
(1) قانۇنىيىتى سىرلىق ئايالندۇرۇشنىڭ رېئاللىققا غايىنى

سىدىق ئهركىن

-18كۈنى -10ئاينىڭ -2010يىلى

 بىر دېگهن «قانۇنىيىتى سىرلىق تارتىشنىڭ ئۆزىگه چۈشهندۈرۈشىدىكى خىلنىڭ »ناپولىيون يېقىندا مهن

 ئاتتراكتىئون ئوف الۋ سهكرهت »تھه ئاتىلىشى ئىنگلىزچه كىتابنىڭ بۇ  ئوقۇدۇم. كىتابنى ئىنگلىزچه

 دهپ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه ئۇنىڭدا بولۇپ، «ھىلل ناپولهئون بي ئهخپالئىنهد ئاس

 ئۆزىگه قىلىپ قانداق نهرسىلهرنى ئىستهيدىغان ئۆزى ئىنسانالر يهنى قانۇنىيهت، بىر ئاتىلىدىغان

 قىلىنغان. بايان تهپسىلىي ئايالندۇرااليدىغانلىقى رېئاللىققا غايىسىنى ئۆز ئارقىلىق شۇ ئهكىلىپ، تارتىپ

 كىتابتا بۇ  ئاتايمهن. دهپال «كىتابى »ناپولىيوننىڭ قىسقارتىپ، ئىسمىنى كىتابنىڭ بۇ مهن تۆۋهنده 

 كۆرسهتكهن تهسىر دهرىجىده زور ئهڭ مهدهنىيهتكه تارالغان كهڭ زاماندا يېقىنقى دېيىلىشىچه،

 مهشھۇر ئۆتكهن زامانغىچه ھازىرقى تاكى تارتىپ قهدىمدىن بولۇپ، قانۇنىيهت ئاشۇ بىرى نهرسىلهرنىڭ

 ئۇالر بولسىمۇ، بىلىدىغان نى «»سىرى بۇ ئايالندۇرۇشنىڭ رېئاللىققا غايىنى ھهممىسى ئادهملهرنىڭ

 ئىكهن. كهلگهن قوغداپ ئاشكارىلىماي سىرنى بۇ قىزغىنىپ، باشقىالردىن

 تونۇشتۇرۇپ نى «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه قىلىنغان بايان كىتابتا ئاشۇ ماقالىده، مهزكۇر مهن

 بىلهن قانۇنىيهت ئۇ مهن بولغاچقا، توغرىسىدا ئايالندۇرۇش رېئاللىققا غايىنى قانۇنىيهت بۇ  ئۆتىمهن.

 200 جهمى كىتابتا بۇ ئىشلىتىمهن. مهنىده ئوخشاش نى «قانۇنىيىتى ئايالندۇرۇش رېئاللىققا غايىنى »

 ئىچىگه ئۆز قانۇنىيهتنى 16 جهمى «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه ئۇنىڭدىكى بولۇپ، بار باپ 11 بهت،

 «»قانۇنىيهتلىرى ئىسمىغا قانۇنىيهتنىڭ بۇ ناپولىيون ئۈچۈن نېمه تۇرۇقلۇق شۇنداق  ئالىدىكهن.

 نهرسىنى بىرال دېگهن «»قانۇنىيىتى ئىشلهتمهي، سۆزنى ئىپادىلهيدىغان سانلىقنى كۆپ دېگهن

 بۇنىڭ پهرىزىمچه، مېنىڭ  ئهمهس. ئايدىڭ ئىشلهتكهنلىكى سۆزنى سانلىق يالغۇز ئىپادىلهيدىغان

 دىن «قانۇنىيىتى ئايالندۇرۇش رېئاللىققا غايىنى » ھهممىسى قانۇنىيهتلهرنىڭ 16 ئاشۇ سهۋهبى

 چهمبهرچاس -ئۆزئارا ئۇالر ياكى قىلىدىغانلىقى، خىزمهت ئۈچۈن قانۇنىيهت بىرال ئىبارهت

 ماقالىدا مهزكۇر ئوقۇرمهنلهردىن مهن شۇڭالشقا  مۇمكىن. بولىشى ئۈچۈن باغالنغانلىقى

 تىن «قانۇنىيىتى ئايالندۇرۇش رېئاللىققا »غايىنى ھهممىسىنى قانۇنىيهتلهرنىڭ تونۇشتۇرۇلىدىغان

 ماقالىدا مهزكۇر مهن  قىلىمهن. ئۈمىد چۈشىنىشىنى دهپ قىسمى، بىر مهزمۇننىڭ ئاساسىي بىرال ئىبارهت

  تىرىشىمهن. تونۇشتۇرۇشقا تولۇق ئىمكانقهدهر ھهممىسىنى قانۇنىيهتلهرنىڭ 16 ئاشۇ

 كىتاب دېگهن «قانۇنىيىتى سىرلىق تارتىشنىڭ ئۆزىگه چۈشهندۈرۈشىدىكى خىلنىڭ »ناپولىيون

 »مۇۋهپپهقىيهت توملۇق 8 يازغان -1928يىلى خىل ناپولىيون ئۇ بولۇپ، قىلىنغان نهشىر -2008يىلى

 «بولۇش باي »ئويالپ يازغان -1937يىلى بىلهن كىتاب دېگهن («سۇككهسس ئوف »)الۋ «قانۇنىيىتى

 شىركىتى نهشىر دېگهن «مهدىئا »ھىغروئادس ئاساسهن كىتابقا 2 دېگهن («رىچ گروۋ ئاند »)تھىنك

 ئهينهن كىتابىدىن ئىككى ناپولىيوننىڭ يۇقىرىدىكى بابىدا بىر ھهر كىتابنىڭ  تۈزۈلگهن. تهرىپىدىن

 بولۇپ، بار چۈشهندۈرۈشلهر كىرگۈزگهن قىلغۇچىالر نهشىر ئارىسىغا ئۇالرنىڭ بىلهن ئابزاسالر ئېلىنغان



 ھېسسىياتقا بىر ئهمهستهك راۋان ئانچه تۈزىلىشى مهزمۇنىنىڭ كىتاب ئوقۇغاندا، ئۇنى ئادهم

 ئالغان ئهينهن ئاساسهن ئۇقۇمالرنى كىتابتىكى بۇ ماقالىده مهزكۇر مهن شۇڭالشقا  كېلىدىكهن.

 بۆلۈپ قىسىمغا قانچه بىر ماقالىنى بۇ مهن شۇنداقال  تىرىشىمهن. قىلىشقا رهتلىك مهزمۇنىنى ئاساستا،

پۈتتۈرىمهن. يېزىپ

 مهزمۇنالر قىسىم بىر كىتابتىكى تونۇشتۇرغاندا، ئارقىلىق ماقاله پارچه بىر مهزمۇنالرنى كىتابتىكى بىر

 ناپولىيوننىڭ قېرىنداشالرغا بىلىدىغان ئىنگلىزچه مهن بولغاچقا، شۇنداق  قالىدۇ. چۈشۈپ جهزمهن

 ۋهتهندىكى ھهمده  قىلىمهن. تهۋىسىيه چىقىشنى ئوقۇپ قېتىم بىر كىتابىنى ئىنگلىزچه ئهسلىدىكى

 قىلدۇرۇش نهشىر قىلىپ، تهرجىمه ئۇيغۇرچىغا كىتابنى مهزكۇر بىرسىنىڭ قېرىنداشالردىن بار ئىمكانىيىتى

قىلىمهن. ئۈمىد بېقىشىنى تىرىشىپ يولىدا

 قانۇنىيهتنىڭ مهزكۇر چۈشىنىش، كهلگهنلىكىنى مهيدانغا قانداق قانۇنىيىتىنىڭ تارتىش ئۆزىگه مهن

 مهن بولغاچقا شۇنداق قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى زۆرۈر ناھايىتى ئۈچۈن چۈشىنىش تولۇق ئۆزىنى

 تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه تۆھپىكارلىرىنى ئاساسلىق قانۇنىيهتنىڭ مهزكۇر بۆلۈمىده كېيىنكى ماقالىنىڭ

ئۆتىمهن.

 تۆھپىكارلىرى مۇھىم قانۇنىيهتنىڭ بۇ .1

(1919 - 1835 كارنهگىئه، )ئاندرهۋ كارنىگى ئهندرۇ (1)

 كىشى بولغان تۈرتكه ئاساسىي چىقىشىغا يېزىلىپ بولۇپ كىتاب بىر نىڭ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه

 شوتالندىيه -1835يىلى ئۇ بولۇپ، ساخاۋهتچى ۋه سانائهتچى بىر ئۇ  ئىبارهت. دىن كارنىگى ئهندرۇ

 دهۋرىدىن ئۆسمۈرلۈك ھهمده  كهلگهن. ئامېرىكىغا كىرگهنده ياشقا 13 ئۇ تۇغۇلغان. ده ()سكوتالند

 پېننسىلۋانىيه ئۇرغۇچىسى، خهت تېلېگراف خهۋهرچىسى، تېلېگراف ئىشچىسى، زاۋۇت پاختا تارتىپ،

 قاتارلىق باشلىقى شۆھبىسىنىڭ پېننسىلۋانىيه شىركهتنىڭ سېكرىتارى، باشلىقىنىڭ شىركىتى -تۆمۈريول

 ياسايدىغان كۆۋرۈك تۆمۈر ئۈچۈن -تۆمۈريولالر ئۆزىنىڭ -1865يىلى ئۇ  باققان. ئۆتهپ خىزمهتلهرنى

 تۆمۈر موتورى، پويىز رېلىس، :كېڭهيتكهن تۆۋهندىكىلهرگه شىركهتنى ئۇ ئاندىن قۇرغان. شىركىتىنى

 ئۆزىنىڭ (ئۈچۈن، تهمىنلهش كۆمۈرنى ئىشلىتىدىغان تاۋالشقا )پوالت كانى كۆمۈر زاۋۇتى، -پوالت

 نى %25 پوالتنىڭ ئامېرىكىدىكى -1899يىلى  يولى. تۆمۈر ئىشلىتىدىغان توشۇيدىغانغا كۆمۈرىنى

 دۇنيادىكى دېگهن زاۋۇتى پوالت ئامېرىكا كېيىن شىركىتى ئۇنىڭ چىقارغان. شىركىتى نىڭ كارنىگى

 ئۈچۈن چېركوالر ۋه مهكتهپ ئالىي قۇرغان، كۈتۈپخانا يهنه ئۇ  بولغان. بىرى شىركهتلهرنىڭ چوڭ ئهڭ

 تېنچلىقى، دۇنيا ھوقۇق، كىشىلىك ئارقىلىق شۇ قۇرغان. جهمئىيىتىنى فوند نۇرغۇن بهرگهن، پۇل

 تۆھپه ئۈچۈن ئىشلىرى سهنئهت ۋه -ئىلىمپهن، مائارىپ، ئېلىش، ئالدىنى توقۇنۇشنىڭ ئهخالق،

 قوشقان.



 بايقىغان نى «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه ئارقىلىق ئهمهلىيىتى ئۆمۈرلۈك بىر ئۆزىنىڭ كارنىگى ئهندرۇ

 ناپولىيون يۈرگهنده، ئارزۇسىدا قىلدۇرۇش ئېالن مۇكهممهللهشتۈرۈپ قانۇنىيهتنى بۇ بىرسىگه ئۇ بولۇپ،

 »كارنىگىنىڭ ئورنىدا نىڭ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه كىتابتا ئوقۇغان مهن  ئۇچراتقان. خىلنى

ئىشلىتىلگهن. قېتىم كۆپ ئىبارىمۇ دېگهن «سىرى

 (1970-1883 ھىلل، )ناپولهئون خىل ناپولىيون (2)

 بولۇپ، تۇغۇلغان كهنتته تاغلىق كىچىك بىر شىتاتىدىكى ۋىرگىنىيا ئامېرىكا -1883يىلى خىل ناپولىيون

 تاپانچا 6 بېلىگه مهھهللىسىده ئۆز دهسلهپته ئۇ  كهتكهن. ئۆلۈپ ئاپىسى كىرگهنده ياشقا 9 ئۇ

 بار تاالنتى سۆزلهش يوقىرى ناھايىتى ئۇنىڭ  يۈرگهن. بولۇپ «»پالۋان بىر يۈرۈيدىغان ئېسىپ

 مهقسىتىده، باشالش يولغا توغرا بىر ناپولىيوننى ئاپىسى ئۆگهي ئۇنىڭ كىرگهنده، ياشقا 12 بولۇپ،

 كىرگهنده، ياشقا 15 ناپولىيون تېگىشتۈرگهن. ماشىنىسىغا -خهتئۇرۇش بىر تاپانچىلىرىنى ئۇنىڭ

 مهكتىپىده باشقۇرۇش ئىگىلىك يىل بىر ئۇ  بولغان. يۈرگىدهك چىقىرىپ ھېكايه گېزىتكه يهرلىك

 ياش ئهڭ باشقۇرىدىغان ئادهمنى 350 شىركىتىده -كۆمۈركان بىر كىرگهنده ياشقا 19 ھهمده ئوقۇغان،

 بىر -1907يىلىغىچه ئوقۇپ، قانۇن يىل بىر ئۇنىۋېرسىتېتىده گورگتاۋۇن ئامېرىكىنىڭ ئۇ  بولغان. باشلىق

 ۋاشىڭتوندىكى ناپولىيون كېيىن، كهتكهندىن تاقىلىپ شىركهت ئۇ ئىشلىگهن. شىركىتىده ياغاچچىلىق

 جورنالغا قىلغان مهزمۇن ئاساسىي ئىلھامالندۇرۇشنى باشقىالرنى ئارقىلىق ھېكايىلىرى مۇۋهپپهقىيهت بىر

 -1ۋهزىپىسى تاللىغان ئۆزى ئۇنىڭ كېيىن، كىرگهندىن خىزمىتىگه مۇخبىرلىق مۇشۇ بولغان. مۇخبىر

 بىلهن ئهندرۇ ئۇ بولغان. قىلىش زىيارهت كارنىگىنى ئهندرۇ ئهرباب مهشھۇر دۇنياغا دهۋردىكى ئهينى

 سۆھبهت بولۇپ، ئالغان ۋاقتىنى سائهتلىك 3 ئهتىگىنىنىڭ كۈنى جۈمه بىر ئۈچۈن سۆھبهتلىشىش

 يهنى  قىلغان. داۋام كۈن 3 جهمى ئۇ ئۇزىراپ، -ئارقائارقىدىن ۋاقتى ئۇنىڭ كېيىن باشالنغاندىن

 دۈشهنبه كېيىنكى ئۆيىدىن ئۇنىڭ بولۇپ، بارغان ئهتىگىنى كۈنى جۈمه ئۆيىگه ئهندرۇنىڭ ناپولىيون

  قايتقان. ئهتىگىنى كۈنى

 قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ۋه بولۇش باي ئۆزىنىڭ ناپولىيونغا ئهندرۇ جهريانىدا، سۆھبهت قېتىمقى شۇ

 سهرپ ۋاقىت ئارتۇق يىلدىن 20 ناپولىيوننىڭ ھهمده  بهرگهن. سۆزلهپ تهپسىلىي پهلسهپىسىنى

 »ئۆزىگه ئارقىلىق شۇ قىلىپ، تهتقىق سىرلىرىنى مۇۋهپپهقىيهت كىشىلهرنىڭ داڭلىق ئهڭ قىلىپ،

 كېيىن، ئىشهندۈرگهندىن تولۇق ئۆزىنى قانۇنىيهتكه ئۇ مۇكهممهللهشتۈرۈپ، نى «قانۇنىيىتى تارتىش

 ئۈچۈن بولۇش مۇۋهپپهقىيهتلىك ئادهملهرمۇ ئادهتتىكى توغرىسىدا قانۇنىيهت مهزكۇر

 ئالغان. ۋهدىسىنى چىقىرىش يېزىپ كىتاب بىر تهسۋىرلهيدىغان ئۇسۇلالرنى ئهمهلىي پايدىلىنااليدىغان

 كارنىگى تهرهپتىن بىر يهنه قىلىپ، مۇخبىرلىقىنى ئۆزىنىڭ تهرهپتىن بىر ناپولىيون كېيىن شۇنىڭدىن

 ۋاقىتتا ئهينى ناپولىيون بىلهن تونۇشتۇرۇشى ئهندرۇنىڭ  بارغان. ئېلىپ تهتقىقات ئۈستىده پروجېكتى

 سانائهتچىلهر، سودىگهرلهر، ئارتۇق دىن 100 قازانغان مۇۋهپپهقىيهت دهرىجىده زور ئهڭ

 16 شۇنداقال لىدېرلىرى، ساھهلهرنىڭ خىل ھهر ۋه ئارتىسالر ئاپتورالر، ئالىمالر، كهشپىياتچىالر،

 ئۇالر كۆرۈشۈپ، بىلهن كارخانىچىالر ۋه باشلىقلىرى، شىركهت خىزمهتچىلهر، ئادهتتىكى ئارتۇق مىڭدىن



 خۇسۇسىي ۋه تهسىرلىرى، ئۇچرىغان ئۇسۇللىرى، بېجىرىش ئىش ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزۈپ، سۆھبهت بىلهن

 يېڭى يهنه ناپولىيونغا كىشىلهر بۇ  ئېرىشكهن. ئىمكانىيىتىگه تهكشۈرۈش -ئۈزۈلكېسىل تۇرمۇشلىرىنى

 قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ئۆزلىرىنىڭ ناپولىيونغا ئۇالرمۇ بولۇپ، تونۇشتۇرغان ئادهملهرنى داڭلىق

 ئېدىسون توماس كهشپىياتچى داڭلىق دۇنياغا قاتارىدا كىشىلهرنىڭ شۇ بهرگهن. سۆزلهپ سىرلىرىنى

 بولۇپ، بار كىشىلهرمۇ قاتارلىق فورد قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ماشىنا فورد ئامېرىكىدىكى بىلهن

 پرېزىدېنتلىرىغا ئامېرىكىنىڭ ۋه سىياسونالر دائىرىلىرى، ھۆكۈمهت شىركهتلهر، قىسىم بىر يهنه ناپولىيون

بولغان. مهسلىھهتچىمۇ

 »)الۋ «قانۇنىيىتى »مۇۋهپپهقىيهت توملۇق 8 -1928يىلى ناپولىيون نهتىجىسىده، تهتقىقاتنىڭ شۇ

 ئهسهر بىر بۇنداق كىم ھېچ بۇرۇن ئۇنىڭدىن  قىلغان. ئېالن يېزىپ كىتابنى دېگهن («سۇككهسس ئوف

 بولۇپ ھادىسه چوڭ بىر ۋاقىتتا ئهينى قىلىنىشى ئېالن توپالمنىڭ بۇ بولۇپ، باقمىغان كۆرۈپ توپلىمىنى

  ئالغان. ئورۇن قاتارىدا كىتابالر سېتىلغان كۆپ ئهڭ زاماندىكى ئهينى كىتابالر بۇ ھېسابلىنىپ،

 دائىرىسى تهسىر ئىچىدىكى كىشىلىرى دهۋر بىر كېيىنكى ناپولىيون ئىچىده، يىل 9 كېيىنكى ئۇنىڭدىن

 فرانكلىن پرېزىدېنتى ئامېرىكا ۋاقىتتىكى ئهينى ھهمده كۆرۈشكهن، بىلهنمۇ كىشىلهر كۈچلۈك ئهڭ

 ئۆتكۈزگهن سۆھبهت بىۋاسته ئۇنىڭ كهلگىچه -1937يىلىغا  ئىشلىگهن. بولۇپ مهسلىھهتچى رۆزىۋېلتقا

 شۇ كىشى ئارتۇق دىن 500 ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ بولۇپ، يهتكهن مىڭغا 25 سانى كىشىلىرىنىڭ

 جهمئىيىتىگه ئامېرىكا پۈتۈن كۈچلۈك، ئهڭ دائىرىسى تهسىر باي، ئهڭ بويىچه ئامېرىكا ۋاقىتتىكى

 تهتقىقاتىنى ئۆزىنىڭ ناپولىيون  ئالغان. ئىچىگه ئۆز لىدېرلهرنى ۋه كارخانىچىالر تهككهن ياردىمى

 دېگهن («رىچ گروۋ ئاند »)تھىنك «بولۇش باي »ئويالپ -1937يىلى رهتلهپ، قايتىدىن ۋه يېڭىالپ

 ۋاپات -1970يىلى ناپولىيون  تونۇلغان. قېتىم بىر يهنه دۇنياغا قىلىپ، ئېالن يېزىپ -2كىتابىنى

 (بېرىلدى ئاخىرىدا ماقالىنىڭ مۇشۇ ئادرېسى بهت تور )ئۇنىڭ جهمئىيىتى فوند ئۇنىڭ بولسىمۇ، بولغان

تۇرماقتا. بولۇپ مهۋجۇت ھازىرمۇ

 ئىشىنى قىلىۋاتقان ۋه ئاشۇرۇش، ئهمهلگه غايىنى رېئالالشتۇرۇش، نىشاننى غهربلىكلهر :ئىالۋه

 بولۇپ، بۆلىدىغان كۆڭۈل ئىنتايىن نهزهرىيىلهرگه ئىلمىي توغرىسىدىكى قىلىش مۇۋهپپهقىيهتلىك

 ئادهمنى بىر خىلدهك ناپولىيون رۆزىۋېلتمۇ فرانكلىن پرېزىدېنتى ئامېرىكا ئالغىنىمدهك تىلغا يۇقىرىدا

 بولۇپ، ئاجىز ئىنتايىن ئىشالردا بۇنداق ھازىرغىچه ئۇيغۇرالر  ئىكهن. قىلىۋالغان مهسلىھهتچى ئۆزىگه

 ياكى كۈنى، كىشىلهرنىڭ بىلىملىك بېرىدىغان مهسلىھهت سهمىمىي ئىچىده ئىشالرنىڭ بىلىدىغان مهن

 ئۇيغۇرالر مهن شۇڭالشقا  كۆپ. ئىنتايىن مىسالالر بولمىغان ياخشى ئانچه مۇئامىلىسى، ئۇچرىغان

 تهشهببۇس تۈرده ئىزچىل كېرهكلىكىنى ئۆگىنىشى كۈچهپ ناھايىتى قىلىشنى ئىش ئۇسۇلدا ئىلمىي

  كېلىدۇ. ئۇيغۇن ناھايىتى تېمىغىمۇ ئۇشبۇ تهشهببۇسلىرىم ئاشۇنداق مېنىڭ  كهلدىم. قىلىپ

(1930-1850) ھهركىتى تهپهككۈر يېڭى (3) 

 دهرىجىسىگه بولۇش مۇۋهپپهقىيهتلىك ۋه باي ئهندرۇنىڭ بىلهن يىللىرى ياخشى ئهڭ ناپولىيوننىڭ



 كۆتۈرۈلگهن پهللىگه يوقىرى ئهڭ «ھهرىكىتى تهپهككۈر »يېڭى بېرىلغان ئېلىپ ئامېرىكىدا كۆتۈرۈلۈشى

 ئېلىپ ئۆزگىرىش ئىجابىي ئويالشنىڭ »ئىجابىي ھهرىكىتى تهپهككۈر يېڭى  كهلگهن. توغرا دهۋرگه

 -1850يىلىدىن ئۇ بولۇپ، مهركهزلهشكهن مهزمۇنغا دېگهن «-كۈچقۇدرىتى كېلىشتىكى

 بىرسى كىشىلهرنىڭ كۆرسهتكهن تهسىر زور ناھايىتى ھهرىكهتكه بۇ  قىلغان. داۋام -1930يىلىغىچه

 ئادهم بىلهن كۈچ روھىي كۋىمبى فىنىس  ئىبارهت. دىن (« قۇئىمبي »)پھىنهئاس كۋىمبى فىنىس

 بىلهن تهسىرى ئۆزىنىڭ داۋالىيالىشى باشقىالرنى ئۆزىنىڭ ئۇ بولۇپ، دوختۇر داڭلىق داۋااليدىغان

 »تهپهككۈر ئۇ بىلهن شۇنىڭ  بايقىغان. بولغانلىقىنى بىلهن كۈچى كۆڭلىنىڭ ئۆز كېسهللهرنىڭ ئهمهس،

 نهزهرىيىنى دېگهن «كهلتۈرىدۇ ۋۇجۇتقا ئۆزگىرىشنى ئهمهلىي دۇنيادىكى رېئال كۈچى خىيالنىڭ ياكى

 تهسىر زور ناھايىتى ھهرىكىتىگه تهپهككۈر يېڭى ۋاقىتتىكى ئهينى نهزهرىيه بۇ بولۇپ، قويغان ئوتتۇرىغا

 «داۋاالش ئادهم ئارقىلىق كۆڭۈل » «ئىلمى، »كۆڭۈل جهريانىدا، ھهرىكهت ئاشۇ  كۆرسهتكهن.

 بىر كىتابالرنىڭ ئۇ بولۇپ، قىلىنغان ئېالن كىتابالر تهسۋىرلهيدىغان ئىلىمنى يېڭى قىسىم بىر قاتارلىق

 كىشىلهر قىسىم بىر يهنه قاتناشقان ھهرىكهتكه ئاشۇ يازغان. كىشىلهر باققان داۋاالپ كۋىمبى قىسمىنى

 ۋه بايلىق ئهمهس، ئىقتىدارىال جهھهتتىكى ساالمهتلىك يالغۇز نىڭ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه

 ئاتتراكتس »لىكه ئىنگلىزچىده ئۇقۇم بۇ  قىلغان. تهتقىق ئىقتىدارلىرىنىمۇ يارىتىشتىكى مۇۋهپپهقىيهت

 خىيال، ئىجابىي )يهنى ئوي ئىجابىي ساقالنغان »كۆڭۈلده ئۇ بولۇپ، ئاتىلىدىغان دهپ «لىكه

 تهشهببۇس دېگهننى «كېلىدۇ تارتىپ ئۆزىگه نهتىجىلهرنى ئىجابىي رېئاللىقتىكى (ئىدىيه ئىجابىي

 يېزىلغان كىتابالر پارچه يۈز نهچچه توغرىسىدا «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه مۇشۇ چاغدا شۇ  قىلغان.

 دېگهن «بولۇش باي »ئويالپ نىڭ خىل ناپولىيون كىتاب داڭلىق ئهڭ ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ بولۇپ،

بولغان. كىتابى

 )تۆۋهندىكى بولغان ئىبارهت تۆۋهندىكىلهردىن ئهقىدىلىرى ئاساسىي ھهرىكىتىنىڭ تهپهككۈر يېڭى

:(ئېلىندى ماتېرىيالالردىن باشقا ئىنتېرنېتتىكى ئهمهس، كىتابىدىن ناپولىيوننىڭ ئهقىدىلهر

 تارالغان يهرگه ھهممه ۋه قادىر ھهممىگه خۇدا ياكى («ئىنتهللىگهنكه »)ئىنفىنىته ئهقىل چهكسىز

 بولىدۇ

 رېئاللىقتۇر ئاخىرقى ئهڭ («»)سپىرىت روھ

 بولىدۇ مۇقهددهس مىجهزى ئىنسان ھهقىقىي

 بولىدۇ كۈچ ئىجابىي كېلىدىغان ئېلىپ پايدا تهپهككۈر تهڭشهلگهن بىلهن مۇقهددهسلىك

 باشلىنىدۇ جهھهتتىن روھىي دهسلىۋىده كېسهللىكلهر ھهممه

بار ئۈنۈمى داۋاالش كېسهلنى قىلىشنىڭ تهپهككۈر توغرا

 »چهكسىز كىتابىدا ناپولىيوننىڭ بولسىمۇ، ئۇ بار. ئىش بىر تېگىشلىك قويۇشقا ئهسكهرتىپ يهرده بۇ

 «»خۇدا ھهرگىزمۇ سۆز بۇ كىتابتا بولۇپ، ئىشلىتىلىدىغان كۆپ ئىنتايىن ئۇقۇم ۋه سۆز دېگهن «ئهقىل

 تارتىش »ئۆزىگه سۆھبهتلهشكهنده، بىلهن ناپولىيون ئاندرۇ يهنى،  ئىشلىتىلمىگهن. مهنادا دېگهن

 ناھايىتى قويماسلىقنى قىلىپ چېتىشلىق دىنغا ئۇنى ھهرگىزمۇ يازغاندا، كىتاب توغرىسىدا «قانۇنىيىتى

 بىر دىندىمۇ بىر ھهر بولۇپ، بار خىللىرى قانچه بىر دىننىڭ سهۋهبى، بۇنىڭ  ئىكهن. تاپىلىغان قاتتىق



 چۈشهندۈرگهنده، تۇرۇپ باغالپ خۇداغا ياكى دىنغا بىرهر قانۇنىيهتنى ئۇ ئهگهر  بار. مهزھهپلهر قانچه

 كېلىپ ئىش قىلىدىغان نارازى كىشىلهرنى قىسىم بىر يهنه قىلىپ، خوش كىشىلهرنى قىسىم بىر چوقۇم

 كهلتۈرۈش ۋۇجۇتقا ئهھۋالنى بىر پايدىلىنىدىغان ئادهم ھهممه قانۇنىيهتتىن بۇ ئاندرۇ  چىقاتتى.

تۇتقان. يىراق دىندىن ئۇنى ئۈچۈن،

 ئادرېسى تور ماقالىنىڭ )بۇ ئوقۇدۇم ماقالىنى بىر دېگهن «مهنبهسى مۇۋهپپهقىيهتنىڭ » يېقىندا مهن

 چىقارغان ئۇنى توغرىسىدا مهنبهسى ياكى ئاپتورى ماقالىنىڭ بۇ  (بېرىلدى. ئاخىرىدا ماقالىنىڭ مۇشۇ

 قىلىنغان تهرجىمه كىتابتىن ئىنگلىزچه بىر ئۇ ماڭا بولۇپ، بېرىلمىگهن ئۇچۇر قانداق ھېچ بېتىده تور

 كېسهلنى قىلىشنىڭ تهپهككۈر »توغرا قىلىنغان، بايان يۇقىرىدا ماقالىدا بۇ  تۇيۇلدى. مهزمۇندهك

 كىشىلهر قىسىم »كۆپ :ئىكهن بار مهزمۇن بىر مۇنداق ئائىت ئهقىدىگه دېگهن «بار ئۈنۈمى داۋاالش

 تهسىرى مۇنداق دورىنى خىل بىر مهلۇم بىراۋغا سىز ئهگهر بىلىدۇ. تهسىرىنى دهرسىنىڭ تىنىچالندۇرۇش

 قارشى تهقدىردىمۇ، بولمىغان تهسىرى ئۇنداق دورىنىڭ ئۇ ئهمهلىيهتته بولسىڭىز، بهرگهن دهپ بار،

 جهريانىدا داۋاالش كېسهل كاشىنىس رومان قىلىدۇ. ھېس تهسىرنى خىل ئاشۇ يهنىال دورىدىن ئۇ تهرهپ

 ساالمهتلىكنى :دهيدۇ مۇنداق ئۇ يهتكهن. قىلىپ ھېس بىۋاسىته -كۈچقۇدرىتىنى خىل بۇ ئهقىدىنىڭ

 بىر بىرهيلهن مهلۇم ئهقىدىدۇر. زۆرۈرى ئهمهس، زۆرۈر ئانچه دورا جهريانىدا، كهلتۈرۈش ئهسلىگه

 كىشىلهرنى كېسهل بۇ ئۇ بارغان. ئېلىپ سىنىقى دورىسى تىنىچالندۇرۇش قارىتا كىشىلهرگه كېسهل قىسىم

 دورا يېڭى بىرخىل ئۇالرنىڭ كىشىلهرگه گۇرۇپپىدىكى بىرىنچى بۆلگهن. گۇرۇپپىغا ئىككى

 ئۇقتۇرغان. پهسهيتىدىغانلىقىنى چوقۇم ئاغرىقىنى ئۇالرنىڭ دورىنىڭ يېڭى بۇ ۋه ئىچىدىغانلىقى

 بۇ ئىچىدىغانلىقى، دورىسى سىناق خىل بىر ئۇالرنىڭ بولسا كىشىلهرگه گۇرۇپپىدىكى ئىككىنچى

 ئىكهنلىكى نائېنىق تېخى پهسهيتهلمهيدىغانلىقىنىڭ ياكى پهسهيتهلهيدىغان ئاغرىقنى دورىنىڭ

 ئازابىنىڭ ئاغرىق پىرسهنتى 57 كىشىلهرنىڭ گۇرۇپپىدىكى بىرىنچى نهتىجىده، ئۇقتۇرغان. قاتارلىقالرنى

 پىرسهنت 25 پهقهت بولسا گۇرۇپپىدا ئىككىنچى قىلغان. ھېس يهڭگىلىگهنلىكىنى دهرىجىده روشهن

 داۋاالش قىلچه ئىچۈرۈلگىنى ئادهمگه گۇرۇپپا ئىككى بۇ ئهمهلىيهتته، قىلغان. ھېس شۇنداق ئادهمال

 ئهقىدىدىكى پهقهت ئوخشاشماسلىق يهردىكى بۇ دېمهك، ئىكهن. دورا خىل ئوخشاش يوق قىممىتى

 زىيانلىق كىشىلهرگه قىسىم بىر ئالساق، مىسال بىر يهنه  خاالس. بولغان ئىبارهت ئوخشاشماسلىقتىنال

 قىلىدىغانلىقى ھېس تهسىر پايدىلىق خىل بىر بۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ ئۇالرغا ھهم يىگۈزۈلگهن، دورا

 خىل بۇ قىلمىغان. ھېس تهسىرلهرنى زىيانلىق ھېچقانداق دهرۋهقه ئۇالر نهتىجىده، ئۇقتۇرۇلغان.

 تۇيغۇسى - ھېس يېگۈچىلهرنىڭ دورا بىلدۈرۈشىچه، ۋېرنىڭ ئاندېرىي ئادهم ئىشلىگهن تهجرىبىنى

 (79) ئانقىتام ئۆزىنىڭ ئۇ بولغان. ئوخشاش دېگۈدهك تامامهن بىلهن قىلغاندىكى ئۈمىد ئۆزلىرى

 تۇيغۇغا روھالنغان بولسا ئادهمنى يېگهن كىسالتاسى تۇز بايىت تۇيغۇغا، بېسىق ئېغىر ئادهمنى يېگهن

 ئۆزىده دورىنىڭ قانداقتۇر كۈچى، سېھرى دورىنىڭ :دهيدۇ مۇنداق ئۇ بايقىغان. كهلتۈرهلهيدىغانلىقىنى

«قهلبىدىدۇر. قىلغۇچىنىڭ ئىستىمال دورا بهلكى بولماستىن

غايه ۋه نىشان ئارزۇ، .2



 ئىلمىي -2قېتىملىق ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېچىلغان ئىستانبۇلدا -8ئايدا -2010يىلى مهن

 رېئاللىققا »ئارزۇنى تېمىسىنى دوكالتنىڭ بهرگهنده، دوكالد تېمىدا مهزكۇر يىغىنىدا مۇھاكىمه

 »غايىنى بولسا تېمىسىنى ماقالىنىڭ مهزكۇر  ئىدىم. ئالغان دهپ «قانۇنىيىتى سىرلىق ئايالندۇرۇشنىڭ

 چۈشهنچه قىسقىچه ھهقته بۇ تۆۋهنده ئالدىم. دهپ «قانۇنىيىتى سىرلىق ئايالندۇرۇشنىڭ رېئاللىققا

  ئوقۇدۇم. -قايتاقايتا كىتابىنى ناپولىيوننىڭ ئۈچۈن تهييارالش ماقالىنى مهزكۇر مهن  ئۆتىمهن. بېرىپ

 «ئايالندۇرۇش رېئاللىققا »ئارزۇنى كىتابىدا ناپولىيوننىڭ :قىلدىم ھېس نهرسىنى بىر مۇنداق نهتىجىده

 »ئوي، بىلهن «»ۋىشېس سۆز ئىنگلىزچه بىلدۈرىدىغان مهنىنى دېگهن «»ئارزۇالر ئىبارىده دېگهن

 «»تھوئۇغتس سۆز ئىنگلىزچه بىلدۈرىدىغان مهنىلهرنى دېگهن «تهپهككۈر ئىدىيه، -ئويپىكىر، خىيال،

 دېگهن «ئىشالر تېگىشلىك بىلىشكه تىكلهشته »نىشان مېنىڭ قانۇنىيهتكه بۇ ئهگهر  ئىشلهتكهن. نى

 بولساق، قارايدىغان بويىچه ئېنىقلىمىسى غايىنىڭ ۋه نىشان ئارزۇ، قىلىنغان بايان ماقالهمدا

 ماقالىدىكى مهزكۇر  ئىكهن. «»غايه بولماستىن، «»ئارزۇ تۇتقىنى كۆزده كىتابىدا ناپولىيوننىڭ

 نېمه غايىنىڭ ۋه نىشان ئارزۇ، بىلهن ئالدى ئۈچۈن، قىلىش ھهزىم تولۇق ۋه توغرا مهزمۇنالرنى

  زۆرۈر. ناھايىتىمۇ بىلىۋېلىش ئىكهنلىكىنى نېمه پهرقىنىڭ -ئۆزئارا ئۇالرنىڭ ھهمده ئىكهنلىكى،

 ئوقۇپ ماقالىنى دېگهن «ئىشالر تېگىشلىك بىلىشكه تىكلهشته »نىشان مېنىڭ بولغاچقا، شۇنداق

 يهرگه بۇ مهزمۇننى ھهققىدىكى ئۇقۇم 3 بۇ ماقالىدىكى يۇقىرىدىكى ئۈچۈن قېرىنداشالر باقمىغان

 ئوقۇماي، بۆلۈمنى بۇ قېرىنداشالر باققان ئوقۇپ ماقالىنى ئۇ  قويدۇم. كىرگۇزۇپ كۆچۈرۈپ ئهينهن

بولىۋېرىدۇ. كهتسه ئۆتۈپ بۆلۈمگه كېيىنكى

 مېنىڭ ماقاله مهزكۇر گهرچه :كۆردۈم مۇۋاپىق قويۇشنى ئهسكهرتىپ نهرسىنى بىر يهنه يهرده بۇ مهن

 تېخى ماقالىلهرنى بۇ )ئهگهر ماقالهم پارچه ئىككى توغرىسىدىكى «»غايه ۋه «»نىشان بۇرۇنقى

 چوقۇم ماقالىنى پارچه ئىككى ئاشۇ بۇرۇن ئوقۇشتىن داۋامىنى ماقالىنىڭ مهزكۇر بولسىڭىز، ئوقۇمىغان

 زىچ بىلهن (بېرىلدى ئاخىرىدا ماقالىنىڭ مۇشۇ ئادرېسلىرى بهت تور ئۇالرنىڭ  چىقىڭ. ئوقۇپ قېتىم بىر

 يۇقىرىدا  ئااللمايدۇ. ئورنىنى ماقالىنىڭ مهزكۇر ماقاله پارچه ئىككى ئۇ بولسىمۇ، مۇناسىۋهتلىك

 -1937يىلى بىلهن -1928يىلى كىتابى پارچه ئىككى داڭلىق دۇنياغا ناپولىيوننىڭ دېگىنىمدهك،

 غايه، نىشان، يېزىلغان كېيىن ئۇنىڭدىن ۋه -1940يىللىرى قىلىشىمچه، ھېس مېنىڭ يېزىلغان.

 ئاشۇ ناپولىيوننىڭ كۆپۈنچىسى -ماقالهكىتابالرنىڭ توغرىسىدىكى قاتارلىقالر مۇۋهپپهقىيهت لىدېرلىق،

 ئىلمىي ئاشۇ ماقالىدا مهزكۇر مهن بولۇپ، قىلغان ئاساس نهزهرىيىلهرنى ئىلمىي كىتابىدىكى ئىككى

 قېرىنداشالرغا بارلىق مهن شۇڭالشقا  چىقىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه قىسمىنى ئاساسىي نهزهرىيىلهرنىڭ

قىلىمهن. تهشهببۇس چىقىشنى ئوقۇپ قېتىم بىر ئاخىرغىچه ماقالىنىمۇ مهزكۇر

:مهزمۇن ئېلىنغان ماقالهمدىن توغرىسىدىكى «»نىشان مېنىڭ تۆۋهندىكىسى

  تۇرىمىز. ئاڭالپ ياكى ئىشلىتىپ كۆپ ناھايىتى ھهممىمىز سۆزلهرنى دېگهن نىشان ۋه غايه ئارزۇ،

 مهن بولغاچقا، شۇنداق  ناتايىن. كېتىشى بىلىپ ھهممهيلهننىڭ پهرقنى ئارىسىدىكى ئۇقۇمالر بۇ لېكىن

ئۆتىمهن. توختۇلۇپ ئازراق ئۈستىده پهرقى ئۇالرنىڭ تۆۋهنده



 بولىشىنى ئىگه كۈنى بىر ياكى ئىستهيدىغان، ئۆزىڭىز بولغان، ئېھتىياجلىق سىز دهگىنىمىز ئارزۇ  :ئارزۇ

 بارلىق باغلىمىغان بهل تۇرده ھهقىقىي ھازىرچه كهلتۈرۈشكه قولغا ئۇنى ئهمما قىلىدىغان، ئۈمىد

 جهريانى قىلىش تهپهككۈر ئهركىن بىر چىقىش تهپىپ ئارزۇالرنى  ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز نهرسىلهرنى

 ئويالنمىسىڭىزمۇ قىلچه ھهققىده ئاشۇرۇش ئهمهلگه قاچان ۋه قانداق ئۇالرنى سىز جهرياندا بۇ بولۇپ،

 پۇكۈنى ياكى بىلهن قىز پاالنى مېنىڭ بار، ئۇچقۇم چىقىرىپ قانات مېنىڭ مهسىلهن،  بولىۋهرىدۇ.

 بار، بولغۇم سۆزلىيهلهيدىغان تىلىنى ئهل چهت خىل 4 مېنىڭ بار، باغلىغىم مۇھهببهت بىلهن يىگىت

 ئهلگه چهت مېنىڭ بار، قۇرغۇم شىركهت بىر كىشىلىك مىڭ مېنىڭ بار، ئوقۇغۇم مهكتهپته ئالىي مېنىڭ

 ھهممىسى دېگهنلهرنىڭ بار، ياخشىلىغىم تۇپتىن تهقدىرىنى مىللهت مېنىڭ بار، ئوقۇغۇم چىقىپ

 ئهمهلگه بولسا بهزىلىرىنى بولىدۇ. ئاشۇرغىلى ئهمهلگه بهزىلىرىنى ئۇالرنىڭ بولۇپ، ئارزۇالرالر

 تىزىپ يېزىپ قهغهزگه بىر نهرسىلهرنى قىلىدىغان ئارزۇ ئۆزىڭىز بىلهن ئالدى سىز  بولمايدۇ. ئاشۇرغىلى

 ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ ئاخىرىدا ئهڭ ئايرىپ، دهرىجىسىگه مۇھىملىق ئۇالرنى ئاندىن چىقىپ،

 راستىنال سىز  بولىدۇ. قىلسىڭىز قارار تىرىشىدىغانلىقىڭىزنى ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه قايسىلىرىنى

 ياكى غايىسى ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنى كېيىن، تاپقاندىن ئارزۇنى بىر ئىستهيدىغان ئاشۇرۇشنى ئهمهلگه

  بولىدۇ. ئايالندۇرىسىڭىز نىشانىغا

 كونتروللىقى ئۆزىڭىزنىڭ بىۋاسته بولغان، يهتمهكچى ئىچىده مۇددهت قىسقا دهگىنىمىز نىشان :نىشان

 بولغان كونكىرىت مهزمۇنى مهركهزلهشتۇرگهن، -زېھىنكۈچىنى ئۆزىڭىزنىڭ تۇرىدىغان، ئاستىدا

 بىر كهلتۈرۈشنىڭ قولغا نهتىجىلهرنى -چوڭچوڭ ئۇ تىكلىگهنده، توغرا نىشاننى  كۆرسىتىدۇ. پهللىلهرنى

 يارىتىشنى نهتىجىلهرنى -چوڭچوڭ تىكلىمىگهنده، توغرا ئۇنى ئهمما  بوالاليدۇ. قورالى كۈچلۇك

 چوكۇپ ئىچىگه نىشانالر -كىچىككىچىك سىز ئهگهر يهنى،  قويىدۇ. ئۇچرۇتۇپمۇ چهكلىمىلهرگه

 يونىلىشنى چوڭ كۆرهلمهي، رهسىملهرنى چوڭ ھهققىدىكى ئىستىقبالى ۋه ھاياتى ئۆزىڭىزنىڭ كهتسىڭىز،

 ياكى پهلله ئاخىرقى ئهڭ  قالىسىز. تاللىيالماي توغرا پهللىنى ئاخىرقى ۋه قىاللماي، كونترول مۇۋاپىق

  ئىبارهتتۇر. غايهدىن تولدۇرغۇچى بوشلۇقنى ئوتتۇرىسىدىكى نىشانالر -كىچىككىچىك بىلهن نىشان چوڭ

توختۇلىمهن. مهخسۇس يهنه قىسمىدا كېيىنكى ماقالىنىڭ ئۇشبۇ ھهققىده نىشان مهن

 ياكى ئۈمىدىڭىز چوڭ ئهڭ ياكى ئاخىرقى سىزنىڭ ئۇ بولۇپ، پهلله خىل بىر دىگىنىمىزمۇ غايه  :غايه

 خىل ھهر ئوخشاش نىشانغا غايه ئىبارهتتۇر. پهللىدىن ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه تولۇق ئارزۇيىڭىزنى

 كهلمهيدىغاندهك ئۇيغۇن ئهمىليهتكه دهسلهپته ھهمده بولسىمۇ، چوڭ ئۇ  ئۇچرىمايدۇ. چهكلىمىلهرگه

  بولىۋهرىدۇ. بولمىسىمۇ كونكىرىت ۋه مهركهزلهشكهن نىشاندهك ئۇ شۇنداقال  بولىۋهرىدۇ. بىلىنسىمۇ

 باغالنغان بىلهن ھاياتىڭىز بولغان يىلغىچه 10 يىلدىن 5 كېيىنكى بۇنىڭدىن سىزنىڭ غايىلهر بهزى

 ئاخىرقى ئهڭ سىزنىڭ غايه  بولىدۇ. سۇزۇلغان ئومرىڭىزگه پۈتۈن بىر سىزنىڭ بولسا بهزىلىرى بولىدۇ.

 ئارلىقتىكى سهپىرىڭىزنىڭ بارغان ئېلىپ ئۈچۈن يېتىش مهنزىلگه ئاشۇ بولسا نىشان مهنزىلىڭىز،

 ئىستهيدىغانلىقىڭىزغا نېمىشقا ئۇنى ۋه ئىستهيدىغانلىقىڭىز نېمىنى سىز غايه  نۇقتىلىرىدۇر. توختاش

    قىلىدۇ. ۋهكىللىك پىالنغا بارىدىغان ئېلىپ مهنزىلگه ئاشۇ سىزنى بولسا نىشانالر  قىلىدۇ. ۋهكىللىك
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  ئىگه. تاالنتىغا تۇغما قىلىش كونترول ئۆزى كىتابتهپهككۇرىنى ياكى خىيالى ئۆزىنىڭ ئىنسان بىر ھهر

 كۆڭلىڭىزده ئۇنى تۇرغۇزۇپ، ئارزۇنى مۇھىم بىر ياكى خىيال مۇھىم بىر كۆڭلىڭىزده سىز ئهگهر

 قىلىپ باشقىچىراق  «»ماگنىتلىشىدۇ. بىلهن خىيال ئاشۇ مېڭىڭىز سىزنىڭ تۇرسىڭىز، ساقالپ داۋاملىق

 بىلهن مهقسهت ئېنىق بىر ئۇنى سىز  ئوخشايدۇ. ماگنىتقا بىر ئېڭى يۇشۇرۇن ئادهمنىڭ ئېيتساق،

 ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه مهقسهتنى ئاشۇ ماگنىت ئۇ ۋاقتىڭىزدا، تويۇندۇرغان تهلتۆكۈس ۋه قوزغىغان

 سىزنىڭ تهرىقىده مۇشۇ  ئىنتىلىدۇ. ئهكىلىشكه تارتىپ ئۆزىگه نهرسىلهرنى ھهممه بولغان زۆرۈر

 شارائىت ۋه ئادهم -كۈچقۇدرهت، كېلىدىغان ماس ئارزۇسىغا ئۆزىڭىزنىڭ سىزگه كۆڭلىڭىز ماگنىتالشقان

 ۋه مهركهزلهشتۈرگهن زېھنىڭىزنى ئۆز سىز ئهيتساق، قىسقارتىپ  بېرىدۇ. ئهكىلىپ تارتىپ قاتارلىقالرنى

 ئىدىيىلهرنى ۋه ئوي ماھىيهتتىكى ئوخشاش بىلهن ئۆزى ئۆزىگه ئىدىيه بىر ساقلىغان كۆڭلىڭىزده

 بىلهن ئۆزى ئۇمۇ بولسا، نهرسه ئاالھىده بىر پۈككىنىڭىز كۆڭلىڭىزگه سىزنىڭ ئهگهر  كېلىدۇ. تارتىپ

 نهرسه رېئال دۇنيادىكى ھهقىقىي سىزگه نهرسىڭىز ئويلىغان تارتىپ، ئۆزىگه نهرسىلهرنى ئوخشاش

مهزمۇنىدۇر. ئاساسىي ئهڭ نىڭ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه يۇقىرىقىالر  كېلىدۇ. بولۇپ

 نهرسه بىر »ھهر مهنىسى ئۇنىڭ بولۇپ، بار ئىباره بىر دېگهن «لىكه ئاتتراكتس »لىكه ئىنگلىزچىده

 ئىنتايىن مىساللىرى بۇنىڭ دۇنيادا  ئىبارهت. دىن «تارتىدۇ نهرسىلهرنى ئوخشاش بىلهن ئۆزى ئۆزىگه

 سانتىمېتىر 30 ئۇنىڭدىن تېرىپ، ئۇرۇقىنى بۇغداي تال بىر يهرگه بىر سىز ئهگهر مهسىلهن،  كۆپ.

 بولسىمۇ، ئوزۇقالنغان يهردىن بىر ئوخشاش ئۇالر گهرچه تېرىسىڭىز، ئۇرۇقىنى قوناق تال بىر يىراقلىققا

 ئوخشاش يهنى،  چىقىدۇ. ئۆسۈپ قوناق تال بىر ئۇرۇقىدىن قوناق بۇغداي، تال بىر ئۇرۇقىدىن بۇغداي

 بولۇپ بۇغداي كېلىپ، تارتىپ نهرسىلهرنى ئوخشاش بىلهن ئۆزى ئۆزىگه بۇغداي تۇرسىمۇ، يهرده بىر

 يهنه بۇغداي، شېخىدا بىر ساپىقىنىڭ بۇغداي تال بىر ھهرگىزمۇ  قىلىدۇ. شۇنداق ھهم قوناقمۇ  ئۆسىدۇ.

قالمايدۇ. خاتالىشىپ ھهرگىزمۇ ئۆسۈملۈكلهر بۇ يهنى  قالمايدۇ. ئۆسۈپ ئارپا بولسا شېخىدا بىر

 ئىشنى بىر مۇنداق باقسىڭىز، كۆزىتىپ ئوبدان ئادهملهرنى بىلىدىغان ئۆزىڭىز سىز ئهگهر  :ئىالۋه

 شۇ يهنه ئهتىراپىغا ئادهملهرنىڭ رهزىل ۋه ئىپالس قوتۇر، ئىچى سهمىمىيهتسىز، ئهخمهق، :بايقايسىز

 ئۇالرنىڭ بولمىسا ياكى توپالنغان، ئادهملهر رهزىل ۋه ئىپالس قوتۇر، ئىچى سهمىمىيهتسىز، ئهخمهق،

  بولغان. ئادهملهر خىلدىكى ئوخشاش بىلهن ئۆزى شۇ يهنه ھالدا كۆپۈنچه ئادهملىرى ئارىلىشىدىغان

 ئوخشاشال بولسا ئهتىراپىغا ئادهملهرنىڭ ئىقتىدارلىق ۋه بىلىملىك خىسلهتلىك، ياخشى مهرت، ئادىل،

 بولمىسا ياكى توپالنغان، ئادهملهر ئىقتىدارلىق ۋه بىلىملىك خىسلهتلىك، ياخشى مهرت، ئادىل،

 ئادهملهر خىلدىكى بىر بىلهن ئۆزلىرى شۇ يهنه ھالدا كۆپۈنچه ئادهملىرى ئارىلىشىدىغان ئۇالرنىڭ

بولغان.



 دۇنيادا بۇ بولسىمۇ، ئۇ  بار. ئىش مۇھىم بىر بولمايدىغان تۇتمىسا ئهسته قهتئىي ئادهم بىر ھهر يهرده بۇ

 كىشىلهر گۆدهك ياكى نادان قىسىم بىر  يوق. ئىش ئېرىشىدىغان نهرسىگه بىر تۇرۇپ، بهرمهي ھېچنىمه

 تىلهۋهرسهم، خۇدادىن ياكى قىلىۋهرسهم، ئارزۇ قاتتىق ناھايىتى نهرسىنى بىر »مهن چۈشهنمهي، بۇنى

 ئۆلگۈدهك نهرسىگه بىر مهلۇم  ئوياليدۇ. دهپ «ئېرىشهلهيمهن، چوقۇم كۈنى بىر ئۇنىڭغا مهن

  قالىدۇ. تۇرۇپ باغالپ ئۈمىد ئىشقا بهرمهيدىغان يۈز مهڭگۈ قالغاندا، بولۇپ ئېھتىياجلىق

 كارنىگى ئاندرۇ  بوالمدۇ؟ ئېرىشكىلى ئارقىلىقال ئويالش -كېچهكۈندۈز ياكى قىلىش ئارزۇ نهرسىگه بىر

 ھهقىقهتهنمۇ ئۈچۈن ئىش ئهخمىقانه بىر ئاشۇنداق خىل ناپولىيون  نادانمۇ؟ ئاشۇنداق ھهقىقهتهنمۇ

قىلغانمۇ؟ ئىسراپ ۋاقىتنى يىل 30

 رېئاللىقنىڭ بىر ئوينىڭ بىر بىلهن ئايلىنىشى رېئاللىققا ئۆزلىگىدىن نهرسىنىڭ قىلغان ئارزۇ

 ۋۇجۇتقا يېڭىدىن ئارزۇ ياكى ئوي بىر  بار. پهرق زور ئىنتايىن ئوتتۇرىسىدا ئايلىنىشى نامايهندىسىگه

 بولمايدىغان بهرمىسه يۈز ئارىلىقىدا ۋاقىتنىڭ ئاشقان ئهمهلگه ئاخىرىدا ئهڭ ئۇ بىلهن ۋاقىت كهلگهن

 ماقالهمنى پارچه ئىككى توغرىسىدىكى «»غايه ۋه «»نىشان مېنىڭ يهرده )مۇشۇ بار ئىشالر تاالي بىر

 كۈنى ئېرىشكهنده ئۇنىڭغا قىلىپ، ئارزۇ قاتتىق ئىنتايىن نهرسىنى بىر ئادهملهر بهزى  (بېقىڭ. ئهسلهپ

 قۇرۇق ياكى كۆرىدۇ، چۈش ئۇخلىماي توختىماي توغرىسىدا بولىدىغانلىقى ياخشى دهرىجىده قايسى

 قىلغاندا قانداق قىلىپ، ئارزۇ قاتتىق ئىنتايىن نهرسىنى بىر بولسا ئادهملهر بهزى يهنه  قىلىدۇ. خىيال

 ئادهملهر خىل 2 بۇ  ئىزدىنىدۇ. ۋه ئويلىنىدۇ توختاۋسىز توغرىسىدا ئېرىشهلهيدىغانلىقى نهرسىگه ئاشۇ

  بار. پهرق زور ناھايىتى ئوتتۇرىسىدا

 يوقىرى ۋه -نامشۆھرهت ئورنى، خىزمهت ياخشى بىر پۇل، نۇرغۇن ھاياتىدا ئۆز ئادهملهر ھهممه

 قىلىش ئارزۇ كىشىلهر كۆپۈنچه ئهمما،  قىلىدۇ. ئارزۇ ئېرىشىشنى نهرسىلهرگه ياخشى قاتارلىق ئىناۋهت

 ئېنىق ناھايىتى نهرسىلهرنى بولغان ئېرىشمهكچى ھاياتىدا ئۆز  ئۆتهلمهيدۇ. نېرىسىغا باسقۇچىنىڭ

 قىلىش ئارزۇ ھهرگىزمۇ كىشىلهر باغلىغان ئىراده قهتئىي كهلتۈرۈشكه قولغا ئۇالرنى ھهمده بىلىدىغان،

 كۆتۈرۈپ، دهرىجىسىگه ئىستهك تۇرغان كۆيۈپ بىر ئارزۇلىرىنى ئۆز ئۇالر  قالمايدۇ. توختاپ باسقۇچىدىال

 توختاۋسىز بويىچه پىالن شۇ تۈزۈپ، پىالن مۇكهممهل بىر يولىدا ئاشۇرۇش ئهمهلگه ئىستهكنى ئۇ

 ماددىي ۋه بايلىق ئېرىشكهن ئارقىلىق تىرىشچانلىقى ئۆز كىشىلهر  كۆرسىتىدۇ. تىرىشچانلىق

 ۋه ئېنىق ئىنتايىن بىر توغرىسىدىكى نهرسه ئىستهيدىغان ئۆزى دهسلىۋىده ھهممىسى نهرسىلهرنىڭ

 مهجبۇرى ئۇ ياكى چوڭايغاندا، مهنزىرىسى كۆڭۈل بۇ  باشلىنىدۇ. شهكلىده مهنزىرىسى  كۆڭۈل ئىخچام

 ئۇنىڭ كۆتۈرۈلگهنده، دهرىجىسىگه خىيال بىر قاپلىۋالغان ۋۇجۇدىنى پۈتۈن ئادهمنىڭ ھالدا

  كۆڭۈل ئاشۇ ئادهم باشالپ، نۇقتىدىن شۇ مانا  كېتىدۇ. ئۆتۈپ ئېڭىغا يوشۇرۇن ئادهمنىڭ كونتروللۇقى

 قىلىنىدۇ، جهلب تارتىلىدۇ، نهرسىگه بولغان ()تهڭداش ئېكۋىۋالېنت جهھهتتىن ماددىي مهنزىرىسىگه

يېتهكلىنىدۇ. ياكى

 ئالدىڭىزغا كۆز نهرسىلهرنى ئاشۇ سىزنىڭ بولسا، ماشىنا بىر ياكى پۇل نهرسه ئىستهيدىغان سىز



 ماشىنا ئۇ ياكى قالمايدۇ، بولۇپ پهيدا يانچۇقىڭىزدا پۇل ئۇ ھهرگىزمۇ بىلهنال كهلتۈرۈشىڭىز

 نهرسىگه ماددىي بىر باشقا ياكى ماشىنا، بىر پۇل، نۇرغۇن سىز  قالمايدۇ. كېلىپ ئالدىغا ئىشىكىڭىزنىڭ

 ئىشىڭىز قىلغان ئهمهلىيهتته سىزنىڭ كهلتۈرگهنده، ئالدىڭىزغا كۆز ئهھۋالنى ۋاقىتتىكى ئېرىشكهن

 ئۆزىڭىزنى ئهقىدىگه بىر ئىبارهت بارلىقىدىن قابىلىيىتىڭىزنىڭ قىلىش ئىشنى ئاشۇ ئۆزىڭىزنىڭ

 تهسهۋۋۇرنى جانلىق بىر توغرىسىدىكى ئىستىكى ئۆزىڭىزنىڭ سىز  بولىدۇ. ئىبارهت ئىشهندۈرۈشتىن

 ئۇ ئاندىن  كېتىدۇ. ئورناپ قاتتىق ئېڭىڭىزغا يوشۇرۇن سىزنىڭ تهسهۋۋۇر بۇ كهلتۈرگهنده، ۋۇجۇتقا

  كۆرسىتىشىدۇ. تهسىر -ئۆزئارا ئۇالر ۋه باغلىنىدۇ، بىلهن ئۇچۇرالر باشقا ئېڭىڭىزدىكى يوشۇرۇن سىزنىڭ

 ھهققىده كهلتۈرۈش قولغا قانداق پۇلنى ئالىدىغان ماشىنا يىغىپ ھالدا ئاپتوماتىك سىز بىلهن شۇنىڭ

 ئاخىرقى ئىستهكنىڭ دېمهك،  چىقااليسىز. ئويالپ ئىدىيىلهرنى ياخشىراق تېخىمۇ ۋه كۆپ تېخىمۇ

 پهقهت ئۇ  كهلتۈرمهيدۇ. ۋۇجۇتقا نهرسىلهرنى كونكرېت ھهرگىزمۇ كهلتۈرۈش ئالدىغا كۆز نهتىجىسىنى

 ئۆزىڭىزنىڭ بىلهن تۈرتكىسى شۇنىڭ سىز  كهلتۈرىدۇ. ۋۇجۇتقا پوزىتسىيهلهرنى زۆرۈر ۋه ئىدىيه يېڭى

 ياشاش ئىچىده خىيالى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆزگهرتكهنده، ئىدىيىسىنى بىلهن پوزىتسىيىسى بۇرۇنقى

 سىز ئهمهس، تهسهۋۋۇرىڭىز سىزنىڭ ئاندىن  ئۆتىسىز. باسقۇچىغا قىلىش ئىش ئهمهلىي باسقۇچىدىن

 ئاشۇرىسىز. ئهمهلگه ئىشالرنى كونكرېت قوللىنىپ، ھهرىكهت ئۆزىڭىز

 ئىككىنچى تونۇشتۇرغان ماقالهمده دېگهن «ئادىتى 7 كىشىلهرنىڭ يۇقىرى ئۈنۈمى »ئىش مهن :ئىالۋه

 سۆزلهنگهن، يۇقىرىدا ئادهت بۇ بولۇپ، «باشالش ئاخىرسىدىن ئۇنىڭ ئىشنى كۆڭلىده »ئۆز :ئادهت

  ئوخشاش. پۈتۈنلهي بىلهن كهلتۈرۈش ۋۇجۇتقا مهنزىرىسىنى كۆڭۈل ئىستىكىنىڭ ئۆز بىلهن ئالدى

:ئادرېسلىرى تور ئهسهرلهرنىڭ ئېلىنغان تىلغا يازمىدا بۇ

:جهمىيىتى فوندا خىل ناپولىيون

http://www.naphill.org/

:«ئىشالر تېگىشلىك بىلىشكه تىكلهشته »نىشان

http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a1_Goal.htm

:«ئۆلچىمى 10 تىكلهشنىڭ »غايه

http://www.meripet.com/Sohbet1/20100925_Ghaye.htm

«ئادىتى 7 كىشىلهرنىڭ يۇقىرى ئۈنۈمى »ئىش

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb8_7adet.htm

:«مهنبهسى »مۇۋهپپهقىيهتنىڭ

http://www.bilqut.com/kutupxana/show.php?itémid=1738



 تور قانداق ھهر باشقا ھالدا ئهسكهرتكهن مهنبهسىنى سورىماي، رۇخسهت كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

بولىۋېرىدۇ. قىلسىڭىز ئېالن بهتلىرىده
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