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مىنىــــــڭ قىــــــزىم دىلنــــــاره    
ئامېرىكىـــدا تولۇقــــسىز ئوتتــــۇرا  
ــدا،   ــان ۋاقتىــ ــته ئوقۇۋاتقــ مهكتهپــ
ئۇنىڭغــا بىــر قىــتىم لىــدېرلىق    

بۇ دهرسته  . ھهققىده دهرس ئۆتۈلدى  
ــىنىپتىكى  ئوقۇتقــــــــــۇچى ســــــــ



ىلىك  كىـــــــش3ئوقۇغـــــــۇچىالرنى 
كىچىــــك گۇرۇپپىالرغــــا بۆلــــۈپ،   
ــشۇرۇق   ــويىچه تاپــ ــۇرۇپپىالر بــ گــ

بـــۇ تاپـــشۇرۇقتا ھهر بىـــر   . بهردى
 ئوقۇغــــــــۇچى 3گۇرۇپپىــــــــدىكى 

ئــــــــايرىم ھالــــــــدا -ئــــــــايرىم
ئامېرىكىنىڭ پېرىزدىنتى، مالىيه   
مىنىــــــــــستىرى ۋه ئهمــــــــــگهك 
ــپ،   ــستىرى دهپ پهرهز قىلىنى مىنى

 كىــشىنىڭ قانــداق قىلغانــدا 3بــۇ 
ــ  ــڭ ئىقتىــــ سادىنى ئامېرىكىنىــــ



ھازىرقىدىن ياخـشىراق قىلغىلـى     
بولىـــدىغانلىقى توغرىـــسىدا بىـــر 
ــشى تهلهپ    ــۈزۈپ چىقىــ ــالن تــ پىــ

ــارلىق . قىلىنغــان ئىــدى ھهمــده ب
ــردىن   ــا بىـــــــــ ئوقۇغۇچىالرغـــــــــ
ــالى   ــدىلىنىش ماتېرىيـــــــ پايـــــــ
تىزىملىكىنى تارقىتىپ بېرىلگهن 

ــدى ــۇ  . ئىـــــ ــسام بـــــ مهن قارىـــــ
تىزىملىكنىڭ ئىچىـده ھونالرنىـڭ     

ــاتتىال ت  ــسى ئ ــسىدىكى داھىي وغرى
. بىر كىتابنىڭ ئىسمىمۇ بار ئىكهن



ــڭ ھــونالر بىــلهن    مهن ئۇيغۇرالرنى
بولغـــان تـــارىخىي مۇناســـىۋىتىنى 
بىلگىلـــى خېلـــى ئـــۇزۇن بولغـــان 
بولــــــــۇپ، بىــــــــز شــــــــهھهرلىك 
كۈتۈپخانىدىن بۇ كىتابنى ئارىيهت    
ئېلىـپ كهلگهنــدىن كېــيىن، ئــۇنى  

ئـاخىر  -ئۆزهم بىر قېـتىم باشـتىن   
شــۇ . تىمئهسـتايىدىل ئوقــۇپ چىقـ  

چاغدا ئاتتىالنىـڭ دۇنيـادا ئـۆتكهن       
ئهڭ مهشــھۇر داھىيالرنىــڭ بىرســى 
ــڭ   ــى، ئامېرىكىنىـــ ئىكهنلىكىنـــ



ئالىي مهكتهپلىرىده ئۆتۈلىـدىغان    
باشـــــقۇرۇش ئىلمىغـــــا ئائىـــــت   
ــدېرلىق   ــڭ لى دهرســلهرده ئاتتىالنى
ســـــــىرلىرى ۋه مـــــــۇۋهپپهقىيهت  
ــتىده مهخــــسۇس  ســــىرلىرى ئۈســ
ــدىم  ــدىغانلىقىنى بىلــ . توختۇلىــ

ــدا   ئۇنى ــيىن ئامېرىكىـ ــدىن كېـ ڭـ
ــشلهنگهن  ــاتتىال"ئىــ دېــــگهن " ئــ

كىنونى بىـر قـانچه قېـتىم كـۆرۈپ         
چىقــــتىم، ھهمــــده شـــــۇنىڭدىن   
باشالپ ئۆز تونۇشلۇرۇمغا ئىزچىل    



تـــۈرده ئاشـــۇ كىنـــونى تهشـــهببۇس 
ئاتتىالنىڭ رولىنى . قىلىپ كهلدىم

ئالغـــــان كىنـــــو ئارتىـــــسى رهگ   
روگهرســـنى شـــۇنىڭدىن باشـــالپ   

رىدىغان بولۇپ ناھايىتى ياخشى كۆ
ــقا    ــۇنى باش ــتىم ئ ــپ، ھهر قې قېلى
كىنـــــوالردا كۆرســـــهم، ئايـــــالىم   

ئـــــــاۋۇ كىـــــــشى "ئامـــــــانگۈلگه 
ئاتتىالنىڭ رولىنى ئالغان ئـارتىس     

. دهپ قويىدىغان بولدۇم" شۇ ئىكهن
-دېـگهن كىنونىـڭ يوئـۇ     " ئاتتىال("



تـــۇبه دىكـــى ئادرىـــسىنى مۇشـــۇ    
ــپ    ــتىغا يېزى ــڭ ئهڭ ئاس ماقالىنى

  ). قويدۇم
ــتىم  ــۇ قې ــدېرلىق   ب ــى ۋه لى  داھ

ــر    ــشىمنىڭ بىـ ــده ئىزدىنىـ ھهققىـ
ــاتتىال   ــۈپىتىده، مهن ئـ ــسمى سـ قىـ
ھهققىدىكى كىتابتىن بىرنى قايتا    
ــارار قىلــدىم    ــشنى ق ــۇپ بېقى . ئوق

" ھون ئاتتىال"ئامازون تور بېتىدىن    
") ئــاتتىال تــھه ھــۇن "ئىنگلىــزچه (

 نهتىـجه   242دهپ ئىزدىسهم، جهمى    



-1987شۇنىڭ بىلهن مهن    . چىقتى
لـــى نهشـــىر قىلىنغـــان ۋهســـس يى

ــڭ   ــس نى ــڭ  "روبهرت ــون ئاتتىالنى ھ
ئىنگلىـزچه  " (لىدېرلىق سىرلىرى 

لهئادهرشــــىپ ســــهكرهتس ئــــوف   "
دېگهن كىتابىنى ") ئاتتىال تھه ھۇن 
بـــــۇ كىتابنىـــــڭ  . ســـــېتىۋالدىم

ئوقۇرمهنلىرى بۇ كىتـاب ھهققىـده      
ــالرنى   ــشى ئىنكاسـ ــايىتى ياخـ ناھـ

ــان مهســــــــــــىلهن، . قايتۇرغــــــــــ
مىبـــــــاپ ھهم"ئامېرىكىـــــــدىكى 



ــل ــزچه " (ئاپتوموبىـــــ " ئىنگلىـــــ
دېـــــگهن ") گهنهرال موتـــــور، گـــــم

داڭلىــــق شــــىركهتنىڭ مۇئــــاۋىن 
ــداق    ــى مۇن ــائۇل زالهكك ــدېرى پ لى

ــگهن ــون  : "دېـ ــابنى ئـ ــۇ كىتـ مهن بـ
ــان    ــۇپ چىققـ ــتىم ئوقـ ــچه قېـ نهچـ
بولۇپ، ھهر قېتىم ئوقۇغىنىمدا ئـۇ      
ــر   مېنىــڭ نهزهر دائىرهمنــى يهنه بى

ــى ــۇ  . قهدهم كېڭهيتتـ ــنىڭچه بـ مېـ
ــر  ئىنتــ ــدىغان بى ايىن كــام ئۇچراي

كىتــاب بولــۇپ، بىــر چــوڭ ئــادهم     



توپىغا مهسئۇل بولغان ھهر قانداق 
ــر كىــشى بــۇ كىتــابنى چوقــۇم      بى

". ئوقــۇپ چىقىــشى كېــرهك ئىــكهن 
" ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيه شـىركىتى   "

نىڭ لىدېرى ۋه رهئىـسى كرانـدالل       
ــگهن  ــداق دېــ ــاب  : "مۇنــ ــۇ كىتــ بــ

ــدېرلىقنى مۇۋهپپهقىيهتلىــــك   لىــ
ېرىش ھهققىـدىكى يېڭـى     ئېلىپ ب 

. چۈشهنچىلهر بىـلهن لىـق تولغـان      
ــۇ ئهقهللىــــي يوليۇرۇقالرنىــــڭ    ئــ
كارامهت ئىجاتچانلىق بىلهن بايان 



ــمه   ــۇپ، مهن ھهمـ ــشى بولـ قىلىنىـ
كىــــــشىلهرنىڭ ئــــــۇنى ئوقــــــۇپ 

". چىقىـــشىنى تهۋســـىيه قىلىـــمهن
يىلى چوڭ بۇش ۋه كلىنتون     -1992

بىلهن ئامېرىكا پرېزىدېنتلىقىنى   
 پېــروت ئهپهنــدى تاالشــقان روســس

ھهممىبـــــــاپ "ئامېرىكىـــــــدىكى 
شـــــــىركىتىنىڭ " ئاپتوموبىـــــــل

ــۇپ   ــسى بولـــــ ــاۋىن رهئىـــــ مۇئـــــ
ــبۇ   ــده، ئۇشـ ــشلهۋاتقان مهزگىلـ ئىـ

ــڭ  ــدىكى -1985كىتابنىـ -1يىلىـ



نهشىرلىك نۇسخىسىنى ئۇچۇرتـۇپ   
ــشى    ــايىن ياخ ــۇنى ئىنت ــپ، ئ قېلى
ــابتىن   ــۇ كىتـ ــدىن، بـ كۆرگهنلىكىـ

 پـارچىنى سـېتىۋېلىپ،     700بىراقال  
كىچىك -ڭ بارلىق چوڭ  شىركهتنى

باشلىقلىرىغا ۋه ئۇنىڭدىن باشـقا     
ھهمـــــمه دوســـــتلىرىغا بىـــــردىن 

ــكهن  ــان ئىــ ــدىم قىلغــ مهن . تهقــ
ــدا   ــۆرگهن، ئامېرىكىــ ــدا كــ يېقىنــ
ــۇ،   ــر كىنودىمـــ ــشلهنگهن بىـــ ئىـــ
ــۇپ   ــدچىك بولــ ــىي رازۋېــ خۇسۇســ



ئاساســلىق رول ئالغــان ئادهمنىــڭ 
بىر كۈتۈپخانىـدا ئـاتتىال ھهققىـده       

اتقــان بىــر  ئاشــۇ كىتــابنى ۋاراقالۋ 
ــۆردۈم  ــنى كـ ــۇ  . كۆرۈنۈشـ ــى، بـ يهنـ

كىتـــاب ئامېرىكـــا جهمئىيىـــتىگه 
  . خېلى چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپتۇ

    
ــدا،  ــبۇ يازمامــ ــون "مهن ئۇشــ ھــ

" ئاتتىالنىــڭ لىــدېرلىق ســىرلىرى 
ــڭ    ــابتىكى ئاتتىالنىـ ــگهن كىتـ دېـ
ــاتى ۋه ئۇنىـــــڭ لىـــــدېرلىق   ھايـــ



ــسى  ــاتتىالئىزم -ئىدىيىــــــ  ئــــــ
توغرىـــــــسىدىكى مهزمـــــــۇنالرنى 

ــسقىچه  ــۆتىمهن قى ــتۇرۇپ ئ . تونۇش
مهن بىر كىتابتىكى مهزمۇننى بىر  
قىسقا ماقاله قىلىپ تونۇشـتۇرۇش   
ــابتىكى    ــدا كىت ــۇ ماقالى ــۈن، ب ئۈچ
ئهسلى مهزمۇنالرنى ئۆزهم مۇۋاپىق    
كۆرگهن دائىره ئىچىده قىسقارتتىم 

لـېكىن ئـۇ    . ۋه قايتىدىن رهتلىدىم  
مهزمۇنالرنىــڭ مهنىــسىنى ئهيــنهن 

بۇ ماقالىدا  بولۇپمۇ  . بايان قىلدىم 



ــارىخىي   ــان تــ ــا قويۇلغــ ئوتتۇرىغــ
تهســـۋىرلهر يـــۇقىرىقى كىتابنىـــڭ 

ــۆز  ــۆز كـ ــڭ ئـ ــشى -ئاپتورىنىـ قارىـ
بولۇپ، ئۇالر ھهرگىزمۇ مېنىڭ كـۆز      

يۇقىرىـدا ئـازراق    . قارىشىم ئهمهس 
ــۈن   ــدهك، پۈتــ ــا ئېلىنغىنىــ تىلغــ
ئامېرىكا جهمئىيىتـى ئاتتىالنىـڭ     
لىـدېرلىق ئىدىيىـسىگه ئاجايىــپ   

ــده   ــۇقىرى دهرىجىــ ــيهت يــ ئهھمىــ
لـــــېكىن مېنىـــــڭ . بېرىـــــدىكهن

ــى   ــۇر جهمئىيىتـ ــزىمچه ئۇيغـ پهرىـ



بولــــــــسا ئاتتىالغــــــــا ئائىــــــــت 
. نهرسىلهردىن ئاساسهن خهۋهرسـىز   

شـــۇنداق بولغاچقـــا مهن ھهر بىـــر 
ئۇيغــۇر قېرىنداشــالرنىڭ، بولۇپمــۇ  
ــاكى    ــازىرقى ي ــۇرۇنقى، ھ ــۆزىنى ب ئ
ــۇر  كهلگۈســـــــــــىدىكى ئۇيغـــــــــ
ــرى دهپ  ــدىن بىـــــــ لىدېرلىرىـــــــ

ىـــر كىـــشىدىن ســـانايدىغان ھهر ب
ئۇشبۇ ماقالىنى كام دېگهنـده بىـر       
ــشىنى   ــۇپ چىقىــــ ــتىم ئوقــــ قېــــ

ــمهن  ــهببۇس قىلىــ ــۇر . تهشــ ئۇيغــ



دىيارىــــــدىكى قېرىنداشــــــالردىن 
ھون ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق   "بولسا،  

ــىرلىرى ــابنى  " ســـ ــگهن كىتـــ دېـــ
ــا  ئىنگلىزچىــــــدىن ئۇيغۇرچىغــــ
ــىر   ــپ نهشـــــ ــمه قىلىـــــ تهرجىـــــ

بـۇ  . قىلدۇرۇشنى ئۈمىـد قىلىـمهن    
ناھـايىتى ئـاددىي    كىتابنىڭ تىلـى    

بولۇپ، ئۇنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىـمه     
ــيىن ئهمهس،   ــۋاال قى قىلىــش ئۇنچى

ئهگهر بــۇ ئىـــشنى  . دهپ ئــوياليمهن 
قىلىـــــدىغانالر بولـــــسا مهن ئـــــۇ 



قېرىندىـــشىمىزغا بـــۇ كىتابنىـــڭ 
ئىنگلىزچىــــسىنى ســــېتىۋېلىپ  

  . ئهۋهتىپ بېرىشنى خااليمهن
    

ئاتتىالنىڭ قىسقىچه . 1
  تهرجىمالى

    
ۆچۈپ يۈرۈيدىغان، كـۆپ    ھونالر ك 

خىلـــــــــــــدىكى تىلالرنـــــــــــــى  
ــدىكى    ــۆپ خىل ــشلىتىدىغان، ك ئى
ــان    ــپ تاپقـ ــن تهركىـ مىللهتلهردىـ



قهبىلىلهرنىــڭ بىرلهشمىـــسىدىن  
روبهتس نىـڭ كىتابىـدا     . ئىبارهتتۇر

دېيىلىـــشىچه، ھـــونالر ئهســــلىده   
ئۇرالنىــــڭ ياۋروپــــا تهرىپىــــدىكى 
كىشىلهردىن پهيدا بولغانمۇ يـاكى     
تــــــــۈرك يــــــــاكى ئاســــــــىيالىق 
ــانمۇ،   ــدا بولغــ كىــــشىلهردىن پهيــ
دېگهن سوئالنىڭ جاۋابى ئېغىزاكى 
تــــــــــــــارىخالردا ئاساســــــــــــــهن 
خــاتىرىلهنمىگهن، يــاكى بولمىــسا 
ــان    ــده قااليمىقـ ــوئالغا بهزىـ ــۇ سـ بـ



ــرىلگهن  ــاۋاب بېـ ــېكىن، مهن . جـ لـ
يېقىنــــــدا ھــــــونالر ۋه ئــــــاتتىال   
توغرىـــــسىدا بىـــــر قـــــانچه تـــــور 

ھـونالر  . "بهتلىرىنى كۆرۈپ باقتىم   
ېگهن بىر تـور بېتىـده      د" كالېندارى

كۆرسىتىلىشىچه، باتۇر تهڭرىقـۇت    
ــائو(" ــۇن-مـ ــرلىككه ") تـ ــڭ بىـ نىـ

ــونالر   ــلهن ھــــ ــى بىــــ كهلتۈرۈشــــ
ــۇرۇنقى   ــدىن بــــ -200مىالدىيىــــ

يىللىـــرى باجكـــال كـــۆلى بىـــلهن 
ــهرقىي ــۇلىيه  -شـ ــۇبىي موڭغـ جهنـ



ــىيا  ئهتىراپىــــدىكى ئوتتــــۇرا ئاســ
رايونىـــدا ياشـــىغان بولـــۇپ، ئـــۇالن 

ڭنى باتۇر نىڭ قېـشىدىكى لـوڭچې     
ھهمــده ھــونالر . پايتهخــت قىلغــان

يىلى -469مىالدىيىدىن كېيىنكى   
ئـــاخىرقى پادىشاھـــسى دهڭىزىـــك 
نىڭ ۋاپات بولىشى بىلهن دۇنيادىن 

ئــــــــاتتىال . غايىــــــــپ بولغــــــــان
ــى   ــدىن كېيىنكـــ -395مىالدىيىـــ

ــسىنىڭ   ــۇبه جىلغىـ ــرى دانـ يىللىـ
دانۇبه (مهلۇم بىر يېرىده تۇغۇلغان 



ــسىنىڭ نهگه  جىلغىــــــــــــــــــــــــ
ى بىلىــش ئۈچــۈن  جايالشــقانلىقىن

ئىنتېــــــرنېتتىن ئىــــــزدهپ، بــــــۇ 
ئىـــسىمنىڭ بىـــر قـــانچه دۆلهتـــته 

ــدىم  ــارلىقىنى بايقىــ ــڭ . بــ مېنىــ
ــۇلغىنى    ــاتتىال تۇغـ ــزىمچه، ئـ پهرىـ
ئاۋىسترىيهدىكىــــــسى بولىــــــشى 

ئاتتىالنىـــڭ دادىـــسى  ). مـــۇمكىن
مۇندزۇك پادىشاھ بولۇپ، ئۇالرنىڭ    

 ئهۋالدقىـــچه 32ئـــائىله تـــارىخىنى 
رنىـــڭ ئۇال. تـــاپقىلى بولىـــدىكهن 



ــڭ   ــادهم توپىنىـ ــۆز ئـ ــسى ئـ ئائىلىـ
بىرلىكىنى ئهڭ ياخشى ساقلىغان    
بىر ئـائىله بولـۇپ، موڭغۇلالرنىـڭ       

  . ئاالھىدىلىكىگه ئىگه ئىكهن
 ئـــــاتتىال دهســــــلهپته قويغــــــا  
مىنىـــــشنى ئـــــۆگهنگهن بولـــــۇپ، 
ــنىش   ــات مىــــــ ــنچه ئــــــ كېيىــــــ
ماھارىتىـدىمۇ ئـادهتتىن تاشـقىرى    

ھهمـده ئوقيـا،    . سهۋىيىگه يهتـكهن  
غىمـاق، قـېلىچ ۋه قامچـا       نهيزه، ئار 

ئىشلىتىش جهھهتتىمۇ كامالهتكه   



بــۇالر ئــاتتىال دهۋرىــدىكى . يهتــكهن
ــۋىي   ــڭ ئهنئهنىـــــــــ ھونالرنىـــــــــ
ماھــــــارهتلىرى بولــــــۇپ، بىــــــر   
ــسىدىكى  ــسۆڭهكلىك دهرىجىــ ئاقــ
ــسا   ــام بولـــ ــۈن كـــ ــشى ئۈچـــ كىـــ
. بولمايـــدىغان ماھـــارهتلهر ئىـــدى

ــاتتىال ئۆزىنىــڭ ئارتۇقچىلىقىغــا   ئ
رلىق نىـسبهتهن كۈچلــۈك ئىپتىخــا 

تۇيغۇســــى، ۋه ئىقتىدارســــىزالرغا  
ــسىتىش    ــۈك كهم ــسبهتهن كۈچل نى

ھهمـده  . تۇيغۇسىنى يېتىلـدۈرگهن  



ــايىتى  ئــــــۆز ماھــــــارىتىنى ناھــــ
ــوۋ  ــك ئـــــ ــوۋالش -خهتهرلىـــــ ئـــــ

پائالىيهتلىرىـــــدىكى بـــــاتۇرلۇقى 
ئاممىــسى ئالدىــدا -بىــلهن خهلــق

مهسىلهن، ئۇ بۆره   . نامايان قىلغان 
ــۇرۇپ    ــوزاق قـــ ــى تـــ ۋه ئېيىقالرنـــ

 ئانــدىن بىــر قىــسقا   تۇتۇۋېلىــپ،
ــچ  ــاق بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئىـ -پىچـ

ــۋهتكهن  ــارنىنى ئېلىــ ــاتتىال . قــ ئــ
ــېقىن    ــايىن ي ــلهن ئىنت ــسى بى دادى
ــداق   ــسىمۇ، بۇنــــ ــۆتكهن بولــــ ئــــ



مۇناسىۋهت پادىشاھ مۇندزۇك نىڭ    
ۋاپـــات بولىـــشى بىـــلهن ئـــاتتىال    
ــدىال   ــك ۋاقتىـــ ــايىتى كىچىـــ ناھـــ

شـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇ . ئاياغالشـــقان
ــشاھلىقىغا  ــسىنىڭ پادىـــــ دادىـــــ
ۋارىسلىق قىلغان تاغىسى رۇگىـال      

  . نىڭ قولىدا قالغان
ــوپى    ــادهم تـ ــڭ ئـ ــال ئۆزىنىـ رۇگىـ
ــانال     ــايىتى ئاس ــونالر ناھ ــۈن ھ ئۈچ
ــلهرگه   ــدىغان چهت ئهلـــ يېڭهلهيـــ
بېقىندا بولىدىغان سىياسهتلهرنى   



ئـــاتتىال بولــــسا  . يولغـــا قويغـــان  
ــداق سىياســهتلهرنى ئوچــۇق  -بۇن

شــــۇنىڭ . ئاشــــكاره ئهيىــــبلىگهن
ــلهن ئاتتىال ــالىلىق  بىـــ ــڭ بـــ نىـــ

مهزگىلــدىكى تهقــدىرى ناھــايىتى 
. تېــــزال ئۆزگىرىــــشكه باشــــلىغان

 ياشقا كىرگهنـده، رۇگىـال      12ئاتتىال  
ئۇنى رىم پادىشاھسى خونورىيـۇس     

ــسىغا ") ھونورىئــۇس ("  نىــڭ ئوردى
ــپ   ــۇچى قىلىـــ ــۆرۈگه ئېلىنغـــ گـــ

بۇنىــــــڭ ئۈچــــــۈن . ماڭــــــدۇرغان



رىملىقـــالر ئهتراپلىـــق پىالنـــالش   
ىنىـــــڭ ئــــارقىلىق رۇگىالغــــا ئۆز  

ــۇس  ــائهتىئۇس(" ئېيتىيــــــ ") ئــــــ
ئىــسىملىك بىــر يــاش ئــادىمىنى    

ــۆرۈگه بهرگهن ــارقىلىق  . گ ــۇ ئ مۇش
رىم پادىـشاھى بىـر تهرهپـتىن ئـۆز         
ــگهن   ــۆرۈگه كهلـــ ــسىغا گـــ ئوردىـــ

-كىشىلهرگه رىملىقالرنىڭ ئۆرۈپ  
ئــــــــــــادىتى، ئهنئهنىــــــــــــسى ۋه 
ــۇلىنى    ــاش ئۇس ــهمهتلىك ياش ھهش
ــۆز   ــۇالرنى ئـ ــدىن ئـ ئـــۆگىتىش، ئانـ



ــا  ــرىگه قـــ ــۇ ۋهتهنلىـــ يتۇرۇپ، شـــ
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تهسىر كۈچىنى    
باشــقا دۆلهتــلهرگه كېڭهيتىــشنى   

ــان  ــسهت قىلغـــ ــر . مهقـــ يهنه بىـــ
تهرهپـــتىن بولــــسا، باشــــقىالرنىڭ  
دۆلهتلىرىگه گۆرۈگه قويغان كىشى 
سۈپىتىده ماڭـدۇرغان كىـشىلىرى     
ئـــارقىلىق ئۆزىنىـــڭ جاسۇســـلۇق 
ــده   ــدارىنى زور دهرىجىــــــ ئىقتىــــــ

  . ئاشۇرغان
تىالنىڭ كـۆڭلىنى    رىملىقالر ئات 



ــقا  باشـــــــــقىچه پروگراممىالشـــــــ
ئۇرۇنغانـــــدا، ئـــــاتتىال ئۇنىڭغـــــا 
قارشـــــــــــىلىق كۆرســـــــــــىتىپ، 
ــداق   ــېچ قانـــ ــڭ ھـــ رىملىقالرنىـــ
. نهرســىلىرىنى قوبــۇل قىلمىغــان  

ــقا     ــان باش ــۆرۈگه ئېلىنغ ــده گ ھهم
بــــالىالرنىمۇ شــــۇنداق قىلىــــشقا 

ئـــۇ ئىككـــى . ھهرىكهتلهنـــدۈرگهن
قېـــــتىم قېچىـــــشقا ئۇرۇنغـــــان    

پپهقىيهت بولــــــــــسىمۇ، مــــــــــۇۋه
ــان ــپ . قازىنالمىغـــــــــ قېچىـــــــــ



ئهركىـنلىككه ئېرىــشهلمىگهندىن  
كېــيىن، ئــۇ پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىــلهن 
رىــــم پادىــــشاھلىقىنىڭ ھهمــــمه 
ئىـــــــشلىرىنى ئۆگىنىۋېلىـــــــشقا 

ئــۇ رىمنىــڭ ئىچكــى ۋه . تىرىــشقان
ــىتىنى،    ــشالر سىياســ ــقى ئىــ تاشــ
ھهربىـــــي ئىـــــشلىرىنى، ۋه رىـــــم 
ئهســــكهرلىرىنىڭ ئــــارتۇقچىلىقى 

ــاجىزلىقى  ــلهن ئــ ــق بىــ نى تهتقىــ
ــان ــڭ چهت ئهل . قىلغـــــ ئۇالرنىـــــ

مىنىستىرلىرى بىلهن ئۆتكـۈزگهن    



دىپلوماتىــــــــك يىغىنلىرىنــــــــى 
. يۇشــــــۇرۇن ھالــــــدا كــــــۆزهتكهن

ــشالر   ــقى ئىـــ لىـــــدېرلىقنى، تاشـــ
ــقا  ــىمىنى ۋه باشــــــــــ مۇراســــــــــ
ــق  ــىدىكى ھۆكۈمرانلىـــ كهلگۈســـ
ــا   ــۇچىالر ۋه دىپلوماتالرغــــ قىلغــــ
ــل   ــدىغان ھهر خىـ ــق كېلىـ مۇۋاپىـ

ــۆگهنگهن  ــارهتلهرنى ئ ــده .ماھ  ھهم
شۇ جهرياندا دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق    
قىلىش ئىستراتېگىيىسىنى تۈزۈپ 

ئۇنىــــــڭ پىالنلىــــــرى . چىققـــــان 



ناھايىتى ئېھتىياتچـانلىق بىـلهن     
ئادهتتىن تاشقىرى دهرىجىده تـوغرا     

  .  تۈزۈلگهن
ئـــــــاتتىال رىمـــــــدىن دۇنـــــــابه 
ــۇ    ــدا، ئـ ــسىغا قايتۇرۇلغانـ جىلغىـ
يهردىكى ھونالر قهبىلىسىده يهنىال   

كىزىي سىياسىي ۋه ھهربىي بىر مهر
ــان   ــورگىنى بولمىغـ ــقۇرۇش ئـ . باشـ

ئوخشىمىغان ھـون قهبىلىلىرىنـى     
ئوخشىمىغان قهبىله باشـلىقلىرى   

ــائىن(" ــقۇرىدىغان ") چىئهفتــ باشــ



ــرهر ھــون    ــۇ باشــلىقالر بى ــۇپ، ب بول
ئاتتىال . پادىشاھىغا تهۋه بولمىغان  

ــۇم    ــۈن چوقـ ــېڭىش ئۈچـ ــى يـ رىمنـ
ــى   ــون قهبىلىلىرىنـــ ــمه ھـــ ھهمـــ

مىــــــــــــــــــــــــــــــــسه بىرلهشتۈر
بولمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ   

شۇنىڭ بىلهن ھهممه ھون . يهتكهن
تېرىتورىيىسىگه كـۆپ قېـتىم ئـوۋ       
ــمه    ــپ، ھهم ــوۋالش ســهپىرى قىلى ئ
ــلهن   ــلىقلىرى بىـــ ــله باشـــ قهبىـــ

ئـــــايرىم مۇناســـــىۋهت -ئـــــايرىم



ھهمــــده بــــۇ قهبىــــله . ئورناتقــــان
باشــــــــلىقلىرىغا تهســــــــىرلىك  
ــارقىلىق،    ــش ئـ ــۇراجىئهت قىلىـ مـ

ــا ئۇالرنىـــــڭ ســـــا داقىتىنى قولغـــ
ــۈرگهن ــارلىق  . كهلتــ ــا تهييــ پۇختــ

قىلىــپ، تــوغرا پهيتىنــى كۈتــۈپ،     
ــق   ــر قېتىملىـ ــلهدا بىـ ــسى بـ ئىنىـ
ئوۋچىلىـــــق جهريانىـــــدا ئۆلـــــۈپ 
كهتكهندىن كېيىنال، ئاتتىال دانـۇبه    
جىلغىسىدىكى ھون قهبىلىسىگه   

بهزىـلهر ئىنىـسى   (پادىشاھ بولغان   



ــۇ     ــۆزى ئاشــ ــاتتىال ئــ ــى ئــ بلهدانــ
انىدا قهستلهپ قېتىملىق ئوۋ جهري

ــدىكهن   ــۇ دهي ــن –ئۆلتۈرگهنم ئهركى
ــڭ ). ســــــىدىق ھهمــــــده ئۆزىنىــــ

پهۋقۇلئـــادده يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك 
داھىيلىــــق قــــابىلىيىتى بىــــلهن 
ــى   ــون تهبىقىلىرىنــــ ــقا ھــــ باشــــ
ــر   ــۈرۈپ، بىــــ ــرلىككه كهلتــــ بىــــ
تهڭداشـــسىز ھـــون ئارمىيىـــسىنى 

ئهڭ كـــۈچهيگهن . قـــۇرۇپ چىققـــان
ۋاقتىدا، ھونالر قوشۇنىنىڭ ئهسكهر 



 مىڭـــــدىن ئېـــــشىپ 700 ســـــانى
  .  كهتكهن

ئاتتىال ناھايىتى كهمتهر بولـۇپ،     
ــشاھى    ــڭ پادىـــ ــۆزى ھونالرنىـــ ئـــ

سـاددا  -بولسىمۇ ناھايىتى ئـاددىي   
ھهمده ھهممه ئىـشالرنى    . ياشىغان

ــلهن    ــادىللىق بىـــ ــايىن ئـــ ئىنتـــ
ــورىغان ــۆزىگه . ســــ ــېكىن، ئــــ لــــ

ــله   ــهتكهن قهبىـ ــىلىق كۆرسـ قارشـ
ــوپچه   ــپ ئــ باشــــلىقلىرىنى يىغىــ

ئـــــۇ قىلچىمـــــۇ . ئۆلتـــــۈرۈۋهتكهن



ئالدىراقسانلىق قىلماي، ھونالرغا   
ــالۋ   ــلهن ســـــــ ــان بىـــــــ گېرمـــــــ
مهملىكهتلىرىنى ئۆز كونتروللىقى 
ئاستىغا كىرگۈزۈش، ۋه رىم بىـلهن      
ــستانتىنوپۇل  كونـــــــــــــــــــــــــــــ

نى ئىگىـلهش،   ") كونستانتىنوپله("
ئاندىن پۈتۈن ئاسىيا ۋه ئافرىقىغـا      
ھۇجۇم باشالش قاتـارلىق مىللىـي      

. رگهننىشاننى ئېنىق بهلگىلهپ به
ئاتتىالنىڭ پىالنـى ناھـايىتى چـوڭ     
بولـــۇپ، بـــۇنى ئۇنىـــڭ بـــالىلىق    



چېغىـــدىكى ئـــارزۇلىرى بارلىققـــا 
ــده   ــلىق دهۋرىــ ــۈرگهن ، ياشــ كهلتــ
كۆرگهن ئىشلىرى ئارقىلىق پۇختا    

ئــــۇ ئــــۆز پىالنىنــــى    . تاۋلىغــــان 
قهدهم ئهمهلـــــــــگه -قهدهممـــــــــۇ

ئـــۇ ھـــېچ . ئاشۇرۇشـــقا تىرىـــشقان
قانـــداق ئىـــشتا ئالدىراقـــسانلىق 

ــداق ئىــشتا    قىلمى ــان، ھــېچ قان غ
ــاش   تهۋرهنمىــگهن، ۋه باشــقىالرغا ب

ــگهن ــقىالرنىڭ . ئهگمىـــــــ باشـــــــ
تهكلىپلىرىگه ئهستايىدىل قـۇالق    



ــمه   ــدىكى ھهمـ ــالغان، ئهتىراپىـ سـ
ئىشالرنى ئهسـتايىدىل كـۆزهتكهن،     
ھهمده بىر ئىشنى قىلىشنىڭ ئهڭ    
ــچه    ــپ كهلگى ــى يېتى ــشى پهيت ياخ

ــهۋرى ــلهن -ســــ ــك بىــــ تاقهتلىــــ
  .  ساقلىغان
نىڭ قوشۇنى شۇنچه چـوڭ     ئاتتىال

ۋه كۈچلـــــۈك بولـــــسىمۇ، ئــــــۇالر   
ــكىلىي   ــردهك، تهشـ ــسهتته بىـ مهقـ
تۈزۈمچانلىقى ئىنتـايىن كۈچلـۈك     
ــت    ــمه ۋاقىـ ــده ھهمـ ــان، ھهمـ بولغـ



ــان  ــارهتلىك بولغـ ــايىتى جاسـ . ناھـ
ھـــــــــون قوشـــــــــۇنى يېڭـــــــــى   
تېرىتورىيهلهرگه يـۈرۈش قىلغانـدا     
ــا دۇچ  ــده قىيىنچىلىقالرغــــ بهزىــــ
ــۈنچه   ــسىمۇ، كۆپـــ ــگهن بولـــ كهلـــ

قىتالردا ھېچ قانداق قارشـىلىققا     ۋا
. ئۇچرىمــــايال غهلىــــبه قازانغــــان  

نۇرغۇن كهنتلهر كۆپۈنچه ۋاقىتالردا    
ھـــــــــــــون ئارمىيىـــــــــــــسىنىڭ 
كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان ھامان 

ــوي ــپ  -ئ ــالپ قېچى ــانىنى تاش ماك



  . كهتكهن
ــم     ــدا رىـ ــاتتىال رىمـ ــۇددى ئـ   خـ
ــار  پادىـــــــــشاھلىقىنىڭ ئىلغـــــــ
ــۇرۇش ۋه   ــده ئــ ــىلىرى ھهمــ نهرســ

 تېخنىكىلىرىنـــــــــى ئهســـــــــكهر
ــشاش،  ــۆگهنگهنگه ئوخـــــــــ ئـــــــــ
ــدا   ــونالر يۇرتىـــ ــمۇ ھـــ ئېيتىيۇســـ

ئــادىتى، ئىــش -ھونالرنىــڭ ئــۆرۈپ
بېجىرىش ئۇسۇلى ۋه جهڭ قىلىـش      

ــا ــارهتلىرىنى -تېخنىكــــــ ماھــــــ
شـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇ   . ئـــۆگهنگهن



ــۇنىغا    ــي قوشـــ ــڭ ھهربىـــ رىمنىـــ
قومانــدانلىق قىلىــپ، ئاتتىالنىــڭ 
قوماندانلىقىــــــــــدىكى ھــــــــــون 

گىرىلىشىگه قوشۇنىنىڭ ئالغا ئىل
ــقۇنلۇق    ــاتتىق توس ــتىم ق ــر قې بى

ــان ــدىن . قىلغـــ يهنـــــى مىالدىيىـــ
يىلــــى شــــالون  -451كېيىنكــــى 

دىكــى بىــر ئۇرۇشــتا   ") چــالونس("
ــاتلىق    ــلهن ئ ــا بى ــۇس ئوقي ئېيتىي
ئۇرۇش قىلىشقا ئادهتلهنگهن ھـون     
قوشـــــۇنلىرىنى پىيـــــاده ئـــــۇرۇش 



ــستاپ،   300-162قىلىــــــشقا قىــــ
ــكهرلىرىنىڭ   ــون ئهسـ مىڭـــدهك ھـ

بـۇ ئـاتتىال   . ىـن بولغـان  جېنىغا زام 
ــق    ــۇنجى قېتىملىــــ ــۈن تــــ ئۈچــــ
يـــــــــېڭىلىش بولـــــــــۇپ، ئـــــــــۇ 
ــدۈرگهن  ــكهرلىرىنى چېكىنــ . ئهســ

ــانى     ــۈن دۇنيـ ــڭ پۈتـ ــده ئۇنىـ ھهمـ
سوراش ئارزۇسى مۇشۇ قېـتىم بىـر       

  . ئاز ئاجىزلىغان
ــابه   ــۇنىنى دۇنـــ ــاتتىال قوشـــ  ئـــ
جىلغىسىغا قايتۇرۇپ كېلىپ، ئۆز    



ــكه   ــدىن رهتـــ ــۇنىنى قايتىـــ قوشـــ
نىڭ ئــــــۆز قوشــــــۇنى . ســــــالغان

كىيىنىــشى، ئــۇرۇش تېخنىكىــسى، 
ــوراللىرى    ــۇرۇش قـ ــارىتى ۋه ئـ ماھـ
قاتارلىق ھهممه جهھهتته تـۈپتىن      
ــان   ــپ بارغـــ ــۆزگهرتىش ئېلىـــ . ئـــ

تهييارلىق پۈتكهندىن كېيىن، ھون 
قوشــــۇنى ئاتتىالنىــــڭ بىۋاســــته   
قوماندانلىقىدا رىمغا قـاراپ قايتـا      
يۈرۈش قىلىپ، ئىتـالىيه قاتـارلىق    

ــى قولغــــــ  ــۇن دۆلهتلهرنــــ ا نۇرغــــ



رىم . چۈشۈرۈپ، رىمغا يېقىنالشقان
ــۇ تهڭداشـــــسىز   پادىشاھـــــسى بـــ
ــۇپ،    ــدىن قورق ــۇننىڭ قۇدرىتى قوش
ــان   ــگه پاتق ــمه ئىچى ــاتتىق ۋهھى . ق

ــالتۇن   ــاتتىالنى ئ ئــۇالر دهســلهپته ئ
بىــلهن سېتىۋېلىــشنى ئويالشــقان، 
لـــېكىن رىمنــــى ئاســـانال قولغــــا   
چۈشـــۈرهلهيدىغان ئاتتىالنىـــڭ بـــۇ 

ۆزى سودىغا كۆنمهيدىغانلىقىغا كـ   
ــسى . يهتــــــكهن ــم پادىشاھــــ رىــــ

ــان  ــان("ۋالهنتىنىيـــ ") ۋالهنتىنىئـــ



ئۆزىنىـــڭ سىڭلىــــسى خونورىيــــا  
نــى ئاتتىالغــا خوتــۇن ") ھونورىئــا("

قىلىـــــپ تهقـــــدىم قىلىـــــشنىمۇ 
 دىن ئارتۇق 300لېكىن  . ئويلىغان

خوتۇنى بار ئاتتىالنىڭ بۇ ئىشقىمۇ 
ــسىرىگهن  ــلىگىدىن ئهنـ . كۆنمهسـ

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ باشــقا ئامــال     
پالمىغانـــــدىن كېـــــيىن، رىـــــم تا

نى ئاتتىال  ") لهئو ئى ("پاپىسى لىيو   
بىـــــــلهن مهسلىھهتلىشىـــــــشكه 

بۇ پاپـا بىـلهن ئـاتتىال       . ماڭدۇرغان



ــېمه گهپ  ــسىدا ن ــۆزلهر -ئوتتۇرى س
بۇلۇنغـــــــــانلىقى ھـــــــــازىرغىچه 
ــۇپ،    ــىر بول ــر س ــان بى ئېنىقالنمىغ
ئـــــۇالر كۆرۈشـــــكهندىن كېـــــيىن، 
ئـــاتتىال رىمغـــا ھۇجـــۇم قىلمـــاي، 

شمۇ ئېلىپ بارماي، ئـۆز     باشقا ئۇرۇ 
ــكهن  ــپ كهتــــ ــا قايتىــــ . يۇرتىغــــ

شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ئـــۇ دۇنيـــانى 
بـارا ۋاز   -سوراش خىيالىدىنمۇ بـارا   

ــشنى   ــمه ئىـــــ ــپ، ھهمـــــ كېچىـــــ
دىپلوماتىك مۇناسىۋهت ئـارقىلىق    



ــۆزگهرگهن  ــشقا ئ ــۆزىنى  . قىلى ــۇ ئ ئ
ھونالرنىـــــــڭ پادىشاھـــــــسى دهپ 
قايتىدىن جاكارالپ، ئۆزىگه قارشى    

ــلى  ــله باشـ ــان قهبىـ قلىرىنى چىققـ
ــۈنلهي    ــۈرده پۈتــــ ــق تــــ داۋاملىــــ

  . ئۆلتۈرۈۋهتكهن
  ئاتتىالغــــا قارشــــى چىققــــان   
ئاشۇنداق قهبىله باشـلىقلىرىدىن    
بىرىنىڭ ناھايىتى گـۈزهل كهلـگهن     
بىـــر قىـــزى ئاتتىالنىـــڭ ئالـــدىغا  
كېلىــــپ، ئۇنىڭــــدىن دادىــــسىنى 



. ئۆلتۈرمهســـــلىكىنى تىلىـــــگهن 
لېكىن، ئاتتىال ئۇ باشلىقنى يهنىال     

ئهممـا ئاتتىالنىـڭ    . هنئۆلتۈرۈۋهتك
") ئىلـــــدىكو("كـــــۆزى ئىلـــــدىكو 

ــا   ــۈزهل قىزغــ ــۇ گــ ئىــــسىملىك بــ
چۈشــــــۈپ، ئــــــۇنى خوتۇنلۇققــــــا 

ھونالر بۇ توينى   . ئالىدىغان بولغان 
بىر ياخشىلىقنىڭ بىـشارىتى، دهپ   

ــاتتىال ئۆزىنىــڭ  . ئويلىغــان ئــۇالر ئ
ــانلىقىنى،   ــىنىپ قالغـــــــ ياشـــــــ
ــقا   ــىزلىكلىرىنى ۋه باشــ ئۈمىدســ



ــۇ  ــىلىلىرىنى ئۇنتـ ــۈن مهسـ پ، پۈتـ
ــېلىش   ــا ئــ ــۆز قولىغــ ــانى ئــ دۇنيــ
ــراده بىـــلهن   يۈرۈشـــىنى يېڭـــى ئىـ

ــان  ــاليدۇ، دهپ ئويلىغــ -داغ. باشــ
دۇغلـــۇق ۋه خوشـــاللىق ئىچىـــده   
ــۈزۈلگهن    ــېچىگىچه ئۆتك ــرىم ك يې
تويــدىن كېــيىن، بــۇ يېڭــى تــوي      

خوتۇن ئـۆز ھۇزۇرىغـا     -قىلغان ئهر 
لېكىن ئهتىـسى ئۇالرنىـڭ     . قايتقان

ھۇزۇرىـــدىن ھـــېچ قانـــداق شـــهپه 
قايتا چهككهن  -قايتا. اڭالنمىغانئ



ــاۋاب   ئىـــشىككىمۇ ھـــېچ كىـــم جـ
ــگهن ــۆز  . بهرمىـ ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ شـ

ــسىرىگهن  پادىـــــــشاھىدىن ئهنـــــ
قوغدىغۇچىالر ئـاتتىال ھۇزۇرىنىـڭ     
ــپ   ــپ ئېچىـــ ــشىكىنى چېقىـــ ئىـــ
ــا بويىلىـــــپ   ــده، قانغـــ كىرگىنىـــ
ــڭ   ــان ئاتتىالنىـــ ــاچ ياتقـــ يالىڭـــ

بهزىلهر للدىكو . ئۆلىكىنى كۆرگهن
ــا ــاتتىالنى ئىنتىقـــ ــېلىش ئـــ م ئـــ

ــۈرۈۋهتكهن،  مهقـــــــسىتىده ئۆلتـــــ
ــشىدۇ لـــېكىن ئاتتىالنىـــڭ  . دېيىـ



ــداق   ــېچ قانــــــ بهدىنىــــــــده ھــــــ
يهنه . زهخمىلهنــــــگهن يهر يــــــوق 

ــى     ــڭ يېڭ ــاتتىالنى ئۇنى ــلهر ئ بهزى
زىمىنگه ئېرىشهلمهي دادىـسىدىن    

ــاتتىق نــارازى بولــۇپ يــۈرگهن      6ق
ئــوغلى ئۆلتــۈرۈۋهتكهن، دېيىــشىدۇ 

ئــاتتىال رىمنــى قولغــا چۈشــۈرمهي (
 ئوغلى  6تىپ كهلگهنده، ئۇنىڭ    قاي

باشــقىالر ). قــاتتىق نــارازى بولغــان
ــدا    ــوي جهريانى ــاتتىالنى ت ــسا ئ بول
قــاتتىق ھېرىــپ كېتىــپ، تهبىئــى  



ــۆلگهن،    ــلهن ئــــ ــهۋهبلهر بىــــ ســــ
-453شۇنداق قىلىـپ،    . دېيىشىدۇ

  . يىلى ئاتتىال ئالهمدىن ئۆتكهن
ــا  ــۆز ئوغۇللىرىغـــ   ئـــــاتتىال ئـــ
ــۆزىگه    ــۇالرنى ئـــ ــشهنمهي، ئـــ ئىـــ

. ار قىلىـــپ تاللىمىغـــان  ئىزباســـ
ھهمده ئىزباسارنى ۋاقتى كهلگهنده 
ئاســـانال تـــاللىغىلى بولىـــدۇ، دهپ 
ــقا بىرهيلهننــــــى   ــويالپ، باشــــ ئــــ
ــۇ   ــارلىققا بېكىتىپمــــــ ئىزباســــــ

يىلى ئاتتىالنىـڭ   -454. قويمىغان



ئوغـــــــــــۇللىرى دادىـــــــــــسىنىڭ 
ئارا -پادىشاھلىقىنى تالىشىپ ئۆز 

سوقۇشۇشـــنى داۋامالشـــتۇرىۋاتقان  
ېرمـان قهبىلىلىـرى   بىر ۋاقىتتـا، گ  

قوزغىالڭ قىلىپ، ھونالرنى گۇمران    
  . قىلغان

ــدىن   ــڭ قالدۇقلىرىــ   ھونالرنىــ
بولغــــــان ۋېنگــــــرىيه خهلقــــــى   
قاتــــارلىقالر ئــــاتتىالنى ھــــازىرمۇ 
ناھـــايىتى پهخىـــرلىنىش ئىچىـــده 

ــاقاليدۇ  ــسىده ســـــــ گهرچه . ئېـــــــ



غهربلىكــلهر ئــاتتىالنى دېگهنــدهك 
بىلىپ كهتمىسىمۇ، ئۇ تارىختىكى    

كىـشىلهرنىڭ بىرسـى    ئهڭ مۇھىم   
ــق   ــر ئهقىللىـــ ــۇ بىـــ ــۇپ، ئـــ بولـــ
ــۇش،   ــاتقۇچى بولـ ــيهت تارقـ مهدهنىـ

ئاشــكاره -ئىــش قىلىــشتا ئوچــۇق 
ــوي  ــۇش، ۋه يېڭــى ئ ــرگه -بول پىكى

باي بولـۇش قاتـارلىق جهھهتـلهرده       
ــدېر   ــۇغ ئالېكزان ئالهخانــدهر ("ئۇل

") كائهسار("ۋه سىسار   ") تھه گرهئات 
قاتــــارلىق كىـــــشىلهردىن كـــــۆپ  



نىـــــــڭ ئۇ. ئېــــــشىپ چۈشــــــىدۇ  
ئهســىرلهردىن بــۇرۇنقى كىــشىلىك 
خـــاراكتېرى، قىمـــمهت قارىـــشى ۋه 
پرىنـــسىپلىرى يېتهكلىگـــۈچىلهر 
ــكۈچىلهر   ــلهن ئهگهشـــــــــ بىـــــــــ
ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنى روشهن   
كۆرســـىتىپ بېرىـــدىغان بولـــۇپ،   
ــىرلىرى   ئۇنىـــــڭ لىـــــدېرلىق ســـ
بۇنىڭــــــدىن كېيىنكــــــى ئهۋالدالر 
ئۈچۈن بىر قىممهتلىـك ئـۆگىنىش      

  .  ماڭىدۇماتېرىيالى بولۇپ



ئاتتىالنىڭ لىدېرلىق . 2
  توغرىسىدا ئېيتقانلىرى

  
يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمدهك،   
ــالىي    ــۇرا ۋه ئ ــدىكى ئوتت ئامېرىكى
مهكـــتهپ ئوقۇغـــۇچىلىرى ھهمـــده 
ــۆز   ــسىنى ئـــ ــدېرلىق ۋهزىپىـــ لىـــ
ئۈستىگه ئالغان نۇرغۇن كىـشىلهر     

ھـــــون ئاتتىالنىـــــڭ لىـــــدېرلىق "
دېــــــگهن كىتابقــــــا " ســــــىرلىرى

ــايىن قىزى قىــدىكهن ۋه ئــۇنى  ئىنت



ئـــۇالر . ناھـــايىتى قهدىرلهيـــدىكهن
نېمه ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ؟ ئۇالر     

 يىـل   1600نېمه ئۈچۈن بۇنىڭـدىن     
بـــۇرۇن ياشـــىغان بىـــر ھوننىـــڭ    
لىدېرلىق ئىدىيىـسىگه ۋه ئۇنىـڭ      
ــۆزلىرىگه    ــان ســ ــا قىلغــ ھونالرغــ
ئاشـــــۇنداق يـــــۇقىرى دهرىجىـــــده 
ــىز   ــدۇ؟ ئهگهر سـ ــيهت بېرىـ ئهھمىـ

ۇپ باقـسىڭىز،  ئۇشبۇ كىتابنى ئوقـ   
ئۇنىڭـــــدا ئېيتىلغـــــان نۇرغـــــۇن 
ــۇر   ــازىرقى ئۇيغـ ــىلهرنىڭ ھـ نهرسـ



جهمئىيىتىگىمۇ ئىنتايىن ئۇيغۇن   
. كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىسىز

ــسالى   ــر مىــــ ــۇنىڭ بىــــ مهن شــــ
ئۈسـتىده  " ئـاتتىالئىزم "سۈپىتىده،  

ــبۇ   ــۇرۇن، ئۇشــ ــشتىن بــ توختىلىــ
كىتابتىكى ئاتتىالنىـڭ لىـدېرلىق     
ھهققىـــــــــــدىكى ســـــــــــۆزلىرى  

ــۈز ــابتىكى كىرگـــ ــر بـــ ۈلگهن بىـــ
ــۇ يهرده قىــسقىچه    ــۇننى مۇش مهزم

كىتابتىكى . بايان قىلىپ ئۆتىمهن  
مهزمۇن ئاتتىالنىڭ ئـۆز ئاغزىـدىن      



چىققــــــــان ســــــــۆز شــــــــهكلىده 
تهسۋىرلهنگهن بولۇپ، مهنمۇ ئاشـۇ     
. شــــــــــهكىلنى قـــــــــــوللىنىمهن 

ــسى ئاتتىالنىــــــــڭ   تۆۋهندىكىــــــ
  . ئېيتقانلىرى

ــۇن    ــتالردا، نۇرغـ ــۈنچه ۋاقىـ   كۆپـ
دېرلىقى لىدېر بولۇپ ئهللهرنىڭ لى

ــشقا    ــا چىقى ــق ئورنىغ ھۆكۈمرانلى
چوڭ پىالنـى يـوق،     -چۇشلۇق چوڭ 

جاســارىتى كهمچىــل ۋه ئىقتىــدارى 
تــــۆۋهن شــــاھزادىلهرنىڭ قولىغــــا 



ــدۇ  ــۈپ قالىـــ ــۇنداق . چۈشـــ مۇشـــ
قىزىقماســلىق، قورقۇنچــاقلىق، ۋه 
ئالغــــان ۋهزىپىــــسىگه چۇشــــلۇق 
ــلىقى   ــڭ بولماســ قابىلىيهتلهرنىــ

-ئۇالرنىـــــڭ ھهر خىـــــل ئىـــــش  
ــدۇ  ــان بولى ــده ناماي ــۇ . ھهرىكىتى ب

ــۇنداق    ــۋال ئاشـــــ ــل ئهھـــــ خىـــــ
لىـــدېرالرنىڭ قـــول ئاســــتىدىكى   
ئادهملهرنىــــــــڭ ئىرادىــــــــسىنى   
ــايمۇقتۇرۇپ،   ــۇالرنى ق ــىتىپ، ئ بوش

  . دۈشمهننى كۈچلهندۈرۈۋېتىدۇ



 باشقىالرغا يېتهكچىلىك قىلىش 
ئىـــــستىكىنى ھهقىقىـــــي تـــــۈرده 
ــله   ــسپاتلىغان قهبىــــــــــ ئىــــــــــ

ــۆزلىر  ىگه باشــلىقلىرىنى تــالالپ ئ
لىدېر قىلىش ۋه ئۇالرغا ئهگىشىش     
. بارلىق ھونالرنىـڭ مهسـئۇلىيىتى    

ــرىكمه   ــدېرالر بىــــ بۇنــــــداق لىــــ
ئــۇالر . خــاراكتېرگه ئىــگه بولمايــدۇ

بىرســىدىن -خــۇددى ھــونالر بىــر  
-پهرقلىــــق بولغىنىــــدهك بىــــر  

ــدۇ  ــدىن پهرق قىلىــ ــۇالر . بىرىــ ئــ



ئىنــــــــــــسانالرنىڭ بــــــــــــارلىق 
ئـــارتۇقچىلىقلىرى بىـــلهن لىــــق   

ئۇالر نۇقسانـسىز   . دۇتولغان بولماي 
ــدۇ  ــگه بولماي . خــاراكتېرگه ھهم ئى

ئهمما، لىدېرلىققا ھهقىقىـي تـۈرده      
ئىنــــتىلگهن ۋه ھهقىقىــــي تــــۈرده 
ئىراده باغلىغـان، باشـقىالر ئۈچـۈن       
خىـــزمهت قىلىـــشنى خااليـــدىغان 

-لىــــدېرالرنى ئۇالرنىــــڭ ئهقىــــل
ــىتى، ســـــــــهمىمىيىتى،   پاراســـــــ
ــابرويى ۋه   ــانلىقى، ئــــــ مېھرىبــــــ



ــاراپ ــسىگه قـ ــۇق پهرق ئىرادىـ  تولـ
ئۇالر ئىنسانلىق  . ئهتكىلى بولىدۇ 

ســـۈپهتكه ئىـــگه بولىـــدۇ، ھهمـــده 
ئۆزلىرى ئېلىپ بارمـاقچى بولغـان      
ئىشقا ۋه ئـۆزلىرى يېتهكلىمهكچـى      
بولغــان كىــشىلهرنىڭ ئىــشلىرىغا 
نىسبهتهن كۈچلـۈك سـادىقلىقى ۋه      

  . مهسئۇلىيهتچانلىقى بولىدۇ
  لىرىڭالر ھازىر مهندىن مۇنداق 

ئـــاتتىال، : " مـــۇمكىنسورىـــشىڭالر
ــر قهبىــــله باشــــلىقى   مهنــــده بىــ



ــده   ــسبهتهن ئۆزهمـــ ــقا نىـــ بولۇشـــ
ــار   ــتىلىش بـــ ــك ئىنـــ -يېتهرلىـــ

ــداق   ــوقلىقىنى مهن قانــــــــ يــــــــ
مهنـدىن مۇشـۇنداق   " بىلهلهيـمهن؟ 

بىـــر ئىـــش ئۈســـتىده مهســـلىھهت 
ئېلىـــشنى ئـــارزۇ قىلىـــدىغانالرغا 
مهن تۆۋهنـــدىكى ئىـــدىيىلىرىمنى 

  : سوۋغا قىلىمهن
ئىـــستهیدىغان ئادەمـــدە باشــلىق بولۇشـــنى   •

چوقــۇم باشــقىالر تهرىپىــدىن ناھــایىتى یــۇقىرى      
دەرىجىدە ئېتىـراپ قىلىـنىش ھهمـدە ئاشـۇنداق         



بىــر ھــالهتنى پهقهت ئـــادىللىق بىلهنــال قولغـــا    
كهلتۈرۈشــتىن ئىبــارەت تۇغمــا ئىــستهك بولــۇش     

بۇنداق تۇغما خـاراكتېر باشـقا بـارلىق        . كېرەك
  . ۇكىشىلىك خاراكتېرىدىن یۇقىرى تۇرىد

ســــــــهندە خۇسۇســــــــىي تهلهیـــــــــسىزلىك،   • 
ئۈمىدســـىزلهندۈرۈش، ئېتىـــراپ قىلىنماســـلىق ۋە 
ــدىغان   ــارلىقالرنى یېڭهلهیـــ ــىزلىنىش قاتـــ ئۈمىدســـ

  . ئىقتىدارالر بولۇشى كېرەك
ــشىلهرگه  •  ــتىڭدىكى كىـــ ــول ئاســـ ــهندە قـــ ســـ

یاخــشى چۈشــهندۈرۈش ۋە ئۇالرغــا یاخــشى یــول 
كۆرســىتىش ئــارقىلىق ئېرىــشكهن تىرىــشچانلىقالر  



ــگه   ن ــئۇلىیىتىڭنى ئهمهلــــ ــۆز مهســــ ــسىدە ئــــ هتىجىــــ
ــۇرىدىغان جاســـــــــــارەت، یېڭىلىـــــــــــق    ئاشـــــــــ

  . یارىتىشچانلىق ۋە چىداملىق بولۇشى كېرەك
مۇنــداق بىـــر ھهقىقهتنــى چۈشىنىـــشىڭ ۋە   • 

ســـېنىڭ ئۇلۇغلۇقـــۇڭ : قوبـــۇل قىلىـــشىڭ كېـــرەك
ــارقىلىق     ــڭ ئـ ــكهن مىجهزىـ ــېكىگه یهتـ ــېنىڭ چـ سـ

  . بارلىققا كېلىدۇ
ــستىكىڭ  •  ــېنىڭ باشــــــلىق بولــــــۇش ئىــــ ســــ

چېكىــــــــدىن ئاشــــــــقان ئىنتىزارلىــــــــق یــــــــاكى 
ئۇنـــــداق . تاقهتــــسىزلىك شـــــهكلىنى ئالمىــــسۇن  

بولمایـــــــدىكهن ســـــــهن نۇرغـــــــۇن كىـــــــشىلهرگه  



ــسهن   ــپ كېلىـ ــۇبىیهت ئېلىـ ــۇم  . مهغلـ ــهن چوقـ سـ
ــىنى   ــۇش ئارزۇســـــ ــلىق بولـــــ ئۆزۈڭنىـــــــڭ باشـــــ

ســـــاۋاق ۋە پۇرســـــهت -تهییــــارلىق، تهجـــــرىبه 
  . نى خاالیدىغان بولئارقىلىق پۇختىالپ تۇرۇش

شۇ نهرسه ئېسىڭدە بولـسۇنكى، سـېنىڭ ئـۆز         • 
ــۇش  ــدا مۇۋەپپهقىیهتلىـــك بولـ -خىـــزمهت ئورنىڭـ

بولماسلىقىڭ سېنىڭ ئۇزۇن مۇددەت ۋە ئىزچىل      
-تــــــــۈردە قـــــــــاتتىق ئىـــــــــشلهشنى خـــــــــاالش 

  . خالىماسلىقىڭغا باغلىق
ــقىالرنىڭ قارشــــىلىقىغا ھهتتــــا جهڭ   •  باشــ

ىمــۇ قىلىۋاتقــان ئــېالن قىلىــشىغا ئۇچرىغــان ۋاقىتت



ــگه    ــرادىگه ئى ــشىڭنى داۋامالشــتۇرىۋېرىدىغان ئى ئى
  . بول

كۆلهملىـك  -مۇرەككهپ مهسىلىلهرنى كهڭ  • 
ئهقهللىي ساۋاتالر ئارقىلىق بىر تهرەپ قىلىـش        

  . ئىرادىسىگه ئىگه بول
ــاكى   •  ــك تهڭتۇشــلىرىڭ ی باشــقا قابىلىیهتلى

قــــول ئاســـــتىڭدىكى قابىلىیهتلىــــك كىـــــشىلهرنى   
ــان  ــۆزۈڭگه بولغـ ــسابلىما ئـ ــدىت، دەپ ھېـ .  تهھـ

ــله   ــا، قابىلىیهتلىــــــــك قهبىــــــ ئۇنىــــــــڭ ئورنىغــــــ
باشـــلىقلىرىنى تـــالالپ، ئـــۇالرنى پهقهت قـــول    
ئاستىدىكى كىـشىلهر ناھـایىتى كۈچلـۈك بولغـان         



ــلىقلىرىال قىالالیـــــدىغان ئىـــــشالرغا   قهبىـــــله باشـــ
  . سېلىش ئهقلىگه ئىگه بول

ــهن ئـــۆزۈڭ خىـــزمهت قىلىۋاتقـــان ۋە    •  سـ
ان كىشىلهر ئۈچـۈن باشـقىالر    ئۆزۈڭ یېتهكلهۋاتق 

تونۇپ یهتمىسىمۇ ۋە تهشهككۈر ئېیتمىـسىمۇ ئـۆزۈڭ       
  . شهخسىي بهدەل تۆلهشكه رازى بول

سهندە مـۇۋەپپهقىیهت قازىنىـشقا نىـسبهتهن      • 
") پاســسىئون ("یــۇقىرى دەرىجىــدىكى ئىنــتىلىش   

بـــــۇ ئىنـــــتىلىش ئـــــۆزۈڭنى ۋە ســـــهن  . بولـــــسۇن
ــمه ئىـــشنى ئهڭ  ــونالرنى ھهمـ  یېتهكلهۋاتقـــان ھـ

یـــۇقىرى دەرىجىـــدە یاخـــشى قىلىـــدىغان قىلىـــپ  



  . چېنىقتۇرىدىغان بولسۇن
ســـــهن ئـــــۆزۈڭگه یـــــۈكلهنگهن خىـــــزمهت • 

ۋەزىپىسىنى ئورۇنالش یولىـدا یېڭـى نهرسـىلهرنى        
ــشنى، باشــقىالرنىڭ ســۆزىنى ئاڭالشــنى ۋە     ئۆگىنى
ــدارىنى    ــسى ۋە ئىقتىــــــ ــڭ چۈشهنچىــــــ ئۆزۈڭنىــــــ
. تهرەققىـــــي قىلدۇرۇشـــــنى خاالیـــــدىغان بـــــول   

 ئهھۋالــدا بۇنــداق مهقــسهتكه ئىنتــایىن كۆپـۈنچه 
قاتتىق تىرىشچانلىق كۆرسهتمهي تۇرۇپ ۋە ئۆز     
مهنپهتىنـــى قۇربـــان قىلمـــاي تـــۇرۇپ یهتكىلـــى      

  . بولمایدۇ
ــڭ    •  ــا ئۆزۈڭنىــ ــداق ۋاقىتتــ ــهن ھهر قانــ ســ



ــاردەم     ــى ھــالىتىنى ســاقالپ، باشــقىالرغا ی تهبىئ
  . قىلىشتا ساختا ئىپتىخارلىقنى نامایان قىلما

اق بىـــر ئـــاددىي ھهقىقهتنـــى ســـهن مۇنـــد• 
سـېنىڭمۇ یېتهرسـىزلىكىڭ    : قوبۇل قىلىشىڭ كېـرەك   

بــار بولــۇپ، تۈنۈگۈنكىــدىن یاخــشىراق قهبىــله     
باشـــلىقى بولـــۇش ئۈچـــۈن ســـهن ھهر كـــۈنى     

  . تىرىشمىساڭ بولمایدۇ
ئاخىرىدا مهن ساڭا مۇنداق بىـر      

ئهگهرده سـهن   : نهسىھهتنى بېرىمهن 
مهلۇم بىر خىزمهت ۋهزىپىـسىنىڭ     

ــ ــك ھۆددىـ سىدىن مۇۋهپپهقىيهتلىـ



ــان    ــۈن زۆرۈر بولغــ ــش ئۈچــ چىقىــ
ــساڭ،   ــنى خالىمىـ ــى تۆلهشـ بهدهلنـ
ئۇنــــداق خىــــزمهت ۋهزىپىــــسىنى 

  . ھهرگىز قۇبۇل قىلما
  

ئاتتىالنىڭ بىر : ئاتتىالئىزم. 3
  قىسىم ئىدىيىلىرى

   
ھـــون ئاتتىالنىـــڭ لىـــدېرلىق    "

دېــــگهن كىتابنىــــڭ  " ســــىرلىرى
ــاپتورى ئاتتىالنىــڭ بىــر قىــسىم   ئ



ــدىيىل ــۇنى  ئىــ ــپ، ئــ ىرىنى يىغىــ
ــر   ــدىكى بى كىتابنىــڭ ئهڭ ئاخىرى

مهن بــۇ يهرده . بـاپ قىلىــپ يازغــان 
شۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئـۆزهم اليىـق      
كـــــــــــــۆرگهن مهزمـــــــــــــۇنالرنى 
ئۇيغۇرچىالشــتۇرۇپ بايــان قىلىــپ  

ــۆتىمهن ــا ئــاتتىال   . ئ ــى ۋاقىتت ئهين
ئۆزىنىــــــڭ قــــــول ئاســــــتىدىكى 

" قهبىـــله باشـــلىقى"باشـــلىقالرنى 
ــائىن(" ــاپ، دهپ ") چىئهفتـــــ ئاتـــــ

" ھـون "ئادهتتىكى پۇقراالرنى بولسا    



ــاكى  ــونالر"يـــ ــان" ھـــ . دهپ ئاتىغـــ
يۇقىرىقى كىتابنىـڭ ئـاپتورىمۇ بـۇ       
ــۇ پېـــــــتىچه  ئاتـــــــالغۇالرنى شـــــ
ئىـــــشلهتكهن بولـــــۇپ، مهنمـــــۇ   
ــالغۇالرنى ئهيــنهن    ــابتىكى ئات كىت

  . قوللۇنىمهن
 Advice and")نهسىھهت ۋه مهسلىھهت 

Counsel")  
شاھ  يېزىلغان دوكالتنى پادى   -  

ــۇم    ــۇ مهلـ ــدىن ئـ ــدىال ئانـ ئوقۇغانـ
  . قىممهتكه ئىگه بولىدۇ



 پادىــــــشاھنىڭ پىكىــــــرىگه -
ــق  ــۇلىمهن"داۋاملىـــــ دهپ " قوشـــــ

تۇرىـــدىغان تهبىـــقه باشـــلىقلىرى 
ــادهتتىكى   ــشاھقا پهقهت ئــــ پادىــــ
ــلىھهت  ــادهملهردهكال مهســـــــ ئـــــــ

  . بېرهلهيدۇ
هقىللىـــق قهبىـــله باشـــلىقى ئ  

ھهرگىز ئۆزىگه بىر يامان خهۋهرنى     
ــۈزگ ــدۇ يهتك ــوننى ئۆلتۈرمهي . هن ھ

ئۇنىــــڭ ئهكــــسىچه، ئهقىللىــــق   
باشلىق ئۆزىگه بىر يامان خهۋهرنى 



يهتكۈزۈشـكه جـۈرئهت قىاللمىغــان   
  . ھوننى ئۆلتۈرىدۇ

ــورايدىغان   -  ــوئالنى س ــا س  خات
ــا   ــلىقى پهقهت خاتــ ــله باشــ قهبىــ

  . جاۋابقىال ئېرىشىدۇ
 ئهقىللىق قهبىـله باشـلىقى    -  

ى ھهرگىزمۇ بىر جاۋابىنى ئاڭالشـن    
ــوئالنى   ــدىغان ســــــــ خالىمايــــــــ

  . سورىمايدۇ
  ("Character") خاراكتېر 

 بىر ھونىڭ ئۇلۇغلۇقى ئۇنىـڭ    -



ۋهتهن ئۈچـــۈن قۇربـــان بېرىـــشنى   
خالىمايـــدىغانلىقى -خااليـــدىغان

  .  ئارقىلىق ئۆلچىنىدۇ
 ئــــۆز نېرۋىــــسىنى يوقاتقــــان -

قهبىـــــــله باشـــــــلىقى غهلىـــــــبه 
ئۆزىگه -شۇڭا ئۇ ئۆز  . قازىنالمايدۇ

ــشى ۋه  ــۆزئىشىنىـــ ــۆزىگه -ئـــ ئـــ
شـۇنداق قىلـسا    . تايىنىشى كېرهك 

ئــۇ يېڭىلىــپ قالغــان تهقــدىردىمۇ 
ئۆزىنىــــــــڭ ئهڭ زور دهرىجىــــــــده 
تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكىنى  



  . بىلىدۇ
 غهلىبه قازىنىش ئۈچـۈن بىـر       - 

ــله باشـــــلىقى ناھـــــايىتى    قهبىـــ
ــدۇ  ــسىمۇ بولىـ ــق بولمىـ . ئهقىللىـ

ئهممـــا ئۇنىڭـــدا چوقـــۇم قهتئىـــي 
غهلىــــــبه  قانائهتلهنمهيــــــدىغان  

ــنالىقى، ئــــــۆزى ئېلىــــــپ    تهشــــ
ــان ئىــــشقا نىــــسبهتهن    بېرىۋاتقــ
قهتئىيــي ئىشهنچىــسى، ۋه ئــۆزىنى  
ئۈمىدســــــــــــــــــىزلهندۈرمهكچى 
بولغانالرغــا تاقابىــل تۇرااليــدىغان 



ــشى    ــسى بولىـ ــېڭىلمهس ئىرادىـ يـ
  . كېرهك

 ئـــــۆزىنى مهركهز قىلغـــــان، -  
-ئۆزىنى چـوڭ تۇتىـدىغان، ۋه ئـۆز       

ــدىغان  ــۆزىنى مهدھىيىلهيــــــ ئــــــ
ــلهئه ــهن  قهبى ــلىقلىرى ئاساس  باش

ــدۇ   ــدېرالردىن بواللمايـ ــۇغ لىـ . ئۇلـ
ئۆزىگه ناھايىتى  -لېكىن ئۇالر ئۆز  

كۈچلـــــــــــــــۈك دهرىجىـــــــــــــــده 
  . چۇقۇنغۇچىالردۇر

 ئۇلـۇغ قهبىـله باشــلىقلىرى   -  



ھهرگىزمۇ ئۆزىنى مـۇھىم ئورۇنغـا      
  . قويۇۋالمايدۇ

 ئهقىللىق قهبىـله باشـلىقى    -  
ــا   ــشىدۇ، ئهممــ ــا ماسلىــ مۇھىتقــ

  . سه قىلمايدۇھهرگىزمۇ مۇرهس
ــله  -  ــلهن بىلــــ ــونالر بىــــ  ھــــ

ئىچىــشىدىغان قهبىــله باشــلىقى   
ئاشـــۇ ھونالرنىـــڭ بىرســـى بولـــۇپ 

قهبىــــــله " قېلىــــــپ، ئۆزىنىــــــڭ 
ــلىقى ــگهن ســاالھىيىتىنى  " باش دې
  . يوقىتىدۇ



ــله -  ــىز قهبىــــــ  ئىقتىدارســــــ
باشـــــلىقلىرى ئـــــۆز ئهتىراپىغـــــا 
. ئىقتىدارسىز ھونالرنى يىغىۋالىدۇ  

لىقلىرى ئىقتىدارلىق قهبىـله باشـ    
بولسا ئۆز ئهتىراپىغا ئىقتىـدارلىق    

  . ھونالرنى توپاليدۇ
- بىر قهبىله باشلىقى چوڭ     -  

ــا    ــى قولغــــ ــوڭ غهلىبىلهرنــــ چــــ
كهلتۈرگهنــــسېرى، باشــــقىالرنىڭ  
ئۇنىڭغا بولغان ھهسـهتخورلۇقىمۇ    

  . كۈچىيىپ ماڭىدۇ



  ("Courage")جاسارهت
ــونالر جاپــا -  مۇشــهققهتنى - ھ

يېڭىـــپ ئىـــش ئېلىـــپ بېـــرىش     
ــارقى -لىق ئېرىــشكهن تهجــرىبه ئ

ساۋاق ئۇالرنىڭ قالغان ئۆمرىنىـڭ     
  . ھهممىسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ

ــان -   ــۇۋهپپهقىيهت قازانغـــ  مـــ
ھــونالر كېلىــشمهسلىككه قانــداق 
تاقابىـــل تـــۇرۇش ۋه خاتـــالىقالرنى 

  . قانداق يېڭىشنى ئۆگىنىۋاالاليدۇ
 ھهر بىـــــــر ھـــــــون ئـــــــۆزى - 



تېگىـــشلىك بهدهلنـــى تۆلهشــــنى   
 قانـــداق ئىـــشنى خااليـــدىغان ھهر

رىقــــــابهت ھوقــــــۇق . قىالاليــــــدۇ
ــسىغا  ــدىقىنىڭ يۇقىرىـــــــ بالـــــــ
ــشىپ   ــسېرى ئاجىزلىـــــ چىققانـــــ

  . ماڭىدۇ
  قارار قىلىش

ــڭ -   ــر قارارنىــــــــ  ھهر بىــــــــ
  . تهۋهككۈلچىلىكى بولىدۇ

ــمايدىغان  -  ــاالھىيىتى توشـ  سـ
ئادهمنى ھۆكۈم چىقىرىشقا ۋه قارار 



ــۈپ   ــدا، تـــــ ــشقا قويغانـــــ قىلىـــــ
خاتـــــــالىقالردىن ســـــــاقالنغىلى  

  . ولمايدۇب
 بىر قهبىله باشلىقىنىڭ قارار - 

ئــــۆزىگه  -چىقىرىــــشتىكى ئــــۆز 
بولغــــــان ئىشهنچىــــــسى ئــــــۇنى 
ئاتاقلىق كىـشىلهرنىڭ ئىـسمىنى     
دېــيىش ئــارقىلىق ئــۆز ئــابرويىنى  

  . ئۆستۈرۈشتىن ساقاليدۇ
ــشتىن - ــبه قىلىـــ  ئهگهر غهلىـــ

ئۈمىد بولمىـسا، قهبىـله باشـلىقى       



ھونالرنى ئۇنداق جهڭنـى قىلىـشقا      
  . اسلىقى كېرهكبۇيرىم

 ناھــايىتى قىــيىن قــارارالرنى -  
چىقىرىش ئىقتىـدارى بىـر قهبىـله       
ــونالردىن    ــقا ھــ ــلىقىنى باشــ باشــ

  . پهرقلهندۈرىدۇ
باشقىالرغا ھوقۇق ۋه فۇنكىسىيه 

  ("Delegation")بېرىش 
ــله   -   ــق قهبىــ ــر ئهقىللىــ  بىــ

ــۇ  ــونالرنى ھهرگىزمــ باشــــلىقى ھــ
ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا قارىغاندا 



نىــــڭ ئــــاجىزلىقى بهكــــراق   ئۇالر
نامايــــــــان بولــــــــۇپ قــــــــېلىش 
ــڭ   ــار ئهھۋالنىــ ــاللىقى بــ ئېھتىمــ

  . ئىچىگه كىرگۈزۈپ قويمايدۇ
ــونالر ئــــادهتته   -   ــشى ھــ  ياخــ

قهبىــله باشــلىقى ئۆزىــدىن ئۈمىــد 
قىلغــان ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى 

  . قىلىدۇ
ــله   -   ــق قهبىــ ــر ئهقىللىــ  بىــ

ــڭ   ــۇ ئۆزىنىــ ــلىقى ھهرگىزمــ باشــ
ز ئهقلى ۋه ھونلىرىدىن ئۇالرنىڭ ئۆ



ــسىنىڭ  چۈشهنچىـــــــسى دائىرىـــــ
ســىرتىدىكى ئىــشالرنى قىلىــشنى 

  . ئۈمىد قىلمايدۇ
ــله   -   ــق قهبىــ ــر ئهقىللىــ  بىــ

باشلىقى ئهڭ قىـيىن ۋهزىپىلهرنـى      
پهقهت ئاشـــــــــــۇ ۋهزىپىنىـــــــــــڭ 
ھۆددىـــــــسىدىن چىقااليـــــــدىغان 
  . ھونالرغىال تهقسىم قىلىپ بېرىدۇ

 ئىستىپا بېـرىش ھهرگىزمـۇ      -  
ــقىالرغا ئ ــۇقنى باشــ ــۈپ ھوقــ ۆتۈنــ

ــۇ ئاجىزلىقنىــڭ . بېــرىش ئهمهس ئ



باشـقىالرغا ھوقـۇق    . بىر ئىپادىسى 
بېرىش بولسا كۈچلۈكلۈكنىڭ بىـر    

  .  ئىپادىسى
قهبىله باشلىقلىرىنى تهرهققىي 

  قىلدۇرۇش
 كۈچلــــــــــــۈك قهبىــــــــــــله - 

باشــــلىقلىرىنىڭ دائىــــم چــــوڭ   
ــدۇ  ــاجىزلىقلىرى بولىـ ــله . ئـ قهبىـ

باشــــــــــــــــــــــــــــــــلىقلىرىنىڭ 
 ئــارتۇقچىلىقلىرىنى تولــۇق جــارى

ــتۈرۈش    ــۇ ئۆس ــدۇرۇش ۋه يهنىم قىل



  . پادىشاھنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر
 ھونالرنىــڭ مهغلــۇبىيهتتىن   - 

ــدىغان نهرســــــــىلىرى   ئۆگىنىــــــ
مـــۇۋهپپهقىيهتتىن ئۆگىنىــــدىغان  

  . نهرسىلىرىدىن كۆپ بولىدۇ
ــشمهسلىككه  -   ــونالر كېلىـ  ھـ

ــز    ــۇ تېـــ ــده تېخىمـــ دۇچ كهلگهنـــ
  . ئۆگىنهلهيدۇ

 ياخشى قهبىله باشلىقى بىر     -  
ــڭ   تهجر ــا ئۇنىـــ ــسىز ھونغـــ ىبىـــ

ــابىلىيىتىنى  ــدېرلىق قـــــــ لىـــــــ



كۈچلهنــــدۈرۈش ئۈچــــۈن ھوقــــۇق 
بېرىـــــشتهك تهۋهككـــــۈلچىلىكنى 

  . قىالاليدۇ
ــدا   -   ــى ھالـ ــا تهدرىجـ  ھونالرغـ

بۇرۇنقىـــــــــــدىن يـــــــــــۇقىرىراق 
ســــــهۋىيىدىكى مهســــــئۇلىيهتنى 
ــر   ــۇالرنى بىـ ــارقىلىق ئـ ــرىش ئـ بېـ
ــقا   ــلىقى بولۇشــــ ــله باشــــ قهبىــــ

  . تهربىيىلىگىلى بولىدۇ
ــلىقى   ئهگهر -  ــله باشــــ قهبىــــ

ــان    ــر ئاســان ئىــش بولغ ــۇش بى بول



ــۇنداق   ــونالر شـ ــمه ھـ بولـــسا، ھهمـ
  . بولغان بوالتتى

ــۇم  -  ــۆتكهلگه ھۇجـ ــيىن ئـ  قىـ
قىلمايدىكهن، بىر ئـادهم ئۆزىنىـڭ      
ــۈ   ــۈچىنى مهڭگــــ ــۇرۇن كــــ يوشــــ

  . ئهمىليهتته جارى قىلدۇرالمايدۇ
 مۇۋاپىــــــق دهرىجىــــــدىكى  -  

ــلىقىنى     ــله باش ــر قهبى ــسىم بى بې
دۇرۇش ئۈچــۈن كــام تهرهققىــي قىلــ
  .بولسا بولمايدۇ

   



دىپلوماتىيه ۋه 
  سىياسهتشۇناسلىق

 سىياســىي جهڭــگه كىــرگهن   - 
ۋاقىتتا، ئادهم ئۆزىنىڭ ئارقىسىنى    

  . داۋاملىق كۆزىتىپ تۇرۇشى كېرهك
 ھــــــونالر غهلىبىـــــــسىنىڭ  -  

ــامىلى   ــۇھىم ئــــ ۋه " قهيهرده؟"مــــ
ــوئالالرنىڭ " قاچــــان؟" دېــــگهن ســ

  . جاۋابىدا بولىدۇ
ــون-   ــۆزلىرى  ھــــ الر پهقهت ئــــ

ئۇتااليـــدىغان جهڭگىـــال كىرىـــشى 



  . كېرهك
 ھـــــونالر دىپلوماتىيهنىـــــڭ -  

مهغلــۇپ بولغــانلىقى ئۈچــۈن بىــر  
ئهممـا،  . ئۇرۇشقا كىرىشى مۇمكىن  

دىپلوماتىيهنى باشالش ئۈچۈن بىر     
ــۇپ قېلىــــشى    ــۇرۇش زۆرۈر بولــ ئــ

  . مۇمكىن
 ھونالر ئۈچۈن توقۇنـۇش بىـر       -  

  . نورمال ئهھۋال
ر پهقهت مهلۇم مهقسهت  ھونال- 

  . ئۈچۈنال ئۆزىگه دۈشمهن تىكلهيدۇ



 ھونالر دىپلوماتىيه ئارقىلىق - 
قولغــا چۈشــۈرهلهيدىغان نهرســىنى 

  . ھهرگىزمۇ ئۇرۇش بىلهن ئالمايدۇ
ــله   -  ــه قهبىـــــ ــۇ نهرســـــ  شـــــ

ــسىده   ــلىقلىرىنىڭ ئېـــــــ باشـــــــ
ــتلۇق،   ــسۇنكى، مېھماندوســـ بولـــ

ئهخالقلىــق -ئىللىقلىــق ۋه ئهدهپ
ىمۇ ئۆزىگه جهلپ ئهڭ قهبىھ رهقىبن

  . قىالاليدۇ
 كۆپـــۈنچه ۋاقىـــتالردا قهبىـــله - 

ــۆزى ئهڭ   ــلىقلىرىغا ئـــــــ باشـــــــ



ئىـــشهنگهن ئـــادهملهر خـــائىنلىق 
  . قىلىدۇ

  نىشان
 يــــۈزهكى نىــــشان ئــــادهمگه -  

  . يۈزهكى نهتىجه ئېلىپ كېلىدۇ
 بىز بىر دۆلهت بولغانكهنمىز،     -

ھونالر پهقهت مىللىـي نىـشانالرنى      
خۇسۇسـىي  ئۆزلىرى ئۈچۈن خـۇددى     

ــدىال،   ــشانالردهك مــۇھىم كۆرگهن نى
ئانــدىن تېخىمــۇ زور نهتىجىلهرنــى 

  . قولغا كهلتۈرهلهيمىز



ــشانلىرى  -   ــڭ نى ــر ئادهمنى  بى
ــڭ   ــت ئۇنىـــــــــــــ ھهر ۋاقىـــــــــــــ
تىرىشچانلىقلىرىغا ئهرزىيـدىغان   

  . بولىشى كېرهك
 مهقسىتى يوق بىر ئادهم ئۆز      -  

مهقسىتىگه قاچان يهتكهنلىكىنى   
  . مهڭگۈ بىلهلمهيدۇ

ــدىغا  -   ــادهم قومانـــ ــر ئـــ  بىـــ
ــۈتكهن   ــال كـــ ــسۇنۇش بىلهنـــ بويـــ
ــق   ــگه داۋاملىـــــــــــ نهتىجىـــــــــــ

  . ئىرىشىۋهرمهيدۇ



 قهبىـــــــله باشـــــــلىقلىرى  -  
داۋاملىـــــق يـــــۇقىرى پهللىنـــــى   
كۆزلىشى، ئادهتتىكى ئادهملهرنىڭ   
بىخهتهر يولىدا مېڭىـشنى ئهمهس،   
ھهقىقىــــــي ئــــــۆزگىرىش پهيــــــدا 
قىالاليـــــــــــدىغان ئىـــــــــــشالرنى 

  . قوغلىشىشى كېرهك
  ېرالر ۋه لىدېرلىقلىد

ــڭ   -  ــر ئادهمنىــ ــشاھ بىــ  پادىــ
ھـــــازىرقى ئورنىـــــدا قانچىلىـــــك 
ئېھتىيــــاجلىق ئىكهنلىكىــــدىن   



قهتئىــــــي نهزهر، ھهر دائىــــــم ئهڭ 
ياخشى ھونالرنى قهبىـله باشـلىقى    

  . قىلىپ ئۆستۈرۈشى كېرهك
ــله  -   ــاۋىن قهبىـ ــز مۇئـ  ھهرگىـ

ــا ــلىقى تۇرغۇزمــــــــ ئهڭ . باشــــــــ
ــي    ــوننى رهھبىرى ــك ھ قابىلىيهتلى

ــا ئورۇنغــــــــ ا قــــــــوي، ئۇنىڭغــــــ
مهسئۇلىيهت ۋه ھوقۇق بهر، ئاندىن 
ئـــــۇنى قىلغـــــان ۋه قىلىـــــدىغان 
ئىـــشلىرى ئۈچـــۈن جاۋابكارلىققـــا 

  . تارت



 ئهقىللىــق قهبىــله باشــلىقى - 
. ھهرگىزمـــۇ تهلهيـــگه يۆلهنمهيـــدۇ

ئهكــسىچه، ياخــشى ئىــستىقبالغا   
ــاتتىق   ــشته قـــــــــــ ئېرىشىـــــــــــ
ــدامچانلىق،   ــشچانلىق، چىــ تىرىــ

ــابى  ــلىك ۋه ئىجــ ــاش ئهگمهســ ي بــ
پۇزىتـــــسىيهگه ئىـــــگه بولــــــۇش   

  . قاتارلىقالرغا تايىنىدۇ
 بىـــــر ئهقىللىـــــق قهبىـــــله - 

باشلىقى ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى 
ــشلىرىغا    ــارلىق ئىـ ــڭ بـ ھونالرنىـ



مهســئۇل ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ،   
ھهمده ئاشۇ تهرىقىده ئىش ئېلىـپ      

  . بارىدۇ
 ھونالرنىــــڭ بىــــر لىــــدېرى -  

ــر     ــدا بىـ ــۈنچه ئهھۋالـ ــۇش كۆپـ بولـ
ــالغۇزلۇ ــدىغان  يــ ــېس قىلىــ ق ھــ

  . خىزمهت
ــر ھهركهت ئۈچـــــــــۈن -   بىـــــــ

ــله   ــيىن، قهبىــ ــدىن كېــ ئاتالنغانــ
باشــلىقلىرى چوقــۇم مــات بولــۇش  
ــازىنىش    ــبه ق ــۈن ئهمهس، غهلى ئۈچ



ئۈچــۈن كــۈرهش قىلىــشى، ھهرگىــز  
  . مۇرهسسه قىلماسلىقى كېرهك

 خهتهرلىــك ئىــشالرنى بىلــله  - 
ــله باشــلىقى   ئېلىــپ بېــرىش قهبى

ىۋىتىنى بىــلهن ھونالرنىــڭ مۇناســ 
  . كۈچهيتىدۇ

 كۈچلۈك قهبىله باشلىقلىرى - 
ئۆزلىرىنىــڭ ھــونلىرىنى ياخــشى   
ــدۇ ۋه   ــشلهشكه قوزغىيااليـــــ ئىـــــ

  . ئىلھامالندۇرااليدۇ
 ئهڭ ياخـــــــــشى قهبىـــــــــله - 



باشلىقلىرى مۇۋاپىق پهيتته توغرا    
ــدارىنى  ســــوئالنى ســــوراش ئىقتىــ

  . يېتىلدۈرهلهيدۇ
 ئهگهر بىـر قهبىـله باشـلىقى    -  

ــاد  ــڭ ئــ ــڭ ئهڭ ئۆزىنىــ هم توپىنىــ
ئارقىـــــسىدا ماڭىـــــدىكهن، ئـــــۇ   
ــۆز ھوقــــــۇقىنى    ــۇ ئــــ ھهرگىزمــــ

  . يۈرگۈزهلمهيدۇ
چۈشىنىش ۋه تهشۋىق قىلىش 

("Perceptions and Publicity")  
ــاده   -  ــدىن زىيـ ــۆزىنى ھهددىـ  ئـ



مۇھىم ئورۇنغـا قويىـدىغان ئـادهم       
توغرا ھۆكۈم نهزىرىدىن ئايرىلغان    

  . بولىدۇ
 بىـر ئادهمنىـڭ چۈشهنچىـسى    - 
نىــــڭ ئۈچــــۈن بىــــر رىئــــاللىق ئۇ

  . بولىدۇ
ــدىراش -  ــق ئالـــــــ  داۋاملىـــــــ

ــته   ــادهم ئهمهلىيهتــ ــۆرۈنگهن ئــ كــ
  . ئۇنچىۋاال ئىشلهپ كهتمهيدۇ

 سېنىڭ دوسـتۇڭ ۋه رهقىبىـڭ      - 
سېنىڭ ياخشى گېپىڭنـى قىلـسا،      



ئهممـا  . بۇ ناھايىتىمۇ ياخشى ئىش 
ئۇالرنىڭ سهن توغرۇلۇق ھېچ نېمه     
دېمىگىــنىگه قارىغانــدا، ئۇالرنىــڭ 

ــى  ســ ــۇق يامــان گهپلهرن هن توغرۇل
ئهگهر بىـر   . قىلغىنى جىق ياخـشى   

ئادهم توغرۇلۇق ھـېچ قانـداق گهپ       
تاپقىلى بولمىسا، بۇ ئادهم چوقـۇم       
ــداق نهتىــجه ياراتمىغــان   ھــېچ قان

  . بولىدۇ
 كۆپـــۈنچه ۋاقىـــتالردا قهبىـــله - 

باشـــــلىقلىرىنىڭ ئويلىغىنىغـــــا 



ــدا، كىــشىلهر  -قــارىمۇ قارشــى ھال
ــان   ــۇرۇن قىلغـ ــىنى بـ ــشىڭ سـ  ئىـ

ئاساســـىدا ئېـــسىده ســـاقلىمايدۇ، 
بهلكــــى ســــهن قىلغــــان ئىــــشالر 
ــۆز چۈشهنچىــسى   توغرىــسىدىكى ئ

  . ئاساسىدا ئېسىده ساقاليدۇ
 Personal") كىشىلىك تۆھپه

Achievement")  

 بىــر ناچــار قهبىــله باشــلىقى - 
ــر ياخــشى   ــدا، بى بولغانغــا قارىغان

  . ھون بولۇش تېخىمۇ شهرهپلىك



ــارغۇ  ئهگهر ھهمــمه ھــون-   الر ق
كۆزلـۈك بىـر جهڭچـى      -بولسا، بىـر  

  . پادىشاھ بوالاليدۇ
 ئۇلـۇغ قهبىـله باشــلىقلىرى   -  

تېخىمۇ مـۇھىم ئىـشالرنى ياخـشى     
قىلىش ئۈچۈن بهزى ئانچه مـۇھىم      
ــشالردىكى   ــان ئىـــــــــ بولمىغـــــــــ

  . مهغلۇبىيهتكه شۈكرى قىلىدۇ
 ھهر بىر ھون ئۆز ھاياتىدىكى - 

ئهھــــــــــۋالالرنى ۋه ئىــــــــــشالرنى 
تلىــــــــك بولۇشــــــــقا مۇۋهپپهقىيه



ــۆزى   ــشكه ئــ ــوغرىالپ ئۆزگهرتىــ تــ
بىــر ھــون ئــۆزى  . مهســئۇل بولىــدۇ

ــكهن   ــشتىن ۋاز كهچـ ــۈن قىلىـ ئۈچـ
ئىـــشالرنى باشـــقا ھـــونالر يـــاكى    
ــپ    ــڭ ئۈچــۈن قىلى ــالر ئۇنى رىملىق

  . بهرمهيدۇ
  مهسىلىلهر ۋه يېشىملهر

ــى  -   ــۆز دىققىتىنـ ــونالرنى ئـ  ھـ
ســاقالنغان مهســـىلىلهرگه ئهمهس  

تلهرگه ئالـــدىغا كهلـــگهن پۇرســـه  
ــپ   ــتۈرىدىغان قىلىـــ مهركهزلهشـــ



  . تهربىيىلهش كېرهك
 بهزى ھــــــونالردا مهۋجــــــۇت -  

ئهمهس مهســـىلىلهرنىڭ يېـــشىمى 
  . بار

  مۇكاپاتالش ۋه جازاالش
 ئــــۆز ھوقۇقىغــــا چۇشــــلۇق -  

ــله   ــر قهبىــ ــوق بىــ ــدارى يــ ئىقتىــ
باشلىقى ئۆز خىزمىتىدىن ئېلىـپ     
ــۇ تاللىغــان ۋه   ــز ئ تاشــالنغاندا، بى

تۇرىــــدىغان  ئۆزىــــدىن كېيىــــنال  
ئادهمنى ئۇنىـڭ ئورنىغـا ئاساسـهن       



چۈنكى بىر قهبىله . دهسسهتمهيمىز
باشلىقى مهغلۇپ بولغاندا، ئۇنىڭ    
ــۇقىرى    ــتىدىكى يــــ ــول ئاســــ قــــ
دهرىجىلىـك لىـدېرالرمۇ ئوخــشاشال   

  . مهغلۇپ بولىدۇ
 ئهگهر بىــــر ھــــون ئىــــشنى   - 

ياخــشى قىلمىغانـــدا ســهن ئـــۇنى   
ــشنى ياخـــشى قىلـــدىڭ  " دهپ " ئىـ

ىڭـدىن كېـيىن ئـۇ      ماختىساڭ، بۇن 
ــاس    ــۆزۈڭنى ئاڭلىمــ ــېنىڭ ســ ســ

ئۇنىڭلىـــــق بىلهنـــــال  . بولىـــــدۇ



چهكلىنىــپ قالمـــاي، ســـهن ئـــۇنى  
ھهقىقىــــــي تــــــۈرده ماختىغــــــان 
ۋاقتىڭــدىمۇ ئــۇ ســاڭا ئىــشهنمهس 

  . بولىدۇ
  سهۋرچانلىق

 ھهر بىــر ھوننىــڭ قىممىتــى -  
بىر ناچار ئهھۋالنىـڭ مىـسالى      . بار

  . بولۇپ قالغاندىمۇ ھهم شۇنداق
ىــــله باشــــلىقلىرىنىڭ   قهب-  

ــارى   ــارتۇقچىلىقلىرىنى جــــــ ئــــــ
ــڭ    ــز ئۇالرنى ــۈن بى ــدۇرۇش ئۈچ قىل



ــول  ــا يــــــ بهزى ئاجىزلىقلىرىغــــــ
  . قويۇشىمىز كېرهك

ــادىق ئـــادهتتىكى   -   ــاڭا سـ  سـ
ــۇل ئهت  ــونالرنى قوبــ ــېكىن . ھــ لــ

ئىقتىدارلىق ئهمما ساڭا ساداقىتى  
  .يوق ھونالرنى قوبۇل ئهتمه

   
  ھونالر كالېندارى. 4

  
ازمـــــا ئۈچـــــۈن   مهن ئۇشـــــبۇ ي

ھــــونالر "ئىــــزدىنىش جهريانىــــدا، 



لىــنه ئــوف -ئــا تىــمه" ("كالېنـدارى 
دېـگهن بىـر    ") ھۇنس-تھه باربارس 

ئىنگلىزچه تور بېتىنى ئۇچۇرتـۇپ     
ھـونالر تارىخىـدىن ئــانچه   . قالـدىم 

خهۋىـــرى يـــوق ئوقۇرمهنلهرنىـــڭ   
پايدىلىنىشى ئۈچۈن مهن بـۇ يهرده      
ــۇرنى    ــدىكى ئۇچـ ــور بېتىـ ــۇ تـ ئاشـ

  . ۇپ قويدۇمئۇيغۇرچىالشتۇر
ــدىن بــۇرۇنقى  •  ــى-200مىالدىیى بــاتۇر : یىل

ــۇت  ــائو("تهڭرىقــ ــۇن-مــ ــونالر ")  تــ ــھه ("ھــ تــ
ــۇ-ھــۇنس، خىئوڭنــۇ، ھــسىئۇڭ   نــى ئوتتــۇرا  ") ن



جهنـۇبىي  -ئاسىیانىڭ باجكال كـۆلى ۋە شـهرقىي     
ــتۈرۈپ، ئــــۇالن   ــدا بىرلهشــ ــۇلىیه رایونلىرىــ موڭغــ
ــڭ    ــوڭچهڭنى ئۆزىنىــــ ــشىدىكى لــــ ــڭ قېــــ باتۇرنىــــ

  . پایتهختى قىلدى
ھـونالر  : یىلـى -176مىالدىیىدىن بـۇرۇنقى    • 

  . شهرقىي جۇڭگوغا ھۇجۇم قىلدى
خهن : یىلـــى-140مىالدىیىـــدىن بـــۇرۇنقى • 

پادىشاھى خهن ۋۇدى ھونالرغا قارشى ھۇجـۇم       
  . باشلىدى

جۇڭگــو : یىلــى-121مىالدىیىــدىن بــۇرۇنقى • 
  . ھونالرنى یهڭدى



ــدىن بــۇرۇنقى  •  ــى-51مىالدىیى ھــونالر : یىل
قـا بۆلۈنـۈپ، ئۇالرنىـڭ شـهرقىي تـوپى      ئىككى توپ 

  . جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتتى
ــدىن بــۇرۇنقى  •  غهربىــي : یىلــى-50مىالدىیى

  . ھونالر توپى ۋولگاغىچه كېڭهیدى
ھــــون : یىلــــى-48مىالدىیىــــدىن كېیىنكــــى • 

ــدىن یېڭىلىــــپ،   ــلهر تهرىپىــ پادىــــشاھلىقى خهنــ
  . تارقىلىپ كهتتى

انتىن رىم پادىشاھـسى كونـست    : یىلى-337• 
ۋاپــــــــات بولــــــــۇپ، رىــــــــم ") كونــــــــستانتىنه("

ئىمپېراتـــــــــۇرلىقى شـــــــــهرقىي كوســـــــــتانتىنوپۇل 



ــتانتىنوپله(" ") رومه("ۋە غهربىــــي رىــــم ") كوســ
ــسىمغا    ــى قىـــ ــارەت ئىككـــ ــدىن ئىبـــ ئىمپراتۇرلىقىـــ

  . بۆلۈنۈپ كهتتى
ــهرقىي: یىلـــى-350•  ــونالر شـ ــۇبىي -ھـ جهنـ

  . یاۋروپاغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى
ــى-376•  ــدىنن: یىلــ ــدە، ئۇلــ ىڭ رەھبهرلىكىــ

ــۇبې    ــز ۋە دان ــارا دېڭى ــۇبه("ھــونالر ق گه ") دان
نـى  ") گـوتھس ("یېتىـپ كېلىـپ، شـهرقىي گـوس     

  . بېسىۋالدى
ــى-395•  ــیهگه ھۇجــۇم   : یىل ھــونالر ئهرمېنى
  . قىلدى



ئۇلدىننىڭ قوشۇنلىرى دانۇبې   : یىلى-408• 
دەریاسىنى كېسىپ ئۆتتى، ئهمما رىم تهرىپىـدىن       

  . مهغلۇپ قىلىندى
ھــونالر رىــم جهمهتىــگه تهۋە  : یىلــى-408• 

  . نى تۇتۇۋالدى") ئائهتىئۇس("ئېیتىیۇس 
ھونالرنىڭ لىدېرى دونـاتۇس    : یىلى-412• 

رىملىقالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا       
چىقتـى، ھهمـدە   ") چـاراتو، كـاراتون  ("چـاراتو  

  . ئۇ پۈتۈن غهربىي ھونالرنى بىرلىككه كهلتۈردى
ــر ق: یىلـــــى-425•  ــىي بىـــ ېتىملىـــــق سىیاســـ

ــرال     ــق گېنې ــدا، ھــونالر رىملى كرىــزىس جهریانى



ئېیتىیــۇس تهرىپىــدىن ئىتالىیىــدە ئــۇرۇش قىلىــشقا  
  . یالالندى

ھونالرنىـــڭ لىـــدېرى رۇگىـــدا : یىلـــى-430• 
شــهرقىي رىــم ئىمپېرىیىــسى بىــلهن بىــر تىنچلىــق   

ــدا ئۇالرغــــا تىنچلىــــق  . كېلىــــشىمى تــــۈزدى رۇگىــ
ۇئاشـــــقا بىرىـــــپ، ئۇنىـــــڭ ئورنىغـــــا یىللىـــــق م

  . ئېرىشتى
رۇگىــــــدا غهربىــــــي رىــــــم    : یىلــــــى-433• 

ئىمپېرىیىسى بىلهن پاننونىئانى ھونالرغا بېرىش،   
ئۇنىڭ ئورنىغا ھونالر غهربىـي رىـم ئىمپېرىیىـسىگه         
ــشىمى    ــرىش كېلى ــتىن یــاردەم بې ھهربىــي جهھهت



  . تۈزدى
ــم  : یىلـــــى-433•  ــي رىـــ ــۇس غهربىـــ ئېیتىیـــ

   .ئىمپېرىیىسىنىڭ ئهمهلىي ھۆكۈمدارى بولدى
رۇگىدا ۋاپات بولۇپ، ئۇنىـڭ   : یىلى-434• 

ــلهدا     ــسى بـ ــڭ ئىنىـ ــلهن ئۇنىـ ــاتتىال بىـ ــا ئـ ئورنىغـ
ــى ئــۇ چاغــدا ئــاتتىال ئېیتىیۇســنىڭ دوســتى     . چىقت

  . ئىدى
ئېیتىیـۇس ھـونالرنى یـالالپ،      : یىلى-435• 

ــسالر  ــڭ بىــر  "ۋانــدالس("ۋاندال ، گېرمانلىقالرنى
ــرانكس("ۋە فرانكـــــــــــسالر ) قىـــــــــــسمى ، "فـــــــــ

ــ ــر قىـــسمىگېرمانلىقالرنىـ ــۇرۇش ) ڭ بىـ بىـــلهن ئـ



  . قىلدى
ــونالر  : یىلــــى-436•  ئېیتىیــــۇس بىــــلهن ھــ

  . بېرگاندىلىقالرنى ۋەیران قىلدى
ئـــاتتىال ئېیتىیۇســـقا یـــاردەم   : یىلـــى-439• 
  . بهردى
ــى-441•  ــڭ   : یىلــ ــهرقىي رىمنىــ ــونالر شــ ھــ

ــا     ــدىكى چهت یاقــــ ــى بویىــــ ــۇبې دەریاســــ دانــــ
  . جایلىرىغا ھۇجۇم قىلدى

ــه: یىلــــــى-441•  ــونالر شــــ ــم ھــــ رقىي رىــــ
ئىمپېرىیىــــسى بىــــلهن بىــــر تىنچلىــــق كېلىــــشىمى 

  . تۈزدى



ــى-445•  ــسىنى  : یىلــــــــ ــڭ ئىنىــــــــ ئۆزىنىــــــــ
ــردىن    ــڭ بى ــاتتىال ھونالرنى ــپ، ئ بىــر -ئۆلتۈرىۋېتى

ئــۇ چاغــدا ھــونالر ۋېنگىــرىیه  . لىــدېرىغا ئایالنــدى
  . نى مهركهز قىلغان ئىدى) پاننونىیا(

ــى-447•  ــر  : یىلـــ ــلهن ۋاالمېـــ ــونالر بىـــ ھـــ
، "گــــــــوتھس("ڭ گوســــــــلىرى نىـــــــ ") ۋاالمهر("

بالقـان رایونلىرىـدا    ) گېرمانلىقالرنىڭ بىر تۈرى  
شــــهرقىي رىــــم ئىمپېرىیىــــسىگه ھۇجــــۇم قىلىــــپ، 

ــستانتىنوپۇل  ــستانتىنوپله("كونـ ــپ  ") كونـ ــا یېتىـ غـ
  . باردى
ــى-449•  ــهرقىي رىــــــم   : یىلــــ ــاتتىال شــــ ئــــ



  . ئىمپېرىیىسى بىلهن بىر یېڭى كېلىشىم تۈزدى
ــسىنىڭ شــهرقىي رىــم ئىمپې : یىلــى-450•  رىیى

ــىیان   ") ماركىئـــــان("یېڭـــــى پادىـــــشاھى مارشـــ
  . رىم كېلىشىمگه خىالپلىق قىلدى-ھون

ھـونالر پاننونىیـادىن گائۇلغـا      : یىلى-451• 
سـهپهر قىلىــپ بېرىــپ، گائۇلغـا ھۇجــۇم قىلــدى،   
بىـــــــــراق ئېیتىیـــــــــۇس بىـــــــــلهن ۋىـــــــــسىگوس  

ــسىگوتھس(" ــسمى "ۋىــ ــر قىــ الر ) ، گوســــالرنىڭ بىــ
  . ھونالرنى مهغلۇپ قىلدى

ھــــونالر ئالپــــسنى كېــــسىپ   : یىلــــى-452• 
ئــــۆتتى، بىــــراق ئــــاپهتكه ئــــۇچراپ قېلىــــشتىن 



ــۇم قىلىــــشتىن ۋاز     ــالىیىگه ھۇجــ ــسىرەپ ئىتــ ئهنــ
بىـلهن  ") پـوپه لهئـو   ("ئـاتتىال پاپـا لىیـو       . كهچتى

  . تىنچلىق ئورناتتى
  . ئاتتىال ۋاپات بولدى: یىلى-453• 
ــونالرنى : یىلــــــــــى-454•  گوســــــــــالر ھــــــــ

  . ردىپاننونىیادىن قوغالپ چىقا
ئېیتىیۇس ئۆزىنىڭ پادىـشاھى    : یىلى-454• 

  . تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى
  . ھونالر پارىجنى قورشىۋالدى: یىلى-461• 
ــى-469•  ــشاھى  : یىلــــ ــڭ پادىــــ ھونالرنىــــ

ــیىن    ــۇنىڭدىن كېـ ــدى، شـ ــات بولـ ــك ۋاپـ دەنگىزىـ



  . ھونالر زاۋال تاپتى
  

  ئاخىرقى سۆز. 5
  
ــڭ  ــى -2008 مهن ئۆزهمنىــ يىلــ

ــان  ــى مۇۋ"يازغــــ ــق ۋاقىتنــــ اپىــــ
دېـــگهن ماقالىـــسىدا، " باشـــقۇرۇش

ئۇيغۇرالرنىــڭ بۇنىڭــدىن كېــيىن   
قىلىشقا تېگىـشلىك ئهڭ مـۇھىم      

ــاپانى "ۋهزىپىـــــسى  ــي ســـ مىللىـــ
ــى   ــي روھنـــ ــتۈرۈش، مىللىـــ ئۆســـ



ــي    ــۈرۈش، ۋه مىللى ــلىگه كهلت ئهس
تىــن " كىملىكنـى ســاقالپ قــېلىش 

ئىبـارهت ئـۈچ ئىـش ئىكهنلىكىنــى    
مىللىـي  . ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم  

ئۆستۈرۈشــــنى ھهر بىــــر ســــاپانى 
" كهسپىي تهرهققىيـاتى  "ئۇيغۇرنىڭ  

" كىــشىلىك تهرهققىيــاتى  "بىــلهن  
ــۇرغىلى   ــگه ئاشـ ــارقىلىق ئهمهلـ ئـ

ــدۇ ــدا  . بولىــ ــبۇ يازمامــ مهن ئۇشــ
ــۇنالر   ــۆتكهن مهزمـ ــتۇرۇپ ئـ تونۇشـ
لىدېرالرنىڭ كهسپىي تهرهققىيـاتى    



ــاتى،   ــشىلىك تهرهققىيـ ــلهن كىـ بىـ
ــڭ   ــر پۇقرانىـــ ــۇنداقال ھهر بىـــ شـــ

ققىياتى ئۈچۈن كام   كىشىلىك تهره 
بولـسا بولمايـدىغان بىلىملهردىـن    

ئۇيغــــۇرالر ئــــۆزلىرى . ئىبــــارهتتۇر
قىلىۋاتقـــان ئىـــشالرنى دۇنيانىـــڭ 
ــسىگه   ــار سهۋىيىــــــــــ ئىلغــــــــــ
يهتكۈزمهكچى بولىـدىكهن، ئالـدى     
بىلهن ئۆزىنى ھازىرقى دۇنيـادىكى     
ــلهن   ــلهر بىــ ــار بىلىمــ ئهڭ ئىلغــ

ئۇنىڭـدىن  . قورالالندۇرۇشى شـهرت  



ئۇنىڭـدىن  .  يـوق  باشقا ئاسان يـول   
ــوق   ــول ي ــسقا ي ــقا قى ــڭ . باش مېنى

ــتۇرغىنىم    ــدا تونۇش ــبۇ ماقالى ئۇش
ئهنه شـــۇنداق بىلىملهرنىـــڭ بىـــر 

ــۇ بىلىمــلهر خــۇددى  . قىــسمىدۇر ب
بىز ئاشۇ  . بىر ئهينهككه ئوخشايدۇ  

ئهيـــنهككه قـــاراش، ئۆزىمىزنىـــڭ   
ــدا   ــبۇ يازمىــــ ــۋالىنى ئۇشــــ ئهھــــ
ــلهن   ــۇنالر بى تونۇشــتۇرۇلغان مهزم

لىق، بىـــزده سېلىـــشتۇرۇش ئـــارقى
ــهنچه ۋه   ــم، چۈشـــ ــسى بىلىـــ قايـــ



قابىلىيهتنىــڭ بــارلىقىنى، ھهمــده 
ــهنچه ۋه   ــم، چۈشـــ ــسى بىلىـــ قايـــ
ــى   ــڭ كهملىكىنـــــ قابىلىيهتنىـــــ

ــااليمىز ــتا  . بايقىيـــ ــۇ ئاساســـ شـــ
ئۆزىمىزنىڭ بۇنىڭـدىن كېيىنكـى     
ــشىش نىــــــــــــشانىنى   تىرىــــــــــ

بــــــــۇ يهرده . بهلگىلىيهلهيمىـــــــز 
ئهسكهرتىپ قويۇشـقا تېگىـشلىك     

ــۇكى، ئهگهر    ــش ش ــر ئى ــڭ بى بىزنى
ئهينهكـــته كـــۆرۈنگهن چىرايىمىـــز 
ــز   ــدىكهن، بىــ ــق بولمايــ چىرايلىــ



ــتىن  ــاھنى ئهينهكـــــــــــ گۇنـــــــــــ
ــرهك  ــلىكىمىز كې ــڭ . كۆرمهس ئۇنى

ئورنىغا، بىز ئۆزىمىز قىالاليـدىغان     
ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى قىلىــپ، 
ئۆزىمىزنى ئۆزگهرتىپ، ئـۆزىمىزنى    
تهرهققىي قىلدۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق    
ــيىن   ــدىن كېــ ــۆزىمىزنى بۇنىڭــ ئــ

رايلىــق قىلىــشقا، ئۆزىمىزنىــڭ چى
ساپاســــــــــىنى ئۆستۈرۈشــــــــــكه 

  . تىرىشقىنىمىز كۆپ ئهال
ــامنى   ــبۇ يازمـــــــ   مهن ئۇشـــــــ



" ســــــاداقهتمهنلىك"ئاتتىالنىــــــڭ 
ــابزاس   ــر ئـ ــۇ بىـ ــدىكى مۇنـ ھهققىـ
ــتۇراي   ــلهن ئاخىرالشــ ــۆزى بىــ : ســ

ــر   " ــۇھىمى، ھهر بىـ ــدىن مـ ھهممىـ
ــشى   ــاداقهتمهنلىك بولىـ ــدا سـ ھونـ

ــڭ . كېــــرهك ــر ئىختىالپىنىــ پىكىــ
ى ساداقهتــــسىزلىكتىن ھهممىــــس

ئهگهر بىــر ھــون . دېــرهك بهرمهيــدۇ
ــۇھىم   ــسىنىڭ ئهڭ مـ ــۆز قهبىلىـ ئـ
مهنپهتى ئۈچۈن سېنىڭ پىكرىڭگه 
قوشــــۇلمايدىكهن، ســــهن ئۇنىــــڭ 



. سۆزىگه قـۇالق سېلىـشىڭ كېـرهك     
يهنه بىر تهرهپتىن، ئهگهر بىر ھـون       
ــپهئهتىگه    ــسىنىڭ مهن ــۆز قهبىلى ئ

قارشــى بولغــان ئىــشالرغا -قــارىمۇ
ــپ ھا ــشىدىكهن  ئاكتىـ ــدا قاتنىـ لـ

ــۇنداق   ــقىالرنى ئاشـــ ــاكى باشـــ يـــ
قىلىـــــشقا ئۈندهيـــــدىكهن، بـــــۇ   

ــدۇ  ــسىزلىك بولى ــداق . ساداقهت بۇن
ھــــونالر، مهيلــــى ئــــۇالر جهڭچــــى  
بولــسۇن يــاكى قهبىــله باشــلىقى    
ــۈرئهتته   ــز ســـ ــسۇن، ئهڭ تېـــ بولـــ



ــشى كېـــرهك  ئۇالرنىـــڭ . يوقىتىلىـ
ســــاداقهتمهن ھونالرغـــــا تهســـــىر  
كۆرســــــــــىتىش ۋه ئۇالرنىــــــــــڭ  

ى بوشــتىش ئىقتىــدارى ئىرادىــسىن
بىــــر خىــــل يۇقمــــا كېــــسهلگه     

ــشايدۇ ــسىز . ئوخــــــــ ساداقهتــــــــ
ھهرىكهتـــلهر ۋه پوزىتـــسىيهلهرنى  
ئـــۆزگهرتكىلى بولمىغـــان ئهھـــۋال 
ئاســــتىدا، ئىچىمىزدىكـــــى بىـــــز  
قىلىۋاتقـــان ئىـــشالرغا نىـــسبهتهن 

" ھــېچ بىــر قىممىتــى يــوق ئىــشالر



دېـــگهن پوزىتـــسىيهده بولىـــدىغان 
ــشالرنى    ــۇ ئىـــــــ ــده ئـــــــ ھهمـــــــ

ــدىغان  ئاغدۇرىۋې ــشنى ئوياليـــ تىـــ
ــلهن    ــاره بى ــاتتىق چ ــادهملهرنى ق ئ
ــشىمىز    ــپ قىلى ــۆزىمىزدىن غايى ك

  ." كېرهك
  

  بېغىشلىما 
ــالىنى  ــبۇ ماقــــــــ  مهن ئۇشــــــــ
تهييارالشــــــنى باشــــــالپ، ئــــــۇنى 
پۈتتۈرگىچه بولغان ئارىلىقتا، يهنى 



كـۈنى،  -4ئاينىـڭ   -3يىلى  -2010
مېنىــڭ ئاپــام پــاتهم ئهرشــىدىن    
ــڭ    ــلهن ئۆزىنى ــسهل ســهۋهبى بى كې

ــده  ئ ــسۇدىكى ئۆيىـ ــشىدا 70اقـ  يېـ
شۇ ۋهجىدىن مهن . ئالهمدىن ئۆتتى 

ئۇشـــبۇ ماقـــالهمنى رهھمهتلىـــك    
  . ئاپامغا بېغىشاليمهن
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