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مهن -2010يىلــى -9ىئيۇلــدا
يازغــــان »نىــــشان تىكلهشــــته
بىلىـــشكه تﯧگىـــشلىك ىئـــشالر«
دﯦگهن ماقالهمـدە ائرزۇ ،نىـشان
ۋە غــــــايه وئتتۇرىــــــسىدىكى
پهرقلهرنـــى ،ھهمـــدە نىـــشاننى
مۇۋاپىـــــــــق تىكلهشـــــــــنىڭ
ۆئلچهملىرىنـــــى تونۇشـــــتۇرۇپ
ۆئتــكهن ىئــدىم .ائشــۇ تﯧمىغــا
يــــﯧقىن كﯧلىــــدىغان يهنه بىــــر
مهزمۇن بار .ۇئ بولـسىمۇ قانـداق
قىلغانــــدا غــــايىنى مۇۋاپىــــق
تــــــاللىغىلى بولىــــــدىغانلىقى
مهســــىلىدۇر .بۇمــــۇ ۇئيغــــۇر
ياشــــــلىرى ەئڭ كــــــۆپ دۇچ
كﯧلىــدىغان مهســىلىلهرنىڭ بىــرى
بولــــــۇپ ،مهن ۋەتهنــــــدىكى
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ياشالردىن تاپشۇرۇپ ائلىـدىغان
ېئلخهتلهرنىــــڭ بىــــر قىــــسمى
ۆئزلىــرى تاللىغــان غايىلهرنىــڭ
تـــوغرا بولغـــان-بولمىغـــانلىقى
توغرىـــــسىدىكى ســـــوائلالرنى
ائساسىي مهزمـۇن قىلغـان .مهن
يﯧقىندا قىزىم دىلنارەنىـڭ قولىـدا
»غايىڭىزنى سىناقتىن ۆئتكۈزۈپ
بﯧقىڭ« )ىئنگلىـزچه » Put your
 («dream to the testدﯦ ـگهن
بىـــر پـــارچه كىتـــابنى كـــۆرۈپ
قالــدىم .شــۇنىڭ بىــلهن ۇئنــى
قىزىمـدىن ائرىــيهت ېئلىــپ ،تﯧــز
ســۈرەئتته بىــر قﯧــتىم ۋاراقــالپ
چىقتىم .بۇ كىتاب مۇقهددىمه ۋە
 10بـــابتىن تهركىـــب تاپقـــان
بولـــۇپ ،ۇئ  10بابتـــا غـــايىنى
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ســـــــىنايدىغان  10ســـــــىناق
تهپــسىلىي بايــان قىلىنغــان .ۇئ
كىتــاب جهمىئــي  235بهتلىــك
بولـــــــــۇپ ،پايـــــــــدىلىنىش
ماتﯧرىيــــاللىرى تىزىملىكىنىــــڭ
ۆئزىــال  8بهت كﯧلىــدىكهن .مهن
ۇئشبۇ يازمامـدا ائشـۇ كىتابنىـڭ
مـــــــۇقهددىمه قىـــــــسمىدىكى
مهزمـــۇنالرنى ،يهنــــى غــــايىنى
مۇۋاپىق تالالشنىڭ  10ۆئلچىمى
يـــاكى بىـــر غايىنىـــڭ مۇۋاپىـــق
بولغان-بولمىغانلىقىنى باھـاالپ
كۆرۈشــــكه ىئــــشلىتىدىغان 10
ســىناقنى قىــسقىچه تونۇشــتۇرۇپ
ۆئتىمهن.
كــــۆپىنچه كىــــشىلهرنىڭ كهم
دﯦگهنــدە بىــردىن غايىــسى بــار
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بولىدۇ .مﯧـنىڭچه سـىزنىڭمۇ ھهم
شــــۇنداق .ســــىز چوقــــۇم ۆئز
غـــــايىڭىزنى ۆئز ھايـــــاتىڭىزدا
ەئمهلگه ائشۇرۇشنى ىئستهيسىز.
ەئممـــا ھـــازىر ســـىز تاللىغـــان
پهللىڭىزنىــڭ بهك ېئگىــز بولــۇپ
كهتكهنلىكىنى ياكى بهك تـۆۋەن
بولــۇپ قالغــانلىقىنى بىلهلــمهي
قﯧلىۋاتقــان بۆلىــشىڭىز مــۇمكىن.
ســـىزنىڭ غايىڭىزنىـــڭ چوقـــۇم
ەئمهلــگه ائشــىدىغانلىقى يــاكى
مهغلۇپ بولىدىغانلىقىنى ،قانداق
قىلغانـــــدا ۇئنـــــى ەئمهلـــــگه
ائشــــۇرغىلى بولىــــدىغانلىقىنى،
ھـــازىر تۇرغـــان يﯧرىڭىـــزدىن ۇئ
پهللىـــــگه قانـــــداق يﯧتىـــــپ
بارااليــدىغانلىقىڭىزنى بىلهلــمهي
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قﯧلىۋاتقــان بۆلىــشىڭىز مــۇمكىن.
ەئگهر ســـــــىزنىڭ ھـــــــازىرقى
ەئھۋالىڭىز ەئنه شـۇنداق بولـسا،
ۇئشــبۇ يازمىــدا ۋە مهن كﯧــيىن
يازمـــاقچى بولغـــان »ائرزۇنـــى
رﯦائللىققـــــا ائيالندۇرۇشـــــنىڭ
يوشــۇرۇن قــانۇنىيىتى« دﯦــگهن
مهزمۇنـــــدىكى يازمىلىرىمـــــدا
تونۇشـــــتۇرۇلىدىغان ىئلمىـــــي
ۇئقــۇمالر ســىزگه خــﯧلىال يــاردەم
قىالاليـــــدۇ .ســـــىز مهزكـــــۇر
يازمىدىكى بىلىملهرنى ىئگىـلهش
ائرقىلىـــــق ،ۆئزىڭىـــــزدىن ۆئز
غــــايىڭىز توغرىــــسىدا تــــوغرا
ســـــــــوائلالرنى سوراشـــــــــنى
ۆئگىنىۋالىـــسىز .ەئگهر ســـىزنىڭ
ائشــــــۇ ســــــوائلالرغا بهرگهن
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جــاۋابلىرىڭىز بولۇشــلۇق )يهنــى
»راســــت ،شــــۇنداق ،تــــوغرا«
دﯦــگهن( جــاۋابالر بولىــدىكهن،
ســىزنىڭ غايىڭىزنىــڭ ەئمهلــگه
ېئــشىش ېئھتىمــاللىقى ناھــايىتى
يـــــۇقىرى بولغـــــان بولىـــــدۇ.
شۇڭالشـــــــقا مهن ســـــــىزنىڭ
تۆۋەنــــــدىكى مهزمــــــۇنالرنى
ەئســـــــــتايىدىل وئقـــــــــۇپ
چىقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن.
بۇ يهردە ەئسكهرتىپ قويۇشـقا
تﯧگىــشلىك بىــر نهرســه شــۇكى،
ىئنگلىزچىــــــدا ۇئخلىغانــــــدا
كۆرىـــدىغان »چـــۈش« بىـــلهن
ھازىر گﯧپىنى قىلىۋاتقان »غايه«
ۈئچۈن وئخشاش بىر سۆز ،يهنـى
» «dreamدﯦـــــــگهن ســـــــۆز،
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ىئـــشلىتىلىدۇ .شۇڭالشـــقا غـــايه
توغرىــــــــسىدىكى كىتــــــــاب،
ماقـــــــالىالردىكى بايـــــــانالردا
» «dreamدﯦگهن سۆزنى بىر دەم
»چــۈش« دﯦــگهن مهنىــدە ،بىــر
دەم »غـــايه« دﯦـــگهن مهنىـــدە
ىئــــــــشلىتىدۇ .مهســــــــىلهن،
ىئنگلىزچىـــدىكى »«daydream
دﯦگهن سۆزنىڭ ۇئتتـۇر مهنىـسى
»كۈنــدۈزدىكى چــۈش« بولــۇپ،
ۇئ »قـــــۇرۇق غـــــايه« يـــــاكى
»ەئمهلگه ائشـمايدىغان غـايه«
دﯦـــگهن مهنىنىمـــۇ بىلدۈرىـــدۇ.
keep
ىئنگلىزچىـــــــدىكى»
 «dreamingدﯦــــگهن ســــۆزنى
»غــــايىڭىزنى تهييارالۋﯦرىــــڭ«
دەپ چۈشهنسىمۇ بولىدۇ ،يـاكى
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»چۈشىڭىزنى كۆرۈۋﯦرىـڭ« دەپ
چۈشهنسىمۇ بولىدۇ.
 .1كىتابنىــــــڭ ائپتــــــورى
توغرىسىدا
»غـــــــايىڭىزنى ســـــــىناقتىن
ۆئتكــــۈزۈپ بﯧقىــــڭ« دﯦــــگهن
كىتابنىـــڭ ائپتورىنىـــڭ ىئـــسمى
جــون ماكــسىۋﯦل )» John C.
 («Maxwellبولــــــــــــــۇپ ،ۇئ
خهلقائرادا ېئتىراپ قىلىنغـان بىـر
لىدﯦرشۇناسلىق مۇتهخهسسىسى،
نـــاتىق ۋە يازغۇچىـــدۇر .ۇئ 50
پارچىــــدىن ائرتــــۇق كىتــــاب
چىقارغـــان بولـــۇپ ،ۇئالرنىـــڭ
كوپىيــــسىدىن ھــــازىرغىچه 16
مىليونــدىن ائرتــۇقى ســﯧتىلغان.
دۇنيادىكى  2مىليوندىن ائرتـۇق
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لىـــــــــدﯦرگه تهربىـــــــــيىلهش
سﯧمىنارلىرى بهرگهن .بىـر قـانچه
مــــــۇالزىمهت شــــــىركهتلىرىنى
قۇرغــان .ۇئنىــڭ »لىــدﯦرلىقنىڭ
ائغــــــــدۇرۇپ تاشــــــــلىغىلى
بولمايــدىغان  21قــانۇنىيىتى«،
»ۆئزىڭىزنىــــــڭ ىئچىـــــــدىكى
لىـــدﯦرلىقنى يﯧتىلـــدۈرۈڭ« ،ۋە
»بىـــــر لىـــــدﯦردا كهم بولـــــسا
بولمايـــــدىغان  21ســـــۈپهت«
دﯦگهن  3پـارچه كىتابىنىـڭ ھهر
بىــرى بىــر مىليــون نۇســخىدىن
كۆپرەك سﯧتىلغان.
 .2غايه دﯦگهن نﯧمه
دوكتـــــــــور ماكـــــــــسىۋﯦل
مۇۋەپپهقىيهت قازانغان كىـشىلهر
ۈئســتىدە  40يىلــدىن ائرتــۇق
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ۋاقىت ىئلمىـي تهتقىقـات ېئلىـپ
بارغـــان .يـــۈزلىگهن تهســـىرى
ناھـــايىتى كۈچلـــۈك ،ىئنتـــايىن
چوڭ مـۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغـا
كهلتـــۈرگهن كىـــشىلهر بىـــلهن
تونۇشــقان .ۆئزىمــۇ بىــر قــانچه
چــــوڭ غــــايىلهرنى ەئمهلــــگه
ائشۇرغان .شۇ جهرياندا نۇرغـۇن
كىـــشىلهرنىڭ غـــايه توغرىـــسىدا
خاتـــــا چۈشـــــهنچىگه ىئـــــگه
ىئكهنلىكىنـــــــى بايقىغـــــــان.
تۆۋەندىكىسى بىر قىسىم كىشىلهر
»غـــــايه« دەپ تالاليـــــدىغان
نهرســـــىلهرنىڭ بىـــــر قىـــــسقا
تىزىملىكى:
 قۇرۇق غايىلهر )كۈندۈزدىكىچۈش( — ھازىرقى خىزمىتىدىن
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دىققىتىنى چاچىدىغان نهرسىلهر.
 ائســــــماندىكى غازنىــــــڭشورپىسىغا نان چىالپ يهيدىغان
غــــــــايىلهر — رﯦائللىقتــــــــا
ىئستراتﯧگىيىــسى يــاكى ائساســى
يوق قااليمىقان ىئدىيىلهر.
 ناچــار غــايىلهر — قــايغۇ ۋەپــــالهچلىكنى كۆپهيتىــــدىغان
ەئندىشىلهر.
 ىئدﯦائلىـــستىك غـــايىلهر —پهقهت ســـىز ھهممىـــگه قـــادىر
بولغانـــدىال ائنـــدىن ەئمهلـــگه
ائشىدىغان دۇنيا.
 ۋاكالهتلىـــــك غـــــايىلهر —پهقهت باشـــــقىالر ائرقىلىقـــــال
ەئمهلــگه ائشــۇرغىلى بولىــدىغان
غايىلهر.
][12

 رومانتىك غايىلهر — »مﯧنـىباشـــقىالر بهختلىـــك قىلىـــدۇ«
دەيدىغان ەئقىدە.
 خىـــــزمهت غـــــايىلىرى —»مﯧنـــــــــى خىزمهتتىكـــــــــى
مۇۋەپپهقىيهت بهختلىك قىلىدۇ«
دەيدىغان ەئقىدە.
 مهنزىل غايىلىرى — »مﯧنـىبىر خىزمهت وئرنى ،بىـر ھوقـۇق،
يــاكى بىــر مۇكاپــات بهختلىــك
قىلىدۇ« دەيدىغان ەئقىدە.
ەئگهر يــــــۇقىرىقى غــــــايىلهر
وئرۇنلـــۇق غـــايىلهر بولمىـــسا،
قانـــداقلىرى وئرۇنلـــۇق بولغـــان
بولىــــــــدۇ؟ ســــــــىناقالردىن
ۆئتهلهيـــــــدىغان غايىنىـــــــڭ
ېئنىقلىمىـــسى مۇنـــداق :غـــايه
][13

دﯦگىنىمىــــز ائدەمــــگه ىئلھــــام
بﯧغىـــــشاليدىغان ،كهلگۈســـــى
توغرىسىدىكى بىر گۈزەل كۆڭـۈل
مهنزىرىــسى بولــۇپ ،ۇئ پۈتــۈن
ۋۇجۇدىڭىزغـــا ،ىئرادىڭىـــزگه ۋە
روھىيىتىڭىــزگه كــۈچ-قــۇدرەت
ائتـــا قىلىـــپ ،ســـىزنى ۇئنـــى
ەئمهلگه ائشۇرۇش يولىدا بارلىق
تىرىـــــــــــــــــــــشچانلىقالرنى
كۆرسىتىــشىڭىزگه ۈئندەيــدىغان
ياكى چاقىرىـدىغان نهرسـه .بىـر
ائدەمنىــــــــڭ قوغلىشىــــــــشقا
ەئرزىيدىغان بىـر غايىـسى ائشـۇ
ائدەمنىـــڭ ياشـــاش مهقـــسىتى
بىلهن يوشۇرۇن كۈچىنىڭ كۆڭۈل
مهنزىرىسى ۋە يول خهرىتىـسىگه
وئخشاش بىر نهرسىدۇر.
][14

 .3ائدەمنىڭ غايىسى بولۇش
نﯧمه ۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم؟
غــايىلهر ىئنتــايىن قىممهتلىــك
تاۋارالر بولۇپ ،ۇئالر بىزنى ائلغـا
قــاراپ ىئتتىرىــدۇ .بىــزگه كــۈچ-
قــۇدرەت ائتــا قىلىــدۇ .بىزنىــڭ
قىلىۋاتقـــان ىئـــشىمىزغا بولغـــان
قىزغىنلىقىمىزنـــــى قوزغايـــــدۇ.
شۇڭالشـــقا ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ
غايىسى بۆلىشى كﯧـرەك .ەئممـا،
ەئگهر ســىز ۆئزىڭىــزدە ەئمهلــگه
ائشۇرۇشـــــنى ىئـــــستهيدىغان
غايىنىــڭ بــار-يــوقلىغىنى ېئنىــق
بىلمىــــسىڭىز قانــــداق قىلىــــش
كﯧــرەك؟ نۇرغــۇن كىــشىلهر غــايه
تىكلهشكه رىغبهتلهنـدۈرۈلمىگهن
بولىدۇ .يهنه نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ
][15

غايىــسى بــار بولــسىمۇ ،ۇئالر ۆئز
غايىـــسىگه بولغـــان ۈئمىـــدىنى
يوقىتىــپ ،ۇئنــى بىــر تهرەپــكه
قايرىـــپ قويىـــدۇ .ەئگهر ســـىز
ائشــۇنداق ائدەملهرنىــڭ بىــرى
بولـــۇپ قالـــسىڭىز ،ھهرگىزمـــۇ
ەئنــــــسىرىمهڭ — ســــــىز ۆئز
غـــــــــايىڭىزنى قايتىـــــــــدىن
تۇرغۇزااليــــسىز .غــــايه چــــوڭ
بولــــسىمۇ ،كىچىــــك بولــــسىمۇ
بولۇۋﯦرىدۇ .پهقهت چـوڭ غـايىال
غــايه ھﯧــسابلىنىپ ،قالغــانلىرى
غــايه ھﯧــسابالنمايدىغان ىئـــش
يــوق .لــﯧكىن ،ســىزنىڭ غــايىڭىز
چوقـــۇم ۆئزىڭىـــزدىن چـــوڭراق
بۆلىـــشى كﯧـــرەك — كـــۆپىنچه
ۋاقىتتـــا ســـىز پهقهت ۆئزىڭىـــز
][16

تاللىغان پهلله بىـلهن وئخـشاش
ېئگىزلىكتىكــى يــاكى ۇئنىڭــدىن
تۆۋەنرەك تۇرىـدىغان بالـداققىال
چىقااليسىز.
 .4بهزىلهرنىــــــــڭ غــــــــايه
تىكلهشـــــتىن ۋاز كﯧچىـــــشنىڭ
سهۋەبلىرى
) (1باشقىالرنىڭ يامان تهسىرى
دۇنيادا باشـقىالرنىڭ غايىـسىگه
ھۇجۇم قىلىـدىغان ،باشـقىالرنىڭ
ىئـــــــدىيىلىرىنى ۆئلتـــــــۈرۈپ
تاشاليدىغان كىـشىلهر ناھـايىتى
كـــۆپ .ۆئزىنىـــڭ ھـــﯧچ قانـــداق
غايىــــــسى يــــــوق كىــــــشىلهر
باشـــــقىالرنىڭ غايىـــــسى بـــــار
بۆلىـــــشىنى ائنـــــچه خـــــاالپ
كهتمهيـــدۇ .ۇئنـــداق كىـــشىلهر
][17

باشــقىالرنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىــدىن
راھهتسىزلىك ياكى خهتهر ھـﯧس
قىلىدۇ .ېئھتىمال غايه تىكلهشـته
ســىزمۇ ائشــۇنداق كىــشىلهرنىڭ
قۇربـــــانى بولـــــۇپ كهتـــــكهن
بۆلىــشىڭىز مــۇمكىن .ېئھتىمــال
سىزنىڭ بىر غـايه تىكلىـشىڭىزگه
باشــقىالر ســوغۇق ســۇ ســهپكهن
بۆلىــــشى مــــۇمكىن .ســــىزنىڭ
يۇقىرى ۆئرلهپ ،ۆئز ھايـاتىڭىزدا
ائالھىــــــــدە تــــــــۆھپىلهرنى
يارىتىــشىڭىزغا باشــقىالر قارشــى
تۇرۇپ باققان بۆلىشىمۇ مۇمكىن.
ياكى ۇئالر سـىزنى بهزى ائزاب-
وئقــــــــــــۇبهت يــــــــــــاكى
ۈئمىدسىزلىنىــشلهردىن ســاقالپ
قالمـــاقچى بولغـــان بۆلىـــشىمۇ
][18

مـــۇمكىن .ســـىزگه ائشـــۇنداق
ەئھۋالنىڭ قايسىسى يـۈز بهرگهن
بۆلىــشىدىن قهتىئيــنهزەر ،ەئگهر
ســـىز بىـــر غـــايه تىكلهشـــتىن
بﯧلىڭىزنى قويۇۋەتكهن بولسىڭىز،
روھىڭىزنى قايتا ۇئرغۇتۇڭ .سـىز
ھـــازىردىن باشـــالپ بىـــر غـــايه
تىكــلهپ ،ائشــۇ غــايه ۈئچــۈن
تىرىشــــــــسىڭىزمۇ ھهرگىــــــــز
كﯧچىككهن بولمايسىز.
) (2بــۇرۇنقى وئڭۇشــسىزلىق ۋە
ائزابالرنىڭ تهسىرى
ۈئمىدســــىزلىك ائرزۇ بىــــلهن
رﯦائللىقنىــــڭ وئتتۇرىــــسىدىكى
بوشــلۇق بولــۇپ ،بىــز ھهممىمىــز
ائشــــــۇنداق بوشــــــلۇقنى ۆئز
بﯧــشىمىزدىن ۆئتكــۈزۈپ باققــان.
][19

بىــــــز ھهممىمىــــــز ائلــــــدىن
مــــــــۆلچهرلىمىگهن ناچــــــــار
سهرگۈزەشــــــــــــــــتلهرنى ۆئز
بﯧــشىمىزدىن ۆئتكــۈزۈپ باققــان.
ەئمهلگه ائشمىغان ىئستهكلهر ۋە
بىتچىت بولغان ۈئمىدلهر بىـلهن
ياشاشــــقا مهجبــــۇرى بولــــۇپ
باققـــان .بىــــز بهزى ىئــــشالرنى
ياخــشى قىاللمىغانــدا» ،ۇئنــداق
ىئــشنى ىئككىنچــى قىلمــايمهن«،
دەيمىز .بۇ بىـر چـوڭ خاتـالىق،
بولۇپمۇ غايىنىڭ ىئشىدا تﯧخىمـۇ
شــــــــۇنداق .مهغلــــــــۇبىيهت
مۇۋەپپهقىيهت ۈئچۈن تۆلىمىسه
بولمايـــدىغان بهدەلـــدۇر .بهزى
كىشىلهر ۆئز غايىـسىنى ەئمهلـگه
ائشـــۇرۇش يولىـــدا وئڭۇشـــلۇق
][20

قهدەملهرنـــى بﯧـــسىش ۈئچـــۈن
نۇرغـــۇن وئڭۇشـــسىزلىقالرنى ۆئز
بﯧـــشىدىن ۆئتكۈزۈشـــكه تـــوغرا
كﯧلىــدۇ .ســابىق ەئنگلىــيه بــاش
مىنىـــستىرى مارگارﯦـــت ســـاچﯧر
)» («Margaret Thatcherخانىم
مۇنـــداق دﯦـــگهن» :ســـهن بىـــر
جهڭنـــى كـــۆپ قﯧـــتىم ېئلىـــپ
بارغانـــدىال ائنـــدىن ۇئنىڭـــدا
ۇئتــۇپ چىقااليــسهن «.بىــز بــۇ
سۆزنى ەئسته چىـڭ تۇتىـشىمىز،
ۆئز كۈرەشــلىرىمىزدىن ائلــدىراپ
ۋاز كهچمهسلىكىمىز كﯧرەك.
) (3وئتتۇراھـــــال ەئھۋالغـــــا
قاناەئتلىنىــــشكه ائدەتلىنىــــپ
قﯧلىش
بىر غايىنى ەئمهلـگه ائشـۇرۇش
][21

ســـــىزدىن چهكـــــتىن ســـــهل
ائشۇرۇۋﯦتىــــشنى ،وئتتۇراھــــال
دەرىجىدىن يۇقىرىراق دەرىجىـدە
تىرىـــــشچانلىق كۆرسىتىـــــشنى
تهلهپ قىلىــدۇ .بىــر ائدەتتىكــى
ائدەم بولۇپ ياشاشمۇ كىـشىلىك
تالالشـــالرنىڭ بىـــرى .كىـــشىنى
ھاياجانغــــــا ســــــاالاليدىغان
دەرىجىــــدىكى غايىــــسى يــــوق
ائدەمــلهر ائســانال ۆئز ھايــاتىنى
ىئــسراپ قىلىۋﯦتىــدۇ .شۇڭالشــقا
ەئگهر ســــىز ۆئز ھايــــاتىڭىزنى
وئتتۇراھـــــال ائدەملهرنىڭكـــــى
بىـــلهن وئخـــشاش دەرىجىـــدە
ۆئتكۈزۈشـــــنى خالىمىـــــسىڭىز،
ۆئزىڭىز ۈئچۈن چوقۇم بىـر غـايه
تىكلهڭ .پهقهت بىر غايىال سىزنى
][22

ھازىر پﯧتىـپ قالغـان پاتقـاقتىن
قۇتۇلدۇرۇپ چىقااليدۇ.
) (4ۆئز-ۆئزىـــــگه ىئـــــشهنچ
قىاللماسلىق
غايىلىــك ياشــاش ۆئز-ۆئزىــگه
ىئشهنچ باغالشنى تهلهپ قىلىدۇ.
بهزىـــدە ۆئز-ۆئزىـــگه بولغـــان
ىئـــشهنچ ۆئزى ۈئچـــۈن غـــايه
تىكــلهپ ،ائشــۇ غــايه ۈئچــۈن
كـــۈرەش قىلىـــدىغان كىـــشىلهر
بىـــلهن ۇئنـــداق قىلمايـــدىغان
كىـــــشىلهرنى پهرقلهنـــــدۈرۈپ
تۇرىــدىغان بىــردىن-بىــر ائمىــل
بولـــــۇپ قالىـــــدۇ .ســـــىزنىڭ
ۆئزىڭىــزگه بولغــان ىئــشهنچىڭىز
قـــانچه كۈچلـــۈك بولىـــدىكهن،
ســىزنىڭ ۆئز ىئــستىكىڭىزدىن ۋاز
][23

كهچــمهي ،ائداققىــچه تىرىــشىش
ېئھتىماللىقىڭىزمۇ شۇنچه يۇقىرى
بولىــدۇ .مهن ۆئز-ۆئزى ۈئچــۈن
ىئـــشهنچ تۇرغـــۇزۇش ۇئســـۇلى
توغرىسىدا ۆئزۈمنىڭ كﯧيىنكى بىر
ماقالىـــــــسىدە مهخـــــــسۇس
توختىلىمهن.
) (5غايه تىكلهش ۈئچۈن زۆرۈر
بولغــان تهســهۋۋۇرنىڭ كهمچىــل
بولۇشى
ســـىز پهقهت خىيـــال قىلىـــش،
تهســهۋۋۇر قىلىــش ائرقىلىقــال ۆئز
غـــايىڭىزنى بايقىيااليـــسىز .بىـــر
غايىگه ھاياتلىق ائتا قىلىـدىغان
نهرسه تهسهۋۋۇردىن ىئبـارەتتۇر.
دۇنياغا مهشـھۇر فىزىكـا ائلىمـى
ائلبﯧــرت ېئينىــشتﯧين ) Albert
][24

 (1879-1955 ،Einsteinمۇنداق
دﯦـــــگهن» :مهن ۆئزۈمنـــــى ۋە
ۆئزۈمنىـــڭ تهســـهۋۋۇر قىلىـــش
ۇئســۇلىنى تهكــشۈرۈش ائرقىلىــق
شۇنداق خۇالسـىگه كهلـدىمكى،
مهن ۈئچـــــــۈن ۆئزۈمنىـــــــڭ
فانتازىيىلىــك خىيــالالرنى قىلىــش
تـــاالنتىم ىئجـــابىي بىلىملهرنـــى
ۆئزلهشــتۈرۈۋﯦلىش تاالنتىمــدىن
ۈئســـتۈن تۇرىـــدىكهن «.ۇئ ۆئز
تهســـــهۋۋۇرىنى »مـــــۇقهددەس
ھهۋەس« دەپ ائتىغــــــــــــان.
يـــــاراتقۇچىمىز ۆئز غايىـــــسىنى
بايقـــــــاش ۋە يﯧتىلـــــــدۈرۈش
قابىلىيىتىنى ھهمـمه ائدەمـلهرگه
ائتــــا قىلغــــان .ســــىزنىڭ ۆئز
غــــــــايىڭىزنى بايقــــــــاش ۋە
][25

يﯧتىلــــــدۈرۈش ىئقتىــــــدارىڭىز
ســـــــــــىزنىڭ يوشـــــــــــۇرۇن
قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ بىـــرى .غـــايه
تىكلهشـــــنىڭ بىـــــر ائلـــــدىن
بﯧكىتىلگهن ۋاقتى يوق .سىز غايه
تالالشـــنى ھهر قانـــداق ۋاقىتتـــا
ېئلىپ بارسىڭىز بولۇۋﯦرىدۇ .سـىز
بىــر غــايه تىكلهشــكه ھهرگىزمــۇ
كﯧچىكىپ قالمايسىز ،ۋە ھازىرمۇ
كﯧچىككهن بولمايسىز.
 .5غــــايه تىكلهشــــنىڭ 10
ۆئلچىمى
ســـىزنىڭ بىـــر غـــايىڭىز بـــار
بولسۇن .ھهمدە ۇئ غايه سىزنىڭ
پۈتـــــۈن كـــــۈچىڭىز بىـــــلهن
ىئنتىلىــــــــشىڭىزگه يــــــــاكى
قوغلىشىـــشىڭىزغا ەئرزىيـــدىغان
][26

بولــسۇن .ۇئنــداقتا ســىز ائشــۇ
غـــــــــايىڭىزنى ەئمهلـــــــــگه
ائشۇراالمسىز-يوق ،ۇئنى قانداق
بىلهلهيـــسىز؟ ۇئنـــى بىلىـــشنىڭ
ائمالى بار .ۇئ بولـسىمۇ سـىز ۆئز
غـــــايىڭىزنى تۆۋەنـــــدىكى 10
ۆئلچهم بويىچه باھـاالپ بـﯧقىش.
بــــۇ  10ۆئلــــچهم  10ســــوائل
شهكلىدە بايان قىلىنغان بولۇپ،
ھهر بىر سـوائلغا قارىتـا  3خىـل
ەئھۋال تهسۋىرلهنگهن .سـىز ۆئز
غايىڭىزنىڭ ەئھۋالىنى ائشـۇ 10
ســوائلغا قارىتــا تهســۋىرلهنگهن
 30خىــــل ەئھــــۋالالر بىــــلهن
ســهمىمىي ھالــدا سﯧلىــشتۇرۇپ
چىقىـــــــڭ .ەئگهر ســـــــىزنىڭ
ەئھــــۋالىڭىز ائشــــۇ  30خىــــل
][27

ەئھۋالنىڭ مهلۇم بىرىگه ۇئيغـۇن
كهلسه ،ۇئنىڭغا »توغرا« دﯦـگهن
نومــۇرنى بىرىــڭ .ەئگهر ۇئيغــۇن
كهلمىــــسه ۇئنىڭغــــا »خاتــــا«
دﯦـــگهن نومـــۇرنى بىرىـــڭ .ەئڭ
ائخىرىــدا ســىز جهمىئــي قــانچه
»تــــوغرا« دﯦــــگهن ۋە قــــانچه
»خاتــــا« دﯦــــگهن جاۋابقــــا
ېئرىـــشكهنلىكىڭىزنى ھﯧـــسابالپ
چىقىـــڭ .ەئگهر ســـىز ھهمـــمه
ەئھۋالغا قارىتا »تـوغرا« دﯦـگهن
جاۋابقــا ېئرىشــسىڭىز ،جهمىئــي
 30دانه »توغرا« دﯦگهن جاۋابقا
ېئرىــــشكهن ،بىرمــــۇ »خاتــــا«
دﯦـــگهن جاۋابقـــا ېئرىـــشمىگهن
بولىـــــسىز .ســـــىز كـــــۆپىنچه
ەئھـــۋالالردا »تـــوغرا« دﯦـــگهن
][28

جاۋابقــا ېئرىــشكهن بولــسىڭىز،
ســىزنىڭ غايىڭىزنىــڭ ەئمهلــگه
ېئــشىش ېئھتىمــاللىقى ناھــايىتى
يۇقىرى بولىـدۇ .يـاكى بولمىـسا،
ســىز ھهر بىــر ەئھۋالغــا  0بىــلهن
 10غىـــچه نومـــۇر بهرســـىڭىزمۇ
بولىدۇ .سـىزنىڭ بىـر ەئھـۋالىڭىز
تۆۋەنــدىكى ۆئلچهمــدىكى بىــر
ەئھۋالغا تولۇق ۇئيغۇن كهلـسه،
ۇئنىڭغــــا  10نومــــۇر بىرىــــڭ.
پهقهتــــال ۇئيغــــۇن كهلمىــــسه
ۇئنىڭغــــا  0بىرىــــڭ .ەئگهر 70
پىرســــهنت ۇئيغــــۇن كهلــــسه،
ۇئنىڭغــا  7نومــۇر بىرىــڭ .ەئڭ
ائخىرىدا سىز ېئرىـشكهن ھهمـمه
نومۇرنى قوشۇپ چىقىـڭ .تولـۇق
نومـــۇر جهمىئـــي  300نومـــۇر
][29

بولــۇپ ،ەئگهر ســىز  210نومــۇر
ائلــسىڭىز ،ســىزنىڭ ەئھــۋالىڭىز
تۆۋەنــدىكى  10ۆئلچهمــگه 70
پىرســـــــــــهنت ۇئيغـــــــــــۇن
كﯧلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
تۆۋەنـــدە مهن  10ســـوائل ۋە
ۇئالرغـــا مـــاس كﯧلىـــدىغان 30
خىل ەئھۋالنى بايان قىلىمهن:
) (1مﯧنىــڭ غــايهم ھهقىــقهتهن
ۆئزۈمنىڭ غايىسىمۇ؟
ائ .ەئگهر مﯧنىــــــڭ غــــــايهم
ەئمهلــگه ائشــسا ،بــۇ دۇنيــادا
ۇئنىـــڭ ۈئچـــۈن ەئڭ خۇشـــال
بولىدىغان ائدەم مهن ۆئزۈم.
ب .مهن ۆئز غـــايهمنى باشـــقا
كىشىلهر بىلهن وئچۇق-ائشـكارا
وئرتاقالشقان بولۇپ ،ۇئ كىشىلهر
][30

مهن ەئڭ ســـــــــــــــۆيىدىغان
كىشىلهرنىمۇ ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ.
س .مﯧنىڭ غـايهم باشـقىالرنىڭ
قارشـــىلىقىغا ۇئچـــراپ بـــاقتى،
لــﯧكىن مهن ۇئ غــايهمنى يهنىــال
قوبۇل قىلىمهن.
ىئــالۋە :ۇئيغــۇرالردا مهكــتهپ
تالالش ،كهسـىپ تـالالش ،تـوي
قىلىــدىغان جورىــسىنى تــالالش،
ۆئمرىنــى ۆئتكۈزىــدىغان جــاينى
تــــالالش قاتــــارلىق ىئــــشالردا،
بالىسى ۈئچۈن ائتـا-ائنـا قـارار
چىقىرىـــپ بﯧرىـــدىغان ەئھـــۋال
ىئنتايىن ېئغىر بولۇپ ،ائشۇنداق
ەئھۋالالرغــــــــا ۇئچرىغــــــــان
كىشىلهرنىڭ ائساسهن ھهممىـسى
دﯦگــۈدەك ائخىرىــدا بهختلىــك
][31

بواللمايــــدۇ -مهن بــــۇ خىــــل
ەئھۋالالرنى ۆئزۈمگه كﯧلىـدىغان
ېئلخهتلهردە داۋاملىق ۇئچۇرتۇپ
تۇرىمهن.
) (2مهن ۆئز غــــــــــــايهمنى
ناھايىتى ېئنىق چۈشىنىمهممۇ؟
ائ .مهن ۆئز غايهمنىــــــــــــڭ
ائساسىي مهزمۇنىنى بىـر جـۈمله
ســــۆز بىــــلهن چۈشــــهندۈرۈپ
بﯧرەلهيمهن.
ب .مهن ۆئز غـــــــــــــــــايهم
توغرىـــــسىدىكى ھهر قانـــــداق
»نﯧمه؟« دﯦگهن سوائلغا جاۋاب
بﯧرەلهيمهن.
س .مهن ۆئز غايهمنىــڭ ېئنىــق
تهســۋىرىنى بىــر قهغهزگه يﯧزىــپ
چىقــــتىم ،ۇئ تهســــۋىر مﯧنىــــڭ
][32

غايهمنىـــــــــــڭ مـــــــــــۇھىم
ائالھىـــــــدىلىكلىرى يـــــــاكى
مهقــــسهتلىرىنىمۇ ۆئز ىئچىــــگه
ائلىدۇ.
ىئــالۋە :ەئگهر تﯧخــى وئقـــۇپ
باقمىغـــان بولـــسىڭىز ،مﯧنىـــڭ
»نىـــشان تىكلهشـــته بىلىـــشكه
تﯧگىــــشلىك ىئــــشالر« دﯦــــگهن
ماقــــالهم بىــــلهن »ائرزۇنـــــى
رﯦائللىققـــــا ائيالندۇرۇشـــــنىڭ
ســـىرلىق قـــانۇنىيىتى« دﯦـــگهن
دوكــالت تﯧكىــستىمنى بىــر قﯧــتىم
وئقۇپ چىقىڭ.
) (3مهن غـــايهمنى ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشتا پهقهت ۆئزۈم كونترول
قىالاليــــــدىغان ائمىلالرغىــــــال
تايىنىمهممۇ؟
][33

ائ .مهن ۆئزۈمنىـــــــــــڭ ەئڭ
يۈكـــسهك تـــاالنتلىرىنى تولـــۇق
چۈشـــــىنىدىغان بولـــــۇپ ،ۆئز
غــايهمنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتا
مهن ائشۇ تاالنتلىرىمغا ناھايىتى
زور دەرىجىدە تايىنىمهن.
ب .مﯧنىـــڭ ھـــازىرقى ائدىـــتىم
بىلهن كۈنلۈك ىئش-ەئمهلىيىتىم
غايهمنىــڭ ەئمهلــگه ېئشىــشىغا
ناھــايىتى كۈچلــۈك دەرىجىــدە
ھهسسه قوشىدۇ.
س .مــــــۇھىم كىــــــشىلهرنىڭ
مهنـــــــسىتمهسلىكى يـــــــاكى
قارشــىلىقىغا ۇئچرىغــان ،يــاكى
ناھــــايىتى چــــوڭ توســــالغۇغا
يولۇققـــان تهقـــدىردىمۇ مﯧنىـــڭ
غـايهم يهنىـال ەئمهلـگه ېئشىـشى
][34

مۇمكىن.
ىئــــالۋە :ائدەم ۈئچــــۈن ۆئز-
ۆئزىنـــى تولـــۇق بايقـــاش ،ۆئز-
ۆئزىنــــى تولــــۇق چۈشــــىنىش
ىئنتــايىن مــۇھىم بولــۇپ ،ەئگهر
تﯧخى وئقۇپ باقمىغان بولـسىڭىز
مﯧنىــڭ كىــشىلىك ســۋوت ائنــالىز
ۇئســـــۇلى بايـــــان قىلىنغـــــان
»ائرتۇقچىلىـــــق ،ائجىزلىـــــق،
پۇرسهت ،ۋە تهھدىت « دﯦـگهن
ماقالهمنىـــــڭ مۇناســـــىۋەتلىك
مهزمۇنلىرىنى بىـر قﯧـتىم وئقـۇپ
بﯧقىڭ.
) (4مﯧنىڭ غـايهم مﯧنـى ۇئنـى
قوغلىشىشقا قىستامدۇ؟
ائ .مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلـگه
ائشــۇرۇش يولىــدا تىرىشىــشتىن
][35

باشـــــقا ىئـــــشالرنى قىلىـــــشنى
خالىمايمهن.
ب .مهن ۆئز غايهمنى ھهر كۈنى
وئياليمهن ،كـۆپىنچه كۈنلهرنىـڭ
ەئتىگىنــى ۇئنــى وئيــالپ تــۇرۇپ
وئيغىنىمهن ،ۋە ائخشىمى ۇئنـى
وئيالپ تۇرۇپ ۇئخالپ قالىمهن.
س .بــۇ غــايه ماڭــا باشــتىن-
ائخىــر بىــردەك مــۇھىم بولــۇپ
تۇيۇلغىلى كهم دﯦگهندە بىر يىل
بولدى.
ىئــــالۋە :مﯧنىــــڭ »ائرزۇنــــى
رﯦائللىققـــــا ائيالندۇرۇشـــــنىڭ
ســـىرلىق قـــانۇنىيىتى« دﯦـــگهن
دوكــالت تﯧكىــستىمدىمۇ مۇشــۇ
ھهقته مهخسۇس مهزمۇن بار.
) (5مهندە غـايهمنى ەئمهلـگه
][36

ائشـــــۇرۇش ىئستراتﯧگىيىـــــسى
بارمۇ؟
ائ .غــايهمنى قانــداق ەئمهلــگه
ائشۇرۇش توغرىسىدا مﯧنىـڭ بىـر
يﯧزىۋالغان پىالنىم بار.
ب .مهن پىالنىمنــــــــــى ۆئزۈم
ھـــۆرمهت قىلىـــدىغان باشـــقا 3
كىـــشى بىـــلهن پىكىـــر ېئلىـــش
ۈئچۈن وئرتاقالشتىم.
س .مهن ۆئز پىالنىمنــى ىئــشقا
ائشــۇرۇش يولىــدا ىئــش ېئلىــپ
بﯧرىش ۈئچـۈن ۆئزۈم قىلىـدىغان
مــۇھىم ىئــشالر تىــزىملىكىگه ۋە
ىئش ائدىـتىمگه ناھـايىتى چـوڭ
ۆئزگىرىشلهرنى كىرگۈزدۈم.
) (6مهن غـــايهمنى ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشــــــــتا يــــــــاردىمىگه
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ېئھتىيـــــــاجلىق بولىـــــــدىغان
كىــــــشىلهرنى ۆئز پىالنىمغــــــا
كىرگۈزدۈممۇ؟
ائ .مهن ەئتراپىمغــا ماڭــا ھهر
ۋاقىت مهدەت بﯧرىپ تۇرىدىغان،
مﯧنىـــڭ ائرتـــۇقچىلىقىم بىـــلهن
ائجىــــزلىقىم ھهققىــــدە ماڭــــا
ســـهمىمىي پىكىرلىرىنـــى بﯧرىـــپ
تۇرىـــــــدىغان ائدەملهرنـــــــى
توپلىدىم.
ب .مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه
ائشۇرۇشـتا ىئقتىــدار جهھهتــتىن
مﯧنىـــــــڭ ائجىزلىقلىرىمنـــــــى
تولدۇرىدىغان ىئقتىـدارلىرى بـار
ائدەملهرنى تﯧپىپ قويدۇم.
س .مهن ۆئز غـــــــــــــــــايهم
توغرىـــــــسىدىكى ۇئلۇغـــــــۋار
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وئيلىرىمنــــى باشــــقىالرغا دەپ،
ۇئالرنىــڭ قوشۇلۇشــىنىمۇ قولغــا
كهلتۈرۈپ بولدۇم.
) (7مهن غـــايهمنى ەئمهلـــگه
ائشـــۇرۇش يولىـــدا تﯧگىـــشلىك
بهدەل تۆلهشنى خااليمهنمۇ؟
ائ .مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلـگه
ائشــۇرۇش يولىــدا ائللىقاچــان
تۆلهپ بولغان بهدەلنى سـۆزلهپ
بﯧرەلهيمهن.
ب .مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه
ائشــــۇرۇش ۈئچــــۈن قانــــداق
بهدەللهرنــى تۆلهيــدىغانلىقىمنى
وئيلىشىپ قويدۇم.
س .مهن ھهرگىزمــۇ ۆئزۈمنىــڭ
قىمـــمهت قارىـــشىغا خىالپلىـــق
قىلىش ،سـاالمهتلىكىمگه زەخـمه
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يهتكـــۈزۈش ،يـــاكى ائىئلهمـــگه
زىيــان يهتكــۈزۈش بهدىلىــگه ۆئز
غايهمنى قوغالشمايمهن.
) (8مهن ۆئز غــــــــــــايهمگه
يﯧقىنلىشىۋاتىمهنمۇ؟
ائ .مهن ۆئز غــــــــــــــايهمنى
قوغلىــشىش جهريانىــدا يﯧڭىــپ
بولغـــــان توســـــالغۇالرنى دەپ
بﯧرەلهيمهن.
ب .مهن ھهر كـــــۈنى مﯧنـــــى
غــــايهمگه يﯧقىنالشــــتۇرىدىغان
ىئشالرنى قىلىپ تۇرۇۋاتىمهن.
س .مهن غـــايهمنى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇش ۈئچــۈن پهۋقــۇلائددە
قىيىن ىئشالرنى قىلىپ ۆئسۈشـنى
ۋە ۆئزگىرىشنى خااليمهن.
) (9غايهم ۈئچـۈن قىلىۋاتقـان
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ىئـــشالر ماڭـــا رازىلىـــق ېئلىـــپ
كﯧلهمدۇ؟
ائ .مهن غـــايهمنى رﯦائللىققـــا
ائيالنــــــدۇرۇش ۈئچــــــۈن ۆئز
ىئدﯦائلىزىمىــدىن ۋاز كﯧچىــشنى
خااليمهن.
ب .غــــــايهم مهن ۈئچــــــۈن
ائشـــۇنداق دەرىجىـــدە مـــۇھىم
بولغاچقــا ،مهن ۇئنىــڭ ۈئچــۈن
نهچچه يىـل يـاكى نهچـچه وئن
يىل كۈرەش قىلىشقا رازى.
س .مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلگه
ائشـــۇرۇش يولىـــدا قىلىۋاتقـــان
ىئـــشلىرىمدىن شـــۇ دەرىجىـــدە
ھــــوزۇرلىنىمهنكى ،مهن ائشــــۇ
يولـــــدا مهغلـــــۇپ بولغـــــان
تهقــــدىردىمۇ ،ۆئز ھايــــاتىمنى
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ىئنتــايىن مهنىلىــك ۆئتكــۈزدۈم،
دەپ ھﯧساباليمهن.
) (10مﯧنىــــــــڭ غــــــــايهم
باشــــقىالرغىمۇ پايــــدا ېئلىــــپ
كﯧلهمدۇ؟
ائ .ەئگهر مهن غــــــــــايهمنى
ەئمهلگه ائشۇرالىسام ۇئنىڭـدىن
پايـــــدا كۆرىـــــدىغان باشـــــقا
كىـــشىلهرنى ېئنىـــق كۆرســـىتىپ
بﯧرەلهيمهن.
ب .مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه
ائشۇرۇش ۈئچـۈن ،ۆئزۈم بىـلهن
وئخــــشاش وئي-پىكىردىكــــى
كىــشىلهرنى يىغىــپ بىــر قوشــۇن
قـــــۇرۇپ چىقىـــــش ۈئچـــــۈن
تىرىشىۋاتىمهن.
س .مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلگه
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ائشــۇرۇش ۈئچــۈن قىلىۋاتقــان
ىئــشالر  5يىلــدىن كﯧــيىن20 ،
يىلـــدىن كﯧـــيىن ،يـــاكى 100
يىلــدىن كﯧــيىن ۆئز قىممىتىنــى
كۆرسىتىدۇ.
يۇقىرىـــدىكى ەئھـــۋالالردا ۆئز
غـــايىڭىزنى ۆئزىڭىـــزال ســـىناپ
بﯧقىشتىن باشقا ،ەئڭ ياخشىـسى
ۇئنـــــى ســـــىز ۆئزىڭىزنىـــــڭ 3
دوســــــتىنىڭ باھالىــــــشىدىنمۇ
ۆئتكۈزۈپ بﯧقىڭ .ەئگهر سـىزنىڭ
غــايىڭىز ھهمــمه باھاالشــالردىن
»تــوغرا« دﯦــگهن جــاۋاب بىــلهن
ۆئتهلهيدىكهن ،سىزنىڭ غـايىڭىز
چوقــۇم رﯦائللىققــا ائيلىنااليــدۇ.
ەئگهر ســــىزنىڭ غــــايىڭىز بهزى
ەئھـــۋالالردا »خاتـــا« دﯦـــگهن
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نومۇرغــا ېئرىــشىپ قالىــدىكهن،
سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائشـۇ ەئھۋالـدا
سهمىمىي بولغـان-بولمىغـانلىقى
ۈئستىدە ،يـاكى ائشـۇ ەئھـۋالالر
توغرىـــسىدا قايـــسى ىئـــشالرنى
قىلسىڭىز ۇئالردا »توغرا« دﯦگهن
نومۇرغــا ېئرىــشهلهيدىغانلىقىڭىز
ۈئســــتىدە ۋاقىــــت چىقىرىــــپ
چوڭقــــۇر وئيلىنىــــپ بﯧقىــــڭ.
دوســــتلىرىڭىزنىڭ باھاســــىغىمۇ
ىئنتـــايىن چوڭقـــۇر ەئھمىـــيهت
بىرىــڭ .ەئگهر ۇئالر مهلــۇم بىــر
ەئھۋالــــدا ســــىزگه  10نومــــۇر
بهرمىگهن بولسا ،سـىز ۇئالردىـن
»بۇنىڭدا مهن  10نومۇر ېئلىـش
ۈئچـــــۈن قانـــــداق قىلىـــــشىم
كﯧــرەك؟« دەپ ســوراپ بﯧقىــڭ.
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ۇئالرنىـــڭ دﯦگهنلىرىنـــى قـــۇالق
ســـــﯧلىپ ائڭـــــالڭ ،خـــــاتىرە
قالــدۇرۇڭ ،ھهمــدە ســوائلالرنى
تولــــۇق ائيدىڭالشــــتۇرۇۋﯦلىڭ.
ەئممـــا ھهرگىزمـــۇ ۆئزىڭىزنـــى
ائقالشـقا تىرىـشماڭ .باشــقۇرۇش
ىئلمــــى مهسلىھهتچىــــسى جهك
Jack
روزﯦنبلـــــــــــۇم )»
 («Rosenblumنىـــــڭ مـــــاۋۇ
گﯧپىنـــى ېئـــسىڭىزدە ســـاقالڭ:
»ەئگهر بىــر ائدەم ســاڭا ›ســهن
بىر ائت‹ دﯦـسه ،ۇئ ائدەم تهلـۋە
ائدەم بولىـــــدۇ .ەئگهر  3ائدەم
›ســـهن بىـــر ائت‹ دﯦـــسه ،بىـــر
سۇيىقهســـــت پىالنلىنىۋاتقـــــان
بولىــدۇ .ەئگهر  10ائدەم ›ســهن
بىر ائت‹ دﯦسه ،ۇئ چاغـدا سـاڭا
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بىر ېئگهر ېئلىش ۋاقتـى كهلـگهن
بولىدۇ«.
 .6ائخىرقى سۆز
مﯧنىڭ تهرجىمىھالىمنى ،بىلىۋال
تــورى بىــلهن ۆئتكــۈزگهن يازمــا
ســــۆھبهتنىڭ خاتىرىــــسىنى ،ۋە
مﯧنىڭ مۇۋەپپهقىيهت بىلهن ىئش
ۈئنۈمى ھهققىدىكى يازمىلىرىمنى
وئقــۇپ باققــان قﯧرىنداشــالرنىڭ
خهۋىرىــــدە بولغىنىــــدەك ،مهن
ھــازىرغىچه بولغــان ۆئمرۈمنىــڭ
وئخــشىمىغان دەۋرلىرىــدە ۆئزۈم
ۈئچــۈن وئخــشىمىغان ىئــشالرنى
غــايه قىلىــپ تىكــلهپ ماڭــدىم.
ھهمدە ائشۇ غايىلهرنى رﯦائللىققا
ائيالندۇرۇش ۈئچـۈن ۆئزۈمنىـڭ
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بارلىقىنى سهرپ قىلىـپ ،قـاتتىق
تىرىــــــشتىم .نهتىجىــــــدە ۆئز
غايهمنىڭ كۆپىنچىسىنى ەئمهلگه
ائشــۇردۇم .مهســىلهن-1985 ،
-88يىللىرى ياپونىيىگه بﯧرىـپ،
ائســــــپىرانتلىق وئقۇغــــــۇچى
بواللمىغانــــــــدىن كﯧــــــــيىن،
ائمﯧرىكىغا بﯧرىـپ ماگىـستىرلىق
ۋە دوكتورلـــــۇق ۇئنـــــۋانلىرىنى
ېئلىــشنى ۆئزۈمــگه غــايه قىلىــپ
تۇرغــۇزدۇم .بــۇ غــايه مهنــدىن
مۇنــــداق ىئككــــى ائساســــىي
نهرســــــىنى تهلهپ قىالتتــــــى.
بىرىنچىــــــسى «TOEFL» ،دەپ
ائتىلىـــــــدىغان ىئنگلىـــــــزچه
ىئمتىھانىدا الياقهتلىـك بولـۇش.
ىئككىنچىــــسى ،ۆئز-ۆئزۈمنــــى
][47

بــــﯧقىش ۈئچــــۈن يﯧتهرلىــــك
ىئقتىـــساد بولـــۇش .ۇئ چاغـــدا
ياپونىيىــــدىكى مهن وئقۇغــــان
ائلىــي مهكــتهپ ھهپتىــسىگه 6
كۈن ،كۈنىگه ەئتىگهن ساەئت 9
دىـــن كهچ ســـاەئت  6گىـــچه 8
ســــــاەئت ىئــــــشلهيتتى .مهن
يــــۇقىرىقى ىئككــــى شــــهرتنى
ھازىرالش ۈئچۈن ،ياپونىيىدىكى
ائخىرقـــــى يﯧـــــرىم يىلـــــدىن
ائرتــۇقراق ۋاقىــت ىئچىــدە ،ھهر
كـۈنى ەئتىــگهن سـاەئت  8دىــن
بــــۇرۇن ىئــــشخانامغا كﯧلىــــپ
بولـــــدۇم .كهچ ســـــاەئت  5ته
ياتىقىمغـــا قايتىـــپ كﯧلىـــپ5 ،
يﯧــرىمغىچه كهچلىــك تــامىقىمنى
يهپ 6 ،گىـــچه يﯧـــرىم ســـاەئت
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ۋﯦلىــسىپىت مىنىــپ ماتــسۇشىتا
شىركىتىدە ىئشلىگىلى باردىم .ۇئ
يهرگه پـــويىزدا وئلتۇرســـا 7-6
مىنۇتتىال بارغىلى بولـسىمۇ ،مهن
پويىز كىراسىنىڭ پۇلىنى تـﯧجهش
ۈئچــۈن بىــر كونــا ۋﯦلىــسىپىت
ســــﯧتىۋﯦلىپ ،شــــۇنىڭ بىــــلهن
قاتنىــدىم .ۇئ شــىركهتته كــﯧچه
ســـاەئت  11گىـــچه ىئـــشلهپ،
ياتاققــا  11يﯧــرىمگىچه قايتىــپ
كهلدىم .ىئشقا بﯧرىپ-كهلگىـچه
ۋﯦلىـــــــسىپىتنىڭ ۈئســـــــتىدە
ىئنگلىـــزچه ۈئنائلغـــۇ ائڭـــالپ
مﯧڭىــپ ،ۋﯦلىــسىپىت مىنىــشكه
كﯧتىدىغان ۇئ بىر ساەئت ۋاقىتنى
ىئنگلىــــــــزچه ائڭالشــــــــقىمۇ
ىئــشلهتتىم .كــﯧچه ســاەئت 11
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يﯧرىمــدىن ەئتىــگهن ســاەئت 2
گىـــچه ىئنگلىـــزچه ۆئگهنـــدىم،
ھهمـــدە ەئتىـــسى ۋﯦلىـــسىپىتته
ائڭاليدىغان ىئنگلىزچه ۈئنائلغۇ
لﯧنتىــسىنى تهييــارالپ قويــدۇم.
مانا شۇنداق تىرىشىش ائرقىلىق،
ياپونىيىــدىن قايتىــشتىن بــۇرۇن
ائمﯧرىكىغــا وئقۇشــقا كﯧلىــشنىڭ
شــهرتلىرىنى ھــازىرالپ-1988 ،
يىلى كۈزدە ائمﯧرىكىغـا وئقۇشـقا
كهلدىم.
مهن ھهر بىر ۇئيغۇرنىڭ پۈتـۈن
كــــۈچى بىــــلهن قوغلىشىــــشقا
ەئرزىيـــدىغان غايىـــدىن بىرنـــى
تهســهۋۋۇر قىلىــپ تاپااليــدىغان
يوشۇرۇن قابىلىيىتىنىڭ بارلىقىغا،
ھهمــدە كــۆپىنچه ائدەملهرنىــڭ
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ائشـــۇنداق غـــايىنى رﯦائللىققـــا
ائيالندۇرااليــدىغانلىقىغا تولــۇق
ىئـــشىنىمهن .ســـىزنىڭ غـــايىڭىز
مهيلـــى چـــوڭ بولـــسۇن يـــاكى
كىچىـــــك بولـــــسۇن ،ەئگهر ۇئ
يۇقىرىــــدا بايــــان قىلىنغــــان
ۆئلچهمــلهرگه تولــۇق چۈشــسه،
ۇئنـــــى چوقـــــۇم رﯦائللىققـــــا
ائيالنـــدۇرغىلى بولىـــدىغانلىقىغا
تولۇق ىئشىنىمهن.
مهن ەئسلىدە يﯧقىندا »ائرزۇنى
رﯦائللىققـــــا ائيالندۇرۇشـــــنىڭ
ســـىرلىق قـــانۇنىيىتى« دﯦـــگهن
تﯧمىدىكى ماقـالىلهرنى يﯧزىـشنى
باشالشـــنى پىالنلىغـــان ىئـــدىم.
لــــﯧكىن ،يﯧڭــــى ۋەزىيهتنىــــڭ
تهقهززاسى تۈپهيلىدىن ائلدىنقى
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قﯧـــتىم پىالنىمنـــى ۆئزگهرتـــتىم.
كﯧيىنكــى قﯧتىممــۇ ھهم شــۇنداق
بۆلىــــشى مــــۇمكىن .قانــــداقال
بولمىــــسۇن ،ھهر بىــــر ۇئيغــــۇر
ياشـــــلىرى ۈئچـــــۈن ،غـــــايه
تىكلهشـــــنىڭ  10ۆئلچىمىنـــــى
يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان »سىرلىق
قـــــانۇنىيهت« تىـــــن بـــــۇرۇن
ۆئگىنىـــــــۋﯦلىش ناھـــــــايىتى
پايــدىلىق ،دەپ وئياليــمهن .ۇئ
»قـــــــــــانۇنىيهت« نـــــــــــى
تونۇشـــتۇرىدىغان ماقـــالىلهرنى
يﯧــــزىش پىالنىــــم ۆئزگىرىــــپ
قالمىدى .خۇدايىم بۇيرۇسا ۇئنى
يﯧقىن كهلگۈسىدە باشاليمهن.
مهن مهزكۇر ماقالىدا »ىئـالۋە«
شـــهكلىدە وئتتۇرىغـــا قويـــۇپ
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ۆئتكىنىمدەك ،مۇشۇ ماقالىدىكى
خﯧلى كۆپ ۇئقۇمالر مهن بـۇرۇن
يازغان بىر قىسىم ماقالىلهر بىلهن
زىــچ مۇناســىۋەتلىك .شۇڭالشــقا
وئقۇرمهنلهرنىـــڭ كۆرســـىتىلگهن
باشــــــقا ماقــــــالىلهرنىمۇ كهم
دﯦگهنـــدە بىـــر قﯧـــتىم وئقـــۇپ
چىقىــشىنى تهۋســىيه قىلىــمهن.
ۇئنىڭــــدىن باشــــقا ،مهزكــــۇر
ماقالىـــدا تونۇشـــتۇرۇلغان -10
ۆئلچهمــدە ھهر بىــر ائدەمنىــڭ
غايىــسىنىڭ باشــقىالرغىمۇ پايــدا
يهتكۈزىـــــــدىغان بۆلىـــــــشى
كﯧرەكلىكــــى تهلهپ قىلىنغــــان.
ھازىر ۇئيغۇرالر ۆئز تارىخىـدىكى
ەئڭ كهسكىن بىر تهقدىرگه دۇچ
كﯧلىۋاتىـــدۇ .مهن بـــۇ ھهقـــته
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ۆئزۈمنىــڭ بۇنىڭــدىن كﯧيىنكــى
يازمىلىرىدا ائيرىم تـوختىلىمهن.
مﯧنىــــڭ ھــــازىر ۆئز غايىــــسىنى
بايقاش ۋە تىكـلهش باسـقۇچىدا
تۇرۇۋاتقـــان ھهر بىـــر ۇئيغـــۇر
قﯧرىنداشلىرىمدىن كۈتىـدىغىنىم،
ىئمكانىيهتنىــڭ بــارىچه ســىزنىڭ
بۇنىڭـــدىن كﯧيىنكـــى غـــايىڭىز
ۇئيغــۇر تهقــدىرىنى ياخــشىالشقا
پايدا ېئلىپ كﯧلىدىغان بولسۇن.
ھازىر ۇئنىڭغا تـﯧخىچه پۇرسـهت
بـــــار .يهنه  30-20يىلـــــدىن
كﯧـــيىن قانـــداق بولىـــدىغانلىقى
ھﯧچ كىمگه ائيان ەئمهس.

][54

بــــۇ يازمىــــدا تىلغــــا ېئلىنغــــان
ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرﯦسلىرى:
»نىــــشان تىكلهشــــته بىلىــــشكه
تﯧگىشلىك ىئشالر«:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/2010a1_Goal.htm

»ائرزۇنى رﯦائللىققا ائيالندۇرۇشنىڭ
سىرلىق قانۇنىيىتى«:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20100910_Secret_PPT.htm

»ائرتۇقچىلىـــــــق ،ائجىزلىـــــــق،
پۇرسهت ،ۋە تهھدىت«:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20100722_Swot1.htm

ەئركىـــــن ســـــىدىقنىڭ بـــــارلىق
يازمىلىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet/
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)بــــۇ ماقــــالىنى ھــــﯧچ كىمــــدىن
رۇخـــسهت ســـورىماي ،مهنبهســـىنى
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلىرىدە ېئالن قىلسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ(
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