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خوجا ئەھمەد يەسەۋى
خوجا ئەھمەە ەەەمە

( )0011-0011بۈگمۈكى

اااقاستمناكڭسج جەكىبس ما

تە ە تۈركستناكڭسج ەاەرقم ىگەن ەېرىمەە تىۇىۇمىي ەەەم

(ئىكسمج تەخەۇۇىەم

ەل مىشى ەەر كامسەىن كەۇگەن بوۇىش

مۈمىسن) ە قپات بوۇ ان مەشھىر شمائسر

اوەمى

ئداىمەە

ە ەوفسزىەچ .ئىكسج اە رىت

ئستممم بسڭاكمارۇسئ ئەىڭنەكستمڭ

كاممماەەن اسۇ ممان بوۇممىي ھممااىر اااقاستممناكڭسج مممىھسق ەمماەاھەت كىانسۇسرىممەىن
بسرىەۇر....

-1ھاياتى
ئەھمممەە ەەەمممە ىۈك بۈەمممۈال ەمممەۇىىاڭمر ىۇسنسڭسمممج ئممماخسرا

شممماكۇسئ

ە ىرۇسرىممەە ەاشممس ان بوۇممىي ئممىك «تۈركستممنان پسممر ك تۈركستممنان خىجستم ك
ھەارىنمم

ەممىۇنانك ئە ۇسڭمماۇر ەممىۇناك ك ئە ۇسڭمماۇر ەەركستمم

ە ئاكا ۇىكسممج

مەكسۋىۈ پەتھ اسۇ ىچستم » ېگەكمەەال شمەرەپۇسن كاممرۇما كائسمل بوۇ مان .ئمىك
تممۈرال ئستمممم تممارىم

ە مە ەكسڭن م

ەاھەەممسەە تەەممسر

كەۇگەن مىتەەە ۇيك شائسر ە پەەمەىپمر ىن بسر

اقممماكسەسزۇسچە ەېنس م

بوۇىي ئاكا ۇى ە تۈركۇەر

ئارىتسەق ئستممسڭەت بسۇەن تۈرال تسۇسڭسج مە جى بوۇىي تىرۇش

ە كېڭسڭشمسەە

تۈرتىسۇسن ر ل ئوەڭس ان اقتنىر.
ئەھەە ەەەە ىۈك امىۇسەسز ىى
ەسۇۇسرىممەق ەەك م
ۇەەمممر

ئمموكىسرىڭچ

ئەرەپۇەر ىمممن تەركسممم

ماتېرەاۇمۇما ئاەاەممك اكەق -0101-0101

ئەەممسركسج ئمماخسرا

ەېرىەسممەق ئاھاۇست م

تممۈرال ە

تاپ مممان ەممماەرقمەق ۇكڭاۇممما كەۇمممگەن .ەممماەرقمك

اااقاستناكڭسج جەكىبس ا جاەمشم ان چسەىەكسمش شمەھسرىڭسج شمەرى سەىى
ئوەنسڭسگە اىەىۇسەى ان شەھڭار ەرەاەسڭسج كسچسن بسر ئې سە
چاەەىى

تمارىق

بوۇ مان اارقەمى

بسر جاەڭسج ئستەسەۇر .بسر استسق مەكىەۇەر ە ئەھەە ەەەە ىۈ ەەەسەە
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تىۇىۇ مان ەي اارقۇەاانما .ەەەم
تۈركستنان شەھرىڭ

ھمااىرا

اااقاستمناكڭسج جەكىبس ما جاەمشم ان

كدرەسنسەۇ .ئەمەا بى ەەەسەە تىۇىۇ ان ېگەن اارقش توۇرق

ئەمەس.
ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج ق ىتم
ھەارىن

كەەەب

مىھەمەە ئسىڭ

ئەۇسڭسج ئوۇۇ

ئېتممسل پەاىۇەتۇسممن ئە ۇسڭمما كسشم

مىھەمەە ئسىڭ

ھەكەفسڭە ئە ۇتۇسر

بوۇممىي

ھەكەفسڭەگە تىتشمسەۇ.ەماەرقمەق

«خىجا» ەي ئاتاۇ اكۇس

ئۈچۈن ئەھمەە

ەەەە ىڭەى «خىجا ئەھەە ەە ەەسۈ ە امىل خىجما ئەھمەە ەەەمە ىۈ» ېمگەن
كاممر بسۇەن ئاتاۇ ان.
ئەھەە ەەەە ەڭسج ئاكست
بوۇ ان مىەا شەەسمڭسج اسز
ئاەرىۇسمم

شەەسخ ئسىرقھسەڭسج ئىرۇن باەارۇسرىەىن بسر

ئائسشە خاتىكەۇر .كسچسن ەاشمنا ئاتما-ئاكستمسەىن

ااۇ ممان ئەھە ەەەممە ىۈك ەەتممنە ەاشممنسن باشمممي ھە ىتمم

جە ھەر

شاھڭااكسج تەربسڭتسەە ئدەۈي ەېنسۇسەۇ .بسمر استمسق مەۇىماتمرۇما ئاەاەممك اكەق
جە ھەر شاھڭاا كامەۇىم بسر ەە ەب بسۇەن ئېڭستسڭ
ە ەەەسگە كېۇس

ەاەرقمەىن ئاەرىۇ مان

ئېۇس

ماكاكمش ان.

ئەھەە ەەەە ىۈ ەەتنە ەاش سچە بوۇ ان ئارۇس نسى

باشممك ى

تەھتمسۇسڭ

ق ىتمممسەىن ئاۇ مممان .تەاكسمممرىۇەرگە ئاەاەممممك اكەق كېچسمممن ەاشمممنا خسزىمممر
ئەۇەەھستتاۇمڭسج ەدھىەت ە ئسرشا ۇسرى ا كائسل بوۇ ان .ەەەسەە ئارەمن باباۇا
شاگرىش بوۇىي تەھتسۇسڭ

ق قممشنىرۇان .ئارەمن بابا ەەەسەە مەشھىر بسر اقت

بوۇىي خىرقەان مەۇمەت تەرى سنسڭسج (مەۇەمەتچسۇسن-ئاكتىۇوپە ىەىن ئېۇسڭمەۇ)
ئسە  .ھەتنا پسش ە ەم ەاھابە بوۇ ان ئارىتمن باباكسج ەەەمسگە كسۇسم

ەكسۇ

ئەھممەە ەەەممە ىڭڭ
خممورمسڭ

تېشسش م

ە مممىھەمەە ئەۇەەھستتمماۇمڭسج ئاممماكسن

ئەھممەە ەەەممە ىڭگە بسرىشمم

ە تەربسممڭۇەي ەېنشنۈربشمم

بوۇ ممان

پەە ەمممىەر

ئەۇەەھستتاۇمڭسج مەكسۋىۈ بسر ئسشارىنسگە تاەاكەاانا ئسە .
بى ھەانسى

تەاكسرىۇەرگە اارى اكەق بسر ئىرۇشنا ەەەەى ان ھمې

ااۇەس ان ەاھابسۇەركسج تەۇسش

كەرەستم

بوەسچە پەە ەمىەر ئەۇەەھستتاۇم ئاۇمھنائاۇۇا ۇئا

اسۇسەۇ .بى ۇئا ىن كېڭسن پەرىشنە جەبرقئسل جەكڭەتمنسن بسمر تەختمە خمورمسڭ
ئېۇس

چۈشسەۇ .ەاھابسۇەر خىرمسەىن بسرتاۇەىن ئېۇس

خورما ەەرگە چۈشۈي كېنسەۇك بىك

ەەەەۇ .بى ئارۇس نا بسرتال

كدرگەن جەبرقئسل :ەەرگە چۈشمۈي كەتمىەن

خورما مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇمڭسج ئۈمەسنسەىن چس سەى ان ئەھەە ئستسەۇسن بسر
كسشسڭسج كېتسۋىت

ئسىەكۇسىسڭ

ئېڭنسەۇ.پەە ەممىەر ئەۇەەھستتماۇم بمى خمورمسڭ
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ەاھابسۇەر ىن بسرىگە ئاماكەت اوەەمااچ
بابمما ئستممسەۇسن بسرەم
خممورمسڭ

بممى ەاىشسڭم

مىبممارەال اممىۇ

ئەھەە كمم

بوۇ اكمەق ەماھابسۇەر ئسچسمەىن ئارەممن

ئدەممنسگە ئاۇسممەۇ .ھەارىنم

پەە ەمممىەر بممى

بسممۇەن ئارەمممن باباكسممج تام س سممەق ئىرۇكمشممنىرۇي

اەەەر ەك ااكممەق

ئېڭنسمم

تاپسممەى اكۇس سڭ

بسرىممەۇ ە ئەھەە كممم

تەربسڭۇەي ەېنسشنۈربش ەاىشستسڭسەى ئارەممن باباۇما تاپشمىرۇ ۇ .ئارەممن بابما
كەچچە ەۈا ەسل ئەھەە ك

ئسز ەشىە كسرىشسەۇ .ئسشارەتۇەرگە ئاەاەمەن ەەەمسگە

كسۇسەۇ ە ەەەسەە ئسز ەي ەۈربي بسر توي باۇسمر بسمۇەن ئوەڭا قت مان ئەھەە كم
تاپسممەۇ.ئارەمممن بابمما خورمسڭسممج گېشسڭمم
بسر ېنسشڭ

چس ارماەممنسن ئەھممەە ئاممماكسنسڭ

ئېڭنسەۇ .ئارەمن بابا بەشڭۈاەسل تام س سەق ەاامي ەۈرگەن خورمسڭ
ئسگستممسگە تاپشممىرۇي بسرىممەۇ .ئارەمممن بابمما ئەھەە كمم

ئاۇسزىممەىن چس سرىمم

تەربسممڭۇەي ەېنسشنۈربشممىە باشمممەەۇ ە ئمماخسر
ەرىىستسگە ەېنسمەۇ .شمدھرىن

تەرەي-تەرەپمىە تارااەمەۇ .ئارەممن بابما قپمات

بوۇ اكەىن كېمڭسن ئەھمەە ەەەمە ىۈ اقماكسمەىى
بسر

ئەھممەە مەكسممۋىسۈ كاممماۇەت
مەشمھىر ئسۇسمق مەركەاۇسرىمەىن

بوۇ ان بىخارقۇا بارىمەۇ .بىخمارق بمى ە ىمر ە اارقخاكسڭمركسمج ھماكسەسڭن
ھەكەپ

ئاەنسەق ئسە  .مەاھسش

بوۇ ان ئەۇ

بورھان ئستسەۇسن بما

بسمر ئمائسۇە

بىخارق ق ەسڭاەم

كىپىاۇما ئسمگە ئسمە  .تۈركستمناكڭسج ھەر ااەتم

مسڭمممرچە تاۇسمم

ئسۇسممق تەھتممسل اسۇسممخ ئۈچممۈن بىخارقۇمما كسۇەتنمم  .ئەھممەە

ەەەممە ىۈ بممى ەەر ە - 0001\115ەمماك

- 0015\100ەسۇۇسممر

جاەۇسرىمەىن

ئممدا ە رىممەىى

قڭەقر ئاۇسق ە مىتەەە ىشۇەر ىن شەەسخ ەۈەۈف ئەل ھەمە قكسۈ( )0051\131ئمى
قپمممات بوۇ اكمممەىن كېمممڭسن ئابمممەۇۇم بەراسمممۈ(بەرقاسمممۈ) ە شمممەەسخ ھەەمممەن
ئەكەقاسڭمركسج ئۈچسڭچ

ئىرۇكىاەار

ەۈپسن

بسۇەن ئسرشا مااامس ا ئوۇنمىرۇ ۇ.

ئەمەمما بسممر مەاگسممل ئدتىەكممەىن كېممڭسن شممەەمسڭسج بسممر ئسشممارىن
مااامسڭ

شەەسخ ئابەۇۇماۇسئ ئەل گۈجە قكس ا ئدتۈكۈي بېرى

مەاگسۇەە ئاتەسخ ەاشمرۇا كسرى
ئسرشا پائاۇسڭەتۇسر

ەممە ەبسەىن

ەەەسگە ااەنسەۇ.بى

ااۇ ان ئەھەە ەەەە ىۈ قپات بوۇ اك ما اە ەر

بسۇەن مەش ىل بوۇسمەۇ .ئىكسمج بمى شمەھەر ە تماك

بوۇ اك مما اە ەر كۈچۇممۈال بسممر تەەممە ۇي ئسەىڭتممسڭ

قپمات

ااۇممەۇرۇي كەتىەكۇسىمم

مەۇىمەۇر.
كممدي استممسق مەكممىەۇەرگە ئاەاەممەن -0011-0011\113-111ەسۇ م
بوۇ ان ئەھەە ەەەمە ىۈ  13ەاشمنسن كېڭسڭىم
بوەسچە ھوەۇستسەىى

ئمدمسرك

قپممات

تەەمە ۇي ئەكنەكستم

كسچسن بسمر ھوجرىتمس ا اېزىۇ مان ەەر ە ئسنسىماي بسمۇەن
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ئدتىممۈاگەن .ئىكسممج بممى ئسشممس ا پەە ەمممىەر ئەۇەەھستتمماۇمڭسج ەوۇسممەق چسممج
ەي چۈشەكچە بسرىۇسەۇ .پەە ەمىەر ئەۇەەھستتماۇم  13ەېشمسەق قپمات

تىرۇاكۇس

بوۇ ان .بى ەە ەپنسن ئەھەە ەەەمە ىۈ ئۈچمۈن بمى ەاشمنسن كېمڭسن ەەر ەۈاىمەە
ەاشاش ەۈكڭەتىە خسمي ەي اارقۇ ان.
ئەھەە ەەەە ىڭڭسج ااكچە ەاشنا قپمات بوۇ ماكۇس
اارقشمر ى سنسەسزك

ھەر خسمل

ھەا سمەىى

تارتسەۇ.بسر استمسق تەت س ماتچسمر ئىكسمج  13ەاشمنا قپمات

بوۇ اكۇس سڭ

اىبىل اسۇسەۇ .ەەكە بسر استسق تەت س اتچسمر بوۇتما ئمىك

 011ە ەاك

 011ەاشنا قپات بوۇ ان ەي اارقەەۇ.

تېەىركسج بىەرۇا
ئەەڭ

مەاىەرىت

13ك 01ك

 0301\100بسۇەن ەاەسۇسش ا باشۇس ان ئەھەە ەەەە ىۈ

اقماكەق بسر مەەىسە ە ەرگما بسمۇەن بسمرۇسىنە باشم ا بسڭماۇر

بسممۇەن اىشممىۇىي بسممر امماكچە ەسممل ئسچسممەە پۈتىممۈابۇگەن .ەممو ىش ئسننسشمماا
ە رىەىەى تۈركستناكڭسج ھەر ااەت
اىڭارەت اسۇسڭسم
ئارىتسەق ئېۇس

تىرۇمان بمى مەامىەرە -0001ەسۇم

تمۈركسڭە بسمۇەن اااقاستمنان

بېرىۇ ان بسمر كېۇسشمسق بموەسچە -0001ەسۇم

مسەارچسۇسئ ئىەمۇىب
-1111ەسۇ

جاەۇسرىەىن كەۇگەن مىەىۇەاكمر تەرىشسمەن
ئەەمۇ

تمارىم

ە

ەماامي اېۇسڭ مان ئاەاەمنا رېەوكسمش اسۇڭسشم ا باشمۇس ان.

 -0ئاەەق پۈتۈي رەەە

ئېچسۋىنسۇگەن.

امممىۇسەسز ىى

ماتسرەاۇمرۇممما اارى اكمممەق ئەھمممەە ەەەمممە ىڭڭسج ئسىمممرقھسق

ئستسەۇسن بسر ئوۇۇ

مەۇىم.

بوۇىي ئى ھاەات قخنسەق ئوۇۇسڭسج قپات بوۇ اكۇس

ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج بممى ئوۇۇسممەىن باشم ا جە ھەر شمماھڭاا ە جە ھەر خىشممڭاا
ئستسەۇسن ئسىى

اسز

بار بوۇىي ئىكسج كەەەب

اسز

جە ھەر شاھڭاا ئاراسۇسئ

ق قممش ان .تۈركستنانك ما ەرقئىكڭەھرك ئوتنىرق ئاەسڭا رقەمىكۇسر
كەەممەب

ئەھممەە ەەەممە ىڭگە تىتسشممسەى اكۇس سڭ

ە ئاكما ۇى ق

ق ق اسۇس ممان كىرۇممىن مەشممھىر

اقتمر ئوتنىرۇا چس سش ا باشۇس ان.بىۇر ىن بسر ااكچستم

ەمەمەراەكنۇسن شمەەخ

اەكەرىڭاك ئۈەىۈپۇۈال شائسر ئاتا ە ئە ۇسڭا چەۇەبسڭۇەر ۇر.

-2ئەسەرلىرى
ئەھمممەە ەەەمممە ىڭڭسج « ىمممۋقك
ئەەەرۇسر

بار.

ھمممېىەەت» ە «پې سركمممامە» كمممامۇسئ
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ىممۋقك
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ھممېىەەتك ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج بەشممنسن ئمموكىەش كممىپۇسن سچە

ئاۇەاشنىرۇۇىي ەېزىۇ ان رۇبائسڭمر ىن ئسىارەت بوۇىي «ھمېىەەت» ەي ئاتاۇ مان
ىڭمم ك تەەممە ۇي ە ېممەقكنسن ماھسڭنسممەىى
ئەەممەر ۇر .ىممۋقك

كەامسۇەر ىممن توپمك ممان بسممر
ھېىەەتۇەركسممج

ھېىەەتڭسممج ەااممما ە باەممەا كىەمممسۇسرىەىى

ەاكسەق بسر استمسق ئوخشسەاەمۇس مر مە جمىت .اقمماكسەسزۇسچە رەتمىە تىرۇىاۇۇ مان
ەەەە ىڭگە ئائسش ھېىەەتۇەركسج ەاك
ھېىەەتۇەركسممج بسرىممەىى

ئسىى

ەۈا ئەۇۇسن بوۇمىي بمى ەمە ەپنسن

«تدتەسممج تدتڭممۈا ھممېىەەت باەممان اسۇسممەىق» ېممگەن

ئسشا ە پەاەت بسر رىۋقەەتنسن ئسىارەتنىر.
ھېىەەتۇەركمم

ەەەممە ىڭڭسج ەېڭسممەىى

ەر ىشممۇەر ەېزىمم

ەەەممە ىۈ ەر ىشممۇسرىڭسج ئې سزىممەىن ئەق ەسممرق
بارۇان .بىكسج بسۇەن بسۇۇە ىۋقك

شممائسرۇركسج كەامسۇسممر
اوۇسەسز ىى
ەر ىش

ەاك

تممۈرال ەممىرتۇسرى سچە ەېنسمم

ھېىەەتڭسمج كىەممسۇسر ق مەاممىك

ممممىھسق پەرى ۇەركسمممج بوۇىشممم ك ئەەمممەر ىى
ەەەە ىڭگسم ئائسمش ئەمەس بەۇىم

ااۇممەۇرۇان ە

بمممارۇسئ ھېىەەتۇەركسمممج ئەھمممەە

بسمر استمەسڭسجك ممىرىنۇسر

ئسىەكۇسىسڭمم

ە تسۇسمەق

ە باشم ا ەمىپ

كدرەممەتەەكنە.ھەتنمما فىئمما كدپربۇممۈك

ىۋقن ھېىەەت ئستسەۇسن ئوخشاش ئەەەركسج باش ا بسمر ەەەمە ىۈ
شەەسمسگە ئائسش بوۇىش ئېھنسەاۇۇس

اسۇسش ا بوۇەاەەۇ ەي اارقەەۇ.است ست
ەەەممە ىڭڭسج ئسنس مما

ك اارقشممۇسر

بارۇس سڭ

كەاەر ىن ەمااسش

پۈتۈن ھېىەەتۇەركسج مەكىەەم

ئەھمەە

ە تەرى سنسڭسممج ئاەاەممۇسئ پسرىڭتممسشۇسرى ا

تاەاك ممان .بممى ەممە ەپنسن ھممېىەەتۇەر تممۈركسۈ مسۇۇەتممۇەر ئارىتممسەق بسممر ئسممەىڭە
بسرۇسگسڭسج مەەەقك ا كېۇسشسەە ئسڭناەسن مىھسق ئەھەسڭەتىە ئسگە.
ھېىەەتۇەركسج مەامىك

ئاەاەەن ئتمم ىڭم ك تۈركستمنان تەەمە ۇپ

ە

ەەەممە ىڭۇسىىە ئائسممش ئاەاەمممر ىن تەشممىسل تاپ ممان .بسممر استممسق ھممېىەەتۇەر ە
رېنال ئەخم

ە جەمنسڭەتڭسج ئسىنسەائ

ھاەماتسڭ

ئااتمسنس

اوە مان تەرەپمۇەر

ھەا سمممەىەى توخناۇ مممان.مىكاجممماتك كەئەت (پەە ەممممىەر مە ھسڭەەممم ) ە تمممدت
خەۇسشسڭ
ئسمھ

مە ھسڭەۇسگەن ھېىەەتۇەر ىن باشم ا مەامىكمرۇسەمى ەەر بەرگەن.بمىۇر
ئاشسئك ئاۇمھڭسج بسرۇسمن ە بمارۇس

ك ممىتۇە

ئسرق ىتم

ە امى رىن ك

پەە ەمىەر ەدەگۈەم ك شمەرىنەتك اۇھمە ە تەامۋقك ئستممم ئەخمام ك اسڭمامەتك
جەكڭەت ە ۇاقخ تەەۋىرۇسر ك ۇكڭا ە ەماخنا ئاشمس مر ئۈەمنسەىن شمسىاەەتك
مىتەەە ۇپمرۇا ئائسمش استتمسۇەرك اىىسمر ە خسۇمۋەتىە ئوخشماش ەەەمە ىڭۇسن
ئە ەي-ئەركاكۇسرى ا ئاۇاسەقر مەامىكمر ۇر.
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ىۋقكسۈ ھېىەەت ە ئەھەە ەەەە ىڭڭسج تسۇ ك اىتا ۇىبسۇسن ە مەھەمى
كاش سرىۈ تەرىشسەىن تۈركچسڭسمج ئەق ەۈكتمەال شمەكۇ

ەي ئېنسمرقي اسۇسڭ مان

بوۇىش

كېرەال.بى ھەانە تېمسەى

«خاااكسڭە تسۇ »ك ەەك

اارقخاكسڭمر تۈركچست

ئېڭسئ ھدكۈم چس سرىخ ئۈچۈن ىۋقك
ئۈچسڭچ

ەماك

ھېىەەتڭسمج ئمون ئسىىسڭچم

ئمون

ئەەسر ە ەېزىۇ ان كىەمسۇسرى ا ئېھنسڭاجسەسز بار.
ىۋقكسۈ ھېىەەت ەەۇەي ەااما كىەمسمر ھاۇسنسەە ەەكم

ئاراسۇسئك كېڭڭى
اىۇسەسز ىى

ە ىرۇەر ە بوۇتما بېتمسۇس

اوۇمەق كۈچمۈربش

كمدپەەنسۇگەن .ىمۋقكسۈ ھمېىەەت

ماتسرەاۇمرۇا اارى اكەق ئدتىەن ئسىى

ئەەسر ئسچسەە تاشىەكننە ئون

ەەتنە اېنسقك ئستناكىىۇەق توا ىا اېنسقك اااقكمەق بەش اېمنسقك بىخمارق ە ااۇاكمەق
بسر اېنسەەىن بېتسۇ ان.ەو ېش ئسننسشاا
كسرىل ھەرىشسەە ئسىىم
ھاەات

پارچسمك اكەىن كېمڭسن ئدابسىستمناكەق

اېمنسق كەشمسر اسۇسڭ مان .تمۈركسڭە ە كاممال ئەرئاەممنك

بسىەك ەۈەۈف ئاامىن ە ئەرخان ەەاقئسۈ توپۇى تەرىشسەىن ئاەرىق-ئاەرىق

ھاۇەق تۈركچسگە تەرجسەە اسۇسڭس

كەشسر اسۇسڭ ان.

ئەھممەە ەەەممە ىڭگە كستممىەت بسممرىۇگەن پې سركممامەك ىممۋقكسۈ ھېىەەتڭسممج
تاشىەكش ە اااقن باەەسۇسرىڭسج باش استەسەىى
ئاۇەى ا بسر ئەەەر ئەمەس بەۇى

ىۋقك

ھېىەەتڭسج مىاە

رىتاۇە تەەە ۇپڭسج مىھسق ئاتاۇ ىۇسرىەىن بسرە
ە ئەھەسڭن م ك ە رىشممۇسىڭسج ممماھسڭن

بسر رىتاۇسەىن ئسىارەتنىر.ئدا
ىەست

ئوركسەىى

بى

بوۇ ان «پې سر»كسج مماھسڭن

ە مەرتسممۋىۇسرىڭ

باەممان اسۇسڭ ممان بسممر

ئەەممەر ۇر.بممى ئەەممەر ە شممەرىنەتنە ئممونك تەرى ەتممنە ئممونك مەرىشەتممنە ئممون ە
ھەاس ەتنە ئون جەم

اسرىئ ەرىىە باەان اسۇسڭ ان.پې سرۇس نا ئون ەرىىەك ئون

كىر ە ئون ەرىىە بسۇەن بسۇۇە ئاۇنە ئە ەي بارۇس

تسۇ ا ئېۇسڭ ان.

پې سركامسڭسج ىۋقكۈ ھېىەەتڭسج باش ا ەااما كىەمسۇسرىەق بوۇەاەمۇس
ئەەممەركسج ئەھممەە ەەەممە ىۈ تەرىشسممەىن ئەمەس بەۇى م
ەەەممە ىڭڭسج ئسەىڭتممسڭ
ەېزىۇسمم

كېڭسڭى م

ە ىممرۇەر ە

ئاەممان اسۇ ممان بسممر ەەەممە ىۈ ەر ىشمم

تەرىشسممەىن

ىۋقك مما كسرگممۈابۇگەكۇسىسڭ

كدرەممسنسەۇ.پې سركممامە كامممال ئەرئاەمممن

تەرىشسەىن كەشمسر اسۇسڭ مان .بسمر تەت س ماتچ
كېڭسن تېشسۇ ان ئەەسر

ك بمى

تەرىشسمەىن ئەھمەە ەەەمە ىڭڭسج

ەي اارقۇ ان «رىتاۇە» كامۇسئ ئەەمەركامال ئەرئاەممن

تەرىشسەىن كەشسر اسۇسڭ ان پې سركامسڭسج ئداىەۇر.
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-3ئىدىيسى ۋە تەسىرلىرى
ئەھممەە ەەەممە ىۈ ئسۇسممق تەھتممسل اسۇ ممان ە ىرۇسرىممەە بوۇتممىن ەمماك
ەېنسشس

خسمزمەت بسمۇەن مەشم ىل بوۇ مان ە رۇەر ە بوۇتمىن ق قمۇسمئ

چس س

ئسىمما ەت بسممۇەن ئممدتىەن بوۇممىي تىرمىشممسڭ
اامەى ان .ئداىڭسج ھاۇل ئەمگسى

اىشممى

بسۇەن ەاشاشڭ

ئىەممىي ەممېنسخ بسممۇەن

تەشمۋىئ اسۇسم

كەۇمگەن بمى

تەەە ۇي ئەھۇ ك مەكسۋىۈ ئسۇسەۇەر ە شدھرەت اااىڭسخ بسۇەن بسۇمۇە ھەكەفسمۈ
ە ئممدا ە ىر ىىمم

فس ھسشىكاەمم

كسممزقمسڭە مە رىتستممسەە ەرىمم

بەرگممۈ ەال

ئس نسممەقرۇا ئسممگە شممەەسخ ئەل ھەمە قكسڭممەىن مەكسممۋىۈ ە اقھسرىممۈ ئسۇسەمركمم
ئدگەكگەن.
ئەھەە ەەەمە ىڭڭسج ەەەمسەە ئسرشما ئسشمۇسرىڭ
تەرەپنسن بۈەۈال ەەۇىىاسڭمر ەىۇناك
جەھەتمممنە ھممماكسەسڭەتڭ

باشمۇس ان ە ىمرك بسمر

ەەكىەر قپمات بوۇمىي خمارقامۇەر ەسڭاەم

اوۇ ممما ئېۇسشممم ا باشمممۇس ان ە ەەكە بسمممر تەرەپمممنسن

تۈركستممناكڭسج ەەتنەەممى رقەىكۇسرىممەق ئستمممم ىڭم

ە تەەممە ۇي ھەرىىەتۇسممر

كۈچسڭسشمممىە باشمممۇس ان بسمممر ە ىمممر ئسمممە  .ئىەمممنااى ا ئوخشممماش ھەكەفسمممۈ
ە ئاۇسق بوۇىي ەېنسشمىەن ئەھمەە ەەەمە ىۈ ئەرەپمچە ە پارىتمچە

فس ھسشىكاە

بسۇەتن  .بى ەە ەپنسن تاشىەكشك ەسر ەرەاە
اسرۇاۇسرىەىى

ە ەەەھىن ەرەاەسڭسج اارىش

تۈاۇەڭۇسىۇەر ە ەاشما قت ان كمدچەەن تمۈركۇەر ئارىتمسەق شمدھرەت

اااقك ممان.باشم سچە اسۇسم
ئسۇسق-مەرىشەت ئېۇس

ئېڭن اكممەق ئممى تممىپرقامر ىى

ەمما

ق خەۇممئ ئامەستممس ا

بارۇان .ئسۇسق-مەرىشەت پائاۇسڭەتۇسرىەە چۈشۈكۈشۇۈال اقۇرق

تسل اوۇمك ان.
ئەھمەە ەەەمە ىۈك ئەتسرقپسمەىى
پسرىڭتممسشۇسرىڭ
ااتارۇسئ ئۈ
كام
تېم

ە شممەرىنەت-ەممۈكڭەتك تەەممە ۇي ە خىرقەممان مەۇمسۇسىمم

ئاەاەم ا تاەاك مان ەەەمە ىڭۇسىڭسج ئە ەي-ئەركماكۇسرىڭ

ئاەنسەق ھەجە ەاكسڭ

باەان اسۇس

ئسڭتماكمرۇا ئستممم ىڭسڭسمج ئاەاەم

اوۇۇىكىي كەاىە

چس ان .ھېىەەتۇەر ەەەمە ىۈ ەر ىشمۇسر

ىۈ تمۈركچە بسمۇەن

ئماراسۇسئ ئستمممسڭەتڭ

اىبىل اسۇەس ان باش ا تۈركسۈ خەۇ ۇەرۇسەى تارااۇ مان.ەەەمە ىڭڭسج ەمې سن

ئەتسرقپسەق تواتان توا ىا مسمج باشم ا ەسمرق
مىرىن

شمەكسۇەە ئما

ھمېىەەت

ە كىرۇىن ئسزباەارۇسر

بار ئسە .

جماەمر ق بوۇتما ئمون ئسىىم

مسمج
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ئەھەە ەەەە ىڭڭسج تۈرال ەىرتۇسرىەق كەم ئىچسرقەەى ان مىەنەھىەم تەەسر
ااۇەۇرىشممسەقك ھېىەەتۇسممر
اسۇ ممان مممىرىنۇسر
ئورتمما

بۈەممۈال ر ل ئوەڭس ممان.ھەتنمما بممى شممەكسۇەە پۈتممۈن رقەىكمرۇمما

بوۇ ممان بسممر ئسنس مما

ئەەسر ىن بسر

بسممۇەن بسۇممۇە ەەكە پۈتممۈن تممۈرال ۇكڭاەممس ا خسنمماي
ر ەاپ مما چس ارۇممان .ئاكمما ۇى ق كەچممچە

ە ر ھڭ م

ەاشاي كەۇگەن ە مىەىۇەان بوۇەس ان اسشچا ك ئىۇىا تۈركۇسر

ەەەە ىۈ ەر ىشۇسرىڭسج تۈرتىستسەە مىەىۇەان بوۇ ان.
ئەھەە ەەەە ىۈ بسر مىرشسە ە تەربسڭچ
ئدتىسڭسەسز ەال ئەتسرقپسەىى

ەۈپسن

بسۇەن ەىاار ق ەمداۇەي

ئسڭتاكمرۇا ئستمم ىڭسڭسج ئاەاەم

بسۇەن بسۇۇە تەەە ۇي ئسنس ا ۇسرىڭ

ە ھدكمۈمۇسر

ە تەرى ەتڭسج ئە ەي-ئەركاكۇسرىڭ

تەۇسمق

بەرگەن.

ئەھمەد يەسەۋىي -ھاياتى ،ئەسەرلىرى ،ئىدىيسى ۋە تەسىرى
كنور ئەھەە تىرقن ەۈكتەل (تۈركسڭە ەەۇىى

پر فستتىرك
ئسمھسڭات فاكىۇنسن

ئستمم تارىم

ئىكۋېرەسنسن

بدۇۈمسەە)

تۈركچىدىن ئابدۇقاھار ئابدۇۋارىس مەھزن تەرجىمىسى
-0ھاەممات

ئەھممەە ەەەممە ىۈك بۈەممۈال ەممەۇىىاڭمر ىۇسنسڭسممج ئمماخسرا

شمماكۇسئ ە ىرۇسرىممەە ەاشممس ان بوۇممىيك ئممىك «تۈركستممنان پسممر ك تۈركستممنان
خىجستمم ك ھەارىنمم

ەممىۇنانك ئە ۇسڭمماۇر ەممىۇناك ك ئە ۇسڭمماۇر ەەركستمم

ە

ئاكا ۇىكسج مەكسمۋىۈ پەتمھ اسۇ ىچستم » ېگەكمەەال شمەرەپۇسن كاممرۇما كائسمل
بوۇ ممان .ئممىك تممۈركسۈ خەۇ ۇسرىڭسممج ئستمممم تممارىم
تەەسر
بسر

اقماكسەسزۇسچە ەېنس

ە مە ەكسڭن م

ەاھەەممسەە

كەۇگەن مىتەەە ۇيك شمائسر ە پەەمەموپۇسرىەىن

بوۇىيك ئاكا ۇى ە تۈركسۈ خەۇ مۇەر ئارىتمسەق ئستمممسڭەت بسمۇەن تمۈركسۈ

تسۇۇسرىڭسممج مە جممى بوۇممىي تىرىش م

ە كېڭسڭشممسەە تۈرتىسۇسممن ر ل ئوەڭس ممان

اقتنممىر .ئەھممەە ەەەممە ىۈك امموۇسەسز ىى
-0101ەسۇۇسرىەق 0ەەك

ماتېرىڭاۇمرۇمما ئاەاەمممك اكەق -0101

XI-ئەەمسركسج ئماخسرا

ەېرىەسمەق  1ئاھاۇستم

تمۈركسۈ
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خەۇ ممۇەر ە ۇەەممر
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ئەرەبۇەر ىممن تەركسمم

تاپ ممان ەمماەرقمەق ۇكڭاۇمما كەۇممگەن.

ەاەرقم 3اااقاستناكڭسج جەكىبس ا جاەمش ان چسەىەكش شمەھسرىڭسج شمەرى سەىى
تارىق ئوەنسڭسگە اىەىۇسەى ان شەھڭار ەرەاەمسڭسج كسچسمن بسمر ئې سڭم
اارقەى چاەەىى

بوۇ مان

بسر جاەڭسج ئستەسەۇر .بسر استسق مەكىەۇەر ە ئەھەە ەەەمە ىۈ

ەەەممسەە تىۇىۇ ممان ەي اارقۇەاانمما .ەەە م
جاەمش ان تۈركستنان شمەھسرىڭ

ھممااىرا

اااقاستممناكڭسج جەكىبس مما

كدرەمسنسەۇ .ئەمەما ەەەمسەە تىۇىۇ مان ېمگەن

اممارقش تممااق كۈچۇممۈال اممارقش ئەمەس 5.ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج ق ىتمم
پەاىۇەتۇسن ئە ۇسڭا كسش
ئسىڭ م

بوۇىيك كەەمەب

ئەۇسڭسمج ئموۇۇ

ھەارىنم

ھەكەفسممڭەگە تىتشممسەۇ.ەمماەرقمەق مممىھەمەە ئسىڭ م

«خىجا» ەي ئاتاۇ اكۇس

ئېتممسل

ممىھەمەە

ھەكەفسممڭە ئە ۇتۇسممر

ئۈچۈن ئەھەە ەەەە ىڭەى «خىجا ئەھمەە ەەەمە ىۈ

ە اممىل خىجمما ئەھممەە ەەەممە ىۈ» ېممگەن كمماممر بسممۇەن ئاتاۇ ممان 1.ئەھممەە
ەەەە ىڭڭسج ئاكست
شەەسمڭسج اسز

شەەسخ ئسىرقھسەڭسج ئىرۇن باەارۇسرىەىن بسر

بوۇ ان مىەا

ئائسشمە خاتىكمەۇر .1ئاتما-ئاكستمسەىن كسچسمن ەاشمنا ئاەرىۇسم

ااۇ ان ئەھمەە ەەەمە ىۈ ەەتمنە ەاشمنسن باشممي ھە ىتم

جە ھەر شماھڭااكسج

تەربسڭتممسەە ئدەممۈي ەېنسۇسممەۇ .بسممر استممسق مەۇىماتمرۇمما ئاەاەمممك اكەقك جە ھەر
شمماھڭاا كممامەۇىم بسممر ەممە ەب بسممۇەن ئسڭستممسڭ
ەەەممسگە كېۇسمم
تەھتسۇسڭ

ئېۇسم

ەمماەرقمەىن ئاەرىۇ ممان ە

ماكاكمشمم ان 1.ئەھممەە ەەەممە ىۈ ەەتممنە ەاشمم سچە باشمممك ى

ق ىتسەىن ئاۇ ان .تەاكسرىۇەرگە ئاەاەمك اكەقك ئى كېچسن ەېشسەىن

باشمپم خسزىر ئەۇەەھستتاۇمڭسج ەدھىەت ە ئسرشا ۇسرى ا كائسل بوۇ ان بوۇىيك
ەەەسەە ئارەمن باباۇا شاگرىش بوۇىي تەھتسۇسڭ
ەەەسەە مەشھىر اقت بوۇىيك خىرقەان مەۇمەت ئې سە

ق قممشنىرۇان .ئارەممن بابما
(خىرقەاكەق پەەمەق بوۇ مان

ماۇمەت ئسە ىڭتمسگە ئسمگە تەەمە ۇي ئې سەم -ت)كسمج ەكسۇم
پسش ە ەم ەاھابە بوۇ ان ئارىتمن باباكسج ەەەمسگە كسۇسم
تېشسشمم

ە مممىھەمەە ئەۇەەھستتمماۇمڭسج ئاممماكسن

ەەەممممە ىڭگە بېرىشمممم

ھەمممممەە ئممممىك

ئسمە  0.ھەتنما

ئەھمەە ەەەمە ىڭڭ

بوۇ ممان خممورمسڭ

تەربسممممڭسۇەي ەېنشنۈربشمممم

ئەھممەە

مممممىھەمەە

ئەۇەەھستتمماۇمەىن بوۇ ممان مەكسممۋىۈ بسممر ئسشممارەتىە ئاەاەمممكەاانا ئسممە  0.بممى
ھەانسىممم

تەاكسمممرىۇەرگە امممارى سڭسەسز قك بسمممر اېنسەۇسمممئ ئىرۇشمممنا ممممىھەمەە

ئەۇەەھستتاۇم ەەەەى ان ھې

كەرەست

ااۇەس مان ەماھابسۇەركسج تەۇسشم

بموەسچە

ئاۇمھنائاۇۇا ۇئا اسۇسەۇ .بى ۇئا ىن كېڭسن پەرىشنە جەبرقئسل جەكڭەتمنسن بسمر
تەختە خورمسڭ

ئېۇس

چۈشسەۇ .ەاھابسۇەر خىرمسەىن بسرتاۇەىن ئېۇس

ەەەمەۇ.
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كمدرگەن جەبرقئسمل ەەرگە

بى چاۇەق بسرتال خورما ەەرگە چۈشۈي كېنسمەۇك بمىك

چۈشۈي كەتىەن خورما مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇمڭسج ئۈمەەتۇسرىەىن بسر
ئەھممەە ئستممسەۇسن بسممر كسشممسڭسج كېتسۋىت م
ئەۇەەھستتاۇم بى خمورمسڭ

ئسىەكۇسىسڭ م

مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇم بى خورمسڭ

ئدا اوۇ

بى ەاىشسڭ

بسرىەۇ ھەمەە ئەھەە ك

بوۇ اكمەقك

ئدەنسگە ئاۇسمەۇ.

بسۇەن ئارەممن باباكسمج تام س س ما

ئىرۇكمشنىرۇي ئەھەە كسج اەەەر ە ئسىەكۇسىسڭ ك ئىك
ئېڭنس

ئېڭنسممەۇ.مممىھەمەە

ەماھابسۇەر ىن بسمرىگە ئامماكەت اوەەمااچ

ەاھابسۇەر ئسچسەىن ئارەمن بابا ئستسەۇسن بسرە

بوۇ مان

ااكمەق

تاپسمەى اكۇس سڭ

تەربسڭسۇەي ەېنسشنۈربش ەاىشستسڭسەى ئارەممن

باباۇممما تاپشمممىرىەۇ .ئارەممممن بابممما كەچمممچە ەمممۈا ەسمممل ئەھەە كممم

ئسز ەەمممەۇ.

ئسشممارەتۇەرگە ئاەاەممەن ەەەممسگە كسۇسممەۇ ە ەەەممسەە بسممر تمموي بمماۇسمر بسممۇەن
ئوەڭا قت ان ئەھەە ك

تاپسەۇ.ئارەمن بابا خورمسڭسج گېشسڭ

ئارەمن باباۇا ئاماكسنسڭ

بسرىشڭ

ئېڭنسمەۇ .ئارەممن بابما بەشمڭۈا ەسۇ ما ەمې سن

تام س سممەق ەمماامي ەممۈرگەن خممورمسڭ
بسرىەۇ .ئارەمن بابا ئەھەە ك
ئمماخسر

چس ارماەنا ئەھمەە

ئاۇزىممەىن چس سرى م

ئسگستممسگە تاپشممىرۇي

تەربسڭسۇەشىە باشممەەۇ شمىكسج بسمۇەن ئەھمەە

مەكسممۋىسۈ كاممماۇەت ەرىىستمممسگە ەېنسمم

شممدھرىن

تەرەي-تەرەپمممىە

تارقەەۇ 01.ئارەمن بابا قپات بوۇ اكەىن كېڭسن ئەھەە ەەەە ىۈ ئدا اقماكسەىى
مەشھىر ئسۇسق مەركەاۇسرىەىن بسر
اارقخاكسڭمركسج ھاكسەسڭسن
ئەۇمم

ئاەنسەق ئسە  .بىخمارق ق مەاھسشم

بورھممان ئستممسەۇسن بمما

تۈركستناكڭسج ھەر ااەت

بوۇ ان بىخارقۇما بارىمەۇ.بىخمارق بمى ە ىمر ە
ھەكەفسمۈ بوۇ مان

بسممر ئممائسۇە ەسڭاەمم

كىپىاۇمما ئسممگە ئسممە .

جاەۇسرىمەىن مسڭممرچە تاۇسم

ئسۇسمق تەھتمسل اسۇسمخ

ئۈچۈن بىخارقۇا كسۇەتن  00.ئەھەە ەەەمە ىۈ بمى ەەر ە – 0001\115ەسۇم
ەاك

 03ئدا ە رىەىى

-0015\100ەسۇۇسر

01

قڭۇسئ ئاۇسق ە مىتەەە ىشۇەر ىن

شەەسخ ەۈەۈف ئەل ھەمە قكسۈ()0051\131ك ئى قپات بوۇ اكەىن كېڭسن ئابەۇۇم
بەراسممۈ(بەرقاسممۈ) ە شممەەسخ ھەەممەن ئەكممەقاسڭمركسج ئممۈچسڭچ

ئورۇكىاەممار

ەممۈپسنسەە ئسرشمما مااامس مما ئوۇنىرىممەۇ .ئەمەمما بسممر مەاگسممل ئدتىەكممەىن كېممڭسنك
شمممەەسمسڭسج بسمممر ئسشمممارىن
ۇسىەىۋقكسڭ ا ئدتۈكۈي بېرى

ەمممە ەبۇسن ماامممامسڭ

شمممەەسخ ئابمممەۇۇماۇسئ ئەل

ەەەسگە ااەنسەۇ.بى قاسننا ئاتەسخ ەاشمرۇا كسرىم

ااۇ ممان ئەھممەە ەەەممە ىۈ قپممات بوۇ اك مما اە ەر ئسرشمما پائمماۇسڭەتۇسر
مەش ىل بوۇسەۇ 05.ئىكسج بى شەھەر ە تاك
تەەمممە ۇي ئسەىڭتمممسڭ

بسممۇەن

قپات بوۇ اك ا اە ەر كۈچۇمۈال بسمر

ااۇمممەۇرۇي كەتىەكۇسىممم

مەۇىممممەۇر 01.كمممدي استمممسق
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مەكممىەۇەرگە ئاەاەممەن -0011-0011\113-111ەسۇمم
ەەەمممە ىۈ  13ەاشمممنسن كېڭسڭىممم
ھوەۇستمممسەىى

ئمممدمرىڭ

قپممات بوۇ ممان ئەھممەە

تەەمممە ۇي ئەكنەكستممم

بممموەسچە

كسچسمممن ھممموجرق ئاەمممنس ا كوۇك مممان گەمسمممەە ئسنسىممماي بسمممۇەن

ئدتىممۈاگەن .ئىكسممج بممى ھەرىىسممنسگە مممىھەمەە ئەۇەەھستتمماۇمڭسج ەوۇسممەق چسممج
ەي چۈشەكچە بسرىۇسەۇ  .مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇم  13ەېشمسەق قپمات

تىرۇاكۇس

بوۇ ان .بى ەە ەپنسن ئەھەە ەەەمە ىۈ ئۈچمۈن بمى ەاشمنسن كېمڭسن ەەر ەۈاىمەە
ەاشاش ەمۈكڭەتىە خسممي ەي اارقۇ مان 01.ئەھمەە ەەەمە ىڭڭسج اماكچە ەاشمنا
قپات بوۇ اكۇس

ھەر خسل اارقشمر ى سنسەسزك

ھەا سەىى

تارتسەۇ.بسر استمسق

تەت س اتچسمر ئىكسج  13ەاشنا قپات بوۇ اكۇس سڭ

اىبىل اسۇ ان .ەەكە بسر استسق

13ك 01ك  011ە ەاك

 011ەاشمنا قپمات بوۇ مان ەي

تەت س اتچسمر بوۇتا ئىك

اارى ممان 01.ئەمسممر تسەوركسممج بممىەرۇا
ئەھەە ەەەە ىۈ مەاىەرىت ك ئەەڭ

 0301\100بسممۇەن ەاەسۇسش م ا باشممۇس ان

اقماكەق بسر مەەمىسە ە بسمر ەرگما بسمۇەن

بسۇۇە باش ا بسڭماۇر بسمۇەن اىشمىۇىي بسمر اماكچە ەسمل ئسچسمەە پۈتىمۈابۇگەن00.
ەممو ىش ئسننسشمماا

ە رىممەە تۈركستممناكڭسج ھەر ااەتمم

مىەىۇەاكمر اىڭارەت اسۇس

تىرىەى ان بمى مەامىەرە -0001ەسۇم

اااقاستممنان ئارىتممسەق ئېۇس م
تارىم

تمۈركسڭە بسمۇەن

بېرىۇ ممان كېۇسشممسق بمموەسچەك -0001ەسۇ م

ە مسەمارچسۇسئ ئىەمۇىب

-1111ەسۇ

جاەۇسرىممەىن كەۇممگەن
ئەەممۇ

ەماامي اېۇسڭ مان ئاەاەمنا رېەوكسمش اسۇسڭسم

 -0ئاەەق پۈتۈي رەەەسۈ ئېچسۋېنسۇگەن .امىۇسەسز ىى

ماتېرىڭاۇمرۇما

ئاەاەمممك اكەق ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج ئسىممرقھسق ئستممسەۇسن بسممر ئمموۇۇ
ئەھممەە ەەەممە ىۈ ھاەممات قانسممەق ئوۇۇسڭسممج قپممات بوۇ مماكۇس

بوۇممىيك

مەۇممىم .ئەھممەە

ەەەە ىڭڭسج بى ئوۇۇسەىن باش ا جە ھەر شماھڭاا ە جە ھەر خىشمڭاا ئستمسەۇسن
اسممز

ئسىىمم

بممار بوۇممىيك ئىكسممج كەەممەب

اسممز

جە ھەر شمماھڭاا ئمماراسۇسئ

ق قممش ان .تۈركستنانك ما ەرقئىكڭەھرك ئوتنىرق ئاەسڭا رقەمىكۇسر
كەەممەب

ئەھممەە ەەەممە ىڭگە تىتسشممسەى اكۇس سڭ

ە ئاكما ۇى ق

ە ق اۇس ممان كىرۇممىن مەشممھىر

اقتمر ئوتنىرى ا چس سش ا باشۇس ان.بىۇر ىن بسر ااكچست ك ەەمەراەكنۇسن شمەەخ
اەكەرىڭاك ئۈەىۈپۇۈال شائسر ئاتا ە ئە ۇسڭا چەۇەبسڭۇەر ۇر00.
-1ئەەەرۇسر
كامۇسئ ئەەەرۇسر

ئەھەە ەەەمە ىڭڭسج « ىمۋقك
بار .ىۋقك

ھمېىەەت» ە «پې سركمامە»

ھېىەەتك ئەھەە ەەەمە ىڭڭسج بەشمنسن ئموكىەش

كىبۇسن سچە ئاۇەاشنىرۇۇىي ەېزىۇ ان رۇبائسڭمر ىن ئسىارەت بوۇمىيك «ھمېىەەت»
ەي ئاتاۇ مممان ىڭمممۈك تەەمممە ۇي ە ېمممەقكنسن ماھسڭنسمممەىى

كەامسۇەر ىمممن
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ھېىەەتڭسمممج ەاامممما ە باەمممەا كىەممممسۇسرىەىى

توپمك مممان ئەەمممەر ۇر .ىمممۋقك

ھېىەەتۇەركسج ەاكسەق بسر استسق ئوخشسەاەۇس مر مە جىت .اقمماكسەسزۇسچە رەتمىە
تىرۇىاۇۇ ان ەەەە ىڭگە ئائسش ھېىەەتۇەركسج ەاك
بى ەە ەپنسن ھېىەەتۇەركسج بسرىەىى

ئسىى

ەمۈا ئەۇۇسمن بوۇمىيك

«تدتەسج تدتڭۈا ھېىەەت باەان اسۇەىق»

ېممگەن ئسشمما ە پەاەت بسممر رىممۋقەەتنسن ئسىممارەتنىر 11.ھممېىەەتۇەر ەەەممە ىڭڭسج
ەر ىشمممۇسر

ەېڭسمممەىى

تەرىشسمممەىن ەېزىممم

ەر ىشممۇسرىڭسج ئې سزىممەىن ئەق ەسرقانسى م
ەېنس م

تممۈركسۈ خەۇ ۇەركسممج ەممىرتۇسرى سچە

بارۇممان 10.بىكسممج بسممۇەن بسۇممۇە ىممۋقك

ھېىەەتڭسممج كىەمممسۇسرىەىى

پەرى ۇەرك ئەەەر ىى

بارۇسئ ھېىەەتۇەركسج ئەھمەە

مەامىن ە تسل جەھەتنسى

ەەەە ىڭگسم ئائسش بوۇەاەنسن بەۇى
شممائسرۇركسج كەامسۇسممر
اوۇسەسز ىى
ەر ىش

ااۇمممەۇرۇۇ ان ھەممممەە ەەەمممە ىۈ

ەاك

ئسىەكۇسىسڭمم

بسر استمەسڭسج ممىرىنۇسر

ە باشم ا ەمىپ

ئستممشاتۇسەاانا .ھەتنمما فىئمما كدپربۇممۈك

ىۋقن ھېىەەت ئستسەۇسن ئوخشاش ئەەەركسج باش ا بسمر ەەەمە ىۈ
شەەسمسگە ئائسش بوۇىش ئېھنسەاۇۇس سڭ

كەاەر ىن ەااسش اسۇسشم ا

بوۇەاەەۇ ەي اارى ان 11.است ستم ك بمارۇسئ ھېىەەتۇەركسمج مەكىەەم
ەەەممە ىڭڭسج ئسنس مما

ك اارقشممۇسر

ئەھمەە

ە تەرى سنسڭسممج ئاەاەممۇسئ پسرىڭتممسشۇسرى ا

تاەاك ان .بمى ەمە ەپنسن ھمېىەەتۇەر تمۈركسۈ خەۇ مۇەر ئارىتمسەق بسرخسمل ئسمەىڭە
بسرۇسگسڭسمممج مەەمممەقك ا كېۇسشمممسەە ئسڭنممماەسن ممممىھسق ئەھەسمممڭەتىە ئسمممگە13.
ھېىەەتۇەركسممج مەامممىك

ئاەاەممەن ئتمممم ىڭمم ك تۈركستممنان تەەممە ۇپ

ە

ەەەە ىڭۇسىىە ئائسش ئاەاەمر ىن تەركسب تاپ ان .بسر استسق ھېىەەتۇەر ە رىنال
ئەخممم

ە جەمنسڭەتڭسممج ئسىنسەممائ

ھەا سممەىەى توخناۇ ممان.
خەۇسشسڭ

ھاەمماتسڭ

ئاراسممەق ااۇەۇرىممەى ان ئممامسۇمر

مىكاجمماتك كەئەت (پەە ەمممىەر مە ھسڭەەمم ) ە تممدت

مە ھسڭسۇسگەن ھېىەەتۇەر ىن باش ا مەامىكمرۇسەى ەەر بېرىۇگەن بوۇىي

ئممىۇر :ئسمھسممۈ ئسشممسئك ئاۇمھڭسممج بسرۇسىم

ە بممارۇس

ك مممىتۇە

ئسرق ىتم

ە

اى رىن ك پەە ەمىەر ەدەگۈەم ك شمەرىنەتك اۇھمە ە تەامۋقك ئستممم ئەخمام ك
اسڭامەتك جەكڭەت ە ە اقخ تەەۋىرۇسر ك ۇكڭما ە ەماخنا ئاشمس مر ئۈەمنسەىن
شممسىاەەتك مىتەەممە ۇپمرۇا ئائسممش استتممسۇەرك اىىسممر ە خسۇممۋەت ااتممارۇسئ
ەەەە ىڭۇسن ئە ەي-ئەركاكۇسرى ا ئاۇاسەقر مەاممىكمر ۇر 15.ىمۋقك
ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج تسۇمم

اىتا ۇىبسۇسممن ە مەھەممى كاشمم ەرىۈ تەرىشسممەىن

تۈركچسڭسج ئەق ەۈكتەال شەكۇ
اارقخماكسڭمر تۈركچستم

ھمېىەەت ە

بوۇىشم

ەي ئېنسرقي اسۇسڭ ان «خاااكسڭە تسۇ » ەەكم
كېمرەال 11 .بمى ھەامنە تېمسەمى ئېڭسمئ ھدكممۈم
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چس سممرىخ ئۈچممۈن ىممۋقك

ھېىەەتڭسممج  XII-ەمماك

كىەمسۇسرى ا ئېھنسڭاجسەسز بار .ىۋقك

ھمېىەەت ەەمۇەي ەاامما كىەمما ھاۇسنسمەە

ەەكم ك اوۇمەق كدچمۈربش ئماراسۇسئك كېڭسڭىم
بېتسۇس

كمدپەەنسۇگەن .ىمۋقك

ئدتىەن ئسىى

XIII-ئەەممسر ە ەېزىۇ ممان

ە ىمرۇەرگە كەۇگەكمەە مەتىممىئە ە

ھمېىەەت اموۇسەسز ىى

ماتسرىڭاۇمرۇما اارى اكمەق

ئەەسر ە تاشىەكننە ئون ەەتنە اېنسقك ئستناكىىۇەق توا ىا اېمنسقك

اااقكەق بەش اېمنسقك بىخمارق بسمر اېمنسقك ااۇاكمەق بسمر اېمنسق بېتمسۇ ان.ەمو ېش
پارچسمك اكەىن كېڭسنك ئدابسىستناكەق كسرىل ھەرىشسمەە ئسىىم

ئسننسشاا

كەشسر اسۇسڭ ان.تۈركسڭسەە كامال ئەرئاەمنك ھاەات

اېمنسق

بسىەك ەۈەۈف ئماامىن 11ە

ئەرخان ەەاقئسۈ توپۇمى 11تەرىشسمەىن ئماەرىق-ئماەرىق ھاۇمەق تمۈركچسگە تەرجسمەە
اسۇسڭس
ىممۋقك

كەشسر اسۇسڭ ان .ئەھەە ەەەە ىڭڭسج ئەەسر

ەي اارقۇ مان پې سركمامە

ھېىەەتڭسممج تاشممىەكش ە اممااقن باەممەسۇسرىڭسج بمماش استممەسەىى

رىتاۇسەىن ئسىارەتنىر.ئدا ئاۇەى ا ئاەرىق ئەەەر ھېتمابمكەاەەى ان بەۇىم
ھېىەەتڭسمممج مىاە

ىەستممم

ئاتاۇ ىۇسرىممممەىن بسرەمممم
ەر ىشۇسىڭسج ماھسڭن

ئوركسمممەىى

ىمۋقك

بمممى رىتممماۇە تەەمممە ۇپڭسج ممممىھسق

بوۇ ممممان «پې سممممر»كسممممج ممممماھسڭن
ە مەرتسۋىۇسرىڭ

بسممر

ە ئەھەسڭنمممم ك

باەمان اسۇ مان ئەەمەر ۇر.بمى ئەەمەر ە

شممەرىنەتنە ئممونك تەرى ەتممنە ئممونك مەرىشەتممنە ئممون ە ھەاس ەتممنە ئممون بوۇممىي
جەمنسۈ اسرىئ ەرىىە باەان اسۇسڭ ان.پې سرۇس نا ئون ەرىىەك ئون كمىر ە ئمون
ەرىىە بسۇەن بسۇۇە ئاۇنە ئە ەي بمارۇس

تسۇ ما ئېۇسڭ مان .پې سركامسڭسمج ىمۋقن

ھېىەەتڭسج باش ا ەااما كىەمسۇسرىەق بوۇەاەۇس
تەرىشسمممەىن ئەمەسك بەۇىممم
ئسەىڭستسڭ

كېڭسڭىممم

ك بى ئەەەركسج ئەھەە ەەەە ىۈ

ە ىمممرۇەرگە كەۇگەكمممەە ەەەمممە ىڭڭسج

ئاەاس اسۇ ان بسر ەەەە ىۈ ەر ىش

كسرگۈابۇگەكۇسىسڭ

چۈشەكەبرىەۇ.پې سركامە كامال ئەرئاەممن تەرىشسمەىن كەشمسر

اسۇسڭ ان 10بوۇىي كامەۇۈم بسر تەت س اتچ
تېشسۇ ان ئەەمسر

تەرىشسەىن ەېزىۇسم ك ىۋقك ما

تەرىشسەىن ئەھەە ەەەە ىڭڭسج كېڭسن

ەي اارقۇ مان «رىتماۇە» كمامۇسئ ئەەمەر 10كاممال ئەرئاەممن

تەرىشسەىن كەشسر اسۇسڭ ان پې سركامسڭسج ەل ئداىەۇر.

-3ئىدىيسى ۋە تەسىرى
ئەھەە ەەەە ىۈ ئسۇسق تەھتسل اسۇسۋقت ان چاۇۇسر

ەاك

كاماۇەتىە ەسنس
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خسزمەت بسۇەن مەش ىل بوۇ ان ە ىمرۇەر ە بوۇتمىن ھاەماتسڭ
بسمۇەن ئدتىممۈاگەن .تىرمىشممسڭ
ھاۇل ئەمگسى

بسۇەن ەاشاشڭ

اىشممى

ئىەممىي ەممېنس

تەرۇسب اسۇسم

ئسزچسمل ئسىما ەت

اامممەى ان 31.ئداىڭسممج

كەۇمگەن بمى تەەمە ۇي ئەھۇم ك

مەكسۋىۈ ئسۇسەۇەر ە شدھرەت اااقك ان .ھەكەفسۈ فس ھسشىكاە
كسزقمسڭە مە رىتسەە ەرى

بسرىخ ئس نسمەقرى ا ئسمگە شمەەسخ ئەل ھەمە قكسڭمەىن

مەكسۋىۈ ە اقھسرىۈ ئسۇسەمرك
ئسشۇسرىڭ

ە ئدا ە ىر ىى

ئدگەكگەن .ئەھەە ەەەە ىڭڭسج ەەەمسەە ئسرشما

باشۇس ان ە ىرك بسر تەرەپنسن بۈەۈال ەمەۇىىاسڭمر ەمىۇناك

قپات بوۇىيك خارەاىەۇەر ەسڭاە

جەھەتنە ھاكسەسڭەتڭ

ەمەكىەر

اوۇ ا ئاۇ انك ەەكە بسمر
ە تەەممە ۇي

تەرەپممنسن تۈركستممناكڭسج ەەتنەەممى رقەىكۇسرىممەق ئستمممم ىڭمم
ھەرىىەتۇسر

كۈچسڭسشىە باشۇس ان ە ىر ئسمە  .ئىەمنااى ا ئوخشماش ھەكەفسمۈ

فس ھسشىكاە

ە ئاۇسق بوۇىي ەېنسشمىەن ئەھمەە ەەەمە ىۈ ئەرەپمچە ە پارىتمچە
اسرۇس سەىى

بسۇەتن  .شى ەە ەپنسن تاشىەكشك ەسر ە ئامى ەرەاەسڭسج اارش

تمممۈاۇەڭۇسىۇەر ە ەاشممماەەى ان كمممدچەەن تمممۈركسۈ خەۇ مممۇەر ئارىتمممسەق شمممدھرەت
اااقك ممان 30.باشم سچە اسۇسم

ئېڭن اكممەقك ئممى تممىپرقامر ىى

ئارىتممس ا ئسۇسممق-مەرىممشەت كممىرۇسرىڭ

ق خەۇممئ ئامەمما

ەمما

چاچ ممان 31.ئسۇسممق-مەرىممشەت تمماراسنسخ

پائاۇسڭەتۇسرىمممەە چۈشۈكۈشمممۇۈال اقۇمممرق تسمممل اوۇمك مممان .ئەھمممەە ەەەمممە ىۈك
ئەترقپسممەىى

ئسڭتمماكمرۇا ئستمممم ىڭسڭسممج ئاەاەم

پسرىڭتممسشۇسرىڭ

شممەرىنەت-

ەمممۈكڭەتك تەەمممە ۇي ە خىرقەمممان مەۇمسڭۇسىممم (مەۇمەت ئسەىڭتمممسڭ
اسۇسەى اكمر بارۇس ا كەۇنۈرگەن تەەە ۇي ئې سە

ە تەرى ەت-ت) ااتارۇسئ ئۈ

ئاەاە ا تاەاك ان ەەەمە ىڭۇسىڭسج ئە ەي-ئەركماكۇسرىڭ
ھەجە ەاكسڭ
تسۇ

اوۇۇىكىيك كەاىە

بسۇەن باەان اسۇسم
تېمم

ئستممسڭەتڭ

شەكسۇەە ئا

ھمېىەەت كمام

ئسىى

ئاەمنسەق

ىۈك چۈشسڭسشۇسن اسۇسم

چس مان .ھمېىەەتۇەر ەەەمە ىۈ ەر ىشمۇسر

تمۈرال

ئماراسۇسئ

اىبمىل اسۇەس مان باشم ا تمۈركسۈ خەۇ ۇەرۇسەمى تارااۇ مان33.

ەەەە ىڭڭسج ەې سن ئەترقپسمەق تواتمان توا مىا مسمج باشم ا ەسمرق
مسج مىرىن

اوبمممىل

ە كىرۇىن ئسزباەارۇسر

جماەمر ق ئمون

بار ئسمە  35.ئەھمەە ەەەمە ىڭڭسج

تمممۈركسۈ خەۇس مممۇەر ەاشممما قت ان ەمممىرتمر ق مىەمممنەھىەم تەەمممسر ااۇەۇرىشمممسەق
ھېىەەتۇسممر
مىرىنۇسر

بسممۇەن بسۇممۇە ەەكە پۈتممۈن تممۈرال ۇكڭاەممس ا خسنمماي اسۇسممەى ان

بۈەۈال ر ل ئوەڭس ان.ھەتنا بى خسل شەكسۇەە پۈتۈن رقەىكمرۇا ئورتما

بوۇ ان بسر ئسنس ا

ە ر ھڭ

ر ەاپ ا چس ارۇان 31.ئاكما ۇى ق كەچمچە ئەەمسر ىن

بىەان ەاشاي كەۇگەن ە مىەىۇەان بوۇەس ان اسشچا ك ئوۇىا تۈركۇسر

ەەەمە ىۈ
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ەر ىشۇسرىڭسج تۈرتىستسەە مىەىۇەان بوۇ ان 31.ئەھەە ەەەە ىۈ بسمر مىرشمسە
بوۇمممىش ەمممۈپسن

ە تەربسڭسچممم
ئدپچدرىتسەىى

بسمممۇەن ەىاسرىمممەق ەمممداۇەي ئمممدتىسڭسەسز ەالك

ئسڭتاكمرۇا ئستمم ىڭسڭسمج ئاەاەم

ە ھدكمۈمۇسر

بسمۇەن تەق

تەەە ۇي ئسنس ا ۇسر ك تەرى ەتڭسج ئە ەي-ئەركاكۇسرىەىن تەۇسق بەرگەن.ئى بمى
ئمماراسۇسئك ئەتسرقپسممەىى
ئۈمەەت اسۇسم

ئسڭتمماكمرك

مممىھەمەە ئەۇەەھستتمماۇم ا ئەراىگممۈ ەال

ەسنسشمنۈربي چس سشمڭ

ئمى

ئاەاەمسۈ كسشمان اسۇ مان 31.چمۈكى

مممىھەمەە ئەۇەەھستتمماۇمڭسج ەممۈكڭەتۇسرىگە مىەممنەھىەم ەېشسشمم انك مممىھەمەە
ئەۇەەھستتاۇم ا چەكتسز ھدرمسن

ە مىھەبىسن

بار اقت ئسە .ئىكسج اارىشمسچەك

مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇم ا ئەراىگۈ ەال ئۈمەەت بوۇىش ئۈچۈنك ئاۇمھڭسج كسنماب
ە پەە ەمىەركسج ەۈكڭسن
ئېتسۇسخ كېرەال.چۈكى
ئەمەس.ئسەاكڭسج شاكسۇ

بموەسچە ئسمخ اسۇسمخ ە بمى ئسىىستمسگە مىەمنەھىەم
شەرىنەت بسۇەن تەرى ەت بسر-بسرىەىن ئاەرىق شمەەنسۇەر
شەرىنەتك مې سز

تەرى ەتنىر .ئسڭتان ھەاس ەتڭم

ئمدا

ئاۇەى ا تاپاۇەاەەۇ.بىكسج ئۈچۈن ئى بسر پسر(ئىەناا)ۇما مىھنماب بوۇسمەۇ .پسركسمج
ئممېۇسخك ھەاڭسممج رقاىۇس س مما ئسرىشممسخ ېەەكنممىر .بممى كىانسممەىنك

رقاىۇس سڭ م

ھەاس سۈ پسر مىھەمەە ئەۇەەھستتاۇمەۇر .ئىكسج اارىشمسچە ۇكڭاكسمج ئدتىمۈكچ
ئسىەكۇسىسڭ م

بسۇس م
بسۇسم

ئسىەكۇسىسڭ

ئسڭتاكمرۇا اارش

ئىكسڭ مما ااە ىرماەممۇسئك ئىۇىۇۇىاڭسممج ئاۇمھنائاۇۇمما خمماس
ھاكما ۇرۇى

اسۇەاەمۇسئ ە ۇكڭما ئس ىاۇس ما ئسشەكەەەمۇسنك

تۈرۇۈال ەوۇتسزۇس نسن ەااۇسڭسخ ھەتنا ئمدۇەە

تمىرۇي ئدۇمۈش

كېمرەال 30.ئەھمەەت ەەەممە ىۈ امىرۇي چس مان ە بسممر تمۈركسۈ خەۇ م ە مەكتممىي
كسش

تەرىشسەىن اىرۇۇىي تمۈركۈ خەۇس مۇەر ئارىتمسەق تارااۇ مانك ئەەڭم

ئىكسج ئستە

بسۇەن مەشھىر بوۇ ان ەەەە ىڭۇسىنسن ئسىارەت بى تمىكى

اقماكمەق
تەرىم ەت

ەىاسرىممەق كدرەممسنسۇگسڭسەەال شممەرىنەت ە ەممۈكڭەتك تەەممە ۇي ە خىرقەممان
مەۇمسڭۇسىسەىن ئسىارەت ئۈ
تە ھسەك

ئاەاە ا تاەاكەاانا .ەەەمە ىڭۇسىڭسج تمۈي ەسۇنسزىڭم

ئاەاس اسۇ ان تەەە ۇي ئسەىڭت ك شەرىنەت ە ەۈكڭەتىە شەرتتمسز

ئېتسۇسخك رىڭااەت ە مىجاھە ە بسۇەن خسۇۋەت ە اىىسمر تەشمىسل اسۇەاانما30.
بىكسممج بسممۇەن بسۇممۇە ەەەممە ىڭۇسىڭسج ئاەاەممسۈ ھدكممۈمۇسر
مىتۇە

ەېمسڭۇسئك ھەاس سمۈ ۇرۇەمۇى ك ئستمنس رق

بوۇممىش) شممەكۇ

(ئمداىڭ

ئمماۇمھڭ

تىكممىشك

ەواىتمىشك ۇەر

بسممۇەن ھاەممسل بوۇ ممان ەمماۇمم ئسۇسممقك ھەاڭسممج پۈتممۈ ەتىەن

رىزاس مما شەكتممسز تە ەكىممۈل اسۇسممخ ە چوڭ ممىر تەپەكىىرىممەۇر 51.بممى ەەر ە
تد ەكەىى

بسر كىانسڭ

ئاەەىڭمشنىرۇش ەەەە ىڭۇسىڭ

توۇرق چۈشۈكۈشنە مىھسق

كىتاپخۇمار بىلوگى
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ئەھەسممڭەتىە ئسممگە .ئەھممەە ەەەممە ىڭڭج مەۇمەتچسۇسممن ئسەىڭت م ك پاەتممس
اارى ىۇرچە ئسنائەت اسۇسشڭ

ە

مەختەت اسۇ ان جاكتسز ە ۇكڭما ىن كېچسمەى ان

تە ەكىۈۇچسۇسن اسۇسخ بوۇەاەنسنك ئەكتسچە ممىۇەسەۇس نسن اەتنسمڭۇسىىە امارقي
ماڭ ان ئسڭتان تەبسنسنسەىى

ئسرق ەك تەپەكىىر كۈچ

ە باش ا ئاۇھسەىۇسىۇەرك

مدتسەىل ە پاەەىۇسئ ەە ىڭەگە ەەتىۈابشك بى ئاراسۇسئ ئېھنسڭاجۇسئ ەاھەۇەرگە
ممممىكەمەەل خممما ىق تەربسمممڭۇەي ۇكڭاۇممما اارشممم
تە ەكىۈۇچسۇسن اارىشسڭ
بوۇتمما

ئۈەنۈن اسۇسشنىر 50.بى ئاەاەمرۇا ى ەت اسۇسەى ان

«ەەەممە ىڭۇسنك تۈركستممناكڭسج شممەرى سەىى

ەممسر

ەرەمما بوەممناكۇس سەىى

كاھمماەسن

ااۇ ممان» 51ېممگەن اارقشممڭ

ئەھمممەە ەەەمممە ىۈ ئەھۇممم
شەرىنەتڭ

ئاۇەىڭ

كسچسممن بسممر رقەىكسممەق ە

تممار بسممر قئسرىممەە مە جممىت بوۇممىي

تىرىۋقت ممان شممسڭنەۇسىڭسج تەەممسرىەە اېۇس م
كسرىم

كمممۈرەش اسۇسشمممنسن ئسىمممارەت

ئەەممۇ

ممماھسڭنسگە خسمممي تۈەممىە

اىبممىل اسمۇەمماەەسز 53.بىكسممج ئەكتممسچەك

ەمممۈكڭەت ئېنس ا ى ممما مىەمممنەھىەم باۇمك ممماكۇس

ك

ئىرۇك ا اوە ان تەرى ەت ئسەىڭت ك ھاەاتسۈ كمۈچىە توۇ مان

ە ئستنس امەت پەۇۇستسڭ

ئاەاس اسۇ مان ھەاس م

مەۇمسڭۇسىم

ئماراسۇسئ ئەەمۇ

ەوۇسممەىن چەتممڭسگەن خاتمما چۈشممەكچە ە ئې سەمركسممج تممۈركۈ خەۇ ممۇەر ئارەممسەق
تاراسۇسشممسڭ

توەممىي ااۇ ممان .تۈركستممناكڭ

ئممااۇىن ئسممەىڭەۇەر ئارىمشممەس انك

ەمماۇمم ئسەممان پەۇۇستممسەە ەمماامي كەۇممگەن 55.ئەھممەە ەەەممە ىۈ ەممىپ

شممائسر

ېگەن كام ا ھەاس سۈ ۇەسئ اقتنىر 51.ئى ئداىەىن كېڭسن ەاشاي ئمدتىەن مە ۇكما
جاۇۇسە ىن رۇم

ە ەىكىس ئەمرەگە ئوخشاشم ئسڭتماكسڭەت ۇكڭاەمس ا كەق بسمر

كىانسەىن اارقەەۇ .ھەتنا بى كىانسەق ئىۇرۇا تەەسر اسۇ ان ەي ھدكۈم اسۇسش سەى
بوۇسەۇ .ئەمەۇسڭەتنە ەەەە ىۈ كاماۇەتىە ەسنسخ ئۈچۈن ھېچ اكەق

ئسڭتاك ا ئمااقر

بەرمەەۇسن كېمرەال ەي اارقەمەۇ51 .بمى ەمە ەپنسن ئسڭتماكمركسج ھەم بەشمەرىۈ
ھەم مەكسمممۋىڭنسگە خسنممماي اسۇسممم

ئمممىۇرك

تەپەكىمممىر اسۇسشممم ا ە ئمممداۇسرىڭ

چۈشۈكۈشىە چااسرۇان .ئەھەە ەەەە ىۈ شەكسۇەە مسۇۇسۈك ئەمەۇسڭەتنە ئستممسۈ
كسەۇسن بسمۇەن مەەمەقك ا چس سم ك بمى خسۇمەىى
بسممۇەن ئممدا ە رىممەىى

پسىسمر ە ئسمخ-پائماۇسڭەتۇسر

تېڭسرامماي ااۇ ممان خەۇ ڭسممج ەممول كدرەەتىۈچستمم

پسشسۋقەس ا ئاەمك مان 51.ئەھمەە ەەەمە ىڭڭسج تمىكى
ئارەمممن باباكسممج ئمموۇۇ

ە

ە مەشمھىر ئورۇكىاەمار

مەكتممىر ئاتمما ۇر (.قپممات  .)0001\105 .مەكتممىر قپممات

بوۇ اكەىن كېڭسن ئوركس ا ئوۇۇ

ئابەۇۇەەۇسن ئاتاك ئىكسڭەىن كېڭسن ئموۇۇ

ھمماج ك ( قپممات  )0101\111 .چس ممان .تمماب ھمماج

مەشممھىر اەكگمم

تماب

ئاتسڭسممج

كىتاپخۇمار بىلوگى
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ق ىتممسەۇر .ەەەممە ىڭڭسج ئسىىسڭچمم
ئۈچسڭچ

ئورۇكىاەار

خارەاىەۇسممن ەممەئسە ئاتمما.

ئورۇكىاەممار

ەىۇەەان ئاتا ( قپات  . )0001\101.تدتسڭچ

ھمماكسق ئاتمما ۇر .ەەەممە ىڭڭە اەكىسممر
تەربسڭۇسگەن مەشھىر ەىپ

ئورۇكىاەار

ھمماكسق ئاتسممەىن كېممڭسنك ەممىۇەەان ئاتمما

اەكگ

ئاتا ە ئىكسج ئورۇكىاەارۇسرىەىن ەەەڭسە ئاتما

ە ەە ر ئاتا ئاراسۇسئ ق قمۇسشس

ماڭسەۇ 50.ئەھەە ەەەمە ىۈ ە ەەەمە ىڭۇسن

ئاەاەەن تد ەكەىى

ئۈ

رقەىك ا تارااۇ ان ە بسمزگسچە ەېنسم

كەۇمگەن .ئمىۇر:

اااقاستمممنانك ئدابەكستمممنانك تۈركەەكستمممنان ە تاجسىستمممناكڭسج بسمممر استمممسق
جاەۇسر ك

ۇگا ئەترقپسڭ

ئدا ئسچسمگە ئاۇ مان ئوتنمىرق ئاەمسڭاكسج ممىتۇە

كمدي

استق رقەىكۇسر ك ھسڭەىتنان ە ئاكا ۇى رقەىكسمەىن ئسىمارەت 50.ئوتنمىرق ئاەمسڭا
رقەىكسڭسممج ەممسر ەرەمما بمموەۇسر ك تاشممىەكش ە ئىكسممج ئەترقپسممەق ماكاكمشمم ان
ەەەمممە ىڭۇسن تەرى سنممم

خمممارەاىقك بوۇىپەمممى مممما ەرقئىكڭەھر ە كەق قئسرىمممەە

تارااۇ ممان .بىكسممج بسممۇەن بسۇممۇەك ەەەممە ىڭۇسن تۈركستممناكڭسج ۇەربسممۈ شممسەال
تۈاۇەڭۇسىۇسرىەىن اسشچا

شسۋىت

خورقەان ە ئەاەربەەىماك سچە ەسنسم
كەاشسىەكەىڭڭە تەرى سن

اوۇۇسڭسۇسەى ان ئسەىل ئمورقل رقەمىكۇسرى سچەك
بارۇمان .تمارىم

تەرەا سڭمات كەتسىستمسەە

كەق قئسرىەە تارااۇ ان  XV-ە  XVI-ئەەمسرۇەرگسچە

تۈركستنان ە خىرقەاكڭسج ھەمەە جاەۇسرىەق ېگمۈ ەال ھەتنما كەشمەسرك كابسملك
تەمەشۋقرك ھسىااك ىڭاربەكسر ە ئستناكىىۇەق ەەەە ىۈ ەر ىشۇسرىڭ

ئمىچرىنسخ

مىمىسن ئسە  11.ەەەە ىۈ تەرى سنسڭسج بى رقەىكمر ق تاراسۇسش ك تۈركستمنان ە
ئاكمما ۇى ق كېڭسڭىمم

ە ىممر ە تەرەا مم

اسۇ ممان كەاشممسىەكەىڭڭەك كممۈبرە ىڭڭەك

چسشمممنسڭڭەگە ئوخشممماش تەەمممە پڭسج بۈەمممۈال ئې سەۇسرى ممما چوڭ مممىر تەەمممسر
كدرەەتىەن 10.بىۇركسج ئسچسەىن كەاشسىەكەىڭڭە تەرى سنسڭسج ئەھەە ەەەە ىۈ
بسممۇەن بوۇ ممان مىكاەممسۋىن

شمماھ

كەاشممسىەكە ەەكمم

مممىھەمەە باھممائى

ىن

بىخارىڭڭسج ەەەە ىۈ شەەمۇسرىەىن ااەسق شەەخ ە ئمدا ە رىڭسمج ھدكۈممەقر
خەۇسل ئاتا بسۇەن بسر مەاگسل بسرگە بوۇىيك ئىۇر ىن فەەز (ئسۇھام) ئاۇ اكۇس س ما
تاەاك ممممان 11.كەاشممممسىەكەىڭڭە تەرى سنمممم
تۈركستناكەىى
قئسرەسڭ
مەكىەەمممسڭ

شمممما كەاشممممسىەكەىڭەىن كېممممڭسن

تۈركسۈ خەۇ ۇەر ئارىتسەق كېڭسڭس

ەەەە ىۈ تەرى سنسڭسمج كىپمىا

تارۇشنىرۇي اوە ان 13.باش ا بسمر اارقشم ا ئاەاەممك سڭسەسز ق ئەەمۇ
ەەەمممە ىڭۇسىنسن ئاۇ مممان كەاشمممسىەكەىڭۇسن قاسنڭسمممج ئدتسشمممسگە

ئەگسشس ك مىتەئەەتمسشۇسن ە شمەكسۇچسۇسىىە اېڭسم
ئاەرىۇس م

كسنسم ك ەەەمە ىڭۇسىنسن

بسممر تەرى م ەت بوۇممىي شممەكسۇۇەكگەن 15.ەەەممە ىڭۇسىڭسج ھسڭەىتممنان

www.kitaphumar.com

رقەوكسەىى

تاراسۇسش

كىتاپخۇمار بىلوگى

ھەا سەە كدي مەۇىمات ا ئسگە ئەمەەەسز .بسر استسق ەەرۇسن

ە چەتنەۇۇسن تەت س اتچسمركسمج تەت س اتۇسرىمەق ەەەمە ىڭۇسىڭسج ھسڭەىتمنان ە
ھسڭەىۈ ەىپسڭۇسىسگە كدرەەتىەن بسۋقەمنە ەماك
ئېۇسڭ ممان.تەت س مماتمر ە اممىۇسەسز ىى
ئستنسمە

تسۇ مان

قەمنسۇسن تەەمسرۇسر

ئىچىرۇرۇمما ئاەاەمممك سڭسەسز قك مىڭ ممىل

باشمك ان ە ىرۇەر ە كىرۇىكۇس مان ەەەمە ىۈ شمەەخ ە ەر ىشمۇسر

ھسڭەىتممممنان رقەممممىكسڭ
ھسڭەىتناكڭسج ئسچى

تاۇۇسۋقۇ ممممانXIII- .ئەەممممسر ە كەشممممەسر ىن باشمممممي
كسرگەن .پەاەت  XIV-ئەەسر ىن

استسەۇسرى سچە ەسڭس

باشمممي ھسڭەىتممنان ەممىپسۇسىسەە ئسممرقن تەەممسر
ەەەممە ىڭۇسىڭسج ئاكمما ۇى ىى

بسممر اە ەر ئې سرۇشمم ان11.

تمماراسۇسخ ئەھۋقۇس مما كەاەر ەمماۇسەى ان بوۇتمما ك

ەەەممە ىڭۇسن مىڭ ممىل ئېتنسمەممسەىن كېممڭسنك  XIII-ئەەممسركسج ەەممۇەپى
ئوكىەش ەسۇسەق ئاكا ۇىۇا كسرگەن .چمۈكى
ە ەسڭاەم

ئسىنسەائسۈك ئس نستا
ئاكا ۇى ق ئستمم ىڭ
ئستمم ىڭسڭ

بسۇەن خسرىتنسنان ىڭ

كېڭەەنسخ ەوۇسەىى

شارقئسنمر ئاكا ۇىك

بمى ە ىمر ە ئاكما ۇى ىى

بىھرقك ما ب

خەۇ مۇەر

كەۇمگەن ئسمە  .ەەكە كسۇسم

ئوتنىرەسەىى

كوپىا كدرىش

ە

ئىرۇكىشمر ق قمۇسشسۋقتاتن  .ماكا مىشمىكەق

تەەە ۇي ئې سەۇسر

مماس كسۇسمەى ان ەەرگە ئاەمكمەۇرۇي

اوە ان 11.بى كىانسەىن اارى اكەقك ەەەە ىۈ ەر ىشۇسرىڭسج خارەاىقك خىرقەان
ە ئەاەربەەىممان ەمموۇۇسر
اىرەا

ئمماراسۇسئ ئاكا ۇىۇمما كسرىشممسڭ ك پارقەممەتۇسن ە كەق

ئاكا ۇى ەەۇىىاسۈ ەىۇناكۇسرىڭسج ر ۇسەىن ئاەرى

ەەەە ىۈ ە ھەەەەرىۈ ەر ىشۇسر

امارى سۇ

بوۇەاەمەۇ.

ئاراسۇسئ ئاكا ۇىۇا كسرگەن ەەەمە ىڭۇسن -

 XIIIئەەممسرگە كەۇگەكممەەك اى بسممە ىن ھەەممەەر ئستممسەۇسن بسممر تممۈرال شممەەم
تەرىشسەىن ەەەە ىڭۇسن بسۇەن اەۇەكەەرىڭۇسىڭ

بسرۇەشنۈربش ئاراسۇسئ اىرۇۇىي

ھەەممممەەرىڭۇسن تەرىشسممممەىن ئاەتسەسمتتممممسڭە اسۇسڭ ممممان XVI- .ئەەممممسر ە
ھەەەەرىڭۇسىڭسج ئموركسڭ
ااۇ ممان .بۈگممۈكى

بەكناشمسڭۇسئ ئېۇسم

ەەەمە ىڭۇسىڭسج ەكسۇم

كۈكممەە ەەەممە ىڭۇسىڭسج ئەكنەكسۇسرىڭ م

رقەىكۇسرىەق بەكناشسۇسئ جار

ئاكمما ۇى ە باۇ ممان

اسۇەۇرۇي كەۇەەكنە 11.باش سچە اسۇس

ئېڭن اكمەقك

ەەەە ىڭۇسن ئەكنەكسۇسرىگە بەكناشسڭۇسئ قرىتۇسئ اسۇەاانا 10.بى ھەانسى
بسمممر اارقشممم ا ئاەاەممممك سڭسەسز قك ئەەمممۇ
بەكناشممسڭۇسئ قاسنڭسممج ئدتۈشمم
ئەركسڭۇسمممن) كە اېڭسممم

مەكىەەممم

بوۇمىي

باش ا

ەەەمممە ىڭۇسن بوۇ مممان

بسممۇەن ئسىمماھسڭڭە ە ۇاەەنۇسممن (شەرتتممسز

كسمممنسخ كەتسىستمممسەە ەەەمممە ىڭۇسىنسن ئاەرىۇ مممان10.

ەەەە ىڭۇسن بسۇەن بەكناشسڭۇسئ ئوتنىرەسەىى

مىكاەمسۋەتىە كەۇتمەالك ئەھمەە
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ەەەە ىۈ بسۇەن ھاج
قاسش پەرا

كىتاپخۇمار بىلوگى

ەۇ

بەكناش

قپات بوۇىش ە تىۇىۇىشنسى

ئارىتسەىى

ئەق ئاا بوۇ اكەىەى ئەۇۇسن ەسۇمەىن ەمۈا ەسۇۇ سمچە بوۇسشم

ئسە .ۇسىسن تەاكسرىۇەر ە ئسىىستسڭسج اقماكەقش ئسىەكۇسى
ھاج

بەكناش

ەۇسڭسج ئەھەە ەەەە ىڭڭسج ئىرۇكىاەار

 11ئەمەۇسڭەتڭسج ەىامارا
ھمماج

ەۇم

بەكناشم

اارقشم ا ئوخشمسەاەەى اكۇس
تەەممسر

ئۈەممنسەىى

كېمرەال

خاتسرۇەكگەن.ھەتنما
بوۇ اكۇس

ەېزىۇ ان.

ە ئەھمەە ەەەمە ىڭڭسج

اسممل ەممس ەاەەى ان ھەاس ەتنممىر.

ئەمەۇسڭەتمممنە ىمەەتڭمممامەۇەر ە ئەھمممەە ەەەمممە ىگە كدرەمممسنسۇگەن ھمممدرمەت ە
مممىھەبىەتڭ

ەەر ىممن ئىچرىناۇەمماەەسز.بممى كسنمماپمر ق ئەھممەە

باش م ا ھېچ اكممەق

ەەەممە ىۈ ھەا سممەە «تواتممان توا ممىا مسممج تۈركستممنان پسرىڭسممج ئىۇىە م » ە
«پسرۇەركسج پسر » مەامىكسەىى
ەەەە ىڭڭسج بەكناشسۇسئ ەوۇ

باەاكمرك

ئاراسۇسئ ەۈكمۈس ئەمرەگسەمى تەەمسر اسۇ ماكۇس سڭ

ئېڭناۇەەسز .ئەمەما ئاكما ۇى ق تەرەا م
شەخستممۇسرىەىن بسممر

ئمىچرىنسەسز 10 .بمى ھەامنە ئەھمەە

اسۇ مان تەەمە ۇي ھەرىىسنسڭسمج ممىھسق

بوۇ ممان ەىكممىس ئەمرەكسممج شممەەم

بەكناشسڭۇسئ ئەكنەكستسەە ەىاسر
ئەھەە ەەەە ىۈك ھاج

ئىرۇك ا ئسمگە ئسىەكۇسىم

بەكناش

ەۇ

تاپممەۇال ئەمرەكسممج
مەۇمىم 11.ېەستمسەى

ە ەىكمىس ئەمرە ىىم

اسرىئ مااام» 13ە ھېىەەتۇەر بسۇەن ەىكىس ئەمرە شمسېنسرۇسر
ەۇسۇم

ئوخشاشۇسئ 15بى تەەسرۇەركسج ئەق ەاخشم

ئېڭن اكمەقك ھمېىەەتۇەرك ەىكمىس ئەمرەكسمج ئما قا
ىڭڭمم

كاخشمما)ۇرۇمما ئاەۇسڭسمم

بوۇتىنك ەاك

بسممزگسچە ەېنسمم

رۇمەۇسەە بوۇتمىنك ھماج

بەكناشم

باش ا ەەەمە ىۈ ەر ىشمۇسرىڭسج پائماۇسڭەت ئېۇسم
ئوەەاكۇسۈ ەەەڭاھ

ە ئەەڭ

اقماكمەق كەەمەب

«تمدت ئسشمسنك
ئوتنىرىتمسەىى

بوۇۇەمەۇ .باشم سچە اسۇسم
ئماراسۇسئ ئسمھم

(ھمدكەەتك

كەۇممە  11.مەەۇمم

ئاكمما ۇى ق

ەۇم
بارۇماكۇس

ە ەىكمىس ئەممرە ىن
مەۇىممەۇر.مەشمھىر

ئەھمەە ەەەمە ىگە تىتسشمسەى ان

ئە ۇسڭمما چەۇەبسڭڭسممج ەاەاھەتڭامستممسەە كدرەسنسۇسشممسچە ەەەممە ىۈ تەرى سنسممەىى
مەشھىر شەخستۇەر ەەكم

ەەەمە ىۈ ەر ىشمۇسر

مىكمىۇر ۇر :شمسر قن كسڭاائابما

شەھرىەە ئا شار بابا بىرەا شەھرىەە ئابەقل مىەا اارق ېڭسز بوەۇسر ك باتو ق ق
ئااڭااىۇ

ئەاىز بىرەا شەھرىەە كسڭسىۇسن بابا توكات شەھرىەە گاجگاب بى ق

ئستناكىىل ئىكىاپسەق خورقا بى ق ەواگات شەھرىەە ئەمسر چسمن ئوەمەان اىمۇە ە
شەەسخ كىەرەت مەراىفىكەق شەەسخ پسر بى ق فسۇسمىە ەموۇ
بابا ە رۇمەۇ
ئاەممسڭا ىى

فەتھسڭسج مەكسۋىۈ باشممچست

ەار

ئما قتەپە ە كما ەمۇ

ەماۇنى  11.بۈگمۈن ئوتنمىرق

ەەەممە ىڭۇسن  XIX-ئەەممسركسج ەېرىەسممەىن كېممڭسنك ۇچسمممر كممام

كىتاپخۇمار بىلوگى
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ئاەنسەق باش ا تۈەىە كسرى
ەسۇ

خىاەكە خاك

ااۇ ان .ئەەۇ

تەرىشسەىن اىڭەىئ ئېمن اسۇسڭس ك ئدۇۈمگە ھدكۈم اسۇسڭ مان

ەاكسۋقر ئستسەۇسن ەەەمە ىۈ شمەەم
ۇچسمممر ئسچسممەىى

ەەەممە ىۈ شممەەم

چاچۇسئ ئسشاكمر اىرۇۇ ان.مەەۇ
تاجسىمر ىن ئەگەشىۈچسۇسر
مە جممى ىڭنسڭ

تەرىشسمەىن اىرۇۇ مان ئسمە -0011 .ەسۇم
ئەبممى مىتنەۇسممب گاتسىاۇممەىۋ تەرىشسممەىن
اسرۇسمزك ئدابسمن ە

ۇچسمر بوۇتىن ە مەەۇم

بوۇ ان چاچۇسئ ئسشماكمر بوۇتمىن ھمااىرۇسچە ئمدا

ەمماامي كەۇەەكممنە 11.ئەھممەە ەەەممە ىۈ بسممۇەن ئىكسممج ەوۇس مما

ئەگەشممىەن ە «ئاۇسمم
ۇممااەۇسر )ك ئابممەقۇك
ۇممماا

ەوۇسەىن چەتڭسگەن ۇچسممر -0011

رۇم (رۇم

ئەرەكممۇەرك خىرقەممان ئەرەكۇسممر ك ۇااىڭممماك

رۇم (رۇم ئابممەقۇۇسر )» ېگەكممەەال كمماممر بسممۇەن مەشممھىر

ەر ىشمممۇەر ئاكممما ۇىك شمممەرا

ئستممۇسشسشسەق كاھاەسن

ترقكڭممماك باۇ اكمركسمممج تۈركۇسشسشممم

ە

ا ر ر ل ئوەڭس ان .مە ەكسڭەت تارىمسەسز ق «كوۇوكسزقتىر

تۈرال ەر ىشۇسر » ېگەن كامەق تىكىۇ ان مەشھىر كسشسۇەر ئەھەە ەەەە ىڭڭسج
ئسەىڭتمم

بسممۇەن ھەرىممىەت اسۇسمم

ىڭسڭسج ئاەاەۇسر

مە ەكسڭنسەسزكسممج تممۈي ئاەاەممسڭ

ئستمممم

بسۇەن مىھاپسزەت ئاەنس ا ئاۇ ان .فەتسھ اسۇسڭسشنسن بىرۇك

تمىپرقامر ق اىرۇمان ە ئەەڭم
تەكسڭماكسمر ئاراسۇسئ ۇەەر

اقماكممەق ئەەمىەرۇەركسج ەااچسماكستم
مىەىۇەاكمرك

ئستمم ىڭم

ئوركسممەىى

بسمۇەن ئىچرقشمنىرۇان.

بى خسل شەكسۇەە فەتسھۇەرگە شارقئسش ھااىرۇس مان.ئەق ەەمۇەي ئاكما ۇىك كەق
مەكست

بسۇەن شەرا

ترقكڭا ە باۇ اكمركسج تۈرال ھاكسەسڭن

ئاەنس ا كسرىش

ە

ئىۇركسج ئستممۇسشسشس ا ئىرۇن ھااىرۇي بەرگەن 10.تارىمسەسز ق مىھسق ئىرۇك ما
ئسگە ە ئسەىڭەك اارقشۇسر

بسۇەن ئمدا اقماكسمەىم ئەمەس بۈگمۈكى

كۈكسەسز ىەمى

تەەسرگە ئسگە ئەھەە ەەەە ىۈك تىۇىۇ اكۇس سڭسج  -011ەسۇس ما ئمى ۇل كەۇمگەن
 -0003ەسۇسڭسج «ئەھەە ەەەە ىۈ ەسۇ » ەي ئېمن اسۇسڭسش

كاھاەسن

مىھسق

ئەھەسڭەتۇسن بسر ئسخ ھېتابۇسڭسەۇ.

نەقىل ۋە ئىزاھالر
 0ئەھەە ەەەە ىڭڭسج تىۇىۇ ان ەسۇسڭ

ئېڭسئ بسۇگسۇ

بوۇەستمسەى ۇسىسمن

ئىكسڭ ا كستىەت بسرىۇگەن پې سركامە كامۇسئ رىتاۇسەە كدرەسنسۇگەن ەەتەسخ ئمۈ
ەسمممل ەاشمممس اكۇس

ك -0011ەسۇممم

قپمممات بوۇ ممماكۇس

ااتمممارۇسئ ئىچىرۇرۇممما

كىتاپخۇمار بىلوگى
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ئاەاەممك سڭسەسز ق ئىكسممج -0103ەسۇم
(اممارقق :ھاەممات

تىۇىۇ مماكۇس سڭ

بسممىەك ئەھممەە ەەەممە ىۈك ىممۋقك

اىبممىل اسۇسشم ا بوۇسممەۇ.
ھممېىەەتك ئەك م ەرە -0003

ەسل -0003 .).ەسۇسڭسج تۈركسڭە ە ئەھەە ەەەە ىۈ تىۇىۇ اكۇس سڭسج -011ەسۇ
ەي ئممېمن اسۇسڭسشممسەى بممى اارقشم ا تاەاك ممان بوۇسشم
اارقش-0150 :ەسۇ

تىۇىۇ ان ېگەن اارقشنىر( .مىھەمەە رەھسمق جمارمىھەمەە

ئىۇ ك«خىجا ئەھەە ەەەە ىڭڭسج ھاەات

ھەا سەىى

رىتمماۇە كممامۇسئ تىكىۇەس ممان ئەەممسرىڭسج ئسۇە م
خەۇ نارقۇسئ ئسۇە

مممىمىسن .ەەكە باشم ا بسممر
ەسڭ

ەۇسۇمۇەر ە ئىكسمج

اسەەسن م »ك ئەھممەە ەەەممە ىۈ

مىھاكسەە ەس سڭەق ئىاىۇ مان مااماۇسۇەرك -01بەتك -0001ەسمل

ئەكمم ەرە 1 ).فىئمما كدپربۇممۈك ئستمممم ئېڭتىۇوپسەىڭتمم

"ئەھممەە ەەەممە ىۈ"

ئستمممناكىىل 0011ك -0تممموم -101بەت 3 .چسەىەكسمممنىە  1كسۇمممومسنسرك ەەەممم
(تۈركستناك ا)  011كسۇومسنسر ەسرقاۇس نا .ئستفسىاب ە ئااشەھەر ەپەى ئاتسۇسەۇ.
 5كەمال ئەرئارەممنك "ئەھمەە ەەەمە ىۈ" ىڭماكەت ئستممم ئېڭتسىۇوپسەىڭتم ك
ئستممناكىىلك -0000ەسمملك -1تممومك -011-010بەتممۇەر 1 .ئىكسممج بممى شممەكسۇەە
"خىجا" ېگەن كام بسۇەن مەشھىر بوۇسش

ئسۇەسۈ تەبس سگە مەكتىي ئسىەكۇسىسڭ

ئسشا ىۇەەممەۇ( .ئسرفممان گۈكممەباك "ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج تەرىمم ەت ە ئسرشممات
ئسە ىڭت " ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىمماتك ئەكم ەرە -0003ەسملك -001بەت1 .
ئاكست ك ئائسشە (اارقچا ) ېگەن كام بسۇەكەى مەشمھىر( .ھاەمات
ەەەممە ىۈك ىممۋقك

بسمىەك ئەھمەە

ھممېىەەتك ئەكمم ەرە -0003ەسممل 1 ).كەمممال ئەرئارەمممنك

ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىممماتك ئەكمم ەرە -0000ەسمملك -01بەت 0 .ەىاممارا
ئەەممممەر 0 .كەمممممال ئەرئارەمممممنك "ئەھممممەە ەەەممممە ىۈ" ىڭمممماكەت ئستمممممم
ئېڭستىۇوپسەىڭت ك -1توم -011بەت 01 .كەمال ئەرئارەمنك ئەھەە ەەەە ىۈك
ىممۋقك

ھېىەەتممنسن ئۈابكممەىۇەرك ئەك م ەرە -0000ەسمملك -0-0بەتممۇەر ھاەممات

ە ەۇ ك ئەھەە ەەەە ىۈك ئستناكىىلك -000ەسملك -00-00بەتمۇەر 00 .فىئما
كدپربۇۈك ئستمم ئېڭستىۇوپسەىڭت ك "ئەھەە ەەەە ىۈ" -0تمومك -101بەت01 .
كەمممال ئەرئارەمممن -0001\115ەسۇسڭ م

اىبممىل اسۇسممەۇ 03 .كەمممال ئەرئارەمممنك

ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىمممات 05 .كەمممال ئەرئارەمممنك "ئەھممەە ەەەممە ىۈ"
ىڭاكەت ئستمم ئېڭستىۇوپسەىڭت ك -1توم -011بەت 01 .فىئا كدپربۇۈك ئستمم
ئېڭستىۇوپسەىڭتمممم ك "ئەھممممەە ەەەممممە ىۈ" -0تممممومك -101بەت 01 .كەمممممال
ئەرئارەمممنك ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىمممات

ە ەۇ م ك ئوخشمماش ئەەممەر01 .

مممىھەمەە رەھسممق جممارمىھەمەە ئممىۇ ك«خىجمما ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج ھاەممات
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ەسڭ

ھەا سەىى

كىتاپخۇمار بىلوگى

ەۇسۇۇەر ە ئىكسج رىتاۇە كامۇسئ تىكىۇەس ان ئەەسرىڭسج ئسۇە

اسەەسنم »ك ئەھممەە ەەەممە ىۈ خەۇ نممارقۇسئ ئسۇەم

مىھمماكسەە ەس سڭممەق ئىاىۇ ممان

ماااۇسۇەرك -01بەتك -0001ەسل ئەكم ەرە 00 .ئەمەل ئەەمسنك ئەھمەە ەەەمە ىۈ
كىۇۇسڭەە ك ىڭاكەت ئستمم ئېڭستىۇوپسەىڭت ك ئستناكىىلك-0000ەسملك -1تموم
-011بەت 00 .كەممممال ئەرئارەممممنك "ئەھمممەە ەەەمممە ىۈ" ىڭممماكەت ئستممممم
ئېڭستىۇوپسەىڭت ك -1توم -010بەت 11 .كەمال ئەرئارەمنك " ىۋقك

ھمېىەەت"

ىڭاكەت ئستمم ئېڭستىۇوپسەىڭت ك ئستناكىىلك -0005ەسملك -0تموم -510بەت.
 10ھاەات

بسىەك ئەھەە ەەەە ىۈك ىۋقك

فىئا كدپربۇۈك تۈرال ئە ەبسڭاتسەق تىكى

ھمېىەەتك ئەكم ەرە -0003ەسمل11 .

مىتەەمە ۇپمرك -5كەشمر ك ئەكم ەرەك

-0000ەسمملك -011بەت 13 .كەمممال ئەرئارەمممنك "ئەھممەە ەەەممە ىۈ" ىڭمماكەت
ئستمممم ئېڭستىۇوپسەىڭتم ك -1تمموم -010بەت 15 .كەمممال ئەرئارەمممنك ئەھممەە
ەەەە ىۈك ىۋقك

ھېىەەتنسن ئۈابكەىۇەرك ئەك ەرە -0000ەسلك -30-31بەتۇەر
مىتەەممە ۇپمرك -5

ەەكە اممارقق :فىئمما كدپربۇممۈك تممۈرال ئە ەبسڭاتسممەق تممىكى

كەشممر ك ئەكمم ەرەك -0000ەسمملك 051-051ك -011-050بەتممۇەر 15 .ە ەۇمم ك
ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىمماتك -31بەت .بمى ھەانسىم

باشم ا اارقشممر ئۈچمۈن

اارقق :كەمال ئەرئارەمنك ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىمماتك -03بەت 11 .ەۈەمۈف
ئاامىنك خىجا ئەھەە ەەەە ىۈك ىۋقك

ھمېىەەتك ئستمناكىىل -0005ەسمل11 .

ئسىرقھسق ھەا ىۇ ك ئەھەە ەەەە ىۈ ھېىەەتۇسمر ك تمۈركچسگە ئەرخمان ەمەاقئسۈ
توپۇىك مسۇۇ

كەشسرەات

مائارى

ئستناكىىلك -0001ەسل 10 .كەمال ئەرئارەمنك

ەەەە ىڭڭسج پې سركامستم ك ئستمناكىىل ئىكۋېرەمسن
تسۇ

ە ئە ەبسڭات

بدۇۈم

ئە ەبسڭمات فماكىۇنسن

تمۈرال

ژ ركسۇ ك -0011ەسلك -11تمومك -011-51بەت10 .

مممىھەمەە رەھسممق جممارمىھەمەە ئممىۇ ك«خىجمما ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج ھاەممات
ھەا سەىى

ەسڭ

ەۇسۇۇەر ە ئىكسج رىتاۇە كامۇسئ تىكىۇەس ان ئەەسرىڭسج ئسۇە

اسەەسنم »ك ئەھممەە ەەەممە ىۈ خەۇ نممارقۇسئ ئسۇەم

مىھمماكسەە ەس سڭممەق ئىاىۇ ممان

ماااۇسۇەرك -11-03بەتۇەرك -0001ەسل ئەكم ەرە 31 .رىمۋقەەتۇەرگە امارى سڭسەسز ق
ئەھەە ەەەە ىۈ ئدا
ئدكۈاىڭ

ئوە ان اىشىامرك

خورجىك ا ەمېۇس

بااقرۇا ھەەەىۋىنەرمسخ .بمااقر ق اىشمى

خورجىك ا پىل تاشمي اىەارمسخ .ئەگەر اىشىاڭ

ئدكمۈاىگە ئارتسم

ئاۇسمەى اكمر اىشمىاڭ
ئېۇس

پىۇستمسڭ

ئېۇسم

بەرمسگەكمۇەر

بوۇتممما ئدكمممۈا ئمممى كسشمممسڭسج كەەمممڭسگە كسرىمممۋقۇرمسخ( .كەممممال ئەرئارەممممنك
ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىممماتك -05بەت 30 ).كەمممال ئەرئارەمممنك "ئەھممەە
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ەەەممە ىۈ" ىڭمماكەت ئستمممم ئېڭستىۇوپسەىڭتم ك -1تمموم -010-011بەتممۇەر31 .
ئە ھەم جەبەجمم

ئمموۇۇ ك "خىجمما ئەھممەە ەەەممە ىۈ" ئەكمم ەرە ئىكۋېرەممنسن

ئسمھسممڭەت فمماكىۇنسن

ژ ركسۇمم ك -0003ەسمملك -35تمموم-01 .بەت 33 .كەمممال

ئەرئارەمنك ەەەە ىڭۇسن ھەا سمەە مەۇىمماتك -01بەت 35 .كەممال ئەرئارەممنك
"ئەھەە ەەەە ىۈ" ىڭماكەت ئستممم ئېڭستىۇوپسەىڭتم ك -1تموم -010بەت31 .
ھاەممات

بسممىەك ئەھممەە ەەەممە ىۈك ىممۋقك

ھممېىەەتك ئەكم ەرە -0003ەسممل31 .

كامسئ كەممال اەەمىەالك ەەەمە ىڭۇسن ھەا سمەە مەۇىممات 31 .كەممال ئەرئارەممنك
ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىماتك -01بەت 30 .ەىاارا

ئەەمەرك -01-00بەتمۇەر.

 30كەمال ئەرئارەمنك ەەەمە ىڭۇسن ھەا سمەە مەۇىمماتك -05بەت 51 .ە ەۇم ك
ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىماتك -50-50بەتمۇەر 50 .ئسرفمان گۈكمەباك "ئەھمەە
ەەەە ىڭڭسج تەرىم ەت ە ئسرشمات ئسە ىڭتم " ەەەمە ىڭۇسن ھەا سمەە مەۇىمماتك
ئەكمم ەرە -0003ەسمملك -001بەت 51 .فىئمما كدپربۇممۈك ئوەممەاكۇسۈ ىۇسنسڭسممج
اىرۇۇسش ك ئەك ەرەك -0005ەسلك-00بەت 53 .ئە ھەم جەبەج
ئەھەە ەەەە ىۈ" ئەك ەرە ئىكۋېرەنسن

ئسمھسمڭەت فماكىۇنسن

ئموۇۇ ك "خىجما
ژ ركسۇم ك -0003

ەسلك -35توم-03 .بەت 55 .ئسرفان گۈكەباك "ئەھەە ەەەە ىڭڭسج تەرى ەت ە
ئسرشات ئسە ىڭت " ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىماتك ئەكم ەرە -0003ەسملك -001
بەت 51 .فىئا كدپربۇۈك تۈرال ئە ەبسڭاتسەق تىكى
ئەك ەرەك -0000ەسلك -011بەت 51 .ەاشار كىر

مىتەەمە ۇپمرك -5كەشمر ك
ئداتۈرالك تەەە ۇي ر ھم

ە

تەرى ەتممۇەرك ئستممناكىىل -0001ەسممل-133-130 .بەتممۇەر 51 .ئسرفممان گۈكممەباك
"ئەھممەە ەەەممە ىڭڭسج تەرىم ەت ە ئسرشممات ئسە ىڭتم " ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە
مەۇىممماتك ئەكمم ەرە -0003ەسمملك -001بەت 50 .كەمممال ئەرئارەمممنك ئەھممەە
ەەەە ىۈك ىۋقك

ھېىەەتنسن ئۈابكەىۇەرك ئەك ەرە -0000ەسلك -30-31بەتۇەر

فىئا كدپربۇۈك تۈرال ئە ەبسڭاتسمەق تمىكى

مىتەەمە ۇپمرك -5كەشمر ك ئەكم ەرە

-0000ەسممل 50 .ئەھممەە ەاشممار ئوجمماال "تممۈرال ۇكڭاەممسەق ئەھممەە ەەەممە ىۈك
ەەەممە ىڭۇسىڭسج تاراسۇسشمم
ەەەممە ىۈ خەۇ نممارق ئسۇە م

ە تەەممە ۇپڭسج كممۈكنەرتسشىە كسۇسشمم " ئەھممەە
مىھمماكسەە ەس سڭممەق ئىاىۇ ممان ماامماۇسۇەرك ئەرجسممڭەس

ئىكۋېرەممنسن ك اەەتممەر ك -0003ەسمملك -311-100بەتممۇەر 11 .ھاەممات
ئەھەە ەەەە ىۈك ىۋقك

ھېىەەتك ئەك ەرە -0003ەسل 10 .ەىاارا

فىئا كدپربۇۈك تۈرال ئە ەبسڭاتسەق تىكى
-0000ەسمملك -010-010بەت 13 .ھاەممات

بسممىەك

ئەەەر11 .

مىتەەمە ۇپمرك -5كەشمر ك ئەكم ەرەك
بسممىەك ئەھممەە ەەەممە ىۈك ىممۋقك
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ھېىەەتك ئەك ەرە -0003ەسمل 15 .ەاشمار كمىر

ە

ئداتمۈرالك تەەمە ۇي ر ھم

تەرى ەتۇەرك ئستناكىىل -0001ەسل-131-135 .بەتۇەر 11 .ئەھەە ەاشار ئوجماال
"تۈرال ۇكڭاەسەق ئەھەە ەەەە ىۈك ەەەە ىڭۇسىڭسج تاراسۇسش
كممۈكنەرتسشىە كسۇسشمم " ئەھممەە ەەەممە ىۈ خەۇ نممارق ئسۇەمم

ە تەەە ۇپڭسج
مىھمماكسەە ەس سڭممەق

ئىاىۇ ممان ماامماۇسۇەرك ئەرجسممڭەس ئىكۋېرەممنسن ك اەەتممەر ك -0003ەسمملك -310
بەتۇەر 11 .ە ەۇ ك ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىماتك -51بەت 11 .ئەھەە ەاشار
ئوجمماال "تممۈرال ۇكڭاەممسەق ئەھممەە ەەەممە ىۈك ەەەممە ىڭۇسىڭسج تاراسۇسشمم
تەەە ۇپڭسج كۈكنەرتسشىە كسۇسش " ئەھەە ەەەە ىۈ خەۇ نمارق ئسۇەم

ە

مىھماكسەە

ەس سڭەق ئىاىۇ ان ماااۇسۇەرك ئەرجسمڭەس ئىكۋېرەمنسن ك اەەتمەر ك -0003ەسملك
-311بەتۇەر 10 .ئەھەە ەاشار ئوجاالك ئاكا ۇى تەەە ۇپسەق ئەھمەە ەەەمە ىۈ
ە ەەەممە ىڭۇسنك ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىممماتك -330بەت 10 .ەاشممار كممىر
ئداتۈرالك تەەە ۇي ر ھ

ە تەرى ەتمۇەرك ئستمناكىىل -0001ەسمل-131-135 .

بەتۇەر 11 .ە ەۇ ك ەەەە ىڭۇسن ھەا سەە مەۇىمماتك -51بەت .ئەۇم
كدرەەتىسڭسگە ئوخشاش ئوەمەاكۇ

تارىمچسۇسرىمەىن مىەمنافا ئەۇم

كۈكھۈل ئەخىار كامۇسئ كسنا ىەىەى مىشىكەق
بىك

اىبىل اسۇەاەەۇ( .اارقق :ئەۇ

ئەھەە ەەەە ىۈ ە ئاكا ۇى ىى
ئسۇە

ئااناكڭسمج
ئەفەكمەىڭسج

اەەش اسۇسڭ ان .ئەمەا ئەۇم

ئاانمان

ئاانانك "كۈكھۈل ئەخىارۇما ئاەاەمەن خىجما
ئىرۇكىاەارۇسر " ئەھەە ەەەە ىۈ خەۇ نارقۇسئ

مىھاكسەە ەس سڭەق ئىاىۇ ان ماااۇسۇەرك ئەرجسڭەس ئىكۋېرەنسن ك اەەتەر ك

-0003ەسمملك -05بەت) .ەەكە بممى ھەاممنە كەق قئسرۇسممن مەۇىمات مما ئسرىشممەەكچ
بوۇتسڭسز اارقق :فىئا كدپربۇۈك تمۈرال ئە ەبسڭاتسمەق تمىكى

مىتەەمە ۇپمرك -5

كەشممر ك ئەك م ەرەك -0000ەسمملك -15-50بەت ئەھممەە ەاشممار ئوجمماالك ھمماج
بەكناش

ەۇ ك ىڭاكەت ئستمم ئېڭتىۇوپسەىتم ك ئستمناكىىل -0001ەسمل-05 .

تومك  10 .510-511مۈرەەل ئداتۈرالك ئەھەەت ەەەە ىۈك ھاج

بەكناش

ەۇم

ە ەۈكممۈس ئەمممرە اەكىسممر ك ەەەممە ىڭۇسن ھەا سممەە مەۇىممماتك -111بەت11 .
ئاەمان پاۇك ەەەە ىڭۇسىنسن بەكناشسۇس سچە تۈرال مىەىۇەاكۇس

ك ەەەە ىڭۇسىنسن

مەۇىماتك -131بەت 13 .بى ھەانە اارقۇتىن :مىەنافا تاتى ك ئەھەە ەەەە ىۈك
ھمماج

بەكناشمم

ەۇمم

ە ەىكممىس ئەمرە ىىمم

"تممد ئسشممسنك اسرىممئ مااممام"

ەەەممە ىڭۇسىنسن مەۇىممماتك -151-130بەتممۇەر 15 .بممى ھەاممنە اارقۇتممىن :ئەۇمم
ەسۇەمممااك "ئەھمممەە ەەەمممە ىڭڭسج ھېىەەتۇسمممر
شممېنسرۇسرىەىى

تەەممە

ۇپڭ

بسمممۇەن ەىكمممىس ئەمرىڭسمممج

ئممدا ئسچسممگە ئاۇ ممان ئوخشاشممۇس مرك" ئەھممەە
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ەەەە ىۈ خەۇ نارقۇسئ ئسۇە
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مىھاكسەە ەس سڭەق ئىاىۇ مان مااماۇسۇەرك -0003ەسمل.

 11ئسممرەكە مەۇسىمموفك "ئەھممەە ەەەممە ىۈ ە تممۈركۇەر ە ئستممممسڭەت" ئەھممەە
ەەەە ىۈ خەۇ نارقۇسئ ئسۇە

مىھاكسەە ەس سڭمەق ئىاىۇ مان مااماۇسۇەرك-0001ەسمل.

 11فىئمما كدپربۇممۈك تممۈرال ئە ەبسڭاتسممەق تممىكى

مىتەەممە ۇپمرك -5كەشممر ك

ئەك ەرەك -0000ەسلك -11-51بەتۇەر مىەنافا ئەكسڭىسىۇم ك "ئە ۇسڭما چەۇەبم
ەاەاھەتڭامستممسەە ەەەممە ىڭۇسن" اەەتممەر

-0003ەسمملك -000-001بەتممۇەر11 .

ئەھممەە ەاشممار ئوجمماال "تممۈرال ۇكڭاەممسەق ئەھممەە ەەەممە ىۈ ە ەەەممە ىڭۇسىڭسج
تاراسۇسش
ئسۇە

ە تەەمە ۇپڭسج كمۈكنەرتسشىە كسۇسشم " ئەھمەە ەەەمە ىۈ خەۇ نمارق

مىھاكسەە ەس سڭەق ئىاىۇ ان ماااۇسۇەرك ئەرجسڭەس ئىكۋېرەنسن ك اەەتەر ك

-0003ەسمملك -313بەتممۇەر 10 .ئاكا ۇىكسممج تۈركۇسشسش م

ھەا سممەە اارقۇتممىن:

ە ۇااىۇسر

ئاراسۇسئ ئاكا ۇىكسج

مىجگان جۈمىۈرك "ئەھەە ەەەە ىڭڭسجك ئاھ
تۈركۇسشسشمسەىى

ئمورك " ئەھممەە ەەەمە ىۈ خەۇ نمارق ئسۇەم

مىھماكسەە ەس سڭمەق

ئىاىۇ ان ماااۇسۇەرك ئەرجسڭەس ئىكۋېرەنسن ك اەەتەر ك -0003ەسملك -10-13
بەتۇەر.

مەكىە :تۈركۇەر ئسڭتسىۇوپسەىڭت

-1توم

