
صۈپەت 32ردا چولۇم بولۇظكا تېگىطلىم بىر لىدې  

 ئەرهىن صىدىق 
  هۈهى-28ائًوىڭ -:ًىلى -3122

 
; دىنى مەن لاتوىطىۋاتكان بىر پروجېن توىڭ باظلىكى ماڭا JPLًىلىدىنى بىر جۈمە هۈهى چۈظتىن هېٌىن، مەن ىئطلەًدىغان ىئدارە -3121

ظۇ ًىغىودا دوهالد لىلىدىغاهغا ماڭا بىر . ئەرهىن، ائلدىمىزدىنى دۈظەهبە هۈهى  بىزهىڭ پروجېن توى هۆزدىن هەچۈرىدىغان بىر مۇھىم ًىغىن بار»
هىڭ  NASAهبىگىچە تەًٌارالپ بېرەلەرصەهمۇ؟ بۇ ًىغىوغا صەن ۇئهى دۈظە. بېتى هېلىدىغان هەتىجىلەر هېرەك ىئدى«  PowerPoint »لاهچە 

مەن »مەن بۇ ىئطوىڭ هاھاًىتى مۇھىملىكىوى ھېس لىلىپ، ۇئهىڭغا .  دېدى« باش ظتابىدىنى مۇظۇ پروجېن تكا مەصۇئل خادىمالرمۇ لاتوىطاتتى
ۇتېرىموى ۆئًدىن ىئدارىدىنى هومپٌۇتېرالرغا ۇئالپ، ئەتىشى مەن هومپٌ.  دەپ جاۋاب بەردىم« ئەتە ۆئًدە ىئطلەپ، بۇ ىئطوى پۈتتۈرۈپ بېرەي

 ظۇهىڭ بىلەن ائظۇ ظەهبە هۈهى. زۆرۈر ھېشابالظالرهى لىلىطكا ۇئرۇهۇپ بالشام، صۈرئەتوىڭ ائصتىلىكىدىن ىئچىم هاھاًىتى پۇظۇپ هەتتى
45Km  دىنى ًىغىودا بىزهىڭ پروجېن توىڭ باظلىكى مەن دۈظەهبە هۈهى.  ًول ًۈرۈپ ىئدارىگە بېرىپ، بىر هۈن ىئطلەپ، ۇئ ىئطالرهى پۈتتۈردۈم

مەن ھازىر دوهالد لىلىدىغان مەزمۇهالرهى ئەرهىن صىدىق ظەهبە هۈهى ائرام ائلماي ىئطلەش »تەًٌارلىغان مەزمۇهالرهى دوهالد لىلىطتىن بۇرۇن، 
لېتىمكى ًىغىووىڭ مۇھىملىكى بىلەن صېلىطتۇرغاهدا، بۇ .  دېدى« ظۇڭا ائلدى بىلەن مەن ۇئهىڭغا رەخمەت ېئٌتىمەن. ائرلىلىق تەًٌارالپ بەردى

ق مېوىڭ لىلغىوىم بىر ۇئهچىۋاال چوڭ ىئطمۇ ئەمەس بولۇپ، باظلىكىموىڭ مېوى بۇ ًىغىودا ائالھىدە تىلغا ېئلىطىوىڭ ھېچ لاهداق ھاجىتى ًو
ىدا ائظنارە ېئتىراپ لىلىض هۇلتىشىدا تۇرۇپ، مېوى لېنىن ۇئ ۋالىتوىڭ لاهچىلىم لىشلىكىغا لارىماي، مېوىڭ تۆھپەموى هۆپچىلىم ائلد.  ىئدى

باظلىكالر ۆئزىوىڭ لول —مەن ۆئزەموىڭ ائمېرىنىدىنى ائلىي مەه تەپ ۋە ظىرهەت ھاًاتىمدا بۇهداق ىئطالرهى هۆپ لېتىم ۇئچراتتىم.  تىلغا ائلدى
بۇ هېمە ۈئچۈن بىلەمشىز؟  بۇهىڭ .  لىلىدۇ( acknowledge)ائصتىدىنى هىطىلەرهىڭ تۆھپىشىوى ائًرىم ۋە هۆپچىلىم ائلدىدا ائظنارە ېئتىراپ 

صەۋەبى، بۇ باظلىكالر ًاهى لىدېرالرهىڭ ھەممىشى لىدېرلىق ىئلمىدە مەخشۇس تەربىٌە هۆرگەهلەر بولۇپ، ًۇلىرىكىدەك لىلىطوىڭ ىئوشان 
 .ىدىودۇر پىشخىلوگىٌىشىدە ىئوتاًىن مۇھىملىكىوى ۇئالرهىڭ ھەممىشى وئخطاش دەرىجىدە بىلىدىغاهلىك

 
مەن ھازىرغىچە ًازغان مالالىلىرىمدا ائرزۇ، هىطان، غاًە، غاًىوى رېائللىككا ائًالهدۇرۇش، ظىرهەت باظكۇرۇش، داھىي ۋە مۇۋەپپەلىٌەت 

.  ىن ىئبارەتھازىرغىچە توختالمىغان ىئلمىي ۇئلۇمالرهىڭ بىرى لىدېرلىق ىئلمىد.  لاتارلىق بىر لاتار مەصىلىلەر ۈئصتىدە بىر ائزدىن توختالدىم
ە باظلىق ائمېرىنا لاتارلىق غەرب ئەللىرىدە بۇ ىئلىم هاھاًىتى هەڭرى وئمۇمالظكان بولۇپ، مەن ائمېرىنىدىنى بىر لاهچە ظىرهەتلەردە ىئوجىوىر ۋ

زەموىڭ ۆئ.  بولۇپ ىئطلەش جەرًاهىدا باظكۇرۇش ۋە لىدېرلىق توغرىشىدىنى مەخشۇس هۇرصالرغا بىر لاهچە لېتىم لاتوىطىپ بالتىم
.  ظۇڭالظكا بۇ ىئلىموىڭ هۈچىدىومۇ ۈئهۈملۈك پاًدىلىوالمىدى.  مۆلچەرلىطىچە، ۇئًغۇرالر ھازىرغىچە بۇ ىئلىمغا ائهچە ېئتىبار بېرىپ هېتەلمىدى

لەرهىڭ بولىطى بىر مىللەتوىڭ گۈللىوىطىدە، ًېتەرلىم صاهدىنى لىدېرلىق بىلىملىرىوى بىلىدىغان ھەمدە ۇئهى ۈئهۈملۈك ىئطلىتەلەًدىغان هىطى
ھەممەًلەهوىڭ خەۋىرىدە بولغىوىدەك، ھازىر ۋەتەن ىئچى ۋە صىرتىدىنى ۇئًغۇرالر جەمئىٌىتىدە لىدېرلىق بىلىمى .  ىئوتاًىن مۇھىم رول وئًواًدۇ

ۇر مالالىدە جون ظۇڭالظكا مەن مەزه.  ۋە لىدېرلىق ماھارىتىوىڭ ًېتەرصىزلىنى صەۋەبىدىن ًۈز بېرىۋاتكان هاچار ئەھۋالالر ىئوتاًىن هۆپ
دېگەن هىتابىدىنى مەزمۇهالرهى لىشكىچە « صۈپەت 32بىر لىدېردە چولۇم بولۇظكا تېگىطلىم »هىڭ ( « John C. Maxwell»)ماهشىۋېو 

 .دۇر «  The 21 indispensable qualities of a leader»بۇ هىتابوىڭ ىئوگلىزچە ائتىلىطى . توهۇظتۇرۇپ ۆئتىمەن
 

.  ۆئزىگە لارىتىلغان لىدېرلىق ىئكتىدارى -ۇئهىڭ بىرى ھەر بىر هىطىوىڭ ۆئز. هدا، لىدېرلىكوىڭ مۇهداق ىئننى تەرىپ ى باروئمۇمالظتۇرۇپ ېئٌتكا
 .ًەهە بىرى بولشا باظكىالرغا لارىتىلغان لىدېرلىق ىئكتىدارى 

 
ظۇهدالال هۆپ صاهدىنى هىطىلەر ۆئزىوىڭ .  ھەر بىر ائدەموىڭ وئخطىمىغان صاهدىنى گۈزەل ائرزۇلىرى، هىطاهلىرى ۋە غاًىلىرى بار بولىدۇ

تەپەهنۈر دۇهٌاصىدا ائظۇ گۈزەل ائرزۇ، هىطان ۋە غاًىلەرهى ئەمەلگە ائظۇرغان ۋالىتتىنى مەهزىرىلەرهى هۆرۈپ تۇرۇظكا، ائظۇ چاغدىنى 
رىڭىزهىڭ وئتتۇرىشىوى ائًرىپ تۇرغان هەرصە ۇئهدالتا ۆئزىڭىز بىلەن صىزهىڭ گۈزەل ائرزۇلى.  ئەھۋالالر توغرىشىدا خىٌال لىلىطكا ماھىر هېلىدۇ

لىدېرلىق ىئكتىدارى صىزهىڭ باظكىالرهى ۈئهۈملۈك ًېتەهلەپ مېڭىطىڭىز ۈئچۈن هەم بولشا .  هېمە بىلەمشىز؟ ۇئ صىزهىڭ لىدېرلىق ىئكتىدارىڭىز
ظۇڭالظكا مەًلى صىز باظكا بىر گۇرۇپپا ائدەملەرهى  . ظۇهدالال صىزهىڭ ۆئز غاًىڭىزهى ئەمەلگە ائظۇرۇظتا هەم بولشىمۇ ھەم بولماًدۇ.  بولماًدۇ

بولماڭ، مەزهۇر مالالىوى چولۇم بىر لېتىم -باظكۇرىدىغان ًاهى ۇئالرغا ًېتەهچىلىم لىلىدىغان بىر رەصمىي باظلىق ًاهى بىر رەصمىي لىدېر بولۇڭ
 . وئلۇپ چىكىڭ



 
رغىوىدەك، بىر گۇرۇپپا ائدەملەرهى باظكۇرىدىغان ًاهى ۇئالرغا ًېتەهچىلىم دېگەن ائتالغۇهىڭ ۆئزىدىوال هۆرۈهۈپ تۇ « باظلىق»ًاهى « لىدېر»

بىر رەصمىي لىدېرهىڭ .  لىلىدىغان بىر رەصمىي باظلىق ًاهى بىر رەصمىي لىدېر ۈئچۈن بۇ مالالىدە توهۇظتۇرۇلىدىغان مەزمۇن تېخىمۇ مۇھىم
لىغان لمىغاهلىكىوى ۆئلچەًدىغان بىر-الًالەتلىم لىدېر بوال -مۇھىم ۆئلچەم، باظكىالرهىڭ ۇئهىڭغا ۆئزلىگىدىن ئەگىطىطوى خاالًدىغان بوال

ئەگەر صىز ًېتەهچىلىم ًاهى لىدېرلىق لىلشىڭىز، ئەمما صىزگە ھېچ هىم ئەگەظمىشە، ۇئ ھالدا صىزهىڭ لىلغىوىڭىز .  خالىماًدىغاهلىكىدۇر 
ۇڭالظكا ئەگەر صىز بىرەر ظىرهەت لۇرغان، لۇرمالچى بولغان، ًاهى ظ.  باظكىالرهى ًېتەهلەپ مېڭىض بولماصتىن، ًالغۇز ًول مېڭىض بولىدۇ

ۇپ بىرەر تەظنىالت ًاهى ظىرهەتتە مەلۇم بىر دەرىجىدىنى بىر باظلىكلىق رولىوى ائلغان بىرصى بولشىڭىز، بۇ مالالىوى چولۇم بىر لېتىم وئل
 . بېكىڭ

 
جون ماهشىۋېو ئەپەهدى پۈتۈن دۇهٌادىنى ھازىرغىچە ًاظىغان ۇئلۇغ لىدېر ًاهى داھىٌالرهى تەتكىق لىلىپ، ۇئالرهىڭ ھەممىشىوىڭ مەزهۇر 

صۈپەت ھەلكىدىنى بىلىملەر صىزهىڭ ھەلىكىي تۈردە  32بۇ .  صۈپەتنە ىئگە ىئنەهلىنىوى ًەهۈهلەپ چىككان 32مالالىدە توهۇظتۇرۇلىدىغان 
ًېتەهچىلىم لىلىدىغان، ۋە هىطىلەر ئەگىطىطوى ىئشتەًدىغان بىر لىدېر بولۇش ۈئچۈن ھازىرلىمىشىڭىز بولماًدىغان هىطىلىم  ۈئهۈملۈك

الًدۇ  .  خاراه تېرلەر بىلەن توهۇظۇپ چىكىض، ۇئالرهى تەرەلكىي لىلدۇرۇش، ۋە ۇئالرهى توغۇرالرش ۈئچۈن هاھاًىتى زور ًاردەم لىال
 

جەرًان ».  ائًرىم ىئننى ىئض-ىلىض بىلەن ۇئهى ئەمەلىٌەتتە لوللىوىپ، مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىدېرلىق لىلىض ائًرىملىدېرلىق بىلىملىرىوى ب
.  ائزدىن تەرەلكىي لىلىپ ًېتىلىدۇ-هىڭ هۆرصىتىطىچە، لىدېرلىق ھەرگىزمۇ بىر هۈهوىڭ ىئچىدىال ًېتىلمەًدۇ، بەلنى ۇئ ھەر هۈهى  ائز« لاهۇهىٌىتى

الًدىغان بىرصىگە ائًالهدۇرۇظتىنى  ۆئزىڭىزهى لىدېرلىق بىلىملىرىوى بىلىدىغان بىر ائدەمدىن رېائل دۇهٌادا مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىدېرلىم لىال
صىزهىڭ هىطىلىم خاراه تېرىڭىز ًاهى خاراه تېر جەھەتتىنى صۈپىتىڭىز صىزهىڭ لىدېرلىق .  ائچكۇچ صىزهىڭ هىطىلىم خاراه تېرىڭىزدىن ىئبارەت

بىر . ًاهى بولمىشا ۇئ صىزهىڭ مۇۋەپپەلىٌەت ًولىڭىزهى توصۇپ لوًىدۇ.  لۇۋۋەتنە ىئگە لىلىدۇ-ىنەتنە هەلتۈرۈپ، ۇئهى هۈچىئكتىدارىڭىزهى ھەر 
لماصلىكىوى ۇئهىڭ ىئچنى جەھەتتە لاهداق ائدەم ىئنەهلىنى بەلگىلەًدۇ-ائدەموىڭ ۈئهۈملۈك لىدېر بولۇش باظكىچە لىلىپ ېئٌتكاهدا، .  بوال

الًدىنەهشىز، .  ىئچىدىن صىرتىغا لاراپ تەرەلكىي لىلىپ ًېتىلىدۇ لىدېرلىق ائدەموىڭ ئەگەر صىز ىئچنىي جەھەتتە بىر الًالەتلىم لىدېر بوال
الًشىز ظۇڭالظكا ئەگەر صىز لىدېرلىق بالدىكىوىڭ ئەڭ ًۇلىرى پەللىشىگە .  تاظكىي جەھەتتىمۇ ۆئزىڭىز ائرزۇ لىلغاهدەك لىدېرالرهىڭ بىرى بوال

.  صۈپەتوى ًېتىلدۈرۈڭ 32دىنەهشىز، چولۇم ۆئزىڭىزدە، ًاهى ۆئزىڭىزهىڭ ىئچنى دۇهٌاصىدا، مۇظۇ مالالىدە توهۇظتۇرۇلىدىغان چىكمالچى بولى
الًشىز» الًدىنەهشىز، صىز بۇ دۇهٌادىنى باظكا ھەر لاهداق ىئطوى لىال  .«ئەگەر صىز ظۇهداق لىال

 
 .غا بولۇپ تامامالًمەنۋالىت ېئتىبارى بىلەن مەن بۇ مالالىوى بىر لاهچە لىشىم

 
 هىتابوىڭ ائپتورى توغرىشىدا

 
( « John C. Maxwell»)دېگەن هىتابوىڭ ائپتورىوىڭ ىئشمى جون ماهشىۋېو « صۈپەت 32بىر لىدېردە چولۇم بولۇظكا تېگىطلىم »

مالالىوىڭ .  چۈظەهچە بەرگەن ىئدىمدېگەن مالالىشىدىمۇ ائزراق « ۆئلچىمى 21غاًە تىنلەظوىڭ »بولۇپ، مەن ۇئ ائپتور ھەلكىدە ۆئزەموىڭ 
جون ماهشىۋېو ئەپەهدى بىر خەلكائرادا ېئتىراپ .  تولۇق بولىطىغا هاپالەتلىم لىلىض ۈئچۈن وئخطاش چۈظەهچىوى بۇ ًەرگىمۇ هىرگۈزۈپ لوًدۇم

چىكارغان بولۇپ، ۇئالرهىڭ پارچىدىن ائرتۇق هىتاب  61ۇئ .  لىلىوغان لىدېرظۇهاصلىق مۇتەخەصشىشى، هوتۇق صۆزلىگۈچى ۋە ائپتوردۇر 
ۇئ .  مىلٌوهدىن ائرتۇق لىدېرلەرگە تەربىٌىلەش صېمىوارلىرى بەرگەن 3دۇهٌادىنى .  مىلٌوهدىن ائرتۇلى صېتىلغان 27هوپىٌشىدىن ھازىرغىچە 

ًشى ئەللەرهىڭ تىزىملىنىدىنى ظىرهەتلەر، ھەر لا«  Fortune 500 »لىدېرالر تەۋە وئرۇهالردىن دۇهٌادىنى ئەڭ مۇۋەپپەلىٌەتلىم 
دت هى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ  ھۆهۈمەتلىرى، ائمېرىنىوىڭ ھەربىي ائهادېمىٌىشى، ائمېرىنىوىڭ مەملىنەتلىم ىئشپورت بىرلەظلىمىرى ۋە ب

(«Fortune 500  » ولۇپ، جورهىلى ھەر ًىلى تالالپ بېنىتىدىغان ب« تەلەي»ًاهى « فورتۇهە»ظىرهەتلىرىوى دۇهٌادا هاھاًىتى هوپۇزلۇق بولغان
ۇئهىڭ .  جون ماهشىۋېو ئەپەهدى بىر لاهچە مۇالزىمەت ظىرهەتلىرىوىمۇ لۇرغان(.  ظىرهەتوى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ 611ۇئالر دۇهٌادىنى ئەڭ چوڭ 

چولۇم  بىر لىدېردە» ، ۋە «ۆئزىڭىزهىڭ ىئچىدىنى لىدېرلىكوى ًېتىلدۈرۈڭ»، «لاهۇهىٌىتى 32لىدېرلىكوىڭ ائغدۇرۇپ تاظلىغىلى بولماًدىغان »
 . پارچە هىتابىوىڭ ھەر بىرصى بىر مىلٌون هۇصخىدىن هۆپرەك صېتىلغان 4دېگەن « صۈپەت 32بولۇظكا تېگىطلىم 

 
 .صۈپەتوى توهۇظتۇرۇظوى باظالًمەن 32تۆۋەهدە مەن بىر لىدېردە چولۇم بولۇظكا تېگىطلىم 



 
 (Character)چوڭ تاظوىڭ بىر پارچىشى بولۇش —هىطىلىم خاراه تېر-2

 
خاراه تېر، مىجەز، خۇصۇصىٌەت، »بولۇپ، ۇئهىڭ ًۇلغۇن لوغۇتىدىنى مەهىشى «  Character »ھەلتە ىئطلىتىلگەن ىئوگلىزچە صۆز بۇ 

هىطىلىم »ًەهى، بۇ صۆز جون ماهشىۋېو ئەپەهدىوىڭ هىتابىدا .  ىئنەن« ئەخالق، پەزىلەت، ائالھىدىلىم، ۆئزگىچىلىم، پېرصوهاج، بەلگە
دېگەن صۆزهى « چاراه تەر»دېگەن مەهىدىمۇ ىئطلىتىلگەن بولۇپ، مەهمۇ ىئوگلىزچە « ئەخالللىق»ىمۇ، ھەمدە دېگەن مەهىد« خاراه تېر

 .  ائظۇهداق ىئننى خىو مەهىدە ائلىمەن
 

بۇ ًەردىنى هىطىلىم خاراه تېر دېگىوىمىز بىر ائدەموىڭ ئەخاللىي صۈپىتىگە، صەمىمىي بولۇش ۋە جۈرئەتلىم بولۇش لاتارلىق هىطىلىم 
بىر لىدېرهىڭ ھاًاتتىنى ھەر خىو ئەھۋالالرغا لاهداق مۇائمىلە لىلىدىغاهلىكى ۇئهىڭ هىطىلىم خاراه تېرى ًاهى پەزىلىتىوىڭ .  پىتىگە لارىتىلغانصۈ

ظنارىالپ هرىزىس بىر ائدەموىڭ خاراه تېرىوى ًېتىلدۈرمەًدۇ، ئەمما ۇئهىڭ خاراه تېرىوىڭ لاهداللىكىوى ائ. لاهداق ىئنەهلىنىوى هۆرصىتىپ بېرىدۇ
ئەخالللىق بولۇش ًاهى مۇرەصشە ; ائدەم بىر وئڭۇظشىزلىككا ًولۇلكاهدا، مۇهداق ىئننى خىو ًولدىن بىرىوى تالالظكا مەجبۇرى بولىدۇ. بېرىدۇ

ەر لېتىم ھەر لېتىم ئەخالللىق بولۇظوى تاللىغان ائدەم، بۇهداق تالالش بىر صەلبىي ائلىۋەتوى هەلتۈرۈپ چىكارغان تەلدىردىمۇ، ھ. لىلىض
ۆئزىمىزدە ېئشىو پەزىلەتلەرهى ًېتىلدۈرۈش ۆئزىمىزهى بىر لىدېر لىلىپ تەرەلكىي لىلدۇرۇش ۈئچۈهال . بۇرۇهكىدىومۇ هۈچلۈك بولۇپ ماڭىدۇ

 .   ئەمەس، ۆئزىمىزهى بىر ًاخطى ىئوشان لىلىپ ًېتىلدۈرۈش ۈئچۈهمۇ هاھاًىتى زۆرۈر
 

.  صىزهىڭ هىم ىئنەهلىنىڭىز صىزهىڭ هېمىوى هۆرۈدىغاهلىكىڭىزهى بەلگىلەًدۇ.  زهى بەلگىلەًدۇصىزهىڭ خاراه تېرىڭىز صىزهىڭ هىم ىئنەهلىنىڭى
ظۇڭالظكا بىر لىدېرهىڭ لاهداق ىئض ېئلىپ .  صىزهىڭ هېمىوى هۆرىدىغاهلىكىڭىز صىزهىڭ هېمە ىئطوى لىلىدىغاهلىكىڭىزهى بەلگىلەًدۇ

لارظى -ائرا لارىمۇ-ئەگەر بىر لىدېرهىڭ هىٌىتى بىلەن ھەرىنىتى داۋاملىق ۆئز.  ى بولماًدۇبارىدىغاهلىكىوى ۇئهىڭ خاراه تېرىدىن ائًرىپ لارىغىل
 .بولۇپ ماڭىدىنەن، صىز ۇئهىڭ هىطىلىم خاراه تېرىوى هۆزىتىض ائرلىلىق هېمە ۈئچۈن ائظۇهداق بولىدىغاهلىكىوى باًكىٌاالًشىز

 
ائهىشىوى، تۇغۇلغان ۋە -بىز ۆئزىمىزهىڭ ائتا.  ىم خاراه تېر خۇصۇصىي تالالظتۇر ائدەموىڭ بىر لىشىم تاالهتلىرى تۇغما بولىدۇ، ئەمما هىطىل

ًەهى بىز ھەر . ئەمما ۆئزىمىزهىڭ خاراه تېرىوى ۆئزىمىز تاللىٌاالًمىز.  ۆئصۈپ ًېتىلگەن ًۇرتىوى، ۋە ۆئزىمىزهىڭ تاالهتلىرىوى ۆئزىمىز تاللىٌالماًمىز
بىزهىڭ ھاًاتىمىز ۆئزىمىزهىڭ هىطىلىم خاراه تېرلىرىوى .  ۈئچۈن بىر خاراه تېرهى ۋۇجۇتكا هەلتۈرىمىزلېتىم بىر تالالظكا دۇچ هەلگەهدە، ۆئزىمىز 

 .ًېتىلدۈرۈش جەرًاهى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ
 

ن ئەگەر ھېچ هىم صىزگە ئەگىطىپ ماڭمىشا، صىز باظكىالرهى ًېتەهلەپ ماڭغا—ھەلىكىي لىدېرلىق باظكا هىطىلەرهى ۆئز ىئچىگە ائلغان بولىدۇ
بۇرۇن .  هىطىلەر هاچار خاراه تېرلىم ًاهى هاچار ئەخالللىق لىدېرالرغا ئەگەظمەًدۇ.  بولماًشىز، بەلنى ۆئزىڭىز ًالغۇز مېڭىپ هېتىۋاتكان بولىشىز

 .ئەگەظنەن بولشىمۇ، ۇئهىڭ خاراه تېرىوىڭ ًاهى ئەخاللىوىڭ هاچارلىكىوى باًكىغان ھامان ۇئهىڭغا ئەگىطىطتىن توختاًدۇ
 

بەزى هاھاًىتى تاالهتلىق هىطىلەر مەلۇم دەرىجىدىنى .  ۆئز خاراه تېرىوىڭ چەهلىمىشىدىن ۈئصتۈن تۇرىدىغان بىر پەللىگە ًېتەلمەًدۇ لىدېرالر
ھاۋارد ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ .  بۇهداق بولۇظتىنى ھالكىلىق ائمىو هىطىلىم خاراه تېردۇر .  مۇۋەپپەلىٌەتنە ېئرىطىپ بولۇپال ۋەًران بولۇپ هېتىدۇ

هىڭ دېٌىطىچە، ۇئهداق ائدەم تۆۋەهدىنى تۆت خىو ئەھۋالدىن هام دېگەهدە بىرصىوى "(  Steven Berglas)"فېششورى صتىۋىن بېرگالس پرو 
ھاهاۋۇرلۇق لىلىض، ىئوتاًىن ًالغۇزلۇق ھېس لىلىض، بۇزغۇهچىلىق دەرىجىشىدە تەۋەهنۈلچىلىم لىلىض، ۋە زىوا ; ۆئز بېطىدىن ۆئتنۈزىدۇ

 . لەًدىغان ېئغىر بەدەل بولۇپ ھېشابلىوىدۇبۇالرهىڭ ھەر بىرصى ائجىز خاراه تېرلىم هىطىلەر تۆ.  لىلىض
 

ھەمدە ۆئزىڭىز .  ئەگەر صىزدە ًۇلىرىكىدەك تۆت خىو ئەھۋالوىڭ بىرصى هۆرۈلشە، چولۇم لىلىۋاتكان ىئطىڭىزهى توختىتىپ، بىر ائز ائرام ېئلىڭ
ۋالىتوىڭ ۆئتۈظىگە ئەگىطىپ ۇئهداق ائجىزلىق  ئەگەر خاراه تېردىنى ائجىزلىكالر ۆئز ۋالتىدا ۆئزگەرتىلمەًدىنەن،.  ۈئچۈن بىر چارە تېپىڭ

صىز ائىئلىڭىزدە، خىزمىتىڭىزدە ۋە جەمئىٌەتتە باظكىالرهى ًېتەهلىگەن ۋالتىڭىزدا، صىز ۈئچۈن ئەڭ مۇھىم .  تېخىمۇ ېئغىرلىطىپ ماڭىدۇ
 . ماڭباًلىكوىڭ هىطىلىم خاراه تېر ًاهى ېئشىو ئەخاللىي پەزىلەت ىئنەهلىنىوى ھەرگىزمۇ ۇئهتۇلۇپ لال

 
 (Charisma)تۇهجى لېتىم بەرگەن تەصىر ھەل لىلغۇچ رول وئًواًدۇ —صېھرىي هۈچ-3



 
بىر ائدەموىڭ مەلۇم بىر ائدەم توپىغا تەصىر »دەًدىغان بولۇپ، ۇئهىڭ ىئوگلىزچە لوغەتتىنى مەهىشى « چارىشما»صېھرىي هۈچوى ىئوگلىزچىدە 

ائددىي صۆز .  دەپ چۈظەهدۈرۈلگەن« لىلىدىغان روھىي هۈچى ًاهى هىطىلىم صۈپىتىهۆرصىتىض ًاهى ھولۇق ًۈرگۈزۈش ىئمناهىٌىتىگە ىئگە 
( Dan Reiland)ائمېرىنىلىق دەن رېٌالهد .  بىلەن ېئٌتكاهدا، صېھرىي هۈچ دېگىوىمىز باظكىالرهى ۆئزىگە جەلب لىلىض ىئكتىدارىدىن ىئبارەت

رىطەلەًشىز؟  باظكىالرهى ۆئزلىرى توغرىشىدا ًاخطى ھېششىٌاتكا ىئگە لىلىطوى صىز صېھرىي هۈچنە لاهداق لىلىض ائرلىلىق ېئ»; مۇهداق دەًدۇ
ىئطوىڭ ھەممىشىوى مەهال »ھە دېشىال )«  .ۇئالرهى صىز ۆئزىڭىز توغرىشىدا ًاخطى ھېششىٌاتكا ىئگە لىلىطتىن ۈئصتۈن وئرۇهغا لوًۇش ائرلىلىق

ۇئهىڭ ئەهشىچە، .  دەًدىغان ائدەم صېھرىي هۈچنە ىئگە بولماًدۇ« ارى بولماًۋاتىدۇباظكىالرهىڭ بولشا بۇ ىئطالر بىلەن ائهچە ه. لىلىۋاتىمەن
دەًدىغان لىدېرالر ھەلىكىي صېھرىي « پۇهۇهىالر لىلدى ۋە لىلىۋاتىدۇ، مەن پەلەت صىرتتىن ائزراق ًاردەمدە بولۇۋاتىمەن-ىئطوى ائصاصەن پۇهۇ»

 .  خۇددى باظكا هىطىلىم صۈپەتلەرگە وئخطاش، صېھرىي هۈچوىمۇ ًېتىلدۈرگىلى بولىدۇ . صېھرىي هۈچ تۇغما بولماًدۇ.(  هۈچنە ىئگە بولىدۇ
 

الًدىغان، باظكىالرهى ۆئزىگە ۆئز ىئختىٌارلىكى بىلەن ئەگەظتۈرەلەًدىغان بىر ائدەم بولۇش ۈئچۈن، صىز  باظكىالرهى ۆئزىگە جەلب لىال
 ; تۆۋەهدىنى ىئطالرهى لىلىطىڭىز هېرەك

 
صىز لاهداق تىپتىنى هىطىلەر بىلەن بىرگە بولۇظوى خاالًشىز؟  .  هىطىلەر ھاًاتوى لەدىرلەًدىغان لىدېرلەرهى ًاخطى هۆرىدۇ.  لەدىرلەشھاًاتوى .2

چېچىلغاق، ائصان ائچچىكلىوىدىغان، چۈظنۈن ۋە هەچنىچە باظكىالردىن ائغرىوىپال ًۈرۈًدىغان ائدەملەر بىلەهمۇ، ًاهى داڭ چىكارغان ۋە 
 ى ىئوتاًىن لەدىرلەًدىغان هىطىلەر بىلەهمۇ؟ تۇرمۇظو

 
دەك ائدەموى تەهطۈرگىوىدە،  211بىر تەتكىكاتچى ۆئزلىرى تىرىطىپ مىلٌوهېر بولغان .  باظكىالرهىڭ ًاخطى تەرىپىوىال هۆرىدىغان بولۇش.3

ئەگەر صىز باظكىالرهىڭ . ىئنەهلىنىوى باًكىغانبىر وئرتاللىق، ۇئالرهىڭ ھەممىشى باظكىالرهىڭ ًاخطى تەرىپىوىال هۆرۈش -ۇئالردىنى بىردىن
هىڭ ًاخطى تەرىپىوى هۆرصىڭىز ًاهى ېئتىراپ لىلشىڭىز، ۇئهى ۆئزلىرىگە هۆرصىتىپ بەرصىڭىز، ۇئالرهى ىئلھامالهدۇرۇپ تۇرصىڭىز، ھەمدە ۇئالر 

ىرىڭىز ۈئچۈن ۇئالر صىزهى ىئوتاًىن ًاخطى ۆئزىدىنى ًوظۇرۇن هۈچلەرهى تولۇق جارى لىلدۇرۇظىغا ًاردەم لىلشىڭىز، صىزهىڭ بۇ لىلغاهل
بىر لېتىم .  ئەهە ظۇهداق ائدەملەرهىڭ بىرى ( Benjamin Disraeli)ئەهگلىٌىوىڭ بۇرۇهكى باش بالىوى بېوجامىن دىشراېئلى .  هۆرىدىغان بولىدۇ

ڭ باًلىكىوى ۇئهىڭ بىلەن وئرتاللىطىطال صىز باظكا بىر ائدەمگە لىلىپ بېرەلەًدىغان ئەڭ چوڭ ًاخطى ىئض ۆئزىڭىزهى»; ۇئ مۇهداق دېگەن
 «.ئەمەس، بەلنى ۇئهىڭ باًلىكىوى ۆئزىگە توهۇتۇپ لوًۇظتىن ىئبارەت

 
« ۈئمىد صودىچىلىرى »لىدېرلەرگە ( Napoleon Bonaparte)فراهشىٌەلىم گېوېرال هاپولىٌون بوهاپارتى .  باظكىالرغا ۈئمىد ېئلىپ هېلىض.4

مۈلۈك بولۇپ -مۈلنى ىئچىدە، ۈئمىد ھەممىدىن ۇئلۇغ مال-ىڭ لارىطىچە، بىر ائدەموىڭ بارلىق مالۇئه.  دېگەن ېئوىكلىمىوى بەرگەن
الًشىز.  ھېشابلىوىدۇ ظۇهدالال ۇئالر صىز . ئەگەر صىز باظكىالرغا ۈئمىد ېئلىپ هېلەلىشىڭىز، صىز ۇئالرهى ۆئزىڭىزگە ًۈهشەك دەرىجىدە جەلب لىال

 .ۈئچۈن بىر ۆئمۈر مىووەتدار بولىدۇ
 

هىطىلەر ۆئزىوىڭ ئەھۋالىوى ۋە ھاًات صەپىرىوى صۆزلەپ بېرىدىغان لىدېرالرهى هاھاًىتى ًاخطى .  باظكىالر بىلەن ۆئز ئەھۋالىوى وئرتاللىطىض.5
دىنى ھەر پىنىرلىرىوى، ۆئزىڭىز -ۆئزىڭىزهىڭ وئي.  صىز باظكىالرهى ًېتەهلىگەهدە، ۇئالرغا ۆئزىڭىزهىڭ ئەھۋالىوى صۆزلەپ بېرىپ تۇرۇڭ.  هۆرىدۇ

مەن ھازىرغىچە ۆئزەم ۇئچراتكان ۇئًغۇر لەرىوداظالر بىلەن .  چارىلەرهى ۋە ۆئزىڭىزهىڭ ائالھىدە ىئطلىرىوى صۆزلەپ بېرىپ تۇرۇڭ-خىو تەدبىر
ۋە « ھبەتًازما صۆ»ۇئالرهى .  پاراڭالظكاهدا ۋە ۇئًغۇر ًىغىلىطلىرىغا صۆز لىلغاهدا، ۆئزەموىڭ ىئطلىرىوى هۆپلەپ صۆزلەپ بېرىپ هەلدىم

بۇهداق لىلىطتىنى مەلشىتىموىڭ بىرى باظكىالرغا ۆئزەموىڭ بىر ائددىي ۇئًغۇر .  ظەهلىدە ًېزىپ تورغىمۇ چىكىرىۋەتتىم« تەرجىمھال»
رىدىن صاۋاللىرى ۋە ھازىرغىچە ىئگىلىگەن بىلىملى-ًەهە بىرى بولشا ۇئالرهى ۆئزەموىڭ صەرگۈزەظتىلىرى، تەجرىبە.  ىئنەهلىنىوى بىلدۈرۈپ لوًۇش

باظكىالرهى ۆئزىدىن ۈئصتۈن لوًىدىغان، ۆئزىگە هۆڭۈل بۆلۈظتىن بۇرۇن باظكىالرغا .  خەۋەردار لىلىپ، ظۇ ائرلىلىق ۇئالرهى ىئلھامالهدۇرۇظتۇر 
 .هۆڭۈل بۆلىدىغان لىدېرلەردە صېھرىي هۈچ بار بولىدۇ

 
صىز باظكىالرهى ۆئزىڭىزگە تەبىئىي ھالدا ; ى بىر لېتىم باھاالپ بېكىڭمالالىوى وئلۇپ مۇظۇ ًەرگە هەلگەهدە، صېھرىي هۈچ جەھەتتە صىز ۆئزىڭىزه

المشىز؟  صىزهى باظكىالر ًاخطى هۆرەمدۇ؟  ئەگەر بۇ صوائلالرهىڭ جاۋابى  بولشا، صىزدە چولۇم تۆۋەهدىنىدەك ىئللەتلەر ًاهى « ًاق»جەلب لىال
 ;صېھرىي هۈچوىڭ توصالغۇلىرى مەۋجۇت بولىطى مۇمنىن



 .الىت ۆئزىوى باظكىالردىن ۈئصتۈن لوًىدىغان لىدېرغا ھېچ هىم ئەگەظمەًدۇھەر ۋ; غۇرۇر 
 .ئەگەر صىز ۆئزىڭىزهى ائهچە ًاخطى هۆرۈپ هەتمىشىڭىز، صىزهى باظكىالرمۇ ًاخطى هۆرمەًدۇ; ئەهدىطىلىم

شە، ۇئالر صىزدىن بىرەر هەرصىوى ۈئمىد لىلشا بولىدىغاهلىكىوى بىلەلمى( expect)ئەگەر هىطىلەر صىزدىن هېمىوى ۈئمىد ; مىجەزى وئصال بولۇس
 . لىلىطتىن پۈتۈهلەي توختاًدۇ

هىطىلەر بىرصىوىڭ هامالەتنە ًېتىض ائرزۇصىغا ھۆرمەت لىلىدۇ، ئەمما ۇئهىڭ رېائللىككا ۇئًغۇن هەلمەًدىغان ۈئمىدى ; مۇهەممەللىم
(expectation )دىن لاتتىق ئەهدىطە لىلىدۇ . 

الرهىڭ صەلبىي تەرىپىوىال هۆرىدىغان بىرصىوىڭ ۆئزلىرىگە لارىتا ھەممە ًۆهىلىطلەردىن تەهكىد ًاغدۇرۇظىوى هىطىلەر باظكى; ظەخشىٌەتچىلىم
 .  ًالتۇرماًدۇ

 
 .ئەگەر صىز ًۇلىرىكىدەك ىئللەتلەردىن ۆئزىڭىزهى ًىراق تۇتالىشىڭىز، صىز ۆئزىڭىزدە صېھرىي هۈچوى ًېتىلدۈرەلەًشىز

 
 (Commitment)خىٌالچىالردىن پەرللەهدۈرۈپ تۇرىدۇ ۇئ ىئض لىلغۇچىالرهى —صادىكلىق-4

 
باظلىغان ىئطىغا ۆئزىوى تولۇق ائتاش، باظلىغان ىئطىغا »دەپ ائتىلىدىغان بولۇپ، ۇئهىڭ مەهىشى «  commitment»بۇ صۈپەت ىئوگلىزچە 

.  دېگەهگە ًېكىن هېلىدۇ« ق تىرىطىضائخىر صادىكلىق بىلەن لاتتى-ائخىر تولۇق هىرىطىض، هۆزلىگەن هىطاهىوى بوًالپ باظتىن-باظتىن
 .بولغاچكا، مەن بۇ ًەردە ظۇ صۆزهى ىئطلەتتىم« صادىكلىق»ىئوگلىزچە ًۇلغۇن لۇغىتىدە بۇ صۆزگە ئەڭ ًېكىن هېلىدىغان صۆز -ۇئًغۇرچە

 
بىر ىئطكا تولۇق ائتىمىغان هىطىلەر ۆئزىوى »; مۇهداق دەًدۇ( Stephen Gregg)ظىرهىتىوىڭ پرېزىدېوتى ۋە لىدېرى صتېفېن گرېگ « ئەتھىخ»

ھەر هۈهى لاهچە صائەت ىئطلەًدىغاهلىكىڭىز، ۆئزىڭىزهىڭ ; صادىكلىق تۆۋەهدىنى بىر لاتار ىئطالردا ىئپادىلىوىدۇ. لىدېرلەرگە ئەگەظمەًدۇ
لىلىض بەدىلىگە ۆئز  ىئكتىدارلىرىوى ًاخطىالش ۈئچۈن لاهداق تىرىطچاهلىكالرهى هۆرصىتىدىغاهلىكىڭىز، ۋە ۆئز مەهپەئەتىڭىزهى لۇربان

 «.خىزمەتداظلىرىڭىزغا هېمە ىئطالرهى لىلىپ بېرىدىغاهلىكىڭىز
 

ائمېرىنا ھاۋا ائرمىٌىشىوىڭ باظلىكى .  دۇهٌادا ھازىرغىچە ۆئزىوى باظلىغان ىئطىغا تولۇق ائتىمىغان بىرەرمۇ ۇئلۇغ داھىي هۆرۈلۈپ بالكان ئەمەس
مىزغا ائپەتلەرهىڭ لاًشىشى بېطى-هېشەل، هامراتلىق ًاهى باالً  ى. لۇدرەت ائتا لىلىدۇ-صادىكلىق بىزگە ًېڭى هۈچ»; بۇ ھەلتە مۇهداق دەًدۇ

 «  .بىز هۆزىمىزهى ۆئز هىطاهىمىزدىن بىر دەممۇ ائًرىماًمىز( بىزدە صادىكلىكال بولىدىنەن)هېلىطىدىن لەتئىي هەزەر، 
 

 ;صادىكلىق دېگەن هېمە؟  ھەر بىر ائدەم ۈئچۈن ۇئهىڭ وئخطىمىغان مەهىشى بار
 .لېتىم صاهى بىر صان هۆپرەك بولۇش بىر چېلىطچى ۈئچۈن، ًىكىتىۋېتىلگەن لېتىم صاهىدىن وئرهىدىن تۇرالىغان--
 .هىلومېتىر ائرىلىككا ًۈگۈرۈش 21ًۈگۈرگۈچى ۈئچۈن، ھېچ لاهداق هۈچى لالمىغاهدىمۇ ًەهە ( ۇئزۇهغا)بىر مارافوهغا --
 .پىگە ۆئتۈشبىر ئەصنەر ۈئچۈن، ۇئ تەرەپتە ۆئزىوى لاهداق ئەھۋال صالالپ تۇرۇۋاتكاهلىكىوى بىلمەي  تۇرۇپمۇ بىر دۆڭوىڭ لارظى تەرى--
ا بىر لىدېر ۈئچۈن ًۇلىرىكىالرهىڭ ھەممىشىال ئەمەس، ۇئهىڭدىومۇ هۆپرەك ىئطالر، چۈهنى ۇئ ًېتەهلەۋاتكان ائدەملەرهىڭ ھەممىشىوى ۇئهىڭغ--

 .تاًىوىدۇ
 

ەلىكىي صادىكلىق باظكىالرهى ھ.  ئەگەر صىز بىر ۈئهۈملۈك لىدېر بولمالچى بولشىڭىز، صىز چولۇم لىلىۋاتكان ىئطىڭىزغا صادىق بولىطىڭىز هېرەك
.  صىز پەلەت ۆئزىڭىز ظۇغۇللىوىۋاتكان ىئطكا ىئطەهگەهدىال باظكىالرمۇ صىزگە ىئطىوىدۇ.  ىئلھامالهدۇرىدۇ ۋە باظكىالرهى ۆئزىگە جەلب لىلىدۇ

( گە«  vision»)ۇغۇللىوىۋاتكان ىئطكا هىڭ دېٌىطىچە، هىطىلەر ائلدى بىلەن لىدېرگە لاًىو بولۇپ، ائهدىن ۇئ لىدېر ظ« لاًىو لىلىض لاهۇهىٌىتى»
 .لاًىو بولىدۇ

 
 ;صادىكلىكوىڭ ھەلىكىي ماھىٌىتى هېمە؟ تۆۋەهدىنى ۇئچ هەرصىگە لاراپ بېكىڭ

 
بەزى هىطىلەر بىر ىئطكا ۆئزىوى تولۇق ائتاظتىن بۇرۇن ھەممە ىئطوىڭ مۇهەممەل بولىطىوى .  صادىكلىق صىزهىڭ ًۈرۈهىڭىزدىن باظلىوىدۇ(2

; مۇهداق دەًدۇ( Michael Jordan)دۇهٌاغا داڭلىق ۋاصنېتبولچى ماًنۇل جوردان .  ئەمما، صادىكلىق هەتىجىوىڭ ائلىدىدا هېلىدۇ  .ىئشتەًدۇ



ئەگەر صىز باظكىالرهىڭ ھاًاتىدا بەلگىلىم «  .ًاخطى ائدەملەر بىلەن ۇئلۇغ ائدەملەرهى ائًرىپ تۇرىدىغان هەرصە ۇئالرهىڭ ًۇرىنىدىن ىئبارەت»
الًدىغان بىر لىدېر بولۇظوى ىئشتىشىڭىز، ۆئزىڭىزهى تولۇق ائتىغانۆئزگىر  ائتىمىغاهلىكىوى بىلىض ۈئچۈن ۆئزىڭىزهىڭ ًۈرىنىوى -ىض پەًدا لىال

 .تەهطۈرۈپ بېكىڭ
 

.  ەهە بىر ىئضۇئ توغرىشىدا ئەمەلىي ىئض لىلىض ً.  صادىكلىق توغرىشىدا صۆزلەش بىر ىئض.  صادىكلىق ئەمەلىي ھەرىنەت ائرلىلىق صىوىلىدۇ(3
لىلغان صۆزىوى هۈهلۈك . صۆزدىن ائصان ىئض ًوق»; ًازغۇچى گوردون مۇهداق دەًدۇ.  صادىكلىكوىڭ ھەلىكىي ۆئلچىمى ئەمەلىٌەتتىن ىئبارەت

 «.ھەرىنىتى ائرلىلىق ئەمەلگە ائظۇرۇظتىن تەس ىئض ًوق-ىئض
 

ۈپىتىڭىز بىلەن صىز هۇرغۇن توصكۇهلۇق ۋە لارظىلىكالرغا دۇچ هەلدىڭىز ۋە بىر لىدېر بولۇش ص.  صادىكلىق مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ ىئطىنىوى ائچىدۇ(4
ًازغۇچى ۋە هۇتۇلچى دەًۋىد .  بىر هەرصە صىزهىڭ صادىكلىكىڭىزال بولۇپ لالىدۇ-بەزىدە صىزهى ائلغا لاراپ ىئلگىرلىتىدىغان بىردىن.  هېلىشىز

چۈهنى ۇئ صىزهىڭ لاهچە لېتىم ًىكىتىۋېتىلگەهلىنىڭىزدىن . وىڭ دۈظمىوىصادىكلىق لارظىلىك»هىڭ دېٌىطىچە، ( David McNally)مەهوەلى 
 «.لەتئىٌوەزەر، صىزهىڭ وئرهىڭىزدىن لاًتىدىن تۇرۇپ، توختىماي ائلغا ىئلگىرىلىطىڭىزهىڭ ھەلىكىي ۋەدىشى

 
 ;تۈرگە ائًرىطكا بولىدۇ 5صادىكلىق مەصىلىشىدە هىطىلەرهى مۇهداق 

 ر ىئطكا ائتىمىغان هىطىلەرهىطاهى ًوق بولۇپ، ۆئزىوى بى-2
 ائظماًدىغاهلىكىوى بىلمەي، ظۇهىڭ بىلەن ۆئز غاًىشىگە ۆئزىوى بېغىطالظتىن لورلۇدىغان هىطىلەر-ۆئز غاًىشىوىڭ ئەمەلگە ائظىدىغان-3
 بىر غاًىشى ۈئچۈن ۆئزىوى بېغىطالپ ىئض باظالپ، ىئطالر لىٌىوالظكاهدا غاًىشىدىن ۋاز هېچىدىغان هىطىلەر-4
 .ۈئچۈن غاًە تىنلەپ، ۇئ غاًىلىرىگە ۆئزىوى تولۇق ائتاپ، تېگىطلىم بەدەل تۆلەش ائرلىلىق ۇئالرهى ئەمەلگە ائظۇرىدىغان هىطىلەرۆئزى -5

 
الًمەن»صىز لاًشى خىلدىنى هىطىلەرگە تەۋە؟ صىز ۆئز غاًىلىرىڭىزهى ئەمەلگە ائظۇرۇپ بولدىڭىزمۇ؟  صىز  دېگەن ىئطالرهىڭ « مەن چولۇم لىال

الۋاتامشىز؟  هىطىلەر صىزگە ىئطىوىپ، صىزگە ائصاهال ئەگىطەمدۇ؟  ئەگەر صىزهىڭ بۇ صوائلوىڭ بىرەرصىگە بېرىدىغان ھەممىشى وى لىال
 .بولىدىنەن، مەصىلە صىزهىڭ ۆئزىڭىزهى لىلىۋاتكان ىئطلىرىڭىزغا لاًشى دەرىجىدە ائتىغاهلىكىدا بولىطى مۇمنىن« ًاق»جاۋابىڭىز 

 
 (Communication)ۇئهىڭشىز صىز صەپەرهى ًالغۇز لىلىشىز —ىئكتىدارى ائاللىلىطىض -5

 
هۇتۇق، ًازما »بولۇپ، ۇئهىڭ ىئوگلىزچە لۇغەتتىنى مۇظۇ تېما بىلەن مۇهاصىۋەتلىم مەهىشى «  Communication»بۇ صۈپەتوىڭ ىئوگلىزچىشى 

ۇئهىڭ ًۇلغۇن لۇغىتىدىنى مەهىشى مۇهداق .  ىئنەن« ۇر ائلماظتۇرۇشائرا ىئدىٌە، پىنىر ۋە ۇئچ-ۋە لول ىئطارىتى ائرلىلىق باظكىالر بىلەن ۆئز
ائاللىلىطىض ىئكتىدارى غەرب ئەللىرىدە هاھاًىتى هۆپ .  «ائاللە، ًەتنۈزۈش، تارلىتىض، ائاللىلىطىض، خەۋەرلىطىض، لاتواش»; بېرىلگەن

ۆئصمۈرلەردە بۇ ىئكتىدارهى ًېتىلدۈرۈظنە ائالھىدە ئەھمىٌەت -شتەهىتلىوىدىغان بىر ىئكتىدار بولۇپ، باظالهغۇچ ۋە وئتتۇرا مەه تەپلەرمۇ ًا
ائمېرىنىدىنى ىئوتېرهېتنە لوًۇلغان هەصپىي خادىمالر توغرىشىدىنى خىزمەت ېئالهلىرىغا لارىشىڭىز، ۇئالرهىڭ مۇتلەق هۆپچىلىنىدە .  بېرىدۇ

دېگەن ( « strong oral and written communication skill » ىئوگلىزچە)« هاھاًىتى هۈچلۈك ېئغىزاهى ۋە ًازما ائاللىلىطىض ىئكتىدارى »
بار بولۇپ، بۇ مەه تەپلەرگە هىرگەن باهالۋر ۋە ( :3)هالىفورهىٌە ظتات ۇئهىۋېرصىتېتىدىن ًىگىرمە تولكۇزى .  ىئبارىوىڭ بارلىكىوى باًكاًشىز

بىر ىئوگلىزچە مالالە ًېزىض ( ېرىنىلىق، چەت ئەللىمپەن، ائم-پەن، ىئجتىماىئي-تەبىئىي)ماگىشتىرلىق وئلۇغۇچىلىرىوىڭ ھەممىشى 
لماًدۇ ۇئًغۇر دىٌارىوىڭ بۇ .  ىئمتىھاهىشىدىن ۆئتمىشە، باظكا دەرصلەردىنى هەتىجىشىوىڭ لاهداق بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، ۇئهۋان ائال

چىكىطتىن بۇرۇهكى ۇئًغۇر دىٌارىدا ًاظىغان لېنىن مەن ۆئزەم چەت ئەلگە وئلۇظكا .  جەھەتتىنى ھازىرلى ئەھۋالىدىن مېوىڭ خەۋىرىم ًوق
ظۇڭالظكا بۇ ىئكتىدار ھەلكىدە .  ھاًاتىم جەرًاهىدا، بۇهداق بىر ىئكتىدار ھەلكىدە مەخشۇس بىر هەرصە هۆرگەن ًاهى ائڭلىغىوىم ېئشىمدە ًوق

 .ًۇلىرىكى چۈظەهچىوى بېرىپ لوًدۇم
 

; مۇهداق دەًدۇ( Gilbert Amelio)هىڭ پرېزىدېوتى بىلەن لىدېرى گىلبېرت ائمېلىٌو « مەملىنەتلىم ًېرىم ۆئتنۈزگۈچ ظىرهىتى»ائمېرىنىدىنى 
لىدېر باظكىالر بىلەن بىلىم ۋە .  ًاخطى ائاللىلىطىض ىئكتىدارىوى ًېتىلدۈرۈش ۈئهۈملۈك لىدېرلىكوى ئەمەلگە ائظۇرۇظتا هام بولشا بولماًدۇ»

الًدىغان بولىطى هېرەكىئدىٌە جەھەتتە وئرتاللىطاالًدىغان بولىطى، ظۇ ائرل .  ىلىق باظكىالردا جىددىٌلىم ۋە لىزغىولىق تۇًغۇصىوى پەًدا لىال



ھەرىنەت باظالظكا لۆزغىٌالماًدىنەن، ۇئهداق بىر ۇئچۇرهىڭ -ئەگەر بىر لىدېر باظكىالرغا بىر ۇئچۇرهى ېئوىق ًەتنۈزۈپ، ۇئالرهى ئەمەلىي ىئض
 «.بولغىوىوىڭمۇ ھېچ لاهداق ئەھمىٌىتى لالماًدۇ

 
--« .خەۋەرلەظنۈچىلەر بولشا بىر مۇرەهنەپ هەرصىوى ائددىٌالظتۇرۇپ بېرىدۇ.  تەربىٌىلىگۈچىلەر بىر ائددىي هەرصىوى مۇرەهنەپلەظتۈرىۋېتىدۇ»

 جون ماهشۋېو
 

-صىزهىڭ ئەر.  مائاللىلىطىض ىئكتىدارى ًالغۇز چوڭ لىدېرلەر ۈئچۈهال زۆرۈر بولۇپ لالماي، ائدەتتىنى ائدەملەر ۈئچۈهمۇ ىئوتاًىن مۇھى
بولماصلىكى صىزهىڭ ائاللىلىطىض ىئكتىدارىڭىز -خوتۇهلۇق تۇرمۇظىڭىز، خىزمىتىڭىز ۋە هىطىلىم مۇهاصىۋىتىڭىزهىڭ مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش

بىلەلمەًدىنەن،  ئەگەر هىطىلەر صىزهىڭ هېمىوى ىئشتەًدىغاهلىكىڭىز ۋە لاًشى ًۆهىلىطنە لاراپ هېتىۋاتكاهلىكىڭىزهى.  بىلەن زىچ مۇهاصىۋەتلىم
 .ۇئالر صىزگە ئەگەظمەًدۇ

 
 ;بىر ۈئهۈملۈك ائاللىالظكۇچى بولۇش ۈئچۈن، تۆۋەهدىنى تۆت ھەلىكەتنە ئەمەل لىلىڭ

 
ائاللىلىطىض صىزهىڭ هېمە دەًدىغاهلىكىڭىزهىال ۆئز ىئچىگە ېئلىپ لالماصتىن، صىزهىڭ ۇئهى لاهداق .  ۇئچۇرىڭىزهى ائددىٌالظتۇرۇڭ(2

باظكىالرهى چوڭ گەپلەر ۋە مۇرەهنەپ جۈملىلەر بىلەن .  ۈئهۈملۈك ائاللىلىطىطوىڭ ائچكۇچى ائددىٌلىكتۇر .  ۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇدەًدىغىوىڭىزهىم
 .  ئەگەر صىز هىطىلەر بىلەن ھەلىكىي مۇهاصىۋەت وئرهاتمالچى بولىدىنەهشىز، ۇئچۇرىڭىزهى ائددىي لىلىڭ.  تەصىرلەهدۈرۈظنە ۇئرۇهماڭ

 
ًاش باال بىر چوڭ گۇرۇپپا ائلدىدا تۇهجى لېتىم صۆزگە چىكمالچى بولۇپ، باظلىكىدىن لاهداق تەًٌارلىق لىلىض توغرىشىدا بىر لېتىم بىر 

تىڭطىغۇچىالرهىڭ ھەممىشىوى ۆئزەڭگە جەلب لىلىدىغان، ھاًاجاهلىق بىلەن »; مەصلىھەت صوراپتىنەن، باظلىكى ۇئهىڭغا مۇهداق دەپتۇ
.  ائهدىن هىطىلەرهى ظۇ زاماهال ھەرىنەتنە هەلتۈرۈۋېتىدىغان خۇالصە ۋە ائخىرلى صۆز لىشمىدىن بىرىوى ًاز.  ازتولغان صۆز بەظىدىن بىرهى ً

بۇ ىئننى لىشىموىڭ وئتتۇرىشىدىنى لىشمى لاهچە لىشكا بولشا ظۇهچە )بىرىگە ًېكىن لوي -ائهدىن بۇ ىئننى لىشىموى ىئمنان لەدەر بىر
 «  (.ًاخطى، دېمەهچى

 
تىڭطىغۇچىالرهىڭ لاهداق ائدەملەر .  ۈئهۈملۈك ائاللىالظكۇچى زېھوىوى ۆئزى ائاللىلىطىۋاتكان هىطىلەرگە مەرهەزلەظتۈرىدۇ.  هۆرۈڭائدەموى (3

صىز باظكىالر .  ىئنەهلىنى ھەلكىدە بىر ېئوىق ۇئچۇرغا ىئگە بولماي تۇرۇپ، ۇئالر بىلەن ۈئهۈملۈك ائاللىلىطىطوىڭ مۇمنىن ئەمەصلىنىوى بىلىدۇ
 ;  ەن ائاللىالظكاهدا، ۇئالرهىڭ بىر ظەخشى ًاهى بىر گۇرۇپپا بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، ۆئزىڭىزدىن تۆۋەهدىنىدەك صوائلالرهى صوراڭبىل

 مېوىڭ تىڭطىغۇچىلىرىم هىملەر؟  --
 ۇئالرهىڭ لاهداق صوائللىرى بار؟  --
 بۇ هۇتۇق ائرلىلىق لولغا هەلتۈرمەهچى بولغان هەتىجە لاًشىال؟  --
 ماڭا بېرىلگەن ۋالىت لاهچىلىم؟  --

ۇئلۇغ ائاللىالظكۇچىالر خەلككە ىئطەهگەهلىنى .  ًاخطى ائاللىالظكۇچى بولۇش ۈئچۈن تىڭطىغۇچىالرهى ئەڭ مۇھىم وئرۇهغا لوًىدىغان بولۇڭ
 .ۈئچۈهال خەلكمۇ ۇئالرغا ىئطىوىدۇ

 
ۆئزىڭىزهىڭ ىئطەهچىلىم .  ۈئهۈملۈك ائاللىلىطىطوىڭ ائلدىوكى ظەرتى( credibility)ىئطەهچلىم بولۇش ىئواۋىتى .  ھەلىكەتوى هاماًان لىلىڭ(4

.  ۇئهىڭ بىرى ۆئزىڭىزهىڭ صۆزىگە ائلدى بىلەن ۆئزىڭىز ىئطىوىض. هىطى ىئنەهلىنىڭىزهى باظكىالرغا بىلدۈرۈظوىڭ مۇهداق ىئننى ًولى بار
گە بولغاهدىال ائهدىن ائدەتتىن تاظكىرى دەرىجىدىنى ائاللىالظكۇچىالردىن تاظكان ىئطەهچنە ىئ-ۆئزىگە هىشبەتەن تولۇپ-ائدەتتىنى ائدەملەر ۆئز

الًدۇ ھەرىنىتىڭىز ائرلىلىق لاًىو لىلىطتىن ًۇلىرى تۇرىدىغان -باظكىالرهى ئەمەلىي ىئض.  ًەهە بىرى لىلغان ۋەدىڭىزدە تۇرۇش.  بوال
 . ىئطەهچىلىم مەۋجۇت ئەمەس

 
ھەرىنەت ىئنەهلىنىوى -ائاللە لىلىطكاهدا، بارلىق ائاللىلىطىطالرهىڭ ائخىرلى مەلشىدى ئەمەلىي ىئضصىز باظكىالر بىلەن .  ىئوناس ىئشتەڭ(5

ھەر لېتىم باظكىالرغا .  صىزهىڭ بىر لىشىم ۇئچۇرالرهى باظكىالرغا تۆهۈپ بېرىطىڭىز ھەرگىزمۇ ائاللىلىطىض بولماًدۇ.  ھەرگىزمۇ ۇئهتۇلۇپ لالماڭ



صىز ائظۇهداق .  ھەرىنەت لوللۇهىدىغاهغا بىرەر هەرصە لالدۇرۇڭ-ان، ۇئالر ئەصتە تۇتىدىغان، ۋە ۇئالر ىئضصۆزلىگەهدە، ۇئالر ھېس لىلىدىغ
الًدىنەهشىز، صىزهىڭ لىدېرلىق ىئكتىدارىڭىز بىر ًېڭى پەللىگە هۆتۈرىلىدۇ  .لىلىطتا مۇۋەپپەلىٌەتلىم بوال

 
بىر لىدېر ىئطالرهى باظكىالر ائرلىلىق »; مۇهداق دېگەن( Danto Manquez)ظىرهىتىوىڭ پرېزىدېوتى دەهتو مەهنۇۋېز  MVMائمېرىنىدىنى 

، ًېتەهلىٌەلەًدىغان، باظلىٌاالًدىغان، (motivate)ظۇڭا ۇئ باظكىالرهى رىغبەتلەهدۈرەلەًدىغان، مەلشەتلەهدۈرەلەًدىغان .  ۋۇجۇتكا چىكىرىدۇ
بىر لىدېر پەلەت .  لابىلىٌەتلەرگە ىئگە بولىطى هېرەك( لۇالق صالىدىغانباظكىالرهىڭ صۆزىگە )ۋە باظكىالرهىڭ گېپىوى ائڭلىٌاالًدىغان 

ۇئهى ائاللىلىطىض ىئكتىدارى ائرلىلىكال ۆئزىوىڭ مەلشىتى بىلەن ًىرالوى هۆرەرلىم ىئدىٌىشىوى باظكىالرهىڭ ىئچنىي هەرصىشىگە ائًالهدۇرۇپ، 
 «.ظۇ ائرلىلىق ئەمەلگە ائظۇراالًدۇ

 
 (ecneCeCmoC)صىز ۇئهى ًېتىلدۈرصىڭىز، باظكىالر ۆئزلىگىدن هېلىدۇ —ەوئرهىغا چۇظلۇق دەصماً-6

 
بىر ائدەموىڭ صەهئەتنار، دۇهٌاۋى صەۋىٌىلىم تەهھەرىنەتچى، ًاهى مۇۋەپپەلىٌەت لازاهغان هارخاها لىدېرلىرى لاتارلىكالرهىڭ لاًشىشى 

الًدىنەن، بىز ھەممىمىزهىڭ ۇئهىڭغا بولۇظىدىن لەتئىي هەزەر، ئەگەر ۇئ ۆئزىوىڭ خىزمەت وئرهىغا چۇظلۇق ًېت ەرلىم دەصماًە هاماًان لىال
ًاهى زىممىشىدىنى ىئطوىڭ ھۆددىشىدىن )وئرۇهغا چۇظلۇق دەصماًىگە ىئگە ; ئەمما، بۇ ًەردە مۇهداق بىر ھەلىكەت بار.  مەصتلىنىمىز هېلىدۇ

ئەگەر صىز مۇظۇ .  ظھۇر هىطى بولىطىڭىز ظەرت ئەمەسبولۇش جەھەتتە ًۇلىرى پەللىگە ًېتىض ۈئچۈن، صىزهىڭ بىر مە( چىكاالًدىغان
 ;صۈپەتنە ىئگە بولۇظوى ىئشتىشىڭىز، تۆۋەهدىنى ىئطالرهى لىلىطىڭىز هېرەك

 
 ھەر هۈهى وئخطاش بولۇش(2

جە ًاخطىراق ئەمما وئرهىغا چۇظلۇق دەصماًىگە ىئگە هىطىلەر ىئطوى ۇئهىڭدىومۇ بىر دەرى.  مەصۇئلىٌەتچان هىطىلەر هۈتنەن ًەردىن چىكىدۇ
ۇئالر ھەر هۈهى ىئض وئرهىغا بەدەن جەھەتتىن هۆرۈهۈپ لوًۇپال لالماصتىن، ھەر هۈهى ىئطكا روھىي جەھەتتىومۇ تولۇق تەًٌارلىق بىلەن ; لىلىدۇ
هىڭ لاهداق لىٌىن ۇئالرهىڭ ۇئ هۈهدىنى مىجەزىوىڭ لاهدالراق بولۇظى، ۇئ هۈهى لاهداق ئەھۋالالرغا ًولۇلۇظى، ًاهى ۇئ هۈهى ىئطالر .  هېلىدۇ

 .بولۇظىدىن لەتئىي هەزەر، ھەر هۈهى ۇئالر ۆئز زىممىشىدىنى ىئطالرهى وئخطاش دەرىجىدىنى ېئوېرگىٌە بىلەن لىلىدۇ
 

 توختىماي ىئلگىرىلەش(3
دىمدا، مەڭگۈ دېگەن دوهال« ًاخطى مەغلۇپ بولۇش ۈئچۈن لاهداق لىلىض هېرەك؟»مەن ًېكىودا ۆئزەموىڭ چەت ئەلدىنى ۇئًغۇرالرغا بەرگەن 

رىكابەت ىئكتىدارى ىئوتاًىن ًۇلىرى بولغان هىطىلەرهىڭ ھەممىشى داۋاملىق .  وئلۇغۇچى بولۇظوىڭ ىئوتاًىن مۇھىملىكىوى چۈظەهدۈرگەن ىئدىم
ى توختىماي ىئزدىوىپ، داۋاملىق ًېڭى ًول ۋە ًېڭى چارىلەرهى تېپىپ، توختىماي ۆئگىوىدۇ، توختىماي ىئلگىرىلەًدۇ، ۋە ۆئز ىئكتىدارلىرىو

دېمىشىمۇ ىئطوى لاهداق لىلىطوى .  دەپ صوراش ائرلىلىق ئەمەلگە ائظۇرىدۇ« هېمە ۈئچۈن؟»ۆئزىدىن داۋاملىق -ۇئالر بۇهى ۆئز.  ًاخطىالًدۇ
 .بولىدۇبىلىدىغاهالر خىزمەتشىز لالماًدۇ، ئەمما ىئطالرهىڭ هېمە ۈئچۈن ائظۇهداق بولىدىغاهلىكىوى بىلىدىغاهالر بولشا ھەمىطە باظلىق 

 
 ىئطوى ائدالكىچە ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ًاخطى لىلىض(4

 .Willa A)ۋىال فوصتېر .  ًۇلىرى رىكابەت هۈچىگە ىئگە هىطىلەرهىڭ ھەممىشى ىئطوى ئەڭ ائخىرىغىچە ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ًاخطى لىلىدۇ
Foster )ۇئ ھەمىطە ًۇلىرى دەرىجىلىم .  ىغان هەرصە ئەمەسهىطىلىم صۈپەت ھەرگىزمۇ تەصادىپىي پەًدا بولۇپ لالىد»; مۇهداق دەًدۇ

ۇئ هۇرغۇن تالالظالرهىڭ ىئچىدىنى ئەڭ .  مەلشەت، لاتتىق تىرىطچاهلىق، ائلىالهە ًۆهىلىض ۋە ماھارەتلىم ىئجرا لىلىطوىڭ هەتىجىشىدۇر 
 «.ائلىالهە تالالظكا ۋەهىللىم لىلىدۇ

 
ھەرىنەتتىن -الالش بولۇپ، ۇئ ۆئز ائرزۇصى ائرلىلىق ۋۇجۇتكا هەلگەن بىر ىئضھەممە ىئطوى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ًاخطى لىلىض بىر ت

.  ئەگەر بىز بىر لىدېر بولشاق، لول ائصتىمىزدىنى هىطىلەردىن هۆۋىتى هەلگەهدە ىئطوى ائدالكىچە داۋامالظتۇرۇظوى ۈئمىد لىلىمىز.  ىئبارەت
 .چۈن، ۇئالر بىزدىن وئخطاش ىئطوى ۋە ۇئهىڭدىومۇ هۆپرەك ىئطوى ۈئمىد لىلىدۇظۇهىڭ بىلەن بىللە، بىز ۇئالرهىڭ لىدېرى بولغاهلىكىمىز ۈئ

 
 باظكىالر ۈئمىد لىلغاهدىومۇ هۆپرەك هەتىجە ًارىتىض(5



ًېتەرلىم »ۇئالر ۈئچۈن ىئطالرهى . ًۇلىرى دەرىجىدىنى دەصماًىگە ىئگە هىطىلەر ھەرگىزمۇ باظكىالرهىڭ هۈتنىوىوى لىلىپال توختاپ لالماًدۇ
دەًدىغان پۇزۇتشىٌە « ىئطالرهى هۈچىمىزهىڭ ًېتىطىچىال لىلىپ ماڭاًلى»لىدېرالردا .  ھەرگىزمۇ ًېتەرلىم ئەمەس« دەرىجىدە ًاخطى لىلىض

 .ۇئالر ھەر هۈهى زىممىشىدىنى مەصۇئلىٌەتوى تەلەپتىومۇ ًاخطىراق لىلىض ۈئچۈن پۈتۈن هۈچى بىلەن تىرىطىطى هېرەك.  بولشا بولماًدۇ
 

 رهى رىغبەتلەهدۈرۈشباظكىال(6
ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ لول .  ًۇلىرى دەرىجىدىنى دەصماًىغا ىئگە لىدېرالر ىئطالرهى ۆئزلىرىال ًۇلىرى صەۋىٌىدە لىلىض بىلەهال چەهلىوىپ لالماًدۇ

طىلىم مۇهاصىۋەتنە ۇئصتا بەزى هىطىلەر ۆئزىوىڭ هى.  ائصتىدىنى هىطىلەرهىڭمۇ ائظۇهداق لىلىطىغا ھەًدەهچىلىم لىلىدۇ ۋە رىغبەتلەهدۈرىدۇ
بولۇظتەك ماھارىتىگىال تاًىوىپ ائران هۆن ۆئتنۈزۈپ ماڭشىمۇ، ىئض ۈئهۈمى ًۇلىرى لىدېرالر ائظۇهداق ماھارەتوى ۆئزىوىڭ باظكا ًۇلىرى 

ىوىڭ تەظنىالتلىرىوى داىئرىشى جەھەتتە ۇئالر ۆئزلىر -دەرىجىلىم دەصماًىشى بىلەن بىرلەظتۈرۈپ، ًۇلىرى پەللىگە ًېتىض دەرىجىشى ۋە تەصىر
 .بىر ًېڭى صەۋىٌىگە هۆتۈرىدۇ

 
 (Courage)جاصارەتلىم بىر هىطى هۆپ هىطىلەر بىلەن باراۋەر —جاصارەت-7

 
جاصارەتوىڭ ىئوشان صۈپەتلىرىوىڭ بىرىوچىشى لاتارىدا »; مۇهداق دېگەن( Winston Churchill)ئەهگلىٌىوىڭ باش بالىوى ۋىوشتون چېرچىو 

 «.چۈهنى مۇظۇ صۈپەت باظكا بارلىق ىئوشان صۈپەتلىرىوى هاپالەتنە ىئگە لىلىدۇ.  ًىتىمۇ توغرىدۇر ھۆرمەتلىوىطى هاھا
 

ئەمما ۇئ هارخاها، ھۆهۈمەت ۋە ھەر خىو تەظنىالتالردىنى ھەر بىر ۇئلۇغ لىدېرالردىمۇ .  جاصارەتوى ۇئرۇش لەھرىماهلىرىدا ائصاهال تاپكىلى بولىدۇ
ارارالرهى ھەر لېتىم صىز بىر تەظنىالتتا ائالھىدە ىئلگىرىلەظوىڭ بولغىوىوى هۆرگەهدە، ائظۇ تەظنىالتوىڭ لىدېرى جۈرئەتلىم ل.  بار بولىدۇ

لماًدۇ، ئەمما جاصارەت ۇئهىڭغا بىر لىدېرلىق وئرهىوى ېئلىپ هېلەلەًدۇ.  ائلغاهلىكىوى باًكاًشىز  .  بىر لىدېرلىق وئرهى بىر هىطىگە جاصارەت ائدا لىال
 

 .ًدۇىئض ۈئهۈمى ًۇلىرى لىدېرلەرهىڭ بىر وئرتاق ائالھىدىلىگى ظۇهى، ۇئالرهىڭ ھەممىشى تەۋەهنۈلچىلىم لىلىطوى خاال
 

 ;صىز تالالش هاھاًىتى لىٌىن بولغان لارارالرهى ېئلىض ىئطىغا دۇچ هەلگەهدە، جاصارەت توغرىشىدىنى تۆۋەهدىنى ھەلىكەتلەردىن پاًدىلىوىڭ
 

 جاصارەت ۆئزىڭىزهىڭ ىئچنى دۇهٌاصىغا لارىتىلغان بىر جەڭ بىلەن باظلىوىدۇ(2
ۆئزىڭىزدە .  جۈرئەتوىڭ صىوىكىمۇ ھەم ظۇهداق.  ىر صىواق صىز ۆئزىڭىز بىلەن باظلىوىدۇصىز بىر لىدېر بولۇش صۈپىتىڭىز بىلەن ًولۇلكان ھەر ب

ۇئ صىزدە ۆئزىڭىزگە توهۇظلۇق بولغان .  جۈرئەت دېگىوىمىز صىز ئەڭ لورلكان ىئطوى لىلىطتۇر .  ۋەھىمىوىڭ بولماصلىكى جۈرئەت ھېشابالهماًدۇ
 .  لۇدرەتوىڭ بولىطىدۇر -ورىٌىلەرگە لەدەم تاظالظكا هېتىدىغان هۈچهەرصىلەرهى بىر ًالكا لاًرىپ لوًۇپ، ًېڭى تېررىت

 
 جاصارەت دېگىوىمىز ىئطالرهى توغرا تەرەپنە بۇراش بولۇپ، ۇئالرهى صىلىكالپ ۆئتۈپ هېتىض ئەمەس(3

ىطتىنى ئەڭ ائخىرلى بىر ئەرگە باھا بېر »; مۇهداق دېگەن ىئدى( .Martin Luther King Jr)هىطىلىم ھولۇق لىدېرى مارتىن لۇصېر هىڭ 
-ۆئلچەم ۇئهىڭ راھەتلىم ۋە لوالًلىق پەًتلەردە تاللىغان مەًداهىوىڭ لاهداق بولغاهلىكى ئەمەس، ۆئزىگە جەڭ ېئالن لىلىوغان ۋە تاالش

هاصىۋەتتە هاھاًىتى ۇئلۇغ لىدېرلەر هىطىلىم مۇ«  .تارتىطالرهىڭ ىئچىدە لالغان ۋالىتالردا تاللىغان مەًداهىوىڭ لاهداق مەًدان ىئنەهلىنىدۇر 
الًدۇ-ًۇلىرى ماھارەتنە ىئگە بولۇپ، ۇئالر هىطىلەرهى بىر ئەمما ۇئالر زۆرۈر بولغاهدا ۆئزلىرىگە .  بىرىگە مۇرەصشە لىلىپ بىللە ىئطلەًدىغان لىال

پ لالىدىغاهلىكىوى ائصاس جۈرئەت پرىوشىپوىڭ ائصاصىغا لۇرۇلغان بولۇپ، ۇئ باظكىالرهىڭ لاهداق چۈظىوى.  خاس ائًرىم مەًدان تالالًدۇ
الًدىغان لابىلىٌەت ۋە ظۇهداق لىلىطكا .  لىلماًدۇ ئەگەر صىزدە لاهداق ئەھۋال ائصتىدا ۆئزىڭىزگە بىر مەًدان تاللىطىڭىز هېرەهلىنىوى لارار لىال

لماًشىز ق پاًدىلىوىض ىئرادىڭىز باظكىالرهى صىزهىڭ پۇرصەتلەردىن تولۇ.  هىشبەتەن ىئطەهچ بولماًدىنەن، صىز مەڭگۈ بىر ۈئهۈملۈك لىدېر بوال
 .رازى لىلىض ىئشتىنىڭىزدىن ًۇلىرى تۇرۇظى هېرەك

 
 بىر لىدېردىنى جاصارەت ئەگەظنۈچىلىرىدە مەجبۇرىٌەت تۇًغۇصى پەًدا لىلىدۇ(4



ر لىدېر هاماًان لىلغان جاصارەت بى(.  encourage)ھەر لاهداق بىر ائدەم ۆئزىدىنى جاصارەتوى هاماًان لىلغاهدا، باظكىالرهىمۇ رىغبەتلەهدۈرىدۇ 
 Jim)جىم مىالدو .  ۇئ باظكىالرهى ائظۇ لىدېرگە ئەگىطىدىغان لىلىدۇ(.  inspire)بولشا باظكىالرهى هاھاًىتى هۈچلۈك دەرىجىدە ىئلھامالهدۇرىدۇ 

Mellado ) ،لىلىطكا مەجبۇرالًدۇ لىدېرلىق جاصارەتوىڭ هاماًاهدىشى بولۇپ، ۇئ باظكىالرهى توغرا ىئطالرهى»هىڭ دېٌىطىچە.» 
 

 صىزهىڭ ھاًاتىڭىز صىزهىڭ جاصارىتىڭىزگە توغرا تاهاصىپ ھالدا هېڭىٌىپ ماڭىدۇ(5
بىخەتەرلىننە بولغان ىئشتەك ھەر بىر »; مۇهداق دېگەن( Tacitus)رىملىق تارىخطۇهاس تاصىتۇس .  لورلۇش بىر لىدېرهى چەهلەپ لوًىدۇ

جاصارەت صىز لىلمالچى .  ماها بۇ ۇئهىڭ ئەڭ زور پاًدىشىدۇر . جاصارەت ىئطىنوى ېئچىپ بېرىدۇ«  .دۈظمىوىدۇر ۇئلۇغۋار ۋە ًۈهشەك ىئطالرهىڭ 
 .بولغان ىئطوى بىر ًاخطى باظلىوىض بىلەن تەمىولەپال لالماصتىن، ۇئهى بىر ًاخطى ىئشتىكبالغىمۇ ىئگە لىلىدۇ

 
 .بىي هەتىجىلەرهى ېئلىپ هېلىدۇھەرىنەت ھەمىطە بۇرۇن هۈتمىگەن ىئجا-بىر جاصارەتلىم ىئض

 
 (Discernment)ھەل لىلىومىغان صىرالرغا خاتىمە بېرىض —(صەزگۈرلۈك)پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى -8

 
لىدېرلەر بولشا لاًشى ( ًاهى صەزگۈر )پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارىغا ىئگە .  ئەلىللىق لىدېرلەر ائڭلىغان گەپلەرهىڭ پەلەت ًېرىمىغىال ىئطىوىدۇ

 .جون ماهشۋېو –. غا ىئطىوىض هېرەهلىنىوى بىلىدۇًېرىمى
 

 .، وئبزورچى(Molly Ivins)مولى ىئۋىوس –. صىز بىر تۆظۈهنە هىرىپ لالغاهدا، ۇئهى داۋاملىق هوالظوى توختىتىڭ; لاىئدىشى-2تۆظۈهوىڭ 
 

هىطىلەر مۇظۇهداق بىر ىئكتىدار ائرلىلىق .  ىتىدۇپەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى بىر مەصىلىوىڭ ًىلتىزى ًاهى تۈپ صەۋەبىوى تېپىض ىئكتىدارىوى هۆرص
ًاخطى لىدېرالرهىڭ .  تەپەهنۇرغا تاًىوىدۇ( ائڭلىق، مۇۋاپىق)مەصىلىوىڭ ًىلتىزىوى تېپىطتا ھەم بىۋاصتە تۇًغۇغا تاًىوىدۇ، ھەم راتشىئوهال 

لۈك لىدېردە بۇ پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى چولۇم بولۇظى ىئچىدە بۇ ىئكتىدارهى داىئم هاماًان لىلىپ هەتمەًدىغاهالر بار بولشىمۇ، بىر ۈئهۈم
 .  ظەرت

 
پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى ىئض ۈئهۈمىوى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىگە ائپىرىطوى ىئشتەًدىغان ھەر بىر لىدېردە چولۇم بولۇظكا تېگىطلىم 

 ;بۇ ىئكتىدار تۆۋەهدىنى ىئطالردا زور ًاردەمدە بولىدۇ.  ىئكتىدارالرهىڭ بىرى 
 

 مەصىلىوىڭ ًىلتىزى ًاهى تۈپ صەۋەبىوى تېپىض(2
.  چوڭ لاالًمىكاهچىلىق ۋە ھەر خىو مۇرەهنەپ ىئطالرغا دۇچ هېلىپ تۇرىدۇ-چوڭ ىئدارە ًاهى چوڭ تەظنىالتالرهىڭ لىدېرلىرى ھەر هۈهى چوڭ

.  شىوى توپالپ تۇرالىطى مۇمنىن ئەمەسۇئالرهىڭ ھەر بىر ىئطوىڭ ھەممە تەرەپلىرىوى تولۇق چۈظەهدۈرۈپ بېرىدىغان ۇئچۇرالرهىڭ ھەممى
پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى بىر لىدېرهىڭ بىر ىئطوىڭ پەلەت بىر .  ظۇڭالظكا ۇئالر پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارىدىن پاًدىلىوىطكا مەجبۇرى بولىدۇ

مەصىلىوىڭ ًىلتىزىوى تېپىپ چىكىض  لىشمىوىال هۆرۈپ، بىۋاصتە تۇًغۇغا تاًىوىض ائرلىلىق هەم لالغان ًەرلىرىوى تولدۇرۇپ، ظۇ ائرلىلىق
 .ىئمناهىٌىتىگە ىئگە لىلىدۇ

 
 مەصىلىوى ھەل لىلىض ۈئهۈمىوى ًۇلىرى هۆتۈرۈش( 3

الًشىز بىر مەصىلە بىر لىدېرهىڭ تۇغما تاالهت داىئرىشىگە .  ئەگەر صىز بىر مەصىلىوىڭ ًىلتىزىوى هۆرەلەًدىنەهشىز، ۇئهى چولۇم ۇئهى ھەل لىال
، ۇئ لىدېرهىڭ بۇ مەصىلىگە بولغان بىۋاصتە تۇًغۇصىمۇ ظۇهچە هۈچلۈك بولۇپ، ۇئهىڭ ًىلتىزىوى چۈظىوىض لابىلىٌىتىمۇ لاهچە ًېكىن بولشا

ئەگەر صىز ۆئزىڭىزهىڭ پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى جەھەتتىنى ًوظۇرۇن ىئكتىدارىڭىزهى تولۇق جارى لىلدۇرمالچى .  ظۇهچە هۈچلۈك بولىدۇ
 .ىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىوى تولۇق جارى لىلدۇرۇش جەھەتتە هۆپرەك تىرىطچاهلىق هۆرصىتىڭبولىدىنەهشىز، صىز ۆئزىڭىزه

 
ە مەن ۆئزەموىڭ هېٌىن ًازىدىغان، ائدەملەرهىڭ ۆئز ائرتۇلچىلىكلىرىوى باًكاش ۇئصۇلى توغرىشىدىنى بىر مالالەمدە، بۇ ۇئلۇم ۈئصتىدە ًەه

 .مەخشۇس توختىلىمەن
 



 ائپىرىطتىنى صىزگە بار بولغان تالالظالرهى باھاالپ چىكىضتەصىرهى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىگە (4
غا تاًىوىپال ىئض ېئلىپ بېرىض، ًاهى ًالغۇز ئەلىلگە ( intuition)پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارىوى جارى لىلدۇرۇش دېگىوىمىز ًالغۇز بىۋاصتە تۇًغۇ 

تىدارى صىزهىڭ بىۋاصتە تۇًغۇڭىز بىلەن صىزهىڭ هاللىڭىزهىڭ ھەر پەرللەهدۈرۈش ىئك.  تاًىوىپال ىئض ېئلىپ بېرىض دېگەهگە لارىتىلغان ئەمەس
 .ىئننىشىوى ىئطكا صېلىپ، ۆئز خەلكىڭىز ۋە ۆئز تەظنىالتىڭىز ۈئچۈن ئەڭ ًاخطى تالالظالرهى تېپىپ چىكىض ىئمناهىٌىتىگە ىئگە لىلىدۇ

 
 صىزهىڭ پۇرصەتلىرىڭىزهى ھەصشىلەپ هۆپەًتىض(5

لماًدۇ پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارىغا ىئگە ۇئلۇغ لىدېرلەر بەزىلەر ۈئچۈن تەلەًلىم .  ئەمەس هىطىلەر ائصاصەن توغرا پەًتتە توغرا ماهاهدا بوال
ض، هىطىلەردەك هۆرۈهگەن بىلەن، ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارىوى جارى لىلدۇرۇش، ۆئزلىرىوىڭ تەجرىبىلىرىدىن تولۇق پاًدىلىوى

 .  لىرى بوًىچە ىئض هۆرۈش ائرلىلىق ۆئزلىرىوىڭ تەلىٌىوى ۆئزلىرى ًاراتكانۋە ۆئزلىرىوىڭ بىۋاصتە تۇًغۇ
 

مەن ھازىرغىچە ائرىلىطىپ بالكان ۋە مۇڭدىطىپ بالكان ۇئًغۇر لېرىوداظالرهىڭ بىر لىشمىغا، مۇرەهنەپ ئەھۋالدىمۇ ىئض ۈئهۈمىوى ًۇلىرى 
.  ىئننى پرىوشىپكا ئەمەل لىلىطوىڭ هاھاًىتى مۇھىملىكىوى تەهىتلەپ هەلدىمهۆتۈرۈش ۋە ھەلىكىي هەتىجىلەرهى لولغا هەلتۈرۈظتە، مۇهداق 

-پرىوشىپ مەًلى لىدېر بولشۇن 3بۇ (.  prioritize)ىئننىوچى، ىئطالرهى مۇھىم دەرىجىشىگە ائًرىض (.  focus)بىرىوچى، مەرهەزلەظتۈرۈش 
ىز بولماًدىغان ىئطالرهى مۇھىملىق دەرىجىشىگە ائًرىپ، پۈتۈن بولمىشۇن ھەممە ائدەمگە ماس هېلىدىغان بولۇپ، ئەگەر صىز لىلمىشىڭ

بىرلەپ لىلىپ تۈگىتىپ ماڭىدىنەهشىز، ائجاًىپ ًۇلىرى ۈئهۈمگە -هۈچىڭىزهى ۇئالرهىڭ ىئچىدىنى ئەڭ مۇھىمىغا ًىغىض ائرلىلىق ۇئالرهى بىر
وئرۇهغا، ئەڭ -2صىز ۇئالرهىڭ ىئچىدىنى ئەڭ مۇھىمىوى . ًلىمەصىلەن، صىز لىلمىشىڭىز بولماًدىغان ىئطالردىن وئهى بار دە.  ېئرىطەلەًشىز

-2ائهدىن ھازىردىن باظالپ، صىز ۇئالرهىڭ ىئچىدىنى .  وئرۇهغا، لالغاهلىرىوى بولشا وئتتۇرىدىنى وئرۇهالرغا تىزىپ چىكىڭ-21مۇھىم ئەمىشىوى 
لالغاهلىرىوىمۇ .  ىئطوى لىلىڭ-3ۇئهى لىلىپ بولغاهدىن هېٌىن  .ىئطوى ئەڭ ائلدىدا، پۈتۈن هۇچىڭىزهى ظۇهىڭغا مەرهەزلەظتۈرۈپ تۇرۇپ لىلىڭ

بۇ ىئطالر مەًلى بىر تەظنىالت ًاهى ظىرهەتوىڭ ىئطى بولشۇن، .  ىئمناهكەدەر بىر لاهچە ىئطكا تەڭال تۇتۇش لىلماڭ.  مۇظۇ تەرىكىدە لىلىڭ
بولشا صىز بۈگۈهدىن .  بولشۇن، لاًشىشى بولشا بولىۋېرىدۇًاهى صىزهىڭ ائىئلىڭىزهىڭ ىئطى بولشۇن، ًاهى صىزهىڭ خىزمىتىڭىزدىنى ىئض 

مالالىوىڭ مەزهۇر لىشمىدا صۆزلەهگەن پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى، صىزهىڭ ىئطالرهى ائظۇهداق .  پرىوشىپوى صىواپ بېكىڭ 3باظالپ بۇ 
 .  مۇھىملىق دەرىجىشىگە ائًرىپ چىكىض ىئكتىدارىڭىز بىلەن زىچ مۇهاصىۋەتلىم

 
 (FcooF)لەظتۈرۈش مەرهەز . 9

 
 .ىئننى توظكاهوى تەڭ لوغلىشىڭىز، ھەر ىئننىشىوى لاچۇرۇپ لوًىشىز

 
لىلىدىغان ىئطالرهى مۇھىملىق دەرىجىشىگە ائًرىض ۋە هۈچوى ; ىئض ۈئهۈمى ًۇلىرى لىدېرلەر مۇهداق ىئننى ىئكتىدارغا ىئگە بولىدۇ

ى بىلىدىغان، ئەمما هۈچىوى ًىغالماًدىغان لىدېر لاًشى ىئطالرهى لىلىطى لىلىدىغان ىئطلىرىوىڭ مۇھىملىق دەرىجىشىو.  مەرهەزلەظتۈرۈش
هۈچىوى ًىغاالًدىغان ئەمما ىئطالرهى مۇھىملىق دەرىجىشىگە ائًرىماًدىغان لىدېر .  هېرەهلىنىوى بىلىدۇ، ئەمما ۇئ ىئطالرهى مەڭگۈ تاماملىٌالماًدۇ

لماًدىغان هېلىدۇبولشا، ىئض لىلىطكا لادىر ئەمما ىئطىدا ًۈهشىلىض ھاصى  . و لىال
 

ۇئهدالتا لاهداق لىلغاهدا ۋالىت بىلەن هۈچوى بىر ىئطكا ًاخطى ًىككىلى بولىدۇ؟  بۇ .  بەزى لىدېرلەر بارلىق هۈچىوى هىچىم ىئطالرغا لارىتىۋالىدۇ
 ;ىئطتا تۆۋەهدىنى تەهلىپلەردىن پاًدىلىوىڭ

 
 .ۆئزىڭىزهىڭ ائرتۇلچىلىكىغا مەرهەزلەظتۈرۈڭۋالتىڭىز بىلەن هۈچىڭىزهى ―( 81)ًەتمىض پىرصەهت  (2

لماًدىغان ىئطلىرىغ ا ۆئزىوىڭ ًۇظۇرۇن هۈچىدىن تولۇق پاًدىالهاالًدىغان، ىئض ۈئهۈمى ًۇلىرى لىدېرلەر ۋالتىوىڭ هۆپ لىشمىوى ًاخطى لىال
الًدىغان ىئطالرغا صەرپ لىلىدۇ تىڭىز بىلەن هۈچىڭىزهى ۆئزىڭىزهىڭ مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىدېر بولۇش ۈئچۈن، ۋال.  ئەمەس، ًاخطى لىال

 .  ائرتۇلچىلىكىغا مەرهەزلەظتۈرۈپ، ۇئالرهى تېخىمۇ تەرەلكىي لىلدۇرۇڭ
 

 ۋالتىڭىز بىلەن هۈچىڭىزهى ًېڭى هەرصىلەرهى ۆئگىوىطنە صەرپ لىلىڭ―( 36)بەش پىرصەهت -ًىگىرمە( 3



خطىلىوىطوى ىئشتەصٌدىنەهشىز، توختىماي ۆئزگىرىطىڭىز ۋە ئەگەر صىز بىر جەھەتتە ًا.  تەرەلكىي لىلىض ۆئزگىرىض بىلەن باراۋەر
ئەگەر صىز ۆئزىڭىزهىڭ ائرتۇلچىلىكى داىئرىشىدىنى بىر ًېڭى .  بۇ دېگەهلىم ًېڭى صاھەلەرگە لەدەم تاظالش دېگەهلىن تۇر .  ىئلگىرلىطىڭىز هېرەك

ېئشىڭىزدە بولشۇهنى، ئەگەر صىز لىدېرلىق .  ەًشىزصاھەگە مەخشۇس ۋالىت چىكىرىدىنەهشىز، صىز ۆئزىڭىزهىڭ لىدېرلىكىوى ۆئصتۈرەل
 . صاھەصىدىنى ھەممە هەرصىوى ۆئگىوىپ بولدۇم، دەپ وئًالًدىنەهشىز، ۇئ صىزهىڭ تۈگەظنىوىڭىزدىن دېرەك بېرىدۇ

 
 ۋالتىڭىز بىلەن هۈچىڭىزهى ۆئزىڭىز ائجىز صاھەلەرگە صەرپ لىلىڭ―( 6)بەش پىرصەهت ( 4

لماًدۇۆئزى ائجىز بولغان ىئطالر ب بۇ ًەردىنى مۇھىم مەصىلە ۇئهداق لىلىطوى ىئمناهىٌەتوىڭ بېرىچە .  ىلەهمۇ ظۇغۇللىوىطتىن ھېچ هىم خالى بوال
الًدىغان هىطىلەرگە ۆئتنۈزۈپ بېرىض ًاهى ۇئالرغا  لماًدىغان ىئطالرهى ًاخطى لىال ۋەزىپە ائزاًتىض بولۇپ، بۇ ىئطوى لىدېرلەر ۆئزى ًاخطى لىال

 .  لىق ئەمەلگە ائظۇراالًدۇلىلىپ بېرىض ائرلى
 

بىلەن « ۆئمۈرلۈك هەصىپوى لاهداق تالالش هېرەك»مالالىوى وئلۇپ مۇظۇ ًەرگە هەلگەهدە، ئەگەر صىز تېخى وئلۇپ بالمىغان بولشىڭىز، مېوىڭ 
ۇئالرهىڭ تور .  لىمەندېگەن مالالەموى بىر لېتىمدىن وئلۇپ بېكىڭىزهى تەظەببۇس لى« ائرتۇلچىلىق، ائجىزلىق، پۇرصەت، ۋە تەھدىت » 

 . ائدرېشلىرى مۇظۇ مالالىوىڭ ائخىرىدا بار
 

 (GCmCocFneG)صىزدىنى ظام ًەهە بىر ظاموى ًاهدۇرغاهدا ۆئزىگە ھېچ لاهداق زىٌان بولماًدۇ —مەردلىم. :
 

ىالرغا بەرگەهلىرى ۈئچۈن ۇئ پەلەت باظك. ظەرەپ لازاهغان ئەمەس-ھېچ لاهداق بىر هىطى باظكىالردىن ائلغان بىر هەرصىشى ۈئچۈن ظان
 ، صابىق ائمېرىنا پرېزىدېوتى(egiinm eccinlaC)هېلۋىن هۇلىج –.  ظۆھرەت بىلەن مۇهاپاتالهغان

 
.  قباظكىالرغا هىشبەتەن ېئٌتكاهدا، بىر لىدېرهىڭ مەردلىنىدىن ۈئصتۈن تۇرىدىغان ائۋاز ًاهى ۇئهىڭدىن ۈئصتۈن تۇرىدىغان ًاخطى خىزمەت ًو

ۇئ ًۈرەهوىڭ چوڭ كۇر لېتىدىن هېلىپ، بىر لىدېرهىڭ تۇرمۇظىوىڭ .  م لىشمەن ۋالىتالردىال هۆرۈلۈپ لالىدىغان ىئض ئەمەسھەلىكىي مەردلى
مۈلنى لاتارلىكالرهىڭ ھەممىشىدە -بىر لىدېرهىڭ مەردلىنى ۇئهىڭ ۋالتى، پۇلى، تاالهتلىرى ۋە مال.  ھەممە جەھەتلىرىگە صىڭگەن بولىدۇ

ۇئالر هەرصىلەرهى باظكىالرغا بېرىض .  ر ئەگىطىطوى خاالًدىغان ۈئهۈملۈك لىدېرلەر هەرصىلەرهى ۆئزلىرى ۈئچۈهال توپلىماًدۇباظكىال.  ىئپادىلىوىدۇ
 .ۈئچۈن توپالًدۇ

 
 ;ۆئزىڭىزدە مەردلىنوى ًېتىلدۈرۈش ۈئچۈن تۆۋەهدىنى ىئطالرهى لىلىڭ

 
 ۆئزىڭىزدە بار هەرصىلەر ۈئچۈن مىووەتدار بولۇڭ(2

مەردلىم رازىمەهلىن تىن .  ىدە بار بولغان هەرصىلەرگە لاهائەتلەهمەًدىغان ۋالىتتا، ۇئهىڭ باظكىالرغا مەردلىم لىلىطى هاھاًىتى تەسبىر ائدەم ۆئز 
ئەگەر صىز ائزراق هەرصىلەرگە رازى .  هېلىدىغان بولۇپ، ۇئ ھەرگىزمۇ هۆپرەك هەرصىوى لولغا هەلتۈرۈۋېلىض مەلشىتىدە ۋۇجۇتكا هەلمەًدۇ

لماًدىنەهشىز، باي بولغان تەلدىردىمۇ بىر .  ىز، هۆپ هەرصىلەرگىمۇ رازى بولماًشىزبولمىشىڭ ئەگەر صىز ائزراق هەرصىلەر بىلەن مەردلىم لىال
 .دەمدىال ۆئزگىرىپ لالماًشىز

 
 باظكىالرهى بىرىوچى وئًۇهغا لوًۇڭ( 3

مەردلىم باظكىالرهى .  ۇئ لاهچە ائدەمگە خىزمەت لىلىدىغاهلىكىدۇر بىر لىدېرهىڭ ۆئلچىمى ۇئهىڭغا لاهچە ائدەم خىزمەت لىلىدىغاهلىكى ئەمەس، 
لىشىڭىز، باظكىالرغا بېرىض هۆپ ائصاهغا توختاًدۇ.  بىرىوچى وئرۇهغا لوًۇظوى تەلەپ لىلىدۇ  .ئەگەر صىز ظۇهداق لىال

 
 هۆپنە ېئرىطىض ىئشتىنىوىڭ صىزهى هوهترول لىلىۋېلىطىغا ًول لوًماڭ( 4

ًازغۇچى رىچارد .  هەرصىگە ېئرىطىض ىئشتىنىگە لۇل بولۇپ لېلىۋاتكان هىطىلەرهىڭ صاهى بارغاهشەرى هۆپىٌىپ مېڭىۋاتىدۇھازىر هۆپرەك 
باًلىككا ېئرىطىض ھازىر بىزهىڭ مەدەهىٌىتىمىزدىنى هىطىلەرهىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىوى لاپلىۋالىدىغان بىر »; مۇهداق دەًدۇ( rnosgol FcFeCo)فوصتېر 

الًدىغاهدەك ھېس لىلىمىز.  ىپ لالدىهەرصىگە ائًلىو ئەگەر بىز ۇئهى هوهترول .  ئەگەر بىز باًلىككا ېئرىطشەك، بىز ۇئهى هوهترول لىال



لىشاق، ۇئ بىزگە تېخىمۇ هۆپ ظاتلىق ېئلىپ هېلىدىغاهدەك ھېس لىلىمىز ئەگەر صىز ۆئز لەلبىڭىزهى «  .ئەمەلىٌەتتە بۇ بىر خاتا چۈظەهچە.  لىال
 .مۈلۈهوىڭ صىزهى هوهترول لىلىۋېلىطىغا ًول لوًماڭ-لىلمالچى بولىدىنەهشىز، باًلىق ًاهى مال ۆئزىڭىز هوهترول

 
 پۇلغا پەلەت بىر باًلىق مەهبەصى صۈپىتىدىال مۇائمىلە لىلىڭ( 5

پىطكا مەرهەزلەظتۈرصىڭىز، ئەگەر صىز هۈچىڭىزهى پۇل تې.  بىرەًلەن پۇلوىڭ ىئطىغا هەلگەهدە ھەرگىز ۇئتكىلى بولماًدىغاهلىكىوى ېئٌتكان ىئنەن
ئەگەر صىز .  ئەگەر صىز پۇل تېپىطكا ۇئرۇهۇپ پۇل تاپالمىشىڭىز، صىز بىر ًېڭىلگۈچى بولۇپ لالىشىز.  صىز ماتېرىٌالىشتىم ائدەم بولۇپ لالىشىز

پ ۇئهى خەجلىۋەتشىڭىز، پۇلوى ئەگەر صىز پۇل تېپى.  هۇرغۇن پۇل تاپشىڭىز ھەمدە ۇئهى صاللىشىڭىز، صىز بىر پىخشىق ائدەم بولۇپ لالىشىز
ئەگەر صىز پۇل تېپىطكا ھېچ لاهداق هۆڭۈل لوًمىشىڭىز، صىز بىر ىئرادىشىز ائدەم بولۇپ .  لاالًمىكان خەجلەًدىغان ائدەم بولۇپ لالىشىز

لەن بىللە ېئلىپ هەتمەهچى ئەگەر صىز هۇرغۇن پۇل تېپىپ، ۇئهى ۆئلگىچە خەجلىمەي صاللىشىڭىز، صىز پۇلىڭىزهى گورغا ۆئزىڭىز بى.  لالىشىز
بىر ًولى، ۇئهى بەك چىڭ تۇتۇۋالماصلىق، ھەمدە ۇئهى ئەھمىٌەتلىم -پۇلوىڭ ىئطىدا ۇئتۇپ چىكىطوىڭ بىردىن.  بولغان بىر ھامالەت بولىشىز

ېئشىو خىزمەتچى،  پۇل بىر هاھاًىتى»; مۇهداق دېگەن( E .segmiCG JcmCF)صتەهلېي جوهز .  ىئطالرغا ىئطلىتىض جەھەتتە مەردلىم لىلىض
ئەگەر ۇئ ۈئصتۈهلۈهنە چىكىپ، صىز ۇئهىڭ ائصتىغا چۈظۈپ لالىدىنەهشىز، صىز ۇئهىڭ لۇلى بولۇپ .  ئەمما ۇئ بىر لورلۇهچلۇق خوجاًىن

 «.لالىشىز
 

 باظكىالرغا بېرىض ائدىتىوى ًېتىلدۈرۈڭ( 6
مۇهداق دەپ ( emloCr egomCanC)لەمدە توهۇظتۇرغان ائهدرۇ هارهىگى دېگەن مالا« غاًىوى رېائللىككا ائًالهدۇرۇظوىڭ صىرلىق لاهۇهىٌىتى»مەن 

ۇئهىڭ بىرى باًلىكوى لولغا هەلتۈرۈش دەۋرى، ًەهە بىرى بولشا ۇئهى لاًتا .  بىر باًوىڭ ھاًاتى ىئننى دەۋرهى ۆئز ىئچىگە ېئلىطى هېرەك; ًازغان
ىر ۇئصۇلى باظكىالرغا ۋالىت، زەھىن، پۇل ۋە باًلىق مەهبەصىوى بېرىطوى ب-بىر مەردلىم ھالىتىوى صالالظوىڭ بىردىن.  تەلشىم لىلىض دەۋرى 

لماًشىز( هەپشى ًاماهلىق)ئەگەر صىز بېخىللىق .  ۆئزىوىڭ بىر ائدىتى لىلىض  .لا لۇل بولىدىنەهشىز، باظكىالرغا لىدېرلىق لىال
 

 (ImnengeniC)ۇئهىڭشىز صىز ۆئًوىڭ صىرتىغا چىكالماًشىز —ىئجادچاهلىق. 21
 
تەظەببۇصنارلىق، ىئجابىٌلىق، ائه تىپلىق، ىئجادهارلىق »دەپ ًېزىلىدىغان بولۇپ، ۇئ ًۇلغۇن لۇغىتىدە « ىئوىتىائتىۋە»ۇ صۆز ىئوگلىزچە ب

بىراق، مېوىڭچە ًۇلىرىكى صۆزلەرهىڭ ھېچ لاًشىشى ىئوگلىزچە صۆزهىڭ ھەلىكىي مەهىشىوى .  دەپ چۈظەهدۈرۈلگەن« روھى، ىئجادچاهلىق
ھېچ هىم وئًالپ بالمىغان بىر ًېڭى ىئطوى وئًالپ چىكىض، بىر ًېڭى ىئطوى »رەلمەًدىغان بولۇپ، ۇئ صۆزهىڭ ئەصلى مەهىشى ىئپادىلەپ بې

ًەهى بۇ .  دېگەهگە ًېكىن هېلىدۇ« باظالپ بېرىض، بىر ًېڭى تەدبىر ًاهى بىر ىئطوى ېئلىپ بېرىطوىڭ ًېڭى ًولىوى وئتتۇرىغا لوًۇش ىئكىتىدارى 
ىئجادهارلىق »، ۇئًغۇرچىدىنى ًېڭى هەرصىوى ىئجاد لىلىض ۋە ًېڭى هەرصىوى هەظىپ لىلىطكا لارىتىلغان «هرەائتىۋە»ىنى صۆز ىئوگلىزچىد

ظۇهداق بولشىمۇ مەن باظكا بىر ائددىي صۆز تاپالماي، بۇ صۈپەت ۈئچۈن ًەهىال .  بىلەن تۈپتىن وئخطىماًدۇ« روھى، ىئجادچاهلىق
 .  ىتىطنە مەجبۇرى بولدۇمدېگەن صۆزهى ىئطل« ىئجادچاهلىق»

 
بىراق، .  مەجبۇرىٌىتى بار( nmnengeC)بارا باغالپ تۇرىدىغان بىر مۇهاصىۋەتوى باظالپ بېرىض -لىدېرلەرهىڭ ۆئزى بىلەن ئەگەظنۈچىلەرهى ۆئز

ت ًېڭى پۇرصەتلەرهى ىئزدەپ تۇرۇظى، ۇئالر ھەر ۋالى.  لىدېرلەر ىئجادهارلىق روھىوى هاماًان لىلىطكا تېگىطلىم صاھە ًالغۇز ًۇلىرىكىالرال ئەمەس
 .ھەرىنەت لوللىوىطكا تەًٌار تۇرۇظى هېرەك-ۋە ًېڭى ىئض

 
 ;بىر لىدېرهىڭ ىئطالرهى ۋۇجۇتكا چىكىرالىطى ۈئچۈن زۆرۈر بولغان صۈپەتلەردىن مۇهداق تۆتى بار

 
 ۇئالر ۆئزلىرى هېمىوى ىئشتەًدىغاهلىكىوى بىلىدۇ(2

لماًدىغان ب لىطى مۇمنىن ئەمەسبىر ىئطوى لارار لىال خۇددى هاپولىٌون خىلوىڭ ېئٌتكىوىدەك، .  ىر ائدەموىڭ ىئض لىلىطتا ۈئهۈملۈك بوال
ئەگەر صىز بىر ۈئهۈملۈك لىدېر بولۇظوى ىئشتىشىڭىز، چولۇم «  .ھەممە مۇۋەپپەلىٌەتلەرهىڭ باظلىوىض هۇلتىشى ىئشتەه تىن ىئبارەت»

بىر ۇئصۇلى -ًېڭى پۇرصەتلەرهى ۇئچراتكاهدا ۇئالرهى باًكىٌاالًدىغان بولۇظوىڭ بىردىن.  ىڭىز هېرەكۆئزىڭىزهىڭ هېمىوى ىئشتەًدىغاهلىكىڭىزهى بىلىط
 .ئەهە ظۇ

 



 ھەرىنەت لوللىوىطكا مەجبۇرالًدۇ-ۇئالر ۆئزلىرىوى ئەمەلىي ىئض( 3
ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ راھەت .  هۈتۈپ تۇرماًدۇ باظكىالرهىڭ ۆئزلىرىوى مەلشەتلەهدۈرۈپ ًاهى لۆزغاپ لوًۇظىوى( nmnengecoF)ًېڭىلىق ًاراتكۇچىالر 

ھەمدە بۇهى ۆئزلىرى .  راًوهىوىڭ صىرتىغا چىكىپ، ۆئزلىرىوى ئەمەلىي ىئض هۆرۈظنە مەجبۇرالش ۆئزلىرىوىڭ مەصۇئلىٌىتى ىئنەهلىنىوى بىلىدۇ
مەن ۈئچۈن تۆۋەهدىنى »; مۇهداق دېگەن( tsCclcoC rccFCiCie)ظۇڭالظكا صابىق ائمېرىنا پرېزىدېوتى رۇزېۋېلت .  ۈئچۈن بىر ائدەت لىلىدۇ

مەن ۆئزەم لىلىطكا تېگىطلىم ىئطالر، دەپ وئًلىغان ; بىر ىئطتىن باظكا ائلىالهە ًاهى ھەممىدىن ۈئصتۈن تۇرىدىغان ىئض بولماصلىكى مۇمنىن
 « .ظالًمەنھەمدە بىر ىئطوى لىلىض توغرۇلۇق بىر لارارغا هەلگەن ھامان، ئەمەلىي ىئض با.  ىئطالرهى لىلىمەن

 
 ۇئالر باظكىالردىن هۆپرەك تەۋەهنۈلچىلىم لىلىدۇ( 4

الر ًەهە لىدېرلەر ۆئزلىرىوىڭ هېمىوى ىئشتەًدىغاهلىكىوى بىلگەن ھەمدە ۆئزلىرىوى ئەمەلىي ھەرىنەت لوللىوىطكا مەجبۇرلىٌالىغان تەلدىردىمۇ، ۇئ
بىراق، ًاخطى لىدېرلەر تەۋەهنۈلچىلىم لىلىطكا رازى .  رازىلىكىدىن ىئبارەتۇئ بولشىمۇ تەۋەهنۈلچىلىم لىلىض .  بىر توصالكا دۇچ هېلىدۇ

ائمېرىنىوىڭ صابىق .  بولىدىغان صەۋەبلەرهىڭ ًەهە بىرصى، ۇئالرهىڭ ًېڭىلىكوى باظلىمىغاهدا تۆلەًدىغان بەدەلوىمۇ توهۇپ ًەتنەهلىنىدۇر 
ھەرىنەتوىڭ تەۋەهنۈلچىلىنى ۋە -ھەر بىر ئەمەلىي ىئض»; ېئٌتكان مۇهداق دەپ هەصنىن( Jcsm F .KCmmClCG)پرېزىدېوتى جون هېوېدى 

مۇددەتلىم -ھەرىنەت لولالهماصلىكوىڭ ۇئزۇن-تۆلەًدىغان بەدىلى بولىدۇ، بىراق، راھەتلىم ىئچىگە ًۇظۇرۇهىۋېلىپ ئەمەلىي ىئض
 « .چىكىمى هۆپ ائز بولىدۇتەۋەهنۈلچىلىنى ۋە چىكىمى بىلەن صېلىطتۇرغاهدا، ئەمەلىي ىئض لىلغاهوىڭ خەتىرى بىلەن 

 
 ۇئالر باظكىالردىن هۆپرەك خاتالىق ۆئتنۈزىدۇ( 5

ۇئالرهىڭ ًامان تەرىپ ى بولشا، ۇئالر هاھاًىتى هۆپ خاتالىق .  ًېڭىلىق ًاراتكۇچىالرهىڭ ًاخطى تەرىپ ى، ۇئالر ىئطالرهى ۋۇجۇتكا چىكىراالًدۇ
; مۇ بۇ هۇلتىوى توهۇپ ًېتىپ، مۇهداق دېگەهىدى( tscngF J .ngeFcm)ظىرهىتىوىڭ لۇرغۇچىشى ۋاتشون  IBM.  ۆئتنۈزىدۇ

گەرچە ًېڭىلىق ًارىتىدىغان «  .مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوىڭ ۇئصۇلى مەغلۇپ بولۇش لېتىم صاهىوى بىر ھەصشە ۆئصتۈرۈظتىن ىئبارەتتۇر »
ئەگەر صىز بىر لىدېر بولۇش .  لىلىطىغا ًول لوًماًدۇلىدېرلەر باظكىالردىن هۆپرەك مەغلۇبىٌەتنە ۇئچرىشىمۇ، ۇئالر بۇهىڭ ۆئزلىرىگە دەخىو 

چوڭ ىئطالرهى ۋۇجۇتكا چىكارمالچى بولىدىنەهشىز، ًېڭىلىق باظالپ بېرىض ۋە صىز باظلىغان ًولوىڭ ئەڭ ائلدىدا -صۇپىتىڭىز بىلەن چوڭ
 .ۆئزىڭىز مېڭىپ بېرىطوى خاالًدىغان بولىطىڭىز هېرەك
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بىراق، بىر .  ماها بۇ مۇهاصىۋەت لاهۇهىٌىتىدۇر .  لىدېرلەر هىطىلەرهىڭ ًاردىمىوى لولغا هەلتۈرۈظتىن بۇرۇن ۇئالرهىڭ ًۈرىنىگە تەصىر هۆرصىتىدۇ

ۇئهىڭ ًۈرىنىدىنىوى ۇئهىڭ .  هىڭ ًۈرىنىدە هېمە بارلىكىوى بىلىطى هېرەكلىدېر باظكا بىر ائدەموىڭ ًۈرىنىگە تەصىر هۆرصىتىطتىن بۇرۇن،، ۇئ
 .گېپىگە لۇالق صېلىض ائرلىلىكال بىلىۋالغىلى بولىدۇ

 
دەپ ائتالغان پىتېر « ائمېرىنا باظكۇرۇش ىئلمىوىڭ ائتىشى».  باظكىالرهىڭ صۆزىگە لۇالق صېلىطوى خالىماصلىق هاچار لىدېرلەردە هۆپ ۇئچراًدۇ

پىرصەهتى هاتوغرا مۇهاصىۋەت ًاهى ائاللىلىطىطتىن هېلىپ  71هىڭ لارىطىچە، باظكۇرۇظتىنى ھەممە مەصىلىلەرهىڭ ( rCeCo DoootCo)ر دراهې
 .هاتوغرا ائاللىلىطىطوىڭ هۆپىوچىشى بولشا باظكىالرهىڭ گېپىگە لۇالق صالماصلىكتىن هېلىپ چىككان.  چىككان

 
ظۇڭالظكا .  بىرى هىطىلەر بىلەن مۇهاصىۋەت وئرهىتىض، ًەهە بىرى بولشا ۆئگىوىض; ننى مەلشىتى بارباظكىالرهىڭ صۆزىگە لۇالق صېلىطوىڭ ىئ

 ;صىز تۆۋەهدىنى هىطىلەرهىڭ صۆزىگە لۇالق صېلىطىڭىز هېرەك
 

 صىزهىڭ ئەگەظنۈچىلىرىڭىز(2
ىلىدىغان ىئطى ًالغۇز بىرەر ىئطوى ھەل لىلىض باظكىالر ئەگىطىطوى خاالًدىغان ًاخطى لىدېرلەر ئەگەظنۈچىلىرى بىلەن بىرگە بولغاهدا، ل

هۇرغۇن هىطىلەر .  ۇئالر ھەر بىر ائدەموىڭ لاهداق ائدەم ىئنەهلىنىوى چۈظىوىۋېلىطكىمۇ مەخشۇس ۋالىت ائجرىتىدۇ.  بىلەهال چەهلىوىپ لالماًدۇ
ما گېپىگە لۇالق صالماًدىغان لىدېرلەردىن ًاخطىراق ۆئزلىرىوىڭ صۆزىگە لۇالق صالىدىغان لىدېرهى ۆئز تەلەپلىرىوى وئرۇهداپ بېرىدىغان، ئەم

ئەگەر صىزدە پەلەت پاهىتالرغىال لۇالق صېلىپ، صىزگە ائظۇ پاهىتالرهى ًەتنۈزۈۋاتكان هىطىوىڭ باظكا صۆزلىرىگە لۇالق صالماًدىغان .  هۆرىدۇ
 .ائدەت بولشا، ۇئهى ۆئزگەرتىپ، باظكىالرهىڭ صۆزىگە ھەلىكىي تۈردە لۇالق صېلىڭ



 
 صىزهىڭ خېرىدارلىرىڭىز( 3

مىنروصوفت ظىرهىتىوىڭ . بەزى لىدېرلەر ۆئز ىئدىٌىشى بىلەهال بولۇپ هېتىپ، خېرىدارالرهىڭ ئەهدىطىشى، هارازىلىكى ۋە تەهلىپلىرىوى ائڭلىماًدۇ 
دالال ۇئالر صىزهىڭ ئەڭ چوڭ ظۇه.  هارازى بولغان خېرىدارالر ھەر ۋالىت بىر مەصىلە»; مۇهداق دەًدۇ( Bnii GgeCF)لىدېرى بىو گېٌتىس 

ۇئلۇغ لىدېرلەر ۆئزى خىزمەت لىلىۋاتكان هىطىلەر بىلەن ًېكىن مۇهاصىۋەت صالالظوى ۆئزلىرىوىڭ ئەڭ مۇھىم ىئطلىرىوىڭ بىرى «  .پۇرصىتىڭىز
 .لىلىدۇ

 
 صىزهىڭ رىكابەتچىلىرىڭىز( 4

ۇئ پۈتۈن دىككىتىوى ۆئز تەظنىالتىغا لارىتىپ، ۆئزىوىڭ ىئطىوى ئەڭ ًۇلىرى بىر لىدېر باظكا بىر تەظنىالتوى ۆئزىوىڭ رىكابەتچىشى ھېشابلىغاهدا، 
ائمېرىنىدىنى دۇهٌاغا مەظھۇر تېلېۋىزور ۋە رادىئو .  پەللىگە هۆتۈرۈش ۈئچۈهال تىرىطىپ، باظكا گۇرۇھالردىن ۆئگىوىطوى ۇئهتۇپ لالىدۇ

بۈگۈن ; ۆئزۈمگە مۇهۇالرهى ئەصلىتىپ تۇرىمەن-ى ئەتىگىوى ۆئزمەن ھەر هۈه»; مۇهداق دەًدۇ( LgooG Knma)باظكۇرغۇچىشى لەرى هىڭ 
ظۇڭا مەن ًېڭى هەرصە ۆئگەهمەهچى بولىدىنەهمەن، چولۇم باظكىالرهىڭ گېپىوى .  دەًدىغان گەپلىرىم ماڭا ھېچ لاهداق ًېڭى هەرصە ۆئگەتمەًدۇ

ن ىئطوى باظكىالرهىڭ هېمە ىئض لىلىۋاتكىوىغا لاراپ تاللىشىڭىز بىر لىدېر بولۇش صۈپىتىڭىز بىلەن، صىز ۆئزىڭىز لىلىدىغا«  .ائڭلىطىم هېرەك
بىراق، صىز باظكىالرهىڭ گېپىگە لۇالق صېلىپ، ىئمناهكەدەر هۆپ هەرصىوى ۆئگىوىۋېلىپ، ظۇ ائرلىلىق ۆئزىڭىزهى تېخىمۇ .  بولماًدۇ

 .ًۈهشەلدۈرۈظىڭىز هېرەك
 

 ( MCmeco)صىزهىڭ ًېتەهلىگۈچىڭىز ( 5
مەن .  وئرۇهالردا ظۇ ًەردە ىئطلەًدىغان خادىمالر ۆئزلىرى ۈئچۈن بىر ًېتەهلىگۈچى تاللىشا بولىدىغان مېخاهىزم بار-هۇرغۇن ىئدارەائمېرىنىدىنى 

ىئشىملىم « خەمىت»ًىلى مۇظۇ ىئدارىگە ًېڭى هەلگەهدە، مەن باظكا بىر گۇرۇپپىوىڭ -3115ىئطلەۋاتكان جپو دىمۇ ظۇهداق بولۇپ، 
دەصلەپنى بىر .  ًىلدەك بولغاهىنەن 36ۇئ هىطى ىئراهلىق بولۇپ، بىزهىڭ ىئدارىدە ىئطلىگىلى . ًېتەهلىگۈچى لىلىپ تاللىدىمباظلىكىوى ۆئزەمگە 

ائي ۋالىت ىئچىدە مەن ۇئ هىطىدىن بىزهىڭ ىئدارىوىڭ هەصپىي خادىمالر بىلەن باظلىكالرهى ۆئصتۈرۈش مېخاهىزمىوىڭ لاهداق ىئنەهلىنى، 
لىشكىشى، .  لىلىض، ًىغىوالرغا بېرىض لاتارلىق بىر لاتار ىئطالردىنى بەلگىلىمىلەرهىڭ هېمە ىئنەهلىنىوى ۆئگەهگەن ىئدىم ىئلمىي مالالە ېئالن

 .دېگەن رول هاھاًىتى هەڭ وئمۇمالظكان بولۇپ، بۇهىڭدىن ھەممە هىطىلەرهىڭ خەۋىرى بار( nCmeco)« ًېتەهلىگۈچى»ائمېرىنىدا 
 

ئەگەر صىزهىڭ بىرەر .  زىم لىلماًدىغان دەرىجىدە ًېتىلىپ بولغان ًاهى تەجرىبىلىم بولۇپ هەتنەن لىدېر بولماًدۇۆئزىگە بىر ًېتەهلىگۈچىوى ال
ئەگەر صىزگە ائظۇهداق بىر ائدەم تېپىض ىئمناهىٌىتى بولماًدىنەن، ۇئهدالتا بۇ جەرًاهوى .  ًېتەهلىگۈچىڭىز بولمىشا، صىز دەرھال بىرىوى تېپىڭ

ڭهىتاپ وئلۇظتىن باظ  .بۇ ًەردىنى ئەڭ مۇھىم مەصىلە، لېطىڭىزدا صىزگە ًول هۆرصىتىدىغان بىر ائدەم ًاهى بىر لاهچە هىتاپ بار بولۇظتۇر .  ال
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لاًواق ھېششىٌات، لىزغىولىق، هۈچلۈك »بولۇپ، ًۇلغۇن لۇغىتىدە ۇئهىڭ مەهىشى « egFFncm»بۇ صۈپەتوىڭ ىئوگلىزچە ائتىلىطى 
دېگەن مالالىشىدە بۇ صۈپەتوى « مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ ًېڭى تەڭلىمىشى »مەن ۆئزەموىڭ .  دەپ چۈظەهدۈرۈلگەن« ھېششىٌات، مۇھەببەت

.  ەهىشى ىئوگلىزچىدىنى مەهىشىگە تېخىمۇ ًېكىوراق هېلىدۇدەپ ائلغان بولۇپ، مېوىڭچە مۇظۇهداق ائلشا ۇئهىڭ م« ًۈهشەك لىزغىولىق»
 .  دەپ ائلىمەن« ًۈهشەك لىزغىولىق»ظۇهداق بولغاچكا ۇئهى بۇ ًەردىمۇ 

 
كا مۇتەخەصشىشلەر مۇۋەپپەلىٌەت لازاهغان هىطىلەر ۈئصتىدە تەتكىكات ېئلىپ بارغاهدا، ۇئالرهىڭ ۇئهۋاهى، ئەلىللىكى، وئلۇش تارىخى ۋە باظ

ئەگەر صىز ۆئز .  ئەمما مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظتا ًۈهشەك لىزغىولىكوىڭ وئًواًدىغان رولى هاھاًىتى زور بولىدۇ.  رغا هۇرغۇن هۈچ ائجرىتىدۇائمىلال
لماًشىز ڭ ائدەتتىنى ائدەملەرهىڭ هاھاًىتى چو.  خىزمىتىڭىزهى صۆًمەًدىنەهشىز ًاهى ًاخطى هۆرمەًدىنەهشىز، ۇئهىڭدا مۇۋەپپەلىٌەتلىم بوال

بىر لىدېرهىڭ ھاًاتىدا ًۈهشەك لىزغىولىكوىڭ .  مۇۋەپپەلىٌەتلەرهى لازىوىطىدا مۇھىم رول وئًواًدىغان هەرصىلەرهىڭ بىرى ًۈهشەك لىزغىولىكتۇر 
الًدىغان باظكا هەرصە ًوق  .وئرهىوى ائال



 
 ;تۇر ( eooesF)ھەلىكەت  5تۆۋەهدىنىشى ھەر بىر لىدېر چولۇم بىلىطنە تېگىطلىم 

 
 لەدىمى-2زغىولىق مۇۋەپپەلىٌەت لازىوىطوىڭ ًۈهشەك لى (2

; تۆۋەهدىنى داھىٌلەرگە لاراپ بالشىڭىز، ۇئالرهىڭ ًۈهشەك لىزغىولىكىغا ھەًران لالىشىز.  صىزهىڭ ىئشتىنىڭىز صىزهىڭ تەلدىرىڭىزهى بەلگىلەًدۇ
 Martin)ىم، مارتىن لۇصېر هىڭ هىڭ ىئشتىگىوى ئەرهىول( Winston Churchill)گەهدىوىڭ ىئشتىگىوى هىطىلىم ھولۇق، چېرچىو 

Luther King ) هىڭ ىئشتىگىوى باراۋەرلىم، بىو گېٌتىس(Bnii GgeCF )ائدەتتىنى ھاًاتتىن ۈئصتۈن .  هىڭ ىئشتىگىوى بولشا تېخوولوگىٌە
ائجىز ىئشتەك ;  ېلىدۇبۇ صۆز ھەممە صاھەلەرگە ماس ه.  تۇرىدىغان ھاًاتكا ىئگە بولغان هىطىلەرهىڭ ھەممىشىدە ۇئلۇغ ىئشتەهلەر بولغان

صىزهىڭ .  بۇ خۇددى هىچىم وئت ائزراق ىئششىكوىال ۋۇجۇتكا هەلتۈرەلىگەهدەك ىئض—پەلەت هىچىم هەتىجىلەرهىال ۋۇجۇتكا هەلتۈرەلەًدۇ
چە هۆپ وئتىڭىز لاهچە هۈچلۈك بولىدىنەن، صىزهىڭ ىئشتىنىڭىز لاهچە هۈچلۈك بولىدىنەن، صىز لولغا هەلتۈرەلەًدىغان ۇئتۇلالرمۇ ظۇه

 .بولىدۇ
 

 ًۈهشەك لىزغىولىق صىزهىڭ ىئرادىڭىزهى ۆئصتۈرىدۇ( 3
هىڭ ًېوىغا هېلىپ، ( Socrates)ېئٌتىطالرغا ائصاصالهغاهدا، لىزغىولىكى ائهچە ًۇلىرى ئەمەس بىر ًىگىت گرىتشىٌىلىم پەًالصوپ صوهرەتىس 

بۇ پەًالصوپ ۇئ ًىگىتوى دېڭىز بۇًىغا ائپىرىپ، صۇهىڭ ىئچىگە  . ، دەپتۇ«ۇئلۇغ صوهرەتىس، مەن لېطىڭىزغا بىلىم ېئلىض ۈئچۈن هەلدىم»
ۇئ ًىگىتوى لوًۇپ بېرىپ، ۇئ صۇهىڭ ۈئصتىگە . صېنوهت صۇهىڭ ىئچىدە صالالپتۇ 41ئەهىرىپ، ائهدىن ۇئهى بېطىدىن پەصنە بېشىپ، 

، «ۇئلۇغ ۇئصتاز، مەن بىلىم ىئشتەًمەن »ًىگىت  ۇئ. دەپ صوراپتۇ« ھازىر هېمىوى ىئشتەًشەن؟»چىكارغاهدىن هېٌىن، صوهرەتىس ۇئ ًىگىتتىن 
ھەمدە ھېلىكى . صوهرەتىس ۇئ ًىگىتوى صۇغا ًەهە چۆه تۈرۈپ، صۇهىڭ ىئچىدە ائلدىوكى لېتىمدىومۇ ۇئزۇهراق صالالپتۇ.  دەپ جاۋاب بېرىپتۇ

« صەن ھازىر هېمە ىئشتەًشەن؟»گىتتىن لاًتىالپ بۇ جەرًاهوى بىر لاهچە لېتىم تەهرارلىغاهدىن هېٌىن، پەًالصوپ ۇئ ًى. صوائلوى ًەهە صوراپتۇ
صەن بىلىمگە خۇددى . ًاخطى»; صوهرەتىس مۇهداق دەپتۇ.  دەپ جاۋاب بېرىپتۇ« !مەن ھاۋا ىئشتەًمەن. ھاۋا»; دەپ صورىغىوىدا، ۇئ ًىگىت

الًدىغان باظكا هەرصە ًوقًۈهشەك لىزغىولى«  .ھازىر ھاۋاغا تەظوا بولغاهدەك تەظوا بولشاڭ، صەن ۇئهىڭغا چولۇم ېئرىطىشەن .  كوىڭ وئرهىوى ائال
ئەگەر صىز بىر هەرصىگە هاھاًىتى لاتتىق ىئوتىلىدىنەهشىز، صىز ۇئهىڭغا ېئرىطىض ۈئچۈن زۆرۈر بولغان ىئرادىوى چولۇم .  ۇئ ائرزۇهىڭ جېوى

 .ًۈهشەك لىزغىولىكوى ًېتىلدۈرۈظتۇر بىر ًولى، ۆئزىدە -ائظۇهداق دەرىجىدىنى بىر ىئشتەهنە ىئگە بولۇظوىڭ بىردىن.  تاپاالًشىز
 

 ًۈهشەك لىزغىولىق صىزهى ۆئزگەرتىدۇ( 4
ئەگەر صىز باظكىالرهىڭ لاهداق چۈظىوىطى بوًىچە ئەمەس، ۆئزىڭىزهىڭ ًۈهشەك لىزغىولىكى بوًىچە ىئض هۆرىدىنەهشىز، صىز چولۇم ۆئزىوى 

ئەڭ .  بۇ صىزهىڭ باظكىالرغا تەصىر هۆرصىتىض هۈچىڭىزهىمۇ ائظۇرىدۇ. ًشىزبىر ىئطكا تېخىمۇ ائتىغان، هاھاًىتى ھوصۇللۇق ائدەم بولۇپ چىكاال
 .ائخىرىدا صىزهىڭ مىجەزىڭىزگە لارىغاهدا صىزهىڭ ًۈهشەك لىزغىولىكىڭىز تېخىمۇ مۇھىم رول وئًواًدۇ

 
 ًۈهشەك لىزغىولىق مۇمنىن ئەمەس ىئطوى بىر مۇمنىوچىلىننە ائًالهدۇراالًدۇ( 5

.  رىتىلغاهنى، ئەگەر بىر هەرصە صىزهىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىزهى لوزغۇتىدىنەن، مۇمنىوشىزلىم ۆئزلىنىدىن غاًىپ بولىدۇىئوشاهالر ظۇهداق ًا
ظۇڭالظكا ًۈهشەك لىزغىولىككا ىئگە لىدېرلەرهىڭ ىئض .  ًۈرۈهىڭىزىدىنى بىر پارچە وئت تۇرمۇظىڭىزدىنى ھەممە ىئطالرهى ائصاهالظتۇرىۋېتىدۇ

ًۈهشەك لىزغىولىككا ىئگە، بىراق ائهچە هۆپ ىئكتىدارغا ىئگە ئەمەس لىدېرلەر هاھاًىتى هۆپ ىئكتىدارغا ىئگە، .  ى بولىدۇۈئهۈمى هاھاًىتى ًۇلىر 
 .بىراق ائهچە لىزغىولىكى ًوق لىدېرلەرگە لارىغاهدا تېخىمۇ هۆپ ۇئتۇلالرهى ًارىتاالًدۇ

 
ىدېرلەرهىڭ ھاًاتىوى خۇالصىالپ، ۇئالرهىڭ بىر مۇلىم لېلىپكا چۈظمەًدىغاهلىكىوى هىتابتىنى مەزهۇر لىشىموىڭ بېطىدا، ائپتور ۈئهۈملۈك ل; ىئالۋە

ظىرهەتلەرهىڭ لىدېرلىرىوىڭ تەڭدىن  611دەپ ائتىلىدىغان، دۇهٌادىنى ئەڭ چوڭ «  companies 500»ھەمدە ىئوگلىزچە .  وئتتۇرىغا لوًغان
پىرصەهتتىن ائرتۇق ائمېرىنا  86وئلۇغاهلىكىوى، ( هومۇر ېئلىپ -اهى كك ً)تولىشى ائلىي مەه تەپ باهاالۋرلىق وئلۇظىدا وئتتۇراھال 

پىرصەهتتىن هۆپرەك مىلٌوهېر هارخاهىچىالرهىڭ ائلىي  61پرېزىدېوتلىرىوىڭ صىوىپىدىنى تۆۋەهنى ًېرىم بالىالر لاتارىدا وئلۇغاهلىكىوى، ھەمدە 
ۇئهىڭ بۇ ًەردىنى دېمەهچى بولغىوى، بىر ائدەموىڭ وئلۇظى بەك .  گەنمەه تەپوى تولۇق تۈگىتىپ وئلۇمىغاهلىكىوى مىشال لىلىپ چۈظەهدۈر 

ًاخطى بولۇپ هەتمىشىمۇ، ئەگەر بىر ىئطكا هىشبەتەن هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىدىنى لىزغىولىكىال بولىدىنەن، ھەمدە ائظۇ ىئطوى ۋۇجۇتكا 
مەن ىئننى .  لازىوىطى ًەهىال پۈتۈهلەي مۇمنىن ىئنەهلىنىدۇر  چىكىرىض ًولىدا تېگىطلىم بەدەلوى تۆلەًدىنەن، ۇئ ائدەموىڭ مۇۋەپپەلىٌەت



اًاتتا باالموىڭ مەه تەپلىرىدىنى ھەر خىو ًىغىوالرغا بارغاهدا، مەه تەپ ئەمەلدارلىرى ۋە وئلۇتكۇچىالرهىڭ صىوىپتا ىئگىلىگەن بىلىم هېٌىونى ھ
، لالغان ًېرىم بىلىملەرهى بولشا وئلۇظتىن صىرتكى ھەر خىو ىئجتىماىئي الزىم بولىدىغان بىلىملەرهىڭ پەلەت ًېرىمىغىال باراۋەر هېلىدىغاهلىكى

ائمېرىنىدا ائدەملەر ۈئچۈن بار .  پاائلىٌەتلەرگە لاتوىطىض ائرلىلىق ىئگىلەظنە توغرا هېلىدىغاهلىكى ھەلكىدە ېئٌتكاهلىرىوى هۆپ لېتىم ائڭلىدىم
ظۇهدالال ھەر بىر ًاش ۈئچۈن دەرصخاهىوىڭ .  ظۇ پۇرصەتلەر ائلدىدىمۇ باراۋەربولغان پۇرصەتلەر هاھاًىتى هۆپ بولۇپ، ھەممە ائدەملەر ائ

بىراق، بۇهداق ئەھۋال باظكا دۆلەتلەرهىڭ .  صىرتىدىمۇ جاهغا هاھاًىتى ئەرزلاتىدىغان بىلىملەرگە ېئرىطىض ىئمناهىٌىتىمۇ خېلىال تولۇق بار
، دەپ "پۇرصەتلەر ماهاهى"ظۇڭالظكا ائمېرىنا دۇهٌادا .  ەن وئخطاش دەرىجە ئەمەسھەممىشىدە ًوق، بار بولغان تەلدىردىمۇ ائمېرىنىدىنى بىل

مەن .  جۇڭگو ۋە ۇئًغۇر دىٌارىدىنى ۇئًغۇرالر ۈئچۈن ئەھۋالوىڭ لاهداق ىئنەهلىنىوى بۇ ًەردە تىلغا ېئلىپ وئلتۇرۇظوىڭ ھاجىتى ًوق.  ائتىلىدۇ
دېگەن صەپشەتە ھەممە ًەرهى لاپالپ هەتنەن بىر « بىلىموىڭ هېرىنى ًوق»لىلىوىۋاتكان،  ًىللىرى پۈتۈن جۇڭگو بوًىچە زىٌالىٌالر هۈرەش-2:81

بىلىم چولۇم »لارظى ًول تۇتۇپ، -ئەًوى ۋالىتتىنى پۈتۈن جەمئىٌەتوى لاپلىغان چوڭ ېئكىمغا لارىمۇ.  دەۋردە وئتتۇرا مەه تەپتە وئلۇغان
مەن ۋەتەهدىنى ًاظالرهىڭ .  اللىغان، ھەمدە لاتتىق تىرىطىپ بىلىم ىئگىلىگەن ىئدىمدېگەهوى ۆئزەم ۈئچۈن بىر ئەلىدە لىلىپ ت« ئەرزلاتىدۇ

چوڭ ىئطالرهى -مەه تەپتە ًاخطى وئلۇًالمىغاهالرهىڭ ىئچىدىومۇ چوڭ.  ھازىرمۇ ائظۇهداق بىر ئەلىدە بىلەن ًاظىطىوى ۈئمىد لىلىمەن
الًدىغان ائدەملەر چىكىدۇ ۇئهىڭ ئەهشىچە، ًاخطى .  ۈئچۈن مەه تەپتە هاچار وئلۇش ظەرت ئەمەس چوڭ ىئطالرهى لىلىض-لېنىن چوڭ. لىال

 .ىدۇوئلۇغاهالر ۈئچۈن مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش پۇرصىتى هاچار وئلۇغاهالرهىڭنىگە لارىغاهدا صېلىطتۇرغىلى بولماًدىغان دەرىجىدە هۆپرەك بول
 

الًدىغاهلىكىڭىزغا ىئطەهشىڭى—ىئجابىي پوزىتشىٌە. 24 الًشىز بىر ىئطوى لىال  rcFneniC)ز، ۇئهى چولۇم لىال
eeeneolC) 

 
 .پىرصەهتى تەردىن، لالغان بىر پىرصەهتى بولشا ىئلھامدىن هېلىدۇ ::ائدەتتىن تاظكىرى ئەلىو ۋە تاالهتوىڭ --

 
 (.astound)لالدۇراالًمىز ۆئزىمىزهى ھەًران -بىز لولىمىزدىن هېلىدىغان ىئطالرهىڭ ھەممىشىوى لىلىدىغان بولشاق، ھەلىكەتەهمۇ ۆئز--

 
ىم ائز ۆئز ھاًاتىدا مەغلۇبىٌەتنە ۇئچرىغان هىطىلەرهىڭ هۇرغۇهلىرى لىلىۋاتكان ىئطلىرىدىن ۋاز هەچنەهدە، ۆئزلىرىوىڭ مۇۋەپپەلىٌەتنە لاهچىل--

لمىغان هىطىلەردۇر   .لالغاهلىكىوى ھېس لىال
 

.  هىڭ دېگەن گەپلىرى ( Thomas Edison)ا داڭلىق هەظپىٌاتچى توماس ېئدىشون ًۇلىرىكىالر ھەممە وئلۇرمەهلەرگە توهۇظلۇق بولغان، دۇهٌاغ
ۇئهىڭ .  خىو هەرصىوى هەظىپ لىلغان 21:4ًىلوىڭ ھەر بىرىدە هام دېگەهدە بىردىن ًېڭىلىكوى هەظىپ لىلغان بولۇپ، ۆئز ۆئمرىدە  76ۇئ ۇئدا 

ۇئ ېئلېن تىر المپۇچنىوى ىئجات .  مدىن باظكا ًەهە ىئجابىي پوزىتشىٌىمۇ بارمۇۋەپپەلىٌىتىوى ۋۇجۇتكا هەلتۈرگەن هەرصىلەردىن تەر ۋە ىئلھا
ظۇهچە هۆپ لېتىم »دىن ائرتۇق ماتېرىٌالوى صىواق لىلىپ، ائهدىن بىر مۇۋاپىق ماتېرىٌالوى تاپكان بولشىمۇ، ھەرگىزمۇ  21،111لىلىدىغاهدا، 

دەپ « هەظپىٌات زاۋۇدى»الىق تەجرىبىخاها دۇهٌاغا مەظھۇر بولۇپ، ۇئ ۇئالرهى بىو 25ېئدىشون ًاصىغان .  دەپ ھېشابلىمىغان« مەغلۇپ بولدۇم
ھەمدە . ًىلى ېئدىشون ھەممىدىن بەك لەدىرلەًدىغان بۇ تەجرىبىخاهىغا وئت هەتنەهدە، ۇئ هۆًۈۋاتكان وئتكا لاراپ تۇرغان-2:25.  ائتىغان

هۆپۈهچە ائدەملەر بۇهداق .  دېگەن« .ى بۇهىڭدىن هېٌىن ىئننىوچى هۆرەلمەًدۇۇئالر بۇهداق وئتو.  بالىالر، دەرھال ائپاڭالرهى چالىرىڭالر»
ًاظكا  78مەن »; ېئدىشون ًۇلىرىكى ۋەلەدىن هېٌىن. بىراق، ېئدىشون ۇئهداق لىلمىغان. ھادىشىگە ًولۇلكاهدا تۈگىطىپ هەتنەن بوالتتى

مەن ھازىرغىچە بۇهىڭغا وئخطاش ىئطالرهى ۆئز بېطىمدىن .  ېرى ئەمەسهىردىم، بىراق مەن ىئطوى ًېڭىدىن باظلىشام بولماًدىغان دەرىجىدە ل
 .ًاظكا هىرگەهدە ۋاپات بولغان 95ۇئ . دېگەن« .هۇرغۇن لېتىم ۆئتنۈزۈپ بالكان

 
« ېرەك؟ ًاخطى مەغلۇپ بولۇش ۈئچۈن لاهداق لىلىض ه»مەن وئلۇرمەهلەرگە مەزهۇر مالالىوى وئلۇپ مۇظۇ ًەرگە هەلگەهدە، ۆئزەم تەًٌارلىغان 

 . دېگەن هۇتۇق تېنىشتىوى بىر لېتىم وئلۇپ بېكىطوى تەظەببۇس لىلىمەن
 

ئەگەر .  ئەگەر ېئدىشون ائظۇهداق بىر ىئجابىي پوزىتشىٌىلىم ائدەم بولمىغان بولشا، ۇئ ًۇلىرىكىدەك مۇۋەپپەلىٌەتلەرگە ېئرىطەلمىگەن بوالتتى
ىطنەن هىطىلەرهىڭ ھاًاتىغا لاراپ بالىدىغان بولشىڭىز، ۇئالرهىڭ ھەممىشىوىڭ تۇرمۇظكا صىز ۆئز ۆئمرىدە هاھاًىتى زور مۇۋەپپەلىٌەتلەرگە ېئر 

 . هىشبەتەن هاھاًىتى ىئجابىي پوزىتشىٌەدە بولىدىغاهلىكىوى باًكاًشىز



 
بىر ىئوشان بولۇش ۇئ ًالغۇز صىزهىڭ .  ئەگەر صىز بىر ۈئهۈملۈك لىدېر بولۇظوى ىئشتەًدىنەهشىز، صىزدە ىئجابىي پوزىتشىٌە بولۇظى ظەرت

صۈپىتىڭىز بىلەن بولغان ىئطالرغا لاهائەت ھاصىو لىلىض دەرىجىڭىزهى بەلگىلەپال لالماي، ًەهە باظكىالرهىڭ صىز بىلەن لاًشى تەرىكىدە 
 ;ىئجابىي پوزىتشىٌە بولۇش جەھەتتە تۆۋەهدىنى ىئطالرهى بىلىطىڭىز هېرەك.  مۇهاصىۋەت ېئلىپ بېرىطىغا تەصىر هۆرصىتىدۇ

 
 زهىڭ پوزىتشىٌىڭىز بىر خىو تالالظتۇر صى (2

ۇئالرهىڭ چۈظىوىطىچە، ېئتىراپىدىنى .  وئتتۇرھال ائدەملەر باظكىالرهىڭ ۆئزىوى بىر ىئطوى لىلىطكا لىزىكتۇرۇش ۋە لوزغىتىطىوى هۈتۈپ تۇرىدۇ
الالرهىڭ لاًشىشى ائلدىدا هېلىدۇ؟  بۇ خۇددى بىراق، پوزىتشىٌە بىلەن ېئتىراپىدىنى ئەھۋ.  ئەھۋالالر ۇئالرهىڭ لاهداق وئًلىطىوى بەلگىلەًدۇ

تۈهۈگۈن .  ھەلىكەت ظۇهى، بۇ ىئننى هەرصىوىڭ لاًشىشى ائلدىدا هېلىدىغاهلىكى مۇھىم ئەمەس.  چۈجە بىلەن تۇخۇم مەصىلىشىگە وئخطاش
پىشخولوگ ۋىن تور .  زدىوال ىئبارەتصىزگە لاهداق ىئض ًۈز بەرگەهلىنىدىن لەتئىٌوەزەر، صىزهىڭ بۈگۈهنى پوزىتشىٌىڭىز صىزهىڭ تاللىطىڭى

ىئوشان ئەرهىولىنلىرىوىڭ ئەڭ ائخىرلى بىرصى، ھەر لاهداق ظاراىئت ائصتىدا ۆئزىمىزهىڭ »; مۇهداق دېگەن( Victor Frankl)فراهنۇل 
 «.پوزىتشىٌىشىوى ۆئزىمىز تالالظتىن ىئبارەت

 
 ھەرىنىتىڭىزهى بەلگىلەًدۇ-صىزهىڭ پوزىتشىٌىڭىز صىزهىڭ ىئض( 3
ًەڭگۈچىلەرهىڭ ائرتۇلچىلىكى ۇئالرهىڭ ائالھىدە »; مۇهداق دەًدۇ( Denis Waitley)ىئلە تۇرمۇش مۇتەخەصشىشى دېوىس ۋېٌتلىي ائ

ًەڭگۈچىلەرهىڭ ائرتۇلچىلىكىوىڭ ھەممىشى .  تۇغۇلغاهلىكى، ۇئالرهىڭ ىئق صىوىڭ ًۇلىرى بولىطى، ًاهى ۇئالرهىڭ تاالهتلىق بولىطى ئەمەس
صىزهىڭ پوزىتشىٌىڭىز «  .پوزىتشىٌە مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ ۆئلچىمىدۇر .  ٌىشىدە بولۇپ، ۇئالرهىڭ تەبىئىي ىئكتىدارىدا ئەمەسۇئالرهىڭ پوزىتشى

 .ظۇڭالظكا ۇئ ىئوتاًىن مۇھىم.  صىزهىڭ لاهداق ىئض تۇتىدىغاهلىكىڭىزهى بەلگىلەًدۇ
 

 صىزهىڭ ائدەملىرىڭىز صىزهىڭ پوزىتشىٌىڭىزهىڭ ئەًوىنىدۇر ( 4
« ماگوىتىزم لاهۇهىٌىتى»بىراق، .  ملەر ىئوتاًىن هاچار پوزىتشىٌە ھالىتىدە تۇرۇپ، ۆئزىوىڭ ائدەملىرىدىن روھلۇق بولۇظوى ۈئمىد لىلىدۇبەزى ائدە

بىر ھەلىكەت بولۇپ، ۇئهىڭغا ائصاصالهغاهدا، صىزهىڭ لاهداق ائدەم ىئنەهلىنىڭىز صىزهىڭ ۆئزىڭىزگە لاهداق ائدەملەرهى جەلب 
ھەر بىر هەرصە ۆئزىگە ۆئزى بىلەن وئخطاش ; بىلەن وئخطاش« ۆئزىگە تارتىض لاهۇهىٌىتى»بۇ ; ئەصنەرتىض. )ىزهى بەلگىلەًدۇلىلىدىغاهلىكىڭ

 .(هەرصىوى تارتىدۇ
 

 بىر ًاخطى پوزىتشىٌىوى صالالش بىر ًاخطى پوزىتشىٌىگە لاًتىدىن ېئرىطىطنە لارىغاهدا ائصاهراق( 5
دېگەن هىتابىدا مۇهداق ( Earth and Altar)« ًەر ظارى ۋە چىرهاۋهىڭ مېھرابى»ۆئزىوىڭ ( Eugene H. Peterson)ًۇجىن پېتېرصون 

ۆئزىگە ىئچ ائغرىتىض بولشا ئەڭ لەبىھ -ىئچ ائغرىتىض ىئوشاهالر ۈئچۈن ًارىتىلغان ئەڭ ائلىٌجاهاب ھېششىٌاتالرهىڭ بىرى بولۇپ، ۆئز»; دېگەن
ۇئ بىر ىئكتىدارصىزلىق، ۋە ائدەموى مېٌىپ لىلىپ لوًىدىغان هېشەللىم بولۇپ، بىزهىڭ رەائللىككا .  ھېششىٌاتالرهىڭ بىرى بولىطى مۇمنىن

ئەگەر صىز ۆئزىڭىزدە بىر ىئجابىي پوزىتشىٌە ھاصىو لىلىپ بولغان بولشىڭىز، ۇئهى «  .بولغان چۈظەهچىمىزهى ېئغىر دەرىجىدە بۇرمىلىۋېتىدۇ
صىز ۆئزىڭىزهىڭ .  ظكىالردىن ًاخطىلىككا ېئرىطىطتە لىٌوىلىۋاتكان بولشىڭىز، ھەرگىز ۈئمىدصىزلەهمەڭئەگەر صىز ۆئزىڭىز ۋە با.  صالالپ مېڭىڭ

 .پوزىتشىٌىشىوى ۆئزىڭىز تالالًدىغان بولغاچكا، ًۇلىرىكىدەك ئەھۋالوى ۆئزىڭىز ۆئزگەرتەلەًشىز
 

 ;ۆئزىڭىزهىڭ پوزىتشىٌىشىوى ًاخطىالش ۈئچۈن، تۆۋەهدىنى ىئطالرهى لىلىڭ
صىزهى ىئجابىي پوزىتشىٌەگە ىئگە لىلىدىغان هىتابالرهى وئلۇڭ، ائظۇهداق هىووالرهى هۆرۈڭ، ۋە .  بىلەن ۇئزۇلالهدۇرۇڭ« توغرا ۇئزۇق»ىزهى ۆئزىڭ

ڭ  .ائظۇهداق لېوتىالرهى ائڭال
 .ھەر هۈهى ۆئزىڭىزگە بىر هىطان تىنلەپ، ۇئهى ئەمەلگە ائظۇرۇڭ

 .  ىلەن صىز ائلغان مۇهاپاتالرهىڭ گۇۋاھوامىشىوى تېمىڭىزغا ېئشىپ لوًۇڭصىزهى ئەصلىتىپ تۇرىدىغان هەرصىلەرهى، مەص
 

 (rocviCn sciinma)مەصىلىلەرهىڭ مەصىلە بولۇپ تۇرىطىغا ًول لوًماڭ —مەصىلە ھەل لىلىض. 25
 



لاخطاًدىغان هىطىلەردىن پەرللەهدۈرۈپ تۇرىدىغان ماها بۇ ًەڭگۈچىلەرهى توال .  ۈئهۈملۈك لىدېرلەر لىٌىن ۆئتنەللەرگە لارظى وئتتۇرىغا چىكاالًدۇ
خىو صەۋەب  4مۇهداق .  بىر لىدېرهىڭ لاًشى صاھەگە تەۋەلىنىدىن لەتئىٌوەزەر، ۇئ چولۇم مەصىلىلەرگە دۇچ هېلىدۇ.  هەرصىلەرهىڭ بىرىدۇر 

.  پ ۋە رەڭدارلىطىپ هېتىۋاتكان دۇهٌادا ًاظاۋاتىمىزبىز بىر بارغاهشەرى مۇرەهنەپلىطى( 2. )تۈپەًلىدىن بۇ خىو ئەھۋالدىن صالالهغىلى بولماًدۇ
لماًمىز( 4.  )بىز هىطىلەر بىلەن مۇهاصىۋەتلىطىپ تۇرىمىز( 3)  .بىز دۇچ هەلگەن ئەھۋالالرهىڭ ھەممىشىوى بىز ۆئزىمىز هوهترول لىال
 

الًدىغان لىدېرلەر مۇهداق   ;خىو صۈپەتنە ىئگە بولىدۇ 6مەصىلىوى ۈئهۈملۈك ھەل لىال
 

 ر مەصىلىلەرهى ائلدىن مۆلچەرلىٌەلەًدۇۇئال (2
ًولوىڭ ائصان بولىطىوى ۈئمىد لىلىدىغان ائدەملەر .  مەصىلىلەردىن صالالهغىلى بولمىغاچكا، ًاخطى لىدېرلەر ۇئالرهى ائلدىن مۆلچەرلەًدۇ

ڭ هاچار ئەھۋالغا ائلدىن تەًٌار بولۇپ ئەگەر صىز ىئجابىي پوزىتشىٌىگە ىئگە بولشىڭىز، ھەمدە ئە.  داۋاملىق وئڭۇظشىزلىككا ۇئچراپ تۇرىدۇ
 . تۇرصىڭىز، ائلدىڭىزغا هەلگەن مەصىلىلەرهى ھەل لىلىطكا پاًدىلىق ظاراىئتالرهى ًارىتاالًشىز

 
 ۇئالر ئەمەلىٌەتوى ئەًوەن لوبۇل لىلىدۇ( 3

لەر مەصىلىلەرهى ېئتىراپ لىلشىمۇ، ۇئالرهى بىر ًالكا بەزى.  بەزىلىرى مەصىلىلەرهى ېئتىراپ لىلماًدۇ; هىطىلەر مەصىلىلەرگە مۇهداق مۇائمىلە لىلىدۇ
-4لىدېرلەر ھەر ۋالىت ًۇلىرىكى .  ًەهە بەزىلەر بولشا مەصىلىلەرهى ېئتىراپ لىلىدۇ، ھەمدە ئەھۋالوى ًاخطىالش ًولىدا تىرىطىدۇ.  تاظالپ لوًىدۇ

 .ًولوى تاللىطى هېرەك
 

 ۇئالر وئمۇمىي مەهزىرىوى هۆرىدۇ( 4
ۇئالر ھېششىٌاتوىڭ هوهتروللىكىدا .  لىق وئمۇمىي مەهزىرىوى هۆرۈپ تۇرۇظى، ًاهى وئمۇمىي ۋەزىٌەتوى چۈظىوىپ تۇرۇظى هېرەكلىدېرلەر داۋام

ًازغۇچى موهتاپېرت .  ظۇهدالال ۇئالر هىچىم ىئطالرغا پېتىپ لېلىپ، مۇھىم ىئطالرهى هۆرەلمەًدىغان بولۇپ لالشا ھەم بولماًدۇ.  لالشا بولماًدۇ
(Alfred Armand Montapert )ائز صاهدىنى هىطىلەر بولشا مەلشەتوى .  هۆپ صاهدىنى هىطىلەر توصالغۇهى هۆرىدۇ»; مۇهداق دەپ ًازغان

تارىخ مەلشەتوى چۈظىوىدىغان هىطىلەرهىڭ مۇۋەپپەلىٌىتىوى خاتىرلەپ، توصالغۇهىال هۆرىدىغان هىطىلەرهى بولشا ئەصتىن .  چۈظىوىدۇ
 «  .ەن مۇهاپاتالًدۇچىكىرىۋېتىض مۇهاپىتى بىل

 
 ۇئالر بىر ۋالىتتا پەلەت بىرال مەصىلىوى ھەل لىلىدۇ( 5

لماي لېلىپ، مەصىلىوى لولىوىڭ ۇئچىدىال ھەل لىلىطكا  لىٌىوچىلىككا هۆپ دۇچ هېلىدىغان لىدېرلەر مەصىلىلەرهىڭ هۆپلىنىدىن هەپەس ائال
بولىدىنەن، صىز چولۇم ھازىر تۇتۇش لىلغان مەصىلىوى ائلدى بىلەن ھەل  ئەگەر ائلدىڭىزدا هۇرغۇن مەصىلىلەر.  ۇئرىوىدىغان هىطىلەردۇر 

 .لىلىپ، ائهدىن ًەهە بىر ًېڭى مەصىلىگە ۆئتۈڭ
 

 ۇئالر وئڭۇظشىزلىككا ۇئچرىغاهدا ائصاصلىق هىطاهدىن ۋاز هەچمەًدۇ( 6
ۇئالر وئڭۇظشىزلىككا ۇئچرىغاهدا .  ۈظىوىدۇهى چ( peak-to-peak principle)ۈئهۈملۈك لىدېرلەر چولكىدىن چولكىغا صەهرەش پرىوشىپ ى 
 .چوڭ لارارالرهى ائلىدۇ-ئەمەس، ىئطالرهى ىئجابىي تەرەپنە بۇرىغان چاغدىال چوڭ

 
ۇئ صىزگە ۆئزىڭىزهىڭ لاهداق تەپەهنۇر لىلىدىغاهلىكىڭىز ۋە صىزهىڭ هېمىدىن .  ۆئزىڭىزگە توهۇظتۇرىدۇ-ھەر بىر مەصىلە صىزهى ۆئز

مەصىلىوى ۈئهۈملۈك ھەل لىلىض ىئكتىدارى توصالغۇالرغا لاهداق مۇائمىلە لىلىض ۋە ۇئالرهى لاهداق .  ۆرصىتىپ بېرىدۇتۈزۈلگەهلىنىڭىزهى ه
ئەگەر صىز .  صىز ھەر لېتىم بىر مەصىلىوى ھەل لىلغاهدا، بۇ جەھەتتىنى ىئكتىدارىڭىزهى بىر بالداق ۆئصتۈرۈصىز.  ًېڭىض تەجرىبىلىرىدىن هېلىدۇ

غلۇپ بولۇش، ًەهە صىواپ بېكىض جەرًاهىوى مەڭگۈ صىواپ هۆرمەًدىنەهشىز، صىز مەصىلە ھەل لىلىض ىئكتىدارىڭىزهىمۇ صىواپ بېكىض، مە
 .مەڭگۈ ۆئصتۈرەلمەًشىز

 
 ;مەصىلىلەرهى ھەل لىلىض ىئكتىدارىڭىزهى ۆئصتۈرۈش ۈئچۈن، مۇهۇ ىئطالرهى لىلىڭ

زهى لاچۇرۇپ هەلگەن بولشىڭىز، ئەمدى چاتالالرهى ىئزدەپ تېپىپ، ۇئالرهى ھەل ئەگەر صىز ھازىرغىچە مەصىلىلەردىن ۆئزىڭى.  چاتاق ىئزدەڭ
 .لىلىڭ



 .مەصىلە ھەل لىلىطوىڭ توغرا ۇئصۇلىوى تېپىپ چىكىڭ
ڭ الًدىغان ًاهى لولىدىن ىئض هېلىدىغان ائدەملەرهى توپال ز، ئەگەر صىز مەصىلە ھەل لىلىطكا ماھىر بولمىشىڭى.  ئەتىراپىڭىزغا مەصىلە ھەل لىال

 .لوظۇهىڭىزغا لولىدىن ىئض هېلىدىغان ائدەملەرهى هىرگۈزۈپ، ۇئالرهى ىئطكا صېلىڭ
 
 

ئەگەر صىز باظكىالر بىلەن ًاخطى چىكىطشىڭىز، ۇئالر صىز بىلەن —مۇهاصىۋەتتە ًاخطى بولۇش. 26
 (rCigencmFsneF)ھەمنارلىطىدۇ 

 
 Theodore)روصېۋېلت . ر بىلەن لاهداق چىكىطىطوى بىلىطتىن ىئبارەتمۇۋەپپەلىٌەت تەڭلىمىشىوىڭ ئەڭ مۇھىم تەرهىۋى لىشمى هىطىلە--

Roosevelt)ائمېرىنا پرېزىدېوتى ، 
 

.  هىطىلەر صىزهىڭ ۆئزلىرىگە لاهچىلىم هۆڭۈل بۆلۈدىغاهلىكىڭىزهى بىلمىگۈچە، صىزهىڭ لاهچىلىم بىلىملىم ىئنەهلىنىڭىزگە پەرۋا لىلماًدۇ--
 (John C. Maxwell)جون ماهشۋېو 

 
بولشا ۈئهۈملۈك لىدېرلەر ۈئچۈن ېئٌتكاهدا، هىطىلەر بىلەن بىللە ىئض ېئلىپ بېرىض ۋە ۇئالر بىلەن ًاخطى مۇهاصىۋەت وئرهىتىض ىئكتىدارى هەم 

ملىق جورهىلى ېئلىپ بارغان بىر لېتى( Executive Female)« ائًال لىدېرلەر»ًىلى ائمېرىنىدىنى -2::2.  بولماًدىغان ىئكتىدارالرهىڭ بىرىدۇر 
طى تەهطۈرۈظتە، ظىرهەتلەرهىڭ ۆئز خىزمەتچىلىرىدە بار بولۇظوى ۈئمىد لىلىدىغان ئەڭ مۇھىم وئرۇهدىنى هەرصە ۇئالرهىڭ باظكىالر بىلەن ًاخ

ئەگەر ائدەتتىنى .  دەپ ائتىلىدۇ«  interpersonal skill »بۇ لابىلىٌەت ىئوگلىزچە .  مۇهاصىۋەتتە بولۇش لابىلىٌىتى بولۇپ چىككان
ىزمەتچىلەر ۈئچۈن ًاخطى هىطىلىم مۇهاصىۋەت ىئكتىدارى ائظۇهداق مۇھىم بولشا، لىدېرلەر ۈئچۈن ۇئهىڭ لاهچىلىم مۇھىملىكىوى پەرەز خ

ًاخطى هىطىلىم مۇهاصىۋەت ىئكتىدارىغا ىئگە .  هىطىلەر ھەلىكەتەهمۇ چىكىطاالًدىغان ائدەملەر بىلەن ھەمنارلىطىطوى خاالًدۇ.  لىلىپ بېكىڭ
لىطى مۇمنىن ئەمەسئەمەس   .بىر ائدەموىڭ ًاخطى لىدېر بوال

 
 ;ىئطوى لىلىطى ظەرت 4بىر لىدېر هىطىلەر بىلەن ًاخطى مۇهاصىۋەت وئرهىتىض ۈئچۈن، تۆۋەهدىنى 

 
 هىطىلەرهى چۈظىوىدىغان بولۇش—بىر لىدېرغا خاس هالال بولۇش (2

تۇًغۇالردا بولىدىغاهلىكى ۋە لاهداق وئًالًدىغاهلىكىوى -هىطىلەرهىڭ لاهداق ھېسهىطىلىم مۇهاصىۋەتنە لادىر بىر لىدېرهىڭ بىرىوچى صۈپىتى 
صىز باظكىالر بىلەن بىللە ىئض ېئلىپ بارغاهدا، مەًلى ۇئالر بىر لىدېر بولشۇن ًاهى ئەگەظنۈچىڭىز بولشۇن، .  چۈظىوىض لابىلىٌىتىدىن ىئبارەت

 ;هۇپ ًېتىطىڭىز هېرەكۇئالردا تۆۋەهدىنىدەك وئرتاللىق بارلىكىوى تولۇق تو
 .ظۇڭا ۇئالرهى چىن هۆڭلىڭىزدىن ماختاپ تۇرۇڭ. ائدەم، دەپ ھېس لىلىطوى خاالًدۇ( special)ۇئالر ۆئزلىرىوى بىر ۆئزگىچە 

 .ۇئالر ئەتىوىڭ بۈگۈهدىن ًاخطىراق بولۇظىوى ىئشتەًدۇ، ظۇڭا ۇئالرغا ۈئمىد ائتا لىلىڭ
ڭۇئالر باظكىالرهىڭ ۆئزلىرىگە ًول هۆرصىتىط  .وى ىئشتەًدۇ، ظۇڭا ۇئالرغا ًول باظال

 .ۇئالر ظەخشىٌەتچى هېلىدۇ، ظۇڭا ۇئالرهىڭ ېئھتىٌاجىوى ائلدىوكى وئرۇهغا لوًۇڭ
 .ۇئالرهىڭ روھىي ائصاهال چۈظۈپ هېتىدۇ، ظۇڭا ۇئالرهى ىئلھامالهدۇرۇپ تۇرۇڭ

 .ردەم لىلىڭۇئالر مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوى ىئشتەًدۇ، ظۇڭا ۇئالرهىڭ ۇئتۇپ چىكىطىغا ًا
 

الًدىغان ( ائًرىم ظەخشلەر-ائًرىم)لىدېرلەر ًۇلىرىكى ھەلىكەتلەرهى تولۇق چۈظەهگەن ائصاصتا، هىطىلەرگە ىئودىۋىدۇائل  صۈپىتىدە مۇائمىلە لىال
و لىلىض ىئكتىدارى ھەر بىر هىطىگە لاراپ، ۇئهى چۈظىوىپ، ائهدىن ۇئهىڭ بىلەن ۆئزى وئتتۇرىشىدا بىر ًېكىن باغلىوىض ھاصى.  بولۇظى هېرەك

بۇهداق صەزگۈرلۈهوى لىدېرلىكتىنى بىر ًۇمطاق ائمىو، دەپ ائتاظكا .  هىطىلىم مۇهاصىۋەتتە مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظتىنى بىر مۇھىم ائمىلدۇر 
 . لۇظىڭىز هېرەكصىز ۆئزىڭىزهىڭ لىدېرلىق لىلىض ۇئصلۇبىوى ۆئزىڭىز لىدېرلىق لىلىۋاتكان ائدەملەرگە ماصالظتۇراالًدىغان بو.  بولىدۇ

 
 هىطىلەرهى صۆًۈش—بىر لىدېرغا خاس ًۈرەك بولۇش( 3



لماًشىز داڭلىق فىزىنا .  ئەگەر صىز هىطىلەرهى صۆًمىشىڭىز، باظكىالر صىزگە ئەگىطىطوى خاالًدىغان ھەلىكىي ۈئهۈملۈك لىدېردىن بىرى بوال
ھەر بىرىمىز بىر لىشكا زىٌارەتنە هېلىمىز، هېمىطكا .  لىمىز بىر ائز غەلىتەبىزهىڭ ًەر ظارى ۈئصتىدىنى ئەھۋا»; ائلىمى ېئٌوىطتېٌىن مۇهداق دېگەن

ۋاھالەهنى، هۈهلۈك تۇرمۇش .  ظۇهداق لىلىدىغاهلىكىمىزهى بىلمەًمىز، بىراق بەزىدە ۆئزىمىز ۈئچۈن بىرەر مەلشەت تۇرغۇزغاهدەك بولىمىز
 «.ھەر بىر ائدەم باظكا ائدەملەر ۈئچۈن ًارالغان; هۇلتىشىدىن لارىغاهدا، بىز ھەممىمىز مۇهداق بىر ىئطوى بىلىمىز

 
 هىطىلەرگە ًاردەم لىلىض—لىدېرلىق لولىوى صۇهۇش( 4

ئەگەر صىزهىڭ مەرهىزىي هۇلتىڭىز باظكىالرغا هېمە . هىطىلەر ۆئزلىرىوىڭ مەهپەئەتىوى هەزىرىدىن ائًرىماًدىغان لىدېرلەرگە ھۆرمەت لىلىدۇ
الًدىغاهلىكىڭىز ئەمەس بولشا، ۇئالر صىزهى صۆًىدۇ ۋە ھۆرمەتلەًدۇبېرەلەًدىغاهلىكىڭىز بولۇپ، باظك ھەمدە بۇ ۇئالر بىلەن .  ىالردىن هېمە ائال

 .ًاخطى مۇهاصىۋەت وئرهىتىطوىڭ پۇختا ھۇلىوى صالىدۇ
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ائهىشىوىڭ، ېئرى ًاهى ائًالىوىڭ، پەرزەهتلىرىوىڭ، -ۇئالر ائتا.  ًاخطى لىدېرلەر مەصۇئلىٌەتوىڭ هىمدە ۋە هەدە ىئنەهلىنىوى وئبدان بىلىدۇ
تولۇق ھۆهۈمىتىوىڭ، باظلىكىوىڭ، ۋە خىزمەتداظلىرىوىڭ مەصۇئلىٌىتى بىلەن هۆپ ھېشابالظماي، ۆئز مەصۇئلىٌىتىوىڭ هېمە ىئنەهلىنىوى 

ۇئالر تۇرمۇش ائلدىغا تاظلىغان ئەھۋالالردىن ۆئزىوى ېئلىپ لاچماي، ۇئالرغا دادىللىق بىلەن جەڭ ېئالن لىلىپ، هۈچىوىڭ .  چۈظەهگەن بولىدۇ
الًد.  بېرىچە ۆئز مەصۇئلٌىتىوى ائدا لىلىدۇ ىغاهلىكىوى لول ۇئالر ۈئچۈن ظۇ هەرصە هاھاًىتى ېئوىكنى، ۇئالر پەلەت ۆئز مەصۇئلىٌىتىوى ائدا لىال

 .ائصتىدىنىلەرگە ىئشپاتلىغاهدىال، ائهدىن لول ائصتىدىنىلەرگە ًېتەهچىلىم لىلىض پۇرصىتىوى لولغا هەلتۈرەلەًدۇ
 

 ;ۆئز مەصۇئلىٌىتىوى ائدا لىلىدىغان هىطىلەر تۆۋەهدىنىدەك خاراه تېرلەرگە ىئگە بولىدۇ
 

 ۇئالر ىئطوىڭ ھۆددىشىدىن چىكىدۇ (2
دەپ صورالغان بىر مىلٌوهېر مۇهداق دەپ « صائەتنىچە ىئطلەًشىز؟ 25صائەتتىن  23صىز هېمە ۈئچۈن هۈهىگە »رۈظتە مەلۇم بىر ىئلمىي تەهطۈ 

صائەت  9ًىو  ىئطلىگەهدىن هېٌىن ظۇهى چۈظىوىپ ًەتتىمنى، بىزهىڭ جەمئىٌەتتە بىز ھەر هۈهى  26مەن بىر چوڭ ظىرهەتتە »; جاۋاب بەرگەن
صائەت ىئطلىشىڭىز، صىزهىڭ ېئرىطىدىغىوىڭىز  9ًەهى، ئەگەر صىز هۈهىگە .  زهى صالالپ لېلىطال بولىدۇىئطلەپ ېئرىطىدىغىوىمىز ۆئزىمى

صائەتوىڭ صىرتىدا لىلىدىغىوىڭىز صىزهىڭ هەلگۈصىڭىز ۈئچۈن صېلىوغان مەبلەغ بولۇپ  9ائظۇ .  ۆئزىڭىزهى صالالپ لېلىطال بولىدۇ
لىلغان ىئطىوى ۋۇجۇتكا .  لىق بىلەن ئەڭ زور مۇۋەپپەلىٌەتلەرگە ېئرىطەلىطى مۇمنىن ئەمەسبىر ائدەموىڭ ئەڭ ائز تىرىطچاه«  .ھېشابلىوىدۇ

چىكىراالًدىغان هىطىلەرهىڭ ھەممىشى ۆئزىوىڭ خۇصۇصىي ظىرهىتى بار بولۇپ، ۆئز ظىرهىتى ۈئچۈن ىئطلەًدىغان هىطىلەرهىڭنى بىلەن 
هۆپرەك هەتىجە لازىوىپ، ۆئزىڭىزهىڭ ئەگەظنۈچىلىرىوىڭ ىئطەهچىشىگە  ئەگەر صىز ىئمناهكەدەر.  وئخطاش پوزىتشىٌىگە ىئگە بولىدۇ

 .ېئرىطمەهچى بولىدىنەهشىز، صىزدىمۇ ائظۇهداق روھىي ھالەت بولىطى هېرەك
 

 ۇئالر ىئطوى تەلەپتىن ًۇلىرىراق لىلىدۇ( 3
لاهداق بەدەل تۆلەظتىن لەتئىٌوەزەر، ۆئز تەظنىالتى ۇئالر . ، دەپ وئًلىماًدۇ«ۇئ مېوىڭ ىئطىم ئەمەس»مەصۇئلىٌەتچان هىطىلەر ھەرگىزمۇ 

ئەگەر صىز مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوى ىئشتەًدىنەهشىز، .  ېئھتىٌاجلىق بولغان ىئطالرهىڭ ھەممىشىوى ۆئز ىئطىدەك لىلىپ تامامالًدۇ
 .تەظنىالتوى ۆئز مەهپەئەتىڭىزهىڭ ائلدىغا لوًۇش روھىغا ىئگە بولۇظىڭىز هېرەك

 
 ۋالىت هەمۇهىلىنوى ىئشتەًدۇ ۇئالر ھەر( 4

هەمۇهىلىنوى ىئشتەًدىغان ۋە ۇئهىڭغا ېئرىطىض ۈئچۈن لاتتىق .  هەمۇهە بولۇش ىئشتىنى ائدەموى ىئلھامالهدۇرىدىغان هۈچلۈك لوزغاتكۇچى هۈچ
چۈن تەلدىم لىلغاهدا، چوڭ ھەمدە ۇئالر ۆئزىوىڭ بارلىكىوى وئمۇم ۈئ.  تىرىطىدىغان هىطىلەرهىڭ ھەممىشى داۋاملىق مەصۇئلىٌەتچان هېلىدۇ

الًدىغان »; مۇهداق دەًدۇ( Jim Rohn)مۇۋەپپەلىٌەت مۇتەخەصشىشى جىم رون .  راھەتنە چىككاهدەك ھېس لىلىدۇ روھىي بېشىم ۆئزىڭىز لىال



ظۇهداق . لىلىڭھەممە ىئطوى ًۇلىرى صۈپەت بىلەن لىلىطوى ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر هىطان «  .ىئطالرهى تولۇق لىلماصلىكتىن هېلىپ چىكىدۇ
 .لىلشىڭىز مەصۇئلىٌەتچاهلىق صىزگە تەبىئىي ھالدا ائتا بولىدۇ

 
 ۇئالر ھەر لاهداق ئەھۋال ائصتىدا هەتىجە ًارىتىدۇ( 5

ئەگەر صىز .  بىر مەصۇئلىٌەتچان ائدەموىڭ ئەڭ ائلىي صۈپىتى ۇئهىڭ باظلىغان ىئطىوى ائخىرغىچە داۋامالظتۇرۇش ىئكتىدارىدىن ىئبارەت
 .هى ًېتەهلىمەهچى بولىدىنەهشىز، چولۇم هەتىجە ًارىتىطىڭىز هېرەكباظكىالر 

 
 ;مەن مالالىوىڭ مەزهۇر لىشمىدا چۈظەهدۈرگەن مەزمۇهالرهىڭ ىئچىدە، مۇهداق ىئننى مۇھىم ۇئلۇم بار

 مەصۇئلىٌەتچاهلىق2-
ز خەلكىوىڭ هەلگۈصى ۈئچۈن صالغان مەبلەغ بولۇپ صائەتوىڭ صىرتىدا لىلغان ىئطى، ائظۇ ائدەم ۆئزىوىڭ ًاهى ۆئ 9بىر ائدەموىڭ ھەر هۈهى  3

 ھېشابلىوىدۇ
 

دېگەن « تۈۋرۈهى  7ائدەم خاراه تېرىوىڭ » تۈۋرۈهىوىڭمۇ بىرى بولۇپ، مەن بۇ ھەلتە ۆئزەموىڭ  7مەصۇئلىٌەتچاهلىق ائدەم خاراه تېرىوىڭ 
و ظەھىرىگە بېرىپ، ائمېرىنا وئپتىنا جەمئىٌىتى تەرىپىدىن ائًدا هاهاداهىڭ توروهت-8مەن بۇ ًىو .  مالالىشىدىمۇ بىر ائز توختالغان ىئدىم

هۈهلۈك خەلكائرالىق ىئلمىي تەتكىكات ًىغىوىغا لاتواظتىم، ھەمدە ۆئزەموىڭ هەصپىي صاھەصىدە بىر ىئلمىي دوهالد  6وئرۇهالظتۇرۇلغان بىر 
رىگە بېرىپ، خەلكائرا وئپتىنا ىئوجىوىرلىرى جەمئىٌىتى ظەھى( San Diego, California)ائًدا ائمېرىنىوىڭ صان دىٌېگو -9بۇ ًىو . بەردىم

صىدە تەرىپىدىن وئرۇهالظتۇرۇلغان بىر ھەپتىلىم خەلكائرالىق ىئلمىي تەتكىكات ًىغىوىغا لاتواظتىم، ھەمدە ۇئ ًەردىمۇ ۆئزەموىڭ هەصپىي صاھە
دا دوهالد بەرگۈچىلەرهىڭ دوهالتىوى ائڭالش بىلەن بىرگە، ۇئالرهىڭ ۆئز ائدىتىم بوًىچە، بۇ ًىغىوالر .  ىئننىوچى بىر تېمىدا ىئلمىي دوهالد بەردىم

اهداق لاًشى دۆلەتتىن هەلگەهلىنىگە، هېمە مىللەت ىئنەهلىنىگە، ۇئالرهىڭ ىئلمىي تەتكىكاتوى لاهداق ېئلىپ بارغاهلىكىغا، ىئلمىي دوهالتوى ل
بىزهىڭ ىئدارىدە .  ى ۇئًغۇرالرهى، ۇئالر بىلەن صېلىطتۇرۇپ وئًلىوىپ تۇردۇمھەمدە مەن ۆئزىمىزهى، ًاه.  بېرىدىغاهلىكىغا دىككەت لىلىپ تۇردۇم

تىن ائظكان بىر ًەھۇدى مىللىتىدىن بولغان هىطى بار بولۇپ، ۇئ ظۇهچىلىم ًاظاهغىوىغا لارىماي،  81مەن بىلەن بىللە ىئطلەًدىغان، ًېطى 
هى ًېكىودا بىر لېتىم ًۈرەك هېشىلى تۇتۇپ، ۆئلۈپ هەتنىلى تاصال لالغاهدىن ۇئ.  صائەتتىن ائرتۇق ىئطلەًتتى 23ىئدارىمىز ۈئچۈن ھەر هۈهى 

مەن بۈگۈن مالالىوىڭ مەزهۇر لىشمىوى ًېزىۋېتىپ، ًۇلىرىكى ىئطالر ۋە ۇئًغۇرالر ۈئصتىدە ًەهە چوڭ كۇر .  هېٌىن، ۇئ ائهدىن پىوشىٌىگە چىكتى
مەن بۇ ھەلتە وئًلىغاهلىرىموى ًېزىض .  دېگەن صوائل زادىال هېرى هەتمىدى« ىز هېمە؟بىزهىڭ ۇئالر بىلەن بولغان پەرلىم»هۆڭلۈمدىن .  وئًالهدىم

ظۇهداق بولغاچكا، مەن بۇ ًەردە .  ۈئچۈن باظكا بىر ًېڭى تېما ائصتىدا ائًرىم مالالىدىن هام دېگەهدە بىرهى ًېزىطىمغا توغرا هېلىدۇ
هىڭ لاهداق « طلەپ، ۆئزىوىڭ ۋە ۆئز خەلكىوىڭ هەلگۈصى ۈئچۈن مەبلەغ صېلىضصائەتتىن ائرتۇق ىئ 9هۈهىگە »بىلەن « مەصۇئلىٌەتچاهلىق»

 .بولىدىغاهلىكى ھەلكىدە ۆئزەموىڭ ئەھۋالىدىن لىشكىچە صۆزلەپ بېرەي
 

(.  وەتتە بولغايًاتكان ًېرى جەه)ًېكىودا بىز تۇرىۋاتكان راًوهدىنى بىر ۇئًغۇر ۋەتەهدىطىمىزهىڭ ۇئًغۇر دىٌارىدىنى بىر لېرىودىطى ۆئلۈپ هېتىپتۇ 
هۈهىدىنى دەم ېئلىض هۈهىمىزدىن پاًدىلىوىپ، -39-9-3122لوس ائهگېلېس راًوهىدا ًاظاۋاتكان بىر تۈرهۈم ۇئًغۇرالر ائظۇ مۇهاصىۋەت بىلەن 

هېلىطىۋالغان ۋالىتتا  هىلومېتىر ًىراللىكتا بولغاچكا، 276ۇئهىڭ ۆئً  ى بىزهىڭ ۆئًدىن . ۇئهىڭ ۆئًىگە بېرىپ، ۇئهى ًولالپ هېلىطوى لارار لىلدۇق
ۇئ ۋەتەهدىطىمىزهىڭ ۆئًىدىن ئەتىگەن . ۇئهىڭ ۆئًىگە ًېتىپ بېرىض ۈئچۈن، مەن ۆئًۈمدىن ئەتىگەن صائەت ًەتتە ًېرىمدىال ًولغا چىكتىم

هە بىر ۋەتەهدىطىمىز الر ئەتىراپىدا لاًتىدىغان بولغاهدا، ائظۇ راًوهغا ائمېرىنىوىڭ باظكا ًېرىدىن ًېڭىدىن ًۆتنىلىپ هەلگەن ًە 21صائەت 
ائمېرىنىدا تۇرمۇش ىئوتاًىن جىددىي وئتىدىغان بولۇپ، .  مېھماهالرهى ۆئًىگە بېرىپ، بىر ائز پاراڭلىطىپ وئلتۇرۇپ هېتىطنە تەهلىپ لىلدى

غاهدىمۇ بۇهداق ئەڭ هۆپ بول.  ۇئًغۇرالرهىڭ مۇظۇهىڭغا وئخطاش بىر ًەرگە جەم بولۇپ، پاراڭلىطىپ وئلتۇرۇش پۇرصىتى ائهچە هۆپ ئەمەس
ظۇهداق بولغاچكا، مېوىڭمۇ .  ۇئهىڭ ۈئصتىگە بىز ۇئًغۇرالرهىڭ ائدەمگە خۇمار بولىدىغان مىجەزىمىز بار. پۇرصەت ائًدا بىرەر لېتىم هېلىدۇ

ۇئ ًەرگە بارصام، بىراق، . باظكىالرغا لوظۇلۇپ، ۇئ ۋەتەهدىطىمىزهىڭ ۆئًىگە بېرىپ، ۋەتەهداظالر بىلەن پاراڭلىطىپ وئلتۇرۇپ هەلگىم هەلدى
ۆئًگە هەچ لاراڭغۇ بولغىچە هېلەلمەصلىم ېئھتىمالى بار بولۇپ، ظۇ هۈهدىنى بىر هۈهلۈك دەم ېئلىض ۋالتىم ظۇهىڭ بىلەن پۈتۈهلەي تۈگەپ 

ەتەهدىطىمىزهىڭ ظۇهداق بولغاچكا، گەرچە ظۇ هۈهى ًىغىلغان ۋەتەهداظالرهىڭ هۆپىوچىشىوىڭ ۇئ ًەرگە هەتنىوىگە لارىماي، مەن ۇئ ۋ.  هېتەتتى
ھەمدە مالالىوىڭ مەزهۇر لىشمىوى ظۇ هۈهى لولدىن چىكىرىطوى ۆئزەموىڭ بىر هۈهلۈك هىطاهى . ۆئًىگە بارماي، ۆئز ۆئًۈمگە لاًتىپ هەلدىم

 .لىلىپ، ىئطكا هىرىطىپ هەتتىم
 



. ھۆرمەتلىطى، ۆئزىوى ۆئزى لەدىرلىطى هېرەكبىر ائدەم باظكا هىطىلەرهىڭ ھۆرمىتىگە ېئرىطمەهچى بولىدىنەن، ائلدى بىلەن ۆئزىوى ۆئزى 
ئەگەر ۇئًغۇرالر باظكا مىللەتلەرهىڭ ھۆرمىتىگە، ۋە هۆزگە .  بۇ ھەلىكەت بىر مىللەت ۈئچۈهمۇ وئخطاش.  ائهدىن باظكىالرهىمۇ ھۆرمەتلىطى هېرەك

بۇهداق لىلىض هۇرغۇن .  گە ىئلىطى هېرەكىئلىطىغا ېئرىطمەهچى بولىدىنەن، ائلدى بىلەن ۆئزىوى ۆئزى ھۆرمەتلىطى، ۆئزىوى ۆئزى هۆز 
ۇئهىڭ بىرى ۆئزىوىڭ ائها تىلىوى هۆزگە ىئلىض، ۆئزىوىڭ ائها تىلىغا ھۆرمەت لىلىض، ۋە ۆئزىوىڭ ائها تىلىوى . جەھەتلەرهى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ

.  ىتى هۈچلۈك مەصۇئلىٌەتچاهلىكوى تەلەپ لىلىدۇائها تىلوى ھۆرمەتلەش ھەر بىر هىطىدىن ًۇلىرى دەرىجىدىنى ائڭلىكلىق ۋە هاھاً.  لەدىرلەظتۇر 
( ULY)ھەرپلىرىوىڭ چېنىتى بىلەن هارىم بولمىغان ھالدا ۇئًغۇر التىن ًېزىكى « ېئ، ۆئ، ۈئ»مەن ۇئًغۇر تىلىدا مالالە ًازغاهدا، ۇئهى ائلدى بىلەن 

ۇئهىڭدىن هېٌىن . بىر لېتىم ئەصتاًىدىو تەھرىرلەپ چىكىمەن مالالە پۈتنەهدىن هېٌىن، ۇئهى بىر لېتىم ائلدىرىماي وئلۇپ، ۇئهى.  دا ًازىمەن
ۇئ ىئطتىن .  بىرلەپ لوًۇپ چىكىمەن-بەلگىلەرهى بىر-ھەرپلىرىوىڭ ۈئصتىدىنى چېنىت« ېئ، ۆئ، ۈئ»مالالىوى باظتىن ًەهە بىر لېتىم وئلۇپ، 

ًۇلغۇن ًۇمطاق »، ۇئهىڭ بىر بۆلىنىوى (ۆلەهلەرگە بۆلىمەنب 41-26ائدەتتە بىر مالالىوى )هىچىم بۆلەهلەرگە بۆلۈپ -هېٌىن مالالىوى هىچىم
ًۇلغۇهدىنى بۇ ۇئئەل ًېزىكتىنى تېنىشتوى هۆچۈرۈپ، ۇئهى .  غا ۆئزگەرتىمەن( UEY)دىن ۇئًغۇر ئەرەبچە ًېزىكى  ULYائرلىلىق « دېتالى

مۇظۇهداق ۇئصۇل بىلەن تاپكاهدىن هېٌىن، ھەر بىر خاتالىكوى ىئمال خاتالىكىوى .  ېئنراهىغا چاپالپ، بىر لېتىم ىئمال تەهطۈرىمەن« ًۇلغۇن ىئمال»
ھەممە .  بىر بۆلەهوى مۇظۇهداق تۈزىتىپ چىككاهدىن هېٌىن، هېٌىونى بۆلەهنە ۆئتىمەن.  مالالىوىڭ ۇئلي هۇصخىشىدا بىۋاصتە ۆئزگەرتىمەن

هۇصخىشىوى تەًٌارالپ،  PDFهۇصخىشى ۋە  UEYهۇصخىشى،  ULYبۆلەهوى مۇظۇهداق تۈزىتىپ بولغاهدىن هېٌىن، تور بەت ھۆججىتىوىڭ 
لىشىم بىلەن وئخطاش ۇئزۇهلۇلتىنى بىر پارچە مالالىوى -5لىشمى بولۇپ، مۇظۇ -5ھازىرلىشى مەزهۇر مالالىوىڭ .  ۇئالرهى تورغا چىكىرىمەن

ائرىلىكلىرىدا مالالە ًېزىطكا ائجىراتكىدەك مېوىڭ ھەپتە .  صائەتنىچە ۋالتىم هېتىدۇ 61صائەتتىن  41ًېزىطوى باظالپ، تورغا چىكىرىپ بولغىچە 
صائەتتىن ىئطلىشەم، مۇظۇهداق بىر مالالىوى ًېزىپ تەًٌارالش ۈئچۈن مېوىڭ دەم  21ۋالتىم بولمىغاچكا، ئەگەر دەم ېئلىض هۈهلىرىوىڭ بىرىدە 

ان بولۇپ، پۈتۈن مالالىوى تەًٌارالپ چىكىض ۈئچۈن لىشىمغا بۆلۈپ تامامالًدىغ 6بۇ مالالىوى جەمى  .هۈن ۋالتىم هېتىدۇ 6-4ېئلىض هۈهلىرىمدىن 
 .هۈن ۋالىت صەرپ لىلىمەن 36-26( ًەهى دەم ېئلىض هۈهۈمدىن)صائەتلىم ىئطلەش هۈهىدىن  21

 
ىڭ صائەتوىڭ صىرتىدا لىلغان ىئطى، ائظۇ ائدەم ۆئزىوىڭ ًاهى ۆئز خەلكىو 9بىر ائدەموىڭ ھەر هۈهى »ۋە « مەصۇئلىٌەتچاهلىق»ماها بۇ مېوىڭ 

مەصۇئلىٌەتچاهلىق ائڭلىكلىق .  دېگەن ۇئلۇم ھەلكىدىنى چۈظەهچەم ۋە ئەمەلىٌىتىموىڭ بىر مىشالى« هەلگۈصى ۈئچۈن صالغان مەبلىغى بولىدۇ
 ًاهى مۇهەممەللىمئەخاللىي .  ظاراىئتمۇ ئەمەس، بىر تالالظمۇ ئەمەس-صەمىمىٌەتلىم بىر لوالًلىق ظەرت.  ۋە صەمىمىٌەتلىنوى تەلەپ لىلىدۇ

ۇئًغۇرالرهىڭ هۆۋەتتىنى ئەھۋالى ھەر .  ، صەمىمىٌەتلىم بىر خىو ائدەتتۇر ۈئچۈنهى لەدىرلەًدىغان بىر ائدەم ( integrity) ئەخاللىي پۈتۈهلۈك
چۇظلۇق بىر ۇئًغۇردىن ئەڭ هام دېگەهدە ۇئًغۇرلۇق غۇرۇرى بىلەن ۇئًغۇرلۇق ۋىجداهى بولۇظوى، مۇصۇلماهلىق ىئماهى بولۇظوى، ۋە ىئوشاهغا 

ۇئهىڭلىق بىلەهال چەهلىوىپ لالماي، ۇئًغۇرالر بۇهىڭدىن هېٌىن ۆئزىدە هەمچىو بولغان ًېڭى بىلىملەرهى .  ىئوشابى بولۇظوى تەلەپ لىلىدۇ
مىشا ۆئزلۈهشىز ىئگىلەپ، ظۇ ائرلىلىق ۆئز صاپاصىوى ۆئصتۈرۈپ، ظۇهىڭغا تاًىوىپ ۆئز تەلدىرىوى ۆئزگەرتىض ًولىدا توختاۋصىز ھالدا تىرىط

ظۇهى هەصنىن .  ۇئًغۇرالر ۈئچۈن بىر مىللەت صۈپىتىدە صاللىوىپ مېڭىطتا لىلمىشا بولماًدىغان ئەڭ مۇھىم ىئطالرهىڭ بىرى ئەهە ظۇ.  بولماًدۇ
ر بولىدىغان ېئٌتىطكا بولىدىنى، ھازىر ائظۇ ًولدا ۆئزلۈهشىز تىرىطىۋاتكان هىطىلەر، مىللەتوىڭ ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىلىم ائلكىطلىطىطىغا صازاۋە

 .هىطىلەردۇر 
 

ھولۇلكا چۇظلۇق دەصماًە ھەرگىزمۇ ۆئزىگە بولغان ىئطەهچىشىزلىنوى —بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى. 28
 (sCoooneG)تولۇللىٌالماًدۇ 

 
ھەرگىزمۇ ۇئلۇغ لىدېر ھەممە ىئطوى ۆئزى لىلىطكا ۇئرۇهىدىغان، ًاهى لىلىوغان ھەممە ىئطالرهىڭ تۆھپىشىوى ۆئزىوىڭنى لىلىۋالىدىغان ائدەم --

لماًدۇ  .ائهدرۇ هارهىگى، صاهائەتطۇهاس. بوال
 

« بېخەتەرلىم، خەۋپشىزلىم، ائماهلىق، هاپالەت»بولۇپ، ًۇلغۇن لۇغىتىدە ۇئهىڭ مەهىشى « FCoooneG»بۇ صۈپەتوىڭ ىئوگلىزچە ائتىلىطى 
.  دېگەهگە تېخىمۇ ًېكىن هېلىدۇ« بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى»لېنىن، ىئوگلىزچە صۆزهىڭ بۇ ًەردىنى مەهىشى مېوىڭچە .  دەپ چۈظەهدۈرۈلگەن

خەتەر، خەۋپ، ۆئزىگە »بولۇپ، ۇئ ًۇلغۇن لۇغىتىدە « nmFCoooneG»لارظى مەهىدىنى صۆز -دېگەن صۆزهىڭ لارىمۇ« FCoooneG»مەصىلەن، 
.  دەپ ائلدىم« بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى»ى ظۇهداق بولغاچكا مەن بۇ صۈپەتو.  دەپ ىئزاھالهغان« ىئطەهمەصلىم، ىئطەهچشىزلىم، ئەهشىرەش

 .مەزهۇر هىچىم تېما ائصتىدىنى مەزمۇهوى تولۇق وئلۇپ بولغاهدىن هېٌىن، صىز بۇ ھەلتە تېخىمۇ چوڭ كۇر چۈظەهچىگە ىئگە بولىشىز
 



ًدىغاهالردىن بولۇپ، ظۇهىڭ ھازىرغىچە ۆئتنەن ۇئلۇغ لىدېرلەرهىڭ ھەممىشى ۆئزى ًاهى ۆئزىوىڭ ئەلىدىشى ۈئصتىدە لىلچىلىنمۇ گۇمان لىلما
ۆئزىگە بولغان -ھەر بىر ائدەم ۆئز.  هەتىجىشىدە ۆئزلىرىوىڭ لىدېرلىق وئرهى ھەلكىدە مۇتلەق بىخەتەرلىم ىئطەهچىشىگە ىئگە بولغان

ىنەن، ۇئ ائخىرى دەپ ھېشابالًد« ًېڭىلگۈچى»ۆئزىوى بىر -ئەگەر بىر ائدەم ۆئز.  چۈظەهچىشى بىلەن وئخطاش دەرىجىدىنى صەۋىٌىدە ًاظاًدۇ
ۆئزىگە بولغان بىخەتەرلىم ىئطەهچىشىوىڭ -ئەگەر بىر ائدەموىڭ مۇۋەپپەلىٌىتىوىڭ دەرىجىشى ۇئهىڭ ۆئز.  مەلۇم ًولالر بىلەن مەغلۇپ بولىدۇ

ۈئچۈهال ظۇهداق بۇ ىئض ًالغۇز ئەگەظنۈچىلەر .  لىلىدۇ( FCis-lCFeoooencm)ۆئزىوى ۋەًران -دەرىجىشىدىن ېئطىپ هېتىدىنەن، ۇئ چولۇم ۆئزى 
 .بولۇپ لالماي، لىدېرلەر ۈئچۈهمۇ ھەم ظۇهداق بولىدۇ

 
ىق ۆئزىوىڭ بىخەتەرلىنىگە هىشبەتەن ىئطەهچىشىوى ًولاتكان لىدېرلەر ۆئزلىرى ۈئچۈن، ۆئزلىرىوىڭ ئەگەظنۈچىلىرى ۈئچۈن، ۋە ۆئزلىرى لىدېرل

بولىطى، بىر لىدېرلىق وئرهى ائظۇ وئرۇهوى ىئگىلەپ تۇرغان لىدېرهىڭ بۇهداق . لىلىۋاتكان تەظنىالتالر ۈئچۈن هاھاًىتى خەتەرلىم هېلىدۇ
صىز ۆئزىڭىزگە بىر صەلبىي ًۈهوى ائرتىۋېلىپ تۇرۇپ باظكىالرغا ًېتەهچىلىم لىلمالچى .  هۇلشاهلىرىوى ھەصشىلەپ هۆپەًتىۋىتىطىدىودۇر 

 .  بولىدىنەهشىز، ۇئ ًۈهوى هۆتۈرۈپ تۇرۇش بارغاهشېرى تەصلىطىپ ماڭىدۇ
 

 ;ز ھولۇلىوىڭ بىخەتەرلىنىدىن هاھاًىتى ئەهدىطە لىلىدىغان لىدېرلەر مۇهداق خاراه تېرلەرگە ىئگە بولىدۇۆئ
 

 ۇئالر باظكىالرغا بىخەتەرلىم ېئلىپ هېلەلمەًدۇ(2
هلىنىگە وئخطاظال، لابىلىٌەتشىز هىطىلەرهىڭ باظكىالردا لابىلىٌەت ًېتىلدۈرەلمىگە.  صىز ۆئزىڭىزدە ًوق هەرصىوى باظكىالرغا بېرەلمەًشىز

لماًدۇ ۈئهۈملۈك لىدېر، ًەهى باظكىالر .  ۆئزىگە هىشبەتەن بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى ًوق هىطىلەر باظكىالرغىمۇ بىخەتەرلىم تۇًغۇصى ائتا لىال
توغرۇلۇق ًاخطى ۆئزىگە ئەگىطىطوى خاالًدىغان لىدېر بولۇظوى ىئشتەًدىغان هىطىلەر، چولۇم باظكا هىطىلەردە ائظۇ هىطىلەرهىڭ ۆئزلىرى 

 .تۇًغۇ پەًدا لىلىطى هېرەك
 

 ۇئالرهىڭ باظكىالردىن ائلىدىغىوى باظكىالرغا بېرىدىغىوىدىن هۆپرەك بولىدۇ( 3
ىض، ۆئز ھولۇلىوىڭ بىخەتەرلىنىدىن هاھاًىتى ئەهدىطە لىلىدىغان هىطىلەر توختاۋصىز ھالدا ۆئزى لىلىۋاتكان ىئطالرهى باظكىالرغا تەصتىكلىت 

هۈچىوى پەلەت ۆئزلىرىگە بىخەتەرلىم -ائظۇهداق صەۋەب تۈپەًلىدىن، ۇئالر پۈتۈن زېھىن.  لدۇرۇش، ۋە ًاخطى هۆرگۈزۈظنە ۇئرىوىدۇېئتىراپ لى
ۇئالر ائصاصەن پەلەت باظكىالردىن ائلىدىغان هىطىلەر بولۇپ، .  تېپىطكىال لارىتىپ، باظكىالرغا بىخەتەرلىم ېئلىپ هېلىض بىلەن هارى بولماًدۇ

لماًدۇھەرگىز  لماًدۇ.  مۇ باظكىالرغا بېرىدىغان هىطىلەر بوال  .ظۇهىڭ بىلەن ھەرگىزمۇ ًاخطى لىدېرلەردىن بوال
 

 تۇرىدۇ( چەهلەپ)ۇئالر داۋاملىق ۆئزلىرىوىڭ ئەڭ ًاخطى ائدەملىرىوى بېشىپ ( 4
ۇئهداق لىدېرلەر .  ىٌلىم بىلەن تەبرىنلىٌەلمەًدۇۆئزىدە بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى هەمچىو بولغان لىدېرلەر ۆئز ائدەملىرىوىڭ غەلىبىلىرىوى صەمىم

ًاهى ۆئز لوظۇهى لىلغان ئەڭ . ھەتتا ۆئز ائدەملىرىوىڭ بىرەر غەلىبىگە ېئرىطىپ لېلىطىوىڭ ائلدىوى ېئلىض ًولىدا ىئض ېئلىپ بېرىطىمۇ مۇمنىن
بوًىچە لارىغاهدا، پەلەت ۆئز « رىض لاهۇهىٌىتىھولۇق بې».  ًاخطى ىئطالرهىڭ تۆھپىشىوى ۆئزىوىڭ ظەخشىي تۆھپىشى لىلىۋېلىطى مۇمنىن

.  لىلىدۇ( CnecrCo)ھولۇلىغا هىشبەتەن ىئطەهچىشى بار، ًاهى بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى بار لىدېرلەرال باظكىالرغا ھەلىكىي تۈردە ھولۇق ائتا 
ئەمەلىٌەتتە، بۇهداق هىطىلەر .  زاپاس صالالًدۇبىراق، ۆئزىدە بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى هەمچىو بولغان لىدېرلەر بولشا ھولۇلوى ۆئزى ۈئچۈن 

ۆئز ائدەملىرى لاهچە هۈچلىوىپ ًاهى ًاخطىلىوىپ هەتنەهشېرى ظۇهچە چوڭ تەھدىت ھېس لىلىپ، ۆئز ائدەملىرىوى بېشىض ًاهى چەهلەظنە 
 .  ظۇهچە لاتتىق تىرىطىدۇ

 
 ۇئالر تەظنىالتوىمۇ داۋاملىق چەهلەپ تۇرىدۇ( 5

ظتۇرۇلغان ۋە لىلغان ىئطلىرى ۈئچۈن ھېچ لاهداق تۆھپە ًاهى ېئتىراپ لىلىوىطكا ېئرىطەلمىگەن ئەھۋال ائصتىدا، ئەگەظنۈچىلەر ائجىزال
.  ۇئالرهىڭ لىزغىولىكىغا صوغاق صۇ صېپىلىپ، ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ ًوظۇرۇن هۈچلىرىوى ئەڭ زور دەرىجىدە جارى لىلدۇرۇپ ىئطلەظتىن توختاًدۇ

بۇهىڭ ئەهشىچە، بىخەتەرلىم ىئطەهچىشىگە ىئگە لىدېرلەر ۆئزلىرىگىمۇ .  بولشا، پۈتۈن تەظنىالت زىٌان تارتىدۇمۇظۇهداق ىئض ًۈز بەرگەهدە 
ۆئزىگە -ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ ائرتۇلچىلىكلىرى بىلەن ائجىزلىكلىرىوى وئبدان چۈظىوىدۇ، ھەمدە ۆئز.  ۇئالر ھاهاۋۇرلۇق لىلماًدۇ. باظكىالرغىمۇ ىئطىوىدۇ

.  ۆئزىوىڭ لول ائصتىدىنى ائدەملەر ىئطالرهى ًاخطى لىلغاهدا، ھەرگىزمۇ ۇئهى ۆئزلىرى ۈئچۈن بىر تەھدىت، دەپ ھېشابلىماًدۇ . ھۆرمەت لىلىدۇ
ۇئالر ئەڭ لابىلىٌەتلىم هىطىلەرهى ئەتىراپىغا توپالپ، ۇئ هىطىلەرهىڭ ۆئز لابىلىٌەتلىرى بىلەن ۆئز رولىوى ئەڭ ًۇلىرى دەرجىدە جارى 



ئەگەظنۈچىلەردىن بىرىوىڭ هاھاًىتى ًاخطى ىئدىٌىشى بولىدىنەن، ۇئهى .  ظاراىئت ھازىرالپ بېرىدۇ-مۇۋاپىق ظەرت لىلدۇرۇظى ۈئچۈن
 ۆئزىوىڭ بىخەتەرلىنىگە ىئطەهچىشى بار بىر لىدېرهىڭ ائدەملىرى مۇۋەپپەلىٌەت لازاهغاهدا، بۇ مۇۋەپپەلىٌەت ۇئ لىدېرغىمۇ هاھاًىتى زور. لولالًدۇ

بۇهداق مۇۋەپپەلىٌەتوى ۆئزىوىڭ لىدېرلىق لابىلىٌىتى ۈئچۈن بېرىلگەن ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىلىم لۇتلۇلالش، دەپ .  ېلىدۇخوظاللىق ېئلىپ ه
 .ھېشابالًدۇ

 
لىدېرلەر ۆئزلىرىوىڭ بىخەتەرلىنىگە بولغان ىئطەهچىشىوى بەرپا لىلىض ۋە ائظۇهداق ىئطەهچىشىوى هۈچەًتىض ۈئچۈن، مۇهداق ىئطالرهى 

باظكىالرغا تەۋە بولغان تۆھپىلەرهى ۆئز ىئگىشىگە ( 3.  )ۆئزىگە توغرا باھا بېرىض-ۆئزىوى تولۇق ۋە توغرا چۈظىوىض، ۆئز-ۆئز( 2) ;لىلىطى هېرەك
ۆئزىگە ىئطەهچىشى بولماصلىق هېشىلىوى ۆئزى داۋاالظكا لۇدرىتى ًەتمىگەن لىدېرلەر هەصپىي خادىمالرهىڭ ًاردىمىگە -ۆئز( 4.  )بېرىض

 .ېئرىطىض
 

بۇ مەزمۇهالرهىڭ ۇئًغۇرالرهىڭ ئەھۋالىغا هەلەدەر ۇئًغۇن هېلىدىغاهلىكىوى، ۇئهىڭ ۇئًغۇرالر ۈئچۈن .  ىرىكىالر مەن هىتابتىن ائلغان مەزمۇهالرًۇل
مەن ۆئزەموىڭ ھازىرغىچە بولغان ۆئمرىدە، هۇرغۇن ًاخطى .  هەلەدەر مۇھىملىكىوى وئلۇرمەهلەرمۇ مەهدەك ھېس لىلغان بولۇظى مۇمنىن

.  مەدەت بېرىطىگە صازاۋەر بولۇپ هەلدىم-لۇۋۋەتلىطىگە، ۋە توختاۋصىز ىئلھام-طىلەرهىڭ صاهالشىز ًاردىمىگە، لىزغىن ۋە صەمىمىي لولالپهى
 طىمدابۇهداق ئەھۋال ھازىرمۇ وئخطاظال داۋاملىطىۋاتكان بولۇپ، ۇئ مېوىڭ ھازىرلىدەك بىر ھالەتنە هېلەلىطىمدە ۋە ظۇ ھالەتوى صالالپ ماڭالى

لماًدىغان هىطىلەرهىڭ  هىچىم ۋالتىمدىنظۇهىڭ بىلەن بىللە، مەن .  هاھاًىتى مۇھىم رول وئًواپ هەلدى باظالپال، ۆئزىگە تولۇق ىئطەهچ لىال
ەزىلىرى صەزگۈر لېرىوداظالرهىڭ ب.  بۇهداق ئەھۋال ھازىرمۇ ائزراق صادىر بولۇپ تۇرىۋاتىدۇ.  مۇهدا ۇئچراپ هەلدىم-بېشىمى ۋە چەهلىطىگىمۇ ائهدا

مەدەت بېرىدىغان ېئلخەتلەرهى ًېزىۋاتىدۇ، ھەمدە ظۇهداق -بۇهداق ئەھۋالغا دىككەت لىلىپ، ماڭا ھېشداظلىكىوى بىلدۈرىدىغان، ۋە ماڭا ىئلھام
دەپ « گەن؟صىزدىنى ھېلىكىدەك ھۇجۇمىغا باش ئەگمەًدىغان ىئرادە هەدىن هەل»مەهدىن .  صۆزلەرهى تېلېفوهدا ًاهى ۆئزۈمگە بىۋاصتە دەۋاتىدۇ

ظۇهىڭ بىلەن بىرگە، .  مەن مۇظۇ پۇرصەتتىن پاًدىلىوىپ، ۇئ دوصتالرهىڭ ھەممىشىگە چىن هۆڭلۈمدىن رەخمەت ېئٌتىمەن.  صوراًدىغاهالرمۇ بار
طالرغا هاھاًىتى مەن ۆئزىگە، ۆئز ئەلىدىشىگە، ۆئزى تۇتكان ًولغا ًاهى ۆئزى لىلىۋاتكان ىئ.  ۇئالرهىڭ مەهدىن خاتىرجەم بولۇظىوى ۈئمىد لىلىمەن

تۆمۈر »مەن .  مېوىڭ بۇهداق ىئطەهچەموىڭ هەڭ داىئرىلىم ئەمەلىي ائصاصى بار.  چوڭ كۇر ىئطەهچىشى ۋە مەصۇئلىٌەتچاهلىكى بار بىر ائدەممەن
غا وئخطاش خاهىم ۋە ظۇهىڭ( MgoagoCe tsgeosCo)دەپ ائتالغان، ئەهگلىٌىگە ۈئچ لېتىم باش مىوىشتەر بولغان مارگارېت صاچېر « ائًال

مەن بەزىبىر تەتۈر ظامالالرغا بەرداظلىق بېرەلەپال لالماي، ۇئالرغا .  باظكا بىر لىشىم داڭلىق ئەربابالرهىڭ صەرگۈزەظتىلىرىوى وئلۇپ بالكان
الًمەن مۇھىمى .  مەسمۇھىم ئە« ۇئتۇپ چىكىض»ًاهى « پاًدا ېئلىض»ۋالىتلىق .  ۆئزەموى چېوىكتۇرۇش پۇرصەتلىرى صۈپىتىدە مۇائمىلىمۇ لىال

 .   ھەممە ائدەم ۋالىتوىڭ صىوىكىغا دۇچ هېلىدۇ ۋە تارىخوىڭ باھاصىغا ېئرىطىدۇ—ۋالىتوىڭ ۇئزۇن مۇددەتلىم صىوىكىدىن ۆئتۈش
 

-sCis)صىز ًېتەهلەًدىغان بىرىوچى ائدەم صىز ۆئزىڭىز —ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن هوهترول لىلىض-ۆئز. 29
lnFoneinmC) 

 
بۇ صۆز ھەم پېئىو، .  بولۇپ، بۇ صۆز غەرب ئەللىرىدە ىئوتاًىن هەڭ داىئرىدە لوللىوىلىدۇ» FCis-lnFoneinmC»ىئوگلىزچە ائتىلىطى بۇ صۈپەتوىڭ 

ۆئزىوى ىئوتىزام -ۆئز»پېئىو بولغاهدا بولشا .  دېگەن مەهىوى بىلدۈرىدۇ« ۆئزى ۈئچۈن تۈزۈلگەن ىئوتىزام-ۆئز»ھەم ىئشىم بولۇپ، ىئشىم بولغاهدا 
بۇ صۆزهىڭ مەهىشى بۇهىڭدىومۇ هۆپ بولۇپ، مەن بۇ )دېگەن مەهىوى بىلدۈرىدۇ « ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن هوهترول لىلىض-لەن باظكۇرۇش، ۆئزبى

 (.ًەردە پەلەت ۇئهىڭ مۇظۇ تېمىدىنى مەهىشىوىال چۈظەهدۈردۈم
 

ۇئ لىشكا ائرىلىككا .  ۇن دېگەن صاۋالدىطىم ۋە دوصتۇم بار ىئدىمەن ۈئرۈمچىدە ائلىي مەه تەپتە وئلۇۋاتكان ۋالتىمدا، مېوىڭ بىر دىلمۇرات تۇرص
ًىو جەرًاهىدا، مەه تەپوىڭ ۋالىبول هوماهدىشىوىڭ  6ًۈگۈرۈش بىلەن ۋالىبولغا ىئوتاًىن لىزىكىدىغان بولۇپ، ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىدە وئلۇغان 

ىجە ًارىتىض ۈئچۈن، ۇئ ۆئزىوى ًۈگۈرۈظتە ىئوتاًىن لاتتىق لىشكا ائرىلىككا ًۈگۈرۈظتە ًاخطى هەت.  باظلىكى بولۇپ ىئطلىگەن ىئدى
لېتىم ًۈگۈرۈظوى ۆئزى ۈئچۈن بىر ىئوتىزام ًاهى تۈزۈم لىلىۋالغان بولۇپ، ۇئ بۇ تۈزۈمگە ىئوتاًىن لاتتىق  4ًەهى، ۇئ ھەر هۈهى . چېوىكتۇراتتى

لاتتىق .  لەھرىتان لىض هۈهلىرىوىڭ ئەتىگىوىمۇ ًۈگۈرەًتتى. رەًتتىۇئ ًازدىنى تومۇز ىئششىق هۈهلەرهىڭ چۈش ۋالتىدىمۇ ًۈگۈ . رىائًە لىالتتى
ھەرگىزمۇ بىرەر لېتىملىق ًۈگۈرۈش .  لاتتىق لار ًېغىۋاتكاهدا ًاهى لاتتىق بوران چىكىۋاتكاهدىمۇ ًۈگۈرەًتتى. ًامغۇر ًېغىۋاتكاهدىمۇ ًۈگۈرەًتتى

وتاًىن هاچار بولۇپ، ئەتىگىوى بىلەن هەچتە بىز ائصاصەن لوهاق هېوىوى لاًواق ۇئ چاغالردا بىزهىڭ تامىكىمىز ىئ.  ۋەزىپىشىدىن ۋاز هەچمەًتى



دىلمۇرات بەدىوىوى ائزراق بولشىمۇ هۈچلەهدۈرۈش ۈئچۈن هان چىلىغان لاًواق صۇغا بىر وئچۇم .  صۇغا ًاهى لۇرۇق چاًغا چىالپ ًەًتتۇق
-هداق لاتتىق  ىئوتىزام بىلەن باظكۇرۇۋاتكان، ھەر لاهداق ۋالىتتا ائظۇهداق ۆئزۆئزىوى ائظۇ-ۆئز.  ظېنەر بىلەن بىر صىكىم تۇزهى تەڭال صاالتتى

، دەپ «دىلمۇرات صاراڭ»ۆئزى ۈئچۈن چىكارغان تۈزۈم بوًىچە ىئض هۆرۈۋاتكان دىلمۇراتوى چۈظەهمىگەن بەزى وئلۇغۇچىالر ۇئهى بەزىدە 
مېتىرلىق ًۈگۈرۈش تۈرى بوًىچە ظىوجاڭ  911ۋە  511، 311رۇش ائرلىلىق، ۆئزىوى ائظۇهداق چېوىكتۇ -دىلمۇرات ۆئز.  مەصخىرە لىلىپ لوًاتتى

ًىو جەرًاهىدا ائظۇ رېنوردالرهى  6ائلىي مەه تەپ وئلۇغۇچىلىرىوىڭ بىر لاهچە لېتىملىق ًېڭى رېنوردلىرىوى ًاراتكان، ھەمدە بىز بىللە وئلۇغان 
جاىئتىگە، غەًرىتىگە، ىئرادىشىگە ۋە ائڭلىكلىكىغا ىئوتاًىن لاًىو بوالتتىم، ۋە مەن ئەًوى ۋالىتتا دىلمۇراتوىڭ ائظۇهداق ظى.  صاللىغان ىئدى

ئەگەر ھەر بىر ۇئًغۇر دىلمۇراتتەك ۆئزىوىڭ تاالهتى بار بىر ىئطتا غەًرەت لىلىپ، باظكىالرهىڭ »پات -پات.  ۇئهىڭدىن هاھاًىتى تەصىرلىوەتتىم
.  مەن ھازىرمۇ ظۇهداق وئًالًمەن.  ، دەپ وئًالًتتىم«؟!ھە-اخطى بولۇپ هېتەر ىئدىائلدىغا ۆئتۈپ هەتشە، ۇئًغۇرالرهىڭ هۈهى هەلەدەر ً

 .دىلمۇرات ھازىرمۇ هۆڭلۈمدە مەن ئەڭ لاًىو بولىدىغان ېئشىو ۇئًغۇرالرهىڭ بىرى 
 

هۈن ىئچىدە  4ەن ېئلخەتلەرگە ۇئالرهىڭ بىرى، ماڭا ۇئًغۇر وئلۇغۇچىالردىن هەلگ. ۆئزۈمگە چىكارغان تۈزۈملەردىومۇ خېلە هۆپلىرى بار-مەن ۆئز
 .جاۋاب بېرىپ بولۇظتۇر 

  
بۇ صۈپەتنە ىئگە ئەمەس .  لۇدرىتىوى هاماًان لىلغان هىطىلەرهىڭ بىر مىشالى-ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن باظكۇرۇظوىڭ هۈچ-دىلمۇرات تۇرصۇن ۆئز

بىر لىدېرهىڭ لاهچىلىم تاالهتلىق .  ان هىطىلەر ائصاصەن ًوقتۇرۇپ، مۇۋەپپەلىٌەتنە ېئرىطەلەًدىغان ۋە ۇئ مۇۋەپپەلىٌەتوى صالالپ ماڭاالًدىغ
ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن باظكۇرماًدىنەن، ۇئ ھەرگىزمۇ ۆئزىوىڭ ًوظۇرۇن هۈچىوى ئەڭ ًۇلىرى -بولۇپ هېتىطىدىن لەتئىٌوەزەر، ئەگەر ۇئ ۆئز

ېرهى لىدېرلىكوىڭ ئەڭ ًۇلىرى بالدىكىغا ًەتنۈزۈپ، ۆئزىوىڭ ۆئزىگە ىئوتىزام تۇرغۇزۇش صۈپىتى بىر لىد-ۆئز.  دەرىجىدە جارى لىلدۇرالماًدۇ
 .لىدېرلىق وئرهىوى ۇئزۇن مۇددەت صالالپ مېڭىطىوى هاپالەتنە ىئگە لىلىدۇ

 
ۆئزىگە ىئوتىزام تۇرغۇزۇظوى ۆئزى ۈئچۈن بىر مۇھىم باًلىق ھېشابالًدىغان لىدېرلەردىن بولۇظوى ىئشتەًدىنەهشىز، تۆۋەهدىنى -ئەگەر صىز ۆئز

 ;طالرهى لىلىڭىئ
 

 ىئطالرهى مۇھىملىق دەرىجىشىگە ائًرىپ، ۇئالرهى ئەڭ مۇھىمىدىن باظالپ لىلىپ مېڭىض ائدىتىوى ًېتىلدۈرۈش( 2
ىز، صىز ئەگەر صىز چولۇم لىلمىشىڭىز بولماًدىغان ىئطالرهى پەلەت هۆڭلىڭىز تارتكاهدىال ًاهى صىزگە لوالًلىق بولغاهدىال لىلمالچى بولىدىنەهش

لماًشىزھەرگىز  صىز بىر لىدېر بولشىڭىز، صىزهىڭ .  هىطىلەرمۇ صىزگە ھۆرمەت لىلماًدۇ، ھەمدە صىزگە ئەگەظمەًدۇ.  مۇ مۇۋەپپەلىٌەتلىم بوال
ئەگەر صىز ھازىرلى ئەڭ مۇھىم ىئطوىڭ لاًشى ىئنەهلىنىوى بىلەلمىشىڭىز، .  ظۇڭا صىزدە پىالن بولۇظى هېرەك.  ۋالتىڭىز هاھاًىتى لىس بولىدۇ

ۆئزىوى -بۇ ۆئز.  ائهدىن لاًشى ىئطوىڭ ئەڭ مۇھىملىكىوى تېپىپ چىكىڭ.  ى بىلەن ۆئزىڭىزهى ائلدىڭىزدىنى ھەممە ىئطالردىن بوظۇتۇڭائلد
 .ىئوتىزام بىلەن باظكۇرۇظتا هەم بولشا بولماًدىغان بىر هەرصە

 
 ىضۆئزى ۈئچۈن تۈزۈلگەن ىئوتىزام بىلەن ًاظاظوى ۆئز هىطاهلىرىوىڭ بىرى لىل-ۆئز( 3

ىئوتىزام بىلەن ًاظاظتا ۆئزىگە ىئوتاًىن ًۇلىرى تەلەپ لوًىدىغان دىلمۇرات تۇرصۇهدەك هىطىلەرهى وئبدان هۆزىتىدىغان بولشىڭىز، 
ت لىلىض مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظتا ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن باظكۇرۇش بىر لېتىملىق ىئض بولۇپ لالشا بولماًدىغاهلىكىوى، ۇئهى بىر ۆئمۈرلۈك ائدە

بۇ ىئطوى ئەمەلگە ائظۇرۇظوىڭ ئەڭ ًاخطى ۇئصۇلى، ۆئزى ۈئچۈن بىر صىشتېما ۋە هۈهدىلىم ائدەت .  هېرەهلىنىوى چۈظىوىپ ًېتەلەًشىز
.  تۈزۈپ چىكىض، بولۇپمۇ ۆئزىوىڭ ۇئزۇن مۇددەتلىم تەرەلكىٌاتى ۋە مۇۋەپپەلىٌىتى ۈئچۈن ھالكىلىق رول وئًواًدىغان صاھەدە ظۇهداق لىلىض

.  مەن داۋاملىق مالالە ًېزىپ تۇرىدىغان بولغاچكا، هىتاپ وئلۇش ۋە ماتېرىٌال ًىغىطوى ۆئزەموىڭ هۈهدىلىم ائدىتى لىلىۋالغانمەصىلەن، 
 ۆئزەموىڭ ۆئمرىوىڭ ائخىرىغىچە ۈئهۈملۈك ىئطلەظوى هۆزدە تۇتۇپ، هۈهىگە بىر صائەت ئەتىراپىدا ًول مېڭىپ چېوىكىطوىمۇ ۆئزەم ۈئچۈن بىر

 . ۋالدىمىئوتىزام لىلى
 

 صەۋەبلىرىگە لارىتا جەڭ ېئالن لىلىض-ۆئزىوىڭ باھاهە( 4
-ۆئزى ۈئچۈن تۈزۈلگەن ىئوتىزام بوًىچە ًاظاظوى بىر ائدەت لىلىپ ًېتىلدۈرۈش ۈئچۈن، صىز لىلمىشىڭىز بولماًدىغان بىرىوچى ىئض، باھاهە

ىڭ ۆئزىڭىز ۈئچۈن تۇرغۇزۇلغان ىئوتىزام بوًىچە ىئض صىزه. صەۋەب ىئزدەش ائدىتىگە هىشبەتەن جەڭ ېئالن لىلىض ۋە ۇئهى ًولۇتۇش



ىرى هۆرۈظىڭىزگە توصالغۇ بولۇۋاتكان صەۋەبلەر باھاهىدىن باظكا هەرصە ئەمەس بولۇپ، ئەگەر صىز لىدېر بولۇش صۈپىتىڭىز بىلەن ًەهە بىر ًۇل
 .ىڭىزهى تاظلىطىڭىز هېرەكصەۋەب ىئزدەًدىغان ائدىت-بالدالكا چىكمالچى بولىدىنەهشىز، چولۇم ۆئزىڭىزگە باھاهە

 
 ىئطوى تولۇق پۈتتۈرۈپ بولمىغىچە ۇئهىڭ ۈئچۈن مۇهاپات ىئزدىمەصلىم( 5

دىغان ئەگەر صىزدە ۆئزىڭىزهى ىئوتىزام بىلەن باظكۇرۇش ىئكتىدارى هەم بولىدىنەن، ۆئزىڭىزدە غەلىبە لىلماي تۇرۇپ مۇهاپات ېئلىطكا ائلدىراً
 .ائدەتوى ًېتىلدۈرىۋالىشىز

 
 وىوى هەتىجە چىكىرىطكا مەرهەزلەظتۈرۈشزېھ( 6

پ صىز ھەر لېتىم زېھوىڭىزهى بىر ىئطوىڭ هەتىجىشىگە ئەمەس، ۇئ ىئطوى لىلىطتىنى لىٌىوچىلىكالرغا لارىتىۋالىدىنەهشىز، صىز ۈئمىدصىزهىلى
ۆئزىڭىزگە پۇظاًمان پەًدا -ۇظوىڭ وئرهىغا ۆئزۆئزىڭىزگە ىئوتىزام تۇرغۇز -بۇهداق ئەھۋالغا ۇئزۇن مۇددەت پېتىپ لالىدىنەهشىز، صىز ۆئز.  لالىشىز

صىز هېلەر لېتىم بىر چولۇم لىلمىشىڭىز بولماًدىغان ىئطكا دۇچ هەلگەهدە، لاهداق لىلغاهدا صىزگە لوالًلىق بولىدىغاهلىكى ۈئصتىدە .  لىلىۋالىشىز
اهدىنى پاًدىوى هۆزدە تۇتۇپ، ائظۇ ىئطوى ائخىرغىچە توغرا ىئطوى لىلغ.  وئًالهماي، زېھوىڭىزهى ۇئهىڭغا بەدەل تۆلەظنە مەرهەزلەظتۈرۈڭ

 .داۋامالظتۇرۇڭ
 

ىئطالرهى مۇھىملىق ( 2; )ۆئزىڭىزهى ىئوتىزام بىلەن هوهترول لىلىض ىئكتىدارىوى ًېتىلدۈرۈش ۈئچۈن، تۆۋەهدىنىدەك ىئطالرهى لىلىڭ-ۆئز
 .باھاهە ىئزدەظتىن ۆئزىڭىزهى ًىراق تۇتۇڭ( 4.  )وى تىزىپ چىكىڭتۈزۈم بىلەن ىئض لىلىطىوىڭ پاًدىلىرى( 3.  )دەرىشىجىشىگە ائًرىپ چىكىڭ

 
 (sCiogmesccl)ائلدىغا ۆئتۈش ۈئچۈن، باظكىالرهى بىرىوچى وئرۇهغا لوًۇڭ —ماالًلىق. :2

 
ۇئ . لىلىدۇ خەلكوىڭ ئەڭ ًاخطى مەهپەئەتى ۈئچۈن خىزمەت. خەلق ۈئچۈن خىزمەت لىلىدۇ. ھەلىكىي لىدېر باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىدۇ--

.  ظۇهداق لىلغاهلىكى ۈئچۈهال داۋاملىق ائممىوىڭ هۆڭلىگە ًېكىپ هەتمەًدۇ، ھەمدە هىطىلەرهى تەصىرلەهدۈرەلىطىمۇ بەزىدە مۇمنىن ئەمەس
ن، ۇئالر بىراق ھەلىكىي لىدېرلەر ۆئزىوىڭ ظەخشىي ظۆھرىتىوى ئەمەس، باظكىالرهىڭ مەهپەئەتىوى ۆئزىوىڭ چىكىض هۇلتىشى لىلىدىغاهلىكى ۈئچۈ

 . ، ًازغۇچى(Eugene B. Habecker)ًۇجىن خابېنېر .  بەدەل تۆلەظنە رازى بولىدۇ
 

ئەگەر .  ماالًلىق توغرىشىدا گەپ بولغاهدا، ھەرگىزمۇ ىئكتىدارصىز هىطىلەر لىلىدىغان تۆۋەن دەرىجىلىم ىئطالرهى هۆز ائلدىڭىزغا ئەهەلمەڭ
ماالًلىق خىزمەت وئرهى ًاهى ىئكتىدار توغرىشىدىنى ۇئلۇم .  ظەهچىگە ىئگە بولۇپ لالىشىزظۇهداق لىلشىڭىز، ماالًلىق توغرىشىدا خاتا چۈ

مەن صىزهىڭ مۇالزىمەت صاھەصىدە ىئطلەًدىغان هاچار پوزىتشىٌىلىم هىطىلەرهى هۆپ ۇئچرىتىپ .  ۇئ پوزىتشىٌە توغرىشىدىنى ۇئلۇم.  ئەمەس
. الًىكىدا خىزمەت لىلىطكا ۇئهىمىغان ۋالىتتىنى هاچار ئەھۋالوى صىز ائصاهال باًكىٌاالًشىزبىر  خىزمەتچى هىطىلەرگە .  بالكىوىڭىزغا ىئطىومەن

ھەلىكىي لىدېرلەر ۆئزى ۈئچۈن ئەمەس، . ًوللىكىوىمۇ ائصاهال باًكىۋالغىلى بولىدۇ-خۇددى ظۇهىڭغا وئخطاش، بىر لىدېردە ماالًلىق لەلبىوىڭ بار
 .باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىطوى ىئشتەًدۇ

 
 ;ماالًلىق پوزىتشىٌىشىگە ىئگە لىدېرلەردە تۆۋەهدىنىدەك ائالھىدىلىنلەر بار بولىدۇ

 
 باظكىالرهىڭ مەهپەئەتىوى ۆئز مەهپەئەتىوىڭ ائلدىغا لوًىدۇ(2

ر ًالكا لاًرىپ بۇ ۆئزىوىڭ خۇصۇصىي ىئشتەهلىرىوى بى.  ماالًلىق لەلبىوىڭ بىرىوچى ىئپادىشى باظكىالرهى ۆئزىوىڭ ائلدىغا لوًۇظتىن ىئبارەت
غا لوًۇش بىلەهمۇ وئخطاش بولۇپ، ماالًلىق لەلبىگە ىئگە بولۇش دېگىوىمىز مەلشەتلىم ھالدا ائممىوىڭ ېئھتىٌاجىدىن خەۋەردار بولۇش، ۇئالر 

الًدىغان بولۇش لاتارلىق ىئ طالرهى ۆئز ىئچىگە ًاردەم لىلىطكا تەًٌار تۇرۇش، ھەمدە ۇئالرهىڭ تەلەپلىرىوى مۇھىم ىئطالر لاتارىدا لوبۇل لىال
 .  ائلىدۇ

 
 ۆئزىگە ىئطىوىدۇ( 3



مەن بەك مۇھىم ائدەم بولۇپ، باظكىالر ».  ماالًلىكوى ىئطكا ائظۇرۇظتىنى ئەڭ ھالكىلىق ائمىو ۆئزىدە بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى بار بولۇش
زىوىڭ بىخەتەرلىنىگە بولغان ىئطەهچىشى هامىو ، دەپ لاراًدىغان هىطىلەرهىڭ ھەممىشى ۆئزىگە بولغان، ۆئ«ۈئچۈن خىزمەت لىلشام بولماًدۇ

.  بىر ائدەموىڭ باظكىالرغا لاهداق مۇائمىلە لىلىدىغاهلىكى ۇئهىڭ ۆئزىگە لاهداق لاراًدىغاهلىكىوى ئەهس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ.  ئەمەس هىطىلەردۇر 
دىككەت لىلىطكا ئەرزىٌدىغان »; ظەهدۈرۈپ بەرگەنًۇلىرىدىنى ۇئلۇموى هاھاًىتى ًاخطى چۈ( ssCoEono Hc)پەًالصوپ ۋە ظاىئر ېئرىم ھوفېر 

. بىز ۆئزىمىزگە لاهداق مۇائمىلە لىلشاق، باظكىالرغىمۇ ظۇهداق مۇائمىلە لىلىمىز. هەرصە ظۇهى، بىز خوظوىمىزهى ۆئزىمىزهى صۆًگەهدەك صۆًىمىز
بىز ۆئزىمىزهى .  ق لىلغاهدا، باظكىالرغىمۇ هەڭ لوصاق بولىمىزبىز ۆئزىمىزگە صەۋرچاهلى. بىز ۆئزىمىزگە هەپرەتلەهگەهدە، باظكىالرهىمۇ ۆئچ هۆرۈمىز

-ۆئزىمىزگە بولغان صۆًگۈ-بۇ دۇهٌاهى ائزابالًدىغان مەصىلىلەرهى هەلتۈرۈپ چىكىرىدىغان هەرصە ۆئز.  ئەپۇ لىلغاهدا، باظكىالرهىمۇ هەچۈرىمىز
لاهۇهىٌىتىدە ېئٌتىلىطىچە، پەلەت ( CnecrConCme)بېرىض  باظكىالرغا ھولۇق«  .ۆئزىمىزگە بولغان ۆئچلۈه تۇر -مۇھەببەت ئەمەس، ۆئز

خۇددى ظۇهىڭغا وئخطاش، پەلەت بىخەتەرلىم ىئطەهچىشىگە ىئگە . بىخەتەرلىم ىئطەهچىشىگە ىئگە لىدېرلەرال باظكىالرغا ھولۇق بېرىدۇ
الًدۇ  .لىدېرلەرال ماالًلىكوى هاماًان لىال

 
 بېرىدۇباظكىالرغا خىزمەت لىلىطوى ۆئزى باظالپ ( 4

ھەمدە بەزىلەر بىرەر هرىزىس بولغاهدا باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت . ئەگەر مەجبۇرلىوىدىنەن، ھەرلاهداق ائدەم باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىدۇ
ائزرالمۇ بىراق ۇئلۇغ داھىٌالر ېئھتىٌاجوى ۆئزى باًكاًدۇ، پۇرصەتوى ۆئزى چىڭ تۇتىدۇ، ھەمدە لىلغان ًاخطىلىكىوى لاًتۇرۇۋېلىطوى .  لىلىدۇ

 .وئًالپ لوًماي تۇرۇپ باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىدۇ
 

 غا ائهچە پەرۋا لىلىپ هەتمەًدۇ( خىزمەت وئرهى)ۆئز ھولۇلى ( 5
لىدېرلىق وئرهى ۇئالرهىڭ ۆئز .  ماالًلىق لەلبىگە ىئگە ًاهى خىزمەتچى لىدېرلەر خىزمەت ًاهى ھولۇق دەرىجىشىگە ۇئهچىۋاال پەرۋا لىلىپ هەتمەًدۇ

 .  صۇئلىٌىتىگە بولغان صەزگۈرلۈهىوى تېخىمۇ ائظۇرىدۇمە
 

بىزهىڭ ىئدارىدە بىر توپ ائدەملەر بىرگە ىئطلىگەن ۋالتىمىزدا، هىموىڭ باظلىق هىموىڭ ائدەتتىنى خادىم ىئنەهلىنىوى ائصاصەن ; ىئالۋە
هۆپۈهچە ئەھۋالدا تۆۋەهدىنىلەر . ەزمەًمىزهىطىلەرهىڭ خىزمەت وئرهى ًاهى ھولۇق دەرىجىشىوى ائصاصەن ص. ئەصتىن چىكىرىپ لوًىمىز

خىزمەتچىلەر باظلىككا .  باظلىكالرغا مۇائمىلە لىلغاهدىنى بىلەن صېلىطتۇرغاهدا، باظلىكالر لول ائصتىدىنىلەرگە ًاخطىراق مۇائمىلە لىلىدۇ
لىلىدىغان ىئطالر بولۇپ لالغاهدىمۇ، باظلىكالر لول ائصتىدىنىلەر باظلىككا خوظامەت . خوظامەت لىلىدىغان ىئطالرهى ھەرگىز هۆرگىلى بولماًدۇ

 .خىزمەتچىلەرهىڭ خوظامىتىوى ائزرالمۇ ېئتىبارغا ېئلىپ لوًماًدۇ
 

 هۆًۈمچاهلىق هۇلتىشىدىن باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىدۇ( 6
باظكىالرغا بولغان هۆًۈمچاهلىكتىن هېلىپ ۇئ . ماالًلىق باظكىالردىن پاًدىلىوىۋېلىض ًاهى ۆئز هامىوى ۆئصتۈرۈش مەلشىتىدە ۋۇجۇتكا هەلمەًدۇ

صىزهىڭ تەصىر داىئرىڭىزهىڭ ئەڭ ائخىرىدا لاهچىلىم هەڭ بولىدىغاهلىكىوى صىزهىڭ باظكىالرغا لاهچىلىم هۆًۈهىدىغاهلىكىڭىز . چىكىدۇ
 .ۇھىمظۇهىڭ ۈئچۈن لىدېرلەرهىڭ ۆئزى خاالپ تۇرۇپ باظكىالر ۈئچۈن خىزمەت لىلىطى هاھاًىتىمۇ م.  بەلگىلەًدۇ

 
( 3.  )هىچىم ًاخطىلىكالرهى لىلىپ تۇرۇڭ-باظكىالرغا هىچىم( 2; )ماالًلىق ىئكتىدارىوى ۆئصتۈرۈش ۈئچۈن، مۇهداق ىئطالرهى لىلىڭ

 .ھەرىنەت لوللىوىڭ-ماالًلىق لىلىض ًولىدا ئەمەلىي ىئض( 4. )ئەتراپىڭىزدىنى ۋە ًېڭىدىن ۇئچراظكان هىطىلەرگە ًېكىولىق لىلىڭ
 

داۋاملىق ًېتەهلەپ مېڭىض ۈئچۈن، داۋاملىق ۆئگىوىپ تۇرۇڭ —ۆئگەتنىلى بولىدىغان بولۇش. 31
(tCgosgvnineG) 

 
بۇ صىزهىڭ توختاۋصىز .  ھەصشە بەهراق لەدىرلەڭ 21ائڭالش ۋالتىڭىز بىلەن وئلۇش ۋالتىڭىزهى صۆزلەش ۋالتىڭىزغا لارىغاهدا تەخمىوەن --

، (Gerald McGinnis)گېرالد مەهجىوىس .  صىز ًاخطىالپ مېڭىطىڭىزهى هاپالەتنە ىئگە لىلىدۇۆئزىڭىزهى توختاۋ-ۆئگىوىطىڭىز ۋە ۆئز
 ائمېرىنىدىنى بىر ظىرهەتوىڭ لىدېرى 

 



. هى بىلمەًدىغان هىطىلەر بولماصلىكى مۇمنىن( esgoinC esgeinm)ًىللىرىدىنى دۇهٌاغا توهۇلغان هىوو ائرتىشى چارلى چەپلىن -2:31ۋە  -2:21
مەن تاماظىبىولەرگە لوًۇپ »; م مۇخبىرالر ۇئهىڭ بىلەن صۆھبەت ۆئتنۈزۈپ صوائل صورىغاهدا، صوائلغا جاۋابەن مۇهداق دېگەنبىر لېتى

مەصىلەن، بىر . بېرىلىۋاتكان هىوولىرىمدىن بىرىوى هۆرۈۋاتكاهدا، تاماظىبىوالرهىڭ هېمىگە هۈلمەًۋاتكاهلىكىغا ىئوتاًىن لاتتىق دىككەت لىلىمەن
اظىبىوالر مەن هۈلنىلىم بولىدۇ، دەپ وئًالپ هىرگۈزگەن بىر ھەرىنەتنە هۈلمىشە، مەن ۇئ ھەرىنەتوى ىئوچىنىلىم بىلەن لاهچە تام

ئەگەر مەن هۈلنىلىم .  تەهطۈرۈپ، ۇئهىڭدىنى خاتالىق ًاهى ۇئهى ىئجرا لىلىطتىنى خاتالىكوىڭ هېمە ىئنەهلىنىوى تېپىپ چىكىطكا تىرىطىمەن
ۆئزەمدىن ۇئ هەرصە هېمە -ان بىر ھەرىنەتنە تاماظىبىوالر ائزراق بولشىمۇ هۈلنە بىلەن ىئوناس لاًتۇرىدىنەن، مەن ۆئزبولىدۇ، دەپ وئًلىمىغ

 «.ۈئچۈن هۈلنە پەًدا لىلىدۇ، دەپ صوراًمەن
 

بىراق، ۇئهىڭ . ىم بولغانچەپلىودا تاالهت بىلەن ىئوتاًىن هۈچلۈك ىئچنىي ھەرىنەتلەهدۈرگۈچى هۈچ بار بولغاهلىكى ۈئچۈن، ۇئ مۇۋەپپەلىٌەتل
ۇئ تەرەلكىي لىلىض، ۆئگىوىض، ۋە ۆئز ماھارىتىوى .  بۇهداق ىئكتىدارىغا وئزۇق بولۇپ بەرگەن هەرصە ۇئهىڭ ۆئگەتنىلى بولىدىغان خاراه تېرىدۇر 

ىق ۋە ئەڭ ًۇلىرى ماائظلىق ۇئ دۇهٌادىنى ئەڭ داڭل.  هامالەتنە ًەتنۈزۈش ًولىدا توختاۋصىز ھالدا ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە لاتتىق تىرىطكان
-ئەگەر چەپلىن ۆئزىوىڭ ۆئگەتنىلى بولىدىغان مىجەزىوىڭ وئرهىغا پوچىلىق ۋە ۆئز.  ائرتىشنە ائًالهغان ۋالىتتىمۇ لاهائەتچاهلىق ھېس لىلمىغان

نى هىوو ائرتىشىغا ائًلىوىپ لالغان ۆئزىگە بولغان لاهائەتچاهلىق مىجەزىوى دەصشەتنەن بولشا، ھازىر ائلاللاچان ۇئهتۇلۇپ هەتنەن بىر ائدەتتى
 .بوالتتى

 
ئەگەر صىز .  لىدېرلەر دۇچ هېلىدىغان خەتەرلەرهىڭ بىرى، مەلۇم دەرىجىدىنى ائبرۇًغا ېئرىطنەهدىن هېٌىوال ۇئهىڭ بىلەن لاهائەتلىوىپ لېلىض

بۇهىڭ . اۋاملىق تەرەلكىي لىلدۇرۇظوى توختاتماڭمەلۇم دەرىجىدىنى تەصىر داىئرىگە ۋە ھۆرمەتنە ېئرىطىپ بولغان بولشىڭىزمۇ، ۆئزىڭىزهى د
 ;صەۋەبى

 صىزهىڭ تەرەلكىٌاتىڭىز صىزهىڭ هىم ىئنەهلىنىڭىزهى بەلگىلەًدۇ--
 صىزهىڭ هىم ىئنەهلىنىڭىز صىزهىڭ ۆئزىڭىزگە لاهداق هىطىلەرهى تارتىدىغاهلىكىڭىزهى بەلگىلەًدۇ--
 ڭ تەظنىالتىڭىزهىڭ مۇۋەپپەلىٌىتىوى بەلگىلەًدۇصىزهىڭ ۆئزىڭىزگە هىملەرهى تارتىدىغاهلىكىڭىز صىزهى--

ڭ  .ئەگەر صىز تەظنىالتىڭىزهى تەرەلكىي لىلدۇرمالچى بولىدىنەهشىز، ۆئزىڭىزدە ۆئگەتنىلى بولىدىغان خاراه تېرهى صالال
 

 ;ۆئزىڭىزدە ۆئگەتنىلى بولىدىغان پوزىتشىٌىوى ًېتىلدۈرۈش ۋە صالالش ۈئچۈن تۆۋەهدىنى ىئطالرهى لىلىڭ
 

 ىڭىزدىنى لاهائەتچاهلىق هېشىلىوى صالاًتىڭۆئز (2
بەزى هىطىلەر خاتا ھالدا مەلۇم بىر هىطاهوى ئەمەلگە ائظۇرۇپ .  ۆئگەتنىلى بولماًدىغان پوزىتشىٌە ېئرىطنەن هەتىجىلەردىن هېلىپ چىكىدۇ

بېرىض ېئھتىماللىكى بار ىئطالر هاھاًىتى هۆپ، بۇهداق ئەھۋال ًۈز .  بولغاهدىن هېٌىن، داۋاملىق تەرەلكىي لىلىطوىڭ ھاجىتى ًوق، دەپ لاراًدۇ
ٌىگە مەصىلەن، بىر ۇئهۋاهغا ېئرىطىض، بىر ائرزۇ لىلغان خىزمەتنە وئرۇهلىطىض، بىر ائالھىدە مۇهاپاتكا ېئرىطىض، ًاهى بىر ىئكتىشادىي صەۋى

وختاتكان هۈن، ۇئالر ۆئزىوىڭ ۋە ۆئز تەظنىالتىوىڭ بارلىق ۇئالر تەرەلكىي لىلىطوى ت.  ئەمما ۈئهۈملۈك لىدېرلەر ۇئهداق وئًلىشا بولماًدۇ.  ًېتىض
. ئەگەر صىز ًېطىلال تۇرصىڭىز، داۋاملىق هۆهلەًشىز»; مۇهداق دېگەن( rgG Koco)رېي هروك . ًوظۇرۇن هۈچىدىن ائًرىلىپ لالغان هۈن بولىدۇ

 «.صىز پىطىپ بولغان ھامان، صېشىطكا باظالًشىز
 

 ان لاهائەتچاهلىق تۇًغۇصىوى بېشىپ چۈظۈڭمۇۋەپپەلىٌەتتىن هېلىپ چىكك( 3
ۈئهۈملۈك لىدېرلەر ظۇهى بىلىدىنى، . هۆپۈهچە ئەھۋالدا مۇۋەپپەلىٌەت هىطىلەرهىڭ ۆئگەتنىلى بولىدىغان پوزىتشىٌىشىگە توصكۇهلۇق لىلىدۇ

ەر صىز بۇرۇن مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇپ بالكان ئەگ.  ۇئالرهى ھازىرلى ھولۇلكا ېئرىطتۈرگەن هەرصە ھەرگىزمۇ ۇئالرهى ائظۇ وئرۇهدا صاللىٌالماًدۇ
ظۇهدالال ظۇهى ئەصتە تۇتۇڭنى، ئەگەر صىز تۈهۈگۈن لىلغان ىئض صىز ۈئچۈن ھازىرمۇ چوڭ ىئض بولۇپ .  بولشىڭىز، دىككەت لىلىڭ

 .هۆرۈهىدىنەن، صىز بۈگۈن ھېچ لاهچە ىئض لىلمىغان بولىشىز
 

 ېچىڭدىن لەتئىي ۋاز ه( Fscoeooe)ۇئدۇل ًولالر ( 4
بۇ ھەلىكەتەهمۇ «  .ىئننى هۇلتا وئتتۇرىشىدىنى ئەڭ ۇئزۇن ائرىلىق ۇئدۇل ًولدىن ىئبارەت»; مۇهداق دېگەن( NgmoG Dcomgm)هاهشى دورهان 

ەدە ئەگەر صىز مەلۇم بىر صاھ.  ھاًاتتىنى مەلۇم لىممەتنە ىئگە هەرصىلەرهىڭ ھەممىشىگە صىز مەلۇم لىممەتتىنى بەدەل تۆلەًشىز.  توغرا گەپ



، تەرەلكىي لىلمالچى بولىدىنەهشىز، ۇئهىڭغا لاهچىلىم ىئض هېتىدىغاهلىكى ۋە لاهچىلىم بەدەل تۆلىمىشە بولماًدىغاهلىكىوى ائڭ كىرتىۋېلىڭ
ڭ  .ائهدىن ۇئ بەدەلوى تۆلەظنە لەتئىي بەل باغال

 
 مەغرۇرلۇلوى تاظلىۋېتىڭ( 5

لمىغاهلىكىمىزهى ېئتىراپ لىلىطوى تەلەپ لىلىدۇۆئگەتنىلى بولىدىغان پوزىتشىٌە بىزدىن بىزهىڭ ھەممە  ۇئهىڭدىن باظكا، .  هەرصىوى بىلىپ بوال
بىراق ًازغۇچى ۋە لول ھۈهەر مۇتەخەصشىشى ېئلبېرت ھابارد . ئەگەر بىز داۋاملىق ۆئگىوىپ ماڭشاق، بىز داۋاملىق خاتالىق ۆئتنۈزۈپمۇ تۇرىمىز

(olivCoe HovvgoE ) ،مرىدە ۆئتنۈزۈش ېئھتىماللىكى بار بولغان ئەڭ چوڭ خاتالىق ۇئهىڭ خاتالىق ۆئتنۈزۈپ بىر ائدەم ۆئز ۆئ»دېگىوىدەك
لماًشىز«  .لوًۇظتىن داۋاملىق لورلۇپ تۇرۇظىدىن ىئبارەت صىز بىر هەرصىگە ېئرىطىض .  صىز ھەم مەغرۇر ھەم ۆئگەتنىلى بولىدىغان ائدەم بوال

ڭهىطىل.  ۈئچۈن چولۇم ًەهە بىر هەرصىدىن ائًرىلىشىز  .ىم تەرەلكىٌاتوى لولغا هەلتۈرۈش ۈئچۈن، چولۇم مەغرۇرلىكىڭىزهى تاظال
 

 وئخطاش خاتالىككا ىئننى لېتىم بەدەل تۆلىمەڭ( 6
بىراق وئخطاش . بۇ راس گەپ« .خاتالىق ۆئتنۈزمەًدىغان ائدەم ائلغىمۇ ىئلگىرىلىمەًدۇ»; مۇهداق دېگەن( tCllG rccFCiCie)تېدى رۆزېۋېلت 

صىز بىر ۆئگەتنىلى بولىدىغان لىدېر بولۇش صۈپىتىڭىز بىلەن، چولۇم .  لاًتا تەهرارالپ تۇرىدىغان لىدېرمۇ ائلغا ىئلگىرىلىمەًدۇ-خاتالىكوى لاًتا
ۇئهداق . ظۇهداق ئەھۋالدا خاتالىكوى ۇئهتۇپ هېتىڭ، لېنىن ۇئ خاتالىق صىزگە ۆئگەتنەن ىئطوى مەڭگۈ ئەصتە تۇتۇڭ. خاتالىق ۆئتنۈزىشىز

 .شىز، صىز وئخطاش خاتالىككا هۆپ لېتىم بەدەل تۆلەًشىزلىلماًدىنەه
 

خاتالىق ۆئتنۈزگەهدە ۇئهىڭغا لاهداق مۇائمىلە ( 2; )صىز ۆئزىڭىزهىڭ ۆئگەتنىلى بولىدىغان خاراه تېرىوى ًاخطىالش ۈئچۈن، مۇهۇ ىئطالرهى لىلىڭ
ار مۇائمىلە لىلىدىنەهشىز، ًاهى زادىال خاتالىق ۆئتنۈزمەًمەن، دەپ ئەگەر صىز ۇئهىڭغا هاھاًىتى هاچ. لىلىدىغاهلىكىڭىزهى وئبدان هۆزىتىپ بېكىڭ

ًېڭى ىئطالرهى ( 3.  )وئًالًدىنەهشىز، ۆئزىڭىزهىڭ ۆئگەتنىلى بولىدىغان پوزىتشىٌىشى ۈئصتىدە ائزراق ىئض ېئلىپ بارمىشىڭىز بولماًدىنەن
 23-7لىدېرلىق ًاهى ۆئزىڭىزهىڭ هەصپىي صاھەصىدە ًىلىغا . رهى ۆئگىوىڭۆئزىڭىزهىڭ ىئكتىدارى بار بىر صاھەدە ًېڭى هەرصىلە( 4. )صىواپ بېكىڭ

 .پارچە هىتاپ وئلۇڭ
 

 (nnFncm)صىز پەلەت ۆئزىڭىز هۆرەلىگەن پەللىگىال ًېتەلەًشىز —ًىرالوى هۆرەرلىم. 32
 

هۆرەرلىم، هەڭ هەزەر داىئرە، خىٌال، هۆرۈش لۇۋۋىتى، ًىرالوى »بولۇپ، ًۇلغۇن لۇغىتىدە ۇئ « inFncm»بۇ صۈپەتوىڭ ىئوگلىزچە ائتىلىطى 
 ;بۇ صۆزهىڭ ىئوگلىز تىلى تور لۇغىتىدىنى چۈظەهدۈرىلىطىوىڭ بىر لىشمى مۇهداق ىئنەن.  دەپ ىئزاھالهغان« هەزەر، تەصەۋۋۇر، گۈزەل مەهزىرە

 ھەرىنىتى ًاهى لابىلىٌىتى-هۆز بىلەن صېزىض ىئض--
 ھەرىنىتى ًاهى لابىلىٌىتى-ان ىئطالرهى ائلدىن پەرەز لىلىض ىئضهەلگۈصىدە بولىدىغان ًاهى بولۇظى مۇمنىن بولغ--
 بىر جاهلىق ۋە خىٌالىي چۈظەهچە ًاهى پەرەز--

هەلگۈصىگە بولغان توغرا »دەپ ائلىدىغان بولۇپ، وئلۇرمەهلەردىن ۇئهىڭ مەهىشىوى « ًىرالوى هۆرەرلىم»مەزهۇر مالالىدە مەن بۇ صۈپەتوى 
 .د لىلىمەندەپمۇ چۈظىوىطىوى ۈئمى« پەرەز

 
بۇهداق بولىطىدىنى صەۋەب، ًىرالوى هۆرەرلىم .  لىدېرلەردە ۇئ هام بولشا لەتئىي بولماًدۇ.  ًىرالوى هۆرەرلىم بىر لىدېر ۈئچۈن ئەڭ مۇھىم هەرصە

مىولەًدۇ، ھەمدە ائدەموى ۇئ ائدەموىڭ ىئچىدىنى وئتوى تۇتاظتۇرىدۇ ۋە ۇئهى ًېكىلغۇ بىلەن تە. هىطاهوى هۆرصىتىپ بېرىدۇ.  لىدېرهى ًېتەهلەًدۇ
ًىرالوى هۆرەلمەًدىغان لىدېر ھەرگىزمۇ ائلغا .  ۇئ بىر لىدېرغا ئەگىطىدىغان هىطىلەر ۈئچۈهمۇ بىر وئت تۇتاظتۇرغۇچى.  ائلغا لاراپ تارتىدۇ

 .  ۇئ ئەڭ هۆپ بولغاهدىمۇ پەلەت بىر چەمبىرەهوى بوًالپ ائًلىوىپ ًۈرۈًدۇ. ىئلگىرىلىٌەلمەًدۇ
 

 ;ىرالوى هۆرەلەًدىغان ىئكتىدارغا ىئگە بولۇظتا، تۆۋەهدىنى ىئطالرهى بىلىطى هېرەكبىر لىدېر ً
 

 ًىرالوى هۆرەرلىم ائدەموىڭ ىئچنىي دۇهٌاصىدىن باظلىوىدۇ(2
لماًشىز لماًشىز، ًاهى ائرىٌەتنە ائال لماًشىز، تىلەپ ائال .  ېلىطى هېرەكۇئ ائدەموىڭ ىئچنىي دۇهٌاصىدىن ه.  ًىرالوى هۆرەرلىنوى صىز صېتىپ ائال

ۆئزىڭىزهىڭ تەبىئىي تاالهتلىرى بىلەن .  ئەگەر صىزدە ًىرالوى هۆرەرلىم هەمچىو بولىدىنەن، ۆئزىڭىزهىڭ ىئچنىي دۇهٌاصىوى تەهطۈرۈپ هۆرۈڭ



هۆرىدىغان ئەلىلگە ئەگەر صىز ظۇهداق لىلىپمۇ بىر ًىرالوى . صىزهى چالىرىۋاتكان ىئچنىي ائۋازغا لۇالق صېلىپ بېكىڭ.  ىئشتىنىگە لاراپ بېكىڭ
 .  ۇئهىڭغا ظىرىم بولۇڭ.  ېئرىطەلمەًدىنەهشىز، صىزگە ائظۇهداق ئەلىلوى بېرەلەًدىغان بىر لىدېر بىلەن بىرلىطىڭ

 
 ًىرالوى هۆرۈش ئەللى صىزهىڭ تارىخىڭىزدىن هېلىدۇ( 3

ۇئ بىر لىدېرهىڭ ۆئتمۈظتىنى .  پەت ئەمەسًىرالوى هۆرەرلىم بەزى هىطىلەر وئًلىغاهدەك بىر بوظلۇلتىن پەًدا بولىدىغان صىرلىق صۈ
 .  صەرگۈزەظتىلىرىدىن ۋە ۇئهىڭ ئەتىراپىدىنى هىطىلەرهىڭ تارىخىدىن ۋۇجۇتكا هېلىدۇ

 
 ًىرالوى هۆرەرلىم باظكىالرهىڭ ېئھتىٌاجىوى لاهدۇرىدۇ( 4

ىتاالًدىغان هەتىجىلەرهىڭ چېگرىشىدىن ۆئتۈپ ۇئ بىر ظەخس ًار .  ھەلىكىي ًىرالوى هۆرۈش ئەللىوىڭ تەصىر داىئرىشى ىئوتاًىن هەڭ بولىدۇ
ۇئ باظكىالر —ھەمدە ۇئهىڭ ھەلىكىي لىممىتى بار بولىدىنەن، ۇئ پەًدا لىلىدىغان ۈئهۈم باظكىالرهى ۆئز ىئچىگە ېئلىطتىومۇ هۆپ بولىدۇ. هېتىدۇ

ر ۈئچۈن خىزمەت لىلماًدىنەن، ۇئ ئەلىو ېئھتىمال ئەگەر صىزدە بىر ًىرالوى هۆرۈش ئەللى بار بولۇپ، ۇئ باظكىال. ۈئچۈهمۇ لىممەت ًارىتىدۇ
 . بەك هىچىم بولىطى مۇمنىن

 
 ًىرالوى هۆرەرلىم صىزگە زۆرۈر ظاراىئتوى ًارىتىپ بېرىدۇ( 5

زگە ًىرالوى هۆرەرلىنوىڭ ئەڭ لىممەتلىم پاًدىلىرىوىڭ بىرى ۇئهىڭ بىر پارچە ماگوىتكا وئخطاش رول وئًوىطى، ًەهى ۇئهىڭ باظكىالرهى ۆئزىڭى
لىپ ۇئ صىزگە ىئكتىشاد ۋە باظكا مەهبەلەرهىمۇ ھەل لى.  تارتىطى، باظكىالرهى جەڭگە چالىرىطى، ۋە باظكىالرهى ىئتتىپالالظتۇرۇظىدىن ىئبارەت

.  صىزهىڭ هەلگۈصىگە بولغان ئەللىڭىز لاهچە چوڭ بولشا، ۇئ صىزگە ظۇهچە هۆپ لابىلىٌەتلىم هىطىلەرهى تارتىپ ئەهىلىپ بېرىدۇ.  بېرىدۇ
   .ۇصىزهىڭ هەلگۈصىگە بولغان پىالهىڭىز لاهچە لىٌىن بولشا، صىزهىڭ ائدەملىرىڭىز ۇئهى ئەمەلگە ائظۇرۇش ًولىدا ظۇهچە لاتتىق هۈرەش لىلىد

  



 
 صۈپەت تىزىملىنى 32; خۇالصە

 
صۈپەتوىڭ تىزىملىنى بولۇپ، ئەگەر خالىشىڭىز، ۆئزىڭىزهى ئەصلىتىپ تۇرۇش ۈئچۈن، بۇ تىزىملىنوى  32تۆۋەهدىنىشى ًۇلىرىدا توهۇظتۇرۇلغان 

 .بېشىپ چىكىرىپ، ۇئهى صىز ھەر هۈهى هۆرۈپ تۇرىدىغان بىر جاًغا چاپالپ لوًۇڭ
 

 صۈپەت جەدىۋېلى 32
 

 (osgogoeCo)چوڭ تاظوىڭ بىر پارچىشى بولۇش —هىطىلىم خاراه تېر .2
 (osgonFng)تۇهجى لېتىم بەرگەن تەصىر ھەل لىلغۇچ رول وئًواًدۇ —صېھرىي هۈچ .3
 (ocnnnenCme)ۇئ ىئض لىلغۇچىالرهى خىٌالپەرەصلەردىن پەرللەهدۈرۈپ تۇرىدۇ —صادىكلىق .4
 (ocnnomnogencm)ز لىلىشىز ۇئهىڭشىز صىز صەپەرهى ًالغۇ —ائاللىلىطىض ىئكتىدارى  .5
 (ocneCeCmoC)صىز ۇئهى ًېتىلدۈرصىڭىز، باظكىالر ۆئزلىگىدن هېلىدۇ —ھولۇلكا چۇظلۇق دەصماًە .6
 (ocoogaC)جاصارەتلىم بىر هىطى هۆپ هىطىلەر بىلەن باراۋەر —جاصارەت .7
 (lnFoComnCme)ھەل لىلىومىغان صىرالرغا خاتىمە بېرىض —(صەزگۈرلۈك)پەرللەهدۈرۈش ىئكتىدارى  .8
 (scooF)مەرهەزلەظتۈرۈش  .9
 (aCmCocFneG)صىزدىنى ظام ًەهە بىر ظاموى ًاهدۇرغاهدا ۆئزىگە ھېچ لاهداق زىٌان بولماًدۇ —مەردلىم .:

 (nmnengeniC)ۇئهىڭشىز صىز ۆئًوىڭ صىرتىغا چىكالماًشىز —ىئجادچاهلىق .21
 (inFeCm)ىئطلىتىڭ  ۆئزىڭىزهى هىطىلەرهىڭ لەلبى بىلەن تۇتاظتۇرۇش ۈئچۈن، لۇلۇلىڭىزهى—ائڭالش .22

 (egFFncm)ًۈهشەك لىزغىولىق  .23
الًشىز —ىئجابىي پوزىتشىٌە .24 الًدىغاهلىكىڭىزغا ىئطەهشىڭىز، ۇئهى چولۇم لىال  (ecFneniC geeneolC)بىر ىئطوى لىال
 (eocviCn Fciinma)مەصىلىلەرهىڭ مەصىلە بولۇپ تۇرىطىغا ًول لوًماڭ —مەصىلە ھەل لىلىض .25
 (oCigencmFsneF)ەگەر صىز باظكىالر بىلەن ًاخطى چىكىطشىڭىز، ۇئالر صىز بىلەن ھەمنارلىطىدۇ ئ—مۇهاصىۋەتتە ًاخطى بولۇش .26
 (oCFecmFnvnineG)توپوى ۆئزىڭىز هۆتۈرۈپ ماڭمىشىڭىز، هوماهدا ئەزالىرىوى ًېتەهلەپ ماڭالماًشىز —مەصۇئلىٌەتچاهلىق .27
 (FCoooneG)ولغان ىئطەهچىشىزلىنوى تولۇللىٌالماًدۇ ھولۇلكا چۇظلۇق دەصماًە ھەرگىزمۇ ۆئزىگە ب—بىخەتەرلىم ىئطەهچىشى .28
 (FCis-lnFoneinmC)صىز ًېتەهلەًدىغان بىرىوچى ائدەم صىز ۆئزىڭىز —ۆئزىوى ىئوتىزام بىلەن هوهترول لىلىض-ۆئز .29
 (FCoigmesccl)ائلدىغا ۆئتۈش ۈئچۈن، باظكىالرهى بىرىوچى وئرۇهغا لوًۇڭ —ماالًلىق .:2

 (eCgosgvnineG)ۋاملىق ًېتەهلەپ مېڭىض ۈئچۈن، داۋاملىق ۆئگىوىپ تۇرۇڭ دا—ۆئگەتنىلى بولىدىغان بولۇش .31
 (inFncm)صىز پەلەت ۆئزىڭىز هۆرەلىگەن پەللىگىال ًېتەلەًشىز —ًىرالوى هۆرەرلىم .32

 

 
 ائخىرلى صۆز 

 
مەن ھازىرغىچە ًازغان داھىي ۋە .  صۈپەتوىڭ توهۇظتۇرۇلۇظى مۇظۇ ًەردە ائخىرالظتى 32ظۇهداق لىلىپ بىر لىدېردە هام بولشا بولماًدىغان 

 ، ًەهە«داھىي ۋە لىدېرلىق هەزەرىٌىشى توغرىشىدا وئمۇمىي چۈظەهچە »ۇئالرهىڭ بىرى . لىدېرلەر توغرىشىدىنى مالالىلەردىن ًەهە ىئننىشى بار
بولۇپ، ئەگەر صىز ۇئالرهى تېخى وئلۇپ بالمىغان بولشىڭىز، ھازىر ۇئالرهى بىر لېتىم « ھوهالرهىڭ داھىٌشى ائتتىال ۋە ائتتىالىئزم  »بىرى بولشا 

مېوىڭ چۈظىوىطىمچە، غەرب ئەللىرىدىنى بىرەر ظىرهەت ًاهى تەظنىالت باظكۇرۇظوى ۈئهۈملۈك .  وئلۇپ بېكىطىڭىزهى تەظەببۇس لىلىمەن
ېئلىپ ماڭالمىغان، ًاهى بىرەر ېئغىر هىرىزىشنە دۇچ هەلگەن ۋالىتتا، مۇتەخەصشىشلەرهى تەهلىب لىلىپ، ۆئز ظىرهىتى ًاهى تەظنىالتىوىڭ 

كا ائهدىن ًولۇلكان مەصىلىوى ھەل لىلىط.  بارلىق باظلىكلىرىغا لارىتا بىر لاهچە هۈن لىدېرلىق ىئلمى ھەلكىدە مەخشۇس تەربىٌىلەش ېئلىپ بارىدۇ
مەن ھازىرغىچە هۆپ لېتىم .  ھەمدە مەصىلىوى ظۇ ائرلىلىق ھەل لىلىپ، داۋاملىق ائلغا لاراپ ىئلگىرىلەًدۇ.  باظتىن باظالپ لاًتا ائتلىوىدۇ

رهەت ظۇڭالظكا ۇئًغۇر دىٌارىدا ظى.  تەهىتلىگىوىمدەك، بىر ىئطوى لىلىطتىنى ئەڭ توغرا ۋە ئەڭ ۈئهۈملۈك ۇئصۇل، ىئلمىي ۇئصۇلدىن ىئبارەت



صۈپەتوىڭ ۆئلچىمى بوًىچە بىر لېتىم  32لۇرغان ۋە ۇئًغۇر ظىرهەتلىرىدە بىرەر باظلىكلىق رولىوى ائلغان بارلىق لېرىوداظالردىن ۆئزلىرىوى ًۇلىرىكى 
صۈپەتوىڭ  32 ائرىلىكىدا بىر هومۇر بېرىپ، 21دىن  1ئەگەر خالىشىڭىز، ۆئزىڭىزدىنى ھەر بىر صۈپەتنە . باھاالپ بېكىطىوى ۈئمىد لىلىمەن

صۈپەتتىن لاهچە  32بۇ صىزدە . گە بولۇپ هۆرۈپ بېكىڭ 32گە هۆپەًتىپ،  211ھەممىشىگە بېرىلگەن هومۇرالرهى لوظۇپ، چىككان هەتىجىوى 
، ۇئ هاھاًىتى بىر خىزمەت ۋەزىپىشىگە بىر لاهچە هاهدىداتالردىن بىرىوى تالالظتا مۇظۇ ۇئصۇلوى لولالهشا.  پىرصەهتى بارلىكىوى هۆرصىتىپ بېرىدۇ

ئەگەر صىزدە صۈپەتلەرهىڭ بەزىلىرى هام ًاهى ًېتەرلىم ئەمەس بولشا، ۇئالرهى ھازىردىن باظالپ ًېتىلدۈرۈش ًاهى صىزدە .  ًاخطى ۈئهۈم بېرىدۇ
ىر چوڭ لەغەزگە صۈپەتوىڭ تىزىملىنىوى ب 32ۇئًغۇر ظىرهەتلىرى بۇ .  مۇمنىومۇ؟ بۇ ھەلتىمۇ وئًلىوىپ بېكىڭ« لۇتكۇزۇپ لېلىض»بارلىرىوى 

بولشا بۇهىڭغا )بېشىپ چىكىرىپ، ۇئهى باظلىكالر ًىغىن ائچىدىغان مەجلىشخاها تېمىغا چاپالپ لوًشا، ۇئهىڭ ۈئهۈمىمۇ هاھاًىتى ًاخطى بولىدۇ 
 (.  هىمۇ ظۇهداق لىلىپ لوًۇڭ« لالپىكى 7وئًالظوىڭ »لوظۇپ، 

 
ئەگەر خالىشىڭىز، گەرچە صىز .  ر ائدەم ائلدى بىلەن ۆئزى ۈئچۈن لىدېر بولىدۇمەن مەزهۇر مالالىوىڭ بەظىدا تىلغا ائلغىوىمدەك، ھەر بى

ۆئزىڭىزهى -صۈپەتنە بىر لېتىم هومۇر لوًۇپ، ۆئز 32باظكىالر ۈئچۈن بىر رەصمىي لىدېر بولمىشىڭىزمۇ، ًۇلىرىدىنى ۇئصۇل بوًىچە ۆئزىڭىزدىنى 
ظۇڭا بولشا .  ن هۆپرەهى بار بولشا ظۇهچە ًاخطى بولىدىغاهلىكى ھەممىمىزگە ائًانبىر ائدەمدە ائظۇ صۈپەتلەردى.  بىر لېتىم باھاالپ بېكىڭ

صۈپەت بىلەن ًۇلىرى دەرىجىلىم هەزەرىٌە  32بۇ .  ۆئزىڭىزدە هام بولغان ًاهى هەمچىو بولغان صۈپەتلەرهى تولۇلالش ًولىدىمۇ تىرىطىپ بېكىڭ
بىراق، بۇ لېتىم توهۇظتۇرغان .  ېوىڭمۇ بۇ لېتىم تۇهجى لېتىم بولۇپ ھېشابلىوىدۇصەۋىٌىشىدە تۇرۇپ صىشتېمىلىق ھالدا توهۇظۇپ چىكىطىم م

بۇ صۈپەتلەر مېوىڭ ھازىرغىچە بولغان ھاًاتىمدا ىئوتاًىن ھالكىلىق رول —مەزمۇهالر ًاهى هەزەرىٌىۋى ۇئلۇمالر مەن ۈئچۈن ائهچە ًاد تۇًۇلمىدى
 .وئًوىغان، دېشەم ائرتۇق هەتمەًدۇ

 
هىڭ ( ceennnFn)ۇئًغۇرالر ۈئچۈن ۈئمىدۋارلىق ۋە ىئجابىي پوزىتشىٌە .  ر بىر ىئوتاًىن ھالكىلىق تارىخىي دەۋردە ًاظاۋاتىدۇۇئًغۇرالر ھازى

ۈئمىد ىئوشاهالردا بار بولۇظكا تېگىطلىم .  ۇئهىڭغا بولغان ېئھتىٌاج بارغاهشېرى هۈچىٌىپ مېڭىۋاتىدۇ. لىممىتى بارغاهشېرى ۆئصۈپ مېڭىۋاتىدۇ
ۇئًغۇرالرهىڭ ۈئمىدۋارلىكىوى صالالپ ۋە .  ۈئمىد بولماًدىنەن بىز ۆئز ھاًاتىمىزهى ائخىرغىچە داۋامالظتۇرالماًمىز.  م ھېششىٌاتئەڭ مۇھى

غان هۈچەًتىپ مېڭىطتا ھەر بىر لىدېر، ھەر بىر ئەلىو ىئگىشى، ھەر بىر بىلىم ىئگىشى، ۋە ھەر بىر تەپەهنۈر ىئگىشىوىڭ باش تارتىپ بولماًدى
چوڭ هەتىجىلەرهى ۇئًغۇر -مەن ائظۇهداق بىر چۈظەهچە ائصتىدا، ھازىرغىچە ۆئزەم ېئرىطنەن چوڭ.  ىٌىتى ۋە مەجبۇرىٌىتى بارمەصۇئل

مىللىتىوىڭ هەتىجىشى ھېشابالپ، ۆئزەم توغرىشىدىنى خوش خەۋەرلەردىن ۇئًغۇر دىٌارىدىنى خەلكىمىزهى خەۋەردار لىلىپ تۇرۇظكا تىرىطىپ 
ًەهى )مەن مۇظۇ ائي .  خەۋەرهى هىرگۈزۈپ لوًاي-دىتىم بۇًىچە، بۇ ًەرگە ۆئزەم توغرىشىدىنى ًېكىوكى بىر لاهچە خوشمەن ائظۇ ائ.  هەلدىم

 National Aeronautics and)هۈهى ائمېرىنا ھاۋا لاتواش ۋە ائلەم تېخوولوگىٌىشىوى باظكۇرۇش ىئدارىشى -24هىڭ ( ائي-:ًىلى -3122

Space Administration, NASA )بۇ . ىڭ ائالھىدە تۆھپە ۋە ًېڭى هەظپىٌات ىئطخاهىشىدىن ىئننى پارچە ېئلخەت تاپطۇرۇپ ائلدىمه
ىرىغا خەتلەر ماڭا بۇ ًىو هاصا هىڭ ىئننى داهە ًېڭى تېخوولوگىٌە مۇهاپىتى بەرگەهلىنى ھەلكىدە بولۇپ، مەن ۇئ خەتلەرهى مۇظۇ مالالىوىڭ ائخ

.  خىو ائلەم تېلېشنوپىوىڭ ىئطلىرى بىلەن ظۇغۇللىوىۋاتىمەن 4وئپتىنا ىئوجىوىرى بولۇپ، ھازىر  مەن بىر ائلىي دەرىجىلىم.  لوظۇپ لوًدۇم
 مېوىڭ ائصاصلىق ىئطىم تېلېشنوپالرهىڭ وئپتىنىلىق الھىٌىلىرىوى هومپٌۇتېر ائرلىلىق تەھلىو لىلىپ باھاالپ، هۈتنەن ىئطوى لىلىض ۈئچۈن

ىدىغان ئەمەلىي مەصىلىلەرهى ھەل  لىلىض ۈئچۈن لوللىوىدىغان ۇئصۇلوىڭ هېمە بولۇظى لاًشى الھىٌەهى تالالش هېرەهلىنىوى، ًولۇل
بەزى ئەمەلىي .  هېرەهلىنىوى، ھەمدە ھەر بىر وئپتىنىلىق زاپچاصالرغا بولغان تېخوىنىلىق تەلەپلەرهىڭ هېمە بولۇظى هېرەهلىنىوى تېپىپ چىكىض

پۈرهۈپ »ۇل ًاهى ًېڭى تېخوولوگىٌە هەظىپ لىلىطكا توغرا هېلىدىغان بولۇپ، مەن تېخوىنىلىق مەصىلىلەرهى ھەل لىلىض ۈئچۈن ًېڭى ۇئص
دەپ ائتىلىدىغان ھازىرلى ىئدارىگە هىرگەهدىن بۇًان بۇ ( JCe roceoiFncm LgvcogecoG ,JrL)« ىئتتىرىض تېخوولوگىٌىشى تەجرىبىخاهىشى

ًىللىرى بىر راهېتا ًاصاش تەجرىبىخاهىشى صۈپىتىدە لۇرۇلغان بولۇپ، -2:41 بىزهىڭ ىئدارە)صاھەدە بىر لىشىم هەتىجىلەرهى لولغا هەلتۈردۈم 
.  راهېتا پۈرهۈپ ىئتتىرىض تېخوولوگىٌىشى بىلەن ائلەم بوظلۇلىغا چىكىدىغان بولغاچكا، بىزهىڭ ىئدارىگە ھېلىكىدەك ىئشىم لوًۇلغان ىئنەن

(.  لى ائًروپىالهالرهىڭ هۆپۈهچىشىمۇ پۈرهۈپ ىئتتىرىض تېخوولوگىٌىشىوى ىئطلىتىدۇھازىر . دۇهٌادىنى تۇهجى راهېتاهى بىزهىڭ ىئدارە ًاصاپ چىككان
-26ۋە  -24ۇئهىڭدىن باظكا، مۇظۇ .  بۇ لېتىمكى ھېلىكى ىئننى مۇهاپات مەن ىئطلەپ چىككان ائظۇهداق ًېڭى تېخوولوگىٌىلەر ۈئچۈن بېرىلگەن

لىرىدىن باظكا ًەهە ىئننى داهە ائالھىدە تۆھپە مۇهاپىتى بەرگەن بولۇپ، ۇئالرهىڭ صېوتەبىر هۈهلىرى جپو مۇ ماڭا ًۇلىرىدىنى هاصا مۇهاپات
 . تەغدىرهامىشىوىڭ رەصىملىرىوىمۇ مۇظۇ مالالىوىڭ ائخىرىغا لوظۇپ لوًدۇم

 
هىڭ بىر ( Jcsn ncclCm ،2:21-3121)جون ۋۇدەن ( ocgos)مەن مەزهۇر مالالەموى ائمېرىنىلىق داڭلىق پەًالصوپ ۋە ۋاصنېتبول ترېوېرى 

 ;لاهچە ھېنمەتلىم صۆزلىرى بىلەن ائخىرالظتۇرىمەن



 
مۇھىمى . مۇهەممەللىم مۇمنىن ئەمەس، بىراق مۇهەممەللىننە ًېتىض ۈئچۈن پۈتۈن هۈچى بىلەن تىرىطىض پۈتۈهلەي مۇمنىن; مۇهەممەللىم--

 .ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە تىرىطىض
ق لىلىدىغاهلىكىغىال ئەمەس، ۇئالرهىڭ ائىئلىشى ۋە لىزىكىطلىرىغىمۇ چىن هۆڭلىڭىزدىن ًالغۇز باظكىالرهىڭ خىزمەتوى لاهدا; باظكۇرۇش--

 .لىزىكىدىغان بولشىڭىز، صىز ًاخطىراق ھەمنارلىق ۋە ًاخطىراق هەتىجىلەرگە ېئرىطىشىز
 .ئەتىال ۆئلۈپ هېتىدىغاهدەك ًاظاڭ. مەڭگۈ ًاظاًدىغاهدەك ۆئگىوىڭ; ۆئگىوىض--
 .ىطىڭىز بوًىچە ىئض هۆرۈظنە ئەمەس، ئەڭ ًاخطى ائمالوى تېپىطكا تىرىطىڭۆئز خاھ; مۇۋەپپەلىٌەت--
باظكىالرغا بەك ىئطىوىپ هەتشىڭىز بەزىدە ائزار ًەپ لالىشىز، بىراق باظكىالرغا ًېتەرلىم دەرىجىدە ىئطەهمىشىڭىز ھەصىرەت ; ىئطىوىض--

 .ىئچىدە ًاظاًشىز
ظۇهداق . هى بىرلەظتۈرۈپ، ۇئهىڭغا لاتتىق تىرىطچاهلىكوى لوظۇڭ( ئەمەلىٌەتچاهلىق)ېائلىزم بىلەن ر( غاًىچىلىم)ىئدېائلىزم ; خۇراملىق-ظاد--

 .لىلشىڭىز صىز بۇرۇن ۈئمىد لىلغاهدىن هۆپ ًاخطى هەتىجىلەرگە ېئرىطىشىز
ئەگەر .  ز ۇئتتۇرۇپ لوًماًشىزئەگەر مۇۋاپىق تەًٌارلىق لىلشىڭىز، باظكىالردىن تۆۋەهرەك هومۇر ېئلىپ لالشىڭىزمۇ مۇصابىكىدە ھەرگى; ۇئتۇش--

 ۆئز لابىلىٌىتىڭىزهىڭ ھەممىشىوى ىئطكا صېلىض ًولىدا ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە تىرىطچاهلىق هۆرصەتشىڭىز، صىز مۇصابىكىدە ھەر داىئم ۇئتۇپ
 .چىكىشىز

 

 
ى ېڭً ۋە ەھپۆت ەن هاصا ائالھىدەم; هدىەپەرهىن صىدىق ئەر ئۇ ه تدو »; هىۇزمەائصاصىي م ڭالرهىۇئ.  تىېلخبرىم ېئەت ەهاصا دىن ىئننى پارچ

 ۇب. نەرىمۇ لتن ۇئەظاللىق بىلۇهلىنىوى خەرىلگېهاپاتى بۇ م ەخوولوگىٌېى تېڭهاصا ً ەن، صىزگەاهالىتۋ ەىئشىگەر  ڭظپىٌات ىئطخاهىشىوىەه
ىز ڭظپىٌاتىەدا باًان لىلىوغان ه( NCr tCosmcicaG rCecoenma ,Ntr)دوهالدى  ەخوولوگىٌېى تېڭق ًۇرلۇ هوم-58822 ڭهاپات صىزهىۇ م

هاپات ۇ م ۇبىز ب. رىلدىېن بۈچىز ۈئڭھپىۆت ەلوظكان ائالھىد ەگ( تكىكات خىزمىتىەت)لى پروگراممىشى ۇم بوظلەائل ڭلىتىوىۆرىنا دېائرلىلىق، ائم
 «.مىزًەبرىنلەن صىزهى لىزغىن تۈچىز ۈئڭلىٌىتىەپپۇۋەم ەتىراپ لىلىوغان ائالھىدائرلىلىق، ېئ

 



 
 غدىرهامىشىەت ڭهاپاتوىۇ م-2ن ەرگەدىن ب JrLا ڭما

 

 
 غدىرهامىشىەت ڭهاپاتوىۇ م-3ن ەرگەدىن ب JrLا ڭما

 
 ;بۇ مالالىدە تىلغا ئەلىوغان باظكا مالالىالرهىڭ تور ائدرېشلىرى 

 
 ۆئمۈرلۇك هەصىپوى لاهداق تالالش هېرەك 

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb4.htm 
 

 ائرتۇلچىلىق، ائجىزلىق، پۇرصەت، ۋە تەھتىد 
meripet.com/Sohbet1/20100722_Swot1.htmhttp://www. 

 
 غاًىوى رېائللىككا ائًالهدۇرۇظوىڭ صىرلىق لاهۇهىٌىتى 

http://www.meripet.com/Sohbet1/20101018_Qanuniyet1.htm 
 
 

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb4.htm
http://www.meripet.com/Sohbet1/20100722_Swot1.htm
http://www.meripet.com/Sohbet1/20101018_Qanuniyet1.htm


 مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ ًېڭى تەڭلىمىشى 
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb3.htm 

 
 ًاخطى مەغلۇپ بولۇش ۈئچۈن لاهداق لىلىض هېرەك؟ 

fhttp://www.meripet.com/PDF/20110617_FailWell.pd  
 

 تۈۋرۈهى  7ائدەم خاراه تېرىوىڭ 
http://www.meripet.com/Sohbet1/20110402_Xarakter.htm  

 
 ; ًۇمطاق دېتالى« ًۇلغۇن ىئمال»
 http://www.yulghun.com/imla 
 

 داھىي ۋە لىدېرلىق هەزەرىٌىشى توغرىشىدا وئمۇمىي چۈظەهچە
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkind3_Lider.htm 

  
 ھوهالرهىڭ داھىٌشى ائتتىال ۋە ائتتىالىئزم

http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a0_Attila.htm 
 

 (تۈگىدى)
 

 .بۇ مالالىوى ھېچ هىمدىن رۇخشەت صورىماي، مەهبەصىوى ئەصنەرتنەن ھالدا باظكا ھەر لاهداق تور بەتلىرىدە ېئالن لىلشىڭىز بولىۋېرىدۇ
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