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 -2010يىلىدىكى بىر جۈمه كـۈنى
چۈشتىن كﯧـيىن ،مهن ىئـشلهيدىغان
ىئـــــــــدارە  JPLدىكـــــــــى مهن
قاتنىـــشىۋاتقان بىـــر پروجﯧكتنىـــڭ
باشــــــلىقى ماڭــــــا» :ەئركىــــــن،
ائلدىمىزدىكى دۈشهنبه كۈنى بىزنىڭ
پروجﯧكتنــى كــۆزدىن كهچۈرىــدىغان
بىــر مــۇھىم يىغىــن بــار .شــۇ يىغىنــدا
دوكالت قىلىدىغانغا ماڭا بىر قانچه »
 «PowerPointبﯧتـــى كﯧلىـــدىغان
نهتىجىلهر كﯧرەك ىئـدى .سـهن ۇئنـى
دۈشـــــــــهنبىگىچه تهييـــــــــارالپ
بﯧرەلهرســهنمۇ؟ بــۇ يىغىنغــا NASA
نىــــڭ بــــاش شــــتابىدىكى مۇشــــۇ
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پروجﯧكتقـــا مهســـۇئل خـــادىمالرمۇ
قاتنىشاتتى« دﯦدى .مهن بۇ ىئشنىڭ
ناھايىتى مۇھىملىقىنى ھـﯧس قىلىـپ،
ۇئنىڭغا »مهن ەئته ۆئيـدە ىئـشلهپ،
بــۇ ىئــشنى پۈتتــۈرۈپ بﯧــرەي« دەپ
جاۋاب بهردىم.
ەئتىـــــسى مهن كومپيـــــۇتﯧرىمنى
ۆئيدىن ىئدارىـدىكى كومپيۇتﯧرالرغـا
ۇئالپ ،زۆرۈر ھﯧــسابالشالرنى قىلىــشقا
ۇئرۇنــــۇپ باقــــسام ،ســــۈرەئتنىڭ
ائســــتىلىقىدىن ىئچىــــم ناھــــايىتى
پۇشۇپ كهتتى .شـۇنىڭ بىـلهن ائشـۇ
شــهنبه كــۈنى  45kmيــول يــۈرۈپ
ىئدارىگه بﯧرىپ ،بىر كۈن ىئشلهپ ،ۇئ
ىئــــشالرنى پۈتتــــۈردۈم .دۈشــــهنبه
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كۈنىــــــدىكى يىغىنــــــدا بىزنىــــــڭ
پروجﯧكتنىــــــــڭ باشــــــــلىقى مهن
تهييارلىغـــان مهزمـــۇنالرنى دوكـــالت
قىلىــــشتىن بــــۇرۇن» ،مهن ھــــازىر
دوكـــالت قىلىـــدىغان مهزمـــۇنالرنى
ەئركىــن ســىدىق شــهنبه كــۈنى ائرام
ائلماي ىئشلهش ائرقىلىـق تهييـارالپ
بهردى .شـــۇڭا ائلـــدى بىـــلهن مهن
ۇئنىڭغا رەھمهت ېئيـتىمهن« دﯦـدى.
بــۇ قﯧتىمقــى يىغىننىــڭ مــۇھىملىقى
بىلهن سﯧلىشتۇرغاندا ،مﯧنىڭ قىلغىنىم
بىــر ۇئنچىــۋاال چــوڭ ىئــشمۇ ەئمهس
بولۇپ ،باشلىقىمنىڭ مﯧنى بۇ يىغىنـدا
ائالھىـــدە تىلغـــا ېئلىـــشىنىڭ ھـــﯧچ
قانداق ھاجىتى يـوق ىئـدى .لـﯧكىن
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ۇئ ۋاقىتنىـــڭ قانچىلىـــك قىـــسلىقىغا
قارىماي ،مﯧنىڭ تۆھپهمنى كۆپچىلىك
ائلدىـــدا ائشـــكارا ېئتىـــراپ قىلىـــش
نۇقتىسىدا تۇرۇپ ،مﯧنى تىلغا ائلدى.
مهن ۆئزۈمنىڭ ائمﯧرىكىـدىكى ائلىـي
مهكـــتهپ ۋە شـــىركهت ھاياتىمـــدا
بۇنــــداق ىئــــشالرنى كــــۆپ قﯧــــتىم
ۇئچراتتىم— باشلىقالر ۆئزىنىڭ قـول
ائستىدىكى كىـشىلهرنىڭ تۆھپىـسىنى
ائيرىم ۋە كۆپچىلىك ائلدىدا ائشكارا
ېئتىراپ ) (acknowledgeقىلىدۇ.
بــۇ نــﯧمه ۈئچــۈن بىلهمــسىز؟ بۇنىــڭ
ســــهۋەبى ،بــــۇ باشــــلىقالر يــــاكى
لىـــدﯦرالرنىڭ ھهممىـــسى لىـــدﯦرلىق
ىئلمىدە مهخسۇس تهربىيه كۆرگهنلهر
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بولــــۇپ ،يۇقىرىقىــــدەك قىلىــــشنىڭ
ىئنسان پسىخولوگىيىـسىدە ىئنتـايىن
مـــۇھىملىقىنى ۇئالرنىـــڭ ھهممىـــسى
وئخــــــــــــشاش دەرىجىــــــــــــدە
بىلىدىغانلىقىدىندۇر.
مهن ھـــــــــازىرغىچه يازغـــــــــان
ماقالىلىرىمــدە ائرزۇ ،نىــشان ،غــايه،
غـــايىنى رﯦائللىققـــا ائيالنـــدۇرۇش،
شــــىركهت باشــــقۇرۇش ،داھىــــي ۋە
مــۇۋەپپهقىيهت قاتــارلىق بىــر قاتــار
مهســـىلىلهر ۈئســـتىدە بىـــر ائزدىـــن
توختالدىم .ھازىرغىچه توختالمىغان
ىئلمىــي ۇئقۇمالرنىــڭ بىــرى لىــدﯦرلىق
ىئلمىــــدىن ىئبــــارەت .ائمﯧرىكــــا
قاتــارلىق غهرب ەئللىرىــدە بــۇ ىئلىــم
12

ناھــــايىتى كهڭــــرى وئمۇمالشــــقان
بولۇپ ،مهن ائمﯧرىكىدىكى بىر قانچه
شـــىركهتلهردە ىئنژﯦنﯧـــر ۋە باشـــلىق
بولۇپ ىئشلهش جهريانىدا باشقۇرۇش
ۋە لىدﯦرلىق توغرىسىدىكى مهخسۇس
كۇرسالرغا بىر قانچه قﯧتىم قاتنىـشىپ
بــاقتىم .ۆئزۈمنىــڭ مۆلچهرلىــشىچه،
ۇئيغـــۇرالر ھـــازىرغىچه بـــۇ ىئلىمـــگه
ائنــچه ېئتىبــار بﯧرىــپ كﯧتهلمىــدى.
شۇڭالشــقا بــۇ ىئلىمنىــڭ كۈچىــدىنمۇ
ۈئنۈملـــۈك پايدىلىنالمىـــدى .بىـــر
مىللهتنىــڭ گۈللىنىــشىدە ،يﯧتهرلىــك
ســـاندىكى لىـــدﯦرلىق بىلىملىرىنـــى
بىلىــدىغان ھهمــدە ۇئنــى ۈئنۈملــۈك
ىئشلىتهلهيدىغان كىشىلهرنىڭ بۆلىشى
13

ىئنتــــايىن مــــۇھىم رول وئينايــــدۇ.
ھهممهيلهننىــــــــڭ خهۋىرىــــــــدە
بولغىنىــدەك ،ھــازىر ۋەتهن ىئچــى ۋە
ســىرتىدىكى ۇئيغــۇرالر جهمىئيىتىــدە
لىــــدﯦرلىق بىلىمــــى ۋە لىــــدﯦرلىق
ماھارىتىنىــــــــڭ يﯧتهرســــــــىزلىكى
ســهۋەبىدىن يــۈز بﯧرىۋاتقــان ناچــار
ەئھۋالالر ىئنتايىن كـۆپ .شۇڭالشـقا
مهن مهزكـــــۇر ماقالىـــــدە جـــــون
ماكـسىۋﯦل ) (John C. Maxwellنىـڭ
»بىـــر لىـــدﯦردە چوقـــۇم بولۇشـــقا
تﯧگىـــشلىك  21ســـۈپهت« دﯦـــگهن
كىتابىــدىكى مهزمــۇنالرنى قىــسقىچه
تونۇشتۇرۇپ ۆئتىـمهن .بـۇ كىتابنىـڭ
ىئنگلىـــزچه ائتىلىـــشى » The 21
14
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indispensable

 « leaderدۇر.
وئمۇمالشـــــــتۇرۇپ ېئيتقانـــــــدا،
لىدﯦرلىقنىڭ مۇنـداق ىئككـى تهرىپـى
بــار .ۇئنىــڭ بىــرى ھهر بىــر كىــشىنىڭ
ۆئز -ۆئزىــگه قارىتىلغــان لىــدﯦرلىق
ىئقتىــــدارى .يهنه بىــــرى بولــــسا
باشـــقىالرغا قارىتىلغـــان لىـــدﯦرلىق
ىئقتىدارى.
ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ وئخـــشىمىغان
ســـــاندىكى گـــــۈزەل ائرزۇلىـــــرى،
نىــشانلىرى ۋە غــايىلىرى بــار بولىــدۇ.
شــۇنداقال كــۆپ ســاندىكى كىــشىلهر
ۆئزىنىـڭ تهپهككــۇر دۇنياســىدا ائشــۇ
گــۈزەل ائرزۇ ،نىــشان ۋە غــايىلهرنى
15

ەئمهلــــگه ائشــــۇرغان ۋاقىتتىكــــى
مهنزىرىلهرنى كۆرۈپ تۇرۇشـقا ،ائشـۇ
چاغدىكى ەئھۋالالر توغرىسىدا خىيال
قىلىــشقا مــاھىر كﯧلىــدۇ .ۇئنــداقتا
ۆئزىڭىـــز بىـــلهن ســـىزنىڭ گـــۈزەل
ائرزۇلىرىڭىزنىڭ وئتتۇرىسىنى ائيرىپ
تۇرغــان نهرســه نــﯧمه بىلهمــسىز؟ ۇئ
ســـىزنىڭ لىـــدﯦرلىق ىئقتىـــدارىڭىز.
لىـــــدﯦرلىق ىئقتىـــــدارى ســـــىزنىڭ
باشـــقىالرنى ۈئنۈملـــۈك يﯧـــتهكلهپ
مﯧڭىــــشىڭىز ۈئچــــۈن كهم بولــــسا
بولمايـــدۇ .شـــۇنداقال ســـىزنىڭ ۆئز
غــايىڭىزنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتا كهم
بولــسىمۇ ھهم بولمايــدۇ .شۇڭالشــقا
مهيلـــى ســـىز باشـــقا بىـــر گۇرۇپپـــا
16

ائدەملهرنـــى باشـــقۇرىدىغان يـــاكى
ۇئالرغــا يﯧتهكچىلىــك قىلىــدىغان بىــر
رەســمىي باشــلىق يــاكى بىــر رەســمىي
لىـــدﯦر بولـــۇڭ -بولمـــاڭ ،مهزكـــۇر
ماقــالىنى چوقــۇم بىــر قﯧــتىم وئقــۇپ
چىقىڭ.
»لىدﯦر« يـاكى »باشـلىق« دﯦـگهن
ائتالغۇنىــــڭ ۆئزىــــدىنال كۆرۈنــــۈپ
تۇرغىنىدەك ،بىر گۇرۇپپا ائدەملهرنـى
باشـــــقۇرىدىغان يـــــاكى ۇئالرغـــــا
يﯧتهكچىلىك قىلىـدىغان بىـر رەسـمىي
باشــلىق يــاكى بىــر رەســمىي لىــدﯦر
ۈئچــــــــۈن بــــــــۇ ماقالىــــــــدە
تونۇشــتۇرۇلىدىغان مهزمــۇن تﯧخىمــۇ
مـــۇھىم .بىـــر رەســـمىي لىـــدﯦرنىڭ
17

الياقهتلىــــك لىــــدﯦر بواللىغــــان-
بواللمىغــانلىقىنى ۆئلچهيــدىغان بىــر
مۇھىم ۆئلچهم ،باشـقىالرنىڭ ۇئنىڭغـا
ۆئزلۈكىـــــــــدىن ەئگىشىـــــــــشنى
خااليدىغان -خالىمايدىغانلىقىـدۇر.
ەئگهر ســــىز يﯧتهكچىلىــــك يــــاكى
لىــدﯦرلىق قىلــسىڭىز ،ەئممــا ســىزگه
ھـــﯧچ كىـــم ەئگهشمىـــسه ،ۇئ ھالـــدا
ســــىزنىڭ قىلغىنىڭىــــز باشــــقىالرنى
يﯧتهكلهپ مﯧڭىش بولماستىن ،يـالغۇز
يـــول مـــﯧڭىش بولىـــدۇ .شۇڭالشـــقا
ەئگهر ســىز بىــرەر شــىركهت قۇرغــان،
قۇرمـــاقچى بولغـــان ،يـــاكى بىـــرەر
تهشكىالت ياكى شىركهتته مهلۇم بىـر
دەرىجىــدىكى بىــر باشــلىقلىق رولىنــى
18

ائلغان بىرى بولـسىڭىز ،بـۇ ماقـالىنى
چوقۇم بىر قﯧتىم وئقۇپ بﯧقىڭ.
جــون ماكــسىۋﯦل ەئپهنــدى پۈتــۈن
دۇنيادىكى ھازىرغىچه ياشىغان ۇئلۇغ
لىـــدﯦر يـــاكى داھىيالرنـــى تهتقىـــق
قىلىپ ،ۇئالرنىڭ ھهممىسىنىڭ مهزكۇر
ماقالىــــدە تونۇشــــتۇرۇلىدىغان 21
ســـــۈپهتكه ىئـــــگه ىئكهنلىكىنـــــى
يهكۈنلهپ چىققـان .بـۇ  21سـۈپهت
ھهققىدىكى بىلىملهر سىزنىڭ ھهقىقىي
تــــۈردە ۈئنۈملــــۈك يﯧتهكچىلىــــك
قىلىــدىغان ،ۋە كىــشىلهر ەئگىشىــشنى
ىئـــستهيدىغان بىـــر لىـــدﯦر بولـــۇش
ۈئچۈن ھازىرلىمىسىڭىز بولمايـدىغان
كىشىلىك خاراكتﯧرلهر بىلهن تونۇشۇپ
19

چىقىـــــش ،ۇئالرنـــــى تهرەققىـــــي
قىلـــدۇرۇش ،ۋە ۇئالرنـــى تـــوغرىالش
ۈئچـــــۈن ناھـــــايىتى زور يـــــاردەم
قىالاليدۇ.
لىدﯦرلىق بىلىملىرىنى بىلىـش بىـلهن
ۇئنـــــى ەئمهلىيهتـــــته قوللىنىـــــپ،
مۇۋەپپهقىيهتلىــك لىــدﯦرلىق قىلىــش
ائيـــرىم -ائيـــرىم ىئككـــى ىئـــش.
»جهريـــــان قـــــانۇنىيىتى« نىـــــڭ
كۆرسىتىــشىچه ،لىــدﯦرلىق ھهرگىزمــۇ
بىــر كۈننىــڭ ىئچىــدىال يﯧتىلمهيــدۇ،
بهلكــى ۇئ ھهر كــۈنى ائز -ائزدىــن
تهرەققىي قىلىپ يﯧتىلىدۇ .ۆئزىڭىزنى
لىدﯦرلىق بىلىملىرىنـى بىلىـدىغان بىـر
ائدەمــــــدىن رﯦــــــائل دۇنيــــــادا
20

مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك لىـــــــدﯦرلىق
قىالاليدىغان بىرىگه ائيالندۇرۇشتىكى
ائچقــــــۇچ ســــــىزنىڭ كىــــــشىلىك
خاراكتﯧرىڭىزدىن ىئبـارەت .سـىزنىڭ
كىــــشىلىك خــــاراكتﯧرىڭىز يــــاكى
خـــاراكتﯧر جهھهتتىكـــى ســـۈپىتىڭىز
ســـىزنىڭ لىـــدﯦرلىق ىئقتىـــدارىڭىزنى
ھهرىكهتكه كهلتـۈرۈپ ،ۇئنـى كـۈچ-
قـــۇۋۋەتكه ىئـــگه قىلىـــدۇ .يـــاكى
بولمىــسا ۇئ ســىزنىڭ مــۇۋەپپهقىيهت
يـــولىڭىزنى توســـۇپ قويىـــدۇ .بىـــر
ائدەمنىڭ ۈئنۈملـۈك لىـدﯦر بولـۇش-
بواللماســــلىقىنى ۇئنىــــڭ ىئچكــــى
جهھهتــته قانــداق ائدەم ىئكهنلىكــى
بهلگىلهيــــدۇ .باشــــقىچه قىلىــــپ
21

ېئيتقانــــدا ،لىــــدﯦرلىق ائدەمنىــــڭ
ىئچىــدىن ســىرتىغا قــاراپ تهرەققىــي
قىلىپ يﯧتىلىدۇ .ەئگهر سـىز ىئچكـى
جهھهتـــته بىـــر الياقهتلىـــك لىـــدﯦر
بوالاليدىكهنسىز ،تاشقى جهھهتتىمـۇ
ۆئزىڭىز ائرزۇ قىلغاندەك لىـدﯦرالرنىڭ
بىــرى بوالاليــسىز .شۇڭالشــقا ەئگهر
ســــىز لىــــدﯦرلىق بالــــدىقىنىڭ ەئڭ
يــــۇقىرى پهللىــــسىگه چىقمــــاقچى
بولىدىكهنــسىز ،چوقــۇم ۆئزىڭىــزدە،
ياكى ۆئزىڭىزنىڭ ىئچكى دۇنياسـىدا،
مۇشــۇ ماقالىــدە تونۇشــتۇرۇلىدىغان
 21ســۈپهتنى يﯧتىلــدۈرۈڭ» .ەئگهر
سىز شۇنداق قىالاليدىكهنسىز ،سىز بۇ
دۇنيادىكى باشقا ھهر قانـداق ىئـشنى
22

قىالاليسىز«.
ۋاقىـــت ېئتىبـــارى بىـــلهن مهن بـــۇ
ماقالىنى بىـر قـانچه قىـسىمغا بولـۇپ
تاماماليمهن.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
»بىـــر لىـــدﯦردە چوقـــۇم بولۇشـــقا
تﯧگىـــشلىك  21ســـۈپهت« دﯦـــگهن
كىتابنىــڭ ائپتورىنىــڭ ىئــسمى جــون
ماكــسىۋﯦل )»(« John C. Maxwell
بولـــۇپ ،مهن ۇئ ائپتـــور ھهققىـــدە
ۆئزۈمنىـــڭ »غـــايه تىكلهشـــنىڭ 10
ۆئلچىمـــى« دﯦـــگهن ماقالىـــسىدىمۇ
ائزراق چۈشــــهنچه بهرگهن ىئــــدىم.
ماقالىنىـــــڭ تولـــــۇق بولۇشـــــىغا
كاپالهتلىك قىلىش ۈئچۈن وئخـشاش
23

چۈشهنچىنى بـۇ يهرگىمـۇ كىرگـۈزۈپ
قويدۇم .جون ماكـسىۋﯦل ەئپهنـدى
بىــر خهلقــائرادا ېئتىــراپ قىلىنغـــان
لىدﯦرشۇناســــلىق مۇتهخهسسىــــسى،
نۇتۇق سۆزلىگۈچى ۋە ائپتـوردۇر .ۇئ
 50پارچىــــدىن ائرتــــۇق كىتــــاب
چىقارغـــــان بولـــــۇپ ،ۇئالرنىـــــڭ
كوپىيـــــــسىدىن ھـــــــازىرغىچه 16
مىليونــــدىن ائرتــــۇقى ســــﯧتىلغان.
دۇنيـــادىكى  2مىليونـــدىن ائرتـــۇق
لىــدﯦرالرغا تهربىــيىلهش ســﯧمىنارلىرى
بهرگهن .ۇئ لىـــــــــــــــدﯦرالر تهۋە
وئرۇنالردىـــــــن دۇنيـــــــادىكى ەئڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىـك » Fortune 500
« تىزىملىكىـــدىكى شـــىركهتلهر ،ھهر
24

قايـــسى ەئللهرنىـــڭ ھۆكـــۈمهتلىرى،
ائمﯧرىكىنىڭ ھهربىـي ائكادﯦمىيىـسى،
ائمﯧرىكىنىڭ مهملىكهتلىـك ىئـسپورت
بىرلهشــــمىلىرى ۋە ب د ت نــــى ۆئز
ىئچىـــگه ائلىـــدۇ )»« Fortune 500
شـــىركهتلىرىنى دۇنيـــادا ناھـــايىتى
نوپۇزلــۇق بولغــان »فورتــۇنه« يــاكى
»تهلهي« ژۇرنىلــى ھهر يىلــى تــالالپ
بﯧكىتىدىغان بولۇپ ،ۇئالر دۇنيادىكى
ەئڭ چـــــوڭ  500شـــــىركهتنى ۆئز
ىئچىــگه ائلىــدۇ( .جــون ماكــسىۋﯦل
ەئپهنـــدى بىـــر قـــانچه مـــۇالزىمهت
شـــىركهتلىرىنىمۇ قۇرغـــان .ۇئنىـــڭ
»لىــدﯦرلىقنىڭ ائغــدۇرۇپ تاشــلىغىلى
بولمايـــــدىغان  21قـــــانۇنىيىتى«،
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»ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچىــدىكى لىــدﯦرلىقنى
يﯧتىلـــدۈرۈڭ« ،ۋە » بىـــر لىـــدﯦردە
چوقــــۇم بولۇشــــقا تﯧگىــــشلىك 21
سۈپهت« دﯦگهن  3پارچه كىتابىنىـڭ
ھهر بىــرى بىــر مىليــون نۇســخىدىن
كۆپرەك سﯧتىلغان.
تۆۋەنــدە مهن بىــر لىــدﯦردە چوقــۇم
بولۇشـــقا تﯧگىـــشلىك  21ســـۈپهتنى
تونۇشتۇرۇشنى باشاليمهن.
 -1ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮ—
ﭼﻮﯓ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺵ )(Character
بۇ ھهقـته ىئـشلىتىلگهن ىئنگلىـزچه
ســـــۆز »  « Characterبولـــــۇپ،
ۇئنىڭ يۇلغـۇن لۇغىتىـدىكى مهنىـسى
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»خــاراكتﯧر ،مىــجهز ،خۇسۇســىيهت،
ەئخـــالق ،پهزىـــلهت ،ائالھىـــدىلىك،
ۆئزگىچىلىـــك ،پﯧرســـوناژ ،بهلـــگه«
ىئـــكهن .يهنـــى ،بـــۇ ســـۆز جـــون
ماكـــسىۋﯦل ەئپهنـــدىنىڭ كىتابىـــدا
»كىــــشىلىك خــــاراكتﯧر« دﯦــــگهن
مهنىـــدىمۇ ،ھهمـــدە »ەئخالقلىـــق«
دﯦــــگهن مهنىــــدىمۇ ىئــــشلىتىلگهن
بولــــــۇپ ،مهنمــــــۇ ىئنگلىــــــزچه
» «Characterدﯦــــگهن ســــۆزنى
ائشـــۇنداق ىئككـــى خىـــل مهنىـــدە
ائلىمهن.
بــۇ يهردىكــى كىــشىلىك خــاراكتﯧر
دﯦگىنىمىــز بىــر ائدەمنىــڭ ەئخالقىــي
ســـۈپىتىگه ،ســـهمىمىي بولـــۇش ۋە
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جۈرەئتلىك بولۇش قاتارلىق كىشىلىك
سۈپىتىگه قارىتىلغان .بىـر لىـدﯦرنىڭ
ھايـــاتتىكى ھهر خىـــل ەئھۋالالرغـــا
قانداق مۇائمىله قىلىدىغانلىقى ۇئنىڭ
كىـــــشىلىك خـــــاراكتﯧرى يـــــاكى
پهزىلىتىنىـــڭ قانـــداق ىئكهنلىكىنـــى
كۆرســـىتىپ بﯧرىـــدۇ .كرىـــزىس بىـــر
ائدەمنىــــــــــڭ خــــــــــاراكتﯧرىنى
يﯧتىلدۈرمهيــــدۇ ،ەئممــــا ۇئنىــــڭ
خاراكتﯧرىنىــــــــڭ قانــــــــداقلىقىنى
ائشــــكارىالپ بﯧرىــــدۇ .ائدەم بىــــر
وئڭۇشــسىزلىققا يولۇققانــدا ،مۇنــداق
ىئككى خىل يولدىن بىرىنى تالالشـقا
مهجبۇرى بولىدۇ :ەئخالقلىق بولـۇش
يــاكى مۇرەســسه قىلىــش .ھهر قﯧــتىم
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ەئخالقلىق بولۇشنى تاللىغـان ائدەم،
بۇنداق تالالش بىر سهلبىي ائقىۋەتنى
كهلتــۈرۈپ چىقارغــان تهقــدىردىمۇ،
ھهر قﯧـــتىم بۇرۇنقىـــدىنمۇ كۈچلـــۈك
بولــۇپ ماڭىــدۇ .ۆئزىمىــزدە ېئــسىل
پهزىلهتلهرنى يﯧتىلدۈرۈش ۆئزىمىزنـى
بىر لىدﯦر قىلىپ تهرەققىي قىلـدۇرۇش
ۈئچـــۈنال ەئمهس ،ۆئزىمىزنـــى بىـــر
ياخشى ىئنـسان قىلىـپ يﯧتىلـدۈرۈش
ۈئچۈنمۇ ناھايىتى زۆرۈر.
سىزنىڭ خـاراكتﯧرىڭىز سـىزنىڭ كىـم
ىئكهنلىكىڭىزنى بهلگىلهيدۇ .سىزنىڭ
كىــم ىئكهنلىكىڭىــز ســىزنىڭ نﯧمىنــى
كۆرىــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيــــدۇ.
ســـىزنىڭ نﯧمىنـــى كۆرىـــدىغانلىقىڭىز
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ســــــــىزنىڭ نــــــــﯧمه ىئــــــــشنى
قىلىــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيــــدۇ.
شۇڭالشقا بىر لىدﯦرنىڭ قانـداق ىئـش
ېئلىــــپ بارىــــدىغانلىقىنى ۇئنىــــڭ
خاراكتﯧرىـــدىن ائيرىـــپ قـــارىغىلى
بولمايــــدۇ .ەئگهر بىــــر لىــــدﯦرنىڭ
نىيىتــى بىــلهن ھهرىكىتــى داۋاملىــق
ۆئز -ائرا قـــارىمۇ -قارشـــى بولـــۇپ
ماڭىــدىكهن ،ســىز ۇئنىــڭ كىــشىلىك
خاراكتﯧرىنى كۆزىتىش ائرقىلىـق نـﯧمه
ۈئچــۈن ائشــۇنداق بولىــدىغانلىقىنى
بايقىيااليسىز.
ائدەمنىــڭ بىــر قىــسىم تــاالنتلىرى
تۇغمـــا بولىـــدۇ ،ەئممـــا كىـــشىلىك
خاراكتﯧر خۇسۇسـىي تالالشـتۇر .بىـز
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ۆئزىمىزنىـــــڭ ائتـــــا -ائنىـــــسىنى،
تۇغۇلغــــان ۋە ۆئســــۈپ يﯧــــتىلگهن
يۇرتىنى ،ۋە ۆئزىمىزنىـڭ تـاالنتلىرىنى
ۆئزىمىــــز تاللىيالمــــايمىز .ەئممــــا
ۆئزىمىزنىـــڭ خـــاراكتﯧرىنى ۆئزىمىـــز
تاللىيااليمىز .يهنى بىز ھهر قﯧتىم بىـر
تالالشـــقا دۇچ كهلگهنـــدە ،ۆئزىمىـــز
ۈئچــۈن بىــر خــاراكتﯧرنى ۋۇجۇدقــا
كهلتــــۈرىمىز .بىزنىــــڭ ھايــــاتىمىز
ۆئزىمىزنىڭ كىـشىلىك خـاراكتﯧرلىرىنى
يﯧتىلــــدۈرۈش جهريــــانى بولــــۇپ
ھﯧسابلىنىدۇ.
ھهقىقىي لىدﯦرلىق باشقا كىـشىلهرنى
ۆئز ىئچىــگه ائلغــان بولىــدۇ— ەئگهر
ھﯧچ كىم سىزگه ەئگىـشىپ ماڭمىـسا،
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ســىز باشــقىالرنى يﯧــتهكلهپ ماڭغــان
بولمايــسىز ،بهلكــى ۆئزىڭىــز يــالغۇز
مﯧڭىپ كﯧتىۋاتقان بولىسىز .كىشىلهر
ناچـــار خاراكتﯧرلىـــك يـــاكى ناچـــار
ەئخالقلىق لىـدﯦرالرغا ەئگهشـمهيدۇ.
بــۇرۇن ەئگهشــكهن بولــسىمۇ ،ۇئنىــڭ
خاراكتﯧرىنىـــڭ يـــاكى ەئخالقىنىـــڭ
ناچارلىقىنى بايقىغان ھامان ۇئنىڭغـا
ەئگىشىشتىن توختايدۇ.
لىـــــــدﯦرالر ۆئز خاراكتﯧرىنىـــــــڭ
چهكلىمىسىدىن ۈئسـتۈن تۇرىـدىغان
بىـــر پهللىـــگه يﯧتهلمهيـــدۇ .بهزى
ناھــايىتى تــاالنتلىق كىــشىلهر مهلــۇم
دەرىجىــــــدىكى مــــــۇۋەپپهقىيهتكه
ېئرىـــشىپ بولـــۇپال ۋەيـــران بولـــۇپ
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كﯧتىدۇ .بۇنداق بولۇشتىكى ھالقىلىق
ائمىل كىشىلىك خاراكتﯧردۇر .ھـاۋارد
ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىنىڭ پروفﯧســـــسورى
ستىۋىن بﯧرگالس )”Steven Berglas
”( نىـــڭ دﯦيىـــشىچه ،ۇئنـــداق ائدەم
تۆۋەنــدىكى تــۆت خىــل ەئھۋالــدىن
كهم دﯦگهنــدە بىرىنــى ۆئز بﯧــشىدىن
ۆئتكۈزىـــدۇ :ھاكـــاۋۇرلۇق قىلىـــش،
ىئنتــايىن يــالغۇزلۇق ھــﯧس قىلىــش،
بۇزغۇنچىلىــــــــق دەرىجىــــــــسىدە
تهۋەككۈلچىلىـــك قىلىـــش ،ۋە زىنـــا
قىلىــش .بۇالرنىــڭ ھهر بىــرى ائجىــز
خاراكتﯧرلىــك كىــشىلهر تۆلهيــدىغان
ېئغىر بهدەل بولۇپ ھﯧسابلىنىدۇ.
ەئگهر ســـىزدە يۇقىرىقىـــدەك تـــۆت
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خىـــل ەئھۋالنىـــڭ بىـــرى كۆرۈلـــسه،
چوقــــۇم قىلىۋاتقــــان ىئــــشىڭىزنى
توختىتىـــپ ،بىـــر ائز ائرام ېئلىـــڭ.
ھهمــدە ۆئزىڭىــز ۈئچــۈن بىــر چــارە
تﯧپىــــــڭ .ەئگهر خــــــاراكتﯧردىكى
ائجىــــــــــزلىقالر ۆئز ۋاقتىــــــــــدا
ۆئزگهرتىلمهيـــــدىكهن ،ۋاقىتنىـــــڭ
ۆئتۈشـــــىگه ەئگىـــــشىپ ۇئنـــــداق
ائجىزلىــــق تﯧخىمــــۇ ېئغىرلىــــشىپ
ماڭىـــــدۇ .ســـــىز ائىئلىڭىـــــزدە،
خىزمىتىڭىــــــزدە ۋە جهمىئيهتــــــته
باشــقىالرنى يﯧــتهكلىگهن ۋاقتىڭىــزدا،
ســىز ۈئچــۈن ەئڭ مــۇھىم بايلىقنىــڭ
كىـــشىلىك خـــاراكتﯧر يـــاكى ېئـــسىل
ەئخالقىـــي پهزىـــلهت ىئكهنلىكىنـــى
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ھهرگىزمۇ ۇئنتۇلۇپ قالماڭ.
 -2ﺳﯧﮫﺮﯨﻲ ﻛﯜﭺ— ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﮬﻪﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ
)(Charisma
ســــﯧھرىي كــــۈچنى ىئنگلىزچىــــدا
» «charismaدەيــدىغان بولــۇپ،
ۇئنىڭ ىئنگلىزچه لۇغهتتىكى مهنىـسى
»بىــر ائدەمنىــڭ مهلــۇم بىـــر ائدەم
توپىغـــا تهســـىر كۆرســـىتىش يـــاكى
ھوقۇق يۈرگۈزۈش ىئمكانىيىتىگه ىئگه
قىلىـــدىغان روھىـــي كـــۈچى يـــاكى
كىـــــــــشىلىك ســـــــــۈپىتى« دەپ
چۈشـــهندۈرۈلگهن .ائددىـــي ســـۆز
بىـــلهن ېئيتقانـــدا ،ســـﯧھرىي كـــۈچ
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دﯦگىنىمىز باشقىالرنى ۆئزىـگه جهلـپ
قىلىــــش ىئقتىدارىــــدىن ىئبــــارەت.
ائمﯧرىكىلىــق دەن رﯦيالنــد ) Dan
 (Reilandمۇنــداق دەيــدۇ» :ســىز
ســـﯧھرىي كـــۈچكه قانـــداق قىلىـــش
ائرقىلىق ېئرىشهلهيسىز؟ باشـقىالرنى
ۆئزلىـــــرى توغرىـــــسىدا ياخـــــشى
ھﯧســسىياتقا ىئــگه قىلىــشنى ۇئالرنــى
ســـىز ۆئزىڭىـــز توغرىـــسىدا ياخـــشى
ھﯧسسىياتقا ىئگه قىلىـشتىن ۈئسـتۈن
وئرۇنغـــا قويـــۇش ائرقىلىـــق) «.ھه
دﯦــسىال »ىئــشنىڭ ھهممىــسىنى مهنــال
قىلىــۋاتىمهن .باشــقىالرنىڭ بولــسا بــۇ
ىئـــــشالر بىـــــلهن ائنـــــچه كـــــارى
بولمايۋاتىــــدۇ« دەيــــدىغان ائدەم
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ســـﯧھرىي كـــۈچكه ىئـــگه بولمايـــدۇ.
ۇئنىڭ ەئكسىچه» ،ىئـشنى ائساسـهن
پـــــاالنى -پوكـــــۇنىالر قىلـــــدى ۋە
قىلىۋاتىـــدۇ ،مهن پهقهت ســـىرتتىن
ائزراق ياردەمـــــدە بولـــــۇۋاتىمهن«
دەيدىغان لىدﯦرالر ھهقىقىـي سـﯧھرىي
كۈچكه ىئگه بولىدۇ (.سـﯧھرىي كـۈچ
تۇغمــا بولمايــدۇ .خــۇددى باشــقا
كىـــشىلىك ســـۈپهتلهرگه وئخـــشاش،
ســـﯧھرىي كۈچنىمـــۇ يﯧتىلـــدۈرگىلى
بولىدۇ.
باشـــــقىالرنى ۆئزىـــــگه جهلـــــپ
قىالاليدىغان ،باشـقىالرنى ۆئزىـگه ۆئز
ىئختىيــــــــــــارلىقى بىــــــــــــلهن
ەئگهشـــــتۈرەلهيدىغان بىـــــر ائدەم
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بولــۇش ۈئچــۈن ،ســىز تۆۋەنــدىكى
ىئشالرنى قىلىشىڭىز كﯧرەك:
.1ھايــاتنى قهدىــرلهش .كىــشىلهر
ھايــاتنى قهدىرلهيــدىغان لىــدﯦرالرنى
ياخـــشى كۆرىـــدۇ .ســـىز قانـــداق
تىپتىكـــى كىـــشىلهر بىـــلهن بىـــرگه
بولۇشـــنى خااليـــسىز؟ چﯧچىلغـــاق،
ائسان ائچچىقلىنىـدىغان ،چۈشـكۈن
ۋە كهچكىچه باشـقىالردىن ائغـرىنىپال
يۈرىدىغان ائدەمـلهر بىلهنمـۇ ،يـاكى
داڭ چىقارغان ۋە تۇرمۇشنى ىئنتايىن
قهدىرلهيدىغان كىشىلهر بىلهنمۇ؟
.2باشــقىالرنىڭ ياخــشى تهرىپىــنىال
كۆرىدىغان بولۇش .بىر تهتقىقـاتچى
ۆئزلىــرى تىرىــشىپ مىليــونﯧر بولغــان
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 100دەك ائدەمنــى تهكــشۈرگىنىدە،
ۇئالردىكى بىـردىن -بىـر وئرتـاقلىق،
ۇئالرنىـــڭ ھهممىـــسى باشـــقىالرنىڭ
ياخــــــشى تهرىپىــــــنىال كــــــۆرۈش
ىئكهنلىكىنــى بايقىغــان .ەئگهر ســىز
باشــــقىالرنىڭ ياخــــشى تهرىپىنــــى
كۆرســىڭىز يــاكى ېئتىــراپ قىلــسىڭىز،
ۇئنى ۆئزلىرىگه كۆرسىتىپ بهرسـىڭىز،
ۇئالرنــى ىئلھامالنــدۇرۇپ تۇرســىڭىز،
ھهمدە ۇئالرنىڭ ۆئزىدىكى يوشـۇرۇن
كۈچلهرنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشـىغا
يــــاردەم قىلــــسىڭىز ،ســــىزنىڭ بــــۇ
قىلغــانلىرىڭىز ۈئچــۈن ۇئالر ســىزنى
ىئنتايىن ياخشى كۆرىدىغان بولىـدۇ.
ەئنگلىيىنىــڭ بــۇرۇنقى بــاش بــاقىنى
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بﯧنجامىن دىـسراېئلى ) Benjamin
 (Disraeliەئنه شــــــــــــــــۇنداق
ائدەملهرنىــڭ بىــرى .بىــر قﯧــتىم ۇئ
مۇنــداق دﯦــگهن» :ســىز باشــقا بىــر
ائدەمــگه قىلىــپ بﯧرەلهيــدىغان ەئڭ
چـــوڭ ياخـــشى ىئـــش ۆئزىڭىزنىـــڭ
بايلىقىنى ۇئنىڭ بىلهن وئرتاقلىشىشال
ەئمهس ،بهلكـــى ۇئنىـــڭ بـــايلىقىنى
ۆئزىـــــگه تونۇتـــــۇپ قويۇشـــــتىن
ىئبارەت«.
.3باشقىالرغا ۈئمىد ېئلىـپ كـﯧلىش.
فرانــــسىيىلىك گﯧنﯧــــرال نــــاپولىيون
Napoleon
بوناپــــــــارتى )
 (Bonaparteلىــدﯦرالرغا »ۈئمىــد
ســودىچىلىرى« دﯦــگهن ېئنىقلىمىنــى
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بهرگهن .ۇئنىــــڭ قارىــــشىچه ،بىــــر
ائدەمنىـــڭ بـــارلىق مـــال -مـــۈلكى
ىئچىــدە ،ۈئمىــد ھهممىــدىن ۇئلــۇغ
مــال -مۈلــۈك بولــۇپ ھﯧــسابلىنىدۇ.
ەئگهر ســىز باشــقىالرغا ۈئمىــد ېئلىــپ
كﯧلهلىسىڭىز ،سىز ۇئالرنـى ۆئزىڭىـزگه
يۈكـــــسهك دەرىجىـــــدە جهلـــــپ
قىالاليــــسىز .شــــۇنداقال ۇئالر ســــىز
ۈئچۈن بىر ۆئمۈر مىننهتدار بولىدۇ.
.4باشـــقىالر بىـــلهن ۆئز ەئھـــۋالىنى
وئرتاقلىـــشىش .كىـــشىلهر ۆئزىنىـــڭ
ەئھــــۋالىنى ۋە ھايــــات ســــهپىرىنى
ســــۆزلهپ بﯧرىــــدىغان لىــــدﯦرالرنى
ناھـــايىتى ياخـــشى كۆرىـــدۇ .ســـىز
باشــقىالرنى يﯧتهكلىگهنــدە ،ۇئالرغــا
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ۆئزىڭىزنىڭ ەئھۋالىنى سۆزلهپ بﯧرىپ
تــــــــۇرۇڭ .ۆئزىڭىزنىــــــــڭ وئي-
پىكىرلىرىنى ،ۆئزىڭىزدىكـى ھهر خىـل
تهدبىــر -چــارىلهرنى ۋە ۆئزىڭىزنىــڭ
ائالھىدە ىئـشلىرىنى سـۆزلهپ بﯧرىـپ
تـــــۇرۇڭ .مهن ھـــــازىرغىچه ۆئزۈم
ۇئچراتقان ۇئيغۇر قﯧرىنداشالر بىـلهن
پاراڭالشـــــــــقاندا ۋە ۇئيغـــــــــۇر
يىغىلىـــــشلىرىغا ســـــۆز قىلغانـــــدا،
ۆئزۈمنىڭ ىئشلىرىنى كۆپلهپ سۆزلهپ
بﯧرىــپ كهلــدىم .ۇئالرنــى »يازمــا
ســــــۆھبهت« ۋە »تهرجىمىھــــــال«
شــــــهكلىدە يﯧزىــــــپ تورغىمــــــۇ
چىقىرىــۋەتتىم .بۇنــداق قىلىــشتىكى
مهقــــسىتىمنىڭ بىــــرى باشــــقىالرغا
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ۆئزۈمنىـــڭ بىـــر ائددىـــي ۇئيغـــۇر
ىئكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش .يهنه
بىـــرى بولـــسا ۇئالرنـــى ۆئزۈمنىـــڭ
سهرگۈزەشـــــــتلىرى ،تهجـــــــرىبه-
ســاۋاقلىرى ۋە ھــازىرغىچه ىئگىلىــگهن
بىلىملىرىــدىن خهۋەردار قىلىــپ ،شــۇ
ائرقىلىق ۇئالرنـى ىئلھامالندۇرۇشـتۇر.
باشــــقىالرنى ۆئزىــــدىن ۈئســــتۈن
قويىدىغان ،ۆئزىگه كۆڭۈل بۆلۈشـتىن
بۇرۇن باشـقىالرغا كۆڭـۈل بۆلىـدىغان
لىدﯦرالردا سﯧھرىي كۈچ بار بولىدۇ.
ماقــــالىنى وئقــــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
كهلگهنــدە ،ســﯧھرىي كــۈچ جهھهتــته
ســىز ۆئزىڭىزنــى بىــر قﯧــتىم باھــاالپ
بﯧقىــڭ :ســىز باشــقىالرنى ۆئزىڭىــزگه
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تهبىىئــي ھالــدا جهلــپ قىالالمــسىز؟
ســىزنى باشــقىالر ياخــشى كۆرەمــدۇ؟
ەئگهر بۇ سوائلالرنىڭ جاۋابى »ياق«
بولسا ،سىزدە چوقۇم تۆۋەندىكىـدەك
ىئللهتــلهر يــاكى ســﯧھرىي كۈچنىــڭ
توســــالغۇلىرى مهۋجــــۇت بۆلىــــشى
مۇمكىن:
غـــــۇرۇر :ھهر ۋاقىـــــت ۆئزىنـــــى
باشـــقىالردىن ۈئســـتۈن قويىـــدىغان
لىدﯦرغا ھﯧچ كىم ەئگهشمهيدۇ.
ەئندىشىلىك :ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنـى
ائنچه ياخـشى كـۆرۈپ كهتمىـسىڭىز،
سىزنى باشقىالرمۇ ياخشى كۆرمهيدۇ.
مىـــجهزى وئســـال بولـــۇش :ەئگهر
كىـــشىلهر ســـىزدىن نﯧمىنـــى ۈئمىـــد
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) (expectقىلـــسا بولىـــدىغانلىقىنى
بىلهلمىــــسه ،ۇئالر ســــىزدىن بىــــرەر
نهرسىنى ۈئمىد قىلىـشتىن پۈتـۈنلهي
توختايدۇ.
مۇكهممهللىــك :كىــشىلهر بىرىنىــڭ
كامالهتكه يﯧتىش ائرزۇسىغا ھـۆرمهت
قىلىـــدۇ ،ەئممـــا ۇئنىـــڭ رﯦائللىققـــا
ۇئيغــــۇن كهلمهيــــدىغان ۈئمىــــدى
) (expectationدىـــــن قـــــاتتىق
ەئندىشه قىلىدۇ.
شهخــــــسىيهتچىلىك :كىــــــشىلهر
باشــــقىالرنىڭ ســــهلبىي تهرىپىــــنىال
كۆرىدىغان بىرىنىڭ ۆئزلىـرىگه قارىتـا
ھهمــــمه يۆنىلىــــشلهردىن تهنقىــــد
ياغدۇرۇشىنى ياقتۇرمايدۇ.
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ەئگهر ســــــــىز يۇقىرىقىــــــــدەك
ىئللهتلهردىــــن ۆئزىڭىزنــــى يىــــراق
تۇتالىسىڭىز ،سىز ۆئزىڭىـزدە سـﯧھرىي
كۈچنى يﯧتىلدۈرەلهيسىز.
 -3ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ— ﺋﯘ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ
)(Commitment
بـــــــۇ ســـــــۈپهت ىئنگلىـــــــزچه
» « commitmentدەپ
ائتىلىدىغان بولـۇپ ،ۇئنىـڭ مهنىـسى
»باشــلىغان ىئــشىغا ۆئزىنــى تولــۇق
ائتاش ،باشـلىغان ىئـشىغا باشـتىن-
ائخىــر تولــۇق كىرىــشىش ،كــۆزلىگهن
نىــشانىنى بــويالپ باشــتىن -ائخىــر
46

سادىقلىق بىـلهن قـاتتىق تىرىـشىش«
دﯦگهنگه يﯧقىن كﯧلىدۇ .ۇئيغـۇرچه-
ىئنگلىـــزچه يۇلغـــۇن لۇغىتىـــدە بـــۇ
ســۆزگه ەئڭ يــﯧقىن كﯧلىــدىغان ســۆز
»ســـادىقلىق« بولغاچقـــا ،مهن بـــۇ
يهردە شۇ سۆزنى ىئشلهتتىم.
» « Ethixشىركىتىنىڭ پرﯦزىدﯦنتى
ۋە لىــــــدﯦرى ســــــتﯧفﯧن گرﯦــــــگ
) (Stephen Greggمۇنــــداق
دەيدۇ» :كىشىلهر ۆئزىنـى بىـر ىئـشقا
تولـــــۇق ائتىمىغـــــان لىـــــدﯦرالرغا
ەئگهشمهيدۇ .سـادىقلىق تۆۋەنـدىكى
بىر قاتار ىئـشالردا ىئپادىلىنىـدۇ :ھهر
كــــــــۈنى قــــــــانچه ســــــــاەئت
ىئــــشلهيدىغانلىقىڭىز ،ۆئزىڭىزنىــــڭ
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ىئقتىــدارلىرىنى ياخــشىالش ۈئچــۈن
قانـــــــــداق تىرىـــــــــشچانلىقالرنى
كۆرســــــــــــىتىدىغانلىقىڭىز ،ۋە ۆئز
مهنپهەئتىڭىزنــــى قۇربــــان قىلىــــش
بهدىلىـــگه ۆئز خىزمهتداشـــلىرىڭىزغا
نــــــــﯧمه ىئــــــــشالرنى قىلىــــــــپ
بﯧرىدىغانلىقىڭىز«.
دۇنيادا ھازىرغىچه ۆئزىنى باشـلىغان
ىئــشىغا تولــۇق ائتىمىغــان بىرەرمــۇ
ۇئلـــۇغ داھىـــي كۆرۈلـــۈپ باققـــان
ەئمهس .ائمﯧرىكا ھاۋا ائرمىيىسىنىڭ
باشلىقى بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ:
»ســـادىقلىق بىـــزگه يﯧڭـــى كـــۈچ-
قـــۇدرەت ائتـــا قىلىـــدۇ .كﯧـــسهل،
نامراتلىق ياكى بااليى -ائپهتلهرنىڭ
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قايسىـــسى بﯧـــشىمىزغا كﯧلىـــشىدىن
قهتىئـــي نهزەر) ،بىـــزدە ســـادىقلىقال
بولىــــدىكهن( بىــــز كــــۆزىمىزنى ۆئز
نىــــــشانىمىزدىن بىــــــر دەممــــــۇ
ائيرىمايمىز«.
ســادىقلىق دﯦــگهن نــﯧمه؟ ھهر بىــر
ائدەم ۈئچــۈن ۇئنىــڭ وئخــشىمىغان
مهنىسى بار:
–بىــــــر چﯧلىــــــشچى ۈئچــــــۈن،
يىقىتىـــۋﯦتىلگهن قﯧـــتىم ســـانىدىن
وئرنىدىن تۇرالىغان قﯧـتىم سـانى بىـر
سان كۆپرەك بولۇش.
–بىــــــر مارافونغــــــا )ۇئزۇنغــــــا(
يۈگۈرگــۈچى ۈئچــۈن ،ھــﯧچ قانــداق
كــــــۈچى قالمىغانــــــدىمۇ يهنه 10
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كىلومﯧتىر ائرىلىققا يۈگۈرۈش.
–بىر ەئسـكهر ۈئچـۈن ،ۇئ تهرەپـته
ۆئزىنـــى قانـــداق ەئھـــۋال ســـاقالپ
تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلمهي تۇرۇپمۇ بىر
دۆڭنىڭ قارشى تهرىپىگه ۆئتۈش.
–بىر لىـدﯦر ۈئچـۈن يۇقىرىقىالرنىـڭ
ھهممىــــسىال ەئمهس ،ۇئنىڭــــدىنمۇ
كـــــۆپرەك ىئـــــشالر ،چـــــۈنكى ۇئ
يﯧتهكلهۋاتقـــــــان ائدەملهرنىـــــــڭ
ھهممىسىنى ۇئنىڭغا تايىنىدۇ.
ەئگهر ســىز بىــر ۈئنۈملــۈك لىــدﯦر
بولمــاقچى بولــسىڭىز ،ســىز چوقــۇم
قىلىۋاتقــــان ىئــــشىڭىزغا ســــادىق
بۆلىـــــشىڭىز كﯧـــــرەك .ھهقىقىـــــي
سادىقلىق باشقىالرنى ىئلھامالندۇرىدۇ
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ۋە باشقىالرنى ۆئزىگه جهلپ قىلىـدۇ.
سىز پهقهت ۆئزىڭىـز شـۇغۇللىنىۋاتقان
ىئـــشقا ىئـــشهنگهندىال باشـــقىالرمۇ
ســىزگه ىئــشىنىدۇ» .قايىــل قىلىــش
قانۇنىيىتى« نىڭ دﯦيىشىچه ،كىـشىلهر
ائلدى بىلهن لىـدﯦرغا قايىـل بولـۇپ،
ائنــدىن ۇئ لىــدﯦر شــۇغۇللىنىۋاتقان
ىئـــــشقا )» « visionگه( قايىـــــل
بولىدۇ.
ســادىقلىقنىڭ ھهقىقىــي مــاھىيىتى
نـــﯧمه؟ تۆۋەنـــدىكى ۇئچ نهرســـىگه
قاراپ بﯧقىڭ:
(1سادىقلىق سىزنىڭ يـۈرىكىڭىزدىن
باشلىنىدۇ .بهزى كىشىلهر بىـر ىئـشقا
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ۆئزىنى تولۇق ائتاشتىن بۇرۇن ھهممه
ىئــــشنىڭ مــــۇكهممهل بۆلىــــشىنى
ىئــــستهيدۇ .ەئممــــا ،ســــادىقلىق
نهتىجىنىڭ ائلدىدا كﯧلىدۇ .دۇنياغـا
داڭلىــــق ۋاســــكﯧتبولچى مــــايكۇل
جــــوردان )(Michael Jordan
مۇنداق دەيـدۇ» :ياخـشى ائدەمـلهر
بىــلهن ۇئلــۇغ ائدەملهرنــى ائيرىــپ
تۇرىـــــدىغان نهرســـــه ۇئالرنىـــــڭ
يۈرىكىــدىن ىئبــارەت «.ەئگهر ســىز
باشـــقىالرنىڭ ھاياتىـــدا بهلگىلىـــك
ۆئزگىــرىش پهيــدا قىالاليــدىغان بىــر
لىـــــدﯦر بولۇشـــــنى ىئستىـــــسىڭىز،
ۆئزىڭىزنـــــى تولـــــۇق ائتىغـــــان-
ائتىمىغــــانلىقىنى بىلىــــش ۈئچــــۈن
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ۆئزىڭىزنىـــڭ يـــۈرىكىنى تهكـــشۈرۈپ
بﯧقىڭ.
(2ســـادىقلىق ەئمهلىـــي ھهرىـــكهت
ائرقىلىــــق ســــىنىلىدۇ .ســــادىقلىق
توغرىــسىدا ســۆزلهش بىــر ىئــش .ۇئ
توغرىسىدا ەئمهلىي ىئش قىلىـش يهنه
بىــر ىئــش .ســادىقلىقنىڭ ھهقىقىــي
ۆئلچىمـــى ەئمهلىيهتـــتىن ىئبـــارەت.
يــازغۇچى گــوردون مۇنــداق دەيــدۇ:
»سۆزدىن ائسان ىئـش يـوق .قىلغـان
ســۆزىنى كۈنلــۈك ىئــش -ھهرىكىتــى
ائرقىلىق ەئمهلگه ائشۇرۇشـتىن تهس
ىئش يوق«.
(3ســــادىقلىق مۇۋەپپهقىيهتنىــــڭ
ىئشىكىنى ائچىدۇ .بىر لىدﯦر بولـۇش
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ســـۈپىتىڭىز بىـــلهن ســـىز نۇرغـــۇن
توســــقۇنلۇق ۋە قارشــــىلىقالرغا دۇچ
كهلدىڭىز ۋە كﯧلىسىز .بهزىدە سىزنى
ائلغــــا قــــاراپ ىئلگىرىلىتىــــدىغان
بىــــردىن -بىــــر نهرســــه ســــىزنىڭ
ســــادىقلىقىڭىزال بولــــۇپ قالىــــدۇ.
يــــازغۇچى ۋە نۇتــــۇقچى دەيۋىــــد
مهكنهلى ) (David McNallyنىـڭ
دﯦيىــشىچه» ،ســادىقلىق قارشــىلىقنىڭ
دۈشمىنى .چۈنكى ۇئ سـىزنىڭ قـانچه
قﯧــــتىم يىقىتىــــۋﯦتىلگهنلىكىڭىزدىن
قهتىئيــنهزەر ،ســىزنىڭ وئرنىڭىــزدىن
قايتىــدىن تــۇرۇپ ،توختىمــاي ائلغــا
ىئلگىرىلىـــــــشىڭىزنىڭ ھهقىقىـــــــي
ۋەدىسى«.
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سادىقلىق مهسىلىـسىدە كىـشىلهرنى
مۇنداق  4تۈرگه ائيرىشقا بولىدۇ:
 -1نىشانى يوق بولۇپ ،ۆئزىنى بىـر
ىئشقا ائتىمىغان كىشىلهر
 -2ۆئز غايىــــــسىنىڭ ەئمهلــــــگه
ائشــــىدىغان -ائشــــمايدىغانلىقىنى
بىلمهي ،شۇنىڭ بىـلهن ۆئز غايىـسىگه
ۆئزىنـــى بﯧغىـــشالشتىن قورقىـــدىغان
كىشىلهر
 -3بىــر غايىــسى ۈئچــۈن ۆئزىنــى
بﯧغىـــشالپ ىئـــش باشـــالپ ،ىئـــشالر
قىيىنالشــــــقاندا غايىــــــسىدىن ۋاز
كﯧچىدىغان كىشىلهر
 -4ۆئزى ۈئچۈن غايه تىكـلهپ ،ۇئ
غــايىلىرىگه ۆئزىنــى تولــۇق ائتــاپ،
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تﯧگىــشلىك بهدەل تــۆلهش ائرقىلىــق
ۇئالرنــــى ەئمهلــــگه ائشــــۇرىدىغان
كىشىلهر.
ســىز قايــسى خىلــدىكى كىــشىلهرگه
تهۋە؟ ســــــىز ۆئز غــــــايىلىرىڭىزنى
ەئمهلگه ائشۇرۇپ بولدىڭىزمۇ؟ سـىز
»مهن چوقــۇم قىالاليــمهن« دﯦــگهن
ىئــــــــــشالرنىڭ ھهممىــــــــــسىنى
قىالالۋاتامـــسىز؟ كىـــشىلهر ســـىزگه
ىئــــــشىنىپ ،ســــــىزگه ائســــــانال
ەئگىـــشهمدۇ؟ ەئگهر ســـىزنىڭ بـــۇ
ســـوائلنىڭ بىرەرســـىگه بﯧرىـــدىغان
جــــاۋابىڭىز »يــــاق« بولىــــدىكهن،
مهسىله سىزنىڭ ۆئزىڭىزنى قىلىۋاتقان
ىئــــشلىرىڭىزغا قايــــسى دەرىجىــــدە
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ائتىغانلىقىدا بۆلىشى مۇمكىن.
 -4ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ—
ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ )(Communication
بــــۇ ســــۈپهتنىڭ ىئنگلىزچىــــسى
» « Communicationبولــــۇپ،
ۇئنىــڭ ىئنگلىــزچه لــۇغهتتىكى مۇشــۇ
تﯧمــا بىــلهن مۇناســىۋەتلىك مهنىــسى
»نۇتــۇق ،يازمــا ۋە قــول ىئــشارىتى
ائرقىلىــق باشــقىالر بىــلهن ۆئز -ائرا
ىئــــــدىيه ،پىكىــــــر ۋە ۇئچــــــۇر
ائلماشـــتۇرۇش« ىئـــكهن .ۇئنىـــڭ
يۇلغۇن لۇغىتىدىكى مهنىسى مۇنـداق
بﯧــــرىلگهن» :ائالقه ،يهتكــــۈزۈش،
تـــــــــارقىتىش ،ائالقىلىـــــــــشىش،
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خهۋەرلىـــــــــشىش ،قاتنـــــــــاش«.
ائالقىلىــــــشىش ىئقتىــــــدارى غهرب
ەئللىرىــــــدە ناھــــــايىتى كــــــۆپ
تهكىتلىنىدىغان بىر ىئقتىـدار بولـۇپ،
باشــالنغۇچ ۋە وئتتــۇرا مهكتهپلهرمــۇ
يــاش -ۆئســمۈرلهردە بــۇ ىئقتىــدارنى
يﯧتىلدۈرۈشــكه ائالھىــدە ەئھمىــيهت
بﯧرىــدۇ .ائمﯧرىكىــدىكى ىئنتﯧرنﯧتقــا
قويۇلغـــــان كهســـــپىي خـــــادىمالر
توغرىــسىدىكى خىــزمهت ېئالنلىرىغــا
قارىـــــسىڭىز ،ۇئالرنىـــــڭ مـــــۇتلهق
كۆپچىلىكىــدە »ناھــايىتى كۈچلــۈك
ېئغىزاكـــى ۋە يازمـــا ائالقىلىـــشىش
ىئقتىدارى« )ىئنگلىـزچه » strong
oral
and
written
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(« communication
skill
دﯦگهن ىئبارىنىڭ بارلىقىنى بايقايسىز.
كالىفورنىيه شتات ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىدىن
يىگىرمه توققۇزى ) (29بار بولۇپ ،بۇ
مهكـــتهپلهرگه كىـــرگهن بـــاكالۋر ۋە
ماگىـــــستىرلىق وئقۇغۇچىلىرىنىـــــڭ
ھهممىـــــــسى )تهبىىئـــــــي -پهن،
ىئجتىمــــاىئي -پهن ،ائمﯧرىكىلىــــق،
چهت ەئللىك( بىر ىئنگلىـزچه ماقـاله
يﯧـــزىش ىئمتىھانىمـــدىن ۆئتمىـــسه،
باشــقا دەرســلهردىكى نهتىجىــسىنىڭ
قانـــداق بولۇشـــىدىن قهتىئيـــنهزەر،
ۇئنۋان ائاللمايدۇ .ۇئيغۇر دىيارىنىڭ
بۇ جهھهتتىكى ھـازىرقى ەئھۋالىـدىن
مﯧنىــڭ خهۋىــرىم يــوق .لــﯧكىن مهن
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ۆئزۈم چهت ەئلـــــــگه وئقۇشـــــــقا
چىقىشتىن بـۇرۇنقى ۇئيغـۇر دىيارىـدا
ياشىغان ھاياتىم جهريانىدا ،بۇنـداق
بىر ىئقتىدار ھهققىـدە مهخـسۇس بىـر
نهرســه كــۆرگهن يــاكى ائڭلىغىــنىم
ېئسىمدە يوق .شۇڭالشقا بۇ ىئقتىدار
ھهققىـــدە يـــۇقىرىقى چۈشـــهنچىنى
بﯧرىپ قويدۇم.
ائمﯧرىكىدىكى »مهملىكهتلىك يﯧرىم
ۆئتكۈزگـــــۈچ شـــــىركىتى« نىـــــڭ
پرﯦزىــدﯦنتى بىــلهن لىــدﯦرى گىلبﯧــرت
ائمﯧلىيــــو )(Gilbert Amelio
مۇنــــــداق دەيــــــدۇ» :ياخــــــشى
ائالقىلىشىش ىئقتىدارىنى يﯧتىلدۈرۈش
ۈئنۈملــــۈك لىــــدﯦرلىقنى ەئمهلــــگه
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ائشۇرۇشـــتا كهم بولـــسا بولمايـــدۇ.
لىدﯦر باشقىالر بىلهن بىلىم ۋە ىئـدىيه
جهھهتــــــته وئرتاقلىــــــشااليدىغان
بۆلىــشى ،شــۇ ائرقىلىــق باشــقىالردا
جىددىيلىك ۋە قىزغىنلىق تۇيغۇسـىنى
پهيدا قىالاليـدىغان بۆلىـشى كﯧـرەك.
ەئگهر بىـــر لىـــدﯦر باشـــقىالرغا بىـــر
ۇئچۇرنى ېئنىـق يهتكـۈزۈپ ،ۇئالرنـى
ەئمهلىي ىئـش -ھهرىـكهت باشالشـقا
قوزغىتالمايــــدىكهن ،ۇئنــــداق بىــــر
ۇئچۇرنىڭ بولغىنىنىڭمۇ ھـﯧچ قانـداق
ەئھمىيىتى قالمايدۇ«.
»تهربىيىلىگـــۈچىلهر بىـــر ائددىـــي
نهرســـىنى مۇرەككهپلهشـــتۈرۈۋﯦتىدۇ.
خهۋەرلهشــــكۈچىلهر بولــــسا بىــــر
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مۇرەككهپ نهرسىنى ائددىيالشـتۇرۇپ
بﯧرىدۇ– «.جون ماكسۋﯦل
ائالقىلىشىش ىئقتىدارى يالغۇز چوڭ
لىدﯦرالر ۈئچۈنال زۆرۈر بولۇپ قالماي،
ائدەتتىكــــى ائدەمــــلهر ۈئچۈنمــــۇ
ىئنتـــايىن مـــۇھىم .ســـىزنىڭ ەئر-
خوتۇنلۇق تۇرمۇشـىڭىز ،خىزمىتىڭىـز
ۋە كىـــــشىلىك مۇناســـــىۋىتىڭىزنىڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك بولــــــــۇش-
بولماســـلىقى ســـىزنىڭ ائالقىلىـــشىش
ىئقتىـــــــدارىڭىز بىـــــــلهن زىـــــــچ
مۇناســـــىۋەتلىك .ەئگهر كىـــــشىلهر
ســىزنىڭ نﯧمىنــى ىئــستهيدىغانلىقىڭىز
ۋە قايـــــسى يۆنىلىـــــشكه قـــــاراپ
كﯧتىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلهلمهيـدىكهن،
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ۇئالر سىزگه ەئگهشمهيدۇ.
بىـــر ۈئنۈملـــۈك ائالقىلهشـــكۈچى
بولــۇش ۈئچــۈن ،تۆۋەنــدىكى تــۆت
ھهقىقهتكه ەئمهل قىلىڭ:
(1ۇئچــۇرىڭىزنى ائددىيالشــتۇرۇڭ.
ائالقىلىــــــشىش ســــــىزنىڭ نــــــﯧمه
دەيـــــدىغانلىقىڭىزنىال ۆئز ىئچىـــــگه
ېئلىــپ قالماســتىن ،ســىزنىڭ ۇئنــى
قانداق دەيدىغىنىڭىزنىمۇ ۆئز ىئچىگه
ائلىــدۇ .ۈئنۈملــۈك ائالقىلىشىــشنىڭ
ائچقۇچى ائددىيلىقتـۇر .باشـقىالرنى
چوڭ گهپلهر ۋە مۇرەككهپ جۈملىلهر
بىــلهن تهسىرلهندۈرۈشــكه ۇئرۇنمــاڭ.
ەئگهر ســىز كىــشىلهر بىــلهن ھهقىقىــي
مۇناســـــــــىۋەت وئرناتمـــــــــاقچى
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بولىدىكهنسىز ،ۇئچۇرىڭىزنى ائددىـي
قىلىڭ.
بىر قﯧـتىم بىـر يـاش بـاال بىـر چـوڭ
گۇرۇپپا ائلدىدا تۇنجى قﯧتىم سـۆزگه
چىقمـــاقچى بولـــۇپ ،باشـــلىقىدىن
قانداق تهييارلىق قىلىـش توغرىـسىدا
مهســـلىھهت ســـوراپتىكهن ،باشـــلىقى
ۇئنىڭغـــــــا مۇنـــــــداق دەپتـــــــۇ:
»تىڭــــشىغۇچىالرنىڭ ھهممىــــسىنى
ۆئزۈڭـــــگه جهلـــــپ قىلىـــــدىغان،
ھاياجـــانلىق بىـــلهن تولغـــان ســـۆز
بهشـــىدىن بىرنـــى يـــاز .ائنـــدىن
كىــشىلهرنى شــۇ زامــانال ھهرىكهتــكه
كهلتۈرۈۋﯦتىــــــدىغان خۇالســــــه ۋە
ائخىرقى سۆز قىسمىدىن بىرىنـى يـاز.
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ائندىن بۇ ىئككـى قىـسىمنى ىئمكـان
قهدەر بىـر -بىــرىگه يـﯧقىن قــوي )بــۇ
ىئككــى قىــسىمنىڭ وئتتۇرىــسىدىكى
قىــسمى قــانچه قىــسقا بولــسا شــۇنچه
ياخشى ،دﯦمهكچى(«.
(2ائدەمنـــى كـــۆرۈڭ .ۈئنۈملـــۈك
ائالقىلهشــــــكۈچى زﯦھنىنــــــى ۆئزى
ائالقىلىـــــــشىۋاتقان كىـــــــشىلهرگه
مهركهزلهشتۈرىدۇ .تىڭشىغۇچىالرنىڭ
قانداق ائدەملهر ىئكهنلىكى ھهققىـدە
بىــر ېئنىــق ۇئچۇرغــا ىئــگه بولمــاي
تــــۇرۇپ ،ۇئالر بىــــلهن ۈئنۈملــــۈك
ائالقىلىشىـــــــــشنىڭ مـــــــــۇمكىن
ەئمهسلىكىنى بىلىـدۇ .سـىز باشـقىالر
بىلهن ائالقىلهشكهندە ،ۇئالرنىـڭ بىـر
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شهخــــسى يــــاكى بىــــر گۇرۇپپــــا
بولۇشىدىن قهتىئينهزەر ،ۆئزىڭىـزدىن
تۆۋەندىكىدەك سوائلالرنى سوراڭ:
–مﯧنىڭ تىڭشىغۇچىلىرىم كىملهر؟
–ۇئالرنىڭ قانداق سوائللىرى بار؟
–بــــۇ نۇتــــۇق ائرقىلىــــق قولغــــا
كهلتــــۈرمهكچى بولغــــان نهتىــــجه
قايسىال؟
–ماڭا بﯧرىلگهن ۋاقىت قانچىلىك؟
ياخـــشى ائالقىلهشـــكۈچى بولـــۇش
ۈئچۈن تىڭشىغۇچىالرنى ەئڭ مـۇھىم
وئرۇنغــا قويىــدىغان بولــۇڭ .ۇئلــۇغ
ائالقىلهشــــــــكۈچىلهر خهلقــــــــقه
ىئـــشهنگهنلىكى ۈئچـــۈنال خهلقمـــۇ
ۇئالرغا ىئشىنىدۇ.
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(3ھهقىقهتنـــى نامايـــان قىلىـــڭ.
ىئـــــشهنچلىك بولـــــۇش ىئنـــــاۋىتى
) (credibilityۈئنۈملـــــــــــــــۈك
ائالقىلىشىــشنىڭ ائلــدىنقى شــهرتى.
ۆئزىڭىزنىــــڭ ىئــــشهنچلىك كىــــشى
ىئكهنلىكىڭىزنــــــــى باشــــــــقىالرغا
بىلدۈرۈشــنىڭ مۇنــداق ىئككــى يــولى
بار .ۇئنىڭ بىرى ۆئزىڭىزنىـڭ سـۆزىگه
ائلـــدى بىـــلهن ۆئزىڭىـــز ىئـــشىنىش.
ائدەتتىكــى ائدەمــلهر ۆئز -ۆئزىــگه
نىـــــسبهتهن تولـــــۇپ -تاشـــــقان
ىئــشهنچكه ىئــگه بولغانــدىال ائنــدىن
ائدەتـــتىن تاشـــقىرى دەرىجىـــدىكى
ائالقىالشقۇچىالردىن بوالاليدۇ .يهنه
بىــرى قىلغــان ۋەدىڭىــزدە تــۇرۇش.
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باشـــــقىالرنى ەئمهلىـــــي ىئـــــش-
ھهرىكىتىڭىـــــز ائرقىلىـــــق قايىـــــل
قىلىــــشتىن يــــۇقىرى تۇرىــــدىغان
ىئشهنچلىك مهۋجۇت ەئمهس.
(4ىئنكاس ىئـستهڭ .سـىز باشـقىالر
بىـــلهن ائالقه قىلىـــشقاندا ،بـــارلىق
ائالقىلىشىشالرنىڭ ائخىرقى مهقسىتى
ەئمهلىــــــي ىئــــــش -ھهرىــــــكهت
ىئكهنلىكىنـــى ھهرگىزمـــۇ ۇئنتۇلـــۇپ
قالمــــاڭ .ســــىزنىڭ بىــــر قىــــسىم
ۇئچــــۇرالرنى باشــــقىالرغا تۆكــــۈپ
بﯧرىــشىڭىز ھهرگىزمــۇ ائالقىلىــشىش
بولمايـــدۇ .ھهر قﯧـــتىم باشـــقىالرغا
سۆزلىگهندە ،ۇئالر ھـﯧس قىلىـدىغان،
ۇئالر ەئســــته تۇتىــــدىغان ،ۋە ۇئالر
68

ىئش -ھهرىكهت قوللىنىدىغانغا بىـرەر
نهرســه قالــدۇرۇڭ .ســىز ائشــۇنداق
قىلىــــــــشتا مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك
بوالاليدىكهنــسىز ،ســىزنىڭ لىــدﯦرلىق
ىئقتىـــدارىڭىز بىـــر يﯧڭـــى پهللىـــگه
كۆتۈرۈلىدۇ.
ائمﯧرىكىــدىكى  MVMشــىركىتىنىڭ
پرﯦزىدﯦنتى دەنتو مهنكۇۋﯦز ) Danto
 (Manquezمۇنداق دﯦـگهن» :بىـر
لىــدﯦر ىئــشالرنى باشــقىالر ائرقىلىــق
ۋۇجۇدقــــا چىقىرىــــدۇ .شــــۇڭا ۇئ
باشــقىالرنى رىغبهتلهندۈرەلهيــدىغان،
مهقـــــــــــــــــسهتلهندۈرەلهيدىغان
) ،(motivateيﯧتهكلىيهلهيـــدىغان،
باشــــلىيااليدىغان ،ۋە باشــــقىالرنىڭ
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گﯧپىنى ائڭلىيااليدىغان )باشقىالرنىڭ
ســـــۆزىگه قـــــۇالق ســـــالىدىغان(
قابىلىيهتلهرگه ىئگه بۆلىـشى كﯧـرەك.
بىــــر لىــــدﯦر پهقهت ائالقىلىــــشىش
ىئقتىــــدارى ائرقىلىقــــال ۆئزىنىــــڭ
مهقــسىتى بىــلهن يىراقنــى كۆرەرلىــك
ىئدىيىـــسىنى باشـــقىالرنىڭ ىئچكـــى
نهرسىــسىگه ائيالنــدۇرۇپ ،ۇئنــى شــۇ
ائرقىلىق ەئمهلگه ائشۇرااليدۇ«.
 -5ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺩﻩﺳﻤﺎﻳﻪ— ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ
ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺋﯚﺯﻟﯩﮕﯩﺪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ
)(Competence
بىر ائدەمنىڭ سـهنەئتكار ،دۇنيـاۋى
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ســـهۋىيىلىك تهنھهرىكهتچـــى ،يـــاكى
مـــۇۋەپپهقىيهت قازانغـــان كارخانـــا
لىــدﯦرلىرى قاتارلىقالرنىــڭ قايسىــسى
بولۇشــىدىن قهتىئــي نهزەر ،ەئگهر ۇئ
ۆئزىنىــڭ خىــزمهت وئرنىغــا چۇشــلۇق
يﯧتهرلىـــــك دەســـــمايه نامايـــــان
قىالاليـــدىكهن ،بىـــز ھهممىمىزنىـــڭ
ۇئنىڭغا مهستلىكىمىز كﯧلىدۇ .ەئمما،
بۇ يهردە مۇنـداق بىـر ھهقىـقهت بـار:
وئرۇنغــا چۇشــلۇق دەســمايىگه ىئــگه
)يــــاكى زىممىــــسىدىكى ىئــــشنىڭ
ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان( بولـۇش
جهھهتــته يــۇقىرى پهللىــگه يﯧــتىش
ۈئچۈن ،سىزنىڭ بىـر مهشـھۇر كىـشى
بۆلىشىڭىز شهرت ەئمهس .ەئگهر سىز
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مۇشـــۇ ســـۈپهتكه ىئـــگه بولۇشـــنى
ىئستىــسىڭىز ،تۆۋەنــدىكى ىئــشالرنى
قىلىشىڭىز كﯧرەك:
(1ھهر كۈنى وئخشاش بولۇش
مهســۇئلىيهتچان كىــشىلهر كــۈتكهن
يهردىــن چىقىــدۇ .ەئممــا وئرنىغــا
چۇشـلۇق دەســمايىگه ىئــگه كىــشىلهر
ىئـــشنى ۇئنىڭـــدىنمۇ بىـــر دەرىـــجه
ياخــشىراق قىلىــدۇ :ۇئالر ھهر كــۈنى
ىئـــش وئرنىغـــا بهدەن جهھهتـــتىن
كۆرۈنــۈپ قويــۇپال قالماســتىن ،ھهر
كــۈنى ىئـــشقا روھىـــي جهھهتتىنمـــۇ
تولــۇق تهييــارلىق بىــلهن كﯧلىــدۇ.
ۇئالرنىـــڭ ۇئ كۈنـــدىكى مىجهزىنىـــڭ
قانداقراق بولۇشـى ،ۇئ كـۈنى قانـداق
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ەئھۋالالرغا يولۇقۇشى ،ياكى ۇئ كۈنى
ىئشالرنىڭ قانداق قىـيىن بولۇشـىدىن
قهتىئـــي نهزەر ،ھهر كـــۈنى ۇئالر ۆئز
زىممىــسىدىكى ىئــشالرنى وئخــشاش
دەرىجىدىكى ېئنﯧرگىيه بىلهن قىلىدۇ.
(2توختىماي ىئلگىرىلهش
مهن يﯧقىنـــــدا ۆئزۈمنىـــــڭ چهت
ەئلــــــدىكى ۇئيغۇرالرغــــــا بهرگهن
»ياخــشى مهغلــۇپ بولــۇش ۈئچــۈن
قانــداق قىلىــش كﯧــرەك؟« دﯦــگهن
دوكالتىمــــدا ،مهڭگــــۈ وئقۇغــــۇچى
بولۇشـــنىڭ ىئنتـــايىن مـــۇھىملىقىنى
چۈشـــهندۈرگهن ىئـــدىم .رىقـــابهت
ىئقتىـدارى ىئنتـايىن يـۇقىرى بولغــان
كىـــشىلهرنىڭ ھهممىـــسى داۋاملىـــق
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ىئزدىنىــپ ،داۋاملىــق يﯧڭــى يــول ۋە
يﯧڭى چـارىلهرنى تﯧپىـپ ،توختىمـاي
ۆئگىنىدۇ ،توختىمـاي ىئلگىرىلهيـدۇ،
ۋە ۆئز ىئقتىــــدارلىرىنى توختىمــــاي
ياخـــــشىاليدۇ .ۇئالر بـــــۇنى ۆئز-
ۆئزىدىن داۋاملىق »نـﯧمه ۈئچـۈن؟«
دەپ ســـوراش ائرقىلىـــق ەئمهلـــگه
ائشۇرىدۇ .دﯦمىسىمۇ ىئـشنى قانـداق
قىلىـــشنى بىلىـــدىغانالر خىزمهتـــسىز
قالمايــدۇ ،ەئممــا ىئــشالرنىڭ نــﯧمه
ۈئچــۈن ائشــۇنداق بولىــدىغانلىقىنى
بىلىــدىغانالر بولــسا ھهمىــشه باشــلىق
بولىدۇ.
(3ىئــشنى ائداققىــچه ەئڭ يــۇقىرى
دەرىجىدە ياخشى قىلىش
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يــۇقىرى رىقــابهت كــۈچىگه ىئــگه
كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى ىئــشنى ەئڭ
ائخىـرىغىچه ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە
ياخشى قىلىدۇ .ۋىال فوستﯧر ) Willa
 (A. Fosterمۇنــــداق دەيــــدۇ:
»كىــــشىلىك ســــۈپهت ھهرگىزمــــۇ
تاسادىپىي پهيـدا بولـۇپ قالىـدىغان
نهرسه ەئمهس .ۇئ ھهمىـشه يـۇقىرى
دەرىجىلىــــك مهقــــسهت ،قــــاتتىق
تىرىــشچانلىق ،ائقىــالنه يــۆنىلىش ۋە
ماھارەتلىـــــك ىئجـــــرا قىلىـــــشنىڭ
نهتىجىــــــــسىدۇر .ۇئ نۇرغــــــــۇن
تالالشالرنىڭ ىئچىدىكى ەئڭ ائقىـالنه
تالالشقا ۋەكىللىك قىلىدۇ«.
ھهمـــــمه ىئـــــشنى ەئڭ يـــــۇقىرى
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دەرىجىدە ياخشى قىلىش بىر تـالالش
بولـــۇپ ،ۇئ ۆئز ائرزۇســـى ائرقىلىـــق
ۋۇجۇدقــــا كهلــــگهن بىــــر ىئــــش-
ھهرىكهتتىن ىئبارەت .ەئگهر بىـز بىـر
لىــدﯦر بولــساق ،قــول ائســتىمىزدىكى
كىشىلهردىن نۆۋىتى كهلگهندە ىئشنى
ائداققىــچه داۋامالشتۇرۇشــنى ۈئمىــد
قىلىمىــز .ش ـۇنىڭ بىــلهن بىلــله ،بىــز
ۇئالرنىــــڭ لىــــدﯦرى بولغــــانلىقىمىز
ۈئچـــۈن ،ۇئالر بىـــزدىن وئخـــشاش
ىئشنى ۋە ۇئنىڭدىنمۇ كۆپرەك ىئـشنى
ۈئمىد قىلىدۇ.
(4باشـــقىالر ۈئمىـــد قىلغانـــدىنمۇ
كۆپرەك نهتىجه يارىتىش
يــۇقىرى دەرىجىــدىكى دەســمايىگه
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ىئگه كىشىلهر ھهرگىزمـۇ باشـقىالرنىڭ
كۈتكىنىنى قىلىپال توختاپ قالمايدۇ.
ۇئالر ۈئچــۈن ىئــشالرنى »يﯧتهرلىــك
دەرىجىدە ياخشى قىلىش« ھهرگىزمـۇ
يﯧتهرلىــــــك ەئمهس .لىــــــدﯦرالردا
»ىئــشالرنى كۈچىمىزنىــڭ يﯧتىــشىچىال
قىلىـــــپ ماڭـــــايلى« دەيـــــدىغان
پوزىتسىيه بولسا بولمايدۇ .ۇئالر ھهر
كــۈنى زىممىــسىدىكى مهســۇئلىيهتنى
تهلهپتىنمۇ ياخشىراق قىلىش ۈئچـۈن
پۈتـــۈن كـــۈچى بىـــلهن تىرىشىـــشى
كﯧرەك.
(5باشقىالرنى رىغبهتلهندۈرۈش
يــۇقىرى دەرىجىــدىكى دەســمايىگه
ىئــگه لىــدﯦرالر ىئــشالرنى ۆئزلىــرىال
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يــۇقىرى ســهۋىيىدە قىلىــش بىلهنــال
چهكلىنىـــــــپ قالمايـــــــدۇ .ۇئالر
ۆئزلىرىنىـــــڭ قـــــول ائســـــتىدىكى
كىــشىلهرنىڭمۇ ائشــۇنداق قىلىــشىغا
ھهيـــــــــدەكچىلىك قىلىـــــــــدۇ ۋە
رىغبهتلهندۈرىــــدۇ .بهزى كىــــشىلهر
ۆئزىنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋەتكه ۇئستا
بولۇشتهك ماھارىتىگىال تايىنىپ ائران
كـــۆن ۆئتكـــۈزۈپ ماڭـــسىمۇ ،ىئـــش
ۈئنــۈمى يــۇقىرى لىــدﯦرالر ائشــۇنداق
ماھــارەتنى ۆئزىنىــڭ باشــقا يــۇقىرى
دەرىجىلىــــك دەسمايىــــسى بىــــلهن
بىرلهشتۈرۈپ ،يۇقىرى پهللىگه يﯧتىش
دەرىجىـــسى ۋە تهســـىر -داىئرىـــسى
جهھهتــــــــته ۇئالر ۆئزلىرىنىــــــــڭ
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تهشكىالتلىرىنى بىـر يﯧڭـى سـهۋىيىگه
كۆتۈرىدۇ.
 -6ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ— ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ )(Courage
ەئنگلىيىنىڭ بـاش بـاقىنى ۋىنـستون
چﯧرچىل )(Winston Churchill
مۇنـــداق دﯦـــگهن» :جاســـارەتنىڭ
ىئنــسان ســۈپهتلىرىنىڭ بىرىنچىــسى
قاتارىــدا ھۆرمهتلىنىــشى ناھــايىتىمۇ
توغرىــدۇر .چــۈنكى مۇشــۇ ســۈپهت
باشــقا بــارلىق ىئنــسان ســۈپهتلىرىنى
كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ«.
جاســارەتنى ۇئرۇش قهھرىمانلىرىــدا
ائســانال تــاپقىلى بولىــدۇ .ەئممــا ۇئ
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كارخانـــا ،ھۆكـــۈمهت ۋە ھهر خىـــل
تهشـــكىالتالردىكى ھهر بىـــر ۇئلـــۇغ
لىدﯦرالردىمۇ بـار بولىـدۇ .ھهر قﯧـتىم
ســـىز بىـــر تهشـــكىالتتا ائالھىـــدە
ىئلگىرىلهشنىڭ بـولغىنىنى كۆرگهنـدە،
ائشـــــۇ تهشـــــكىالتنىڭ لىـــــدﯦرى
جۈرەئتلىــك قــارارالرنى ائلغــانلىقىنى
بايقايسىز .بىـر لىـدﯦرلىق وئرنـى بىـر
كىــشىگه جاســارەت ائدا قىاللمايــدۇ،
ەئممــــا جاســــارەت ۇئنىڭغــــا بىــــر
لىدﯦرلىق وئرنىنى ېئلىپ كﯧلهلهيدۇ.
ىئــش ۈئنــۈمى يــۇقىرى لىــدﯦرالرنىڭ
بىــر وئرتــاق ائالھىــدىلىكى شــۇكى،
ۇئالرنىڭ ھهممىـسى تهۋەككۈلچىلىـك
قىلىشنى خااليدۇ.
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سىز تالالش ناھايىتى قىيىن بولغـان
قــــارارالرنى ېئلىــــش ىئــــشىغا دۇچ
كهلگهندە ،جاسـارەت توغرىـسىدىكى
تۆۋەنـــــــدىكى ھهقىقهتلهردىـــــــن
پايدىلىنىڭ:
(1جاســارەت ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچكــى
دۇنياسىغا قارىتىلغان بىر جهڭ بىلهن
باشلىنىدۇ
ســىز بىــر لىــدﯦر بولــۇش ســۈپىتىڭىز
بىلهن يولۇققان ھهر بىـر سـىناق سـىز
ۆئزىڭىــــــز بىــــــلهن باشــــــلىنىدۇ.
جۈرەئتنىــڭ ســىنىقىمۇ ھهم شــۇنداق.
ۆئزىڭىــزدە ۋەھىمىنىــڭ بولماســلىقى
جــۈرەئت ھﯧــسابالنمايدۇ .جــۈرەئت
دﯦگىنىمىــز ســىز ەئڭ قورققــان ىئــشنى
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قىلىـــشتۇر .ۇئ ســـىزدە ۆئزىڭىـــزگه
تونۇشــلۇق بولغــان نهرســىلهرنى بىــر
ياققــــا قايرىــــپ قويــــۇپ ،يﯧڭــــى
تﯧررىتــــورىيىلهرگه قهدەم تاشالشــــقا
كﯧتىــــدىغان كــــۈچ -قۇدرەتنىــــڭ
بۆلىشىدۇر.
(2جاســارەت دﯦگىنىمىــز ىئــشالرنى
توغرا تهرەپكه بۇراش بولۇپ ،ۇئالرنـى
سىلىقالپ ۆئتۈپ كﯧتىش ەئمهس
كىــشىلىك ھوقــۇق لىــدﯦرى مــارتىن
لۇســﯧر كىــڭ ) Martin Luther
 (.King Jrمۇنـداق دﯦـگهن ىئـدى:
»بىـــر ەئرگه باھـــا بﯧرىـــشتىكى ەئڭ
ائخىرقى ۆئلچهم ۇئنىڭ راھهتلىـك ۋە
قۇاليلىــــق پهيــــتلهردە تاللىغــــان
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مهيــــدانىنىڭ قانــــداق بولغــــانلىقى
ەئمهس ،ۆئزىگه جهڭ ېئالن قىلىنغان
ۋە تـــاالش -تارتىـــشالرنىڭ ىئچىـــدە
قالغــــــان ۋاقىــــــتالردا تاللىغــــــان
مهيـــــدانىنىڭ قانـــــداق مهيـــــدان
ىئكهنلىكىـــدۇر «.ۇئلـــۇغ لىـــدﯦرالر
كىـــشىلىك مۇناســـىۋەتته ناھـــايىتى
يۇقىرى ماھارەتكه ىئگه بولـۇپ ،ۇئالر
كىــشىلهرنى بىــر -بىــرىگه مۇرەســسه
قىلىپ بىلله ىئشلهيدىغان قىالاليـدۇ.
ەئمما ۇئالر زۆرۈر بولغانـدا ۆئزلىـرىگه
خـــاس ائيـــرىم مهيـــدان تالاليـــدۇ.
جـــۈرەئت پرىنـــسىپنىڭ ائساســـىغا
قۇرۇلغـــان بولـــۇپ ،ۇئ باشـــقىالرنىڭ
قانــداق چۈشــىنىپ قالىــدىغانلىقىنى
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ائســـاس قىلمايـــدۇ .ەئگهر ســـىزدە
قانداق ەئھۋال ائستىدا ۆئزىڭىزگه بىر
مهيدان تاللىشىڭىز كﯧرەكلىكىنى قارار
قىالاليــدىغان قــابىلىيهت ۋە شــۇنداق
قىلىـــــشقا نىـــــسبهتهن ىئـــــشهنچ
بولمايـــدىكهن ،ســـىز مهڭگـــۈ بىـــر
ۈئنۈملۈك لىدﯦر بواللمايسىز .سىزنىڭ
پۇرســهتلهردىن تولــۇق پايــدىلىنىش
ىئرادىڭىـــز باشـــقىالرنى رازى قىلىـــش
ىئـــستىكىڭىزدىن يـــۇقىرى تۇرۇشـــى
كﯧرەك.
(3بىــــر لىــــدﯦردىكى جاســــارەت
ەئگهشــــكۈچىلىرىدە مهجبــــۇرىيهت
تۇيغۇسى پهيدا قىلىدۇ
ھهر قانــداق بىــر ائدەم ۆئزىــدىكى
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جاســــارەتنى نامايــــان قىلغانــــدا،
باشــــــقىالرنىمۇ رىغبهتلهندۈرىــــــدۇ
) .(encourageبىر لىدﯦر نامايان
قىلغان جاسـارەت بولـسا باشـقىالرنى
ناھــــايىتى كۈچلــــۈك دەرىجىــــدە
ىئلھامالندۇرىــــــدۇ ) .(inspireۇئ
باشــــــقىالرنى ائشــــــۇ لىــــــدﯦرغا
ەئگىشىدىغان قىلىـدۇ .جىـم مىـالدو
) (Jim Melladoنىــڭ دﯦيىــشىچه،
»لىدﯦرلىق جاسارەتنىڭ نامايهندىسى
بولۇپ ،ۇئ باشقىالرنى توغرا ىئـشالرنى
قىلىشقا مهجبۇراليدۇ«.
(4ســــىزنىڭ ھايــــاتىڭىز ســــىزنىڭ
جاسارىتىڭىزگه توغرا تاناسىپ ھالـدا
كﯧڭىيىپ ماڭىدۇ
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قورقـــۇش بىـــر لىـــدﯦرنى چهكـــلهپ
قويىــــدۇ .رىملىــــق تارىخــــشۇناس
تاســـــىتۇس ) (Tacitusمۇنـــــداق
دﯦـــگهن» :بىخهتهرلىكـــكه بولغـــان
ىئستهك ھهر بىر ۇئلۇغۋار ۋە يۈكـسهك
ىئشالرنىڭ دۈشـمىنىدۇر «.جاسـارەت
ىئــشىكنى ېئچىــپ بﯧرىــدۇ .مانــا بــۇ
ۇئنىـــــــڭ ەئڭ زور پايدىـــــــسىدۇر.
جاســارەت ســىز قىلمــاقچى بولغــان
ىئشنى بىر ياخـشى باشـلىنىش بىـلهن
تهمىــنلهپال قالماســتىن ،ۇئنــى بىــر
ياخشى ىئستىقبالغىمۇ ىئگه قىلىدۇ.
بىر جاسـارەتلىك ىئـش -ھهرىـكهت
ھهمىــشه بــۇرۇن كــۈتمىگهن ىئجــابىي
نهتىجىلهرنى ېئلىپ كﯧلىدۇ.
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 -7ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ
)ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯜﻙ(— ﮬﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺶ )(Discernment
ەئقىللىــــق لىــــدﯦرالر ائڭلىغــــان
گهپلهرنىــــــڭ پهقهت يﯧــــــرىمىغىال
ىئشىنىدۇ .پهرقلهندۈرۈش ىئقتىدارىغا
ىئگه )ياكى سـهزگۈر( لىـدﯦرالر بولـسا
قايــــــسى يﯧرىمىغــــــا ىئــــــشىنىش
كﯧرەكلىكىنـــــى بىلىـــــدۇ– .جـــــون
ماكسۋﯦل.
تۆشۈكنىڭ  -1قاىئدىسى :سـىز بىـر
تۆشــۈككه كىرىــپ قالغانــدا ،ۇئنــى
داۋاملىق كوالشنى توختىتىڭ– .مولى
،(Molly
ىئــــــــۋىنس )Ivins
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وئبزورچى.
پهرقلهنــــدۈرۈش ىئقتىــــدارى بىــــر
مهســـىلىنىڭ يىلتىـــزى يـــاكى تـــۈپ
ســــهۋەبىنى تﯧــــپىش ىئقتىــــدارىنى
كۆرسىتىدۇ .كىشىلهر مۇشـۇنداق بىـر
ىئقتىــــدار ائرقىلىــــق مهســــىلىنىڭ
يىلتىزىنـــى تﯧپىـــشتا ھهم بىۋاســـىته
تۇيغۇغــا تايىنىــدۇ ،ھهم راتــسىوئنال
)ائڭلىـــق ،مۇۋاپىـــق( تهپهككۇرغـــا
تايىنىـــدۇ .ياخـــشى لىـــدﯦرالرنىڭ
ىئچىدە بۇ ىئقتىدارنى داىئـم نامايـان
قىلىپ كهتمهيـدىغانالر بـار بولـسىمۇ،
بىـــــر ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدﯦردە بـــــۇ
پهرقلهنـــدۈرۈش ىئقتىـــدارى چوقـــۇم
بولۇشى شهرت.
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پهرقلهنـــدۈرۈش ىئقتىـــدارى ىئـــش
ۈئنـــۈمىنى ەئڭ يـــۇقىرى دەرىجىـــگه
ائپىرىـــشنى ىئـــستهيدىغان ھهر بىـــر
لىــدﯦردە چوقــۇم بولۇشــقا تﯧگىــشلىك
ىئقتىــدارالرنىڭ بىــرى .بــۇ ىئقتىــدار
تۆۋەنــدىكى ىئــشالردا زور ياردەمــدە
بولىدۇ:
(1مهسـىلىنىڭ يىلتىــزى يــاكى تــۈپ
سهۋەبىنى تﯧپىش
چــــوڭ ىئــــدارە يــــاكى چــــوڭ
تهشكىالتالرنىڭ لىدﯦرلىرى ھهر كـۈنى
چوڭ -چوڭ قااليمىقانچىلىق ۋە ھهر
خىل مۇرەككهپ ىئشالرغا دۇچ كﯧلىپ
تۇرىــدۇ .ۇئالرنىــڭ ھهر بىــر ىئــشنىڭ
ھهمـــــمه تهرەپلىرىنـــــى تولـــــۇق
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چۈشـــــــــهندۈرۈپ بﯧرىـــــــــدىغان
ۇئچۇرالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى تـــوپالپ
تۇرالىـــــــشى مـــــــۇمكىن ەئمهس.
شۇڭالشـــــقا ۇئالر پهرقلهنـــــدۈرۈش
ىئقتىدارىدىن پايدىلىنىشقا مهجبۇرى
بولىــدۇ .پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارى
بىر لىدﯦرنىڭ بىر ىئـشنىڭ پهقهت بىـر
قىسمىنىال كۆرۈپ ،بىۋاسـىته تۇيغۇغـا
تــــايىنىش ائرقىلىــــق كهم قالغــــان
يهرلىرىنــى تولــدۇرۇپ ،شــۇ ائرقىلىــق
مهسىلىنىڭ يىلتىزىنى تﯧپىـپ چىقىـش
ىئمكانىيىتىگه ىئگه قىلىدۇ.
 (2مهسىلىنى ھهل قىلىش ۈئنـۈمىنى
يۇقىرى كۆتۈرۈش
ەئگهر سىز بىر مهسىلىنىڭ يىلتىزىنـى
90

كۆرەلهيدىكهنسىز ،ۇئنى چوقۇم ۇئنـى
ھهل قىالاليــسىز .بىــر مهســىله بىــر
لىدﯦرنىڭ تۇغمـا تاالنـت داىئرىـسىگه
قانچه يﯧقىن بولـسا ،ۇئ لىـدﯦرنىڭ بـۇ
مهســـــىلىگه بولغـــــان بىۋاســـــىته
تۇيغۇسىمۇ شۇنچه كۈچلـۈك بولـۇپ،
ۇئنىـــــڭ يىلتىزىنـــــى چۈشـــــىنىش
قابىلىيىتىمۇ شۇنچه كۈچلۈك بولىـدۇ.
ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنىڭ پهرقلهندۈرۈش
ىئقتىـــدارى جهھهتتىكـــى يوشـــۇرۇن
ىئقتىـــــدارىڭىزنى تولـــــۇق جـــــارى
قىلـــدۇرماقچى بولىدىكهنـــسىز ،ســـىز
ۆئزىڭىزنىڭ ائرتۇقچىلىقلىرىنى تولـۇق
جارى قىلـدۇرۇش جهھهتـته كـۆپرەك
تىرىشچانلىق كۆرسىتىڭ.
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مهن ۆئزۈمنىــڭ كﯧــيىن يازىــدىغان،
ائدەملهرنىــڭ ۆئز ائرتــۇقچىلىقلىرىنى
بايقــاش ۇئســۇلى توغرىــسىدىكى بىــر
ماقالهمدە ،بـۇ ۇئقـۇم ۈئسـتىدە يهنه
مهخسۇس توختىلىمهن.
(3تهسىرنى ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـگه
ائپىرىـــشتىكى ســـىزگه بـــار بولغـــان
تالالشالرنى باھاالپ چىقىش
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىنى جــارى
قىلدۇرۇش دﯦگىنىمىز يالغۇز بىۋاسـىته
تۇيغۇ ) (intuitionغا تايىنىپال ىئش
ېئلىپ بﯧرىش ،يـاكى يـالغۇز ەئقىلـگه
تايىنىپال ىئش ېئلىپ بﯧرىش دﯦگهنـگه
قارىتىلغــان ەئمهس .پهرقلهنــدۈرۈش
ىئقتىدارى سىزنىڭ بىۋاسىته تۇيغۇڭىز
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بىـــلهن ســـىزنىڭ كاللىڭىزنىـــڭ ھهر
ىئككىــــسىنى ىئــــشقا ســــﯧلىپ ،ۆئز
خهلقىڭىـــــز ۋە ۆئز تهشـــــكىالتىڭىز
ۈئچـــۈن ەئڭ ياخـــشى تالالشـــالرنى
تﯧپىــپ چىقىــش ىئمكــانىيىتىگه ىئــگه
قىلىدۇ.
(4ســــــىزنىڭ پۇرســــــهتلىرىڭىزنى
ھهسسىلهپ كۆپهيتىش
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىغا ىئــگه
ەئمهس كىـــشىلهر ائساســـهن تـــوغرا
پهيتــته تــوغرا ماكانــدا بواللمايــدۇ.
ۇئلـــۇغ لىـــدﯦرالر بﯧـــزىلهر ۈئچـــۈن
تهلهيلىــك كىـــشىلهردەك كـــۆرۈنگهن
بىــــــــــلهن ،ۇئالر ۆئزلىرىنىــــــــــڭ
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىنى جــارى
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قىلــــــــــدۇرۇش ،ۆئزلىرىنىــــــــــڭ
تهجرىبىلىرىدىن تولۇق پايـدىلىنىش،
ۋە ۆئزلىرىنىــڭ بىۋاســىته تۇيغــۇلىرى
بـــويىچه ىئـــش كـــۆرۈش ائرقىلىـــق
ۆئزلىرىنىــــڭ تهلىيىنــــى ۆئزلىــــرى
ياراتقان.
مهن ھـازىرغىچه ائرىلىـشىپ باققـان
ۋە مۇڭدىــــشىپ باققــــان ۇئيغــــۇر
قﯧرىنداشـــــالرنىڭ بىـــــر قىـــــسمىغا،
مـــــۇرەككهپ ەئھۋالـــــدىمۇ ىئـــــش
ۈئنــــۈمىنى يــــۇقىرى كۆتــــۈرۈش ۋە
ھهقىقىـــــي نهتىجىلهرنـــــى قولغـــــا
كهلتۈرۈشـــــته ،مۇنـــــداق ىئككـــــى
پرىنسىپقا ەئمهل قىلىشنىڭ ناھـايىتى
مـــۇھىملىقىنى تهكىـــتلهپ كهلـــدىم.
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بىرىنچـــــــى ،مهركهزلهشـــــــتۈرۈش
) .(focusىئككىنچــــى ،ىئــــشالرنى
مـــــۇھىم دەرىجىـــــسىگه ائيـــــرىش
) .(prioritizeبــــۇ  2پرىنـــــسىپ
مهيلــى لىــدﯦر بولــسۇن -بولمىــسۇن
ھهمــمه ائدەمــگه مــاس كﯧلىــدىغان
بولــــۇپ ،ەئگهر ســــىز قىلمىــــسىڭىز
بولمايـــدىغان ىئـــشالرنى مۇھىملىـــق
دەرىجىــــسىگه ائيرىــــپ ،پۈتــــۈن
كۈچىڭىزنى ۇئالرنىڭ ىئچىـدىكى ەئڭ
مۇھىمىغــا يىغىــش ائرقىلىــق ۇئالرنــى
بىـــر -بىـــرلهپ قىلىـــپ تۈگىتىـــپ
ماڭىدىكهنــسىز ،ائجايىــپ يــۇقىرى
ۈئنــۈمگه ېئرىشهلهيــسىز .مهســىلهن،
ســــىز قىلمىــــسىڭىز بولمايــــدىغان
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ىئــشالردىن وئنــى بــار دەيلــى .ســىز
ۇئالرنىــڭ ىئچىــدىكى ەئڭ مــۇھىمىنى
 -1وئرۇنغــا ،ەئڭ مــۇھىم ەئمهســنى
 -10وئرۇنغــا ،قالغــانلىرىنى بولــسا
وئتتۇرىــــدىكى وئرۇنالرغــــا تىزىــــپ
چىقىڭ .ائندىن ھـازىردىن باشـالپ،
سىز ۇئالرنىـڭ ىئچىـدىكى  -1ىئـشنى
ەئڭ ائلدىـــدا ،پۈتـــۈن كـــۈچىڭىزنى
شــۇنىڭغا مهركهزلهشــتۈرۈپ تــۇرۇپ
قىلىڭ .ۇئنى قىلىپ بولغاندىن كﯧيىن
 -2ىئــشنى قىلىــڭ .قالغــانلىرىنىمۇ
مۇشۇ تهرىقىدە قىلىـڭ .ىئمكـانقهدەر
بىــر قـــانچه ىئـــشقا تهڭـــال تۇتـــۇش
قىلمـــاڭ .بـــۇ ىئـــشالر مهيلـــى بىـــر
تهشــكىالت يــاكى شــىركهتنىڭ ىئــشى
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بولسۇن ،ياكى سـىزنىڭ ائىئلىڭىزنىـڭ
ىئـــشى بولـــسۇن ،يـــاكى ســـىزنىڭ
خىزمىتىڭىزدىكـــى ىئـــش بولـــسۇن،
قايسىسى بولـسا بولۇۋﯦرىـدۇ .بولـسا
ســــىز بۈگۈنــــدىن باشــــالپ بــــۇ 2
پرىنسىپنى سىناپ بﯧقىـڭ .ماقالىنىـڭ
مهزكـــــۇر قىـــــسمىدا ســـــۆزلهنگهن
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارى ،ســىزنىڭ
ىئــــشالرنى ائشــــۇنداق مۇھىملىــــق
دەرىجىــــسىگه ائيرىــــپ چىقىــــش
ىئقتىـــــــدارىڭىز بىـــــــلهن زىـــــــچ
مۇناسىۋەتلىك.
 .8ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ )(Focus
ىئككى توشـقاننى تهڭ قوغلىـسىڭىز،
ھهر ىئككىسىنى قاچۇرۇپ قويىسىز.
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ىئـــش ۈئنـــۈمى يـــۇقىرى لىـــدﯦرالر
مۇنـــداق ىئككـــى ىئقتىـــدارغا ىئـــگه
بولىـــــدۇ :قىلىـــــدىغان ىئـــــشالرنى
مۇھىملىــق دەرىجىــسىگه ائيــرىش ۋە
كــــــــۈچنى مهركهزلهشــــــــتۈرۈش.
قىلىـــدىغان ىئـــشلىرىنىڭ مۇھىملىـــق
دەرىجىــــسىنى بىلىــــدىغان ،ەئممــــا
كۈچىنى يىغالمايدىغان لىدﯦر قايـسى
ىئــــشالرنى قىلىــــشى كﯧرەكلىكىنــــى
بىلىــدۇ ،ەئممــا ۇئ ىئــشالرنى مهڭگــۈ
تاماملىيالمايــــــــدۇ .كــــــــۈچىنى
يىغااليــــدىغان ەئممــــا ىئــــشالرنى
مۇھىملىــــــــــق دەرىجىــــــــــسىگه
ائيرىمايــدىغان لىــدﯦر بولــسا ،ىئــش
قىلىــــشقا قــــادىر ەئممــــا ىئــــشىدا
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يۈكـــسىلىش ھاســـىل قىاللمايـــدىغان
كﯧلىدۇ.
بهزى لىـــدﯦرالر بـــارلىق كـــۈچىنى
كىچىــــك ىئــــشالرغا قارىتىۋالىــــدۇ.
ۇئنــداقتا قانـــداق قىلغانــدا ۋاقىـــت
بىــلهن كــۈچنى بىــر ىئــشقا ياخــشى
يىغقىلــــى بولىــــدۇ؟ بــــۇ ىئــــشتا
تۆۋەنــــــــدىكى تهكلىــــــــپلهردىن
پايدىلىنىڭ:
 (1يهتمىــــش پىرســــهنت )(70%
ۋاقتىڭىـــــز بىـــــلهن كـــــۈچىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــــــڭ ائرتۇقچىلىقىغــــــــا
مهركهزلهشتۈرۈڭ.
ۆئزىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىدىن تولـۇق
پايدىلىنااليـــدىغان ،ىئـــش ۈئنـــۈمى
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يـــۇقىرى لىـــدﯦرالر ۋاقتىنىـــڭ كـــۆپ
قىـــسمىنى ياخـــشى قىاللمايـــدىغان
ىئـــــــشلىرىغا ەئمهس ،ياخـــــــشى
قىالاليدىغان ىئشالرغا سهرپ قىلىـدۇ.
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك لىـــدﯦر بولـــۇش
ۈئچۈن ،ۋاقتىڭىز بىـلهن كـۈچىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــــــڭ ائرتۇقچىلىقىغــــــــا
مهركهزلهشــتۈرۈپ ،ۇئالرنــى تﯧخىمــۇ
تهرەققىي قىلدۇرۇڭ.
 (2يىگىـــــرمه -بهش پىرســـــهنت
) (25%ۋاقتىڭىـز بىـلهن كــۈچىڭىزنى
يﯧڭى نهرسىلهرنى ۆئگىنىـشكه سـهرپ
قىلىڭ
تهرەققىي قىلىـش ۆئزگىـرىش بىـلهن
بــاراۋەر .ەئگهر ســىز بىــر جهھهتــته
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ياخشىلىنىــــشنى ىئستهيدىكهنــــسىز،
توختىمـــــــاي ۆئزگىرىـــــــشىڭىز ۋە
ىئلگىرىلىشىڭىز كﯧرەك .بۇ دﯦگهنلىـك
يﯧڭـــى ســـاھهلهرگه قهدەم تاشـــالش
دﯦگهنلىكتۇر .ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنىـڭ
ائرتۇقچىلىقى داىئرىسىدىكى بىر يﯧڭى
ســــــاھهگه مهخــــــسۇس ۋاقىــــــت
چىقىرىدىكهنــسىز ،ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ
لىـــــــدﯦرلىقىنى ۆئستۈرەلهيـــــــسىز.
ېئـــسىڭىزدە بولـــسۇنكى ،ەئگهر ســـىز
لىـــدﯦرلىق ساھهســــىدىكى ھهمــــمه
نهرســـىنى ۆئگىنىـــپ بولـــدۇم ،دەپ
وئياليدىكهنـــــــسىز ،ۇئ ســـــــىزنىڭ
تۈگهشكىنىڭىزدىن دﯦرەك بﯧرىدۇ.
 (3بهش پىرســهنت ) (5%ۋاقتىڭىــز
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بىــلهن كــۈچىڭىزنى ۆئزىڭىــز ائجىــز
ساھهلهرگه سهرپ قىلىڭ
ۆئزى ائجىز بولغان ىئـشالر بىلهنمـۇ
شۇغۇللىنىـــشتىن ھـــﯧچ كىـــم خـــالى
بواللمايــدۇ .بــۇ يهردىكــى مــۇھىم
مهســــــىله ۇئنــــــداق قىلىــــــشنى
ىئمكانىيهتنىـــڭ بـــارىچه ائزايـــتىش
بولـــۇپ ،بـــۇ ىئـــشنى لىـــدﯦرالر ۆئزى
ياخـــشى قىاللمايـــدىغان ىئـــشالرنى
ياخـــشى قىالاليـــدىغان كىـــشىلهرگه
ۆئتكۈزۈپ بﯧرىش ياكى ۇئالرغا ۋەزىپه
قىلىـــپ بﯧـــرىش ائرقىلىـــق ەئمهلـــگه
ائشۇرااليدۇ.
ماقــــالىنى وئقــــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
كهلگهندە ،ەئگهر سـىز تﯧخـى وئقـۇپ
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باقمىغـــــان بولـــــسىڭىز ،مﯧنىـــــڭ
»ۆئمۈرلۈك كهسىپنى قانداق تـالالش
كﯧـــرەك« بىـــلهن » ائرتۇقچىلىـــق،
ائجىزلىــق ،پۇرســهت ،ۋە تهھــدىت «
دﯦــگهن ماقــالهمنى بىــر قﯧتىمــدىن
وئقـــۇپ بﯧقىـــشىڭىزنى تهشـــهببۇس
قىلىمهن .ۇئالرنىـڭ تـور ائدرﯦـسلىرى
مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىدا بار.
 .9ﻣﻪﺭﺩﻟﯩﻚ— ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺷﺎﻡ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻣﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )(Generosity
ھﯧچ قانداق بىر كىشى باشـقىالردىن
ائلغان بىر نهرسىـسى ۈئچـۈن شـان-
شــهرەپ قازانغــان ەئمهس .ۇئ پهقهت
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باشــــقىالرغا بهرگهنلىــــرى ۈئچــــۈن
شۆھرەت بىلهن مۇكاپاتالنغـان– .
Calvin
كﯧلــــــۋىن كــــــۇلىج )
 ،(Coolidgeســـــابىق ائمﯧرىكـــــا
پرﯦزىدﯦنتى
باشقىالرغا نىسبهتهن ېئيتقانـدا ،بىـر
لىـــدﯦرنىڭ مهردلىكىـــدىن ۈئســـتۈن
تۇرىـــدىغان ائۋاز يـــاكى ۇئنىڭـــدىن
ۈئستۈن تۇرىدىغان ياخشى خىـزمهت
يــوق .ھهقىقىــي مهردلىــك قىــسمهن
ۋاقىتالردىال كۆرۈلۈپ قالىدىغان ىئـش
ەئمهس .ۇئ يۈرەكنىـــــڭ چوڭقـــــۇر
قﯧتىـــدىن كﯧلىـــپ ،بىـــر لىـــدﯦرنىڭ
تۇرمۇشــىنىڭ ھهمــمه جهھهتلىــرىگه
ســـىڭگهن بولىـــدۇ .بىـــر لىـــدﯦرنىڭ
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مهردلىكـــى ۇئنىـــڭ ۋاقتـــى ،پـــۇلى،
تـــــاالنتلىرى ۋە مـــــال -مـــــۈلكى
قاتارلىقالرنىــــــــڭ ھهممىــــــــسىدە
ىئپادىلىنىــدۇ .باشــقىالر ەئگىشىــشنى
خااليـــدىغان ۈئنۈملـــۈك لىـــدﯦرالر
نهرســــىلهرنى ۆئزلىــــرى ۈئچـــــۈنال
توپلىمايـــــدۇ .ۇئالر نهرســـــىلهرنى
باشقىالرغا بﯧرىش ۈئچۈن توپاليدۇ.
ۆئزىڭىزدە مهردلىكنـى يﯧتىلـدۈرۈش
ۈئچۈن تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ:
(1ۆئزىڭىزدە بـار نهرسـىلهر ۈئچـۈن
مىننهتدار بولۇڭ
بىـــر ائدەم ۆئزىـــدە بـــار بولغـــان
نهرســــىلهرگه قاناەئتلهنمهيــــدىغان
ۋاقىتتــا ،ۇئنىــڭ باشــقىالرغا مهردلىــك
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قىلىــشى ناھــايىتى تهس .مهردلىــك
رازىمهنلىكتىن كﯧلىـدىغان بولـۇپ ،ۇئ
ھهرگىزمــۇ كــۆپرەك نهرســىنى قولغــا
كهلتــۈرۈۋﯦلىش مهقــسىتىدە ۋۇجۇدقــا
كهلمهيــــــدۇ .ەئگهر ســــــىز ائزراق
نهرســىلهرگه رازى بولمىــسىڭىز ،كــۆپ
نهرسىلهرگىمۇ رازى بولمايسىز .ەئگهر
سىز ائزراق نهرسىلهر بىـلهن مهردلىـك
قىاللمايدىكهنــــسىز ،بــــاي بولغــــان
تهقــدىردىمۇ بىــر دەمــدىال ۆئزگىرىــپ
قالمايسىز.
 (2باشـــقىالرنى بىرىنچـــى وئيۇنغـــا
قويۇڭ
بىــر لىــدﯦرنىڭ ۆئلچىمــى ۇئنىڭغــا
قانچه ائدەم خىـزمهت قىلىـدىغانلىقى
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ەئمهس ،ۇئ قانچه ائدەمگه خىـزمهت
قىلىدىغانلىقىـــــــدۇر .مهردلىـــــــك
باشقىالرنى بىرىنچى وئرۇنغا قويۇشـنى
تهلهپ قىلىــدۇ .ەئگهر ســىز شــۇنداق
قىاللىسىڭىز ،باشـقىالرغا بﯧـرىش كـۆپ
ائسانغا توختايدۇ.
 (3كــۆپكه ېئرىــشىش ىئــستىكىنىڭ
ســىزنى كــونترول قىلىۋﯦلىــشىغا يــول
قويماڭ
ھــازىر كــۆپرەك نهرســىگه ېئرىــشىش
ىئــستىكىگه قــۇل بولــۇپ قﯧلىۋاتقــان
كىــــشىلهرنىڭ ســــانى بارغانــــسﯧرى
كۆپىيىـــپ مﯧڭىۋاتىـــدۇ .يـــازغۇچى
رىچــــارد فوســــتﯧر ) Richard
 (Fosterمۇنداق دەيدۇ» :بايلىققـا
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ېئرىـــــــشىش ھـــــــازىر بىزنىـــــــڭ
مهدەنىيىتىمىزدىكــــى كىــــشىلهرنىڭ
پۈتۈن ۋۇجۇدىنى قاپلىۋالىدىغان بىـر
نهرسىگه ائيلىنىپ قالدى .ەئگهر بىز
بايلىققا ېئرىشسهك ،بىز ۇئنى كونترول
قىالاليدىغانـــدەك ھـــﯧس قىلىمىـــز.
ەئگهر بىز ۇئنـى كـونترول قىاللىـساق،
ۇئ بىزگه تﯧخىمۇ كۆپ شادلىق ېئلىـپ
كﯧلىدىغانــــدەك ھــــﯧس قىلىمىــــز.
ەئمهلىيهتته بۇ بىر خاتا چۈشهنچه«.
ەئگهر ســىز ۆئز قهلبىڭىزنــى ۆئزىڭىــز
كــونترول قىلمــاقچى بولىدىكهنــسىز،
بايلىق ياكى مال -مۈلۈكنىڭ سـىزنى
كونترول قىلىۋﯦلىشىغا يول قويماڭ.
 (4پۇلغــــا پهقهت بىــــر بــــايلىق
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مهنبهسى سۈپىتىدىال مۇائمىله قىلىڭ
بىرەيلهن پۇلنىڭ ىئـشىغا كهلگهنـدە
ھهرگىــز ۇئتقىلــى بولمايــدىغانلىقىنى
ېئيتقـــــان ىئـــــكهن .ەئگهر ســـــىز
كــــــۈچىڭىزنى پــــــۇل تﯧپىــــــشقا
مهركهزلهشتۈرســـــــــىڭىز ،ســـــــــىز
ماتﯧرىيالىــــــستىك ائدەم بولــــــۇپ
قالىــسىز .ەئگهر ســىز پــۇل تﯧپىــشقا
ۇئرۇنۇپ پۇل تاپالمىسىڭىز ،سـىز بىـر
يﯧڭىلگــۈچى بولــۇپ قالىــسىز .ەئگهر
ســىز نۇرغــۇن پــۇل تاپــسىڭىز ھهمــدە
ۇئنى ساقلىسىڭىز ،سـىز بىـر پىخـسىق
ائدەم بولــۇپ قالىــسىز .ەئگهر ســىز
پـۇل تﯧپىـپ ۇئنـى خهجلىۋەتـسىڭىز،
پـــۇلنى قااليمىقـــان خهجلهيـــدىغان
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ائدەم بولــۇپ قالىــسىز .ەئگهر ســىز
پــۇل تﯧپىــشقا ھــﯧچ قانــداق كۆڭــۈل
قويمىسىڭىز ،سىز بىر ىئرادىـسىز ائدەم
بولۇپ قالىـسىز .ەئگهر سـىز نۇرغـۇن
پــــۇل تﯧپىــــپ ،ۇئنــــى ۆئلگــــۈچه
خهجلىــــمهي ساقلىــــسىڭىز ،ســــىز
پۇلىڭىزنى گۆرگه ۆئزىڭىز بىلهن بىلله
ېئلىـــپ كهتمهكچـــى بولغـــان بىـــر
ھامــاقهت بولىــسىز .پۇلنىــڭ ىئــشىدا
ۇئتۇپ چىقىشنىڭ بىردىن -بىر يولى،
ۇئنـــى بهك چىـــڭ تۇتۇۋالماســـلىق،
ھهمدە ۇئنـى ەئھمىيهتلىـك ىئـشالرغا
ىئشلىتىش جهھهتته مهردلىك قىلىش.
ســـتهنلﯧي جـــونز ) E. Stanley
 (Jonesمۇنداق دﯦگهن» :پۇل بىـر
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ناھايىتى ېئـسىل خىزمهتچـى ،ەئممـا
ۇئ بىر قورقۇنچلۇق خوجايىن .ەئگهر
ۇئ ۈئستۈنلۈككه چىقىپ ،سـىز ۇئنىـڭ
ائستىغا چۈشۈپ قالىدىكهنـسىز ،سـىز
ۇئنىڭ قۇلى بولۇپ قالىسىز«.
 (5باشـــقىالرغا بﯧـــرىش ائدىتىنـــى
يﯧتىلدۈرۈڭ
مهن »غـــــــــايىنى رﯦائللىققـــــــــا
ائيالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قـانۇنىيىتى«
دﯦـــگهن ماقالهمـــدە تونۇشـــتۇرغان
ائنــــدرۇ كــــارنىگى ) Andrew
 (Carnegieمۇنــداق دەپ يازغــان:
بىر باينىڭ ھاياتى ىئككى دەۋرنى ۆئز
ىئچىگه ېئلىشى كﯧرەك .ۇئنىـڭ بىـرى
بــايلىقنى قولغــا كهلتــۈرۈش دەۋرى،
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يهنه بىرى بولسا ۇئنى قايتـا تهقـسىم
قىلىش دەۋرى .بىر مهردلىك ھالىتىنى
ساقالشــنىڭ بىــردىن -بىــر ۇئســۇلى
باشــقىالرغا ۋاقىــت ،زﯦھىــن ،پــۇل ۋە
بايلىق مهنبهسىنى بﯧرىـشنى ۆئزىنىـڭ
بىـــر ائدىتـــى قىلىـــش .ەئگهر ســـىز
بﯧخىللىق )نهپسى يامـانلىق( قـا قـۇل
بولىدىكهنــسىز ،باشــقىالرغا لىــدﯦرلىق
قىاللمايسىز.
 .10ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﺎﻧﻠﯩﻖ— ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ
ﺳﯩﺰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ )(Initiative
بــۇ ســۆز ىئنگلىــزچه »«Initiative
دەپ يﯧزىلىدىغان بولۇپ ،ۇئ يۇلغـۇن
لۇغىتىــــــدە »تهشهببۇســــــكارلىق،
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ىئجابىيلىق ،ائكتىپلىق ،ىئجادكـارلىق
روھـــــــى ،ىئجادچـــــــانلىق« دەپ
چۈشــهندۈرۈلگهن .بىــراق ،مﯧــنىڭچه
يۇقىرىقى سـۆزلهرنىڭ ھـﯧچ قايسىـسى
ىئنگلىـــــزچه ســـــۆزنىڭ ھهقىقىـــــي
مهنىسىنى ىئپـادىلهپ بﯧرەلمهيـدىغان
بولــۇپ ،ۇئ ســۆزنىڭ ەئســلى مهنىــسى
»ھﯧچ كىم وئيالپ باقمىغان بىر يﯧڭى
ىئــشنى وئيــالپ چىقىــش ،بىــر يﯧڭــى
ىئــشنى باشــالپ بﯧــرىش ،بىــر يﯧڭــى
تهدبىـــر يـــاكى بىـــر ىئـــشنى ېئلىـــپ
بﯧرىــشنىڭ يﯧڭــى يــولىنى وئتتۇرىغــا
قويۇش ىئقتىـدارى« دﯦگهنـگه يـﯧقىن
كﯧلىــــــدۇ .يهنــــــى بــــــۇ ســــــۆز
ىئنگلىزچىـــــــــدىكى »،«cretiwe
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ۇئيغۇرچىدىكى يﯧڭى نهرسىنى ىئجـاد
قىلىــش ۋە يﯧڭــى نهرســىنى كهشــىپ
قىلىــشقا قارىتىلغــان »ىئجادكــارلىق
روھى ،ىئجادچانلىق« بىـلهن تـۈپتىن
وئخشىمايدۇ .شۇنداق بولسىمۇ مهن
باشقا بىر ائددىي سـۆز تاپالمـاي ،بـۇ
ســـــــۈپهت ۈئچـــــــۈن يهنىـــــــال
»ىئجادچـــانلىق« دﯦـــگهن ســـۆزنى
ىئشلىتىشكه مهجبۇرى بولدۇم.
لىــــــــدﯦرالرنىڭ ۆئزى بىــــــــلهن
ەئگهشــكۈچىلهرنى ۆئز -بــارا بــاغالپ
تۇرىدىغان بىر مۇناسـىۋەتنى باشـالپ
بﯧرىش ) (initiateمهجبۇرىيىتى بـار.
بىراق ،لىدﯦرالر ىئجادكـارلىق روھىنـى
نامايــان قىلىــشقا تﯧگىــشلىك ســاھه
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يـــالغۇز يـــۇقىرىقىالرال ەئمهس .ۇئالر
ھهر ۋاقىــــت يﯧڭــــى پۇرســــهتلهرنى
ىئــزدەپ تۇرۇشــى ،ۋە يﯧڭــى ىئــش-
ھهرىكهت قوللىنىشقا تهييـار تۇرۇشـى
كﯧرەك.
بىــر لىــدﯦرنىڭ ىئــشالرنى ۋۇجۇدقــا
چىقىرالىـــشى ۈئچـــۈن زۆرۈر بولغـــان
سۈپهتلهردىن مۇنداق تۆتى بار:
(1ۇئالر ۆئزلىـــــــــرى نﯧمىنـــــــــى
ىئستهيدىغانلىقىنى بىلىدۇ
بىر ىئشنى قـارار قىاللمايـدىغان بىـر
ائدەمنىــڭ ىئــش قىلىــشتا ۈئنۈملــۈك
بواللىشى مۇمكىن ەئمهس .خـۇددى
نـــاپولىيون خىلنىـــڭ ېئيتقىنىـــدەك،
»ھهمــــــمه مۇۋەپپهقىيهتلهرنىــــــڭ
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باشـــلىنىش نۇقتىـــسى ىئــــستهكتىن
ىئبارەت «.ەئگهر سىز بىـر ۈئنۈملـۈك
لىدﯦر بولۇشـنى ىئستىـسىڭىز ،چوقـۇم
ۆئزىڭىزنىـــــــــــــڭ نﯧمىنـــــــــــــى
ىئــــستهيدىغانلىقىڭىزنى بىلىــــشىڭىز
كﯧـــــرەك .يﯧڭـــــى پۇرســـــهتلهرنى
ۇئچراتقاندا ۇئالرنى بايقىيااليـدىغان
بولۇشنىڭ بىردىن -بىر ۇئسـۇلى ەئنه
شۇ.
 (2ۇئالر ۆئزلىرىنى ەئمهلىـي ىئـش-
ھهرىكهت قوللىنىشقا مهجبۇراليدۇ
يﯧڭىلىــــــــــق يــــــــــاراتقۇچىالر
) (initiatorsباشقىالرنىڭ ۆئزلىرىنى
مهقـــسهتلهندۈرۈپ يـــاكى قوزغـــاپ
قويۇشــىنى كۈتــۈپ تۇرمايــدۇ .ۇئالر
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ۆئزلىرىنىڭ راھهت رايونىنىڭ سـىرتىغا
چىقىــپ ،ۆئزلىرىنــى ەئمهلىــي ىئــش
كۆرۈشـــكه مهجبـــۇرالش ۆئزلىرىنىـــڭ
مهســۇئلىيىتى ىئكهنلىكىنــى بىلىــدۇ.
ھهمــدە بــۇنى ۆئزلىــرى ۈئچــۈن بىــر
ائدەت قىلىـــدۇ .شۇڭالشـــقا ســـابىق
ائمﯧرىكــــا پرﯦزىــــدﯦنتى رۇزﯦۋﯦلــــت
(Theodore
)Roosevelt
مۇنـــداق دﯦـــگهن» :مهن ۈئچــــۈن
تۆۋەندىكى بىر ىئشتىن باشقا ائقىالنه
ياكى ھهممىدىن ۈئستۈن تۇرىـدىغان
ىئـــش بولماســـلىقى مـــۇمكىن :مهن
ۆئزۈم قىلىشقا تﯧگىشلىك ىئشالر ،دەپ
وئيلىغان ىئشالرنى قىلىمهن .ھهمـدە
بىر ىئشنى قىلىش توغرۇلۇق بىر قارارغا
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كهلـــگهن ھامـــان ،ەئمهلىـــي ىئـــش
باشاليمهن«.
 (3ۇئالر باشـــــقىالردىن كـــــۆپرەك
تهۋەككۈلچىلىك قىلىدۇ
لىـــــدﯦرالر ۆئزلىرىنىـــــڭ نﯧمىنـــــى
ىئــستهيدىغانلىقىنى بىلــگهن ھهمــدە
ۆئزلىرىنــــى ەئمهلىــــي ھهرىــــكهت
قوللىنىـــــــشقا مهجبۇرلىيالىغـــــــان
تهقدىردىمۇ ،ۇئالر يهنه بىـر توسـۇققا
دۇچ كﯧلىــــــــدۇ .ۇئ بولــــــــسىمۇ
تهۋەككۈلچىلىــك قىلىــش رازىلىقىــدىن
ىئبــارەت .بىــراق ،ياخــشى لىــدﯦرالر
تهۋەككۈلچىلىــــــك قىلىــــــشقا رازى
بولىدىغان سـهۋەبلهرنىڭ يهنه بىـرى،
ۇئالرنىـــڭ يﯧڭىلىقنـــى باشـــلىمىغاندا
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تۆلهيــــدىغان بهدەلنىمــــۇ تونــــۇپ
يهتكهنلىكىدۇر .ائمﯧرىكىنىڭ سـابىق
پرﯦزىـدﯦنتى جـون كﯧنﯧـدى ) John
 (F. Kennedeyمۇنــــداق دەپ
كهسكىن ېئيتقان» :ھهر بىر ەئمهلىـي
ىئش -ھهرىكهتنىڭ تهۋەككـۈلچىلىكى
ۋە تۆلهيـــدىغان بهدىلـــى بولىـــدۇ،
بىــــــراق ،راھهتلىــــــك ىئچىــــــگه
يوشـــۇرۇنۇۋﯦلىپ ەئمهلىـــي ىئـــش-
ھهرىــكهت قولالنماســلىقنىڭ ۇئزۇن-
مۇددەتلىــــك تهۋەككــــۈلچىلىكى ۋە
چىقىمــــى بىــــلهن سﯧلىــــشتۇرغاندا،
ەئمهلىــي ىئــش قىلغاننىــڭ خهتىــرى
بىلهن چىقىمى كۆپ ائز بولىدۇ«.
 (4ۇئالر باشـــــقىالردىن كـــــۆپرەك
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خاتالىق ۆئتكۈزىدۇ
يﯧڭىلىــق ياراتقۇچىالرنىــڭ ياخــشى
تهرىپـــى ،ۇئالر ىئـــشالرنى ۋۇجۇدقـــا
چىقىرااليدۇ .ۇئالرنىڭ يامان تهرىپى
بولسا ،ۇئالر ناھايىتى كـۆپ خاتـالىق
ۆئتكۈزىـــــدۇ IBM .شـــــىركىتىنىڭ
قۇرغۇچىسى ۋاتسون ) Thomas J.
 (Watsonمــۇ بــۇ نــۇقتىنى تونــۇپ
يﯧتىـــــپ ،مۇنـــــداق دﯦگهنىـــــدى:
»مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشنىڭ ۇئسۇلى
مهغلــۇپ بولــۇش قﯧــتىم ســانىنى بىــر
ھهســسه ۆئستۈرۈشــتىن ىئبــارەتتۇر«.
گهرچه يﯧڭىلىق يارىتىدىغان لىدﯦرالر
باشــقىالردىن كــۆپرەك مهغلــۇبىيهتكه
ۇئچرىــسىمۇ ،ۇئالر بۇنىــڭ ۆئزلىــرىگه
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دەخلــى قىلىــشىغا يــول قويمايــدۇ.
ەئگهر ســــىز بىــــر لىــــدﯦر بولــــۇش
ســـۈپىتىڭىز بىـــلهن چـــوڭ -چـــوڭ
ىئـــشالرنى ۋۇجۇدقـــا چىقارمـــاقچى
بولىدىكهنـــسىز ،يﯧڭىلىـــق باشـــالپ
بﯧرىش ۋە سىز باشلىغان يولنىـڭ ەئڭ
ائلدىــدا ۆئزىڭىــز مﯧڭىــپ بﯧرىــشنى
خااليدىغان بۆلىشىڭىز كﯧرەك.
 .11ﺋﺎﯕﻼﺵ— ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ
)(Listen
لىـــدﯦرالر كىـــشىلهرنىڭ يـــاردىمىنى
قولغا كهلتۈرۈشـتىن بـۇرۇن ۇئالرنىـڭ
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يۈرىكىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ .مانا بـۇ
مۇناسىۋەت قانۇنىيىتىدۇر .بىراق ،بىر
لىدﯦر باشقا بىـر ائدەمنىـڭ يـۈرىكىگه
تهسىر كۆرسىتىشتىن بـۇرۇن ،،ۇئنىـڭ
يۈرىكىــدە نــﯧمه بــارلىقىنى بىلىــشى
كﯧرەك .ۇئنىڭ يۈرىكىدىكىنى ۇئنىـڭ
گﯧـــپىگه قـــۇالق ســـﯧلىش ائرقىلىقـــال
بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
باشقىالرنىڭ سۆزىگه قۇالق سﯧلىشنى
خالىماســلىق ناچــار لىــدﯦرالردا كــۆپ
ۇئچرايــدۇ» .ائمﯧرىكــا باشــقۇرۇش
ىئلمىنىــڭ ائتىــسى« دەپ ائتالغــان
پىتﯧــر دراكﯧــر )(Peter Drucker
نىڭ قارىشىچه ،باشقۇرۇشتىكى ھهممه
مهسىلىلهرنىڭ  60پىرسـهنتى نـاتوغرا
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مۇناســىۋەت يــاكى ائالقىلىشىــشتىن
كﯧلىــــــپ چىققــــــان .نــــــاتوغرا
ائالقىلىشىــشنىڭ كۆپىنچىــسى بولــسا
باشــــــقىالرنىڭ گﯧــــــپىگه قــــــۇالق
سالماسلىقتىن كﯧلىپ چىققان.
باشـــــقىالرنىڭ ســـــۆزىگه قـــــۇالق
سﯧلىشنىڭ ىئككى مهقسىتى بار :بىرى
كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋەت وئرنىتىش،
يهنه بىـــــرى بولـــــسا ۆئگىـــــنىش.
شۇڭالشـــــقا ســـــىز تۆۋەنـــــدىكى
كىشىلهرنىڭ سۆزىگه قۇالق سﯧلىشىڭىز
كﯧرەك:
(1سىزنىڭ ەئگهشكۈچىلىرىڭىز
باشــقىالر ەئگىشىــشنى خااليــدىغان
ياخــشى لىــدﯦرالر ەئگهشــكۈچىلىرى
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بىــلهن بىــرگه بولغانــدا ،قىلىــدىغان
ىئشى يالغۇز بىرەر ىئشنى ھهل قىلىـش
بىلهنــال چهكلىنىــپ قالمايــدۇ .ۇئالر
ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ قانـــداق ائدەم
ىئكهنلىكىنـــــى چۈشىنىۋﯦلىـــــشقىمۇ
مهخــــسۇس ۋاقىــــت ائجرىتىــــدۇ.
نۇرغۇن كىـشىلهر ۆئزلىرىنىـڭ سـۆزىگه
قــــۇالق ســــالىدىغان لىــــدﯦرنى ۆئز
تهلهپلىرىنــى وئرۇنــداپ بﯧرىــدىغان،
ەئممــا گﯧــپىگه قــۇالق ســالمايدىغان
لىـــدﯦرالردىن ياخـــشىراق كۆرىـــدۇ.
ەئگهر ســــىزدە پهقهت پــــاكىتالرغىال
قــــۇالق ســــﯧلىپ ،ســــىزگه ائشــــۇ
پــاكىتالرنى يهتكۈزۈۋاتقــان كىــشىنىڭ
باشقا سۆزلىرىگه قۇالق سـالمايدىغان
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ائدەت بولـــسا ،ۇئنـــى ۆئزگهرتىـــپ،
باشقىالرنىڭ سـۆزىگه ھهقىقىـي تـۈردە
قۇالق سﯧلىڭ.
 (2سىزنىڭ خﯧرىدارلىرىڭىز
بهزى لىدﯦرالر ۆئز ىئدىيىسى بىلهنـال
بولــــۇپ كﯧتىــــپ ،خﯧرىــــدارالرنىڭ
ەئندىشىــــــــسى ،نــــــــارازىلىقى ۋە
تهكلىپلىرىنــــــــى ائڭلىمايــــــــدۇ.
مىكروسوفت شىركىتىنىڭ لىدﯦرى بىـل
گﯧيـــتىس ) (Bill Gatesمۇنـــداق
دەيدۇ» :نـارازى بولغـان خﯧرىـدارالر
ھهر ۋاقىــت بىــر مهســىله .شــۇنداقال
ۇئالر ســـــــــىزنىڭ ەئڭ چـــــــــوڭ
پۇرســىتىڭىز «.ۇئلــۇغ لىــدﯦرالر ۆئزى
خىزمهت قىلىۋاتقـان كىـشىلهر بىـلهن
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يــــﯧقىن مۇناســــىۋەت ساقالشــــنى
ۆئزلىرىنىــڭ ەئڭ مــۇھىم ىئــشلىرىنىڭ
بىرى قىلىدۇ.
 (3سىزنىڭ رىقابهتچىلىرىڭىز
بىــر لىــدﯦر باشــقا بىــر تهشــكىالتنى
ۆئزىنىڭ رىقابهتچىـسى ھﯧـسابلىغاندا،
ۇئ پۈتۈن دىققىتىنى ۆئز تهشـكىالتىغا
قارىتىــــپ ،ۆئزىنىــــڭ ىئــــشىنى ەئڭ
يــۇقىرى پهللىــگه كۆتــۈرۈش ۈئچــۈنال
تىرىــــشىپ ،باشــــقا گــــۇرۇھالردىن
ۆئگىنىـــــشنى ۇئنتـــــۇپ قالىـــــدۇ.
ائمﯧرىكىــــدىكى دۇنياغــــا مهشــــھۇر
تﯧلﯧــۋىزور ۋە رادىــوئ باشقۇرغۇچىــسى
لهرى كىـڭ ) (Larry Kingمۇنـداق
دەيــدۇ» :مهن ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى
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ۆئز -ۆئزۈمــگه مۇنــۇالرنى ەئســلىتىپ
تۇرىمهن :بۈگۈن دەيدىغان گهپلىرىم
ماڭـــا ھـــﯧچ قانـــداق يﯧڭـــى نهرســـه
ۆئگهتمهيـــدۇ .شـــۇڭا مهن يﯧڭـــى
نهرسه ۆئگهنمهكچـى بولىـدىكهنمهن،
چوقۇم باشقىالرنىڭ گﯧپىنى ائڭلىـشىم
كﯧــــرەك «.بىــــر لىــــدﯦر بولــــۇش
ســـۈپىتىڭىز بىـــلهن ،ســـىز ۆئزىڭىـــز
قىلىدىغان ىئـشنى باشـقىالرنىڭ نـﯧمه
ىئش قىلىۋاتقىنىغـا قـاراپ تاللىـسىڭىز
بولمايــدۇ .بىــراق ،ســىز باشــقىالرنىڭ
گﯧــپىگه قــۇالق ســﯧلىپ ،ىئمكــانقهدەر
كــۆپ نهرســىنى ۆئگىنىۋﯦلىــپ ،شـــۇ
ائرقىلىـــــق ۆئزىڭىزنـــــى تﯧخىمـــــۇ
يۈكسهلدۈرۈشىڭىز كﯧرەك.
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 (4ســــــىزنىڭ يﯧتهكلىگــــــۈچىڭىز
)(Mentor
ائمﯧرىكىـــدىكى نۇرغـــۇن ىئـــدارە-
وئرۇنــالردا شــۇ يهردە ىئــشلهيدىغان
خـــادىمالر ۆئزلىـــرى ۈئچـــۈن بىـــر
يﯧتهكلىگـــۈچى تاللىـــسا بولىـــدىغان
مﯧخـــانىزم بـــار .مهن ىئـــشلهۋاتقان
 JPLدىمۇ شۇنداق بولـۇپ-2004 ،
يىلى مۇشۇ ىئدارىگه يﯧڭى كهلگهندە،
مهن باشـــــقا بىـــــر گۇرۇپپىنىـــــڭ
»خهمىـــت« ىئـــسىملىك باشـــلىقىنى
ۆئزۈمــــگه يﯧتهكلىگــــۈچى قىلىــــپ
تاللىدىم .ۇئ كىشى ىئرانلىـق بولـۇپ،
بىزنىـــڭ ىئدارىـــدە ىئـــشلىگىلى 25
يىلدەك بولغانىكهن .دەسلهپكى بىـر
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ائي ۋاقىت ىئچىدە مهن ۇئ كىشىدىن
بىزنىڭ ىئدارىنىڭ كهسـپىي خـادىمالر
بىــــلهن باشــــلىقالرنى ۆئســــتۈرۈش
مﯧخانىزمىنىــڭ قانــداق ىئكهنلىكــى،
ىئلمىــــي ماقــــاله ېئــــالن قىلىــــش،
يىغىنالرغا بﯧرىش قاتـارلىق بىـر قاتـار
ىئــشالردىكى بهلگىلىمىلهرنىــڭ نــﯧمه
ىئكهنلىكىنــــى ۆئگهنــــگهن ىئــــدىم.
قىسقىـــــــــــسى ،ائمﯧرىكىـــــــــــدا
»يﯧتهكلىگۈچى« ) (mentorدﯦگهن
رول ناھــــايىتى كهڭ وئمۇمالشــــقان
بولۇپ ،بۇنىڭدىن ھهممه كىشىلهرنىڭ
خهۋىرى بار.
ۆئزىــگه بىــر يﯧتهكلىگــۈچىنى الزىــم
قىلمايـــدىغان دەرىجىـــدە يﯧتىلىـــپ
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بولغــان يــاكى تهجرىبىلىــك بولــۇپ
كهتـــكهن لىـــدﯦر بولمايـــدۇ .ەئگهر
ســــىزنىڭ بىــــرەر يﯧتهكلىگــــۈچىڭىز
بولمىسا ،سىز دەرھال بىرىنـى تﯧپىـڭ.
ەئگهر ســىزگه ائشــۇنداق بىــر ائدەم
تﯧــپىش ىئمكــانىيىتى بولمايــدىكهن،
ۇئنـــداقتا بـــۇ جهريـــاننى كىتـــاب
وئقۇشتىن باشالڭ .بۇ يهردىكـى ەئڭ
مۇھىم مهسىله ،قﯧشىڭىزدا سىزگه يول
كۆرســىتىدىغان بىــر ائدەم يــاكى بىــر
قانچه كىتاب بار بولۇشتۇر.
 .12ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ
)(Passion
بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
» «passionبولـــــۇپ ،يۇلغـــــۇن
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لۇغىتىــدە ۇئنىــڭ مهنىــسى »قاينــاق
ھﯧســـسىيات ،قىزغىنلىـــق ،كۈچلـــۈك
ھﯧســــــسىيات ،مــــــۇھهببهت« دەپ
چۈشـــهندۈرۈلگهن .مهن ۆئزۈمنىـــڭ
»مۇۋەپپهقىيهتنىڭ يﯧڭى تهڭلىمىـسى
« دﯦــگهن ماقالىــسىدە بــۇ ســۈپهتنى
»يۈكــسهك قىزغىنلىــق« دەپ ائلغــان
بولــۇپ ،مﯧــنىڭچه مۇشــۇنداق ائلــسا
ۇئنىـــڭ مهنىـــسى ىئنگلىزچىـــدىكى
مهنىسىگه تﯧخىمـۇ يﯧقىنـراق كﯧلىـدۇ.
شۇنداق بولغاچقـا ۇئنـى بـۇ يهردىمـۇ
»يۈكسهك قىزغىنلىق« دەپ ائلىمهن.
مۇتهخهسسىـــسلهر مـــۇۋەپپهقىيهت
قازانغان كىشىلهر ۈئستىدە تهتقىقـات
ېئلىــپ بارغانــدا ،ۇئالرنىــڭ ۇئنــۋانى،
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ەئقىللىقى ،وئقۇش تـارىخى ۋە باشـقا
ائمىلالرغا نۇرغـۇن كـۈچ ائجرىتىـدۇ.
ەئممـــا مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــتا
يۈكــسهك قىزغىنلىقنىــڭ وئينايــدىغان
رولــى ناھــايىتى زور بولىــدۇ .ەئگهر
ســــــــــىز ۆئز خىزمىتىڭىزنــــــــــى
سۆيمهيدىكهنـــسىز يـــاكى ياخـــشى
كۆرمهيدىكهنــــــــسىز ،ۇئنىڭــــــــدا
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــك بواللمايـــــسىز.
ائدەتتىكــى ائدەملهرنىــڭ ناھــايىتى
چوڭ مـۇۋەپپهقىيهتلهرنى قازىنىـشىدا
مۇھىم رول وئينايدىغان نهرسىلهرنىڭ
بىــرى يۈكــسهك قىزغىنلىقتــۇر .بىــر
لىـــــدﯦرنىڭ ھاياتىـــــدا يۈكـــــسهك
قىزغىنلىقنىــڭ وئرنىنــى ائالاليــدىغان
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باشقا نهرسه يوق.
تۆۋەندىكىسى ھهر بىر لىدﯦر چوقـۇم
بىلىـــشكه تﯧگىـــشلىك  4ھهقىـــقهت
) (truthsتۇر:
 (1يۈكـــــــــسهك قىزغىنلىـــــــــق
مـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــــشنىڭ -1
قهدىمى
ســــىزنىڭ ىئــــستىكىڭىز ســــىزنىڭ
تهقــــــــدىرىڭىزنى بهلگىلهيــــــــدۇ.
تۆۋەنــــدىكى داھىــــيلهرگه قــــاراپ
باقـــــسىڭىز ،ۇئالرنىـــــڭ يۈكـــــسهك
قىزغىنلىقىغــــا ھهيــــران قالىــــسىز:
گهنـــدىنىڭ ىئــــستىگىنى كىــــشىلىك
ھوقـــۇق ،چﯧرچىـــل ) Winston
 (Churchillنىــــــڭ ىئــــــستىگىنى
133

ەئركىنلىـــك ،مـــارتىن لۇســـﯧر كىـــڭ
) (Martin Luther Kingنىــڭ
ىئستىگىنى باراۋەرلىـك ،بىـل گﯧيـتىس
) (Bill Gatesنىـــڭ ىئـــستىگىنى
بولـــسا تﯧخنولـــوگىيه .ائدەتتىكـــى
ھاياتتىن ۈئستۈن تۇرىدىغان ھاياتقا
ىئگه بولغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىدە
ۇئلــۇغ ىئــستهكلهر بولغــان .بــۇ ســۆز
ھهمــمه ســاھهلهرگه مــاس كﯧلىــدۇ:
ائجىــــز ىئــــستهك پهقهت كىچىــــك
نهتىجىلهرنىــــــــــال ۋۇجۇدقــــــــــا
كهلتۈرەلهيدۇ— بۇ خـۇددى كىچىـك
وئت ائزراق ىئســــسىقنىال ۋۇجۇدقــــا
كهلتۈرەلىگهنـــدەك ىئـــش .ســـىزنىڭ
وئتىڭىز قانچه كۈچلـۈك بولىـدىكهن،
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سىزنىڭ ىئـستىكىڭىز قـانچه كۈچلـۈك
بولىـــــــدىكهن ،ســـــــىز قولغـــــــا
كهلتۈرەلهيدىغان ۇئتۇقالرمـۇ شـۇنچه
كۆپ بولىدۇ.
 (2يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق ســـىزنىڭ
ىئرادىڭىزنى ۆئستۈرىدۇ
ېئيتىـــــــشالرغا ائساســـــــالنغاندا،
قىزغىنلىقى ائنچه يۇقىرى ەئمهس بىـر
يىگىـــت گرﯦتـــسىيىلىك پهيالســـوپ
ســـــوكرەتىس ) (Socratesنىـــــڭ
يﯧنىغـا كﯧلىـپ» ،ۇئلـۇغ ســوكرەتىس،
مهن قﯧشىڭىزغا بىلىم ېئلىـش ۈئچـۈن
كهلدىم« ،دەپتـۇ .بـۇ پهيالسـوپ ۇئ
يىگىتنـــى دﯦڭىـــز بۇيىغـــا ائپىرىـــپ،
ســۇنىڭ ىئچىــگه ەئكىرىــپ ،ائنــدىن
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ۇئنـى بﯧـشىدىن پهسـكه بﯧـسىپ30 ،
سﯧكۇنت سۇنىڭ ىئچىدە ساقالپتۇ .ۇئ
يىگىتنــى قويــۇپ بﯧرىــپ ،ۇئ ســۇنىڭ
ۈئســــتىگه چىقارغانــــدىن كﯧــــيىن،
ســـوكرەتىس ۇئ يىگىتـــتىن »ھـــازىر
نﯧمىنى ىئستهيسهن؟« دەپ سوراپتۇ.
ۇئ يىگىت »ۇئلۇغ ۇئستاز ،مهن بىلىـم
ىئستهيمهن « ،دەپ جـاۋاب بﯧرىپتـۇ.
ســوكرەتىس ۇئ يىگىتنــى ســۇغا يهنه
چۆكتۈرۈپ ،سۇنىڭ ىئچىدە ائلدىنقى
قﯧتىمــــدىنمۇ ۇئزۇنــــراق ســــاقالپتۇ.
ھهمــــدە ھﯧلىقــــى ســــوائلنى يهنه
ســوراپتۇ .بــۇ جهريــاننى بىــر قــانچه
قﯧــــتىم تهكرارلىغانــــدىن كﯧــــيىن،
پهيالســـوپ ۇئ يىگىتـــتىن قـــايتىالپ
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»ســهن ھــازىر نــﯧمه ىئستهيــسهن؟«
دەپ سورىغىنىدا ،ۇئ يىگىـت» :ھـاۋا.
مهن ھاۋا ىئستهيمهن!« دەپ جـاۋاب
بﯧرىپتۇ .سوكرەتىس مۇنداق دەپتـۇ:
»ياخــشى .ســهن بىلىمــگه خــۇددى
ھازىر ھاۋاغا تهشنا بولغاندەك تهشـنا
بولـــساڭ ،ســـهن ۇئنىڭغـــا چوقـــۇم
ېئرىشىسهن «.يۈكسهك قىزغىنلىقنىڭ
وئرنىنــى ائالاليــدىغان باشــقا نهرســه
يوق .ۇئ ائرزۇنىڭ جﯧنى .ەئگهر سىز
بىـــر نهرســـىگه ناھـــايىتى قـــاتتىق
ىئنتىلىدىكهنــــسىز ،ســــىز ۇئنىڭغــــا
ېئرىــــشىش ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان
ىئرادىنـــــى چوقـــــۇم تاپااليـــــسىز.
ائشۇنداق دەرىجىدىكى بىر ىئستهككه
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ىئگه بولۇشـنىڭ بىـردىن -بىـر يـولى،
ۆئزىـــــدە يۈكـــــسهك قىزغىنلىقنـــــى
يﯧتىلدۈرۈشتۇر.
 (3يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق ســـىزنى
ۆئزگهرتىدۇ
ەئگهر ســـىز باشـــقىالرنىڭ قانـــداق
چۈشىنىـــــــشى بـــــــويىچه ەئمهس،
ۆئزىڭىزنىـــڭ يۈكـــسهك قىزغىنلىقـــى
بــويىچه ىئــش كۆرىدىكهنــسىز ،ســىز
چوقــۇم ۆئزىنــى بىــر ىئــشقا تﯧخىمــۇ
ائتىغان ،ناھـايىتى ھوسـۇللۇق ائدەم
بولـــۇپ چىقااليـــسىز .بـــۇ ســـىزنىڭ
باشـــــقىالرغا تهســـــىر كۆرســـــىتىش
كۈچىڭىزنىمــــــۇ ائشــــــۇرىدۇ .ەئڭ
ائخىرىـــدا ســـىزنىڭ مىجهزىڭىـــزگه
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قارىغانـــــدا ســـــىزنىڭ يۈكـــــسهك
قىزغىنلىقىڭىـــز تﯧخىمـــۇ مـــۇھىم رول
وئينايدۇ.
 (4يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق مـــۇمكىن
ەئمهس ىئــشنى بىــر مــۇمكىنچىلىككه
ائيالندۇرااليدۇ
ىئنــسانالر شــۇنداق يارىتىلغــانكى،
ەئگهر بىــر نهرســـه ســىزنىڭ پۈتـــۈن
ۋۇجــــــۇدىڭىزنى قوزغىتىــــــدىكهن،
مۇمكىنــسىزلىك ۆئزلۈكىــدىن غايىــب
بولىدۇ .يـۈرىكىڭىزدىكى بىـر پـارچه
وئت تۇرمۇشــــــىڭىزدىكى ھهمــــــمه
ىئــــــشالرنى ائسانالشــــــتۇرۇۋﯦتىدۇ.
شۇڭالشقا يۈكسهك قىزغىنلىققـا ىئـگه
لىــدﯦرالرنىڭ ىئــش ۈئنــۈمى ناھــايىتى
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يۇقىرى بولىدۇ .يۈكسهك قىزغىنلىققـا
ىئگه ،بىـراق ائنـچه كـۆپ ىئقتىـدارغا
ىئگه ەئمهس لىدﯦرالر ناھايىتى كـۆپ
ىئقتىـــدارغا ىئـــگه ،بىـــراق ائنـــچه
قىزغىنلىقى يوق لىـدﯦرالرغا قارىغانـدا
تﯧخىمۇ كۆپ ۇئتۇقالرنى يارىتااليدۇ.
ىئالۋە :كىتابتىكى مهزكۇر قىسىمنىڭ
بﯧشىدا ،ائپتور ۈئنۈملۈك لىدﯦرالرنىڭ
ھاياتىنى خۇالسـىلهپ ،ۇئالرنىـڭ بىـر
مــۇقىم قﯧلىپقــا چۈشــمهيدىغانلىقىنى
وئتتۇرىغا قويغان .ھهمدە ىئنگلىزچه
» « companies 500دەپ
ائتىلىــدىغان ،دۇنيــادىكى ەئڭ چــوڭ
 500شـــىركهتلهرنىڭ لىـــدﯦرلىرىنىڭ
تهڭــدىن تولىــسى ائلىــي مهكــتهپ
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باكاالۋرلىق وئقۇشىدا وئتتۇراھـال )C
يــــــاكى  -Cنومــــــۇر ېئلىــــــپ(
وئقۇغـــــانلىقىنى 75 ،پىرســـــهنتتىن
ائرتــۇق ائمﯧرىكــا پرﯦزىــدﯦنتلىرىنىڭ
ســىنىپىدىكى تــۆۋەنكى يﯧــرىم بــالىالر
قاتارىــدا وئقۇغــانلىقىنى ،ھهمــدە 50
پىرســــهنتتىن كــــۆپرەك مىليــــونﯧر
كارخانىچىالرنىــڭ ائلىــي مهكتهپنــى
تولـــۇق تۈگىتىـــپ وئقۇمىغـــانلىقىنى
مىسال قىلىپ چۈشهندۈرگهن .ۇئنىڭ
بۇ يهردىكى دﯦمهكچـى بـولغىنى ،بىـر
ائدەمنىـــڭ وئقۇشـــى بهك ياخـــشى
بولۇپ كهتمىـسىمۇ ،ەئگهر بىـر ىئـشقا
نىـــــسبهتهن ناھـــــايىتى يـــــۇقىرى
دەرىجىدىكى قىزغىنلىقىال بولىدىكهن،
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ھهمـــدە ائشـــۇ ىئـــشنى ۋۇجۇدقـــا
چىقىرىش يولىدا تﯧگىـشلىك بهدەلنـى
تۆلهيــــــــدىكهن ،ۇئ ائدەمنىــــــــڭ
مـــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــشى يهنىـــال
پۈتــۈنلهي مــۇمكىن ىئكهنلىكىــدۇر.
مهن ىئككـــــــــــى باالمنىـــــــــــڭ
مهكتهپلىرىدىكى ھهر خىل يىغىنالرغـا
بارغانــدا ،مهكــتهپ ەئمهلــدارلىرى ۋە
وئقۇتقۇچىالرنىڭ سـىنىپتا ىئگىلىـگهن
بىلىــــم كﯧيىنكــــى ھاياتتــــا الزىــــم
بولىـــــدىغان بىلىملهرنىـــــڭ پهقهت
يﯧـــرىمىغىال بـــاراۋەر كﯧلىـــدىغانلىقى،
قالغـــان يﯧـــرىم بىلىملهرنـــى بولـــسا
وئقۇشـــــتىن ســـــىرتقى ھهر خىـــــل
ىئجتىماىئي پاائلىيهتلهرگه قاتنىشىش
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ائرقىلىــــــق ىئگىلهشــــــكه تــــــوغرا
كﯧلىدىغانلىقى ھهققىدە ېئيتقانلىرىنى
كــۆپ قﯧــتىم ائڭلىــدىم .ائمﯧرىكىــدا
ائدەمــــلهر ۈئچــــۈن بــــار بولغــــان
پۇرســهتلهر ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ،
ھهمــمه ائدەمــلهر ائشــۇ پۇرســهتلهر
ائلدىدىمۇ باراۋەر .شۇنداقال ھهر بىـر
يـــــاش ۈئچـــــۈن دەرســـــخانىنىڭ
ســـــىرتىدىمۇ جانغـــــا ناھـــــايىتى
ەئســقاتىدىغان بىلىمــلهرگه ېئرىــشىش
ىئمكــانىيىتىمۇ خــﯧلىال تولــۇق بــار.
بىــــراق ،بۇنــــداق ەئھــــۋال باشــــقا
دۆلهتلهرنىــڭ ھهممىــسىدە يــوق ،بــار
بولغــان تهقــدىردىمۇ ائمﯧرىكىــدىكى
بىــلهن وئخــشاش دەرىــجه ەئمهس.
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شۇڭالشـــــقا ائمﯧرىكـــــا دۇنيـــــادا
”پۇرسهتلهر ماكانى“ ،دەپ ائتىلىدۇ.
جۇڭگــــو ۋە ۇئيغــــۇر دىيارىــــدىكى
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ەئھۋالنىـڭ قانـداق
ىئكهنلىكىنــى بــۇ يهردە تىلغــا ېئلىــپ
وئلتۇرۇشــنىڭ ھــاجىتى يــوق .مهن
 -1970يىللىـــرى پۈتـــۈن جۇڭگـــو
بــــــويىچه زىيــــــالىيالر كــــــۈرەش
قىلىنىۋاتقـــان» ،بىلىمنىـــڭ كﯧرىكـــى
يوق« دﯦگهن سهپسهته ھهممه يهرنى
قاپالپ كهتـكهن بىـر دەۋردە وئتتـۇرا
مهكتهپته وئقۇغان .ەئينى ۋاقىتتىكى
پۈتۈن جهمىئيهتنـى قاپلىغـان چـوڭ
ېئقىمغا قارىمۇ -قارشى يـول تۇتـۇپ،
»بىلىم چوقۇم ەئسقاتىدۇ« دﯦگهننـى
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ۆئزۈم ۈئچــۈن بىــر ەئقىــدە قىلىــپ
تاللىغــان ،ھهمــدە قــاتتىق تىرىــشىپ
بىلىــــم ىئگىلىــــگهن ىئــــدىم .مهن
ۋەتهنــــدىكى ياشــــالرنىڭ ھــــازىرمۇ
ائشــــۇنداق بىــــر ەئقىــــدە بىــــلهن
ياشىشىنى ۈئمىد قىلىمهن .مهكتهپته
ياخـــــــشى وئقۇيالمىغانالرنىـــــــڭ
ىئچىــدىنمۇ چــوڭ -چــوڭ ىئــشالرنى
قىالاليـــدىغان ائدەمـــلهر چىقىـــدۇ.
لﯧكىن چوڭ -چوڭ ىئـشالرنى قىلىـش
ۈئچــۈن مهكتهپــته ناچــار وئقــۇش
شــهرت ەئمهس .ۇئنىــڭ ەئكــسىچه،
ياخـــــشى وئقۇغـــــانالر ۈئچـــــۈن
مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولــۇش پۇرســىتى
ناچــار وئقۇغــانالرنىڭكىگه قارىغانــدا
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سﯧلىـــــــشتۇرغىلى بولمايـــــــدىغان
دەرىجىدە كۆپرەك بولىدۇ.
 .13ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ— ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ ) Positive
(Attitude
–ائدەتـــتىن تاشـــقىرى ەئقىـــل ۋە
تاالنتنىـــڭ  99پىرســـهنتى تهردىـــن،
قالغــــان بىــــر پىرســــهنتى بولــــسا
ىئلھامدىن كﯧلىدۇ.
–بىــــز قــــولىمىزدىن كﯧلىــــدىغان
ىئــشالرنىڭ ھهممىــسىنى قىلىــدىغان
بولساق ،ھهقىقهتنىمۇ ۆئز -ۆئزىمىزنى
ھهيران قالدۇرااليمىز ).(astound
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–ۆئز ھاياتىـــــدا مهغلـــــۇبىيهتكه
ۇئچرىغــان كىــشىلهرنىڭ نۇرغــۇنلىرى
قىلىۋاتقــــــــان ىئــــــــشلىرىدىن ۋاز
كهچكهنــــــــــدە ،ۆئزلىرىنىــــــــــڭ
مــــــۇۋەپپهقىيهتكه قانچىلىــــــك ائز
قالغــــانلىقىنى ھــــﯧس قىاللمىغــــان
كىشىلهردۇر.
يــۇقىرىقىالر ھهمــمه وئقــۇرمهنلهرگه
تونۇشــلۇق بولغــان ،دۇنياغــا داڭلىــق
كهشــــپىياتچى تومــــاس ېئدىــــسون
) (Thomas Edisonنىڭ دﯦـگهن
گهپلىـــرى .ۇئ ۇئدا  65يىلنىـــڭ ھهر
بىرىــــدە كهم دﯦگهنـــــدە بىـــــردىن
يﯧڭىلىقنى كهشىپ قىلغان بولۇپ ،ۆئز
ۆئمرىــــدە  1093خىــــل نهرســــىنى
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كهشــــــىپ قىلغــــــان .ۇئنىـــــــڭ
مۇۋەپپهقىيىتىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن
نهرسىلهردىن تهر ۋە ىئلھامدىن باشقا
يهنه ىئجــابىي پوزىتــسىيىمۇ بــار .ۇئ
ېئلﯧكتـــــر المپـــــۇچكىنى ىئجـــــات
قىلىدىغانــدا 10،000 ،دىــن ائرت ـۇق
ماتﯧرىيــالنى ســىناق قىلىــپ ،ائنــدىن
بىــر مۇۋاپىــق ماتﯧرىيــالنى تاپقـــان
بولــسىمۇ ،ھهرگىزمــۇ »شــۇنچه كــۆپ
قﯧــــتىم مهغلــــۇپ بولــــدۇم« دەپ
ھﯧــسابلىمىغان .ېئدىــسون ياســىغان
 14بىنـــالىق تهجرىبىخانـــا دۇنياغـــا
مهشـــــھۇر بولـــــۇپ ،ۇئ ۇئالرنـــــى
»كهشپىيات زاۋۇتـى« دەپ ائتىغـان.
 -1914يىلـى ېئدىـسون ھهممىــدىن
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بهك قهدىرلهيــــــــــدىغان بــــــــــۇ
تهجرىبىخانىغـــا وئت كهتكهنـــدە ،ۇئ
كۆيۈۋاتقــان وئتقــا قــاراپ تۇرغــان.
ھهمدە »بالىالر ،دەرھـال ائپـاڭالرنى
چـــاقىرىڭالر .ۇئالر بۇنـــداق وئتنـــى
بۇنىڭـــــدىن كﯧـــــيىن ىئككىنچـــــى
كۆرەلمهيـــدۇ «.دﯦـــگهن .كـــۆپىنچه
ائدەمـــــلهر بۇنـــــداق ھادىـــــسىگه
يولۇققانــــدا تۈگىــــشىپ كهتــــكهن
بــوالتتى .بىــراق ،ېئدىــسون ۇئنــداق
قىلمىغــــان .ېئدىــــسون يــــۇقىرىقى
ۋەقهدىــن كﯧــيىن» :مهن  67ياشــقا
كىردىم ،بىراق مهن ىئـشنى يﯧڭىـدىن
باشلىـــسام بولمايـــدىغان دەرىجىـــدە
قﯧـــــرى ەئمهس .مهن ھـــــازىرغىچه
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بۇنىڭغـــا وئخـــشاش ىئـــشالرنى ۆئز
بﯧشىمدىن نۇرغـۇن قﯧـتىم ۆئتكـۈزۈپ
باققـــان «.دﯦـــگهن .ۇئ  84ياشـــقا
كىرگهندە ۋاپات بولغان.
مهن وئقــــــۇرمهنلهرگه مهزكــــــۇر
ماقــــالىنى وئقــــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
كهلگهنــــــدە ،ۆئزۈم تهييارلىغــــــان
»ياخــشى مهغلــۇپ بولــۇش ۈئچــۈن
قانــداق قىلىــش كﯧــرەك؟ « دﯦــگهن
نۇتۇق تﯧكىـستىنى بىـر قﯧـتىم وئقـۇپ
بﯧقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن.
ەئگهر ېئدىـــسون ائشـــۇنداق بىـــر
ىئجــــــابىي پوزىتــــــسىيىلىك ائدەم
بولمىغـــان بولـــسا ،ۇئ يۇقىرىقىـــدەك
مـــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىـــشهلمىگهن
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بــوالتتى .ەئگهر ســىز ۆئز ۆئمرىــدە
ناھــــايىتى زور مــــۇۋەپپهقىيهتلهرگه
ېئرىـــشكهن كىـــشىلهرنىڭ ھاياتىغـــا
قاراپ باقىدىغان بولـسىڭىز ،ۇئالرنىـڭ
ھهممىــسىنىڭ تۇرمۇشــقا نىــسبهتهن
ناھـــايىتى ىئجـــابىي پوزىتـــسىيىدە
بولىدىغانلىقىنى بايقايسىز.
ەئگهر ســىز بىــر ۈئنۈملــۈك لىــدﯦر
بولۇشــنى ىئستهيدىكهنــسىز ،ســىزدە
ىئجـابىي پوزىتــسىيه بولۇشــى شــهرت.
ۇئ يالغۇز سىزنىڭ بىر ىئنسان بولـۇش
ســۈپىتىڭىز بىــلهن بولغــان ىئــشالرغا
قاناەئت ھاسىل قىلىش دەرىجىڭىزنـى
بهلگىلهپال قالماي ،يهنه باشـقىالرنىڭ
ســــىز بىــــلهن قايــــسى تهرىقىــــدە
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مۇناســىۋەت ېئلىــپ بﯧرىــشىغا تهســىر
كۆرســـىتىدۇ .ىئجـــابىي پوزىتـــسىيه
بولــــۇش جهھهتــــته تۆۋەنــــدىكى
ىئشالرنى بىلىشىڭىز كﯧرەك:
 (1سىزنىڭ پوزىتـسىيىڭىز بىـر خىـل
تالالشتۇر
وئتتۇراھــال ائدەمــلهر باشــقىالرنىڭ
ۆئزىنــــى بىــــر ىئــــشنى قىلىــــشقا
قىزىقتۇرۇش ۋە قوزغىتىـشىنى كۈتـۈپ
تۇرىـــدۇ .ۇئالرنىـــڭ چۈشىنىـــشىچه،
ېئتىراپىـــدىكى ەئھـــۋالالر ۇئالرنىـــڭ
قانـــداق وئيلىـــشىنى بهلگىلهيـــدۇ.
بىراق ،پوزىتسىيه بىلهن ېئتىراپىدىكى
ەئھۋالالرنىـــڭ قايسىـــسى ائلدىـــدا
كﯧلىدۇ؟ بـۇ خـۇددى چـۈجه بىـلهن
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تۇخـــۇم مهسىلىـــسىگه وئخـــشاش.
ھهقىقهت شۇكى ،بۇ ىئككى نهرسـىنىڭ
قايسىـــسى ائلدىـــدا كﯧلىـــدىغانلىقى
مـــۇھىم ەئمهس .تۈنۈگـــۈن ســـىزگه
قانــداق ىئــش يــۈز بهرگهنلىكىــدىن
قهتىئيــــنهزەر ،ســــىزنىڭ بۈگــــۈنكى
پوزىتسىيىڭىز سىزنىڭ تاللىشىڭىزدىنال
ىئبارەت .پىسخولوگ ۋﯦكتور فرانكـۇل
) (Victor Franklمۇنداق دﯦگهن:
»ىئنــــسان ەئركىنلىكلىرىنىــــڭ ەئڭ
ائخىرقى بىرى ،ھهر قانـداق شـاراىئت
ائســتىدا ۆئزىمىزنىــڭ پوزىتسىيىــسىنى
ۆئزىمىز تالالشتىن ىئبارەت«.
 (2ســىزنىڭ پوزىتــسىيىڭىز ســىزنىڭ
ىئش -ھهرىكىتىڭىزنى بهلگىلهيدۇ
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ائىئــله تۇرمــۇش مۇتهخهسسىــسى
دﯦنىس ۋﯦيتلىي )(Denis Waitley
مۇنــداق دەيــدۇ» :يهڭگۈچىلهرنىــڭ
ائرتـــۇقچىلىقى ۇئالرنىـــڭ ائالھىـــدە
تۇغۇلغــانلىقى ،ۇئالرنىــڭ  IQســىنىڭ
يـــۇقىرى بولىـــشى ،يـــاكى ۇئالرنىـــڭ
تــــــــاالنتلىق بولىــــــــشى ەئمهس.
يهڭگۈچىلهرنىـــڭ ائرتۇقچىلىقىنىـــڭ
ھهممىــسى ۇئالرنىــڭ پوزىتسىيىــسىدە
بولۇپ ،ۇئالرنىڭ تهبىىئي ىئقتىدارىـدا
ەئمهس .پوزىتـــــــــــــــــــــــسىيه
مۇۋەپپهقىيهتنىــــڭ ۆئلچىمىــــدۇر«.
سىزنىڭ پوزىتسىيىڭىز سىزنىڭ قانـداق
ىئش تۇتىدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيدۇ.
شۇڭالشقا ۇئ ىئنتايىن مۇھىم.
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 (3ســىزنىڭ ائدەملىرىڭىــز ســىزنىڭ
پوزىتسىيىڭىزنىڭ ەئينىكىدۇر
بهزى ائدەمـــلهر ىئنتـــايىن ناچـــار
پوزىتسىيه ھالىتىدە تۇرۇپ ،ۆئزىنىـڭ
ائدەملىرىـــدىن روھلـــۇق بولۇشـــنى
ۈئمىد قىلىدۇ .بىـراق» ،مـاگنﯧتىزمى
قــانۇنىيىتى« بىــر ھهقىــقهت بولــۇپ،
ۇئنىڭغـــا ائساســـالنغاندا ،ســـىزنىڭ
قانــداق ائدەم ىئكهنلىكىڭىــز ســىزنىڭ
ۆئزىڭىزگه قانداق ائدەملهرنى جهلـپ
قىلىــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيــــدۇ.
)ەئســكهرتىش :بــۇ »ۆئزىــگه تــارتىش
قــانۇنىيىتى« بىــلهن وئخــشاش :ھهر
بىـــر نهرســـه ۆئزىـــگه ۆئزى بىـــلهن
وئخشاش نهرسىنى تارتىدۇ(.
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 (4بىــــر ياخــــشى پوزىتــــسىيىنى
ســاقالش بىــر ياخــشى پوزىتــسىيىگه
قايتىـــدىن ېئرىشىـــشكه قارىغانـــدا
ائسانراق
يۇجىن پﯧتﯧرسـون ) Eugene H.
 (Petersonۆئزىنىڭ »يهر شارى ۋە
چىركاۋنىڭ مﯧھرابى« ) Earth and
 (Altarدﯦـــگهن كىتابىـــدا مۇنـــداق
دﯦــگهن» :ىئــچ ائغــرىتىش ىئنــسانالر
ۈئچــۈن يارىتىلغــان ەئڭ ائلىيجانــاب
ھﯧســسىياتالرنىڭ بىــرى بولــۇپ ،ۆئز-
ۆئزىــگه ىئــچ ائغــرىتىش بولــسا ەئڭ
قهبىھ ھﯧسسىياتالرنىڭ بىرى بۆلىـشى
مۇمكىن .ۇئ بىر ىئقتىدارسـىزلىق ،ۋە
ائدەمنــى مﯧيىــپ قىلىــپ قويىــدىغان
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كﯧسهللىك بولـۇپ ،بىزنىـڭ رﯦائللىققـا
بولغــــان چۈشــــهنچىمىزنى ېئغىــــر
دەرىجىـــدە بۇرمىلىۋﯦتىـــدۇ «.ەئگهر
سىز ۆئزىڭىزدە بىر ىئجابىي پوزىتسىيه
ھاسىل قىلىپ بولغان بولسىڭىز ،ۇئنى
ساقالپ مﯧڭىڭ .ەئگهر سـىز ۆئزىڭىـز
ۋە باشـــــــقىالردىن ياخـــــــشىلىققا
ېئرىشىــشته قىينىلىۋاتقــان بولــسىڭىز،
ھهرگىـــز ۈئمىدســـىزلهنمهڭ .ســـىز
ۆئزىڭىزنىــڭ پوزىتسىيىــسىنى ۆئزىڭىــز
تالاليدىغان بولغاچقـا ،يۇقىرىقىـدەك
ەئھۋالنى ۆئزىڭىز ۆئزگهرتهلهيسىز.
ۆئزىڭىزنىــــــڭ پوزىتسىيىـــــــسىنى
ياخـــشىالش ۈئچـــۈن ،تۆۋەنـــدىكى
ىئشالرنى قىلىڭ:
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ۆئزىڭىزنــى »تــوغرا وئزۇق« بىــلهن
ۇئزۇقالنـــدۇرۇڭ .ســـىزنى ىئجـــابىي
پوزىتــــسىيىگه ىئــــگه قىلىــــدىغان
كىتــــابالرنى وئقــــۇڭ ،ائشــــۇنداق
كىنـــوالرنى كـــۆرۈڭ ،ۋە ائشـــۇنداق
لﯧنتىالرنى ائڭالڭ.
ھهر كــۈنى ۆئزىڭىــزگه بىــر نىــشان
تىكلهپ ،ۇئنى ەئمهلگه ائشۇرۇڭ.
ســــىزنى ەئســــلىتىپ تۇرىــــدىغان
نهرســىلهرنى ،مهســىلهن ســىز ائلغــان
مۇكاپاتالرنىــــــڭ گۇۋاھنامىــــــسىنى
تﯧمىڭىزغا ېئسىپ قويۇڭ.
 .14ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ—
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ
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)(Problem Solving
ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدﯦرالر قىـــــيىن
ۆئتكهلــــلهرگه قارشــــى وئتتۇرىغــــا
چىقااليدۇ .مانـا بـۇ يهڭگـۈچىلهرنى
تـــوال قاقـــشايدىغان كىــــشىلهردىن
پهرقلهنــــــــدۈرۈپ تۇرىــــــــدىغان
نهرسىلهرنىڭ بىرىدۇر .بىـر لىـدﯦرنىڭ
قايــــسى ســــاھهگه تهۋەلىكىــــدىن
قهتىئينهزەر ،ۇئ چوقـۇم مهسـىلىلهرگه
دۇچ كﯧلىــــدۇ .مۇنــــداق  3خىــــل
ســـهۋەب تۈپهيلىـــدىن بـــۇ خىـــل
ەئھۋالدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ(1) .
بىز بىر بارغانـسﯧرى مۇرەككهپلىـشىپ
ۋە رەڭدارلىشىپ كﯧتىۋاتقـان دۇنيـادا
ياشاۋاتىمىز (2) .بىز كىشىلهر بىـلهن
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مۇناسىۋەتلىــشىپ تــۇرىمىز (3) .بىــز
دۇچ كهلــــــــگهن ەئھۋالالرنىــــــــڭ
ھهممىــسىنى بىــز ۆئزىمىــز كــونترول
قىاللمايمىز.
مهســــــــىلىنى ۈئنۈملــــــــۈك ھهل
قىالاليدىغان لىدﯦرالر مۇنداق  5خىل
سۈپهتكه ىئگه بولىدۇ:
 (1ۇئالر مهســـــىلىلهرنى ائلـــــدىن
مۆلچهرلىيهلهيدۇ
مهســـــــىلىلهردىن ســـــــاقالنغىلى
بولمىغاچقا ،ياخشى لىدﯦرالر ۇئالرنـى
ائلدىن مۆلچهرلهيدۇ .يولنىڭ ائسان
بۆلىشىنى ۈئمىد قىلىدىغان ائدەمـلهر
داۋاملىـــق وئڭۇشـــسىزلىققا ۇئچـــراپ
تۇرىـــــدۇ .ەئگهر ســـــىز ىئجـــــابىي
160

پوزىتسىيىگه ىئگه بولـسىڭىز ،ھهمـدە
ەئڭ ناچار ەئھۋالغـا ائلـدىن تهييـار
بولۇپ تۇرسىڭىز ،ائلدىڭىزغا كهلگهن
مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـشقا پايـدىلىق
شاراىئتالرنى يارىتااليسىز.
 (2ۇئالر ەئمهلىيهتنى ەئينهن قوبۇل
قىلىدۇ
كىـــشىلهر مهســـىلىلهرگه مۇنـــداق
مـــــۇائمىله قىلىـــــدۇ :بهزىلىـــــرى
مهســـىلىلهرنى ېئتىـــراپ قىلمايـــدۇ.
بﯧـــــزىلهر مهســـــىلىلهرنى ېئتىـــــراپ
قىلسىمۇ ،ۇئالرنـى بىـر ياققـا تاشـالپ
قويىـــــدۇ .يهنه بﯧـــــزىلهر بولـــــسا
مهسىلىلهرنى ېئتىراپ قىلىدۇ ،ھهمـدە
ەئھـــــۋالنى ياخـــــشىالش يولىـــــدا
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تىرىـــشىدۇ .لىـــدﯦرالر ھهر ۋاقىـــت
يۇقىرىقى  -3يولنى تاللىشى كﯧرەك.
 (3ۇئالر وئمۇمىي مهنزىرىنى كۆرىدۇ
لىـــــدﯦرالر داۋاملىـــــق وئمـــــۇمىي
مهنزىرىنــى كــۆرۈپ تۇرۇشــى ،يــاكى
وئمــــۇمىي ۋەزىيهتنــــى چۈشــــىنىپ
تۇرۇشى كﯧرەك .ۇئالر ھﯧسـسىياتنىڭ
كونتروللۇقىــــدا قالــــسا بولمايــــدۇ.
شـــۇنداقال ۇئالر كىچىـــك ىئـــشالرغا
پﯧتىـــپ قﯧلىـــپ ،مـــۇھىم ىئـــشالرنى
كۆرەلمهيــدىغان بولــۇپ قالــسا ھهم
بولمايـــدۇ .يـــازغۇچى مونتـــاپﯧرت
Alfred
Armand
)
 (Montapertمۇنـــــــــــداق دەپ
يازغــان» :كــۆپ ســاندىكى كىــشىلهر
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توســالغۇنى كۆرىــدۇ .ائز ســاندىكى
كىشىلهر بولسا مهقسهتنى چۈشىنىدۇ.
تـــارىخ مهقـــسهتنى چۈشـــىنىدىغان
كىــــــشىلهرنىڭ مــــــۇۋەپپهقىيىتىنى
خاتىرىلهپ ،توسـالغۇنىال كۆرىـدىغان
كىــــــشىلهرنى بولــــــسا ەئســــــتىن
چىقىرىــــۋﯦتىش مۇكاپــــاتى بىــــلهن
مۇكاپاتاليدۇ«.
 (4ۇئالر بىــر ۋاقىتتــا پهقهت بىــرال
مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ
قىيىنچىلىققــا كــۆپ دۇچ كﯧلىــدىغان
لىدﯦرالر مهسـىلىلهرنىڭ كۆپلۈكىـدىن
نهپهس ائاللمــاي قﯧلىــپ ،مهســىلىنى
قولىنىـــڭ ۇئچىـــدىال ھهل قىلىـــشقا
وئرىنىــــدىغان كىــــشىلهردۇر .ەئگهر
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ائلــــدىڭىزدا نۇرغــــۇن مهســــىلىلهر
بولىدىكهن ،سىز چوقۇم ھازىر تۇتۇش
قىلغان مهسىلىنى ائلـدى بىـلهن ھهل
قىلىـــپ ،ائنـــدىن يهنه بىـــر يﯧڭـــى
مهسىلىگه ۆئتۈڭ.
 (5ۇئالر وئڭۇشسىزلىققا ۇئچرىغاندا
ائساسلىق نىشاندىن ۋاز كهچمهيدۇ
ۈئنۈملـــۈك لىـــدﯦرالر چوققىـــدىن
چوققىغــــا ســــهكرەش پرىنــــسىپى
)(peak- to- peak principle
نى چۈشىنىدۇ .ۇئالر وئڭۇشـسىزلىققا
ۇئچرىغانـــــدا ەئمهس ،ىئـــــشالرنى
ىئجــابىي تهرەپــكه بۇرىغــان چاغــدىال
چوڭ -چوڭ قارارالرنى ائلىدۇ.
ھهر بىــــر مهســــىله ســــىزنى ۆئز-
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ۆئزىڭىــزگه تونۇشــتۇرىدۇ .ۇئ ســىزگه
ۆئزىڭىزنىــــڭ قانــــداق تهپهككــــۇر
قىلىدىغانلىقىڭىز ۋە سىزنىڭ نﯧمىـدىن
تــــــۈزۈلگهنلىكىڭىزنى كۆرســــــىتىپ
بﯧرىــدۇ .مهســىلىنى ۈئنۈملــۈك ھهل
قىلىــــش ىئقتىــــدارى توســــالغۇالرغا
قانـداق مــۇائمىله قىلىـش ۋە ۇئالرنــى
قانـــداق يـــﯧڭىش تهجرىبىلىرىـــدىن
كﯧلىدۇ .سىز ھهر قﯧتىم بىر مهسىلىنى
ھهل قىلغانــــدا ،بــــۇ جهھهتتىكــــى
ىئقتىــــــدارىڭىزنى بىــــــر بالــــــداق
ۆئستۈرىـــسىز .ەئگهر ســـىز ســـىناپ
بﯧقىش ،مهغلۇپ بولۇش ،يهنه سـىناپ
بــﯧقىش جهريــانىنى مهڭگــۈ ســىناپ
كۆرمهيدىكهنــسىز ،ســىز مهســىله ھهل
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قىلىـــش ىئقتىـــدارىڭىزنىمۇ مهڭگـــۈ
ۆئستۈرەلمهيسىز.
مهســــــــىلىلهرنى ھهل قىلىــــــــش
ىئقتىــدارىڭىزنى ۆئســتۈرۈش ۈئچــۈن،
مۇنۇ ىئشالرنى قىلىڭ:
چاتــــاق ىئــــزدەڭ .ەئگهر ســــىز
ھازىرغىچه مهسـىلىلهردىن ۆئزىڭىزنـى
قاچۇرۇپ كهلگهن بولسىڭىز ،ەئمـدى
چاتاقالرنى ىئـزدەپ تﯧپىـپ ،ۇئالرنـى
ھهل قىلىڭ.
مهســــىله ھهل قىلىــــشنىڭ تــــوغرا
ۇئسۇلىنى تﯧپىپ چىقىڭ.
ەئتراپىڭىزغـــــــا مهســـــــىله ھهل
قىالاليــدىغان يــاكى قولىــدىن ىئــش
كﯧلىـــدىغان ائدەملهرنـــى تـــوپالڭ.
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ەئگهر ســـىز مهســـىله ھهل قىلىـــشقا
مـــاھىر بولمىـــسىڭىز ،قوشـــۇنىڭىزغا
قولىدىن ىئش كﯧلىدىغان ائدەملهرنى
كىرگۈزۈپ ،ۇئالرنى ىئشقا سﯧلىڭ.
 .15ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺵ— ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﺴﯩﯖﯩﺰ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ
)(Relationships
–مۇۋەپپهقىيهت تهڭلىمىسىنىڭ ەئڭ
مــۇھىم تهركىبـــى قىـــسمى كىـــشىلهر
بىلهن قانداق چىقىشىـشنى بىلىـشتىن
____روســـــﯧۋﯦلت
ىئبـــــارەت.
،(Theodore
)Roosevelt
ائمﯧرىكا پرﯦزىدﯦنتى.
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–كىــــشىلهر ســــىزنىڭ ۆئزلىــــرىگه
قانچىلىك كۆڭۈل بۆلىـدىغانلىقىڭىزنى
بىلمىگــــۈچه ،ســــىزنىڭ قانچىلىــــك
بىلىملىـــــك ىئكهنلىكىڭىـــــزگه پهرۋا
قىلمايــدۇ___ .جــون ماكــسۋﯦل
)(John C. Maxwell
ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدﯦرالر ۈئچـــــۈن
ېئيتقاندا ،كىشىلهر بىلهن بىلـله ىئـش
ېئلىپ بﯧرىش ۋە ۇئالر بىلهن ياخـشى
مۇناسىۋەت وئرنىتىش ىئقتىـدارى كهم
بولــسا بولمايــدىغان ىئقتىــدارالرنىڭ
بىرىـــــــــدۇر -1991 .يىلـــــــــى
ائمﯧرىكىـــدىكى »ائيـــال لىـــدﯦرالر«
) (Executive Femaleژۇرنىلــى
ېئلىــــپ بارغــــان بىــــر قﯧتىملىــــق
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تهكــــشۈرۈشته ،شــــىركهتلهرنىڭ ۆئز
خىزمهتچىلىرىدە بار بولۇشـنى ۈئمىـد
قىلىــدىغان ەئڭ مــۇھىم وئرۇنــدىكى
نهرســـه ۇئالرنىـــڭ باشـــقىالر بىـــلهن
ياخــــشى مۇناســـــىۋەتته بولـــــۇش
قـــابىلىيىتى بولـــۇپ چىققـــان .بـــۇ
قـــــــــــابىلىيهت ىئنگلىـــــــــــزچه
» «interpersonal skillدەپ
ائتىلىـــــــدۇ .ەئگهر ائدەتتىكـــــــى
خىــــزمهتچىلهر ۈئچــــۈن ياخــــشى
كىـــشىلىك مۇناســـىۋەت ىئقتىـــدارى
ائشــۇنداق مــۇھىم بولــسا ،لىــدﯦرالر
ۈئچۈن ۇئنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى
پهرەز قىلىــــپ بﯧقىــــڭ .كىــــشىلهر
ھهقىقهتنىمــــــۇ چىقىــــــشااليدىغان
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ائدەمـــلهر بىـــلهن ھهمكارلىشىـــشنى
خااليـــــدۇ .ياخـــــشى كىـــــشىلىك
مۇناسىۋەت ىئقتىدارىغا ىئـگه ەئمهس
بىر ائدەمنىڭ ياخشى لىدﯦر بواللىشى
مۇمكىن ەئمهس.
بىـر لىـدﯦر كىـشىلهر بىـلهن ياخــشى
مۇناســــىۋەت وئرنىــــتىش ۈئچــــۈن،
تۆۋەندىكى  3ىئشنى قىلىشى شهرت:
 (1بىـــر لىـــدﯦرغا خـــاس كـــالال
بولۇش— كىـشىلهرنى چۈشـىنىدىغان
بولۇش
كىــشىلىك مۇناســىۋەتكه قــادىر بىــر
لىـــــدﯦرنىڭ بىرىنچـــــى ســـــۈپىتى
كىـــــشىلهرنىڭ قانـــــداق ھـــــﯧس-
تۇيغۇالردا بولىـدىغانلىقى ۋە قانـداق
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وئياليــــــدىغانلىقىنى چۈشــــــىنىش
قابىلىيىتىدىن ىئبارەت .سىز باشقىالر
بىــلهن بىلــله ىئــش ېئلىــپ بارغانــدا،
مهيلى ۇئالر بىر لىدﯦر بولـسۇن يـاكى
ەئگهشــــكۈچىڭىز بولــــسۇن ،ۇئالردا
تۆۋەندىكىــدەك وئرتــاقلىق بــارلىقىنى
تولۇق تونۇپ يﯧتىشىڭىز كﯧرەك:
ۇئالر ۆئزلىرىنــــى بىــــر ۆئزگىــــچه
) (specialائدەم ،دەپ ھـــــــــﯧس
قىلىــشنى خااليــدۇ .شــۇڭا ۇئالرنــى
چىن كۆڭلىڭىزدىن ماختاپ تۇرۇڭ.
ۇئالر ەئتىنىڭ بۈگۈندىن ياخـشىراق
بولۇشــىنى ىئــستهيدۇ ،شــۇڭا ۇئالرغــا
ۈئمىد ائتا قىلىڭ.
ۇئالر باشــقىالرنىڭ ۆئزلىــرىگه يــول
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كۆرسىتىشنى ىئستهيدۇ ،شۇڭا ۇئالرغا
يول باشالڭ.
ۇئالر شهخسىيهتچى كﯧلىـدۇ ،شـۇڭا
ۇئالرنىـــڭ ېئھتىيـــاجىنى ائلـــدىنقى
وئرۇنغا قويۇڭ.
ۇئالرنىــڭ روھىــي ائســانال چۈشــۈپ
كﯧتىـــــــدۇ ،شـــــــۇڭا ۇئالرنـــــــى
ىئلھامالندۇرۇپ تۇرۇڭ.
ۇئالر مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــنى
ىئــستهيدۇ ،شــۇڭا ۇئالرنىــڭ ۇئتــۇپ
چىقىشىغا ياردەم قىلىڭ.
لىــدﯦرالر يــۇقىرىقى ھهقىقهتلهرنــى
تولـــــۇق چۈشـــــهنگهن ائساســـــتا،
كىــشىلهرگه ىئندىۋىــدۇائل )ائيــرىم-
ائيــــرىم شهخــــسلهر( ســـــۈپىتىدە
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مــــۇائمىله قىالاليــــدىغان بولۇشــــى
كﯧرەك .ھهر بىر كىشىگه قاراپ ،ۇئنى
چۈشــىنىپ ،ائنــدىن ۇئنىــڭ بىــلهن
ۆئزى وئتتۇرىـــــسىدا بىـــــر يـــــﯧقىن
بــاغلىنىش ھاســىل قىلىــش ىئقتىــدارى
كىــــــــــشىلىك مۇناســــــــــىۋەتته
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــتىكى بىـــر
مــــــۇھىم ائمىلــــــدۇر .بۇنــــــداق
ســـهزگۈرلۈكنى لىـــدﯦرلىقتىكى بىـــر
يۇمشاق ائمىل ،دەپ ائتاشقا بولىدۇ.
ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ لىــدﯦرلىق قىلىــش
ۇئســـــلۇبىنى ۆئزىڭىـــــز لىـــــدﯦرلىق
قىلىۋاتقــــــــــان ائدەمــــــــــلهرگه
ماسالشـــــتۇرااليدىغان بولۇشـــــىڭىز
كﯧرەك.
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 (2بىـــر لىـــدﯦرغا خـــاس يـــۈرەك
بولۇش— كىشىلهرنى سۆيۈش
ەئگهر سىز كىشىلهرنى سۆيمىـسىڭىز،
باشـــــقىالر ســـــىزگه ەئگىشىـــــشنى
خااليـــدىغان ھهقىقىـــي ۈئنۈملـــۈك
لىدﯦردىن بىرى بواللمايسىز .داڭلىـق
فىزىكــا ائلىمــى ېئينىــشتﯧين مۇنــداق
دﯦـــــگهن» :بىزنىـــــڭ يهر شـــــارى
ۈئســــتىدىكى ەئھــــۋالىمىز بىــــر ائز
غهلىـــته .ھهر بىرىمىـــز بىـــر قىـــسقا
زىيارەتكه كﯧلىمىز ،نﯧمىـشقا شـۇنداق
قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلمهيمىـز ،بىـراق
بهزىـــدە ۆئزىمىــــز ۈئچــــۈن بىــــرەر
مهقـــسهت تۇرغۇزغانـــدەك بـــولىمىز.
ۋەھــــالهنكى ،كۈنلــــۈك تۇرمــــۇش
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نۇقتىسىدىن قارىغاندا ،بىز ھهممىمىـز
مۇنداق بىـر ىئـشنى بىلىمىـز :ھهر بىـر
ائدەم باشــــقا ائدەمــــلهر ۈئچــــۈن
يارالغان«.
 (3لىـــدﯦرلىق قـــولىنى ســـۇنۇش—
كىشىلهرگه ياردەم قىلىش
كىــشىلهر ۆئزلىرىنىــڭ مهنپهەئتىنــى
نهزىرىدىن ائيرىمايدىغان لىـدﯦرالرغا
ھـــۆرمهت قىلىـــدۇ .ەئگهر ســـىزنىڭ
مهركىزىــي نــۇقتىڭىز باشــقىالرغا نــﯧمه
بﯧرەلهيـــــــدىغانلىقىڭىز بولـــــــۇپ،
باشقىالردىن نﯧمه ائالاليـدىغانلىقىڭىز
ەئمهس بولسا ،ۇئالر سـىزنى سـۆيىدۇ
ۋە ھۆرمهتلهيــدۇ .ھهمــدە بــۇ ۇئالر
بىـــــلهن ياخـــــشى مۇناســـــىۋەت
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وئرنىتىشنىڭ پۇختا ھۈلىنى سالىدۇ.
 .16ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ—
ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ
ﻣﺎﯕﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﭖ
ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ )(Responsibility
ياخــشى لىــدﯦرالر مهســۇئلىيهتنىڭ
كىمدە ۋە نهدە ىئكهنلىكىنـى وئبـدان
بىلىدۇ .ۇئالر ائتا -ائنىسىنىڭ ،ېئرى
يـــاكى ائيالىنىـــڭ ،پهرزەنتلىرىنىـــڭ،
ھۆكۈمىتىنىــــــڭ ،باشــــــلىقىنىڭ ،ۋە
خىزمهتداشــــلىرىنىڭ مهســــۇئلىيىتى
بىــــلهن كــــۆپ ھﯧــــسابالشماي ،ۆئز
مهســۇئلىيىتىنىڭ نــﯧمه ىئكهنلىكىنــى
تولـــۇق چۈشـــهنگهن بولىـــدۇ .ۇئالر
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تۇرمـــــۇش ائلـــــدىغا تاشـــــلىغان
ەئھۋالالردىن ۆئزىنى ېئلىپ قاچمـاي،
ۇئالرغــا دادىللىــق بىــلهن جهڭ ېئــالن
قىلىـــــپ ،كۈچىنىـــــڭ بـــــارىچه ۆئز
مهســـۇئلىيىتىنى ائدا قىلىـــدۇ .ۇئالر
ۈئچۈن شۇ نهرسه ناھايىتى ېئنىقكـى،
ۇئالر پهقهت ۆئز مهســـۇئلىيىتىنى ائدا
قىالاليــــــــــدىغانلىقىنى قــــــــــول
ائســـتىدىكىلهرگه ىئـــسپاتلىغاندىال،
ائنــــدىن قــــول ائســــتىدىكىلهرگه
يﯧتهكچىلىك قىلىش پۇرسـىتىنى قولغـا
كهلتۈرەلهيدۇ.
ۆئز مهســۇئلىيىتىنى ائدا قىلىــدىغان
كىـــــــــشىلهر تۆۋەندىكىـــــــــدەك
خاراكتﯧرلهرگه ىئگه بولىدۇ:
177

 (1ۇئالر ىئــــشنىڭ ھۆددىــــسىدىن
چىقىدۇ
مهلــۇم بىــر ىئلمىــي تهكــشۈرۈشته
»ســـىز نـــﯧمه ۈئچـــۈن كـــۈنىگه 12
ســــــــاەئتتىن  14ســــــــاەئتكىچه
ىئشلهيـــسىز؟« دەپ ســـورالغان بىـــر
مىليــــونﯧر مۇنــــداق دەپ جــــاۋاب
بهرگهن» :مهن بىــر چــوڭ شــىركهتته
 15يىل ىئشلىگهندىن كﯧـيىن شـۇنى
چۈشــــىنىپ يهتتىمكــــى ،بىزنىــــڭ
جهمىئيهتته بىز ھهر كـۈنى  8سـاەئت
ىئــشلهپ ېئرىــشىدىغىنىمىز ۆئزىمىزنــى
ساقالپ قﯧلىشال بولىدۇ .يهنى ،ەئگهر
سـىز كـۈنىگه  8سـاەئت ىئشلىـسىڭىز،
ســىزنىڭ ېئرىــشىدىغىنىڭىز ۆئزىڭىزنــى
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ســاقالپ قﯧلىــشال بولىــدۇ .ائشــۇ 8
ســـاەئتنىڭ ســـىرتىدا قىلىـــدىغىنىڭىز
ســـــىزنىڭ كهلگۈســـــىڭىز ۈئچـــــۈن
ســــــﯧلىنغان مهبــــــلهغ بولــــــۇپ
ھﯧــسابلىنىدۇ «.بىــر ائدەمنىــڭ ەئڭ
ائز تىرىــــشچانلىق بىــــلهن ەئڭ زور
مــــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىشهلىــــشى
مــۇمكىن ەئمهس .قىلغــان ىئــشىنى
ۋۇجۇدقا چىقىرااليدىغان كىشىلهرنىڭ
ھهممىــــسى ۆئزىنىــــڭ خۇسۇســــىي
شــىركىتى بــار بولــۇپ ،ۆئز شــىركىتى
ۈئچۈن ىئشلهيدىغان كىـشىلهرنىڭكى
بىــلهن وئخــشاش پوزىتــسىيىگه ىئــگه
بولىـــدۇ .ەئگهر ســـىز ىئمكـــانقهدەر
كۆپرەك نهتىجه قازىنىپ ،ۆئزىڭىزنىـڭ
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ەئگهشـــــكۈچىلىرىنىڭ ىئـــــشهنچىگه
ېئرىشمهكچى بولىدىكهنسىز ،سىزدىمۇ
ائشــۇنداق روھىــي ھــالهت بۆلىــشى
كﯧرەك.
 (2ۇئالر ىئشنى تهلهپتىن يۇقىرىراق
قىلىدۇ
مهسۇئلىيهتچان كىشىلهر ھهرگىزمـۇ
»ۇئ مﯧنىـــڭ ىئـــشىم ەئمهس« ،دەپ
وئيلىمايــــدۇ .ۇئالر قانــــداق بهدەل
تۆلهشــــــــتىن قهتىئيــــــــنهزەر ،ۆئز
تهشـــكىالتى ېئھتىيـــاجلىق بولغـــان
ىئشالرنىڭ ھهممىـسىنى ۆئز ىئـشىدەك
قىلىــــپ تاماماليــــدۇ .ەئگهر ســــىز
مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك بولۇشــــــــنى
ىئستهيدىكهنـــسىز ،تهشـــكىالتنى ۆئز
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مهنپهەئتىڭىزنىــڭ ائلــدىغا قويــۇش
روھىغا ىئگه بولۇشىڭىز كﯧرەك.
 (3ۇئالر ھهر ۋاقىـــت نهمـــۇنىلىكنى
ىئستهيدۇ
نهمــۇنه بولــۇش ىئــستىكى ائدەمنــى
ىئلھامالندۇرىــــــدىغان كۈچلــــــۈك
قوزغـــاتقۇچى كـــۈچ .نهمـــۇنىلىكنى
ىئــستهيدىغان ۋە ۇئنىڭغــا ېئرىــشىش
ۈئچــــۈن قــــاتتىق تىرىــــشىدىغان
كىـــشىلهرنىڭ ھهممىـــسى داۋاملىـــق
مهســـۇئلىيهتچان كﯧلىـــدۇ .ھهمـــدە
ۇئالر ۆئزىنىڭ بارلىقىنى وئمۇم ۈئچۈن
تهقــدىم قىلغانــدا ،چــوڭ راھهتــكه
چىققانــــــدەك ھــــــﯧس قىلىــــــدۇ.
مۇۋەپپهقىيهت مۇتهخهسسىسى جىـم
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رون ) (Jim Rohnمۇنداق دەيـدۇ:
»روھىي بﯧسىم ۆئزىڭىـز قىالاليـدىغان
ىئشالرنى تولۇق قىلماسلىقتىن كﯧلىـپ
چىقىــدۇ «.ھهمــمه ىئــشنى يــۇقىرى
ســـۈپهت بىـــلهن قىلىـــشنى ۆئزىڭىـــز
ۈئچــۈن بىــر نىــشان قىلىــڭ .شــۇنداق
قىلــسىڭىز مهســۇئلىيهتچانلىق ســىزگه
تهبىىئي ھالدا ائتا بولىدۇ.
 (4ۇئالر ھهر قانــــــداق ەئھــــــۋال
ائستىدا نهتىجه يارىتىدۇ
بىر مهسۇئلىيهتچان ائدەمنىـڭ ەئڭ
ائلىـــي ســـۈپىتى ۇئنىـــڭ باشـــلىغان
ىئــشىنى ائخىــرغىچه داۋامالشــتۇرۇش
ىئقتىدارىــدىن ىئبــارەت .ەئگهر ســىز
باشــــــــقىالرنى يﯧتهكلىمهكچــــــــى
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بولىدىكهنــــسىز ،چوقــــۇم نهتىــــجه
يارىتىشىڭىز كﯧرەك.
مهن ماقالىنىـــڭ مهزكـــۇر قىـــسمىدا
چۈشــــــهندۈرگهن مهزمۇنالرنىــــــڭ
ىئچىدە ،مۇنداق ىئككى مۇھىم ۇئقۇم
بار:
) (1مهسۇئلىيهتچانلىق
) (2بىـــر ائدەمنىـــڭ ھهر كـــۈنى 8
ســاەئتنىڭ ســىرتىدا قىلغــان ىئــشى،
ائشــــۇ ائدەم ۆئزىنىــــڭ يــــاكى ۆئز
خهلقىنىڭ كهلگۈسى ۈئچـۈن سـالغان
مهبلهغ بولۇپ ھﯧسابلىنىدۇ
مهســـــــــــــــۇئلىيهتچانلىق ائدەم
خاراكتﯧرىنىڭ  6تۈۋرۈكىنىڭمـۇ بىـرى
بولــۇپ ،مهن بــۇ ھهقــته ۆئزۈمنىــڭ »
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ائدەم خاراكتﯧرىنىـــڭ  6تـــۈۋرۈكى «
دﯦـــــگهن ماقالىـــــسىدىمۇ بىـــــر ائز
توختالغان ىئدىم .مهن بـۇ يىـل -7
ائيـدا كانادانىــڭ تورونتـو شــهھىرىگه
بﯧرىپ ،ائمﯧرىكا وئپتىكا جهمىئيىتـى
تهرىپىــدىن وئرۇنالشــتۇرۇلغان بىــر 5
كۈنلۈك خهلقائرالىق ىئلمىي تهتقىقات
يىغىنىغا قاتناشتىم ،ھهمدە ۆئزۈمنىڭ
كهســـپىي ساھهســـىدە بىـــر ىئلمىـــي
دوكــالت بهردىــم .بــۇ يىــل  -8ائيــدا
ائمﯧرىكىنىــڭ ســان دىيﯧگــو ) San
 (Diego, Californiaشــهھىرىگه
بﯧرىــــــپ ،خهلقــــــائرا وئپتىكــــــا
ىئنجىنىرلىرى جهمىئيىتـى تهرىپىـدىن
وئرۇنالشـــتۇرۇلغان بىـــر ھهپتىلىـــك
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خهلقائرالىــــق ىئلمىــــي تهتقىقــــات
يىغىنىغــــا قاتناشــــتىم ،ھهمــــدە ۇئ
يهردىمـــــۇ ۆئزۈمنىـــــڭ كهســـــپىي
ساھهســىدە ىئككىنچــى بىــر تﯧمىــدا
ىئلمىي دوكالت بهردىـم .ۆئز ائدىـتىم
بـــويىچه ،بـــۇ يىغىـــنالردا دوكـــالت
بهرگۈچىلهرنىــڭ دوكالتىنــى ائڭــالش
بىـــلهن بىـــرگه ،ۇئالرنىـــڭ قايـــسى
دۆلهتــــتىن كهلگهنلىكىــــگه ،نــــﯧمه
مىلــــلهت ىئكهنلىكىــــگه ،ۇئالرنىــــڭ
ىئلمىــي تهتقىقــاتنى قانــداق ېئلىــپ
بارغانلىقىغا ،ىئلمىي دوكالتنى قانداق
بﯧرىــــدىغانلىقىغا دىقــــقهت قىلىــــپ
تـــۇردۇم .ھهمـــدە مهن ۆئزىمىزنـــى،
يــــاكى ۇئيغــــۇرالرنى ،ۇئالر بىــــلهن
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سﯧلىـــشتۇرۇپ وئيلىنىـــپ تـــۇردۇم.
بىزنىــڭ ىئدارىــدە مهن بىــلهن بىلــله
ىئشلهيدىغان ،يﯧشى  70تىن ائشقان
بىــر يهھــۇدىي مىللىتىــدىن بولغــان
كىـــشى بـــار بولـــۇپ ،ۇئ شـــۇنچىلىك
ياشـــانغىنىغا قارىمـــاي ،ىئـــدارىمىز
ۈئچـــۈن ھهر كـــۈنى  12ســـاەئتتىن
ائرتۇق ىئشلهيتتى .ۇئنى يﯧقىندا بىر
قﯧتىم يۈرەك كﯧسىلى تۇتـۇپ ،ۆئلـۈپ
كهتكىلى تاسال قالغاندىن كﯧـيىن ،ۇئ
ائنـــدىن پﯧنـــسىيىگه چىقتـــى .مهن
بۈگــۈن ماقالىنىــڭ مهزكــۇر قىــسمىنى
يﯧزىۋﯦتىـــپ ،يـــۇقىرىقى ىئـــشالر ۋە
ۇئيغـــۇرالر ۈئســـتىدە يهنه چوڭقـــۇر
وئيالنــدىم .كۆڭلۈمــدىن »بىزنىــڭ
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ۇئالر بىلهن بولغان پهرقىمىـز نـﯧمه؟«
دﯦگهن سوائل زادىال نﯧرى كهتمىـدى.
مهن بۇ ھهقته وئيلىغانلىرىمنى يﯧزىش
ۈئچۈن باشقا بىر يﯧڭى تﯧما ائسـتىدا
ائيرىم ماقالىدىن كهم دﯦگهندە بىرنى
يﯧزىــشىمغا تــوغرا كﯧلىــدۇ .شــۇنداق
بولغاچقـــــــــا ،مهن بـــــــــۇ يهردە
»مهســــــۇئلىيهتچانلىق« بىــــــلهن
»كــــۈنىگه  8ســــاەئتتىن ائرتــــۇق
ىئــشلهپ ،ۆئزىنىــڭ ۋە ۆئز خهلقىنىــڭ
كهلگۈســى ۈئچــۈن مهبــلهغ ســﯧلىش«
نىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقى ھهققىـدە
ۆئزۈمنىـــڭ ەئھۋالىـــدىن قىـــسقىچه
سۆزلهپ بﯧرەي.
يﯧقىندا بىـز تۇرۇۋاتقـان رايونـدىكى
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بىر ۇئيغۇر ۋەتهندىـشىمىزنىڭ ۇئيغـۇر
دىيارىــدىكى بىــر قﯧرىندىــشى ۆئلــۈپ
كﯧتىپتــۇ )ياتقــان يﯧــرى جهننهتــته
بولغــاي( .لــوس ائنگﯧلــﯧس رايونىــدا
ياشــاۋاتقان بىــر تۈركــۈم ۇئيغــۇرالر
ائشـــۇ مۇناســـىۋەت بىـــلهن -2011
يىلــى  -8ائينىــڭ  -28كۈنىــدىكى
دەم ېئلىش كۈنىمىزدىن پايـدىلىنىپ،
ۇئنىڭ ۆئيىگه بﯧرىـپ ،ۇئنـى يـوقالپ
كﯧلىشنى قارار قىلـدۇق .ۇئنىـڭ ۆئيـى
بىزنىـــڭ ۆئيـــدىن  165كىلـــومﯧتىر
يىراقلىقتــا بولغاچقــا ،كﯧلىــشىۋالغان
ۋاقىتتا ۇئنىڭ ۆئيىـگه يﯧتىـپ بﯧـرىش
ۈئچــۈن ،مهن ۆئيۈمــدىن ەئتىــگهن
ســـاەئت يهتـــته يﯧرىمـــدىال يولغـــا
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چىقــــــتىم .ۇئ ۋەتهندىــــــشىمىزنىڭ
ۆئيىــدىن ەئتىــگهن ســاەئت  10الر
ەئتراپىدا قايتىدىغان بولغاندا ،ائشـۇ
رايونغا ائمﯧرىكىنىـڭ باشـقا يﯧرىـدىن
يﯧڭىدىن يۆتكىلىپ كهلگهن يهنه بىر
ۋەتهندىــشىمىز مﯧھمــانالرنى ۆئيىــگه
بﯧرىپ ،بىر ائز پاراڭلىشىپ وئلتـۇرۇپ
كﯧتىشكه تهكلىپ قىلدى .ائمﯧرىكىدا
تۇرمـــــۇش ىئنتـــــايىن جىـــــددىي
ۆئتىـــدىغان بولـــۇپ ،ۇئيغۇرالرنىـــڭ
مۇشۇنىڭغا وئخشاش بىـر يهرگه جهم
بولــــۇپ ،پاراڭلىــــشىپ وئلتــــۇرۇش
پۇرسىتى ائنـچه كـۆپ ەئمهس .ەئڭ
كــۆپ بولغانــدىمۇ بۇنــداق پۇرســهت
ائيــدا بىــرەر قﯧــتىم كﯧلىــدۇ .ۇئنىــڭ
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ۈئستىگه بىـز ۇئيغۇرالرنىـڭ ائدەمـگه
خۇمــار بولىــدىغان مىجهزىمىــز بــار.
شـــــۇنداق بولغاچقـــــا ،مﯧنىڭمـــــۇ
باشـــــــــقىالرغا قوشـــــــــۇلۇپ ،ۇئ
ۋەتهندىـــشىمىزنىڭ ۆئيىـــگه بﯧرىـــپ،
ۋەتهنداشـــالر بىـــلهن پاراڭلىـــشىپ
وئلتۇرۇپ كهلگۈم كهلـدى .بىـراق ،ۇئ
يهرگه بارســام ،ۆئيــگه كهچ قــاراڭغۇ
بولغۇچه كﯧلهلمهسلىك ېئھتىمالى بـار
بولۇپ ،شۇ كۈندىكى بىر كۈنلـۈك دەم
ېئلىش ۋاقتىم شۇنىڭ بىلهن پۈتۈنلهي
تۈگهپ كﯧتهتتى .شۇنداق بولغاچقا،
گهرچه شـــــۇ كـــــۈنى يىغىلغـــــان
ۋەتهنداشـــالرنىڭ كۆپىنچىـــسىنىڭ ۇئ
يهرگه كهتكىــنىگه قارىمــاي ،مهن ۇئ
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ۋەتهندىشىمىزنىڭ ۆئيىگه بارماي ،ۆئز
ۆئيــۈمگه قايتىــپ كهلــدىم .ھهمــدە
ماقالىنىڭ مهزكۇر قىسمىنى شۇ كـۈنى
قولــدىن چىقىرىــشنى ۆئزۈمنىــڭ بىــر
كۈنلـــۈك نىـــشانى قىلىـــپ ،ىئـــشقا
كىرىشىپ كهتتىم.
بىــــر ائدەم باشــــقا كىــــشىلهرنىڭ
ھۆرمىتىگه ېئرىشمهكچى بولىـدىكهن،
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىنـــــى ۆئزى
ھۆرمهتلىــــــــشى ،ۆئزىنــــــــى ۆئزى
قهدىرلىـــــشى كﯧـــــرەك .ائنـــــدىن
باشقىالرنىمۇ ھۆرمهتلىشى كﯧرەك .بۇ
ھهقىـــقهت بىـــر مىلـــلهت ۈئچۈنمـــۇ
وئخــشاش .ەئگهر ۇئيغــۇرالر باشــقا
مىللهتلهرنىــڭ ھــۆرمىتىگه ،ۋە كــۆزگه
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ىئلىــشىغا ېئرىــشمهكچى بولىــدىكهن،
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىنـــــى ۆئزى
ھۆرمهتلىــشى ،ۆئزىنــى ۆئزى كــۆزگه
ىئلىـــشى كﯧـــرەك .بۇنـــداق قىلىـــش
نۇرغـــۇن جهھهتلهرنـــى ۆئز ىئچىـــگه
ائلىــدۇ .ۇئنىــڭ بىــرى ۆئزىنىــڭ ائنــا
تىلىنى كـۆزگه ىئلىـش ،ۆئزىنىـڭ ائنـا
تىلىغــا ھــۆرمهت قىلىــش ،ۋە ۆئزىنىــڭ
ائنا تىلىنى قهدىرلهشتۇر .ائنا تىلنـى
ھــــۆرمهتلهش ھهر بىــــر كىــــشىدىن
يــۇقىرى دەرىجىــدىكى ائڭلىقلىــق ۋە
ناھـــــــــــــايىتى كۈچلـــــــــــــۈك
مهســۇئلىيهتچانلىقنى تهلهپ قىلىــدۇ.
مهن ۇئيغۇر تىلىـدا ماقـاله يازغانـدا،
ۇئنـــى ائلـــدى بىـــلهن »ېئ ،ۆئ ،ۈئ«
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ھهرپلىرىنىــڭ چﯧكىتــى بىــلهن كــارىم
بولمىغان ھالدا ۇئيغۇر التىن يﯧزىقـى
) (ULYدا يــــــازىمهن .ماقـــــــاله
پۈتكهندىن كﯧـيىن ،ۇئنـى بىـر قﯧـتىم
ائلدىرىماي وئقۇپ ،ۇئنـى بىـر قﯧـتىم
ەئســتايىدىل تهھرىــرلهپ چىقىــمهن.
ۇئنىڭــدىن كﯧــيىن ماقــالىنى باشــتىن
يهنه بىـر قﯧـتىم وئقـۇپ«é, ö, ü» ،
ھهرپلىرىنىــڭ ۈئســتىدىكى چﯧكىــت-
بهلگىلهرنــى بىــر -بىــرلهپ قويـــۇپ
چىقىــــمهن .ۇئ ىئــــشتىن كﯧــــيىن
ماقالىنى كىچىك -كىچىك بۆلهكلهرگه
بۆلـۈپ )ائدەتـته بىـر ماقــالىنى -15
 30بۆلهكلهرگه بۆلىمهن( ،ۇئنىڭ بىـر
بۆلىكىنى »يۇلغۇن يۇمشاق دﯦتـالى«
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ائرقىلىق  ULYدىن ۇئيغۇر ەئرەبـچه
يﯧزىقــى ) (UEYغــا ۆئزگهرتىــمهن.
يۇلغۇنـــدىكى بـــۇ  UEYيﯧزىقتىكـــى
تﯧكىستنى كۆچۈرۈپ ،ۇئنى »يۇلغـۇن
ىئمال« ېئكرانىغا چـاپالپ ،بىـر قﯧـتىم
ىئمال تهكشۈرىمهن .ىئمال خاتالىقىنى
مۇشۇنداق ۇئسـۇل بىـلهن تاپقانـدىن
كﯧيىن ،ھهر بىر خاتالىقنى ماقالىنىـڭ
 ULYنۇسخىـــــــسىدا بىۋاســـــــىته
ۆئزگهرتىـــــمهن .بىـــــر بـــــۆلهكنى
مۇشـــۇنداق تۈزىتىـــپ چىققانـــدىن
كﯧيىن ،كﯧيىنكـى بـۆلهككه ۆئتىـمهن.
ھهممه بۆلهكنى مۇشـۇنداق تۈزىتىـپ
بولغانـــــدىن كﯧـــــيىن ،تـــــور بهت
ھۆججىتىنىـــــڭ  ULYنۇسخىـــــسى،
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 UEYنۇسخىــــــــــــــسى ۋە PDF
نۇسخىسىنى تهييارالپ ،ۇئالرنى تورغا
چىقىـــرىمهن .ھازىرقىـــسى مهزكـــۇر
ماقالىنىڭ  -4قىسمى بولـۇپ ،مۇشـۇ
 -4قىـــــسىم بىـــــلهن وئخـــــشاش
ۇئزۇنلــۇقتىكى بىــر پــارچه ماقــالىنى
يﯧزىــشنى باشــالپ ،تورغــا چىقىرىــپ
بولغـــــــۇچه  30ســـــــاەئتتىن 50
ســاەئتكىچه ۋاقــتىم كﯧتىــدۇ .مﯧنىــڭ
ھهپته ائرىلىقلىرىـدا ماقـاله يﯧزىـشقا
ائجراتقـــۇدەك ۋاقـــتىم بولمىغاچقـــا،
ەئگهر دەم ېئلىش كۈنلىرىنىڭ بىرىـدە
 10ساەئتتىن ىئشلىسهم ،مۇشـۇنداق
بىـــر ماقـــالىنى يﯧزىـــپ تهييـــارالش
ۈئچــــــۈن مﯧنىــــــڭ دەم ېئلىــــــش
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كۈنلىرىمـــدىن  5 -3كـــۈن ۋاقـــتىم
كﯧتىـــدۇ .بـــۇ ماقـــالىنى جهمىئـــي 5
قىــــسىمغا بۆلــــۈپ تاماماليــــدىغان
بولــۇپ ،پۈتــۈن ماقــالىنى تهييــارالپ
چىقىــــش ۈئچــــۈن  10ســــاەئتلىك
ىئشلهش كۈنىدىن )يهنـى دەم ېئلىـش
كۈنۈمــدىن(  25 -15كــۈن ۋاقىــت
سهرپ قىلىمهن.
مانــــــــــا بــــــــــۇ مﯧنىــــــــــڭ
»مهســـــۇئلىيهتچانلىق« ۋە »بىـــــر
ائدەمنىـــڭ ھهر كـــۈنى  8ســـاەئتنىڭ
ســىرتىدا قىلغــان ىئــشى ،ائشــۇ ائدەم
ۆئزىنىـــــڭ يـــــاكى ۆئز خهلقىنىـــــڭ
كهلگۈسـى ۈئچــۈن ســالغان مهبلىغــى
بولىــدۇ« دﯦــگهن ۇئقــۇم ھهققىــدىكى
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چۈشــهنچهم ۋە ەئمهلىيىتىمنىــڭ بىــر
مىــــــسالى .مهســــــۇئلىيهتچانلىق
ائڭلىقلىق ۋە سهمىمىيهتلىكنى تهلهپ
قىلىدۇ .سهمىمىيهتلىك بىر قۇاليلىـق
شـــهرت -شـــاراىئتمۇ ەئمهس ،بىـــر
تالالشــــــمۇ ەئمهس .ەئخالقىــــــي
مۇكهممهللىــــك يــــاكى ەئخالقىــــي
پۈتۈنلـــــــۈك ) (integrityنـــــــى
قهدىرلهيــدىغان بىــر ائدەم ۈئچــۈن،
ســهمىمىيهتلىك بىــر خىــل ائدەتتــۇر.
ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ەئھۋالى ھهر
بىــر ۇئيغــۇردىن ەئڭ كهم دﯦگهنــدە
ۇئيغۇرلۇق غۇرۇرى بىـلهن ۇئيغۇرلـۇق
ۋىجـــدانى بولۇشـــنى ،مۇســـۇلمانلىق
ىئمــــانى بولۇشــــنى ،ۋە ىئنــــسانغا
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چۇشــلۇق ىئنــساپى بولۇشــنى تهلهپ
قىلىدۇ .ۇئنىڭلىق بىلهنال چهكلىنىـپ
قالماي ،ۇئيغـۇرالر بۇنىڭـدىن كﯧـيىن
ۆئزىـــدە كهمچىـــل بولغـــان يﯧڭـــى
بىلىملهرنى ۈئزلۈكـسىز ىئگىـلهپ ،شـۇ
ائرقىلىــق ۆئز ساپاســىنى ۆئســتۈرۈپ،
شـــۇنىڭغا تايىنىـــپ ۆئز تهقـــدىرىنى
ۆئزگهرتىش يولىدا توختاۋسـىز ھالـدا
تىرىشمىـــسا بولمايـــدۇ .ۇئيغـــۇرالر
ۈئچـــۈن بىـــر مىلـــلهت ســـۈپىتىدە
ســـــاقلىنىپ مﯧڭىـــــشتا قىلمىـــــسا
بولمايــدىغان ەئڭ مــۇھىم ىئــشالرنىڭ
بىـــرى ەئنه شـــۇ .شـــۇنى كهســـكىن
ېئيتىشقا بۆلىدىكى ،ھازىر ائشۇ يولدا
ۈئزلۈكــسىز تىرىــشىۋاتقان كىــشىلهر،
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مىللهتنىــڭ ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىلىــك
ائلقىشلىشىــشىغا ســازاۋەر بولىــدىغان
كىشىلهردۇر.
 .17ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻰ—
ﮬﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺩﻩﺳﻤﺎﻳﻪ
ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )(Security
–ھهمـــمه ىئـــشنى ۆئزى قىلىـــشقا
ۇئرۇنىدىغان ،ياكى قىلىنغـان ھهمـمه
ىئـــشالرنىڭ تۆھپىـــسىنى ۆئزىنىڭكـــى
قىلىۋالىدىغان ائدەم ھهرگىزمۇ ۇئلـۇغ
لىــــدﯦر بواللمايــــدۇ___ .ائنــــدرۇ
كارنىگى ،ساناەئتشۇناس.
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بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
» «securityبولـــــۇپ ،يۇلغـــــۇن
لۇغىتىــــــدە ۇئنىــــــڭ مهنىــــــسى
»بىخهتهرلىــــــك ،خهۋپــــــسىزلىك،
ائمــــــــانلىق ،كاپــــــــالهت« دەپ
چۈشهندۈرۈلگهن .لﯧكىن ،ىئنگلىزچه
سۆزنىڭ بۇ يهردىكى مهنىسى مﯧنىڭچه
»بىخهتهرلىــك ىئــشهنچى« دﯦگهنــگه
تﯧخىمــۇ يــﯧقىن كﯧلىــدۇ .مهســىلهن،
» «securityدﯦـــــگهن ســـــۆزنىڭ
قـــارىمۇ -قارشـــى مهنىـــدىكى ســـۆز
» «insecurityبولۇپ ،ۇئ يۇلغـۇن
لۇغىتىـــدە »خهتهر ،خهۋپ ،ۆئزىـــگه
ىئـــــشهنمهسلىك ،ىئشهنچـــــسىزلىك،
ەئنـــــسىرەش« دەپ ىئزاھالنغـــــان.
200

شۇنداق بولغاچقـا مهن بـۇ سـۈپهتنى
»بىخهتهرلىـــــك ىئـــــشهنچى« دەپ
ائلـــدىم .مهزكـــۇر كىچىـــك تﯧمـــا
ائستىدىكى مهزمۇننى تولـۇق وئقـۇپ
بولغانــدىن كﯧــيىن ،ســىز بــۇ ھهقــته
تﯧخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــهنچىگه ىئــگه
بولىسىز.
ھـــــازىرغىچه ۆئتـــــكهن ۇئلـــــۇغ
لىــدﯦرالرنىڭ ھهممىــسى ۆئزى يــاكى
ۆئزىنىـــــڭ ەئقىدىـــــسى ۈئســـــتىدە
قىلچىلىكمۇ گۇمان قىلمايدىغانالردىن
بولـــــۇپ ،شـــــۇنىڭ نهتىجىـــــسىدە
ۆئزلىرىنىڭ لىدﯦرلىق وئرنـى ھهققىـدە
مۇتلهق بىخهتهرلىك ىئشهنچىگه ىئگه
بولغان .ھهر بىـر ائدەم ۆئز -ۆئزىـگه
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بولغان چۈشهنچىسى بىلهن وئخشاش
دەرىجىــدىكى ســهۋىيىدە ياشــايدۇ.
ەئگهر بىـــر ائدەم ۆئز -ۆئزىنـــى بىـــر
»يﯧڭىلگۈچى« دەپ ھﯧساباليدىكهن،
ۇئ ائخىـــرى مهلـــۇم يـــولالر بىـــلهن
مهغلۇپ بولىدۇ .ەئگهر بىر ائدەمنىڭ
مۇۋەپپهقىيىتىنىڭ دەرىجىـسى ۇئنىـڭ
ۆئز -ۆئزىـــگه بولغـــان بىخهتهرلىـــك
ىئــشهنچىنىڭ دەرىجىــسىدىن ېئــشىپ
كﯧتىدىكهن ،ۇئ چوقۇم ۆئزى -ۆئزىنى
ۋەيـــران )(self- destruction
قىلىـــــدۇ .بـــــۇ ىئـــــش يـــــالغۇز
ەئگهشـــكۈچىلهر ۈئچـــۈنال شـــۇنداق
بولۇپ قالماي ،لىدﯦرالر ۈئچۈنمۇ ھهم
شۇنداق بولىدۇ.
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ۆئزىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه نىــسبهتهن
ىئشهنچىنى يوقاتقان لىدﯦرالر ۆئزلىرى
ۈئچۈن ،ۆئزلىرىنىڭ ەئگهشـكۈچىلىرى
ۈئچــــۈن ،ۋە ۆئزلىــــرى لىــــدﯦرلىق
قىلىۋاتقــــان تهشــــكىالتالر ۈئچــــۈن
ناھايىتى خهتهرلىك كﯧلىـدۇ .بۇنـداق
بۆلىــشى ،بىــر لىــدﯦرلىق وئرنــى ائشــۇ
وئرۇننــى ىئگىــلهپ تۇرغــان لىــدﯦرنىڭ
نۇقـــــــــسانلىرىنى ھهســـــــــسىلهپ
كۆپهيتىۋىتىـــــــشىدىندۇر .ســـــــىز
ۆئزىڭىـــزگه بىـــر ســـهلبىي يـــۈكنى
ائرتىۋﯦلىــــپ تــــۇرۇپ باشــــقىالرغا
يﯧتهكچىلىك قىلماقچى بولىدىكهنسىز،
ۇئ يـــــۈكنى كۆتـــــۈرۈپ تـــــۇرۇش
بارغانسﯧرى تهسلىشىپ ماڭىدۇ.
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ۆئز ھوقۇقىنىـــڭ بىخهتهرلىكىـــدىن
ناھــــايىتى ەئندىــــشه قىلىــــدىغان
لىدﯦرالر مۇنداق خاراكتﯧرلهرگه ىئـگه
بولىدۇ:
 (1ۇئالر باشــــقىالرغا بىخهتهرلىــــك
ېئلىپ كﯧلهلمهيدۇ
ســـىز ۆئزىڭىـــزدە يـــوق نهرســـىنى
باشقىالرغا بﯧرەلمهيسىز .قابىلىيهتسىز
كىـــشىلهرنىڭ باشـــقىالردا قـــابىلىيهت
يﯧتىلــدۈرەلمىگهنلىكىگه وئخــشاشال،
ۆئزىــــگه نىــــسبهتهن بىخهتهرلىــــك
ىئشهنچى يوق كىـشىلهر باشـقىالرغىمۇ
بىخهتهرلىـــــك تۇيغۇســـــى ائتـــــا
قىاللمايدۇ .ۈئنۈملـۈك لىـدﯦر ،يهنـى
باشـــــقىالر ۆئزىـــــگه ەئگىشىـــــشنى
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خااليـــــدىغان لىـــــدﯦر بولۇشـــــنى
ىئستهيدىغان كىشىلهر ،چوقۇم باشـقا
كىشىلهردە ائشۇ كىشىلهرنىڭ ۆئزلىرى
توغرۇلـــۇق ياخـــشى تۇيغـــۇ پهيـــدا
قىلىشى كﯧرەك.
 (2ۇئالرنىــــــــڭ باشــــــــقىالردىن
ائلىدىغىنى باشقىالرغا بﯧرىدىغىنىدىن
كۆپرەك بولىدۇ
ۆئز ھوقۇقىنىـــڭ بىخهتهرلىكىـــدىن
ناھــــايىتى ەئندىــــشه قىلىــــدىغان
كىـــشىلهر توختاۋســـىز ھالـــدا ۆئزى
قىلىۋاتقــــان ىئــــشالرنى باشــــقىالرغا
تهستىقلىتىش ،ېئتىراپ قىلدۇرۇش ،ۋە
ياخـــشى كۆرگۈزۈشـــكه وئرىنىـــدۇ.
ائشۇنداق سهۋەب تۈپهيلىـدىن ،ۇئالر
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پۈتـــۈن زﯦھىـــن -كـــۈچىنى پهقهت
ۆئزلىـــرىگه بىخهتهرلىـــك تﯧپىـــشقىال
قارىتىـــپ ،باشـــقىالرغا بىخهتهرلىـــك
ېئلىپ كﯧلىش بىلهن كـارى بولمايـدۇ.
ۇئالر ائساســهن پهقهت باشــقىالردىن
ائلىدىغان كىشىلهر بولۇپ ،ھهرگىزمـۇ
باشــــقىالرغا بﯧرىــــدىغان كىــــشىلهر
بواللمايدۇ .شۇنىڭ بىلهن ھهرگىزمـۇ
ياخشى لىدﯦرالردىن بواللمايدۇ.
 (3ۇئالر داۋاملىــق ۆئزلىرىنىــڭ ەئڭ
ياخـــــشى ائدەملىرىنـــــى بﯧـــــسىپ
)چهكلهپ( تۇرىدۇ
ۆئزىـــدە بىخهتهرلىـــك ىئـــشهنچى
كهمچىــــل بولغــــان لىـــــدﯦرالر ۆئز
ائدەملىرىنىــــــــڭ غهلىبىلىرىنــــــــى
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ســـــــــــــهمىمىيلىك بىـــــــــــــلهن
تهبرىكلىيهلمهيدۇ .ۇئنـداق لىـدﯦرالر
ھهتتــــا ۆئز ائدەملىرىنىــــڭ بىــــرەر
غهلىبىگه ېئرىشىپ قﯧلىشىنىڭ ائلدىنى
ېئلىش يولىـدا ىئـش ېئلىـپ بﯧرىـشىمۇ
مۇمكىن .يـاكى ۆئز قوشـۇنى قىلغـان
ەئڭ ياخــشى ىئــشالرنىڭ تۆھپىــسىنى
ۆئزىنىـــــڭ شهخـــــسىي تۆھپىـــــسى
قىلىۋﯦلىـــشى مـــۇمكىن» .ھوقـــۇق
بﯧرىش قانۇنىيىتى« بويىچه قارىغاندا،
پهقهت ۆئز ھوقۇقىغـــــا نىـــــسبهتهن
ىئــشهنچى بــار ،يــاكى بىخهتهرلىــك
ىئــشهنچى بــار لىــدﯦرالرال باشــقىالرغا
ھهقىقىــــي تــــۈردە ھوقــــۇق ائتــــا
) (empowerقىلىـــــدۇ .بىـــــراق،
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ۆئزىــــدە بىخهتهرلىــــك ىئــــشهنچى
كهمچىـــل بولغـــان لىـــدﯦرالر بولـــسا
ھوقــــۇقنى ۆئزى ۈئچــــۈن زاپــــاس
ســـاقاليدۇ .ەئمهلىيهتـــته ،بۇنـــداق
كىــــشىلهر ۆئز ائدەملىــــرى قــــانچه
كۈچلىنىــــپ يــــاكى ياخــــشىلىنىپ
كهتكهنسﯧرى شۇنچه چـوڭ تهھـدىت
ھﯧس قىلىپ ،ۆئز ائدەملىرىنى بﯧسىش
يــاكى چهكلهشــكه شــۇنچه قــاتتىق
تىرىشىدۇ.
 (4ۇئالر تهشـــكىالتنىمۇ داۋاملىـــق
چهكلهپ تۇرىدۇ
ەئگهشــكۈچىلهر ائجىزالشــتۇرۇلغان
ۋە قىلغــان ىئــشلىرى ۈئچــۈن ھــﯧچ
قانداق تۆھپه ياكى ېئتىراپ قىلىنىشقا
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ېئرىـــشهلمىگهن ەئھـــۋال ائســـتىدا،
ۇئالرنىــڭ قىزغىنلىقىغــا ســوغۇق ســۇ
سﯧپىلىپ ،ۇئالر ۆئزلىرىنىـڭ يوشـۇرۇن
كۈچلىرىنى ەئڭ زور دەرىجىدە جـارى
قىلــدۇرۇپ ىئــشلهشتىن توختايــدۇ.
مۇشۇنداق ىئش يۈز بهرگهندە بولـسا،
پۈتــۈن تهشــكىالت زىيــان تارتىــدۇ.
بۇنىــــڭ ەئكــــسىچه ،بىخهتهرلىــــك
ىئشهنچىگه ىئگه لىدﯦرالر ۆئزلىرىگىمۇ
باشــــــقىالرغىمۇ ىئــــــشىنىدۇ .ۇئالر
ھاكـــــــاۋۇرلۇق قىلمايـــــــدۇ .ۇئالر
ۆئزلىرىنىــڭ ائرتــۇقچىلىقلىرى بىــلهن
ائجىزلىقلىرىنــى وئبــدان چۈشــىنىدۇ،
ھهمدە ۆئز -ۆئزىگه ھۆرمهت قىلىدۇ.
ۆئزىنىــڭ قــول ائســتىدىكى ائدەمــلهر
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ىئشالرنى ياخشى قىلغاندا ،ھهرگىزمـۇ
ۇئنى ۆئزلىرى ۈئچـۈن بىـر تهھـدىت،
دەپ ھﯧـــــــــسابلىمايدۇ .ۇئالر ەئڭ
قابىلىيهتلىــك كىــشىلهرنى ېئتىراپىغــا
تـــــــوپالپ ،ۇئ كىـــــــشىلهرنىڭ ۆئز
قابىلىيهتلىرى بىـلهن ۆئز رولىنـى ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىدە جـارى قىلدۇرۇشـى
ۈئچــۈن مۇۋاپىــق شــهرت -شــاراىئت
ھــــــــــــــازىرالپ بﯧرىــــــــــــــدۇ.
ەئگهشكۈچىلهردىن بىرىنىڭ ناھايىتى
ياخشى ىئدىيىسى بولىـدىكهن ،ۇئنـى
قولاليــدۇ .ۆئزىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه
ىئشهنچى بار بىر لىدﯦرنىڭ ائدەملىرى
مــــۇۋەپپهقىيهت قازانغانــــدا ،بــــۇ
مۇۋەپپهقىيهت ۇئ لىدﯦرغىمۇ ناھايىتى
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زور خۇشاللىق ېئلىپ كﯧلىدۇ .بۇنداق
مــۇۋەپپهقىيهتنى ۆئزىنىــڭ لىــدﯦرلىق
قـــابىلىيىتى ۈئچـــۈن بﯧـــرىلگهن ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك قۇتلـۇقالش ،دەپ
ھﯧساباليدۇ.
لىدﯦرالر ۆئزلىرىنىـڭ بىخهتهرلىكىـگه
بولغــان ىئــشهنچىنى بهرپــا قىلىــش ۋە
ائشــۇنداق ىئــشهنچىنى كــۈچهيتىش
ۈئچــۈن ،مۇنــداق ىئــشالرنى قىلىــشى
كﯧــرەك (1) :ۆئز -ۆئزىنــى تولــۇق ۋە
توغرا چۈشىنىش ،ۆئز -ۆئزىـگه تـوغرا
باھــا بﯧــرىش (2) .باشــقىالرغا تهۋە
بولغـــان تـــۆھپىلهرنى ۆئز ىئگىـــسىگه
بﯧرىش (3) .ۆئز -ۆئزىـگه ىئـشهنچى
بولماسلىق كﯧـسىلىنى ۆئزى داۋاالشـقا
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قۇدرىتى يهتمىگهن لىدﯦرالر كهسـپىي
خادىمالرنىڭ ياردىمىگه ېئرىشىش.
يــۇقىرىقىالر مهن كىتــابتىن ائلغــان
مهزمـــــۇنالر .بـــــۇ مهزمۇنالرنىـــــڭ
ۇئيغۇرالرنىـــــڭ ەئھۋالىغـــــا نهقهدەر
ۇئيغـــۇن كﯧلىـــدىغانلىقىنى ،ۇئنىـــڭ
ۇئيغــــــــۇرالر ۈئچــــــــۈن نهقهدەر
مۇھىملىقىنى وئقۇرمهنلهرمۇ مهنـدەك
ھﯧس قىلغان بولۇشى مـۇمكىن .مهن
ۆئزۈمنىـــــڭ ھـــــازىرغىچه بولغـــــان
ۆئمرىــــــدە ،نۇرغــــــۇن ياخــــــشى
كىــشىلهرنىڭ ساناقــسىز يــاردىمىگه،
قىــــزغىن ۋە ســــهمىمىي قــــولالپ-
قۇۋۋەتلىــــــشىگه ،ۋە توختاۋســــــىز
ىئلھــام -مهدەت بﯧرىــشىگه ســازاۋەر
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بولــۇپ كهلــدىم .بۇنــداق ەئھــۋال
ھــازىرمۇ وئخــشاشال داۋاملىــشىۋاتقان
بولــۇپ ،ۇئ مﯧنىــڭ ھازىرقىــدەك بىــر
ھالهتكه كﯧلهلىشىمدە ۋە شۇ ھالهتنى
ساقالپ ماڭالىشىمدا ناھايىتى مۇھىم
رول وئيناپ كهلـدى .شـۇنىڭ بىـلهن
بىلــــله ،مهن كىچىــــك ۋاقتىمــــدىن
باشـــالپال ،ۆئزىـــگه تولـــۇق ىئـــشهنچ
قىاللمايــدىغان كىــشىلهرنىڭ بﯧــسىمى
ۋە چهكلىـــشىگىمۇ ائنـــدا -مۇنـــدا
ۇئچــراپ كهلــدىم .بۇنــداق ەئھــۋال
ھـــــازىرمۇ ائزراق ســـــادىر بولـــــۇپ
تۇرۇۋاتىدۇ .سهزگۈر قﯧرىنداشـالرنىڭ
بهزىلىــرى بۇنــداق ەئھۋالغــا دىقــقهت
قىلىـــــپ ،ماڭـــــا ھﯧـــــسداشلىقىنى
213

بىلدۈرىـــدىغان ،ۋە ماڭـــا ىئلھـــام-
مهدەت بﯧرىـــــدىغان ېئلخهتلهرنـــــى
يﯧزىۋاتىدۇ ،ھهمدە شۇنداق سۆزلهرنى
تﯧلﯧفونــدا يــاكى ۆئزۈمــگه بىۋاســىته
دەۋاتىـــدۇ .مهنـــدىن »ســـىزدىكى
ھﯧلىقىـــــدەك ھۇجۇمىغـــــا بـــــاش
ەئگمهيـــــدىغان ىئـــــرادە نهدىـــــن
كهلگهن؟« دەپ سورايدىغانالرمۇ بار.
مهن مۇشۇ پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ،
ۇئ دوســـتالرنىڭ ھهممىـــسىگه چىـــن
كۆڭلۈمـــدىن رەھـــمهت ېئيـــتىمهن.
شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــرگه ،ۇئالرنىـــڭ
مهندىن خاتىرجهم بولۇشـىنى ۈئمىـد
قىلىـــــــمهن .مهن ۆئزىـــــــگه ،ۆئز
ەئقىدىـــسىگه ،ۆئزى تۇتقـــان يولغـــا
214

يـــاكى ۆئزى قىلىۋاتقـــان ىئـــشالرغا
ناھــــايىتى چوڭقــــۇر ىئــــشهنچى ۋە
مهســـــۇئلىيهتچانلىقى بـــــار بىـــــر
ائدەمـــــمهن .مﯧنىـــــڭ بۇنـــــداق
ىئــــــشهنچىمنىڭ كهڭ داىئرىلىــــــك
ەئمهلىي ائساسى بـار .مهن »تۆمـۈر
ائيــال« دەپ ائتالغــان ،ەئنگلىــيىگه
ۈئچ قﯧــتىم بــاش مىنىــستىر بولغــان
مارگارﯦـــــت ســـــاچﯧر )Margaret
 (Thatcherخــــانىم ۋە شــــۇنىڭغا
وئخـشاش باشـقا بىــر قىـسىم داڭلىــق
ەئربابالرنىڭ سهرگۈزەشتلىرىنى وئقۇپ
باققـــــان .مهن بهزىبىـــــر تهتـــــۈر
شـــامالالرغا بهرداشـــلىق بﯧــــرەلهپال
قالماي ،ۇئالرغا ۆئزۈمنى چﯧنىقتۇرۇش
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پۇرســهتلىرى ســۈپىتىدە مۇائمىلىمــۇ
قىالاليمهن .ۋاقىتلىق »پايدا ېئلىش«
يـــاكى »ۇئتـــۇپ چىقىـــش« مـــۇھىم
ەئمهس .مـــۇھىمى ۋاقىتنىـــڭ ۇئزۇن
مۇددەتلىــك ســىنىقىدىن ۆئتــۈش—
ھهممه ائدەم ۋاقىتنىڭ سـىنىقىغا دۇچ
كﯧلىــــدۇ ۋە تارىخنىــــڭ باھاســــىغا
ېئرىشىدۇ.
 .18ﺋﯚﺯ -ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ— ﺳﯩﺰ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ) Self-
(discipline
بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
» «self-disciplineبولــۇپ ،بــۇ
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ســۆز غهرب ەئللىرىــدە ىئنتــايىن كهڭ
داىئرىــدە قوللىنىلىــدۇ .بــۇ ســۆز ھهم
پﯧىئــل ،ھهم ىئــسىم بولــۇپ ،ىئــسىم
بولغانــــــدا »ۆئز -ۆئزى ۈئچــــــۈن
تـۈزۈلگهن ىئنتىـزام« دﯦـگهن مهنىنـى
بىلدۈرىــدۇ .پﯧىئــل بولغانــدا بولــسا
»ۆئز -ۆئزىنــــى ىئنتىــــزام بىــــلهن
باشـــقۇرۇش ،ۆئز -ۆئزىنـــى ىئنتىـــزام
بىـــلهن كـــونترول قىلىـــش« دﯦـــگهن
مهنىنـــى بىلدۈرىـــدۇ )بـــۇ ســـۆزنىڭ
مهنىــسى بۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ بولــۇپ،
مهن بــۇ يهردە پهقهت ۇئنىــڭ مۇشــۇ
تﯧمىـــــــــــدىكى مهنىـــــــــــسىنىال
چۈشهندۈردۈم(.
مهن ۈئرۈمچىــدە ائلىــي مهكتهپــته
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وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىمـــدا ،مﯧنىـــڭ بىـــر
دىلمــــــۇرات تۇرســــــۇن دﯦــــــگهن
ساۋاقدىشىم ۋە دوستۇم بار ىئدى .ۇئ
قىــسقا ائرىلىققــا يۈگــۈرۈش بىــلهن
ۋالىبولغـــا ىئنتـــايىن قىزىقىـــدىغان
بولـــۇپ ،شـــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىدا
وئقۇغـــــان  5يىـــــل جهريانىـــــدا،
مهكتهپنىــڭ ۋالىبــول كوماندىــسىنىڭ
باشــلىقى بولــۇپ ىئــشلىگهن ىئــدى.
قىسقا ائرىلىققـا يۈگۈرۈشـته ياخـشى
نهتىجه يـارىتىش ۈئچـۈن ،ۇئ ۆئزىنـى
يۈگۈرۈشـــــته ىئنتـــــايىن قـــــاتتىق
چﯧنىقتۇراتتى .يهنى ،ۇئ ھهر كـۈنى 3
قﯧـتىم يۈگۈرۈشــنى ۆئزى ۈئچـۈن بىــر
ىئنتىـــزام يـــاكى تـــۈزۈم قىلىۋالغـــان
218

بولـــۇپ ،ۇئ بـــۇ تـــۈزۈمگه ىئنتـــايىن
قاتتىق رىـائيه قىالتتـى .ۇئ يـازدىكى
تومــۇز ىئســسىق كۈنلهرنىــڭ چــۈش
ۋاقتىدىمۇ يۈگۈرەتتى .قهھرىتان قىش
كۈنلىرىنىــڭ ەئتىگىنىمــۇ يۈگــۈرەتتى.
قــــاتتىق يــــامغۇر يﯧغىۋاتقانــــدىمۇ
يۈگۈرەتتى .قاتتىق قـار يﯧغىۋاتقانـدا
ياكى قـاتتىق بـوران چىقىۋاتقانـدىمۇ
يۈگــــۈرەتتى .ھهرگىزمــــۇ بىــــرەر
قﯧتىملىق يۈگۈرۈش ۋەزىپىـسىدىن ۋاز
كهچمهيتتــى .ۇئ چــاغالردا بىزنىــڭ
تــامىقىمىز ىئنتــايىن ناچــار بولــۇپ،
ەئتىگىنى بىلهن كهچته بىز ائساسـهن
قونــاق نﯧنىنــى قاينــاق ســۇغا يــاكى
قـــۇرۇق چايغـــا چىـــالپ يهيتتـــۇق.
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دىلمــۇرات بهدىنىنــى ائزراق بولــسىمۇ
كۈچلهندۈرۈش ۈئچۈن نان چىلىغـان
قايناق سۇغا بىر وئچۇم شﯧكهر بىـلهن
بىــر ســىقىم تــۇزنى تهڭــال ســاالتتى.
ۆئز -ۆئزىنــــى ائشــــۇنداق قــــاتتىق
ىئنتىــزام بىــلهن باشــقۇرۇۋاتقان ،ھهر
قانداق ۋاقىتتا ائشـۇنداق ۆئز -ۆئزى
ۈئچۈن چىقارغان تۈزۈم بويىچه ىئـش
كۆرۈۋاتقان دىلمۇراتنى چۈشهنمىگهن
بهزى وئقۇغـــۇچىالر ۇئنـــى بهزىـــدە
»دىلمۇرات سـاراڭ« ،دەپ مهسـخىرە
قىلىـــپ قويـــاتتى .دىلمـــۇرات ۆئز-
ۆئزىنــــى ائشــــۇنداق چﯧنىقتــــۇرۇش
ائرقىلىـــــــــق 400 ،200 ،ۋە 800
مﯧتىرلىــق يۈگــۈرۈش تــۈرى بــويىچه
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شـــــــىنجاڭ ائلىـــــــي مهكـــــــتهپ
وئقۇغۇچىلىرىنىڭ بىر قانچه قﯧتىملىـق
يﯧڭى رﯦكورتلىرىنى ياراتقان ،ھهمـدە
بىز بىلله وئقۇغـان  5يىـل جهريانىـدا
ائشــۇ رﯦكــورتالرنى ســاقلىغان ىئــدى.
مهن ەئينـــى ۋاقىتتـــا دىلمۇراتنىـــڭ
ائشــۇنداق شــىجاىئتىگه ،غهيــرىتىگه،
ىئرادىسىگه ۋە ائڭلىقلىقىغـا ىئنتـايىن
قايىــــل بــــوالتتىم ،ۋە ۇئنىڭــــدىن
ناھايىتى تهسىرلىنهتتىم .پات -پات
»ەئگهر ھهر بىر ۇئيغـۇر دىلمـۇراتتهك
ۆئزىنىڭ تاالنتى بار بىر ىئشتا غهيرەت
قىلىپ ،باشـقىالرنىڭ ائلـدىغا ۆئتـۈپ
كهتسه ،ۇئيغۇرالرنىـڭ كـۈنى نهقهدەر
ياخشى بولۇپ كﯧتهر ىئدى -ھه!؟«،
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دەپ وئياليتـــــتىم .مهن ھـــــازىرمۇ
شــــۇنداق وئياليــــمهن .دىلمــــۇرات
ھــازىرمۇ كۆڭلۈمــدە مهن ەئڭ قايىــل
بولىدىغان ېئسىل ۇئيغۇرالرنىڭ بىرى.
مهن ۆئز -ۆئزۈمـــــگه چىقارغـــــان
تۈزۈملهردىنمــۇ خﯧلــى كــۆپلىرى بــار.
ۇئالرنىــــڭ بىــــرى ،ماڭــــا ۇئيغــــۇر
وئقۇغـــــــــۇچىالردىن كهلـــــــــگهن
ېئلخهتلهرگه  3كۈن ىئچىـدە جـاۋاب
بﯧرىپ بولۇشتۇر.
دىلمـــۇرات تۇرســـۇن ۆئز -ۆئزىنـــى
ىئنتىزام بىـلهن باشقۇرۇشـنىڭ كـۈچ-
قــــــۇدرىتىنى نامايــــــان قىلغــــــان
كىــــشىلهرنىڭ بىــــر مىــــسالى .بــــۇ
ســـۈپهتكه ىئــــگه ەئمهس تــــۇرۇپ،
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مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىـشهلهيدىغان ۋە
ۇئ مـــــــۇۋەپپهقىيهتنى ســـــــاقالپ
ماڭااليـــدىغان كىـــشىلهر ائساســـهن
يـــوق .بىـــر لىـــدﯦرنىڭ قانچىلىـــك
تـــــاالنتلىق بولـــــۇپ كﯧتىـــــشىدىن
قهتىئيــنهزەر ،ەئگهر ۇئ ۆئز -ۆئزىنــى
ىئنتىــزام بىــلهن باشــقۇرمايدىكهن ،ۇئ
ھهرگىزمۇ ۆئزىنىڭ يوشۇرۇن كـۈچىنى
ەئڭ يــــۇقىرى دەرىجىــــدە جــــارى
قىلدۇرالمايدۇ .ۆئز -ۆئزىگه ىئنتىزام
تۇرغـــۇزۇش ســـۈپىتى بىـــر لىـــدﯦرنى
لىــدﯦرلىقنىڭ ەئڭ يــۇقىرى بالــدىقىغا
يهتكۈزۈپ ،ۆئزىنىڭ لىدﯦرلىق وئرنىنى
ۇئزۇن مــۇددەت ســاقالپ مﯧڭىــشىنى
كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ.
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ەئگهر ســىز ۆئز -ۆئزىــگه ىئنتىــزام
تۇرغۇزۇشنى ۆئزى ۈئچۈن بىر مـۇھىم
بــايلىق ھﯧــساباليدىغان لىــدﯦرالردىن
بولۇشــــــــنى ىئستهيدىكهنــــــــسىز،
تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ:
 (1ىئشالرنى مۇھىملىق دەرىجىسىگه
ائيرىــپ ،ۇئالرنــى ەئڭ مۇھىمىــدىن
باشــالپ قىلىــپ مــﯧڭىش ائدىتىنــى
يﯧتىلدۈرۈش
ەئگهر ســـىز چوقـــۇم قىلمىـــسىڭىز
بولمايــــــدىغان ىئــــــشالرنى پهقهت
كــۆڭلىڭىز تارتقانــدىال يــاكى ســىزگه
قۇاليلىــــق بولغانــــدىال قىلمــــاقچى
بولىدىكهنــــسىز ،ســــىز ھهرگىزمــــۇ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــك بواللمايـــــسىز.
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كىشىلهرمۇ سىزگه ھۆرمهت قىلمايدۇ،
ھهمدە سىزگه ەئگهشمهيدۇ .سىز بىر
لىــدﯦر بولــسىڭىز ،ســىزنىڭ ۋاقتىڭىــز
ناھايىتى قىس بولىدۇ .شـۇڭا سـىزدە
پىــالن بولۇشــى كﯧــرەك .ەئگهر ســىز
ھازىرقى ەئڭ مـۇھىم ىئـشنىڭ قايـسى
ىئكهنلىكىنــى بىلهلمىــسىڭىز ،ائلــدى
بىـــلهن ۆئزىڭىزنـــى ائلـــدىڭىزدىكى
ھهممه ىئشالردىن بوشۇتۇڭ .ائندىن
قايـــسى ىئـــشنىڭ ەئڭ مـــۇھىملىقىنى
تﯧپىــپ چىقىــڭ .بــۇ ۆئز -ۆئزىنــى
ىئنتىزام بىلهن باشقۇرۇشتا كهم بولـسا
بولمايدىغان بىر نهرسه.
 (2ۆئز -ۆئزى ۈئچـــۈن تـــۈزۈلگهن
ىئنتىـــــزام بىـــــلهن ياشاشـــــنى ۆئز
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نىشانلىرىنىڭ بىرى قىلىش
ىئنتىــزام بىــلهن ياشاشــتا ۆئزىــگه
ىئنتــايىن يــۇقىرى تهلهپ قويىــدىغان
دىلمـــۇرات تۇرســـۇندەك كىـــشىلهرنى
وئبـــدان كۆزىتىـــدىغان بولـــسىڭىز،
مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولۇشـــتا ۆئزىنـــى
ىئنتىـــزام بىـــلهن باشـــقۇرۇش بىـــر
قﯧتىملىــــق ىئــــش بولــــۇپ قالــــسا
بولمايـــــدىغانلىقىنى ،ۇئنـــــى بىـــــر
ۆئمۈرلۈك ائدەت قىلىش كﯧرەكلىكىنى
چۈشــىنىپ يﯧتهلهيــسىز .بــۇ ىئــشنى
ەئمهلــگه ائشۇرۇشــنىڭ ەئڭ ياخــشى
ۇئسۇلى ،ۆئزى ۈئچـۈن بىـر سىـستﯧما
ۋە كۈندىلىك ائدەت تۈزۈپ چىقىـش،
بولۇپمــۇ ۆئزىنىــڭ ۇئزۇن مۇددەتلى ـك
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تهرەققىيـــــاتى ۋە مـــــۇۋەپپهقىيىتى
ۈئچــۈن ھــالقىلىق رول وئينايــدىغان
ساھهدە شۇنداق قىلىـش .مهسـىلهن،
مهن داۋاملىـــــق ماقـــــاله يﯧزىـــــپ
تۇرىدىغان بولغاچقا ،كىتـاب وئقـۇش
ۋە ماتﯧرىيـــال يىغىـــشنى ۆئزۈمنىـــڭ
كۈنــــدىلىك ائدىتــــى قىلىۋالغــــان.
ۆئزۈمنىـــڭ ۆئمرىنىـــڭ ائخىـــرىغىچه
ۈئنۈملۈك ىئـشلهشنى كـۆزدە تۇتـۇپ،
كــۈنىگه بىــر ســاەئت ەئتراپىــدا يــول
مﯧڭىــپ چﯧنىقىــشنىمۇ ۆئزۈم ۈئچــۈن
بىر ىئنتىزام قىلىۋالدىم.
 (3ۆئزىنىــڭ باھــانه -ســهۋەبلىرىگه
قارىتا جهڭ ېئالن قىلىش
ۆئزى ۈئچــۈن تـــۈزۈلگهن ىئنتىـــزام
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بــويىچه ياشاشــنى بىــر ائدەت قىلىــپ
يﯧتىلدۈرۈش ۈئچۈن ،سىز قىلمىسىڭىز
بولمايدىغان بىرىنچى ىئش ،باھـانه-
سهۋەب ىئزدەش ائدىتىگه نىـسبهتهن
جهڭ ېئالن قىلىش ۋە ۇئنى يوقىتىش.
سىزنىڭ ۆئزىڭىز ۈئچۈن تۇرغۇزۇلغـان
ىئنتىــزام بــويىچه ىئــش كۆرۈشــىڭىزگه
توســــالغۇ بولۇۋاتقــــان ســــهۋەبلهر
باھانىـــدىن باشـــقا نهرســـه ەئمهس
بولــۇپ ،ەئگهر ســىز لىــدﯦر بولــۇش
ســۈپىتىڭىز بىــلهن يهنه بىــر يــۇقىرى
بالــداققا چىقمــاقچى بولىدىكهنــسىز،
چوقــۇم ۆئزىڭىــزگه باھــانه -ســهۋەب
ىئزدەيــــــــدىغان ائدىتىڭىزنــــــــى
تاشلىشىڭىز كﯧرەك.
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 (4ىئــــشنى تولــــۇق پۈتتــــۈرۈپ
بولمىغۇچه ۇئنىـڭ ۈئچـۈن مۇكاپـات
ىئزدىمهسلىك
ەئگهر ســىزدە ۆئزىڭىزنــى ىئنتىــزام
بىـــلهن باشـــقۇرۇش ىئقتىـــدارى كهم
بولىدىكهن ،ۆئزىڭىزدە غهلىبه قىلماي
تــــــۇرۇپ مۇكاپــــــات ېئلىــــــشقا
ائلدىرايــــــــــدىغان ائدەتنــــــــــى
يﯧتىلدۈرىۋالىسىز.
 (5زﯦھنىنـــى نهتىـــجه چىقىرىـــشقا
مهركهزلهشتۈرۈش
ســـىز ھهر قﯧـــتىم زﯦھنىڭىزنـــى بىـــر
ىئــــشنىڭ نهتىجىــــسىگه ەئمهس ،ۇئ
ىئــشنى قىلىــشتىكى قىيىنچىلىقالرغــا
قارىتىۋالىدىكهنـــــــــسىز ،ســـــــــىز
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ۈئمىدســـىزلىنىپ قالىـــسىز .بۇنـــداق
ەئھۋالغـــا ۇئزۇن مـــۇددەت پﯧتىـــپ
قالىدىكهنــسىز ،ســىز ۆئز -ۆئزىڭىــزگه
ىئنتىــزام تۇرغۇزۇشــنىڭ وئرنىغــا ۆئز-
ۆئزىڭىـــــزگه پۇشـــــايمان پهيـــــدا
قىلىۋالىــسىز .ســىز كــﯧلهر قﯧــتىم بىــر
چوقـــۇم قىلمىـــسىڭىز بولمايـــدىغان
ىئــــشقا دۇچ كهلگهنــــدە ،قانــــداق
قىلغانــــــدا ســــــىزگه قۇاليلىــــــق
بولىــدىغانلىقى ۈئســتىدە وئيالنمــاي،
زﯦھنىڭىزنى ۇئنىڭغـا بهدەل تۆلهشـكه
مهركهزلهشـــتۈرۈڭ .تـــوغرا ىئـــشنى
قىلغاندىكى پايدىنى كـۆزدە تۇتـۇپ،
ائشــــــۇ ىئـــــــشنى ائخىـــــــرغىچه
داۋامالشتۇرۇڭ.
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ۆئز -ۆئزىڭىزنـــى ىئنتىـــزام بىـــلهن
كـــــونترول قىلىـــــش ىئقتىـــــدارىنى
يﯧتىلدۈرۈش ۈئچۈن ،تۆۋەندىكىـدەك
ىئــــشالرنى قىلىــــڭ (1) :ىئــــشالرنى
مۇھىملىـــق دەرىجىـــسىگه ائيرىـــپ
چىقىـــڭ (2) .تـــۈزۈم بىـــلهن ىئـــش
قىلىــــشىنىڭ پايــــدىلىرىنى تىزىــــپ
چىقىـــڭ (3) .باھـــانه ىئزدەشـــتىن
ۆئزىڭىزنى يىراق تۇتۇڭ.
 .19ﻣﺎﻻﻳﻠﯩﻖ— ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯓ )(Sevranthood
–ھهقىقىــي لىــدﯦر باشــقىالر ۈئچــۈن
خىــزمهت قىلىـــدۇ .خهلـــق ۈئچـــۈن
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خىـــزمهت قىلىـــدۇ .خهلقنىـــڭ ەئڭ
ياخشى مهنپهەئتنى ۈئچۈن خىزمهت
قىلىــــدۇ .ۇئ شــــۇنداق قىلغــــانلىقى
ۈئچۈنال داۋاملىق ائممىنىڭ كـۆڭلىگه
يﯧقىپ كهتمهيدۇ ،ھهمدە كىشىلهرنى
تهسىرلهندۈرەلىشىمۇ بهزىدە مـۇمكىن
ەئمهس .بىـــراق ھهقىقىـــي لىـــدﯦرالر
ۆئزىنىــــڭ شهخــــسىي شــــۆھرىتىنى
ەئمهس ،باشـــقىالرنىڭ مهنپهەئتىنـــى
ۆئزىنىــــــڭ چىقىــــــش نۇقتىــــــسى
قىلىــدىغانلىقى ۈئچــۈن ،ۇئالر بهدەل
تۆلهشكه رازى بولىـدۇ ___ .يـۇجىن
Eugene
B.
خــــــابﯧكﯧر )
 ،(Habeckerيازغۇچى.
مااليلىق توغرىسىدا گهپ بولغانـدا،
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ھهرگىزمــــۇ ىئقتىدارســــىز كىــــشىلهر
قىلىــــدىغان تــــۆۋەن دەرىجىلىــــك
ىئشالرنى كۆز ائلـدىڭىزغا ەئكهلـمهڭ.
ەئگهر شــۇنداق قىلــسىڭىز ،مــااليلىق
توغرىــسىدا خاتــا چۈشــهنچىگه ىئــگه
بولـۇپ قالىـسىز .مـااليلىق خىــزمهت
وئرنى يـاكى ىئقتىـدار توغرىـسىدىكى
ۇئقــــــۇم ەئمهس .ۇئ پوزىتــــــسىيه
توغرىــسىدىكى ۇئقــۇم .مهن ســىزنىڭ
مۇالزىمهت ساھهسـىدە ىئـشلهيدىغان
ناچار پوزىتسىيىلىك كىشىلهرنى كـۆپ
ۇئچرىتىــپ باققىنىڭىزغــا ىئــشىنىمهن.
بىر خىزمهتچـى كىـشىلهرگه اليىقىـدا
خىـــــزمهت قىلىـــــشقا ۇئنىمىغـــــان
ۋاقىتتىكـــى ناچـــار ەئھـــۋالنى ســـىز
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ائســــانال بايقىيااليــــسىز .خــــۇددى
شــۇنىڭغا وئخــشاش ،بىــر لىــدﯦردە
مااليلىق قهلبىنىڭ بـار -يوقلۇقىنىمـۇ
ائسانال بايقىۋالغىلى بولىدۇ .ھهقىقىي
لىـــــدﯦرالر ۆئزى ۈئچـــــۈن ەئمهس،
باشــقىالر ۈئچــۈن خىــزمهت قىلىــشنى
ىئستهيدۇ.
مـــااليلىق پوزىتسىيىـــسىگه ىئـــگه
لىــــــــدﯦرالردا تۆۋەندىكىــــــــدەك
ائالھىدىلىكلهر بار بولىدۇ:
(1باشــــقىالرنىڭ مهنپهەئتىنــــى ۆئز
مهنپهەئتىنىڭ ائلدىغا قويىدۇ
مــــااليلىق قهلبىنىــــڭ بىرىنچــــى
ىئپادىسى باشقىالرنى ۆئزىنىڭ ائلدىغا
قويۇشــتىن ىئبــارەت .بــۇ ۆئزىنىــڭ
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خۇسۇســىي ىئــستهكلىرىنى بىــر ياققــا
قايرىــپ قويــۇش بىلهنمــۇ وئخــشاش
بولۇپ ،مااليلىق قهلبىگه ىئگه بولۇش
دﯦگىنىمىـــــز مهقـــــسهتلىك ھالـــــدا
ائممىنىـــڭ ېئھتىياجىـــدىن خهۋەردار
بولۇش ،ۇئالرغا ياردەم قىلىشقا تهييار
تۇرۇش ،ھهمدە ۇئالرنىڭ تهلهپلىرىنى
مـــۇھىم ىئـــشالر قاتارىـــدا قوبـــۇل
قىالاليــــدىغان بولــــۇش قاتــــارلىق
ىئشالرنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ.
 (2ۆئزىگه ىئشىنىدۇ
مااليلىقنى ىئشقا ائشۇرۇشتىكى ەئڭ
ھالقىلىق ائمىل ۆئزىـدە بىخهتهرلىـك
ىئــشهنچى بــار بولــۇش» .مهن بهك
مۇھىم ائدەم بولۇپ ،باشقىالر ۈئچۈن
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خىــزمهت قىلــسام بولمايــدۇ« ،دەپ
قارايــدىغان كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى
ۆئزىــــــگه بولغــــــان ،ۆئزىنىــــــڭ
بىخهتهرلىكىـــگه بولغـــان ىئـــشهنچى
كامىـــل ەئمهس كىـــشىلهردۇر .بىـــر
ائدەمنىڭ باشقىالرغا قانداق مۇائمىله
قىلىدىغانلىقى ۇئنىڭ ۆئزىـگه قانـداق
قارايــدىغانلىقىنى ەئكــس ەئتتــۈرۈپ
بﯧرىدۇ .پهيالسـوپ ۋە شـاىئر ېئرىـك
ھوفﯧر ) (fferEric Hoيۇقىرىـدىكى
ۇئقـــــۇمنى ناھـــــايىتى ياخـــــشى
چۈشـــهندۈرۈپ بهرگهن» :دىقـــقهت
قىلىشقا ەئرزىيـدىغان نهرسـه شـۇكى،
بىــــــز قوشــــــنىمىزنى ۆئزىمىزنــــــى
سۆيگهندەك سۆيىمىز .بىـز ۆئزىمىـزگه
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قانــــــداق مــــــۇائمىله قىلــــــساق،
باشــــقىالرغىمۇ شــــۇنداق مــــۇائمىله
قىلىمىـــــــز .بىـــــــز ۆئزىمىـــــــزگه
نهپرەتلهنگهنـــدە ،باشـــقىالرنىمۇ ۆئچ
كۆرىمىز .بىز ۆئزىمىـزگه سـهۋرچانلىق
قىلغاندا ،باشـقىالرغىمۇ كهڭ قورسـاق
بــــولىمىز .بىــــز ۆئزىمىزنــــى ەئپــــۇ
قىلغانــدا ،باشــقىالرنىمۇ كهچــۈرىمىز.
بــــــۇ دۇنيــــــانى ائزاباليــــــدىغان
مهسىلىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان
نهرســــه ۆئز -ۆئزىمىــــزگه بولغــــان
ســـۆيگۈ -مـــۇھهببهت ەئمهس ،ۆئز-
ۆئزىمىـــزگه بولغـــان ۆئچلۈكتـــۇر«.
باشــــــقىالرغا ھوقــــــۇق بﯧــــــرىش
) (empowermentقانۇنىيىتىـــدە
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ېئيتىلىــــشىچه ،پهقهت بىخهتهرلىــــك
ىئشهنچىگه ىئگه لىدﯦرالرال باشقىالرغا
ھوقــۇق بﯧرىــدۇ .خــۇددى شــۇنىڭغا
وئخـــــشاش ،پهقهت بىخهتهرلىـــــك
ىئشهنچىگه ىئگه لىدﯦرالرال مااليلىقنى
نامايان قىالاليدۇ.
 (3باشــقىالرغا خىــزمهت قىلىــشنى
ۆئزى باشالپ بﯧرىدۇ
ەئگهر مهجبۇرلىنىــــــــــــــدىكهن،
ھهرقانــداق ائدەم باشــقىالر ۈئچــۈن
خىزمهت قىلىدۇ .ھهمدە بﯧزىلهر بىرەر
كرىــزىس بولغانــدا باشــقىالر ۈئچــۈن
خىـــزمهت قىلىـــدۇ .بىـــراق ۇئلـــۇغ
داھىيالر ېئھتىيـاجنى ۆئزى بايقايـدۇ،
پۇرســــهتنى ۆئزى چىــــڭ تۇتىــــدۇ،
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ھهمـــــدە قىلغـــــان ياخـــــشىلىقىنى
قايتۇرۇۋﯦلىـــشنى ائزراقمـــۇ وئيـــالپ
قويمـــاي تـــۇرۇپ باشـــقىالر ۈئچـــۈن
خىزمهت قىلىدۇ.
 (4ۆئز ھوقۇقى )خىزمهت وئرنى( غا
ائنچه پهرۋا قىلىپ كهتمهيدۇ
مـــااليلىق قهلـــبىگه ىئـــگه يـــاكى
خىزمهتچى لىـدﯦرالر خىـزمهت يـاكى
ھوقــۇق دەرىجىــسىگه ۇئنچىــۋاال پهرۋا
قىلىپ كهتمهيـدۇ .لىـدﯦرلىق وئرنـى
ۇئالرنىــڭ ۆئز مهســۇئلىيىتىگه بولغــان
سهزگۈرلۈكىنى تﯧخىمۇ ائشۇرىدۇ.
ىئـالۋە :بىزنىــڭ ىئدارىــدە بىــر تــوپ
ائدەملهر بىرگه ىئشلىگهن ۋاقتىمىزدا،
كىمنىڭ باشـلىق كىمنىـڭ ائدەتتىكـى
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خــــادىم ىئكهنلىكىنــــى ائساســــهن
ەئســـــتىن چىقىرىـــــپ قـــــويىمىز.
كىــشىلهرنىڭ خىــزمهت وئرنــى يــاكى
ھوقــــۇق دەرىجىــــسىنى ائساســــهن
ســــهزمهيمىز .كــــۆپىنچه ەئھۋالــــدا
تۆۋەنــدىكىلهر باشــلىقالرغا مــۇائمىله
قىلغانــدىكى بىــلهن سﯧلىــشتۇرغاندا،
باشــــلىقالر قــــول ائســــتىدىكىلهرگه
ياخـــــشىراق مـــــۇائمىله قىلىـــــدۇ.
خىــزمهتچىلهر باشــلىققا خۇشــامهت
قىلىدىغان ىئشالرنى ھهرگىز كـۆرگىلى
بولمايدۇ .قول ائستىدىكىلهر باشلىققا
خۇشامهت قىلىـدىغان ىئـشالر بولـۇپ
قالغانـــــــــــدىمۇ ،باشـــــــــــلىقالر
خىزمهتچىلهرنىـــــڭ خۇشـــــامىتىنى
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ائزراقمۇ ېئتىبارغا ېئلىپ قويمايدۇ.
 (5كۆيۈمچـــــانلىق نۇقتىـــــسىدىن
باشقىالر ۈئچۈن خىزمهت قىلىدۇ
مــــــــــااليلىق باشــــــــــقىالردىن
پايـــدىلىنىۋﯦلىش يـــاكى ۆئز نـــامىنى
ۆئســـتۈرۈش مهقـــسىتىدە ۋۇجۇدقـــا
كهلمهيـــدۇ .ۇئ باشـــقىالرغا بولغـــان
كۆيۈمچـــانلىقتىن كﯧلىـــپ چىقىـــدۇ.
ســـىزنىڭ تهســـىر داىئرىڭىزنىـــڭ ەئڭ
ائخىرىـــــــــدا قانچىلىـــــــــك كهڭ
بولىــدىغانلىقىنى ســىزنىڭ باشــقىالرغا
قانچىلىــــــك كۆيۈنىــــــدىغانلىقىڭىز
بهلگىلهيــــدۇ .شــــۇنىڭ ۈئچــــۈن
لىـــدﯦرالرنىڭ ۆئزى خـــاالپ تـــۇرۇپ
باشــقىالر ۈئچــۈن خىــزمهت قىلىــشى
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ناھايىتىمۇ مۇھىم.
مــااليلىق ىئقتىــدارىنى ۆئســتۈرۈش
ۈئچۈن ،مۇنداق ىئشالرنى قىلىـڭ❶ :
باشـــــقىالرغا كىچىـــــك -كىچىـــــك
ياخـــشىلىقالرنى قىلىـــپ تـــۇرۇڭ❷ .
ەئتراپىڭىزدىكــــــى ۋە يﯧڭىــــــدىن
ۇئچراشـــقان كىـــشىلهرگه يﯧقىنلىـــق
قىلىــڭ ❸ .مــااليلىق قىلىــش يولىــدا
ەئمهلىي ىئش -ھهرىكهت قوللىنىڭ.
 .20ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ— ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﭖ
ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯓ
)(Teachability
–ائڭــالش ۋاقتىڭىــز بىــلهن وئقــۇش
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ۋاقتىڭىزنـــى ســـۆزلهش ۋاقتىڭىزغـــا
قارىغانـــدا تهخمىـــنهن  10ھهســـسه
بهكـــرەك قهدىـــرلهڭ .بـــۇ ســـىزنىڭ
توختاۋســــىز ۆئگىنىــــشىڭىز ۋە ۆئز-
ۆئزىڭىزنـــى توختاۋســـىز ياخـــشىالپ
مﯧڭىشىڭىزنى كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ.
___گﯧرالــد مهكجىــنىس ) Gerald
 ،(McGinnisائمﯧرىكىـــدىكى بىـــر
شىركهتنىڭ لىدﯦرى
 -1910ۋە  -1920يىللىرىــدىكى
دۇنياغـــا تونۇلغـــان كىنـــو ائرتىـــسى
چـــــارلى چهپلىـــــن ) Charlie
 (Chaplinنى بىلمهيدىغان كىشىلهر
بولماســـلىقى مـــۇمكىن .بىـــر قﯧـــتىم
مــۇخبىرالر ۇئنىــڭ بىــلهن ســۆھبهت
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ۆئتكۈزۈپ سوائل سورىغاندا ،سوائلغا
جـــاۋابهن مۇنـــداق دﯦـــگهن» :مهن
تاماشــىبىنالرغا قويــۇپ بﯧرىلىۋاتقــان
كىنولىرىمــدىن بىرىنــى كۆرۈۋاتقانــدا،
تاماشــــــــــىبىنالرنىڭ نــــــــــﯧمىگه
كۈلمهيۋاتقانلىقىغــا ىئنتــايىن قــاتتىق
دىقــقهت قىلىــمهن .مهســىلهن ،بىــر
قــانچه تاماشــىبىنالر مهن كۈلكىلىــك
بولىدۇ ،دەپ وئيالپ كىرگۈزگهن بىـر
ھهرىكهتــــــكه كۈلمىــــــسه ،مهن ۇئ
ھهرىكهتنــــى ىئنچىكىلىــــك بىــــلهن
تهكـــشۈرۈپ ،ۇئنىڭـــدىكى خاتـــالىق
يــــاكى ۇئنــــى ىئجــــرا قىلىــــشتىكى
خاتالىقنىڭ نﯧمه ىئكهنلىكىنى تﯧپىـپ
چىقىـــشقا تىرىـــشىمهن .ەئگهر مهن
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كۈلكىلىــك بولىــدۇ ،دەپ وئيلىمىغــان
بىــر ھهرىكهتــكه تاماشــىبىنالر ائزراق
بولـــسىمۇ كـــۈلكه بىـــلهن ىئنكـــاس
قايتۇرىدىكهن ،مهن ۆئز -ۆئزۈمـدىن
ۇئ نهرسه نﯧمه ۈئچـۈن كـۈلكه پهيـدا
قىلىدۇ ،دەپ سورايمهن«.
چهپلىنــدا تاالنــت بىــلهن ىئنتــايىن
كۈچلــــــــــــــۈك ىئچكــــــــــــــى
ھهرىكهتلهنــــدۈرگۈچى كــــۈچ بــــار
بولغــــــــــانلىقى ۈئچــــــــــۈن ،ۇئ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولغـــان .بىـــراق،
ۇئنىـــڭ بۇنـــداق ىئقتىـــدارىغا وئزۇق
بولـــــۇپ بهرگهن نهرســـــه ۇئنىـــــڭ
ۆئگهتكىلى بولىدىغان خاراكتﯧرىـدۇر.
ۇئ تهرەققىي قىلىش ،ۆئگىنىش ،ۋە ۆئز
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ماھــارىتىنى كامــالهتكه يهتكــۈزۈش
يولىدا توختاۋسىز ھالدا ەئڭ يۇقىرى
دەرىجىـــدە قـــاتتىق تىرىـــشقان .ۇئ
دۇنيـــــادىكى ەئڭ داڭلىـــــق ۋە ەئڭ
يۇقىرى ماائشلىق ائرتىسقا ائيالنغان
ۋاقىتتىمــــۇ قاناەئتچــــانلىق ھــــﯧس
قىلمىغــان .ەئگهر چهپلىــن ۆئزىنىــڭ
ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان مىجهزىنىــڭ
وئرنىغـــا پوچىلىـــق ۋە ۆئز -ۆئزىـــگه
بولغـــان قاناەئتچـــانلىق مىجهزىنـــى
دەســــــسهتكهن بولــــــسا ،ھــــــازىر
ائللىقاچــان ۇئنتۇلــۇپ كهتــكهن بىــر
ائدەتتىكى كىنو ائرتىـسىغا ائيلىنىـپ
قالغان بوالتتى.
لىــــــــدﯦرالر دۇچ كﯧلىــــــــدىغان
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خهتهرلهرنىـــــڭ بىـــــرى ،مهلـــــۇم
دەرىجىدىكى ائبرۇيغـا ېئرىـشكهندىن
كﯧيىــنال ۇئنىــڭ بىــلهن قاناەئتلىنىــپ
قــــــﯧلىش .ەئگهر ســــــىز مهلــــــۇم
دەرىجىـــدىكى تهســـىر داىئـــرىگه ۋە
ھـــــۆرمهتكه ېئرىـــــشىپ بولغـــــان
بولـــسىڭىزمۇ ،ۆئزىڭىزنـــى داۋاملىـــق
تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى توختاتمــاڭ.
بۇنىڭ سهۋەبى:
–ســىزنىڭ تهرەققىيــاتىڭىز ســىزنىڭ
كىم ىئكهنلىكىڭىزنى بهلگىلهيدۇ
–سىزنىڭ كىم ىئكهنلىكىڭىز سـىزنىڭ
ۆئزىڭىــــزگه قانــــداق كىــــشىلهرنى
تارتىدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيدۇ
–ســـىزنىڭ ۆئزىڭىـــزگه كىملهرنـــى
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تارتىــــــــدىغانلىقىڭىز ســــــــىزنىڭ
تهشـــكىالتىڭىزنىڭ مـــۇۋەپپهقىيىتىنى
بهلگىلهيدۇ
ەئگهر ســــــىز تهشــــــكىالتىڭىزنى
تهرەققىــــــــــي قىلــــــــــدۇرماقچى
بولىدىكهنسىز ،ۆئزىڭىزدە ۆئگهتكىلـى
بولىدىغان خاراكتﯧرنى ساقالڭ.
ۆئزىڭىــزدە ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان
پوزىتسىيىنى يﯧتىلدۈرۈش ۋە ساقالش
ۈئچۈن تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ:
 (1ۆئزىڭىزدىكــــى قاناەئتچــــانلىق
كﯧسىلىنى ساقايتىڭ
ۆئگهتكىلى بولمايدىغان پوزىتـسىيه
ېئرىـــشكهن نهتىجىلهردىـــن كﯧلىـــپ
چىقىدۇ .بهزى كىشىلهر خاتـا ھالـدا
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مهلۇم بىر نىشاننى ەئمهلگه ائشـۇرۇپ
بولغاندىن كﯧيىن ،داۋاملىق تهرەققىي
قىلىــــشنىڭ ھــــاجىتى يــــوق ،دەپ
قارايدۇ .بۇنداق ەئھۋال يـۈز بﯧـرىش
ېئھتىمــاللىقى بــار ىئــشالر ناھــايىتى
كـــۆپ ،مهســـىلهن ،بىـــر ۇئنۋانغـــا
ېئرىشىش ،بىر ائرزۇ قىلغان خىزمهتكه
وئرۇنلىشىش ،بىر ائالھىدە مۇكاپاتقـا
ېئرىـــشىش ،يـــاكى بىـــر ىئقتىـــسادىي
سهۋىيىگه يﯧـتىش .ەئممـا ۈئنۈملـۈك
لىـدﯦرالر ۇئنـداق وئيلىـسا بولمايـدۇ.
ۇئالر تهرەققىــي قىلىــشنى توختاتقــان
كــــــــۈن ،ۇئالر ۆئزىنىــــــــڭ ۋە ۆئز
تهشــــكىالتىنىڭ بــــارلىق يوشــــۇرۇن
كۈچىــدىن ائيرىلىــپ قالغــان كــۈن
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بولىــدۇ .رﯦــي كــروك )(Ray Kroc
مۇنداق دﯦگهن» :ەئگهر سىز يﯧـشىلال
تۇرسىڭىز ،داۋاملىق كۆكلهيسىز .سـىز
پىــشىپ بولغــان ھامــان ،سﯧسىــشقا
باشاليسىز«.
 (2مــــــۇۋەپپهقىيهتتىن كﯧلىــــــپ
چىققــان قاناەئتچــانلىق تۇيغۇســىنى
بﯧسىپ چۈشۈڭ
كــۆپىنچه ەئھۋالــدا مــۇۋەپپهقىيهت
كىــشىلهرنىڭ ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان
پوزىتسىيىــسىگه توســقۇنلۇق قىلىــدۇ.
ۈئنۈملۈك لىـدﯦرالر شـۇنى بىلىـدىكى،
ۇئالرنــــــى ھــــــازىرقى ھوقۇققــــــا
ېئرىــــشتۈرگهن نهرســــه ھهرگىزمــــۇ
ۇئالرنى ائشۇ وئرۇندا سـاقلىيالمايدۇ.
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ەئگهر ســىز بــۇرۇن مۇۋەپپهقىيهتلىــك
بولــۇپ باققــان بولــسىڭىز ،دىقــقهت
قىلىـــڭ .شـــۇنداقال شـــۇنى ەئســـته
تۇتــــۇڭكى ،ەئگهر ســــىز تۈنۈگــــۈن
قىلغــان ىئــش ســىز ۈئچــۈن ھــازىرمۇ
چوڭ ىئش بولۇپ كۆرۈنىدىكهن ،سـىز
بۈگــۈن ھــﯧچ قــانچه ىئــش قىلمىغــان
بولىسىز.
 (3ۇئدۇل يولالر ) (shortcutدىن
قهتىئي ۋاز كﯧچىڭ
Nancy
نانـــــسى دورنـــــان )
 (Dornanمۇنداق دﯦگهن» :ىئككى
نۇقتـــا وئتتۇرىـــسىدىكى ەئڭ ۇئزۇن
ائرىلىق ۇئدۇل يولدىن ىئبارەت «.بۇ
ھهقىقهتنىمۇ توغرا گهپ .ھايـاتتىكى
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مهلــۇم قىممهتــكه ىئــگه نهرســىلهرنىڭ
ھهممىسىگه سـىز مهلـۇم قىممهتتىكـى
بهدەل تۆلهيــسىز .ەئگهر ســىز مهلــۇم
بىــر ســاھهدە تهرەققىــي قىلمــاقچى
بولىدىكهنـــسىز ،ۇئنىڭغـــا قانچىلىـــك
ىئـــش كﯧتىـــدىغانلىقى ۋە قانچىلىـــك
بهدەل تۆلىمىــسه بولمايــدىغانلىقىنى
ائڭقىرتىۋﯦلىــڭ ،ائنــدىن ۇئ بهدەلنــى
تۆلهشكه قهتىئي بهل باغالڭ.
 (4مهغرۇرلۇقنى تاشلىۋﯦتىڭ
ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان پوزىتــسىيه
بىزدىن بىزنىڭ ھهممه نهرسىنى بىلىپ
بواللمىغانلىقىمىزنى ېئتىـراپ قىلىـشنى
تهلهپ قىلىــدۇ .ۇئنىڭــدىن باشــقا،
ەئگهر بىـــــز داۋاملىـــــق ۆئگىنىـــــپ
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ماڭـــساق ،بىـــز داۋاملىـــق خاتـــالىق
ۆئتكۈزۈپمۇ تۇرىمىز .بىـراق يـازغۇچى
ۋە قــــول ھــــۈنهر مۇتهخهسسىــــسى
Elbert
ېئلبﯧـــــرت ھابـــــارد )
 (Hubbardدﯦگىنىـــــدەك» ،بىـــــر
ائدەم ۆئز ۆئمرىـــــدە ۆئتكـــــۈزۈش
ېئھتىمــاللىقى بــار بولغــان ەئڭ چــوڭ
خاتالىق ۇئنىـڭ خاتـالىق ۆئتكـۈزۈپ
قويۇشـــــتىن داۋاملىـــــق قورقـــــۇپ
تۇرۇشـــىدىن ىئبـــارەت «.ســـىز ھهم
مهغــرۇر ھهم ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان
ائدەم بواللمايسىز .سىز بىر نهرسـىگه
ېئرىــشىش ۈئچــۈن چوقــۇم يهنه بىــر
نهرســـىدىن ائيرىلىـــسىز .كىـــشىلىك
تهرەققىيــــاتنى قولغــــا كهلتــــۈرۈش
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ۈئچـــۈن ،چوقـــۇم مهغرۇرلىقىڭىزنـــى
تاشالڭ.
 (5وئخـــشاش خاتالىققـــا ىئككـــى
قﯧتىم بهدەل تۆلىمهڭ
تﯧــــدى رۆزﯦۋﯦلــــت ) Teddy
 (Rooseveltمۇنــــداق دﯦــــگهن:
»خاتـــالىق ۆئتكۈزمهيـــدىغان ائدەم
ائلغىمۇ ىئلگىرىلىمهيـدۇ «.بـۇ راسـت
گهپ .بىـــراق وئخـــشاش خاتـــالىقنى
قايتـا -قايتــا تهكـرارالپ تۇرىــدىغان
لىدﯦرمۇ ائلغا ىئلگىرىلىمهيـدۇ .سـىز
بىــر ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان لىــدﯦر
بولــۇش ســۈپىتىڭىز بىــلهن ،چوقــۇم
خاتــــالىق ۆئتكۈزىــــسىز .شــــۇنداق
ەئھۋالدا خاتالىقنى ۇئنتـۇپ كﯧتىـڭ،
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لﯧكىن ۇئ خاتالىق سىزگه ۆئگهتـكهن
ىئشنى مهڭگۈ ەئسته تۇتۇڭ .ۇئنـداق
قىلمايدىكهنـــسىز ،ســـىز وئخـــشاش
خاتالىققـــــا كـــــۆپ قﯧـــــتىم بهدەل
تۆلهيسىز.
ســــىز ۆئزىڭىزنىــــڭ ۆئگهتكىلــــى
بولىــدىغان خــاراكتﯧرىنى ياخــشىالش
ۈئچۈن ،مۇنـۇ ىئـشالرنى قىلىـڭ(1) :
خاتـــالىق ۆئتكۈزگهنـــدە ۇئنىڭغـــا
قانداق مـۇائمىله قىلىـدىغانلىقىڭىزنى
وئبدان كۆزىتىـپ بﯧقىـڭ .ەئگهر سـىز
ۇئنىڭغــا ناھــايىتى ناچــار مــۇائمىله
قىلىدىكهنسىز ،ياكى زادىـال خاتـالىق
ۆئتكــــــــــــــــــــــۈزمهيمهن ،دەپ
وئياليدىكهنــــــسىز ،ۆئزىڭىزنىــــــڭ
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ۆئگهتكىلى بولىـدىغان پوزىتسىيىـسى
ۈئســـــتىدە ائزراق ىئـــــش ېئلىـــــپ
بارمىسىڭىز بولمايدىكهن (2) .يﯧڭـى
ىئـــــشالرنى ســـــىناپ بﯧقىـــــڭ(3) .
ۆئزىڭىزنىڭ ىئقتىدارى بار بىر ساھهدە
يﯧڭى نهرسىلهرنى ۆئگىنىڭ .لىـدﯦرلىق
ياكى ۆئزىڭىزنىڭ كهسپىي ساھهسىدە
يىلىغا  12 -6پارچه كىتاب وئقۇڭ.
 .21ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﺭﻟﯩﻚ— ﺳﯩﺰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﯚﺭﻩﻟﯩﮕﻪﻥ
ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﯩﻼ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ )(Vision
بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
» «visionبولۇپ ،يۇلغۇن لۇغىتىدە
ۇئ »كــــۆرۈش قــــۇۋۋىتى ،يىراقنــــى
كۆرەرلىك ،كهڭ نهزەر داىئرە ،خىيـال،
256

نهزەر ،تهســهۋۋۇر ،گــۈزەل مهنزىــرە«
دەپ ىئزاھالنغان .بۇ سۆزنىڭ ىئنگلىز
تىلــــــــى تــــــــور لۇغىتىــــــــدىكى
چۈشهندۈرۈلۈشـــىنىڭ بىـــر قىـــسمى
مۇنداق ىئكهن:
–كــــۆز بىــــلهن ســــﯧزىش ىئــــش-
ھهرىكىتى ياكى قابىلىيىتى
–كهلگۈســـىدە بولىـــدىغان يـــاكى
بولۇشــى مــۇمكىن بولغــان ىئــشالرنى
ائلـــــدىن پهرەز قىلىـــــش ىئـــــش-
ھهرىكىتى ياكى قابىلىيىتى
–بىر جانلىق ۋە خىيالىي چۈشهنچه
ياكى پهرەز
مهزكۇر ماقالىدە مهن بـۇ سـۈپهتنى
»يىراقنى كۆرەرلىك« دەپ ائلىـدىغان
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بولــــۇپ ،وئقــــۇرمهنلهردىن ۇئنىــــڭ
مهنىسىنى »كهلگۈسىگه بولغان تـوغرا
پهرەز« دەپمــۇ چۈشىنىــشىنى ۈئمىــد
قىلىمهن.
يىراقنى كۆرەرلىك بىر لىدﯦر ۈئچـۈن
ەئڭ مــۇھىم نهرســه .لىــدﯦرالردا ۇئ
كهم بولسا قهتىئي بولمايدۇ .بۇنـداق
بولۇشــــىدىكى ســــهۋەب ،يىراقنــــى
كۆرەرلىـــك لىـــدﯦرنى يﯧتهكلهيـــدۇ.
نىــــشاننى كۆرســــىتىپ بﯧرىــــدۇ .ۇئ
ائدەمنىـــــڭ ىئچىـــــدىكى وئتنـــــى
تۇتاشتۇرىدۇ ۋە ۇئنى يﯧقىلغـۇ بىـلهن
تهمىنلهيدۇ ،ھهمـدە ائدەمنـى ائلغـا
قـــاراپ تارتىـــدۇ .ۇئ بىـــر لىـــدﯦرغا
ەئگىشىدىغان كىشىلهر ۈئچۈنمـۇ بىـر
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وئت تۇتاشـــــتۇرغۇچى .يىراقنـــــى
كۆرەلمهيدىغان لىدﯦر ھهرگىزمۇ ائلغا
ىئلگىرىلىيهلمهيــــدۇ .ۇئ ەئڭ كــــۆپ
بولغانــدىمۇ پهقهت بىــر چهمبىرەكنــى
بويالپ ائيلىنىپ يۈرىدۇ.
بىــر لىــدﯦر يىراقنــى كۆرەلهيــدىغان
ىئقتىدارغا ىئگه بولۇشتا ،تۆۋەنـدىكى
ىئشالرنى بىلىشى كﯧرەك:
(1يىراقنـــى كۆرەرلىـــك ائدەمنىـــڭ
ىئچكى دۇنياسىدىن باشلىنىدۇ
يىراقنــى كــۆرەرلىكنى ســىز ســﯧتىپ
ائاللمايـــسىز ،تىـــلهپ ائاللمايـــسىز،
يـــاكى ائرىـــيهتكه ائاللمايـــسىز .ۇئ
ائدەمنىــــڭ ىئچكــــى دۇنياســــىدىن
كﯧلىــــشى كﯧــــرەك .ەئگهر ســــىزدە
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يىراقنـــــى كۆرەرلىـــــك كهمچىـــــل
بولىـــدىكهن ،ۆئزىڭىزنىـــڭ ىئچكـــى
دۇنياســــىنى تهكــــشۈرۈپ كــــۆرۈڭ.
ۆئزىڭىزنىڭ تهبىىئي تاالنتلىرى بىـلهن
ىئــستىكىگه قــاراپ بﯧقىــڭ .ســىزنى
چاقىرىۋاتقـان ىئچكــى ائۋازغـا قــۇالق
ســﯧلىپ بﯧقىــڭ .ەئگهر ســىز شــۇنداق
قىلىپمـــۇ بىـــر يىراقنـــى كۆرىـــدىغان
ەئقىلگه ېئرىشهلمهيدىكهنسىز ،سىزگه
ائشۇنداق ەئقىلنى بﯧرەلهيـدىغان بىـر
لىــدﯦر بىــلهن بىرلىــشىڭ .ۇئنىڭغــا
شﯧرىك بولۇڭ.
 (2يىراقنى كـۆرۈش ەئقلـى سـىزنىڭ
تارىخىڭىزدىن كﯧلىدۇ
يىراقنــى كۆرەرلىــك بهزى كىــشىلهر
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وئيلىغانــدەك بىــر بوشــلۇقتىن پهيــدا
بولىدىغان سـىرلىق سـۈپهت ەئمهس.
ۇئ بىــــر لىــــدﯦرنىڭ ۆئتمۈشــــتىكى
سهرگۈزەشــــــتلىرىدىن ۋە ۇئنىــــــڭ
ەئتراپىدىكى كىشىلهرنىڭ تارىخىـدىن
ۋۇجۇدقا كﯧلىدۇ.
 (3يىراقنــى كۆرەرلىــك باشــقىالرنىڭ
ېئھتىياجىنى قاندۇرىدۇ
ھهقىقىي يىراقنى كـۆرۈش ەئقلىنىـڭ
تهســــىر داىئرىــــسى ىئنتــــايىن كهڭ
بولىـــــــدۇ .ۇئ بىـــــــر شـــــــهخس
يارىتااليــــــدىغان نهتىجىلهرنىــــــڭ
چﯧگراسىدىن ۆئتۈپ كﯧتىدۇ .ھهمـدە
ۇئنىــــڭ ھهقىقىــــي قىممىتــــى بــــار
بولىـــدىكهن ،ۇئ پهيـــدا قىلىـــدىغان
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ۈئنــــۈم باشــــقىالرنى ۆئز ىئچىــــگه
ېئلىــــشتىنمۇ كــــۆپ بولىــــدۇ— ۇئ
باشقىالر ۈئچۈنمۇ قىمـمهت يارىتىـدۇ.
ەئگهر ســىزدە بىــر يىراقنــى كــۆرۈش
ەئقلى بار بولۇپ ،ۇئ باشقىالر ۈئچـۈن
خىــزمهت قىلمايــدىكهن ،ۇئ ەئقىــل
ېئھتىمــــال بهك كىچىــــك بۆلىــــشى
مۇمكىن.
 (4يىراقنــى كۆرەرلىــك ســىزگه زۆرۈر
شاراىئتنى يارىتىپ بﯧرىدۇ
يىراقنـــــــى كۆرەرلىكنىـــــــڭ ەئڭ
قىممهتلىك پايدىلىرىنىڭ بىرى ۇئنىـڭ
بىــر پــارچه ماگنىتقــا وئخــشاش رول
وئينىــشى ،يهنــى ۇئنىــڭ باشــقىالرنى
ۆئزىڭىـــزگه تارتىـــشى ،باشـــقىالرنى
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جهڭــگه چاقىرىــشى ،ۋە باشــقىالرنى
ىئتتىپاقالشتۇرۇشــىدىن ىئبــارەت .ۇئ
ســــــىزگه ىئقتىــــــساد ۋە باشــــــقا
مهنبهلهرنىمـــۇ ھهل قىلىـــپ بﯧرىـــدۇ.
سىزنىڭ كهلگۈسىگه بولغان ەئقلىڭىـز
قانچه چوڭ بولسا ،ۇئ سىزگه شـۇنچه
كۆپ قابىلىيهتلىك كىشىلهرنى تارتىپ
ەئكﯧلىــــــپ بﯧرىــــــدۇ .ســــــىزنىڭ
كهلگۈسىگه بولغـان پىالنىڭىـز قـانچه
قىيىن بولـسا ،سـىزنىڭ ائدەملىرىڭىـز
ۇئنـــى ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش يولىـــدا
شۇنچه قاتتىق كۈرەش قىلىدۇ.
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ﺧﯘﻻﺳﻪ 21 :ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ
تۆۋەندىكىـــــــــسى يۇقىرىـــــــــدا
تونۇشـــــتۇرۇلغان  21ســـــۈپهتنىڭ
تىزىملىكى بولۇپ ،ەئگهر خالىـسىڭىز،
ۆئزىڭىزنى ەئسلىتىپ تۇرۇش ۈئچۈن،
بــۇ تىزىملىكنــى بﯧــسىپ چىقىرىــپ،
ۇئنــــى ســــىز ھهر كــــۈنى كــــۆرۈپ
تۇرىدىغان بىر جايغا چاپالپ قويۇڭ.
 21سۈپهت جهدۋىلى
 .1كىـــشىلىك خـــاراكتﯧر— چـــوڭ
تاشـــنىڭ بىـــر پارچىـــسى بولـــۇش
)(character

 .2سﯧھرىي كـۈچ— تـۇنجى قﯧـتىم
بهرگهن تهســـــىر ھهل قىلغـــــۇچ رول
وئينايدۇ )(charisma
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 .3ســــــــادىقلىق— ۇئ ىئــــــــش
قىلغــــۇچىالرنى خىيالپهرەســــلهردىن
پهرقلهنـــــــــــدۈرۈپ تۇرىـــــــــــدۇ
)(commitment

 .4ائالقىلىـــــشىش ىئقتىـــــدارى—
ۇئنىڭـــسىز ســـىز ســـهپهرنى يـــالغۇز
قىلىسىز )(communication
 .5ھوقۇققــا چۇشــلۇق دەســمايه—
ســىز ۇئنــى يﯧتىلدۈرســىڭىز ،باشــقىالر
ۆئزلىگىدن كﯧلىدۇ )(competence
 .6جاســارەت— جاســارەتلىك بىــر
كىــشى كــۆپ كىــشىلهر بىــلهن بــاراۋەر
)(courage

 .7پهرقلهنـــــدۈرۈش ىئقتىـــــدارى
)ســــهزگۈرلۈك(— ھهل قىلىنمىغــــان
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ســـــــىرالرغا خـــــــاتىمه بﯧـــــــرىش
)(discernment

 .8مهركهزلهشتۈرۈش
 .9مهردلىك— سـىزدىكى شـام يهنه
بىر شامنى ياندۇرغانـدا ۆئزىـگه ھـﯧچ
قانداق زىيان بولمايدۇ )(generosity
 .10ىئجادچانلىق— ۇئنىڭسىز سـىز
ۆئينىــــڭ ســــىرتىغا چىقالمايــــسىز
)(focus

)(initiative

 .11ائڭـــــــالش— ۆئزىڭىزنـــــــى
كىــــــشىلهرنىڭ قهلبــــــى بىــــــلهن
تۇتاشــتۇرۇش ۈئچــۈن ،قــۇلىقىڭىزنى
ىئشلىتىڭ )(listen
 .12يۈكسهك قىزغىنلىق )(passion
 .13ىئجـــابىي پوزىتـــسىيه— بىـــر
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ىئـــــــشنى قىالاليـــــــدىغانلىقىڭىزغا
ىئشهنسىڭىز ،ۇئنى چوقـۇم قىالاليـسىز
)(positive attitude

 .14مهســــــىله ھهل قىلىــــــش—
مهســــىلىلهرنىڭ مهســــىله بولــــۇپ
تۇرۇشــىغا يــول قويمــاڭ ) problem
(solving

 .15مۇناســـــــىۋەتته ياخـــــــشى
بولۇش— ەئگهر سىز باشـقىالر بىـلهن
ياخـــشى چىقىشـــسىڭىز ،ۇئالر ســـىز
بىـــــــــــلهن ھهمكارلىـــــــــــشىدۇ
)(relationships

 .16مهســۇئلىيهتچانلىق— تــوپنى
ۆئزىڭىــــز كۆتــــۈرۈپ ماڭمىــــسىڭىز،
كومانــــدا ەئزالىرىنــــى يﯧــــتهكلهپ
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ماڭالمايسىز )(responsibility
 .17بىخهتهرلىــــك ىئــــشهنچى—
ھوقۇققا چۇشلۇق دەسمايه ھهرگىزمۇ
ۆئزىـــگه بولغـــان ىئشهنچـــسىزلىكى
تولۇقلىيالمايدۇ )(security
 .18ۆئز -ۆئزىنــى ىئنتىــزام بىــلهن
كـــــــونترول قىلىـــــــش— ســـــــىز
يﯧتهكلهيــدىغان بىرىنچــى ائدەم ســىز
ۆئزىڭىز )(self- discipline
 .19مــااليلىق— ائلــدىغا ۆئتــۈش
ۈئچۈن ،باشقىالرنى بىرىنچـى وئرۇنغـا
قويۇڭ )(servanthood
 .20ۆئگهتكىلــــــى بولىــــــدىغان
بولۇش— داۋاملىق يﯧتهكلهپ مﯧڭىش
ۈئچــۈن ،داۋاملىــق ۆئگىنىــپ تــۇرۇڭ
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)(teachability

 .21يىراقنـــى كۆرەرلىـــك— ســـىز
پهقهت ۆئزىڭىز كـۆرەلىگهن پهللىگىـال
يﯧتهلهيسىز )(vision
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
شــۇنداق قىلىــپ بىــر لىــدﯦردە كهم
بولــسا بولمايــدىغان  21ســۈپهتنىڭ
تونۇشتۇرۇلۇشــــــى مۇشـــــــۇ يهردە
ائخىرالشتى .مهن ھازىرغىچه يازغان
داھىـــي ۋە لىـــدﯦرالر توغرىـــسىدىكى
ماقـــالىلهردىن يهنه ىئككىـــسى بـــار.
ۇئالرنىڭ بىـرى »داھىـي ۋە لىـدﯦرلىق
نهزەرىيىـــسى توغرىـــسىدا وئمـــۇمىي
چۈشــــهنچه « ،يهنه بىــــرى بولــــسا
»ھونالرنىـــڭ داھىيـــسى ائتـــتىال ۋە
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ائتتىالىئـــزم « بولـــۇپ ،ەئگهر ســـىز
ۇئالرنـــى تﯧخـــى وئقـــۇپ باقمىغـــان
بولــسىڭىز ،ھــازىر ۇئالرنــى بىــر قﯧــتىم
وئقـــۇپ بﯧقىـــشىڭىزنى تهشـــهببۇس
قىلىـــمهن .مﯧنىـــڭ چۈشىنىـــشىمچه،
غهرب ەئللىرىــدىكى بىــرەر شــىركهت
يــــاكى تهشــــكىالت باشقۇرۇشــــنى
ۈئنۈملۈك ېئلىـپ ماڭالمىغـان ،يـاكى
بىرەر ېئغىر كىرىزىـسكه دۇچ كهلـگهن
ۋاقىتتا ،مۇتهخهسسىسلهرنى تهكلىـپ
قىلىـــــپ ،ۆئز شـــــىركىتى يـــــاكى
تهشــكىالتىنىڭ بــارلىق باشــلىقلىرىغا
قارىتا بىر قانچه كۈن لىدﯦرلىق ىئلمى
ھهققىـــدە مهخـــسۇس تهربىـــيىلهش
ېئلىــپ بارىــدۇ .ائنــدىن يولۇققــان
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مهســـىلىنى ھهل قىلىـــشقا باشـــتىن
باشــالپ قايتــا ائتلىنىــدۇ .ھهمــدە
مهسىلىنى شـۇ ائرقىلىـق ھهل قىلىـپ،
داۋاملىق ائلغـا قـاراپ ىئلگىرىلهيـدۇ.
مهن ھـــــازىرغىچه كـــــۆپ قﯧـــــتىم
تهكىتلىگىنىمــــدەك ،بىــــر ىئــــشنى
قىلىــــــشتىكى ەئڭ تــــــوغرا ۋە ەئڭ
ۈئنۈملۈك ۇئسۇل ،ىئلمىي ۇئسـۇلدىن
ىئبارەت .شۇڭالشقا ۇئيغـۇر دىيارىـدا
شـــــىركهت قۇرغـــــان ۋە ۇئيغـــــۇر
شىركهتلىرىدە بىرەر باشلىقلىق رولىنى
ائلغــــان بــــارلىق قﯧرىنداشــــالردىن
ۆئزلىرىنــى يــۇقىرىقى  21ســۈپهتنىڭ
ۆئلچىمى بويىچه بىـر قﯧـتىم باھـاالپ
بﯧقىـــشىنى ۈئمىـــد قىلىـــمهن .ەئگهر
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خالىـــسىڭىز ،ۆئزىڭىزدىكـــى ھهر بىـــر
سۈپهتكه  0دىـن  10ائرىلىقىـدا بىـر
نومـــــۇر بﯧرىـــــپ 21 ،ســـــۈپهتنىڭ
ھهممىـــسىگه بﯧـــرىلگهن نومـــۇرالرنى
قوشۇپ ،چىققـان نهتىجىنـى  100گه
كۆپهيتىــپ 21 ،گه بولــۇپ كــۆرۈپ
بﯧقىــڭ .بــۇ ســىزدە  21ســۈپهتتىن
قانچه پىرسهنتى بارلىقىنى كۆرسـىتىپ
بﯧرىدۇ .بىر خىزمهت ۋەزىپىسىگه بىـر
قــــانچه كاندىــــداتالردىن بىرىنــــى
تالالشتا مۇشۇ ۇئسۇلنى قولالنـسا ،ۇئ
ناھــايىتى ياخــشى ۈئنــۈم بﯧرىــدۇ.
ەئگهر سىزدە سـۈپهتلهرنىڭ بهزىلىـرى
كهم يــاكى يﯧتهرلىــك ەئمهس بولــسا،
ۇئالرنــــــى ھــــــازىردىن باشــــــالپ
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يﯧتىلدۈرۈش يـاكى سـىزدە بـارلىرىنى
»قۇتقۇزۇپ قـﯧلىش« مۇمكىنمـۇ؟ بـۇ
ھهقتىمــۇ وئيلىنىــپ بﯧقىــڭ .ۇئيغــۇر
شــــىركهتلىرى بــــۇ  21ســــۈپهتنىڭ
تىزىملىكىنــــى بىــــر چــــوڭ قهغهزگه
بﯧــسىپ چىقىرىــپ ،ۇئنــى باشــلىقالر
يىغىـــن ائچىـــدىغان مهجلىـــسخانا
تﯧمىغـــا چـــاپالپ قويـــسا ،ۇئنىـــڭ
ۈئنۈمىمــۇ ناھــايىتى ياخــشى بولىــدۇ
)بولسا بۇنىڭغا قوشۇپ» ،وئيالشـنىڭ
 6قــالپىقى« نىمــۇ شــۇنداق قىلىــپ
قويۇڭ(.
مهن مهزكۇر ماقالىنىڭ بﯧشىدا تىلغا
ائلغىنىمــدەك ،ھهر بىــر ائدەم ائلــدى
بىــلهن ۆئزى ۈئچــۈن لىــدﯦر بولىــدۇ.
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ەئگهر خالىـــــسىڭىز ،گهرچه ســـــىز
باشقىالر ۈئچـۈن بىـر رەسـمىي لىـدﯦر
بولمىــسىڭىزمۇ ،يۇقىرىــدىكى ۇئســۇل
بــويىچه ۆئزىڭىزدىكــى  21ســۈپهتكه
بىـــر قﯧـــتىم نومـــۇر قويـــۇپ ،ۆئز-
ۆئزىڭىزنى بىر قﯧتىم باھـاالپ بﯧقىـڭ.
بىــر ائدەمــدە ائشــۇ ســۈپهتلهردىن
كۆپرەكى بـار بولـسا شـۇنچه ياخـشى
بولىــدىغانلىقى ھهممىمىــزگه ائيــان.
شــۇڭا بولــسا ۆئزىڭىــزدە كهم بولغــان
يــاكى كهمچىــل بولغــان ســۈپهتلهرنى
تولۇقالش يولىدىمۇ تىرىشىپ بﯧقىـڭ.
بـــۇ  21ســـۈپهت بىـــلهن يـــۇقىرى
دەرىجىلىـــك نهزەرىـــيه سهۋىيىـــسىدە
تۇرۇپ سىستﯧمىلىق ھالـدا تونۇشـۇپ
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چىقىشىم مﯧنىڭمـۇ بـۇ قﯧـتىم تـۇنجى
قﯧتىم بولۇپ ھﯧسابلىنىدۇ .بىراق ،بـۇ
قﯧتىم تونۇشـتۇرغان مهزمـۇنالر يـاكى
نهزەرىيىــۋى ۇئقــۇمالر مهن ۈئچـــۈن
ائنــــچه يــــاد تۇيۇلمىــــدى— بــــۇ
سۈپهتلهر مﯧنىـڭ ھـازىرغىچه بولغـان
ھاياتىمــدا ىئنتــايىن ھــالقىلىق رول
وئينىغان ،دﯦسهم ائرتۇق كهتمهيدۇ.
ۇئيغـــۇرالر ھـــازىر بىـــر ىئنتـــايىن
ھــــــــالقىلىق تــــــــارىخىي دەۋردە
ياشــــاۋاتىدۇ .ۇئيغــــۇرالر ۈئچــــۈن
ۈئمىــدۋارلىق ۋە ىئجــابىي پوزىتــسىيه
) (optimismنىــــــڭ قىممىتــــــى
بارغانـــسﯧرى ۆئســـۈپ مﯧڭىۋاتىـــدۇ.
ۇئنىڭغا بولغان ېئھتىياج بارغانـسﯧرى
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كۈچىيىــــپ مﯧڭىۋاتىــــدۇ .ۈئمىــــد
ىئنــسانالردا بــار بولۇشــقا تﯧگىــشلىك
ەئڭ مـــۇھىم ھﯧســـسىيات .ۈئمىـــد
بولمايــدىكهن بىــز ۆئز ھايــاتىمىزنى
ائخىــــرغىچه داۋامالشــــتۇرالمايمىز.
ۇئيغۇرالرنىڭ ۈئمىدۋارلىقىنى سـاقالپ
ۋە كۈچهيتىـــپ مﯧڭىـــشتا ھهر بىـــر
لىـدﯦر ،ھهر بىــر ەئقىــل ىئگىــسى ،ھهر
بىـــر بىلىـــم ىئگىـــسى ،ۋە ھهر بىـــر
تهپهككــۇر ىئگىــسىنىڭ بــاش تارتىــپ
بولمايــــــدىغان مهســــــۇئلىيىتى ۋە
مهجبۇرىيىتى بار .مهن ائشۇنداق بىر
چۈشهنچه ائستىدا ،ھـازىرغىچه ۆئزۈم
ېئرىشكهن چوڭ -چوڭ نهتىجىلهرنـى
ۇئيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ نهتىجىــــسى
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ھﯧـــــسابالپ ،ۆئزۈم توغرىـــــسىدىكى
خـــــوش خهۋەرلهردىـــــن ۇئيغـــــۇر
دىيارىـــدىكى خهلقىمىزنـــى خهۋەردار
قىلىــپ تۇرۇشــقا تىرىــشىپ كهلــدىم.
مهن ائشۇ ائدىتىم بويىچه ،بـۇ يهرگه
ۆئزۈم توغرىـــسىدىكى يﯧقىنقـــى بىـــر
قانچه خـوش -خهۋەرنـى كىرگـۈزۈپ
قويـــاي .مهن مۇشــــۇ ائي )يهنــــى
 -2011يىلــى  -9ائي( نىــڭ -13
كۈنى ائمﯧرىكا ھاۋا قاتنـاش ۋە ائلهم
تﯧخنولوگىيىــــــسىنى باشــــــقۇرۇش
ىئدارىـسى ) National Aeronautics
Administration,

Space

and

 (NASAنىـــڭ ائالھىـــدە تـــۆھپه ۋە
يﯧڭـــى كهشـــپىيات ىئشخانىـــسىدىن
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ىئككــى پــارچه ېئلــخهت تاپــشۇرۇپ
ائلدىم .بۇ خهتلهر ماڭا بۇ يىل ناسـا
نىڭ ىئككـى دانه يﯧڭـى تﯧخنولـوگىيه
مۇكـــاپىتى بهرگهنلىكـــى ھهققىـــدە
بولـــۇپ ،مهن ۇئ خهتلهرنـــى مۇشـــۇ
ماقالىنىڭ ائخىرىغا قوشۇپ قويـدۇم.
مهن بىــر ائلىــي دەرىجىلىــك وئپتىكــا
ىئنجىنىــرى بولــۇپ ،ھــازىر  3خىــل
ائلهم تﯧلﯧسكوپىنىڭ ىئـشلىرى بىـلهن
شۇغۇللىنىۋاتىمهن .مﯧنىڭ ائساسـلىق
ىئــشىم تﯧلﯧــسكوپالرنىڭ وئپتىكىلىــق
الھىيىلىرىنـــى كومپيـــۇتﯧر ائرقىلىـــق
تهھلىــل قىلىــپ باھــاالپ ،كــۈتكهن
ىئـــشنى قىلىـــش ۈئچـــۈن قايـــسى
الھىيهنـــى تـــالالش كﯧرەكلىكىنـــى،
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يولۇقىــدىغان ەئمهلىــي مهســىلىلهرنى
ھهل قىلىــش ۈئچــۈن قوللىنىــدىغان
ۇئسۇلنىڭ نﯧمه بولۇشى كﯧرەكلىكىنى،
ھهمـــــدە ھهر بىـــــر وئپتىكىلىـــــق
زاپچاســـالرغا بولغـــان تﯧخنىكىلىـــق
تهلهپلهرنىــــــڭ نــــــﯧمه بولۇشــــــى
كﯧرەكلىكىنــى تﯧپىــپ چىقىــش .بهزى
ەئمهلىــي تﯧخنىكىلىــق مهســىلىلهرنى
ھهل قىلىــش ۈئچــۈن يﯧڭــى ۇئســۇل
يــاكى يﯧڭــى تﯧخنولــوگىيه كهشــىپ
قىلىشقا توغرا كﯧلىدىغان بولۇپ ،مهن
»پۈركۈپ ىئتتىـرىش تﯧخنولوگىيىـسى
تهجرىبىخانىـسى« ) Jet Propulsion
JPL
 (Laboratory,دەپ
ائتىلىــــدىغان ھــــازىرقى ىئــــدارىگه
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كىرگهنــدىن بۇيــان بــۇ ســاھهدە بىــر
قىسىم نهتىجىلهرنى قولغـا كهلتـۈردۈم
)بىزنىڭ ىئدارە  -1930يىللىـرى بىـر
راكﯧتــــا ياســــاش تهجرىبىخانىــــسى
ســۈپىتىدە قۇرۇلغــان بولــۇپ ،راكﯧتــا
پۈركــۈپ ىئتتىــرىش تﯧخنولوگىيىــسى
بىــلهن ائلهم بوشــلۇقىغا چىقىــدىغان
بولغاچقـــــا ،بىزنىـــــڭ ىئـــــدارىگه
ھﯧلىقىدەك ىئـسىم قويۇلغـان ىئـكهن.
دۇنيــادىكى تــۇنجى راكﯧتــانى بىزنىــڭ
ىئــدارە ياســاپ چىققــان .ھــازىرقى
ائيروپىالنالرنىـــــڭ كۆپۈنچىـــــسىمۇ
پۈركۈپ ىئتتىـرىش تﯧخنولوگىيىـسىنى
ىئــشلىتىدۇ( .بــۇ قﯧتىمقــى ھﯧلىقــى
ىئككــــى مۇكاپــــات مهن ىئــــشلهپ
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چىققــــــان ائشــــــۇنداق يﯧڭــــــى
تﯧخنولــوگىيىلهر ۈئچــۈن بﯧــرىلگهن.
ۇئنىڭــدىن باشــقا ،مۇشــۇ  -13ۋە
 -15ســﯧنتهبىر كــۈنلىرى  JPLمــۇ
ماڭـــــــــا يۇقىرىـــــــــدىكى NSA
مۇكاپاتلىرىــدىن باشــقا يهنه ىئككــى
دانه ائالھىـــدە تــــۆھپه مۇكــــاپىتى
بهرگهن بولـــــــــۇپ ،ۇئالرنىـــــــــڭ
تهغدىرنامىــــسىنىڭ رەســــىملىرىنىمۇ
مۇشــۇ ماقالىنىــڭ ائخىرىغــا قوشــۇپ
قويدۇم.
مهن مهزكۇر ماقالهمنى ائمﯧرىكىلىق
داڭلىـــق پهيالســـوپ ۋە ۋاســـكﯧتبول
ترﯦنﯧــــرى ) (coachجــــون ۋۇدەن
-1910 ،Johm
)Wooden
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 (2010نىــڭ بىــر قــانچه ھﯧكمهتلىــك
سۆزلىرى بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن:
–مۇكهممهللىــــك :مۇكهممهللىــــك
مــــــــــۇمكىن ەئمهس ،بىــــــــــراق
مـــۇكهممهللىككه يﯧـــتىش ۈئچـــۈن
پۈتـــۈن كـــۈچى بىـــلهن تىرىـــشىش
پۈتـــۈنلهي مـــۇمكىن .مـــۇھىمى ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىدە تىرىشىش.
–باشــقۇرۇش :يــالغۇز باشــقىالرنىڭ
خىزمهتنــى قانــداق قىلىــدىغانلىقىغىال
ەئمهس ،ۇئالرنىـــــڭ ائىئلىـــــسى ۋە
قىزىقىشلىرىغىمۇ چىـن كـۆڭلىڭىزدىن
قىزىقىـــــدىغان بولـــــسىڭىز ،ســـــىز
ياخشىراق ھهمكـارلىق ۋە ياخـشىراق
نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز.
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–ۆئگىنىش :مهڭگۈ ياشايدىغاندەك
ۆئگىنىـــــــڭ .ەئتىـــــــال ۆئلـــــــۈپ
كﯧتىدىغاندەك ياشاڭ.
–مـــۇۋەپپهقىيهت :ۆئز خاھىـــشىڭىز
بويىچه ىئـش كۆرۈشـكه ەئمهس ،ەئڭ
ياخشى ائمالنى تﯧپىشقا تىرىشىڭ.
–ىئــــــشىنىش :باشــــــقىالرغا بهك
ىئشىنىپ كهتسىڭىز بهزىـدە ائزار يهپ
قالىــسىز ،بىــراق باشــقىالرغا يﯧتهرلىــك
دەرىجىــدە ىئشهنمىــسىڭىز ھهســىرەت
ىئچىدە ياشايسىز.
–شـــاد -خۇراملىـــق :ىئـــدﯦائلىزم
)غايىچىلىـــــك( بىـــــلهن رﯦائلىـــــزم
)ەئمهلىيهتچانلىق( نى بىرلهشـتۈرۈپ،
ۇئنىڭغــــا قــــاتتىق تىرىــــشچانلىقنى
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قوشۇڭ .شۇنداق قىلسىڭىز سىز بۇرۇن
ۈئمىـــد قىلغانـــدىن كـــۆپ ياخـــشى
نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز.
–ۇئتـــۇش :ەئگهر مۇۋاپىـــق تهييـــارلىق
قىلــسىڭىز ،باشــقىالردىن تــۆۋەنرەك نومــۇر
ېئلىــپ قالــسىڭىزمۇ مۇســابىقىدە ھهرگىــز
ۇئتتــــــۇرۇپ قويمايـــــــسىز .ەئگهر ۆئز
قابىلىيىتىڭىزنىــــڭ ھهممىــــسىنى ىئــــشقا
ســﯧلىش يولىــدا ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە
تىرىـــــشچانلىق كۆرسهتـــــسىڭىز ،ســـــىز
مۇسابىقىدە ھهر داىئم ۇئتۇپ چىقىسىز.
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تهبرىك ېئلخﯧتى.
ۇئالرنىــــڭ ائساســــىي مهزمــــۇنى:
»دوكتور ەئركىـن سـىدىق ەئپهنـدى:
مهن  NSAائالھىــــدە تــــۆھپه ۋە
يﯧڭـــى كهشـــپىيات ىئشخانىـــسىنىڭ
رەىئسىگه ۋاكـالىتهن ،سـىزگه NSA
يﯧڭــــى تﯧخنولــــوگىيه مۇكاپــــاتى
بﯧرىلگهنلىكىنـــى خۇشـــاللىق بىـــلهن
ۇئقتــۇرىمهن .بــۇ مۇكاپــات ســىزنىڭ
 -47711نومۇرلــــــــۇق يﯧڭــــــــى
تﯧخنولــــوگىيه دوكالتــــى ) New
 (Technology Reporting, NTRدا
بايــــان قىلىنغــــان كهشــــپىياتىڭىز
ائرقىلىــق ،ائمﯧرىكــا دۆلىتىنىــڭ ائلهم
بوشــلۇقى پروگراممىــسى )تهتقىقــات
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خىزمىتـــى( گه قوشـــقان ائالھىـــدە
تــۆھپىڭىز ۈئچــۈن بﯧرىلــدى .بىــز بــۇ
مۇكاپات ائرقىلىق ،ېئتىراپ قىلىنغـان
ائالھىــدە مــۇۋەپپهقىيىتىڭىز ۈئچــۈن
سىزنى قىزغىن تهبرىكلهيمىز«.
ماڭـــــا  JPLدىـــــن بهرگهن -1
مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
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ماڭـــــا  JPLدىـــــن بهرگهن -2
مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
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بۇ ماقالىـدە تىلغـا ېئلىنغـان باشـقا
ماقالىلهرنىڭ تور ائدرﯦسلىرى
ۆئمۈرلــۈك كهســىپنى قانــداق تــالالش
كﯧرەك:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/Erkinb4.htm

ائرتۇقچىلىق ،ائجىزلىق ،پۇرسـهت ،ۋە
تهھدىت:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20100722_Swot1.htm

غـــايىنى رﯦائللىققـــا ائيالندۇرۇشـــنىڭ
سىرلىق قانۇنىيىتى:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20101018_Qanuniyet1.htm
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مۇۋەپپهقىيهتنىڭ يﯧڭى تهڭلىمىسى؛
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/Erkinb3.htm

ياخـــشى مهغلـــۇپ بولـــۇش ۈئچـــۈن
قانداق قىلىش كﯧرەك؟:
http://www.meripet.com/PDF/2
0110617_FailWell.pdf

ائدەم خاراكتﯧرىنىڭ  6تۈۋرۈكى:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20110402_Xarakter.htm

»يۇلغۇن ىئمال« يۇمشاق دﯦتالى:
http://www.yulghun.com/imla

داھىــــي ۋە لىــــدﯦرلىق نهزەرىيىــــسى
توغرىسىدا وئمۇمىي چۈشهنچه:
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http://www.meripet.com/Sohbe
t1/Erkind3_Lider.htm

ھونالرنىــــڭ داھىيــــسى ائتــــتىال ۋە
ائتتىالىئزم:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/2010a0_Attila.htm

)تۈگىدى(

مهنبه  :مهرىپهت تورى

بۇ ماقالىنى ھﯧچ كىمدىن رۇخـسهت
ســورىماي ،مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن
ھالــــدا باشــــقا ھهر قانــــداق تــــور
بهتلىرىدە ېئالن قىلسىڭىز بولىۋﯦرىدۇ.
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