇرۇلۇپ نەن سۇاللىساى مەركىزىاي ھااكىمىيىتى بىالەن ئاالقىساى ئۈزۈلاۈپ
قالغاچقااا نەن سۇاللىسااىدىن ياااردەم تەلەپ قىلىاادىغان يااولى توسااۇلۇپ قېلىااپ كااۆپ
پۇشايماندا قالدى [.]34
فېڭخااۇ باشااچىلىقىدىى شااىمالىي ھااۇن قۇلاادارلىرى غەربىااي يااۇرتتىكى ھەر قايسااى
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مىللەتلەرنى قۇم قىلىپال قالماستىن ئۇالرنى يەنە ئۆزلىرىنىاڭ ئەساكىرى بولۇشاقا ۋە نەن
سۇاللىسااىنىڭ چېگىردىكااى ئايماقلىرىغااا ھۇجااۇم قىلىشااقا مەجبۇرلىاادى .مىالدىاايە -107
يىلىدىن باشاالپ فېڭخاۇ باشاالمچىلىقىدا شاىمالىي ھاۇنالر بىالەن غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر
قايسااى ئەلاالەر چېگىردىكااى ئايماقالرغااا ئااون نەچااچە يىاام پاراكەناادىچىلىك سااالدى .نەن
سۇاللىسااى قوشااۇنلىرىمۇ تەشەببۇسااكارلىق بىاالەن قايتۇرمااا زەربە بەردى .بۇنىااڭ بىاالەن
غەربىي يۇرتتا ئۇرۇش ئوتلىرى پەسەيمىدى [ .]35مىالدىيە  -117يىلى (يۈەنچۇ  -4يىلاى)
سااىيانپىالردىن مەغلااۇپ بولغاناادىن كېاايىن قااوۋمى چېچىلىااپ كېتىااپ كااۆپىنچەيلەن
سااىيانپىالرغا ئەم بولاادى .فېڭخااۇ يۈلەنچۈكسااىز قالغاچقااا مىالدىاايە -118يىلااى ئەتىيااازدا
يۈزدىن ئارتۇق لەشكىرىنى باشالپ جەنۇپقا بېرىپ سۇفاڭ قورۇلىغا كېلىاپ ئەم بولۇشانى
تەلەپ قىلاادى .نەن سۇاللىسااى ئۇنىااڭ يەنە ھااۇنالرنى ئالااداپ تااوپىالڭ كۆتۈرۈشااىدىن
قورقۇپ ئۇنى ئىچكىردىكاى بىچاۈەن ئايمىقىغاا (ھاازىرقى نېانەن ئۆلكىساىدىكى يۈشايەن
ناھىيىسى) كۆچۈردى [ .]36شۇنىڭدىن باشالپ «شاىمالىي تەڭرىقاۇت» دېاگەن ناام تاارى
بېتىدىن يوقالدى ھەم شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ نەسەبىمۇ ئۈزۈلۈپ قالدى.
نەن سۇاللىسى نېڭخۇنىڭ كۈچىنىاڭ يوقالغاان پۇرساىتىدىن پايادىلىنىپ مىالدىايە
-119يىلااى دورغاااپ س اۇ بەننااى مىڭاادىن ئااارتۇق لەشااكىرى بىاالەن ئىۋىرغولاادا تۇرۇشااقا
ئەۋەتىپ غەربىي يۇرتنى ئەم بولۇشقا ئۈندىادى .شاۇنىڭ بىالەن ئالادى قاوش ۋە ئااگنى
نانلىرى كېلىپ ئەم بولدى .لېكىن شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئۇزۇندىن بۇياان باارىكۆم بويىادا
چارۋىچىلىق قىلغان قۇيان نان قوۋمى ئالھەزەم نەن سۇاللىسى ئىككىنچاى قېاتىم غەربىاي
يۇرتنى تاشلىۋېتىپ (مىالدىايە -107يىلاى) ئاۇزۇن ئاۆتمەيال يېڭىادىن تەيىانلەنگەن يەنە
بىر قۇيان ناننىڭ باشالمچىلىقىدا يېڭىۋاشتىن بارىكۆم بويىغا ئورۇنالشاقانىدى .باۇ چاغادا
(مىالدىيە  -120يىلى يۇڭنىڭ  -1يىلى) ئۇالر ئارقا قوش ناان بىالەن بىارلىكتە ھۇجاۇم
قىلىپ سۇ بەننى ئۆلتۈرۈپ ئالدى قوش نانى بىلەن بىرلىشىپ نېشاىغا تاجااۋۇز قىلادى.
نەن سۇاللىسى توسۇشقا ئامالسىز قېلىپ پەقەت بەن يۇڭنى غەربىي يۇرت دورغابى قىلىپ
لۈكچۈنااادە تۇرغاااۇزدى .مىالدىااايە -124يىلاااى بەن ياااۇڭ كۈساااەن قاتاااارلىق ئەللەرنىاااڭ
لەشكەرلىرىنى باشالپ ئالدى بىلەن قوش ئوردىسىغا ھۇجم قىلىپ ھۇنالرنىڭ ئىم نانىنى
يىخې جىلغىسىغىچە (ھاازىرقى شاىنجاڭدىكى تەڭارى تېخاى) قوغلىاۋەتتى .شاۇنىڭ بىالەن
ئالدى قوش بەگلىكىمۇ نەن سۇاللىسىگە تەۋە بولدى .مىالدىيە  -125يىلى بەن ياۇڭ يەنە
ئارقاا قاوش بەگلىكىااگە ھۇجاۇم قىلاادى ۋە شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ باۇ يەردىكاى ئەلچىسااىنى
ئۆلتۈردى .مىالدىيە -126يىلى (يۇڭجىيەن -1يىلى) بەن يۇڭ ھەر قايسى ئەم قوشاۇنلىرى
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بىلەن قۇيان نان قەۋمغا ھۇجۇم قىلغاندا قۇيان نان قېچىاپ گاۇۋۇ دەرياساى (ھاازىرقى
ئورنى ئېنىق ئەمە ) بويىغاا كەتتاى .ئۇنىاڭ قەۋمىادىن  20مىڭادىن ئاارتۇق كىشاى نەن
سۇاللىسااىگە ئەم بولاادى .شااىمالىي تەڭرىقااۇت شەنسااەن ئااۆزى ياااردەمگە ئاتلىنىااپ بىاار
تۈمەندىن ئاتلۇق قوشۇنغا باشچىلىق قىلىپ ئارقا قوش نانلىقىغا يۈرۈش قىلىپ جىلىجاۇ
جىلغىسىغا (ھازىرقى شىنجاڭدىكى بۇغدا تېغىدا) يېتىپ كەلدى .ئەمما

نەن قوشاۇنلىرى

قااوغالپ زەربە بەرگەچااكە چېكىناادى .لااېكىن شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ غەربىااي يااۇرتتىكى
ئااگنى كۈساەن ئاۇدۇن سااكارائوم ۋە ساۇلې قاتااارلىق  17بەگلىكنىاڭ ھەممىسااى نەن
سۇاللىسىگە ئەم بولدى [.]37
نەن سۇاللىسى ئىۋىرغاوم غەربىاي يۇرتقاا ياېقىن شاىمالىي ھاۇنالر دائىام باۇ يەرناى
تاجاۋۇزچىلىقنىڭ بازىسى قىلىادۇ دەپ قااراپ شاىمالىي ھاۇن قالادۇق كۈچلىرىنىاڭ يەنە
پاراكەندىچىلىك سېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچاۈن مىالدىايە  -131يلاى باۇ يەردە باوز
يەت ئېچىپ تېرىقچىلىق قىلىشقا پەرمدان چۈشۈرۈپ ناۇددى يۇڭياۈەن يىللىرىدىكىادەك
ئەمىر لەشكەردىن بىرنى تەسىا قىلادى .شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ قالادۇق كاۈچلىرىنى پااك-
پاكىز تازىالش ئۈچۈن مىالدىيە -134يىلى (جىياياڭ  -3يىلاى) نەن سۇاللىساىنىڭ ئارقاا
قوشتىكى ئەمىر لەشكىرى ئارقا قوش بەگلىكىنىڭ قوشۇنلىرىنى باشالپ چااۋۇم جىلغىساىدا
(ھااازىرقى ش اىنجاڭدىكى بوغاادا تېغىاادا) شااىمالىي ھۇنالرغااا ئۇشااتۇمتۇت ھۇجااۇم قىلىااپ
تەڭرىقۇتنىڭ ئانىسىنى ئەسىر ئالدى ھەم يۈز مىڭ تۇياقتىن ئاارتۇق قاوي -كااال مىڭادىن
ئاتۇق ھارۋا ۋە نۇرغۇن قورام-ياراق غەنىيمەت ئالدى .كېيىنكى يىلاى ئەتىياازدا شاىمالىي
ھۇنالرنىڭ قۇيان ناانى يەنە  2000دىان ئاارتۇق لەشاكەر بىالەن ئارقاا قاۇش بەگلىكىاگە
ھۇجۇم قىلدى .دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېي سېن ياردەمچى قوشۇن ئەۋەتكەن بولسىمۇ ئۇرۇشتا
غەلبە قىاللمىدى .كۈزدە ئارقا قوش مەغلۇپ بولدى [ .]38مىالدىي  -137يىلى (ياڭخې -2
يىلى) دۇنخۇاڭ ۋالىيسى پېاي ساېن قوشاۇن چىقىرىاپ بارىكۆلادە (ھاازىرقى شاىنجاڭدىكى
بارىكۆم ناھىيىسى) قۇيان ناننى مەغلۇپ قىلىپ ئۇنى ئۆلتاۈردى [ .]39لاېكىن  14يىام
ئۆتكەندىن كېيىن (يۈەنجىيا  -1يىلاى مىالدىايە  -151يىلاى) غەربىاي يۇرتتاا يەنە بىار
قۇيان نان پەيدا بولۇپ  3000دىن ئارتۇق ئاتلىق قوشۇن بىلەن ئىۋىرغولغاا كەلگەنادە
قۇيااان نااان چېكىنىااپ كەتتااى [ .]40ش اۇنىڭدىن كېاايىن تااارىخى ئەسااەرلەردە شااىمالىي
ھۇنالرنىڭ پاراكەندىچىلىكى قايتا تىلغان ئېلىنمىغان .ئەمما «كېيىنكاى نەنناامە .غەربىاي
يۇرت تەزكىرىسى» دە يەنە ئىككى يىم ئۆتكەندىن كېيىن (يۇڭشىڭ  -1يىلاى مىالدىايە
 -153يىلى) ئارقا قوش نانى ئالادۇ نەن سۇاللىساىگە ئاساىيلىق قىلىاپ شاىمالىي ھاۇن
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زىمىنىغا (ئورنى ئېنىق ئەمە ) قاچقاانلىقى نەن سۇاللىساى بىجاۈننى ئارقاا قاوش ناانى
قىلىپ تەينلىگەندە ئالدۇ شىمالىي ھۇنالرنىاڭ يېنىادىن قايتىاپ كېلىاپ بىجاۈن بىالەن
تەناات تاالشااقانلىقى نەن سۇاللىسااى ئۇنىااڭ يەنە شااىمالىي ھ اۇنالرنى تارتىااپ كېلىااپ
غەربىااي يااۇرتنى قااليمىقااان قىلىشااىدىن ئەنسااىرەپ ئااۇنى يەنە ئارقااا قوشاانىڭ نااانى
قىلغااانلىقى تىلغااان ئېلىنغااان .باۇ مەلۇمااات تااارىخىي ئەسااەرلەردىكى شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ
غەربىي يۇرتتىكى پائالىيىتى ھەققىادىى ئەڭ ئاانىرقى بىار قېتىملىاق ناتىرىادۇر .شاىمالىي
ھۇنالر مىالدىيە -91يىلى چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن چېكىنگەندىن كېيىن ئۇالرنىاڭ قالادۇق
قوۋمىلىرى يەنىال غەربىي يۇرتتا  60يىلدىن ئارتۇق پائالىيەت قىلدى .مىالدىيە  -126يىلاى
بەن يۇڭ قۇيان نان قوۋمىدىن  20مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى ئەم قىلغان بولساىمۇ كېايىن
قۇيان نان ۋە شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ ھەر قېتىمقى پاراكەنادىچىلىكتىكى ئەساكىرى نەچاچە
مىڭ ھەتتا ئون نەچچە مىڭدىن كۆپ بولدى .مىالدىيە  -134يىلى چاۋۇم جىلغىساىدىكى
ئۇرۇشتا نەن قوشۇنلىرىنىڭ بىر قېتىمدىال يۈز مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق قوي -كاال مىڭادىن
ئارتۇق ھارۋا ۋە نۇرغۇن قورام-ياراق غەنىايمەت ئالغىنىادىن قارىغانادا ئۇالرنىاڭ ئاادىمى
نېلى كۆپ بولغان .لېكىن بۇ شىمالىي ھۇنالرنىڭ كېيىنكى ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقى
ۋە ئۇالرنىڭ غەربكە كۆچۈپ ياۋروپاغا بارغان شىمالىي ھۇنالر بىالەن قاناداق مۇناساىۋىتى
بارلىقىنى بىلىشكە ھازىرچە ئامام يوق.

 .7شىمالىي ھۇنالرنىڭ غەربكە كۆچۈشى
شاااىمالىي تەڭرىقاااۇت مىالدىااايە  -91يىلاااى (يۈڭياااۈەن  -3يىلاااى) نەن سۇاللىساااى
سەركەردىسااى گېااڭ ك اۇي تەرىپىاادىن جىن اۋېي تېغىاادا (ھااازىرقى ئالتاااي تېغااى) مەغلااۇپ
قىلىنغاناادىن كېاايىن بىاار قىسااىم ئااادەملىرىنى (سااانى ئېنىااق ئەمە ) باشااالپ غەربەكە
قېچىااپ شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ غەربااكە كۆچااۈش س اەپىرىنى باشاالىدى .ئۇنىااڭ بىرىنچااى
مەزنىلااى ئۇيسااۇنالرنىڭ كااۆچمەن چااارۋىچىلىق قىلىاادىغان رايااونى بولاادى« .كېيىنكااى
نەننااامە .غەربىااي ي اۇرت تەزكىرىسااى» دە «ئۇيسااۇنالر ش اەرقتە ھ اۇنالر بىاالەن غەربىااي
شااىمالدا كااانگىيە بىاالەن غەربااتە پەرغااانە بىاالەن جەنۇپتااا ش اەھەر بەگلىكلىاارى بىاالەن
چېگىااارلىنەتتە» دەپ نااااتىرلەنگەن .ئۇرنىاااڭ جۇغراپىيىلىاااك ئاااورنى ھاااازىرقى ئىلاااى
دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ئەتىراپىغا توغرا كېلىدۇ .ئەينى چاغدا شىمالىي ھۇنالر كەينى-
كەينىدىن يېڭىلىپ چۆللۈكنىڭ شىمالىي قااليمىقانچىلىق ئىچىادە قالغاانلىقتىن شاىمالىي
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تەڭرىقۇت باشالپ ماڭغان ھۇنالرنىاڭ قايساى تەرەپاكە كەتكەنلىكىناى نەن سۇاللىساى بىار
مەزگىلگىااچە بىلەلاامەي قالغااان .ش اۇڭا «كېيىنكااى نەننااامە .دىكااى ناااتىرىلەر بىااردەك
ئەمە « .جەناااۇبىي ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» ۋە «دۇ شاااىيەننىڭ تەرجىمھاااالى» دا
ئونشاشال «شىمالىي تەڭرىقۇتنىڭ قاياققا قېچىپ كەتكەنلىكىناى بىلگىلاى بولمىادى» دەپ
ناااتىرلەنگەن« .ياۈەن ئەننىااڭ تەرجىمھااالى» دا بولسااا «شااىمالىي تەڭرىقااۇت فېااڭ كاۇي
تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنغاندىن كېيىن ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىگە كۆچۈپ كەتتى .چۆللۈكنىاڭ
شىمالىي بوش قېلىپ قالغان قوۋمىالرنىڭ كىمگە قارام بولغاانلىقىنى بىلگىلاى بولمىادى»
دەپ ناااتىرلەنگەن .يەنە «جەنااۇبىي ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە «مۇھاااكىمە» دىمااۇ
«تەڭرىقااۇت ئەندىشااىگە چۈشااۈپ چېاادىرلىرىنى يىغىشااتۇرۇپ ئۇيسااۇنالرنىڭ يېاارىگە
كەتتاااى» دېااايىلگەن .يۇقاااارقى ئەھۋالالرغاااا ئاساسااالىنىپ ھۆكاااۈم قىلغانااادا ئۇالرنىاااڭ
ئۇيساااۇنالرنىڭ يېنىغاااا كۆچاااۈپ كەتكەنلىكاااى ئەمەلىااايەتكە ئۇيغاااۇن كېلىااادۇ .شاااىمالىي
تەڭرىقۇتنىڭ قوۋمى ئۇيسۇنالر رايونىادا بىار مەزگىام تۇرغانادىن كېايىن زەبەر دەرسات-
قاراۋۇللىرى داۋاملىق غەربى شىمالغا يەنى كانگىيىگە كۆچۈپ بادى .ئااجىز -ئۇششااقلىرى
يەنىال ئۇيسۇنالرنىڭ يېرىدە قېلىپ قالدى .ئۇالرنىڭ داۋاملىاق غەرباكە كاۆچكەن ۋاقتاى ۋە
كۆچۈش سەۋەبى ئېنىق بولمىسىمۇ لېكىن غەربكە كۆچۈشانىڭ نەتىجىساى مىالدىايە -554
يىلااى (شااىمالىي چىاان پادىشاااھلىقى يەنباااۋ  -5يىلااى) كىتاااپ بولااۇپ پۈتااۈپ چىققااان
«ۋېينامە» دە ئانچە -مۇنچە ناتىرلەنگەن .مەزكۈر كىتابنىڭ  -102جىلد «غەربىي ياۇرت
تەزكىرىسااى» دە «ياپبااان ئېلاى ئۇيسااۇنالرنىڭ غەربااى شااىمالىدا ئااارىلىقى  10مىاڭ 930
چاقىرىم كېلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئەجدادى شاىمالىي تەڭرىقاۇت قوۋمىلىرىادىن بولاۇپ شاىمالىي
تەڭرىقاااۇت نەن سۇاللىساااىنىڭ ھاااارۋا -ئااااتلىقالر ساااانغۇنى دۇ شاااىيەن تەرىپىااادىن
قوغلىۋېتىلگەناادە جىنااۋېي تېغىاادىن ئۆتااۈپ غەربتىكااى كااانگىيگە كۆچااۈپ كەتااكەن.
كېتەلمەي قالغان ئاجىز -ئۇششاقلىرى كۈسەننىڭ شاىمالىدا قېلىاپ قالغاان .يېارى نەچاچە
مىاڭ چاااقىرىم كېلىاادىغان بولاۇپ ئاھالىسااى  200مىڭاادىن ئاشااىدۇ .لىياااڭجۈلۇقالر ئاۇنى
‹تەڭرىقۇت نان› دېيىشىدۇ» دەپ ناتىرلەنگەن.
بۇ يەردە ئېنىقلىۋېلىشقا تېگىشلىكى شۇكى جەنۇبىي -شىمالىي سۇاللىلەر دەۋرىدىكى
ياپبان ئېلىنىڭ ئورنى نەن دەۋرىدىكى ئۇيسۇن ئېلىنىڭ ئورنىغا توغرا كېلىدىغان بولۇپ
ھەرگىزمااۇ ئۇيسااۇن غەربىااي شااىمالىدا ئەمە  .ئۇيسااۇنالر جەنااۇبىي -شااىمالى سااۇاللىلەر
دەۋرىدە تونتىماساتىن جورجۇنالرنىاڭ تاجاۋۇزىغاا ئاۇچراپ ئەسالىدىكى يېرىناى تاشاالپ
پامىردىن ئېشىپ غەربكە كۆچۈپ كەتكەنادىن كېايىن ھاۇنالر ئۇالرنىاڭ يېرىناى ئىگىلىاپ
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ياپبااان ئېلىنااى قۇرغااان« .ۋېينااامە .غەربىااي ي اۇرت تەزكىرىسااى» دە« :ئۇيسااۇن ئېلااى
پايتەنتى قىزىم قورغان شەھىرى كۈسەننىڭ غەربىي شىمالىدا بولۇپ ئاارىلىقى  10مىاڭ
 800چاااقىرىم كېلىاادۇ .دۆلىرىنااى جۇرجااانالر بېسااىۋالغانلىقتىن پااامىرنى ئېشااىپ غەربااكە
كۆچۈپ كەتكەن» دەپ ناتىرلەنگەن.
كۈسەن ھازىرقى شىنجاڭدىكى كۇچا بولاۇپ ئۇنىاڭ غەربىاي شاىمالى ھاازىرقى ئېلاى
دەرياسىنىڭ بااش ئېقىنىناى كۆرساىتىدۇ .شاۇڭا يۇقاارقى بايانادىكى شاىمالىي تەڭرىقاۇت
جنۋېي تېغىدىن ئۆتۈپ «غەربتىكى كانگىيىسىگە كۆچۈپ كەتتى .كېتەلمەي قالغان ئااجىز-
ئۇششاااقلىرى كۈسااەننىڭ شااىمالىدا قېلىااپ قالاادى» دېگەناادىكى كېااتەلمەي قالغااانالر
ئەمىلىيەتاتە ئۇيسااۇنالر يېرىاادە قېلىااپ قالغاانالرنى كۆرسااىتىدۇ« .ۋېينااامە .غەربىااي ياۇرت
تەزكىرىسى» ياپيان ئېلى بايانىدىكى «بۇ ئەلنىڭ چېگىرسىدا ياناار تااغ باار .باۇ تاغادىن
گۇڭگۇرت چىقىادۇ» دېاگەن باياان بىالەن كۈساەن ئېلاى بايانىادىكى «كۈساەن ئېلىنىاڭ
غەربىي شىمالىدىكى چوڭ تاغدا ماگمىالر قايناپ تۇرىدۇ ....ئاغىرىپ قالغان كىشلەر ئىچادە
ساقىيىدۇ» دېگەن بايانالرغا ئاساسالنغاندا بۇ «يانار تاغ» ۋە «چاوڭ تااغ» ئەمەلىيەتاتە
ھازىرقى شىنجاڭدىكى تەڭرى تېغىنى كۆرسىتىدۇ .شاۇڭا جەناۇبىي – شاىمالىي ساۇاللىلەر
دەۋرىاادىكى كۈسااەننىڭ غەربىااي شااىمالىدىكى ياپبااان ئېلااى ئەمەلىيەتااتە نەن سۇاللىسااى
دەۋرىدىكى ئۇيسۇنالر يېرىدۇر [.]41
شىمالىي تەڭرىقۇت قوۋمىنىڭ ئىككىنچى مەنزىلى كاانگىيە بولادى .كاانگىيە ھاازىرقى
ئوتتااۇرا ئاسااىيادىكى قازاقىسااتان شااەرقىي جەنۇبىاادا «تااارىخىي ناااتىرىلەر .پەرغااانە
تەزكىرىساااى» دە«:كاااانگىيە پەرغاااانىنى غەربىاااي -شاااىمالىدىن ئىككاااى مىاااڭ چااااقىرىم
يىراقلىقتاااا» دەپ نااااتىرلەنگەن .پەرغاااانە ھاااازىرقى پەرغاااانە ئويمانلىقىااادا بولاااۇپ
سىردەرياسااىنىڭ يااۇقىرى ئېقىنىنىااڭ شااەرقىي تەرىپىاادە .كااانگىيە پەرغانىنىااڭ غەربىااي
شااىمالىدا بولغااان ئىااكەن .ئااۇ ھالاادا ئااۇ سااىر دەرياسااىنىڭ تااۆۋەن ئېقىنااى ۋە ئۇنىااڭ
شااىمالىدىكى رايااونالر بولغااان بولىاادۇ« .نەننااامە .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» ۋە «چ اېن
تاڭنىڭ تەرجىمھالى» دا كانگىيەنىڭ شەرقىي چېگىرسى چىجى شەھىرى (ھازىرقى تااال
دەرياسااااى) ئەتراپااااى ئىكەنلىكااااى ناااااتىرلەنگەن .ھااااازىرقى جۇغراپىيىلىااااك ئورۇنغااااا
ئاساسالنغاندا تاال

دەرياسى مىالدىيە  -91يىلى چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدىن چېكىنگەنادىن

تارتىپ مىالدىيە  -290يىلىنىڭ ئالدى -كەينىگىچە بولغان  200يىم جەريانىدىكى غەربكە
كۆچااۈش ئەھااۋالى جۇڭگااو ۋە چەت ئەللەرنىااڭ تااارىخىي ئەسااەرلىرىدە ناھااايتى ئاااددىي
ناتىرلەنگەن .ھەتتا مۇئەييەن دەرىجىادە ئااق قالغاان .مىالدىايە  -290يىلىنىاڭ ئالادى-
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كەينىدىن باشالپ غەربنىاڭ تاارىخىي ئەساەرلىرىدە ھۇنالرنىاڭ پائاالىيىتى ناتىرلىنىشاكە
باشالنغان .باۇ توغرىادا ئامېركاا ئاالىمى ۋ .م  .مېكگاوۋرىن ئومۇمالشاتۇرۇپ تونۇشاتۇرۇپ:
«شۇنىڭدىن كېيىنكاى  200مىاڭ ئىچىادە يەناى مىالدىايە  -170يىلادىن  -370يىلغىاچە
بولغان ئارلىقتىكى بۇ شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ ئەھاۋالى توغرىسادا بىاز ھېچانىمە بىلمەيمىاز
دېس اەك بولىاادۇ .ب اۇ ئارىلىقتااا جۇڭگااو ئىچكااى نىاازا بىاالەن ئالاادىراش بولغااانلىقى يەنە
سىيانپىالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تەھدىتىگە دۈچ كەلگەنلىكى ئۈچۈن يىاراق تۈركىساتاندىكى
ھۇنالر بىلەن بولغاان باارلىق مۇناساىۋىتى پۈتاۈنلەي ئۈزۈلاۈپ قالادى .ھۇنالرماۇ جۇڭگوغاا
قايتا قايتا تاجاۋۇز قىاللمايدىغان بولۇپ قالادى .شاۇنىڭ بىالەن بىلالە غەرباتە ئااالنالر ۋە
گوتالر بىلەن رىم ئىمپىريىسىنىڭ ئارلىقىنى توساۇپ تۇرغاچقاا مەيلاى يۇناان يااكى التىان
ئاااپتورلىرى بولس اۇن ھۇنالرنىااڭ پائااالىيىتى توغرل اۇق ھېچاانىمە يازالمىاادى .ئ اۇالر پەقەت
ئەرمەنىيە پادىشاھى تگرانېسانىڭ ( Tigranesتەنمىانەن مىالدىايە -290يىلاى( قوشاۇنىدا
ئاالن يالالنما قوشۇنى بولاۇپال قالماساتىن يەنە بىار باۆلەك ھاۇن قوشاۇنىنىڭمۇ باارلىقىنى
يېزىشقان .ئۇنىڭادىن باشاقا يەنە يېارىم ئەساىردىن كېىايىن (تەنمىانەن مىالدىايە -356
يىلااى) پېرسااىيەنىڭ شااىمالىي چېگىرسااىنىڭ Chionitesالرنىااڭ ھۇجۇمىغااا ئۇچرىغااانلىقى
مەلۇم Chinoites .الر بەلكىم ئاشۇ ھۇنالر بولۇشى مۇمكىن» دېگەن [.]42
ئېلىمىز ئالىمى سېن جۇڭميەنمۇ سىكىسنىڭ «پېرسىيە تارىخى»  -1تومىدىكى شااپۇر
نانىنىااڭ ئىشاالىرى توغرىسااىدىكى بايانىاادىن نەقىاام ئېلىااپ« :شاااپۇر ( )Shapurنىااڭ
ش اەرىقىدىكى ئ اۇرۇش مىالدىاايە  -350يىلىاادىن  -357يىلىغىااچە داۋامالشااقان .ب اۇ ھەقااتە
تااارىخي ئەسااەرلەردەر ئېنىااق ناااتىرلەر بااار .بىزنى اڭ بىلىشااىمىزچە تاجاااۋۇز قىلغ اۇچىالر
 Chinoitesالر بولۇپ بۇالر بۇرۇنالر دۇنياغا تونۇلغان  Hunsالردۇر» دېگەن [.]43
مىالدىيە -4ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ھۇنالر دون دەرياسى بويىادا ئااالنالرنى مەغلاۇپ
قىلىپ غەربنى لەرزىاگە ساالدى .شاۇنىڭ بىالەن ئاۇالر غەرت تارىخچىلىرىنىاڭ دىققىتىناى
قوزغىاادى .شاۇنىڭدىن باشااالپ ھۇنالرنىااڭ غەربتىكااى پائااالىيەتلىرى تااارى ئەسااەرلىرىدە
كۆرۈلۈشكە باشلىدى.
ئاالنالر بۇرۇن ئائورسى دەپ ئاتالغان بولۇپ كېايىن ناامىنى ئاۆزگەرتكەن .ئۇالرنىاڭ
نامى دەسلەپ «تارىخىي ناتىرىلەر .پەرغانە تەرزكىرىسى» كۆرۈلادىغان بولاۇپ ئۇنىڭادا:
«ئائورسى كانگىيىسىنىڭ غەربىي شىمالىغا ئىككى مىڭ چاقىرىم كېلىدىغان كاۆچمەن ئەم
ئۆرپ-ئادىتى ئاساسەن كاانگىيلىكلەر بىالەن ئونشاايدۇ .ياۈز نەچچەمىاڭ ئەساكىرى باار
يېرى بىپايان دېڭىزغا تۇتىشىدۇ ئۇ شىمالىي دېڭىز دىيىلىدۇ» دەپ ناتىرىلەنگەن.
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«ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىسى .ۋېي پادىشاھلىقى تەزكىرىسى .ئوغانالر ساىيانپىالر ۋە
شەرقتىكى يات قەۋملەر ھەققىدە قىسسە» دىمۇ پېي جۇ «ۋېي پادىشاھنىڭ تاارىخى» دىان
نەقىم ئېلىپ« :غەربىي شىمالدا ئۇيسۇن ۋە كانگىيە باار  ...يەنە ئائورساى ئېلاى بولاۇپ
ئااالن دۆلىتااى دەپماۇ ئاتىلىاادۇ .ئاۆرپ-ئااادىتى كاانگىيىلىكلەر بىاالەن ئونشاايدۇ .غەربااتە
داكچىاان (يەنااى غەربىااي رىاام ئىمپىريىسااى) بىاالەن شااەرقىي جەنۇپتااا كااانگىيە بىاالەن
چېگىرلىنىاادۇ .ب اۇ ئەلاادە بۇلغااۇن ك اۆپ بول اۇپ نەلقااى ئااوت س اۇ قوغلىشااىپ ك اۆچمەن
چااارۋىچىلىق بىاالەن تۇرمااۇش كەچۈرىاادۇ .يېاارى بىپايااان دېڭىزغااا تۇتۇشااىدۇ بااۇرۇن
كانگىيەگە قارىغان ھازىر ھېچكىمگە قارىمايدۇ» دەپ ناتىرلەنگەن.
يۇقارقىالردىن ئاالن دۆلىتىنىڭ جۇغراپىيىلىاك ئورنىنىاڭ ھاازىرقى جەناۇبىي روساىيە
يايالقلىرىدىكى دون دەرياساىنىڭ شاەرقىگە تاوغرا كېلىادىغانلىقىنى ئاتاالمىش «بىپاياان
دېڭىز»نىاڭ دون دەرياساى قويۇلادىغان ئاازوۋ دېڭىاز ئىكەنلىكىناى بىلىاۋالغىلى بولىادۇ.
بۇنىڭدىن قارىغانادا ئوماۇمەن دون دەرياساىنىڭ شاەرقىدىن ۋولگاا دەرياساى ئاارلىقى ۋە
جەنۇپتا كاۋكاز تېغىغىچە بولغان جايالر ئاالنالرنىڭ زېمىنى بولغان.
رىم ئىمپىريىسىنىڭ ئانىرقى دەۋرىلىرىدىكى تارىخشاۇنا

ئاممىئاانۇ

مارساېللىنۇ

( )Amminanus Marccllinusمىالدىيە  -390 ~ 350يىلاالر)ئۆزىنىاڭ مەشاھۇر «تاارى »
ناملىق ئەسىرىدە (بۇ ياۋروپا تارىخچىلىرى ھۇنالرنىڭ پائالىيىتىنى ئەڭ بۇرۇن نااتىرلىگەن
ئەسەر) بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپىلىي مەلۇماتالرنى قالدۇرغان بولاۇپ ئاۇ« :تاننااي دەرياساى
(دون دەرياسى) ئاساىيا بىالەن ياۋروپاانى ئايرىاپ تۇرىادۇ .ئااالنالر شىساىت دەرياساىنىڭ
(دون دەرياسى) شەرىقىدىكى بىپايان چەكسىز كەتكەن غەربىي ئائورسى [ ]44چۆللۈكىادە
ئولتۇراقالشقان .ئۇ يەردە ئاالن تېغى بولغانلىقى ئۈچۈن ئاالنالر ئاشۇ نام بىلەن ئاتالغاان.
ئۇالر نۇرغۇنلىغان قەۋملەرناى بويساۇندۇرۇپ .....ئاۇالرنى قوشاۋالغاندىن كېايىن ئۇالرماۇ
ئاالن دەپ ئاتالغان .....ئاالن تېغى شەرققە سوزۇلغان بولۇپ ئاھالىسى زىار يېارى كەڭ
ئەللەرگە جۈملىدىن يەنى ئاسىياغىچە بۆلۈنۈپ ئولتۇراقالشقان .ئۇالرنىاڭ ئاارلىقى شاۇنچە
يىراق بولسىمۇ يەنە كېلىپ كەڭ رايونالردا كۆچمەن چارۋىچىلىق قىلسىمۇ كېايىن يەنىاال
ئورتاق بىر نام ئاستىدا بىرلىككە كېلىپ ھەممىسىال ئاالن دەپ ئاتالغان» دېگەن [.]45
ھۇنالرنىڭ ئااالنالرنى ياوقىتىش ھەققىادە «ۋېيناامە .غەربىاي ياۇرت تەزكىرىساى» دە
ئازراق ناتىرىلەر (لېكىن بۇالر ناھايتى مۇھىم) بولساىمۇ لاېكىن ئۇنىڭغاا ئائورساى بىالەن
سوغىيانا ئارالشاتۇرۋېتىلگەن .ئۇنىڭادا« :ساوغدىيانا پامىرنىاڭ غەربىادە بولاۇپ باۇرۇن
ئائورسى يەنى ئۇنناش دەپماۇ ئاتالغاان .چاوڭ دېڭىزنىاڭ بويىادا بولاۇپ كانگىيىەنىاڭ
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غەربىااي شااىمالىي تەرىپىاادە ئااارلىقى  10مىااڭ  600چاقىرىااپ كېلىاادۇ .ھااۇنالر بااۇرۇن
ئۇالرنىڭ پادىشاھىنى ئۆلتاۈرۈپ يېرىناى ئىگەللىۋالغاان .باۇ ئەلادىكى ساودىگەرلەر ساودا-
سېتىققا ناھايتى ماھىر .گاۋزۇڭ (ۋېن چىڭدى توغبات جۈن مىالدىيە  -465 -452يىلاالر)
دەۋرنىڭ دەسلىپىدە سوغدىيانا پادىشاھى ئەلچى ئەۋەتىپ سودا قىلىشنى تەلەپ قىلادى ۋە
پەرماننى قۇبۇم قىلدى» دېيىلگەن.
سااوغدانىيا ھەرگىزمااۇ ئائورسااى ئەمە

«نەننااامە .غەربىااي ي اۇرت تەزكىرىسااى» دە

سوغدانىيا بىلەن ئائورساى ئاايرىم-ئاايرىم ئىككاى دۆلەت دەپ ناھاايتى ئېنىاق يېزىلغاان.
لېكىن «ۋېينامە» دە بۇ ئىككى دۆلەت ئارىالشتۇرۋېتىلگەن («شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى»
دىمۇ زەرەپشان دەرياسى ۋادىسىدا بولۇپ ئاالن دۆلىتى بىالەن بولغاان ئاارىلىقى ناھاايتى
يىراق بولۇپ ھەرگىماۇ ئۇنىاڭ بىالەن بىار ئەم ئەمە

[ .]46بەزى ئاالىمالر ئىانچىكىلەپ

تەكشااۈرۈپ كاۆرمەيال ھاۇنالر غەربااكە كۆچۈشااتە سااوغدىياناغا بارغااان دەپ ناتااا ھۆكااۈم
چىقىرىشقان [.]47
ھۇنالرنىااڭ ئاااالنالرنى يااوقىتىش ئۇرۇشااىنىڭ تەپسااىلىي ۋاقتااى ۋە جەريااانى ئېنىااق
ئەمە  .غەرت ئاااالىملىرىمۇ باااۇ ئاااۇرۇش مىالدىااايە -350يىلاااى باشااالىنىپ -374يىلاااى
ئانىرالشااقان دەپ پەرەز قىلىشااقان .ب اۇ قېتىماادا ھ اۇنالر ت اۇنجى قېااتىم سااون دەرياسااى
ساھىلىدا پەيادا بۇلاۇپ ياۋروپاغاا تاجااۋۇز قىلىشاقا باشالىغان .ئاممىئاانۇ

باۇ ھەقتىماۇ

قىسااقىچە ناااتىرە قالاادۇرغان بولاۇپ ئاۇ« :ھاۇنالر.......ئاالنالرنىاڭ يېرىنااى دەپسااەندە
قىلدى .ھۇنالر كەڭ كۆلەمدە قىرغىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن قېلىپ قالغان ئاالنالر بىالەن
ئىتتىپاقلىق ئەھدى تۈزۈپ ئۇالرنى ئۆزىنىاڭ قوشاۇنىغا قاتنىشىشاقا مەجبۇرلىادى .ھاۇنالر
ئاالنالر بىلەن بىرلەشكەندىن كېيىن ھەيۋىسى تېخىمۇ ئۆسۈپ كەتتى» [ ]48دېگەن.
ئاالن دۆلىتى يوقىتىلغاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان ئاالنالر ھۇنالرغا بويسۇنۇپ ئۇالرغاا
ئەگىشىپ غەربكە يۈرۈش قىلغان بولساىمۇ لاېكىن بىار قىسامى بولساا جەنۇپقاا – كاۋكااز
تاغلىرىغا قېچىاپ كەتتاى .يەنە بىار قىساىمى بولساا غەرباكە ياۈرۈپ شاەرقىي گوتالرنىاڭ
مۇداپىئە لىنىيىسىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ شەرقى گوتلەرنىڭ تېىتورىيىسىگە كىاردى (ھاازىرقى
دون دەرياسىنىڭ غەربى بىلەن دېنستىر دەرياسىنىڭ ئارلىقىدىكى رايونالر) .ئۇزۇن ئۆتمەي
ھۇنالر داۋاملىاق ئالغاا ئىگىارلەپ دون دەرياساىدىن ئۆتاۈپ مىالدىايە -374يىلاى شاەرقى
گوتالرنىڭ زىمىنىغا ھۇجۇم قىىپ كرىدى .شەرقىي گوتالر ھۇنالرنىاڭ تاجاۋۇزىغاا تاقابىام
تۇرالمىغااانلىقتىن دېنسااىتىر دەرياسااىنىڭ غەربىاادىكى غەربااى گوتالرنىاڭ تېرىتورىيىسااىگە
چېكىنىشكە مەجبۇر بولدى .غەربىي گوتالرمۇ مەغلاۇپ بولغانادىن كېايىن بىار قىساىملىرى
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جەنۇپقااا دوناااي دەرياسااىنىڭ شااىمالىدىكى ئورمانلىققااا قاااچى .يەنە بىاار قىسااىمى دوناااي
دەرياسىدىن ئۆتۈپ رىم ئىمپىريىسىنىڭ تېرىتورىيىسىگە كىردى .شۇنداق قىلىاپ ھاۇنالر
ياۋروپادىكى مىللەتلەرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىناى ئوينىادى ۋە شاۇنىڭ
بىلەن بىللە ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى باشلىدى.

.9جەنۇبىي ھۇنالردىكى ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش
جەنااۇبىي ھااۇنالر ئەم بولغاناادىن كېاايىن نەن سۇاللىسااى مەركىزىااي ھۆكۈمىتىنىااڭ
ئاالھىدە ئىلتىپاتىغا ئېرىشتى .بۇ ھەقاتە جەناۇبىي تەڭرىقاۇت تۇنادۇق مىالدىايە -88يىلاى
(جاڭخې-2يىلى) پادىشاھ نېدىغا يازغاان نېتىادە «ئەجادادلىرىم نەن سۇاللىساىگە ئەم
بولغاناادىن بېاارى ناننى اڭ ھەددى-ھېسابسااىز ئىلتىپاتىغااا سااازاۋەر بول اۇپ كەلاادى .نەن
قۇشۇنىنىڭ ھىمايىسىدە چېگرا-قورۇلالر ئەمىن تاپتى بۇ ھام  40يىام داۋام قىلادى .مەن
نەن سۇاللسى يېرىدە تۇغۇلۇپ ئۆستۈم نەن ئوردىسىغا تايىنىپ ياشىدىم ھەر يىلاى ياۈز
مىليۇن يارماقالپ ئىنئامغا ئېرىشىپ تۇردۇم بىز نااتىرجەم بولغاان بولسااقمۇ يانشاىلىقىغا
جاۋاپ قايتۇرۇش پۇرسىتىگە ئېرىشەلمىگىنىمىز ئۈچۈن نىجالەت بولماقتىمىز» دەپ يازغاان
ئىااادى [ .]49شاااۇڭا ئاااۇ نەن سۇاللساااىنىڭ شاااىمالىي ھۇنالرغاااا جاااازا ياااۈرۈش قىلىاااش
ئۇرۇشاالىرىنى ئاكتىااپ قااولالپ قااوم ئاسااتىدىكى كونااا-يېڭااى ئەسااكەرلەرنى يااۆتكەپ
ئىشلىتىشاانى ناالياادىغانلىقىنى بىلاادۈرۈپ كۈچىنىااڭ بااارىچە تىرىشااچانلىق كۆرسااەتتى.
مىالدىيە -91 ~ 89يىلالردىكى بىر نەچچە قېتىملىق چوڭ ئۇرۇشانىڭ ھەممىساىگە جەناۇبى
تەڭرىقۇت ۋە ئۇنىڭ ھەر قايساى ناانلىرى قەۋمىناى باشاالپ ئااكتىپلىق بىالەن قاتناشاتى.
كېيىن نەن سۇاللسىىنىڭ سىيانپى قۇلدارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشاى ئۇرۇشالىرىغىمۇ كاۆپ
كۈچ چىقاردى ۋە ئېغىر بەدەم تۆلىدى .مەسىلەن جەنۇبى تەڭرىقۇت مىالدىايە -177يىلاى
(جياڭپىڭ -6يىلى) ئەمىر نۆكەر زاڭ مىن بىلەن ھەر قايسى ئون مىڭ كىشلىكتىن قوشاۇن
باشالپ سىيانپىالر رەھبىرى تانشىخۇيغا قارشى ئاۇرۇش قىلغانادا جەڭادە مەغلاۇپ بولاۇپ
ئەسكەرلىرىنىڭ ئوندىن يەتتە –سەككىزى چىقىم تاارتتى[ ]50نەن سۇاللىساىنىڭ شاىمالىي
ھۇنالرغا جاازا ياۈرۈش قىلىشاىى ۋە ساىيانپى قۇلادارلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغاا قارشاى تۇرۇشاى
نەلقنىااڭ مەنااپەئەتىگە ئۇيغااۇن ھەققااانى ھەركەت ئىاادى شااۇڭا جەنااۇبىي ھااۇنالر بااۇ
ئۇرۇشااالرنى قااولالپ ياااردەم بېرىشااىمۇ ۋەتەننااى بىاارلىككە كەلتۈرۈشااكە ۋە ھەر مىلاالەت
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نەلقىنىااڭ ئورتاااق مەنااپەئەتىگە تااۆھپە قوشااقانلىق ئىاادى .شااەرقى نەن سۇاللىسااىنىڭ
ئانىرىدىكى تەنمىانەن ياۈز يىام جەريانادا بىارنەچچە قېاتىم بەزى قەبىلىالەر ئاساىيلىق
قىلغان بولسىمۇ جەنۇبى ھۇنالر بىلەن نەن سۇاللىسىنىڭ مۇناسىۋىتى ئاساسى جەھەتتىن
يانشى بولدى .ھاالبۇكى بەزى تاوپىالڭالرنى نەن سۇاللىساىنىڭ ئاايرىم ئەمەلادارلىرىنىڭ
ناتا قىلمىشىلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغانىادى .مەساىلەن مىالدىايە -124يىلىادىكى (يەنگاۇاڭ
 -3يىلااى) ئاسااۇز باشااچىلىقىدىكى بىاار قېتىملىااق تااوپىالڭ دەم لياۋشااۈيدىن ئۆتكااۈچى
سانغۇنى گېڭ كۈينىاڭ يېڭىادىن ئەم بولغاان ھۇنالرغاا ھۇجاۇم قىلىاش تۈپەيلىادىن ياۈز
بەرگەن ئىدى[.]51
تىااانب ماااۇقىم ۋەزىااايەن جەناااۇبى ھۇنالرنىاااڭ ئىجتىماااائىي ئىشلەپچىقىرىشااانىڭ
تەرەققىياتىغا پايدىلىق بولدى .شۇنىڭ بىلەن بىللە جەنۇبى ھۇنالر قورۇلدىن كىرگەنادىن
باشالپ چېگرىدىكى ھەر قايسى ئايماقالرغا تارقااق جايلىشاىپ نەنازۇالر بىالەن ئاارىالش
ئولتۇراقالشتى« .جىننامە .شىمالىي دىالر ۋە ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دىكاى «بەش مىاڭ
تۈتۈناادىن كااۆپ ھااۇن سااوفاڭدىكى ھەر قايسااى ئايماااقالردا نەناازۇالر بىاالەن ئااارىالش
ئولتۇراتتى» دېگەن بايان دەم شەرقى نەن سۇاللسىى دەۋرىادىكى جەنۇبىادىكى ھۇنالرغاا
قارىتىلغان .ھۇنالردىكى «تۈتۈن» ئائىلە دېگەن مەنىادە بولاۇپ ھەر بىار تۈتاۈننى بەش
جاااان ھېسااااپلىغاندا ئەيناااى چاغااادا ھەر قايساااى ئايمااااق نااااھىيىلەردىكى ھۇنالرنىاااڭ
توپۇسااى 30-20مىاڭ بولغااان بولىاادۇ .نەناازۇالر بىاالەن ئااارالش ئولتۇراقالشااقانالر ۋە ھەر
قايسى ئايماق ناھىيىلەرگە تارقالغان بۇ جەنۇبى ھۇنالر نەنزۇالر بىلەن بىللە ياشاىغانلىقى
ۋە دائىاام نەناازۇالر بىاالەن ئاااالقە قىلىااپ تۇرغااانلىقى ئۈچااۈن تەبئااى ھالاادا نەناازۇالر
مەدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىگە ئۇچرىدى .شاۇڭا  40يىام ئۆتكەنادىن كېايىن ئۇالرنىاڭ
ئىجتىمااائىي ئىگىلىكااى جەمئىاايەت تەشااكىلى ۋە سااىنىپى مۇناسااىۋىتىدە ناھااايىتى زور
ئۆزگىرىش مەيدانغا كەلدى.
ھۇنالرنىڭ جەمىيەت تەشكىلىدە ئەسلىدە ئىشالەپچىقىرىش تەشاكىم بىالەن ھەربىاي
تەشااكىم بىرلەشااتۈرۈلگەن ئىاادى« .تااارىخى ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە
«ئەرلەر ئوقياا تارتقىادەك بولغانادىال ساااۋۇتلۇق چەۋەناداز بولىادۇ» دەپ ناااتىرىلەنگەن.
ئۇالر تىنىب ۋاقتىادا كاۆچمەن چاارۋىچىلىق بىالەن شاۇغۇللىنىپ ئاۇرۇش ۋاقتىادا جەڭاگە
ئاتلىناتتى دېمەك ئۇالر ھەم چارۋىچى ھەم ئاتلىق ئەسكەر ئىدى .ئەمماا جەناۇبى ھاۇنالر
قورۇلدىن كىرىگەندىن كېيىن مىالدىيە -90يىلنىڭ ئالدى-كەينىدە «لەشكەرلىك» تۈزۈم
مەيااادانغا كەلااادى« .كېيىنكاااى نەنناااامە .جەناااۇبى ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دەپ
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ناتىرىلىنىشچە شۇ چاغدا جەنۇبىي ھۇنالر ئۇرۇشتا ئارقا-ئارقىدىن غەلبە قىلىپ كۆپلەپ
ئەسىر ئالغانلىقى ۋە ئەم بولغانالرنى قوبۇم قىلغانلىقى ئۈچۈن قاوۋمى كۆپىيىاپ نۇپۇساى
 34مىڭ تۈتۈن  237300ئادەمگە لەشكىرى  50170كە يەتكەن .بۇ يەردىكى «لەشاكەر»
لەر دەم ئىشلەپچىقىرىشتىن ئايرىلىپ ئۇرۇش قىلىش ۋەزىپىسىنىال ئۈستىگە ئالغان مۇنتىزىم
ئەسااكەرلەر ئىاادى .ئەينااى چاغاادا جەنااۇبى ھۇنالرنىااڭ نوپۇسااى  200مىڭاادىن ئېشااىپ
50مىڭدىن ئارتۇق مۇنتىزىم ئەسكىرى بولغىنىغا قارىغاندا ئوتتۇرا ھېساپ بىلەن ھەر بەش
ئادەمنىڭ بىرى مۇنتىزىم ئەسكەر بولغان .قالغان ئەرلەر ۋە ئااجىز-ئۇششااقالر ھەم ئاياالالر
مەنسااۇ

چااارۋىچىلىق دېھقااانچىلىق ۋە قااوم ھۇنەرۋەنچىلىااك بىاالەن شااۇغۇلالنغان.

لەشكەرلەرنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ئاۈچ تۈرلاۈك ساەۋەپ بولاۇپ بىرىنچىساى ئىجىتماائىي
ئىشلەپچىقىرىشاانىڭ يەنىمااۇ تەرققااى قىلىشااى ئىككىنچىسااى دېھقانچىلىقنىااڭ ئىجتىمااائىي
ئىگىلىكتە چوڭ سالماقنى ئىگەللىشى ئۈچىنچىسى نەن سۇاللىسىنىڭ ھەرباى تۈزۈمىنىاڭ
تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقى ئىدى .بۇنىڭ ئىچىدە بىرىنچى سەۋەپ ئاساساى ئورۇنادا تۇرىادۇ.
ئالاادى بىاالەن بەش ئادەمنىااڭ بىرىنىااڭ لەشااكەر بولۇشااى بەش ئادەمنااڭ ئەساالىدىكى
ھۆكۈمران سىنىپال بېقىشتىن يەنە ئېشىنچا ئەمگىكاى بىالەن بىرئاادەمىنى كاۆپ بېقىشاىدىن
دېرەك بېرىدۇ.
بۇ ھۇنالرنىاڭ ئىجتىماائىي ئىگىلىكنىاڭ يەنىماۇ گاۈللەنگەنلىكىنى ئەكىاا ئەتتاۈرۈپ
بېرىاادۇ .ئۇنىڭاادىن قالسااا دېھقااانچىلىق ئەمگىكااى چااارۋىچىلىق ئىشاالەپچىقىرىش بىاالەن
ئونشاااىمايدىغان بولاااۇپ بىااارقەدەر ماااۇقىم ئەماااگەك كاااۈچى ۋە بەلگىلىاااك تېرىقچىلىاااق
تېخنىكىسااى بولغاناادىال ئاناادىن ئىگلىكنااى يانشااى باشااقۇرغىلى ۋە مەھسااۇالت مىقاادارىنى
ئاشاۇرغىلى بولىاادۇ .شاۇڭا بىاار قىسااىم كىشااىلەر نااا
كىشااىلەر مەنسااۇ

ئەسااكەر بولاۇپ يەنە بىاار قىسااىم

چااارۋىچىلىق ياااكى تېرىقچىلىااق (ياااكى يېاارىم چااارۋىچىلىق بىاالەن)

شاۇغۇلالنغاندا ئىجتىمااائىي ئىگىلىكنااى تەرققااى قىلدۇرۇشااقا پاياادىلىق بولىاادۇ .ب اۇ نىاام
ئەسااكەرلىك ۋە دېھقااان چااارۋىچىلىق ئىااش تەقسااىماتى .ھااۇنالردىكى ئىشاالەپچىقىرىش
تەشكىلى بىلەن ھەربىي تەشكىلنىڭ ئايرىلىشىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ جەنۇبى ھۇنالرنىاڭ
ئىجتىماااائىي تۈزۈمىنىاااڭ ئالغاااا قااااراپ تەرەققاااى قىلغانلىقىنىاااڭ بەلگىساااى ھەم جەناااۇبى
ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىنىڭ مەھسۇلى ئىدى .ئۇ ئۆز نۆۋىتىادە يەنە
جەنىبىي ھۇنالرنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ راۋاچلىنىشىنى ئىلگىرى سۈردى.
ھۇن ھۆكۈمرانلىرى ئىزچىم ھالدا ئۆز نەلقىنىمۇ ئېزىاپ كەلاگەن ئىادى .ئاۇالر بااتۇر
تەڭرىقۇت ھاكىمىيەت قۇرىغاندىن باشالپ ئەسلىدىكى ئۇرۇقداشلىق جامائەسى ئومۇم ئىش
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ئۈچااۈن ۋاقىتلىااق يىغىاادىغان نىراجەتنااى م اۇقىم يىغىاادىغان باااج-س اېلىققا ئۆزگەرتىااپ
ئاتااالمىش «ئ اۇرۇق جامائەسااىنىڭ مەنپەئەتااى» نااامى ئاسااتىدا سااىنىپى ئېكىسپىالتاتسااىيە
مۇناسىۋىتىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرۇپ كەلگەندى.
جەنااۇبى ھااۇنالر قورۇلاادىن كىرگەناادىن كېاايىن ھۆكۈمرانالرنىااڭ ئااۆز نەلقىنااى
ئېكىسپىالتاتسااىيە قىلىااش مۇناسااىۋىتى يەنىااال مەۋجااۇت بولااۇپ تااۇردى ھەم تۇرمۇشاانىڭ
ناتىرجەم بولۇشى نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشى

ئىجتىماائىي ئىگىلىكنىاڭ ئۈزلۈكساىز تەرەققاى

قىلىشااى بىەلاان ئېكىسپىالتاتسااىيە قىلىااش دەرىجىسااىمۇ چوڭاياادى ب اۇنى «لەشااكەرلىك»
تۈزۈمىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ .چۈنكى ئىشلەپچىقىرىشتىن ئايرىلغان
لەشكەرلەر باشقىالرنىڭ بېقىشىغا مۇھتاج بولۇپ جەناۇبى ھاۇن ھۆكاۈمرانلىرى ئاادەتتىكى
دېھقان چارۋىچىالر (بۇ يەنىال ئاساسى ئورۇندا تۇراتتى) ئېكىسپىالتاتسىيە قىلىپ ئېرىشكەن
بايلىقالردىن بىار قىساىمىنى ئاجىرىتىاپ ئاۇالرنى باققاان .ئىجتىماائىي ئىشلەپچىقىرىشانىڭ
ئۆزلۈكسااىز يۈكسىلىشااىگە ئەگىشااىپ ھۆكۈمرانلىرىنىااڭ ئېكىسپىالتاتسااىيىنىڭ بارغانس اېرى
ئېغىرلىشىشى بىلەن مۇناسىۋەتتىكى ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈشىمۇ بارغانساېرى چوڭقۇرالشاتى
شەپقەتسىزلەرچە ئېكىسپىالتاتساىيە تۈپەيلىادىن نامراتلىشاىپ كەتاكەن ھاۇنالر بارغانساېرى
كۆپەياادى .ئۇالرنىااڭ كېيىاانچە ئەگەرتەبىئااى ئاااپەتكە يولۇقسااا ھاااالكەت گىردابىغااا بېرىااپ
قېلىش نەۋىپاى باار ئىادى« .كېيىنكاى نەنناامە .جەناۇبى ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە
ناتىرىلىنىشىچە مىالدىيە -76يىلى (جيەنچۇ 1يىلى) جەنۇبى ھاۇنالر رايونادا چاېكەتكەن
ئاپىتى تۈز بېرى پخەلق ئاچارچىلقتا قالغاچقا پادىشااھ جاڭادى  30مىڭادىن كاۆپ ناامرات
ئاھاااالىگە قۇتقاااۇزۇش بەرگەن .ناااامرات نەلقنىاااڭ 30مىڭااادىن ئېشىشاااىدىن ساااىنىپىي
بۆلۈنۈشنىڭ كەسكىنلەشكەنلىكىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ.
جەنااۇبى تەڭرىقاااۇت ئەم بولغاناادىن باشاااالپ شااىمالىي چېگرىااادىكى ھەر قايساااى
ئايماااقالر يەنااى بېياادى ساۇفاڭ ۋۇيااۈەن تۈنجااۇڭ دىڭااراڭ يەنمااېن دەيجااۇن ھەم
شاااااڭگۇالرغا جەنااااۇبى ھااااۇنالر ۋە شااااىمالىي ھااااۇنالردىن يېڭىاااادىن ئەم بولغااااانالر
ئورۇنالشتۇرۇلدى .شۇنىڭدىن كېيىن ھۇنالر تونتىماستىن ئىچكىرىگە كۆچۈشكە باشالىدى.
مەسلەن مىالدىيە -96يىلى فېڭخۇ تەڭرىقۇت باشاچىلىقىدىكى نەلقاتىن  4000لەشاكەر ۋە
ئااون مىڭاادىن ئااارتۇق ئاااجىز-ئۇششاااق نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغاناادا نەن سۇاللىسااى
ئۇالرنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا شىمالىي چېگىردىكاى ھەر قايساى ئايماقالرغاا ئۇرۇنالشاتۇردى.
شۇيىلى ئونئوت نان ئۇكۇيكەن جەناۇبى تەڭرىقۇتقاا ئاساىيلىق قىلىاپ قەۋمىناى باشاالپ
قورۇلدىن چىقىپ كەتكەندە نەن سۇاللىسى قوشۇن ئەۋەتىپ ئۇالرنى قايتۇرۇپ كەلدى ۋە
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 20مىڭدىن ئارتۇق كىشاىنى ئەنادىڭ (ھاازىرقى گەنساۇ ئۆلكىساى جېنياۈەن ناھىيىساىنىڭ
شەرقى جەنۇبىادا) ۋە بېيادىغا ئورۇنالشاتۇردى .مىالدىايە  -140يىلاى (ياۇڭخې -5يىلاى)
جەنۇبى ھۇنالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدا قااليمىقانچىلىق يۈز بېرىاپ ساوم تەرەپتىكاى قۇلاۇن
نان ئۈ

ئوڭ قوم بىلىاك ناان بىالەن بىرلىشاىپ شاىخې ئايمىقىادىكى مېيجىغاا ھۇجاۇم

قىلااادى .كېااايىن يەنە شاااەرقتىكى ئوغاااانالر غەرپتىكاااى چيااااڭالر غاااۇزالر بىااالەن تىااام
بىرىكتۈرۈپ بىڭجۇ لياڭجۇ يۇجۇ ۋە يىجۇ تۆت ئايماققا تاجاۋۇز قىلدى .نەن سۇاللىسى
بۇالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن شېخى ئايمىقىنىاڭ مەركىزىناى لىشاىغا (ھاازىرقى
سەنشى ئۆلكىسىدىكى لىشى ناھىيىسى) شاڭجۈن ئايمىقىنڭ مەركىزىنى شياياڭغا (ھاازىرقى
شەنشى ئۆلكىساىدىكى نەنچېاڭ ناھيىساىنىڭ جەنۇبىادا) ساۇفاڭ ئايمىقىنىاڭ مەركىزىناى
ۋۇيۈەنگە (ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلادىكى بااۋتۇ شاەھىرىنىڭ غەربىادە) كۆچاۈردى .بۇنىاڭ
بىلەن ئەسلىدە شىخې شاڭجۈن سۇفاڭ قاتارلىق جايالرغا ئولتۇراقالشقان ھۇنالر تېخىمۇ
جەنۇبقا كۆچۈپ كۆپ قىسم بېڭجۇ ئايمىقىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى فېنشۈي دەرياسى ۋادىسىغا
ئورۇنالشتى[ .]52بۇ ئۇالرنىڭ كېيىنكى چارۋىچىلىق ئىگىلىكىدىن دېھقانچىلىق ئىگىلىكىاگە
ئۆتۈشىنى پايدىلىق شارائىت بىلەن تەمىنلىدى.
مىالدىيە-187يىلى (جۇڭپىڭ  -4يىلى) جەنۇبى ھۇنالردا ئىچكى نىزا يۈز بەردى .باۇ
ئىش بۇرۇنقى جۇڭشەن ۋالىيسى جاڭ چۈننىڭ نەن سۇاللىسىگە قارشى ئېساىيان كۆتاۈرۈپ
سىيانپىالر بىلەن تىم بىرىكتۈرۈپ چېگرىدىكى ئايماقالرغا ھۇجۇم قىلىشاىدىن باشاالنىدى.
لىڭاادى جەنااۇبى ھاۇن قوشاۇنلىرىغا يۇجااۇ چوپاناادارى ليۇيااۈگە ماسلىشااىپ جااازا يۈرۈشااى
قىلىشقا پەرمان چۈشۈرگەندە جەنۇبى تەڭرىقۇت قانقۇي سوم قوم بىلىك نااننى قوشاۇن
بىلەن يۇجۇ ئايمىقىغا ئەۋەتتى بۇنىڭ بىلەن قانقۇينىاڭ ئۈزلۈكساىز لەشاكەر تارتىشاىدىن
ئەنسىرەپ مىالدىيە -188يىلى ئوڭ تەرەپتىكاى شاىلو قەبىلىساى بىالەن توغاا ھۇنلىرىادىن
[ ]53يۈز نەچچە مىڭ ئادەم ئىسىيان كۆتۈرۈپ ئۇنى ئۆلتۈردى .ماانقۇي ئۆلگەنادىن كېايىن
ئوغلى ئوڭ قوم بىلىك نان يۈفۇلو تەناتكە چىقتاى .قاانقۇينى ئۆلتۈرگاۈچىلەر يۈفۇلونىاڭ
ئاتا قىساسىنى ئېلىشىدىن ئەنسىرەپ شۈبۇ قوتقۇسىنى تەڭرىقۇت قىلىپ تىكلىدى .يۇفۇلاو
بۇنىڭغا قايىام بولمااي نەن ئوردىساىغا بېرىاپ دەۋا قىلادى ۋە نەن سۇاللىساى مەركىازى
ھۆكۈمىتىنىااڭ ياااردەم بېرىشااىنى تەلەپ قىلاادى .ب اۇ دەم نەن لىڭاادى ئ اۆلگەن س اېرىق
ياااغلىقلىقالر قااوزغىلىڭى پااارتىالپ ئەم قااليمىقانلىشااىپ ھەر قايسااى جااايالدىكى فېئااودام
بۆلااۈنمىچى ك اۈچلەر پۇرسااەتتىن پاياادىلىنىپ باااش كۆتااۈرۈپ نەن سۇاللىسااى مەركىاازى
ھااااكىمىيىتى تېاااز ساااۈرئەتتە پارچىلىنىۋاتقاااان مەزگىااام بولاااۇپ ئۇنىاااڭ دەۋاساااىنى
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ئاقتۇرالىشىدىن ۋە ياردەمگە ئېرىشەلىشىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايتتى .شۇڭا يۈفۇلو نەچچە
مىااڭ كىشاالىك ئاااتلىق قوشااۇنىنى باشااالپ ئەينااى چاغاادىكى دېھقااانالر قااوزغىالڭچى
قوشۇنىنىڭ بىر تارمىقى بولغان بەيبو قوشۇنى بىلەن بىرلىشىپ نېنېي (ھازىرىقى نېنەن
ئۆلكىسىدىكى نۇاڭخې دەرياسىنىڭ شىمالىي ئەتراپى) تەييۈەنادىكى ھەر قايساى ئايمااق
ناھىيىلەرگە ھۇجۇم قىلادى .باۇ ھەر قايساى جاايالردىكى فېئاودام بۆلاۈنمىچى كاۈچلەر ۋە
فېئوداللىق تۈزۈمگە زەربە بېرىش دېھقانالر قوزغىالڭچى قوشۇنىغا ياردەم بېرىشتەك ئىلغار
ئەھمىيەتكە ئىگە ئىادى .لاېكىن ھەر قايساى جاايالردىكى فېئاودالالر ساېرىق يااغلىقلىقالر
قوزغىلىڭىنى باستۇرۇش جەريانىادا تىام بىرىكتۈرۈۋالغاان بولغاچقاا بۇمۇلونىاڭ ھۇجاۇمى
مۇۋەپپىقىيەتلىااك بولمااايال قالماسااتىن نەلااق ئاۇنى قوباۇم قىلمىاادى .مۇشااۇنداق ئەھااۋام
ئاسااتىدا ئ اۇ ئااادەملىرىنى باشااالپ نېاادۇڭ ئايمىقىاادىكى پىڭياااڭ ناھىيىسااىدە (ھااازىرقى
سەنشى ئۆلكىسىدىكى لىنفېن شەھىرى) تۇرۇپ قېلىشقا مەجبۇر بولدى[.]54
شۈبۇ قۇتقۇسى تەڭرىقۇت بولاۇپ بىار يىلادىن كېايىن ئۆلادى .جەناۇبى ھاۇنالر قايتاا
تەڭرىقۇت بەلگىلىمىدى «شۇنىڭدىن باشالپ جەنۇبى ھۇن ئوردىسىدا تەڭرىقۇتلۇق ئورنى
بااوش قېلىاااپ» پىشاااقەدم ئاااۇرۇق ئاقسااااقاللىرى ئەم ئىشااالىرىنى ۋاكاااالەتەن باشاااقۇرۇپ
تۇردى[ .]55يۈفۇلاو كېايىن ئېساىلزادە پومىشاچىكالرغا ۋەكىللىاك قىلىادىغان ياۈەن شااۋ
يۈەن شۇ قاتارلىق فېئودام بۆلۈنمىچىلەر گاۇرۇھى بىالەن ئوتتاۇرا-تاۆۋەن پومىشاىچىكالرغا
ۋەكىللىك قىلىدىغان سااۋ سااۋ گاوروھى ئوتتۇرىساىدىكى ئۇرۇشاالرغىمۇ قاتناشاتى بەيباو
قوش اۇننىڭ باشاالىقلىرىدىن ياااڭ فېااڭ نۇسااەي قاتااارلىقالر دۇڭ ج اۇ ۋە نەن شاايەندىگە
تەسلىم بولغاندىن كېيىن يۈفۇلونىڭ ئوڭ قوم بىلىاك ناانى چاۇبى مىالدىايە -195يىلاى
(شىڭپىڭ -2يىلى) قىشتا ياڭ فېڭ ۋە نۇ سەي قاتارلىقالر بىلەن بىللە نەن شىيەندىنىڭ
چاڭئەنااادىن شاااەرققە قايتىشاااغا ھەماااادەم بولاااۇپ دۇڭ جۇنىاااڭ قاااوم ئاسااااتىدىكى
سەركەردىلەردىن لى چۆ گوفەنلەرگە زەربە بەردى .شاۇنداق قىلىاپ جەناۇبى ھۇنالرنىاڭ
بااۇ ھۆكااۈمرانلىرى ئەماادىلىكتە ياااڭ فېڭ نۇسەيلەرگەئونشاااش دېھقااانالر قااوزغىالڭچى
قوشاااۇنى ۋە نەلقنىاااڭ مەنپەئىاااتىگە ئاساااىيلىق قىلىاااپ نەنااازۇ فېئاااودام ھۆكاااۈمرانالر
ھۆكۈمرانالر سىنىپى بىلەن تامامەن بىر تەرەپاتە تۇرىادىغان ئاتامانالرغاا ئايالنادى ھەم بىار
فېئودام بۆلۈنمىچى سۈپىتىدە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى فېئودام بۆلۈنمىچىلەرنىاڭ قااليمىقاان
ئۇرۇشىغا قاتناشتى .يەنە كېلىپ قااليمىقاان ئۇرۇشاالر جەريانىادا ھەممىلادا يەردە باۇالڭ-
تاالڭ قىلدى .نەن سۇاللسىىنىڭ ئانىرقى مەزگىلىدىكى مەشھۇر ئالىم سەي يۇڭنىاڭ قىازى
سەي ۋېنجى دەم مۇشۇ چاغدا بۇالپ كېتىلگەن ئىدى [.]56
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يۈفۇلو مىالدىيە  -195يىلى ئۆلدى .ئۇنىڭ ئورنىغا ئىنىسى نۇچۇچان چىقىاپ يەنىاال
پىڭياڭدا تۇردى .ئوغلى لىيۇباۋ سوم قوم بىلىك نان بولادى .ئېيتىشاالرغا قارىغانادا لىياۇ
باااۋ «بەش غ اۇز ئااون ئااالتە پادىشااالىق» دەۋرىاادە «نەن» ھاااكىمىيىتىنى قۇرغااان لي اۇ
يۈەننىڭ (يەنە بىر ئسىمى ليۇ يۈەنخەي) ئاتىسى ئىكەن.
مىالدىيە  -202يىلى (جيەنئەن  -7يىلى) ساۋ ساۋ جۇڭ نۇينى نۇچۇچان تەڭرىقۇت
تۇرۇشلۇق پىڭياڭغا قورشاپ ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتكەندە نۇچۇچان ساۋ ساۋ ئەم بولادى.
ساااۋ ساااۋ ئۇنىااڭ قەۋمىنىااڭ نۇڭااانې دەرياسااى ۋادىسااىدىكى ھەر قايسىسااى ئايماقالرغااا
تارقىلىااپ جايالشااقانلىقى كۈچىنىااڭ بارغانسااېرى كۈچىيىااپ بېرىۋاتقااانلىقى بۇنىااڭ ئ اۆز
ھاكىمىيىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە شىمالنىڭ بىارلىككە زور تەھادىت ئېلىاپ كېلىادىغانلىقىنى
ھىا قىلىاپ ھاۇن ياۇقىرى قااتالم ئاقساۆڭەكلىرىنىڭ قايتاا بااش كۆتۈرۈشانىڭ ئالادىنى
ئېلىش ۋە بۆلۈنمىچىلىك نەۋپىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئوتتۇرا تاۈزلەڭلىكنى تۇتاۇپ تاۇرۇش
ۋە پۈتااۈن جۇڭگااونى بىاارلىككە كەلتۈرۈشاانى چىقىااش قىلىااپ ئۇالرغااا قارىتااا پااارچىالش
سىياسااىىتىنى قوللىنىااپ ۋە ئۇالرنىااڭ ئولتۇراقلىشااىش دائىرىسااىنى چەكاالەپ ئۇالرنىااڭ
كۈچىنى تېزگىنلىدى ۋە ئاجىزالشتۇردى.
مىالدىاايە  -216يىلااى (جيەناائەن  -21يىلااى) نوچۇچااان تەڭرىقااۇت ھەر قايسااى
نااانلىرىنى باشااالپ ۋېااي پادىشاااھلىقىغا زىيااارەتكە كەلگەناادە ساااۋ ساااۋ ئ اۇنى بېيجىااڭ
شااەھىرى (ۋېااي پادىشاااھلىقىنىڭ ئاستانىسااى ھااازىرقى نېبېااي ئۆلكىسااى سىسااىيەن
ناھىيىسااىنىڭ شااەرقىي جەنۇبىاادىكى سااەنتەي كەنتااى) دە قالاادۇرۇپ چااۇبنى پىڭياڭغااا
قايتىپ ئۇنىڭ قاوۋمىلىرىنى ناازارەت قىلىشاقا ۋە باشقۇرۇشاقا ئەۋەتتاى [ ]57ھەم ئاۇالرنى
بىڭجۇنىڭ شىخې ئەييۈەن يەنمېن شىنشىڭ شاڭجۈن قاتارلىق ئايماقلىرىغا ۋە نېدۇڭ
قاتارلىق ئالتە ئايماققا تارقااق ئورۇنالشاتۇردى [ .]58كېايىن سااۋ سااۋ يەنە نوچۇچاننىاڭ
قەۋمىنى بەش قىسىمغا بۆلاۈپ ساوم تەرەپتىكاى قەۋمىادىن ئاون مىاڭ تۈتۈنادىن ئاارتۇق
كىشااىنى تەييۈەناادىكى زىشااى ناھىيىسااىگە (ھااازىرقى سەنشااىدىكى فېنياااڭ ناھىيىسااىنىڭ
شەرقى جەنۇبىدا) ئوڭ تەرەپتىكى قەۋمىدىن ئالتە مىڭ تۈتۈندىن ئارۇق كىشىنى چىشيەن
ناھىيىسىگە (ھازىرقى سەنشاىدىكى چىشاىيەن ناھىيىساىنىڭ شاەرقىي جەنۇبىادا) جەناۇپ
تەرەپتىكااى قەۋمىاادىن ئاۈچ مىاڭ تۈتۈناادىن ئااارۇق كىشااىنى پاۇزى ناھىيىسااىگە (ھااازىرقى
سەنشااى ئۆلكىسااىنىڭ شىيەنشااىيەن ناھىيسااىى) شااىمام تەرەپ قەۋمىاادىن تااۆت مىااڭ
تۈتۈندىن ئارتۇق كىشىنى تەيلىاڭ ناھىيىساىگە (ھاازىرقى سەنشاى ئۆلكىساىدىكى ۋېنشاۈي
ناھىيىسىنىڭ شەرقىي شاىمالىدا) ئاتاماان قىلادى ھەم نەنازۇالردىن بىرناى ئەمىار لەشاكەر
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قىلىااپ ئ اۇالرنى نااازارەت قىلاادى [ .]59ش اۇنىڭدىن باشااالپ تەڭرىقۇتنىااڭ گەرچە نااامى
بولساىمۇ ئەمىلاى كااونتىروم قىلىادىغان يېاارى قالمىادى .نااان تاۆرىلەردىن تۆۋەنلەرنىااڭ
ھەممىسااى بىااردەك ئاااددى پۇقرالىققااا چۈشااۈرۈلدى .تەڭرىقااۇت ئوردىس اى يەنىااال پىڭياڭاادا
بولسااىۇ ھەم بەش قسااىمنىڭ ئاتامااانلىرى ئااۆز قااوۋمى ئارىسااىدا تۇرسااىمۇ ئەمەلىيەتااتە
ھەممىسىنىڭ ئائىلىسى جىنياڭ ۋە فېنشۈي دەرياسى ساھىلىدا بولادى [ .]60بۇنىاڭ بىالەن
ھۇنالرنىڭ قەبىلە تەشكىلى ساقلىنىپ قالغان بولسىمۇ ھۇن ھۆكۈمرانالر سىنىپى قەۋمىناى
بىۋاسااتە باشااقۇرالمايدىغان بولااۇپ قېلىااپ ھۆكۈمرانلىااق ئەمەلااى ھوقااۇقى ساااۋ ساااۋ
ھاكىمىيىتى ۋە ئۇ ئەۋەتكەن ئەمىر لەشكەرلەرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كەتتاى .شاۇڭا ئاۇالر ئاۆز
قەۋمىلىرىاادىن بۇرۇندقىاادەك «ئااۆزى نالىغااانچە ئىااش قىلىاادىغان» قااورام سااۈپىتىدە
پايدىلىنالمايدىغان بولدى.
ساااۋ ساااۋ يەنە ئااۆزى ئەۋەتااكەن بىڭجااۇ دەرياسااى دورغااايى لىياااڭ شااى ئااارقىلىق
بېڭجۇدىكى ھۇنالرغا يۇقىرى قاتلىمىدىكى كىشلەرنى يەلىك ھۆكاۈمەتلەردە ئەمەم تۇتۇشاقا
قىزىقت اۇرۇپ ئ اۇالرنى قەۋمىلىرىاادىن تامااامەن ئااايرىۋەتتى .ئىككىنچىاادىن قاااۋۇم ھ اۇن
چارۋىچىلىرىااادىن «بويساااۇنغان مەرت ھاااۇنالر» ۋە «پىاااداكار ئەزىمەتااالەر» قوشاااۇنى
تەشااكىللەپ ھەر قايسااى جايالرغااا ماۇداپىئەدە تۇرۇشااقا ياااكى ھۇجااۇم قىلىشااقا ئەۋەتتااى.
ئۇالرنىااڭ ئااائىلە تەۋەلىرىنااى يېچېڭغااا كۆچااۈرۈپ كېلىااپ ئورۇنالشااتۇردى .ئۈچىنچىاادىن
قېلىپ قالغان ھۇنالرنى دېھقانچىلىق قىلىشقا ئىلھامالندۇردى .يۇقارقى بىر قاتار تەدبىارلەر
ئارقىلىق سااۋ سااۋ جەناۇبىي ھۇنالرنىاڭ مەيلاى ياۇقىرى قاتالمادىكىلەر ۋە يااكى تاۆۋەن
قاتالمادىكىلەر بولساۇن ھەممىساىنى ناھاايتى ئۈنۈملاۈك باشاقۇردى .تاارىخىي ئەسااەرلەردە
ناتىرلىنىشاىچە شاۇنىڭدىن باشاالپ «تەڭرىقاۇت ئىتائەتچاان بولاۇپ ئاتااقلىق نااانلىرى
قائىدە -يوسۇنالرغا بويسۇنۇپ ۋەزىپە ئۆتەپ قوشۇنلىرى بۇيرۇق بويىچە ئىش قىلىادىغان
بولۇپ قوۋمىنىڭ ئاادددى نەلقاتىن ھىچقاناداق پەرقاى قالمىغاان .چېگاراالر تىنچلىنىاپ
پۇقراالر ھەممىال يەرگە تارىلىپ پىلە بېقىاپ تېرىقچىلىاق بىالەن شاۇغۇللىنىپ كۆچاۈپ
يۈرمەيدىغان بولغان» .بۇنىڭ بىلەن بۇرۇنقى «ھۇنالر بىڭباۇ تەۋەساىدە ئاۆزى نالىغاانچە
ئىش قىلىدىغان» ۋەزىيەت ئۆزگەرگەن [.]61
ساۋ ساۋ نۇچۇچاان تەڭرىقاۇتنى يېچېىڭادا تۇرغۇزغانادىن كېايىن جەناۇبىي ھاۇنالر
ئۆزلىرى تۇرىۋاتقان ئايماق نااھىيىلەردىكى يەرلىاك ئەمەلادارالرنىڭ باشقۇرۇشاىنى قۇباۇم
قىلىپ نوپۇسقا كىرىپ نەنزۇ نەلقى بىلەن ئاساسەن ئونشاش بولغان بولساىمۇ ئەمماا
«باج پاراق تاپشۇرماسلىق» تەك ئاالھىادە ئىمتىيازغاا ئىاگە بولغانىادى [ .]62لىيااڭ شاى
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يۇقارقىدەك تەدبىرلەرنى يولغا قويغاندىن كېايىن ئااددى نەلقاقە ئايالنغاان نۇرغۇنلىغاان
ھۇنالر نەنزۇالر بىلەن ئۇزۇن مۇددەت ئارىالش ئولتۇراقالشقانلىقتىن تېرىقچىلىق قىلىشنى
ئۆگىنىۋالدى .ھۆكۈمەت «پىلە بېقىش ۋە تېرىقچىلىق قىلىش» نى ئااكتىپلىق بىالەن يولغاا
قوياۇپ ئۇالرنىااڭ يېاازا ئىگىلىااك ئىشلەپچىقىرىشااىغا قاتنىشىشااىغا ئىلھااام بەرگەنلىكااتىن
تېخىمااۇ كااۆپ كىشااى تەبئىااي ھالاادا تېرىقچىلىااق بىاالەن شااۇغۇلالندى .بااۇنى جەنااۇبىي
ھۇنالرنىااڭ چااارۋىچىلىق ئىگىلىكىاادىن دېھقااانچىلىق ئىگىلىكىااگە ئۆتۈشاانىڭ باشلىنىشااى
دېيىشكە بولىدۇ .ھالبۇكى ئادەتتىكى ھۇنالر يېرى بولمىغاچقا ئەمماا تېرىقچىلىاق قىلىشاقا
باشاالىغاندا بىڭجااۇدىكى ھەر قايسااى ئايماااق ناااھىيىلەردىكى نەناازۇ بىيااۇروكىراتالر ۋە
پومىشاااىچىكالردىن يەر ئىجاااارە ئېلىاااپ نۇرغاااۇنى نەنااازۇ ئاااائىلىلەردىكى ئىجاااراكەش
ئوتاقچىالردىن بولۇپ قالدى« .جىننامە»  -93جىلاد «ياات بەگلەرنىاڭ تەرجىمھاالى» دا
ناتىرلىنىشىچە ساۋ ۋېاي ئاوردا مۆتىۋەرلىرىادىن تۆۋەنلەرنىاڭ كااال ئىجاارىگە ئېلىشاى ۋە
ئوتاقچى ئىشلىتىشىگە ساان بەلگىالەپ بەرگەن .كېايىن ئااددى نەلاق ھاشاار -ئالۋاڭادىن
قېچىپ كۆپلەپ ئوتاقچى بولغاان .تەساىرى ۋە كاۈچى باار ئاائىلىلەردە بۇناداق ئوتااقچىالر
يۈزدىن ئاشقان .يەنە تەييۈەن قاتارلىق ئايماقالردىكى بەزى ئائىلىلەردە ھاۇن يااكى باشاقا
غۇز ئوتاقچىالر كېيىنكاى دەۋرىادىكى ئىجاارىكەش دېھقاانالر ۋە يالالنماا دېھقاانالر بولاۇپ
بۇالر كېيىنچە يانچىالرغا ھەتتا قۇلالرغاا ئايلىنىاپ قااالتتى .شاۇڭا ۋېاي جىان سۇاللىساى
دەۋرىدە بىڭجۇ ۋە نۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىدىكى باشقا ئايماق نااھىيىلەردە ھاۇنالرنى ۋە
ئارىالشما غۇزالرنى قۇم سۈپىتىدە ئېلىپ -سېتىش ھادىسىسى ناھايتى ئەۋج ئېلىپ كەتتى.
«ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىسى .ۋېي پادىشاھلىقى تەزكىرىسى»  -22جىلاد «چاېن تەنىاڭ
تەرجىمھااالى» دا ناتىرلىنىشااىچە چ اېن تەي جېڭشااى يىللىاارى ( مىالدىاايە -248 ~ 240
يىلالر) بىڭجۇ دورغابى ھەيۋەتلىك سانغۇڭن تەتەكادار ۋە ھاۇنالرنى قوغادىغۇچى ئەمىار
نۆكەر بولۇپ تۇرىۋاتقاندا ئاستانىدىكى نۇرغۇنلىغان ئاقسۆڭەك بىياۇروكىراتالر قىممەتلىاك
سوۋغاتالرنى ئەۋەتىپ ئۇنىڭدىن ھۇن قۇللىرىنى ساېتىپ بېرىشانى تەلەپ قىلغاان .باشاقا
ئارىالشما غۇزالرنىڭ قۇم قىلىنىپ ئېلىپ-سېتىلىشى «جىنناامە»  -104جىلاد «شاىلېنىڭ
تەرجىمھالى» دە تەپسىلىي بايان قىلىنغان [ .]62نەتىجىسىدە جەنۇبىي ھۇنالرنىاڭ تاۆۋەن
قاتلىمىدىكى ئاددى نەلق بىلەن ۋېي جىن ساۇاللىلىرى ئوتتۇرساىدا مىللاى زىدىاديەتتىن
باشقا يەنە ساىنىپى زىاددىيەت پەيادا بولادى .كېايىن ھاۇن ئاقساۆڭىكى لىياۇ ياۈەن جىان
سۇاللىسىگە قارىشى چىققاندا دەم مۇشۇ زىددىيەتلەردىن پايدىالندى.
لىيااۇ يۈەننىااڭ ئىشااىنىڭ جەريااانى ۋە ئۇنىااڭ ناچااار ئاااقىۋىتى ساااۋ ساااۋنىڭ ھ اۇن
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يۇقىرى قاتالم ئاقساۆڭەكلىرىنىڭ كاۈچىنى كاونتىروم قىلىاش ۋە ئاجىزلىتىشاىنىڭ سىياساى
يىراقنااى ك اۆرەرلىككە ۋە ئىجااابى ئەھمىاايەتكە ئىااگە ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتلىدى .ھااالبۇكى
ئاادەتتىكى ھاۇن نەلقىنىااڭ كېايىن ۋېاي جىاان سۇاللىساىدىكى ئائىلىلەرنىاڭ ئوتاقچىسااى
بولااۇپ قېلىشااى بولسااا ئەينااى چاغاادىكى فېئوداللىااق جەمئىيەتتىكااى ئاالھىاادە تااارىخى
شااارائىتىنىڭ مااۇقەررەر نەتىجىسااى ئىاادى .چ اۈنكى ۋېااي جىاان سۇاللىسااى ھاااكىمىيىتى
فېئودام پومىشچىكالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ياشاىغان نەنازۇ دېھقاانالردىن نۇرغۇنىماۇ ئااددى
ھۇن نەلقى دۈچ كەلگەن تەقدىردىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى .شۇڭا غەربىي جىان ھۇاللىساى
دەۋرىدە ھەر مىلالەت نەلقىنىاڭ ھەمىشاە مىللىاي چەك -چېگراناى باۇزۇپ تاشاالپ ھەر
مىللەت ھۆكۈمران سىنىپالرنىڭ ئېزىشى ۋە ئېكىسپاالتاتىسىيىگە بىرلىشىپ قارىشاى تۇرۇشاى
ھەرگىزمۇ تاساددىپىيلىق ئەمە

ئىدى.

ئىزاھاتالر:
[« ]1كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە» « جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىادە
قىسسە» ۋە  -19جىلد «گېڭ گونىڭ تەرجىمھالى»  -28تەپسىرات.
[« ]2كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە» ۋە -82تەپسىرات «ئەمەلدارالر
تەزكىرىسى».
[« ]3كېيىنكى نەننامە -54 .جىلد «يۈەن ئەننىاڭ تەرجىمھاالى» دا« :ياۈز مىلياۇن
 900مىااڭ يارماااقتىن ئااارتۇق» دېاايىلگەن .بااۇ يەردە يااۈەن نۇڭنىااڭ «كېيىنكااى نەن
ناتىرىلىرى»  -13جىلد «نېدى ھەققىدە ناتىرە» گە ئاساسلىنىلدى.
[« ]4كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]5كېيىنكى نەننامە»  -90جىلد «ئوغانالر سىيانپىالر ھەققىدە قىسسە».
[ ]6يۇقىرقىغا ئونشاش.
[« ]7شاااەرقىي قەساااىردىكى نەن نااااتىرلىرى»  -1جىلاااد «بۈزۇرۇكاااۋار گاااۇاڭ ۋۇ
پادىشاھ ھەققىدە ناتىرە».
[« ]8كېيىنكى نەننامە .گۇاڭ ۋۇدى ھەققىدە ناتىرە» ۋە  -35جىلد «جاڭ چۈننىڭ
تەرجىمھالى».
[« ]9كېيىنكى نەننامە»  -20جىلد «جەي رۇڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]10كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
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[« ]11جىننااامە»  -97جىلااد «شااىمالىي دىااالر ۋە ھاۇنالر ھەققىاادە قىسساە» دىكااى
«ھۇنالردىن بەش مىڭدىن ئارتۇق ئائىلە سۇفاڭ ئەتىراپىدىكى ئايماقالردا نەنازۇالر بىالەن
ئارىلىشىپ ئولتۇراقالشتى» دېگەن ناتىرىدە دەم جەنۇبىي ھۇنالر كۆزدە تۇتۇلغان.
[« ]12كېيىكى نەننامە»  -36جىلد «جېڭ جۇڭنىڭ تەرجىمھالى».
[ ]13يۈەن نۇڭنىڭ «كېيىنكى نەن نااتىرلىرى»  -8جىلاد «گاۇاڭ ۋۇدى ھەققىادە
ناتىرە».
[ ]14بۇ قېتىمى بازار ئېچىشنىڭ ۋاقتاى ئاون يىلغاا بارمىغاان  .يۇڭپىاڭ  -15يىلىغاا
كەلگەندە (مىالدىيە  -72يىلاى) شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ تاجااۋۇزى بىالەن ئۈزۈلاۈپ قالغاان.
يۈەنخې  -1يىلاى (مىالدىايە  -84يىلاى) غاا كەلگەنادىال ئانادىن ئەسالىگە كەلاگەن .بىار
قېتىمدىال ئون مىڭ توياقتىن ئارتۇق ئاات -كااال سودىساى بولغىنىادىن ئىككاى تەرەپنىاڭ
ئىقتىسادى ئاالقىسىنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى كۆرۈۋېلىشاقا بولىادۇ«( .كېيىنكاى نەنناامە.
جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» گە قاراڭ).
[« ]15كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[ ]16يۈەن نۇڭنىڭ «كېيىنكى نەن ناتىرلىرى .مىڭدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]17كېيىنكى نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]18كېيىنكى نەننامە .مىڭدى ھەققىادە نااتىرە» ۋە «جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە».
[« ]19كېيىنكى نەننامە -19 .جىلد «گېڭ بىڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]20كېيىنكى نەننامە .مىڭدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]21كېيىنكى نەننامە»  -88جىلد «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]22كېيىنكى نەننامە .مىڭدى ھەققىدە ناتىرە» «جاڭادى ھەققىادە نااتىرە»
«غەربىااي ي اۇرت تەزكىرىسااى» ۋە  -19جىلااد «گېااڭ گۇڭنىااڭ تەرجىمھااالى»

«گېااڭ

بىڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]23كېيىنكى نەننامە»  -48جىلد «ياڭ دۇڭنىڭ تەرجىمھالى» .يەنە  -54جىلاد
«يۈەن ئەننىڭ تەرجىمھالىدا» دا شاەرقى نەن سۇاللىساى ھۆكۈمىتىنىاڭ غەرباى ياۇرتتىكى
يىللىق نىراجىتى  74مىليۇن  800مىڭ يارماق دېيىلگەن.
[« ]24كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]25كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]26كېيىننكى نەنناامە .نېادى ھەققادىە نااتىرە» «جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە
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قىسسە» ۋە  -23جىلد «دۇشىيەننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]27جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» ۋە «دۇشاىيەننىڭ تەرجىمھاالى» نىاڭ ھەر
ئىككىلىسىدە «شىمالىي تەڭرىقۇت قېچىپ كەتتى نەگە كەتكەنلىگىنى بىلگىلى بولمىدى»
دەپ ناتىرلەنگەن .لاېكىن «ياۈەن ئەننىاڭ تەرجىمھاالى» دا بولساا «شاىمالىي تەڭرىقاۇت
ئۇيسۇنالرنىڭ يېنىغا قېچىپ كەتتى» دەپ ناتىرلەنگەن .بۇ ئەمەلىيەتكە ئۇيغاۇن كېلىادۇ.
كېيىن.ئۇ كانگىيىگە كەتكەن.
[ ]28بۇ يەردە «جەناۇبىي ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» گە ئاساسالىنىلدى« .كېيىنكاى
نەننااامە»  -19جىلااد «گېااڭ كۈينىااڭ تەرجىمھااالى» دا بولسااا «سااەككىز قەبىاالە 20
مىڭدىن ئارتۇق ئادەم» دېيىلگەن.
[ ]29فىرانساااىيە ئاااالىمى دېگاااۇيگىنىا.J

) )Deguignesۋە ئېلىمىزنىاااڭ چىاااڭ

سۇاللىسااىنىڭ ئانىرىاادىكى ئااالىمى ن اۇڭ قۈننىااڭ پەرىاازىگە ئاساسااالنغاندا مىالدىاايە -1
ئەسىرنىڭ ئانىرىدا كاانگىيەگە بارغاان ۋە ھاۇنالر مىالدىايە  -4ئەساىردە ياۋرۇپاادا پەيادا
بولغااان ھۇنالرنىااڭ ئەجااادى ئىااكەن .دېگۇيگىنىساانىڭ «ھاۇنالر تاۈركلەر موڭغااۇلالر ۋە
غەرپتىكى تاتارالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى» ( -1758 ~ 1756يىلالر پاارىژ) ناۇڭ جۈننىاڭ
«يۈەن سۇاللىسى تارىخىدىكى تەرجىمىالەرگە تولۇقلىماا»  -27جىلاد «غەربىاي ياۇرتتىكى
قەدىمكى جايالر ھەققىدەد تەمسىم» گە قاراڭ.
[« ]30تۈتااۈن» ھەققىاادىكى چۈشەندۈرۈشاانى ۋە ھەر بىاار «تۈتااۈن» نىااڭ جااان
سانىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى  -2باپتىكى «تۈتۈن» گە بېرىلگەن ئىزاھاتتىن كۆرۈڭ.
[« ]31ۋېينامە»  -103جىلد «ھۇن يۈۋېن مونۇينىڭ تەرجىمھالى».
[« ]32ۋېينامە»  -95جىلد «توبا ليۇ نۇننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]33ۋېينامە»  -47جىلد «ليۇ چىننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]34كېيىننكى نەننامە .نېدى ھەققدىە نااتىرە» غەربىاي ياۇرت ناتىرىساى» ۋە
«بەن يۇڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]35كېيىنكى نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[ « ]36كېيىنكى نەننامە  .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە»
[« ]37كېيىنكااااى نەننااااامە .غەربىااااي يااااۇرت تەزكىرىسااااى » ۋە «بەن يۇڭنىااااڭ
تەرجىمھالى»« ]38[ .كېيىنكى نەننامە»  -6جىلد «شۈندى ھەققىدە ناتىرە» «غەربىي
ي اۇرت تەزكىرىسااى» [« ]39مېتااام تاااش پۈتااۈكلەر» دىكااى «نەن سۇاللىسااى دۇنخااۇاڭ
ۋالىيسى پېي سېننىڭ تۆھپە مەڭگۈ تېشى».
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[« ]40كېيىنكى نەننامە«.غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]41تارى تەتقىقاتى» ژورنىلىنىڭ  -1978يىم  -7ساانىدىكى شاىياۋ جىشاىڭنىڭ
«ھۇنالرنىڭ غەرپكە كۆچۈشى توغرىسىدىكى ئىازدىنىش» دېاگەن ماقالىساىدا باۇ تەپساىلى
دەلىللەنگەن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.
[ ]42مېكگوۋرىن« :ئوتتۇرا ئاساىيادىكى قەدىمكاى دۆلەتلەرنىاڭ تاارىخى» (جۇڭخاۇا
كىتاپ ئىدارىسى  -1958يىلى نەشرى جاڭ جۈەن تەرجىمە قىلغان نۇسخساى)

 -6بااپ

(ياۋروپاغا بېسىپ كىرگەن ھۇنالر»  -167 ~ 166بەتلەر .مېكگوۋرىن ئوتتۇرغان قويغاان
 200يىام ( -370 ~ 170يىلاالر) شااىمالىي ھاۇنالر چۆللۈكنىااڭ شاىمالىدىن چېكىنگەناادىن
كېاايىن قۇيااان نااان قوۋمىنىااڭ يەنىااال ھااازىرقى شااىنجاڭنىڭ ش اەرىقىدە مىالدىاايە -170
يىلىغچە پائالىيەت ئېلىپ بارغانلىقىدىن تارتىپ  -370يىلنىاڭ ئالادى -كەينىادە شاىمالىي
تەڭرىقۇت قوۋمىلىنىڭ ئاالن دۆلىتىنى يوقاتقىنىغىچە بولغان ئارىلىقنى كۆرساىتىدۇ .ئەمماا
نەنزۇچە ماتېرىيالالر شىمالىي ھۇنالرنىڭ قۇيان نان قوۋمىنىڭ شاىنجاڭنىڭ شاەرىقىدىكى
پائااالىيىتى ھەققىاادىكى ئەڭ ئااانىرقى ناااتىرە مىالدىاايە  -151يىلااى كۆرۈلىاادۇ .شااىمالىي
ھۇنالر توغرىسىدىكى ئەڭ ئانىرقى ناتىرىمۇ  -153يىلى كۆرۈلىادۇ .لاېكىن باۇ شاىمالىي
ھۇنالر بىلەن غەرباكە كاۆچكەن شاىمالىي ھاۇنالر ئوتتۇرساىدا قاناداق مۇناساىۋەت باارلىقى
تېخى نامەلۇم.
[ ]43سېن جۇڭمىيەن« :ئىران غاۇزلىرى ۋە ھاۇن غاۇزلىرى» «ھەقىاقەت ژورنىلاى»
نىڭ  -1944يىلى  -5ئايدىكى  -1توپالم  -3سانى.
[ ]44ئەسلى ئىزاھاتتا« :ئائورسى جۇڭگو تارىخنامىلىرىادىكى ئائورساى بولاۇپ ئاۇالر
غەربىااي ئاسااىيا ۋە ش اەرقى ياۋرۇپانىااڭ جەنۇبىغااا تارقالغااان .ئۇالرنىااڭ ياۋرۇپااادىكىلىرى
قاراباقان تېغى بىلەن دون دەرياسى ئارىلىقىدىكى رايونالردا ئولتۇراقالشقان..............
ئاالنالر ئائورسىالرنىڭ بىر تارمىغى» دېيىلگەن.
[ ]45چاااى ساااىخې قاتاااارلىقالر تەرجىااامە قىلغاااان «دۇنياااا تاااارىخى ماتېرىيااااللىرى
مەنمۇئەسىنىڭ دەسلەپكى توپلىمى .ئوتتۇرا ئەساىرنىڭ باشالىرىدىكى غەربىاي ياۋرۇپاا»
سەنليەن كىتاپخانىسى  -1958يىلى نەشرى  -32 ~ 31بەتلەر.
[ ]46شىياۋ جىڭشىڭنىڭ ماقالىسىدا بۇمۇ دەلىللەنگەن.
[ ]47ئالىم ياۋ سۇڭۋۇ «ياۋروپا ئالىملىرىنىڭ ھۇنالر ھەققىدكى تەتقىقاتلىرى» دېگەن
ماقالىسىدا (بېيجىڭ ئۇنۋېرىسىتېتىنىڭ «دۆلەت ئىلمى پەساىللىك ژورنىلاى» نىاڭ -1930
يىلااى  -2تااوپالم  -3سااانىغا بېسااىلغان) چااى سااىخې «ھۇنالرنىااڭ غەرپااكە كۆچۈشااى ۋە
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ئۇالرنىڭ ياۋروپاادىكى پائاالىيىتى» دېاگەن ماقالىساىدا («تاارى تەتقىقااتى» ژورنىلىنىاڭ
 -1977يىللىااق  -3سااانىغا بېسااىلغان) ناتااا ھالاادا «ۋېينااامە» ۋە «شااىمالىي س اۇاللىلەر
تارىخى» دىكى ناتىرىلەرگە ئىشىنىپ قېلىپ سوغدىيانا بىلەن ئائورسى (ئاالن) نىڭ بىار
دەپ يەكۈن چىقارغان .شۇڭا ھۇنالر ياۋروپاغا كۆچۈش جەريانىدا سوغدىيانادىن ئۆتكەن
دەپ قارىغان.
[ ]48چااى سااىخې قاتااارلىقالر تەرجىاامە قىلغااان «دۇنيااا تااارىخى» ماتېرىياااللىرى
مەجمۇئەسىنىڭ دەسلەپلى توپلىمى»  -34بەت.
[« ]49كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]50كېيىننكى نەننامە .سىيانپىالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]51كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]52كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]53ئەلنااى ئىاادارە قىلىشااقا پاياادىلىق ئوماۇمىي ئاۆرنەكلەر» ( -59جىلااد) گە ناۇ
سەنشېڭنىڭ ئىھاھ بېرىشىچە جىيەنۋۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئاوڭ ئاۈكەن بااتىا ناان
بااى نەن سۇاللىسااىگە ئەم بول اۇپ شااىلوجۇت تەڭرىقااۇت دەپ ئاتالغااان .شااىلوالر ئۇنىااڭ
قوۋمىنىااڭ بىاار تااارمىقى بولااۇپ ئااوڭ تەرەپااتە تارقىىااپ ئولتۇراقالشااقانلىقتىن ئۇنىااڭ
قوۋمىنىڭ ناامى بىالەن ئاتالغاان .توغااالرمۇ ھۇنالرنىاڭ بىار تاارمىقى بولاۇپ «جىنناامە.
شااىمالىي دىااالر ۋە ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە شااىمالىي دىالردىاان قااورۇم ئىچىااگە
كىرگەنلەر توغا قاتارلىق  19قەبىلە ئىدى دېيىلگەن .ۋېي جىن سۇاللىسى دەۋرىدە توغاالر
ئارىالشسا غۇزالرنىڭ بىر تارمىقى بولغان بولغاچقا يەنە توغا ھۇنلىرى دەپمۇ ئاتالغان.
[« ]54كېيىنكى نەننامە .لىڭدى ھەققىدە نااتىرە» «شاىيەندى ھەققىادە نااتىرە»
ۋە «ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىسى .ۋېي پادىشاھلىقى تەزكىرىسى .ۋۇدى ھەققىادە نااتىرە»
دىكى پېي جۇ «ۋېينامە» دىن ئالغان نەقىلگە قاراڭ.
[« ]55كېيىننكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]56ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىسى ۋېاي پادىشااھلىقى تەزكىرىساى ۋۇدى ھەققىادە
ناتىرە» -8جىلد «جاڭ ياڭنىڭ تەرجىمھالى» «كېيىنكى نەنناامە .شايەندى ھەققىادە
نااااتىرە» -74جىلاااد «ياااۈەن شااااۋنىڭ تەرجىمھاااالى» -75جىلاااد «ياااۈەن شاااۇنىڭ
تەرجىمھالى» -84جىلد «ئىپپەتلىك ئايالالرنىڭ تەرجىمھالى.
[« ]57ئۈچ پادىشاھلىق تەزكىرىساى .ۋېاي پادىشااھلىقى تەزكىرىساى .ۋۇدى ھەققىادە
ناتىرە» -15جىلد «جاڭ جىنىڭ تەرجىمھالى» «كېيىنكاى نەنناامە .جەناۇبىي ھاۇنالر
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ھەققىدە قىسسە».
[« ]58جىننامە» -56جىلد «جىياڭ تۇڭنىڭە تەرجىمھالى».
[« ]59جىننامە .شىمالىي دىنالر ۋە ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]60جىننامە» -101جىلد «ليۇ يۈەنخيەنىڭ تەرجىمھالى»
[« ]61ئاۈچ پادىشاااھلىق تەزكىرىسااى .ۋېااي پادىشاااھلىقى تەزكىرىسااى»  -15جىلااد
«لىياڭ شىنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]62جىننامە .شىمالي دىالر ۋە ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]63جىننااامە .شااىلېنىڭ تەرجىمھااالى» دا« :تەياائەن يىللىرىنىااڭ ئوتتۇرلىرىاادا
مىڭجااۇدا قەھەتچىلىااك ي اۈز بېرىااپ شااىلې ۋە بەزى غ اۇزالر سەرسااان بولۇپ يەنمېناادىن
يىنىڭغا رايونىغا قېچىپ كەلدى .بىيزې چېىكچاى بېگاى لياۇ جايەن ئاۇالرنى ساېتىۋاالندىن
كېاايىن قۇللااۇقتىن ئااازات قىلاادى .......كېاايىن ھەيۋەتلااك سااانغۇن يەن س اۈي بىڭجااۇ
دورغايى ئەمىر لەشكەر تېڭ جىغا شەندۇڭدىن قوشاۇن تولۇقالشانى ئېيتقانادا تېاڭ جاى
سانغۇن گوياڭ جاڭ لۇڭ قاتاارلىقالرنى ئەۋەتىاپ يىجاۇدىن غاۇزالرنى تۇتاۇپ ئىككىادىن
قىىپ تاقاق سېلىپ ھەيدەپ كەلدى .شىلې شۇ يىاى يىگىارىمە نەچاچە ياشاتا بولاۇپ ئاۇ
شۇالرنىڭ ئىچىدە بار ئىدى .كەلگىچە جاڭ لۇڭ تەرىپىدىن كۆپ ھاقارەتلەندى .....كېيىن
رېنپىڭلىق شى نۇەن دىگەن كىشىگە قۇللۇققا سېتىۋېتىلدى» دەپ ناتىرلەنگەن.

 -9باب ھۇنالرنىڭ ئىگىلىكى
 .6ھۇنالرنىڭ تۆمۈر قورالالر مەدەنىيىتى
ماركىا« :ئاللىقاچان نەسلى قاۇرۇپ كەتاكەن ھايۋاننىاڭ تەن تۈزۈلۈشاىنى بىلىشاتە
قالااادۇق ئۇساااتىخانالرنىڭ تۈزۈلۈشاااىنى تەتقىاااق قىلىاااش زۆرۈر .ئاللىقاچاااان يوقالغاااان
ئىجتىمائىي ئىگىلىك تۈزۈلمىسىنى بىلىشتىمۇ ئەماگەك ۋاساتىلىرىنىڭ قالادۇقلىرىنى تەتقىاق
قىلىااش ئونشاشااال زۆرۈر ...ئەمااگەك ۋاسااتىلىرى ئونشاشااال ئىنسااانىيەت ئەمااگەك كااۈچى
تەرەققىياااتى دەرىجىسااىنىڭ ئۆلچىگۈچىسااى بولااۇپال قالماااي يەنە ئەمااگەك تەۋە بولغااان
ئىجتىمااائىي مۇناسااىۋەتنىڭ كوۆرسااەتكۈچىدۇر» دېااگەن[ .]1شااۇڭا ھۇنالرنىااڭ ئەمااگەك
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ۋاستىلىرىنىڭ قالدۇقلىرىنى تەتقىق قىلىش ھۇنالرنىڭ ئىجىتماائىي ئىگىلىاك تۈزۈلمىسانى
بىلىشتىكى ئاچقۇچ ھېسابلىنىدۇ.
ھۇنالر مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -3ئەسىردىكى گۈللەنگەن چاغلىرىدا ئىگىلىگەن ئەماگەك
ۋاستىلىرى مىا قورالالر بولماستىن بەلكاى تۆماۈر قاورالالر بولغاان يېقىنقاى ئاون نەچاچە
يىلدىن بويانقى دۆلىتىمىز ئىچى –ساىرتىدا ئېلىاپ بېرىلغاان ئارنېئولوگىيىلىاك قېزىشاالر
بىزنى بۇ جەھەتتىكى ماددى ماتىرىيالالر بىلەن تەمىنلەيدۇ.
چەت ئەلدىكى ئارنېئولوگىيەلىاك ماتىرىياالالر ئىچىادە موڭغاۇلىيە نەلاق جۇمھاۇريىتى
تەۋەسىدىكى ھەر قايسى جايالردىن (ئەينى ۋاقتتىكى ھۇنالرنىڭ ئاساسالىق ئولتۇراقالشاقان
رايااونلىرى) قېزىلغااان ھۇنالرنىااڭ ئەڭ دەساالەپكى چاسااا ش اەكىللىك تاااش قەبرىلىاارى ۋە
نويااان تېغىاادىن (ھااازىرقى ئۇالنباتۇرنىااڭ  70مىاام شااىمالىدا ئەينااى ۋاقىتتااا تەڭرىقااۇت
ئوردىسىغا تەۋە ئىدى) قېزىلغان ھۇنالرنىڭ قەدىمكى قەۋرىلىرىدىن چىققان نەرسىلەر بىار
قەدەر موم .ئەڭ قەدىمكى دەۋىارگە بولغاان ئارلىققاا مەنساۇپ بولغاان چاساا قەبارىلەردىن
چىققااان تۆمااۈر پالتااا تۆمااۈر نەنااجەر ۋە مىالدىياادىن باۇرۇنقى -4ئەسااىرنىڭ ئااانىرى -3
ئەسىرنىڭ باشلىرىغا مەنسۇپ بولغان تۆمۈر يۈگەندۇر -1954 .يىلى نوپاان تېغىادىكى -3
-9 -8نومۇرلاااۇق قەدىمكاااى قەبااارىلەردىن چىققاااان مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  -3ۋە -2
ئەسىرلەرگە مەنسۇپ بولغان تۆمۈر قورالالر ئىچىدە ئۈچ قىرلىق تۆمۈر باشااق يوغاان تۆماۈر
ي اۈگەن ھالقااا ( يۈگەننىااڭ ئىككااى چېتىاادە ھالقىسااى بااار) چااوڭ-كىچىااك تۆمااۈر ھالقااا
(بەزىلىرى ئاتنىڭ قورساق تاسمسىنىڭ ھالقىسى بولۇپ تۆمۈر تىلى باار) .تۆماۈر يااپراقچە
(بەزىلىرى ئات شەكىلىك تۆمۈر ياپراقچە بولۇپ توشۇكچىلىرى بار)  .ۋە تۆمۈر ئاۇۋاقلىرى
بااار .ياۇمىالق تاااش قەباارىلەردىن چىققىنىماۇ مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى  -2 -3ئەسااىرلەرگە
مەنسۇپ بولغان ئۇچ قىرلىق ئاۇزۇن نەيازە باشاىقى تۆماۈر شەمشاەر قىلىاب (پارچىساى)
تۆمۈر يۈگەن ۋە تۆمۈردىن ياسالغان باشقا بويۇمالر دۇر [.]2
-1944يىلىاادىن -1951يىلغىااچە سااوۋېت ئىتتىپاااقى بۇرىيااات ئىتتىپاقاداش ئاااپتونوم
جۇمھۇريىتىنىااڭ مەركىزىااى ئۇالنئااود ئەتراپىاادىن مىالدىيىدىاادىن بااۇرۇنقى -1ئەسااىرگە
مەنسۇپ بولغان ھۇنالر ئىشلەتكەن تۆمۈر قورالالر ۋە تۆمۈر قورام قويىادىغان قېلىاپ تۆمۈر
ئېرىتىاادىغان ئوچاااق ش اۇنداقال يەنە تۆمااۈر ئورغاااق ۋە تۆمااۈر سااوقىدىن بىاار نەچچىسااى
قېزىۋېلىنىغان[ .]3ئۇنىڭدىن باشقا -1924يىلى ساوۋېت ئىتتىپااقى ئاارنېئولوگى پ .ك.
كوزلوۋ نويان تېغىدىكى -6نومۇرلۇق ھۇن قەبرىسىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -1ئەساىرگە
مەنسۇپ بولغان تۆمۈردىن ياسالغان يۈگەن ۋە تۈرلۇك مىخالرنى قېزىۋالغان[.]4
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يېقىنقى  20يىلدىن بۇيان ئېلىمىز ئاارنېئولوگلىرىمۇ ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ ھەر قايساى
جايلىرىدىكى ھۇن قەبرىلىرىادىن ھۇنالرنىاڭ نېلاى كاۆپ تۆماۈر قاوراللىرىنى قېزىۋالادى.
مەسىلەن-1979 :يىلى ئىكجاۋ ئايمىقى جۇڭغار نوشاۇنىنىڭ شاىگۇپەن دېاگەن يېرىادىكى
ھۇن قەبرىسىدىن يېغىلىق دەۋرىنىاڭ (مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -475يىلىادىن مىالدىيىادىن
بۇرۇنقى -221يىلىغىب) ئاانىرقى مەزگىلىاگە تەۋە بولغاان ساۆگەت يوپاۇرمىقى شاەكىللىك
ئۇزۇن تۆمۈر نەنجەر تۆمۈر يۈگەن تۆمۈر نەيازە تۆماۈر بىگىاز تۆماۈر ئىلامەك قاتاارلىق
قېزىۋېلىندى [.]5
-1974يىلى جۇڭغاار نوشاۇنىنىڭ تيۈلاۈڭتەي دېاگەن يېرىادىكى ھاۇن قەبرىساىدىن
يېغىلىااااق ۋە نەن دەۋرىااااگە (مىالدىيىاااادىن بااااۇرۇنقى -206يىلىاااادىن مىالدىاااايە-8
يىلىغىچە)مەنسۈپ بولغان تۇرنا تۇمشۇق شەكىللىك تۆماۈر جوتاو (بىار ئاۇچى تاۈز بسالىق
يەنە بىار ئاۇچى تۇرناا تۇمشاۇغى شاەكلىدە ئوتتۇرىساىدا يۇماۇالق تۈشاۈكى باار) ئىككااى
بوغۇملۇق تۆمۈر يۈگەن تۆمۈر ئەندۇۋا قاتارلىقالر قېزىۋېلىندى[]6
-1980يىلى دۇڭشېڭ ناھىيىساىنىڭ پۇدۇڭگاو دېاگەن يېرىادىكى ھاۇن قەبرىساىدىن
نەن دەۋرىگە تەئەللۇق ھالقا يوللۇق تۆماۈر شەمشاەر بېساى ۋە قىارى ئويماان ياساالغان
تۆمۈر نەنجەر

رومبا شەكىللىك ئۈچ قىرلىق ۋە يايپاڭ ئۈچ قىرلىاق تۆماۈر باشاقا ئىككاى

بۇغۇملۇق تۆمۈر يۈگەن (ئوتتۇرسىدا كىچىڭ ھالقىسى ئىككى تەرىپىدە ئاتنىڭ چۇلاۋۇرىنى
باغاليدىغان چوڭ ھالقىسى) تۆمۈر داڭقان تۆمۈر قاازان تۆماۈر ھالقاا چاساا شاەكىللىك
تۆمۈر تۈگمەن ۋە تۆمۈر زىننەت بويۇملىرى قېزىۋېلىندى[.]7
-1969يىلى بايىنغوم ئايمىقى چانار ئوڭ ئارقا نۇشۇنى جاۋجيافاڭ كەنتىدىكى ھاۇن
قەبرىسىدىن نەن دەۋرىگە مەنسۇپ بولغان تۆمۈر شەمشەر تۆمۈر نەيازە ۋە تۆماۈر نەناجەر
قېزىۋېلىندى[.]8
ئېلىمىزنىڭ قەدىمكاى كىتابلىرىادىمۇ ھۇنالرنىاڭ تۆماۈر قاورالالرنى ئىشالەتكەنلىكىگە
ئائىاات ناااتىرىلەر بااار .مەسااىلەن «تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىاادە قىسساە» دە
ھۇنالرنىااڭ ئااۇرۇش قىلغاناادا يىراققااا ئوقيااا يېقىنغااا قااېلىب نەياازە ئىشاالىتىدىغانلىقى
ناتىرىلەنگەن بۇنىڭدىن باشقا يەنە ھۇنالرنىڭ«جىڭلاۇ» دېيىلىادىغان بىار نىام ئېساىم
قېلىچى بولۇ بۇ دائىم ئىشلىتىلىدىغان شەمشەر ئىادى .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -116يىلاى
نەن سۇاللىسىنىڭ ئۇلۇغ سانغۇنى دېڭ زۇن شىمالىي ھۇنالرنى مەغلاۇپ قىلغانادىمۇ 3000
شەمشەر ئىككى مىڭ داش قازان ئولجا ئالغان[.]9
بااارلىق قېزىلمااا ۋە يازمااا ماتېرىياااالر بىاارگە ھۇنالرنىااڭ مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -3
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ئەسىردىن ئىلگىرىال تۆمۈر قورالالرغا ئىگە ئىكەنلىكى مىالدىيادىن باۇرۇنقى -3ئەساىردىن
كېيىن تۆمۈر قورالالرنى كەڭ كۆلەمدە ئىشلەتكەنلىكى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -2ئەسىردىن
كېاايىن تۆمۈرچىلىااك تېخنىكىسااىنىڭ يەنىمااۇ ئىلگىاارىلەپ راۋاجالنغااانلىقىنى ئۈنۈملااۈك
ئىسپاتالپ بېرىدۇ.
قېزىۋېلىنغان بۇيۇمالر ئىچىدە تۆمۈر قاورالالر ئىچىادىن ساىرت يەنە مىاا قورالالرماۇ
بااار .چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدىكى ئەڭ قەدىمكااى چاسااا تاااش قەباارىلەردىن مىالدىيىاادىن
بۇرۇنقى 3~ 7ئەسىرلەرگە مەنسۇپ مىا پالتا مىا پىچاق مىاا باشااق مىاا ياۈگەن
مىا كۆرگۈ (مىا ئەينەك) ۋە مىا بويۇن باغ قاتارلىقالر قېزىۋېلىنغا-1954 .يىلى نوياان
تېغىدىكى -9-8نومۇرلۇق قەبرىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنى  -2~3ئەسىرلەرگە تەۋە كىچىاڭ
مىا قوڭغۇراق (قوڭغۇراق تىم تۆمۈردىن ياسالغان) ئۈچ قىرلىق مىا باشقا (بەش تام)
تۆت قىرلىق مىا باشقا (ئىككى تام) قوپام ياسالغان مىا قوشۇق قىا تۇتقاۇچ مىاا
چەينەك جوغىساى ۋە نۇرغاۇن مىاا ئەساۋات پاارچىلىرى چىققاان .نەپىاا ياسالغان مىاا
بۇيۇمالرنىڭ بەزىلىرى ئۇزۇن بويۇنلۇق يۇمۇالق شەكىللىك بەزىلىرىنى تەگلىگى ئىگىاز
ئىككى تەرەپىگە نەقىش چېكىلەەن تۇتقۇچى بار ئۇالرنىڭ سىرتىغا كۆپ مىقاداردا قاۇرۇم
چاپلىشىپ قالغانلىقىغا قارىغاندا بۇ مىا بۇيۇمالر چااي قاينىتىادىغان ئەساۋابالر بولۇشاى
مۇمكىن -3نومۇرلۇق قەبرىدىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى-1~ 2ئەساىرلىرىگە تەئەللاۇق ئىككاى
ئاقۇش مىا كۆرگۈ (بىرسىنىڭ بىر تەرەپى سىلىق يەنە بىر تەرىپىگە كۆپ قىرلىق نەقىاش
چاااېكىلگەن تۇتقاااۇچى بېكىاااتىلگەن يەنە بىرساااىگە« »卫نېتاااى شاااەكىللىك نەقىاااش
چۈشۈرۈلگەن) قېزىۋېلىنىغان-24 .نۇمۇرلاۇق قەبرىادىن تاۆت قىرلىاق ئوتتۇرىساىدا بەش
تۆشۈكى بار مىا ئەسۋات -26نۇمۇرلۇق قەبرىدىن ئۈچ قۇالقلىق تۇتقاۇچى باار يۇماۇالق
مىا ئەسۋات چىققان.
يۇمالق شەكىللىك تاش قەبرىدىن مىالدىيدىن باۇرۇنقى  -2~3ئەساىرلەرگە تەئەللاۇق
ئۈچ قىرلىق مىا ئوق مىا نەنجەر مىا شەمشاەر (پارچىساى) چاساا شاەكىلىك مىاا
داڭ مىااا يااۈگەن قوڭغااۇراق شااەكىللىك ئااۈچ تۆشااۈكلۈك مىااا زىناانەت بۇيااۇمى
قېزىۋېلىغان.
بۇنىڭااادىن باشاااقا -1924يىلاااى لوزلاااوۋ نوياااان تېغىااادىكى ھاااۇن قەبرىلىرىااادىن
مىالدىيىدن بۇرۇقى -1~3ئەسىرگە مەنسۇپ بولغان مىاا داڭقاان ۋە مىاا ئوچااق مىاا
ھالقا مىا دوبۇلغا قاتارلىقالرنى قېزىپ چىققان-1929-1928 .يىلاالردا سوسنوۋىساكىيمۇ
موڭغۇلىيەنىڭ يىلىام جىلغىساىدىكى ھاۇن قەبرىساىدىن مىساتىن ياساالغان ئاات ھەيكىلاى
~ ~ 198

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قېزىۋالغان .تەكشاۈرۈپ دەلىللەشاكە ئاساساالنغاندا باۇ مىساتىن ياساالغان ئاات ھەيكىلاى
قېزىۋالغان تەكشۈرۈپ دەلىللەشاكە ئاساساالنغاندا باۇ مىاا ئاات ھەيكىلاى مىالدىيىادىن
بۇرۇنقى -1ئەسىرگە تەۋە ئىكەن[]10
ئېلىمىزنىاااڭ ئىچكاااى موڭغاااۇلىنى ھەر قايساااى جايلىرىااادىكى ھاااۇن قەبرىلىرىااادىن
قېزىۋېلىنغان بۇيۇمالر ئىچىدىمۇ نېلى كۆپ مىا بويۇمالر بولۇپ ئاۇالر ئاساساەن ھەرباى
قااورالالر ئەسااۋات-سااايمانلىرى ئااات جاباادۇقلىرى ۋە زىناانەت بۇيۇملىرىاادىن ئىبااارەت.
مەسااىلەن -1972يىااى ئىكجاااۋ ئااايمىقى كااڭجىن نوشاۇنى تاۋنۇڭباااال كەنتىاادىكى ھاۇن
قەبرىسىدىن يېغىلىق دەۋرىاگە مەنساۇپ بىار تۈركاۈم مەدنىايەت يادىكاارلىقلىرى بايقالغاان
بولۇپ ئاساسالىقى مىاا بۇياۇمالر جۈمىلىادىن قااقىرا تۇمشىغىساىمان قىساا پالتا مساى
بىگىز مىا ئوتۇغۇچ مىا ئۈشكە مىا پىچاق مىاا نەناجەر مىاا تاۈگمەن مىاا
ھالقااا ق اۇش ش اەكىللىك ھايۋانااات بېشااى ش اەكىللىك تى اڭ ت اۆت بۇلااۇڭ ش اەكىللىك
سىلىندىر شەكىللىك تۈگمەن شەكىللىك مسى زىننەت بۇيۇمى مىسى تۈگەن مىساى ئاات
جابدۇقى قاتارلىقالر بولغان بۇنىڭدىن باشاقا ئااز سااندىكى ئاالتۇن ھالقاا ۋە قۈڭگاۈزدىن
ياسااالغان بۇيااۇمالر چىققااان[-1974 .]11يىلااى جۇڭغااار نوشااۇنىنىڭ يۈلااۇڭتەي دېااگەن
يېرىاادىكى يېغىلىااق دەۋرى ۋە نەن سۇاللسااىى دەۋرىااگە مەنسااۇپ ھ اۇن قەبىلىلىرىاادىنمۇ
ئاساسلىقى ئات جابدۇقلىرى قاتاارلىق مىاا بۇياۇمالر چىققاان[-1979 .]12يىلاى باايىنغوم
ئااايمىقى ئااويرات ئوتتااۇرا ئارقااا بىرلەشاامە نوشااۇنىنىڭ قىاار ئۇسااتاي رايونىاادىكى ھااۇن
قەبرىلىرىاادىن چىققااان مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرىمۇ ئاساساالىقى مىااا بۇيااۇمالر بول اۇپ
ئىچىدە قاقىرا تۇمشۇغىسىمان مسى پالتا مىا پىچاق مىاا نەناجەر مىاا كەكە مىاا
باشاق كىرسىت شەكىللىك سىلىندىر شەكىللىك

بۇغر شەكىللىك مىا زىننەت بۇيۇمى

ۋە ھااارۋا ئااات جابدۇقلىرىاادىن  30ى بولغااان[ .]13يەنە -1962يىلااى ئىكجاااۋ ئااايمىقى
جۇڭغار نوشۇنى سۇجىگۇ كەنتىدىن بايقالغان نەن سۇاللىسى دەۋرىگە مەنسۇپ ھۇن مىا
بۇيۇملىرى ئىچىدىمۇ ئۆرە تۇرغان ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك مىا بۇغا تۇرنا بېشاى قاوي بېشاى
بۆرە بېشى ۋە شىر بېشى شەكىللىك مىاا زىنانەت بۇياۇمى ۋە مىاا قوڭغاۇراق قاتاارلىقالر
بولغان[.]14
يەنە نويااان تېغىاادىكى ھەر قايسااى ھ اۇن قەبرىلىرىاادىن قېزىۋېلىنغااان مىالدىيىاادىن
بۇرۇنقى -1~2ئەسرىلەرە تەئەللۇق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىچىدە سۆڭەكتىن ياساالغان
يااا پااارچىلىرى س اۆڭەك چوكااا ھايۋانااات س اۈرىتى سااىزىلغان س اۆڭەك بۇيااۇم قاتااارلىقالر
بولساىمۇ ساانى ناھاايتى ئااز بولاۇپ تىلغااا ئاالغۇچىلىكى ياوق[ .]15باۇ مىاا قااورالالر
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بولۇپمااۇ تۆمااۈر قااورالالر بارلىقاااق كەلگەناادىن كېااين سااۆڭەك قورالالرنىااڭ شاااللىنىپ
كەتكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.
چوڭ چۆللۈكنى شىمالىدىكى ھەر قايسى جايلىرىدىن تېپىلغان مىالدىيىدىن باۇرۇنقى
-3ئەسااىردىن كېيىاانگە مەنسااۇپ بولغااان ي اۇقىرىقى تۆمااۈردىن ياسااالغان ھەربااى قااورالالر
(قااېلىب شەمشااەر باشااقاق) ئىشاالەپچىقىرش قااوراللىرى (ئوغاااق سااۇقا) ۋە تۇرمااۇش
ئەسۋابلىرى (يۈگەن ھالقا تۆمۈر پارچىلىرى تۆمۈر مىق) دىان قارىغانادا ئەيناى چاغادا
ھاۇنالر تۆمااۈر قااورالالرنى ھەرباى ئىشااالردىن ئەمە

يەنە ئىجىتمااائىي ئىشاالەپچىقرىش ۋە

كۈناادىلىك تۇرمۇشااتىمۇ ئومۇميۇزلااۇك ئىشاالەتكەن بۇنىڭاادىن ئۇالرنىااڭ تۆمااۈر قااورالالرنى
ئىشلىتىش دائىرسىنىڭ كەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .يەنە باۇ تۆماۈر قورالالرنىاڭ
تۈرى ۋە سانىدىن بولۇپمۇ تۆمۈر قورام قۇيىدىغان قېلىپ ۋە تۆماۈر ئېارىتىش پېچلىرىىماۇ
(ئو چاقلىرىنى) بايقىلىشىدىن قارىغاندا تۆمۈر قاوراللىرىنى ياسااش كاۆلىمى ناېلىالر چاوڭ
بولغان .بۈ تۆمۈر رودىسىغا بولغان ئېھتىياجىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ .يەن ئۇالرغا
تۆشۈك ئېچىلغانلىقى

قېلىپ ۋە تۆماۈر باشااقالرنىڭ ئاۈچ قىرلىقلىقاى تۆماۈر ھالقىلىرىغاا

تىم بېكىتىلگەنلىكىگە قارىغاندا تۆمۈر قورالنىڭ شەكىلى مۇرەككەپلەشكەن قۇيمىچىلىاق
تېخنىكىساااىمۇ نەپىسلەشاااكەن .بۇنىڭااادىن ئەيناااى چاغااادا تۆمۈرچىلىاااك ۋە قۇيمىچىلىاااق
تېخنىكىساااىنىڭ بەلگىلىاااك ساااەۋىيىگە يەتكەنلىكىناااى .شاااۇنڭ بىااالەن يەنە ساااوقۇپ
ياپالقاليااادىغان ئېگىاااپ تۈزلەيااادىغان تۆشاااۈك ئاچىااادىغان ۋە نەقىاااش چېكىااادىغان
سااايمانالرنىڭمۇ بااارلىقىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ .ئەڭ ئانىرىاادا يەنە ئاساساالىقى ھەربىااي
قورالالر (قىلىب شەمشاەر) ۋە يۈگەننىاڭ كاۆپىنچە تۆماۈردىن ياسالغانلىقى ئورغااق ساوقا
قاتارلىقالر نىڭمۇ تۆمۈردىن ياسالغانلىقى ئوق باشاىقىنىڭمۇ تۆماۈردىن ياساالغانلىقى ئاوق
باشااىقىنىڭمۇ تۆمااۈردىن ياسااالغانلىقى تۇرمااۇش ئەسااۋابلىرىنىڭ (چەياانەك قوشااۇق) ۋە
زىناانەت بۇيۇملىرىنىااڭ بولسااا ك اۆپىنچە مىسااتىن ياسااالغانلىقىدىن مىالدىاايىن ب اۇرۇنقى -3
ئەسااىردىن كېااين تۆمااۈر قورالالرنىااڭ ھۇنالرنااڭ ئىجتىمااائىي ئىشلەپچىقىرىشااىدا مىااا
قورالالرنى بېسىپ يېتەكچاى ئورۇنغاا ئاۆتكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشاقا بولىادۇ .تۆمۈرنىاڭ ئاوق
باشاااىقى ياساشاااقا ئىشااالىتىلىش ئۇنىاااڭ ئەيناااى چاغااادا ئىنتاااايىن ئومۇمالشاااقانلىقى ۋە
تەننەرنىنىڭمۇ تۆۋەن بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ .چۈنكى ئوق ئېتىلسىال ئۇنى قاايتۇرۇپ
كەلگىلااى بولماياادۇ« .ھااۇنالر ئوقياااچىالر ئېلااى» بولااۇپ ئوقيااا ئۇالرنااڭ ئاساساالىق
قوراللىرىنىاڭ بىاار بولغاچقااا ئوقيانىاڭ نورىشااى تەبىئىيكااى ناھااايتى زور بولىاادۇ .باااتۇر
تەڭرىقۇت دەۋرىدە «ئوقيالىق چەۋەنداز» الر  300مىڭدىن كۆپ بولغاان بولاۇپ مىالدىايە
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-200يىلى پىڭچېڭدا ليۇباڭنى قورشاۋغا ئالغاان چاغادا ئااتلىق ئەساكەرلەرنىڭ ساانى 400
مىڭغا يەتكەن[.]16
ئەگەر ھەر بىر ئادەمدە بىردىن ئوقيا باار دەپ ھېساپلىسااق

ئۇنىاڭ ساانى ناھاايتى

كااۆپ بولغااان بولىاادۇ .شااۇڭا ئەگەر يېتەرلىااك نااام ئەشاايا مەنبەسااى ۋە كەڭ كۆلەماادە
ئىشلەپچىقىرىش بولمىغاندا بۇنداق زور سەرپىياتنى ۋاقتىدا تەمىنلىگىلى ۋە تولاۇقلىغىلى
تەننەرنىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرمىگەندە بۇنداق زور چىقىمغاا بەرداشالىق بەرگىلاى
بولمايدۇ.
يەنە ھەر قايسى جايالردىن چىققاان ھەرباى قاورالالر ئىچىادىن مىساتىن ياساالغانلىرى
بولسااااىمۇ بۇنىڭلىااااق بىاااالەن تۆمااااۈر قورالالرنىااااڭ ئەينااااى چاغاااادىكى ئىجتىمااااائىي
ئشىشلەپچىقىرىشتىىكى يېتەرلىك ئورنىنى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ .چاۈنكى بىرىنچىادىن
نۇغۇنلىغان مىا ھەربى قورالالرن (مىستىن ياسالغان شەمشەر باشاق ) ئېھتىمام باۇرۇنقى
ئىشلەپچىقىرىشنىڭ يالدامىسى بولۇشى مۇمكىن چۈنكى تۆمۈر ھەربى قورالالرنىڭ مەيادانغا
كېلىش شۇ ھامانالر يوقۇلىشىدىن دېرەك بەرمەيدۇ .ئىلغار قورالالرنىاڭ قااالق قورالالرنىاڭ
ئورنىنى ئېلىشىدىكى تاارىخى قائىادىگە ئاساساالنغاندا بۇنىڭغاا بىار پەيادىنپەي شاالالش
جەريانى كېتىدۇ .ئىكككىنىچىدىن كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىدا قىسىتىن ياسالمىنىنىڭ
ك اۆپ بولۇشااى دەم مىااا قوراللىرىن اڭ پەياادىنپەي ئىشاالەپچىقىرىش ساھەسااى ۋە ھەربااى
ساھەدىن چېكىنىپ (تۆمۈر قورالالرغاا ئاورۇن بوشاىتىپ) ئاساسالىقى كۈنادۈلۈك تۇرماۇش
ساھەسىدە ئىشلىتىشكە يۈزلەنگەنلىكىنى چۈشەندۇرىدۇ .ئۈچىنچىدىن يەنە نوياا تېغاى ۋە
ئىچكى موڭغۇلدىن تېپىلغان مىا قورالالرنىڭ نەپىا ياسىلىش تېخنىكىسىدىن قارىغانادا
ئەگەر ئەينى چاغدا تۆمۈردىن ياسالغان ئۆتكاۈر ئەساۋابالر بولمىساا بۇناداق ياۇقىر تېخنىكاا
سەۋىيىگە يەتكىلى بولمايتتى .شۇڭا ئەيناى چاغادا مساى قورالالرنىاڭ داۋاملىاق تەرەققىاي
قىلىشىمۇ تۆمۈر قورالالرنىڭ تېخنىكا ئاساسى ئۈستىگە قۇرۇلغان.
تارىخىي قانۇنيەتكە ئاساسالنغاندا ھەر بىر نىم مەدەنىيەت پەيدا بولغاندىن تارتىپ
گ اۈللەنگىچە چۇقااۇم بىاار ئ اۇزاق مەزگىللىااك ئ اۆزگىرىش جەريااانىنى باشااتىن كەچۈرىاادۇ.
ھەرگىزمۇ تويۇقسىز پەيدا بولۇپ بىردىنال گۈللىنىپ كەتمەيدۇ .مىالدىيادىن باۇرۇنقى ~ 7
 – 3ئەسااىرلەرگە تەئەللااۇق بولغااان ئەك قەدىمكااى چاسااا شاەكىللىك تاااش قەبىلىلەردىاان
تېپىلغااان تۆمااۈر قااورالالر بولۇپمااۇ مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -4ئەسااىرنىڭ ئااانىرى -3
ئەسىرنىڭ باشلىرىغا مەنسۇپ بولغان تۆمۈر يۈگەن شۇنداقال نويان تېغى ۋە ئۇالنئۇدودىن
چىققااان تۆمااۈر قورالالرنى اڭ سەۋىيىسااىدىن قارىغاناادا ھ اۇنالر چىاان شااىخۇاڭ دەۋرىاادىن
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بۇرۇنال يەنى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -5ئەساىرنىڭ ئاانىرى  -4ئەساىرنىڭ باشالىرىدىال
تۆمااۈر قااورالالرنى ئىشلىتىشااكە باشاالىغان .مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -3ئەسااىرنىڭ ئالاادى-
كەينىدە تۆمۈر قاورالالرنى كەڭ كۆلەمادە ئىشالەتكەن .مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -2ئەساىردە
تۆمااۈر قااورالالرنى ئىشاالىتىش تېخىمااۇ ئومۇمالشااقان .ش اۇڭا مېاانڭچە ھ اۇنالر مىالدىيىاادىن
بۇرۇنقى  -3ئەسىرنىڭ ئالادى -كەينىادىال تۆماۈر قاورالالر مەدەنيىتاى دەۋرىاگە كىارگەن.
ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىرونزا قورالالر مەدەنىيىتى دەۋرىدە تۇرغان.
دەم ھاۇنالر يېغىىااق دەۋرىنىااڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادىال تۆمااۈر قااورالالر مەدەنيىتىنااى
ئىگەللىگەچكە ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كاۈچى يۈكساىلىپ يەكاكە ئىشالەپچىقىرىش ۋە
نۇسۇساااىي مۈلۈكچىلىاااك ئۇچقانااادەك تەرەققىاااي قىلغاااان .بۇنىاااڭ بىااالەن ئىپتىااادائىي
ئۇرۇقداشلىق جامائەسىدىكى ئىشالەپچىقىرىش مۇناساىۋىتى ئېغىار دەرىجىادە بۇزغۇنچىلىققاا
ئۇچراپ ئۇالر سىنپى جەمئىيەتكە قەدەم قويغان ھەم ئاجايىاپ كاۈچەيگەن .شاۇڭا ئاۇالر
ئەينى چاغدا تۆماۈر قىلىاب تۆماۈر شەمشاەر تۆماۈر ئاوق ۋە تۆماۈر ياۈگەن بىالەن ئااتلىق
ئەسكەرلىرىنى قورالالندۇرۇپ «ئاالبانالرنىڭ تۆۋىنىگىچە بېسىپ كەلاگەن[ »]17ھەم جااۋ
بەگلىكىنىااڭ چېگىرلىرىنااى پاراكەناادە قىلغااان .بۇنىااڭ بىاالەن «چېگىااردا تېرىقچىلىااق
قىلغىلى مام باققىلى بولمايدىغان [ »]18بولۇپ قالغان .چىان سۇاللىساى كۈچەيگەنادىمۇ
ئامالسااىز «س اەددىچىن س اېپىلى» نااى ياساااپ م اۇداپىئە كۆرۈشااكە مەجبااۇر بولغااان .نەن
سۇاللىسااىنىڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادىمۇ ئااۇالر ئاجايىااپ كۈچىيىااپ نەن سۇاللىسااىنىڭ
شىمالىدىكى ئاساسلىق تەھدىت سالغۇچى كۈچ بولۇپ قالغان.

 .2چارۋىچىلىقى ،ئوۋچىلىقى ۋە دېھقانچىلىقى
تۆمۈر قورالالر مەدەنىيىتىى ھاۇنالر جەمئىيىتىنىاڭ ئىشالەپچىقىرىش كاۈچلىرىنى يېڭاى
بىر تاارىخى باساقۇچقا كۆتىرىاپ چاارۋىچىلىقنىال زور دەرىجىادە گۈللەنادۇرۇپ قالماساتىن
يەنە دىھقااانچىلىق ۋە قااوم ھۇنەرۋەنچىلىكنىااڭ تەرەققىياااتنىمۇ زور دەرىجىاادە ئىلگىاارى
سۈرگەن.
( )1چارۋىچىلىق
ھۇنالرنىڭ ئىگىلىكى چارۋىچىلىقنى ئاسا

قىلغان ئۇالر ئوت  -سۇ قوغلۇشاۇپ ھەر

تەرەپلەردە كۆچۈپ يۈرۈپ كۆچمەن چارۋىچىلىق تۇرمۇشى كەچۈرگەن.
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ھۇنالرنىااڭ ئىگىلىكااى چااارۋىچىلىقنى ئاسااا

قىلغاچقااا چااارۋا ئۇالرنىااڭ ئاساساالىق

بااايلىقى تۇرمااۇش ۋاستىسااى ۋە ئىشاالەپچىقىرىش ۋاستىسااى ئىاادى .چارۋىالرنىااڭ ئىچىاادە
ئات كاال قوي ئاساسى ئورۇندا تۇراتتى .ئۇالرنىڭ ياېمەك-ئىچمىكاى كىايىم-كېچىكاى ۋە
نۇرغۇنلىغان تۇرمۇش بۇيۇملىرى چارۋىدىن كېلەتتى .تارىخى ئەسەرلەردە ناتىرىلىنىشىچە
«مااام-چارۋىالرنىااڭ گۆشااىنى ئااوزۇق تېرىسااىدىن كىاايىم قىلىااپ كىگىااز ئااۆيلەردە
ئولتۈرغان».
يەنە مام -چارۋىالرنىڭ سۈتىدىن ياسالغان قېتىق ۋە قۇرۇت ئىستىمام قىلغاان .ئاۇالر
بۇ نىم قېتىق ۋە قۇرۇتنى «جۇڭالۋ» [« ]19مىلى» [ ]20دەپ ئاتىغان .ئۇالر يەنە كاۆن
نۇرۇمدىن چېدىر تۇلۇم ساۋۇت قاتارلىقالرنىمۇ ياسىغان.
چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ھۇن قەبرىلىرىدىن ئومۇميۈزلۈك زور مىقاداردىكى ھايۋاناات (
ئات كاال قوي) سۆڭەكلىرىنىڭ بايقىلىشاى ھۇنالرنىاڭ ھەقىقەتەنماۇ ماام-چارۋىالرنىاڭ
گۆشىنى ئوزۇق قىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ .يەنە قەبىرلەردىن بۇغا ياۋا ئىشەك قۇشالرنىڭ
سۆڭەكلىرى چىققانلىقىدىن [ ]21قارىغاندا ئۇالر ياۋايى ھاايۋانالرنىمۇ ئاوزۇق قىلغاان .باۇ
دەم ھۇنالرنىڭ ياالغۇز چاارۋىچىلىق قىلىاپال قالماساتىن يەنە ئوۋچىلىاق قىلغاانلىقىنىڭمۇ
ماددى ئىسپاتىدۇر.
ھۇنالردا ئاتنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولغان .مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -200يىلى بااتۇر
تەڭرىقۇت پىڭچىڭدا (ھازىرقى سەنشىدىكى داتۇڭنىڭ شەرقى)  400مىاڭ كىشالىك ئااتلىق
قوشۇن بىلەن ليۇ باڭنى قورشۋالغاندا قوشۇننى ئاتنىڭ رەڭگىگە ئاساسەن توپقا ئايرىغان.
غەرت تەرەپتە پۈتۈنلەي ئااق ئااتلىقالر شاەرق تەرەپاتە پۈتاۈنلەي كاۆك ئااتلىقالر شاىمام
تەرەپتە پۈتۈنلەي قارا ئاتلىقالر جەنۇت تەرەپتە تورۇق ئاتلىقالر تۇرغان .بۇنىڭادىن باشاقا
ئۇالرنىڭ يەنە تۆگە نېچىر دۇلدۇم قۇالن قاتارلىق ئېسىم چارۋىلىرى بولغان[.]22
ھۇنالردا ئاتنىاڭ ئىشالىتىلىش دائىرىساى ناھاايىتى كەڭ بولغاان مەيلاى ئىقتىساادىي
ساھە بولسۇن يااكى ھەرباى سااھە بولساۇن ئاات ھۇنالرنىاڭ ئاساسالىق قاورالى بولغاان.
ھۇنالر كىچىكىدىن باشالپال ئات مىانىش ئوقياا ئېتىشاقا پىشاىپ چاوڭ بولغانادا بىاردەك
ئاااتلىق ئەسااكەر بااوالتتى .ئ اۇالر ش اىمالنىڭ جۇغراپىيىلىااك م اۇھىتى ۋە تۇرمااۇش ئۇسااۇلىغا
ماسالشاااقان بولاااۇپ ئاااادەتتە« ئوقيانىاااڭ كىرىچناااى بوشااااتمايتتى ئىگىرىناااى ئااااتتىن
ئالمايتتى» [ ]23ئات مىنىپ ئوقياا ئېاتىش ئۇالرنىاڭ ئاارتۇقچىلىقى ئىادى .غەربىاي نەن
سۇاللىساااىنىڭ دەسااالەپكى مەزگىلىااادىكى چاۋساااو ئۇالرنىاااڭ باااۇ نىااام ئاااارتۇقچىلىقىنى
تەسۋىرلەپ« :ھۇنالرنىڭ ماھارىتى ئوتتۇرا ئاساىيا تاۈزلەڭلىكتىكىلەر بىالەن ئونشاىمايدۇ
~ ~ 203

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

تاااااغ -ئېاااادىرالردا چېپىااااپ يااااۈرۈش دەريااااا -ئېقىاااانالردىن ئۆتۈشااااتە ئوتتااااۇرا
تۈزلەڭلىكتىكىلەرنىڭ ئاتلىرى ئۇالرنىڭكىگە يەتمەيادۇ .نەتەرلىاك جىلغاا -داۋاناالردا بىار
تەرەپتىن ئات چاپتۇرۇپ بىار تەرەپاتىن ئوقياا ئېتىشاتا ئوتتاۇرا تۈزلەڭلىاك چەۋانادازلىرى
ئۇالرغا يېتىشەلمەيدۇ .بۇ ھۇنالرنىڭ ئەڭ پىششىق ماھارەتتۇر» دېگەن [.]24
ھۇنالرنىڭ چاارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشاى ناھاايتى گاۈللەنگەن .تاارىخى ئەساەرلەردە
ناتىرلىنىشىچە مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -127يىلى نەن سۇاللىسى سەركەردىسى ۋېي چىاڭ
ھۇنالرغااا زەربە بەرگەناادە «دەريانىااڭ جەنۇبىاادىكى يەرلەر» دە بىاار مىليااون تۇياااقتىن
ئارتۇق كاال قوي ئولجا ئالغان [ .]25يەنە مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -124يىلاى ساۇفاڭدىكى
گاۋ چۆ ئارقىلىق ئوڭ قوم بىلىك نانغا ھۇجۇم قىلغاندا نەچچە ئون مىليون تۇياق چارۋا
ئولجااا ئالغااان [ .]26مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -71يىلااى نەن سۇاللىسااى بىاالەن ئۇيسااۇنالر
بىرلىشىپ ھۇنالرغا ھۇجۇم قىلغاندا چېرىكچى بەگ چاڭخۇي قاتارلىقالر ئات كاال قاوي
نېچىر تۆگە بولۇپ  700مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق چاارۋا ئولجاا ئالغاان [ .]27مىالدىايە -89
يىلااى نەن سۇاللىسااى سەركەردىسااى دۇ شااىيەن شااىمالىي تەڭرىقااۇتنى سااىچۈبىدى ك اۆلى
(موڭغااۇلىيە نەلااق جۇمھۇرىيىتىاادىكى ئۇبىسااۇ ك اۆلى) بويىاادا قاااتتىق مەغلااۇپ قىلغاناادا
ئات كاال قوي تۆگىدىن بىر مىليون تۇياقتىن ئارتۇق ئولجا ئالغان [ .]28مىالدىايە -134
يىلااى ئارقااا قااوش ئەمىاار لەشااكەرلىرى چاااۋۇم جىلغىسااىدا (شااىنجاڭدىكى بۇغاادا تېغىاادا)
شىمالىي ھۇنالرنى مەغلۇپ قىلغاندا يۈزمىاڭ تۇيااقتىن ئااتۇرق كااال قاوي ئولجاا ئالغاان
[ .]29يۇقارقىالر پەقەت بىر رايون بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ئولجا ئېلىنغاان ماام -چاارۋىالر
بولۇپ بۇالرنىڭ ھەر قېتىمدا كاۆپ بولغانادا مىليونادىن ئااز بولغانادا يۈزمىڭادىن كاۆپ
بولغىنىاادىن ھۇنالرنىااڭ چارۋىچىلىقىنىااڭ قانچىلىااك تەرەققىااي قىلغااانلىقىنى كاۆرۈۋالغىلى
بولىاادۇ .يەنە ھۇنالرنىااڭ دىڭلىااڭ ۋېااي لۈنىااڭ «ئااات كالىلىرىنىااڭ تاققااا توشاااۇپ
كەتكەنلىكى» دەك [ ]30ئەھۋالدىن ھۇن ئاقسۆكەڭلىرىنىڭ ئىگىادارچىلىقى چاارۋىالرنىڭمۇ
ئاز ئەمەسلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
ئەمماااا ھۇنالرنىاااڭ چاااارۋىچىلىق ئىگىلىكاااى ناھاااايتى تۇراقساااىز ئىااادى .چاااۈنكى
چااارۋىالرنى ب اېقىش ۋە ك اۆپەيتىش مااوم ئااوت -س اۇغا ۋە مۇۋاپىااق كېلىماتقااا ئېھتىياااجلىق
بولغانلىقتىن زور دەرىجىادە تەبئىاي شاارائىتنىڭ چەكلىمىساىگە ئاۇچرايتتى .يەنە كېلىاپ
ئىشاالەپچىقىرىش كۈچلىرىنىااڭ سەۋىيىسااى بىاار قەدەر ت اۆۋەن بولغاچقااا تەبئىااي ئاااپەتكە
تاقابىم تاۇرۇش ئىقتىادارىمۇ ئىنتاايىن ئااجىز ئىادى .باوران -چااپقۇن قااتتىق ساوغۇق
قۇرغاقچىلىققا ئۇچرىسىال چارۋىالر كۆپلەپ ئۆلاۈپ كېتىاپ ئىشالەپچىقىرىش بۇزغۇنچىلىققاا
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ئۇچرايتتى .بۇنىڭ بىالەن ئىجتىماائىي ئىگىلىاك چېكىنىاپ نەلاق ئاچارچىلىقتاا قېلىاپ
قوۋم ھاالكەت گىردابىغا بېرىپ قاالتتى .مەسالەن مىالدىيىادىن باۇرۇنقى  -68يىلاى -8
يىلى -71يىلى قىشتا مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -68يىلى ۋە مىالدىيە  -46يىلنىڭ ئالادى-
كەينىاادە مۇشااۇنداق ئەھااۋالالر يااۈز بەرگەن [ .]31ئىگىلىكنىااڭ بااۇ نىاام تۇراقسااىزلىقى
سىياسىي جەھەتتە ھاكىمىيەتنىڭ تۇيۇقسىز گۈللىنىاپ تۇيۇقساىز نارابىلىشىشاىغا ساەۋەت
بوالتتى.
ئۇنىڭدىن باشقا ئوت -سۇ قوغلىشىپ كۆچاۈپ باۇرۇنقى جەرياان چاوڭ جەھەتاتىن
تەبىئەتناااى ئاااۆزگەرتىش جەرياااانى ئەمە  .پەقەت تەبىئەتاااتىن پايااادىلىنىش جەرياااانى
بولغاچقا تەبئىي شارائىتىنى ئۆزگەرتىش جەريانى ناھايتى ئاساتا ئىادى .ئۇنىاڭ ئۈساتىگە
ماااۇقىم ئولتۇراقالشاااماي ئاااوت -ساااۇ قوغىلىشاااىپ كۆچاااۈپ ياااۈرۈش ئىشااالەپچىقىرىش
تەجىرىبىلىرىنىڭ توپلىنىشى ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىساىنىڭ ئۆسۈشاى ۋە مەدەنىيەتنىاڭ
تەرەققىي قىلىشىغىمۇ مۇئەييەن دەرىجىدە توسقۇنلۇق قىالتتى.
( )2چارۋىچىلىق
ھۇنالرنىڭ ئىقتىسادىي تۇرمۇشىدا ئوۋچىلىقمۇ مۇھىم ئورۇننى ئىگەللىگەن« .تاارىخىي
ناااتىرىلەر .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە ھ اۇنالر كىچىگىاادىنال قويغااا مىنىااپ قۇشااقاچ
چاشقان ئاتاتتى .سەم چوڭ بولغاندا تۈلكە توشقان ئېتىپ ئولجىنى ئۇزۇق قىالتتاى دەپ
ناتىرلەنگەن .يەنە ئۇالر پادا باققاندا ھايۋانالرنى ئوۋالپ ئۇزۇق قىلىشانى ئاادەت قىلغاان.
ئەمەلىيەتتىمۇ تاۈمەن تەڭرىقاۇت بااتۇر تەڭرىقاۇت ۋە چەتقاۇ تەڭرىقاۇتالر دائىام قاوۋمىنى
باشالپ ئوۋغا چىقىپ تۇرغان .چەتقۇ تەڭرىقۇتنىڭ ئىنىسى ئۈكەن نانمۇ دائىم بايقام كۆلى
ئەتىراپىغااا ئوۋغااا چىقىااپ تۇرغااان .مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -43يىاام ئەساالىدە قورۇلنىااڭ
ئىچىگە كىرىپ ماكانالشقان قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ شىمالغا قايتىاپ كەتمەكچاى بولۇشاىنىڭ
بىر سەۋەبىمۇ دەم «قورۇم ئىچىدە ياۋايى ھايۋانالرنىاڭ تاۈگەپ ئوۋلىغاۇدەك بىار نەرساە
قالمىغااان» لىقااى [ ]32بولغااان .بۇنىڭاادىن غەربااى نەن سۇاللىسااى دەۋرىاادىمۇ يەنااى
مىالدىيىاادىن ب اۇرنقى  -3ئەسااىرنىڭ ئانىرلىرىاادىن كېيىنمااۇ ئااوۋ ئوۋالشاانىڭ ھۇنالرنىااڭ
ئىقتىسادىي تۇرمۇشىدا تېخى ئاۆز ئاورنىنى يوقىتىاپ قويمىغاانلىقىنى كۆرىاۋالغىلى بولىادۇ.
ئەممااا بااۇ ۋاقىتتااا چارۋىچىلىقنىااڭ تەرەققىااي قىلىشااىغا ئەگىشااىپ ئااوۋ غەنىيمەتلىاارى
ھۇنالرنى اڭ ئاساساالىق تۇرمااۇش ۋاستىسااى بولماااي پەقەت قوشااۇمچە ئۇزۇقلااۇقى بولااۇپ
قالغان .شۇڭا ئوۋچىلىق ئانچە مۇھىم بولمىغان ئورۇنغا چۈۈشۈپ قېلىاپ بەزى چااغالردا
~ ~ 205

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئەسكەرلەر ئىب پۇشۇقىنى چىقىردىغان ۋە ئات ئۈساتىدە ئوقياا ئېتىشانى مەشاق قىلىادىغان
ۋاستىسااىگە ئايلىنىااپ قالغااان [ .]33بەزى ئەھااۋالالردا يەنە ئااوۋ ئااوۋالش بىاالەن يۈرۈشااكە
چىقىااش بىرلەشااتۇرۋېتىلىپ ئااوۋ قىلىااش نالىغااان چاغاادا دۈشاامەنگە قارىشااى ئۇرۇشااقا
ئايالندۇرۇلغان [.]34
( )3دېھقانچىلىق
ئانېئولوگىيىلىاااك ماتېرىياااالالر ھۇنالرنىاااڭ نېلاااى باااۇرۇنال دېھقاااانچىلىق بىااالەن
شااۇغۇلالنغانلىقىنى ئىسااپاتالپ بېرىاادۇ .مەساالەن مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -3ئەسااىردىن
ئىلگىرىكااى ۋاقىااتالردا مەنسااۇپ بولغااان ھۇنالرنىااڭ چاسااا شااەكىللىك قەبىلىلىرىاادىن
دېھقانچىلىققا باغلىنىشلىق بولغاان تااش توغاۇر (ياغۇنچااق) [ ]35بايقالغاان .مىالدىيىادىن
بااۇرۇنقى  -1 ~ 2ئەسااىلەرگە مەنسااۇپ بولغااان نويااان تېغىاادىكى  -23نومۇرلااۇق ھااۇن
قەبرىسااىدىن زىاارائەت ئااۇرۇقى [ ]36بايقالغااان .بۇنىڭاادىن باشااقا نۇرغۇنلىغااان ھاااۇن
قەبرىلىرىاادىن كااۆپلىگەن دانلىااق زىاارائەت دېھقااانچىلىق سااايمانلىرى ۋە دېھقانچىلىققااا
باغلىنىشاالىق بولغااان چااوڭ ساااپام قاااچىالر [ ]37بايقالغااان .ھااۇنالر ئااادەتتە دانلىااق
زىرائەتلەرنااى چااوڭ ساااپام قاچىالرغااا سااالغان بول اۇپ بايقالغااان ب اۇ نىاام چااوڭ ساااپام
قاچىالردىن دائىم دانلىق زىرائەتلەر چىققان (مەسالەن نوياان تېغىادىكى -12

 -23ۋە

 -25نومۇرلۇق قەبرىلەر) [.]38
يازمااا ماتېرىيااالالردىمۇ ھۇنالرنىااڭ دېھقانچىلىققااا ئائىاات ك اۆپلىگەن ماتېرىيااالالر بااار.
مەسلەن «تارىخىي ناتىرىلەر .ۋېي چىڭ ۋە قىران چەۋانداز سانغۇننىڭ تەرجىمھاالى» دا
ناتىرلىنىشىچە ۋۇدىنىڭ يۈەنشۇ  -4يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -119يىلى) ۋېي چىاڭ
ھۇنالرغا قويغان ئىنتايىن كاۆپ تېرىقناى قولغاا چۈشاۈرگەن« .نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسس اە» دە ناتىرلىنىشااىچە ۋۇدىنىااڭ نۇيااۈەن  -1يىلااى (مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى -88
يىلى) كۈزدە ھۇنالر رايونىدا ئۇدا بىر نەچچەر ئاي قاار-ياامغۇر ياغمىغاچقاا «زىارائەتلەر
پىشمىغان» .يەنە شۇ كىتابنىڭ «غەربىي يۇرت تەزكىرىساى» دە ناتىرلىنىشاىچە جااۋدى
دەۋرىدە ئۇيسۇن مەلىكىسى مەكتاۇپ ساۇنۇپ ھۇنالرنىاڭ ئااتلىق قوشاۇن ئەۋەتىاپ قوشاتا
تېرىقچىلىاااق قىلىۋاتقاااانلىقىنى مەلاااۇم قىلغاااان .يەن شاااۈەندى تەنتتىكاااى ۋاقتىااادا بەش
سااانغۇننى قوشااۇن باشااالپ قوشااقا ھۇجااۇم قىلىشااقا ئەۋەتكەناادە قوشااتا تېرىقچىلىااق
قىلىۋاتقان  4000كىشلىك ھۇن قوشۇنى قورقۇپ قېچىاپ كەتاكەن .باۇالردىن كۆرۈۋېلىشاقا
بولاااۇدىكى ھاااۇنالر ھەقىقەتەنماااۇ ناھاااايتى باااۇرۇنال دېھقاااانچىلىق قىلغاااان ھەم تۆماااۈر
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دېھقانچىلىق قوراللىرىنىڭ (مەسلەن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان تۆمۈر ئورغاق تۆمۈر ساپان)
ئىشلىتىلىشىگە ئەگىشىپ دېھقانچىلىقى ئۈزلىكساىز تەرەققىاي قىلغاان .شاۇڭا مىالدىيىادىن
بااۇرۇنقى -2ئەسااىردىن كېاايىن ھۇنالرنىااڭ ئاشاالىق ئامبارلىرىاادا زور مىقااداردا ئاشاالىق
ساقالنغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە ناتىرلىنىشاىچە جاۋدىنىاڭ شاىيۈەن
 -4يىلى (مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -83يىلى) ۋېيلۇ تەڭرىقۇتقاا ئەقىام كۆرساىتىپ شاەھەر
قۇرۇپ ئاۆي -ئىماارەتلەرنى ساېلىپ زىرائەتلەرناى ساقالشانى نەنازۇالردىن پايادىلىنىپ
چۆللۈكنىااڭ شااىمالىنى ئوباادان ساااقالپ نەن سۇاللىسااى بىاالەن ئاۇزاققىچە قارىشلىشىشااقا
جۈرەت كۆرۈشنى ئوتتۇرغا قويغان .بۇنىڭدىن شۇنى پەرەز قىلىشقا بولىادۇكى ھۇنالرنىاڭ
ئىجتىمااائىي ئىگىلىكىاادە دېھقااانچىلىقمۇ م اۇئەييەن ئااورۇننى ئىگەللىااگەن .ئەممااا ئورغاااق
ساپان (نەنزۇالر ئىشلىتىپ ئادەتلەنگەن دېھقانچىلىق قوراللىرى) الرنىاڭ بايقىلىشاىدىن ۋە
ئۆي -ئىمارەت سېلىپ دانلىاق زىرائەتلەرناى ساقالشاتا نەنزۇالرنىاڭ ئىشالىتىلگەنلىكىدىن
قارىغاناادا ھۇنالرنىااڭ دېھقااانچىلىقى نەنزۇالرنىااڭ تەسااىرىگە زور دەرىجىاادە ئۇچرىغااان
بولۇپ دېھقانچىلىق تېخنىكىسى نەنزۇالردىن تارقىلىپ كىرگەن ھەم دېھقاانچىلىق بىالەن
شۇغۇلالنغۇچى ئەمگەكچىلەرنىڭ كۆپ قىسىمى نەنزۇالر بولغان.
يازمااان ماتېرىيالالرغااا قارىغاناادا ھ اۇنالر مىالدىيىاادىن ب اۇرۇنقى  -3ئەسااىردە باااش
كۆتااۈرۈپ مىالدىاايە -1ئەسااىردە زاۋالىققااا يااۈز تااۇتقىچە ئىزچىاام كااۆچمەن چااارۋىچلىق
تۇرمۇشااى كەچااۈرگەن بول اۇپ م اۇقىم ئولتۇراقالشاامىغان .دېھقااانچلىقىنى پەقەت ك اۆچمەن
چارۋىچىلىق جەريانىدا قىلغان .ھالبۇكى سوۋېت ئىتتىپااقى موڭغاۇلىيە ئاارنېئولوگلىرى
 -1960يىلغىچە بايقام كۆلىنىڭ يېقىن ئەتراپى يەنسەي دەرياسى سېلىنگا دەرياسى تۇۋا
دەرياساااى ئورناااۇن دەرياساااى ۋە قۇرۇلاااۇن دەرياساااى ۋادىلىرىااادا ئاااون نەچاااچە يەردە
ھۇنالرنىااڭ ش اەھەر -قەلئەلىرىنىااڭ نارابىسااىنى بايقىغااان بول اۇپ ئۇنىااڭ ئىچىاادە بەش
(بىرسى سوۋېت ئىتتىپاقىدا تاۆتى موڭغۇلىيىادە) قىسامەن ھالادا قېزىلغاان [ .]39ساابىق
ساااوۋېت ئىتتىپاقىااادىكى بۇرياااات ئىتتىپاقاااداش ئااااپتونوم جۇمھۇرىيىتىنىاااڭ مەركىااازى
ئۇالنئااودۇدىكى ئىاۋولگە بااازىرى ئېيتىشااالرغا قارىغاناادا ھۇنالرنىااڭ بىاار چااوڭ م اۇداپىئە
قەلئەسى بولاۇپ باۇ قەلائەدە ماۇداپىئەچى قوشاۇنالر تاۇرۇپال قالمااي يەنە دېھقاانچىلىق
بىاالەن شااۇغۇللىنىدىغان ئاھااالىلەرمۇ تۇرغااان .قەلاائەدە پۇقراالرنىااڭ كىچىااك ئااۆيلىرى
ئاقسۆڭەكلەرنىڭ چوڭ ئۆيلىرىمۇ بولۇپ چوڭ ئۆيلەردە ئۇچاق كااڭ قاتاارلىقالر بولغاان.
دورجى سورۇڭ بۇنى يەككە ئائىلىلەردىن تەركىبە تاپقان ھۇنالر تۇرالغۇساى دەپ قارىغاان.
باۇ يەردىاان يەنە نۇرغااۇن سااپام بوياۇمالر تېپىلغااان بولاۇپ كېساالېيېۋ باۇنى ھۇنالرنىااڭ
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تىپىااك ساااپام بوياۇمى دەپ قارىغااان .تېپىلغااان بوياۇمالر ئىچىاادە يەنە يىااپ ئىگىردىغااان
چاق تېرىقچىلىقتا ئىشلىتىلدىغان ساپان مىا قەدەھ مىز قاازان تۆماۈر پىچااق تۆماۈر
ياپراقچە تۆمۈر مى

مى تۆمۈر تاۋلىغاندا تاشلىۋېتىلگەن مىا داشقىلى مىا پارىچىسى

ۋە تۆمۈر داشقىلى سۆڭەك باشاق ۋە زىننەت بويۇمى قاتارلىق نەرسىلەر بولغان .كېسالېيېۋ
ساپاننى نەن دەۋرىدىكى دېھقاانچىلىق ساايمىنى دەپ قارىغاان .دورجاى ساورۇڭ مىاا ۋە
تۆمۈر داشقاللىرىغا ئاساسلىنىپ باۇ ھۇنالرنىاڭ مىاا ۋە تۆماۈر تاۋلىغانلىقىنىاڭ ئىساپاتى
دەپ قاراپ ئەينى چاغادا مەنساۇ

تۆماۈر تاۋاليادىغان ئىشاچىالر ۋە تۆماۈر ئېرىتىادىغان

يۇقىرى ھارارەتلىك ئوچاق بولغان بولۇشى مۇمكىن دەپ پەرەز قىلغان .سوۋېت ئىتتىپاقى
ۋە موڭغااۇلىيە ئااارنېئولوگلىرى باۇ قەلئەنىااڭ ساېپىم بىاالەن قورشااالغانلىقى ۋە ئاۈچ قااات
نەندەك قېزىلغانلىقىغا قاراپ بۇ ھۇنالرنىڭ بىر چوڭ مۇداپىئە قەلئەسى دەپ بېكىاتكەن.
يەنە بۇ قەلئەنىڭ شىمالىدىن باشقا ھۇن قەلئەلىرى ۋە قەبرلىرىنىڭ تېپىلغانلىقىغا قااراپ
بۇنى ھۇنالرنىڭ ئەك شىمالدىكى شەھىرى ھەپ ھۆكۈم قىلغان .بۇ شاەھەرنى مىالدىيىادىن
بۇرۇنقى  -2ئەسىرنىڭ ئانىرىدىن مىالدىيە  -1ئەسىرگىچە بولغان ئارلىققا مەنساۇپ دەپ
پەرەز قىلىشقا بولىدۇ.
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -2ئەسىرنىڭ ئالدى -كەينىدە ھۇنالر شەھەر -قەلئە ياساشانى
ۋە دېھقانچىلىق قىلىشنى بىلاگەن .باۇنى يۇقىرىادا باياان قىلادۇق .ئۇنىڭادىن باشاقا يەنە
«نەننااامە .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە ناتىرلىنىشااىچە ۋۇدىنىااڭ جېڭخااې يىللىرىاادا
(مىالديىدىن بۇرۇنقى  -89 ~ 92يىلالر) نەن سۇاللىسى قوشۇنلىرى ھۇنالرغاا غەلبىساېرى
قوغالپ زەربە بېرىپ فەن نانىم قەلئەسىگىچە بارغان يەن شىگۇ جااڭ يەننىاڭ ساۆزىدىن
نەقىم ئېلىپ «فەن نانىم ھۇنچە ئەپسۇن ئوقۇيااليتتى» دەپ ئىزاھلىغان .باشتا ئېلىنغان
دېيىلگەن ھۇنالر چۆللۈكنىڭ شىمالىدا قۇرغان جاۋشىن قەلئەساى ۋە ۋېيلۇنىاڭ تەكلىاۋىگە
ئاساسەن قۇرۇلغان قەلئەلەرنىڭ ھەممىسى زىرائەت (ئاشلىق) ساقالش بلەن مۇناساىۋەتلىك
بولسا بۇ فەن نانىم قەلئەسىدە تۇرىدىغان فەن نانىم بىار قاماان (بانشاى) باوغالن .باۇ
قەلاائەلەر نىاڭ ناااراكتېرى ۋە ئىشاالىتىلىش ئااورنى توغرىسااىدا ئېلىمىااز ئااالىملىرى تاېخىچە
تەتقىقااات ئېلىااپ بارمىغااان .نااۆۋەتتە سااوۋېت ئىتتىپاااقى ۋە موڭغااۇلىيە ئااارنېئولوگلىرى
چۆللۈكنىڭ شىمالىدا بىر نەچچە يەردە ھۇنالرنىڭ شەھەر قەلئە نارابىلىرىنى قاازدى ھەم
ئۇالرنىااڭ م اۇقىم تۇرمااۇش كەچااۈرگەنلىكىنى ش اەھەرلەردە م اۇقىم ئولتۇراقالشااقانلىرىنىڭ
تېرىقچىلىااق بىاالەن شااۇغۇلالنغانلىقىنى دەلىللىاادى .بااۇنى ھااۇنالر ئارنېئولوگىيىساااىدە
ئوتتۇرىغا چىققان يېڭى مەسلە ياكى ئىلگىركىلەر تەتقىق قىلمىغان مەسلە دېيىشكە بولىدۇ.
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ئۇالنئودۇنىاااڭ ئىۋولگاااا بازىرىااادىكى ھاااۇن قەلئەساااىنىڭ نارابىساااىنى ئەمەلىاااي
تەكشااۈرمىگەنلىكىمىز ۋە قېزىۋېلىنغااان نەرسااىلەرنى ك اۆرمىگەنلىكىمىز ئۈچااۈن ب اۇ توغرىاادا
ھۆكۈم چىقىرىشقا ئامالسىزمىز .لېكىن دەسلەپكى قەدەمدە نەنازۇ يېزىقىادىكى ماتېرىياالالر
بىلەن سېلىشتۇرساق بىر نوقتىدىن شۈبھىلىنىشكە بولمايدۇ .يەنى تارىخىي ئەسەرلەردىكى
ناتىرىلەرگە ئاساسالنغاندا ھۇنالرنىاڭ باشاقا مىللەتالەر بىالەن چېگىرلىنىادىغان يېرىادە
دائىم «ئوتتۇرا» (نوشنا قەبىلىلەر ياكى ئۇلۇسالر ئوتتۇرسىدىكى «بىتەرەپ رايون» يااكى
«ئااارىلىق يەر» نااى كۆرسااىتىدۇ .دەپ ئاتالغااان ئااارىلىق بولغااان .ئەينااى چاغاادا ش اەرقتە
توڭگۇسالر بىالەن چېگىرلىنىادىغان يەردىماۇ جەنۇپتاا نەنازۇالر بىالەن چېگىرلىنىادىغان
يەردىمااۇ ئوتت اۇرا بولغااان .ئوتت اۇرادا چېگاارا م اۇداپىئە قوش اۇنلىرى چااارالش ۋە قوغااداش
ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغاان بولاۇپ ئۇالرغاا ئوتتاۇرا ناانى باشاچىلىق قىلغاان .جىاددىي
ئەھۋالالرغا دۈچ كەلگەنادە ھاۇن ھۆكاۈمرانى يەنە دەرھاام زور تۈركۈمادىكى چاارۋىچىالرنى
ئوتتۇراغا كۆچۈرۈپ چېگرىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرغان [ .]40ئوتتۇراغا بارغان چاارۋىچىالر
ۋە ئوتتۇرانى قوغداش چارالش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغاان چېگارا ماۇداپىئە قوشاۇنلىرى
مۇھىم ئولتۇراقالشامىغان بولاۇپ دېھقاانچىلىق قىلمىغاان .گەرچە ئوتتاۇرادا تۇرغاان ھاۇن
چااارۋىچىلىىرى ھەر ۋاقىاات دېھقااانچىلىق قىالالياادىغان بولسااىمۇ مااۇقىم ئولتۇراقلىشااىپ
دېھقانچىلىق قىلىش باشقا بىر گەپ .شۇڭا ئىۋولگا بازىرىادىكى قەلائە نارابىساىنى يەنىماۇ
ئەستايىدىم ھالدا چوڭقۇرالپ تەكشۈرۈشكە ئەرزىيدۇ.

 .3قول ھۈنەرۋەنچىلىك
تۆمااااۈر قااااورالالر مەدەنىيىتااااى تەمىاااانلىگەن ئىشاااالەپچىقىرىش كااااۈچلىرى قااااوم
ھۈنەرۋەنچىلىكنىماااۇ راۋاجىالنااادۇرغان .قاااوم ھۈنەرۋەنچىلىاااك ئىچىااادە ئەڭ ماااۇھىمى
تۆمۈرچىلىك بولغان .قېزىۋېلىنغان ھۇن يادىكارلىقلىرىدىن ھۇنالرنىڭ تۆمۈر قاورالالرنى ۋە
ئىشلىتىشىنىڭ مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -3ئەسىرنىڭ ئالدى -كەينىدە باشلىنىپ پەيادىنپەي
ئىشاالەپچىقىرىش (مەساالەن تۆمااۈر ئورغاااق تۆمااۈر ساااپان) تۇرمااۇش (مەساالەن تۆمااۈر
ي اۈگەن) ۋە ھەربىااي ئىشااالر (مەساالەن تۆمااۈر باشاااق تۆمااۈر نەنااجەر تۆمااۈر شەمشااەر)
ساھەسااىدە كەڭ ئومۇمالشااقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ .تۆمااۈر قااورام -سااايمانالرنىڭ
مەيااادانغا كېلىشاااىنى ھۇنالرنىاااڭ قاااوم ھۈنەرۋەنچىلىاااك ئىشلەپچىقرىىشااانىڭ تەرەققىاااي
قىلىشااىنىڭ تېخنىكااا ئاساسااى بولغااان ھەربىااي قورالالرنى اڭ ياسىلىشااىمۇ تۆمااۈر قااورام-
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سايمانالرنى ئالدىنقى شەرت قىلغان .ھۇنالرنىڭ تۆمۈر قورالالرنى ئاۆزلىرى تاۋلىشاى (تۆماۈر
تاۋالش ئوچىقىنىاڭ بايقىلىشاى بۇنىاڭ ئىساپاتى) ۋە بايقالغاان تۆماۈر قورالالرنىاڭ تاۈرى
سانىدىن قارىغاندا ھۇنالردا ئەيناى چاغادا تۆمۈرچىلىاك ئاللىقاچاان بىار مۇساتەقىم قاوم
ھۈنەرۋەنچىلىك تارمىقىغا ئايالنغان .يەنە نۇرغۇنلىغان شەمشاەر -قىلىچالرنىاڭ شاەكىلنىڭ
نەن سۇاللىسااىنىڭكىگە بەك ئونشااايدىغانلىقىدىن قارىغاناادا ھۇنالرنىااڭ تۆمااۈر قااورالالر
مەدەنىيىتى نەنزۇ مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپال قالماي كۆپىنچە تۆماۈرچىلەر ئوتتاۇرا
تۈزلەڭلىكتىن كەلگەن.
مىسكەرلىكۇ بىر مۇھىم قوم ھۈنەرۋەنچىلىاك تاارمىقى بولغاان .نوياان تېغاى ئىچكاى
موڭۇم ۋە باشقا يەرلەردىن بايقالغاان زور مىقدارىادكى مىاا باشااق مىاا باشااق مىاا
شەمشەر مىا پالتا مىا چۆگۈن مىاا ئوچااق مىاا قوشاۇق مىاا چەيانەك مىاا
داڭقان مىا داڭ مىا قوڭغۇراق مىا ئەينەك مىا ھالقا مىا دۇبۇلغا مىاا ئاات
ھەيكىلااى ۋە مىااا بۇغااا ھەيكىلااى قاتااارلىقالردىن يەنە مىسااكەرلىكنىڭ ئىشاالەپچىقىرىش
كاااۆلىمى ۋە كۆلەمااادە ئىشلەپچىقىرىلىشاااى ۋە كۈنااادىلىك تۇرماااۇش بوياااۇملىرى زىنااانەت
بويۇملىرىنىڭ ئومۇمەن مىستىن ياسىلىشى مىساكەرلىكنىڭ بۇرۇنادىنال بىار مۇساتەقىم قاوم
ھۈنەرۋەنچىلىااااك تااااارمىقى بولااااۇپ شااااەكىللەنگەنلىكىنى چۈشااااەندۈرىدۇ .كېيىاااانچە
تۆمۈرچىلىكنىڭ بارلىققا كېلىشىگە ئەگىشىپ ئاساسلىق ھەربىي قورالالر (مەسلەن قىلىب)
ۋە مۇھىم سايمانالر (مەسلەن پىچاق) جابدۇقالر (مەسلەن يۈگەن) بارا -بارا تۆماۈردىن
ياسىلىدىغان بولغان .بۇنىڭ بىلەن مىسكەرلىك كۈندىلىك تۇرمۇش بوياۇملىرى (مەسالەن
مىا چەينەك مىا قوشۇق مىا قازان مىا داڭ مىا ئەينەك) ۋە بېازەك بوياۇملىرى
(مەساالەن مىااا قوڭغااۇراق مىااا ئااات ھەيكىلااى مىااا بۇغااا ھەيكىلااى) نااى ياساشااقا
يۈزلەنگەن.
زەرگارچىلىقمۇ بىار مۇساتەقىم قاوم ھۈنەرۋەنچىلىاك تاارمىقى بولاۇپ شاەكىللەنگەن.
 -1972يىلى ئىچكى موڭغۇلنىڭ ئىكجاۋ ئايمىقى كاڭجىن نوشۇنىنىڭ ئالوچەيدېڭ دېاگەن
يېرىدىكى يغىلىق دەۋرىگە مەسنۇپ ھۇن قەبىلىلىرىدىن زور تۈركۈمدىكى ئالتۇن -كۆماۈش
بويۇمالر (ئالتۇن بويۇم  218دانە ئېغىرلىقى  4000گىرامدىن ئارتۇق بۈركاۈت شاەكىللىك
ئالتان تاج ئالتۇن كەمەر يولاۋا

بىالەن كالىنىاڭ ئېلىشاىۋاتقان ساۈرىتى چۈشاۈرۈلگەن

تىك تاۆت بۇلاۇڭ شاەكىللىك ئاالتۇن بېازەك يااقۇت قونادۇرۇلغان ئاالتۇن بېازەك نېپىاز
ئالتۇن ياپراقچىسىدىن ياسالغان يولۋا

قۇش قوي كىارپە شاەكىللىك ھاايۋان بېشاى

شەكىللىك مەشئەم شەكىللىك زىننەت بوياۇمى ئاالتۇن تۇماار ئااق كۆمۈشاتىن ياساالغان
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بېشااى ش اەكىللىك زىناانەت بوي اۇمى كۈمااۈش ياپراقچىسااىدىن سااوقۇلغان بەلااگە

تەمتىكى قاتارلىقالر بولغان [.]41
يەنە -1979جۇڭغااار نوشااىنىنىڭ شااىگۇپەن دېااگەن يېرىاادىكى يېغىلىااق دەۋرىنىااڭ
ئانىرقى مەزگىللىارىگە مەنساۇپ .X M1. M2. M3 . 79نومۇرلاۇق ھاۇن قەبرىلىرىادىنمۇ
نېلى كۆپ ئالتۇن-كۆماۈش بۇياۇمالر بايقالغاان بولاۇپ ئاالتۇن بۇياۇمالر ئىچىادە ئاالتۇن
زەنجىر ئالتۇن ساىزغا ئاالتۇن ياپراقچىساىدىن ساوقۇلغان ئاۈزۈك ياتقاان بوغاا ياتقاان
ئات ياتقان غەلىتە ھايۋان نەقىشلىك ئېلىشىۋاتقان جۈپ ھايۋان ئۈچ نەقىشالىك زىنانەت
بۇيۇملىرى بولغان[.]42
بۇنىڭادىن باشاقا شاىگۇپەندىكى غەربىاي نەن سۇاللىساىنىڭ دەسالەپكى مەزگىلىااگە
مەنسۇپ  .M .x794نومۇرلۇق ھۇن قەبرىسىدىن يەنە ياسىلىشى مۇرەككەپ ئالتۇن زىنانەت
بۇيۇملىرى چىققان بولۇپ ئۇالر ئىچىدە بۇلۇت نەقىشلەنگەن زىنانەت بۇياۇملىرى  78دانە
بولغان .ھەممىسىال نېپىز ئالتۇن ياپراقچىسىدىن سوقۇلۇپ ئۈستىگە لەيلەپ تۇرغان بۇلۇت
نەقىشلىنىپ ئىككى تەرىپىگە ياكى ئوتتۇرساىغا كىچىاڭ تۆشاۈك ئېچىلغاان بولاۇپ باۇالر
كىيىملەرنى زىننەتلەش ئۈچۈن ياساالغان .يەنە مېيخاۇا گاۈلى شاەكىللىك يۇماۇالق ئاالتۇن
ياپراقچە چۆرىسااىگە ئااالتۇن يالىتىلغااان سااەدەپ بېاازەك ئااالتۇن يالىتىلغااان قاشتېشااى
تەمااتەك ئااالتۇن ياااپراقچە بىاالەن تۇتاشااۇتۇرۇلغان چاسااا شااەكىللىك زىناانەت بويااۇمى
قاتارلىقالر چىققان [.]43
چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ھاۇن قەبرىلىرىادىنمۇ ئاالتۇن -كۆماۈش زىنانەت بوياۇملىرى
ئومۇميۈزلۈك بايقالغان بولۇپ ئالتۇن ھالقا (تاش قەبىرلەردىن) كۈمۈش ھالقا (ئادەتتىكى
قەباارىلەردىن) ئىككااى تەرىااپىگە تۆشااۈك ئېچىلغااان يااۇمالق زىناانەت بۇيااۇمى ئااالتۇن
يالىتىلغااان يىڭاانە ئااالتۇن ئااات ھەيكىلااى (نويااا تېغىاادىكى«بارولااد» قەبرىسااى ۋە -1
مۇمۇرلاۇق قەبارە) ئالتۇناادىن ياساالغان ھاايۋان ھەيكىلااى كۈمۈشاتىن ياساالغان زىناانەت
بۇيااۇمى (-6نومۇرلااۇق قەباارە) ئااالتۇن نەيااچە (-23نومۇرلااۇق قەباارە) كىچىااك ئااالتۇن
زىننەت بۇيۇمى (-24نومۇرلۇق قەبرە) كۆمۈش ياپراقچە گۈم چېكىلگەن كۈمۈش زىنانەت
بۇيۇمى ئالتۇن يالىتىلغان مىا ئات ھەيكىلى (-40نومۇرلۇق قەبرە) يىڭنىسىمان ئاالتۇن
زىننەت بۇيۇملىرى (قۇم-تاش قەبرىلەر) تېپىلغان .ئالتۇن يااپراقچە ۋە ئاالتۇن پاارچىلىرى
ھەممە قەبرىلەردىن دېگۈدەك بايقالغان[.]44
تېپىلغان ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇمالرنىڭ سانى تۈرىنىاڭ كاۆپ بولۇشاى ياسىلىشاىنىڭ
ماااۇرەككەپلىگى اليىھىلىنىشاااىنىڭ نەپىسااالىكىدىن زەر گاااار چىلىقىنىاااڭ ئىنتاااايىن كەڭ
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دائىرلىكى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .يەنە ئالتۇن قاپالش ئالتۇن يالىتىش ياپالقالش تۆشاۈك
ئېچىش ئېگىش كەپشەرلەش قاتارلىق تېخنىكىالردىن ئۇنىڭ سەۋىيىسىنىڭ ياۇقىرىلىقىنى
ئەگەر مەنسۇ

مۇشۇ ھۈنەر بىالەن شاۇغۇللىنىدىغان ھاۈنەرۋەنلەر ۋە تارقااقالر بولمىساا

بۇنداق ھۈنەر-سەنئەت سەۋىيىسىگە يېتىشانىڭ تەسالىكىنى چۈشۈنۈۋېلىشاقا بولىادۇ .يەنە
ئالتۇن-كۈمۈش بۇيۇمالرنىڭ ھەممىسىنىڭ زىننەت بۇياۇمى ۋە بېازەك بۇياۇم بولغانلىقىادىن
ئۇالرنىاااڭ ئاااادەتتىكى چارۋىچىالرنىاااڭ ئەمە

بەلىكاااى كۆپاااۈنچە ئاقساااۆڭەكلەرنىڭ

ئىكەنلىكىنى ھۆكۈمرانالرنىاڭ بۇنىڭغاا ئەھمىايەت بەرگەنلىكىناى جۈمىلىادىن ھۆكاۈمەت
مەنسۇسالشقان زەرگەرچىلىك دۇكانلىرىنى قۇرغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
يەنە بىر نىم قوم ھۇنەرۋەنچىلىك تارمىقى كۇاللچىلىق بولغان .نۇياا تېغاى قاتاارلىق
جايالردىن ھەجىمى شەكىلى ۋە رەڭگى ئونشاش بولمىغان زور تۈركۈمدىكى نىلمۇ-نىام
سااااپام بۇياااۇمالر بايقالغاااان .ئەمماااا ھېچقايسىساااىنىڭ قېلىپاااى ياااوق مىللەتشۇناسااالىق
كۆرسەتمىلەرگە ئاساسالنغاندا ئەڭ ئىپتىدائى ساپام بۇيۇمالرنىڭ قېلىپاى بولغاان بولاۇپ
ئىنسااانالر ئەڭ دەساالەپتە ساااپام بۇيااۇمالرنى ەرەخ قوۋزاقلىرىاادىن توقۇلغااان قېلىپىنىااڭ
ئۈستىگە الي چاپالپ ئاندىن ئۇنى ئوتتاا پۇشاۇرۇش ئاارقىلىق ياساالغان .بايقالغاان ھاۇن
ساااپام بۇيۇمالرنىااڭ ھېچقايسىسااىنىڭ قېلىپااى يوقلىقىاادىن قارىغاناادا بااۇالر ھەرگىزمااۇ
ھۇنالرنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ساپام بۇيۇملىرى ئەمە  .يەن كېلىپ مىالدىيىدىن باۇرۇنقى-3
ئەسىردىن كېيىنگە مەنسۇپ بولغان ساپام بۇيۇمالردىن قارىغاندا ئۇالرنىڭ سانى ۋە تاۈرى
كۆپ شەكىلى ۋە نەقىشلىمۇ مۇرەككەپ سۈپىتى ۋە پاسونىمۇ ناھاايتى نەپاا ياساىلىش
ئۇسۇلى جەھەتتىمۇ قوم بىلەن ياسىلىشتىن ئەساۋات ئاارقىلىق ياسىلىشاقا قااراپ تەرەققىاي
قىلغان .تېخنىكىسى بەلگىلىك سەۋىيىساىگە يەتاكەن بولاۇپ بۇنىڭادىن ئاۇزۇن ماۇددەت
تەجىرىبىلەرنى توپلىغان مەنسۇ

ساپام پۇشۇرىدىغان ھۈنەرۋەنلەرنىاڭ باۇ ئىاش بىالەن

شۇغۇلالنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .بۇنىڭدىن شاۇنداق يەكاۈن چىقىرىشاقا بولىادۇكى
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -3ئەساىردىن كېايىن ھۇنالرنىاڭ كاۇاللچىلىقى مۇساتەقىم بىار قاوم
ھۈنەرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شەكىللەنگەن [.]45
ھۇنالرنىااڭ ساااپام بوياۇملىرى توغرىسااىدا يازمااا ماتېريااالالردىمۇ ناااتىرلەر ئۇچراياادۇ.
«نەننامە»  -54جىلد «سۇۋۇنىڭ تەرجىمھالى» دا ناتىرلىنىشىچە چەتقاۇ تەڭرىقۇتنىاڭ
ئىنىسى ئۈكەن نان بايقام كاۆلى بويىادا ئاوۋ ئوۋلىغانادا ساوۋۇغا ئاات چېادىر ۋە ناۇمرا
ھەدىيە قىلغان .نۇمرا دەم كۈپنىڭ ئۆزى ئىدى .بۇنداق كۈپ ئاۇزۇن بويۇنلاۇق كىچىاك
ئېغىزلىااق سااىغىمى چااوڭ ت اۈۋى ت اۈز بول اۇپ شاااراپ ۋە قېتىااق ساقالشااقا ئىشاالىتەتتى.
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ئېيتىشالرغا قارىغاندا بۇ نىم كۈپ جەناۇبىي چىان پادىشااھلىقىغىمۇ تارقىلىاپ كىارگەن.
«جەنۇبىي چىنامە»  -39جىلد «لۇ دىڭنىاڭ تەرجىمھاالى» دا ناتىرلىنىشاىچە جىڭلىاڭ
بېگااى شااياۋ زىلياااڭ بىاار قەدىمقااى بويۇمغااا ئېرىشااكەن بولاۇپ ئۇنىااڭ ئاااغىزى كىچىااك
قورسىقى چوڭ تۈۋى تۈز سىغىمى يەتاتە -ساەككىز كاۈرەگە يېتىادىكەن .شاىياۋ زىليااڭ
ئۇنى ئېلىپ بېرىپ لۇ دىڭدىن نىمىلىكىنى سورىغاندا لۇ دېڭ :باۇ ناۇمرا دېيىلىادۇ ئاۇ
ئەينى چاغدا تەڭرىقۇتنىڭ ئىنىساى ساۇ ۋۇغاا تەقادىم قىلغانغاا ئونشااش نەرساە دېاگەن.
شىياۋ زىليااڭ كېايىن ئۇنىاڭ ئاساتىغا زەن ساېلىپ قااراپ ئاساتىدا توناۇغىلى بولىادىغان
نەرلەر بارلىقىنى لۇ دىڭنىڭ دېگىنىدەك ئىكەنلىكىنى كۆرگەن.
ياغاچچىلىقمۇ بىر مۇستەقىم ھۈنەرۋەنچىلىك تارمىقى بولغان .بۇنىڭادا ئوقياا ياسااش
ئاساسلىق ئورۇندا تۇرغان .ھۇنالر «ئوقياچى» مىللەت بولۇپ ئوقياا ئۇالرنىاڭ ئاساسالىق
قوراللىرىنىاااڭ بىااارى ئىااادى .يەنە كېلىاااپ ئاااۇالر دائىااام ساااىرتقا ئاااۇرۇش قوزغااااپ
تۇرىدىغانلىقتىن ئوقيانىڭ سەرپىيات مىقادارى ناھاايتى زور باوالتتى (باۇنى قېزىۋېلىنغاان
ئوق باشاقلىرىنىڭ كۆپلاۈگى ئىساپاتاليدۇ) .ياا بىالەن ئاوق ساېپى ياغااچتىن ياساالغاچقا
ياغاچ ماتېرىياللىرى موم رايون بولغانادىال ياساشاقا كاپالەتلىاك قىلغىلاى باوالتتى .ئۇنىاڭ
ئۈستىگە ئوقيا جىددىي ئېھتىياجلىق كەملىتىشكە بولمايدىغان ھەربىي قورام بولغاانلىقى
ياسىلىشى بەلگىلىك تېخنىكا ۋە تەجىرىبە تەلەپ قىلىدىغانلىقى بەلگىلىك ئۆلچەمگە ماا
كەلگەندىال ئاندىن ئۇنىاڭ ئىقتىادارىنى جاارى قىلادۇرغۇلى بولىادىغانلىقى ئۈچاۈن ئەگەر
مۇشۇ ئىش بىلەن شۇغۇللىندىغان كۆپلىگەن ھۈنەرۋەنلەر بولمىساا ئېھتىيااجنى قانادۇرغۇلى
بولمااايتتى .ئۇنىڭاادىن باشااقا چېاادىر ھااارۋا ياغاااچ قالغااان ۋە تاااۋۇت ياساشاامۇ ياغاچقااا
ئېھتىياااجلىق ئىاادى .غەربىااي نەن سۇاللىسااى دەۋرىاادە ھااازىرقى ئىچكااى موڭغۇلاادىكى
داچىڭشەن تېغى(قەدىمقى چوغاي تېغىنىڭ بىر بۆلىكى) ۋە گەنساۇدىكى نېشاى كارىادورى
ئەتراپااى ھۇنالرنىااڭ مااۇھىم ياغاااچلىق بازىسااى بولغااان« .نەننااامە .ھااۇنالر ھەققىاادە
قىسسە»دە ناتىرلىنىشچە ئەمىر نۆكەر نۇيىڭ يۈەندىغا مەكتاۇپ ساۇنۇ-پ چوغااي تېغىادا
ئوت-چۆپلەرنىڭ موم ئىكەنلىكىنى باتۇر تەڭرىقۇت ئۇ يەردە «ئوقيا ياسايدىغان»لىقىناى
مەلۇم قىلغان .يەنە ھۇنالر نەن سۇاللىسى چېگرىسىغا سوزۇلۇپ كىرگەن جاڭيې ئايمىقىغا
ئۇدۇم كېلىدىغان

ئوقيا ياساشقا الزىملىق ئېسىم ياغاچ ۋە تاز قارا پېيى كۆپ چىقىادىغان

بىاار پااارچە يېاارى بول اۇپ نەن سۇاللىسااىنىڭ دى اۋان بېگااى ۋاڭ گ اېن ئەلچااى ئەۋەتىااپ
تەڭرىقۇت باۇ يەرناى ساورىغاندا تەڭرىقاۇت غەربتىكاى ھەر قايساى نانالرنىاڭ چېادىر ۋە
ھارۋا ياسايدىغان ياغااچالرنى مۇشاۇ يەردىان ئالىادىغانلىقىنى ھەم باۇ ئاتاا مىارا
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ئىكەنلىكىنى شۇڭا بۇ يەردىن ئايرىلىپ قېلىشنى جابادۇقالرنى ياساايدىغان دۇكانالرنىاڭ
مەۋجۇتلۇقىنى ھەم ياغاچچىلىقنىڭ ئاللىقاچان بىر مۇستەقىم قوم ھۈنەرۋنچىلىك تارمىقىغاا
ئايالنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
ھارۋا ياساشمۇ ياغاچچىلىقنىڭ مۇھىم بىر تەركىبىي قىسىمى بولغاان .ھاۇنالر ناھاايتى
بۇرۇنال ھارۋا ياساشنى بىلگەن بولۇپ ھاارۋىنى ھەرباى ئىشاالردا ۋە كۈنادىلىك تۇرمۇشاتا
كەڭ ئىشلەتكەن .بۇ يازما ماتېرىيالالردا ئېنىقى ناتىرىلەنگەن« .تاۈز ۋە تۆماۈر ھەققىادە»
-6جىلد دا« :ھۇنالنىڭ ھارۋىسى ماڭغاندا ئاۋاز چىقىراتتى» دېيىلگەن« .نەنناامە» -87
جىلااد «ياااڭ شاايۇڭنىڭ تەرجىمھااالى»دا« :قاااڭقىالرنى پاچاااقالپ چېاادىرالرنى باۇزدۇق»
ېايىلگەن .باۇ يەردىكاى قاڭقااا دەم ھۇنالرنىاڭ ھارۋىسااى ئىادى .ياۇقىردا تىلغاا ئېلىنغااان
ھۇنالرنىڭ جاڭيې ئايمىقىغاا ئاۇدۇم كېلىادىغان يېارى دەم ھۇنالرنىاڭ ھاارۋا ياساايدىغان
يېاارى بولغااان .مىالدىاايە -109يىلااى نەن سۇاللىسااى قوش اۇنلىرى چاڭشااەن جۇڭشااەندە
جەنااۇبىي تەڭرىقااۇتنى مەغلااۇپ قىلغاناادا مىڭاادىن ئااارتۇق چېاادىر ۋە ھااارۋا غەنىاامەت
ئالغاااان[ .]37بۇنىڭااادىن جەناااۇبى ھاااۇنالر ۋە شاااىمالىي ھۇنالرنىاااڭ ھاااارۋا ياساشااانى
بىلىدىغانلىقىنى شۇنداقال ھارۋىالرنىڭ كۆپلەپ ياسالغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
چېاادىرنىڭ كېاارىگە ۋە چاااڭغىراقلىرىنى ياساشاامۇ ياغاچچىلىقنى اڭ يەنە بىاار تااارقىقى
بولغان .ھۇنالر چېادىرالردا ئولتۇرغاچقاا چېادىرنىڭ كېارىگە ۋە چااڭغىراقلىرىنى ياسااش
ناھايىتى ئومۇمالشقان .يەنە ياغاچ قالقان[ ]48ئىگەر ۋە تااۋۇت[]49قاتاارلىقالرنى ياساشامۇ
ياغاچچىلىقنىڭ تەركىبىي قىسىمى بولغان بولۇپ بۇ يەردە كۆپ مۇالھىزە قىلىنمىدى.
ھۇنالر «مام-چارۋىالرنىڭ گۆشاىنى ئاوزۇق تېرىساىنى كىايىم قىلىادىغانلىقى جاۇۋا
كىيىااادىغانلىقى» چېااادىرلىرىنى كېگىااازدىن ياساااايدىغانلىقى ئۈچاااۈن ئۇالرنىاااڭ ياااۇڭ
توقۇمچىلىاااق ۋە كۆنچىلىكىماااۇ ناھاااايىتى تەرەققىاااي قىلغاااان« .ناااۇەينەنزى»-1جىلاااد
«پەندى-نەسىھەتلەر» دە« :ھۇنالر سەپەرگە چىقسا جۇۋىلىرىنى ئېلىۋاالتتى» دېايىلگەن.
«كېيىنكااى نەننااامە» -80جىلااد«ۋېاان ي اۈەن دۇدرالرنىااڭ تەرجىمھااالى» دا ھۇنالرنىااڭ
«چېدىر» لىرى بارلىقى ئېيتىلغان .يەنە «جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە جيەناۋۇ
 -28يىلااى (مىالدىاايە -52يىلااى)شااىمالىي ھۇنالرئەلچىسااى نەن سۇاللىسااىنىڭ پااايتەنتى
لوياڭغا كەلگەندە ئات ۋە جۇۋا سوۋغا قىلىنغانلىقى سۆزلەنگەن .جۇۋا ساوۋغا قىلغاانكەن
ئۇنىااڭ توقۇلىشااى ناھااايتى سااىپتا ۋە ئېسااىم بولغااان بۇنىڭاادىن ھۇنالرنىااڭ يااۇڭ
توقۇمچىلىااق ھۈنىرىنىااڭ نېلااى ي اۇقىرى س اەۋىيىگە يەتكەنلىكىنااى ك اۆرۈۋالغىلى بولىاادۇ.
ھۇنالر يەنە كۆندىن ساۋۇت ياساشنىمۇ بۇلگەنبولۇپ ئاۇنى «گاېا» دەپ ئاتىغاان .يەنە
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ئات تېرىسىدىن قولاۋاق ياساىغان بولاۇپ ئاۇنى «تۇلاۇم[ »]50دەپ ئاتىغاان .بۇنىڭادىن
ھۇنالرنىااڭ نېلااى ياۇقىرى ساەۋىيىدىكى كۆنچىلىااك ھاۈنىرى (مەسااىلەن چىااداملىقلىقى
قىلىااب-نەياازە سااۇ ئۆتمەساالىكى)بااارلىقىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ .ھااۇنالر يەنە شااەھەر
قەلئەسااىنى ياساااش كااۆۋرۈك سااېلىش قااۇدۇق قېاازىش نەناادەك كااوالش قاتااارلىق
بىناكارلىق تېخنىكىلىرىنىمۇ ئىگەللىاگەن[ .]51ئەمماا ياۇقىرىقى سااھەلەر مۇساتەقىم قاوم
ھۈنەرۋەنچىلىك تارمىقى بولۇپ شەكىللىنەلمىگەن.

.4ھەر قايسى مىللەتلەر بىلەن بولغان سودا
ئاالقىسى
ھۇنالر كۆچمەن چارۋىچىلىقنى ئاسا

قىلغان دېھقانچىلىق تېخاى يېتەكچاى ئورۇنغاا

ئۆتمىگەن قوم ھۈنەرۋەنچىلىكى بەلگىلىك دەرىجىادە تەرەققىاي قىلغاان بولساىمۇ تېخاى
ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشىنى تولۇق قامدا دەرىجىسىگە بېرىپ يەتمىگەن بولغاچقاا ئاۇالر
ئۆزلىرىنىاااڭ چاااارۋىلىرى ۋە ياااۇڭ تېرىلىرىناااى نەنزۇالرنىاااڭ دېھقاااانچىلىق ۋە قاااوم
ھۆنەرۋەنچىلىااك مەھسااۇالتلىرى بۇيااۇملىرى بىاالەن ئالماشتۇرۇشااقا جىااددى ئېھتىياااجلىق
بولغان .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر نەنزۇالر بىلەن ئۆز ئارا« بازار» ئېچىشتا ئاالھىدە ئەھمىايەت
بەرگەن .نەن سۇاللىسااىنىڭ پادىشاااھى ۋېناادى دەۋرىااد جيااايى :ھ اۇنالر بااازار ئېچىشااقا
ناھايىتى ئېھتىياجلىق ئەگەر ئەلچاى ئەۋەتىاپ ئاۇالر بىالەن قۇدىلىشاىپ ئۇالرنىاڭ باازار
سودىسااى قىلىشااقا رۇنسااەت قىلساااق ھۇنالرنىااڭ ھەممىسااىال سااەددىچىنىڭ جەنۇبىغااا
كېلىشاانى نااليااادۇ .دېااگەن[ .]52ئەمەلىيەتتىماااۇ جىڭاادى دەۋرىااادىن ۋۇدى دەۋرىنىاااڭ
دەسلەپكى مەزگىلىگىچە ھۇنالر داۋاملىاق تاۈردە نەنازۇالر بىالەن باازار سودىساى قىلىاپ
تۇرغان .بازار ھۇن ئاقسۆڭەكلىرى ۋە چارۋىچىلىرىنى ئۆزىگە جەلىپ قىلغان شۇڭا تارىخى
ئەسەرلەردە «ھۇنالرنىڭ تەڭرىقۇتتىن تۆۋەندىكىلىرىنىڭ ھەممىسى نەن سۇاللىساى بىالەن
ياېقىن ئۆتۈشاۈپ ساەددىچىننىڭ جەنۇبىغاا كېلىاپ تاۇراتتى»دەپ نااتىرلەنگەن كېاايىن
نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھااۇنالر ئوتتۇرسااىدا ئااۇرۇش پارتىلىغااان بولسااىمۇ ھااۇنالر يەنە
بااازاردىن ۋاز كېچىشاانى نالىمىغااان« .تااارىخىي ناااتىرلەر .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە
ناتىرلىنىشااچە ۋۇدىنىااڭ يۈەنگااۇاڭ -2يىلااى (مىالدىيىاادىن باۇرۇنقى -133يىلااى)ئاۇرۇش
پارتىلىغاناادىن كېاايىن ھااۇنالر قۇدىلىشىشاانى تونتىىتااپ قورۇلالرغااا ھۇجااۇم قىلغااان
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بولسىمۇ ئەمما يەنىاال باازار مەھساۇالتلىرىنى ياقتۇرىادىغانلىقىنى ئاۇزاق ماۇددەتكىچە كەڭ
كۆلەملىكئالماشتۇرۇش بولۇپ تۇرغاان .ھاۇن قەبرىلىرىادىن قېزىۋېلىنغاان زور مىقاداردىكى
نەنزۇ مەدەنىيەت يادىكاارلىقلىرى ھاۇنالر بىەن نەنازۇالر ئوتتۇرساىدىكى ئالماشتۇرۇشانىڭ
كۆپلااۈكىنى ھەم ئالماشااتۇرۇلغان بۇيۇمالرنىااڭ ت اۈرى ۋە سااانىنىڭمۇ ناھااايىتى كۆپلااۈكىنى
جۈملىدىن ئۇالرنىڭ تۆمۈر قورام مىاا قاورام سااپام بۇياۇم ياغااچ بۇياۇم ساىرالنغان
ئەسۋەت -جابدۇقالر تاش سايمانالر ئات بېزەكلىرى ئالتۇن كىايىم-كاېچەك ۋە يىاپەك
توقۇلمااا قاتااارلىق ئىشاالەپ چىقىاارىش ئااۇرۇش تۇرمااۇش بۇيااۇملىرىنى ئااۆز ئىچىااگە
ئالىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.]52[ .
ھۇنالر نەنزۇالر رايونىدىن تۆمۈر مىا قاورالالرنى كىرگاۈزۈپال قالمااي يەنە مىاا
تۆمااۈر رودىلىرىنىم اۇ كىرگ اۈزۈپ ئۆزلىرىمااۇ تۆمااۈر ۋە مىااا قااورالالرنى ياسااىغان .ش اۇڭا
جيايى بۇنى كاۆزدە تۇتاۇپ ۋېنادىغا مساى تۆماۈرلەرنى قورۇلادىن چىقىرىشانى چەكالەپ
ھۇنالرنى قىسىش توغرىساىدا مەسسالىھەت بەرگەن .]53[ .بۇنىڭادىن ھۇنالرنىاڭ تۆماۈرگە
ناھايىتى ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.
ھااۇنالر نەناازۇالر بىاالەن ئالماشااتۇرۇش قىلىااپ قالماسااتىن يەنە ئوغااانالر بىلەنمااۇ
ئالماشتۇرۇش قىلغان« .نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە ناترىلىنىشاچە ۋاڭ مااڭ
دەۋرىاادە ئوغااانالرنى قوغاادىغۇچى ئەلچااى (بىاار نىاام ئەمەم) ئوغانالرغااا ئەماادى ھۇنالرغااا
رەنىت تېرە ساېلىقنى تاپشۇرماسالىقىنى ئۇقتۇرغاان ھاالبۇكى ھاۇن ھۆكاۈمرانلىرى كوناا
قائىدە باويىچە ئەلچاى ئەۋەتىاپ ئوغاانالردىن ساېلىقنى ساۈيلىگەن ھەم «ساودا-ساېتىق»
قىلىشنى نااليادىغان ھاۇن ئاياللىرىنىاڭ بىلالەن بېرىشاىغا رۇنساەت قىلغاان .بۇنىڭادىن
قارىغاندا ھۇن ئوغانالردىن باج-سېلىق يىغىۋېلىشتىن ساىرت يەنە ئاۇالر بىالەن ساودا-
سېتىق قىلغان.
ھۇنالر چياڭالر بىلەنمۇ دائىم سودا ئاالقىسى قىلغان« .كېيىنكى نەننامە» -31جىلاد
(مىالدىيە  -36يىم) ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك قااليمىقانلىشىپ نېشى رايونىالر بىارقەدەر تىانىب
بولغان .گۇزاك (ھازىرقى گەنسۇدىكى ۋۇۋېي ناھىيىسى )ناھاايتى ئاۋاتلىشاىپ چيااڭالر ۋە
ھۇنالر سودا-سېتىق قىلىشقان ھەر كۈنى تاۆت قېاتىم باازار بولغاان .شاۇڭا باۇ يەرنىاڭ
ھاكىملىرى ۋەزىپىگە ئولتۇرۇپ بىر نەچاچە ئااي بولماايال ناھاايىتى نۇرغاۇن ماام-مۈلاۈككە
ئىگە بولغان .بۇنىڭدىن شەرقى نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىادە گۇزاڭادا ھاۇنالر
بىاالەن چياااڭالر نەنزۇالرنىااڭ قوياۇق سااوا ئاالقىسااى قىلغااانلىقىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ.
ئۇنداقتا ھۇنالر بىلەن چىياڭالر نېمىلەرنى ئالماشتۇرغانب ئېلىپ-سېتىش چوقۇمكى بۇنىاڭ
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بىااار تاااۈرى بولغاااان« .كېيىنكاااى نەنناااامە .جەناااۇبىي ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دە
ناتىرلىنىشىچە ئەندىنىڭ يۇڭچۇ -4يىلى (مىالدىيە -101يىلى) جەنۇبىي تەڭرىقۇت ئاۆزى
بۇالپ كەلگەن ۋە چياڭالر بۇالپ كېتىپ ھۇنالرغاا ساېتىپ بەرگەن نەنازۇ ئەر-ئاياالالردىن
ئون مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى نەن سۇاللىسىگە قاايتۇرۇپ بەرگەن .بۇنىڭادىن چياڭالرنىاڭ
دائىم بۇالپ كەگەن نەنزۇالرنى ھۇنالرغا قۇللۇققاا ساېتىپ بېرىادىغانلىقىنى ھەم ئۇالرنىاڭ
سانىنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .نەنۇبى تەڭرىقۇت قاايتۇرۇپ بەرگەن ئاون
مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ يېرىمىنى ئۇ ئۆزى بۇالپ كەلگەنلەر دەپ ھېساپلىساق ئاۇ ھالادا
ئۇالر يەنىال نەچچە مىڭدىن كۆپ بولغان بولىدۇ .ھۇنالر يەنە غەربى ياۇرتتىكى ھەر قايساى
مىللەتلەر بىلەنمۇ ئالماشتۇرۇش قىلغان شۇنداقال ھەممە غەربىي يۇت ئاارقىلىق ۋاساتىلىك
ھالاادا يۇنااانلىقالر ۋە غەربتىكااى باشااقا نەلقاالەر بىلەنمااۇ ئالماش اۇتۇرۇش قىلغااان نۇيااان
تېغىدىكى -6نومۇرلاۇق ھاۇن قەبرىساىدىن يۇناانلىقالر توقۇغاان نۇرغاۇن يىاپەك بۇياۇمالر
چىققان ھەم ھۇنالرنىڭ غەربتىك ھەر قايسى نەلقلەر بىلەن سودا ۋە مەدەنىايەت ئاالقىساى
قىلغانلىقىنى توللۇق ئەكىا ئەتتۇرىدىغان ئۈچ پارچە كەشتە چىققان.
-2 -1كەشااتىنىڭ چااوڭ كىچىكلىكااى ئونشاااش بول اۇپ تاشااقى تاۋۇتنىااڭ ئىچىااگە
مىخالنغااان .بىرسااىگە پالمااا دەرىخىااگە ئونشاااپ كېتىاادىغان دەرەخ دەرەننىااڭ يېنىغااا
بوينىنى ساوزۇپ قاۇيرۇقىنى دىڭگايتىاپ ئالادىغا قااراپ يۈگاۈرۈپ كېتىۋاتقاان قانااتلىق
يول اۋا

ش اەكىللىك بىاار ھااايۋان كەشااتىلەنگەن .يەنە بىرسااىگە بىرت اۈپ گ اۈم گۈلنىااڭ

ئۈسااتىگە بىااار پەنجىساااى ئېچىلغاااان ئاااوڭ پەنجىساااى تۈگاااۈلگە ئاغىزىغاااا بىااار يىاااالن
چىشلىۋالغان ئۇچۇشقا تەمشىلىۋاتقان بىر قۇش كەشتىلەنگەن .بۇالر ئااق يىپنىاڭ ئاساا
قىلىپ باشقا رەڭلىك يىپالر بىلەن قېنىق قوڭۇر رەكلىك يۇڭ توقۇلمىغا كەشتىلەنگەن.
-3كەشتە يۇقۇرقى ئىككى كەشتىنىڭ يېنىدا بولۇپ قىزىم ساېرىق ئااق يېشاىم
قوڭااۇر رەڭلىااك يىااپالر بىاالەن قېنىااق قوڭااۇر رەڭلىااك ۋە ي اۇڭ توقۇلمىغااا كەشااتىلەنەن.
ئەپسۇسكى ئۇنىڭ سوم ئوڭ ۋە ئۈستۈنكى باۇرجەكلىرى چااال رەساىملەرنىڭ تەساۋىرىمۇ
ئانچە مۇكەممەم ئەمە  .ئۇنىڭغا ئاق ئات مىنگەن بىار ئاادەم كەشاتىلەنگەن بولاۇپ ئاات
قوالقلىرىنى دىڭگايتىپ بويۇنلىرىنى ساوزۇپ ساوم تەرەپاكە قااراپ تۇرغاان .ئۈساتىدىكى
ئادەم ئالادىغا قااراپ تۇرغاان بېشاىغا قۇالقچاا ئۇچىساىغا كاۆك جىايەك تۇتۇلغاان تاون
پۇتىغا توغرا يوللۇق يۇمشاق چەملىك نۇرۇم ئايااغ كىايگەن ئاتنىاڭ چۇلاۋۇرا ۋە ياۈگىنىنى
ناھايىتى ئېلىق بولۇپ پەقەت يۈگۈرگەنادىكى تۆماۈر ھاالقىنى پەرىاق ئەتكىلاى بولمايادۇ.
ئاتنىڭ كۆكسىگە گۈم چاېكىلگەن نوكچاا ئېساىلغان .ئااق ئاات مىانگەن ئادەمنىاڭ ساوم
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يېنىدا بىر ئادەم (باش قىسىمى كام) بولۇپ ئۇنىڭ يېنىدا بىر ئادە ئالدىغا قاراپ تۇرغان.
ئوڭ تەرەپتە بېشىنى كۆتۈرۈپ تۇرغاان ۋە بېشاىنى سااڭگىلىتىپ تۇرغاان ئىككاى ئااق قاارا
ئىككى ئات بولۇپ يەنە بىر ئات ھۇشيارلىق بىلەن ئاق ئات قاراەپ تۇرغان تەرپاكە قااراپ
تۇغان .بۇ كەشتە شۇ چاغدىكى ھۇنەر سەنئەتنىڭ ناھايتى نەپىسلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.
سوۋېت ئىتتىپااقى ئاارنېئولوگى بوروۋكاا يۇقاۇرىقى -3 -2 -1كەشاتىدىكى ئاادەم
مەنزىرە ساۈرەتلىرى قاارا دېڭىزنىاڭ شاىمالىي قىرغىقىادىن تېپىلغاان سااكالرنىڭ ئاالتۇن-
كۈمااۈش بۇيااۇملىرى ۋە ساااپام بۇيۇملىرىاادىكى ئااادەم مەنزىاارە سااۈرەتلىرىگە پۈتااۈنلەي
ئونشايدۇ دەپ قارايدىغان بولۇپ بۇ ساكالر ۋە ساكالرغا مەنساۇپ ساارماتالرنىڭ يۇناانچە
ۋە باااكتېرىيىچە[ ]55ھااۈنەر سااەنئەت بۇيااۇملىرىنى مەركىزىااي ئاسااىيا ئااارقىلىق ھۇنالرغااا
تارقاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.
يەنە نويان تېغىدىكى  -12نومۇرلۇق ھۇن قەبرىسىدىنمۇ نېلى كۆپ يىاپەك بۇياۇمالر
چىققان .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىككى كەشتىمۇ ھۇنالرنىڭ غەرت نەلقلىارى بىالەن ساودا ۋە
مەدەنىيەت ئاالقىسى قىلغانلىقىنى ئەكا ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ.
بۇنىڭ بىرى «بولۇت تاغ كەشتىسى» دەپ ئاتاشقا بولىدۇ .بۇ كەشتىگە كىچىك تااغ
ۋە ئاااق بۇلااۇت چۈشااۈرۈلگەن بول اۇپ ئ اۇزۇنلىقى  1.92مېتىاار كەڭلىكااى  0.38مېتىرئااۇ
ئەساالىدىكى قىزىاام س اېرىق قۇڭااۇر يىااپالر بىاالەن قۇڭااۇر رەڭلىااك تاۋارغااا كەشااتىلەنگە
بولسىمۇ تااۋار ئۆڭاۈپ قېنىاق كاۈلرەڭگە ئۆگىرىاپ قالغاان .كەشاتىنىڭ ئىككاى تەرىپىادە
ئىككى كىچىك تاغ ئوتتۇرسىدا يەنە بىر پاكار تااغ بولاۇپ پاكارتاغقاا شاانلىرى ناھاايتى
باراقسااان بىاار ت اۈپ دەرەخ ئىككااى تەرەپتىكااى كىچىااك تاغقااا بېشااى سااىرتقا ق اۇيرۇقى
دەرەنكە قارىغان پەيلىرى تولۇق كەلاگەن ئىككاى قاۇش چۈشاۈرۈلگەن .ئاۇچىال تاغنىاڭ
ئۈسااتىگە بىااردىن ئاااق بۇلااۇت چىقىرىلغااان .باۇ نىاام بۇلااۇت تاااغ چۈشااۈرۈلگەن كەشااتە
ئېيتىشالرغا قارىغاندا بىر -بىرىگە ئۇالپ كەشاتىلىنىدىكەن .لاېكىن باۇ كەشاتىنىڭ ئىككاى
تەرىپى چااال بولغاچقاا باۇنى بىلىاش ئىمكاانىيىتى ياوق بورۇۋكاا باۇ كەشاتىنى يۇناانچە
ئۇسلۇبتىكى كەشتە دەپ قارىغان.
يەنە بىرىنااى «پەرۋاز قىلىۋاتقااان ئەجاادىھا كەشتىسااى» دەپ ئاتاشااقا بولىاادۇ .بااۇ
كەشااتىگە بىاار ئەجاادىھا چۈشااۈرۈلگەن بولااۇپ ئۇمااۇ تاۋارغااا كەشااتىلەنگەن .ئەجاادىھا
قۇيرۇقىنى دىڭگايتىاپ بېشاىنى ئارقىساىغا باۇراپ ئالادىغا قااراپ ئىنتىلىۋاتقاان ھاالەتتە
تۇرغااان .گەرچە ئۇنىااڭ ت اۆت پ اۇتى بولسااىمۇ ل اېكىن ئ اۇ ئوتت اۇرا تۈزلەڭلىكتىكىلەرنىااڭ
نەزىرىاادىكى يىالنسااىمان ئەجاادىھاغا ئونشااىمايدۇ ھەم باشااقا ھ اايۋانالرغىمۇ ئونشااىمايدۇ.
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ئەجدىھانىڭ ئىككى مۈرىسىدە بىر جۈپ قىسقا قانىتى بولۇپ قاناتنىڭ كىچىكلىگى تېانىگە
كەلمىگەن .شۇڭا ئۇنى ئۇچار ئەجادىھا دېيىشاكە بولمايادۇ .ئۇنىاڭ ئەتىراپىغاا ئاۈچ

ما

بااۈرجەك نەقىااا چۈشااۈرۈلگەن .كەشااتىنىڭ تااۆت تەرىپىگىمااۇ ئااۈچ بااۈرجەك چەماابەر
شەكىللىك نەقىشلەر چىقىرىلغان.

 .دورجى سورۇڭ بۇ نىم نەقا كىشىگە ئىختىيارسىز

ھازىرقى قازاقالرنىڭ چېدىرلىرىدكى نەقىشلەرنى ئەسلىتىدۇ دېگەن [.]56
ئۇنداقتا ھۇنالرنىڭ قەدىماى ئەڭ غەرباتە نەگىاچە يېتىاپ بارغاانب«نەنناامە» -96
جىلد «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى» دە «ئۇيسۇننىڭ غەربىدىن ئارساكىچە(ھازىرقى كاساپىي
دېڭىزىنىڭ شەرقى جەنۇبىدا) بولغان ئەللەرنىڭ ھەممىسى ھۇنالر بىالەن ياېقىن ئاۆتەتتى.
ھ اۇنالر ئىلگىاارى ياااۋچىالرنى تارمااار قىلغااانلىقى ئۈچااۈن ھ اۇن ئەلچىلىاارى تەڭرىقۇتنىااڭ
نېتىنى كۆتۈرۈپ بارسىال ئۇ ئەللەر تەنىرسىز ئۇزۇق -تۈلۈك يەتكاۈزۈپ بېرىاپ ئاۇالرنى
قىيىنچىلىقتااا قالاادۇرمايتتى» دەپ ناااتىرلەنگەنلىكىگە قارىغاناادا ھااۇنالر ئەينااى چاغاادا
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەر قايسى ئەللەر ۋە رايونالر بىلەن سىياساىي ئاالقىادە بولاۇپ تااكى
كاسااپى دېڭىاازى قىرغاااقلىرىغىچە بارغااان ھەم سىياسااىي ئاااالقە ئاساسااىدا سااودا ئاالقىسااى
قىلغان ياكى مام -مۈلاۈك شاۈلىۋالغان .شاۇڭا يۇقىرىادىكى ھاۇن قەبرىلىرىادىن غەربىاي
يۇرت ۋە ئوتتاۇرا ئاساىيادىكى ھەر قايساى مىللەتلەرنىاڭ كەشاتە بۇيۇملىرىنىاڭ تېپىلىشاى
ھەرگىزمۇ تاساددىپىيلىق ئەمە .

ئىزاھالر:
[ ]1ماركىا« :كاپىتام» نەلق نەشاىرىياتى  -1958يىلاى نەنازۇچە نەشاىرى -1
توم  -195 ~ 194بەتلەر.
[]2

 .دورجى سورۇڭ« :شىمالىي ھۇنالر قەبرىلىرى» ئۇالنباتۇر پەنالەر كاومىتېتى

نەشر قىلغان «ئاكادىمىيە ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى»  -1956يىللىق  -1سان.
[ ]3ن .يېشى جامۇسنىڭ «ھۇنالرنڭ ئېتنىك مەنبەسى ۋە جەمئىيەت تۈزۈمى» دېگەن
ماقالىسىدىن ئېلىنغان ھۇنالرنىڭ ئارنېئولوگىيىسىگە ئائىات ماتېرىياالالر.ئۇالنبااتۇر پەنالەر
كومىتېتى نەشىر قىلغان «ئاكادېمىيە ئىلمىاي تەتقىقاات نەتىجىلىارى»

 -1956يلىاق -1

سان.
[] 4

 .دورجااى سااورۇڭ« :شااىمالىي ھااۇنالر»  -1باااپ «شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ

قەبرىلىرى» -1961 .يىلى ئۇالنباتۇر نەشرى.
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[ ]5ئىكىجاۋ ئايمااقلىق مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى نىازمەت پاونكىتى ئاېالن قىلغاان
«شااىگۇپەندىكى ھااۇن قەبرىلىاارى»

«مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى» ژورنىلااى -1980

يىللىق  -7سان.
[ ]6ئىچكااى موڭغااۇم مااۇزېيى ئااېالن قىلغااان «ئىچكااى موڭغااۇم جۇڭغااار نوشااۇنى
يۇلۇتەيدىكى ھۇن قەبرىلىرى»

«ئارنېئولوگىيە» ژورنىلى  -1977يىللىق  -2سان.

[ ]7ئكجاااۋ ئايماااقلىق مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى نىاازمەت پااونكىتى ئ اېالن قىلغااان
«ئكىجاۋ ئايمىقى بۇدۇڭ جىلغىسىدىكى ھاۇن قەبرىلىرىناى رەتالەش دوكالتاى» «ئىچكاى
مۇڭغۇم مەدەنىيەت ياردىكارلىقلىرى ئارنېئولوگىيىسى» ژورنىلى  -1981يىللىق  -1سان.
[ ]8گەي شااەنلىن« :ئىچكااى مۇڭغااۇم چانااار ئااوڭ ئارقااا نوشااۇنى جاااۋ جىيافاااڭ
كەنتىدىن بايقالغان ھاۇن قەبرىساتانلىقى»

«ئاارنېئولوگىيە» ژورنىلاى  -1977يىللىاق

 -2سان.
[« ]9نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» ۋە  -54جىلاد «ساۇۋۇنىڭ تەرجىمھاالى»
«شەرقىي ئەسىردىكى نەن ناتىرلىرى»  -8جىلد «دېڭ زۇنىڭ تەرجىمھالى».
[]10

 .دورجى سورۇڭ« :شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى».

[ ]11تيەن گۇاڭجىن« :تاۋنۇڭباالدىكى ھۇن قەبرىلىرى

«ئاارنېئولوگىيە ئىلمىاي

ژورنىلى»  -1976يىللىق  -1سان.
[«]12يۈلۈڭتەيدىكى ھۇن قەبرىلىرى».
[ ]13تاااال لياااڭ جىڭمىااڭ «قىاار ئۇسااتايدكى ھااۇن قەبرىلىاارى»

«مەدەنىاايەت

يادىكارلىقلىرى» ژورنىلى  -1980يىللىق  -7سان.
[ ]14گەي شاانلىن« :ئىكچااى موڭغااۇم ئاااپتونۇم رايااونى جۇڭغااار نوشااۇنى سااۇجى
جىلغىسىدىن چىققان بىر قىسىم مىا بوياۇمالر» «مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى ژورنىلاى
 -1965يىللىق  -2سان.
[« ]15تۇز ۋە تۆمۈر ھەققىدە»  -9جىلد «تۆھپە ھەققىدە» دىمۇ ھۇنالرنىڭ «تۈلكە
سۆڭىكىدىن ياسالغان باشاق» ئىشلەتكەنلىكى تىلغان ئېلىنغان.
[« ]16تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[ ]17ليااۇ شااياڭ يازغااان «پەناادى -نەسااىھەتلەر» نىااڭ  -1جىلدىاادا يەن بېگااى
جاۋۋاڭنىااڭ  -1يىلااى (مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى  -312يىلااى) جاااۋۋاڭ گااو كااۇي بىاالەن
ھاكىمىيەت ئىشلىرى ئۈستىدە سۆزلىشىۋېتىپ ئۇنىڭدىن« :پېقىرنىڭ يېارىم تاار ئاادىمىم
ئاز چى بەگلىكى ساەككىز ساەھىرىمنى تارتىۋالادى ھۇنالرنىاڭ ئالوبانالرنىاڭ جەنۇبىغاا
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بېسىپ كەلدى ئۇالرغا يالغۇز تاقابىم تۇرماق تە  .بۇنىڭدىن قانداق قۇتۇلماق كېارەكب»
دەپ سااورىغانلىقى ناااتىرلەنگەن« ]18[ .تااارىخىي ناااتىرىلەر»  -81جىلااد «لااى مۇنىااڭ
تەرجىمھالى».
[« ]19تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]20نەننامە»  -87جىلد «ياڭ شيۇنىڭ تەرجىمھالى».
[ . ]21دورجااى سااورۇڭ« :شااىمالىي ھااۇنالر»

 -1باااپ «شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ

قەبرىلىرى».
[« ]22تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]23نۇەينەنزى»  -1جىلد «پەندى -نەسىھەتلەر».
[« ]24نەننامە»  -49جىلد «چاۋسۇنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]25تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]26تااااارىخىي ناااااتىرىلەر .ۋېااااي چىااااڭ ۋە قىااااران چەۋاناااادازالر سااااانغۇننىڭ
تەرجىمھالى».
[« ]27نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[«]28كېيىنكى ناننامە»  -23جىلد «دۇ شىيەننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]29نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]30نەننامە»  -54جىلد «سۇۋۇنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]31تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» «نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە» ۋە «كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]32تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» ۋە «نەننااامە .سااۇۋۇنىڭ
تەرجىمھالى»

«ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».

[« ]33تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -110
يىلااى ئاۇۋى تەڭرىقۇتنىااڭ «جەڭچىلەرنااى ئااارام ئالاادۇرۇپ ئااات ئۈسااتىدە ئااوق ئېتىشاانى
مەشىق قىلدۇرغان» لىقى ناتىرلەنگەن.
[« ]34تارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دە مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -78
يىلى  -68يىلاى ۋە  -60يىلاى ھۇنالرنىاڭ نەچاچە ئاون مىاڭ چەۋانادازىنىڭ قورۇلنىاڭ
جەنۇبىغا ئوۋغا چىققانلىقى شۇنىڭ بىلەن بىللە قورۇلدىكى ھەر قايسى تاۇر -قەلائەلەرگە
ھۇجاۇم قىلغاانلىقى نااتىرلەنگەن« .كېيىنكاى نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە»دىمااۇ
مىالدىاايە  -85يىلااى جەنااۇبىي تەڭرىقۇتنىااڭ جۇشاايې تېغىاادا ئااوۋ قىلىۋاتقاناادا شااىمالىي
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ھۇنالرنىڭ ئونىئوت نانى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغانلىقى ناتىرلەنگەن.
 .دورجاااى ساااورۇڭنىڭ «شاااىمالىي ھاااۇنالر قەبرىساااى»دېاااگەن

[]37[ ]36[ ]35
ماقالىسااىگە قاااراڭ]38[ .

 .سااورجى سااورۇڭ « :شااىمالىي ھاۇنالر»  -1باااپ «شااىمالىي

ھۇنالرنىاااڭ قەبرىلىااارى» ]39[ .ھۇنالرنىاااڭ شاااەھەر قەلااائە ناااارابىلىرى ھەققىااادىكى
تۆۋەندىكى ئارنېئولوگىيىلىك دوكالتلىرىغا قاراڭ.
( )Aخ .پەرلە« :ھۇنالنرىاااڭ ئاااۈچ شاااەھىرىنىڭ نارابىساااى» ئۇالنبااااتۇر پەنااالەر
كومىتېتى  -1957يىلى نەشرى ئەسلى نۇسخىسى يېڭى موڭغۇم يېزىقىدا يېزىلغان.
( . )Bدورجى سورۇڭ« :شىمالىي ھۇنالر»  -2بااپ «شاىمالىي ھۇنالرنىاڭ يېازا-
كەنتلىاارى»)C( .

 .ۋ .كېساالېيۋ« :موڭغۇلىيىاادىكى قەدىمقااى ش اەھەرلەر» بېڭجىڭاادا

نەشر قىلىنغان« .تارىخىي تەرجىمىلەر» ژورنىلىنىڭ  -1957يىللىق  -6سان.
(« )Dئاكااادېمىك

 .ۋ .كېلېيۋنىاااڭ بېڭجىڭااادا بەرگەن ئىلمىاااي دوكالتاااى( ) Ⅰ

جەنااۇبىي سااىبىرىيە ۋە تاشااقى بايقالاادىكى قەدىمقااى شااەھەر تۇرمۇشااىغا ئائىاات يېڭااى
ماتېرىيالالر» «بېيجىڭدا نەشىر قىلىنغان «ئاارنېئولوگىيە» ژورنىلىنىاڭ  -1960يىللىاق
 -2سانى.
( )Eخ .ساير ئۇتجاپ« :موڭغۇلىيە نەلق جۇمھۇريىتىنىڭ ئاارنېئولوگىيە تېپىلمىلىىار
ھەققىادە قىسااقىچە بايااان» بېڭجىڭاادا نەشااىر قىلىنغااان« .ئااارنېئولوگىيە» ژورنىلىنىاڭ
 -1961يىللىق  -3سانى.
[ -9 ]40باپ «ھۇنالرنىڭ ئىرقى ۋە تىلى» دىكى «ئوتتاۇرا» نىاڭ ئىزاھىغاا قااراڭ.
[ ]41تيەن گۇاڭجىن .گوسۇشىن« :ئىچكاى موڭغۇلادىكى ئالوچەيدېڭادىن تېپىلغاان ھاۇن
يادىكارلىقلىرى»

«ئارنېئولوگىيە» ژورنىلى  -1980يىللىق  -4سان.

[ ]42ئكجاۋ ئايماقلىق مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى نىازمەت پاونكىتى ئاېالن قىلغاان.
«شااۇگۇپەندىكى ھااۇن قەبرىلىاارى»

«مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى» ژورنىلااى -1980

يىللىق  -7سان.
[ ]43ئكجااااۋ ئايمااااقلىق مەدەنىااايەت يادىكاااارلىقلىرى نىااازمەت پاااونكىتى ئاااېالن
قىلغان«.شىگۇپەنكىكى نەن سۇاللىسى دەۋرىاگە مەنساۇپ ھاۇن قەبرىلىرىناى تەكشاۈرۈش
ناتىرىسااى» «ئىچكااى موڭغااۇم مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى ئارنېئولوگىيىسااى» ژورنىلااى
 -1981يىللىق  -1سان.
[]44

 .دورجاااى ساااورۇڭ« :شاااىمالىي ھاااۇنالر»  -1بااااپ «شاااىمالي ھۇنالرنىاااڭ

قەبرىلىااارى» ]45[ .ناااۆۋەتتە ئىچكاااى موڭغۇلنىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادىكى ھاااۇن
~ ~ 222

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قەبرىلىرىدىن قېزىۋېلىنغان ساپام بويۇمالرنىڭ سانى ئاز ھەم كاۆپى پارچىلىنىاپ كەتاكەن
بولغاچقا بۇ يەردە كۆپ مۇھاكىمە قىلىنمىدى.
[« ]46كېيىنكى نەننامە»  -19جىلد «گېڭ يەننىڭ تەرجىمھالى».
[« ]47كېيىنكى نەننامە»  -88جىلد «غەربىي يۇرت تەزكىرىسى».
[« ]48نەننامە»  -49جىلد :چاۋ سونىڭ تەرجىمھالى».
[« ]49تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىاادە قىسساە» دە ھاۇنالر ئۆلگەناادە تاۋۇتقااا
سېلىندىغانلىقى ئېيتىلغان .چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ھاۇن قەبرىلىرىنىاڭ كۆپىنچىساىدىنمۇ
ياغاچ تاۋۇت ۋە كۆتەك تاۋۇت (دەرەخ غولىنى ئۇيۇپ ياسىغان تاۋۇت) چىققان.
[« ]50كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]51تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» «نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە
قىسسە»  -70جىلد «چېن تاڭنىڭ تەرجىمھالى.
[« ]52شىننامە»  -4جىلد «ھۇنالر».
[]53

 .دورجااى سااورۇڭ« :شااىمالىي ھااۇنالر»  -1باااپ «شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ

قەبرىلىرى .
[« ]54شىننامە»  -3جىلد «مىا ۋە رەنت».
[ ]55بااااكتىرىيە مەركىااازى ئاساااىيادىكى قەدىمقاااى دۆلەت بولاااۇپ ئېلىمىاااز تاااارى
ئەسەرلىرىدىكى «ئارساك» تۈر .ئۇنىڭ زېمىنى ھىندىقۇش تېغى بىالەن ئاامۇ دەرياساىنىڭ
يۇقىرى ئېقىنىنىڭ ئارلىقىدا (ھازىرقى ئافغانىستاننىڭ شىمالىدا) بولغان.
[ ]56يۇقااارقى بەش پااارچە كەشااتە توغرىسااىدا

 .دورجااى سااورۇڭنىڭ «شااىمالىي

ھۇنالر» -1باپ «شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى» گە قاراڭ.

 .8باپ ھۇنالرنىڭ ئىرقى ۋە تىلى
ھۇنالرنىڭ ئىرقى مەمىلكەت ئىچى -سىرتىدىكى ئالىمالر بەكاراك مۇناازىرە قىلىۋاتقاان
مەسىلىلەرنىڭ بىرى .يېقىنقى  200يىلدىن بۇياانقى تەتقىقااتالر نەتىجىساىدە ھاۇنالر تاۈرك
ئىرقىغا مەنسۇپ ۋە ھۇنالر موڭغۇم ئىرقىغاا مەنساۇپ دەيادىغان ئىككاى نىام كاۆز قااراش
ئااۆز -ئااارا تىركىشااىپ تۇرماقتااا .بااۇ مەسااىلىنى ھەم قىلىشااتا يەنىااال ئااارنېئولوگىيە
~ ~ 223

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئىرىشۇناسلىق ۋە فولكلور قاتارلىق ئىلىملەرگە تاينىشقا توغرا كېلىدۇ.
ئارنېئولوگىيىلىاك قېزىشاالر جەريانىادا چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدىكى نوياان تېغىادىكى
 -25نومۇرلۇق ھۇن قەبىرىسىدىن بىار ھۇننىاڭ ساۈرئىتى چۈشاۈرۈلگەن كەشاتە تېپىلغاان
[ .]1كەشتىدىكى ئادەمنىڭ چېچاى قۇياۇق ئارقىغاا تارالغاان پىشاانىدى كەڭارى كاۆزى
يوغان بۇرۇتلۇق چىرايى سۈرلۈك بولۇپ ناھايتى ھەيۋەتلىك موڭغاۇلىيە ئاارنېئولوگى
 .دورجااى سااورۇڭ باۇ ئەدەم دەم قەبىرىنىااڭ ئىگىسااى ئاۇ ھاۇن دەپ قارىغااان .باشااقا
ئالىمالرمۇ موڭغۇلالرنىڭ ساقام-بۇرۇتى يوق شۇڭا ئۇ موڭغۇم ئىرقىغاا مەنساۇپ ئەمە
دەپ قارىغان .دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى بۇ ئادەمنىڭ كۆز قارچۇقى قارا رەڭدە
بولسااىمۇ كااۆز گااۆھىرى كااۆك رەڭاادە بولغااان .بااۇ ھۇنالرنىااڭ تااۈرك ئىرقىغااا مەنسااۇپ
ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك ماددىي ئىسپات بىلەن تەمىن ئېتىادۇ .چاۈنكى تۈركلەرنىاڭ چىاراي
ئاالھىاادىلىكلىرىنىڭ بىاارى ئااۇالر كااۆك كااۆز ساااقاللىق بولااۇپ بااۇ قەبرىاادىن چىققااان
كەشتىدىكى ھۇنمۇ دەم كۆك كۆز ۋە قويۇق سااقاللىق يەنە كېلىاپ چىراياى ساۈرلۈك ھەم
ناھايىتى ھەيۋەتلىاك .باۇ «نەنناامە»  -68جىلاد «جىان مىتىنىاڭ تەرجىمھاالى» دىكاى
«جىاان مىتىنى اڭ بااويى س اەككىز جااى ئىككااى س اۇڭ كېلەتتااى .چىرايااى س اۈرلۈك ئىاادى-
دېيىلگىنى بىلەن ئونشاش .جن مىتى ھاۇن بولاۇپ «تەرجىمھاام» دا« :جىان مىتىنىاڭ
تەنەللۇسى ۋېڭ شۇ ھۇنالرنىڭ شۇتۇق نانىنىڭ ئوغلى» دېيىلگەن.
جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى ئارنېئولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ فېڭشى قېزىش ئەرىتى
 -1957 ~ 1935يىللىااارى شەنشاااى ئۆلكىساااى چااااڭئە ناھىيىساااى فېڭشاااى يېىزىساااىنىڭ
كېشېڭخۇاڭ كەنتىدە ئىككاى ھەپاتە قەبار قېزىاپ بىار ئاالھىادەقەبرىنى بايقىغاان (-140
نومۇرلۇق قەبرە) .ئارنېئولوگالر بۇ قەبرىنىڭ مۇشۇ ۋاقىتقىچە ئېلىمىز تەۋەساىدە بايقالغاان
بىردىن بىر ھۇن قەبىرسى ئىكەنلىكىنى ئۆلگۈچىنىڭ ئېھتىمام ھۇنالرنىاڭ ئەلچىساى يااكى
ئەلچىنىاااڭ ھەمراھاااى ئىكەنلىكىناااى قەبرىااادىن چىققاااان بويۇمالرنىاااڭ كۆپىنچىساااىنىڭ
ھۇنالرنىڭ بويۇملىرى ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشاتۈرۈگەن .قەبرىادىكى ھەمادەنپە بۇياۇمالر
ئىچىدە ئىككى دانە تىك تۆتبۇلاۇڭ شاەكىللىك نەقىشالىك مىاا بېازەك ئاالھىادە دىقاقەت
قىلىشقا ئەرزىيدۇ [.]2
بىزەكنىڭ ئىككى تەرىپىدە بىار تاۈپتىن شاانلىرى قۇياۇق دەرەخ بولاۇپ دەرەننىاڭ
ئاستىدا بىردىن ئىگەرلەناگەن نېچىار باار .ئوتتۇرىادا ئىككاى كىشاى بولاۇپ ئىككىلىساى
قاڭشارلىق كەلگەن ئۇزۇن چاچ قويغان پۇچقىقى بۇغمااق ئىشاتان كىايگەن .ئاۇالر بىار-
بىرىنىڭ بېلى ۋە پۇتىادىن تۇتۇشاۇپ چېلىشاىۋاتقان ھاالەتتە تۇرغاان .قاڭشاارلىق بولاۇش
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تۈركلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى بولۇپ بۇ ئىككى مىا بېزەكنىمۇ ھۇنالنرىڭ تاۈرك
ئىرقىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىشتىكى ماددىي ئىسپات قىلىشقا بولىدۇ.
ھاۋالەنكى

 .دورجى سورۇڭ يۇقىرىادا تىلغاا ئېلىنغاان ھېلىقاى ھۇننىاڭ ساۈرىتى

چۈشۈرۈلگەن كەشتىگە باشقىچە قاراشتا بولغان .ئاۇ كەشاتىدىكى ھۇننىاڭ كاۆز گاۆھىرىنى
ك اۆك رەڭاادە قىلىااش ئ اۇنى ك اۆز ئالمىسااىدىن پەرقەناادۈرۈش ۋە ك اۆزنى تېخىمااۇ س اۈرلۈك
قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمە  .گەرچە قۇياۇق باۇرتى بولساىمۇ ئىڭىكىادە سااقىلى ياوق.
موڭغۇلالر ساقالسىزراك كەلسىمۇ ئەمما موڭغۇلالرنىڭ ھەممىسىنىڭال سااقىلى ياوق دېيىشاكە
بولمايدۇ .ياۋرۇپالىقالردەك قويۇق ساقاللىق كېلىادىغانالرمۇ موڭغاۇلالر ئىچىادە نېلاى باار.
شۇڭا ساقالغا ئاساسالىنىپال كەشاتىدىكى ھاۇننى موڭغاۇم ئىرقىغاا كىرمەيادۇ ھەم ھاازىرقى
موڭغۇلالرغا ئونشىمايدۇ دېيىشنىڭ نەزىرىيىسى ئاساسى تولۇق ئەمە

دەپ قارىغان [.]3

يەنە بىر موڭغۇلىيە ئالىمى ن .يىشى جامسۇمۇ تاۈركلەر پانماا چااچ كېلىادۇ (يەناى ئاۇزۇن
چاااچ قوي اۇپ چېچىنااى قويۇۋېتىاادۇ) ل اېكىن ھ اۇنالر موڭغۇلالرغااا ئونشاااش قىسااقا چاااچ
قويۇپ چېچى ئازراق ئۆسۈپ كېتىپ بولغۇچە كەستۈرۋېىدۇ دېگەن [ .]4ئەمما يۇقىرىادا
تىلغا ئېلىنغان كەشتىدىكى ھۇننىڭ چېچى قۇيۇق بولۇپ ئارقىغا تارلغانئ  -140نومۇرلۇق
قەبىرىدىن تېپىلغان مىاا بېزەكلەردىكاى ئىككاى ھۇنماۇ ئاۇزۇن پانماا چااچلۇق بولاۇپ
چېچىنااى كەسااتۈرمىگەن .ئەگەر ن .يىشااى جامس اۇنىڭ قارىشااى بااويىچە موڭااۇغلالر قىسااقا
چاچلىق تۈركلەر ئۇۇزن چاچلىق بولدىغان بولسا ئۇ ھالادا ھۇنالرنىاڭ موڭغاۇم ئىرقىغاا
ئەمە

تۈرك ئىرقىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان بولىدۇ [.]5
موڭغااۇلالر بىاالەن ھااۇنالر بىاار ئىرىقااا مەنسااۇپ بولمااايال قالماسااتىن بىاار مىلاالەت

سېستىمىسىغىمۇ مەنسۇپ ئەمە  .ئۇالرنىڭ تىلىماۇ ئاانچە ئونشىشاىپ كەتمەيادۇ .تاارىخى
ئەسەرلەردىكى ناتىرىلەرگە ئاساساالنغاندا موڭغۇلالرنىاڭ ئاساسالىق گەۋدىساى بولغاان-
موڭغۇم بولۇپ شىرۋى قەبىلىسىدىن تەرەققىي قىلىپ كەلگەن« .موڭغۇم» دېگەن بۇ نام
ئەڭ ئاۋام «كوناا تاڭناامە»  -199جىلاد «شاىرۋىالر ھەققىادە قىسساە» دە كۆرۈلىادىغان
بولااۇپ ئۇنىڭاادا«موڭغااۇم شااىرۋىلىرى» دېاايىلگەن« .يېڭااى تاڭنااامە»  -219جىلااد
«شااىرۋىالر ھەققىاادە قىسس اە» دىم اۇ ئ اۇالر «مېڭااۋا قەبىلىسااى» دېاايىلگەن ھەم شااىجيەن
دەرياسااىنىڭ («كونااا تاڭنااامە» «ۋاڭجىاايە دەرياسااى» دېاايىلگەن .ھااازىرقى ئېرغۇنااا
دەرياسااى) جەنۇبىاادا ماكانالشااقان شااىرۋى قەبىلىاالەر ئىتتىپاقىنىااڭ بىاار ئەزاسااى

دەپ

ناااتىرلەنگەن -14 .ئەسااىردىكى ئىلخااانالر نانلىقىاادىكى تااارىخچى راشااىددىن ئۆزىنىااڭ
مەشھۇر ئەسىرى «جامىئۇم تاۋارى » ( -1جىلاد) دىماۇ  -14 ~ 13ئەساىرلەردە موڭغاۇلالر
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ئارىسااىدا ئ اۆز ئەجااداتلىرىنى «ئېرغۇناااقۇن» (ق اۇن ئىگىااز چۇققااا دېااگەن مەنى ادە) دىاان
كەلگەن ھەم كېيىن ئاھالىنىڭ كۆپىيىشى ۋە چارۋىچىلىقنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشاىپ
غەربااكە كۆچااۈپ چۆللۈكنىااڭ شااىمالىغا كەلااگەن دەياادىغان قاراشاانىڭ بااارلىقىنى تىلغااا
ئالغاااان .بۇنىڭااادىن موڭغۇلالرنىاااڭ ئاساسااالىق گەۋدىساااىنىڭ ئاناااا ماكانىنىاااڭ ئېرغۇناااا
دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى ئەتىراپى ئىكەنلىكىنى بۇنىڭ ھۇنالرنىڭ ئانا ماكاانى بولغاان
چۆللۈكنىڭ جەنۇبىدىكى چوغاي تېغى بىلەن بىردەك ئەمەسلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
مىالدىاايە -1ئەسااىرنىڭ ئانىرلىرىاادا ھاۇنالر چااوڭ چۆللۈكنىااڭ جەنااۇپ شااىمالىدىن
چېكىنىپ چىققاندىن تارتىپ تاكى  -12ئەسىرنىڭ ئانىرلىرىدا موڭغۇلالر بااش كۆتاۈرۈپ
چىققانغا قەدەر بولغان ئارىلىقتا مىاڭ يىلادىن كاۆپرەك ۋاقتاى ئاۆتكەن .باۇ مىاڭ يىلادىن
ك اۆپرەك ۋاقىاات ئىچىاادە چااوڭ چۆللۈكنى اڭ جەنااۇپ شااىمالىدا ئىلگىاارى -كېاايىن بول اۇپ
سىيانپى جورجان تۈرك سىر -تااردۇش ئۇيغاۇر قىرغىاز قىتاان قاتاارلىق مىللەتالەر
دەۋر سۈرگەن .ئۇنداقتا موڭغۇلالر يۇقىرىدىكى قايسى مىللەتنى «كۆۋرۈك» قىلىپ ھۇنالر
بىااالەن مىلااالەت قانداشااالىقى مۇناساااىۋىتىنى شاااەكىللەندۈرگەنب ئالدىااادا تىلغاااا ئېلىاااپ
ئۆتكىنىمىزدەك شىمالىي ھۇنالر غەرپكە كۆچكەندىن كېايىن چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا قېلىاپ
قالغان ھۇنالردىن تەنمىنەن ئون نەچچە تۈمەن تۈتۈن نەچچە يۈز مىاڭ ئاادەم پۈتاۈنلەي
سىيانپىالرغا قوشۇلۇپ بارا -بارا سىيانپىلىشىپ كەتكەن (ئاانىردا پۈتاۈنلەي ساىيانپىالرغا
سىڭىپ كىرگەن) .چۆللۈكنىڭ جەنۇبىدا قېلىاپ قالغاان ھۇنالرماۇ  -4ئەساىرنىڭ ئاانىرى
 -5ئەسىرنىڭ باشلىرىدا جۇرجانالر تەرىپىدىن قۇشىۋېلىنغان .ئۇناداقتا موڭغاۇلالر باۇرۇن
چۆللۈكننىڭ شىمالىدا پائالىيەت قىلغان ھاۇنالر بىالەن قايساى ۋاقىتات قاناداق شاەكىلدە
مىللەت قانداشلىق مۇناساىۋىتىنى شاەكىللەندۈرگەنب تاارىخى ئەساەرلەردىكى نااتىرىلەرگە
ئاساسالنغاندا تەنمىنەن مىالدىيە  -2ئەسىرنىڭ ئانىرلىرىدا (شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ
ئااانىرقى يىللىاارى) سااىيانپىالرنىڭ ئاقساااقىلى تااان شااىخۇي رەھبەرلىكىاادىكى قەبىلىاالەر
ھەربىي ئىتتىپاقى پارچىالنغاندا توغبات ساىيانپىلىرىنىڭ  -7ئەجادادى ئىككىنچاى قېاتىم
چۆللۈكنىااڭ شااىمالىدىن غەرپااكە كۆچااۈپ ئارقىاادىن يەنە جەنۇپقااا كۆچااۈپ «ھۇنالرنىااڭ
باۇرۇنقى يېاارى» گە كەلااگەن .نەتىجىاادە بىاار قىساىم ھاۇنالر بىاالەن سااىيانپىالر ئاۆز-ئااارا
نىكاھلىنىاپ يېڭىادىن ئىككااى تارمااق مىلاالەت ااا توبااا ھاۇنلىرى (ھاۇن ئەرلىارى بىاالەن
سااىيانپى ئاياللىرىنى اڭ نىكاھلىنىشااىدىن پەياادا بولغااان) ۋە توغبااات سااىيانپىلىرى (ھ اۇن
ئاياللىرى بىلەن سىيانپى ئەرلىرىنىاڭ نىكاھلىنىشاىدىن پەيادا بولغاان) ناى پەيادا قىلغاان
[ .]6ساااىيانپىالرنىڭ (جۈملىااادىن توغباااات ساااىيانپىلىرىنىڭ) ۋاستىساااى بىااالەن بۇناااداق
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قانداشلىق كېيىن سىيانپىالرغا ئونشاش توڭگاۇ

سېستىمىساىغا مەنساۇپ بولغاان قىتاان

شااىرۋى قەبىلىلىاارىگە تارقالغااان .ئاناادىن كېاايىن موڭغۇلالرغااا تارقىلىااپ موڭغۇلالرنىااڭ
ھاااۇنالر بىااالەن ئىنتاااايىن ۋاساااتىلىك ھەم ئىنتاااايىن ساااۇ

قانداشااالىق مۇناساااىۋىتىنى

شەكىللەندۈرگەن .شۇڭا موڭغۇلالرنىڭ سىيانپىالر بىلەن بولغاان قانداشالىق مۇناساىۋىتى
ھۇنالرا قارىغاندا تېخىماۇ بىۋاساتە ۋە تېخىماۇ ياېقىن .شاۇ ساەۋەپتىن موڭغاۇلالر تۇڭگاۇ
سېستىمىسىغا مەنسۇپ .موڭغۇم تىلىمۇ سىيانپى تىلىغا پۈتۈنلەي دىگۈدەك ئونشاش.
بۇنىڭدىن باشقا يەنە تاارىخىي ماتېرىياالالردا موڭغاۇم شاىرۋىلىرى مەنساۇپ بولغاان
شااىرۋىالرنىڭ قىتااان سېستىمىسااىغا مەنسااۇپ ئىكەنلىكااى تىلىنىااڭ قىتانالرغااا ئونشاااش
ئىكەنلىكى كېيىنىشى ئاۆرۈمە چااچ قويۇشاى ۋە «ئەگارى ياا» ئىشالىتىش ئادەتلىرىنىاڭ
سىيانپىالر بىلەن ئونشاشلىقى قەيت قىلىنغاان« .ئاون ئاالتە پادىشااھلىق يىلنامىساى» ۋە
«ۋېينامە» دە ناتىرلەنگەن سىيانپى تىلاى بىالەن موڭغاۇم تىلىناى سېلىشتۇرسااق ئاادەم
ئىسااىملىرى ۋەئالماشااالر ئىسااىمالر پۈتااۈنلەي ئونشااايدۇ« .لىياااۋ سۇاللىسااى تااارىخى» دا
ناتىرلەنگەن قىتان تىلىمۇ موڭغۇم تىلى بىلەن ئانچە پارقلىنىپ كەتمەيادۇ .شاۇڭا چىاڭ
سۇاللىسىنىڭ ئانىرلىرىدىكى موڭغۇم تارىخشۇنا

شېن زچڭگىنىاڭ موڭغاۇم تىلاى بىالەن

سىيانپى تىلى «ئاانچە پەرقلەنمەيادۇ» دېيىشانىڭمۇ ئاساساى باار [ .]7بەزى ئاالىمالر يەنە
«سىيانپى» ۋە «شىرۋى» دېگەن ناام بىالەن ئونشااش بىار نامنىاڭ ئونشاىمىغان ئاھااڭ
تەرجىمىسى دەپ قارايدۇ .رايون جەھەتتىن تەتقىق قىلغاندىمۇ سىيانپىالرنىڭ ئانا ماكانى
ھااازىرقى ئېرغۇنااا دەرياسااىنىڭ شاەرقىي جەنۇبىاادىكى چااوڭ سااىيانپى تېغااى بولغااان [.]8
كېيىنكااى شااىرۋىالرنىڭ پائااالىيەت رايونىم اۇ دەم ئېرغۇنااا دەرياسااىنىڭ شاەرقىي جەنۇبىاادا
بولغان .بۇنىڭادىن موڭغۇلالرنىاڭ ئاساسالىق قىساىمىنىڭ ئېتنىاك مەنبەساى توڭگاۇ

ا ا

سااىيانپى ا ا قىتااان ا ا شااىرۋى ئىكەنلىكىنااى بۇنىااڭ تااارىخىي پاكىتالرغااا ئۇيغااۇن
كېلىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
موڭغۇم تىلىنىڭ تەركىبىمۇ ناھاايتى ماۇرەككەپ بولاۇپ ئۇنىڭغاا ئااز مىقاداردا ھاۇن
تىلااى ئارىالشااقان .شاۇڭا بەزى ئااالىمالر مۇشااۇنىڭغا ئاساساالىنىپ موڭغۇلالرنىااڭ ئېتىنىااك
مەنبەسااى ھاۇنالر دەپ قارىغااان .ئەمەليەتااتە مىالدىاايە  -1ئەسااىرنىڭ ئانىرىاادا شااىمالىي
ھۇنالر غەرەپاكە كۆچكەنادىن كېايىن چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا قېلىاپ قالغاان نەچاچە ئاون
تۈمەن ھاۇن ساىيانپىالرغا قوشاۇلۇپ كەتاكەن .بۇنىاڭ بىالەن ساىيانپى تىلىغاا بەلگىلىاك
مىقداردا ھۇن تىلى ئارىالشقان ھەم ئۇ سىيانپىالرنىڭ ۋاستىساى ئاارقىلىق موڭغاۇم تىلىغاا
كىاارگەن بولاۇپ بۇنىااڭ ھىچقانااداق ئەجەپلەنگااۈدەك يېاارى ياوق .ھااازىر دۆلەت ئىچااى-
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سىرتىدىكى تىلشۇناساالرنىڭ كۆپىنچىساى ھاۇن تىلاى تاۈركىي تىلاالر ئائىلىساىگە مەنساۇپ
دەپ قارىماقتا .شۇڭا يۇقىرقى نوقتىغا ئاساسنىلىپال (موڭغۇم تىلىدا ئاز مىقداردىكى ھاۇن
تىلىنىااڭ بارلىقىغااا قاااراپ) ھااۇنالرنى موڭغۇلالرنىااڭ ئېتنىااك مەنبەسااى دەپ قاراشااقا
بولمايدۇ.
موڭغۇم تىلىغا يەنە زور مىقاردىكى تاۈرك تىلاى ئارىالشاقان .باۇ شاىرۋىالرنىڭ ئاۇزۇن
مۇددەت تۈركلەر ھەم تۈركىي تىللىق مىلالەت ئۇيغۇرالرنىاڭ ھۆكۈمرانلىقىادا بولغاانلىقى ۋە
موڭغۇم قەبىلىساىنىڭ  -9ئەساىرىدە ئېرغۇناا دەرياساىدىن غەرپاكە كۆچاۈپ چۆللۈكنىاڭ
شىمالىدىكى يايالقالرغا كەلگەنادىن كېايىن بۇرۇنادىن تارتىاپ شاۇ يەرلەردە ياشاايدىغان
تۈركىي تىللىق قەبىلىالەر بىالەن ئاارىالش ئولتۇراقلىشاىپ تاۈرك تىلىنىاڭ زور تەساىرىگە
ئۇچىرغانلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر (دۆلەت ئىچاى -ساىرتىدىكى كاۆپىنچە ئاالىمالر تاۈرك تىلاى
بىاالەن موڭغااۇم تىلىنىاڭ زور پەرقااى بااار دەپ قارايادۇ) .مەساالەن كېاايىن موڭغۇلالرنىااڭ
تەركىبىي قىسىمى بولاۇپ قالغاان نايماان كېارەي ئونىغاۇت قاتاارلىق قەبىلىالەر تاۈركىي
تىلىنى قولالنغان.
ھۇنالر تۈرك ئىرقىغاا ھاۇن تىلاى تاۈركىي تىلاالر ئائىلىساىگە مەنساۇپ بولغاانىكەن
ئۇنداقتا تۈركلەر بىلەن ھۇنالرنىاڭ زادى قاناداق مۇناساىۋىتى باارب تاارىخىي ئەساەرلەر ۋە
ت اۈركىي يېزىقتىكااى «ك اۆلتېگىن مەڭگااۈ تېشااى» «بىلااگە قاغااان مەڭگااۈ تېشااى» دىكااى
ناتىرىلەرگە ئاساالنغاندا تۈركلەر بىلەن تۇرارالر (تاېلىالر) بىار مىلالەت بولاۇپ تاۈركلەر
تۇراالرنىڭ بىر تارمىقى بولغاان .تاۇرالر نەن سۇاللىساى دەۋرىادە دىڭلىاڭ دەپ ئاتالغاان.
دىڭلىڭااالر جەنااۇبىي -شااىمالىي س اۇاللىلەر دەۋرىاادە قاڭقىاام دەپ ئاتالغااان .س اۈي تاااڭ
ساۇاللىرى دەۋرىااگە كەلگەناادە تاۈركلەر كۈچىيىشااكە باشااالپ نااامى پەياادىنپەي جاھانغااا
تارالغان .ھۇنالر تۈركلەر ئىرقىغا مەنسۇپ بولسىمۇ ئەمماا يېغىلىاق دەۋرى ۋە چىان نەن
س اۇاللىلىرى دەۋرىاادىال ئ اۇالر ۋە دىڭلىڭااالر ئااايتىم مىلاالەت بول اۇپ ش اەكىللىنىپ بولغااان.
ش اۇڭا ھ اۇنالر تۈركلەرنىااڭ ئېتنىااك مەنبەسااى بولماسااتىن بەلكااى ت اۈرك ئىرقىنىااڭ بىاار
تارمىقىاادۇر« .شااىمالىي ساۇاللىلەر تااارىخىي»  -99جىلااد «تاۈركلەر ھەققىاادە قىسساە»دە
«تۈركلە  ......ھۇنالرنىڭ باشقا بىر ئۇرۇقى» دەپ ناتىرلەنگەن -98 .جىلاد «قااڭقىالر
ھەققىدە قىسسە» دىمۇ «قاڭقىالر قەدىمقاى قىزىام دىالرنىاڭ قالادۇق ئاۇرۇقى دەسالەپتە
دىلااى دەپ ئاتالغااان كېاايىن شااىمالدىكىلەر چېلااى ئوتتااۇرا تااۈزلەڭلىكتىكىلەر گاااۋچې
(قاڭقىم ئىگىز ھارۋىلىقالر) دىڭلىڭ دەپ ئاتىغان .تىلى ھۇنالرنىڭ تىلى بىالەن ناېلىال
ئونشاش بولۇپ ئازراق پەرقى بار .ئېيتىشالرغا قارىغانادا ئۇالرنىاڭ ئەجادادى ھۇنالرنىاڭ
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جىيەنااى ئىااكەن» دەپ ناااتىرلەنگەن .بااۇ ئىككااى ناااتىرە ھااۇنالر بىاالەن تۈركلەرنىااڭ
مۇناسىۋىتىنى ناھايتى ئېنىق بايان قىلىپ بېرلەيدۇ.
ھۇنالرنىااڭ تىلىنااى ئېلىمىااز ئىچااى -سااىرتىدىكى ئااالىمالر ئوم اۇمەن ئالتاااي تىللىاارى
سېستىمىسىغا مەنسۇپ دەپ قارىسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ مۇشاۇ تىام سېستىمىساىدىكى موڭغاۇم
تىللىرى ئائىلىسى ياكى تۈركى تىلاالر ئائىلىساىنىڭ زادى قايسىساىغا مەنساۇپلىقى ھەققىادە
ھازىرغىچە تاالش -تاتىش مەۋجۇت .ئەمما تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگە مەنساۇپ دىگاۈچىلەر
يەنىال ئىككى كۆپ سانلىقنى تەشكىم قىلىدۇ [.]9
ھااازىر ساااقلىنىپ قالغااان ھاۇن ساۆزلەملىرى ناھااايتى ئاااز بولاۇپ ئۇالرئىااڭ ئىچىاادە
ئىككااى نەن سۇاللىسااى دەۋرىاادىكى كىشاالەرنىڭ ماتېرىيالالرغااا ئاساساالىنىپ مەنىسااىنى
بىلىشكە بولىدىغانلىرىدىن تۆۋەندىكىلەر بار:

( )6ھۇن ۋە غۇز
يازمااا ماتېرىيااالالردىكى ناااتىرىلەرگە ئاساسااالنغاندا ھ اۇنالر ئااۆزىنى «ھااۇن» دەپ
ئاتىغان .شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە «غۇز» دەپمۇ ئاتىغان.
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە ھۇن تەڭرىقاۇتى
نەن پادىشاھىغا يازغان مەكتۇبىدا ئۆزىنى «ھۇنالنرىڭ ئۇلاۇغ تەڭرىقاۇتى» دەپ ئاتىغاان.
باتۇر تەڭرىقۇت نەن ۋېندىغا يازغان مەكتۇبىدىمۇ «ھازىر كىروران ئۇيسۇن ئوغۇش ۋە
ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى مىللەتلەرنىاڭ ھەممىساى تىنجىتىلادى ھەم ھۇنالرغاا قاارام بولادى»
دېگەن .يەنە «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرىلىنىشىچە قوغۇشاار تەڭرىقاۇت
ئۆلگەندە جۈەنچۇ ئالچى يېڭىدىن تەنتكە چىققان داتاۋ بۇقىغا نەسىھەت قىلىپ «ھاۇنالر
ئون نەچچە يىللىق قااليمىقانچىلىقنى باشتىن ئۆتكۈزدى .ئەمادى ھەرگىاز ئۇناداق قىلىشاقا
بولمايااادۇ» دېاااگەن .باااۇ نااااتىرىلەر ھۇنالرنىاااڭ ئاااۆزىنى «ھاااۇن» دەپ ئاتىغاااانلىقىنى
چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ.
يەنە «نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ناتىرلىنىشىچە قۇلىقاۇ تەڭرىقاۇت نەن
ۋۇدىغا يازغان مەكتۇبىدا« :جەنۇپتاا بۈياۈك نەن سۇاللىساى شاىمالدا قۇدرەتلىاك غاۇزالر
(ھۇنالر) بار .غۇزالر (ھۇنالر) تەڭرىنىڭ مەغرۇر ئوغلى» دېگەن .يەنە ھۇنالرنىڭ دىڭلىاڭ
نانى ۋېيلۈ نەن سۇاللىسىنىڭ تەسالىم بولغاان سەركەردىساى لاى گۇاڭلىغاا زىيانكەسالىك
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قىلىش ئۈچۈن قەستەن غۇز بانشىسىنى كۈشاكۈرتۇپ «مەرھاۇم تەڭرىقاۇت غاۇزالر باۇرۇن
ئەساااكەرلەرگە ئاتااااپ قۇرباااانلىق قىلىاااپ تاااۇراتتى (قوشاااۇن تارتقانااادا ئاااات -ئاااۇالغ ۋە
جەڭچىلەرنى قۇربانلىق قىلىناتتى) .مەن سۇترىشنا ساانغۇننى (لاى گاۇاڭلىنى) قۇربانلىققاا
ئاتااااپ قويغانىااادىم .نىااامە ئۈچاااۈن تاااېخىچە ئىجااارا قىلىنمايااادۇ دەپ غەزەپلىنىۋاتىااادۇ»
دېگۈزگەن .بۇنىڭدىن ھۇنالرنىاڭ ئاۆزىنى يەنە «غاۇز» دەپ ئاتىغاانلىقىنىمۇ كاۆرۈۋالغىلى
بولىدۇ.
ھۇنالرنىڭ ئۆزىنى غۇز دەپ ئاتايدىغانلىقىنى ئەتىراپتىكى نشنا مىللەتلەرماۇ بىلاگەن.
شۇڭا ئۇالر ھۇنالرنى دائىم «غۇز» دەپمۇ ئاتىغان« .نەننامە»  -96جىلد «غەربىاي ياۇرت
ھەققىاادە قىسسااە» دە ناتىرلىنىشااىچە پىشامشااان سااۇلې كۈسااەن لوپنااۇر ئۇشاااق
ئاگنى قوش قاتارلىق «بەگلىك» لەرنىاڭ ھەممىساىدە «غاۇزالردىن قوغادانغۇچى بەگ»
«غۇزالرغا زەربە بەرگۈچى كاھبەگ» «غۇالردىن قوغادانغۇچى ئىنانچىخاان»

«غۇزالرغاا

زەربە بەرگاااۈچى ئىنانچىخاااان» قاتاااارلىق ئەمەلااالەر تەساااىا قىلىنغاااان .چاااۈنكى باااۇ
«بەگلىكلەر» نىڭ ھەممىسى ھۇنالرغا نشنا بولغاچقاا ھەم داۋاملىاق ئۇالرنىاڭ تاجاۋۇزىغاا
ئۇچراپ تۇرغاچقا «غۇزالر» (ھۇنالر) دىن مۇداپىئە كۆرۈش ئۈچاۈن مەنساۇ

مۇشاۇنداق

ئەمەللەرنى تەسىا قىلغان .نەنزۇالر ھۇنالرنىڭ ئۆزلىرىنى «غاۇز» دەپ ئاتايادىغانلىقىنى
ناھايتى ئېنىق بىلگەن .شۇڭا ئۇالر ھۇنالرنىڭ شەرقىدە پائالىيەت قىلىادىغان قەبىلىلەرناى
«شەرقىي غۇز» (توڭگۇ ) دەپ ئاتىغان« .تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»
دە فۇ چىيەننىڭ سۆزىدىن نەقىم ئېلىنىاپ« :توڭگۇساالر ئوغانالرنىاڭ ئەجادادى كېايىن
سىيانپى دەپ ئاتالغان .ئۇالر ھۇنالرنىڭ غەربىدە بولغاچقاا شاەرقىي غاۇز دەپ ئاتالغاان»
دېيىلگەن .ھۇنالرنىڭ غەربىدە پائالىيەت قىلغان غەربىاي ياۇرتتىكى ھەر قايساى مىللەتالەر
بولدا «غەربىي غۇز» [ ]10دەپ ئاتالغان .ئومۇمەن ئىككى نەن سۇاللىسى دەۋرىدە «غۇز»
ھۇنالرنىاااڭ مەنساااۇ

ناااامى بولاااۇپ «غاااۇز» دېيىلگەنااادە ھاااۇنالر كاااۆزدە تۇتۇلغاااان.

تىلشۇناسالرمۇ «ھۇن» بىلەن «غۇز» بىار ساۆزنىڭ ئاھااڭ ئۆزگىرىشاى بولۇشاى ماۇمكىن
دەپ قارايدۇ .ئەمما «ھۇن» بىلەن «غۇز» نىڭ نىمە مەنىدە ئىكەنلىكى تېخى ھازىرغىچە
ئېنىق ئەمە .

( )2تەڭرىقۇت ،تەڭرى ،قۇت ،جۇت ،تۇغ
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«نەننااامە .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە تەڭرىقااۇت الناادى ئۇرۇقىاادىن بولااۇپ
ئېلىدىكىلەر ئۇنى «تەڭرىقۇت» دەپ ئاتايتتى .ھۇنالر كۆك (ئاسمان) نى «تەڭرى» []11
ئوغلىنى «قۇت» دېيىشەتتى« .تەڭرىقۇت» تەڭرىگە ئونشاش بۈيۈك دېگەنلىاك باوالتتى
دەپ ناتىرلەنگەن .تەڭرىقاۇت قەدىمادە نەنازۇچە چەنياۈ ( )单于دەپ تەلەپاۇز قىلىنغاان
بولااۇپ ھااۇن تىلىاادا ئەڭ ئااالىي ھۆكااۈمران دېااگەن مەنىنااى بىلاادۈرگەن« .تااارىخىي
ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە «شاۈەنيەن يىلنامىساى» دىان نەقىام ئېلىنىاپ:
«شى ئەن ‹نەننامە› نى ئوقۇۋېتىپ بۇ سۆزنىڭ (تەڭرىقۇت دىگەن سۆزنىڭ) مەنىساىنى
تۈشىنەلمىگەندە يانادا تۇرۇغاان ھاۇن قاۇلى باۇ ھاۇنچە تەڭرىقۇتنىاڭ ئاوغلى دېگەنلىاك
بولىدۇ دېگەن» دېيىلگەن« .تەڭرىقۇت» دېگەن سۆزنىڭ مەنسىنى يىغىنچاقلىغانادا ئاۇ
ھۇن تەڭرىقۇتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى داۋاملىاق «تەڭارى تىكلىاگەن ئۇلاۇغ ھاۇن تەڭرىقاۇتى»
ياكى «ئاسمان – زېمىندىن تۈرەلگەن .قۇيااش – ئااي تەرىپىادىن قويۇلغاان ئۇلاۇغ ھاۇن
تەڭرىقۇتى» دەپ مانتىغىنىدەك «ئىنتاايىن ئۇلاۇغ ۋە يۈكساەك» دېاگەن مەنىالەرگە ئىاگە
بولغان.
كېاايىن نەن سۇاللىسااى فېئااودام ھۆكۈمرانلىرىنىااڭ تەس اىرىگە ئ اۇچراش س اەۋەبىدىن
«تەڭرىقۇت» دېگەن نامنىڭ ئارقىسىغا يەنە «جۇت» دېگەن سۆز قوشاۇلغان« .نەنناامە.
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ھۇنالر ۋاپادارلىقىنى «جۇت» دەيتتى .نەن سۇاللىساى بىالەن
قۇدىالشااقاندىن كېاايىن نەن پادىشاااھلىرىنىڭ ۋاپااادار دېااگەن نااامنى قوللىناادىغانلىقىنى
كاااۆرۈپ ئۇنىڭغاااا مەپتاااۇن بولااادى .شاااۇڭا ئاااۆزلىرىنى «جاااۇت» دەپ ئاتىااادى دەپ
ناتىرلەنگەن .قوغۇشار تەڭرىقۇتنىڭ ئوغلى فۇجۇرجۇت تەڭرىقاۇتتىن باشاالپ تەڭرىقاۇتالر
ئۆزلىرىنى «جۇت» دەپ ئاتاشقا باشلىغان .مەسالەن فۇجۇرجاۇت تەڭرىقاۇت سۇشاىجۇت
تەڭرىقۇت دېگەندەك .جەنۇبىي تەڭرىقاۇت بىادىن باشاالپ بىۋاساتە «ت» دەپ ئاتاشاقان.
مەسلەن شىلوشىيۇت تەڭرىقۇت كىئوفۇيۇت تەڭرىقۇت دېگەندەك.
بۇنىڭدىن باشقا «تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە« :ھاۇنالر ئاقىام
كىشاالەرنى ,تااۇغ

دەپ ئاتااايتتى .شااۇڭا شااااھزادىلەر داۋاملىااق سااوم تااۇغ نانلىققاااا

تەيىنلىنەتتى» دەپ ناتىرلەنگەن .سوم تۇغ نان سوم قوم بىلىك ناننى كۆرسىتەتتى.

( )3ئالچى ،قۇنچۇي
ھۇنالر نوتۇنى ۋە توققاللىرىنى ئالچى ئانىسىنى ئانا ئالچى دېگەن.
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«تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە ناتىرلىنىشااىچە شااى زاۋچااى
يەنۋاڭغا يازغان نېتىىدە« :تاغ باغرىدا ‹كارتام گۈلى(بىار نىام زەمبۇرۇغلاۇق ئۆساۈملۈك)
بار .سىلى ئۇنى بىلەمالب شىمالدىكىلەر (ھۇنالر) ئۇنىڭ گۈلىنى ئېلىاپ ئۇنىڭادىن ئەڭلىاك
ياسايدۇ قىز -ئاياللىرى ئۇنى ئىشلىتىپ پەرداز قىلىادۇ ھاۇنالر ئاياالىنى ‹ئاالچى› دەپ
ئاتايدۇ .ئەگەر بىلمەكچى بولسىال ‹نەننامە› نى ئوقۇپ باقسىال» دېگەن.
ھۇنالر كۆپىنچە بىر ئەر كاۆپ نوتۇنلاۇق تۇرماۇش كەچاۈرگەن .يەنە كېلىاپ ئاتىساى
ئۆلسە ئوغلى ئۆگەي ئانىسىنى ئالىدىغان ئاكىسى ئۆلسە نوتۇنىنى ئىنىسى ئىنىسى ئۆلساە
نوتاااۇنىنى ئاكىساااى ئالىااادىغان بولغاچقاااا كاااۆپ نوتاااۇن ئاااېلىش ئەھاااۋالى ناھاااايتتى
ئومۇمالشاقان .بولۇپماۇ ھۆكاۈمران ساىنىپتىكى ياۇقىرى قاتالمادىكىلەرنىڭ نااھيتى نۇرغااۇن
ئالچىلىرى بولغان .مەسلەن باتۇر تېخى تەڭرىقاۇت بولمىغاان ۋاقتىادا «ئااۋازلىق ئوقياانى
ئۆزىنىااڭ ئااامراق ئالچىسااىغا قارىتىااپ ئاتقااان» بااۇ ئۇنىااڭ بىرىنچااى ئالچىسااى ئىاادى
تەڭرىقۇت بولغاندىن كېيىن «يانشى كۆرىدىغان ئالچىساىنى توڭگۇساالرغا بېرىاۋەتكەن»
بۇ ئىككىنچى ئالچىسى ئىدى مىالدىدىن بۇرۇنقى  -200يىلى ليۇبااڭ پىڭچېڭادا قورشااۋغا
چۈشۈپ قالغاندا ئەلچى ئارقىلىق باتۇرنىڭ ئالچىسىغا نۇرغۇن پاارا بەرگەن .باۇ ئاۈچىنچى
ئالچىسااى ئىاادى مىالدىاادىن ب اۇرۇنقى  -199يىلااى ليۇباااڭ لي اۇچىڭنى ھۇنالرغااا ئەۋەتىااپ
قۇدىلىشىش ئەھدىنامىسىنى تۈزگەندىن كېايىن «ئوردىادىكى قىازالردىن مەلىاكە تاالالپ
ھۇن تەڭرىقۇتقا ياتلىق قىلغان» بۇ تۆتىنچى ئالچىساى ئىادى [ ]12مىالدىادىن باۇرۇنقى
 -192يىلى لاۈ ناانىش يەنە « ئوردىادىكى قىازالردىن مەلىاكە تاالالپ ھاۇن تەڭرىقۇتقاا
ياتلىق قىلغان» بۇ بەشاىنچى ئالچىساى بولغاان .بۇالرنىاڭ بىرىنچىساى جۈەنچاۇ ئاالچى
ئىككىنچىسى چوڭ ئالچى ئىدى [ .]13يەنە ئۈچىنچى تۆتىنچى ۋە بەشىنھى ئالچىسىمۇ باار
ئىدى .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ ئانىرقى ھۇنالرنى تەمىن قىلغۇچى ئالچى ۋاڭ جاۋجۈن ئىادى
[ .]14بۇنىڭدىن باشقا قوغشارناننىڭ ئاكىساى قۇتىئۇشانىڭمۇ نۇرغاۇن ئاالچىلىرى بولاۇپ
«نەچاااچە ئونااادىن ئاشااااتتى[ .»]15بۇنىڭااادىن ئالچىالرنىاااڭ ئۇالرنىاااڭ نوتاااۇنلىرىنىال
كۆرسىتىپال قالماستىن يەنە توقالالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى كاۆرۈۋالغىلى بولىادۇ.
شاااۇڭا نەن سۇاللىساااىدىكى بەزى شەرھىشاااۇنامالرنىڭ (مەسااالەن «نەنناااامە» ناااى
ئىزاھلىغۇچىيەن شىگۇ) ئالچى «ھۇنالرنىڭ نانىشى» دەپ ئىزاھلىشى ناتا بولۇپ قالغاان.
ئۇنااداقتا قوغۇشااار تەڭرىقۇتنىااڭ ئالچىلىرىاادىن جۇەنچااۇ ئااالچى بىاالەن چااوڭ ئالچىنى اڭ
ئورنى ساالھىيىتى قانداق بولغانب «نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە« :دەسالەپتە
قوغۇشار تەڭرىقۇت سوم ئىجىزناننىڭ ئاكىسى قۇيان ناننىڭ ئىككى قىزىنى بەكمۇ يانشى
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كۆرەتتى .چوڭ قىىز جۈەنچۇ ئالچىدىن ئىككى ئوغۇم كاۆرگەن بولاۇپ چوڭىنىاڭ ئىساىمى
جۈمۈچ ئىدى .كىچىك قىزى چوڭ ئالچىدىن تۆت ئوغۇم كۆرگەن بولۇپ چوڭىنىڭ ئىسىمى
داتاۋبۇقا ئىدى .ئۇ جۈمۈچتىن چوڭ ئىدى .جۈەنچۇ ئالچى ئېسىلزادە ئىادى .ھەم قوغۇشاار
تەڭرىقۇتمۇ جۈمۈچنى يانشى كۆرەتتى .قوغۇشار تەڭرىقۇت كېسەلگە مۇپتىال بولاۇپ ئۆلاۈش
ئالدىدا جۈمۈچنى ئۆزىگە ۋارىا قىلمااقچى بولغاان بولساىمۇ جۈەنچاۇ ئاالچى‹ :جۈماۈچ
تېخى كىچىاك پاۇقراالر ئۇنىڭغاا بويساۇنۇپ كەيمەيادۇ ئاۇ تەڭرىقاۇت بولساا ئەلادە يەنە
قااليمىقانچىلىق چىقىپ قاالرمىكىن .چوڭ ئالچى ئىككىمىاز ئاچاا -ساىڭىم ئەڭ يانشىساى
داتاۋبۇقا ۋارىا بولغىنى تۈزۈك دېدى .چوڭ ئالچى‹ :جۈماۈچ كىچىاك بولساىمۇ دۆلەت
ئىشىرىغا ۋەزىرلەر ياردەم قىلادىۇ .ھاازىر ئېساىلزادە ئوغاۇم تاشاالپ قويۇلاۇپ ئاادەتتىكى
ئوغۇم ۋارىا بولسا كېيىن چۇقۇم قااليمىقاانچىلىق چىقىادۇ دىادى .قوغۇشاار تەڭرىقاۇت
ئويلىنىپ ئانىرى جۈەنچاۇ ئالچىنىاڭ پىكىارى باويىچە داتااۋبۇقىنى ۋارىاا قىلادى» دەپ
ناااتىرلەنگەن .باۇ ناااتىرە جۈەنچااۇ ئااالچى بىاالەن چااوڭ ئالچىنىاڭ ئااورنى ۋە ساااالھىيىتى
ناھااايتى ئېنىااق ئىپااادىلەنگەن بولااۇپ جۈەنچااۇ ئااالچى بىرىنچااى ئااالچى چااوڭ ئااالچى
ئىككىنچااى ئااالچى جۈەنچااۇ ئالچىنىااڭ ئېسااىلزادە چااوڭ ئالچىنىااڭ ئااوغلى پە

دەپ

قارالغاااان .بۇنىڭااادىن جۈەنچاااۇ ئالچىنىاااڭ رەسااامىي نوتاااۇن چاااوڭ ئالچىنىاااڭ توقاااام
ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .شۇڭا نۇ شەنشېڭنىڭ «ئەلنى ئىدارە قىلىشقا پايدىلىق
ئومۇمىي ئۆرنەكلەر» ( -23جىلد) نى ئىزاھلىغاندا «جۈەنچۇ ئالچى تەڭرىقۇتنىاڭ رەسامىي
نوتاااۇنى بولاااۇپ چاااوڭ ئالچىااادىن ياااۇقىرى ئورۇنااادا تاااۇراتتى» دېيىشاااى تاااوغرا .ۋاڭ
شاايەنچيەننىڭ «نەننااامىگە تولۇقلىمااا .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە ش اېن چىنخەننىااڭ
سۆزىدىن نەقىم ئېلىپ «ھۇنالرنىاڭ رەسامى نوتاۇنى چاوڭ ئاالچى دېيىلەتتاى» دېيىشاى
بولسا ناتا[.]16
«نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە يەنە دائىم «ئانا ئالچى» دېگەن ئىسىم تىلغاا
ئېلىنغان .مەسلەن «ئانا ئالچى قۇلۇقۇ تەڭرىقۇتنىڭ ئۆز ئوغلىنى تەڭرىقۇت قىلماي ساوم
قاااوم بۈياااۈك كااااھبەگنى تەڭرىقاااۇت قىلىشاااىدىن ئەنساااىرەپ ئاااادەم ئەۋەتىاااپ ئاااۇنى
ئۆلتااۈرۋەتكەن»

«قۇيااانكى تەڭرىقۇتنىااڭ يېشااى كىچىااك بولااۇپ دەساالەپتە تەنااتكە

چىققان چاغدا ئانا ئالچىنىڭ پەزىلىتى دۇرۇ

بولمىغاان» دېگەنادەك .يەنە شاۇ كىتانىاڭ

 -68جىلد «جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى» دىمۇ« :جىان مىتىنىاڭ دادىساى (شاۇتۇق ناان)
نەن سۇاللىسىگە ئەم بولۇشقا ئۇنمىغاچقا قۇنشار نان تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن .جىن مىتاى
ئانا ئالچى ۋە ئىنىسى لۇن بىلەن ئوردىغا كىرىشتىن قورقۇپ شىغاۋۇم مەھكىمىساىدە ئاات
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باققان .جىن مىتىنىڭ ئانىسى ئىككى ئاوغلىنى ناھاايتى قائىادىلىك تەربىايلىگەچكە نەن
ۋۇدى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنى مانتىغان .ئۇ كېسەم بولۇپ ئۆلگەنادە ئۇنىاڭ رەساىمىنى
سااىزدۇرۇپ رەسااىمىنى گەنچااۈەن قەسااىرىگە ئاسااتۇرۇپ ئۇنىڭغااا ,شااۇتۇق ناننىااڭ
ئەلچىسى دەپ نام بەرگەن .جىان مىتاى ھەر قېاتىم باۇ رەساىمنى كۆرگەنادە يىغلىغىانىچە
كېتىپ قالغان» دەپ ناتىرلەنگەن .بۇنىڭدىن ھاۇن تىلىادىكى «ئاناا ئاالچى» نىاڭ ئاناا
نانىش دېگەن مەنىدە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
ھۇن تىلىدا مەلىدكە «قۇنچۇي» دەپ ئاتالغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە»
دە« :فۇجۇرۇت تەڭرىقۇت ۋاڭ جاۋجۈننى ئەمرىگە ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ئىككى قىز
كۆردى .چوڭ قىزى يۈەن شاۈبۇ قۇنچاۇي كىچىاك قىازى داڭياۈ قۇنچاۇي دەپ ئاتالادى»
دېاايىلگەن .يەنە« :ھۇنالرنىااڭ ھوقۇقلااۇق ۋەزىاارى ئااوڭ قااوم قۇتقااۇ شااۇبۇ تااان ۋاڭ
جاۋجۈننىڭ قىزى يىمۇ قۇنچۇي يۈننىڭ ئېرى ئىدى» دەپ ناتىرلەنگەن  .يەن شاىگۇ لاى
چىنىااڭ سااۆزىدىن نەقىاام ئېلىااپ «قۇنچااۇي قىزالرغااا بېرىلاادىغان نااام بولااۇپ نەناازۇ
تىلىاادىكى مەلىاكە بىاالەن ئونشاااش» «شاۇبۇ داڭيااۇ ئاۇرۇقلىرى ئۇالرنىااڭ ئەرلىرىنىااڭ
ئاۇرۇقلىرى ئىاادى» دېااگەن .يۈەننىااڭ دەساالەپتە شاۈبۇ قۇنچااۇي دىيىلىااپ كېاايىن يىماۇ
قۇنچۇي دىيىلىشىدىكى سەۋەپ شۇكى ھۇنالر ئۇرۇقنىڭ ساىرتتىن نىكااھلىنىش تاۈزۈمىنى
يولغا قويغاچقا ياۈەن ئاتىساىنىڭ النادى ئۇرۇقىادىن شاۈبۇ ئۇرۇقىغاا يااتلىق قىلىنغانادا
ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقىنىاڭ ناامى باويىچە شاۈبۇ قۇنچاۇي دەپ ئاتالغاان .نەن مەلىكىلىرىنىاڭ
جيې يۈ ۋە شىجۈنلەرنىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئۇيسۇنالرغا ياتلىق قىلىنغاندىن كېايىن
«ئۇيسااۇن مەلىكىسااى» دەپ ئاتىلىشااىمۇ مۇشااۇنىڭغا ئونشاااش .ش اۇڭا چى اڭ سۇاللىسااى
دەۋرىدىكى ئالىم چىيەن داجاۋنىاڭ «ياۈن ئەسالىدە يىماۇ قۇنچاۇي ئىادى كېايىن شاۈبۇ
ئۇرۇقىا ياتلىق قىلىنغاچقا شۇبۇ قۇنچۇي دەپ ئاتالغان» دېيىشى توغرا.

( )4ئوتتۇرا
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە« :توڭگۇساالر ناانى بارغانساېرى
كۆرەڭلەپ غەربكە ھۇجۇم قىلدى .توڭگۇسالر بىلەن ھۇنالنىڭ ئارىلىقىدا مىڭ چاقىرىمدىن
ئۇشۇق كېلىادىغان بىار تاشاالندۇق قاقاا

يەر بولاۇپ ھەر ئىككاى تەرەپ مۇشاۇ يەرناى

ئوتتاۇرا (پاسااىم) قىلىااپ بەلگىلىگەنىاادى .توڭگۇسااالر باااتۇر تەڭرىقۇتقااا ئەلچااى ئەۋەتىااپ
‹سىلەر ھۇنالر ئوتتۇرادىكى تاشالندۇق يەرگە ئايااق باساقۇچى بولمااڭالر ئاۇ يەرناى بىاز
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ئىگەللىمەكچىمىز› دىدى .باتۇر تەڭرىقاۇت بۇنىڭادىن دەرغەزەپ بولاۇپ شاەرققە ياۈرۈش
قىلىپ توڭگۇسالرغا زەربە بېرىپ توڭگۇ

نانىنى تارمار قىلىاپ ئاھالىساىنى ۋە ماام-

مۈلكىنى ئولجا ئالدى» دەپ ناتىرلەنگەن.
بااۇ يەردىكااى «ئوتتاۇرا» دېااگەن ساۆزى ھەر قايسااى دەۋرلەردىكااى فېئااودام ئااالىمالر
ئونشاش بولمىغان ھالادا ئىزاھالنغاان .بەزىلىارى ئاۇنى «چېگرىادىكى ماۇداپىئە راياونى»
ياكى «چېگرىدىكى قاراۋۇلخان» ياكى «چېگرىدىكى كۈزىتىش ئاورنى» دەپ ئىزاھلىغاان.
يەنە بەزىلىرى بولسا «نەنزۇالرنىڭ ئوغرلىقچە كىرىۋېلىشىنى پاياليدىغان ئاورۇن»» يااكى
«لەنمە» ياكى «يەر نامى» دەپ ئىزاھلىغان [.]17
مېنىڭچە يۇقىرىدىكى ئالىمالرنىڭ ئىزاھاتلىرىنىڭ ھەممىساى تاوغرا بولمىغاان .چىاڭ
سۇاللىسى دەۋرىدىكى دىڭ چيەن بۇنىڭغاا رەددىايە بېرىاپ يەنە ‹قىسساەدە تاشاالندۇق
قاقااا

يەر› دەپ ئېنىااق ئېيتىلغااان .يەنە ‹ھەر ئىككااى تەرەپ مۇشااۇ يەرنااى ئوتتااۇرا

(پاسىم) قىلىپ بەلگىلىگەن دېيىلگەن .شاۇنداق ئىاكەن ئوتتۇرانىاڭ تاشاالندۇق يەناى
كۆرسىتىدىغانلىقى ئېنىق .تېكىستتە بۇ يەرنىاڭ ماۇداپىئە قىلىنىادىغانلىقى توغرىسادا گەپ
يوق .يەر شۇنداق كەڭ تۇرسا قاناداقمۇ قوغاداپ باولغىلى بولساۇنب يەنە كېلىاپ ئىنساى-
جىاان يااوق قاقااا

تۇرسااا قوغداشاانىڭ نىاامە ھاااجىتىب بىلىشااىمىز كېرەككااى ‹ئوتت اۇرا›

دېگەن سۆز ئەينى چاغدىكى شىۋە ھازىر ئۇنىاڭ تاوغرا مەنىساىنى بىلىاش تە  .لاېكىن
مەنە جەھەتااتىن ئېيتقاناادا ئااادەم ئولتۇراقالشاامىغان تاااقىر يەر دېگەنلىااك بولسااا كېاارەك.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇنى قانداقمۇ ‹نەنزۇالرنىڭ ئوغرلىقچە كىرىشىنى پاياليدىغان ئاورۇن›
ياكى ‹چېگرىدىكى كۆزىتىش ئورنى› دېگىلى بولسۇنب» دېگەن [.]18
دېڭ چيەن گەرچە يۇقىرقى قاراشالرغا رەددىايە بەرگەن بولساىمۇ ئەمماا «ئوتتاۇرا»
ئىبارىسىگە ئېنىاق تەبىار بېارەلمىگەن .ئەمەلىيەتاتە ئوتتاۇرا ھاۇن تىلىادا چېگارا دېاگەن
مەنىاادە بولاۇپ باۇ «تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىاادە قىسساە» دە ناھااايتى ئېنىااق
چۈشااەندۈرۈلگەن .ئاتااالمىش «ئوتتااۇرادىكى تاشااالندۇق يەر» دەم ئېنگااېلىا «ئااائىلە
نۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلەتنىڭ كېلىپ چىقىشى» دا ئوتتۇرىغا قويغان ئىپتىدائى قەبىلىالەر
ئارىسىدىكى «بىتەرەپ رايون» دۇر.
توڭگۇساااالر ۋە ھاااۇنالر مىالدىااادىن باااۇرۇنقى  -3ئەساااىرنىڭ ئالااادى -كەىنىااادە
مەمىلكىتىمىنزىڭ شىمالىدا بىرال ۋاقىتتا باش كۆتۈرۈپ چىققان .ئاۆز -ئاارا قاارىمۇ قارىشاى
ئىككى قۇدرەتلىك قەبىلىلەر ئىتتىپااقى ۋە ئۇلاۇ

بولاۇپ توڭگۇساالر ھاازىرقى لىيااۋنې

دەرياساىنىڭ ياۇقىرى ئېقىنىادىكى الۋنااا ۋە شااىرامۇرەن دەرياالىرى ۋادىسااىدا چااارۋىچىلىق
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قىلىااپ غەرت تەرەپااتە ھ اۇنالر بىاالەن چېگرالنغااان .ش اۇڭا ئىككااى تەرەپ سۈركىلىشاانى
پەسااەيتىدىغان«بىااتەرەپ رايااون» ئوتت اۇرانى بەلگىلىااگەن .ئېنگااېلىا «تىاام جەھەتااتىن
يېقىنراق بولغان قەبىلىلەر ئارىسىدا بۇنداق بىاتەرەپ راياون بىار قەدەر تاار ھەم كىچىاك
تىم جەھەتتىن يىراقراق بولغان قەبىلىلەر ئوتتۇرىسىدا بۇنداق بىاتەرەپ راياون بىار قەدەر
چوڭ بولغان» دەپ ئوتتۇرىغا قويغان .ھۇنالر بىلەن توگۇساالرنىڭ تىلاى ئونشاىمىغاچقا
ئۇالرنىااڭ ئارىسااىدىكى «ئوتتااۇرا» (پاسااىم) مىااڭ نەچااچە چاااقىرىم كەڭلىكااتە بولغااان
ئېنگېلىا يەنە« :بۇناداق ئېنىاق بەلگىلەنمىاگەن چېگارا ئايرىاپ تۇرغاان جاايالر يەنىاال
قەبىلىنىڭ جامائەت يېرى بولسىمۇ لېكىن نشنا قەبىلىلەر ئېتىراپ قىلغانادىال ھەم قەبىالە
ئۆزى قوغدىغانادىال ئانادىن ئاۇ دەنلاى -تەرۇزدىان سااقلىنااليتتى [»]19دېاگەن .شاۇڭا
توڭگۇسالر بۇ يەرنى ئىگەللىمەكچى بولغانادا ئالادى بىالەن ئەلچاى ئەۋەتىاپ باۇ يەرناى
ئىگەللەش ئۈستىدە سۆزلەشكەن .ئەمما ئىگەللىۋېلىش قەستى باتۇر تەڭرىقۇتنىاڭ قااتتىق
غەزىپىگە ۋە قايتۇرما زەربىسىگە ئۇچرىغان.
ھااۇنالر ش اەرقتە توڭگۇسااالر بىاالەن سۈركىلىشاانى پەسااەيتىدىغان ئوتت اۇرا ئىگەللەپااال
قالمااااي جەنۇپتاااا نەن سۇاللىساااى بىااالەن چېگىرلىنىااادىغان يەرلەردىماااۇ «ئوتتاااۇرا»
بەلگىلىگەن«نەننامە»  -54جىلد «سوۋۇنىڭ تەرجىمھالىدا» دا لاى لىاڭ بايقاام كاۆلىگە
بېرىااپ س اۇۋۇغا «ئوتتۇرىاادا ھ اۇنالر تۇتۇلغااان يۈنجۇڭلۇقالرنىااڭ دېيىشااىچە يۈنجۇڭنىااڭ
ۋالىيسااىدىن تارتىااپ ئەمەلاادار ۋە پۇقراالرنىااڭ ھەممىسااى قااارىلىق تۇتۇپتااۇ .ئاڭالشااالرغا
قارىغانادا ناان (نەن ۋۇدى) ئاۆلگەن ئونشاايدۇ» دەپ نااتىرلەنگەن .لاى لىاڭ مەغلااۇپ
بولۇپ ھۇنالرغا تەسالىم بولغاان نەن سۇاللىساى سەركەردىساى بولاۇپ شاۇ چاغادا ساۇۋۇ
ھۇنالرغا ئەلچىلىككە بولۇپ بارغاندا تەڭرىقۇت تەرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنىپ بايقام كۆلىاق
بويىغا ئاپىرۋېتىلگەن .لى لىڭ بۇ گېپىادا چېگرىادا تۇتۇۋېلىنغاان يۈنجۇڭلاۇقالردىن نەن
ۋۇدىنىااڭ ئۆلگەنلىااك نەۋىرىنااى بىلىۋالغااانلىقىنى دىمەكچااى بولغااان .بۇنىڭاادىن ھ اۇنالر
بىااالەن نەن سۇاللىساااىىنىڭ چېگىردىكاااى يەرلەردىماااۇ «ئوتتاااۇرا» نىاااڭ باااارلىقنى
تۇتقۇنالرنىڭ يۈنجۇڭدا تۇتۇۋېلىنغانلىقىدىن بۇ «ئوتتۇرا» نىڭ ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلنى
توقتۇ ناھىيىسى (نەن سۇاللىساى دەۋرىادىكى يۈنجاۇڭ ۋىاليىتىنىاڭ مەركىازى) ئەتىراپىادا
ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
«نەنناااامە .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە» دە يەنە شاااۈەندىنىڭ دىجياااې  -2يىلاااى
«مىالدىاادىن بااۇرۇنقى  -68يىلااى) كااۈزدە «ھااۇنالر غەربىااي رۇالرنىااڭ سااوم تەرىپىنااى
بېسىۋالغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ قەبىالە باشالىقى قاوم ئاساتىدىكى نەچاچە مىاڭ ئاادەمنى
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باشالپ مام -چاارۋىلىرىنى ھەيادەپ جەنۇپقاا ياۈرۈپ ئوتتاۇرادا (چېگارا) جەڭ قىلىاپ
نۇرغۇن ئاادەملەرنى ئۆلتاۈرۈپ ۋە يارىادار قىلىاپ جەنۇپقاا بېرىاپ نەن سۇاللىساىگە ئەم
بولدى» دەپ ناتىرلەنگەن .غەربىي رۇالر ھۇن قۇلدارلىرى بويساۇندۇرۋالغان بىار كىچىاك
قەبىلە بولۇپ مەجبۇرى ھالدا ھۇنالرنىڭ شەرقىي قىسمىدا (ساوم تەرىپىادە) چاارۋىچىلىق
قىلغااان .بااۇ چاغاادا ئۇالرنىااڭ قەبىاالە باشاالىقى ھااۇنالر ئاجىزالشااقان بېقىناادى ئەلاالەر
پارچىالنغان پۇرساەتتىن پايادىلىنىپ قەبىلىادىكى نەچچەمىاڭ ئاادەمنى باشاالپ جەنۇپقاا
بېرىااپ نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغااان .ھااالبۇكى ھااۇنالر بىاالەن نەن سۇاللىسااىنىڭ
چېگرىسااىدىكى ئوتتااۇرادا يەنە چېگرانااى چارالياادىغان ۋە ساااقاليدىغان چېگاارا مااۇداپىئە
قوشۇنلىرى بولغاچقا غەربىي رۇالر جەنۇپقا ماڭغاندا ئۇالرنىاڭ توساقۇنلىقىغا ئۇچرىغاان.
شۇڭالشااقا ئىككااى تەرەپ ئوتتۇرىسااىدا ئ اۇرۇش بولغااان .نەتىجىاادە غەربىااي رۇالر چېگاارا
مۇداپىئە قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ بىخەتەر ھالدا نەن سۇاللىسىگە بېرىۋالغا.
ئۇنداقتا رۇالر بېسىپ ئۆتكەن ئوتتۇرا زادى قەيەردەرب «تارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر
ھەققىدە قىسسە» دىكاى نااتىرىگە ئاساساالنغاندا ھۇنالرنىاڭ ساوم تەرەپتىكاى ناانلىرى
شەرقىي قىساىمغا جايالشاقان بولاۇپ شااڭگۇ ئايمىقىنىاڭ شاەرقىگە تاوغرا كەلاگەن .ئاوڭ
تەرەپتىكى نانلىرى غەربىي قىسىمغا جايالشقان بولاۇپ شااڭجۈن ۋە يۈنجاۇڭ ئايمىقىنىاڭ
ئۇدۇلىغا توغرا كەلگەن .مۇشۇ ئورۇنالر بويىچە قارىغاندا سوم تەرەپ شاڭگۇنىڭ (ھاازىرقى
نېبىااي ئۆلكىسااى ن اۇەيلەي ناھىيىسااى) ش اەرقىدىكى رايونىغااا تااوغرا كېلىاادۇ .ئەممااا ب اۇ
ھۇنالرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى جايلىشىش ئەھۋالى بولاۇپ كېايىن ئاۇالر نەن ۋۇدى
تەرىىدىن ئارقا -ئارقىدىن مەغلۇپ قىلىنىاپ چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا پاۇت تىارەپ تۇرۇشاقا
ئامالسااىز قالغاچقااا يۈەنگېااڭ  -6يىلااى (مىالدىاادىن ب اۇرۇنقى  -105يىلااى) دىاان كېاايىن
تەڭرىقۇت تېخىمۇ غەربىي شىمالغا يۆتكىلىپ سوم تەرەپتىكاى قاوۋمالر ئايماقلىرىغاا تاوغرا
كېلىاادىغان بول اۇپ جۈملىاادىن باشااقۇرۇش رايااونى تېخىمااۇ غەربااكە س اۈرۈلگەن .ش اۇڭا
غەربىي رۇالرمۇ بۇ چاغدا سوم تەرەپتىن جەنۇپقا سۈرۈلگەندە دەم يۈنجۇڭ ئايمىقىغاا تاوغرا
كەلااگەن .بۇنىڭاادىن غەربىااي رۇالر ب اۇ قېااتىم بېرىااپ ئ اۆتكەن «ئوتت اۇرا» نى اڭ يۈنجااۇڭ
ئەتىراپىدىكى «ئوتتۇرا» ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
يۈنجااۇڭ نەن سۇاللىسااى بىاالەن ھ اۇنالر داۋاملىااق ئ اۇرۇش قىلاادىغان جاااي بول اۇپ
ھۇنالرنىااڭ بااۇ يەردە «ئوتتااۇرا» بەلگىاالەش ھەم چېگاارا چارالياادىغان ۋە قوغداياادىغان
قوشاااۇن تۇرغۇزۇشاااى ناھاااايتى تەبئىاااي .ئۇناااداقتا ھاااۇنالر نەن سۇاللىساااى بىااالەن
چېگىرلىنىاادىغان باشااقا جااايالردا يەنە «ئوتت اۇرا» تەسااىا قىلغااانمۇ يااوقب «نەننااامە.
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ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە :يۈەنادىنىڭ چۇياۈەن  -5يىلاى نەن سۇاللىساى گاۇ جىناى
ئەلچى قىلىپ قۇتىئۇش تەڭرىقۇتنىڭ بارىمتايلىقتاا تۇرىۋاتقاان ئاوغلىنى ئاپىرىاپ بېرىشاكە
ئەۋەتكەندە قۇتىئۇش تەڭرىقۇت ئۇنى ئۆلتۈرۋەتتى .نەن سۇاللىسى گۇ جىنىڭ دېرىكىناى
ئااللماي تۇرغاندا ئەم بولغان ھۇنالر ئۇنىڭ ئوتتۇرادا ئۆلتاۈرۈلگەنلىكىنى ئېيتتاى .قوغۇشاار
تەڭرىقۇتنىااڭ ئەلچىسااى كەلگەناادە نەن سۇاللىسااى ئۇنىڭاادىن گ اۇ جىنى اڭ ئۆلتۈرۈلااۈش
سەۋەبىنى قاتتىق سۈرۈشتۈردى» دەپ ناتىرلەنگەن .شۇ چاغدا ھۇن ھۆكاۈمرانالر گاورۇھى
قۇتىئااۇش ۋە قوغۇشااار ۋەكىللىكىاادىكى ئىككااى قىسااىمغا پارچىالنغااان بول اۇپ قۇتىئااۇش
چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى تەڭرىقۇت ئوردىسىنى ئىگەللىگەن .قوغۇشار جەنۇپقا كېلىاپ نەن
سۇاللىساااىگە ئەم بولاااۇپ ساااۇفاڭدىكى جىلاااۇ قاااورۇلى (ھاااازىرقى ئىچكاااى موڭغۇلنىاااڭ
نېتاۋدىكى كاڭجىن ئارقا نوشۇنىنىڭ غەرىبىدە) غا ئورۇنالشقان .تارىخىي ئەسەرلەردە گاۇ
جىنى اڭ ماڭغااان يااولى ئېنىااق يېزىلمىغااان .ش اۇڭا بااۇ يەردىكااى «ئوتت اۇرا» نىااڭ نەدە
ئىكەنلىكىنااى بىلگىلااى بولماياادۇ .ئەممااا نەن سۇاللىسااىنىڭ ناتااا ھالاادا ئ اۇنى قوغۇشااار
تەڭرىقۇتنىااڭ ئااادەملىرى ئۆلتااۈردى دەپ ئويلىغىنىاادىن قارىغاناادا س اۇفاڭ ئەتىراپىاادىكى
چېگرا يەرلەردىمۇ «ئوتتۇرا» بولغان .بولمىسا گۇ جى «ئوتتۇرا» دىكى چېگرا چاارلىغۇچى
قۇشااۇن تەرىپىاادىن ئۆلتۈرۈلگەناادە نەن سۇاللىسااى سااۇفاڭدا تۇرىۋاتقااان قوغۇشااادىن
گۇمانالنمىغان بوالتتى .سۇفاڭمۇ ھۇنالر بىلەن نەن سۇاللىسى داۋاملىق ئۇرۇش قىلىادىغان
رايااون ئىاادى .شااۇڭا نەن سۇاللىسااى ئااۇ يەردە نااۇرۇغن يااۈر قاراۋۇلخانااا قااۇرۇم ۋە
قەلئەلەرنى قۇران .ھۇنالرمۇ سۈركىلىشانى پەساەيتىدىغان ۋە ماۇداپىئە كۆرىادىغان ئوتتاۇرا
بەلگىلىااااگەن .ئەمەلىيەتااااتە ھااااۇنالر بىاااالەن نەن سۇاللىسااااى ئەسااااەرلەردە ئېنىااااق
ناتىرلەنمىگەچكە تېخىمۇ چوڭقۇرالپ تەتقىق قىلىش ئىمكانيىتى يوق.
«ئوتتۇرا» ھۇنالر بىلەن توڭگۇسالر ياكى نەنزۇالر ئوتتۇرسىدىى «بىاتەرەپ» راياون
بولغانىكەن ھەم ئۇنى چېگرا مۇداپىئە قوشاۇنلىرى سااقلىغانىكە ئۇناداقتا باۇ قوشاۇنالرنى
چۇقۇم مۇھىم ئەمەلدارالر باشقۇرغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە« :جاۋدىنىڭ
يۈەنفېڭ  -1يىلى (مىالدىادىن باۇرۇنقى  -80يىلاى) نەن قوشاۇنلىرى ھۇنالنىاڭ ئوتتاۇرا
ناااانىنى تۇتىۋالغانااادا ھاااۇنالر ئوتتاااۇرا نانىنىاااڭ نەن سۇاللىساااىنىڭ قولىغاااا چۈشاااۈپ
قالغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ نەن سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا يوم باشاالپ ھۇجاۇم قىلىشاىدىن
قورقااۇپ غەربىااي شااىمالغا كەتتااى ھەم جەنۇپقااا كېلىااپ چااارۋىچىلىق قىلىشااقا جااۈرئەت
قىاللماااي نەلقنااى ي اۆتكەپ ئوتت اۇرادا بااوز يەر ئاااچتى» دەپ ناااتىرلەنگەن .بۇنىڭاادىن
ھۇنالرنىڭ ئوتتاۇرادىكى چېگارا ماۇداپىئە قوشاۇنلىرىغا «ئوتتاۇرا ناانى» نىاڭ باشاچىلىق
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قىلىاادىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇ .ئوتت اۇرا نااانى چېگاارا رايااونالردا ئ اۇزۇن م اۇددەت
تۇرغان .چېگرا مۇداپىئە ئەھاۋالىنى پىشاىق بىلىادىغان بولغاچقاا ئوتتاۇرا ناانى ئەساىرگە
چۈشكەندە ھۇن ھۆكاۈمرانلىرى ئۇنىاڭ نەن سۇاللىساى قوشاۇنلىرىغا ياوم باشاالپ ھاۇجم
قىلىشااىدىن قورقاۇپ تېاازلىكتە غەربىااي شااىمالغا قېچىااپ كەتااكەن ھەم جەنۇپقااا چۈشااۈپ
چارۋىچىلىق قىلىشاقا جاۈرئەت قىاللمىغاان« .نەلقناى ياۆتكەپ ئوتتاۇردا باوز يەر ئااچتى»
دېگەن جۈملىدىن قارىغانادا «ئوتتاۇرا» دا چېگارا ماۇداپىئە قوشاۇنلىرى تاۇرۇپال قالمااي
يەنە چارۋىچىالرمۇ تۇرغان بولۇپ بۇ قېتىم ھۇن ھۆكۈمرانلىرى نەن سۇاللساىنىڭ ھۇجاۇم
قىلىشىدىن قورقۇپ قېچىپ كەتكەن بولسىمۇ بۇ يەرگە تېخىمۇ كۆپ چارۋىالرنى ياۆتكەش
ئااارقىلىق چېگرىاادىكى كااۈچلىرىنى تولۇقلىغااان .ھااالبۇكى ھااۇن جەمئىيىتىاادە ھەربىااي
تەشااكىم بىاالەن ئىشاالەپچىقىرىش تەشااكىلى بىرلەشااتۈرۈلگەنلىكتىن «نەلقنااى يااۆتكەپ
ئوتتۇرادا بوز يەر ئېچىش» يالغۇز چېگرىدىكى كۈچلەرنى تولاۇقالش بولاۇپال قالمااي يەنە
چېگرا مۇداپىئە قوشۇنلىرىنىڭ كۈ چى ۋە جەڭگىۋارلىقىنى كۈچەيتىش بولغان.
يۇقىرىاادىكى بايااانالردىن «ئوتتااۇرا» نىااڭ ھااۇن تىلىاادا چېگاارا دېااگەن مەنىاادە
ئىكەنلىكىنااى ھۇنالرنىااڭ توڭگۇسااالر بىاالەن بولغااان ئااارىلىقتىكى «ئوتتاۇرا» بەلگلەپاالە
قالماي نەن سۇاللىسى بىلەن بولغان ئارلىقتىمۇ «ئوتتۇرا» دىن تاارىخىي ماتېرىياالالردىن
بىلىشكە بولىدىغانلىرى يۈنجۇڭ ھەم سۇفاڭ ئەتىراپىدا ئىكەنلىكى «ئوتتاۇرا» ناى چېگارا
مااۇداپىئە قوشااۇنلىرى چارالياادىغانلىقى ۋە قوغداياادىغانلىقىنى ئااۇالرنى ئوتتااۇرا نااانى
باشقۇردىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.

( )5تۆرۈ
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە« :ھۇنالر جەسەتنى دەپنە قىلىشاتا
ئىب -تاش ئىككى قات تاۋۇت ياساپ جەسەتنى ئالتۇن -كۆمۈش كىيىم -كېچەك بىالەن
بىللە ساالتتى .ئۇالردا قەبرە ئۈستىگە دەرەخ سانچىش ھازا كىيىماى كىايىش ئاادىتى ياوق
ئىدى» دەپ نااتىرلەنگەن« .شاەرھىنامە» دە جااڭ نۇانىاڭ ساۆزىدىن نەقىام ئېلىنىاپ
«ھۇنالر قەبرىستانلىقىنى تۆرۈ دەيتتى» دېيىلگەن.

( )1جىڭلۇ ،فۇنى
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ھۇنالر قىلىچنى «جىڭلۇ» دەپ ئاتىغان« .نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە :
«قوغۇشار تەڭرىقۇت جىڭلۇسى بىالەن ئاالتۇننى قىرىاپ شاارابقا ئارالشاتۇرغاندىن كېايىن
نەن ئەلچىسى بىلەن بىللە ئىچىپ قەسەم بېرىپ ئىتتىپاقالشتى» دەپ نااتىرلەنگەن .يەن
شىگۇ يىاڭ چاۋنىاڭ ساۆزىدىن نەقىام ئېلىاپ « :جىڭلاۇ ھۇنالرنىاڭ قىلىچىادۇر» دەپ
ئىزاھلىغان -1958 .يىلى ئىچكاى موڭغۇلنىاڭ ناولىنگىر ناھىيىساى فەنجىيايااۋ كەنتىادىن
بايقاالن يېغىلىق دەۋرىاگە مەنساۇپ بىار قەبىاردىن بىار دانە كېپىانەك قاانىتى شاەكىللىك
قىسقا مىاا قىلىاب قېزىۋېلىنغاان [ ]21بولاۇپ ئاارنېئولوگالر بۇناداق مىساتىن ياساالغان
قىسقا قىلىب دەم ھۇنالرنىڭ شەمشىرى دەپ قارىغان.
ھۇنالر نۇمرىنى «فۇنى» دېگەن« .نەننامە .ساۇ ۋۇنىاڭ تەرجىمھاالى» دا« :

ۋۇ

بايقام كۆلىدە تۇرىۋاتقانادا تەڭرىقۇتنىاڭ ئىنىساى ئاۈكەن ناان ساۇ ۋۇغاا ناۇمرا تەقادىم
قىلدى» دەپ ناتىرلەنگەن .يەن شاىگۇ مېاڭ كاڭنىاڭ ساۆزىدىن نەقىام ئېلىاپ« :فاۇنى
شىشااىگە ئونشااايدۇ .ئاااغىزى كىچااك قورسااىقى چااوڭ تەڭلىكااى تااۈز ھاااراق قېتىااق
قاچىالشقا ئىشالىتىلىدۇ» دەپ ئىزاھلىغاان .يەنە جاېن شاۇنىڭ بايانىادىن نەقىام ئېلىاپ:
«نېدۇڭنىڭ شىمالىدىكلەر ئىككى كۈرە ئەتراپىدا بىر نەرسە سىغىدىغان سااپام كاۈمزەكنى
فاااۇنى دەيااادۇ» دەپ ئىزاھلىغاااان .يېقىنقاااى نەچاااچە ئاااون يىلااادىن بېااارى چۆللۈكنىاااڭ
شىمالىدىكى ھۇن قەبرىلىرىدىن بۇ نىم نۇمرىالر ناھايتى كۆپ تېپىلغان.

( )7مىلى ،جۇڭلى
ھااۇنالر پىشااالقنى «مىلااى»

قايماااقنى «جۇڭلااۇ» دەپ ئاتىغااان« .نەننااامە» -87

جىلد «ياڭ شاىيۇڭنىڭ تەرجىمھاالى» دا «تاۆگىلەرنى قاوغالپ پىشاالقالرنى كۆيادۈردۇق»
دېيىلگەن .يەن شىگۇ جاڭ يەننىڭ ساۆزىدىن نەقىام ئېلىاپ« :مىلاى پىشاالق دېگەنلىاك
بولىدۇ ئۇ سۈزۈمدۈر ئۇنى كۆيدۈرۋېتىش ھۇنالرنىڭ ئۇزۇقىنى ياوق قىلغاانلىق بولىادۇ»
دەپ ئىزاھلىغان.
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە جاۇڭ ناايڭيۆ تەڭرىقۇتقاا :ئاۆز
نەرساالىرىنى تاشااالپ نەن سۇاللىسااىنىڭ نەرسااىلىرىگە ھېاارىا قىلماساالىق» توغرىسااىدا
نەسااىھەت قىلغاناادا «نەننىااڭ يىمەكلىكلىاارى سااۈت -قايماااقالردەك تەملىااك ئەمە »
دېاادى دەپ ناااتىرلەنگەن« .شااەرھىنامە» دە يەنئەننىااڭ سااۆزىدىن نەقىاام ئېلىنىااپ:
«جوڭلۇ قايماق دېگەنلىك بولىدۇ ئۇ سۈتنىڭ شىرنىسى» دېيىلگەن.
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يااۇقىرىقى ھااۇن سااۆزلەملىرى يازمااا ماتېرىيالالرغااا ئاساساالىنىپ مەنىسااىنى بىلگىلااى
بولىاادىغان سااۆزلەر بولااۇپ يەنە «مااودۇ»

«تااۈمەن» (تااۈمەن باتۇرنىااڭ ئاتىسااى)

«جىي اۇ» (كىئااوك باتۇرنىااڭ ئااوغلى) «ل اۇ لااى» (سااوم قااوم ئااوڭ قااوم نااانالردىكى
قوم) ......دېگەندەك ئوقۇلۇشى ئاالھىدىرەك مەنىسى ئېنىقراق ساۆزلەرمۇ باار .باۇ يەردە
كۆپ ماۇالھىزە قىلىمىادى [ .]22ناۆۋەتتە جۇڭگاو ۋە چەتەللەردىكاى نۇرغۇنلىغاان ئاالىمالر
سېلىشااتۇرما تېلشۇناساالىقتىن پاياادىلىنىپ ھااۇن تىلىنىااڭ تىاام سېستىمىسااى ئۈسااتىدە
ئىزدىنىۋاتىدۇ .بۇ ناھايتى مۇھىم ئۇسۇم.ئەمما ھاۇنالردىن قالغاان ساۆزلەر بەك ئااز .يەنە
كېلىپ ھۇنالر ئۆلگەندىن كېيىن ئىلگىرى -كېيىن بولاۇپ توڭگاۇ

دىڭلىاڭ يااۋچى

ئۇيسۇن ئۇغۇز قىرغىز ۋە غەربى يۇرتتىكى مىللەتلەرنى بويسۇندۇرغان .باۇ قەبىالە يااكى
ئۇلۇسااالرنىڭ ھەممىسااىال ھاۇنالر بىاالەن بىاار تىاام ئائىلىسااىگە مەنسااۇپ ئەمە  .نۆۋەتاات
تىلشۇناساالر ئوماۇمەن توڭگۇسااالرنىڭ تىلااى مۇڭغااۇم تىلااى ئائىلىسااىگە دىڭلىااڭ ئۇغااۇز
قىرغىزالرنىڭ تىلى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگە مەنسۇپ دەپ قاراشماقتا .ياۋچى ئۇيسۇن ۋە
غەربىي يۇرتتىكى مىللەتلەرنىڭ تىلىمۇ ئۆز -ئارا ئونشىمايدۇ .شۇڭا ھۇنالر بىالەن باشاقا
مىللەتاالەر ئوتتۇرسااىدىكى تىاام جەھەتتىكااى ئارىلىشااىش ۋە تەسااىر كۆرسااىتىش ناھااايتى
روشەن.ئۇنىڭ ئۈستىگە ھۇنالرنىڭ ئاساسىي قىسمى غەربكە كۆچكەندە قېلىپ قااالن ئاون
تاۈمەن تۈتۈناادىن ئااارۇق ھ اۇن سااىيانپىلرغا قوشاۇلۇپ كەتااكەن .يەنە بىاار قىسااىم ھ اۇنالر
ئىزچىم چوڭ چۆللۈكنىڭ غەربىي شىمالىدىكى ئورنۇن دەرياسى ۋادىسىدا قېلىپ مىالدىيە
 -5ئەسىرگە كەلگەنادە توڭگاۇ

سېستىمىساىغا مەنساۇپ بولغاان جورجاانالر تەرىپىادىن

قۇشااىۋېلىنغان .جورجااانالر ھۆكۈمرانلىقىاادىكى رايااونالردا يەنە ت اۈركىي تىلااالر ئائىلىسااىگە
مەنساۇپ نەچاچە ئاون تاۈمەن قااڭقىالر بولغاان .كېايىن جورجاانالرمۇ تاۈركلەر تەرىپىاادىن
يوقىتىلغااان .شااۇڭا بۇنىڭاادىن ھااۇنالر چۆللۈكنىااڭ شااىمالىنىڭ تااارى سەھنىسااىدىن
چېكىنگەندىن كېيىنمۇ ئۇالرنىڭ تىلىنىڭ يەنىال ھەر قايسى كۆچمەن چارۋىچى مىللەتلەرگە
تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى پەرەز قىلغىلى بولىادۇ .شاۇ ساەۋەبتىن ھاۇن تىلىادىكى نۇرغاۇن
سۆزلەملەرنىڭ كېيىنكى موڭغۇم تىلى ياكى تۈرك تىلىغا ئونشااپال قالمااي يەنە توڭگاۇ
تىلىغااا ئونشىشاامۇ ئەجەپلىنەرلىااك ئەمە  .ئەگەر باۇ ئااامىلالرنى ھىساااپقا ئالماااي پەقەت
نۆۋەتتە ساقلىنىپ قالغان نەچچە ئون ھۇن سۆزلەملىرىگە ئاساسلىنىپال ئۇالرنىڭ تىلىنىاڭ
قايسااى تىاام تۈركااۈمگە مەنسااۇپلىقىغا ھۆكااۈم قىلس ااق بۇنااداقتا چۇقااۇم ئىلگىركااى بەزى
چەتاائەم ئالىملىرىغااا ئونشاااش (مەساالەن ياپونيىلىااك بەينياااۋ ك اۇجى بۇالرنىااڭ بىاارى)
ھۇنالرنى بىر دەم تۈركىي تىلىادىكى مىلالەت دىساە بىار دەم موڭغاۇم تىلاى تۈركۈمادىكى
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مىللەت دەيدىغان ئەھۋام كېلىپ چىقىدۇ [.]23

ئىزاھالر:
[ . ]1دورجاااى ساااورۇڭ« :شاااىمالىي ھاااۇنالر»

-1بااااپ «شاااىمالىي ھۇنالرنىاااڭ

قەبرىلىاارى» .يەنە نوڭاااين تېغىاادىكى  -5نومۇرلااۇق ھااۇن قەبرىسااىدىن بىاار ھۇننىااڭ
مۇكەممەم باش سۆڭىكى چىقان .بۇ ھۇنالرنىڭ ئىرقىنى ئىرىقشۇناسلىق جەھەتاتىن تەتقىاق
قىلىشااتىكى ناھااايتى قىممەتلىااك ماااددىي ماتېرىيااام ھېسااابلىنىدۇ .لااېكىن ئاڭالشااالرغا
قارىغاندا بۇ باش سۆڭىكى ئوبدان قوغدالمىغانلىقى ئۈچۈن موڭغۇلىيە مەركىزىي مۇزېيادا
پارچىلىنىپ كەتاكەن ]2[ .جۇڭگاو پەنالەر ئاكادېمىيىساى ئاارنېئولوگىيە تەتقىقاات ئاورنى
تۈزگەن «فېڭشىدىكى قېزىش دوكالتاى» (مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرى نەشاىرياتى -1963
يىلى نەشىر)  -140 ~ 138بەتلەر]3[ .

 .دورجى ساورۇڭ« :شاىمالىي ھاۇنالر»

-1

باااپ «شااىمالىي ھۇنالرنىااڭ قەبرىلىاارى» ]4[ .ن .يىشااى جامس اۇ« :ھۇنالرنىااڭ ئېتنىااك
مەنبەسى ۋە جەمئىيەت تۈزۈمى»

 -196يىلى ئۇالنباتور پەنلەر كاومىتېتى نەشاىر قىلغاان

«ئاكادېمىيىنىڭ ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى»  -1سان.
[ ]5ئامېركااا ئااالىمى ۋ .م .مېكگوۋېرىننىااڭ غەربااكە كااۆچكەن ھۇنالرنىااڭ ئېتنىااك
تەركىبىي توغرىسىدىكى مۇنداق بىر ئاابزا

ساۆزى پايدىلىنىشاقا ئەرزىيادۇ .ئاۇ« :ھاۇنالر

ئىلگىاارى يىااراق ش اەرقتە ئ اۇزاق ئولتۇراقالشااقاچقا ھەم داۋاملىااق جۇڭگولااۇقالر ۋە موڭغااۇم
ئېرقىدىكىلەر بىالەن نىكاھالنغاان بولغاچقاا ئۇالرنىاڭ قېنىغاا موڭغاۇم ئېرقىادىكىلەرنىڭ
قېنى كۆپ ئارىالشقان بولۇشى مۇمكىن .شۇڭالشقا گوتالر ۋە رىملىقالر ئۇالرنىڭ چىرايىناى
كۆرۈپ ھەيران قالغان .لېكىن ئۇالر ھەرگىزمۇ ساپ موڭغۇم ئېرقىدىكىلەر ئەمە  .ھۇنالر
موڭغۇلىيىدە ماكانالشقان چاغدا ھىندى -ياۋروپا ئىرقىدىكى ئارىئانالر ۋە فىان -ئوغاۇرالر
بىلەن نىكاھالنغانلىقتىن ئۇالرنىڭ مۇڭغۇم ئېرقىنىڭ ئاامىللىرى ئازىيىشاقا ياۈزلەنگەن .باۇ
قاراش ۋېنگېرىيە ۋە ياۋروپانىاڭ باشاقا جايلىرىادىكى ھۇنالرنىاڭ قەدىمقاى قەبرىلىرىادىن
تېپىلغااان ئىسااكىتىالر ئااارقىلىق ئىسااپاتالندى .بااۇ ئىسااكىلىتالرغا ئاساساالىنىپ يەنىمااۇ
ئىلگىاارلەپ ھۆكااۈم قىلغاناادا  -5 -4ئەسااىرلەردە ياۋروپاغااا بېسااىپ كىاارگەن ھۇنالرنىااڭ
ناھايتى ئارىالش قانلىق ئىكەنلىكىنى بۇنىڭدىكى موڭغۇم قان سېستىمىسىنىڭ پەقەت بىر
نەچااچە م اۇھىم ئامىلنى اڭ بىاارى ئىكەنلىكىنااى بىلى اۋالغىلى بولىاادۇ» دېااگەن ( «ئوتت اۇرا
ئاسىيادىكى قەدىمقى دۆلەتلەر تارىخىي» -6بات «ياۋروپاغا بېساىپ كىارگەن ھاۇنالر»
~ ~ 242

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

جاڭ جۈەن تەرجىمىسى جۇڭگۇ كىتاپ ئىدارىسى  -1958يىلى نەشارى  -169بەت)]6[ .
«ۋېينامە»  -95جىلد «توبا ليۇنۇنىڭ تەرجىمھالى».
[ ]7شاېن زېڭا « :نەياارى راۋىقىاادىكى پۈتااۈكلەر تااوپلىمى»  -2جىلااد «سااىيانپى
تىلى ۋە موڭغۇم تىلى».
[ « ]8ن اۇر گېزىتااى .تارىخشۇناساالىق سەھپىسااى»  -1980يىلااى  -11ئاينى اڭ -25
كۈنىدىى  202سانىدىكى مى ۋېنپىڭ يازغان «چوڭ ھىنگان تېغىنىڭ شىمالىدىن تېپىلغاان
سىيانپىالرنىڭ تاش ئۆيىنىڭ نارابىسى» دېگەن ماقالىگە قاراڭ.
[ ]9ۋ .م .مېكگوۋېرىن «ھەر قايسى ئەم ئالىملىرىنىڭ ئۇزۇن يىم كەساكىن تااالش-
تاااارتىش قىلىشاااى نەتىجىساااىدە ...ناااۆۋەتتە ك ۆپ قېاااتىم مۇتەنەسسىسااالەر جۇڭگاااو
تارىخنامىلىرىاادىكى ھۆكااۈملەرگە قوش اۇلۇپ ھۇنالرنىااڭ تىلىنى اڭ بىاار نىاام ت اۈرك تىلااى
ئىكەنلىكىنااى ئېتىااراپ قىلاادى .ئەمەلىيەتااتە ك اۆپىنچەيلەن ش اۇنىڭغا ئىشااىنىدۇركى ھ اۇن
ئىمپېرىيىسى يىمىرىلگەندىن (مىالدىيە  -91يىلى) كېيىنكى نۇرغۇن ئەساىرلەر جەريانىادىال
موڭغۇلىيىدىكى مىللەتلەر ئارىساىدا موڭغاۇم تىلاى ئانادىن ئۈساتۈنلۈكنى ئىگەللىاگەن .باۇ
يەكۈن نۇقۇم ھالدا تىلشۇناسلىق نوقتىسىدىن چىقىرىلغان بولسىمۇ ئەمماا ئاۇ ھۇنالرنىاڭ
بىز بىلىدىغان ئېرقىي ئاالھىدىلىكىگىمۇ ما

كېلىدۇ .بىاز شاۇنىڭغا ئىشاىنەلەيمىزكى باۇ

قەدىمقى ھۇنالر ئېرق ۋە تىم قاتاارلىق جەھەتلەرنىاڭ ھەممىساىدە تاۈرك ئېرقىغاا مەنساۇپ
بولغان» دېگەن («ئوتتاۇرا ئاساىيادىكى قەدىمقاى دۆلەتالەر تاارىخىي»  -4بااپ «ھاۇن
ئىمپېريىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلى» جاڭ جاۈەن تەرجىمىساى) .يەنە ئاۋساتىرىيە ئاالىمى
مائېنچېىن نېلفېن «تاكى  -20ئەسىرنىڭ  -49يىللىرىغا كەلگىاچە ناھاايتى ئااز كىشالەرال
ياۋروپادىكى ھۇنالر بىلەن جۇڭگودىكى ھۇنالرنىڭ بىردەكلىكىدىن گۇمانلىنىپ كەلگەن»
«قەبىلە ناملىرىدىن ھۆكۈم قىلغانادا ياۋروپاادىكى كاۆپىنچە ھاۇنالر ماۇقەررەركى تاۈركىي
تىلىاادا سۆزلەشااكەن» دېااگەن ( «ھااۇنالر دۇنياسااى»  -8باااپ «ئىرقىااي»  -9باااپ
«تىلى» ئەنگىلىيە لوندون كلىفاورنيە نەشاىرياتچىلىق چەكلىاك شاىركىتى  -1973يىلاى
نەشرى).
[ ]10ۋاڭ گاااوۋېي« :گۇەنتااااڭ تاااوپلىمى»  -13جىلاااد «غەربىاااي غاااۇزالر ھەققىااادە
تەھسىم»« ]11[ .نەننامە»  -55جىلد «نۇ چۈبىڭنىڭ تەرجىمھاالى» دا« :يۈەنشاۇ -2
يىلى يازدا نۇ چۈبىڭ شىمالغا يۈرۈش قىلىپ تاكى تىالەن تاېغىغىچە (چىليەنشاەن تېغاى
يەنە تەڭرى تېغاى دەپماۇ ئاتلغاان .ئەمماا ھاازىرقى شاىنجاڭدىكى تەڭارى تېغاى ئەمە )
باااردى» دەپ ناااترلەنگەن .يەن شااىگۇ بااۇنى ئىاازاھالپ« :تىاالەن تېغااى تەڭاارى تېغااى
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دېگەنلىااك بولىاادۇ ھ اۇنالر تەڭرىنااى تىاالەن دەياادۇ» دېااگەن .بۇنىڭغااا ئاساسااالنغاندا
«تىلەن» بىلەن «تەڭرى» بىر سۆزنىڭ ئونشىمىغان ئاھاڭ تەرجىمىسىدۇر.
[« ]12تارىخىي ناتىرلەر ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]13نەننامە»  -2جىلد «نۇيدى ھەققىدە ناتىرە».
[« ]14نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]15نەننامە»  -70جىلد «چېن تاڭنىڭ تەرجىمھالى».
[« ]16نەننااامە .ھاۇنالر ھەققىاادە قىسساە» دە« :ئۇلجااۇت تەڭرىقااۇت شااان تەنااتكە
چىققاناادىن كېاايىن ت اۇغ ئالچىاادىن تۇغۇلغااان ئىنىسااى رۇقااۇننى ئااوڭ قااوم بىلىااك نااان
قىلدى» دەپ ناتىرلەنگەن .بۇ يەردىكى تۇغ ئالچى تۇغ ناننىڭ ئالچىسى دېاگەن مەنىادە
بولۇپ باشقا مەنىسى يوق.
[ ]17يااۇقىرالرنى ئااايرىم -ئااايرىم ھالاادا شەرھشۇناسااالرنىڭ «تااارىخىي ناااتىرىلەر.
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» گە بەرگەن ئىزاھلىرىدىن ۋە يەن شىگۇڭنىڭ «نەنناامە .ھاۇنالر
ھەققىدە قىسسە» گە بەرگەن ئىزاھىدىن كۆرۈڭ
[‹ « ]18نەننااامە .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە› نىااڭ جۇغراپىيىلىااك تەھسااىلى»
جېجىياڭ كۈتۈپخانىسى مەجمۇئەسى.
[« ]19اركىا -ئېنگېلېا تالالنما ئەسەرلىرى»  -4تاوم نەلاق نەشارياتى -1972
يىلى  -5ئاي  -1نەشرى.
[ ]20ھۇنالرنىاااڭ ئوتتاااۇرا تۈزلەڭلىاااك مەركىزىاااي ھاكىمىيىتىنىاااڭ بىااار تۇتااااش
باشقۇرۇشىنى قۇبۇم قىلىشتىن ئىلگىرى نەن سۇاللىساى بىالەن چېگىرلىنىادىغان جاايالردا
مااۇداپىئە كۆرىاادىغان ۋە سۈركىلىشاانى پەسااەيتىدىغان «بىااتەرەپ رايااون» بەلگىلىشااى
ئېنگېلىسنىڭ يۇقىرقى بايانىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ.
[ -1963 ]21يىلااى مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى نەشاارياتى نەشااىر قىلغااان (ئىچكااى
موڭغۇم مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما»  -40سۈرەت.
[ ]22ھااۇن تىلىاادىكى بەزى سااۆزلەرنىڭ مەنىسااىنى تااۈركىي تىلىاادا سۆزلىشااىدىغان
مىللەتلەرنىڭ ئەنئەنىۋى تىم ئادەتلىرى بويىچە بىلىش مۇمكىن (تەرجىماندىن)« .تارىخىي
ناتىرىلەر» ئۇيغۇرچە نەشرى  13 ~ 12بەتلەر .شاىنجاڭ نەلاق نەشارياتى  -1987يىلاى
 -9ئاي  -1نەشىر.
[ -1923 ]23يىلاااى ياپونيىااادە چىققاااان «تارىخشۇناسااالىق ژورنىلاااى» نىاااڭ -18
سانىدىكى بەينىياۋ كۈچىنىڭ «موڭغۇلالرنىڭ ئېتنىك مەنبەسى» دېگەن ماقالگە قاراڭ.
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 -61باپ ھۇنالرنىڭ مەدەنىيىتى
 .6يېزىق ،قوشاق ،مۇزىكا ،سەنئەت
ھۇنالرنىڭ ئۆزىنىڭ يېزىقى بارمۇ-يوقب يازما ماتېريالالرغا ئاساساالنغاندا ھۇنالرنىاڭ
يېزىقى بولمىغان .ئارنېئولوگىيىلىك ماتىريالالردىمۇ ھازىرغىچە ماۇئەييەن مااددىي ئىساپات
تېپىلمىدى« .تارىخى ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ھۇنالرنىڭ «يېزىقى ياوق
س اۆز بىلەنااال ئەھدىلىشااىدۇ» دەپ ناااتىرلەنگەن« .كېيىنكااى نەننااامە .جەنااۇبى ھ اۇنالر
ھەققىاادە قىسسااە» دىمااۇ .قۇيااان ئااۇرۇقى قاتااارلىق چااوڭ ئااۇرۇقالر «دەۋاالرغااا ھۆكااۈم
چىقارغاندا ھۆكۈمنىڭ نەتىجىىسنى تەڭرىقۇتقا ئاغىزاكى مەلۇم قىلىاپ قويىادۇ .يازىادىغان
ۋە ناتىرلەياادىغان ئىشااالرنى قىلمايااادۇ» دەپ ناااتىرلەنگەن .شاااۇنداق ئىااكەن ھاااۇن
تەڭرىقۇتلىرىنىااڭ لااۇ نااانىش ۋە نەن پادىشاااھلىرىغا يازغااان نەتلىرىنااى شۈبھىسااىزكى
نەناازۇالر نەناازۇچە يېزىقتااا يېزىااپ بەرگەن« .جەنااۇبىي ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە:
«ھۇنالرنىڭ ئوڭ ئۈكەن باتىا نانى بى نەن سۇاللىسىغا ئەم بولاۇش ئالدىادا گاو نېاڭ
ئىسااىملىك نەناازۇ كىشااىنى مەنپااى ئەۋەتىااپ ھااۇنالر رايونلىرىنىااڭ نەرىتىسااىنى نەن
سۇاللىسىنىڭ ئەمىر نۆكىرى لى ماۋغا تەقادىم قىلادى» دەپ نااتىرلەنگەن .تەبئىيكاى باۇ
نەرىتىنىمااۇ نەناازۇالر (ياااكى گااو نېااڭ) سااىزغان .ھااالبۇكى «نەننااامە .غەربىااي ي اۇرت
تەزكىرىسى»دە« :ئۇيسۇنالرنىڭ غەربىدىن ئارساكقىچە بولغان ئەللەرنىڭ ھەممىسى ھاۇنالر
بىلەن يېقىن ئۆتەتتى .شۇڭا ھاۇن ئەلچىلىارى تەڭرىقۇتنىاڭ نېتىناى كۆتاۈرۈپ بارساىال
ھەر قايسااى ئەلاالەر تەنىرسااىز ئ اۇزۇق -تۈلااۈك يەتكااۈزۈپ بېرىااپ ئ اۇالرنى قىيىنچىلىقتااا
قالاادۇرمايتتى» دەپ ناااتىرلەنگەن .ئۇنااداقتا تەڭرىقااۇت ئۇيسااۇنالرغا ۋە غەرپتىكااى ھەر
قايسااى ئەلاالەرگە يازغااان نەت زادى قايسااى يېزىقااا يېزىلغااانب نااۆۋەتتە دۆلەت ئىچااى-
سىرتىدىكى ئالىمالر بۇ مەسىلىنى تېخى يېشەلمىدى.
ھۇنالرنىااڭ كېينىچىاارەك ئااۆز يېزىقااى ياااكى يېزىااق بەلگىسااى بولغااانمۇ يااوقب بااۇ
توغرلىقمۇ يازما ماتېرىيالالردىن ھىچقانداق ناتىرە تېپىلمايادۇ .لاېكىن ئارنېئولوگىيىلىاك
ماتېرىيالالردىكى ئىنتايىن تۇتاۇق بەزى يالادامىالر بىزنىاڭ دىققىتىمىزناى تارتىادۇ-1941 .
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يىلى ۋە  -1945 ~ 1944يىللىرى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئاارنېئولوگى كېسالىيېۋ قاازاق
ئاپتونوم ئۆلكسىنىڭ مەركىزى ئاباقاننىڭ جەنۇبىغا سەككىز كىلومېتىر كېلىادىغان جايادىن
ئىلگىااارى -كېااايىن بولاااۇپ ئىككاااى قېاااتىم نۇرغۇنلىغاااان مەدەنىااايەت يادىكاااارلىقلىرىنى
قېزىۋالغان .بەزى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ ئۈستىدە « »Y

»«Ρ

»» « ʎ «S

دېگەندەك يېزىق بەلگىلىرىناى بايقىغاان .لاېكىن باۇ يېزىاق بەلگىلىرىنىاڭ ھىچقايسىساى
ئېلىمىزنىڭ تارى ئەسەرلىرىدە ئۇچرىمايدۇ .يەنە كېلىپ بۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىاڭ
ھۇنالرنىڭ ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى يەنىمۇ چوڭقاۇر تەتقىاق قىلىشاقا تاوغرا كېلىادۇ.
 -1925 ~ 1924يىللىرى يەنە ئاارنېئولو كوزلاوۋ نوياان تېغىادىكى  -16نومۇرلاۇق ھاۇن
قەبرىسىدىن « »Mبەلگىسى بار بىر چىنە ھەم تېگىدە «ب » بەلگىسى بار بىار ساىرالنغان
كااوزا قېزىۋالغااان -1955 .يىلااى موڭغااۇلىيە ئااارنېئولوگى پەرلە بالوڭاادورودىكى ھااۇن
شەھىرى نارابىسىدىن تېگىدە «ب » بەلگىساى باار بىار سااپام تااۋاق قېزىۋالغاان .نوياان
تېغىدىكى باشقا ھۇن قەبرىلىرىدىنمۇ تېگىدە « ب» بەلگىسى بار بىر قىسىم ساپام تاۋاقالر
قېزىۋېلىنغااان [ .]1ئۇنااداقتا بااۇ يېزىااق بەلگىلىرىنااى ھااۇنالر ئااۆزى كەشااپ قىلغااانمۇ
ئەمەساامۇب نااۆۋەتتە قېزىۋېلىنغااان چەكلىااك ماتېرىيالالرغااا تايىنىااپ بۇنىڭغااا ھااازىرچە
مۇئەييەن يەكۈن چىقىرىش سەم تە

كېلىدۇ [.]2

ھۇنالرنىاااڭ گەرچە يېزىقاااى بولمىغاااان بولساااىمۇ لاااېكىن ناھاااايتى يېقىملىاااق ھەم
تەسااىرلىك قوشاااقلىرى بولغااان« .تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دە
«شىخېدىكى بۇرۇنقى ئىشالر» دىن نەقىام ئېلىنىاپ« :تىالەن تېغاى (چىليەنشاەن تېغاى)
جاڭيې جيۇچۈەن ئىككى ئايماقنىڭ چېگرىسىدا بولۇپ غەرباتىن شاەرىققىچە ئىككاى ياۈز
چاااقىرىم جەنااۇپتىن شااىمالغىچە يااۈز چاااقىرىم كېلەتتااى .قارىغاااي قاتااارلىق دەرەناالەر
ئۆسەتتى .ئوت-سۈيى موم قىشتا ئىللىق يازدا سالقىن بولۇپ چارۋىالرنىڭ كۆپىيىشاىگە
ناھااايتى باااپ كېلەتتااى .ھ اۇنالر ب اۇ ئىككااى تاغاادىن (يەنە ئااالچى تېغااى بااار) ئايرىلىااپ
قالغاندىن كېيىن:
ئايرىلىپ قالغاندا تىلەن تېغىدىن
ئاۋۇما

بولۇپ قالدى چارۋا -مېلىمىز.

ئايرىلىپ قالغاندا ئالچى تېغىدىن
مۇڭلىنىپ سارغايدى قىز -ئايالىمىز.
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دەپ قوشاااق توقۇشااتى» ب اۇ ھ اۇنالر مىالدىياادىىن ب اۇرۇنقى  -121يىلااى (نەن ۋۇدىنىااڭ
يۈەنشۇ  -2يىلى) نەن سۇاللىسى تەرىپىدىن تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنىپ تىلەن تېغى ۋە
ئالچى تېغىدىن (بۇ ئىككى تااغ بىار قوشااق بولاۇپ قوشااقتا ئاساسالىقى ھۇنالرنىاڭ ئاۆز
ھۆكۈمرانلىرى قوزغىغان بۇالڭچىلىق ئۇرۇشلىرىدىن ۋە ئۇرۇشتا مەغلاۇپ بولغانادىن كېايىن
كېلىپ چىققان ئىقتىسادىي ھەم سىياسىي چېكىنىشتىن چەكسىز ھەسرەتلەنگەنلىكى روشەن
ئىپادىلەنگەن .قوشاق گەرچە مۇڭلۇق بولسىمۇ ئەمما ناھايتى چوڭقۇر مەزمۇنلاۇق بولاۇپ
قۇيۇق كۆچمەن چارۋىچىلىق تۇرمۇش تۈسىگە ۋە رېئام چىنلىق پۇرىقىغا ئىگە بولغاان .باۇ
نىم ئاالھىدىلىك ھۇنالرنىڭ نەلق قوشااقلىرىنىڭ بىار نىام ئىادېئولوگىيىنىڭ ئىپادىساى
سۈپىتىدە ئەكا ئەتتۈرۈگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.
بااۇ قوشاااقتىكى «ئااالچى تېغااى» باالەن «مۇڭلىنىااپ سااارغايدى قىااز -ئاياااللىرىمىز»
دېگەن مىسالالرنىڭ بىرلەشتۈرۈلۈشاىنىڭ ئىنتاايىن چوڭقاۇر مەنىساى باار .چاۈنكى ئاالچى
تېغىدىكى ئالچى ئەڭلىك دېگەن مەنىدە ئىدى .قوشاقتا ئالچى تېغى ئاالچى ۋە تەڭلىكاكە
سىموۋۇم قىلىنغان بولۇپ ھۇنالرنىڭ ئايااللىرى «قىزغاۇچ» گاۈم چېڭىادىن ياساايدىغان
ئەڭلىاااك ئىااادى .قوشااااقتا ئاااالچى تېغىااادىن ئايرىلىاااپ قېلىاااپ گاااۈزەم ئاااالچىالردىن
بواللمىغااانلىقىنى «قىااز -ئايالالرنىااڭ مۇڭلىنىااپ سااارغايغانلىقى» ھۇنالرنىااڭ قوشااانا
مىللەتلەر ئالدىادا ئاابرويى ۋە شاۆھرىتى قالمىغاانلىقىنى بىلادۈرگەن .قوشااقنىڭ مەزماۇنى
پاساااھەتلىك مەنىسااى چوڭقااۇر بولااۇپ بۇنىڭاادىن قوشاااقچىنىڭ ئااۆزگىچە ماھااارىتىنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئەپسۇسكى ھۇنالردىن قالغاان نەلاق قوشااقلىرى كاۆپ ئەمە  .باۇ
پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرىال ناال .
ھۇنالر جەنۇپ شىمام ئىككىگە بۆلۈنۈشاتىن ئىلگىارى ئۇالرنىاڭ ئاۆز مۇزىكىساىنىڭ
بااار -يااوقلىقى ھەققىاادە يازمااا ماتېرىيااالالر ۋە ئارنېئولوگىيىلىااك ماتېرىيااالالردا ھااازىرچە
ھىچقاناداق مەلۇمااات ياوق .جەنااۇپ شااىمالغا بۆلۈنگەنادىن كېيىنكااى ئەھۋالاادىمۇ پەقەت
«كېيىنكى نەننامە .جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە جىيەنۋۇ  -26يىلاى (مىالدىايە
 -50يىلااى) گۇاڭۋۇدىنىااڭ جەنااۇبى تەڭرىقااۇت بىغااا بەرگەن سااوۋغاتلىرى ئىچىاادە چااالغۇ
ئەسااۋابالرنىڭ بااارلىقى ھەم جيەنااۋۇ  -28يىلااى شااىمالىي ھ اۇنالر قايتااا ئەلچااى ئەۋەتىااپ
قۇدىلىشىشنى تەلەپ قىلىپ چالغۇ ئەسۋابلىرى بېرىشنى ئىلتىما

قىلغاندا گۇاڭۋۇدىنىاڭ

شىمالىي تەڭرىقۇتقا يازغاان جااۋاپ نېتىادە« :تەڭرىقاۇت ئالادىنقى مەكتۇپلىرىادا مەرھاۇم
ناننىاڭ ۋاقتىادا قوغۇشاار تەڭرىقۇتقااا تەقادىم قىلىنغاان بالىمااان چااڭ غۇڭقاا قاتااارلىق
چالغۇالرنىااڭ ھەممىسااى چىرىااپ بۇزۇلااۇپ كەتكەنلىكااى ئۈچااۈن يېڭىنااى بېرىشاانى تەلەپ
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قىلىپتىكەنال مەن تەڭرىقۇتنىڭ ھااكىمىيىتى تېخاى مۇساتەھكەملىنىپ كەتمىادى .ھەربىاي
ئىشالرنى كۈچەيتىپ جەڭنى ئاساسىي ۋەزىپە قىلىۋاتقاندا چاڭ قۇڭقا بالىماننىڭ رولاى
ئېسىم ئوقتا قىلىچنىڭكىگە يەتمەيدۇ دەپ قاراپ ئەۋەتمىدىم» دېگەنلىى تىلغا ئېلىنغاان.
بۇنىڭدىن غەربىي نەن سۇاللىسى ۋاقتىدا ھۇن تەڭرىقۇتلىرىنىڭ نەن سۇاللىسى مەركىزىاي
ھۆكۈمىتى سوۋغا قىلغان بىر تۈركۈم چاالغۇ ئەساۋابالرنى قۇباۇم قىلغاانلىقىنى بىلىاۋالغىلى
بولىدۇ .ئەمما بۇ ھەرگىزمۇ ھۇنالرنىاڭ ئۆزىنىاڭ مۇزىكىساىنىڭ باار -يوقلاۇق ئەھاۋالىنى
چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ.
شااۇنداقتىمۇ كېيىنكىلەرنىااڭ ش اېئىر -قوشاااقلىرى ھۇنالرنىااڭ ئۆزىنىااڭ مۇزىكىسااى
بارلىقىنى يەنىال ئازدۇر -كۆپتۇر ئەكا ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ .ھاۇنالردا ئەڭ كەڭ تارقالغاان
چالغۇ ئەساۋابى چاۆرى (نەياگە ئونشااش بىار نىام چاالغۇ ئەساۋات ا ا تەرجىمانادىن) ۋە
دۇمباق بولغان .سەي ۋېنجى (تەنەللۇساى دەن) «چۆرىنىاڭ ئاون ساەككىز ئاۇدارى» []3
دېااگەن يەنە« :دۇمباقنىااڭ يېقىملىااق ساداساى كاېچىچە ياااڭراپ تۇرىاادۇ» دەپ يازغااان.
ساااەي ۋېنجاااى شاااەرقىي نەن سۇاللىساااىنىڭ ئانىرلىرىااادا ياشاااىغان بولاااۇپ «ھاااۇن
چەۋەندازلىرى» تەرىپىدىن بۇالپ كېتىلگەندىن كېيىن ھۇنالر ئارىسىدا ئاون ئىككاى يىام
ياشىغان [.]4
بۇنىڭدىن ئۇ تىلغا ئالغان چۆرى بىلەن دۇمباقنىڭ ھۇنالر ئارىساىدا تارقالغاان چاالغۇ
ئەسااۋات ئىكەنلىكىنااى ئۇالرنىااڭ جەنااۇبىي ھااۇنالر كەشااپ قىلغااان چااالغۇ ئەسااۋاپى
بولماستىن بەلكى ھۇنالر جەنۇپ شىمام ئىككىگە بۆلۈنىشاتىن باۇرۇنال باار ئىكەنلىكىناى
قىيا

قىلغىلى بولىدۇ .شۇڭا «كېينكاى نەنناامە .دۇ شايەننىڭ تەرجىمھاالى» دا «دۇ

شيەن قوشۇن باشالپ ئالتۇن تاغقىچە بېرىپ تەڭرىقۇت ئوردىسىدا چۆرى ئاڭلىادى» دەپ
ناتىرلەنگەن.
ھۇنالرنىڭ چۆرىسى كېيىن ئوتتۇرا تاۈزلەڭلىككە تارقىلىاپ نەنزۇالرنىاڭ ياقتۇرۇشاىغا
مۇيەسسەر بولغان .جىن سۇاللىسى دەۋرىدىكى لياۇ شااۋ ۋە جىڭجاۇ ئايمىقىنىاڭ بېگاى لياۇ
ك اۈن ئىككىلىسااى ياغاااچ چ اۆرى چېلىشاانى بىلىاادىغان ھەم «ق اۇرۇم ئىچااى -سااىرتىدىكى
مۇزىكىالرنىااڭ ھەممىسااىنى چاالالياادىغان» بول اۇپ ئېيتىشااالرغا قارىغاناادا ھ اۇنالر ب اۇنى
ئاڭلىغاندا «يۇرتىنى سېغىنىپ» ئىنتايىن تەسىرلەنگەن [.]5
ھۇنالرنىااڭ س اەنئىتى تېمااا جەھەتااتىن ئۇالرنىااڭ ئ اۇزاق مۇددەتلىااك چااارۋىچىلىق ۋە
ئوۋچىلىااق تۇرمۇشااىنى رۇشااەن ئەكىااا ئەتتااۈرۈپ بەرگەن .شااۇڭا ئۇالرنىااڭ سااەنئەت
بۇيۇملىرىدا ھايۋانات شەكلى ياكى ھايۋانات سۈرئىتى ئەڭ ئومۇمالشقان  .نويان تېغىادىكى
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ۋە چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى ھۇن قەبرىلىرىدىن ئات كاال بۇغىنىڭ بېشى ياكى تېناى ھەم
ياااۋايى ھايۋانالرنىااڭ ئ اۆز -ئااارا ئېلىشااىۋاتقان س اۈرىتى چۈشااۈرۈلگەن بەزى پاااالز مىااا
بېزەك ئالتۇن ۋە كۈمۈش ياپراقچىالر تېپىلغاان .يەنە بەزى ساۆڭەك بۇيۇمالرغىماۇ نەپىاا
ھايۋانات سۈرئىتى سىزىلغان .مەسىلەن نويان يېغىدىكى «بارولد قەبرىسى» دىن اليدىن
ياسااالغان ئااات ۋە تاۆگە ئالتۇناادىن ياسااالغان ياتقااان ئااات ھايۋانااات شاەكلى ئويۇلغااان
كەھرىۋا شارچە -1نومۇرلۇق قەبرىدىن مىستىن ياسالغان ھايۋاناات بېشاى  -6نومۇرلاۇق
قەبرىدىن ياغاچتىن ئويۇلغان ئات ۋە بۇغا ھەيكىلى قاشتېشىدىن ئويۇلغان ئات كااال ۋە
بوغا ھەيكىلاى ئالتۇنادىن ياساالغان ھايۋاناات ھەيكىلاى -12نومۇرلاۇق قەبرىادىن كااال
سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن تاۋات ئۆتۈك -23نومۇرلاۇق قەبرىادىن ھايۋاناات بېشاى نەقىشالىك
مىا تاۋاق تاشتىن ئويۇپ ياسالغان كام بېشى قاتارلىقالر قېزىۋېلىنغان.
تېپىلغان پاالزالرنىاڭ كۆپۈنچىساىنىڭ گاۈللىرى ماۇرەككەپ رەڭگاى كاۆركەم بولاۇپ
بەزىلىرىنىااڭ گاۈللىرى يەنە ھەر نىاام رەڭلىااك يىااپالر بىاالەن كەشااتىلەنگەن .مەسااىلەن
يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان نويان تېغىادىكى  -6نومۇرلاۇق قەبرىادىن تېپىلغاان بىار پاارچە
پاالزنىڭ ئۇزۇنلۇقى  2.6مېتىر كەڭلىكى 1.59مېتىار ئۈساتى تاوق قوڭاۈر رەڭلىاك تااۋار
جىيەكلىك قىزىم رەڭلىك تاۋار بىلەن قاپالنغان بولۇپ تاوق قوڭاۇر رەڭلىاك جىيەكنىاڭ
چۆرىسى يېشىم سېرىق قىزىم رەڭلىك يىاپالر بىالەن كەشاتىلەنگەن .جىيەكناى باويالپ
ئەتراپىغا كەڭلىكى  28~24سانتىمېتىر كېلىدىغان كىچىك كاتەكچىلىك كەشاتە تىكىلاگەن.
كەشتىدە يېشىم رەڭلىك يىپ بىلە توققۇز تۈپ دەرەخ دەرەنلەرنىڭ ئارقىساىغا ھەر نىام
رەڭلىك يىپالر بىلەن بىر جۈپتىن بولغان قوغلىشاىپ ئويناۋاتقاان ھاايۋانالر چۈشاۈرۈلگەن.
ئۇالرنىڭ تۆت جاۈپى بۇغاا بالەن قاۇش بەش جاۈپى يولاۋا

بىالەن ئۆكاۈز كەشاتىنىڭ

ئەتراپىغا يەنە يېشىم سېرىق بېغىررەڭ ۋە توق قىزىم رەڭلىك يىپالر بىلەن تۆت چاساا
يۇمىالق ۋە كىرسىت شەكىللىك گاۈللەر چۈشاۈرۈلگەن .تاۋارنىاڭ ئوتتۇرساىغا يىاپ بىالەن
بۇلۇت كەشتىلەنگەن.
مىالدىدىن بۇرۇنقى  -3ئەسىردىن كېايىن ھاۇنالردا ئاۇرۇق ئاقساۆكەڭلىرى مەيادانغا
كەلااگەن ۋە تەڭرىقۇتنىااڭ ئەڭ ئااالىي ھۆكۈمرانلىااق ئااورنى تىكلەنگەنلىكااتىن سااەنئەت
بۇيۇملىرىنىڭ يەنە شەنسى ئوبرازلىرىمۇ ئەكا ئەتاكەن .مەسالەن بوياان تېغىادىكى -6
ۋە  -23نوۇرلۇق چوڭ تىپتىكى ئاقسۆڭەكلىرى قەبرىساىدىن قاشتېشاىدىن ئۇيۇلغاان ئاادەم
ھەيكىلى كۈلرەڭ قاشتېشىدىن ئۇيۇلغان ۋە ياغااچ ئاادەم ھەيكىلاى قاتاارلىقالر تېپىلغاان.
ئاالھىدە دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى  -25نومۇرلۇق قەبرىدىن تېپىلغان چېچى قۇيۇق
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كۆزى يوغان ۋە ئۆتكۈر چىرايى ساۈرلۈك ھۇننىاڭ ساۈرىتى چۈشاۈرۈلگەن كەساتە بولاۇپ
ئۇنىڭدا ئالىي ھۆكۈمراننىڭ ھەيۋىسى ئىپادىلەنگەن [.]6
ئېلىمىااز ئااارنېئولوگلىرى  -1958يىلااى ئىچكااى موڭغۇلنىااڭ نېلىنگىاار ناھىيىسااى
فەنجىياياۋ كەنتدىدىكى يېغىلىاق دەۋرىادە مەنساۇپ بولغاان ھاۇن قەبرىساىدىن ھايۋاناات
شاااەكىللىك ۋە ھالقىسااامان سىلىندىرساااىمان مىاااا بېزەكلەرناااى بايقىغاااان .ھايۋاناااات
شەكىللىك بېزەكلەرنىڭ بەزىلىارى زوڭزىيىاپ ئولتۇرغاان ھايۋاناتنىاڭ شاەكىلىدە بولاۇپ
كەينىاادە ئىككااى توپچىسااى بااار .بەزىلىاارى تۈگۈلىۋالغااان ئىككااى ھايۋاناتنىااڭ ش اەكىلىدە
بولۇپ كەينىدە بىر توپچىسى بار .ھالقىسمان بېزەكلەرنىڭ بەزىسىنىڭ بىار تەرىاپىگە زىار
گىرەلىشىپ كەتكەن ئەگمە شەكىللەر چىقىرىلغان .سىلىندىرسىمان بېزەكلەرنىڭ بەزىلىارى
يۇمىالق نەيچىسمان بولۇپ بىر تەرىپىادە گېئومېتىرىيىلىاك نەقىشالەر باار .ھالقىسامان ۋە
سىلىندىرسااىمان بېزەكلەرنااى بااۇرۇن كىشاالەر «چاااتقۇت» دەپ قارىغااان بولااۇپ ئاااتنى
زىننەتلەيدىغان ۋە ياندا ئېلىپ يۈرىدىغان زىننەت بويۇمى بولغان [.]7
يەنە  -1962يىلى ئىكجااۋ ئاايمىقى جۇڭغاار نوشاۇنىنىڭ ساۈجى جىلغىساىدىن نەن
دەۋرىگە مەنسۇپ بىر تۈركۈم ھۇن مىا بۇيۇملىرى قېزىۋېلىنغان .ئۇالرنىڭ ئىچىدە مىستىن
ياسالغان تىك تۇرغان ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك بىر بۇغا بولۇپ بېشىنى سەم كۆتۈرگەن .ئۇدۇلغا
قارىغان جۈم مۈڭگۈزى كەينىگە قايرىلغان ھەم شانچىالرغا بۆلۈنگەن قىيااپىتى باۆلەكچە
جانلىق ئىگىزلىكى  16.7سانتىمېتىر ئۇزۇنلىقى  9.5سانتىمېتىر يەنە ياتقان ھاالەتتىكى
ئۇزۇن مۈڭگۈزلۈك بىر بۇغا بولۇپ بېشىنى ساەم كۆتاۈرۈپ يىراققاا تىكىلاگەن .قاۇالقلىرى
دىاڭ كاۆكرىكى ۋە ساغرىسااى تولغااان ئىگىزلىكااى  12.4سااانتىمېتىر

ئاۇزۇنلىقى 10.3

سانتىمېتىر بۇنىڭدىن باشقا قوي بېشاى شاەكىللىك باۆرە بېشاى شاەكىللىك ئارساالن
شەكىللىك ۋە پۇتىنى ئىگىپ تۇرغان ئات شەكىللىك بېزەكلەرمۇ قېزىۋېلىنغان [.]8
بۇنىڭاادىن باشااقا  -1950يىلااى ئىچكااى مۇڭغۇلنىااڭ چانااار ئااوڭ ئارقااا نوشااۇنى
ئەرلەنخو جىلغىسىدىكى ھۇن قەبرىسىدىن شەرقىي نەن سۇاللىسى دەۋرىگە مەنساۇپ جاۈم
بۇغااا ئ اۈچ بۇغااا قااوش ئەجاادىھا نەقىشاالىك ۋە تورسااىمان نەقىشاالىك مىااا بېاازەكلەر
قېزىۋېلىنغااان .ھايۋانااات ش اەكىللىك مىااا بېاازەكلەر تىااك تۆتبۇلااۇڭ ش اەكىلدە بول اۇپ
نەقىشلەر تېشىپ چىقىرىلغان .بۇالر ئېھتىمام جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ سەنئەت بۇيۇمى بولۇشى
مۇمكىن [.]9
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 .2ئىپتىدائىي ئېتىقادى ۋە داخانلىق
«تارىخىي نەنناامە .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە « :ھاۇنالر ھەر يىلاى ئاۈچ قېاتىم
يېغىلىااق ئۆتكۈزىاادۇ-1 .ئاياادا ھەر قايسااى قەبىاالە باشاالىقلىرى تەڭرىقااۇت ئوردىسااىغا
يىغىلىااپ ئەتىيااازلىق نەزىاار -چىااراغ ئۆتكۈزىاادۇ-5 .ئاياادا ھەممىسااى ئەجاادەر بااالىق
شاەھىرىگە يىغىلىااپ ئەجااداتلىرى ئاساامان -زىمىاان جىاان-ئەرۋاھالرغااا ئاتاااپ نەزىاار-
چىاراغ ئۆتكۈزىاادۇ .كاۈزدە ئاااتالر ۋە چااارۋا -مالالرنىاڭ سااانىنى ئالىادىغان بىاار قېتىملىااق
يىغىلىشااتىن باشااقا قالغااان ئىككااى قېتىملىقااى نەزىاار-چىااراغ يىغىلىشااى بولغااان .ل اېكىن
«شەرقىي قەسىردىكى نەن ناتىرلىرى .جەنۇبىي ھۇن تەڭرىقۇتلىرىنىڭ تەرجىمھاالى» دا:
«تەڭرىقۇت ھەر يىلى ئۈچ قېتىم يىغىلىش ئۆتكاۈزۈپ نەزىار -چىاراغ قىالتتاى ھەم ئاات
تااۆگە بەيگىسااى قىلىااپ كۆڭااۈم ئاچاااتتى» دەپ ناااتىرلەنگەن« .كېيىنكااى نەننااامە.
جەنۇبىي ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دىماۇ« :ھاۇنالر ئاادىتى باويىچە ھەر يىلاى  -1ئااي ۋە
 -5ۋە  -9ئايالردا ئۈچ قېتىم يىغىلىاش ئۆتكاۈزۈپ كاۆك تەڭارىگە ئاتااپ نەزىار -چىاراد
قىالتتااى .جەنااۇبىي تەڭرىقااۇت نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغاناادىن كېاايىن نەن سۇاللىسااى
پادىشاھلىرىغا ئاتاپ نەزىر -چىراغ قىلىدىغان بولدى .ھەم ھەر قايسى قەبىلىلەرنى يىغىپ
سىياسااىي ئىشااالرنى كېڭىشااىپ ئااات ۋە ت اۆگە بەيگىسااى قىلىااپ كۆڭااۈم ئاچاااتتى» دەپ
ناتىرلەنگەن .ھۇنالرنىڭ ھەر يىلدىكى ئۈچ قېتىملىاق يىغىلىشاىنىڭ ھەممىساىدىال نەزىار-
چىراغ ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ نەزىر -چىراغنىڭ ئاوبيېكتى ئەجاداتالر ئاسامان -زىمىان ۋە
جىاان -ئەرۋاھااالر بولغااان .ھاۇنالردا ئەجااداتالرغا تېااۋىنىش ئۇقااۇمى بولغااانلىقى ئۇالرنىااڭ
جەسەتنى دەپنە قىلىشى ۋە ئەجداتالر قەبرىساىگە ئەھمىايەت بېرىشاىدىمۇ ئەكاا ئېتىادۇ.
«تارىخىي نااتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دە« :ھاۇنالر جەساەتنى دەپانە قىلىشاتا
ئىب -تاش قوش قەۋەت تاۋۇت ياساپ ئۇنىڭغا ئۈلۈكنى ئالتۇن -كۈمۈش كېيىم-كاېچەك
بىلەن بىللە ساالتتى .ئۇالردا قەبرە ئۈستىگە دەرەخ سانجىش ھازا كىيىمى كىيىش ئاادىتى
يوق ئىدى .ئۆلگۈچى بىلەن ئۇنىاڭ ياېقىن قاۇم -دېادەكلىرى بىلالە كۆماۈلەتتى .مۇناداق
بىللە كۆلۈمگۈچىلەر نەچچە ئون ھەتتا نەچچە يۈزگە يېتەتتى» دەپ ناتىرلەنگەن .نويان
تېغىاادىكى ھەماامە چۆللۈكنىااڭ شااىمالى ۋە ئىچكااى موڭغۇلاادىكى ھااۇن قەبرىلىرىاادىن
قېزىۋېلىنغان قوشۇپ كۆمۈلگەن ئالتۇن -كۆمۈش كېيىم-كېچەك ئۆرۈمە چاچ ۋە تااۋۇتالر
يۇقىردىكى ناتىرلەرنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدۇ .قوشۇپ كۆماۈلگەن نۇرغۇنلىغاان كېايىم-
~ ~ 251

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

كېچەك ۋە قورام -سايمانالردىن بىلىشكە بولىادۇكى ھاۇنالر روھنىاڭ يوقالمايادىغانلىقىغا
ئىشاەنگەن .ئەجااداتلىرىغا تېااۋىنىش دەم روھنىاڭ يوقالماساالىقىغا ئىشىنىشاانىڭ بىاار نىاام
ئىپادىسى بولغان .ھۇنالر ئادەم ئۆلگەندىن كېيىنماۇ بۇرۇنقىغاا ئونشااش ياشااپ كېايىم-
كېچەك ۋە قورام -سايمانالرغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ .ئاقساۆڭەكلەر يەنە قاۇم -دېادەكلەرگە
ئېھتىياجلىق بولىدۇ دەپ قارىغاچقاا كېايىم -كاېچەك قاورام -ساايمان ۋە ياېقىن قاۇم-
دېدەكلەرنى قوشۇپ دەپنە قىلىدۇ« .كېيىنكاى نەنناامە .ئوغاانالر ۋە ساىيانپىالر ھەققىادە
قىسسە» دە يەنە « :نەن جاۋدى دەۋرىادە ئوغاانالر ھاۇن تەڭرىقۇتلىرىنىاڭ قەبرىلىرىناى
قېزىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن ھاۇنالر قااتتىق غەزەپلىنىاپ قوشاۇن چىقىرىاپ ئوغانالرغاا زەربە
بەردى» دەپ ناااتىرلەنگەن .بۇنىڭاادىمۇ ئۇالرنىااڭ ئەجااداتلىرىنىڭ قەبرىسااىگە ئاالھىاادە
ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
ئىجتىمااائىي ئىشاالەپچىقىرىش كۈچلىرىنىااڭ سەۋىيىسااىنىڭ تااۆۋەنلىكى سااەۋەبىدىن
شۇڭالشقا كۈنادىلىك تۇرمۇشاتا ۋە ھەرباى سىياساىي ئىشاالردا كائىنااتتىكى ھادىساىلەرگە
چوقۇنغاان .ھەتتااا جىان -ئەرۋاھالردىاان مەدەت تىلىااگەن« .تاارىخىي ناااتىرىلەر .ھاۇنالر
ھەققىدە قىسسە» دە« :تەڭرىقۇت ھەر ئەتىگىنى قارارگاھتىن چىقىپ كاۈنگە قااراپ تەزىام
قىالتتااى .ئانشااىمى ئايغااا قاااراپ تەزىاام قىالتتااى» دەپ ناااتىرلەنگەن .يەنە« :قوشااۇن
چىقارغاندا يۇلتاۇز ۋە ئايغاا قااراپ ئىاش كاۆرەتى .ئااي تولغانادا ھۇجۇمغاا ئاۆتەتتى .ئااي
تۇتۇلغاناادا قوش اۇننى چېكىناادۈرەتتى» دېاايىلگەن .ئوم اۇمەن ھ اۇنالر ئاساامان -زىمىننااى
ناھايتى ھۆرمەت قىلغان .جىن -ئەرۋاھالردىن ئىنتايىن قورققان .ھۇن تەڭرىقۇتلىرى نەن
پادىشاھلىرىغا نەت يازغاندا ئۆزىنى «تەڭرى تىكلىاگەن ئۇلاۇغ ھاۇن تەڭرىقاۇتى» يااكى
«ئاسمان -زىمىندىن تۆرىلىپ كۈن -ئااي تەرىپىادىن تەناتكە چىقىرىلغاان ئۇلاۇغ ھاۇن
تەڭرىقااۇتى» دەپ ئاتىغااان .باااتۇر تەڭرىقااۇت ياااۋچىالر ۋە غەربىااي ي اۇرتتىكى ھەر قايسااى
قەۋملەرنى بويسۇندۇرغاندىمۇ «بۇ تەڭرىنىڭ بەنت -سائادىتىدىن بولدى» دېگەن .نەن
ۋۇدى دەۋرىاادە مااايى شااەھىرىدە ھااۇن تەڭرىقۇتىغااا بۆكتااۈرمە قويااۇپ زەربە بېاارىش
پىالنالنغان .تەڭرىقۇت قىلتاققا چۈشەي دەپ قالغاان بولساىمۇ

ئەمماا نەن سۇاللىساىنىڭ

كۆزەتچى بېگاى ساىرنى ئېيتىاپ قويغاچقاا نەتەردىان قۇتۇلاۇپ قالغاان .شاۇنىڭ بىالەن
ئۇ«كۆزەتچى بەگاكە ئېرىشاكىنىم تەڭرىنىاڭ شااپائىتىدىن بولادى .تەڭار ئۇنىڭغاا راساتىن
ئېيتقۇزدى « دېگەن ھەم كۆزەتچى بەگكە» تەڭرى بەرگەن بەگ» دەپ نام بەرگەن .يەنە
«تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە بااتۇر تەڭرىقاۇت پىڭچېادا لياۇ بااڭنى
قورشىۋالغاندا ئالچى باتۇرغا «ئىككاى ھۆكۈمادارالر بوغۇشاماڭالر بۈگاۈن نەن زېمىنىناى
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ئالسااىڭىزمۇ ئ اۇ جااايتى ماكااان تۇتااۇپ تۇرالمايسااىز ئۇنىااڭ ئۈسااتىگەن نەن ناااننىڭمۇ
تەڭرىسااى بااار تەڭرىقااۇت ئوباادان ئويلىنىااپ كاۆرۈڭ » دېااگەن بۇنىڭغااا قوشاۇپ باشااقا
سااەۋەپلەر بىاالەن باااتۇر تەڭرىقااۇت ئالچىسااىنىڭ دېگىنااى بااويىچە مۇھاسااىر بااۇرجىكىنى
ئېچىااۋەتكەن شااۇنىڭ بىاالەن ليااۇ باااڭ مۇھاسااىرىدىن قۇتۇلغااان دەپ ناااتىرلەنگەن.
«تااارىخىي ناااتىرىلەر» -123جىلااد «پەرغااانە تەزكىرىسااى» دە« :ئۇيسااۇن ك اۈن بېگااى
تۇغۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي دالىغا تاشلىۋېتىلگەن گۆش چىشلىگەن بىار قاغاا كېلىاپ ئۇنىاڭ
بېشى ئۈستىدە ئايلىنىپ يۈرگەن بىر چىشى بۆرە كېلىاپ ئاۇنى ئېمىاتكەن باۇنى ئااڭالپ
تەڭرىقۇت ھەيران قالغان ۋە ‹ئۇنىڭغا تەڭرى يار بوپتۇ› دەپ قاراپ ئاۇنى ئاۆزى بېقىاپ
چوڭ قىلغان .كېايىن كاۈنبەگ چاوڭ بولاۇپ قۇرامىغاا يەتكەنادە ئېلىناى باشاالپ يىراققاا
كۆچۈپ كەتكەن ۋە ھۇنالرغاا بويساۇنمىغان تەكرىقاۇت قوشاۇن ئەۋەتىاپ ھۇجاۇم قىلغاان
بولسااىمۇ يااېڭەلمىگەن شااۇنىڭ بىاالەن ھااۇنالر ‹كااۈنبەگنى تەڭاار يۆلەۋېتىپتااۇ›

دەپ

قارىغان» دەپ ناتىرلەنگەن.
«نەننامە» -54جىلد « سۇ ۋۇنىڭ تەرجىمھاالى» دا« :تەڭرىقاۇت ياېمەك-ئىچامەك
بەرمىااگەن س اۇ ۋۇ قارنى اڭ س اۈيىنى ئىچىااپ كىگىزنى اڭ ي اۇڭىنى يەپ نەچااچە ك اۈنگىچە
ئۆلمىگەن تەڭرىقۇت ئۇنى ئەۋلىيا ئونشايدۇ دەپ قاراپ بايقام كاۆلىگە ئااپىرىۋەتكەن »
دەپ ناااتىرىلەنگەن« .كېيىنكااى نەننااامە»-19جىلااد «گېااڭ گۇڭنىااڭ تەرجىمھااالى» دا:
«گېڭ گۇڭ غەربى يۇرتتا ھۇنالر بىلەن جەڭ قىلغاندا قاتتىق جۇدۇن -چاپقۇن بولغاان
گېڭ گۇڭ ئۆلتاۈرگەن ۋە يارىالنادۇرغان ھاۇنالر بۇنىڭادىن قااتتىق چۆچاۈپ ساراساىمىگە
چۈشااكەن ئۇالرنىااڭ ۋەزىاارى ‹ نەن لەشااكەرلىرى ئەۋلىيااا ئىااكەن ئ اۇالردىن قورقماااي
بولمايدۇ› «دەپ قاراپ قوشۇنلىرىنى چېكىندۈرۈپ كەتكەن» دەپ ناتىرىلەنگەن.
ھۇنالرنىااڭ نااۇراپىيلىقى بەزى چاااغالردا ئۇالرنىااڭ ئىجتىمااائىي ئىشلەپچىقىرىشااتىن
كۈتكەن ئۈمىدى ۋە بااليىئاپەتتىن ساقلىنىش ئارزۇسىدىن پەيادا بولغاان .مەساىلەن نەن
سۇاللىسىنىڭ سۇترىشىنا ساانغۇنى لاى گاۇاڭلى ھۇنالرغاا تەسالىم بولغانادىن كېايىن دىاڭ
نااانى ۋېيلااۈ ئۇنىااڭ ئارزۇلىنىااپ كېتىۋاتقانلىقىغااا ھەسااەت قىلىااپ قامااانالر بىاالەن تىاام
بىرىكتۈرۈپ «مەرھۇم تەڭرىقۇت سۇترىشىنا سانغۇننى قۇرباانلىق قىلىڭاالر دېاگەن» دەپ
ئاۇنى ئۆلتااۈرمەكچى بولغااان .تەڭرىقااۇت سۇترىشااىنا سااانغۇننى قولغااا ئالغاناادا سۇترىشااانى
سانغۇن تىلالپ تۇرۇپ «مەن ئۆلسەم ھۇنالرمۇ ھالەك بولىادۇ» دېاگەن دېگەنادەكال ئاۇدا
نەچچە ئاي قار ياامغۇر يېغىاپ چاارۋىالر ئۆلاۈپ ئاادەملەرگە كېساەم تېگىاپ زىارائەتلەر
پىشاامىغان .شااۇنىڭ بىاالەن تەڭرىقااۇت قورقااۇپ كېتىااپ سۇترىشاانا سااانغۇن ئۈچااۈن
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ئىبادەتخانا سالدۇرغان [.]10
ياااۇقىرقىالردىن ئاسااامان زېمىااان جىااان ئەرۋاھ ئۇقۇمىنىاااڭ ھۇنالرنىاااڭ كۈنااادۈلۈك
تۇرمۇشااىنى ۋە ھەربىااي سىياسااىي پائالىيەتلىرىاادىكى تەسااىرىنى كااۆرۈۋالغىلى بولىاادۇ.
ھۇنالرنىڭ نەزىر-چىراغ ئۆتكۈزىدىغان ئاورنى ۋە مۇراساىم قائىادىلىرى توغرىساىدا تاارىخي
ماتىرىيالالردا ئېنىق ناتىرە يوق .تەڭرىقۇت ئوردىسىنىڭ تەڭرىقاۇت بارگااھى ئورۇنالشاقان
جااي ھۇنالرنىااڭ سىياسااىي مەركىزىااي ئىكەنلىكىادىن باشااقا ئەجاادەربالىق ۋە دەيلىننىااڭ
قەيەرە ئىكەنلىكاااى ئېنىاااق ئەمە « .تاااارىخي نااااتىرىلەر .ھاااۇنالر ھەققىااادە قىسساااە»
دە«:مايى ۋەقەسىدىن كېيىنكى -5يىلى ئەتىياازدا ۋېاي چىاڭ شااڭگۇدىن يولغاا چىقىاپ
ئەجدەربالىققا باردى» دەپ ناتىرىلەنگەن .باۇ ئەجادەر باالىق شاەھىرى ھاازىرقى ئىچكاى
موڭغۇلنىااڭ شااىلىنغۇم ئايمىقىنىااڭ شااەرقى غەربااى ۋۇجۇمۇشااىن نوشااۇنىنىڭ يااېقىن
ئەتىراپىاادا بول اۇپ ئۇنىااڭ ھ اۇنالر ھەر يىلااى -5ئاياادا نەزىاار-چىااراغ ئۆتكۈزىاادىغان يەر
ئىكەنلىكىنى ياكى ئەمەسلىكىنى بىلگىلى بولمايدۇ .يەن شىگو «نەننامە .ھۇنالر ھەققىادە
قىسسە» گە بەرگەن ئىزاھىدا« :دەيلىن نەزىر-چىراغ قىلىدىغان قويۇق دەرەنلىاك يەر
سااىيانپىالرنىڭ ئادىتىاادە قەدىماادىن تارتىااپ ك اۈزدە نەزىاار -چىااراغ ئۆتكۈزگەناادە دەم-
دەرەخ بولمىسا شاخ-شۇمبىالرنى تىكلەپ ئات بىلەن ئۈچ قېاتىم ئايلىنىاپ تونتاايتى باۇ
ئۇالرنىڭ بەسلىشاىپ دەيلىانگە يۈزلەنادۇق » دېايىلگەن[ .]11مۇشاۇنىڭغا ئاساساالنغاندا
دەيلىن ئورمانچىلىق يەر بولۇپ ھۇنالر ئورمانلىقالردا نەزىر -چىراغ ئۆتكۈزگەن.
ئۇنداقتا ھۇنالرنىاڭ ئىبادەتخانىساىغا ئونشااپ كېتىادىغان نەزىار -چىاراغ ساورۇنى
بولغانمۇ يوقب ئۇالرنىڭ كەڭ دالىدا ئورمالىقالردا نەزىر -چىراغ قىلغانلىقى بىزگە مەلۇم.
لېكىن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھۇنالرنىڭ سۇترىشىنا ساانغۇننى قۇرباانلىق قىلغاانىقى ۋە
كېيىن سۇترىشىنا سانغۇننى قۇرباانلىق قىلغاانلىقى ۋە كېايىن سۇترىشاىنا ساانغۇنغا ئاتااپ
ئىبادەتخانا سالغانلىقىدىن قارىغاندا ھۇنالرنىڭ ئېھتىمام ئىبادەتخانىغا ئونشااش نەزىار-
چىراغ سورۇنى بولغان.
 -1952يىلااى ۋە -1955يىلااى موڭغااۇلىيە ئااارنېئولوگى خ .پەرلە ئىلگىاارى -كېاايىن
بولۇپ موڭغۇلىيەنىڭ مەركىزى ئۆلكىسىگە يېقىن قۇرۇلۇن دەرياسىنىڭ ئاوڭ قىرغىقىادىكى
جىيادوت دېرچىن بورنوي دەرياسىنىڭ ئوڭ قىرغىقىدىكى بورنون ۋە ئۇالنبااتۇر چوباا
تېغى ئارىلىقىدىكى باروندۇرو تۆت جايدىن ھۇنالرنىڭ شاەھەر -بازارلىرىنىاڭ نارابىىسانى
قازغان .جىيادوت ۋە دېرچىندىن ئۆي -ئىمارەتلەردىن باشقا ئىقتىسادىي تۇمۇرشاقا ئائىات
ھىچقاناااداق يادىكاااارلىقالر بايقالمىغاااان (ھەتتاااا كۈنااادىلىك تۇرمۇشاااتا ئىشااالىتىلىدىغان
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سااايمانالرمۇ چىقىمىغااان) .پەقەت نەزىاار -چىااراغ سۇپىساىغا ئونشاااپ كېتىاادىغان بىاار الي
شىرە (نەزىر -چىراغ شىرەسى) بايقالغان .پەرلە بۇ ئىككى جايادىكى چاوڭ ئىمارەتلەرنىاڭ
ھەممىسىنى ھاۇنالر ھەر يىلاى قەرەللىاك نەزىار -چىاراغ ئۆتكۈزىادىغان ئىبادەتخاناا دەپ
قارىغان .كېيىنكى ئىككى جايادىكى ئىمارەتلەرنىاڭ ناۆكەش كاھىشالىرىدىكى نەقىشالەرگە
ئاساساالىنىپ ب اۇ ت اۆت جاياادىكى ش اەھەر -بااازار جۇڭگونىااڭ چىاان نەن دەۋرىلىاارىگە
مەنسۇپ دەپ ھۆكۈم قىلغان [.]12
ھۇنالر ئاسمان -زىمىن جىان -ئەرۋاھالرغاا ناۇراپىيالرچە ئىشاەنگەنلىكتىن ئۇالرغاا
ئاتاپ مەبۇد ياساپ ئۇنىڭغا چۇقۇنغان« .تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» ۋە
«نەننامە»  -68جىلد «جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى» دا نەن ۋۇدى دەۋرىدە نۇ چۇبىڭ
ئالچى تېغىدىن ئۆتۈپ ھۇنالرغا زەربە بەگەنادە «شاۇتۇق ناننىاڭ ئالتۇنادىن ياساالغان
كااۆك تەڭاارى مەبااۇدى» نااى قولغااا چۈشااۈردى دەپ ناااتىرلەنگەن .ھااۇنالر مۇشااۇنداق
مەباااۇدالرنى ياسااااپ ئۇنىڭغاااا «تەڭااارى» دەپ چۇقۇنغاااان .شاااۇڭا «جىااان مىتىنىاااڭ
تەرجىمھااالى» دا «شااۇتۇق نااان ئالتۇناادىن مەبااۇد ياساااپ تەڭاارى دەپ چۇقۇنغاچقااا
ئۇنىڭغااا جىاان ( )金فامىلىسااى ئىنئااام قىلىنغااان» دېاايىلگەن« .ۋېينااامە»  -111جىلااد
«بۇددا -تويىن دىنلىرى تەزكىرىسى» گە ئاساسالنغاندا باۇ ئاالتۇن مەباۇد بىار جاڭادىن
ئىگىزرەك بولۇپ نەن ۋۇدى ئۇنى ئەنچۈەن قەسىرگە قويۇپ ئۇنىڭا ئاتاپ نەزىر -چىراغ
قىلماي پەقەت كۈجە كۆيدۈرۈپ قىلىشقىال يوم قويغان .نويان ھۇن قەبرىسىدىن چىققاان
ياغاچ ھەيكەلمۇ ھۇنالرنىڭ ھەقىقەتەن مەبۇدقا چوقۇنغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
ھااۇنالر ئاساامان -زىمىاان جىاان -ئەرۋاھااالر ناھااايتى يىراقتااا ئااادملەر ئاۇالر بىاالەن
ئاالقىلىشالمايدۇ دەپ قارىغانلىقتىن ئۇالردا يەنە «تەڭارى بىالەن ئادەملەرنىاڭ ئارىساى»
نى باغالپ تۇرىدىغان «قامان» (پىرە ئارقىلىق ئەرۋاھالرنى چىلاليدىغان ئايام داناان) الر
پەيدا بولغان .تارىخىي ئەسەرلەردە ھۇنالرنىڭ قاماانلىرى يەناى بانشاىلىرىنىڭ كاۆپلىكى
تىلغا ئېلىنغان ۋېيلۇنىڭ سۇترىشىنا سانغۇندا زىيانكەشلىك قىلىش ئۈچۈن قاماانالر بىالەن
تىم بىرىكتۈرگىندىن باشقا «نەننامە .غەربىي يۇرت تەزكىرىسى» دىماۇ ھۇنالرنىاڭ نەن
قوشۇنلىرىنى توسۇش ئۈچۈن ھەر قايسى يوم ۋە دەرياالرغا قامانالر ئەپسۇن ئوقۇغان كااال
قاااويالرنى كۆمىااادىغانلىقى (ناااۇراپىي ئۇساااۇم ئاااارقىلىق نەن قوشاااۇنلىرىنىڭ ئالااادىغا
ئىلگىرلىشىنى توسىماقچى بولغانلىقى) تەڭرىقۇت نەن پادىشاھلىرىغا ساوۋغا قىلغاان ئاات
ۋە كېيىم -كېچەكلەرگە ئااۋام قامانالرنىاڭ دۇئاا قىلىادىغانلىقى نااتىرلەنگەن .بۇنىڭادىن
قامانالرنىڭ ھۇنالرنىڭ ھەربىاي سىياساىي ئىشالىرىدىكى تەساىرىنىڭ ناھاايتى زورلىقىناى
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ك اۆرۈۋالغىلى بولىاادۇ .ھ اۇن قامانلىرىنى اڭ جااادۇگەرلىكى ئااادەتتە ئەپسااۇن ئوق اۇش يەنى
«قارغاش» ياكى «يامانلىق تىلەش» بولغان بولۇپ ئەيناى چاغادا بۇناداق جادۇگەرلىاك
ناھايتى كەڭ تارقالغان« .تارىخىي ناتىرىلەر»  -19جىلد «نۇيدى جىڭدى زامانىادىكى
تۆرىلەرنىڭ يىلنامىسى» دە نەن سۇاللىسىگە ئەم بولغان ھۇن چياۇ تۆرىساى لۇڭجاننىاڭ
ئوغلى ۋە رۇڭچىڭ تۆرىسى ۋېشلۇنىڭ نەۋرىسىنىڭ ھاۇن قامانلىرىادىن پايادىلىنىپ نەن
پادىشاااھىغا يامااانلىق تىلىگەنلىكااى ئۈچااۈن تۆرىلىااك مەرتىۋىسااى ئېلىااپ تاشااالنغانلىقى
ناتىرلەنگەن« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە نەن ۋۇدىنىاڭ جېڭخاې يىللىرىادا
(مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -89 ~ 92يىلالر) نەن قوشۇنلىرىنىڭ ھۇن ئەسكەرلىرىگە قاوغالپ
زەربە بېرىاااپ تااااكى چۆللۈكنىاااڭ شاااىمالىدىكى فەن ناااانىم قەلئەلساااىگىچە بارغاااانلىقى
ناتىرلەنگەن .يەن شىگۇ جاڭ يەننىڭ سۆزىدىن نەقىم ئېلىپ« :باۇ فەن ناانىم ‹ھاۇنالر
قامانى› بولاۇش ماۇمكىن» دېاگەن .بۇنىڭادىن باۇ قەلئەلادنىڭ ئىگىساى فەن نانىمنىاڭ
ھۇنالرنىڭ قامانى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
بااۇ ھااۇن قامااانلىرى كېاايىن ھۇنالرنىااڭ ئۈزلۈكسااىز نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولااۇش
نەتىجىسااىدە ئوتتااۇرا تااۈزلەڭلىككە كېلىااپ ئولتۇراقالشااقان .شااۇڭا نەن سۇاللىسااىنىڭ
ئەنااادىڭ ئايمىقىغاااا (ۋۇدىنىاااڭ يۈەنااادىڭ  -3يىلاااى تەساااىا قىلىنغاااان) تەۋە چاۋناااا
ناھىيىسىدىال  15ئىبادەتخانا قۇرۇلۇپ بۇ ئىبادەتخانىالردا ھاۇن قاماانلىرى تۇرغاان [.]13
نەن سۇاللىسى ئوردىسىدىمۇ ھۇن قامانلىرى نېلى كۆپ بولغاان« .نەنناامە»  -45جىلاد
«جياااڭ چۇڭنىااڭ تەرجىمھااالى» دا« :جياااڭ چ اۇڭ ۋۇدىنىااڭ پەرمااانى بااويىچە دانااانلىق
ۋەقەسىنى بىر تەرەپ قىلىشقا تەيىنلەنگەن .ئۇ ھۇن قامانلىرىنى ئوردىغا باشالپ كىرىاپ
يەرگە كۆماااۈلگەن ياغااااچ ھەيكەللەرناااى قېزىاااپ كېچىساااى ئەپساااۇن ئوقاااۇپ ياماااانلىق
تىلىگەنلەرنى تۇتماقچى بولغان .ھۇن قامانلىرىنىڭ جياڭ چڭغا ھەمدەم بولۇپ سۇيقەست
قىلىشىدىن لى شاھزادە قاتتىق غەزەپلەنگەن .شۇنىڭ بىلەن ئاۇ جيااڭ چاۇڭنى ئۆلتاۈرۈپ
ھۇن قامانلىرىنى لىيۈەن باغچىسىدا تىرىك كۆيدۈرۋەتكەن» [ ]14دەپ نااتىرلەنگەن .يەن
شاااىگۇ «نەنناااامە»  -63جىلاااد «لاااى شااااھزادىنىڭ تەرجىمھاااالى» ناااى ئىزاھلىغانااادا
فۇجيەننىااڭ س اۆزىدىن نەقىاام ئېلىااپ«:ھ اۇن قامااانلىرى جياااڭ چۇڭنىااڭ كۆرسەتمىسااىگە
ئاساسەن سۇيقەست قىلغاچقاا شااھزادە ناھاايتى غەزەپلىنىاپ ھاۇن قاماانلىرىنى تىرىاك
كۆيدۈرۋەتكەن» دېگەن.
ھاااۇن قاماااانلىرى جادۇگەرلىاااك قىلىاااپال قالمااااي يەنە كېساااەللەرنى داۋاالپ ئاااادەم
قۇتقۇزغان .تارىخىي ئەسەرلەردە ھۇنالرنىڭ «تىۋىپى» باارلىقى نااتىرلەنگەن .باۇ تىۋىاپ
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دەم قامااان ئىاادى« .نەننااامە .سااۇۋۇنىڭ تەرجىمھااالى» دا« :س اۇۋۇ ھۇنالرنىااڭ قولىغااا
چۈشۈپ قېلىپ پىچاق بىلەن ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالمااقچى بولغانادا ۋېيلاۇ تېازلىكتە چاپاارمەن
ئەۋەتىپ تىۋىپ چاقىرتقان .تىۋىپ يەرگە ئۆرەك كوالپ ئاۆرەككە چاوغ ساېلىپ ساۇۋۇنى
ئ اۆرەك ئۈسااتىگە دۈم ياااتقۇزۇپ ئۇنىااڭ دۈمبىسااىدىن دەسسااەپ قااان ئۇيااۇپ قېلىشاانىڭ
ئالدىنى ئالغان .سۇۋۇ بۇنىڭدىن ھۇن قامانلىرىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ۋە تاشاقى كېساەم
ئوپىراتىسىيىسااى قىالالياادىغانلىقىنى بىلىااۋالغىلى بولىاادۇ .قامااانالر ھۇنالرنىااڭ تىااۋىپى
شۇنداقال ھۇنالرنىڭ تىبابەتچلىك مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىلىدۇر.

 .3نىكاھ ۋە باشقا ئۆرپ -ئادەتلەر
«تااارىخىي ناااتىرىلەر .ھ اۇنالر ھەققىاادە قىسس اە» دە« :ھۇنالرنىااڭ ئااادىتى بااويىچە
دادىسى ئۆلسە ئوغلى ئۆگەي ئانسىنى ئاكىسى ئۆلساە ئۇنىاڭ ئىنىساى نوتاۇنىنى ئىنىساى
ئۆلسە ئۇنىڭ نوتۇنىنى ئاكىسى ئالىدۇ» دەپ ناتىرلەنگەن .بۇ ھۇنالرنىاڭ نىكااھ ئاادىتى
بولااۇپ بااۇ نىاام ئااۆرپ -ئااادەتنى ھااۇنالر تۇرىۋاتقااان تااارىخىي باسااقۇچ ۋە جەمئىاايەت
ئاالھىدىلىكى بويىچە چۈشىنىش كېرەك.
ھۇنالر تارى سەھنىساىگە قەدەم قويغاان چاغادا (مىالدىادىن باۇرۇنقى  -3ئەساىردە)
دەم ئىپتىاادائىي ئۇرۇقداشاالىق جەمئىيىتىاادىن قۇللااۇق جەمئىاايەتكە ئۆتىۋاتقااان بولااۇپ
ئۇرۇقداشلىق جەمئىيەتتىكى نىلمۇ -نىم ئۆرپ -ئادەتلەر يەنىال نېلى ساقلىنىپ قالغاان.
يۇقىرقىاادەك ئااۆگەي ئانىسااى ۋە يەڭگىسااىنى ئالىاادىغان ئااادەت ھۇنالرنىااڭ ئىچىاادىكى
بىرىدۇر.
ھۇن جەمئىيىتىدە ئۇرۇقنىڭ سىرتتىن نىكاھلىنىش تۈزۈمى كەڭ تارقالغان .ئۇرۇقنىاڭ
سىرتتىن نىكاھلىنىش تۈزۈمى ئەڭ دەسلەپتە جۈپ نىكاھلىق ئائىلىلەر تاارىخىي باساقۇچىدا
بارلىققا كەلگەن .جۈپ نىكاھلىنىش تۈزۈمىدە ئونشاش بىر ئۇرۇقتىكى ئەر -ئايالنىڭ ئۆز-
ئارا نىكاھلىنىشىغا يوم قويۇلمىغان .ئۇالر پەقەت ئۆز ئۇرۇقىنىاڭ ساىرتىدىن ئاۆز جاۈپتىنى
تاپقان .بۇ نىام نىكااھ مۇناساىۋىتى شەنساى بىالەن شەنساكىال قارىتىلغاان بولماساتىن
بەلكى ئۇرۇق بىلەن ئۇرۇققىمۇ قارىتىالغن .يەنى يااتلىق قىلىنغاان ئەر (ئاۇ چاغادا ئاياالالر
ياتلىق قىلىنمىغاان) ئاۆز ئۇرۇقىنىاڭ بىار ئەزاساى ساۈپىتىدە نوتۇنىنىاڭ ئۇرۇقىادىكىلەر
بىلەن ئاالقە قىلغان.
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ھۇنالر رەسمىي تاارى سەھنىساىگە قەدەم قويغاان ۋاقىتتاا ئاائىلە نىكااھ تۈزۈمىادە
قۇللۇق تۈزۈمىگە ماسالشقان ھالدا ئاتىلىق ئائىلە باشلىقلىق تۈزۈمىادىكى ئاائىلىلەر بارلىققاا
كەلگەن .ئاتىلىق ئائىلە باشلىقلىق تۈزۈمىدىكى ئائىلە جۈپ نىكاھلىق ئائىلىادىن بىار ئەر
بىر نوتۇنلۇق ئائىلگە ئۆتۈشتىكى ئارىلىق باسقۇچ بولۇپ ئارىلىقتا ئاۆتكەن ۋاقىات قىساقا
بولغاچقا جۈپ نىكاھلىق ئائىلە مەزگىلىدە يۈرگۈزۈلگەن ئۇرۇقنىڭ ساىرتتىن نىكااھلىنىش
تۈزۈمىنىڭ ئادەت ۋە قارىشى ساقلىنىپ قالغان .بۇ چاغدىكى ھۇنالرنىڭ قارىشىدا ئۇرۇققاا
ياتلىق بولۇپ كەلاگەن ئاياام بىالەن بولغاان مۇناساىۋەت يەنىاال ئاۇرۇق بىالەن ئۇرۇقنىاڭ
مۇناسااىۋىتى بولغااان .ئايااام ئېرىنىااڭ ئااۆيىگە ياااتلىق بولااۇپ كەلگەناادە ئااۇ ئېرىنىااڭ
ئائىلىسىگىال مەنسۇپ بولۇپ ئېرىنىڭ ئائىلىسىنىڭ بىار ئەزاساى بولاۇپال قالماساتىن يەنە
ئېرىنىڭ ئۇرۇقىغا مەنسۇپ بولۇپ ئېرىنىڭ ئۇرۇقىنىڭ بىار ئەزاساى بولغاان .ئەگەر ئېارى
ئۈلۈپ كېتىپ قايتا ياتلىق بولماقچى بولسا ئېرىنىڭ ئائىلىسىدىنال ئايرىلىپ قالماساتىن
يەنە ئېرىنىااڭ ئۇرۇقىاادىنمۇ ئايرىلىااپ قالغااان .شااۇڭا ئااۇالرنى ئۇرۇقتااا ئېلىااپ قااېلىش
ئۈچاۈن ئېرىنىاڭ باشاقا نوتۇنىادىن بولغااان ئوغاۇللىرى يااكى ئاكاا -ئاۇكىلىرى ئاۇالرنى
نىكاھىغااا ئالغااان .نەن ۋېناادى دەۋرىاادە ياااتلىق قىلىنغااان مەلىكىااگە ھەمااراھ بولااۇپ
تەڭرىقۇت ئوردىسىغا بارغان جۇڭ ناڭيۇ « :ھۇنالردا ئاتىسى ئۆلسە ئوغلى ئۆگەي ئانساىنى
ئېلىشاى ئاكىسااى ئۆلسااە نوتاۇنىنى ئىنىسااى

ئىنىساى ئۆلسااە ئۇنىااڭ نوتاۇنىنى ئاكىسااى

ئېلىشى ئۇالرنىڭ ئۆز نەسەبىنىڭ بۇزۇلىشىدىن قورققانلىقىدۇر .ھۇنالردا ئادەت قااليمىقان
بولسااىمۇ لاېكىن نەسااەت ساااقالپ قېلىنغااان [ ]15دېااگەن .باۇ دەم ھۇنالرنىااڭ باۇ نىاام
نىكاھلىنىش ئادىتىنىڭ ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشاى ۋە تاارىخىي مەزماۇنىنى چۈشاەندۈرۈپ
بېرىدۇ.
ئۇنىڭاادىن قالسااا ئاااتىلىق ئااائىلە باشاالىقلىق تۈزۈمىاادىكى ئااائىلە ج اۈپ نىكاااھلىق
ئائىلىدىن كېلىاپ چىققاان جاۈپ نىكااھلىنىش ئىپتىادائىي تاوپ نىكاھلىنىشانىڭ راۋاجاى
بولغاچقا ئاتىسى ئۆلسە ئۆگەي ئانىسنى نوتۇن قىلىش ئاكىسى ئۆلساە ئىنىساى ئىنىساى
ئۆلسە نوتۇنىنى ئاكىسى نوتۇن قىلىش ئادىتىمۇ ئىپتىدائىي توپ نىكاھلىنىشنىڭ بىر نىم
قالدۇقى ھېسابلىنىدۇ.
بۇنىڭاااادىن باشااااقا مىالدىاااادىن بااااۇرۇنقى -3ئەسااااىردىن باشااااالپ ھۇنالرنىااااڭ
ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرغانلىقتىن ئۇرۇقداشلىق جامائەسىنىڭ ئىچكاى
قىسىمىدا شەنسىي چارۋىسى بار يەككە ئائىلىلەرنىاڭ كىچىاك ئىگىلىكاى بارلىققاا كېلىاپ
ئۇرۇقداشلىق جامائەسى پەيدىنپەي راۋاجىلىنىشقا قاراپ ياۈزلەنگەن .بااي -كەمابەغەللىككە
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بۆلۈنۈشنىڭ پەيدىنپەي كەسكىنلىشىشاكە ئەگىشاىپ يەكاكە ئائىلىلەرنىاڭ جەمئىيەتتىكاى
رولى پەيدىنپەي ئۇرۇقنىڭ رولىادىن ئېشاىپ كەتاكەن .باۇ چاغادا تاۇم قالغاان ئانىساى ۋە
يەڭگىسىنى ئائىلىادە ئېلىاپ قاېلىش ئىلگىرىكاى قەدىمىادىن سااقلىنىپ قالغاان ئاادەتنى
چىقىش قىلىشتىن بىر جەمەتتىكى يەكاكە ئائىلىلەرنىاڭ ئەماگەك كاۈچىنى سااقالپ قاېلىش
ياكى ئائىلىنىاڭ ئىشالەپچىقىرىش كاۈچىنى ئاشۇرۇشاتەك مەنىاگە ئاۆزگەرگەن« .نەنناامە.
ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە« :نەن پىڭادى دەۋىادە (مىالدىايە  -5 ~ 1يىلاالر) ھاۇنالر
كونا قائىدە بويىچە ئوغاانالردىن ساېلىق يىغىاش ئۈچاۈن ئەلچاى ئەۋەتكەنادە ھۇنالرنىاڭ
ئاياااللىرىمۇ سااودا قىلىااش ئۈچااۈن ئۇالرغااا ئەگىشااىپ بىلاالە بارغااان» دەپ ناااتىرلەنگەن.
بۇنىڭاادىن ھ اۇن ئاياللىرىنى اڭ ئاااتىلىق ئااائىلە باشاالىقلىق تۈزۈمىاادىكى ئااائىلە شااارائىتىدا
ئائىلىنىااڭ بىاار ئەزاسااى بولسااىمۇ لااېكىن ئاتااا ھۇقۇقچىلىقىاادىكى ئااائىلە باشاالىقىنىڭ
يېتەكلىشااىدە ئىشاالەپچىقىرىش ۋە باشااقا ئەمگەكاالەرگە قاتنىشااىدىغانلىقىنى كااۆرۈۋالغىلى
بولىدۇ .جۈملىادىن يۇقىرىادا باياان قىلىنغاان نىكااھ جەھەتتىكاى كوناا ئاۆرپ -ئاادەتلەر
تايىنىاادىغان تااارىخىي شاەرت -شااارائىتى (تااوپ نىكاااھلىنىش ۋە ئۇرۇقنىااڭ مەۋجااۇتلىقى)
يوقالغان ياكى كۈنسېرى تەۋرىنىڭ قالغان بولىسامۇ يېڭاى شاەرت -شاارائىت ( ئاائىلە ۋە
جەمەتنىڭ بارلىققا كېلىشاى) ئۇنىاڭ ئاورنىنى ئېلىاپ باۇ نىام ئاۆرپ -ئاادەتنى سااقالپ
قالغااان .ب اۇ دەم ھ اۇنالردا ب اۇ نىاام نىكاااھ تۈزۈمىنىااڭ ئ اۇزاققىچە ساااقلىنىپ قېلىشااىنىڭ
سەۋەبىدۇر.
ئاتىسى ئۆلسە ئوغلى ئاۆگەي ئانىساىنى ئاكىساى ئۆلساە نوتاۇنىنى ئىنىساى ئىنىساى
ئۆلسە نوتۇنىنى ئاكىساى ئاېلىش نەتىجىساىدە ھاۇنالردا بىار ئەر كاۆپ نوتۇنلاۇق تاۈزۈم
تېخىمۇ ئومۇمالشقان .يازما ماتېريالالردىكى ناتىرىلەردىن بىز ھۇنالرنىڭ ئۆگەي ئانىساى ۋە
يەڭگىسىنى نوتۇن قىلىشىغا ئائىت كونكىرىت مىسالالرنى كۆرسىتىپ بېرەلەيمىز .مەسلەن
مىالدىاادىن بااۇرۇنقى  -31يىلااى (چېڭاادىنىڭ جيەنشااى  -2يىلااى) قوغۇشااار تەڭرىقااۇت
ئۆلگەندە ئوغلى داتاۋ بۇقا تەڭرىقۇتلۇق ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىپ فۇجۇرجاۇت تەڭرىقاۇت
دەپ ئاتالغااان ۋە ئااۆگەي ئانىسااى ۋاڭ جاااۋجۇننى نوتۇنلۇققااا ئالغااان .يەنە مىالدىاادىن
بۇرۇنقى  -68يىلى (شۈەندىنىڭ دىجې  -2يىلى) ئۇيانجۇت تەڭرىقۇت ئۆلگەنادە ئورنىغاا
ئىنىسى شۇرۇچانچۇ تەڭرىقۇت چىقىپ م ئوڭ قوم بۈيۈك سەركەردىنىڭ قىزىنى چوڭ ئالچى
قىلغان .ئەمما ئىلگىركى تەڭرىقۇتنىڭ ئالچىسى جۈەنچۇ ئالچىنى ئەمەلادىن قالادۇرۋەتكەن.
ئۇنىااڭ يېڭىاادىن نوت اۇن ئېلىااپ ت اۇم قالغااان يەڭگىسااىنى تاشلىۋېتىشااى ئاكىسااى ئۆلسااە
نوتۇنىنى ئىنىسى ئالىدىغان ئادەتكە نىالپ بولغاچقا ئۇ جۈەنچاۇ ئالىنىاڭ دادىساى ساوم
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قوم بۈيۈك جورچىنىڭ نەپرىتىگە ئۇچرىغان [.]16
ئۆگەي ئانىسىنى نوتۇن قىلىش بىر نىم نىكاھ ئادىتىال بولۇپ قالماساتىن يەنە بىار
نىم نىكاھ تۈزۈمىدۇر .ئۇ ئىلمىي ساھەدە ئادەتتە «نىكاھقا ۋارىسلىق قىلىش» دېيىلىادۇ.
نىكاھقااا ۋارىسااالىق قىلىاااش تاااۈزۈمى ھاااۇنالردا بولاااۇپ قالماساااتىن شاااىمالدىكى باشاااقا
نۇرغۇنلىغان كۆچكەن چارۋىچى مىللەتلەردىمۇ بولغاان بولاۇپ پەقەت شاەكىم جەھەتاتىن
سەم ئونشىمايدۇ .مەسلەن :مىالدىدىن بۇرۇنقى  -2ئەسىرنىڭ ئالدى -كەينىدە ھازىرقى
گەنسۇدىكى نېشى كارىدورى ئەتراپىدا چارۋىچىلىق قىلىپ كېيىن ھازىرقى ئىلى دەرياسى
ئەتىراپىدا چارۋىچىلىق قىلىپ كېيىن ھازىرقى ئىلى دەرياساى ۋادىساىغا كۆچاۈپ كەلاگەن
ئۇيسۇنالردا شەكىم جەھەتتىن ھۇنالرنىڭكىگە ئونشامايدىغان نىكاھقاا ۋارىسالىق قىلىاش
تۈزۈمى ۋە ئاكىسى ئۆلسە نوتۇنىنى ئىنىسى ئىنىسى ئۆلساە نوتاۇنىنى ئاكىساى ئالىادىغان
ئادەت ساقالنغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە ئۇيسۇنالنىڭ كۈنبېگىگە يااتلىق
قىلغان .كۈنبەگ قېرىپ قالغاندا نەۋرىسى سەنجۇرغا شىجۈننى نوتۇن قىلىشنى بۇيرىغاان.
شااىجۈن ئۆلگەناادىن كېاايىن نەن سۇاللىسااى جيېيااۈ مەلىكىنااى س اەنجرغا ياااتلىق قىلغااان.
سەنجۇر ئۆلگەندە تاغىساى دالۇنىاڭ ئاوغلى ئۇنغاۇمى جيېياۈنى نوتاۇن قىلغاان.ئۇنغاۇمى
ئۆلگەندە سەنجۇرنىڭ ھۇن ئايالدىن بولغان ئوغلى نىمى (ئۇنغۇمىنىڭ جىيەناى) جىيېياۈنى
يەنە نوت اۇن قىلغااان .بۇنىڭاادىن ئۇيسااۇنالردىكى نىكاھقااا ۋارىساالىق قىلىااش ت اۈزۈمى ۋە
ئاكىسااى ئۆلسااە نوتاۇنىنى ئىنىسااى ئىنىسااى ئۆلسااە نوتاۇنىنى ئاكىسااى ئالىاادىغان ئااادەت
ھ اۇنالرنىڭكىگە قارىغاناادا بىاار قەدەر م اۇرەككەپ ئىكەنلىكىنااى ك اۆرۈۋالغىلى بولىاادۇ)1( :
ئوغلى ئۆگەي ئانىسىنى نوتۇن قىلىاپال قالماساتىن نەۋرىساىمۇ ئاۆگەي ئانىساىنى نوتاۇن
قىلغان ( )2بوۋىساى ئۆلمىساىمۇ ئاۆگەي چاون ئانىساىنى يەنىاال نوتاۇن قىاللىغاان ()3
تاغىسااى ئۆلگەناادە جىيەنااى تاغىسااىنىڭ ئايااالىنى نوت اۇن قىاللىغااان ( )4ئاكىسااى ئۆلسااە
نوتۇنىنى ئىنىسى ئىنىسى ئۆلسە نوتۇنىنى ئاكىسى نوتۇن قىلىاپال قالمااي نەۋرە ئاكاا-
ئىاانىلەر مۇشااۇنداق قىلغااان .ب اۇ نىاام نىكاااھ ت اۈزۈمى ۋە ئااادەت تېخىمااۇ بەك ئىپتىاادائىي
ناراكتېرنى ساقالپ قالغان بولۇپ ئۇيسۇنالرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكاى ئىپتىادائىي ئۇرۇقداشالىق
جامائەسااىنىڭ ئ اانىرقى مەزگىلىاادىكى ئىپتىاادائىي تااارىخىي باسااقۇچى بىاالەن ئ اۆز -ئااارا
ماسالشقان.
مىالدىيە -4ئەسىرنىڭ ئانىرىدا چوڭ چۆللۈكنىڭ جەنۇپ -شىمالىدا بااش كۆتاۈرگەن
جۇرجاانالردىمۇ نىكاھقااا ۋارىساالىق قىلىااش ۋە ئاكىسااى ئۆلسااە نوتاۇنىنى ئىنىسااى ئىنسااى
ئۆلسە نوتۇنىنى ئاكىسى نوتۇن قىلىش ئادىتى ساقالنغان« .شىمالىي ساۇاللىلەر تاارىخى»
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 -13جىلااد «نانىشااالرنىڭ تەرجىمھاالى» دا« :شاېنۋۇ (شاەرىقىي ۋېااي نااانى گاااۋنۇەن)
جۇرقان قاغان ئاناغانىڭ مەلىكىسىنى ئەمىرىگە ئالغان .شاېنۋۇ ئۆلگەنادىن كېايىن ۋېنارۇڭ
(گاااۋ نۇەننىااڭ ئااوغلى گاچېااڭ) جۇرجانالرنىااڭ قائىدىسااى بااويىچە مەلىكىنااى ئەمىاارىگە
ئېلىپ بىر قىز كۆرگەن» دەپ ناتىرلەنگەن .ۋېنراڭ جۇرجان مەلكىساىنى جۇرجانالرنىاڭ
قائىدىسىگە (ئۆگەي ئانىسىنى نوتۇن قىلىشنىڭ ئادەتكە) ئاساسەن ئەمىارىگە ئالغاانىكەن.
دىمەك ئۆگەي ئانىسىنى نوتۇن قىلىش ئادىتى جۇرجانالردا ناھاايتى كەڭ تارقالغاان .يەنە
«ۋېينااامە»  -103جىلااك «جۇرجااانالر ھەققىاادە قىسس اە» دە« :تول اۇن ئۆلگەناادە ناغاااي
ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان .فۇتاۇ (تولۇننىاڭ نەۋرە ئىنىساى) تولۇننىاڭ نوتاۇنى لاۇ لىڭشاىنى
ئەمرىگە ئېلىاپ چۇناۇ ئاناغااي قاتاارلىق ئاالتە پەرزەنات كاۆرگەن» دەپ نااتىرلەنگەن.
بۇنىڭاادىن ئاكااا -ئىنااى ھەتتااا نەۋرە ئاكااا -ئىاانىلەر يەڭگىسااىنى نوتااۇن قىلىاادىغان
ئادەتنىڭ جۇرجانالردىمۇ ساقالنغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
مىالدىايە -6ئەساىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىادا چاوڭ چوللۈكنىاڭ جەناۇبى ۋە شاىمالىدا بااش
كۆتۈرگەن تۈركلەردىمۇ نىكاھقا ۋارىسالىق قىلىاش تاۈزۈمى بولغاان« .شاىمالىي سۇالساىلەر
تااارىخىي» -99جىلااد «تاۈركلەر ھەققىاادە قىسىساە» ۋە «ئوماۇمىي قااامۇ » -197جىلااد
«تۈركلەر» دە ناتىرىلىنىشىچە ساۈي سۇاللىساىنىڭ يىچىاڭ مەلىكىساى ئىلگىارى-كېايىن
بولۇپ چىمەن قاغاان چىامەن قاغاننىاڭ ئاوغلى شاىبى قاغاان شاىبى قاغاننىاڭ ئىنىساى
چۇلۇق قاغان چۇلۇق قاغاننىڭ ئىنىسى ئىم قاغانغا ياتلىق بولغان .بۇ تۈركلەرنىڭ نىكااھ
ئادىتىدە ئاتا-باال ۋە ئاكاا –ئىنىنىاڭ نىكاھقاا ۋارىسالىق قىلىشاىنىڭ تەڭ سااقالنغانلىقىنى
ئىسپاتااليدۇ.
ھۇنالرنىڭ نىكاھ مۇناسىۋىتىدىكى دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان يەنە بىر نىم ئەھۋام
شاۇكى ئەڭ ئااالىي ھۆكااۈمران بولغااان تەڭرىقااۇت كاۆپىنچە ئاۆز پەرزەنتلىرىنااى باشااقىالرغا
نىكاھالپ بېرىش ئارقىلىق بۇنى ئۇالرنى سىياسىي جەھەتتىن ئۆزىگە تارتىشنىڭ ۋاستىساى
قىلغان .مەسلەن نەن ۋۇدى «ھۇنالرنىڭ ئوڭ قولىنى كېسىپ تاشالش» ئۈچاۈن مەلىاكە
جيېيۈنى ئۇيسۇن كۈنبېگىگە ياتلىق قىلغانادا كاۈنبەگ ئاۇنى ئاوڭ ناانىش قىلغاان.ھاۇن
تەڭرىقۇتىمااۇ ئۇيسااۇنالر بىاالەن نەن سۇاللىسااىنىڭ ئىتتىپاااقىنى باۇزۇش ئۈچااۈن ئۆزىنىااڭ
قىزىنى كۈنبەگكە ياتلىق قىلغاندا كۈنبەگ ئۇنى سوم نانىش قىلغان [ .]17يەنە يۈەنادى
دەۋرىدە قۇتىئۇش تەڭرىقۇت چۆللۈكنىاڭ شاىمالىدا پاۇت تىارەپ تۇرۇشاقا ئامالساىز قېلىاپ
غەربكە كۆچۈپ كانگىيىگە بارغاندا كانگىيە نانى ئۇنىڭ ئابرويىدىن پايادىلىنىپ غەربىاي
يۇرتتىكى ھەر قايسى ئەللەرگە تەھدىت سېلىش ئۈچاۈن قىزىناى ئۇنىڭغاا يااتلىق قىلغاان.
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قۇتىئااۇش تەڭرىقۇتمااۇ قىزىنااى كااانگىيىگە نانىغااا ياااتلىق قىلغااان [ .]18شاۇنداق قىلىااپ
ئىككى تەرەپ ئۆز -ئارا بىرلەشكەن .يەنە نەن ۋۇدى دەۋرىدە نەن سۇاللىسىنىڭ ئۆڭكاۈ
تۆرىسااى جاااۋ شااىن (ھۇنالرنىااڭ نەن سۇاللىسااىگە ئەم بولغااان كىچىااك نااانى) ھۇنالرغااا
تەسااالىم بولغانااادا تەڭرىقاااۇت ئاااۇ نەن سۇاللىساااىدە ئاااۇزاق ماااۇددەت تۇرغاااان .نەن
سۇاللىسىنىڭ ھەربىي سىياسىي ئەھۋالىنى پىششىق بىلىدۇ دەپ قاراپ ئۇنى نائىا

ناان

قىلىپ ئاچىسىنى ئۇنىڭا يااتلىق قىلىاپ ئۇنىڭادىن پايادىالنماقچى بولغاان [.]19كېايىن
سۇترىشااىنا سااانغۇن لااى گااۇاڭلى ھۇنالرغااا تەساالىم بولغاناادىمۇ تەڭرىقااۇت سۇترىشااىنا
سااانغۇننىڭ نەن سۇاللىسااىنىڭ داڭلىااق سەركەردىسااى ۋە مااۇھىم ۋەزىاارى ئىكەنلىكىنااى
بىلگەنلىكتىن قىزىنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىپ ئاۇنى ۋېيلۇدىنماۇ بەك ئەتىۋارلىغاان [.]20
ياۇقىردىكى ئەھاۋالالر ئېھتىماام نەن سۇاللىسااى فېئوئاودام ھۆكۈمرانلىرىنىاڭ قۇدىلىشااىش
سىياسااىتى ۋە تېاازگىنلەش سىياسااىتىنىڭ تەسااىرىگە ئۇچرىغانلىقىنىااڭ نەتىجىسااى بولسااا
كېرەك.
ھۇنالرنىڭ ئۇرۇقداشالىق جەمئىيىتىادىن قېلىاپ قالغاان ئاۆرپ -ئاادەتلىرى ئىچىادە
دۈشمەننى ئۆلتۈرگەنلەرنى مۇكاپاتالشمۇ بىار نىام ئاادەت بولغاان« .تاارىخىي نااتىرىلەر.
ھۇنالر ھەققىدە قىسسە» دە« :ھۇنالر ئۇرۇش قىلغانادا دۈشامەندىن بىرناى ئۆلتۈرساە بىار
ئاپقۇر شاراپ مۇكاپات بېرىلەتتى» دەپ ناتىرلەنگەن .بۇ دەم دۈشامەننى ئۆلتاۈرگەنلەرنى
مۇكاپاتلىشىدىكى ئىپادىسى بولغان .بۇ نىم ئادەت بۇرۇن جامائەنىاڭ دۈشامەننى قىرىشاتا
نىزمەت كۆرسەتكەن ئۇرۇق ئەزالىرىنى مۇكاپاتالشتىكى بىر نىم ئۇساۇم بولغاان .كېيىنماۇ
نۇسۇساااىي مۈلۈكچىلىكنىاااڭ بارلىققاااا كېلىشاااى ساااىنىپنىڭ پەيااادا بولۇشاااى ۋە ئاااۇرۇق
ئاقس اۆڭەكلىرىنىڭ ئ اۇرۇق ئەزالىرىنااى باشااقا مىلاالەت نەلقلىرىنااى ب اۇالڭ -تاااالڭ قىلىااش
ئۇرۇشااىغا قاتنىشىشااقا قىزىقتۇرىشااى ۋە مەجبۇرلىشااىغا ئەگىشااىپ ئەساالىدىكى بىاار ئاااپقۇر
شارات مۇكاپات بېرىش قولغاا چۈشاۈرگەن ئەساىرلەر ۋە ماام -مۈلاۈكلەرنى ئىنئاام قىلىاپ
بېرىشكە ئۆزگەرگەن .كېايىن ئىشالەپچىقىرىش كۈچلىرىنىاڭ يەنىماۇ تەرەققىاي قىلىشاى ۋە
قۇللۇق تۈزۈمنىڭ شەكىللىنىشى بىلەن ئۇ ئەسىرلەرنى قۇم -دىادەك قىلىشاقا ئاۆزگەرگەن.
بااۇ نىاام مەنپەئەتنىااڭ قىزىقتۇرىشااى ۋە ئەسااىرلەرنى قااۇم قىلىااپ ئەمااگەك كااۈچلىرىنى
تولاااۇقالش ئېھتىياجىنىاااڭ تۈرتكىساااىدە ھاااۇنالر جەڭ قىلغانااادا ھەر بىااار جەڭچاااى
ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە كۆپرەك ئەسىر ئېلىپ ئۇالرنى ئۆزىنىاڭ قاۇلى قىلىۋالغاان .باۇ نىام
ئادەت دەم ھۇن جەمئىيىتىنىڭ ئۇرۇقداشلىق جامائەسىدىن سىنىپى جەمئىيەتكە ئۆتۈشتىكى
تەرەققىيات جەريانىنىڭ بىر نىم ئىنكاسىدۇر.
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ئۇرۇق ئەزالىرى ئارىسىدىكى ئۆز -ئارا ياردەم بېرىش ھۇنالر جەمئىيىتىدىكى يەنە بىار
نىم ئېسىم ئادەت بولغان .بولۇپمۇ ئۇرۇش ۋاقتىدا بۇ نىم ئۆز -ئارا ياردەم تېخىمۇ زۆرۈر
بولغان« .تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە نااتىرلەنگەن جەڭادە قۇرباان
بولغانالرنىااڭ جەسااىتىنى قااايتۇرۇپ كااېلىش دەم مۇشااۇ نىاام ئااۆز -ئااارا ياردەمنىااڭ
ئىپادىلىرىنىاڭ بىرىاادۇر .كېاايىن ھاۇن جەمئىيىتىاادە ئوماۇمىي مۈلۈكچىلىكنىااڭ تەرەققىااي
قىلىشىغا تەدىرجى قۇربان بولغۇچىنىڭ جەسىىتىنى قايتۇرۇپ كېلىپ ئۇنىڭ تەئەللۇقاتىغا
ئېرىشىشنىڭ ۋاستىسى بولۇپ قالغان.
ھااۇنالر «قۇرامىغااا يېتىااپ ئوقيااا تااارتقۇدەك بولغاناادىال ھەممىسااى ئاااتلىق ئەسااكەر
بولىاادىغان» ھەربىااي تەشااكىم بىاالەن ئىشاالەپچىقىرىش تەشااكىلىي بىرلەشااتۈرۈلگەن.
ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكى بىلەن ھەربىي يۈرۈش تۇرمۇشاىنىڭ باارلىق مەزماۇنىنى تەشاكىم
قىلغانلىقتىن ھۇنالر جەمئىيىتىدە بىر ئادەمگە باھا بېرىشىمۇ ئۇنىڭ ئەماگەك ۋە ئۇرۇشاتا
(بولۇپمۇ ئۇرۇشتا) ئوينىغان رولىنى ئۆلچەم قىلغان .زەربەردە

ياشاالر بولۇپماۇ ئەماگەك

ۋە ئۇرۇشتا نىزمەت كۆرسەتكەنلەر جەمئىيەتنىڭ قەدىرلىشىگە ئېرىشكەن .قېرى -ئااجىزالر
دەم ئۇنىااڭ ئەكسااىچە مۇئااامىلىگە ئۇچرىغااان .ج اۇڭ ناااڭيۆ« :ھ اۇنالر ئۇرۇشاانى كەسااپ
قىلغان .ئۇالرنىڭ قېرى -ئاجىزلىرى ئۇرۇشقا بارمىغاانلىقتىن ئاۆزلىرىنى قوغاداش ئۈچاۈن
يېمەكىلىكلەرنىاااڭ يانشااالىرىنى نەۋقىرانلىغاااا بېرىااادۇ .باااۇ ئەمەلىيەتاااتە ئاااۆز قاااوۋمىنى
قوغدىغانلىق .بۇ نۇددى ئاتىنىڭ بالىنى ئاسرىغىنىغا ئونشاش ئىش» دېاگەن« .تاارىخىي
ناااتىرلەر .ھااۇنالر ھەققىاادە قىسسااە» دېاايىلگەن ھااۇنالردا مالنىااڭ سااېمىزىنى قاااۋۇم-
قىرانلىرى ئاشاقانلىرىنى قېارى -ئااجىزلىرى يېيىشاى سااغالم ياشاالرنىڭ ئەتىۋارلىنىاپ
قېاارى -ئاجىزالرنى اڭ كەمسىتىلىشااىنىڭ س اەۋبى دەم مۇشااۇنىڭدىدۇر .ھ اۇنالر باااتۇرلۇقنى
قەدىرلىگەن .لېكىن باتۇرالرنىڭ مۇددىئاساى ۋە ئۈنۈمىنىاڭ قاناداقلىقى بىالەن ئاانچە بەك
ھېسابلىشااااىپ كەتمىااااگەن« .تااااارىخىي ناااااتىرىلەر .ھااااۇنالر ھەققىاااادە قىسسااااە» دە
ناتىرلىنىشىچە تۈمەن تەڭرىقۇت چوڭ ئوغلى باتۇرنى كۆزدىن يۇقۇتاۇپ تەنتناى ئاامراق
كىچىك ئوغلىغا بەرمەكچى بولۇپ باتۇرنى ياۋچىالرغا تورغاقلىققا ئەۋەتكەن ھەم ئارقىدىنال
قوشاااۇن چىقىرىاااپ ياۋچىالرغاااا ھۇجاااۇم قىلىاااپ ياۋچىالرنىاااڭ قاااولى بىااالەن بااااتۇرنى
ئۆلتااۈرمەكچى بولغااان .ھااالبۇكى باااتۇر ياااۋچىالر نانىنىااڭ تۇلپااارنى ئااوغرالپ قېچىااپ
كەتكەن .تۈمەن تەڭرىقۇت ئاۇنى بااتۇر دەپ مانتااپ ئاۇنى ئاون مىاڭ چەۋانادازغا بااش
قىلغاااانلىقى نااااتىرلەنگەن .يەنە «كېيىنكاااى نەنناااامە»  -54جىلاااد «لاااى لىڭنىاااڭ
تەرجىمھااالى» دا ناتىرلىنىشااىچە لااى لىااڭ ھۇنالرغااا تەساالىم بولغاناادىن كېاايىن نەن
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سۇاللىسىنىڭ چېگرىادا تۇرۇشالۇق لاى شاۇ ئااتلىق يەنە بىار كااھبېگىمۇ ھۇنالرغاا تەسالىم
بولغاااان .لاااى شاااۇ تەڭرىقۇتقاااا ئااااتلىق ئەساااكەرلەرنى ئىشااالىتىپ نەن قوشاااۇنلىرىدىن
مۇداپىئەلىنىشنى ئۆگەتكەنلىكتىن نەن سۇاللىسى ناتالىشىپ بۇنى لى لىڭ ئاۆگەتتى دەپ
قاراپ لى لىڭنى ئانىسى ئۇكىسى ۋە نوتاۇن -باالىلىرىنى ئۆلتاۈرۈپ ئۇنىاڭ جەمەتىناى
قۇرۇتىۋەتكەن .لى لىاڭ ئاۆز ئائىلىساىدىكىلەرنىڭ لاى شاۇنىڭ ساەۋەبىدىن ئاۆلگەنلىكىگە
ناھايتى غەزەپلىنىپ باشقىالردىن پايدىلىنىپ لى شۇنى ئۆلتۈرۋەتكەندە تەڭرىقاۇت ئاۇنى
مانتاپ قىزىنى ئۇنىڭا ياتلىق قىلىپ ئۇنى ئوڭ قوم چېرىكچى بەگلىكاكە تەيىانلىگەن ۋە
ئۇنى ناھايتى ئەتىۋارالپ ئىشلىتىپ سىياسىي ئىشالرغا قاتناشتۇرغان.
ھۇنالردا يەنە ئەھدى-پەيمان تۈزگەندە قان ئاققۇزدىغاان بىار نىام ئاادەت بولغاان.
گاۋشاايۇ «ن اۇەينەنزى»  -11جىلااد «قائىاادە -يوس اۇنالرغا رەددىاايە» گە ئىاازاھ بېرىااپ:
«ھاۇنالر ئەھاادى تۈزگەناادە ھاااراقى ئااادەم كاللىسااىغا قوياۇپ ئىچىااپ قەسااەم بېرەتتااى»
دېگەن .ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق بولغان« .نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسساە» دە :قوغۇشاار
تەڭرىقۇت نەن ئەلچىسى نەن چاۋ ۋە جااڭ مېىاڭ بىالەن ئىتتىپاالىق ئەھادى تۈزگەنادە
نوشۈي دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى تاغقا چىقىپ ئاق ئات سويۇپ ئانادىن شەمشاىرى بىالەن
ئااالتۇن قىرىااپ شاااراپقا ئارىالشااتۇرغاندىن كېاايىن ئااۇنى كىئااوك تەڭرىقااۇت ئۆلتااۈرگەن
ياااۋچىالر نانىنى اڭ ئۆلتااۈرۈپ باااش س اۆڭىكى قۇيااۇپ بىلىكىاادىن قااان چىقىرىااپ شاااراپقا
تېمىتىپ بىرلىكتە قەسەم قىلىشقان.
ھۇنالرنىاڭ كيىنىشاى ۋە چااچ قويۇشااى تاارىخىي ماتېرىياالالردا ئېنىاق ناااتىرلەنگەن.
«نۇەينەنزى» -11جىلد «قائىدە -يوسۇنالرغا رەددىيە» دە« :ھۇنالر ئۇزۇن چاچ قويۇپ
پانپاااايتىۋاالتتى» دېااايىلگەن .ئاتاااالمىش «ئاااۇزۇن چااااچ» چېچىناااى تۈگىۋالمىغاااانلىنى
«پانپايتىۋېلىش» چېچىنى قۇيۇۋېتىشنى كۆرسىتىدۇ« .نەننامە .تۈركلە ھەققىدە قىسسە»
دە « :تۈركلەر ئادىتى باويىچە چېچىناى بوغمااي ساوم يېنىغاا تاشالىۋاالتتى .باۇ قەدىمقاى
ھۇنالر بىلەن ئونشايتتى» دەپ ناتىرلەنگەن« .نەنناامە .لاى لىڭنىاڭ تەرجىمھاالى» دا
لى لىڭ بىلەن ۋېيلۇ نەن ئەلچىلىرىنى كۈتىۋالغاندا ئىككىلىسىنىڭ ھۇنچە كېيىم كىيىناپ
چېچىنااااى ئۆرۈۋالغااااانلىقى ناااااتىرلەنگەن .تەتقىالتالرغااااا ئاساسااااالنغاندا شااااىمالدىكى
مىللەتلەرنىڭ بولسا چېچىنى ئاۇزۇن قوياۇپ پانپايتىۋالغاان .جەناۇبتىكى مىللەتالەر بولساا
چېچىنى تۈگىاۋاالتتى« .نەنناامە»  -43جىلاد «لاۇ جياڭنىاڭ تەرجىمھاالى» دا لاۇ جياا
جەنۇبى يۆلەرگە ئەلچى بولۇپ بارغاندا جەنۇبىي يۆ نانى يۈتونىاڭ چېچىناى تۈگىۋالغاان
ناتىرلەنگەن .يەن شىگۇ بۇنىڭغا ئىازاھ بېرىاپ« :چېچىناى تۈگۈۋالغاۇچىالر چېچىناى بىار
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تۇتام قىلىپ ئۆرۈۋاالتتى .ئۇنىڭ شەكلى نۇددى ئومۇرتقىغا ئونشايتتى» دېگەن .لى لىاڭ
بىلەن ۋېيلۇ كىيگەن كىيىمنىڭ قانداق شەكىلدە ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولمىساىمۇ لاېكىن
ئۇالرنىڭ چېچىنى ئۆرۈۋېلىشى ھۇنالرنڭ چااچ قوياۇش شاەكىلى بولمىساا كېارەك .چاۈنكى
ھۇنالرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك چېچىناى قوياۇۋېتەتتى .باۇ يازماان ھاۆججەتلەر (مەسالەن
«نۇەينەنزى» ۋە «جۇننامە») دىاال كۆرۈلاۈپ قالماساتىن جۇڭگاو پەنالەر ئاكادېمىيىساى
ئااارنېئولوگىيە تەتقىقااات ئورنىنىااڭ فېڭشااى قېاازىش ئەترىتااى  -1957 ~ 1955يىللىاارى
شەنشااى ئۆلكىسااى چاڭئەناادىكى نەن دەۋرىااگە مەنسااۇپ بولغااان شاااڭلىن باغچىسااىدىن
(ھازىرقى فېڭشى ناھىيىسىنىڭ كېشېڭجۇاڭ كەنتى) ئاالھىادە بىار قەبارە ( -140نومۇرلاۇق
قەبرە) نى قازغاندا ھەمدەنپە بۇيۇمالر ئىچىدىن ئۇزۇنچاق شەكىلدىكى ئىككى مىا تانتاا
بايقىغان .بۇ مىا تانتىالرغا ئىككى ئات ۋە ئىككى ئادەمنىڭ سۈرىتى چاېكىلگەن بولاۇپ
بۇ ئىككى ئادەم بىر -بىرسىنىڭ بېلىنى ۋە پۇتىنى تۇتۇپ چېلىشىۋاتقان قىياپەتتە تۇرغان.
ئىككىلىساااى قاڭشاااارلىق چااااچ بولاااۇپ پۇشاااقىقى بوغمااااق ئىشاااتان كىيىۋالغاااان [.]21
ئارنېئولوگالرنىڭ بېكىتىشاىگە ئاساساالنغاندا باۇ بىار ھاۇن قەبرىساى بولاۇپ ئۆلگاۈچى
ئېھتىمام ھۇنالرنىڭ نەن سۇاللىسىگە ئەۋەتىلگەن ئەلچى ياكى ئەلچىنىاڭ ھەمراھاى بولساا
كېاارەك .باۇ قەبرىنىااڭ قېزىلىشااى ھۇنالرنىااڭ چاااچ قويۇشااى كېاايىم -كېچىكااى زىناانەت
بوياۇملىرى چىااراي -قىياااپىتى [ ]22ۋە چېلىشااىش ئااادىتىنى چۈشىنىۋېلىشااىمىزغا ياااردەم
بېرىدۇ .گەرچە بۇ قەبرە چوڭ چۆللۈكنىڭ جەنۇبىي ۋە شىمالىدىكى ھۇنالر ئولتۇراقالشاقان
رايونالردا بولمىسىمۇ لېكىن بۇ بىزنى ماددىي ئىسپاتالر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

ئىزاھالر:
[ ]1ب اۇ يېزىااق بەلگىلىرىنااى

 .دورجااى سااورۇڭنىڭ «شااىمالىي ھ اۇنالر»  -5باااپ

«ھۇنالرنىڭ مەدەنيىتى» دىن كۆرۈڭ.
[ ]2مېنىڭچە ھۇنالرنىاڭ شۈبھىساىز ئاۆز يېزىقاى بولغاان .ئەگەر ھۇنالرنىاڭ يېزىقاى
يوق ھۇن تەڭرىقۇتلىرىنىاڭ نەن پادىشااھلىرىغا يازغاان نەتلىرىناى نەنازۇالر نەنازۇچە
يېزىقتااا يېزىااپ بەرگەن دېاايىلگەن بولسااا ئاۇ ھالاادا ھۇنالرنىااڭ باشااقا ئەلاالەرگە يازغااان
نەتلىرىاادىمۇ شاۇ ئەللەردىكىاالەر ئۆزلىرىنىااڭ يېزىقىاادا يېزىااپ بەرگەن بولىاادۇ .مېاانڭچە
ھۇنالرنىااڭ ھەممىسااىال ئەللەردىاان پۈتااۈكچى يىغىۋېلىشااى مااۇمكىن ئەمە  .يەنە كېلىااپ
ھۇنالرنىڭ ئۆز ئىچىدە يات يېزىقنى ئىشلىتىشمۇ مۇمكىن ئەمە  .شۇڭا ھۇنالرنىڭ يېزىقى
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يوق دېگەن قاراشقا قوشۇلغىلى بولمايدۇ (تەرجىماندىن).
[ ]3جۇشااىنىڭ «چ اۇ نەزمىلىرىنىااڭ كېيىكااى بايااانى» ۋە گااو ماۋچىڭنىااڭ «مۇزىكااا
مەھكىمىسى شېئىرلىرى» گە قاراڭ« .چۆرىنىڭ ئون سەككىز ئۇدارى» نى سەي ۋېنجىنىاڭ
ئۆزى يازغان -يازمىغانلىقى توغرىسىدا ھازىرغىچە ئىلىام ساھەدىساە مۇناازىرە مەۋجاۇت .ئاۇ
تۇرغان جەنۇبىي ھۇنالرنىڭ سوم قوم بىلىك نانىنىڭ ئوردىساىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىماۇ
تېخااى مۇقىمالشااتۇرۇلمىدى .ل اېكىن «كېچىلىاارى ئاڭلىنااار لوڭشااۈينىڭ شااوخ شاااۋقۇنى
كۈناادۈزلىرى كااۆرنەر سااەددىچىنىڭ يااوللىرى» ( -6ئااۇدار) «كەڭ باياااۋان دالىاادا قەد
كۆتۈرگەن ك تۇرالر» ( -7ئاۇدار) دېاگەن مىساراالردىن قارىغانادا ئاۇ ئېھتىماام ھاازىرقى
ئىچكى موڭغۇلنىڭ غەرىبىدىكى كونا سەددىچىن سېپىلىنىڭ جەنۇبىدا بولۇشى مۇمكىن .باۇ
ئەتىراپ دەم جەنۇبىي ھۇنالر شەرقىي نەن سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىادە قورۇلادىن
كىرگەندە ماكانالشقان رايون ئىدى.
[« ]4كېيىنكى نەننامە»  -84جىلد «ئىپپەتلىك ئايالالرنىڭ تەرجىمھالى».
[ ]5جىننااامە»  -69جىلااد «لي اۇ نۇينىااڭ تەرجىمھااالى» نى اڭ قوشۇمچىسااى ۋە -62
جىلد «ليۇ كۈننىڭ تەرجىمھالى».
[ ]6بۇ ھۇن مەدەنىايەت يادىكاارلىقلىرىنى ئاايرىم -ئاايرىم ھالادا پ .ك .كوزلوۋنىاڭ
«تاشااقى موڭغااۇلىيەنى تەكشااۈرۈش دوكالتااى» ۋە

 .دورجااى سااورۇڭنىڭ «شااىمالىي

ھۇنالر»  -1بات شىمالىي ھۇنالرنىڭ قەبرىلىرى» دىن دەپ كۆرۈڭ.
[« ]7مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى» ژورنىلىنى اڭ  -1959يىللىااق  -6سااانىدىكى لااى
ميەنيۈنىڭ «ئىچكى موڭغۇلنىڭ نېلىنگىر ناھىيىسىدىن تېپىلغاان مىاا قاورالالر» دېاگەن
ماقالىسىگە ۋە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى نەشارياتى  -1964يىلاى نەشار قىلغاان «ئىچكاى
موڭغۇلاادىن تېپىلغااان مەدەنىاايەت يادىكارلىقلىرىاادىن تالالنمااا» «ئوم اۇمىي بايااان» -5
بەت -47

 -48رەسىمگە قاراڭ.

[« ]8مەدەنىاايەت يادىكااارلىقلىرى» ژورنىلىنىاڭ  -1965يىللىااق  -2سااانىدىكى گەي
شااەنلىننىڭ «ئىچااى موڭغااۇم ئاااپتونوم رايااۇنى جۇڭغااار نوشااۇنى سااۇجى جىلغىسااىدىن
قېزىۋېلىنغان بىر تۈركۈم مىا قورالالر» دېگەن ماقالىگە قاراڭ.
[« ]9مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى» نىڭ  -1957يىللىق -4
سانىدىكى لى ميەنيۈنىڭ «ئىچكى موڭغۇلنىاڭ غەربىاي قىساىمىدىكى ھاۇن ۋە نەن دەۋرى
مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» دېگەن ماقالىسىگە قاراڭ.
[« ]10نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
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[« ]11تارىخىي ناتىرىلەر .ھاۇنالر ھەققىادە قىسساە» دىكاى جىان شاۇنىڭ بايانىغاا
قاااراڭ ]12[ .خ .پەرلە« :ھۇنالرنىااڭ ئااۈچ شااەھىرىنىڭ نارابىسااى» ئۇالنباااتۇر پەناالەر
كومىتېتى  -1957يىلى نەشىر قىلغان.
[« ]13نەننامە»  -28جىلد «جۇغراپىيە تەزكىرىسى».
[ ]14دانانلىق قامانالرنىڭ ئەپساۇن ئوقاۇش ئاارقىلىق كىشالەرنى قايمۇقتۇرۇشاىدۇر.
تارىخىي ئەساەرلەردە ناتىرلىنىشاىچە نەن ۋۇدى پالغاا ئىشاىنىدىغان بولاۇپ كاۆپلىگەن
قاماانالرنى پااايتەنتكە ئەكەلااگەن .ئايااام قامااانالر ئوردىغااا كىرىااپ ئوردىاادىكىلەرگە باااال-
قازادىن ساقلىنىشنى ئۆگىتىپ ھەر بىر ھۇجرىغا ياغاچ ھەيكەللەرنى كۆمۈپ نەزىر -چىراغ
قىلغان .كېيىن ئۇ بارا -بارا ياماانلىق تىالەپ سۇيقەسات قىلىشانىڭ ۋاستىساىگە ئايلىنىاپ
قالغان .ۋۇدى ئاغىرىپ قالغاندا جيىاڭ چاۇڭ كېساەلنىڭ مەنبساى دانانلىقتاا دىگەچاكە
ۋۇدى جياڭ چۇڭشى باش بولۇپ ئوردىادىكى ياغااچ ھەيكەللەرناى قېزىاپ ئېلىۋېتىشاكە ۋە
شۇنداق قىلغانالرنى زىندانغا تاشالشقا بۇيرىغان .جياڭ چۇڭ لى شاھزادە بىالەن ئااداۋىتى
بولغاچقا شااھزادىنىڭ قەساىرىدە ياغااچ ھەياكەم بەك كاۆپكەن دەپ بۆھتاان چاپلىغاان.
شاھزادە قورقۇپ جياڭ چاۇڭنى ئۆلتاۈرۈپ قوشاۇن تارتىاپ ئىسايان كاۆتەرگەن بولساىمۇ
مەغلاااۇپ بولاااۇپ ئاااۆزىنى ئۆلتۈرۋالغاااان .كېااايىن تااايەن چيەنچياااۇ شااااھزادىنىڭ نااااھەق
ئۆلگەنلىكىنى مەلۇم قىلغاندىن كېيىن ۋۇدى جياڭ چۇڭنىڭ جەمەتىنى ساۈرگۈن قىلغاان.
ب اۇ تارىختااا «دانانالرنىااڭ ت اۈرمىگە تاشلىنىشااى» دەپ ئاتالغااان .ب اۇ ۋۇدى دەۋرىاادىكى
ھۆكۈمران سىنىپالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى بىر قېتىملىق كۈرەش ئىدى.
[« ]15تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]16نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]17تارىخىي ناتىرىلەر»  -123جىلد «پەرغانە تەزكىرىسى».
[«]18نەننامە»  -70جىلد «جىن تاڭنىڭ تەزكىرىسى».
[« ]19تارىخىي ناتىرىلەر .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]20نەننامە .ھۇنالر ھەققىدە قىسسە».
[« ]21ئاااارنېئولوگىيە» ژورنىلىنىاااڭ  -1959يىللىاااق  -10ساااانىدىكى «~ 1955
 -1957يىلالردىكااى شەنشااى چاااڭئەن فېڭشااى كەنتىاادىكى قېاازىش دوكالتااى» ۋە -1963
يىلى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى نەشىرياتى نەشىر قىلغان ئاارنېئولوگىيە تەتقىقاات ئاورى
تۈزگەن «لى شۈي دەرياسىنىڭ غەربىدىكى قېزىش دوكالتى» نىڭ  -140 -138بەتلىرى.
[ ]22چەتئەللەردىكى بۇرژئۇا ئالىملىرى ھۇنالرنى ناھايتى بەت -بەشرە تەساۋىرلىگەن
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بولسااىمۇ ئەمەلىيەتااتە ئۇنىااڭ قىلااچە ئاساسااى يااوق .ب اۇ پەقەت تااارىختىكى ئاااز سااانلىق
مىللەتاالەرگە قىلىنغااان ھاقااارەتتۇر .ھۇنالرنىااڭ چىرايااى زادى قانااداقب نااۆۋەتتە يازمااا
ماتېرىيالالر ۋە ئارنېئولوگىيىلىك قېزىلمىالر ئارقىلىق بۇنىڭغا كونكىرىات جااۋاپ بەرگىلاى
بولمايدۇ« .نەننامە»  -68جىلتىدا «جىن مىتىنىڭ تەرجىمھالى» دا« « :جىان مىتىنىاڭ
بويى ئىگىز بولۇپ سەككىز چى ئىككى سۇ كېلەتتى .چىرايى سۈرلۈك ئىادى» دېايىلگەن.
بۇ جۇڭگو يازما ماتېرياللىرىدىكى ھۇنالرنىڭ چىراي -تۇرقى ساۈرەتلەنگەن بىاردىن -بىار
ناتىرىادۇر .بۇنىڭادىن باشااقا ئاالىمالر باۇرۇن داۋاملىااق «جىنناامە»  -107جىلاد «شااى
جىلۇڭ ھەققىدە ناتىرە» دىكاى «رەن مىاڭ كاېش غاۇزلىرىنى قىارغىن قىلغانادا ئېساىم-
پە

ئەر -ئاياااام قېااارى -يااااش بولاااۇپ  200مىاااڭ ئاااائىلىلىكتىن ئاااارتۇق ئاااادەمنى

قىرىۋەتكەن .شۇ چاغدا قاڭشارلىق ساقاللىق كەلگەنلەدرىن ناتا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ سانى
ئومۇمىي ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ سانىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكنى ئىگەللىگەن» دېگەن باياان ۋە
يەنە شۇ «ناتىرە» دىكى «شى شۈەننىڭ ئوغۇللىرىنىڭ چىرايقى ھۇنالرغا بەك ئونشايتتى
ئااورا ك اۆز ئىاادى» دېااگەن بايانغااا ئاساساالىنىپ ب اۇنى ھۇنالرنىااڭ چىااراي -تۇرقىنىااڭ
ئىپادىسى قىلىشقان .ھالبۇكى تارىخىي ئەسەرلەردە كېشالرنىڭ ئەجدادى ھۇنالرنىڭ باشقا
ئۇرۇقىاادىن .ئااۇالر شاااڭداڭ ۋۇشااياڭدا ئولتۇراقلىشااىپ كااېش غااۇزلىرى دېاايىلگلەن (
«ۋېينامە»  -95جىلد «شى لېنىڭ تەرجىمھالى» ) دەپ ناتىرلەنگەن بولسىمۇ ئۇالرنىاڭ
ھۇنالر بىلەن بىار ئىارىقتىن ئەمەسالىكى (كاېش غاۇزلىرى غەربىاي ياۇرت ئىرقىغاا مەنساۇپ
ئىدى) جۇڭگاو چەت ئەم ئاالىملىرى تەرىپىادىن بىاردەك ئېتىاراپ قىلىنغاان .كېشاالرنىڭ
چىااراي -تااۇرقى مەلااۇم جەھەتااتىن ھۇنالرغااا ئونشىساامۇ لااېكىن بااۇ ئىككااى مىللەتنااى
ئارىالشتۇرۋېتىشكە بولمايدۇ.
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-66باب ھۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى پائالىيىتى
ھۇنالرنىڭ ياۋروپادىكى پائالىيىتى ھەققىدە دۆلىتىمىزدىكى ئالىمالرنىڭ تەتقىقاتى بىار
قەدەر ئاز بولسىمۇ چەتئەللەردە باۇ ھەقتىكاى مەنساۇ
مەزمااۇننى ئااامېركىلىق تارىخش اۇنا

ئەساەرلەر نېلاى كاۆپ .مەن باۇ

مېااك گوۋېرىننىااڭ «ئوتت اۇرا ئاسااىيادىكى قەدىمكااى

دۆلەتاالەر تااارىخى» دېااگەن ئەساىرى ۋە ئاۋسااتىرىيىلىك ئااالىم ئوتتومااائېنچىن نېلفېننىااڭ
«ھ اۇنالر دۇنياسااى» دېااگەن ئەسااىرى ھەم باشااقا مۇناسااىۋەتلىك تااارىخىي ماتېرىيالالرغااا
ئاساسااالىنىپ يېزىاااپ چىقىاااپ كىتابىمنىاااڭ قوشۇمچىساااى ساااۈپىتىدە ئوقۇرمەنلەرنىاااڭ
پايدىلىنىشىغا سۇندۇم.

 .1ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا بېسىپ كىرىشىنىڭ  -6باسققۇچى (مىالدىقيە -411 ~ 374
يىلالر) ۋە مىللەتلەرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى پەيدا قىلىشى
مىالدىاايە -91يىلىاادىن باشااالپ غەربااكە كۆچۈشااكە باشاالىغان ھااۇنالر  -374يىلااى
ھازىرقى دون دەرياسىنىڭ شەرقىگە جايالشقان ئاالنالرنى مەغلاۇپ قىلغانادىن كېايىن دون
دەرياسى سااھىلىد پەيادا بولاۇپ ياۋروپاادىكى مىللەتلەرنىاڭ چاوڭ كۆچۈشاىنى ئىلگىارى
سۈرۈشااتە ئاساساالىق روم ئويناشااقا باشالىدى ۋە شاۇنىڭ بىاالەن بىلاالە ياۋروپاغااا تاجاااۋۇز
قىلىپ كىرىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى باشلىدى .ئاالن دۆلىتاى يوقىتىلغانادىن كېايىن گەرچە
نۇرغۇنلىغان ئاالنالر ھۇنالرغا بويساۇنۇپ ئۇالرنىاڭ غەرباكە قىلغاان يۈرۈشاىگە قاتناشاقان
بولسىمۇ لېكىن بىار قىساىمى جەنۇبقاا قېچىاپ كاۋكااز تېغىغاا كېتىاپ يەنە بىار قساىمى
غەربكە قېچىپ شەرقىي گوتالرنىڭ مۇداپىئە ساېپىنى بۆساۈپ ئۆتاۈپ شاەرقىي گوتالرنىاڭ
تېرىتورىيىسىگە كىرىۋالدى .شەرقىي گوتالرنىڭ چېگىرىسى دون دەرياسىنىڭ غەربى بىلەن
دېنىستىر دەرياسىنىڭ ئارىلىقىدا ئىدى .ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەيال ھۇنالرمۇ داۋاملىق تاۈردە
غەرباااكە ياااۈرۈش قىلىاااپ دون دەرياساااىدىن ئۆتاااۈپ مىالدىااايە  -374يىلاااى شاااەرقىي
گوتالرنىااڭ زىمىنىغااا ھۇجااۇم قىلىااپ كىااردى .ئېيتىشااالرغا قارىغاناادا ئەينااى چاغاادىكى
ھۇنالرنىڭ يولباشچىسى باالمىر ئىكەن.
ھۇنالرنىڭ تاجاۋۇز قىلىاپ كىرگەنلىاك نەۋىارى «گوتالرنىاڭ باشاقا قەبىلىلىرىنىاڭ
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ئارىسااىغا يېتىااپ بارغاناادىن كېاايىن ئااۇالر ھىچقاچااان ئاااڭالپ باقمىغااان قەيەردىاان
كەلگەنلىكىنىمااۇ بىلگىلاااى بولمايااادىغان بىااار قوۋمنىاااڭ تاغااادىكى باااوران -چاپقۇنااادەك
كېلىۋاتقااانلىقىنى ئۇالرغااا يولۇققااانلىكى نەرسااىنىڭ بااۇالڭ -تاالڭغااا ۋە بۇزغۇنچىلىققااا
ئۇچرىغانلىقىنى ئاڭلىشىپ ئىنتايىن قورقۇپ كەتاكەن [ .]1شاەرقىي گوتالرنىاڭ ياشاىنىپ
قالغااان پادىشاااھى ھېرمانرىكنىااڭ ھۇنالرنىااڭ ھۇجااۇمىنى توسۇشااقا ك اۈچى يەتمىگەچااكە
قوشۇنى بىرىنچى قېتىم مەغلۇپ بولغانادىال ئاۆزىنى ئۆلتۈرۋالادى .ئۇنىاڭ ئورنىغاا چىققاان
ۋىتخىمىر بۇ ۋەزىيەتنى ئوڭشىماقچى بولۇپ ھۇنالر بىلەن بىر نەچچە ئاي جاپاالىق ئاۇرۇش
قىلغان بولسمۇ لېكىن ئانىرىدا يەنىال مەغلۇپ بولۇپ ھاالكەت تەقدىرىدىن قۇتۇاللمىادى.
ھېرمانرىكنىڭ ئوغلى ھۇنىمۇند قوۋمىنى باشالپ ھۇنالرغا تەسلىم بولادى .قالغاان شاەرقىي
گوتالر ئاالتىئۇ

ۋە سافراكىا قاتارلىق ئىككى كىشىنىڭ باشالمچىلىقىدا غەربتىكى غەربىي

گااوتالر شااەرقىي (دېنىسااتېر دەرياسااىنىڭ غەربىااگە) كەتتااى .غەربىااي گااوتالر شااەرقىي
گوتالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشى ۋە ئۇالرنىڭ قېلىپ قالغانلىرىنىڭ ئۆز تېررىتورىيىسىگە قېچىاپ
كېلىشااىدىن ھۇنالرنىااڭ تاجاۋۇزىنىااڭ تەھاادىتىنى ھااېا قىلغاچقااا پادىشاااھ ئاتانارىااك
دەرھااام شااەرقىي سااەپتىكى مااۇداپىئەنى كۈچەيتىااپ دېنىسااتېر دەرياسااىنىڭ بويلىرىغااا
قورغانالرنى سېلىپ ھۇنالرنىڭ دەريادىن ئۆتۈشىنى توساىماقچى بولادى .لاېكىن ھاۇنالر
ئۇ غەربىاي گوتالرنىاڭ ماۇداپىئە ساېپىدىن يىاراق بولغاان دېنىساتېر دەرياساىنىڭ ياۇقىرى
ئېقىنىدىن يۇشۇرۇنچە ئۆتۈپ غەربىي گوتالرنىڭ ئارقىسىدىن تۇيۇقسىز ھۇجاۇم قىلمااقچى
بولدى.
نەتىجىدە غەربىي گاوتالر قوشاۇنى قااتتىق زەربىاگە ئاۇچراپ ئېغىار چىقىام تارتىاپ
جەنۇپتىكى دوناي دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى دېالنسىرۋانىيە ئورمانلىقىغا (ھازىرقى رۇمىنىايە
چېگرىسااى ئىچىاادە) قېچىااپ كېتىشااكە مەجبااۇر بولاادى .ھااۇنالر كااۆپ غەنىاايمەتلەرگە
ئېرىشااكەچكە بىاار مەھەم قوغلىغاناادىن كېاايىن قوغالشاانى تونتاااتتى .غەربىااي گااوتالر
ئىنتااايىن قورقااۇپ كەتكەچااكە ئۇالرنىااڭ بىاار قىسااىملىرى جۈملىاادىن تەنمىاانەن 200
مىڭدەك ئاھاالە ئاقسااقام فىرىتگېرننىاڭ باشاالمچىلىقىدا رىام ئىمپېرىيىساىدىن ئۆزلىرىنىاڭ
دوناااي دەرياسااىدىن ئۆتااۈپ رىاام ئىمپېرىيىسااىدە پاناھلىنىشااقا رۇنسااەت قىلىشاانى تەلەپ
قىلدى .بۇ چاغدا رىم ئىمپېرىيىسى تېخى شەرق -غەربتىن ئىبارەت ئىككىسىگە بۆلاۈنمىگەن
ئىدى .رىم ئىمپېراتورى ۋالنېا ئوردا كېڭىشىنىڭ مۇزاكىرىسى ئارقىلىق ئانىرىادا غەربىاي
گوتالرنىڭ چېگرىدىن كىرىشىگە رۇنسەت قىلدى .رىم ئىمپېرىيىسى تەۋەسىگە كىرگەن باۇ
غەربىي گوتالر كېايىن ئىمپېرىيىنىاڭ يەرلىاك ئەمەلادارلىرىنىڭ ئىنتاايىن ئېغىار زۇلىماى ۋە
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ئىقتىسادىي ئېكىسپىالتاتىسىيىسىگە چىدىماي زور كۆلەملىك مالىمانچىلىق پەيدا قىلدى [.]2
ئۇالر بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ شاىمالىدا بارغاانال يېرىادە ئاوت قوياۇپ بۇالڭچىلىاق قىلادى.
ئااۇزۇن ئااۆتمەي بااۇرۇن ھااۇنالر تەرىپىاادىن مەغلااۇپ قىلىنىااپ ئاااالتىئۇ

ۋە سااافراكىا

ئىككىيلەننىڭ باشاالمچىلىقىدا غەربىاي گاوتالر رايونىغاا قېچىاپ كەلاگەن قالادۇق شاەرقىي
گوتالرماۇ دونااي دەرياساىدىن ئۆتاۈپ بالقااان يېارىم ئارىلىادا پەيادا بولاۇپ ساېرىا ۋە
ماكىاادۇن قاتااارلىق جااايالرنى ب اۇالڭ -تاااالڭ قىلاادى .ئارىاادىن ئاۇزۇن ئ اۆتمەي ھ اۇنالر ۋە
ئاالنالرنىااڭ ئالاادىن يااۈرەر قوشااۇنلىرىمۇ بااۇ يەردىكااى مالىمانچىلىققااا قاتناشااتى .لااېكىن
ئۇالرنىڭ سانى ئانچە كۆپ ئەمە

ئىدى .چۈنكى ھۇنالرنىڭ ئاساساىي كاۈچى باۇ چاغادا

تېخى دوناي دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى ئەسلىدە گوتالرغا تەۋە بولغان زىمىندا تۇرىۋاتاتتى.
گوتالرنىااڭ ئىساايانىنى بېسااىقتۇرۇش ئۈچااۈن رىاام ئىمپېراتااورى ۋېلنااېا ش اەرق ۋە
غەربتىكى سەر نىم قىسىمالرغا شەنساەن ئاۆزى باشاچىلىق قىلىاپ مىالدىايە  -378يىلاى
گوتالر بىلەن جەڭ قىلادى .نەتىجىادە رىام قوشاۇنلىرى قااتتىق مەغلاۇپ بولاۇپ ئاۈچتىن
ئىككااى قىسااىم ئەسااكەر ئۆلاادى .ۋلېنېساامۇ ئۆلتۈرۈلاادى .باۇ ئاۇرۇش رىاام ئىمپېرىيىسااىنىڭ
ئاساسىنى تەۋرىتىپ قويدى .ۋالنېا ئۆلگەنادىن كېايىن

گاوتالر ھۇنالرنىاڭ تەھادىتىنى

تېخىماااۇ بەك ھاااېا قىلغاچقاااا رىااام ئىمپېرىيىساااى تېرىتورىيىساااىدە تۇرىاااۋەردى .رىااام
ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇالرنى قوغالپ چىقىرىشقا مادارى يەتمىدى .ئانىرىدا مىالدىيە -382يىلاى
ئەتراپىدا ئىككى تەرەپ سۈلھى تۈزۈشتى .سۈلھىنىڭ مەزمۇنىغاا ئاساساەن شاەرقىي گاوتالر
ۋە ئۇالر بىالەن بىلالە بالقانغاا كىارگەن ئااالنالر ۋە ھاۇنالر پااننونىيە (ھاازىرقى ۋېنگارىيە
تەۋەسىدە) ۋە ئۈستۈنكى موسىيا تۆۋەنكى موسىيادا ئولتۇراقلىشىدىغان بولادى .شاۇنىڭدىن
كېيىن غەربىي گوتالر دائىم دېگۈدەك ئىسيان كۆتۈرۈپ تاۇردى .مىالدىايە -395يىلاى رىام
ئىمپېرىيىسى رەسمى ھالدا شاەرق ۋە غەرباتىن ئىباارەت ئىككىاگە پارچىالنادى-398 .يىلاى
ش اەرقىي رىاام ئىمپېرىيىسااى غەربىااي گوتالرنى اڭ پاراكەناادىچىلىكىنى يوقىتالماياادىغانلىقىغا
كاۆزى يېتىااپ ئۇالرغااا قاراتقااان سىياسااىتىنى ئۆزگەرتىااپ ئۇالرنىااڭ رەھبىاارى ئاااالرىكنى
ئۆزىگە تارتىپ ئاندىن ئۇالرنى ئىمپېرىيىگە بويسۇندۇردى.
مىالدىيە -400~375يىلالر ئارىلىقىدا ھۇنالر ئاالنالر ۋە گاوتالرنى غەرباكە كۆچۈشاكە
مەجبۇر قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئاساسلىق قىسىمى يەنىاال جەناۇبىي روساىيە يايالقلىرىادا
يەنى ئاالنالر ۋە شەرقىي گوتالرنىڭ ئەسلىدىكى زېمىنىادا تۇرۇۋاتااتتى .ئۇالرنىاڭ ئااز بىار
قىسااىمى جەنۇپق اا ي اۇرۇش قىلىااپ كاۋكاااز تېغىاادىن ئۆتااۈپ ئەرمىنىاايە مېسااوپوتامىيە ۋە
س اۈرىيە قاتااارلىق جايالرغااا ھۇجااۇم قىلغااان بولسااىمۇ ل اېكىن ھۇجۇنلىرىنىااڭ ھەممىسااىال
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چېكىندۈرۈلاادى .مىالدىاايە -396يىلااى يەنە ئاااز بىاار قىسااىم ھااۇنالر تىگاارىا دەرياسااى
بويىدىكى كېتىسفون (پېرسىيەدىكى ساساانالر نانلىقىنىاڭ پاايتەنتى) شاەھىرىگە ھۇجاۇم
قىلغان بولسىمۇ لېكىن قايتۇرما زەربىگە ئۇچراپ غەلبە قازىنالمىدى .شۇڭا تاكى مىالدىيە
 -400يىلىغااا قەدەر ھۇنالرنىااڭ ئاساساالىق قىسااىمى يەنىااال كارپااات تېغىنىااڭ شااەرىقىدە
تۇرىۋەردى .لېكىن مىالدىيە  -400يىلىنىڭ كاۈز پەسالىدىن باشاالپ ھاۇنالر تاۇنجى قېاتىم
رىملىقاااالر بىااالەن بىۋاساااتە ئۇچرىشىشاااقا باشااالىدى .يەنە شاااۇ چاغااادا شاااەرقني رىااام
ئىمپېرىيىسىنىڭ گانىيا ئىسىملىك بىر سەركەردىساى ئاساىيلىق قىلىاپ مەغلاۇپ بولغانادىن
كېيىن دوناي دەرياسىنىڭ تاۆۋەنكى ئېقىنىادىن يۇشاۇرۇنچە ئۆتاۈپ ھاازىرقى رومىنىايگە
قېچىپ كەتمەكچى بولدى .ھاالبۇكى ئەيناى ۋاقىتتاا باۇ راياوننى يىلادىز باشاچىلىقىدىكى
ھااۇنالر ئىگىاالەپ تۇرىۋاتقااان ئىاادى .يىلاادىز رىاام ئىمپېرىيىسااىگە بولغااان دوسااتلۇقنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن گانيانى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ كاللىساىنى كونىساتانتىنوپولىدىكى شاەرقىي
رىاام ئىمپېراتورىغااا ئەۋەتىااپ بەردى [ .]3تەنمىاانەن مۇشااۇ ۋاقىتااتىن باشااالپ ھۇنالرنىااڭ
غەربكە يۈرۈشىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى باشالندى.

 .2ھۇنالرنىڭ پاننونىيەدىكى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ تىكلىنىشقى (ھۇنالرنىقڭ ياۋروپاغقا
بېسىپ كىرىشىنىڭ -2باسقۇچى ،مىالدىيە  -465 ~ 411يىلالر)
مۇشۇ چاغالردا زېئىا دەرياسىنىڭ شەرقىي يەنى ھازىرقى ۋېنگىرىيەنىڭ شاەرقىدە
تۇرىۋاتقان يېڭى بىر تۈركۈم يىلدىزنىڭ باشچىلىقىدىكى ھۇنالرنىڭ قاوغالپ زەربە بېرىشاى
بىلەن يولباشچىسى راداگائىسنىڭ باشچىلىقىدا غەربكە -دوناي دەرياسىنىڭ ئوتۇرا ئېقىنىغا
قاااچتى ۋە ئ اۇزۇن ئ اۆتمەي دوناااي دەرياسااىدىن ئۆتااۈپ رىاام ئىمپېرىيىسااىنىڭ پاااننونىيە
ئۆلكىسىگە كىردى .ھۇنالر تاپ باستۇرۇپ قوغالپ كەلگەچاكە مىالدىايە  -404يىلاى ئاۇالر
ئالىااپ تاغلىرىاادىن ئۆتااۈپ ئىتااالىيىگە كىرىشااكە مەجبااۇر بولاادى .ئەممااا  -405يىلااى
فايسااۇلىدا غەربىااي رىاام ئىمپېرىيىسااى قوشااۇنلىرىنىڭ توسااۇپ زەربە بېرىشااىگە ئااۇچراپ
پۈتۈنلەي دىگۈدەك يوقىتىلدى .گوتالرنىڭ بۇ قېتىمقى مەغلۇبىيىتى يىلدىز باشچىلىقىدىكى
ھۇنالرنىااڭ ئۇالرنىااڭ ئارقىسااىدىن تاااپ باسااتۇرۇپ ئىتااالىيىگە قااوغالپ كىرگەنلىكىاادىنال
بولماستىن بەلكى رىم ئىمپېرىيىسى قوشۇنى بىالەن ھەمكارلىشاىپ ئۇالرغاا قىساىپ زەربە
بەرگەنلىكىدىن ئىدى.
راداگااائىا باشااچىلىقىدىكى گوتالرنىااڭ ھۇنالرنىااڭ قااوغالپ زەربە بېرىشااى بىاالەن
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پاااننونىيەگە كىرىشااى ئۇزۇناادىن بېاارى ب اۇ يەردە ئولتۇراقلىشااىپ كېلىۋاتقااان ۋاناادالالر
بۇرۇن ۋېگىرىيىنىڭ شەرقىي شىمالىدىن كۆچۈپ كەلگەن سۇئېۋالر ۋە ئىلگىارى ھۇنالرنىاڭ
قوغلىشااى بىاالەن روسااىيەنىڭ شااەرقىي جەنۇبىاادىن كەلااگەن ئاااالنالرنى ئونشاشااال زور
تەھدىتكە ئۇچراتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئامالساىزلىقتىن مىالدىايە  -401يىلىادن باشاالپ
غەربااكە كۆچۈشااكە باشاالىدى .ئ اۇالر دەساالەپتە رايىتىاايە ۋە نورىكۇماادىن ئىبااارەت ئىككااى
ئۆلكىگە كۆچۈپ كەلگەن بولسىمۇ كېايىن داۋاملىاق بېساىمغا ئۇچرىغاچقاا يەنە داۋاملىاق
غەربكە كۆچۈپ مىالدىيە  -406يىلى رېيىن دەرياسىدىن ئۆتۈپ گاللىيىگە كىردى .بۇنىاڭ
بىلەن ئۇالر بىلەن فىرانكالر ئوتتۇرىسىدا زور ئۇرۇش يۈز بەردى .ئۇالر گەرچە ئېغىر چىقىم
تارتقان بولسىمۇ لېكىن يەنىاال فىرانكالرنىاڭ توسالغۇساىنى بوساۈپ ئۆتاۈپ گاللىيىنىاڭ
كااۆپ قىسااىم جااايلىرىنى ئىگەللىۋالاادى .كېاايىن رىم ئىمپېرىيىسااىنىڭ ھەربىااي كااۈچى
كۈچەيگەچكە بۇ ئۈچ نەلق كۆچۈش يۆنىلىشاىنى جەنۇپقاا باۇراپ مىالدىايە  -409يىلاى
پېرىنېو

تاغلىرىادىن ئۆتاۈپ ئىساپانىيە يېارىم ئارىلىغاا كىاردى ۋە ھەر قايسىساى ئاايرىم

يەرلەرنى ئىگىلەپ ئايرىم -ئايرىم ھالدا ئۈچ پادىشاھلىق يەنى سۇئېۋالر يېارىم ئارالنىاڭ
غەربىي شمالىدا سۇئېۋ پادىشاھلىقىنى ۋانادالالر يېارىم ئارالنىاڭ باشاقا جايلىرىغاا ۋانادام
پادىشاااھلىقىنى ق اۇردى .ۋاناادام پادىشاااھلىقى كېيىاانچە ئ اۆز تەسااىر دائىرىسااىنى شااىمالىي
ئافىرقىغىچە كېڭەيتتى.
ۋاندانالر سۇئېۋالر ۋە ئااالنالر گااللىيە تەۋەساىدە باۇالڭ -تااالڭ قىلىاپ ئىساپايەگە
ھۇجۇم قىلىشاقا تەييارلىنىۋاتقاان چاغادا غەربىاي رىام ئىمپېرىيىساىنىڭ مەركىزىاي راياونى
بولغان ئىتالىيە ئاالرىك باشچىلىقىدىكى تۆۋەنكى موسېيادا تۇرىۋاتقاان غەربىاي گوتالرنىاڭ
ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى .چۈنكى داۋاملىق تۈردە غەربەك قاراپ ئىلگىرلەۋاقاان ھاۇنالر ئۇالرغاا
ئېغىاار بېسااىم ئېلىااپ كەلااگەن ئىاادى.ئاالرىااك ئىلگىاارى -كېاايىن بول اۇپ ئ اۈچ قېااتىم رىاام
شەھىرىنى مۇھاسىرىگە ئالدى-1 .قېتىم (مىالدىيە -408يىلى) ۋە  -2قېتىم ( -409يىلاى)
دا زور مىقداردىكى تۆلەمگە ئېرىشىۋالدى -3 .قېتىمدا ( -410يىلى) رىم شەھىرىگە بېسىپ
كىرىااپ قاااتتىق ب اۇالڭ-تاااالڭ قىلاادى .رىمنى اڭ ش اۆھرىتى ش اۇنىڭدىن باشااالپ يوقىلىشااقا
باشاالىدى .ش اۇنىڭدىن كېاايىن ئاالرىااك داۋاملى اق جەنۇپقااا ي اۈرۈش قىلىااپ ئىتالىيىنى اڭ
جەنۇبىدىكى يەرلەرنى ئېغىر نانىۋەيرانچىلىققا ئۇچراتتى .مىالدىيە  -412يىلى شۇ قوۋمىغا
باشاااچىلىق قىلىاااپ گاللىيىنىاااڭ جەنۇبىااادىكى كەڭ زىمىنناااى ئىگىلىااادى .غەرباااي رىااام
ئىمپېرىيىسااىنىڭ ئۇالرغااا كااۈچى يەتمىااگەچەك ئامالسااىز ئااۇالر بىاالەن مۇرەسسەلىشااپ
ئىمپېراتااور ھونۇرىئااو

سىڭلىسااىنى ئۇنىڭااا ياااتلىق قىلىشااقا مەجبااۇر بولاادى .شاۇنىڭدىن
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كېيىن ئاالرىاك ۋە ئۇنىاڭ ۋارىسالىرى ئاۆزلىرى ئىگىلىاگەن راياونالردا ئەمەلىاي ھوقاۇقنى
ئىگىالەپ ناماادا رىاام ئىمپېرىيىسانىڭ ۋالىسااى بولاۇپ رىام ئىمپېرىيىسااىگە قااارام بولاادى.
ئۇزۇن ئۆتمەي غەربىاي گاوتالر پېرىنئىاو

تېغىادىن ئۆتاۈپ ۋانادالالرنى مەغلاۇپ قىلىاپ

ۋاناادالالرنىڭ قولىاادىن ئىسااپانىيە يېاارىم ئارىلىنىاڭ كاۆپ قىسااىمىنى تارتىۋالاادى .شاۇنىڭ
بىلەن ئۇالر قۇرغان غەربىي گوت پادىشاھلىقىنىڭ زېمىنى كېيىنكاى نەچاچە ئەساىر ئىچىادە
ھازىرقى فىرانسىيەنىڭ شەرقىي جەنۇبى ۋە ئسىپانىيە يېرىم ئارىلىنىاڭ شاەرقىي شاىمالىنى
ئۆز ئىچگە ئالىدۇ.
غەربىي گوتالر رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ قولىادىن گاللىيىنىاڭ جەنۇبىادىكى كەڭ زېمىنناى
تارتىۋالغان چاغدا بۇرگۇندىالر ۋە فىرانكىالرمۇ ئاستا -ئاستا يۆتكىلىشكە باشاالپ رېايىن
دەرياسىدىن ئۆتۈپ گاللىيىنىڭ شىمالىدىكى ھەر قايسى جايالرنى ئىگەللەشاكە باشالىدى.
مىالدىيە  -443 ~ 413يىلالر ئارىلىقىادا

بۇرگۇنادىالر ئاانىر ھېلىھەمماۇ بۇرگۇنادى دەپ

ئاتىلىپ كېلىۋاتقان رايوننى ئىگىلىدى .ئۇالر يۆتكىلىشتىن بۇرۇن ھۇنالر بىلەن بىر نەچاچە
قېتىملىاااق دەھشاااەتلىك جەڭلەرناااى قىلغاااان بولاااۇپ ئۇالرنىاااڭ يۆتكىلىشاااى روشاااەنكى
ھۇنالرنىڭ بېساىمىغا ئۇچرىغانلىقىادىن بولغانىادى .فىرانكىالرنىاڭ يۆتكىلىشاى توغرىساىدا
غەرت ئااالىملىرى ئۇالرنىااڭ ئەھۋالىمااۇ يۇقىرقىغااا ئونشاااپ كېتىشااى مااۇمكىن دەپ پەرەز
قىلىاادۇ .ھۇنالرنىااڭ  -2قېتىملىااق غەربااكە ي اۈرۈش قىلىشااى ھەققىاادە مېااك گوۋېرىننىااڭ
مۇنداق بىر ئابزا

مۇھىم بايانى بار:

«ھۇنالرنىااڭ ياۋروپاغااا بېسااىپ كىرىشااىنىڭ  -2باسااقۇچى  -400يىلااالر ئەتىراپىاادا
باشلىنىپ  -415يىلى ئەتراپىدا ئانىرالشتى .شاۇنىڭدىن باشاالپ ياۋروپانىاڭ تارىخىادا
زور ئاااۆزگىرىش ياااۈز بەردى .ھۇنالرنىاااڭ  -1قېتىملىاااق تاجاۋۇزىنىاااڭ نەتىجىساااىدە
نۇرغۇنلىغااان گېرمااان نەسااىللىك نەلقاالەر روسااىيەنىڭ جەنۇبىاادىن قااوغالپ چىقىرىلىااپ
توپالشااقان ھالااادا بالقانغاااا كىرىاااپ شاااەرقىي رىمغاااا نىسااابەتەن بەك ئۇچرىمىغانىااادى.
ئەماادىلىكتە ھۇنالرنىااڭ ياۋروپاغااا قىلغااان  -2قېتىملىااق تاجاااۋۇزى نۇرغۇنلىغااان ياااۋايى
قااوۋملەرنى غەربىااي رىاام ئىمپېرىيىسااىنىڭ قېچىااپ كىرىشااىگە مەجبااۇر قىلاادى .نەتىجىاادە
ئىتالىيە تۆت يىم غەربىي گوتالرنىڭ دەپسەندە قىلىشىغا ئۇچرىدى .يەنە ئافرىقا ئىساپانيە
ۋە گااااللىيىنىمۇ باشاااقا يااااۋايى قاااوۋملەر ئىگەللىۋالااادى.باااۇ يااااۋايى قوۋملەرنىاااڭ رىااام
ئىمپېرىيىسااىگە كىرىشااىنى پۈتااۈنلەي دىگ اۈدەك ھۇنالرنىااڭ بېسااىمى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان
ئىدى .بىز ھۇنالر بىلەن رىام ئىمپېرىيىساى ئوتتۇرساىدا بىۋاساتە مۇناساىۋەت بولغاانلىقىنى
ناھايتى ئاز ھېا قىلىمىز .بىاز شاۇنىڭغا بىۋاساتە كاونتىروم قىلىاش مەزگىلىادە بىرىنچاى
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قېتىم پاننونىيەنى بىۋاستە كونتىروم قىلىش ھوقۇقىغاا ئېرىشاىۋالغان .پااننونىيەنى ئەسالى
ياااۋايى قااوۋملەر (ئاالتااائۇ

ۋە سااافراكىا باشااچىلىقىدىكى ش اەرقىي گااوتالر) ئىگىلىااگەن

ئىاادى .ھۇنالرنىااڭ بااۇ يەرنااى ئىگىلىشااى بااۇ يەردىكااى ياااۋايى قەۋماالەرگە نىساابەتەن
ھۆكۈمراننىڭ رىملىقالردىن ھۇنالرغا ئالمىشىشال بولدى .ھاۇنالر پااننونىيەنى ئىگىلىگەنادە
بارلىق شەرقىي گوت نەلقى يېڭىۋاشتىن ئىتتىپاقالشقان بولسىمۇ ئەمماا يەنىاال ھۇنالرنىاڭ
كونتىروللىقىدا بولدى .بۇ مەزگىلدە ھۇنالر پاننونىيەنىال ئىگىالەپ قالماساتىن يەنە غەربىاي
رىمغا بىۋاستە ھۇجۇم قىلمىساىمۇ دونااي دەرياساىنىڭ جەنۇبىادا ئاانچە -ماۇنچە باۇالڭ-
تاالڭ قىلىپ تۇرىدۇ .لېكىن بۇالرنىڭ ھەممىسى شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنى نىشان قىلغاان
بولۇپ ناراكتېرىمۇ ئاانچە ئېغىار ئەمە  .بىار قېاتىم (مىالدىادىن باۇرۇنقى  -408يىلاى)
ھااااۇنالر (ئااااۇ چاغاااادىكى يولباشچىسااااى يىلاااادىز ئىاااادى) مۇشااااۇ بااااۇالڭ -تاااااالڭ
زەربىگەئااۇچراپ....يىلاادىز ئ اۆلگىلى تااا

قالغااان ئىاادى .ش اۇنىڭدىن باشااالپ يىلاادىز ۋە

ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالر بىزگە نامەلۇم .بەلكىام ئاۇ ئاۇزۇن ئاۆتمەيال ئاۆلگەن بولۇشاى
مۇمكىن .يىلدىزنىڭ ئۆلۈشى بىلەن ھۇنالرنىڭ  -2قېتىملىق يۈرۈشى ئانىرالشتى [.]4

 .3ئاتتىال ھۇن پادىشاھلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە گۇمران بولۇشى (ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغقا
بېسىپ كىرىشىنىڭ  -3باسقۇچى ،تەخمىنەن مىالدىيە  -419 ~ 422يىلالر)
ھۇنالرنىڭ يىلدىز ئۆلگەندىن كېيىنكاى بىار قاانچە يىللىاق تاارىخى غەرت ئالىملىرىغاا
نااامەلۇم .چااۈنكى ئااۇ چاغاادىكى ياۋروپااا بىاارەر ۋەسااىقە بىاالەن تااارىخنى دەللىلىگىلااى
بولمايدىغان مەزگىلدە تۇرىۋاتاتتى .تاكى ھۇنالرنىڭ يەنە بىر يولباشچىسى ئااتتىال قۇرغاان
«ئاتتىال پادىشاھلىقى» باش كۆتۈرگەندىن كېينال ھۇنالرنىاڭ ياۋروپاغاا بېساىپ كىرىشاى
تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى .بۇ يېڭى ھۇن پادىشااھلىقىنىڭ ئەڭ دەسالەپكى ئىككاى
ھۆكۈمدارىنىڭ بىرى ئوكتار يەنە بىارى ئۇنىاڭ ئىنىساى رۇگاا ئىادى .ئوكتارنىاڭ ئىاش-
ئىزلىرى ھەققىدىكى ناتىرىلەر ناھايتى ئاز .روگا تەنتكە ئولتۇرغاان دەسالەپكى مەزگىلاگە
ئائىت ناتىرلەرمۇ يوقنىڭ ئورنىدا .تارىخنامىلەردە ناتىرلىنىشىچە مىالدىايە -426 ~ 422
يىلالرغا كەلگەندە ھۇنالر شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىگە تاجاۋۇز قىلغان ھەم سېرىا بىالەن
ماكىدوننى بۇالڭ -تاالڭ قلغان .ئۇزۇن ئاۆتمەي شاەرقىي رىام ئىمپېراتاورى تىئاودور

Ⅱ

ھۇنالرنى دوناي دەرياساىنىڭ شاىمالىغا قوغلىاۋەتكەن بولساىمۇ لاېكىن ھەر يىلاى رۇگاغاا
 350قاااداق ئااالتۇن تاپشااۇرۇش بەدىلىااگە ئاناادىن ئۇنىااڭ ئىمپېاارىيە زېمىنىغااا تاجاااۋۇز
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قىلماسلىق كاپالىتىگە ئېرىشكەن.
مىالدىيە -432يىلىدىن بۇرۇن شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسى بىلەن تۇتىشىپ تۇرىادىغان
دوناي دەرياسىنىڭ شاىمالىدا نۇرغۇنلىغاان ئۇششااق قەبىلىالەر ياشاايدىغان بولاۇپ ئاۇالر
ئەسااالىدە شاااەرقىي رىااام ئىمپېرىيىساااىدىن بىلااالە ساااۆھبەت ئۆتكاااۈزەتتى ۋە ھەر نىااام
كېلىشىملەرنى ئىمزااليتتى .لېكىن-432يىلىغا كەلگەندە رۇگا شاەرقىي رىمادىن ئېمپېارىيە
تەۋەسااىگە قېچىااپ بېرىۋالغااان ھااۇن قاااچقۇنلىرىنى ئۆتكااۈزۈپ بېرىشاانى تەلەپ قىلغااان
ۋاقىتتا دوناي دەرياسىنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان بارلىق ئۇششااق قەبىلىلەرنىاڭ ھۇنالرغاا
قارام ئىكەنلىگىنى جاكارالپ ئىمپېرىيەنىڭ بۇرۇن بۇ ئۇششااق قەبىلىالەر بىالەن تاۈزگەن
بارلىق كېلىشىملەرنى پەقەت ھۇنالر بىلەناال تۈزۈشانى ۋە ھاۇنالر بىلەناال سۆھبەتلىشىشانى
تەلەپ قىلاادى .بۇنىڭاادىن رۇگااا دەۋرىاادىكى ھاۇن پادىشاااھلىقىنىڭ باۇ مەزگىلاادە دوناااي
دەرياسىنىڭ شاىمالىي قىسامىدا ئۆزىنىاڭ ماۇتلەق ھۆكاۈمرانلىقىنى ئورنىتىاپ بولغاانلىقىنى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ[.]5
تىئودورۇ

رۇگانىڭ تەلىپىگە ئۇرۇش ئارقىلىق تاقابىام تۇرۇشاقا جاۈرئەت قىاللمااي

ھۇن پادىشاھلىقىغا ئەلچى ئەۋەتىپ تىنىب سۆھبەت ئۆتكاۈزمەكچى بولادى .ھاالبۇكى رىام
ئەلچىسى ھۇنالرنىڭ تېرىتورىيىسىگە كەلگەن چاغدا رۇگا ئالەمدىن ئۆتكەن بولۇپ ئورنىغا
ئۇنىڭ ئىككى جىيەنى بىلېدا ۋە ئاتتىالر چىققان ئىدى .بۇ ئىككى ھۇن پادىشااھىنىڭ رىام
ئەلچىلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئورنى ھاۇن پادىشااھلىقىنىڭ پاايتەنتى بولماساتىن بەلكاى
ھازىرقى يۇگۇسالۋىيە تەۋەسىدىكى مارگۇ

دېگەن شەھەر ئىادى .ئېيتىشاالرغا قارىغانادا

ھۇنالرنىڭ بۇ ئىككاى پادىشااھى مۇالزىملىرىنىاڭ ھەمراھلىقىادا ئاات ئۈساتىدە تاۇرۇپ رىام
ئەلچىسى بىلەن سۆھبەتلەشكەن (رىام ئەلچىساىمۇ ئۇالرغاا ئونشااش ئاات ئۈساتىدە تاۇرۇپ
سۆھبەتلىشىشكە مەجبۇر بولغان) .سۆھبەت نەتىجىسىدە رىم ئەلچىساى ھاۇن قااچقۇنلىرىنى
ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە ئۇششاق قەبىلىلەر بىلەن كېلىشىم تاۈزۈش مەسىلىساىدە ياوم قوياۇپال
قالماستىن .يەنەھۇنالردا ئىككى پادىشاھ بولغاچقا ئاتتىالرنىڭ تەلىپىگە ماقۇم بولاۇپ ھەر
يىلى ھۇنالرغا تۆلەيدىغان ئولپاننى ئىككى ھەسسىلەشكە يەناى  350قااداق ئاالتۇننى 700
قاداق ئالتۇنغا كۆپەيتىشكە مەجبۇر بولغاان .رىام تاارىخى ئەساەرلىرىدە شاۇنىڭدىن كېايىن
نەچچە يىم ئىچىدىكى ھۇنالرنىڭ پائالىيىتىگە ئائىت نااتىرىلەر ناھاايىتى ئااز ئۇچىرايادۇ.
ب اۇ ئېھتىمااام ش اۇ چاغاادا ھ اۇنالر شااىمالىي ياۋرۇپااا ۋە ش اەرقىي ياۋروپااادىكى ھەر قايسااى
قوۋمىلەرنى بويسۇندۇرۇش بىلەن ئالدىراش بولغانلىقىدىن بولسا كېرەك .بېلىدا ۋە ئاتتىالر
ھۆكۈمرانلىاااق قىلىۋاتقاااان چاغااادىكى ھاااۇن پادىشااااھلىقىنىڭ زېمىنىنىاااڭ قانچىلىاااك
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ئىكەنلىكىنى ھۆكۈمرانلىقى ھوقۇقىنىڭ قانداقلىقى توغرىسىدا ماتىرىياالالر كەم بولغاانلىقى
ئۈچۈن غەرت ئالىملىرىمۇ بۇنىڭغا ئېنىق جاۋات بېرەلمەيدۇ .لېكىن ئەينى چاغادىكى ھاۇن
پادىشااااھلىقىنىڭ ھۆكاااۈمرانلىقى مەركىزىنىاااڭ دونااااي دەرياساااىنىڭ ئوتتاااۇرا ئېقىنىااادا
ئىكەنلىكىنى -19ئەسىردىكى ئاۋىستىرىيە-ۋېنگىرىيە ئىمپېرىيىسىنىڭ زىمىنى بىالەن تەڭ
كېلىاادىغانلىقىنى مۇقۇمالشتۇرۇشااقا بولىاادۇ .بااۇ ھۆكۈمرانلىااق دائىرىسااى ئىچىاادە ھااۇنالر
ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرساىمۇ لاېكىن ئۇالرنىاڭ نوپۇساى ئىنتاايىن ئااز ئىادى يەنە دونااي
دەرياسااىنىڭ غەربىاادىكى پاااننونىيەدە تۇرۇشاالۇق شاەرقىي گااوتالر ۋە دوناااي دەرياسااىنىڭ
شەرقىدە تۇرۇشالۇق جىبۇتالرماۇ ھاۇن پادىشااھلىقىغا بېقىنااتتى .بۇنىڭادىن باشاقا ھاۇن
پادىشااااھلىقى ھاااازىرقى گېرماااانىيە تەۋەساااىدە تۇرۇشااالۇق نۇرغۇنلىغاااان قەبىلىلەرگىماااۇ
ھۆكااۈمرانلىقى قىلغااان بولااۇپ ھۆكااۈمرانلىقى دائىرسااىنى شااىمالىي دېڭىااز ۋە بااالتىق
دېڭىزىغىچە يەتكۈزگەن ئىدى شاۇڭا بەزى غەرت ئاالىملىرى ئاانگىلوالر ۋە ساكساونالرنىڭ
ياۋروپااا چااوڭ قۇرۇقلىقىاادىن ئايرىلىااپ دېڭىاازدىن ئۆتااۈپ بىرىتااانىيە تاااقىم ئاراللىرىغااا
كېتىشااىنىمۇ ھۇنالرنىااڭ ھۆكااۈمرانلىقى ۋە بېسااىمنى بىاالەن بىۋاسااتە مۇناسااىۋەتلىك دەپ
قارايادۇ .ئۇنىڭادىن كېايىن روسااىيەنىڭ جەنۇبىادىكى كەڭ ياايالقالردا تۇرۇۋاتقاان ھاۇنالر
(ئۇالرنىااڭ سااانى ۋېنگىرىيىاادە تۇرۇۋاتقااان ھ اۇنالرىن ك اۆپ ئىاادى) مىالدىاايە -447~435
يىلالرنىڭ ئالدى-كەينىادە ئاتتىالرنىاڭ ھۆكاۈمرانلىقىنى قوباۇم قىلىشاقا مەجباۇر بولادى
ئېھتىمااام روسااىيە يايالقلىرىنىااڭ شااىمالىدىكى ئورمااانلىقالردا ياشاااۋاتقان سااىالۋىيانالر ۋە
فىنالرمۇ مۇشۇ چاغدا ھۇنالر تەرپىدىن بويسۇندۇرۇلغان بولۇشى سىالۋىيانالر مۇشاۇ چاغادا
«ھۇنالرنىڭ قۇلى» سۈپىتىدە تۇنجى قېتىم ياۋروپانىڭ غەربىگە كەلاگەن بولىشاى ماۇمكىن
[ .]6مىالدىاايە -445يىلااى بېلىاادا ئۆلگەناادىن كېاايىن ئاااتتىالر ھااۇن پادىشاااھلىقىنىڭ
بىرىدىبىر ھۆكۈمرانى بولاۇپ قالادى .پادىشااھ ئوردىساى دونااي دەرياساىنىڭ شاەرقىدىكى
چوڭ تۈزلەڭگە (ھازىرقى ۋېنگىارىيە تەۋەساىدە) قۇرۇلاۇپ ھۆكۈمرانلىاق دائىرساى غەرباتە
رىيىن دەرياسىنىڭ شەرقدىن شەرقتە ئوتتۇرا ئاسىياغىچە سوزولىدۇ .بۇنىڭ بىالەن شاەرقى
ۋە غەربى رىم ئىمپېرىيىلىرى ئىنتايىن چوڭ تەھدىادكە دۇچ كەلادى .مىالدىايە -447يىلاى
ئاااتتىالر قوشااۇن باشااالپ شااەرقىي رىاام ئىمپېرىيىسااىنىڭ پااايتەنتى كونسااتانتىنوپولغىچە
باسااتۇرۇپ كەلگەچااكە ش اەرقى رى ام ئېمپىراتااورى تىئااودورۇ

 Ⅱس اۈلھى تەلەپ قىلىشااقا

مەجبۇر بولۇپ كېيىنكى يىلى ھاقارەتلىك ئىتتپاقلىق ئەھدى تۈزدى ئەھدىادە ئىمپېارىيە
ھەر يىلااى ئاتتىالرغااا  2100قاااداق ئااالتۇن ئولپااان تاپشۇرۇشااى يەنە 6000قاااداق ئااالتۇن
بىاالەن كااوا قەرىزلىرىنااى تۆلىشااى بەلگىلەناادى .سااۈلھىدىن كېاايىن رىاام ئىمپېرىيىسااى
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ماكسىمىن باشچىلىقىدىكى ئەلچىلەر ئۆمىكىنى ئاتتىالر تۇرۇۋاتقاان پاننونيېنغاا ئەۋەتىاپ باۇ
ئولپانالرنى تاپشۇرۇپ بەردى ئەلچىلەر ئۆمىكى ئىچىدىكى پېرىسكۇ

تاارىخچى بولغاچقاا

ئەلچىلىكاتىن قايتىاپ كەلگەنادىن كېايىن «ساەپەر ناتىرىساى» دېاگەن ئەساەرنى يېزىااپ
چىقتى[ .]7باۇ ئەيناى دەۋىردىكاى ئااتىالر ئوردىنىاڭ ئەھاۋالىنى تەتقىاق قىلشاتا ناھاايىتى
ئېسىم ئەسىرنىڭ «پارچىلىرىنى »دىن ئېلىنىغان نەقىلىدۇر:
«ئاتتىالنىااڭ پااايتەنتى بىاار قەلاائە ياااكى كەنااتكىال ئونشاااش بولااۇپ شااەھەرگە
ئونشىمايدىكەن .تاشتىن قوپۇرۇلغان ئىمارەتتىن بىرساىالر بولاۇپ ئاۇ رىام ئۇسالۇبىدىكى
مۇنچااا ئىااكەن .نەلقنىااڭ كۆپىنچىسااى كەپىاالەردە ياااكى چېاادىرالردا تۇرىاادىكەن .ئاااتتىالر
ۋەئۇنىااڭ ئاساساالىق ئااادەملىرى ئائىلىسااىدىكىلىرى ھەم م اۇالھىملىرى بىاالەن بىاار سااارايدا
تۇرىدىغان بولۇپ بۇ ساراي قەلئەنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىكەن .بۇالپ كەلگەن ماالالر ناھاايتى
كۆپ بولسىمۇ ئاتتىالر يەنىاال كاۆچمەنلەرچە ئااددىي-سااددا تۇرماۇش ئۇساۇلىنى سااقالپ
قالغان بولۇپ تاماقنى ياغاچ تاۋاق ۋە چۆچەكتە يەيدىغان بولكا دېگەنادەك نەرساىلەرنى
ئەزەلىدىن يېمەيدىكەن .ئىشنى ناھايتى ئەستايىدىم بېجىرىدىكەن .ساراينىڭ ئىشىكى ھەر
قانچە ئۇچاۇق بولاۇپ ھەر دائىام ئاات توقۇقلاۇق ھاالەتتە تۇرىادىكەن .زىيااپەتتە شاارات
ھەددىاادىن زىيااادە كااۆپ ئىچىلىاادىكەن» .پېرسااكۇ

يەنە قەسااىدىچىلەرنىڭ ئاتتىالغااا

مەدھىاايە ئوقۇغااانلىقىنى تەسااۋىرلەپ مۇنااداق يازغااان« :بىاار قەسااىدىچى ئااۆزى يازغااان
قەسااىدىنى ئوقااۇپ ئاتتىالنىااڭ باااتۇرلىقى ۋە ۋە غەلبىلىرىنااى مەدىيلىاادى .ئااۇ قەسااىدە
ئوقۇۋارتقان چاغدا ئوردىنىڭ ئىچى تىمتاسلىققا چۆمۈپ مېھمانالرنىڭ ھەممىسى قەساىدىگە
مەپتۇن بولۇپ قېلىشتى .ئۆتكەن چاغادىكى شاانلىق غەلبىنىاڭ تىلغاا ئېلىنىشاىدىن ياۈرەك
تاارى چېكىلادى .ياساااۋۇلالرنىڭ كۆزلىرىادە غەلىاابىگە ئىناتىلىش ئەكىااا ئەتساە قېاارىالر
ئەمدى جەڭگاھتاا قاېلىب ئوينىتىاپ ئاات چاپتۇرالمايادىغانلىقىنى ئاويالپ كاۆزلىرىگە يااش
ئېلىشااتى .ئارقىاادىن ھەربااى مەشااىق ۋە ھەربىااي ئەنااالق توغرىسااىدا نۇتااۇق س اۆزلەندى.
كېيىن قىزىقچىلىق باشلىنىپ كىشلەرنىڭ جىاددىي كەيپىيااتى پەساەيتىلدى .قىزىقچىلىاق
ئاساسەن موللىالر ۋە ساكالر بولۇپ غەلىتە كېيىملەرنى كېيىشىپ التىن تىلى گوت تىلى
ۋە ھۇن كىشلەرنىڭ كەيپىياتىنى يوقىرى كۆتۈردى .پۈتۈن زالنى كۈلكە ساداساى قاپلىادى.
باۇ قىزىقچىلىاق ئالدىادا پەقەت ئااتىالر تەمكىاان تاۇرپ ئۆزىنىاڭ ئېغىار بېساىق قىياااپىتىنى
نامايەن قىلدى»[.]8
تىئااودورۇ

 Ⅱمىالدىاايە -450يىلااى ئۆلااۈپ ئۇنىااڭ تەنااتىگە مارسااىئان ۋارىساالىق

قىلدى .مارسىئان ئۆز قوشۇنىنى پائام ئىساالھ قىلىاپ دۆلەت مۇداپىئەساىنى كۈچەيتىاپ
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پۇرسەت تېپىپ ھۇنالرغا قايتۇرما زەربە بەرمەكچى بولدى.
ئاتتىال مىالدىيە-434يىلى تەنىتكە چىققاندىن باشالپ-450يىلىغا قەدەر غەربىاي رىام
ئىمپېرىيىسااى بىاالەن دوسااتانە مۇناسااىۋەتنى ساااقلىغان .ئاۇ گەرچە شاەرقىي ئىمپېرىيسااىدە
ئااانچە چااوڭ تەسااىر قوزغىيالمىغااانلىقتىن مىالدىاايە -449~448يىللىاارى ئاااتتىال بىاالەن
غەربىااي رىاام ئىمپېريىسااىنىىڭ مۇناسااىۋىتى بۇرۇناادىن سااۆرىلىپ بىاار ئىااش تۇپەيلىاادىن
يرىكلىشااىپ كەتااكەن شاۇنىڭ بىاالەن بىلاالە ئاااتتىال يەنە ئىمپېراتااور ۋالېنتىنايااانⅢنىااڭ
ئاچىسى ھونۇرىيا بىلەن تويلىشىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئىمپېراتوردىن ھونۇرىياانى ئاۆزىگە
ياتلىق قىلىشنى ھەم غەربىي رىام ئىمپېرىيىساى زېمىنىنىاڭ يېرىمىناى قىاز مېلاى ساۈپىتىدە
ئۆزىگە بېرىشنى تەلەپ قىلدى .ئۇنىاڭ تەلىپاى رەت قىلىنغانادىن كېايىن ئااتتىال غەربىاي
رىم ئىمپېرىيىسىگە ئۇرۇش قوزغاش قارارىغا كەلدى.
ئاتتىال ھۇجۇم قوزغاشاتا ئىتاالىيە زىمىنىناى ئەمە گااللىيىنى نىشاان قىلاپ تاللىادى.
چۈنكى گاللىيە بۇ ۋاقىتتا بىر قانچىلىغان يېرىم مۇستەقىم پادىشاھلىقالر بۆلۈنۈپ كەتاكەن
بولۇپ ئۇ غەربىي رىم ئىمپېرىيىسىگە ھۇجۇم قىلسام بۇ ياۋايى مىللەت پادىشااھلىقلىرىنىڭ
ياردىمىگە ئېرىشەلمەيمەن دەپ قارىغان ئىدى .مىالدىيە -451يىلى ئاتتىال شەنساەن ئاۆزى
زور قوشاااۇن باشاااالپ (ئېيتىشاااالرغا قارىغانااادا قوشاااۇننىڭ ساااانى  500مىڭااادىن كاااۆپ
ئىااكەن)رېاايىن دەرياسااىدىن ئۆتااۈپ گاللىيىنىااڭ شااىمالىغا بېسااىپ كىااردى .دەساالەپتە
نۇرغۇنلىغاااان ماااۇھىم شاااەھەرلەرنى ئىشاااغام قىلااادى مېتىزناااى باااۇالڭ-تااااالڭ قىلااادى
گاللىيىدىكى مۇھىم ھەربىي ئورۇن ئورلىئاننىنمۇ قورشااۋغا ئالادى .دەم مۇشاۇ ۋاقىتتاا رىام
ئىمپېرىيىسااىنىڭ سەركەردىسااى ئااائېتىئو

قوش اۇن باشااالپ شااىمالغا ي اۈرۈش قىلاادى ھەم

كۆپلىگەن ياۋايى مىللەت پادىشاھلىقلىرىنىڭ مەسالەن غەربىاي گاوتالر بۇرگۇنادىالر ۋە
بىااار قىسااام ئاالنالرنىاااڭ قوللىشاااىغا ئېرىشاااتى .شاااۇڭا ئاااۇ ئااااتتىال بىااالەن كاتاااالونىيە
تۈزلەڭلىكىدە ھەم قىلغاۇچ ئاۇرۇش قىلادى .باۇ ئاۇرۇش ئۇزاققاا ساوزۇلدى ھەر ئىككاى
تەرەپتىن چىقىم ئىنتانىي ئېغىز بولدى .ئېيتىشالرغا قارىغاندا بىر كۈن ئىچىادىال  150مىاڭ
ئادەم جەڭادە ئاۆلگەن .باۇ دەشاھەتلىك ئۇرۇشاتا ئىككاى تەرەپ ئوتتۇرساىدىكى ياېڭىش-
يااېڭىلىش ئايرىلمىغااان بولسااىمۇ ئاتىالنىااڭ ئااۇرۇش قىلغۇسااى كەلاامەي قوشااۇنلىرىنى
ۋېنگىرىيىگە چېكىندۈرۈپ كەتتى .مىالدىيە -452يىلى ئااتىالر غەربىاي رىام ئىمپىېريىساىگە
يەنە ئۇرۇش قوزغىادى .ئۇنىاڭ باۇ قېتىمقاى ئاۇرۇش نىشاانى گااللىيە بولماساتىن بەلكاى
ئىتااالىيە بولاادى .ئاااتتىال قوشااۇنلىرىنى باشااالپ ئالىااپ تېغىاادى ئۆتااۈپ ئالاادى بىاالەن
ئاكۇيلىياااانى ئىگەلااالەپ شاااەھەردىكى قورۇلۇشااانىڭ ھەممىساااىنى ۋەياااران قىلاااۋەتتى.
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ئىتالىيىنىڭ شىمالىدىكى نۇرغۇنلىغان يەرلەرنىمۇ باوالڭ-تااالڭ قىلادى .ئارقىادىن پادوياا
ۋېرونا ۋە مىالن قاتارلىق شەھەرلەرنىمۇ ئىگەللەپ بوالڭ –تاالك قىلادى ئانادىن نىشااننى
رىمگە قاراتتى .لېكىن بۇ چاغدا قوشۇننىڭ ئىچىدە ئاچارچىلىق ۋە كېسەم تااراپ كەتتاى
يەنە كېلىپ شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ياردەمچى قوشاۇنلىرى يېتىاپ كېلىاپ ئاتتىالغاا
ك اۆپ قېااتىم قايتۇرمااا زەربە بەردى .ش اۇنىڭ بىاالەن ئاااتتىال قوش اۇنلىرىنى چېكىناادۇرۇپ
دوناي دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى ھۇن پادىشاھلىقىنىڭ پايتەنتىگە قايتىپ كەتتى .كېيىنكى
يىلااى (-453يىلااى) ئاۇ شااارابقا ۋە ئىشااقىۋزلىققا بەك بېرىلىااپ كېتىااپ يېڭىاادىن تەقاادىم
قىلىنغااان بىاار ساااھىبجامام بىاالەن «تااوي قىلغاناادىن كېاايىن ئېغىاار كەيىپچىلىكااتە قااان
قۇسۇپ ئۆلدى»[.]9
ئاتتىالنىاااڭ ھاياااات پائاااالىيتىنى ۋە ھۇنالرنىاااڭ غەرباااكە كۆچۈشاااىنىڭ ياۋروپاغاااا
كۆرسەتكەن تەسىرىنى يىغىنچاقالپ مېك گوۋېرىن قىسقىچە مۇنداق باھا بەرگەن:
«ئاااتتىال ھەقىقەتەنمااۇ بىاار ئۇلااۇغ شااەنا لااېكىن ئۇنىااڭ مەڭگۈلااۈك تااۆھپىلىرى
ئىنتايىن ئاز .ھۇنالرنىڭ ياۋروپاغا ھۇجۇم قىلىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان مۇھىم نەتىجە يااكى
مەڭگۈلۈك نەتىجە گوتالر ۋە باشقا گېرمان نەسىللىك قوۋمالرنى غەرباكە ياۈرۈش قىلىاپ
رىاام ئىمپېرىيىسااىگە تاجاااۋۇز قىلىشااقا مەجبااۇرالش بولغااان بولسااىمۇ لااېكىن بااۇ ئىااش
ئاااتتىالدىن ب اۇرۇنال ئورۇنلىنىااپ بولغااان ھەر قايسااى مىللەتلەرنىااڭ چااوڭ كۆچۈشااىدىمۇ
ئاتتىالنىڭ تۆھپىسى ئانچە زور ئەمە  .ئۇنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ تۆھپىساى بىار قۇدرەتلىاك ھاۇن
ئىمپېرىيىسااىنى بەرپااا قىلغانلىقىاادا .ل اېكىن ب اۇ ئىمپېرىيەمااۇ ن اۇددى بالاادۇر ئېچىلىااپ
گۈلاادەك ناھااايتى تېاازال يىمىرىلاادى .ئاااتتىلال ئۆلااۈپ ئاۇزۇن ئاۆتمەي ھاۇنالر ياۋروپانىااڭ
غەربىدىن مەڭگۈ قوغلىۋېتىلدى [.]10
ھۇن پادىشاھلىقىنىڭ يىمىرىلىشىگە ئاساسلىقى ئالىي ھۆكۈمرانالرنىاڭ ئىچكاى نىزاماى
سەۋەت بولغان بولۇپ ئاتتىالنىڭ ئوغللىرىنىڭ ھەممىساىال ئاايرىم مۇساتەقىم پادىشااھلىق
قۇرۇشاانى ئااوياليتتى .پادىشاااھلىقنىڭ ھۆكۈمرانلىقىاادا تۇرىۋاتقااان گېرمااانالر جۈملىاادىن
جىباااوتالر ۋە شاااەرقىي گاااوتالر بولساااا پۇرساااەتتىن پايااادىلىنىپ قارشاااىلىق كۆرساااىتىپ
ھۇنالرنىڭ كونتىروللىقىدىن قۇتۇلۇش ئويىادا ئىادى .مىالدىايە  -454يىلاى ئىككاى تەرەپ
ۋېنگىرىيە تەۋەسىدىكى نېدام دەرياسى بويىدا قاتتىق جەڭ قىلادى .نەتىجىادە ھاۇنالردىن
نەچااچە مى اڭ ئااادەم ئۆلااۈپ ئاتتىالنى اڭ چااوڭ ئااوغلى ئىلەكم اۇ ئۆلتۈرۈلاادى .ھۇنالرنىااڭ
ئاساسالىق قىسااىمى كارپااات تاغلىرىنىاڭ شاەرقىگە كۆچۈشااكە مەجباۇر بولاۇپ  70نەچااچە
يىلدىن بۇيان جەناۇبىي روساىيە ياياالقلىرىادا ياشااپ كېلىۋاتقاان ھاۇن قېرىنداشالىرىنىڭ
~ ~ 280

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

يېنىغا بېرىپ پاناھالندى .ھۇن پادىشااھلىقىنىڭ مەركىزىاي راياونى ۋېنگىارىيە ھۇنالرنىاڭ
ھۆكۈمرانلىقىغا قارشىلىق كۆرسىتىپ غەلبە قازانغان گېرمانالرنىڭ قولىغاا چۈشاۈپ كېتىاپ
جىب اۇتالر دوناااي دەرياسااىنىڭ ش اەرقىدىكى كەڭ زىمىنالرنااى ئىگىلىاادى .ش اەرقىي گااوتالر
دوناااي دەرياسااىنىڭ شااەرقىدىكى پاااننونىيەنى ئىگىلىاادى .نەچااچە يىلالردىاان كېاايىن
ئاتتىالنىااااڭ ئەۋالتلىاااارى يەنە غەربااااكە يااااۈرۈش قىلىااااپ ئەساااالىدىكى زېمىنلىرىنااااى
قايتۇرۋالماااقچى بولغااان بولسااىمۇ جىبۇتالرنىااڭ قاااتتىق زەربىسااى تۈپەيلىاادىن پەقەت
ئۇالرنىااڭ زېمىنىنىااڭ جەنۇبىاادىكى (دوناااي دەرياسااىنىڭ ت اۆۋەن ئېقىنااى) ئااازراق يەرنىااال
ئىگەللىيەلىدى.
بۇ چاغدا ئاتتىالنىڭ ئوغلى ئەرنەقمۇ ئاز ساندىكى ھۇنالرنى باشاالپ دونااي دەرياساى
ئېغىزىنىڭ جەنۇبىدىكى دوبرۇگا دېاگەن يەناى ئىگىلىادى .ئۇنىڭادىن باشاقا يەنە ئىككاى
ھۇن شاھزادىسى شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ غەربىدىكى جايالرنى ئىگەللىدى .باشقا بىار
نەچچە توپ ھاۇنالر يەنىاال شاەرقىي رىام ئىمپېرىيىساى تەۋەساىدىكى ھەر قايساى جاايالردا
قېلىپ قالدى.
مىالدىيە  -461يىلى ئاتتىالنىڭ يەنە بىر ئاوغلى دېڭگىزىاك غەرباكە قوشاۇن تارتىاپ
ھۇنالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئورۇنادى .ئاۇ دونااي دەرياساىنى باويالپ
ئىلگىرلەپ جىبۇتالردىن ئۆزىنى تارتىپ پاننونىيەدە تۇرىۋاتقان شەرقىي گوتالرغا بىۋاستە
ھۇجۇم قوزغىدى ۋە ئۇالرغاا ياېقىن يەردە بىار نەچاچە يىام تاۇردى .مىالدىايە  -468يىلاى
(جۇڭگودىكى شاىمالىي ۋېاي پادىشااھلىقىنىڭ پادىشااھى شايەن ۋېنادى توغباات نۇڭنىاڭ
نۇاڭشىڭ  -2يىلى) ئۇ جەنۇپقا يۈرۈش قىلىپ دوناي دەرياساىدىن ئۆتاۈپ شاەرقىي رىام
ئىمپېرىيىسىگە تاجاۋۇز قىلدى .ئىمپېرىيە كۈچلۈك قايتۇرما زەربە بېرىپ ھاۇنالرنى مەغلاۇپ
قىلادى ۋە دېڭگىزىكناى ئۆلتاۈردى .باۇ غەرت تارىخنامىلىرىادىكى ھۇنالرنىاڭ ياۋروپاادىكى
پائالىيىتى ھەققىدىكى ئەڭ ئانىرقى بىر قېتىملىاق نااتىرە ھېساابلىنىدۇ [ .]11شاۇنىڭدىن
باشالپ ھۇنالر ياۋروپانىاڭ تاارى سەھنىساىدىن چېكىنىاپ چىقتاى .جۇڭگاودا بولساا باۇ
ۋقىت شىمالىي ۋېي پادىشاھلىقىنىڭ ئوتتۇرا مەزگىللىرى بولاۇپ ھۇنالرنىاڭ تارمااقلىرى-
جەنۇبىي ھۇنالر تۇغا ھۇنلىرى لۈشۈي ھۇنلىرى ۋە توباا ھاۇنلىرى بەش غاۇز ئاون ئاالتە
پادىشاااھلى دەۋرى ھەم جەنااۇبىي شااىمالىي س اۇاللىلەر دەۋرىنىااڭ دەساالەپكى مەزگىلىاادە
ئاااايرىم-ئاااايرىم ھالااادا نەن-ئالااادىنقى جااااۋ شاااىمالىي ليااااڭ بۈياااۈك شااايا قاتاااارلىق
ھاكىمىيەتلەرنى قۇردى .لېكىن ھەممىسى  -460يىلىدىن بۇرۇن ئىلگىارى -كېايىن بولاۇپ
يوقالااادى .شۇڭالشاااقا ياۋروپاااادا ھاااۇن پادىشااااھلىقىنىڭ يىمىرىلىشاااى ۋە ئاتتىالنىاااڭ
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ئوغۇللىرىنىاڭ دۆلەتنااى ئەلساىگە كەلتااۈرۈش يولىادىكى ئۇرۇشاالىرىنىڭ مەغلاۇپ بولۇشااى
ھۇنالرنىڭ دۇنيا مىقياسىدا تارى سەھنىسىدىن چۈشكەنلىكىنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالدى.

ئىزاھالر:
[ ]1رىاااام ئىمپېرىيىسااااىنىڭ ئااااانىرقى مەزگىلىاااادىكى تارىخشااااۇنا

ئاممىئااااانۇ

مارسېلىنۇسنىڭ «تارى » ناملىق ئەسىرى .چى سىخې قاتارلىقالر تەرجىامە قىلغاان «دۇنياا
تااارنىي ماتېرىياااللىرى مەجمۇئەسااى دەساالەپكى تااوپلىمى .ئوتت اۇرا ئەسااىرنىڭ دەساالەپكى
مەزگىلىدىكى غەربىي ياۋروپا» غا قااراڭ .ساەنلىيەن كىتابخانىساى  -1958يىلاى نەشارى
 -35بەت.
[ ]2ئاممىئااانۇ

مۇنااداق دەياادۇ« :رىاام ئىمپېرىيىساانىڭ س اەركەردىلىرى ۋە يەرلىااك

ئەمەلدارلىرى يېڭىدىن كەلگەن .ھىچقانداق گۇناھى بولمىغاا چەتائەللەرگە ئىنتاايىن ناچاار
مۇئامىلە قىلغان.
 ....ياۋايى قاوۋملەر دەرياادىن ئۆتاۈپ كەلگەنادىن كېايىن ئۇزۇلاۇق يېتىشمەسالىك
ئىنتايىن ئېغىر بولغان .باۇ قەبىا ساەركەردىلەر ناھاايتى پەساكەش بىار ساودىنى ئاويالپ
تېپىشقان .ئۇالر كەڭ رايۇنالردىن ئىت تۇتۇپ كېلىپ ياۋايى قوۋملەر بىلەن بىار ئىتقاا بىار
قااولىنى ئالماشااتۇرغان .نۇرغۇنلىغااان ياااۋايى قااوۋملەر ھەتتااا قەبىاالە باشاالىقلىرىنىڭ
ئوغۇللىرىمۇ شۇنداق قىلىشاقا مەجباۇر بولغاان» (جاى ساىخې قاتاارلىقالر تەرجىامە قىلغاان
«دۇنيا تارىخىي ماتېرىياللىرى مەجمۇئەسى دەسلەپكى توپلىمى»  -38بەتكە قاراڭ).
[ ]3مېكگوۋېرىننىڭ «ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قەدىمكى دۆلەتلەر تارىخىي» جااڭ جاۈەن
تەرجىاامە قىلغااان نۇسخىسااىنىڭ  -7بااابى «ياۋروپاغااا تاجاااۋۇز قىلغااان ھااۇنالر» غااا ۋە
ئوتتومائېنچىن نېلفىننىڭ «ھۇنالر دۇنياسى»  -2بات  -4پاراگىراف «يىلدىز» غا قااراڭ.
[« ]4ئوتت اۇرا ئاسااىيادىكى قەدىمكااى دۆلەتاالەر تااارىخىي»  -7بااات «ياۋروپاغااا تاجاااۋۇز
قىلغان ھۇنالر»
 -185 ~ 184بەتلەر.
[ ]5مېكگوۋېرىننىڭ «ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قەدىمكى دۆلەتلەر تارىخى»

جااڭ جاۈەن

تەرجىاامە قىلغااان نۇسخىسااىنىڭ  -7بااابى «ياۋروپاغااا تاجاااۋۇز قىلغااان ھااۇنالر» غااا ۋە
ئوتتۇمائېنىچىن نېلفېننىڭ «ھۇنالر دۇنياسى»  -2بات  -6پاراگىراھ «ئوكياا ۋە رۇگاا»
غا قاراڭ.
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[ ]6پېرىسكۇساااانىڭ «سااااەپەر ناتىرىسااااى» دە مىالدىاااايە  -472 ~ 440يىلااااالر
ئارىلىقىاادىكى ئىشااالر ناااتىرلەنگەن .بااۇ ھۇنالرنىااڭ ياۋروپااادىكى تارىخىغااا ئائىاات ئەڭ
ئىشااەنچىلىك بىرىنچااى قااوم ماتېريالاادۇر .ئەساالى ئەسااەرنىڭ تولااۇق نۇسخىسااى يااوق.
ياۋروپاااالىق مەشاااھۇر ئاااالىم فرېيتااااف ئۆزىنىاااڭ «گېرمانىيىنىاااڭ ئاااۆتكەن دەۋرلەردىكاااى
ناااتىرلىرى» دېااگەن ئەسااىرى  -1تااوم «مىللەتلەرنىااڭ چااوڭ كۆچااۈش دەۋرى» دە بااۇ
ئەساەرنىڭ پاارچىلىرىنى ناېمىا تىلىغاا تەرجىامە قىلغااان .يېقىنقاى زامانادىكى ئەنگىلىاايە
تارىخشۇناسى گىببون «رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ھااالك بولاۇش تاارىخى» دېاگەن ئەساىرىدە
ياۋروپااادىكى ھۇنالرنىااڭ پائااالىيىتىنى پۈتااۈنلەي مۇشااۇ پارچىالرغااا ئاساساالىنىپ يازغااان.
پارچىالرنىاڭ تااارىخي ماتېرىياااللىق قىممىتااى ئېلىمىزىاادكى «تااارىخىي ناااتىرىلەر» بىاالەن
ئونشايدۇ.
[ ]8ئەنگىلىيىلىااك ۋېللىساانىڭ «دۇنيااا تااارىخىي تېزىساالىرى» دىاان ئېلىنغااان .لياااڭ
سىچېڭ قاتارلىقالر تەرجىمە قىلغان نۇسخسى ( -1927يىلى شاڭخەي شاڭۋۇ باسمىخانىساى
نەشاااىرى) -1تاااوم -418بەت .باااۇ ئاااابزا

بايااااننى سېللىساااىمۇ گىبوننىاااڭ «رىااام

ئىمپېرىيىسىنىڭ ھاالك بولۇش تارىخى» دىن ئالغان.
[ ]9مېكگوۋېرىننىااڭ «ئوتتااۇرا ئاسااىيادىكى قەدىمكااى دۆلەتاالەر تااارىخى» -7بااات
«ياۋۇرپاغااا بېسااىپ كىاارگەن ھاۇنالر»غااا ۋە نېلفېننىااڭ «ھاۇنالر دۇنياسااى» -2بااات -7
پارگىراف «ئاتتىال» ۋە -8پارگىراف «ئاتتىال پادىساھلىقى» غا قاراڭ.
[« ]10ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قەدىمكى دۆلەتلەر تارىخى» -7بات -198~ 197بەتلەر.
[ ]11مېكگوۋېرىننىاااڭ «ئوتتاااۇرا ئاساااىيادىكى قەدىمكاااى دۆلەتااالەر تاااارىخى» ۋە
نېلفېننىڭ «ھۇنالر دۇنياسى».
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