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 ئەرهىن صىدىق
 هۈهى-39ائًوىڭ -22ًىلى -3122

 
صېوتەبىر هۈهىال باظلىغان بولۇپ، ۇئهى خېلە بۇرۇهال تورغا چىكىرىپ بولۇظوى -34ًىلى -3122مەن مەزهۇر مالالىوى ًېزىطوى 

ئەپشۇصنى، ًېكىوكى ىئننى ائًدىن هۆپرەك ۋالىتتىن بۇًان مەن ىئدارىدە لاتوىطىۋاتكان بىر چوڭ پروجېنت . ۈئمىد لىلغاهىدىم
صكۇچكا هىرىپ لېلىپ، ظۇهىڭ بىلەن ائخطاملىرى ۋە دەم ېئلىض هۈهلىرىمۇ ىئطلىمىشەم بىر جىددىي با( تەتكىكات تۈرى )

مەن .  ظۇ صەۋەبتىن مەزهۇر مالالە بىر لاهچە ائي صوزۇلۇپ هەتتى. بولماًدىغان بىر ئەھۋالوىڭ ىئچىگە هىرىپ لالدىم
-ائي ىئچىدە ماڭا ېئلخەت ًېزىپ، مەهدىن ھالھەمدە ائلدىوكى بىر لاهچە . وئلۇرمەهلەرهىڭ توغرا چۈظىوىطىوى ۈئمىد لىلىمەن

ئەھۋال صورىغان، ھەمدە مېوىڭ ًېڭى مالالەمگە بولغان تەلەززاصىوى بىلدۈرگەن لېرىوداظالرغا چىن هۆڭلۈمدىن چوڭ كۇر 
 . تەظەهنۈر بىلدۈرىمەن

 
ق تالالش توغرىشىدىنى ماڭا ۋەتەهدىن ھازىرغا لەدەر مەصلىھەت صوراپ خەت ًازغان ًاظالرهىڭ ىئچىدە، هەصىپوى لاهدا

ۆئصمۈرلەر ائلىي مەه تەپتىنى هەصىپوى لاهداق تالالش -دېمىشىمۇ ھازىر وئتتۇرا مەه تەپتە وئلۇۋاتكان ًاش.  خەتلەر ئەڭ هۆپ
ائلىي مەه تەپتە وئلۇماي، بىر خىزمەت تېپىپ، ۆئزىوىڭ هىطىلىم ھاًات صەپىرىوى باظلىمالچى . مەصىلىشىگە دۇچ هېلىدۇ

ھەلىكەتەهمۇ ھازىر .  زى ۈئچۈن لاًشى هەصىپوى لىلىض ئەڭ مۇۋاپىق هېلىدىغاهلىكى ھەلكىدە بېطى لاتىدۇبولغاهالرمۇ، ۆئ
ظۇهداق بولشىمۇ، ئەگەر ھەممە .  ۇئًغۇر ًاظلىرى ۈئچۈن ۆئزىگە مۇۋاپىق هېلىدىغان خىزمەتوى تېپىض پۇرصىتى ىئوتاًىن ائز

دەك بولغاهدا، هەصىپوى هېمىگە ائصاصلىوىپ تالالش هېرەهلىنىوى ىئض هۆڭۈلدىنىدەك، ھەممە ىئض ۆئزى ائرزۇ لىلغاهدىنى
ھازىر ائلىي مەه تەپتە وئلۇۋاتكان، هەلگۈصىدە ائصپىراهتلىكتا وئلۇمالچى بولغاهالر، .  بىلىۋېلىض ًەهىال ىئوتاًىن مۇھىم

وئتتۇرا مەه تەپ ًاهى .  هېلىدۇائصپىراهتلىق وئلۇظىدىنى ۆئگىوىض ۋە تەتكىكات ًۆهىلىطىوى لاهداق تالالش مەصىلىشىگە دۇچ 
ائهىالر بولشا بالىلىرىوىڭ هەصپ تالالش ىئطىغا ًاردەم لىلىطتا بېطى -ائلىي مەه تەپنە هىرىض ائلدىدىنى پەرزەهتلىرى بار ائتا

ن ائللىكاچان ىئطكا وئرۇهلىطىپ، ھازىر بىر وئرۇهدا خىزمەت لىلىۋاتكان هىطىلەرمۇ، ھازىر ۆئزى ظۇغۇللىوىۋاتكا.  لاتىدۇ
ۇئهدالتا .  ئەمەصمۇ، دېگەهوى بىلىۋالغۇصى هېلىدۇ-خىزمەت ًاهى هەصىپ ۆئزى ۈئچۈن ئەڭ مۇۋاپىق خىزمەت ًاهى هەصىپمۇ

صىز هەصىپوى هېمىگە ائصاصەن تاللىشىڭىز ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ؟  ۆئزىڭىزگە لاًشى خىزمەت ًاهى هەصىپوىڭ ئەڭ مۇۋاپىق 
ىٌەلەًشىز؟  مەن مەزهۇر مالالىدا ائظۇهداق لىلىطوىڭ ۇئصۇلىوى توهۇظتۇرۇپ ىئنەهلىنىوى لاهداق لىلغاهدا توغرا ۆئلچ

 .ۆئتىمەن
 

مېوىڭ خىزمىتىم ًاهى هەصپىم ۆئزەموىڭ تۇغما تاالهتلىرىغا توغرىالهمىشا »بەزىلەر ًۇلىرىدىنى باًاهالرهى وئلۇغاهدىن هېٌىن، 
زىڭىزهىڭ بارلىق ًوظۇرۇن هۈچىوى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ئەگەر صىز ۆئز ۆئمرۈڭىزدە ۆئ. دەپ صورىطى مۇمنىن« هېمە بوپتۇ؟

مۇۋەپپەلىٌەتلەرهىڭ ھەممىشىگە ېئرىطىطوى ىئشتەًدىنەهشىز، صىز -جارى لىلدۇرۇپ، ۆئزىڭىز ېئرىطەلەًدىغان هەتىجە
هەصپىڭىز ًاهى  ئەگەر صىز ۆئز. چولۇم ۆئزىڭىزهىڭ هەصپ ى ًاهى خىزمىتىوى ۆئزىڭىزدىنى تۇغما تاالهتالرغا توغۇرلىطىڭىز هېرەك

خىزمىتىڭىزهى ۆئزىڭىزهىڭ ئەڭ ھۇزۇرلىوىدىغان بىر ىئطىغا ائًالهدۇراي دەًدىنەهشىز، صىز چولۇم ۆئزىڭىز ئەڭ لىزىكىدىغان 
ائمېرىنا ۋە غەرب ئەللىرىدە ھەممە هىطىلەر ۈئچۈن ۆئزى .  ىئطوى ۆئزىڭىزهىڭ هەصپ ى ًاهى خىزمىتى لىلىپ تاللىطىڭىز هېرەك

ۆئزىوىڭ تۇغما تاالهتىغا توغرىالهغان ىئطوى هەصپ لىلىپ تالالش ىئمناهىٌىتى بار بولۇپ، ۇئ ًەردىنى مۇتلەق لىزىكىدىغان ۋە 
. ۇئًغۇرالر ۈئچۈن بۇهداق ىئمناهىٌەتلەر ىئوتاًىن چەهلىم.  هۆپ صاهدىنى هىطىلەر ۆئز ۆئمرىوى ئەهە ائظۇهداق ۆئتنۈزىدۇ



ڭ هەصپ تالالظتىنى وئرهى، ۋە ۇئالرهىڭ صىزهىڭ ۆئز ۆئمرىڭىزهىڭ لاهداق ظۇهداق بولشىمۇ لىزىكىض ۋە تۇغما تاالهتالرهى
بولىدىغاهلىكىغا هۆرصىتىدىغان تەصىرىوى ىئلمىي ائصاصتا چۈظىوىۋېلىض، ھەر بىر ۇئًغۇر ۈئچۈن ىئوتاًىن مۇھىم، دەپ 

 .  لاراًمەن
 

ۆئزىوى باًكاش ۆئمۈرلۈك -ۆئز»; مۇهداق دېگەن ىئدىممەن بۇرۇهكى بىر ًازمامدا ۆئزەموىڭ ھاًات تەجرىبىلىرىوىڭ بىرى صۈپىتىدە 
ظۇڭا صىز ۆئز . صىز بىر ىئطوى ًاخطى لىاللىغان بىلەن، ًەهە بىر ىئطوى ًاخطى لىاللماصلىكىڭىز مۇمنىن. ىئض

هەصىپ تالالش مەصىلىشى «  .ائالھىدىلىنىڭىزهى تولۇق باًكاپ، ۇئهى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە جارى لىلدۇرۇظكا تىرىطىڭ
دېگەن مالالىشىدىمۇ بىر ائز « ۆئمۈرلۈك هەصىپوى لاهداق تالالش هېرەك »ًىلى ًازغان -3118لكىدە مەن ۆئزەموىڭ ھە

دېگەن، ۇئًغۇرچە « 3.1صترەڭ تھ فىودەر »ًېكىودا بىر توهۇظۇموىڭ تەۋصىٌە لىلىطى بىلەن ىئوگلىزچە .  توختالغان ىئدىم
هىڭ هىتابىوى صېتىۋېلىپ، ۇئهى تەپشىلىي وئلۇپ ( hta  miT)ى توم رەس دېگەن مەهىدىن« 3.1ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى »

هەچچە ًىللىق تەتكىكات هەتىجىلىرىگە  51بۇ هىتاب ائمېرىنىدىنى بىر دۇهٌاغا داڭلىق چوڭ تەتكىكات وئرگىوىوىڭ . چىكتىم
 ; ائصاصەن ًېزىلغان بولۇپ، ۇئ تۆۋەهدىنىدەك مەزمۇهالرهى ۆئز ىئچىگە ائلغان

ر هەصىپ تاللىغاهدا ۆئزلىرىوىڭ تۇغما تاالهتلىرى ۋە ئەڭ هۈچلۈك لابىلىٌەتلىرىوى ائصاس لىلىطى هېرەهلىنى وئتتۇرىغا هىطىلە-2
 لوًۇلغان  

 تۈرگە ائًرىپ، ۇئالرهىڭ ھەر بىرىوى لىشكىچە تەصۋىرلىگەن   45ائدەملەردە بار بولىدىغان تۇغما تاالهتالرهى -3
 بىر لاهچە مىشال هەلتۈرگەن ائظۇ تاالهتالرهىڭ ھەر بىرىگە -4
 ھەر بىر تاالهتوى جارى لىلدۇرۇش ۈئچۈن لىلىطكا تېگىطلىم ىئطالرهى تىزىپ ۋە چۈظەهدۈرۈپ چىككان-5
ھەر بىر تاالهتكا هىشبەتەن، وئخطاش تاالهتكا ىئگە هىطىلەر لاهداق ظەهىلدە ھەمنارالظشا بولىدىغاهلىكى ھەلكىدىنى ۆئز -6

 وًغانتەهلىپلىرىوى وئتتۈرىغا ل
غا لاچىالهغان، ۆئزىدىنى تۇغما تاالهتالرهى تېپىض ًۇمطاق دېتالىوى هىتاب بىلەن بىللە ( DC)الزىرلىق پالصتىونا -7

 تەمىولىگەن
 

بىر هىتابتىنى مەزمۇهالرهى بىر پارچە مالالىدە . مەن مەزهۇر مالالىدە ائظۇ هىتابوىڭ مەزمۇهىوى لىشكىچە توهۇظتۇرۇپ ۆئتىمەن
مەزمۇهوىال -3مەزمۇن بىلەن -2ظۇڭالظكا مەن پەلەت ًۇلىرىدىنى . رۇپ چىكىض ھەرگىزمۇ مۇمنىن ئەمەستولۇق توهۇظتۇ 

ىئوگلىزچىوى بىلىدىغان ۋە بۇ تېمىغا لىزىكىدىغان وئلۇرمەهلەر ئەصلىدىنى هىتابوى تولۇق وئلۇپ چىكشا .  توهۇظتۇرۇپ ۆئتىمەن
ًاهى ۆئز پەرزەهتىدىنى تۇغما تاالهت ۋە هۈچلۈك لابىلىٌەتلەرهى  ىئطىوىمەهنى، بۇ مالالە ۆئزىدىنى. بولىدۇ، ئەلۋەتتە

 .بىلىۋېلىطوى ىئشتەًدىغان ھەر بىر وئلۇرمەهگە هاھاًىتى زور پاًدا ېئلىپ هېلەلەًدۇ
 
 دېگەن صۆز ھەلكىدە( higneriT)« ائرتۇلچىلىق» .2
 

دېگەن « higneriT»بولۇپ، « باًكىغۇچىتاپكۇچى، »دېگەن صۆزهىڭ مەهىشى « reenng»هىتابوىڭ ىئشمىدىنى ىئوگلىزچە 
مەن . دەپ ىئزاھالهغان« هۈچ، لۇۋۋەت، هۈچ كۇۋۋەت، ائرتۇلچىلىق، ائالھىدىلىم، ئەصنەر هۈچى»صۆز ًۇلغۇن لۇغىتىدە 

« ائرتۇلچىلىق»دېگەن صۆزهى « higneriT»دېگەن مالالىشىدە، « ائرتۇلچىلىق، ائجىزلىق، پۇرصەت، ۋە تەھدىت »ۆئزەموىڭ 
« ائرتۇلچىلىق».  مەزهۇر مالالىوى تەًٌارالش جەرًاهىدا، مەن بۇ صۆز ھەلكىدە بىر ائز وئًلۇهۇپ لالدىم.  غان ىئدىمدەپ ائل

دېگەن « هەمچىلىم»لارظى مەهىدىنى صۆز ھەلكىدە وئًلىغىوىمىزدا، ائدەتتە هاللىمىزغا ائلدى بىلەن -دېگەن صۆز بىلەن لارىمۇ
لا لارىمۇ لارظى مەهىدىنى صۆز وئرهىدا « ائجىزلىق»دېگەن صۆز « higneriT»ىئوگلىزچە  لېنىن، مەزهۇر هىتابتا.  صۆز هېلىدۇ



مەصىلەن، .  هىڭ مەهىشىدە هاھاًىتى زور پەرق بار« ائجىزلىق»بىلەن « هەمچىلىم»هەصنىن لىلىپ ېئٌتكاهدا، .  ىئطلىتىلگەن
ت ۆئگىوىطتە هاھاًىتى تىرىطچان، دەرس ۋالتىدا مەمە»مەه تەپلەردىنى مەۋصۇملۇق ًاهى ًىللىق وئلۇغۇچىالر باھالىطىدا 

دېگەهگە وئخطاش تەصۋىرلەر «  وئلۇتكۇچىوىڭ صۆزىوى دىككەت بىلەن ائڭالًدۇ، ھەر هۈهى دەرصنە هېچىنمەي هېلىدۇ
ۆئگىوىطتە هاھاًىتى تىرىطىض، وئلۇتكۇچىوىڭ دەرصىوى دىككەت بىلەن ائڭالش، دەرصنە »بۇ ًەردىنى . ىئطلىتىلىدۇ
بولۇپ، ۇئ ھەرگىزمۇ ۇئهىڭ « هەمچىلىنلىرى ئەمەس»ًاهى « ائرتۇلچىلىكلىرى »لاتارلىكالر مەمەتوىڭ « هېلىض هېچىنمەي

دېگەن صۆز « higneriT»ىئوگلىزچە لۇغەتتە .  ئەمەس« تۇغما تاالهتلىرى، هۈچلۈك لابىلٌەتلىرى، ًاهى هۈچلۈهلۈهى»
اهى هۈچلۈهلۈك؛ تەصىر، هوپۇز، باًلىق مەهبەصى ۋە جىشماهىي، روھىي، ۋە ئەخاللىي جەھەتتىنى هۈچلۈك ھالەت ً»

هىڭ « higter»ىئوگلىزچە صۈپەت صۆزى .  دەپ ىئزاھالهغان« لۇۋۋەت-صاهلىق لىممەت جەھەتتىنى ھولۇق ًاهى هۈچ
هىڭ ۇئًغۇرچىدىنى ۇئتتۇر مەهىشى « higneriT»بولۇپ، ۇئهىڭغا ماس هېلىدىغان ىئشىم صۆزى « هۈچلۈك»مەهىشى 

دېگەن صۆزهىڭ ىئطلىتىلىض صاهى ۋە داىئرىشى بىلەن « higneriT»بىراق، مەن ىئوگلىزچىدىنى . بولىدۇ« هۈچلۈهلۈك»
ظۇهىڭ بىلەن .  دېگەن صۆزهىڭ ائصاصەن ىئطلىتىلمەًدىغاهلىكىوى ھېس لىلدىم« هۈچلۈهلۈك»صېلىطتۇرغاهدا، ۇئًغۇرچىدا 

« ائجىزلىق»لارظى مەهىدىمۇ، ھەمدە -هە لارىمۇ« چىلىمهەم»دېگەن صۆز هۆپ مەهىلىم صۆز بولۇپ، ۇئ « ائرتۇلچىلىق»مەن 
مەن وئلۇرمەهلەرهىڭمۇ ائظۇهداق دەپ چۈظىوىطىوى . لارظى مەهىدىمۇ ىئطلىتىلىدىنەن، دېگەن خۇالصىغا هەلدىم-لا لارىمۇ
رى ۋە هۈچلۈك ًەهى ًۇلىرىدىنى  هىتابتا ۋە مەزهۇر مالالىدا هۆزدە تۇتۇلغىوى ائدەملەرهىڭ تۇغما تاالهتلى.  صوراًمەن

لارظى بولغان ھالەتلەر بولۇپ، ۇئهى -لا لارىمۇ« ائجىزلىق»، ًاهى بولمىشا «هۈچلۈهلۈهلىرى »لابىلىٌەتلىرىوى ۆئز ىئچىگە ائلغان 
 . دەپ ائلىمەن« ائرتۇلچىلىكالر»مەزهۇر مالالىدا 

 
هىڭ ئەمەلىٌەتتە ۆئلچەًدىغىوى تاالهت بولۇپ، ائرتۇلچىلىكالر « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى»مەزهۇر هىتابتا باًان لىلىوغان 

دېگەن ىئشىموى لوًۇظىدىنى صەۋەب، بۇ ًەردە ۋۇجۇتكا « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى»ائپتورهىڭ ۇئهىڭغا . ئەمەس ىئنەن
رتۇلچىلىكالر بولۇپ، تاالهت بولشا ائرتۇلچىلىكالرهىڭ پەلەت بىر تەرهىبىي لىشمىدىوال هەلتۈرمەهچى بولغان هەرصە ھەلىكىي ائ

 .  ىئبارەت ىئنەهلىنىدۇر 
 
 لاهداق ۋۇجۇتكا هەلگەن« ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى» .3
 

بولۇپ، ۇئهىڭ دېگەن بىر ظىرهەت بار ( hTn amnnjg Ogrmeeamiete)« گاللۇپ تەظنىالتى»ًىلى لۇرۇلغان -2:69ائمېرىنىدا 
بۇ ظىرهەتوىڭ لىلىدىغىوى ىئلمىي تەتكىكات ائصاصىدا، ظىرهەت خادىملىرىوىڭ .  تىن ائرتۇق تارماق ىئدارىشى بار 51ئەلدە  38

ھەرىنەت ىئكتىشادى پرىوشىپلىرىدىن پاًدىلىوىپ، -خىزمەت ىئپادىشى ۈئصتىدە مەصلىھەت بېرىض، ىئشپاتلىوىپ بولغان ىئض
بۇ ظىرهەتوىڭ باش ظتابى ائمېرىنىوىڭ پاًتەختى . گاهالرهىڭ ىئض ۈئهۈمىوى ًۇلىرى هۆتۈرۈشوئر -ظىرهەت ۋە ىئدارە

ًىلىدىن باظالپ مۇظۇ -9::2دېگەن هىتابوىڭ ائپتورى توم رەس « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى».  ۋاظىوگىتوهغا جاًالظكان
 .ًىلى ًېزىپ هەظىر لىلدۇرغان-3118هىتابوى ظىرهەتوىڭ تەتكىكات ىئطلىرىغا مەصۇئل بولۇپ ىئطلىگەن بولۇپ، مەزهۇر 

 
ًىلدىن ائرتۇق ىئلمىي تەتكىكات  51بۇ ظىرهەتتىنى بىر توپ ائلىم ۋە مۇتەخەصشىشلەر هىطىلەرهىڭ تۇغما تاالهتلىرى ۈئصتىدە 

ك تاالهت لېتىمدىن هۆپرە 211،111. مىلٌوهدىن ائرتۇق ائدەموى تەهطۈرۈپ تەتكىق لىلغان 21بۇ جەرًاهدا . ېئلىپ بارغان
هەتىجىدە ۇئالر ئەگەر .  دىن هۆپرەهىوى تاپكان 6،111هىطىلىم ائرتۇلچىلىكالر تۈرىدىن . ھەلكىدە صۆھبەت ېئلىپ بارغان

هىطىلەر ۆئز ېئوېرگىٌىشىوى ۆئزىوىڭ ائجىزلىكلىرىوى تولدۇرۇظكا ئەمەس، ۆئزىوىڭ تاالهتى ۋە هۈچلۈك لابىلىٌەتلىرىوى تېخىمۇ 
جرىتىدىنەن، ۇئالرهىڭ ًۇلىرىالپ ۆئصۈش ۋە مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش ېئھتىماللىكى هەچچە ھەصشە تەرەلكىي لىلدۇرۇظكا ائ



ًىلدىن ائرتۇق ىئلمىي تەتكىكات ېئلىپ بېرىض  51ىئوشاهالرهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرى ھەلكىدە . ائظىدىغاهلىكىوى باًكىغان
هلىفتون »تۈرگە ائًرىپ،  45اًدىغان تاالهتالرهى هەتىجىشىدە، گاللۇپ تەظنىالتىدىنىلەر ىئوشاهالردا ئەڭ هۆپ ۇئچر 

ائرتۇلچىلىكالر پىشخولوگىٌىشىوىڭ ائتىشى دەپ « هلىفتون»بۇ ًەردىنى . هى ىئطلەپ چىككان« ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى
لىكالرهى هلىفتون ائرتۇلچى»گاللۇپ تەظنىالتى . هىڭ ىئشىم پەمىلىشىدۇر ( هلىفتون. دوهالد وئ)ائتالغان دوهالد هلىفتون 

دېگەن هىتابكا ( هوۋ، دىشنوۋەر ًوۇئر صترەڭ تھس)« ھازىر ۆئزىڭىزهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىوى باًكىۋېلىڭ»ًىلى -3112هى « تاپكۇچى
دىن ائرتۇق ئەللەردىنى ظىرهەت، مەه تەپ ۋە  211دىن ائرتۇق تىلغا تەرجىمە لىلىوىپ،  31ظۇهىڭدىن هېٌىن ۇئ .  هىرگۈزگەن

-3هىڭ « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى» ھازىرلى هىتابتا باًان لىلىوغىوى .  ا لوللىوىلىطكا باظلىغانائممىۋىي تەظنىالتالرد
وئرگاهالرهىڭ خادىملىرىوى -بۇ هىتابوى گاللۇپ تەظنىالتى ھازىرمۇ ھەر خىو ظىرهەت، مەه تەپ، ۋە ىئدارە.  هۇصخىشىدۇر 

رهىڭ ًەهە مەخشۇس تەًٌارالهغان بىر تور بېتى، تۇغما تاالهتالرهى تەربىٌىلەظنە ىئطلىتىۋاتكان بولۇپ، بۇ هىتابتىن باظكا ۇئال
 .باھاالش ًۇمطاق دېتالى، ۋە ائرتۇلچىلىكالرهى ًېتىلدۈرۈش لولالهمىشى لاتارلىكالرمۇ بار ىئنەن

 
الر گاللۇپ تەظنىالتى ائمېرىنا ھۆهۈمىتى ۈئچۈن پۈتۈن مەملىنەت مىكٌاصىدا راي صىواظمۇ ېئلىپ بارىدىغان بولۇپ، ۇئ

 .ېئرىطنەن راي صىواش هەتىجىلىرى ائمېرىنا ۋە دۇهٌادىنى باظكا هۇرغۇن ئەللەردە هاھاًىتى ًۇلىرى هوپۇزغا ىئگە
 

ماڭا مەزهۇر هىتابوى تەۋصىٌە لىلغان توهۇظۇممۇ مەلۇم بىر چوڭ ظىرهەتوىڭ خادىمى بولۇپ، ۇئالرهىڭ ظىرهىتى ۆئز 
ائرتۇلچىلىكلىرىوى تېپىض ھەلكىدىنى بىر لاهچە هۈهلۈك مەخشۇس هۇرصكا  تارمىكىدىنى ھەممە هەصپىي خادىمالرهى ۆئزىوىڭ

ھەمدە مەزهۇر . لاتواظتۇرۇپ، ۇئ هۇرصتا بىر مۇتەخەصشىشوىڭ ًېتەهلىطىدە ۆئزلىرىدىنى تۇغما تاالهتالرهى باھاالتكۇزغان
ەڭ مۇھىم خادىملىرىوى بىر لاهچە هۈن بىر ظىرهەت ۆئزىوىڭ ئ.  هىتابوى ھەممە تەربىٌىلەهگۈچىلەرگە بىردىن تارلىتىپ بەرگەن

ىئطتىن ائًرىپ، مۇظۇهداق بىر ىئطوى ېئلىپ بېرىض ۈئچۈن لاهچىلىم ىئكتىشادىي چىكىم تارتىدىغاهلىكىوى مۆلچەرلەش ائهچە 
 ۇئالر پەلەت مۇظۇ ىئطوى لىلىض ائرلىلىق ائخىرىدا هاھاًىتى زور ىئكتىشادىي ۈئهۈمگە ېئرىطىدىغاهلىكىوى.  لىٌىن ئەمەس

ظۇڭالظكا مەن ھەر بىر ۇئًغۇر لېرىوداظالردىن بۇهداق بىلىملەرگە ھەرگىزمۇ صەل . بىلگەهلىنى ۈئچۈهال مۇظۇهداق لىلىدۇ
لارىماصلىكىوى، هىطىلىم تەرەلكىٌات صاھەصىدىنى مۇظۇهىڭغا وئخطاش ھازىرلى زامان بىلىملىرىدىن ۆئزلىرىوى تولۇق 

ظىرهەت .  لۇرغان ۇئًغۇر لېرىوداظالر ۈئچۈن بۇ بىلىملەر تېخىمۇ مۇھىمظىرهەت .  لورالالهدۇرىطىوى ۈئمىد لىلىمەن
خادىملىرىوى مۇظۇهداق بىلىملەر بىلەن تەربىٌىلەش ظىرهەتوىڭ تەرەلكىٌاتى ۈئچۈن صېلىوغان بىر لىممەتلىم مەبلەغ بولۇپ، 

لۇرغان ۇئًغۇر لېرىوداظالرهىڭ بۇ ىئطكا  ظۇڭالظكا ظىرهەت.  بۇهداق ىئض ۇئزۇهغىچە هاھاًىتى ًۇلىرى ىئكتىشادىي ۈئهۈم بېرىدۇ
 . ھەرگىز صەل لارىماصلىكىوى ۈئمىد لىلىمەن

 
 تۇغما تاالهتالرهى هۈچلەهدۈرۈش ائجىزلىكالرهى تولدۇرۇظتىن مىڭ ئەال .4
 
گەن دې« ئەگەر صىز ًېتەرلىم دەرىجىدە تىرىطشىڭىز، ۆئزىڭىز ائرزۇ لىلغاهدەك ھەر لاهداق بىر ائدەم بولۇپ چىكاالًشىز»

ائهىالر ائظۇ ھېنمەتلىم صۆزگە ىئطىوىپ، ۆئز پەرزەهتىوىڭ تەبىئىي ًاهى -هۇرغۇن ائتا.  ھېنمەتلىم صۆز ھەممەًلەهگە ائًان
مەن وئلۇتكۇچىلىككا .  تۇغما تاالهتلىرىغا ھېچ لاهداق ېئتىبار بەرمىگەن ھالدا، ۇئالر ۈئچۈن مەه تەپ ۋە هەصىپ تالالپ بېرىدۇ

تەبىئىي پەهگە ۋە . ًاظالرهىڭ ىئچنىرىدىنى بىر پىداگوگىنا ۇئهىۋېرصىتېتىگە هىرىپ لالغاهلىكىوى هۆردۈم ائزرالمۇ لىزىكماًدىغان
هاھاًىتى لىزىكىدىغان ۋە ۇئهى ًاخطى لىالالًدىغان ًاظالرهىڭ بىر تېببىي ( لولى بىلەن بىر هەرصە ًاصاظكا)ىئوجىوىرلىننە 

ىئجتىماىئي پەهگە لىزىكىدىغان ًاظالردىن تەبىئىي .  ىرىپ لالغاهلىكىوى هۆردۈمئەدەبىٌات هەصپىگە ه-ۇئهىۋېرصىتېتىغا ًاهى تىو
هۇرغۇن ًاش ۆئصمۈرلەرمۇ ۆئزىدىنى تەبىئىي ًاهى تۇغما تاالهتالرهى ھېچ لاهداق .  پەهگە هىرىپ لالغاهلىرىوى هۆردۈم



هەصىپوى تالالپ، ائظۇ هەصىپتە  چۈظەهمىگەن، چۈظەهشىمۇ ۇئهىڭغا ھېچ لاهداق ېئتىبار بەرمىگەن ھالدا، مەلۇم بىر
ًېطى خېلە بىر ًەرگە بېرىپ، هەصىپ ۆئزگەرتىض ىئمناهىٌىتى ًوق بىر ائلىي مەه تەپنە .  مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولمالچى بولىدۇ

هىرىپ بولغاهدىن هېٌىن، ًاهى بولمىشا خىزمەت ائلمىطىض ىئمناهىٌىتى ًوق بىر خىزمەتنە چۈظۈپ بولغاهدىن هېٌىن، 
ىوىڭ ۇئ هەصىپنە لىلچە لىزىكماًدىغاهلىكىوى، ًاهى بولمىشا ۇئ هەصىپوى ھەرگىزمۇ ًاخطى لىاللماًدىغاهلىكىوى ائهدىن ۆئز 
ماڭا ائظۇهداق تەلدىرگە دۇچ .  ۇئهىڭدىن هېٌىن ھەر بىر هۈهوى ھەصىرەت ىئچىدە ۆئتنۈزۈظنە مەجبۇرى بولىدۇ.  باًكاًدۇ

ئەمما، .  ائهىشىغا لاتتىق هارازى بولغاهالرمۇ ائز ئەمەس-الرهىڭ ىئچىدە ائتاۇئ.  هەلگەن ًاظالردىن هۇرغۇهلىرىدن خەت هەلدى
گاللۇپ تەظنىالتىوىڭ تەتكىكات هەتىجىشىوىڭ هۆرصىتىطىچە، ھەر بىر ائدەم ۈئچۈن مۇۋەپپەلىٌەتلىم بوالالًدىغان مەلۇم بىر 

ۆئزىوىڭ تەبىئىي ًاهى تۇغما تاالهتلىرىغا صاھە بار بولۇپ، هىطىلىم تەرەلكىٌاتوىڭ ائچكۇچى ۆئزىوىڭ هەصپىي صاھەصىوى 
صىز »; ظۇڭالظكا ًۇلىرىدىنى ھېنمەتلىم صۆزهىڭ توغرىشى مۇهداق بولىطى هېرەك.  توغرىالپ تۇرۇپ تالالظتىن ىئبارەت

ىرلىدىن هۆپ ۆئزىڭىز ائرزۇ لىلغان ھەر لاهداق بىر ائدەمگە ائًلىوالماًشىز، ئەمما صىز ۆئزۈڭىزدىنى تۇغما تاالهتالر ائصاصىدا ھاز 
 (.You cannot be anything you want to be—but you can be a lot more of who you already are)هۈچلۈك بىر ائدەم بوالالًشىز 

 
 تۇغما تاالهتالر ائدەملەرهىڭ هىچىم ًېطىدىال هاماًان بولىدۇ .5
 

ىجەزىمىز ئەتراپىمىزدىنى مۇھىتكا ماصلىطىطكا لاراپ بىزهىڭ م. ھەلىكەتەهمۇ، ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن ائدەملەر ۆئزگىرىدۇ
ئەمما، ائلىمالرهىڭ باًكىطىچە، ائدەم مىجەزىدىنى ًادرولۇق وئرۇهدا تۈرىدىغان ائالھىدىلىنلەر، ائدەموىڭ ًۈهشەك .  ۆئزگىرىدۇ

هىطىلىم مىجەزىوىڭ بىر ائدەموىڭ . لىزغىولىكى ۋە لىزىكىطى ۆئصۈپ ًېتىلىض جەرًاهىدا ائهچە هۆپ ۆئزگىرىپ هەتمەًدۇ
ًىو  34هەپەر بالىالر ۈئصتىدە ۇئدا  2،111ًېڭى زىلالهدىٌىدە .  ًىلتىزلىرى ىئوتاًىن هىچىم ًېطىدىال هاماًان بولۇظكا باظالًدۇ

ًاظكا  37مىجەزلەر بىلەن ۇئالر -ىئلمىي تەتكىكات ېئلىپ بېرىلغان بولۇپ، بۇ بالىالر ۈئچ ًاظكا هىرگەهدە ىئپادىلىگەن خۇلكى
ظۇڭالظكا، .  مىجەزلىرى وئتتۇرىشىدا هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىدىنى وئخطاظلىق باًكالغان-رگەهدىنى خۇلكىهى
هىطىلەرهىڭ ۆئزگىرىض ېئھتىماللىكى هاھاًىتى تۆۋەن بولغان هىطىلىم مىجەز ېئلېمېوتلىرىوى، ًەهى « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى»

 . رالهغانتۇغما تاالهتلىرىوى، ۆئلچەًدىغان لىلىپ تەًٌا
 

ئەگەر .  لەرمۇ هاھاًىتى مۇھىم وئرۇهدا تۇرىدۇ( ئەمەلىي مەظىق)ائرتۇلچىلىق تەڭلىمىشىدە بىلىم، ماھارەت ۋە پراه تىنا 
هۆڭلىڭىزدە ائصاصىي ېئلېمېوتالر ۋە لولىڭىزدا زۆرۈر بولغان ماھارەتلەر بولماًدىنەن، صىزدىنى تاالهتالرمۇ ېئچىلماي هۆمۈلۈپ 

مەصىلەن، بىر . ىٌىمىزگە ًارىطا، ۆئز ائرتۇلچىلىرىمىزغا بىلىم بىلەن ماھارەتلەرهى ًېڭىدىن لوظۇۋاالالًمىزتەل.  لېلىۋېرىدۇ
ئەمما، .  هۇرصكا لاتوىطىض ًاهى بىر هىتابوى وئلۇش ائرلىلىق، بىز بىر ًېڭى هومپٌۇتېر ًۇمطاق دېتالىوى ۆئگىوىۋاالالًمىز

.  ىكالرغا ائًالهدۇرۇش صىزدىن پراه تىنا لىلىطوى ۋە لاتتىق تىرىطىطوى تەلەپ لىلىدۇۆئزىڭىزهىڭ تاالهتلىرىوى ھەلىكىي ائرتۇلچىل
. لۇۋۋىتىڭىزهى ۆئصتۈرۈش ۈئچۈن لاتتىق چېوىكمىشىڭىز بولمىغاهغا وئخطاش-بۇ خۇددى صىز ۆئزىڭىزهىڭ جىشماهىي هۈچ

بولشىڭىزمۇ، ئەگەر صىز ۆئز مەصىلەن، ئەگەر صىز مۇصنۇللىرى هاھاًىتى ًوغىواًدىغان ائدەم بولۇپ تۇغۇلغان 
مۇصنۇللىرىڭىزهى داۋاملىق چېوىكتۇرۇپ تۇرماًدىنەهشىز، ۇئالر ھەرگىزمۇ ئەصلىدە بىئولوگىٌىلىم جەھەتتىن 

ئەمما صىز باظكا بىر بىئولوگىٌىلىم جەھەتتىن صىزدەك پروگراممىالهمىغان ائدەم بىلەن .  پروگراممىالهغاهدەك ًوغىوىماًدۇ
 .ىكشىڭىز، صىزهىڭ مۇصنۇللىرىڭىز ۇئهىڭنىدىن جىق هۆپ ًوغىواًدۇوئخطاش دەرىجىدە چېو

 
گاللۇپ تەظنىالتىوىڭ تەتكىكات هەتىجىشىوىڭ هۆرصىتىطىچە، بىر ائدەم ۆئزىدە بۇرۇن مەۋجۇت بولمىغان بىر تاالهتوى 

مۇمنىن بولشىمۇ، لېنىن ۋۇجۇتكا هەلتۈرمەهچى بولىدىنەن، بەزىدە ًېتەرلىم دەرىجىدە تىرىطچاهلىق هۆرصىتىض ائرلىلىق بۇ 



مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولغان هىطىلەرهىڭ هۆپىوچىشى ىئطوى . ۇئ ھەرگىزمۇ ۋالىتتىن ۈئهۈملۈك پاًدىلىوىض بولۇپ ھېشابالهماًدۇ
ائلدى بىلەن ۆئزىدىنى ئەڭ هۈچلۈك تاالهتالرهى جارى لىلدۇرۇظتىن باظالپ، ائهدىن ۇئهىڭغا بىلىم، ماھارەت ۋە 

بولۇش رولىوى « ھەصشىلەپ هۆپەًتنۈچى»مۇظۇهداق لىلغاهدا، ۇئالرهىڭ ئەصلىدىنى تۇغما تاالهتلىرى .  پراه تىنىالرهى لوظكان
 . وئًوىغان

 
 ;تۆۋەهدىنىشى ئەصلىدىنى هىتابتا باًان لىلىوغان ائرتۇلچىلىق تەڭلىمىشىدۇر 

 
 ائرتۇلچىلىق( = مەبلەغ) x( تاالهت)
 

 ېئلىپ بېرىطوىڭ تەبىئىي ظەهلى ًاهى ۇئصۇلى ھەرىنەت-تەپەهنۇر لىلىض، تۇًۇش ۋە ىئض; تاالهت
پراه تىنا لىلىطكا، ۆئزىڭىزهىڭ ماھارىتىوى تەرەلكىي لىلدۇرۇظكا، ۋە ۆئزىڭىزهىڭ بىلىم ائصاصىوى لۇرۇظكا صەرپ ; مەبلەغ

 لىلغان ۋالتىڭىز
 ىزلىلغان ىئطىڭىزهى داىئم ائصاصىي جەھەتتىن مۇهەممەللىننە ًەتنۈزۈش لابىلىٌىتىڭ; ائرتۇلچىلىق
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صىز ۇئالرهى ئەصتاًىدىو وئلۇپ، .  تۈرلۈك تاالهتالرهى توهۇظتۇرۇپ ۆئتىمەن 45تۆۋەهدە مەن ائدەملەردە بار بولىدىغان 
بۇهداق لىلىطوىڭ بىر ۇئصۇلى، ھەر .  ۇئالرهىڭ ىئچىدىنى صىزدە بار بولغان ئەڭ هۈچلۈك تاالهتالردىن بەظوى تېپىپ چىكىڭ

. غىچە هومۇر لوًۇپ مېڭىض 21وىڭ توهۇظتۇرۇظىوى وئلۇپ بولغاهدىن هېٌىن، ۆئزىڭىزدىنى ائظۇ تاالهتكا هۆلدىن بىر تاالهت
.  لوًۇڭ 21ئەگەر صىزدە مەلۇم بىر تاالهت تولۇق بولشا، ۇئهىڭغا .  ئەگەر صىزدە بىر تاالهت زادىال بولمىشا ۇئهىڭغا هۆل لوًۇڭ

.  تاالهتالرهى ًۇلىرى هومۇرلۇلتىن تۆۋەن هومۇرلۇلكىچە تىزىپ چىكىڭ 6غا ېئرىطنەن ائهدىن ئەڭ ائخىرىدا ئەڭ ًۇلىرى هومۇر 
ائظۇهداق لىلىپ بولغاهدىن هېٌىن، صىز ۆئزىڭىزهىڭ ھازىر وئلۇۋاتكان ًاهى ظۇغۇللىوىۋاتكان هەصپىڭىز، ًاهى خىزمىتىڭىزهىڭ 

ئەگەر .  توغرىالهمىغاهلىكىوى مۆلچەرلەپ بېكىڭ-انتاالهتالرهىڭ بىرەرصى ًاهى بىر لاهچىشىغا توغرىالهغ 6صىزدىنى ائظۇ 
ىئمناهىٌەت ًار بېرىدىنەن، صىز ۆئزۈڭىزهىڭ هەصپ ى بىلەن خىزمىتىوى ۆئزىڭىزدىنى ئەڭ هۈچلۈك تاالهتكا توغرىالظكا تىرىطىپ 

ەمدى ۇئهى ئەگەر صىز بۇرۇن ىئطتىن صىرتكى ۋالىتلىرىڭىزهى هېمىگە صەرپ لىلىطوى بىلەلمىگەن بولشىڭىز، ئ.  بېكىڭ
ۆئزۈڭىزدىنى ئەڭ هۈچلۈك تاالهتوى جارى لىلدۇراالًدىغان ۋە صىز ئەڭ لىزىكىدىغان بىر ىئض ۈئچۈن ىئطلىتىطنە تىرىطىپ 

 .بېكىڭ
 

تۈرلۈك تاالهتالر ۇئالرهىڭ باش ھەرىپىوىڭ ىئوگلىزچە ېئلىپبە تەرتىپ ى بوًىچە باًان لىلىوغان بولۇپ،  45ئەصلىدىنى هىتابتا بۇ 
 .رهى ائظۇ تەرتىپ بوًىچە توهۇظتۇرىمەنمەهمۇ ۇئال

 
 (reTenkng)هەتىجە چىكارغۇچى  (2)
 

هەتىجە .  صىزدىنى لىلغان ىئطتىن هەتىجە چىكىرىض تاالهتى صىزدىنى ھەرىنەتلەهدۈرگۈچى هۈچوى چۈظەهدۈرۈپ بېرىدۇ
هەتىجە چىكارغۇچى بولىدىنەهشىز،  ئەگەر صىز بىر.  چىكارغۇچى هەتىجىگە بولغان بىر ۆئزلۈهشىز ېئھتىٌاجوى هاماًان لىلىدۇ

ھەر بىر هۈن ۆئتۈپ بولغاهدا، صىز پەلەت مەلۇم ۆئلچىگىلى .  صىز ھەر بىر هۈن هۆلدىن باظلىوىدىغاهدەك ھېششىٌاتتا بولىشىز



« ھەر بىر هۈن»بۇ ًەردىنى . بولىدىغان هەتىجىگە ېئرىطنەهدىال ائهدىن ۆئزىڭىز توغرىشىدا بىر ًاخطى تۇًغۇغا هېلەلەًشىز
صىز بىر هۈن دەم .  دېگىوىمىز خىزمەت هۈهلىرى، دەم ېئلىض هۈهلىرى، ۋە تەتىو لاتارلىكالرهىڭ ھەممىشىوى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ

ېئلىطكا لاهچىلىم دەرىجىدە ھولۇللۇق بولۇظىڭىزدىن لەتئىٌوەزەر، ئەگەر مەلۇم بىر هۈهوىڭ ىئچىدە صىز مەًلى چوڭ بولشۇن 
بىر ىئچنىي وئت صىزهىڭ .  ۆئزىڭىزگە رازى بولماًشىز-تىجىگە ېئرىطمەًدىنەهشىز، صىز ۆئزًاهى هىچىم بولشۇن ائزراق هە

ھەر .  ۇئ صىزهى تېخىمۇ هۆپرەك ىئض لىلىطكا، تېخىمۇ هۆپرەك هەتىجە ًارىتىطكا ۈئهدەًدۇ. ىئچىڭىزدە داۋاملىق هۆًۈپ تۇرىدۇ
مما بىر دەمدىن هېٌىوال ۇئ وئت ًەهە هۈچىٌىپ، صىزهى ئە. بىر هەتىجىگە ېئرىطنەهدىن هېٌىن، بۇ وئت بىر ائز پەصلەًدۇ

ۇئ ھەتتا .  صىزهىڭ هەتىجىگە بولغان لاتتىق ېئھتىٌاجىڭىز لوگىنىلىق بولماصلىكى مۇمنىن.  هېٌىونى هەتىجىگە ۈئهدەًدۇ
چىكارغۇچى  صىز بىر هەتىجە.  لېنىن ۇئ ھەر ۋالىت صىزدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ.  مەرهەزلەظنەن بولماصلىكىمۇ مۇمنىن

ۇئهىڭ .  بولۇش صۈپىتىڭىز بىلەن، ائظۇ هارازىلىق ًاهى رازى بولماصلىق ائۋازى بىلەن بىللە ًاظاظكا هۆهمىشىڭىز بولماًدۇ
صائەتتىن هۆپ ىئطلەظنە هېتىدىغان  9ۇئ صىزهى ھارغىولىق ھېس لىلماي تۇرۇپ ھەر هۈهى .  صىزگە هۆپ پاًدىشى بار

.  ەر داىئم صىزهى ًېڭى ۋەزىپە ۋە ًېڭى لىٌىن ۆئتنەللەرهى ۆئز ۈئصتىڭىزگە ېئلىطكا ۈئهدەًدۇھ. ېئوېرگىٌە بىلەن تەمىولەًدۇ
ۇئ صىزهى توختىماي .  صىزهى ىئض لىلىض صۈرىئتىڭىز بىلەن خىزمەت ۈئهۈمىڭىزهى بەلگىلەًدىغان ېئوېرگىٌە بىلەن تەمىن ېئتىدۇ

 . ائلغا ىئلگىرىلىتىغان تاالهتتۇر 
 

هچىلىم لىلىطكا ًول ەًدەىز ھڭزىۆئ ەىزگڭزىۆئ ەمدەوًىدىغان، ھلاتتىق تىرىطىپ ىئطلىگىلى ل ەرىجىدەلىرى دۇً ەڭصىزهى ئ
 ەرىجىدەلىرى دۇً ەڭچىوى ئۈن هۇر ۇ ًوظ ڭىزهىڭزىۆئ ەىئچىد ڭھىتوىۇهداق بىر مۇصىز ائظ.  ڭتوى تالال ەلوًىدىغان بىر خىزم

ظوى ۇپ وئلەرللىرى ۆئۇً توختىماي.  س لىالالًشىزېك ھەاتكاهدۋتلىم ًاظاەھمىٌەىزهى ئڭزىۆئ ەمدەراالًشىز، ھۇ جارى لىلد
 ەڭرهى ئەتىجىلەرىطىدىغان هپ، ېئەى هىطاهالرهى تىنلېڭپ ًۆه ۇخىمېن تۈچىز ۈئڭزىائرلىلىق صىز ۆئ ۇظ.  ۈڭر ۈ لتەلولغا ه

 .ًشىزەلەز ۈ تنەً ەهنەلىرى چۇً
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صىز بىر ىئض باظالظكا .  لاًتا صورۇلۇپ تۇرىدۇ-دېگەن صوائل صىزهىڭ تۇرمۇظىڭىزدا لاًتا« بىز لاچان باظالًمىز؟»

مۇهازىرە ۋە مۇزاهىرىوىڭ بەزىدە پاًدىلىق ىئدىٌىلەرهى ۋۇجۇتكا -ائهالىز لىلىطوىڭ پاًدىلىق ىئنەهلىنى ًاهى بەس.  ائلدىراًشىز
ھەرىنەتوىڭال -اپ لىلىطىڭىز مۇمنىن، ئەمما ًۇرىنىڭىزهىڭ چوڭ كۇر لاتلىمىدا پەلەت ئەمەلىي ىئضهەلتۈرىدىغاهلىكىوى ېئتىر 

ھەرىنەتال بىر ىئطوى ۋۇجۇتكا چىكىرىدىغاهلىكىوى، پەلەت ئەمەلىي -ھەلىكىي ۈئهۈم بېرىدىغاهلىكىوى، پەلەت ئەمەلىي ىئض
ض توغرىشىدا لارار چىكارغان ھامان، صىز ىئض باظلىماي بىر ىئ.  ھەرىنەتال هەتىجە ًارىتاالًدىغاهلىكىوى بىلىشىز-ىئض

دەپ ئەهشىرىطى مۇمنىن، ئەمما بۇهداق « بىز تېخى چۈظىوىپ بواللمىغان بىر لىشىم ىئطالر بار»باظكىالر . تۇرالماًشىز
لىوغان بولشا، صىز بىر ظەھەرهىڭ بۇ بېطىدىن ًەهە بىر بېطىغىچە بېرىض لارار لى.  ئەهدىطىلەر صىزهى ائصتىلىتىپ لوًالماًدۇ

هوچا چىرىغىغا بېرىض، ھەمدە بۇهى ائخىرغىچە -هوچا چىرىغىدىن ًەهە بىر تۆت-ۇئ ًەرگە ئەڭ تېز بېرىطوىڭ ۇئصۇلى بىر تۆت
هوچا چىراغلىرىوىڭ ًېطىلغا ۆئزگىرىطىوى -صىز ھەرگىزمۇ بىر جاًدا تۇرۇپ، ھەممە تۆت. داۋامالظتۇرۇش ىئنەهلىنىوى بىلىشىز

بىرىگە زىد ىئطالر -ۇئهىڭدىن باظكا، صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە ئەمەلىي ىئض لوللۇهۇش بىلەن وئًلىوىض بىر.  زهۈتۈپ تۇرماًشى
ھەرىنەت لوللىوىطوىڭ ئەڭ -ئەمەلىٌەتتە، صىزهىڭ لۆزغاتكۇچى تاالهتىڭىزهىڭ ًېتەهلىطى بىلەن، ئەمەلىي ىئض.  ئەمەس

ھەرىنەت ېئلىپ بېرىپ، ۇئهىڭ -لارار ېئلىپ، ئەمەلىي ىئضصىز بىر .  ًاخطى ۆئگىوىض لورالى ىئنەهلىنىگە ىئطىوىشىز
بۇ ۆئگىوىض جەرًاهى صىزگە ۆئزىڭىزهىڭ هېٌىونى پىالهى ۋە .  هەتىجىشىگە لاراپ، ظۇ ائرلىلىق ًېڭى هەرصىلەرهى ۆئگىوىشىز

ەرگىزمۇ تەرەلكىي ئەگەر ىئوناس لاًتۇرىدىغان بىرەر ىئض بولماًدىنەن، صىز ھ.  باصىدىغان لەدەملىرىوى ېئٌتىپ بېرىدۇ
. هېٌىونى لەدەموى ېئلىطىڭىز هېرەك. ظۇڭا صىز چولۇم ئەمەلىي ىئض لىلىطىڭىز هېرەك.  لىلماًدىغاهلىكىڭىزهى وئبدان بىلىشىز



صىز ظۇهىڭغا لەتئىي ىئطىوىشىزهى، هىطىلەر ھەرگىزمۇ .  بىر ۇئصۇلى-ًېڭى ىئطالرهى وئًالپ تېپىطوىڭ بىردىن-ماها بۇ ًېڭى
دېگەهلىنىڭىزگە، ۋە هېمىوى وئًلىغاهلىكىڭىزغا لاراپ باھا بەرمەًدۇ، بەلنى صىزهىڭ هېمە ىئطوى صىزهىڭ هېمە 

بۇ خىو ئەھۋال ھەرگىزمۇ صىزهى لورلۇتالماًدۇ، ۇئهىڭ ئەهشىچە، ۇئ صىزهى . لىاللىغاهلىكىڭىزغا لاراپ باھا بېرىدۇ
 .ظاتالهدۇرىدۇ

 
ت وئرهىوى ەخىزم رىدىغان  بىرېپ بۇلوً ەىزگڭزىۆئ ڭصىزهى ۇظوىمۇر ۇ الرهى لاهداق ىئطكا ائظۇئ ەمدەلىطوى، ھلارارالرهى ېئ

 .ەڭت ىئزدەردىن خىزمەتلەاتكان ظىرهۋلىوىېص ەتنەىدىن ر ېڭلغان ًاهى ًۇر ۇ ى لېڭً ۇپمۇبول.  ەڭىئزد
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.  دەپ لارىماًشىز« هەلگۈصى دېگەن بىر مۇلىم مەهزىو».  داق ۋالىتتا ائه تىپ ًاهى ھەرىنەتچان ھالەتتە تۇرىشىزصىز ھەر لاه
ۇئهىڭ وئرهىغا هەلگۈصى صىز ھازىر ېئلىپ بارغان تالالظالرهىڭ هەتىجىشىدە ۆئزىڭىز ۋۇجۇتكا هەلتۈرىدىغان بىر هەرصە، دەپ 

بۇ ھەرگىز صىزهىڭ .  ەلگۈصى توغرىشىدىنى تالالظالردىن پەلەت بىرهىال تاپىشىزظۇهىڭ بىلەن صىز بىر لېتىمدا ه.  لاراًشىز
ئەمما، صىزهىڭ ماصلىطىطچاهلىق .  صىزهىڭ پىالهىڭىزمۇ بار بولۇظى مۇمنىن. پىالهشىز ىئنەهلىنىڭىزدىن دېرەك بەرمەًدۇ

هى ھەر بىر پەًتوىڭ ۆئزىدىنى ېئھتىٌاجغا ۆئز تاالهتىڭىز صىزهى باظكا پىالهلىرىڭىزدىن ۋاز هەچۈرۈظنە توغرا هەلگەهدىمۇ، صىز 
صىز .  بەزى هىطىلەرگە وئخطىمىغان ھالدا، صىز تۇًۇلشىز تەلەپلەرگە هارازى بولماًشىز. رازىلىكىڭىز بىلەن ماصالظتۇرىدۇ

ىجىدە صىز مەلۇم دەر . ۇئهداق ىئطالردىن صالالهغىلى بولماًدىغاهلىكىوى بىلىشىز. ۇئهداق ىئطالرهى ائلدىن مۆلچەرلەًشىز
صىز هۆڭلىڭىزدە هاھاًىتى ماصلىطىطچان بىر ائدەم بولۇپ، .  ائظۇهداق ىئطالرهىڭ ًۈز بېرىطىگە تەلەززا بولىشىز

باظكا ًۆهىلىطلەرگە تارتكان ئەھۋال ائصتىدىمۇ ًۇلىرى ىئض -خىزمىتىڭىزهىڭ ېئھتىٌاجى صىزهى بىرال ۋالىتتا هۇرغۇن باظكا
 .ۈئهۈمىوى صاللىٌاالًشىز

 
زال ېت وئرهى صىزهى تەهداق خىزمۇئ.  ڭتتىن صاللىوىەلىپ بارىدىغان خىزمېئ ەهىو ىئچىدەلىم ظۇىئطوى بىر م ەممەھ
.  ۇپ لوًىدۇىزهى بوغڭرهىولىنىەئ ڭصىزهى ەمدە، ھۇرىدۇ س لىلدېك ھەصتەمەاپىق ئۇۋ هغا مۇ وئر  ، صىزهى ۇئۇپ لوًىدۈر ۈ رىن تېز
الالرغا ىئوتاًىن ًاخطى ماصلىطىطكا باغلىق بولغان ۋھەرىدىغان ئۇ زگىرىپ تبولماصلىق توختىماي ۆئ-شۇتلىم بولەلىٌەپپۇۋەم

 ۋەمى، ۈلۆر بەللەشېش، جىددىي هەىزور پروگراممىلىرىوى ىئطلېۋلېًدان تەق مەائخباراتچىلىق، ه.  ەڭهدا ىئطلۇ بىر وئر 
 ەڭم ئەك ائدۈچلۈه ەڭهدا، ئۇ هداق بىر وئر ۇظۇم.  ڭصىپتىن بىرىوى وئًلىطىەردىنى هەلەالزىمىتى لاتارلىق صاھۇرىدارالر مېخ
 .ۇلىپ باراالًدن ىئض ېئەشىكلىق بىلېب-غىري ېئەظمەجىددىٌل ەمدە، ھۇراالًدۇ ز ىئوناس لاًتېت
 
 (remnAieemn)ائهالىتىم  (5)
 

باظكىالر صىزگە بىرەر .  ۋە ائصان ھاًاجاهلىوىپ هەتمەًدىغان بىر ائدەم، دەپ چۈظىوىشىز( ًاهى چىن)ۆئزىڭىزهى وئبٌېن تىپ 
صىزهىڭ دېگىوىڭىزهىڭ ھەلىكەتەن ظۇهداق بولىدىغىوى ماڭا . ماڭا ۇئهى ىئشپاتالپ بېرىڭ»ىئدىٌىوى ېئٌتكاهدا، ۇئالرغا 

بەزىلەر مۇظۇهداق صوائلغا ًولۇلكاهدا، ۇئالرهىڭ هەزەرىٌىشى صۇلىطىپ هابۇت .  ، دەپ تەلەپ لوًىشىز«ېرىڭهۆرصىتىپ ب
صىز باظكىالرهىڭ ىئدىٌىشىوى مۇظۇهداق لىلىپ ۋەًران لىلىطوى ىئشتىمەًشىز، ئەمما ۇئالرهىڭ ىئدىٌىشىوىڭ بىر .  بولىدۇ

ماتالر ھەلىكىي هەرصىلەر بولغاچكا، ھەمدە ۇئالرهىڭ باظكىچە مەلشىتى صاهلىق مەلۇ.  صاغالم ىئدىٌە بولۇظىدا چىڭ تۇرىشىز
صىز ائظۇهداق صاهلىق مەلۇماتالر بىلەن ۆئزىڭىزهى لورالالهدۇرۇپ، . بولمىغاچكا، صىز صاهلىق مەلۇماتالرهى ًاخطى هۆرۈصىز



.  رصىتىدىغاهلىكىوى چۈظىوىطوى ىئشتەًشىزائرا لاهداق تەصىر هۆ -بەزى ظەهىللەرهىڭ ۆئز.  ئەهدىزە ۋە باغلىوىطالرهى ىئزدەًشىز
ۇئالر لاهداق بىرلىطىدۇ؟  بىرلىطىطوىڭ هەتىجىشى لاهداق بولىدۇ؟  ائظۇهداق هەتىجە ھازىرغىچە وئتتۇرىغا لوًۇلۇپ بولغان 

تېگىگە  صىز بىر ىئطوىڭ.  هەزەرىٌىگە ًاهى دۇچ هەلگەن ئەھۋالغا ماس هېلەمدۇ؟  ماها بۇالر صىز صوراًدىغان صوائلالردۇر 
، «لوگىنىلىق ۋە تەلتۆهۈس ائدەم»باظكىالر صىزگە .  ًەتمىگۈچە، ۇئهىڭ پوصتىلىرىوى صوًۇپ ىئچىوى ېئچىطوى توختاتماًشىز

ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن ۇئالر صىزهىڭ لېطىڭىزغا باظكىالرهىڭ تاتلىق وئًلىرى ًاهى هېلەڭشىز وئًلىرىغا صىزهىڭ .  دەپ لاراًدۇ
صىز ۆئز ائهالىزىڭىزهى باظكىالرغا ھەرگىزمۇ لوپاللىق بىلەن .  ىڭىزهى ائڭالپ بېكىض ۈئچۈن هېلىدىغان بولىدۇلاهداق لاراًدىغاهلىك

ۆئزلىرىوىڭ بولغان هىطىلەر صىزهىڭ لېطىڭىزغا هېلىطنە « هېلەڭشىز وئًالر»ۇئهداق لىلماًدىنەهشىز، ھېلىكىدەك .  ېئٌتماًشىز
 .پېتىوالماًدىغاهلىكىوى بىلىشىز

 
ت ەپ چىكىدىغان بىر خىزمەتلەرهى ر ەر خىو ىئدىٌىلەھ ۋەپىپ چىكىدىغان، ېرهى تەهدىزىلە، ئرالرهى ائهالىز لىلىدىغانۇ چۇئ

ش، ۇر ۇ ر ائمبىرىوى باظكۇ چتكىكات، ۇئەببىي تېالتالرهى بازارالش، ىئكتىشاد، تۇھشەن، صىز مەصىلەم.  ەڭوئرهىوى ىئزد
 .منىنۇىز مڭلىطىېاپىق هۇۋ م ەڭئ هغا صىزۇ پ لىلىطكا وئخطاش وئر ەر ەرهى بىر تەرلىنلەتەش، ًاهى خەھرىرلەت
 
 (rggmerng)وئرۇهالظتۇرغۇچى   (6)
 

رەتلىمەك، تەرتىپنە صالماق، وئرۇهالظتۇرماق، تەًٌارلىق »دېگەن صۆزهىڭ ًۇلغۇن لۇغىتىدىنى مەهىشى « ائرراڭە»ىئوگلىزچە 
.  دەپ ائلدىم« وئرۇهالظتۇرغۇچى»هى ( ائظۇ ىئطوى لىلغۇچى ائدەم)« ائرراڭەر»بولۇپ، بۇ ًەردە مەن « هۆرمەك، تۈزەظتۈرمەك

هۇرغۇن ائمىلالرغا .  بولۇپ ھېشابلىوىشىز( etenjeitg)گەر صىزدە مەزهۇر تاالهت بار بولىدىنەن، صىز بىر دىرىژور ئە
چېتىطلىق بولغان بىر مۇرەهنەپ ئەھۋالغا دۇچ هەلگەهدە، صىز ھەممە ۆئزگىرىطچان ائمىلالرهى ًاخطى باظكۇرۇپ، ۇئالرهى 

هۆڭلىڭىزدە صىز .  بولغىچە ۇئالرهى رەتلەپ بىر تەرەپ لىلىطوى توختاتماًشىز ئەڭ ۈئهۈم بېرىدىغان ظەهىلدە وئرۇهالظتۇرۇپ
صىزهىڭ لىلىۋاتكىوىڭىز پەلەتال ائظۇ ىئطالرهى لىلىطوىڭ ئەڭ .  لىلىۋاتكان بۇ ىئطالر ۇئهچىۋاال ائالھىدە ىئطالرمۇ ئەمەس

هىطىلەر بولشا، صىزهىڭ بۇ تاالهتىڭىزدىن  بۇ تاالهتكا ىئگە ئەمەس باظكا.  ًاخطى ۇئصۇلىوى تېپىپ چىكىطتىوال ىئبارەت
.  ، دەپ صوراًدۇ«صىز بىرال ۋالىتتا بۇهچىۋاال هۆپ ىئطالرهى هاللىڭىزدا لاهدالمۇ صالالپ بوالالًشىز؟»ۇئالر صىزدىن .  ھېٌىكىدۇ

غىچە صىز چولۇم ائددىي ىئطالردىن تارتىپ مۇرەهنەپ ىئطالر .  بىراق، صىز ۈئچۈن ىئض لىلىطوىڭ بۇهىڭدىن باظكا ًولى ًوق
ئەھۋالالردا صىز ۆئز لابىلىٌىتىڭىزهى ئەڭ ( ھەرىنەتچان، ۆئزگىرىطچان)دىوامىنىلىق .  ئەڭ مۇهەممەل لۇرۇلمىوى ىئزدەًشىز

هۈتۈلمىگەن ئەھۋالالرغا دۇچ هەلگەهدە، بەزىلەر بۇرۇن تۈزۈپ چىككان پىالهالرهى ۆئزگەرتىطنە .  ًاخطى جارى لىلدۇراالًشىز
.  ًەهە بەزىلەر بولشا ھازىر مەۋجۇت بولغان لاىئدە ًاهى رەصمىٌەتلەرهىڭ ىئچىدىال ىئض ېئلىپ بارىدۇ.  لاراًدۇبولماًدۇ، دەپ 

صىز لاالًمىكاهچىلىكوىڭ ىئچىگە هىرىپ، ًېڭى چارىلەرهى وئًالپ چىكىپ، لارظىلىق ئەڭ .  ئەمما صىز ۇئهداق لىلماًشىز
چۈهنى، صىز ۈئچۈن، ىئض بېجىرىطوىڭ چولۇم بىر .  بارلىككا هەلتۈرىشىزهىچىم بولغان ًولوى ىئزدەپ، ًېڭى ھەمنارلىكوى 

ظۇڭالظكا ۇئالرهى .  صىز ئەتىراپىڭىزدىنىلەرهىڭ تاالهتلىرى، ماھارەتلىرى ۋە بىلىملىرىوى وئبدان بىلىشىز.  ًاخطىراق ۇئصۇلى بار
 .مۇۋاپىق ىئطكا لوًاالًشىز

 
چوڭ ًىغىن، چوڭ .  ان مۇرەهنەپ ۋە دىوامىنىلىق ىئطالرهى لوغلىطىڭرەصمىٌەتلىرى ائز بولغ-ىئض تاللىغاهدا لاىئدە

چوڭ ىئطالرهى وئرۇهالظتۇرۇش ۋەزىپىشىوى ۆئز -ًىغىلىض، ًاهى ظىرهەتوىڭ تەبرىنلەش پاائلىٌەتلىرىگە وئخطاش چوڭ
ظۇڭالظكا صىز ۆئز . ىدۇتۈزۈم بوًىچە ىئض ېئلىپ بارىدىغان مۇھىت صىزهى زېرىن تۈرۈپ لوً-مۇلىم لاىئدە.  ۈئصتىڭىزگە ېئلىڭ

 .ظىرهەت ًاهى ىئدارىڭىزدىنى ئەڭ دىوامىنىلىق صاھەدە ىئطلەظوى لولغا هەلتۈرۈڭ
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بۇ .  ئەگەر صىزدە بىر هۈچلۈك ېئتىكاد تاالهتى بار بولىدىنەن، صىزدە مەلۇم مىكداردىنى ًادرولۇق لىممەت لاراظلىرى بار بولىدۇ
ائدەمگە لاراپ وئخطاش بولماًدۇ، بىراق صىزهىڭ ېئتىكادىڭىز صىزهىڭ ائىئلىوى مەرهەز لىلىدىغان، لىممەت لاراظلىرى 

خەلكپەرۋەر، ۋە دىولىق بىر ائدەم بولۇظىڭىزهى، ۆئزىڭىز ۋە باظكىالرهىڭ مەصۇئلىٌەتچاهلىكى ۋە ًۇلىرى دەرىجىلىم 
ھەرىنىتىڭىزگە هۆپ تەرەپتىن -ەت لاراظلىرى صىزهىڭ ىئضبۇ ًادرولۇق لىمم.  ئەخالللىكىوى لەدىرلەظوى هەلتۈرۈپ چىكىرىدۇ

صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە، مۇۋەپپەلىٌەت دېگەن .  ۇئالر صىزهىڭ ھاًاتىڭىزغا مەهە ۋە لاهائەتچاهلىق ائتا لىلىدۇ.  تەصىر هۆرصىتىدۇ
ۆرصىتىپ بېرىدۇ، ھەمدە صىزهى ۇئالر صىزگە ائلغا ىئلگىرىلەش ًۆهىلىطىوى ه.  ظۆھرەتتىن ۈئصتۈن تۇرىدىغان هەرصە-پۇل ۋە هام

تۇرمۇظوىڭ لاًمۇلتۇرۇظلىرى ۋە دىككەتوى چېچىطلىرىوىڭ تەصىرىگە ۇئچرىماي، ۆئزلۈهشىز ھالدا مۇھىم ىئطالر تەرەپنە 
بەك »دوصتلىرىڭىز صىزگە .  مۇظۇ ۈئزلۈهشىزلىم صىزهىڭ بارلىق مۇهاصىۋەتلىرىڭىزهىڭ ائصاصى بولىدۇ.  ًېتەهلەًدۇ

صىزهىڭ ېئتىكادىڭىز صىزهى ائصاهال .  دەًدۇ« مەن صېوىڭ مەًداهىڭوى چۈظىوىمەن»ۇئالر صىزگە .  اراًدۇدەپ ل« ىئطەهچىلىم
ۇئ صىزدىن ۆئزىڭىزهىڭ لىممەت لارىطىغا ماس هېلىدىغان خىزمەتوى تېپىطوى تەلەپ .  ىئطەهگىلى بولىدىغان بىر ائدەم لىلىدۇ

ېئتىكاد تاالهتىوىڭ ًېتەهلىطى بىلەن صىز .  چۈن مۇھىم بولىطى هېرەكصىزهىڭ خىزمىتىڭىز مەهىلىم بولۇظى، صىز ۈئ.  لىلىدۇ
 .بىر هەرصە ۆئزىڭىزهىڭ لىممەت لارىطى بوًىچە ًاظاش بولۇپ لالىدۇ-تەلەپ لىلىدىغان بىردىن

 
ىغان ئەگەر صىزدە مۇظۇ تاالهت بار بولشا، صىز ائه تىپلىق بىلەن ۆئزىڭىز ۈئچۈن ۆئزىڭىزهىڭ لىممەت لارىطىغا ماس هېلىد

بولۇپمۇ ۆئزىوىڭ مەلشىتىوى جەمئىٌەتنە لوظىدىغان تۆھپىشىگە ائصاصەن بېنىتىدىغان بىر وئرۇهدا .  رولالرهى تالالڭ
ۋالتىڭىزهى خىزمىتىڭىزهىڭ تەلەپلىرى بىلەن ۆئزىڭىزهىڭ خۇصۇصىي تۇرمۇظىڭىزهىڭ تەڭپۇڭلىكىغا .  ىئطلەظنە تىرىطىڭ

صىزهىڭ ۆئزىڭىزهى ۆئز هەصپىڭىزگە بېغىطلىطىڭىز ۆئز ائىئلىڭىزگە بولغان .  ظتۇرۇڭهاپالەتلىم لىالالًدىغان ھالەتتە وئرۇهال
 .  هۈچلۈك مەجبۇرىٌەتلەرهى لۇربان لىلىض بەدىلىگە هەلمىشۇن
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طىلەر بىلەن وئخطىمىغان ھالدا، بەزى هى.  لوماهداهلىق لىلىض تاالهتى صىزهى مەصۇئلىٌەتوى ۆئز ۈئصتىڭىزگە ېئلىطكا ۈئهدەًدۇ
-ۇئهىڭ ئەهشىچە، صىزدە بىرەر هۆز .  لاراظلىرىڭىزهى باظكىالرغا تاڭشىڭىزمۇ ھەرگىز راھەتشىزلىم ھېس لىلماًشىز-صىز ۆئز هۆز 

 ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر هىطاهوى تىنلىگەن.  لاراش ظەهىللەهگەن ھامان، صىز ۇئهى باظكىالر بىلەن وئرتاللىطىطكا ائلدىراًشىز
صىز باظكىالرهىڭ لارظىلىق .  ھامان، باظكىالرهىڭ ھەممىشىوى ۆئزىڭىزگە توغرىالپ بولمىغىچە جىم تۇرالماًشىز

ۇئهىڭ ئەهشىچە، لارظىلىق هۆرصىتىض مەصىلىوى ھەل لىلىطوىڭ بىرىوچى لەدىمى .  هۆرصىتىطىدىن لورلۇپ لالماًشىز
لىرىگە تالابىو تۇرۇظتىن صالالهشىمۇ، پاهىت ًاهى ىئشپاتالرهىڭ باظكىالر تۇرمۇظوىڭ راھەتشىزلىن.  ىئنەهلىنىوى بىلىشىز

ائدەموى لاهچىلىم بىائرام لىلىدىغاهلىكىدىن لەتئىٌوەزەر، صىز ۇئالرهى چولۇم ائظنارە وئتتۇرىغا چىكارمىشا بولماًدۇ، دەپ 
هى ېئوىق ۋە صەمىمىي بولۇظكا صىز ۈئچۈن هىطىلەر ائرىشىدىنى ىئطالر ېئوىق بولۇظى ظەرت بولۇپ، باظكىالر .  وئًالًشىز
« ۆئزىوىڭنىوىال راس دەًدۇ»بەزىلەر صىزهى .  ھەتتا ۇئالرهى لورلۇتىشىز.  ۇئالرهى تەۋەهنۈلچىلىم لىلىطكا زورالًشىز.  لىشتاًشىز

ەًداهى بار ۋە هىطىلەر م.  دەپ صىزگە هارازى بولشىمۇ، هۆپۈهچە ۋالىتتا ۇئالر ۆئز رازىلىكى بىلەن ھولۇلوى صىزگە ۆئتۈهۈپ بېرىدۇ
ظۇڭالظكا صىز هىطىلەرهى .  باظكىالردىن مەلۇم بىر ًۆهىلىطنە لاراپ مېڭىطوى تەلەپ لىلىدىغان ائدەموى ًاخطى هۆرىدۇ

 .صىز هىطىلەرگە لوماهداهلىق لىلىشىز. صىز هىطىلەر ائرىشىدا داۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشىز.  ۆئزىڭىزگە جەلب لىالالًشىز
 



باظلىكى بولۇظكا، صىزهىڭ هېمە ىئطالرهى لىلىض هېرەهلىنى توغرىشىدا هاھاًىتى ېئوىق ىئدىٌىلىرىڭىز بار بىرەر تەظنىالتوىڭ 
صىزدىن باظكىالرهى لاًىو .  بولۇپ، ئەتراپىڭىزدىنى هىطىلەرهىڭ صىزگە ئەگىطىطىگە تەبىئىي ھالدا تەصىر هۆرصىتەلەًشىز

مەصىلەن، بىر ظىرهەتوىڭ ماللىرىوى خېرىدار .  ائلشىڭىزمۇ بولىدۇلىلىدىغان ىئطالرهى لىلىطوى تەلەپ لىلىدىغان رولوى 
 .  وئرۇهالرغا توهۇظتۇرۇش ۋە ۇئالرغا صېتىض
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ائاللە، ًەتنۈزۈش، تارلىتىض، ائاللىلىطىض، »دېگەن صۆزهىڭ ًۇلغۇن لۇغىتىدىنى مەهىشى « هوممۇهىناتىئون»ىئوگلىزچە 
بولۇپ، بۇ تاالهت بىر ائدەموىڭ باظكا بىر ائدەم ًاهى باظكا بىر ائدەم توپ ى بىلەن ائغزاهى ۋە ًازما « لاتواش خەۋەرلىطىض،

ائمېرىنا ۋە غەرب ئەللىرىدە، بۇ ىئكتىدارهى ًېتىلدۈرۈش ۋە .  ظەهىلدە ائاللە ًاهى مۇهاصىۋەت لىلىض ىئكتىدارىوى هۆرصىتىدۇ
خىزمەتنە ائدەم ېئلىطتىمۇ، بۇ ىئكتىدارغا ائالھىدە .  پ ىئوتاًىن ئەھمىٌەت بېرىدۇهۈچەًتىطنە باظالهغۇچ مەه تەپتىن تارتى

لېنىن، مېوىڭ هۈزىتىطىمچە، ۇئًغۇر .  ئەھمىٌەت بېرىپ، ائظۇ تاالهتوىڭ بولىطىوى هۇرغۇن ئەھۋالدا بىر ظەرتمۇ لىلىدۇ
ىئكتىدارىغا ائهچە ئەھمىٌەت بېرىلمىگەن، ۋە بۇ ائرا ائاللىلىطىض -جەمئىٌىتىدە هىطىلەر بىلەن هىطىلەر وئتتۇرىشىدىنى ۆئز

بۇهى مەن مەهدىن مەصلىھەت صوراپ ېئلخەت ًازىدىغان وئلۇغۇچىالرهىڭ ېئلخەتلىرىدە داۋاملىق .  ۇئلۇم ائهچە وئمۇمالظمىغان
ىئوتاًىن ھەًران مېوىڭ .  ًەهى، هۇرغۇن ًاظالر ۆئزلىرىوىڭ مەلشىتىوى توغرا ىئپادىلەظتە ىئوتاًىن ائجىز.  هۆرۈپ تۇرىمەن

بولشىمۇ، ًەهى مېوىڭ ېئلخەت ائدرېشىمدا ىئشمىموىڭ « erkinsidiq@gmail.com »لالىدىغىوىم، مېوىڭ ېئلخەت ائدرېشىم 
توغرا ًېزىلىطى بار بولشىمۇ، مەهدىن مەصلىھەت صوراپ ېئلخەت ًازىدىغان ۇئًغۇر لېرىوداظالرهىڭ تەڭدىن تولىشى مېوىڭ 

الر ىئطلەتنەن ىئشمىموىڭ ًېزىلىض ظەهلىدە ائرهىن، ائرهەن، ئەرهەن، صىدىم، صەدىم، صىدەك ۇئ. ىئشمىموى خاتا ًازىدۇ
بۇ بىر تەرەپتىن ۇئالرهىڭ ائاللىلىطىض ىئكتىدارىوىڭ تۆۋەهلىنى بولۇپ، ًەهە بىر تەرەپتىن .  دېگەهلەرهىڭ ھەممىشى بار

مەدەهىٌەتلىم جەمئىٌەتنە خاس ىئض ئەمەس بولۇپ،  بۇ بىر.  ۇئالرهىڭ ۇئچىغا چىككان بىپەرۋالىكىوى هۆرصىتىپ بېرىدۇ
 .ئەمدى ئەصلى تېمىوى داۋامالظتۇراي. بۇهداق ىئطالرغا غەرب ئەللىرىدە ھەرگىزمۇ ًول لوًۇلماًدۇ

 
صىز باظكىالر بىر هەرصىوى چۈظەهدۈرۈظوى، تەصۋىرلەظوى، ًىغىلىطالرهى باظكۇرۇظوى، ائممىۋى صورۇهالردا هۇتۇق 

صىزهىڭ مۇظۇهداق ۋالىتالردا ىئطكا صالىدىغىوىڭىز ۆئزىڭىزهىڭ ائاللىلىطىض .  ېزىطوى ًاخطى هۆرىشىزصۆزلەظوى، ھەمدە ً
صىز ۇئالرغا جان بېرىطوى، ۇئالرغا ېئوېرگىٌە .  بولىدۇ( تۇراللىق)ۋەلەلەر صتاتىم .  ىئدىٌىلەر لۇرۇق بولىدۇ.  تاالهتىدىن ىئبارەت

ظۇڭا صىز ۋەلەلەرهى ھېناًىلەرگە .  لىق لىلىض زۆرۈرلۈهىوى ھېس لىلىشىزبېرىطوى، ۇئالرهى ھاًاجاهلىوارلىق ۋە جاه
صىز لۇرۇق ىئدىٌىلەرگە ھەر خىو وئبراز، مىشال ۋە .  ائًالهدۈرۈپ، ۇئالرهى ھېناًە لىلىپ صۆزلەپ بېرىطوى پراه تىنا لىلىشىز

ىق هىطىلەرهىڭ بىر ىئطكا بولغان صىزهىڭ چۈظەهچىڭىزدە، هۆپ صاهل.  وئخطىتىطالرهى لوظۇپ، ۇئالرهى جاهالهدۇرىشىز
ۇئالر ھەر تەرەپتىن ًېڭى ۇئچۇرالرهىڭ ھۇجۇمىغا ۇئچراًدۇ، ئەمما هىطىلەرهىڭ .  دىككىتىوىڭ ۆئمرى هاھاًىتى لىشكا بولىدۇ

ە، بىر صىز ۆئزىڭىز تەمىولىگەن ۇئچۇرهىڭ، ًەهى بىر ىئدىٌ.  هاللىشىدا ۇئ ۇئچۇرالرهىڭ ىئوتاًىن ائز بىر لىشمىال ھاًات لالىدۇ
صاۋالوىڭ ھاًات لېلىطىوى -ۋەلە، بىر مەھشۇالتوىڭ ائالھىدىلىنلىرى ۋە پاًدىلىرى، ھەمدە بىر باًكاش ًاهى بىر تەجرىبە

ماها بۇ صىزهى .  صىز باظكىالرهىڭ دىككىتىوى ۆئزىڭىزگە لارىتىض، جەلب لىلىض ۋە باغالپ لوًۇظوى ىئشتەًشىز.  ىئشتەًشىز
صۆزلەرهى ۋە هاھاًىتى هۈچلۈك ( ائلەمطۇمۇل)صىزهى دراماتىم .  ى ىئزدەپ تېپىطكا ۈئهدەًدۇىئبارىلەره-ئەڭ مۇهەممەل صۆز 

.  هىطىلەرهىڭ صىزهىڭ صۆزىڭىزهى ائڭالظكا ائمراق بولۇظىوىڭ صەۋەبى ماها ظۇ.  صۆز بىرىنمىلىرىوى ىئطلىتىطنە ۈئهدەًدۇ
ۇئالرهىڭ دۇهٌاصىوى روظەهلەظتۈرۈپ بېرىدۇ، ھەمدە  صىزهىڭ صۆزلىرىڭىز ۇئالرهىڭ لىزىكىطىوى تولۇق ىئپادىلەپ بېرىدۇ،

 .ۇئالرهى بىر ئەمەلىي ىئض لىلىطكا رىغبەتلەهدۈرىدۇ
 



صېتىق، -ظۇڭا وئلۇتكۇچىلىق، صودا.  صىز  باظكىالرهىڭ دىككىتىوى ۆئزىڭىزگە جەلب لىلىدىغان ىئطالرهى ًاخطى لىالالًشىز
، دىوىي هۇتۇلچى بولۇش ًاهى ائخبارات (ق لىلىض ًاهى بىلدۈرۈشمەھشۇالتالرهى خېرىدارالرغا تەظۋى)بازارالظتۇرۇش 

ًېزىكچىلىكوى ًاخطى هۆرصىڭىز، مالالە ېئالن لىلىض ًاهى هىتاب .  صاھەصىدىنى بىر هەصىپنە هىرىطنە تىرىطىپ بېكىڭ
 .   چىكىرىطوى وئًلىطىپ بېكىڭ

 
 (Dtagniniete)رىكابەت   (:)
 

صىز دۇهٌاغا هەزەر تاظلىغىوىڭىزدا، باظكىالرهىڭ ىئطالرهى لاهداق بېجىرىدىغاهلىكىوى .  رىكابەتوىڭ ًىلىتىزى صېلىطتۇرۇظتۇر 
صىزهىڭ لاهچىلىم .  ۇئالرهىڭ ىئض ۈئهۈمى صىزگە ئەڭ ائخىرلى ۆئلچەم بولۇپ ھېشابلىوىدۇ.  تەبىئىي ھالدىال بىلىۋاالالًشىز
مەلشىتىڭىزهىڭ لاهچىلىم ًاراملىق بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، ئەگەر صىز ۆئز هىطاهىڭىزغا ًەتنەن  تىرىطكاهلىكىڭىز، ۋە صىزهىڭ

ئەمما تەڭ تۇظلىرىڭىزهىڭ ائلدىغا ۆئتەلمىگەن بولشىڭىز، صىز ېئرىطنەن هەتىجىلەر صىز ۈئچۈن ىئچى لۇرۇق هەرصە بولۇپ 
.  صېلىطتۇرۇظكا ېئھتىٌاجلىق بولىشىز.  ە ېئھتىٌاجلىق بولىشىزبارلىق رىكابەتچىلەرگە وئخطاش، صىز باظكا هىطىلەرگ.  تۇًۇلىدۇ

صىز ۆئلچەظوى .  ئەگەر صىز رىكابەتلەظشىڭىز، صىز ۇئتاالًشىز.  ئەگەر صىز صېلىطتۇرالىشىڭىز، صىز رىكابەتلىطەلەًشىز
ىشىز، چۈهنى ۇئالر صىزهى صىز باظكا رىكابەتچىلەرهى ًاخطى هۆر .  ًاخطى هۆرىشىز، چۈهنى ۇئ صېلىطتۇرۇظوى ىئلگىرى صۈرىدۇ

صىز بولۇپمۇ ۆئزىڭىز .  صىز مۇصابىكىالرهى ًاخطى هۆرىشىز، چۈهنى ۇئالردا چولۇم بىر ًەڭگۈچى بارلىككا هېلىدۇ.  روھالهدۇرىدۇ
گەرچە صىز ۆئزىڭىزهىڭ .  چولۇم ۇئتۇپ چىكاالًدىغاهلىكىڭىزهى بىلىدىغان مۇصابىكىالرهى بەهراق ًاخطى هۆرىشىز

ىگە مېھرىباهلىق هۆرصەتشىڭىزمۇ ھەمدە ًېڭىلگەهدە صەۋرچان بولشىڭىزمۇ، صىز پەلەت خوظاللىق ۈئچۈهال رىبالەتچىلىر 
ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن صىزهىڭ ۇئتۇپ چىكىض ېئھتىماللىكى ًوق . صىز ۇئتۇش ۈئچۈن رىكابەتلىطىشىز.  رىكابەتلەظمەًشىز

 .لالىشىز بولغان مۇصابىكىلەردىن ۆئزىڭىزهى ېئلىپ لاچىدىغان بولۇپ
 

رىكابەتلەظمەي تۇرۇپ ۆئزىڭىزهىڭ خىزمەتتە لاهچىلىم ًاخطى .  صىز ۆئز هەتىجىلىرىڭىزهى ۆئلچىٌەلەًدىغان خىزمەتوى تالالڭ
.  ائدەتتىنى ۋەزىپىلەرهى رىكابەتلىطىدىغان مۇصابىكىلەرگە ائًالهدۇرۇظكا تىرىطىڭ.  ىئنەهلىنىوى باًكىٌالماي لېلىطىڭىز مۇمنىن

 .  ائرلىلىق صىز تېخىمۇ زور هەتىجىلەرگە ېئرىطەلىطىڭىز مۇمنىن ظۇهداق لىلىض
 
 (Dteeneinnenhh)باغلىوىطلىق   (21)
 

چۈهنى، صىزهىڭ هۆڭلىڭىزدە بىز .  صىز بۇهى وئبدان بىلىشىز.  ھەممە ىئطالر مەلۇم بىر صەۋەب تۈپەًلىدىن ًۈز بېرىدۇ
، ۆئزىمىزهىڭ ھۆهۈمىگە (ائًرىم ائدەملەر-ائًرىم)ھەممىمىز ىئودىۋىدۇائلالر توغرا، بىز .  ائرا باغالهغان بولىمىز-ھەممىمىز ۆئز

بىراق، بىز ھەممىمىز بىر چوڭراق .  ۆئزىمىز مەصۇئل بولىمىز، ۆئزىمىزهىڭ ئەرهىن ائرزۇصىوى ۆئزىمىزهىڭ لولىدا تۇتىمىز
باظكىالر .  ، دەپ ائتىطى مۇمنىن(collective unconscious)بەزىلەر ۇئهى هوللېن تىپ ائڭشىزلىق .  هەرصىوىڭ بىر لىشمى

-صىز تاللىغان صۆزهىڭ لاهداق بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، بىزهىڭ بىر.  ۇئهى روھ ًاهى ھاًات هۈچى، دەپ ائتىطى مۇمنىن
ى بىرىمىزدىن ائًرىۋېتىلگەن ئەمەصلىنىمىز ًاهى بىزهىڭ ًەر ظارى ۋە ۇئهىڭ ۈئصتىدىنى ھاًاتتىن ائًرىۋېتىلگەن ئەمەصلىنىمىزه

مۇظۇهداق باغلىوىطلىق بولۇش تۇًغۇصى مەلۇم .  تولۇق چۈظىوىض ائرلىلىق صىز ۆئزىڭىزدە ىئطەهچ تۇرغۇزىشىز
-ئەگەر بىز ھەممىمىز بىر چوڭراق مەهزىرىوىڭ بىر لىشمى ىئنەهمىز، بىز باظكىالرغا زىٌان.  مەصۇئلىٌەتلەردىن دېرەك بېرىدۇ

.  زەخمەت ًەتنۈزگەن بولىمىز-اق لىلشاق ائخىرلى ھېشابتا ۆئزىمىزگە زىٌانچۈهنى ۇئهد.  زەخمەت ًەتنۈزمەصلىنىمىز هېرەك
صىز .  صىزهىڭ مۇظۇهداق مەصۇئلىٌەتلەرهى چۈظىوىطىڭىز صىزهىڭ لىممەت لارىطى صىشتېمىڭىزهى ۋۇجۇتكا هەلتۈرىدۇ

ىئوشاهىٌەتوىڭ بىرلىنىگە .  ىشىزباظكىالرهى وئًالًدىغان، باظكىالرغا هۆڭۈل بۆلۈدىغان، ۋە باظكىالرهى لوبۇل لىلىدىغان هېل



هۆرۈهمەس ًاردەملەرگە .  لەتئىي ىئطىوىپ، وئخطىمىغان مەدەهىٌەتتىنى هىطىلەر ائرىشىدا هۆۋرۈهلۈك رولىوى وئًواًشىز
صەزگۈر بولۇپ، باظكىالرغا ۆئزىمىزهىڭ ائددىي تۇرمۇظىدىن باظكىمۇ ھاًاتىي مەلشىتىمىز بارلىكىوى بىلدۈرۈش ائرلىلىق ۇئالرغا 

صىزهىڭ ېئتىكادىڭىزهىڭ هوهنرېت مەزمۇهلىرىوىڭ لاهداق ىئنەهلىنى صىزهىڭ لاهداق ۆئصۈپ .  تەصەللى بېرەلەًشىز
ھاًاتوىڭ .  ًېتىلگەهلىنىڭىزگە ۋە صىزهىڭ مەدەهىٌىتىڭىزگە باغلىق، ئەمما صىزهىڭ ېئتىكادىڭىز هاھاًىتى هۈچلۈك هېلىدۇ

 .  ڭ ًېكىن دوصتلىرىڭىزهى ًۆلەپ تۇرىدۇصىرلىرى ائلدىدا ائظۇ ېئتىكاد صىزهى ۋە صىزهى
 

باظكا هىطىلەرهىڭ هۈهلۈك تۇرمۇش .  باظكىالرهىڭ دەردىوى ائڭالپ، ۇئالرغا مەصلىھەت بېرىدىغان خىزمەتوى وئًلىطىڭ
 ۆئز.  ھادىشلىرىدىنى مەلشەت ۋە باغلىوىطالرهى چۈظىوىۋېلىطىغا ًاردەم بېرىطنە هاھاًىتى ۇئصتا بىرصى بولۇپ چىكاالًشىز

ىئدارىڭىزدە خىزمەتداظلىرىڭىزهىڭ تىرىطچاهلىكى چوڭ مەهزىرىوىڭ لەًېرىگە توغرا هېلىدىغاهلىكىوى چۈظەهدۈرۈپ بېرىطنە 
صىز ًېكىودىن ھەمنارلىطىدىغان ائدەملەر لوظۇهىوى بەرپا لىلىض ۋە هىطىلەرگە ۆئزلىرىوىڭ هاھاًىتى مۇھىم .  ًاردەملىطىڭ

پۈتۈن ًەر ظارى ًاهى وئخطىمىغان مەدەهىٌەتلەر .  بىر لىدېر بولۇپ چىكاالًشىزىئنەهلىنىوى ھېس لىلدۇرۇش جەھەتتە 
وئتتۇرىشىدا ىئض ېئلىپ بارىدىغان مەصۇئلىٌەتوى ىئزدەپ،  ۆئزىڭىزهىڭ ىئوشاهالردا تەبىئىي ھالدا مەۋجۇت بولغان 

 .ەلتۈرۈڭوئخطاظلىق توغرىشىدىنى چۈظەهچىڭىزهى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە جارى لىلدۇرۇظوى لولغا ه
 
 (DtehehineeA)بىردەهلىم   (22)
 

هىطىلەر ۆئز ھاًاتىوىڭ لاًشى باصكۇچىدا ىئنەهلىنىدىن لەتئىٌوەزەر، صىز ۇئالرغا .  تەڭپۇڭلۇق صىز ۈئچۈن هاھاًىتى مۇھىم
ر ائدەمگە ًەهە صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە، بىر ائدەمگە بىر خىو، ًەهە بى.  وئخطاش مۇائمىلە لىلىطوىڭ زۆرۈرلۈهىوى وئبدان بىلىشىز

بىر لىشىم هىطىلەر ۆئز مۇهاصىۋەتلىرىگە ًاهى .  بىر خىو مۇائمىلە لىلىض ظەخشىٌەتچىلىم ۋە ىئودىۋىدۇائللىككا ېئلىپ بارىدۇ
.  پاًدىلىق ائرلا هۆرۈهۈظلىرىگە تاًىوىپ ائدالەتشىزلىم بىلەن پاًدىلىق ظاراىئتالرغا ېئرىطىۋالىدىغان بىر دۇهٌاغا ېئلىپ بارىدۇ

صىز ۆئزىڭىزهى ائظۇهداق ئەھۋالوىڭ ًۈز بېرىطىدىن صاللىوىض ۈئچۈن .  خىو ئەھۋال صىزهى ھەلىكەتەهمۇ بىزار لىلىدۇبۇ 
لارظى ھالدا، صىز -ھازىرلى ائالھىدە ھولۇق بىلەن تولغان دۇهٌاغا لارىمۇ.  هۈرەش لىلىدىغان لوغدىغۇچى، دەپ ھېشابالًشىز

تۈزۈملەر ھەممە ائدەملەر ۈئچۈن وئخطاش بولغان بىر بىردەهلىننە ىئگە -اهۇنتۈزۈملەر ېئوىق بولغان، ھەمدە ل-لاىئدە
پەلەت مۇظۇهداق بىر مۇھىتتىال هىطىلەر هېمىوى .  مۇھىتتا هىطىلەر ۆئز رولىوى ئەڭ ًاخطى جارى لىلدۇراالًدۇ، دەپ لاراًشىز

ائلدىن مۆلچەرلىگىلى، ىئطالرهى ائدىللىق بىلەن ائظۇهداق مۇھىتتىال ىئطالرهى .  ۈئمىد لىالالًدىغاهلىكىوى ېئوىق بىلەلەًدۇ
ېئلىپ بارغىلى بولىدۇ، ھەمدە ھەر بىر ائدەم وئخطاش پۇرصەتنە ىئگە بولۇپ، ۆئز لىممىتىوى ھەلىكىي تۈردە جارى 

 .  لىلدۇراالًدۇ
 

مئىٌىتىڭىزدە، پاًدىشىز ۆئزىڭىزهىڭ خىزمەت وئرهىدا ًاهى ۆئز جە.  بىر مەًداهوى تۈزلىگۈچى بوالالًدىغان خىزمەتوى ىئزدەڭ
وئرۇهدا تۇرۇپ لالغان هىطىلەر ۈئچۈن ۆئزلىرىوىڭ ًوظۇرۇن هۈچىوى تولۇق جارى لىلدۇراالًدىغان بىر ظاراىئتوى ًارىتىپ 

ۆئلچەملەرهىڭ ائدىو ىئجرا لىلىوىطىوى هاپالەتنە ىئگە لىلىدىغان بىر -لاىئدە.  بېرىطتىنى بىر ۈئهۈملۈك لىدېر بولۇظكا تىرىطىڭ
 .هدا ىئطلەظنە تىرىطىڭوئرۇ 
 
 (Dteinxi)ائرلا هۆرۈهۈش   (23)
 

صىز .  صىز بۇرۇهكى ىئطالرغا لاراًشىز، چۈهنى، هۇرغۇن صوائلالرهىڭ جاۋابلىرى بۇرۇن بولۇپ ۆئتنەن ىئطالردىن تېپىلىدۇ
ھەر خىو صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە، ھازىر مۇلىم ئەمەس بولۇپ، ۇئ .  بۈگۈهوى چۈظىوىض ۈئچۈن، ۆئتمۈظنە لاراًشىز



هۆڭلىڭىزهى بۇرۇهكى بىر ۋالىتكا، مەصىلەن .  جالىراظلىرىدىوال ىئبارەت-رىكابەتلەظنۈچى ائۋازالرهىڭ لاالًمىكان ۋارلىراش
صاددا ۋالىتالر -بۇرۇهكى ۋالىتالر ائددىي.  پىالهالر تۈزۈلگەن ۋالىتكا بۇرىغان ۋالىتتىال، ھازىرلى ئەھۋالالر صەل مۇلىملىطىدۇ

صىز بۇرۇهكى ۋالىتالرغا هەزەر صالغىوىڭىزدا، ائظۇ الھىٌىلەر وئتتۇرىغا .  الھىٌىلەش ۋالتى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ.  ھېشابلىوىدۇ
ائظۇ الھىٌىلەر ًاهى مەلشەتلەر هېٌىوچە .  ئەصلىدىنى مەلشەتوىڭ هېمە ىئنەهلىنىوى چۈظىوىۋاالالًشىز.  چىكىطكا باظالًدۇ

ئەمما صىزدىنى ائرلا هۆرۈهۈش تاالهتى ئەمدى ۇئالرهى .  ماًدىغان بولۇپ لالغانباظكىچە پەردازلىوىپ هېتىپ، توهۇغۇلى بول
صىز ائصاصىي لۇرۇلمىوى چۈظەهگەهلىنىڭىز .  مۇظۇهداق چۈظىوىض صىزدە ىئطەهچ پەًدا لىلىدۇ.  لاًتىدىن ېئچىپ بېرىدۇ

اظلىرىڭىزهىڭ ۆئتمۈظىوى ًاخطى خىزمەتد.  ۈئچۈن، چۈظەهچىدە لاالًمىكاهالظماي، ًاخطىراق لارارالرهى ائالالًشىز
ۆئتمۈظوى ًاخطى چۈظەهگەهلىنىڭىز ۈئچۈن، هەلگۈصى .  چۈظەهگەهلىنىڭىز ۈئچۈن، ۇئالر بىلەن ًاخطى ھەمنارلىطىالًشىز

ًېڭى ائدەملەر ۋە ًېڭى ئەھۋالالرغا دۇچ هەلگەهدە، صىزهىڭ ۇئالرغا .  توغرىشىدا تېخىمۇ توغرىراق ھۆهۈم چىكىراالًشىز
.  وغرىلىطىڭىز ۈئچۈن بىر ائز ۋالىت هېتىدۇ، ئەمما صىز ۆئزىڭىز ۈئچۈن بۇ ۋالىتوى چولۇم ائجرىتىطىڭىز هېرەكۆئزىڭىزهى ت

صىز چولۇم بۇرۇهكى ائدىتىڭىز بوًىچە صوائل صوراپ، ئەصلىدىنى پىالهوىڭ وئتتۇرىغا چىكىطىوى لولغا هەلتۈرىشىز، چۈهنى، 
پىالهالرهى هۆرمىگەن بولشىڭىز، ۆئزىڭىز -وەزەر، ئەگەر صىز ئەصلىدىنى الھىٌەئەھۋالوىڭ لاهداق ئەھۋال ىئنەهلىنىدىن لەتئىٌ
 .چىكارغان لارارالرغا تولۇق ىئطەهچ لىاللماًشىز

 
ۇئهىڭ ئەهشىچە، صىز ىئجابىي .  صىزهىڭ ائرلا هۆرۈهۈش تاالهتىڭىز صىزدىن ۆئتمۈظتىنى ۋالىتتا ًاظاظوى تەلەپ لىلماًدۇ

صىزهىڭ ائرلا هۆرۈهۈظنە بولغان تەبىئىي تۇًغۇڭىز ائرلىلىق، صىز .  ەهىلى بوالالًشىزۆئزگىرىطلەرهىڭ بىر ائه تىپ ۋ
ۆئتمۈظتىنى لاًشى ىئطالرهى ۇئهتۇپ، لاًشى ىئطالرهى ئەصتە صالالش هېرەهلىنىوى باظكا هۇرغۇن هىطىلەرگە لارىغاهدا 

 .  ًاخطىراق پەرق ېئتەلەًشىز
 
 (Cnneangmiekn)مۇالھىزە لىلىض ًاهى صالماللىق   (24)
 

صىزهىڭ لارىطىڭىزچە، بۇ دۇهٌا بىر ائلدىن .  صىز ېئھتىٌاتچان ۋە صەگەك هېلىشىز، ھەمدە هىطىلەرگە ائهچە صىر بەرمەًشىز
ھەممە ىئطالر تەرتىپلىم هېتىۋاتكاهدەك هۆرۈهىدۇ، ئەمما چوڭ كۇرالپ تەهطۈرصە هۇرغۇن .  پەرەز لىلغىلى بولماًدىغان ماهان

بۇهداق خەتەرلەرهى ىئونار لىلىطوىڭ وئرهىغا، صىز ۇئالرهىڭ ھەممىشىوى وئتتۇرىغا .  هى باًكىغىلى بولىدۇًوظۇرۇهغان خەتەرلەر 
دېمەك، صىز .  ظۇهىڭدىن هېٌىوال ھەر بىر خەتەرهى توهۇۋالغىلى، باھالىغىلى، ۋە ئەڭ ائخىرىدا ائزاًتكىلى بولىدۇ.  چىكىرىشىز

مەصىلەن، .  ۇظكا ۆئزىڭىزهى مەلۇم دەرىجىدە تۇتىۋالغان ھالدا مۇائمىلە لىلىشىزبىر هاھاًىتى ئەصتاًىدىو ائدەم بولۇپ، تۇرم
صىز ىئطالرهى ائلدىن پىالهالپ، لاهداق مەصىلىلەرگە ًولۇلۇش ېئھتىماللىكى بارلىكىوى ائلدىن مۆلچەرلىۋېلىطوى ًاخطى 

دە پاراڭالر خۇصۇصىي ىئطالرغا ًۆتنەلگەهدە صىز دوصتلىرىڭىزهى هاھاًىتى ېئھتىٌاتچاهلىق بىلەن تالالًشىز، ھەم.  هۆرىشىز
باظكىالرهىڭ خاتا چۈظىوىپ لالماصلىكى .  ۆئزىڭىزهىڭ ائًرىم مەصلىھەتچىشىدىن باظكا ائدەملەر بىلەن پىنىر ائلماظتۇرماًشىز

ىئوتاًىن  صىزهىڭ باظكىالردەك.  ۈئچۈن ۇئالرهى ھەددىدىن زىٌادە ماختاپ هېتىض ۋە ېئتىراپ لىلىپ هېتىطتىن صاللىوىشىز
صىز ۈئچۈن ېئٌتكاهدا، ھاًات .  لىزغىن ئەمەصلىنىڭىزدىن بەزى هىطىلەر صىزهى ًالتۇرماًدىنەن، صىز ۇئالرغا پەرۋا لىلماًشىز

ئەگەر ظۇهداق .  صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە، ھاًات بىر مىوا هۆمۈلگەن راًوهغا وئخطاًدۇ.  بىر ائبروي تالىطىض مۇصابىكىشى ئەمەس
صىز .  ۇئهىڭدىن بىخەصتەلىم لىلىپ ًۈگۈرۈپ ۆئتۈپ هېتەلىطى مۇمنىن، ئەمما صىز باظكىچە ًول توتۇصىز تاللىشا، باظكىالر

خەتەرلەرهى تېپىپ چىكىشىز، ۇئالرهىڭ هىشبىي خەتەرلىم دەرىجىشىوى ائًرىپ چىكىشىز، ائهدىن پۇتىڭىزهى صالماللىق -خېٌىم
 .شىزصىز ېئھتىٌاتچاهلىق بىلەن ماڭى.  بىلەن ًەرگە لوًىشىز

 



ظۇڭالظكا باظكىالرغا مەصلىھەت ۋە هەصىھەت بېرىدىغان بىر خىزمەت تېپىطكا .  صىز تەبىئىي ھالدا توغرا ھۆهۈم چىكىرىشىز
لاىئدىلەرگە ئەمەل لىلىطوى هاپالەتنە -بولۇپمۇ صىز بىر لاهۇن ظىرهىتىدە صودا هىلىطىملىرى تەًٌارالش ۋە لاهۇن.  تىرىطىڭ

 .  ن ظۇغۇللىوىطكا هاھاًىتى مۇۋاپىق هېلىطىڭىز مۇمنىنىئگە لىلىض لاتارلىق ىئطالر بىلە

 (Cnknntgng)لىلدۇرغۇچى تەرەلكىي  ( 25) 

ئەمەلىٌەتتە، هۆپۈهچە ۋالىتالردا صىزهىڭ باظكىالردا هۆرىدىغىوىڭىز ۇئالرهىڭ .  باظكىالردىنى ًوظۇرۇن هۈچلەرهى هۆرەلەًشىز 
ۇئهىڭ ئەهشىچە، .  صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە، ھېچ هىم تولۇق ظەهىللىوىپ بولغان ئەمەس.  ًوظۇرۇن هۈچىدىوال ىئبارەت بولىدۇ

صىز مۇظۇ .  ًېتىلىض باصكۇچىدا بولۇپ، ۇئالردىنى مۇمنىوچىلىنلەر تېخىچە ھاًات-ىر ائدەم ًەهىال ۆئزىوىڭ ۆئصۈپھەر ب
ائرا مۇهاصىۋەتتە بولغاهدا، صىزهىڭ هىطاهىڭىز -صىز باظكىالر بىلەن ۆئز.  صەۋەبتىن هىطىلەرهى ۆئزىڭىزگە جەلب لىلىشىز

ز باظكىالرهى لىٌىن ۆئتنەللەرگە جەڭ ېئالن لىلدۇرىدىغان پۇرصەتلەرهى صى.  ۇئالرهى مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىلىض بولىدۇ
صىز باظكىالرهىڭ ًوظۇرۇن هۈچلىرىوى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە جارى لىلدۇرۇظكا ۋە باظكىالرهى ًەهىمۇ ًۇلىرى .  ىئزدەًشىز

جەرًاهدا، باظكىالرهىڭ ائزراق  مۇظۇ.  ًېڭى پۇرصەتلەرهى بارلىككا ًارىتىپ بېرىشىز-ۆئرلىتىطنە ېئلىپ بارىدىغان ًېڭى
ىئلگىرىلەش ھاصىو لىلغىوى، مەصىلەن، ۆئگەهگەن ًاهى ۆئزگەرتنەن بىر ىئطى، بىر ىئكتىداردىنى ائزراق ىئلگىرىلىطى، 

ًاخطىلىوىطكا لاراپ ائلغان بىر لەدىمى، ًاهى توختاپ لالغان وئرهىدىن لۆزغىلىطىوىڭ ھەممىشى صىز ۈئچۈن ۇئالرهىڭ ۆئز 
باظكىالردىنى ائها مۇظۇهداق ًۈهشىلىطلەر صىزگە مەهىۋى ۇئزۇق .  ۈچلىرىوى جارى لىلدۇرۇظى بولۇپ ھېشابلىوىدۇًوظۇرۇن ه

ۋالىتوىڭ ۆئتىطى بىلەن صىزهىڭ لېطىڭىزغا ًاردەم .  ۇئالر صىزهىڭ ىئرادىڭىزهى هۈچەًتىدۇ ۋە صىزهى مەموۇن لىلىدۇ.  بولىدۇ
ۆپىٌىپ ماڭىدۇ، چۈهنى ۇئالر صىزهىڭ باظكىالرغا ًاردەم لىلىطىڭىزهىڭ صەمىمىي صوراپ هېلىدىغاهالرهىڭ صاهى بارغاهشېرى ه

 .   ىئنەهلىنىوى ۋە ۇئهىڭ ۆئزىڭىزگە بىر خىو مەموۇهىٌەتلىم ېئلىپ هېلىدىغاهلىكىوى بىلىدۇ

.  توى  ىئزدەڭصىزهىڭ ائصاصلىق ۋەزىپىڭىز باظكىالرهىڭ تەرەلكىي لىلىپ ۆئصۈظىوى ىئلگىرى صۈرۈش بولىدىغان بىر خىزمە 
 .   وئلۇتكۇچى، چېوىكتۇرغۇچى ًاهى باظلىق بولۇش صىزگە ئەڭ زور رازىلىق ېئلىپ هېلىطى مۇمنىن

 (Ceheegneen)ىئوتىزامچاهلىق   (26)  

.  ۇئالر رەتلىم تىزىلىطى ۋە پىالهلىوىطى هېرەك.  صىزهىڭ ھەممە ىئطىڭىز ائلدىن پەرەز لىلغىلى بولىدىغان بولۇظى هېرەك 
صىز ۋەزىپىلەرهىڭ .  ظكا صىزهىڭ ھەممە ىئطلىرىڭىز تەبىئىي ھالدا بىر لۇرۇلمىوىڭ ىئچىگە وئرۇهالظتۇرۇلغان بولىدۇظۇڭال

صىز ھەر بىر ۇئزۇن مۇددەتلىم پروجەهت .  ۋالىت جەدۋېلى ۋە ۇئالرهى وئرۇهداپ بولۇش ۋالتىغا ائالھىدە دىككەت لىلىشىز
بىر لاهچە هىچىم پىالهالرغا بۆلۈپ، ھەر بىر پىالهوى ىئجتىھات بىلەن ىئطكا  هى( لۇرۇلۇش، ۋەزىپە ًاهى تەتكىكات تۈرى )

.  صىزهىڭ رەتلىم ۋە پاهىز بولۇظىڭىز هاتاًىن،  بىراق ىئطوى هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىلىم توغرىلىق بىلەن لىلىشىز.  ائظۇرىشىز
الرهى ۆئزىڭىز هوهترول لىلىۋاتكان تۇًغۇدا بولۇظوى تۇرمۇظوىڭ ئەصلىدىن بار بولغان لاالًمىكاهچىلىكلىرىغا ًولۇلكاهدا، ۇئ

مەزهۇر تاالهتى ًوق هىطىلەر بەزىدە صىزهىڭ ھەممە ىئطوى تەرتىپلىم ېئلىپ بېرىض ېئھتىٌاجىڭىزغا هارازى بولۇظى .  ىئشتەًشىز
ھەممە ائدەملەرهىڭ .  پ ًوقلېنىن صىزهىڭ ېئھتىٌاجىڭىز بىلەن ۇئالرهىڭ هارازىلىكى وئتتۇرىشىدا ھېچ لاهداق ىئختىال.  مۇمنىن

صىزهىڭ ائلدىن پەرەز لىالالًدىغان بولۇش ېئھتىٌاجىڭىزهى توهۇپ ًېتەلەًدىغان بولۇظى هاتاًىن بولۇپ، ۇئالرهىڭ ىئض 
ظۇهىڭ بىلەن .  بېجىرىطتە ۆئزىگە چۇظلۇق باظكا ۇئصۇللىرى بار بولىدۇ، ظۇڭا صىز بۇ هۇلتىوى توغرا چۈظىوىطىڭىز هېرەك

الرهىڭ ۆئزىڭىزهىڭ بىر لۇرۇلمىغا بولغان ېئھتىٌاجىڭىزهى چۈظىوىۋېلىطىغا ۋە ۇئهى لەدىرلىطىگە ًاردەم لىلشىڭىز بىللە، صىز ۇئ
صىزهىڭ تاصادىپىي ۋەلەلەرهى ًاخطى هۆرمەصلىنىڭىز، خاتالىكالرغا بولغان تالەتشىزلىنىڭىز، تەرتىپلىم بولۇظىڭىز، .  بولىدۇ



هىطىلەرهى بىر صاهدۇلكا صۇالپ، ۇئالرهىڭ »ىدە دىككەت لىلىطىڭىز باظكىالر تەرىپىدىن ۋە ھەر بىر ىئطوىڭ تەپشىالتىغا ائالھ
ۇئهىڭ ئەهشىچە، صىزهىڭ ًۇلىرىكىدەك .  دەپ خاتا چۈظۈهىلمىشىمۇ بولىدۇ« ھەرىنىتىوى هوهترول لىلىض-بارلىق ىئض

ن بىر دۇهٌادا، ۆئزىڭىزهىڭ توختىماي ائلغا مىجەزىڭىز، ائدەموىڭ دىككىتىوى چاچىدىغان ىئطالر هاھاًىتى هۆپ ًۈز بېرىۋاتكا
ىئلگىرىلىطىڭىزهى ۋە ىئطىڭىزهى ۈئهۈملۈك لىلىطىڭىزهى هاپالەتنە ىئگە لىلىدىغان تەبىئىي مېتودىڭىز بولۇپ، هىطىلەر ۇئهى 

 .  مۇظۇ بوًىچە چۈظىوىطى هېرەك

مۇهاصىۋەتلىرىوى بېجىرىض، ۋە ىئكتىشادىي ھۆججەتلەردىنى ًېڭى صودا توختامىوى لولغا هەلتۈرۈش، هاھاًىتى مۇھىم صودا   
مۇظۇهداق خىزمەت وئرهىدا صىز ۆئزىڭىز ۋە .  خاتالىكالرهى تېپىپ چىكىض لاتارلىق ۋەزىپىلەرهى ۆئتەًدىغان خىزمەتوى ىئزدەڭ

 .ىڭ ائلدىوى ائالالًشىزباظكىالرهىڭ هاھاًىتى خەتەرلىم خاتالىكالرهى صادىر لىلىپ، باظكىالرغا دۆتتەك هۆرۈهۈپ لېلىطىو

 (yagmiTA)وئرتاللىق  ( 27)

خۇددى ۇئالرهىڭ ھېششىٌاتى صىزهىڭ ھېششىٌاتىڭىزدەك، .  ئەتىراپىڭىزدىنى هىطىلەرهىڭ روھىي ھالىتىوى تۇًىالًشىز
لىلىق بىۋاصتە تۇًغۇغا تاًىوىپ، دۇهٌاهى ۇئالرهىڭ هۆزى ائر .  ۇئالرهىڭ ھېس لىلىۋاتكىوىوى صىزمۇ ھېس لىالالًشىز

لارىطىغا لوظۇلۇپ -صىزهىڭ ھەر بىر ائدەموىڭ هۆز .  هۆرەلەًشىز، ھەمدە چۈظەهچە جەھەتتە ۇئالر بىلەن وئرتاللىطاالًشىز
باظكىالرغا —ھەر بىر ائدەموىڭ لىٌىن ئەھۋاللىرىغا ھېشداظلىق لىلىپ هەتمەصلىنىڭىزمۇ مۇمنىن.  هېتىطىڭىز هاتاًىن

ھەر بىر ائدەموىڭ تالالظلىرىوى هەچۈرۈم .  بولىدۇ، وئرتاللىق بولماًدۇ( hAagmiTA)ھېشداظلىق لىلىض ھېشداظلىق 
بۇهداق بىۋاصتە تۇًغۇغا تاًىوىپ توغرا چۈظىوىض لابىلىٌىتى .  لىلىطىڭىز هاتاًىن، ئەمما صىز ۇئالرهى توغرا چۈظىوىشىز

.  رهىڭ ېئھتىٌاجىوى ائلدىن مۆلچەرلىٌەلەًشىزباظكىال.  صىز صورالمىغان صوائلالرهى ائڭالًشىز.  ىئوتاًىن هۈچلۈك لابىلىٌەتتۇر 
.  باظكىالر توغرا صۆزلەرهى تېپىض ۈئچۈن تىرىطىۋاتكان بىر ۋالىتتا، صىز توغرا صۆزلەر بىلەن توغرا ائھاڭوى ائصاهال تاپاالًشىز

باظكىالرهىڭ ۆئز روھىي  . صىزهىڭ باظكىالرهىڭ ۆئز ھېششىٌاتلىرىوى ىئپادىلەظتىنى توغرا صۆزلەرهى تېپىطىغا ًاردەم لىلىشىز
مۇظۇهداق صەۋەبلەر تۈپەًلىدىن، صىز باظكىالرهى ۆئزىڭىزگە جەلب .  ھالىتىوى توغرا چۈظەهدۈرۈظىگە ًاردەم لىلىشىز

 .لىلىشىز

باظكىالرهىڭ صىزگە بولغان ىئطەهچىشى صىز ۈئچۈن ئەڭ مۇھىم .  باظكىالرغا صىرداظچى ۋە ۇئصتاز بولۇظوى وئًلىطىپ بېكىڭ 
ۇئالر صىزهىڭ ھەر داىئم باظكىالرغا .  بولغاچكا، هىطىلەر بىرەر ېئھتىٌاج بىلەن تارتىوماًال صىزهى ىئزدەپ هېلەلەًدۇهەرصە 

 .صەمىمىٌەتلىم بىلەن ًاردەم لىلىض ىئشتىنىڭىزهى هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىدە لەدىرلىوىدۇ

 (stejh)فوهۇس --زېھوىوى مەرهەزلەظتۈرۈش  (28)  

زېھوىوى مەرهەزلەظتۈرۈش تاالهتىڭىزهىڭ .  دەپ ھەر هۈهى صوراپ تۇرىشىز« مەن هەگە هېتىۋاتىمەن»ۆئزىڭىزدىن -ۆئز 
ئەگەر صىزدە ېئوىق هىطان بولماًدىنەن، صىزهىڭ تۇرمۇظىڭىز .  تۈرتنىشىدە، ۆئزىڭىزگە چولۇم بىر ېئوىق هىطان تۇرغۇزىشىز

ظكا صىز ھەر ھەپتە، ھەر ائي ۋە ھەر ًىلدا ۆئزىڭىز ۈئچۈن ظۇڭال.  ۋە خىزمىتىڭىز بىر دەمدىال زېرىنىطلىم بولۇپ لالىدۇ
ۇئالر صىزهىڭ ىئطلىرىڭىزهى مۇھىملىق دەرىجىشى .  بۇ هىطاهالر صىز ۈئچۈن بىر هومپاصلىق رولىوى وئًواًدۇ.  هىطان تۇرغۇزىشىز

ېئلىپ بېرىطىڭىزغا ًاردەم بوًىچە تىزىپ چىكىطىڭىز ۋە ًولدىن چەتوەپ هەتمەصلىم ۈئچۈن زۆرۈر بولغان ۆئزگەرتىطلەرهى 
.  صىزهىڭ فوهۇصىڭىز هاھاًىتى هۈچلۈك بولۇپ، ۇئ صىزهى لىلىدىغان ىئطالرهى صۈزگۈچتىن ۆئتنۈزۈظنە لىشتاًدۇ.  لىلىدۇ

ۆئزىڭىزهىڭ بىۋاصتە تۇًغۇصىغا تاًىوىپ، مەلۇم بىر ىئطوىڭ صىزهى ۆئز هىطاهىڭىزغا ًېكىوالظتۇرىدىغان ًاهى 
ظۇهىڭ بىلەن صىز ۆئزىڭىزگە پاًدىلىق بولمىغان ىئطالردىن ۋاس .  ىوى باھاالپ چىكىطكا لىشتاًدۇًېكىوالظتۇرماًدىغاهلىك



ظۇهىڭ بىلەن صىز تەبىئىي ھالدا .  صىزهىڭ فوهۇصىڭىز ًەهە صىزهى ىئطالرهى ۈئهۈملۈك لىلىطكا مەجبۇرالًدۇ.  هېچىشىز
بۇ خىو ئەھۋال صىزهىڭ بىر توپ .  دىغان بولۇپ لالىشىزهېچىنىض، توصكۇهلۇق ۋە تۇًۇلشىز ۆئزگىرىطلەرگە تالەت لىاللماً

.  ائدەملەر بىلەن هاھاًىتى ًاخطى ھەمنارلىطىپ ىئطلىٌەلەًدىغان ىئوتاًىن لەدىرلىم بىر ائدەم بولۇظىڭىزغا ېئلىپ بارىدۇ
ظكىالرهى ۆئز هىطاهىغا ئەگەر بىر ىئض با.  باظكىالر توغرا ًولدىن چەتوەپ هەتنەهدە، صىز ۇئالرهى ىئزىغا چۈظۈرۈپ لوًىشىز

لاراپ ىئلگىرلەتمەًدىنەن، صىزهىڭ فوهۇصىڭىز ۇئالرغا ۇئ ىئطوىڭ مۇھىم ئەمەصلىنىوى ، ئەگەر ۇئ ىئض مۇھىم بولمىشا، 
صىز ھەر بىر ائدەموى توغرا ًولغا .  ۇئالرهىڭ ۇئ ىئض ۈئچۈن ۋالىت ىئشراپ لىلىطىوىڭ ھاجىتى ًوللۇلىوى ئەصلىتىپ تۇرىدۇ

 .تۇرىشىز  لاًتۇرۇپ هېلىپ

صىز .  بىر باظلىكوىڭ هازارىتى ائصتىدا ئەمەس، ۆئز ائلدىڭىزغا مۇصتەلىو ىئض ېئلىپ بارىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭ 
ۆئزىڭىزهىڭ زېھوىوى مەرهەزلەظتۈرۈش تاالهتىڭىز بىلەن، بىر هىم صىزهى باظكۇرۇپ تۇرمىشىمۇ، ىئطالرهى ۆئز ًولىدا ېئلىپ 

 .   ماڭاالًشىز

 (sjijgehiee)خىٌالچان   (29)  

صىز ۇئپۇلكا تىنىلىپ لاراظوى ًاخطى هۆرىدىغان هىطىلەرهىڭ  «  !ھە؟-ئەگەر  بولغان بولشا، هېمە دېگەن ًاخطى بوالتتى» 
ھەمدە . خۇددى بىر تامغا ظولىشى چۈظنەهدەك، صىز هەلگۈصىوى تەپشىلىي هۆرىشىز.  صىزهى هەلگۈصى مەپتۇن لىلىدۇ.  بىرى 

صىز بىر .  صىزهى رىغبەتلەهدۈرۈپ تۇرىدۇ.  ىڭ ائظۇهداق تەپشىلىي مەهزىرىشى صىزهى ائلغا، ًاهى ئەتىگە ىئوتىلدۈرىدۇهەلگۈصىو
خىٌالپەرەس بولۇپ، ۆئزىڭىزهى بۇهىڭدىن هېٌىن هېمە بولىدىغاهلىكىوى ۋە ۇئهى هىم ۋۇجۇتكا چىكىرىدىغاهلىكىوى بىلىدىغان 

ەھۋالالر هاھاًىتى زېرىنىطلىم ، ۋە ئەتراپىڭىزدىنىلەر بەك ئەمەلىٌەتچان بولىدىنەن،  ئەگەر ھازىرلى ئ.  بىرصى ھېشابالًشىز
.  ائهدىن بۇ چۈظەهچە صىزهى روھالهدۇرىدۇ.  صىز صېھرىگەرلىم بىلەن هەلگۈصى  توغرىشىدا بىر چۈظەهچىوى وئًالپ چىكىشىز

ىزدىن هەلگۈصى  ھەلكىدىنى وئًلىرىڭىزهى صۆزلەپ ئەمەلىٌەتتە، هىطىلەر داىئم ص.  صىز باظكىالرهىمۇ روھالهدۇراالًشىز
ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ هەزەر داىئرىشىوى هېڭەًتىدىغان ۋە ۆئزلىرىوىڭ روھىوى هۆتۈرىدىغان هەرصىلەرهى .  بېرىطوى تەلەپ لىلىدۇ

صۆزلەرهى .  شىزصىز ظۇهداق لىلىطوى پراه تىنا لىلى.  پىنىرلەر بىلەن تەمىولەًشىز-صىز ۇئالرهى ائظۇهداق وئي.  ىئشتەًدۇ
ظۇهىڭ بىلەن ۆئزىڭىز صۆزلەًدىغان ىئطالرهى ىئمناهكەدەر ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە .  هاھاًىتى ېئھتىٌاتچاهلىق بىلەن تالالًشىز

 .هىطىلەر صىز تەمىولىگەن ۈئمىدۋارلىككا ۆئزلىرىوى باغلىۋېلىطوى ىئشتەًدۇ.  جاهلىق  لىلىطكا تىرىطىشىز

مەصىلەن، صىز بىر .  ىدىنى ىئدىٌىلىرىڭىزهى تەمىن ېئتەلەًدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭۆئزىڭىزهىڭ هەلگۈصى  توغرىش 
ۆئزىڭىزهىڭ خىٌالچان بولۇش تاالهتى بىلەن بىر .  ًېڭى ظىرهەت لۇرۇش ىئطلىرىدا هاھاًىتى ًاخطى رول وئًوىطىڭىز مۇمنىن

 .  ًاخطى ًول باظالمچى ًاهى ۇئصتاز بولۇپ چىكىطىڭىز مۇمنىن

 (ymgateA)لوظۇلۇش   (:2)  

دەپ ائتىلىدىغان ماصلىطىض دېگەن تاالهتكا وئخطاپ «  adaptability »بۇ تاالهتوىڭ ۇئًغۇرچە ائتىلىطى ىئوگلىزچە  
دېگەن «  adaptability »مەصىلەن، ىئوگلىزچە . بىرىگە تۈپتىن وئخطىماًدۇ-هېتىدىغان بولشىمۇ، ۇئالرهىڭ خاراه تېرى بىر

ًېڭى ًاهى ًېڭى ۆئزگەرگەن ئەھۋالالرغا ماصلىطىض ۈئچۈن ۆئزگىرىض ًاهى »لۇغەتتىنى مەهىشى  صۆزهىڭ ىئوگلىزچە
ىئوگلىزچە (.  the ability to change or be changed to fit changed circumstances)« ۆئزگەرتىلىض ىئكتىدارى 

 »AetagmT«  ،ن بىردەك بولۇش ًاهى باظكىالرغا لوظۇلۇشتۇًغۇ ۋە پىنىردە باظكىالر بىلە»دېگەن صۆزهىڭ مەهىشى بولشا »
(agreement in feeling or opinion )دىن ىئبارەت . 



صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە تولۇهۇش ۋە صۈرهىلىض ائهچە پاًدا .  صىز باظكىالر بىلەن بىردەك بوالالًدىغان صاھەلەرهى ىئزدەًشىز 
ئەتراپىڭىزدىنى هىطىلەرهىڭ صىزهىڭنىگە .  كا تىرىطىشىزېئلىپ هەلمەًدۇ، ظۇڭا صىز ۇئالرهى ىئمناهكەدەر ائزاًتىط
صىز .  بىرىوىڭنىگە وئخطاپ هېتىدىغان ىئدىٌىلەرهى تېپىطكا تىرىطىشىز-وئخطىماًدىغان ىئدىٌىشى بارلىكىوى بىلگەهدە، صىز بىر

مەلىٌەتتە، لوظۇلۇش صىزهىڭ ئە.  ائرا لوظۇلۇظكا ًېكىوالظتۇرۇش ًولىوى تۇتىشىز-ۇئالرهى تولۇهۇظتىن ًىرالالظتۇرۇش ۋە ۆئز
صىز هىطىلەرهىڭ ۆئز ىئدىٌىلىرىوى باظكىالرغا .  ًېتەهچى وئرۇهدىنى لىممەت لاراظلىرىڭىزهىڭ بىرصى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ

بىز ھەممىمىز ۆئز ىئدىٌىلىرىمىزهى .  تېڭىض ۈئچۈن هاھاًىتى هۆپ ۋالتىوى ىئشراپ لىلىدىغاهلىكىغا ىئطىوەلمەي لالىشىز
بىرىمىزهى لوللىشاق تېخىمۇ بەك ۈئهۈملۈك ائدەملەردىن -تاڭماي، ۇئهىڭ وئرهىغا وئرتاللىكوى ىئزدىشەك، ھەمدە بىر باظكىالرغا

باظكىالر .  بولۇپ، صىز ائظۇهداق بىر ېئتىكاد بىلەن ًاظاًشىز« ظۇهداق»بواللماًمىزمۇ؟  صىز ۈئچۈن بۇ صوائلوىڭ جاۋابى 
-مۇصتەھنەم پىنىرلىرىوى هۆهنە هۆتۈرۈپ ًۈرگەهدە، صىز ۆئزىڭىزهىڭ  جىمۆئزلىرىوىڭ هىطاهلىرى، تەظەببۇصلىرى ۋە 

باظكىالر مەلۇم بىر ًۆهىلىطنە لاراپ ًولغا چىككاهدا، ۇئالرهىڭ لىممەت لارىطىوىڭ صىزهىڭنى بىلەن .  جىتلىكىوى صالالًشىز
ائصتىدا، ۆئزىڭىزهىڭ هىطاهىوى  تولۇهۇظۇپ لالماصلىكى ظەرتى ھەمدە ۆئز رازىلىكىڭىز بىلەن، بىرلىنوى صالالش روھى

باظكىالر ۆئزلىرىوىڭ هەزەرىٌىشى ًاهى ۇئلۇمى توغرىشىدا بىر مەًدان .  ۇئالرهىڭنى بىلەن بىرلىطەلەًدىغان لىلىپ ۆئزگەرتىشىز 
ىئطالر ائرا بىرلىننە هېلەلەًدىغان ئەمەلىي -مۇهازىرە باظلىمالچى بولغاهدا، صىز ۆئزىڭىزهى مۇهازىرىدىن ًىراق تۇتۇپ، ۆئز

صىزهىڭ هەزىرىڭىزدە بىز ھەممىمىز وئخطاش بىر صەپتىنى هىطىلەر بولۇپ، ۆئز .  ۈئصتىدە صۆزلىطىطوى ًاخطى هۆرىشىز
مەن »صىزهىڭ .  بۇ صەپ هاھاًىتى لىممەتلىم.  هىطاهىمىزهى ئەمەلگە ائظۇرۇش ۈئچۈن مۇظۇ صەپوى صاغالم تۇتىطىمىز هېرەك

 .ى بىر هۆرصىتىپ لوًۇش ۈئچۈهال بۇ صەپوى ۋەًران لىلىطىڭىزهىڭ ھاجىتى ًوقدېگەهو« لىلشام صەن هېمە لىالالًتىڭ

ظىرهەتوىڭ خېرىدارلىرى بىلەن .  ھەر هۈهى باظكىالر بىلەن لارظىالظمىشا بولماًدىغان بىر خىزمەت وئرهىدىن صاللىوىڭ 
گە ائلغان بىر وئرۇهدا ىئطلىشىڭىز صىز ھەپىلىطىدىغان ًاهى هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىلىم رىكابەتلىطىض جەرًاهىوى ۆئز ىئچى

 .زېرىنىپ ًاهى خاپىچىلىككا چىدىٌالماي لالىشىز

 (nnnmiete)ىئدىٌەخۇمار   (31)  

ىئدىٌە دېگەن هېمە؟  ىئدىٌە دېگەن بىر ۇئلۇم، هۆپۈهچە ىئطالرهىڭ ئەڭ .  صىز ھەر خىو ىئدىٌىلەرگە مەصتاهە بولىشىز 
مۇرەهنەپ تاظكى هۆرۈهۈظوىڭ  ائصتىغا ًوظۇرۇلغان ھادىشىلەرهى ۇئصتىلىق بىلەن صىز بىر .  ًاخطى چۈظەهدۈرۈلۈظى

.  بىر ىئدىٌە بىر باغلىوىطتىن ىئبارەت.  چۈظەهدۈرۈپ بېرىدىغان ائددىي ۇئلۇمالرهى ۇئچراتكاهدا ىئوتاًىن خوظال بولۇپ هېتىشىز
بىرىگە -هى ىئزدەًدىغان بىر ائالھىدە هۆڭۈل بولۇپ، بىرصىزدىنى ىئدىٌە داۋاملىق ھالدا ظەًئىلەر وئتتۇرىشىدىنى باغلىوىطالر 

ائرا باغالپ تۇرىدىغان مۈجمەل باغلىوىطالرهى ۇئچراتكاهدا، صىز ۇئالرغا باظكىچە -ائزرالمۇ وئخطىماًدىغان ھادىشىلەرهى ۆئز
صىز بىز بىلىدىغان .   ەرىئدىٌە بىر هاھاًىتى توهۇظلۇق بولغان لىٌىن مەصىلە ھەلكىدىنى بىر ًېڭى هەز .  لىزىكىپ هېتىشىز

دۇهٌاهى بىر باظكىچە غەلىتە هۇلتىدا تۇرۇپ، هىطىلەرهى باظكىچە خوظالالهدۇرىدىغان لىلىپ چۈظەهدۈرۈظتىن هاھاًىتىمۇ 
صىز مەهىشى چوڭ كۇر، ًېڭى، لىٌىن مەصىلىلەرهى چۈظەهدۈرۈپ بېرىض هۈچى هۈچلۈك، بۇرۇهكى ىئدىٌىلەرگە  .  ھوزۇرلىوىشىز

ظۇڭالظكا صىز بىر ًېڭى ىئدىٌىوى ۇئچراتكاهدا .  ۋە هاھاًىتى غەلىتە ىئدىٌىلەرهى ىئوتاًىن ًاخطى هۆرىشىزلارظى، -لارىمۇ
باظكىالر صىزگە ىئجاتچان، ًېڭىلىق ًاراتكۇچى، ۇئلۇمغا باي، ًاهى بەك ئەلىللىق، دەپ .  باظكىچە روھلىوىپ هېتىشىز

بۇهى هىم بىلشۇن؟  ئەممە صىزهىڭ .  ەممىشى بار بولۇظىمۇ مۇمنىنصىزدە ائظۇهداق ائالھىدىلىنلەرهىڭ ھ.  لارىطى مۇمنىن
 .بىلىدىغىوىڭىز، ًېڭى ىئدىٌىلەر هىطىوى ىئوتاًىن چوڭ كۇر ھاًاجاهغا صالىدىغان هەرصىدۇر 



رهى مەصىلەن،  مەھشۇالتال. صىزهىڭ ىئدىٌىلىرىڭىزهى ېئتىراپ لىلىدىغان ۋە ۇئالرغا ھەق بېرىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى تېپىڭ 
، ېئالهچىلىق، ائخباراتچىلىق،  الھىٌىلەش، ًاهى ًېڭى (ًېڭى مەھشۇالتالرهى خېرىدارالرغا توهۇظتۇرۇش)بازارالش 

صىز بىر تەتكىكات ۋە تەرەلكىٌات خىزمەت وئرهىغا تەبىئىي ھالدا ئەڭ مۇۋاپىق .  مەھشۇالتالرهى تەرەلكىي لىلدۇرۇش لاتارلىكالر
 .هېلىشىز

 (neenjnng)ى ىئچىگە ائلغۇچ  (32)  

صىز هىطىلەرهى ۆئزىڭىزگە لوظىۋېلىپ، ۇئالرهى صىزهىڭ .  ماها بۇ صىزهىڭ ھاًات پەلشەپىڭىز«  .چەمبىرەهوى چوڭراق لىلىڭ» 
صىز باظكىالرهى ۆئز ىئچىگە لاتماًدىغان گۇرۇپپىالردىن .  گۇرۇپپىڭىزهىڭ بىر ئەزاصىدەك تۇًغۇغا ىئگە لىلىطوى ىئشتەًشىز

صىز ۆئزىڭىزهىڭ گۇرۇپپىشىوىڭ ًاردىمىدىن ىئمناهكەدەر هۆپرەك هىطىلەرهىڭ پاًدىلىوىطىوى لولغا هەلتۈرۈش .  ًىراق تۇرىشىز
صىز گۇرۇپپىوىڭ صىرتىدا تۇرۇپ، گۇرۇپپىوىڭ ىئچىدىنىلەرگە .  ۈئچۈن، ۆئز گۇرۇپپىڭىزهى هېڭەًتىپ مېڭىطوى ىئشتەًشىز

گە ئەهىرىپ، ۇئالرهىڭ گۇرۇپپىوىڭ ىئچىدىنى ىئللىكلىكوى بىۋاصتە ھېس ۇئالرهى گۇرۇپپىوىڭ ىئچى.  باھا بېرىطوى ۆئچ هۆرىشىز
باظكىالرهىڭ مىللىتى، جىوشى، مىجەزى .  صىز باظكىالرهى تەبىئىي ھالدا لوبۇل لىلىدىغان بىر ائدەم.  لىلىۋېطىوى ىئشتەًشىز

باظكىالر توغرىشىدا چىكىرىلغان .   اًشىزًاهى ېئتىكادىوىڭ هېمە بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، صىز ۇئالر ۈئصتىدىن ھۆهۈم چىكارم
ئەگەر صىز مەجبۇرالهمىشىڭىز هېمە ۈئچۈن ۇئهداق لىلىشىز؟  صىزهىڭ .  ھۆهۈم ۇئالرهىڭ ھېششىٌاتىوى زەخىملەهدۈرۈپ لوًىدۇ

ۇهداق بىرىدىن پەرللىق بولىدىغاهلىكى، ھەمدە بىزهىڭ ائظ-باظكىالرهى ئەًوەن لوبۇل لىلىض تەبىئىتىڭىز، هىطىلەرهىڭ بىر
ۇئهىڭ ئەهشىچە، .  وئخطىماصلىككا ھۆرمەت لىلىطىمىز هېرەهلىنى ھەلكىدىنى چۈظەهچىگە ائصاصالهغان بولماصلىكى مۇمنىن

.  ائرا باراۋەر، دېگەن ھەلىكەتنە بولغان لاًىللىكىڭىزدىن هېلىپ چىككان-تۈپ هۇلتىدىن ېئلىپ ېئٌتكاهدا، ھەممە ائدەملەر ۆئز
ھەر بىر ائدەموى .  ظۇڭالظكا، ھېچ لاهداق بىر ائدەم ېئتىبارصىز لارالماصلىكى هېرەك.  ىدە مۇھىمبىز ھەممىمىز وئخطاش دەرىج
 .بۇ ھەممىمىز ېئرىطەلەًدىغان بىر هەرصە بولىطى هېرەك.  ۆئز ىئچىمىزگە ېئلىطىمىز هېرەك

صىز ائظۇهداق .  وئرهىوى تېپىڭائدەتتە ائۋازى ائڭالهماًدىغان هىطىلەرهىڭ ائۋازىغا ۋەهىللىم لىلىدىغان بىر خىزمەت 
وئخطىمىغان مەدەهىٌەت ۋە وئخطىمىغان ائرلا .  ۆئزىڭىزگە هاھاًىتى رازى بولىشىز-هىطىلەرهىڭ باًاهاتچىشى بولۇش بىلەن ۆئز

ىئم صىز دا.  صىز مۇظۇ صاھەدە بىر لىدېر بوالالًشىز.  هۆرۈهۈظنە ىئگە هىطىلەرهى بىر ًەرگە ئەهىلىدىغان پۇرصەتلەرهى ىئزدەڭ
مەن هاھاًىتى  »صىز ھەر بىر ائدەموى .  هىطىلەر بىلەن مۇهاصىۋەتلىطىدىغان ۋە ۇئالر بىلەن بىللە ىئطلەًدىغان رولالرهى تالالڭ

 .دېگەن ھېششىٌاتكا ئەهىلىدىغان ىئطالردىن هاھاًىتى ھوزۇرلىوىشىز« مۇھىم  ائدەم

 (nenekenjmneamiete)خاصلىكوى صالالپ لېلىض   (33)

خاصلىكوى صالالپ  لېلىض ًاهى ۆئزگىچە ائالھىدىلىنوى هاماًان لىلىض تاالهتىڭىز تۈپەًلىدىن، صىز ھەر بىر ائدەموىڭ  صىزهىڭ
ائدەملەرهى بىر تاًالتا ھەًدەش ًاهى ۇئالرهى تۈرگە ائًرىطوى ًالتۇرماًشىز، چۈهنى صىز .  ۆئزگىچە صۈپەتلىرىگە ھەًران لالىشىز

ۇئهىڭ وئرهىغا هىطىلەر وئتتۇرىشىدىنى پەرللەرگە .  ىلىنلىرىوى خۇهۇهلەظتۈرۈظوى خالىماًشىزھەر ائدەموىڭ ۆئزگىچە ائالھىد
صىز تەبىئىي ھالدا ھەر بىر ظەخشوىڭ ىئض بېجىرىض ۇئصلۇبى، ھەر بىر ظەخشوىڭ مەلشىتى، ھەر بىر .  ئەھمىٌەت بېرىشىز

ھەر .  لەرهى لاهداق بارلىككا هەلتۈرىدىغاهلىكىوى هۆزىتىشىزائدەموىڭ لاهداق  وئًالًدىغاهلىكى، ۋە ھەر بىر ائدەموىڭ مۇهاصىۋەت
صىزهىڭ مۇظۇ تاالهتىڭىز صىزهىڭ ۆئز دوصتلىرىڭىزهىڭ .  بىر ظەخشوىڭ ھاًاتىدىنى ۆئزىگە خاس ھېناًىلەرهى ائڭالًشىز

مە ۈئچۈن بىر ائدەموىڭ تۇغۇلغان هۈهىگە هېمە ۈئچۈن ئەڭ مۇۋاپىق صوغىالرهى تالالپ ائالالًدىغاهلىكىڭىز، ھەمدە صىزهىڭ هې
هۆپ هىطىلەر ائلدىدا ماختىلىطوى ًاخطى هۆرصە، ًەهە بىر ائدەموىڭ ۇئهداق ىئطالرهى ۆئچ هۆرىدىغاهلىكىوى 

صىز باظكىالرهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىوى هۆزىتىطنە ائظۇهداق ۇئصتا بولغاچكا، ھەر بىر .  بىلىدىغاهلىكىڭىزهى چۈظەهدۈرۈپ بېرىدۇ



صىزهىڭ مۇظۇ تاالهتىڭىز صىزهى ىئوتاًىن ۈئهۈملۈك لوظۇهالرهى لۇرۇپ .  ەرەپلىرىوى باًكىٌاالًشىزائدەموىڭ ئەڭ ًاخطى ت
بەزىلەر بىر مۇهەممەل لوظۇهوىڭ لۇرۇلمىشىوى ًاهى ۇئهى لۇرۇپ چىكىض جەرًاهىوى .  چىكىض ىئمناهىٌىتىگە ىئگە لىلىدۇ

رۇپ چىكىطوىڭ صىرى، ھەر بىر ائدەموىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىوى ىئزدەپ ًۈرگەن بولشا، صىز تەبىئىي ھالدا بىر ۇئلۇغ لوظۇن لۇ 
تولۇق جارى لىلدۇرۇپ، ۇئالرهى ۆئزلىرى ًاخطى لىلىدىغان ىئطالرهى ىئمناهىٌەتوىڭ بېرىچە هۆپلەپ لىلىض ىئمناهىٌىتىگە 

 .ىئگە لىلىض ىئنەهلىنىوى بىلىشىز

مەصىلەن، .  ان ۋە ېئتىراپ لىلىوىدىغان بىر هەصىپوى تالالڭصىزهىڭ خاصلىكوى صالالپ لېلىض تاالهتىڭىز تولۇق جارى بولىدىغ
.  مەصلىھەتچىلىم، ًېتەهچىلىم، وئلۇتكۇچىلىق، ىئوشاهالرهىڭ لىزىكىطلىرى ھەلكىدىنى ًېزىكچىلىق، ًاهى صېتىكچىلىق

 .  ھېشابلىوىدۇصىزهىڭ هىطىلەرگە ۆئزگىچە ظەخس لاتارىدا مۇائمىلە  لىلىض ىئكتىدارىڭىز بىر ائالھىدە تاالهت بولۇپ 

 (negji)هىرگۈزۈش ( 34)

صۆزلەر، پاهىتالر، هىتابالر ۋە ھېنمەتلىم .  صىز ھەممە هەرصىلەرهى ًىغىشىز.  صىز ھەممە ىئطوى بىلگۈصى هېلىدىغان ائدەم
ىملەر لاتارلىق ًاهى بولمىشا هېپىوەك، لورچاق ًاهى لېوىق لوڭۇر رەڭلىم رەص.  صۆزلەر لاتارلىق ۇئچۇرالرهى ًىغىطىڭىز مۇمنىن

صىزهىڭ هېمىلەرهى ًىغىطىڭىزدىن لەتئىٌوەزەر، ۇئالر صىزهى لىزىكتۇرىدىغاهلىكى .  ئەمەلىي هەرصىلەرهى ًىغىطىڭىز مۇمنىن
دۇهٌاهىڭ چەهشىز .  صىزدىنى هۆڭۈل ظۇهچە هۆپ هەرصىلەر صىزهى لىزىكتۇرىدىغان هۆڭۈلدۇر .  ۈئچۈن صىز ۇئالرهى ًىغىشىز

صىزهىڭ هىتابوى هۆپ وئلۇظىڭىز ۆئز .  ەهنەپ بولۇظى دەل صىزهى ھاًاجاهغا صالىدىغان هەرصىلەردۇر رەڭدار بولۇظى ۋە مۇر 
هەزەرىٌىلىرىڭىزهى ۆئزگەرتىض ۈئچۈن بولماصتىن، ۆئز ىئشنىالتىڭىزغا تېخىمۇ هۆپ ۇئچۇرالرهى ًىغىض ۈئچۈن بولىطىمۇ 

ىر ًېڭى جاًوىڭ صىزهى هۇرغۇهلىغان ائصار ئەتىكە ۋە ًېڭى ئەگەر صىز صاًاھەت لىلىطوى ًاخطى هۆرصىڭىز، ۇئ ھەر ب.  مۇمنىن
ۇئالرهى .  بۇ هەرصىلەر صېتىۋېلىپ صالالپ لوًغىلى بولىدىغان هەرصىلەردۇر .  هەرصىلەر بىلەن تەمىن ېئتىدىغاهلىكىدىودۇر 

الزىم بولىدىغاهلىكى ائهچە  صالالپ لوًۇظوىڭ هېمە لىممىتى بار؟  ۇئالرغا ًېڭى ئەرىطنەهدە، بۇ هەرصىلەرهىڭ لاچان ۋە هېمىگە
ائظۇهداق ېئھتىماللىكالرهى هۆزدە .  لېنىن ۇئالر بىر هۈهى الزىم بولۇپ لالشا ئەجەب ئەمەس.  ېئوىق بولماصلىكى مۇمنىن

ھەمدە ھەر خىو هەرصىلەرهى صېتىۋېلىض، رەتلەپ چىكىض ۋە صالالپ .  تۇتۇپ، صىز ۇئالرهى تاظلىۋېتىطوى زادىال خالىماًشىز
ظۇهدالال بىر هۈهى .  ۇئ هۆڭلىڭىزهى ًېپٌېڭى صالالًدۇ.  بۇ صىز ۈئچۈن هاھاًىتى لىزىكارلىق ىئض.  داۋامالظتۇرىشىز لوًۇظوى

 .ۇئالرهىڭ بىر لىشمى صىزگە الزىم بولۇپ لالىدۇ

بىر خىزمەت صىز ھەر هۈهى ًېڭى ۇئچۇر ًىغىطكا مەصۇئل بولىدىغان وئلۇتكۇچىلىق، تەتكىكات ًاهى ائخباراتچىلىككا وئخطاش 
ئەگەر ظۇهداق .  صىز تەبىئىي ھالدا بىر داڭلىق پاهىت، صاهلىق مەلۇمات ۋە ىئدىٌىلەر ائمبىرى  بواللىطىڭىز مۇمنىن.  ىئزدەڭ

ۆئزىڭىزهىڭ هىرگۈزۈش تاالهتىوى .  بولشا صىز ۆئزىڭىزهى مۇظۇ صاھەدىنى بىر مۇتەخەصشىس لىلىپ ًېتىلدۈرۈظنە تىرىطىڭ
 .ۆئز هەصپىڭىزدىنى ئەڭ هوپۇزلۇق بىر ائدەم بولۇپ چىكالىطىڭىز مۇمنىن جارى لىلدۇرۇپال،  صىز

 (Intellection)ئەللىي پاائلىٌەتچاهلىق   (35)  
 

ۇئهىڭ تەصۋىرلىوىطىگە ائصاصەن، ۇئهى .  وگلىزچە لۇغەتتىومۇ ىئزدەپ تاپالمىدىمبۇ تاالهتوىڭ ىئوگلىزچە ىئشمىوى ىئ
ۆئگىوىض ۋە ائصاصالش »دېگەن صۆزهىڭ مەهىشى « eeinnnnei»ىئوگلىزچە )دەپ ائلدىم « ئەللىي پاائلىٌەتچاهلىق»ۇئًغۇرچىدا 

 (.دىن ىئبارەت« ىئكتىدارى، بىلىم ىئگىلەش ۋە چۈظىوىض لابىلىٌىتى
 



لىرىوى چېوىكتۇرۇظوى، ۇئالرهى « مۇصنۇل»مېڭىڭىزهىڭ .  ەهنۇر لىلىطوى،  ۋە روھىي پاائلىٌەتلەرهى ًاخطى هۆرىشىزصىز تەپ
. بەزىدە صىزهىڭ روھىي پاائلىٌىتىڭىز بىر ىئطكا مەرهەزلەظنەن بولىدۇ.  ھەممە ًۆهىلىطلەرگە تارتىطوى ًاخطى هۆرىشىز

ىشىز، بىر ىئدىٌىوى وئًالپ چىكمالچى بولىشىز، ًاهى ًەهە بىر ائدەموىڭ مەصىلەن، صىز بىر مەصىلىوى ھەل لىلمالچى بول
زېھوىڭىزهى زادى هېمىگە مەرهەزلەظتۈرىدىغىوىڭىز صىزهىڭ لالغان ائرتۇلچىلىكلىرىڭىزغا .  هۆڭلىوى چۈظەهمەهچى بولىشىز

صىزهىڭ ئەللىي .  كىمۇ مۇمنىنًەهە بىر تەرەپتىن، بۇهداق روھىي پاائلىٌەتلەرهىڭ بىرەر مەرهىزى بولماصلى.  باغلىق
ۇئ پەلەت صىزهىڭ وئًالظكا . پاائلىٌەتچاهلىق تاالهتىڭىز صىزهىڭ دىككىتىڭىزهى هېمىگە مەرهەزلەظتۈرۈظىڭىزهى بەلگىلىمەًدۇ

 صىز ًالغۇز ًۈرۈظوى ًاخطى هۆرىدىغان بىر ائدەم، چۈهنى صىز ًالغۇز بولغاهدىال.  ائمراق ىئنەهلىنىڭىزهى تەصۋىرلەپ بېرىدۇ
مەلۇم .  صىز ائرتۇق وئًلىوىدىغان ائدەم.  ائهدىن چوڭ كۇر خىٌالغا چۆهەلەًشىز ھەمدە بۇرۇهكى ىئطالر ۈئصتىدە وئًلىواالًشىز

ۆئزىڭىزدىن صوائل صوراپ، ۇئهىڭغا -مەهىدىن ېئلىپ ېئٌتكاهدا، صىز ۆئزىڭىزهىڭ ئەڭ ًاخطى ھەمراھشى، چۈهنى صىز ۆئز
صىزهىڭ ائرتۇلچە وئًالًدىغىوىڭىز .  ن ۇئ جاۋابوىڭ لاهداق ائڭلىوىدىغاهلىكىغا لاراپ بالىشىزۈئهلۈك ائۋازدا جاۋاب بېرىپ، ائهدى

بەزىدە صىزهى هارازىلىككا ېئلىپ بېرىطىمۇ مۇمنىن، ًەهى صىز ئەمەلىٌەتتە لىلىۋاتكان ىئطىڭىزهى هۆڭلىڭىزدىنى وئي ۋە 
ًاهى بولمىشا بىر هۈهدىنى چوڭ  پاائلىٌەتلەر ًاهى بىر .  لالىشىزۆئزىڭىزگە هارازى بولۇپ -ىئدىٌىلەر بىلەن صېلىطتۇرغاهدا، ۆئز

بۇ تاالهتىڭىز صىزهى هېمىگە ېئلىپ .  هىم بىلەن صۆزلىطىض لاتارلىق ئەمەلىي ىئطالردىمۇ ائرتۇلچە وئًالپ لېلىطىڭىز مۇمنىن
 .ت بولۇپ تۇرىدۇائخىر مەۋجۇ-بېرىطىدىن لەتئىٌوەزەر، بۇ روھىي غىڭىلداش صىزهىڭ تۇرمۇظىڭىزدا باظتىن

 
صىز داىئم ۆئزىڭىزهى وئًالظكا .  پەلشەپە، ئەدەبىٌات، ًاهى پىشخولوگىٌە هەصىپلىرىوىڭ بىرصىدە وئلۇظوى وئًلىطىپ بېكىڭ

صىز ۈئچۈن ًېزىكچىلىق .  ۋالىت چىكىرىپ ًېزىكچىلىق بىلەن ظۇغۇللىوىڭ.  لوزغاًدىغان هەرصىلەردىن ًاخطى ھوزۇرلىوىشىز
 . بىرلەظتۈرۈپ چىكىطوىڭ ئەڭ ًاخطى ۇئصۇلى بولىطى مۇمنىن-ىزهى هاھاًىتى روظەهلەظتۈرۈش ۋە رەتلەپۆئز تەپەهنۇرلىرىڭ

 
 (Learner)ۆئگەهگۈچى  ( 36)
 

صىزهى ئەڭ لىزىكتۇرىدىغان هەصىپوىڭ هېمە ىئنەهلىنىوى صىزهىڭ لالغان .  صىز ۆئگىوىطوى ىئوتاًىن ًاخطى هۆرىشىز
بىراق، هەصىپوىڭ هېمە بولىطىدىن لەتئىٌوەزەر، ۆئگىوىض .  ەرگۈزەظتىلىرىڭىز بەلگىلەًدۇتاالهتلىرىڭىز ۋە صىزهىڭ بۇرۇهكى ص

مەزمۇهى ًاهى هەتىجىشىگە لارىغاهدا، ۆئگىوىض جەرًاهىوىڭ ۆئزى صىزهى .  جەرًاهى صىزهى ىئوتاًىن لاتتىق جەلب لىلىدۇ
رهىڭ خۇظاللىكى،  صىز ۆئگىوىۋالغان هەرصىوى ىئطلىتىپ دەصلەپتە بىلىۋالغان بىر لاهچە پاهىتال.  ائالھىدە ھاًاجاهغا صالىدۇ

بېكىض ًولىدىنى دەصلەپنى تىرىطچاهلىق، ۋە ىئگىلىۋالغان بىر ماھارەتنە هىشبەتەن هۈچىٌىپ مېڭىۋاتكان ىئطەهچ لاتارلىكالر 
ىرى بىلەن، ًېطىڭىز خېلە صىز ۆئگىوىطتىن ېئرىطنەن ھاًاجاهلىكوىڭ تەص.  صىزهى هاھاًىتى ھاًاجاهالهدۇرىدىغان جەرًاهالردۇر 

.  چوڭ بولۇپ لالشىمۇ پېائهو دەرصى ېئلىض ًاهى بىر ائصپراهتلىق وئلۇظىغا  هىرىطنە وئخطاش ىئطالرهى باظلىطىڭىز مۇمنىن
صىز ائظۇهداق بىر جەرًاهغا  .  بۇ ىئطالر صىزهى بىر دىوامىم خىزمەت مۇھىتىدا تېخىمۇ ًۇلىرى ۆئرلەظنە ېئلىپ بارىدۇ

رلىلىق، بىر ًېڭى هەرصە ھەلكىدە لىشكا ۋالىت ىئچىدە هۇرغۇن هەرصىلەرهى ۆئگىوىۋالىشىز، ائهدىن ًەهە بىر ًېڭى لاتوىطىض ائ
صىزهىڭ بىر ۆئگەهگۈچى بولۇش تاالهتىڭىز صىزهىڭ مەلۇم بىر هەصىپتە مۇتەخەصشىس بولۇپ .  هەرصىگە هۆچىشىز

ر هەصپىي خادىم ًاهى ائهادېمىٌىلىم ۇئهۋاهى بار هىطى ًاهى ۇئ صىزهىڭ بى.  چىكىدىغاهلىكىڭىزدىن دېرەك بەرمەًدۇ
صىز ۈئچۈن ۆئگىوىض ائرلىلىق ًېڭى هەرصىلەرهى بىلىۋېلىض .  ېئرىطىدىغان ائبروًوى لوغلىطىۋاتكىوىڭىزهى هۆرصىتىپ بەرمەًدۇ
 .  ۆئگىوىض ائرلىلىق لولغا هەلتۈرىدىغان هەتىجىلەردىن هۆپ مۇھىم

 
صىز ائظۇهداق هەصپىي .  ىكابەت ىئكتىدارىوى تەلەپ لىلىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭمەلۇم ظەهىلدىنى تېخوىنىلىق ر 

هەصىپوى تېخوولوگىٌىشى .  بىلىم ۋە ىئكتىدارالرهى ۆئگىوىۋېلىض ۋە ۇئالرهى صالالپ مېڭىض جەرًاهىدىن هاھاًىتى ھوزۇرلىوىشىز



توختىماي ًېڭى هەرصىلەرهى ۆئگىوىپ تۇرۇش .  الالظكا تىرىطىڭۋە بەلگىلىمىلىرى توختىماي ۆئزگىرىپ تۇرىدىغان بىر صاھەدە ت
 .تەلىپ ى صىزهى داۋاملىق روھالهدۇرۇپ تۇرىدۇ

 
 (Maximizer)ئەڭ ًۇلىرى چەهنە ًەتنۈزگۈچى   (37)
 

دېگەن ىئننى صۆز بار بولۇپ، مەن ھازىرغىچە « مىوىمىزە»ۋە « ماخىمىزە»ىئوگلىزچىدە هاھاًىتى هۆپ ىئطلىتىلىدىغان 
دېگەن صۆزهىڭ مەهىشى « ماخىمىزە»ىئوگلىزچە .  ۇرچىدە بۇ صۆزلەر بىلەن مەهىداش لىشكا صۆزلەرهى ۇئچرىتىپ بالمىدىمۇئًغ
هىڭ مەهىشى بولشا « مىوىمىزە»بولۇپ، « ىئمناهىٌەتوىڭ ئەڭ ًۇلىرى چېنىگىچە ۆئصتۈرۈش ًاهى چوڭاًتىض»
ۈئهۈموى ئەڭ ًۇلىرى »مەصىلەن، .  تىن ىئبارەت« ًتىضىئمناهىٌەتوىڭ ئەڭ ًۇلىرى چېنىگىچە هىچىنلىتىض ًاهى ائزا»

 .دەًدۇ« ماخىمىزە ئەففىنىئەهني»دېگەهوى ىئوگلىزچىدە « دەرىجىدە ۆئصتۈرۈش
 

وئتتۇراھال .  صىزهىڭ ۆئلچىمىڭىز وئتتۇراھال ائدەم بولۇش ئەمەس، بەلنى ھەر بىر ىئطتا ئەڭ ًۇلىرى پەللىگە چىكىض
ىگە ۆئتۈش هاھاًىتى زور تىرىطچاهلىكالرهى تەلەپ لىلىدىغان ىئض بولۇپ، صىزهىڭ صىزىكىوىڭ ائصتىدىن ائزراق ۈئصت

دېگەن دەرىجىگە هۆتۈرۈش ًۇلىرىكى « ئەال»دېگەن دەرىجىدىن « ًاخطى»بىر ىئطوى .  هەزىرىڭىزدە ۇئ ائهچە پاًدىلىق ئەمەس
هاھاًىتى هۆپ دەرىجىدە ھاًاجاهلىوارلىق  بىلەن وئخطاش دەرىجىدىنى تىرىطچاهلىكوى تەلەپ لىلىدىغان بولشىمۇ، ۇئهىڭدىن

صىزهى هاھاًىتى ( higneriT)مەًلى ۆئزىڭىزهىڭ بولشۇن ًاهى باظكىالرهىڭ بولشۇن، هىطىلەرهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرى .  بولىدۇ
وى مەرۋاًىت ىئزدەًدىغان بىرصىدەك، صىز هىطىلەرهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرى-صۇهىڭ ائصتىغا چۈظۈپ ۈئهچە.  ھەًران لالدۇرىدۇ

بىر ائرتۇلچىلىكوى تاپكان ھامان، خۇددى بىر هىم صىزهى مەجبۇرلىغاهدەهال صىز ۇئهى پەرۋىض لىلىشىز، .  ىئزدەًشىز
مەرۋاًىتالرهى هاھاًىتى -صىز ۈئهچە.  پىططىكالپ ىئطلەًشىز، ھەمدە ۇئهى ئەڭ ًۇلىرى پەللىگە لاراپ تەرەلكىي لىلدۇرىشىز

ىزهىڭ ائرتۇلچىلىكالرغا بولغان مۇظۇهداق تەبىئىي خاراه تېرىڭىز باظكىالرهىڭ صىزگە ص.  پارلىراًدىغان بولغىچە صۈرىتىشىز
صىز ۆئزىڭىزهىڭ ائالھىدە ائرتۇلچىلىكلىرىوى .  دەپ لارىطىوى هەلتۈرۈپ چىكىرىطى مۇمنىن« ائدەم هەمشىتىدىغان ائدەم»

ظۇهدالال ۆئزىوىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىوى تاپكان ۋە .  لەدىرلەًدىغان هىطىلەر ۈئچۈن هۇرغۇن ۋالىت صەرپ لىلىطكا رازى بولىشىز
لوًمالچى « رېموهت لىلىپ»صىز ۆئزىڭىزهى .  ۇئالرهى هۈچەًتنەن باظكا هىطىلەرمۇ صىزهى ۆئزىگە هاھاًىتى جەلب لىلىدۇ

ض بىلەن صىز ۆئز ۆئمرىڭىزهى ۆئزىڭىزدە ًوق لابىلىٌەتلەرگە ھەًران لېلى.  بولغان هىطىلەردىن ۆئزىڭىزهى ًىراق تۇتىشىز
ۇئهىڭ وئرهىغا صىز ۆئزىڭىزدىنى تۇغما تاالهتالرهىڭ هۈچىوى تولۇق جارى لىلدۇرۇش ًولىدا .  ۆئتنۈزۈظوى خالىماًشىز

صىز ۈئچۈن ظۇهداق لىلىض تېخىمۇ هۆڭۈللۈك ىئض، تېخىمۇ ۈئهۈملۈك ىئض، ۋە تېخىمۇ ًۇلىرى تەلەپ .  تىرىطىشىز
 .لوًىدىغان ىئض

 
چېوىكتۇرغۇچى، باظلىق، ۇئصتاز، .  ىم بولۇظىغا ًاردەملىطىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭباظكىالرهىڭ مۇۋەپپەلىٌەتل

ًاهى وئلۇتكۇچىلىق روللىرىدا، صىزهىڭ باظكىالردىنى ائرتۇلچىلىكالرغا ائالھىدە ئەھمىٌەت بېرىطىڭىز ۇئالر ۈئچۈن ىئوتاًىن 
ئەڭ ًاخطى لىالالًدىغاهلىكىوى باًكىۋېلىض بىر  هاھاًىتى تەس ىئض چۈهنى هۆپۈهچە هىطىلەر ۆئزىوىڭ هېمىوى .  پاًدىلىق بولىدۇ

 .  ىئنەهلىنىوى ھېس لىلىدۇ
 
 (Positivity)ىئجابىٌلىق   (38)
 



لوصاللىق بىلەن ماختاپ تۇرىشىز، هىطىلەرگە لاراپ هۇلۇپ تۇرىشىز، ھەمدە ھەر بىر ئەھۋالوىڭ -صىز هىطىلەرهى هەڭ
ًەهە بەزىلەر بولشا صىزدەك ىئجابىي .  دەپ ائتاًدۇ« ئەهدىطىشىز ائدەم»لەر صىزهى بەزى.  ىئجابىي تەرىپىوى ىئزدەًشىز

صىزهىڭ لىزغىولىكىڭىز تارلىلىطچان .  هىطىلەر صىز بىلەن بىللە بولۇظوى ًاخطى هۆرىدۇ.  مىجەزلىم بولۇظوى ىئشتەًدۇ
صىز بىر ائمالالرهى لىلىپ ۇئالرهىڭ روھىوى .  ىدۇبولغاچكا، صىز بىلەن بىرگە بولغاهدا ۇئالرمۇ ىئجابىي ائدەمگە ۆئزگىرىپ لال

بىر ائمالالرهى لىلىپ .  ھەر بىر هەتىجىوى تەبرىنلەًشىز.  ھاًاتىي هۈچ لوظاالًشىز( تۈرگە)ھەر بىر پروجېن تكا .  هۆتۈرەلەًشىز
ىلەر صىزهىڭ لىزغىولىكىڭىزغا بەزى ًامان پوزىتشىٌەلىم هىط.  ھەر بىر ىئطوى هاھاًىتى ھاًاجىوارلىق ۋە جاهلىق لىلىۋېتەلەًشىز

صىزهىڭ ىئجابىٌلىق تاالهتىڭىز .  صوغاق صۇ صېپىطى مۇمنىن، ئەمما صىز ۇئهىڭلىق بىلەن ۆئز ىئرادىڭىزهى ائجىزالظتۇرماًشىز
صىزدىنى بىر هۈچلۈك ېئتىكاد ظۇهى، ھاًات بولۇش بىر ىئوتاًىن ًاخطى ىئض، خىزمەت بىر هاھاًىتى .  ۇئهىڭغا ًول لوًماًدۇ

ڭۈللۈك ىئض بوالالًدۇ، ھەمدە لاهداق وئڭۇظشىزلىكالرغا دۇچار بولۇظتىن لەتئىٌوەزەر، ائدەم ۆئزىوىڭ خوظاللىكىوى هۆ 
 .ًولاتماصلىكى هېرەك

 
.  صىز ىئجابىٌلىكوى ىئلگىرى صۈرىدىغان ھەر لاهداق بىر خىزمەتتە هاھاًىتى مۇۋەپپەلىٌەتلىم بواللىطىڭىز مۇمنىن

، هارخاها لۇرۇش، ۋە لىدېرلىق (ظىرهەت مەھشۇالتلىرىوى خېرىدار ظىرهەتلەرگە ائلغۇزۇش)چىلىق صېتىك-وئلۇتكۇچىلىق، صودا
 .لاتارلىكالرهىڭ ھەممىشى صىزهىڭ ۆئز تاالهتلىرىڭىزهى تولۇق جارى لىلدۇرۇظىڭىزلا مۇۋاپىق هېلىطى مۇمنىن

 
 (Relator)مۇهاصىۋەتلەظنۈچى    (39)
 

ائددىٌالظتۇرۇپ ېئٌتكاهدا، .  ىزگە بولغان پوزىتشىٌىڭىزگە لارىتىلغانبۇ تاالهت صىزهىڭ ۆئز مۇهاصىۋەتلىرىڭ
صىز ًېڭى ائدەملەر بىلەن توهۇظۇظتىن .  مۇهاصىۋەتلەظنۈچى تاالهتى صىزهى ۆئزىڭىز بىلىدىغان هىطىلەر تەرەپنە تارتىدۇ

توهۇظۇظتىن هاھاًىتى ھوزۇرلىوىدىغان  ئەمەلىٌەتتە، صىزهىڭ باظكا تاالهتلىرىڭىز صىزهى ًېڭى ائدەملەر بىلەن.  ئەًمىومەًشىز
-ئەمما، صىز ۆئزىڭىزهىڭ ًېكىن دوصتلىرى بىلەن بىللە بولۇش ائرلىلىكال زور مىكداردىنى خوظاللىق ۋە هۈچ.  لىلىطىمۇ مۇمنىن

ىز ص.  مۇهاصىۋەتلەظنۈچى تاالهتىڭىز بولشا صىزهى ًېڭى هىطىلەر بىلەن توهۇظۇظكا ۈئهدەًدۇ.  لۇۋۋەتنە ىئگە بولىشىز
دەصلەپنى مۇهاصىۋەت وئرهىتىلغان ھامان، صىز مەلشەتلىم ھالدا بۇ .  باظكىالر بىلەن لوًۇق مۇهاصىۋەتتە بولۇظوى خاالًشىز

صىز ًېڭى توهۇظكان هىطىلەرهىڭ هۆڭلىوى، ۇئالرهىڭ هىطاهلىرىوى، ۇئالرهىڭ .  مۇهاصىۋەتوى چوڭ كۇرالظتۇرۇظوى ىئشتەًشىز
.  ظۇهدالال ۇئالرهىڭمۇ صىزهىڭنىوى بىلىۋېلىطىوى ۈئمىد لىلىشىز.  ىلىرىوى بىلىۋېلىطوى وئًالًشىزئەهدىطىلىرىوى، ۋە ۇئالرهىڭ غاً

مەصىلەن، بەزىلەر صىزدىن پاًدىلىوىۋالمالچى .  صىز بۇهداق ًېكىولىكوىڭ مەلۇم دەرىجىدىنى خەتىرى بارلىكىوىمۇ چۈظىوىشىز
صىز ۈئچۈن ېئٌتكاهدا، پەلەت صەمىمىي .  كىڭىز بىلەن لوبۇل لىلىشىزئەمما صىز ۇئهداق خەتەرهى ۆئز رازىلى.  بولۇظى مۇمنىن

بىر ۇئصۇلى بولشا، ۆئزىڭىزهى باظكىالرغا تولۇق تاپطۇرۇظتىن -بۇهى بىلىۋېلىطوىڭ بىردىن.  مۇهاصىۋەتوىڭال لىممىتى بار بولىدۇ
خەتەرهى لاهچە هۆپ .  ۆپ تەڭ هۆتۈرىشىزصىز باظكىالر بىلەن لاهچە هۆپ وئرتالالظشىڭىز، خەتەرلەرهىمۇ ظۇهچە ه.  ىئبارەت

ماها بۇ صىزهىڭ .  بىرىڭىزگە ۆئزىڭىزهىڭ صەمىمىي ىئنەهلىنىوى ظۇهچە ًاخطى ىئشپاتالپ بېرەلەًشىز-تەڭ هۆتۈرصىڭىز، بىر
ن ھەلىكىي دوصتلۇلوى ئەمەلگە ائظۇرۇش ًولىدا باصىدىغان لەدەملىرىڭىز بولۇپ، صىز ۇئ لەدەلەرهى ۆئز رازىلىكىڭىز بىلە

 .باصىشىز
 

صىز تۈزۈلمىشى ھەددىدىن تاظكىرى لاتتىق بولغان وئرۇهدا .  دوصتلۇلوى تەظەببۇس لىلىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى تېپىڭ
صىز خىزمەتنە ېئلىض هۆرۈظۈظىگە بارغاهدا، ظىرهەتوىڭ ىئض بېجىرىض ۇئصۇلى ۋە ظىرهەت .  ائهچە ًاخطى ىئطلىٌەلمەًشىز
خىزمەتداظلىرىڭىزغا باظكىالرهىڭ خىزمەت وئرهى ًاهى ھولۇلىغا لارىغاهدا، ۇئالرهىڭ هىطىلىم .  مەدەهىٌىتىوى صوراپ بېكىڭ



بۇ صىزهىڭ ئەڭ ۇئلۇغ تاالهتىڭىز بولۇپ، ۇئ باظكىالر .  خاراه تېرى ۋە مىجەزىگە بەهراق لىزىكىدىغاهلىكىڭىزهى بىلدۈرۈپ لوًۇڭ
 .ۈئچۈن ۈئلگە بولۇپ لېلىطى مۇمنىن

 
 (Responsibility)ىق  مەصۇئلىٌەتچاهل  (:3)
 

صىزهىڭ مەصۇئلىٌەتچاهلىق تاالهتىڭىز صىزهى ۆئزىڭىزهى ائتىغان ھەر لاهداق بىر ىئطكا پىشخولوگىٌە جەھەتتىن ىئگە بولۇظكا 
ۈئهدەًدۇ،  ھەمدە، مەًلى ۇئهىڭ چوڭ ىئض ًاهى هىچىم ىئض بولىطىدىن لەتئىٌوەزەر،  ۇئ تاماملىوىپ بولغىچە صىزدە 

ئەگەر صىز .  صىزهىڭ هامىڭىز ۇئهىڭغا باغلىق.  غا روھىي جەھەتتىن لاتتىق باغالهغاهدەك تۇًغۇ پەًدا لىلىدۇۆئزىڭىزهى ۇئهىڭ
ۇئهى بەزى صەۋەبلەر تۈپەًلىدىن پۈتتۈرەلمەي لالىدىنەهشىز، صىز ۆئزلىنىڭىزدىن باظكىالر ۈئچۈن ۇئهىڭ وئرهىوى تولدۇرۇپ 

باھاهىلەرگە بولشا -صەۋەب.  صىز ۈئچۈن ئەپۇ صوراش ًېتەرلىم ئەمەس.  زائمالالرهى ىئزدەظوى باظالًشى-بېرىدىغان چارە
بۇ خىو .  ۆئزىڭىزهى ائزرالمۇ هەچۈرمەًشىز-صىز ۇئ ىئطوىڭ وئرهىوى تولدۇرۇپ بەرمىگىچە، ۆئز.  لەتئىي ًول لوًۇظكا بولماًدۇ

ى لاپلىۋېلىپ،  ھەمدە صىزهىڭ ئەصتاًىدىللىق، بۇ خىو ىئطوى توغرا لىلىض ىئشتىنىوىڭ صىزهىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىزه
دېگەن ائبروًىڭىزهى ۋۇجۇتكا « تامامەن ىئطەهگىلى بولىدىغان ائدەم»مۇهەممەل ئەخالللىكىڭىز بىلەن بىرلىطىپ، صىزهىڭ 

ًېڭى مەصۇئلىٌەتلەرهى تەلشىم لىلغاهدا، هىطىلەر ائلدى بىلەن صىزگە لاراًدۇ، چۈهنى ۇئالر صىزهىڭ ۋەزىپىوى .  هەلتۈرىدۇ
ئەمما، هىطىلەر صىزدىن ًاردەم صوراپ هەلگەهدە، صىز چولۇم بىر لىشمىغا ًاردەم .  وئرۇهالًدىغاهلىكىڭىزهى بىلىدۇچولۇم 

چۈهنى، صىزهىڭ باظكىالرغا ۆئز ىئختىٌارلىكىڭىز بىلەن ًاردەم لىلىض .  لىلىپ، ًەهە بىر لىشمىوى رەت لىلىطىڭىز هېرەك
 . ۇق مەصۇئلىٌەتلەرهى ۆئز ۈئصتىڭىزگە ېئلىۋېلىطىڭىز مۇمنىنمىجەزىڭىز بىلەن صىز بەزىدە ھەددىدىن ائرت

 
.  بىر ىئطوى باظالپ، ۇئهى پۈتۈهلەي تامامالپ بولغىچە ۇئهىڭغا مەصۇئل بولۇپ ىئطلىٌەلەًدىغان بىر وئرۇهدا ىئطلەڭ

ىڭ وئتتۇرىشىدا صىز لىلغان باظلىكىڭىزغا بىر ىئطوى ًېرىم ًولدا توختىتىپ لوًۇظوى ًاخطى هۆرمەًدىغاهلىكىڭىزهى، بىر ۋەزىپىو
ىئطوى تەهطۈرۈظوىڭ ھاجىتى ًوللىكىوى، پەلەت ۇئ ىئض تولۇق تاماملىوىپ بولغاهدىال ائهدىن تەهطۈرصىمۇ بولىدىغاهلىكىوى 

 .  بىلدۈرۈپ لوًۇڭ
 
 (Restorative)ئەصلىگە هەلتۈرگۈچى    (41)
 

زۇلۇپ لالغاهدا بەزىلەر بىر خىو ۋەھىمىگە چۈظىدۇ، ئەمما بىر هەرصە بۇ .  صىز مەصىلە ھەل لىلىطوى هاھاًىتى ًاخطى هۆرىشىز
صىز مەصىلىوىڭ هاماًەهدىلىرىوى تەھلىو لىلىض، هېمىوىڭ توغرا ىئطلىمىگىوىوى تېپىپ .  صىز باظكىچە روھلىوىپ هېتىشىز

لەر، ۇئلۇم صىز ئەمەلىي مەصىلى.  چىكىض، ائهدىن مەصىلىوى ھەل لىلىض ائمالىوى تېپىطوى هاھاًىتى ًاخطى هۆرىشىز
ًاهى بولمىشا، ۆئزىڭىز بۇرۇن هۆپ لېتىم .  مەصىلىلىرى، ًاهى خۇصۇصىي مەصىلىلەرهى ًاخطى هۆرۈظىڭىزمۇ مۇمنىن

ۇئچراتكان، ھەمدە ۆئزىڭىزهىڭ ھەل لىالالًدىغاهلىكىغا تولۇق ىئطەهچىڭىز بار بولغان مەلۇم بىر ائالھىدە مەصىلىوى 
نەپ ۋە ۆئزىڭىزگە توهۇظلۇق بولمىغان بىر مەصىلىگە ًولۇلكاهدا، ۇئهىڭغا هاھاًىتى ًاهى بىر مۇرەه.  ىئزدىطىڭىزمۇ مۇمنىن

صىزهىڭ زادى لاهداق مەصىلىلەرگە لىزىكىدىغاهلىكىڭىزهى صىزهىڭ لالغان تاالهتلىرىڭىز ۋە .  لىزىكىپ هېتىطىڭىزمۇ مۇمنىن
ى، صىز ھەر خىو هەرصىلەرهى ئەصلىگە هەلتۈرۈپ، ئەمما ظۇ ىئض هاھاًىتى ېئوىكن.  بۇرۇهكى صەرگۈزەظتىلىرىڭىز بەلگىلەًدۇ

صىز بىر مەصىلىوىڭ ائصتىغا ًوظۇرۇهغان ائمىلالرهى تېپىپ چىكىپ، ۇئالرهى .  ۇئالرهى لاًتىدىن ىئطكا لوًۇظوى ًاخطى هۆرىشىز
ىالظمىغان ئەگەر صىز ائر .  ًولىتىپ، بىر هەرصىوى ئەصلىگە هەلتۈرگەهدە، بىر ائجاًىپ گۈزەل تۇًغۇغا ىئگە بولۇصىز

صىز ۇئهى .  بولشىڭىز، بۇ ماظىوا، بۇ تېخوىنا، بۇ ائدەم، ًاهى بۇ ظىرهەتوىڭ ىئطلەظتىن توختاًدىغاهلىكىوى بىلىشىز



صىزهىڭ ۆئز صۆزىڭىز بىلەن .  ًاصىدىڭىز، ۇئهى تىرىلدۈردىڭىز، ھەمدە ۇئهىڭ ھاًاتىي هۈچىوى تولۇق ئەصلىگە هەلتۈردىڭىز
 .لالدىڭىزېئٌتكاهدا، صىز ۇئهى لوغداپ 

 
صىز ھەر خىو مەصىلىلەرهى ھەل لىلىدىغان، ًاهى صىزهىڭ مۇۋەپپەلىٌىتىڭىز ھەر خىو هەرصىلەرهى ئەصلىگە هەلتۈرۈش 

دورىگەرلىم، مەصلىھەتچىلىم، هومپٌۇتېر پروگراممىلىرىوى .  لابىلىٌىتىڭىزگە باغلىق بولغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭ
 .  ىتى لاتارلىق خىزمەتلەرهى ائالھىدە ًاخطى هۆرۈظىڭىز مۇمنىنًېزىض، ًاهى خېرىدارالر مۇالزىم

 
 (Self-Assurance)ۆئزىگە هاپالەتلىم بېرىض -ۆئز  (42)
 

ًۈرىنىڭىزهىڭ چوڭ كۇر لاتلىمىدا .  ۆئزىگە بولغان ىئطەهچ وئخطىطىپ هېتىدۇ-ۆئزىگە هاپالەتلىم بېرىض تاالهتى بىلەن ۆئز-ۆئز
—ۆئزىڭىزهىڭ لولىدىن ىئض هېلىدىغاهلىكىوى بىلىشىز.  هىشبەتەن بىر خىو ېئتىكاد بار بولىدۇۆئزىڭىزهىڭ ائرتۇلچىلىكلىرىغا 

تەۋەهنۈلچىلىم لىالالًشىز، ًېڭى لىٌىن ۆئتنەللەرگە جەڭ ېئالن لىالالًشىز، ھەمدە ئەڭ مۇھىمى ۋەزىپىلەرهى 
صىزدە .  ىگە بولغان ىئطەهچىدىن چوڭ كۇرراق بولىدۇۆئز -ۆئزىگە بولغان هاپالەتلىنوىڭ مەهىشى ۆئز-ئەمما، ۆئز.  وئرۇهلىٌاالًشىز

ۆئزىگە هاپالەتلىم بېرىض تاالهتى بار بولشا، صىز ۆئز لابىلىٌەتلىرىڭىزگىال ىئطىوىپال لالماي، ۆئزىڭىزهىڭ ھۆهۈم چىكىرىض -ۆئز
بىر ىئنەهلىنىوى -ە ۋە بىردىنلاراظلىرىوىڭ ۆئزگىچ-دۇهٌاغا هەزەر تاظلىغىوىڭىزدا، ۆئزىڭىزهىڭ هۆز .  ىئكتىدارىغىمۇ ىئطىوىشىز

ظۇهدالال ھېچ هىم ظەًئىلەرهى صىز هۆزەتنەهدەك هۆزىتەلمەًدىغان بولغاچكا،  ھېچ هىم صىز ۈئچۈن لارار چىكىرىپ .  بىلىشىز
. ۇئالر پەلەت صىزگە ًول هۆرصىتەلەًدۇ.  ھېچ هىم صىزگە هېمىوى وئًالظوى دەپ بېرەلمەًدۇ.  بېرەلمەًدىغاهلىكىوىمۇ بىلىشىز

ھەرىنەت ېئلىپ بېرىض ھولۇلى پەلەت -بىراق، ًەهۈن چىكىرىض، لارار ېئلىض ۋە ىئض.  پەلەت تەهلىب بېرەلەًدۇ
صىزهىڭ ۆئز ھاًاتىڭىزهى لاهداق ًاظاش توغرىشىدىنى بۇ ھولۇق ۋە ئەڭ ائخىرلى .  ۆئزىڭىزهىڭال لولىدا بولىدۇ

.  هشىچە، صىز بۇهى بىر تەبىئىي ئەھۋال، دەپ وئًالًشىزۇئهىڭ ئە.  مەصۇئلىٌەتچاهلىق صىزهى ائزرالمۇ لورلۇتالماًدۇ
بۇ تاالهت صىزدە ھەر ۋالىت .  ئەھۋالوىڭ هېمە ئەھۋال ىئنەهلىنىدىن لەتئىٌوەزەر،  صىز توغرا لارارهى بىلىدىغاهدەهال لىلىشىز

خطىمىغان ھالدا، ۇئهىڭ باظكا هۇرغۇن هىطىلەر بىلەن وئ.  بىر خىو جەزىملەظنەن ىئض هەًپىٌاتىوى پەًدا لىلىپ تۇرىدۇ
ۆئزىگە -بۇ ۆئز.  لاهچىلىم لاًىو لىالرلىق ىئنەهلىنىدىن لەتئىٌوەزەر، صىز باظكا بىر ائدەموىڭ گېپ ى بىلەن تەۋرەپ لالماًشىز

بۇ .  جېت هاماًان لىلىوىطىمۇ مۇمنىن، ًاهى چوڭ ائۋاز بىلەن هاماًان لىلىوىطىمۇ مۇمنىن-هاپالەتلىم بېرىض تاالهتى جىم
ۇئ هۇرغۇن وئخطىمىغان بېشىمالرغا بەرداظلىق .  بىراق، ۇئ هاھاًىتى پۇختا بولىدۇ.  ڭ لالغان تاالهتلىرىڭىزغا باغلىقصىزهى

 .بېرىپ، صىزهى ۆئزىڭىزهىڭ توغرا ًولىدا صالالًدۇ
 

ىزدىن هۆپلىگەن صىز ۆئزىڭ.  تۈزۈملىرى تېخىچە تولۇق تۇرغۇزۇلۇپ بواللمىغان بىر ظىرهەتوى ىئزدەڭ-ًېڭى لۇرۇلغان، لاىئدە
باظكىالرهى .  لارارالرهى چىكىرىطوى تەلەپ لىلىدىغان بىر خىزمەت وئرهىدا ۆئز رولىڭىزهى ئەڭ ًاخطى جارى لىلدۇراالًشىز

ۆئزىگە هاپالەتلىم بېرىض -صىزهىڭ ۆئز.  لارىطىوى لوبۇل لىلىطكا لاًىو  لىلىدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى تېپىڭ-ۆئزىڭىزهىڭ هۆز 
بولۇپمۇ، ئەگەر ۇئهىڭغا لوظۇلۇپ صىزدە لوماهداهلىق . ڭ باظكىالرهى لاًىو لىلىض هۈچى ىئوتاًىن هۈچلۈك بولىدۇتاالهتىڭىزهى

لىدېرلىق، صېتىكچىلىق، لاهۇن، ًاهى ًېڭى .  لىلىض ًاهى لوزغاتكۇچى تاالهتىمۇ بار بولىدىنەن، تېخىمۇ ظۇهداق بولىدۇ
 .ى مۇمنىنظىرهەت لۇرۇش روللىرى صىزگە ئەڭ مۇۋاپىق هېلىط

 
 (Significance)مۇھىملىق  ( 43)
 



ئەڭ توغرا صۆز بىلەن ېئٌتكاهدا، صىز ېئتىراپ .  باظكىالرهىڭ هەزىرىدە ىئوتاًىن مۇھىم بىر ائدەم بولۇظوى ىئشتەًشىز
ىڭىزدىنى بولۇپمۇ ۆئز .  لىلىوىطوى، ائۋازىڭىزهىڭ ائڭلىوىطىوى، باظكىالردىن ۈئصتۈن تۇرۇظوى، ۋە داڭلىق بولۇظوى وئًالًشىز

بىر ىئطەهچىلىم، هەصپىي ائالھىدىلىننە .  ۆئزگىچە ائرتۇلچىلىكالرغا ائصاصەن داڭلىق بولۇظوى  ۋە لەدىرلىوىطوى ىئشتەًشىز
ظۇهىڭغا وئخطاظال، باظكا .  ىئگە، ۋە مۇۋەپپەلىٌەت لازاهغان ائدەم لاتارىدا ېئتىراپ لىلىوىطكا ھاجەتمەن بولىشىز

ئەگەر ۇئالر .  ىلىننە ىئگە، ۋە مۇۋەپپەلىٌەت لازاهغان هىطىلەر بىلەن ائرىلىطىطوى ىئشتەًشىزىئطەهچىلىم، هەصپىي ائالھىد
ًاهى ۇئالردىن .  ۇئهداق ائدەملەردىن بولمىشا، صىز ۇئالرهى ائظۇهداق ائدەملەردىن بولۇپ چىكىطكا رىغبەتلەهدۈرىشىز

ەممە ىئطوى ۆئزىڭىزهىڭ  خاھىطى بوًىچە لىلىطكا ًول خىزمەتتىمۇ باظلىكىڭىزهىڭ ھ.  ائًرىلىپ، ۆئز ًولىڭىزغا ماڭىشىز
صىزهىڭ ائظۇهداق ئەھۋالغا بولغان تەظوالىكىڭىز ىئوتاًىن هۈچلۈك بولۇپ، صىز ۇئ تەظوالىككا ھۆرمەت .  لوًۇظىوى ىئشتەًشىز

.  ىق تولغان بولىدۇظۇڭالظكا صىزهىڭ ھاًاتىڭىز صىز تەظوا بولغان هىطان، هەتىجە، ًاهى صاالھىٌەتلەر بىلەن ل.  لىلىشىز
صىزهىڭ فوهۇصىڭىزهىڭ ًاهى مەرهىزىي هىطاهىڭىزهىڭ هېمە بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، صىزهىڭ مۇھىملىق تاالهتىڭىز صىزهى 

بۇ صىزهى توختىماي ًېڭى . داۋاملىق تۈردە ائدەتتىنى ائدەم بولۇظكا ئەمەس، ائالھىدە ائدەم بولۇظكا لاراپ ًۇلىرىغا ۆئرلىتىدۇ
 .نۈزىدىغان تاالهتتۇر پەللىگە ًەت

 
-صىز مۇصتەلىللىق ائتا لىلىدىغان ظەرت.  ھەرىنەتوى ۆئزىڭىز تالالًدىغان بىر خىزمەت وئرهىوى ىئزدەڭ-ۋەزىپە ۋە ىئض

لىلغان ىئطىڭىزهى باظكىالر هۆرەلەًدىغان بىر مۇھىتتا ىئطالرهى ئەڭ ًاخطى .  ظاراىئتتىن هاھاًىتى ًاخطى ھوزۇرلىوىشىز
هامشىز ىئض لىلىطكا مەجبۇرى بولىدىغان ىئطالردىن ۆئزىڭىزهى .  صىزهى مەرهەز لىلىدىغان پۇرصەتلەرهى ىئزدەڭظۇڭا .  لىلىشىز
 .تارتىڭ

 
 (Strategic)ىئشتراتېگىٌىلىم بولۇش   (44)
 

گە ىئگە صىزهىڭ ىئشتراتېگىٌىلىم بولۇش تاالهتىڭىز صىزهى لاالًمىكاهچىلىكالر ىئچىدىن ئەڭ ًاخطى ًولوى تېپىض ىئمناهىٌىتى
ۇئ تەپەهنۇر لىلىطوىڭ بىر باظكىچە ۇئصۇلى، ۋە ئەتىراپىدىنى دۇهٌاغا .  بۇ بىر ۆئگەتنىلى بولىدىغان ماھارەت ئەمەس.  لىلىدۇ

بۇ هەزەر صىزهى باظكىالر پەلەت مۇرەهنەپلىنوىال هۆرىدىغان ىئطالردىنى ئەهدىزىلەرهى هۆرۈش .  بولغان بىر ًېڭىچە هەزەر
ۆئزىڭىزدىن -ۆئز.  ظۇڭا صىز بىر ىئطكا هىشبەتەن هۆپلىگەن ًېڭى صوارىٌىلەرهى وئًالپ چىكاالًشىز.  لىلىدۇىئمناهىٌىتىگە ىئگە 

ھەمدە ًۈز بېرىض .  دەپ صوراپ، ًوظۇرۇن ئەھۋالالرهى باًكىٌاالًشىز« ئەگەر بۇ ىئض ًۈز بېرىپ لالشا لاهداق لىلىض هېرەك؟»
ھەر بىر ًولوىڭ ائدەموى هەگە ائپىرىدىغاهلىكىوى .  ۋە توغرا مۆلچەرلىٌەلەًشىز ېئھتىماللىكى بار بولغان توصالغۇالرهى ائلدىن

صىز ائدەموى ھېچ لاهداق بىر هەتىجىگە ېئلىپ بارماًدىغان .  ائلدىن هۆرەلىگىوىڭىز صىزهى توغرا تالالظالرغا ېئلىپ بارىدۇ
لاالًمىكاهچىلىق تۇماهى .  ًولالردىن ۋاز هېچىشىز ۇئتتۇر لارظىلىككا ېئلىپ بارىدىغان-ۇئتتۇرىمۇ.  ًولالردىن ۋاس هېچىشىز

هى تاپمىغۇچە، ًول —ۆئزىڭىزهىڭ ىئشتراتېگىٌىشى—صىز ۆئزىڭىزهىڭ ًولى.  ىئچىگە ېئلىپ بارىدىغان ًولالردىن ۋاز هېچىشىز
تالالش ۋە .  تاظالًشىزۆئزىڭىزهى ۆئز ىئشتراتېگىٌىلىرىڭىز بىلەن لورالالهدۇرۇپ، ائلغا لاراپ لەدەم .  تالالظوى توختاتماًشىز

 .ماها بۇ صىزهىڭ ىئشتراتېگىٌىلىم بولۇش تاالهتىڭىزهىڭ هۈچىدۇر —ىئلگىرىلەش
 

مۇظۇ ىئكتىدارىڭىزدىن پاًدىلىوىپ، ۆئزىڭىزهىڭ .  باظكىالرغا لارىغاهدا صىز ھەر خىو تەصىرلەرهى جىق ېئوىق هۆرەلەًشىز
هىڭ هېٌىونى هۇلتىغا ًېتىپ بارغاهدا هېمە ىئض لىلىض هېرەهلىنى صىز .  مەصۇئلىٌەت داىئرىشىوى تەپشىلىي پىالهالپ چىكىڭ

ھەلكىدە تەًٌارلىكىڭىز بار بولغاهدىال، ائهدىن بىر ىئطوىڭ صىزهى هەگە ېئلىپ بارىدىغاهلىكىوى بىلىطىڭىزهىڭ لىممىتى بار 
بۇ ىئطكا »باظكىالر .  لەرگە بىلدۈرۈڭۆئزىڭىزهىڭ بىر ىئوتاًىن الًالەتلىم مەصلىھەتچى ىئنەهلىنىوى ئەتىراپىڭىزدىنى.  بولىدۇ



دېگەن ًەهۈهگە هېلىپ بولغان بىر ۋالىتتا، صىز ۇئالرغا توغرا ًولوى هۆرصىتىپ بېرىض ائرلىلىق، « ھېچ لاهداق ائمال ًوق
 .ۇئالرهى مۇۋەپپەلىٌەتنە ېئرىطتۈرەلەًشىز

 
 (Woo)باظكىالرهىڭ لوللىطىغا ېئرىطىض   (45)
 

هاتوهۇش .  هۇظۇپ، ۇئالرهىڭ صىزهى ًاخطى هۆرۈظىوى لولغا هەلتۈرۈظوى ًاخطى هۆرىشىزصىز ًېڭى ائدەملەر بىلەن تو
ۇئالر صىزهى جەلب .  ۇئهىڭ ئەهشىچە، هاتوهۇش ائدەملەر صىزهى روھالهدۇرۇۋېتىطىمۇ مۇمنىن.  ائدەملەر صىزهى لورلۇتالماًدۇ

ڭىز، ھەمدە وئرتاق لىزىكارلىق تېمىالرهى تېپىپ، ۇئالر صىزهىڭ ۇئالرهىڭ ىئشمىوى بىلگىڭىز، ۇئالردىن صوائل صورىغى.  لىلىدۇ
بەزى هىطىلەر پاراڭلىطىدىغان گەپلەر .  بىلەن بىر پاراڭ باظالپ، ظۇ ائرلىلىق ۇئالر بىلەن مۇهاصىۋەت وئرهاتكىڭىز هېلىدۇ

.  صىز ۇئهداق لىلماًشىزئەمما .  تۈگەپ هېتەرمىنىن، دەپ ئەهشىرەپ، صىز بىلەن بىر پاراڭ باظالظتىن ۆئزىوى ېئلىپ لاچىدۇ
صىزهىڭ  لىلىدىغان گېپىڭىز تۈگەپ لالىدىغان ىئطالر ائهچە ًۈز بەرمەًدۇ، ۇئهىڭ ئەهشىچە، صىز هاتوهۇش ائدەملەر بىلەن بىر 

جىتلىكوى بۇزۇپ، باظكىالر بىلەن بىر مۇهاصىۋەت باظالش -بۇهىڭ صەۋەبى، صىز جىم. پاراڭ باظالظوى ًاخطى هۆرىشىز
ائظۇهداق بىر مۇهاصىۋەتوى باظلىغاهدىن هېٌىن، صىز هاھاًىتى خوظاللىق بىلەن .  ىو لاهائەت ھېس لىلىشىزائرلىلىق بىر خ

صىز ۈئچۈن ًەهە ۇئچرىطىدىغان ًېڭى ائدەملەر، لىلىدىغان ًېڭى ىئطالر، .  ۇئهى ائخىرالظتۇرۇپ، ۆئز ًولىڭىزغا ماڭىشىز
ارىڭىزدا هاتوهۇش ائدەم ًوق، پەلەتال صىز تېخى هۆرۈظۈپ بالمىغان صىزهىڭ دۇهٌ.  ائرىلىطىدىغان ًېڭى هىطىلەر توپ ى بار

 . هاھاًىتى هۆپ دوصتلىرىڭىزال بار
 

ًەرلىم تەظنىالتالرغا هىرىڭ، ھەر خىو .  ھەر هۈهى هۇرغۇن هىطىلەر بىلەن ۇئچرىطىدىغان خىزمەتتىن بىرىوى تالالڭ
تكان جاًدىنى تەصىر داىئرىشى هەڭ هىطىلەر بىلەن دوصت جەمئىٌەتلەرگە صەًٌارە ىئض لىلىپ بېرىڭ، ھەمدە صىز ًاظاۋا

 .  بولۇڭ
 

تۈرلۈك تاالهتوى تىزىپ،  45تۆۋەهدە مەن بۇ .  تۆت تۈرلۈك تۇغما تاالهتوىڭ چۈظەهدۈرۈلىطى ظۇهىڭ بىلەن ائخىرالظتى-وئتتۇز 
ن هېٌىن،  پەلەت تۆۋەهدىنى صىز ًۇلىرىدىنى مەزمۇهالرهى وئلۇپ بولغاهدى.  ۇئالرغا لىشكىچە ىئزاھات بېرىپ ۆئتىمەن

 .تۈرلۈك  تاالهتوى ېئشىڭىزگە ائالالًشىز 45تىزىملىننە بىر لېتىم لاراش چىكىض بىلەهال بۇ 
 
 
 تۈرلۈك تاالهت تىزىملىنى 45 .7
 

 (Achiever)لىلغان ىئطىوى مۇۋەپپەلىٌەتنە ېئرىطتۈرۈش ; هەتىجە چىكارغۇچى .2
 (Activator)هىطىلەرهى ھەرىنەتنە هەلتۈرۈش ; لوزغاتكۇچى .3
ًېڭى ًاهى ًېڭى ۆئزگەرگەن ئەھۋالالرغا ماصلىطىض ۈئچۈن ۆئزگىرىض ًاهى ۆئزگەرتىلىض ; ماصلىطىطچاهلىق .4

 (Adaptability)ىئكتىدارى 
 (Analytical)هاھاًىتى هۈچلۈك ائهالىز لىلىض ىئكتىدارى  ; ائهالىتىم .5
ۇهالظتۇرۇش، پىالهالش ًاهى تەًٌارالش  بىر خىو ائالھىدە تەرتىپ ًاهى مۇهاصىۋەتتە وئر ; وئرۇهالظتۇرغۇچى .6

(Arranger) 
 (Belief)مەلۇم مىكداردىنى ًادرولۇق لىممەت لاراظلىرىغا ىئگە بولۇش ; ېئتىكاد .7



 (Command)مەصۇئلىٌەتوى ۆئز ۈئصتىگە ېئلىطكا ماھىر بولۇش ; لوماهداهلىق لىلىض .8
ائغزاهى ۋە ًازما ظەهىلدە ائاللە ًاهى مۇهاصىۋەت  باظكا بىر ائدەم ًاهى باظكا بىر ائدەم توپ ى بىلەن; ائاللىلىطىض .9

 (Communication)لىلىض ىئكتىدارى 
 (Competition)باظكىالرهىڭ ائلدىغا ۆئتۈپ هېتىض ىئكتىدارى ;  رىكابەت .:
 (Connectedness)ائرا باغالهغان، دېگەن لاراظكا ىئگە بولۇش -ھەممە ائدەملەر ۆئز;  باغلىوىطلىق .21
 (Consistency)باراۋەر مۇائمىلە لىلىض -ەملەرگە بىردەكھەممە ائد; بىردەهلىم .22
 (Context)بۈگۈهوى چۈظىوىض ۈئچۈن، ۆئتمۈظنە لاراش ; ائرلا هۆرۈهۈش .23
ېئھتىٌاتچاهلىق ۋە صەگەهلىم، هىطىلەرگە ائهچە صىر بەرمەصلىم ;  مۇالھىزە لىلىض ًاهى صالماللىق .24

(Deliberative) 
ظۇرۇن هۈچلەرهى باًكاپ، ۇئالرهى مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىلىطكا تىرىطىض باظكىالردىنى ًو; تەرەلكىي لىلدۇرغۇچى .25

(Developer) 
پىالهلىق ۋە تۈزۈملىم ىئض ېئلىپ بېرىض، ىئطالرهى هاھاًىتى ًۇلىرى دەرىجىدىنى توغۇرلۇق بىلەن ; ىئوتىزامچاهلىق .26

 (Discipline)لىلىض 
اًكاپ، چۈظەهچە ۋە ھېششىٌات جەھەتتە ۇئالر بىلەن ئەتىراپىدىنى هىطىلەرهىڭ روھىي ھالىتىوى توغرا ب; وئرتاللىق .27

 (Empathy)وئرتاللىطىض 
 (Focus)ۆئزى ۈئچۈن هىطان تۇرغۇزۇپ، ۇئهى ۆئزى ۈئچۈن هومپاس لىلىض ; فوهۇس—زېھوىوى مەرهەزلەظتۈرۈش .28
 (Futuristic)هەلگۈصىدىنى ىئطالرهى مۆلچەرلەش ۋە پەرەز لىلىطكا لادىر هېلىض ; خىٌالچان .29
 (Harmony)ۇًغۇ ۋە پىنىردە باظكىالر بىلەن بىردەك بولۇش ًاهى باظكىالرغا لوظۇلۇش ت; لوظۇلۇش .:2
 (Ideation)ھەر خىو ىئدىٌىلەرگە مەصتاهە بولۇش  ; ىئدىٌەخۇمار .31
 (Includer)ىئمناهىٌەتوىڭ بېرىچە هۆپرەك هىطىلەرهى ۆئز ىئچىگە ېئلىض ;  ىئچىگە ائلغۇچى .32
ىچە صۈپەتلىرىگە ھەًران لېلىض، هىطىلەر وئتتۇرىشىدىنى پەرللەرگە ائدەموىڭ ۆئزگ; خاصلىكوى صالالپ لېلىض .33

 (Individualization)ئەھمىٌەت بېرىض 
 (Input)ھەر خىو ۇئچۇر ۋە هەرصىلەرهى ًىغىپ، هېٌىن ىئطلىتىض ۈئچۈن صالالپ لوًۇش ;  هىرگۈزۈش .34
 (Intellection)ۆرۈش تەپەهنۇر ۋە باظكا روھىي پاائلىٌەتلەرهى ًاخطى ه;  ئەللىي پاائلىٌەتچاهلىق .35
 (Learner)ًېڭى بىلىملەرهى ۆئگىوىطوى ىئوتاًىن ًاخطى هۆرۈش ; ۆئگەهگۈچى .36
ھەر بىر ىئطتا ئەڭ ًۇلىرى پەللىگە چىكىض، ىئض ۈئهۈمى ًاهى هەتىجىوى ;  ئەڭ ًۇلىرى چەهنە ًەتنۈزگۈچى .37

 (Maximizer)ىئمناهىٌەتوىڭ بېرىچە ئەڭ ًۇلىرى چېنىگىچە ۆئصتۈرۈش ًاهى چوڭاًتىض 
 (Positivity)ھەممە ائدەموىڭ ًاخطى تەرىپىوى، ھەر بىر ىئطوىڭ ىئجابىي تەرىپىوى هۆرۈش ;  ىئجابىٌلىق .38
 (Relator)ىئمناهكەدەر هۆپرەك ائدەملەر بىلەن توهۇظۇش ۋە ائرلىطىطوى ًاخطى هۆرۈش  ;  مۇهاصىۋەتلەظنۈچى .39
 (Responsibility)ائخىر ىئگە بولۇش  -ۆئز ىئطىغا باظتىن;  مەصۇئلىٌەتچاهلىق .:3
 (Restorative)مەصىلە ھەل لىلىطوى ًاخطى هۆرۈش ; ئەصلىگە هەلتۈرگۈچى  .41
-Self)ۆئز ائرتۇلچىلىكلىرىغا هىشبەتەن چوڭ كۇر ېئتىكاد ۋە ىئطەهچنە ىئگە بولۇش  ; ۆئزىگە هاپالەتلىم بېرىض-ۆئز .42

Assurance) 
 (Significance)ى ىئشتەش ېئتىراپ لىلىوغان مۇھىم ائدەم ۋە داڭلىق ائدەم بولۇظو;  مۇھىملىق .43
ىئشتراتېگىٌىلەرگە باي بولۇش، لاالًمىكاهچىلىكالر ىئچىدىن ئەڭ ًاخطى ًولوى تېپىض ;  ىئشتراتېگىٌىلىم بولۇش .44

 (Strategic)ىئكتىدارىغا ىئگە بولۇش 



غا ًېڭى ائدەملەر بىلەن توهۇظۇپ، ۇئالرهىڭ ۆئزىوى ًاخطى هۆرۈظىوى لول;  باظكىالرهىڭ لوللىطىغا ېئرىطىض .45
 (Woo)هەلتۈرۈش 

 
 
 ائخىرلى صۆز  .8
 

مەلۇم بىر ىئطتا مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوى ۆئزىڭىزهىڭ غاًىشى لىلىپ .  ھەممە ائدەم مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوى وئًالًدۇ
 21 بولۇپ، مەن ۇئ« ۆئلچىمى 21غاًە تىنلەظوىڭ »بۇ ًەردە دىككەت لىلىطكا تېگىطلىم هەرصە .  تالالش ائهچە لىٌىن ئەمەس

لېنىن، ائظۇ ىئطتا مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش، ًاهى ائظۇ غاًىوى .  ۆئلچەموى بىر ائًرىم مالالىدە مەخشۇس چۈظەهدۈردۈم
ئەمەلگە ائظۇرۇش ۈئچۈن لاهداق ىئطالرهى لىلىض، لەدەموى لاهداق ېئلىض، لاًشى ظەرتلەرهى ھازىرالش هېرەهلىنىوى 

بولۇپمۇ ھازىر وئتتۇرا ًاهى ائلىي مەه تەپتە وئلۇۋاتكان ًاظالر ۈئچۈن تېخىمۇ .  ائًدىڭالظتۇرۇۋېلىض ائهچە ائصان ىئض ئەمەس
ًىلىدىن بۇرۇن مۇۋەپپەلىٌەتطۇهاصلىق ھەلكىدىنى ىئلمىي تەتكىكات هەتىجىلىرىوى باًان لىلىدىغان بىرەر -3118مەن .  ظۇهداق

-2:93ًىو بۇرۇن، ًەهى  :3، بۇهىڭدىن تەخمىوەن ظۇهداق بولشىمۇ. هىتاب ًاهى ىئلمىي مالالىلەرهى وئلۇپ بالمىغان ىئدىم
ًىلى ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىدا وئلۇۋاتكان مەزگىلدە، ۆئزەموىڭ ظۇ ۋالىتتىن بۇرۇهكى صەرگۈزەظتىلىرىمگە ائصاصەن، 

 ;مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ مۇهداق بىر تەڭلىمىشىوى تۈزۈپ چىككان ىئدىم
 

       پۇرصەت    + تىرىطچاهلىق + تاالهت = مۇۋەپپەلىٌەت 
 

-3دېگەن مالالىدە،  مەن ًۇلىرىدىنى مۇۋەپپەلىٌەت تەڭلىمىشىوىڭ « مۇۋەپپەلىٌەتوىڭ ًېڭى تەڭلىمىشى»ًىلى ًازغان -3118
 ;هۇصخىشىوى وئتتۇرىغا لوًدۇم

 
 ًۈهشەك لىزىكىض+ تاالهت ( + تىرىطچاهلىق+ ىئكتىدار ) x( تەلەي+ پۇرصەت = )مۇۋەپپەلىٌەت 

 
ۇئ مالالىوى توردا ېئالن لىلغاهدىن هېٌىن، بەزى وئلۇرمەهلەر مەهدىن ۇئ تەڭلىمىوى .  لگىشىدۇر هۆپەًتىض بە« x»بۇ ًەردىنى 

 ;مەن ۇئالرغا مۇهداق دەپ جاۋاب بەردىم.  تۈزۈپ چىكىطكا هېمە تۈرتنە بولغاهلىكىوى صورىدى
 

 ;هەلىو
 21هۈهىگە .  لىممىتى ًوق بىر ائدەم ىئدىم ًىلىغىچە ًېزىدا لاًتا تەربىٌە ېئلىۋاتكاهدا، ھېچ لاهداق-89ًىلىدىن -2:87مەن 

مېوىڭ ىئطلىطىم پەلەت ھەر هۈهى لوصىكىموى .  صائەت ئەتىراپىدا ىئطلىگەن بولشاممۇ، ماڭا بىر پۇڭمۇ پۇل بەرمەًتتى
توًغۇزۇپ، ظۇ ائرلىلىق ھاًاتىموى صالالپ لېلىض ۈئچۈن، ظۇهدالال ىئننى ًىلدىن هېٌىن بىر ىئطچى ًاهى خىزمەتچىلىم 

ئەگەر مەن ۆئزەم چېوىكىۋاتكان .  ۇئ چاغدا بىرەر جاهوىڭ ائهچە لىممىتى ًوق ىئدى.  ىزمىتىگە ېئرىطىض ۈئچۈن ىئدىخ
هىلومېتىر ًولوى پىٌادە بېشىض جەرًاهىدا  21هاھىٌىشى بىلەن ائلشۇ ظەھىرى وئتتۇرىشىدىنى ( ھازىرلى وئهشۇ)هوهاظەھەر  

ائهام ۋە تۇغكاهلىرىم مېوى ىئزدىگەهدىن باظكا، ًول بوًىدا ًاتكان مېوىڭ -، ۆئز ائتابىرەر ۋەلەگە ۇئچراپ ۆئلۈپ لالغان بولشام
مېوىڭ هىم ىئنەهلىنىم، هېمە صەۋەبتىن .  ۆئلۈهۈموى هۆرگەن هىطىلەر مېوىڭ هىم ىئنەهلىنىمگە پەرۋامۇ لىلىپ لوًماًتتى

 .ۆئلۈپ هەتنەهلىنىم بىرەر گېزىت خەۋىرىگىمۇ ًارىماًتتى
 



.  ًدا ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىغا وئلۇظكا هىرگەهدىن هېٌىن، مەن ۆئزۈم ۈئچۈن مۇهداق ىئننى پرىوشىپ تۈزدۈمائ-2ًىلى -2:89
ىئننىوچى، ماڭا بېرىلگەن لوظۇمچە ۋەزىپىلەرهى .  بىرىوچى، ۆئتۈلگەن دەرصلەرهى ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ًاخطى ۆئگىوىض

ىئننى ًىو ۆئتنەهدىن هېٌىن، مەن ۆئزۈم بۇرۇهكىدىن ائهچە  مۇظۇهداق لىلىپ.  ئەڭ ًۇلىرى دەرىجىدە ًاخطى ىئطلەش
ائرلىدىن ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى -مەن ائرلا.  ۆئزگىرىپ هەتمىگەن بولشاممۇ، مېوىڭ لىممىتىم پۈتۈهلەي ۆئزگەردى

وم راًوهلۇق وئلۇغۇچىالر ۇئًۇظمىشىوىڭ رەىئشى، ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى ىئتتىپاق هومىتېتىوىڭ داىئمىي ھەًئىتى، ائپتوه
ًاظالر بىرلەظمىشىوىڭ مۇائۋىن رەىئشى، ائپتوهوم راًوهلۇق وئلۇغۇچىالر بىرلەظمىشىوىڭ رەىئشى، ۋە مەملىنەتلىم 

بېٌجىڭگە ائًروپىالن بىلەن ًىغىوغا .  وئلۇغۇچىالر بىرلەظمىشىوىڭ مۇائۋىن رەىئشى لاتارلىق ۋەزىپىلەرگە تەًىولەهدىم
ۋېرصىتېتى گېزىتى، ظىوجاڭ گېزىتى، ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى، ظىوجاڭ رادىئو ظىوجاڭ ۇئهى.  بارىدىغان بولدۇم

بۇ .  ىئشتاهشىشى، ظىوجاڭ ًاظالر جورهىلى ۋە جۇڭگو خەلق گېزىتى لاتارلىق تەظۋىكات ائپپاراتلىرىدا هەڭ تەظۋىق لىلىودىم
تا ئەال هېتىۋاتكاهلىكىم، لاهداق لىلىپ ائصاصەن مېوىڭ لاهداق لىلىپ وئلۇظ. تەظۋىكلەردە ېئٌتىلغان هەرصىلەر راس ىئدى

ۆئزلىنىمدىن ىئوگلىز تىلى ۆئگىوىۋاتكاهلىكىم، ھەم لاهداق لىلىپ وئلۇغۇچىالر خىزمىتىوى ًاخطى ىئطلەۋاتكاهلىكىم توغرىشىدا 
ًۈهشەك  وئلۇغۇچىالر، ماڭا-ظۇهىڭ بىلەن پۈتۈن جەمئىٌەت، بولۇپمۇ ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىدىنى ۇئًغۇر وئلۇتكۇچى.  ىئدى

مەن تۇرىۋاتكان ًاتاق مەه تەپ وئلۇغۇچىالر ۇئًۇظمىشىوىڭ ىئطخاهىشى .  مېوى ىئوتاًىن لەدىرلىدى. دەرىجىدە ھۆرمەت لىلدى
مەن بەزىدە ھاجەتخاهىغا بارصام، مېوىڭ هېلىۋاتكىوىموى هۆرگەن .  بولۇپ،  ۇئ ىئطخاها بىر وئلۇش بىواصىوىڭ ىئچىدە ىئدى

مېوىڭ تېخى خېلى ًىرالتا ىئنەهلىنىمگە لارىماي، ھاجەتخاهىغا هىرمەي، مېوى ائلدىدا هىرصۇن، بەزى ۇئًغۇر وئلۇغۇچىالر 
ۇئالرهىڭ بۇهداق لىلىطىوى مەن پەلەت .  مەن ۇئالرهىڭ بۇهداق لىلىپ هېتىطىوى لىلچىمۇ ًالتۇرماًتتىم.  دەپ صالالپ تۇراتتى

. داۋاملىق ھاًاجان ۋە خوظاللىق ىئچىدە ۆئتەتتىم.  ۈظىوەتتىمۇئالرهىڭ ماڭا هۆرصەتنەن ھۆرمىتى، مېوى لەدىرلىطى، دەپ چ
 .تۇرۇپ هۆزۈمدىن تەصىرلىوىض ًاظلىرى چىكىپ تۇراتتى-تۇرۇپ

 
بۇ هېمە ۈئچۈن؟  ائلدىوكى ىئننى ًىو ىئچىدە ئەرهىن صىدىكتىن ىئبارەت بىر ائدەم بولۇش ; ظۇهىڭ بىلەن وئًلىوىطكا باظلىدىم
بۇ . لىممىتىمدە غاًەت زور ۆئزگىرىض بۇلۇپ هەتتى-لېنىن مېوىڭ لەدرى .  ە ۆئزگىرىض بولمىدىصۈپىتىم بىلەن مەهدە ھېچ لاهچ

 هىمە ۈئچۈن؟  بۇرۇهكى مەن بىلەن صېلىطتۇرغاهدا، ھازىرهىڭ هېمىشى وئخطىماًدۇ؟
 

ڭلىمىوى تۈزۈپ ، دېگەن تە«پۇرصەت+ تىرىطچاهلىق + تاالهت = مۇۋەپپەلىٌەت »ماها ائظۇ صوائلغا جاۋاب تېپىض جەرًاهىدا، 
 (هەلىو تۈگىدى. )چىككان ىئدىم

 
ًىلىدىن هېٌىن مۇۋەپپەلىٌەت ، هىطان ۋە غاًىوى رېائللىككا ائًالهدۇرۇش ھەلكىدە بىر لاهچە پارچە داڭلىق هىتابالرهى -3118 

بىلىملەر ائصاصىدا  مەن ىئگىلىگەن ًېڭى.  وئلۇدۇم، ھەمدە ۇئالرهى مالالە لىلىپ ًېزىپ، ۇئًغۇر وئلۇرمەهلەرگە توهۇظتۇردۇم
.  ًۇلىرىدىنى ىئننى تەڭلىمىوى لاًتا تەهطۈرگىوىمدە، ۇئالرهىڭ خېلە ًۇلىرى ىئلمىي ائصاصكا ىئگە ىئنەهلىنىوى ھېس لىلىمەن

هى هۆپلىگەن مۇۋەپپەلىٌەتطۇهاصلىق مۇتەخەصشىشلىرى ائهچە ېئتىراپ لىلىپ « تەلەي»ىئننىوچى تەڭلىمىدىنى 
رىنىدىنى ھەر خىو مۇهاپاتالش مۇراصىملىرىدا مۇهاپات ېئلىض ۈئچۈن صەھوىگە چىكىپ، صۆز لېنىن، ائمې.  هەتمەًدىنەن

مەزهۇر مالالىدا .  دېگىوىوى ائڭالپ تۇرۇۋاتىمەن« مەن باظكىالرغا لارىغاهدا تەلەًلىم»لىلغاهالرهىڭ مۇتلەق هۆپ لىشمىوىڭ 
مېوىڭ .  مالر ۈئصتىدىمۇ بەلگىلىم دەرىجىدە توختالدىمدېگەن ۇئلۇ« تاالهت، ىئكتىدار، ًۈهشەك لىزغىولىق ًاهى لىزىكىض»

ًۇلىرىدىنى مۇۋەپپەلىٌەت تەڭلىمىلىرىوى تۈزۈپ چىكىطىمدىنى صەۋەب، صىزگە ائظۇ تەڭلىمە بوًىچە ىئض هۆرۈظوى 
اًشى پەلەت صىزگە، ۋە مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇظوى وئًالًدىغان باظكا بارلىق ًاظالرغا ل.  تەظەببۇس لىلىض ۈئچۈن ئەمەس

روظەهنى، بۇ تەڭلىمىلەردە وئتتۇرىغا .  ظەرتلەرهى ھازىرالش هېرەهلىنىوى تەهلىب ظەهلىدە بىلدۈرۈپ لوًۇش ۈئچۈهدۇر 
لېنىن، وئمۇمالظتۇرۇپ ېئٌتكاهدا، مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولغان خېلە هۆپ .  لوًۇلغان ظەرتلەر ھەرگىزمۇ مۇتلەق ئەمەس



ۇئهى .  رهى ائظۇ ىئننى تەڭلىمىدە هۆرصىتىلگەن ائمىلالرغا ًىغىوچالالش مۇمنىنهىطىلەرهى مۇۋەپپەلىٌەتلىم لىلغان ائمىلال
دېگەن هىتابتىنى ىئلمىي لاراظالردىومۇ تولۇق هۆرۈۋالغىلى « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى»مەزهۇر مالالىدا توهۇظتۇرۇلغان، 

 .بولىدۇ
 

-رىدە بولغىوىدەك، مەن ھازىرغىچە ىئوتاًىن هۆپ ىئششىقمېوىڭ لىشكىچە تەرجىمالىموى وئلۇپ بالكان وئلۇرمەهلەرهىڭ خەۋى
بىر هەمبەغەل باال، دېھكان، ىئطچى، وئلۇغۇچىالر هادېرى، ائلىي مەه تەپ .  صوغۇللۇلوى ۆئز بېطىمدىن ۆئتنۈزۈپ بالتىم

لغاچكا،  بۇ لېتىم ظۇهداق بو. وئلۇتكۇچىشى، تەتكىكاتچى، ىئوجىوىر ۋە مۇتەخەصشىس لاتارلىق هۇرغۇن رولالرهى ېئلىپ بالتىم
تۈرلۈك تاالهتوى ۆئزۈمگە باغالپ،  45دېگەن هىتابوى وئلۇپ چۈظىوىض، ھەمدە « ائرتۇلچىلىكالرهى تاپكۇچى»مەن ۈئچۈن 

لېنىن، ئەگەر صىز وئتتۇرا .  مەهدە ۇئالردىن لاًشىلىرى بار، لاًشىلىرى ًوق ىئنەهلىنىوى باًكىۋېلىض ائهچە تەصنە توختىمىدى
ەپتە وئلۇۋاتكان بىر وئلۇغۇچى بولشىڭىز، مەزهۇر مالالىوى بىر لېتىم وئلۇش بىلەهال ۆئزىڭىزدىنى تاالهتالرهى ًاهى ائلىي مەه ت

صىز ۈئچۈن ۆئزىڭىزهى بىر مەزگىو هۈزىتىض، .  تولۇق ۋە توغرا باًكىۋېلىطىڭىز ائهچە ائصاهغا توختىماصلىكى مۇمنىن
ظۇڭالظكا ئەگەر صىز بىر لىشكا ۋالىت ىئچىدە ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىرەر   .تەهطۈرۈش ۋە تەھلىو لىلىطكا توغرا هېلىطى مۇمنىن

ائمېرىنىدىنى ائلىي مەه تەپلەر ماها مۇظۇهداق ئەھۋالوى .  هەصىپ تاللىٌالمىشىڭىز ھەرگىزمۇ ۆئزىڭىزهى ئەلىلشىز چاغلىماڭ
دېگەن بىر هاتېگورىٌىشىوى « چىۆئز هەصپىوى جاهارلىمىغان وئلۇغۇ»هۆزدە تۇتۇپ، ًېڭى لوبۇل لىلىوغان وئلۇغۇچىالرغا 

مەه تەپنە .  ًەهى، صىز پەلەت مەه تەپوىال تالالپ، هەصىپوى بېنىتمەي تۇرۇپال بىر ائلىي مەه تەپنە هىرەلەًشىز.  چىكارغان
ًىو وئمۇمىي دەرصلەرهى وئلۇش جەرًاهىدا صىز وئخطىمىغان هەصىپلەرهىڭ دەرصلىرىوى ائڭالپ بېكىپ،  3هىرىپ، دەصلەپنى 

ًىللىق  3ائهدىن دەصلەپنى .  هىڭ  هېمىگە لىزىكىدىغاهلىكىڭىز، ۋە ۆئزىڭىزدە لاهداق تاالهتالرهىڭ بارلىكىوى  باًكاًشىزۆئزىڭىز 
.  وئلۇظوىڭ ائخىرىدا ۆئزىڭىزگە بىر هەصىپوى تالالپ، ائلىي مەه تەپتىنى لالغان ىئننى ًىو ۋالىتتا ائظۇ هەصىپتە وئلۇًشىز

 31-21الالًدىغاهالر ائلىي مەه تەپنە ًېڭىدىن هىرگەن وئلۇغۇچىالرهىڭ پەلەت تەخمىوەن گەرچە مۇظۇهداق بىر جەرًاهوى ت
.  ، ائمېرىنىدىنى ًاظالر ۈئچۈن ماها ائظۇهداق بىر تالالش مەۋجۇت(بۇ مېوىڭ ظەخشىي پەرىزى )پىرصەهتىوى تەظنىو لىلشىمۇ 

ظۇهداق بولشىمۇ مەن ًۇلىرىكى ئەھۋالالرهى .  ىرى ًوقۇئًغۇر دىٌارىدىنى ۇئًغۇر وئلۇغۇچىالر ۈئچۈن بۇهداق تالالش پۇرصەتل
ًەهى، تەرەلكىي لىلغان ئەللەردىنى ًاظالر ۈئچۈهمۇ ۆئزىوىڭ لىزىكىطى بىلەن .  بۇ ًەردە تىلغا ېئلىپ ۆئتۈظوى مۇۋاپىق هۆردۇم

 .  ۆئزىدىنى تاالهتالرهى باًكاش ۈئچۈن مەلۇم جەرًان هېتىدۇ
 

، ۆئزىڭىزهىڭ تۇغما تاالهتلىرىغا توغرىالپ، ۆئزىڭىز لىزىكىدىغان بىر هەصىپوى تاللىطىڭىز صىز مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش ۈئچۈن
مەلۇم مىكداردىنى هىرىمگە ېئرىطىپ، جېوىڭىزهى بېكىپ ًاظىطىڭىز، ًاهى بولمىشا باي بولىطىڭىز ۈئچۈن پۇل .  هېرەك

تۆھپە لوظۇپ، ظۇ ائرلىلىق ۆئمرىڭىزهى مەهىلىم  ۆئز مىللىتىڭىزگە.  تاپكىلى بولىدىغان بىر هەصىپوى تاللىطىڭىز هېرەك
بىر لىممىتى بار هەصىپوى تالالظتا صىزهىڭ ېئتىكاد .  ۆئتنۈزۈش ۈئچۈن بىر لىممىتى بار هەصىپوى تاللىطىڭىز هېرەك

ا، مەن بۇالردىن باظك.  تاالهتىڭىزهىڭ رولى بەك چوڭ بولۇپ، ھازىر ۇئًغۇرالر بۇ تاالهتكا ىئوتاًىن لاتتىق ېئھتىٌاجلىق
ئەصنەرتىپ لوًۇظوى مۇۋاپىق هۆرگەن ًەهە بىر ىئض ظۇهى، مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولۇش بىلەن بەخىتلىم بولۇش بىر ىئض 

بىز ائمېرىنىدا هەصىپتە هاھاًىتى مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولغان، ئەمما تۇرمۇظتا ۋەًران بولۇپ، ائزرالمۇ بەخىتلىم .  ئەمەس
ائهىالر پەرزەهتىوىڭ -ظۇڭالظكا ائتا.  چىالرهىڭ ھېناًىلىرىوى داۋاملىق ائڭالپ تۇرىمىزبواللمىغان هىوو ائرتىشلىرى ۋە هاخطى

باالم مۇظۇ هەصىپ »مۇۋەپپەلىٌەتلىم بولىطىوى هۆزلەپ، ۇئهىڭغا بىرەر هەصىپوى تەهلىب لىلغان ًاهى مەجبۇرلىغان ۋالتىدا، 
مەن ۇئًغۇر ًاظلىرىوىڭ ًۇلىرىدىنى .  وًغىوى ًاخطىدېگەن صوائلوىمۇ صوراپ ل« بىلەن ۆئزىوى بەخىتلىم ھېس لىالالرمۇ؟

هەصىپنە ائىئت ھەر خىو مۇهاصىۋەتلەرهى توغرا بىر تەرەپ لىلىطىدا مەزهۇر مالالىوىڭ بەلگىلىم ًاردىمى بولۇظىوى هاھاًىتىمۇ 
 .ۈئمىد لىلىمەن

 



 ; شلىرى ېتور ائدر ڭرهىەرلەصەلىوغان ئًازمىدا تىلغا ېئ ۇب
 
 ;   لىمىشىەڭتى ېڭً ڭتوىەلىٌەپپۇۋەم

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb3.htm 
 
 ; كەر ېصىپوى لاهداق تالالش هەك هۇرلۈ مۆئ

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

 ;  گىطلىم ىئطالرېت ەبىلىطن ەظتەهىطان تىنل
http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a1_Goal.htm 

 
 ;لچىمىۆئ 21 ڭظوىەتىنل ەغاً

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

 ; هىٌىتى ۇصىرلىق لاه ڭظوىۇر ۇ ائللىككا ائًالهدېغاًىوى ر
http://www.meripet.com/Sohbet1/20101018_Qanuniyet1.htm 

 
 .هى تامامالهدىۈه-35 ڭائًوى-23ًىلى -3122 ەمالال ۇب
 

  erkinsidiq @ gmail.com; شىېت ائدرەلخېئ ڭائپتورهى
 http://www.meripet.com; صىەت ائدر ەتورب ڭائپتورهى

 
ن ەرتنەصنەپ ئەد«  /http://www.meripet.com/Sohbet»صىوى  ەهبەت صورىماي، مەخشۇ چ هىمدىن ر ېمالالىوى ھ ۇب

 .ۇرىدۋېىز بولىڭالن لىلشىېئ ەتلىرىدەر لاهداق تور بەھالدا باظكا ھ
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