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دېـگهن بىـر   » ناپولىيون خىلنىڭ چۈشهندۈرۈشىدىكى ئۆزىگه تارتىشنىڭ سىرلىق قـانۇنىيىتى «مهن يېقىندا       

 The secret law of attraction as«بــۇ كىتابنىــڭ ئىنگلىــزچه ئاتىلىشــى   .ئىنگلىــزچه كىتــابنى ئوقــۇدۇم
explained by Napoleon Hill « دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر قـانۇنىيهت،    » ئۆزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى «بولۇپ، ئۇنىڭدا

يهنــى ئىنســانالر ئــۆزى ئىســتهيدىغان نهرســىلهرنى قانــداق قىلىــپ ئــۆزىگه تارتىــپ ئهكىلىــپ، شــۇ ئــارقىلىق ئــۆز  
تۆۋەنـدە مهن بـۇ كىتابنىـڭ ئىسـمىنى       .ۇرااليدىغانلىقى تهپسـىلىي بايـان قىلىنغـان   غايىسىنى رېئاللىققا ئايالند

بـۇ كىتابتـا دېيىلىشـىچه، يېقىنقـى زامانـدا كهڭ تارالغـان         .دەپـال ئاتـايمهن  » ناپولىيوننىڭ كىتـابى «قىسقارتىپ، 
بولـۇپ، قهدىمـدىن تارتىـپ    مهدەنىيهتكه ئهڭ زور دەرىجىدە تهسىر كۆرسهتكهن نهرسىلهرنىڭ بىـرى ئاشـۇ قـانۇنىيهت    

» سـىرى «تاكى ھازىرقى زامانغىچه ئۆتكهن مهشهۇر ئادەملهرنىڭ ھهممىسى غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشـنىڭ بـۇ   
   .نى بىلىدىغان بولسىمۇ، ئۇالر باشقىالردىن قىزغىنىپ، بۇ سىرنى ئاشكارىلىماي قوغداپ كهلگهن ئىكهن

بـۇ    .نى تونۇشتۇرۇپ ئـۆتىمهن » ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«قىلىنغان  مهن مهزكۇر ماقالىدە، ئاشۇ كىتابتا بايان
غـايىنى رېئاللىققـا    «قانۇنىيهت غايىنى رېئاللىققـا ئايالنـدۇرۇش توغرىسـىدا بولغاچقـا، مهن ئـۇ قـانۇنىيهت بىـلهن        

بولـۇپ،  بـاپ بـار    11بهت،  200 يىـ ئجهم پبـۇ كىتـا  . نى ئوخشـاش مهنىـدە ئىشـلىتىمهن   » ئايالندۇرۇش قانۇنىيىتى
شۇنداق تۇرۇقلـۇق نـېمه     .قانۇنىيهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن 16جهمى » ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«ئۇنىڭدىكى 

ــمىغا     ــڭ ئىس ــۇ قانۇنىيهتنى ــاپولىيون ب ــۈن ن ــانۇنىيهتلىرى«ئۈچ ــ» ق ــۈككۆپ دەكدېگهن ــهكىلدە ل ــلهتمهي،  ش ئىش
مېنىـڭ پهرىـزىمچه، بۇنىـڭ سـهۋەبى ئاشـۇ        .سئىشلهتكهنلىكى ئايدىڭ ئهمهلىك شهكىلدە بىر ەپد» قانۇنىيىتى«

دىـن ئىبـارەت بىـرال قـانۇنىيهت ئۈچـۈن      » غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش قانۇنىيىتى«قانۇنىيهتنىڭ ھهممىسى 16
شۇڭالشـقا مهن    .شى مۇمكىنۇئارا چهمبهرچاس باغالنغانلىقى ئۈچۈن بول-خىزمهت قىلىدىغانلىقى، ياكى ئۇالر ئۆز

غايىنى رېئاللىققا ئايالنـدۇرۇش  «غان قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ۇدۇهزكۇر ماقالىدا تونۇشتۇرۇلئوقۇرمهنلهردىن م
مهن . مى، دەپ چۈشىنىشـىنى ئۈمىـد قىلىـمهن   تىن ئىبـارەت بىـرال ئاساسـىي مهزمۇننىـڭ بىـر قىسـ      » قانۇنىيىتى

  .شقا تىرىشىمهنقانۇنىيهتنىڭ ھهممىسىنى ئىمكانقهدەر تولۇق تونۇشتۇرۇ 16مهزكۇر ماقالىدا ئاشۇ 
يىلى -2008دېگهن كىتاب » ناپولىيون خىلنىڭ چۈشهندۈرۈشىدىكى ئۆزىگه تارتىشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى«

 Law«(» مـۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى  «توملۇق  8يىلى يازغان  -1928نهشىر قىلىنغان بولۇپ، ئۇ ناپولىيون خىل 
of Success« ( ئـويالپ بـاي بولـۇش   «يىلـى يازغـان   -1937دېگهن كىتاب بىلهن «)»Think and Grow Rich« (

كىتابنىـڭ ھهر بىـر     .تهرىپىـدىن تـۈزۈلگهن   ىياتدېگهن نهشىر » Highroads Medi « كىتابقا ئاساسهن 2دېگهن 
بابىدا يۇقىرىدىكى ناپولىيوننىڭ ئىككى كىتابىدىن ئهينهن ئېلىنغان ئابزاسالر بىلهن ئۇالرنىـڭ ئارىسـىغا نهشـىر    

رگۈزگهن چۈشهندۈرۈشلهر بار بولۇپ، ئادەم ئۇنى ئوقۇغاندا، كىتاب مهزمۇنىنىڭ تۈزىلىشى ئـانچه راۋان  قىلغۇچىالر كى
شۇڭالشـقا مهن مهزكـۇر ماقالىـدە بـۇ كىتـابتىكى ئۇقـۇمالرنى ئاساسـهن          .ئهمهستهك بىر ھېسسىياتقا كېلىـدىكهن 

ال مهن بۇ ماقالىنى بىر قـانچه قىسـىمغا   شۇنداق  .ئهينهن ئالغان ئاساستا، مهزمۇنىنى رەتلىك قىلىشقا تىرىشىمهن
  .بۆلۈپ يېزىپ پۈتتۈرىمهن

بىر كىتـابتىكى مهزمـۇنالرنى بىـر پـارچه ماقـاله ئـارقىلىق تونۇشـتۇرغاندا، كىتـابتىكى بىـر قىسـىم مهزمـۇنالر            



ى شۇنداق بولغاچقا، مهن ئىنگلىزچه بىلىدىغان قېرىنداشالرغا ناپولىيوننىڭ ئهسـلىدىك   .جهزمهن چۈشۈپ قالىدۇ
ھهمـدە ۋەتهنـدىكى ئىمكـانىيىتى بـار       .ئىنگلىزچه كىتابىنى بىـر قېـتىم ئوقـۇپ چىقىشـنى تهۋىسـىيه قىلىـمهن      

قېرىنداشالردىن بىرسىنىڭ مهزكۇر كىتابنى ئۇيغۇرچىغـا تهرجىـمه قىلىـپ، نهشـىر قىلـدۇرۇش يولىـدا تىرىشـىپ        
  .بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

يدانغا كهلگهنلىكىنى چۈشىنىش، مهزكۇر قانۇنىيهتنىـڭ ئـۆزىنى   مهن ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتىنىڭ قانداق مه
ــدىم     ــېس قىل ــى ھ ــايىتى زۆرۈر ئىكهنلىكىن ــۈن ناھ ــىنىش ئۈچ ــۇق چۈش ــڭ  . تول ــا مهن ماقالىنى ــۇنداق بولغاچق ش

  .كېيىنكى بۆلۈمىدە مهزكۇر قانۇنىيهتنىڭ ئاساسلىق تۆھپىكارلىرىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

 

  مۇھىم تۆھپىكارلىرىبۇ قانۇنىيهتنىڭ . 1

 

  )Andrew Carnegie, 1835 – 1919(ئهندرۇ كارنىگى   (1)
 

نىڭ بىـر كىتـاب بولـۇپ يېزىلىـپ چىقىشـىغا ئاساسـىي تـۈرتكه        » ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«    
-1835ئـۇ بىـر سـانائهتچى ۋە سـاخاۋەتچى بولـۇپ، ئـۇ       . بولغان كىشى ئهندرۇ كارنىگى دىن ئىبارەت

ھهمـدە    .ياشقا كىرگهنـدە ئامېرىكىغـا كهلـگهن    13ئۇ . دە تۇغۇلغان)  (Scotlandيىلى شوتالندىيه 
ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدىن تارتىـپ، پاختـا زاۋۇت ئىشچىسـى، تېلېگـراف خهۋەرچىسـى، تېلېگـراف خهت       

ــۈر  ــىلۋانىيه تۆم ــى، پېننس ــىركىتى -ئۇرغۇچىس ــول ش ــىركهتنىڭ   ي ــېكرىتارى، ش ــلىقىنىڭ س باش
يىلـى  -1865ئـۇ    .پېننسىلۋانىيه شۆھبىسىنىڭ باشلىقى قاتـارلىق خىزمهتلهرنـى ئـۆتهپ باققـان    

ئاندىن ئـۇ شـىركهتنى   . ئۆزىنىڭ تۆمۈريولالر ئۈچۈن تۆمۈر كۆۋرۈك ياسايدىغان شىركىتىنى قۇرغان
پـوالت  (تۆمـۈر  زاۋۇتـى، كۆمـۈر كـانى      -پـوالت  رېلىس، پـويىز موتـورى،   : تۆۋەندىكىلهرگه كېڭهيتكهن

، ئۆزىنىـــڭ كۆمـــۈرىنى توشـــۇيدىغانغا )تاۋالشـــقا ئىشـــلىتىدىغان كۆمـــۈرنى تهمىـــنلهش ئۈچـــۈن
ــولى  ــۈر ي ــى ئامېر -1899  .ئىشــلىتىدىغان تۆم ــڭ  يىل ــدىكى پوالتنى ــى كارنىگى% 25ىكى ــڭ ن نى

نيادىكى ئهڭ چوڭ ئۇنىڭ شىركىتى كېيىن ئامېرىكا پوالت زاۋۇتى دېگهن دۇ. شىركىتى چىقارغان
الر ئۈچـۈن پـۇل   اۋئۇ يهنه كۈتۈپخانا قۇرغان، ئـالىي مهكـتهپ ۋە چېركـ     .شىركهتلهرنىڭ بىرى بولغان

شۇ ئارقىلىق كىشـىلىك ھوقـۇق، دۇنيـا تېنچلىقـى،     . بهرگهن، نۇرغۇن فوند جهمئىيىتىنى قۇرغان
لىرى ئۈچـۈن تـۆھپه   پهن، ۋە سهنئهت ئىش -ئهخالق، توقۇنۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، مائارىپ، ئىلىم

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

بايقىغان بولۇپ، ئـۇ بىرسـىگه بـۇ قـانۇنىيهتنى مۇكهممهللهشـتۈرۈپ ئـېالن قىلـدۇرۇش ئارزۇسـىدا         
نىـڭ  » زىگه تـارتىش قـانۇنىيىتى  ئۆ«مهن ئوقۇغان كىتابتا   .يۈرگهندە، ناپولىيون خىلنى ئۇچراتقان

  .دېگهن ئىبارىمۇ كۆپ قېتىم ئىشلىتىلگهن» كارنىگىنىڭ سىرى«ئورنىدا 
 

  )Napoleon Hill ،1883—1970(ناپولىيون خىل  (2)



يىلى ئامېرىكا ۋىرگىنىيا شـىتاتىدىكى بىـر كىچىـك تـاغلىق كهنتـته      -1883ناپولىيون خىل  
ئـۇ دەسـلهپته ئـۆز مهھهللىسـىدە       .ئاپىسـى ئۆلـۈپ كهتـكهن   ياشقا كىرگهندە  9تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇ 

ئۇنىــڭ ناھــايىتى يــوقىرى   .بولــۇپ يــۈرگهن» پــالۋان»تاپانچــا ئېســىپ يۈرۈيــدىغان بىــر  6بــېلىگه 
ياشقا كىرگهندە، ئۇنىڭ ئۆگهي ئاپىسى ناپولىيوننى بىر توغرا يولغـا   12سۆزلهش تاالنتى بار بولۇپ، 

ــانچ   ــڭ تاپ ــىتىدە، ئۇنى ــالش مهقس ــر خهتباش ــتۈرگهن  -ىلىرىنى بى ــىغا تېگىش ــۇرۇش ماشىنىس . ئ
ئۇ بىر يىـل    .ياشقا كىرگهندە، يهرلىك گېزىتكه ھېكايه چىقىرىپ يۈرگىدەك بولغان 15ناپولىيون 

كـان شـىركىتىدە   -ياشقا كىرگهندە بىر كۆمۈر 19ئىگىلىك باشقۇرۇش مهكتىپىدە ئوقۇغان، ھهمدە 
ــلى    350 ــاش باشـ ــقۇرىدىغان ئهڭ يـ ــادەمنى باشـ ــانئـ ــاۋۇن     .ق بولغـ ــڭ گورگتـ ــۇ ئامېرىكىنىـ ئـ

ــۇپ،     ــانۇن ئوق ــل ق ــر يى ــىتېتىدە بى ــىركىتىدە    -1907ئۇنىۋېرس ــاچچىلىق ش ــر ياغ ــچه بى يىلىغى
ــر   . ئىشـــلىگهن ــۇ شـــىركهت تاقىلىـــپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن، نـــاپولىيون ۋاشـــىڭتوندىكى بىـ ئـ

مـۇن قىلغـان   مۇۋەپپهقىيهت ھېكايىلىرى ئارقىلىق باشقىالرنى ئىلهامالندۇرۇشـنى ئاساسـىي مهز  
مۇشــۇ مۇخبىرلىــق خىــزمىتىگه كىرگهنــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئــۆزى  . جورنالغــا مــۇخبىر بولغــان

ۋەزىپىسى ئهينى دەۋردىكى دۇنياغا مهشهۇر ئهرباب ئهندرۇ كـارنىگىنى زىيـارەت قىلىـش    -1تاللىغان 
سـائهتلىك   3ئـۇ ئهنـدرۇ بىـلهن سۆھبهتلىشـىش ئۈچـۈن بىـر جـۈمه كـۈنى ئهتىگىنىنىـڭ          . بولغان

ئارقىـدىن ئـۇزىراپ، ئـۇ    -اقتىنى ئالغان بولۇپ، سۆھبهت باشالنغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ۋاقتـى ئارقـا  ۋ
يهنـى نـاپولىيون ئهنـدرۇنىڭ ئـۆيىگه جـۈمه كـۈنى ئهتىگىنـى بارغـان           .كۈن داۋام قىلغـان  3جهمى 

  .بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆيىدىن كېيىنكى دۈشهنبه كۈنى ئهتىگىنى قايتقان
ا، ئهنـدرۇ ناپولىيونغـا ئۆزىنىـڭ بـاي بولـۇش ۋە مـۇۋەپپهقىيهت       شۇ قېتىمقـى سـۆھبهت جهريانىـد   

يىلــدىن ئــارتۇق  20ھهمــدە ناپولىيوننىــڭ   .قــازىنىش پهلسهپىســىنى تهپســىلىي ســۆزلهپ بهرگهن
ۋاقىت سهرپ قىلىپ، ئهڭ داڭلىق كىشىلهرنىڭ مۇۋەپپهقىيهت سىرلىرىنى تهتقىق قىلىـپ، شـۇ   

مۇكهممهللهشـتۈرۈپ، ئـۇ قـانۇنىيهتكه ئـۆزىنى تولـۇق      نـى  » ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«ئارقىلىق 
ئىشهندۈرگهندىن كېيىن، مهزكۇر قانۇنىيهت توغرىسـىدا ئـادەتتىكى ئـادەملهرمۇ مۇۋەپپهقىيهتلىـك     
ــپ       ــاب يېزى ــر كىت ــۋىرلهيدىغان بى ــۇلالرنى تهس ــي ئۇس ــدىغان ئهمهلى ــۈن پايدىلىناالي ــۇش ئۈچ بول

لىيون بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ مۇخبىرلىقىنى شۇنىڭدىن كېيىن ناپو. چىقىرىش ۋەدىسىنى ئالغان
ئهنـدرۇنىڭ    .قىلىپ، يهنه بىر تهرەپتىن كـارنىگى پروجېكتـى ئۈسـتىدە تهتقىقـات ئېلىـپ بارغـان      

دىـن   100تونۇشتۇرۇشى بىلهن ناپولىيون ئهينى ۋاقىتتا ئهڭ زور دەرىجىدە مـۇۋەپپهقىيهت قازانغـان   
ــپىياتچى   ــانائهتچىلهر، كهش ــودىگهرلهر، س ــارتۇق س ــل   ئ ــالر ۋە ھهر خى ــاپتورالر، ئارتىس ــالىمالر، ئ الر، ئ

ــۇنداقال    ــدېرلىرى، ش ــاھهلهرنىڭ لى ــىركهت     16س ــزمهتچىلهر، ش ــادەتتىكى خى ــارتۇق ئ ــدىن ئ مىڭ
باشلىقلىرى، ۋە كارخانىچىالر بىلهن كۆرۈشـۈپ، ئـۇالر بىـلهن سـۆھبهت ئۆتكـۈزۈپ، ئۇالرنىـڭ ئىـش        

ــۈزۈل بېجىــرىش ئۇســۇللىرى، ئۇچرىغــان تهســىرلىرى، ۋە خۇسۇ  كېســىل -ســىي تۇرمۇشــلىرىنى ئ
بۇ كىشـىلهر ناپولىيونغـا يهنه يېڭـى داڭلىـق ئـادەملهرنى        .تهكشۈرۈش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن

تونۇشتۇرغان بولۇپ، ئۇالرمۇ ناپولىيونغا ئۆزلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش سـىرلىرىنى سـۆزلهپ    
چى تومــاس ئېدىســون بىــلهن   شــۇ كىشــىلهرنىڭ قاتارىــدا دۇنياغــا داڭلىــق كهشــپىيات     . بهرگهن



ئامېرىكىدىكى فـورد ماشـىنا شـىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسـى فـورد قاتـارلىق كىشـىلهرمۇ بـار بولـۇپ،          
ــر قىســىم شــىركهتلهر، ھۆكــۈمهت دائىرىلىــرى، سىياســونالر ۋە ئامېرىكىنىــڭ     ــاپولىيون يهنه بى ن

  .پرېزىدېنتلىرىغا مهسلىههتچىمۇ بولغان
 »مۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى «توملۇق  8يىلى -1928يون شۇ تهتقىقاتنىڭ نهتىجىسىدە، ناپولى
ئۇنىڭدىن بۇرۇن ھېچ كىم بۇنداق بىر ئهسهر تـوپلىمىنى    .دېگهن كىتابنى يېزىپ ئېالن قىلغان

كۆرۈپ باقمىغان بولۇپ، بۇ توپالمنىڭ ئېالن قىلىنىشى ئهينى ۋاقىتتا بىـر چـوڭ ھادىسـه بولـۇپ     
. كى ئهڭ كۆپ سېتىلغان كىتـابالر قاتارىـدا ئـورۇن ئالغـان    ھېسابلىنىپ، بۇ كىتابالر ئهينى زاماندى

يىل ئىچىدە، ناپولىيون كېيىنكى بىر دەۋر كىشىلىرى ئىچىـدىكى تهسـىر    9ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
ــا       ــى ئامېرىك ــى ۋاقىتتىك ــدە ئهين ــكهن، ھهم ــۇ كۆرۈش ــىلهر بىلهنم ــۈك كىش ــى ئهڭ كۈچل دائىرىس

يىلىغــا كهلگىــچه -1937  .ۇپ ئىشــلىگهنپرېزىــدېنتى فــرانكلىن رۆزىۋېلتقــا مهســلىههتچى بولــ 
مىڭغـا يهتـكهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ      25ئۇنىڭ بىۋاسته سـۆھبهت ئۆتكـۈزگهن كىشـىلىرىنىڭ سـانى     

دىن ئارتۇق كىشى شۇ ۋاقىتتىكـى ئامېرىكـا بـويىچه ئهڭ بـاي، تهسـىر دائىرىسـى        500ئىچىدىكى 
ىچىالر ۋە لىـدېرلهرنى ئـۆز   ئهڭ كۈچلۈك، پۈتـۈن ئامېرىكـا جهمئىيىـتىگه يـاردىمى تهكـكهن كارخـان      

يىلــى -1937نـاپولىيون ئۆزىنىـڭ تهتقىقــاتىنى يـېڭىالپ ۋە قايتىـدىن رەتـلهپ،        .ئىچىـگه ئالغـان  
كىتابىنى يېزىپ ئېالن قىلىپ، دۇنياغا -2دېگهن ) »تهىنك ئاند گروۋ رىچ») «ئويالپ باي بولۇش«

بولسىمۇ، ئۇنىڭ فوند جهمئىيىتى يىلى ۋاپات بولغان -1970ناپولىيون   .يهنه بىر قېتىم تونۇلغان
  .ھازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا) ئۇنىڭ تور بهت ئادرېسى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىدا بېرىلدى(

غهربلىكلهر نىشاننى رېئالالشتۇرۇش، غايىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، ۋە قىلىۋاتقان ئىشـىنى   :ئىالۋە
گه ئىنتــايىن كۆڭــۈل بۆلىــدىغان مۇۋەپپهقىيهتلىــك قىلىــش توغرىســىدىكى ئىلمىــي نهزەرىــيىلهر

بولــۇپ، يۇقىرىــدا تىلغــا ئالغىنىمــدەك ئامېرىكــا پرېزىــدېنتى فــرانكلىن رۆزىۋېلتمــۇ نــاپولىيون   
ئۇيغــۇرالر ھــازىرغىچه بۇنــداق   .خىلــدەك بىــر ئــادەمنى ئــۆزىگه مهســلىههتچى قىلىۋالغــان ئىــكهن

ســهمىمىي مهســلىههت  ئىشــالردا ئىنتــايىن ئــاجىز بولــۇپ، مهن بىلىــدىغان ئىشــالرنىڭ ئىچىــدە 
بېرىدىغان بىلىملىك كىشىلهرنىڭ كۈنى ياكى ئۇچرىغان مۇئامىلىسى، ئانچه ياخشى بولمىغـان  

شۇڭالشـقا مهن ئۇيغـۇرالر ئىلمىـي ئۇسـۇلدا ئىـش قىلىشـنى ناھـايىتى        . مىسالالر ئىنتايىن كـۆپ 
نداق مېنىـڭ ئاشـۇ    .شى كېرەكلىكىنى ئىزچىل تۈردە تهشهببۇس قىلىپ كهلـدىم ۈنۈكۈچهپ ئۆگ

  .تهشهببۇسلىرىم ئۇشبۇ تېمىغىمۇ ناھايىتى ئۇيغۇن كېلىدۇ
 

 
  )1930-1850(يېڭى تهپهككۈر ھهركىتى  (3)  

 
ــۇش           ــك بول ــاي ۋە مۇۋەپپهقىيهتلى ــدرۇنىڭ ب ــلهن ئهن ــرى بى ــى يىللى ــڭ ئهڭ ياخش ناپولىيوننى

ئهڭ يـوقىرى  » يېڭى تهپهككۈر ھهرىكىتى«دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشى ئامېرىكىدا ئېلىپ بېرىلغان 
ئىجــابىي ئويالشــنىڭ «يېڭــى تهپهككــۈر ھهرىكىتــى   .پهللىــگه كۆتــۈرۈلگهن دەۋرگه تــوغرا كهلــگهن



دېگهن مهزمۇنغـا مهركهزلهشـكهن بولـۇپ،    » قۇدرىتى-رىش ئېلىپ كېلىشتىكى كۈچئىجابىي ئۆزگى
بـــۇ ھهرىكهتـــكه ناھـــايىتى زور تهســـىر    .يىلىغىـــچه داۋام قىلغـــان -1930يىلىـــدىن  -1850ئـــۇ 

فىـنىس    .دىـن ئىبـارەت   (Phineas Quimby)كۆرسهتكهن كىشىلهرنىڭ بىرسى فىـنىس كـۋىمبى   
االيـدىغان داڭلىـق دوختـۇر بولـۇپ، ئـۇ ئۆزىنىـڭ باشـقىالرنى        كۋىمبى روھىي كۈچ بىـلهن ئـادەم داۋ  

ــۆز كۆڭلىنىــڭ كــۈچى بىــلهن     داۋالىيالىشــى ئۆزىنىــڭ تهســىرى بىــلهن ئهمهس، كېســهللهرنىڭ ئ
تهپهككۈر يـاكى خىيالنىـڭ كـۈچى رېئـال دۇنيـادىكى      «شۇنىڭ بىلهن ئۇ   .بولغانلىقىنى بايقىغان

ن نهزەرىيىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولـۇپ، بـۇ نهزەرىـيه    دېگه» ئهمهلىي ئۆزگىرىشنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ
ئاشـۇ ھهرىـكهت     .ئهينى ۋاقىتتىكى يېڭى تهپهككۈر ھهرىكىتىگه ناھـايىتى زور تهسـىر كۆرسـهتكهن   

قاتــارلىق بىـر قىســىم يېڭــى  » كۆڭــۈل ئـارقىلىق ئــادەم داۋاالش  «، »كۆڭــۈل ئىلمـى «جهريانىـدا،  
لىنغــان بولــۇپ، ئــۇ كىتابالرنىــڭ بىــر قىســمىنى ئىلىمنــى تهســۋىرلهيدىغان كىتــابالر ئــېالن قى

ئاشـۇ ھهرىكهتـكه قاتناشـقان يهنه بىـر قىسـىم كىشـىلهر       . كۋىمبى داۋاالپ باققان كىشىلهر يازغـان 
نىڭ يالغۇز ساالمهتلىك جهھهتتىكى ئىقتىدارىال ئهمهس، بـايلىق ۋە   »ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«

 « Likeبۇ ئۇقـۇم ئىنگلىزچىـدە     .تهتقىق قىلغان مۇۋەپپهقىيهت يارىتىشتىكى ئىقتىدارلىرىنىمۇ
attracts like «   يهنـى ئىجـابىي   (كۆڭۈلـدە سـاقالنغان ئىجـابىي ئـوي     «دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئـۇ

دېگهننـى    »رېئاللىقتىكى ئىجابىي نهتىجىلهرنى ئۆزىگه تارتىپ كېلىـدۇ ) خىيال، ئىجابىي ئىدىيه
توغرىسـىدا نهچـچه يـۈز پـارچه     » گه تـارتىش قـانۇنىيىتى  ئـۆزى «شۇ چاغدا مۇشۇ   .تهشهببۇس قىلغان

ئـويالپ  «نىـڭ  ئهڭ داڭلىق كىتاب نـاپولىيون خىل  كىتابالر يېزىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
  .دېگهن كىتابى بولغان» باي بولۇش

ــان       ــارەت بولغ ــدىكىلهردىن ئىب ــدىلىرى تۆۋەن ــىي ئهقى ــڭ ئاساس ــۈر ھهرىكىتىنى ــى تهپهكك يېڭ
دىلهر ناپولىيوننىڭ كىتابىدىن ئهمهس، ئىنتېرنېتتىكـى باشـقا ماتېرىيـالالردىن    تۆۋەندىكى ئهقى(

  ):ئېلىندى
  

ــل   • ــمه يهرگه   ) infinite intelligence(چهكســىز ئهقى ــادىر ۋە ھهم ــگه ق ــۇدا ھهممى ــاكى خ ي
  .تارالغان بولىدۇ

 ئهڭ ئاخىرقى رېئاللىقتۇر ) spirit(روھ  •

 ھهقىقىي ئىنسان مىجهزى مۇقهددەس بولىدۇ  •

  مۇقهددەسلىك بىلهن تهڭشهلگهن تهپهككۈر پايدا ئېلىپ كېلىدىغان ئىجابىي كۈچ بولىدۇ  •

  ھهممه كېسهللىكلهر دەسلىۋىدە روھىي جهھهتتىن باشلىنىدۇ  •

  توغرا تهپهككۈر قىلىشنىڭ كېسهلنى داۋاالش ئۈنۈمى بار •
  

ىـڭ كىتابىـدا   ئـۇ بولسـىمۇ، ناپولىيونن  . بۇ يهردە ئهسكهرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك بىر ئىـش بـار  
دېگهن سۆز ۋە ئۇقۇم ئىنتايىن كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بولـۇپ، كىتابتـا بـۇ سـۆز     » چهكسىز ئهقىل«

يهنــــى، ئانــــدرۇ نــــاپولىيون بىــــلهن   .دېــــگهن مهنــــادا ئىشــــلىتىلمىگهن» خــــۇدا»ھهرگىزمــــۇ 



نغا توغرىسىدا كىتاب يازغاندا، ھهرگىزمۇ ئۇنى دى  »ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«سۆھبهتلهشكهندە، 
بۇنىڭ سهۋەبى، دىننىـڭ    .چېتىشلىق قىلىپ قويماسلىقنى ناھايىتى قاتتىق تاپىلىغان ئىكهن

ئهگهر ئـۇ قـانۇنىيهتنى     .بىر قانچه خىللىرى بار بولۇپ، ھهر بىر دىنـدىمۇ بىـر قـانچه مهزھهپـلهر بـار     
خـوش  بىرەر دىنغا ياكى خۇداغـا بـاغالپ تـۇرۇپ چۈشـهندۈرگهندە، چوقـۇم بىـر قىسـىم كىشـىلهرنى         

ئانــدرۇ بــۇ   .قىلىــپ، يهنه بىــر قىســىم كىشــىلهرنى نــارازى قىلىــدىغان ئىــش كېلىــپ چىقــاتتى 
قانۇنىيهتتىن ھهممه ئادەم پايدىلىنىدىغان بىر ئهھۋالنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، ئۇنى دىنـدىن  

  .يىراق تۇتقان
ماقالىنىـڭ تـور   بـۇ  (دېگهن بىر ماقالىنى ئوقـۇدۇم  » مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسى« مهن يېقىندا 

بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى يـاكى مهنبهسـى توغرىسـىدا      ).ئادرېسى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىدا بېرىلدى
ئــۇنى چىقارغــان تــور بېتىــدە ھــېچ قانــداق ئۇچــۇر بېــرىلمىگهن بولــۇپ، ماڭــا ئــۇ بىــر ئىنگلىــزچه  

تـوغرا  «قىلىنغـان،  بۇ ماقالىدا يۇقىرىدا بايان   .كىتابتىن تهرجىمه قىلىنغان مهزمۇندەك تۇيۇلدى
دېگهن ئهقىدىگه ئائىت مۇنداق بىـر مهزمـۇن   » تهپهككۈر قىلىشنىڭ كېسهلنى داۋاالش ئۈنۈمى بار

ئهگهر سـىز  . كـۆپ قىسـىم كىشـىلهر تىنچالنـدۇرۇش دەرسـىنىڭ تهسـىرىنى بىلىـدۇ       «: بـار ئىـكهن  
يهتــته ئــۇ بىراۋغــا مهلــۇم بىــر خىــل دورىنــى مۇنــداق تهســىرى بــار، دەپ بهرگهن بولســىڭىز، ئهمهلى 

دورىنىـڭ ئۇنــداق تهســىرى بولمىغــان تهقــدىردىمۇ، قارشــى تهرەپ ئــۇ دورىــدىن يهنىــال ئاشــۇ خىــل  
-رومان كاشىنىس كېسـهل داۋاالش جهريانىـدا ئهقىـدىنىڭ بـۇ خىـل كـۈچ       .تهسىرنى ھېس قىلىدۇ

ساالمهتلىكنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش   : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. قۇدرىتىنى بىۋاسىته ھېس قىلىپ يهتكهن
مهلــۇم بىــرەيلهن بىـــر قىســىم كېســـهل    . ريانىــدا، دورا ئــانچه زۆرۈر ئهمهس، زۆرۈرى ئهقىدىـــدۇر  جه

ئـۇ بـۇ كېسـهل كىشـىلهرنى     . كىشىلهرگه قارىتا تىنىچالندۇرۇش دورىسى سـىنىقى ئېلىـپ بارغـان   
بىرىنچــى گۇرۇپپىــدىكى كىشــىلهرگه ئۇالرنىــڭ بىرخىــل يېڭــى دورا  . ئىككــى گۇرۇپپىغــا بــۆلگهن

 .ۋە بۇ يېڭى دورىنىڭ ئۇالرنىڭ ئاغرىقىنى چوقۇم پهسهيتىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان ئىچىدىغانلىقى
ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكى كىشىلهرگه بولسا ئۇالرنىڭ بىر خىل سىناق دورىسـى ئىچىـدىغانلىقى،   
بــۇ دورىنىــڭ ئــاغرىقنى پهســهيتهلهيدىغان يــاكى پهســهيتهلمهيدىغانلىقىنىڭ تېخــى نــائېنىق        

ــارلىقالر  ــى قات ــانئىكهنلىك ــىلهرنىڭ     .نى ئۇقتۇرغ ــدىكى كىش ــى گۇرۇپپى ــدە، بىرىنچ  57نهتىجى
ئىككىنچـى  . پىرسهنتى ئاغرىق ئازابىنىـڭ روشـهن دەرىجىـدە يهڭگىلىگهنلىكىنـى ھـېس قىلغـان      

ئهمهلىيهتــته، بـۇ ئىككــى  . پىرسـهنت ئــادەمال شـۇنداق ھــېس قىلغـان    25گۇرۇپپىـدا بولســا پهقهت  
دېمهك، بۇ . االش قىممىتى يوق ئوخشاش خىل دورا ئىكهنگۇرۇپپا ئادەمگه ئىچۈرۈلگىنى قىلچه داۋ

يهنه   .يهردىكى ئوخشاشماسلىق پهقهت ئهقىدىدىكى ئوخشاشماسلىقتىنال ئىبارەت بولغان خـاالس 
بىر مىسال ئالسـاق، بىـر قىسـىم كىشـىلهرگه زىيـانلىق دورا يىگـۈزۈلگهن، ھهم ئۇالرغـا ئۇالرنىـڭ         

نهتىجىـدە، ئـۇالر دەرۋەقه    .ىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغانبۇنىڭدىن بىر خىل پايدىلىق تهسىر ھېس ق
ــادەم  . ھېچقانــداق زىيــانلىق تهســىرلهرنى ھــېس قىلمىغــان  بــۇ خىــل تهجرىبىنــى ئىشــلىگهن ئ

ــېس   ــڭ ھـ ــىچه، دورا يېگۈچىلهرنىـ ــڭ بىلدۈرۈشـ ــدېرىي ۋېرنىـ ــد   –ئانـ ــۆزلىرى ئۈمىـ ــى ئـ تۇيغۇسـ
يېگهن ئـادەمنى  ) 79(نىڭ ئانقىتام ئۇ ئۆزى. قىلغاندىكى بىلهن تامامهن دېگۈدەك ئوخشاش بولغان



ــا       ــادەمنى بولســا روھالنغــان تۇيغۇغ ــېگهن ئ ــۇز كىسالتاســى ي ــا، بايىــت ت ــر بېســىق تۇيغۇغ ئېغى
دورىنىڭ سېهرى كۈچى، قانداقتۇر دورىنىـڭ  «: ئۇ مۇنداق دەيدۇ. كهلتۈرەلهيدىغانلىقىنى بايقىغان

  ».رئۆزىدە بولماستىن بهلكى دورا ئىستىمال قىلغۇچىنىڭ قهلبىدىدۇ
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قېتىملىــق -2ئايــدا ئىســتانبۇلدا ئېچىلغـان ئۇيغــۇر ئاكادېمىيىســىنىڭ  -8يىلـى  -2010مهن      

ئـارزۇنى  «ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىدا مهزكـۇر تېمىـدا دوكـالد بهرگهنـدە، دوكالتنىـڭ تېمىسـىنى       
ــانۇنىيىتى    ــىرلىق ق ــنىڭ س ــا ئايالندۇرۇش ــ » رېئاللىقق ــان ئى ــڭ    .دىمدەپ ئالغ ــۇر ماقالىنى مهزك

تۆۋەندە . دەپ ئالدىم «غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى«تېمىسىنى بولسا 
ــۇ ھهقــته قىســقىچه چۈشــهنچه بېرىــپ ئــۆتىمهن      مهن مهزكــۇر ماقــالىنى تهييــارالش ئۈچــۈن      .ب

: ىنى ھـېس قىلـدىم  نهتىجىـدە مۇنـداق بىـر نهرسـ      .قايتـا ئوقـۇدۇم  -ناپولىيوننىڭ كىتابىنى قايتـا 
دېگهن مهنىنى » ئارزۇالر»دېگهن ئىبارىدە » ئارزۇنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش«ناپولىيوننىڭ كىتابىدا 

» پىكىـر، ئىـدىيه، تهپهككـۈر   -ئوي، خىيـال، ئـوي  «بىلهن » ۋىشېس»بىلدۈرىدىغان ئىنگلىزچه سۆز 
ــۆز     ــزچه س ــدىغان ئىنگلى ــى بىلدۈرى ــگهن مهنىلهرن ــۇغتس»دې ــلهت » تهوئ ــى ئىش ــۇ   .كهنن ئهگهر ب

دېـگهن ماقالهمـدا بايـان    » نىشـان تىكلهشـته بىلىشـكه تېگىشـلىك ئىشـالر     »قانۇنىيهتكه مېنىڭ 
قىلىنغان ئـارزۇ، نىشـان ۋە غايىنىـڭ ئېنىقلىمىسـى بـويىچه قارايـدىغان بولسـاق، ناپولىيوننىـڭ         

مهزكـۇر ماقالىـدىكى مهزمـۇنالرنى      .ئىـكهن » غـايه «بولماسـتىن،   «ئـارزۇ «كىتابىدا كۆزدە تۇتقىنى 
توغرا ۋە تولۇق ھهزىم قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىـلهن ئـارزۇ، نىشـان ۋە غايىنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكـى،       

شـۇنداق    .ئـارا پهرقىنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى بىلىـۋېلىش ناھـايىتىمۇ زۆرۈر      -ھهمدە ئۇالرنىڭ ئۆز
دېـگهن ماقـالىنى ئوقـۇپ    » شـته بىلىشـكه تېگىشـلىك ئىشـالر    نىشـان تىكله »بولغاچقا، مېنىـڭ  

ئۇقۇم ھهققىدىكى مهزمۇننى بۇ يهرگه  3باقمىغان قېرىنداشالر ئۈچۈن يۇقىرىدىكى ماقالىدىكى بۇ 
ئۇ ماقالىنى ئوقۇپ باققان قېرىنداشالر بۇ بۆلۈمنى ئوقۇمـاي،    .ئهينهن كۆچۈرۈپ كىرگۇزۇپ قويدۇم

  .بولىۋېرىدۇكېيىنكى بۆلۈمگه ئۆتۈپ كهتسه 
گهرچه مهزكـۇر ماقـاله   : مهن بۇ يهردە يهنه بىر نهرسـىنى ئهسـكهرتىپ قويۇشـنى مۇۋاپىـق كـۆردۈم     

ئهگهر بـۇ ماقـالىلهرنى   (توغرىسىدىكى ئىككى پـارچه ماقـالهم     »غايه«ۋە » نىشان«مېنىڭ بۇرۇنقى 
ككـى پـارچه   تېخى ئوقۇمىغان بولسىڭىز، مهزكۇر ماقالىنىـڭ داۋامىنـى ئوقۇشـتىن بـۇرۇن ئاشـۇ ئى     

ئۇالرنىـڭ تـور بهت ئادرېسـلىرى مۇشـۇ ماقالىنىـڭ        .ماقالىنى چوقۇم بىـر قېـتىم ئوقـۇپ چىقىـڭ    
بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولسىمۇ، ئۇ ئىككى پارچه ماقاله مهزكـۇر ماقالىنىـڭ   ) ئاخىرىدا بېرىلدى
پـارچه كىتـابى    يۇقىرىدا دېگىنىمدەك، ناپولىيوننىڭ دۇنياغا داڭلىـق ئىككـى    .ئورنىنى ئااللمايدۇ

ــلهن  -1928 ــى بى ــان -1937يىل ــى يېزىلغ ــڭ ھــېس قىلىشــىمچه،  . يىل ــرى ۋە -1940مېنى يىللى



ئۇنىڭدىن كېيىن يېزىلغان نىشـان، غـايه، لىـدېرلىق، مـۇۋەپپهقىيهت قاتـارلىقالر توغرىسـىدىكى       
كىتابالرنىڭ كۆپۈنچىسى ناپولىيوننىڭ ئاشۇ ئىككى كىتابىـدىكى ئىلمىـي نهزەرىيىلهرنـى    -ماقاله

ئاساس قىلغان بولۇپ، مهن مهزكۇر ماقالىـدا ئاشـۇ ئىلمىـي نهزەرىيىلهرنىـڭ ئاساسـىي قىسـمىنى       
ــالىنىمۇ     .قىســقىچه تونۇشــتۇرۇپ چىقىــمهن  ــارلىق قېرىنداشــالرغا مهزكــۇر ماق شۇڭالشــقا مهن ب

  .ئاخىرغىچه بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن
  :قالهمدىن ئېلىنغان مهزمۇنتوغرىسىدىكى ما» نىشان«تۆۋەندىكىسى مېنىڭ 

ئـارزۇ، غــايه ۋە نىشـان دېــگهن ســۆزلهرنى ھهممىمىـز ناھــايىتى كــۆپ ئىشـلىتىپ يــاكى ئــاڭالپ     
  .لېكىن بـۇ ئۇقـۇمالر ئارىسـىدىكى پهرقنـى ھهممهيلهننىـڭ بىلىـپ كېتىشـى ناتـايىن          .تۇرىمىز

  .ۆتىمهنشۇنداق بولغاچقا، مهن تۆۋەندە ئۇالرنىڭ پهرقى ئۈستىدە ئازراق توختۇلۇپ ئ
ئارزۇ دەگىنىمىز سىز ئېهتىياجلىق بولغان، ئۆزىڭىز ئىستهيدىغان، ياكى بىر كۈنى ئىگه   :ئارزۇ

ــۇردە بهل      ــۇنى قولغــا كهلتۈرۈشــكه ھــازىرچه ھهقىقىــي ت ــدىغان، ئهممــا ئ ــد قىلى بولىشــىنى ئۈمى
ىــن ئــارزۇالرنى تهپىــپ چىقىــش بىــر ئهرك  .باغلىمىغــان بــارلىق نهرســىلهرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ

تهپهككۈر قىلىش جهريانى بولـۇپ، بـۇ جهريانـدا سـىز ئـۇالرنى قانـداق ۋە قاچـان ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش          
مهسـىلهن، مېنىـڭ قانـات چىقىرىـپ ئۇچقـۇم بـار،         .ھهققىدە قىلچه ئويالنمىسىڭىزمۇ بولىۋەرىدۇ

خىـل   4مېنىڭ پاالنى قىز بىلهن ياكى پۇكۈنى يىگىت بىلهن مۇھهببهت بـاغلىغىم بـار، مېنىـڭ    
هت ئهل تىلىنى سۆزلىيهلهيدىغان بولغۇم بار، مېنىڭ ئالىي مهكتهپته ئوقۇغۇم بار، مېنىڭ مىـڭ  چ

كىشىلىك بىر شىركهت قۇرغۇم بار، مېنىـڭ چهت ئهلـگه چىقىـپ ئوقۇغـۇم بـار، مېنىـڭ مىلـلهت        
ــڭ        ــۇپ، ئۇالرنى ــارزۇالرالر بول ــى ئ ــڭ ھهممىس ــار، دېگهنلهرنى ــىلىغىم ب ــۇپتىن ياخش ــدىرىنى ت تهق

سـىز    .بهزىلىرىنـى بولسـا ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى بولمايـدۇ     . ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىـدۇ  بهزىلىرىنى
ئالدى بىلهن ئۆزىڭىز ئارزۇ قىلىدىغان نهرسـىلهرنى بىـر قهغهزگه يېزىـپ تىزىـپ چىقىـپ، ئانـدىن       
ــىلىرىنى      ــدىكى قايس ــڭ ئىچى ــدا ئۇالرنى ــپ، ئهڭ ئاخىرى ــىگه ئايرى ــق دەرىجىس ــۇالرنى مۇھىملى ئ

سىز راستىنال ئهمهلـگه    .ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىڭىزنى قارار قىلسىڭىز بولىدۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇش
ــاكى      ــۇنى ئۆزىڭىزنىــڭ غايىســى ي ــيىن، ئ ــدىن كې ــارزۇنى تاپقان ــر ئ ئاشۇرۇشــنى ئىســتهيدىغان بى

  .نىشانىغا ئايالندۇرىسىڭىز بولىدۇ
ئۆزىڭىزنىـڭ  نىشان دەگىنىمىـز قىسـقا مـۇددەت ئىچىـدە يهتمهكچـى بولغـان، بىۋاسـته        : نىشان

كــۈچىنى مهركهزلهشــتۇرگهن، مهزمــۇنى  -كــونتروللىقى ئاســتىدا تۇرىــدىغان، ئۆزىڭىزنىــڭ زېهىــن 
ــى كۆرســىتىدۇ   ــان پهللىلهرن ــت بولغ ــۇ چــوڭ    .كونكىرى ــدە، ئ ــوغرا تىكلىگهن ــوڭ -نىشــاننى ت چ

، ئهمما ئۇنى توغرا تىكلىمىگهندە  .نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ بىر كۈچلۇك قورالى بوالاليدۇ
ــدۇ   -چــوڭ ــۇ قويى ــلهرگه ئۇچرۇتۇپم ــى يارىتىشــنى چهكلىمى ــى، ئهگهر ســىز    .چــوڭ نهتىجىلهرن يهن

ــاتى ۋە ئىســتىقبالى    -كىچىــك كىچىــك نىشــانالر ئىچىــگه چوكــۇپ كهتســىڭىز، ئۆزىڭىزنىــڭ ھاي
ھهققىــدىكى چــوڭ رەســىملهرنى كــۆرەلمهي، چــوڭ يونىلىشــنى مۇۋاپىــق كــونترول قىاللمــاي، ۋە  

ئهڭ ئـاخىرقى پهلـله يـاكى چـوڭ نىشـان بىـلهن         .تاللىيالمـاي قالىسـىز   ئاخىرقى پهللىنى تـوغرا 
مهن   .كىچىــك نىشــانالر ئوتتۇرىســىدىكى بوشــلۇقنى تولــدۇرغۇچى غــايهدىن ئىبــارەتتۇر -كىچىــك



  .نىشان ھهققىدە ئۇشبۇ ماقالىنىڭ كېيىنكى قىسمىدا يهنه مهخسۇس توختۇلىمهن
ئــۇ ســىزنىڭ ئــاخىرقى يــاكى ئهڭ چــوڭ   غــايه دىگىنىمىزمــۇ بىــر خىــل پهلــله بولــۇپ،   :غــايه

غـايه نىشـانغا   . ئۈمىدىڭىز ياكى ئارزۇيىڭىزنى تولـۇق ئهمهلـگه ئاشـۇرىدىغان پهللىـدىن ئىبـارەتتۇر     
ئۇ چوڭ بولسـىمۇ، ھهمـدە دەسـلهپته ئهمىلـيهتكه       .ئوخشاش ھهر خىل چهكلىمىلهرگه ئۇچرىمايدۇ

ــدۇ   ــدەك بىلىنســىمۇ بولىۋەرى ــۇ نىشــاندەك مهركهزلهشــكهن ۋە   شــۇنداقال  .ئۇيغــۇن كهلمهيدىغان ئ
 10يىلـدىن   5بهزى غـايىلهر سـىزنىڭ بۇنىڭـدىن كېيىنكـى       .كونكىرىت بولمىسىمۇ بولىۋەرىـدۇ 

ــلهن باغالنغــان بولىــدۇ   ــاتىڭىز بى ــۈن   . يىلغىــچه بولغــان ھاي بهزىلىــرى بولســا ســىزنىڭ بىــر پۈت
نىشــان بولســا ئاشــۇ غــايه ســىزنىڭ ئهڭ ئــاخىرقى مهنزىلىڭىــز،   .ئــومرىڭىزگه ســۇزۇلغان بولىــدۇ

غـايه    .مهنزىلگه يېتىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان سهپىرىڭىزنىڭ ئارلىقتىكى توختاش نۇقتىلىرىـدۇر 
  .سىز نېمىنى ئىستهيدىغانلىقىڭىز ۋە ئۇنى نېمىشقا ئىستهيدىغانلىقىڭىزغا ۋەكىللىك قىلىدۇ

  .ىلىدۇنىشانالر بولسا سىزنى ئاشۇ مهنزىلگه ئېلىپ بارىدىغان پىالنغا ۋەكىللىك ق
  

 

ئۆزىگه تارتىش ياكى غايىنى رېئالالشتۇرۇش . 3
 قانۇنىيىتى

   
ھهر بىــر ئىنســان ئۆزىنىــڭ خىيــالى يــاكى كىتــابتهپهككۇرىنى ئــۆزى كــونترول قىلىــش تۇغمــا  

ئهگهر سىز كۆڭلىڭىزدە بىر مـۇھىم خىيـال يـاكى بىـر مـۇھىم ئـارزۇنى تۇرغـۇزۇپ،          .تاالنتىغا ئىگه
قالپ تۇرســىڭىز، ســىزنىڭ مېڭىڭىــز ئاشــۇ خىيــال بىــلهن      ئــۇنى كــۆڭلىڭىزدە داۋاملىــق ســا   

باشــقىچىراق قىلىــپ ئېيتســاق، ئادەمنىــڭ يۇشــۇرۇن ئېڭــى بىــر ماگنىتقــا   . »ماگنىتلىشــىدۇ«
سىز ئۇنى بىر ئېنىق مهقسهت بىلهن قوزغىغان ۋە تهلتۆكۈس تويۇندۇرغان ۋاقتىڭىـزدا،    .ئوخشايدۇ

ئۈچـۈن زۆرۈر بولغـان ھهمـمه نهرسـىلهرنى ئـۆزىگه      ئۇ ماگنىت ئاشـۇ مهقسـهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش     
مۇشــۇ تهرىقىــدە ســىزنىڭ ماگنىتالشــقان كــۆڭلىڭىز ســىزگه    .تارتىــپ ئهكىلىشــكه ئىنتىلىــدۇ

قـۇدرەت، ئـادەم ۋە شـارائىت قاتـارلىقالرنى تارتىـپ      -ئۆزىڭىزنىڭ ئارزۇسـىغا مـاس كېلىـدىغان كـۈچ    
ىزنى مهركهزلهشـتۈرگهن ۋە كـۆڭلىڭىزدە   قىسقارتىپ ئهيتساق، سىز ئۆز زېهنىڭ  .ئهكىلىپ بېرىدۇ

ساقلىغان بىر ئىدىيه ئۆزىگه ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش مـاھىيهتتىكى ئـوي ۋە ئىـدىيىلهرنى تارتىـپ        
ئهگهر سىزنىڭ كۆڭلىڭىزگه پۈككىنىڭىز بىر ئاالھىـدە نهرسـه بولسـا، ئۇمـۇ ئـۆزى بىـلهن         .كېلىدۇ

ىزگه ھهقىقىي دۇنيادىكى رېئال نهرسه ئوخشاش نهرسىلهرنى ئۆزىگه تارتىپ، ئويلىغان نهرسىڭىز س
  .نىڭ ئهڭ ئاساسىي مهزمۇنىدۇر» ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«يۇقىرىقىالر   .بولۇپ كېلىدۇ

ھهر بىـر  «دېگهن بىـر ئىبـارە بـار بولـۇپ، ئۇنىـڭ مهنىسـى       » Like attracts like«ئىنگلىزچىدە 
دۇنيادا بۇنىڭ مىسـاللىرى    .ىبارەتدىن ئ» نهرسه ئۆزىگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش نهرسىلهرنى تارتىدۇ

 30مهسىلهن، ئهگهر سىز بىر يهرگه بىر تال بۇغداي ئـۇرۇقىنى تېرىـپ، ئۇنىڭـدىن      .ئىنتايىن كۆپ



سانتىمېتىر يىراقلىققا بىر تال قوناق ئـۇرۇقىنى تېرىسـىڭىز، گهرچه ئـۇالر ئوخشـاش بىـر يهردىـن       
اي، قوناق ئۇرۇقىدىن بىر تال قوناق ئۆسۈپ ئوزۇقالنغان بولسىمۇ، بۇغداي ئۇرۇقىدىن بىر تال بۇغد

يهنى، ئوخشاش بىر يهردە تۇرسـىمۇ، بۇغـداي ئـۆزىگه ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش نهرسـىلهرنى          .چىقىدۇ
ھهرگىزمۇ بىر تال بۇغداي   .قوناقمۇ ھهم شۇنداق قىلىدۇ  .تارتىپ كېلىپ، بۇغداي بولۇپ ئۆسىدۇ

ــر شــېخىدا   ــداي، يهنه بى ــر شــېخىدا بۇغ ــدۇ  ســاپىقىنىڭ بى ــا ئۆســۈپ قالماي ــۇ   .بولســا ئارپ ــى ب يهن
  .ئۆسۈملۈكلهر ھهرگىزمۇ خاتالىشىپ قالمايدۇ

ئهگهر سىز ئۆزىڭىز بىلىـدىغان ئـادەملهرنى ئوبـدان كۆزىتىـپ باقسـىڭىز، مۇنـداق بىـر          :ئىالۋە
ــىز  ــنى بايقايس ــڭ     : ئىش ــل ئادەملهرنى ــپالس ۋە رەزى ــۇر، ئى ــى قوت ــىز، ئىچ ــمهق، سهمىمىيهتس ئهخ

ه شۇ ئهخمهق، سهمىمىيهتسىز، ئىچى قوتـۇر، ئىـپالس ۋە رەزىـل ئـادەملهر توپالنغـان،      ئهتىراپىغا يهن
ياكى بولمىسا ئۇالرنىڭ ئارىلىشىدىغان ئادەملىرى كۆپۈنچه ھالـدا يهنه شـۇ ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش      

ئادىــل، مهرت، ياخشــى خىســلهتلىك، بىلىملىــك ۋە ئىقتىــدارلىق    .خىلــدىكى ئــادەملهر بولغــان
ــڭ ئهت ــك ۋە     ئادەملهرنى ــلهتلىك، بىلىملى ــى خىس ــل، مهرت، ياخش ــال ئادى ــا ئوخشاش ــا بولس ىراپىغ

ئىقتىدارلىق ئادەملهر توپالنغان، ياكى بولمىسا ئۇالرنىڭ ئارىلىشىدىغان ئادەملىرى كۆپۈنچه ھالدا 
  .يهنه شۇ ئۆزلىرى بىلهن بىر خىلدىكى ئادەملهر بولغان
ئۇ بولسىمۇ، بۇ   .ايدىغان بىر مۇھىم ئىش باربۇ يهردە ھهر بىر ئادەم قهتئىي ئهسته تۇتمىسا بولم

بىـر قىسـىم نـادان يـاكى       .دۇنيادا ھېچنىمه بهرمهي تۇرۇپ، بىر نهرسىگه ئېرىشىدىغان ئىش يـوق 
مهن بىر نهرسىنى ناھايىتى قـاتتىق ئـارزۇ قىلىۋەرسـهم، يـاكى     «گۆدەك كىشىلهر بۇنى چۈشهنمهي، 

مهلـۇم بىـر     .، دەپ ئوياليـدۇ »قـۇم ئېرىشـهلهيمهن  خۇدادىن تىلهۋەرسهم، مهن ئۇنىڭغا بىر كـۈنى چو 
نهرسىگه ئۆلگۈدەك ئېهتىياجلىق بولۇپ قالغاندا، مهڭگـۈ يـۈز بهرمهيـدىغان ئىشـقا ئۈمىـد بـاغالپ       

  .تۇرۇپ قالىدۇ
ئاندرۇ   كۈندۈز ئويالش ئارقىلىقال ئېرىشكىلى بوالمدۇ؟-بىر نهرسىگه ئارزۇ قىلىش ياكى كېچه  

ناپولىيون خىل ئاشۇنداق بىـر ئهخمىقـانه ئىـش ئۈچـۈن       نداق نادانمۇ؟كارنىگى ھهقىقهتهنمۇ ئاشۇ
  يىل ۋاقىتنى ئىسراپ قىلغانمۇ؟ 30ھهقىقهتهنمۇ 

ئــارزۇ قىلغــان نهرســىنىڭ ئۆزلىگىــدىن رېئاللىققــا ئايلىنىشــى بىــلهن بىــر ئوينىــڭ بىــر         
ئـوي يـاكى ئـارزۇ     بىـر   .رېئاللىقنىڭ نامايهندىسىگه ئايلىنىشى ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن زور پهرق بار

يېڭىدىن ۋۇجۇتقا كهلگهن ۋاقىت بىلهن ئۇ ئهڭ ئاخىرىدا ئهمهلگه ئاشقان ۋاقىتنىڭ ئارىلىقىدا يۈز 
توغرىسـىدىكى  » غايه«ۋە » نىشان«مۇشۇ يهردە مېنىڭ (بهرمىسه بولمايدىغان بىر تاالي ئىشالر بار 
نهرسـىنى ئىنتـايىن قـاتتىق ئـارزۇ     بهزى ئـادەملهر بىـر     ).ئىككى پارچه ماقالهمنى ئهسلهپ بېقىـڭ 

قىلىپ، ئۇنىڭغا ئېرىشكهندە كۈنى قايسى دەرىجىدە ياخشى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا توختىماي 
يهنه بهزى ئـادەملهر بولسـا بىـر نهرسـىنى       .ئۇخلىماي چۈش كۆرىـدۇ، يـاكى قـۇرۇق خىيـال قىلىـدۇ     

ئېرىشـهلهيدىغانلىقى توغرىسـىدا    ئىنتايىن قاتتىق ئارزۇ قىلىپ، قانداق قىلغاندا ئاشۇ نهرسـىگه 
   .خىل ئادەملهر ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى زور پهرق بار 2بۇ   .توختاۋسىز ئويلىنىدۇ ۋە ئىزدىنىدۇ

شـۆھرەت ۋە يـوقىرى   -ھهممه ئادەملهر ئۆز ھاياتىدا نۇرغۇن پۇل، بىر ياخشى خىـزمهت ئـورنى، نـام   



ئهممـا، كۆپـۈنچه كىشـىلهر ئـارزۇ       .لىـدۇ ئىناۋەت قاتارلىق ياخشى نهرسىلهرگه ئېرىشىشنى ئارزۇ قى
ئــۆز ھاياتىــدا ئېرىشــمهكچى بولغــان نهرســىلهرنى   .قىلىــش باســقۇچىنىڭ نېرىســىغا ئۆتهلمهيــدۇ

ناھايىتى ئېنىق بىلىدىغان، ھهمدە ئۇالرنى قولغا كهلتۈرۈشكه قهتئىي ئىرادە باغلىغـان كىشـىلهر   
ئـۇالر ئـۆز ئـارزۇلىرىنى بىـر كۆيـۈپ تۇرغـان         .ھهرگىزمۇ ئارزۇ قىلىش باسقۇچىدىال توختاپ قالمايدۇ

ئىستهك دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ، ئـۇ ئىسـتهكنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش يولىـدا بىـر مـۇكهممهل پىـالن         
كىشـىلهر ئـۆز تىرىشـچانلىقى      .تۈزۈپ، شۇ پىـالن بـويىچه توختاۋسـىز تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىدۇ     
دەسـلىۋىدە ئـۆزى ئىسـتهيدىغان     ئارقىلىق ئېرىشكهن بايلىق ۋە ماددىي نهرسىلهرنىڭ ھهممىسـى 

  .مهنزىرىسـى شـهكلىدە باشـلىنىدۇ     نهرسه توغرىسىدىكى بىر ئىنتايىن ئېنىق ۋە ئىخچام كۆڭۈل
بۇ كۆڭۈل مهنزىرىسى چوڭايغاندا، ياكى ئۇ مهجبۇرى ھالدا ئادەمنىڭ پۈتۈن ۋۇجـۇدىنى قاپلىۋالغـان   

دەمنىـڭ يوشـۇرۇن ئېڭىغـا ئۆتـۈپ     بىر خىيال دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهنـدە، ئۇنىـڭ كونتروللـۇقى ئا   
مهنزىرىسىگه ماددىي جهھهتـتىن تهڭـداش     مانا شۇ نۇقتىدىن باشالپ، ئادەم ئاشۇ كۆڭۈل  .كېتىدۇ

  .بولغان نهرسىگه تارتىلىدۇ، جهلب قىلىنىدۇ، ياكى يېتهكلىنىدۇ
ــۇل يــاكى بىــر ماشــىنا بولســا، ســىزنىڭ ئاشــۇ نهرســىلهرنى كــۆز      ســىز ئىســتهيدىغان نهرســه پ

ىزغا كهلتۈرۈشىڭىز بىلهنال ھهرگىزمۇ ئۇ پۇل يانچۇقىڭىزدا پهيـدا بولـۇپ قالمايـدۇ، يـاكى ئـۇ      ئالدىڭ
سىز نۇرغۇن پۇل، بىر ماشىنا، ياكى باشـقا بىـر     .ماشىنا ئىشىكىڭىزنىڭ ئالدىغا كېلىپ قالمايدۇ

ــدە، ســىزنىڭ         ــدىڭىزغا كهلتۈرگهن ــۆز ئال ــى ئهھــۋالنى ك ــكهن ۋاقىتتىك ــىگه ئېرىش ــاددىي نهرس م
ىيهتته قىلغان ئىشىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ئاشۇ ئىشنى قىلىش قابىلىيىتىڭىزنىـڭ بارلىقىـدىن   ئهمهل

سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ ئىسـتىكى      .ئىبارەت بىر ئهقىدىگه ئۆزىڭىزنى ئىشهندۈرۈشتىن ئىبارەت بولىـدۇ 
توغرىســىدىكى بىــر جــانلىق تهســهۋۋۇرنى ۋۇجۇتقــا كهلتۈرگهنــدە، بــۇ تهســهۋۋۇر ســىزنىڭ يوشــۇرۇن 

ئاندىن ئـۇ سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزدىكـى باشـقا ئۇچـۇرالر         .اتتىق ئورناپ كېتىدۇئېڭىڭىزغا ق
شـۇنىڭ بىـلهن سـىز ئاپتوماتىـك ھالـدا        .ئارا تهسىر كۆرسىتىشـىدۇ -بىلهن باغلىنىدۇ، ۋە ئۇالر ئۆز

يىغىـپ ماشـىنا ئالىـدىغان پـۇلنى قانـداق قولغــا كهلتـۈرۈش ھهققىـدە تېخىمـۇ كـۆپ ۋە تېخىمــۇ          
دېـمهك، ئىسـتهكنىڭ ئـاخىرقى نهتىجىسـىنى كـۆز        .ىلهرنى ئويالپ چىقااليسـىز ياخشىراق ئىدىي

ئۇ پهقهت يېڭـى ئىـدىيه     .ئالدىغا كهلتۈرۈش ھهرگىزمۇ كونكرېت نهرسىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرمهيدۇ
سىز شۇنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن ئۆزىڭىزنىـڭ بـۇرۇنقى      .ۋە زۆرۈر پوزىتسىيهلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ

ــى ب ــاش    پوزىتسىيىسـ ــدە ياشـ ــالى ئىچىـ ــڭ خىيـ ــدە، ئۆزىڭىزنىـ ــىنى ئۆزگهرتكهنـ ــلهن ئىدىيىسـ ىـ
ئاندىن سىزنىڭ تهسـهۋۋۇرىڭىز ئهمهس،    .باسقۇچىدىن ئهمهلىي ئىش قىلىش باسقۇچىغا ئۆتىسىز

  .سىز ئۆزىڭىز ھهرىكهت قوللىنىپ، كونكرېت ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرىسىز
دېـگهن ماقالهمـدە تونۇشـتۇرغان    » دىتىئـا  7ئىش ئۈنـۈمى يـۇقىرى كىشـىلهرنىڭ    «مهن  :ئىالۋە

بولۇپ، بۇ ئـادەت يۇقىرىـدا   » ئۆز كۆڭلىدە ئىشنى ئۇنىڭ ئاخىرسىدىن باشالش«: ئىككىنچى ئادەت
ســۆزلهنگهن، ئالــدى بىــلهن ئــۆز ئىســتىكىنىڭ كۆڭــۈل مهنزىرىســىنى ۋۇجۇتقــا كهلتــۈرۈش بىــلهن 

  .پۈتۈنلهي ئوخشاش
  



  

ېمه ئۈچۈن ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى قانداق ۋە ن. 4
   ئۈنۈم بېرىدۇ؟

  
 

ــدا       ــۇمنى    » چهكســىز ئهقىــل«ناپولىيوننىــڭ كىتابى ــۇ ئۇق ــۇپ، ب ــايىن كــۆپ ئىشــلىتىلگهن بول ئۇقــۇمى ئىنت
مۇكهممهل چۈشىنىۋېلىش، مهزكۇر ماقالىنىڭ قالغان قىسمىنى توغرا ۋە تولۇق چۈشىنىۋېلىش ئۈچۈن ناھايىتىمۇ 

شـۇنى ئهسـكهرتىپ     .ئۇقۇم ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه بېرىپ ئۆتىمهنشۇڭالشقا مهن مۇشۇ بۆلۈمدە ئاشۇ   .زۆرۈر
قويۇشۇم كېرەككى، ئۆزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى كـام دېگهنـدىمۇ ئـالىي مهكـتهپ تولـۇق كـۇرۇس ئوقۇغۇچىلىرىغـا         

ىم ئۆتۈلىدىغان بىر دەرس بوالاليدىغان ئىلىم بولۇپ، ناپولىيوننىڭ كىتابىدىكى بىر قىسىم ئۇقـۇمالرنى بىـر قېـت   
شۇڭالشــقا ئوقۇرمهنلهرنىــڭ بهزى ئۇقــۇمالر   .ئوقـۇش بىلهنــال تولــۇق چۈشـىنىپ كېــتىش بهزىــدە مـۇمكىن ئهمهس   

توغرىسىدىكى مهزمۇننى سهۋرچانلىق بىلهن بىر قانچه قېتىم ئوقۇشىنى، ئوقۇغاندا ئىشلىتىلگهن ھهر بىر سـۆزگه  
   .ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىشىنى سورايمهن

ئــايرىم فۇنكىســىيىنىڭ بىرلهشمىســى ئــارقىلىق ئۈنــۈم -قــانۇنىيىتى ئىككــى خىــل ئــايرىمئــۆزىگه تــارتىش 
سـىز كـۆڭلىڭىزدە سـاقلىغان     . »كائىنات ئادەت كـۈچى «، يهنه بىرى بولسا »چهكسىز ئهقىل«ئۇنىڭ بىرى . بېرىدۇ

شۇ جهرياندا كائىنـات  مۇ  .بولغان فىزىكىلىق نهرسىنى ئۆزىگه تارتىدۇ) تهڭداش(بىر ئوي ئۆزى بىلهن ئېكۋىۋالېنت 
ــنلهپ، چهكســىز ئهقىــل بولســا ســىزنىڭ       ــادەت كــۈچى كــۆڭلىڭىزنى ئاشــۇنداق قىلىــش ئۇســۇلى بىــلهن تهمى ئ
ئويىڭىزنىڭ تارقىلىشى بىلهن ئۇنىڭغا قايتۇرۇلغان ئىنكاسنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشـنى  

    .تهمىنلهيدۇ
ئۆتكىنىمدەك، ئاندرۇ ناپولىيونغا پۈتـۈن زېهنىنـى مـۇۋەپپهقىيهت    قىسمىدا تىلغا ئهلىپ -1مهن بۇ ماقالىنىڭ 

پهلسهپىسىنى قانداق قوللىنىشقا مهركهزلهشـتۈرۈپ، ئۇنىـڭ نـېمه ئۈچـۈن ئۈنـۈم بېرىـدىغانلىقى مهسىلىسـىدىن        
بۇنىڭ سهۋەبى، ئاندرۇ بۇ پهلسـهپىنى ھهمـمه دىنـدىكىلهرنىڭ      .قهتئىي ساقلىنىشنى ناھايىتى قاتتىق تاپىلىغان

خشاش يوسۇندا پايدىلىنىشىنى ئارزۇ قىلغان بولۇپ، ئۇنى بىرەر ئېتىقادقا باغالپ قويغانـدا، ئوقۇرمهنلهرنىـڭ شـۇ    ئو
دېــگهن » ئــويالپ بــاي بولــۇش»ئهممــا، نــاپولىيون   .زامــانال نهچچىــگه بۆلۈنــۈپ كېتىدىغانلىقىــدىن ئهنســىرىگهن 

خىيالنىـڭ رېئاللىققـا ئايلىنىشـى مهلـۇم بىـر       كىتابىنى ئـېالن قىلغانـدىن كېـيىن، نۇرغـۇن ئوقـۇرمهنلهر يهنىـال      
شۇڭالشـقا نـاپولىيون ئـۆزىگه تـارتىش       .كۈچنىڭ تهسىرى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدىكهن، دېگهن تونۇشقا كهلـگهن 

قانۇنىيىتىنىڭ نېمه ئۈچۈن ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىنى ئېنىق چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق، يۈز بېرىش ئېهتىماللىقى بار 
» ئـويالپ بـاي بولـۇش   «شـۇنىڭ بىـلهن ئۆزىنىـڭ      .نچىلهرنىڭ ئالـدىنى ئېلىشـنى قـارار قىلغـان    بولغان خاتا چۈشه

  .دېگهن كىتابىدىن كېيىن بهرگهن لېكسىيىلىرىدە بۇ مهسىله ئۈستىدە ئېنىق ۋە ئاشكارە چۈشهنچه بهرگهن
  

 

   چهكسىز ئهقىل  (1)

ۋاقىـت، بوشـلۇق،   : نهرسىدىن تۈزۈلگهنپهننىڭ ھازىرغىچه ئېنىقلىشىچه، پۈتۈن كائىنات مۇنداق تۆت -ئىلىم
شـــۇنداقال يهر شـــارى، بهدىنىڭىزدىكـــى مىلياردلىغـــان ھۆجهيلهرنىـــڭ ھهر بىـــرى، ھهمـــدە   .مـــاددا، ۋە ئېنېـــرگىيه

جىسىمالردىكى ھهر بىر ئاتومدىنمۇ كىچىـك بولغـان زەررىـچه قاتـارلىق نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئهڭ دەسـلىۋىدە        
ئاسماندىكى ئهڭ چوڭ يۇلتـۇزدىن تارتىـپ ھهر بىـر      .شهكلىدە ۋۇجۇتقا كهلگهنمهلۇم بىر شهكىلدىكى ئېنېرگىيه 



  .ئادەمگىچه بولغان ھهر بىر نهرسه ئېنېرگىيه بىلهن ماددىنىڭ بىرىكمىسى ئارقىلىق پهيدا بولغان
بولـۇپ، تهپهككـۈر ئىمپۇلىسـلىرى    ) ئىلگىـرى سـۈرۈش كـۈچى   (ئىستهك دېگىنىمىز بىر تهپهككۈر ئىمپۇلسـى  

سىز ئىسـتهكنىڭ تهپهككـۈر ئىمپۇلسـىدىن پايـدىلىنىپ،      .ۇم شهكىللهردىكى ئېنېرگىيىدىن ئىبارەتتۇربولسا مهل
بىــلهن » نهرسـه »بىـر پـۇل تېـپىش جهريــانىنى باشـلىغاندا، سـىز ئــۆزىڭىز ئۈچـۈن خىـزمهت قىلــدۇرماقچى بولغـان         

ــدىغان  تهبىــئهت مۇشــۇ يهر شــارىنى، ھهمــدە ســىزنىڭ بهدىنىڭىــز ۋە تهپهككــۈر ئىمپۇلىســلىرى ئ    ىــش ئهلىــپ بارى
مېڭىڭىزنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كائىناتتىكى ھهر بىر شهكىلدىكى جىسىمالرنى بهرپا قىلىش ۋاقتىـدا ئىشـلهتكهن   

يهنى، ئېنېرگىيه بىـلهن مـاددا ئوخشـاش نهرسـىدىن تـۈزۈلگهن بولـۇپ، پهقهت       . ئوخشاش بولىدۇ-لهر ئوپمۇ» نهرسه«
كائىناتتىكى ھهر بىر نهرسه بىـلهن باشـقا نهرسـىلهر ئوتتۇرىسـىدىكى       .بىرىگه ئوخشىمايدۇ-ئۇالرنىڭ شهكلىال بىر

  .دىن ئىبارەتتۇر» چهكسىز ئهقىل«باغلىنىش 
  

 

  چهكسىز ئهقىل ۋە يوشۇرۇن ئاڭ  (2)
 

  
دەپ چۈشىنىشـكه بولىـدىغان بولـۇپ، ئـۇ     » سىستېما«چهكسىز ئهقىلنى بىر يانفۇن سىستېمىسىغا ئوخشاش 

يوشـۇرۇن ئـاڭ بۇنـداق    . ئاشۇ سىسـتېما بىـلهن مۇناسىۋەتلهشـتۈرىدىغان نهرسـه بولىـدۇ     چاغدا يوشۇرۇن ئاڭ سىزنى 
  :خىل شهكىلدە ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ 3رولنى تۆۋەندىكى 

ــدىيىنى     . 1 ــر ئى ــز توغرىســىدىكى بى ــى تارتىــپ ئهكهلمهكچــى ئىكهنلىكىڭى ــۆز تۇرمۇشــىڭىزغا نېمىن ســىز ئ
   .بولىدۇ» ال تارقىتىش پونكىتىسىگن»تارقاتقان ۋاقتىڭىزدا، يوشۇرۇن ئېڭىڭىز بىر 

سـىگنال قوبـۇل قىلىـش    »چهكسـىز ئهقىلـدىن سـىزگه قايتىـپ كهلـگهن ئىـدىيىلهر ئۈچـۈن، ئـۇ سـىزنىڭ          . 2
   .ڭىز بولىدۇ» پونكىتى

ــۇر ۋە       . 3 ــارلىق ئۇچ ــلىتىدىغان ب ــۈن ئىش ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــارىلهرنى ۋۇجۇتق ــى چ ــىزنىڭ يېڭ ــۇ س ــۇنداقال ئ ش
  .غان ئۇچۇر ئىسكىالتىڭىزمۇ بولىدۇئىدىيىلىرىڭىزنى ساقالپ بېرىدى

  .تۆۋەندە مهن يوشۇرۇن ئاڭنىڭ بۇ ئۈچ خىل رولىنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن
ھهر خىل ئۇچۇرالرغا سىزنىڭ سىالش، كـۆرۈش، ئـاڭالش، تېـتىش    ) ياكى ئاساسىي ئېڭىڭىز(سىزنىڭ ئېڭىڭىز 

بولـۇپ، ئـۇالرنى بىـر قېـتىم سـۈزگۈچتىن       ۋە پۇراشتىن ئىبـارەت بهش خىـل سـىزىمىڭىز ئـارقىلىق ئېرىشـىدىغان     
ســىزنىڭ ئاساســىي ئېڭىڭىــزگه كىــرگهن ئۇچۇرالرنىــڭ ھهممىســى يوشــۇرۇن   . ئۆتكــۈزۈپ ئانــدىن قوبــۇل قىلىــدۇ 

ئېڭىڭىزگىمۇ كىرىدىغان بولۇپ، يوشۇرۇن ئېڭىڭىز ئۇ ئۇچۇرالرنى سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزمهيال، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى 
ئـۇالرنى ياخشـى ۋە   . يوشۇرۇن ئېڭىڭىز ئۇ ئۇچۇرالرنىڭ قىممىتىنى باھالىمايـدۇ  سىزنىڭ  .قوبۇل قىلىپ ساقاليدۇ

ئۇالرنىڭ ھهممىسـىنى ئهيـنهن قوبـۇل قىلىـدۇ،     . ناچار دېگهن، ياكى ئىجابىي ۋە سهلبىي دېگهن تۈرلهرگه ئايرىمايدۇ
سـىتىدىغان نهرسـه،   سىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا تهسـىر كۆر     .ھهمدە ئۇالرنىڭ ھېچ قايسىسىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ

ئۇنىڭغا بىر ئىدىيىنى قاچىلىغان ۋاقىتتىكى سىزنىڭ قىزغىنلىقىڭىزنىڭ دەرىجىسى بولۇپ، ئۇ ئىدىيىگه ھهمرا 
بولغــان ھېسســىيات قــانچه كۈچلــۈك بولســا، ئــۇ ئىــدىيىمۇ كــۆزگه شــۇنچه ئاســان چېلىقىــدىغان يــاكى يوشــۇرۇن    

   .ن بولىدۇئېڭىڭىزنىڭ شۇنچه بهك ئهھمىيهت بېرىشىگه ئېرىشىدىغا
  .دەپ ئاتىلىـدۇ  (autosuggestion)  »ئاپتوماتىـك تهكلىـپ  «ئۆزىڭىزگه بهرگهن ھهر قانداق تهكلىـپ  -سىز ئۆز

ئـۆزىڭىزگه ئـويالش يـاكى    -ئهگهر سىز ئۆزىڭىزگه ئائىت مهلۇم بىر نهرسىنى ئۆزگهرتمهكچى بولسىڭىز، ئۇنى سىز ئۆز
ھاسـىل قىلىشـنى دەيـدىغان بىـر تهكلىپنـى ۋۇجۇتقـا        ھهركهت قوللىنىش جهھهتـته ئاشـۇنداق بىـر ئۆزگىرىشـنى    

سىز ئۆزىڭىز ئۈچۈن ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن بـۇ تهكلىپنـى ئىجـابىي ھالـدا       .كهلتۈرۈش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرااليسىز



قايتـا تهكـرارالش   -مۇئهييهنلهشتۈرۈش، ياكى ئىجـادىي ھالـدا كـۆز ئالـدىغا ئهكىلىـش تهرىقىسـىدە ئىچىڭىـزدە قايتـا        
، ئۇ يېڭى ئىسـتهك سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا كىرگـۈزۈلگهن بىـر نهرسـىگه ئۆزگىرىـپ، ئاپتوماتىـك          ئارقىلىق

شـۇنداق قىلىـپ سـىزنىڭ يوشـۇرۇن       .ھالدا چهكسىز ئهقىل سىستېمىسىنىڭ بىر تهركىۋى قىسمىغا ئايلىنىـدۇ 
تهكلىـپ  -ئاپتوماتىـك ڭىـز بولـۇپ،    «تـارقىتىش پـونكىتى  «ئېڭىڭىز سىزنىڭ تهپهككۈر دولقـۇنىنى تارقىتىـدىغان   

  .ڭىزنىڭ رولىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان نهرسه بولىدۇ» تارقىتىش پونكىتى«بولسا سىزنىڭ 
ســىزنىڭ   .ڭىزمــۇ بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ» قوبــۇل قىلىــش پــونكىتى«ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىــز ســىزنىڭ 

زنىڭ ئىجـادىي تهپهككـۈرىڭىزدا   يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدا ساقلىنىۋاتقان ئۇچۇر بىلهن ئىدىيىلهر بىر يهرگه كېلىـپ، سـى  
ئۇچۇرالرنىـڭ     .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولۇپ قالغاندا، سىز يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدىكـى ئاشـۇ ئـوينى قوبـۇل قىلىسـىز     -ۋال

لــېكىن ســىزنىڭ   .كۆپىنچىســى ســىزنىڭ ئاساســىي ئېڭىڭىــز تهرىپىــدىن شــاللىۋېتىلگهن ۋە ئۇنتۇلغــان بولىــدۇ
نتۇلمايدىغان بولۇپ، ئۇچۇرالرنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىـزدا  يوشۇرۇن ئېڭىڭىز ئۇچۇرالرنى ھهرگىز ئۇ

سىزنىڭ كۆڭلىڭىز بىر ئىدىيىگه ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكى ھهققىدە بىر سىگنال بهرگهنـدە،    .ساقالقلىق تۇرىدۇ
يېڭـى  بـۇ    .بۇ سىگنال سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدىكى ئۇچـۇرالرنى قوزغىتىـپ، بىـر يېڭـى ئىـدىيه بهرپـا قىلىـدۇ       

    .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ-ئىدىيه سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدە ۋال
ــدۇ     ــدا بولغــان بهزى تۇيغــۇالر ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىــز ســاقلىغان ئۇچــۇرالردىن كهلمهي . كــۆڭلىڭىزدە پهي

  :يهنى. بهلكى چهكسىز ئهقىلدىن كېلىدۇ  .سىزنىڭ بهش سىزىمىڭىزدىنمۇ كهلمهيدۇ

ىدە تهپهككـۈر قىلىـپ، يېڭـى ئىـدىيىنى ۋۇجۇتقـا كهلتۈرگهنـدە، كۆڭـۈل ۋە        ئىنسانالر مهلۇم بىر ئىدىيه ئۈست •
 .مېڭه ھهرىكىتى ئارقىلىق ئېنېرگىيه ئىمپۇلىسلىرىنى پهيدا قىلىدۇ

بىر ئىدىيه پهيدا قىلغان بۇ ئېنېـرگىيه ئىمپۇلىسـلىرى تهپهككـۈر قىلغۇچىـدىن سـىرتقا قـاراپ تارايـدىغان         •
 .ددى بىر ئانتېننىدىن تارقالغان رادىئو دولقۇنلىرىغا ئوخشايدۇبۇ دولقۇن خۇ  .دولقۇنالرنى تارقىتىدۇ

ــر   • ــۇنلىرى ئېلېكتى ــو دولق ــڭ      -رادىئ ــت بىزنى ــۇپ، ھهر ۋاقى ــمى بول ــر قىس ــڭ بى ــپېكتر نى ــاگنىتلىق س م
خـۇددى شـۇنىڭغا ئوخشـاش،    . بۇيان يۆتكىلىپال تۇرىدۇ-ئهتراپىمىزدا ۋە بىزنىڭ ئىچىمىزدە توختاۋسىز ئۇيان

دولقۇنلىرىمۇ چهكسىز ئهقىلنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، بىزنىڭ ئهتراپىمىزدا ۋە بىزنىڭ ئىچىمىزدە تهپهككۈر 
 .ھهر ۋاقىت مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

يـاكى  (سىزنىڭ كۆڭلىڭىز بىلهن مېڭىڭىز پهيدا قىلغان ئېنېـرگىيه ئىمپۇلىسـلىرى مهلـۇم بىـر چاسـتوتا       •
 .غا ئىگه بولىدۇ) دولقۇن ئۇزۇنلىقى

چهكســىز ئهقىــل ئــارقىلىق تارقاتقــان ئىــدىيىنىڭ ئېنېــرگىيه ئىمپۇلىســلىرىنىڭ         باشــقا بىــر ئــادەم    •
چاستوتىسى سىزنىڭكى بىلهن ئوخشاش بولۇپ قالسا، سىزنىڭ كۆڭلىڭىز بىلهن مېڭىڭىز ئاشۇ ئىدىيىنى 

 .چهكسىز ئهقىل ئارقىلىق قوبۇل قىلىدۇ

دولقۇنالرغـا يـۈكلهنگهن ئىـدىيه     سىزنىڭ فىزىكىلىق مېڭىڭىـز ئاشـۇ دولقـۇنالرنى قوبـۇل قىلغانـدا، ئاشـۇ       •
 .بىلهن ئۇچۇرالر سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدا ساقلىنىۋاتقان ئىدىيىلهرنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىدۇ

سـىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزنىـڭ ئىچىــدە، ئهســلىدە بـار بولغــان ۋە ســىرتتىن يېڭىـدىن كىــرگهن ئۇچــۇر ۋە      •
ۇرۇپپىلىشـىپ، سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىـزدا ئهسـلىدە      ئارا باغلىنىـپ ۋە گ -ئىدىيىلهر توختاۋسىز ھالدا ئۆز

 .يوق بولغان يېڭى ئىدىيه ۋە چارىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ
سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا سـىرتتىن كىـرگهن نهرسـىلهر تۇيغـۇ، تهبىئىـي خۇسۇسـىيهت، گۇمـان، ئاپىنىـڭ         

پال ئـۆچ بولـۇپ قـېلىش، ۋە بىـر كـۆرۈپال      بىۋاسته تۇيغۇسى، ئالدىن تۇيغـۇ، ئورتـاقلىق، بىرىنچـى تهسـىر، بىـر كـۆرۈ      
ئىشقىلىپ چهكسىز ئهقىل ئارقىلىق سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا   .كۆيۈپ قېلىش قاتارلىقالر بولىشى مۇمكىن

ۋۇل قىلىپ پهيدا بولۇپ قالغان ئۇچۇر سىز ئۈچۈن بىر نورمالسىز ئىشتهك تۇيغۇ بېرىپ، -كىرىپ، كۆڭلىڭىزدە ۋال
ئـۇ سـىز بىلىـدىغان ئىشـالرغا       .ئويالپ تاپقانلىقىڭىزنى ئانچه چۈشىنهلمهي قالىسـىز  سىز ئۇ ئىدىيىنى نىمىشقا



بۇنىـڭ سـهۋەبى ئـۇ ئىـدىيه سـىزنىڭ        .ئاساسالنغان بىـر لوگىكىلىـق نهتىـجه ئهمهسـتهك ھېسسـىياتقا كېلىسـىز      
ئـۇ    .مىـگهن ئىدىيىڭىز ئهمهس بولۇپ، ئۇ سىزنىڭ ئۆز تهجرىبىڭىزلىرىدىن يـاكى ئـۆز كهچۈرمىشـلىرىڭىزدىن كهل   

ئهسلىدە چهكسىز ئهقىل ئـارقىلىق تارقىلىـپ يـۈرگهن تهپهككـۈر دولقـۇنى بولـۇپ، ئۇنىـڭ چاستوتىسـى سـىزنىڭ          
كۆڭلىڭىز بىلهن مېڭىڭىز پهيدا قىلغان ئېنېرگىيه ئىمپۇلىسلىرىنىڭكىگه توغۇرلىنىپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ    

ســىزنىڭ ئاساســىي ئېڭىڭىــز   .ىــپ قالغــانســىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزدىكــى ئۇچۇرنىــڭ بىــر قىســمىغا ئايلىن 
ئوخشاش ماھىيهتلىك ئىدىيىلهرگه مهركهزلهشكهندە، يوشۇرۇن ئېڭىڭىزگا سىرتتىن كىـرگهن ئـۇ ئىـدىيه سـىزنىڭ     

  .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ-تهسهۋۋۇرىڭىزدا ۋال
 

 

  كائىنات ئادەت كۈچى  (3)

 
 

كائىنـات ئـادەت   «نى بېسـىپ تارقىتىشـتىن بـۇرۇن    دېـگهن كىتـابى  » ئـويالپ بـاي بولـۇش   «ناپولىيون ئۆزىنىڭ      
  .نى تهخى بايقىمىغان بولۇپ، ئۇنى كېيىن بايقاپ، ئۆز لېكسىيىلىرىدە ئوتتۇرىغا قويغان» كۈچى

كارنىگى سىرى، ياكى غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش قانۇنىيىتى كائىناتتىكى مهلۇم بىـر كۈچنىـڭ تهسـىرى    
شـۇنداقال    .بولۇپ، ئۇ ھهرگىزمۇ بىر تاسـادىپىيلىقتىن ئۈنـۈم بېرىـپ قالغـان ئهمهس    تۈپهيلىدىن ئۈنۈم بېرىدىغان 

بۇنىڭـدا مـۇتلهق رول ئـوينىغىنى      .ئۇنىڭ ئۈنۈم بېرىشى ھهرگىزمۇ بىـر سـىرلىق يـاكى سـېهرىي ئىشـمۇ ئهمهس     
  .دەپ ئاتىلىدىغان كۈچتىن ئىبارەت» ئادەت كۈچى«ئادەتته 

ھهر بىر جىسـىم، ھهر بىـر مهخلـۇق ۋە      .ىچه تهبىئىي ئادىتى بار بولىدۇكائىناتتىكى ھهممه نهرسىلهرنىڭ ئۆزگ
 .ھهر بىر كۈچ باشقا بىر نهرسه كېلىپ ئۆزگهرتمىگىچه، ئۆزىنىڭ ئاشۇ تهبىئىي ئادىتى بويىچه ئىـش ئېلىـپ بارىـدۇ   

وي يـاكى  ئـۇ بولسـىمۇ كۆڭـۈلگه پـۈككهن ھهر قانـداق بىـر ئـ         .ئىنسان كۆڭلىنىڭمۇ ئـۆزگىچه تهبىئىـي ئـادىتى بـار    
ئىســتهكنى ئۇنىــڭ مــاددىي نۇسخىســىغا، يــاكى رېئاللىققــا ئايالندۇرۇشــقا تىرىشــىش، بىــر ئــوينى بىــر نهرســىگه    

   .ئايالندۇرۇشتىن ئىبارەت
مهلـۇم بىـر قۆزغـاتقۇچى كـۈچ ھهر قېـتىم، تهكـرار ھالـدا          .كانىئات ئـادەت كـۈچى بىـر تهبىـئهت قانۇنىيىتىـدۇر     

دېـگهن جهريـان بىـر    » مـاۋۇ ئىـش ئـاۋۇ ئىشـنى ۋۇجۇتقـا كهلتۈرىـدۇ      «رگهنـدە،  ئوخشاش بىر نهتىجىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈ
ئوينى ئهمهلىـي نهرسـىگه ئايالنـدۇرۇش كۆڭۈلنىـڭ قىلىـدىغان ئىشـى،         .تهبىئهت قانۇنىيىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  .ياكى كۆڭۈلنىڭ ئادىتىدۇر
غــان كىشــىلهردىن نهچــچه يىلــدىن ئــارتۇق ۋاقىــت ســهرپ قىلىــپ، ئهڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك بول  30نــاپولىيون 

مىڭنـى تهتقىــق قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئهقىدىســى بىــلهن ئــۇالر قولغــا كهلتــۈرگهن مــۇۋەپپهقىيهتلهر ئوتتۇرىســىدىكى  
ــالىز قىلغـــان ــۇۋەپپهقىيهتلهر     .مۇناســـىۋەتنى ئانـ ــايهت زور مـ ــانۇنىيىتى بىـــلهن غـ ــارتىش قـ ــۆزىگه تـ نهتىجىـــدە ئـ

ىل بولغانلىقىنى بايقـاپ، كۆڭۈلنىـڭ ئـۆزىگه پۈكـۈلگهن بىـر      ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ئىزچىل تۈردە بىر خ
ئويغا كۆرسهتكهن ئىنكاسى ھهرگىزمۇ تاسـادىپىيلىقتىن يـۈز بهرگهن بولماسـتىن، بهلكـى ئالـدىن پهرەز قىلغىلـى       

   .بولىدىغان بىر تهبىئهت قانۇنىيىتى بويىچه نهتىجىلهنگهنلىكىگه تولۇق ئىشهنگهن
دەپ ئاتايدىغان كائىنات ئـادەت  » تهبىئىي پرىنسىپ«ىقالرنىڭ ھهممىسى بىز ئادەمدىن تۆۋەن تۇرىدىغان جانل

پهقهت   .كۈچىنىــڭ بىۋاســته تهســىرى بىــلهن ياشــايدۇ، كۆپىيىــدۇ، ۋە دۇنيــالىق ۋەزىپىلىرىنــى ئــادا قىلىــدۇ         
غان بولۇپ، بۇ ئارا باغالنغان ئاساستا ئاتا قىلىن-ئىنسانالرغىال تالالش ئهركىنلىكى بىلهن ياشاش ئادىتى تهڭ ۋە ئۆز

ــدۇ      ــۆزگهرتكىلى بولى ــارقىلىق ئ ــۆزگهرتىش ئ ــهكلىنى ئ ــڭ ش ــان تهپهككۈرىنى ــالهتنى ئىنس ــل ھ ــىز پهقهت   .خى س
ئۆزىڭىزنىڭ ئويىنى ئۆزىڭىز تۇرغۇزۇش ۋە ئۆزگهرتىشتىن ئىبارەت بۇ ئىمتىيازىڭىزنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىقال ئۆز 



سـىزنىڭ ئـويلىرىڭىز بىـر ئېنىـق       .ە كونترول قىالاليسـىز زىلگه سالىدىغان دەرىجىد-تهقدىرىڭىزنى جاھاننى زىل
ــادەتكه      ــادەت كــۈچى ئــۆزىگه ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، بىــر مهڭگۇلــۇق ئ شــهكىلگه كىرگــۈزۈلگهن ھامــان، ئــۇنى كانىئــات ئ

ئاندىن ئۇ ئادەت باشقا كۈچلۈكرەك ئوي شهكىللىرى تهرىپىدىن سىقىپ چىقىـرىلغىچه ئـۆز پېـتىچه      .ئايالندۇرىدۇ
  .ىدۇساقلىنىپ ماڭ

كائىنات ئادەت كۈچى بىر تهبىئهت قانۇنىيىتى بولۇپ، ئۇنىـڭ كۆرسىتىشـىچه، سـىزنىڭ بىـر ئـادىتىڭىز كـۆپ       
ئهگهر سـىز مهلـۇم ئىـدىيىلهرنى ئـۆز كـۆڭلىڭىزدە        .قېتىم تهكرارالنغاندا ئۇ سىزنىڭ بىر تهبىئىتىڭىزگه ئايلىنىدۇ
ه ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، ئــۇالرنى ســىزنىڭ تهبىئىتىڭىــزگه تهكرارالۋېرىدىكهنســىز، ئــۇالرنى كائىنــات ئــادەت كــۈچى ئــۆزىگ

  .ئايالندۇرىدۇ
سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز ئـۆزىگه كهلـگهن ھهر       .ئادەت سىزگه پايدىلىق ئۈنۈممۇ بېرىدۇ، زىيانلىق ئۈنۈممۇ بېرىـدۇ 

ئهگهر كـۆڭلىڭىز مهغلـۇپ بولـۇش      .قانداق ئىـدىيىنى قوبـۇل قىلىـپ، ئـۇنى رېئاللىققـا ئايالندۇرۇشـقا تىرىشـىدۇ       
ندىشىســى بىــلهن تولغــان بولســا، كۆڭلىڭىزنىــڭ ئهمهلــگه ئاشــۇرماقچى بولىــدىغىنىمۇ دەل ئاشــۇ مهغلــۇبىيهت ئه

ئهممـا سـىز مهقسـهتلىك ھالـدا ئۆزىڭىزنىـڭ ئـويىنى ئۆزگهرتىـپ، كـۆڭلىڭىزنى مـۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش             .بولىدۇ
سـىزنىڭ    .ىـش يولىـدا تىرىشـىدۇ   ئۈمىدىگه مهركهزلهشتۈرىدىكهنسـىز، كـۆڭلىڭىز سـىزگه مـۇۋەپپهقىيهت ئـادا قىل     

كــۆڭلىڭىز ئــۆزىگه مهيلــى مهغلــۇبىيهتنى تارتســۇن يــاكى مــۇۋەپپهقىيهتنى تارتســۇن، ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىز ئــوينى  
  .رېئاللىققا ئايالندۇرۇشتىكى سهۋەب كانىئات ئادەت كۈچىدىن ئىبارەتتۇر

  :مهزكۇر بۆلۈمنى تۆۋەندىكىدەك خۇالسىالش مۇمكىن

ــارتىش قانۇنىي  • ــۆزىگه ت ــتىگهن ۋە        ئ ــىز ئىس ــۇپ، س ــاش بول ــا ئوخش ــر ماگنىتق ــىز بى ــىچه، س ــڭ دېيىش ىتىنى
 .كۆڭلىڭىزنى مهركهزلهشتۈرگهن ھهر قانداق بىر نهرسىنى ئۆزىڭىزگه تارتىسىز

كۆڭلىڭىزدىكى بىر ئوي ياكى ئىستهك ئۆزىڭىزگه سىز ئىسـتىگهن رېئـال نهرسـىنى تارتىـپ ئهكىلىشـتىكى       •
 .ئارا باغالنغان بولىدۇ-ئۆزسهۋەب، ئوي بىلهن رېئاللىق 

ــگه ئاشــىدىغان بولــۇپ، پۈتــۈن كائىنــاتتىكى ھهمــمه      • ــارقىلىق ئهمهل ــاغلىنىش چهكســىز ئهقىــل ئ بۇنــداق ب
 .ئارا باغالپ تۇرىدىغان نهرسىمۇ دەل ئاشۇ چهكسىز ئهقىلدۇر-نهرسىلهرنى ئۆز

دۇنيــادىكى ھهمــمه  ھهر بىــر ئىندىۋىــدۇئال نهرســه ئېنېرگىيىنىــڭ بىــر خىــل شــهكلى بولغــانلىقى ئۈچــۈن،   •
—ھهر بىر جىسىم، ھهر بىر مهخلۇق، ۋە ھهر بىر كۈچ ئوخشاش بىر نهرسه  .ئارا باغالنغان بولىدۇ-نهرسىلهر ئۆز

 .ئېنېرگىيىنىڭ ئوخشىمىغان نۇسخىسىدىنال ئىبارەت

ش ھهر بىر ئىندىۋىدۇئال نهرسىنىڭ بىر ئۆزىگه خاس مايىللىقى، تهبىئىي ئادىتى يـاكى مهۋجـۇت بولـۇپ تـۇرۇ     •
ھهر بىر مهخلۇق، جىسىم، ياكى كۈچ ئۆزىنىڭ تهبىئىي ئادىتى ياكى تهبىئىي خۇسۇسىيىتى   .ھالىتى بولىدۇ

 .بويىچه ئىش تۇتىدىغان بولۇپ، پهقهت باشقا بىر نهرسه كېلىپ ئۆزگهرتكهندىال بۇ خىل ئهھۋالمۇ ئۆزگىرىدۇ

ئـۇ بولسـىمۇ ھهر قانـداق بىـر ئـوي        .رئىنسان كۆڭلىنىڭمۇ ئۆزىگه خاس تهبىئىي ئادىتى ياكى مـايىللىقى بـا   •
بـۇ مـايىللىق كائىنـات ئـادەت كـۈچى        .ياكى ئىستهكنى ئاشۇ ئوينىڭ فىزىكىلىق نۇسخىسىغا ئايالنـدۇرۇش 

 .دەپ ئاتىلىدۇ

ئىنسانالر ئۆز ئـويىنى ئـۆزى ئـاڭلىق ھالـدا ئۆزگهرتهلهيـدىغان ئاالھىـدە ئىقتىـدارغا ئىـگه بولـۇپ، بـۇ جهھهتـته             •
ــي خۇ  ــڭ تهبىئى ــىمايدۇ    ئۆزىنى ــىلهرگه ئوخش ــقا نهرس ــدىغان باش ــش تۇتى ــويىچه ئى ــىيىتى ب ــقا   .سۇس شۇڭالش

شـۇ ئـارقىلىق كائىنـات ئـادەت       .كۆڭلىڭىزنى نېمىگه مهركهزلهشتۈرۈشنى سىز ئۆزىڭىز كونترول قىالاليسـىز 
 .كۈچىدىن ئۆزىڭىزگه پايدىلىق ھالدا پايدىلىنااليسىز

 
ى تۇرغۇزۇشــنى ئــۆزىڭىز كــونترول قىالاليــدىغان بولــۇپ،     قىسقىســى، ســىز كــۆڭلىڭىزگه قايســى ئىــدىيىن         

شۇڭالشـقا ئهگهر    .كۆڭلىڭىزنىڭ تهبىئىي ئادىتى كۆڭلىڭىزدىكى ئاشۇ ئوينى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشـتىن ئىبـارەت  



سىز بىر ئوينى ئاڭلىق ھالدا كۆڭلىڭىزگه پۈكىدىكهنسـىز، ئـۇ ھالـدا كـۆڭلىڭىز ئاپتوماتىـك ھالـدا پايدىلىنىشـقا        
   .ىغان بارلىق ئامالالردىن پايدىلىنىپ ئاشۇ ئوينى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇبولىد
  

 

  ئىستهك ياكى ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشان. 5
  
 
خىيــالنى رېئاللىققــا ئايالندۇرۇشــنىڭ بىرىنچــى قهدىمــى ســىز ئېرىشــمهكچى بولغــان نهرســىنىڭ نــېمه               

-1بـۇنى نـاپولىيون ئۆزىنىـڭ      .ئىكهنلىكى ھهققىدە ئويالپ چىققان ئىنتايىن ئېنىق ئىدىيه بولۇشـتىن ئىبـارەت  
ەپ ئاتاپ، ئىككىنچى كىتابىدا د )definite chief aim: ئىنگلىزچه(» ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشان«كىتابىدا 

ــڭ  » ئىســتهك«بولســا  ــۇپ، ناپولىيوننى ــان بول ــانۇنىيىتى «دەپ ئاتىغ ــۇۋەپپهقىيهت ق ــدىكى  » م ــگهن كىتابى  -1دې
 دېگهن سۆز ئۈچـۈن ئىشـلىتىلگهن ئىنگلىـزچه سـۆز    » ئىستهك«  .پرىنسىپ مانا مۇشۇ ئۇقۇمدىن ئىبارەت بولغان

«desire»  لـېكىن،    .دەپ ئېلىنغـان » ئارزۇ، ئۈمىد، ئىستهك، تىلهك«بولۇپ، يۇلغۇن لوغۇتىدە بۇ سۆزنىڭ مهنىسى
ــدە  ــارزۇ«ئىنگلىزچى ــۈن » ئ ــد«، «wish»ئۈچ ــۈن» ئۈمى ــڭ   «hope» ئۈچ ــۇپ، ناپولىيوننى ــلىتىلىدىغان بول ئىش

بۇ سـۆزنىڭ ئـۆزىگه تـارتىش      .دېگهن مهنادىال ئىشلىتىلگهن» ئىستهك«دېگهن سۆز پهقهت  «desire» كىتابىدىكى
   .قانۇنىيىتىدا ئوينايدىغان رولى بهك مۇھىم بولغاچقا، مهن بۇ يهردە ئازراق ئاالھىدە ئهسكهرتىش بېرىپ قويدۇم

  
 

  كهشپىياتچى بىلهن سهرگهردان (1) 
  

 
ــايىتى كــۆپ           ــۆزى كۆرۈشــكهن دانلىــق شهخســلهرنىڭ ھېكــايىلىرىنى ناھ ــدا ئ ــاپولىيون ئۆزىنىــڭ كىتابلىرى  ن

ھهققىـدىكى بايانىـدا ئىشـلهتكىنى دۇنياغـا مهشـهۇر كهشـپىياتچى تومـاس          »ئىستهك«ئىشلهتكهن بولۇپ، ئۇنىڭ 
ئـۇ مۇشـۇ ھېكـايه ئـارقىلىق       .ئېدىسون بىلهن بىـر سـهرگهردان ئېـدۋىن بـارنېس ئوتتۇرىسـىدىكى ھېكـايه بولغـان       

باشـقا مـاددىي نهرسـىگه ئېرىشـىش      ئهگهر سـىز مهلـۇم بـايلىق يـاكى      :مۇنداق بىـر ئىـدىيىنى ئىلگىـرى سـۈرگهن    
توغرىسىدىكى بىر خىيالىڭىزنى ئۇنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش يولىـدىكى ئىنتـايىن ئېنىـق مهقسـهت، ئىزچىللىـق ۋە        
كۆيۈپ تۇرغان ئىستهك بىلهن بىرلهشتۈرسىڭىز، ئۇ خىيالىڭىز بىر ئهمهلىي نهرسىگه، بولۇپمـۇ ئىنتـايىن كۈچلـۈك    

  .نهرسىگه ئايلىنىدۇ
، ئېــدۋىن بــارنېس ئىســىملىك بىــر ســهرگهردان تومــاس ئېدىســونغا شــېرىك بولــۇش نىيىــتىگه  ئهينــى ۋاقىتتــا

بىـرى، بـارنېس تومـاس ئېدىسـوننى     : لېكىن، ئۇ دەسلىپىدىال مۇنداق ئىككى مهسىلىگه دۇچ كېلىپتـۇ   .كېلىپتۇ
غىـدەك پـۇلى يـوق    يهنه بىرى بولسا، ئۇنىڭ پويىز بېلىتى ئېلىپ، توماس ئېدىسوننىڭ قېشـىغا بار . تونۇمايدىكهن

لـېكىن بـارنېس ئۇنـداق      .كۆپۈنچه كىشىلهر بۇنداق ئهھۋالغا يولۇققانـدا ئـۆز نىيىتىـدىن يانغـان بـوالتتى       .ئىكهن
پـويىزدىن    .ئۇ تومـاس ئېدىسـوننىڭ شـىركىتى جايالشـقان شـهھهرگه يـۈك پويىزىغـا چۈشـۈپ بېرىپتـۇ           .قىلماپتۇ

بولــۇپ، ئۇنىــڭ خىيــالى بولســا بىــر پادىشــاھنىڭ تۈســىنى   چۈشــكهندە، بــارنېس بىــر ســهرگهردان تۈســىنى ئالغــان 
ئۇنىڭ ئىستىكى بىر ئادەتتىكى ئىستهك ئهمهس، بىر ئارزۇ ئهمهس، بىـر ئۈمىـدمۇ ئهمهس بولـۇپ، ئـۇ بىـر      —ئالغان

ئۇ بارلىقىنى ئاتا قىلىش ئارقىلىق ئـۆز ئىسـتىكىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش       .ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشان ئىدى
  .ىيي ئىرادە باغلىغانئۈچۈن قهتئ



ســېكرىتار ئۇنىڭــدىن نېمىشــقا   .بــارنېس ئالــدىن دىيىشــىپ قويمــايال ئېدىســوننىڭ ئىشخانىســىغا كهلــگهن
مهن ئېدىسـونغا شـېرىك بـولغىلى    «كهلگهنلىكىنى سـورىغاندا، بـۇ يـاش يىگىـت ھـېچ قانـداق ئهيمىنمهسـتىنال        

شـۇنىڭدىن كېيىـنال     .ۈپ، بىـر سـائهت سۆزلهشـكهن   بارنېس ئېدىسون بىلهن كۆرۈش  .، دەپ جاۋاب بهرگهن»كهلدىم
ئهمما بارنېس ئۆزىنىڭ ئاساسـىي  . يىلالر ئۆتكهن  .ئېدىسوننىڭ زاۋۇتىدا تازىلىق ئىشچىسى بولۇپ ئىش باشلىغان

شۇنداقتىمۇ ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە بىـر ئىـش توختىمـاي يـۈز بېرىـپ          .نىشانى قىلغان نهرسىگه يېقىنمۇ كېلهلمىگهن
ئـۆز ئىرادىسـىدىن     .ڭ ئېدىسونغا شـېرىك بولـۇش ئىسـتىكىنى كۈنسـايىن كۈچهيتىـپ ماڭغـان      ئۇ ئۆزىنى: تۇرغان

ئـۇ    .قىلچىمۇ يانماي، بىرەر پۇرسهتنىڭ كېلىشىنى سهۋرچانلىق بىلهن كۈتكهن، ۋە ئۇنىڭغا تهييـار بولـۇپ تۇرغـان   
  .، دېمىـگهن «ىناپ باقـاي بۇنىڭ نېمه پايدىسى؟ مهن پىالنىمنى ئۆزگهرتىپ، بىر مال ساتقۇچى بولۇپ سـ «: ئۆزىگه

مۇشۇ ئىش ئۈچۈن ئۆمرۈمنىڭ قالگان   .مهن بۇ يهرگه ئېدىسونغا شېرىك بولۇش ئۈچۈن كهلدىم«ئۇنىڭ ئهكسىچه، 
ئـۇ ھهقىقهتهنمـۇ     .، دېـگهن «قىسمى سهرپ بولسىمۇ بولسۇنكى، مهن چوقۇم ئـۆز نىشـانىمنى ئهمهلـگه ئاشـۇرىمهن    

نىق مهقسهتنى كۆڭۈلـدە تۇرغـۇزۇپ، ئـۇنى ئادەمنىـڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدىنى       بىر ئىنتايىن ئې  .قهتئىي نىيهتكه كهلگهن
قاپلىۋالىدىغان دەرىجىگه كهلگىچه كۆڭۈلدە ساقالپ، ئۇنىڭغا يېـتىش ئۈچـۈن توختاۋسـىز كـۈرەش قىلغانـدا، ئـادەم       

  .ھهقىقهتهنمۇ كۆزلىگهن ئۈنۈمگه ئېرىشهلهيدۇ
يىل تازىلىق ئىشچىسـى    5ىڭ زاۋۇتىدا جهمى بارنېس ئېدىسونغا شېرىك بولۇش پۇرسىتىنى كۈتۈپ، ئېدىسونن

يىلى ئېدىسون بىر ئۈنئالغۇ ماشىنىسـىنى كهشـىپ قىلغانـدا، ئۇنىـڭ شـىركىتىدىكى بازارالشـقا       -1888  .بولغان
ئـۇنى  «بارنېس بولسا   .، دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا ئانچه قىزىقمىغان»بۇ ماشىنا سېتىلمايدۇ«مهسئۇل بولغان كىشىلهر 

ئېدىسون بولسا ئۇنىڭغا بىـر پۇرسـهت بېرىشـنى      .دەپ ئويالپ، بۇ خىيالىنى ئېدىسونغا ئېيتقان، »مهن ساتااليمهن
بارنېس ئۇ ماشىنىنى سېتىشتا ئىنتايىن مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغاندىن كېيىن، ئۇ ماشىنىنى پۈتۈن   .قارار قىلغان

ۇنداق قىلىـپ بـارنېس ئېدىسـونغا    شـ   .ئامېرىكا مىقياسىدا سېتىش ۋە تارقىتىش مـۇالزىمىتىنى بارنېسـقا بهرگهن  
ئۇ بـاي    .تىم ئىسپاتلىغانېقانۇنىيىتىنى بىر ق» ئويالپ باي بولۇش«شۇ ئارقىلىق   .ھهقىقهتهنمۇ شېرىك بولغان

مىليـون پـۇل سـېتىۋېلىش     3-2ئهسىرنىڭ بېشىدىكى بۇ -20مىليون دولالر پۇلغا ئېرىشكهن بولۇپ،  3-2بولۇپ، 
بـۇ يهردە ئاشـۇ     .مىليون دولالردىن كۆپرەك پۇلغا تـوغرا كېلىـدۇ   60هشىدىكى ئهسىرنىڭ ب-21قىممىتى جهھهتته 

  :پۇلــدىنمۇ مــۇھىمراق ئورۇنــدا تۇرىــدىغان نهرســه، بارنېســنىڭ مۇنــداق بىــر ئىشــنى ئىســپاتلىغىنىدىن ئىبــارەت 
نهرسـىگه  ئىنسانالر ھـازىرغىچه بايقالغـان، ئىنتـايىن ئېنىـق بىلىملهردىـن پايـدىلىنىپ، بىـر خىيـالنى ئهمهلىـي          

ــدۇ ــتۇرۇلىدىغان      .ئايالندۇراالي ــدە تونۇش ــم تۆۋەن ــۇ بىلى ــان     «ب ــىي نىش ــق ئاساس ــايىن ئېنى ــاكى ئىنت ــتهك ي ئىس
  .دىن ئىبارەت» پرىنسىپى

  
 

  ئىستهك (2) 

 
 

سىز مهيلى بىر چوڭ نهرسىنى ئارزۇ قىلىـڭ، يـاكى بىـر كىچىـك نهرسـىنى ئـارزۇ قىلىـڭ، ئۇنىـڭ چوقـۇم بىـر                 
  .بار بولۇپ، بۇ مهقسهت سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدە ئىنتايىن ئېنىق ۋە كونكرېـت بولىشـى كېـرەك   ئاساسىي مهقسىتى 

سىزنىڭ ئىستىكىڭىز ياكى ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشانىڭىز بىر كونكرېـت نىشـان بولىشـى، بىـر چـوڭراق      
ىك ھېكمهتلىـك  ئوبيېكتىپ بولىشى، ياكى سىزنىڭ پۈتۈن ھاياتىڭىزغا يېتهكچىلىك قىلىدىغان بىر پهلسهپىۋىل

ئهگهر ســىز ئــۇنى بىــر خىيالــدىن رېئاللىققــا ئايالنــدۇرماقچى بولىدىكهنســىز، ئۇنىــڭ     .ســۆز بولىشــىمۇ مــۇمكىن
  .نامايهندىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى چوقۇم ئىنتايىن ئېنىق بىلىشىڭىز كېرەك

  :پىسخولوگىيىلىك پرىنسىپالر مۇنداق دەيدۇ



بىــر ئىختىيــارى ھهرىكىتىنـى ئىنســاننىڭ خىيــالى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ،  بىرىنچـى، ئىنســان بهدىنىنىــڭ ھهر  
  .بۇنداق جهريان كۆڭۈلنىڭ رولى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرىلىدۇ  .كونترول قىلىدۇ، ۋە يېتهكلهيدۇ

ئىككىنچى، سىزنىڭ ئېڭىڭىزدا مهلۇم بىر خىيال يـاكى ئىـدىيىنىڭ مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـى شـۇنىڭغا مـاس        
ل ھېسسىياتنى ۋۇجۇتقـا كهلتـۈرۈپ، سـىزنى ئاشـۇ ھېسسـىياتنى شـۇنىڭغا مـاس كېلىـدىغان         كېلىدىغان بىر خى

  .بۇ ھهرىكهت سىزنىڭ خىيالىڭىزغا تهلتۆكۈس ئۇيغۇنالشقان بولىدۇ  .بهدەن ھهرىكىتىگه ئايالندۇرۇشقا قىستايدۇ
اشـۇ مهقسـهتنى   بۇ پرىنسىپنى باشقىچىرەك بايـان قىلسـاق، سـىز بىـر ناھـايىتى ئېنىـق مهقسـهتنى تـالالپ، ئ        

ئاشۇ تالالشنى قىلغـان پهيتـتىن باشـالپال، بـۇ مهقسـهت سـىزنىڭ         ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قهتئىي ئىرادە باغلىسىڭىز،
شـۇنىڭ بىـلهن سـىز ئاشـۇ مهقسـهتنى ئهمهلـگه         .ئېڭىڭىزدىكى ھۆكۈمران ئورۇنـدا تۇرىـدىغان خىيالغـا ئايلىنىـدۇ    

ســىز   .ا، ئۇچۇرالرغــا، ۋە بىلىمــلهرگه ســهزگۈر بولــۇپ تۇرىســىز ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن زۆرۈر بولغــان ھهقىقىــي ئهھۋالالرغــ 
كۆڭلىڭىزگه بىر ئىنتايىن ئېنىق مهقسهتنى ئورناتقان پهيتتىن باشالپال، سىزنىڭ كـۆڭلىڭىز ئـاڭلىق ۋە ئاڭسـىز    

   .يدۇھالدا ئاشۇ مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماتېرىيالالرنى يىغىدۇ، ۋە ئۇالرنى ئۆزىدە ساقال
ــدۇر      ــدىغان ئامىل ــى بهلگىلهي ــېمه ئىكهنلىكىن ــىتىنىڭ ن ــق مهقس ــڭ ئېنى ــىزنىڭ ھاياتىڭىزنى ــتهك س   .ئىس

ئۇنى سـىز ئـۆزىڭىز     .سىزنىڭ ئاساسىي ئىستىكىڭىزنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى باشقا ھېچ كىم بهلگىلهپ بهرمهيدۇ
نىـپ، ئـۇ بىـر رېئاللىققـا ئايلىنىـپ      تاللىغان ھامان، ئۇ سـىزنىڭ ئىنتـايىن ئېنىـق ئاساسـىي نىشـانىڭىزغا ئايلى     

باشــقا بىــر زىــددىيهتلىك ئىســتهك كــۆڭلىڭىزگه   .بــولغىچه ســىزنىڭ كۆڭلىڭىزنىــڭ دىقــقهت مهركىزىــدە تۇرىــدۇ
  .كىرمىگۈچه، ئهسلىدىكى ئىستهك ئۆز ئورنىنى بوشاتمايدۇ

ــايىن ئېنىــق ئاساســىي نىشــاننى تاللىمايدىكهنســ     ــر ئىنت ــاتىڭىز ئۈچــۈن بى ــۆز ھاي ــۆز ئهگهر ســىز ئ ىز، ســىز ئ
ئېنېرگىيىڭىــز بىــلهن ئــۆز تهپهككــۈرىڭىزنى ئىنتــايىن كــۆپ ئىشــالرغا ۋە ھهر خىــل يۆنىلىشــلهرگه چېچىۋېتىــپ، 

بـۇ خـۇددى بىـر چوڭـايتقۇچى       .كۈچىڭىزنى بىـر يهرگه يىغالمايسـىز، ھهمـدە قارارسـىز ۋە ئـاجىز ھـالهتته ياشايسـىز       
اق بىـر ئهيـنهك بىـلهن بىـر نۇقتىغـا ئىنتـايىن كۈچلـۈك        سىز كۈن نۇرىنى ئاشـۇند   .ئهينهك ياكى لېنزغا ئوخشاش

ئىنتايىن ئېنىق مهقسهتنىڭ رولى ئهنه شـۇ    .ھالدا يىغىش ئارقىلىق، بىر پهننى كۆيدۈرۈپ، ئۇنى تېشىۋېتهلهيسىز
ئهگهر سـىز ئـۇ ئهينهكنـى ئېلىۋېتىـپ، ئوخشـاش مىقتـاردىكى كـۈن          .چوڭايتقۇچى ئهينهكنىڭكى بىلهن ئوخشـاش 

  .پهنگه بىرەر مىليون يىل چۈشۈرسىڭىزمۇ، ئۇنى ھهرگىز كۆيدۈرەلمهيسىز نۇرىنى ھېلىقى
سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىستىكىنى ئىنتايىن ئهستايىدىللىق بىلهن تاللىشـىڭىز، ھهمـدە ئـۇنى تـالالپ بولغانـدىن      

چـاپالپ   كېيىن، ئۇنى بىر ۋاراق قهغهزگه يېزىپ، ھهر كۈنى كام دېگهندە بىر قېتىم كۆرۈپ تۇرااليـدىغان بىـر جايغـا   
يهنى، مۇشۇنداق قىلىشتىكى سهۋەب، بـۇ    .بۇنداق قىلىشنىڭ پىسخولوگىيىلىك ئاساسى بار  .قويۇشىڭىز كېرەك

مهقسهتنى ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا ئىنتايىن قاتتىق ئورنىتىپ، ئۇنى يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا بىـر ئـادەت يـاكى      
پائـالىيهتلىرىڭىزگه ئاشـۇ مهقسـهت    -ھاياتىڭىزدىكى ئىشبىر الھىيه سۈپىتىدە قوبۇل قىلدۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۆز 

دەقهم يېتهكلهيـدىغان  -ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان، سىزنى ئاشۇ مهقسهتنىڭ ئىچىگه يوشۇرۇلغان نهرسىگه قهدەممۇ
   .بىر ئهھۋالنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت

ــاتتىق     ــايىن قـ ــا ئىنتـ ــۇرۇن ئېڭىغـ ــڭ يوشـ ــتىكىڭىزنى ئۆزىڭىزنىـ ــۆز ئىسـ ــىزنىڭ ئـ ــىڭىزنىڭ سـ ئورنۇتالىشـ
قايتـا بېرىـدىغان   -ئۆزىڭىزگه قايتا-ئۇ سىز ئۆز  .تىن ئىبارەت» ئاپتوماتىك تهكلىب«پىسخولوگىيىلىك پرىنسىپى 

پهن تولـۇق ئىسـپاتلىغان بولـۇپ، شـۇنىڭغا ئاساسـالنغاندا،      -ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىنى ئىلىم  .تهكلىبتۇر
اپ كهتـكهن بىـر ئىسـتهك سـىزنىڭ پۈتـۈن بهدىنىڭىـز بىـلهن پۈتـۈن         سىزنىڭ كۆڭلىڭىزگه ئىنتايىن چوڭقۇر ئورنـ 

سـىزنىڭ    .ۋۇجۇدىڭىزنى ئـۆزى بىـلهن تويۇنـدۇرۇپ، كـۆڭلىڭىزنى بىـر ئىنتـايىن كۈچلـۈك ماگنىتقـا ئايالندۇرىـدۇ         
ئىســتهيدىغىنىڭىز بىــر ئهمهلىــيهتكه ئۇيغــۇن نهرســىال بولىــدىكهن، ماگنىتقــا ئوخشــاپ قالغــان كــۆڭلىڭىز ســىز   

تومـاس ئېدىسـون مانـا شـۇ پرىنسـىپتىن بايـدىلىنىپ، ئۆزىنىـڭ          .نهرسىلهرنى ئۆزىگه تارتىپ كېلىدۇئىستىگهن 
ئهسلىدىكى ئىنتايىن تۆۋەن ئورنىدىن ئامېرىكا ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن تارىختىكى ئهڭ داڭلىق كهشـپىياتچى بولـۇش   

  .ندىن بىـر چـوڭ بايغـا ئايالنغـان    بارنېسـمۇ ئاشـۇ پرىنسـىپتىن پايـدىلىنىپ، بىـر سـهرگهردا        .ئورنىغا كۆتۈرۈلگهن



خام لىنكولنمۇ ئاشۇ پرىنسىپتىن پايـدىلىنىپ، بىـر كهمبهغهلنىـڭ بالىسـىدىن ئامېرىكىنىـڭ ئهڭ داڭلىـق       ابرائ
  .پرېزىدېنتلىرىنىڭ بىرسىگه ئايالنغان

ئاپتوماتىـك  مېنىـڭ ھـازىرغىچه بولغـان پۈتـۈن ھاياتىمـدا ئاساسـىي رول ئوينىغـان نهرسـىمۇ دەل ئاشـۇ           :ئىالۋە
  .تهكلىب پرىنسىپىدىن ئىبارەت

ئهگهر   .يۇقۇرىدىكى ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن، سـىزگه مۇنـداق بىـر مىسـال كۆرسـىتهي     
سىزنىڭ ئىستهيدىغىنىڭىز بىر يېڭى ئاپتوموبىل بولسا، سـىزنىڭ ئاشـۇنداق بىـر ئىسـتىكىڭىزنىڭ بـولغىنى ئۈچـۈنال ئـۇ        

ئهمما سىزنىڭ ئاشۇ ماشىنىغا بىر كۆيۈپ تۇرغان ئىسـتىكىڭىز بـار     .ئۆيىڭىزنىڭ ئالدىغا كېلىپ قالمايدۇ ماشىنا سىزنىڭ
بولىدىكهن، بۇ ئىستهك سىزنى ئاشۇ ماشىنىنى ئـېلىش ئۈچـۈن كېتىـدىغان پۇلغـا ئېرىشـىش يولىـدا قوللىنىـدىغان تـوغرا         

  .ھهرىكهتلهرگه يېتهكلهيدۇ
  

 

  باسقۇچى قهدەم 6الندۇرۇشنىڭ بىر ئىستهكنى ئالتۇنغا ئاي  (3)
 

 
ئېنىـق،   6ئهگهر سىزنىڭ بىر باي بولۇش ئىستىكىڭىز بولسا، ئۇنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئۈچـۈن تۆۋەنـدىكى        

  :باسقۇچالرنى بېسىشىڭىز كېرەك-ئهمهلىي قهدەم
  .مىڭ دولالر 50مهسىلهن،  :كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پۇل ئىستهيدىغانلىقىڭىزنى ئېنىق بهلگىلهڭ -1
سىز ئاشۇ پۇلنى قولغا كهلتۈرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ زاكىتىنى قانـداق بېرىـدىغانلىقانلىقىڭىزنى ئېنىـق     -2

   .بۇ دۇنيادا ھېچنىمه بهرمهي، پهقهتال ئالىدىغان ئىش يوق—بهلگىلهڭ
   .ئاشۇ پۇلغا ئېرىشمهكچى بولغان ۋاقىتنى ئېنىق بېكىتىڭ -3
شـۇنداقال    .اق ئهمهلگه ئاشۇرۇش توغرىسىدا بىر ئېنىق پىالن تـۈزۈپ چىقىـڭ  سىز ئۆز ئىستىكىڭىزنى قاند -4

   .بولمىسۇن، شۇ زاماتال ئىش باشالڭ-سىزنىڭ تهييارلىقىڭىز بولسۇن
   .نهرسىنى ناھايىتى ئېنىق، ناھايىتى ئىخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ 4بىر ۋاراق قهغهزگه يۇقۇرىقى  -5
كــۈنى ئهتىگىنــى ئــورنىڭىزدىن قوپقانــدىن كېيىــنال بىــر قېــتىم، ۋە    قهغهزگه يېزىلغــان بــۇ نهرســىنى ھهر -6

ئاشـۇ پۇلغـا چوقـۇم    «سىز ئۇنى ئوقۇۋاتقاندا، سىز   .ئاخشىمى ئۇخالشتىن بۇرۇن بىر قېتىم ئۈنلۈك ئوقۇپ چىقىڭ
ئــۆزىڭىزگه ئىشــىنىپ، ئاشــۇ پۇلغــا ئېرىشــكهن ۋاقىتتىكــى ئهھــۋالالرنى كــۆز ئالــدىڭىزغا  -، دەپ ئــۆز»ئېرىشــىمهن

   .هلتۈرۈپ، ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھېسسىياتىڭىزنى بىلىپ تۇرۇڭك
ئهگهر ئاشـۇ    .سىزگه ئىنتـايىن زور يـاردەم قىالاليـدۇ   » كۆيۈپ تۇرغان ئىستهك«قهدەمنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا  6بۇ 

ــۇم          ــا چوق ــۇ پۇلغ ــىزنىڭ ئاش ــدىكهن، س ــۇدىڭىزنى چىرمىۋالى ــۈن ۋۇج ــىزنىڭ پۈت ــتىكى س ــىش ئىس ــا ئېرىش پۇلغ
سـىزنىڭ ئـۆز     .ئـۆزىڭىزنى قايىـل قىلىشـىڭىز ھهرگىـز تهسـكه توختىمايـدۇ      -لىقىڭىز ھهققىدە ئۆزئېرىشهلهيدىغان

سىز ئۇ ئارزۇيىڭىزدىن ھهرگىزمـۇ    .ئارزۇيىڭىزغا يېتىش يولىدا تىرىشىشىڭىز، سىزنىڭ بىر ئادىتىڭىزگه ئايالنسۇن
ىـڭ بىـلهن بىلـله ئوينـاڭ، ئۇنىـڭ      ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئـۇخالڭ، ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله تامـاق يهڭ، ئۇن     : ئايرىلماڭ

  .بىلهن بىلله ئىشلهڭ، ئۇنىڭ بىلهن بىلله ياشاڭ، ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئويالڭ
  
  

  ئۆزىگه بولغان ئېتىقاد ۋە ئادەت قانۇنىيىتى. 6

  
 



قايتـا مۇئهييهنلهشـتۈرۈش ئــارقىلىق   -سـىز قايتــا : ئالـدىنقى بۆلـۈملهردە مهن مۇنـداق ئۇقــۇمالرنى تونۇشـتۇردۇم         
ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا قاتتىق ئورناتقان ھهر قانداق بىر ئىدىيه ئاپتوماتىك ھالدا بىر پىالن يـاكى الھىـيىگه   

ھىيىدىن پايـدىلىنىپ، سـىزنىڭ ھهرىكىتىڭىزنـى    ئۇنىڭدىن كېيىن بىر خىل كۆرۈنمهس كۈچ مۇشۇ ال. ئايلىنىدۇ
سـىز ئـۆزىڭىز تاللىغـان ھهر قانـداق بىـر ئىـدىيىنى         .ئاشۇ پىالندىكى مهقسـهتنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا توغرىاليـدۇ    

، دەپ ئاتىلىـدىغان  »ئاپتوماتىـك تهكلىـب  »ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا ئورنىتىشـقا پايدىلىنىـدىغان پرىنسـىپ    
   .ىڭىز ئۆز كۆڭلىڭىزگه بېرىدىغان تهكلىپتىن ئىبارەتبولۇپ، ئۇ سىز ئۆز

كارخـــانىالردىكى چـــاقالرنى چۆگىلىتىـــپ، ئىنســـانىيهت ئۈچـــۈن -خـــۇددى ئېلېكتىـــر ئېنېرگىيىســـى زاۋۇت
ــاتنى     -مىڭلىغــان ــدا ھاي ــوغرا پايدىالنمىغان ــاكى بولمىســا ت ــدىغىنىغا، ي ــزمهت قىلى مىليونلىغــان شــهكىلدە خى

غا ئوخشــاش، ئهگهر تــوغرا پايدىالنســىڭىز ئاپتوماتىــك تهكلىــب پرىنســىپىمۇ  ئۈســتۈن قىلىۋېتىــدىغىنى-ئاســتىن
شۇنداقال، ئهگهر تـوغرا پايدىلىنالمىسـىڭىز،     .سىزنى تىنچلىق ۋە گۈللىنىشنىڭ ئېگىز چوققىلىرىغا چىقىرااليدۇ

تهكلىــب  ئاپتوماتىــك  .ئوقــۇبهت ۋە كهمبهغهلچىلىكنىــڭ چوڭقــۇر ئويمىنىغــا چۈشــۈرىۋېتهلهيدۇ-ئــۇ ســىزنى ئــازاب
  .پرىنسىپىنىڭ بۇنداق رولى بىر ئىدىيىنى سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغـا ئـورنىتىش ئـارقىلىق ئهمهلـگه ئاشـىدۇ     

مهن مهزكۇر بۆلۈمدە بىر ئىدىيىنى يوشۇرۇن ئاڭغا ئورنىتىشتا كـام بولسـا بولمايـدىغان بىـر قـانچه ئېلېمېنتالرنـى       
  .تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

  
 

  لهشتۈرۈشئېتىقاد بىلهن مۇئهييهن (1)

 
  

دېـگهن سـۆزلهر   » دىنىـي ئېتىقـاد، دىنىـي ئهقىـدە    «دېگهن سۆزنى » ئېتىقاد«ھازىرقى زاماندا كۆپۈنچه كىشىلهر 
ســىزنىڭ مهلــۇم بىــر ئىشــنى  «لــېكىن، ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدا بــۇ ســۆز    .بىــلهن ئوخشــاش مهنــادا ئىشــلىتىدۇ 

» ئىشهنچ، قاراش، مۇتلهق ۋە قهتئىي تهۋرەنمهس ئهقىـدە ئۆزىڭىزگه بولغان -قىالاليدىغانلىقىڭىز توغرىسىدىكى ئۆز
   .دېگهن مهنىدە ئىشلىتىلگهن

ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىنىڭ بىر ئىستهكنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشتىكى مۇھىم رولىنـى چۈشىنىشـته،   
ڭۈلنىـڭ بىـر خىـل    ئېتىقاد كۆ: ئالدى بىلهن تۆۋەندىكى باياناتنى توغرا ۋە تولۇق چۈشىنىۋېلىش ئىنتايىن مۇھىم

ھالىتى بولۇپ، ئۇنى ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ، يوشۇرۇن ئاڭغـا تهكـرار ئـۆگىتىش ئـارقىلىق     
تهكرار مۇئهييهنلهشتۈرۈش ھهرىكىتى سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا بـۇيرۇق بهرگهن       .ۋۇجۇتقا كهلتۈرگىلى بولىدۇ

ىياتىنى ئۆزلىگىـدىن يېتىلدۈرۈشـنىڭ ھـازىرغىچه بايقالغـان     بىلهن ئوخشـاش بولـۇپ، ئـۆزىڭىزدە ئېتىقـاد ھېسسـ     
  .بىر ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىدۇر-بىردىن

ــدىغان       ــى بهلگىلهي ــڭ ھهرىكىتىن ــىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزنى ــادىڭىز، س ــاكى ئېتىق ــدىڭىز، ي ســىزنىڭ ئهقى
ۇ چوقــۇم ئــ«ســىز ھهر قانــداق بىــر ئىســتهكنى ئۆزىڭىزنىــڭ يوشــۇرۇن ئېڭىغــا   .ئېلېمېنــت بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

دېـگهن ئهقىـدە بىـلهن تۇرغۇزغانـدا، سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىـز پايدىلىنىشـقا بولىـدىغان ئهڭ          » ئهمهلگه ئاشىدۇ
يهنـى، بـۇنى     .بىۋاسته ۋە ئهڭ ئهمهلىي يولالردىن پايدىلىنىپ ئۇنى ئۆزىنىـڭ مـاددىي ئېكۋېۋالېنتىغـا ئايالندۇرىـدۇ    

بــۇ «ۇرۇن ئېڭىڭىزغــا ئورناتقــان ۋاقىتتــا، ئــۇنى چوقــۇم  باشــقىچىرەك بايــان قىلســاق، ســىز بىــر ئىســتهكنى يوشــ  
، دېـگهن ئهقىـدە يـاكى ئېتىقـاد بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ، يـاكى ئـۇ ئىسـتهكنى          «ئىستىكىم چوقـۇم ئهمهلـگه ئاشـىدۇ   

  .يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا ئاشـۇنداق بىـر ئهقىـدە يـاكى ئېتىقـاد دەرىجىسـىگه كۆتـۈرۈپ تـۇرۇپ ئورنىتىشـىڭىز كېـرەك          
هنسـىز، ئـۇ ئىسـتهك ئۆزىڭىزنىـڭ يوشـۇرۇن ئېڭىنىـڭ ھهرىكىتىنـى كـونترول قىلىـش رولىنـى           ئۇنداق قىلمايدىك

   .ئۆتىيهلمهيدۇ
  



   نى كىشىلهر ئۆزلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ»بىتهلهيلىك«  (2)
 

 
دۇنيادا مىليونلىغان ئـادەملهر بـاركى، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ بىـر كهمـبهغهل ھـالهتكه چۈشـۈپ قېلىشـىنى، يـاكى                 

ــۇپ ــىنى  مهغل ــك«بولىش ــاكى  «بىتهلهيلى ــىزلىك«ي ــڭ    » تهلهيس ــته كۈچنى ــل غهلى ــر خى ــدىغان بى دەپ ئاتىلى
ئهمهلىيهتـته  . ، دەپ ئوياليـدۇ »ئـۇنى بىـز ئـۆزىمىز كـونترول قىاللمـايمىز     «ھهمـدە  . تهسىرىدىن بولغان، دەپ قارايدۇ

يهنـى، ئۇالرنىـڭ يوشـۇرۇن      .نبولسا، ئۇالرنىڭ كۈلپىتى بىلهن نهس بهسىشـىنى ئـۇالر ئـۆزلىرى كهلتـۈرۈپ چىقارغـا     
، دېـگهن سـهلبىي قـاراش ئورنـاپ كهتـكهن بولـۇپ، يوشـۇرۇن ئـاڭ بىـر ســهلبىي          »مهن بىـر بىـتهلهي ئـادەم   «ئېڭىغـا  

ماھىيهتلىك قاراشقا خۇددى بىر ئىجابىي ماھىيهتلىك قاراشقا ئوخشاشال مۇئامىله قىلىدىغان بولغاچقـا، ئۇالرنىـڭ   
ئهگهر سـىز بىـر سـهلبىي ئىـدىيىنى كـاللىڭىزدا        .ى رېئاللىققـا ئايالنـدۇرغان  يوشۇرۇن ئېڭى ئاشۇ سهلبىي تونۇشـن 

نۇرغۇن قېتىم تهكرارالپ ئويالۋېرىدىكهنسىز، يوشۇرۇن ئېڭىڭىز ئۇنى ئۆزىگه ئـاخىرى قوبـۇل قىلىـدۇ، ھهمـدە ئـۇنى      
   .باسقۇچالر بىلهن رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قوللىنىدۇ-ئهڭ ئهمهلىي قهدەم

تهلهيلىك ئېڭىدىن ساقلىنىشتىن باشقا، سىز ئۆزىڭىزگه نىسبهتهن بىـر ئىشـهنچ تۇرغۇزغانـدا، ئـۇنى چوقـۇم      بى
ئهگهر ســـىز ئۆزىڭىزنىـــڭ مهلـــۇم بىـــر ئىشـــنى ۋۇجۇتقـــا  .يوشـــۇرۇن ئـــاڭ دەرىجىســـىدە تۇرغۇزىشـــىڭىز كېـــرەك

زراقال گۇمانـدا بولىدىكهنسـىز،   چىقىرااليدىغان قابىلىيىتىگه نىسبهتهن كاللىڭىزنىـڭ ئارقـا تهرىپىـدە بولسـىمۇ ئـا     
ئۆزىڭىزگه ئىشـهنگهن بىـر قىيـاپهتكه كىرىۋالىدىكهنسـىز، قىلمـاقچى بولغـان ئىشـىڭىز        -ياكى سىز يالغاندىن ئۆز
  .ھهرگىزمۇ ئۈنۈم بهرمهيدۇ

  
 

  ھېسسىيات بىلهن بىرلهشكهن تهپهككۈر  (3)
 

  
ــۈردە تهســىر  خىيــالالرال -پهقهت ھېسســىياتالر بىــلهن زىــچ بىرلهشــتۈرۈلگهن ئــوي  يۇشــۇرۇن ئاڭغــا ھهقىقىــي ت

شــۇنداق   .كــۆپ ســاندىكى كىشــىلهر كهيپىيــات ۋە ھېسســىيات تهرىپىــدىن كــونترول قىلىنىــدۇ   .كۆرســىتهلهيدۇ
ــايىتى زۆرۈر      ــۋېلىش ناھـ ــدان بىلىـ ــۇھىملىرىنى ئوبـ ــدىكى ئهڭ مـ ــىياتالر ئىچىـ ــا ھېسسـ ــلىق . بولغاچقـ ئاساسـ

ياتالر بار بولۇپ، سـهلبىي ھېسسـىياتالر سـىزنىڭ خىيالىڭىزغـا     سهلبىي ھېسسى 7ئىجابىي ۋە  7ھېسسىياتالردىن 
. توغرا سىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا يېتىـپ بارىـدۇ    -تهبىئىي ھالدا كىرىپ، سىزنىڭ ياردىمىڭىزگه تايانمايال توپ

ئىجابىي ھېسسىياتالرنى بولسا، سىز ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىدىن پايـدىلىنىپ، خـۇددى ئوكـۇل ئۇرغانـدەك     
شـۇنداق قىلغانـدىن كېيىـنال، ئـۇ ئىجـابىي ھېسسـىياتالر سـىزنىڭ          .ز كۆڭلىڭىزگه كىرگۈزمىسىڭىز بولمايدۇئۆ

  .يۇشۇرۇن ئېڭىڭىزغا يېتىپ بارااليدۇ
بۇ ھېسسىياتالر، ياكى تۇيغۇ ئىمپۇلىسلىرى، خـۇددى خېمىرغـا سـالىدىغان خېمىرتۇرۇچقـا ئوخشـاش بولـۇپ،       

هتتىن بىر ئاكتىپ ھالهتكه ئۆزگهرتىدىغان ھهرىكهت ئېلېمېنتى بولـۇپ  خىيال ئىمپۇلىسلىرىنى بىر پاسسىپ ھال
سـوغاق  «شۇڭالشقا ھېسسىيات بىلهن ناھايىتى ياخشى بىرلهشـتۈرۈلگهن خىيـال ئىمپۇلىسـلىرى     .ھېسابلىنىدۇ

    .تۈپهيلىدىن باشالنغان خىيال ئىمپۇلىسلىرىغا قارىغاندا كۆپ ئاسان ئۈنۈم بېرىدۇ» سهۋەبلهر
  :ىق ئىجابىي ھېسسىياتالر مۇنۇالردىن ئىبارەتيهتته ئاساسل

  ئىستهك ھېسسىياتى . 1
  ئېتىقاد ھېسسىياتى . 2
  مۇھهببهت ھېسسىياتى . 3



  جىنسىي مۇناسىۋەت ھېسسىياتى . 4
  قىزغىنلىق ھېسسىياتى. 5
  رومانتىك ئىشالر ھېسسىياتى . 6
  ئۈمىد ھېسسىياتى. 7

ــۇالردىن باشقىســىمۇ   ــۇ يهتتىســى ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئىجــادىي    ئىجــابىي ھېسســىياتالردىن ب ــۇپ، ب ــار بول ب
  .تىرىشچانلىقتا كىشىلهر ئهڭ كۆپ قوللىنىدىغان ۋە ئهڭ كۈچلۈك ھېسسىياتالردۇر

  :يهتته ئاساسلىق سهلبىي ھېسسىياتالر مۇنۇالردىن ئىبارەت
  قورقۇش ھېسسىياتى . 1
  قىزغىنىش ھېسسىياتى . 2
  ئۆچمهنلىك ھېسسىياتى . 3
  ئىنتىقام ئېلىش ھېسسىياتى . 4
  ھېسسىياتى ) بېخىللىق(ئاچ كۆزلۈك . 5
  خۇراپاتلىق ھېسسىياتى . 6
  ئاغرىنىش ھېسسىياتى . 7

چوقـۇم  —ئىنسان كۆڭلىدە ئىجـابىي ۋە سـهلبىي ھېسسـىياتالر بىـرال ۋاقىتتـا تهڭ مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرالمايـدۇ        
ــدۇ   ــدا تۇرى سســىياتنى كــۆڭلىڭىزدىكى ھۆكــۈمران ئورۇنغــا  ئىجــابىي ھې .ئۇالرنىــڭ بىرســى ھۆكۈمرانلىــق ئورۇن

. ئولتۇرغۇزۇش سىزنىڭ مهسئۇلىيىتىڭىز بولۇپ، بۇ ئىشتا ئادەت قانۇنىيىتى سـىزگه زور دەرىجىـدە يـاردەم قىالاليـدۇ    
ــادىتىنى       ــدىلىنىش ئ ــۇالردىن پاي ــوللىنىش ۋە ئ ــىياتالرنى ق ــابىي ھېسس ــۆزىڭىزدە ئىج ــرىچه ئ ــڭ بې ئىمكانىيهتنى

قىلىش ئارقىلىق سىز قهلبىڭىزنـى ئىجـابىي ھېسسـىياتالر بىـلهن تهلتۈكـۈس تولـدۇرۇپ،        شۇنداق  .يېتىلدۈرۈڭ
ــال كىــرەلمهس قىلىۋېتهلهيســىز   ــنهن ۋە  . ســهلبىي ھېسســىياتالرنى كــۆڭلىڭىزگه زادى ســىز مۇشــۇ ئۇســۇلدىن ئهي

ۇن ئېڭىڭىـزدا  يوشۇر  .داۋاملىق پايدىلىنىش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىنى پۈتۈنلهي تىزگىنلىيهلهيسىز
بىرال سهلبىي ھېسسىياتنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدىن كېلىدىغان بارلىق ئىجابىي 

  .ياردەملهرنى پۈتۈنلهي ئۈزۈپ تاشلىۋېتهلهيدۇ
قىسقىســى، ســىزنىڭ خىياللىرىڭىزنىــڭ ھېسســىيات يــاكى تۇيغــۇ قىســمى ســىزنىڭ خىياللىرىڭىزغــا         

تۇيغـۇ بېـرىلگهن ۋە ئېتىقـاد بىـلهن     -ە ھهرىكهت ئاتـا قىلىـدىغان نهرسـه بولـۇپ، ھـېس     جۇشقۇنلۇق، ھاياتىي كۈچ ۋ
  .بىرلهشتۈرۈلگهن خىيالالر شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئېكۋېۋالېنتىغا ئۆزگىرىشكه باشاليدۇ

م سـىزگه تـۆھمهت   يۈزلىگهن كىشىلهر قولالپ ۋە ئالقىشـالپ، پهقهت بىـرال ئـادە   -ئهگهر سىزنى ئونلىغان :ئىالۋە
ــان       ــان ئونلىغ ــىزگه قالغ ــا، س ــان ۋە زەربه بهرگهن بولس ــۇم قىلغ ــلهن ھۇج ــىزلىك بى ــاپالپ، ئادالهتس ــۈزلىگهن -چ ي

بــۇ تهســىرنى    .ئادەملهرنىــڭ قىلغىنىغــا قارىغانــدا ئاشــۇ بىــر ئادەمنىــڭ قىلغىنــى بهكــراق تهســىر قىلىــدۇ         
بۇنىڭ سهۋەبى، يۇقىرىدا ئېيتىلغىنىدەك، بىر   .كۆڭلىڭىزدىن چىقىرىۋېتىش ئۈچۈنمۇ خېله ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدۇ

سهلبىي ھېسسىيات بىلهن بىرلهشكهن خىيال سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغـا ھـېچ قانـداق توسـالغۇ يـوقال ئـۇدۇل       
ھــازىرقى مىســالدا، ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىــزگه كىــرگهن خىيالغــا ئۆچمهنلىــك ۋە    .يېتىــپ بارىدىغانلىقىــدۇر

   .تلىرى قوشۇلغان بولىدۇئىنتىقام ئېلىش ھېسسىيا
  

 

ھهر قانداق بىر تهپهككۈر ئۆزىگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش   (4)
  تهپهككۈرلهرنى تارتىدۇ

 



 
قايتـا تهكـرارالپ   -ئـۆزىڭىزگه قايتـا  -بىر باياناتنىڭ راس ياكى يالغان بولىشـىدىن قهتئىـي نهزەر، ئـۇنى سـىز ئـۆز           

ــاخىرى ئۇنىڭغــا   ــۇ راس»دەۋېرىدىكهنســىز، ســىز ئ ــۇپ قالىســىز ، »ب ــى    .دەپ ئىشــىنىدىغان بول ــر يالغــان گهپن بى
ــا  ــۆزىڭىزگه قايت ــۇل      -ئ ــۇنى راس، دەپ قوب ــۇپ، ئ ــانلىقىنى ئۇنت ــڭ يالغ ــدا ئۇنى ــىڭىز، ئهڭ ئاخىرى ــايتىالپ دەۋەرس ق

سىزنىڭ ھازىرقى روھىي ھالىتىڭىزنى سـىز كـۆڭلىڭىزدە     .، دەپ رەسمىي ئىشىنىسىز»ئۇ راس«ھهتتا   .قىلىسىز
ــۇپ   ــگهن   مهۋجــۇت بول ــالالر بهلگىلى ــدىكى خىي ــول قويغــان ھۆكــۈمران ئورۇن ــۆڭلىڭىزگه    .تۇرۇشــقا ي ــۆز ك ســىز ئ

مهقسهتلىك ھالدا ئورناتقان، ئالقىشالش تۇيغۇسى بىلهن مهدەت بهرگهن، ھهمدە بىر ياكى بىر قـانچه ھېسسـىياتالر   
پائـالىيىتىڭىز، ۋە ھهر بىـر    بىلهن بىرلهشتۈرگهن ھهر قانداق بىر خىيال سـىزنىڭ ھهر بىـر ھهرىكىتىڭىـز، ھهر بىـر    

    .قىلىقىڭىزنى يېتهكلهيدىغان ۋە تىزگىنلهيدىغان قوزغاتقۇچ كۈچكه ئايلىنىدۇ
ــالۋە ــت     :ئى ــۋىزور، ۋە گېزى ــو، تېلې ــيىلهنگهن رادىئ ــلهر مهخســۇس الھى ــدىكى مىللهت ــۈمران ئورۇن ــال -ھۆك يورن

ىنىشـلهر، ۋە پۈتـۈنلهي بۇرمىالنغـان    تهشۋىقاتلىرى، مهخسـۇس پىالنالنغـان مهكـتهپ تهربىيىسـى ۋە سىياسـىي ئۆگ     
تــارىخىي ماتېرىيــالالر ئاساســىدىكى تهشــۋىقاتالردىن پايــدىلىنىپ، كىشــىلهرگه پهقهت مهقســهتلىك ھالــدا ئالــدىن 
ــڭ       ــلهت خهلقلىرىنى ــدا مىل ــدىلىنىپ، بېقىن ــانۇنىيهتتىن پاي ــدىكى ق ــۈزۈپ، يۇقىرى ــۇرالرنىال يهتك ــان ئۇچ تالالنغ

شــۇ ئــارقىلىق بېقىنــدا   .ۇ، ھهمــدە ئۇالرنىــڭ كــۆڭلىنى مۇســتهملىكه قىلىــدۇكــۆڭلىنى باشــقىچه پروگراممىاليــد
مىللهت خهلقلىرىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئهھۋالالرغـا بولغـان پۇزۇتسىيهسـىگه تهسـىر كۆرسـىتىپ، ئـۇالرنى ئهقىلـگه        

ن تايىنىپ ئهمهس، ھېسسىياتقا تايىنىـپ ئىـش قىلىـدىغان قىلىـپ، ئـۇالرنى ئـاڭلىق ۋە ئاڭسـىز ھالـدا ھۆكـۈمرا         
  .ئورۇندىكى مىللهتلهرنىڭ ئىرادىسى بويىچه ئىش قىلىدىغان ئادەملهرگه ئۆزگهرتىۋېتىدۇ

ــۋىرىدۇر     ــۇھىم تهس ــايىن م ــڭ ئىنت ــر ھهقىقهتنى ــۈمله بى ــدىكى ج ــلهن    :تۆۋەن ــى بى ــىياتالرنىڭ بىرس ھېسس
ى ئـۆزى  بىرلهشتۈرۈلگهن بىر خىيال بىر ماگنىتلىق كۈچكه ئايلىنىـپ، ئـۆزىگه باشـقا ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش يـاك       

   .بىلهن مۇناسىۋەتلىك خىيالالرنى تارتىدۇ
بـۇ    .ھېسسىياتالرنىڭ بىرى بىلهن ماگنىتالشتۇرۇلغان بىـر خىيـالنى بىـر دانه ئۇرۇققـا ئوخشىتىشـقا بولىـدۇ      

ئهسـلىدىكى بىـر     .قايتا كۆپىيىـدۇ -ئۇرۇقنى بىر مۇنبهت يهرگه تېرىسىڭىز، ئۇ بىخلىنىدۇ، چوڭىيىدۇ، ئاندىن قايتا
    .مىليونلىغان دانچىالرغا ئايلىنىدۇ-ساناقسىز، مىڭلىغان-ك ئۇرۇق ئوخشاش خىلدىكى ساندانه كىچى

ــال     ــا مـــاس كېلىـــدىغان باشـــقا خىيـ ــدىغان خىيالغـ ــان كـــۆڭلى ئۆزىـــدىكى ھۆكـــۈمران ئورۇنـــدا تۇرىـ ئىنسـ
بىـر خىيـال،    سىز كۆڭلىڭىزدە سـاقالۋاتقان ھهر قانـداق    .ئىمپۇلىسلىرىنى توختاۋسىز ھالدا ئۆزىگه تارتىپ تۇرىدۇ

بــۇ تۇغقــانلىرىنى ئۆزىنىــڭ كــۈچىگه   .ئىــدىيه، پىــالن ۋە مهقســهت ئۆزىنىــڭ باشــقا تۇغقــانلىرىنى ئــۆزىگه تارتىــدۇ
قوشۇپ، ئۆزلۈكسىز چوڭۇيـۇپ، ئـۇ ئهڭ ئـاخىرى ئهسـلىدىكى خىيـالنى كۆڭلىـدە سـاقلىغان كىشـىنىڭ ئاساسـىي          

  .قوزغاتقۇچى كۈچىگه ئايلىنىدۇ
ئـۇنى    ، پىالن، ياكى مهقسهت ئۇرۇقىنى كۆڭلىڭىزگه قانـداق ئورنـاتقىلى بولىـدۇ؟   ئۇنداقتا ئهسلىدىكى ئىدىيه

شۇڭالشـقا سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ      .قايتا تهكرارالش ئارقىلىق ئۆز كۆڭلىڭىزگه ئورناتقىلى بولىـدۇ -ئۆز ئىچىڭىزدە قايتا
چىقىـپ، ئـۇنى    ئاساسىي مهقسىتى ياكى ئىنتايىن ئېنىق ئاساسـىي نىشـانىنىڭ باياننامىسـىنى ئېنىـق يېزىـپ     

قايتـا ئوقۇشـىڭىز   -يادلىۋېلىپ، ئۇ سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا يېتىپ بارغىچه ھهر كۈنى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن قايتا
  .كېرەك

سىز كـۆڭلىڭىزنى ئىگىـلهپ تۇرۇشـقا يـول قويغـان ھۆكـۈمران ئورۇنـدىكى خىيـال سـىزنىڭ ھـازىرقى روھىـي            
گهر سىز شۇنداق تالالش قىلسىڭىز، سـىز بـۇرۇنقى يامـان ئىشـالر     شۇنداق بولغاچقا، ئه  .ھالىتىڭىزنى بهلگىلهيدۇ

تۈپهيلىدىن كۆڭلىڭىزگه كىرىپ قالغان ناچار تهسىرلهرنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىپ، ئۆزىڭىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكـى  
بىـر   مهسىلهن، سىز ئۆزىڭىزنىڭ مهنىۋى بـايلىقلىرىنى   .ھاياتىنى ئۆزىڭىز ئارزۇ قىلغان بويىچه ئورۇنالشتۇرااليسىز

ئـۆزىڭىزگه بولغـان ئىشـهنچىنىڭ    -قېتىم ئېـنىقالپ چىقىـش ئـارقىلىق، ئۆزىڭىزنىـڭ ئهڭ چـوڭ ئـاجىزلىقى ئـۆز       
بۇنى سىز ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپى ئـارقىلىق يېڭهلهيسـىز،     .كهمچىل ئىكهنلىكىنى بايقىشىڭىز مۇمكىن



ــرەت  ــۇنى غهيـ ــدە ئـ ــىز-ھهمـ ــارەتكه ئايالندۇرااليسـ ــىز    .جاسـ ــۈن سـ ــڭ ئۈچـ ــال  بۇنىـ ــابىي خىيـ ــىم ئىجـ ــر قىسـ بىـ
ئىمپۇلىسلىرىنى ئاددىي سۆزلهر بىلهن يېزىپ چىقىپ، ئۇالرنى يادلىۋېلىڭ، ئاندىن ئۇالرنى بـۇ خىيـالالر سـىزنىڭ    

  .قايتا تهكرارالڭ-يوشۇرۇن ئېڭىڭىزنىڭ ئىش بېجىرىش قورالىغا ئايالنغىچه ئۆز ئىچىڭىزدە قايتا
كىشـىلهر تۆۋەنـدىكى فورمـۇالدىن پايـدىلىنىپ، ئـۆزىگه ئىشـهنچ       ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى كهمچىل بولغان 

  .تۇرغۇزسا بولىدۇ
  

 

  ئۆزىگه ئىشهنچ تۇرغۇزۇش فورمۇالسى (5)
  
 

-شۇڭ ئۈچـۈن مهن ئـۆز  . مهن ئۆز ھاياتىمنىڭ ئىنتايىن ئېنىق مهقسىتىگه يهتهلهيدىغانلىقىمنى بىلىمهن. 1      
يولىدا توختاۋسىز ھالدا ئهڭ ئاخىرغىچه ھهرىكهت قوللىنىشنى تهلهپ ئۆزۈمدىن ئاشۇ مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

  .قىلىمهن، ۋە ئۇنىڭغا ۋەدە بېرىمهن
مهن ئۆزۈمنىــڭ كۆڭلىــدىكى ھۆكــۈمران ئورۇنــدا تۇرىــدىغان ئويالرنىــڭ ئهڭ ئاخىرىــدا ســىرتقا قارىتىلغــان  . 2

ىنى مـــاددىي رېئاللىققـــا  ھهرىكهتلهرنـــى بارلىققـــا كهلتـــۈرۈپ، تهدرىجـــى ھالـــدا ئـــۆزلىر     -فىزىكىلىـــق ئىـــش 
مىنۇت ۋاقىت چىقىرىپ خىيالىمنى بىر يهرگه  30شۇڭالشقا مهن ھهر كۈنى   .ئايالندۇرىدىغانلىقىنى چۈشىنىمهن

دەپ ئارزۇ قىلىدىغان ئاشۇ ئـادەمنى كـۆز ئالدىمـدا نامايـان     » مېنىڭ مۇنداق مۇنداق بىر ئادەم بولغۇم بار«يىغىپ، 
  .لۈمدە بىر ئىنتايىن ئېنىق كۆڭۈل مهنزىرىسىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىمهنمۇشۇ ئارقىلىق مهن كۆڭ  .قىلىمهن

مهن ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپى ئارقىلىق كۆڭلۈمدە داۋاملىق سـاقلىغان ئىسـتهكنىڭ ئهڭ ئاخىرىـدا    . 3
شۇڭالشقا مهن ھهر . مېنىڭ مهقسىتىمنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى ئهمهلىي چارىلهرنى تاپااليدىغانلىقىنى بىلىمهن

  .ئۆزۈمگه بولغان ئىشهنچنى يېتىلدۈرۈشنى تهلهپ قىلىمهن-مىنۇت ۋاقىت چىقىرىپ، ئۆزۈمدىن ئۆز 10كۈنى 
مهن ئـۇ    .مهن ئۆز ھاياتىمنىـڭ ئىنتـايىن ئېنىـق ئاساسـىي نىشـانىنى ناھـايىتى ئېنىـق يېزىـپ چىقـتىم         . 4

تۇرغـۇزۇپ بـولغىچه توختىمـاي     نىشاننىڭ ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقى ھهققىدە ئۆزۈمگه نىسبهتهن يېتهرلىك ئىشـهنچ 
  .تىرىشىمهن

مهن ھهر قانداق بايلىق ياكى بىر خىزمهت ئورنىنىڭ پهقهت ھهقىقهت ۋە ھهققانىيهت ئۇستىگه قۇرۇلغاندىال . 5
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، مهن پهقهت قىلغـان      .ئاندىن ئۇزۇن مۇددەت ساقلىنىپ تۇرااليـدىغانلىقىنى تولـۇق چۈشـىنىمهن   

ك كىشىلهرنىڭ ھهممىسىگه پايدا يهتكۈزىدىغان ئىشالرنىال قىلىـپ، باشـقا ئىشـالرنى    ئىشىم بىلهن مۇناسىۋەتلى
مهن ئـۆزۈمگه ئـۆزۈم پايدىلىنىشـنى ئـارزۇ قىلىـدىغان كـۈچلهرنى جهلـب قىلىـش، ۋە باشـقا          . ھهرگىزمۇ قىلمايمهن

بېـرىش روھىـم    مهن ئۆزۈمنىـڭ باشـقىالرغا يـاردەم     .كىشىلهر بىلهن ھهمكارلىشىش ئـارقىلىق غهلىـبه قـازىنىمهن   
ــۈرىمهن     ــا كهلت ــاردىمىنى قولغ ــان ي ــۆزۈمگه بولغ ــقىالرنىڭ ئ ــارقىلىق باش ــانىيهتكه    .ئ ــۈن ئىنس ــدە پۈت مهن ئۆزۈم

قارىتىلغــان مــۇھهببهتنى يېتىلـــدۈرۈش ئــارقىلىق، ئۆزۈمــدىكى ئۆچمهنلىـــك، ھهســهتخورلۇق، ئىچــى تـــارلىق،       
قىالرغا قارىتىلغان سـهلبىي پوزىتسـىيىنىڭ   چۈنكى مهن باش  .شهخسىيهتچىلىك، ۋە كۆرەلمهسلىكنى يوقىتىمهن

مهن باشـقىالرغىمۇ ۋە ئۆزۈمگىمـۇ     .ئۆزۈمگه ھهرگىزمۇ مۇۋەپپهقىيهت ئېلىپ كهلمهيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىمهن
    .ئىشىنىمهن، شۇڭالشقا باشقىالرنىمۇ ئۆزۈمگه ئىشهندۈرەلهيمهن

ئۇنى ھهر كۈنى بىر قېتىم تولۇق ئېتىقادىم بىلهن مهن بۇ فورمۇالغا ئىمزا قويۇپ، ھهمدە ئۇنى يادلىۋېلىپ، . 6
ھهرىكىـتىمگه تهسـىر   -شۇ ئارقىلىق مهن ئۇنىڭ تهدرىجى ھالدا مېنىـڭ تهپهككـۈرىمگه ۋە ئىـش   . ئۈنلۈك ئوقۇيمهن

  .ئۆزىگه تايىنىدىغان، مۇۋەپپهقىيهتلىك ئادەم بولۇپ چىقىمهن-كۆرسىتىشىنى قولغا كهلتۈرۈپ، بىر ئۆز
 



  

  تىئادەت قانۇنىيى (6)
 

  
سـىز ئـۆز ئىســتىكىڭىزنى يېزىـپ چىقىــپ، ئـۇنى كــۆپ قېـتىم تهكرارلىشــىڭىزدىكى مهقسـهت، ئۆزىڭىزنىــڭ       

سـىز بـۇنى ئاپتوماتىـك تهكلىـب       .كۆڭلىڭىزدىكى ئاساسلىق ئويغا ئىشىنىشنى بىر خىـل ئـادەتكه ئايالنـدۇرۇش   
رۇن ئېڭىغـا كىرگـۈزۈۋېتىش   پرىنسىپىدىن پايـدىلىنىپ، ھۆكـۈمران ئورۇنـدىكى خىيـالىڭىزنى ئۆزىڭىزنىـڭ يوشـۇ      

    .ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرىسىز
ســىز خهت يېزىشــنى يېڭــى ئــۆگهنگهن ۋاقتىڭىــزدا، دەســلىۋىدە قهغهزدىكــى ھهرپنىــڭ ئۈســتىگه شــۇ ھهرپنــى   

  .ئانـدىن ئـۇ ھهرپنـى بىـر نهچـچه قـۇر، ھهتتـا بىـر قـانچه ۋاراق تهكـرارالپ يازىسـىز           . ئۇچۇقالش تهرىقىسىدە يازىسـىز 
ــ ــۇنى ئوخشــاش شــهكىلدە     شــۇنداق قىلى ــدا، ئ ــدا ھهر قېــتىم ئاشــۇ بىــر ھهرىپنــى يازغان ــارقىلىق ئهڭ ئاخىرى ش ئ

شــۇنىڭ بىــلهن ئاشــۇ ھهرىپنــى يېــزىش   .يازىــدىغان، ئــۇنى بارغانســهرى ئاســان ۋە تېــز يازىــدىغان بولــۇپ كېتىســىز
  .سىزنىڭ بىر ئادىتىڭىزگه ئايلىنىدۇ

فىزىكىلىــق مۇســكۇلالرغا قانــداق تهســىر كۆرســهتكهن بولســا،  ئــادەت پرىنســىپى ســىزنىڭ بهدىنىڭىزدىكــى  
ــدۇ     ــۇنداق تىزگىنلهي ــدارالرنىمۇ ش ــل ئىقتى ــۆڭلىڭىزدىكى ھهر خى ــىزنىڭ ك ــدا     .س ــالى يۇقىرى ــر مىس ــڭ بى بۇنى

ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنى تۇرغـۇزۇش ئۇسـۇلىنى ئىگىـلهش ۋە ئۇنىڭـدىن پايـدىلىنىش      -تونۇشتۇرۇلغان، ئۆزىدە ئۆز
ئـۆزىڭىزگه تهكـرار دېـيىش    -تهكرار دېگهن بىر بايانـات، يـاكى نۇرغـۇن قېـتىم ئـۆز     -ئۆزىڭىزگه تهكرار-ۆزئ  .جهريانىدۇر

ئارقىلىق كۆڭلىڭىزنىڭ چوڭقـۇر يېـرىگه پـۈككهن بىـر ئىسـتهك، ئهڭ ئاخىرىـدا بهدىنىڭىزنىـڭ سـىرتقا قاراتقـان          
  .ھهرىكهتلىرى تهرىقىسىدە نامايان بولىدۇ-فىزىكىلىق ئىش

ئادەت بولسا بىر تال تانىغا ئوخشاش بولۇپ،   .ىسى ئادەت بويىچه ئىش كۆرىدىغان جانلىقالرئادەملهرنىڭ ھهمم
ئـازراقتىن ئـۆرۈپ، ئهڭ ئاخىرىـدا ئـۇنى ئـۈزگىلى بولمايـدىغان دەرىجىـدىكى بىـر         -بىز ھهر كـۈنى ئـۇ تـانىنى ئـازراق    
  .پىششىق نهرسىگه ئايالندۇرىمىز

قارشى كېلىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا -ە مايىللىقىغا قارىمۇئادەت سىزنى ئۆزىڭىزنىڭ ئىرادىسى، ئىستىكى ۋ
شـــۇنداق   .ھهرىكىتىڭىـــز ۋە خـــاراكتېرىڭىزنى تىزگىنلىيهلهيـــدۇ-مهجبـــۇرالپ، شـــۇ ئـــارقىلىق ســـىزنىڭ ئىـــش

  .بولغانىكهن، سىز ئۇنى ئىگىلىيهلهيسىز، ئىدارە قىالاليسىز، ھهمـدە ئـۆزىڭىزگه پايـدىلىق تهرەپـكه باشلىيااليسـىز     
   .كىشىلهر مۇشۇ بىلىمدىن پايدىلىنىپ، ئادەت كۈچىنى يېڭى يۆنىلىشكه باشلىغان مىڭلىغان

ھهرىكهتـلهر ئاشـۇ يولـدا مـاڭغىلى خهله ئـۇزۇن      -بولـۇپ، سـىز قولالنغـان ئىـش    » روھىـي يـول  «ئادەت بىر خىـل  
سـىز بىـر     .بولغان، ھهمدە ئۇ يولـدا ھهر قېـتىم ماڭغانـدا ئـۇنى تېخىمـۇ چـوڭ ۋە تېخىمـۇ كهڭـرى قىلغـان بولىـدۇ          
ئادەمنىـڭ    .چېدىرلىق ياكى ئورمانلىقتا ماڭغاندا، ناھايىتى تهبىئىـي ھالـدا ئهڭ ئوچـۇق يـولنى تـالالپ ماڭىسـىز      

ھهرىكىتىمـۇ توسـقۇنلۇق ئهڭ ئـاز    -ئادەمنىـڭ روھىـي ئىـش   —ھهرىكىتىمـۇ دەل شـۇنىڭغا ئوخشـاش   -روھىي ئىـش 
  .ىلىدۇبولغان سىزىقنى ۋە ئهڭ ياخشى ئېچىلغان يولنى بويالپ ئېلىپ بېر

  .ئادەت تهكرارالش ئارقىلىق ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈلىدۇ، ھهمدە بىـر تهبىئىـي قـانۇنىيهت بـويىچه شـهكىللهندۈرۈلىدۇ     
كونا ئادەتنى بۇزۇشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى ئۇنىڭغا قارشى بىر يېڭى ئادەتنى يېتىلـدۈرۈپ، ئـۇنى كونـا ئادەتنىـڭ     

، ياكى بىر يېڭى روھىي يـولنى تـالالپ، ئۇنىڭـدا ھهر قېـتىم     سىز بىر يېڭى ئادەتنى تۇرغۇزۇپ  .ئورنىغا دەسسىتىش
ئهڭ ئاخىرىـدا ئۇنىڭـدا مـېڭىش ناھـايىتىمۇ       .ماڭغاندا، سىز ئۇنى بارغانسـهرى چوڭقۇرالشتۇرىسـىز ۋە كېڭهيتىسـىز   

مۇشۇنداق روھىي يول ئېچىش ئىنتـايىن مـۇھىم بولـۇپ، ئـۇنى قانچىلىـك تهكىتلىسـىمۇ         .ئاسانلىشىپ كېتىدۇ
   .ىلىدۇئازلىق ق

 
  



  يېڭى ئادەت يهتىلدۈرۈش قائىدىلىرى  (7)
 

 
  :سىز تۆۋەندىكى قائىدىلهردىن پايدىلىنىپ، ئۆزىڭىز ئىستهيدىغان يېڭى ئادەتلهرنى يېتىلدۈرەلهيسىز       

يېڭى ئادەت يېتىلدۈرۈشنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە، ئۆزىڭىزگه ناھايىتى كۈچلۈك مهجبۇرالش كـۈچى ۋە  . 1
تۇيغـۇالرنى بىلىـپ تۇرۇشـقا    -تهپهككۈرىڭىزدىن كېلىپ چىققان ھېس  .ۇرى قىزغىنلىق ئىشلىتىڭناھايىتى يوق

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، سىز ھـازىر ئـۆزىڭىز ئۈچـۈن بىـر روھىـي يـول ئېچىشـنىڭ بىرىنچـى قهدىمىنـى           .تىرىشىڭ
  .تهدرىجـى ھالـدا ئاسانلىشـىدۇ   بېسىۋاتقان بولۇپ، بۇنداق قىلىش دەسلىۋىدە ناھايىتى قىيىنغـا توختايـدۇ، ئهممـا    

دەسلىۋىدە ھهر بىر يولنى ئىمكانىيىتىڭىزنىـڭ بېـرىچه ئوچـۇق ۋە چوڭقـۇر ياسـاڭ، شـۇنداق قىلسـىڭىز ئـۇ يولـدا          
    .كېيىنكى قېتىم ماڭغاندا سىز ئۇنى ئاسانال كۆرەلهيسىز

يـولالرنى پۈتـۈنلهي ئۇنتـۇپ    يـول ياساشـقا مهركهزلهشـتۈرۈپ، بـارلىق كونـا      -پۈتۈن زېهنىڭىزنى مۇشـۇ يېڭـى  . 2
  .سىزنىڭ كۆڭۈل بۆلۈدىغىنىڭىز پهقهت سىز ھازىر ياساۋاتقان يېڭى يولال بولسۇن  .كېتىڭ

تهلهي ۋە پۇرسـهتلهرنىڭ ئۆزلىگىـدىن كېلىشـىنى      .يېڭى ياسىغان يولىڭىزدا ئىمكانقهدەر كۆپرەك مېڭىـڭ . 3
يېڭى يولدا قانچه كۆپ ماڭسىڭىز، ئـۇ يـول شـۇنچه      .ساقالپ ئولتۇرماي، شۇنداق قىلىشقا ئۆزىڭىز پۇرسهت يارىتىڭ

  .بالدۇر ئاسانلىشىدۇ
سىز بۇرۇندىن مېڭىپ كېلىۋاتقان كونا ۋە ئاسانراق يولدا مېڭىشقا بولغان قىزىقتۇرۇشـقا پۈتـۈنلهي قارشـى    . 4
ا كونـا  سىز ھهر قېتىم ئاشۇنداق قىلغاندا، سىز تېخىمـۇ ئىرادىلىـك بولـۇپ، سـىزنىڭ كېيىنكـى قېتىمـد        .تۇرۇڭ

ئهممــا ئۇنىــڭ ئهكســىچه بولىــدىكهن، ســىز كونــا يولــدا مــېڭىش     .يولــدا ماڭماســلىقىڭىز تېخىمــۇ ئاسانلىشــىدۇ 
بـۇ بىـر ئىنتـايىن      .پاتقىقىغا تېخىمۇ چوڭقۇر پېتىپ، كونا يولدىن ۋاز كېچىشىڭىز بارغانسهرى قىيىنغا توختايـدۇ 

ىــڭ يۈكســهك جاســارىتى، بىــر ئىشــنى ئىزچىــل ھــالقىلىق پهيــت بولــۇپ، ئىشــنىڭ بېشــىدىن باشــالپال ئۆزىڭىزن
  .داۋامالشتۇرۇش روھى ۋە تهۋرەنمهس ئىرادىسىنى ئىسپاتالڭ

ــالالپ چىقىشــقا قهتئىــي     . 5 ــوغرا يــولنى ت ــدىغان ت ســىزنىڭ ئىنتــايىن ئېنىــق ئاساســىي نىشــانىڭىز بوالالي
مهي تاللىغـان يـولىڭىزنى   ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچ قانداق قورقماي ۋە ھېچ قانداق ئىككىلهنـ   .كاپالهتلىك قىلىڭ

ئـۆز نىشـانىڭىزنى ئوبـدان تـالالپ، ئانـدىن سـىزنى ئاشـۇ نىشـانغا ئېلىـپ بارىـدىغان             .بويالپ ئالغـا ئىلگىـرىلهڭ  
  .ياخشى، چوڭقۇر ۋە كهڭرى روھىي يولنى ياساپ چىقىڭ

يىلـى يازغـان     -Walter D. Wintle( 1905( ناپولىيوننىڭ كىتابىنىڭ مۇشۇ قىسمىدا ۋالتېر ۋىنتىـل   :ەئىالۋ
دېگهن بىر شېئىر بېرىلگهن بولۇپ، ئۇنى ئىنگلىزچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىشـتا مهن ئـۆزۈمنى   » ئويالش«

شۇڭالشقا ئۇنى بىر ئوقۇپ بېقىشنى ئىستهيدىغان ئوقـۇرمهنلهرگه ئوڭـايلىق بولسـۇن ئۈچـۈن،      .سهل ئاجىز كۆردۈم
ئهگهر بىـــرەر قېرىندىشـــىمىز بـــۇ شـــېئىرنى    .يـــدۇممهن ئـــۇ شـــېئىرنىڭ تـــور ئادرېســـىنى بـــۇ يهرگه يېزىـــپ قو 

ئىنگلىزچىــدىن ئۇيغۇرچىغــا تهرجىــمه قىلىــپ، ماڭــا ئىۋەرتىــپ بهرســه، مهن ئــۇنى مهزكــۇر ماقالىنىــڭ كېيىنكــى 
ئويالپ «بىلهن » مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىتيى«بهزى ئوقۇرمهنلهر مهندىن ناپولىيوننىڭ . بۆلۈمىگه كىرگۈزۈپ قويىمهن

ــۇش ــاي بول ــگهن» ب ــور     دې ــۇپ، مهن ئۇالرنىــڭ ت ئىككــى كىتابىنىــڭ ئىنتېرنېتتىكــى نۇسخىســىنى ســورىغان بول
  .ئادرېسلىرىنىمۇ مۇشۇ يهرگه يېزىپ قويدۇم

  »:ئويالش«يىلى يېزىلغان ئىنگلىزچه شېئىر  -1905
Thinking-Wintle-D-Walter-etry.com/opoem/119016http://oldpo  

  :دېگهن كىتاب» مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«ئىنگلىزچه 
success.com/-of-laws-hill-http://napoleon  

  :ئېلكىتابىدېگهن كىتابنىڭ » ئويالپ باي بولۇش«ئىنگلىزچه 



-rich-grow-and-content/uploads/think-http://www.utopianwebstrategy.com.au/uws/wp
hill.pdf-napoleon  

  
  

ىنى باشقۇرۇش، ۋە قهتئىي ئۆز-قىزغىنلىق، ئۆز .7
  داۋامالشتۇرۇش

 

   قىزغىنلىق (1) 

 
قىزغىنلىق بىر خىل كهم بولسا بولمايدىغان كۈچ بولۇپ، ئۇنىڭ قۇدرىتىنى باشقا ھېچ قانداق نهرسـىنىڭكى        

ئهگهر سىزنىڭ بىر ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشانىڭىز بـار بولىـدىكهن،     .بىلهن سېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهس
بولمىغـانلىقىڭىزدىن قهتئىـي نهزەر، سـىز ئاشـۇ     -سىزنىڭ ھـازىر ئـۇنى ۋۇجۇتقـا چىقىرىشـقا تهييارلىنىـپ بولغـان      

ــىز    ــق يېتىلدۈرەلهيس ــۇر قىزغىنلى ــبهتهن چوڭق ــانىڭىزغا نىس ــىي نىش ــگه     .ئاساس ــانىڭىزنى ئهمهل ــۆز نىش ــىز ئ س
زغىنلىـق ئـوتىنى تۇتاشتۇرسـىڭىز،    ئاشۇرۇشتىن ناھايىتى يىراق بولىشىڭىز مۇمكىن، ئهمما سىز قهلبىڭىـزدە قى 

ھهمدە ئۇنى توختىتىپ قويماي كۆيدۈرۈپ تۇرسىڭىز، ھازىر سىزنىڭ يولىڭىزنى توسۇپ تۇرغان بـارلىق توسـالغۇالر   
-خـۇددى بىـر سـېهرى كۈچنىـڭ تهسـىرىدىن بولغانـدەكال غايىــپ بولـۇپ، ئـۆزىڭىز بـۇرۇن ھـېس قىلمىغـان كــۈچ           

   .سىزقۇدرەتكه ئىگه ئىكهنلىكىڭىزنى ھېس قىلى
قىزغىنلىقنىڭ قوزغۇتىشى بىلهن قهلبىڭىـز بىـر يـوقىرى تهكرارلىقتـا تىترىگهنـدە، بـۇ تىترەشـنى سـىزنىڭ         
چۆرىڭىزدىكى بهلگىلىك بىـر رادىئـوس ئىچىـدە تۇرغـان كىشـىلهر، بولۇپمـۇ سـىزگه يـېقىن تۇرغـان كىشـىلهرنىڭ           

غىنلىقىڭىــز تىڭشــىغۇچىالرنىڭ ســىز بىــر ئــادەم توپىغــا سۆزلىســىڭىز، ســىزنىڭ قىز   .كــۆڭلى قوبــۇل قىلىــدۇ
بىـر ئـادەم     .قهلبىگه تهسىر كۆرسىتىپ، ئۇالرنىڭ قهلبىمۇ سـۆزلىگۈچىنىڭ قهلـبىگه ماسالشـقان ھالـدا تىترەيـدۇ     

يېتىپ كهلـدى،  » پىسخولوگىيىلىك پهيتى«يهنه بىر ئادەم بىلهن سودىالشقاندا، بهزىدە بىر سودىدا كېلىشىشنىڭ 
ته بولسـا بـۇ چاغـدا سـاتقۇچىنىڭ قىزغىنلىقـى ئالغۇچىنىـڭ قهلـبىگه تهسـىر         ئهمهلىيهتـ   .دېگهننى ھېس قىلىدۇ

  .كۆرسىتىپ، ئالغۇچىنىڭ قهلبىنى ساتقۇچىنىڭكىگه مايىل كهلتۈرگهن
ئاپتوماتىك تهكلىپ پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ، ھهمدە ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشاننىڭ ياردىمى بىلهن، 

ــازىن  ــۇم مــۇۋەپپهقىيهت ق ــۇرۇنقى   كــۆڭلىڭىزگه چوق ىش ئارزۇســىنى ئورنىتىــپ باقىــدىغان بولســىڭىز، ســىزنىڭ ب
ئهگهر ســىز   .تهســىراتلىرىڭىزغا دەرھــالال جــان كىرىــپ، ســىز ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىشــقا باشــاليدۇ   -كهچــۈرمىش

قهلبىڭىزگه بىر ئـارزۇنى ئىنتـايىن چوڭقـۇر ئورناتمـاقچى بولسـىڭىز، ئـۇنى چوقـۇم مهرتـلهرچه قىزغىنلىـق بىـلهن           
چۈنكى، قىزغىنلىق ئارزۇنىڭ تېـز سـۈرئهتته ئۆسۈشـىگه ۋە ئۇنىـڭ مهڭگـۈ سـاقلىنىپ قېلىشـىغا          .ۈڭبىرلهشتۈر

    .كاپالهتلىك قىلىدىغان ئوغۇتتۇر
 

  

  روھىي سېزىم تېلېپاتىيه قانۇنىيىتى (2)
 

 



تېلېپاتىيه پرىنسىپى دېگىنىمىز بهلگه، سىمۋول ياكى ئاۋازنىڭ ياردىمىگه تايانمـاي تـۇرۇپال تهپهككـۈرنى بىـر           
روھىي سېزىم تېلېپاتىيىسـى تۈپهيلىـدىن، سـىز      .قهلبدىن باشقا بىر قهلبگه يهتكۈزۈش ھهرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ

باشـــقىالر ئـــۆزىنى ســـىزنىڭ   .ىشـــىنىدۇئـــۆزىڭىزگه ئىشـــهنگهن ۋاقىتـــتىال، باشـــقىالرمۇ ســـىزگه ئ -پهقهت ئـــۆز
، ســىز ئــۆزىڭىزگه نىســبهتهن قانــداق تۇيغــۇدا بولســىڭىز ئۇالرمــۇ ســىزگه نىســبهتهن   »تهڭشــهپ»تهپهككۈرىڭىزغــا 

ســىز ئــۆزىڭىز توغرىســىدىكى ئــويلىرىڭىزنى توختىمــاي ســىرتقا    .ســىزنىڭكى بىــلهن ئوخشــاش تۇيغــۇدا بولىــدۇ 
ڭىزگه نىسـبهتهن بىــر ئېتىقـاد بولمايـدىكهن، ســىزنىڭ بـۇ خىيــالىڭىزنى     تارقىتىـدىغان بولـۇپ، ئهگهر ســىزدە ئـۆزى   

  .باشقىالر قوبۇل قىلىپ، ئۇالرمۇ سىزگه ئىشهنمهس بولۇپ قالىدۇ
 

 

  بىر ئوينى باشقىالرنىڭ قهلبىدە ئهكس ئهتتۈرۈش (3)
  

ىز ھهرىكهتلىرىڭىـز ھهمـدە سـىزنىڭ كۆڭـۈل ھـالىتىڭ     -تهكلىپ بېرىش سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز، سىزنىڭ ئىـش 
ئارقىلىق باشـقىالرغا تهسـىر كۆرسـىتىش پرىنسـىپى بولـۇپ، ئـۇ پىسـخولوگىيىنىڭ ئهڭ ئۆتكـۈر ۋە ئهڭ كۈچلـۈك          

ئهممـا،    .سىز ئىش قىلغاندا، سۆزلىگهندە ۋە ئويلىغاندا ئاشۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىسىز  .پرىنسىپلىرىنىڭ بىرى
چۈشهنمهيدىكهنسـىز، سـىز بـۇ پرىنسـىپتىن     ئهگهر سىز سهلبىي تهكلىـپ بىـلهن ئىجـابىي تهكلىپنىـڭ پهرقىنـى      

ئۆزىڭىزگه غهلىبه ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى، مهغلـۇبىيهت ئېلىـپ كـېلىش ئۈچـۈن پايدىلىنىشـىڭىز      
  .مۇمكىن

ــاڭ    ــىنى ھ ــر كىش ــى بى ــانالرنىڭ قهلب ــايدۇ  -ئىنس ــىنىغا ئوخش ــدىغان ماش ــاڭ قالدۇرى ــك    .ت ــڭ گهۋدىلى ئۇنى
خاراكتېرلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئۇ تاشقى تهكلىپ ياكى ئاپتوماتىك تهكلىـپ ئـارقىلىق ئـۆزىگه يېتىـپ كهلـگهن      

رنى مېڭىنىـڭ بىـر يېرىـدە،    تهسىراتالرنى تهبىـئهتكه ماسالشـتۇرغان ھالـدا گۇرۇپپىغـا ئايرىـپ، سـهلبىي تهسـىراتال       
بۇ تهسىراتالر ياكى بۇرۇنقى كهچۈرمىشـلهرنىڭ    .ئىجابىي تهسىراتالرنى بولسا مېڭىنىڭ باشقا بىر يېرىدە ساقاليدۇ

بىــرى ئهســلىمه پرىنســىپى ئــارقىلىق ئاساســىي ئاڭغــا چاقىرىــپ كېلىنگهنــدە، ئاشــۇ تهســىرات بىــلهن ئوخشــاش  
بۇ خۇددى زەنجىرنىڭ بىر ئـۇچىنى كۆتۈرسـه     .ۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله كېلىدۇماھىيهتلىك باشقا بارلىق تهسىراتالرم

مهسـىلهن، ئادەمنىـڭ كۆڭلىـدىكى گۇمـان تۇيغۇسـى        .يهنه بىر ئۇچىمۇ ئۇنىڭ بىلهن تهڭ كۆتۈرۈلگهنگه ئوخشاش
ــدە    ــادەمگه ئۆزى ــش ئاشــۇ ئ ــر ئى ــدىغان بى ــدا قىلى ــارلىق كهچۈرمىشــلهرنى     پهي ــدۇرغان باشــقا ب ــان تۇغ ــۇرۇن گۇم  ب

ئهگهر بىرسى سىزدىن پۇل سورىسا، شۇ زامـاتال يادىڭىزغـا سـىز بـۇرۇن باشـقىالرغا پـۇل بېرىـپ تـۇرۇپ           .ئهسلىتىدۇ
گه  («Law of association» ئىنگلىــزچه)بىرلىشــىش قــانۇنىيىتى   .يولۇققــان ناچــار كهچۈرمىشــلهر كېلىــدۇ 

ــارلىق ئوخشــاش ھېسســىياتالر، كهچۈر   مىشــلهر، ۋە ســېزىم تهســىراتلىرى  ئاساســهن، كۆڭــۈلگه يېتىــپ كهلــگهن ب
مېڭىنىڭ بىر جايىدا ساقالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرىنى ئهسلىسىڭىز، كـاللىڭىزدا ئۇالرنىـڭ قالغـانلىرىمۇ پهيـدا     

  .بولىدۇ
  .بۇ پرىنسـىپ ئىنسـان قهلبىـدىكى بـارلىق سـېزىم تهسـىراتىغا مـاس كېلىـدۇ ۋە ئـۇالرنى كـونترول قىلىـدۇ           

بىز قورقـۇش بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك بىـر ھېسسـىياتنىڭ ئاساسـىي         .قاراپ باقايلى مهسىلهن، قورقۇش تۇيغۇسىغا
ئېڭىمىزغا يېتىپ كېلىشىگه يول قويىدىغان بولساق، بۇ ھېسسىيات ئۆزى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك باشـقا بـارلىق     

لـۇپ  كۆڭۈلدە مۇشۇنداق بىر قورقـۇش ھېسسـىياتى مهۋجـۇت بو     .يىرگىنچلىك ھېسسىياتالرنى چاقىرىپ كېلىدۇ
چوقۇم بـۇ ئىككىسـىنىڭ ئىچىـدىكى      .تۇرغاندا، ئۇنىڭدا بىر جۈرئهت تۇيغۇسىنى ھاسىل قىلىش مۇمكىن ئهمهس

بىـرى بىـلهن بىلـله    -ئۇالر ماھىيهت جهھهتتىن پهرقلىق بولغاچقا، بىر  .بىرى ھۆكۈمرانلىق ئورۇندا تۇرۇشى شهرت
ئاساسـىي ئاڭـدا تۇتـۇپ تۇرغـان ھهر بىـر        .ىنى تارتىـدۇ ھهر بىر نهرسه ئۆزىگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش نهرسـ   .تۇرالمايدۇ

  .تهپهككۈر ئۆزىگه باشقا ئۆزى بىلهن ئوخشاش ماھىيهتلىك تهپهككۈرالرنى تارتىدۇ



 

  

  ئۆزىنى باشقۇرۇش-ئۆز (4)
 

  
» قىلىشئۆزىنى كونترول -ئۆز«دەپ ئالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇتتۇر مهنىسى  self-control بۇ سۆزنى ناپولىيون ئىنگلىزچه

، دەپ »ئـۆزىنى باشـقۇرۇش  -ئـۆز »لېكىن، مهن ناپولىيوننىڭ كىتابىـدىكى مهزمۇنغـا ئاساسـلىنىپ، بـۇ سـۆزنى        .دىن ئىبارەت
  .ئېلىشنى بهكراق مۇۋاپىق كۆردۈم

ئۆزىنى باشقۇرۇش ئىقتىدارى ئاتـا قىلىنغـان بولـۇپ، بـۇ ئىقتىـدار باشـقا ھـېچ قانـداق جانلىقالرغـا ئاتـا           -ئىنسانالرغا ئۆز
تهپهككـــۈر —يهنـــى، ئىنســـانالرغا ھـــازىرغىچه بايقالغـــان، ئهڭ يـــوقىرى دەرىجىـــدە رەتلهنـــگهن ئېنېـــرگىيه    .ىنمىغـــانقىل

شـۇنداق ئېيتىشـقىمۇ بولىـدۇكى، تهپهككـۈر مۇشـۇ ماتېرىيـال ۋە         .ئېنېرگىيىسىنى ئىشلىتىش ئىقتىـدارى ئاتـا قىلىنغـان   
  .ئارا تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان ئهڭ يېقىن باغلىنىشتۇر-نيانى ئۆزدۇ (Divinity) فىزىكىلىق نهرسىلهر دۇنياسى بىلهن ئىالھىي

سـىز ئـويالش قـابىلىيىتىگه ئىـگه بولـۇپال قالماسـتىن، ئۇنىڭـدىن نهچـچه مىـڭ ھهسسـه مـۇھىم بولغـان ئۆزىڭىزنىـڭ              
بـۇ    .هتهپهككۈرىنى ئۆزىڭىز كونترول قىلىش، ۋە ئۇالرنى ئۆزىڭىز ئۈچـۈن خىـزمهت قىلـدۇرۇش قـابىلىيىتىگىمۇ ئىـگ     -خىيال

  .ئۇقۇم ئىنتايىن مۇھىم بولـۇپ، بـۇ ئۇقـۇمنى مۇۋاپىـق سـهۋىيىدە تـۇرۇپ چۈشـهندۈرەلهيدىغان كىشـىلهر ئـانچه كـۆپ ئهمهس          
دەپ ئاتىلىدىغان بىر سىرلىق ئېنېرگىيىنى » تهپهككۈر«سىزنىڭ مېڭىڭىز بىر دىنام ياكى گېنېراتورغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇ 

سىزنىڭ مېڭىڭىزنى ئىشقا سالىدىغان قوزغاتقۇچىدىن مۇنـداق ئىككىسـى     .قا سالىدۇبارلىققا كهلتۈرىدۇ، ھهمدە ئۇنى ئىش
سىز بىر تهپهككۇرنى بهرپا قىلىـش ئۈچـۈن ئىشـلىتىدىغان      .ئۇنىڭ بىرى ئاپتوماتىك تهكلىپ، يهنه بىرى بولسا تهكلىپ. بار

» ئـۆزىگه بېـرىلگهن تهكلىـپ   -ئـۆز «يـاكى  » پئاپتوماتىك تهكلى»ماتېرىيالنى ئۆزىڭىز تاللىسىڭىز بولۇۋېرىدىغان بولۇپ، بۇ 
ســىز ئــۆزىڭىز بىــر تهپهككــۈرنى ۋۇجۇتقــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن كېتىــدىغان ماتېرىيــالنى باشــقىالرنىڭ تــالالپ   . دەپ ئاتىلىــدۇ

   .، دەپ ئاتىلىدۇ»تهكلىپ«بېرىشىگه تاپشۇرسىڭىزمۇ بولۇۋېرىدىغان بولۇپ، بۇ 
كى، مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى تهپهككـۈرلهر باشـقىالر تهرىپىـدىن ۋۇجۇتقـا        ئادەمنى ئۇياتالندۇرىدىغان بىـر ئهمهلىـيهت شـۇ   

ئېتىــراپ قىلمىســاق بولمايــدىغان تېخىمــۇ بهكــراق نومۇســلۇق ئىــش شــۇكى، كۆپــۈنچىلىرىمىز ئاشــۇنداق   .كهلتــۈرۈلگهن
-الرنىـڭ تـوغرا  باشقىالر تهرىپىدىن ۋۇجۇتقـا كهلتـۈرۈلگهن تهپهككـۈرلهرنى ھـېچ قانـداق تهكشۈرۈشـتىن ئۆتكـۈزمهي، يـاكى ئۇ        

ــز     ــۇل قىلىمى ــنهن قوب ــداق گۇمانالنمــايال ئهي ــدە ھــېچ قان ــالىقى ھهققى ــز كۈنلــۈك گېزىتنــى ئۇنىڭــدا ســۆزلهنگهن     .خات بى
باشـقىالرنىڭ غهيـۋەتلىرىگه ۋە قـۇرۇق گهپتانلىقىغـا خـۇددى ھهقىقهتـكه         .نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھهقىقهتتهكال ئوقـۇيمىز 

بىــر نهرســه تۇرۇقلۇقمــۇ، بىــز  -ىــز مــۇتلهق ھالــدا كــونترول قىالاليــدىغان بىــردىن تهپهككــۈر ب  .ئىشــهنگهندەك ئىشــىنىمىز
ئۇسـۇلى ئـارقىلىق ئـۇ يهرگه ئۆزلىرىنىـڭ چاتـاقلىرىنى،      » تهكلىـپ بېـرىش  «باشقىالرنىڭ ئۆز كۆڭۈل سارىيىمىزغا كىرىـپ،  

ويــۇپ، خــۇددى بىزنىــڭ قىــيىن ئهھــۋاللىرىنى، كېلىشمهســلىكلىرىنى، ۋە يالغــان ســۆزلىرىنى ئهكىرىــپ قويۇشــىغا يــول ق 
  .ئىشىكنى تاقاپ ئۇالرنى كىرگۈزمهسلىك قابىلىيىتىمىز يوقتهك بىر ئىشنى قىلىمىز

سىز ئۆزىڭىزنىـڭ كۆڭلىـدە ھۆكۈمرانلىـق ئورنىـدا تۇرىـدىغان تهپهككـۇرنى تهشـكىل قىلىـدىغان ماتېرىيـالنى ئـۆزىڭىز           
تهپهككــۈر ئىجــابىي تهپهككــۈر بولىــدىكهن، ئــۇ ســىزنى تــالالش ئىقتىــدارىغا ئىــگه بولــۇپ، ئهگهر ھۆكــۈمران ئورۇنــدىكى ئاشــۇ 

  .ئهگهر ئۇ سهلبىي تهپهككۈر بولىدىكهن، ئۇ سىزنى مهغلۇبىيهتكه ئېلىپ بارىدۇ. مۇۋەپپهقىيهتكه ئېلىپ بارىدۇ
بۇ جۈملىنى ئۈنلۈك ئاۋازدا   .ئۆزىنى باشقۇرۇش دېگىنىمىز ئۆزىنىڭ تهپهككۈرىنى باشقۇرۇش، دېگهنلىكتىن ئىبارەت-ئۆز

  .چۈنكى، بۇ بىر جۈمله سۆز ماقالىنىڭ مهزكۇر بۆلۈمىدىكى ئهڭ مۇھىم جۈمله  .قايتا ئوقۇڭ-ايتاق
ئاپتوماتىك تهكلىپ پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ، قهلبىڭىزدە ئۆزىڭىزنىـڭ ئىنتـايىن ئېنىـق ئاساسـىي نىشـانىغا مـاس       

ــدىلىق تهپهككــۈرلهرنى تۇرغــۇزۇڭ   ق قىلســىڭىز ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىز ئاشــۇ  شــۇندا  .كېلىــدىغان ئىجــابىي، ئاكتىــپ ۋە پاي
مانــا بــۇ   .تهپهككــۈرلهرنى ئهمهلىــيهتكه ئايالنــدۇرۇپ، ئــۇنى ســىزگه بىــر پــۈتكهن مهھســۇالت تهرىقىســىدە ئهكىلىــپ بېرىــدۇ   

سىز كۆڭلىڭىزدىكى ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىدىغان تهپهككۇرنى مهقسـهتلىك ھالـدا تـالالپ، تاشـقى       .تهپهككۇرنى باشقۇرۇشتۇر
ئۆزىنى كونترول قىلىش ئۇسۇلىدىن ئهڭ يوقىرى دەرىجىدە ۋە ئهڭ ئۈنۈملۈك ھالدا -رنى قهتئىي رەت قىلسىڭىز، ئۆزتهكلىپله

  .بىر جانلىقالردۇر-ئىنسانالر مانا مۇشۇنداق قىالاليدىغان بىردىن  .پايدىالنغان بولىسىز



  
 

تهنقىــتكه ئۇچراشــتىن قورقــۇش يېڭــى ئىــدىيىلهرنى ئۆلتــۈرۈپ       (5)
ــاليدۇ  تاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

باشـقىالر بـۇ ئىشـقا    «سىز مهلۇم بىر چوڭ ئىشنى قىلىش ھهققىدە يېڭـى ئىـدىيىگه كهلگهنـدە، كـۆڭلىڭىزدە     
شـۇنىڭ بىـلهن بهزىـدە سـىز ئـۇ ئىشـنى قىلماسـلىققا باھـانه           .دېگهن ئهندىشه پهيدا بولىدۇ» قانداق قارايدىغاندۇ؟

تهنقىتتىن قورقۇش ھېسسـىياتى بولـۇپ، ئـۇ    ئوبدان تهھلىل قىلىپ باقسىڭىز، سىزدە پهيدا بولغىنى   .ئىزدەيسىز
  :كۆڭلىڭىزدىكى مۇنداق سوئالالر ئارقىلىق ئهكس ئېتىدۇ

  .سهن ئۇنى قىاللمايسهن ●
  .بۇ ئىش بهك چوڭ بولۇپ، ئۇ ناھايىتى كۆپ ۋاقىت تهلهپ قىلىدۇ ●
  بۇ ئىشقا تۇغقانالر قانداق قارار؟ ●
  سهن؟بۇ ئىشنى قىلىپ بولغىچه سهن جېنىڭنى قانداق باقار ●
  بۇ ئىشنى بۇرۇن باشقىالر قىلىپ باقمىغان، ئۇنى سهن قىالاليسهن، دەپ ئوتتۇرىغا چىقساڭ بوالرمۇ؟ ●
  بۇنداق چوڭ نىشاننى تالاليدىغانغا سهن كىمتىڭ؟ ●
  .ئۆزەڭنىڭ بىر ئاددىي ئائىلىدە تۇغۇلغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالما ●
  سهن بۇ ئىش توغرىسىدا قانچىلىك نهرسه بىلهتتىڭ؟ ●
  .، دېيىشى مۇمكىن»ساراڭ بولۇپ قاپتۇ«ىشىلهر سېنى ك ●
  بۇ ئىشنى بۇرۇن باشقىالر نهمه ئۈچۈن قىلمىغان؟ ●

كۆڭلىڭىزدە مۇشۇ ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا نۇرغـۇن سـوئالالر پهيـدا بولـۇپ، بىـردىنال پۈتـۈن دۇنيـا ئـۆز دىققىتىنـى            
كېچىشـكه دەۋەت قىلىۋاتقانـدەك تۇيۇلۇشـى    سىزگه بۇراپ، سىزنى مازاك قىلىپ، سىزنى ئـۆز ئىسـتىكىڭىزدىن ۋاز   

مۇشۇنداق ۋاقىتتا، كاللىڭىزدىكى يېڭى ئىدىيه تېخى تولۇق تۇغۇلۇپ بواللمىغان بولۇپ، شۇ ۋاقىتنىـڭ  . مۇمكىن
ئۆزىدىال قىلىدىغان ئىشالر توغرىسىدا بىر ئىنتايىن ئېنىق پىالن تۈزۈش ئـارقىلىق، بـۇ ئىـدىيىگه ھايـاتلىق ئاتـا      

  .بىر ئىدىيىنى ئوزۇقالندۇرىدىغان ۋاقىت دەل ئاشۇ ئىـدىيه يېڭىـدىن تۇغۇلغـان ۋاقىتتـۇر      .لىدۇقىلىشقا توغرا كې
كـۆپ    .ئۇ بىر مىنـۇت ھايـات تۇرااليـدىكهن، ئۇنىـڭ سـاقلىنىپ قـېلىش ئېهتىمـاللىقىمۇ شـۇنچه يـوقىرى بولىـدۇ          

ئىبارەت بولۇپ، ئادەم تهنقىـدكه   ساندىكى ئىدىيىلهرنى ئۆلتۈرۈپ تاشاليدىغان نهرسه تهنقىدكه بولغان ئهندىشىدىن
   .ئۇچراشتىن قورقىدىكهن، بىر ئىدىيىنى پىالن تۈزۈش ۋە ئىش ئېلىپ بېرىش باسقۇچىغا ئېلىپ بارالمايدۇ

ئـۇالر    .دېگهن سۆزنى ئېتىـراپ قىلمايـدۇ   «مۇمكىن ئهمهس«ئۆز نىشانىغا يېتىشكه ئىشهنچىسى بار كىشىلهر 
  .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتكه چوقۇم ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلىـدۇ   .ۇۋاقىتلىق مهغلۇبىيهتكىمۇ تهن بهرمهيد

ھهر   .ئهگهر ئۇالرنىڭ بىر پىالنى ئۈنۈم بهرمهيدىكهن، ئۇنىڭ ئورنىغا دەرھال باشـقا بىـر يېڭـى پىالننـى دەسسـىتىدۇ     
ــۇر    ــاخىرقى مــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشىشــتىن ب ۇن مهلــۇم بىــر مهلــۇم قىممهتــكه ئىــگه نهتىجىلهرنىــڭ ھهممىســى ئ

مىڭ قېتىمدىن ئارتۇق تهجرىبه ئىشلهپ، ئاندىن  10توماس ئېدىسون   .دەرىجىدىكى ئوڭۇشسىزلىققا دۇچ كېلىدۇ
دېگهن ئاۋازنى مۇۋەپپهقىيهتلىـك  » مهرى خانىمنىڭ بىر پاخالنى بارتى«ئۆزى ئىجات قىلغان ئۈنئالغۇ ماشىنىسىغا 

     .ئالدۇرغان
 

  قهتئىي داۋامالشتۇرۇش) 6(



 
  .تىن ئىبارەت» قهتئىي داۋامالشتۇرۇش»سىز ھهر ۋاقىت ئېسىڭىزدە چىڭ ساقالشقا تېگىشلىك يهنه بىر سۆز       

بىـرەر ئىشـنى     .ھېچنىمه بهرمهي، پهقهتال ئېلىش ھهرگىزمۇ مـۇمكىن ئهمهس . ھهر بىر نهتىجه بهدەل تهلهپ قىلىدۇ
تهبىئهت بىلهن ئهڭ يوقىرى دەرىجىـدە ۋە ئهڭ  ئېلىپ بېرىپ، شۇ ئارقىلىق بىر نهتىجىنى قولغا كهلتۈرۈش خۇددى 

سـىز پهقهت    .تهبىئهتنـى گـوللىغىلى ۋە ئالـدىغىلى بولمايـدۇ    . ئالىجاناپ شهكىلدە سودىالشـقان بىـلهن ئوخشـاش   
بـۇ يهردىكـى     .تهبىئهتكه تېگىشلىك بهدەل تۆلىگهندىال، ئۇ ئانـدىن سـىزگه ئـۆزىڭىز ئىسـتىگهن نهرسـىنى بېرىـدۇ      

   .گىلمهس، ۋە قهتئىي رەۋىشته داۋامالشتۇرۇلغان تىرىشچانلىقتىن ئىبارەتبهدەل توختاۋسىز، ئې
ئۇالر   .باسقۇچلىرى بار-ئاددىي قهدەم 4قىلىۋاتقان ئىشىنى قهتئىي داۋامالشتۇرۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشنىڭ 

ق ۋاقىـت بىـلهن   سىزدىن ناھايىتى كۆپ ئهقىل ۋە ئاالھىدە ئۇنۋان تهلهپ قىلمايدىغان بولۇپ، سىزدىن پهقهت ئـازرا 
  :باسقۇچالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت-بۇ قهدەم. قىلىدۇ  ئازراق تىرىشچانلىقال تهلهپ

بىر ئىنتايىن ئېنىق مهقسهت بىلهن ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش توغرىسىدىكى بىر كۆيـۈپ تۇرغـان ئىسـتهككه    . 1
  .ئىگه بولۇش

هتتۈرۈلگهن بىر ئىنتايىن ئېنىـق پىالنـى بـار    ھهرىكهتلهر ئارقىلىق ئهكس ئ-توختاۋسىز قوللىنىدىغان ئىش. 2
  .بولۇش
تۇغقانالرنىڭ، دوستارنىڭ ۋە تونۇشالرنىڭ سهلبىي تهكلىپلىرىنى، ۋە باشقا بارلىق سهلبىي ۋە سـوغۇق سـۇ   . 3

   .چېچىش خاراكتېرىدىكى تهسىرلهرنى پۈتۈنلهي چهكلهيدىغان ئىرادىگه ئىگه بولۇش
جهريانىــدا ئــۆزىگه داۋاملىــق مهدەت بېرىــپ تۇرىــدىغان بىــر يــاكى بىــر قــانچه ئــۆز پىالنىنــى ئىجــرا قىلىــش . 4

  .ھهمكارالشقۇچىلىرى بار بولۇش
بىر ئىشنى قهتئىي داۋامالشتۇرااليدىغان كىشىلهردە ھهر خىل قىيىنچىلىقالرنى يېڭهلهيدىغان بىرەر سىرلىق 

ىشـىلىك سـۈپهت سـىزنىڭ قهلبىڭىـزدە مهلـۇم      قابىلىيهت بار بوالمدۇ؟ بىر ئىشنى قهتئىي داۋامالشـتۇرااليدىغان ك 
شــهكىلدىكى روھىــي، مهنىــۋىي، يــاكى خىمىيىلىــك ھهرىكهتنــى ۋۇجۇتقــا كهلتــۈرۈپ، شــۇ ئــارقىلىق ســىزگه بهزى  

ناپولىيوننىڭ خهنري فورد بىلهن توماس ئېدىسون ئۈستىدە ئېلىپ   تهبىئهتتىن تاشقىرى كۈچلهرنى ئاتا قىالمدۇ؟
ــك ئان   ــۇزۇن مۇددەتلى ــان ئ ــدىغان     بارغ ــران قالدۇرى ــىنى ھهي ــۇنداق كىش ــڭ ئاش ــىچه، ئۇالرنى ــڭ كۆرسىتىش الىزىنى

مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرۈشـىدە ئاساسـلىق رول ئوينىغـان نهرسـه، ئۇالرنىـڭ قىلىۋاتقـان ئىشـىنى قهتئىـي         
ۈســتىدە ئادىــل ئهگهر ســىز پهيغهمــبهرلهر، پهيالســوپالر ۋە دىنىــي لىــدېرالر ئ  .داۋامالشــتۇرۇش ئادىتىــدىنال ئىبــارەت

تهتقىقات ئېلىپ بارىدىغان بولسىڭىز، ئۇالر قولغا كهلتۈرگهن مۇۋەپپهقىيهتلهرنىڭ ئاساسـىي مهنبهلىـرى ئۇالرنىـڭ    
قىلغان ئىشىنى قهتئىـي داۋامالشـتۇرۇش، تىرىشـچانلىقنى بىـر نۇقتىغـا مهركهزلهشـتۈرۈش، ۋە ئىنتـايىن ئېنىـق         

  .ېگهن مۇقهررەر خۇالسىگه كېلىسىزمهقسهتكه ئىگه بولۇش ئاالھىدىلىكلىرى ئىكهن، د

 

  تهسهۋۋۇر ۋە چهكسىز ئهقىل. 8
 

  
تهسهۋۋۇر ئادەم قهلبىنىـڭ ئىـش بېجىـرىش ئـورنى بولـۇپ، ئـۇ يهردە كونـا ئىـدىيىلهر ۋە جهزملهشـكهن پـاكىتالر           

سـىزنىڭ ئىنتـايىن ئېنىـق      .قايتىدىن تۈرلهرگه ئايرىۋېلىنىدۇ، ۋە ئۇالر يېڭى مهقسهتلهر ئۈچۈن ئىشقا سـېلىنىدۇ 
ــىزنىڭ    ــالالرمۇ سـ ــدىغان ماتېرىيـ ــكىل قىلىـ ــانىڭىزنى تهشـ ــىي نىشـ ــتۇرىلىدۇ ۋە   ئاساسـ ــهۋۋۇرىڭىزدا قوراشـ تهسـ

ئۆزىڭىزگه بولغان ئىشهنچىڭىزنى، يېڭى ئىدىيلىرىڭىزنى، ۋە لىدېرلىقىڭىزنىمۇ ئالـدى  -سىز ئۆز  .بىرلهشتۈرۈلىدۇ
سـىز ئاپتوماتىـك تهكلىـب      .بىلهن ئۆز تهسهۋۋۇرىڭىزدا بارلىققا كهلتۈرۈپ، ئاندىن ئۇالرنى رېئاللىققا ئايالندۇرىسىز



ئۆزىڭىزگه بولغان ئىشهنچ، يېڭى ئىـدىيه  -ۆزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇرىدا ئىشقا سېلىپ، ئېنىق نىشان، ئۆزپرىنسىپىنى ئ
خۇددى بىر قۇشقاچنىڭ پهيدا بولـۇپ،    .ۋە لىدېرلىق قابىلىيىتى قاتارلىق زۆرۈر بولغان سۈپهتلهرنى بهرپا قىلىسىز

ــلىنىدىغىنىغا ئو     ــدىن باشـ ــرو ئورگانىزمـ ــدىكى مىكـ ــى تۇخۇمـ ــۈپ يېتىلىشـ ــاددىي   ئۆسـ ــىزنىڭ مـ ــاش، سـ خشـ
ــتۇرۇلغان      ــى ئورۇنالشـ ــايىتى ياخشـ ــدىغان، ناھـ ــا كهلتۈرىـ ــهۋۋۇرىڭىزدا ۋۇجۇتقـ ــۆز تهسـ ــىز ئـ ــۇ سـ نهتىجىلىرىڭىزمـ

ئاندىن ئـۇ تهسـهۋۋۇر ئىـدىيه ۋە      .تهسهۋۋۇر ئهڭ ئاۋال پهيدا بولىدۇ  .پىالنىڭىزدىن تهرەققىي قىلىپ ئهمهلگه ئاشىدۇ
ــدۇ  ــا ئۆزگهرتىلى ــدا  .پىالنغ ــتۇرىلىدۇ   ئهڭ ئاخىرى ــالر رېئالالش ــۇ پىالن ــهۋۋۇرىڭىزدىن     .ئ ــىزنىڭ تهس ــان س ــۇ جهري ب

  .بهزىلهرنىڭ دېيىشىچه، سىز تهسهۋۋۇر قىاللىغان ھهر قانداق ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرااليسىز  .باشلىنىدۇ
» ياسـالما تهسـهۋۋۇر  «ئۇنىـڭ بىـرى   . ئادەملهرنىڭ تهسهۋۋۇر قىلىش قابىلىيىتىنىڭ ئىككى خىـل شـهكلى بـار   

 creativeئىنگلىـزچه  (» ئىجادچـان تهسـهۋۋۇر  «بولـۇپ، يهنه بىـرى بولسـا    )  synthetic imagination:گلىـزچه ئىن(
imagination  (دىن ئىبارەت.  

 
  

  ياسالما تهسهۋۋۇر  (1)
  
  

مۇشۇ قابىلىيهتتىن پايـدىلىنىپ، سـىز كونـا ئۇقـۇم، كونـا ئىـدىيه ۋە كونـا پىالنالرنـى يېڭـى بىـرىكمه بـويىچه            
ياسـالما تهسـهۋۋۇر بـۇرۇنقى كهچـۈرمىش، بىلىـم ۋە كـۆزەتمه ماتېرىيـالالردىن پايـدىلىنىپ ئىـش          . سىزئورۇنالشتۇرى

دۇنيادىكى ئهڭ ئىجادچان كىشـىلهر كۆپـۈنچه ۋاقىـتالردا ياسـالما تهسـهۋۋۇردىن پايـدىلىنىپ يېڭـى          .ئېلىپ بارىدۇ
كـاللىڭىزدىكى ئۇچـۇرالرنى ياخشـى     سـىز ياسـالما تهسـهۋۋۇرىڭىزدىن پايـدىلىنىپ،      .ئىدىيىلهرنى ئويالپ چىقىـدۇ 

رەتلهپ، ئۆزىڭىز بىلىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسـىنى بىـر يهرگه يىغىـپ، شـۇ ئـارقىلىق بىـر ئىـدىيه يـاكى بىـر          
دېگهن سۆزنىڭ مهنىسـى مۇۋاپىـق   » ياساش«بۇ يهردىكى   .مهسىلىنى ھهل قىلىدىغان ئۇسۇلنى ئويالپ چىقىسىز

ا ئۇسۇل بىلهن بىر يهرگه ئهكىلىپ قۇراشتۇرۇش، دېگهنـدىن ئىبـارەت بولـۇپ،    ياكى مۇناسىۋەتلىك نهرسىلهرنى توغر
ئالىمالر، ئاشپهزلهر، كهشپىياتچىالر، رېمونتچىالر، يـازغۇچىالر،    .ئۇ ئىجاتچانلىقنىڭ دەرىجىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

نى ئىشـقا سـېلىپ، ئـۆز    ساتقۇچىالر، ئوقۇغۇچىالر، شىركهت باشلىقلىرى، ھهمدە باشقا ھهر بىر ئادەمنىڭ كاللىسى
  .تىن ئىبارەتتۇر» ياساش»قابىلىيهتلىرىنى ئهڭ يۈكسهك دەرىجىدە جارى قىلدۇرغاندا قىلىدىغان ئىشى دەل ئاشۇ 

  
 

  ئىجادچان تهسهۋۋۇر (2) 
 

 
تۇيغـۇ ۋە يېڭـى   -ئىنسانالرنىڭ چهكلىك قهلبى چهكسىز ئهقىل بىلهن بىۋاسته ئاالقىلىشىشتا، يېڭى ھـېس         

سـىز ئىجادچـان تهسـهۋۋۇر      .ئىلهامالرغا ئېرىشىشته پايدىلىنىـدىغان قـابىلىيهت ئىجادچـان تهسـهۋۋۇردىن ئىبـارەت     
ئارقىلىق كۆڭلىڭىزدە ھازىرغىچه يـوق بولغـان، ئهممـا ئـاقىۋىتى تـوغرا بولـۇپ چىقىـدىغان يېڭـى ئۇچـۇر ۋە يېڭـى           

ا تهسسـادىپىي ئىـگه بولغانـدا، ئاشـۇ ئىجادچـان      سىز بىر يېڭى خىيال ياكى يېڭى ئىلهامغـ   .ئىدىيىلهرنى تاپىسىز
ئالىمالر ۋە كهشپىياتچىالر بۇرۇن تېخى بايقالمىغـان نهرسـىلهرنى بايقـاش يـاكى بهرپـا      . تهسهۋۋۇردىن پايدىلىنىسىز

    .قىلىشتا پايدىلىنىدىغان قابىلىيهتمۇ دەل ئاشۇ ئىجادچان تهسهۋۋۇردىن ئىبارەت
قىلىق چهكسـىز ئهقىـل بىـلهن ئاالقىلىشـىدىغان بولغاچقـا، تهسـهۋۋۇر       ئىنسان كۆڭلى ئىجادچان تهسهۋۋۇر ئـار 

  .ئۇقۇمى كارنىگىنىڭ سىرى بىلهن ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتىنىڭ تهتقىقاتىغا كىرگۈزۈلگهن



» ئىجادچـان تهپهككـۈر  «نىـڭ ئورنىـدا   » ئىجادچـان تهسـهۋۋۇر  «ناپولىيوننىڭ كىتابىـدىكى بهزى جـايالردا   : ئىالۋە
  .مۇ ئىشلىتىلگهن) creative thoughtئىنگلىزچه (

 
  

  ئىجادچان تهسهۋۋۇردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش (3)
  

ــائىرالر ۋە         ــانتالر، ش ــالر، مۇزىك ــۇغ ئارتىس ــدە ئۇل ــدېرلىرى، ھهم ــۇغ لى ــادنىڭ ئۇل ــانائهت ۋە ئىقتىس ــا، س كارخان
ــردىن   ــىدىكى بى ــۇغ بواللىش ــڭ ئۇل ــادىي   -يازغۇچىالرنى ــدە ئىج ــڭ ئۆزلىرى ــهۋەب، ئۇالرنى ــر س ــش   بى ــهۋۋۇر قىلى تهس

    .قابىلىيىتىنى يېتىلدۈرگهنلىكىدۇر
خىـل فىزىكىلىـق سـېزىمنىڭ     5ئوتتۇراھال كىشىلهر كۆرۈش، ئاڭالش، تۇيۇش، پۇراش ۋە تېتىشتىن ئىبـارەت  

ياردىمى ئارقىلىق چۈشهنگىلى بولمايدىغان بىر نهرسىگه دۇچ كهلگهن ھامان، ئـۇ نهرسـىنىڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى     
 5خىـل سـېزىم ئـارقىلىق ئىـش كۆرمهيـدىغان بولـۇپ، سـىز ئاشـۇ          5چهكسىز ئهقىل بۇ   .المايدۇھهرگىزمۇ ئاڭقىر

-چهكسـىز ئهقىلنىـڭ كـۈچ     .تۈرلۈك تۇيغـۇ ئـارقىلىق چهكسـىز ئهقىلنىـڭ يـاردىمىنىمۇ قولغـا كهلتۈرەلمهيسـىز       
    .تبىر يولى ئىجادچان تهپهككۇرنى ئىشقا سېلىشتىن ئىبارە-قۇدرىتىدىن پايدىلىنىشنىڭ بىردىن

ئۇ ئىنسانالرنىڭ چهكلىك كۆڭلى بىلهن   .سېزىمى ئۇالرنىڭ ئىجادچان تهسهۋۋۇردىن ئىبارەت-6ئىنسانالرنىڭ 
ئارا تۇتاشتۇرىدىغان ئاالقه لىنىيىسى بولۇپ، كهشپىيات ساھهسىدىكى ئاساسىي ياكى يېڭى -چهكسىز ئهقىلنى ئۆز

ان تهســهۋۋۇر قــابىلىيىتى ئــارقىلىق بارلىققــا  پرىنســىپلىق ئاشــكارىلىنىش ۋە بايقاشــالرنىڭ ھهممىســى ئىجادچــ 
  .كېلىدۇ

  :مهنبهنىڭ بىرسىدىن كېلىدۇ 4يېڭى ئىدىيه، يېڭى ئۇقۇم، ۋە يېڭى تۇيغۇ تۆۋەندىكى 
   .باشقا بىر ئادەمنىڭ بىلىپ تۇرۇپ سىزگه ئاشكارىلىشى. 1
ىــپ كهلــگهن خىــل ســېزىمىڭىز ئــارقىلىق مېڭىڭىــزگه يېت 5ئــۇ ســىزنىڭ   .ســىزنىڭ يۇشــۇرۇن ئېڭىڭىــز. 2

   .ھهممه ئوي ۋە تهسىراتالرنى ساقالپ تۇرىدۇ
   .باشقا بىر ئادەمنىڭ يۇشۇرۇن ئاڭ ئىسكىالتى. 3
   .چهكسىز ئهقىل. 4

ــارزۇيىڭىزنى    » مــۆجىزە«ناپولىيوننىــڭ قارىشــىچه  ــۆز ئ ــۇ ســىزنىڭ ئ دېــگهن نهرســه مهۋجــۇت ئهمهس بولــۇپ، ئ
تهبىـئهت ئۆزىنىـڭ جهزملهشـكهن قانۇنىيهتلىرىـدىن ھهرگىزمـۇ        .رېئاللىققا ئايالندۇرىشـىڭىزغا يـاردەم قىاللمايـدۇ   

ئهمما، تهبىئهتنىڭ بهزى قانۇنىيهتلىرىنى چۈشىنىش مۇمكىن ئهمهس بولۇپ، ئۇالر خۇددى بىـر    .چهتنهپ كهتمهيدۇ
سېزىمىنى مانـا ئاشـۇنداق مـۆجىزىگه    -6ئىنسانالرنىڭ ئىجادچان تهسهۋۋۇردىن ئىبارەت   .دەك كۆرىنىدۇ» مۆجىزە«
  .ڭ يېقىن كېلىدىغان بىر نهرسه، دەپ قاراشقا بولىدۇئه

سىز ئۆز نىشانىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ھهرگىزمۇ موجىزىگه تايانماي، چهكسىز ئهقىلنىـڭ سـىزنى تهبىئىـي    
چهكسـىز ئهقىـل مهن   «ھهرگىزمـۇ    .يـولالر ۋە تهبىئىـي قانۇنىيهتلهرنىـڭ يـاردىمى بىـلهن يېتهكلىشـىگه تايىنىـڭ       

چهكسىز ئهقىل مېنـى ئـۆزەم   «ئۇنىڭ ئورنىغا،   .، دەپ ئويالپ قالماڭ»سىنى ماڭا ئهكىلىپ بېرىدۇنىشانلىغان نهر
  .، دەپ ئويالڭ»تىكلىگهن نىشانغا يېتهكلهپ ماڭىدۇ

، دېــگهن ئويــدا »مهن ئــۆز غــايهمنى چوقــۇم ئهمهلــگه ئاشــۇرااليمهن «ئىجادچــان تهپهككــۈر ســىزدىن ھهر ۋاقىــت  
يـول ۋە تـوغرا تهرتىـپ بـويىچه ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا نىسـبهتهن ئـۆزىڭىزدە كۈچلـۈك          بولۇشنى، ئۆز غـايىڭىزنى تـوغرا   

ــدۇ   ــۇق ئىشــهنچ بولۇشــنى تهلهپ قىلى ــاد ۋە تول ــۆپ      .ئېتىق ــانچه ك ــابىلىيىتىنى ق ــادىي ق ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ئىج
ھهمـدە ئـۇ   ئىشلهتسىڭىز، ئۇ سىزنىڭ ئاڭلىق ۋۇجۇدىڭىزنىڭ سىرتىدا باشالنغان ئامىلالرغا شۇنچه سهزگۈر بولىدۇ،

شـۇنداقال سـىز بـۇ ئىجـادىي قـابىلىيىتىڭىزنى قـانچه كـۆپ          .ئامىلالرنى قـانچه ئاسـان قوبـۇل قىلىـدىغان بولىـدۇ     



بـۇ    .ئىشلهتسىڭىز، يېڭى تهپهككۈر ۋە يېڭى ئىدىيه يارىتىشـتا سـىز ئۇنىڭغـا شـۇنچه كـۆپ تايىنىـدىغان بولىسـىز       
  .قال يېتىلدۈرەلهيسىز ۋە تهرەققىي قىلدۇرااليسىزقابىلىيهتنى سىز پهقهت ئهمهلىيهتته ئىشلىتىش ئارقىلى

  
دېـگهن كىتـابى   » مـۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى  »بىر ئۇيغۇر ياشنىڭ ماڭا دەپ بېرىشـىچه، ناپولىيوننىـڭ    :ئىالۋە

قىســىم قىلىــپ نهشــىر  2دېــگهن ئىســىم بىــلهن » مــۇۋەپپهقىيهت دەســتۇرى«مىللهتــلهر نهشــرىياتى تهرىپىــدىن 
  .دىن سېتىۋالغىلى بولىدىكهنhttp://book.alma.cn رنى ئالما تور كىتابخانىسى قىلىنغان بولۇپ، ئۇال
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كـۆز ئالـدىغا   ىي داجـ ئى«دەپ ئاتىلىدىغان بولـۇپ،   concentration دېگهن سۆز ئىنگلىزچه» مهركهزلهشتۈرۈش«

مهركهزلهشتۈرۈش دېگهن سۆز ناپولىيوننىڭ   .دەپ ئاتىلىدۇ creative visualization بولسا ئىنگلىزچه» كهلتۈرۈش
بىر ئىستهكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ يوللىرى بىلهن ۋاستىلىرىنى تېپىـپ چىقىـپ، ئـۇالرنى رەسـمىي     «كىتابىدا 

» پائالىيهتنى ئاشۇ ئىستهككه مهركهزلهشـتۈرۈش ھهرىكىتـى  -شئىشقا سالغىچه بولغان ۋاقىت ئىچىدە، زېهىن ۋە ئى
پائـالىيهتنى مهلـۇم بىـر ئىسـتهككه مهركهزلهشتۈرۈشـته مۇنــداق      -زېهىـن ۋە ئىـش    .دېـگهن مهنىـدە ئىشـلىتىلگهن   

ــدۇ    ــۇھىم رول ئويناي ــانۇنىيهت م ــى ق ــادەت      : ئىكك ــا ئ ــرى بولس ــانۇنىيىتى، يهنه بى ــب ق ــك تهكلى ــرى ئاپتوماتى بى
    .قانۇنىيىتى

 5ئـۇ سـىزنىڭ كـۆرۈش، ئـاڭالش، پـۇراش، تېـتىش ۋە تۇيۇشـتىن ئىبـارەت           .ادەت مۇھىتنىڭ ئىچىدە يېتىلىدۇئ
سېزىمىڭىز ئارقىلىق سىزگه تهسىر كۆرسهتكهن ھهممه مهنبهلهر ئـارقىلىق، ئوخشـاش ئىشـنى ئوخشـاش ئۇسـۇلدا      

  .ئارقىلىق يېتىلىدۇ قايتىالپ تهكرار قىلىش-قايتا قىلىش ئارقىلىق، ئوخشاش خىيالنى قايتا-قايتا
ئىنسانالرنىڭ قهلبى مهلۇم بىـر ئىـدىيىنى ۋۇجۇتقـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن زۆرۈر بولغـان ماتېرىيـالالرنى ئۆزىنىـڭ         

ئادەت بۇ ئىدىيىنى بىـر مـۇقىم قۇرۇلمـا شـهكلىدە ئۇيۇتـۇپ، يوشـۇرۇن ئاڭنىـڭ          .ئهتىراپىدىكى مۇھىتتىن يىغىدۇ
ىڭــدىن كېــيىن بــۇ ئىــدىيه ســىزنىڭ مىجهزىڭىزنىــڭ كــام بولســا  ئۇن  .ئىچىــگه تــۈرگه ئايرىــپ ئهكىرىــپ قويىــدۇ 

ھهرىكىتىڭىــزگه جىمجىــت ھالــدا تهســىر كۆرســىتىدۇ،  -بولمايــدىغان بىــر قىســمىغا ئايلىنىــپ، ســىزنىڭ ئىــش 
قاراشـلىرىڭىزنى شـهكىللهندۈرىدۇ، ھهمـدە سـىزنىڭ پىكرىڭىزنـى كـونترول       -سىزنىڭ بىر تهرەپلىمه ۋە ئاغما كـۆز 

ــدۇ ــقا   .قىلىـ ــوقىرى دەرىجىـــدىكى      شۇڭالشـ ــۇھىتنى ئهڭ يـ ــىتىدىغان مـ ــۆزىڭىزگه تهســـىر كۆرسـ ــىزنىڭ ئـ سـ
چۈنكى، مۇھىت سىزنىڭ كاللىڭىزغا كىرىدىغان ئـۇزۇقنى  . ئېهتىياتچانلىق بىلهن تاللىشىڭىز ئىنتايىن مۇھىم

  .تهمىنلهيدىغان مهنىۋىي ماكاندىن ئىبارەتتۇر
 

  

  ىر ئۈزۈندەدېگهن ماقالىدىن ب» مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسى (1) «
  

ــۇر ماقالىنىـــڭ  ــان  -1مهن مهزكـ ــا ئالغـ ــدە تىلغـ ــڭ مهنبهســـى«بۆلۈمىـ ــالىنى » مۇۋەپپهقىيهتنىـ دېـــگهن ماقـ
ناپولىيوننىڭ كىتابىدىكى مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر بىلهن سېلىشتۇرۇپ، ناپولىيوننىـڭ كىتابىـدىكى مهزمـۇن ئـۇ     

شۇنداق بولسىمۇ، ئـۇ ماقالىـدىكى    .ئىدىم ماقالىدىكىدىن جىق ئهتراپلىق ۋە تولۇق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان
ئهقىدە بىلهن مۇھىتنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى مهزمۇن يۇقىرىدىكى ئـادەت بىـلهن مۇھىتنىـڭ مۇناسـىۋىتى     
توغرىسىدىكى مهزمۇن بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدىغان بولۇپ، ئۇنى بىـر ئـاز كېڭهيتىـپ بېرىـدىغان بولغاچقـا، ئـۇ       

ــۇ يهرگه بىــر نهقىــل   ماقالىنىــڭ ئهقىــدە بىــلهن مۇھىــ  ت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت ھهققىــدىكى قىســمىنى ب



دېـگهن ماقالىنىـڭ   » مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسـى »تۆۋەندىكىسى   .شهكلىدە قىستۇرۇپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۇم
  :بىر قىسمى

غان، بىزنى ئـۆز  ئهمدى بىز قايتا ئهسلهپ كۆرەيلى، ئهقىدە دېگهن نېمه؟ ئهقىدە بولسا ئالدىن تهشكىللهپ قويۇل
تۇيغـۇ ئۇسـۇلىدىن    –ئۆزىمىز بىلهن ئالماشتۇرۇش قىلىشقا ئۈزلۈكسىز ھالدا يېتهكلهيـدىغان بىـر خىـل ھـېس      –

ئۇنداقتا، ئهقىدە قهيهردىن كېلىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن بهزى كىشىلهرنىڭ ئهقىدىسى ئۇالرنىـڭ مـۇۋەپپهقىيهت    .ئىبارەتتۇر
ــۈرتكه بو   ــاراپ قهدەم تاشلىشــىغا ت ــزىلىگه ق ــۇبىيهتكه   مهن ــۇالرنى مهغل لســا، يهنه بهزى كىشــىلهرنىڭ ئهقىدىســى ئ

ئۇچرىتىدۇ؟ ئهگهر بىز مۇۋەپپهقىيهتنى ئىلگىرى سـۈرىدىغان ئهقىـدىلهرگه تهقلىـد قىلمـاقچى بولسـاق، ئـۇ چاغـدا        
    .ئالدى بىلهن ئاشۇ خىل ئهقىدىلهرنىڭ قهيهردىن كهلگهنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇنلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

قازانغا يولۇقسـاڭ قارىسـى يۇقـار، يامانغـا يولۇقسـاڭ يارىسـى، دەيـدىغان        . چى كېلىش مهنبىيى مۇھىتتۇربىرىن
ــار ــۇ رەھىمســىز ئهمهلىــيهتلهر تهرىپىــدىن ئىســپاتالنغان ھهقىقهتتــۇر  . گهپ ب ــزار  . ب ــادەمنى ئهڭ بى تۇرمۇشــتىكى ئ

. هر بۇالرنى تامامهن يېڭىپ كېتهلهيـدۇ قىلىدىغان نهرسه پهرىشانلىق ۋە بېسىمغا ئۇچراش تۇيغۇسى ئهمهس، ئادەمل
ــىرىدىن        ــىتىدىغان تهس ــا كۆرس ــدە ۋە ئارزۇغ ــڭ ئهقى ــا مۇھىتنى ــه بولس ــۇق نهرس ــى قورقۇنچل ــتىكى ھهقىق تۇرمۇش

ئهگهر ســىزنىڭ ئــۆز ئهتراپىڭىــزدا كۆرگهنلىرىڭىزنىــڭ ھهممىســى مهغلــۇبىيهت ۋە ئۈمىدســىزلىكتىن   . ئىبــارەتتۇر
زنىڭ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشىڭىزغا ياردىمى بولىـدىغان ئىچكـى تهسـهۋۋۇرالرنى    ئىبارەت بولغان بولسا، ئۇ چاغدا سى

ئالدىنقى بىـر بابتـا ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك، كۆپچىلىكنىـڭ      . ۋۇجۇدقا كهلتۈرىشىڭىز ناھايىتى تهسكه توختايدۇ
ت ئىچىـدە  ئهگهر سـىز بـاي ھهم مۇۋەپپهقىيهتلىـك مۇھىـ    . ھهممىسى توختاۋسىز ھالدا تهقلىـد قىلىشـنى ئوياليـدۇ   

ئهگهر . ئۆسۈپ يېتىلگهن بولسىڭىز، ئۇ چاغدا سىز ناھـايىتى ئاسـانال بـايلىق ۋە مـۇۋەپپهقىيهتكه تهقلىـد قىلىسـىز      
ــۇ چاغــدا ســىزدە ناھــايىتى ئاســانال       ــامراتلىق ۋە ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدە ئۆســۈپ يېــتىلگهن بولســىڭىز، ئ ســىز ن

ئۆزى تۇرىۋاتقان : بىرىت ئېينىشتېيىن مۇنداق دەيدۇئال .نامراتلىق ۋە ئۈمىدسىزلىنىش ئهقىدىسى شهكىللىنىدۇ
كۆپ . ئىجتىمائىي مۇھىتقا ئوخشىمايدىغان نۇقتىنهزەرنى ئوتتۇئىرىغا قويااليدىغان كىشىلهر ناھايىتى ئاز چىقىدۇ

   .قىسىم ئادەملهر بۇنداق نۇقتىنهزەرلهرنى شهكىللهندۈرەلمهيدۇ
  )بۇ يهردىكى ئىككى ئابزاس مهزمۇن قىسقارتىلدى(

چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىنجـامىن بىرانـد دېـگهن كىشـى زور مـۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغـا كهلتـۈرگهن يـۈز         
نهپهر ياش تهنههرىكهتچى، مۇزىكانت ۋە ئالىمغـا قارىتـا تهتقىقـات ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، ئـۇ بـۇ جهريانـدا بـۇ تاالنـت            

ئهكســىچه، ئۇالرنىــڭ كــۆپ  .كىنى بايقىغــانئىگىلىرىنىــڭ باشــتىن باشــالپال مــۇۋەپپهقىيهت قازانغــان ئهمهســلى 
. قىسىمى باشقىالرنىڭ يېتهكلىشى ۋە قوللىشىغا ئېرىشكهندىن كېـيىن ئانـدىن ئالغـا ئىلگىـرلىگهنلهر ئىـكهن     

ئۇالرنىڭ ھهرقاندىقىنىڭ تاالنت ئاالمىتى پهقهت ئـۇالردا مهن تاالنـت ئىگىسـى بـوالاليمهن دەيـدىغان ئهقىـدە پهيـدا        
    .ندىن نامايان بولغان ئىكهنبولغاندىن كېيىنال ئا

-مۇھىت بهلكىم ئهقىدىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك قوزغاتقۇچىسى بولۇش مۇمكىن، لېكىن، ئـۇ ئهقىـدىنىڭ بىـردىن   
بىر قوزغاتقۇچىسى ئهمهس، ئهگهر ئۇ بىـر دىنبىـر قوزغـاتقۇچ بولىـدىغان بولسـا، ئـۇ چاغـدا بىـز مهڭگـۈ ئـۆزگهرمهس           

الر پهقهت بــاي مــۇھىتنىال بىلــگهن، نــامرات بــالىالر بولســا پهقهت  بــاي بــالى. مۇھىــت ئىچىــدە ياشــىغان بوالتتــۇق 
ئهكسىچه، باشقا خىل كهچۈرمىش ۋە ئۆگىنىش ئۇسۇلىلىرىمۇ ئهقىدىنىڭ كـېلىش  . نامراتلىقنىال بىلگهن بوالتتى

    .مهنبىيى بوالاليدۇ
تىـدا، بهزى ئىشـالر   ئادەمنىـڭ ھايا  .كىچىك ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئهقىدە پهيدا قىالاليدۇ –تۇرمۇشتىكى چوڭ 

جون ف كىننىدى قهستكه ئۇچرىغان شۇ كۈننى ئهسلىيهلهيدىغان بولسىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ شـۇ  . مهڭگۈ ئۇنتۇلمايدۇ
نۇرغــۇن ئــادەملهرگه نىســبهتهن ئېيتقانــدا، بــۇ ئۇالرنىــڭ دۇنيــا . كــۈنى قهيهردە ئىكهنلىكىنىمــۇ چوقــۇم بىلهلهيســىز
ــۇپ      ــۈن بول ــۆزگهرگهن بىــر ك ــۈگه ئ ــى مهڭگ ــابلىنىدۇقارىش ــادەملهر مهڭگــۈ      .ھېس ــىم ئ ــال، كــۆپ قىس ئوخشاش

بۇنداق كهچۈرمىشلهرنىڭ بىزگه كۆرسىتىدىغان . ئۇنتۇلمايدىغان كهچۈرمىشلهرنى ئۆز بېشىدىن كهچۈرگهن بولىدۇ
    .تهسىرى دەل مۇشۇنداق كهچۈرمىشلهر تهقدىرىمىزنى ئۆزگهرتهلهيدىغان ئهقىدىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ



ــاش ۋاق 13مهن  ــدىم   ي ــېمه قىلىشــىم كېرەكلىكــى توغرىســىدا ئويالن ــيه . تىمــدىال ئۆزۈمنىــڭ ن ھهم تهنتهربى
. مهخسـۇس سهھىپىسـىنىڭ يازغۇچىســى يـاكى تهنتهربىــيه پىروگراممىسـىنىڭ دىكتـورى بولۇشــنى قـارار قىلــدىم      

ى ئىمـزا  مهلۇم بىر كۈنى، مهن گېزىتتىن خوخـاد كىسـارنىڭ مهلـۇم بىـر كىتابخانىـدا ئۆزىنىـڭ يېڭـى كىتـابلىرىن        
قويۇپ سېتىش پائـالىيىتى ئۆتكـۈزمهكچى ئىكهنلىكـى توغرىسـىدا خهۋەر كـۆردۈم، شـۇنىڭ بىـلهن مهن، ئهگهر مهن        
تهنتهربىيه مهخسۇس سهھىپىسى يازغۇچىسى ياكى تهنتهربىـيه پروگراممىسـى دىكتـورى بولۇشـنى ئوياليـدىكهنمه،      

ھهم ئىشنى مۇشۇ يهردىـنال  . ېگهنلهرنى ئويلىدىمئالدى بىلهن چوقۇم زىيارەت قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىشىم كېرەك، د
شۇنىڭ بىلهن مهن مهكتهپتىن ئايرىلىپ، كىچىك ئۈنئـالغۇدىن بىرنـى ئـارىيهت ئالـدىم،     . باشالشنى قارار قىلدىم

مهن ئـۇ يهرگه يېتىـپ بارغـان ۋاقىتتـا، كىسـار      . ئاپام مېنى پىكـاۋى بىـلهن ھېلىقـى كىتابخانىغـا ئاپىرىـپ قويـدى      
بىــر تــوپ مــۇخبىرالر ئــۇنى ئورىۋېلىــپ، . مهن بىــر ئــاز قورقتــۇم. كه تهمشــىلىپ تۇرغــان ئىــكهنئهپهنــدىم كېتىشــ

مهن بىــر ئامــالالرنى قىلىــپ، بىــر قــانچه مۇخبىرالرنىــڭ قولتــۇقلىرى . ئۇنىڭــدىن توختىمــاي ســوئال ســوراۋاتاتتى
ۇنى ئاددىيغىنـا ئۈنئـالغۇ   مهن دەرھـال ئۇنىڭغـا ئۆزۈمنىـڭ ئـ    . ئاستىدىن ئۆتۈپ كىسار ئهپهندىمنىڭ ئالدىغا بـاردىم 

ئۇ ھېلىقى بىر توپ مۇخبىرالرنى توختىتىپ قويۇپ، ماڭا شهخسهن زىيـارەت  . زىيارىتى قىلغۇم بارلىقىنى ئېيتتىم
ــپ بهردى  ــش پۇرســىتى يارىتى ــۇمكىن     . قىلى ــڭ م ــا نېمىنى ــۆزگهرتتى، ماڭ ــدەمنى ئ ــڭ ئهقى ــۇ كهچــۈرمىش مېنى ئ

قىلى بولىـدىغانلىقى ۋە ئـۆزۈم ئېرىشـمهكچى بولغـان نهرسـىگه      بولىدىغانلىقىنى، تۇرمۇشتا كىمـلهرگه يېقىنالشـ  
كېيىن مهن كىسـار ئهپهنـدىمنىڭ شـۇ     .ئىنتىلىشنىڭ جاۋابىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى قاتارلىقالرنى بىلدۈردى

بـۇ مېنـى مۇشـۇ سـاھهدە     . قېتىملىق ئىلهامالندۇرۇشى سهۋەبىدىن، مهلۇم بىر گېزىتكه توختىماي ماقاله ئهۋەتتىم
   .ۇلغۇسىز كهچۈرمىشكه ئىگه قىلدىئۇنت

  
 

  مۇۋەپپهقىيهتنىڭ سېهرىي ئاچقۇچى (2)
  

نــاپولىيون مهركهزلهشــتۈرۈش بىــلهن بىۋاســته ۋە ۋاســتىلىك شــهكىلدە مۇناســىۋەتلىك بولغــان پرىنســىپالرنى  
بـۇرۇنقى كىشـىلهر مۇشـۇ سـېهرىي     . دەپ ئاتىغـان » مۇۋەپپهقىيهتنىڭ سـېهرىي ئـاچقۇچى  «ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى 

ھهمــدە   .ئاچقۇچنىــڭ يــاردىمى بىــلهن دۇنيــادىكى بــارلىق ئۇلــۇغ كهشــپىياتالرنىڭ مهخپىــي ئىشــىكىنى ئاچقــان 
پاراسـهت ۋە تاالنتالرنىـڭ ھهممىسـى مۇشـۇ ئاچقۇچنىـڭ سـېهرىي كۈچىـدىن پايـدىلىنىپ         -بۇرۇنقى بارلىق ئهقىل

  .يېتىلدۈرۈلگهن ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇلغان
ڭ مــۇقىم ئــادەت ۋە ئهمهلىيهتــتىن پايــدىلىنىپ، مهلــۇم بىــر نهرســىنى  مهركهزلهشــتۈرۈش دېگىنىمىــز ســىزنى

ــولغىچه، كــۆڭلىڭىزنى ئاشــۇ نهرســىگه يىغىــپ تــۇرۇش قــابىلىيىتىڭىزنى     تهلتۆكــۈس چۈشــىنىپ ۋە ئىگىــلهپ ب
ــر مهســىلىگه ئاشــۇ      . كۆرســىتىدۇ ــۇم بى ــۇالرنى مهل ــزگىنلهپ، ئ ــى تى ــز ۋە زېهنىڭىزن ــۆز دىققىتىڭى ــۇ ســىزنىڭ ئ ئ

ئـۇ سـىزنىڭ ئـۆزىڭىز    . ىلىپ بـولغىچه مهركهزلهشـتۈرۈپ تـۇرۇش قـابىلىيىتىڭىزنى كۆرسـىتىدۇ     مهسىلىنى ھهل ق
ــۇش ئىقتىــدارىڭىز بىــلهن يېڭــى      تاشلىۋېتىشــنى ئىســتهيدىغان ئادەتلهرنىــڭ تهســىرىنى بىــر ياققــا قايرىــپ قوي

س تىـزگىنلهش  ئـۆزىڭىزنى تهلتۆكـۈ  -ئۇ سـىزنىڭ ئـۆز  . قابىلىيىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ-ئادەتلهرنى يېتىلدۈرۈش كۈچ
  .قابىلىيىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ

-مهركهزلهشـتۈرۈش دېگىنىمىــز سـىزنىڭ ئــۆزىڭىز ئـارزۇ قىلغانــدەك ئـويالش ئىقتىــدارىنى، ئۆزىڭىزنىـڭ ئــوي     
تهپهككۇرىنى كـونترول قىلىـپ، ئـۇنى بىـر ناھـايىتى ئېنىـق مهقسـهتكه تـوغرىالش ئىقتىـدارىنى، ۋە ئۆزىڭىزنىـڭ           

  .ھهرىكهت پىالنى قىلىپ تهشكىللهش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ-لىي ئىشبىلىملىرىنى بىر ساغالم ۋە ئهمه
ئـارا ئارىلىشـىپ   -سىز ئۆزىڭىزنىڭ كۆڭلىنى ئۆزىڭىزنىـڭ ئۆمۈرلـۈك ئىسـتىكىڭىزگه مهركهزلهشتۈرۈشـته، ئـۆز     

 بىرى بىلهن ناھايىتى زىچ باغالنغان باشقا نۇرغۇن ئىشـالر ئۈسـتىدىمۇ بـاش قـاتۇرۇپ، زېهنىڭىزنـى     -كهتكهن ۋە بىر



)  ambition:ئىنگلىـزچه (چـوڭ پىـالن   . مهركهزلهشتۈرمهكچى بولغـان ئاساسـىي نهرسـىنى تاماملىشـىڭىز كېـرەك     
بىـلهن ئىســتهك ئوڭۇشــلۇق مهركهزلهشـتۈرۈش جهريــانىنى ۋۇجۇتقــا كهلتۈرۈشــته كـام بولســا بولمايــدىغان ئىككــى    

بـۇ ئـاچقۇچتىن پايدىلىنىـدىغان      .مهيدۇبۇ ئامىلالر بولمايدىكهن، سېهرىي ئاچقۇچمۇ ئۈنۈم بهر. ئاساسىي ئامىلدۇر
كىشىلهرنىڭ ئىنتايىن ئاز بولىشىدىكى سهۋەب، كۆپۈنچه كىشىلهرنىڭ چـوڭ پىالنـى يـوق بولـۇپ، ھاياتىـدا بىـرەر       

  .ئاالھىدە نهرسىنىمۇ ئىستىمهيدۇ
  .ىۋېرىدۇسىز ئۆزىڭىز ئارزۇ قىالاليدىغان ھهر قانداق نهرسىنى ئۆزىڭىز ئۈچۈن ئىستهك قىلىپ تاللىسىڭىز بول

ئهگهر ســـــىزنىڭ ئىســـــتىكىڭىز ئهمهلىـــــيهتكه ئۇيغـــــۇن ۋە يېتهرلىـــــك دەرىجىـــــدە كۈچلـــــۈك بولىـــــدىكهن،  
نۇرغـۇن ئـالىم ۋە     .مهركهزلهشتۈرۈشتىن ئىبارەت سېهرىي ئاچقۇچ ئۇ ئىستهكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا يـاردەم قىلىـدۇ  

دۇئاسىنىڭ كۈچى قهلبىـدە چوڭقـۇر ئـورۇن    پىسخولوگىيه تهتقىقاتچىلىرىنىڭ قارىشىچه، تىالۋەت قىلغۇچىالرنىڭ 
  .ئالغان بىر ئىستهكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى مهركهزلهشتۈرۈش پرىنسىپى ئارقىلىق ئۈنۈم بېرىدۇ

ئىنسانالر بهرپا قىلغـان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئهڭ ئالـدى بىـلهن ئىسـتهك ئـارقىلىق تهسـهۋۋۇردا ۋۇجۇتقـا          
  .لىق رېئاللىققا ئايالندۇرۇلغانكهلتۈرۈلۈپ، ئاندىن مهركهزلهشتۈرۈش ئارقى

مهركهزلهشتۈرۈش سېهرىي ئاچقۇچىدىن پايدىلىنىشتا، سىز ئالدى بىـلهن كـۆڭلىڭىزدىكى گۇمـانىي قـاراش ۋە     
ــرەك    ــىڭىز كې ــۈنلهي يوقىتىش ــلىكنى پۈت ــدىلىنالىغان       .ئىشهنمهس ــلۇق پاي ــاچقۇچتىن ئوڭۇش ــۇ ئ ــازىرغىچه ب ھ

    .يىسىدە بولغانالردىن بىرسىمۇ يوقكىشىلهرنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭغا ئىشهنمهسلىك ئىدى
سىزنىڭ غايىڭىز بىر داڭلىق . تۆۋەندە بىز بۇ سېهرىي ئاچقۇچنى بىر مۇقىم فورمۇال ئارقىلىق سىناپ باقايلى

ئۇنــداقتا ســىز بىــر ۋاراق قهغهزگه تۆۋەنــدىكى ۋەدىنــى   .ئــاممىۋىي نۇتــۇق ســۆزلىگۈچى بولــۇش، دەپ پهرەز قىاليلــى
  :يېزىڭ

چـۈنكى مهن شـۇ ئـارقىلىق     .ىتى قابىلىيهتلىـك ئـاممىۋىي نۇتـۇق سـۆزلىگۈچى بولغـۇم بـار      مېنىڭ بىر ناھـاي 
دۇنياغا زۆرۈر بولغان خىزمهتلهردىن بىرىنى قىلىپ بېـرەلهيمهن، ھهمـدە شـۇ ئـارقىلىق مهن ئـۆز تۇرمۇشـۇمغا زۆرۈر       

   .بولغان ماددىي نهرسىلهرگه ئىگه بوالاليدىغان ئىقتىسادىي كىرىمگه ئېرىشهلهيمهن
مىنــۇت، ۋە ئهتىگىنــى ئورنۇمــدىن ئهمــدىال  10هن ئــۆز كۆڭلــۈمنى ھهر كــۈنى ئاخشــىمى ئۇخالشــتىن بــۇرۇن م

مىنـۇت مۇشـۇ ئىسـتهككه مهركهزلهشـتۈرۈپ، شـۇ ئـارقىلىق ئاشـۇ ئىسـتهكنى رېئاللىققـا ئايالنـدۇرۇش            10تۇرغاندا 
ــش  ــداق ئىـــــ ــۈن قانـــــ ــمهن   -ئۈچـــــ ــپ چىقىـــــ ــى تېپىـــــ ــوللىنىش كېرەكلىكىنـــــ ــى قـــــ  .ھهرىكهتلهرنـــــ

 
ــۆزلىگۈچى         مهن ــۇق س ــاممىۋىي نۇت ــق ئ ــب قىالرلى ــايىن جهل ــك ۋە ئىنت ــايىن قابىلىيهتلى ــر ئىنت ــڭ بى ئۆزەمنى

شۇڭالشقا مهن ھهر قانداق نهرسىنىڭ مېنىڭ مۇشۇ يولدىكى تىرىشچانلىقىمغا . بوالاليدىغانلىقىمغا ئىشىنىمهن
  ________:ئىمزا  .دەخلى قىلىشىغا يول قويمايمهن

ھهمـدە سـىز ئىسـتىگهن      .يغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدا دېيىلگهن بويىچه ئىـش تۇتـۇڭ  سىز مۇشۇ ۋەدىگه ئىمزا قو
  .نهتىجىگه ئېرىشىپ بولغىچه ھهرگىزمۇ بوشۇشۇپ قالماڭ

سىز مهركهزلهشتۈرۈش ئۇسۇلىنى قولالنغاندا، بىر يىل، ئۈچ يىل، بهش يىل، ۋە ھهتتـا ئـون يىلـدىن كېيىنكـى     
ــاممىۋىي نۇتــۇق ســۆزلىگۈچى بولغانــدىكى   ئهھۋالغــا نهزەر ســېلىپ، ئۆزىڭىزنىــڭ ئاشــۇ دە  ۋردىكــى ئهڭ داڭلىــق ئ

ئـۆز تهسـهۋۋۇرىڭىزدا ئۆزىڭىزنىـڭ مۇۋاپىـق كىـرىمگه ئېرىشـكهنلىكىنى كـۆز          .ئهھۋالنى كۆز ئالدىڭىزغا ئهكىلىـڭ 
ــۆيىڭىزدە تۇرغــان      .ئالــدىڭىزغا ئهكىلىــڭ ــارقىلىق ئېرىشــكهن كىــرىم بىــلهن ئالغــان ئ ســىز نۇتــۇق ســۆزلهش ئ

سـىزنىڭ نۇتـۇقالرنى ئىنتـايىن ياخشـى سـۆزلهش ئـارقىلىق بىـر          .هھۋالنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈڭۋاقىتتىكى ئ
سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ     .تهسىرى ئىنتايىن كۈچلۈك ئادەمگه ئايالنغان ۋاقىتتىكى ئهھۋالنى كۆز ئالـدىڭىزغا كهلتـۈرۈڭ  

نى ناھــايىتى ئېنىــق ســىزىپ تهسـهۋۋۇر قىلىــش ئىقتىدارىــدىن پايــدىلىنىپ، مۇشــۇنداق بىـر كۆڭــۈل مهنزىرىســى  
شۇنداق قىلسىڭىز ئۇ سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدە ئىنتـايىن چوڭقـۇر ئـورۇن ئالغـان ئىسـتهكنىڭ بىـر گـۈزەل          .چىقىڭ

    .سۈرىتىگه ئايلىنىدۇ



ســىز مهركهزلهشتۈرۈشــنىڭ قانــداق قىلىــپ بىــر ســېهرىي ئــاچقۇچلۇق رولىنــى ئوينايــدىغانلىقىنى ئهمــدى   
ئاچقۇچ سـىزگه بىـر سـىرلىق سـاندۇقنىڭ ئىچىـدە يېتىـپ كهلمىگهنلىكـى،         بۇ. چۈشهنگهن بولىشىڭىز مۇمكىن

ياكى ئۇنىڭ ھهر بىر ئادەم چۈشىنهلهيدىغان ئاددىي سۆزلهر بىلهن بايـان قىلىنغـانلىقى ئۈچـۈنال ھهرگىزمـۇ ئۇنىـڭ      
ئـاددىي   بارلىق ئۇلۇغ ھهقىقهتلهرنىڭ ھهممىسـى ئهڭ ئـاخىرقى ئانـالىزدا     .قۇدرىتىنى تۆۋەن چاغالپ سالماڭ-كۈچ

ئهگهر ئۇنـداق بولمايـدىكهن، ئـۇالر ھهرگىزمـۇ       .نهرسىلهرگه، ئاسانال چۈشهنگىلى بولىدىغان نهرسـىلهرگه ئايلىنىـدۇ  
  .ئۇلۇغ ھهقىقهتلهر بواللمايدۇ

ئـۇنى پهقهت قىممىتـى بـار مهقسـهتلهرنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقىال         .بۇ سېهرىي ئاچقۇچنى ئاقىالنه ئىشـلىتىڭ 
  .سىڭىز ئۇ سىزگه بهخت ۋە مۇۋەپپهقىيهت ئادا قىلىدۇشۇنداق قىل  .ئىشلىتىڭ

ئۆتۈپ كهتـكهن زامـانالردا     .بۇرۇن ئۆتكۈزگهن خاتالىقالرنى ۋە بۇرۇن ئۇچرىغان مهغلۇبىيهتلهرنى ئۇنتۇپ كېتىڭ
سـىزنىڭ بـۇرۇنقى تىرىشـچانلىقلىرىڭىز      .ياشاشنى توختىتىڭ، چۈنكى ئـۇ زامـانالر ھهرگىزمـۇ قايتىـپ كهلمهيـدۇ     

خشى نهتىجىلهرنى ئېلىپ كېلهلمىگهن بولسا، ئىشنى قايتىدىن باشالپ، سىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكـى  سىزگه يا
چـوڭ پىـالن، ئۇلـۇغ ئىسـتهك ۋە       .ۋاقتىڭىزنى مۇۋەپپهقىيهت ھېكـايىلىرى بىـلهن تولغـان مهزگىلـگه ئايالنـدۇرۇڭ     

تىـڭ، ھهمـدە دۇنيـا ئۈچۈنمـۇ ئۇلـۇغ      مهركهزلهشتۈرۈلگهن تىرىشچانلىق ئارقىلىق ئۆزىڭىز ئۈچۈن بىر ئۇلۇغ نـام يارى 
  .ئهگهر ئۆزىڭىزگه ئىشهنسىڭىز، بۇ ئىشالرنى چوقۇم قىالاليسىز  .خىزمهتلهرنى كۆرسىتىڭ

  
 

  مهركهزلهشتۈرۈش ئۇسۇلىنى ئىشقا سېلىش (3)
  

ــۇر ماقالىنىــڭ   » باســقۇچلىرى-بىــر ئىســتهكنى ئالتۇنغــا ئايالندۇرۇشــنىڭ ئــالته قهدەم    «بۆلۈمىــدە -3مهزك
  يهنى،. تونۇشتۇرۇلغان ئىدى

  :باسقۇچى-بىر ئىستهكنى ئالتۇنغا ئايالندۇرۇشنىڭ ئالته قهدەم
  .مىڭ دولالر 50مهسىلهن،  :كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پۇل ئىستهيدىغانلىقىڭىزنى ئېنىق بهلگىلهڭ. 1
ىزنى ئېنىــق سـىز ئاشـۇ پــۇلنى قولغـا كهلتۈرگهنــدىن كېـيىن، ئۇنىــڭ زاكىتىنـى قانــداق بېرىـدىغانلىقىڭ      . 2

   .بۇ دۇنيادا ھېچنىمه بهرمهي، پهقهتال ئالىدىغان ئىش يوق—بهلگىلهڭ
   .ئاشۇ پۇلغا ئېرىشمهكچى بولغان ۋاقىتنى ئېنىق بېكىتىڭ. 3
شـۇنداقال    .سىز ئۆز ئىستىكىڭىزنى قانداق ئهمهلگه ئاشۇرۇش توغرىسىدا بىر ئېنىق پىالن تـۈزۈپ چىقىـڭ  . 4

   .بولمىسۇن، شۇ زاماتال ئىش باشالڭ-بولسۇنسىزنىڭ تهييارلىقىڭىز 
   .نهرسىنى ناھايىتى ئېنىق، ناھايىتى ئىخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ 4بىر ۋاراق قهغهزگه يۇقىرىقى . 5
قهغهزگه يېزىلغــان بــۇ نهرســىنى ھهر كــۈنى ئهتىگىنــى ئــورنىڭىزدىن قوپقانــدىن كېيىــنال بىــر قېــتىم، ۋە    . 6

ئاشـۇ پۇلغـا چوقـۇم    «سىز ئۇنى ئوقۇۋاتقاندا، سىز   .تىم ئۈنلۈك ئوقۇپ چىقىڭئاخشىمى ئۇخالشتىن بۇرۇن بىر قې
ئــۆزىڭىزگه ئىشــىنىپ، ئاشــۇ پۇلغــا ئېرىشــكهن ۋاقىتتىكــى ئهھــۋالالرنى كــۆز ئالــدىڭىزغا  -، دەپ ئــۆز»ئېرىشــىمهن

   .كهلتۈرۈپ، ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھېسسىياتىڭىزنى بىلىپ تۇرۇڭ
  :ىپ بىلهن بىرلهشتۈرسهك، تۆۋەندىكىدەك خۇالسىسىغا كېلىمىزئهگهر بۇ كۆرسهتمىلهرنى ھازىرقى پرىنس

كـۆزىڭىزنى يۇمـۇپ، سـىز     .باشـقىالرنىڭ دەخلـى قىلىشـىغا ئۇچرىمايـدىغان بىـر جىمجىـت يهرگه بېرىـڭ        ) 1
قايتـا ئوقـۇڭ   -يىغماقچى بولغـان پـۇل ھهققىـدىكى يازمـا بايانـاتنى ئـۆزىڭىز ئاڭلىيـالىغۇدەك ئۈنلـۈك ئـاۋازدا قايتـا          

ناپولىيوننىڭ كىتابىنىڭ كۆپۈنچه جايلىرىدا پۇل تېپىش بىلهن مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش ئوخشـاش مهنىـدە    :ئىالۋە(
يىلى ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئهھۋالـدىن قارىغانـدا ئاشـۇ    -1937ناپولىيوننىڭ ئىككىنچى كىتابى . ئىشلىتىلگهن

ولمىغانلىقىنى ئاشۇ ئادەم تاپقان پۇل بىلهن ب-زامانالردا كۆپۈنچه كىشىلهر بىر ئادەمنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان



ئۇيغــۇر دىيارىنىــڭ ئهھــۋالى غهرب ئهللىرىنىــڭ ئهھۋالىغــا زادىــال ئوخشــىمايدىغان بولــۇپ،    .ئــۆلچىگهن ئوخشــايدۇ
ئۇيغۇرالر غهربلىكلهردەك ئاند جۇڭگودىكى باشقا مىللهتلهردەك پۇل تېپىش ۋە بىرەر ئىشتا مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش 

شۇڭالشـقا ئوقـۇرمهنلهردىن بـۇ يهردىكـى مهزمـۇنالردىن جـانلىق پايدىلىنىشـىنى ئۈمىـد         . ىگه ئهمهسپۇرسىتىگه ئ
ئاشۇ پۇلنى يىغىپ بولىدىغان ۋاقىتنى، ھهمدە ئۇ پۇلنى سىز قانداق خىزمهتلهرنى قىلىـش ئـارقىلىق   ). قىلىمهن

ىـش ئېلىـپ بارغانـدا، سـىز ئاشـۇ      مۇشۇ يهردە كۆرسىتىلگهن يول بويىچه ئ  .تاپىدىغانلىقىڭىزنى ئېنىق بهلگىلهڭ
  .پۇلغا ئېرىشىپ بولغان ۋاقىتتىكى ئهھۋالنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈپ تۇرۇڭ

سىز ئۆزىڭىز يىغماقچى بولغان ئاشۇ پۇلنى ئۆزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇرىدا كۆرەلهيـدىغان بـولغىچه، يۇقىرىـدىكى     ) 2
  .تىمدىن تهكرارالڭقهدەمنى ھهر كۈنى ئهتىگىنى بىلهن ھهر كۈنى ئاخشىمى بىر قې -1

سىز بىر ۋاراق قهغهزگه يېزىلغان پىالنىڭىزنى ھهر كۈنى ئهتىگهندە ۋە ھهر كـۈنى كهچـته كۆرەلهيـدىغان بىـر     ) 3
يهرگه قويۇپ قويۇڭ، ھهمـدە ئـۇنى ھهر كـۈنى ئاخشـىمى ئۇخالشـتىن بـۇرۇن ۋە ھهر كـۈنى ئهتىگىنـى ئـورنىڭىزدىن          

  .ق يادلىۋېلىڭتۇرغاندىن كېيىن بىر قېتىم ئوقۇپ، ئۇنى تولۇ
ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، سـىز يۇقىرىـدىكى تهلىـم بـويىچه ئىـش كۆرگهنـدە سـىزنىڭ قىلغىنىڭىـز ئاپتوماتىـك          

بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا بـۇيرۇق  . تهكلىب پرىنسىپىنى ئىشقا سېلىش بولىدۇ
پنـى يوللىغانـدا، ئـۇ تهلهپ مهلـۇم ھېسسـىيات ۋە      سىز ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغـا بىـر تهله    .بېرىشتىن ئىبارەت

ئهقىـدە بولسـا   . قىزغىنلىق تۇيغۇسى بىلهن بىرلهشكهن چاغدىال سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىز ئۇنى قوبـۇل قىلىـدۇ  
  .بارلىق ھېسسىياتالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كۈچلۈك ۋە ئهڭ ئۈنۈم بېرىدىغان بىرىدۇر

بۇ سـىزگه دەخلـى   . يىتى ئابستراكت بولۇپ تۇيۇلىشى مۇمكىنيۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن ئىشالر دەسلىۋىدە ناھا
ئـۇ ئىشـالر قانچىلىـك ئابسـتراكت يـاكى ئهمهلىـيهتكه قانچىلىـك ئۇيغـۇن ئهمهسـتهك تۇيۇلىشـىدىن           . قىلمىسۇن

ــڭ  ــۇالرنى قىلىۋېرىـ ــنهزەر، ئـ ــدا    . قهتئىيـ ــىدە يۇقىرىـ ــڭ ھهر ئىككىسـ ــكهت جهھهتنىـ ــي ۋە ھهرىـ ــىز روھىـ ئهگهر سـ
  .ئىش كۆرسىڭىز، بىردەمدىال سىزنىڭ ئالدىڭىزدا بىر يېڭى ھاياتىي كۈچ پهيدا بولىدۇكۆرسىتىلگهن بويىچه 

ئهگهر . بارلىق يېڭى ئىدىيىلهرگه قارىتا گومانخورلۇقنىڭ پهيدا بولۇشى ھهممه ئىنسانالرنىڭ ئورتاق خاراكتېرى
ئهقىـدە ئىگىـلهپ، ئـۇ     سىز يۇقىرىدىكى كۆرسهتمه بويىچه ئىش كۆرسىڭىز، سىزنىڭ گۇمانىڭىزنىـڭ ئـورنىنى بىـر   

  .ئهقىدە بىر مۇتلهق ئېتىقات بولۇپ ئۇيۇيدۇ
ئهممـا  . ، دېگهننـى ئوتتۇرىغـا قويغـان   »ئادەم ئۆزىنىڭ مـۇقهددەس تهقـدىرىنىڭ خوجـايىنى   «نۇرغۇن پهيالسوپالر 

خوجـايىن  ئۆزىگه ۋە ئۆزىنىڭ مۇھىتىغا -بىر ئادەمنىڭ ئۆز  .ئۇالر نىمىشقا شۇنداق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرمىگهن
ئۆزىنىــڭ يوشــۇرۇن ئېڭىغــا تهســىر كۆرســىتىدىغان قــابىلىيهتكه ئىــگه       -بواللىشــىدىكى ســهۋەب، ئۇنىــڭ ئــۆز   

   .ئىكهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر
  .ئىستهكنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ ئهمهلىي جهريانى ئاپتوماتىـك تهكلىـب ئـارقىلىق ئىشـقا ئاشـۇرۇلىدۇ     

ڭىنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ، ئۇنىڭغـا تهسـىر كۆرسـىتىش پرىنسـىپىدىن        مانا بـۇ سـىزنىڭ ئۆزىڭىزنىـڭ يوشـۇرۇن ئې    
ئىبارەت بولۇپ، قالغان پرىنسىپالر بولسا ئاپتوماتىك تهكلىب پرىنسىپىنى قوللۇنۇشتىكى قـورالالردىنال ئىبـارەت،   

  .خاالس
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ناپولىيون خىل تـۇنجى قېـتىم ئانـدرۇ كـارنىگى بىـلهن ئۆتكـۈزگهن سـۆھبهت جهريانىـدا ئانـدرۇنىڭ ئاشـۇنداق           
بـاش  «مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشىدىكى سىرنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى سورىغاندا، ئادنرۇ ئۇنىڭغا ئۆز شىركىتىدە بىـر  



پولىيون نۇرغـۇن يىـل تهتقىقـات    شـۇنىڭدىن كېـيىن نـا     .نىـڭ مهۋجـۇت ئىكهنلىكىنـى ئېيتىـپ بهرگهن    » كۆڭـۈل 
  .دېگهن بىر پىسخولوگىيه پرىنسىپىنى بايقىغان  »باش كۆڭۈل«ئېلىپ بېرىپ، 

دېـگهن سـۆز يۇلغـۇن     «Master» بولۇپ، بۇ يهردىكـى  «Master Mind» بۇ پرىنسىپنىڭ ئىنگلىزچه ئاتىلىشى
دەپ » ئۇســتا، پىــر، بهگــزادە، مــۇدىر ئىــگه، خوجــايىن، يــاللىغۇچى ، باشــقۇرغۇچى، مــۇئهللىم، ئۇســتاز،  «لوغىتىــدە 

، »بـاش كۆڭـۈل  «مهزمۇنغا ئاساسهن، بۇ ئۇقـۇمنى ئۇيغـۇرچه     لېكىن مهن ناپولىيوننىڭ كىتابىدىكى  .تهرىپلهنگهن
  .دەپ ئاتاشنى مۇۋاپىق كۆردۈم

ئـارا ماسلىشـىش روھـى    -بىر ئېنىـق مهقسـهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن، ئـۆز      «باش كۆڭۈل دېگهن ئۇقۇمغا 
ــلهن، ــتۇرۇش       بى ــچانلىقنى ماسالش ــم ۋە تىرىش ــىدا بىلى ــىلهر ئارىس ــۆپ كىش ــدىن ك ــاكى ئۇنىڭ ــى ي ، دەپ »ئىكك

    .ئېنىقلىما بېرىشكه بولىدۇ
ئاندرۇ كارنىگىنىڭ ئادەملىرى ئاشۇنداق بىـر بـاش كۆڭـۈلنى شـهكىللهندۈرگهن بولـۇپ، ئـۇ كۆڭـۈل ئىنتـايىن         

ىڭ بىلهن ئۇ بىر ھهممىـگه قـادىر كـۈچكه ئايالنغـان     ياخشى تهشكىللهنگهن، ۋە ئىنتايىن ياخشى ماسالشقان، شۇن
ــوالت         ــۇددى پ ــىمۇ، خ ــۇغۇلالنغان بولس ــلهن ش ــانائهت بى ــداق س ــقا ھهر قان ــانائىتىدىن باش ــوالت س ــۇالر پ ــۇپ، ئ بول

  .سانائىتىدىكىسى بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان بوالر ئىدى
نۇرغۇن كىشىلهر باش كۆڭۈلنىڭ بېرىدىغان پايدىسى بىـر تـوپ   يۇقىرىقى قۇرالرنى بىرىنچى قېتىم ئوقۇغاندا، 

ئــارا ماسلىشــىپ، ۋە كــۈچنى بىــر يهرگه تــوپالپ بىلــله ئىشــلىگهندە ئېرىشــكىلى بولىــدىغان   -كىشــىلهرنىڭ ئــۆز
ئهمهلىيهتته باش كۆڭۈلنىڭ يهتكۈزىدىغان پايدىسى   .پايدىدىن ئانچه پهرقى يوقتهك ھېسسىياتتا بولىشى مۇمكىن

   .كۆپ بولۇپ، ئۇنىڭ بۇنداق ئاالھىدىلىگى ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭدىن
سىزنىڭ خهۋرىڭىزدە بولغىنىدەك، سىز كۆڭلىڭىزنى مهلۇم بىر ئىدىيىگه يىغسىڭىز، ئـۇ ئىـدىيه خـۇددى بىـر     

بىر باش كۆڭۈل ئىككـى    .دۇماگنىتتهك رول ئويناپ، ئۆزىگه باشقا ئوخشاش ماھىيهتلىك ئىدىيىلهرنى جهلب قىلى
ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ كىشىلهر بىر يهرگه كېلىـپ، كـۆڭلىنى ئوخشـاش بىـر نهرسـىگه مهركهزلهشـتۈرگهندە ئانـدىن        

بــاش   .بارلىققــا كېلىــدىغان بولــۇپ، كۆڭۈللهرنىــڭ بىرلهشمىســى ئىجــادىي ئىــدىيىلهرنى ئــۆزىگه جهلــب قىلىــدۇ 
ئهزالىرى ئۆزلىرىنى ئوخشاش بىـر پهلسـهپىگه ئاتىغـان بولىـدۇ،     كۆڭۈلنىڭ ئېنىقلىمىسى بويىچه، باش كۆڭۈلنىڭ 

كۆپ ساندىكى كىشىلهرنىڭ قهلبى بىر ئورتاق، ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشانغا مهركهزلهشكهن بولىدۇ، ھهمـدە  
ئــايرىم شهخســلهرنىڭكى بىــلهن سېلىشــتۇرغاندا كهڭــرەك ۋە چوڭقــۇرراق چهكســىز ئهقىــل  -بــارلىق ئهزاالر ئــايرىم

بۇ بىرلهشكهن كۆڭۈل ھهر بىر شهخسلهر ئۆز ئالدىغا ۋۇجۇتقـا كهلتـۈرۈش قهتئىـي    . ىرىگه ئىگه بولغان بولىدۇمهنبهل
  .مۇمكىن بولمايدىغان يېڭى بىلىم ۋە يېڭى ئىدىيىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ

-ئىككى ئادەمنىڭ كۆڭلى بىـر . ئىنسانالرنىڭ كۆڭلى بىر خىل شهكىلدىكى ئېنېرگىيه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
بىرىگه تهڭكهش بولۇش روھى بىلهن ماسالشقاندا، ھهر بىر كۆڭۈلنىڭ ئېنېرگىيىسـى ئـۆزىگه يهنه بىـر كۆڭۈلنىـڭ     

    .ئېنېرگىيىسىنى قوشۇۋالىدۇ
كـــۆپ ســـاندىكى باتـــارىيىنى   .ئىنســـان مېڭىســـىنى بىـــر ئېلېكتىـــر باتارىيىســـىگه ئوخشىتىشـــقا بولىـــدۇ

  .ىــڭ بىــر ئــايرىم باتــارىيىنىڭكىگه قارىغانــدا كــۆپ بولىــدۇ بىرلهشــتۈرگهندە ئۇنىڭــدىن چىقىــدىغان ئېنېرگىيىن
كۆپلـۈكىنى ئۇنىڭـدىكى تارمـاق باتارىيىنىـڭ سـانى      -شۇنداقال ھهر بىر باتارىيه چىقىرىـدىغان ئېنېرگىيىنىـڭ ئـاز   

يهنـى، بىـر قىسـىم مېڭىنىـڭ ئىـش ئۈنـۈمى يهنه         .ئىنسان مېڭىسىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشلهيدۇ  .بهلگىلهيدۇ
ئـارا تهڭـكهش بولـۇش روھـى بىـلهن      -بىر توپ مېڭىنى ئۆز  .مېڭىنىڭكىگه قارىغاندا ئۈستۈنرەك بولىدۇ بىر قىسىم

ماسالشتۇرغاندا، ئـۇالر ھاسـىل قىلىـدىغان تهپهككـۈر بىـلهن ئېنېـرگىيه بىـر ئـايرىم مېڭىـنىڭكىگه قارىغانـدا زور           
    .يهنى، باش كۆڭۈل سىزنىڭ ئىجاتچانلىقىڭىزنى ئاشۇرىدۇ  .بولىدۇ

ى ياكى ئۇنىڭدىن كـۆپ ئـادەملهر ئارىسـىدا بىـر بىرلىكسـهپ ھاسـىل قىلىـپ، شـۇ ئـارقىلىق بىـر بـاش            ئىكك
كۆڭۈل ئىتتىپاقداشلىقىنى ھاسىل قىلىشـتىكى مهقسـهت، مهركهزلهشـتۈرۈش قـانۇنىيىتىنى تېخىمـۇ ئۈنۈملـۈك       

تىنى ئىشــقا قــۇۋۋى-يهنــى، بــاش كۆڭــۈل پرىنســىپى بىــر تــوپ ئــادەم كۆڭلىنىــڭ كــۈچ   .قوللىنىشــتىن ئىبــارەت



      .ئاشۇرماقچى بولغان ئاساسىي مهقسهتكه توپالشتىن باشقا نهرسه ئهمهس
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ــر     ــان، كىشــىلهر بى ــتىن بۇي ــارتۇق ۋاقىت ــدىن ئ ــۆت مىــڭ يىل ــالتۇن قائىــدە«ت ــامىله » ئ ــى باشــقىالرغا مۇئ   ن
گهرچه كىشـىلهر بـۇ پهلسـهپىنى ئهخالقلىـق     ئهمما،   .قىلىشتىكى ئهڭ مۇۋاپىق قائىدە، دەپ تهلىم بېرىپ كهلدى

ھهرىكهتنىڭ بىر توغرا قائىدىسى، دەپ قوبۇل قىلغان بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ روھىنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكـى يـاكى       -ئىش
ــدى      ــهنمهي كهل ــالنغانلىقىنى چۈش ــانۇنىيهتكه ئاساس ــر ق ــداق بى ــڭ قان ــۇنى      .ئۇنى ــدىنىڭ مهزم ــالتۇن قائى ــۇ ئ ب

  :تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت
ىالردىن ئـۆزىڭىزگه قانـداق ئىشـالرنى قىلىـپ بېرىشـىنى ئـارزۇ قىلسـىڭىز، سـىزمۇ باشـقىالرغا          سىز باشـق  ●

  .شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ بېرىڭ
ســىز باشــقىالردىن ئــۆزىڭىز توغرىســىدا قانــداق ســۆزلهرنى ئاڭالشــنى ئــارزۇ قىلســىڭىز، ســىزمۇ باشــقىالرغا  ●

  .ئاشۇنداق سۆزلهرنى قىلىڭ
توغرىســىدا قانــداق ئويالشــنى ئــارزۇ قىلســىڭىز، ســىزمۇ باشــقىالر توغرىســىدا  ســىز باشــقىالردىن ئــۆزىڭىز  ●

  .ئاشۇنداق ئويالڭ
-ئهگهر سىز مهزكۇر ماقالىنىڭ ئالدىنقى بۆلۈملىرىدە بايان قىلىنغان مهزمۇنالرنى، يهنـى، بىـر ئادەمنىـڭ ئـوي    

لـۇق چۈشـهنگهن بولسـىڭىز،    خىيالنىـڭ مـاھىيىتى بـويىچه رېئاللىققـا ئايلىنىـدىغانلىقىنى تو     -خىيالى ئاشۇ ئوي
يهنـى، سـىز باشـقىالر ئۈچـۈن       .يۇقىرىقى ئالتۇن قائىدىگه ئاساس بولىـدىغان قـانۇنىيهتنى ئاسـانال ئاڭقىرتااليسـىز    

ــۈر           ــاكى تهپهكك ــىڭىز ي ــىدا ئويلىنىش ــش توغرىس ــۇ ئى ــلهن ئاش ــدى بى ــۈن، ئال ــرىش ئۈچ ــپ بې ــش قىلى ــرەر ئى بى
رغا بىـرەر ئىشـنى قىلىـپ بېرىـپ، شـۇ ئـارقىلىق ئۇالرنىـڭ        شۇڭالشـقا سـىزنىڭ باشـقىال     .يۈرگۈزىشىڭىز كېـرەك 

سىزگىمۇ ئوخشاش بىر ئىشنى قىلىپ بېرىشىنى قولغا كهلتۈرىشـىڭىز ئـارزۇنى رېئاللىققـا ئايالندۇرۇشـنىڭ بىـر      
يهنى ئـالتۇن قائىـدە بىـلهن ئـۆزىگه تـارتىش قـانۇنىيىتى ئهمهلىيهتـته ئوخشـاش بىـر          . ئىنتايىن ياخشى مىسالىدۇر

  .ئىبارەتنهرسىدىن 
سـىز يـۇقىرىقى ئـالتۇن قائىـدىنى ئۆزگهرتهلمهيسـىز، ئهممـا ئۇنىڭـدىن بىـر رەت قىلغىلـى بولمايـدىغان كــۈچ           

  .سۈپىتىدە پايدىلىنىپ، ئۇنىڭسىز ئېرىشكىلى بولمايدىغان يېڭى مۇۋەپپهقىيهتلهرگه ئېرىشهلهيسىز
ئهممـا سـىز     .ۇقلىرىڭىزنىـڭ بىـرى  باشقىالرغا ئادالهتسىزلىك بىلهن مۇئامىله قىلىش سىزنىڭ ئاالھىـدە ھوق 

مهزكۇر قائىدىنى چۈشهنسىڭىز، ئاخىرىدا باشـقىالرمۇ سـىزگه ئادالهتسـىزلىك بىـلهن مۇئـامىله قىلىـدىغانلىقىنى       
بۇ قانۇنىيهت سىزنىڭ باشقىالرغا قىلغان ئادالهتسىزلىكلهر بىلهن رەزىللىكلهرنىڭ ئۆزىڭىزگه قايتىـپ    .بىلىسىز

لمــاي، ســىزگه ئۇنىڭــدىنمۇ ئېغىــر، ۋە ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ئهغىــر زىيــانالرنى ئېلىــپ  كېلىشــى بىلهنــال توختــاپ قا
  .خىيالالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ نهتىجىسـىنى سـىزگه ئېلىـپ كېلىـدۇ      -يهنى ئۇ سىز بۇرۇن قىلغان ئـوي   .كېلىدۇ

لمـاي، سـىز   شۇنداق بولغاچقا، سىز باشقىالرغا ئۇالرنىڭ ئۆزىڭىزگه قىلىشىنى ئارزۇ قىلغان ئىشـالرنىال قىلىـپ قا  
  .باشقىالرنىڭ ئۆزىڭىزنى قانداق ئويلىشىنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ باشقىالرنى ئاشۇنداق ئويلىشىڭىز كېرەك

ــۆز      ــۇرۇن، ئالــدى بىــلهن ئاشــۇ ئىشــنىڭ مــاھىيىتىنى ئ ســىز باشــقىالرغا قارىتــا بىــرەر ئىشــنى قىلىشــتىن ب
، ئاساســى ۋە مــاھىيىتىنى ئۆزىڭىزنىــڭ ھهمــدە ئاشــۇ ئىشــنىڭ يىغىندىســى  .تهپهككــۈرىڭىزدە ھاســىل قىلىســىز

يوشــۇرۇن ئېڭىغــا كىرگــۈزۈپ بولغانــدىن كېــيىن، ئانــدىن ئاشــۇ ئىــش توغرىســىدىكى تهپهككــۈرىڭىزنى ســىرتقا    



سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا كىرگهن ئـۇ نهرسـىلهر سـىزنىڭ ئـۆز خاراكتېرىڭىزنىـڭ بىـر قىسـمىغا          .تارقىتىسىز
  .كى تهپهككۈرىڭىزنىڭ ماھىيىتىگه ئۇيغۇن كهلگهن ھالدا ئۆزگىرىدۇھهرىكىتىڭىز يا-ئايلىنىپ، سىزنىڭ ئىش

مۇشۇ ئاددىي پرىنسىپنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، سىز نېمه ئۈچۈن باشـقا بىـر ئـادەمنى ئـۆچ كۆرسـىڭىز يـاكى       
ئۇنىڭغــا ھهســهتخورلۇق قىلســىڭىز بولمايــدىغانلىقىنى، ســىز نــېمه ئۈچــۈن ئــۆزىڭىزگه ئادالهتســىزلىك قىلغــان   

ــۈن      ــېمه ئۈچ ــۇنداقال ن ــدىغانلىقىنى، ش ــىڭىز بولماي ــۆچ ئالس ــىلهردىن ئ ــش ياما»كىش ــىلىق قىلى ــا ياخش » نلىقق
    .كېرەكلىكىنىمۇ چۈشىنهلهيسىز

ئهگهر سىز ئالتۇن قائىدىگه ئاساس بولىدىغان قانۇنىيهتنى تولـۇق چۈشهنسـىڭىز، پۈتـۈن ئىنسـانىيهتنى بىـرال      
دوســتلۇق رىشتىســى بىــلهن ئهبهدىــي بــاغالپ تۇرىــدىغان قــانۇنىيهتنىمۇ چۈشــىنىپ، مهيلــى تهپهككــۈر جهھهتــته   

ھهرىكهت جهھهتته بولسۇن، ئالدى بىلهن ئۆزىڭىزنى زەخمىلهندۈرمهي تۇرۇپ باشقا بىر -همهلىي ئىشبولسۇن ياكى ئ
خـۇددى شـۇنىڭغا     .ئادەمنى زەخمىلهندۈرىشىڭىز قهتئىي مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى تولۇق چۈشىنىپ يېتىسىز

ھهرىـكهت سـىزنىڭ ئـۆز    -ئىـش ئوخشاش، سىز پۈتۈن ئىشتىياقىڭىز بىـلهن قىلغـان ھهر بىـر تهپهككـۈر ۋە ھهر بىـر      
  .خاراكتېرىڭىزگه پايدىلىق يوسۇندا قوشۇلىدۇ

بۇ قانۇنىيهتنى چۈشهنسىڭىز سىز قىلچىلىكمۇ گۇمانالنماي تۇرۇپ شۇنىمۇ بىلىسىزكى، باشـقىالرغا قىلغـان   
ياخشىلىقىڭىز ھهر بىر يامانلىقىڭىز ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزنىمۇ جازااليسىز، شۇنداقال باشقىالرغا قىلغان ھهر بىر 

  .ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزگىمۇ پايدا يهتكۈزىسىز
  

 

  باشقىالردىن ئىستىگهن ئىشنى باشقىالرغا قىلىش (1)
  

باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىپ، ياكى ئۇالرنىڭ ياخشـىلىقىغا ئېرىشـهلمىگهن، يـاكى ئۇالرنىـڭ رەخمىتىگىمـۇ      
ۇنداق ئىشالر بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىـق يـۈز   ب  .ئېرىشهلمىگهن ئهھۋال ھهممىمىزنىڭ بېشىدىن ئۆتۈپ باققان

ئــالتۇن قائىــدە «ئاشــۇنداق ئىشــالرنى ئــۆز بېشــىدىن ئۆتكــۈزۈپ باققــان كىشــىلهرنىڭ بهزىلىــرى   .بېرىــپ تۇرىــدۇ
، »پهلسهپىسى پهقهت بىر نهزىرىيىدىنال ئىبارەت بولـۇپ، ئـۇ بىـرەر ئـۆزگهرمهس قـانۇنىيهت بىـلهن باغالنغـان ئهمهس       

ســىزمۇ ھهرگىــز ئاشــۇنداق قاراشــتا بولــۇپ، بۇنىڭــدىن كېــيىن باشــقىالرغا ياخشــىلىق      .ىندەپ قارىشــى مــۇمك
  :بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق. قىلىشنى توختىتىپ قويماڭ

باشقىالرغا بىرەر ياخشىلىق قىلغاندا، سىز ئۆز تىرىشچانلىقىڭىزنىڭ تهسىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا 
سـىز چىـن كـۆڭلىڭىز ۋە پۈتـۈن     . ىيىگه تـوك قاچىلىغـان بىـلهن ئوخشـاش    بۇ خۇددى بىـر باتـار  . قاچىالپ قويىسىز

ئىشتىياقىڭىز بىلهن باشقىالرغا يېتهرلىك سـاندا ياخشـىلىق قىلسـىڭىز، سـىز ئـۆزىڭىزدە بىـر خىـل ئىجـابىي ۋە         
روھلۇق خـاراكتېرنى يېتىلـدۈرۈپ، ئـۆزىڭىزگه سـىزنىڭكى بىـلهن ئوخشـاش خـاراكتېردىكى يـاكى سـىزگه ھهمـمه           

مانـا ئاشـۇ كىشـىلهر سـىزگه بـۇرۇن باشـقىالرغا قىلغـان          .ردە تهڭكهش بوالاليدىغان كىشىلهرنى تارتىسـىز جهھهتله
ــدۇ  ــىلىقلىرىڭىزنى قايتۇرى ــرىش قــانۇنىيىتى  «  .ياخش ــۈن ئــادالهتلىكنى     » تــۆلهپ بې ــدە ســىز ئۈچ ــۇ تهرىقى مۇش

خشـىمايدىغان باشـقا بىـر مهنـبه     تهڭپۇڭالشتۇرۇپ، سىز بىر مهنبه ئارقىلىق قىلغـان ياخشـىلىقالرنى پۈتـۈنلهي ئو   
  .ئارقىلىق سىزگه قايتۇرۇپ بېرىدۇ

سىز خۇددى بىر ماگنىتقا ئوخشاش بولۇپ، خاراكتېر جهھهتتىن ئۆزىڭىزگه ناھايىتى ئوخشايدىغان كىشىلهرنى 
ئۆزىڭىزگه تارتىپ، خـاراكتېر جهھهتـتىن سـىزگه تهڭـكهش بواللمايـدىغان كىشـىلهرنى بولسـا ئـۆزىڭىزدىن يىراققـا          

بۇ ماگنىتنى ياسىغۇچى سـىز ئـۆزىڭىز بولـۇپ، سـىز ئۇنىـڭ مـاھىيىتىنى ئـۆزىڭىز بـوي سـۇنماقچى            .تتىرىسىزئى
ئېسـىڭىزدە بولسـۇنكى، بـۇ بـارلىق ئۆزگىرىشـلهر        .بولغان بىر ئىدىيىگه ماسلىشىدىغان قىلىـپ ئۆزگهرتهلهيسـىز  

ىزنىڭ بـارلىق تهپهككـۈرىڭىز بىـلهن    سىزنىڭ خاراكتېرىڭىز سـ   .سىزنىڭ تهپهككۈرىڭىز ئارقىلىق ھاسىل بولىدۇ



  .ئىزلىرىڭىزنىڭ يىغىندىسىدىنال ئىبارەت، خاالس-سىزنىڭ بارلىق ئىش
مۇشۇنداق بىر ھهقىقهتنىڭ بولغىنىدىن، سىز ئۆزىڭىزگىمـۇ پايـدا يهتكـۈزمهي تـۇرۇپ باشـقىالرغا ياخشـىلىق       

تارتماي تۇرۇپ باشقىالرغا تهپهككـۈر ۋە   خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاشال، ئۆزىڭىز ئوخشاش دەرىجىدە زىيان  .قىاللمايسىز
دېـمهك، ئـالتۇن قائىـدە پهلسهپىسـىنى قوللىنىــپ،     . ھهرىـكهت جهھهتـته يامـانلىقمۇ قىاللمايسـىز    -ئهمهلىـي ئىـش  

باشقىالرغا ياخشىلىق قىلسىڭىز، سىز باشقىالرغا بىر مهنبه ئارقىلىق مهنپهئهت بېرىپ، ئۆزىڭىز باشقا بىر مهنـبه  
     .الىسىزئارقىلىق مهنپهئهت ئ

ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، سىزنىڭ ياخشى نامىڭىزنى باشـقىالر يارىتىـدىغان بولـۇپ، سـىزنىڭ خـاراكتېرىڭىزنى      
  .بولسا سىز ئۆزىڭىز يېتىلدۈرىسىز

 
 

  ئۆچ ئېلىش قانۇنىيىتى (2)
  
لــېكىن،    .تىــن ئىبــارەت » يامانلىققــا يامــانلىق قــايتۇرۇش  «نىــڭ ئــادەتتىكى مهنىســى   » ئــۆچ ئــېلىش «

» ھهر بىر نهرسه ياكى ئىش ئۈچۈن شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسه يـاكى ئىـش قـايتۇرۇش   »وننىڭ كىتابىدا بۇ سۆز ناپولىي
    .دېگهن مهنىدە ئىشلىتىلگهن

ئهگهر مهن . ئهگهر مهن سىزنى زەخمىلهندۈرسهم، سىز بىرىنچى پۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ مهنـدىن ئـۆچ ئالىسـىز    
سىز شۇنىڭغا ئوخشاش، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ يوقىرى دەرىجىدە مهندىن  سىز توغرىسىدا ئادالهتسىز گهپلهرنى قىلسام،

يهنه بىـر تهرەپـتىن، ئهگهر مهن سـىزگه ياخشـىلىق قىلسـام، سـىز ئىمكانىيهتنىـڭ بېـرىچه مېنىـڭ           .ئۆچ ئالىسـىز 
  .ياخشىلىقىمنى مېنىڭ قىلغىنىمدىن ئاشۇرۇپ قايتۇرىسىز

. ئۆزەم ئىستهيدىغان ھهر قانداق ئىشـنى قىلـدۇرااليمهن   مهن مۇشۇ قانۇنىيهتتىن مۇۋاپىق پايدىالنسام، سىزنى
ئهگهر مهن سىزنى ئۆزۈمگه ئۆچ قىلدۇرماقچى بولسام، مهن سىزگه قوپال ۋە ئادالهتسىزلىك بىلهن مۇئامىله قىلىپ، 

  .سىزنى ئۆچ ئېلىشقا قىستاش ئارقىلىق سىزنى ئاشۇنداق قىلدۇرااليمهن
مكـارلىق ئىستىسـهم، مهن ئۇالرغـا سـىزگه ھـۆرمهت بىلـدۈرۈش ۋە       ئهگهر مهن سىزدىن ھۆرمهت، دوستلۇق ۋە ھه
  .سىز بىلهن ماسلىشىش ئارقىلىق ئېرىشهلهيمهن

ئهگهر ســىز يــۇقىرىقى بايــانالرنى ئۆزىڭىزنىــڭ كهچۈرمىشــلىرى بىــلهن سېلىشــتۇرۇپ كۆرىــدىغان بولســىڭىز،  
  .بىرى بىلهن ناھايىتى ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقىنى بايقايسىز-ئۇالرنىڭ بىر

مېنىـڭ مىجهزىممـۇ   «  .دەيسـىز » بۇ ئادەمنىڭ مىجهزى نـېمه دېـگهن ئېسـىل؟   «سىز بهزىدە بىر ئادەمگه قارىتا 
دەپ ئوياليــدىغان كىشــىلهرنى داۋاملىــق » ئاشــۇ ئادەمنىڭكىــدەك بولغــان بولســا، نــېمه دېــگهن ياخشــى بــوالتتى؟ 

ب قىلىۋاتقـان كىشـىلهر ئـۆزىگه    ئۆزىنىـڭ ئېسـىل مىـجهزى ئـارقىلىق سـىزنى ئـۆزىگه جهلـ         .ئۇچرىتىپ تۇرىسـىز 
تارتىش قانۇنىيىتى بىـلهن، يـاكى بولمىسـا ئـۆچ ئـېلىش قـانۇنىيىتى بىـلهن ئاشـۇنداق قىلىـدىغان بولـۇپ، ئهگهر           

ھهر بىـر نهرسـه ئـۆزىگه ئـۆزى     «ئوبدان ئانـالىز قىلىـپ كۆرىـدىغان بولسـىڭىز، بـۇ قانۇنىيهتلهرنىـڭ ھهر ئىككىسـى        
  .گهن مهنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى بايقايسىزدې» بىلهن ئوخشاش نهرسىنى تارتىدۇ

ــۆز     ــۇھىم قهدەم ئ ــدىن م ــدىغان بىرىنچــى ۋە ھهممى ــا ئىگىلهشــته ئالى ــانۇنىيهتنى پۇخت ــۇ ق ــۇق  -ب ــۆزىنى تول ئ
ســىز ئــۆچ ئالمــاي تــۇرۇپ ھهمــمه خىلــدىكى جــازا ۋە خارالشــالرنى قوبــۇل قىالاليــدىغان    .تىزگىنلهشــتىن ئىبــارەت

  .ز ئۆچ ئېلىش قانۇنىيىتىنى ئىگىلهش ئۈچۈن تۆلىمىسىڭىز بولمايدىغان بهدەلدۇرمانا بۇ سى  .بولۇشىڭىز كېرەك
ئاچچىقلىنىپ قالغان بىر ئادەم سىزگه مۇۋاپىق ياكى نامۇۋاپىق ھالدا تۆھمهت چاپلىغان ۋە سىزنى خارلىغـان  

نىڭكى بىــلهن ۋاقىتتــا، ئهگهر ســىز ئــۇ ئادەمــدىن ئوخشــاش تهرىقىــدە ئــۆچ ئالســىڭىز، ســىز ئــۆزىڭىزنى ئاشــۇ ئــادەم 
يهنه بىـر  . ئوخشاش دەرىجىدىكى روھىي ھالهتته چۈشۈرۈپ قويۇپ، ئۇ ئادەم سىزدىن ئۈسـتۈن ئورۇنغـا ئۆتـۈپ قالىـدۇ    



تهرەپتىن، ئهگهر سىز ئۇنىڭ قىلغىنىغا ئاچچىقالنماي، ئۆزىڭىزنى بېسىۋېلىپ، جىمجىت ۋە بىخارامـان تۇرسـىڭىز،   
ىشـىدىن ئـۆزىگه نـاتونۇش بولغـان بىـر خىـل قـورال بىـلهن ئـۆچ          سـىز ئـۇ ك    .سىز ئۇ كىشىنى ھهيران قالدۇرىسىز

  .ئالىسىز، شۇنىڭ بىلهن سىز ئۇنىڭكىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا ئۆتىۋالىسىز
راســتىنى ئېيتقانــدا، ســىز كۆرۈشــكهن ھهر بىــر ئــادەم ســىز ئۈچــۈن بىــر روھىــي ئهيــنهك بولــۇپ، ئۇنىڭــدا ســىز  

  .ئۆزىڭىزنىڭ روھىي پوزىتسىيىسىنى كۆرەلهيسىز
ــېلىش پرىنســىپىدىن پايــدىلىنىپ، ســىز دۈشــمىنىڭىزنى دوســتۇڭىزغا ئايالندۇرااليســىز  ئــۆچ  ئهگهر ســىز   .ئ

ــان   ــا ئېســىقلىق تۇرغ ــۇرۇر»بوينىڭىزغ ــاكى » غ ــۇپ   » جــاھىللىق«ي ــك تاشــنى ئۇنتۇل ــدىغان خهتهرلى دەپ ئاتىلى
بايــــاننى  كېتهلهيدىكهنســــىز، بىــــر دۈشــــمىنىڭىزنى بىــــر دوســــتۇڭىزغا ئايالنــــدۇرۇش ئــــارقىلىق يــــۇقىرىقى

سىز ئاشۇ دۈشمىنىڭىزگه ئـادەتتىن تاشـقىرى كهمتهرلىـك بىـلهن سـۆز قىلىشـنى ئـۆزىڭىزگه          .ئىسپاتلىيااليسىز
ئـۇ    .ئىمكانال بولىدىكهن، ھهممه ئىشتا ئۇنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويـۇڭ يـاكى ئۇنىڭغـا يـول بېرىـڭ       .ئادەت قىلىڭ

لېكىن تهدرىجى ھالدا ئۇ كىشـى سـىزنىڭ تهسـىرىڭىزدە    كىشىنى ئۆزگهرتىش دەسلىۋىدە خېله تهستهك كۆرۈنىدۇ، 
  .«ياخشىلىق بىلهن ئۆچ ئالىدۇ«ئېرىپ، سىزدىن 

بهزىدە كۈچكه كۈچ بىلهن تاقابىل تۇرۇپ، قارشى تهرەپنى كـۈچ سېلىشتۇرمىسـىدا پۈتـۈنلهي بېسـىپ چۈشـۈش      
ئـۆچ  «ولىمىزنى سـۇنۇش ئـارقىلىق   ئهمما، ئۇالر ئاجىز كېلىپ قالغـان ۋاقىـت ئۇالرغـا يـاردەم قـ     . زۆرۈر بولۇپ قالىدۇ

نى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، ئۇالرغا زىددىيهتنى ھهل قىلىشنىڭ ياخشىراق يولىنى كۆرسىتىپ قويۇشنىڭ ئهڭ » ئېلىش
  .ياخشى پهيتتىمۇ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

باشقىالر سىزگه قىلىپ بېرىدىغان ئىشالرنى سىز ئۆزىڭىز بهلگىلهيسـىز، شـۇنداقال ئـۆچ ئـېلىش قـانۇنىيىتى      
  .ارقىلىق ئاشۇ ئىشالرنى باشقىالرغا سىز ئۆزىڭىز قىلغۇزااليسىزئ

 
 

  ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قانۇنىيىتى (3)
  

ھهسسـىلهپ قـايتۇرۇش   «بىر دېهقان تۇپراقنى ئوبـدان تهييـارالپ، ئۇنىڭغـا بۇغـداي ئـۇرۇقىنى چېچىـپ قويسـا،        
ئۆزىنىال ئهمهس، ئۇرۇقنىڭ سانىدىن نهچـچه  بويىچه ئۇ تۇپراق كۈزدە يالغۇز دېهقان چاچقان ئۇرۇقنىڭ » قانۇنىيىتى

  .ھهسسه كۆپ ساندىكى بۇغداينى قايتۇرىدۇ
ئهگهر ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قانۇنىيىتى بولمىغان بولسـا، يهر شـارىدىكى تـۇپراق ئىنسـانالر ئۈچـۈن يېتهرلىـك       

ئهگهر   .تتىمىقداردىكى يېمهكلىكلهرنى ئىشـلهپ چىقىرىـپ بېـرەلمهي، پۈتـۈن ئىنسـانىيهت غايىـپ بولغـان بـوال        
تۇپراق چاچقان ئۇرۇقنى كۆپهيتىـپ قـايتۇرۇپ بهرمىـگهن بولسـا، يهرگه ئـۇرۇق سېلىشـنىڭ ھـېچ بىـر ئهھمىيىتـى          

  .قالمىغان بوالتتى
» يىـپ ئـۇچى  «توغرىسـىدىكى بىـر   » ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قانۇنىيىتى«يۇقىرىدىكىسى تهبىئهتتىن كهلگهن 

قىالرغا قىلغــان ياخشــىلىقىمىزنىڭ قانــداق قىلىــپ ھهسســىلهپ ئهمــدى بىــز ئاشــۇ قــانۇنىيهت بــويىچه، باشــ. دۇر
  .قايتىپ كېلىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى

شـتاتىدىكى بىـر مهكـتهپكه بېرىـپ، بىـر      ) Iowa :ئىنگلىـزچه (ئهينى ۋاقىتتـا، نـاپولىيون ئامېرىكىنىـڭ ئـايۋا     
ىرىنـى كۆتۈرگهنـدىن باشـقا،    مهكـتهپ ئۇنىـڭ بـارلىق يـول كىراسـى قاتـارلىق چىقىمل        .قېتىم سېمىنار بېرىپتـۇ 

لـېكىن، نـاپولىيون ئـۇ مهكتهپـته ئـۇ يهردىكىلهرنىـڭ         .دولالر نۇتـۇق ھهققـى بهرمهكچـى بولۇپتـۇ     100ئۇنىڭغا يهنه 
ئىنتـايىن قىـزغىن كۈتۈۋېلىشــىغا ئېرىشـىپ، نۇرغــۇن مـۇھىم كىشـىلهر بىــلهن ئۇچرىشـىپ، خــېله كـۆپ يېڭــى        

شـۇنىڭ  . ىتىگه پايدىلىق بولغان نۇرغـۇن پاكىتالرغـا ئېرىشـىپتۇ   بىلىملهرگه ۋە ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزم
مهن بـۇ يهردە تـۇرۇش جهريانىـدا ئۆگىنىۋالغـان نهرسـىلهر ئـارقىلىق، ئـۆزەم        «بىلهن ناپولىيون ئـۇ مهكتهبـتىكىلهرگه   



 دولـالر  100، دەپ جاۋاب بېرىپ، ئـۇ  »سۆزلىگهن نۇتۇق ئۈچۈن نهچچه ھهسسه كۆپ ئىش ھهققىگه ئېرىشىپ بولدۇم
ــۇ     ــپ، قايتىــپ كېتىپت ــۇلنى ئېلىشــنى رەت قىلى ــڭ مــۇدىرى       .پ ــى ئهتىگهنــدە، مهكتهپنى  2000بۇنىــڭ ئهتىس

مۇشۇ مهكتهپنى باشـقۇرۇپ كهلـگهن   «: ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدا ناپولىيوننىڭ دېگهن سۆزىنى دەپ، يهنه مۇنداق دەپتۇ
-1لـېكىن، بـۇ قېـتىم      .گـۈزدۈم يىل ۋاقىت ئىچىدە، مهن نۇرغۇن كىشـىلهرنى تهكلىـپ قىلىـپ لېكسـىيه بهر     20

قېتىم ئۆزىنىڭ نۇتۇق ھهققىـگه باشـقا يـولالر ئـارقىلىق ئېرىشـىپ بولغـانلىقىنى ئېيتىـپ، بىـز بهرگهن نۇتـۇق          
ورنالنىـڭ مـۇھهررىرى بولـۇپ، مهن    ژبـۇ كىشـى بىـر مهملىكهتلىـك       .ھهققىنى رەت قىلغـان كىشـىنى ئـۇچراتتىم   

چـۈنكى ئۇنىڭغـا ئوخشـاش بىـر       .ر بولۇشىڭالرنى تهۋسىيه قىلىمهنورنالغا مۇشتىژسىلهرنىڭ ھهممىڭلهرگه ئاشۇ 
ــى        ــدىن كېيىنك ــتىن چىققان ــىلهرنىڭ مهكتهپ ــدىغان، س ــپ قويى ــا ئۆگىتى ــىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالرغ ــڭ س ئادەمنى

بۇ ئىشتىن كېيىنكى بىر ھهپـته ئىچىـدە     ».ھاياتىڭالر ئۈچۈن ئىنتايىن زۆرۈر بولغان نۇرغۇن نهرسىلىرى چوقۇم بار
ــى     ناپول ــتىرلىق ھهقق ــڭ مۇش ــتىر بولغانالرنى ــدىن مۇش ــا يېڭى ــڭ يورنىلىغ ــىپتۇ  6000ىيوننى ــن ئېش   .دولالردى

 100ئهگهر نـاپولىيون ئاشـۇ     .مىـڭ دولالرغـا كۆپىيىپتـۇ    50ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى يىل ئىچىدە بولسـا بـۇ سـان    
پايدا ئېلىشى ھهرگىزمۇ مـۇمكىن   دولالر پۇلنى باشقا بىر ئىش ئۈچۈن مهبلهغ قىلىپ سالغان بولسا، يۇقىرىقىدەك

  .بولمىغان بوالتتى
ئالغان ئىش ھهققىدىن كۆپرەك »ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قانۇنىيىتىنى ناپولىيون ئىجاد قىلغان ئهمهس بولۇپ، 

ئهمما ئۇ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشـتا رول ئوينايـدىغان     .نىمۇ ئۇ بايقىمىغان ئىكهن» ئىش قىلىپ بېرىش پرىنسىپى
  .دە ئۇزۇن يىلالر تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، يـۇقىرىقى قـانۇنىيهتلهرنى يـېڭىچه چۈشـهندۈرۈپ بهرگهن    كۈچلهر ئۈستى

ئهگهر ئۇ قانۇنىيهتلهرنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكهنلىكىنى سىزمۇ تولۇق چۈشهنسىڭىز، سىزمۇ ئۇالردىن ئۈنۈملۈك 
  .پايدىلىنااليسىز

ورۇننى ھازىر بىر تاغ ئىگىلهپ تۇرىۋاتقان بولۇشـى  سىزنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىڭىز ئىگىلهپ تۇرۇشقا تېگىشلىك ئ
ئهگهر مهن قىلغـان ئىشـقا ئىـش ھهققـى ئالمىسـام، مهن      «ئـۇ بولسـىمۇ سـىزدىكى      بۇ تاغ قانداق تـاغ؟   .مۇمكىن

ھازىر ئاشۇ تۇيغۇ ئاڭسىز ھالدا ئۆزىنى نامايان قىلىپ، سىز تېخـى    .، دېگهن تۇيغۇدىن ئىبارەت»ئالدانغان بولىمهن
مىغــان ھهر خىــل يــولالر بىــلهن ســىزنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىڭىزنىــڭ ئاساســىنى يىمىرىۋاتقــان بولىشــى    ھــېس قىل

  .مۇمكىن
مهن بۇ ئىش ئۈچۈن ئىـش  «: تۇيغۇنىڭ سىرتقا نامايان بولىدىغان ئهڭ ئاددىي شهكلى مۇنداق بولىدۇ  بۇ خىل

  .»ھهققى ئالمايمهن، شۇڭا ئهگهر ئۇنى قىلسام، مهن ئالدانغان بولىمهن
مۇۋەپپهقىيهتنى خۇددى يهر شارىنىڭ تارتىش كـۈچى قـانۇنىيىتىگه ئوخشـاش ئـۆزگهرمهس قـانۇنىيهتلهرنى      سىز 

ــۆزىڭىزگه تارتىــپ كېلىشــىڭىز كېــرەك   ھهسســىلهپ قــايتۇرۇش   .چۈشــىنىش ۋە ئــۇالرنى قــوللىنىش ئــارقىلىق ئ
چـۈن، سـىز تۆۋەنـدىكى    قانۇنىيىتىدىن ئىبـارەت بـۇ ئىنتـايىن مـۇھىم قـانۇنىيهتنى تولـۇق چۈشىنىۋېلىشـىڭىز ئۈ       

  :تهجرىبىنى ئىشلهپ بېقىڭ
ــادەمگه ياخشــىلىق قىلىشــنى ئۆزىڭىزنىــڭ      6بۇنىڭــدىن كېيىنكــى  ــر ئ ــاي ۋاقىــت ئىچىــدە، ھهر كــۈنى بى ئ

ئۇ ئادەمدىن ياخشـىلىقنى قايتۇرۇۋېلىشـنى ھهرگىزمـۇ ئويلىمـاڭ، ھهمـدە قىلغـان         .كۈندىلىك خىزمىتى قىلىڭ
ئـــۇ مـــۇۋەپپهقىيهت قازىنىشـــنىڭ ئهڭ كۈچلـــۈك    «بـــۇ ئىشـــنى  . ئىشـــىڭىز ئۈچـــۈن ھهق بهرســـىمۇ ئالمـــاڭ   
شــۇنداق قىلســىڭىز ھهرگىزمــۇ  .، دېــگهن ئېتىقــاد بىــلهن قىلىــڭ»قانۇنىيهتلىرىنىــڭ بىرىنــى ئېچىــپ بېرىــدۇ

مهسـىلهن، ئـۇ ياخشـىلىقنى سـىز ئـۆزىڭىز      . بۇ ياخشىلىق قانداق شهكىل ئالسا بولىۋېرىدۇ  .ئۈمىدسىزلهنمهيسىز
يـاكى سـىز ھهر كـۈنى ئـۆز ئىـدارىڭىز يـاكى ئـۆز          .ى بىر قانچه شهخسلهرگه قىلسىڭىزمۇ بولىدۇبىلىدىغان بىر ياك

ياكى بولمىسا سىز تونۇمايدىغان، ھهمـدە    .شىركىتىڭىز ئۈچۈن بىر سائهتتىن ئارتۇق ئىشلهپ بهرسىڭىزمۇ بولىدۇ
ــدۇ      ــىڭىزمۇ بولى ــادەمگه قىلس ــر ئ ــدىغان بى ــى كۆرمهي ــيىن ئىككىنچ ــدىن كې ــۇ ي  .بۇنىڭ ــگه  ئ ــىلىقنى كىم اخش

قىلىشــتىن قهتئىيــنهزەر، ئــۇنى ســىز چىــن كــۆڭلىڭىزدىن ۋە تولــۇق رازى بولغــان ھالــدا پهقهت باشــقىالرغا پايــدا   
  .يهتكۈزۈش ئۈچۈنال قىلسىڭىز بولىدۇ



ئهگهر سىز بۇ تهجرىبىنى مۇۋاپىـق پۇزىتسـىيه بىـلهن ئۆتكۈزىدىكهنسـىز، مهزكـۇر قـانۇنىيهتنى چۈشـىنىدىغان        
ــارلىق ك  ــقا ب ــىز    باش ــىزمۇ بايقىيااليس ــىنى س ــر نهرس ــان بى ــىلهر بايقىغ ــان      .ىش ــقىالرغا قىلغ ــىمۇ، باش ــۇ بولس ئ

ياخشىلىقىڭىز چوقۇم ئۆزىڭىزگه قايتىـپ كېلىـدۇ؛ باشـقىالرغا ياخشـىلىق قىلمـاي تـۇرۇپ، ياخشـىلىق قىلىـش         
    .گهرتهلمهيسىزبۇ جهرياننى سىز ھهرگىزمۇ ئۆز—ئارقىلىق ئېرىشهلهيدىغان پايدىغىمۇ ھهرگىز ئېرىشهلمهيسىز

يۇقىرىدىكىسى بىر ئۇلۇغ پرىنسىپ بولۇپ، ئـۇ پىسـخولوگىيه ئىلمىنىـڭ ئهڭ مـۇھىم پرىنسـىپى بولۇشـىمۇ       
ھهرىكهتـلهر بىـر ماگنىتقـا ئوخشـاش بولـۇپ، ئـۇالر       -يهنى، بىز باشقىالرغا قاراتقان تهپهككۈر بىـلهن ئىـش    .مۇمكىن

ھهرىكهتلهرنــى تارتىــپ -ن ئوخشــاش تىپتىكــى ئىــشبىــزگه ئــۆزلىرى بىــلهن ئوخشــاش تىپتىكــى تهپهككــۈر بىــله 
ئىنسـان كـۆڭلى ئـۆزى تاپشـۇرۇپ ئالغـان تهپهككـۈر تهسـىراتلىرىنىڭ ھهممىسـىگه ئوخشـاش تىپتىكـى             .كېلىدۇ

ئىنسان كۆڭلى ئانا تۇپراققا ئوخشاپ كېتىدىغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىدە تۇرغۇزۇلغان   .تهپهككۈر بىلهن ئىنكاس قايتۇرىدۇ
ئـاق    ئـاق كۆڭۈللـۈك    .ھهرىكىتى بىلهن ئىنكاس قايتۇرىدۇ-تهسىرگه ئوخشاش تىپتىكى ئىشسهزگۈ جهھهتتىكى 

بىلهن ئادالهتسىزلىك قارا كۆڭۈللۈك بىلهن ئادالهتسـىزلىكنى    كۆڭۈللۈكنى پهيدا قىلىدۇ، شۇنداقال قارا كۆڭۈللۈك
    .ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ

ئادالهتلىـك ۋە ئادالهتسـىزلىك قاتـارلىق ئىشـالرنىڭ     بىز باشقىالرغا قىلغان ئـاق كۆڭۈللـۈك، قـارا كۆڭۈللـۈك،     
ئىنسان كـۆڭلى ئـۆزى تاپشـۇرۇپ ئالغـان سـهزگۈ        .ھهممىسى ئۆزىمىزگه تېخىمۇ چوڭراق مىقداردا قايتىپ كېلىدۇ
مۇشـۇ    .ھهرىـكهت ئـارقىلىق ئىنكـاس قايتۇرىـدۇ    -جهھهتتىكى تهسىرلهرنىڭ ھهممىسىگه ئوخشاش تىپتىكى ئىش

ئۆچ ئـېلىش قانۇنىيىتىـدىن   . نىپ، بىز باشقىالرغا ئۆزىمىز ئىستىگهن ئىشنى قىلدۇرااليمىزقانۇنىيهتتىن پايدىلى
ئىجابىي يوسۇندا پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن، بىز ئالـدى بىـلهن ئـۆزىمىزدىكى غـۇرۇر بىـلهن جـاھىللىقنى بىـر ياققـا         

  .قايرىپ قويۇپ تۇرىشىمىز كېرەك
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ئىنســان بهدىنــى مىليونلىغــان جــانلىق، : ھــازىرغىچه بايقالغــان ئىشــالرنىڭ ئىچىــدە مۇنــداق بىــر ئىــش بــار 

ئـايرىم ھـۆجهيلهردىن تهركىـپ تاپقـان بولـۇپ، ئـۇالر ئىنتـايىن ئېنىـق ۋە ناھـايىتى ياخشـى           -ئهقىللىق، ۋە ئـايرىم 
ئادەم بهدىنىنى قۇرۇپ چىقىش، ئـۇنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ۋە     بۇ ۋەزىپىلهر  .ئورۇنالشتۇرۇلغان ۋەزىپىلهرنى ئۆتهيدۇ

-بۇ ھـۆجهيلهرنى ئىنسـاننىڭ كـۆڭلى ئۆزىنىـڭ ئاپتوماتىـك ئىـش        .ئۇنى ساقالش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
نـى  ) يـاكى يوشـۇرۇن ئـاڭ   (ئـادەم كۆڭلىنىـڭ تـۆۋەنكى قىسـمى       .ھهرىكىتى ئارقىلىق ھهر خىل ئىشالرغا سـالىدۇ 

بىـر ئـادەم تهكـرارالش ئۇسـۇلى ئـارقىلىق كـۆڭلىگه         .ڭ ئاڭلىق كـۆڭلى كـونترول قىلىـدۇ ۋە يېتهكلهيـدۇ    ئادەمنى
خىيال ئاشـۇ ئادەمنىـڭ جىسـمانىي بهدىنىنـى     -سىڭدۇرگهن ۋە ئۇ يهردە ساقلىغان ھهر قانداق بىر ئىدىيه ياكى ئوي

ــوي    ــاكى ئ ــدىيه ي ــى ئى ــتهكلهپ، ھېلىق ــاددىي ئېكۋېۋالېن -يې ــڭ م ــالنى ئۆزىنى ــا خىي ــىگه (تىغ ــداش نهرسىس ) تهڭ
ئاپتوماتىك تهكلىپ قانۇنىيىتى ئارقىلىق كۆڭۈلنىڭ تـۆۋەنكى قىسـمىغا يهتكـۈزۈلگهن      .ئايالندۇرۇشقا يۈزلىنىدۇ

ھهر قانداق بۇيرۇق، ئهگهر باشقا بىر كۈچلۈكرەك بۇيرۇقنىـڭ تهسـىرىگه ئـۇچراپال قالمايـدىكهن، شـۇ بـۇيىچه ئىجـرا        
خاتالىقىنى سۈرۈشتۈرمهيدۇ، بهلكـى  -ىڭ قهيهردىن كهلگهنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ توغرايوشۇرۇن ئاڭ بۇيرۇقن. قىلىنىدۇ

  .بهدەننى ئاشۇ بۇيرۇقنى شۇ پېتى ئىجرا قىلىشقا يېتهكلهيدۇ



بــۇ ئهھــۋال بىزنىــڭ قانــداق تهكلىپلهرنــى قوبــۇل قىلىشــىمىز، ۋە تهكلىپلهرنــى قايســى مهنــبهلهردىن قوبــۇل  
  .ىلىشـىمىزنىڭ ناھـايىتىمۇ زۆرۈر ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ بېرىـدۇ     قىلىشىمىزنى ئىنتايىن پۇختا كونترول ق

جېت ھالـدا  -شۇ نهرسه ئىنتايىن ئېنىقكى، بىز قاچان ۋە قانداق ۋاسىتىلهر ئارقىلىق باشقىالرنىڭ تهسىرىگه جىم
  .ئۇچراۋاتقانلىقىمىزنى ئۆزىمىز سهزمهي قېلىشىمىز مۇمكىن

دىن بىرسـىنىڭ كـونتروللىقى ئاسـتىدا    ) يوشۇرۇن ئاڭ(كۆڭۈل ئىنسان بهدىنى ئاڭلىق كۆڭۈل ياكى تۆۋەنكى 
بولۇپ، كۆڭۈلنىڭ ئاشۇ ئىككى قىسـمىنىڭ بىرسـىدىن بـۇيرۇق ئـالمىغۇچه، ئادەمنىـڭ مۇسـكۇللىرى ھهرگىزمـۇ        

    .ھهرىكهت قىلمايدۇ
  ىچه ئـۆز بىز بىر ئىدىيه ياكى خىيالنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈپ، ئۇنى يوشۇرۇن ئېڭىمىـز ئـۆزىگه تولـۇق ئۆتكۈزىـۋالغ    

كۆڭلىمىزدە ساقلىساق، يوشۇرۇن ئېڭىمىز ئۇ ئىدىيه ياكى خىيالنى ئۆزىنىڭ ماددىي ئېكۋېۋالېنتىغا ئايالنـدۇرۇش  
بىز مۇشۇ پرىنسىپنى تولۇق چۈشهنگهندە، مهكهزلهشتۈرۈش قانۇنىيىتىنىڭ ئهمهلىـي ئۈنـۈم     .يولىدا ئىش باشاليدۇ

  .بېرىدىغان تهلىمىگه ئېرىشكهن بولىمىز
  

 

  بىر ئاساسىي نىشان تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى (1)
  

بىز مهزكۇر ماقالىدە بىر ئېنىق ئاساسىي نىشان ياكى ئىسـتهكنى تۇرغۇزۇشـتىكى ھهقىقىـي مهقسـهت بىـلهن      
  .ئاشۇنداق مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ پرىنسىپلىرىنى ئاددىي سۆزلهر بىلهن تهسۋىرلهپ ئۆتتۇق

قىلىش ئىقتىدارىـدىن پايـدىلىنىپ سـىز كۆرسـىتىۋاتقان قـاتتىق       سىز ئالدى بىلهن كۆڭلىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇر
ــۇ ئوبيېكتىپنىــڭ ئاساســىي     ــوبيېكتىپىنى ۋۇجۇتقــا كهلتــۈرۈڭ، ئانــدىن بىــر ۋاراق قهغهزگه ب تىرىشــچانلىقنىڭ ئ

  .مهزمۇنىنى بىر ئىنتايىن ئېنىق ئاساسىي نىشاننىڭ ماھىيىتىنى ئېنىق ئىپادىلىگهن ئاساستا يېزىپ چىقىـڭ 
هغهزگه يېزىلغان باياننى ھهر كۈنى كۆرۈپ تۇرۇش ئارقىلىق، ئۇنىڭدا ئىپادىلهنگهن ئىدىيه يـاكى نىشـاننى   سىز بۇ ق

شــۇنىڭ بىـــلهن ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭىڭىــز ســىزنىڭ بهدىنىڭىزنىـــڭ      . يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزغــا سىڭدۈرۈســىز   

  .ئېنېرگىيىسىنى ئاشۇ ئىستهكنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشقا قاراپ يېتهكلهيدۇ
  

  ئىستهك (2)
  

  .كۈچلــۈك، چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان ئىســتهك بــارلىق مۇۋەپپهقىيهتلهرنىــڭ باشــلىنىش نۇقتىســى ۋە ئــۇرۇقى
ــر نىشــان ئاشــۇ    .ئىنتــايىن ئېنىــق ئاساســىي نىشــان دېگىنىمىــز ئىســتهكنىڭ يهنه بىــر ئاتىلىشــىدۇر    ئهگهر بى

ۇرۇلمايــدىكهن، ئۇنىــڭ ھــېچ بىــر  نىشــاننىڭ ئــوبيېكتىگه بولغــان ئىنتــايىن كۈچلــۈك ئىســتهكنىڭ ئۈســتىگه ق  
-كۆپلىگهن كىشىلهر نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئهمما ئارزۇ بىلهن كۈچلۈك ئىستهك بىر. مهنىسى بولمايدۇ

ــىگه       ــتهك دەرىجىس ــق شــهكىلدىكى ئىس ــايىن ئېنى ــارزۇ ئىنت ــۇپ، ئهگهر ئ ــىمايدىغان نهرســىلهر بول ــرىگه ئوخش بى
  .مىتى بولمايدۇكۆتۈرۈلمهيدىكهن، ئۇنىڭ ھېچ بىر قىم

بارلىق ئېنېرگىيىلهر بىلهن ھهممه جىسىمالر ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتىگه ئىنكاس قايتۇرىدۇ، ھهمـدە ئـۆزىگه   
ھهر بىر نهرسه ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى بويىچه ئۆزىدىكى بىـر  . تارتىش قانۇنىيىتى تهرىپىدىن كونترول قىلىنىدۇ

خـۇددى شـۇنىڭغا ئوخشـاش،      .ئېلېمېنتالر بىلهن كۈچلهرنى توپاليدۇ مهركهزگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش ماھىيهتلىك
ھهر بىر مۇقىم، چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئىستهك ئىسـتىگهن نهرسـىنىڭ مـاددىي ئېكۋېـۋالېنتىنى، يـاكى بولمىسـا       



  .ئاشۇ ماددىي ئېكۋېۋالېنتىغا ئېرىشىشنىڭ ۋاستىلىرىنى ئۆزىگه تارتىدۇ
  

 

  تهكلىپتهكلىپ ۋە ئاپتوماتىك  (3)
  

پائالىيهتلىرىـدىن كېلىـپ چىققـان    -بىر ئادەمنىڭ مۇھىتى، ياكى باشـقا ئادەملهرنىـڭ بايـانلىرى يـاكى ئىـش     
ھېسسـىيات  -بىز ئۆز كۆڭلىمىزگه سـىڭدۈرىدىغان تۇيغـۇ  . ھېسسىيات تهسىراتلىرى تهكلىپ، دەپ ئاتىلىدۇ-تۇيغۇ

  .ه بهرگهن تهكلىپ ئارقىلىق كىرگۈزىمىزئۆزىگ-تهسىرلىرىنى ئۆز كۆڭلىمىزگه ئاپتوماتىك تهكلىپ ياكى ئۆز
ــۇل قىلىــپ،       ــۇالرنى قوب ــز ئ ــگهن تهكلىپلهرنىــڭ ھهممىســى بى ــۇھىتتىن كهل ــاكى تاشــقى م باشــقىالردىن ي
ئاپتوماتىك تهكلىـپ پرىنسـىپى ئـارقىلىق يوشـۇرۇن ئېڭىمىزغـا كىرگۈزگهنـدىن كېيىـنال ئانـدىن بىـزگه تهسـىر           

ۇپ ئـالغۇچى كىشـىنىڭ كـۆڭلىگه تهسـىر كۆرسىتىشـتىن بـۇرۇن       دېمهك، بىر تهكلىـپ ئـۇنى تاپشـۇر   . كۆرسىتىدۇ
باشقىچه قىلىپ ئېيتساق، بىر ئادەمنىڭ يهنه بىـر ئـادەمگه     .چوقۇم بىر ئاپتوماتىك تهكلىپكه ئۆزگىرىشى كېرەك
قـۇدرىتى ئـارقىلىق ئهمهلـگه ئاشـىدىغان بولغاچقـا، تهسـىرگه       -تهسىر كۆرسىتىشى ئاپتوماتىـك تهكلىپنىـڭ كـۈچ   

  .كىشىنىڭ ماقۇللىقىنى ئالماي تۇرۇپ باشقىالر ئۇنىڭغا تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇئۇچرىغۇچى 
بىر ئادەم ئويغاق ۋاقتىدا، ئۇنىڭ ئاڭلىق كۆڭلى بىر قاراۋۇللۇق رولىنى ئويناپ، ئۇ ئادەمنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىنى 

ى ســىرتتىن ئادەمنىــڭ ئــاڭلىق كــۆڭل  .قوغدايــدۇ ۋە ئــۇنى ســىرتتىن كهلــگهن بــارلىق تهكلىــپلهردىن ســاقاليدۇ 
كهلگهن تهكلىپلهرنى تهكشۈرۈپ تهستىقتىن ئۆتكۈزگهندىن كېيىنال، ئاندىن ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ئاڭغـا كىرىشـىگه   

بـۇ تهبىئهتنىـڭ ئىنسـانالرنى ئوغۇرلـۇقچه بۆسـۈپ كىرگـۈچىلهردىن قوغـداش ئۇسـۇلى بولـۇپ، ئهگهر            .يول قويىـدۇ 
ىرگـۈچىلهر باشـقىالرنىڭ كـۆڭلىنى ئـۆزى خالىغـانچه      مۇشۇنداق بىر جهريان مهۋجـۇت بولمىغـان بولسـا، بۆسـۈپ ك    

  .شۇڭالشقا بۇ بىر دانا ئورۇنالشتۇرۇش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كونترول قىلىۋالىدىغان بوالتتى
 

ئاپتوماتىك تهكلىپنىڭ بىر ئىستهكنى ئهمهلگه ئاشۇرىشتىكى  (4)
  قىممىتى

  
ھايـاتىڭىزدىكى ئىنتـايىن ئېنىـق     قـۇدرىتىنى سـىزنىڭ ئـۆز   -سىز ئاپتوماتىـك تهكلىـپ پرىنسـىپىنىڭ كـۈچ    

ــدە      ــايىن زور دەرىجى ــۇ پرىنســىپتىن ئىنت ــارقىلىق، ب ــارىتىش ئ ئاساســىي نىشــانىڭىزنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــىڭىزغا ق
بۇ ئىشنى قىلىش ئىنتايىن ئاسان بولۇپ، سىز مهزكـۇر ماقالىنىـڭ ئالـدىنقى بۆلۈملىرىـدە بايـان       .پايدىلىنااليسىز

شـۇنداق بولسـىمۇ، بىـز بـۇ يهردە مهزكـۇر فورمۇالغـا ئاسـاس          .كۆرسـىڭىزال كۇپـايه  قىلىنغان فورمـۇال بـويىچه ئىـش    
  .بولۇدىغان پرىنسىپالرنى قىسقىچه خۇالسىالپ ئۆتىمىز

سىز بۇنىڭدىن كېيىنكى مهلۇم مۇددەت ئىچىدە، مهسىلهن، بهش يىل ۋاقىت ئىچىـدە، ئۆزىڭىزنىـڭ ئىنتـايىن    
  .بولغـان نهرسـىنى ئېنىـق ۋە ئـاددىي قىلىـپ يېزىـپ چىقىـڭ        ئېنىق ئاساسىي نىشانى سۈپىتىدە ئېرىشمهكچى

ھهمدە ئۇ يازمىنى كام دېگهندە ئىككى نۇسخا قىلىپ، ئۇنىڭ بىـر نۇسخىسـىنى كۈنـدۈزى خىـزمهت جهريانىـدا بىـر       
قانچه قېتىم كۆرەلهيدىغان يهرگه چاپالپ، يهنه بىر نۇسخىسىنى سىز ھهر كۈنى ئاخشىمى ئۇخالشتىن بـۇرۇن ۋە ھهر  

 .ئهتىگىنـــى ئهمـــدىال ئـــورنىڭىزدىن تۇرغانـــدا بىـــر قـــانچه قېـــتىم كۆرەلهيـــدىغان يهرگه چـــاپالپ قويـــۇڭ  كـــۈنى 
 

گهرچه دەسلىۋىدە ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهستهك كۆرۈنسىمۇ، بۇ رەسمىيهتنىڭ تهكلىپ بېرىش تهسىرى سـىزنىڭ  



ئىنتايىن قىسقا مۇددەتنىـڭ   بىر  .ئاساسىي نىشانىڭىزنىڭ مهقسىتىنى سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا سىڭدۈرىدۇ
ئىچىــدە، ســىز ئــۆزىڭىزنى ئــۆز نىشــانىڭىزغا بارغانســېرى يېقىنالشــتۇرىدىغان ئىشــالرنىڭ يــۈز بېرىۋاتقــانلىقىنى   

  .كۆرىسىز
شارائىت، ياكى ئـورۇن ھهققىـدە ئـۆز كـۆڭلىڭىزدە بىـر      -سىز ئۆز ھاياتىڭىزدا قاتتىق ئىستهيدىغان نهرسه، شهرت

دىن باشالپ، ئهگهر سىز كىتاب، گېزىـت ۋە جۇرنـال ئوقۇسـىڭىز، سـىزنىڭ دىققىتىڭىـز      ئېنىق قارارغا كهلگهن كۈن
ئــۇالردىكى ســىزنىڭ ئاساســىي نىشــانىڭىزنىڭ مهقســىتى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بولغــان خهۋەر ۋە ئۇچۇرالرغــا        

ــكه باشـــاليدۇ ــېرى      .چۈشۈشـ ــتىكىڭىزگه بارغانسـ ــۆز ئىسـ ــىزنى ئـ ــۆزىڭىزگه سـ ــىز ئـ ــله، سـ ــلهن بىلـ ــۇنىڭ بىـ شـ
    .نالشتۇرىدىغان يېڭى پۇرسهتلهرمۇ ھازىرلىنىۋاتقانلىقىنى بىلهلهيسىزيېقى

پىسخولوگىيه كهسپىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئهمهس بىر ئادەم ئۈچۈن بۇ ئىشالر دەسـلىۋىدە ھهقىقهتهنمـۇ مـۇمكىن    
ئهڭ ئهممـا، ھهر بىـر ئـادەم ئۈچـۈن قىلىشـقا تېگىشـلىك         .ئهمهستهك ۋە ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهستهك كۆرىنىدۇ

مۇھىم ئىـش، ئۇنىـڭ ئهمهلىـيهتكه ئۇيغـۇنلىقىنى تولـۇق ئىسـپاتالپ چىققىـچه، بـۇ پرىنسـىپنى تهكـرار تهجـرىبه            
   .قىلىشتىن ئىبارەت

دېـگهن  » مـۇمكىن ئهمهس »ئىنسانىيهتنىڭ بۇرۇنقى تارىخىدىكى ھهر قانداق مهزگىل بىلهن سېلىشـتۇرغاندا،  
بىــر قىســىم كىشــىلهر بىــز تهســهۋۋۇر قىاللىغــان ۋە        .ىســۆزنىڭ كــۈچى ھــازىر ئهڭ زور دەرىجىــدە ئاجىزالشــت    

» مـۇمكىن ئهمهس «قىالاليدىغانلىقىمىزغا ئىشـهنگهن ھهر قانـداق ئىشـنى بىـز چوقـۇم قىالاليمىـز، دەپ ئـويالپ،        
  .ئىبارىلهر جۇغالنمىسىدىن چىقىرىۋەتتى-دېگهن سۆزنى ئۆزىنىڭ سۆز

ســهۋرچانلىق بىــلهن ئېلىــپ بارغــان ئىلمىــي       .كائىنــات مــاددا بىــلهن ئېنېرگىيىــدىن تهركىــب تاپقــان     
تهتقىقاتالردىن بىز شۇنى بايقىدۇقكى، ھازىر بىر ماددا تۈسىنى ئالغان ۋە بۇرۇن بىر مـاددا تۈسـىنى ئېلىـپ باققـان     
ھهر بىر نهرسىنى ئۇنىڭ ئهڭ كىچىك نۇقتىسىغىچه تهھلىل قىلسـا، ئـۇ بىـر خىـل شـهكىلدىكى ئېنېرگىيىـدىن       

يهنه بىر تهرەپـتىن، ئىنسـانالر بهرپـا قىلغـان مـاددىي نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى بىـر           .ايدۇباشقا نهرسه بولۇپ چىقم
خىل ئېنېرگىيه شهكلىدە، ئىنسان كۆڭلىنىـڭ تهسـهۋۋۇر قىلىـش ئىقتىدارىـدىن چىققـان بىـر ئىـدىيه ئـارقىلىق         

وخشاشـال بىـر خىـل    يهنى، ھهر بىر ماددىي نهرسه بىـر خىـل ئېنېـرگىيه شـهكلىدە باشـالنغان بولـۇپ، ئ      . باشالنغان
  .ئېنېرگىيه شهكلىدە ئاخىرلىشىدۇ

ھـازىرغىچه بايقالغـان ئهڭ     .بارلىق جىسىمالر مهلۇم بىر خىـل ئېنېرگىيىنىـڭ قومانـدانلىقىغا بـوي سـۇنىدۇ     
شۇڭالشــقا   .يــۇقىرى دەرىجىلىــك ئېنېــرگىيه ئىنســان كــۆڭلى بولــۇپ رول ئۆتهيــدىغان ئېنېرگىيىــدىن ئىبــارەت   

هر بىــر نهرســىنىڭ يېتهكلىگــۈچى كــۈچى ئىنســان كۆڭلىــدىن ئىبــارەت بولــۇپ، ئىنســانالر    ئىنســانالر ياراتقــان ھ
بۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ كۈچتىن پايدىلىنىپ بهرپا قىالاليدىغان نهرسىلهر بىـلهن سېلىشـتۇرغاندا، بـۇرۇن ۋۇجۇتقـا     

  .كهلتۈرگهن نهرسىلهر كىچىك ۋە ئهرزىمهس نهرسىلهرگه ئايلىنىپ قالىدۇ
ۇنى ئېنىـق بىلىـپ بولـدۇقكى، كۆڭـۈلگه سـىڭدۈرۈپ، شـۇ يهردە سـاقلىغان ھهر قانـداق بىـر          بىز ھازىرغىچه ش

ئىدىيه، نىشان، ياكى مهقسهت بىلهن ئۇنى رېئاللىققـا ئايالنـدۇرۇش ئىرادىسـى يهڭگىلـى بولمايـدىغان كـۈچلهرنى       
لۈك ئىستهكنى يوشۇرۇن ئاڭغا رېئاللىققا ئايالندۇرماقچى بولغان كۈچ  .ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ ۋە ئۇالرنى ئىشقا سالىدۇ

بۇ ئىشنى بىر قانچه سـائهت    .سىڭدۈرۈشنى ئۇنى يوشۇرۇن ئاڭ ئۆزىگه تولۇق ئۆتكۈزۋالغىچه داۋامالشتۇرۇش كېرەك
قىلــچه بوشاشماســلىق ئىرادىســى بىــلهن ئىســتهكنى . يــاكى بىــر قــانچه ھهپــته ئېلىــپ بېــرىش كۇپــايه قىلمايــدۇ

ــۇنى يوشــۇرۇن ئــ   ــدە ھاســىل قىلىــپ، ئ ــۆز كۆڭلىــدە ســاقالش كېــرەك  كۆڭۈل ــۋالغىچه ئ ــۆزىگه ئۆتكۈزى مۇشــۇ . اڭ ئ
بـۇ نۇقتىـدىن     .نۇقتىغىچه، سىز ئىستهكنىڭ كهينىدە تۇرۇپ، ئۇنى يوشۇرۇن ئاڭغا قارىتىپ ئىتتىرىشىڭىز كېرەك

  .كېيىن بولسا ئىستهك سىزنىڭ ئارقىڭىزدا تۇرۇپ، سىزنى ئۆزىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قاراپ ئىتتىرىدۇ
داۋامالشتۇرۇش خۇددى ئهڭ قاتتىق تاشالردىن بىرسىنىڭ ئۈستىگه سۇ تېمىتىپ، ئهڭ ئاخىرىدا ئاشـۇ  قهتئىي 

سىز ئۆزىڭىزنىڭ ھايات داستانىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى بىر سهھىپىسـىنى   .تاشنى ئۇپرىتىپ يوقاتقانلىق بىلهن باراۋەر
خاراكتېرىنىـڭ بولغـانلىقى يـاكى     پۈتتۈرگهندە، سىز ئـۆزىڭىزدە بىـر ئىشـنى ئـاخىرغىچه ئىزچىـل داۋامالشـتۇرۇش      



ئۇنىــڭ كهمچىــل بولغــانلىقى، ســىزنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولۇشــىڭىزدا يــاكى مهغلــۇپ بولۇشــىڭىزدا ئىنتــايىن  
  .مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى بايقايسىز

نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قارىشـىچه، ھهر بىـر پىشـقان تهپهككـۈر بىـر مهڭگـۈ توختىمـاس          .تهپهككۈر بىر نهرسىدۇر
ولقۇننى بارلىققا كهلتۈرىدىغان بولۇپ، بۇ دولقۇننى تارقاتقان كىشى كېيىنكى كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە ئاشـۇ دولقـۇن     د

شــۇنداقال ئــادەم چهكســىز ئهقىــل تهرىپىــدىن ھهرىكهتــكه قويۇلغــان   . بىــلهن كــۈرەش قىلىشــقا مهجبــۇرى بولىــدۇ 
      .تهپهككۈرنىڭ جىسمانىي نامايهندىسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

ئهگهر . ئهمما، تهپهككۈرلهرنىڭ ھهممىسى ئىجابىي ياكى پايـدىلىق بولمايـدۇ    .ممه تهپهككۈر ئىجادىي بولىدۇھه
ئوقــۇبهتنى ۋە نــامراتلىقنى تهپهككــۈر قىلىــپ، ئــۇالردىن ســاقلىنىش مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى ھــېس -ســىز ئــازاب

لېكىن سىز بۇنىڭ تهرتىپىنـى    .تۈرىدۇقىلسىڭىز، سىزنىڭ تهپهككۈرلىرىڭىز دەل ئاشۇنداق ئهھۋالنى ۋۇجۇتقا كهل
ئالماشتۇرۇپ، ئىجابىي ۋە ئۈمىدۋار ماھىيهتلىك خىيالالرنى تهپهككـۈر قىلسـىڭىز، سـىزنىڭ تهپهككـۈرلىرىڭىز دەل     

  .شارائىتنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرىدۇ-ئاشۇنداق شهرت
ــۆز تهپهككۈر    لىرىڭىزنىــڭ ســىزنىڭ تهپهككــۈرلىرىڭىز ســىزنىڭ مىجهزىڭىــزگه تهســىر كۆرســىتىپ، ســىزگه ئ

كۆڭــۈل ئىلمىنــى ئۆگىنىشــنى يېڭىــدىن  . مــاھىيىتىگه ئۇيغۇنالشــقان مــاددىي نهرســىلهرنى تارتىــپ ئهكىلىــدۇ  
    .باشلىغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك بۇ ئاساسىي ھهقىقهتكه سهل قارايدۇ

همهلـگه  سىز يوشـۇرۇن ئېڭىڭىزغـا بىـر ئېنىـق ئىسـتهكنى تهكلىـپ قىلغانـدا، سـىز خـۇددى ئـۇ ئىسـتهكنى ئ           
سـىز ئـۇنى     .ئاشۇرۇپ بولغان ۋاقىتتىكى بىلهن ئوخشاش دەرىجىدىكى ئېتىقاد ۋە ئىشهنچ بىلهن شـۇنداق قىلىـڭ  

يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزغــا تهكلىــپ قىلغــان پهيتــتىن باشــالپال، ســىز خــۇددى ئــۆز ئىســتىكىڭىزنى ئهلهمــگه ئاشــۇرۇپ  
» ۇشـتا، ماڭـا چهكسـىز ئهقىـل يـاردەم قىلىـدۇ      ئـۇنى ئهمهلـگه ئاشۇر  «سىز ئـۆز ئىسـتىكىڭىزنى     .بولغاندەك ئويالڭ

ــدۈرۈڭ   ــلهن كۈچلهن ــدە بى ــگهن ئهقى ــنچه      .دې ــدىكهن، كېيى ــدە بولماي ــدىكى ئهقى ــۇنداق دەرىجى ــىزدە مۇش ئهگهر س
  .ئۈمىدسىزلىنىپ قالىسىز

ئـۆز ئـارزۇيىڭىز     .بهرمهسـلىكىدىن ھهرگىزمـۇ گۇمانالنمـاڭ   -ئاپتوماتىك تهكلىپ پرىنسىپىنىڭ ئۈنۈم بېـرىش 
: ئىالۋە. (بىر ئىقتىداردۇر-تهپهككۈر قىلىش ئىقتىدارى سىز ئۆزىڭىز مۇتلهق كونترول قىالاليدىغان بىردىن بويىچه

مهن ئۆزەمنىڭ بۇرۇنقى بىر ماقالىسـىدا، يـاراتقۇچى ئىنسـانالرغا تۇغۇلغانـدىال ئاتـا قىلغـان بىرىنچـى نهرسـه جـان،          
بـۇ  . نلىكـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان ئىـدىم     ئىككىنچى نهرسه بولسا ئۆزىنىڭ يولىنى ئۆزى تـالالش ئهركى 

  ).ئۇقۇم يۇقىرىدىكى بايان بىلهن ئوخشاش
قـۇدرىتى  -ئـۆز تهپهككـۈرىڭىزنى كـونترول قىلىـش كـۈچ     . يۇقىرىقى جۈمله ھهرگىـز ئېسـىڭىزدىن چىقمىسـۇن   

ــاكى ســهلبىي بولــۇش مهســئۇلىيىتى    ــۆزىڭىزدە بولغــانىكهن، ســىزنىڭ تهپهككۈرىڭىزنىــڭ ئىجــابىي ي ســىزنىڭ  ئ
ــدۇ  ــزدە بولى ــايىنى  «. زىممىڭى ــدىرىڭىزنىڭ خوج ــۆز تهق ــىز ئ ــانى  . س ــڭ كاپىت ــۆز قهلبىڭىزنى ــىز ئ ــداق   «.س بۇن

سـىز ئـۆز تهپهككۈرىڭىزنىـڭ يـاردىمى      .بولۇشـىدىكى سـهۋەب، تهپهككـۈرىڭىزنى سـىز ئـۆزىڭىز كـونترول قىلىسـىز       
ناپولىيوننىـڭ كىتابىنىـڭ ئهڭ ئاخىرىـدا    . زبىلهن، ئۆزىڭىز ئىستىگهن ھهر قانداق نهرسىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرەلهيسى

 William Ernest ئىنگلىـزچه (يـۇقىرىقى مهزمـۇن بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك، ئهنگلىـيه شـائىرى ۋىلىيـام خېنلىـي         
Henley  ،1849-1903   ( دېگهن بىر ئىنگلىزچه شېئىر بار بولـۇپ، ئىنگلىـزچه بىلىـدىغان    » يېڭىلمهس«يازغان

   :هرگه كىرگۈزۈپ قويدۇمئوقۇرمهنلهر ئۈچۈن ئۇنى بۇ ي

Invictus 
 

Out of the night that covers me,  
Black as the Pit from pole to pole,  
I thank whatever gods may be  



For my unconquerable soul.  
 

In the fell clutch of circumstance  
I have not winced nor cried aloud.  
Under the bludgeonings of chance  
My head is bloody, but unbowed.  

 
Beyond this place of wrath and tears  
Looms but the Horror of the shade,  
And yet the menace of the years  
Finds, and shall find, me unafraid.  

 
It matters not how strait the gate,  
How charged with punishments the scroll.  
I am the master of my fate:  
I am the captain of my soul.  
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دېگهن تېمىدىكى ماقالهمدە ئۇيغـۇرالر بۇنىڭـدىن كېـيىن    » ۋاقىتنى مۇۋاپىق باشقۇرۇش«يىلى يازغان -2008مهن 

تۆۋەنـدىكىلهردىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى    قۇدرەت تېپىش ئۈچـۈن قىلىشـىغا تېگىشـلىك ئهڭ مـۇھىم ئىشـلىرى      
   :ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم

مىللىي ساپانى ئۆستۈرۈش، مىللىي روھنى ۋە مىللىي ئاڭنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋە ئۇرغۇتـۇش، ۋە مىللىـي   
  كىملىكىنى ساقالپ قېلىش 

بارغانسـېرى كـۆپ   دېگهن سوئالغا » بىز بۇنىڭدىن كېيىن قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟«مهن يېقىندىن بۇيان 
دۇچ كهلگهنسېرى، يۇقىرىقى ئۈچ ئىش ھازىر ئۇيغۇرالرنىـڭ ئالـدىغا قويۇلغـان ئهڭ مـۇھىم ئىشـالر ئىكهنلىكىنـى،       
ئۇالرنىـڭ قىسـقا مۇددەتلىـك، ئوتتـۇرا مۇددەتلىـك ۋە ئـۇزۇن مۇددەتلىـك ۋەزىپىلهرنىـڭ ھهممىسـىنى ئـۆز ئىچىـگه            

ان، ياكى چۈشىنىشنى خالىمايدىغان كىشىلهر مهيلـى ۋەتهنـدە   ئالىدىغانلىقىنى، ھهمدە بۇ نۇقتىنى چۈشهنمهيدىغ
  .بولسۇن ياكى چهت ئهللهردە بولسۇن يهنىال ناھايىتى كۆپ ئىكهنلىكىنى بارغانسېرى چوڭقۇر ھـېس قىلىـۋاتىمهن  

شنىڭ مېنىڭچه بۇ ۋەزىپىلهرنى ئوڭۇشلۇق ئورۇنالشتا، مهزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرۇلغان غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇ
ــدۇ     ــايىتى زور ياردەمــدە بوالالي ــىرلىق قــانۇنىيىتى ناھ ــانۇنىيهت يېقىنقــى زامــان غهرب       .س ــدىن، بــۇ ق بىرىنچى

ئىنتايىن كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن نهرسـىلهرنىڭ بىـرى بولـۇپ،      دۇنياسىنىڭ ئهڭ ئومۇمالشقان مهدەنىيىتىگه
ئۈچۈن كام بولسـا بولمايـدىغان     ىنى ئۆستۈرۈشىئۇيغۇرالرنىڭ ئۇنىڭدىن خهۋەردار بولۇشى ئۆزىنىڭ مىللىي ساپاس



مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارزۇســى، نىشــانى ۋە غايىســى بــار بولــۇپ، ئــۇالر بــۇ     .ئــامىلالردىن بىــرى
ئىستهكلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى، ئۆز ھاياتىدىكى كۆزلىگهن مهقسىتىدە ۋە قىلغـان ئىشـىدا مۇۋەپپهقىيهتلىـك    

شۇڭاالشقا مهزكۇر ماقالىدا تونۇشتۇرۇلغان بىلىملهردىـن خهۋەردار بولـۇش ئـۇالر قىلمىسـا      .لىدۇئۈمىد قى  بولۇشنى
ئىككىنچىدىن، كۆڭۈلنىڭ مۇستهملىكه بولۇپ كېتىشـىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش،    . بولمايدىغان ئىشالرنىڭ بىرىدۇر

ۋە شــۇ ئــارقىلىق  كۆڭۈلنىــڭ باشــقىچه پروگراممىلىنىــپ قېلىشــىدىن ســاقلىنىش، مىللىــي روھنــى ئۇرغۇتــۇش،
مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قېلىش، ھهر بىر ئادەمدىن مهزكۇر ماقالىـدە تونۇشـتۇرۇلغان ئـۆز تهپهككـۇرىنى ئـۆزى      
كونترول قىلىش، ئۆز قهلبىگه ئۆزى كاپىتان بولـۇش بىلىملىرىـدىن تولـۇق خهۋەردار بولۇشـنى، ھهمـدە ئۇنىڭـدىن       

مانا بۇ ئۆزەمنىڭ نېمىشقا ئۇيغـۇرالر    .ۈرۈۋېلىشنى تهلهپ قىلىدۇئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ماھارىتىنى تولۇق يېتىلد
ئۈچۈن ئىنتايىن ھالقىلىق تارىخىي پهيت بولغان بۈگۈنكىدەك كۈندە مۇشۇنداق بىر تېمىنى تاللىغانلىقىمنىـڭ  

    .سهۋەبىدۇر
لغان يـۇقىرىقى ئـۈچ   ھازىرقى بىر ئهۋالد ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇ  .ھازىر بىز ئۆز تهقدىرىمىزنىڭ خوجايىنى

ــالر ئهمهس   ــدىغان ئىشـ ــورۇنلىغىلى بولىـ ــانال ئـ ــپىلهر ئاسـ ــۇھىم ۋەزىـ ــۈنكى دەۋر  . مـ ــپىلهر بۈگـ ــۇ ۋەزىـ ــن بـ لهكىـ
ئۇالرنىڭ ئـازابلىرى بىـلهن جاپـالىرى      .ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ۋە قابىلىيهتلىرىنىڭ ئۈستىدىمۇ ئهمهس

بىزنىــڭ پهقهت بــۇ ۋەزىــپىلهرگه نىســبهتهن      .ئهمهسبىزنىــڭ بهرداشــلىق بېــرىش چېكىمىزنىــڭ ســىرتىدىمۇ     
جاسـارىتىمىزال بـار بولىـدىكهن، بىزنىـڭ     -ئېتىقاتىمىزال بولىدىكهن، ھهمدە ھېچ نېمىگه باش ئهگمهيدىغان ئىـرادە 

دېـگهن  » مـۇمكىن ئهمهس «يۇقىرىـدا ئېيتىلغىنىـدەك، ھـازىر    —يولىمىزنى ھېچ قانداق نهرسه توسـۇپ قااللمايـدۇ  
    .نى يوقاتتىسۆز ئۆز قىممىتى

يىللىرى ياشىغان گرىتسىيهلىك تهنقىدچى، پهيالسـوپ، فىزىكـات، ۋە زوئولـوگ     322-384مىالدىدىن بۇرۇنقى 
. قايتـا قىلىـدىغان ئىشـالرنىڭ مهھسـۇلى    -بىز ئۆزىمىز قايتـا «: مۇنداق دەيدۇ) Aristotle :ئىنگلىزچه(ئارىستوتل 

 We are  ئىنگلىـزچه (  »پائـالىيهت ئهمهس، بهلكـى بىـر ئـادەت    -ئىـش ئۇنداق بولىدىكهن، مۇنهۋۋەرلىك بىـر خىـل   
what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit  ( ،مهزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرۇلغىنىدەك

ئۇيغـۇرالر  . مىزبىز ھهر قانداق كونا ئادىتىمىزنى يوقۇتۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ھهر قانداق يېڭى ئادەتلهرنى يېتىلدۈرەلهي
ئۈچۈن بۇنىڭدىن كېيىن ھهر قانداق يهر ۋە ھهر قانداق ۋاقىتتا، قىلىدىغان ھهر بىر ئىشىدا ئۆز تهپهككـۇرىنى ئـۆزى   
ــدىن ئىجــابىي يوســۇندا پايدىلىنىشــنى     ــۇ ئىقتىدارى ــاراتقۇچى بهرگهن ئىنســان كۆڭلىنىــڭ ب كــونترول قىلىــش، ي

بـۇ نـۇقتىنى مهن قانچىلىـك تهكىتلىسـهممۇ       .ايىن مـۇھىم ئۆزىنىڭ ئهڭ قىممهتلىك ئـادىتى قىلىـۋېلىش ئىنتـ   
  .ئازلىق قىلىدۇ

مهن بارلىق قېرىنداشالردىن مهزكۇر ماقالىنى كام دېگهنـدە بىـر قېـتىم ئوقـۇپ چىقىشـىنى، ئانـدىن ئۇنىڭـدا        
ى ئـۈچ  ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنك«ئۆگىتىلگهن بىلىملهردىن پايدىلىنىپ، مهن يۇقىرىدا قايتا تىلغا ئالغان 

نى ئورۇنالش يولىدا تهشهببۇسـكارلىق بىـلهن تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىپ، تېگىشـلىك تـۆھپه       » مۇھىم ۋەزىپىسى
  .قوشۇشىنى سهمىمىيلىك بىلهن ئۈمىد قىلىمهن

 
 

  :تىلغا ئېلىنغان ئهسهرلهرنىڭ تور ئادرېسلىرى ماقالىدا
  

  :ناپولىيون خىل فوندا جهمىيىتى
http://www.naphill.org/  

  :»رنىشان تىكلهشته بىلىشكه تېگىشلىك ئىشال«
http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a1_Goal.htm  



  :»چىمىئۆل 10غايه تىكلهشنىڭ «
http://www.meripet.com/Sohbet1/20100925_Ghaye.htm  

  :»ئادىتى 7ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ «
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb8_7adet.htm  

  :»ىمۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهس«
http://www.bilqut.com/kutupxana/show.php?itemid=1738 

 

 
 

 
 


