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 گە`زېمىخخخن بىخخخلە  كخخخۈ ى قخخخورا  يخخخاكى مىراسخخخخورلۇق

 ئېرىشىش

 ۋە دۆلەت قىلغخخخخخخخا  ھۆكۈمرانلىخخخخخخخ  ئىنسخخخخخخخانىيەتكە

: كەلخدى بولخۇ  خىخ  ئىككخى پەقەتال تىپلىرى ھاكىمىيەتنىڭ

 ئېرىشخكە  قىلىخ  تاجخاۋزز…پادىشخاھلى  يخاكى جۇمھۇرىيەت

 بولخۇ   دۆلەت ئەركىخن بۇرزنخدىنال بولسا بىر خەلقى دۆلەتنىڭ

. بولىدز يوقاتقا  ئەركىنلىكنى ئۇ را  تاجاۋزز ىلىققا كېيىن

 زېمىنىنخخخخخى باشخخخخخقىالرنىڭ ئخخخخخارقىلى  تاجخخخخخاۋزز بىراۋنىخخخخخڭ

 ھۆكخخخۈمرانالر بولسخخخا بىخخخر شخخخۇكى  سخخخەۋە  ئىگەلىيەلىشخخخىدى

 ئۆزىنىخخڭ بولسخخا بىخخر تايىنىخخدز  كخخۈ ىگە قخخورا  باشخخقىالرنىڭ

 دېيىلسە  بار سەۋە  باشقا ئۇنىڭدىن. تايىنىدز كۈ ىگە قورا 

 .كەلگە  ئىقتىدارىدىن ئۆزگىچە ۋە تەلىيى پادىشاھنىڭ ئۇ

  

 قېلىش ساقال  ھۆكۈمرانلىقنى:  ەتنىمەسلىك مىزاندىن

 سەنىتى

  

 يېڭىۋاشخخختىن قخخخېلىش سخخخاقال  پادىشخخخالىقنى مىراسخخخخور

 ئۇ…ئاسا  كۆ  قارىغاندا ساقالشقا پادىشاھلىقنى تىكلەڭە 

  ىقىخخ  مىزانخخدىن تەقخخدىردىمۇ  بولغخخا  پادىشخخا  ئخخادەتتىكى

 زور پەۋقخۇالددە قاالاليخدز  سخاقال  ئورنىنى ئۆزىنىڭ كەتمىسىال



 ئخخخايرى  بولسخخخا تخخخارتىۋېلىش ئخخخورنىنى ئۇنىخخخڭ كۈ نىخخخڭ بىخخخر

 ھخخاكىمىيەتنى بەرسخە  يخۈز ئەھخخۋا  شخۇنداق نخاۋادا . ئەھۋالخدزر

 ئەسخلىدىكى قالسخىال  يولۇقخۇ  پخاالكەتكە بىرەر تارتىۋالغۇ ى

 يەنە ئىسخالھات بىخر…تىرىلدۈرەلەيخدز ھاكىمىيەتنى پادىشا 

 .ئۇرزقىدزر ئىسالھاتنىڭ بىر

  

 ئۈ خۈ  قوغخدا  ئەمگىگىنى تەرجىماننىڭ: ئەسكەرتىش

 ئابخخدزقادىر: تەرجىمخخا . )بېرىلخخدى قىسخخقارتىلى  كىتخخا  بخخۇ

 (جااللىدىن

  

 

 

 باب ئۈ ىنچى

  

  

 كېرەك باشقۇرز  قانداق رايوننى قىلىنغا  ئىستېال

  

 ئىمكخخخانقەدەر خەلقلىرىنخخخى رايخخخو  قىلىنغخخخا  ئىسخخختېال 

 تخخۈ  ئخخۇالرنى قىلمىسخخا  كخخار بۇمخخۇ ئەگەر . كېخخرەك پەپىخخلە 

-زىيخا  ئخادە  بىخر  ۈنكى . كېرەك قۇرزتىۋېتىش يىلتىزىدىن

 كخخۈنى بىخخر ھامخخا  ئۇنىخخڭ سخخا ئۇ رى يەڭگىلخخرەك زەخمەتخخكە

 بېخرىلگە  ئادەمگە بىر ئەگەر . يېتىدز قۇربى ئېلىشقا قىساس



 .كېلىدز ئاجىز مەڭگۇ ئېلىشقا قىساس ئۇ بولسا  ئەغىر زەربە

: بار پرىنسى  ئومۇمىي بىر مۇنداق بولغا  توغرا ئەبەدىي

 ھخاالك ئخۆزىنى-ئخۆز ئخۇ كۈ ەيتىۋېتىخدىكە   باشخقىالرنى كى 

 . بولىدز قىلغا 

 يېڭخى ئۇسخۇللىرىنى باشخقۇرز  پادىشخاھلى  مىراس ئاتا

 تەس ئىخش تەتبىقلىغانخدا  پادىشخاھلىققا بىخر باشقا قۇرزلغا 

 پۈتخۈنلە  پادىشخاھلى  يېڭخى بخۇ ئەگەر بىرىنچىدىن . بولىدز

 يېڭخخى جەھەتخختىن قىسخخمە  بەلكخخى بولمخخا   قۇرزلغخخا  يېڭخخى

 ئەبخخجە  ئەمەلىيەتخختە ھخخاكىمىيەت بۇنخخداق) بولسخخا قۇرزلغخخا 

 ھخخاكىمىيەت تەركىبلىخخك ئارىالشخخما بۇنخخداق  (ھخخاكىمىيەتتۇر

 بولخۇ  قااليمىقا  تۈپەيلى كاشىلىالر بولغا  مەۋجۇت ئەسلىدە

 ئوڭۇشخخخخلۇق سخخخخەلتەنەتىنى ئخخخخۆز ئادەمنىخخخخڭ بىخخخخر. كېتىخخخخدز

 ئخۆز خەلقلىرىنىخڭ ئە  مەزكخۇر دە  سەۋەب تىكلىيەلىشىدىكى

 باشقۇرزشخىغا ھۆكۈمخدارنىڭ يېڭى ئالماشتۇرز   ھۆكۈمدارنى

. بولغانلىقىخخخخدزر ئارززسخخخخىدا ياخشخخخخىال  ھخخخخالىنى ئوتخخخخۇ  

 ئېلىخخخ  قخخخورا  قولىغخخخا خەلقلىخخخرى ئە  مەزكخخخۇر شۇڭالشخخخقا 

   تاشخخال  ئاغخخدزرز  ھوكۇمخخدارىنى ئەسخخلىدىكى ئۆزلىرىنىخخڭ

 ئىش بىراق . ئا ىدز يو  تىكلىنىشىگە ھۆكۈمدارلىقنىڭ يېڭى

 خاتخخخا ھەرىكىتىنىخخخڭ ئخخخوز خەلخخخ  كېخخخيىن بولغانخخخدىن ئۆتخخخۈ 

. قىلىخخخخخدز ھەس ئالخخخخخدانغانلىقىنى تونخخخخخۇ   ئىكەنلىكىنخخخخخى

 ئەۋزەللىكلەردىخن ھېچقانخداق ئۇالرغخا ئالمىشخىش ھاكىمىيەت

 ھالىنىخخخخڭ ئخخخخوز خەلخخخخ  ئەكسخخخخىچە . بولىخخخخدز ئەكەلمىخخخخگە 



. كۆرىخخدز كەتكەنلىكىنخخى بەتتەرلىشخخى  يامخخا  بۇرزنقىخخدىنمۇ

 بىخر مۇنخداق بخۇ مېخنىڭچە  نىخمە  سخەۋەبى ئاقىۋەتنىخڭ بۇنداق

 ئخخخۆزىنى ھخخخاكىمىيەت يېڭخخخى: كەلخخخگە  ئامىلخخخدىن تەبىئىخخخي

 بىخر خەلقخقە سېلى   ئىشقا ئارمىيىنى ئۈ ۈ  مۈستەھكەملە 

 بىخلە   شخۇنىڭ.  ىقىرىخدز كەلتخۈرۈ  بااليىئخاپەتلەرنى مۇنچە

 .قويىدز رەنجىتى  پۇقرالىرىنى يېڭى ئۆزىنىڭ ھاكىمىيەت

 ئەلنىخخخڭ شخخخۇ سخخخە  شخخخۇكى  ئخخخاقىۋىتى بۇنىخخخڭ         

 ئۇ رىغا  تاجاۋزززڭغا كېيىن ئالغاندىن قولغا ھاكىمىيىتىنى

 تېزال بولغانلىقىنى ئايلىنى  دۈشمىنىڭگە كىشىلەرنىڭ بارلى 

 سخخخاڭا ئىگىلىشخخخىڭدە ھخخخاكىمىيەتنى  اغخخخدا بخخخۇ. بايقايسخخخە 

 بولخخۇ  قوللىمايخخدىغا  سخخېنى كىشخخىلەرمۇ بولغخخا  قولچومخخاق

 قاندزرالما  تەلەپلىرىنى دوستلىرىڭنىڭ سە   اغدا بۇ. قالىدز

. بواللمايسخە  قو  قاتتى  نىسبەتە  ئۇالرغا شۇنداقال. قالىسە 

. ئوياليسە  دە  كېرەك بولۇ  ۋاپادار دوستالرغا سە   ۈنكى 

 بىخر يەنە بواللماسخلىقىدىكى قخو  قخاتتى  ھۆكۈمخدارنىڭ يېڭى

 قانچىلىخخك جەھەتخختە كخخۈ ى قخخورا  ئىسخختېال ى شخخۇكى  سخخەۋە 

 شخۇ كىرگەنخدە  غا’رايو  ئالغا  يېڭى ئۇ بولمىسۇ   كۈ لۈك

 كېخخرەك  بېرىشخخى تەسخخىرات ياخشخخى تخخوال -ئخخاز خەلقىخخگە رايخخو 

 دائىخر بۇنىڭغخا. قىاللمايخدز داۋا  ھخاكىمىيىتى ئۇنىخڭ بولمىسا

 گەر ە 21 لخخۇئى پادىشخخاھى فرانسخخىيە: ئەمەس ئخخاز مىسخخالالر

 لىخگە ئىگى بۇيىمخايال غخا’قخا  قىلىچىنخى كىنەزلىكىنخى مىال 

 قويۇشخىمۇ بېرىخ  قولخدىن مىالنىنخى ئۇنىخڭ كېخيىن  بولسىمۇ 



 سخېپى  پادىشاھىغا فرانسىيە  ۈنكى . بولغا  ئىش بىردەملىك

-ئخخخخخارزز كېخخخخخيىن خەلخخخخخ  بەرگە  ئېچىخخخخخ  قخخخخخوۋزقلىرىرىنى

 يېڭخخى كخخۆرۈ   غخخانلىقىنى’ئخخايال  كۆپخخۈككە ئۈمىخخدلىرىنىڭ

 شەپقەتسخخخخىز يۈرگخخخخۈزگە  قارىتخخخخا ئخخخخۆزلىرىگە پادىشخخخخاھنىڭ

 .تۇرالمىغا  قارا  ھوكۇمرانلىقىغا

 قايتخخا ئخخورزنالر شخخۇ بەرگە  يخخۈز ئىسخخيا  تەبىئىيكخخى 

  ىقىشى قۇتۇلۇ  رايونالرنىڭ بۇ كېيىن  قىلىنغاندىن ئىستىال

 ئىبخارەت ئىسخياندىن ھۆكۈمخدار  ۈنكى توختىمايدز  غا’ئاسا 

 قوللخخۇق قخخاتتى  ئىسخخيانچىالرنى قىلىخخ   بانخخا ئەمەلىيەتنخخى بخخۇ

 تەپىخ  شەخسخلەرنى خەۋپلىخك ۋە گۇمخانلى . باستۇرىدز بىلە 

   شخخخۇڭا.  ېڭىتىخخخدز ھخخخاكىمىيىتىنى  .دە-يوقىتىخخخدز  ىقىخخخ 

 قالغخا  ئايلىنىخ  ئىستېالسخىغا تخۇنجى پادىشاھىنىڭ فرانسىيە

 لودوۋىكونىخخخڭ گخخخرا  كېلىشخخخىدە قايتىخخخ  قولغخخخا مىالننىخخخڭ

 فرانسخخىيە بىخخراق . بولغانىخخدى كۇپخخايە قخخوزغىلىڭى  ېگرادىكخخى

 مىالننخخخى كېخخخيىن بېسخخخىۋالغاندىن قايتخخخا مىالننخخخى دىشخخخاھىپا

 پۈتخۈ  ئۈ خۈ  بۇنىخڭ. بولخدى مۈشخكۈ  بەسخى قايتۇرزۋېلىشقا

 پادىشخا  فرانسخىيە كېلىخ   ھەرىكەتكە قارشى فرانسىيە دزنيا

 ئىتالىيىخدىن فرانسخىيىلىكلەرنى قىلىخ   مەغلخۇ  ئارمىيىسخىنى

 لخۇئى تەئەججخۈپكى  بىخراق . بولىخدز الزىخ   ىقىرىشخى قوغال 

 قولخدىن قەتىخ  ئىككخى ئۇدا مىالننى قىلغا  ئىستېال ئۆزى 21

 .قويدى بېرى 

 ئىككىنچخخى مىالنىنخخى پادىشخخاھىنىڭ فرانسخخىيە ئەمخخدى



 فرانسخىيىنىڭ ۋە سخەۋەبنى قويۇشخىدىكى بىرىخ  قولخدىن قەتى 

 بولغخخا  كەرەك قوللىنىشخخى ئۈ خخۈ  قخخېلىش سخخاقال  مىالننخخى

 بىخخر باشخخقا قوللىنالمىغخخا  پادىشخخاھى فرانسخخىيە يخخاكى  خخارىنى

 سخخۆزلە   خخارىنى بولغخخا  مخخۇمكىن قوللىنىشخخى ھۆكۈمخخدارنىڭ

 .ئۆتۈمىز

 بىخلە  دۆلەت قىلغخۇ ى ئىستېال   كۆزىتىشىمچە  مېنىڭ

 ئىككىسخخى ھەر بولسخخا بىخخر دۆلەتنىخخڭ غخخۇ ى’قىلىخخن ئىسخختېال

 مىللىتخى  ئۇالرنىخڭ)بولىدز تىلداشالردىن غەيرىي   مىللەتدا 

 ئەلنىخخڭ قىلىنغخخا  ئىسخختېال ئەگەر (. بولىخخدز ايرى ئخخ ۋەتىنخخى

 مىللەتخختىن بىخخر ئوخشخخا  بىخخلە  الر ئىسخختېال ى خەلقلىخخرى

 مۇھىتتخخخا ئەركىخخخن ئە  قىلىنغخخخا  ئىسخخختېال بولۇپمخخخۇ  بولسخخا 

 ھۆكخخۈمرانلىقنى بولغخخا  ئەلخخگە ئۇنخخداق   بولسخخا ئخخۆتمىگە 

. كەتمەيخخدز كخخۈ  ھېچقانخخداق بولىخخدز  ئوڭخخا  داۋامالشخختۇرز 

 يوقاتسخخخخخىال ئەۋالدلىرىنخخخخخى خاقانىنىخخخخخڭ دۆلەت ئەسخخخخخلىدىكى

 ئېلىخخ  جەھەتخختىن باشخخقا. تاپىخخدز ئخخېمىن ئە  مۇسخختەملىكە

 ئەنەنىسخىنى خەلقنىخڭ رايوندىكى قىلىنغا  ئىستېال ئېيتقاندا 

 تەگمىسخخىال  ئخخادەتلىرىگە-ئخخور  ئەسخخلىدىكى قېلىخخ   سخاقال 

 ھۆكۈمخخخدارنىڭ يېڭخخخى خەلقلىخخخرى رايخخخو  قىلىنغخخخا  ئىسخخختېال

 ئەھخۋالالرنى بۇنخداق. كېتىۋېرىخدز تىپتىخن  ئاستىدا باشقۇرزشى

 قاتخخارلى  نورمانخخدىيە گاسخخكونى  بۇرگخخۇ   برېتخخا   كىشخخىلەر

 رايخخخونالر بخخخۇ. ئۇ رىتىخخخدز مىسخخخالالردىن ئائىخخخ  رايونالرغخخخا

 ئاقىۋىتىخخدە  تخخۇرز  بولخخۇ  قخخارا  مخخۇددەت ئخخۇزز  فرانسخخىيىگە



 باشتا. قالدى بولۇ  قىسمى بىر ئايرىلماس زېمىنىنىڭ فرانسىيە

 تىخخخخ  ئوتتۇرىسخخخىدا ئىسخخختىالھچىالر بىخخخخلە  خەلخخخ  يەرلىخخخك

 ئخادەتلىرى-ر ó لخېكىن بولسىمۇ  پەرق مۇئەييە  جەھەتتىكى

 بىخخلە  ئىسخختىالھچىالر شۇڭالشخخقا . ئىخخدى بىخخردەك ئومخخۇمە 

 ئىنخخاق كېلىخخ   بىخخرلىككە ئاسخخانال غخخۇ ىالر`قىلىخخن ئىسخختېال

 زېمىنىنخى ئىگىلىخگە  بولسخۇ  كى  مەيلى. ئۆتەلمىگەندىكىن

 ئۇنتخخۇ  ئىشخخنى ئىككخخى مۇنخخداق دەيخخدىكە   قخخالىمە  سخخاقال 

 ئەسخخخلى رايوننىخخخڭ قىلىنغخخخا  ئىسخخختېال: كېخخخرەك قالماسخخخلىقى

. كېخخرەك يوقىتىشخخى كېسخخى -ئخخۈزۈ  ئەۋالدىنخخى ھۆكۈمخخدارنىڭ

 ئخخۇزز  خەلقلىرىنىخخڭ رايخخو  قىلىنغخخا  ئىسخختېال بىخخرى  يەنە

 تخۈزۈملىرىنى-قخانۇ  كېلىۋاتقا  قىلى  داۋا  بېرى دەۋرلەردىن

 ئخخخۆزگەرتكەنلىكىنى ھەرگىخخخز تخخخۈزۈملىرىنى ئخخخالۋا -بخخخا  ۋە

 ئخخخخۆتمەيال ئخخخخۇزاق ئخخخخانچە قىلغانخخخخدا  مۇشخخخخۇنداق. كېخخخخرەك

 گەۋدىخخخگە بىخخخر قىلىنغخخخۇ ىالر ئىسخخختېال بىخخخلە  ئىسخخختېال ىالر

 . ىقىدز روياپقا دۆلەت بىر ئۇيۇلدەك ئايلىنى  

 قخخانۇ   تىخخ   قخخىخەل رايخخو  قىلىنغخخا  ئىسخختېال ئەگەر 

 بولسخا  پەرقلى  بىلە  ئىستېال ىالر جەھەتلەردە ئادەت-ئۆر 

 ئاسخختىدا  ئەھخخۋا  بۇنخخداق. بولىخخدز زور ئىنتخخايىن قىيىنچىلىخخ 

 تىرىشخچانلى  ئۈ ۈ  قېلىش ساقال  رايوننى قىلىنغا  ئىستېال

 ياخخدھى ئە . كېرەك بولۇشى كەلگە  بىرلىشى  بىلە  ئامەت

 ئىسخختېال ى شخخۇكى  بىخخرى ئۇسخخۇلالرنىڭ ئىشخخەنچلىك ئە  ۋە

 بخخخۇ. كېخخخرەك ئولتۇراقلىشىشخخخى رايونخخخدا قىلىنغخخخا  ئىسخخختېال



 بىخخەتەر ئىگىخدارلىقىنى بولغخا  غخا’رايخو  ئاشۇ ھۆكۈمدارنىڭ

 شخخخۇنداق ئەنە گرېتسخخخىيىگە تخخخۈركلەر. ئۇزارتىخخخدز ۋە قىلىخخخدز

 گرېتسخىيىگە پادىشخاھى تخۈركىيە ۋاقتتا  ئەينى ئەگەر. قىلغا 

 ئىسخخختېال پادىشخخخا  ئولتۇراقالشمىسخخخا  مخخخۇددەت ئخخخۇزاق بېرىخخخ 

 بىكارغخا قىلسخىمۇ قخانچە ھەر ئۈ خۈ  قخېلىش ساقال  رايونىنى

. ئخخاددىي ناھخخايىتى قائىخدە بۇنىڭخخدىكى. ئىخدى بولخخۇر كەتخكە 

  توپىال  تۇرسا  يەردە قىلغا  ئىستىال ھۆكۈمدار يېڭى  ۈنكى 

 الرنىئخخخۇ ھۆكۈمخخخدار كۆرۈلسخخخە  ئخخخامىللىرى تەرتىپسخخخىزلىك ۋە

. ئۈلگۈرەلەيخخدز تىنچلىتىشخخقا ھالىتىخخدە بىخخ  سخخېزى  دەرھخخالال

 ھۆكۈمخدار تۇرمىسا  جايدا قىلىنغا  ئىستىال ھۆكۈمدار ئەگەر 

  اغخدا  ئخۇ سخېزىدز  كەتكەنخدە  وڭىيىخ  ئىشالر بەرگە  يۈز

 كېچىككەنخخخدىن قولالنسخخخىمۇ  تەدبىخخخر كەسخخخكىن ھۆكۈمخخخدار

 سخخخاقى  ئەھۋالخخخدىن خىخخخ  بخخخۇ. بېسخخخىقتۇرالمايدز تخخخوپىالڭنى

 ئەمەلخخخدارالرنىڭ خەلقنخخخى يەرلىخخخك شخخخۇكى  ئېپخخخى بولۇشخخخنىڭ

-خەيخخخر پادىشخخخاھنىڭ ئاۋامنىخخڭ قىلىخخخش  خخخخالىي ززلىمىخخدىن

. الزىخخ  قىلىخخش رازى ئخخۇالرنى قىلىخخ   بەھرىمخخا  سخخاخاۋىتىدىن

 پادىشخخاھنى پخخۇقراالر سخخادى  پادىشخخاھقا بولغانخخدىال  شخخۇنداق

 غەرەز يامخخخخا  اپادىشخخخخاھق بولىخخخخدز  قوغدايخخخخدىغا  تېخىمخخخخۇ

 نەتىجىدە . بولىدز قورقىدىغا  پادىشاھدىن پۇقراالر ساقلىغا 

 ھەرىخخكەت دۈشخخمەنلەر سخخىرتقى قىلىۋاتقخخا  خىخخرى  ئەلخخگە بخخۇ

 ئخۆزى ھۆكۈمخدار شخۇكى  تامخا  خۇالسخە. پېتىنالمايدز قىلىشقا

 قخخايتۇرز  ئخخۇنى تۇرسخخىال ئىگەلخخلە  جخخاينى قىلغخخا  ئىسخختىال



 .بولىدز ئىش مۈشكۈ  ئېلىش

 قىلغخخخا  ئىسخخختىال شخخخۇكى  تاكتىكخخخا ئەۋزە  بىخخخر يەنە

 ھەرىكىتخى مۇسختەملىكە ئورنىخدا ئىككخى-بىر مۇھى  رايوننىڭ

 ئۇنىڭغخا. ئۈنۈملۈتخۇر قىلىخش بۇنخداق كېخرەك  بېرىشخى ئېلى 

 بىلەنخال خىخراجەت تخوال-ئخاز پەقەت. كەتمەيخدز ئىقتىسخاد كۆ 

  قىلىنغخخا ئىسخختىال پخخۇقرالىرىنى قىسخخى  بىخخر دۆلىتىنىخخڭ ئخخۆز

 رايونىخدا ئىستىال قىلمىسا ئۇنداق. بولىدز كۆ ۈرگىلى غا’رايو 

 ئىقتىسادمۇ كېلى  توغرا تۇرغۇززشقا ئەسكەر تۈركۈملە  كۆ 

 تەرىپىخدىن ھۆكۈمخدارالر جەريانىدا  مۇستەملىكە. كېتىدز جى 

 كۆ خخۈرۈ  مۈلخخۈكلىرىنى ۋە يەر يولخخۇققىنى زەخمەتخخكە-زىيخخا 

 قويغا  بېرى  رەۋىشتە يمەجبۇرى ئىشغالىيەتچىلەرگە كەلگە 

 ئىسخخختىال بخخۇالر   بولخخۇ  ئىبخخخارەت كىشخخىلەردىن قىسخخى  بىخخر

 بخخۇالر. قىلىخخدز ۋەكىللىخخك ئاۋامغخخا سخخاندىكى ئخخاز رايونىخخدىكى

  بولغا قا  كىشىلەر نامرات ۋە تارقاق جەھەتتە ئولتۇراقلىشىشى

 نەتىجىخخخخدە قىاللمايخخخخدز  ھاسخخخخى  كەيپىيخخخخات تۇتخخخخا  بىخخخخر

 كىشخخخىلەر پسخخخانلى óك نىخخخدىكىرايو ئىسخخختىال ھۆكۈمخخخدارنىڭ

 زەخمەتخخخكە-زىيخخخا  يولۇقمىغخخخانلىقتىن  زەخمەتخخخكە-زىيخخخا 

 پەپىلەشخمۇ-ئالخدا  كىشخىلەرنى ساندىكى ئاز بايىقى يولۇققا 

 زەخمەتخخكە-زىيخخا  ئۈسخختىگە  ئۇنىخخڭ. توختايخخدز غخخا’ئاسخخا 

 پۈتخخۈنلە  ئۆزلىرىنىخخڭ كىشخخىلەر سخخاندىكى ئخخاز بخخۇ ئۇ رىغخخا 

 قېلىشخىدىن قىسخمەتكە لەردەككىشى ئۇ رىغا  ۋەيرانچىلىققا

 ئىخخخش بىخخخلە  ئېھتىياتچخخخانلى  ۋە يۈرەكزادىلىخخخك ئەنسخخخىرە  



 .قورقىدز قېلىشتىن غەزىپىگە ھۆكۈمدارنىڭ يېڭى. تۇتىدز

 كخخۆ  ھەرىكىخختىگە مۇسخختەملىكە خىخخ  بخخۇ   ئومخخۇمە 

-زىيخا  بولىخدز  ئىشەنچلىك ۋە مۇقى  ئۇ. كەتمەيدز خىراجەت

 ھۆمخخدارنىڭ بولخخۇ   ئخخاز سخخانىمۇ ئۇ رىغانالرنىخخڭ زەخمەتخخكە

 ئۇسخخۇلنى بخخۇ ئەلخخۋەتتە . يەتكۈزەلمەيخخدز زىيخخا  ھخاكىمىيىتىگە

 مەسخخخىلىنى بىخخخر تېگىشخخخلىك قىلىشخخخقا دىقخخخقەت قوللىنىشخخخقا

 خەلقلىرىنخى رايو  قىلىنغا  ئىستېال: ئۆتمەكچىمە  قىستۇرز 

 قىلمىسخخا  كخخار بۇمخخۇ ئەگەر كېخخرەك  پەپىخخلە  ئىمكخخانقەدەر

 بىخر  خۈنكى . كېخرەك ۇرزتىخۋېتىشق يىلتىزىخدىن تخۈ  ئۇالرنى

 ھامخا  ئۇنىخڭ ئۇ رىسخا  يەڭگىلخرەك زەخمەتكە-زىيا  ئادە 

 ئخادەمگە بىخر ئەگەر . يېتىدز قۇربى ئېلىشقا قىساس كۈنى بىر

. كېلىخدز ئاجىز مەڭگۈ ئېلىشقا قىساس ئۇ بولسا  ئېغىر زەربە

 يەكۈزمەسلىك زەخمەت-زىيا  كىشىلەرگە مۇمكىنقەدەر شۇڭا 

 كېسخخى  -ئخخۈزۈ  ئخخۇنى ئاسخختىدا  ئەھخخۋا  يەتكخخۈزگە . كېخخرەك

 .كېرەك تاشال  يوقىتى 

 رايونىخخخدا ئىسخخختىال ھەرىكىتىنخخخى مۇسخخختەملىكە ئەگەر 

 كەلسخە  تخوغرا بېرىشخقا ئېلى  تەرىقىسىدە تۇرغۇزز  ئەسكەر

 ئىسخخرا  قىسخخمى كخخۆ  خەزىنىسخخىنىڭ دۆلەت ھالخخدا مخخۇقەررەر

 بولغانخدا  بۇنخداق. كۆتۈرمەيدز  ىقى  بۇ ئەمەلىيەتتە . بولىدز

  خخۈنكى . بولىخخدز كخخۆ  ئۇ رىغانالرنىخخڭ زەخمەتخخكە-زىيخخا 

  پخخۇقراالر يەرلىخخك قىلىخخ   يخخۈرۈ  يەرگە بخخۇ يەر  ئخخۇ ئخخارمىيە

 كىشخخخخىلەر بولۇۋەرسخخخخە  بۇنخخخخداق. يولۇقىخخخخدز پېشخخخخكەللىككە



 گەر ە . قالىخخخخخخدز ئايلىنىخخخخخخ  دۈشخخخخخخمىنىگە پادىشخخخخخخاھنىڭ

 ئۇالرنىخخڭ مۇ بولسخخى بويسخخۇندزرزلغا  خەلقلىخخرى مۇسخختەملىكە

 كەلسخخخە گېخخخزى ئۇالرنىخخخڭ ياشخخخاۋاتقانلىقىنى  دىيارىخخخدا ئخخخۆز

 ئۇيۇشختۇرااليدىغانلىقىنى ھەرىكەتلەرنخى خەۋپلىخك پادىشاھقا

 قايسخخى مەيلخخى شخخۇڭا . كېخخرەك قىلماسخخلى  سخخاقى  نەزىرىخخدىن

   ىقى  تۇرغۇزز  ئەسكەر رايونىدا ئىستىال ئېيتايلى  نۇقتىدىن

 ياخشخخى ئىنتخخايىن كۆ خخۈرۈ  ئاھخخالە قىلىخخ   كۆتۈرمەيخخدىغا 

 . ارىدزر

 تىخخخ   دېيىلگەنخخدەك يوقىرىخخخدا ھۆكۈمخخدار بىخخر ئەگەر 

 بىخخر بولغخخا  يخخات ئخۆزلىرىگە جەھەتخختىن ئخخادەت-ئخخۆر  قخانۇ  

 قوشخخنا ئخخاجىز ئخخا  ئخخۆزىنى ئخخۇ ئۇنخخداقتا  ئىگىلىسخخە  رايخخوننى

. كېخخرەك ئايالندزرزشخخى ھىمايىچىسخخىگە ۋە رەھبىخخرى ئەلنىخخڭ

 ئامخخالالر ھەرخىخخ  كخخۈ لەرنى قخخاۋز  ئارىسخخىدىكى ئۇالرنىخخڭ

 ئە   ەت كۈ لخۈك ئوخشخا  ئخۆزىگە ئاجىزالشتۇرزشخى  بىلە 

 ئخخخخاجىز ئەتراپىخخخخدىكى ھالخخخدا تاسخخخخادىپىي ھۆكۈمخخخدارلىرىنىڭ

 ئاگخخخا  ۋاقخخ  ھەر كىرىشخخىدىن قىلىخخ  ھۇجخخۇ  دۆلەتخخلەرگە

 بېرىخخ  يخخۈز ئەھخخۋالالر مۇنخخۇ تۇرمۇشخختا رېئخخا . كېخخرەك بولۇشخخى

 ۋە مەككارلى  كىشىلەر بولمىغا  رازى خاقانىدىن ئۆز: تۇرىدز

 ئخخخخېلىگە ئخخخخۆز كۈلىرىنىخخخخڭ ئە   ەت بىخخخخلە  قورقۇنچخخخخاقلى 

 بۇنخداق باشالشختەك قوتانغخا بخۆرىنى. قىلىخدز تەلە  كىرىشىنى

 ئىشخالردىن دائىخر كىرىشخىگە غا`يۇنا  رزملۇقالرنىڭ ئەھۋالنى

 رزملخۇقالر شخۇكى  يېخرى قىزىقارلى .  بولىدز كۆرگىلى روشە 



 ئخخايرى  ئەلخخدىكى شخخۇ ھەمىشخخە كىرگەنخخدە  ئەلخخلەرگە باشخخقا

. كىرگەنىخخخدى بىخخلە  بېرىشخخى ئېچىخخخ  يو خخۇق كىشخخىلەرنىڭ

 بىخر مەلۇ  كۈ لىرى ئە   ەت: بولىدز شۇنداق ھەمىشە ئىشالر

 ئخاجىز رايوننىخڭ مەزكخۈر كېيىن  كىرگەندىن ئۈسۈ  غا’رايو 

 ئەت`قانخخا ھۆكۈمدارلىرىخخدىن ھاكىمىيىتىنىخخڭ ئخخۆز كخخۈ لىرى

 ئە   ەت تاجخخاۋزز ى قىلىخخ   ھەسخخەت ئۇالرغخخا يخخاكى تاپمخخا 

 ئىسخختىال شۇڭالشخخقا . ئاتىخخدز ئخخۆزىنى قوينىغخخا كۈ لىرىنىخخڭ

 ئخاجىز رايونخدىكى بولغخا  ئە  ئېيتقانخدا  ئېلىخ  نۇقتىسىدىن

 ئخخخخخۇالر  خخخخۈنكى . كېخخخخخرەك تخخخخارتىش ئخخخخخۆزىگە كخخخخۈ لەرنى

. سىڭىشخىدز خخاال  ئخۆزى بىلە  ھاكىمىيىتى ئىستېال ىالرنىڭ

 بىرىخدە كۈنلەرنىخڭ زورىيىخ   كۈ لەرنىڭ شۇ ئەنە ىستېال ىئ

. كېخخخخرەك ئەيلىشخخخخى ھەزەر بولۇشخخخخىدىن تەھخخخخدى  ئخخخخۆزىگە

 كۈ لەرنىخخڭ ئخخاجىز تايىنىخخ   كخخۈ ىگە ئۆزىنىخخڭ ئىسخختېال ى

 گخخخۇرز  كۈ لخخخۈك رايونىخخخدىكى ئىسخخختىال بىخخخلە  ماسلىشىشخخخى

 رايوننىخڭ ئاشۇ ئۆزىنى ۋە بويسۇندزرىدز ئۆزىگە ھەپلەرنى`مەز

 ئىسخخختېال ى ئەگەر . ئايالندزرىخخخدز ھۆكۈمخخخدارغا مەڭگۈلخخخۈك

 ھەمخخمە كەلتخخۈرگە  قولغخخا قىاللمىسخخا ھە  مۇۋاپىخخ  بخخۇالرنى

 رايخوننى مەزكخۇر ئخۇ. قويىخدز بېرىخ  قولخدىن تېزال نەرسىلەرنى

 .بولىدز كۆ  ئاۋارىچىلى  ئەھۋالدىمۇ باشقۇرغا 

 رزملخخۇقالر. نەمۇنىخخدزر ياخشخخى رزملخخۇقالر جەھەتخختە بخخۇ

 قخاتتى  قائىخدىلەرگە بۇ رايونالردا بارلى  قىلغا  ئىستىال ئۆزى

 مۇسخخخختەملىكە رايونىغخخخا ئىسخخخختىال رزملخخخۇقالر. قىلخخخدى ئەمە 



 سخخىپىدى -سخخىال  ئەللەرنخخى كىچىخخك ئخخاجىز  يۈرگۈزگەنخخدە 

 گخۇرزھالرنى كۈ لخۈك ئخۇالر. كۈ ەيتىۋەتمىدى ئۇالرنى ئەمما 

 غخا’رايخو  مەزكۇر ھۆكۈمدارلىرىنىڭ ئە   ەت ئاجىزالشتۇرز  

 يەرگە بخخۇ. باشخخقىالر ۋە قويمىخخدى يخخو  كۆرسىتىشخخىگە تەسخخىر

 قىلىخخ  قەيخخ  مىسخخالالرنى دائىخخر غخخا`يۇنخخا  مە  كەلگەنخخدە 

 بىخخخلە  ئاركايخخخالىقالر يۇنانخخخدىكى ۋاقتتخخخا  ئەينخخخى. ئخخخوتە 

 خخخخخخخانلىقىنى ماكېخخخخخخدو  ھەمكارلىشخخخخخخى  ئاتېرىيخخخخخخالىقالر

 شخخخخۇنداق.  ىقخخخخاردى قخخخخوغال  ئخخخخانتىئوكونى. بويسخخخخۇندزردى

 ئاتېرىيخخخالىقالر بىخخخلە  ئاركايخخخالىقالر رزملخخخۇقالر بولسخخخىمۇ 

 قويىخۋەتكىنى يخو  كۈ ىيىشخىگە ئۇالرنىڭ قارا   يۈز ئەجرىگە

 بخخائەرىچە ئامالىنىخخڭ زورىيىشخخىنى ئۇالرنىخخڭ ئەكسخخىچە . يخخوق

 پىلىخ  نىسخبەتە   فىلىپقخا ھەمكارالشقا  رزملۇقالرغا. توستى

 قىلىخ  پە  دوسختلىقىنى بولغخا  رزملۇقالرغخا ئۆزىنىڭ گەر ە

 قىلمخخخا  رەھىخخخ  ئۇنىڭغخخخا رزملخخخۇقالر بولسخخخىمۇ سخخخۆزلىگە 

 بولسخخىمۇ  ئخخاجىز قەدەر شخخۇ كخخۈ لىرى ئخخانتىئوكو. جخخايلىۋەتتى

. ئېرىشخخخختۇرمىدى مەرتىخخخخۋىگە ھېچقانخخخخداق ئخخخخۇنى روملخخخخۇقالر

 ئاقىخخخ  بخخخارلى  تەدبىرلىرىنخخخى يۇقىرىقىخخخدەك رزملۇقالرنىخخخڭ

 نىسخبەتە  ۆكۈمخدارغاھ: تېگىشخلىك ئۆگىنىشخكە ھۆكۈمخدارالر

 ئالدىخخدىكى كخخۆز بخخولغىنى الزىخخ  ئويلىشخخى ئۇنىخخڭ ئېيتقانخخدا 

 مۇھىمى ئە  قالماستىن  بولۇ  قىيىنچىلىقال تۇرغا  كۆرۈنۈ 

 با  ھەققىدىمۇ خەتەرلەر-خەۋ  بولغا  ئېھتىمالى بېرىش يۈز

 توغا  بۇرز  كەلكۈندىن ھۆكۈمدار دانا بىر. كېرەك قاتۇرىشى



 ئخخېلىش ئالخخدىنى نىسخخبەتە  خەۋپخخلەرگە خىخخ  خەر تۇتۇشخخى 

 ۋاقتىخخخدىكى بايقالغخخخا  يېڭخخخى. قويىخخخدز قىلىخخخ  تەييخخخارلىقىنى

-خەۋ  لخخخېكىن ئوڭخخا   ئخخخېلىش ئالخخدىنى خەتەرنىخخڭ-خەۋ 

. بولىخدز تۈگەشخكە  ئىخش كەلگەنخدە يېتى  ئەۋجى خەتەرنىڭ

. ئوخشخايدز كېسخىلىگە ئخۆپكە بايقالغا  كېچىكى  خۇددى بۇ

. بولىخخدز تەس بايقىلىشخى كېسخەلنىڭ باسخقۇ تىكى دەسخلەپكى

 غخخخخا`قىخخخخين داۋاال  بايقالسخخخخىال قويخخخخۇ  دىئخخخخاگونۇز ئەممخخخخا 

 بايقالمىسخا تەكشخۈرۈ  باشتا ئە  كېسە  لېكىن. توختىمايدز

 ئۆتخۈ  كۈنلەر-ئا  قوللىنىلمىسا  رېتسى  اليى  كېسەلگە ۋە

 بخۇ. بولىخدز كخېچىككە  ئىش بايقالسا  ئېغىرالشقاندا كېسە 

. بولىخخدز تەدبىقلىغخخى ئىشخخلىرىغا  خخو  ەتنىخخڭدۆل قائىخخدىنى

 يوشخخخخۇرز  دۆلەتتىكخخخخى ھۆكۈمخخخخدارى دۆلەتنىخخخخڭ بىخخخر ئەگەر 

 بۇنخخخداق) سېزەلىسخخخە ئالخخخدىن بىخخخلە  ئۆتكۈرلخخخۈك خەۋپلەرنخخخى

 بەرگۈسخى يۈز ئۇ  (بولىدز نېسى  كىشىلەرگە دانا ئە  قىلىش

 ھۆكۈمخخدار ئەگەر . تۈزەلەيخخدز ئالخخدىن تەدبىرىنخخى ئىشخخالرنىڭ

 ئاسخختا-ئاسخختا خەتەر-خەۋ  بولمىسخخا  تىرىشخخچا  ۋە ئىخخنچىكە

 قىلسخخىمۇ قخخانچە يەتكەنخخدە ھەلقۇمىغخخا جخخا  قىلىخخ   تەرەقخخى

 كەلمىش رزملۇقالر دەۋردىكى ئەينى شۇڭا . بولمايدز پايدىسى

 ئخۇالر. قىلغخا   يخوق ئخۇنى بايقخا   يىخراقتىن خەتەرنى -خەۋ 

 يوشخخۇرز  خەتەرلەرنىخخڭ-خەۋ  ئۈ خخۈ  سخخاقلىنىش ئۇرزشخختىن

 ئخخخۇرز   خخخۈنكى .  قويمىغخخخا  يخخخو  قىلخخخچە تەرەققىياتىغخخخا

 پايدىسى بۇنىڭ سوززلسا  ۋاق . ئىش بولمايدىغا  ساقالنغىلى



 ياخشخخى ناھخخايىتى بخخۇنى رزملخخۇقالر. بولىخخدز تەرەپخخكە قارشخخى

 ھەمكارالشخخقۇ ىلىرىدىن ۋاقتتىكخخى ئەينخخى گە خخكە ` ۈشخخە 

 الىيىدەئىت قىلى   ئېال  جە  ئانتىئوكوالرغا ۋە پىلى  بولغا 

 ئۇرزشخخخنىڭ بېرىخخخدىغا  يخخخۈز قارشخخخى ئخخخۆزلىرىگە كەلگۈسخخخىدە

 ئىككخخى بخخۇ ۋاقتتخخا ئەينخخى رزملخخۇقالر گەر ە .  ئالغخخا  ئالخخدىنى

 ۋاز تالالشخخختىن ئۇنخخخداق ساقلىنالىسخخخىمۇ  ئۇرزشخخختىن مەيخخخدا 

 ئاغزىخدىن دانىشخمەنلەرنىڭ ھەمىشخە بىخز رزملۇقالر. كە كە 

 كخخۆرۈ  خاسخخىيىتىنى تارتىشخخنىڭ كەيخخنىگە: >>ئىشخختىدىغا 

. ياقتۇرمخخايتتى ئەزەلخخدىن ئىبخخارىلەرنى دېگەنخخدەك<< بخخاققىن

 بىخخلە  پەخەسخخلىك ۋە ئىقتىخخدارىغا  ئۆزىنىخخڭ ئخخۇالر ئەكسخخىچە 

 ئخخۆزى ۋاقخخ   خخۈنكى . ئىشخخىنەتتى ھۆكخخۈملىرىگىال  ىقارغخخا 

 ياخشخى ئۇ: كېلىدز ئېلى  نەرسىنى ھەممە ئەگەشتۈرۈ  بىلە 

 كېلىخدز ئېلىخ  ئىشخالرنىمۇ ياما    كېلىدز ئېلى  ئىشالرنىمۇ

 .كېلىدز ئېلى  تەڭال ئىككىسىنى ھەر ياكى

 تەكشخۈرۈ  ئاغدزرز   فرانسىيىگە دىققەتنى بىز ئەمدى

 ھەققىدە  ارلىز مە . يوق-قىلغانمۇ يۇقىرىقىدەك ئۇ باقايلى 

. تخخوختىال  ھەققىخخدە لخخۇئى پەقەتخخال ئولتۇرمخخايمە   سخخۆزلە 

 ئخخۇززنراق  ۋاقتخخى ياتقخخا  ى بېسخ ئىتخخالىيىنى لۇئىنىخخڭ  خۈنكى 

 كۈزىتىشخخمۇ ئەتكەنلىرىنخخى-قىلغخخا  ئۇنىخخڭ ئۈسخختىگە ئۇنىخخڭ

 لۇئىنىخڭ بايقىخدزقكى  شۇنى ئارقىسىدا كۈزىتىشلەر. ئوڭايراق

 قىلىشخخخقا تۇتۇشخخختا ھخخخاكىمىيەت ئەلخخخدە بىخخخر يخخخات ھەرىكىتخخخى

 .خىال  تۈپتىن ئىشالرغا تېگىشلىك



 باشخال  ۋېنېتسخىيىلىكلەر دە  لخۇئى پادىشاھى فرانسىيە

 قىلخخدزرز  تاجخخاۋزز لخخۇئىنى ۋېنېتسخخىيىلىكلەر بخخورە  كەلخخگە 

( رايخخونى مەمخخۇرىي بىخخر ئىتالىيىنىخخڭ) لومباردىيەنىخخڭ ئخخارقىلى 

 فرانسخخىيە يەردە بخخۇ مە . بولغانىخخدى ئېرىشخخمەكچى يېخخرىمىگە

 يەرلەرنخخى قىسخخى  بىخخر كىرىخخ   قىلىخخ  تاجخخاۋزز پادىشخخاھىنىڭ

 ئخخۇ  خخۈنكى . تۇرمخخا ئول سخخۆزلە  ھەققىخخدە ئىگىلىۋالغخخانلىقى

 ھازىرلىمخاقچى جخا  بىخر تۇرالىغۇدەك دەسسە  پۇت ئىتالىيىدە

. ئىدى يوق دوستلىرى ئۇنىڭ ئىتالىيىدە ئۈستىگە ئۇنىڭ. ئىدى

   ئېلىنمىغا قخا قارشخى ھەرىكىتخى  ارلىزنىخڭ پادىشخا  بۇرز 

 ئىز ىخ  تىرىشخچانلىقىمۇ تېخپىش دوسخ  ئىتالىيىدىن لۇئىنىڭ

 سخخادىر خاتخخالى  ئىشخخلىرىدا باشخخقا لۇئىنىخخڭ. بولخخدى مەغلخخۇ 

 كىرىشخختىكى باسخختۇرز  ئىتخخالىيىگە ئۇنىخخڭ بولسخخا  بولمىغخخا 

 لخخخخۇئى پادىشخخخخا . بخخخخوالتتى ئاشخخخخقا  ئەمەلخخخخگە مۇددىئاسخخخىمۇ

 رىنايخخا. ئالخخدى قولغخخا قايتخخا بىخخلە  ئىگىخخلە  لومبخخاردىيىنى

. ئايالنخدى دوسختقا فلورېنىسخىيىلىكلەر. ئەگخدى با  ئۇنىڭغا

 خخخانى   فىلىخخ  ۋانتىخخۋورى  فېخخررارا  كىخخنەز مانتۇيخخا  مخخاركىز

 بخخخۇ) پىئوموبىنخخخو كامخخخارىلو  رىمىلخخخى  پاسسخخخارو  لودفخخخائېنزا 

 دۆلەتلىرىنىخخخڭ شخخخەگەر ھەرقايسخخخى ئىتالىيىخخخدىكى كخخخاتتىالر

 لۇگخخالىقالر  ھەمخخدە ئاقسخخۆڭەكلەر قاتخخارلى .( ھۆكۈمخخدارلىرى

. زاتتىئخخۇ قخخولىنى دوسخختلۇق لۇئىغخخا سخخىيىنالىقالر پىسسخخالىقالر 

 كېلىخ  تۈپەلىخدىن غەرىخزى شۇ  ئۆزلىرىنىڭ ۋېنېتسىيىلىكلەر

 ئخۇالر!  ۈشخەندى شخۇ اغدىال پەقەت ئخاقىۋەتنى يامخا   ىققا 



 ئېرىشخخىش شخخەھەرلىرىگە كىچىخخك قىسخخى  بىخخر لومباردىيىنىخخڭ

 زېمىنىنخخخخى قىسخخخخى  ئىككخخخخى ئخخخخۈ تىن ئىتالىيىنىخخخخڭ ئۈ خخخخۈ 

 !بەردى تۇتۇ  باشقۇرزشىغا فرانسىيىنىڭ

 پادىشاھى فرانسىيە  ئەگەر باقايلى  قىلى  قىياس قېنى 

 رايخخونىنى ئىسخختىال ئخخۆتكە  قىلىخخ  قەيخخ  يۇقىرىخخدا مە  لخخۇئى

 ئىتالىيىخدە بولسخا  تۇتقا  ئىش بويىچە تەدبىرلىرى باشقۇرز 

 ھېچقانچە قاتارلىقالرنى ئابرز  دوستلۇق    زېمىن ئېرىشكە 

 لۇئىنىخخخڭ گەر ە . قخخخاالاليتتى سخخخاقال  قىلمخخخايال سخخخەر  كخخخۈ 

 ۋە زەئىخخخ  ئخخخۇالر بولسخخخىمۇ  كخخخۆ  دوسخخختلىرى ئىتالىيىخخخدىكى

 يەنە   ھخخخاكىمىيەتتىن دىنىخخخي بەزىلىخخخرى بولخخخۇ   قورقۇنچخخخاق

 لۇئىغخا ئخۇالر شخۇڭا . قورقاتتى ۋېنېتسىيىلىكلەردىن بەزىلىرى

   ئەنە ئەگەشخخخكە  ئخخخۆزىگە لخخخۇئى. بولمخخخايتتى ئەگەشمىسخخخە

 كۈ لخۈك باشخقا ئىتالىيىخدىكى بولسخا  غخا ’تايا  دوستلىرىغا

 ئىنتخخايىن كىشخخىنى. قىالاليتتخخى بەربخخات ئاسخخانال گخخۇرزھالرنى

 ئەتكەنلىخرى-قىلغخا  لۇئىنىخڭ شخۇكى  ئەپسۇسالندزرىدىغىنى

 غخخخا`مىخخخال  لخخخۇئى پادىشخخخا . بولخخخدى تەتخخخۈرىچە بۇنىخخخڭ دە 

 ئىشنى تۈگەشتۈرىدىغا  ھاكىمىيىتىنى ئۆز كېيىن كىرگەندىن

 رودرىگخخخخخو ئىسخخخخخمى ئەسخخخخخلى)ئالېكسخخخخخاندر پاپخخخخخا: قىلغخخخخخا 

 پاپاسخخى رىخخ  ئخخارقىلى  بېخخرىش پخخارا ئخخۇ 2051-2121بورجىئخخا

 كۈنسخايىن ھوقخۇقى پاپىنىخڭ ئولتۇرغانخدا تەخختكە ئخۇ. بولغا 

  ىسخخخخارى ئخخخخوغلى تاپقخخخخا  نىكاھسخخخخىز ئخخخخۇ ئاددىيالشخخخخقا  

 قوغدىغۇ ى دىننى ئارقىلى < ۋالونتىنو كىنەز مەشھۇر>بورجىئا



. ( قارىتىۋالخدى ئخۆزىگە ىنىرايخون رومانخا ئىتالىيىنىڭ سۈپىتىدە

 قىلىخش شۇنداق ئۇ. قىلدى ياردە  بېسىۋېلىشىغا رومانانى نىڭ

 ئۆزىنى قوينىغا ئۇنىڭ ۋە دوستلىرىدىن ئىتالىيىدىكى ئارقىلى 

 ئخخۆزى ئخخۆزىنى قالغخخانلىقىنى  ئايرىلىخخ  كىشخخىلىرىدىن ئاتقخخا 

 يەردىكخخخى بخخخۇ. يەتمىگەنىخخخدى ئخخخويال  ئاجىزالشخخختۇرغانلىقىنى

 ھوقخخۇقى ئاالھىخخدە ئۆزىنىخخڭ ئەسخخلىدىال مىيەتلەرھخخاكى دىنىخخي

 فرانسخىيە بولسخا ئەمدىلىكتە. ئىدى ئىگە ئىناۋەتكە زور بىلە 

 ھوقخخخۇقىنى ئخخخادەت-ئخخخۆر   زور غخخخايەت ئۇالرغخخخا پادىشخخخاھى

  ىقىرىخخخخ  قانخخخخات يولۋاسخخخقا خخخخخۇددى بخخخخۇ. بېرىۋەتكەنىخخخدى

 بىرىنچخخى پادىشخخاھى فرانسخخىيە. بولخخدى ئىخخش بىخخر قويغانخخدەك

 يەنە كېخخخيىن بولغانخخخدىن ئۆتكخخخۈزۈ  اتخخخالىقنىخ قېتىملىخخخ 

. بولخخخدى مەجبخخۇر ئۆتكۈزۈشخخكە خاتخخخالى  كەينىخخدىن-كەينخخى

 قخارا ئىگىلىۋېلىشختەك تېسخكارانى ئالېكساندرنىڭ ئۇ ئاخىرىدا

 مەجبخۇر ئاتلىنىشخقا ئىتخالىيىگە ئخۆزى ئۈ ۈ  توسۇ  نىيىتىنى

 .بولدى

 دىنىخخخي رز  ئخخخۇ: مۇنخخخداق خاتخخخالىقى لۇئىنىخخخڭ پادىشخخخا 

 نۇرغخخخخخخۇ  ھە  ئاشخخخخخخۇرزۋەتتى كخخخخخخۈ ىنى ھاكىمىيىتىنىخخخخخخڭ

 كەلگەنخخخدەك بۇئخخخاز تېخخخخى. قالخخخدى ئايرىلىخخخ  دوسخخختلىرىدىن

 ئىسخخخپانىيە ئخخخۇنى   تىكىخخخ  كخخخۆز پادىشخخخاھلىقىغا نخخخاپلې 

 لخخۇئى پادىشخخا . بولخخدى بۆلۈشخخمەكچى تە  بىخخلە  پادىشخخاھى

 ئاتىخدىغا  پۇت ئۆزىگە تۇرزقلۇق بولۇ  خوجايىنى ئىتالىيىنىڭ

 لخخخخۇئى بىخخخخلە   شخخخخۇنىڭ. قىلخخخخدى پەيخخخخدا كخخخخۈنى بىخخخخر يەنە



-دەرد ئۆزلىرىنىخخخڭ قخخخارانىيەتلەر جايخخخدىكى  بويسخخخۇندزرغا 

 ئەسخخلىدە. ئېرىشخخىۋالدى خوجايىنغخخا تۆكۈلخخدىغا  ھەسخخرىتىنى

 ھۆكۈمخخخدارىنى رايوننىخخخڭ بويسخخخۇندزرزلغا   لخخخۇئى پادىشخخخا 

 تۆلەتكخخۈزگە  ئولپخخا  ئخخۆزىگە ئخخۇنى قويۇۋېرىخخ   ۋەزىپىسخخىدە

 تاپشۇرزشخخخقا ئولپخخخا  ئخخخۆزىگە لخخخۇئى بىخخخراق . بخخخوالتتى بولسخخخا

 2 فېكېرىكخو پادىشخاھى ئخاراگە  نخاپلې )ئادەمنى تېگىشلىك

 يەنە قوغلىۋېتەلەيخدىغا  ئخۆزىنى قوغلىۋېتىخ ( كۆرسخىتىدز نى

 .كەلدى باشال -پادىشاھىنى ئىسپانىيە-ئادەمنى بىر

 ئىنتخخايىن بولىخخدىغا  ئخخادەملەردە ئېرىشخخىش گە`زېمىخخن

 دائىرىخدە يېتىدىغا  كۈ ى ئارززنى بۇ كىشىلەر ئارزز  تەبىئىي

 ماختاشخخقا بەلكخخى ئەمەس  ئەيىبلەشخخكە ئاشخخۇرغاندا  ئەمەلخخگە

 بولمىغخخا  دەرمخخا  اليىخخ  غخخا`ئارمخخا  لخخېكىن . بولىخخدز سخخازاۋەر

 خىخ  بخۇ نەتىجىسخى ئۇنىخڭ قىلسخا  ئۇرزنخۇ  ئاسختىدا ئەھخۋا 

 ئىكەنلىكىنخخخخخخى تېگىشخخخخخخلىك تەنبىھلەشخخخخخخكە قىلمىشخخخخخخنىڭ

 ناپلېسقا ۋاقتتا ئەينى پادىشاھى فرانسىيە ئەگەر . زئىسپاتاليد

 ئىسخخخپانىيە ئىخخخكە   ئېرىشخخخەلىگە  تايىنىخخخ  كخخخۈ ىگە ئخخخۆز

 ھەمكارالشماسخخلىقى ئۈ خخۈ  بۆلۈشخخۈۋېلىش بىخخلە  پادىشخخاھى

 بىخلە  ۋېنېتسخىيىلىكلەر پادىشخاھىنىڭ فرانسخىيە. ئىدى الزى 

 پادىشخخاھىنىڭ فرانسخخىيە بۆلۈۋېلىشخخى  لومبخخاردىيىنى بىخخرلىكتە

 ئېرىشىۋېلىشخخخخنى ئورزنغخخخا پخخخخاتقۇدەك يىڭخخخنە  ئىتالىيىخخخدىن

. بولىخخدز تخوغرا بخخۇ دېيىلسخە  بېرىخخدز دېخرەك ئويلىغانلىقىخدىن

 ئىككىنچخى ناپلېسخنى پادىشاھىنىڭ فرنسىيە بولغاندا  شۇنداق



 خاتخا بۆلۈۋېلىشخى بىرلىشى  بىلە  پادىشاھى ئىسپانىيە قېتى 

 مۇۋاپىخخ  ئەقىلخخگە مقىسخخىداقېتى ئىككىنچخخى  خخۈنكى . بولىخخدز

 .كە  ئاساسالر

 خاتخخالى  قېخختى  بە  لخخۇئى پادىشخخا  قىلىخخ   شخخۇنداق

 يوقىتىخخخخخ   گخخخخخۇرزھالرنى زەئىخخخخخ : بولخخخخخدى ئۆتكخخخخخۈزگە 

 تېخىمخخخخۇ كخخخخۈ ىنى گۇرزھالرنىخخخخڭ كۈ لخخخخۈك ئىتالىيىخخخخدىكى

 ئىسخخپانىيە) تخخائىپىلەرنى ئىخخگە قخخۇدرەتكە-كخخۈ . زورايتىخخۋەتتى

 باشخخال  ئىتخخالىيىگە( كۆرسخخىتىدز نخخى 1 فېردىنانخخدو پادىشخخاھى

 ئىتخخالىيىگە تۇرمىخخدى  قويخخۇ  پخخۇت ئخخۆزى ئىتالىيىخخدە. كىخخردى

 شخۇنداق ئەنە ئخۇ. بارمىدى ئېلى  سىياسىتى مۇستەملىكە قارىتا

 ۋېنېتسخخىيىلىكلەرنىڭ بولسخخىمۇ  قىلغخخا  سخخادىر خاتخخالىقالرنى

 ئۆتكۈزۈشخخخى خاتخخخالىقنى ئخخخالتىنچى تارتىۋېلىشخخختەك زېمىنىنخخخى

  ېغىخدىال ھايخات شخۆھرىتىنىڭ-شخا  بۈيۈك ئۇنىڭ سەۋەبلىك

 ھاكىمىيىتىنىخڭ دىنىخي رز  ئخۇ ئەگەر . ئىدى ناتايىن سۇنۇشى

 ئىسخخخخپانىيىلىكلەرنى بولسخخخخا  كېڭەيتىخخخخۋەتمىگە  كخخخخۈ ىنى

 ۋېنېتسخخىيىلىكلەرنىڭ بولسخخا  كەلمىخخگە  باشخخال  ئىتخخالىيىگە

 لخخخۇئى. ئىخخخدى مخخخۇقەررەر ئۇرزشخخخى بخخخا  ئىغخخخا`لخخخۇ پادىشخخخا

 ئىخخخخخخكە   ئۆتكخخخخخخۈزگە  سخخخخخخەۋەنلىكلەرنى يۇقىرىقىخخخخخخدەك

. بخخخخخوالتتى تۇرمىسخخخخخا قخخخخخارا  ھخخخخخاالكىتىگە ۋېنېتسخخخخخىيىنىڭ

 كخخۆز لومبخخاردىيەگە باشخخقىالرنىڭ كۈ ەيسخخە ۋېنېتسخخىيىلىكلەر

 ئۈ خۈ  ۋېنېتسخىيىلىكلەر  خۈنكى . قويمخايتتى يو  تاشلىشىغا

 كېخخرەك بولىشخخى خوجخخايىن ئخخۆزىال لومبخخاردىيەگە ئېيتقانخخدا 



 فرانسخخخىيەنىڭ لومبخخخاردىيەنى دۆلەتلەرمخخخۇ باشخخخقا يەنە. ئىخخخدى

. خالىمخخايتتى بېرىشخخنى ئېلىخخ  ۋېنېتسخخىيىلىكلەرگە قولىخخدىن

 بىخخخخخلە  ئىككىسخخخخخى ھەر كۈ لىرىنىخخخخخڭ ئە   ەت  خخخخخۈنكى 

 .ئىدى يوق قۇدرىتى دۈشمەنلەشكۈدەك

 ئۇنىخخڭ ئخخاقال   لخخۇئىنى پادىشخخاھى فرانسخخىيە بەزىخخلەر

 ناپلېسخخنى بېرىۋېتىشخخى  گە ىv ئالېكسخخاندىر پاپخخا رومانخخانى

 ئۈ خخخخۈ  سخخخخاقلىنىش ئۇرزشخخخختىن بېرىۋېتىشخخخخى ئىسخخخخپانىيەگە

 بىخخر: مۇنخخداق جخخاۋابى  بېرىخخدىغا  مېنىخخڭ بۇنىڭغخخا. دېيىشخخىدز

 بولىخخخخخخخخدىكە   سخخخخخخخخاقالنماقچى ئۇرزشخخخخخخخختىن ھۆكۈمخخخخخخخخدار

. كېخرەك قويماسخلىقى يخو  بېرىشخىگە يخۈز قااليمىقانچىلىقنىڭ

 سخخخاقالنغىلى ئۇرزشخخختىن بىلەنخخخال قىلىخخخش ئۇنخخخداق  خخخۈنكى 

 سوززشخخنىڭ كەيخخنىگە ۋاقتىنخخى پخخارتال  ئۇرزشخخنىڭ. بولمايخخدز

 لۇئىنىخڭ پادىشخاھى فرانسىيە بەزىلەر ئېھتىما  . يوق پايدىسى

 بولىشخى يخۆلەك-يخار ئىشخلىرىغا ئۇنىخڭ بېرىخ   يخاردە  پاپىغا

 قالدزرزشخخقا ئەمەلخخدىن نىكخخاھىنى لۇئىنىخخڭ پادىشخخا  پاپىنىخخڭ

 شخەرت بولۇشخىنى كاردىنخا  رزئاننىخڭ شخۇنداقال قوشۇلغانلىقى 

 ھخازىرغىچە قارىتخا  بۇنىڭغخا. ھارلىشخار’ئىز دە  قىلغانلىقى 

 ھەققىخدىكى شخەرىپى-شخا  ھۆكۈمدارالرنىڭ قايتۇرما   جاۋا 

 .بەرمەكچىمە   ۈشەنچە بايانالردا

 بېرى  قولدىن لومباردىيىنى لۇئىنىڭ پادىشاھى فرانسىيە

 سخاقال  رايخونىنى ئىسختېال دېخيىلگە  يوقىرىخدا ئۇنىخڭ قويۇشى

 سخخخە  قائىخخخدىلەرگە تېگىشخخخلىك قىلىشخخخقا رىئخخخايە قېلىشخخخىدا



 ھەيخخرا  بولۇشخخنىڭ ئۇنخخداق شخخۇڭا . بولغخخا  قارىغانلىقىخخدىن

. ئەمەسختۇر ئىشخالر تاشقىرى ئەقىلدىن ئۇ يوق  يېرى قالغۇدەك

 ئخخۇنى كىشخخىلەر ئخخوغلى  نىخخڭ ىv ئالېكسخخاندر پاپخخا) ۋالونتىنخخو

 تۇرغخخخا  ئىگىخخخلە  رومانخخخانى( دېيىشخخخىدز بورجىئخخخا  ىسخخخائى

 بىخخلە  ھەزرەتلىخخرى رزئخخا  كاردىنخخا  نانىتتخخا مە  مەزگىلخخدە 

 ھادىسخخىلەر تخخارىخىي خىخخ  مۇشخخۇ ئخخۇ بولغىنىمخخدا سخخۆھبەتتە

 ئۇرزشخخخخنى ئىتخخخخالىيىلىكلەر: دېگەنىخخخخدى مۇنخخخخداق ھەققىخخخخدە

 فىرانسخخخخىيىلىكلەر جخخخخاۋابە   ئۇنىڭغخخخخا مە   ۈشخخخخەنمەيدز 

 دىنىخخخخخخي رز   ۈشەنسخخخخخخە  ئەگەر  ۈشخخخخخخەنمەيدز سىياسخخخخخىنى

. بخوالتتى قويمىغخا  يخو  كېتىشخىگە كۈ ىيى  ھاكىمىيىتىنىڭ

 بىخخخخخخخخخلە  ھخخخخخخخخخاكىمىيىتى دىنىخخخخخخخخخي رز  ئەمىلىيەتخخخخخخخخختە 

 فرانسخخخىيىلىكلەر كېتىشخخخىنى كۈ ىيىخخخ  ئىسخخخپانىيەلىكلەرنىڭ

 تخخوغرا ئەبەدىخخي بىخخز بۇنىڭخخدىن.  ىقخخاردى كەلتۈتخخۈ  ئخخۆزى

 ىباشقىالرن كى : ئېرىشىمىز پرىنسىپقا ئومۇمىي مۇنداق بولغا 

. بولىخدز قىلغخا  ھخاالك ئخۆزىنى-ئخۆز شخۇ كۈ ەيتىۋېتىدىكە  

 زوراۋانلىقخختىن يخخاكى سۇيىقەسخخ  كخخۈ ىيىش بۇنخخداق  خخۈنكى 

 گۇمخخخا  تخخخۈردە ئىز ىخخخ  كۈ ەيگخخخۈ ى بولغا قخخخا  كەلخخخگە 

 .بولىدز پوزىتسىيەدە

  

 با  تۆتىنجى

  

 تەس  قايسىسخخخى تۇرزشخخخنىڭ تۇتخخخۇ  بىخخخلە  ئېلىشخخخىش



 ئاسا   قايسىسى

  

 كېلىخخخخخخدىغا  دز  مۇقۇمالشتۇرزشخخخخخقا ھخخخخخاكىمىيەتنى

 تخخارىخى بىخر مۇنخداق كىشخخىلەر ئا قانخدا  گە  مۈشخكۈللەردىن

: مخخخۇمكىن يېتەلمەسخخخلىكى ئويالپمخخخۇ تىگىخخخگە ئەمەلىيەتنىخخخڭ

 ئىمپەراتخخخخخور ئىچىخخخخخدە  يىخخخخخ  نە خخخخخچە بىخخخخخر قىسخخخخخقىغىنا

( كۆرسخخىتىدز ئىسخخكەدەرنى پادىشخخاھى ماكخخدونىيە)ئىسخخكەندەر

 ئخخۇ بولۇۋالخخدى خوجخخايىنى ئاسخخىيانىڭ الخخداھ مۇۋەپپەقىيەتلىخخك

 سەپەر ئاخىرەتكە تۇرزپال بولما  ئېلى  زېمىنىنى ئاسىيا پۈتۈ 

 ئاسختىدا ئەھخۋا  ئاشخۇنداق بخويىچە  قخارا  ئادەتتىكى. قىلدى

 كىشخخىنى بىخخراق . بخخوالتتى پەيخخدا مائىلمخخا  ئوڭخخايال دۆلەتخختە

 ۋارىسخخلىرى ئىسخخكەندەرنىڭ شخخۇكى  قالدزرىخخدىغىنى ھەيخخرا 

 ئۆزلىرىنىخخڭ. تۇرالىخخدى تۇتخخۇ  دۆلەتنخخى ھالخخدا ئېسخخە -امخخا ئ

 بەزى  ىققخخخخخخا  كېلىخخخخخخ  تۈپەيلىخخخخخخدىن غەرىخخخخخخزى يامخخخخخخا 

 باشخخخخخقا ئخخخخخۇالر ئالمىغانخخخخخدا  ھېسخخخخخابقا ئخخخخخاۋارىچىلىقالرنى

 .يولۇقمىدى ئاۋارىچىلىكلەرگە

: بېرىخدز جخاۋاب مۇنخداق پېقىخر نىسخبەتە  ھادىسخىگە بۇ

 قىلىخخخش ئىخخخدارە ئەلنخخخى ھۆكۈمرانالرنىخخخڭ بۇيخخخانقى تخخخارىختىن

 ۋە پادىشخخا  بىخخرى. بخخولغىن خىخخ  ئىككخخى ئاساسخخە  ئۇسخخۇلى

 مخااليالر بۇنىڭخدا)قىلىشخى ئىخدارە ئورتخاق مااليلىرىنىخڭ ئۇنىڭ

 ئېرىشخخى  سخخاالھىيىتىگە ۋەزىخخر بىخخلە  ھىممىتخخى پادىشخخاھنىڭ

 بىرلىشى  لەر بەگ ۋە پادىشا  بىرى  يەنە ؛(باشقۇرىدز دۆلەت



 بەھخخخرىمە  بەگخخخلەر ۇنىڭخخخداب)قىلىخخخدز ئىخخخدارە خانخخخدانلىقنى

 بەلكخى ئەمەس  ھىممىتىخدىن پادىشاھنىڭ ئىمتىياز بولىدىغا 

.( بولىخخخخدز كەلخخخخگە  مۇناسخخخخىۋىتىدىن قانداشخخخخلى  بخخخخۇرزنقى

 بخخۇ بولىخخدز  پۇقراسخخى ۋە تېررىتورىيىسخخى ئۆزىنىخخڭ بەگخخلەردە

. قىلىخدز ھىمايە بىلى  دە  خوجايىنى ئۆزىنىڭ بەگىن پۇقراالر

 پادىشخا  ئۇسخۇلىدا  ئىخدارە خىخ  بىرىنچخى ئېيتىلغا  يۇقىرىدا

 ئخخارتۇق پادىشخخاھدىن بولىخخدز  بخخولغىن ئىخخگە ئىمتىيازغخخا زور

 پادىشخخخاھنىڭ ۋززراالرنخخخى-ۋەزىخخخر پخخخۇقرا بولمايخخخدز  ھخخخېچكى 

 ئۇالرغخا پخۇقراالردا شخۇڭا . قىلىخدز ئىتائەت بىلى  دە  ئەمىرى

 .بولمايدز ھېسسىيات ئاالھىدە نىسبەتە 

 يخخخۇقىرىقى فرانسخخخىيە بىخخخلە  تخخخۈركىيە دەۋرىمىزدىكخخخى

 پادىشخاھنىڭ بىخرال تخۈركىيە. قىلىخدز ۋەكىللىخك تىپقا ئىككى

 ھەممىسخخخى ئەمەلخخخدارالرنىڭ   بولخخخۇ  ئە  ئاسخخختىدىكى ئەمىخخخر

 تخخخۈركىيە. مخخخااليالردزر ۋە ۋەزىخخخر ئاسخخختىدىكى قخخخو  ئۇنىخخخڭ

 قانچە بىر ئەلنى بە  ئاستىدىكى سەلتەنەت ئۆزىنىڭ پادىشاھى

 مەمخخخخۇرىي خىخخخخ  ھەر اشقۇرزشخخخخقاب ئخخخخۇنى بۆلخخخخۈ   شخخخختاتقا

-ئۇيخاق خالىغانچە ئۇالرنى پادىشا . ئەۋەتكە  ئەمەلدارلىرىنى

. ئوخشخىمايدز بۇنىڭغخا پادىشخاھى فرانسخىيە. قىالاليدز بۇياققا

 تۈركخخخۈ  بىخخخر بخخخولغىن بخخخار بۇرزنخخخدىن پادىشخخخاھى فرانسخخخىيە

 ئاقسخخۆڭەكلەر بخخۇ.  قالغخخا  ئارىسخخىدا توپىنىخخڭ ئاقسخخۆڭەكلەر

 خوجايىن تەرىپىدىن پۇقراالر تېررىتورىيىدىكى تۇرغا  ئۆزلىرى

 ئخۆزىگە ئۇالر. ئېرىشكە  ھىمايىسىگە ئۇالرنىڭ قارىلى   دە 



 تەرە  بىخر خالىغخانچە ئۇالرنى پادىشا  ئىگە  ئىمتىيازغا خاس

 ئېيتقانخدا  مەنىدىن مەلۇ  ئۆزى قىلىشنىڭ ئۇنداق قىاللمايدز 

 يەكخخۈننى مۇنخخداق يخخۇقىرىقىالردىن. بخخوالتتى تەۋەككۈلچىلىخخك

 ئاسخختىدىكى سخخەلتەنەتى پادىشخخاھىنىڭ تخخۈركىيە:  ىقىرىمىخخز

 سخاقال  كېخيىن ئېلىۋالغانخدىن ئەممخا قىيىن  ئېلىش زېمىنىنى

 تۇرغخا  تۇتخۇ  پادىشخاھى فرانسىيە ئەكسىچە . ئوڭا  قېلىش

 .تەس تۇرز  تۇتۇ  ئوڭا   ئېلىش زېمىننى

 شخنىڭئىگىلە زېمىنىنى قولىدىكى پادىشاھىنىڭ تۈركىيە

 پادىشخخاھنىڭ تاجخخاۋزز ىالرنى شخخۇكى  سخخەۋەب قىيىنلىقىخخدىكى

 ئەمەس  مخخۇمكىن بولۇشخخى كىخخرگە  باشخخال  ۋەزىرلىخخرى -بەگ

 سخخخاتقىنلىقىدىن ئادەملەرنىخخخڭ  ۆرىسخخخىدىكى پادىشخخخاھنىڭ

 بخخخخخۇ  خخخخخۈنكى . ئەمەس مخخخخخۇمكىن تېخىمخخخخخۇ پايخخخخخدىلىنىش

 ئىبخارەت قۇللىرىخدىنال ئۇنىڭ سىپاھلىرى-ۋەزىر پادىشاھىنىڭ

. تەس كەلتخخۈرۈ  ئىنخخدەككە سخخېتىۋېلى  ئخخۇالرنى بولغا قخخا 

. بولمايخخخدز ئخخخالغىلى نە  ئخخخۇالردىن تەقخخخدىردىمۇ سخخخېتىۋالغا 

 شۇڭالشخقا ئەگەشختۈرەلمەيدز  ئخۆزىگە خەلقنخى ئخۇالر  ۈنكى 

 ئالخخدى كىشخخى دېخخگە  بويسخخۇندزرىمە  سخخەلتەنىتىنى تخخۈركىيە

 شخخا نى ئخخۆزى قىلىخخ   پۇختخخا تەييخخارلىقىنى ئىخخدىيىۋى بىخخلە 

 ئىكەنلىكىنخخى كخخۈ  كەلخخگە  بىخخرلىككە ئەلنىخخڭ قىلىۋاتقخخا 

 قااليمىقخخخانچىلى  ئىچكخخخى باشخخخقىالرنىڭ  ۈشىنىشخخخى  ئوبخخدا 

 ئاساسە  بەلكى ئەمەس  بېرىشىگە يارىتى  پۇرسەت تۇغدزرز 

 ئىسخختىالھچى. ئەلخخۋەتتە الزىخخ   تخخايىنىش كخخۈ ىگە ئۆزىنىخخڭ



 تخخخۈركىيە ئۇرزشخخختا بويسخخخۇندزرز   پادىشخخخاھلىقىنى تخخخۈركىيە

 مەڭگخۈ يوقىتىخ  كخۈ ىنى قخورا  قىلىخ   مەغلۇ  پادىشاھىنى

 جەمەتىخدىن پادىشخا  كېيىخنچە قىلسا  كۆتۈرەلمەيدىغا  با 

 ئخخورز  تېخىمخخۇ خەۋپخخكە ئەنسخخىرىگۈدەك ھېچكىمخخدىن باشخخقا

 ئخخۆزگىلەرگە پادىشخخاھىدىن خەلخخ   خخۈنكى . بولىخخدز قالمىغخخا 

 قولغخا غەلىبىسخىنى ئخۆز غخالىبالر ئۈسختىگە ئۇنىڭ. ئىشەنمەيدز

 ئخۇالردىن كېيىن غەلىبىدىن تايانمىغا قا  ئۇالرغا كەلتۈرۈشتە

 .بولىدز ئىش ئورزنسىز تامامە  ئەيمىنىش

 بولسخخخا  ئە  فرانسخخخىيىدەك نىشخخخانى ئىسخخختىال  ئەگەر

 باسخختۇرز  ئەلخخگە بۇنخخداق. بولىخخدز ئەكسخخىچە ئۇنىخخڭ ئەھخخۋا 

 ىئاقسخخۆڭەكلىرىن ئۇنىخخڭ  خخۇنكى ئوڭخخا   ناھخخايىتى كىخخرىش

 نارازى ھۆكۈمەتتىن ئاقسۆڭەكلەر بۇ. كۇپايە تارتسىال ئۆزىگە

 ئخۇالر. بولىدز تۇرغا  قىلى  نىيەت قىلىشنى ئۆزگىرىش بولۇ  

 ئاسخخانال ئىسخختىالھچىالر بېرىخخ   قواليلىخخ  ئىسخختىالھچىالرغا

 بۇنخخداق كېخيىن ئىسختىالھتىن بىخراق . ئېرىشخىۋالىدز غەلىخبىگە

 نۇرغخخۇ  بخخۇ. قىيىنخخدزر ۋە ئاۋارىچىلىخخك قخخېلىش سخخاقال  ئەلنخخى

 شخۇنداقال ئخادەملەردز  قىلغخا  ياردە  ساڭا ئاشۇ مۈشكۈالتالر

 جەمەتىنخخى ھۆكخخۇمرانالر. كېلىخخدز كىشخخلەردىن ئەزگە  ئخخۆزز 

 قېپقالغخا   ۇنكى . بواللمايدز يېتەرلىك ئۆزىال قىلىشنىڭ يوق

 مەيدا  بىر  ىقى   ئورنىغا پادىشاھىنىڭ ئاقسۆڭەكلەر باشقا

 سخە  بخار  خەۋپخى قخېلىش بولخۇ  رەھبەرلىرىدىن ئىنقىالبنىڭ

 كېسخخخخى -قىاللمايسخخخخەمۋەئۈزۈ  رازى ئاسخخخخانلىقچە ئخخخخۇالرنى



 تخخۇ  ئخخۇالر كەلسخخىال  يېتىخخ  پۇرسخخەت شخخۇڭا . يوقىتالمايسخخە 

 .بولىسە  مەھرز  ئەلدىن بۇ دە - ىقىدز كۆرۈرۈ 

 تەكشخۈرۈ  ھەققىدە خانلىقى( شاھى پارىد)دارا ئەمدى

 خانلىقىنىخخخڭ دارا بايقىشخخخىمىز ە  بىزنىخخخڭ. رايلىبخخخا ئېلىخخخ 

 شخۇ. كېتىخدز ئوخشخا  پادىشخاھلىقىغا تخۈركىيە ئاالھىدىلىكى

   ئۈ ۈ  ئىگىلە  ئۇنى ۋە قىلىش يۈرۈ  ئەلگە بۇ سەۋەپتىن

-ئخۈزۈ  دارانى بىلەنپادىشا  ئالدى ئىسكەندەرنىڭ ئىمپېراتور

 تېررىتخخخخورىيىنى ئانخخخخدىن بولخخخخدى  زۆرۈر يوقىتىشخخخخى كېسخخخخى 

 ئىسخخخخكەندەر ئۆلخخخخدى  دارا كېخخخخيىن غەلبىخخخخدىن. ئىگىلىخخخخدى

 ئىسخخخخخكەندەرنىڭ ئەگەر. مۇسخخخخختەھكەملىدى ھخخخخخاكىمىيىتىنى

 ئىتتىپاقلىشخخخىدىغەئا  تۇغخخخدزرما  نىخخخزا ئىچكخخخى ۋارىسخخخلىرى

 داۋا  بىمخاال  ھۆكخۈمرنلىقىنى بولغخا  ئەلخگە بخۇ ئخۇالر بولسا 

 بىخراق.  قمخايتتى كېلىخ  مالىمخا  دۆلەتتىمخۇ بوالتتى  قىلغا 

. بولمايخدز بويسۇندزرغىلى ئاسا  ئۇنداق دۆلەتنى فرانسىيىدەك

 دېسخخخىال ھە لەردە( يۇنخخخا )گېرتسخخخىيە ئىسخخخپانىيە  فرانسخخخىيە 

 بخخخۇ سخخخەۋەبى بېرىشخخخنىڭ يخخخۈز مالىمخخخا  قارشخخخى رزملىقالرغخخخا

. بوغانلىقىخخخدزر خانخخخدانلىقنىڭ كىچىخخخك نۇرغخخخۇ  دۆلەتخخخلەردە

 خاتىرىسخخى بولغخخا  دۆلىخختىگە ئخخۆز ئەسخخلىدىكە كىشخخىلەرنىڭ

 رايخونىنى ئىگىلىخگە  ئۆزلىرى رزملىقالر بولىدىكە   مەۋجۇتال

 ئىمتىيازى ئىمپىرىيىسىنىڭ رز  ئەمما. تۇرالمايدز تۇتۇ  مۇقى 

 بىخخخلە  قىلىشخخخى دەۋا  مخخخۇددەت ئخخخۇزز  ھۆكۈمرانلىقىنىخخخڭ ۋە

 خاتىرىسخى ھەققىخدىكى دۆلەتلىخرى ئۆتمۈشختىكى كىشىلەرنىڭ



 خوجايىنىغخخا  شەكسخخىز ئەلنىخخڭ بخخۇ رزملخخۇقالر ئخخاخىر ئۆ خخۈ  

 بەرگەنخخخدە  يخخخۈز قااليمىقخخخا  ئىچكخخخى رزملىقخخخالردا. ئايالنخخدى

 كۈ  ئۆزارا بىلە  نوپۇزى تۇرغۇزغا ئۆزى ھەرقاندىقى ئۇالرنىڭ

 ئخخخاللىبۇرز  جەمەتخخخى خخخخا  بخخخۇرزنقى  خخخۈكى . سىنىشخخخااليدز

 ئخخخۆزگە رزملىقالردىخخخن نەزىرىخخخدە كىشخخخىلەرنىڭ تخخخۈگىگە  

 .ئىدى يوق ھۆكۈمرا 

 كخخۆرگە  ئەمەلىيەتنخخى تخخارىخى قاتخخار بىخخر ىرىقىخخدەكيۇق

: قىلمخخخايمىز ھخخې  تەئەججخخۈ  ئەھۋالخخدىن مۇنخخۇ ئىكەنمىخخز 

 پېرى ) بەزىلەرنىڭ يەنە. ئالدى ئوڭايال ئاسىيانى ئىسكەندەر

 تۇرزشخى تۇتخۇ  زېمىنىنخى ئالغخا  ئخۆزى( باشخقىالر ۋە گۇرزھى

 كەلتخخخۈرۈ  ھخخخالەتلەرنى خىخخخ  بخخخۇ. بولخخخدى تەس ئىنتخخخايىن

   ئەمەس پەرقختە ئىقتىدارىخدىكى غالىپالرنىخڭ ئامى  ىقارغا  

 .خىللىقتا كۆ  ئەھۋالىدىكى رايونىنىڭ ئىستىال  بەلكى

  

 با  بەشىنچى

  

 دۈشمىنى ئىستىالھچىنىڭ: تەرتى  ۋە ئەركىنلىك

  

-بخخخخورا  تارىخنىخخخخڭ تەرتىخخخخ  ۋە ئەركىنلىخخخخك          

 دز  ئالخخخدىمىغا شخخخەپقەتلىرىنىڭ-دىيخخخانەت ۋە  اپقۇنلىرىغخخخا

 ئۇنتۇلخخخخۇ  قەلبىخخخدىن خەلقنىخخخڭ ھخخخخۆر بەرىبىخخخر كەلسخخخىمۇ 

 .كەتمەيدز



 ئىشخەنچىلىك ئە  نىسبەتە   ئەھۋالغا خى  بۇ          

 ھۆكۈمراننىخڭ ياكى يوقىتىۋېتىش تولۇق ئۇالرنى شۇكى  ئۇسۇ 

 .تۇرزشىدزر رايونىدا ئىستىال 

 قخخانۇنى ئۆزلىرىنىخخڭ غخخۇ ىالر`قىلىخخن ئىسخختىال  ئەگەر

 ئىسختىال  بۇنداق بولسا  ئادەتلەڭە  ياشاشقا ئەركىن تىدائاس

 بىرىنچىسخى. بخار ئۇسخۇلى خىخ  ئخۈ  قىلىشنىڭ ئىدارە رايونىنى

 ئىسخخختىالھچىنىڭ ئىككىنچىسخخى  يخخوقىتىش  پخخاكىزە ئخخۇالرنى

  قىلىنغخا  ئىسختىال  ئۈ ىنچىسخى  تۇرزشخى  رايونىخدا ئىستىال 

 ئەمما قويۇ   ياشىغىلى بويىچە قانۇنى ئەسلىدىكى ئەللەرنىڭ

 دوسخخخختانە ئىسخخخختىالھچىالرغا بەرگخخخخۈزۈ   ئولپخخخخا  ئخخخخۇالرنى

 تخۈزۈلگە  كىشخىلەردىن سخاندىكى ئخاز بولىخدىغا  مۇئامىلىدە

 ھۆكخخۈمەت بخخۇ. قخخۇرز  بىرنخخى ھۆكخخۈمەتتىن يۇمشخخاق قخخۇلىقى

 ھۆكخخۈمەت قۇرزلغخخا  تەرىپىخخدىن ھۆكخخۈمرانى ئىسخختىالھچىالر

 ھىمايىسخخخخى ۋە دوسخخخختلۇقى ھۆكۈمراننىخخخڭ ئاشخخخخۇ بولغا قخخخا 

 مەۋجخخخخخخخۇت ئۆزىنىخخخخخخخڭ ئاسخخخخخخختىدا ئەھخخخخخخخۋا  بولمىغخخخخخخخا 

 ھۆكخخخۈمەت ئۇنخخخداق شخخخۇڭا .  ۈشخخخىنىدز بواللمايخخخدىغانلىقىنى

 ھۆكخۈمرا  ئىسختىالھچى. بولىدز سادى  ئىنتايىن ھۆكۈمرانىغا

 تۇرمخخاقنى تۇتخخۇ  شخخەھەرنى ئخخادەتلەڭە  تۇرمۇشخختا ئەركىخخن

 شخەھەر مۇشخۇ شتەيۈرگۈزۈ ھاكىمىيەت ئۇنداقتا  ئوياليدىكە  

 تېخىمخخخۇ قارىغانخخخدا ئۇسخخخۇلغا باشخخخقا تخخخايىنىش پۇقرالىرىغخخخا

 .ئىشەنچلىكتۇر ۋە ئۈنۈملۈك

. جۈملىدىنخدزر ئاشخۇ دە  رزملىقخالر بىخلە  سپارتالىقالر



) ھاكىمىيەتخا ئولىگخار  رايونخدا قىلغخا  ئىستىال  سپارتلىقالر

 تخخۈزۈلگە  كىشخخىلەردىن سخخاندىكى ئخخاز رايونىخخدىكى ئىسخختىال 

 بىرنخى تىخن.( ھخاكىمىيىتى سانلىقالر ئاز سادى  ئىستىالھچىغا

. قالغانىخخدى قوغخخدا  تىخخبى  بىخخلە  ئافىنخخا ئخخارقىلى  تىكخخلە 

 يەنە بىلەنتىخبى  ئافىنخا سخپارتالىقالر ھېسخاپتا ئاخىرقى بىراق

 ئىلگىخرى مىالدىدىن) كاپۇئا رزملىقالر. قويدى بېرى  قولدىن

 ئىلگىخرى مىالدىخدىن) كارتاجىن  (بولغا  بەربات يىلى-112

 ئىلگىخرى مىالدىخدىن)نۇمخانزىيە  (بولغخا  بەربخات يىلى-211

 قخېلىش قوغخدا  جايالرنى قاتارلى ( بولغا  بەربات يىلى-211

 شخۇڭا . قىلخدى يخوق كۆزىخدىن خەلقلىرىنخى يەرنىڭ بۇ ئۈ ۈ 

. بېرىۋەتمىخدى رايونالرنىقولخدىن مەزكخۈر رزملىقالر ئاقىۋەتتە 

 ئۇسخخۇ  ئىشخخلەتكە  سخخپارتالىقالر يۇنخخانىنى رزملىقخخالر بىخخراق 

 يۇنانلىقالرغخخا بولسخخىمۇ  ئويلىغخخا  قېلىشخخنى سخخاقال  بىخخلە 

 ياشاشختا بويىچە قانۇنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنى بېرى   ئەركىنلىك

 ئاخىر. قىاللمىدى غىبە ھېسابتا ئاخىرقى بولسىمۇ  قويغا  يو 

 رايونخخدىكى بخخۇ ئۈ خخۈ  قخخېلىش سخخاقال  يۇنخخانىنى رزملىقخخالر

  خۇنكى . بولخدى مەجبخۇر قىلىشقا ۋەيرا  شەھەرلەرنى نۇرغۇ 

 ئۈ خخۈ  قخخېلىش سخخاقال  مخخۇقى  رايخخونىنى قىلىنغخخا  ئىسخختىال 

 شۇڭالشخخقا . ئىخخدى يخخوق ئامخخا  باشخخقا ئۇنىڭخخدىن رزملىقخخالردا

 خوجخخا شخخەھەرگە بىخخر ئخخۇ ئېيتقانخخدا  ئۈ خخۈ  ئىسخختىالھچىالر

 ئخادەتلەڭە  جاياتقخا ھۆ پۇقرالىرى شەھەرنىڭ بۇ بولغانىكە 

 قىلىۋەتمەسلىكى ۋەيرا  تولۇق ئۇالرنى ئىستىالھچىنىڭ بولسا 



 بىخر ئوخشخا  تۇرزشخقا كۈتخۈ  ھاالكىتىنى ئۆز ھالدا مۇقەررەر

 پۇرسخخەت خەلقلىخخرى شخخەھەرنىڭ بخخۇ نەتىجىخخدە. بولىخخدز ئىخخش

 باھانىسخخىدە ئەركىنلىخخك ئاسخختىدا ئەھخخۋا  يېخختىلگە  پىشخخى 

 ۋە قخخخانۇنى قەدىمكخخخى شخخخەھەرنىڭ بخخخۇ ۋە كۆتۈرىخخخدز غەلىيخخخا 

 ئەركىخن بخۇ مانخا. بولىدز تىرىلدۈرمەكچى ئىنتىزامىنى-تەرتى 

 زۆرۈرلۈكنىخخخڭ قىلىۋېتىشخخخرىكى غەرق شخخخەھەرنى تۇرمۇشخخختىكى

 -بخخخخخورا  تارىخنىخخخخخڭ تەرتىخخخخخ  ۋە ئەركىنلىخخخخخك سخخخخخەۋەبى 

 دز  ئالخخخدىمىغا شخخخەپقەتلىرىنىڭ-دىيخخخانەت ۋە  اپقۇنلىرىغخخخا

 ئېسخخىدىن خەلقنىخخڭ كخخۆڭە  ياشخخا  ھخخۆر بەرىبىخخر كەلسخخىمۇ 

 خەلقنخى يەرلىخك رايونىدىكى ئىستىال  ئىستىالھچى.  ىقمايدز

 قانچىلىك ئۇالرغا سە  بولمىسا . الزى  قىلىۋېتىشى خانىۋەيرا 

 مخخخخۇداپىئە قانچىلىخخخخك ئخخخخۇالردىن ۋە سخخخخېلىدھىڭ ساراسخخخخىمە

 ۋە ئەركىنلىخخخك يەنخخر ئخخاخىر ئخخخۇالر قەتىيخخنەزەر قىلىشخخىڭدىن

 ھەرگىخخز ئەنەنىسخخىنى قىممەتلىخخك ككخخىئى ئىبخخارەت تەرتىپخختىن

 تەرىپىخدىن پىلوروسخىيىلىكلەر خخۇددى  ىقارمايخدز  ئېسىدىن

 پىسخالىقالرغا كېيىنكخى قىلىنغانخدىن مۇسختەملىكە ئەسخىر بىخر

  اغلىرىخخخخخدا يولۇققخخخخخا  بەخىتسخخخخخىزلىككە ئوخشخخخخخا  ئۇالر

 يخاد ئۆتمۈشلىرىنى گۈزە  دەۋرلىرىدىكى تەرتى  ۋە ئەركىنلىك

 .ئېتىدز

 پادىشخخخخخخخخا  خەلقخخخخخخخخى شخخخخخخخخەھەرلەرنىڭ بەزى ئەگەر

 ئخخخادەتلەڭە  كە ۈرۈشخخخكە تۇرمخخخۇ  ئاسخخخرىدا ھۆكخخخۈمرانلىقى

 جەمەتخخخى خاقانىنىخخخڭ ئخخخۆز ئۆتمۈشخخختىكى ئۇالرنىخخخڭ بولسخخخا 



 پادىشخخاھنى يېڭخخى بىرلىشخخىپمۇ ئخخۇالر بولسخخا  قۇرزتىخخۋېتىلگە 

 بىلخخلە بىخخلە  شخخۇنىڭ قالىخخدز  ئامالسخخىز تاشالشخخقا ئاغخخدزرز 

 ئخۇالر ۋە قالىخدز بولخۇ  نخاتونۇ  ئۈ خۈ  ئخۇالر ھايات ئەركىن

 ئاسخختىدا  ئەھخخۋا  بۇنخخداق. قالىخخدز بىلخخمە  قىلىشخخىنى نخخېمە

 ھۆكخۈمەت ئىگىلىگخۈ ى خەلقلىرىنىڭ رايو  ئىستىال  مەزكۇر

 بخۇ مانخا ئاستىاليدز  ھەرىكىتى قارشىلى  بولغا  دائىرىلىرىگە

 سخاقال  رايخونىنى قىلغخا  ئىستىال  ئۆزى ھۆكۈمرانىنىڭ يېڭى

 ئىسخخختىال  ئەگەر. ئېتىخخخدز تەمىخخخن شخخخارائى  قخخخوال  لىشخخخقاقې

 پۈتخخخخخۈنلە  ئەھخخخخخۋا  بولغانخخخخخدا  جۇمھخخخخخۇرىيەت ئخخخخخوبيېكتى

 كخخخۈ   ھايخخخاتىي زور تۈزۈمىخخخدە جۇمھخخخۇرىيەت. ئوخشخخخىمايدز

 قەلخخخ  قىساسخخخلى  تەقەززالىخخخ  نەپخخخرەت -غەزە  دەھشخخخەتلىك

 ئۆتمۈشخكە خەلقنى رايو  ئىستىال  بۇ. بولىدز بولغا  مەۋجۇت

 ئېتىخدز  يخاد ئەركىنلىكىنخى كەتكە  قولىدىن بولۇ   ھېرى 

. قالىدز باسالما  ئۆزلىرىنى ئەسلىگەندە قېتى  ھەر بۇنى ئۇالر

 قىرىخ  ئۇالرنى ئۇسۇ  مۇۋاپى  ئە  نىسبەتە  ئەھۋالغا خى  بۇ

 تۇرزشخخىدىن رايونىخخدا ئىگىلىخخگە  پادىشخخاھنىڭ يخخاكى تاشخخال 

 .ئىبارەت

  

 باب ئالتىنچى

  

 قىلىش تاجاۋزز ىلى  تايىنى  كۈ ىگە ئۆز

  



 جەمىيەتخخخخختە ئۇقتخخخخۇردىكى  بىخخخخزگە تەرىخخخخبىلەر       

 كەبخى تخۈزۈ  تخۈزۈملەرنى-قخانۇ  يېڭخى ئىخش بىر ھېچقانداق

 ئىشخخخنىڭ بخخۇ ئخخاقىۋىتى ئىشخخخنىڭ ھېچقانخخداق ئەمەس  قىخخيىن

 ئىجخخخخرا. ئەمەس نۇقتىسخخخخىز ۋە مۆ ەرلىگۈسخخخخىز ئاقىۋىتىخخخخدەك

. ئەمەس خەۋپلىخخك كئىشخختە مۇشخخۇ ئىخخش ھېچقانخخداق قىلىشخختا

 ياشخ  تۈزۈمخدە كونا بەرپا ىسى تۈزۈمنىڭ يېڭى سەۋەبشۇكى 

 يېڭخى ھتتخا . قالىدز بولۇ  دۈشمىنى كىشىلەرنىڭ ئالغا  نە 

 ھېمخخايە تولخخۇق تخخۈزۈمنى يېڭخخى كۆرگەنالرمخخۇ نە  تۈزۈمخخدىن

 .قىلمايدز

 غەلىخخبە ئەنبىيخخاالر-ئەۋلىيخخا ئىشخخلەتكە  قخخورا           

 ئىشلەتمىگە  قورا  قىلدى 

 شخخۇكى  سخخەۋەب. بولخخدى مەغلخخۇ  ئەنبىيخخاالر-ئەۋلىيخخا

 ئۇالرنىخخخڭ. ئۆزگىرىخخخدز ئاسخخخا  خاھىشخخخى ئاۋامنىخخخڭ ئخخخادەتتە

 ئەگەر. ئوڭخخخخا  قىلىخخخخش قايىخخخخ  ئۆزگەرتىشخخخخكە مەۋقەيىنخخخخى

 كىشخىلەر شخۇڭا . بخولغىنى تەس ئىشنىڭ بۇ مانا ئۆزگەرتمىسە

 كۈ ى قورا  ئۇالرنى ئۇنىمىسا  زادى ئىشەڭىلى نەرسىگە مەلۇ 

 .الزى  ئېلىش ئىسكەنجىگە ئىشلىتى 

 تخخخارىخى زور تەسخخخىرلىك بەرگە  يخخخۈز تارىختخخخا پېقىخخخر 

 دۆلەت يېڭخى ۋە ھۆكخۈمرا  يېڭى كەلتۈرۈ   مىسا  ۋەقەلەرنى

 ھخخې  تەئەججخخۈ  خخخااليى  يۈرگۈزگىنىمخخدە بايخخا  ھەققىخخدە

 باشخقىالر كىشخىلەر نۇرغخۇ  ئۇقتۇردزكى  ئەمىلىيەت.قىلمىغا 

 ئىشخخخخلىرىنى باشخخخخقىالرنىڭ تەكراراليخخخخدز  ولنىيخخخخ ماڭغخخخخا 



 يخاكى ماڭالمايخدز ئەيخنە  يولىخدا  باشخقىالرنىڭ بخۇالر.دورايدز

 نەتىجىنىخخخڭ ئېرىشخخخكە  بخخخۇرزنقىالر ئەھۋالخخخدىمۇ ماڭگجخخخا 

 بولۇشخخىدىن قانخخداق ئەممخخا . ئېرىشخخەلمەيدز ئخخۆزىگە ئەيخخنە 

 قوغلىشخخىدز  ئىزىنخخى ئۇلۇغالرنىخخڭ ئخخادە  غايىلىخخك قەتىيخخنەزەر

 ئخۈلگە ئۆزىگە كىشىلەرنى ئېرىشكە  نەتىجىلەرگە ئۇلۇ  ئاشۇ

 ئۇلۇغالرنىخخڭ ئىقتىخخدارىنى ئۆزىنىخخڭ قىلىخخ   شخخۇنداق. قىلىخخدز

. قوشخىدز جخۇال توال-ئاز ھاياتىغا يەتكۈزەلمىسىمۇ  پەللىسىگە

 ھەرىخكەت مەرگەنخدەك ئخادە  دېخگە  قىلىخمە  ئىشالرنى  و 

 ۋە يىراقلىقىنخخخى قانچىلىخخخك نىشخخخانىنىڭ ئخخخۇ: الزىخخخ  قىلمىقخخخى

 بخخخارلىقىنى كخخخۈ ى قانچىلىخخخك كىرىچىنىخخخڭ ئوقيخخخا قولىخخخدىكى

 قارىغخا ئېگىزرەك نىشاندىن ئالغاندا قارىغا ئۇ.  الزى  بىلىشى

 تەگكخخۈزۈ  نۇقتىغخخا ئېگىخخز ئاشخخۇ ئخخوقنى بخخۇ. الزىخخ  ئېلىشخخى

 ئخخخخخارقىلى  پەرق ئاشخخخخخۇ بەلكخخخخخى ئەمەس  كېرەكلىكىخخخخخدىن

 ئاشخۇرز  ئەمەلخگە راستتىن تەگكۈزۈشنى نىشانغا ئەسلىدىكى

 .ئۈ ۈ 

 مخخخخۇقى  خانلىقتخخخا بىخخخر قۇرزلغخخخا  يېڭخخخى مېخخخنىڭچە 

 دۆلەتنىنخ  كىچىكلىكخى- خو  قىيىنچىلىقنىخڭ ئولتۇرزشتىكى

 كىچىكلىكخخكە - خخو  قابىلىيىتىخخدىكى ھۆكۈمرانىنىخخڭ يېڭخخى

 ھۆكۈمرانلىققخخا پخخۇقرالىقتىن ئخخاددىي ئادەمنىخخڭ بىخخر. بخخاغلى 

 تەڭخخخرى كېيىنكخخخى بالىسخخخىدىن ئېتىخخخز كۆتۈرۈلۈشىباشخخختىكى

 تەلىيىنخى ياكى قابىلىيىتى ئادەمنىڭ شۇ ئايلىنىشى ئەركىسىگە

 ئورنىنىخڭ ئىسختىالھچىنىڭ تەلە  ۋە قابىلىيەت. قىلىدز شەرت



 گە  بۇنىڭغخخخخا پايخخخخدزلى   كۆپتخخخخۇر-ئخخخخازدزر مۇقىملىقىغخخخخا

 قازىنىشخختا نەتىخخجە ئېيتىمەنكخخى  شخخۇنداق لخخېكىن . كەتمەيخخدز

 ساقال  مۇقى  ئە  ئورنىنى نىڭئۆزى ئادە  تايانمىغا  تەلەيگە

 زېمىخخخخخن ئخخخخخۆزگە پادىشخخخخخاھنىڭ يېڭخخخخخى ئەگەر. قاالاليخخخخخدز

 پخۇت بىۋاسختە ئخۆزى رايونىخدا ئىسختىال  بولمخا   ئاۋارىچىلىكى

 .بوكىدز مۇقى  تېخىمۇ ئورنى ئۇنىڭ تۇرسا  دەسسە 

 ھۆكۈرانلىخ  تايىنىخ  قخابىلىيىتىگە ئەمەس  تەلەيگە   

 دە  نەمۇنىلىخخخخخخخخخك ئە  مە   ىققخخخخخخخخخانالردىن ئورنىغخخخخخخخخخا

 ۋە پەيغەمخخبەر تەۋراتتىكخخى) پەيغەمخخبەر مۇسخخا قارايخخدىغانالردىن

-015 ئىلگىخخرى مىالدىخخدىن“)كىخخرى .( يخخاراتقۇ ى قخخانۇنىنى

.(  قۇرغخخخخخخا  سۇاللىسخخخخخخىنى ئاكمىنىخخخخخخدى پېرسخخخخخخىيە „ 055

 ئىالھخخى ئخخۇرز  پېرسخخونا   ئەپسخخانىلىرىدىكى رىخخ )رومۇلخخۇس

 پادىشاھلى > قۇرغۇ ىسى  شەھىرىنىڭ رى  ئوغلى  مارىسنىڭ

 ئەپسخانىدىكى يۇنخا )تېسخوس. پادىشخاھى تۇنجى نىڭ< دەۋرى

 نخخى مىنوتەئخخۇر مەخلخخۇق بخخا  كخخاال. شخخاھى ئافىنخخا پېرسخخونا  

 مۇسخخخا. بخخخار قاتخخخارلىقالر.( ىقارغخخخا  نخخخا  بىخخخلە  ئۆلتخخخۈرۈ 

 ئارىسخخخخىدىكى بەنخخخخدىلەر خۇدانىخخخخڭ گەر ە ئەلەيھىسسخخخخاال 

 مۇھخاكىمە ئخۇنى يەردە بخۇ بولسىمۇ  ۋاكالەتچىسى ئىشلىرىنىڭ

 بىخخخخلە  خخخخخۇدا مۇسخخخخادىكى بولمىسخخخخىمۇ  مۇۋاپىخخخخ  قىلىخخخخش

 -ئخاپىرىن مۇسخاغا كىشخىلەر بابىدا پزىلەت ئاالقىلىشااليدىغا 

 باشخخخقا ۋە كىخخخرى  بىخخخز. الزىمخخخدزر ئوقۇشخخخلىرى تەھسخخخىنلەر

 ئۇالرنىخخخڭ كۆزەتكەنخخخدە  قۇرغخخخۇ ىلىرىنى دۆلەت ئوڭۇشخخخلۇق



 ئەگەر. بايقايمىز ئىكەنلىكىنى ئۇلۇغالردىن سازاۋەر ھۆرمەتكە

 تەدبىرلىرىنخخخى ۋە پائخخخالىيەت خخخخاس ئخخخۆزىگە ئۇالرنىخخخڭ بىخخخز

 يخخخوق پەرقخخخى ھېچقانخخخداق مۇسخخخادىن ئۇالرنىخخخڭ تەكشۈرسخخخەك 

 بەخخختىگە مۇسخخا گەر ە بىلىمىخخز  ئىكەنلىكىنخخى كىشخخىلەردىن

 ئېرىشخخخكە  يېخخختەكچىگە ئۇلخخخۇ  ئىبخخخارەت خخخخۇدادىن يارىشخخخا

 ترەپلىرىنخى باشخقا ۋە تۇرمۇشخى ئۇالرنىخڭ بىخز ئەگەر بولسىمۇ 

 پۇرسخەتكە ئەمەس  تەلەيخگە ئۇالرنىڭ بولساق  تەكشۈرىدىغا 

 ئاتخخا قخخورالالرنى مخخاددىي ئۇالرغخخا پۇرسخخەتنىڭ تايانغخخانلىقىنى 

 ئە  ئېھتىياجىغخخخا ئخخخۆز پخخخۇقراالرنى ئۇالرنىخخخڭ قىلغخخخانلىقىنى 

. بايقخخايمىز كەلتخخۈرگەنلىكىنى شخخەكلىگە كېلىخخدىغا  مۇۋاپىخخ 

 ئۆزىخخخخدىكى ئخخخخۇالر بولسخخخخا  كە  پۇرسخخخخەت نداقئاشخخخخۇ ئەگەر

 ئەگەر. بخخخوالتتى قىلىخخخۋەتكە  ئىسخخخرا  بىكارغخخخا قخخخابىلىيەتنى

 پۇرسخخەتنى كەلخخگە  بولسخخا كە  قخخابىلىيەت ئاشخخۇنداق ئخخۇالردا

 .بوالتتى قىلىۋەتكە  ئىسرا 

 قۇ  تەرىپىدىن مىسىرلىقالر دە  زېمىنىدىن مىسىر مۇسا

. ئىخخخدى رۈر“ز تېپىشخخخى ئىخخخزدە  ئىسخخخرائىلالرنى قىلىنىۋاتقخخخا 

 مۇساغا ئۈ ۈ  قۇتۇلۇشى تەقدىردىن قۇللۇق قۇلالر بۇ شۇنداقال

 تۇرماسخخلىقى ئالىپخخادا رومۇلوسخخىنىڭمۇ. خخخااليتتى ئەگىشىشخخنى

 ئۈ خۈنال تاشلىۋېتىلگەنلىكى ۋاقتىدا تۇغۇلغا  ئۇ ئىدى  زۆرۈر

 مىللەتنىخخڭ شخخۇ ھە  بولغانىخخدى پادىشخخاھى رزمنخخۇ  كېخخيىن

 ئېيتقانخخخدا  نىسخخخبەتە  كىرىسخخخكە. بولغانىخخخدى قۇرغۇ ىسخخخى

 نخخارازىلىقىنى بولغخخا  ھۆكۈمرانلىقىغخخا مېخختىكالر پارسخخالرنۇ 



 تىخخخن  مۇددەتلىخخخك مېخخختىكالرززز . ئىخخخدى زۆرۈر كۆزىتىشخخخى

 تېئوسوسخخخقا. قېلىشخخختى بولخخخۇ  ئخخخاجىز ۋە مخخخۇاليى  مۇھۇتتخخخا

 ئافىنخخالىقالرنى  ېچىالڭغخخۇ ئخخۇ ئەگەر ئېيتقانخخدا  نىسخخبەتە 

 ۋە سخخخخااللمىغا  ئىشخخخخقا ئىقتىخخخخدارىنى بولسخخخخا  ا ئۇ راتمىغخخخخ

 يۇقىرىخدا ئومخۇمە  . بخوالتتى ئاشخۇرالمىغا  ئەمدلگە غايىسىنى

 نائىخخ  ئخخامەتكە كىشخخىلىرنى ئاشخخۇ پۇرسخخەتلەر قىلىنغخخا  بايخخا 

 ئىگىلىخرى ئىسختېدات پەۋقۇالددە ئۇالر ئۈستىگە ئۇنىڭ. قىلدى

 تۇتۇۋاالاليتتى بايقا  ۋاقتىدا دە  پۇرسەتلەرنى كەلگە  بولۇ  

 شخەرە  -شخا  ۋەتىخنىگە پايخدىلىنى  ئۈنۈملخۈك ئۇنىڭدىن ۋە

 .ئەكەلگەنىدى سائادەت-بەخ  ھە 

 كىشخىلەرنىڭ  ققا  ئورنىغا شاھلى  بىلە  قابىلىيىتى

 تولغخا  بىلە  ئاۋارىچىلىكلەر ۋە مۇشەققەت-جاپا مۇساپىلىرى

 نىنىئۆزىنىڭور كېيىن بولغاندىن پادىشا  ئۇالر بىراق . بولىدز

 ھوقخخخخخۇقىنى پادىشخخخخخا . قالىخخخخخدز سخخخخخاقال  تارتمخخخخخا  ھەرە 

 ئۇئۆزىنىخخخخڭ بولىخخخخدزكى  ئۈ خخخخۈ  شخخخخۇنىڭ قولغخخخخاكەتۈرۈ 

 تىنچلىخخخ  ھەمخخخدە ئۈ خخخۈ  قخخخۇرز  دۆلىتىنخخخى كەلگۈسخخخىدىكى

 يېڭخخى قاتخخار بىخخر ئۈ خخۈ  قىلىخخش كاپالەتلىخخك ئاسايىشخخلىققا

 بىخزگە تەجخرىبىلەر. كېلىخدز دز  تۈزۈشكە تۈزۈملەرنى-قائىدە

-قخانۇ  يېڭخى ئىخش بىخر ھېچقانداق جەمىيەتتە ئۇقتۇرىدزكى 

 ئىشخنىڭ ھېچقانخداق  ئەمەس  قىيىن كەبى تۈزۈ  تۈزۈملەرنى

 ۋە مۆلچەرلىگۈسخخخخىز ئاقىۋىتىخخخخدەك ئىشخخخخنىڭ بخخخخۇ ئخخخخاقىۋىتى

 كونخا بەرپا ىسخى تۈزۈمنىخڭ يېڭى سەۋەبى ئەمەس   ۇلۋزرسىز



 بولخخۇ  دۈشخخمىنى كىشخخىلەرنىڭ ئالغخخا  نە  ياشخخا  تۈزۈمخخدە

 يېڭخخخى كۆرگەنلەرمخخخۇ نە  تۈزۈمخخخدىن يېڭخخخى ھەتتخخخا قالىخخخدز 

 ھىمخخخخخايە تولخخخخخۇق. قىلمايخخخخخدز ھىمخخخخخايە تولخخخخخۇق تخخخخخۈزۈمنى

 ئۆزلىرىنىخخخخخڭ بخخخخخۇالر بىخخخخخرى  سخخخخخەۋەبنىڭ قىلماسخخخخخلىقتىكى

 دۈشخخخمەنلەر ئخخخۇ  خخخۇنكى. قىلىخخخدز ئەندىشخخخە دۈشخخخمەنلىرىدىن

: ئىخدى ئىگىلىخرى تۈزۈمنىخڭ-قانۇ  بۇرزنقى پايدىلى  ئۆزىگە

 ئىشخخىنى  ئاسخخانلىقچە باشخخقىالرغا سخخانالرنىڭئىن بىخخرى  يەنە

 شخەيىلەر يېڭخى كىشخىلەر تەبىئىتىخدە تۇغمخا كېتەلمەسلىكتەك

 يېڭخى تخۇرز   بولمخا  ئىخگە تەجرىبىلەر ئىشەنچلىك ھەققىدە

 كخخخۈ لىرى ئە   ەت شخخخۇڭا . ئىشخخەنمەيدز تېخخخزال شخخەيىلەرگە

 ئۇالرغخخخا دەرھخخخا  ئخخخادەملەر بخخخۇ قالسخخخا  كىرىخخخ  باسخخختۇرز 

 بىخخخر يەنە. تاشخخخاليدز ئاغخخخدزرز  تخخخۈزۈمنى يېڭخخخى ماسلىشخخخى 

 كىشخخىلەر كخخۆرمىگە  پايخخدا ئاسخختىدا تخخۈزۈ  يېڭخخى جەھەتخختىن 

 دادىللىخ  قىلىخ   قارشىلى  دىلىغۇلالر ە نىسبەتە  تاجاۋززغا

 تۇرزشخى بىللە بىلە  ئۇالر ھۆكۈمراننىڭ شۇڭا . كۆرسەتمەيدز

 .خەتەرلىك ئىنتايىن

 روشەنلەشتۈرۈشخخنى تەلتۆكخخۈس مەسخخىلىنى بخخۇ بىخخز ئەگەر

 يخاكى تايانخدىمۇ كۈ ىگە ئۆز ئىستىالھچىالر ئاشۇ ئىستىسەك 

 بۈيخۈك ئېيتقاندا  مۇنداقچە تاياندىمۇ  ياردىمىگە باشقىالرنىڭ

 يخاردىمىنى باشخقىالرنىڭ ئخۇ ئۈ خۈ  ئاشخۇرز  ئىشقا نىشانىنى

 ماسلىشىشخقا ئخۆزىگە يخاكى قىلخدىمۇ تىخلە  بىلە  ئاكتىپلى 

 تەكشۈرۈشخخخىمىز تەرەپلەرنخخخى ىگەنخخخدەكد قىاللىخخخدىمۇ مەجبخخۇر



 ئاكتىخخ  قىلىشخختا تەلە  يخخاردىمىنى باشخخقىالرنىڭ ئەگەر. زۆرۈر

 ھېچقانخخخداق ۋە بولمايخخخدز ياخشخخخى ئخخخاقىۋىتى ئۇنىخخخڭ بولسخخخا

 تايىنىخخ   ئىقتىخخدارىغا ئۆزىنىخخڭ ئەگەر. بولمايخخدز نەتىجىسخخى

 يخخاردە  باشخخقىالرنى ئاسخختىدا  ئەھخخۋا  بىخخرگە  يخخار شخخارائى 

 بۇنىخخخڭ ئىشلەتسخخخە  ئۇسخخخۇلىنى قىلىخخخش مەجبخخخۇر بېرىشخخخكە

 ئىشخخلەتكە  قخخورا  ئومخخۇمە  . بولمايخخدز خەتىخخرى ھېچقخخانچە

 ئىشخخخلەتمىگە  قخخخورا  قىلخخخدى  غەلىخخخبە ئەنبىيخخخاالر-ئەۋلىيخخخا

 بايخخا  يۇقىرىخخدا بۇنىخخڭ. بولخخدى مەغلخخۇ  ئەنبىيخخاالر-ئەۋلىيخخا

 ئخخۇ. بخخار سخخەۋەبىمۇ بىخخر مۇنخخداق باشخخقا سخخەۋەبىدىن قىلىنغخخا 

. ئۆزگىرىخخخدز ئاسخخخا  ئخخخادەتتە خاھىشخخخى ئخخخاۋامنۇ  بولسخخخىمۇ

 ئۆزگەرتىشخكە مەۋقەيىنخى بولغا  نەرسىگە بىر مەلۇ  ئۇالرنىڭ

 ئۆزى بۇنۇگن مانا ئۆزگەرتمىسە  ئەگەر ئوڭا   قىلىش قايى 

 ئىشەڭىلى زادى نەرسىگە مەلۇ  كىشىلەر شۇڭا . بولغىنى تەس

 ئېلىش ئىسكەنجىگە ئىشلىتى  كۈ ى قورا  ئۇالرنى ئۇنىمىسا 

 .كېرەك

 قخخورا  باشخختا رومولوسخخالر ۋە تېسسخخوس كىخخرى   مۇسخخا 

 مخخۇنتىزى  بىكىخختكە  ئخخۆزوئى خەلقنخخى بولسخخا  ئىشخخلەتمىگە 

. بخوالتتى قىلخدزرالمىغا  رىئخايە مخۇددەت ئۇزاق تۈزۈمگە -قنۇ 

 2151-2101)سخخخخاۋاناروال گىراالمخخخخو راھىخخخخ  خخخخخۇددى بخخخخۇ

 پاپاسخخى رىخخ  يىلخخى-2151.ئىسالھاتچىسخخى دىنخخى فلورونىسخخىيە

 كۆيخخخخخخخدۈرۈ  ھە  تۇتۇلغخخخخخخخا  دە  كخخخخخخخاپىر تەرىپىخخخخخخخدىن

 ئاددىي:كېتىدز ئوخشا  سەرگۈزەشتىلىرىگە نىڭ(ئۆلتۈرۈلگە 



  ىققخخا  قخخۇرز  ئخخۇ ۋە ئخخۇ ئىشخخەنمىگەندە  ئۇنىڭغخخا پخخۇقراالر

 ئىشخخەڭە  ئخخۆزىگە ئخخۇ  خخۇنكى كەتتخخى  غخخۇال  تخخۈزۈ  يېڭخخى

 ھەمخخخخخخدە مۇستەھكەملەشخخخخخخكە ئىشخخخخخخەنچىنى ئخخخخخخادەملەرنۇ 

. قالخخدى ئامالسخخىز ئىشەندۈرۈشخخكە ئخخادەملەرنى ئىسخخجەمىگە 

 ئخخخۆز كىشخخخىلەر كېتىخخخدىغا  ئوخشخخخا  راھىبقخخخا بخخخۇ شخخخۇ  

 دز  قىيىنچىلىقالرغخا باقمىغخا  قىلىخ  تەسخەۋۋزر مۇساپىسىدە

 ھە  قىيىنچىلىقالرنخخخى بخخخۇ ئۈ خخخۈ  قىلىخخخش غەلىخخخبە. كېلىخخخدز

 قىيىنچىلىقالرنخخخخخى بخخخخخۇ ئخخخخخۇالر بولىخخخخخدز  كېخخخخخرەك قىلىخخخخخش

. باشخخاليدز بولۇشخخقا قايىخخ  كىشخخىلەر كېيىخخنال  دىنيېڭىۋالغانخخ

 خۇشخخخخاللىقلىرىدىن ھە  شخخخخەرە -شخخخخن ئۆزلىرىنىخخخخڭ ئخخخخۇالر

 دەلىلخلەرگە يخۇقىرىقى. قىلدزرااليخدز داۋا  بولۇشخىنى بىھرىمە 

. ۋپىخۋاتىمە ’ت الزى  قويۇشنى] قوشۇ دەلىلنى كىچىك بىر يەنە

 كەتسخخىمۇ  ئوخشخخا  ئاساسخخە  باشخختىكىلىرىگە بخخۇ  خخۇنكى 

 دە  ئخخخخۇ بولخخخخۇ    كۈ لخخخخۈكرەك   خخخخخاراكتېرى ۋەكىللىخخخخك

 151-120ئىلگىخخرى مىالدىخخدىن) ئىئخخارو خاقخخانى سىراكوسخخا

 نىخخڭ( 1ئىئخخارو پادىشخخاھى يخخاۋزز پادىشخخاھلىقىنىڭ سىراكوسخخا

 تۇغۇلخۇ  ئائىلىدە بىر ئەرزىمەس ناھايىتى ئىئارو. ئىشلىرىدزر

 ئخۇ شخۇكى ] سخەۋە. ئايلىنىخدز خاقانىغا سىراكوسانىڭ بىردىنال

 باشقاق ئۇنىڭدىن تۇتقا    ىڭ پۇرسەتنى كۆزىتى  ۋەزىيەتنى

 مۇشخۇنداق. ئەمەس بولغا  تەلە  ھېچقانداق كەلگە  ئۇنىڭغا

 كىشخخىلەرنى تەقخخدىردىكى كۈلپەتلىخخك ئاشخخۇ ئىئخخارو ئەھۋالخخدا 

 ئخخارقىلى  كخخۈرە  قوراللىخخ  ئخخۇالرنى بولخخۇ   باشخخقانى ھەربىخخي



 كىشخخىلەر كېخخيىن  بىخخدىنغەلى. قىلخخدى قخخارار قىلىشخخنى ئخخازاد

 بىخخردەك بولۇشخخقا خاقخخا  كۆتخخۈرۈ   ئېلىخخ  بېشخخىغا ئىئخخارونى

. كېخخرەك قالماسخخلىقىمىز ھەيخخرا  بۇنىنتخخدىن بىخخز. كۆرسخخەتتى

 يوشخۇرز  زور غايەت ۋاقتىدىال پۇقرا ئاددىي ئىئارو ئەمەلىيەتتە 

 شخۇنداق كىسخىلەر بەزى ۋاقىتتخا ئەينخى. ئىخدى ئىگە ئىقتىدارغا

 كەلسخخە  تخخوغرا بولۇشخخقا خاقخخا  ئخخۇ ئەگەر: >>ئىخخدى دېخخگە 

 ئۇنىڭخخخدا شخخخارائى  قالغخخخا  بولسخخخىال  زېمىخخخن باشقۇرزشخخخقا

 يېڭىخدىن تارقىتىۋېتىخ   ئخارمىيىنى بخۇرزنقى ئىئخارو<< تەييار

 يېڭىخدىن تاشخال   بۇرزنقىدوسختلىرىنى. تەشكىللەيدز ئارمىيە

 ئۆتكخخخخۈزگە  نەزەردىخخخخن ئخخخخۆزى ئۇنىڭخخخخدا. تۇتىخخخخدز دوسخخخخ 

 ئخۆز بىخلە  شخۇنىڭ. بولخدى بخار دوسخ  ۋە ئارمىيخا ئىشەنچلىك

. بواللىخخخدى مخخۇۋەپپەق  ىقىشخخقا قخخۇرز  بىخخخەتەر خخخانلىقىنى

 كە خۈرگە  باشختىن سخوغۇقالرنى -ئىسسخى  نۇرغۇ  ئۇ گەر ە

 مخۇقى  ئورنۇنخۇ خخانلى  ئۇنۇڭغخا كەلگەنخدە نۆۋىتى بولسىمۇ 

 .توختىدى ئاسانغا قېلىش ساقال 

 


