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 ئاتتىالئىزمئاتتىالنىڭ لېدىرلىق سىرلىرى ۋە 
 
 سىدىقئهركىن 

 كۈنى-10ئاينىڭ -3يىلى -2010
 

مىنىڭ قىزىم دىلنارە ئامىركىدا تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا، ئۇنىڭغا بىر قىتىم لىدىرلىق ھهققىدە 
ىك گۇرۇپپىالرغا بۆلۈپ، گۇرۇپپىالر كىشىلىك كىچ 3بۇ دەرسته ئوقۇتقۇچى سىنىپتىكى ئوقۇعۇچىالرنى . دەرس ئۆتۈلدى

ئايرىم ھالدا ئامېركىنىڭ -ئوقۇعۇچى ئايرىم 3بۇ تاپشۇرۇقتا ھهر بىر گۇرۇپپىدىكى .بويىچه تاپشۇرۇق بهردى
كىشىنىڭ قانداق قلغاندا  3پېرىزدىنتى،مالىيه مىنىستىرى ۋە ئهمگهك مىنىستىرى دەپ پهرەز قىلىنىپ، بۇ 

ىدىن ياخشىراق قىلغىلى بولىدىعانلىقى توعرىسىدا بىر پىالن تۈزۈپ چىقىشى تهلهپ ئامېركىنىڭ ئىقتىسادىنى ھازىرق
قىلىنغان ئىدى، ھهمدە بارلىق ئوقۇغۇچىالرغا بىردىن پايدىلىنىش ماتېرىيالى تىزىملىكىنى تارقىتىپ بېرىلگهن 

ر كىتابنىڭ ئىسمىمۇ بار مهن قارىسام بۇ تىزىملىكنىڭ ئىچىدە ھونالرنىڭ داھىيسى ئاتتىال توغرىسىدىكى بى. ئىدى
مهن ئۇيغۇرالرنىڭ ھونالر بىلهن بولغان تارىخىي مۇناسىۋىتىنى بىلگىلى خېلى ئۇزۇن بولغان بولۇپ، بىز . ئىكهن

ئاخىر -شهھهرلىك كۈتۈپخانىدىن بۇ كىتابنى ئارىيهت ئېلىپ كهلگهندىن كېيىن، ئۇنى ئۆزەم بىر قېتىم باشتىن
ئاتتىالنىڭ دۇنيادا ئۆتكهن ئهڭ مهشهۇر داھىيالرنىڭ بىرسى ئىكهنلىكىنى،  شۇ چاغدا. ئهستايىدىل ئوقۇپ چىقتىم

ئامېرىكىنىڭ ئالىي مهكتهپلىرىدە ئۆتۈلىدىغان باشقۇرۇش ئىلمىغا ئائىت دەرسلهردە ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى 
مېرىكىدا ئۇنىڭدىن كېيىن ئا. ۋە مۇۋەپپهقىيهت سىرلىرى ئۈستىدە مهخسۇس توختۇلىدىغانلىقىنى بىلدىم

دېگهن كىنونى بىر قانچه قېتىم كۆرۈپ چىقتىم، ھهمدە شۇنىڭدىن باشالپ ئۆز تونۇشلۇرۇمغا » ئاتتىال«ئىشلهنگهن 
ئاتتىالنىڭ رولىنى ئالغان كىنو ئارتىسى رەگ روگهرسنى . ئىزچىل تۈردە ئاشۇ كىنونى تهشهببۇس قىلىپ كهلدىم

قېلىپ، ھهر قېتىم ئۇنى باشقا كىنوالردا كۆرسهم، ئايالىم  شۇنىڭدىن باشالپ ناھايىتى ياخشى كۆرىدىغان بولۇپ
» ئاتتىال«. (دەپ قويىدىغان بولدۇم» ئاۋۇ كىشى ئاتتىالنىڭ رولىنى ئالغان ئارتىس شۇ ئىكهن«ئامانگۈلگه 

 ).تۇبه دىكى ئادرىسىنى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئهڭ ئاستىغا يېزىپ قويدۇم-دېگهن كىنونىڭ يوئۇ
 

لىق ھهققىدە ئىزدىنىشىمنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە، مهن ئاتتىال ھهققىدىكى كىتابتىن بىرنى بۇ قېتىم داھى ۋە لىدېر
دەپ ) » Attila the Hun«ئىنگلىزچه (» ھون ئاتتىال«ئامازون تور بېتىدىن . قايتا ئوقۇپ بېقىشنى قارار قىلدىم

نىڭ  Wess Robertsان يىلى نهشىر قىلىنغ-1987شۇنىڭ بىلهن مهن . نهتىجه چىقتى 242ئىزدىسهم، جهمى 
دېگهن ) » Leadership Secrets of Attila the Hun«ئىنگلىزچه (» ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى«

. بۇ كىتابنىڭ ئوقۇرمهنلىرى بۇ كىتاب ھهققىدە ناھايىتى ياخشى ئىنكاسالرنى قايتۇرغان. كىتابىنى سېتىۋالدىم
دېگهن داڭلىق ) »General Motor, GM« ئىنگلىزچه ( »ھهممىباپ ئاپتوموبىل«مهسىلهن، ئامېرىكىدىكى 

مهن بۇ كىتابنى ئون نهچچه قېتىم ئوقۇپ چىققان «: شىركهتنىڭ مۇئاۋىن لىدېرى پائۇل زالهككى مۇنداق دېگهن
مېنىڭچه بۇ ئىنتايىن كام . بولۇپ، ھهر قېتىم ئوقۇغىنىمدا ئۇ مېنىڭ نهزەر دائىرەمنى يهنه بىر قهدەم كېڭهيتتى

غان بىر كىتاب بولۇپ، بىر چوڭ ئادەم توپىغا مهسئۇل بولغان ھهر قانداق بىر كىشى بۇ كىتابنى چوقۇم ئۇچرايدى
نىڭ لىدېرى ۋە رەئىسى كراندالل مۇنداق » ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيه شىركىتى«. »ئوقۇپ چىقىشى كېرەك ئىكهن

. ڭى چۈشهنچىلهر بىلهن لىق تولغانبۇ كىتاب لىدېرلىقنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ئېلىپ بېرىش ھهققىدىكى يې«: دېگهن
ئۇ ئهقهللىي يوليۇرۇقالرنىڭ كارامهت ئىجاتچانلىق بىلهن بايان قىلىنىشى بولۇپ، مهن ھهممه كىشىلهرنىڭ ئۇنى 

يىلى چوڭ بۇش ۋە كلىنتون بىلهن ئامېرىكا پرېزىدېنتلىقىنى تاالشقان -1992. »ئوقۇپ چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ ئىشلهۋاتقان » ھهممىباپ ئاپتوموبىل«مېرىكىدىكى روسس پېروت ئهپهندى ئا
نهشىرلىك نۇسخىسىنى ئۇچۇرتۇپ قېلىپ، ئۇنى ئىنتايىن ياخشى -1يىلىدىكى -1985مهزگىلدە، ئۇشبۇ كىتابنىڭ 
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ك باشلىقلىرىغا ۋە كىچى-پارچىنى سېتىۋېلىپ، شىركهتنىڭ بارلىق چوڭ 700كۆرگهنلىكىدىن، بۇ كىتابتىن بىراقال 
مهن يېقىندا كۆرگهن، ئامېرىكىدا ئىشلهنگهن . ئۇنىڭدىن باشقا ھهممه دوستلىرىغا بىردىن تهقدىم قىلغان ئىكهن

بىر كىنودىمۇ، خۇسۇسىي رازۋېدچىك بولۇپ ئاساسلىق رول ئالغان ئادەمنىڭ بىر كۈتۈپخانىدا ئاتتىال ھهققىدە ئاشۇ 
 .يهنى، بۇ كىتاب ئامېرىكا جهمئىيىتىگه خېلى چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپتۇ. نى كۆردۈمكىتابنى ۋاراقالۋاتقان بىر كۆرۈنۈش

 
دېگهن كىتابتىكى ئاتتىالنىڭ ھاياتى ۋە ئۇنىڭ » ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى«مهن ئۇشبۇ يازمامدا، 
مهن بىر كىتابتىكى . ئاتتىالئىزم توغرىسىدىكى مهزمۇنالرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن -لىدېرلىق ئىدىيىسى 

مهزمۇننى بىر قىسقا ماقاله قىلىپ تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن، بۇ ماقالىدا كىتابتىكى ئهسلى مهزمۇنالرنى ئۆزەم مۇۋاپىق 
لېكىن ئۇ مهزمۇنالرنىڭ مهنىسىنى ئهينهن بايان . كۆرگهن دائىرە ئىچىدە قىسقارتتىم ۋە قايتىدىن رەتلىدىم

-ا قويۇلغان تارىخىي تهسۋىرلهر يۇقىرىقى كىتابنىڭ ئاپتورىنىڭ ئۆز كۆزبولۇپمۇ بۇ ماقالىدا ئوتتۇرىغ. قىلدىم
يۇقىرىدا ئازراق تىلغا ئېلىنغىنىدەك، پۈتۈن ئامېرىكا . قارىشى بولۇپ، ئۇالر ھهرگىزمۇ مېنىڭ كۆز قارىشىم ئهمهس

لېكىن مېنىڭ . جهمئىيىتى ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق ئىدىيىسىگه ئاجايىپ يۇقىرى دەرىجىدە ئهھمىيهت بېرىدىكهن
شۇنداق بولغاچقا مهن ھهر . پهرىزىمچه ئۇيغۇر جهمئىيىتى بولسا ئاتتىالغا ئائىت نهرسىلهردىن ئاساسهن خهۋەرسىز

بىر ئۇيغۇر قېرىنداشالرنىڭ، بولۇپمۇ ئۆزىنى بۇرۇنقى، ھازىرقى ياكى كهلگۈسىدىكى ئۇيغۇر لىدېرلىرىدىن بىرى دەپ 
ئۇيغۇر . مىنى كام دېگهندە بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشىنى تهشهببۇس قىلىمهنسانايدىغان ھهر بىر كىشىدىن ئۇشبۇ ياز

دېگهن كىتابنى ئىنگلىزچىدىن » ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى«دىيارىدىكى قېرىنداشالردىن بولسا، 
، ئۇنى بۇ كىتابنىڭ تىلى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ. ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ نهشىر قىلدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمهن

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلىدىغانالر بولسا مهن ئۇ . ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش ئۇنچىۋاال قىيىن ئهمهس، دەپ ئوياليمهن
 .قېرىندىشىمىزغا بۇ كىتابنىڭ ئىنگلىزچىسىنى سېتىۋېلىپ ئهۋەتىپ بېرىشنى خااليمهن

 
 
 ئاتتىالنىڭ قىسقىچه تهرجىمالى.1
 

دىكى تىلالرنى ئىشلىتىدىغان، كۆپ خىلدىكى مىللهتلهردىن تهركىپ تاپقان ھونالر كۆچۈپ يۈرۈيدىغان، كۆپ خىل
روبهتس نىڭ كىتابىدا دېيىلىشىچه، ھونالر ئهسلىدە ئۇرالنىڭ ياۋروپا . قهبىلىلهرنىڭ بىرلهشمىسىدىن ئىبارەتتۇر

ۇ، دېگهن تهرىپىدىكى كىشىلهردىن پهيدا بولغانمۇ ياكى تۈرك ياكى ئاسىيالىق كىشىلهردىن پهيدا بولغانم
سوئالنىڭ جاۋابى ئېغىزاكى تارىخالردا ئاساسهن خاتىرىلهنمىگهن، ياكى بولمىسا بۇ سوئالغا بهزىدە قااليمىقان 

ھونالر «. لېكىن، مهن يېقىندا ھونالر ۋە ئاتتىال توغرىسىدا بىر قانچه تور بهتلىرىنى كۆرۈپ باقتىم. جاۋاب بېرىلگهن
نىڭ بىرلىككه كهلتۈرۈشى ) »Mao-tun«(ىتىلىشىچه، باتۇر تهڭرىقۇت دېگهن بىر تور بېتىدە كۆرس» كالېندارى

جهنۇبىي موڭغۇلىيه ئهتىراپىدىكى -يىللىرى باجكال كۆلى بىلهن شهرقىي-200بىلهن ھونالر مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
ھونالر  ھهمدە. ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا ياشىغان بولۇپ، ئۇالن باتۇر نىڭ قېشىدىكى لوڭچېڭنى پايتهخت قىلغان

يىلى ئاخىرقى پادىشاھسى دەڭىزىك نىڭ ۋاپات بولىشى بىلهن دۇنيادىن غايىپ -469مىالدىيىدىن كېيىنكى 
دانۇبه (يىللىرى دانۇبه جىلغىسىنىڭ مهلۇم بىر يېرىدە تۇغۇلغان -395ئاتتىال مىالدىيىدىن كېيىنكى . بولغان

ن ئىزدەپ، بۇ ئىسىمنىڭ بىر قانچه دۆلهتته بارلىقىنى جىلغىسىنىڭ نهگه جايالشقانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ئىنتېرنېتتى
ئاتتىالنىڭ دادىسى ). مېنىڭ پهرىزىمچه، ئاتتىال تۇغۇلغىنى ئاۋىسترىيهدىكىسى بولىشى مۇمكىن. بايقىدىم

ئۇالرنىڭ ئائىلىسى ئۆز ئادەم . ئهۋالدقىچه تاپقىلى بولىدۇ 32مۇندزۇك پادىشاھ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئائىله تارىخىنى 
 .نىڭ بىرلىكىنى ئهڭ ياخشى ساقلىغان بىر ئائىله بولۇپ، موڭغۇلالرنىڭ ئاالھىدىلىكىگه ئىگهتوپى
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ئاتتىال دەسلهپته قويغا مىنىشنى ئۆگهنگهن بولۇپ، كېيىنچه ئات مىنىش ماھارىتىدىمۇ ئادەتتىن تاشقىرى سهۋىيىگه 
بۇالر ئاتتىال . تتىمۇ كامالهتكه يهتكهنھهمدە ئوقيا، نهيزە، ئارغىماق، قېلىچ ۋە قامچا ئىشلىتىش جهھه. يهتكهن

دەۋرىدىكى ھونالرنىڭ ئهنئهنىۋىي ماھارەتلىرى بولۇپ، بىر ئاقسۆڭهكلىك دەرىجىسىدىكى كىشى ئۈچۈن كام 
ئاتتىال ئۆزىنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا نىسبهتهن كۈچلۈك ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى، ۋە . بولسا بولمايدىغان ماھارەتلهر ئىدى

ھهمدە ئۆز ماھارىتىنى ناھايىتى . ىسبهتهن كۈچلۈك كهمسىتىش تۇيغۇسىنى يېتىلدۈرگهنئىقتىدارسىزالرغا ن
مهسىلهن، . ئاممىسى ئالدىدا نامايان قىلغان-ئوۋالش پائالىيهتلىرىدىكى باتۇرلۇقى بىلهن خهلق-خهتهرلىك ئوۋ

. قارنىنى ئېلىۋەتكهن-نىڭ ئىچئۇ بۆرە ۋە ئېيىقالرنى توزاق قۇرۇپ تۇتۇۋېلىپ، ئاندىن بىر قىسقا پىچاق بىلهن ئۇالر
ئاتتىال دادىسى بىلهن ئىنتايىن يېقىن ئۆتكهن بولسىمۇ، بۇنداق مۇناسىۋەت پادىشاھ مۇندزۇك نىڭ ۋاپات بولىشى 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ دادىسىنىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق . بىلهن ئاتتىال ناھايىتى كىچىك ۋاقتىدىال ئاياغالشقان
 .ولىدا قالغانقىلغان تاغىسى رۇگىال نىڭ ق

 
رۇگىال ئۆزىنىڭ ئادەم توپى ئۈچۈن ھونالر ناھايىتى ئاسانال يېڭهلهيدىغان چهت ئهللهرگه بېقىندا بولىدىغان 

شۇنىڭ بىلهن . ئاشكارە ئهيىبلىگهن-ئاتتىال بولسا بۇنداق سىياسهتلهرنى ئوچۇق. سىياسهتلهرنى يولغا قويغان
ياشقا كىرگهندە، رۇگىال  12ئاتتىال . يىتى تېزال ئۆزگىرىشكه باشلىغانئاتتىالنىڭ بالىلىق مهزگىلدىكى تهقدىرى ناھا

. نىڭ ئوردىسىغا گۆرۈگه ئېلىنغۇچى قىلىپ ماڭدۇرغان) » Honorius« (ئۇنى رىم پادىشاھسى خونورىيۇس 
بىر ئىسىملىك ) » Aetius« (بۇنىڭ ئۈچۈن رىملىقالر ئهتراپلىق پىالنالش ئارقىلىق رۇگىالغا ئۆزىنىڭ ئېيتىيۇس 

مۇشۇ ئارقىلىق رىم پادىشاھى بىر تهرەپتىن ئۆز ئوردىسىغا گۆرۈگه كهلگهن . ياش ئادىمىنى گۆرۈگه بهرگهن
ئادىتى، ئهنئهنىسى ۋە ھهشهمهتلىك ياشاش ئۇسۇلىنى ئۆگىتىش، ئاندىن ئۇالرنى -كىشىلهرگه رىملىقالرنىڭ ئۆرۈپ

. نى باشقا دۆلهتلهرگه كېڭهيتىشنى مهقسهت قىلغانئۆز ۋەتهنلىرىگه قايتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تهسىر كۈچى
يهنه بىر تهرەپتىن بولسا، باشقىالرنىڭ دۆلهتلىرىگه گۆرۈگه قويغان كىشى سۈپىتىدە ماڭدۇرغان كىشىلىرى ئارقىلىق 

 .ئۆزىنىڭ جاسۇسلۇق ئىقتىدارىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرغان
 

ئۇرۇنغاندا، ئاتتىال ئۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسىتىپ، رىملىقالر ئاتتىالنىڭ كۆڭلىنى باشقىچه پروگراممىالشقا 
ھهمدە گۆرۈگه ئېلىنغان باشقا بالىالرنىمۇ شۇنداق قىلىشقا . رىملىقالرنىڭ ھېچ قانداق نهرسىلىرىنى قوبۇل قىلمىغان

قېچىپ . ئۇ ئىككى قېتىم قېچىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىغان. ھهرىكهتلهندۈرگهن
ه ئېرىشهلمىگهندىن كېيىن، ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن رىم پادىشاھلىقىنىڭ ھهممه ئىشلىرىنى ئهركىنلىكك

ئۇ رىمنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى ئىشالر سىياسىتىنى، ھهربىي ئىشلىرىنى، ۋە رىم . ئۆگىنىۋېلىشقا تىرىشقان
ستىرلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ چهت ئهل مىنى. ئهسكهرلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقى بىلهن ئاجىزلىقىنى تهتقىق قىلغان
لىدېرلىقنى، تاشقى ئىشالر مۇراسىمىنى ۋە باشقا . ئۆتكۈزگهن دىپلوماتىك يىغىنلىرىنى يۇشۇرۇن ھالدا كۆزەتكهن

. كهلگۈسىدىكى ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالر ۋە دىپلوماتالرغا مۇۋاپىق كېلىدىغان ھهر خىل ماھارەتلهرنى ئۆگهنگهن
ئۇنىڭ پىالنلىرى ناھايىتى . قىلىش ئىستراتېگىيىسىنى تۈزۈپ چىققانھهمدە شۇ جهرياندا دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق 

 .ئېهتىياتچانلىق بىلهن ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە توغرا تۈزۈلگهن
 

ئاتتىال رىمدىن دۇنابه جىلغىسىغا قايتۇرۇلغاندا، ئۇ يهردىكى ھونالر قهبىلىسىدە يهنىال بىر مهركىزىي سىياسىي ۋە 
ئوخشىمىغان ھون قهبىلىلىرىنى ئوخشىمىغان قهبىله باشلىقلىرى . بولمىغان ھهربىي باشقۇرۇش ئورگىنى

)»chieftain« (ئاتتىال رىمنى يېڭىش . باشقۇرىدىغان بولۇپ، بۇ باشلىقالر بىرەر ھون پادىشاھىغا تهۋە بولمىغان
شۇنىڭ بىلهن . نئۈچۈن چوقۇم ھهممه ھون قهبىلىلىرىنى بىرلهشتۈرمىسه بولمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ يهتكه

-ھهممه ھون تېرىتورىيىسىگه كۆپ قېتىم ئوۋ ئوۋالش سهپىرى قىلىپ، ھهممه قهبىله باشلىقلىرى بىلهن ئايرىم
ھهمدە بۇ قهبىله باشلىقلىرىغا تهسىرلىك مۇراجىئهت قىلىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ . ئايرىم مۇناسىۋەت ئورناتقان
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قىلىپ، توغرا پهيتىنى كۈتۈپ، ئىنىسى بلهدا بىر قېتىملىق ئوۋچىلىق  پۇختا تهييارلىق. ساداقىتىنى قولغا كهلتۈرگهن
بهزىلهر (جهريانىدا ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىنال، ئاتتىال دۇنابه جىلغىسىدىكى ھون قهبىلىسىگه پادىشاھ بولغان 

ھهمدە ). رئاپتو-ئىنىسى بلهدانى ئاتتىال ئۆزى ئاشۇ قېتىملىق ئوۋ جهريانىدا قهستلهپ ئۆلتۈرگهنمۇ دەيدىكهن 
ئۆزىنىڭ پهۋقۇلئاددە يۇقىرى دەرىجىلىك داھىيلىق قابىلىيىتى بىلهن باشقا ھون تهبىقىلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ، 

 700ئهڭ كۈچهيگهن ۋاقتىدا، ھونالر قوشۇنىنىڭ ئهسكهر سانى . بىر تهڭداشسىز ھون ئارمىيىسىنى قۇرۇپ چىققان
 .مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن

 
ھهمدە . ساددا ياشىغان-تهر بولۇپ، ئۆزى ھونالرنىڭ پادىشاھى بولسىمۇ ناھايىتى ئاددىيئاتتىال ناھايىتى كهم

لېكىن، ئۆزىگه قارشىلىق كۆرسهتكهن قهبىله باشلىقلىرىنى . ھهممه ئىشالرنى ئىنتايىن ئادىللىق بىلهن سورىغان
ن بىلهن سالۋ مهملىكهتلىرىنى ئۇ قىلچىمۇ ئالدىراقسانلىق قىلماي، ھونالرغا گېرما. يىغىپ ئوپچه ئۆلتۈرۈۋەتكهن

نى ئىگىلهش، ) »Constantinople«(ئۆز كونتروللىقى ئاستىغا كىرگۈزۈش، ۋە رىم بىلهن كونستانتىنوپۇل 
ئاتتىالنىڭ . ئاندىن پۈتۈن ئاسىيا ۋە ئافرىقىغا ھۇجۇم باشالش قاتارلىق مىللىي نىشاننى ئېنىق بهلگىلهپ بهرگهن

ئۇنىڭ بالىلىق چېغىدىكى ئارزۇلىرى بارلىققا كهلتۈرگهن ، ياشلىق دەۋرىدە  پىالنى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، بۇنى
ئۇ ھېچ . قهدەم ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشقان-ئۇ ئۆز پىالنىنى قهدەممۇ. كۆرگهن ئىشلىرى ئارقىلىق پۇختا تاۋلىغان

. باش ئهگمىگهن قانداق ئىشتا ئالدىراقسانلىق قىلمىغان، ھېچ قانداق ئىشتا تهۋرەنمىگهن، ۋە باشقىالرغا
باشقىالرنىڭ تهكلىپلىرىگه ئهستايىدىل قۇالق سالغان، ئهتىراپىدىكى ھهممه ئىشالرنى ئهستايىدىل كۆزەتكهن، 

 .تاقهتلىك بىلهن ساقلىغان-ھهمدە بىر ئىشنى قىلىشنىڭ ئهڭ ياخشى پهيتى يېتىپ كهلگىچه سهۋرى
 

قسىتى بىردەك، تهشكىلىي تۈزۈمچانلىقى ئىنتايىن ئاتتىالنىڭ قوشۇنى شۇنچه چوڭ ۋە كۈچلۈك بولسىمۇ، ئۇالر مه
ھون قوشۇنى يېڭى تېرىتورىيهلهرگه يۈرۈش . كۈچلۈك بولغان، ھهمدە ھهممه ۋاقىت ناھايىتى جاسارەتلىك بولغان

قىلغاندا بهزىدە قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهن بولسىمۇ، كۆپۈنچه ۋاقىتالردا ھېچ قانداق قارشىلىققا ئۇچرىمايال غهلىبه 
ماكانىنى -نۇرغۇن كهنتلهر كۆپۈنچه ۋاقىتالردا ھون ئارمىيىسىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان ھامان ئوي. ازانغانق

 .تاشالپ قېچىپ كهتكهن
 

خۇددى ئاتتىال رىمدا رىم پادىشاھلىقىنىڭ ئىلغار نهرسىلىرى ھهمدە ئۇرۇش ۋە ئهسكهر تېخنىكىلىرىنى 
ئادىتى، ئىش بېجىرىش ئۇسۇلى ۋە جهڭ -يۇرتىدا ھونالرنىڭ ئۆرۈپئۆگهنگهنگه ئوخشاش، ئېيتىيۇسمۇ ھونالر 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ رىمنىڭ ھهربىي قوشۇنىغا قوماندانلىق قىلىپ، . ماھارەتلىرىنى ئۆگهنگهن-قىلىش تېخنىكا
يهنى . ئاتتىالنىڭ قوماندانلىقىدىكى ھون قوشۇنىنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشىگه بىر قېتىم قاتتىق توسقۇنلۇق قىلغان

دىكى بىر ئۇرۇشتا ئېيتىيۇس ئوقيا بىلهن ئاتلىق ئۇرۇش ) »Chalons«(يىلى شالون -451ىالدىيىدىن كېيىنكى م
مىڭدەك ھون ئهسكهرلىرىنىڭ  300-162قىلىشقا ئادەتلهنگهن ھون قوشۇنلىرىنى پىيادە ئۇرۇش قىلىشقا قىستاپ، 

ھهمدە . بولۇپ، ئۇ ئهسكهرلىرىنى چېكىندۈرگهنبۇ ئاتتىال ئۈچۈن تۇنجى قېتىملىق يېڭىلىش . جېنىغا زامىن بولغان
 .ئۇنىڭ پۈتۈن دۇنيانى سوراش ئارزۇسى مۇشۇ قېتىم بىر ئاز ئاجىزلىغان

 
ئۆز قوشۇنىنىڭ . ئاتتىال قوشۇنىنى دۇنابه جىلغىسىغا قايتۇرۇپ كېلىپ، ئۆز قوشۇنىنى قايتىدىن رەتكه سالغان

اللىرى قاتارلىق ھهممه جهھهتته تۈپتىن ئۆزگهرتىش ئېلىپ كىيىنىشى، ئۇرۇش تېخنىكىسى، ماھارىتى ۋە ئۇرۇش قور
تهييارلىق پۈتكهندىن كېيىن، ھون قوشۇنى ئاتتىالنىڭ بىۋاسته قوماندانلىقىدا رىمغا قاراپ قايتا يۈرۈش . بارغان

شسىز رىم پادىشاھسى بۇ تهڭدا. قىلىپ، ئىتالىيه قاتارلىق نۇرغۇن دۆلهتلهرنى قولغا چۈشۈرۈپ، رىمغا يېقىنالشقان
ئۇالر دەسلهپته ئاتتىالنى ئالتۇن بىلهن سېتىۋېلىشنى . قوشۇننىڭ قۇدرىتىدىن قورقۇپ، قاتتىق ۋەھىمه ئىچىگه پاتقان

. ئويالشقان، لېكىن رىمنى ئاسانال قولغا چۈشۈرەلهيدىغان ئاتتىالنىڭ بۇ سودىغا كۆنمهيدىغانلىقىغا كۆزى يهتكهن
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نى ئاتتىالغا ) »Honoria«(ئۆزىنىڭ سىڭلىسى خونورىيا ) »Valentinian«(رىم پادىشاھسى ۋالهنتىنىيان 
دىن خوتۇنى بار ئاتتىالنىڭ بۇ ئىشقىمۇ كۆنمهسلىگىدىن  300لېكىن  . خوتۇن قىلىپ تهقدىم قىلىشنىمۇ ئويلىغان

 نى ئاتتىال بىلهن) »Leo I«(شۇنىڭ بىلهن ئۇ باشقا ئامال تاپالمىغاندىن كېيىن، رىم پاپىسى لىيو . ئهنسىرىگهن
سۆزلهر بۇلۇنغانلىقى ھازىرغىچه -بۇ پاپا بىلهن ئاتتىال ئوتتۇرىسىدا نېمه گهپ. مهسلىههتلىشىشكه ماڭدۇرغان

ئېنىقالنمىغان بىر سىر بولۇپ، ئۇالر كۆرۈشكهندىن كېيىن، ئاتتىال رىمغا ھۇجۇم قىلماي، باشقا ئۇرۇشمۇ ئېلىپ 
بارا ۋاز كېچىپ، -دۇنيانى سوراش خىيالىدىنمۇ باراشۇنىڭدىن كېيىن ئۇ . بارماي، ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كهتكهن

ئۇ ئۆزىنى ھونالرنىڭ پادىشاھسى دەپ . ھهممه ئىشنى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئارقىلىق قىلىشقا ئۆزگهرگهن
 .قايتىدىن جاكارالپ، ئۆزىگه قارشى چىققان قهبىله باشلىقلىرىنى داۋاملىق تۈردە پۈتۈنلهي ئۆلتۈرۈۋەتكهن

 
چىققان ئاشۇنداق قهبىله باشلىقلىرىدىن بىرىنىڭ ناھايىتى گۈزەل كهلگهن بىر قىزى ئاتتىالنىڭ  ئاتتىالغا قارشى

لېكىن، ئاتتىال ئۇ باشلىقنى يهنىال . ئالدىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىن دادىسىنى ئۆلتۈرمهسلىكىنى تىلىگهن
زغا چۈشۈپ، ئۇنى خوتۇنلۇققا ئىسىملىك بۇ گۈزەل قى) »Ildico«(ئهمما ئاتتىالنىڭ كۆزى ئىلدىكو . ئۆلتۈرۈۋەتكهن

ئۇالر ئاتتىال ئۆزىنىڭ ياشىنىپ . ھونالر بۇ توينى بىر ياخشىلىقنىڭ بىشارىتى، دەپ ئويلىغان. ئالىدىغان بولغان
قالغانلىقىنى، ئۈمىدسىزلىكلىرىنى ۋە باشقا مهسىلىلىرىنى ئۇنتۇپ، پۈتۈن دۇنيانى ئۆز قولىغا ئېلىش يۈرۈشىنى يېڭى 

دۇغلۇق ۋە خوشاللىق ئىچىدە يېرىم كېچىگىچه ئۆتكۈزۈلگهن تويدىن -داغ. يدۇ، دەپ ئويلىغانئىرادە بىلهن باشال
لېكىن ئهتىسى ئۇالرنىڭ ھۇزۇرىدىن ھېچ قانداق . خوتۇن ئۆز ھۇزۇرىغا قايتقان-كېيىن، بۇ يېڭى توي قىلغان ئهر

ۇنىڭ بىلهن ئۆز پادىشاھىدىن ش. قايتا چهككهن ئىشىككىمۇ ھېچ كىم جاۋاب بهرمىگهن-قايتا. شهپه ئاڭالنمىغان
ئهنسىرىگهن قوغدىغۇچىالر ئاتتىال ھۇزۇرىنىڭ ئىشىكىنى چېقىپ ئېچىپ كىرگىنىدە، قانغا بويىلىپ يالىڭاچ ياتقان 

. بهزىلهر ئىلدىكو ئاتتىالنى ئىنتىقام ئېلىش مهقسىتىدە ئۆلتۈرۈۋەتكهن، دېيىشىدۇ. ئاتتىالنىڭ ئۆلىكىنى كۆرگهن
بهزىلهر ئاتتىالنى ئۇنىڭ يېڭى زىمىنگه . ىدە ھېچ قانداق زەخمىلهنگهن يهر يوقلېكىن ئاتتىالنىڭ بهدىن

ئاتتىال رىمنى قولغا (ئوغلى ئۆلتۈرۈۋەتكهن، دېيىشىدۇ  6ئېرىشهلمهي دادىسىدىن قاتتىق نارازى بولۇپ يۈرگهن 
نى توي جهريانىدا يهنه بهزىلهر ئاتتىال). ئوغلى قاتتىق نارازى بولغان 6چۈشۈرمهي قايتىپ كهلگهندە، ئۇنىڭ 

يىلى ئاتتىال ئالهمدىن -453شۇنداق قىلىپ، . قاتتىق ھېرىپ كېتىپ، تهبىئى سهۋەبلهر بىلهن ئۆلگهن، دېيىشىدۇ
 .ئۆتكهن

 
ھهمدە ئىزباسارنى ۋاقتى كهلگهندە . ئاتتىال ئۆز ئوغۇللىرىغا ئىشهنمهي، ئۇالرنى ئۆزىگه ئىزباسار قىلىپ تاللىمىغان

يىلى ئاتتىالنىڭ -454. ىدۇ، دەپ ئويالپ، باشقا بىرەيلهننى ئىزباسارلىققا بېكىتىپمۇ قويمىغانئاسانال تاللىغىلى بول
ئارا سوقۇشۇشنى داۋامالشتۇرىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، گېرمان -ئوغۇللىرى دادىسىنىڭ پادىشاھلىقىنى تالىشىپ ئۆز

 .قهبىلىلىرى قوزغىالڭ قىلىپ، ھونالرنى گۇمران قىلغان
 

لىرىدىن بولغان ۋېنگرىيه خهلقى قاتارلىقالر ئاتتىالنى ھازىرمۇ ناھايىتى پهخىرلىنىش ئىچىدە ھونالرنىڭ قالدۇق
گهرچه غهربلىكلهر ئاتتىالنى دېگهندەك بىلىپ كهتمىسىمۇ، ئۇ تارىختىكى ئهڭ مۇھىم . ئېسىدە ساقاليدۇ

ئاشكارە بولۇش، -شتا ئوچۇقكىشىلهرنىڭ بىرسى بولۇپ، ئۇ بىر ئهقىللىق مهدەنىيهت تارقاتقۇچى بولۇش، ئىش قىلى
ۋە ) »Alexander the Great«(پىكىرگه باي بولۇش قاتارلىق جهھهتلهردە ئۇلۇغ ئالېكزاندېر -ۋە يېڭى ئوي

ئۇنىڭ ئهسىرلهردىن بۇرۇنقى كىشىلىك . قاتارلىق كىشىلهردىن كۆپ ئېشىپ چۈشىدۇ) »Caesar«(سىسار 
گۈچىلهر بىلهن ئهگهشكۈچىلهر ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنى خاراكتېرى، قىممهت قارىشى ۋە پرىنسىپلىرى يېتهكلى

روشهن كۆرسىتىپ بېرىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى بۇنىڭدىن كېيىنكى ئهۋالدالر ئۈچۈن بىر قىممهتلىك 
 .ئۆگىنىش ماتېرىيالى بولۇپ ماڭىدۇ

 



6 
 

  
 
 ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق توغرىسىدا ئېيتقانلىرى.2
 

نىمدەك، ئامېرىكىدىكى ئوتتۇرا ۋە ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ھهمدە لىدېرلىق يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكى
دېگهن كىتابقا ئىنتايىن » ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى«ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان نۇرغۇن كىشىلهر 
نېمه ئۈچۈن بۇنىڭدىن  ئۇالر نېمه ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ؟ ئۇالر. قىزىقىدىكهن ۋە ئۇنى ناھايىتى قهدىرلهيدىكهن

يىل بۇرۇن ياشىغان بىر ھوننىڭ لىدېرلىق ئىدىيىسىگه ۋە ئۇنىڭ ھونالرغا قىلغان سۆزلىرىگه ئاشۇنداق  1600
يۇقىرى دەرىجىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ؟ ئهگهر سىز ئۇشبۇ كىتابنى ئوقۇپ باقسىڭىز، ئۇنىڭدا ئېيتىلغان نۇرغۇن 

مهن شۇنىڭ بىر . ۇ ئىنتايىن ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىسىزنهرسىلهرنىڭ ھازىرقى ئۇيغۇر جهمئىيىتىگىم
ئۈستىدە توختىلىشتىن بۇرۇن، ئۇشبۇ كىتابتىكى ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق ھهققىدىكى » ئاتتىالئىزم«مىسالى سۈپىتىدە، 

مهزمۇن كىتابتىكى . سۆزلىرى كىرگۈزۈلگهن بىر بابتىكى مهزمۇننى مۇشۇ يهردە قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتىمهن
. ئاتتىالنىڭ ئۆز ئاغزىدىن چىققان سۆز شهكلىدە تهسۋىرلهنگهن بولۇپ، مهنمۇ ئاشۇ شهكىلنى قوللىنىمهن

 .تۆۋەندىكىسى ئاتىلالنىڭ ئېيتقانلىرى
 

چوڭ -كۆپۈنچه ۋاقىتالردا، نۇرغۇن ئهللهرنىڭ لىدېرلىقى لىدېر بولۇپ ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا چىقىشقا چۇشلۇق چوڭ
مۇشۇنداق . رىتى كهمچىل ۋە ئىقتىدارى تۆۋەن شاھزادىلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇپىالنى يوق، جاسا

-قىزىقماسلىق، قورقۇنچاقلىق، ۋە ئالغان ۋەزىپىسىگه چۇشلۇق قابىلىيهتلهرنىڭ بولماسلىقى ئۇالرنىڭ ھهر خىل ئىش
دەملهرنىڭ ئىرادىسىنى بۇ خىل ئهھۋال ئاشۇنداق لىدېرالرنىڭ قول ئاستىدىكى ئا. ھهرىكىتىدە نامايان بولىدۇ

 .بوشىتىپ، ئۇالرنى قايمۇقتۇرۇپ، دۈشمهننى كۈچلهندۈرۈۋېتىدۇ
 

باشقىالرغا يېتهكچىلىك قىلىش ئىستىكىنى ھهقىقىي تۈردە ئىسپاتلىغان قهبىله باشلىقلىرىنى تالالپ ئۆزلىرىگه لىدېر 
. بىرىكمه خاراكتېرگه ئىگه بولمايدۇ بۇنداق لىدېرالر. قىلىش ۋە ئۇالرغا ئهگىشىش بارلىق ھونالرنىڭ مهسئۇلىيىتى

ئۇالر ئىنسانالرنىڭ بارلىق . بىرىدىن پهرق قىلىدۇ-بىرسىدىن پهرقلىق بولغىنىدەك بىر-ئۇالر خۇددى ھونالر بىر
ئهمما، لىدېرلىققا . ئۇالر نۇقسانسىز خاراكتېرگه ھهم ئىگه بولمايدۇ. ئارتۇقچىلىقلىرى بىلهن لىق تولغان بولمايدۇ

ە ئىنتىلگهن ۋە ھهقىقىي تۈردە ئىرادە باغلىغان، باشقىالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىشنى خااليدىغان ھهقىقىي تۈرد
پاراسىتى، سهمىمىيىتى، مېهرىبانلىقى، ئابرويى ۋە ئىرادىسىگه قاراپ تولۇق پهرق -لىدېرالرنى ئۇالرنىڭ ئهقىل

ېلىپ بارماقچى بولغان ئىشقا ۋە ئۆزلىرى ئۇالر ئىنسانلىق سۈپهتكه ئىگه بولىدۇ، ھهمدە ئۆزلىرى ئ. ئهتكىلى بولىدۇ
 .يېتهكلىمهكچى بولغان كىشىلهرنىڭ ئىشلىرىغا نىسبهتهن كۈچلۈك سادىقلىقى ۋە مهسئۇلىيهتچانلىقى بولىدۇ

 
ئاتتىال، مهندە بىر قهبىله باشلىقى بولۇشقا نىسبهتهن «: بهزىلىرىڭالر ھازىر مهندىن مۇنداق سورىشىڭالر مۇمكىن

مهندىن مۇشۇنداق بىر ئىش ئۈستىدە » يوقلىقىنى مهن قانداق بىلهلهيمهن؟-ئىنتىلىش بارئۆزەمدە يېتهرلىك 
 :مهسلىههت ئېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغانالرغا مهن تۆۋەندىكى ئىدىيىلىرىمنى سوۋغا قىلىمهن

 
ىلىنىش باشلىق بولۇشنى ئىستهيدىغان ئادەمدە چوقۇم باشقىالر تهرىپىدىن ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە ئېتىراپ ق --

. ھهمدە ئاشۇنداق بىر ھالهتنى پهقهت ئادىللىق بىلهنال قولغا كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت تۇغما ئىستهك بولۇش كېرەك
 .بۇنداق تۇغما خاراكتېر باشقا بارلىق كىشىلىك خاراكتېرىدىن يۇقىرى تۇرىدۇ
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ىزلىنىش قاتارلىقالرنى سهندە خۇسۇسىي تهلهيسىزلىك، ئۈمىدسىزلهندۈرۈش، ئېتىراپ قىلىنماسلىق ۋە ئۈمىدس --
 .يېڭهلهيدىغان ئىقتىدارالر بولۇشى كېرەك

 
سهندە قول ئاستىڭدىكى كىشىلهرگه ياخشى چۈشهندۈرۈش ۋە ئۇالرغا ياخشى يول كۆرسىتىش ئارقىلىق  --

ئېرىشكهن تىرىشچانلىقالر نهتىجىسىدە ئۆز مهسئۇلىيىتىڭنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان جاسارەت، يېڭىلىق 
 .ە چىداملىق بولۇشى كېرەكيارىتىشچانلىق ۋ

 
سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭ سېنىڭ چېكىگه يهتكهن : مۇنداق بىر ھهقىقهتنى چۈشىنىشىڭ ۋە قوبۇل قىلىشىڭ كېرەك --

 .مىجهزىڭ ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ
 
ئۇنداق . سېنىڭ باشلىق بولۇش ئىستىكىڭ چېكىدىن ئاشقان ئىنتىزارلىق ياكى تاقهتسىزلىك شهكلىنى ئالمىسۇن --

سهن چوقۇم ئۆزۈڭنىڭ باشلىق بولۇش . ايدىكهن سهن نۇرغۇن كىشىلهرگه مهغلۇبىيهت ئېلىپ كېلىسهنبولم
 .ساۋاق ۋە پۇرسهت ئارقىلىق پۇختىالپ تۇرۇشنى خااليدىغان بول-ئارزۇسىنى تهييارلىق، تهجرىبه

 
سلىقىڭ سېنىڭ بولما-شۇ نهرسه ئېسىڭدە بولسۇنكى، سېنىڭ ئۆز خىزمهت ئورنىڭدا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇش --

 .خالىماسلىقىڭغا باغلىق-ئۇزۇن مۇددەت ۋە ئىزچىل تۈردە قاتتىق ئىشلهشنى خاالش
 

باشقىالرنىڭ قارشىلىقىغا ھهتتا جهڭ ئېالن قىلىشىغا ئۇچرىغان ۋاقىتتىمۇ قىلىۋاتقان ئىشىڭنى داۋامالشتۇرىۋېرىدىغان 
 .ئىرادىگه ئىگه بول

 
 .للىي ساۋاتالر ئارقىلىق بىر تهرەپ قىلىش ئىرادىسىگه ئىگه بولكۆلهملىك ئهقه-مۇرەككهپ مهسىلىلهرنى كهڭ --
 
باشقا قابىلىيهتلىك تهڭتۇشلىرىڭ ياكى قول ئاستىڭدىكى قابىلىيهتلىك كىشىلهرنى ئۆزۈڭگه بولغان تهھدىت،  --

ى كىشىلهر ئۇنىڭ ئورنىغا، قابىلىيهتلىك قهبىله باشلىقلىرىنى تالالپ، ئۇالرنى پهقهت قول ئاستىدىك. دەپ ھېسابلىما
 .ناھايىتى كۈچلۈك بولغان قهبىله باشلىقلىرىال قىالاليدىغان ئىشالرغا سېلىش ئهقلىگه ئىگه بول

 
سهن ئۆزۈڭ خىزمهت قىلىۋاتقان ۋە ئۆزۈڭ يېتهكلهۋاتقان كىشىلهر ئۈچۈن باشقىالر تونۇپ يهتمىسىمۇ ۋە  --

 .تهشهككۈر ئېيتمىسىمۇ ئۆزۈڭ شهخسىي بهدەل تۆلهشكه رازى بول
 
بۇ . بولسۇن) »Passion«(ە مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشقا نىسبهتهن يۇقىرى دەرىجىدىكى ئىنتىلىش سهند --

ئىنتىلىش ئۆزۈڭنى ۋە سهن يېتهكلهۋاتقان ھونالرنى ھهممه ئىشنى ئهڭ يۇقىرى دەرىجىدە ياخشى قىلىدىغان قىلىپ 
 .چېنىقتۇرىدىغان بولسۇن

 
ش يولىدا يېڭى نهرسىلهرنى ئۆگىنىشنى، باشقىالرنىڭ سهن ئۆزۈڭگه يۈكلهنگهن خىزمهت ۋەزىپىسىنى ئورۇنال --

كۆپۈنچه . سۆزىنى ئاڭالشنى ۋە ئۆزۈڭنىڭ چۈشهنچىسى ۋە ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنى خااليدىغان بول
ئهھۋالدا بۇنداق مهقسهتكه ئىنتايىن قاتتىق تىرىشچانلىق كۆرسهتمهي تۇرۇپ ۋە ئۆز مهنپهتىنى قۇربان قىلماي 

 .ىلى بولمايدۇتۇرۇپ يهتك
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سهن ھهر قانداق ۋاقىتتا ئۆزۈڭنىڭ تهبىئى ھالىتىنى ساقالپ، باشقىالرغا ياردەم قىلىشتا ساختا ئىپتىخارلىقنى  --
 .نامايان قىلما

 
سېنىڭمۇ يېتهرسىزلىكىڭ بار بولۇپ، تۈنۈگۈنكىدىن : سهن مۇنداق بىر ئاددىي ھهقىقهتنى قوبۇل قىلىشىڭ كېرەك

 .بولۇش ئۈچۈن سهن ھهر كۈنى تىرىشمىساڭ بولمايدۇ ياخشىراق قهبىله باشلىقى
 

ئهگهردە سهن مهلۇم بىر خىزمهت ۋەزىپىسىنىڭ : ئاخىرىدا مهن ساڭا مۇنداق بىر نهسىههتنى بېرىمهن
ھۆددىسىدىن مۇۋەپپهقىيهتلىك چىقىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بهدەلنى تۆلهشنى خالىمىساڭ، ئۇنداق خىزمهت 

 .لماۋەزىپىسىنى ھهرگىز قۇبۇل قى
 
 
 ئاتتىالنىڭ بىر قىسىم ئىدىيىلىرى: ئاتتىالئىزم.3
 
دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى ئاتتىالنىڭ بىر قىسىم ئىدىيىلىرىنى يىغىپ، ئۇنى » ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق سىرلىرى«

مهن بۇ يهردە شۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۆزەم اليىق كۆرگهن . كىتابنىڭ ئهڭ ئاخىرىدىكى بىر باپ قىلىپ يازغان
ئهينى ۋاقىتتا ئاتتىال ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى باشلىقالرنى . مهزمۇنالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ بايان قىلىپ ئۆتىمهن

دەپ » ھونالر«ياكى » ھون«دەپ ئاتاپ، ئادەتتىكى پۇقراالرنى بولسا ) »chieftain«(» قهبىله باشلىقى«
ېتىچه ئىشلهتكهن بولۇپ، مهنمۇ كىتابتىكى يۇقىرىقى كىتابنىڭ ئاپتورىمۇ بۇ ئاتالغۇالرنى شۇ پ. ئاتىغان

 .ئاتالغۇالرنى ئهينهن قوللۇنىمهن
 

 )»Advice and Counsel«(نهسىههت ۋە مهسلىههت 
 
 .يېزىلغان دوكالتنى پادىشاھ ئوقۇغاندىال ئاندىن ئۇ مهلۇم قىممهتكه ئىگه بولىدۇ --
 
رىدىغان تهبىقه باشلىقلىرى پادىشاھقا پهقهت دەپ تۇ» قوشۇلىمهن«پادىشاھنىڭ پىكىرىگه داۋاملىق  --

 .ئادەتتىكى ئادەملهردەكال مهسلىههت بېرەلهيدۇ
 
ئۇنىڭ ئهكسىچه، . ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ھهرگىز ئۆزىگه بىر يامان خهۋەرنى يهتكۈزگهن ھوننى ئۆلتۈرمهيدۇ --

 .مىغان ھوننى ئۆلتۈرىدۇئهقىللىق باشلىق ئۆزىگه بىر يامان خهۋەرنى يهتكۈزۈشكه جۈرئهت قىالل
 
 .خاتا سوئالنى سورايدىغان قهبىله باشلىقى پهقهت خاتا جاۋابقىال ئېرىشىدۇ --
 
 .ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ھهرگىزمۇ بىر جاۋابىنى ئاڭالشنى خالىمايدىغان سوئالنى سورىمايدۇ --
 

 )»Character«(خاراكتېر 
 
خالىمايدىغانلىقى ئارقىلىق -تهن ئۈچۈن قۇربان بېرىشنى خااليدىغانبىر ھونىڭ ئۇلۇغلۇقى ئۇنىڭ ۋە --

 .ئۆلچىنىدۇ
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ئۆزىگه -ئۆزىگه ئىشىنىشى ۋە ئۆز-شۇڭا ئۇ ئۆز. ئۆز نېرۋىسىنى يوقاتقان قهبىله باشلىقى غهلىبه قازىنالمايدۇ --

رىجىدە تىرىشچانلىق شۇنداق قىلسا ئۇ يېڭىلىپ قالغان تهقدىردىمۇ ئۆزىنىڭ ئهڭ زور دە. تايىنىشى كېرەك
 .كۆرسهتكهنلىكىنى بىلىدۇ

 
ئهمما ئۇنىڭدا چوقۇم قهتئىي . غهلىبه قازىنىش ئۈچۈن بىر قهبىله باشلىقى ناھايىتى ئهقىللىق بولمىسىمۇ بولىدۇ --

قانائهتلهنمهيدىغان غهلىبه تهشنالىقى، ئۆزى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىشقا نىسبهتهن قهتئىيي ئىشهنچىسى، ۋە ئۆزىنى 
 .ۈمىدسىزلهندۈرمهكچى بولغانالرغا تاقابىل تۇرااليدىغان يېڭىلمهس ئىرادىسى بولىشى كېرەكئ
 
ئۆزىنى مهدھىيىلهيدىغان قهبىلهە باشلىقلىرى -ئۆزىنى مهركهز قىلغان، ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغان، ۋە ئۆز --

 .لۈك دەرىجىدە چۇقۇنغۇچىالردۇرئۆزىگه ناھايىتى كۈچ-لېكىن ئۇالر ئۆز. ئاساسهن ئۇلۇغ لىدېرالردىن بواللمايدۇ
 
 .ئۇلۇغ قهبىله باشلىقلىرى ھهرگىزمۇ ئۆزىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇۋالمايدۇ --
 
 .ئهقىللىق قهبىله باشلىقى مۇھىتقا ماسلىشىدۇ، ئهمما ھهرگىزمۇ مۇرەسسه قىلمايدۇ --
 
قهبىله « سى بولۇپ قېلىپ، ئۆزىنىڭ ھونالر بىلهن بىلله ئىچىشىدىغان قهبىله باشلىقى ئاشۇ ھونالرنىڭ بىر --

 .دېگهن ساالھىيىتىنى يوقىتىدۇ» باشلىقى
 
ئىقتىدارلىق قهبىله باشلىقلىرى . ئىقتىدارسىز قهبىله باشلىقلىرى ئۆز ئهتىراپىغا ئىقتىدارسىز ھونالرنى يىغىۋالىدۇ --

 .بولسا ئۆز ئهتىراپىغا ئىقتىدارلىق ھونالرنى توپاليدۇ
 
چوڭ غهلىبىلهرنى قولغا كهلتۈرگهنسېرى، باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ھهسهتخورلۇقىمۇ -شلىقى چوڭبىر قهبىله با --

 .كۈچىيىپ ماڭىدۇ
 

 )»Courage«(جاسارەت 
 
ساۋاق ئۇالرنىڭ قالغان -مۇشهققهتنى يېڭىپ ئىش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئېرىشكهن تهجرىبه-ھونالر جاپا --

 .كۆرسىتىدۇئۆمرىنىڭ ھهممىسىگه تهسىر 
 
مۇۋەپپهقىيهت قازانغان ھونالر كېلىشمهسلىككه قانداق تاقابىل تۇرۇش ۋە خاتالىقالرنى قانداق يېڭىشنى  --

 .ئۆگىنىۋاالاليدۇ
 
رىقابهت ھوقۇق . ھهر بىر ھون ئۆزى تېگىشلىك بهدەلنى تۆلهشنى خااليدىغان ھهر قانداق ئىشنى قىالاليدۇ --

 .انسېرى ئاجىزلىشىپ ماڭىدۇبالدىقىنىڭ يۇقىرىسىغا چىقق
 

 قارار قىلىش
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 .ھهر بىر قارارنىڭ تهۋەككۈلچىلىكى بولىدۇ --
 
ساالھىيىتى توشمايدىغان ئادەمنى ھۆكۈم چىقىرىشقا ۋە قارار قىلىشقا قويغاندا، تۈپ خاتالىقالردىن ساقالنغىلى  --

 .بولمايدۇ
 
ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى ئۇنى ئاتاقلىق كىشىلهرنىڭ ئىسمىنى -ئۆزبىر قهبىله باشلىقىنىڭ قارار چىقىرىشتىكى  --

 .دېيىش ئارقىلىق ئۆز ئابرويىنى ئۆستۈرۈشتىن ساقاليدۇ
 
 .ئهگهر غهلىبه قىلىشتىن ئۈمىد بولمىسا، قهبىله باشلىقى ھونالرنى ئۇنداق جهڭنى قىلىشقا بۇيرىماسلىقى كېرەك --
 
 .رىش ئىقتىدارى بىر قهبىله باشلىقىنى باشقا ھونالردىن پهرقلهندۈرىدۇناھايىتى قىيىن قارارالرنى چىقى --
 

 )»Delegation«(باشقىالرغا ھوقۇق ۋە فۇنكىسىيه بېرىش 
 
بىر ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ھونالرنى ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا قارىغاندا ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقى بهكراق  --

 .ئېهتىماللىقى بار ئهھۋالنىڭ ئىچىگه كىرگۈزۈپ قويمايدۇنامايان بولۇپ قېلىش 
 
 .ياخشى ھونالر ئادەتته قهبىله باشلىقى ئۆزىدىن ئۈمىد قىلغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلىدۇ --
 
بىر ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ھهرگىزمۇ ئۆزىنىڭ ھونلىرىدىن ئۇالرنىڭ ئۆز ئهقلى ۋە چۈشهنچىسى دائىرىسىنىڭ  --

 .ىكى ئىشالرنى قىلىشنى ئۈمىد قىلمايدۇسىرتىد
 
بىر ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ئهڭ قىيىن ۋەزىپىلهرنى پهقهت ئاشۇ ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان  --

 .ھونالرغىال تهقسىم قىلىپ بېرىدۇ
 
باشقىالرغا . ر ئىپادىسىئۇ ئاجىزلىقنىڭ بى. ئىستىپا بېرىش ھهرگىزمۇ ھوقۇقنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىش ئهمهس --

 .ھوقۇق بېرىش بولسا كۈچلۈكلۈكنىڭ بىر ئىپادىسى
 

 قهبىله باشلىقلىرىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش
 
قهبىله باشلىقلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى تولۇق . كۈچلۈك قهبىله باشلىقلىرىنىڭ دائىم چوڭ ئاجىزلىقلىرى بولىدۇ --

 .پادىشاھنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇرجارى قىلدۇرۇش ۋە يهنىمۇ ئۆستۈرۈش 
 
 .ھونالرنىڭ مهغلۇبىيهتتىن ئۆگىنىدىغان نهرسىلىرى مۇۋەپپهقىيهتتىن ئۆگىنىدىغان نهرسىلىرىدىن كۆپ بولىدۇ --
 
 .ھونالر كېلىشمهسلىككه دۇچ كهلگهندە تېخىمۇ تېز ئۆگىنهلهيدۇ --
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ىق قابىلىيىتىنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن ھوقۇق ياخشى قهبىله باشلىقى بىر تهجرىبىسىز ھونغا ئۇنىڭ لىدېرل --
 .بېرىشتهك تهۋەككۈلچىلىكنى قىالاليدۇ

 
ھونالرغا تهدرىجى ھالدا بۇرۇنقىدىن يۇقىرىراق سهۋىيىدىكى مهسئۇلىيهتنى بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى بىر قهبىله  --

 .باشلىقى بولۇشقا تهربىيىلىگىلى بولىدۇ
 
 .ىر ئاسان ئىش بولغان بولسا، ھهممه ھونالر شۇنداق بولغان بوالتتىئهگهر قهبىله باشلىقى بولۇش ب --
 
قىيىن ئۆتكهلگه ھۇجۇم قىلمايدىكهن، بىر ئادەم ئۆزىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى مهڭگۈ ئهمىليهتته جارى  --

 .قىلدۇرالمايدۇ
 
 .سا بولمايدۇمۇۋاپىق دەرىجىدىكى بېسىم بىر قهبىله باشلىقىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن كام بول --
 

 دىپلوماتىيه ۋە سىياسهتشۇناسلىق
 
 .سىياسىي جهڭگه كىرگهن ۋاقىتتا، ئادەم ئۆزىنىڭ ئارقىسىنى داۋاملىق كۆزىتىپ تۇرۇشى كېرەك --
 
 .دېگهن سوئالالرنىڭ جاۋابىدا بولىدۇ» قاچان؟«ۋە » قهيهردە؟«ھونالر غهلىبىسىنىڭ مۇھىم ئامىلى  --
 
 .ئۆزلىرى ئۇتااليدىغان جهڭگىال كىرىشى كېرەك ھونالر پهقهت --
 
ئهمما، دىپلوماتىيهنى باشالش . ھونالر دىپلوماتىيهنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقى ئۈچۈن بىر ئۇرۇشقا كىرىشى مۇمكىن --

 .ئۈچۈن بىر ئۇرۇش زۆرۈر بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
 
 .ھونالر ئۈچۈن توقۇنۇش بىر نورمال ئهھۋال --
 
 .هت مهلۇم مهقسهت ئۈچۈنال ئۆزىگه دۈشمهن تىكلهيدۇھونالر پهق --
 
 .ھونالر دىپلوماتىيه ئارقىلىق قولغا چۈشۈرەلهيدىغان نهرسىنى ھهرگىزمۇ ئۇرۇش بىلهن ئالمايدۇ --
 
ئهخالقلىق ئهڭ قهبىه -شۇ نهرسه قهبىله باشلىقلىرىنىڭ ئېسىدە بولسۇنكى، مېهماندوستلۇق، ئىللىقلىق ۋە ئهدەپ --

 .مۇ ئۆزىگه جهلپ قىالاليدۇرەقىبنى
 
 .كۆپۈنچه ۋاقىتالردا قهبىله باشلىقلىرىغا ئۆزى ئهڭ ئىشهنگهن ئادەملهر خائىنلىق قىلىدۇ --
 

 نىشان
 
 .يۈزەكى نىشان ئادەمگه يۈزەكى نهتىجه ئېلىپ كېلىدۇ --



12 
 

 
انكهنمىز، ھونالر پهقهت مىللىي نىشانالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خۇددى خۇسۇسىي نىشانالردەك بىز بىر دۆلهت بولغ --

 .مۇھىم كۆرگهندىال، ئاندىن تېخىمۇ زور نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرەلهيمىز
 
 .بىر ئادەمنىڭ نىشانلىرى ھهر ۋاقىت ئۇنىڭ تىرىشچانلىقلىرىغا ئهرزىيدىغان بولىشى كېرەك --
 
 .بىر ئادەم ئۆز مهقسىتىگه قاچان يهتكهنلىكىنى مهڭگۈ بىلهلمهيدۇ مهقسىتى يوق --
 
 .بىر ئادەم قوماندىغا بويسۇنۇش بىلهنال كۈتكهن نهتىجىگه داۋاملىق ئىرىشىۋەرمهيدۇ --
 
قهبىله باشلىقلىرى داۋاملىق يۇقىرى پهللىنى كۆزلىشى، ئادەتتىكى ئادەملهرنىڭ بىخهتهر يولىدا مېڭىشنى  --

 .هقىقىي ئۆزگىرىش پهيدا قىالاليدىغان ئىشالرنى قوغلىشىشى كېرەكئهمهس، ھ
 

 لىدېرالر ۋە لىدېرلىق
 
پادىشاھ بىر ئادەمنىڭ ھازىرقى ئورنىدا قانچىلىك ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكىدىن قهتئىي نهزەر، ھهر دائىم ئهڭ  --

 .ياخشى ھونالرنى قهبىله باشلىقى قىلىپ ئۆستۈرۈشى كېرەك
 
ئهڭ قابىلىيهتلىك ھوننى رەھبىرىي ئورۇنغا قوي، ئۇنىڭغا . گىز مۇئاۋىن قهبىله باشلىقى تۇرغۇزماھهر --

 .مهسئۇلىيهت ۋە ھوقۇق بهر، ئاندىن ئۇنى قىلغان ۋە قىلىدىغان ئىشلىرى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارت
 
ىستىقبالغا ئېرىشىشته قاتتىق ئهكسىچه، ياخشى ئ. ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ھهرگىزمۇ تهلهيگه يۆلهنمهيدۇ --

 .تىرىشچانلىق، چىدامچانلىق، باش ئهگمهسلىك ۋە ئىجابىي پۇزىتسىيهگه ئىگه بولۇش قاتارلىقالرغا تايىنىدۇ
 
بىر ئهقىللىق قهبىله باشلىقى ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى ھونالرنىڭ بارلىق ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ،  --

 .ئىش ئېلىپ بارىدۇھهمدە ئاشۇ تهرىقىدە 
 
 .ھونالرنىڭ بىر لىدېرى بولۇش كۆپۈنچه ئهھۋالدا بىر يالغۇزلۇق ھېس قىلىدىغان خىزمهت --
 
بىر ھهركهت ئۈچۈن ئاتالنغاندىن كېيىن، قهبىله باشلىقلىرى چوقۇم مات بولۇش ئۈچۈن ئهمهس، غهلىبه  --

 .ېرەكقازىنىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى، ھهرگىز مۇرەسسه قىلماسلىقى ك
 
 .خهتهرلىك ئىشالرنى بىلله ئېلىپ بېرىش قهبىله باشلىقى بىلهن ھونالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى كۈچهيتىدۇ --
 
 .كۈچلۈك قهبىله باشلىقلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھونلىرىنى ياخشى ئىشلهشكه قوزغىيااليدۇ ۋە ئىلهامالندۇرااليدۇ --
 
 .وغرا سوئالنى سوراش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرەلهيدۇئهڭ ياخشى قهبىله باشلىقلىرى مۇۋاپىق پهيتته ت --
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ئهگهر بىر قهبىله باشلىقى ئۆزىنىڭ ئادەم توپىنىڭ ئهڭ ئارقىسىدا ماڭىدىكهن، ئۇ ھهرگىزمۇ ئۆز ھوقۇقىنى  --
 .يۈرگۈزەلمهيدۇ

 
 )»Perceptions and Publicity«(چۈشىنىش ۋە تهشۋىق قىلىش 

 
 .ۇھىم ئورۇنغا قويىدىغان ئادەم توغرا ھۆكۈم نهزىرىدىن ئايرىلغان بولىدۇئۆزىنى ھهددىدىن زىيادە م --
 
 .بىر ئادەمنىڭ چۈشهنچىسى ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر رىئاللىق بولىدۇ --
 
 .داۋاملىق ئالدىراش كۆرۈنگهن ئادەم ئهمهلىيهتته ئۇنچىۋاال ئىشلهپ كهتمهيدۇ --
 
ئهمما ئۇالرنىڭ سهن . نى قىلسا، بۇ ناھايىتىمۇ ياخشى ئىشسېنىڭ دوستۇڭ ۋە رەقىبىڭ سېنىڭ ياخشى گېپىڭ --

ئهگهر . توغرۇلۇق ھېچ نېمه دېمىگىنىگه قارىغاندا، ئۇالرنىڭ سهن توغرۇلۇق يامان گهپلهرنى قىلغىنى جىق ياخشى
 .ۇبىر ئادەم توغرۇلۇق ھېچ قانداق گهپ تاپقىلى بولمىسا، بۇ ئادەم چوقۇم ھېچ قانداق نهتىجه ياراتمىغان بولىد

 
قارشى ھالدا، كىشىلهر سىنى بۇرۇن قىلغان ئىشىڭ -كۆپۈنچه ۋاقىتالردا قهبىله باشلىقلىرىنىڭ ئويلىغىنىغا قارىمۇ --

ئاساسىدا ئېسىدە ساقلىمايدۇ، بهلكى سهن قىلغان ئىشالر توغرىسىدىكى ئۆز چۈشهنچىسى ئاساسىدا ئېسىدە 
 .ساقاليدۇ

 
 )»Personal Achievement«(كىشىلىك تۆھپه 

 
 .بىر ناچار قهبىله باشلىقى بولغانغا قارىغاندا، بىر ياخشى ھون بولۇش تېخىمۇ شهرەپلىك --
 
 .كۆزلۈك بىر جهڭچى پادىشاھ بوالاليدۇ-ئهگهر ھهممه ھونالر قارغۇ بولسا، بىر --
 
ھىم بولمىغان ئۇلۇغ قهبىله باشلىقلىرى تېخىمۇ مۇھىم ئىشالرنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن بهزى ئانچه مۇ --

 .ئىشالردىكى مهغلۇبىيهتكه شۈكرى قىلىدۇ
 
ھهر بىر ھون ئۆز ھاياتىدىكى ئهھۋالالرنى ۋە ئىشالرنى مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشقا توغرىالپ ئۆزگهرتىشكه ئۆزى  --

ۈچۈن بىر ھون ئۆزى ئۈچۈن قىلىشتىن ۋاز كهچكهن ئىشالرنى باشقا ھونالر ياكى رىملىقالر ئۇنىڭ ئ. مهسئۇل بولىدۇ
 .قىلىپ بهرمهيدۇ

 
 مهسىلىلهر ۋە يېشىملهر

 
ھونالرنى ئۆز دىققىتىنى ساقالنغان مهسىلىلهرگه ئهمهس ئالدىغا كهلگهن پۇرسهتلهرگه مهركهزلهشتۈرىدىغان  --

 .قىلىپ تهربىيىلهش كېرەك
 
 .بهزى ھونالردا مهۋجۇت ئهمهس مهسىلىلهرنىڭ يېشىمى بار --
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 االشمۇكاپاتالش ۋە جاز

 
ئۆز ھوقۇقىغا چۇشلۇق ئىقتىدارى يوق بىر قهبىله باشلىقى ئۆز خىزمىتىدىن ئېلىپ تاشالنغاندا، بىز ئۇ تاللىغان ۋە  --

چۈنكى بىر قهبىله باشلىقى مهغلۇپ . ئۆزىدىن كېيىنال تۇرىدىغان ئادەمنى ئۇنىڭ ئورنىغا ئاساسهن دەسسهتمهيمىز
 .رى دەرىجىلىك لىدېرالرمۇ ئوخشاشال مهغلۇپ بولىدۇبولغاندا، ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى يۇقى

 
دەپ ماختىساڭ، بۇنىڭدىن » ئىشنى ياخشى قىلدىڭ«ئهگهر بىر ھون ئىشنى ياخشى قىلمىغاندا سهن ئۇنى  --

ئۇنىڭلىق بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، سهن ئۇنى ھهقىقىي تۈردە . كېيىن ئۇ سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىماس بولىدۇ
 .دىمۇ ئۇ ساڭا ئىشهنمهس بولىدۇماختىغان ۋاقتىڭ

 
 سهۋرچانلىق

 
 .بىر ناچار ئهھۋالنىڭ مىسالى بولۇپ قالغاندىمۇ ھهم شۇنداق. ھهر بىر ھوننىڭ قىممىتى بار --
 
قهبىله باشلىقلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن بىز ئۇالرنىڭ بهزى ئاجىزلىقلىرىغا يول  --

 .قويۇشىمىز كېرەك
 
لېكىن ئىقتىدارلىق ئهمما ساڭا ساداقىتى يوق ھونالرنى قوبۇل . ساڭا سادىق ئادەتتىكى ھونالرنى قوبۇل ئهت --

 .ئهتمه
 
 
 ھونالر كالېندارى.4
 

--A time-line of the Barbars«(» ھونالر كالېندارى«مهن ئۇشبۇ يازما ئۈچۈن ئىزدىنىش جهريانىدا، 
Huns« (ھونالر تارىخىدىن ئانچه خهۋىرى يوق . ور بېتىنى ئۇچۇرتۇپ قالدىمدېگهن بىر ئىنگلىزچه ت

 .ئوقۇرمهنلهرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن مهن بۇ يهردە ئاشۇ تور بېتىدىكى ئۇچۇرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ قويدۇم
 

 ,the Huns, Xiongnu«(ھونالر )  »Mao-tun«(باتۇر تهڭرىقۇت : يىلى-200مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
Hsiung-nu«( جهنۇبىي موڭغۇلىيه رايونلىرىدا بىرلهشتۈرۈپ، -نى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ باجكال كۆلى ۋە شهرقىي

 .ئۇالن باتۇرنىڭ قېشىدىكى لوڭچهڭنى ئۆزىنىڭ پايتهختى قىلدى
 

 .ھونالر شهرقىي جۇڭگوغا ھۇجۇم قىلدى: يىلى-176مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
 

 .ن ۋۇدى ھونالرغا قارشى ھۇجۇم باشلىدىخهن پادىشاھى خه: يىلى-140مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
 

 .جۇڭگو ھونالرنى يهڭدى: يىلى-121مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
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ھونالر ئىككى توپقا بۆلۈنۈپ، ئۇالرنىڭ شهرقىي توپى جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا : يىلى-51مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
 .ئۆتتى

 
 .چه كېڭهيدىغهربىي ھونالر توپى ۋولگاغى: يىلى-50مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

 
 .ھون پادىشاھلىقى خهنلهر تهرىپىدىن يېڭىلىپ، تارقىلىپ كهتتى: يىلى-48مىالدىيىدىن كېيىنكى 

 
ۋاپات بولۇپ، رىم ئىمپېراتۇرلىقى شهرقىي ) »Constantine«(رىم پادىشاھسى كونستانتىن : يىلى-337

ىقىدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا ئىمپراتۇرل) »Rome«(ۋە غهربىي رىم ) »Costantinople«(كوستانتىنوپۇل 
 .بۆلۈنۈپ كهتتى

 
 .جهنۇبىي ياۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى-ھونالر شهرقىي: يىلى-350
 

گه يېتىپ كېلىپ، شهرقىي ) »Danube«(ئۇلدىننىڭ رەھبهرلىكىدە، ھونالر قارا دېڭىز ۋە دانۇبې : يىلى-376
 .نى بېسىۋالدى) »Goths«(گوس 

 
 .نىيهگه ھۇجۇم قىلدىھونالر ئهرمې: يىلى-395
 

 .ئۇلدىننىڭ قوشۇنلىرى دانۇبې دەرياسىنى كېسىپ ئۆتتى، ئهمما رىم تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىندى: يىلى-408
 

 .نى تۇتۇۋالدى) »Aetius«(ھونالر رىم جهمهتىگه تهۋە ئېيتىيۇس : يىلى-408
 

 ,Charato«(ۇنىڭ ئورنىغا چاراتو ھونالرنىڭ لىدېرى دوناتۇس رىملىقالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ، ئ: يىلى-412
Karaton« (چىقتى، ھهمدە ئۇ پۈتۈن غهربىي ھونالرنى بىرلىككه كهلتۈردى. 

 
بىر قېتىملىق سىياسىي كرىزىس جهريانىدا، ھونالر رىملىق گېنېرال ئېيتىيۇس تهرىپىدىن ئىتالىيىدە : يىلى-425

 .ئۇرۇش قىلىشقا يالالندى
 

رۇگىدا . دا شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى بىلهن بىر تىنچلىق كېلىشىمى تۈزدىھونالرنىڭ لىدېرى رۇگى: يىلى-430
 .ئۇالرغا تىنچلىق بىرىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يىللىق مۇئاشقا ئېرىشتى

 
رۇگىدا غهربىي رىم ئىمپېرىيىسى بىلهن پاننونىئانى ھونالرغا بېرىش، ئۇنىڭ ئورنىغا ھونالر غهربىي رىم : يىلى-433

 .جهھهتتىن ياردەم بېرىش كېلىشىمى تۈزدىئىمپېرىيىسىگه ھهربىي 
 

 .ئېيتىيۇس غهربىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ئهمهلىي ھۆكۈمدارى بولدى: يىلى-433
 

ئۇ چاغدا ئاتتىال . رۇگىدا ۋاپات بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئاتتىال بىلهن ئۇنىڭ ئىنىسى بلهدا چىقتى: يىلى-434
 .ئېيتىيۇسنىڭ دوستى ئىدى
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ۋە فرانكسالر ) ، گېرمانلىقالرنىڭ بىر قىسمى»Vandals«(ونالرنى يالالپ، ۋاندالسالر ئېيتىيۇس ھ: يىلى-435
)»Franks«بىلهن ئۇرۇش قىلدى) ، گېرمانلىقالرنىڭ بىر قىسمى. 
 

 .ئېيتىيۇس بىلهن ھونالر بېرگاندىلىقالرنى ۋەيران قىلدى
 

 .ئاتتىال ئېيتىيۇسقا ياردەم بهردى: يىلى-439
 

 .ىي رىمنىڭ دانۇبې دەرياسى بويىدىكى چهت ياقا جايلىرىغا ھۇجۇم قىلدىھونالر شهرق: يىلى-441
 

 .ھونالر شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسى بىلهن بىر تىنچلىق كېلىشىمى تۈزدى: يىلى-441
 

ئۇ چاغدا ھونالر . بىر لىدېرىغا ئايالندى-ئۆزىنىڭ ئىنىسىنى ئۆلتۈرىۋېتىپ، ئاتتىال ھونالرنىڭ بىردىن: يىلى-445
 .نى مهركهز قىلغان ئىدى) پاننونىيا( ۋېنگىرىيه

 
بالقان ) ، گېرمانلىقالرنىڭ بىر تۈرى»Goths«(نىڭ گوسلىرى ) »Valamer«(ھونالر بىلهن ۋاالمېر : يىلى-447

 .غا يېتىپ باردى) »Constantinople«(رايونلىرىدا شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسىگه ھۇجۇم قىلىپ، كونستانتىنوپۇل 
 

 .رقىي رىم ئىمپېرىيىسى بىلهن بىر يېڭى كېلىشىم تۈزدىئاتتىال شه: يىلى-449
 

رىم كېلىشىمگه -ھون) »Marcian«(شهرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ يېڭى پادىشاھى مارشىيان : يىلى-450
 .خىالپلىق قىلدى

 
 ھونالر پاننونىيادىن گائۇلغا سهپهر قىلىپ بېرىپ، گائۇلغا ھۇجۇم قىلدى، بىراق ئېيتىيۇس بىلهن: يىلى-451

 .الر ھونالرنى مهغلۇپ قىلدى) ، گوسالرنىڭ بىر قىسمى»Visigoths«(ۋىسىگوس 
 

ھونالر ئالپسنى كېسىپ ئۆتتى، بىراق ئاپهتكه ئۇچراپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ ئىتالىيىگه ھۇجۇم : يىلى-452
 .بىلهن تىنچلىق ئورناتتى) »Pope Leo«(ئاتتىال پاپا لىيو . قىلىشتىن ۋاز كهچتى

 
 .ىال ۋاپات بولدىئاتت: يىلى-453
 

 .گوسالر ھونالرنى پاننونىيادىن قوغالپ چىقاردى: يىلى-454
 

 .ئېيتىيۇس ئۆزىنىڭ پادىشاھى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى: يىلى-454
 

 .ھونالر پارىژنى قورشىۋالدى: يىلى-461
 

 .ھونالرنىڭ پادىشاھى دەنگىزىك ۋاپات بولدى، شۇنىڭدىن كېيىن ھونالر زاۋال تاپتى: يىلى-469
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 ئاخىرقى سۆز.5
 

دېگهن ماقالىسىدا، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن » ۋاقىتنى مۇۋاپىق باشقۇرۇش«يىلى يازغان -2008مهن ئۆزەمنىڭ 
مىللىي ساپانى ئۆستۈرۈش، مىللىي روھنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش، ۋە «كېيىن قىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىسى 

مىللىي ساپانى . رەت ئۈچ ئىش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىمتىن ئىبا» مىللىي كىملىكنى ساقالپ قېلىش
ئارقىلىق ئهمهلگه » كىشىلىك تهرەققىياتى«بىلهن » كهسپىي تهرەققىياتى«ئۆستۈرۈشنى ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ 

هن مهن ئۇشبۇ يازمامدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكهن مهزمۇنالر لىدېرالرنىڭ كهسپىي تهرەققىياتى بىل. ئاشۇرغىلى بولىدۇ
كىشىلىك تهرەققىياتى، شۇنداقال ھهر بىر پۇقرانىڭ كىشىلىك تهرەققىياتى ئۈچۈن كام بولسا بولمايدىغان 

ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى قىلىۋاتقان ئىشالرنى دۇنيانىڭ ئىلغار سهۋىيىسىگه يهتكۈزمهكچى . بىلىملهردىن ئىبارەتتۇر
. ر بىلىملهر بىلهن قورالالندۇرۇشى شهرتبولىدىكهن، ئالدى بىلهن ئۆزىنى ھازىرقى دۇنيادىكى ئهڭ ئىلغا

مېنىڭ ئۇشبۇ ماقالىدا تونۇشتۇرغىنىم ئهنه . ئۇنىڭدىن باشقا قىسقا يول يوق. ئۇنىڭدىن باشقا ئاسان يول يوق
بىز ئاشۇ ئهينهككه قاراش، . بۇ بىلىملهر خۇددى بىر ئهينهككه ئوخشايدۇ. شۇنداق بىلىملهرنىڭ بىر قىسمىدۇر

ى ئۇشبۇ يازمىدا تونۇشتۇرۇلغان مهزمۇنالر بىلهن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، بىزدە قايسى بىلىم، ئۆزىمىزنىڭ ئهھۋالىن
شۇ . چۈشهنچه ۋە قابىلىيهتنىڭ بارلىقىنى، ھهمدە قايسى بىلىم، چۈشهنچه ۋە قابىلىيهتنىڭ كهملىكىنى بايقىيااليمىز

بۇ يهردە ئهسكهرتىپ قويۇشقا . يمىزئاساستا ئۆزىمىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تىرىشىش نىشانىنى بهلگىلىيهله
تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، ئهگهر بىزنىڭ ئهينهكته كۆرۈنگهن چىرايىمىز چىرايلىق بولمايدىكهن، بىز گۇناھنى 

ئۇنىڭ ئورنىغا، بىز ئۆزىمىز قىالاليدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلىپ، . ئهينهكتىن كۆرمهسلىكىمىز كېرەك
زنى تهرەققىي قىلدۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنى بۇنىڭدىن كېيىن چىرايلىق قىلىشقا، ئۆزىمىزنى ئۆزگهرتىپ، ئۆزىمى

 .ئۆزىمىزنىڭ ساپاسىنى ئۆستۈرۈشكه تىرىشقىنىمىز كۆپ ئهال
 

: ھهققىدىكى مۇنۇ بىر ئابزاس سۆزى بىلهن ئاخىرالشتۇراي» ساداقهتمهنلىك«مهن ئۇشبۇ يازمامنى ئاتتىالنىڭ 
پىكىر ئىختىالپىنىڭ ھهممىسى . ھوندا ساداقهتمهنلىك بولىشى كېرەك ھهممىدىن مۇھىمى، ھهر بىر«

ئهگهر بىر ھون ئۆز قهبىلىسىنىڭ ئهڭ مۇھىم مهنپهتى ئۈچۈن سېنىڭ . ساداقهتسىزلىكتىن دېرەك بهرمهيدۇ
يهنه بىر تهرەپتىن، ئهگهر بىر ھون ئۆز . پىكرىڭگه قوشۇلمايدىكهن، سهن ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىشىڭ كېرەك

قارشى بولغان ئىشالرغا ئاكتىپ ھالدا قاتنىشىدىكهن ياكى باشقىالرنى ئاشۇنداق -بىلىسىنىڭ مهنپهئهتىگه قارىمۇقه
بۇنداق ھونالر، مهيلى ئۇالر جهڭچى بولسۇن ياكى قهبىله . قىلىشقا ئۈندەيدىكهن، بۇ ساداقهتسىزلىك بولىدۇ

نىڭ ساداقهتمهن ھونالرغا تهسىر كۆرسىتىش ۋە ئۇالر. باشلىقى بولسۇن، ئهڭ تېز سۈرئهتته يوقىتىلىشى كېرەك
ساداقهتسىز ھهرىكهتلهر ۋە . ئۇالرنىڭ ئىرادىسىنى بوشتىش ئىقتىدارى بىر خىل يۇقما كېسهلگه ئوخشايدۇ

پوزىتسىيهلهرنى ئۆزگهرتكىلى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا، ئىچىمىزدىكى بىز قىلىۋاتقان ئىشالرغا نىسبهتهن ھېچ بىر 
دېگهن پوزىتسىيهدە بولىدىغان ھهمدە ئۇ ئىشالرنى ئاغدۇرىۋېتىشنى ئوياليدىغان » الرقىممىتى يوق ئىش

 ».ئادەملهرنى قاتتىق چارە بىلهن كۆزىمىزدىن غايىپ قىلىشىمىز كېرەك
 
 

 بېغىشلىما
 

-4ئاينىڭ -3يىلى -2010مهن ئۇشبۇ ماقالىنى تهييارالشنى باشالپ، ئۇنى پۈتتۈرگىچه بولغان ئارىلىقتا، يهنى 
شۇ . كۈنى، مېنىڭ ئاپام پاتهم ئهرشىدىن كېسهل سهۋەبى بىلهن ئۆزىنىڭ ئاقسۇدىكى ئۆيىدە ئالهمدىن ئۆتتى

 .ۋەجىدىن مهن ئۇشبۇ ماقالهمنى رەھمهتلىك ئاپامغا بېغىشاليمهن
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 رىندىشىمىزېندىكى بىر قهتۋە: چىۈھرىرلىگهت
 
 

بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخسهت سورىماي، مهنبهسىنى ئهسكهرتكهن ھالدا باشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىدە 
 .ئېالن قىلسىڭىز بولىۋېرىدۇ

 
  

 :بۇ ماقالىدا تىلغا ئېلىنغان ئهسهرلهرنىڭ تور ئادرىسلىرى 
 
: تۇبه دىكى نۇسخىسى-دېگهن كىنونىڭ يوئۇ» ئاتتىال«

http://www.youtube.com/watch?v=_yAmtD3IWiw 
 

Amazon تور بېتى: 
http://www.amazon.com 

 
 :(«A time-line of the Barbars«(» ھونالر كالېندارى«

http://www.scaruffi.com/politics/barbars.html( 
 
 »ۋاقىتنى مۇۋاپىق باشقۇرۇش«

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb9_waqit.htm 
 
 :بارلىق ماقالىلىرى ڭىركىن سىدىقنهئ

http://www.meripet.com/Sohbet/ 
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=17778&extra=page%3D1 

 


