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Миграцията на ЮЕЧЖИТЕ (YUEZHI) 月氏 /月支 от Далечния Изток (Централна
Азия) до Средна Азия, е добре известен исторически факт. Но точната година на
„Големия Изход” на този загадъчен номадски народ (чиято самоличност е ACИ(ОИ),
AСИ(АНИ), `Р.ШИ(КА)
и АРСИ според гръцки, латински и индийски
източници, не е точно определена. Надявам се да я установим в това изследване,
събитие което все още е предмет на сериозно обсъждане...
Пръв Жозеф дьо Гинес (Guignes) който пръв въвежда в обръщение, сред научните
европейски кръгове, днес широко известните китайски източници, пръв повдига този
въпрос. В своята статия: „Изследване на някои събития по отношение на историята на
Гръко-Бактрийското царсто, и по-специално унищожаването му от скитите ... „.
публикувана в 25 бр. на списанието „Histoire de l’Académie Royal des inscriptions et
belles-lettres, 1759 г.” , той ни дава само малка част от началната историята на народа
Юечжи/Арси: „Този народ, наречен Юе-чи или юечжи, са далечните предци на
номадите-татари. Те са обитавали областта Кан-Чо (Кансу), Куа-ча (Куча) и западната
провинция Шенси около 200 г. пр. Хр. Владетелят на Хсюнну или хуните, наречен Meте (Мотун), покори тези племена. Но независимо от това че те им се подчиниха,
Хсюнну решиха да ги унищожат напълно. Владетелят на хуните Лаочан започна война
с юечжите, завладя тяхната страна, уби техния цар и от черепа му направи чаша за
пиене. Това принудило юечжите да си търсят нов дом. Юе-чи/юечжите са разделили на
две групи. По-слабите се преселили в Туфан или Тибет ...
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…Другата, по-голяма група отишла на северозапад, и се заселили в обширната
равнина образувана от долината на р.Или. Те носеха името Големи-Юе-чи ...”
В полето на текста, Де Гинес дава своите китайски източници, Кам-му. Хан-шу, Венхен-тум-као. Това са Zizhi Tongjian (Тзицзи-Тундзян, или „Пълен обзор в помощ на
управлението” писана в 1084 г., от авторите Сима Гуан, Лю Шу, Лю Бин и Фан Цзуй),
„Ган-му” на Чжу Си (1130–1200 г.), „Хан-шу” на Бан Гу, „Вен-сян-тун-као” (Пълни
изследвания на основните литературни и документални източници) на Ма Дуанлин
(1245–1322 г.)
Никъде в статията си Дьо Гинес не цитира „Ssé–ki” и „Heou–han–chou”, т.е. „Шицзи” 史記 на Сима Цян (145–86 г.пр.н.е.) и „Хоу-Хан-шу” 後漢書 на Фан Е (398–446 г.)
В нашия контекст, някои от главите на двете китайски хроники „Ши-цзи” и „Ханшу” са от изключително значение.
По-малко от две десетилетия след това, един от най-известните мисионери
йезуити, работещи в Китай през 18 век, Жозеф Ан-Мари де Мойряк де Майа, публикува
в 1777 г., първия превод на обемистата „Tong–kien–kang–mou” 通鑒綱目 („Тунцзянган-му” или „Съкратена редакция на китайските династични хроники” направена от
Чжу Си и преведена на манджурски по заповед на император Канси) под заглавие
„Histoire générale de la Chine, ou annales de cet Empire”. (Обща история на Китай, или
аналите на тази империя). Той пише: „В годината 126 пр.Хр. Чжан Цзян се връща от
важната мисия, да открие избягалите юечжите/арси, продължила 13 години,
предизвиква сензация в Ханската столица Чанъян. Цялата полузабравена история е
разказана и съхранена в династичните хроники. Той (Чжан Цзян) започва разказа си
през 139 г. пр.н.е., или малко преди това, с разговор проведен от него с император Уди; Императорът му казва че „Татарски бегълци (всъщност хуни, хунну) дошли в
Китай, и съобщили на императра че по-рано царството Юе-чи (Юечжи) се е намилало
между Китай (Хан), планината Тяншян, приблизително на 100 ли от Кансу и Шенси, и
планината Циляншан. Татарите (хуните) казват, че царството им (на юечжите) е било
много силно, и достигало граничните хански гарнизони Лянчжоу, което е на границата
с Кансу, Сучжоу, Ганчжоу, Янчжоу и Шачжоу. Всички страни, на запад от Китай са
зависили от тях, но е имало жестока война с хунну, в която юечжите са били разбити,
царят им убит, а от главата му владетелят на хуните се направил чаша за пиене.
Повечето юечжи се уплашили и избягали в далечна страна, за да нямат контакти с тези
варвари (хуните)…”.
Този текст е с важно значение. Той ясно посочва, че царството на Юечжите/Арси
има обща граница с Хански Китай. На изток, тя преминава в близост до Жълтата река
(Хуанхе) – каквато е в момента, границата на провинция Кансу, която обхваща площта
на древната област Хеси (земите северно от Хуанхе). По времето на император Вен-ди
(180-157 пр.н.е.), царството на юечжите се е отделяло от Китай от Великата стена
построена при империята Цин. Когато по времето на император У-ди (141-87 г.пр.н.е.)
Чжан Цзян започва своята тайна мисия в търсене на юечжите, той напуснал империята
Хан през граничния град Лунси (Longxi 俱出陇西), разположен в южния край на
Велика стена, изградена от Цин. Отвъд портите на Лунси, пътешественика навлиза в
бившите територии на юечжите, коита сега са преминала в ръцете на Хунну (Xiongnu).
Поколения по-късно, различни историци, европейски, китайски и японски, са озадачени
от едно кратко изречение в „Ши-цзи” (Историческите записки на Сима Цян) гл.123,
която е била цитирана и преписвана много пъти по-късно в следващите китайски
източници. За нас тя е най-старият източник на информация за местоположението на
юечжийското царство, по време на тяхното преселение.
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То гласи: “Първоначално Юеджи живеели (в областта) между Дунхуан и Цилян
(или „Небесната планина „). (Но), когато са били победени от Хунну, те се преместват
на далече …”. (BURTON WATSON 1993: 234)
Shiji 123.3162: 始 月 氏 居 敦 煌 、 祁 連 閒 ，〔 二 〕及 為 匈 奴 所 敗 ， 乃 遠 去 …
Към първото изречение е добавена древна бележка, от коментатора на “Ши-цзи” в
Танския период, Чжан Шюе (737 г. “Ши-цзи-цен-гуй”): “Първоначално юечжите са
живели на изток от Дунхуан, западно [северно] от планината Цилян. Дунхуан е днес
Шачжоу, а планината Цилян се намира югозападно от Ганджоу”. (пр.Уотсън Watson)
“〔 二 〕 正 義 初 ， 月 氏 居 敦 煌 以 東 ， 祁 連 山 以 西 。敦 煌 郡 今 沙 州 。祁 連
山 在 甘 州 西 南 。”
Дунхуан е град в западната част на пров.Кансу (региона Хеси), а планината Цилян
очертава южната граница на Кансу. За всеки, запознат с географията на Китай е ясно че
в тези телеграфни данни са описани само страни на един правоъгълник – от запад, и юг.
Останалите двете страни не са споменати, тъй като авторите на “Ши-цзи” и на покъсните коментарии, като “Ши-цзи-цен-гуй” са смятали за даденост, че тези две страни
на юечжийското царство, са били добре известни, за да бъдат допълнително описвани;
в източната си част, земята на юечжите (Yuezhi/Arsi) граничи с империята Хан а в
северната част – със страната на азиатските хуни, или Хунну (Xiongnu). Северната и
източната страна на “правоъгълника” са ясни, само останалите две - на запад и на юг трябва да бъдат изяснени. За да се изясни коментара на Чжан Си: “Те са живели на
изток от Дунхуан и северно от Цилян...” може да се добави: “ ... и на юг от хунну
(Xiongnu), западно от Хан”. Но всеки, който възприеме буквално, дума по дума, не
може да си представи какво е това силно царство на юечжите, затворено в тясното
пространство между Дунхуан и Циляншан.
Тези няколко, важни наблюдения, трябва да спомогнат решаването на първия
важния въпрос на това проучване: Кога царството на юечжите-арси е било разположен
в тези територии до голямата им миграция към Средна Азия? Това, че силното царство
на гордите юечжи са имали обща граница със Хан, някъде в рамките на голям завой на
“Жълтата река” (Хуанхуе) от особено значение изследването.
С тези уточнения, ние можем да преминем към основния въпрос на това
изследване: Кога юежите-арси започват своята голяма миграция? Първият западен учен
който предлага конкретна дата на това събитие е полиглота Юлиус Хенрих Клапрот. В
началото на 19-ти век, той е бил сред първите европейски ориенталисти, които
внимателно изучава китайските източници, макар и все още “Ши-цзи” и “Хан-шу” не
са били познати, а по-скоро много по-късно написаните енциклопедии „втора
употреба” на Чжу Си и Ма Дуанлин. (Ж.В. Клапрот, немец по произход е член на
Петербургската академия на науките и участва в руското посолство в Пекин)
В неговия труд “Tableaux historiques de l’Asie”,1826 г. (Исторически картини на
Азия) той обсъжда ранната история на юечжите : “За страната разположена между
снежните веригата на Наншан и р.Булонгир един от притоците на горната Хуанхе,
която тече от запад на изток, през провинция Кансу, се знае че през 3 в.пр.н.е. е
населена от племето юечжи. Те живеят смесено с тангутите и усуните водят номадски
живот, като основното им богатство се състои в едър рогат добитък.
Тяхната сила е пречупена в а в 201 г. пр.н.е., като Хунну ги побеждават, а в 177
г.пр.н.е. ги разгромяват окончателно. Не се задоволявайки с успеха на своя
предшественик Маотун (владетел на хуните), Лаочан напада отново юечжите и в 165
г.пр.н.е, и печели голяма победа над тях. Техният цар е бил убит, а победителят, прави
от черепа му чаша за пиене, с която да вдига тост на по-големите тържества.
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Част от разпръснатите юечжи се оттеглят на юг от планината Нанашан и се
преселват при племената на кяните в Тибет, като стават известни под името “малки
юечжи”. От друга страна, много по-голямата група, наречена по тази причина “велики
или големи юечжи” бягат на север-запад, по бреговете на р.Или, която се влива в
езерото Балхаш. Тук те завладяват страната на саите и ги прогонват в Трансоксания.
Последните атакуват Гръко-Бактрия и я унищожават.
След пребивававането си там (в стараната на саите/саки, Седморечието) в
продължение на няколко години, юечжите се съединяват с бившите си съседи –
народът на усуните и обитават съвместно в долината на р.Или. [p.133] За да избегнат
нов сблъсък от хунну, юечжи и усуни се предвижват към Яксарат (р.Сърдаря),
преминават в Трансоксания и Бактрия, където основават могъща империя,
просъществувала в продължение на няколко века …”.
Както ще видим, Клапрот е предложил дата, която е много близо до истината и по тази причина, е жалко, че той не предлага обсъждане, и каквито и да е източници.
Изглежда, че той, преписва тази информация като нещо обощоизвестно от китайските
източници, без обаче да цитира съотв.извор. Малко след Клапрот, друг учен, ЖанПиер-Абел-Ремюз, в 1836 г., добавя бележка за юечжите в превода му на “Фо-го-цзи”
(Foguoji) 佛国记 или “ Описание на будистките царства” от Фа Сян (340-415 г.)
(Faxian 法显), китайски будистки монах, които, като поклонник, посещава Индия в
периода 399-414 г. Като първи професор по китаистика в престижен “Колеж дьо
Франс” Ремюз пише: “Юе-чжи, юе-цзи или както го предава Клапрот “юетти” са един
от най-известните народи на Стара Татария. Според китайците, те практикували
номадски начин на живот, първоначално в страната разположена между Дунхуан
(Шачжоу) планината Цилян. След войната с новите им северни съседи Хунну, в
първата половина на 2 в.пр.н.е., те се принуждават да бягат на Запад. Установили се в
Трансоксания, до Фергана и след като побеждават Дася, се спират на северния бряг на
р.Вей (Оксус, Амударя)”.
Ремюз не повтаря годината 165 г.пр.н.е., посочена от Клапрот. Съвсем внимателно
той споменава само първата половина на 2 век пр.н.е. за началото на западната
миграция на юечжите-арси, за де се предпази от грешка. По времето когато тези двама
китаисти (Клапрот и Ремюз) живеят в Париж и правят превод на китайския текст, макар
и не дословно, а обобщаващо, един друг изследовател Карл Ритер, които като Страбон
преди него, предлага нов подход, да се разгледат въпросните събития преди всичко от
историко-географска точка, разглежда кратките данни на “Ши-цзи” гл.123
(Историческите записки на Сима Цян) в разказа за преселението на юечжите и тяхното
първоначално землище между Дунхуан и империята Хан и последващото им заселване
в Дахия/Дася (транскрипция на Тахар/Тохарисатн) на юг от река Оксус (Амударя).
Източникът за това изследване е разказът на Чжан Цзян, пратеник на императо Уди, посетил земята на юечжите на север от Окс (Амударя) в 129-128 г. пр.н.е. Това, че
първият китаец пропътувал растоянието до Бактрия не е описал подробно етапите от
миграцията на юечжите, продължила около 36 години е много странно. Но това са
оскъдните факти, съобщени от Сима Цян и Чжан Цзян от една страна и от Юстин и
Помпей Трог – от друга. Ритер резюмира известните му оскъдни данни в 7-мо издание
на “Die Erdkunde” (География), 1837 г., стр. 628–629: “Често повтарящите се един-друг
китайски автори, са живели в различни времена. Аналите на Хан (“Хан-шу”) и “Шицзи” на Сима Цян (живял около 100 г.пр.Хр.) са писани в епохата Хан. Същите неща
казва и живелия през 13 в. (значително по-късно) китайски историк Матуанлин (Ма
Дуанлин), относно емиграцията на юетти (юечжите), на запад към Трансоксания, за
която няма никакво съмнение че е станала в средата на 2 в.пр.н.е. когато те заемат
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земите между Яксарат и Окс (Средноазиатското междуречие) [стр.629]. Тази миграция
променя напълно политическата география на региона, който до тогава е под властта на
наследилата Александър Македонски, държава Гръко-Бактрия, за разлика от други поранни миграции и нашествия в тази област”.
Ритер смята че миграцията на номадските народи в Средноазиатнското
междуречия в средата на 2 в.пр.н.е. е несъмнено по-късна миграция предшествана и от
по-ранни, но не превежда повече факти за това.
Любопитен факт е че “Ши-цзи” не казва нищо за народа “саи” (саките). А те, найизточният дял от индоивропейците (източни иранци) скити, са обитавали тучните
долини на р.Или, са известни като “сакараука” или “царски саки”. Но “Ши-цзи” не
казва нищо за тяхното прогонване на юг от юечжите. Тази информация е за пръв път
съобщена в “Хан-шу”.
Ритер използва публикуването на първия немски превод на “Хан-шу” гл.96, в
частта съобщаваща за народа усуни, направен от Вилхелм Шолт.
Но той е правен въз основа на руския превод от китайски, направен от от отец
Йянкиф – първият руски китаист Никита Я.Бичурин, 1837 г. На (стр.613 / 615) от труда
си Ритер казва: “Тъй като ние имаме съвсем наскоро и за пръв път направен превод на
аналите на Старата династия Хан (писани в периода163-196 г.) от отец Йянкиф, вече
може да се запознаем с индо-германските народи в Централна Азия, живели по това
време и по-точно с народа на усуните.
До този момент те остават почти неизвестни в изследванията на Клапрот и Ремюз,
които се безират главно на по-късни китайски откъси от енциклопедични трудове,
напр.този на Матуанлин (Ма Дуанлин) и неговата „Вен-сян-тун-као” писана в 1321 г.,
или пък също късните Тански хроники и др.
Нека видим какво казват по въпроса аналите на Хан:
(1) Първоначално владетели на тези области [на усуните по поречието на р.Или]
са народът Се (Саи, Σάκαι, саките).
(2) Големите Юетти (или юечжи както пише Йянкиф) са гетите, идентични с
Масагетите [?] Те победили владетеля на Се (саките), наречени още “царски саки”
[Königssaken] и прогонили народа му.
(3) “Царските саки” са принудени да бяган на юг и преминават през “Висящите
проходи” (намиращите се в Кохистан висящи мостове, винаващи над р.Инд в нейното
горно течение). Не е известно дали при тази миграция са минали и през Окс.
(4) След това юетти (юечжите) са настаняват в техните бивши земи.
(5) След това владетелят на усуните (кунмо) напада юечжите и ги покорява.
(6) И те [големите юечжи] се насочват към западната част на страната наречена
Тахия (Дася, Дахия) в Трансоксания, отговаряща на Източна Бактрия и я завладяват
[Ta-хия = Takhar, Източна Бактрия];
(7) Кунмо [владетелят на усуните ] влиза във владение на земите си, отнети от
юечжите ...
“Хан-шу” гл. 96.:
(1) 本 塞 地 也 ，(2) 大 月 氏 西 破 走 塞 王，(3) 塞 王 南 越 縣 度 ，(4) 大 月 氏 居其
地 。(5) 後 烏 孫 昆 莫 擊 破 大 月 氏 ，(6) 大 月 氏 徙 西 臣 大 夏，(7) 而 烏 孫 昆 莫
居 之…
Само една година по-късно, китаеведът Кристиян Ласен публикува своята “Zur
Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige in Baktrien, Kabul und Indien”
(Към историята на гръцките и индоскитските царе в Бактрия, Кабул и Индия), 1838 г.,
стр. 248–250, в която пише за китайските източници и миграцията на юечжите.: “Ние
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не трябва да имаме пренебрежително отношение, към известните ни китайски
източници, въпреки че авторът на този труд е от тези които не могат да ги четат в
оригинал, а използва техните преводи. Но тези извори имат голямото предимство за нас
тъй като са дело на народ имал преки контакти със скитите, и чрез своите посланиции
мисии са събрали информация за тях.. Тези съобщения [стр.249], често се нуждаят от
по-критичен преглед и извличане на най-важното, което може да ни влезе в работа.
Въпросните юечжи принадлежат към азиатските номадски народи, обитавали
горното течение на Хуанхе [Жълтата река], но след сблъсъка с нарастващата сила на
Хунну, една чест от тях, “по-малките”, се преселват на юг до Тибет, а другата “поголямата” се предвижва на запад до земите отвъд Яксарат (Сърдаря), като това събитие
е станало към края на първата половина на втори век преди Христа. [P.250]
Тази група се състои първоначално от пет орди. В новата си страна, след като се
заселват те се сбълскват с друг номадски народ “Саи, Се”, или саките. Юечжите заемат
техните земи по тучните долини на р.Или, а саките са изтласкани към Яксарат. Така
саките започват да усвояват земите на Гръко-Бактрия в Согдиана. Това е станало при
отслабването на Гръко-Бактрия при Евкратид или неговите наследници, около 160
г.пр.н.е.
Но юечжите не остават за дълго време в завладените земи, тъй като на свой ред са
прогонени от един друг народ – усуните, които също бягат от Хунну. Така усуните
стават господари на юечжите и саките…”
Ласен определя началото на юечжийската миграция, в края на първата половина
на втори век пр.н.е.. След това той смята, че саките, изтласкани от долината на Или от
юечжите, нападат Согдиана, по това време владяна от гръко-бактрийския цар Евкратид
или в годините на неговия приемник, т.е. след 160 г. пр.н.е.. Тази година, следва да се
приеме за горна граница на юечжийската миграция. Позовавайки се на Юстин и Трог,
Ласен смята че саките завладяват Согдиана и стават нейни господари.
Считам че това е важно наблюдение на Ласен. Интересно е да се отбележи как
всеки автор, цитира предшествениците си, при което предава и на следващото
поколение, грешките на предходното. Но и също така, стъпка по стъпка, изследователя
подобрява и изяснява историческия разказ, наследен от предшествениците си.
Десетина години по-късно, отново географ, Луи Вивиен де Сен-Мартен, се опитва
да изясни историята и географията на юечжийската миграция. В своят труд издаден в
1850 г. “Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique” (Изследване на
древната география и етнография на Азия), в главата Sur les Huns Blancs ou Ephthalites
des historiens byzantins (За белите хуни или ефталитите и византийските историци)
пише: “Тези миграции на племена от изток на запад, които протичан в периода между
160 и 128 г. от 1-ви век преди новата ера, са от голямо значение за историята на
Бактрия и Партия. Те предизвикват прехвърлянето на голяма маса “рояк” от варвари
първо към Яксарат [стр.261] после от Яксарат към Окс, които в годините 127 и 126
нахлуват в Согдиана, и слагат край на Гръко-Бактрийското царство и дори стават
сериозни противници на Аршакидите (в Партия).
От фактите, изложени от китайски автори, се вижда че тези събития те свързват
единствено с народа “големи юечжи” , но човек ясно вижда че това е дело на поне два
народа (саки и юечжи) и че едните (саките) преди юечжите преминават в Согдиана, и
след като са отблъснати оттам, преминават през високите котловини по горното
течение на Яксарат, към Хиндокуш и достигат до Кабулистан или Кипин (Цибин,
Гибин) на китайските автори, и Кофена на гръкоримските географи”…
Що се отнася до усуните, те със сигурност не вземат участие в инвазията в
Трансоксания, което става ясно от китайското посолство изпратено при юечжите
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(мисията на Чжан Цзян), които като минали южно от Яксарат (или Оксус) е трябвало да
се върнат през земите на Хунну”.
В “бележка под черта”, той добавя уточнение: “Този служител се е казвал Чжан
Цзян (Chang Khian). Тръгвайки от императорския двор през 126 г.пр.н.е., той е заловен
по пътя от Хунну, [p.262], които разбрали каква е мисията му те го държали в плен
десет години. Той успяла все пак да избяга и достигнал новите земи на юечжите в 116
г.пр.н.е., но в действителност ги намира вече преселени в Трансоксания, в която те са
се преселили преди също десет години. (Майя, Обща история на Китай, том III, стр. 36).
Пасажът на Майя, упоменат тук, е много подвеждащ. Неподозиращият читател
предполага че император У-ди разговаря с хунските пленици в 126 г.пр.н.е., която
трябва да е начална за мисията на Чжан Цзян. Но това е не така. Известно е че мисията
е поставена още в 139 г.пр.н.е. а 126 г.пр.н.е. е годината на връщане на пътешественика.
Без използването на основния източник за мисията на Чжан Цзян, “Ши-цзи” гл.123
Вивиен де Сен-Мартен е бил подведен от текстана Майя, и така цялата му хронология е
далече от истината, т.е. твърде късна, с 10-13 години. Това е само един пример за много
недоразумения, включени в по-късните китайски енциклопедии.
Към края на научната си кариера, Ласен публикува много по-разширено и
значително подобрено второто издание на своите изследвания “магнум опус”, в
“Indische Alterthumskunde” (Древна география на Индия). във втория том, 1874: стр.
368, четем: “Маотун е бил голям завоевател, и е покорил няколко държави сред които и
тази на юечжите в 208 г.пр.н.е. Юечжите тогава са живели по горното течение на
р.Хуанхе и притоците и (р.Булунгир) в съвр.китайска пров. Кансу. Неговият наследник
Лаошан в 174 г.пр.н.е. отново нападнал юечжите и ги победил в няколко битки, а в 165
г.пр.н.е. убил и техния владетел, от черепа на койта направил чаша за пиене, с която да
вдига наздравица по време на важните празненства Тази година е началото на
миграцията на индоскитите…”
Ласен не е споменава източника си за годината 165 пр.н.е. Но за нас е ясно, че той
цитира Клапрот. След Ласен, тази дата 165 г.пр.н.е. като началото на голямата
юечжийска миграция от Кансу, се приема от всички учени, приемайки я „а приори”.
Един добър пример за това е най-великият френски китаевед Емануел-Едуар
Шавани. Той прави един героичен, но не много удачен опит да преведе в цялост “Шицзи”. Преводът е публикуван в 1895 г. Там се казва: “От всички народи, към никого
хунну нямали такова враждебно отношение, както към юечжите. Бити веднъж от “чаню” (шанюй) Моту (Моде, Маотун) в 176 г. пр.н.е., те били напълно разгромени от “чаню” (шанюй) Лаошан през 165 г. пр.н.е. Царят им е убит и от черепа му, според
варварския обичай, владетелят на “тюрките” (т.е.хуните) е направил чаша. [...]
След тази катастрофа, да-юечжите (Ta Юе-chih) търсят спасението си в бягство
като достигат долината на р.Или. но скоро са изместени оттам от народа на усуните.
Така юечжите първоначално се насочили на запад, после на юг, преминали Яксарат и
нахлули в Согдиана ...”
След повече от сто години, откакто Шавани пише тези редове, “западните”
историци отново повдигнаха темата за миграцията на юечжите, на едно по-подробно
обсъждане. Тези скорошни проучвания предлагат някои свежи идеи: В гл. 7. Юечжите
и техните миграции , в “История на цивилизациите на Централна Азия”, том.II, 1994:
стр.174-175, К.Еноки, Г.А.Кошеленко и З.Хайдари, разглеждат отново китайските
източници: “Мао-тун е вдъхновен от обединението на Китай от император Цин-Шихуанди в 221 г. пр.Хр. (трудно доказуемо твърдение?) Първият удар на Хсюнну е
насочен срещу Юе-чих (юечжите) и за кратко време [или по-точно: в най-скоро време
след възкачването на Моде или Маотун на престола през 209 г. пр. Хр]. юечжите са
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принудени [!] да се откажат от западната част на провинция Гансу (Кансу). [...
[стр.175]
За времето 204-200 г.пр.Хр. Мао-тун завладява Монголия и покорява околните
народи. В 176 г.пр.Хр. той побеждава Юе-чих [за втори път] в западната част на
провинция Гансу. В писмото си до императора на Хан, Мао-тун каза, че Хсюнну са
унищожели юечжите, Лулан, усуните, хуцзе и още двадесет и шест други съседни
страни. [...]
Датата на миграцията на юечжите към Дахия/Дася не е много ясна, но хуните
нанасят третия удар върху юечжите по времето на царуването на Лао-Шан Шан-Ю
(Лаошан-шанюй) (ок. 174-161 пр.н.е.) ...
Ето, авторите посочват, че е имало три големи сблъсъка между двата номадски
народа и врагове, в борбата за хегемония в тази част на Източна Азия, на север и на
запад от Хан. И когато се включват данните от “Ши-цзи” гл.110, се разбира че Моде
(Маотун) е изпратен като заложник от баща си Тумин, около 215 г.пр.н.е. в двора на
юечжите. Но той успява да избяга, връща се и убива баща си и брат си (законния
престолонаследник) и завзема властта. Ние може да отчетем четири отделни сблъсъка
между хунну и юечжите. Също така се установява че първоначално юечжите са живели
на север от Хуанхе и са били западни съседи на хунну, докато в 176 г.пр.н.е. Маотун ги
прогонва оттам. След това юечжите се установяват в района наречен Хеси или (Западно
от Хуанхе). Това не е само Западна Кансу, а обхваща целия Кансуйски коридор от
Лунси - последният Хански гарнизон, през Дунхуан до Чанъе – столицата на юечжите
или Древния Чжоаву (виж по-долу). Част от този регион е бил зает от по-малкото
номадско племе на усуните, които се предвижват също на запад, към Дунхуан.
Неотдавна Джеймс Милуърд, в “Кръстопътите на Евразия”, 2007: стр.19, описва
геополитическата ситуация в Източна Азия по следния начин: “Господството на Хунну
в Югоизточен Синцзян започва в първата половина на втори век пр.н.е., когато Хунну
побеждават Юечжите и ги изгонват от коридора Гансу (175 г. пр.н.е.), и след това да ги
нападнат в райна, където днес е северен Синцзян (162 Пр.н.е.) ...”
Ние не допускаме грешка като смятаме че, младият владетел (кунмо) на усуните,
който израстнал в двора на шанюя, след като възмъжал, нападнал юечжите в долината
на р.Или (заради стара обида от тях – те убили неговите родители) около 162 г.пр.н.е.,
така че с юечжите не воюват само Хунну.
“Хан-шу” гл.61, съобщава още че след като победил юечжите, Кунмо със своя
народ се преселил в долината на Или и наложил своята власт над тях. Почуствал се
достатъчно силен, той се отделил от Хунну (чийто васал е бил) след смъртта на шанюя
Лаошан, която е в края на 161 г.пр.н.е. Следователно, по това време усуните трябва
вече да са завсели района на р.Или (и р.Чу), т.е. това е станало не по-късно от 162
г.пр.н.е. И пристигането на юечжите-арси там също трябва да се постави няколко
години преди това, или не по-късно от 165 г. пр.н.е. За уточняването на събитията
помага Доклада на Чжан Цзян пред император У-ди за своето пътуване (A.F.P. Hulsewé
1979: 214–217):
51) Когато бях в плен сред хунну чух от усуните, че царят им [на усуните] е имала
право.
(52) По времето на Кунмо, или бащата, на Надуоми, усуните първоначално
живели съвместно с да-юечжите между планинината Цилин и Дунхуан, като усунската
държава била малка.
(53) Да-юечжите нападнали усуните, завладели земята им, владетелят им е бил
убит, а сина му Нандуоми и народа му избягали при хунну.
(54) Тогава [p.215] Кунмо е бил туку-що родено дете. [... \ [стp.216]
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(56) По това време юечжите са нападнати и победени от хунну и бягат на запад,
където на свой ред нападат царя на саите/саките [те атакуват Saiwang или царските
саки].
(57) Царят на Саи [царските саки] е победен и се изселва далече на юг, а юечжите
завземат земите му.
(58) След като Кунмо пораснал и възмъжал, той поискал разрешение от [Лаошан]
Шан-Ю (шанюй) да отмъсти на баща си, за неправдата сторена от юечжите. Той тръгва
на запад, намира и разгромява юечжите.
(59) [Юечжите] отново избягали по на запад, и достигнали до земите на
Дакя/Дяхия или Тахия [земите на Та-Сия = Tachar].
(60) Кунмо опустоши Дася, [по-точно да-юечжите разграбват и опустошават
Дася!] И след това остана там, в равнината на р.Или. Неговата сила растяла и след
смъртта на шанюя (Лаошан) той отказва помече да се подчинява на Хунну…”
“Хан-шу” гл.61: (51) 臣 居 匈 奴 中 ， 聞 烏 孫 王 號 昆 莫 。(52) 昆 莫 父 難 兜
靡 本 與 大 月 氏 俱 在 祁 連 、 焞 煌 間 ， 小 國 也 。(53) 大 月 氏 攻 殺 難 兜 靡 ， 奪
其 地 ， 人 民 亡 走 匈 奴 。(54) 子 昆 莫 新 生。。。(56) 時 ， 月 氏 已 為 匈 奴 所 破,
西 擊 塞 王 。(57) 塞 王 南 走 遠 徙 ，月 氏 居 其 地 。(58) 昆 莫 既 健 ， 自 請 單 于
報 父 怨 ，遂 西 攻 破 大 月 氏 。(59) 大 月 氏 復 西 走 ，徙 大 夏 地 。(60) 昆 莫 略 其
眾 ， 因 留 居 ，兵 稍 彊 ， 會 單 于 死 ， 不 肯 復 朝 事 匈 奴 。。。
В продължение на два и половина века, най-важните китайски източници са
изследвани все по-подробно от “западните” китаеведи. Преводи от най-интересните
глави в първите четири китайски династични истории - “Ши-цзи” (исторически
записки), “Хан-шу” (Исторя на старата династия Хан), “Хоу-Хан-шу” (История на
младшата динаситя Хан) и “Сан-гоу-чжи” (История на Троецарствието) вече са
преведине на четирите основни западни езика (английски, френски, немски и руски),
освен това и на корейски и японски. Пълни преводи на всичките 130 глави от “Ши-цзи”
се извършват от 1972 г. и 1994 г. съотв. в Русия и САЩ. След като този огромен труд
бъде завършен, без съмнение ще бъде от голяма полза за подобряване на знанията ни за
древната азиатска история.
Крейг Бенджамин, в своя труд “Юечжи: Произход, миграции и завладяването на
Северна Бактрия”, 2007: 73, пише: “А по-точно, интересен факт е че непосредствено
след 162 г.пр.н.е. Лаошан подписва мирен договор с империята Хан и повече не воюва
до края на живота си. Това е приемливо да се предположи, следователно, че третото и
последно поражение на юечжите от хунну вероятно е станало в 162 г. пр.н.е., точно
преди подписването на този мирен договор ...” по-татък Бенджамин продължава… „В
162 пр.н.е. Хунну нанася третото си опустошително поражение на юечжите и от
черепът на убитият им владетел е направена чаша…”
Голяма трудност представляват, тънкостите на китайската писменост и език, за
по-добрата и по-пълната оценка на китайски източници. За представителите на
„западния свят” е много трудно да се ориентират в странните звуци на китайския език,
или начинът, по който тези звуци се предават чрез китайското писмо, с безброй
символи. Ласен и по-късните учени са подобрили представянето на китайските извори
за изясняване на азиатската история, но ако те бяха в състояние да четат и да цитират
китайските текстове, свободно и красноречиво, както гръцките или латинските, т.е. ако
бяха в състояние така свободно да цитират Сима Цян и Бан Гу, както Страбон, Трог и
Амиан, нещата щяха да изглеждат много по-лесни.
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Следователно, това е добра идея и днес може да се консултирате с тези, които
четат и пишат китайски. В интернет (www.gs.xinhuanet.com) Намерих една статия в
която се обсъжда съобщенията за Чжоаву 昭武城, столицата на юечжите, намирал се до
днешния Чанъе в Кансу. Тук авторът посочва: „През четвъртата година от
управлението на Ханския император Вен-ди, (т.е. в176 пр.н.е.) хунну нападнали
столицата на юечжите, древният град Чжоаву и убили владетелят им на юечжите.
Юечжите не искали да останат под господството на хунну, напуснали старата си
родина и избягали на запад в района южно от река Или в Синцзян.” (汉 文 帝 前 元 四
年 (公元 前 176 年)， 匈 奴 攻 占昭 武 城 ， 杀 月 氏 王 。月 氏 抵 挡 不 住 匈 奴 的功
势 ， 被 迫 放 弃 自 己的 家 园 ， 向 西 迁 徙 至新 疆 伊 犁 河 南 部 ).
(Ж.В.: нека видим как е звучало названите Чжоаву в интересуващия ни период.
Последният йероглиф е 城 и означава град – chéng. Названието е записано с първите
два знака 昭武, 昭 в древния период, цински и хански се е произнасял като taw, в
Късната Хан и следващия средновековен период ćew, и съвр.ф-ма zhāo (чжао),
значението е светъл, блестящ, славен, и 武 – в древния, цинския и ханския период má, в
Късна Хан mwá, през средновековието mwó, mǘ и съвр.ф-ма wǔ, значението е военна
сила, храбър, доблестен. Така че в интересуванати ни епоха, името на града е било
„Tamá, Tawmá”. Интересен паралел е тракийското dama – град, в санскрит damah,
dhaman – дом, жилище, авестийски dām - дом, авест. dāman, согдийски δ'm, пехлеви
dām – нещо изградено, създадено. Вероятно имаме или несъхранена тохарска дума, или
предтохарска индоевропейска дума (афанасиевско наследство)?
Но 176 г. пр.н.е. не може да се приеме за окончателното поражение на юечжите.
От „Ши-цзи” ние знаем, че е Лаошан шанюй (174-161 г. пр.н.е.), е този който
разгромява окончателно юечжите и убива владетелят им. И в добавка прави чаша от
черепа му. В „Ши-цзи” (превод на Бъртън Уотсън) се казва: „Преди те бяха много
силни и презираха хунну, (но по-късно), когато Маотун стана владетел (на народа
хунну), той нападна и разгроми юечжите. След някое време Лаошан-шанюй нападна и
уби владетеля на юечжите и направи от черепа му чаша”.
Мисля, че това объркване в цитираната китайската статия, може да се може да се
обясни с объркване на след “четвъртата година” (177/176 г. пр.н.е.) с “четиринадесетата
година” (167/166 г. пр.н.е.), от управлението на Вен-ди. В “Ши-цзи”, гл.10, подробно са
дадени събитията станали през 109 и 110 г.пр.н.е. свързани с подробни доклади на
пълководеца Ли Гуан Ли до императро Вен-ди, относно голямото хунско нападения на
китайска територия: “В 14 година на император Вен-ди, през зимата, Хунну започнаха
масово да навлизат и разграбват граничните райони…” ( 孝 文 帝 ) 十 四 年 冬 ， 匈 奴
謀 入 邊 為 寇 。。。
14-та година от управлението на император Вен-ди, обикновено се превежда като
166 г. пр.н.е.. Това не е напълно вярно, империята Хан, наслядава много неща от
предишните епохи, и от времето на Цин, вкл. и календара.
По времето на император Вен-ди, годината все още започва с 10-ия месец по
лунния календар, т.е. с първия месец на зимата (с продължителност от 10 до 12-ия
месец). 14-тата година на Вен-ди, по този начин е започнала на 22 ноември 167
г.пр.н.е., и зимата на тази година започва на този ден и официално приключи на 17
февруари 166 г. пр.н.е. (Юлиански календар).
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Затова трябва да приемем, че това голямо хунско нахлуване е станало преди
зимния период, предвид климатичните условия, т.е. в края на 167 г. или най-късно в
първоте дни на 166 г.пр.н.е.
“Ши-цзи” гл.10: “... (и) атакуваха защитената граница [Великата китайска стена]
от Чжуно (Zhunuo). : 。。。 攻 朝 那 塞
“Ши-цзи” гл.109: “(В) 14-тата година на император Сяо Вен-ди, хунну (Xiongnu)
(направиха) голямо нахлуване през Сяо-Гуан (Xiao Guan) [Сяо и врата в стената, от
най-старите, строена още при династията Цин, намирала се е на големия завой на
Хуанхе]. …孝 文 帝 十 四 年 ，匈 奴 大 入 蕭 關 。
“Ши-цзи” гл.110, дава по-сложен текст, отколкото в цитираните по-горе две глави:
(В) 14-тата година на императорът от династията Хан, Сяо Вен-ди, шюнюят на
хунну с 140 000 конници нахлу през “Вратата Сяо” на Чжуно ...
За първи път ни се казва тук, че шанюят или владетелят на Хунну, лично предвожда
необичайно голямата си армия от сто и четиредесет хиляди страховити конни стрелци
през Великата китайска стена, през вратата Сяо. Този проход или врата се намира в
(североизточния ъгъл на) на стената при Чжуно (Zhunuo): ... “влезе през партата Сяо на
/ в Чжуно. … 漢 孝 文 皇 帝 十 四 年 ， 匈 奴 單 于 十 四 萬 騎 入 朝 那 (、) 蕭 關 …
Следователно, за мен тук, е направена малка грешка, излиза че последната
запетая, ограден с червени скоби е излишна и е вкарана в съвр.китайско издание, явно
по погрешка и е липсвала в опигиналния текст. Тъй като се получава двусмислица, че е
имало две нахлувания, едното в Чжуно, другото през портата Сяо, а всъщност от текста
и от предходните глави ства ясно че е имало едно нападение, точне през вратите Сяо.
入 朝 那 蕭 關 (ориг.текст без запетая)
Сяо-Гуан или “прохода Сяо” (т.е. Портата/Вратата Сяо) е добре известна и се
намира в долината на р.Вей. В старите китайски карти на основните проходи и пътища
наречени “гуанчжоу” тя е отбелязана като една от най-важните, за нахлуване от север.
Сколо 300 г. пр.н.е., царство Цин, започва строителството на първата Велика стена
от Лунси към горното течение на р.Лу в Хенан - когато е свързана с по-стара стена
построена около 350 пр.н.е. от съседното царств Вей – за да пази северната граница
срещу Жуните -戎 (в съвр.кит. Rong, чете се “жун”, но в древнокит. и цински период
nuń, хански период nāuń) (Юнг) и Ди (Ti) 氐 или 柢 (в древнокит., цинска, ханска епоха
tâĵ). Чжуно е укрепен пункт в самата стена, а вратата Сяо е разположена североизточно
от Чжуно.
По-късно Цин продължават да строят стената в целия регион в рамките на
големия завой на Хуанхе (при Хенан) за да бъде защита срещу жуните (Rong) –
голямата общност, една част от които са били юечжите, и срещу Ху (Хунну, но “ху”
има по-общо значение – чужденци, варвар).
След началото на разпада на империята Цин (206 г. пр.н.е.), първият велик шанюй
на Хунну Мао-тун (Ж.В.: 冒頓, името е звучало в интерес.ни период “múh-twáńh” или
Мутън, Мутун, (в тунгусоманджурски mutun - храбър, mutэ – мощ) (209-174 г.пр.н.е.),
се възползва и скоро възстановява много от бившите пасища на хуните в Хенан. Така, в
края на 167 г. пр.н.е., синът и наследник на Мотун, Лаошан, успява с армията си да
пробие в най-южния и нов участък от стената, строена то Цин. По-това време Сяо-Гуан
или вратата Сяо е официалният път свързващ Поднебесната империя със земите на
хуните. От своята територия Лаошан е имал директен достъп да Сяо-Гуан, а гарнизонът
Чжуно е разположен в близост в пров.Бейди (по името на белите ди, по-старите

XII
обитатели на района). Командирът на гарнизона Сун Ан, отговарящ за защитата на този
участък от стената и хората му загинали при нахлуването на хуните, в неравна но
храбра защита. В знак на почит пред саможертвата, император Вен-ди удостоява синът
на загиналия командир с поземлено владение. Изключително голямата хунска армия
бързо завладява граничната провинция Бейди и пътят и до Ханската столица Чанъян е
бил не повече от 1-2 дена.
В “Ши-цзи” гл. 99, четем (Лю Юн предупреждава император Гаодзу (206-195
г.пр.н.е.): “От Хунну и владенията Байян и Лоуфан (племената байян и лоуфан, саки
ири ди по произход са обитавали Ордоса, но в 3 в.пр.н.е. са прогонени ог хуните и се
предполага че мигрират на север към Алтай, във връзката между “ородския животински
стил” и Пазирикската култура), на юг от (Жълтата) река, до покрайнините на Чанъян са
(не повече от) 700 ли [280 km]. В рамките на един ден и една нощ, лека хунска конница
може да достигне старите цински укрепления…” 匈 奴 河 南 白 羊 、樓 煩 王 ， 去 長
安 近 者 七 百 里 ， 輕 騎 一 日 一 夜 可 以 至 秦 中…
Старата династия Хан попада под военната зависимост на Хунну. Така например в
201 г.пр.н.е. Мотун успял да измами и вкара император Гаодзу с армията с в гр.Пинчен,
който хуните обсаждат, но след 7-дневна обсада, ханските войски са пуснати да се
оттеглят. Сега същата ситуация се разиграва и при наследника на Гаодзу – император
Вен-ди.
Каква е причината за това снизхождение? Причината е преди всичко
икономическа. Номадите-хуни се нуждаят от китайските селскостопански
произведения и занаятчийски произведения, поради тази причина първите шанюи не са
виждали смисъл трайно да завладеят и разорян Северен Китай. Той им е бил необходим
като източник на стоки и храни, коприна и предмети на разкоша, китайски принцесиналожници и пр. “подаръци” които Империята е трябвало да прави на “северните
варвари” за да има мир. По този начин хуните държат Хан в една полувасална
зависимаст, а такива наказателни походи са правени за да се напомни тази зависимост
на императора.
През зимата на 167/166 г.пр.н.е, китайците на император Вен-ди са били
определено неподготвени за отбрана. Но Лаошан се задоволява да направи само едно
военно предупреждение, освен Бейди, хунската конница избирателно опожарява само
няколко императорски двореца в околностите на Чанъян и в столичния квартал Нейши.
Предупреждението трябва да е ясно за Хан: не смейте да се намесвате и да ни
нападате в гръб, или Чанъян ще бъде изгорен до основи!
Само след няколко седмици император Вен-ди успява да събере 100 000 коннице
и 1000 вече старомодни бойни колесници, но тази сила е недостатъчна да се снрави с
хуните.
За повече от месец, Лаошан и войската му се разполага в Бейди където попълват
запасите си от храна и продоволствия за сметка на местното население. Явно е че
намеренията на Лаошан са насочени на другаде, но накъде ще тръгне неговата армия?
Хуните не са в отстъпление, а тактически се оттеглят извън стената, през портата
през която са влезли – Сяо-Гуан. Текстът в “Ши-цзи” гл.110 (в превод на Уотсън) дава
отговора: “В крайна сметка той се качи до Пенян. Това звучи като много далеч,
наистина. Смисълът е: Той стигнал до Пенян (Pengyang).: 遂 至 彭 陽 。
Къде е Пенян? Отговорът е от решаващо значение. Затова, ако се видят древните
комантарий върху тази глава то “Историческите записки” се вижда краткия и
незабележим отговор – в областта Андин, той влеме в Пенян. 在 安 定 。出 彭 陽。
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Андин е главния град на окръга Чжуно, а Пенян е град в непосредствена близост до
границата между Чжуно и Бейди. Андин е днешния Гуюан (Guyuan 固原, град в НинсяХуейския автономен район), а Пенян и днес си съществува но като малко селище (за
мащабите на Китай) от 250 000 души. Между тези две места се е намирал град Чжуно
朝那, които е дал името си на рйона. Днес Чжуно е квартал на гр.Гучен (Gucheng 古城).
С това става ясно, че Пенян е всъщност, в непосредствена близост до Сяо-Гуан разстоянието между две места, е само 40км!

Фиг. 1 Китай през 300 г. пр.н.е.: Местоположението на Чжуно на (Chu-nе) е в рамките на
по-старите стени стороени от царство Цин (в предимперския период). Отвъд стената
живеят Жуните (Rong, Jung), част от които са и юечжите.

Втората част от коментара на въпр.глава от “Ши-цзи” също дава важни
сведения.От Пенян, хуните напускат земите на Хан и се установяват в Чжуно. Районът
Чжуно е бил граничен за империята Хан.
Друга интересна информация за Чжуно също дава предходната глава в “Ши-цзи”.
Там се разказва за един местен големец Уцзи Лю. той много забогатял от търговия с
животни и по-специално коне.
(Burton Watson 1993: II.440)
Уцзи Лю имаше голям брой коне, които продавал в Хан, срещу коприна и други
луксозни вещи, които пък от своя страна изпращал като падаръци (по-точно
препродавал) на владетеля на жуните, а от последния получавал коне на десетократно
по-ниска цена. Така той бързо забогатял и първиат император на Цин (Цин-Ши-хуанди)
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му дал поземлени владения и правото да участва в заседанията на императорския съвет
(т.е. станал аристократ). 烏 氏 裸 畜 牧 ， 及 眾 ， 斥 賣 ， 求 奇繒 物 ， 閒 獻 遺 戎王
。戎 王 什 倍 其 償 ，與 之 畜 ， 畜 至 用谷 量 馬 牛 。秦 始 皇 帝 令 裸封 君 ， 以 時
與列臣朝請。
Древният китайският коментатор пояснява: “Уцзи” е името на окръга,
принадлежащ към Андин. “Лю” е лично име. ..烏 氏 ， 縣 名， 屬 安 定 。裸 ， 名 也 .
В първите редове на “Ши-цзи” гл.110, в разказа за историята на Хунну, се казва че
Уцзи (Wuzhi) са едно от четирите племена на Жуните (Rong) 戎, живеещи на север от
планините Ци 岐 и Лян 梁 (съвр.Циляншан), и реките Цзин 涇 (река в пров.Кансу и
Шенси, значението на йероглифа е канал) и Ци 漆 (озн. на китайски черна) - отново за
региона на Андин , т.е.Чжуно, както казва древния коментар и географската карта.

Фиг. 2 Територии на Хунну, Хан, и Юечжите и движенито на хунската армия през
зимата на 167/166 г. пр.н.е.: Вратата Сяо, Пенян, Андин.

Днес, по правило се приема, че 烏氏 (у-цзи) (*Å–tsi) е едно от първите и най-стари
названия които по времето на Цин се използвали за названието на хора от племето
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“юечжи”月氏 / 月 支 Юе-Джи (*Ar–tsi). По всяка вероятност (Уцзи) Лю 裸 е юечжи по
произход, станал богат търговец в граничната и новоприсъединена към Цин област
Чжуно. Това е бил и явно търговски център където юечжите са търгували с Цин, а
после и с наследилата я Стара Хан, като естествено юечжите са предлагали особенно
ценната по това време стока – бойните коне необходими за конниците както на Цин,
така и на Хан, необходима при постоянните сблъсъци с Хунну.
Китайският учен Лю Синжу (Liu Xinru) (също изследва този изключително важен
въпрос. В статията си “Migration and Settlement of the Yuezhi-Kushan : Interaction and
Interdependence of Nomadic and Sedentary Societies”, Journal of World History, 2001,
(“Миграция и поселения юечжите-кушани: взаимодействие и взаимна зависимост на
номадските и уседналите общества”, вестник “Световна история”, 2001, 12 / 2: 272-73,
пише: “Юечжите поддържат сериозни търговски отношения със земеделски Китай,
които могат да обяснят ролята на “Великия Копринен път” вече в по-късни периоди. Те
са били известни на китайците като доставчици на нефрит през І хил. пр.н.е. До 3
в.пр.н.е., когато Хунну става реалната заплаха за граница на Китайската империя,
юечжите вече са най-големите доставчици на коне. Китайските владетели ценели много
конете от дълбока древност. С появата на бойните колесници в края на ІІ хил.пр.н.е.,
конете стават още по-ценни, предвид използването им за впряг. [... \
Разпространението на бойната колесница е изтинска революция във военното дело
за Китай в средата на І хил.пр.н.е. По времето, когато първият император Цин-Шихуанди, създадл единен Китай, в края на 3 в.пр.н.е., кавалерията станала основната
военна сила. За да се справят с набезите на конните народи – северните номади, найвече Хунну, конницата става още по-важна и осигуряването на достатъчни доставки от
бойни коне става основна грижа на първия император. [... \ [P.273]
Племето Юечжи което е все още могъщо, поддържа приятелски отношения с
китайски владетели, и естествено са основни доставчици на коне. Според Сима Цян,
един от най-големите търговци Лю [Луо] от “Уцзи” (Wuzhi) е и един от най-големите
доставчици на коне на император Цин-Ши-хуанди. “Wuzhi” (Уцзи) е друг вариант на
записване на “Yuezhi” (юечжи) в древнокитайски. Той търгува с коне и говеда срещу
коприна, след което препродава коприната на степните вождове и получава на
десетократно по-ниска (от китайската) цена първокласни коне. Така той реализира
бърза и голяма печалба…
За владетелят на Хунну следоватлено е от първостепенно значение да прекъсне
тази връзка и оживена търговия и същевеременно да смаже неприятелите, също номади
Уцзи-Юечжи-Арси (Wuzhi / Yuezhi / Arsi), които преди известно време, преди 209 г.
пр.н.е., са държли младия Мотун като заложник, предаден им от баща му Тумин (в знак
на васална зависимост).
Вероятно нещата са се развили така: След като привършва офанзивата си в Китай,
Лаошан повежда своята “Grande armée” (минавайки през Чжуно) срещу столицата на
омразните Юечжи, намираща се до съвр.гр.Чанъе. Всички подробности около юечжите,
в Китай се научават едва след 20 години, когато младият и амбициозен император У-ди
встъпил на престола в 141 г.пр.н.е., научава за събитията от хунски пленици.
Юечжите не са очаквали нападение през зимата на 167/168 г.пр.н.е. тъй като са
предполагали че основната цел на хуните е разгрома на Хан. Но шанюя Цзичжу, носещ
прозвището “Лаошан” 老 上 单 于 което на китайски означава “преславен, висок син на
небето” внезапно прекъсва нападението над Китай и нахлува в земите на нищо
неподозиращите юечжи. Столицата е превзета, а владетелят им убит и в знак на
победата, от черепа му е направена чаша”. След този катастрофален разгром, водени от
царицата-вдовица, народът на юечжите потегля на запад – към своя “Голям Изход” към
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долината на р.Или и завинаги напускат плодородните земи около Хуанхе в Хеси. Това е
една уникална и съдбовна миграцията на по-голямата част от цялата общност на
юечжите-арси. Те попадат в долината на р.Или, а оттам в Согдиана в Средна Азия. Тук
те основават ново царство което скоро обхваща и Източна Бактрия или Daxia 大 夏 земята на “Tachar(ians)” – Тохаристан, земята на тохарите. От долината на Или изгонват
и покорявата племето на “царските саки” сакарауки или сакаравали (Sakaraukai) / в
китайска транскрипция “Сай-ван” (Saiwang) 塞 王 или саи – саки и ван – китайска
титла, цар, княз, т.е. саи-ван – “владетелски”, в индоирански rājyā – владетел, “Царски
саки” (в тохарски wāl – владетел, така че „сакравали” е предаване на названието чрез
тохарския език.
С тези нови доказателства, смятам че е напълно логично, следвайки хода и
логиката на събитията, да прием че това епохално събитие се е случило точно в 166
г.пр.н.е.
През 166 г. пр.н.е. става епохално събитие в историята на Азия, които се откроява
като начало на “Голамото прселение” на някои номадски племена, които промениха
цялата карта на Централна и Средна Азия през следващите десетилетия.
Крис М.Дорнеих
Берлин. декември 2010 г.
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