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ىئيۇلــدا-9يىلــى -2010مهن 
نىــــشان تىكلهشــــته«يازغــــان 

ـــشالر ـــشلىك ىئ ـــشكه تېگى »بىلى
دېگهن ماقالهمـدە ائرزۇ، نىـشان
ــــــسىدىكى ــــــايه وئتتۇرى ۋە غ
ـــشاننى ـــدە نى ـــى، ھهم پهرقلهرن
ـــــــــق تىكلهشـــــــــنىڭ مۇۋاپى
ۆئلچهملىرىنـــــى تونۇشـــــتۇرۇپ

ــدىم ــكهن ىئ ــا. ۆئت ــۇ تېمىغ ائش
يــــېقىن كېلىــــدىغان يهنه بىــــر

ۇئ بولـسىمۇ قانـداق. مهزمۇن بار
ــــق ــــايىنى مۇۋاپى ــــدا غ قىلغان
تــــــاللىغىلى بولىــــــدىغانلىقى

ــــىلىدۇر ــــۇر. مهس ــــۇ ۇئيغ بۇم
ياشــــــلىرى ەئڭ كــــــۆپ دۇچ
كېلىــدىغان مهســىلىلهرنىڭ بىــرى
ــــــدىكى ــــــۇپ، مهن ۋەتهن بول
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اپشۇرۇپ ائلىـدىغانياشالردىن ت
ــــسمى ــــر قى ــــڭ بى ېئلخهتلهرنى
ۆئزلىــرى تاللىغــان غايىلهرنىــڭ

ـــان ـــوغرا بولغ ـــانلىقى-ت بولمىغ
توغرىـــــسىدىكى ســـــوائلالرنى

مهن. ائساسىي مهزمـۇن قىلغـان
يېقىندا قىزىم دىلنارەنىـڭ قولىـدا

غايىڭىزنى سىناقتىن ۆئتكۈزۈپ«
 Put your«ىئنگلىـزچه (» بېقىڭ

dream to the test« (گهندېــ
ـــۆرۈپ ـــابنى ك ـــارچه كىت ـــر پ بى

شــۇنىڭ بىــلهن ۇئنــى. قالــدىم
قىزىمـدىن ائرىــيهت ېئلىــپ، تېــز
ــالپ ــتىم ۋاراق ــر قې ــۈرەئتته بى س

بۇ كىتاب مۇقهددىمه ۋە. چىقتىم
ـــان10 ـــب تاپق ـــابتىن تهركى  ب

ـــۇپ، ۇئ  ـــايىنى10بول ـــا غ  بابت
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ـــــــىناق10ســـــــىنايدىغان   س
ــان ــان قىلىنغ ــسىلىي باي ۇئ. تهپ

ــي  ــاب جهمىئ ــك به235كىت تلى
ـــــــــدىلىنىش ـــــــــۇپ، پاي بول
ــــڭ ــــاللىرى تىزىملىكىنى ماتېرىي

مهن.  بهت كېلىــدىكهن8ۆئزىــال 
ۇئشبۇ يازمامـدا ائشـۇ كىتابنىـڭ
مـــــــۇقهددىمه قىـــــــسمىدىكى
مهزمـــۇنالرنى، يهنــــى غــــايىنى

 ۆئلچىمى10مۇۋاپىق تالالشنىڭ 
يـــاكى بىـــر غايىنىـــڭ مۇۋاپىـــق

بولمىغانلىقىنى باھـاالپ-بولغان
ــــشلىتىدىغان ــــكه ىئ 10 كۆرۈش

ســىناقنى قىــسقىچه تونۇشــتۇرۇپ
 . ۆئتىمهن

كــــۆپىنچه كىــــشىلهرنىڭ كهم
ــار ــسى ب ــردىن غايى ــدە بى دېگهن



[5] 

مېـنىڭچه سـىزنىڭمۇ ھهم. بولىدۇ
ــــۇنداق ــــۇم ۆئز. ش ــــىز چوق س

ـــــاتىڭىزدا ـــــايىڭىزنى ۆئز ھاي غ
.ەئمهلگه ائشۇرۇشنى ىئستهيسىز
ـــان ـــىز تاللىغ ـــازىر س ـــا ھ ەئمم
ــۇپ ــز بول ــڭ بهك ېئگى پهللىڭىزنى

ىكىنى ياكى بهك تـۆۋەنكهتكهنل
ــمهي ــانلىقىنى بىلهل ــۇپ قالغ بول
.قېلىۋاتقــان بۆلىــشىڭىز مــۇمكىن
ـــۇم ـــڭ چوق ـــىزنىڭ غايىڭىزنى س
ــاكى ــگه ائشــىدىغانلىقى ي ەئمهل
مهغلۇپ بولىدىغانلىقىنى، قانداق
ـــــگه ـــــى ەئمهل ـــــدا ۇئن قىلغان
ــــدىغانلىقىنى، ــــۇرغىلى بولى ائش
ھـــازىر تۇرغـــان يېرىڭىـــزدىن ۇئ
ـــــپ ـــــداق يېتى ـــــگه قان پهللى
ــمهي بارااليــدىغانلىقىڭىزنى بىلهل
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.قېلىۋاتقــان بۆلىــشىڭىز مــۇمكىن
ـــــــازىرقى ـــــــىزنىڭ ھ ەئگهر س
ەئھۋالىڭىز ەئنه شـۇنداق بولـسا،
ــيىن ــدا ۋە مهن كې ــبۇ يازمى ۇئش

ـــان  ـــاقچى بولغ ـــى«يازم ائرزۇن
ـــــنىڭ ـــــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق

ــانۇنىيىتى ــۇرۇن ق ــگهن» يوش دې
ـــــدا ـــــدىكى يازمىلىرىم مهزمۇن

ـــــتۇرۇلىدىغان ـــــيتونۇش  ىئلمى
ۇئقــۇمالر ســىزگه خــېلىال يــاردەم

ـــــدۇ ـــــۇر. قىالالي ـــــىز مهزك س
يازمىدىكى بىلىملهرنى ىئگىـلهش
ائرقىلىـــــق، ۆئزىڭىـــــزدىن ۆئز
ــــوغرا ــــسىدا ت ــــايىڭىز توغرى غ
ســـــــــوائلالرنى سوراشـــــــــنى

ـــسىز ـــىزنىڭ. ۆئگىنىۋالى ەئگهر س
ــــــوائلالرغا بهرگهن ــــــۇ س ائش
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ــلۇق  ــاۋابلىرىڭىز بولۇش ــى(ج يهن
ــــوغرا« »راســــت، شــــۇنداق، ت

ــگهن ــدىكهن،) دې ــاۋابالر بولى ج
ســىزنىڭ غايىڭىزنىــڭ ەئمهلــگه
ــايىتى ــاللىقى ناھ ېئــشىش ېئھتىم
ـــــدۇ ـــــۇقىرى بولغـــــان بولى .ي
ـــــــىزنىڭ ـــــــقا مهن س شۇڭالش
تۆۋەنــــــدىكى مهزمــــــۇنالرنى
ـــــــــۇپ ـــــــــتايىدىل وئق ەئس

 .چىقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن
بۇ يهردە ەئسكهرتىپ قويۇشـقا
ــۇكى، ــه ش ــر نهرس ــشلىك بى تېگى

ــــــدا ۇئ خلىغانــــــداىئنگلىزچى
ـــدىغان  ـــلهن» چـــۈش«كۆرى بى

»غايه«ھازىر گېپىنى قىلىۋاتقان 
ۈئچۈن وئخشاش بىر سۆز، يهنـى

»dream«،دېـــــــگهن ســـــــۆز 
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شۇڭالشـــقا غـــايه. ىئـــشلىتىلىدۇ
توغرىــــــــسىدىكى كىتــــــــاب،
ماقـــــــالىالردىكى بايـــــــانالردا

»dream«دېگهن سۆزنى بىر دەم 
دېــگهن مهنىــدە، بىــر» چــۈش«

دېـــگهن مهنىـــدە» غـــايه«دەم 
مهســــــــىلهن،. شلىتىدۇىئــــــــ

ـــدىكى  »daydream«ىئنگلىزچى
دېگهن سۆزنىڭ ۇئتتـۇر مهنىـسى

بولــۇپ،» كۈنــدۈزدىكى چــۈش«
يـــــاكى» قـــــۇرۇق غـــــايه«ۇئ 
»ەئمهلگه ائشـمايدىغان غـايه«

.دېـــگهن مهنىنىمـــۇ بىلدۈرىـــدۇ
ـــــــدىكى  keep«ىئنگلىزچى

dreaming«ــــۆزنى ــــگهن س  دې
ــــڭ« ــــايىڭىزنى تهييارالۋېرى »غ

، يـاكىدەپ چۈشهنسىمۇ بولىدۇ
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دەپ» چۈشىڭىزنى كۆرۈۋېرىـڭ«
 .چۈشهنسىمۇ بولىدۇ

ــــــورى. 1   ــــــڭ ائپت كىتابنى
 توغرىسىدا  

غـــــــايىڭىزنى ســـــــىناقتىن«
دېــــگهن» ۆئتكــــۈزۈپ بېقىــــڭ

كىتابنىـــڭ ائپتورىنىـــڭ ىئـــسمى
ــسىۋېل   .John C«(جــون ماك

Maxwell«(بولــــــــــــــۇپ، ۇئ 
خهلقائرادا ېئتىراپ قىلىنغـان بىـر
لىدېرشۇناسلىق مۇتهخهسسىسى،

ـــ ـــدۇرن 50ۇئ . اتىق ۋە يازغۇچى
ــــاب ــــۇق كىت ــــدىن ائرت پارچى
ـــڭ ـــۇپ، ۇئالرنى ـــان بول چىقارغ

ــــسىدىن ھــــازىرغىچه  16كوپىي
.مىليونــدىن ائرتــۇقى ســېتىلغان

 مىليوندىن ائرتـۇق2دۇنيادىكى 
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لىـــــــــدېرگه تهربىـــــــــيىلهش
بىـر قـانچه. سېمىنارلىرى بهرگهن

مــــــۇالزىمهت شــــــىركهتلىرىنى
ــان ــڭ . قۇرغ ــدېرلىقنىڭ«ۇئنى لى
ــــــــ ــــــــلىغىلىائغ دۇرۇپ تاش

ــدىغان  ــانۇنىيىتى21بولماي ،» ق
ۆئزىڭىزنىــــــڭ ىئچىـــــــدىكى«

، ۋە»لىـــدېرلىقنى يېتىلـــدۈرۈڭ
بىـــــر لىـــــدېردا كهم بولـــــسا«

» ســـــۈپهت21بولمايـــــدىغان 
 پـارچه كىتابىنىـڭ ھهر3دېگهن 

ــخىدىن ــون نۇس ــر مىلي ــرى بى بى
 .كۆپرەك سېتىلغان

 غايه دېگهن نېمه. 2  
دوكتـــــــــور ماكـــــــــسىۋېل

 قازانغان كىـشىلهرمۇۋەپپهقىيهت
 يىلــدىن ائرتــۇق40ۈئســتىدە 
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ۋاقىت ىئلمىـي تهتقىقـات ېئلىـپ
يـــۈزلىگهن تهســـىرى. بارغـــان

ناھـــايىتى كۈچلـــۈك، ىئنتـــايىن
چوڭ مـۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغـا
كهلتـــۈرگهن كىـــشىلهر بىـــلهن

ــقان ــانچه. تونۇش ــر ق ــۇ بى ۆئزىم
ــــگه ــــايىلهرنى ەئمهل ــــوڭ غ چ

شۇ جهرياندا نۇرغـۇن. ائشۇرغان
هرنىڭ غـــايه توغرىـــسىداكىـــشىل

خاتـــــا چۈشـــــهنچىگه ىئـــــگه
.ىئكهنلىكىنـــــــى بايقىغـــــــان
تۆۋەندىكىسى بىر قىسىم كىشىلهر

ـــــايه« ـــــدىغان» غ دەپ تالالي
ـــــسقا ـــــر قى ـــــىلهرنىڭ بى نهرس

 :تىزىملىكى
كۈندۈزدىكى( قۇرۇق غايىلهر -

 ھازىرقى خىزمىتىدىن—) چۈش
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.دىققىتىنى چاچىدىغان نهرسىلهر
ــــــڭ- ــــــماندىكى غازنى  ائس
پىسىغا نان چىالپ يهيدىغانشور

 رېائللىقتــــــــا—غــــــــايىلهر 
ىئستراتېگىيىــسى يــاكى ائساســى

 .يوق قااليمىقان ىئدىيىلهر
 قــايغۇ ۋە— ناچــار غــايىلهر -

پــــالهچلىكنى كۆپهيتىــــدىغان
 .ەئندىشىلهر

ـــايىلهر - ـــستىك غ — ىئدېائلى
ـــادىر ـــگه ق ـــىز ھهممى پهقهت س
ـــگه ـــدىن ەئمهل ـــدىال ائن بولغان

 .ائشىدىغان دۇنيا
— ۋاكالهتلىـــــك غـــــايىلهر -

پهقهت باشـــــقىالر ائرقىلىقـــــال
ەئمهلــگه ائشــۇرغىلى بولىــدىغان

 .غايىلهر
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مېنـى «— رومانتىك غايىلهر -
ـــدۇ ـــك قىلى ـــقىالر بهختلى »باش

 .دەيدىغان ەئقىدە
ـــــايىلىرى - ـــــزمهت غ — خى

ـــــــــى« ـــــــــى خىزمهتتىك مېن
»مۇۋەپپهقىيهت بهختلىك قىلىدۇ

 .دەيدىغان ەئقىدە
مېنـى «— مهنزىل غايىلىرى -

بىر خىزمهت وئرنى، بىـر ھوقـۇق،
ــك ــات بهختلى ــر مۇكاپ ــاكى بى ي

 .دەيدىغان ەئقىدە» قىلىدۇ
ەئگهر يــــــۇقىرىقى غــــــايىلهر
وئرۇنلـــۇق غـــايىلهر بولمىـــسا،
قانـــداقلىرى وئرۇنلـــۇق بولغـــان
ــــــــىناقالردىن ــــــــدۇ؟ س بولى
ـــــــڭ ـــــــدىغان غايىنى ۆئتهلهي

ـــداق ـــسى مۇن ـــايه: ېئنىقلىمى غ
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دېگىنىمىــــز ائدەمــــگه ىئلھــــام
ـــــىبېغ ـــــشاليدىغان، كهلگۈس ى

توغرىسىدىكى بىر گۈزەل كۆڭـۈل
مهنزىرىــسى بولــۇپ، ۇئ پۈتــۈن
ـــزگه ۋە ـــا، ىئرادىڭى ۋۇجۇدىڭىزغ

ــۈچ ــزگه ك ــۇدرەت-روھىيىتىڭى ق
ـــى ـــىزنى ۇئن ـــپ، س ـــا قىلى ائت
ەئمهلگه ائشۇرۇش يولىدا بارلىق
ـــــــــــــــــــــشچانلىقالرنى تىرى
ــدىغان ــشىڭىزگه ۈئندەي كۆرسىتى

بىـر. ياكى چاقىرىـدىغان نهرسـه
منىــــــــڭ قوغلىشىــــــــشقاائدە

ەئرزىيدىغان بىـر غايىـسى ائشـۇ
ـــسىتى ـــڭ ياشـــاش مهق ائدەمنى
بىلهن يوشۇرۇن كۈچىنىڭ كۆڭۈل
مهنزىرىسى ۋە يول خهرىتىـسىگه

 .وئخشاش بىر نهرسىدۇر
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ائدەمنىڭ غايىسى بولۇش. 3   
نېمه ۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم؟ 

ــك ــايىن قىممهتلى ــايىلهر ىئنت غ
لغـاتاۋارالر بولۇپ، ۇئالر بىزنى ائ

-بىــزگه كــۈچ. قــاراپ ىئتتىرىــدۇ
ــدۇ ــا قىلى ــۇدرەت ائت ــڭ. ق بىزنى

قىلىۋاتقـــان ىئـــشىمىزغا بولغـــان
ـــــدۇ ـــــى قوزغاي .قىزغىنلىقىمىزن
شۇڭالشـــقا ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ

ەئممـا،. غايىسى بۆلىشى كېـرەك
ــزدە ەئمهلــگه ەئگهر ســىز ۆئزىڭى
ائشۇرۇشـــــنى ىئـــــستهيدىغان

يــوقلىغىنى ېئنىــق-غايىنىــڭ بــار
قانــــداق قىلىــــشبىلمىــــسىڭىز 

كېــرەك؟ نۇرغــۇن كىــشىلهر غــايه
تىكلهشكه رىغبهتلهنـدۈرۈلمىگهن

يهنه نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ. بولىدۇ
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ــسىمۇ، ۇئالر ۆئز ــار بول غايىــسى ب
ـــدىنى ـــان ۈئمى ـــسىگه بولغ غايى
ــكه ــر تهرەپ ــى بى ــپ، ۇئن يوقىتى

ـــدۇ ـــپ قويى ـــىز. قايرى ەئگهر س
ائشــۇنداق ائدەملهرنىــڭ بىــرى
ـــۇ ـــسىڭىز، ھهرگىزم ـــۇپ قال بول

ــــــسىرىمهڭ  ــــــىز ۆئز—ەئن  س
غـــــــــايىڭىزنى قايتىـــــــــدىن

غــــايه چــــوڭ. تۇرغۇزااليــــسىز
بولــــسىمۇ، كىچىــــك بولــــسىمۇ

پهقهت چـوڭ غـايىال. بولۇۋېرىدۇ
ــانلىرى ــسابلىنىپ، قالغ ــايه ھې غ
غــايه ھېــسابالنمايدىغان ىئـــش

لــېكىن، ســىزنىڭ غــايىڭىز. يــوق
ـــزدىن چـــوڭراق چوقـــۇم ۆئزىڭى

ـــرەك  ـــشى كې ـــۆپىنچه—بۆلى  ك
ـــىز ـــا س ـــزۋاقىتت  پهقهت ۆئزىڭى
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تاللىغان پهلله بىـلهن وئخـشاش
ېئگىزلىكتىكــى يــاكى ۇئنىڭــدىن
تۆۋەنرەك تۇرىـدىغان بالـداققىال

 .چىقااليسىز
ــــــــايه. 4  ــــــــڭ غ بهزىلهرنى

ـــــشنىڭ ـــــتىن ۋاز كېچى تىكلهش
 سهۋەبلىرى    

باشقىالرنىڭ يامان تهسىرى) 1(
دۇنيادا باشـقىالرنىڭ غايىـسىگه
ھۇجۇم قىلىـدىغان، باشـقىالرنىڭ
ـــــــۈرۈپ ـــــــدىيىلىرىنى ۆئلت ىئ
تاشاليدىغان كىـشىلهر ناھـايىتى

ۆئزىنىـــڭ ھـــېچ قانـــداق. كـــۆپ
غايىــــــسى يــــــوق كىــــــشىلهر
باشـــــقىالرنىڭ غايىـــــسى بـــــار
ـــــچه خـــــاالپ ـــــشىنى ائن بۆلى

ـــدۇ ـــشىلهر. كهتمهي ـــداق كى ۇئن
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ــدىن ــقىالرنىڭ مۇۋەپپهقىيىتى باش
راھهتسىزلىك ياكى خهتهر ھـېس

ېئھتىمال غايه تىكلهشـته. قىلىدۇ
ــىزمۇ  ــشىلهرنىڭس ــۇنداق كى ائش

قۇربـــــانى بولـــــۇپ كهتـــــكهن
ــۇمكىن ــشىڭىز م ــال. بۆلى ېئھتىم

سىزنىڭ بىر غـايه تىكلىـشىڭىزگه
باشــقىالر ســوغۇق ســۇ ســهپكهن

ــــشى مــــۇمكىن ســــىزنىڭ. بۆلى
يۇقىرى ۆئرلهپ، ۆئز ھايـاتىڭىزدا
ائالھىــــــــدە تــــــــۆھپىلهرنى
ــى ــقىالر قارش ــشىڭىزغا باش يارىتى
.تۇرۇپ باققان بۆلىشىمۇ مۇمكىن

-كى ۇئالر سـىزنى بهزى ائزابيا
وئقــــــــــــۇبهت يــــــــــــاكى
ۈئمىدسىزلىنىــشلهردىن ســاقالپ
ـــشىمۇ ـــان بۆلى ـــاقچى بولغ قالم
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ـــۇمكىن ـــۇنداق. م ـــىزگه ائش س
ەئھۋالنىڭ قايسىسى يـۈز بهرگهن
ــنهزەر، ەئگهر ــشىدىن قهتىئي بۆلى
ـــتىن ـــايه تىكلهش ـــر غ ـــىز بى س
بېلىڭىزنى قويۇۋەتكهن بولسىڭىز،

سـىز. روھىڭىزنى قايتا ۇئرغۇتۇڭ
ھـــازىردىن باشـــالپ بىـــر غـــايه
ــۈن ــايه ۈئچ ــۇ غ ــلهپ، ائش تىك
تىرىشــــــــسىڭىزمۇ ھهرگىــــــــز

 .كېچىككهن بولمايسىز
بــۇرۇنقى وئڭۇشــسىزلىق ۋە) 2(

 ائزابالرنىڭ تهسىرى
ۈئمىدســــىزلىك ائرزۇ بىــــلهن
ــــسىدىكى ــــڭ وئتتۇرى رېائللىقنى
بوشــلۇق بولــۇپ، بىــز ھهممىمىــز
ائشــــــۇنداق بوشــــــلۇقنى ۆئز

.ققــانبېــشىمىزدىن ۆئتكــۈزۈپ با
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بىــــــز ھهممىمىــــــز ائلــــــدىن
مــــــــۆلچهرلىمىگهن ناچــــــــار
سهرگۈزەشــــــــــــــــتلهرنى ۆئز
.بېــشىمىزدىن ۆئتكــۈزۈپ باققــان
ەئمهلگه ائشمىغان ىئستهكلهر ۋە
بىتچىت بولغان ۈئمىدلهر بىـلهن
ــــۇپ ــــۇرى بول ياشاشــــقا مهجب

بىــــز بهزى ىئــــشالرنى. باققـــان
ۇئنــداق«ياخــشى قىاللمىغانــدا، 

،»ىئــشنى ىئككىنچــى قىلمــايمهن
بۇ بىـر چـوڭ خاتـالىق،. ەيمىزد

بولۇپمۇ غايىنىڭ ىئشىدا تېخىمـۇ
ــــــــۇنداق ــــــــۇبىيهت. ش مهغل

مۇۋەپپهقىيهت ۈئچۈن تۆلىمىسه
ـــدۇر ـــدىغان بهدەل بهزى. بولماي

كىشىلهر ۆئز غايىـسىنى ەئمهلـگه
ـــدا وئڭۇشـــلۇق ائشـــۇرۇش يولى
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ـــسىش ۈئچـــۈن ـــى بې قهدەملهرن
نۇرغـــۇن وئڭۇشـــسىزلىقالرنى ۆئز
غرابېـــشىدىن ۆئتكۈزۈشـــكه تـــو

ســابىق ەئنگلىــيه بــاش. كېلىــدۇ
مىنىـــستىرى مارگارېـــت ســـاچېر

)»Margaret Thatcher«(خانىم 
ســـهن بىـــر«: مۇنـــداق دېـــگهن

ـــپ ـــتىم ېئلى ـــۆپ قې ـــى ك جهڭن
بارغانـــدىال ائنـــدىن ۇئنىڭـــدا

ــسهن ــۇپ چىقاالي ــۇ» .ۇئت ــز ب بى
سۆزنى ەئسته چىـڭ تۇتىـشىمىز،
ۆئز كۈرەشــلىرىمىزدىن ائلــدىراپ

 .ېرەكۋاز كهچمهسلىكىمىز ك
ـــــا) 3( ـــــال ەئھۋالغ وئتتۇراھ

ــــپ ــــشكه ائدەتلىنى قاناەئتلىنى
 قېلىش

بىر غايىنى ەئمهلـگه ائشـۇرۇش
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ـــــهل ـــــتىن س ـــــىزدىن چهك س
ــــال ــــشنى، وئتتۇراھ ائشۇرۇۋېتى
دەرىجىدىن يۇقىرىراق دەرىجىـدە
ـــــشنى ـــــشچانلىق كۆرسىتى تىرى

ــدۇ ــر ائدەتتىكــى. تهلهپ قىلى بى
ائدەم بولۇپ ياشاشمۇ كىـشىلىك

ـــ ـــالرنىڭ بى ـــشىنى. رىتالالش كى
ــــــاالاليدىغان ــــــا س ھاياجانغ
دەرىجىــــدىكى غايىــــسى يــــوق
ائدەمــلهر ائســانال ۆئز ھايــاتىنى

ــدۇ ــقا. ىئــسراپ قىلىۋېتى شۇڭالش
ــــاتىڭىزنى ــــىز ۆئز ھاي ەئگهر س
وئتتۇراھـــــال ائدەملهرنىڭكـــــى
ـــدە ـــشاش دەرىجى ـــلهن وئخ بى
ۆئتكۈزۈشـــــنى خالىمىـــــسىڭىز،
ۆئزىڭىز ۈئچۈن چوقۇم بىـر غـايه

ر غايىال سىزنىپهقهت بى. تىكلهڭ
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ھازىر پېتىـپ قالغـان پاتقـاقتىن
 .قۇتۇلدۇرۇپ چىقااليدۇ

ـــــشهنچ-ۆئز) 4( ـــــگه ىئ ۆئزى
 قىاللماسلىق

ــگه-غايىلىــك ياشــاش ۆئز ۆئزى
.ىئشهنچ باغالشنى تهلهپ قىلىدۇ

ـــدە ۆئز ـــان-بهزى ـــگه بولغ ۆئزى
ىئـــشهنچ ۆئزى ۈئچـــۈن غـــايه
ــۈن ــايه ۈئچ ــۇ غ ــلهپ، ائش تىك
ـــشىلهر ـــدىغان كى ـــۈرەش قىلى ك

ـــلهن ـــدىغانبى ـــداق قىلماي  ۇئن
كىـــــشىلهرنى پهرقلهنـــــدۈرۈپ

بىــر ائمىــل-تۇرىــدىغان بىــردىن
ـــــدۇ ـــــۇپ قالى ـــــىزنىڭ. بول س

ــزگه بولغــان ىئــشهنچىڭىز ۆئزىڭى
ـــدىكهن، ـــۈك بولى ـــانچه كۈچل ق
ــستىكىڭىزدىن ۋاز ــىزنىڭ ۆئز ىئ س
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كهچــمهي، ائداققىــچه تىرىــشىش
ېئھتىماللىقىڭىزمۇ شۇنچه يۇقىرى

ۆئزى ۈئچــۈن-مهن ۆئز. بولىــدۇ
ـــۇلى ـــۇزۇش ۇئس ـــشهنچ تۇرغ ىئ
توغرىسىدا ۆئزۈمنىڭ كېيىنكى بىر
ماقالىـــــــسىدە مهخـــــــسۇس

 .توختىلىمهن
غايه تىكلهش ۈئچۈن زۆرۈر) 5(

ــل بولغــان تهســهۋۋۇرنىڭ كهمچى
 بولۇشى

ســـىز پهقهت خىيـــال قىلىـــش،
تهســهۋۋۇر قىلىــش ائرقىلىقــال ۆئز

بىـــر. غـــايىڭىزنى بايقىيااليـــسىز
نغايىگه ھاياتلىق ائتا قىلىـدىغا
.نهرسه تهسهۋۋۇردىن ىئبـارەتتۇر
دۇنياغا مهشـھۇر فىزىكـا ائلىمـى

ــشتېين ــرت ېئينى  Albert (ائلبې
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Einstein ،1879-1955(مۇنداق 
مهن ۆئزۈمنـــــى ۋە«: دېـــــگهن

ـــش ـــهۋۋۇر قىلى ـــڭ تهس ۆئزۈمنى
ۇئســۇلىنى تهكــشۈرۈش ائرقىلىــق
شۇنداق خۇالسـىگه كهلـدىمكى،
ـــــــڭ ـــــــۈن ۆئزۈمنى مهن ۈئچ

نى قىلىــشفانتازىيىلىــك خىيــالالر
ـــى تـــاالنتىم ىئجـــابىي بىلىملهرن
ــدىن ــتۈرۈۋېلىش تاالنتىم ۆئزلهش

ـــدىكهن ـــتۈن تۇرى ۇئ ۆئز» .ۈئس
مـــــۇقهددەس«تهســـــهۋۋۇرىنى 

.دەپ ائتىغــــــــــــان» ھهۋەس
يـــــاراتقۇچىمىز ۆئز غايىـــــسىنى
بايقـــــــاش ۋە يېتىلـــــــدۈرۈش
قابىلىيىتىنى ھهمـمه ائدەمـلهرگه

ــــان ــــا قىلغ ــــىزنىڭ ۆئز. ائت س
ــــــــاش ۋە ــــــــايىڭىزنى بايق غ
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تىلــــــدۈرۈش ىئقتىــــــدارىڭىزيې
ســـــــــــىزنىڭ يوشـــــــــــۇرۇن

غـــايه. قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ بىـــرى
ـــــدىن ـــــر ائل تىكلهشـــــنىڭ بى

سىز غايه. بېكىتىلگهن ۋاقتى يوق
تالالشـــنى ھهر قانـــداق ۋاقىتتـــا

سـىز. ېئلىپ بارسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
بىــر غــايه تىكلهشــكه ھهرگىزمــۇ
كېچىكىپ قالمايسىز، ۋە ھازىرمۇ

 .كېچىككهن بولمايسىز
10غــــايه تىكلهشــــنىڭ . 5  

 ۆئلچىمى  
ســـىزنىڭ بىـــر غـــايىڭىز بـــار

ھهمدە ۇئ غايه سىزنىڭ. بولسۇن
ـــــلهن ـــــۈچىڭىز بى ـــــۈن ك پۈت
ــــــــشىڭىزگه يــــــــاكى ىئنتىلى
ـــدىغان ـــشىڭىزغا ەئرزىي قوغلىشى
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ــسۇن ــۇ. بول ــىز ائش ــداقتا س ۇئن
غـــــــــايىڭىزنى ەئمهلـــــــــگه

يوق، ۇئنى قانداق-ائشۇراالمسىز
ـــشنىڭ ـــى بىلى بىلهلهيـــسىز؟ ۇئن

ۇئ بولـسىمۇ سـىز ۆئز. بارائمالى 
ـــــدىكى  ـــــايىڭىزنى تۆۋەن 10غ

.ۆئلچهم بويىچه باھـاالپ بـېقىش
 ســــوائل10 ۆئلــــچهم 10بــــۇ 

شهكلىدە بايان قىلىنغان بولۇپ،
 خىـل3ھهر بىر سـوائلغا قارىتـا 
سـىز ۆئز. ەئھۋال تهسۋىرلهنگهن

10غايىڭىزنىڭ ەئھۋالىنى ائشـۇ 
ــۋىرلهنگهن ــا تهس ــوائلغا قارىت س

ــــۋال30 ــــل ەئھ ــــلهن خى الر بى
ســهمىمىي ھالــدا سېلىــشتۇرۇپ

ـــــــڭ ـــــــىزنىڭ. چىقى ەئگهر س
 خىــــل30ەئھــــۋالىڭىز ائشــــۇ 
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ەئھۋالنىڭ مهلۇم بىرىگه ۇئيغـۇن
دېـگهن» توغرا«كهلسه، ۇئنىڭغا 
ەئگهر ۇئيغــۇن. نومــۇرنى بىرىــڭ

»خاتــــا«كهلمىــــسه ۇئنىڭغــــا 
ەئڭ. دېـــگهن نومـــۇرنى بىرىـــڭ

ــانچه ــدا ســىز جهمىئــي ق ائخىرى
قــــانچهدېــــگهن ۋە » تــــوغرا«
ابقــــادېــــگهن جاۋ» خاتــــا«

ـــسابالپ ـــشكهنلىكىڭىزنى ھې ېئرى
ەئگهر ســـىز ھهمـــمه. چىقىـــڭ

دېـگهن» تـوغرا«ەئھۋالغا قارىتا 
ــي ــسىڭىز، جهمىئ ــا ېئرىش جاۋابق

دېگهن جاۋابقا» توغرا« دانه 30
»خاتــــا«ېئرىــــشكهن، بىرمــــۇ 

دېـــگهن جاۋابقـــا ېئرىـــشمىگهن
ـــــسىز ـــــۆپىنچه. بولى ـــــىز ك س

ـــۋالالردا  ـــوغرا«ەئھ ـــگهن» ت دې
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لــسىڭىز،جاۋابقــا ېئرىــشكهن بو
ســىزنىڭ غايىڭىزنىــڭ ەئمهلــگه
ــايىتى ــاللىقى ناھ ېئــشىش ېئھتىم

يـاكى بولمىـسا،. يۇقىرى بولىـدۇ
 بىــلهن0ســىز ھهر بىــر ەئھۋالغــا 

 غىـــچه نومـــۇر بهرســـىڭىزمۇ10
سـىزنىڭ بىـر ەئھـۋالىڭىز. بولىدۇ

تۆۋەنــدىكى ۆئلچهمــدىكى بىــر
ەئھۋالغا تولۇق ۇئيغۇن كهلـسه،

ــــڭ10ۇئنىڭغــــا  . نومــــۇر بىرى
ــــسهپهق ــــۇن كهلمى ــــال ۇئيغ هت

70ەئگهر .  بىرىــــڭ0ۇئنىڭغــــا 
پىرســــهنت ۇئيغــــۇن كهلــــسه،

ەئڭ.  نومــۇر بىرىــڭ7ۇئنىڭغــا 
ائخىرىدا سىز ېئرىـشكهن ھهمـمه

تولـۇق. نومۇرنى قوشۇپ چىقىـڭ
 نومـــۇر300نومـــۇر جهمىئـــي 
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 نومــۇر210بولــۇپ، ەئگهر ســىز 
ــۋالىڭىز ــىزنىڭ ەئھ ــسىڭىز، س ائل

ــدىكى  ــگه 10تۆۋەن 70 ۆئلچهم
ســـــــــــهنت ۇئيغـــــــــــۇنپىر

 .كېلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ـــدە مهن   ســـوائل ۋە10تۆۋەن

30ۇئالرغـــا مـــاس كېلىـــدىغان 
 :خىل ەئھۋالنى بايان قىلىمهن

مېنىــڭ غــايهم ھهقىــقهتهن) 1(
 ۆئزۈمنىڭ غايىسىمۇ؟

ــــــايهم. ائ ــــــڭ غ ەئگهر مېنى
ەئمهلــگه ائشــسا، بــۇ دۇنيــادا
ـــال ـــۈن ەئڭ خۇش ـــڭ ۈئچ ۇئنى

 .بولىدىغان ائدەم مهن ۆئزۈم
ـــقا. ب ـــايهمنى باش مهن ۆئز غ

ائشـكارا-كىشىلهر بىلهن وئچۇق
وئرتاقالشقان بولۇپ، ۇئ كىشىلهر
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مهن ەئڭ ســـــــــــــــۆيىدىغان
.كىشىلهرنىمۇ ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ

مېنىڭ غـايهم باشـقىالرنىڭ. س
ـــاقتى، ـــراپ ب ـــىلىقىغا ۇئچ قارش
ــال ــايهمنى يهنى ــېكىن مهن ۇئ غ ل

 .قوبۇل قىلىمهن
ــالۋە ــته: ىئ ــۇرالردا مهك پۇئيغ

تالالش، كهسـىپ تـالالش، تـوي
ــالالش، قىلىــدىغان جورىــسىنى ت
ۆئمرىنــى ۆئتكۈزىــدىغان جــاينى
تــــالالش قاتــــارلىق ىئــــشالردا،

ائنـا قـارار-بالىسى ۈئچۈن ائتـا
چىقىرىـــپ بېرىـــدىغان ەئھـــۋال
ىئنتايىن ېئغىر بولۇپ، ائشۇنداق
ــــــــا ۇئچرىغــــــــان ەئھۋالالرغ
كىشىلهرنىڭ ائساسهن ھهممىـسى

ــد ــۈدەك ائخىرى ا بهختلىــكدېگ
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 مهن بــــۇ خىــــل-بواللمايــــدۇ
ەئھۋالالرنى ۆئزۈمگه كېلىـدىغان
ېئلخهتلهردە داۋاملىق ۇئچۇرتۇپ

 .تۇرىمهن
مهن ۆئز غــــــــــــايهمنى)  2(

ناھايىتى ېئنىق چۈشىنىمهممۇ؟
مهن ۆئز غايهمنىــــــــــــڭ. ائ

ائساسىي مهزمۇنىنى بىـر جـۈمله
ــــهندۈرۈپ ــــلهن چۈش ــــۆز بى س

 .بېرەلهيمهن
ـــــــــــــــــايهم. ب مهن ۆئز غ

ـــــس ـــــداقتوغرى ىدىكى ھهر قان
دېگهن سوائلغا جاۋاب» نېمه؟«

 .بېرەلهيمهن
ــق. س ــڭ ېئنى مهن ۆئز غايهمنى

تهســۋىرىنى بىــر قهغهزگه يېزىــپ
چىقــــتىم، ۇئ تهســــۋىر مېنىــــڭ
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ـــــــــــۇھىم ـــــــــــڭ م غايهمنى
ائالھىـــــــدىلىكلىرى يـــــــاكى
ــــگه ــــسهتلىرىنىمۇ ۆئز ىئچى مهق

 .ائلىدۇ
ەئگهر تېخــى وئقـــۇپ: ىئــالۋە

باقمىغـــان بولـــسىڭىز، مېنىـــڭ
ـــشكه« ـــته بىلى ـــشان تىكلهش نى

دېــــگهن» تېگىــــشلىك ىئــــشالر
ائرزۇنـــــى«ماقــــالهم بىــــلهن 

ـــــنىڭ ـــــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق
ـــانۇنىيىتى ـــگهن» ســـىرلىق ق دې

دوكــالت تېكىــستىمنى بىــر قېــتىم
 .وئقۇپ چىقىڭ

ـــگه)  3( مهن غـــايهمنى ەئمهل
ائشۇرۇشتا پهقهت ۆئزۈم كونترول
ــــــال ــــــدىغان ائمىلالرغى قىالالي

 تايىنىمهممۇ؟
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مهن ۆئزۈمنىـــــــــــڭ ەئڭ. ائ
يۈكـــسهك تـــاالنتلىرىنى تولـــۇق
ـــــۇپ، ۆئز ـــــىنىدىغان بول چۈش
ــايهمنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتا غ
مهن ائشۇ تاالنتلىرىمغا ناھايىتى

 .زور دەرىجىدە تايىنىمهن
مېنىـــڭ ھـــازىرقى ائدىـــتىم. ب

ەئمهلىيىتىم-بىلهن كۈنلۈك ىئش
غايهمنىــڭ ەئمهلــگه ېئشىــشىغا
ناھــايىتى كۈچلــۈك دەرىجىــدە

 .ھهسسه قوشىدۇ
ــــــشىلهرنىڭ. س ــــــۇھىم كى م

مهنـــــــسىتمهسلىكى يـــــــاكى
ــىلىقىغا ۇئچرىغــان، يــاكى قارش
ناھــــايىتى چــــوڭ توســــالغۇغا
يولۇققـــان تهقـــدىردىمۇ مېنىـــڭ
غـايهم يهنىـال ەئمهلـگه ېئشىـشى
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 .مۇمكىن
-ائدەم ۈئچــــۈن ۆئز: ىئــــالۋە

-ۆئزىنـــى تولـــۇق بايقـــاش، ۆئز
ــــىنىش ــــۇق چۈش ــــى تول ۆئزىن

ــۇپ،  ەئگهرىئنتــايىن مــۇھىم بول
تېخى وئقۇپ باقمىغان بولـسىڭىز
مېنىــڭ كىــشىلىك ســۋوت ائنــالىز
ۇئســـــۇلى بايـــــان قىلىنغـــــان

ـــــق،« ـــــق، ائجىزلى ائرتۇقچىلى
دېـگهن» پۇرسهت، ۋە تهھدىت 

ـــــڭ مۇناســـــىۋەتلىك ماقالهمنى
مهزمۇنلىرىنى بىـر قېـتىم وئقـۇپ

 .بېقىڭ
مېنىڭ غـايهم مېنـى ۇئنـى)  4(

 قوغلىشىشقا قىستامدۇ؟
ايهمنى ەئمهلـگهمهن ۆئز غ. ائ

ــشتىن ــدا تىرىشى ــۇرۇش يولى ائش
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باشـــــقا ىئـــــشالرنى قىلىـــــشنى
 .خالىمايمهن

مهن ۆئز غايهمنى ھهر كۈنى. ب
وئياليمهن، كـۆپىنچه كۈنلهرنىـڭ
ەئتىگىنــى ۇئنــى وئيــالپ تــۇرۇپ
وئيغىنىمهن، ۋە ائخشىمى ۇئنـى
.وئيالپ تۇرۇپ ۇئخالپ قالىمهن

ــتىن. س ــا باش ــايه ماڭ ــۇ غ -ب
ــۇھ ــردەك م ــر بى ــۇپائخى ىم بول

تۇيۇلغىلى كهم دېگهندە بىر يىل
 .بولدى

ــــالۋە ــــڭ : ىئ ــــى«مېنى ائرزۇن
ـــــنىڭ ـــــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق

ـــانۇنىيىتى ـــگهن» ســـىرلىق ق دې
ــۇ ــستىمدىمۇ مۇش ــالت تېكى دوك

 .ھهقته مهخسۇس مهزمۇن بار
مهندە غـايهمنى ەئمهلـگه)  5(
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ـــــسى ائشـــــۇرۇش ىئستراتېگىيى
 بارمۇ؟
غــايهمنى قانــداق ەئمهلــگه. ائ
شۇرۇش توغرىسىدا مېنىـڭ بىـرائ

 .يېزىۋالغان پىالنىم بار
مهن پىالنىمنــــــــــى ۆئزۈم. ب

3ھـــۆرمهت قىلىـــدىغان باشـــقا 
ـــش ـــر ېئلى ـــلهن پىكى ـــشى بى كى

 .ۈئچۈن وئرتاقالشتىم
ــشقا. س ــى ىئ مهن ۆئز پىالنىمن

ــپ ــدا ىئــش ېئلى ــۇرۇش يولى ائش
بېرىش ۈئچـۈن ۆئزۈم قىلىـدىغان
ــزىملىكىگه ۋە ــشالر تى ــۇھىم ىئ م

ىـتىمگه ناھـايىتى چـوڭىئش ائد
 .ۆئزگىرىشلهرنى كىرگۈزدۈم

ـــگه)  6( مهن غـــايهمنى ەئمهل
ــــــــاردىمىگه ــــــــتا ي ائشۇرۇش
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ېئھتىيـــــــاجلىق بولىـــــــدىغان
ــــــشىلهرنى ۆئز پىالنىمغــــــا كى

 كىرگۈزدۈممۇ؟
ــا ھهر. ائ ــا ماڭ مهن ەئتراپىمغ

ۋاقىت مهدەت بېرىپ تۇرىدىغان،
ـــلهن ـــۇقچىلىقىم بى ـــڭ ائرت مېنى
ائجىــــزلىقىم ھهققىــــدە ماڭــــا
ســـهمىمىي پىكىرلىرىنـــى بېرىـــپ
ـــــــى ـــــــدىغان ائدەملهرن تۇرى

 .توپلىدىم
مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه. ب

ائشۇرۇشـتا ىئقتىــدار جهھهتــتىن
ـــــــى ـــــــڭ ائجىزلىقلىرىمن مېنى
تولدۇرىدىغان ىئقتىـدارلىرى بـار

 .ائدەملهرنى تېپىپ قويدۇم
مهن ۆئز غـــــــــــــــــايهم. س

ـــــــۋار ـــــــسىدىكى ۇئلۇغ توغرى
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وئيلىرىمنــــى باشــــقىالرغا دەپ،
ــاۇئالرن ــىنىمۇ قولغ ــڭ قوشۇلۇش ى

 .كهلتۈرۈپ بولدۇم
ـــگه)  7( مهن غـــايهمنى ەئمهل

ـــشلىك ـــدا تېگى ـــۇرۇش يولى ائش
 بهدەل تۆلهشنى خااليمهنمۇ؟

مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلـگه. ائ
ائشــۇرۇش يولىــدا ائللىقاچــان
تۆلهپ بولغان بهدەلنى سـۆزلهپ

 .بېرەلهيمهن
مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه. ب

ــــداق ائشــــۇرۇش ۈئچــــۈن قان
ــدىغانلىقىمنىبهدە ــى تۆلهي للهرن

 .وئيلىشىپ قويدۇم
ــڭ. س ــۇ ۆئزۈمنى مهن ھهرگىزم

ـــق ـــشىغا خىالپلى ـــمهت قارى قىم
قىلىش، سـاالمهتلىكىمگه زەخـمه
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يهتكـــۈزۈش، يـــاكى ائىئلهمـــگه
زىيــان يهتكــۈزۈش بهدىلىــگه ۆئز

 .غايهمنى قوغالشمايمهن
مهن ۆئز غــــــــــــايهمگه)  8(

 يېقىنلىشىۋاتىمهنمۇ؟
ــــــــــــــايهمنى. ائ مهن ۆئز غ

قوغلىــشىش جهريانىــدا يېڭىــپ
ـــــان توســـــالغۇالرنى دەپ بولغ

 .بېرەلهيمهن
ـــــى. ب ـــــۈنى مېن مهن ھهر ك

ــــايهمگه يېقىنالشــــتۇرىدىغان غ
 .ىئشالرنى قىلىپ تۇرۇۋاتىمهن

مهن غـــايهمنى ەئمهلـــگه. س
ائشــۇرۇش ۈئچــۈن پهۋقــۇلائددە
قىيىن ىئشالرنى قىلىپ ۆئسۈشـنى

 .ۋە ۆئزگىرىشنى خااليمهن
ىلىۋاتقـانغايهم ۈئچـۈن ق)  9(
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ـــپ ـــق ېئلى ىئـــشالر ماڭـــا رازىلى
 كېلهمدۇ؟

ـــا. ائ ـــايهمنى رېائللىقق مهن غ
ــــــدۇرۇش ۈئچــــــۈن ۆئز ائيالن
ىئدېائلىزىمىــدىن ۋاز كېچىــشنى

 .خااليمهن
ــــــۈن. ب ــــــايهم مهن ۈئچ غ

ـــۇھىم ـــدە م ائشـــۇنداق دەرىجى
ــڭ ۈئچــۈن ــا، مهن ۇئنى بولغاچق
نهچچه يىـل يـاكى نهچـچه وئن

 .يىل كۈرەش قىلىشقا رازى
 ۆئز غايهمنى ەئمهلگهمهن. س

ـــان ـــدا قىلىۋاتق ائشـــۇرۇش يولى
ـــدە ىئـــشلىرىمدىن شـــۇ دەرىجى
ــــۇ ــــوزۇرلىنىمهنكى، مهن ائش ھ
يولـــــدا مهغلـــــۇپ بولغـــــان
ــــاتىمنى ــــدىردىمۇ، ۆئز ھاي تهق
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ــۈزدۈم، ــك ۆئتك ــايىن مهنىلى ىئنت
 .دەپ ھېساباليمهن

ــــــــايهم)  10( ــــــــڭ غ مېنى
ــــپ ــــدا ېئلى باشــــقىالرغىمۇ پاي

 كېلهمدۇ؟
همنىەئگهر مهن غــــــــــاي. ائ

ەئمهلگه ائشۇرالىسام ۇئنىڭـدىن
پايـــــدا كۆرىـــــدىغان باشـــــقا
كىـــشىلهرنى ېئنىـــق كۆرســـىتىپ

 .بېرەلهيمهن
مهن غــــايهمنى ەئمهلــــگه. ب

ائشۇرۇش ۈئچـۈن، ۆئزۈم بىـلهن
پىكىردىكــــى-وئخــــشاش وئي

كىــشىلهرنى يىغىــپ بىــر قوشــۇن
ـــــۈن ـــــش ۈئچ ـــــۇرۇپ چىقى ق

 .تىرىشىۋاتىمهن
مهن ۆئز غايهمنى ەئمهلگه .س
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ش ۈئچــۈن قىلىۋاتقــانائشــۇرۇ
20 يىلــدىن كېــيىن، 5ىئــشالر 

ـــاكى  ـــيىن، ي ـــدىن كې 100يىل
ــى ــيىن ۆئز قىممىتىن ــدىن كې يىل

 .كۆرسىتىدۇ
ـــۋالالردا ۆئز ـــدىكى ەئھ يۇقىرى
ـــىناپ ـــزال س ـــايىڭىزنى ۆئزىڭى غ
بېقىشتىن باشقا، ەئڭ ياخشىـسى
3ۇئنـــــى ســـــىز ۆئزىڭىزنىـــــڭ 
دوســــــتىنىڭ باھالىــــــشىدىنمۇ

زنىڭەئگهر سـى. ۆئتكۈزۈپ بېقىڭ
ــمه باھاالشــالردىن ــايىڭىز ھهم غ

دېــگهن جــاۋاب بىــلهن» تــوغرا«
ۆئتهلهيدىكهن، سىزنىڭ غـايىڭىز
.چوقــۇم رېائللىققــا ائيلىنااليــدۇ
ەئگهر ســــىزنىڭ غــــايىڭىز بهزى

ـــۋالالردا  ـــا«ەئھ ـــگهن» خات دې
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ــدىكهن، ــشىپ قالى ــا ېئرى نومۇرغ
سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائشـۇ ەئھۋالـدا

بولمىغـانلىقى-سهمىمىي بولغـان
ستىدە، يـاكى ائشـۇ ەئھـۋالالرۈئ

ـــشالرنى ـــسى ىئ ـــسىدا قاي توغرى
دېگهن» توغرا«قىلسىڭىز ۇئالردا 

ــشهلهيدىغانلىقىڭىز ــا ېئرى نومۇرغ
ــــپ ــــت چىقىرى ۈئســــتىدە ۋاقى
ــــڭ ــــپ بېقى ــــۇر وئيلىنى .چوڭق
دوســــتلىرىڭىزنىڭ باھاســــىغىمۇ
ىئنتـــايىن چوڭقـــۇر ەئھمىـــيهت

ــڭ ــر. بىرى ــۇم بى ەئگهر ۇئالر مهل
نومــــۇر 10ەئھۋالــــدا ســــىزگه 

بهرمىگهن بولسا، سـىز ۇئالردىـن
 نومۇر ېئلىـش10بۇنىڭدا مهن «

ۈئچـــــۈن قانـــــداق قىلىـــــشىم
ــرەك؟ ــڭ» كې .دەپ ســوراپ بېقى
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ۇئالرنىـــڭ دېگهنلىرىنـــى قـــۇالق
ســـــېلىپ ائڭـــــالڭ، خـــــاتىرە
ــوائلالرنى ــدە س ــدۇرۇڭ، ھهم قال
.تولــــۇق ائيدىڭالشــــتۇرۇۋېلىڭ
ـــى ـــۇ ۆئزىڭىزن ـــا ھهرگىزم ەئمم

شــقۇرۇشبا. ائقالشـقا تىرىـشماڭ
ىئلمــــى مهسلىھهتچىــــسى جهك

 Jack«(روزېنبلـــــــــــۇم 
Rosenblum« (ـــــاۋۇ ـــــڭ م نى

ـــاقالڭ ـــسىڭىزدە س ـــى ېئ :گېپىن
ــر ائدەم ســاڭا « ســهن‹ەئگهر بى

دېـسه، ۇئ ائدەم تهلـۋە› بىر ائت
ـــــدۇ  ائدەم3ەئگهر . ائدەم بولى

ـــر ائت‹ ـــر› ســـهن بى ـــسه، بى دې
سۇيىقهســـــت پىالنلىنىۋاتقـــــان

ســهن‹ ائدەم 10ەئگهر . بولىــدۇ
دېسه، ۇئ چاغـدا سـاڭا› ىر ائتب



[46] 

بىر ېئگهر ېئلىش ۋاقتـى كهلـگهن
 ».بولىدۇ

 
 ائخىرقى سۆز  . 6   

مېنىڭ تهرجىمىھالىمنى، بىلىۋال
تــورى بىــلهن ۆئتكــۈزگهن يازمــا
ســــۆھبهتنىڭ خاتىرىــــسىنى، ۋە
مېنىڭ مۇۋەپپهقىيهت بىلهن ىئش
ۈئنۈمى ھهققىدىكى يازمىلىرىمنى
ــالرنىڭ ــان قېرىنداش ــۇپ باقق وئق
خهۋىرىــــدە بولغىنىــــدەك، مهن
ــڭ ــان ۆئمرۈمنى ــازىرغىچه بولغ ھ
ــدە ۆئزۈم وئخــشىمىغان دەۋرلىرى
ۈئچــۈن وئخــشىمىغان ىئــشالرنى
.غــايه قىلىــپ تىكــلهپ ماڭــدىم
ھهمدە ائشۇ غايىلهرنى رېائللىققا
ائيالندۇرۇش ۈئچـۈن ۆئزۈمنىـڭ
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بارلىقىنى سهرپ قىلىـپ، قـاتتىق
ــــــشتىم ــــــدە ۆئز. تىرى نهتىجى
نچىسىنى ەئمهلگهغايهمنىڭ كۆپى

ــۇردۇم ــىلهن، . ائش -1985مهس
يىللىرى ياپونىيىگه بېرىـپ،-88

ــــــپىرانتلىق وئقۇغــــــۇچى ائس
بواللمىغانــــــــدىن كېــــــــيىن،
ائمېرىكىغا بېرىـپ ماگىـستىرلىق
ۋە دوكتورلـــــۇق ۇئنـــــۋانلىرىنى
ېئلىــشنى ۆئزۈمــگه غــايه قىلىــپ

ــۇزدۇم ــدىن. تۇرغ ــايه مهن ــۇ غ ب
ــــىي ــــى ائساس ــــداق ىئكك مۇن

ــــــىنهرســــــىنى تهلهپ ق .ىالتت
ــــــسى،   دەپ»TOEFL«بىرىنچى

ـــــــزچه ـــــــدىغان ىئنگلى ائتىلى
.ىئمتىھانىدا الياقهتلىـك بولـۇش

ــــسى، ۆئز ــــى-ىئككىنچى ۆئزۈمن
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بــــېقىش ۈئچــــۈن يېتهرلىــــك
ـــۇش ـــساد بول ـــدا. ىئقتى ۇئ چاغ

ــــان ــــدىكى مهن وئقۇغ ياپونىيى
ــسىگه  ــتهپ ھهپتى ــي مهك 6ائلى
9كۈن، كۈنىگه ەئتىگهن ساەئت 

8 گىـــچه 6دىـــن كهچ ســـاەئت 
ــــــا ــــــشلهيتتىس مهن. ەئت ىئ

ــــهرتنى ــــى ش ــــۇقىرىقى ىئكك ي
ھازىرالش ۈئچۈن، ياپونىيىدىكى
ـــــدىن ـــــرىم يىل ـــــى يې ائخىرق
ــدە، ھهر ــت ىئچى ــۇقراق ۋاقى ائرت

 دىــن8كـۈنى ەئتىــگهن سـاەئت 
ــــپ ــــۇرۇن ىئــــشخانامغا كېلى ب

ـــــدۇم  ته5كهچ ســـــاەئت . بول
5ياتىقىمغـــا قايتىـــپ كېلىـــپ، 
يېــرىمغىچه كهچلىــك تــامىقىمنى

ېـــرىم ســـاەئت گىـــچه ي6يهپ، 
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ــسۇشىتا ــپ مات ــسىپىت مىنى ۋېلى
ۇئ. شىركىتىدە ىئشلىگىلى باردىم
ـــويىزدا وئلتۇرســـا  7-6يهرگه پ

مىنۇتتىال بارغىلى بولـسىمۇ، مهن
پويىز كىراسىنىڭ پۇلىنى تـېجهش
ۈئچــۈن بىــر كونــا ۋېلىــسىپىت
ســــېتىۋېلىپ، شــــۇنىڭ بىــــلهن

ــدىم ــېچه. قاتنى ــىركهتته ك ۇئ ش
ـــاەئت  ـــشلهپ،11س ـــچه ىئ  گى

 يېــرىمگىچه قايتىــپ11ققــا ياتا
كهلگىـچه-ىئشقا بېرىپ. كهلدىم

ـــــــتىدە ـــــــسىپىتنىڭ ۈئس ۋېلى
ـــالپ ـــۇ ائڭ ـــزچه ۈئنائلغ ىئنگلى
مېڭىــپ، ۋېلىــسىپىت مىنىــشكه
كېتىدىغان ۇئ بىر ساەئت ۋاقىتنى
ىئنگلىــــــــزچه ائڭالشــــــــقىمۇ

ــشلهتتىم ــاەئت . ىئ ــېچه س 11ك



[50] 

ــاەئت  ــگهن س ــدىن ەئتى 2يېرىم
ـــدىم، ـــزچه ۆئگهن ـــچه ىئنگلى گى

 ەئتىـــسى ۋېلىـــسىپىتتهھهمـــدە
ائڭاليدىغان ىئنگلىزچه ۈئنائلغۇ
ــدۇم ــارالپ قوي ــسىنى تهيي .لېنتى
مانا شۇنداق تىرىشىش ائرقىلىق،
ياپونىيىــدىن قايتىــشتىن بــۇرۇن
ــشنىڭ ــا وئقۇشــقا كېلى ائمېرىكىغ

-1988شــهرتلىرىنى ھــازىرالپ، 
يىلى كۈزدە ائمېرىكىغـا وئقۇشـقا

 .كهلدىم
مهن ھهر بىر ۇئيغۇرنىڭ پۈتـۈن
ــــشقا ــــلهن قوغلىشى ــــۈچى بى ك
ەئرزىيـــدىغان غايىـــدىن بىرنـــى
تهســهۋۋۇر قىلىــپ تاپااليــدىغان
يوشۇرۇن قابىلىيىتىنىڭ بارلىقىغا،
ــڭ ــۆپىنچه ائدەملهرنى ــدە ك ھهم
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ـــا ـــايىنى رېائللىقق ـــۇنداق غ ائش
ــۇق ــدىغانلىقىغا تول ائيالندۇراالي

ســـىزنىڭ غـــايىڭىز. ىئـــشىنىمهن
مهيلـــى چـــوڭ بولـــسۇن يـــاكى

ـــــسۇن،  ـــــك بول ەئگهر ۇئكىچى
يۇقىرىــــدا بايــــان قىلىنغــــان
ــسه، ــۇق چۈش ــلهرگه تول ۆئلچهم
ـــــا ـــــۇم رېائللىقق ـــــى چوق ۇئن
ائيالنـــدۇرغىلى بولىـــدىغانلىقىغا

 .تولۇق ىئشىنىمهن
ائرزۇنى«مهن ەئسلىدە يېقىندا 

ـــــنىڭ ـــــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق
ـــانۇنىيىتى ـــگهن» ســـىرلىق ق دې

تېمىدىكى ماقـالىلهرنى يېزىـشنى
.ىئـــدىمباشالشـــنى پىالنلىغـــان 

ــــڭ ــــى ۋەزىيهتنى ــــېكىن، يېڭ ل
تهقهززاسى تۈپهيلىدىن ائلدىنقى
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.قېـــتىم پىالنىمنـــى ۆئزگهرتـــتىم
كېيىنكــى قېتىممــۇ ھهم شــۇنداق

قانــــداقال. بۆلىــــشى مــــۇمكىن
بولمىــــسۇن، ھهر بىــــر ۇئيغــــۇر
ـــــايه ـــــۈن، غ ـــــلىرى ۈئچ ياش

 ۆئلچىمىنـــــى10تىكلهشـــــنىڭ 
سىرلىق«يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان 

ـــــۇ» قـــــانۇنىيهت رۇنتىـــــن ب
ۆئگىنىـــــــۋېلىش ناھـــــــايىتى

ــمهن ــدىلىق، دەپ وئيالي ۇئ. پاي
ـــــــــــانۇنىيهت« ـــــــــــى» ق ن

ـــتۇرىدىغان ماقـــالىلهرنى تونۇش
ــــپ ــــم ۆئزگىرى ــــزىش پىالنى يې

خۇدايىم بۇيرۇسا ۇئنى. قالمىدى
 .يېقىن كهلگۈسىدە باشاليمهن

»ىئـالۋە«مهن مهزكۇر ماقالىدا 
ـــۇپ ـــا قوي ـــهكلىدە وئتتۇرىغ ش
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ۆئتكىنىمدەك، مۇشۇ ماقالىدىكى
خېلى كۆپ ۇئقۇمالر مهن بـۇرۇن
يازغان بىر قىسىم ماقالىلهر بىلهن

ــىۋەتلىك ــچ مۇناس شۇڭالشــقا. زى
وئقۇرمهنلهرنىـــڭ كۆرســـىتىلگهن
باشــــــقا ماقــــــالىلهرنىمۇ كهم
ـــۇپ ـــتىم وئق ـــر قې ـــدە بى دېگهن
ــمهن ــىيه قىلى ــشىنى تهۋس .چىقى
ــــۇر ــــقا، مهزك ــــدىن باش ۇئنىڭ

-10ماقالىـــدا تونۇشـــتۇرۇلغان 
ائدەمنىــڭۆئلچهمــدە ھهر بىــر 

ــسىنىڭ باشــقىالرغىمۇ پايــدا غايى
يهتكۈزىـــــــدىغان بۆلىـــــــشى
.كېرەكلىكــــى تهلهپ قىلىنغــــان
ھازىر ۇئيغۇرالر ۆئز تارىخىـدىكى
ەئڭ كهسكىن بىر تهقدىرگه دۇچ

مهن بـــۇ ھهقـــته. كېلىۋاتىـــدۇ
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ــى ــدىن كېيىنك ــڭ بۇنىڭ ۆئزۈمنى
.يازمىلىرىدا ائيرىم تـوختىلىمهن
مېنىــــڭ ھــــازىر ۆئز غايىــــسىنى

 ۋە تىكـلهش باسـقۇچىدابايقاش
تۇرۇۋاتقـــان ھهر بىـــر ۇئيغـــۇر
قېرىنداشلىرىمدىن كۈتىـدىغىنىم،
ــارىچه ســىزنىڭ ىئمكانىيهتنىــڭ ب
ـــايىڭىز ـــى غ ـــدىن كېيىنك بۇنىڭ
ۇئيغــۇر تهقــدىرىنى ياخــشىالشقا
.پايدا ېئلىپ كېلىدىغان بولسۇن
ھازىر ۇئنىڭغا تـېخىچه پۇرسـهت

ـــــار ـــــدىن30-20يهنه . ب  يىل
دىغانلىقىكېـــيىن قانـــداق بولىـــ

 .ھېچ كىمگه ائيان ەئمهس
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ــــان ــــا ېئلىنغ ــــدا تىلغ ــــۇ يازمى ب
 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى

ــــشكه« ــــته بىلى ــــشان تىكلهش نى
 :»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 

ـــــارلىق ـــــىدىقنىڭ ب ـــــن س ەئركى
 :يازمىلىرى

http://www.meripet.com/Sohbet/ 
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بــــۇ ماقــــالىنى ھــــېچ كىمــــدىن(
ـــىنى ـــورىماي، مهنبهس ـــسهت س رۇخ

دا باشــــقا ھهرەئســــكهرتكهن ھالــــ
قانداق تور بهتلىرىدە ېئالن قىلسىڭىز

 )بولۇۋېرىدۇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


