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 يىلىـــدىكى بىـــر جـــۈمه-2010

ــــيىن، مهن ــــۈنى چۈشــــتىن كې ك
 دىكــىJPLىئــشلهيدىغان ىئــدارە 

مهن قاتنىـــــــــشىۋاتقان بىـــــــــر
ــــا ــــلىقى ماڭ ــــڭ باش :پروجېكتنى

ەئركىن، ائلـدىمىزدىكى دۈشـهنبه«
كۈنى  بىزنىڭ پروجېكتنـى كـۆزدىن
ــر مــۇھىم يىغىــن كهچۈرىــدىغان بى

ــــار ــــدا دوكــــالت. ب ــــۇ يىغىن ش
«ىـــر قـــانچه قىلىـــدىغانغا ماڭـــا ب
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PowerPoint«بېتــى كېلىــدىغان 
سهن ۇئنى. نهتىجىلهر كېرەك ىئدى

ــــــــارالپ دۈشــــــــهنبىگىچه تهيي
NASAبېرەلهرسهنمۇ؟ بۇ يىغىنغـا 

ـــۇ ـــتابىدىكى مۇش ـــاش ش ـــڭ ب نى
ــادىمالرمۇ ــۇئل خ ــا مهس پروجېكتق

ـــشاتتى ـــدى» قاتنى ـــۇ.  دې مهن ب
ىئـــشنىڭ ناھـــايىتى مـــۇھىملىقىنى

مهن ەئته«ھــېس قىلىــپ، ۇئنىڭغــا 
ــــۇ ىئــــشنىۆئ يــــدە ىئــــشلهپ، ب

دەپ جــاۋاب» پۈتتــۈرۈپ بېــرەي
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 .بهردىم
ــــۇتېرىمنى ــــسى مهن كومپي ەئتى
ۆئيدىن ىئدارىدىكى كومپيۇتېرالرغا
ۇئالپ، زۆرۈر ھېسابالشالرنى قىلىشقا
ۇئرۇنــــۇپ باقــــسام، ســــۈرەئتنىڭ
ـــايىتى ـــم ناھ ائســـتىلىقىدىن ىئچى

شۇنىڭ بىلهن ائشۇ. پۇشۇپ كهتتى
رۈپ  يـول يـۈ45kmشهنبه كـۈنى 

ىئدارىگه بېرىپ، بىر كۈن ىئـشلهپ،
دۈشـهنبه.  ۇئ ىئـشالرنى پۈتتـۈردۈم

ـــــڭ ـــــدا بىزنى ـــــدىكى يىغىن كۈنى
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پروجېكتنىــــــڭ باشــــــلىقى مهن
تهييارلىغــان مهزمــۇنالرنى دوكــالت

ـــۇرۇن،  ـــشتىن ب ـــازىر«قىلى مهن ھ
دوكــالت قىلىــدىغان مهزمــۇنالرنى
ەئركىن سـىدىق شـهنبه كـۈنى ائرام
ـــــق ـــــشلهش ائرقىلى ـــــاي ىئ ائلم

شــۇڭا ائلــدى. هييــارالپ بهردىت
بىــــلهن مهن ۇئنىڭغــــا رەھــــمهت

ــتىمهن ــدى» ېئي ــى.  دې ــۇ قېتىمق ب
ــــلهن ــــۇھىملىقى بى ــــڭ م يىغىننى
سېلىشتۇرغاندا، مېنىڭ قىلغىنىم بىـر
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ـــۋاال چـــوڭ ىئـــشمۇ ەئمهس ۇئنچى
بولـــۇپ، باشـــلىقىمنىڭ مېنـــى بـــۇ
يىغىندا ائالھىدە تىلغـا ېئلىـشىنىڭ
.ھېچ قانـداق ھـاجىتى يـوق ىئـدى

كىن ۇئ ۋاقىتنىــــڭ قانچىلىــــكلــــې
قىـــــسلىقىغا قارىمـــــاي، مېنىـــــڭ
ـــدا ـــك ائلدى ـــۆھپهمنى كۆپچىلى ت
ائشكارا ېئتىراپ قىلىـش نۇقتىـسىدا

مهن.  تۇرۇپ، مېنـى تىلغـا ائلـدى
ۆئزۈمنىـــڭ ائمېرىكىـــدىكى ائلىـــي
مهكــتهپ ۋە شــىركهت ھاياتىمــدا
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ـــتىم ـــۆپ قې ـــشالرنى ك ـــداق ىئ بۇن
باشــلىقالر ۆئزىنىــڭ  —ۇئچــراتتىم

تىدىكى كىــــشىلهرنىڭقــــول ائســــ
ــك ــرىم ۋە كۆپچىلى ــسىنى ائي تۆھپى
ائلدىـــــدا ائشـــــكارا ېئتىـــــراپ

)acknowledge (بــۇ.  قىلىــدۇ
ــڭ ــسىز؟  بۇنى ــېمه ۈئچــۈن بىلهم ن
ـــاكى ـــلىقالر ي ـــۇ باش ـــهۋەبى، ب س
ــدېرلىق ــسى لى ــدېرالرنىڭ ھهممى لى
ــــسۇس تهربىــــيه ــــدە مهخ ىئلمى
كــۆرگهنلهر بولــۇپ، يۇقىرىقىــدەك
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ــــــــــــسان ــــــــــــشنىڭ ىئن قىلى
ىيىــــــسىدە ىئنتــــــايىنپسىخولوگ

ــسى ــڭ ھهممى ــۇھىملىقىنى ۇئالرنى م
وئخــــــــــشاش دەرىجىــــــــــدە

 .بىلىدىغانلىقىدىندۇر
مهن ھــــــــازىرغىچه يازغــــــــان
ماقالىلىرىمدە ائرزۇ، نىـشان، غـايه،
غــايىنى رېائللىققــا ائيالنــدۇرۇش،
شـــىركهت باشـــقۇرۇش، داھىـــي ۋە
مۇۋەپپهقىيهت قاتـارلىق بىـر قاتـار
ــن ــر ائزدى ــتىدە بى ــىلىلهر ۈئس مهس
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ــــــــدىم ــــــــازىرغىچه.  توختال ھ
توختالمىغــان ىئلمىــي ۇئقۇمالرنىــڭ
.بىرى لىدېرلىق ىئلمىـدىن ىئبـارەت
ائمېرىكا قاتارلىق غهرب ەئللىرىـدە
ــــم ناھــــايىتى كهڭــــرى ــــۇ ىئلى ب
وئمۇمالشـــــــقان بولـــــــۇپ، مهن
ـــــانچه ـــــر ق ـــــدىكى بى ائمېرىكى
ــلىق ــر ۋە باش ــىركهتلهردە ىئنژېنې ش
بولـــــۇپ ىئـــــشلهش جهريانىـــــدا

ىـــــــــدېرلىقباشـــــــــقۇرۇش ۋە ل
توغرىسىدىكى مهخسۇس كۇرسالرغا
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.بىر قانچه قېتىم قاتنىـشىپ بـاقتىم
ۆئزۈمنىڭ مۆلچهرلىشىچه، ۇئيغۇرالر
ھازىرغىچه بۇ ىئلىمگه ائنچه ېئتىبار

شۇڭالشـقا بـۇ.  بېرىپ كېتهلمىـدى
ىئلىمنىــڭ كۈچىــدىنمۇ ۈئنۈملــۈك

ــدى ــڭ.  پايدىلىنالمى ــر مىللهتنى بى
ىگۈللىنىــشىدە، يېتهرلىــك ســاندىك

ــدىغان ــى بىلى ــدېرلىق بىلىملىرىن لى
ــــــۈك ــــــى ۈئنۈمل ــــــدە ۇئن ھهم
ىئــــشلىتهلهيدىغان كىــــشىلهرنىڭ
بۆلىــــشى ىئنتــــايىن مــــۇھىم رول
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ـــــــڭ.  وئينايـــــــدۇ ھهممهيلهننى
ـــازىر ـــدەك، ھ ـــدە بولغىنى خهۋىرى
ۋەتهن ىئچــــــى ۋە ســــــىرتىدىكى
ــدېرلىق ــدە لى ۇئيغــۇرالر جهمىئيىتى
ــڭ ــدېرلىق ماھارىتىنى ــى ۋە لى بىلىم

ـــىزلىكى  ـــۈزيېتهرس ـــهۋەبىدىن ي س
بېرىۋاتقان ناچار ەئھۋالالر ىئنتايىن

ـــۆپ ـــۇر.  ك ـــقا مهن مهزك شۇڭالش
 John (ماقالىـدە جـون ماكـسىۋېل

C. Maxwell ( ــدېردە«نىــڭ ــر لى بى
ـــشلىك  ـــقا تېگى ـــۇم بولۇش 21چوق
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دېـــگهن كىتابىـــدىكى» ســـۈپهت
مهزمۇنالرنى قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ

بـۇ كىتابنىـڭ ىئنگلىـزچه. ۆئتىمهن
ــــــــشى  The 21 «ائتىلى

indispensable qualities of a 
leader« دۇر . 

وئمۇمالشــــــتۇرۇپ ېئيتقانــــــدا،
لىدېرلىقنىڭ مۇنداق ىئككى تهرىپى

ۇئنىڭ بىـرى ھهر بىـر كىـشىنىڭ. بار
 ۆئزىــگه قارىتىلغــان لىــدېرلىق-ۆئز

يهنه بىــــرى بولــــسا.  ىئقتىــــدارى
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باشـــقىالرغا قارىتىلغـــان لىـــدېرلىق
 .ىئقتىدارى

 وئخــشىمىغانھهر بىــر ائدەمنىــڭ
ــــرى، ــــۈزەل ائرزۇلى ــــاندىكى گ س
.نىشانلىرى ۋە غايىلىرى بار بولىـدۇ
شۇنداقال كـۆپ سـاندىكى كىـشىلهر
ۆئزىنىڭ تهپهككۇر دۇنياسىدا ائشـۇ
گــۈزەل ائرزۇ، نىــشان ۋە غــايىلهرنى
ـــى ـــۇرغان ۋاقىتتىك ـــگه ائش ەئمهل
مهنزىرىلهرنى كۆرۈپ تۇرۇشقا، ائشۇ
چاغـــدىكى ەئھـــۋالالر توغرىـــسىدا
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.ال قىلىــشقا مــاھىر كېلىـــدۇخىيــ
ــىزنىڭ ــلهن س ــز بى ــداقتا ۆئزىڭى ۇئن
ـــــــــڭ گـــــــــۈزەل ائرزۇلىرىڭىزنى
وئتتۇرىسىنى ائيرىپ تۇرغان نهرسه
ــــسىز؟ ۇئ ســــىزنىڭ ــــېمه بىلهم ن

لىــدېرلىق.  لىــدېرلىق ىئقتىــدارىڭىز
ـــقىالرنى ـــىزنىڭ باش ـــدارى س ىئقتى
ــشىڭىز ــتهكلهپ مېڭى ــۈك يې ۈئنۈمل
.ۈئچـــۈن كهم بولـــسا بولمايــــدۇ

ــۇندا ــايىڭىزنىش ــىزنىڭ ۆئز غ قال س
ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتا كهم بولــسىمۇ
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شۇڭالشــقا مهيلــى.  ھهم بولمايــدۇ
سىز باشقا بىر گۇرۇپپـا ائدەملهرنـى
ــــا ــــاكى ۇئالرغ ــــقۇرىدىغان ي باش
يېتهكچىلىك قىلىدىغان بىر رەسمىي
باشــلىق يــاكى بىــر رەســمىي لىــدېر

 بولمـاڭ، مهزكـۇر ماقـالىنى-بولۇڭ
 .پ چىقىڭچوقۇم بىر قېتىم وئقۇ

دېـگهن» باشلىق«ياكى » لىدېر«
ـــۈپ ـــدىنال كۆرۈن ائتالغۇنىـــڭ ۆئزى
ـــــا ـــــر گۇرۇپپ ـــــدەك، بى تۇرغىنى
ــاكى ــقۇرىدىغان ي ــى باش ائدەملهرن
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ۇئالرغا يېتهكچىلىك قىلىـدىغان بىـر
رەسمىي باشلىق ياكى بىـر رەسـمىي
لىــــدېر ۈئچــــۈن بــــۇ ماقالىــــدە
تونۇشتۇرۇلىدىغان مهزمۇن تېخىمـۇ

ــۇھىم لىــدېرنىڭبىــر رەســمىي .  م
-الياقهتلىـــك لىـــدېر بواللىغـــان

بواللمىغانلىقىنى ۆئلچهيـدىغان بىـر
ــــقىالرنىڭ ــــچهم، باش ــــۇھىم ۆئل م
ــشنى ــدىن ەئگىشى ۇئنىڭغــا ۆئزلۈكى
ــــــــــــــــــــــــــــدىغان -خاالي

ــدۇر ــىز.  خالىمايدىغانلىقى ەئگهر س
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ــــدېرلىق ــــاكى لى ــــك ي يېتهكچىلى
قىلسىڭىز، ەئمما سـىزگه ھـېچ كىـم
ـــدا ســـىزنىڭ ـــسه، ۇئ ھال ەئگهشمى

ــتهكلهپقىلغى ــقىالرنى يې ــز باش نىڭى
ــول ــالغۇز ي ــتىن، ي ــېڭىش بولماس م

شۇڭالشــقا ەئگهر.  مــېڭىش بولىــدۇ
ـــان، ـــىركهت قۇرغ ـــرەر ش ـــىز بى س
قۇرمــاقچى بولغــان، يــاكى بىــرەر
تهشكىالت يـاكى شـىركهتته مهلـۇم
ــلىقلىق ــر باش ــدىكى بى ــر دەرىجى بى
رولىنى ائلغان بىـرى بولـسىڭىز، بـۇ
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پماقالىنى چوقۇم بىـر قېـتىم وئقـۇ
 .بېقىڭ

جون ماكسىۋېل ەئپهندى پۈتـۈن
دۇنيـــادىكى ھـــازىرغىچه ياشـــىغان
ۇئلـــۇغ لىـــدېر يـــاكى داھىيالرنـــى
تهتقىـــــق قىلىـــــپ، ۇئالرنىـــــڭ
ـــدە ـــۇر ماقالى ـــسىنىڭ مهزك ھهممى

 ســـۈپهتكه21تونۇشـــتۇرۇلىدىغان 
ىئــــگه ىئكهنلىكىنــــى يهكــــۈنلهپ

ـــــان ـــــۇ .  چىقق ـــــۈپهت21ب  س
ھهققىــــدىكى بىلىمــــلهر ســــىزنىڭ
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ـــــۈردە ـــــي ت ـــــۈكھهقىقى  ۈئنۈمل
ــــــدىغان، ۋە ــــــك قىلى يېتهكچىلى
كىشىلهر ەئگىشىشنى ىئـستهيدىغان
ــــۈن ــــۇش ۈئچ ــــدېر بول ــــر لى بى
ـــــدىغان ـــــسىڭىز بولماي ھازىرلىمى
ــــلهن ــــشىلىك خــــاراكتېرلهر بى كى
تونۇشــــۇپ چىقىــــش، ۇئالرنــــى
ــى ــدۇرۇش، ۋە ۇئالرن ــي قىل تهرەققى
تـــوغرىالش ۈئچـــۈن ناھـــايىتى زور

 .ياردەم قىالاليدۇ
ىنى بىلىش بىلهنلىدېرلىق بىلىملىر
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ۇئنــــى ەئمهلىيهتــــته قوللىنىــــپ،
مۇۋەپپهقىيهتلىك لىـدېرلىق قىلىـش

. ائيـــرىم ىئككـــى ىئـــش-ائيـــرىم
ــــانۇنىيىتى« ــــان ق ــــڭ» جهري نى

كۆرسىتىشىچه، لىدېرلىق ھهرگىزمـۇ
بىر كۈننىـڭ ىئچىـدىال يېتىلمهيـدۇ،

 ائزدىـن-بهلكى ۇئ ھهر كـۈنى  ائز
.تهرەققىـــــي قىلىـــــپ يېتىلىـــــدۇ

ــى ل ــىۆئزىڭىزن ــدېرلىق بىلىملىرىن ى
ــائل ــدىن رې ــر ائدەم ــدىغان بى بىلى
دۇنيادا مۇۋەپپهقىيهتلىك لىـدېرلىق



29 

قىالاليـــــــــــدىغان بىـــــــــــرىگه
ائيالندۇرۇشتىكى ائچقـۇچ سـىزنىڭ
ــــــاراكتېرىڭىزدىن ــــــشىلىك خ كى

ــــارەت ــــشىلىك.  ىئب ــــىزنىڭ كى س
خــــاراكتېرىڭىز يــــاكى خــــاراكتېر
جهھهتتىكــى ســۈپىتىڭىز ســىزنىڭ
نىلىــــــــدېرلىق ىئقتىــــــــدارىڭىز
-ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ، ۇئنى كـۈچ

يــاكى.  قــۇۋۋەتكه ىئــگه قىلىــدۇ
بولمىسا ۇئ سـىزنىڭ مـۇۋەپپهقىيهت

ــدۇ ــۇپ قويى ــولىڭىزنى توس ــر. ي بى
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-ائدەمنىڭ ۈئنۈملۈك لىدېر بولۇش
بواللماســـلىقىنى ۇئنىـــڭ ىئچكـــى
جهھهتته قانداق ائدەم ىئكهنلىكـى

باشـــقىچه قىلىـــپ.  بهلگىلهيـــدۇ
ـــدېرلىق  ـــدا، لى ـــڭېئيتقان ائدەمنى

ىئچىدىن سىرتىغا قـاراپ تهرەققىـي
ەئگهر سىز ىئچكى.  قىلىپ يېتىلىدۇ

ــدېر ــك لى ــر الياقهتلى ــته بى جهھهت
ــــــــسىز، تاشــــــــقى بوالاليدىكهن
ـــــــز ائرزۇ ـــــــۇ ۆئزىڭى جهھهتتىم
قىلغانــــدەك لىــــدېرالرنىڭ بىــــرى
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شۇڭالشــقا ەئگهر ســىز.  بوالاليــسىز
لىـدېرلىق بالـدىقىنىڭ ەئڭ يـۇقىرى
ىپهللىـــــــــسىگه چىقمـــــــــاقچ

بولىدىكهنــسىز، چوقــۇم ۆئزىڭىــزدە،
ـــــى ـــــڭ ىئچك ـــــاكى ۆئزىڭىزنى ي
دۇنياســــىدا، مۇشــــۇ ماقالىــــدە

 ســـۈپهتنى21تونۇشـــتۇرۇلىدىغان 
ەئگهر سىز شـۇنداق«.  يېتىلدۈرۈڭ

قىالاليدىكهنسىز، سىز بۇ دۇنيادىكى
ـــــشنى ـــــداق ىئ ـــــقا ھهر قان باش

 .»قىالاليسىز
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ــۇ ــلهن مهن ب ــارى بى ــت ېئتىب ۋاقى
قىسىمغا بولـۇپماقالىنى بىر قانچه 

 .تاماماليمهن

كىتابنىڭ ئاپتورى 
 توغرىسىدا

ــقا« ــۇم بولۇش ــدېردە چوق ــر لى بى
ــشلىك  ــۈپهت21تېگى دېــگهن»  س

كىتابنىڭ ائپتورىنىڭ ىئـسمى جـون
) »John C. Maxwell«( ماكـسىۋېل

ــدە ــور ھهققى ــۇپ، مهن ۇئ ائپت بول
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ــڭ  ــنىڭ «ۆئزۈمنى ــايه تىكلهش 10غ
ــى ــسىدىمۇ» ۆئلچىم ــگهن ماقالى دې

.ق چۈشـــهنچه بهرگهن ىئـــدىمائزرا
ماقالىنىـــــڭ تولـــــۇق بولۇشـــــىغا
كاپالهتلىـــــك قىلىـــــش ۈئچـــــۈن
وئخشاش چۈشهنچىنى بۇ يهرگىمـۇ

جـــــون.  كىرگـــــۈزۈپ قويـــــدۇم
ماكسىۋېل ەئپهندى بىر خهلقـائرادا
ېئتىــراپ قىلىنغــان لىدېرشۇناســلىق
ــــــــۇق ــــــــسى، نۇت مۇتهخهسسى

50ۇئ .  ســۆزلىگۈچى ۋە ائپتــوردۇر
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ب چىقارغانپارچىدىن ائرتۇق كىتا
ـــسىدىن ـــڭ كوپىي ـــۇپ، ۇئالرنى بول

 مىليوندىن ائرتـۇقى16ھازىرغىچه 
ـــــــېتىلغان 2دۇنيـــــــادىكى .  س

مىليونـــدىن ائرتـــۇق لىـــدېرالرغا
ــيىلهش ســېمىنارلىرى بهرگهن .تهربى
ـــــن ـــــدېرالر تهۋە وئرۇنالردى ۇئ لى
ــادىكى ەئڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك دۇني

 »Fortune 500« 
ـــىركهتلهر، ھهر ـــدىكى ش تىزىملىكى
ــۈمهتلىرى، ــڭ ھۆك قايــسى ەئللهرنى
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ائمېرىكىنىــــــــــڭ ھهربىــــــــــي
ائكادېمىيىـــــسى، ائمېرىكىنىـــــڭ
مهملىكهتلىـــــــــك ىئـــــــــسپورت
ـــى ۆئز بىرلهشـــمىلىرى ۋە ب د ت ن

 »Fortune 500«(ىئچىــگه ائلىــدۇ 
شــىركهتلىرىنى دۇنيــادا ناھــايىتى

يـاكى» فورتـۇنه«نوپۇزلۇق بولغان 
ژۇرنىلى ھهر يىلى تـالالپ» تهلهي«

ـــــــدىغا ـــــــۇپ، ۇئالربېكىتى ن بول
ــــــادىكى ەئڭ چــــــوڭ  500دۇني

).شـــىركهتنى ۆئز ىئچىـــگه ائلىـــدۇ
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جـــون ماكـــسىۋېل ەئپهنـــدى بىـــر
قــانچه مــۇالزىمهت شــىركهتلىرىنىمۇ

ـــان ـــڭ .  قۇرغ ـــدېرلىقنىڭ«ۇئنى لى
ائغدۇرۇپ تاشلىغىلى بولمايـدىغان

ۆئزىڭىزنىــــڭ«، » قــــانۇنىيىتى21
ىئچىـــــــــدىكى لىـــــــــدېرلىقنى

ــدۈرۈڭ ــدې« ، ۋە »يېتىل ــر لى ردەبى
ـــشلىك  ـــقا تېگى ـــۇم بولۇش 21چوق

 پـــــارچه3دېـــــگهن » ســـــۈپهت
ــون ــر مىلي ــرى بى ــڭ ھهر بى كىتابىنى

 .نۇسخىدىن كۆپرەك سېتىلغان
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تۆۋەندە مهن بىر لىدېردە چوقـۇم
ــشلىك  ــقا تېگى ــۈپهتنى21بولۇش  س

 .تونۇشتۇرۇشنى باشاليمهن

 — كىشىلىك خاراكتېر-1
چوڭ تاشنىڭ بىر پارچىسى 

 )Character(بولۇش 
قته ىئشلىتىلگهن ىئنگلىـزچهبۇ ھه
ـــۆز  ـــۇپ، » Character« س بول

ۇئنىڭ يۇلغۇن لۇغىتىدىكى مهنىسى
خاراكتېر، مىـجهز، خۇسۇسـىيهت،«
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ــدىلىك، ــلهت، ائالھى ەئخــالق، پهزى
»ۆئزگىچىلىــك، پېرســـوناژ، بهلـــگه

يهنــى، بـــۇ ســۆز جـــون.  ىئــكهن
ــدا ــدىنىڭ كىتابى ــسىۋېل ەئپهن ماك

ـــاراكتېر« ـــشىلىك خ دېـــگهن» كى
ــدىم »ەئخالقلىــق«ۇ، ھهمــدە مهنى

ـــدىمۇ ىئـــشلىتىلگهن ـــگهن مهنى دې
ـــــزچه ـــــۇ ىئنگلى ـــــۇپ، مهنم بول

»Character «ـــگهن ســـۆزنى دې
ــدە ــل مهنى ــى خى ــۇنداق ىئكك ائش

 .ائلىمهن
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بــۇ يهردىكــى كىــشىلىك خــاراكتېر
دېگىنىمىز بىر ائدەمنىـڭ ەئخالقىـي
ســـۈپىتىگه، ســـهمىمىي بولـــۇش ۋە
ــــارلىق ــــۇش قات ــــك بول جۈرەئتلى

بىر.  گه قارىتىلغانكىشىلىك سۈپىتى
ـــل ـــدېرنىڭ ھايـــاتتىكى ھهر خى لى
ــــداق مــــۇائمىله ەئھۋالالرغــــا قان
ـــشىلىك ـــڭ كى ـــدىغانلىقى ۇئنى قىلى
خـــاراكتېرى يـــاكى پهزىلىتىنىـــڭ
قانـــداق ىئكهنلىكىنـــى كۆرســـىتىپ

كرىــزىس بىــر ائدەمنىــڭ. بېرىــدۇ
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خاراكتېرىنى يېتىلدۈرمهيدۇ، ەئمما
ۇئنىــڭ خاراكتېرىنىــڭ قانــداقلىقىنى

ـــكا ـــدۇائش ـــر. رىالپ بېرى ائدەم بى
وئڭۇشسىزلىققا يولۇققاندا، مۇنـداق
ـــى ـــدىن بىرىن ـــل يول ـــى خى ىئكك
:تالالشــــقا مهجبــــۇرى بولىــــدۇ
ەئخالقلىق بولۇش يـاكى مۇرەسـسه

ھهر قېـــتىم ەئخالقلىـــق. قىلىـــش
بولۇشــنى تاللىغــان ائدەم، بۇنــداق
تــالالش بىــر ســهلبىي ائقىــۋەتنى
كهلتـۈرۈپ چىقارغـان تهقـدىردىمۇ،
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ــۈكھهر ق ــدىنمۇ كۈچل ــتىم بۇرۇنقى ې
ۆئزىمىــزدە ېئــسىل. بولـۇپ ماڭىــدۇ

پهزىلهتلهرنـــــــى يېتىلـــــــدۈرۈش
ۆئزىمىزنـــى بىـــر لىـــدېر قىلىــــپ
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش ۈئچـــۈنال
ەئمهس، ۆئزىمىزنـــى بىـــر ياخـــشى
ــــدۈرۈش ــــپ يېتىل ــــسان قىلى ىئن

 .ۈئچۈنمۇ ناھايىتى زۆرۈر
سىزنىڭ خاراكتېرىڭىز سىزنىڭ كىم

ـــــى بهلگ ـــــدۇىئكهنلىكىڭىزن .ىلهي
سىزنىڭ كىم ىئكهنلىكىڭىـز سـىزنىڭ
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ــــــدىغانلىقىڭىزنى ــــــى كۆرى نېمىن
ســــىزنىڭ نېمىنــــى.  بهلگىلهيــــدۇ

ـــېمه ـــدىغانلىقىڭىز ســـىزنىڭ ن كۆرى
ـــــــدىغانلىقىڭىزنى ىئـــــــشنى قىلى

ــــدۇ ــــر.  بهلگىلهي ــــقا بى شۇڭالش
ـــداق ىئـــش ېئلىـــپ لىـــدېرنىڭ قان
ـــــــــڭ ـــــــــدىغانلىقىنى ۇئنى بارى
ــارىغىلى ــپ ق ــدىن ائيرى خاراكتېرى

ەئگهر بىـــر لىـــدېرنىڭ.  دۇبولمايـــ
نىيىتى بىـلهن ھهرىكىتـى داۋاملىـق

ــارىمۇ-ۆئز ــۇپ- ائرا ق ــى بول  قارش



43 

ماڭىدىكهن، سـىز ۇئنىـڭ كىـشىلىك
خــاراكتېرىنى كــۆزىتىش ائرقىلىــق
ــــــۇنداق ــــــېمه ۈئچــــــۈن ائش ن

 .بولىدىغانلىقىنى بايقىيااليسىز
ائدەمنىــڭ بىــر قىــسىم تــاالنتلىرى
ــا بولىــدۇ، ەئممــا كىــشىلىك تۇغم

بىز.  كتېر خۇسۇسىي تالالشتۇرخارا
 ائنىــــسىنى،-ۆئزىمىزنىــــڭ ائتــــا

تۇغۇلغـــان ۋە ۆئســـۈپ يېـــتىلگهن
ــــــــڭ ــــــــۇرتىنى، ۋە ۆئزىمىزنى ي
.تاالنتلىرىنى ۆئزىمىز تاللىيالمايمىز
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ەئممـــا ۆئزىمىزنىـــڭ خـــاراكتېرىنى
يهنى بىـز ھهر. ۆئزىمىز تاللىيااليمىز

قېتىم بىر تالالشـقا دۇچ كهلگهنـدە،
ــۈن  ــز ۈئچ ــاراكتېرنىۆئزىمى ــر خ بى

ـــۈرىمىز ـــا كهلت ـــڭ.  ۋۇجۇدق بىزنى
ھايـــاتىمىز ۆئزىمىزنىـــڭ كىـــشىلىك
خـــــاراكتېرلىرىنى يېتىلـــــدۈرۈش

 .جهريانى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ـــــدېرلىق باشـــــقا ھهقىقىـــــي لى
ـــان ـــگه ائلغ ـــشىلهرنى ۆئز ىئچى كى

 ەئگهر ھــېچ كىــم ســىزگه—بولىــدۇ
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ەئگىشىپ ماڭمىسا، سىز باشقىالرنى
ـــان بولم ـــتهكلهپ ماڭغ ـــسىز،يې اي

بهلكـــى ۆئزىڭىـــز يـــالغۇز مېڭىـــپ
كىشىلهر ناچار.  كېتىۋاتقان بولىسىز

ـــــار ـــــاكى ناچ ـــــك ي خاراكتېرلى
ەئخالقلىــــــــــق لىــــــــــدېرالرغا

بــۇرۇن ەئگهشــكهن.  ەئگهشــمهيدۇ
بولسىمۇ، ۇئنىڭ خاراكتېرىنىڭ ياكى
ەئخالقىنىڭ ناچـارلىقىنى بايقىغـان
ھامــــان ۇئنىڭغــــا ەئگىشىــــشتىن

 .توختايدۇ
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ــــــدېرالر ۆئز خا ــــــڭلى راكتېرىنى
چهكلىمىــــــــسىدىن ۈئســــــــتۈن
.تۇرىدىغان بىر پهللىگه يېتهلمهيدۇ
بهزى ناھــايىتى تــاالنتلىق كىــشىلهر
ـــــــــــدىكى ـــــــــــۇم دەرىجى مهل
مــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىــشىپ بولــۇپال

ــدۇ ــۇپ كېتى ــران بول ــداق.  ۋەي بۇن
ــــل ــــالقىلىق ائمى ــــتىكى ھ بولۇش

ـــشىلىك خـــاراكتېردۇر ھـــاۋارد.  كى
ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ پروفېســــسورى

ــــرگالس  Steven” (ســــتىۋىن بې
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Berglas”  (نىڭ دېيىشىچه، ۇئنداق
ائدەم تۆۋەنــــدىكى تــــۆت خىــــل
ــى ــدە بىرىن ــدىن كهم دېگهن ەئھۋال
ـــــــدۇ ـــــــشىدىن ۆئتكۈزى :ۆئز بې
ھاكـــاۋۇرلۇق قىلىـــش، ىئنتـــايىن
يــــــالغۇزلۇق ھــــــېس قىلىــــــش،
ـــــــسىدە ـــــــق دەرىجى بۇزغۇنچىلى
تهۋەككۈلچىلىــك قىلىــش، ۋە زىنــا

رى ائجىـزبۇالرنىڭ ھهر بىـ.  قىلىش
خاراكتېرلىك كىـشىلهر تۆلهيـدىغان

 .ېئغىر بهدەل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
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ەئگهر ســىزدە يۇقىرىقىــدەك تــۆت
ــسه، ــرى كۆرۈل ــڭ بى ــل ەئھۋالنى خى
چوقـــۇم قىلىۋاتقـــان ىئـــشىڭىزنى
.توختىتىــپ، بىــر ائز ائرام ېئلىــڭ
ھهمدە ۆئزىڭىـز ۈئچـۈن بىـر چـارە

ەئگهر خـــــاراكتېردىكى.  تېپىـــــڭ
ـــــــــزلىقالر ۆئ ـــــــــداائجى ز ۋاقتى

ــــڭ ــــدىكهن، ۋاقىتنى ۆئزگهرتىلمهي
ــــداق ۆئتۈشــــىگه ەئگىــــشىپ ۇئن
ـــشىپ ـــۇ ېئغىرلى ـــق تېخىم ائجىزلى

ســــىز ائىئلىڭىــــزدە،.  ماڭىــــدۇ
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ــــته ــــزدە ۋە جهمىئيهت خىزمىتىڭى
باشقىالرنى يېتهكلىگهن ۋاقتىڭىـزدا،
سىز ۈئچۈن ەئڭ مـۇھىم بايلىقنىـڭ
ــاكى ېئــسىل ــشىلىك خــاراكتېر ي كى

ــلهت ىئكهن ــي پهزى ــىەئخالقى لىكىن
 .ھهرگىزمۇ ۇئنتۇلۇپ قالماڭ

 تۇنجى — سېھرىي كۈچ-2
قېتىم بهرگهن تهسىر ھهل 

قىلغۇچ رول ئوينايدۇ 
)Charisma( 
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ـــدا ـــۈچنى ىئنگلىزچى ـــېھرىي ك س
»charisma «،دەيدىغان بولۇپ

ۇئنىــــڭ ىئنگلىــــزچه لــــۇغهتتىكى
بىر ائدەمنىڭ مهلـۇم بىـر«مهنىسى 

ائدەم توپىغـــا تهســـىر كۆرســـىتىش
يۈرگــــــۈزۈشيــــــاكى ھوقــــــۇق 

ـــدىغان ـــانىيىتىگه ىئـــگه قىلى ىئمك
روھىـــي كـــۈچى يـــاكى كىـــشىلىك

.دەپ چۈشــهندۈرۈلگهن» ســۈپىتى
ائددىـــي ســـۆز بىـــلهن ېئيتقانـــدا،
سېھرىي كۈچ دېگىنىمىـز باشـقىالرنى
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ۆئزىگه جهلپ قىلىش ىئقتىدارىدىن
ائمېرىكىلىق دەن رېيالند.  ىئبارەت

)Dan Reiland (مۇنــــــداق
ۈچكهســىز ســېھرىي كــ«: دەيــدۇ

ــــــق ــــــش ائرقىلى ــــــداق قىلى قان
ېئرىشهلهيسىز؟  باشقىالرنى ۆئزلىرى
توغرىــسىدا ياخــشى ھېســسىياتقا
ىئگه قىلىشنى ۇئالرنى سـىز ۆئزىڭىـز
توغرىــسىدا ياخــشى ھېســسىياتقا
ــا ــشتىن ۈئســتۈن وئرۇنغ ىئــگه قىلى

ــق ــۇش ائرقىلى ــسىال(»  .قوي ھه دې
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ــــال« ــــسىنى مهن ــــشنىڭ ھهممى ىئ
ولسا بـۇباشقىالرنىڭ ب. قىلىۋاتىمهن

ــــارى ــــچه ك ــــلهن ائن ىئــــشالر بى
ـــدۇ ـــدىغان ائدەم» بولمايۋاتى دەي

ــدۇ .ســېھرىي كــۈچكه ىئــگه بولماي
ىئشنى ائساسهن«ۇئنىڭ ەئكسىچه، 

 پوكــــۇنىالر قىلــــدى ۋە-پــــاالنى
ــىرتتىن ــدۇ، مهن پهقهت س قىلىۋاتى
»ائزراق ياردەمــــدە بولــــۇۋاتىمهن
ــــي ــــدېرالر ھهقىقى ــــدىغان لى دەي
ــگه بولىــدۇ ــۈچكه ىئ ــېھرىي ك .)س
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.ســېھرىي كــۈچ تۇغمــا بولمايــدۇ
خــــــۇددى باشــــــقا كىــــــشىلىك
ــشاش، ســېھرىي ــۈپهتلهرگه وئخ س

 .كۈچنىمۇ يېتىلدۈرگىلى بولىدۇ
ــــقىالرنى ۆئزىــــگه جهلــــپ باش
ــگه ــدىغان، باشــقىالرنى ۆئزى قىالالي
ۆئز ىئختىيـــــــــارلىقى بىـــــــــلهن
ــــر ائدەم ەئگهشــــتۈرەلهيدىغان بى
بولــۇش ۈئچــۈن، ســىز تۆۋەنــدىكى

 :ىز كېرەكىئشالرنى قىلىشىڭ
  كىـشىلهر.ھاياتنى قهدىـرلهش.1
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ھاياتنى قهدىرلهيدىغان لىدېرالرنى
ســـىز قانـــداق.  ياخـــشى كۆرىـــدۇ

تىپتىكــى كىــشىلهر بىــلهن بىــرگه
بولۇشــنى خااليــسىز؟  چېچىلغــاق،
ـــــــدىغان، ائســـــــان ائچچىقلىنى
چۈشــــــــكۈن ۋە كهچكىــــــــچه
باشقىالردىن ائغـرىنىپال يۈرىـدىغان
ائدەمــــلهر بىلهنمــــۇ، يــــاكى داڭ
چىقارغــان ۋە تۇرمۇشــنى ىئنتــايىن
قهدىرلهيدىغان كىشىلهر بىلهنمۇ؟

باشقىالرنىڭ ياخشى تهرىپىـنىال.2
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  بىــــــر.كۆرىــــــدىغان بولــــــۇش
ـــشىپ ـــرى تىرى ـــاتچى ۆئزلى تهتقىق

ــــــان  ــــــونېر بولغ  دەك100مىلي
ائدەمنى تهكشۈرگىنىدە، ۇئالردىكى

 بىـر وئرتـاقلىق، ۇئالرنىـڭ-بىردىن
ھهممىـــسى باشـــقىالرنىڭ ياخـــشى

ـــىت هرىپىـــنىال كـــۆرۈش ىئكهنلىكىن
ەئگهر ســىز باشــقىالرنىڭ. بايقىغــان

ياخشى تهرىپىنـى كۆرسـىڭىز يـاكى
ېئتىراپ قىلسىڭىز، ۇئنـى ۆئزلىـرىگه
كۆرســـىتىپ بهرســـىڭىز، ۇئالرنـــى



56 

ىئلھامالندۇرۇپ تۇرسـىڭىز، ھهمـدە
ۇئالرنىـــڭ ۆئزىـــدىكى يوشـــۇرۇن
كــــــۈچلهرنى تولــــــۇق جــــــارى
ـــسىڭىز، ـــاردەم قىل قىلدۇرۇشـــىغا ي

ىزنىڭ بــۇ قىلغــانلىرىڭىز ۈئچــۈنســ
ـــشى ـــايىن ياخ ـــىزنى ىئنت ۇئالر س

ەئنگلىيىنىــڭ.  كۆرىــدىغان بولىــدۇ
ــامىن ــاقىنى بېنج ــاش ب ــۇرۇنقى ب ب

 Benjamin(دىــــــسراېئلى 
Disraeli (ەئنه شـــــــــــــۇنداق

بىــر قېــتىم ۇئ.  ائدەملهرنىــڭ بىــرى
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سـىز باشــقا بىــر«: مۇنـداق دېــگهن
ائدەمگه قىلىپ بېرەلهيـدىغان ەئڭ

ــ ــوڭ ياخ ــڭچ ــش ۆئزىڭىزنى شى ىئ
ــــــلهن ــــــڭ بى ــــــايلىقىنى ۇئنى ب
ــــى ــــشال ەئمهس، بهلك وئرتاقلىشى
ۇئنىڭ بـايلىقىنى ۆئزىـگه تونۇتـۇپ

 ».قويۇشتىن ىئبارەت
ــــپ.3 ــــد ېئلى ــــقىالرغا ۈئمى باش

ـــېلىش ـــرال.ك ـــسىيىلىك گېنې   فران
 Napoleon( ناپولىيون بوناپارتى 

Bonaparte ( ۈئمىد«لىدېرالرغا
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نـىدېـگهن ېئنىقلىمى» سودىچىلىرى
ۇئنىـــڭ قارىـــشىچه، بىـــر.  بهرگهن

ــال ــارلىق م ــڭ ب ــۈلكى-ائدەمنى  م
ىئچىدە، ۈئمىـد ھهممىـدىن ۇئلـۇغ

. مۈلۈك بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ-مال
ەئگهر سىز باشقىالرغا ۈئمىد ېئلىـپ
ـــــى ـــــسىڭىز، ســـــىز ۇئالرن كېلهلى
ـــدە ـــسهك دەرىجى ـــزگه يۈك ۆئزىڭى

شــۇنداقال ۇئالر. جهلــپ قىالاليــسىز
ىننهتــدارسـىز ۈئچـۈن بىــر ۆئمـۈر م

 .بولىدۇ
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باشــقىالر بىــلهن ۆئز ەئھــۋالىنى.4
ــشىش ــڭ .وئرتاقلى ــشىلهر ۆئزىنى  كى

ەئھـــۋالىنى ۋە ھايـــات ســـهپىرىنى
ـــدېرالرنى ـــدىغان لى ســـۆزلهپ بېرى

ــدۇ ــايىتى ياخــشى كۆرى ــىز.  ناھ س
باشقىالرنى يېتهكلىگهنـدە، ۇئالرغـا
ۆئزىڭىزنىـــڭ ەئھـــۋالىنى ســـۆزلهپ

-ۆئزىڭىزنىـڭ وئي.  بېرىپ تـۇرۇڭ
ــــى، ۆئزىڭىزدىكــــى ھهرپىك ىرلىرىن

ــــر  چــــارىلهرنى ۋە-خىــــل تهدبى
ۆئزىڭىزنىــڭ ائالھىــدە ىئــشلىرىنى
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مهن.  ســـۆزلهپ بېرىــــپ تــــۇرۇڭ
ھازىرغىچه ۆئزۈم ۇئچراتقان ۇئيغۇر
قېرىنداشالر بىلهن پاراڭالشـقاندا ۋە
ۇئيغۇر يىغىلىشلىرىغا سۆز قىلغاندا،
ۆئزۈمنىـــڭ ىئـــشلىرىنى كـــۆپلهپ

 ۇئالرنـى. سۆزلهپ بېرىـپ كهلـدىم
ــــــــــا ســــــــــۆھبهت« ۋە» يازم
ــال« ــپ» تهرجىمىھ ــهكلىدە يېزى ش

ــۋەتتىم ــۇ چىقىرى ــداق.  تورغىم بۇن
ـــرى ـــسىتىمنىڭ بى ـــشتىكى مهق قىلى
باشــقىالرغا ۆئزۈمنىــڭ بىــر ائددىــي
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ـــدۈرۈپ ـــى بىل ـــۇر ىئكهنلىكىن ۇئيغ
يهنه بىرى بولـسا ۇئالرنـى.  قويۇش

ــــــتلىرى، ــــــڭ سهرگۈزەش ۆئزۈمنى
ه ساۋاقلىرى ۋە ھازىرغىچ-تهجرىبه

ىئگىلىـگهن بىلىملىرىـدىن خهۋەردار
ـــى ـــق ۇئالرن ـــۇ ائرقىلى ـــپ، ش قىلى

باشــــقىالرنى.  ىئلھامالندۇرۇشـــتۇر
ـــدىغان، ـــتۈن قويى ـــدىن ۈئس ۆئزى
ــۇرۇن ــۈل بۆلۈشــتىن ب ــگه كۆڭ ۆئزى
باشــــقىالرغا كۆڭــــۈل بۆلىــــدىغان
.لىدېرالردا سېھرىي كۈچ بار بولىدۇ
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ـــۇپ مۇشـــۇ يهرگه ـــالىنى وئق ماق
ھهتـتهكهلگهندە، سېھرىي كـۈچ جه

سىز ۆئزىڭىزنـى بىـر قېـتىم باھـاالپ
سـىز باشـقىالرنى ۆئزىڭىـزگه: بېقىڭ

تهبىىئي ھالدا جهلـپ قىالالمـسىز؟
سىزنى باشقىالر ياخشى كۆرەمـدۇ؟
ـــاۋابى ـــوائلالرنىڭ ج ـــۇ س ەئگهر ب

بولـــسا، ســـىزدە چوقـــۇم» يـــاق«
تۆۋەندىكىـــدەك ىئللهتـــلهر يـــاكى
ـــڭ توســـالغۇلىرى ســـېھرىي كۈچنى

 :مكىنمهۋجۇت بۆلىشى مۇ
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ھهر ۋاقىــــت ۆئزىنــــى: غــــۇرۇر
ــدىغان ــتۈن قويى ــقىالردىن ۈئس باش

 .لىدېرغا ھېچ كىم ەئگهشمهيدۇ
ـــــــشىلىك  ەئگهر ســـــــىز:ەئندى

ۆئزىڭىزنــى ائنــچه ياخــشى كــۆرۈپ
كهتمىـــسىڭىز، ســـىزنى باشـــقىالرمۇ

 .ياخشى كۆرمهيدۇ
ــۇش ــال بول ــجهزى وئس  ەئگهر:مى

ــد ــى ۈئمى ــىزدىن نېمىن ــشىلهر س كى
)expect (ىغانلىقىنىقىلــسا بولىــد

بىلهلمىـــسه، ۇئالر ســـىزدىن بىـــرەر
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نهرسىنى ۈئمىد قىلىشتىن پۈتۈنلهي
 .توختايدۇ

 كىــشىلهر بىرىنىــڭ:مۇكهممهللىــك
ــــتىش ائرزۇســــىغا كامــــالهتكه يې
ھــۆرمهت قىلىــدۇ، ەئممــا ۇئنىــڭ
ــدىغان ــۇن كهلمهي ــا ۇئيغ رېائللىقق

دىـــن) expectation(ۈئمىـــدى 
 .قاتتىق ەئندىشه قىلىدۇ
ـــــسىيهتچىلىك ـــــشىلهر:شهخ  كى

ـــنىال ـــهلبىي تهرىپى ـــقىالرنىڭ س باش
كۆرىدىغان بىرىنىڭ ۆئزلىرىگه قارىتا
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ـــد ـــشلهردىن تهنقى ـــمه يۆنىلى ھهم
 .ياغدۇرۇشىنى ياقتۇرمايدۇ

ـــــــدەك ـــــــىز يۇقىرىقى ەئگهر س
ـــراق ـــى يى ـــن ۆئزىڭىزن ىئللهتلهردى
ــــزدە ــــسىڭىز، ســــىز ۆئزىڭى تۇتالى
.سېھرىي كۈچنى يېتىلدۈرەلهيسىز

 ئۇ ئىش — سادىقلىق-3
ىلغۇچىالرنى خىيالچىالردىن ق

پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدۇ 
)Commitment( 
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ــــــزچه ــــــۈپهت ىئنگلى ــــــۇ س ب
»commitment « دەپ 

ائتىلىدىغان بولۇپ، ۇئنىڭ مهنىسى
باشــلىغان ىئــشىغا ۆئزىنــى تولــۇق«

-ائتاش، باشلىغان ىئشىغا باشـتىن
ائخىر تولۇق كىرىشىش، كـۆزلىگهن

 ائخىـر-نىشانىنى بـويالپ باشـتىن
»ق بىلهن قاتتىق تىرىشىشسادىقلى

.دېگهنــــــگه يــــــېقىن كېلىــــــدۇ
 ىئنگلىـــزچه يۇلغـــۇن-ۇئيغـــۇرچه

ــېقىن ــۆزگه ەئڭ ي ــۇ س ــدە ب لۇغىتى
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»ســـادىقلىق«كېلىـــدىغان ســـۆز 
بولغاچقا، مهن بۇ يهردە شۇ سۆزنى

 .ىئشلهتتىم
»Ethix « شــــــــــــــىركىتىنىڭ

پرېزىـــدېنتى ۋە لىـــدېرى ســـتېفېن
ــــگ  )Stephen Gregg(گرې

شىلهر ۆئزىنـىكىـ«: مۇنداق دەيـدۇ
بىـــر ىئـــشقا تولـــۇق ائتىمىغـــان

سـادىقلىق. لىدېرالرغا ەئگهشمهيدۇ
تۆۋەنـــدىكى بىـــر قاتـــار ىئـــشالردا

ـــدۇ ـــانچه: ىئپادىلىنى ھهر كـــۈنى ق
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ســـــاەئت ىئـــــشلهيدىغانلىقىڭىز،
ۆئزىڭىزنىـــــــڭ ىئقتىـــــــدارلىرىنى
ياخــــشىالش ۈئچــــۈن قانــــداق
ــــــــــــــــــــــــشچانلىقالرنى تىرى
كۆرســــــــــىتىدىغانلىقىڭىز، ۋە ۆئز

ىڭىزنـــى قۇربـــان قىلىـــشمهنپهەئت
بهدىلىــگه ۆئز خىزمهتداشــلىرىڭىزغا
ـــــــپ ـــــــېمه ىئـــــــشالرنى قىلى ن

 ».بېرىدىغانلىقىڭىز
ــــى ــــازىرغىچه ۆئزىن ــــادا ھ دۇني
باشلىغان ىئشىغا تولۇق ائتىمىغـان
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بىرەرمــۇ ۇئلــۇغ داھىــي كۆرۈلــۈپ
ائمېرىكـــا ھـــاۋا.  باققـــان ەئمهس

ائرمىيىــسىنىڭ باشــلىقى بــۇ ھهقــته
ىق بىـزگهسـادىقل«: مۇنداق دەيدۇ

. قۇدرەت ائتـا قىلىـدۇ-يېڭى كۈچ
-كېسهل، نـامراتلىق يـاكى بـااليى

ــشىمىزغا ائپهتلهرنىــڭ قايسىــسى بې
بىــزدە(كېلىــشىدىن قهتىئــي نهزەر، 
بىــــز) ســــادىقلىقال بولىــــدىكهن

ــر ــشانىمىزدىن بى ــۆزىمىزنى ۆئز نى ك
 ».دەممۇ ائيرىمايمىز
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سادىقلىق دېگهن نـېمه؟  ھهر بىـر
خـشىمىغانائدەم ۈئچۈن ۇئنىـڭ وئ

 :مهنىسى بار
ـــــشچى ۈئچـــــۈن،– ـــــر چېلى بى

يىقىتىـــۋېتىلگهن قېـــتىم ســـانىدىن
وئرنىدىن تۇرالىغان قېتىم سانى بىر

 .سان كۆپرەك بولۇش
ـــــر مارافونغـــــا – )ۇئزۇنغـــــا(بى

يۈگۈرگۈچى ۈئچۈن، ھـېچ قانـداق
10كــــۈچى قالمىغانــــدىمۇ يهنه 
 .كىلومېتىر ائرىلىققا يۈگۈرۈش
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ەپـتهبىر ەئسكهر ۈئچۈن، ۇئ تهر–
ــاقالپ ــۋال س ــداق ەئھ ــى قان ۆئزىن
تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلـمهي  تۇرۇپمـۇ
ـــپىگه ـــى تهرى ـــڭ قارش ـــر دۆڭنى بى

 .ۆئتۈش
بىر لىدېر ۈئچۈن يۇقىرىقىالرنىڭ–

ـــدىنمۇ ـــسىال ەئمهس، ۇئنىڭ ھهممى
كــــۆپرەك ىئــــشالر، چــــۈنكى ۇئ
يېتهكلهۋاتقــــــان ائدەملهرنىــــــڭ

 .ھهممىسىنى ۇئنىڭغا تايىنىدۇ
ــر ۈئنۈم لــۈك لىــدېرەئگهر ســىز بى
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بولمــاقچى بولــسىڭىز، ســىز چوقــۇم
قىلىۋاتقــــان ىئــــشىڭىزغا ســــادىق

ــــرەك ــــشىڭىز كې ــــي.  بۆلى ھهقىقى
ــــــــــقىالرنى ــــــــــادىقلىق باش س
ــــقىالرنى ــــدۇ ۋە باش ىئلھامالندۇرى

سـىز پهقهت.  ۆئزىگه جهلپ قىلىدۇ
ۆئزىڭىـــز شـــۇغۇللىنىۋاتقان ىئـــشقا
ــىزگه ــقىالرمۇ س ــشهنگهندىال باش ىئ

قايىـــــل قىلىـــــش«.  ىئـــــشىنىدۇ
نىــــڭ دېيىــــشىچه،» قــــانۇنىيىتى

كىــشىلهر ائلــدى بىــلهن لىــدېرغا
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ــدېر ــدىن ۇئ لى ــۇپ، ائن ــل بول قايى
vision«(شۇغۇللىنىۋاتقان ىئـشقا 

 .قايىل بولىدۇ) گه» 
 

ســادىقلىقنىڭ ھهقىقىــي مــاھىيىتى
ــىگه ــدىكى ۇئچ نهرس ــېمه؟ تۆۋەن ن

 :قاراپ بېقىڭ
ـــــــــىزنىڭ)1 ـــــــــادىقلىق س س

ـــلىنىدۇ ـــۈرىكىڭىزدىن باش  بهزى. ي
شىلهر بىـر ىئـشقا ۆئزىنـى تولـۇقكى

ــۇرۇن ھهمــمه ىئــشنىڭ ائتاشــتىن ب
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ــستهيدۇ ــشىنى ىئ ــۇكهممهل بۆلى .م
ەئممــــا، ســــادىقلىق نهتىجىنىــــڭ

دۇنياغـا داڭلىـق.  ائلدىدا كېلىـدۇ
ـــايكۇل جـــوردان ۋاســـكېتبولچى م

)Michael Jordan (مۇنـــداق
ياخشى ائدەمـلهر بىـلهن«: دەيدۇ

ۇئلـــــۇغ ائدەملهرنـــــى ائيرىـــــپ
 نهرســــه ۇئالرنىــــڭتۇرىــــدىغان

ەئگهر سـىز»  .يۈرىكىدىن ىئبـارەت
باشـــقىالرنىڭ ھاياتىـــدا بهلگىلىـــك
ۆئزگىرىش پهيدا قىالاليـدىغان بىـر
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ــــسىڭىز، ــــنى ىئستى ــــدېر بولۇش لى
ــــان ــــۇق ائتىغ ــــى تول -ۆئزىڭىزن

ائتىمىغـــانلىقىنى بىلىـــش ۈئچـــۈن
ــۈرىكىنى تهكــشۈرۈپ ۆئزىڭىزنىــڭ ي

 .بېقىڭ
ســادىقلىق ەئمهلىــي ھهرىــكهت)2
ـــق ســـىنىلىدۇائرقى  ســـادىقلىق. لى

ۇئ.  توغرىسىدا سـۆزلهش بىـر ىئـش
توغرىــسىدا ەئمهلىــي ىئــش قىلىــش

ســــادىقلىقنىڭ.  يهنه بىــــر ىئــــش
ــتىن ــي ۆئلچىمــى ەئمهلىيهت ھهقىقى
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ــــارەت ــــوردون.  ىئب ــــازغۇچى گ ي
سـۆزدىن ائسـان«: مۇنداق دەيـدۇ

قىلغان سـۆزىنى كۈنلـۈك. ىئش يوق
 ھهرىكىتى ائرقىلىق ەئمهلگه-ىئش
 ».رۇشتىن تهس ىئش يوقائشۇ
ـــڭ)3 ـــادىقلىق مۇۋەپپهقىيهتنى س

 بىـــر لىـــدېر. ىئـــشىكىنى ائچىـــدۇ
بولـــۇش ســـۈپىتىڭىز بىـــلهن ســـىز
نۇرغۇن توسقۇنلۇق ۋە قارشىلىقالرغا

بهزىدە.  دۇچ كهلدىڭىز ۋە كېلىسىز
ــــــــاراپ ــــــــا ق ســــــــىزنى ائلغ
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ـــردىن ـــر-ىئلگىرىلىتىـــدىغان بى  بى
ـــادىقلىقىڭىزال ـــىزنىڭ س ـــه س نهرس

ــــدۇ ــــۇپ قالى يــــازغۇچى ۋە.  بول
نۇتــــۇقچى دەيۋىــــد مهكنهلــــى

)David McNally (ــــــڭ نى
سادىقلىق قارشىلىقنىڭ«دېيىشىچه، 
چۈنكى ۇئ سىزنىڭ قانچه. دۈشمىنى

ـــۋېتىلگهنلىكىڭىزدىن ـــتىم يىقىتى قې
قهتىئيـنهزەر، سـىزنىڭ وئرنىڭىـزدىن
قايتىدىن تۇرۇپ، توختىماي ائلغـا
ىئلگىرىلىــــــشىڭىزنىڭ ھهقىقىــــــي
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 ».ۋەدىسى
ق مهسىلىسىدە كىشىلهرنىسادىقلى
: تۈرگه ائيرىشقا بولىدۇ4مۇنداق 

 نىشانى يـوق بولـۇپ، ۆئزىنـى-1
 بىر ىئشقا ائتىمىغان كىشىلهر

 ۆئز غايىــــسىنىڭ ەئمهلـــــگه-2
 ائشـــمايدىغانلىقىنى-ائشـــىدىغان

بىلـــــمهي، شـــــۇنىڭ بىـــــلهن ۆئز
غايىـــسىگه ۆئزىنـــى بېغىـــشالشتىن

 قورقىدىغان كىشىلهر
ۆئزىنــى بىــر غايىــسى ۈئچــۈن -3
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ــشالر ــالپ، ىئ ــش باش ــشالپ ىئ بېغى
ـــــسىدىن ۋاز ـــــقاندا غايى قىيىنالش

 كېچىدىغان كىشىلهر
 ۆئزى ۈئچۈن غـايه تىكـلهپ،-4

ۇئ غايىلىرىگه ۆئزىنى تولۇق ائتاپ،
تېگىشلىك بهدەل تـۆلهش ائرقىلىـق
ـــگه ائشـــۇرىدىغان ـــى ەئمهل ۇئالرن

 .كىشىلهر
سىز قايسى خىلدىكى كىـشىلهرگه

ىرىڭىزنىتهۋە؟ ســـــىز ۆئز غـــــايىل
ــدىڭىزمۇ؟ ــۇرۇپ بول ــگه ائش ەئمهل
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»مهن چوقـــۇم قىالاليـــمهن«ســـىز 
ـــسىنى ـــشالرنىڭ ھهممى ـــگهن ىئ دې
ــىزگه ــشىلهر س ــسىز؟  كى قىالالۋاتام
ـــــىزگه ائســـــانال ـــــشىنىپ، س ىئ
ــۇ ــىزنىڭ ب ــشهمدۇ؟  ەئگهر س ەئگى
ســوائلنىڭ بىرەرســىگه بېرىــدىغان

ـــاق«جـــاۋابىڭىز  ـــدىكهن،» ي بولى
مهســـــىله ســـــىزنىڭ ۆئزىڭىزنـــــى

ىۋاتقــان ىئــشلىرىڭىزغا قايـــسىقىل
ــشى ــدا بۆلى ــدە ائتىغانلىقى دەرىجى

 .مۇمكىن
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 ئاالقىلىشىش -4
 ئۇنىڭسىز سىز —ئىقتىدارى

سهپهرنى يالغۇز قىلىسىز 
)Communication( 

بــــۇ ســــۈپهتنىڭ ىئنگلىزچىــــسى
»Communication « ،ــۇپ بول

ۇئنىڭ ىئنگلىزچه لۇغهتتىكى مۇشـۇ
تېما بىلهن مۇناسـىۋەتلىك مهنىـسى

تــۇق، يازمــا ۋە قــول ىئــشارىتىنۇ«
 ائرا-ائرقىلىق باشـقىالر بىـلهن ۆئز

ىئــــــدىيه، پىكىــــــر ۋە ۇئچــــــۇر
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ۇئنىـــڭ.  ىئـــكهن» ائلماشـــتۇرۇش
يۇلغــــۇن لۇغىتىــــدىكى مهنىــــسى

ــــــرىلگهن ــــــداق بې ائالقه،«: مۇن
ـــــــــارقىتىش، يهتكـــــــــۈزۈش، ت
ـــــشىش، ـــــشىش، خهۋەرلى ائالقىلى

ائالقىلىشىش ىئقتىـدارى.  »قاتناش
ھـــايىتى كـــۆپغهرب ەئللىرىـــدە نا

تهكىتلىنىدىغان بىر ىئقتىدار بولۇپ،
باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا مهكتهپلهرمـۇ

 ۆئسمۈرلهردە بـۇ ىئقتىـدارنى-ياش
يېتىلدۈرۈشكه ائالھىدە ەئھمىـيهت
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ائمېرىكىدىكى ىئنتېرنېتقـا.  بېرىدۇ
ــــان كهســــپىي خــــادىمالر قويۇلغ
توغرىسىدىكى خىـزمهت ېئالنلىرىغـا
ققارىــــسىڭىز، ۇئالرنىــــڭ مــــۇتله

ناھـايىتى كۈچلـۈك«كۆپچىلىكىدە 
ېئغىزاكـــى ۋە يازمـــا ائالقىلىـــشىش

«ىئنگلىـــــــزچه (» ىئقتىـــــــدارى
strong oral and written 

communication skill« (
دېــــگهن ىئبارىنىــــڭ بـــــارلىقىنى

ـــسىز ـــتات.  بايقاي ـــالىفورنىيه ش ك
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ــــــرمه ــــــىتېتىدىن يىگى ۇئنىۋېرس
ـــار بولـــۇپ، بـــۇ) 29(توققـــۇزى  ب

ــرگه ــتهپلهرگه كى ــاكالۋر ۋەمهك ن ب
ماگىــــستىرلىق وئقۇغۇچىلىرىنىــــڭ

ــــــسى  ــــــي(ھهممى  پهن،-تهبىىئ
 پهن، ائمېرىكىلىــق،-ىئجتىمــاىئي
بىر ىئنگلىزچه ماقاله) چهت ەئللىك

ــسه، ــدىن ۆئتمى ــزىش ىئمتىھانىم يې
باشقا دەرسـلهردىكى نهتىجىـسىنىڭ
ــنهزەر، ــىدىن قهتىئي ــداق بولۇش قان

ــــدۇ ــــۋان ائاللماي ــــۇر.  ۇئن ۇئيغ
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جهھهتتىكى ھـازىرقىدىيارىنىڭ بۇ 
.ەئھۋالىدىن مېنىڭ خهۋىـرىم يـوق
ــــگه ــــېكىن مهن ۆئزۈم چهت ەئل ل
وئقۇشقا چىقىشتىن بۇرۇنقى ۇئيغۇر
دىيارىـــــدا ياشـــــىغان ھايـــــاتىم
ــدار ــر ىئقتى ــداق بى ــدا، بۇن جهريانى
ھهققىــدە مهخــسۇس بىــر نهرســه
كۆرگهن ياكى ائڭلىغىنىم ېئـسىمدە

ـــوق ـــدار.  ي ـــۇ ىئقتى ـــقا ب شۇڭالش
قىرىقى چۈشــهنچىنىھهققىــدە يــۇ
 .بېرىپ قويدۇم
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ـــدىكى  ـــك«ائمېرىكى مهملىكهتلى
نىـڭ» يېرىم ۆئتكۈزگـۈچ شـىركىتى

پرېزىدېنتى بىلهن لىدېرى گىلبېـرت
ـــو  )Gilbert Amelio(ائمېلىي

ـــــداق دەيـــــدۇ ياخـــــشى«: مۇن
ائالقىلىــــــــشىش ىئقتىــــــــدارىنى
يېتىلدۈرۈش ۈئنۈملـۈك لىـدېرلىقنى
ەئمهلـــگه ائشۇرۇشـــتا كهم بولـــسا

لىــدېر باشــقىالر بىــلهن.  بولمايــدۇ
ـــــته ـــــم ۋە ىئـــــدىيه جهھهت بىلى
ــۇ ــشى، ش ــشااليدىغان بۆلى وئرتاقلى
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ائرقىلىق باشقىالردا جىـددىيلىك ۋە
ــــدا ــــق تۇيغۇســــىنى پهي قىزغىنلى
.قىالاليـــدىغان بۆلىـــشى كېـــرەك
ەئگهر بىــر لىــدېر باشــقىالرغا بىــر
ۇئچۇرنى ېئنىق يهتكۈزۈپ، ۇئالرنى

ا ھهرىكهت باشالشـق-ەئمهلىي ىئش
قوزغىتالمايـــدىكهن، ۇئنـــداق بىـــر
ۇئچۇرنىــــڭ بولغىنىنىڭمــــۇ ھــــېچ

 ».قانداق ەئھمىيىتى قالمايدۇ
ــي« ــر ائددى ــۈچىلهر بى تهربىيىلىگ

.نهرسىنى مۇرەككهپلهشـتۈرۈۋېتىدۇ
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خهۋەرلهشــــكۈچىلهر بولــــسا بىــــر
مـــــــــــۇرەككهپ نهرســـــــــــىنى

جــون–» .ائددىيالشـتۇرۇپ بېرىـدۇ
 ماكسۋېل

ــالغۇز ــدارى ي ــشىش ىئقتى ائالقىلى
وڭ لىدېرالر ۈئچۈنال زۆرۈر بولـۇپچ

قالمـــاي، ائدەتتىكـــى ائدەمـــلهر
سـىزنىڭ.  ۈئچۈنمۇ ىئنتايىن مۇھىم

 خوتۇنلـــــۇق تۇرمۇشـــــىڭىز،-ەئر
ــــــــشىلىك ــــــــز ۋە كى خىزمىتىڭى
ـــــــــــــــــــــــىۋىتىڭىزنىڭ مۇناس
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ــــــۇش ــــــك بول -مۇۋەپپهقىيهتلى
بولماســلىقى ســىزنىڭ ائالقىلىــشىش
ــــــچ ــــــلهن زى ــــــدارىڭىز بى ىئقتى

ىلهرەئگهر كىـــش.  مۇناســـىۋەتلىك
سىزنىڭ نېمىنى ىئستهيدىغانلىقىڭىز
ــــاراپ ــــشكه ق ــــسى يۆنىلى ۋە قاي
ـــــــــــــــــــــانلىقىڭىزنى كېتىۋاتق
ـــــدىكهن، ۇئالر ســـــىزگه بىلهلمهي

 .ەئگهشمهيدۇ
بىــر ۈئنۈملــۈك ائالقىلهشـــكۈچى
بولۇش ۈئچـۈن، تۆۋەنـدىكى تـۆت
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 :ھهقىقهتكه ەئمهل قىلىڭ
.ۇئچۇرىڭىزنى ائددىيالشـتۇرۇڭ)1

ائالقىلىـــــشىش ســـــىزنىڭ نـــــېمه
ـــگهدە ـــدىغانلىقىڭىزنىال ۆئز ىئچى ي

ېئلىــپ قالماســتىن، ســىزنىڭ ۇئنــى
قانـــــداق دەيـــــدىغىنىڭىزنىمۇ ۆئز

ۈئنۈملــــۈك.  ىئچىــــگه ائلىــــدۇ
ائالقىلىشىـــــــشنىڭ ائچقـــــــۇچى

باشــقىالرنى چــوڭ.  ائددىيلىقتــۇر
ــۈملىلهر ــۇرەككهپ ج ــلهر ۋە م گهپ
.بىلهن تهسىرلهندۈرۈشكه ۇئرۇنماڭ
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ەئگهر سىز كىشىلهر بىلهن ھهقىقىـي
مۇناســـــــىۋەت وئرناتمــــــــاقچى
ـــــۇرىڭىزنى ـــــسىز، ۇئچ بولىدىكهن

 .ائددىي قىلىڭ
بىر قېتىم بىر ياش بـاال بىـر چـوڭ
گۇرۇپپــا ائلدىــدا تــۇنجى قېــتىم
ســـــۆزگه چىقمـــــاقچى بولـــــۇپ،
ـــارلىق ـــداق تهيي ـــلىقىدىن قان باش
قىلىـــش توغرىـــسىدا مهســـلىھهت
ـــا ـــلىقى ۇئنىڭغ ـــوراپتىكهن، باش س

تىڭشىغۇچىالرنىڭ«: مۇنداق دەپتۇ
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ــــپ ــــسىنى ۆئزۈڭــــگه جهل ھهممى
ـــلهن ـــدىغان، ھاياجـــانلىق بى قىلى
.تولغان سـۆز بهشـىدىن بىرنـى يـاز
ائنـــدىن كىـــشىلهرنى شـــۇ زامـــانال
ــــدىغان ــــكه كهلتۈرۈۋېتى ھهرىكهت
ـــــۆز ـــــى س ـــــه ۋە ائخىرق خۇالس

ائنـدىن بـۇ.  قىسمىدىن بىرىنى ياز
ـــسىمنى ىئمكـــان قهدەر ىئككـــى قى

بۇ ىئككـى( بىرىگه يېقىن قوي -بىر
ىڭ وئتتۇرىـسىدىكى قىـسمىقىسىمن

قانچه قىسقا بولسا شۇنچه ياخشى،
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 »).دېمهكچى
ــۆرۈڭ)2 ــى ك ــۈك. ائدەمن  ۈئنۈمل

ائالقىلهشــــكۈچى زېھنىنــــى ۆئزى
ائالقىلىــــــشىۋاتقان كىــــــشىلهرگه
.مهركهزلهشـــــــــــــــــــــــتۈرىدۇ
تىڭشىغۇچىالرنىڭ قانداق ائدەمـلهر
ىئكهنلىكــى ھهققىــدە بىــر ېئنىـــق
ۇئچۇرغا ىئگه بولماي تـۇرۇپ، ۇئالر
ــشنىڭ ــۈك ائالقىلىشى ــلهن ۈئنۈمل بى

سىز.  مۇمكىن ەئمهسلىكىنى بىلىدۇ
ــكهندە، ــلهن ائالقىلهش ــقىالر بى باش
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ۇئالرنىــڭ بىــر شهخــسى يــاكى بىــر
ــنهزەر، ــا بولۇشــىدىن قهتىئي گۇرۇپپ
ــــــدەك ــــــزدىن تۆۋەندىكى ۆئزىڭى

 :سوائلالرنى سوراڭ
مېنىڭ تىڭشىغۇچىلىرىم كىملهر؟–
ۇئالرنىڭ قانداق سوائللىرى بار؟–
ـــا– ـــق قولغ ـــۇق ائرقىلى ـــۇ نۇت ب

ـــجه ـــان نهتى ـــۈرمهكچى بولغ كهلت
 قايسىال؟

ـــــت– ـــــرىلگهن ۋاقى ـــــا بې ماڭ
 قانچىلىك؟
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ياخــشى ائالقىلهشــكۈچى بولــۇش
ۈئچــــۈن تىڭـــــشىغۇچىالرنى ەئڭ
.مۇھىم وئرۇنغـا قويىـدىغان بولـۇڭ
ــقه ــۇغ ائالقىلهشــكۈچىلهر خهلق ۇئل
ىئــشهنگهنلىكى ۈئچــۈنال خهلقمــۇ

 .ۇئالرغا ىئشىنىدۇ
.ىقهتنـــى نامايـــان قىلىـــڭھهق)3

ــــاۋىتى ــــۇش ىئن ىئــــشهنچلىك بول
)credibility (ۈئنۈملــــــــــــۈك

.ائالقىلىشىشنىڭ ائلـدىنقى شـهرتى
ـــشى ـــشهنچلىك كى ـــڭ ىئ ۆئزىڭىزنى
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ىئكهنلىكىڭىزنـــــــى باشـــــــقىالرغا
بىلدۈرۈشنىڭ مۇنداق ىئككـى يـولى

ـــار ـــڭ. ب ـــرى ۆئزىڭىزنى ـــڭ بى ۇئنى
ســـۆزىگه ائلـــدى بىـــلهن ۆئزىڭىـــز

ــشىنىش ــلهرائدەتتى.  ىئ ــى ائدەم ك
ــۇپ-ۆئز ــسبهتهن تول ــگه نى - ۆئزى

تاشقان ىئشهنچكه ىئگه بولغانـدىال
ــــقىرى ــــتىن تاش ــــدىن ائدەت ائن
دەرىجىــدىكى ائالقىالشــقۇچىالردىن

ـــدۇ ـــان.  بوالالي ـــرى قىلغ يهنه بى
باشــقىالرنى.  ۋەدىڭىــزدە تــۇرۇش
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 ھهرىكىتىڭىــــز-ەئمهلىــــي ىئــــش
ائرقىلىق قايىـل قىلىـشتىن يـۇقىرى

ــدىغان ىئــشهن چلىك مهۋجــۇتتۇرى
 .ەئمهس

 سىز باشقىالر. ىئنكاس ىئستهڭ)4
ــشقاندا، بــارلىق ــلهن ائالقه قىلى بى
ــــــى ــــــشالرنىڭ ائخىرق ائالقىلىشى

 ھهرىكهت-مهقسىتى ەئمهلىي ىئش
ــۇپ ــۇ ۇئنتۇل ــى ھهرگىزم ىئكهنلىكىن

ـــاڭ ـــسىم.  قالم ـــر قى ـــىزنىڭ بى س
ـــۈپ ـــقىالرغا تۆك ـــۇرالرنى باش ۇئچ
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بېرىــشىڭىز ھهرگىزمــۇ ائالقىلىــشىش
ــدۇبولم ــقىالرغا.  اي ــتىم باش ھهر قې

ــــــــېس ــــــــۆزلىگهندە، ۇئالر ھ س
ــــــــته ــــــــدىغان، ۇئالر ەئس قىلى
ــــــدىغان، ۋە ۇئالر ىئــــــش -تۇتى

ـــرەر ـــدىغانغا بى ـــكهت قوللىنى ھهرى
سـىز ائشـۇنداق.  نهرسه قالـدۇرۇڭ

ـــــــك ـــــــشتا مۇۋەپپهقىيهتلى قىلى
بوالاليدىكهنسىز، سىزنىڭ لىـدېرلىق
ــگه ــى پهللى ــر يېڭ ــدارىڭىز بى ىئقتى

 .كۆتۈرۈلىدۇ



99 

ــــــــــــــــدىكى  MVMائمېرىكى
ـــو ـــدېنتى دەنت ـــىركىتىنىڭ پرېزى ش

)Danto Manquez(مهنكــۇۋېز 
ـــگهن ـــداق دې ـــدېر«: مۇن ـــر لى بى

ىئــــشالرنى باشــــقىالر ائرقىلىــــق
ـــدۇ ـــا چىقىرى ـــۇڭا ۇئ.  ۋۇجۇدق ش

باشـــــــــــــــــــــــــــــــــقىالرنى
رىغبهتلهندۈرەلهيـــــــــــــــدىغان،
ــــــــــــــسهتلهندۈرەلهيدىغان مهق

)motivate( ،
ــــــــــــــــــــدىغان، يېتهكلىيهلهي
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باشــقىالرنىڭباشــلىيااليدىغان، ۋە 
ــــــــدىغان ــــــــى ائڭلىياالي گېپىن

ــــۇالق( ــــۆزىگه ق ــــقىالرنىڭ س باش
ــالىدىغان ــابىلىيهتلهرگه ىئــگه) س ق

بىـر لىـدېر پهقهت.  بۆلىشى كېـرەك
ائالقىلىــشىش ىئقتىــدارى ائرقىلىقــال
ۆئزىنىــڭ مهقــسىتى بىــلهن يىراقنــى
كۆرەرلىك ىئدىيىـسىنى باشـقىالرنىڭ
ــدۇرۇپ، ــسىگه ائيالن ىئچكــى نهرسى

ـــۇ ائ ـــى ش ـــگهۇئن ـــق ەئمهل رقىلى
 ».ائشۇرااليدۇ
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 ئورنىغا چۇشلۇق -5
 سىز ئۇنى —دهسمايه

يېتىلدۈرسىڭىز، باشقىالر 
ئۆزلىگىدن كېلىدۇ 

)Competence( 
ــــڭ ســــهنەئتكار، ــــر ائدەمنى بى
دۇنيـــــــــــاۋى ســـــــــــهۋىيىلىك
تهنھهرىكهتچــــــــــى، يــــــــــاكى
ــا ــان كارخان ــۇۋەپپهقىيهت قازانغ م
لىدېرلىرى قاتارلىقالرنىڭ قايسىـسى

تىئي نهزەر، ەئگهر ۇئبولۇشىدىن قه
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ۆئزىنىڭ خىزمهت وئرنىغا چۇشـلۇق
ــــان ــــمايه ناماي ــــك دەس يېتهرلى
ــڭ ــز ھهممىمىزنى ــدىكهن، بى قىالالي
ـــدۇ ـــتلىكىمىز كېلى ـــا مهس .ۇئنىڭغ
ـــر ـــداق بى ـــۇ يهردە مۇن ـــا، ب ەئمم

ــار ــقهت ب ــلۇق: ھهقى ــا چۇش وئرۇنغ
يــــــاكى(دەســــــمايىگه ىئــــــگه 

ـــــــــشنىڭ ـــــــــسىدىكى ىئ زىممى
)ھۆددىـــــسىدىن چىقااليـــــدىغان

ولۇش جهھهتـته يـۇقىرى پهللىـگهب
يېتىش ۈئچۈن، سىزنىڭ بىر مهشھۇر
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ــشىڭىز شــهرت ەئمهس ــشى بۆلى .كى
ەئگهر ســىز مۇشــۇ ســۈپهتكه ىئــگه
بولۇشنى ىئستىـسىڭىز، تۆۋەنـدىكى

 :ىئشالرنى قىلىشىڭىز كېرەك
 ھهر كۈنى وئخشاش بولۇش)1

مهسۇئلىيهتچان كىشىلهر كۈتكهن
ەئممــا وئرنىغــا.  يهردىــن چىقىــدۇ

شلۇق دەسمايىگه ىئگه كىـشىلهرچۇ
ــر دەرىــجه ــشنى ۇئنىڭــدىنمۇ بى ىئ

ۇئالر ھهر كـۈنى: ياخشىراق قىلىـدۇ
ىئــش وئرنىغـــا بهدەن جهھهتـــتىن
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كۆرۈنــۈپ قويــۇپال قالماســتىن، ھهر
ــي جهھهتتىنمــۇ كــۈنى ىئــشقا روھى
ــدۇ ــارلىق بىــلهن كېلى .تولــۇق تهيي
ۇئالرنىــڭ ۇئ كۈنــدىكى مىجهزىنىــڭ

كۈنى قانداققانداقراق بولۇشى، ۇئ 
ەئھۋالالرغــا يولۇقۇشــى، يــاكى ۇئ
ــداق قىــيىن ــشالرنىڭ قان ــۈنى ىئ ك
ــــي نهزەر، ھهر ــــىدىن قهتىئ بولۇش
كـــــۈنى ۇئالر ۆئز زىممىـــــسىدىكى
ــدىكى ىئــشالرنى وئخــشاش دەرىجى

 .ېئنېرگىيه بىلهن قىلىدۇ
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 توختىماي ىئلگىرىلهش)2
ــــڭ چهت ــــدا ۆئزۈمنى مهن يېقىن
ـــــدىكى ۇئيغۇرالرغـــــا بهرگهن ەئل

 مهغلـۇپ بولـۇش ۈئچـۈنياخشى«
دېــگهن» قانــداق قىلىــش كېــرەك؟

دوكالتىمـــدا، مهڭگـــۈ وئقۇغـــۇچى
ــۇھىملىقىنى ــايىن م ــنىڭ ىئنت بولۇش

ــدىم ــهندۈرگهن ىئ ــابهت.  چۈش رىق
ىئقتىدارى ىئنتايىن يۇقىرى بولغـان
ــق ــسى داۋاملى ــشىلهرنىڭ ھهممى كى
ىئزدىنىپ، داۋاملىـق يېڭـى يـول ۋە
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يېڭى چارىلهرنى تېپىپ، توختىماي
گىنىدۇ، توختىماي ىئلگىرىلهيدۇ،ۆئ

ۋە ۆئز ىئقتىـــدارلىرىنى توختىمـــاي
ــــۇنى ۆئز.  ياخــــشىاليدۇ -ۇئالر ب

ـــــق  ـــــدىن داۋاملى ـــــېمه«ۆئزى ن
دەپ ســوراش ائرقىلىــق» ۈئچــۈن؟

دېمىـــسىمۇ.  ەئمهلـــگه ائشـــۇرىدۇ
ىئشنى قانداق قىلىشنى بىلىدىغانالر
خىزمهتــــسىز قالمايــــدۇ، ەئممــــا

داقىئشالرنىڭ نـېمه ۈئچـۈن ائشـۇن
بولىدىغانلىقىنى بىلىدىغانالر بولـسا
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 .ھهمىشه باشلىق بولىدۇ
ىئشنى ائداققىـچه ەئڭ يـۇقىرى)3

 دەرىجىدە ياخشى قىلىش
يــۇقىرى رىقــابهت كــۈچىگه ىئــگه
كىشىلهرنىڭ ھهممىـسى ىئـشنى ەئڭ
ائخىرىغىچه ەئڭ يۇقىرى دەرىجىدە

ۋىـــال فوســـتېر.  ياخـــشى قىلىـــدۇ
)Willa A. Foster (مۇنــداق

ــــدۇ ــــۈپهت «:دەي ــــشىلىك س كى
ھهرگىزمۇ تاسادىپىي پهيـدا بولـۇپ

ــــه ەئمهس ــــدىغان نهرس ۇئ.  قالى
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ــــك ــــۇقىرى دەرىجىلى ــــشه ي ھهمى
ــشچانلىق، ــاتتىق تىرى ــسهت، ق مهق
ــك ــۆنىلىش ۋە ماھارەتلى ــالنه ي ائقى

ۇئ.  ىئجرا قىلىـشنىڭ نهتىجىـسىدۇر
نۇرغــۇن تالالشــالرنىڭ ىئچىــدىكى
ــقا ۋەكىللىــك ــالنه تالالش ەئڭ ائقى

 ».قىلىدۇ
ھهمــــمه ىئــــشنى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىـــدە ياخـــشى قىلىـــش بىـــر
تـــالالش بولـــۇپ، ۇئ ۆئز ائرزۇســـى
ــر ــگهن بى ــا كهل ــق ۋۇجۇدق ائرقىلى
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. ھهرىكهتــــتىن ىئبــــارەت-ىئــــش
ەئگهر بىز بىـر لىـدېر بولـساق، قـول
ائستىمىزدىكى كىشىلهردىن نـۆۋىتى
ــــچه ــــشنى ائداققى ــــدە ىئ كهلگهن
ــز ــد قىلىمى ــنى ۈئمى .داۋامالشتۇرۇش

ىڭ بىـلهن بىلـله، بىـز ۇئالرنىـڭشۇن
لىدېرى بولغانلىقىمىز ۈئچۈن، ۇئالر
ــــشنى ۋە ــــشاش ىئ ــــزدىن وئخ بى
ۇئنىڭدىنمۇ كۆپرەك ىئـشنى ۈئمىـد

 .قىلىدۇ
ــد قىلغانــدىنمۇ)4 ــقىالر ۈئمى باش
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 كۆپرەك نهتىجه يارىتىش
يۇقىرى دەرىجىـدىكى دەسـمايىگه
ىئــــــگه كىــــــشىلهر ھهرگىزمــــــۇ
ـــپال ـــۈتكىنىنى قىلى باشـــقىالرنىڭ ك

ــدۇت ــاپ قالماي ۇئالر ۈئچــۈن. وخت
يېتهرلىـــك دەرىجىـــدە«ىئـــشالرنى 

ھهرگىزمــــۇ» ياخــــشى قىلىــــش
لىـــــدېرالردا.  يېتهرلىـــــك ەئمهس

ىئشالرنى كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچىال«
ــــايلى ــــپ ماڭ ــــدىغان» قىلى دەي

ۇئالر.  پوزىتــسىيه بولــسا بولمايــدۇ
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ــــــــسىدىكى ــــــــۈنى زىممى ھهر ك
ـــــــۇ مهســـــــۇئلىيهتنى تهلهپتىنم

چــۈن پۈتــۈنياخــشىراق قىلىــش ۈئ
 .كۈچى بىلهن تىرىشىشى كېرەك

 باشقىالرنى رىغبهتلهندۈرۈش)5
يۇقىرى دەرىجىـدىكى دەسـمايىگه
ــرىال ــدېرالر ىئــشالرنى ۆئزلى ىئــگه لى
يــۇقىرى ســهۋىيىدە قىلىــش بىلهنــال

ــــــدۇ ــــــپ قالماي ۇئالر.  چهكلىنى
ــــتىدىكى ــــول ائس ــــڭ ق ۆئزلىرىنى
كىـشىلهرنىڭمۇ ائشـۇنداق قىلىــشىغا
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ۇ ۋەھهيـــــــدەكچىلىك قىلىـــــــد
بهزى كىــشىلهر.  رىغبهتلهندۈرىــدۇ

ۆئزىنىــڭ كىــشىلىك مۇناســىۋەتكه
ـــارىتىگىال ـــتهك ماھ ـــتا بولۇش ۇئس
ـــۆن ۆئتكـــۈزۈپ ـــپ ائران ك تايىنى
ــۇقىرى ــۈمى ي ــسىمۇ، ىئــش ۈئن ماڭ
ـــارەتنى ـــۇنداق ماھ ـــدېرالر ائش لى
ۆئزىنىڭ باشقا يـۇقىرى دەرىجىلىـك
دەسمايىــسى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ،

ەرىجىـسىيۇقىرى پهللىگه يېـتىش د
 داىئرىــسى جهھهتـــته-ۋە تهســىر
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ۇئالر ۆئزلىرىنىـــڭ تهشـــكىالتلىرىنى
 .بىر يېڭى سهۋىيىگه كۆتۈرىدۇ

 جاسارهتلىك — جاسارهت-6
بىر كىشى كۆپ كىشىلهر 

 )Courage(بىلهن باراۋهر 
ەئنگلىيىنىڭ باش باقىنى ۋىنستون

ــــــــل   Winston(چېرچى
Churchill (مۇنــــداق دېــــگهن:

ـــــــــسان« ـــــــــارەتنىڭ ىئن جاس
پهتلىرىنىڭ بىرىنچىـسى قاتارىـداسۈ
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ـــــــايىتىمۇ ـــــــشى ناھ ھۆرمهتلىنى
چـۈنكى مۇشـۇ سـۈپهت.  توغرىدۇر

باشقا بارلىق ىئنـسان سـۈپهتلىرىنى
 ».كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ

جاســــــــــــــــــــارەتنى ۇئرۇش
قهھرىمانلىرىـــدا ائســـانال تـــاپقىلى

ــــدۇ ــــا،.  بولى ــــا ۇئ كارخان ەئمم
ھۆكـــــــــۈمهت ۋە ھهر خىـــــــــل

لــۇغتهشــكىالتالردىكى ھهر بىــر ۇئ
ھهر قېتىم.  لىدېرالردىمۇ بار بولىدۇ

ســـىز بىـــر تهشـــكىالتتا ائالھىـــدە
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ىئلگىرىلهشـــــــنىڭ بـــــــولغىنىنى
ـــدە، ائشـــۇ تهشـــكىالتنىڭ كۆرگهن
ـــارارالرنى ـــك ق ـــدېرى جۈرەئتلى لى

ــــسىز ــــانلىقىنى بايقاي ــــر.  ائلغ بى
ـــشىگه ـــر كى ـــى بى ـــدېرلىق وئرن لى
جاســارەت ائدا قىاللمايــدۇ، ەئممــا

ــ ــر لى ــا بى دېرلىقجاســارەت ۇئنىڭغ
 .وئرنىنى ېئلىپ كېلهلهيدۇ

ىئش ۈئنۈمى يۇقىرى لىـدېرالرنىڭ
بىــر وئرتــاق ائالھىــدىلىكى شــۇكى،
ۇئالرنىڭ ھهممىسى تهۋەككۈلچىلىك
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 .قىلىشنى خااليدۇ
ســـىز تـــالالش ناھـــايىتى قىـــيىن
ــش ىئــشىغا ــارارالرنى ېئلى ــان ق بولغ
دۇچ كهلگهنـــــــدە، جاســـــــارەت
ـــــــدىكى ـــــــسىدىكى تۆۋەن توغرى

 :ايدىلىنىڭھهقىقهتلهردىن پ
جاســارەت ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچكــى)1

دۇنياســـىغا قارىتىلغـــان بىـــر جهڭ
 بىلهن باشلىنىدۇ

سىز بىر لىـدېر بولـۇش سـۈپىتىڭىز
بىلهن يولۇققان ھهر بىر سىناق سـىز
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ـــــلىنىدۇ ـــــلهن باش ـــــز بى .ۆئزىڭى
.جۈرەئتنىڭ سىنىقىمۇ ھهم شۇنداق
ۆئزىڭىــزدە ۋەھىمىنىــڭ بولماســلىقى

  جـۈرەئت.جۈرەئت ھېسابالنمايدۇ
دېگىنىمىز سىز ەئڭ قورققان ىئـشنى

ۇئ ســـىزدە ۆئزىڭىـــزگه.  قىلىـــشتۇر
تونۇشلۇق بولغـان نهرسـىلهرنى بىـر
ـــى ـــۇپ، يېڭ ـــپ قوي ـــا قايرى ياقق
ــورىيىلهرگه قهدەم تاشالشــقا تېررىت

 قۇدرەتنىـــڭ-كېتىـــدىغان كـــۈچ
 .بۆلىشىدۇر
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جاسارەت دېگىنىمىـز ىئـشالرنى)2
تـــوغرا تهرەپـــكه بـــۇراش بولـــۇپ،

نــى ســىلىقالپ ۆئتــۈپ كېــتىشۇئالر
 ەئمهس

كىشىلىك ھوقۇق لىـدېرى مـارتىن
 Martin Luther(لۇسـېر كىـڭ 

King Jr (.مۇنداق دېگهن ىئدى:
ــشتىكى ەئڭ« ــا بېرى ــر ەئرگه باھ بى

ائخىرقى ۆئلـچهم ۇئنىـڭ راھهتلىـك
ــان ــتلهردە تاللىغ ــق پهي ۋە قۇاليلى
ـــداق بولغـــانلىقى مهيـــدانىنىڭ قان
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ەئمهس، ۆئزىــــــگه جهڭ ېئــــــالن
 تارتىـشالرنىڭ-قىلىنغان ۋە تاالش

ىئچىدە قالغان ۋاقىـتالردا تاللىغـان
ــــدان ــــداق مهي ــــدانىنىڭ قان مهي

ۇئلــۇغ لىــدېرالر»  .ىئكهنلىكىــدۇر
ــايىتى ــىۋەتته ناھ ــشىلىك مۇناس كى
ــۇپ، يــۇقىرى ماھــارەتكه ىئــگه بول

 بىــــرىگه-ۇئالر كىـــشىلهرنى بىـــر
مۇرەسسه قىلىپ بىلله ىئشلهيدىغان

ـــــدۇ ـــــ.  قىالالي ا ۇئالر زۆرۈرەئمم
بولغانــدا ۆئزلىــرىگه خــاس ائيــرىم
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ــــدۇ ــــدان تالالي جــــۈرەئت.  مهي
پرىنــسىپنىڭ ائساســىغا قۇرۇلغــان
ـــداق ـــۇپ، ۇئ باشـــقىالرنىڭ قان بول
چۈشىنىپ قالىـدىغانلىقىنى ائسـاس

ــدۇ ــداق.  قىلماي ــىزدە قان ەئگهر س
ــر ــزگه بى ــتىدا ۆئزىڭى ــۋال ائس ەئھ
ــى ــشىڭىز كېرەكلىكىن ــدان تاللى مهي

ــارار قىال ــابىلىيهت ۋەق ــدىغان ق الي
شۇنداق قىلىشقا نىسبهتهن ىئـشهنچ
بولمايــدىكهن، ســىز مهڭگــۈ بىــر
.ۈئنۈملــــۈك لىــــدېر بواللمايــــسىز
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ـــۇق ـــهتلهردىن تول ـــىزنىڭ پۇرس س
پايــدىلىنىش ىئرادىڭىــز باشــقىالرنى
رازى قىلىش ىئستىكىڭىزدىن يۇقىرى

 .تۇرۇشى كېرەك
بىـــر لىـــدېردىكى جاســـارەت)3

بـــۇرىيهتەئگهشـــكۈچىلىرىدە مهج
 تۇيغۇسى پهيدا قىلىدۇ

ھهر قانــداق بىــر ائدەم ۆئزىــدىكى
ـــدا، ـــان قىلغان ـــارەتنى ناماي جاس
باشـــــقىالرنىمۇ رىغبهتلهندۈرىـــــدۇ

)encourage  .(ـــــدېر ـــــر لى بى
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نامايــان قىلغــان جاســارەت بولــسا
ـــۈك ـــايىتى كۈچل ـــقىالرنى ناھ باش
دەرىجىــــــدە ىئلھامالندۇرىــــــدۇ

)inspire  .(ۇئ باشــقىالرنى ائشــۇ
ـــدې ـــدۇلى ـــشىدىغان قىلى .رغا ەئگى

ــالدو  ــم مى )Jim Mellado(جى
لىــــدېرلىق«نىــــڭ دېيىــــشىچه، 

جاسارەتنىڭ نامايهندىسى بولـۇپ،
ۇئ باشـــقىالرنى تـــوغرا ىئـــشالرنى

 ».قىلىشقا مهجبۇراليدۇ
ـــاتىڭىز ســـىزنىڭ)4 ســـىزنىڭ ھاي
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جاســـارىتىڭىزگه تـــوغرا تاناســـىپ
 ھالدا كېڭىيىپ ماڭىدۇ

ــدېرنى چهكــلهپ ــر لى قورقــۇش بى
ـــدۇ ـــشۇناس.  قويى ـــق تارىخ رىملى

مۇنــــداق) Tacitus(تاســــىتۇس 
ــگهن ــان«: دې ــكه بولغ بىخهتهرلىك

ــــۋار ۋە ــــر ۇئلۇغ ــــستهك ھهر بى ىئ
».يۈكسهك ىئشالرنىڭ دۈشـمىنىدۇر
.جاسارەت ىئشىكنى ېئچىپ بېرىـدۇ
ــــــڭ ەئڭ زور ــــــۇ ۇئنى ــــــا ب مان

جاســــارەت ســــىز.  پايدىــــسىدۇر
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ـــر ـــشنى بى ـــان ىئ ـــاقچى بولغ قىلم
بىلهن تهمىنلهپالياخشى باشلىنىش 

قالماســـتىن، ۇئنـــى بىـــر ياخـــشى
 .ىئستىقبالغىمۇ ىئگه قىلىدۇ
 ھهرىـكهت-بىر جاسارەتلىك ىئش

ھهمىشه بۇرۇن كۈتمىگهن ىئجـابىي
 .نهتىجىلهرنى ېئلىپ كېلىدۇ

 پهرقلهندۈرۈش -7
 —)سهزگۈرلۈك(ئىقتىدارى 

ھهل قىلىنمىغان سىرالرغا 
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خاتىمه بېرىش 
)Discernment( 

ېرالر ائڭلىغــــانەئقىللىـــق لىـــد
ـــــرىمىغىال ـــــڭ پهقهت يې گهپلهرنى

پهرقلهنـــــــدۈرۈش.  ىئـــــــشىنىدۇ
)يــاكى ســهزگۈر(ىئقتىــدارىغا ىئــگه 

ــا ــسى يېرىمىغ ــسا قاي ــدېرالر بول لى
ــدۇ –. ىئــشىنىش كېرەكلىكىنــى بىلى

 .جون ماكسۋېل
ــۈكنىڭ  ــسى-1تۆش ــىز:  قاىئدى س

بىر تۆشۈككه كىرىپ قالغاندا، ۇئنى
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ــڭ ــنى توختىتى ــق كوالش –. داۋاملى
ــۋىنس  ــولى ىئ ،)Molly Ivins(م

 .وئبزورچى
پهرقلهنـــدۈرۈش ىئقتىـــدارى بىـــر
ــۈپ ــاكى ت ــزى ي ــىلىنىڭ يىلتى مهس
ـــدارىنى ـــپىش ىئقتى ـــهۋەبىنى تې س

ــىتىدۇ ــۇنداق.  كۆرس ــشىلهر مۇش كى
بىــر ىئقتىــدار ائرقىلىــق مهســىلىنىڭ
ــىته ــشتا ھهم بىۋاس ــى تېپى يىلتىزىن
تۇيغۇغا تايىنىدۇ، ھهم راتـسىوئنال

تهپهككۇرغــا) پىــقائڭلىــق، مۇۋا(



127 

ياخـــشى لىـــدېرالرنىڭ.  تايىنىـــدۇ
ىئچىدە بۇ ىئقتىدارنى داىئم نامايان
قىلىپ كهتمهيدىغانالر بار بولسىمۇ،
ــــۇ ــــدېردە ب ــــۈك لى ــــر ۈئنۈمل بى
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارى چوقــۇم

 .بولۇشى شهرت
ــش ــدارى ىئ ــدۈرۈش ىئقتى پهرقلهن
ــگه ــۇقىرى دەرىجى ــۈمىنى ەئڭ ي ۈئن

ــشنى ىئــستهيدىغا ــرائپىرى ن ھهر بى
لىدېردە چوقۇم بولۇشقا تېگىـشلىك

بـۇ ىئقتىـدار.  ىئقتىدارالرنىڭ بىـرى
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تۆۋەندىكى ىئـشالردا زور ياردەمـدە
 :بولىدۇ

مهسىلىنىڭ يىلتىزى ياكى تـۈپ)1
 سهۋەبىنى تېپىش

چــــوڭ ىئــــدارە يــــاكى چــــوڭ
ــــدېرلىرى ھهر تهشــــكىالتالرنىڭ لى

 چوڭ قااليمىقانچىلىق-كۈنى چوڭ
پ ىئــشالرغاۋە ھهر خىــل مــۇرەككه

ۇئالرنىـڭ ھهر.  دۇچ كېلىپ تۇرىدۇ
ــى ــمه تهرەپلىرىن ــشنىڭ ھهم ــر ىئ بى
ــدىغان ــهندۈرۈپ بېرى ــۇق چۈش تول
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ۇئچۇرالرنىــڭ ھهممىــسىنى تــوپالپ
ــــــۇمكىن ەئمهس ــــــشى م .تۇرالى
ــــدۈرۈش شۇڭالشــــقا ۇئالر پهرقلهن
ــــــشقا ــــــدىن پايدىلىنى ىئقتىدارى

پهرقلهنـدۈرۈش.  مهجبۇرى بولىـدۇ
ىڭ بىر ىئشنىڭىئقتىدارى بىر لىدېرن

پهقهت بىـــر قىـــسمىنىال كـــۆرۈپ،
بىۋاسىته تۇيغۇغا تايىنىش ائرقىلىق
كهم قالغــان يهرلىرىنــى تولــدۇرۇپ،
شۇ ائرقىلىق مهسـىلىنىڭ يىلتىزىنـى
تېپىپ چىقىش ىئمكانىيىتىگه ىئـگه
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 .قىلىدۇ
ــــــش) 2 ــــــىلىنى ھهل قىلى مهس

 ۈئنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش
ــــىلىنىڭ ــــر مهس ــــىز بى ەئگهر س

 كۆرەلهيدىكهنـسىز، ۇئنـىيىلتىزىنى
بىـر.  چوقۇم ۇئنـى ھهل قىالاليـسىز

مهسىله بىر لىدېرنىڭ تۇغما تاالنـت
داىئرىسىگه قانچه يېقىن بولـسا، ۇئ
لىــدېرنىڭ بــۇ مهســىلىگه بولغــان
ــــۇنچه ــــىمۇ ش ــــىته تۇيغۇس بىۋاس
كۈچلۈك بولـۇپ، ۇئنىـڭ يىلتىزىنـى



131 

ـــابىلىيىتىمۇ شـــۇنچه چۈشـــىنىش ق
ەئگهر ســــىز.  كۈچلــــۈك بولىــــدۇ

ــــــڭ پهرقلهنــــــدۈرۈش ۆئزىڭىزنى
ــدارى جهھهتتىكــى يوشــۇرۇن ىئقتى
ىئقتىــــدارىڭىزنى تولــــۇق جــــارى
قىلــدۇرماقچى بولىدىكهنــسىز، ســىز
ــــۇقچىلىقلىرىنى ــــڭ ائرت ۆئزىڭىزنى
تولۇق جارى قىلـدۇرۇش جهھهتـته

.كۆپرەك تىرىشچانلىق كۆرسىتىڭ
مهن ۆئزۈمنىڭ كېيىن يازىـدىغان،
نىائدەملهرنىڭ ۆئز ائرتۇقچىلىقلىرى



132 

بايقاش ۇئسۇلى توغرىـسىدىكى بىـر
ماقالهمدە، بۇ ۇئقۇم ۈئستىدە يهنه

 .مهخسۇس توختىلىمهن
ـــــــۇقىرى)3 تهســـــــىرنى ەئڭ ي

دەرىجىگه ائپىرىشتىكى سـىزگه بـار
بولغان تالالشالرنى باھاالپ چىقىش
پهرقلهندۈرۈش ىئقتىدارىنى جـارى
ــــالغۇز ــــز ي ــــدۇرۇش دېگىنىمى قىل

ــا) intuition(بىۋاســىته تۇيغــۇ  غ
تايىنىپال ىئش ېئلىپ بېـرىش، يـاكى
يالغۇز ەئقىلگه تايىنىپال ىئش ېئلىپ
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ــــان ــــگه قارىتىلغ ــــرىش دېگهن بې
پهرقلهندۈرۈش ىئقتىدارى.  ەئمهس

سىزنىڭ بىۋاسـىته تۇيغـۇڭىز بىـلهن
ســــــــىزنىڭ كاللىڭىزنىــــــــڭ ھهر
ـــېلىپ، ۆئز ـــشقا س ـــسىنى ىئ ىئككى
ــــز ۋە ۆئز تهشــــكىالتىڭىز خهلقىڭى
رنىۈئچــۈن ەئڭ ياخــشى تالالشــال

تېپىپ چىقىش ىئمكانىيىتىگه ىئـگه
 .قىلىدۇ

ســـــىزنىڭ پۇرســـــهتلىرىڭىزنى)4
 ھهسسىلهپ كۆپهيتىش
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پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىغا ىئــگه
ــوغرا ــهن ت ــشىلهر ائساس ەئمهس كى
.پهيتته تـوغرا ماكانـدا بواللمايـدۇ
ۇئلــۇغ لىــدېرالر بېــزىلهر ۈئچــۈن
تهلهيلىــك كىــشىلهردەك كــۆرۈنگهن

ىنىــــــــڭبىــــــــلهن، ۇئالر ۆئزلىر
پهرقلهنـدۈرۈش ىئقتىــدارىنى جــارى
ـــــــــڭ ـــــــــدۇرۇش، ۆئزلىرىنى قىل
تهجرىبىلىرىـــــــــدىن تولـــــــــۇق
ــــــڭ ــــــدىلىنىش، ۋە ۆئزلىرىنى پاي
بىۋاسـىته تۇيغـۇلىرى بـويىچه ىئــش
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ــــڭ ــــق ۆئزلىرىنى ــــۆرۈش ائرقىلى ك
 .تهلىيىنى ۆئزلىرى ياراتقان

مهن ھازىرغىچه ائرىلىشىپ باققان
ـــۇر ـــان ۇئيغ ـــشىپ باقق ۋە مۇڭدى

ڭ بىــــر قىــــسمىغا،قېرىنداشــــالرنى
ــــدىمۇ ىئــــش مــــۇرەككهپ ەئھۋال
ۈئنـــۈمىنى يـــۇقىرى كۆتـــۈرۈش ۋە
ــــا ــــى قولغ ــــي نهتىجىلهرن ھهقىقى
ــــداق ىئككــــى كهلتۈرۈشــــته، مۇن
ــــــشنىڭ ــــــسىپقا ەئمهل قىلى پرىن
ناھــايىتى مــۇھىملىقىنى تهكىــتلهپ
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ـــــــــــدىم ـــــــــــى،.  كهل بىرىنچ
).focus(مهركهزلهشـــــــــتۈرۈش 

ــــۇھىم ــــشالرنى م ــــى، ىئ ىئككىنچ
ــــــــــرى ــــــــــسىگه ائي شدەرىجى

)prioritize  .( ـــۇ ـــسىپ2ب  پرىن
 بولمىـسۇن-مهيلى لىـدېر بولـسۇن

ھهممه ائدەمـگه مـاس كېلىـدىغان
ـــسىڭىز ـــىز قىلمى ـــۇپ، ەئگهر س بول
ــق بولمايــدىغان ىئــشالرنى مۇھىملى
دەرىجىــــسىگه ائيرىــــپ، پۈتــــۈن
ــدىكى ــڭ ىئچى ــۈچىڭىزنى ۇئالرنى ك
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ەئڭ مۇھىمىغـــا يىغىـــش ائرقىلىـــق
ـــر ـــى بى ـــپ-ۇئالرن ـــرلهپ قىلى  بى

تىپ ماڭىدىكهنسىز، ائجايىـپتۈگى
.يــۇقىرى ۈئنــۈمگه ېئرىشهلهيــسىز
مهســـــىلهن، ســـــىز قىلمىـــــسىڭىز
بولمايـدىغان ىئـشالردىن وئنـى بـار

ســىز ۇئالرنىــڭ ىئچىــدىكى. دەيلــى
ــۇھىمىنى   وئرۇنغــا، ەئڭ-1ەئڭ م

 وئرۇنغــا،-10مــۇھىم ەئمهســنى 
ــدىكى ــسا وئتتۇرى ــانلىرىنى بول قالغ

ىنائنـد.  وئرۇنالرغا تىزىپ چىقىـڭ
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ھــازىردىن باشــالپ، ســىز ۇئالرنىــڭ
ــــــدىكى   ىئــــــشنى ەئڭ-1ىئچى

ــــۈن كــــۈچىڭىزنى ــــدا، پۈت ائلدى
شــۇنىڭغا مهركهزلهشــتۈرۈپ تــۇرۇپ

ــڭ ــدىن. قىلى ــپ بولغان ــى قىلى ۇئن
ـــــيىن  ـــــڭ-2كې ـــــشنى قىلى . ىئ

ـــدە ـــۇ تهرىقى ـــانلىرىنىمۇ مۇش قالغ
ــڭ ــانچه.  قىلى ــر ق ــانقهدەر بى ىئمك

بـۇ.  ىئشقا تهڭـال تۇتـۇش قىلمـاڭ
مهيلى بىر تهشـكىالت يـاكىىئشالر 

شــىركهتنىڭ ىئــشى بولــسۇن، يــاكى
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ــــشى ــــڭ ىئ ــــىزنىڭ ائىئلىڭىزنى س
ــــــىزنىڭ ــــــاكى س ــــــسۇن، ي بول
خىزمىتىڭىزدىكــى ىئــش بولــسۇن،

بولـسا.  قايسىسى بولسا بولۇۋېرىدۇ
ـــۇ  ـــالپ ب ـــدىن باش ـــىز بۈگۈن 2س
ـــــڭ ـــــىناپ بېقى ـــــسىپنى س .پرىن
ماقالىنىـــــڭ مهزكـــــۇر قىـــــسمىدا
ــــــدۈرۈش ــــــۆزلهنگهن پهرقلهن س

قتىــــدارى، ســــىزنىڭ ىئــــشالرنىىئ
ائشـۇنداق مۇھىملىـق دەرىجىـسىگه
ائيرىپ چىقىش ىئقتىدارىڭىز بىـلهن



140 

 .زىچ مۇناسىۋەتلىك

)Focus(مهركهزلهشتۈرۈش . 8
ىئككــــــــى توشــــــــقاننى تهڭ
ـــــسىڭىز، ھهر ىئككىـــــسىنى قوغلى

 .قاچۇرۇپ قويىسىز
ــدېرالر ــۇقىرى لى ــۈمى ي ــش ۈئن ىئ
ــگه ــدارغا ىئ ــى ىئقتى ــداق ىئكك مۇن

ــــدۇ ــــدىغان ىئــــشالرنى: بولى قىلى
مۇھىملىق دەرىجىسىگه ائيـرىش ۋە
.كــــــۈچنى مهركهزلهشــــــتۈرۈش
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قىلىــدىغان ىئــشلىرىنىڭ مۇھىملىــق
دەرىجىـــسىنى بىلىـــدىغان، ەئممـــا
ـــدېر ـــدىغان لى ـــۈچىنى يىغالماي ك
قايـــــسى ىئـــــشالرنى قىلىـــــشى
ـــا ۇئ ـــدۇ، ەئمم ـــى بىلى كېرەكلىكىن
.ىئشالرنى مهڭگـۈ تاماملىيالمايـدۇ

ىغان ەئممـــاكـــۈچىنى يىغااليـــد
ــسىگه ــق دەرىجى ىئــشالرنى مۇھىملى
ائيرىمايدىغان لىـدېر بولـسا، ىئـش
ـــشىدا ـــا ىئ ـــادىر ەئمم ـــشقا ق قىلى
يۈكــسىلىش ھاســىل قىاللمايــدىغان
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 .كېلىدۇ
بهزى لىـــدېرالر بـــارلىق كـــۈچىنى
ـــدۇ ـــشالرغا قارىتىۋالى ـــك ىئ .كىچى
ــدا ۋاقىــت ــداق قىلغان ــداقتا قان ۇئن
بىـلهن كـۈچنى بىـر ىئـشقا ياخــشى

ىلـــى بولىـــدۇ؟  بـــۇ ىئـــشتايىغق
ـــــــپلهردىن ـــــــدىكى تهكلى تۆۋەن

 :پايدىلىنىڭ
ـــش پىرســـهنت ) 1 )%70(يهتمى

ــــلهن كــــۈچىڭىزنى ــــز بى ۋاقتىڭى
ۆئزىڭىزنىــــــڭ ائرتۇقچىلىقىغــــــا
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 .مهركهزلهشتۈرۈڭ
ـــدىن ـــۇرۇن كۈچى ـــڭ يوش ۆئزىنى
تولــۇق پايدىلىنااليــدىغان، ىئــش
ۈئنۈمى يـۇقىرى لىـدېرالر ۋاقتىنىـڭ
ــــــشى ــــــسمىنى ياخ ــــــۆپ قى ك

ــدىغان ىئــشلىرىغا ەئمهس،قىالل ماي
ـــشالرغا ـــدىغان ىئ ياخـــشى قىالالي

مۇۋەپپهقىيهتلىــك.  ســهرپ قىلىــدۇ
ــز ــۈن، ۋاقتىڭى ــۇش ۈئچ ــدېر بول لى
ـــڭ ـــۈچىڭىزنى ۆئزىڭىزنى ـــلهن ك بى
ــتۈرۈپ، ــا مهركهزلهش ائرتۇقچىلىقىغ
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ـــــي ـــــۇ تهرەققى ـــــى تېخىم ۇئالرن
 .قىلدۇرۇڭ

ــــرمه) 2  بهش پىرســــهنت-يىگى
نىۋاقتىڭىز بىلهن كۈچىڭىز) 25%(

يېڭى نهرسىلهرنى ۆئگىنىشكه سهرپ
 قىلىڭ

تهرەققىي قىلىش ۆئزگىرىش بىـلهن
ەئگهر سـىز بىـر جهھهتـته.  باراۋەر

ــسىز، ــشنى ىئستهيدىكهن ياخشىلىنى
توختىمــــــاي ۆئزگىرىــــــشىڭىز ۋە

بــــۇ.  ىئلگىرىلىــــشىڭىز كېــــرەك
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دېگهنلىك يېڭـى سـاھهلهرگه قهدەم
ەئگهر سـىز.  تاشالش دېگهنلىكتـۇر
ـــــــڭ ائ ـــــــۇقچىلىقىۆئزىڭىزنى رت

داىئرىــسىدىكى بىــر يېڭــى ســاھهگه
مهخسۇس ۋاقىت چىقىرىدىكهنسىز،
ــــدېرلىقىنى ــــڭ لى ســــىز ۆئزىڭىزنى

ېئــــــسىڭىزدە.  ۆئستۈرەلهيــــــسىز
ــسۇنكى، ەئگهر ســىز لىــدېرلىق بول
ـــمه نهرســـىنى ساھهســـىدىكى ھهم
ـــــــــدۇم، دەپ ـــــــــپ بول ۆئگىنى
وئياليدىكهنــــــسىز، ۇئ ســــــىزنىڭ
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.تۈگهشكىنىڭىزدىن دېرەك بېرىدۇ
)%5(هش پىرســــــــــــهنت ب) 3

ۋاقتىڭىز بىلهن كۈچىڭىزنى ۆئزىڭىـز
 ائجىز ساھهلهرگه سهرپ قىلىڭ

ۆئزى ائجىز بولغان ىئشالر بىلهنمۇ
ــالى ــم خ ــېچ كى ــشتىن ھ شۇغۇللىنى

ــۇ يهردىكــى مــۇھىم.  بواللمايــدۇ ب
مهســـــىله ۇئنـــــداق قىلىـــــشنى
ــتىش ــارىچه ائزاي ــڭ ب ىئمكانىيهتنى
ــدېرالر ۆئزى ــۇ ىئــشنى لى ــۇپ، ب بول

ــشى قى ــشالرنىياخ ــدىغان ىئ اللماي
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ــشىلهرگه ــدىغان كى ياخــشى قىالالي
ــا ــاكى ۇئالرغ ــرىش ي ــۈزۈپ بې ۆئتك
ۋەزىــپه قىلىــپ بېــرىش ائرقىلىــق

 .ەئمهلگه ائشۇرااليدۇ
ـــۇپ مۇشـــۇ يهرگه ـــالىنى وئق ماق
كهلگهندە، ەئگهر سىز تېخى وئقۇپ
باقمىغــــان بولـــــسىڭىز، مېنىـــــڭ

ۆئمۈرلــــۈك كهســــىپنى قانــــداق«
ـــــرەك ـــــالالش كې ـــــلهن » ت «بى

ائرتۇقچىلىق، ائجىزلىق، پۇرسـهت،
دېــگهن ماقــالهمنى» ۋە تهھــدىت 
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بىر قېتىمدىن وئقـۇپ بېقىـشىڭىزنى
ۇئالرنىڭ تـور.  تهشهببۇس قىلىمهن

ائدرېــــسلىرى مۇشــــۇ ماقالىنىــــڭ
 .ائخىرىدا بار

 سىزدىكى شام —مهردلىك. 9
يهنه بىر شامنى ياندۇرغاندا 
ئۆزىگه ھېچ قانداق زىيان 

 )Generosity(بولمايدۇ 
ھــــېچ قانــــداق بىــــر كىــــشى
باشقىالردىن ائلغـان بىـر نهرسىـسى



149 

ــان-ۈئچــۈن شــان  شــهرەپ قازانغ
ــــــــقىالرغا. ەئمهس ۇئ پهقهت باش

بهرگهنلىرى ۈئچۈن شۆھرەت بىلهن
كېلۋىن كـۇلىج–   .  مۇكاپاتالنغان

)Calvin Coolidge(ســابىق ،
 ائمېرىكا پرېزىدېنتى

ــدا، ــسبهتهن ېئيتقان باشــقىالرغا نى
ىڭ مهردلىكىدىن ۈئستۈنبىر لىدېرن

ــاكى ۇئنىڭــدىن ــدىغان ائۋاز ي تۇرى
ــــدىغان ياخــــشى ــــتۈن تۇرى ۈئس

ھهقىقىـي مهردلىـك.  خىزمهت يوق
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ـــۈپ ـــتالردىال كۆرۈل ـــسمهن ۋاقى قى
ـــــش ەئمهس ـــــدىغان ىئ ۇئ.  قالى

يۈرەكنىڭ چوڭقۇر قېتىدىن كېلىپ،
بىر لىـدېرنىڭ تۇرمۇشـىنىڭ ھهمـمه

بىر.  جهھهتلىرىگه سىڭگهن بولىدۇ
ىڭ مهردلىكى ۇئنىـڭ ۋاقتـى،لىدېرن

 مـۈلكى-پۇلى، تاالنتلىرى ۋە مـال
قاتارلىقالرنىــــــڭ ھهممىـــــــسىدە

باشقىالر ەئگىشىشنى.  ىئپادىلىنىدۇ
خااليـــدىغان ۈئنۈملـــۈك لىـــدېرالر
نهرســــىلهرنى ۆئزلىــــرى ۈئچــــۈنال
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ــــدۇ ــــىلهرنى.  توپلىماي ۇئالر نهرس
.باشقىالرغا بېرىش ۈئچۈن توپاليدۇ

تىلدۈرۈشۆئزىڭىزدە مهردلىكنى يې
ۈئچــــۈن تۆۋەنــــدىكى ىئــــشالرنى

 :قىلىڭ
ۆئزىڭىزدە بار نهرسىلهر ۈئچـۈن)1

 مىننهتدار بولۇڭ
بىــر ائدەم ۆئزىـــدە بـــار بولغـــان
ـــدىغان نهرســـىلهرگه قاناەئتلهنمهي
ۋاقىتتا، ۇئنىڭ باشقىالرغا مهردلىـك

مهردلىـك.  قىلىشى ناھـايىتى تهس
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رازىمهنلىكــتىن كېلىــدىغان بولــۇپ،
ـــۆپ ـــۇ ك ـــىنىۇئ ھهرگىزم رەك نهرس

ــسىتىدە ــۈرۈۋېلىش مهق ــا كهلت قولغ
ــدۇ ــا كهلمهي ــىز.  ۋۇجۇدق ەئگهر س

ــــــــــــــــىلهرگه رازى ائزراق نهرس
ــىلهرگىمۇ ــۆپ نهرس ــسىڭىز، ك بولمى

ەئگهر سـىز ائزراق.  رازى بولمايسىز
ـــــك ـــــلهن مهردلى ـــــىلهر بى نهرس
ـــاي بولغـــان قىاللمايدىكهنـــسىز، ب
تهقدىردىمۇ بىر دەمدىال ۆئزگىرىـپ

 .قالمايسىز
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شــقىالرنى بىرىنچــى وئيۇنغــابا) 2
 قويۇڭ

بىــر لىــدېرنىڭ ۆئلچىمــى ۇئنىڭغــا
قـــــــــانچه ائدەم خىـــــــــزمهت
قىلىـــدىغانلىقى ەئمهس، ۇئ قـــانچه
ــــــــــــزمهت ائدەمــــــــــــگه خى

مهردلىــــــك.  قىلىدىغانلىقىــــــدۇر
ــــا ــــى وئرۇنغ ــــقىالرنى بىرىنچ باش

ـــدۇ ـــنى تهلهپ قىلى ەئگهر.  قويۇش
ـــــسىڭىز، ـــــۇنداق قىاللى ـــــىز ش س
ــا ــۆپ ائس ــرىش ك ــقىالرغا بې نغاباش
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 .توختايدۇ
كۆپكه ېئرىـشىش ىئـستىكىنىڭ) 3

سىزنى كـونترول قىلىۋېلىـشىغا يـول
 قويماڭ

ھازىر كۆپرەك نهرسـىگه ېئرىـشىش
ىئستىكىگه قـۇل بولـۇپ قېلىۋاتقـان
ـــسېرى ـــانى بارغان ـــشىلهرنىڭ س كى

ــدۇ ــپ مېڭىۋاتى ــازغۇچى.  كۆپىيى ي
 Richard(رىچــــارد فوســــتېر 

Foster (ــــــدۇ ــــــداق دەي :مۇن
ىش ھــازىر بىزنىــڭبايلىققــا ېئرىــش«
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ـــشىلهرنىڭ ـــى كى مهدەنىيىتىمىزدىك
پۈتــۈن ۋۇجــۇدىنى قاپلىۋالىــدىغان
.بىــر نهرســىگه ائيلىنىــپ قالــدى
ەئگهر بىز بايلىققـا ېئرىشـسهك، بىـز
ۇئنــى كــونترول قىالاليدىغانــدەك

ــز ــېس قىلىمى ــى.  ھ ــز ۇئن ەئگهر بى
كـــونترول قىاللىـــساق، ۇئ بىـــزگه
ـــپ ـــادلىق ېئلى ـــۆپ ش ـــۇ ك تېخىم

.دەك ھــــېس قىلىمىــــزكېلىدىغانــــ
ــــا ــــر خات ــــۇ بى ــــته ب ەئمهلىيهت

ـــــهنچه ـــــىز ۆئز»  .چۈش ەئگهر س



156 

ــــز كــــونترول ــــى ۆئزىڭى قهلبىڭىزن
ــايلىق ــسىز، ب ــاقچى بولىدىكهن قىلم

 مۈلۈكنىـــڭ ســـىزنى-يـــاكى مـــال
.كونترول قىلىۋېلىشىغا يول قويماڭ

پۇلغـــا پهقهت بىـــر بـــايلىق) 4
مهنبهســـى ســـۈپىتىدىال مـــۇائمىله

 قىلىڭ
ـــــ ـــــرەيلهن پۇلنى ڭ ىئـــــشىغابى

كهلگهنـــــدە ھهرگىـــــز ۇئتقىلـــــى
.بولمايدىغانلىقىنى ېئيتقان ىئـكهن
ەئگهر سىز كۈچىڭىزنى پۇل تېپىشقا
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ـــــــىز ـــــــىڭىز، س مهركهزلهشتۈرس
ـــــۇپ ـــــستىك ائدەم بول ماتېرىيالى

ەئگهر سـىز پـۇل تېپىـشقا.  قالىسىز
ۇئرۇنۇپ پۇل تاپالمىسىڭىز، سىز بىر

ەئگهر.  يېڭىلگۈچى بولۇپ قالىـسىز
ن پۇل تاپـسىڭىز ھهمـدەسىز نۇرغۇ

ۇئنى ساقلىسىڭىز، سىز بىر پىخسىق
ەئگهر سـىز.  ائدەم بولۇپ قالىـسىز

پۇل تېپىپ ۇئنى خهجلىۋەتـسىڭىز،
پــۇلنى قااليمىقــان خهجلهيــدىغان

ەئگهر سـىز.  ائدەم بولۇپ قالىـسىز
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پۇل تېپىـشقا ھـېچ قانـداق كۆڭـۈل
ــسىز ــر ىئرادى ــىز بى ــسىڭىز، س قويمى

 ەئگهر سـىز. ائدەم بولۇپ قالىـسىز
نۇرغۇن پۇل تېپىپ، ۇئنى ۆئلگـۈچه
خهجلىـــمهي ساقلىـــسىڭىز، ســـىز
ــلهن ــز بى ــۇلىڭىزنى گــۆرگه ۆئزىڭى پ
بىلله ېئلىپ كهتمهكچى بولغان بىـر

پۇلنىـڭ ىئـشىدا.  ھاماقهت بولىسىز
ــردىن ــشنىڭ بى ــۇپ چىقى ــر-ۇئت  بى

يــــــولى، ۇئنــــــى بهك چىــــــڭ
تۇتۇۋالماســـلىق، ھهمـــدە ۇئنـــى
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شلىتىشەئھمىيهتلىــك ىئــشالرغا ىئــ
.جهھهتــــته مهردلىــــك قىلىــــش

 E. Stanley(ســتهنلېي جــونز 
Jones (پــۇل«: مۇنــداق دېــگهن

بىــر ناھــايىتى ېئــسىل خىزمهتچــى،
ـــــۇق ـــــر قورقۇنچل ـــــا ۇئ بى ەئمم

ەئگهر ۇئ ۈئستۈنلۈككه.  خوجايىن
ـــتىغا ـــڭ ائس ـــىز ۇئنى ـــپ، س چىقى
چۈشۈپ قالىدىكهنسىز، سىز ۇئنىـڭ

 ».قۇلى بولۇپ قالىسىز
ــقىالرغا ) 5 ــىباش ــرىش ائدىتىن بې
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 يېتىلدۈرۈڭ
ـــــــا«مهن  ـــــــايىنى رېائللىقق غ

ــــــــىرلىق ــــــــنىڭ س ائيالندۇرۇش
دېـــگهن ماقالهمـــدە» قـــانۇنىيىتى

ـــارنىگى ـــدرۇ ك ـــتۇرغان ائن تونۇش
)Andrew Carnegie (مۇنـداق

بىــر باينىــڭ ھايــاتى: دەپ يازغــان
ىئككى دەۋرنى ۆئز ىئچىـگه ېئلىـشى

ۇئنىڭ بىرى بايلىقنى قولغا.  كېرەك
ەۋرى، يهنه بىرى بولساكهلتۈرۈش د

.ۇئنى قايتا تهقـسىم قىلىـش دەۋرى
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بىر مهردلىـك ھـالىتىنى ساقالشـنىڭ
ــردىن ــر ۇئســۇلى باشــقىالرغا-بى  بى

ۋاقىــت، زېھىـــن، پــۇل ۋە بـــايلىق
مهنبهســىنى بېرىــشنى ۆئزىنىــڭ بىــر

ــــش ــــى قىلى ــــىز.  ائدىت ەئگهر س
قا قۇل) نهپسى يامانلىق(بېخىللىق 

لىـدېرلىقبولىدىكهنسىز، باشقىالرغا 
 .قىاللمايسىز

 —ئىجادچانلىق. 10
ئۇنىڭسىز سىز ئۆينىڭ 
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سىرتىغا چىقالمايسىز 
)Initiative( 

»Initiative«بۇ سۆز ىئنگلىزچه 
ـــــۇپ، ۇئ ـــــدىغان بول دەپ يېزىلى
يۇلغــــــــــــۇن لۇغىتىــــــــــــدە

ـــابىيلىق،« ـــكارلىق، ىئج تهشهببۇس
ائكتىپلىـــق، ىئجادكـــارلىق روھـــى،

ــــــــــــــــــــانلىق دەپ» ىئجادچ
ىراق، مېـنىڭچهب.  چۈشهندۈرۈلگهن

يۇقىرىقى سۆزلهرنىڭ ھېچ قايسىسى
ــــي ــــۆزنىڭ ھهقىقى ــــزچه س ىئنگلى



163 

ــــــــــادىلهپ ــــــــــسىنى ىئپ مهنى
بېرەلمهيدىغان بولـۇپ، ۇئ سـۆزنىڭ

ھېچ كىـم وئيـالپ«ەئسلى مهنىسى 
باقمىغان بىر يېڭـى ىئـشنى وئيـالپ
چىقىش، بىر يېڭـى ىئـشنى باشـالپ
بېرىش، بىر يېڭى تهدبىر يـاكى بىـر

ىـــشنىڭ يېڭـــىىئـــشنى ېئلىـــپ بېر
ـــــۇش ـــــا قوي ـــــولىنى وئتتۇرىغ ي

ــــدارى ــــېقىن» ىئقتى ــــگه ي دېگهن
ـــــدۇ ـــــۆز.  كېلى ـــــۇ س ـــــى ب يهن

،»cretiwe«ىئنگلىزچىــــــدىكى 
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ـــدىكى يېڭـــى نهرســـىنى ۇئيغۇرچى
ــىنى ــى نهرس ــش ۋە يېڭ ــاد قىلى ىئج
ــــان ــــشقا قارىتىلغ ــــىپ قىلى كهش

ىئجادكــــــــــارلىق روھــــــــــى،«
ـــانلىق ـــۈپتىن» ىئجادچ ـــلهن ت بى
ــشىمايدۇ ــسىمۇ.  وئخ ــۇنداق بول ش

مهن باشـــقا بىـــر ائددىـــي ســـۆز
تاپالماي، بۇ سۈپهت ۈئچۈن يهنىال

دېــگهن ســۆزنى» ىئجادچــانلىق«
 .ىئشلىتىشكه مهجبۇرى بولدۇم

ـــــــلهن ـــــــدېرالرنىڭ ۆئزى بى لى
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 بارا باغالپ-ەئگهشكۈچىلهرنى ۆئز
ــــر مۇناســــىۋەتنى ــــدىغان بى تۇرى

ــــــرىش  ــــــالپ بې )initiate(باش
بىـراق، لىـدېرالر.  مهجبۇرىيىتى بار

ارلىق روھىنـــى نامايـــانىئجادكـــ
ــالغۇز ــاھه ي ــشلىك س ــشقا تېگى قىلى

ـــــۇقىرىقىالرال ەئمهس ۇئالر ھهر.  ي
ۋاقىت يېڭى پۇرسـهتلهرنى ىئـزدەپ

 ھهرىـكهت-تۇرۇشى، ۋە يېڭى ىئش
.قوللىنىشقا تهييار تۇرۇشى كېرەك

بىر لىـدېرنىڭ ىئـشالرنى ۋۇجۇدقـا
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چىقىرالىــشى ۈئچــۈن زۆرۈر بولغــان
 : بارسۈپهتلهردىن مۇنداق تۆتى

ۇئالر ۆئزلىـــــــرى نېمىنـــــــى)1
 ىئستهيدىغانلىقىنى بىلىدۇ

بىر ىئشنى قارار قىاللمايدىغان بىـر
ائدەمنىڭ ىئـش قىلىـشتا ۈئنۈملـۈك
ــــــۇمكىن ەئمهس ــــــشى م .بواللى
خــــۇددى نــــاپولىيون خىلنىــــڭ

ـــــــــدەك،  ـــــــــمه«ېئيتقىنى ھهم
ــــڭ باشــــلىنىش مۇۋەپپهقىيهتلهرنى
ــستهكتىن ىئبــارەت ــسى ىئ ».نۇقتى



167 

ــر  ــىز بى ــدېرەئگهر س ــۈك لى ۈئنۈمل
بولۇشـــنى ىئستىـــسىڭىز، چوقـــۇم
ۆئزىڭىزنىـــــــــــڭ نېمىنـــــــــــى
ىئـــستهيدىغانلىقىڭىزنى بىلىـــشىڭىز

ــــرەك يېڭــــى پۇرســــهتلهرنى.  كې
ۇئچراتقانــــــــــدا ۇئالرنــــــــــى
بايقىيااليـــــــدىغان بولۇشـــــــنىڭ

 . بىر ۇئسۇلى ەئنه شۇ-بىردىن
ـــــي) 2 ـــــى ەئمهلى ۇئالر ۆئزلىرىن

ــــش ــــشقا-ىئ ــــكهت قوللىنى  ھهرى
 مهجبۇراليدۇ
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ـــــــــاراتقۇچىالريېڭىل ـــــــــق ي ى
)initiators (باشـــــــــــقىالرنىڭ

ۆئزلىرىنى مهقـسهتلهندۈرۈپ يـاكى
ـــــۈپ قوزغـــــاپ قويۇشـــــىنى كۈت

ۇئالر ۆئزلىرىنىـڭ راھهت.  تۇرمايدۇ
ــــپ، ــــىرتىغا چىقى ــــڭ س رايونىنى
ۆئزلىرىنى ەئمهلىـي ىئـش كۆرۈشـكه
مهجبـــــــــۇرالش ۆئزلىرىنىـــــــــڭ
.مهسۇئلىيىتى ىئكهنلىكىنـى بىلىـدۇ

چـۈن بىـرھهمدە بـۇنى ۆئزلىـرى ۈئ
شۇڭالشــقا ســابىق.  ائدەت قىلىــدۇ
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ـــت ـــدېنتى رۇزېۋېل ائمېرىكـــا پرېزى
)Theodore Roosevelt(

مهن ۈئچـــۈن«: مۇنـــداق دېـــگهن
تۆۋەنـــدىكى بىـــر ىئـــشتىن باشـــقا
ائقىالنه ياكى ھهممىـدىن ۈئسـتۈن
ــــدىغان ىئــــش بولماســــلىقى تۇرى

ـــــۇمكىن ـــــشقا: م مهن ۆئزۈم قىلى
تېگىــشلىك ىئــشالر، دەپ وئيلىغــان

ــشال ــمهنىئ ــر.  رنى قىلى ــدە بى ھهم
ىئشنى قىلىش توغرۇلۇق بىـر قارارغـا
ــش ــي ىئ ــان، ەئمهلى ــگهن ھام كهل
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 ».باشاليمهن
ۇئالر باشـــقىالردىن كـــۆپرەك) 3

 تهۋەككۈلچىلىك قىلىدۇ
ــــى ــــڭ نېمىن ــــدېرالر ۆئزلىرىنى لى
ىئستهيدىغانلىقىنى بىلگهن ھهمـدە
ۆئزلىرىنــــى ەئمهلىــــي ھهرىــــكهت
قوللىنىــــــشقا مهجبۇرلىيالىغــــــان
تهقدىردىمۇ، ۇئالر يهنه بىر توسۇققا

ـــــــدۇ ـــــــسىمۇ.  دۇچ كېلى ۇئ بول
تهۋەككۈلچىلىك قىلىش رازىلىقىدىن

بىـراق، ياخـشى لىـدېرالر.  ىئبارەت
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تهۋەككۈلچىلىـــــك قىلىـــــشقا رازى
بولىدىغان سهۋەبلهرنىڭ يهنه بىرى،
ــى باشــلىمىغاندا ــڭ يېڭىلىقن ۇئالرنى
ـــۇپ ـــۇ تون ـــدىغان بهدەلنىم تۆلهي

  ائمېرىكىنىــــڭ.يهتكهنلىكىــــدۇر
ســابىق پرېزىــدېنتى جــون كېنېــدى

)John F. Kennedey(
ــان ــكىن ېئيتق ــداق دەپ كهس :مۇن

ـــــش« ـــــي ىئ ـــــر ەئمهلى -ھهر بى
ــۈلچىلىكى ۋە ــڭ تهۋەكك ھهرىكهتنى
تۆلهيدىغان بهدىلى بولىدۇ، بىـراق،
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راھهتلىــك ىئچىــگه يوشــۇرۇنۇۋېلىپ
ـــــي ىئـــــش ـــــكهت-ەئمهلى  ھهرى

-قولالنماســـــــــــــــلىقنىڭ ۇئزۇن
تهۋەككـــۈلچىلىكى ۋەمۇددەتلىـــك 

چىقىمـــى بىـــلهن سېلىـــشتۇرغاندا،
ەئمهلىي ىئـش قىلغاننىـڭ خهتىـرى

».بىلهن چىقىمى كۆپ ائز بولىدۇ
ۇئالر باشـــقىالردىن كـــۆپرەك) 4

 خاتالىق ۆئتكۈزىدۇ
يېڭىلىق ياراتقۇچىالرنىڭ ياخـشى
ــا ــشالرنى ۋۇجۇدق ــى، ۇئالر ىئ تهرىپ
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ـــدۇ ـــان.  چىقىراالي ـــڭ يام ۇئالرنى
الر ناھايىتى كـۆپتهرىپى بولسا، ۇئ

IBM.  خاتــــــالىق ۆئتكۈزىــــــدۇ
شــىركىتىنىڭ قۇرغۇچىــسى ۋاتــسون

)Thomas J. Watson (مۇ بـۇ
ــداق ــپ، مۇن ــۇپ يېتى ــۇقتىنى تون ن

مۇۋەپپهقىيهتلىــــك«: دېگهنىــــدى
بولۇشنىڭ ۇئسۇلى مهغلـۇپ بولـۇش
ــــسه ــــر ھهس ــــانىنى بى ــــتىم س قې

گهرچه»  .ۆئستۈرۈشتىن ىئبارەتتۇر
ـــ ـــدىغان لى ـــق يارىتى دېرالريېڭىلى
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باشقىالردىن كۆپرەك مهغلـۇبىيهتكه
ۇئچرىسىمۇ، ۇئالر بۇنىڭ ۆئزلىـرىگه
.دەخلــى قىلىــشىغا يــول قويمايــدۇ
ـــۇش ـــدېر بول ـــر لى ـــىز بى ەئگهر س

ــوڭ ــلهن چ ــۈپىتىڭىز بى ــوڭ-س  چ
ىئــشالرنى ۋۇجۇدقــا چىقارمــاقچى
بولىدىكهنــسىز، يېڭىلىــق باشــالپ
ــڭ ــرىش ۋە ســىز باشــلىغان يولنى بې

ىــــز مېڭىــــپەئڭ ائلدىــــدا ۆئزىڭ
ــشىڭىز ــدىغان بۆلى ــشنى خاالي بېرى

  .كېرەك
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 ئۆزىڭىزنى —ئاڭالش. 11
كىشىلهرنىڭ قهلبى بىلهن 

تۇتاشتۇرۇش ئۈچۈن، 
قۇلىقىڭىزنى ئىشلىتىڭ 

)Listen( 
ــاردىمىنى ــشىلهرنىڭ ي ــدېرالر كى لى
قولغا كهلتۈرۈشتىن بۇرۇن ۇئالرنىڭ

مانـا.  يۈرىكىگه تهسىر كۆرسـىتىدۇ
.دۇربـــۇ مۇناســـىۋەت قانۇنىيىتىـــ

ـــر ـــقا بى ـــدېر باش ـــر لى ـــراق، بى بى
ائدەمنىــــڭ يــــۈرىكىگه تهســـــىر
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كۆرسىتىـــشتىن بـــۇرۇن،، ۇئنىـــڭ
يۈرىكىــدە نــېمه بــارلىقىنى بىلىــشى

ـــرەك ـــدىكىنى.  كې ـــڭ يۈرىكى ۇئنى
ـــېلىش ـــۇالق س ـــپىگه ق ـــڭ گې ۇئنى

 .ائرقىلىقال بىلىۋالغىلى بولىدۇ
ــــۇالق باشــــقىالرنىڭ ســــۆزىگه ق
سېلىــــشنى خالىماســــلىق ناچــــار

.ا كــــۆپ ۇئچرايــــدۇلىــــدېرالرد
ائمېرىكـــا باشـــقۇرۇش ىئلمىنىـــڭ«

ـــسى ـــر» ائتى ـــان پىتې دەپ ائتالغ
نىــڭ) Peter Drucker(دراكېــر 
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قارىــشىچه، باشقۇرۇشــتىكى ھهمــمه
ـــــىلىلهرنىڭ  ـــــهنتى60مهس  پىرس

ـــــاكى ـــــىۋەت ي ـــــاتوغرا مۇناس ن
ــان ــپ چىقق ــشتىن كېلى .ائالقىلىشى
ناتوغرا ائالقىلىشىشنىڭ كۆپىنچىسى

 گېــپىگه قــۇالقبولــسا باشــقىالرنىڭ
 .سالماسلىقتىن كېلىپ چىققان

ــــۇالق باشــــقىالرنىڭ ســــۆزىگه ق
ــار ــشنىڭ ىئككــى مهقــسىتى ب :سېلى
بىــرى كىــشىلهر بىــلهن مۇناســىۋەت
ــــسا ــــرى بول ــــتىش، يهنه بى وئرنى
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ـــــنىش شۇڭالشـــــقا ســـــىز.  ۆئگى
ــۆزىگه ــشىلهرنىڭ س ــدىكى كى تۆۋەن

 :قۇالق سېلىشىڭىز كېرەك
 سىزنىڭ ەئگهشكۈچىلىرىڭىز)1

ر ەئگىشىشنى خااليـدىغانباشقىال
ياخشى لىـدېرالر ەئگهشـكۈچىلىرى
بىلهن بىـرگه بولغانـدا، قىلىـدىغان
ــشى يــالغۇز بىــرەر ىئــشنى ھهل ىئ
.قىلىش بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ
ۇئالر ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ قانـــداق
ــــــــــــــــــــــى ائدەم ىئكهنلىكىن
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چۈشىنىۋېلىشقىمۇ مهخسۇس ۋاقىت
نۇرغـــۇن كىـــشىلهر.  ائجرىتىـــدۇ

ـــــۇالقۆئزلىر ـــــۆزىگه ق ـــــڭ س ىنى
ســــــــالىدىغان لىــــــــدېرنى ۆئز
تهلهپلىرىنى وئرۇنـداپ بېرىـدىغان،
ەئمما گېپىگه قـۇالق سـالمايدىغان
ــدۇ ــشىراق كۆرى ــدېرالردىن ياخ .لى
ەئگهر ســـىزدە پهقهت پـــاكىتالرغىال
قـــۇالق ســـېلىپ، ســـىزگه ائشـــۇ
پاكىتالرنى يهتكۈزۈۋاتقان كىشىنىڭ
ــــــۇالق ــــــۆزلىرىگه ق ــــــقا س باش
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دەت بولــسا، ۇئنــىســالمايدىغان ائ
ــپ، باشــقىالرنىڭ ســۆزىگه ۆئزگهرتى

 .ھهقىقىي تۈردە قۇالق سېلىڭ
 سىزنىڭ خېرىدارلىرىڭىز) 2

بهزى لىـــــدېرالر ۆئز ىئدىيىـــــسى
بىلهنـــــــال بولـــــــۇپ كېتىـــــــپ،
خېرىــــــدارالرنىڭ ەئندىشىــــــسى،
نــــــارازىلىقى ۋە تهكلىپلىرىنــــــى

ـــــــدۇ مىكروســـــــوفت. ائڭلىماي
شـىركىتىنىڭ لىـدېرى بىـل گېيــتىس

)Bill Gates (ــدۇ ــداق دەي :مۇن
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نـــارازى بولغـــان خېرىـــدارالر ھهر«
شـۇنداقال ۇئالر.  ۋاقىت بىر مهسىله

».ســىزنىڭ ەئڭ چــوڭ پۇرســىتىڭىز
ـــزمهت ـــدېرالر ۆئزى خى ـــۇغ لى ۇئل
قىلىۋاتقــان كىــشىلهر بىــلهن يــېقىن
مۇناســىۋەت ساقالشــنى ۆئزلىرىنىــڭ
ەئڭ مــــۇھىم ىئــــشلىرىنىڭ بىــــرى

 .قىلىدۇ
 ىرىڭىزسىزنىڭ رىقابهتچىل) 3

بىر لىدېر باشـقا بىـر تهشـكىالتنى
ۆئزىنىـــــــــڭ رىقابهتچىـــــــــسى
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ھېسابلىغاندا، ۇئ پۈتۈن دىققىتىنـى
ۆئز تهشكىالتىغا قارىتىپ، ۆئزىنىـڭ
ىئــــشىنى ەئڭ يــــۇقىرى پهللىــــگه
كۆتۈرۈش ۈئچۈنال تىرىشىپ، باشـقا
ــۇپ ــشنى ۇئنت ــۇرۇھالردىن ۆئگىنى گ

ائمېرىكىــدىكى دۇنياغــا.  قالىــدۇ
ــــۋىزور ــــھۇر تېلې ــــوئمهش  ۋە رادى

 Larry( باشقۇرغۇچىسى لهرى كىڭ 
King (مهن ھهر«: مۇنداق دەيدۇ

ـــى ۆئز ـــۈنى ەئتىگىن ـــگه-ك  ۆئزۈم
:مۇنـــۇالرنى ەئســـلىتىپ تـــۇرىمهن
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بۈگــۈن دەيــدىغان گهپلىــرىم ماڭــا
ــــه ــــى نهرس ــــداق يېڭ ــــېچ قان ھ

شــۇڭا مهن يېڭــى.  ۆئگهتمهيــدۇ
نهرسه ۆئگهنمهكچى بولىدىكهنمهن،
ــــ ــــقىالرنىڭ گېپىن ــــۇم باش ىچوق

بىــر لىـــدېر»  .ائڭلىــشىم كېـــرەك
بولــۇش ســـۈپىتىڭىز بىـــلهن، ســـىز
ـــــدىغان ىئـــــشنى ـــــز قىلى ۆئزىڭى
باشقىالرنىڭ نېمه ىئش قىلىۋاتقىنىغا

بىراق،.  قاراپ تاللىسىڭىز بولمايدۇ
ــۇالق ــپىگه ق ــقىالرنىڭ گې ــىز باش س
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سېلىپ، ىئمكانقهدەر كۆپ نهرسـىنى
ۆئگىنىۋېلىـــــپ، شـــــۇ ائرقىلىـــــق
ــــــــــــى تېخىمــــــــــــۇ ۆئزىڭىزن

 .سهلدۈرۈشىڭىز كېرەكيۈك
ســــىزنىڭ يېتهكلىگــــۈچىڭىز) 4

)Mentor( 
ــۇن ىئــدارە ــدىكى نۇرغ -ائمېرىكى

وئرۇنالردا شـۇ يهردە ىئـشلهيدىغان
خـــادىمالر ۆئزلىـــرى ۈئچـــۈن بىـــر
يېتهكلىگــۈچى تاللىــسا بولىــدىغان

ــار ــانىزم ب ــشلهۋاتقان.  مېخ مهن ىئ
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JPL،ــــۇپ ــــۇنداق بول ــــۇ ش  دىم
 يىلى مۇشۇ ىئدارىگه يېڭى-2004

ـــــرك ـــــدە، مهن باشـــــقا بى هلگهن
ىئـسىملىك» خهمىـت«گۇرۇپپىنىڭ 

باشـلىقىنى ۆئزۈمــگه يېتهكلىگــۈچى
ۇئ كىشى ىئرانلىـق. قىلىپ تاللىدىم

بولۇپ، بىزنىڭ ىئدارىدە ىئـشلىگىلى
. يىلــــــــدەك بولغــــــــانىكهن25

دەسلهپكى بىر ائي ۋاقىـت ىئچىـدە
مهن ۇئ كىشىدىن بىزنىڭ ىئدارىنىڭ
كهســـــپىي خـــــادىمالر بىـــــلهن
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شـــــــــلىقالرنى ۆئســـــــــتۈرۈشبا
مېخانىزمىنىــڭ قانــداق ىئكهنلىكــى،
ـــش، ـــالن قىلى ـــاله ېئ ـــي ماق ىئلمى
يىغىنالرغا بېرىش قاتارلىق بىر قاتـار
ىئــشالردىكى بهلگىلىمىلهرنىــڭ نــېمه
.ىئكهنلىكىنـــى ۆئگهنـــگهن ىئـــدىم
قىسقىــــــــــسى، ائمېرىكىــــــــــدا

)mentor(» يېتهكلىگــــــــۈچى«
دېـــــــگهن رول ناھـــــــايىتى كهڭ

پ، بۇنىڭــدىنوئمۇمالشــقان بولــۇ
 .ھهممه كىشىلهرنىڭ خهۋىرى بار
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ۆئزىگه بىر يېتهكلىگـۈچىنى الزىـم
ــپ ــدە يېتىلى ــدىغان دەرىجى قىلماي
بولغــان يــاكى تهجرىبىلىــك بولــۇپ

ــدۇ ــدېر بولماي ــكهن لى ەئگهر.  كهت
ـــرەر يېتهكلىگـــۈچىڭىز ســـىزنىڭ بى
ـــى ـــسا، ســـىز دەرھـــال بىرىن بولمى

ەئگهر سىزگه ائشۇنداق بىر.  تېپىڭ
ـــــــ ـــــــانىيىتىائدەم تې پىش ىئمك

بولمايـــــدىكهن، ۇئنـــــداقتا بـــــۇ
ــــتىن ــــاب وئقۇش ــــاننى كىت جهري

بـۇ يهردىكـى ەئڭ مـۇھىم.  باشالڭ
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ــول ــىزگه ي ــشىڭىزدا س ــىله، قې مهس
كۆرسىتىدىغان بىر ائدەم يـاكى بىـر

 .قانچه كىتاب بار بولۇشتۇر

يۈكسهك قىزغىنلىق . 12
)Passion( 

بۇ سۈپهتنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى
»passion «ۇپ، يۇلغــــۇنبولــــ

قاينـاق«لۇغىتىدە ۇئنىـڭ مهنىـسى 
ــۈك ــق، كۈچل ــسىيات، قىزغىنلى ھېس

ــــۇھهببهت ــــسىيات، م دەپ» ھېس
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مهن ۆئزۈمنىــڭ.  چۈشــهندۈرۈلگهن
مۇۋەپپهقىيهتنىـــــــڭ يېڭـــــــى«

دېــگهن ماقالىــسىدە» تهڭلىمىــسى 
»يۈكسهك قىزغىنلىـق«بۇ سۈپهتنى 

ـــنىڭچه ـــۇپ، مې ـــان بول دەپ ائلغ
مۇشــۇنداق ائلــسا ۇئنىــڭ مهنىــسى
ىئنگلىزچىدىكى مهنىـسىگه تېخىمـۇ

شـــــۇنداق.  يېقىنـــــراق كېلىـــــدۇ
بولغاچقــــا ۇئنــــى بــــۇ يهردىمــــۇ

دەپ» يۈكــــــسهك قىزغىنلىــــــق«
 .ائلىمهن
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مۇتهخهسسىــسلهر مــۇۋەپپهقىيهت
قازانغــــان كىــــشىلهر ۈئســــتىدە
تهتقىقات ېئلىپ بارغاندا، ۇئالرنىـڭ
ۇئنۋانى، ەئقىللىقى، وئقۇش تارىخى

ۇن كــۈچۋە باشــقا ائمىلالرغــا نۇرغــ
ـــــــــــدۇ ـــــــــــا.  ائجرىتى ەئمم

مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشتا يۈكـسهك
قىزغىنلىقنىــڭ وئينايــدىغان رولــى

ــدۇ ەئگهر ســىز.  ناھــايىتى زور بولى
ـــــــــــــــــــــــى ۆئز خىزمىتىڭىزن
ــشى ــاكى ياخ ــسىز ي سۆيمهيدىكهن
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كۆرمهيدىكهنـــــــسىز، ۇئنىڭـــــــدا
ــــسىز ــــك بواللماي .مۇۋەپپهقىيهتلى
ائدەتتىكى ائدەملهرنىـڭ ناھـايىتى

هقىيهتلهرنىچـــــــوڭ مـــــــۇۋەپپ
قازىنىشىدا مۇھىم رول وئينايدىغان
ــــسهك ــــرى يۈك ــــىلهرنىڭ بى نهرس

ــــۇر ــــدېرنىڭ.  قىزغىنلىقت ــــر لى بى
ھاياتىــدا يۈكــسهك قىزغىنلىقنىــڭ
وئرنىنى ائالاليدىغان باشـقا نهرسـه

 .يوق
ـــدېر ـــر لى ـــسى ھهر بى تۆۋەندىكى
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4چوقـــۇم بىلىــــشكه تېگىــــشلىك 
 :تۇر) truths(ھهقىقهت 

ــــــــق) 1 ــــــــسهك قىزغىنلى يۈك
-1مــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىــــشنىڭ 

 قهدىمى
ـــىزنىڭ ـــستىكىڭىز س ـــىزنىڭ ىئ س
ــــــدۇ ــــــدىرىڭىزنى بهلگىلهي .تهق
ـــاراپ ـــيلهرگه ق ـــدىكى داھى تۆۋەن
باقــــسىڭىز، ۇئالرنىــــڭ يۈكــــسهك
:قىزغىنلىقىغـــا ھهيـــران قالىـــسىز
گهنـــدىنىڭ ىئـــستىگىنى كىـــشىلىك
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ــل  ــۇق، چېرچى  Winston(ھوق
Churchill (ــــستىگىنى ــــڭ ىئ نى

ــا ــك، م ــڭەئركىنلى ــېر كى رتىن لۇس
)Martin Luther King (نىــڭ

ىئستىگىنى باراۋەرلىك، بىل گېيتىس
)Bill Gates (ــستىگىنى ــڭ ىئ نى

ــوگىيه ــسا تېخنول ــى.  بول ائدەتتىك
ـــدىغان ـــتۈن تۇرى ـــاتتىن ۈئس ھاي
ھاياتقا ىئـگه بولغـان كىـشىلهرنىڭ
ھهممىـــسىدە ۇئلـــۇغ ىئـــستهكلهر

بۇ سۆز ھهممه سـاھهلهرگه.  بولغان
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  ائجىــز ىئــستهك:مــاس كېلىــدۇ
ـــــال ـــــك نهتىجىلهرنى پهقهت كىچى

 بـــۇ—ۋۇجۇدقـــا كهلتۈرەلهيـــدۇ
خــــــۇددى كىچىــــــك وئت ائزراق
ىئســــــــــسىقنىال ۋۇجۇدقــــــــــا

ســىزنىڭ.  كهلتۈرەلىگهنــدەك ىئــش
وئتىڭىــــــز قــــــانچه كۈچلــــــۈك
ــستىكىڭىز ــىزنىڭ ىئ ــدىكهن، س بولى
قــانچه كۈچلــۈك بولىــدىكهن، ســىز
قولغا كهلتۈرەلهيدىغان ۇئتۇقالرمـۇ

 .پ بولىدۇشۇنچه كۆ
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ــىزنىڭ) 2 ــق س ــسهك قىزغىنلى يۈك
 ىئرادىڭىزنى ۆئستۈرىدۇ

ـــــالنغاندا، ـــــشالرغا ائساس ېئيتى
قىزغىنلىقــى ائنــچه يــۇقىرى ەئمهس
بىر يىگىت گرېتسىيىلىك پهيالسـوپ

نىـــڭ) Socrates(ســـوكرەتىس 
ۇئلۇغ سـوكرەتىس،«يېنىغا كېلىپ، 

ــــش ــــم ېئلى ــــشىڭىزغا بىلى مهن قې
بـــۇ.  ، دەپتـــۇ»ۈئچـــۈن كهلـــدىم

يالسوپ ۇئ يىگىتنى دېڭىز بۇيىغاپه
ائپىرىپ، سۇنىڭ ىئچىگه ەئكىرىـپ،
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ــكه ــشىدىن پهس ــى بې ــدىن ۇئن ائن
 ســــېكۇنت ســــۇنىڭ30بېــــسىپ، 

ـــاقالپتۇ ـــدە س ـــى. ىئچى ۇئ يىگىتن
قويۇپ بېرىپ، ۇئ سـۇنىڭ ۈئسـتىگه
چىقارغاندىن كېيىن، سوكرەتىس ۇئ

ـــــتىن  ھـــــازىر نېمىنـــــى«يىگىت
ۇئ. دەپ ســوراپتۇ» ىئستهيــسهن؟

ۇئلۇغ ۇئسـتاز، مهن بىلىـم «يىگىت
، دەپ جــــــاۋاب»ىئــــــستهيمهن 

ــۇ ــى.  بېرىپت ــوكرەتىس ۇئ يىگىتن س
ـــۈرۈپ، ســـۇنىڭ ســـۇغا يهنه چۆكت
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ىئچىـــدە ائلـــدىنقى قېتىمـــدىنمۇ
ھهمـدە ھېلىقـى. ۇئزۇنراق ساقالپتۇ

بـــــۇ. ســـــوائلنى يهنه ســـــوراپتۇ
جهريــــاننى بىــــر قــــانچه قېــــتىم
تهكرارلىغاندىن كېـيىن، پهيالسـوپ

سهن ھـازىر« قايتىالپ ۇئ يىگىتتىن
ـــــــسهن؟ ـــــــېمه ىئستهي دەپ» ن
.ھـــاۋا«: ســـورىغىنىدا، ۇئ يىگىـــت

دەپ» !مهن ھـــــاۋا ىئـــــستهيمهن
ســــوكرەتىس.  جــــاۋاب بېرىپتــــۇ
ــۇ ــداق دەپت ســهن. ياخــشى«: مۇن
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بىلىمگه خۇددى ھازىر ھاۋاغا تهشنا
بولغانــدەك تهشــنا بولــساڭ، ســهن
ـــسهن ـــۇم ېئرىشى ـــا چوق ».ۇئنىڭغ

ـــڭ وئ ـــىيۈكـــسهك قىزغىنلىقنى رنىن
ۇئ.  ائالاليدىغان باشقا نهرسه يوق

ــى ــڭ جېن ــر.  ائرزۇنى ەئگهر ســىز بى
ـــــاتتىق نهرســـــىگه ناھـــــايىتى ق
ـــا ـــىز ۇئنىڭغ ـــسىز، س ىئنتىلىدىكهن
ـــان ـــشىش ۈئچـــۈن زۆرۈر بولغ ېئرى
ــــسىز ــــۇم تاپاالي ــــى چوق .ىئرادىن
ــــر ــــدىكى بى ــــۇنداق دەرىجى ائش
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-ىئستهككه ىئگه بولۇشنىڭ بىردىن
كبىـــر يــــولى، ۆئزىـــدە يۈكــــسه

 .قىزغىنلىقنى يېتىلدۈرۈشتۇر
يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق ســـىزنى) 3

 ۆئزگهرتىدۇ
ــداق ــقىالرنىڭ قان ــىز باش ەئگهر س
چۈشىنىـــــشى بـــــويىچه ەئمهس،
ــى ــسهك قىزغىنلىق ــڭ يۈك ۆئزىڭىزنى
بــويىچه ىئــش كۆرىدىكهنــسىز، ســىز
چوقـۇم ۆئزىنـى بىــر ىئـشقا تېخىمــۇ
ـــۇللۇق ـــايىتى ھوس ـــان، ناھ ائتىغ
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 بــــۇ.ائدەم بولــــۇپ چىقااليــــسىز
ـــــىر ـــــقىالرغا تهس ـــــىزنىڭ باش س
.كۆرسىتىش كۈچىڭىزنىمۇ ائشۇرىدۇ
ـــــــــىزنىڭ ـــــــــدا س ەئڭ ائخىرى
مىجهزىڭىـــزگه قارىغانـــدا ســـىزنىڭ
ـــز تېخىمـــۇ يۈكـــسهك قىزغىنلىقىڭى

 .مۇھىم رول وئينايدۇ
يۈكــسهك قىزغىنلىــق مــۇمكىن) 4

ەئمهس ىئشنى بىر مـۇمكىنچىلىككه
 ائيالندۇرااليدۇ

نكى،ىئنــسانالر شــۇنداق يارىتىلغــا
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ــر نهرســه ســىزنىڭ پۈتــۈن ەئگهر بى
ۋۇجـــــۇدىڭىزنى قوزغىتىـــــدىكهن،
مۇمكىنسىزلىك ۆئزلۈكىدىن غايىـب

يۈرىكىڭىزدىكى بىر پـارچه.  بولىدۇ
وئت تۇرمۇشــــىڭىزدىكى ھهمــــمه
ــــتۇرۇۋېتىدۇ ــــشالرنى ائسانالش .ىئ
شۇڭالشقا يۈكسهك قىزغىنلىققا ىئگه
لىدېرالرنىڭ ىئش ۈئنۈمى ناھـايىتى

ـــــدۇ يۈكـــــسهك.  يـــــۇقىرى بولى
قىزغىنلىققا ىئگه، بىراق ائنچه كـۆپ
ــدېرالر ــگه ەئمهس لى ــدارغا ىئ ىئقتى
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ــدارغا ىئــگه، ــۆپ ىئقتى ــايىتى ك ناھ
ـــوق ـــى ي ـــچه قىزغىنلىق ـــراق ائن بى
لىدېرالرغا قارىغانـدا تېخىمـۇ كـۆپ

 .ۇئتۇقالرنى يارىتااليدۇ
ــــالۋە ــــۇر:ىئ ــــابتىكى مهزك  كىت

قىسىمنىڭ بېشىدا، ائپتور ۈئنۈملۈك
ڭ ھاياتىنى خۇالسـىلهپ،لىدېرالرنى

ۇئالرنىــــڭ بىــــر مــــۇقىم قېلىپقــــا
چۈشــــمهيدىغانلىقىنى وئتتۇرىغــــا

500«ھهمدە ىئنگلىزچه .  قويغان
companies «  دەپ
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ائتىلىدىغان، دۇنيادىكى ەئڭ چوڭ
ــدېرلىرىنىڭ500 ــىركهتلهرنىڭ لى  ش

تهڭــدىن تولىــسى ائلىــي مهكــتهپ
باكــاالۋرلىق وئقۇشــىدا وئتتۇراھــال

)C يـــاكى C-ومـــۇر ېئلىـــپ  ن(
 پىرســـهنتتىن75وئقۇغـــانلىقىنى، 

ائرتۇق ائمېرىكـا پرېزىـدېنتلىرىنىڭ
سىنىپىدىكى تۆۋەنكى يېرىم بـالىالر

50قاتارىدا وئقۇغانلىقىنى، ھهمدە 
ـــونېر ـــۆپرەك مىلي ـــهنتتىن ك پىرس
كارخانىچىالرنىڭ ائلىـي مهكتهپنـى
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ــانلىقىنى ــپ وئقۇمىغ ــۇق تۈگىتى تول
ـــپ چۈشـــهندۈرگهن ـــسال قىلى .مى

نىـــڭ بـــۇ يهردىكـــى دېمهكچـــىۇئ
ــى ــڭ وئقۇش ــر ائدەمنى ــولغىنى، بى ب
ــسىمۇ، ــۇپ كهتمى ــشى بول بهك ياخ
ەئگهر بىـــــر ىئـــــشقا نىـــــسبهتهن
ـــدىكى ناھـــايىتى يـــۇقىرى دەرىجى
قىــزغىنلىقىال بولىــدىكهن، ھهمــدە
ــرىش ــا چىقى ائشــۇ ىئــشنى ۋۇجۇدق
يولىـــــدا تېگىـــــشلىك بهدەلنـــــى
ــــــڭ ــــــدىكهن، ۇئ ائدەمنى تۆلهي
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ى يهنىـــالمـــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــش
.پۈتــۈنلهي مــۇمكىن ىئكهنلىكىــدۇر
ــــــــــڭ ــــــــــى باالمنى مهن ىئكك
ــــــل ــــــدىكى ھهر خى مهكتهپلىرى
يىغىنالرغــــا بارغانــــدا، مهكــــتهپ
ەئمهلــدارلىرى ۋە وئقۇتقۇچىالرنىــڭ
سىنىپتا ىئگىلىـگهن بىلىـم كېيىنكـى
ھاياتتـــــا الزىـــــم بولىــــــدىغان
ــــرىمىغىال ــــڭ پهقهت يې بىلىملهرنى

 يېرىمباراۋەر كېلىدىغانلىقى، قالغان
ــــتىن ــــسا وئقۇش ــــى بول بىلىملهرن
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ـــاىئي ـــل ىئجتىم ـــىرتقى ھهر خى س
پاائلىيهتلهرگه قاتنىشىش ائرقىلىـق
ــدىغانلىقى ــوغرا كېلى ــكه ت ىئگىلهش
ھهققىدە ېئيتقانلىرىنى كـۆپ قېـتىم

ــدىم ــلهر.  ائڭلى ــدا ائدەم ائمېرىكى
ۈئچـــۈن بـــار بولغـــان پۇرســـهتلهر
ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، ھهمــمه

ـــــلهر ائشـــــۇ پۇرســـــ هتلهرائدەم
شــۇنداقال ھهر.  ائلدىــدىمۇ بــاراۋەر

ــخانىنىڭ ــۈن دەرس ــاش ۈئچ ــر ي بى
ــــايىتى ــــا ناھ ــــىرتىدىمۇ جانغ س
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ەئسقاتىدىغان بىلىملهرگه ېئرىشىش
ــار .ىئمكــانىيىتىمۇ خــېلىال تولــۇق ب
ـــقا ـــۋال باش ـــداق ەئھ ـــراق، بۇن بى
دۆلهتلهرنىڭ ھهممىسىدە يـوق، بـار
بولغان تهقدىردىمۇ ائمېرىكىـدىكى

. دەرىــجه ەئمهسبىــلهن وئخــشاش
ــــا دۇنيــــادا ــــقا ائمېرىك شۇڭالش

، دەپ“پۇرســــــهتلهر ماكــــــانى”
جۇڭگـــو ۋە ۇئيغـــۇر.  ائتىلىـــدۇ

ـــۈن ـــۇرالر ۈئچ ـــدىكى ۇئيغ دىيارى
ەئھۋالنىڭ قانداق ىئكهنلىكىنـى بـۇ
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ــنىڭ ــپ وئلتۇرۇش ــا ېئلى يهردە تىلغ
-1970مهن .  ھـــــاجىتى يـــــوق

ــويىچه ــو ب ــۈن جۇڭگ ــرى پۈت يىللى
اتقـــان،زىيـــالىيالر كـــۈرەش قىلىنىۋ

دېــگهن» بىلىمنىـڭ كېرىكــى يـوق«
ــاپالپ ــى ق ــمه يهرن ــسهته ھهم سهپ
ــــۇرا ــــر دەۋردە وئتت ــــكهن بى كهت

ــــان ــــته وئقۇغ ــــى.  مهكتهپ ەئين
ـــى ـــۈن جهمىئيهتن ۋاقىتتىكـــى پۈت
ــارىمۇ ــا ق -قاپلىغــان چــوڭ ېئقىمغ

بىلىـم چوقـۇم«قارشى يول تۇتۇپ، 
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دېگهننى ۆئزۈم ۈئچۈن» ەئسقاتىدۇ
 ھهمدەبىر ەئقىدە قىلىپ تاللىغان،

قاتتىق تىرىشىپ بىلىـم ىئگىلىـگهن
مهن ۋەتهندىكى ياشالرنىڭ.  ىئدىم

 ائشــۇنداق بىــر ەئقىــدەھــازىرمۇ
.بىلهن ياشىـشىنى ۈئمىـد قىلىـمهن
ــــــــــــته ياخــــــــــــشى مهكتهپ
ــــدىنمۇ ــــڭ ىئچى وئقۇيالمىغانالرنى

ــــــوڭ ــــــشالرنى-چ ــــــوڭ ىئ  چ
ــدۇ ــلهر چىقى ــدىغان ائدەم .قىالالي

 چـــوڭ ىئـــشالرنى-لـــېكىن چـــوڭ
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ــار ــته ناچ ــش ۈئچــۈن مهكتهپ قىلى
ۇئنىـــڭ.  وئقـــۇش شـــهرت ەئمهس

ـــشى وئقۇغـــانالر ـــسىچه، ياخ ەئك
پپهقىيهتلىــك بولــۇشۈئچــۈن مۇۋە

پۇرسىتى ناچـار وئقۇغـانالرنىڭكىگه
ــــــــشتۇرغىلى ــــــــدا سېلى قارىغان
ــۆپرەك ــدە ك ــدىغان دەرىجى بولماي

 .بولىدۇ

 بىر —ئىجابىي پوزىتسىيه. 13
ئىشنى قىالاليدىغانلىقىڭىزغا 
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ئىشهنسىڭىز، ئۇنى چوقۇم 
 Positive(قىالاليسىز 

Attitude( 
ــل ۋە– ــقىرى ەئقى ــتىن تاش ائدەت

 پىرســهنتى تهردىــن،99تاالنتنىــڭ 
ـــسا ـــهنتى بول ـــر پىرس ـــان بى قالغ

 .ىئلھامدىن كېلىدۇ
ـــدىغان– ـــولىمىزدىن كېلى ـــز ق بى

ىئــشالرنىڭ ھهممىــسىنى قىلىــدىغان
ــــــۇ ۆئز ــــــساق، ھهقىقهتنىم -بول

ــران قالــدۇرااليمىز ــى ھهي ۆئزىمىزن
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)astound.( 
ــــۇبىيهتكه– ــــدا مهغل ۆئز ھاياتى

ۇئچرىغان كىـشىلهرنىڭ نۇرغـۇنلىرى
شلىرىدىن ۋازقىلىۋاتقـــــــان ىئـــــــ

كهچكهنــــــــدە، ۆئزلىرىنىــــــــڭ
ــــك ائز ــــۇۋەپپهقىيهتكه قانچىلى م
ـــانلىقىنى ھـــېس قىاللمىغـــان قالغ

 .كىشىلهردۇر
يۇقىرىقىالر ھهممه وئقـۇرمهنلهرگه
تونۇشلۇق بولغان، دۇنياغـا داڭلىـق
كهشـــپىياتچى تومـــاس ېئدىـــسون
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)Thomas Edison (نىـــــڭ
ــــرى ــــگهن گهپلى 65ۇئ ۇئدا .  دې
ــدە ــڭ ھهر بىرى ــدەيىلنى  كهم دېگهن

بىردىن يېڭىلىقنى كهشـىپ قىلغـان
 خىــل1093بولــۇپ، ۆئز ۆئمرىــدە 

ۇئنىــڭ.  نهرسـىنى كهشـىپ قىلغـان
مـــــــۇۋەپپهقىيىتىنى ۋۇجۇدقـــــــا
ـــىلهردىن تهر ۋە ـــۈرگهن نهرس كهلت
ىئلھامـــدىن باشـــقا يهنه ىئجـــابىي

ۇئ ېئلېكتــــر.  پوزىتــــسىيىمۇ بــــار
ــدا، المپــۇچكىنى ىئجــات قىلىدىغان
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ۇق ماتېرىيـالنى دىن ائرت10،000
سىناق قىلىپ، ائندىن بىر مۇۋاپىـق
ماتېرىيـــالنى تاپقـــان بولـــسىمۇ،

ــۇ  ــتىم«ھهرگىزم ــۆپ قې ــۇنچه ك ش
ـــــــــدۇم ـــــــــۇپ بول دەپ» مهغل

ېئدىسون ياسـىغان.  ھېسابلىمىغان
ــا14 ــا دۇنياغ ــالىق تهجرىبىخان  بىن

مهشــــھۇر بولــــۇپ، ۇئ ۇئالرنــــى
دەپ» كهشــــــپىيات زاۋۇتــــــى«

ن يىلى ېئدىـسو-1914.  ائتىغان
ھهممىدىن بهك قهدىرلهيدىغان بـۇ
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تهجرىبىخانىغا وئت كهتكهنـدە، ۇئ
.كۆيۈۋاتقــان وئتقــا قــاراپ تۇرغــان

بالىالر، دەرھال ائپاڭالرنى«ھهمدە 
ــى.  چــاقىرىڭالر ــداق وئتن ۇئالر بۇن

ــــى ــــيىن ىئككىنچ ــــدىن كې بۇنىڭ
كــۆپىنچه.  دېــگهن» .كۆرەلمهيــدۇ

ــــسىگه ــــداق ھادى ــــلهر بۇن ائدەم
ـــشىپ ـــدا تۈگى ـــكهنيولۇققان  كهت

بىـراق، ېئدىـسون ۇئنـداق. بوالتتى
ـــان ـــۇقىرىقى. قىلمىغ ـــسون ي ېئدى

 ياشـقا67مهن «: ۋەقهدىن كېـيىن
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كىردىم، بىراق مهن ىئشنى يېڭىدىن
باشلىــسام بولمايــدىغان دەرىجىــدە

مهن ھـــازىرغىچه.  قېـــرى ەئمهس
بۇنىڭغــا وئخـــشاش ىئـــشالرنى ۆئز
بېشىمدىن نۇرغۇن قېتىم ۆئتكـۈزۈپ

 ياشـــقا84ۇئ . ندېـــگه» .باققــان
 .كىرگهندە ۋاپات بولغان

ـــــۇر ـــــۇرمهنلهرگه مهزك مهن وئق
ماقـــالىنى وئقـــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
كهلگهنــــدە، ۆئزۈم تهييارلىغــــان

ياخشى مهغلـۇپ بولـۇش ۈئچـۈن«
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دېــگهن» قانـداق قىلىــش كېـرەك؟ 
نۇتۇق تېكىستىنى بىر قېتىم وئقـۇپ

 .بېقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن
ەئگهر ېئدىــسون ائشــۇنداق بىــر
ـــــسىيىلىك ائدەم ـــــابىي پوزىت ىئج
ــسا، ۇئ يۇقىرىقىــدەك بولمىغــان بول
مــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىــشهلمىگهن

ەئگهر ســىز ۆئز ۆئمرىــدە.  بــوالتتى
ناھـــايىتى زور مـــۇۋەپپهقىيهتلهرگه
ــا ــشىلهرنىڭ ھاياتىغ ــشكهن كى ېئرى
ــــسىڭىز، ــــدىغان بول ــــاراپ باقى ق
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ــقا ــسىنىڭ تۇرمۇش ــڭ ھهممى ۇئالرنى
جــــابىينىــــسبهتهن ناھــــايىتى ىئ

ـــــدىغانلىقىنى ـــــسىيىدە بولى پوزىت
 .بايقايسىز

ــر ۈئنۈملــۈك لىــدېر ەئگهر ســىز بى
بولۇشنى ىئستهيدىكهنـسىز، سـىزدە
.ىئجابىي پوزىتسىيه بولۇشى شـهرت
ۇئ يـــالغۇز ســـىزنىڭ بىـــر ىئنـــسان
بولــۇش ســۈپىتىڭىز بىــلهن بولغــان
ــاەئت ھاســىل قىلىــش ىئــشالرغا قان
ــاي، ــال قالم ــى بهلگىلهپ دەرىجىڭىزن
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ه باشقىالرنىڭ سىز بىلهن قايسىيهن
ــــپ ــــدە مۇناســــىۋەت ېئلى تهرىقى
ــــىتىدۇ ــــشىغا تهســــىر كۆرس .بېرى
ىئجـــــابىي پوزىتـــــسىيه بولـــــۇش
جهھهتـــته تۆۋەنـــدىكى ىئـــشالرنى

 :بىلىشىڭىز كېرەك
سىزنىڭ پوزىتسىيىڭىز بىر خىل) 1

 تالالشتۇر
وئتتۇراھال ائدەملهر باشـقىالرنىڭ
ــــشقا ــــر ىئــــشنى قىلى ۆئزىنــــى بى

ۇش ۋە قوزغىتىشىنى كۈتۈپقىزىقتۇر
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ــشىچه،.  تۇرىــدۇ ۇئالرنىــڭ چۈشىنى
ــڭ ــۋالالر ۇئالرنى ــدىكى ەئھ ېئتىراپى
.قانـــداق وئيلىـــشىنى بهلگىلهيـــدۇ
ــــــلهن بىــــــراق، پوزىتــــــسىيه بى
ېئتىراپىــــــدىكى ەئھۋالالرنىــــــڭ
ــۇ ــدۇ؟  ب ــدا كېلى ــسى ائلدى قايسى
خـــۇددى چـــۈجه بىـــلهن تۇخـــۇم

ھهقىـقهت.  مهسىلىسىگه وئخـشاش
ـــۇ ىئك ـــۇكى، ب ـــىنىڭش ـــى نهرس ك

ــدىغانلىقى ــدا كېلى ــسى ائلدى قايسى
تۈنۈگــۈن ســىزگه.  مــۇھىم ەئمهس



221 

قانــداق ىئــش يــۈز بهرگهنلىكىــدىن
ـــۈنكى ـــىزنىڭ بۈگ ـــنهزەر، س قهتىئي
پوزىتــــــــــسىيىڭىز ســــــــــىزنىڭ
.تاللىــــــــشىڭىزدىنال ىئبــــــــارەت
پىــــسخولوگ ۋېكتــــور فرانكــــۇل

)Victor Frankl (ـــــداق مۇن
ىئنسان ەئركىنلىكلىرىنىڭ«: دېگهن

ــداقەئڭ  ــرى، ھهر قان ــى بى ائخىرق
شــــاراىئت ائســــتىدا ۆئزىمىزنىــــڭ
پوزىتسىيىسىنى ۆئزىمىـز تالالشـتىن

 ».ىئبارەت
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سىزنىڭ پوزىتسىيىڭىز سـىزنىڭ) 2
 ھهرىكىتىڭىزنى بهلگىلهيدۇ-ىئش

ائىئــله تۇرمــۇش مۇتهخهسسىــسى
 Denis(دېـــــنىس ۋېيتلىـــــي 

Waitley (مۇنـــــداق دەيـــــدۇ:
ـــۇقچىلىقى« ـــڭ ائرت يهڭگۈچىلهرنى

ــدە تۇغۇلغــانلىقى،ۇئال رنىــڭ ائالھى
ــــڭ  ــــۇقىرىIQۇئالرنى  ســــىنىڭ ي

بولىشى، يـاكى ۇئالرنىـڭ تـاالنتلىق
يهڭگۈچىلهرنىــڭ.  بولىــشى ەئمهس

ــــــسى ــــــڭ ھهممى ائرتۇقچىلىقىنى
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ــۇپ، ــسىدە بول ــڭ پوزىتسىيى ۇئالرنى
ۇئالرنىـــڭ تهبىىئـــي ىئقتىدارىــــدا

پوزىتــــــــــــــــــــسىيه.  ەئمهس
ـــدۇر ـــڭ ۆئلچىمى ».مۇۋەپپهقىيهتنى

ـــىزنىڭ پوزى ـــىزنىڭس ـــسىيىڭىز س ت
ــدىغانلىقىڭىزنى ــداق ىئــش تۇتى قان

شۇڭالشقا ۇئ ىئنتايىن.  بهلگىلهيدۇ
 .مۇھىم

سىزنىڭ ائدەملىرىڭىز سـىزنىڭ) 3
 پوزىتسىيىڭىزنىڭ ەئينىكىدۇر

ــار ــايىن ناچ ــلهر ىئنت بهزى ائدەم
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ــــۇرۇپ، ــــدە ت ــــسىيه ھالىتى پوزىت
ۆئزىنىـــڭ ائدەملىرىـــدىن روھلـــۇق

ــدۇ ــد قىلى ــنى ۈئمى ــراق،.  بولۇش بى
ـــانۇنىيىتى« ـــاگنېتىزمى ق ـــر» م بى

ـــــا ـــــۇپ، ۇئنىڭغ ـــــقهت بول ھهقى
ائساســـالنغاندا، ســـىزنىڭ قانـــداق
ائدەم ىئكهنلىكىڭىــــــز ســــــىزنىڭ
ـــى ـــداق ائدەملهرن ـــزگه قان ۆئزىڭى
جهلـــــــپ قىلىـــــــدىغانلىقىڭىزنى

ـــدۇ ـــكهرتىش. (بهلگىلهي ـــۇ: ەئس ب
ـــانۇنىيىتى« ـــارتىش ق ـــگه ت »ۆئزى
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ھهر بىــر نهرســه: بىــلهن وئخــشاش
ـــل ـــگه ۆئزى بى ـــشاشۆئزى هن وئخ

 .)نهرسىنى تارتىدۇ
ـــسىيىنى) 4 ـــشى پوزىت ـــر ياخ بى

ساقالش بىـر ياخـشى پوزىتـسىيىگه
قايتىـــدىن ېئرىشىـــشكه قارىغانـــدا

 ائسانراق
 .Eugene H( يۇجىن پېتېرسون 

Peterson ( يهر شـارى«ۆئزىنىڭ
 Earth(» ۋە چىركاۋنىڭ مېھرابـى

and Altar (دېـــگهن كىتابىـــدا
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ىئــچ ائغــرىتىش«: مۇنــداق دېــگهن
ىئنــسانالر ۈئچــۈن يارىتىلغــان ەئڭ
ائلىيجاناب ھېسـسىياتالرنىڭ بىـرى

 ۆئزىگه ىئچ ائغـرىتىش-بولۇپ، ۆئز
بولسا ەئڭ قهبىـھ ھېسـسىياتالرنىڭ

ــۇمكىن ــشى م ــرى بۆلى ــر.  بى ۇئ بى
ىئقتىدارسىزلىق، ۋە ائدەمنى مېيىپ
قىلىــــپ قويىــــدىغان كېــــسهللىك
بولــۇپ، بىزنىــڭ رېائللىققــا بولغــان

ــهنچىمىزنى ــدەچۈش ــر دەرىجى  ېئغى
ەئگهر ســـــىز»  .بۇرمىلىۋېتىـــــدۇ
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ۆئزىڭىزدە بىـر ىئجـابىي پوزىتـسىيه
ھاســىل قىلىــپ بولغــان بولــسىڭىز،

ەئگهر سـىز.  ۇئنى سـاقالپ مېڭىـڭ
ۆئزىڭىز ۋە باشقىالردىن ياخشىلىققا
ېئرىشىشته قىينىلىۋاتقان بولـسىڭىز،

ســـىز.  ھهرگىـــز ۈئمىدســـىزلهنمهڭ
زىڭىـزۆئزىڭىزنىڭ پوزىتسىيىسىنى ۆئ

ـــــــــا، ـــــــــدىغان بولغاچق تالالي
يۇقىرىقىـــدەك ەئھـــۋالنى ۆئزىڭىـــز

 .ۆئزگهرتهلهيسىز
ـــــسىنى ـــــڭ پوزىتسىيى ۆئزىڭىزنى
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ــدىكى ــۈن، تۆۋەن ــشىالش ۈئچ ياخ
 :ىئشالرنى قىلىڭ

بىـلهن» تـوغرا وئزۇق«ۆئزىڭىزنى 
ــدۇرۇڭ ــابىي.  ۇئزۇقالن ــىزنى ىئج س

پوزىتــــسىيىگه ىئــــگه قىلىــــدىغان
كىتـــابالرنى وئقــــۇڭ، ائشــــۇنداق

ىنــوالرنى كــۆرۈڭ، ۋە ائشــۇنداقك
 .لېنتىالرنى ائڭالڭ

ھهر كــۈنى ۆئزىڭىــزگه بىــر نىــشان
.تىكلهپ، ۇئنى ەئمهلگه ائشۇرۇڭ

ـــدىغان ـــلىتىپ تۇرى ـــىزنى ەئس س
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نهرسىلهرنى، مهسىلهن سـىز ائلغـان
ــــسىنى ــــڭ گۇۋاھنامى مۇكاپاتالرنى

 .تېمىڭىزغا ېئسىپ قويۇڭ

 —مهسىله ھهل قىلىش. 14
ولۇپ مهسىلىلهرنىڭ مهسىله ب

تۇرۇشىغا يول قويماڭ 
)Problem Solving( 

ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدېرالر قىـــــيىن
ـــا ـــى وئتتۇرىغ ـــلهرگه قارش ۆئتكهل

مانا بۇ يهڭگۈچىلهرنى.  چىقااليدۇ
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تـــوال قاقـــشايدىغان كىـــشىلهردىن
ـــــــدىغان ـــــــدۈرۈپ تۇرى پهرقلهن

بىر لىدېرنىڭ.  نهرسىلهرنىڭ بىرىدۇر
ـــدىن ـــاھهگه تهۋەلىكى ـــسى س قاي

ـــــــــنهزەر، ۇئ چ ـــــــــۇمقهتىئي وق
مۇنداق.  مهسىلىلهرگه دۇچ كېلىدۇ

ــۇ3 ــدىن ب ــهۋەب تۈپهيلى ــل س  خى
ــــدىن ســــاقالنغىلى ــــل ەئھۋال خى

بىـز بىـر بارغانـسېرى) 1. (بولمايدۇ
مۇرەككهپلىــشىپ ۋە رەڭدارلىــشىپ
ــاۋاتىمىز ــادا ياش ــان دۇني .كېتىۋاتق
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ــــــلهن) 2( ــــــشىلهر بى ــــــز كى بى
بىـز) 3.  (مۇناسىۋەتلىشىپ تۇرىمىز
رنىـــــــڭدۇچ كهلـــــــگهن ەئھۋالال

ھهممىــسىنى بىــز ۆئزىمىــز كــونترول
 .قىاللمايمىز

مهســــــىلىنى ۈئنۈملــــــۈك ھهل
ــداق  ــدېرالر مۇن ــدىغان لى 5قىالالي

 :خىل سۈپهتكه ىئگه بولىدۇ
ۇئالر مهســـىلىلهرنى ائلـــدىن) 1

 مۆلچهرلىيهلهيدۇ
مهســــــىلىلهردىن ســــــاقالنغىلى
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بولمىغاچقـــا، ياخـــشى لىـــدېرالر
ـــدۇ ـــدىن مۆلچهرلهي ـــى ائل .ۇئالرن

ــ ــديولنى ــشىنى ۈئمى ــان بۆلى ڭ ائس
ـــق ـــلهر داۋاملى ـــدىغان ائدەم قىلى
ــدۇ ــراپ تۇرى ــسىزلىققا ۇئچ .وئڭۇش
ــسىيىگه ــابىي پوزىت ــىز ىئج ەئگهر س
ىئگه بولسىڭىز، ھهمـدە ەئڭ ناچـار
ــۇپ ــار بول ــدىن تهيي ــا ائل ەئھۋالغ
ـــگهن ـــدىڭىزغا كهل تۇرســـىڭىز، ائل
ـــــــشقا مهســـــــىلىلهرنى ھهل قىلى
.زپايدىلىق شاراىئتالرنى يارىتااليسى
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ۇئالر ەئمهلىيهتنـــى ەئيــــنهن) 2
 قوبۇل قىلىدۇ

كىــشىلهر مهســىلىلهرگه مۇنـــداق
بهزىلىــــرى: مــــۇائمىله قىلىــــدۇ

.مهســىلىلهرنى ېئتىــراپ قىلمايــدۇ
بېــــزىلهر مهســــىلىلهرنى ېئتىــــراپ
قىلسىمۇ، ۇئالرنى بىر ياققا تاشـالپ

ــــدۇ ــــسا.  قويى ــــزىلهر بول يهنه بې
مهســـىلىلهرنى ېئتىـــراپ قىلىـــدۇ،

النى ياخشىالش يولىداھهمدە ەئھۋ
لىـــدېرالر ھهر ۋاقىـــت.  تىرىـــشىدۇ
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 يـــولنى تاللىـــشى-3يـــۇقىرىقى 
 .كېرەك

ــــى) 3 ــــۇمىي مهنزىرىن ۇئالر وئم
 كۆرىدۇ

لىــــدېرالر داۋاملىــــق وئمــــۇمىي
مهنزىرىنى كـۆرۈپ تۇرۇشـى، يـاكى
ـــى چۈشـــىنىپ وئمـــۇمىي ۋەزىيهتن

ـــــــــرەك ـــــــــى كې ۇئالر.  تۇرۇش
ھېسسىياتنىڭ كونتروللۇقىـدا قالـسا

شــۇنداقال ۇئالر كىچىــك.  ايــدۇبولم
ــشالرغا پېتىــپ قېلىــپ، مــۇھىم ىئ
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ــۇپ ــدىغان بول ــشالرنى كۆرەلمهي ىئ
يــازغۇچى.  قالــسا ھهم بولمايــدۇ

 Alfred Armand(مونتـاپېرت 
Montapert (ـــــــــداق دەپ مۇن

كۆپ سـاندىكى كىـشىلهر«: يازغان
ائز سـاندىكى.  توسالغۇنى كۆرىـدۇ

ـــــسهتنى ـــــسا مهق ـــــشىلهر بول كى
ـــىنىدۇ ـــ.  چۈش ـــسهتنىت ارىخ مهق

چۈشــــــىنىدىغان كىــــــشىلهرنىڭ
مـــــۇۋەپپهقىيىتىنى خـــــاتىرىلهپ،
توسالغۇنىال كۆرىدىغان كىـشىلهرنى
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بولــــسا ەئســــتىن چىقىرىــــۋېتىش
 ».مۇكاپاتى بىلهن مۇكاپاتاليدۇ

ۇئالر بىـر ۋاقىتتــا پهقهت بىــرال) 4
 مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ

قىيىنچىلىققا كۆپ دۇچ كېلىدىغان
 كۆپلۈكىدىنلىدېرالر مهسىلىلهرنىڭ

نهپهس ائاللماي قېلىپ، مهسـىلىنى
قولىنىــڭ ۇئچىــدىال ھهل قىلىــشقا

ەئگهر.  وئرىنىـــدىغان كىـــشىلهردۇر
ـــىلىلهر ـــۇن مهس ـــدىڭىزدا نۇرغ ائل
بولىــدىكهن، ســىز چوقــۇم ھـــازىر
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تۇتــۇش قىلغــان مهســىلىنى ائلــدى
بىلهن ھهل قىلىپ، ائندىن يهنه بىر

 .يېڭى مهسىلىگه ۆئتۈڭ
زلىققاۇئالر وئڭۇشــــــــــــــسى) 5

ــشاندىن ــدا ائساســلىق نى ۇئچرىغان
 ۋاز كهچمهيدۇ

ۈئنۈملـــۈك لىـــدېرالر چوققىـــدىن
چوققىغــــا ســــهكرەش پرىنــــسىپى

)peak- to- peak 
principle (ۇئالر.  نى چۈشىنىدۇ

ــــــدا ــــــسىزلىققا ۇئچرىغان وئڭۇش
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ەئمهس، ىئشالرنى ىئجابىي تهرەپكه
ــوڭ ــدىال چ ــان چاغ ــوڭ-بۇرىغ  چ

 .قارارالرنى ائلىدۇ
ـــر  ـــىزنى ۆئزھهر بى ـــىله س -مهس

ۇئ سىزگه.  ۆئزىڭىزگه تونۇشتۇرىدۇ
ـــۇر ـــداق تهپهكك ـــڭ قان ۆئزىڭىزنى
قىلىــــــدىغانلىقىڭىز ۋە ســــــىزنىڭ
نېمىـــــدىن تـــــۈزۈلگهنلىكىڭىزنى

ـــدۇ ـــىتىپ بېرى ـــىلىنى.  كۆرس مهس
ــدارى ــش ىئقتى ــۈك ھهل قىلى ۈئنۈمل
ـــۇائمىله ـــداق م ـــالغۇالرغا قان توس
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قىلىش ۋە ۇئالرنـى قانـداق يـېڭىش
سـىز ھهر.  ىدىن كېلىدۇتهجرىبىلىر

قېتىم بىر مهسـىلىنى ھهل قىلغانـدا،
بۇ جهھهتتىكى ىئقتىـدارىڭىزنى بىـر

ــسىز ــداق ۆئستۈرى ــىز.  بال ەئگهر س
ــۇش، ــېقىش، مهغلــۇپ بول ســىناپ ب
ـــانىنى ـــېقىش جهري يهنه ســـىناپ ب
ــسىز، مهڭگــۈ ســىناپ كۆرمهيدىكهن
ســـــىز مهســــــىله ھهل قىلىــــــش
ــــــــۈ ــــــــدارىڭىزنىمۇ مهڭگ ىئقتى

 .زۆئستۈرەلمهيسى
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مهســـــــىلىلهرنى ھهل قىلىـــــــش
ىئقتىدارىڭىزنى ۆئستۈرۈش ۈئچۈن،

 :مۇنۇ ىئشالرنى قىلىڭ
ەئگهر ســـىز.  چاتـــاق ىئـــزدەڭ

ـــــــىلىلهردىن ـــــــازىرغىچه مهس ھ
ۆئزىڭىزنـــى قـــاچۇرۇپ كهلــــگهن
ـــاقالرنى ـــدى چات ـــسىڭىز، ەئم بول
ىئــــزدەپ تېپىــــپ، ۇئالرنــــى ھهل

 .قىلىڭ
ـــوغرا ـــشنىڭ ت ـــىله ھهل قىلى مهس

 .ۇئسۇلىنى تېپىپ چىقىڭ
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ــــــىله ھهل ــــــا مهس ەئتراپىڭىزغ
قىالاليدىغان يـاكى قولىـدىن ىئـش
.كېلىــدىغان ائدەملهرنــى تــوپالڭ
ــشقا ــىله ھهل قىلى ــىز مهس ەئگهر س
مــاھىر بولمىــسىڭىز، قوشــۇنىڭىزغا
ـــــدىغان ـــــش كېلى ـــــدىن ىئ قولى
ائدەملهرنــى كىرگــۈزۈپ، ۇئالرنــى

 .ىئشقا سېلىڭ

مۇناسىۋهتته ياخشى . 15
  ئهگهر سىز باشقىالر—بولۇش
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بىلهن ياخشى چىقىشسىڭىز، 
ئۇالر سىز بىلهن ھهمكارلىشىدۇ 

)Relationships( 
مــۇۋەپپهقىيهت تهڭلىمىــسىنىڭ–

ــــسمى ــــى قى ــــۇھىم تهركىب ەئڭ م
كىشىلهر بىلهن قانداق چىقىشىـشنى

ــــارەت ــــشتىن ىئب  ____. بىلى
 Theodore(روســــــېۋېلت 
Roosevelt(ائمېرىكــــــــــــــا ،
 .پرېزىدېنتى

ـــرىگه– ـــىزنىڭ ۆئزلى ـــشىلهر س كى



243 

چىلىـــــــــــــك كۆڭـــــــــــــۈلقان
بۆلىـــدىغانلىقىڭىزنى بىلمىگـــۈچه،
ــــك ــــك بىلىملى ــــىزنىڭ قانچىلى س
ـــدۇ ـــزگه پهرۋا قىلماي .ىئكهنلىكىڭى

 .John C(جون ماكـسۋېل  ___
Maxwell( 

ــــۈن ــــدېرالر ۈئچ ــــۈك لى ۈئنۈمل
ېئيتقاندا، كىشىلهر بىلهن بىلله ىئش
ــــلهن ېئلىــــپ بېــــرىش ۋە ۇئالر بى
ـــتىش ـــىۋەت وئرنى ـــشى مۇناس ياخ

م بولـسا بولمايـدىغانىئقتىدارى كه
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ــدۇر ــدارالرنىڭ بىرى -1991.  ىئقتى
ــــدىكى  ــــى ائمېرىكى ــــال«يىل ائي

 Executive(» لىــــــدېرالر
Female (ژۇرنىلـى ېئلىـپ بارغــان

ــــشۈرۈشته، ــــق تهك ــــر قېتىملى بى
شىركهتلهرنىڭ ۆئز خىزمهتچىلىرىدە
بار بولۇشنى ۈئمىد قىلىـدىغان ەئڭ
مۇھىم وئرۇندىكى نهرسـه ۇئالرنىـڭ

ــــــقىالر ب ــــــشىباش ــــــلهن ياخ ى
مۇناســـىۋەتته بولـــۇش قـــابىلىيىتى

بــۇ قــابىلىيهت.  بولــۇپ چىققــان
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 interpersonal«ىئنگلىــزچه 
skill «ـــــــدۇ ەئگهر.  دەپ ائتىلى

ــزمهتچىلهر ۈئچــۈن ائدەتتىكــى خى
ـــىۋەت ـــشىلىك مۇناس ـــشى كى ياخ
ىئقتىدارى ائشۇنداق مۇھىم بولـسا،
لىــدېرالر ۈئچــۈن ۇئنىــڭ قانچىلىــك

.ىــپ بېقىــڭمــۇھىملىقىنى پهرەز قىل
ــــــــــۇ ــــــــــشىلهر ھهقىقهتنىم كى
ــلهن چىقىــشااليدىغان ائدەمــلهر بى

ياخشى.  ھهمكارلىشىشنى خااليدۇ
ــدارىغا ــشىلىك مۇناســىۋەت ىئقتى كى
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ىئگه ەئمهس بىر ائدەمنىڭ ياخشى
.لىدېر بواللىشى مۇمكىن ەئمهس

بىر لىدېر كىشىلهر بىـلهن ياخـشى
ـــتىش ۈئچـــۈن، مۇناســـىۋەت وئرنى

لىـــشى ىئـــشنى قى3تۆۋەنـــدىكى 
 :شهرت

بىــر لىــدېرغا خــاس كــالال )1
ــــــــــۇش ــــــــــشىلهرنى—بول  كى

 چۈشىنىدىغان بولۇش
كىشىلىك مۇناسىۋەتكه قـادىر بىـر
لىــــدېرنىڭ بىرىنچــــى ســــۈپىتى
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ــــېس ــــداق ھ ــــشىلهرنىڭ قان -كى
تۇيغۇالردا بولىدىغانلىقى ۋە قانداق
ـــــىنىش ـــــدىغانلىقىنى چۈش وئيالي

ســــىز.  قابىلىيىتىــــدىن ىئبــــارەت
ه ىئــش ېئلىــپباشــقىالر بىــلهن بىلــل

ــدېر ــر لى ــى ۇئالر بى ــدا، مهيل بارغان
ـــكۈچىڭىز ـــاكى ەئگهش ـــسۇن ي بول
ـــدەك ـــسۇن، ۇئالردا تۆۋەندىكى بول
وئرتاقلىق بارلىقىنى تولـۇق تونـۇپ

 :يېتىشىڭىز كېرەك
ـــچه ـــر ۆئزگى ـــى بى ۇئالر ۆئزلىرىن
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)special (ائدەم، دەپ ھـــــــېس
شــۇڭا ۇئالرنــى. قىلىــشنى خااليــدۇ

چىــــن كــــۆڭلىڭىزدىن ماختــــاپ
 .ۇڭتۇر

ـــــــدىن ـــــــڭ بۈگۈن ۇئالر ەئتىنى
ــىنى ىئــستهيدۇ، ــشىراق بولۇش ياخ

 .شۇڭا ۇئالرغا ۈئمىد ائتا قىلىڭ
ۇئالر باشقىالرنىڭ ۆئزلىـرىگه يـول
ـــۇڭا ـــستهيدۇ، ش ـــشنى ىئ كۆرسىتى

 .ۇئالرغا يول باشالڭ
ــــدۇ، ــــسىيهتچى كېلى ۇئالر شهخ
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ــــاجىنى ــــڭ ېئھتىي ــــۇڭا ۇئالرنى ش
 .ائلدىنقى وئرۇنغا قويۇڭ

سـانال چۈشـۈپۇئالرنىڭ روھىي ائ
ــــــدۇ، شــــــۇڭا ۇئالرنــــــى كېتى

 .ىئلھامالندۇرۇپ تۇرۇڭ
ــنى ــك بولۇش ۇئالر مۇۋەپپهقىيهتلى
ىئستهيدۇ، شـۇڭا ۇئالرنىـڭ ۇئتـۇپ

 .چىقىشىغا ياردەم قىلىڭ
لىــدېرالر يــۇقىرىقى ھهقىقهتلهرنــى
تولــــۇق چۈشــــهنگهن ائساســــتا،

-ائيرىم(كىشىلهرگه ىئندىۋىدۇائل 
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ســــۈپىتىدە) ائيــــرىم شهخــــسلهر
له قىالاليـــدىغان بولۇشـــىمـــۇائمى
ھهر بىــر كىــشىگه قــاراپ،.  كېــرەك

ــڭ ــدىن ۇئنى ــى چۈشــىنىپ، ائن ۇئن
بىلهن ۆئزى وئتتۇرىسىدا بىر يـېقىن
باغلىنىش ھاسىل قىلىش ىئقتىـدارى
ـــــــــىۋەتته ـــــــــشىلىك مۇناس كى
ــر ــك بولۇشــتىكى بى مۇۋەپپهقىيهتلى

ـــــدۇر ـــــۇھىم ائمىل ـــــداق.  م بۇن
ســـهزگۈرلۈكنى لىـــدېرلىقتىكى بىـــر

ـــشاق ائ ـــقايۇم ـــل، دەپ ائتاش مى
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سىز ۆئزىڭىزنىـڭ لىـدېرلىق.  بولىدۇ
قىلىش ۇئسلۇبىنى ۆئزىڭىز لىدېرلىق
ـــــــــلهرگه ـــــــــان ائدەم قىلىۋاتق
ماسالشــــتۇرااليدىغان بولۇشــــىڭىز

 .كېرەك
بىـــر لىـــدېرغا خـــاس يـــۈرەك) 2

  كىشىلهرنى سۆيۈش—بولۇش
ەئگهر ســـــــــىز كىـــــــــشىلهرنى
سۆيمىـــسىڭىز، باشـــقىالر ســـىزگه

 ھهقىقىـيەئگىشىشنى خااليـدىغان
ـــــرى ـــــدېردىن بى ـــــۈك لى ۈئنۈمل
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داڭلىق فىزىكا ائلىمى.  بواللمايسىز
ــــگهن ــــداق دې ــــشتېين مۇن :ېئينى

بىزنىـــڭ يهر شـــارى ۈئســـتىدىكى«
ھهر.  ەئھـــۋالىمىز بىـــر ائز غهلىـــته

ـــارەتكه ـــسقا زىي ـــر قى ـــز بى بىرىمى
ـــــۇنداق ـــــشقا ش ـــــز، نېمى كېلىمى
ــــز، ــــدىغانلىقىمىزنى بىلمهيمى قىلى

چۈن بىـرەربىراق بهزىدە ۆئزىمىز ۈئ
ــولىمىز ــدەك ب ــسهت تۇرغۇزغان .مهق
ۋەھـــالهنكى، كۈنلـــۈك تۇرمـــۇش
نۇقتىــــسىدىن قارىغانــــدا، بىــــز
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ـــر ىئـــشنى ـــداق بى ـــز مۇن ھهممىمى
ھهر بىــــر ائدەم باشــــقا: بىلىمىــــز

 ».ائدەملهر ۈئچۈن يارالغان
ــولىنى ســۇنۇش) 3 ــدېرلىق ق —لى

 كىشىلهرگه ياردەم قىلىش
كىشىلهر ۆئزلىرىنىـڭ مهنپهەئتىنـى

ـــــــدىن ائيرىمايـــــــدىغاننهزى رى
ەئگهر. لىدېرالرغا ھـۆرمهت قىلىـدۇ

ــــۇقتىڭىز ــــي ن ــــىزنىڭ مهركىزى س
باشقىالرغا نېمه بېرەلهيدىغانلىقىڭىز
ـــــېمه ـــــقىالردىن ن ـــــۇپ، باش بول
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ائالاليدىغانلىقىڭىز ەئمهس بولـسا،
ۇئالر ســــــــىزنى ســــــــۆيىدۇ ۋە

ھهمـــدە بـــۇ ۇئالر.  ھۆرمهتلهيـــدۇ
بىـــــلهن ياخـــــشى مۇناســـــىۋەت

ــــشنىڭ پ ــــۈلىنىوئرنىتى ــــا ھ ۇخت
 .سالىدۇ

 —مهسئۇلىيهتچانلىق. 16
توپنى ئۆزىڭىز كۆتۈرۈپ 
ماڭمىسىڭىز، كوماندا 
ئهزالىرىنى يېتهكلهپ 
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ماڭالمايسىز 
)Responsibility( 

ياخشى لىـدېرالر مهسـۇئلىيهتنىڭ
كىمدە ۋە نهدە ىئكهنلىكىنى وئبدان

ــدۇ ــا.  بىلى ــسىنىڭ،-ۇئالر ائت  ائنى
ېئــــــرى يــــــاكى ائيالىنىــــــڭ،

ــــڭ،پهرزەنتل ــــڭ، ھۆكۈمىتىنى ىرىنى
باشلىقىنىڭ، ۋە خىزمهتداشـلىرىنىڭ
ـــــۆپ ـــــلهن ك ـــــۇئلىيىتى بى مهس
ھېسابالشماي، ۆئز مهسـۇئلىيىتىنىڭ
نـــــېمه ىئكهنلىكىنـــــى تولـــــۇق
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ۇئالر تۇرمۇش.  چۈشهنگهن بولىدۇ
ائلــدىغا تاشــلىغان ەئھــۋالالردىن
ــا ــاي، ۇئالرغ ــپ قاچم ــى ېئلى ۆئزىن
دادىللىق بىلهن جهڭ ېئالن قىلىـپ،

ــــــــــارىچه ۆئزكۈچى ــــــــــڭ ب نى
ــدۇ ۇئالر.  مهســۇئلىيىتىنى ائدا قىلى

ـــايىتى ـــه ناھ ـــۇ نهرس ـــۈن ش ۈئچ
ېئنىقكـــــــــــــى، ۇئالر پهقهت ۆئز
مهســـــــــــــــــــــۇئلىيىتىنى ائدا
قىالاليـــــــــدىغانلىقىنى قـــــــــول
ــسپاتلىغاندىال، ــتىدىكىلهرگه ىئ ائس
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ائنـــدىن قـــول ائســـتىدىكىلهرگه
يېتهكچىلىـــك قىلىـــش پۇرســـىتىنى

 .قولغا كهلتۈرەلهيدۇ
يىتىنى ائدا قىلىدىغانۆئز مهسۇئلى

ــــــــدەك ــــــــشىلهر تۆۋەندىكى كى
 :خاراكتېرلهرگه ىئگه بولىدۇ

ـــسىدىن) 1 ۇئالر ىئـــشنىڭ ھۆددى
 چىقىدۇ

مهلــۇم بىــر ىئلمىــي تهكــشۈرۈشته
ــۈنىگه « ــۈن ك ــېمه ۈئچ ــىز ن 12س

 ســـــــاەئتكىچه14ســـــــاەئتتىن 



258 

ــر» ىئشلهيــسىز؟ دەپ ســورالغان بى
ـــاۋاب ـــداق دەپ ج ـــونېر مۇن مىلي

شىركهتتهمهن بىر چوڭ «: بهرگهن
ـــيىن15 ـــشلىگهندىن كې ـــل  ىئ  يى

شۇنى چۈشىنىپ يهتتىمكى، بىزنىڭ
8جهمىئيهتــــته بىــــز ھهر كــــۈنى 
ــشىدىغىنىمىز ســاەئت ىئــشلهپ ېئرى
.ۆئزىمىزنى ساقالپ قېلىـشال بولىـدۇ

 سـاەئت8يهنى، ەئگهر سىز كۈنىگه 
ــــــــــىزنىڭ ــــــــــسىڭىز، س ىئشلى
ېئرىشىدىغىنىڭىز ۆئزىڭىزنى ساقالپ
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 سـاەئتنىڭ8شۇ ائ.  قېلىشال بولىدۇ
ســـىرتىدا قىلىـــدىغىنىڭىز ســـىزنىڭ
ـــېلىنغان ـــىڭىز ۈئچـــۈن س كهلگۈس

بىـر»  .مهبلهغ بولۇپ ھېـسابلىنىدۇ
ـــشچانلىق ـــڭ ەئڭ ائز تىرى ائدەمنى
بىـلهن ەئڭ زور مـۇۋەپپهقىيهتلهرگه
ــــۇمكىن ەئمهس ــــشى م .ېئرىشهلى
قىلغـــــان ىئـــــشىنى ۋۇجۇدقـــــا
چىقىرااليـــــدىغان كىـــــشىلهرنىڭ

ـــڭ خۇسۇ ـــسى ۆئزىنى ـــىيھهممى س
شىركىتى بـار بولـۇپ، ۆئز شـىركىتى
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ۈئچــــــــــۈن ىئــــــــــشلهيدىغان
كىــشىلهرنىڭكى بىــلهن وئخــشاش

ەئگهر.  پوزىتــسىيىگه ىئــگه بولىــدۇ
سىز ىئمكـانقهدەر كـۆپرەك نهتىـجه
ــــــــــڭ ــــــــــپ، ۆئزىڭىزنى قازىنى
ـــشهنچىگه ـــكۈچىلىرىنىڭ ىئ ەئگهش
ېئرىـــــشمهكچى بولىدىكهنـــــسىز،
سىزدىمۇ ائشـۇنداق روھىـي ھـالهت

 .بۆلىشى كېرەك
ــــــتىن) 2 ــــــشنى تهلهپ ۇئالر ىئ

 يۇقىرىراق قىلىدۇ
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مهســـــــۇئلىيهتچان كىـــــــشىلهر
ــــۇ  ــــشىم«ھهرگىزم ــــڭ ىئ ۇئ مېنى

ـــدۇ»ەئمهس ۇئالر. ، دەپ وئيلىماي
قانــــــــداق بهدەل تۆلهشــــــــتىن
قهتىئيــــــنهزەر، ۆئز تهشــــــكىالتى
ېئھتىيـــاجلىق بولغـــان ىئـــشالرنىڭ
ــپ ــشىدەك قىلى ــسىنى ۆئز ىئ ھهممى

ــــــــدۇ ــــــــىز.  تامامالي ەئگهر س
يهتلىــــــك بولۇشــــــنىمۇۋەپپهقى

ىئستهيدىكهنــسىز، تهشــكىالتنى ۆئز
مهنپهەئتىڭىزنىــڭ ائلــدىغا قويــۇش
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 .روھىغا ىئگه بولۇشىڭىز كېرەك
ۇئالر ھهر ۋاقىــت نهمــۇنىلىكنى) 3

 ىئستهيدۇ
نهمۇنه بولۇش ىئستىكى ائدەمنـى
ـــــۈك ـــــدىغان كۈچل ىئلھامالندۇرى

ــۈچ ــاتقۇچى ك ــۇنىلىكنى.  قوزغ نهم
شىشىئستهيدىغان ۋە ۇئنىڭغا ېئرىـ

ۈئچـــۈن قــــاتتىق تىرىــــشىدىغان
ــق ــسى داۋاملى ــشىلهرنىڭ ھهممى كى

ھهمــدە.  مهســۇئلىيهتچان كېلىــدۇ
ـــۇم ـــارلىقىنى وئم ـــڭ ب ۇئالر ۆئزىنى
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ــدا، چــوڭ ــدىم قىلغان ۈئچــۈن تهق
.راھهتكه چىققاندەك ھـېس قىلىـدۇ
مـــۇۋەپپهقىيهت مۇتهخهسسىـــسى

مۇنـداق) Jim Rohn(جىـم رون 
ــدۇ ــز«: دەي ــسىم ۆئزىڭى ــي بې روھى

اليـــدىغان ىئـــشالرنى تولـــۇققىال
ــدۇ ــپ چىقى ــلىقتىن كېلى ».قىلماس

ھهمــمه ىئــشنى يــۇقىرى ســۈپهت
بىلهن قىلىشنى ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىـر

شــۇنداق قىلــسىڭىز. نىــشان قىلىــڭ
مهسۇئلىيهتچانلىق سـىزگه تهبىىئـي
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 .ھالدا ائتا بولىدۇ
ۇئالر ھهر قانــــداق ەئھــــۋال) 4

 ائستىدا نهتىجه يارىتىدۇ
ان ائدەمنىــڭبىــر مهســۇئلىيهتچ

ەئڭ ائلىي سۈپىتى ۇئنىڭ باشلىغان
ىئشىنى ائخىرغىچه داۋامالشـتۇرۇش

ەئگهر سـىز.  ىئقتىدارىدىن ىئبارەت
باشـــــــقىالرنى يېتهكلىمهكچـــــــى
ـــجه ـــۇم نهتى ـــسىز، چوق بولىدىكهن

 .يارىتىشىڭىز كېرەك
مهن ماقالىنىــڭ مهزكــۇر قىــسمىدا
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ـــــڭ چۈشـــــهندۈرگهن مهزمۇنالرنى
ــۇھ ــى م ــداق ىئكك ــدە، مۇن ىمىئچى

 :ۇئقۇم بار
 مهسۇئلىيهتچانلىق) 1(

8بىــر ائدەمنىــڭ ھهر كــۈنى ) 2 (
ساەئتنىڭ سـىرتىدا قىلغـان ىئـشى،
ـــاكى ۆئز ـــڭ ي ـــۇ ائدەم ۆئزىنى ائش
خهلقىنىــــڭ كهلگۈســــى ۈئچــــۈن
سالغان مهبلهغ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ــــــــــــۇئلىيهتچانلىق ائدەم مهس

 تۈۋرۈكىنىڭمۇ بىرى6خاراكتېرىنىڭ 
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«ۈمنىـڭ بولۇپ، مهن بۇ ھهقته ۆئز
» تــۈۋرۈكى 6ائدەم خاراكتېرىنىـڭ 

دېــــگهن ماقالىــــسىدىمۇ بىــــر ائز
مهن بــۇ يىــل.  توختالغــان ىئــدىم

 ائيــــدا كانادانىــــڭ تورونتــــو-7
شهھىرىگه بېرىپ، ائمېرىكا وئپتىكا
ـــــــــدىن ـــــــــى تهرىپى جهمىئيىت

ــر  ــتۇرۇلغان بى ــۈك5وئرۇنالش  كۈنل
ـــات ـــي تهتقىق ـــق ىئلمى خهلقائرالى
ــــ ــــتىم، ھهم ــــا قاتناش دەيىغىنىغ

ۆئزۈمنىڭ كهسـپىي ساھهسـىدە بىـر
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-8بۇ يىل . ىئلمىي دوكالت بهردىم
ــو ــڭ ســان دىيېگ ــدا ائمېرىكىنى ائي

)San Diego, California(
شهھىرىگه بېرىپ، خهلقائرا وئپتىكا
ىئنجىنىرلىــــــــرى جهمىئيىتــــــــى
ــر ــتۇرۇلغان بى ــدىن وئرۇنالش تهرىپى
ـــي ـــق ىئلمى ـــك خهلقائرالى ھهپتىلى

ـــ ـــا قاتناش ـــات يىغىنىغ تىم،تهتقىق
ھهمـــدە ۇئ يهردىمـــۇ ۆئزۈمنىـــڭ
كهسپىي ساھهسىدە ىئككىنچـى بىـر

ۆئز.  تېمىدا ىئلمىي دوكالت بهردىم
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ائدىـــتىم بـــويىچه، بـــۇ يىغىـــنالردا
دوكالت بهرگۈچىلهرنىڭ دوكالتىنـى
ــڭ ــرگه، ۇئالرنى ــلهن بى ــالش بى ائڭ
ــگه، ــتىن كهلگهنلىكى ــسى دۆلهت قاي
نېمه مىللهت ىئكهنلىكىگه، ۇئالرنىڭ

تقىقـاتنى قانـداق ېئلىـپىئلمىي ته
ـــى ـــي دوكالتن ـــا، ىئلمى بارغانلىقىغ
قانــداق بېرىــدىغانلىقىغا دىقــقهت

ھهمــــدە مهن.  قىلىــــپ تــــۇردۇم
ۆئزىمىزنى، ياكى ۇئيغۇرالرنى، ۇئالر
بىـــلهن سېلىـــشتۇرۇپ وئيلىنىـــپ
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بىزنىـــڭ ىئدارىـــدە مهن.  تـــۇردۇم
بىــلهن بىلــله ىئــشلهيدىغان، يېــشى

 تىــن ائشــقان بىــر يهھــۇدىي70
لىتىـــدىن بولغـــان كىـــشى بـــارمىل

بولــۇپ، ۇئ شــۇنچىلىك ياشــانغىنىغا
قارىمـــاي، ىئـــدارىمىز ۈئچـــۈن ھهر

ــــۈنى  ــــۇق12ك  ســــاەئتتىن ائرت
ۇئنى يېقىندا بىر قېتىم.  ىئشلهيتتى

ــۈپ ــۇپ، ۆئل ــسىلى تۇت ــۈرەك كې ي
كهتكىلى تاسال قالغانـدىن كېـيىن،

مهن.  ۇئ ائندىن پېنسىيىگه چىقتى
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ىـسمىنىبۈگۈن ماقالىنىڭ مهزكـۇر ق
يېزىۋېتىـــپ، يـــۇقىرىقى ىئـــشالر ۋە
ــۇر ــتىدە يهنه چوڭق ــۇرالر ۈئس ۇئيغ

بىزنىــڭ«كۆڭلۈمــدىن .  وئيالنــدىم
ــــز ــــلهن بولغــــان پهرقىمى ۇئالر بى

دېگهن سوائل زادىـال نېـرى» نېمه؟
مهن بـــــۇ ھهقـــــته.  كهتمىـــــدى

وئيلىغـــانلىرىمنى يېـــزىش ۈئچـــۈن
ــتىدا ــا ائس ــى تېم ــر يېڭ ــقا بى باش

ــدىن كهم  ــرىم ماقالى ــدەائي دېگهن
ــدۇ ــوغرا كېلى ــشىمغا ت ــى يېزى .بىرن
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شــۇنداق بولغاچقــا، مهن بــۇ يهردە
ـــــۇئلىيهتچانلىق« ـــــلهن» مهس بى
ـــۈنىگه « ـــۇق8ك ـــاەئتتىن ائرت  س

ىئشلهپ، ۆئزىنىڭ ۋە ۆئز خهلقىنىـڭ
»كهلگۈسى ۈئچۈن مهبلهغ سـېلىش
نىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھهققىدە
ۆئزۈمنىــڭ ەئھۋالىــدىن قىــسقىچه

 .سۆزلهپ بېرەي
ېقىندا بىز تۇرۇۋاتقان رايونـدىكىي

بىـــر ۇئيغـــۇر ۋەتهندىــــشىمىزنىڭ
ۇئيغۇر دىيارىدىكى بىر قېرىندىـشى
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ياتقـــان يېـــرى(ۆئلـــۈپ كېتىپتـــۇ 
ـــــته بولغـــــاي ـــــوس).  جهننهت ل

ائنگېلېس رايونىدا ياشـاۋاتقان بىـر
تۈركۈم ۇئيغۇرالر ائشۇ مۇناسـىۋەت

ــلهن   ائينىــڭ-8 يىلــى -2011بى
 كۈنىــــــدىكى دەم ېئلىــــــش-28

ــڭ ــدىلىنىپ، ۇئنى ــۈنىمىزدىن پاي ك
ـــوقالپ ـــى ي ـــپ، ۇئن ـــگه بېرى ۆئيى

ۇئنىڭ ۆئيى. كېلىشنى قارار قىلدۇق
 كىلــومېتىر165بىزنىــڭ ۆئيــدىن 

يىراقلىقتا بولغاچقـا، كېلىـشىۋالغان
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ۋاقىتتا ۇئنىڭ ۆئيىگه يېتىپ بېرىش
ۈئچۈن، مهن ۆئيۈمـدىن ەئتىـگهن
ســاەئت يهتــته يېرىمــدىال يولغــا

ىــــشىمىزنىڭۇئ ۋەتهند. چىقــــتىم
 الر10ۆئيىدىن ەئتىـگهن سـاەئت 

ەئتراپىــدا قايتىــدىغان بولغانــدا،
ائشــۇ رايونغــا ائمېرىكىنىــڭ باشــقا
يېرىـــدىن يېڭىـــدىن يۆتكىلىـــپ
ــر ۋەتهندىــشىمىز ــگهن يهنه بى كهل
مېھمانالرنى ۆئيىگه بېرىـپ، بىـر ائز
پاراڭلىــشىپ وئلتــۇرۇپ كېتىــشكه
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ائمېرىكىــــدا.  تهكلىــــپ قىلــــدى
ــــاي ــــۇش ىئنت ــــددىيتۇرم ىن جى

ــڭ ــۇپ، ۇئيغۇرالرنى ــدىغان بول ۆئتى
مۇشــۇنىڭغا وئخــشاش بىــر يهرگه
جهم بولۇپ، پاراڭلىشىپ وئلتۇرۇش

ەئڭ.  پۇرسىتى ائنچه كۆپ ەئمهس
كۆپ بولغانـدىمۇ بۇنـداق پۇرسـهت

ۇئنىـڭ. ائيدا بىـرەر قېـتىم كېلىـدۇ
ۈئستىگه بىز ۇئيغۇرالرنىڭ ائدەمگه
.خۇمـار بولىــدىغان مىجهزىمىـز بــار

ــــۇ ــــۇش ــــا، مېنىڭم نداق بولغاچق
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ــــــــۇلۇپ، ۇئ ــــــــقىالرغا قوش باش
ۋەتهندىــشىمىزنىڭ ۆئيىــگه بېرىــپ،
ۋەتهنداشـــالر بىـــلهن پاراڭلىـــشىپ

بىـراق،. وئلتۇرۇپ كهلگـۈم كهلـدى
ـــــگه كهچ ۇئ يهرگه بارســـــام، ۆئي
قـــاراڭغۇ بولغـــۇچه كېلهلمهســـلىك
ېئھتىمالى بار بولۇپ، شۇ كۈنـدىكى
بىـــر كۈنلـــۈك دەم ېئلىـــش ۋاقـــتىم

ــۈگهپشــۇنىڭ  ــۈنلهي ت ــلهن پۈت بى
ـــى ـــا،.  كېتهتت ـــۇنداق بولغاچق ش

گهرچه شـــــۇ كـــــۈنى يىغىلغـــــان
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ۋەتهنداشــالرنىڭ كۆپىنچىــسىنىڭ ۇئ
يهرگه كهتكىنىگه قارىمـاي، مهن ۇئ
ۋەتهندىشىمىزنىڭ ۆئيىـگه بارمـاي،
ـــدىم ـــپ كهل ـــۈمگه قايتى .ۆئز ۆئي
ھهمدە ماقالىنىڭ مهزكۇر قىـسمىنى
شـــۇ كـــۈنى قولـــدىن چىقىرىـــشنى

 بىـــر كۈنلـــۈك نىـــشانىۆئزۈمنىـــڭ
 .قىلىپ، ىئشقا كىرىشىپ كهتتىم

ـــشىلهرنىڭ ـــقا كى ـــر ائدەم باش بى
ــــــــشمهكچى ــــــــۆرمىتىگه ېئرى ھ
بولىدىكهن، ائلـدى بىـلهن ۆئزىنـى
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ۆئزى ھۆرمهتلىـــشى، ۆئزىنـــى ۆئزى
ــــرەك ــــشى كې ــــدىن. قهدىرلى ائن

.باشـقىالرنىمۇ ھۆرمهتلىــشى كېــرەك
بۇ ھهقىقهت بىـر مىلـلهت ۈئچۈنمـۇ

ۇئيغـۇرالر باشـقاەئگهر .  وئخشاش
مىللهتلهرنىڭ ھۆرمىتىگه، ۋە كۆزگه
ىئلىشىغا ېئرىشمهكچى بولىـدىكهن،
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىنـــــى ۆئزى
ھۆرمهتلىشى، ۆئزىنـى ۆئزى كـۆزگه

ــرەك ــشى كې ــش.  ىئلى ــداق قىلى بۇن
ــگه ــى ۆئز ىئچى ــۇن جهھهتلهرن نۇرغ
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ۇئنىڭ بىـرى ۆئزىنىـڭ ائنـا. ائلىدۇ
تىلىنى كۆزگه ىئلىش، ۆئزىنىـڭ ائنـا
تىلىغا ھۆرمهت قىلىش، ۋە ۆئزىنىـڭ

ــتۇر ــى قهدىرلهش ــا تىلىن ــا.  ائن ائن
تىلنــــى ھــــۆرمهتلهش ھهر بىـــــر
كىـــشىدىن يـــۇقىرى دەرىجىـــدىكى
ــۈك ــايىتى كۈچل ــق ۋە ناھ ائڭلىقلى
مهســـــــــــۇئلىيهتچانلىقنى تهلهپ

مهن ۇئيغۇر تىلىدا ماقـاله.  قىلىدۇ
ېئ،«يازغاندا، ۇئنى ائلـدى بىـلهن 

ىتــــىھهرپلىرىنىــــڭ چېك» ۆئ، ۈئ
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بىلهن كارىم بولمىغان ھالدا ۇئيغۇر
.دا يـازىمهن) ULY(التىن يېزىقى 

ماقاله پۈتكهندىن كېيىن، ۇئنى بىر
قېتىم ائلدىرىماي وئقۇپ، ۇئنى بىـر
ـــرلهپ ـــتايىدىل تهھرى ـــتىم ەئس قې

ــــمهن ــــيىن. چىقى ــــدىن كې ۇئنىڭ
ــتىم ــر قې ــالىنى باشــتىن يهنه بى ماق

ھهرپلىرىنىـڭ» é, ö, ü«وئقـۇپ، 
 بهلگىلهرنـى- چېكىـتۈئستىدىكى

ۇئ.   بىرلهپ قويۇپ چىقىـمهن-بىر
-ىئشتىن كېـيىن ماقـالىنى كىچىـك
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ائدەتته(كىچىك بۆلهكلهرگه بۆلۈپ 
 بـۆلهكلهرگه30 -15بىر ماقـالىنى 

، ۇئنىــڭ بىــر بــۆلىكىنى)بــۆلىمهن
ــــالى« ــــشاق دېت ــــۇن يۇم »يۇلغ

ــــق  ــــۇرULYائرقىلى ــــن ۇئيغ  دى
ــــى  ــــچه يېزىق ــــا) UEY(ەئرەب غ

يۇلغۇنـــدىكى بـــۇ.  ۆئزگهرتىـــمهن
UEYيېزىقتىكــــــى تېكىــــــستنى 

»يۇلغـۇن ىئمـال«كۆچۈرۈپ، ۇئنـى 
ېئكرانىغا چاپالپ، بىـر قېـتىم ىئمـال

ــشۈرىمهن ــالىقىنى.  تهك ــال خات ىئم
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مۇشۇنداق ۇئسۇل بىلهن تاپقاندىن
كېـــــيىن، ھهر بىـــــر خاتـــــالىقنى

ـــــڭ  ـــــسىداULYماقالىنى  نۇسخى
ــــمهن ــــىته ۆئزگهرتى ــــر.  بىۋاس بى
زىتىــــپبــــۆلهكنى مۇشــــۇنداق تۈ

چىققانــــدىن كېــــيىن، كېيىنكــــى
ھهممه بۆلهكنى.  بۆلهككه ۆئتىمهن

مۇشـــۇنداق تۈزىتىـــپ بولغانـــدىن
ـــڭ ـــور بهت ھۆججىتىنى ـــيىن، ت كې

ULY ،نۇسخىسى UEYنۇسخىسى 
ــارالپ،PDFۋە  ــسىنى تهيي  نۇسخى
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.ۇئالرنـــــى تورغـــــا چىقىـــــرىمهن
-4ھازىرقىــسى مهزكــۇر ماقالىنىــڭ 

 قىــسىم-4قىــسمى بولــۇپ، مۇشــۇ 
ن وئخشاش ۇئزۇنلـۇقتىكى بىـربىله

پارچه ماقـالىنى يېزىـشنى باشـالپ،
30تورغــــا چىقىرىــــپ بولغــــۇچه 

 ســاەئتكىچه ۋاقــتىم50ســاەئتتىن 
مېنىڭ ھهپته ائرىلىقلىرىدا.  كېتىدۇ

ماقاله يېزىشقا ائجراتقۇدەك ۋاقتىم
ــــش ــــا، ەئگهر دەم ېئلى بولمىغاچق

 ســاەئتتىن10كۈنلىرىنىــڭ بىرىــدە 
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 بىر ماقـالىنىىئشلىسهم، مۇشۇنداق
يېزىــپ تهييــارالش ۈئچــۈن مېنىــڭ

5 -3دەم ېئلىـــش كۈنلىرىمـــدىن 
بـۇ ماقـالىنى. كۈن ۋاقـتىم كېتىـدۇ

 قىــــسىمغا بۆلــــۈپ5جهمىئــــي 
ـــۈن ـــۇپ، پۈت ـــدىغان بول تامامالي
ماقالىنى تهييارالپ چىقىش ۈئچۈن

 ســاەئتلىك ىئــشلهش كۈنىــدىن10
-15) يهنى دەم ېئلىش كۈنۈمدىن(

 .قىلىمهن كۈن ۋاقىت سهرپ 25
ـــــــــڭ ـــــــــۇ مېنى ـــــــــا ب مان
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ــــۇئلىيهتچانلىق« ــــر«ۋە » مهس بى
 ســاەئتنىڭ8ائدەمنىــڭ ھهر كــۈنى 

سىرتىدا قىلغان ىئشى، ائشـۇ ائدەم
ۆئزىنىــــڭ يــــاكى ۆئز خهلقىنىــــڭ
كهلگۈسى ۈئچۈن سالغان مهبلىغـى

دېگهن ۇئقۇم ھهققىـدىكى» بولىدۇ
چۈشهنچهم ۋە ەئمهلىيىتىمنىـڭ بىـر

ـــــسالى ـــــۇئلىيهتچانلىق.  مى مهس
ــــهمىمىيهتلىكنىائڭ ــــق ۋە س لىقلى

سهمىمىيهتلىك بىـر.  تهلهپ قىلىدۇ
ــــهرت ــــق ش ــــاراىئتمۇ-قۇاليلى  ش
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ــــر تالالشــــمۇ ەئمهس .ەئمهس، بى
ـــاكى ـــك ي ـــي مۇكهممهللى ەئخالقى

)integrity(ەئخالقىي پۈتۈنلـۈك 
نـــى قهدىرلهيــــدىغان بىــــر ائدەم
ۈئچــۈن، ســهمىمىيهتلىك بىــر خىــل

ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى.  ائدەتتۇر
ــر ۇئيغــۇردىن ەئڭەئ ھــۋالى ھهر بى

ــۇرۇرى ــۇق غ ــدە ۇئيغۇرل كهم دېگهن
بىــــلهن ۇئيغۇرلـــــۇق ۋىجـــــدانى
بولۇشـــنى، مۇســـۇلمانلىق ىئمـــانى
بولۇشـــنى، ۋە ىئنـــسانغا چۇشـــلۇق
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.ىئنــساپى بولۇشــنى تهلهپ قىلىــدۇ
ــــپ ــــال چهكلىنى ــــق بىلهن ۇئنىڭلى
قالماي، ۇئيغۇرالر بۇنىڭدىن كېيىن
ۆئزىــدە كهمچىــل بولغــان يېڭــى

لىملهرنى ۈئزلۈكسىز ىئگىلهپ، شۇبى
ائرقىلىق ۆئز ساپاسىنى ۆئسـتۈرۈپ،
ــدىرىنى ــپ ۆئز تهق شــۇنىڭغا تايىنى
ـــىز ـــدا توختاۋس ـــش يولى ۆئزگهرتى
ــــدۇ ــــسا بولماي ــــدا تىرىشمى .ھال
ۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن بىـــر مىلـــلهت
ســـۈپىتىدە ســـاقلىنىپ مېڭىـــشتا
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قىلمىــسا بولمايــدىغان ەئڭ مــۇھىم
ۇنىشــ.  ىئــشالرنىڭ بىــرى ەئنه شــۇ

كهسكىن ېئيتىشقا بۆلىدىكى، ھـازىر
ائشــــــۇ يولــــــدا ۈئزلۈكــــــسىز
تىرىشىۋاتقان كىـشىلهر، مىللهتنىـڭ
ــــــــك ــــــــۇقىرى دەرىجىلى ەئڭ ي
ائلقىشلىشىشىغا سازاۋەر بولىـدىغان

  .كىشىلهردۇر
 

 —بىخهتهرلىك ئىشهنچى. 17
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ھوقۇققا چۇشلۇق دهسمايه 
ھهرگىزمۇ ئۆزىگه بولغان 

ئىشهنچسىزلىكى 
)Security(تولۇقلىيالمايدۇ 

ھهمـــمه ىئـــشنى ۆئزى قىلىـــشقا–
ۇئرۇنىــــدىغان، يــــاكى قىلىنغــــان
ھهمـــمه ىئـــشالرنىڭ تۆھپىـــسىنى
ـــدىغان ائدەم ـــى قىلىۋالى ۆئزىنىڭك
.ھهرگىزمۇ ۇئلۇغ لىـدېر بواللمايـدۇ

ائنــــــــــدرۇ كــــــــــارنىگى،___
 .ساناەئتشۇناس
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بۇ سۈپهتنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى
»security «بولــــۇپ، يۇلغــــۇن

ڭ مهنىـــــسىلۇغىتىـــــدە ۇئنىـــــ
ـــــسىزلىك،« ـــــك، خهۋپ بىخهتهرلى

دەپ» ائمـــــــانلىق، كاپـــــــالهت
لــــــېكىن،.  چۈشــــــهندۈرۈلگهن

ــى ــۇ يهردىك ــۆزنىڭ ب ــزچه س ىئنگلى
بىخهتهرلىــك«مهنىــسى مېــنىڭچه 

دېگهنگه تېخىمۇ يـېقىن» ىئشهنچى
»security«مهسـىلهن، .  كېلىدۇ

ــارىمۇ ــۆزنىڭ ق ــگهن س  قارشــى-دې
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ــۆز  ــدىكى س »insecurity«مهنى
ــــۇپ، ۇئ ــــدەبول ــــۇن لۇغىتى  يۇلغ

خهتهر، خهۋپ، ۆئزىـــــــــــــــگه«
ىئــــشهنمهسلىك، ىئشهنچــــسىزلىك،

.دەپ ىئزاھالنغــــان» ەئنــــسىرەش
شۇنداق بولغاچقا مهن بۇ سۈپهتنى

ــــك ىئــــشهنچى« دەپ» بىخهتهرلى
مهزكـــۇر كىچىـــك تېمـــا.  ائلـــدىم

ائســــتىدىكى مهزمــــۇننى تولــــۇق
وئقۇپ بولغاندىن كېـيىن، سـىز بـۇ

چىگهھهقته تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشهن
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 .ىئگه بولىسىز
ھــــازىرغىچه ۆئتــــكهن ۇئلــــۇغ
لىدېرالرنىڭ ھهممىـسى ۆئزى يـاكى
ۆئزىنىــــڭ ەئقىدىــــسى ۈئســــتىدە
قىلچىلىكمـــــــــــۇ گۇمـــــــــــان
قىلمايدىغانالردىن بولـۇپ، شـۇنىڭ
نهتىجىــسىدە ۆئزلىرىنىــڭ لىــدېرلىق
وئرنــــــى ھهققىــــــدە مــــــۇتلهق
بىخهتهرلىـــك ىئـــشهنچىگه ىئـــگه

ـــــان ـــــر ائدەم ۆئز.  بولغ -ھهر بى
ه بولغان چۈشهنچىسى بىـلهنۆئزىگ
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وئخشاش دەرىجىـدىكى سـهۋىيىدە
-ەئگهر بىــر ائدەم ۆئز.  ياشــايدۇ

ــى بىــر  دەپ» يېڭىلگــۈچى«ۆئزىن
ھېساباليدىكهن، ۇئ ائخىرى مهلـۇم
.يـــولالر بىـــلهن مهغلـــۇپ بولىـــدۇ
ەئگهر بىـــــــــــر ائدەمنىـــــــــــڭ
مۇۋەپپهقىيىتىنىڭ دەرىجىسى ۇئنىڭ

ــك-ۆئز ــگه بولغــان بىخهتهرلى  ۆئزى
چىنىڭ دەرىجىسىدىن ېئـشىپىئشهن

ــــۇم ۆئزى ــــدىكهن، ۇئ چوق -كېتى
 -self(ۆئزىنـــــى ۋەيـــــران 
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destruction (بۇ ىئـش.  قىلىدۇ
يـــالغۇز ەئگهشـــكۈچىلهر ۈئچـــۈنال
شــۇنداق بولــۇپ قالمــاي، لىــدېرالر

 .ۈئچۈنمۇ ھهم شۇنداق بولىدۇ
ۆئزىنىڭ بىخهتهرلىكىگه نىسبهتهن
ـــدېرالر ـــان لى ـــشهنچىنى يوقاتق ىئ

ــــرى ۈئچــــۈ ــــڭۆئزلى ن، ۆئزلىرىنى
ەئگهشـــــكۈچىلىرى ۈئچـــــۈن، ۋە
ۆئزلىــــرى لىــــدېرلىق قىلىۋاتقــــان
ـــايىتى ـــۈن ناھ ـــكىالتالر ۈئچ تهش

بۇنداق بۆلىشى،. خهتهرلىك كېلىدۇ
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بىر لىدېرلىق وئرنـى ائشـۇ وئرۇننـى
ىئگىـــــلهپ تۇرغـــــان لىـــــدېرنىڭ
ـــــــسانلىرىنى ھهســـــــسىلهپ نۇق

ســــــىز.  كۆپهيتىۋىتىــــــشىدىندۇر
ۆئزىڭىـــزگه بىـــر ســـهلبىي يـــۈكنى
ائرتىۋېلىـــپ تـــۇرۇپ باشـــقىالرغا
ـــــــــاقچى ـــــــــك قىلم يېتهكچىلى
بولىدىكهنسىز، ۇئ يـۈكنى كۆتـۈرۈپ
تـــۇرۇش بارغانـــسېرى تهسلىـــشىپ

 .ماڭىدۇ
ــدىن ــڭ بىخهتهرلىكى ۆئز ھوقۇقىنى
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ـــدىغان ـــشه قىلى ـــايىتى ەئندى ناھ
لىــدېرالر مۇنـــداق خـــاراكتېرلهرگه

 :ىئگه بولىدۇ
ــك) 1 ــقىالرغا بىخهتهرلى ۇئالر باش

 يدۇېئلىپ كېلهلمه
ســىز ۆئزىڭىــزدە يــوق نهرســىنى
ــــــــسىز ــــــــقىالرغا بېرەلمهي .باش
قابىلىيهتسىز كىشىلهرنىڭ باشقىالردا
ــدۈرەلمىگهنلىكىگه ــابىلىيهت يېتىل ق
ـــگه نىـــسبهتهن ـــشاشال، ۆئزى وئخ
بىخهتهرلىك ىئشهنچى يوق كىشىلهر
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باشقىالرغىمۇ بىخهتهرلىك تۇيغۇسـى
ۈئنۈملـۈك لىـدېر،.  ائتا قىاللمايدۇ
ر ۆئزىـگه ەئگىشىـشنىيهنى باشقىال

ــــنى ــــدېر بولۇش ــــدىغان لى خاالي
ىئـــستهيدىغان كىـــشىلهر، چوقـــۇم
باشقا كىشىلهردە ائشۇ كىـشىلهرنىڭ
ۆئزلىرى توغرۇلـۇق ياخـشى تۇيغـۇ

 .پهيدا قىلىشى كېرەك
ۇئالرنىــــــڭ باشـــــــقىالردىن) 2

ائلىـــــــــدىغىنى باشـــــــــقىالرغا
 بېرىدىغىنىدىن كۆپرەك بولىدۇ
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ــدىن ــڭ بىخهتهرلىكى ۆئز ھوقۇقىنى
ـــدىغان ـــشه قىلى ـــايىتى ەئندى ناھ
ــدا ۆئزى ــىز ھال ــشىلهر توختاۋس كى
قىلىۋاتقـــان ىئـــشالرنى باشـــقىالرغا
تهستىقلىتىش، ېئتىراپ قىلـدۇرۇش،
.ۋە ياخشى كۆرگۈزۈشـكه وئرىنىـدۇ
ــدىن، ــهۋەب تۈپهيلى ــۇنداق س ائش

ـــن ـــۈن زېھى ـــۈچىنى-ۇئالر پۈت  ك
پهقهت ۆئزلىـــــرىگه بىخهتهرلىـــــك
ـــقىالر ـــپ، باش ـــشقىال قارىتى غاتېپى

بىخهتهرلىــك ېئلىــپ كــېلىش بىــلهن
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ــدۇ ــارى بولماي ــهن.  ك ۇئالر ائساس
ــــدىغان پهقهت باشــــقىالردىن ائلى
كىـــــشىلهر بولـــــۇپ، ھهرگىزمـــــۇ
ـــشىلهر ـــدىغان كى ـــقىالرغا بېرى باش

شـــــۇنىڭ بىـــــلهن.  بواللمايـــــدۇ
ھهرگىزمـــۇ ياخـــشى لىـــدېرالردىن

 .بواللمايدۇ
ۇئالر داۋاملىق ۆئزلىرىنىڭ ەئڭ) 3

ــــ ــــسىپياخــــشى ائدەملىرىن ى بې
 تۇرىدۇ) چهكلهپ(

ۆئزىـــدە بىخهتهرلىـــك ىئـــشهنچى
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كهمچىــــل بولغــــان لىــــدېرالر ۆئز
ائدەملىرىنىــــــڭ غهلىبىلىرىنـــــــى
ـــــــــــهمىمىيلىك بىـــــــــــلهن س

ــــــداق.  تهبرىكلىيهلمهيــــــدۇ ۇئن
ــڭ ــا ۆئز ائدەملىرىنى ــدېرالر ھهتت لى
بىرەر غهلىبىگه ېئرىشىپ قېلىـشىنىڭ
ائلدىنى ېئلىش يولىدا ىئـش ېئلىـپ

يــــاكى ۆئز. نبېرىــــشىمۇ مــــۇمكى
قوشــــۇنى قىلغــــان ەئڭ ياخــــشى
ـــڭ ـــسىنى ۆئزىنى ىئـــشالرنىڭ تۆھپى
شهخــسىي تۆھپىــسى قىلىۋېلىــشى
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ھوقـــــۇق بېـــــرىش«.  مـــــۇمكىن
بـــويىچه قارىغانـــدا،» قـــانۇنىيىتى

پهقهت ۆئز ھوقۇقىغــــا نىــــسبهتهن
ىئــشهنچى بــار، يــاكى بىخهتهرلىــك
ىئشهنچى بار لىـدېرالرال باشـقىالرغا
ـــ ـــۇق ائت ـــۈردە ھوق ـــي ت اھهقىقى

)empower (بىـــراق،.  قىلىـــدۇ
ـــشهنچى ـــك ىئ ـــدە بىخهتهرلى ۆئزى
ــسا ــدېرالر بول ــان لى ــل بولغ كهمچى
ـــاس ـــۈن زاپ ـــۇقنى ۆئزى ۈئچ ھوق

ــداق.  ســاقاليدۇ ــته، بۇن ەئمهلىيهت
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ـــانچه ـــرى ق ـــشىلهر ۆئز ائدەملى كى
ـــشىلىنىپ ـــاكى ياخ ـــپ ي كۈچلىنى
كهتكهنــــسېرى شــــۇنچه چــــوڭ
تهھـــــدىت ھـــــېس قىلىـــــپ، ۆئز
ىائدەملىرىنـــــى بېـــــسىش يـــــاك

چهكلهشــــكه شــــۇنچه قــــاتتىق
 .تىرىشىدۇ

ــق) 4 ــكىالتنىمۇ داۋاملى ۇئالر تهش
 چهكلهپ تۇرىدۇ

ەئگهشكۈچىلهر ائجىزالشتۇرۇلغان
ۋە قىلغــان ىئــشلىرى ۈئچــۈن ھــېچ
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ـــراپ ـــاكى ېئتى ـــۆھپه ي ـــداق ت قان
ــۋال ــشهلمىگهن ەئھ ــشقا ېئرى قىلىنى
ائســـتىدا، ۇئالرنىـــڭ قىزغىنلىقىغـــا
ســــوغۇق ســــۇ ســــېپىلىپ، ۇئالر

ــۈچلىرىنىۆئزلىرىن ــۇرۇن ك ــڭ يوش ى
ەئڭ زور دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇپ

مۇشـۇنداق.  ىئشلهشتىن توختايدۇ
ىئش يۈز بهرگهنـدە بولـسا، پۈتـۈن

بۇنىـڭ.  تهشكىالت زىيـان تارتىـدۇ
ەئكسىچه، بىخهتهرلىك ىئـشهنچىگه
ـــــۇ ـــــدېرالر ۆئزلىرىگىم ىئـــــگه لى
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ـــــشىنىدۇ ـــــقىالرغىمۇ ىئ ۇئالر. باش
ـــــدۇ ـــــاۋۇرلۇق قىلماي ۇئالر.  ھاك

ۆئزلىرىنىڭ ائرتـۇقچىلىقلىرى بىـلهن
ائجىزلىقلىرىنى وئبدان چۈشـىنىدۇ،

ـــدە ۆئز ـــۆرمهت-ھهم ـــگه ھ  ۆئزى
ۆئزىنىڭ قـول ائسـتىدىكى.  قىلىدۇ

ائدەمــــلهر ىئــــشالرنى ياخــــشى
قىلغاندا، ھهرگىزمـۇ ۇئنـى ۆئزلىـرى
ۈئچــــۈن بىــــر تهھــــدىت، دەپ

ـــــــــــــسابلىمايدۇ ۇئالر ەئڭ.  ھې
اقابىلىيهتلىك كىـشىلهرنى ېئتىراپىغـ
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ــــــشىلهرنىڭ ۆئز تــــــوپالپ، ۇئ كى
قـــابىلىيهتلىرى بىـــلهن ۆئز رولىنـــى
ـــارى ـــدە ج ـــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي
ــــق قىلدۇرۇشــــى ۈئچــــۈن مۇۋاپى

. شاراىئت ھازىرالپ بېرىـدۇ-شهرت
ەئگهشــــــكۈچىلهردىن بىرىنىــــــڭ
ــــسى ــــايىتى ياخــــشى ىئدىيى ناھ
ــــدۇ ــــى قولالي ــــدىكهن، ۇئن .بولى
ۆئزىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه ىئــشهنچى

ـــدې ـــر لى ـــار بى ـــرىب رنىڭ ائدەملى
مــــۇۋەپپهقىيهت قازانغانــــدا، بــــۇ
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مـــــۇۋەپپهقىيهت ۇئ لىـــــدېرغىمۇ
ـــپ ناھـــايىتى زور خۇشـــاللىق ېئلى

بۇنــداق مــۇۋەپپهقىيهتنى.  كېلىــدۇ
ۆئزىنىــــڭ لىــــدېرلىق قــــابىلىيىتى
ـــۇقىرى ـــرىلگهن ەئڭ ي ۈئچـــۈن بې
ـــــۇقالش، دەپ ـــــك قۇتل دەرىجىلى

 .ھېساباليدۇ
ــــــــــڭ ــــــــــدېرالر ۆئزلىرىنى لى

غـان ىئـشهنچىنىبىخهتهرلىكىگه بول
بهرپـــــا قىلىـــــش ۋە ائشـــــۇنداق
ــۈن، ــۈچهيتىش ۈئچ ــشهنچىنى ك ىئ
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:مۇنداق ىئـشالرنى قىلىـشى كېـرەك
 ۆئزىنــى تولــۇق ۋە تــوغرا-ۆئز) 1(

 ۆئزىگه توغرا باھا-چۈشىنىش، ۆئز
ـــــرىش ـــــقىالرغا تهۋە) 2.  (بې باش

بولغــان تــۆھپىلهرنى ۆئز ىئگىــسىگه
 ۆئزىگه ىئشهنچى-ۆئز) 3.  (بېرىش

ق كېــــــسىلىنى ۆئزىبولماســــــلى
داۋاالشـــقا قـــۇدرىتى يهتمىــــگهن
ـــڭ ـــدېرالر كهســـپىي خادىمالرنى لى

 .ياردىمىگه ېئرىشىش
يۇقىرىقىالر مهن كىتابتىن ائلغـان
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ــــۇنالر ــــڭ.  مهزم ــــۇ مهزمۇنالرنى ب
ـــا نهقهدەر ـــڭ ەئھۋالىغ ۇئيغۇرالرنى
ــڭ ــدىغانلىقىنى، ۇئنى ــۇن كېلى ۇئيغ
ـــــــۇرالر ۈئچـــــــۈن نهقهدەر ۇئيغ

هرمــــــۇمــــــۇھىملىقىنى وئقۇرمهنل
مهنــدەك ھــېس قىلغــان بولۇشــى

ـــــــۇمكىن ـــــــڭ.  م مهن ۆئزۈمنى
ھازىرغىچه بولغان ۆئمرىدە، نۇرغۇن
ـــسىز ـــشىلهرنىڭ ساناق ياخـــشى كى
ــهمىمىي ــزغىن ۋە س ــاردىمىگه، قى ي

ــــــولالپ ــــــشىگه، ۋە-ق  قۇۋۋەتلى
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 مهدەت-توختاۋســــــىز ىئلھــــــام
.بېرىشىگه سـازاۋەر بولـۇپ كهلـدىم
بۇنداق ەئھۋال ھـازىرمۇ وئخـشاشال

ملىشىۋاتقان بولـۇپ، ۇئ مېنىـڭداۋا
ـــــالهتكه ـــــر ھ ـــــدەك بى ھازىرقى
كېلهلىــــشىمدە ۋە شــــۇ ھــــالهتنى
ـــشىمدا ناھـــايىتى ســـاقالپ ماڭالى

شۇنىڭ.  مۇھىم رول وئيناپ كهلدى
ـــــك ـــــله، مهن كىچى ـــــلهن بىل بى
ۋاقتىمدىن باشالپال، ۆئزىگه تولـۇق
ىئشهنچ قىاللمايدىغان كىـشىلهرنىڭ
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-بېــسىمى ۋە چهكلىــشىگىمۇ ائنــدا
بۇنــداق.  دا ۇئچــراپ كهلــدىممۇنــ

ـــازىرمۇ ائزراق ســـادىر ـــۋال ھ ەئھ
ــــدۇ ــــۇپ تۇرۇۋاتى ــــهزگۈر.  بول س

ــداق ــرى بۇن ــالرنىڭ بهزىلى قېرىنداش
ــا دىقــقهت قىلىــپ، ماڭــا ەئھۋالغ
ھېــسداشلىقىنى بىلدۈرىــدىغان، ۋە

ــام ــا ىئلھ ــدىغان-ماڭ  مهدەت بېرى
ــدە ــدۇ، ھهم ــى يېزىۋاتى ېئلخهتلهرن
كىشۇنداق سۆزلهرنى تېلېفونـدا يـا

.ۆئزۈمــــگه بىۋاســــىته دەۋاتىــــدۇ
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ســىزدىكى ھېلىقىـــدەك«مهنــدىن 
ـــدىغان ـــاش ەئگمهي ـــا ب ھۇجۇمىغ

ـــگهن؟ دەپ» ىئـــرادە نهدىـــن كهل
ــار مهن مۇشــۇ.  ســورايدىغانالرمۇ ب

ــــــدىلىنىپ، ۇئ پۇرســــــهتتىن پاي
ـــن ـــسىگه چى ـــتالرنىڭ ھهممى دوس
ــتىمهن ــمهت ېئي ــدىن رەھ .كۆڭلۈم
شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، ۇئالرنىــڭ

ـــاتى ـــدىن خ ـــىنىمهن رجهم بولۇش
مهن ۆئزىـگه، ۆئز.  ۈئمىد قىلىـمهن

ەئقىدىــسىگه، ۆئزى تۇتقــان يولغــا
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يـــاكى ۆئزى قىلىۋاتقـــان ىئـــشالرغا
ناھـــايىتى چوڭقـــۇر ىئـــشهنچى ۋە
مهســــۇئلىيهتچانلىقى بــــار بىــــر

مېنىــــڭ بۇنــــداق.  ائدەمــــمهن
ـــــك ىئـــــشهنچىمنىڭ كهڭ داىئرىلى

تۆمۈر«مهن .  ەئمهلىي ائساسى بار
لغان، ەئنگلىـيىگهدەپ ائتا» ائيال

ۈئچ قېــتىم بــاش مىنىــستىر بولغــان
ـــاچېر  ـــت س Margaret(مارگارې

Thatcher (خــانىم ۋە شــۇنىڭغا
وئخشاش باشقا بىر قىـسىم داڭلىـق
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ــــتلىرىنى ــــڭ سهرگۈزەش ەئربابالرنى
مهن بهزىبىر تهتـۈر.  وئقۇپ باققان

شـــامالالرغا بهرداشـــلىق بېـــرەلهپال
قالمـــــاي، ۇئالرغـــــا ۆئزۈمنـــــى

 پۇرسهتلىرى سۈپىتىدەچېنىقتۇرۇش
ۋاقىتلىــق.  مۇائمىلىمــۇ قىالاليــمهن

ــش« ــدا ېئلى ــاكى » پاي ــۇپ«ي ۇئت
مـۇھىمى.  مۇھىم ەئمهس» چىقىش

ــــــك ــــــڭ ۇئزۇن مۇددەتلى ۋاقىتنى
 ھهممه ائدەم—سىنىقىدىن ۆئتۈش

ۋاقىتنىـڭ سـىنىقىغا دۇچ كېلىــدۇ ۋە
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 .تارىخنىڭ باھاسىغا ېئرىشىدۇ

 ئۆزىنى ئىنتىزام -ئۆز. 18
 سىز —ترول قىلىشبىلهن كون

يېتهكلهيدىغان بىرىنچى ئادهم 
 -Self(سىز ئۆزىڭىز 

discipline( 
بۇ سۈپهتنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى

»self-discipline «بولۇپ، بـۇ
سۆز غهرب ەئللىرىدە ىئنتايىن كهڭ

بۇ سـۆز ھهم.  داىئرىدە قوللىنىلىدۇ
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پېىئــل، ھهم ىئــسىم بولــۇپ، ىئــسىم
 ۆئزى ۈئچـــــۈن-ۆئز«بولغانـــــدا 

دېگهن مهنىنـى» تۈزۈلگهن ىئنتىزام
پېىئـل بولغانـدا بولـسا.  بىلدۈرىدۇ

 ۆئزىنـــى ىئنتىـــزام بىـــلهن-ۆئز«
ــزام-باشــقۇرۇش، ۆئز  ۆئزىنــى ىئنتى

ــش ــونترول قىلى ــلهن ك ــگهن» بى دې
بــۇ ســۆزنىڭ(مهنىنــى بىلدۈرىــدۇ 

مهنىسى بۇنىڭـدىنمۇ كـۆپ بولـۇپ،
مهن بۇ يهردە پهقهت ۇئنىڭ مۇشـۇ
ــــــــــسىنىال ــــــــــدىكى مهنى تېمى
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 ).چۈشهندۈردۈم
مهن ۈئرۈمچىدە ائلىي مهكتهپـته
ــر ــڭ بى ــدا، مېنى ــان ۋاقتىم وئقۇۋاتق
ـــــگهن ـــــۇرات تۇرســـــۇن دې دىلم
.ساۋاقدىشىم ۋە دوستۇم بـار ىئـدى
ۇئ قىسقا ائرىلىققا يۈگۈرۈش بىـلهن
ۋالىبولغـــا ىئنتـــايىن قىزىقىـــدىغان
ــىتېتىدا ــۇپ، شــىنجاڭ ۇئنىۋېرس بول

ــــان  ــــدا،5وئقۇغ ــــل جهريانى  يى
ىڭ ۋالىبول كوماندىـسىنىڭمهكتهپن

.باشـلىقى بولـۇپ ىئـشلىگهن ىئــدى
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قىسقا ائرىلىققا يۈگۈرۈشته ياخـشى
نهتىجه يارىتىش ۈئچۈن، ۇئ ۆئزىنى
ــــاتتىق ــــايىن ق يۈگۈرۈشــــته ىئنت

يهنـى، ۇئ ھهر كـۈنى. چېنىقتۇراتتى
 قېتىم يۈگۈرۈشـنى ۆئزى ۈئچـۈن3

بىر ىئنتىزام ياكى تـۈزۈم قىلىۋالغـان
ــۈز ــۇ ت ــۇپ، ۇئ ب ــايىنبول ۈمگه ىئنت

ۇئ يـازدىكى. قاتتىق رىائيه قىالتتى
تومــۇز ىئســسىق كۈنلهرنىــڭ چــۈش

ــۈرەتتى ــدىمۇ يۈگ ــان. ۋاقتى قهھرىت
ــــۇ ــــڭ ەئتىگىنىم ــــش كۈنلىرىنى قى
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ــــۈرەتتى ــــامغۇر.  يۈگ ــــاتتىق ي ق
قـاتتىق. يېغىۋاتقاندىمۇ يۈگۈرەتتى

قار يېغىۋاتقاندا ياكى قاتتىق بوران
.چىقىۋاتقانـــــدىمۇ يۈگـــــۈرەتتى

ىزمۇ بىرەر قېتىملىق يۈگۈرۈشھهرگ
ۇئ.  ۋەزىپىـسىدىن ۋاز كهچمهيتتــى

چاغالردا بىزنىڭ تامىقىمىز ىئنتايىن
ناچــار بولــۇپ، ەئتىگىنــى بىــلهن
كهچته بىز ائساسهن قونـاق نېنىنـى
قايناق سـۇغا يـاكى قـۇرۇق چايغـا

ــــۇق ــــالپ يهيتت ــــۇرات.  چى دىلم
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بهدىنىنــــــــى ائزراق بولــــــــسىمۇ
ــــان ــــۈن ن ــــدۈرۈش ۈئچ كۈچلهن

ىغان قايناق سـۇغا بىـر وئچـۇمچىل
ــۇزنى ــىقىم ت ــر س ــلهن بى ــېكهر بى ش

ـــاالتتى ـــال س ـــى-ۆئز.  تهڭ  ۆئزىن
ائشۇنداق قـاتتىق  ىئنتىـزام بىـلهن
باشقۇرۇۋاتقان، ھهر قانداق ۋاقىتتـا

 ۆئزى ۈئچـــــۈن-ائشـــــۇنداق ۆئز
چىقارغـــان تـــۈزۈم بـــويىچه ىئـــش
ـــــــــان دىلمـــــــــۇراتنى كۆرۈۋاتق
چۈشـــهنمىگهن بهزى وئقۇغـــۇچىالر
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،»دىلمـۇرات سـاراڭ«هزىـدە ۇئنى ب
.دەپ مهســخىرە قىلىــپ قويــاتتى

 ۆئزىنــى ائشــۇنداق-دىلمــۇرات ۆئز
400، 200چېنىقتۇرۇش ائرقىلىق، 

 مېتىرلىق يۈگـۈرۈش تـۈرى800ۋە 
ــتهپ ــي مهك ــويىچه شــىنجاڭ ائلى ب
ــــانچه ــــر ق ــــڭ بى وئقۇغۇچىلىرىنى
قېتىملىــــق يېڭــــى رېكــــورتلىرىنى
ياراتقان، ھهمدە بىز بىلله وئقۇغـان

 يىل جهريانىدا ائشۇ رېكورتالرنى5
ـــدى ـــاقلىغان ىئ ـــى.  س مهن ەئين
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ـــۇنداق ـــڭ ائش ـــا دىلمۇراتنى ۋاقىتت
شــــــــىجاىئتىگه، غهيــــــــرىتىگه،
ــــــا ــــــسىگه ۋە ائڭلىقلىقىغ ىئرادى
ــــوالتتىم، ۋە ــــل ب ــــايىن قايى ىئنت
.ۇئنىڭدىن ناھايىتى تهسىرلىنهتتىم

ەئگهر ھهر بىر ۇئيغـۇر« پات -پات
ى بــاردىلمــۇراتتهك ۆئزىنىــڭ تــاالنت

بىــــر ىئــــشتا غهيــــرەت قىلىــــپ،
باشقىالرنىڭ ائلدىغا ۆئتۈپ كهتسه،
ۇئيغۇرالرنىڭ كۈنى نهقهدەر ياخشى

، دەپ»؟! ھه-بولۇپ كېتهر ىئـدى
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مهن ھازىرمۇ شـۇنداق.  وئياليتتىم
دىلمـــۇرات ھـــازىرمۇ.  وئياليـــمهن

ــــــل ــــــدە مهن ەئڭ قايى كۆڭلۈم
بولىـــدىغان ېئـــسىل ۇئيغۇرالرنىـــڭ

 .بىرى
مـــگه چىقارغــــان ۆئزۈ-مهن ۆئز

.تۈزۈملهردىنمۇ خېلى كـۆپلىرى بـار
ـــۇر ـــا ۇئيغ ـــرى، ماڭ ـــڭ بى ۇئالرنى
ـــــــگهن ـــــــۇچىالردىن كهل وئقۇغ

 كۈن ىئچىدە جاۋاب3ېئلخهتلهرگه 
 .بېرىپ بولۇشتۇر
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ــى-دىلمــۇرات تۇرســۇن ۆئز  ۆئزىن
-ىئنتىزام بىلهن باشقۇرۇشنىڭ كـۈچ

قـــــۇدرىتىنى نامايـــــان قىلغـــــان
ـــسالى ـــر مى ـــشىلهرنىڭ بى ـــۇ.  كى ب

هتكه ىئـــگه ەئمهس تـــۇرۇپ،ســـۈپ
ــشهلهيدىغان ــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرى م
ــــاقالپ ــــۇۋەپپهقىيهتنى س ۋە ۇئ م
ــشىلهر ائساســهن ــدىغان كى ماڭاالي

بىـــر لىـــدېرنىڭ قانچىلىـــك.  يـــوق
تــــاالنتلىق بولــــۇپ كېتىــــشىدىن

 ۆئزىنـى-قهتىئينهزەر، ەئگهر ۇئ ۆئز
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ىئنتىزام بىلهن باشقۇرمايدىكهن، ۇئ
ــــڭ يوشــــۇرۇن ــــۇ ۆئزىنى ھهرگىزم
ــدە ــۇقىرى دەرىجى ــۈچىنى ەئڭ ي ك

 ۆئزىگه-ۆئز.  جارى قىلدۇرالمايدۇ
ــر ــۈپىتى بى ــۇزۇش س ــزام تۇرغ ىئنتى
لىـدېرنى لىـدېرلىقنىڭ ەئڭ يـۇقىرى
ـــڭ ـــۈزۈپ، ۆئزىنى ـــدىقىغا يهتك بال
لىــدېرلىق وئرنىنــى ۇئزۇن مــۇددەت
ساقالپ مېڭىشىنى كاپـالهتكه ىئـگه

 .قىلىدۇ
 ۆئزىــگه ىئنتىــزام-ەئگهر ســىز ۆئز
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ـــرتۇرغۇزۇ ـــۈن بى ـــنى ۆئزى ۈئچ ش
ـــساباليدىغان ـــايلىق ھې ـــۇھىم ب م
ــــــــــدېرالردىن بولۇشــــــــــنى لى
ىئستهيدىكهنــــسىز، تۆۋەنــــدىكى

 :ىئشالرنى قىلىڭ
ــــــــق) 1 ىئــــــــشالرنى مۇھىملى

دەرىجىسىگه ائيرىپ، ۇئالرنـى ەئڭ
مۇھىمىدىن باشالپ قىلىپ مـېڭىش

 ائدىتىنى يېتىلدۈرۈش
ەئگهر ســـىز چوقـــۇم قىلمىـــسىڭىز

 پهقهتبولمايــــدىغان ىئــــشالرنى
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كۆڭلىڭىز تارتقاندىال يـاكى سـىزگه
ـــاقچى ـــدىال قىلم ـــق بولغان قۇاليلى
بولىدىكهنـــسىز، ســـىز ھهرگىزمـــۇ
ــــسىز ــــك بواللماي .مۇۋەپپهقىيهتلى
كىــــشىلهرمۇ ســــىزگه ھــــۆرمهت
ـــــىزگه ـــــدە س ـــــدۇ، ھهم قىلماي

ســـىز بىـــر لىـــدېر.  ەئگهشـــمهيدۇ
ــــز ــــىزنىڭ ۋاقتىڭى ــــسىڭىز، س بول

شـــۇڭا.  ناھـــايىتى قىـــس بولىـــدۇ
.پىـــالن بولۇشـــى كېـــرەكســـىزدە 

ەئگهر ســىز ھـــازىرقى ەئڭ مـــۇھىم
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ــــى ــــسى ىئكهنلىكىن ــــشنىڭ قاي ىئ
ــــلهن ــــدى بى ــــسىڭىز، ائل بىلهلمى
ــمه ــدىڭىزدىكى ھهم ــى ائل ۆئزىڭىزن

ـــۇتۇڭ ـــدىن.  ىئـــشالردىن بوش ائن
قايــسى ىئــشنىڭ ەئڭ مــۇھىملىقىنى

 ۆئزىنــى-بــۇ ۆئز.  تېپىــپ چىقىــڭ
ىئنتىـــزام بىـــلهن باشقۇرۇشـــتا كهم

 .دىغان بىر نهرسهبولسا بولماي
 ۆئزى ۈئچــۈن تــۈزۈلگهن-ۆئز) 2

ــــنى ۆئز ــــلهن ياشاش ــــزام بى ىئنتى
 نىشانلىرىنىڭ بىرى قىلىش



327 

ىئنتىــزام بىــلهن ياشاشــتا ۆئزىــگه
ىئنتايىن يۇقىرى تهلهپ قويىدىغان
دىلمــۇرات تۇرســۇندەك كىــشىلهرنى
وئبــدان كۆزىتىــدىغان بولــسىڭىز،
مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولۇشــتا ۆئزىنــى

ـــزام  بىـــلهن باشـــقۇرۇش بىـــرىئنتى
ـــسا ـــۇپ قال ـــش بول ـــق ىئ قېتىملى
ــــر بولمايــــدىغانلىقىنى، ۇئنــــى بى
ــــــــش ــــــــۈك ائدەت قىلى ۆئمۈرل
كېرەكلىكىنــــــــى چۈشــــــــىنىپ

بــۇ ىئــشنى ەئمهلــگه.  يېتهلهيــسىز
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ائشۇرۇشنىڭ ەئڭ ياخشى ۇئسـۇلى،
ۆئزى ۈئچـــۈن بىـــر سىـــستېما ۋە
كۈندىلىك ائدەت تـۈزۈپ چىقىـش،
كبولۇپمۇ ۆئزىنىڭ ۇئزۇن مۇددەتلىـ

تهرەققىيــــاتى ۋە مــــۇۋەپپهقىيىتى
ۈئچۈن ھالقىلىق رول وئينايـدىغان
ـــــۇنداق قىلىـــــش ـــــاھهدە ش .س
ــاله ــق ماق ــىلهن، مهن داۋاملى مهس
يېزىپ تۇرىدىغان بولغاچقا، كىتاب
ـــشنى ـــال يىغى ـــۇش ۋە ماتېرىي وئق
ــــى ــــدىلىك ائدىت ــــڭ كۈن ۆئزۈمنى
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ــان ــڭ.  قىلىۋالغ ــڭ ۆئمرىنى ۆئزۈمنى
ائخىــرىغىچه ۈئنۈملــۈك ىئــشلهشنى
كۆزدە تۇتۇپ، كۈنىگه بىـر سـاەئت
ەئتراپىدا يول مېڭىپ چېنىقىشنىمۇ
ـــــزام ـــــر ىئنتى ۆئزۈم ۈئچـــــۈن بى

 .قىلىۋالدىم
 سـهۋەبلىرىگه-ۆئزىنىڭ باھانه) 3

 قارىتا جهڭ ېئالن قىلىش
ۆئزى ۈئچــۈن تــۈزۈلگهن ىئنتىــزام
بويىچه ياشاشنى بىر ائدەت قىلىـپ
ـــــدۈرۈش ۈئچـــــۈن، ســـــىز يېتىل
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ان بىرىنچــىقىلمىــسىڭىز بولمايــدىغ
ــانه ــزدەش-ىئــش، باھ ــهۋەب ىئ  س

ائدىــتىگه نىــسبهتهن جهڭ ېئــالن
سـىزنىڭ. قىلىش ۋە ۇئنى يـوقىتىش

ۆئزىڭىــــز ۈئچــــۈن تۇرغۇزۇلغــــان
ىئنتىزام بويىچه ىئش كۆرۈشـىڭىزگه
ـــهۋەبلهر ـــان س ـــالغۇ بولۇۋاتق توس
ــه ەئمهس ــقا نهرس ــدىن باش باھانى
ــۇش بولــۇپ، ەئگهر ســىز لىــدېر بول

نه بىـر يـۇقىرىسۈپىتىڭىز بىلهن يه
بالداققا چىقماقچى بولىدىكهنـسىز،
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 سـهۋەب-چوقۇم ۆئزىڭىزگه باھانه
ـــــــى ـــــــدىغان ائدىتىڭىزن ىئزدەي

 .تاشلىشىڭىز كېرەك
ىئــــشنى تولــــۇق پۈتتــــۈرۈپ) 4

بولمىغۇچه ۇئنىڭ ۈئچۈن مۇكاپات
 ىئزدىمهسلىك

ەئگهر ســىزدە ۆئزىڭىزنــى ىئنتىــزام
ــدارى كهم ــقۇرۇش ىئقتى ــلهن باش بى

ـــدىكهن، ۆئ ـــبهبولى ـــزدە غهلى زىڭى
قىلمــاي تــۇرۇپ مۇكاپــات ېئلىــشقا
ــــــــى ــــــــدىغان ائدەتن ائلدىراي
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 .يېتىلدۈرىۋالىسىز
ــشقا) 5 ــجه چىقىرى ــى نهتى زېھنىن

 مهركهزلهشتۈرۈش
ــر ــى بى ــتىم زېھنىڭىزن ــىز ھهر قې س
ىئـــشنىڭ نهتىجىـــسىگه ەئمهس، ۇئ
ىئــشنى قىلىــشتىكى قىيىنچىلىقالرغــا
ــــــــسىز، ســــــــىز قارىتىۋالىدىكهن

بۇنــداق.  الىــسىزۈئمىدســىزلىنىپ ق
ــپ ــۇددەت پېتى ــا ۇئزۇن م ەئھۋالغ

 ۆئزىڭىزگه-قالىدىكهنسىز، سىز ۆئز
-ىئنتىزام تۇرغۇزۇشنىڭ وئرنىغـا ۆئز
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ــــدا ــــايمان پهي ــــزگه پۇش ۆئزىڭى
سىز كـېلهر قېـتىم بىـر.  قىلىۋالىسىز

ــدىغان ــسىڭىز بولماي ــۇم قىلمى چوق
ـــداق ـــدە، قان ـــشقا دۇچ كهلگهن ىئ
ـــــق ـــــىزگه قۇاليلى ـــــدا س قىلغان

غانلىقى ۈئستىدە وئيالنمـاي،بولىدى
زېھنىڭىزنى ۇئنىڭغا بهدەل تۆلهشكه

تــوغرا ىئــشنى.  مهركهزلهشــتۈرۈڭ
قىلغاندىكى پايدىنى كۆزدە تۇتۇپ،
ائشــــــۇ ىئــــــشنى ائخىــــــرغىچه

 .داۋامالشتۇرۇڭ
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ــلهن-ۆئز ــزام بى ــى ىئنتى  ۆئزىڭىزن
ــــدارىنى ــــش ىئقتى ــــونترول قىلى ك
ــــــــــدۈرۈش ۈئچــــــــــۈن، يېتىل

ــشالرنى قىل ــدەك ىئ ــڭتۆۋەندىكى :ى
ــــــــق) 1( ــــــــشالرنى مۇھىملى ىئ

)2.  (دەرىجىسىگه ائيرىپ چىقىـڭ
ـــشىنىڭ ـــلهن ىئـــش قىلى ـــۈزۈم بى ت

)3.  (پايــدىلىرىنى تىزىــپ چىقىــڭ
باھانه ىئزدەشتىن ۆئزىڭىزنى يىـراق

  .تۇتۇڭ
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 ئالدىغا —مااليلىق. 19
ئۆتۈش ئۈچۈن، باشقىالرنى 

بىرىنچى ئورۇنغا قويۇڭ 
)Sevranthood( 

ر ۈئچـۈنھهقىقىي لىدېر باشـقىال–
ــدۇ ــزمهت قىلى خهلــق ۈئچــۈن. خى
ــدۇ ــزمهت قىلى خهلقنىــڭ ەئڭ. خى

ــــى ۈئچــــۈن ياخــــشى مهنپهەئتن
ۇئ شــــۇنداق. خىــــزمهت قىلىــــدۇ

قىلغــــانلىقى ۈئچــــۈنال داۋاملىــــق
ائممىنىـــــڭ كـــــۆڭلىگه يېقىـــــپ
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ـــشىلهرنى ـــدە كى ـــدۇ، ھهم كهتمهي
تهسىرلهندۈرەلىـــــشىمۇ بهزىـــــدە

بىــراق ھهقىقىــي.  مــۇمكىن ەئمهس
ىــــڭ شهخــــسىيلىــــدېرالر ۆئزىن

شـــۆھرىتىنى ەئمهس، باشـــقىالرنىڭ
ـــش ـــڭ چىقى ـــى ۆئزىنى مهنپهەئتىن
ــۈن، ــدىغانلىقى ۈئچ ــسى قىلى نۇقتى
.ۇئالر بهدەل تۆلهشكه رازى بولىـدۇ

 Eugene(يۇجىن خابېكېر ___ 
B. Habecker(يازغۇچى ،. 

ــــــسىدا گهپ ــــــااليلىق توغرى م
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ــۇ ىئقتىدارســىز ــدا، ھهرگىزم بولغان
كىـــــشىلهر قىلىـــــدىغان تـــــۆۋەن

ـــــۆزدە ـــــشالرنى ك ـــــك ىئ رىجىلى
ــــمهڭ ــــدىڭىزغا ەئكهل ەئگهر.  ائل

ــــااليلىق ــــسىڭىز، م شــــۇنداق قىل
توغرىسىدا خاتا چۈشهنچىگه ىئـگه

مااليلىق خىـزمهت.  بولۇپ قالىسىز
وئرنى ياكى ىئقتىدار توغرىـسىدىكى

ۇئ پوزىتـــــسىيه.  ۇئقـــــۇم ەئمهس
مهن سىزنىڭ.  توغرىسىدىكى ۇئقۇم

ـــــــــىدە ـــــــــۇالزىمهت ساھهس م



338 

ن ناچـار پوزىتـسىيىلىكىئشلهيدىغا
ــــپ ــــۆپ ۇئچرىتى ــــشىلهرنى ك كى

بىــــر.  باققىنىڭىزغــــا ىئــــشىنىمهن
خىزمهتچــى كىــشىلهرگه اليىقىـــدا
ــــان ــــشقا ۇئنىمىغ ــــزمهت قىلى خى
ــىز ــۋالنى س ــار ەئھ ــى ناچ ۋاقىتتىك

ـــسىز خـــۇددى. ائســـانال بايقىياالي
ــدېردە ــر لى شــۇنىڭغا وئخــشاش، بى

 يوقلۇقىنىمۇ-مااليلىق قهلبىنىڭ بار
.بــــايقىۋالغىلى بولىــــدۇائســــانال 

ھهقىقىـــي لىـــدېرالر ۆئزى ۈئچـــۈن
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ەئمهس، باشقىالر ۈئچۈن خىـزمهت
 .قىلىشنى ىئستهيدۇ

مــااليلىق پوزىتسىيىــسىگه ىئــگه
ـــــــدەك ـــــــدېرالردا تۆۋەندىكى لى

 :ائالھىدىلىكلهر بار بولىدۇ
ــى ۆئز)1 ــقىالرنىڭ مهنپهەئتىن باش

 مهنپهەئتىنىڭ ائلدىغا قويىدۇ
چــــىمــــااليلىق قهلبىنىــــڭ بىرىن

ـــڭ ـــقىالرنى ۆئزىنى ـــسى باش ىئپادى
ــارەت ــدىغا قويۇشــتىن ىئب ــۇ.  ائل ب

ۆئزىنىــڭ خۇسۇســىي ىئــستهكلىرىنى
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بىر ياققـا قايرىـپ قويـۇش بىلهنمـۇ
وئخشاش بولۇپ، مااليلىق قهلبىگه
ىئگه بولۇش دېگىنىمىز مهقـسهتلىك
ھالـــدا ائممىنىـــڭ ېئھتىياجىـــدىن
ــاردەم ــا ي ــۇش، ۇئالرغ خهۋەردار بول

ــار ــشقا تهيي ــدەقىلى ــۇرۇش، ھهم  ت
ۇئالرنىڭ تهلهپلىرىنى مۇھىم ىئـشالر
قاتارىدا قوبۇل قىالاليدىغان بولۇش
ـــگه ـــشالرنى ۆئز ىئچى ـــارلىق ىئ قات

 .ائلىدۇ
 ۆئزىگه ىئشىنىدۇ) 2



341 

مــااليلىقنى ىئــشقا ائشۇرۇشــتىكى
ەئڭ ھــــالقىلىق ائمىــــل ۆئزىــــدە
.بىخهتهرلىك ىئشهنچى بـار بولـۇش

ـــۇپ،« مهن بهك مـــۇھىم ائدەم بول
ىالر ۈئچـۈن خىـزمهت قىلـسامباشق

ـــــدۇ ـــــدىغان»بولماي ، دەپ قاراي
ـــگه ـــسى ۆئزى ـــشىلهرنىڭ ھهممى كى
ــگه ــڭ بىخهتهرلىكى ــان، ۆئزىنى بولغ
ــل ەئمهس ــشهنچى كامى ــان ىئ بولغ

ــــشىلهردۇر ــــڭ.  كى ــــر ائدەمنى بى
ــــۇائمىله ــــداق م ــــقىالرغا قان باش
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قىلىدىغانلىقى ۇئنىڭ ۆئزىگه قانداق
قارايدىغانلىقىنى ەئكـس ەئتتـۈرۈپ

پهيالسوپ ۋە شاىئر ېئرىـك.  دۇبېرى
)fferEric Ho(ھــــــــوفېر 

يۇقىرىـــدىكى ۇئقـــۇمنى ناھـــايىتى
ـــهندۈرۈپ بهرگهن ـــشى چۈش :ياخ

دىقـــقهت قىلىـــشقا ەئرزىيـــدىغان«
نهرســه شــۇكى، بىــز قوشــنىمىزنى
.ۆئزىمىزنــى ســۆيگهندەك ســۆيىمىز
ــۇائمىله ــداق م ــزگه قان ــز ۆئزىمى بى
ـــۇنداق ـــقىالرغىمۇ ش ـــساق، باش قىل
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ــزمــۇائمىله قىل ــزگه. ىمى ــز ۆئزىمى بى
نهپرەتلهنگهندە، باشـقىالرنىمۇ ۆئچ

ــــــۆرىمىز ــــــزگه. ك ــــــز ۆئزىمى بى
سهۋرچانلىق قىلغاندا، باشقىالرغىمۇ

بىـــــز.  كهڭ قورســـــاق بـــــولىمىز
ـــــدا، ـــــۇ قىلغان ـــــى ەئپ ۆئزىمىزن

بــــۇ.  باشــــقىالرنىمۇ كهچــــۈرىمىز
دۇنيانى ائزاباليدىغان مهسىلىلهرنى
كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدىغان نهرســـه

ــزگه بولغــان ســۆيگۈ ۆئ-ۆئز -زىمى
-مــــــــــــــۇھهببهت ەئمهس، ۆئز
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ــۇر ــان ۆئچلۈكت ــزگه بولغ ».ۆئزىمى
ـــــرىش ـــــۇق بې ـــــقىالرغا ھوق باش

)empowerment (قانۇنىيىتىدە
ــك ــشىچه، پهقهت بىخهتهرلى ېئيتىلى
ىئــــشهنچىگه ىئــــگه لىــــدېرالرال

خـۇددى. باشقىالرغا ھوقۇق بېرىـدۇ
ــــــشاش، پهقهت ــــــۇنىڭغا وئخ ش
هبىخهتهرلىـــك ىئـــشهنچىگه ىئـــگ
لىـــدېرالرال مـــااليلىقنى نامايـــان

 .قىالاليدۇ
باشــقىالرغا خىــزمهت قىلىــشنى) 3
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 ۆئزى باشالپ بېرىدۇ
ەئگهر مهجبۇرلىنىــــــــــــدىكهن،
ھهرقانداق ائدەم باشـقىالر ۈئچـۈن

ھهمــدە بېــزىلهر. خىــزمهت قىلىــدۇ
ــقىالر ــدا باش ــزىس بولغان ــرەر كرى بى

ــدۇ ــزمهت قىلى ــراق.  ۈئچــۈن خى بى
ــاج ــيالر ېئھتىي ــۇغ داھى نى ۆئزىۇئل

ــڭ ــهتنى ۆئزى چى ــدۇ، پۇرس بايقاي
ــــــدۇ، ھهمــــــدە قىلغــــــان تۇتى
ياخـــــشىلىقىنى قايتۇرۇۋېلىـــــشنى
ــۇرۇپ ــاي ت ــالپ قويم ــۇ وئي ائزراقم
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.باشقىالر ۈئچۈن خىزمهت قىلىدۇ
)خىزمهت وئرنـى(ۆئز ھوقۇقى ) 4

 غا ائنچه پهرۋا قىلىپ كهتمهيدۇ
مــااليلىق قهلــبىگه ىئــگه يــاكى
كىخىزمهتچى لىدېرالر خىزمهت يـا

ھوقۇق دەرىجىسىگه ۇئنچىۋاال پهرۋا
لىدېرلىق وئرنـى.  قىلىپ كهتمهيدۇ

ۇئالرنىڭ ۆئز مهسۇئلىيىتىگه بولغان
.سهزگۈرلۈكىنى تېخىمۇ ائشۇرىدۇ

 بىزنىڭ ىئدارىدە بىـر تـوپ:ىئالۋە
ـــــرگه ىئـــــشلىگهن ائدەمـــــلهر بى



347 

ۋاقتىمىزدا، كىمنىڭ باشلىق كىمنىـڭ
ائدەتتىكـــى خـــادىم ىئكهنلىكىنـــى

ــــپائساســــهن  ەئســــتىن چىقىرى
ـــويىمىز ـــزمهت. ق ـــشىلهرنىڭ خى كى

وئرنــى يــاكى ھوقــۇق دەرىجىــسىنى
كـــۆپىنچه. ائساســـهن ســـهزمهيمىز

ەئھۋالدا تۆۋەندىكىلهر باشـلىقالرغا
ــــلهن ــــدىكى بى ــــۇائمىله قىلغان م
ـــول ـــلىقالر ق ـــشتۇرغاندا، باش سېلى
ــــــشىراق ــــــتىدىكىلهرگه ياخ ائس

ــدۇ ــۇائمىله قىلى ــزمهتچىلهر.  م خى
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ت قىلىـــدىغانباشـــلىققا خۇشـــامه
ـــــز كـــــۆرگىلى ىئـــــشالرنى ھهرگى

قـــول ائســـتىدىكىلهر. بولمايـــدۇ
باشـــلىققا خۇشـــامهت قىلىـــدىغان
ىئشالر بولۇپ قالغاندىمۇ، باشـلىقالر
ــــامىتىنى ــــڭ خۇش خىزمهتچىلهرنى
.ائزراقمۇ ېئتىبارغا ېئلىپ قويمايدۇ

كۆيۈمچـــانلىق نۇقتىـــسىدىن) 5
 باشقىالر ۈئچۈن خىزمهت قىلىدۇ
ردىنمـــــــــااليلىق باشـــــــــقىال

ــامىنى پايــدىلىنىۋېلىش يــاكى ۆئز ن
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ــا ــسىتىدە ۋۇجۇدق ــتۈرۈش مهق ۆئس
ــدۇ ــان. كهلمهي ــقىالرغا بولغ ۇئ باش

.كۆيۈمچــانلىقتىن كېلىــپ چىقىــدۇ
ســىزنىڭ تهســىر داىئرىڭىزنىــڭ ەئڭ
ائخىرىــــــــدا قانچىلىــــــــك كهڭ
بولىدىغانلىقىنى سىزنىڭ باشـقىالرغا
قانچىلىـــــك كۆيۈنىـــــدىغانلىقىڭىز

 ۈئچــــۈنشــــۇنىڭ.  بهلگىلهيــــدۇ
ــۇرۇپ ــاالپ ت ــدېرالرنىڭ ۆئزى خ لى
باشقىالر ۈئچـۈن خىـزمهت قىلىـشى

 .ناھايىتىمۇ مۇھىم
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مااليلىق ىئقتىـدارىنى ۆئسـتۈرۈش
:ۈئچۈن، مۇنـداق ىئـشالرنى قىلىـڭ

 كىچىـــك-باشـــقىالرغا كىچىـــك❶ 
❷. ياخــشىلىقالرنى قىلىــپ تــۇرۇڭ

ـــــدىن ـــــى ۋە يېڭى ەئتراپىڭىزدىك
ــق ــشىلهرگه يېقىنلى ــقان كى ۇئچراش

مااليلىق قىلىـش يولىـدا❸ . ىڭقىل
. ھهرىكهت قوللىنىڭ-ەئمهلىي ىئش

ئۆگهتكىلى بولىدىغان . 20
 داۋاملىق يېتهكلهپ —بولۇش
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مېڭىش ئۈچۈن، داۋاملىق 
ئۆگىنىپ تۇرۇڭ 

)Teachability( 
ائڭالش ۋاقتىڭىز بىـلهن وئقـۇش–

ۋاقتىڭىزنـــى ســـۆزلهش ۋاقتىڭىزغـــا
ــنهن  ــدا تهخمى  ھهســسه10قارىغان

ــ ــرەك قهدى ــىزنىڭ.  رلهڭبهك ــۇ س ب
ــىز ۆئگىنىــشىڭىز ۋە ۆئز -توختاۋس

ۆئزىڭىزنــى توختاۋســىز ياخــشىالپ
ـــگه ـــالهتكه ىئ ـــشىڭىزنى كاپ مېڭى

ــدۇ ــنىس___.  قىلى ــد مهكجى گېرال
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)Gerald McGinnis(،
ـــىركهتنىڭ ـــر ش ـــدىكى بى ائمېرىكى

 لىدېرى
-1920  ۋە -1910

يىللىرىدىكى دۇنياغا تونۇلغان كىنو
ـــــن ـــــارلى چهپلى ـــــسى چ ائرتى

)Charlie Chaplin (نــــــى
بىلمهيدىغان كىـشىلهر بولماسـلىقى

بىـــر قېـــتىم مـــۇخبىرالر. مـــۇمكىن
ۇئنىڭ بىـلهن سـۆھبهت ۆئتكـۈزۈپ
ســــوائل ســــورىغاندا، ســــوائلغا
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ــگهن ــداق دې ــاۋابهن مۇن مهن«: ج
تاماشىبىنالرغا قويـۇپ بېرىلىۋاتقـان
كىنولىرىمدىن بىرىنى كۆرۈۋاتقانـدا،
تاماشــــــــىبىنالرنىڭ نــــــــېمىگه

ۋاتقانلىقىغا ىئنتايىن قاتتىقكۈلمهي
مهســىلهن، بىــر. دىقــقهت قىلىــمهن

قانچه تاماشـىبىنالر مهن كۈلكىلىـك
بولىــدۇ، دەپ وئيــالپ كىرگــۈزگهن
بىــر ھهرىكهتــكه كۈلمىــسه، مهن ۇئ
ـــلهن ـــك بى ـــى ىئنچىكىلى ھهرىكهتن
تهكــشۈرۈپ، ۇئنىڭــدىكى خاتــالىق
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ـــشتىكى ـــى ىئجـــرا قىلى ـــاكى ۇئن ي
ـــ ـــېمه ىئكهنلىكىن ـــڭ ن ىخاتالىقنى

ەئگهر.  تېپىپ چىقىشقا تىرىشىمهن
ـــــدۇ، دەپ ـــــك بولى مهن كۈلكىلى
وئيلىمىغــــان بىــــر ھهرىكهتــــكه
تاماشىبىنالر ائزراق بولسىمۇ كـۈلكه
بىلهن ىئنكاس قايتۇرىدىكهن، مهن

 ۆئزۈمـــدىن ۇئ نهرســـه نـــېمه-ۆئز
ۈئچۈن كۈلكه پهيـدا قىلىـدۇ، دەپ

 ».سورايمهن
چهپلىندا تاالنت بىـلهن ىئنتـايىن
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ـــــــــــــۈك  ـــــــــــــىكۈچل ىئچك
ـــار ـــۈچ ب ـــدۈرگۈچى ك ھهرىكهتلهن
ـــــــــۈن، ۇئ ـــــــــانلىقى ۈئچ بولغ

ــراق،. مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولغــان بى
ــدارىغا وئزۇق ــداق ىئقتى ــڭ بۇن ۇئنى
ــــڭ ــــۇپ بهرگهن نهرســــه ۇئنى بول
ـــــــــدىغان ـــــــــى بولى ۆئگهتكىل

ۇئ تهرەققىــــــي.  خاراكتېرىـــــدۇر
قىلىــــــــش، ۆئگىــــــــنىش، ۋە ۆئز
ماھارىتىنى كامـالهتكه يهتكـۈزۈش

ـــىز ـــدا توختاۋس ـــدا ەئڭيولى  ھال
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ـــــاتتىق ـــــدە ق ـــــۇقىرى دەرىجى ي
ــــشقان ــــادىكى ەئڭ.  تىرى ۇئ دۇني

داڭلىـق ۋە ەئڭ يـۇقىرى ماائشــلىق
ائرتىـــسقا ائيالنغــــان ۋاقىتتىمــــۇ
.قاناەئتچـــانلىق ھـــېس قىلمىغـــان
ەئگهر چهپلىن ۆئزىنىڭ ۆئگهتكىلى
ـــا ـــڭ وئرنىغ ـــدىغان مىجهزىنى بولى

 ۆئزىــگه بولغــان-پوچىلىــق ۋە ۆئز
هزىنــــــــىقاناەئتچــــــــانلىق مىج

دەســـــسهتكهن بولـــــسا، ھـــــازىر
ائللىقاچان ۇئنتۇلۇپ كهتـكهن بىـر
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ائدەتتىكـــــى كىنـــــو ائرتىـــــسىغا
 .ائيلىنىپ قالغان بوالتتى

ـــــــدىغان ـــــــدېرالر دۇچ كېلى لى
خهتهرلهرنىـــــڭ بىـــــرى، مهلـــــۇم
دەرىجىـــــــــدىكى ائبرۇيغـــــــــا
ېئرىشكهندىن كېيىنال ۇئنىڭ بىـلهن

ەئگهر ســىز.  قاناەئتلىنىــپ قــېلىش
 تهسىر داىئرىگهمهلۇم دەرىجىدىكى

ـــان ـــشىپ بولغ ـــۆرمهتكه ېئرى ۋە ھ
ــق ــى داۋاملى ــسىڭىزمۇ، ۆئزىڭىزن بول
.تهرەققىي قىلدۇرۇشنى توختاتمـاڭ
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 :بۇنىڭ سهۋەبى
سىزنىڭ تهرەققىيـاتىڭىز سـىزنىڭ–

 كىم ىئكهنلىكىڭىزنى بهلگىلهيدۇ
ســـىزنىڭ كىـــم ىئكهنلىكىڭىــــز–

ســـــىزنىڭ ۆئزىڭىـــــزگه قانـــــداق
ـــدىغانلىقىڭىزن ـــشىلهرنى تارتى ىكى

 بهلگىلهيدۇ
ســىزنىڭ ۆئزىڭىــزگه كىملهرنــى–

ـــــــدىغانلىقىڭىز ســـــــىزنىڭ تارتى
تهشكىالتىڭىزنىڭ مـۇۋەپپهقىيىتىنى

 بهلگىلهيدۇ
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ـــــكىالتىڭىزنى ـــــىز تهش ەئگهر س
تهرەققىــــــــي قىلـــــــــدۇرماقچى
ـــــــسىز، ۆئزىڭىـــــــزدە بولىدىكهن
ۆئگهتكىلى بولىـدىغان خـاراكتېرنى

 .ساقالڭ
ۆئزىڭىزدە ۆئگهتكىلـى بولىـدىغان

ـــــسىيى ـــــدۈرۈش ۋەپوزىت نى يېتىل
ــــدىكى ســــاقالش ۈئچــــۈن تۆۋەن

 :ىئشالرنى قىلىڭ
ۆئزىڭىزدىكــى قاناەئتچــانلىق) 1

 كېسىلىنى ساقايتىڭ
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ـــــــى بولمايـــــــدىغان ۆئگهتكىل
پوزىتسىيه ېئرىشكهن نهتىجىلهردىن

بهزى كىـــشىلهر.  كېلىـــپ چىقىـــدۇ
ــشاننى ــر نى ــۇم بى ــدا مهل ــا ھال خات
ـــدىن ـــۇرۇپ بولغان ـــگه ائش ەئمهل

تهرەققىــــيكېــــيىن، داۋاملىــــق 
ـــوق، دەپ ـــاجىتى ي ـــشنىڭ ھ قىلى

بۇنداق ەئھۋال يۈز بېرىش.  قارايدۇ
ېئھتىمــاللىقى بــار ىئــشالر ناھــايىتى
ـــر ۇئنۋانغـــا كـــۆپ، مهســـىلهن، بى
ېئرىــــشىش، بىــــر ائرزۇ قىلغــــان
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ــــر ــــشىش، بى ــــزمهتكه وئرۇنلى خى
ائالھىدە مۇكاپاتقا ېئرىشىش، ياكى
.بىر ىئقتىسادىي سـهۋىيىگه يېـتىش

ۈك لىــدېرالر ۇئنــداقەئممــا ۈئنۈملــ
ۇئالر تهرەققىـي.  وئيلىسا بولمايدۇ

قىلىــشنى توختاتقــان كــۈن، ۇئالر
ۆئزىنىـــــڭ ۋە ۆئز تهشـــــكىالتىنىڭ
ــــۇرۇن كۈچىــــدىن ــــارلىق يوش ب

رېـي. ائيرىلىپ قالغان كۈن بولىدۇ
ـــروك  ـــداق) Ray Kroc(ك مۇن
ەئگهر ســــىز يېــــشىلال«: دېــــگهن
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ــسىز ــق كۆكلهي ــىڭىز، داۋاملى .تۇرس
ـــشىپ بو ـــىز پى ـــان،س ـــان ھام لغ
 ».سېسىشقا باشاليسىز

مــــۇۋەپپهقىيهتتىن كېلىــــپ) 2
چىققان قاناەئتچانلىق تۇيغۇسـىنى

 بېسىپ چۈشۈڭ
كۆپىنچه ەئھۋالدا مـۇۋەپپهقىيهت
كىشىلهرنىڭ ۆئگهتكىلى بولىـدىغان
.پوزىتسىيىسىگه توسقۇنلۇق قىلىـدۇ
ۈئنۈملۈك لىدېرالر شۇنى بىلىدىكى،
ـــــا ـــــازىرقى ھوقۇقق ـــــى ھ ۇئالرن
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ـــشت ـــۇېئرى ـــه ھهرگىزم ۈرگهن نهرس
ۇئالرنـــــــى ائشـــــــۇ وئرۇنـــــــدا

ەئگهر سـىز بـۇرۇن.  ساقلىيالمايدۇ
ــۇپ باققــان ــك بول مۇۋەپپهقىيهتلى
ـــــسىڭىز، دىقـــــقهت قىلىـــــڭ .بول
شۇنداقال شـۇنى ەئسـته تۇتـۇڭكى،
ەئگهر ســىز تۈنۈگــۈن قىلغــان ىئــش
ســىز ۈئچــۈن ھــازىرمۇ چــوڭ ىئــش
بولۇپ كۆرۈنىـدىكهن، سـىز بۈگـۈن

.ىلمىغان بولىسىزھېچ قانچه ىئش ق
)shortcut(ۇئدۇل يـــــولالر ) 3
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 دىن قهتىئي ۋاز كېچىڭ
ــــان  ــــسى دورن  Nancy(نان

Dornan (ـــــگهن ـــــداق دې :مۇن
ىئككى نۇقتا وئتتۇرىسىدىكى ەئڭ«

ۇئزۇن ائرىلىــــق ۇئدۇل يولــــدىن
بـۇ ھهقىقهتنىمـۇ تـوغرا»  .ىئبارەت
ھاياتتىكى مهلۇم قىممهتـكه.  گهپ

ىزىئگه نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىگه سـ
ـــــــى بهدەل ـــــــۇم قىممهتتىك مهل

ەئگهر ســىز مهلــۇم بىــر.  تۆلهيــسىز
ســــاھهدە تهرەققىــــي قىلمــــاقچى
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بولىدىكهنــسىز، ۇئنىڭغــا قانچىلىــك
ــك ــدىغانلىقى ۋە قانچىلى ىئــش كېتى
بهدەل تۆلىمىسه بولمايـدىغانلىقىنى
ائڭقىرتىۋېلىڭ، ائندىن ۇئ بهدەلنى

 .تۆلهشكه قهتىئي بهل باغالڭ
 ۋېتىڭمهغرۇرلۇقنى تاشلى) 4

ۆئگهتكىلى بولىدىغان پوزىتـسىيه
ــىنى ــمه نهرس ــڭ ھهم ــزدىن بىزنى بى
بىلىپ بواللمىغـانلىقىمىزنى ېئتىـراپ

ۇئنىڭدىن.  قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ
باشقا، ەئگهر بىز داۋاملىق ۆئگىنىپ
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ــالىق ــق خات ــز داۋاملى ــساق، بى ماڭ
بىــــراق. ۆئتكۈزۈپمــــۇ تــــۇرىمىز

ــــــول ھــــــۈنهر ــــــازغۇچى ۋە ق ي
ېــرت ھابــاردمۇتهخهسسىــسى ېئلب

)Elbert Hubbard(
بىــــــر ائدەم ۆئز«دېگىنىــــــدەك، 

ۆئمرىــدە ۆئتكــۈزۈش ېئھتىمــاللىقى
ــالىق ــوڭ خات ــان ەئڭ چ ــار بولغ ب
ۇئنىـــــڭ خاتـــــالىق ۆئتكـــــۈزۈپ
ــــۇپ ــــق قورق قويۇشــــتىن داۋاملى

ــارەت ســىز ھهم»  .تۇرۇشــىدىن ىئب
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مهغرۇر ھهم ۆئگهتكىلى بولىـدىغان
ــــسىز ــــر.  ائدەم بواللماي ــــىز بى س

رىـشىش ۈئچـۈن چوقـۇمنهرسىگه ېئ
.يهنه بىــر نهرســـىدىن ائيرىلىـــسىز
كىــــشىلىك تهرەققىيــــاتنى قولغــــا
كهلتــــۈرۈش ۈئچــــۈن، چوقــــۇم

 .مهغرۇرلىقىڭىزنى تاشالڭ
ــى) 5 ــا ىئكك وئخــشاش خاتالىقق

 قېتىم بهدەل تۆلىمهڭ
 Teddy(تېــــدى رۆزېۋېلــــت 

Roosevelt (ـــگهن ـــداق دې :مۇن
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خاتالىق ۆئتكۈزمهيـدىغان ائدەم«
بۇ راست» .گىرىلىمهيدۇائلغىمۇ ىئل

بىــراق وئخــشاش خاتــالىقنى. گهپ
 قايتا تهكرارالپ تۇرىـدىغان-قايتا

سىز.  لىدېرمۇ ائلغا ىئلگىرىلىمهيدۇ
ــدېر ــر ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان لى بى
بولــۇش ســۈپىتىڭىز بىــلهن، چوقــۇم

ـــسىز ـــالىق ۆئتكۈزى شـــۇنداق. خات
ەئھۋالدا خاتالىقنى ۇئنتۇپ كېتىڭ،

ـــــالىق ســـــى ـــــېكىن ۇئ خات زگهل
ۆئگهتــكهن ىئــشنى مهڭگــۈ ەئســته
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ۇئنــداق قىلمايدىكهنــسىز،. تۇتــۇڭ
ســىز وئخــشاش خاتالىققــا كــۆپ

 .قېتىم بهدەل تۆلهيسىز
ســـىز ۆئزىڭىزنىـــڭ ۆئگهتكىلـــى
بولىدىغان خاراكتېرىنى ياخـشىالش

)1: (ۈئچۈن، مۇنۇ ىئشالرنى قىلىـڭ
خاتـــالىق ۆئتكۈزگهنـــدە ۇئنىڭغـــا
قانـــــــــــــداق مـــــــــــــۇائمىله

ــــــدىغانلىقىڭىز ــــــدانقىلى نى وئب
ەئگهر سىز ۇئنىڭغا. كۆزىتىپ بېقىڭ

ـــــۇائمىله ـــــار م ـــــايىتى ناچ ناھ
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قىلىدىكهنسىز، ياكى زادىال خاتالىق
ـــــــــــــــــــۈزمهيمهن، دەپ ۆئتك
ـــــڭ ـــــسىز، ۆئزىڭىزنى وئياليدىكهن
ـــــــــدىغان ـــــــــى بولى ۆئگهتكىل
پوزىتسىيىسى ۈئستىدە ائزراق ىئـش
ــدىكهن ــسىڭىز بولماي ــپ بارمى .ېئلى

.ڭيېڭى ىئشالرنى سـىناپ بېقىـ) 2(
ۆئزىڭىزنىڭ ىئقتىـدارى بـار بىـر) 3(

ســـــاھهدە يېڭـــــى نهرســـــىلهرنى
ـــــڭ ـــــاكى. ۆئگىنى ـــــدېرلىق ي لى

ــپىي ساھهســىدە ــڭ كهس ۆئزىڭىزنى
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 پــــارچه كىتــــاب12 -6يىلىغــــا 
 .وئقۇڭ

 سىز —يىراقنى كۆرهرلىك. 21
پهقهت ئۆزىڭىز كۆرهلىگهن 

پهللىگىال يېتهلهيسىز 
)Vision( 

بۇ سۈپهتنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى
»vision «بولـــــۇپ، يۇلغـــــۇن

كــۆرۈش قــۇۋۋىتى،«لۇغىتىــدە ۇئ 
يىراقنـــــى كۆرەرلىـــــك، كهڭ نهزەر
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داىئــرە، خىيــال، نهزەر، تهســهۋۋۇر،
.دەپ ىئزاھالنغـان» گۈزەل مهنزىرە

بـــۇ ســـۆزنىڭ ىئنگلىـــز تىلـــى تـــور
لۇغىتىــدىكى چۈشهندۈرۈلۈشــىنىڭ

 :بىر قىسمى مۇنداق ىئكهن
ـــېزىش ىئـــش– ـــلهن س ـــۆز بى -ك

 ابىلىيىتىھهرىكىتى ياكى ق
ــاكى– ــدىغان ي ــىدە بولى كهلگۈس

بولۇشى مۇمكىن بولغـان ىئـشالرنى
ــــش ــــش ىئ ــــدىن پهرەز قىلى -ائل

 ھهرىكىتى ياكى قابىلىيىتى
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بىــــر جــــانلىق ۋە خىيــــالىي–
 چۈشهنچه ياكى پهرەز

مهزكۇر ماقالىدە مهن بۇ سۈپهتنى
دەپ» يىراقنـــــــى كۆرەرلىـــــــك«

ائلىدىغان بولۇپ، وئقـۇرمهنلهردىن
ـــسىن ـــڭ مهنى كهلگۈســـىگه«ى ۇئنى

ــــوغرا پهرەز ــــان ت ــــۇ» بولغ دەپم
 .چۈشىنىشىنى ۈئمىد قىلىمهن

ـــدېر ـــر لى يىراقنـــى كۆرەرلىـــك بى
ــــه ــــۇھىم نهرس ــــۈن ەئڭ م .ۈئچ
لىــدېرالردا ۇئ كهم بولــسا قهتىئــي
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ــدۇ ــىدىكى.  بولماي ــداق بولۇش بۇن
سهۋەب، يىراقنى كۆرەرلىك لىدېرنى

نىــشاننى كۆرســىتىپ.  يېتهكلهيــدۇ
ــدۇ ــ. بېرى ــدىكىۇئ ائدەمنى ڭ ىئچى

وئتنــــى تۇتاشــــتۇرىدۇ ۋە ۇئنــــى
يېقىلغۇ بىلهن تهمىنلهيدۇ، ھهمـدە

ۇئ.  ائدەمنى ائلغا قـاراپ تارتىـدۇ
بىر لىدېرغا ەئگىـشىدىغان كىـشىلهر
.ۈئچۈنمۇ بىر وئت تۇتاشـتۇرغۇچى
ـــدېر ـــدىغان لى ـــى كۆرەلمهي يىراقن
.ھهرگىزمۇ ائلغا ىئلگىرىلىيهلمهيـدۇ
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ىرۇئ ەئڭ كۆپ بولغاندىمۇ پهقهت ب
ـــپ ـــويالپ ائيلىنى ـــى ب چهمبىرەكن

 .يۈرىدۇ
بىر لىدېر يىراقنـى كۆرەلهيـدىغان
ـــــتا، ـــــگه بولۇش ـــــدارغا ىئ ىئقتى
تۆۋەنــــدىكى ىئــــشالرنى بىلىــــشى

 :كېرەك
ــڭ)1 ــك ائدەمنى ــى كۆرەرلى يىراقن

 ىئچكى دۇنياسىدىن باشلىنىدۇ
يىراقنى كـۆرەرلىكنى سـىز سـېتىپ
ــسىز، ــلهپ ائاللماي ــسىز، تى ائاللماي
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ــيهتك ــاكى ائرى ــسىزي ۇئ.  ه ائاللماي
ـــڭ ىئچكـــى دۇنياســـىدىن ائدەمنى

ـــرەك ـــشى كې ـــىزدە.  كېلى ەئگهر س
يىراقنــــى كۆرەرلىــــك كهمچىــــل
بولىــدىكهن، ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچكــى
ـــۆرۈڭ ـــشۈرۈپ ك .دۇنياســـىنى تهك
ۆئزىڭىزنىـــڭ تهبىىئـــي تـــاالنتلىرى
ــڭ ــاراپ بېقى ــستىكىگه ق ــلهن ىئ .بى
سىزنى چاقىرىۋاتقان ىئچكى ائۋازغا

ەئگهر ســىز. بېقىــڭقــۇالق ســېلىپ 
ـــى ـــر يىراقن ـــۇ بى ـــۇنداق قىلىپم ش
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ـــــــــــگه ـــــــــــدىغان ەئقىل كۆرى
ـــــسىز، ســـــىزگه ېئرىشهلمهيدىكهن
ــدىغان ائشــۇنداق ەئقىلنــى بېرەلهي

ۇئنىڭغا.  بىر لىدېر بىلهن بىرلىشىڭ
 .شېرىك بولۇڭ

يىراقنى كۆرۈش ەئقلى سىزنىڭ) 2
 تارىخىڭىزدىن كېلىدۇ

يىراقنــى كۆرەرلىــك بهزى كىــشىلهر
ك بىر بوشلۇقتىن پهيـداوئيلىغاندە

.بولىدىغان سىرلىق سۈپهت ەئمهس
ـــدېرنىڭ ۆئتمۈشـــتىكى ـــر لى ۇئ بى
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سهرگۈزەشـــــتلىرىدىن ۋە ۇئنىـــــڭ
ـــــــشىلهرنىڭ ـــــــدىكى كى ەئتراپى

 .تارىخىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
يىراقنى كۆرەرلىك باشـقىالرنىڭ) 3

 ېئھتىياجىنى قاندۇرىدۇ
ھهقىقىي يىراقنى كۆرۈش ەئقلىنىڭ

نتـــايىن كهڭتهســـىر داىئرىـــسى ىئ
ــــــدۇ ــــــر شــــــهخس.  بولى ۇئ بى

يارىتااليـــــدىغان نهتىجىلهرنىـــــڭ
ـــدۇ ـــۈپ كېتى ـــىدىن ۆئت .چېگراس
ھهمدە ۇئنىڭ ھهقىقىي قىممىتى بار
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ــدىغان ــدا قىلى ــدىكهن، ۇئ پهي بولى
ۈئنــــۈم باشــــقىالرنى ۆئز ىئچىــــگه

ـــدۇ ـــۆپ بولى ـــشتىنمۇ ك  ۇئ—ېئلى
باشـــــقىالر ۈئچۈنمـــــۇ قىمـــــمهت

قنـىەئگهر سىزدە بىر يىرا. يارىتىدۇ
ـــۇپ، ۇئ ـــار بول ـــى ب ـــۆرۈش ەئقل ك
ـــــزمهت ـــــقىالر ۈئچـــــۈن خى باش
قىلمايــدىكهن، ۇئ ەئقىــل ېئھتىمــال

 .بهك كىچىك بۆلىشى مۇمكىن
يىراقنى كۆرەرلىك سىزگه زۆرۈر) 4

 شاراىئتنى يارىتىپ بېرىدۇ
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ــــــڭ ەئڭ ــــــى كۆرەرلىكنى يىراقن
ـــرى ـــدىلىرىنىڭ بى ـــك پاي قىممهتلى
ۇئنىــــڭ بىــــر پــــارچه ماگنىتقــــا

ـــىوئخـــشاش رول وئي ـــشى، يهن نى
ــــزگه ۇئنىــــڭ باشــــقىالرنى ۆئزىڭى
تارتىـــشى، باشـــقىالرنى جهڭـــگه
ـــــــقىالرنى ـــــــشى، ۋە باش چاقىرى

ۇئ.  ىئتتىپاقالشتۇرۇشىدىن ىئبارەت
ـــــقا ـــــساد ۋە باش ـــــىزگه ىئقتى س
.مهنبهلهرنىمــۇ ھهل قىلىــپ بېرىــدۇ
ــــان ــــىگه بولغ ــــىزنىڭ كهلگۈس س
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ــسا، ۇئ ــانچه چــوڭ بول ــز ق ەئقلىڭى
لىـكسىزگه شـۇنچه كـۆپ قابىلىيهت

ــــپ ــــپ ەئكېلى ــــشىلهرنى تارتى كى
ســــىزنىڭ كهلگۈســــىگه.  بېرىــــدۇ

بولغــان پىالنىڭىــز قــانچه قىـــيىن
بولسا، سىزنىڭ ائدەملىرىڭىـز ۇئنـى
ەئمهلگه ائشـۇرۇش يولىـدا شـۇنچه

 .قاتتىق كۈرەش قىلىدۇ
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 سۈپهت 21: خۇالسه
 تىزىملىكى

تۆۋەندىكىــــــــسى يۇقىرىــــــــدا
ــــتۇرۇلغان  ــــۈپهتنىڭ21تونۇش  س

پ، ەئگهرتىزىملىكــــــــى بولــــــــۇ
خالىــسىڭىز، ۆئزىڭىزنــى ەئســلىتىپ
ــى ــۇ تىزىملىكن ــۈن، ب ــۇرۇش ۈئچ ت
بېــسىپ چىقىرىــپ، ۇئنــى ســىز ھهر
كۈنى كۆرۈپ تۇرىدىغان بىر جايغـا

 .چاپالپ قويۇڭ
   سۈپهت جهدۋىلى21
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 چــوڭ—كىــشىلىك خــاراكتېر. 1 
تاشـــنىڭ بىـــر پارچىـــسى بولـــۇش

)character( 
 تۇنجى قېـتىم—سېھرىي كۈچ.  2

ـــۇچ رولبهرگهن ته ـــىر ھهل قىلغ س
 )charisma (وئينايدۇ

ـــــــادىقلىق. 3 ـــــــش—س  ۇئ ىئ
قىلغــۇچىالرنى خىيالپهرەســلهردىن
پهرقلهنـــــــــدۈرۈپ تۇرىـــــــــدۇ

)commitment( 
—ائالقىلىــــشىش ىئقتىــــدارى. 4
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ــهپهرنى يــالغۇز ــسىز ســىز س ۇئنىڭ
 )communication(قىلىسىز 

—ھوقۇققا چۇشلۇق دەسـمايه. 5
الرسىز ۇئنى يېتىلدۈرسـىڭىز، باشـقى

)competence(ۆئزلىگىدن كېلىدۇ 

 جاسارەتلىك بىـر—جاسارەت. 6
كىشى كۆپ كىشىلهر بىـلهن بـاراۋەر

)courage( 
پهرقلهنــــدۈرۈش ىئقتىــــدارى.  7

 ھهل قىلىنمىغــان—)ســهزگۈرلۈك(
ســــــىرالرغا خــــــاتىمه بېــــــرىش



385 

)discernment( 
 )focus(مهركهزلهشتۈرۈش .  8
 ســـىزدىكى شـــام—مهردلىـــك. 9

نى ياندۇرغاندا ۆئزىگهيهنه بىر شام
ـــدۇ ـــان بولماي ـــداق زىي ـــېچ قان ھ

)generosity( 
 ۇئنىڭـــسىز—ىئجادچـــانلىق. 10

سىز ۆئينىڭ سـىرتىغا چىقالمايـسىز
)initiative( 

 ۆئزىڭىزنـــــى—ائڭـــــالش. 11
ـــــلهن ـــــى بى ـــــشىلهرنىڭ قهلب كى
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تۇتاشتۇرۇش ۈئچۈن، قـۇلىقىڭىزنى
 )listen (ىئشلىتىڭ

ـــــــق. 12 ـــــــسهك قىزغىنلى يۈك
)passion( 

ــسىيه. 13 ــابىي پوزىت ــر—ىئج  بى
ىئــــــشنى قىالاليــــــدىغانلىقىڭىزغا
ـــــۇم ـــــى چوق ـــــسىڭىز، ۇئن ىئشهن

 )positive attitude(قىالاليسىز 
ـــــش. 14 —مهســـــىله ھهل قىلى

مهســـىلىلهرنىڭ مهســـىله بولـــۇپ
 problem (تۇرۇشىغا يـول قويمـاڭ
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solving( 

مۇناســــــىۋەتته ياخــــــشى. 15
ـــۇش ـــقىالر—بول ـــىز باش  ەئگهر س

قىشـسىڭىز، ۇئالربىلهن ياخـشى چى
ـــــشىدۇ ـــــلهن ھهمكارلى ســـــىز بى

)relationships( 
 توپنى—مهسۇئلىيهتچانلىق.  16

ۆئزىڭىـــز كۆتـــۈرۈپ ماڭمىـــسىڭىز،
ـــتهكلهپ ـــى يې ـــدا ەئزالىرىن كومان

 )responsibility (ماڭالمايسىز
ـــك ىئـــشهنچى.  17 —بىخهتهرلى
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ــــمايه ــــلۇق دەس ــــا چۇش ھوقۇقق
ـــــان ـــــگه بولغ ـــــۇ ۆئزى ھهرگىزم

لۇقلىيالمايـــدۇىئشهنچـــسىزلىكى تو
)security( 

 ۆئزىنى ىئنتىـزام بىـلهن-ۆئز. 18
ــــــش ــــــونترول قىلى ــــــىز—ك  س

يېتهكلهيدىغان بىرىنچى ائدەم سىز
 )self- discipline(ۆئزىڭىز 

 ائلدىغا ۆئتـۈش—مااليلىق. 19
ۈئچــــۈن، باشــــقىالرنى بىرىنچــــى

 )servanthood (وئرۇنغا قويۇڭ
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ـــــدىغان. 20 ـــــى بولى ۆئگهتكىل
ـــۇش ـــق —بول ـــتهكلهپ داۋاملى يې

مېڭىش ۈئچۈن، داۋاملىق ۆئگىنىـپ
 )teachability(تۇرۇڭ 

ــك.  21 ــى كۆرەرلى ــىز—يىراقن  س
پهقهت ۆئزىڭىــــــز كــــــۆرەلىگهن

 ) vision(پهللىگىال يېتهلهيسىز 

 ئاخىرقى سۆز
شۇنداق قىلىـپ بىـر لىـدېردە كهم

 سـۈپهتنىڭ21بولسا بولمايـدىغان 
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ـــــۇ يهردە ـــــى مۇش تونۇشتۇرۇلۇش
ــــتى ــــ.  ائخىرالش ازىرغىچهمهن ھ

ـــــدېرالر ـــــي ۋە لى ـــــان داھى يازغ
توغرىــسىدىكى ماقــالىلهردىن يهنه

ـــار ـــسى ب ـــرى. ىئككى ـــڭ بى ۇئالرنى
ــدېرلىق نهزەرىيىــسى« داھىــي ۋە لى

،»توغرىسىدا وئمـۇمىي چۈشـهنچه 
ھونالرنىــــڭ«يهنه بىــــرى بولــــسا 

»داھىيسى ائتـتىال ۋە ائتتىالىئـزم  
بولــۇپ، ەئگهر ســىز ۇئالرنــى تېخــى

بولـسىڭىز، ھـازىروئقۇپ باقمىغـان 
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ــــۇپ ــــتىم وئق ــــر قې ــــى بى ۇئالرن
.بېقىشىڭىزنى تهشـهببۇس قىلىـمهن
ـــــشىمچه، غهرب ـــــڭ چۈشىنى مېنى
ەئللىرىدىكى بىـرەر شـىركهت يـاكى
تهشــكىالت باشقۇرۇشــنى ۈئنۈملــۈك
ــرەر ــاكى بى ــان، ي ــپ ماڭالمىغ ېئلى
ـــگهن ـــسكه دۇچ كهل ـــر كىرىزى ېئغى
ۋاقىتتـــــا، مۇتهخهسسىـــــسلهرنى

كىتى يـاكىتهكلىپ قىلىپ، ۆئز شىر
تهشكىالتىنىڭ بـارلىق باشـلىقلىرىغا
ــدېرلىق ــر قــانچه كــۈن لى ــا بى قارىت
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ىئلمـــــى ھهققىـــــدە مهخـــــسۇس
ائندىن.  تهربىيىلهش ېئلىپ بارىدۇ

ــشقا يولۇققــان مهســىلىنى ھهل قىلى
.باشــتىن باشــالپ قايتــا ائتلىنىــدۇ
ھهمدە مهسىلىنى شۇ ائرقىلىق ھهل
ـــاراپ ـــق ائلغـــا ق ـــپ، داۋاملى قىلى

مهن ھــــازىرغىچه.  هيــــدۇىئلگىرىل
كۆپ قېتىم تهكىتلىگىنىمـدەك، بىـر
ــوغرا ۋە ــشتىكى ەئڭ ت ــشنى قىلى ىئ
ـــي ـــۈك ۇئســـۇل، ىئلمى ەئڭ ۈئنۈمل

شۇڭالشـــقا.  ۇئســـۇلدىن ىئبـــارەت
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ۇئيغۇر دىيارىدا شىركهت قۇرغان ۋە
ــــرەر ــــىركهتلىرىدە بى ــــۇر ش ۇئيغ
ــارلىق باشــلىقلىق رولىنــى ائلغــان ب

ىقىقېرىنداشالردىن ۆئزلىرىنى يۇقىر
 سۈپهتنىڭ ۆئلچىمى بويىچه بىر21

ــد ــشىنى ۈئمى ــاالپ بېقى ــتىم باھ قې
ەئگهر خالىــــــسىڭىز،. قىلىــــــمهن

0ۆئزىڭىزدىكــى ھهر بىــر ســۈپهتكه 
 ائرىلىقىـــدا بىـــر نومـــۇر10دىـــن 

 سۈپهتنىڭ ھهممىـسىگه21بېرىپ، 
ـــۇپ، ـــۇرالرنى قوش ـــرىلگهن نوم بې
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ــــــى  ــــــان نهتىجىن  گه100چىقق
 گه بولــۇپ كــۆرۈپ21كۆپهيتىــپ، 

ــڭب ــۇ ســىزدە . ېقى  ســۈپهتتىن21ب
قـــــانچه پىرســـــهنتى بـــــارلىقىنى

بىــر خىــزمهت.  كۆرســىتىپ بېرىــدۇ
ۋەزىپىــــــسىگه بىـــــــر قـــــــانچه
ــتا ــى تالالش ــداتالردىن بىرىن كاندى
ــــسا، ۇئ ــــۇلنى قولالن ــــۇ ۇئس مۇش
ــدۇ ــۈم بېرى .ناھــايىتى ياخــشى ۈئن
ــــــۈپهتلهرنىڭ ــــــىزدە س ەئگهر س
بهزىلىـــرى كهم يـــاكى يېتهرلىـــك
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رنــى ھــازىردىنەئمهس بولــسا، ۇئال
باشالپ يېتىلـدۈرۈش يـاكى سـىزدە

ـــارلىرىنى  ـــېلىش«ب ـــۇزۇپ ق »قۇتق
مۇمكىنمۇ؟ بـۇ ھهقتىمـۇ وئيلىنىـپ

21ۇئيغۇر شىركهتلىرى بـۇ .  بېقىڭ
ســۈپهتنىڭ تىزىملىكىنــى بىــر چــوڭ
ــى ــپ، ۇئن ــسىپ چىقىرى قهغهزگه بې
ــــدىغان ــــن ائچى باشــــلىقالر يىغى
مهجلىــــسخانا تېمىغــــا چــــاپالپ

ۈمىمـۇ ناھـايىتىقويسا، ۇئنىـڭ ۈئن
ــدۇ  ــشى بولى ــا(ياخ ــسا بۇنىڭغ بول
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» قـالپىقى6وئيالشـنىڭ «قوشـۇپ، 
 ).نىمۇ شۇنداق قىلىپ قويۇڭ

ــڭ بېــشىدا ــۇر ماقالىنى مهن مهزك
تىلغا ائلغىنىمـدەك، ھهر بىـر ائدەم
ائلدى بىـلهن ۆئزى ۈئچـۈن لىـدېر

ەئگهر خالىـسىڭىز، گهرچه.  بولىدۇ
سىز باشـقىالر ۈئچـۈن بىـر رەسـمىي

بولمىــسىڭىزمۇ، يۇقىرىــدىكىلىــدېر 
ــى  ــويىچه ۆئزىڭىزدىك ــۇل ب 21ۇئس

سۈپهتكه بىر قېـتىم نومـۇر قويـۇپ،
 ۆئزىڭىزنى بىر قېـتىم باھـاالپ-ۆئز
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بىــــر ائدەمــــدە ائشــــۇ.  بېقىــــڭ
سۈپهتلهردىن كـۆپرەكى بـار بولـسا
ـــدىغانلىقى ـــشى بولى ـــۇنچه ياخ ش

شـۇڭا بولـسا.  ھهممىمىـزگه ائيـان
ۆئزىڭىــــزدە كهم بولغــــان يــــاكى

مچىـــل بولغــــان ســــۈپهتلهرنىكه
ـــشىپ ـــدىمۇ تىرى ـــۇقالش يولى تول

 ســـۈپهت بىـــلهن21بـــۇ .  بېقىـــڭ
ــــيه ــــك نهزەرى ــــۇقىرى دەرىجىلى ي
ــستېمىلىق ــۇرۇپ سى ــسىدە ت سهۋىيى
ھالدا تونۇشۇپ چىقىـشىم مېنىڭمـۇ
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ــتىم بولــۇپ ــۇنجى قې ــتىم ت ــۇ قې ب
بىــراق، بــۇ قېــتىم.  ھېــسابلىنىدۇ

تونۇشـــتۇرغان مهزمـــۇنالر يـــاكى
قــۇمالر مهن ۈئچــۈننهزەرىيىــۋى ۇئ

ـــدى ـــاد تۇيۇلمى ـــچه ي ـــۇ—ائن  ب
سۈپهتلهر مېنىڭ ھازىرغىچه بولغـان
ھاياتىمــدا ىئنتــايىن ھــالقىلىق رول
ـــــۇق ـــــسهم ائرت ـــــان، دې وئينىغ

 .كهتمهيدۇ
ۇئيغــۇرالر ھــازىر بىــر ىئنتـــايىن
ـــــــارىخىي دەۋردە ـــــــالقىلىق ت ھ
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ۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن.  ياشـــاۋاتىدۇ
ۈئمىدۋارلىق ۋە ىئجابىي پوزىتـسىيه

)optimism (نىـــــڭ قىممىتـــــى
ــدۇ ــۈپ مېڭىۋاتى ــسېرى ۆئس .بارغان
ـــــاج ـــــان ېئھتىي ـــــا بولغ ۇئنىڭغ
.بارغانسېرى كۈچىيىپ مېڭىۋاتىـدۇ
ۈئمىـــد ىئنـــسانالردا بـــار بولۇشـــقا
.تېگىشلىك ەئڭ مۇھىم ھېسـسىيات
ــــز ۆئز ــــدىكهن بى ــــد بولماي ۈئمى
ــــــــرغىچه ــــــــاتىمىزنى ائخى ھاي

ۇئيغۇرالرنىـڭ.  داۋامالشتۇرالمايمىز
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لىقىنى ســـــــاقالپ ۋەۈئمىـــــــدۋار
كۈچهيتىپ مېڭىشتا ھهر بىر لىدېر،
ــر ــسى، ھهر بى ــل ىئگى ــر ەئقى ھهر بى
بىلىم ىئگىسى، ۋە ھهر بىر تهپهككۇر
ىئگىــــــسىنىڭ بــــــاش تارتىــــــپ
بولمايـــــدىغان مهســـــۇئلىيىتى ۋە

مهن ائشـۇنداق.  مهجبۇرىيىتى بـار
بىر چۈشهنچه ائسـتىدا، ھـازىرغىچه

ـــوڭ ـــشكهن چ  چـــوڭ-ۆئزۈم ېئرى
نــى ۇئيغــۇر مىللىتىنىــڭنهتىجىلهر

نهتىجىــــــسى ھېــــــسابالپ، ۆئزۈم
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توغرىسىدىكى خوش خهۋەرلهردىـن
ــى ــدىكى خهلقىمىزن ــۇر دىيارى ۇئيغ
خهۋەردار قىلىپ تۇرۇشقا تىرىـشىپ

مهن ائشــــۇ ائدىــــتىم.  كهلــــدىم
ــــــــۇ يهرگه ۆئزۈم ــــــــويىچه، ب ب
توغرىــسىدىكى يېقىنقــى بىــر قــانچه

 خهۋەرنــــى كىرگــــۈزۈپ-خــــوش
يهنـــى(مهن مۇشـــۇ ائي .  قويـــاي
-13نىـڭ )  ائي-9 يىلى -2011

ــاش ۋە ــاۋا قاتن ــا ھ ــۈنى ائمېرىك ك
ائلهم تېخنولوگىيىسىنى باشـقۇرۇش
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 National Aeronautics(ىئدارىسى 
and Space Administration, 

NASA(ــۆھپه ۋە ــدە ت ــڭ ائالھى  نى
ــسىدىن ــپىيات ىئشخانى ــى كهش يېڭ
ىئككى پـارچه ېئلـخهت تاپـشۇرۇپ

بـۇ يىـلبـۇ خهتـلهر ماڭـا . ائلدىم
ـــى ـــى دانه يېڭ ـــڭ ىئكك ـــا نى ناس
تېخنولوگىيه مۇكاپىتى بهرگهنلىكـى
ھهققىدە بولۇپ، مهن ۇئ خهتلهرنى
مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىغـا قوشـۇپ

مهن بىر ائلىي دەرىجىلىك.  قويدۇم
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3وئپتىكا ىئنجىنىرى بولۇپ، ھـازىر 
خىل ائلهم تېلېسكوپىنىڭ ىئـشلىرى

مېنىــڭ.  بىــلهن شــۇغۇللىنىۋاتىمهن
اســلىق ىئــشىم تېلېــسكوپالرنىڭائس

وئپتىكىلىق الھىيىلىرىنى كومپيۇتېر
ائرقىلىق تهھلىـل قىلىـپ باھـاالپ،
ــۈن ــش ۈئچ ــشنى قىلى ــۈتكهن ىئ ك
قايـــــسى الھىيهنـــــى تـــــالالش
ــــــدىغان ــــــى، يولۇقى كېرەكلىكىن
ەئمهلىي مهسىلىلهرنى ھهل  قىلىـش
ــۇلنىڭ ــدىغان ۇئس ــۈن قوللىنى ۈئچ
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نېمه بولۇشى كېرەكلىكىنى، ھهمـدە
ــالرغاھه ــق زاپچاس ــر وئپتىكىلى ر بى

ــڭ ــق تهلهپلهرنى ــان تېخنىكىلى بولغ
نېمه بولۇشـى كېرەكلىكىنـى تېپىـپ

ــــــــش ــــــــي.  چىقى بهزى ەئمهلى
ــــىلىلهرنى ھهل ــــق مهس تېخنىكىلى
قىلىش ۈئچۈن يېڭى ۇئسـۇل يـاكى
يېڭى تېخنولوگىيه كهشىپ قىلىـشقا
ـــۇپ، مهن ـــدىغان بول ـــوغرا كېلى ت

ـــــــــــرىش« پۈركـــــــــــۈپ ىئتتى
»جرىبىخانىــسىتېخنولوگىيىــسى ته
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)Jet Propulsion Laboratory, 
JPL(دەپ ائتىلىـــدىغان ھـــازىرقى 

ــۇ ــان ب ــدىن بۇي ــدارىگه كىرگهن ىئ
ــى ــسىم نهتىجىلهرن ــر قى ســاھهدە بى

ــۈردۈم  ــا كهلت ــڭ ىئــدارە(قولغ بىزنى
 يىللىرى بىر راكېتا ياساش-1930

تهجرىبىخانىــــــسى ســــــۈپىتىدە
قۇرۇلغــان بولــۇپ، راكېتــا پۈركــۈپ

ــرىش تېخنو ــلهنىئتتى ــسى بى لوگىيى
ائلهم بوشـــــلۇقىغا چىقىـــــدىغان
بولغاچقــــا، بىزنىــــڭ ىئــــدارىگه
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.ھېلىقىدەك ىئسىم قويۇلغان ىئكهن
دۇنيادىكى تۇنجى راكېتانى بىزنىـڭ

ھــازىرقى. ىئــدارە ياســاپ چىققــان
ــــسىمۇ ــــڭ كۆپۈنچى ائيروپىالنالرنى
ــــــــــــرىش پۈركــــــــــــۈپ ىئتتى

بـۇ).  تېخنولوگىيىسىنى ىئـشلىتىدۇ
كـى مۇكاپــاتقېتىمقـى ھېلىقـى ىئك

ــۇنداق ــان ائش ــشلهپ چىقق مهن ىئ
يېڭـــى تېخنولـــوگىيىلهر ۈئچـــۈن

ۇئنىڭدىن باشقا، مۇشـۇ.  بېرىلگهن
ــۈنلىرى-15  ۋە -13  ســېنتهبىر ك
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JPL  مۇ ماڭا يۇقىرىـدىكى NSA
مۇكاپاتلىرىدىن باشقا يهنه ىئككـى
دانه ائالھىـــدە تـــۆھپه مۇكـــاپىتى
بهرگهن بولــــــــۇپ، ۇئالرنىــــــــڭ

ىملىرىنىمۇتهغدىرنامىـــسىنىڭ رەســـ
مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىغـا قوشـۇپ

  .قويدۇم
مهن مهزكــــــــۇر ماقــــــــالهمنى
ائمېرىكىلىق داڭلىـق پهيالسـوپ ۋە

ــــرى  )coach(ۋاســــكېتبول ترېنې
،Johm Wooden(جون ۋۇدەن 
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نىــڭ بىــر قــانچه) 1910-2010
ــــلهن ــــۆزلىرى بى ــــك س ھېكمهتلى

 :ائخىرالشتۇرىمهن
مۇكهممهللىـــك: مۇكهممهللىـــك–

 بىــــــــراقمــــــــۇمكىن ەئمهس،
مـــۇكهممهللىككه يېـــتىش ۈئچـــۈن
پۈتــۈن كــۈچى بىــلهن تىرىــشىش

مــۇھىمى ەئڭ. پۈتــۈنلهي مــۇمكىن
 .يۇقىرى دەرىجىدە تىرىشىش

يـالغۇز باشـقىالرنىڭ: باشقۇرۇش–
خىزمهتنى قانداق قىلىدىغانلىقىغىال
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ــــسى ۋە ــــڭ ائىئلى ەئمهس، ۇئالرنى
قىزىقىشلىرىغىمۇ چىن كۆڭلىڭىزدىن

ــــسىڭىز، ــــدىغان بول ــــىزقىزىقى  س
ياخشىراق ھهمكارلىق ۋە ياخشىراق

 .نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز
ــــــــــنىش– ــــــــــۈ: ۆئگى مهڭگ

ــال. ياشــايدىغاندەك ۆئگىنىــڭ ەئتى
 .ۆئلۈپ كېتىدىغاندەك ياشاڭ

ۆئز خاھىـشىڭىز: مۇۋەپپهقىيهت–
بــويىچه ىئــش كۆرۈشــكه ەئمهس،
ـــشقا ـــالنى تېپى ـــشى ائم ەئڭ ياخ
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 .تىرىشىڭ
ـــــشىنىش– ـــــقىالرغا بهك: ىئ باش

ــشىنىپ كه ــدە ائزارىئ ــسىڭىز بهزى ت
ـــراق باشـــقىالرغا ـــسىز، بى يهپ قالى
يېتهرلىك دەرىجىـدە ىئشهنمىـسىڭىز

 .ھهسىرەت ىئچىدە ياشايسىز
ىئــدېائلىزم:  خۇراملىــق-شــاد–

ــــك( ــــزم) غايىچىلى ــــلهن رېائلى بى
ـــــــــانلىق( ـــــــــى) ەئمهلىيهتچ ن

ـــاتتىق ـــا ق ـــتۈرۈپ، ۇئنىڭغ بىرلهش
ــۇڭ ــشچانلىقنى قوش ــۇنداق. تىرى ش
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ۈئمىـــدقىلـــسىڭىز ســـىز بـــۇرۇن 
قىلغانـــــدىن كـــــۆپ ياخـــــشى

 .نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز
ەئگهر مۇۋاپىــق تهييــارلىق: ۇئتــۇش–

قىلسىڭىز، باشقىالردىن تۆۋەنرەك نومـۇر
ېئلىپ قالسىڭىزمۇ مۇسـابىقىدە ھهرگىـز

ـــــسىز ـــــۇرۇپ قويماي ەئگهر ۆئز.  ۇئتت
قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ ھهممىـــسىنى ىئـــشقا
سېلىش يولىـدا ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـدە

انلىق كۆرسهتــــسىڭىز، ســــىزتىرىــــشچ
.مۇسابىقىدە ھهر داىئم ۇئتۇپ چىقىسىز
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NSAدىــن كهلــگهن ىئككــى پــارچه  
  .تهبرىك ېئلخېتى
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ـــۇنى ـــڭ ائساســـىي مهزم :ۇئالرنى
:دوكتور ەئركىن سىدىق ەئپهندى«

ـــۆھپه ۋەNSAمهن   ـــدە ت  ائالھى
ــسىنىڭ ــپىيات ىئشخانى ــى كهش يېڭ

NSAرەىئسىگه ۋاكالىتهن، سىزگه  
ڭـــى تېخنولـــوگىيه مۇكاپـــاتىيې

ــلهن ــاللىق بى ــى خۇش بېرىلگهنلىكىن
بـۇ مۇكاپـات سـىزنىڭ. ۇئقتۇرىمهن

 نومۇرلــــــۇق يېڭـــــــى-47711
 New(تېخنولــــوگىيه دوكالتــــى 

Technology Reporting, NTR(
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ــپىياتىڭىز ــان كهش ــان قىلىنغ دا باي
ائرقىلىق، ائمېرىكا دۆلىتىنىڭ ائلهم

تهتقىقـات(بوشلۇقى پروگراممىـسى 
گه قوشــقان ائالھىــدە) مىتــىخىز

بىـز بـۇ. تۆھپىڭىز ۈئچۈن بېرىلـدى
ــــراپ ــــق، ېئتى ــــات ائرقىلى مۇكاپ
قىلىنغــــــــــــان ائالھىــــــــــــدە
ــىزنى ــۇۋەپپهقىيىتىڭىز ۈئچــۈن س م

 ».قىزغىن تهبرىكلهيمىز
ــــا  ــــن بهرگهن JPLماڭ -1 دى

 مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
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ــــن بهرگهن JPLماڭــــا  -2 دى
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 مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
ىدە تىلغا ېئلىنغـان باشـقابۇ ماقال

 ماقالىلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى
ۆئمۈرلۈك كهسىپنى قانـداق تـالالش

 :كېرەك
http://www.meripet.com/Soh

bet1/Erkinb4.htm 

ائرتۇقچىلىق، ائجىزلىـق، پۇرسـهت،
 :ۋە تهھدىت

http://www.meripet.com/Soh
bet1/20100722_Swot1.htm 
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ــا ائيالندۇرۇشــن ىڭغــايىنى رېائللىقق
 :سىرلىق قانۇنىيىتى

 
http://www.meripet.com/Soh

bet1/20101018_Qanuniyet1.ht
m 

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

bet1/Erkinb3.htm 

ــۇش ۈئچــۈن ــۇپ بول ياخــشى مهغل
 :قانداق قىلىش كېرەك؟
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http://www.meripet.com/PDF/

20110617_FailWell.pdf 

 : تۈۋرۈكى6اراكتېرىنىڭ ائدەم خ
http://www.meripet.com/Soh

bet1/20110402_Xarakter.htm 

:يۇمشاق دېتالى» يۇلغۇن ىئمال«
http://www.yulghun.com/imla 

ـــسى ـــدېرلىق نهزەرىيى داھىـــي ۋە لى
 :توغرىسىدا وئمۇمىي چۈشهنچه

http://www.meripet.com/Soh
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bet1/Erkind3_Lider.htm 

ـــسى ـــڭ داھىي ـــتىال ۋەھونالرنى  ائت
 :ائتتىالىئزم

http://www.meripet.com/Soh
bet1/2010a0_Attila.htm 

 )تۈگىدى (
 مهرىپهت تورى: مهنبه 

بـــۇ ماقـــالىنى ھـــېچ كىمـــدىن
رۇخــسهت ســورىماي، مهنبهســىنى
ـــقا ھهر ـــدا باش ـــكهرتكهن ھال ەئس
ـــالن ـــدە ېئ ـــور بهتلىرى ـــداق ت قان
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 .قىلسىڭىز بولىۋېرىدۇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


