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ـــى -2010مهن  ـــدا-9يىل ىئيۇل
نىشان تىكلهشته بىلىشكه«يازغان 

دېــــگهن» تېگىــــشلىك ىئــــشالر
ماقالهمــدە ائرزۇ، نىــشان ۋە غــايه
وئتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنى، ھهمدە
ـــنىڭ ـــق تىكلهش ـــشاننى مۇۋاپى نى

ــــــى تونۇشــــــتۇرۇپۆئلچهم لىرىن
ائشۇ تېمىغا يېقىن. ۆئتكهن ىئدىم

ۇئ. كېلىدىغان يهنه بىر مهزمۇن بار
بولــسىمۇ قانــداق قىلغانــدا غــايىنى
مۇۋاپىــق تــاللىغىلى بولىــدىغانلىقى
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بۇمۇ ۇئيغـۇر ياشـلىرى. مهسىلىدۇر
ەئڭ كــــــۆپ دۇچ كېلىــــــدىغان
مهســىلىلهرنىڭ بىــرى بولــۇپ، مهن
پۋەتهندىكى ياشـالردىن تاپـشۇرۇ

ائلىــــدىغان ېئلخهتلهرنىــــڭ بىــــر
ـــــان ـــــرى تاللىغ ـــــسمى ۆئزلى قى
ــــان ــــوغرا بولغ ــــڭ ت -غايىلهرنى

بولمىغــــــانلىقى توغرىــــــسىدىكى
ـــۇن ـــىي مهزم ـــوائلالرنى ائساس س

ــــان ــــزىم. قىلغ ــــدا قى مهن يېقىن
غـــايىڭىزنى«دىلنارەنىـــڭ قولىـــدا 



[4] 

»ســـىناقتىن ۆئتكـــۈزۈپ بېقىـــڭ
 Put your dream to«ىئنگلىزچه (

the test« (ر پـــارچهدېـــگهن بىـــ
ــدىم ــابنى كــۆرۈپ قال شــۇنىڭ. كىت

ــيهت ــدىن ائرى ــى قىزىم ــلهن ۇئن بى
ېئلىــپ، تېــز ســۈرەئتته بىــر قېــتىم

ـــتىم ـــالپ چىق ـــاب. ۋاراق ـــۇ كىت ب
 بابتىن تهركىـب10مۇقهددىمه ۋە 

 بابتا غايىنى10تاپقان بولۇپ، ۇئ 
 سـىناق تهپـسىلىي10سىنايدىغان 

ۇئ كىتاب جهمىئي. بايان قىلىنغان
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ولـۇپ، پايـدىلىنىش بهتلىك ب235
ماتېرىياللىرى تىزىملىكىنىڭ ۆئزىـال

ـــدىكهن8 مهن ۇئشـــبۇ.  بهت كېلى
ـــــڭ ـــــۇ كىتابنى ـــــدا ائش يازمام
ــــــــسمىدىكى ــــــــۇقهددىمه قى م
مهزمۇنالرنى، يهنى غايىنى مۇۋاپىق

 ۆئلچىمى يـاكى بىـر10تالالشنىڭ 
ــــان ــــق بولغ ــــڭ مۇۋاپى -غايىنى

بولمىغــانلىقىنى باھــاالپ كۆرۈشــكه
ناقنى ســــــى10ىئــــــشلىتىدىغان 

. قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن
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كــــــۆپىنچه كىــــــشىلهرنىڭ كهم
دېگهنـــدە بىـــردىن غايىـــسى بـــار

ــدۇ ــىزنىڭمۇ ھهم. بولى ــنىڭچه س مې
سىز چوقۇم ۆئز غايىڭىزنى. شۇنداق

ـــــــگه ـــــــاتىڭىزدا ەئمهل ۆئز ھاي
ەئممـــا. ائشۇرۇشـــنى ىئستهيـــسىز

ھــازىر ســىز تاللىغــان پهللىڭىزنىــڭ
ــى ــۇپ كهتكهنلىكىن ــز بول بهك ېئگى
ـــــۇپ ـــــۆۋەن بول ـــــاكى بهك ت ي
قالغانلىقىنى بىلهلـمهي قېلىۋاتقـان

ســــىزنىڭ. بۆلىــــشىڭىز مــــۇمكىن
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غايىڭىزنىــــڭ چوقــــۇم ەئمهلــــگه
ـــۇپ ـــاكى مهغل ـــىدىغانلىقى ي ائش
بولىدىغانلىقىنى، قانـداق قىلغانـدا
ۇئنـــــى ەئمهلـــــگه ائشـــــۇرغىلى
بولىـــدىغانلىقىنى، ھـــازىر تۇرغـــان
يېرىڭىــزدىن ۇئ پهللىـــگه قانـــداق

ـــــپ باراال ـــــدىغانلىقىڭىزنىيېتى ي
بىلهلــمهي قېلىۋاتقــان بۆلىــشىڭىز

ەئگهر ســىزنىڭ ھــازىرقى. مــۇمكىن
ــسا، ــۇنداق بول ــۋالىڭىز ەئنه ش ەئھ
ـــيىن ـــدا ۋە مهن كې ـــبۇ يازمى ۇئش
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ــــان  ــــاقچى بولغ ــــى«يازم ائرزۇن
رېائللىققــــــا ائيالندۇرۇشــــــنىڭ

ـــانۇنىيىتى ـــۇرۇن ق ـــگهن» يوش دې
مهزمۇنـــــــدىكى يازمىلىرىمـــــــدا

ي ۇئقۇمالرتونۇشتۇرۇلىدىغان ىئلمى
.ســىزگه خــېلىال يــاردەم قىالاليــدۇ
سىز مهزكۇر يازمىدىكى بىلىملهرنـى
ىئگىلهش ائرقىلىق، ۆئزىڭىزدىن ۆئز
ـــــوغرا ـــــسىدا ت ـــــايىڭىز توغرى غ
ــــــــــنى ــــــــــوائلالرنى سوراش س

ەئگهر سىزنىڭ ائشۇ. ۆئگىنىۋالىسىز
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ســـوائلالرغا بهرگهن جـــاۋابلىرىڭىز
راست، شۇنداق،«يهنى (بولۇشلۇق 
ـــــوغرا ـــــگهن» ت ـــــاۋابالر) دې ج

ــڭ ــىزنىڭ غايىڭىزنى ــدىكهن، س بولى
ـــاللىقى ـــشىش ېئھتىم ـــگه ېئ ەئمهل
.ناھايىتى يـۇقىرى بولغـان بولىـدۇ
شۇڭالشقا مهن سىزنىڭ تۆۋەندىكى
مهزمــۇنالرنى ەئســتايىدىل وئقــۇپ

 .چىقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن
ــقا ــكهرتىپ قويۇش ــۇ يهردە ەئس ب
ـــر نهرســـه شـــۇكى، ـــشلىك بى تېگى
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داىئنگلىزچىــــــــدا ۇئخلىغانــــــــ
بىـلهن ھـازىر» چۈش«كۆرىدىغان 

ۈئچـۈن» غايه«گېپىنى قىلىۋاتقان 
ــــى ــــۆز، يهن ــــر س وئخــــشاش بى

»dream «،دېـــــــگهن ســـــــۆز
شۇڭالشـــقا غـــايه. ىئـــشلىتىلىدۇ

ـــــــــاب، ـــــــــسىدىكى كىت توغرى
»dream«ماقالىالردىكى بايـانالردا 
»چــۈش«دېــگهن ســۆزنى بىــر دەم 

»غـايه«دېگهن مهنىـدە، بىـر دەم 
ــــشلىتى ــــدە ىئ ــــگهن مهنى .دۇدې
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ــــــدىكى ــــــىلهن، ىئنگلىزچى مهس
»daydream«دېــــگهن ســــۆزنىڭ 

كۈنـــدۈزدىكى«ۇئتتـــۇر مهنىـــسى 
»قۇرۇق غـايه«بولۇپ، ۇئ » چۈش

ەئمهلـــگه ائشـــمايدىغان«يـــاكى 
.دېگهن مهنىنىمۇ بىلدۈرىدۇ» غايه

ــــــــــــدىكى  keep«ىئنگلىزچى
dreaming «ــــگهن ســــۆزنى دې

دەپ» غــايىڭىزنى تهييارالۋېرىــڭ«
ــــاكى ــــدۇ، ي ــــسىمۇ بولى چۈشهن

دەپ» چۈشـــىڭىزنى كۆرۈۋېرىـــڭ«
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 .چۈشهنسىمۇ بولىدۇ
كىتابنىـــــــڭ ائپتـــــــورى. 1  

 توغرىسىدا  
غايىڭىزنى سىناقتىن ۆئتكـۈزۈپ«

ـــــڭ ـــــڭ» بېقى ـــــگهن كىتابنى دې
ائپتورىنىڭ ىئسمى جون ماكسىۋېل

)»John C. Maxwell«(بولـۇپ، ۇئ 
خهلقــائرادا ېئتىــراپ قىلىنغــان بىــر
ــسى، ــلىق مۇتهخهسسى لىدېرشۇناس

ــــاتىق ۋ ــــدۇرن 50ۇئ . ە يازغۇچى
ـــــاب پارچىـــــدىن ائرتـــــۇق كىت
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ــــڭ ــــۇپ، ۇئالرنى ــــان بول چىقارغ
ـــــازىرغىچه  ـــــسىدىن ھ 16كوپىي

.مىليونـــدىن ائرتـــۇقى ســـېتىلغان
 مىليونــدىن ائرتــۇق2دۇنيــادىكى 

لىدېرگه تهربىـيىلهش سـېمىنارلىرى
بىـــر قـــانچه مـــۇالزىمهت. بهرگهن

ـــان ـــىركهتلىرىنى قۇرغ ـــڭ. ش ۇئنى
لىـــــــدېرلىقنىڭ ائغـــــــدۇرۇپ«

ـــــدىغان  ـــــلىغىلى بولماي 21تاش
ــــــانۇنىيىتى ــــــڭ«، »ق ۆئزىڭىزنى

ـــــــــدېرلىقنى ـــــــــدىكى لى ىئچى
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بىر لىدېردا كهم«، ۋە »يېتىلدۈرۈڭ
» ســۈپهت21بولـسا بولمايـدىغان 

ــگهن  ــڭ ھهر3دې ــارچه كىتابىنى  پ
ـــر مىليـــون نۇســـخىدىن ـــرى بى بى

 .كۆپرەك سېتىلغان
 غايه دېگهن نېمه. 2  

دوكتور ماكسىۋېل مۇۋەپپهقىيهت
40غــان كىــشىلهر ۈئســتىدە قازان

يىلــدىن ائرتــۇق ۋاقىــت ىئلمىــي
يـۈزلىگهن. تهتقىقات ېئلىپ بارغان

تهســــىرى ناھــــايىتى كۈچلــــۈك،
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ىئنتايىن چوڭ مـۇۋەپپهقىيهتلهرنى
قولغـا كهلتـۈرگهن كىـشىلهر بىـلهن

ۆئزىمۇ بىر قانچه چـوڭ. تونۇشقان
شـۇ. غايىلهرنى ەئمهلگه ائشۇرغان

غايهجهرياندا نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 
توغرىسىدا خاتا چۈشهنچىگه ىئـگه
.ىئكهنلىكىنـــــــــى بايقىغـــــــــان
تۆۋەندىكىسى بىر قىـسىم كىـشىلهر

دەپ تالاليــــــدىغان» غــــــايه«
:نهرسىلهرنىڭ بىر قىسقا تىزىملىكى

كۈنــدۈزدىكى( قــۇرۇق غــايىلهر -
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 ھــازىرقى خىزمىتىــدىن—) چــۈش
.دىققىتىنى چاچىدىغان نهرسىلهر

 ائســـــــماندىكى غازنىـــــــڭ-
 نان چىـالپ يهيـدىغانشورپىسىغا

 رېائللىقتــــــــــا—غــــــــــايىلهر 
ىئستراتېگىيىــسى يــاكى ائساســى

 .يوق قااليمىقان ىئدىيىلهر
 قــايغۇ ۋە— ناچــار غــايىلهر -

پــــــالهچلىكنى كۆپهيتىــــــدىغان
 .ەئندىشىلهر

ــــايىلهر - ــــستىك غ — ىئدېائلى
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ــــادىر ــــگه ق ــــىز ھهممى پهقهت س
ــــگه ــــدىن ەئمهل ــــدىال ائن بولغان

 .ائشىدىغان دۇنيا
 پهقهت—هتلىك غـايىلهر  ۋاكال-

ــــگه ــــال ەئمهل ــــقىالر ائرقىلىق باش
 .ائشۇرغىلى بولىدىغان غايىلهر

مېنــى «— رومانتىــك غــايىلهر -
ــــدۇ ــــك قىلى ــــقىالر بهختلى »باش

 .دەيدىغان ەئقىدە
مېنـى «— خىزمهت غـايىلىرى -

ـــــۇۋەپپهقىيهت ـــــى م خىزمهتتىك
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ـــدۇ ـــك قىلى ـــدىغان» بهختلى دەي
 .ەئقىدە

ــايىلىرى - مېنــى «— مهنزىــل غ
بىر خىـزمهت وئرنـى، بىـر ھوقـۇق،
يـــاكى بىـــر مۇكاپـــات بهختلىـــك

 .دەيدىغان ەئقىدە» قىلىدۇ
ەئگهر يۇقىرىقى غايىلهر وئرۇنلۇق
غــــايىلهر بولمىــــسا، قانــــداقلىرى
وئرۇنلـــــۇق بولغـــــان بولىـــــدۇ؟
ســــــىناقالردىن ۆئتهلهيــــــدىغان

غايه: غايىنىڭ ېئنىقلىمىسى مۇنداق
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دېگىنىمىـــــز ائدەمـــــگه ىئلھـــــام
ــــــشاليد ــــــىبېغى ىغان، كهلگۈس

توغرىــسىدىكى بىــر گــۈزەل كۆڭــۈل
ـــۈن ـــۇپ، ۇئ پۈت ـــسى بول مهنزىرى
ــــزگه ۋە ــــا، ىئرادىڭى ۋۇجۇدىڭىزغ

قـۇدرەت ائتـا-روھىيىتىڭىزگه كۈچ
قىلىـــپ، ســـىزنى ۇئنـــى ەئمهلـــگه
ائشـــــۇرۇش يولىـــــدا بـــــارلىق
تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىشىڭىزگه
ۈئندەيدىغان يـاكى چاقىرىـدىغان

وغلىشىـشقابىر ائدەمنىـڭ ق. نهرسه
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ــۇ ــسى ائش ــر غايى ــدىغان بى ەئرزىي
ائدەمنىڭ ياشاش مهقسىتى بىـلهن
ــــۈل ــــڭ كۆڭ ــــۇرۇن كۈچىنى يوش
ــسىگه ــول خهرىتى ــسى ۋە ي مهنزىرى

 .وئخشاش بىر نهرسىدۇر
ائدەمنىـڭ غايىــسى بولــۇش. 3   

 نېمه ۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم؟ 
ـــك ـــايىن قىممهتلى ـــايىلهر ىئنت غ
تاۋارالر بولـۇپ، ۇئالر بىزنـى ائلغـا

ــ ــدۇق ــۈچ. اراپ ىئتتىرى ــزگه ك -بى
ـــدۇ بىزنىـــڭ. قـــۇدرەت ائتـــا قىلى



[21] 

قىلىۋاتقـــان ىئـــشىمىزغا بولغـــان
ــــــدۇ ــــــى قوزغاي .قىزغىنلىقىمىزن
شۇڭالشــــقا ھهر بىــــر ائدەمنىــــڭ

ەئممــا،. غايىــسى بۆلىــشى كېــرەك
ەئگهر ســـىز ۆئزىڭىـــزدە ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشنى ىئستهيدىغان غايىنىـڭ

يـوقلىغىنى ېئنىـق بىلمىـسىڭىز-بار
ــداق ــۇنقان ــرەك؟ نۇرغ ــش كې  قىلى

ـــــكه ـــــايه تىكلهش ـــــشىلهر غ كى
يهنه. رىغبهتلهندۈرۈلمىگهن بولىدۇ

نۇرغــۇن كىــشىلهرنىڭ غايىــسى بــار
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ـــــسىگه ـــــسىمۇ، ۇئالر ۆئز غايى بول
بولغان ۈئمىدىنى يوقىتىـپ، ۇئنـى

ەئگهر. بىر تهرەپكه قايرىپ قويىدۇ
سىز ائشۇنداق ائدەملهرنىـڭ بىـرى
ــــۇ ــــسىڭىز، ھهرگىزم ــــۇپ قال بول

 سىز ۆئز غايىڭىزنى—رىمهڭ ەئنسى
ـــسىز ـــدىن تۇرغۇزاالي ـــايه. قايتى غ

چــوڭ بولــسىمۇ، كىچىــك بولــسىمۇ
ــدۇ ــايىال. بولۇۋېرى ــوڭ غ پهقهت چ

غايه ھېسابلىنىپ، قالغانلىرى غـايه
ـــوق ـــش ي ـــسابالنمايدىغان ىئ .ھې



[23] 

ــۇم ــايىڭىز چوق ــېكىن، ســىزنىڭ غ ل
ۆئزىڭىـــزدىن چـــوڭراق بۆلىـــشى

 كــۆپىنچه ۋاقىتتــا ســىز—كېــرەك 
 ۆئزىڭىـــز تاللىغـــان پهلـــلهپهقهت

بىـــلهن وئخـــشاش ېئگىزلىكتىكـــى
يــــاكى ۇئنىڭــــدىن تــــۆۋەنرەك
.تۇرىدىغان بالداققىال چىقااليسىز

بهزىلهرنىڭ غـايه تىكلهشـتىن. 4 
 ۋاز كېچىشنىڭ سهۋەبلىرى    

باشقىالرنىڭ يامان تهسىرى) 1(
ــسىگه ــقىالرنىڭ غايى ــادا باش دۇني



[24] 

ــقىالرنىڭ ــدىغان، باش ــۇم قىلى ھۇج
لىرىنى ۆئلتــــــــۈرۈپىئــــــــدىيى

ــايىتى ــشىلهر ناھ ــاليدىغان كى تاش
ۆئزىنىڭ ھېچ قانداق غايىسى. كۆپ

يوق كىشىلهر باشـقىالرنىڭ غايىـسى
ـــاالپ ـــچه خ ـــشىنى ائن ـــار بۆلى ب

ۇئنــــداق كىــــشىلهر. كهتمهيــــدۇ
ـــدىن ـــقىالرنىڭ مۇۋەپپهقىيىتى باش
ــېس ــاكى خهتهر ھ ــسىزلىك ي راھهت

ېئھتىمـال غـايه تىكلهشـته. قىلىدۇ
ـــۇند ـــىزمۇ ائش ـــشىلهرنىڭس اق كى
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قۇربانى بولۇپ كهتكهن بۆلىـشىڭىز
ــۇمكىن ــر. م ــىزنىڭ بى ــال س ېئھتىم

غــــايه تىكلىــــشىڭىزگه باشــــقىالر
ســـوغۇق ســـۇ ســـهپكهن بۆلىـــشى

سىزنىڭ يـۇقىرى ۆئرلهپ،. مۇمكىن
ـــــــدە ـــــــاتىڭىزدا ائالھى ۆئز ھاي
تۆھپىلهرنى يارىتىشىڭىزغا باشقىالر
ــشىمۇ ــان بۆلى ــۇرۇپ باقق ــى ت قارش

ر سـىزنى بهزىيـاكى ۇئال. مۇمكىن
ـــــــــاكى-ائزاب ـــــــــۇبهت ي وئق

ۈئمىدسىزلىنىــــشلهردىن ســــاقالپ
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ــــشىمۇ ــــان بۆلى ــــاقچى بولغ قالم
ــــۇمكىن ــــۇنداق. م ــــىزگه ائش س

ەئھۋالنىــڭ قايسىــسى يــۈز بهرگهن
بۆلىشىدىن قهتىئينهزەر، ەئگهر سىز
ــى ــتىن بېلىڭىزن ــايه تىكلهش ــر غ بى
قويۇۋەتكهن بولسىڭىز، روھىڭىزنـى

ــۇڭ ــا ۇئرغۇت ــازىرد. قايت ىنســىز ھ
باشــالپ بىــر غــايه تىكــلهپ، ائشــۇ
غايه ۈئچۈن تىرىشسىڭىزمۇ ھهرگىز

 .كېچىككهن بولمايسىز
ـــسىزلىق ۋە) 2( ـــۇرۇنقى وئڭۇش ب
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 ائزابالرنىڭ تهسىرى
ۈئمىدســــــىزلىك ائرزۇ بىــــــلهن
رېائللىقنىـــــڭ وئتتۇرىـــــسىدىكى
بوشــلۇق بولــۇپ، بىــز ھهممىمىــز
ائشــــــــۇنداق بوشــــــــلۇقنى ۆئز

بىـز. بېشىمىزدىن ۆئتكۈزۈپ باققان
ھهممىمىز ائلدىن مـۆلچهرلىمىگهن
ناچــــــار سهرگۈزەشــــــتلهرنى ۆئز
.بېــشىمىزدىن ۆئتكــۈزۈپ باققــان
ەئمهلگه ائشـمىغان ىئـستهكلهر ۋە
بىتچىــت بولغــان ۈئمىــدلهر بىــلهن
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.ياشاشقا مهجبۇرى بولـۇپ باققـان
ــــشى ــــشالرنى ياخ ــــز بهزى ىئ بى

ـــدا،  ـــشنى«قىاللمىغان ـــداق ىئ ۇئن
.، دەيمىــز»ىئككىنچــى قىلمــايمهن

ــر چــوڭ خاتــالىق، بولۇپمــۇ ــۇ بى ب
.غايىنىڭ ىئـشىدا تېخىمـۇ شـۇنداق
مهغلۇبىيهت مۇۋەپپهقىيهت ۈئچۈن
.تۆلىمىسه بولمايـدىغان بهدەلـدۇر
ـــــسىنى ـــــشىلهر ۆئز غايى بهزى كى
ەئمهلـــــگه ائشـــــۇرۇش يولىـــــدا
وئڭۇشــلۇق قهدەملهرنــى بېــسىش



[29] 

ۈئچۈن نۇرغۇن وئڭۇشـسىزلىقالرنى
ــوغرا ــشىدىن ۆئتكۈزۈشــكه ت ۆئز بې

ســابىق ەئنگلىــيه بــاش. لىــدۇكې
مىنىـــستىرى مارگارېـــت ســـاچېر

)»Margaret Thatcher«(خــانىم 
سهن بىر جهڭنى«: مۇنداق دېگهن

ـــدىال ـــتىم ېئلىـــپ بارغان كـــۆپ قې
ائنــــــدىن ۇئنىڭــــــدا ۇئتــــــۇپ

بىـــز بـــۇ ســـۆزنى» .چىقااليـــسهن
ەئســــته چىــــڭ تۇتىــــشىمىز، ۆئز
كۈرەشـــلىرىمىزدىن ائلـــدىراپ ۋاز
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 .كهچمهسلىكىمىز كېرەك
ــــــا) 3( ــــــال ەئھۋالغ وئتتۇراھ

قاناەئتلىنىشكه ائدەتلىنىپ قېلىش
بىــر غــايىنى ەئمهلــگه ائشــۇرۇش
ــــــتىن ســــــهل ســــــىزدىن چهك
ـــــال ـــــشنى، وئتتۇراھ ائشۇرۇۋېتى
دەرىجىــدىن يــۇقىرىراق دەرىجىــدە
تىرىــشچانلىق كۆرسىتىــشنى تهلهپ

ـــدۇ ـــى ائدەم. قىلى ـــر ائدەتتىك بى
بولـــــۇپ ياشاشـــــمۇ كىـــــشىلىك

ــــرى ــــ. تالالشــــالرنىڭ بى شىنىكى
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ھاياجانغـــــــا ســـــــاالاليدىغان
دەرىجىــــدىكى غايىــــسى يــــوق
ائدەمـــلهر ائســـانال ۆئز ھايـــاتىنى

ـــدۇ شۇڭالشـــقا. ىئـــسراپ قىلىۋېتى
ەئگهر ســــــىز ۆئز ھايــــــاتىڭىزنى
وئتتۇراھال ائدەملهرنىڭكـى بىـلهن
وئخشاش دەرىجىـدە ۆئتكۈزۈشـنى
ـــز ۈئچـــۈن ـــسىڭىز، ۆئزىڭى خالىمى

پهقهت. چوقۇم بىـر غـايه تىكـلهڭ
ــايى ــر غ ــپبى ــازىر پېتى ــىزنى ھ ال س

قالغـــان پاتقـــاقتىن قۇتۇلـــدۇرۇپ
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 .چىقااليدۇ
ۆئزىــــــگه ىئــــــشهنچ-ۆئز) 4(

 قىاللماسلىق
ۆئزىـــگه-غايىلىـــك ياشـــاش ۆئز

.ىئــشهنچ باغالشــنى تهلهپ قىلىــدۇ
ۆئزىگه بولغان ىئشهنچ-بهزىدە ۆئز

ۆئزى ۈئچۈن غايه تىكـلهپ، ائشـۇ
غــايه ۈئچــۈن كــۈرەش قىلىــدىغان
ــــــدا ــــــلهن ۇئن ــــــشىلهر بى قكى

قىلمايــــــــدىغان كىــــــــشىلهرنى
-پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدىغان بىردىن
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سـىزنىڭ. بىر ائمىل بولـۇپ قالىـدۇ
ۆئزىڭىـــزگه بولغـــان ىئـــشهنچىڭىز
قــــانچه كۈچلــــۈك بولىــــدىكهن،
ـــستىكىڭىزدىن ۋاز ـــىزنىڭ ۆئز ىئ س
كهچــمهي، ائداققىــچه تىرىــشىش
ېئھتىمـاللىقىڭىزمۇ شـۇنچه يـۇقىرى

ـــدۇ ـــۈن-مهن ۆئز. بولى ۆئزى ۈئچ
ــــشهنچ ــــۇلىىئ ــــۇزۇش ۇئس  تۇرغ

توغرىسىدا ۆئزۈمنىڭ كېيىنكـى بىـر
ماقالىـــــــــسىدە مهخـــــــــسۇس

 .توختىلىمهن
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غايه تىكـلهش ۈئچـۈن زۆرۈر) 5(
بولغـــان تهســـهۋۋۇرنىڭ كهمچىـــل

 بولۇشى
ســــىز پهقهت خىيــــال قىلىــــش،
تهســـهۋۋۇر قىلىـــش ائرقىلىقـــال ۆئز

بىـــر. غـــايىڭىزنى بايقىيااليـــسىز
غايىگه ھايـاتلىق ائتـا قىلىـدىغان

ــارەتتۇرنهرســ .ه تهســهۋۋۇردىن ىئب
ــى ــا ائلىم ــھۇر فىزىك ــا مهش دۇنياغ

ـــشتېين ـــرت ېئينى  Albert (ائلبې
Einstein ،1879-1955(ــــداق  مۇن
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ــــــگهن ــــــى ۋە«: دې مهن ۆئزۈمن
ــــش ــــهۋۋۇر قىلى ــــڭ تهس ۆئزۈمنى
ۇئســۇلىنى تهكــشۈرۈش ائرقىلىــق
شــۇنداق خۇالســىگه كهلــدىمكى،
مهن ۈئچـــــــــۈن ۆئزۈمنىـــــــــڭ

ىــشفانتازىيىلىــك خىيــالالرنى قىل
تــــاالنتىم ىئجــــابىي بىلىملهرنــــى
ۆئزلهشــــتۈرۈۋېلىش تاالنتىمــــدىن

ــــدىكهن ــــتۈن تۇرى ۇئ ۆئز» .ۈئس
ــــــۇقهددەس«تهســــــهۋۋۇرىنى  م

ــــــــــــــان» ھهۋەس .دەپ ائتىغ
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ياراتقۇچىمىز ۆئز غايىسىنى بايقاش
ـــــابىلىيىتىنى ـــــدۈرۈش ق ۋە يېتىل
.ھهمــمه ائدەمــلهرگه ائتــا قىلغــان
سىزنىڭ ۆئز غـايىڭىزنى بايقـاش ۋە

ۈش ىئقتىـدارىڭىز سـىزنىڭيېتىلدۈر
.يوشــۇرۇن قابىلىيىتىڭىزنىــڭ بىــرى
ـــدىن غـــايه تىكلهشـــنىڭ بىـــر ائل

سـىز غـايه. بېكىتىلگهن ۋاقتى يوق
تالالشنى ھهر قانداق ۋاقىتتا ېئلىپ

سىز بىر غـايه. بارسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
تىكلهشــكه ھهرگىزمــۇ كېچىكىــپ



[37] 

قالمايسىز، ۋە ھازىرمۇ كـېچىككهن
 .بولمايسىز

10 تىكلهشــــــنىڭ غــــــايه. 5  
 ۆئلچىمى  

.سىزنىڭ بىر غايىڭىز بـار بولـسۇن
ــۈن ــىزنىڭ پۈت ــايه س ــدە ۇئ غ ھهم
ــشىڭىزگه ــلهن ىئنتىلى ــۈچىڭىز بى ك
ياكى قوغلىشىشىڭىزغا ەئرزىيدىغان

ـــسۇن ـــۇ. بول ـــداقتا ســـىز ائش ۇئن
-غايىڭىزنى ەئمهلگه ائشۇراالمسىز

يــوق، ۇئنــى قانــداق بىلهلهيــسىز؟



[38] 

ــار ــالى ب ــشنىڭ ائم ــى بىلى ۇئ. ۇئن
ــــايىڭىزنى ــــىز ۆئز غ ــــسىمۇ س بول

ــدىكى  ــويىچه10تۆۋەن ــچهم ب  ۆئل
10 ۆئلچهم 10بۇ . باھاالپ بېقىش

ســوائل شــهكلىدە بايــان قىلىنغــان
3بولۇپ، ھهر بىـر سـوائلغا قارىتـا 

سـىز. خىل ەئھۋال تهسـۋىرلهنگهن
ــۇ ــۋالىنى ائش ــڭ ەئھ ۆئز غايىڭىزنى

 سوائلغا قارىتا تهسـۋىرلهنگهن10
لهن سهمىمىي خىل ەئھۋالالر بى30

ەئگهر. ھالدا سېلىشتۇرۇپ چىقىـڭ



[39] 

 خىـل30سىزنىڭ ەئھۋالىڭىز ائشۇ 
ەئھۋالنىڭ مهلـۇم بىـرىگه ۇئيغـۇن

دېـگهن» تـوغرا«كهلسه، ۇئنىڭغـا 
ەئگهر ۇئيغـــۇن. نومـــۇرنى بىرىـــڭ
دېـگهن» خاتـا«كهلمىسه ۇئنىڭغا 
ەئڭ ائخىرىدا سىز. نومۇرنى بىرىڭ

دېگهن ۋە» توغرا«جهمىئي قانچه 
ــانچه  ــا«ق ــگهن جاۋ» خات ــادې ابق

ــــسابالپ ــــشكهنلىكىڭىزنى ھې ېئرى
ــــڭ ــــمه. چىقى ــــىز ھهم ەئگهر س

دېــگهن» تــوغرا«ەئھۋالغــا قارىتــا 



[40] 

30جاۋابقا ېئرىشـسىڭىز، جهمىئـي 
ـــوغرا«دانه  ـــا» ت ـــگهن جاۋابق دې

دېـگهن» خاتـا«ېئرىشكهن، بىرمۇ 
سـىز. جاۋابقا ېئرىشمىگهن بولىسىز

ـــۋالالردا  ـــۆپىنچه ەئھ ـــوغرا«ك »ت
دېـــــگهن جاۋابقـــــا ېئرىـــــشكهن

لـــسىڭىز، ســـىزنىڭ غايىڭىزنىـــڭبو
ـــاللىقى ـــشىش ېئھتىم ـــگه ېئ ەئمهل

ــدۇ ــۇقىرى بولى ــاكى. ناھــايىتى ي ي
0بولمىسا، سـىز ھهر بىـر ەئھۋالغـا 

 غىچه نومۇر بهرسـىڭىزمۇ10بىلهن 



[41] 

ــدۇ ــۋالىڭىز. بولى ــر ەئھ ــىزنىڭ بى س
ـــر ـــدىكى بى ـــدىكى ۆئلچهم تۆۋەن
ەئھۋالغــا تولــۇق ۇئيغــۇن كهلــسه،

هتـالپهق.  نومۇر بىرىـڭ10ۇئنىڭغا 
. بىرىڭ0ۇئيغۇن كهلمىسه ۇئنىڭغا 

ـــــۇن70ەئگهر   پىرســـــهنت ۇئيغ
. نومــۇر بىرىــڭ7كهلــسه، ۇئنىڭغــا 

ـــشكهن ـــىز ېئرى ـــدا س ەئڭ ائخىرى
.ھهمــمه نومــۇرنى قوشــۇپ چىقىــڭ

 نومـۇر300تولۇق نومۇر جهمىئـي 
 نومـــۇر210بولـــۇپ، ەئگهر ســـىز 



[42] 

ـــۋالىڭىز ـــىزنىڭ ەئھ ـــسىڭىز، س ائل
70 ۆئلچهمــــگه 10تۆۋەنــــدىكى 

سهنت ۇئيغۇن كېلىـدىغانلىقىنىپىر
 .كۆرسىتىدۇ

ــــدە مهن  ــــوائل ۋە10تۆۋەن  س
 خىـل30ۇئالرغا ماس كېلىـدىغان 
 :ەئھۋالنى بايان قىلىمهن

مېنىـــڭ غـــايهم ھهقىـــقهتهن) 1(
 ۆئزۈمنىڭ غايىسىمۇ؟

ەئگهر مېنىڭ غـايهم ەئمهلـگه. ائ
ائشسا، بۇ دۇنيـادا ۇئنىـڭ ۈئچـۈن



[43] 

ەئڭ خۇشال بولىدىغان ائدەم مهن
 .ۆئزۈم
مهن ۆئز غــــايهمنى باشــــقا. ب

ائشــكارا-كىــشىلهر بىــلهن وئچــۇق
وئرتاقالشــقان بولــۇپ، ۇئ كىــشىلهر
مهن ەئڭ سۆيىدىغان كىـشىلهرنىمۇ

 .ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ
مېنىــڭ غــايهم باشــقىالرنىڭ. س

قارشىلىقىغا ۇئچراپ باقتى، لـېكىن
ـــۇل ـــال قوب مهن ۇئ غـــايهمنى يهنى

 .قىلىمهن



[44] 

ـــالۋە ـــته: ىئ ـــۇرالردا مهك پۇئيغ
ــوي ــالالش، ت ــىپ ت ــالالش، كهس ت
قىلىـــدىغان جورىـــسىنى تـــالالش،
ۆئمرىنــى ۆئتكۈزىـــدىغان جـــاينى
تالالش قاتارلىق ىئـشالردا، بالىـسى

ائنـا قـارار چىقىرىـپ-ۈئچۈن ائتا
بېرىدىغان ەئھۋال ىئنتـايىن ېئغىـر
ـــا ـــۇنداق ەئھۋالالرغ ـــۇپ، ائش بول
ۇئچرىغــان كىــشىلهرنىڭ ائساســهن
ـــد ـــسى دېگـــۈدەك ائخىرى اھهممى

 مهن بـــۇ-بهختلىـــك بواللمايـــدۇ



[45] 

خىــــل ەئھــــۋالالرنى ۆئزۈمــــگه
كېلىدىغان ېئلخهتـلهردە داۋاملىـق

 .ۇئچۇرتۇپ تۇرىمهن
مهن ۆئز غايهمنى ناھـايىتى)  2(

 ېئنىق چۈشىنىمهممۇ؟
مهن ۆئز غايهمنىــڭ ائساســىي. ائ

مهزمۇنىنى بىر جـۈمله سـۆز بىـلهن
 .چۈشهندۈرۈپ بېرەلهيمهن

ىدىكىمهن ۆئز غايهم توغرىس. ب
ـــداق  ـــېمه؟«ھهر قان ـــگهن» ن دې

 .سوائلغا جاۋاب بېرەلهيمهن



[46] 

مهن ۆئز غايهمنىـــڭ ېئنىـــق. س
تهســـۋىرىنى بىـــر قهغهزگه يېزىـــپ
چىقــــتىم، ۇئ تهســــۋىر مېنىــــڭ
غايهمنىڭ مۇھىم ائالھىـدىلىكلىرى
ياكى مهقـسهتلىرىنىمۇ ۆئز ىئچىـگه

 .ائلىدۇ
ەئگهر تېخـــى وئقـــۇپ: ىئـــالۋە

نىشان«باقمىغان بولسىڭىز، مېنىڭ 
ـــشلىك ـــشكه تېگى ـــته بىلى تىكلهش

ــشالر ــلهن» ىئ ــالهم بى ــگهن ماق دې
ائرزۇنـــــــــــى رېائللىققـــــــــــا«



[47] 

ائيالندۇرۇشــــــــنىڭ ســــــــىرلىق
دېــــگهن دوكــــالت» قــــانۇنىيىتى

تېكىــستىمنى بىــر قېــتىم وئقــۇپ
 .چىقىڭ

ــــگه)  3( ــــايهمنى ەئمهل مهن غ
ائشۇرۇشــتا پهقهت ۆئزۈم كــونترول
ـــــــال ـــــــدىغان ائمىلالرغى قىالالي

 تايىنىمهممۇ؟
مهن ۆئزۈمنىڭ ەئڭ يۈكـسهك. ائ

تاالنتلىرىنى تولـۇق چۈشـىنىدىغان
ـــگه ـــايهمنى ەئمهل ـــۇپ، ۆئز غ بول



[48] 

ائشۇرۇشتا مهن ائشۇ تاالنتلىرىمغا
.ناھايىتى زور دەرىجىدە تايىنىمهن

مېنىڭ ھازىرقى ائدىتىم بىلهن. ب
ەئمهلىيىــــتىم-كۈنلــــۈك ىئــــش

ـــشىغا ـــگه ېئشى ـــڭ ەئمهل غايهمنى
ـــدە ـــۈك دەرىجى ـــايىتى كۈچل ناھ

 .ھهسسه قوشىدۇ
ـــــــشىلهرنىڭ. س ـــــــۇھىم كى م

مهنسىتمهسلىكى ياكى قارشـىلىقىغا
ۇئچرىغان، يـاكى ناھـايىتى چـوڭ
توســالغۇغا يولۇققــان تهقــدىردىمۇ



[49] 

مېنىـــڭ غـــايهم يهنىـــال ەئمهلـــگه
 .ېئشىشى مۇمكىن

ۆئزىنى-ائدەم ۈئچۈن ۆئز: ىئالۋە
ۆئزىنى تولـۇق-تولۇق بايقاش، ۆئز

چۈشىنىش ىئنتايىن مۇھىم بولـۇپ،
ـــان ـــۇپ باقمىغ ـــى وئق ەئگهر تېخ
بولسىڭىز مېنىـڭ كىـشىلىك سـۋوت
ــان ــان قىلىنغ ــۇلى باي ــالىز ۇئس ائن

ــــــق،« ــــــق، ائجىزلى ائرتۇقچىلى
ــدىت  ــگهن» پۇرســهت، ۋە تهھ دې

ــــــىۋەتلىك ــــــڭ مۇناس ماقالهمنى



[50] 

ــۇپ ــتىم وئق ــر قې ــۇنلىرىنى بى مهزم
 .بېقىڭ

ــى)  4( ــى ۇئن ــايهم مېن ــڭ غ مېنى
 قوغلىشىشقا قىستامدۇ؟

ايهمنى ەئمهلـــگهمهن ۆئز غـــ. ائ
ـــشتىن ـــدا تىرىشى ائشـــۇرۇش يولى
باشـــــقا ىئـــــشالرنى قىلىـــــشنى

 .خالىمايمهن
مهن ۆئز غــايهمنى ھهر كــۈنى. ب

ــڭ ــۆپىنچه كۈنلهرنى ــمهن، ك وئيالي
ــۇرۇپ ــالپ ت ــى وئي ــى ۇئن ەئتىگىن



[51] 

ــى ــنىمهن، ۋە ائخــشىمى ۇئن وئيغى
.وئيالپ تۇرۇپ ۇئخالپ قالىمهن

ائخىـر-بۇ غايه ماڭا باشتىن. س
ىم بولـۇپ تۇيــۇلغىلىبىـردەك مــۇھ

 .كهم دېگهندە بىر يىل بولدى
ائرزۇنى رېائللىققا«مېنىڭ : ىئالۋە

ائيالندۇرۇشــــــــنىڭ ســــــــىرلىق
دېــــگهن دوكــــالت» قــــانۇنىيىتى

ــــته ــــستىمدىمۇ مۇشــــۇ ھهق تېكى
 .مهخسۇس مهزمۇن بار

ــگه)  5( ــايهمنى ەئمهل ــدە غ مهن



[52] 

ائشۇرۇش ىئستراتېگىيىسى بارمۇ؟
غـــايهمنى قانـــداق ەئمهلـــگه. ائ
ــرائ ــسىدا مېنىــڭ بى شــۇرۇش توغرى

 .يېزىۋالغان پىالنىم بار
مهن پىالنىمنى ۆئزۈم ھۆرمهت. ب

 كىــشى بىــلهن3قىلىــدىغان باشــقا 
.پىكىر ېئلىش ۈئچۈن وئرتاقالشتىم

مهن ۆئز پىالنىمنـــى ىئــــشقا. س
ائشـــۇرۇش يولىـــدا ىئـــش ېئلىـــپ
ــدىغان ــۈن ۆئزۈم قىلى ــرىش ۈئچ بې
مۇھىم ىئشالر تىزىملىكىگه ۋە ىئـش



[53] 

ىـــــتىمگه ناھـــــايىتى چـــــوڭائد
 .ۆئزگىرىشلهرنى كىرگۈزدۈم

ــــگه)  6( ــــايهمنى ەئمهل مهن غ
ائشۇرۇشتا ياردىمىگه ېئھتىيـاجلىق
بولىدىغان كىشىلهرنى ۆئز پىالنىمغا

 كىرگۈزدۈممۇ؟
مهن ەئتراپىمغــــا ماڭــــا ھهر. ائ

ۋاقىت مهدەت بېرىـپ تۇرىـدىغان،
ــــلهن ــــۇقچىلىقىم بى ــــڭ ائرت مېنى
ائجىـــــزلىقىم ھهققىـــــدە ماڭـــــا
ســـهمىمىي پىكىرلىرىنـــى بېرىـــپ



[54] 

.تۇرىدىغان ائدەملهرنى توپلىدىم
ـــــگه. ب ـــــايهمنى ەئمهل مهن غ

ائشۇرۇشــتا ىئقتىــدار جهھهتــتىن
ــــــــى ــــــــڭ ائجىزلىقلىرىمن مېنى
تولدۇرىــدىغان ىئقتىــدارلىرى بــار

 .ائدەملهرنى تېپىپ قويدۇم
مهن ۆئز غايهم توغرىسىدىكى. س

ۇئلۇغـــۋار وئيلىرىمنـــى باشـــقىالرغا
ــــىنىمۇدەپ، ۇئالرن ــــڭ قوشۇلۇش ى

 .قولغا كهلتۈرۈپ بولدۇم
ــــگه)  7( ــــايهمنى ەئمهل مهن غ



[55] 

ائشۇرۇش يولىدا تېگىـشلىك بهدەل
 تۆلهشنى خااليمهنمۇ؟

مهن ۆئز غـــايهمنى ەئمهلـــگه. ائ
ائشـــۇرۇش يولىـــدا ائللىقاچـــان
تــۆلهپ بولغــان بهدەلنــى ســۆزلهپ

 .بېرەلهيمهن
ـــــگه. ب ـــــايهمنى ەئمهل مهن غ

ـــــداق ائشـــــۇرۇش ۈئچـــــۈن قان
للهرنــــى تۆلهيــــدىغانلىقىمنىبهدە

 .وئيلىشىپ قويدۇم
مهن ھهرگىزمـــۇ ۆئزۈمنىـــڭ. س
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ــــق ــــشىغا خىالپلى قىمــــمهت قارى
ــمه ــاالمهتلىكىمگه زەخ ــش، س قىلى
يهتكۈزۈش، ياكى ائىئلهمگه زىيان
يهتكۈزۈش بهدىلىـگه ۆئز غـايهمنى

 .قوغالشمايمهن
ــــــــــــــايهمگه)  8( مهن ۆئز غ

 يېقىنلىشىۋاتىمهنمۇ؟
قوغلىـشىشمهن ۆئز غايهمنى . ائ

جهريانىـــــدا يېڭىـــــپ بولغـــــان
 .توسالغۇالرنى دەپ بېرەلهيمهن

مهن ھهر كۈنى مېنى غايهمگه. ب
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يېقىنالشتۇرىدىغان ىئشالرنى قىلىپ
 .تۇرۇۋاتىمهن

مهن غـــــايهمنى ەئمهلـــــگه. س
ائشـــۇرۇش ۈئچـــۈن پهۋقـــۇلائددە
قىيىن ىئـشالرنى قىلىـپ ۆئسۈشـنى

 .ۋە ۆئزگىرىشنى خااليمهن
ــۈن ق)  9( ــايهم ۈئچ ــانغ ىلىۋاتق

ىئـــشالر ماڭـــا رازىلىـــق ېئلىـــپ
 كېلهمدۇ؟

مهن غـــــايهمنى رېائللىققـــــا. ائ
ـــــــۈن ۆئز ـــــــدۇرۇش ۈئچ ائيالن



[58] 

ــــشنى ــــدىن ۋاز كېچى ىئدېائلىزىمى
 .خااليمهن

غايهم مهن ۈئچۈن ائشۇنداق. ب
دەرىجىــدە مــۇھىم بولغاچقــا، مهن
ۇئنىڭ ۈئچۈن نهچـچه يىـل يـاكى
نهچچه وئن يىـل كـۈرەش قىلىـشقا

 .رازى
ــگهمهن. س ــايهمنى ەئمهل  ۆئز غ

ائشــــۇرۇش يولىــــدا قىلىۋاتقــــان
ــــدە ىئــــشلىرىمدىن شــــۇ دەرىجى
ھوزۇرلىنىمهنكى، مهن ائشـۇ يولـدا



[59] 

مهغلــۇپ بولغــان تهقــدىردىمۇ، ۆئز
ھايـــاتىمنى ىئنتـــايىن مهنىلىـــك

 .ۆئتكۈزدۈم، دەپ ھېساباليمهن
مېنىڭ غايهم باشـقىالرغىمۇ)  10(

 پايدا ېئلىپ كېلهمدۇ؟
همنى ەئمهلـگهەئگهر مهن غاي. ائ

ـــدا ـــدىن پاي ـــسام ۇئنىڭ ائشۇرالى
كۆرىدىغان باشقا كىشىلهرنى ېئنىق

 .كۆرسىتىپ بېرەلهيمهن
ـــــگه. ب ـــــايهمنى ەئمهل مهن غ

ــلهن ــۈن، ۆئزۈم بى ــۇرۇش ۈئچ ائش
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پىكىردىكــــــى-وئخــــــشاش وئي
كىــشىلهرنى يىغىــپ بىــر قوشــۇن
ــــــش ۈئچــــــۈن ــــــۇرۇپ چىقى ق

 .تىرىشىۋاتىمهن
مهن ۆئز غــايهمنى ەئمهلــگه .س

ش ۈئچـــۈن قىلىۋاتقـــانائشـــۇرۇ
ـــشالر  ـــيىن، 5ىئ ـــدىن كې 20 يىل

 يىلدىن100يىلدىن كېيىن، ياكى 
.كېيىن ۆئز قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ

يۇقىرىـــــدىكى ەئھـــــۋالالردا ۆئز
ــــىناپ ــــزال س ــــايىڭىزنى ۆئزىڭى غ
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بېقىــشتىن باشــقا، ەئڭ ياخشىــسى
 دوسـتىنىڭ3ۇئنى سىز ۆئزىڭىزنىڭ 

.باھالىــشىدىنمۇ ۆئتكــۈزۈپ بېقىــڭ
ـــمهەئگهر ســـى ـــايىڭىز ھهم زنىڭ غ

دېــگهن» تــوغرا«باھاالشــالردىن 
ـــدىكهن، ـــلهن ۆئتهلهي جـــاۋاب بى
سىزنىڭ غايىڭىز چوقـۇم رېائللىققـا

ـــــدۇ ـــــىزنىڭ. ائيلىناالي ەئگهر س
»خاتـا«غايىڭىز بهزى ەئھـۋالالردا 

ـــــشىپ ـــــا ېئرى ـــــگهن نومۇرغ دې
قالىدىكهن، سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائشـۇ
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-ەئھۋالــــدا ســــهمىمىي بولغــــان
ستىدە، ياكى ائشۇبولمىغانلىقى ۈئ

ــــسى ــــسىدا قاي ــــۋالالر توغرى ەئھ
»توغرا«ىئشالرنى قىلسىڭىز ۇئالردا 

ـــــــــــــگهن نومۇرغـــــــــــــا دې
ېئرىـــشهلهيدىغانلىقىڭىز ۈئســـتىدە
ۋاقىت چىقىرىپ چوڭقۇر وئيلىنىـپ

ــــــــڭ ــــــــتلىرىڭىزنىڭ. بېقى دوس
ـــۇر ـــايىن چوڭق ـــىغىمۇ ىئنت باھاس

ــــڭ ــــيهت بىرى ەئگهر ۇئالر. ەئھمى
ــىزگه  ــدا س ــر ەئھۋال ــۇم بى 10مهل
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ـــىز ـــسا، س ـــگهن بول ـــۇر بهرمى نوم
 نومـۇر10بۇنىڭدا مهن «ۇئالردىن 

ــشىم ــداق قىلى ــۈن قان ــش ۈئچ ېئلى
ـــرەك؟ ـــڭ» كې .دەپ ســـوراپ بېقى

ۇئالرنىــــڭ دېگهنلىرىنــــى قــــۇالق
سېلىپ ائڭالڭ، خاتىرە قالـدۇرۇڭ،
ھهمـــــدە ســـــوائلالرنى تولـــــۇق

ـــــتۇرۇۋېلىڭ ـــــا. ائيدىڭالش ەئمم
ـــقا ـــى ائقالش ـــۇ ۆئزىڭىزن ھهرگىزم

شـــقۇرۇش ىئلمـــىبا. تىرىـــشماڭ
ـــۇم ـــسى جهك روزېنبل مهسلىھهتچى
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)»Jack Rosenblum« (نىـڭ مـاۋۇ
ــــاقالڭ ــــسىڭىزدە س ــــى ېئ :گېپىن

سـهن بىـر‹ەئگهر بىر ائدەم ساڭا «
دېسه، ۇئ ائدەم تهلـۋە ائدەم› ائت

سـهن بىـر‹ ائدەم 3ەئگهر . بولىدۇ
دېــــسه، بىــــر سۇيىقهســــت› ائت

10ەئگهر . پىالنلىنىۋاتقــان بولىــدۇ
ــهن ب‹ائدەم  ــر ائتس ــسه، ۇئ› ى دې

چاغدا ساڭا بىر ېئگهر ېئلىش ۋاقتى
 ».كهلگهن بولىدۇ
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 ائخىرقى سۆز  . 6   
مېنىـڭ تهرجىمىھـالىمنى، بىلىــۋال
ــا ــۈزگهن يازم ــلهن ۆئتك ــورى بى ت
سۆھبهتنىڭ خاتىرىسىنى، ۋە مېنىڭ
مۇۋەپپهقىيهت بىلهن ىئش ۈئنـۈمى
ھهققىــدىكى يــازمىلىرىمنى وئقــۇپ

خهۋىرىـدەباققان قېرىنداشـالرنىڭ 
بولغىنىـــــدەك، مهن ھـــــازىرغىچه
بولغــان ۆئمرۈمنىــڭ وئخــشىمىغان
ـــــــدە ۆئزۈم ۈئچـــــــۈن دەۋرلىرى
وئخشىمىغان ىئشالرنى غايه قىلىـپ



[66] 

ــدىم ــلهپ ماڭ ــۇ. تىك ــدە ائش ھهم
غايىلهرنى رېائللىققـا ائيالنـدۇرۇش
ۈئچۈن ۆئزۈمنىڭ بارلىقىنى سـهرپ
.قىلىـــــپ، قـــــاتتىق تىرىـــــشتىم
نهتىجىــــــــدە ۆئز غايهمنىــــــــڭ

.نچىسىنى ەئمهلـگه ائشـۇردۇمكۆپى
يىللىــرى-88-1985مهســىلهن، 

ــپىرانتلىق ــپ، ائس ــاپونىيىگه بېرى ي
وئقۇغۇچى بواللمىغانـدىن كېـيىن،
ائمېرىكىغا بېرىپ ماگىـستىرلىق ۋە
ــۋانلىرىنى ېئلىــشنى دوكتورلــۇق ۇئن
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بۇ. ۆئزۈمگه غايه قىلىپ تۇرغۇزدۇم
غـــايه مهنـــدىن مۇنـــداق ىئككـــى

.ىالتتـىائساسىي نهرسىنى تهلهپ ق
ـــــــــسى،   دەپ»TOEFL«بىرىنچى

ائتىلىدىغان ىئنگلىزچه ىئمتىھانىدا
ىئككىنچىـسى،. الياقهتلىك بولـۇش

ۆئزۈمنــــى بــــېقىش ۈئچــــۈن-ۆئز
ـــۇش ـــساد بول ۇئ. يېتهرلىـــك ىئقتى

چاغدا ياپونىيىدىكى مهن وئقۇغان
 كۈن،6ائلىي مهكتهپ ھهپتىسىگه 
 دىــن9كــۈنىگه ەئتىــگهن ســاەئت 
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ــاەئت  ــچه 6كهچ س ــا8 گى ەئت س
مهن يـۇقىرىقى ىئككـى. ىئشلهيتتى

ــــۈن، ــــازىرالش ۈئچ ــــهرتنى ھ ش
ـــرىم ـــى يې ـــدىكى ائخىرق ياپونىيى
يىلدىن ائرتۇقراق ۋاقىـت ىئچىـدە،

 دىـن8ھهر كۈنى ەئتىگهن ساەئت 
.بۇرۇن ىئشخانامغا كېلىـپ بولـدۇم

ـــــاەئت  ـــــا5كهچ س  ته ياتىقىمغ
ـــپ،  ـــپ كېلى ـــرىمغىچه5قايتى  يې

 گىـچه6كهچلىك تامىقىمنى يهپ، 
ېــرىم ســاەئت ۋېلىــسىپىت مىنىــپي
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ماتسۇشىتا شـىركىتىدە ىئـشلىگىلى
ۇئ يهرگه پويىزدا وئلتۇرسـا. باردىم

 مىنــۇتتىال بــارغىلى بولــسىمۇ،6-7
ـــۇلىنى ـــىنىڭ پ ـــويىز كىراس مهن پ
ــــا ــــر كون ــــېجهش ۈئچــــۈن بى ت
ۋېلىــسىپىت ســېتىۋېلىپ، شـــۇنىڭ

ـــدىم ـــلهن قاتنى ـــىركهتته. بى ۇئ ش
 گىـچه ىئـشلهپ،11كېچه سـاەئت 

 يېــرىمگىچه قايتىــپ11ققــا ياتا
كهلگىــچه-ىئــشقا بېرىــپ. كهلــدىم

ۋېلىسىپىتنىڭ ۈئسـتىدە ىئنگلىـزچه
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ـــــپ، ـــــالپ مېڭى ـــــۇ ائڭ ۈئنائلغ
ۋېلىسىپىت مىنىشكه كېتىـدىغان ۇئ
ــزچه ــى ىئنگلى ــاەئت ۋاقىتن ــر س بى

ـــشلهتتىم ـــقىمۇ ىئ ـــېچه. ائڭالش ك
ــاەئت  ــگهن11س ــدىن ەئتى  يېرىم

ــــاەئت  ــــزچه2س ــــچه ىئنگلى  گى
ــــدە ــــدىم، ھهم ــــسىۆئگهن  ەئتى

ـــــــدىغان ـــــــسىپىتته ائڭالي ۋېلى
ـــسىنى ـــزچه ۈئنائلغـــۇ لېنتى ىئنگلى

مانـا شـۇنداق. تهييارالپ قويـدۇم
تىرىــشىش ائرقىلىــق، ياپونىيىــدىن
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ـــا ـــۇرۇن ائمېرىكىغ ـــشتىن ب قايتى
وئقۇشــقا كېلىـــشنىڭ شـــهرتلىرىنى

يىلــى كـــۈزدە-1988ھــازىرالپ، 
 .ائمېرىكىغا وئقۇشقا كهلدىم

مهن ھهر بىــر ۇئيغۇرنىــڭ پۈتــۈن
ـــــشقا ـــــلهن قوغلىشى كـــــۈچى بى
ەئرزىيــــدىغان غايىــــدىن بىرنــــى
تهســـهۋۋۇر قىلىـــپ تاپااليـــدىغان
يوشــۇرۇن قابىلىيىتىنىــڭ بارلىقىغــا،
ـــڭ ـــۆپىنچه ائدەملهرنى ـــدە ك ھهم
ــــا ــــايىنى رېائللىقق ائشــــۇنداق غ
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ائيالندۇرااليـــدىغانلىقىغا تولـــۇق
سىزنىڭ غايىڭىز مهيلى. ىئشىنىمهن

ـــك ـــاكى كىچى ـــسۇن ي ـــوڭ بول چ
ەئگهر ۇئ يۇقىرىـدا بايـانبولسۇن، 

ـــۇق ـــلهرگه تول ـــان ۆئلچهم قىلىنغ
چۈشــسه، ۇئنــى چوقــۇم رېائللىققــا
ــــدىغانلىقىغا ــــدۇرغىلى بولى ائيالن

 .تولۇق ىئشىنىمهن
ائرزۇنـى«مهن ەئسلىدە يېقىنـدا 

رېائللىققا ائيالندۇرۇشنىڭ سـىرلىق
دېـــگهن تېمىـــدىكى» قـــانۇنىيىتى
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ماقــالىلهرنى يېزىــشنى باشالشــنى
لــېكىن، يېڭــى. ىئــدىمپىالنلىغــان 

ۋەزىيهتنىـــــــــڭ تهقهززاســـــــــى
تۈپهيلىــــدىن ائلــــدىنقى قېــــتىم

ــتىم ــى ۆئزگهرت ــى. پىالنىمن كېيىنك
ـــشى ـــۇنداق بۆلى ـــۇ ھهم ش قېتىمم

قانـداقال بولمىـسۇن، ھهر. مۇمكىن
بىر ۇئيغۇر ياشلىرى ۈئچـۈن، غـايه

ــــــنىڭ  ــــــى10تىكلهش  ۆئلچىمىن
سـىرلىق«يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغـان 

رۇنتىــــــن بــــــۇ» قــــــانۇنىيهت
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ۆئگىنىۋېلىش ناھـايىتى پايـدىلىق،
»قـانۇنىيهت«ۇئ . دەپ وئياليمهن

ــالىلهرنى نــى تونۇشــتۇرىدىغان ماق
.يېزىش پىالنىم ۆئزگىرىپ قالمىدى
خــۇدايىم بۇيرۇســا ۇئنــى يــېقىن

 .كهلگۈسىدە باشاليمهن
»ىئــالۋە«مهن مهزكــۇر ماقالىــدا 

ــــۇپ ــــا قوي ــــهكلىدە وئتتۇرىغ ش
ۆئتكىنىمـدەك، مۇشـۇ ماقالىــدىكى
خېلــى كــۆپ ۇئقــۇمالر مهن بــۇرۇن
يازغان بىر قىسىم ماقـالىلهر بىـلهن
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ـــچ مۇناســـىۋەتلىك شۇڭالشـــقا. زى
ــــىتىلگهن ــــڭ كۆرس وئقۇرمهنلهرنى
باشقا ماقـالىلهرنىمۇ كهم دېگهنـدە
ـــشىنى ـــۇپ چىقى ـــتىم وئق ـــر قې بى

ـــمهن ـــىيه قىلى ـــدىن. تهۋس ۇئنىڭ
ــــــدا باشــــــقا، مهزكــــــۇر ماقالى

ـــتۇرۇلغان  ـــدە-10تونۇش ۆئلچهم
ـــر  ـــسىنىڭھهر بى ـــڭ غايى ائدەمنى

باشقىالرغىمۇ پايدا يهتكۈزىـدىغان
ــــــى تهلهپ ــــــشى كېرەكلىك بۆلى

ـــان ـــۇرالر ۆئز. قىلىنغ ـــازىر ۇئيغ ھ
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تارىخىـــدىكى ەئڭ كهســـكىن بىـــر
مهن بۇ. تهقدىرگه دۇچ كېلىۋاتىدۇ

ــــدىن ــــڭ بۇنىڭ ــــته ۆئزۈمنى ھهق
ــــرىم ــــدا ائي كېيىنكــــى يازمىلىرى

مېنىـــڭ ھـــازىر ۆئز. تـــوختىلىمهن
ـــاش ـــسىنى بايق  ۋە تىكـــلهشغايى

باســـقۇچىدا تۇرۇۋاتقـــان ھهر بىـــر
ۇئيغـــــــۇر قېرىنداشـــــــلىرىمدىن
ـــــڭ ـــــدىغىنىم، ىئمكانىيهتنى كۈتى
بارىچه سىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكـى
غــــايىڭىز ۇئيغــــۇر تهقــــدىرىنى
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ـــــپ ـــــدا ېئلى ياخـــــشىالشقا پاي
ھازىر ۇئنىڭغـا. كېلىدىغان بولسۇن

-20يهنه . تــېخىچه پۇرســهت بــار
 يىلــــدىن كېــــيىن قانــــداق30
دىغانلىقى ھـېچ كىمـگه ائيـانبولى

 .ەئمهس
ـــان ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇ يازمى ب

 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى
ـــشان تىكلهشـــته بىلىـــشكه« نى

 :»تېگىشلىك ىئشالر
http://www.meripet.com/Soh
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bet1/2010a1_Goal.htm 
ائرزۇنــــــــــى رېائللىققــــــــــا«

ائيالندۇرۇشــــــــنىڭ ســــــــىرلىق
 :»قانۇنىيىتى

http://www.meripet.com/Soh
bet1/20100910_Secret_PPT.ht
m 

ـــــق، ائجىزلىـــــق،« ائرتۇقچىلى
 :»پۇرسهت، ۋە تهھدىت

http://www.meripet.com/Soh
bet1/20100722_Swot1.htm 
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ــــارلىق ــــىدىقنىڭ ب ــــن س ەئركى
 :يازمىلىرى

http://www.meripet.com/Soh
bet/ 

ـــدىن( ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ

باشـــقا ھهرەئســـكهرتكهن ھالـــدا 
ـــالن ـــدە ېئ ـــور بهتلىرى ـــداق ت قان

 )قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
 
 


