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  مۇۋەپپهقىيهتنىڭ يېڭى تهڭلىمىسى 

دوكتـۇر ئهركىـن سـىدىق ئهپهنـدىم تهرىپىـدىن ئۆزىنىـڭ        ئـالىمى،  ئۇیغـۇر  بۇ ماقاله: ئهسكهرتىش

یېزىلغان ماقاله بولـۇپ، ئالىمنىـڭ تهشهببۇسـى     دا (http://www.meripet.com) تورى مهرىپهت

 كۇلـۇىب  بىلىك .یوللىدىم كۇلۇبىغا بىلىك یېزىق ئایالندۇرۇپ،) ئۇیغۇرئېدىت بىلهن) ئۇىن مهن بویىچه،

 ئىنكـاس یـولالش،  -، تېمـا )بـۇ ھهممىمىـزىن خوشـال قىلىـدۇ، ئهلـۋەتته     (كهلـگهن بولسـىمۇ    ئهسـلىگه 

سـهۋەنلىكمۇ یـاكى    بـۇ كۇلـۇب پروگراممىسـىدىكى   . جهریانىدا كۆپ قىیىنچىلىققا یولۇقتـۇم تهھرىرلهش 

یېزىــق ئایالنــدۇرۇش  .بۇنىســى ماڭــا ھــازىرچه ئېنىــق ئهمهس -تورغــا مۇناســىۋەتلىك ســهۋەنلىكمۇ 

جۈملىلهرنىمـۇ ئایالنـدۇرىۋېتىش   -سـۆز  ئىمال مهسىلىسى، ئىنگىلىـزچه (جهریانىدىمۇ بهزى مهسىلىلهر 

ئایالنـدۇرۇش جهریانىـدا، بـۇ تېمىـدا كـۆرۈلگهن ئىمـال        یېزىـق . ساقالنغان بولۇشى مـۇمكىن ) ققاتارلى

 .سۇندۇم ئاۋال ئالدىراپال ھوزۇرۇڭالرغا .تېزلىكته تۈزىتىشكه تىرىشىمهن خاتالىقىىن ئامالىمنىڭ بېرىچه

 

 بۈركۈت -

   

http://www.meripet.com
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  تهڭلىمىسى مۇۋەپپهقىيهتنىڭ يېڭى
 

  ئهركىن سىدىق
  

مهندىن مهسلىھهت سورایدىغان ئۇیغۇر یاشلىرى  یېزىپ، ۋەتهندىن ماڭا ئېلخهتیېقىندىن بۇیان 

ئالىي مهكتهپ تولۇق كۇرس ئوقۇشىدىكى بىلىم قورۇلۇشـىىن   ئىچىدە، ئۆزلىرىنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپ یاكى

ئۆزلىرىنىـڭ بۇنىڭـدىن كېیىنكـى ھایـاتى ئۈچـۈن نـېمه كهسـىپىن تاللىسـا          چۈشهندۈرۈپ، شۇ ئاساسـتا 

قانـداق   ئۆمۈرلـۈك كهسـىپىن  . دىغانلىقىىن سورایدىغانالر بارغانسېرى كۆپىیىـپ مېڭىۋاتىـدۇ  بولى یاخشى

سورىغان یاشالر  مهندىن مهسلىھهت :مهسىلهن. تالالش مهسىلىسى بىر ئىنتایىن مۇرەككهپ مهسىلىدۇر

ئـایرىش   دېگهندە تۆۋەندىكى تـۈرلهرگه  تىلغا ئالغان كهسىپلهرىن تىزىپ چىقىدىغان بولساق، ئۇالرىن كهم

 :مۇمكىن

 كهسىپ ٭ ئۆزى یاخشى كۆرىدىغان

 كهسىپ ئانىسى یاخشى كۆرىدىغان-ئاتا ٭

 ٭ ھازىر ئوقۇۋاتقان كهسىپ

 ٭ ئاملامشاقچى بولغان كهسىپ

 پهندىكى كهسىپ ٭ تهبىئىي

 ٭ ئىجتىمائىي پهندىكى كهسىپ

 ئورۇنالشقىلى بولىدىغان كهسىپ ٭ ۋەتهندە ئاسان ئىشقا

 كهسىپ جان باققىلى بولىدىغان ٭ چهت ئهلدە ئاسانراق

 ٭ باي بولغىلى بولىدىغان كهسىپ
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 ٭ ۋە باشقىالر

  

ئۆزۈمـدىن بـۇ ھهقـته مهسـلىھهت سـورىغان یاشـالرغا قانائهتلىنهرلىـك جـاۋاب          مهن ھازىرغىچه

مۇنـداق   مېنىڭ ئۇنداق قىالملاسـلىقىمدا . بۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ كۆڭلۈم ئىنتایىن یېرىم. كهلدىم بېرەملهي

یـازدىن   بـۇ یىـل  --بىرسـى، مهنـدىكى ۋاقىـت جهھهتتىكـى قىیىنچىلىـق     . تۈرلۈك سهۋەب بـار ئىككى 

بولسـا، ئۆمۈرلـۈك    یهنه بىرسـى . باشـالپ مېنىـڭ ئىدارىـدىكى خىـزمهت ۋەزىـپهم یهنىمـۇ ئېغىرالشـىت       

قىلغانـدا ئـۆز ئـۆمرىىن خۇشـال، بهختلىـك،       ئادەمنىـڭ قانـداق   كهسىپىن قانداق تالالش مهسىلىسى بىـر 

بولىدىغانلىقىغا دائىر بىر چوڭ مهسىلىنىڭ بىر تارمىقى بولۇپ،  ۋە مۇۋەپپهقىیهتلىك ئۆتكۈزگىلىمهنىلىك 

 ئادەم تالالشتىن ئىبارەت بۇ تارماق مهسىلىىن چۈشهندۈرۈشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلهن بىر كهسىپىن قانداق

 زەلىشى ئۈچۈن قانداقمۇۋەپپهقىیهتلىك ھایات، ئۆزى رازى بولغۇدەك ھایات قىلىپ ئۆتكۈ ئۆز ھایاتىىن

بـۇ   مېنىـڭ . شهرتلهرىن ھازىرلىشى كېرەكلىكـى مهسىلىسـىىن چۈشـهندۈرۈپ ئۆتۈشـكه تـوغرا كـېلهتىت      

. یــوق ئــایرىم چۈشــهندۈرۈپ جــاۋاب خهت یېــزىش ئىمكــانىیىتىم-مهسـىلىىن ھهر بىــر یاشــقا ئــایرىم 

بۆلــۈم بولــۇپ،  كــىبــۇ یازمــا جهمئىــي ئىك. شۇڭالشـقا، ئۇشــبۇ یــازمىىن تهییــارالش قارارىغــا كهلــدىم 

 .مهزمۇنىىن باشالميهن تۆۋەندە بۇ بۆلۈمنىڭ ئهسلى. بۆلۈمىدىن ئىبارەت-1ھازىرقىسى ئۇنىڭ 

  

مۇۋەپپهقىیهتنىـڭ مۇنـداق بىـر     یىلـى، مهن -1982یىـل بـۇرۇن، یهىن    25بۇنىڭدىن تهمخىـنهن  

 :تهڭلىمىسىىن تۈزۈپ چىققان ئىدىم

  

 ت پۇرسه+ تىرىشچانلىق + تاالنت  = مۇۋەپپهقىيهت

  

 پۇرسهت.1
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مهن بىـلهن ئۆتكـۈزگهن ئىككـى قېتىملىـق یازمـا سـۆھبىتىىن ۋە مېنىـڭ         تور بېتىنىـڭ » بىلىۋال«

كـۆرۈپ   تهرجىمىھالىمىن ئوقۇپ باققان ئوقۇرمهنلهرنىڭ ھهممىسى یۇقىرىقى تهڭلىمىىن بـۇرۇن  قىسقىچه

مهكـتهپ ئوقۇشـىغا    ئـالىي مهن یۇقىرىقى تهڭلىمىىن ئۆزۈمنىڭ بالىلىق دەۋرىـدىن تارتىـپ تـاكى    . باققان

بـالىلىق  . چىققـان ئىـدىم   كىرگهنـدىن كېیىنكـى بىـر قـانچه یىللىـق سهرگۈزەشـتلىرىم ئاساسـىدا تـۈزۈپ        

بهزى ئىشـالردا  . كـۆپ سېلىشـتۇراتتىم   دەۋرىمدە مهن ئۆزۈمىن یېزىدىكى دېھقانالرنىڭ بالىلىرى بىلهن

. ا ئۇالر ماڭا قارىغاندا كۆپ ئهقىللىق ئىدىبهزى ئىشالرد مهن ئۇالردىن سهل ئهقىللىقراق بولساممۇ، یهنه

ۋە بۇزۇلۇپ قالغان یېزا سـاميانلىرىىن یاسـاش قاتـارلىق ئىشـالردا ئـۇالر ماڭـا        بولۇپمۇ ئېتىزلىق ئىشلىرىدا

-ئـۆز  مهن. مهن ئۇالرغا ئىنتایىن قایىل ئىدىم. خېلى ئهقىللىق، چاققان ۋە قوىل ئهپلىك ئىدى قارىغاندا

مهنــدەك شــهھهر  دېھقــان بــالىلىرى بىــلهن: "ىن داۋاملىــق ســوراپ تــۇراتتىمئۆزۈمــدىن مۇنــداق ســوئال

پهرقلهرنىـڭ مهكـتهپكه كىرىـپ     بارا مهن بـۇ یهردىكـى ئهڭ چـوڭ   -بارا" بالىلىرىنىڭ تۈپ پهرقى نهدە؟

ئاڭالیـدىغان، كۆرىـدىغان، ۋە قىلىـدىغان     ئوقۇش پۇرسىىت، مهكتهپ سۈپىىت، بالىلىق دەۋرىـدىن تارتىـپ  

یهىن پۇرسهت جهھهتتىكى پهرق ئىكهنلىكىىن چۈشىنىپ  رقلهردىن ئىبارەت ئىكهنلىكىىن،ئىشالردىكى په

 .یهتتىم

  

 سومدىن 20مهكتهپىن پۈتتۈرۈپ، یېزىدا قایتا تهربىیه ئېلىۋاتقاندا، بىر یهردە ئېیىغا  مهن ئوتتۇرا

تىكلىگهن  كۆپرەك مائاش ئالىدىغان بىر ئىشچى یاكى خىزمهتچى بولۇشىن ئۆزۈم ئۈچۈن غایه قىلىپ

مۇمكىن ئهمهس  قىلىش ئۇ چاغدا بىز ئۈچۈن ئۇنىڭدىن چوڭراق ئىشالرىن كۆزلهشىن تهسهۋۋۇر. ئىدىم

دېڭ شیاۋپىڭ ئالىي مهكتهپكه . ئىدى ئالدىمىزدا بىز تالالیدىغانغا ئۇنىڭدىن باشقا یول یوق .ئىدى

مهكتهپكه ئىمتىھان بېرىش ئۈچۈن كېیىن، ئالىي  ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش تۈزۈمىىن ئىسالھ قىلغاندىن

شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇیغۇر . پهۋقۇلئاددە پۇرسهت بارلىققا كهلدى بىز بۇرۇن تهسهۋۋۇر قىالملایدىغان بىر

یاكى ناھىیىدە ئىشلهیدىغان ئىشچى یاكى خىزمهتچى ئهمهس، ئالىي مهكتهپ  دىیارىدىكى ۋىالیهتته

 مهن ھازىرمۇ. چۈن ئىنتایىن چوڭ رول ئوینىدىبۇ یهردە پۇرسهت مهن ئۈ. بواللىدىم ئوقۇغۇچىسى
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نهدە نېمه ئىش  ئهگهر شۇ قېتىملىق ئىسالھات یۈز بهرمىگهن بولسا، مهن ھازىر: "ئۆزۈمدىن-بهزىدە ئۆز

شهھهر ۋە یېزىالردا  ئۇیغۇر دىیارىدىكى. دەپ سوراپ قویىمهن" ھه؟-قىلىپ یۈرگهن بۇالتتىم

لېكىن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇتلهق  .ۈرلهر ئىنتایىن كۆپئۆمس-ئهقىللىق ۋە ناھایىىت تىرىشچان یاش

ئۆمرىدە ئۆزىنىڭ ئهقلىي . یۇقىرى ئۆرلهپ ئوقۇیاملایدۇ .كۆپ كىشىلهر ئۆز یۇرتىنىڭ سىرتىغا چىقاملایدۇ

كۈچىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىىن جارى قىلدۇراملاي بۇ ئالهمدىن ئۆتۈپ  ئىقتىدارى ۋە باشقا یوشۇرۇن

 .شى ئۇالر ئۈچۈن مۇۋاپىق پۇرسهتنىڭ بوملىغانلىقىدىندۇربولۇ بۇنداق. كېتىدۇ

 

 تاالنت .2

  

 .ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ    تۇغما تاالنـت بىـلهن تۇغمـا ئهقىللىقـىن    " تاالنت"یۇقىرىقى تهڭلىمىدىكى 

كۆرۈلىدىغان ئوقـۇش نهتىجىسـىدىكى زور پهرقلهرنىـڭ     ئوخشاش بىر سىنىپتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالردا

تاالنت ۋە تىرىشچانلىقتىكى پهرقـتىن كېلىـپ چىقىـدىغانلىقىىن ھـېس      قىلىپ، ئۇنىڭسهۋەبىىن تهھلىل 

دەپ ئىـرادە تىكـلهپ،   " مهن چوقۇم قاتتىق تىرىشـىپ، یاخشـى ئوقـۇميهن   "ئوقۇغۇچىالر  بهزى. قىلدىم

ئۆتهملهیدىغانلىقى،  سائهت ئۆگىنىش قىلىپمۇ یهنه بىر قىسىم ساۋاقداشلىرىنىڭ ئالدىغا 16-15 كۈنىگه

كىشـىلهردە تۇغمـا تالهنـت ۋە تۇغمـا      ھهتتا بهزىلىرىنىڭ سىنىپنىڭ ئارقىسـىدا قالىـدىغانلىقىىن كـۆرۈپ،   

ئهقىلىن تولـۇق ئىشـقا سـېلىپ یهكـۈنلهپ چىققـان       ئهقىل جهھهتته پهرق بارلىقىىن، ھهمدە تىرىشچانلىق

 .ىن ھېس قىلدىمبېرىلمىسا، ئانچه ئۈنۈم بهرمهیدىغانلىقى توغرا ئۆگىنىش ئۇسۇىل ئاساسىدا ئېلىپ

  

كۆزىتىشكه ئاساسالنغاندا، مهن تۈزۈپ چىققان یـۇقىرىقى تهڭلىـمه خېلـى     دېمهك، یۇقىرىقىدەك

یاشالرغا كىرگهن ۋاقتىمدا تۈزۈپ چىققـان بـۇ بىـر تهڭلىـمه ئۈچـۈن مهن       24بولۇپ،  ئهقىلگه مۇۋاپىق

 .ئۆزۈمدىن پهخىرلىنىپ كهلدىم-یېقىنغىچه ئۆز تاكى
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  ئىقتىدار .3

  

كىشىلهر تۇغۇلغانـدىن كېـیىن، ئۆزىنىـڭ كېیىنكـى ھایاتىـدا ئوخشـىمىغان دەرىجىـدىكى         لېكىن،

بىـر   ئۇنىڭـدىن باشـقا،  . تاالنت، یېڭى بىلىم، یېڭـى ماھـارەت ۋە یېڭـى ئىقتىـدارالرغا ئېرىشـىدۇ      یېڭى

 ھهممه ئـادەم ئۈچـۈن   ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىمۇ بىر خىل ئىقتىدار بولۇپ، بۇ ئىقتىـدار -ئادەمنىڭ ئۆز

ــۇ یهردە یۇقىرىقىالرنىــڭ ھهممىســىىن . ئورتــاق ئهمهس ــزچه " ( ئىقتىــدار"یىغىنچــاقالپ  مهن ب ئىنگلى

  .دەپ ئاتاشىن مۇۋاپىق كۆردۈم") سكىللس"

ئـۆزىگه  -ئىقتىـدار ۋە ئـۆز   تۇغۇلغاندىن كېیىن یېتىلدۈرگهن تاالنـت، بىلىـم، ماھـارەت،   " ئىقتىدار"یهىن 

  .بولغان ئىشهنچىن ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 "مــۇۋەپپهقىیهت"بــۇ مــېىن یــۇقىرىقى . ىن ئــۆز ئىچىــگه ئاملىغــان" ئىقتىــدار"تهڭلىــمه 1- یــۇقىرىقى

  .تهڭلىمىسىىن قایتا یېزىپ چىقىشىمغا مهجبۇرلىغان سهۋەبلهرنىڭ بىرسىدۇر

  

 يۈكسهك قىزىقىش .4

  

) ئـۆكتهبىر كـۈىن  -4یىلى -2007یهىن (ئۆكتهبىر كۈىن 4-

ــۆیىمىزگه   مهن ــله ئ ــانگۈل بىــلهن بىل ــومېرت 30ئایــالىم ئام دەك كېل

ــدىغان ھو ــۋودكېلى ــهھىرىدىكى للى ــر    ش ــىغا بى ــوداك تىیاتىرخانىس ك

ساھهســى  بـۇ تىیاتىرخانـا دۇنیـادا كىنـو    . كونسـېرت كـۆرگىلى بـاردىم   

ىن "ئوسكار مۇكاپاتى"بویىچه ئهڭ یۇقىرى دەرىجىلىك مۇكاپات بولغان 

ــارقىتىش ــۇپ،  ئۈچــۈن ئىشــلىتىد ت ىغان تىیاتىرخانىالرنىــڭ بىرســى بول

دۇنیاغـا تونۇلغـان تۈركىیىلىـك ناخشـىچى سـهرتاب ئهرەنهر بىـلهن        كۆرسـهتكۈچىلهر  ئویـۇن  كونسېرتتا

تۈركىیىلىـك ئایـال ناخشـىچى    . الر ئىـدى ) قـاراڭ سـۈرەتكه  ( فاھىر ئاتـاكوگلۇ  كومپوزىتور ۋە پىیانوچى
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 ناخشــا مۇسابىقىســىدە بىــرىنچىلىككه" ىســىئونئهئۇروۋ"یىللىــق یاۋروپــا -2003ئهرەنهر  ســهرتاب

قانچىلىـك   رایونىـدا تۈركلهرنىـڭ   انژىلسبىـز ئهسـلىدە لـوس ئـ    . ق چىقارغـان لـ ئېرىشـىپ، دۇنیاغـا داڭ  

، دەپ پهرەز قىلغـان  "كېلهر بۇ كونسېرتقا ئېھتىمال بىر قانچه یۈز تاماشىبىن"ئىكهنلىكىىن بىلمىگهچكه، 

ئىجارىسـى بهك قىمـمهت بوملاسـلىقى     زالنىـڭ بىـر ئاخشـاملىق    ئهگهر راست شۇنداق بولسا، بۇ. ئىدۇق

 قویـدۇرۇش  ئویـۇن  ئارتىستالرنىمۇ تهكلىـپ قىلىـپ   شۇڭا، كهلگۈسىدە بۇ یهرگه ئۇیغۇر. كېرەك ئىدى

كېتىـدىغانلىقىىن   پـۇل  ئارزۇسىدا، مهن بۇ تىیاتىرخانىىن بىر ئاخشام ئىجـارىگه ئـېلىش ئۈچـۈن قانچىلىـك    

 3تىیاتىرخانـا   بـۇ . لېكىن، ئۇ تىیاتىرخانىغا كىرگهندىن كېیىن ھهیران قالدىم. باقماقچىمۇ بولدۇم سوراپ

ئولتۇرغان یهردىن ئۈستۈنكى  بىز. ئهتراپىدا ئادەم سىغىدىكهن 3600قهۋەتلىك بولۇپ، ئۇنىڭغا جهمئىي 

تۈركىیىلىـك  قهۋىـىت  -1تىیاتىرخانىنىـڭ   باشالنغۇچه ئویۇن شۇنداقتىمۇ. قهۋەتىن كۆرگىلى بوملایتىت 2

 2000قهۋەتـته ئولتۇرغـان تاماشـىبىنالرنىڭ ئـۆزىال     -1 پهرىـزىمچه . تاماشـىبىنالر بىـلهن لىـق تولـدى    

ئۇنىڭ : مۇنداق خىیالغا چوڭقۇر پېتىپ كهتتىم ئویۇنىن كۆرۈۋېتىپ، مهن بۇ. كىشىدىن ئېشىشى مۇمكىن

یــون ئهتراپىــدا بولغــان مىل 10ئۇیغــۇر دىیارىــدىكى نوپۇســى  بىرســى، پۈتــۈن ئامېرىكــا بــویىچه ھــازىر

لـوس  . ئۇیغـۇر كهلـدۇق   6بۇ كونسـېرتقىمۇ ئـاران   . گه یېقىن ئادەم بار 700-600ئۇیغۇرالردىن ئاران 

بىر شهھهردىال بىر كونسېرتىن كۆرۈش ئۈچۈن یىغىلغان تۈرك تاماشىبىنالرنىڭ ساىن  ئاڭهلهستىن ئىبارەت

تـۈركىیىلىكلهردىن   40-30لىشىپ باققـان  ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىز بۇرۇن ئارى. دىن ئېشىپ كهتىت 2000

ئهتراپىدا بولغاچقـا، ئهگهر بـۇ    مىلیون 70تۈركىیىدىكى نوپۇسنىڭ ئومۇمى ساىن . بىرەرسىمۇ كۆرۈمنىدى

تاماشـىبىنالرنىڭ نوپۇسـقا سـۇندۇرغان نىسـبىتىىن      كونسېرتقا كهلگهن تۈرك تاماشىبىنالر بىـلهن ئۇیغـۇر  

ئۇیغۇر توغرا كهلدى،  42دىن ئارتۇق تۈرككه ئاران  2000 سېلىشتۇرساق، لوس ئاڭهلهس شهھىرىدىكى

ئۇیغۇر ئارتىسـالرىن تهكلىـپ قىلىـپ    . "بۇ ئهھۋالىغا ناھایىىت ئېچىندىم مهن ئۇیغۇرالرنىڭ. دېگهن سۆز

ئهگهر . ، دەپ ئویلىـدىم "مـۇمكىن ئهمهسـكهن   قویدۇرۇش مۇتلهق ئویۇن تىیاتىرخانىدا ئهكېلىپ، مۇشۇ

تاماشىبىنالر كېلهر؟ ئۇنىڭ یهنه بىرسى، فـاھىر ئاتاكوگلۇنىـڭ    ۇنىڭغا قانچىلىكراستتىنال چاقىرتساق، ئ

 ئـۇ مېڭىـپ، سـهھنه ئوتتۇرىسـىغا كهلگهنـدە بىـر ناھـایىىت       . ۋاقىتتىكى قىیاپىىت ئىدى پىیانو چېلىۋاتقان
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 پۈتـۈن بهدىـىن   لـېكىن، پىیـانو چالغانـدا ئۇنىـڭ    . گهۋدىلىك، تېتىك ۋە ھهیۋەتلىك قىیاپهتته كـۆرۈنهتىت 

ــى   ــپ، بېل ــكه كېلى ــپ، خــۇددى پىیانونىــڭ   90ھهرىكهت ــېقىن ئېگىلى ــپ   گرادۇســقا ی ــگه كىرى ئىچى

مۇۋەپپهقىیهتلىك بولۇشـىدا، ئۇنىـڭ    ئۇنىڭ بۇ قىیاپىتىدىن، پىیانودا بۈگۈنكىدەك. كېتىدىغاندەك قىالتىت

كېلىــپ  ئوینىغــانلىقى، پىیانونىــڭ ئالــدىغا پىیانوغــا بولغــان یۈكســهك قىزىقىشــى ناھــایىىت چــوڭ رول 

پىیانودىن ئىبـارەت بىـرال نهرسـه قاپالیـدىغانلىقى، ئۇنىـڭ       ئولتۇرغاندا، ھازىرمۇ ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىىن

دۇنیاغـا داڭلىـق پىیـانوچى    . یاخشـى كۆرىـدىغانلىقى چىقىـپ تـۇراتىت     ئىچىـدىن -پىیانو چېلىشىن ئىـچ 

 .بىلهن ئوخشاش خىلدىكى ئادەم ئىدى بهتھوۋىنمۇ فاھىر

  

 :نهچچه یېڭى سوئالالرىن سوراشقا باشلىدىم ئۆزۈمدىن یهنه بىر-ۆزشۇنىڭ بىلهن مهن ئ

 مۇۋەپپهقىیهتلىك بولۇشىدا قانداق رول ئوینایدۇ؟ یۈكسهك قىزىقىش بىر كىشىنىڭ. 1

 كېلىدۇ؟ یۈكسهك قىزىقىش نهدىن .2

ئهگهر كىرگۈزۈش كېرەك  یوق؟-كېرەكمۇ ىن یۇقىرىقى تهڭلىمىگه كىرگۈزۈش »یۈكسهك قىزىقىش«. 3

 كېرەك؟ بولسا، قایسى تهرىقىدە كىرگۈزۈش

  

بولغـان پهۋقۇلئـاددە    مېنىڭ بۈگۈنكى ھالهتكه كېلهلىشـىمدىمۇ ئۆزۈمنىـڭ مهكـتهپ ۋە بىلىمـگه    

ئوقۇۋاتقـان ۋاقتىمـدا، ئۆزۈمنىـڭ مهكـتهپكه      مهن باشـالنغۇچتا . قىزىقىشىم ناھایىىت چوڭ رول ئوینىغان

كېیىنچه مهندە ھهرقانداق بىلىمگه، ھهر قانداق یېڭـى  . ئىدى ئىنتایىن ئامراقلىقىم ئاساسهن تۇغما ئىش

مېنىڭ تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكتهپـته ئوقۇۋاتقـان ۋاقتىمـدا     . مىجهز پهیدا بولدى نهرسىگه قىزىقىدىغان بىر

قۇراشتۇرۇشـىن   ئاكـام رادىئـو  : تېخنىكىسىغا قىزىقىشىم ئاكامنىڭ تهسىرى ئارقىلىق بولغـان ئىـدى   رادىئو

 یاردەم مۇنچه-بهزىدە ئۇنىڭغا ئانچه .ېیىن، مهن داۋاملىق ئۇنىڭ یېنىدا قاراپ ئولتۇراتتىمباشلىغاندىن ك

شۇنىڭ بىلهن  .شۇ جهریاندا ئۆزۈممۇ تهدرىجىي ھالدا رادىئوغا قىزىقىدىغان بولۇپ قالغان ئىدىم .قىالتتىم

ئۇنۋانىنىمـۇ ئېلـېكرت    دوكتورلـۇق . كهسپىىن تاللىـدىم  ئېلېكرتونىكا ئالىي مهكتهپ ئوقۇشى ئۈچۈن رادىئو
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شۇنىڭدىن تارتىپ ئېلېكرت ئىنجھېنېرلىقى كهسپىنىڭ بىر تارمىقى بولغـان   .نېرلىقى كهسپىدىن ئالدىمژىنىئ

ئامېرىكىـدا   مهسـىلهن، . دۇنیادا بۇنداق ئىشالر ناھایىىت كـۆپ . ساھهسىدە ئىشلهپ كېلىۋاتىمهن ئوپتىكا

كىنو ئارتىستىنىڭ بالىسـىمۇ   چى بولىدىغان، داڭلىقداڭلىق ۋاسكېتبولچىنىڭ ئوغلىمۇ داڭلىق ۋاسكېتبول

ۋە مىلیاردېر بولغانالرنىڭ بالىسىمۇ ئوخشـاش   داڭلىق كىنو ئارتىسىت بولىدىغان، مهبلهغ سېلىپ مىلیونېر

. ئىشلهپ، ئۆزلىرىمۇ ئىنتایىن باي بولغان ئىشـالر ناھـایىىت كـۆپ    كهسىپته، ھهتتا دادىسىنىڭ شىركىتىدە

 .قوشنىمىز بار بولۇپ، ئۇ ئۆیدىكى ئهر موتسىكلىت مىنىشكه ئىنتـایىن ئـامراق ئىـدى    بىزنىڭ بۇرۇن بىر

بـالىلىرىمىز بىـلهن    كېیىن ئۇ ئۆزىنىڭ بىزنىڭ. ئۆزىنىڭ ئېسىل موتسېكلىتلىرىدىن بىر قانچىسى بار ئىدى

یهكشـهنبه كـۈنلىرى ئـائىله    -شـهنبه  ھهر. ئوغلىنىڭ ھهممىسىگه موتسىكلىت ئېلىـپ بهردى  3قۇرداش 

شۇنداق قىلىـپ بـۇ ئائىلىـدىكى ھهممه    . كېلهتىت ویىچه بىر یىراق جاڭگالغا بېرىپ، موتسىكلىت مىنىپب

 .چوڭ بولدى بالىالر موتسىكلىتقا قىزىقىدىغان بولۇپ

  

یهنه بهزى كىشىلهرنىڭ بىر  .دېمهك، بهزى كىشىلهرنىڭ بىر ئىشقا بولغان قىزىقىشى تۇغما بولىدۇ

جهریانىـدا باشـقا كىشـىلهرنىڭ ۋە     بولسـا، ئـۆزى ئۆسـۈپ یېـتىلىش     ئىشقا بولغان یۈكسـهك قىزىقىشـى  

 .كېلىدۇ مۇھىتنىڭ تهسىرى ئارقىلىق بارلىققا

  

  تىرىشچانلىق .5

 :ئىچىگه ئالىدۇ مېنىڭچه، تىرىشچانلىق مۇنداق تهركىبلهرىن ئۆز

  لىق ئاداققىچه بوشامشاس+ ئىشلهش  قاتتىق+ باتۇرلۇق + قهتئىي نىیهتكه كېلىش = تىرىشچانلىق 

ئـۆكتهبىردە بىـر كىتـاب    -16یىلـى  -2007دونالد ترۇمپ  دۇنیاغا داڭلىق ئامېرىكىلىق مىلیاردېر

تىـن ئـارتۇق كىتابنىـڭ بىرسـى بولـۇپ، ئۇنىـڭ        5یېزىـپ چىققـان    بۇ كىتاب ئـۇ ھـازىرغىچه  . چىقاردى

تھىنـك بىـگ ئانـد    "ئىنگلىـزچه  (» كـۆزلهپ، سـۆڭگىچىگه تهپ   چـوڭ ئىشـالرىن  -چـوڭ «: ماۋزۇسى

دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى قهتئىي نىیهتكه " سۆڭگىچىگه تهپ"یهردىكى  مېنىڭچه بۇ"). ئاسسكىچك 
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بىـر   یېقىنـدا ئامېرىكىنىـڭ  . قاتتىق ئىشله ۋە ئاداققىچه بوشامشا دېگهنلهردىـن ئىبـارەتتۇر   كهل، باتۇر بول،

 هن بىـر دېـگ  "مىلیـاردېر بىـلهن سىردىشـىش   "مهملىكهتلىك چوڭ تېلېۋىزىیه ئىستانسىسى ئۇنىڭ بىلهن 

رىیاسهتچىسـى ئۇنىڭـدىن    پروگراممـا  ئىشلهپ تارقاتقان بولۇپ، ئۇ پروگراممىنىـڭ ئهڭ ئاخىرىـدا   پروگرامما

ئهسته قالدۇرۇپ قایتىشقا توغرا كهلسه،  ئهگهر تاماشىبىنالر بۈگۈنكى پروگراممىدىن پهقهت بىرال سۆزىن"

ھهرگىز یېرىم یولدا : "مپ ئۇنىڭغاسورىۋېدى، دونالد ترۇ دەپ" سېنىڭچه ئۇ سۆز نېمه بولۇشى كېرەك؟

بـۇ سـۆزنىڭ   . ، دەپ جاۋاب بهردى"قىلىۋاتقان ئىشىڭدىن یېرىم یولدا ۋاز كهه توختاپ قاملا؛ ھهرگىز

 بـۇ یهردە یهنه بىـر قېـتىم   . دېـگهن سـۆز بىـلهن ئوخشاشـتۇر    " ئـاداققىچه بوشـامشا  "یـۇقىرىقى   مهنىسى

ھهممىسـى   تهركىبىنىـڭ  4نىـڭ  " تىرىشـچانلىق "تهكىـتلهپ ئۆتۈشـكه ئهرزىیـدىغىىن شـۇكى، یـۇقىرىقى      

ئۇالرنىڭ بىرەرسى كهم  ئىنتایىن مۇھىم بولۇپ، بىر یۈكسهك غایىىن كۆزلهپ تىرىشىۋاتقان كىشى ئۈچۈن

بىـرەر چهت ئهل تىلـى ئۆگىنىـپ باققـان      بۇ نـۇقتىىن ئىنگلىـز تىلـى یـاكى باشـقا     . بولسا ھهرگىز بوملایدۇ

سـۈپهتنىڭ ھهممىسـى تهل    4ئهگهر سىزدە یۇقىرىقى  .ن چۈشىنىدۇكىشىلهرنىڭ ھهممىسى ناھایىىت ئوبدا

ئهگهر سـىزدە  . باشقا ئېلىپ چىقالىدىڭىز یاكى ئېلىپ چىقاالیسـىز  بولسا، سىز تىل ئۆگىنىشىن چوقۇم بىر

بولسـا، سـىز چوقـۇم ئـۇ یولـدىن ئاللىقاچـان قـایتتىڭىز یـاكى بۇنىڭـدىن كېـیىن            ئۇالردىن بىرەرسى كهم

ئۈنۈم  ن باشقا، تىرىشچانلىق توغرا ئۇسۇل ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلمىسا، كۆڭۈلدىكىدەكئۇنىڭدى .قایتىسىز

قایتا ۋە ئۈزلۈكسىز سىناق -قایتا توغرا ئۇسۇل بولسا، ھهر بىر ئادەمنىڭ ئهمهلىي تهجرىبىلىرى،. بهرمهیدۇ

م ئۈچـۈن ئۈنـۈم   ھهممه ئـادە . ئارقىلىق بارلىققا كېلىـدۇ  ساۋاق یهكۈنلىشى-قىلىپ، ئهمهلىیهتتىن تهجرىبه

ھهر بىر ئادەم ئۆزىگه مۇۋاپىق كېلىدىغان ئۇسۇلىن ئۆز . مهۋجۇد ئهمهس بېرىدىغان بىر ئۇنىۋېرسال ئۇسۇل

 .ئاساسىدا ئۆزىگه تایىنىپ تېپىپ چىقىشى كېرەك ئهمهلىیىىت

  

ئانىسى ئىنتایىن چوڭ ئىقتىسادىي قىیىنچىلىـق  -ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىدە، ئاتا ماڭا خهت یازغان

یاخشـى   ئۆزىنىڭ ئوقۇشىىن ئىقتىساد بىلهن تهمىنلهپ بېرىۋاتقانلىقىن، شۇڭا ئۆزىنىـڭ تىرىشـىپ   دەئىچى

ئۆز ئوقۇشـىغا زادىـال    ئوقۇشى كېرەكلىكىىن، بىراق، ئوقۇۋاتقان كهسىپكه قىلچه قىزىقمىغانلىقى ئۈچۈن،
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ىشقا قىزىقمىسـىڭىز، سـىز   سىز ئهگهر بىر ئ دېمهك،. زېھنىىن یىغاملایۋاتقانلىقىىن ئېیتقانالرمۇ خېلى كۆپ

یۇقىرىقىـدەك تىرىشـچانلىقنىڭ ئالـدىنقى شـهرتى، سـىز       ئۇ ئىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتهملهیسـىز؛ 

ئهگهر سـىز قىلىۋاتقـان   . دەرىجىـدە قىزىقىشـىڭىزدىن ئىبـارەت    قىلمـاقچى بولغـان ئىشـىڭىزغا یۈكسـهك    

خىزمهت سىز ئۈچۈن بىر بهختلىك ئىـش،  قىزىقسىڭىز، سىز ھهر كۈىن قىلىۋاتقان  ئىشىڭىزغا پهۋقۇلئاددە

 ســىز ئــۇىن قانچىلىــك. خۇشــاللىق ۋە ھۇزۇرلــۇق ئېلىــپ كېلىــدىغان ئىـش بولــۇپ تۇیۇلىــدۇ  سـىزگه 

ۋاقىتنىـڭ   سىز ئـۇ ئىـش بىـلهن شـۇغۇلالنغان ۋاقتىڭىـزدا     . قىلسىڭىزمۇ ئۇنىڭدىن ھهرگىز زېرىكمهیسىز

كـۈن ئىچىـدە ئۇخلىمـاي،     ئهگهر ئـادەم بىـر  "پات -پات. قانداق ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىىن بىلمهي قالىسىز

دەپ ئـویالپ  " ھه؟-بـوالتىت  سـائهت ئىشـلىیهلىگهن بولسـا نـېمه دېـگهن یاخشـى       24تاماق یېمهي، 

شــۇغۇللىنىۋاتقان ئىشــقا یــاكى كهســىپكه ئــازراقمۇ  ئۇنىــڭ ئهكســىچه، ئهگهر ســىز ئــۆزىڭىز. قالىســىز

ھهر كـۈىن شـۇ ئىشـىن قىلىـپ ئۆتكـۈزگهن      . ۇم بولىـدۇ بىـر زۇلـ   قىزىقمىسىڭىز، ئۇىن قىلىش سىز ئۈچۈن

 .ھهسرەت بىلهن تولغان ئېچىنىشلىق ھایات بولىدۇ ھایاتىڭىز سىز ئۈچۈن ئازاب ۋە

  

" مۇۋەپپهقىیهت تهڭلىمىسـى "نىمۇ " یۈكسهك قىزىقىش"ئارقىلىقمۇ بىز  دېمهك، یۇقىرىقى ئانالىز

 .كېرەكلىكىىن تونۇپ یېتهلهميىز گه كىرگۈزۈش

  

  

  

  

  هلهيت. 6

  

ئۇنىڭ بىرسى كىشىنىڭ ئۆز ئىرادىسىگه باغلىق . تهركىبىي قىسمى بار نىڭمۇ ئىككى" پۇرسهت"

 یهنه بىرسى بولسا كىشـىنىڭ ئـۆز  . تىرىشىش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرەلهیدىغان پۇرسهت بولغان، بىر ئادەم
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مهن بـۇ  . پۇرسـهت  ىكهنئىرادىسى بىلهن مۇناسىۋىىت یوق، پۈتۈنلهي تاشقى ئامىلالر ئارقىلىق بېكىتىلىـد 

پۇرسـهتىن مۇنـداق ئىككىـگه     بهزىـلهر مېنىـڭ  . دەپ ئاتاشـىن مۇۋاپىـق كـۆردۈم   " تهلهي"پۇرسهتىن -2

ئایرىشـنىڭ زۆرۈرلـۈكىىن مهن مۇنـداق بىـر      شـۇڭا بۇنـداق  . بۆلۈشۈمگه بىر ئاز ھهیران قېلىشى مۇمكىن

 .مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرەي

 

 م یاپونىیىگه چىقىپ ئوقۇیدىغانالرىن تالالیدىغاندا، ئۇیغـۇر تۈركۈ-1ئۇیغۇر دىیارىدىن  یىلى1984-

 ئـــاپتونوم رایونلـــۇق مائارىـــپ نـــازارىىت یهرلىـــك مىللهتلهردىـــن كېلىـــپ چىققـــان ئـــالىي مهكـــتهپ  

مهن بۇ ئىمتىھانىدا . پهن بویىچه ئىمتىھان ئالدى 3تهك ئادەمىن تالالپ، ئۇالردىن  50ۇتقۇچىلىرىدىن ئوق

ئۆگىنىش كۇرسىدا، مهن یاپون تىلىدا بۇرۇن  یېرىم یىللىق یاپون تىلى. تالالندىمبىرىنچىلىككه ئېرىشىپ 

سىنىپتىكى باشقا ساۋاقداشالرغا ئـوپچه دەرس چۈشـهندۈرۈپ    بهلگىلىك ئاساس سېلىۋالغان بولغاچقا،

 لېكىن، یـاپونىیىگه بېرىـپ قارىسـام، مهن بارغـان    . باشلىقلىق رولىنىمۇ ئوینىدىم ھهمدە سىنىپ. یۈردۈم

ئۇنۋانىنىمــۇ ۋە  ئــۇالر ماگىســتېرلىق. مهكتهپــته ھــېچ قانــداق ئاســپىرانتلىق پروگراممىســى یــوق ئىــكهن 

بـۇ  "كىشىلهردىن بهزىلىـرى ماڭـا    ئىچكى ئهھۋالدىن خهۋىرى بار. دوكتورلۇق ئۇنۋانىنىمۇ بېرەملهیدىكهن

تۈركۈمدە -1بىلهن قانداقال بوملىسۇن، ئاشۇ قېتىم مهن  مهیلى. ئۇچۇرىن بهردى دېگهن" بىر سۇیقهست

. دىن تولىسى ماگىستېرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشـىت  10تهك ئوقۇغۇچىالرنىڭ  15یاپونىیىگه ئوقۇشقا بارغان 

گهرچه ئۆزۈم قـاتتىق تىرىشـىپ   . ئاشۇرۇش بىلهنال قایتىپ كهتىشكه مهجبۇرى بولدۇم لېكىن مهن بىلىم

ئىبـارەت مۇشـۇ    لىق ئۇنۋانىغا ئېرىشىشـتىن یاراتقان بولساممۇ، تهلىیىمنىڭ یوقلۇقىدىن ماگىستېر پۇرسهت

ئـېلىش ئۈچـۈن باشـلىغان     شۇنىڭ بىلهن مهن بىـر یـۇقىرى ئۇنـۋان   . بىر ئىشتا پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولدۇم

یاپونىیىدىكى ئوقۇشنىڭ ئاخىرلىشىشىغا ئـاز   ئۇنىڭ ئهكسىچه،. سهپىرىمىن یاپونىیىدە ئاخىرالشتۇرمىدىم

 .دىمباشلى قالغاندا، یهنه بىر یېڭى سهپهر
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بىلهن ئوتتـۇرا مهكـتهپىن ئۇیغـۇر     ئایالىم ئامانگۈلنىڭ باشالنغۇچ. مهن یهنه بىر مىسال كۆرسىتهي

یىللىرىنىڭ بىرىدىكى ئالىي مهكـتهپ ئىمتىھانىـدا    1990- تىلىدا پۈتتۈرگهن بىر تۇغقىىن بار بولۇپ، ئۇ

بىر یىللىـق تهییـارلىق   . ىشىتپۈتۈن ئۇیغۇر دىیارىدا ئۈچىنچىلىككه ئېر ئۇیغۇر تىلى سىستېمىسى بویىچه

دەرىجىلىك  یۇقىرى. تۈگهتكهندە بولسا، ئېلىنغان ئىمتىھانالردىكى نهتىجىسى بىرىنچى بولدى ئوقۇشىىن

بولغـــان  ئهمهلـــدارالر بـــۇ ئوقۇغۇچىالرغـــا دەســـلهپته ئۇقتۇرۇشـــىچه، بۇنـــداق ئوقۇشـــى یاخشـــى 

یـۈزدە یـۈز پىرسـهنت     كه بارالىشـى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزى تاللىغان مهكتهپ ۋە ئۆزى تاللىغـان كهسـىپ  

" خهلقئـارا ئىقتىسـاد  "مهكتهپنىـڭ   لېكىن، بۇ سىڭلىمىز بېیجىڭدىكى بىر داڭلىق. كاپالهتكه ئىگه ئىكهن

قولىغا تهگكهندە قارىسا، ئۇ ۋۇخهن دىكى بىـر ئـالىي    دېگهن كهسپىىن تاللىغان بولسىمۇ، كېیىن چاقىرىق

ۈرۈش ئارقىلىق ئـۇ سـىڭلىمىز ئـۆزى تاللىغـان مهكـتهپ ۋە      كېیىن تهكش .مهكتهپكه تهقسىم بولۇپ قاپتۇ

شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ    . ناھـایىىت چـوڭ بىرسـىنىڭ بالىسـى بارغـانلىقىىن بایقىـدى       كهسىپكه ئارقا ئىشـىكى 

بـۇ مىسـالدىكى سـىڭلىمىزمۇ ئـۆزى قـاتتىق      . بولـۇپ قالـدى  " مـالىیه كـاتىپى  "كهسپىمۇ  سىڭلىمىزنىڭ

بوملىغـان   یاخشى پۇرسهت یاراتقان بولسىمۇ، ئۆز ئىرادىسىگه باغلىقئارقىلىق ئۆزىگه ناھایىىت  تىرىشىش

ئۆزى ئارزۇ قىلغان مهكتهپ ۋە  سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن، یاكى، باشقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، تهلهیسىزلىكىدىن

كىرىشتىن ئىبارەت مۇشۇ بىر ئىشتا بۇ سىڭلىمىز  كۆڭۈلدىكى مهكتهپ ۋە كهسىپكه. كهسىپكه كىرەملىدى

 .ي مهغلۇپ بولدىپۈتۈنله

 

 .گه كىرگۈزۈش كېرەك" مۇۋەپپهقىیهت تهڭلىمىسى"نىمۇ "تهلهي" دېمهك،
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  تهڭلىمه يېڭى .7

گه "تهڭلىمىســى مــۇۋەپپهقىیهت"شــۇنداق قىلىــپ، مهن یۇقىرىــدا ئــۆزۈم بــۇ قېتىمقــى یېڭــى  

تهڭلىمىـىن  بىـز بـۇ یېڭـى     ئهمـدى . كىرگۈزۈشكه تېگىشلىك ئامىلالرىن بىرەر قۇر چۈشهندۈرۈپ بولدۇم

  :تۈزدۈم مهن ئۇىن مۇنداق. یېزىشقا تهییار بولدۇق

  

 قىزىقىشيۈكسهك  +  تاالنت ) +تىرىشچانلىق+  ئىقتىدار( x) تهلهي+ پۇرسهت = (مۇۋەپپهقىيهت 

  

-بولسا " تهلهي. "ئارىلىقىدىكى بىر قىممهتىن ئالىدۇ نىڭ 1+بىلهن  0" پۇرسهت"بۇ یهردىكى 

تهلهي + پۇرسـهت  "شۇنداق بولغاچقا، بهزىـدە  . قىممهتىن ئالىدۇ نىڭ ئارىلىقىدىكى بىر 1+بىلهن  1-

بۇنداق ئهھۋالدا، ئىقتىدار بىلهن تىرىشـچانلىق ھـېچ قانـداق مېـۋە بهرمهي، ئـادەم       .بولۇپ قالىدۇ" 0= 

 یۈكســهكبولســىمۇ، ئــۇ بىـر ئادەمنىــڭ تـاالنىت بىــلهن   " 0= تهلهي + پۇرسـهت  . "بولىــدۇ مهغلـۇپ 

یۈكسـهك   + تاالنـت "شـۇڭا، یـۇقىرىقى تهڭلىمىـدىكى    . قىزىقىشـىغا ئاساسـهن تهسـىر كۆرسـىتهملهیدۇ    

تهركىـپلهرگه سـانلىق    مهن بۇ تهڭلىمىـدىكى قالغـان  . كۆپهیتىلمىدى" تهلهي+ پۇرسهت "قا " قىزىقىش

 .قىممهت بېرىشىن مۇۋاپىق كۆرمىدىم

  

. نىڭ مهنىسى نىسپىي بولىدۇ" ۇۋەپپهقىیهتم"ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرەككى،  بۇ یهردە شۇنىمۇ

 بولـۇپ قېلىشـى  " مهغلـۇبىیهت "دەپ قارىغان نهرسه، یهنه بىر ئادەم ئۈچـۈن  " مۇۋەپپهقىیهت" بىر ئادەم

كىرىۋېلىشـنىڭ   مهسىلهن، نۇرغۇن یاشالر ئۈچۈن ئىمتىھانالردىن ئۆتۈپ، بىر ئالىي مهكـتهپكه . مۇمكىن

ــۆزىال  ــۇۋەپپهقىیهت"ئ ــۇمكىن " م ــى م ــان  . بولۇش ــا ئالغ ــدا تىلغ ــا، یۇقىرى ــۆزى   ئهمم ــىڭلىمىزنىڭ ئ س

ئهگهر ھهممه . بولۇپ تۇیۇلدى" مهغلۇبىیهت" یاقتۇرمایدىغان بىر ئالىي مهكتهپكه ئۆتۈشى ئۇنىڭ ئۈچۈن

تىـن بىرسـى مهۋجـۇد، دەپ    " ئۇنىۋېرسال مۇۋەپپهقىیهت" ئىنسانالر ئۈچۈن ئورتاق مۇۋەپپهقىیهت یاكى
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 :نىقلىما بېرىش مۇمكىنئې قارالسا، ئۇنىڭغا مۇنداق

 

مىللىتى ۋە خىزمىتـى دائىرىسـى  ئۆز ئائىلىسى، دوستلىرى،= ئۇنىۋېرسال مۇۋەپپهقىيهت 

 .ئىچىدە قولغا كهلتۈرگهن زور نهتىجىلهر

 .توختاملاميهن توغرىسىدا بۇنىڭدىن كۆپ" ئۇنىۋېرسال مۇۋەپپهقىیهت"قېتىم بۇ  مهن بۇ

  

 ئاخىرقى سۆز .8

  

كهسىپ جهھهتته بۇ یىـل مهن ئۈچـۈن ئۆمرۈمـدىكى ئهڭ     .قاراپ ماڭدىمیاشقا  50مهن بۇ یىل 

رى ېـ نهتىجىلهرگه كۆڭلۈمنىڭ بىر یهرى ئىنتایىن خوشال بولسا، یهنه بىـر ی  بۇ. ئۇتۇقلۇق بىر یىل بولدى

یۈرگىنىم  بۇنىڭ سهۋەىب، مهن ئامهرىكىدا تۇرۇپ مۇشۇنداق یاشاپ. یېرىم بولۇپ كېلىۋاتىمهن ئىنتایىن

دىیارىدىكى ئۇیغۇر یاشلىرى  ئۇ بولسىمۇ ئۇیغۇر. ڭلۈمدىن زادىال چىقىراملایدىغان بىر ئىش باربىلهن، كۆ

یازدا یۇرتقا تۇققان یوقالپ بارغاندا كۆرگهن  مهن ئۆتكهن یىل ۋە بۇ یىل. ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان تهقدىر

چىرایلىـرى مېنىـڭ كـۆز    ئۆرلهشكه ئامالسىز قالغان بىچچارە  ئۇیغۇر یاشلىرىنىڭ یاشاشقا یاكى یۇقۇرى

ئۇالرنىڭ ھهممىسىمۇ ئـۆز ئىقتىـدارلىرىىن ئهڭ یۈكسـهك دەرىجىـدە جـارىي       .ئالدىمدىن زادىال كهمتهیدۇ

 .پارالق ئىستىقبالغا، گۈزەل كېلىچهككه ۋە بهختلىك ھایاتقـا ئېرىشىشـىن ئـارزۇ قىلىـدۇ     قىلدۇرۇپ، بىر

 ت بار؟لېكىن ئۇالر ئۈچۈن ھازىر قانداق یول بار؟ قانداق پۇرسه

  

سـتۇرانتىغا ئۇیغـۇر یاشـلىرى    ېر» ۋىسـال «ئائىلهم بىـلهن ئۈرۈمچىـدىكى    یىلى2007-  بۇ یىل

لېكىن  .ئوقۇغۇچى كېلهر، دەپ پهرەز قىلغان ئىدىم 20-10كۆرۈشكىلى بارغاندا، مهن ئهسلىدە  بىلهن

باشـقا ھهممهیـلهن    بـۇ مهن ئۈچـۈن ۋە ئائىلهمـدىكى   . ئۇ یهرگه بىر نهچچه یۈز ئۇیغۇر یاشلىرى كېلىپتـۇ 

. چوڭقــۇر تهســىرلهندىم. ھایاجانالنــدىم مهن ئۇنىڭــدىن قــاتتىق. ئۈچــۈن بىــر ئۇنتۇملــاس ۋەقه بولــدى
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ئۇنىڭــدىن . ، دەپ چهكســىز خۇشــال بولــدۇم»تىپتۇېســاقلىنىۋ ئۇیغــۇر روھــى ھــازىرمۇ ئــۆز پهتىــچه«

ا مېنىڭ كهلـگهن ھهر  ئۇ سورۇند. بىر تۈگىمهس روھىي ئوزۇق ئالدىم ئۆمرىمنىڭ قالغان قىسمى ئۈچۈن

ھهر بىـر یاشـنىڭ سـۆزىىن ئـاڭالش     . كۇشـادە مۇڭدىشـىش پۇرسـىتىم بوملىـدى    -كهڭ بىر یاشالر بىلهن

 لهكىن، شۇ سـورۇندا ۋە باشـقا جـایالردا كۆرۈشـكهن ئۇیغـۇر یاشـلىرىنىڭ ماڭـا       . بوملىدى پۇرسىتىممۇ

نــېمه  ۇالرنىــڭ ئــۆزۈمگهقارىغــان ۋاقىتتىكــى كــۆز نــۇرلىرى ۋە چىرایىــدىكى ھېسســىیاتلىرىدىن مهن ئ

بىزدىمۇ بىلىـم ۋە ئىقتىـدار    .بىزدىمۇ تاالنت بار«: ئۇالر ماڭا. دېمهكچى ئىكهنلىكىىن بىلگهندەك بولدۇم

لـېكىن،  . بىزمۇ جاپا چېكىشتىن ئازراقمۇ قورقماميىز .بىزمۇ قاتتىق تىرىشىشىن خاالميىز ۋە تىرىشاالميىز. بار

قانـداق قىلسـاق   . بىزگه قانـداق یـول بـارلىقىىن بىلهملىـدۇق    . ملىدۇقبىله بىز نېمه قىلساق بولىدىغانلىقىىن

، »قىلسـىڭىز  بۇ جهھهتـته بىـزگه یـاردەم   . یۆلهمنهي جان باقاالیدىغانلىقىمىزىن بىلهملىدۇق ئانىمىزغا-ئاتا

سـىڭىلالرغا مهن نـېمه   -ئىـىن  بۇ«. شۇنىڭدىن كېیىن مهن ئىزچىل تۈردە ئویالندىم. دېگهندەك قىلدى

. ھـازىرمۇ ھهم شـۇنداق  . تـۇردۇم  ئۆزۈمـدىن داۋاملىـق سـوراپ   -دەپ ئـۆز » بېـرەلهرمهن؟ ئىش قىلىـپ  

. قانـداق چـوڭ ئىـش قىلىـپ بېرەملهیـدىكهمنهن      ئویالپ باقسام مهن ئۇالر ئۈچۈن ھازىرقى ۋاقىتتـا ھـېچ  

مهن مۇشـۇ یـازمىىن ئوقۇغـان ھهر بىـر     . یېـزىش ئىـكهن   قىلىپ بېرەلهیدىغان بىر ئىشىم مۇشـۇ نهرسـىىن  

ئۆزىـدىن مۇنـداق سـوئالالرىن سـوراپ بېقىشـىىن ئۈمىـد       -ئۆز تهڭلىمه ئاساسىدا-2یۇقىرىقى  یاشنىڭ

ئىكهن؟ نـېمىلهر كهم ئىـكهن؟ كهم نهرسـىلهرىن تولـدۇرۇش ئۈچـۈن نـېمه        مهندە نېمىلهر بار«: قىلىمهن

  »كېرەك؟ ئىشالرىن قىلىشىم

  

ــتىن  انــداچــوڭ ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغانــدا ۋە ماڭىــدىغانغا یــول تاپاملــاي قالغ  روھىــي جهھهت

بۇنـداق چۈشـكۈنلۈكىن    بـۇ یهردىكـى گهپ  . چۈشكۈنلىشـىش ھهممه ئىنسـاننىڭ ئورتـاق خۇسۇسـیىىت    

داۋامالشسا، ئـۇ بىـر ئـادەمگه     بۇنداق چۈشكۈنلۈك ئۇزۇن مۇددەت. قانچىلىك ۋاقىت داۋامالشتۇرۇشتا

ئۇنىـڭ  . ئۈچـۈن ئـاھ ئۇرمایـدۇ   نهرسـىلهر   ئهقىللىق كىشى ئۆزىـدە یـوق  . چوڭ زىیانالرىن ئېلىپ كېلىدۇ

تېپىپ چىقىپ، ئۇالرنىڭ كۈچىـدىن ئهڭ زور دەرىجىـدە    ئهكسىچه، ئۆزىدە بار نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىىن
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كونرتوللۇقى ئاستىدا بوملىغان ئىشالر ئۈچـۈن قىلـچه ئـاھ ئۇرماسـلىقى      ئادەم ئۆز. پایدىلىنىشقا تىرىشىدۇ

 ئۇنىـڭ ئهكسـىچه، ئـۆزى   . همهلىي قىممىـىت یـوق  ئۇنداق ئاھ ئۇرۇشنىڭ ھېچ قانداق ئ چۈنكى. كېرەك

بىـرلهپ  -بىـر  قىالالیدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىىن تېپىـپ چىقىـپ، ئـۇالرىن ئهڭ مۇھىمىـدىن باشـالپ     

شۇنداق قىلغاندا، ئۆزى . كېرەك» سۆڭگىچىگه تېپىش«یۇقىرىدا چۈشهندۈرۈلگهندەك . قىلىشى كېرەك

ۋاقىت یـاكى ئۆمـۈر   . نهتىجه قازىناالیدۇ مهلۇم دەرىجىدە ئۈچۈن ئىنتایىن تهتۈر كهلگهن بىر شارائىتتىمۇ

مهن ئۆزۈمنىــڭ بــۇ یازمىســىنىڭ . ئالغــا ئىلگىرىلىیهلهیــدۇ ئۆزلۈكســىز. ئىســراپچىلىقىدىن ســاقلىناالیدۇ

جهھهتلهردە ئۆزىنىـڭ قایسـى یۆنىلىشـكه مېڭىشـىىن بىـلهملهي قالغـان ئۇیغـۇر         یۇقىرىقىدەك بىر قانچه

 .ایدىسى بولۇشىىن چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهنبىر ئاز پ یاشلىرى ئۈچۈن

 

ئۇنىڭ بىرسـى، ئهگهر سـىز بىـرەر تـور     . ئوقۇرمهنلهرگه قارىتا ئىككى ئۈمىدىم بار ئاخىرىدا مېنىڭ

ئۈچـۈن   بۇنىـڭ . باشقۇرۇۋاتقان بولسىڭىز، بۇ یـازمىىن ئاشـۇ تـور بېتىگىمـۇ چىقىرىـپ قویسـىڭىز       بېتىىن

ئاخىرىـدا مهنـبهىن    لېكىن، چوقۇم ماقالىنىـڭ . ئاملىسىڭىزمۇ بولىدۇمهندىن یاكى باشقىالردىن رۇخسهت 

ئادەم ئۆزى قىلماقچى . سهۋەىب بار مېنىڭ بۇنداق ئۈمىدته بولۇشۇمنىڭ مۇنداق. ئهسكهرتىپ قویسىڭىز

قانداق بهسىش، كېیىنكى قهدەمدە قایسى ئىشالرىن  بولغان ئىشىن تولۇق چۈشهمنىسه، كېیىنكى قهدەمىن

مۇۋەپپهقىیهتلىك بولۇشىن ئارزۇ قىلىدىغان، ھهمدە شۇ یولدا . چىقىراملایدۇ دا توغرا قارارقىلىش توغرىسى

تولـۇق   بوملایدىغان بهدەللهرىن تۆلهشكه چىدایدىغان ھهر بىر یاش چوقۇم یۇقىرىقى تهڭلىمىىن تۆلىمىسه

ــرەك ــىڭىز، خـــۇددى   . چۈشىنىشـــى كېـ ــۇرۇپ ئىـــش قىلسـ ــىز نهگه«ئـــۇىن چۈشـــهمنهي تـ  ئهگهر سـ

بىـر ئىـش    دېگهنـگه ئوخشـاش  » اتقانلىقىڭىزىن بىلمىسىڭىز، قایسى یولدا ماڭسـىڭىز بولىۋېرىـدۇ  مېڭىۋ

ئوقـۇپ بېقىشـىىن ئـارزۇ     قىسقىسى، مهن بۇ یازمىىن ئىمكان قهدەر كۆپرەك ئۇیغـۇر یاشـلىرىنىڭ  . بولىدۇ

ۈستىدە بىـر  قهدەر یۇقىرىقى تهڭلىمه ئ ئۈمىدىم، بۇىن ئوقۇغان ھهر بىر یاش ئىمكان-2مېنىڭ . قىلىمهن

تـوغرا بوملىغـان یهرلىـرىىن بایقىسـا، ئـۇىن تـور بهتلىرىـدە         ئاز ئویلىنىپ، بۇ تهڭلىمىنىڭ مـۇكهممهل یـاكى  

ئهگهر سىز بۇ یازمىىن چىقارغان تور بېتىنىڭ ئادرىسىىن ماڭـا ئـېلخهت    .ئىنكاس شهكلىدە یېزىپ قویسا



بۆلۈم-1   قىزىقىشيۈكسهك  +  تاالنت ) +تىرىشچانلىق+  ئىقتىدار( x) تهلهي+ پۇرسهت = (مۇۋەپپهقىيهت  

 

18 

 بهرسىڭىز، مهن ئۇ تور بېتىگهدەپ  erkinsidiq@gmail.com : سىمېئېلخهت ئادر مېنىڭ ئارقىلىق

مېنىڭ یازغان  .دۇنیادا خاتاالمشایدىغان ئىنسان یوق. پات كۆرۈپ تۇرىمهن-چۈشكهن ئىنكاسالرىن پات

یىـل   25مېنىـڭ بۇنىڭـدىن    .نهرسهمدە ۋە قىلغان ئىشىمدا خاتالىق ئۆتكۈزمهسـلىكى مـۇمكىن ئهمهس  

یـالغۇز قوشـۇش بهلگىسـىنىال ئـۆز      ىن، ۋەتهركىـب  3ئـاران  » مۇۋەپپهقىیهت تهڭلىمىسى«بۇرۇن تۈزگهن 

تهركىـبىن، ھهمـدە قوشـۇش، ئـېلىش ۋە كـۆپهیتىش       6بۇ قېتىم مهن ئۇالرىن كۆپهیتىپ، . ئىچىگه ئاالتىت

ئـارا مـۇزاكىرە ۋە مۇنـازىرە    -بىـز ئـۆز  . بۇ بىـر ئىلگىرىلهشـتۇر  . قىلدىم ھېسابلىرىىن ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان

ھـالىتىگه   رۇش ئارقىلىق یۇقىرىقى تهڭلىمىىن ئۇیغۇرالرنىـڭ ھـازىرقى  ئارا پىكىر ئاملاشتۇ-ئۆز قىلىش، ۋە

مهن ھهممىڭالرنىـڭ  .راۋاجالنـدۇراالميىز  تېخىمۇ ئۇیغۇن كېلىدىغان، تېخىمۇ مۇكهممهل تهڭلىـمه قىلىـپ  

  .رەمههت. چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهن مۇشۇ جهھهتته بىر كىشىلىك تۆھپه قوشۇشىڭالرىن

    http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=14253   :ىشبىلىك كۇلۇبىدىكى ئۇلىن

  

 .ئىشلىدى DELLئېلكىتابىن بىلىك كۇلۇبىدىن  
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