
تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ ئادهم
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 ئوقۇغۇچىلىرىغا مهكتهپ يېزىپ، ئېلخهت ماڭا ئوقۇتقۇچى بىر دىيارىدىكى ئۇيغۇر ئىلگىرى ئاي نهچچه بۇنىڭدىن

 دىيارىدىن ئۇيغۇر  ئىدى. سورىغان بولىدىغانلىقىنى قازانغىلى ئۈنۈم بارغاندا ئېلىپ قانداق تهربىيىسىنى ئهخالق قارىتىلغان

 ئېلىپ قانداق تهربىيىسىنى ئهخالق مهكتهپلهرده يهردىكى ئۇ ئۈچۈن ئادهم بىر مهندهك بولغان يىل نهچچه 20 ئايرىلغىلى

 نېمىنى ھېچ ھهقته ئۇ بۇ  ئهمهس. مۇمكىن ئاساسهن بېرىش تهكلىب مۇۋاپىق ياكى توغرا ئۈستىده بېرىش

 بولمىغانلىقى ئىش ئىلكىدىكى ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ بېرىش ئېلىپ ئىشالرنى ئۇنداق بهلكى ئهمهس، بىلمهيدىغانلىقتىن

 قوللىنىش دىيارىدا ئۇيغۇر -ئۇسۇلتهدبىرلهرنى ئۈنۈملۈك ۋه ياخشى نۇرغۇن قويۇۋاتقان يولغا ئهللىرى غهرپ ئۈچۈن،

 ھهققىدىكى ئهخالق ئۇالردا ئوقۇغاندا، ئهسهرلىرىنى زىيالىيلىرىنىڭ ئۇيغۇر بهزى مهن  ئهمهسلىكىدىندۇر. مۇمكىن

 مهن  بايقىدىم. بارلىقىنى مهزمۇنالرنىڭ زور ئهھمىيىتى ۋه يۇقىرى ئىلمىيلىكى قىلىنغان، بايان ھالدا خاس ئۇيغۇرالرغا

 خۇددى ماتېرىيالالرنى مۇشۇنداق مهكتهپلهرده دىيارىدىكى ئۇيغۇر »ئهگهر ئىچىمده كۆرگهنده، مهزمۇنالرنى ئاشۇ

 بولۇپ ئۆزگىرىشلهر زور نهقهدهر قىياپىتىده ئۇيغۇرالرنىڭ بولسا، ئۆگىنىدىغان شهكىلده بىر ئۆگىنىشتهك سىياسىي

 جاۋاب ئۇدۇلال سورىغىنىغا ئۇنىڭ گهرچه مهن كهلسهك، ئوقۇتقۇچىغا يۇقىرىقى ئهمدى  ئويلىدىم. دهپ «-كېتهتتىھه؟

 بىلهن ئۇچۇرالر پايدىلىق بهزى ھهقتىكى بۇ »ۋهتهندىكىلهرنى كالالمدا بولساممۇ، كۆرمىگهن مۇۋاپىق بېرىشنى

 »ئادهم ئاختۇرۇۋېتىپ، بهتلىرىنى تور ئىنگلىزچه يېقىندا  ئىدىم. كهلگهن ئويالپ دهپ «بوالرمۇ؟ تهمىنلىگىلى

 قىلىپ بايان مهزمۇننى ئاشۇ ماقالىده مهزكۇر مهن  قالدىم. ئۇچۇرتۇپ مهزمۇننى دېگهن «تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ

 ئۆتىمهن.

 چۈشهنچه قىسقىچه ھهققىده شىركهت تهييارلىغان نى «تۈۋرۈك 6» بۇ بۇرۇن، باشالشتىن مهزمۇننى رهسمىي مهن

 ئاساسىي تهربىيىسىمۇ ئهخالق بالىالرنىڭ يېشىدىكى مهكتهپ ئامېرىكىدىكى  كۆردۇم. مۇۋاپىق ئۆتۈشنى بېرىپ

 )مهسىلهن ئورۇنالر دىنىي -ئاتائانا، مهكتهپ، تهربىيه بۇ يهنى، كېتىدۇ. ئوخشاپ ئهللهرنىڭكىگه باشقا جهھهتتىن

 بىر كۆرگهن ھازىرغىچه مهن  بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئارقىلىق ۋاستىلىرى تهشۋىقات جهمئىيهتتىكى ۋه (مهسچىتلهر ۋه چېركاۋالر

 بىرلىشىپ دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن تهربىيه دىنىي بىلهن تهربىيىسى ئهخالق كۆرسىتىلىشىچه، ماتېرىيالالردا قىسىم

 ئامېرىكا  ئاشۇرىدۇ. ئىشقا ئارقىلىق تهربىيه دىنىي تهربىيىسىنى ئهخالق بالىلىرىنىڭ -ئاتائانىالر نۇرغۇن بولۇپ، كهتكهن

 ,(http://www.adherents.com/adh_dem.html) بولۇپ خرىستىئانالر پىرسهنتى 76.5 نوپۇسىنىڭ

 بېرىپ، چېركاۋلىرىغا ئۆز كۈنلىرى يهكشهنبه ياكى شهنبه ھهر كۆپىنچىسى خرىستىئانالرنىڭ بۇ كۆزىتىشىمچه مېنىڭ

 شىركهت باشلىقلىرى، شىركهت ئهمهلدارلىرى، ھۆكۈمهت يهنه ئامېرىكىدا باشقا، بۇالردىن  كېلىدۇ. ئاڭالپ تهربىيه دىنىي

 كهسپىي بارىدىغان ئېلىپ (training )ئىنگلىزچه تهربىيه خىل ھهر ئوقۇغۇچىلىرىغا مهكتهپ ۋه خادىملىرى،

 consulting )ئىنگلىزچه «شىركهتلىرى بېرىش »مهسلىھهت كۆپىنچىلىرى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار شىركهتلهرمۇ

company ) ئهنه نى «تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ »ئادهم بولغان تونۇشتۇرماقچى ماقالىده مهزكۇر مهن  ئاتىلىدۇ. دهپ 

 ، Josephson Institute )ئىنگلىزچه «ئىنستىتۇتى »يۈسۈپوغلى ئاشۇنداق،



http://charactercounts.org) 6» ھېلىقى شىركهت بۇ  تاپتىم. بېتىدىن تور شىركهتنىڭ بىر ئاتىلىدىغان دهپ 

 ئىشلهپ قىلىپ تاختىسى تهشۋىقات قهغهز كېلىدىغان مېتىر يېرىم بىر ئېگىزلىكى مېتىر، بىر كهڭلىكى نى «تۈۋرۈك

 Character )ئىنگلىزچه «كۇرسى يېتىلدۇرۇش خاراكتېرىنى »ئادهم بىرى ئىشالرنىڭ قىلىدىغان ئۇالر بولۇپ، چىققان

development seminar ) ئائىت خاراكتېرىگه ئادهم ئورۇنالرنى ئېھتىياجلىق ئۇالر  ئىكهن. بېرىش ئېلىپ نى 

 تهمىنلهيدىكهن بىلهنمۇ -ئۇسۇلچارىلىرى ۋه ماتېرىيالى -تهلىمتهربىيه

(http://charactercounts.org/resources/index.html).  

 قۇرغۇچىسى شىركهتنىڭ بۇ  ئۆتهي. كۆرسىتىپ مىسال بىر ئىشىدىن قىلغان ئىنستىتۇتىنىڭ يۈسۈپوغلى مهن يهرده بۇ

 كالىفورنىيه بىرىده -90يىلالرنىڭ دېيىشىچه، نىڭ ( Michael Josephson )ئىنگلىزچه يۈسۈپوغلى مايكۇل

  جازالىنىپتۇ. جهھهتتىن قانۇن خاتالىشىپ، جهھهتته ئهخالقى خىزمهت كىشى 3 ئىچىده ئهمهلدارلىرىنىڭ شتاتىنىڭ

 مهجبۇرى ئۈچۈن قانۇنچىالر كالىفورنىيهدىكى ئارقىلىق، سايالم ئومۇمىي قېتىملىق بىر كالىفورنىيهدىكى بىلهن شۇنىڭ

 شۇنىڭ  ماقۇللىنىپتۇ. قانۇن بىر توغرىسىدا -تهلىمتهربىيه ھهققىدىكى پرىنسىپلىرى ئىستىلى خىزمهت بېرىلىدىغان ئېلىپ

 تهربىيىسى ئهخالق كۈن بىر ئهمهلدارلىرىغا شتات قىلىپ، تهكلىپ نى مايكۇل ھۆكۈمىتى كالىفورنىيه نهتىجىسىده

 سېمىنارنى يۇقىرىقى بولۇپ، ئهمهس مهۋجۇت ئۆگىنىش سىياسىي ئامېرىكىدا  بېرىپتۇ. ئېلىپ ()كۇرسى سېمىنارى

بولىدۇ. دېيىشكه بىرى، ئىشالرنىڭ قاتناشتۇرۇلىدىغان مهجبۇرى خادىمالر --ئىدارهكارخانامهكتهپلهردىكى ئامېرىكىدىكى

مهزمۇن ئاساسىي

 خاراكتېرى ئادهم ئىنستىتۇتى يۈسۈپوغلى بولۇپ، قارىتىلغان ئادهملهرگه ھهممه -تهلىمتهربىيه ھهققىدىكى خاراكتېرى ئادهم

  تهييارلىغان. ئاساسىدا قىممهت خىل 6 قىلىدىغان ئهتىراپ ئادهملهر ھهممه ماتېرىياللىرىنى بىلهن پروگراممىسى تهربىيىسى

 توپىغا كىشىلهر بىر مهلۇم جهھهتتىنمۇ مهدهنىيهت بولۇپ، ئهمهس قىممهتلهر دىنىي ياكى سىياسىي قىممهتلهر بۇ

 بولىدۇ. چۈشهندۈرسه -ياشئۆسمۈرلهرگه تۈۋرۈكنى 6 ئاساسىدا نۇقتىالر تۆۋهندىكى تهربىيىلىگۈچىلهر شۇڭا  قارىتىلمىغان.

 بىلهن خهتلهر رهڭلىك ئۈچۈن يادلىۋېلىشى تۈۋرۈكنى 6 بۇ -ياشئۆسمۈرلهرنىڭ بېتىده تور شىركهتنىڭ يۇقىرىقى 

  قويدۇم. كىرگۈزۈپ ئاخىرىغا ماقالىنىڭ مهزكۇر رهسىمىنى ئۇنىڭ مهن بولۇپ، بار رامكىمۇ كىچىك بىر تهييارالنغان

ئىبارهت. نۇقتىالردىن ئالىدىغان ئىچىگه ئۆز تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ ئادهم تۆۋهندىكىسى

(Trustworthiness) بولۇش ئىشهنچىلىك

بولۇڭ --سهمىمي

قىلماڭ ئوغرلىق ياكى كۆچۈرمىكهشلىك ئالدىماڭ، --باشقىالرنى

تۇرۇڭ گېپىڭىزده -بولۇڭقىلغان ()رهلىئابله --ئىشهنچىلىك

بولۇڭ ئىگه غهيرىتىگه قىلىش ئىشنى --توغرا

تىكلهڭ ئابروي ياخشى --بىر



بولۇڭ نهپهس ھهر بىلهن ۋهتىنىڭىز ۋه دوستلىرىڭىز -بولۇڭئائىلىڭىز، --ساداقهتمهن

(Respect) قىلىش ھۆرمهت باشقىالرغا

قىلىڭ مۇئامىله بىلهن ھۆرمهت --باشقىالرغا

 سىزمۇ قىلسىڭىز، ئارزۇ ئېرىشىشنى مۇئامىلىگه قانداق باشقىالردىن سىز :قائىده )ئالتۇن قىلىڭ ئهمهل قائىدىگه --ئالتۇن

(قىلىڭ مۇئامىله شۇنداق باشقىالرغا

قىلىڭ قوبۇل پهرقلهرنى ئادهملهردىكى ئوخشىمىغان بولۇڭ، سهۋرچان --باشقىالرغا

ئىشلهتمهڭ سۆزلهرنى ناچار بولۇڭ، ياخشى ---ئىشھهرىكهتته

بېرىڭ ئهھمىيهت -ھېسسىياتتۇيغۇلىرىغا --باشقىالرنىڭ

زهخمىلهندۈرمهڭ ياكى ئۇرماڭ باشقىالرنى سالماڭ، تهھدىت --باشقىالرغا

 بىلهن تىنچلىق ئۇالرغا قوشۇلمىغاندا، پىكرىڭىزگه سىزنىڭ ۋه ھاقارهتلىگهنده، سىزنى ئاچچىقالنغاندا، سىزگه --باشقىالر

قىلىڭ مۇئامىله

(Responsibility) مهسئۇلىيهتچانلىق

قىلىڭ تولۇق ئىشالرنى تېگىشلىك قىلىشقا --سىز

پىالنالڭ --ئالدىن

تىرىشىڭ توختاۋسىز :داۋامالشتۇرۇڭ --قهتئىي

تىرىشىڭ يېتىشىچه كۈچىڭىزنىڭ ۋاقىت --ھهر

تۇتىۋېلىڭ --ئۆزىڭىزنى

(-سهلفدىسكىپلىنهد )به بولۇڭ ئىنتىزامچان ---ئۆزئۆزىڭىزگه

ئويالڭ ئاقىۋىتىنى ئىشنىڭ -ئويلىنىڭئۇ ياخشى بۇرۇن باشالشتىن ئىشنى --بىر

بولۇڭ مهسئۇل پۇزىتسىيىسىگه ۋه -ئىشھهرىكىتى سۆزى، --ئۆزىڭىزنىڭ

يارىتىڭ ئۈلگه ياخشى بىر ئۈچۈن --باشقىالر

(Fairness) ئادىللىق

قىلىڭ ئىش بۇيىچه --قائىده

پايدىلىنىڭ تهڭ بىلهن باشقىالر ۋه نۆۋهتلىشىڭ بىلهن --باشقىالر

 سېلىڭ قۇالق سۆزىگه باشقىالرنىڭ بولۇڭ، كۆڭۈللۈك --ئوچۇق

پايدىلىنىۋالماڭ --باشقىالردىن

دۆڭگىمهڭ باشقىالرغا بىلهن بىغهملىك --ئىشنى

قىلىڭ مۇئامىله بىلهن ئادىللىق كىشىلهرگه --ھهممه

(Caring) بۆلۈش كۆڭۈل



بولۇڭ كۆڭۈل --ئاق

بولۇڭ كۆڭۈل باشقىالرغا ھهمده بولۇڭ، قىلىدىغان خهيرىخاھلىق ۋه ھېسداشلىق --باشقىالرغا

بىلدۈرۈڭ --مىننهتدارلىقىڭىزنى

قىلىڭ ئهپۇ --باشقىالرنى

قىلىڭ ياردهم --ھاجهتمهنلهرگه

(Citizenship) قىلىش ئادا بۇرچىنى گراژدانلىق

قوشۇڭ تۆھپىڭىزنى كىشىلىك بىر ئۈچۈن ياخشىالش جهمئىيىتىڭىزنى ۋه --مهكتىپىڭىز

ھهمكارلىشىڭ بىلهن --باشقىالر

قاتنىشىڭ پائالىيهتلىرىگه --جهمئىيىتىڭىزنىڭ

تۇرۇڭ بولۇپ خهۋهردار ئىشالردىن --ئهتراپىڭىزدىكى

تاشالڭ بېلهت قاتنىشىپ --سايالمغا

بولۇڭ خوشنا ياخشى --بىر

قىلىڭ ئهمهل ---قانۇنقائىدىلهرگه

قىلىڭ ھۆرمهت --ھوقۇققا

قوغداڭ مۇھىتنى

()ۋولۇنتهئهر قاتنىشىڭ ئىشالرغا (سهيياره )ياكى --پىدائىي

سۆز ئاخىرقى

 مىللهتتىن بىر ياكى ياشايدىغان، بىلله جايدا بىر ئىشلهيدىغان، بىلله ئورۇندا بىر بولغىنىدهك، خهۋىرىده ھهممىمىزنىڭ

 ئايرىغىلى تۈرگه چوڭ 3 دهپ ئادهم، ناچار ۋه ئادهم، ئوتتۇراھال ئادهم، ياخشى توپىدىكىلهرنى ئادهملهر چىققان كېلىپ

 ئادهم ئۆزىنىڭ كىشىلهر قىسىم بىر ئىچىدىكى ياخشىالرنىڭ قهتئىينهزهر، بولىشىدىن قانداق -چىرايتۇرقىنىڭ  بولىدۇ.

 كهلگهنده، يهرگه مۇشۇ ئوقۇپ ماقالىنى مهزكۇر  بولىدۇ. ئىگه ئابرۇيغا يۇقىرى ۋه ھۆرمهتكه يۇقىرى ئاالھىده ئىچىده توپى

 6 خاراكتېرىنىڭ ئادهم يۇقىرىدىكى كىشىلهرنى ئىگه ئابرويغا ۋه ھۆرمهت يۇقىرى ئاشۇنداق بىلىدىغان ئۆزىڭىز سىز

 شۇ  بېقىڭ. باھاالپ قېتىم بىر بويىچه تۈۋرۈك 6 ئاشۇ ئۆزىڭىزنىمۇ شۇنداقال  بېقىڭ. سېلىشتۇرۇپ بىلهن تۈۋرۈكى

 تۈۋرۈكته 6 ئاشۇ كىشىلهرده -ئابرۇيئىناۋهتلىك يۇقىرى ۋه ھۆرمهتلىك يۇقىرى مهن  بايقىدىڭىز؟ نېمىنى سىز ئارقىلىق

بايقىدىم. تېپىلىدىغانلىقىنى كۆپىنچىسى خاراكتېرنىڭ كىشىلىك ئىپادىلهنگهن

 ئىكهنلىكىنى بىرى ۋهزىپىلهرنىڭ مۇھىم ئهڭ نۆۋهتتىكى ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ئۆستۈرۈش ساپانى مىللىي تۈرده ئىزچىل مهن

 يىل يېرىم 2 ياپونىيىده مهن  كهلدى. ياپونىيهلىكالر ئالدىمغا كۆز تهييارالۋاتقاندا ماقالىنى مهزكۇر مهن  كهلدىم. تهكىتلهپ

 دهسلهپكى دهۋرنىڭ ھازىرقى ۋه دهۋر ئوتتۇرا  ئىدىم. قالغان چۈشىنىپ ياخشى خېله مىللىتىنى ياپون باققاچقا، ياشاپ



 قۇدرهت تولۇق قاتارلىقالرنىڭ ئهمپېرىيهسى ئهنگلىيه ۋه ئېمپېرىيهسى، ئىسپانىيه قۇرۇلمىالر، سىياسىي مهزگىللىرىدىكى

 دۇنيادىكى قىلىپ، سهرىپ ۋاقىت يىلدهك 80 پهقهت ياپونىيه لېكىن  كهتكهنىدى. ۋاقىت ئهسىر نهچچه ئۈچۈن تېپىشى

 ۋه ئاپىتى، كهلكۈنى دېڭىز ئاپىتى، تهۋرهش يهر قاتتىق ياپونىيه قېتىم بۇ  بواللىدى. بىرى دۆلهتلهرنىڭ قۇدرهتلىك ئهڭ

 ئىپادىلىگهن خهلقى ياپون يولۇققاندا، ئاپهتكه تهبىئىي چوڭ 3 قاتارلىق ئاپىتى كېتىش تارقىلىپ رادىئاتسىيىسىنىڭ يادرو

 يهر ياپونىيىده ئاڭلىشىمچه، مېنىڭ  قالدۇردى. ھهيران دۇنيانى پۈتۈن ساپا مىللىي ۋه روھ مىللىي ئىپتىخارلىق، مىللىي

 چىققىنىغا پىنسىيىگه بوۋاينىڭ بىر ئىشلهيدىغان ئىستانسىسىدا ئېلېكتىر يادرو كهتكهن پارتالپ ھېلىقى تهۋرىگهنده

 ئۆلۈپ ئۆزىنىڭ ئۇ كېيىن، چىققاندىن ۋهقه ئىستانسىسىدا ئېلېكتىر يادرو ئىشلىگهن ئۆزى  بولغانىكهن. كۈن 3 ئهمدىال

 دهپ «كهلدى، ۋاقتىم قىلىدىغان قۇربان ئۆزهمنى ئۈچۈن ۋهتىنىم مېنىڭ »ھازىر تۇرۇپ، بىلىپ ئېنىق كېتىدىغىنى

 كىرىپ بىناغا بار قازىنى يادرو كهتكهن پارتالپ ئۇقتۇرماي، كىمگه ھېچ خوشلىشىپ، بىلهن ئائىلىسىدىكىلهر ئويالپ،

 قىلىپ، زىيارهت ئايالنى بىر ئاشقان ياشالردىن 50 ياشايدىغان توكيودا تېلېۋىزورى ببك ئهنگلىيه كۈنى بىر  كېتىپتۇ.

 ئۇ سورىغانىدى، دهپ «ئويلىدىڭمۇ؟ كېتىشنى جايغا بىر باشقا توكيودىن  قورقتۇڭمۇ؟ رادىئاتسىيىسىدىن يادرو »سهن

 مهن  كهتمهيمهن. يهرگه باشقا تاشالپ ئۇنى ھهرگىزمۇ مهن يولۇققاندا -باالقازاغا ۋهتىنىم  ۋهتىنىم. مېنىڭ »بۇ ئايال

 بۇ خهلقىنىڭ ياپون كىشىلهر نۇرغۇن خهلقئارادىكى ھازىر  بهردى. جاۋاب دهپ «ئۆلىمهن. تۇرۇپ يهرده مۇشۇ ئۆلسهممۇ

 يارىتىدىغانلىقىنى مۆجىزىسى دۇنيا يېڭى بىر يهنه ئىشىدا چىقىش ياساپ قايتا قۇرۇلمىالرنى ئۇچرىغان ئاپهتكه قېتىم

 يېزىۋېتىپ، تۈۋرۈكىنى 6 خاراكتېرىنىڭ ئادهم مهن  قىالاليدۇ؟ شۇنداق ئۈچۈن نېمه ياپونىيهلىكالر  ئېلىشماقتا. تىلغا

 ھېس ئىكهنلىكىنى يۇقىرى ئىنتايىن نىسبىتىنىڭ كىشىلهرنىڭ بولغان بولۇپ ئىگه تۈۋرۈككه 6 بۇ ئىچىده ياپونىيهلىكالر

 پهقهت  كۆپ. ناھايىتى ئىشلىرى تېگىشلىك قىلىشقا كېيىن بۇنىڭدىن ئۇيغۇرالرنىڭ جهھهتته بۇ  قىلدىم.

 خېلىال كېيىن بۇنىڭدىن سۈپىتىده مىللهت بىر بىز بولساق، باقىدىغان قاراپ تۈۋرۈككه بىرال دېگهن «»مهسئۇلىيهتچانلىق

  قىلىمىز. ھېس بولمايدىغانلىقىنى تىرىشمىساق

 ئىگىدارچىلىق ئۆزى ئۆزىگه ھهمده بار، مىللىتى خىلال بىر پهقهت تۈۋرۈكى 6 بۇ خاراكتېرىنىڭ ئادهم پهرىزىمچه، مېنىڭ

 مىللهتكه بىر يهنه مىللهت بىر دۆلىتىدىكى ئۆز شۇنداقال ئارىسىدا، مىللهتلهر ئوخشاش ياپونىيهلىككه ياشاۋاتقان قىلىپ

 ئاستىدا ئهھۋالالر خىل باشقا  كهلگهن. ۋۇجۇتقا ئهللهرده ئامېرىكىدهك بولمىغان مهۋجۇت ئىشالر سالىدىغان زۇلۇم

 ھهققىده كېلىدىغانلىقى توغرا پايدىلىنىشقا ھالدا جانلىق تۈۋرۈكىدىن 6 بۇ خاراكتېرىنىڭ ئادهم كىشىلهر ياشاۋاتقان

يوق. ھاجىتى سۆزلهشنىڭ كۆپ بۇنىڭدىن

 

جهدىۋېلى. قالدۇرۇش ئهسته «تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ »ئادهم

:ئادرېسلىرى تور ماقالىالرنىڭ ئېلىنغان تىلغا يازمىدا بۇ

:تۈزۈلىشى نوپۇسىنىڭ ئامېرىكا

http://www.adherents.com/adh_dem.html



:ئىنستىتۇتى يۈسۈپوغلى

http://charactercounts.org

:-ئۇسۇلچارىلىرى ۋه ماتېرىيالى -تهلىمتهربىيه ئائىت خاراكتېرىگه ئادهم ئىنستىتۇتىنىڭ يۈسۈپوغلى

http://charactercounts.org/resources/index.html

:قائىده ئالتۇن

http://www.meripet.com/Sohbet1/20110102_Qanuniyet8.htm

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

بولىۋېرىدۇ. قىلسىڭىز


