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تارىخلىرى -غارايىپ ئاجايىپ ياۋروپادىكى ھۇنالرنىڭ

ئاسىيا ياۋرۇپا- ئاسىيا ئوتتۇرا تارىختا

ئوخشاش ھۇنالرغا مۇڭغۇلالرمۇ ھهتتا مىللهتلىرى

ئوخشاش دېگهنگه جهڭچى تهڭداشسىز جهسۇر، ۋهھشىي،

خۇددى ئهمهس. ئاتالغان بىلهن سۆزلهر مهنىداش

كۆرۈلۈپ ئىلگىرى بىزگه ۋاندالىدىالردهك گېرمانالردىكى

ئاتالغۇ بىر دېگهنگه ۋهھشىيلىك) Vadalism باقمىغان)

ئىسىم بۇ دېگهن «ھۇن» كهتكهنىدى. قالدۇرۇپ

دۈشمهنلهرنى شهپقهتسىز رهھىمسىز، «ۋهھشىي،

قالغان، بولۇپ سۆزى مهنسىتمهس تهسۋىرلهيدىغان

ئاتتىال قامچىسى» «خۇدانىڭ ھۆكۈمرانى بۈيۈك ئۇالرنىڭ

ھهم رهھىمسىز قوپال، زىياده ھهددىدىن رىۋايهتلهردىكى

قالغان. بولۇپ، تىپى رهھبهرلهرنىڭ ۋهھشىي

ئۈچۈن نېمه ھۇنالرنىڭ ئهللىرىده غهرب يهرده بۇ

چىقارغانلىقىنى كهلتۈرۈپ خىيالالرنى ئوي- ئاشۇنداق

ئۇالر بىرىنچىدىن، بار. سهۋهبلهر بهزى ئىسپاتاليدىغان

دهرىجىده ئېغىر دۇنياسىغا غهرب تارتىپ قهدىمدىن

تۇنجى ئاسىياغا ياۋرۇپا- ئوتتۇرا سېلىپ، تهھدىت

تاجاۋۇزچىالردۇر. كىرگهن بېسىپ تۈركۈمده



2

رىم دهل ۋاقتى كىرگهن بېسىپ ھۇنالرنىڭ ئىككىنچىدىن،

ئېغىر ئوتتۇرلىرىدا غهربىي ۋه شهرقىي ئىمپېرىيىسىنىڭ

رهھىمسىز ئارا ئۆز بولۇپ، سادىر پاراكهندىچىلىك

كهلگهنىدى. توغرا مهزگىلگه بېرىۋاتقان ئېلىپ كۈرهش

ۋاقىتالغىچه ئۇزاق داڭقىنىڭ ھۇنالرنىڭ

ۋاقىتالردىكى ئهينى سهۋهبى- داۋامالشقانلىقىنىڭ

ھالدا بولمىغان مۇۋاپىق ئانچه ئۇالرنى مۇئهللىپلهر

قىلىپ تاجاۋۇز ھۇنالرنىڭ تهسۋىرلىۋهتكهن. قالتىس

ئۇالرنىڭ نهتىجىسى مۇھىم ئهڭ كېيىنكى كىرگهندىن

ئۇالرنىڭ بهلكى بولماستىن، سادىر ھهرىكىتىدىن بىۋاسته

كۈشكۈرتۈش توغدۇرۇشقا پاراكهندىچىلىك خهلقنى

شۇڭا بولغان، ئىبارهت قولالنغانلىقىدىن ۋاستىسىنى

كۆچمهن «Volkerwanderung» ئۇالرنى») تىلىدا گېرمان

ئاتىغان. دهپ مىللهت»)

ئهسىرده II مىالدى شهكلى يۇنانچه ئىسمىنىڭ ھۇنالرنىڭ

پىتولېمىنىڭ ئالىمى جۇغراپىيه بۈيۈك يۇناننىڭ ياشىغان

IV مىالدى ئىلىنغان. تىلغا قېتىم تۇنجى ئهسىرىده

ئاندىن ھونالر كهلگهنده يېرىمىگه كېيىنكى ئهسىرنىڭ

كومىدىيىلىك سهھنىسىگه تارىخ ياۋرۇپانىڭ شهرقىي

مۇئهللىپلهر چاغدىكى ئهينى كهلگهن. كىرىپ ھالدا
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ئىنتايىن مهسىلىسىگه چىقىشى كېلىپ ھونالرنىڭ

ماتېرىيال ئىشهنچىلىك ئهڭ دائىر بۇنىڭغا قىزىققان.

-332 مىالدى (تهخمىنهن مارسېللىنۇس ئاممىنوس

ئهستايىدىل قويغان ئوتتۇرىغا يىلالر) -400 يىلىدىن

«ھۇنالردىن دېگهن؛ مۇنداق ئۇ ئىبارهت. جاۋابتىن

ھۆججهتلهرده يازما قهدىمكى مىللهت بۇ ئىبارهت

مائېئوتىك «ئۇالر ئهمهس»، مهلۇم ئانچه كىشىلهرگه

جايالشقان. ساسلىقالرغا بويلىرىدىكى دېڭىزى) (ئازوۋ

مىللهت بۇ ياشايدىغان يېنىدا دېڭىزالرنىڭ قاپلىغان مۇز

چۈشىدۇ». ئېشىپ مىللهتتىن ھهرقانداق رهھىمسىزلىكته

كهلگهن» ياقىسىدىن دېڭىز قاپلىغان «مۇز ھۇنالرنىڭ ئۇ

ئۇالرنى تارىخشۇناسالر بهرگهچكه كۆرسىتىپ لىكىنى

كهلگهنلهر» سىرتىدىن دۇنيانىڭ «مهدهنىيهتلىك تامامهن

ئۇالر ئهمهلىيهتته، ۋهھالهنكى قارىغان. دهپ

ئهپسانىۋى بولۇپ، كىرگهن غا سىرتى» «قاراڭغۇلۇقنىڭ

ھهمىشه «قاراڭغۇلۇق» بىلهن «سۇغۇق» جۇغراپىيىده

بولىدۇ. كهتكهن باغلىشپ

بولغان ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه مارسېللىنۇسنىڭ ئاممىنوس

ئانچه قوللىشىغا كىشىلهرنىڭ جۇردانېسنىڭ تهسۋىرى

سېلىشتۇرغاندا مهلۇماتىغا مۇرهككهپ ئېرىشهلمىگهن
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ئېيتىشىچه ئۇنىڭ بولغان، مۇۋاپىق خېلى

رايونىغا ئىسكىفىيه ئارىلىدىن يېرىم «ئىسكاندىنوۋىيه

ئىچىده خهلقى ئۆز فىلىمېر پادىشاھى گۇتالرنىڭ كىرگهن

ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بارلىقىنى، ئايالالرنىڭ پېرىخۇن بهزى

ئۇ بايقىغان، نى «Haliurunnae» ئېيتقاندا بىلهن تىلى

ئۆز ئۇالرنى ئۈچۈن گۇمانالنغانلىقى ئايالالردىن

ئۆز ئۇالرنى ھهم چىقارغان قوغالپ قهبىلىسىدىن

يهككه كېتىپ، جايالرغا يىراق ئايرىلىپ قوشۇنىدىن

كېتىشكه بولۇپ سهرگهردان ھالدا ‿يىگان
گاڭگىراپ داالدا كهڭ ئايالالر پېرخۇن بۇ مهجبۇرلىغان.

ئۆزلىرىگه ئۇالرنى خهلق ناپاك بهزى يۈرگهنده،

قهدهمده دهسلهپكى بىلهن شۇنىڭ قوشۇۋالغان،

پهيدا قهبىله ياۋايى مۇشۇ ماكانالشقان ساسلىقالردا

ئىرق بىر ئاجىز ھهم پاسكىنا پاكار، بويى ئۇالر بولغان.

يوق، تىلى دىيهرلىك، يوق تهبىئىتى ئىنسان بولۇپ،

چىقىرااليدۇ«. ئاۋاز ئازراق ئوخشاش ئادهملهرگه لېكىن

تېخى ئهمما قىلىنغان، قوبۇل كۆلهمده كهڭ

ياۋرۇپا ئېيتىلىشىچه: يهكۈنده بىر ئىسپاتالنمىغان

بىر ئهقهللىسى بىز ئهۋالدىدۇر. ھۇنالرنى ھۇنلىرى‿
دېگهن «ھۇن» ياۋروپالىقالر بابتا) -11) ھۆججهتته يازما
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كۈچلۈك پاكىت بۇ كۆردۇق. ئىشلهتكهنلىكىنى ئاتالغۇنى

يۇقىرىدا مىللهتنىڭ ئىككى بۇ ئورنىدا ئىسپا دهلىل‿
ئانچه ئاتاشتا ئىسكىفالرنى ياكى ھونالر كۆرسىتىلگهن

شۇنى بىز كۆرسىتىدۇ. بولمايۋاتقانلىقىنى توغرا

يىلى -48 مىالدى ئىمپېرىيىسى ھۇن كۆرمهكتىمىزكى،

يىلى -155 مىالدى ھونالر شىمالىي پارچىالنغان.

ھونالر جهنۇبىي يوقىتىلغان، تهرىپىدىن سىيانپىالر

سۈرۈشتۈرۈشكه ئهسىرگىچه IV مىالدى تارىخىنى

دائىر كۆچكهنلىكىگه غهربكه ھۇنالرنىڭ لېكىن بولسىمۇ،

كۆچىشى ئۇالرنىڭ ئهكسىچه يوق. ئىسپات ھېچقانداق

چىقارغان. كهلتۈرۈپ يۇقۇۋېتىشىنى جۇڭگۇلۇقالرنىڭ

بىر ئوخشاش ھۇنالرنى بىلهن ھۇنلىرى ياۋرۇپا بىز ئهگهر

شىمالىي چاغدا ئۇ قىلساق، ئېتىراپ دهپ مىللهت

بىلهن كېتىشى يوقاپ ئېغىزلىكىده مۇڭغۇلىيه ھۇنالرنىڭ

قهدهر بولۇشىغا پهيدا سىزىقىدا ئۇپۇق ياۋرۇپا ھۇنالرنىڭ

يىلالر خاتىرىلهنمىگهن. ئهسىر ئىككى توپتۇغرا بولغان

بولۇشى كۈننىڭ بىر كېلىدىغان ئۇلۇشۇپ ئارىسىدا

ھېچقانداق بىلهن يهڭگىللىك ئهمهس، مۇمكىن

يهكۈن كهلگهن بىرلىككه بولمىغان يوق ئهھمىيىتى

قىلىدۇ. مۇۋاپىقتهك قهدهر بىر ساقلىنىش چىقىرىشتىن
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ئىمپېرىيسىگه گوت شهرقىي گېرمانىيهنىڭ ھۇنالرنىڭ

ئهتراپىدا يىلالر -370 مىالدى يۈرۈشى جازا قىلغان

زېمىن دۆلىتىنىڭ گېرمانالر قۇدرهتلىك بۇ باشالنغان.

دهرياسى دېنپېر دهرياسىدىن دون چېگرىسى

شىمالدىكى يىراق ياقىسىدىن دېڭىز قارا ساھىلىگىچه،

روسىيه جهنۇبىي يهرلىرىدىن ساسلىق پرىپېت

تاجاۋۇزى ھۇنالرنىڭ سوزۇلغانىدى. يايالقلىرىغىچه

يهنى گوتالر ئوسچو يهنى گوتالر، شهرقىي تۈپهيلىدىن

ۋىزانتىيه كۆچۈپ، غهربكه تېخىمۇ گوتالر ۋىلېسى

تۈرۈش ئىتتىپاق ئۇالرنىڭ بارغان. يېتىپ چېگرىسىغىچه

يىل ئون نهچچه بولمىغان. مۇقىم ۋه ئېنىق شهكلى

سىياسىي ھېچقانداق بىلهن گۇتالر ھونالر جهريانىدا

ياكى قىلمىغان يۈرۈشى جازا بىرىگه بىر- مهقسهتته

باننونىيه ئۇرۇشمىغان. بىلهن ئىمپېرىيىسى رىم شهرقىي

ترانسىدائوبىيه ۋېنگىرىيىكى (ھازىرقى ئۆلكىسى

ھۇنالردىن گازارمىدا تۇرغان قوشۇنى رىم دىكى ئۆلكسى»

-408 مىالدى مهلۇمكى، بىزگه بايقالدى. ئىزالر قالغان

ھۇنالردىن نهپهر 300 ئوردىسى خان گىنيويه يىلى

ھۇنالرنىڭ ياللىغان. قوشۇن خىلالنغان تاپقان تهشكىل

بىلهن گوتالر جهھهتته قىلىش جهڭ چىرايىدا
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ھونالر لېكىن بار. جايلىرىمۇ ئوخشاشمايدىغان

يوق قوماندان كۈچلۈك قۇرغىدهك ئىمپېرىيه قۇدرهتلىك

دهرياسىنىڭ دوت ھونالر قىسىم كۆپ چاغالردا ئۇ ئىدى.

-412 مىالدى مۇمكىن. بولۇشى قالغان تۇرۇپ شهرقىده

ئالغان ئىچىگه ئۆز ئولىمپىدۇرۇسنى تارىخشۇناس

ئۆتۈپ دېڭىزدىن قارا ئۆمىكى ئهلچىلهر خارجى ۋىزانىتيه

مهزكۇر ھۇنالرنىڭ بارغان، يېتىپ مهنزىلگه كۆزلىگهن

دۇنا باشلىقى ھونالر ئهزالىرىنىڭ ئۆمىكىنىڭ ئهلچىلهر

ئۆلتۈرگهنلىكىنى قهستلهپ مۇۋهپپهقىيهتلىك تۇسنى

قىزىقارلىق. ئىنتايىن ئالغانلىقى تىلغا قىلىپ مىسال

شۇكى قالىدىغىنى ئونتۇپ ئوڭايلىقچه كىشىلهرنىڭ

ئهمهس، غهرىبتىال دهۋرىده مۇڭغۇلالر ۋه ئهسىر ئوتتۇرا

«مهدهنىيهتلىك يايالقلرىدىمۇ روسىيه جهنۇبىي ھهتتا

ئۇرۇش ئۈچۈن قوشۇن ئىدى. مهۋجۇت دۇنيا»

ئاسىياۋه ئوتتۇرا جهھهتته ئىزدهش غهنىمهتلىرىنى

رايونىغا بالقان ئىمپىرىيىسىنىڭ ۋىزانتىيه پىرسىيه

ھهم ئىدى بار كۈچىگه قىلىش جهلپ ئوخشاش

يىلى -420 مىالدى تهخمىنهن قوالي. يېقىنلىشىشقا

ھونالر بىر چوڭ يېتهكچىلىكىدىكى كۇرسكالر ۋه بارسىك

تۇيۇقسىز پىرىسيىگه ئۆتۈپ تاغلىرىدىن كافكاز قوشۇنى
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قاتتىق پېرىسينىڭ ئۇالر يهرده ئۇ قىلغان. ھۇجۇم

ئۇرۇش نۇرغۇن ئۈچۈن ئۇچرىغانلىقىنى قارشىلىقىغا

قالدۇرۇپ، ئهسىرنى مىڭ 18 تهخمىنهن ۋه غهنىمهتلىرى

قېتىملىق بۇ بولغان. مهجبۇر قايتىشقا مهملىكىتىگه ئۆز

ئېغىر بولغان سادىر ئىچىده مهملىكهت ھونالر تاجاۋۇزنى

ھۇنالرنىڭ بارغان. ئېلىپ مهقسىتىده قۇتۇلۇش ئاپهتتىن

قىلغان ئۆلكىسىگه ۋىزانتىيه ئاسىيادىكى ئوتتۇرا

(التىن تۇرۇشلۇق بىلخېمدا چاغالردا ئهينى تاجاۋۇزنى

كىشى) تۈزگهن نى «ئىنجىل» ئۆلچهملىك يېزىقىدىكى

پۈتۈن «ھونالر يازغان: تهسۋىرلهپ جانلىق جېرۇم سان

غهرق ئىچىگه قۇرقۇنۇچ ۋه قىرغىنچىلىق دۇنيانى

ئاتلىرىغا جهڭ چاققان ھۇشيار- ئۇالر قىلىۋهتتى،

يېرى بارمىغان قىلىپ، ئۇرۇش ياققا ھهر مىنىپ،

قهيهرلهگه ئۇالرنىڭ تېخى كىشىلهر قالمىدى.

يېرى بواللمىغان كهلتۈرۈپ خىيالىغا بارىدىغانلىقىنى

ھهققىدىكى ئۇالر چهبدهسلىكى تېز- ئۇالرنىڭ قالمىدى.

قائىده- دېنىي ئۇالر چۈشتى. ئېشىپ رىۋايهتلهردىنمۇ

تۇرغان يىغالپ قارىماي، پهرقىگه دهرىجه ۋه يۇسۈن

رهھىم ياشالرغىمۇ قېرى- ئايال، ئهر- ۋه بالىالر

ئۆلۈمگه يهنه بۇۋاقالر كهلگهن دۇنياغا ئهمدىال قىلمىغان
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ئهسىرىدىن (تومىپسىننىڭ بولغان». مهجبۇر يۈزلىنىشكه

بهت.( -27 نهقىل،

كىشىلهرنىڭ ھونالر تۈركۈم زور قالمىغان يېرى بارمىغان

پاننونىيه يىلى -409 مىالدى بولدى، سازاۋهر ماختىشىغا

ھهم قالدى چۈشۈپ چاڭگىلىغا ئۇالرنىڭ پۈتۈنلهي

ئىمپىرىيسىنىڭ رىم غهربىي ۋه ئىمپېرىيىسى ۋىزانتىيه

مۇقهددهس كۆڭۈلدىكىدهك ئارىلىشىشنىڭ ئىشلىرىغا

ۋه ئىمپېرىيىسى ۋىزانتىيه قارىماققا ئايالندى. جايىغا

ئۇرۇشقا چوڭ قهدهر بىر قارىتىلغان پولغا كونىستانتىنو

يىلىدىن -422 مىالدى بولسىمۇ، ئهمهستهك قاتنىشىش

ئالتۇن قاداق 350 يىلى ھهر ھۇنالرنىڭ ۋىزانتىيه باشالپ

ئاتالمىش بۇ بولغان. ماقۇل تهلىپىگه تاپشۇرۇش

ئېلىپ تىنچلىق ئازراق رايونىغا بالقان الر «سوۋغا»

ئىچكى ئىتالىيىنىڭ ھونالر كاپالهتلهندۈرگهن. كېلىشىنى

بهلكى تۇرغان، ئارىلىشىپ تۈرده ئۈزلۈكسىز ئىشلىرىغا

ئاقسۆڭهك ۋه ھۆكۈمهت ئېرىشكهن ئالقىشقا ئۇالر

ئۈچۈن ئۆزلىرى پايدىلىنىپ ھۇنالردىن دۆلهتمهنلهر

قىلدۇرغان. خىزمهت

ھۆكۈمهت ۋه سىياسىئونالر مۇھىم نۇرغۇنلىغان

قىلىپ مۇھاپىزهتچىسى يېقىن ھۇنالرنى باشلىقلىرى
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ئىمپىرىيىسىنىڭ رىم قهدىمكى مهسىلهن؛ ياللىۋالغان.

بۈيۈك ستلكو ۋه روفېنوس كونسۇلى دهرىجىلىك ئالىي

ھۇنالرنى ھهمىشه قاتارلقالر ئائېتئون گېنرالى رىم

شهرقىي يىلى -434 مىالدى ئىشلهتكهن. ئهتىۋارالپ

خانلىق ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن رۇگا خاقانى ھۇنالرنىڭ

بىلهن بېلىدا ئوغلى جىيهن ئىككى ھۇقۇقىغا ۋه ئورنىغا

شۇنىڭدىن قىلغان. ۋارىسلىق ئاتتىلال ئىنىسى ئۇنىڭ

باشالنغان. سهھىپه يېڭى تارىخىدىكى ھونالر ئېتىبارهن

ھالدا مۇقهررهر كىشى ئۈچ قىلىنغان بايان يۇقىرىدا

قىلىش تهخمىن ۋه ئويلىنىش ئۈستىده تىلى ھۇنالرنىڭ

بۇ دېگهن «ئاتىلال» چىقاردى. كهلتۈرۈپ تهتقىقاتىنى

مهيلى روشهن، ئىكهنلىكى ئىسىم گوتالرنىڭ ئىسىم

ھهممىسىده بولسۇن تىلىدا مۇڭغۇل ياكى تىلالر تۈركىي

Rua) (مهسىلهن قىاللمايدۇ، بېشى سۆز «R»ھهرپىنى

(مهسىلهن باشالنمايدۇ. بىلهن تاۋۇش ئۈزۈك ياكى

تىلى ئالتاي ھهرگىزمۇ ئىسمى ئادهمنىڭ ئۈچ بۇ بېلىدا)

ھېچقانداق يېزىلغان تىلىدا ھۇنالرنىڭ دۇنيادا ئهمهس.

التىن لېكىن قالمىغان، ساقلىنىپ بېجىرىم يېزىق

ماتېرىيالالردىكى ئىپتىدائى يېزىقىدىكى يۇنان ۋه يېزىقى

بويىچه تىلالر تۈركىي سۆزلهرنى قىسىم بىر
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قىسمى كۆپچۈلۈك زور لېكىن بولىدۇ. چۈشهندۈرۈشكه

پهرهزلىك دېگهن قىلغان نۇقتا ئاساسىي تىلىنى ئالتاي

ئۇالرنىڭ بهلكى بېرهلمهيدۇ. بهرداشلىق ئالدىدا تهھلىل

ئالتاي تىلى ئۇالرنىڭ ئاساسالنغاندا قۇرۇلمىسغا تىل

مهنسۇپ تىلغا بىر باشقا سىرتىدىكى تىللىرىنىڭ

شۈبھىسىزكى، تورىدۇ. كۈرۈنۈپ ئوچۇن ئىكهنلىكى

قاراپ كۈرۈنۈشكه سىرتىدىكى مهدهنىيىتىنىڭ ھونالر

مهنسۇپ مۇڭغۇلالرغا ياكى تۈرك ئۇالرنى بىر ئومۇمهن

ھۇنالرنى ئاددىالشتۇرۇپال بىز لېكىن تونۇيمىز. دهپ

بىز چاغدا ئۇ ئاتىساق، دهپ مىللىتى» مۇڭغۇل «تۈرك-

بۇنداق قالىمىز. كىرىپ يولغا تۇيۇق ھالدا ئېغىر

قالماستىن، بولۇپال يېتهرسىز ئىسپات دهلىل- دېيىشكه

ئىگىلىگهن بىر ئېيتىلغاندهك يۇقىرىدا بهلكى

بولىمىز. كهتكهن چهتنهپ بىلىملىرىدىن تىلشۇناسلىق

ئادهتتىن ھۇنالرنى بهنزىسى ئاتىلالنىڭ بىلهن بېلدا

ئىگه قوماندانلىققا يېتهكلهيدىغان ئالغا تاشقىرى

مۇتلهق ياۋرۇپادىكى ئۇالرنىڭ شۇڭا قىلدى.

يىل ئون نهچچه ھۆكۈمرانلىقى ئىگىلىگهن ئۈستۈنلۈكنى

بېلدانى ئاتىلالر يىلى -445 مىالدى داۋامالشقان.

خهلقىنىڭ ئۆز ئۆزى ئۇنىڭ ھهم ئۆلتۈردى قهستلهپ
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453 مىالدى سۈپىتىده ھۆكۈمرانى بىردىنبىر

قهدهر بولغانغا ۋاپات ئۇ يهنى ئاخىرىغىچه، ‿يىلىنى
ئاتىلالنىڭ بىلهن بېلىدا بىز قىلدى. ھۆكۈمرانلىق

ئىكهنلىكىنى ئىگه خاراكتېرگه قانداق ھهمكارلىقى

ئۈچ قويغىنى يولغا ئۇالرنىڭ لېكىن بىلمهيمىز،

يهنه ئىبارهت. سىستېمىسىدىن ھۆكۈمرانلىق مهنبهلىك

ھۆكۈمرانلىق خىل بۇ ئۇالرنىڭ تهرهپتىن بىر

بىزنىڭ ھهققىده ئىقتىدارى تۈزۈلمىسىنىڭ

خىل بۇ ئهمما ئهمهس. كۆپ ئانچه بىلىدىغانلىرىمىز

قۇرۇقلۇقىدىكى چوڭ ئاسىيا ياۋرۇپا- ئوتتۇرا تۈزۈم

ھوقۇقنى ئۇالرنىڭ ئومۇمالشقان. خېلى ئارىسىدا خهلقلهر

قىلغان، ئاساس چىگرىسىنى رايونالر قىلىشى تهقسىم

ئۈستۈن دهرىجه بىر ئۇنىڭدىن قىسىمى بىر باشقا

ھالدا نوقۇل بىر ئهگهر بولغان. ھۆكۈمران تۇرىدىغان

مۆلچهرلىيهلهيدۇكى، شۇنى كىشىلهر قىلساق، قىياس

ئهھۋالىدۇر. ئهمهلىي ھۇنالرنىڭ پاكىتالر يۇقىرىقى

ئائىلىسىدىكى ئۇالرنىڭ بىلىدا ئاكىسى چوڭ ئاتىلالنىڭ

بىر ئىمپىرىيسىنىڭ ھۇن ئۇ ھېسابلىنىدۇ. چوڭى ئهڭ

ھۆكۈمرانلىق قىسمىغا شهرقىي بولغان مۇھىم قهدهر

ھهققىده ئاتىلال دۇنياسىنىڭ غهرب شۇڭا قىلغان.
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ئىككى ئۇ شۇنداقال كۆپ، قهدهر بىر كۆرگهنلىرى

يهنه ھېسابلىنىدۇ. قالغىنى ئامان ئىچىدىكى قېرىنداش

بېلىدا يۇقىرى. بىلىدادىن شۆھرىتى ئۇنىڭ تهرهپتىن بىر

سۈيقهستكه لېكىن بولىسىمۇ، يېنىدا ئاتىلالنىڭ

تىلغا ئاز ناھايىتى ئىشى ئىنىسىنىڭ ئۇچرىغان

ئېلىنغان.

پىرىسكاس رىملىق بولغان زامانداش بىلهن ئاتىلال

بهتته -35 كهلتۈرگهن نهقىل ئهسىرىدىن جۇددانىسنىڭ

مىللهتلهرنى بارلىق «ئۇ تهسۋىرلىگهن؛ مۇنداق ئۇنى

ئادهم، چۈشكهن دۇنياغا بۇ ئۈچۈن كهلتۈرۈش زىلزىلىگه

ھهققىدىكى ئۇنىڭ ئاپىتى، بااليى دۇنيانىڭ ئۇ

ۋهھىمه ئىنسانالرنى جهھهتته مهلۇم رىۋايهت قورقۇنچلۇق

تىك بېشىنى ماڭسا يول ئۇ قىلغان. غهرق ئىچىگه

ھهرياققا قارچۇغى كۆز تاشاليتتى، قهدهم چىڭ تۇتۇپ،

بوالتتى. مهلۇم چىرايىدىن قىياپىتى تهكهببۇر تىكىلهتتى،

ئۆزىنىڭ ئۇ لېكىن ئىدى، ئۇرۇشخۇمار ھهقىقهتهنمۇ ئۇ

قىالاليتتى. كونترول ھهرىكىتىنى ۋه ھېسسىياتى

ئېھتىياجى ئۇنىڭغا ئىدى. كۈچلۈك ئىرادىسى

ھىمايىسىگه ئۇنىڭ قىالتتى. ھېسداشلىق چۈشكهنلهرگه

ئۇنىڭ كۈيۈنهتتى. ۋه قىالتتى كهڭچىلىك ئېرىشكهنلهرگه
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كۆزى كهڭ، كۆكرىكى - يوغان، بېشى ئىدى، پاكار بويى

ئىدى. كۈلرهڭ ئازراق بولۇپ شاالڭ بۇرتى ساقال كىچىك

قان ئۆز بولۇپ، قارامتۇل تېرىسى پاناق، بۇرنى

(مېروۋ تۇراتتى» كۆرۈنۈپ ئاالمهتلىرى سىستېمسىنىڭ

نهقىل.( بهتتىن -102 ئهسرى

ھۇنالرنىڭ ئىككىسى ئۇك ئاكا ئاتىلال بىلهن بېلىدا
يۈرگۈزۈپ، ھاكىمىيهت بىرلىشىپ سۈپىتىده ھۆكۈمرانى

قولغا مۇۋهپپهقىيهتلهرنى زور ناھايىتى ئىشالردا خارابى

ئۇالرىسسيۇدوسېس يىلى -435 مىالدى كهلتۈرگهن.

«مارگۇس ئاتالمىش بىلهن ئهلچىلىرى پادىشاھىنىڭ

مارگۇستا شهرتنامه بۇ ئىمزالىدى، نى شهرتنامىسى»

دېگه دڭبروۋىكا يۇگۇسالۋىينىڭ (ھازىرقى ئىمزاالنغان

(شهرقىي ئىمپېرىيه مهزكۇر شهرتنامىدا مهزكۇر جايى)،

ئالتۇن قاداق 700 ھۇنالرغا يىلى ھهر ئىمپېرىيىسى) رىم

ئۈچۈن، قاچقۇن بىر ھهر بهلكى شهرت. تاپشۇرۇش خىراج

قاچقۇنالر رىملىق ياكى بولسۇن ھۇن ئۇالر مهيلى

تىلالنى سهككىز ئۈچۈن ئادهم بىر ھهر بولسۇن،

سودا بهزى شهرت. تاپشۇرۇش ئورنىدا پۇلى قايتۇرۇۋېلىش

قىلىش تىجارهت ئوخشاش رىملىقالرغا ھونالر بازارلىرىدا

شهرتنامىدا بۇ بهلگىلهنگهن. دهپ ئىگه، ھوقۇقىغا
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غارايىپ ئاجايىپ- قىزىقتۇرىدىغان تولىمۇ ئادهمنى

خاتىرىلهنگهن. ئىشالر

قالغان ساقلىنىپ ئهنئهنىسىده ئۆزلىرىنىڭ ھونالر

بىلهن سۆھبهت باشقىالر بويىچه ئادىتى ئۆرپ-

سۆزلىشهتتى. تۇرۇپ ئۈستىده ئات ھامان ئۆتكۈزگهنده

شهرتنامه بىلهن ھونالر ئېيتقاندا ئۈچۈن ئهلچىلىرى رىم

سۆھبهت بىلهن ھونالر تۇرۇپ مىنىپ ئاتقا تۈزگهنده

سۆھبهت تۇرۇپ ئۈستىده ئاتنىڭ ئۆتكۈزهتتى.

ھېس بىئاراملىق ناھايىتى ئهلچىلىرى رىم ئۆتكۈزگهنده

قىالتتى.

ئىككى ئىمكانقهدهر ھونالر ئېيتىلغاندهك، يۇقىرىدا

«مارگوس قاچۇراتتى. ئۆزلىرىنى قىلىشتىن ئۇرۇش سهپته

ئاتىلالرنىڭ ئۇالر ئهگىشىپ، غا شهرتنامىسى»

فرونتقا غهربىي كۈچنى خىلالنغان ئاساسلىق باشچىلىقىدا

ئادىيوسنىڭ يىلى -437 مىالدى قىلدى. سهرپ

سول دهرياسىنىڭ رېيىن ھونالر بىلهن قۇترىتىشى

تۇيۇقسىز بۇگاندارالرغا رايونىدىكى مايىنز قىرغىقىدىكى

ئىنتايىن بۇزغۇنچىلىقى قېتىمقى بۇ قىلغان. ھۇجۇم

بۇرگاندىيانالرنىڭ ھۇجۇمدا تۇيۇقسىز بولغان ئېغىر

چوڭ ئىنتايىن بۇ يۇقىتىلغان. دېگۈدهك ھهممىسى
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گېرمانىيىنىڭ ۋهقه ئالغان خاراكتېرىنى بۇزغۇنچىلىق

ئىنتايىن نى ناخشىسى» «نىبولونگىن داستانى مهشھۇر

ئهمهلىيهتته ئهتكهن. تهمىن بىلهن پاكىتالر تارىخىي مول

«نىبولۇنگىن ھېسابالنغان ئهسهر بىر Xئهسىردىكى III

قوبۇل روھىنى داستانالرنىڭ بۇرۇنقى خېلى ناخشىسى»

ئىنتايىن داستانلىرىغا كۆپ خېلى شىمالنىڭ قىلىپ،

شهخس بۇ ئىبارهت ئاتىلالدىن كۆرسهتكهن. تهسىر چوڭ

دا «ئىددا» داستانى ئهپسانه ئىسالندىيىنىڭ قهدىمكى

گرامماتىكىس ساكسىن- يهنى ئېلىنغان. تىلغا

مهزمۇندىن ئېلىنغان تىلغا تارىخىدا دانىيه دهۋرىدىكى

. ئىبارهت

قوشۇنى ھونالر باشالپ يىلىدىن -433 مىالدى تهخمىنهن

بۆلۈنۈپ، ئهترهتلهرگه تۇهن- قانچه بىر رايونىدا گائۇل

مهڭگۈلۈك ئۈچۈن ھاكىمىيىتى ئاقسۆڭهكلهر يهرلىك

يىلى -437 مىالدى بولدى. مۇالزىمىتىدا ھۆكۈمرانلىق

رول مۇھىم ۋهقهسىده قىلىش مهغلۇب باگائوداالنى ئۇالر

يىلى -435 مىالدى مىللهت قاالق نامرات- بۇ ئوينىدى.

چىقىپ، ئايرىلىپ ئىمپېرىيىسىدىن رىم غهربىي

ھونالر يىلى -439 مىالدى جاكارلىدى. مۇستهقىللىق

لىتوردئۇسنىڭ كانۇۋويى ئاتىيۇسىنىڭ گېنرال
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قوشىۋالغاندىن شهھىرىنى توئۇلۇئۇس قوماندانلىقىدا

نىڭ I تېئودېرك پادىشاھى ۋىسگۇت يهنه كېيىن

بۇ قىلغان. ھۇجۇم قورشاپ شهھىرىگه مهركىزىي

غهلبىگه زور ھۇجۇمى قايتارما تېئودرېكنىڭ ئۇرۇشتا

مهغلۇب ھالدا ئېچىنىشلىق قوشۇنى ھۇن ئېرشكهن،

ئافرىقىدىكى شىمالىي ۋاندالىسالر يىلى شۇ بولغان.

رىم شهرقىي قىلغان. ئىشغال رايونىنى گارتخاك

ئىتالىيىده ئۆتۈپ دېڭىزدىن ئۇالرنى ئىمپېرىيىسى

گائول ئويالپ دهپ مۇمكىن، چىقىشى قورۇقلۇقتتا

شۇ كهلدى. قايتۇرۇپ ئايۇسنى گېنرال رايونىدىكى

ئۇچرىغانىدى. تهھدىتكه رايونى رىم غهربىي ۋاقىتتا

قىلغان كۈچ ئاساسىي قوشۇنىنى نىڭ II نېيردىگارد

ئهرىنىيه ئىمپىرىيىسىنىڭ رىم شهرقىي قوشۇنى پىرسىيه

بۇ بولغان سادىر قىلدى. ھۇجۇم قويۇقسىز ئۆلكىسىگه

مهلۇم ئومۇميۈزلۈك ئاتتىلالرغا ۋهقهلهر يۈرۈش بىر

پايدىلىنىپ، پۇرسهتتىن پايدىلىق بۇ ئۇ قىلىندى.

شهرقىي بىلهن كۈچى ھهربىي چهكلىك يىلى -441 مىالدى

مىالدى قوزغىدى. ھۇجۇم شىددهتلىك ئىمپېرىيىسىگه رىم

بىر بولغان يىلىغىچه -447 مىالدى يىلىدىن -443

ئاتتىلال نهتىجىسىده ھهرىكهت سىتراتېگيىىلىك يۈرۈش
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ئهمهلىي قىلمايدىغان تهلهپ مۇنازىره ھۇنالرنىڭ

ھهربىي يۈرۈش بىر بۇ ھۇنالرنىڭ ئايالندى. ھۆكۈمرانىغا

بهلكى ئهمهس، غهرهزده باشقا قارىماققا پىالنى ھهرىكهت

ماددىي باشقا ۋه ئالۋان كۆپرهك تېخىمۇ رىملىقالردىن

قىلىدۇ. كۆزلىگهندهك ئۈندۈرۈۋېلىشنى مهنپهئهت

ھېسابتا ئاخىرقى ئىمپېرىيىسى رىم كهتكهن ھالىدىن

قېتىملىق بىر ئاخىرقى ئهڭ يىلى -443 مىالدى

تىنچلىق بىلهن ھونالر مهزگىللىده ئاخىرقى ئۇرۇشنىڭ

ئېمپېرىيىسى رىم شهرتنامىده بۇ تۈرگهن. شهرتنامىسى

دهپ تاپشۇرىدۇ، ئولپان قاداق 2100 يىلى ھهر

«مارگۇس ئىمپېرىيىسى رىم سان بۇ بهلگىلىگهن.

ئۈچ ئولپاننىڭ تاپشۇرىدىغان ھۇنالرغا دا شهرتنامىسى»

كېلىدۇ. باراۋهر ھهسسىگه

رىم شۇكى، نۇقتا بىر تېگىشلىك ئۆتۈشكه چۈشهندۈرۈپ

ماددىالرنى شهرتنامىسىدىكى تىنچلىق خانى

قانۇنى قاتتىق قىلغانىدى. ئىجرا ئامالسىزلىقتىن

رىم ھونالر ئاساسالنغاندا بهلگىلىمىلهرگه

تامامهن ئاقالشقا ھۇجۇمنى قوزغىغان ئىمپىرىيىسىگه

تىنچلىق ئىمپېرىيىسى رىم چۈنكى ئىدى. ھهقلىق

ئهمهل قاتتىق ماددىالرغا بهلگىلهنگهن شهرتنامىسىده
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قىلمىغانىدى.

ئهلچىخانىسى ۋىرزانتىيه ئاساسالنغاندا نوقتىغا مۇشۇ

مهزكۇر تاپشۇردى. ئاتىلالرغا خاتىرىنى يېزىلغان

بولغان سادىر كېيىن ۋه ئىلگىرى گهرچه ئۆزى خاتىرىنىڭ

قىلسىمۇ ئهمهستهك مۇھىم ئانچه نىسبهتهن ئىشالرغا

قالتىس توغرىسىدىكى ئىش بۇ پىرسىكوسنىڭ لېكىن

ئهلچىخانا مهزكۇر تهس. قېلىشى ئۇنتۇپ تهسۋىرلهرنى

ھون رهھبهرلىكىده ئادهمنىڭ بىر ئىسىملىك مائىمىنوس

ھالدا ئالغان ئىچىگه ئۆز بىگىالسنى تهرجىمان ۋه ئېدىكو

قۇرۇلغان، يىلى -449 ياكى يىلى -448 مىالدى

مائىمنۇس پهقهت ئىچىده خادىمالر بارلىق ئهلچىخانىدىكى

قىسقا پولدا كونىستانتىننو ئېدىكونى بىكىالسال ۋه

كىرساپىئۇس ئاغىسى ھهم نۇپۇزلۇق تۇرغاندا ۋاقىت

ئوردىسىغا ئاتتىلالنىڭ ئۇنى ھهم بولغان، سېتىۋالماقچى

ئۆلتۈرۈش قهستلهپ ئاتتىلالنى كېيىن قايتقاندىن

بولغان. كۈشكۈرتمهكچى ئۇيۇشتۇرۇشقا ھهرىكىتىنى

خائىنلىق مۇددىئاسىغا خوجايىننىڭ ئۆز ئېدىكو

يارىتىشى ئوبرازىنى خائىنلىق ئۇنىڭ لېكىن قىلمىغان،

قىلغان. قايىل كىشىلهرنى

قهستلهپ ئاتتىالرنى ھالدا خىالپلىق ۋهدىسىگه رىملىقالر
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بىر يېڭى لېكىن بولسىمۇ، ئۇرۇنغان ئۆلتۈرۈشكه

ئهتىيازدا يىلى -450 مىالدى شهرتنامىسى تىنچلىق

بىلهن ھونالر بۇرۇن سهل بولۇشتىن ۋاپات سېئۇدىيۇس

بىر شهرتنامىنىڭ بۇ تۈزۈلدى. ئوتتۇرسىدا ۋىزانتىيه

ئېھتىمال تۈزۈلىشى بويىچه شهرتلهر يۇمشاق قهدهر

غهربىي ئىمپېرىيىنىڭ توپالپ كۈچىنى ئاتتىلالنىڭ

قىلىشنى ھۇجۇم تۇيۇقسىز قېتىملىق بىر قىسمىغا

ۋهھالهنكى، كېرهك. بولسا قىلغانلىقىدىن مهقسهت

قېيىنچىلىقالرنى ئويلىمىغان ئۆلۈمى سىئودىيۇسىنىڭ

خانى يېڭى ئىمپېرىيىنىڭ چۈنكى كهلدى. ئېلىپ

لۇشيهن- قوللۇق قاتتىق قارىتا ھۇنالرغا ماركىئان

ئىدى. ئادهم قىلىدىغان تهشهببۇس قوللىنىشنى سىياسهت

تاپشۇرۇشنى ئولپان دهۋاملىق ھۇنالرغا دهرھال ئۇ

ئاتتىالنىڭ بىلهن بۇنىڭ جاكارلىدى. توختىدىغانلىقىنى

ئارقىلىق تۈزۈش شهرتنامىسى تىنچلىق بىلهن ۋىزانتىيه

مهغلۇب ئۈمىد قېلىش ساقالپ تهرىپىنى ياي ئۆزىنىڭ

قىلىش ھۇجۇم ئېمپېرىيىىسىگه رىم غهربىي ئۇ بولدى.

ئېلىپ تېزدىن ياكى كېرهكمۇ كېچىش ۋاز پىالنىدىن

بولدى، مهجبۇر قىلىشقا قارار دېگهننى كېرهكمۇ بېرىش

خىلىنى بىر ئاخىرقى اليىھىنىڭ خىل ئىككى بۇ ئۇ
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مهزگىلىده ئالدىنقى يىلىنى 451 مىالدى ھهم تاللىۋالدى
غهربىي مهيدان بىر بولغان چوڭ مىسلىسىز كۆلىمى

تۇلۇس مهقسىتى ئۆزىنىڭ ئۇ قوزغىدى. ئۇرۇشىنى قىسىم

قىلغان مهركهز نى جاي) بىر فرانسىيىدىكى (ھازىرقى

دهپ يوقىتىش ئىمپېرىيىسىنى ۋىسگوت سىيۇدىلىكنىڭ

گائۇل ئۈچۈن بېرىش تۇلۇسقا ئهمما جاكارلىدى. ئاشكارا

ئاتتىلالنىڭ ئهمما كېلهتتى. توغرا ئۆتۈشكه رايونىدىن

كۆپ ياراتتى. مۆجىزه ستراتېگىيىسى خارجى غهيرىي

بىلهن ۋىسگوتالر كهلگهن چىقىشالماي بۇيان تىلالردىن

تۈزدى. ئىتتىپاق رىملىقالر باشچىلىقىدىكى ئاتىيۇس

گائولدىكى ۋه گېرمانالر ھونالر، قوشۇنى ئاتتىلالرنىڭ

كۆپهيگهن جىددىي تۈپهيلىدىن ئامىلالر خاتىرجهمسىزلىك

ئۇالر بولۇپ، قوشۇن ئارىالشما تۈزۈلگهن قوشۇندىن

ئۆتۈپ، دهرياسىدىن رېيىن ئهتىيازدا يىلى -451 مىالدى

پهيدا سهپلىرىده ئالدىنقى رايونىنىڭ ئورلىئان ئايدا -7

گائۇل ھۇنالرنىڭ بولغىنىدهك، مهلۇم ھهممىگه بولغان.

ۋهقه بۇ ئىبارهت ئۇرۇشىدىن قوزغىغان قارىتا رايونىغا

تهتقىقاتقا نۇپۇزلۇق ھالدا مۇناسىپ ئۆزىگه

ھۇجۇمغا تۇيۇقسىز ھۇنالرنىڭ قارىماققا، ئېرىشهلمىدى.

كۆرسىتىلگهندهك قارشىلىق كۆلهملىك زور ھالدا مۇقهرهر
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شهھىرىنى پارىژ ھونالر قارىغاندا مۇشۇنىڭدىن قىلىدۇ.

بولغان مۇستهھكهم مۇداپىئهسى ئالغان. ئىچىگه ئۆز

سهپىرى ئۇالرنىڭ ئۆتكهن، چهتنهپ شهھهرلهردىن نۇرغۇن

رايونىغا گائۇل ئاتتىلالرنىڭ بولغان، ئاستا ئىنتايىن

ئۇرۇش قوزغىغان موڭغۇلالر كېيىنچه ئۇرۇشى قوزغىغان

بارغان ئېلىپ قارىتا فرانسىيىگه ۋېنگىرىيىلىكلهر ۋه

ئۇرۇشالرغا تېزلىكىدىكى چاقماق ئىبارهت تاجاۋۇزدىن

تىپىك بېرىشنىڭ زهربه تېزلىكىده چاقماق ئوخشاش

ئاتتىلالرنىڭ بھىسىزكى، ش شهك بواللمىغان، ئۈلگىسى

سهۋهب قىاللماسلىقىدىكى ئىشغال رايونىنى ئورلېئان

بولسا سهۋهبلهردىن باشقا ياكى يهتمىگهنلىكىنى كۈچى

شهھهرلهردىن مۇداپىئهلهنگهن ئۇنىڭ ئهمما كېرهك.

قارىتىلغان شهھىرىگه توئولېئوس ئۆتمهيال ئهگىپ

تېخىچه داۋامالشتۇرغانلىقى ھۇجۇمنى تۇيۇقسىز

ئهسلىدىكى ئاتتىلال ئهمهلىيهتته، چۈشهندۈرۈلمىدى.

بېرىپ، قايتىپ رايونالرغا يېنىدىكى تىرويېس بىلهن يولى

قىلىنغان تهشكىل ۋىسگوتالردىن بىلهن رىملىقالر

ئارقىسىدىن شۇنىڭ تۇرغان. تاقابىل قوشۇنغا بىرلهشمه

«كاتاالئۇنىئان تارىختا ئۇرۇش بولغان پهيدا

ئۇرۇشنى بۇ ئاتالغان. دهپ ئۇرۇش» تۈزلهڭلىكىدىكى
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قهدىمىدىن ئۇرۇش «بۇ تهسۋىرلىگهن؛ مۇنداق جۇددانىس

ئۇرۇشقا بۇنداق ئهگهر باتۇر بىر باقمىغان، كۆرۈلۈپ

ھهيۋهتلىك بۇنداق بويى ئۆمۈر ئۇ بولسا، قاتناشمىغان

بىز ئهگهر شۇڭا مۇمكىن، كۆرهلمهسلىكى يهنه جهڭنى

تهسۋىرلىرىگه توغىرىسدىكى ئۇرۇش بۇ ئهجدادالرنىڭ

باغرىدا يهر تۈزلهڭلىكنىڭ بۇ چاغدا ئۇ ئىشهنسهك،

قوماندان بولغان قۇربان ، دهريا ئاققان

ئېقىنى دهيا قوشۇلۇپ بىلهن قانىلىرى ‿جهڭچىلهرنى
سيودرىك تهبىئىي». بولۇشى كۆپهيگه ھالدا جىددىي

ئاتتىلالمۇ بولغان. قۇربان قارشى بهخىتكه جهڭده مۇشۇ

ئالدىن ئېھتىمالىنى كېتىش ئۆلۈپ جهڭده مۇشۇ

ھهربىي نوقۇل قويغانىدى. تهييارلىنىپ مۆلچهرلهپ

ۋه رىملىقالر غهلبه قارىغاندا، نوقتىسىدىن ئىشالر

ئىكهنلىكى تهرهپته قوشۇنى ئىتتىپاقداش ئۇالرنىڭ

بۇ ئاتىيۇس ئهمما تۇراتتى. كۆرۈنۈپ ئېنىق ناھايىتى

قېلىشنى ساقالپ تهڭپۇڭلىقىنى بىلهن مىللهت ياۋايى

كهلتۈرۈشكه قولغا غهلبىنى ئۇ شۇڭا قىالتتى. ئۈمىد

يول چېكىنىشىگه ئاتتىلالنىڭ ھهم كهتمىدى بېرىلىپ

قويدى.

بولسىمۇ، بولغان مهغلۇب ئاتتىلال ئۇرۇشتا قېتىمكى بۇ
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گۇمران كېسىل ئۈزۇل- تېخى كۈچى ئۇنىڭ لېكىن

باشقا ئۇ، باشالپ يىلىدىن -452 مىالدى بولمىغانىدى.

بۇ قىلىۋاتقانىدى، تهرهددۇت ئۇرۇشقا زور قېتىملىق بىر

ئۇدۇل ئىلگىرىلهپ ئالغا قوشۇن باشلىغان ئۇ نۆۋهت

رايونىغا شهھىرى) مىران ئىتالىيىنىڭ (ھازىرقى مىالنو

بويىچه ئاتالغۇسى زامان ھازىرقى باردى. يېتىپ

كېڭهيمىچىلىكى خاس ئۆزىگه ئاتتىالنىڭ ئېيتقاندا،

ئۆزىگه ئاتتلالنىڭ كهتكهنىدى. بولۇپ زىياده ھهددىن

بولۇپ، زىياده ھهددىدىن كېڭهيمىچىلىكى خاس

ئۇنىڭ چاغدىال تۇرىۋاتقان ئىتالىيىده ئاتتىلال كهتكهنىدى.

ھوجۇمىغا تۇيۇقىسىز قوشۇننىڭ مارسىئان ئائىلىسى

چېكىندۈرۈشكه قوشۇن ئىتالىيىدىن ئۇ ئۇچرىغاچقا،

يىلى -453 مىالدى ئاتتىلال بولدى. مهجبۇرى

چۈشۈپ قان مېڭىسىگه سهپىرىده قايتىش ئىتالىيىدىن

بولغان. ۋاپات

ئائىت مۇرىسىمىغا دهپنه ئاتتىلالنىڭ ئىگىلىگهن بىز

ئوتتۇرا ماتېرىياللىرىدىن تهسۋىرلهش تهپسىلىي

ئادهتلىرىده قىلىش دهپنه ئاسىيالىقالرنىڭ ياۋرۇپا-

قارىماققا بىلىمىز. بارلىقىنى ئوخشاشلىقالرنىڭ نۇرغۇن

مهنسۇپ ھۇنالرغا شۈبھىزكى، شهك- شۇنى
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تهسهۋۋۇرنى بۇ يادىكارلىقالر ئارخېئولوگىيىلىك

ئۇتتۇرا جهھهتتىن ئاساسىي ئۇالر يهنى ئىسپاتاليدۇ،

شۇنىمۇ يهنه ئىبارهت. مىللهتلىرىدىن ئاسىيا ياۋرۇپا-

ياۋرۇپا- ئوتتۇرا بولىدۇكى، مۇقىمالشتۇرۇشقا

تهۋهسىده ئىمپېرىيىسى ھۇن تهركىبى ئاسىيالىقالرنىڭ

ۋهھالهنكى، كهتتى. سېڭىشىپ ئۆتمهيال ئۇزۇن

ئومۇميۈزلۈك كىشىلهر مهقسىتى سىياسىي ئاتتىلالنىڭ

زېممىسىگه چېڭگىزخاننىڭ كېلىۋاتقان مهدھىيلهپ

ئىدى. ئاز كۆپ قارىغاندا نىيىتىگه قارا ۋه يۈكى ئالغان

تاالنت بويىچه ئىشالر ھهربىي ئاتىلالنىڭ باشقا ئۇنىڭدىن

ناھايىتى دهلىلهر ئىسپاتاليدىغان ئىكهنلىكىنى ئىگىسى

ئۇرۇش نۇرغۇنلىغان باشقا ئۇنىدىن ئىدى. ئاز

مۇڭغۇل تۈرك- تاكتېكىلىرى ۋه ئىستراتېگىيسى

شهكىللهرگه گېرمانچه بهلكى بولماستىن، شهكلىده

كېتىدۇ. ئوخشاپ

ۋاقىتلىق قىسقا قورۇلۇشى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئاتتىلال

كېيىن ئۆلگهندىن ئاتتىلال بولۇشى گۇمران ئۇنىڭ بولۇپ،

كېيىنال ھۇجۇمىدىن تۇيۇقسىز گېپىدنىڭ ۋه

ئېيتقاندا، توغرىراق تېخىمۇ ياكى باشالنغانىدى.

ھۇنالرنىڭ ئهمهلىيهتته قىلىشى ئاسىيلىق گېپىدنىڭ
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مىالدى ئاخىرالشتۇردى. ھۆكۈمرانلىقىنى باننونىيدىكى

ئۆلكىسىگه بۇ رىمنىڭ قهدىمكى كهلگهنده يىلىغ ‿445
ھونالر بولدى. قىاللمايدىغان ھۆكۈمرانلىق مىللهت ياۋايى

رىم غهربىي بىلهن ئىمپېرىيىسى رىم شهرقىي

ھهم قىلىۋهردى. خىزمهت داۋاملىق قوشۇنىدا ئىمپېريىسى

بىر تۇرغان ئورنىدا ھۆكۈمرانلىق مهھهل بىر ئىلگىرى

ياۋرۇپا ئوتتۇرا يېڭى ئهۋالدلىرى گورۇھىنىڭ ئىرق

تهرىپىدىن گهۋدىسى سىياسىي فىدىراتىسىيسنىڭ ئاسىي
بۇ مانا كهتتى. قوشۇلۇپ ۋه قىلىندى ئاسمىالتىسىيه

ھېكايىلهرنىڭ غارايى ئاجايىپ ئائىت ھۇنالرغا
ساقلىنىپ ئۇزاققىچه ئۈچۈن نېمه ئىسىده كىشىلهرنىڭ

تارىخ ئۇالر بېرىدۇ. چۈشهندۈرۈپ قالغانلىقىنى

بهلكى قالماستىن، بولۇپال مهۋجۇت دهرسلىكىده

قالدۇرۇلمىغان يېزىپ تارىختا ۋېنگرىيىنىڭ

. كهلمهكته ساقلىنىپ ھازىرغىچه رىۋايهتلىرىده

كىتابالر: مۇناسىۋهتلىك پايدىالنغان

ئهرزىيدىغان ئۇقۇشقا مۇناسىۋهتلىك ھۇنالرغا

نهقىللىرى بارلىق جوردانىسنىڭ كۆپ. خېلى ماتېرىيالالر
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ئاستىدىكى قهلىمى «جوردانىس كىرىستوفىنىڭ چارلىز

ئېلىغان. كىتابىدىن ناملىق ئىمپېرىيىسى» گوت

سان -1 يىل -1915 نهشرىياتى داشۆسى پروسستون

نهشرى. -2 يىل -1960 نوپلى ۋه بارنىس نهشرى.

ۋه ياخشى ئهڭ ھازىرقى يېزىلغان ھهققىده ھونالر غهربىي

ۋه «ئاتتىال يازغان تومپىسۇن A.E ئهسهر مۇنهۋۋهر ئهڭ

داشۆسى ئوكسىفورت ئىبارهت، دىن تارىخى» ھونالر

ماتېرىيالالردىكى تارىخىي ئاالقىدار نهشرى. يىل -1948

گوردون D.C نهقىللهرنى ئېلىنغان بىۋاسته سانلىق كۆپ

ئهسىردىكى V «مىالدى دهۋرى»، «ئاتتىلال يازغان؛

ن. (ئا مىللهت» كۆچمهن ۋه ئىمپېرىيىسى ۋىزانتىيه

دىن نهشرى) مۇقاۋىلىق ئاددىي يىل -1966 گاربور

بولىدۇ. تېپىشقا

بىلهنال ماقاله پارچه قانچه بىر تارىخى ھۇنالرنىڭ مۇبادا

رىم كېيىنكى چاغدا ئۇ بولسا، قىلىنغان بايان

تارىخى ئىمپىرىيىسىنىڭ ۋىزانتىيه ياكى ئىمپېرىيىسى

يازغان .بۆره B.J قاالتتى بولماي تارىخ مۇكهممهل

رىم كېيىن ئۆلگهندىن جوستىنئان دىن I «سيودۇس

تارىخى» مهزگىللىرىدىكى ئاخىرقى ئىمپىرىيىسىنىڭ
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كىتاب ياخشى ئهڭ جهھهتتىكى مۇشۇ تهرىپىدىن كىشىلهر

نهشرىياتى، دهۋر يورك. (نيۇ- قىلىندى. ئېتىراپ دهپ

يىل.( -1958

كىتابىنىڭ ناملىق ساۋات» «باشالنغۇچ سىنورنىڭ

ئوقىسا، چوڭقۇرالپ بېتىغىچه -265 بېتىدىن -261

تېزىستىن مۇشۇ نهقىل ئېلىنغان خهتلىرىدىن بهزى

قىزىقارلىق ئاالھىده ئېيتقاندا ئۈچۈن پايدىالنغۇچىالر

يازغان خېلىفېن :مائېنسېن- .O مهسىلهن بۇالتتى.

-1955 سان -1 ژۇرنىلى ئوتتۇرا ھونالر»، «يالغان-

بهتلهر. -106 -101 نهشرى، يىل

يوقىتىلىشى» ئىمپىرىيىسىڭ «ھۇن يازغان خارماتتا ل.

يىلى -1952 سان -2 ئورنى. «تهتقىقات 1-سان،

بهتلهر. -304 -277 نهشرى،

بىلهن ھۇنلىرى «ياۋرۇپا يازغان خېلىفې ئوتومائېسسېن

نهشرى. يىلى -1944 ۋىزانتىيه ھونالر»

قىز"نىڭ "گۈل تورىدىن "ئهپچىن" يازمىنى بۇ

كۆچۈرىلدى! تىمىسىدىن
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