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 يىلىدىكى بىر جۈمه كـۈنى-2010
چۈشتىن كېـيىن، مهن ىئـشلهيدىغان

ـــــــــدارە   دىكـــــــــى مهنJPLىئ
قاتنىـــشىۋاتقان بىـــر پروجېكتنىـــڭ

ــــــا ــــــن،«: باشــــــلىقى ماڭ ەئركى
ائلدىمىزدىكى دۈشهنبه كۈنى  بىزنىڭ
ــدىغان ــۆزدىن كهچۈرى ــى ك پروجېكتن

شــۇ يىغىنــدا. بىــر مــۇھىم يىغىــن بــار
« بىر قانچه دوكالت قىلىدىغانغا ماڭا

PowerPoint«ـــدىغان ـــى كېلى  بېت
سـهن ۇئنـى. نهتىجىلهر كېرەك ىئـدى

ـــــــــارالپ ـــــــــهنبىگىچه تهيي دۈش
ــۇ يىغىنغــا  NASAبېرەلهرســهنمۇ؟ ب

ــــاش شــــتابىدىكى مۇشــــۇ ــــڭ ب نى
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ـــادىمالرمۇ ـــۇئل خ ـــا مهس پروجېكتق
مهن بۇ ىئشنىڭ.  دېدى» قاتنىشاتتى

ناھايىتى مۇھىملىقىنى ھـېس قىلىـپ،
 ۆئيـدە ىئـشلهپ،مهن ەئته«ۇئنىڭغا 

ــرەي ــۈرۈپ بې ــۇ ىئــشنى پۈتت دەپ» ب
 .جاۋاب بهردىم

ـــــسى مهن كومپيـــــۇتېرىمنى ەئتى
ۆئيدىن ىئدارىـدىكى كومپيۇتېرالرغـا
ــشقا ــسابالشالرنى قىلى ۇئالپ، زۆرۈر ھې
ۇئرۇنــــۇپ باقــــسام، ســــۈرەئتنىڭ
ائســــتىلىقىدىن ىئچىــــم ناھــــايىتى

شـۇنىڭ بىـلهن ائشـۇ. پۇشۇپ كهتتى
ــۈنى  ــهنبه ك ــول 45kmش ــۈرۈپ  ي ي

ىئدارىگه بېرىپ، بىر كۈن ىئشلهپ، ۇئ
دۈشــــهنبه.  ىئــــشالرنى پۈتتــــۈردۈم
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كۈنىــــــدىكى يىغىنــــــدا بىزنىــــــڭ
پروجېكتنىــــــــڭ باشــــــــلىقى مهن
تهييارلىغـــان مهزمـــۇنالرنى دوكـــالت

ــــۇرۇن،  ــــشتىن ب ــــازىر«قىلى مهن ھ
ـــۇنالرنى ـــدىغان مهزم ـــالت قىلى دوك
ــۈنى ائرام ــن ســىدىق شــهنبه ك ەئركى

 تهييـارالپائلماي ىئشلهش ائرقىلىـق
ـــلهن مهن. بهردى ـــدى بى ـــۇڭا ائل ش

.دېـدى» ۇئنىڭغا رەھمهت ېئيـتىمهن
بــۇ قېتىمقــى يىغىننىــڭ مــۇھىملىقى
بىلهن سېلىشتۇرغاندا، مېنىڭ قىلغىنىم
ــۋاال چــوڭ ىئــشمۇ ەئمهس ــر ۇئنچى بى
بولۇپ، باشلىقىمنىڭ مېنى بۇ يىغىنـدا
ـــېچ ـــشىنىڭ ھ ـــا ېئلى ـــدە تىلغ ائالھى

لـېكىن.  قانداق ھاجىتى يـوق ىئـدى
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ـــسلىقىغا ـــك قى ـــڭ قانچىلى ۇئ ۋاقىتنى
قارىماي، مېنىڭ تۆھپهمنى كۆپچىلىك
ائلدىـــدا ائشـــكارا ېئتىـــراپ قىلىـــش
.نۇقتىسىدا تۇرۇپ، مېنى تىلغا ائلدى
مهن ۆئزۈمنىڭ ائمېرىكىـدىكى ائلىـي
ـــدا ـــىركهت ھاياتىم ـــتهپ ۋە ش مهك
بۇنــــداق ىئــــشالرنى كــــۆپ قېــــتىم

باشلىقالر ۆئزىنىڭ قـول  —ۇئچراتتىم
ستىدىكى كىـشىلهرنىڭ تۆھپىـسىنىائ

ائيرىم ۋە كۆپچىلىك ائلدىدا ائشكارا
.قىلىدۇ) acknowledge(ېئتىراپ 

بــۇ نــېمه ۈئچــۈن بىلهمــسىز؟  بۇنىــڭ
ــــاكى ــــۇ باشــــلىقالر ي ســــهۋەبى، ب
ـــدېرلىق ـــسى لى ـــدېرالرنىڭ ھهممى لى
ىئلمىدە مهخسۇس تهربىيه كۆرگهنلهر



12 

بولــــۇپ، يۇقىرىقىــــدەك قىلىــــشنىڭ
وگىيىـسىدە ىئنتـايىنىئنسان پسىخول

ـــسى ـــڭ ھهممى مـــۇھىملىقىنى ۇئالرنى
وئخــــــــــــشاش دەرىجىــــــــــــدە

 .بىلىدىغانلىقىدىندۇر

ـــــــــان ـــــــــازىرغىچه يازغ مهن ھ
ــايه، ــشان، غ ــدە ائرزۇ، نى ماقالىلىرىم
ـــدۇرۇش، ـــا ائيالن ـــايىنى رېائللىقق غ
شــــىركهت باشــــقۇرۇش، داھىــــي ۋە
ــار ــر قات ــارلىق بى ــۇۋەپپهقىيهت قات م
نمهســـىلىلهر ۈئســـتىدە بىـــر ائزدىـــ

ھازىرغىچه توختالمىغان.  توختالدىم
ىئلمىــي ۇئقۇمالرنىــڭ بىــرى لىــدېرلىق

ــــارەت ــــدىن ىئب ــــا.  ىئلمى ائمېرىك
ــم ــۇ ىئلى ــدە ب ــارلىق غهرب ەئللىرى قات
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ناھــــايىتى كهڭــــرى وئمۇمالشــــقان
بولۇپ، مهن ائمېرىكىدىكى بىر قانچه
ـــلىق ـــر ۋە باش ـــىركهتلهردە ىئنژېنې ش
بولۇپ ىئشلهش جهريانىدا باشقۇرۇش

 لىدېرلىق توغرىسىدىكى مهخسۇسۋە
كۇرسالرغا بىر قانچه قېتىم قاتنىـشىپ

ــاقتىم ــشىچه،.  ب ــڭ مۆلچهرلى ۆئزۈمنى
ۇئيغـــۇرالر ھـــازىرغىچه بـــۇ ىئلىمـــگه
ــدى ــپ كېتهلمى ــار بېرى ــچه ېئتىب .ائن
شۇڭالشــقا بــۇ ىئلىمنىــڭ كۈچىــدىنمۇ

ـــدى ـــۈك پايدىلىنالمى ـــر.  ۈئنۈمل بى
ــك ــشىدە، يېتهرلى ــڭ گۈللىنى مىللهتنى

ىكى لىـــدېرلىق بىلىملىرىنـــىســـاند
ــۈك ــى ۈئنۈمل ــدىغان ھهمــدە ۇئن بىلى
ىئشلىتهلهيدىغان كىشىلهرنىڭ بۆلىشى
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.ىئنتــــايىن مــــۇھىم رول وئينايــــدۇ
ھهممهيلهننىــــــــڭ خهۋىرىــــــــدە
بولغىنىــدەك، ھــازىر ۋەتهن ىئچــى ۋە
ســىرتىدىكى ۇئيغــۇرالر جهمىئيىتىــدە
ــــدېرلىق ــــى ۋە لى ــــدېرلىق بىلىم لى
ىماھارىتىنىــــــــڭ يېتهرســــــــىزلىك

ــار ــان ناچ ــۈز بېرىۋاتق ــهۋەبىدىن ي س
شۇڭالشـقا.  ەئھۋالالر ىئنتايىن كـۆپ

ـــــدە جـــــون ـــــۇر ماقالى مهن مهزك
نىـڭ) John C. Maxwell (ماكـسىۋېل

ـــۇم بولۇشـــقا« ـــر لىـــدېردە چوق بى
ـــشلىك  ـــۈپهت21تېگى ـــگهن»  س دې

ــسقىچه ــۇنالرنى قى ــدىكى مهزم كىتابى
بـۇ كىتابنىـڭ. تونۇشتۇرۇپ ۆئتىـمهن
ـــشى ـــزچه ائتىلى  The 21« ىئنگلى
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indispensable qualities of a 

leader« دۇر . 

ـــــــدا، وئمۇمالشـــــــتۇرۇپ ېئيتقان
لىدېرلىقنىڭ مۇنـداق ىئككـى تهرىپـى

ۇئنىــڭ بىــرى ھهر بىــر كىــشىنىڭ. بــار
 ۆئزىــگه قارىتىلغــان لىــدېرلىق-ۆئز

يهنه بىــــرى بولــــسا.  ىئقتىــــدارى
باشـــقىالرغا قارىتىلغـــان لىـــدېرلىق

 .ىئقتىدارى

ىـــڭ وئخـــشىمىغانھهر بىـــر ائدەمن
ـــــرى، ســـــاندىكى گـــــۈزەل ائرزۇلى
.نىــشانلىرى ۋە غــايىلىرى بــار بولىــدۇ
ــشىلهر ــاندىكى كى ــۆپ س ــۇنداقال ك ش
ۆئزىنىـڭ تهپهككــۇر دۇنياســىدا ائشــۇ
گــۈزەل ائرزۇ، نىــشان ۋە غــايىلهرنى
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ــــى ــــۇرغان ۋاقىتتىك ــــگه ائش ەئمهل
مهنزىرىلهرنى كۆرۈپ تۇرۇشـقا، ائشـۇ

ىيالچاغدىكى ەئھۋالالر توغرىسىدا خ
ــدۇ ــاھىر كېلى ــشقا م ــداقتا.  قىلى ۇئن

ـــۈزەل ـــىزنىڭ گ ـــلهن س ـــز بى ۆئزىڭى
ائرزۇلىرىڭىزنىڭ وئتتۇرىسىنى ائيرىپ
ــسىز؟ ۇئ ــېمه بىلهم ــه ن ــان نهرس تۇرغ
.ســـىزنىڭ لىـــدېرلىق ىئقتىـــدارىڭىز
ـــــدارى ســـــىزنىڭ ـــــدېرلىق ىئقتى لى
ـــتهكلهپ ـــۈك يې ـــقىالرنى ۈئنۈمل باش
ــــسا ــــۈن كهم بول ــــشىڭىز ۈئچ مېڭى

ـــدۇ داقال ســـىزنىڭ ۆئزشـــۇن.  بولماي
غــايىڭىزنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتا كهم

ــدۇ ــسىمۇ ھهم بولماي شۇڭالشــقا.  بول
مهيلـــى ســـىز باشـــقا بىـــر گۇرۇپپـــا
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ـــاكى ـــقۇرىدىغان ي ـــى باش ائدەملهرن
ۇئالرغــا يېتهكچىلىــك قىلىــدىغان بىــر
رەســمىي باشــلىق يــاكى بىــر رەســمىي

ـــۇڭ ـــدېر بول ـــۇر-لى ـــاڭ، مهزك  بولم
قــۇپماقــالىنى چوقــۇم بىــر قېــتىم وئ

 .چىقىڭ

دېـگهن» باشـلىق«يـاكى » لىدېر«
ائتالغۇنىــــڭ ۆئزىــــدىنال كۆرۈنــــۈپ
تۇرغىنىدەك، بىر گۇرۇپپا ائدەملهرنـى
ـــــا ـــــاكى ۇئالرغ باشـــــقۇرىدىغان ي
يېتهكچىلىك قىلىـدىغان بىـر رەسـمىي
ــدېر ــمىي لى ــر رەس ــاكى بى ــلىق ي باش
ــــــــدە ــــــــۇ ماقالى ــــــــۈن ب ۈئچ
تونۇشــتۇرۇلىدىغان مهزمــۇن تېخىمــۇ

ـــۇھىم ـــمى.  م ـــر رەس ـــدېرنىڭبى ي لى
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ــــدېر بواللىغــــان ــــك لى -الياقهتلى
ــر ــدىغان بى ــانلىقىنى ۆئلچهي بواللمىغ
مۇھىم ۆئلچهم، باشـقىالرنىڭ ۇئنىڭغـا
ـــــــــشنى ـــــــــدىن ەئگىشى ۆئزلۈكى

. خالىمايدىغانلىقىـدۇر-خااليدىغان
ــــاكى ــــك ي ــــىز يېتهكچىلى ەئگهر س
ــىزگه ــا س ــسىڭىز، ەئمم ــدېرلىق قىل لى
ھـــېچ كىـــم ەئگهشمىـــسه، ۇئ ھالـــدا

ــــىزنىڭ قىل ــــقىالرنىس ــــز باش غىنىڭى
يېتهكلهپ مېڭىش بولماستىن، يـالغۇز

شۇڭالشـــقا.  يـــول مـــېڭىش بولىـــدۇ
ــرەر شــىركهت قۇرغــان، ەئگهر ســىز بى
ـــرەر ـــاكى بى ـــان، ي ـــاقچى بولغ قۇرم
تهشكىالت ياكى شىركهتته مهلۇم بىـر
دەرىجىــدىكى بىــر باشــلىقلىق رولىنــى
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ائلغان بىرى بولـسىڭىز، بـۇ ماقـالىنى
 .قۇپ بېقىڭچوقۇم بىر قېتىم وئ

جــون ماكــسىۋېل ەئپهنــدى پۈتــۈن
دۇنيادىكى ھازىرغىچه ياشىغان ۇئلۇغ
ـــق ـــى تهتقى ـــاكى داھىيالرن ـــدېر ي لى
قىلىپ، ۇئالرنىڭ ھهممىسىنىڭ مهزكۇر

ــــتۇرۇلىدىغان  ــــدە تونۇش 21ماقالى
ـــــى ـــــگه ىئكهنلىكىن ـــــۈپهتكه ىئ س

 سـۈپهت21بـۇ .  يهكۈنلهپ چىققـان
ھهققىدىكى بىلىملهر سىزنىڭ ھهقىقىي

ــــۈر ــــكت ــــۈك يېتهكچىلى دە ۈئنۈمل
قىلىــدىغان، ۋە كىــشىلهر ەئگىشىــشنى
ـــۇش ـــدېر بول ـــر لى ىئـــستهيدىغان بى
ۈئچۈن ھازىرلىمىسىڭىز بولمايـدىغان
كىشىلىك خاراكتېرلهر بىلهن تونۇشۇپ
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چىقىـــــش، ۇئالرنـــــى تهرەققىـــــي
قىلـــدۇرۇش، ۋە ۇئالرنـــى تـــوغرىالش
ۈئچـــــۈن ناھـــــايىتى زور يـــــاردەم

 .قىالاليدۇ

ىرىنى بىلىـش بىـلهنلىدېرلىق بىلىمل
ۇئنـــــى ەئمهلىيهتـــــته قوللىنىـــــپ،
ــش ــدېرلىق قىلى ــك لى مۇۋەپپهقىيهتلى

. ائيـــرىم ىئككـــى ىئـــش-ائيـــرىم
ـــــانۇنىيىتى« ـــــان ق ـــــڭ» جهري نى

ــۇ ــدېرلىق ھهرگىزم ــشىچه، لى كۆرسىتى
ــدۇ، ــدىال يېتىلمهي ــڭ ىئچى ــر كۈننى بى

ــۈنى  ائز ــى ۇئ ھهر ك ــن-بهلك  ائزدى
ۆئزىڭىزنى.  تهرەققىي قىلىپ يېتىلىدۇ

لىدېرلىق بىلىملىرىنـى بىلىـدىغان بىـر
ــــــادا ــــــائل دۇني ــــــدىن رې ائدەم
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مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك لىـــــــدېرلىق
قىالاليدىغان بىرىگه ائيالندۇرۇشتىكى
ائچقــــــۇچ ســــــىزنىڭ كىــــــشىلىك

سـىزنىڭ.  خاراكتېرىڭىزدىن ىئبـارەت
كىــــشىلىك خــــاراكتېرىڭىز يــــاكى
خـــاراكتېر جهھهتتىكـــى ســـۈپىتىڭىز

ىزنىســـىزنىڭ لىـــدېرلىق ىئقتىـــدارىڭ
-ھهرىكهتكه كهلتـۈرۈپ، ۇئنـى كـۈچ

ـــدۇ ـــگه قىلى ـــۇۋۋەتكه ىئ ـــاكى.  ق ي
ــۇۋەپپهقىيهت ــىزنىڭ م ــسا ۇئ س بولمى

ـــدۇ ـــولىڭىزنى توســـۇپ قويى ـــر. ي بى
-ائدەمنىڭ ۈئنۈملـۈك لىـدېر بولـۇش

ــــى ــــڭ ىئچك ــــلىقىنى ۇئنى بواللماس
ــداق ائدەم ىئكهنلىكــى ــته قان جهھهت

ــــدۇ ــــپ.  بهلگىلهي ــــقىچه قىلى باش



22 

ــــدېرلى ــــدا، لى ــــڭېئيتقان ق ائدەمنى
ىئچىــدىن ســىرتىغا قــاراپ تهرەققىــي

ەئگهر سـىز ىئچكـى.  قىلىپ يېتىلىدۇ
ـــدېر ـــر الياقهتلىـــك لى جهھهتـــته بى
بوالاليدىكهنسىز، تاشقى جهھهتتىمـۇ
ۆئزىڭىز ائرزۇ قىلغاندەك لىـدېرالرنىڭ

ــسىز ــرى بوالالي ــقا ەئگهر.  بى شۇڭالش
ــــدىقىنىڭ ەئڭ ــــدېرلىق بال ســــىز لى

ــــا ــــسىگه چىقم ــــۇقىرى پهللى قچىي
بولىدىكهنــسىز، چوقــۇم ۆئزىڭىــزدە،
ياكى ۆئزىڭىزنىڭ ىئچكى دۇنياسـىدا،
ــتۇرۇلىدىغان ــدە تونۇش ــۇ ماقالى مۇش

ــدۈرۈڭ21 ــۈپهتنى يېتىل ەئگهر«.   س
سىز شۇنداق قىالاليدىكهنسىز، سىز بۇ
دۇنيادىكى باشقا ھهر قانـداق ىئـشنى
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 .»قىالاليسىز

ۋاقىـــت ېئتىبـــارى بىـــلهن مهن بـــۇ
ه قىـسىمغا بولـۇپماقالىنى بىـر قـانچ

 .تاماماليمهن

كىتابنىڭ ئاپتورى توغرىسىدا
ـــۇم بولۇشـــقا« ـــدېردە چوق ـــر لى بى

ـــشلىك  ـــۈپهت21تېگى ـــگهن»  س دې
كىتابنىــڭ ائپتورىنىــڭ ىئــسمى جــون

) »John C. Maxwell«( ماكــسىۋېل

ـــدە ـــور ھهققى ـــۇپ، مهن ۇئ ائپت بول
ـــڭ  ـــايه تىكلهشـــنىڭ «ۆئزۈمنى 10غ
ـــسىدىمۇ» ۆئلچىمـــى ـــگهن ماقالى دې

.راق چۈشــــهنچه بهرگهن ىئــــدىمائز
ماقالىنىـــــڭ تولـــــۇق بولۇشـــــىغا
كاپالهتلىك قىلىش ۈئچۈن وئخـشاش
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چۈشهنچىنى بـۇ يهرگىمـۇ كىرگـۈزۈپ
جون ماكـسىۋېل ەئپهنـدى.  قويدۇم

بىــر خهلقــائرادا ېئتىــراپ قىلىنغـــان
لىدېرشۇناســــلىق مۇتهخهسسىــــسى،

ۇئ.  نۇتۇق سۆزلىگۈچى ۋە ائپتـوردۇر
ــــۇق كى50 ــــدىن ائرت ــــاب پارچى ت

ـــــڭ ـــــۇپ، ۇئالرنى ـــــان بول چىقارغ
16كوپىيـــــــسىدىن ھـــــــازىرغىچه 

.مىليونــــدىن ائرتــــۇقى ســــېتىلغان
ـــادىكى  ـــۇق2دۇني ـــدىن ائرت  مىليون

لىــدېرالرغا تهربىــيىلهش ســېمىنارلىرى
ـــــــــــــــدېرالر تهۋە.  بهرگهن ۇئ لى

وئرۇنالردىـــــــن دۇنيـــــــادىكى ەئڭ
Fortune 500« مۇۋەپپهقىيهتلىـك 

ـــىركهتلهر، ھه» ـــدىكى ش ر تىزىملىكى
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قايـــسى ەئللهرنىـــڭ ھۆكـــۈمهتلىرى،
ائمېرىكىنىڭ ھهربىـي ائكادېمىيىـسى،
ائمېرىكىنىڭ مهملىكهتلىـك ىئـسپورت
ــــى ۆئز ــــمىلىرى ۋە ب د ت ن بىرلهش

 »Fortune 500«(ىئچىـــگه ائلىـــدۇ 

ـــايىتى ـــادا ناھ ـــىركهتلىرىنى دۇني ش
يــاكى» فورتــۇنه«نوپۇزلــۇق بولغــان 

ژۇرنىلــى ھهر يىلــى تــالالپ» تهلهي«
غان بولۇپ، ۇئالر دۇنيادىكىبېكىتىدى

ـــــوڭ  ـــــىركهتنى ۆئز500ەئڭ چ  ش
جــون ماكــسىۋېل).  ىئچىــگه ائلىــدۇ

ـــانچه مـــۇالزىمهت ـــر ق ەئپهنـــدى بى
ـــان ـــىركهتلىرىنىمۇ قۇرغ ـــڭ.  ش ۇئنى

لىــدېرلىقنىڭ ائغــدۇرۇپ تاشــلىغىلى«
ـــــدىغان  ـــــانۇنىيىتى21بولماي ،» ق
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ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچىــدىكى لىــدېرلىقنى«
ـــدۈرۈڭ ـــ« ، ۋە »يېتىل ـــر لى دېردەبى

ــــشلىك  ــــۇم بولۇشــــقا تېگى 21چوق
 پارچه كىتابىنىـڭ3دېگهن » سۈپهت

ــخىدىن ــون نۇس ــر مىلي ــرى بى ھهر بى
 .كۆپرەك سېتىلغان

تۆۋەنــدە مهن بىــر لىــدېردە چوقــۇم
ـــشلىك   ســـۈپهتنى21بولۇشـــقا تېگى

 .تونۇشتۇرۇشنى باشاليمهن

 — كىشىلىك خاراكتېر-1
چوڭ تاشنىڭ بىر پارچىسى 

 )Character(بولۇش 
ھهقـته ىئـشلىتىلگهن ىئنگلىـزچهبۇ 

بولـــــۇپ، » Character« ســـــۆز 
ۇئنىڭ يۇلغـۇن لۇغىتىـدىكى مهنىـسى
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ــىيهت،« ــجهز، خۇسۇس ــاراكتېر، مى خ
ەئخـــالق، پهزىـــلهت، ائالھىـــدىلىك،
»ۆئزگىچىلىـــك، پېرســـوناژ، بهلـــگه

ـــكهن ـــون.  ىئ ـــۆز ج ـــۇ س ـــى، ب يهن
ـــدا ـــدىنىڭ كىتابى ـــسىۋېل ەئپهن ماك

ــــاراكتېر« ــــشىلىك خ ــــگهن» كى دې
»ەئخالقلىـــق«ىمۇ، ھهمـــدە مهنىـــد

دېــــگهن مهنىــــدىمۇ ىئــــشلىتىلگهن
ــــــزچه ــــــۇ ىئنگلى ــــــۇپ، مهنم بول

»Character «ــــۆزنى ــــگهن س دې
ـــدە ـــل مهنى ائشـــۇنداق ىئككـــى خى

 .ائلىمهن

ــشىلىك خــاراكتېر ــى كى ــۇ يهردىك ب
دېگىنىمىــز بىــر ائدەمنىــڭ ەئخالقىــي
ســـۈپىتىگه، ســـهمىمىي بولـــۇش ۋە
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جۈرەئتلىك بولۇش قاتارلىق كىشىلىك
بىـر لىـدېرنىڭ.  تىگه قارىتىلغانسۈپى

ـــا ـــل ەئھۋالالرغ ـــاتتىكى ھهر خى ھاي
قانداق مۇائمىله قىلىدىغانلىقى ۇئنىڭ
كىـــــشىلىك خـــــاراكتېرى يـــــاكى
ـــى ـــداق ىئكهنلىكىن ـــڭ قان پهزىلىتىنى

ـــر. كۆرســـىتىپ بېرىـــدۇ كرىـــزىس بى
ــــــــــاراكتېرىنى ــــــــــڭ خ ائدەمنى
ــــڭ ــــا ۇئنى ــــدۇ، ەئمم يېتىلدۈرمهي
خاراكتېرىنىــــــــڭ قانــــــــداقلىقىنى

ــــدۇائشــــ ــــر. كارىالپ بېرى ائدەم بى
وئڭۇشــسىزلىققا يولۇققانــدا، مۇنــداق
ىئككى خىل يولدىن بىرىنى تالالشـقا

ەئخالقلىق بولـۇش: مهجبۇرى بولىدۇ
ــتىم. يــاكى مۇرەســسه قىلىــش ھهر قې
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ەئخالقلىق بولۇشنى تاللىغـان ائدەم،
بۇنداق تالالش بىر سهلبىي ائقىۋەتنى
كهلتــۈرۈپ چىقارغــان تهقــدىردىمۇ،

 قېـــتىم بۇرۇنقىـــدىنمۇ كۈچلـــۈكھهر
ــدۇ ــۇپ ماڭى ــسىل. بول ــزدە ېئ ۆئزىمى

پهزىلهتلهرنى يېتىلدۈرۈش ۆئزىمىزنـى
بىر لىدېر قىلىپ تهرەققىي قىلـدۇرۇش
ـــر ـــى بى ـــۈنال ەئمهس، ۆئزىمىزن ۈئچ
ياخشى ىئنـسان قىلىـپ يېتىلـدۈرۈش

 .ۈئچۈنمۇ ناھايىتى زۆرۈر

سىزنىڭ خـاراكتېرىڭىز سـىزنىڭ كىـم
سىزنىڭ.  لگىلهيدۇىئكهنلىكىڭىزنى به

ــى ــىزنىڭ نېمىن ــز س ــم ىئكهنلىكىڭى كى
ــــدۇ ــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهي .كۆرى
ســـىزنىڭ نېمىنـــى كۆرىـــدىغانلىقىڭىز
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ــــــــشنى ــــــــېمه ىئ ــــــــىزنىڭ ن س
ــــدۇ ــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهي .قىلى
شۇڭالشقا بىر لىدېرنىڭ قانـداق ىئـش
ــــڭ ــــدىغانلىقىنى ۇئنى ــــپ بارى ېئلى
ـــارىغىلى ـــپ ق ـــدىن ائيرى خاراكتېرى

ەئگهر بىــــر لىــــدېرنىڭ.  ايــــدۇبولم
ــق ــى داۋاملى ــلهن ھهرىكىت ــى بى نىيىت

ـــارىمۇ-ۆئز ـــۇپ- ائرا ق  قارشـــى بول
ــشىلىك ــڭ كى ــىز ۇئنى ــدىكهن، س ماڭى
خاراكتېرىنى كۆزىتىش ائرقىلىـق نـېمه
ــدىغانلىقىنى ــۇنداق بولى ــۈن ائش ۈئچ

 .بايقىيااليسىز

ــاالنتلىرى ــسىم ت ــر قى ــڭ بى ائدەمنى
ـــشىلىك ـــا كى ـــدۇ، ەئمم ـــا بولى تۇغم

بىـز.  راكتېر خۇسۇسـىي تالالشـتۇرخا
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 ائنىـــــسىنى،-ۆئزىمىزنىـــــڭ ائتـــــا
تۇغۇلغــــان ۋە ۆئســــۈپ يېــــتىلگهن
يۇرتىنى، ۋە ۆئزىمىزنىـڭ تـاالنتلىرىنى

ــــز تاللىيالمــــايمىز ەئممــــا.  ۆئزىمى
ـــز ـــڭ خـــاراكتېرىنى ۆئزىمى ۆئزىمىزنى

يهنى بىز ھهر قېتىم بىـر. تاللىيااليمىز
تالالشـــقا دۇچ كهلگهنـــدە، ۆئزىمىـــز

ــۈ ــاۈئچ ــاراكتېرنى ۋۇجۇدق ــر خ ن بى
ــــۈرىمىز ــــاتىمىز.  كهلت ــــڭ ھاي بىزنى

ۆئزىمىزنىڭ كىـشىلىك خـاراكتېرلىرىنى
يېتىلــــدۈرۈش جهريــــانى بولــــۇپ

 .ھېسابلىنىدۇ

ھهقىقىي لىدېرلىق باشقا كىـشىلهرنى
 ەئگهر—ۆئز ىئچىــگه ائلغــان بولىــدۇ

ھېچ كىم سىزگه ەئگىـشىپ ماڭمىـسا،



32 

ســىز باشــقىالرنى يېــتهكلهپ ماڭغــان
ــالغۇزبو ــز ي ــى ۆئزىڭى ــسىز، بهلك لماي

كىشىلهر.  مېڭىپ كېتىۋاتقان بولىسىز
ناچـــار خاراكتېرلىـــك يـــاكى ناچـــار
.ەئخالقلىق لىـدېرالرغا ەئگهشـمهيدۇ
بــۇرۇن ەئگهشــكهن بولــسىمۇ، ۇئنىــڭ
ـــڭ ـــاكى ەئخالقىنى ـــڭ ي خاراكتېرىنى
ناچارلىقىنى بايقىغان ھامان ۇئنىڭغـا

 .ەئگىشىشتىن توختايدۇ

ـــــــدېرالر ۆئز  ـــــــڭلى خاراكتېرىنى
چهكلىمىسىدىن ۈئسـتۈن تۇرىـدىغان

بهزى.  بىـــر پهللىـــگه يېتهلمهيـــدۇ
ناھــايىتى تــاالنتلىق كىــشىلهر مهلــۇم
دەرىجىــــــدىكى مــــــۇۋەپپهقىيهتكه
ېئرىـــشىپ بولـــۇپال ۋەيـــران بولـــۇپ
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بۇنداق بولۇشتىكى ھالقىلىق.  كېتىدۇ
ھـاۋارد.  ائمىل كىشىلىك خاراكتېردۇر

ـــــسو ـــــىتېتىنىڭ پروفېس رىۇئنىۋېرس
Steven Berglas” (ستىۋىن بېرگالس

ـــداق ائدەم) ” ـــشىچه، ۇئن نىـــڭ دېيى
ــدىن ــل ەئھۋال ــۆت خى ــدىكى ت تۆۋەن
ــشىدىن ــى ۆئز بې ــدە بىرىن كهم دېگهن

ـــدۇ ـــش،: ۆئتكۈزى ـــاۋۇرلۇق قىلى ھاك
ــش، ــېس قىلى ــالغۇزلۇق ھ ــايىن ي ىئنت
ــــــــسىدە ــــــــق دەرىجى بۇزغۇنچىلى
ـــا ـــش، ۋە زىن ـــك قىلى تهۋەككۈلچىلى

ــزبۇالرنىــڭ ھهر .  قىلىــش بىــرى ائجى
ــدىغان ــشىلهر تۆلهي ــك كى خاراكتېرلى

 .ېئغىر بهدەل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ەئگهر ســـىزدە يۇقىرىقىـــدەك تـــۆت
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خىـــل ەئھۋالنىـــڭ بىـــرى كۆرۈلـــسه،
ــــشىڭىزنى ــــان ىئ ــــۇم قىلىۋاتق چوق
ـــڭ ـــر ائز ائرام ېئلى ـــپ، بى .توختىتى
ــر چــارە ــز ۈئچــۈن بى ھهمــدە ۆئزىڭى

ــــــڭ ەئگهر خــــــاراكتېردىكى.  تېپى
ــــــــــزلىقالر  ــــــــــداائجى ۆئز ۋاقتى

ـــــڭ ـــــدىكهن، ۋاقىتنى ۆئزگهرتىلمهي
ۆئتۈشـــــىگه ەئگىـــــشىپ ۇئنـــــداق
ــــشىپ ــــۇ ېئغىرلى ــــق تېخىم ائجىزلى

ـــــدۇ ـــــزدە،.  ماڭى ـــــىز ائىئلىڭى س
خىزمىتىڭىــــــزدە ۋە جهمىئيهتــــــته
ــزدا، باشــقىالرنى يېــتهكلىگهن ۋاقتىڭى
ســىز ۈئچــۈن ەئڭ مــۇھىم بايلىقنىــڭ
كىـــشىلىك خـــاراكتېر يـــاكى ېئـــسىل

ـــلهت ىئك ـــي پهزى ـــىەئخالقى هنلىكىن
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 .ھهرگىزمۇ ۇئنتۇلۇپ قالماڭ

 تۇنجى — سېھرىي كۈچ-2
قېتىم بهرگهن تهسىر ھهل 

قىلغۇچ رول ئوينايدۇ 
)Charisma( 

ــــدا ــــۈچنى ىئنگلىزچى ســــېھرىي ك
»charisma «،ــۇپ ــدىغان بول دەي

ۇئنىڭ ىئنگلىزچه لۇغهتتىكى مهنىـسى
بىــر ائدەمنىــڭ مهلــۇم بىـــر ائدەم«

ـــاكى توپىغـــا تهســـىر كۆرســـىتىش ي
ق يۈرگۈزۈش ىئمكانىيىتىگه ىئگهھوقۇ

ـــاكى ـــۈچى ي ـــي ك ـــدىغان روھى قىلى
ـــــــــۈپىتى ـــــــــشىلىك س دەپ» كى

ـــهندۈرۈلگهن ـــۆز.  چۈش ـــي س ائددى
ـــۈچ ـــېھرىي ك ـــدا، س ـــلهن ېئيتقان بى
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دېگىنىمىز باشقىالرنى ۆئزىـگه جهلـپ
ــــارەت ــــدىن ىئب ــــش ىئقتىدارى .قىلى

 Dan(ائمېرىكىلىــق دەن رېيالنــد 
Reiland (ــدۇ ــداق دەي ــىز«: مۇن س
ـــشســـېھرىي ـــداق قىلى ـــۈچكه قان  ك

ائرقىلىق ېئرىشهلهيسىز؟  باشـقىالرنى
ـــــشى ـــــسىدا ياخ ـــــرى توغرى ۆئزلى
ھېســسىياتقا ىئــگه قىلىــشنى ۇئالرنــى
ســـىز ۆئزىڭىـــز توغرىـــسىدا ياخـــشى
ھېسسىياتقا ىئگه قىلىـشتىن ۈئسـتۈن

ـــق ـــۇش ائرقىلى ھه(»  .وئرۇنغـــا قوي
ىئــشنىڭ ھهممىــسىنى مهنــال«دېــسىال 

 بولــسا بــۇباشــقىالرنىڭ. قىلىــۋاتىمهن
ىئـــــشالر بىـــــلهن ائنـــــچه كـــــارى

دەيــــدىغان ائدەم» بولمايۋاتىــــدۇ
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.ســـېھرىي كـــۈچكه ىئـــگه بولمايـــدۇ
ىئـشنى ائساسـهن«ۇئنىڭ ەئكسىچه، 

 پوكـــــۇنىالر قىلـــــدى ۋە-پـــــاالنى
قىلىۋاتىـــدۇ، مهن پهقهت ســـىرتتىن
ـــــۇۋاتىمهن ـــــدە بول »ائزراق ياردەم
دەيدىغان لىدېرالر ھهقىقىـي سـېھرىي

سـېھرىي كـۈچ.)  دۇكۈچكه ىئگه بولى
خــۇددى باشــقا.  تۇغمــا بولمايــدۇ

كىـــشىلىك ســـۈپهتلهرگه وئخـــشاش،
ـــدۈرگىلى ـــۇ يېتىل ـــېھرىي كۈچنىم س

 .بولىدۇ

ـــــپ ـــــگه جهل ـــــقىالرنى ۆئزى باش
قىالاليدىغان، باشـقىالرنى ۆئزىـگه ۆئز
ــــــــــــلهن ــــــــــــارلىقى بى ىئختىي
ـــــر ائدەم ـــــتۈرەلهيدىغان بى ەئگهش
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بولــۇش ۈئچــۈن، ســىز تۆۋەنــدىكى
 :ىڭىز كېرەكىئشالرنى قىلىش

ــرلهش.1 ــاتنى قهدى ــشىلهر.ھاي   كى
ھايــاتنى قهدىرلهيــدىغان لىــدېرالرنى

ـــدۇ ـــشى كۆرى ـــداق.  ياخ ـــىز قان س
ـــرگه ـــلهن بى ـــشىلهر بى ـــى كى تىپتىك
بولۇشـــنى خااليـــسىز؟  چېچىلغـــاق،
ائسان ائچچىقلىنىـدىغان، چۈشـكۈن
ۋە كهچكىچه باشـقىالردىن ائغـرىنىپال
يۈرىدىغان ائدەمـلهر بىلهنمـۇ، يـاكى

ڭ چىقارغان ۋە تۇرمۇشنى ىئنتايىندا
 قهدىرلهيدىغان كىشىلهر بىلهنمۇ؟

ــنىال.2 ــقىالرنىڭ ياخــشى تهرىپى باش
  بىر تهتقىقـاتچى.كۆرىدىغان بولۇش

ۆئزلىــرى تىرىــشىپ مىليــونېر بولغــان
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ــشۈرگىنىدە،100 ــى تهك  دەك ائدەمن
 بىـر وئرتـاقلىق،-ۇئالردىكى بىـردىن

ـــقىالرنىڭ ـــسى باش ـــڭ ھهممى ۇئالرنى
 تهرىپىــــــنىال كــــــۆرۈشياخــــــشى

ــان ــى بايقىغ ەئگهر ســىز. ىئكهنلىكىن
ــــى ــــشى تهرىپىن ــــقىالرنىڭ ياخ باش
كۆرســىڭىز يــاكى ېئتىــراپ قىلــسىڭىز،
ۇئنى ۆئزلىرىگه كۆرسىتىپ بهرسـىڭىز،
ــىڭىز، ــدۇرۇپ تۇرس ــى ىئلھامالن ۇئالرن
ھهمدە ۇئالرنىڭ ۆئزىدىكى يوشـۇرۇن
كۈچلهرنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشـىغا

 ســــىزنىڭ بــــۇيــــاردەم قىلــــسىڭىز،
قىلغــانلىرىڭىز ۈئچــۈن ۇئالر ســىزنى
.ىئنتايىن ياخشى كۆرىدىغان بولىـدۇ
ــاقىنى ــاش ب ــۇرۇنقى ب ــڭ ب ەئنگلىيىنى
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 Benjamin(بېنجامىن دىـسراېئلى 
Disraeli (ــــــــــــــــۇنداق ەئنه ش

ــرى ــڭ بى ــتىم ۇئ.  ائدەملهرنى ــر قې بى
ــگهن ــداق دې ــر«: مۇن ــقا بى ــىز باش س

ائدەمــگه قىلىــپ بېرەلهيــدىغان ەئڭ
ـــڭچـــوڭ ي اخـــشى ىئـــش ۆئزىڭىزنى

بايلىقىنى ۇئنىڭ بىلهن وئرتاقلىشىشال
ـــايلىقىنى ـــڭ ب ەئمهس، بهلكـــى ۇئنى
ـــــتىن ـــــۇپ قويۇش ـــــگه تونۇت ۆئزى

 ».ىئبارەت

.باشقىالرغا ۈئمىد ېئلىـپ كـېلىش.3
فرانــــسىيىلىك گېنېــــرال نــــاپولىيون

ــــــــارتى   Napoleon(بوناپ
Bonaparte ( ــدېرالرغا ــد«لى ۈئمى
ــودىچىلىرى ــگهن ېئنىقلى» س ــىدې مىن
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ۇئنىــــڭ قارىــــشىچه، بىــــر.  بهرگهن
ـــارلىق مـــال ـــڭ ب  مـــۈلكى-ائدەمنى

ــۇغ ــدىن ۇئل ــد ھهممى ــدە، ۈئمى ىئچى
ــسابلىنىدۇ-مــال ــۇپ ھې ــۈك بول . مۈل

ەئگهر ســىز باشــقىالرغا ۈئمىــد ېئلىــپ
كېلهلىسىڭىز، سىز ۇئالرنـى ۆئزىڭىـزگه
يۈكـــــسهك دەرىجىـــــدە جهلـــــپ

شــــۇنداقال ۇئالر ســــىز. قىالاليــــسىز
. مىننهتدار بولىدۇۈئچۈن بىر ۆئمۈر

باشـــقىالر بىـــلهن ۆئز ەئھـــۋالىنى.4
ـــشىش ـــڭ .وئرتاقلى ـــشىلهر ۆئزىنى  كى

ەئھــــۋالىنى ۋە ھايــــات ســــهپىرىنى
ــــدېرالرنى ســــۆزلهپ بېرىــــدىغان لى

ســـىز.  ناھـــايىتى ياخـــشى كۆرىـــدۇ
ــقىالرنى يېتهكلىگهنــدە، ۇئالرغــا باش
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ۆئزىڭىزنىڭ ەئھۋالىنى سۆزلهپ بېرىپ
-ۆئزىڭىزنىــــــــڭ وئي.  تــــــــۇرۇڭ

ىكىرلىرىنى، ۆئزىڭىزدىكـى ھهر خىـلپ
ــر ــڭ-تهدبى  چــارىلهرنى ۋە ۆئزىڭىزنى

ائالھىدە ىئـشلىرىنى سـۆزلهپ بېرىـپ
ـــــۇرۇڭ ـــــازىرغىچه ۆئزۈم.  ت مهن ھ

ۇئچراتقان ۇئيغۇر قېرىنداشالر بىـلهن
پاراڭالشـــــــــقاندا ۋە ۇئيغـــــــــۇر
يىغىلىـــــشلىرىغا ســـــۆز قىلغانـــــدا،
ۆئزۈمنىڭ ىئشلىرىنى كۆپلهپ سۆزلهپ

يازمــا«ۇئالرنــى .  بېرىــپ كهلــدىم
»تهرجىمىھــــــال«ۋە » ســــــۆھبهت

ــــــۇ ــــــپ تورغىم ــــــهكلىدە يېزى ش
ــۋەتتىم ــشتىكى.  چىقىرى ــداق قىلى بۇن

ــــقىالرغا ــــرى باش ــــسىتىمنىڭ بى مهق
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ۆئزۈمنىـــڭ بىـــر ائددىـــي ۇئيغـــۇر
يهنه.  ىئكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش

ـــڭ ـــى ۆئزۈمنى ـــسا ۇئالرن ـــرى بول بى
-سهرگۈزەشـــــــتلىرى، تهجـــــــرىبه

ىچه ىئگىلىــگهنســاۋاقلىرى ۋە ھــازىرغ
ــپ، شــۇ ــدىن خهۋەردار قىلى بىلىملىرى
.ائرقىلىق ۇئالرنـى ىئلھامالندۇرۇشـتۇر
باشــــقىالرنى ۆئزىــــدىن ۈئســــتۈن
قويىدىغان، ۆئزىگه كۆڭۈل بۆلۈشـتىن
بۇرۇن باشـقىالرغا كۆڭـۈل بۆلىـدىغان

 .لىدېرالردا سېھرىي كۈچ بار بولىدۇ

ماقــــالىنى وئقــــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
جهھهتــتهكهلگهنــدە، ســېھرىي كــۈچ 

ــتىم باھــاالپ ــر قې ســىز ۆئزىڭىزنــى بى
ــڭ ــزگه: بېقى ــىز باشــقىالرنى ۆئزىڭى س
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ــدا جهلــپ قىالالمــسىز؟ تهبىىئــي ھال
ســىزنى باشــقىالر ياخــشى كۆرەمــدۇ؟

»ياق«ەئگهر بۇ سوائلالرنىڭ جاۋابى 
بولسا، سىزدە چوقۇم تۆۋەندىكىـدەك
ــڭ ــېھرىي كۈچنى ــاكى س ــلهر ي ىئللهت
توســــالغۇلىرى مهۋجــــۇت بۆلىــــشى

 :مۇمكىن

ـــــۇرۇر ـــــت ۆئزىنـــــى: غ ھهر ۋاقى
ـــدىغان باشـــقىالردىن ۈئســـتۈن قويى

 .لىدېرغا ھېچ كىم ەئگهشمهيدۇ

 ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنـى:ەئندىشىلىك
ائنچه ياخـشى كـۆرۈپ كهتمىـسىڭىز،
.سىزنى باشقىالرمۇ ياخشى كۆرمهيدۇ

ـــۇش ـــال بول ـــجهزى وئس  ەئگهر:مى
كىـــشىلهر ســـىزدىن نېمىنـــى ۈئمىـــد
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)expect (ـــسا بول ـــدىغانلىقىنىقىل ى
بىلهلمىــــسه، ۇئالر ســــىزدىن بىــــرەر
نهرسىنى ۈئمىد قىلىـشتىن پۈتـۈنلهي

 .توختايدۇ

 كىــشىلهر بىرىنىــڭ:مۇكهممهللىــك
كامالهتكه يېتىش ائرزۇسىغا ھـۆرمهت
قىلىـــدۇ، ەئممـــا ۇئنىـــڭ رېائللىققـــا
ۇئيغــــۇن كهلمهيــــدىغان ۈئمىــــدى

)expectation (دىـــــن قـــــاتتىق
 .ەئندىشه قىلىدۇ

ــــــسىيهتچىل ــــــشىلهر:ىكشهخ  كى
ــــنىال باشــــقىالرنىڭ ســــهلبىي تهرىپى
كۆرىدىغان بىرىنىڭ ۆئزلىـرىگه قارىتـا
ــــد ــــشلهردىن تهنقى ــــمه يۆنىلى ھهم

 .ياغدۇرۇشىنى ياقتۇرمايدۇ
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ەئگهر ســــــــىز يۇقىرىقىــــــــدەك
ــــراق ــــى يى ــــن ۆئزىڭىزن ىئللهتلهردى
تۇتالىسىڭىز، سىز ۆئزىڭىـزدە سـېھرىي

 .كۈچنى يېتىلدۈرەلهيسىز

  ئۇ ئىش— سادىقلىق-3
قىلغۇچىالرنى خىيالچىالردىن 

پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدۇ 
)Commitment( 

ـــــــزچه ـــــــۇ ســـــــۈپهت ىئنگلى ب
»commitment « دەپ 

ائتىلىدىغان بولـۇپ، ۇئنىـڭ مهنىـسى
ــۇق« ــى تول ــشىغا ۆئزىن ــلىغان ىئ باش

-ائتاش، باشـلىغان ىئـشىغا باشـتىن
ائخىــر تولــۇق كىرىــشىش، كــۆزلىگهن

ــتىن ــويالپ باش ــشانىنى ب ــر-نى  ائخى
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»لىق بىـلهن قـاتتىق تىرىـشىشسادىق
-ۇئيغـۇرچه.  دېگهنگه يېقىن كېلىدۇ

ىئنگلىـــزچه يۇلغـــۇن لۇغىتىـــدە بـــۇ
ســۆزگه ەئڭ يــېقىن كېلىــدىغان ســۆز

ـــادىقلىق« ـــۇ» س ـــا، مهن ب بولغاچق
 .يهردە شۇ سۆزنى ىئشلهتتىم

»Ethix « شىركىتىنىڭ پرېزىدېنتى
ــــــگ ــــــدېرى ســــــتېفېن گرې ۋە لى

)Stephen Gregg (ــــداق مۇن
كىشىلهر ۆئزىنـى بىـر ىئـشقا«: دەيدۇ

ـــــدېرالرغا ـــــان لى ـــــۇق ائتىمىغ تول
سـادىقلىق تۆۋەنـدىكى. ەئگهشمهيدۇ

ھهر: بىر قاتار ىئـشالردا ىئپادىلىنىـدۇ
ــــــــاەئت ــــــــانچه س ــــــــۈنى ق ك
ــــڭ ــــشلهيدىغانلىقىڭىز، ۆئزىڭىزنى ىئ
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ــۈن ــشىالش ۈئچ ــدارلىرىنى ياخ ىئقتى
ـــــــــشچانلىقالرنى ـــــــــداق تىرى قان
كۆرســــــــــــىتىدىغانلىقىڭىز، ۋە ۆئز

تىڭىزنــــى قۇربــــان قىلىــــشمهنپهەئ
ـــگه ۆئز خىزمهتداشـــلىرىڭىزغا بهدىلى
ــــــــپ نــــــــېمه ىئــــــــشالرنى قىلى

 ».بېرىدىغانلىقىڭىز

دۇنيادا ھازىرغىچه ۆئزىنى باشـلىغان
ــۇ ــان بىرەرم ــۇق ائتىمىغ ــشىغا تول ىئ
ـــان ـــۈپ باقق ـــي كۆرۈل ـــۇغ داھى ۇئل

ائمېرىكا ھاۋا ائرمىيىسىنىڭ.  ەئمهس
:باشلىقى بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ

ـــزگه يېڭـــى كـــۈچســـادى« -قلىق بى
ـــدۇ ـــا قىلى ـــۇدرەت ائت ـــسهل،. ق كې
 ائپهتلهرنىڭ-نامراتلىق ياكى بااليى
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ـــشىدىن ـــشىمىزغا كېلى ـــسى بې قايسى
ـــي نهزەر،  ـــادىقلىقال(قهتىئ ـــزدە س بى
بىــــز كــــۆزىمىزنى ۆئز) بولىــــدىكهن

ــــــۇ ــــــر دەمم ــــــشانىمىزدىن بى نى
 ».ائيرىمايمىز

ســادىقلىق دېــگهن نــېمه؟  ھهر بىــر
ــڭ ــشىمىغانائدەم ۈئچــۈن ۇئنى  وئخ

 :مهنىسى بار

بىــــــر چېلىــــــشچى ۈئچــــــۈن،–
يىقىتىـــۋېتىلگهن قېـــتىم ســـانىدىن
وئرنىدىن تۇرالىغان قېـتىم سـانى بىـر

 .سان كۆپرەك بولۇش

)ۇئزۇنغــــــا(بىــــــر مارافونغــــــا –
ــداق يۈگۈرگــۈچى ۈئچــۈن، ھــېچ قان

ــــــدىمۇ يهنه  10كــــــۈچى قالمىغان
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 .كىلومېتىر ائرىلىققا يۈگۈرۈش

هرەپـتهبىر ەئسـكهر ۈئچـۈن، ۇئ ت–
ـــۋال ســـاقالپ ـــداق ەئھ ـــى قان ۆئزىن
تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلمهي  تۇرۇپمۇ بىر

 .دۆڭنىڭ قارشى تهرىپىگه ۆئتۈش

بىر لىـدېر ۈئچـۈن يۇقىرىقىالرنىـڭ–
ــــسىال ەئمهس، ۇئنىڭــــدىنمۇ ھهممى
ـــــۈنكى ۇئ ـــــشالر، چ ـــــۆپرەك ىئ ك
ـــــــڭ ـــــــان ائدەملهرنى يېتهكلهۋاتق

 .ھهممىسىنى ۇئنىڭغا تايىنىدۇ

ۈملــۈك لىــدېرەئگهر ســىز بىــر ۈئن
بولمــاقچى بولــسىڭىز، ســىز چوقــۇم
قىلىۋاتقــــان ىئــــشىڭىزغا ســــادىق

ـــــرەك ھهقىقىـــــي.  بۆلىـــــشىڭىز كې
سادىقلىق باشقىالرنى ىئلھامالندۇرىدۇ
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.ۋە باشقىالرنى ۆئزىگه جهلپ قىلىـدۇ
سىز پهقهت ۆئزىڭىـز شـۇغۇللىنىۋاتقان
ىئـــشقا ىئـــشهنگهندىال باشـــقىالرمۇ

ــشىنىدۇ ــىزگه ىئ ــل قىل«.  س ــشقايى ى
نىڭ دېيىشىچه، كىـشىلهر» قانۇنىيىتى

ائلدى بىلهن لىـدېرغا قايىـل بولـۇپ،
ائنــدىن ۇئ لىــدېر شــۇغۇللىنىۋاتقان

ـــــل) گه » vision«(ىئـــــشقا  قايى
 .بولىدۇ

 

ســادىقلىقنىڭ ھهقىقىــي مــاھىيىتى
ـــىگه ـــدىكى ۇئچ نهرس ـــېمه؟ تۆۋەن ن

 :قاراپ بېقىڭ

سادىقلىق سىزنىڭ يـۈرىكىڭىزدىن)1
كىشىلهر بىـر ىئـشقا بهزى . باشلىنىدۇ
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ۆئزىنى تولۇق ائتاشتىن بۇرۇن ھهممه
ىئــــشنىڭ مــــۇكهممهل بۆلىــــشىنى

ــــستهيدۇ ــــادىقلىق.  ىئ ــــا، س ەئمم
دۇنياغـا.  نهتىجىنىڭ ائلدىدا كېلىدۇ

ــــايكۇل ــــكېتبولچى م ــــق ۋاس داڭلى
)Michael Jordan(جــــوردان 

ياخـشى ائدەمـلهر«: مۇنداق دەيـدۇ
ــپ ــى ائيرى ــۇغ ائدەملهرن ــلهن ۇئل بى

ـــــدىغ ـــــڭتۇرى ـــــه ۇئالرنى ان نهرس
ــارەت ــدىن ىئب ــىز»  .يۈرىكى ەئگهر س

باشـــقىالرنىڭ ھاياتىـــدا بهلگىلىـــك
ــر ــدا قىالاليــدىغان بى ــرىش پهي ۆئزگى
ـــــسىڭىز، ـــــدېر بولۇشـــــنى ىئستى لى
ـــــان ـــــۇق ائتىغ ـــــى تول -ۆئزىڭىزن

ائتىمىغــــانلىقىنى بىلىــــش ۈئچــــۈن
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ۆئزىڭىزنىـــڭ يـــۈرىكىنى تهكـــشۈرۈپ
 .بېقىڭ

ســـادىقلىق ەئمهلىـــي ھهرىـــكهت)2
 ســــادىقلىق. قىلىــــق ســــىنىلىدۇائر

ــر ىئــش ــۆزلهش بى ــسىدا س ۇئ.  توغرى
توغرىسىدا ەئمهلىي ىئش قىلىـش يهنه

ــر ىئــش ــادىقلىقنىڭ ھهقىقىــي.  بى س
.ۆئلچىمـــى ەئمهلىيهتـــتىن ىئبـــارەت
:يــازغۇچى گــوردون مۇنــداق دەيــدۇ

قىلغـان. سۆزدىن ائسان ىئـش يـوق«
ــش ــۈك ىئ ــۆزىنى كۈنل ــى-س  ھهرىكىت

شۇرۇشـتىن تهسائرقىلىق ەئمهلگه ائ
 ».ىئش يوق

ســــادىقلىق مۇۋەپپهقىيهتنىــــڭ)3
 بىر لىدېر بولـۇش. ىئشىكىنى ائچىدۇ
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ـــۇن ـــىز نۇرغ ـــلهن س ـــۈپىتىڭىز بى س
توســــقۇنلۇق ۋە قارشــــىلىقالرغا دۇچ

بهزىدە سىزنى.  كهلدىڭىز ۋە كېلىسىز
ــــدىغان ــــاراپ ىئلگىرىلىتى ــــا ق ائلغ

ــــردىن ــــر نهرســــه ســــىزنىڭ-بى  بى
ــــ ــــۇپ قالى ــــادىقلىقىڭىزال بول .دۇس

ــــد ــــۇقچى دەيۋى ــــازغۇچى ۋە نۇت ي
نىـڭ) David McNally(مهكنهلى 

ســادىقلىق قارشــىلىقنىڭ«دېيىــشىچه، 
چۈنكى ۇئ سـىزنىڭ قـانچه. دۈشمىنى

ــــۋېتىلگهنلىكىڭىزدىن ــــتىم يىقىتى قې
قهتىئيــنهزەر، ســىزنىڭ وئرنىڭىــزدىن
قايتىــدىن تــۇرۇپ، توختىمــاي ائلغــا
ـــــــي ـــــــشىڭىزنىڭ ھهقىقى ىئلگىرىلى

 ».ۋەدىسى
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لىق مهسىلىـسىدە كىـشىلهرنىسادىق
 : تۈرگه ائيرىشقا بولىدۇ4مۇنداق 

 نىشانى يوق بولۇپ، ۆئزىنى بىـر-1
 ىئشقا ائتىمىغان كىشىلهر

ــــــگه-2 ــــــسىنىڭ ەئمهل  ۆئز غايى
 ائشــــمايدىغانلىقىنى-ائشــــىدىغان

بىلمهي، شۇنىڭ بىـلهن ۆئز غايىـسىگه
ۆئزىنـــى بېغىـــشالشتىن قورقىـــدىغان

 كىشىلهر

ــۈ-3 ــسى ۈئچ ــر غايى ــى بى ن ۆئزىن
ـــشالپ ىئـــش باشـــالپ، ىئـــشالر بېغى
قىيىنالشــــــقاندا غايىــــــسىدىن ۋاز

 كېچىدىغان كىشىلهر

 ۆئزى ۈئچۈن غايه تىكـلهپ، ۇئ-4
ــاپ، ــۇق ائت ــى تول ــايىلىرىگه ۆئزىن غ
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ــق ــۆلهش ائرقىلى ــشلىك بهدەل ت تېگى
ۇئالرنــــى ەئمهلــــگه ائشــــۇرىدىغان

 .كىشىلهر

ســىز قايــسى خىلــدىكى كىــشىلهرگه
ــــــاي ــــــىز ۆئز غ ىلىرىڭىزنىتهۋە؟ س

ەئمهلگه ائشۇرۇپ بولدىڭىزمۇ؟  سـىز
ــمهن« ــۇم قىالالي ــگهن» مهن چوق دې

ىئــــــــــشالرنىڭ ھهممىــــــــــسىنى
ـــىزگه ـــشىلهر س ـــسىز؟  كى قىالالۋاتام
ــــــانال ــــــىزگه ائس ــــــشىنىپ، س ىئ
ـــۇ ـــىزنىڭ ب ـــشهمدۇ؟  ەئگهر س ەئگى
ـــدىغان ـــىگه بېرى ـــوائلنىڭ بىرەرس س

بولىــــدىكهن،» يــــاق«جــــاۋابىڭىز 
ىلىۋاتقانمهسىله سىزنىڭ ۆئزىڭىزنى ق

ىئــــشلىرىڭىزغا قايــــسى دەرىجىــــدە
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 .ائتىغانلىقىدا بۆلىشى مۇمكىن

 — ئاالقىلىشىش ئىقتىدارى-4
ئۇنىڭسىز سىز سهپهرنى يالغۇز 

)Communication(قىلىسىز 
بــــۇ ســــۈپهتنىڭ ىئنگلىزچىــــسى

»Communication « ،بولــــۇپ
ۇئنىــڭ ىئنگلىــزچه لــۇغهتتىكى مۇشــۇ
تېمــا بىــلهن مۇناســىۋەتلىك مهنىــسى

ــول ىئــشارىتى« ــۇق، يازمــا ۋە ق نۇت
ــلهن ۆئز ــقىالر بى ــق باش  ائرا-ائرقىلى

ىئــــــدىيه، پىكىــــــر ۋە ۇئچــــــۇر
ۇئنىـــڭ.  ىئـــكهن» ائلماشـــتۇرۇش

يۇلغۇن لۇغىتىدىكى مهنىسى مۇنـداق
ائالقه، يهتكــــۈزۈش،«: بېــــرىلگهن

ـــــــــشىش، ـــــــــارقىتىش، ائالقىلى ت
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.»خهۋەرلىـــــــــشىش، قاتنـــــــــاش
ــــــدارى غهرب ــــــشىش ىئقتى ائالقىلى

ــــــدە  ــــــۆپەئللىرى ــــــايىتى ك ناھ
تهكىتلىنىدىغان بىر ىئقتىـدار بولـۇپ،
ــۇ ــۇرا مهكتهپلهرم باشــالنغۇچ ۋە وئتت

 ۆئســمۈرلهردە بــۇ ىئقتىــدارنى-يــاش
ــيهت ــدە ەئھمى يېتىلدۈرۈشــكه ائالھى

ــدۇ ــا.  بېرى ــدىكى ىئنتېرنېتق ائمېرىكى
قويۇلغـــــان كهســـــپىي خـــــادىمالر
ــا ــزمهت ېئالنلىرىغ ــسىدىكى خى توغرى

لهققارىـــــسىڭىز، ۇئالرنىـــــڭ مـــــۇت
ــدە  ــۈك«كۆپچىلىكى ــايىتى كۈچل ناھ

ېئغىزاكـــى ۋە يازمـــا ائالقىلىـــشىش
 strong« ىئنگلىـزچه (» ىئقتىدارى

oral and written 
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communication skill« (
.دېگهن ىئبارىنىڭ بارلىقىنى بايقايسىز
كالىفورنىيه شتات ۇئنىۋېرسـىتېتىدىن

بار بولۇپ، بۇ) 29(يىگىرمه توققۇزى 
ـــر ـــاكالۋر ۋەمهكـــتهپلهرگه كى گهن ب

ـــــڭ ـــــستىرلىق وئقۇغۇچىلىرىنى ماگى
 پهن،-تهبىىئـــــــي(ھهممىـــــــسى 
 پهن، ائمېرىكىلىــــق،-ىئجتىمــــاىئي
بىر ىئنگلىـزچه ماقـاله) چهت ەئللىك

ـــسه، ـــدىن ۆئتمى ـــزىش ىئمتىھانىم يې
ــسىنىڭ ــلهردىكى نهتىجى ــقا دەرس باش
ـــنهزەر، ـــىدىن قهتىئي ـــداق بولۇش قان

ۇئيغۇر دىيارىنىڭ.  ۇئنۋان ائاللمايدۇ
ۇ جهھهتتىكى ھـازىرقى ەئھۋالىـدىنب

لــېكىن مهن.  مېنىــڭ خهۋىــرىم يــوق
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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

شۇڭالشقا بۇ ىئقتىدار.  ېئسىمدە يوق
ـــدە  ـــهنچىنىھهققى ـــۇقىرىقى چۈش ي

 .بېرىپ قويدۇم

مهملىكهتلىك يېرىم«ائمېرىكىدىكى 
ـــــىركىتى ـــــۈچ ش ـــــڭ» ۆئتكۈزگ نى

پرېزىــدېنتى بىــلهن لىــدېرى گىلبېــرت
)Gilbert Amelio(ائمېلىيــــو 

ياخــــــشى«: مۇنــــــداق دەيــــــدۇ
ائالقىلىشىش ىئقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش
ــــگه ــــدېرلىقنى ەئمهل ۈئنۈملــــۈك لى
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ـــ ـــسا بولماي ـــتا كهم بول .دۇائشۇرۇش
لىدېر باشقىالر بىلهن بىلىم ۋە ىئـدىيه
جهھهتــــــته وئرتاقلىــــــشااليدىغان
بۆلىــشى، شــۇ ائرقىلىــق باشــقىالردا
جىددىيلىك ۋە قىزغىنلىق تۇيغۇسـىنى
.پهيدا قىالاليـدىغان بۆلىـشى كېـرەك
ـــر ـــقىالرغا بى ـــدېر باش ـــر لى ەئگهر بى
ۇئچۇرنى ېئنىـق يهتكـۈزۈپ، ۇئالرنـى

شـقا ھهرىـكهت باشال-ەئمهلىي ىئـش
قوزغىتالمايــــدىكهن، ۇئنــــداق بىــــر
ۇئچۇرنىڭ بولغىنىنىڭمۇ ھـېچ قانـداق

 ».ەئھمىيىتى قالمايدۇ

ـــي« ـــر ائددى ـــۈچىلهر بى تهربىيىلىگ
.نهرســـىنى مۇرەككهپلهشـــتۈرۈۋېتىدۇ
خهۋەرلهشــــكۈچىلهر بولــــسا بىــــر
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مۇرەككهپ نهرسىنى ائددىيالشـتۇرۇپ
 جون ماكسۋېل–» .بېرىدۇ

 چوڭائالقىلىشىش ىئقتىدارى يالغۇز
لىدېرالر ۈئچۈنال زۆرۈر بولۇپ قالماي،
ــــۇ ــــلهر ۈئچۈنم ائدەتتىكــــى ائدەم

ـــۇھىم ـــايىن م ـــىزنىڭ ەئر.  ىئنت -س
خوتۇنلۇق تۇرمۇشـىڭىز، خىزمىتىڭىـز
ـــــىۋىتىڭىزنىڭ ـــــشىلىك مۇناس ۋە كى
-مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك بولــــــــۇش

بولماســـلىقى ســـىزنىڭ ائالقىلىـــشىش
ـــــــچ ـــــــلهن زى ـــــــدارىڭىز بى ىئقتى

ىـــــشىلهرەئگهر ك.  مۇناســـــىۋەتلىك
ســىزنىڭ نېمىنــى ىئــستهيدىغانلىقىڭىز
ـــــاراپ ـــــشكه ق ـــــسى يۆنىلى ۋە قاي
كېتىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلهلمهيـدىكهن،
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 .ۇئالر سىزگه ەئگهشمهيدۇ

بىـــر ۈئنۈملـــۈك ائالقىلهشـــكۈچى
ــۆت ــدىكى ت ــۈن، تۆۋەن ــۇش ۈئچ بول

 :ھهقىقهتكه ەئمهل قىلىڭ

.ۇئچــۇرىڭىزنى ائددىيالشــتۇرۇڭ)1
ائالقىلىــــــشىش ســــــىزنىڭ نــــــېمه
دەيـــــدىغانلىقىڭىزنىال ۆئز ىئچىـــــگه
ېئلىــپ قالماســتىن، ســىزنىڭ ۇئنــى
قانداق دەيدىغىنىڭىزنىمۇ ۆئز ىئچىگه

ــدۇ ــشنىڭ.  ائلى ۈئنۈملــۈك ائالقىلىشى
باشـقىالرنى.  ائچقۇچى ائددىيلىقتـۇر

چوڭ گهپلهر ۋە مۇرەككهپ جۈملىلهر
.بىــلهن تهسىرلهندۈرۈشــكه ۇئرۇنمــاڭ
ىــيەئگهر ســىز كىــشىلهر بىــلهن ھهقىق

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

ڭ ھهممىــــسىنىتىڭــــشىغۇچىالرنى«
ـــــدىغان، ـــــپ قىلى ـــــگه جهل ۆئزۈڭ
ـــلهن تولغـــان ســـۆز ھاياجـــانلىق بى

ـــاز ـــى ي ـــىدىن بىرن ـــدىن.  بهش ائن
ــكه ــانال ھهرىكهت ــۇ زام ــشىلهرنى ش كى
كهلتۈرۈۋېتىــــــدىغان خۇالســــــه ۋە
.ائخىرقى سۆز قىسمىدىن بىرىنـى يـاز
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ائندىن بۇ ىئككـى قىـسىمنى ىئمكـان
بــۇ( بىــرىگه يـېقىن قــوي -قهدەر بىـر

ــى قىــسى منىڭ وئتتۇرىــسىدىكىىئكك
قىــسمى قــانچه قىــسقا بولــسا شــۇنچه

 »).ياخشى، دېمهكچى

ـــۆرۈڭ)2 ـــى ك ـــۈك. ائدەمن  ۈئنۈمل
ائالقىلهشــــــكۈچى زېھنىنــــــى ۆئزى
ـــــــشىلهرگه ـــــــشىۋاتقان كى ائالقىلى

تىڭشىغۇچىالرنىڭ.  مهركهزلهشتۈرىدۇ
قانداق ائدەملهر ىئكهنلىكى ھهققىـدە
ــاي ــگه بولم ــا ىئ ــق ۇئچۇرغ ــر ېئنى بى

ــــۇرۇپ، ۇئال ــــۈكت ــــلهن ۈئنۈمل ر بى
ـــــــــۇمكىن ـــــــــشنىڭ م ائالقىلىشى

سـىز باشـقىالر.  ەئمهسلىكىنى بىلىـدۇ
بىلهن ائالقىلهشكهندە، ۇئالرنىـڭ بىـر
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ــــا ــــر گۇرۇپپ ــــاكى بى ــــسى ي شهخ
بولۇشىدىن قهتىئينهزەر، ۆئزىڭىـزدىن

 :تۆۋەندىكىدەك سوائلالرنى سوراڭ

مېنىڭ تىڭشىغۇچىلىرىم كىملهر؟–

ر؟ۇئالرنىڭ قانداق سوائللىرى با–

ــــق قولغــــا– ــــۇق ائرقىلى ــــۇ نۇت ب
ــــجه ــــان نهتى ــــۈرمهكچى بولغ كهلت

 قايسىال؟

ماڭا بېرىلگهن ۋاقىت قانچىلىك؟–

ياخـــشى ائالقىلهشـــكۈچى بولـــۇش
ۈئچۈن تىڭشىغۇچىالرنى ەئڭ مـۇھىم

ــۇڭ ــدىغان بول ــا قويى ــۇغ.  وئرۇنغ ۇئل
ــــــــقه ــــــــكۈچىلهر خهلق ائالقىلهش
ـــۇ ـــۈنال خهلقم ـــشهنگهنلىكى ۈئچ ىئ

 .ۇئالرغا ىئشىنىدۇ
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.هقىقهتنـــى نامايـــان قىلىـــڭھ)3
ىئـــــشهنچلىك بولـــــۇش ىئنـــــاۋىتى

)credibility (ـــــــــــــــۈك ۈئنۈمل
ــهرتى ــدىنقى ش ــشنىڭ ائل .ائالقىلىشى
ــــشى ــــڭ ىئــــشهنچلىك كى ۆئزىڭىزنى
ــــــــى باشــــــــقىالرغا ىئكهنلىكىڭىزن
بىلدۈرۈشــنىڭ مۇنــداق ىئككــى يــولى

ۇئنىڭ بىرى ۆئزىڭىزنىـڭ سـۆزىگه. بار
.ائلـــدى بىـــلهن ۆئزىڭىـــز ىئـــشىنىش

ــلهر ۆئزائدەت ــى ائدەم ــگه-تىك  ۆئزى
ـــــۇپ ـــــسبهتهن تول ـــــقان-نى  تاش

ىئــشهنچكه ىئــگه بولغانــدىال ائنــدىن
ـــدىكى ائدەتـــتىن تاشـــقىرى دەرىجى

يهنه.  ائالقىالشقۇچىالردىن بوالاليدۇ
ــۇرۇش ــزدە ت ــان ۋەدىڭى ــرى قىلغ .بى
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ـــــش ـــــي ىئ ـــــقىالرنى ەئمهلى -باش
ھهرىكىتىڭىـــــز ائرقىلىـــــق قايىـــــل
قىلىــــشتىن يــــۇقىرى تۇرىــــدىغان

 .هنچلىك مهۋجۇت ەئمهسىئش

 سـىز باشـقىالر. ىئنكاس ىئـستهڭ)4
ـــارلىق ـــشقاندا، ب ـــلهن ائالقه قىلى بى
ائالقىلىشىشالرنىڭ ائخىرقى مهقسىتى

 ھهرىــــــكهت-ەئمهلىــــــي ىئــــــش
ىئكهنلىكىنـــى ھهرگىزمـــۇ ۇئنتۇلـــۇپ

ــــاڭ ــــسىم.  قالم ــــر قى ســــىزنىڭ بى
ــــۈپ ۇئچــــۇرالرنى باشــــقىالرغا تۆك
بېرىــشىڭىز ھهرگىزمــۇ ائالقىلىــشىش

ـــدۇبو ـــقىالرغا.  لماي ـــتىم باش ھهر قې
سۆزلىگهندە، ۇئالر ھـېس قىلىـدىغان،
ۇئالر ەئســــته تۇتىــــدىغان، ۋە ۇئالر
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 ھهرىكهت قوللىنىدىغانغا بىـرەر-ىئش
ــدۇرۇڭ ــه قال ــۇنداق.  نهرس ــىز ائش س

قىلىــــــــشتا مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك
بوالاليدىكهنــسىز، ســىزنىڭ لىــدېرلىق
ـــگه ـــر يېڭـــى پهللى ـــدارىڭىز بى ىئقتى

 .كۆتۈرۈلىدۇ

 شــىركىتىنىڭMVMائمېرىكىــدىكى 
 Danto( پرېزىدېنتى دەنتو مهنكۇۋېز 

Manquez (بىـر«: مۇنداق دېـگهن
ــق ــقىالر ائرقىلى ــشالرنى باش ــدېر ىئ لى

ــــدۇ ــــا چىقىرى ــــۇڭا ۇئ.  ۋۇجۇدق ش
باشــقىالرنى رىغبهتلهندۈرەلهيــدىغان،
مهقـــــــــــــــــسهتلهندۈرەلهيدىغان

)motivate(،يېتهكلىيهلهيـــدىغان ،
ە باشــــقىالرنىڭباشــــلىيااليدىغان، ۋ
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باشقىالرنىڭ(گېپىنى ائڭلىيااليدىغان 
)ســـــۆزىگه قـــــۇالق ســـــالىدىغان
.قابىلىيهتلهرگه ىئگه بۆلىـشى كېـرەك
ــــشىش ــــدېر پهقهت ائالقىلى ــــر لى بى
ىئقتىــــدارى ائرقىلىقــــال ۆئزىنىــــڭ
ــلهن يىراقنــى كۆرەرلىــك مهقــسىتى بى
ـــى ـــقىالرنىڭ ىئچك ـــسىنى باش ىئدىيى
نهرسىــسىگه ائيالنــدۇرۇپ، ۇئنــى شــۇ

 ».ائرقىلىق ەئمهلگه ائشۇرااليدۇ

 ئورنىغا چۇشلۇق -5
 سىز ئۇنى —دهسمايه

يېتىلدۈرسىڭىز، باشقىالر 
ئۆزلىگىدن كېلىدۇ 

)Competence( 
بىر ائدەمنىڭ سـهنەئتكار، دۇنيـاۋى
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ســـهۋىيىلىك تهنھهرىكهتچـــى، يـــاكى
ـــا ـــان كارخان ـــۇۋەپپهقىيهت قازانغ م
ــسى ــڭ قايسى ــدېرلىرى قاتارلىقالرنى لى

ــىدىن  ــي نهزەر، ەئگهر ۇئبولۇش قهتىئ
ۆئزىنىــڭ خىــزمهت وئرنىغــا چۇشــلۇق
ـــــان ـــــمايه ناماي ـــــك دەس يېتهرلى
ـــڭ ـــز ھهممىمىزنى ـــدىكهن، بى قىالالي

ەئمما،.  ۇئنىڭغا مهستلىكىمىز كېلىدۇ
:بۇ يهردە مۇنـداق بىـر ھهقىـقهت بـار
وئرۇنغــا چۇشــلۇق دەســمايىگه ىئــگه

ــــشنىڭ( ــــسىدىكى ىئ ــــاكى زىممى ي
 بولـۇش)ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان

ــتىش ــگه يې ــۇقىرى پهللى ــته ي جهھهت
ۈئچۈن، سىزنىڭ بىـر مهشـھۇر كىـشى

ەئگهر سىز.  بۆلىشىڭىز شهرت ەئمهس
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ـــنى ـــگه بولۇش ـــۈپهتكه ىئ ـــۇ س مۇش
ــشالرنى ــدىكى ىئ ــسىڭىز، تۆۋەن ىئستى

 :قىلىشىڭىز كېرەك

 ھهر كۈنى وئخشاش بولۇش)1

مهســۇئلىيهتچان كىــشىلهر كــۈتكهن
ەئممــا وئرنىغــا.  يهردىــن چىقىــدۇ

چۇشـلۇق دەســمايىگه ىئــگه كىــشىلهر
ـــجه ـــر دەرى ـــدىنمۇ بى ـــشنى ۇئنىڭ ىئ

ــدۇ ــۈنى: ياخــشىراق قىلى ۇئالر ھهر ك
ىئـــش وئرنىغـــا بهدەن جهھهتـــتىن
كۆرۈنــۈپ قويــۇپال قالماســتىن، ھهر
كــۈنى ىئـــشقا روھىـــي جهھهتتىنمـــۇ
.تولــۇق تهييــارلىق بىــلهن كېلىــدۇ
ۇئالرنىـــڭ ۇئ كۈنـــدىكى مىجهزىنىـــڭ

 كـۈنى قانـداققانداقراق بولۇشـى، ۇئ
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ەئھۋالالرغا يولۇقۇشى، ياكى ۇئ كۈنى
ىئشالرنىڭ قانداق قىـيىن بولۇشـىدىن
ـــي نهزەر، ھهر كـــۈنى ۇئالر ۆئز قهتىئ
ــسىدىكى ىئــشالرنى وئخــشاش زىممى
.دەرىجىدىكى ېئنېرگىيه بىلهن قىلىدۇ

 توختىماي ىئلگىرىلهش)2

مهن يېقىنـــــدا ۆئزۈمنىـــــڭ چهت
ــــــا بهرگهن ــــــدىكى ۇئيغۇرالرغ ەئل

ــۇش ۈئچــۈنياخــ« ــۇپ بول شى مهغل
دېــگهن» قانــداق قىلىــش كېــرەك؟

دوكالتىمــــدا، مهڭگــــۈ وئقۇغــــۇچى
ـــۇھىملىقىنى ـــايىن م بولۇشـــنىڭ ىئنت

ـــابهت.  چۈشـــهندۈرگهن ىئـــدىم رىق
ىئقتىـدارى ىئنتـايىن يـۇقىرى بولغــان
ـــق ـــسى داۋاملى ـــشىلهرنىڭ ھهممى كى
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ــول ۋە ــق يېڭــى ي ــپ، داۋاملى ىئزدىنى
يېڭى چـارىلهرنى تېپىـپ، توختىمـاي
ۆئگىنىدۇ، توختىمـاي ىئلگىرىلهيـدۇ،
ــــاي ــــدارلىرىنى توختىم ۋە ۆئز ىئقتى

ـــــشىاليدۇ ـــــۇنى ۆئز.  ياخ -ۇئالر ب
»نـېمه ۈئچـۈن؟«ۆئزىدىن داۋاملىق 

دەپ ســـوراش ائرقىلىـــق ەئمهلـــگه
دېمىسىمۇ ىئـشنى قانـداق.  ائشۇرىدۇ

قىلىـــشنى بىلىـــدىغانالر خىزمهتـــسىز
قالمايــدۇ، ەئممــا ىئــشالرنىڭ نــېمه

ــ ــۈن ائش ــدىغانلىقىنىۈئچ ۇنداق بولى
بىلىــدىغانالر بولــسا ھهمىــشه باشــلىق

 .بولىدۇ

ــۇقىرى)3 ــچه ەئڭ ي ــشنى ائداققى ىئ
 دەرىجىدە ياخشى قىلىش
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يــۇقىرى رىقــابهت كــۈچىگه ىئــگه
ــشنى ەئڭ ــسى ىئ ــشىلهرنىڭ ھهممى كى
ائخىـرىغىچه ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە

 Willa( ۋىال فوستېر .   ياخشى قىلىدۇ
A. Foster (ۇمۇنــــداق دەيــــد:

ــــۇ« ــــۈپهت ھهرگىزم ــــشىلىك س كى
تاسادىپىي پهيـدا بولـۇپ قالىـدىغان

ۇئ ھهمىـشه يـۇقىرى.  نهرسه ەئمهس
ــــاتتىق ــــسهت، ق ــــك مهق دەرىجىلى
ــۆنىلىش ۋە ــالنه ي ــشچانلىق، ائقى تىرى
ـــــشنىڭ ـــــك ىئجـــــرا قىلى ماھارەتلى

ــــــــسىدۇر ــــــــۇن.  نهتىجى ۇئ نۇرغ
تالالشالرنىڭ ىئچىدىكى ەئڭ ائقىـالنه

 ».ۇتالالشقا ۋەكىللىك قىلىد

ھهمـــــمه ىئـــــشنى ەئڭ يـــــۇقىرى
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دەرىجىدە ياخشى قىلىش بىر تـالالش
ـــق ـــۇپ، ۇئ ۆئز ائرزۇســـى ائرقىلى بول
-ۋۇجۇدقــــا كهلــــگهن بىــــر ىئــــش

ەئگهر بىـز بىـر.  ھهرىكهتتىن ىئبارەت
لىــدېر بولــساق، قــول ائســتىمىزدىكى
كىشىلهردىن نۆۋىتى كهلگهندە ىئشنى
ــد ــنى ۈئمى ــچه داۋامالشتۇرۇش ائداققى

ــزشــ.  قىلىمىــز ــله، بى ــلهن بىل ۇنىڭ بى
ــــدېرى بولغــــانلىقىمىز ــــڭ لى ۇئالرنى
ـــشاش ـــزدىن وئخ ـــۈن، ۇئالر بى ۈئچ
ىئشنى ۋە ۇئنىڭدىنمۇ كۆپرەك ىئـشنى

 .ۈئمىد قىلىدۇ

ـــدىنمۇ)4 ـــد قىلغان ـــقىالر ۈئمى باش
 كۆپرەك نهتىجه يارىتىش

ــمايىگه ــدىكى دەس ــۇقىرى دەرىجى ي
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ىئگه كىشىلهر ھهرگىزمـۇ باشـقىالرنىڭ
. توختاپ قالمايدۇكۈتكىنىنى قىلىپال

يېتهرلىــك«ۇئالر ۈئچــۈن ىئــشالرنى 
ھهرگىزمـۇ» دەرىجىدە ياخشى قىلىش

ــــــك ەئمهس ــــــدېرالردا.  يېتهرلى لى
ىئــشالرنى كۈچىمىزنىــڭ يېتىــشىچىال«

دەيـــــدىغان» قىلىـــــپ ماڭـــــايلى
ۇئالر ھهر.  پوزىتسىيه بولسا بولمايدۇ

ــسىدىكى مهســۇئلىيهتنى كــۈنى زىممى
 ۈئچـۈنتهلهپتىنمۇ ياخشىراق قىلىش

پۈتـــۈن كـــۈچى بىـــلهن تىرىشىـــشى
 .كېرەك

 باشقىالرنى رىغبهتلهندۈرۈش)5

ــمايىگه ــدىكى دەس ــۇقىرى دەرىجى ي
ىئــگه لىــدېرالر ىئــشالرنى ۆئزلىــرىال



78 

يــۇقىرى ســهۋىيىدە قىلىــش بىلهنــال
ـــــــدۇ ـــــــپ قالماي ۇئالر.  چهكلىنى

ـــــتىدىكى ـــــول ائس ـــــڭ ق ۆئزلىرىنى
كىــشىلهرنىڭمۇ ائشــۇنداق قىلىــشىغا

ىـــــــــدۇ ۋەھهيـــــــــدەكچىلىك قىل
بهزى كىــــشىلهر.  رىغبهتلهندۈرىــــدۇ

ۆئزىنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋەتكه ۇئستا
بولۇشتهك ماھارىتىگىال تايىنىپ ائران
كـــۆن ۆئتكـــۈزۈپ ماڭـــسىمۇ، ىئـــش
ۈئنــۈمى يــۇقىرى لىــدېرالر ائشــۇنداق
ــۇقىرى ــقا ي ــڭ باش ــارەتنى ۆئزىنى ماھ
ــــلهن ــــسى بى ــــك دەسمايى دەرىجىلى
بىرلهشتۈرۈپ، يۇقىرى پهللىگه يېتىش

ـــسى ۋە تهســـىر ـــسى-دەرىجى  داىئرى
ــــــــڭ ــــــــته ۇئالر ۆئزلىرىنى جهھهت
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تهشكىالتلىرىنى بىـر يېڭـى سـهۋىيىگه
 .كۆتۈرىدۇ

 جاسارهتلىك — جاسارهت-6
بىر كىشى كۆپ كىشىلهر بىلهن 

 )Courage(باراۋهر 
ەئنگلىيىنىڭ بـاش بـاقىنى ۋىنـستون

)Winston Churchill(چېرچىل 
جاســـارەتنىڭ«: مۇنـــداق دېـــگهن

ســۈپهتلىرىنىڭ بىرىنچىــسىىئنــسان 
ــايىتىمۇ ــشى ناھ ــدا ھۆرمهتلىنى قاتارى

ــدۇر ــۈپهت.  توغرى ــۇ س چــۈنكى مۇش
ــارلىق ىئنــسان ســۈپهتلىرىنى باشــقا ب

 ».كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ

جاســارەتنى ۇئرۇش قهھرىمانلىرىــدا
ەئممــا ۇئ.  ائســانال تــاپقىلى بولىــدۇ
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ـــل ـــا، ھۆكـــۈمهت ۋە ھهر خى كارخان
ـــر ـــكىالتالردىكى ھهر بى ـــۇغتهش  ۇئل

ھهر قېـتىم.  لىدېرالردىمۇ بـار بولىـدۇ
ســـىز بىـــر تهشـــكىالتتا ائالھىـــدە
ىئلگىرىلهشنىڭ بـولغىنىنى كۆرگهنـدە،
ـــــدېرى ـــــكىالتنىڭ لى ـــــۇ تهش ائش
ــانلىقىنى ــارارالرنى ائلغ ــك ق جۈرەئتلى

بىـر لىـدېرلىق وئرنـى بىـر.  بايقايسىز
كىــشىگه جاســارەت ائدا قىاللمايــدۇ،
ەئممــــا جاســــارەت ۇئنىڭغــــا بىــــر
.لىدېرلىق وئرنىنى ېئلىپ كېلهلهيدۇ

ىئــش ۈئنــۈمى يــۇقىرى لىــدېرالرنىڭ
ــۇكى، ــدىلىكى ش ــاق ائالھى ــر وئرت بى
ۇئالرنىڭ ھهممىـسى تهۋەككۈلچىلىـك

 .قىلىشنى خااليدۇ
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سىز تالالش ناھايىتى قىيىن بولغـان
قــــارارالرنى ېئلىــــش ىئــــشىغا دۇچ
كهلگهندە، جاسـارەت توغرىـسىدىكى
ـــــــن ـــــــدىكى ھهقىقهتلهردى تۆۋەن

 :پايدىلىنىڭ

جاســارەت ۆئزىڭىزنىــڭ ىئچكــى)1
دۇنياسىغا قارىتىلغان بىر جهڭ بىلهن

 باشلىنىدۇ

ســىز بىــر لىــدېر بولــۇش ســۈپىتىڭىز
بىلهن يولۇققان ھهر بىـر سـىناق سـىز
ــــــلهن باشــــــلىنىدۇ ــــــز بى .ۆئزىڭى
.جۈرەئتنىــڭ ســىنىقىمۇ ھهم شــۇنداق
ۆئزىڭىــزدە ۋەھىمىنىــڭ بولماســلىقى

ــسابالنمايد جــۈرەئت.  ۇجــۈرەئت ھې
دېگىنىمىــز ســىز ەئڭ قورققــان ىئــشنى
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ۇئ ســـىزدە ۆئزىڭىـــزگه.  قىلىـــشتۇر
ــر ــىلهرنى بى ــان نهرس ــلۇق بولغ تونۇش
ــــپ قويــــۇپ، يېڭــــى ــــا قايرى ياقق
تېررىتــــورىيىلهرگه قهدەم تاشالشــــقا

ــــۈچ ــــدىغان ك ــــڭ-كېتى  قۇدرەتنى
 .بۆلىشىدۇر

ــشالرنى)2 ــز ىئ ــارەت دېگىنىمى جاس
رنـىتوغرا تهرەپكه بۇراش بولۇپ، ۇئال
 سىلىقالپ ۆئتۈپ كېتىش ەئمهس

ــدېرى مــارتىن ــۇق لى ــشىلىك ھوق كى
ــڭ  ــېر كى  Martin Luther(لۇس

King Jr (.مۇنـداق دېـگهن ىئـدى:
ـــشتىكى ەئڭ« ـــر ەئرگه باھـــا بېرى بى

ائخىرقى ۆئلچهم ۇئنىڭ راھهتلىـك ۋە
قۇاليلىــــق پهيــــتلهردە تاللىغــــان
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مهيــــدانىنىڭ قانــــداق بولغــــانلىقى
ن قىلىنغانەئمهس، ۆئزىگه جهڭ ېئال

 تارتىـــشالرنىڭ ىئچىـــدە-ۋە تـــاالش
قالغــــــان ۋاقىــــــتالردا تاللىغــــــان
ـــــدان ـــــداق مهي مهيـــــدانىنىڭ قان

ـــدۇر ـــدېرالر»  .ىئكهنلىكى ـــۇغ لى ۇئل
ـــايىتى ـــىۋەتته ناھ ـــشىلىك مۇناس كى
يۇقىرى ماھارەتكه ىئگه بولـۇپ، ۇئالر

ــر ــشىلهرنى بى ــرىگه مۇرەســسه-كى  بى
.قىلىپ بىلله ىئشلهيدىغان قىالاليـدۇ

مما ۇئالر زۆرۈر بولغانـدا ۆئزلىـرىگهەئ
.خـــاس ائيـــرىم مهيـــدان تالاليـــدۇ
جـــۈرەئت پرىنـــسىپنىڭ ائساســـىغا
ـــۇپ، ۇئ باشـــقىالرنىڭ قۇرۇلغـــان بول
ــدىغانلىقىنى ــىنىپ قالى ــداق چۈش قان
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ـــدۇ ەئگهر ســـىزدە.  ائســـاس قىلماي
قانداق ەئھۋال ائستىدا ۆئزىڭىزگه بىر
مهيدان تاللىشىڭىز كېرەكلىكىنى قارار

الاليــدىغان قــابىلىيهت ۋە شــۇنداققى
قىلىـــــشقا نىـــــسبهتهن ىئـــــشهنچ
ـــر ـــۈ بى ـــىز مهڭگ ـــدىكهن، س بولماي

سىزنىڭ.  ۈئنۈملۈك لىدېر بواللمايسىز
ــدىلىنىش ــۇق پاي ــهتلهردىن تول پۇرس
ىئرادىڭىـــز باشـــقىالرنى رازى قىلىـــش
ـــى ـــۇقىرى تۇرۇش ـــستىكىڭىزدىن ي ىئ

 .كېرەك

ــــارەت)3 ــــدېردىكى جاس ــــر لى بى
ــــكۈچىلىرىدە م ــــۇرىيهتەئگهش هجب
 تۇيغۇسى پهيدا قىلىدۇ

ھهر قانــداق بىــر ائدەم ۆئزىــدىكى
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ــــدا، ــــان قىلغان ــــارەتنى ناماي جاس
ــــــدۇ باشــــــقىالرنىمۇ رىغبهتلهندۈرى

)encourage  .(بىر لىدېر نامايان
قىلغان جاسـارەت بولـسا باشـقىالرنى
ناھــــايىتى كۈچلــــۈك دەرىجىــــدە

ۇئ).  inspire(ىئلھامالندۇرىــــــدۇ 
ــــــ ــــــۇ لى ــــــقىالرنى ائش دېرغاباش

جىـم مىـالدو.  ەئگىشىدىغان قىلىـدۇ
)Jim Mellado (،نىــڭ دېيىــشىچه
لىدېرلىق جاسارەتنىڭ نامايهندىسى«

بولۇپ، ۇئ باشقىالرنى توغرا ىئـشالرنى
 ».قىلىشقا مهجبۇراليدۇ

ســــىزنىڭ ھايــــاتىڭىز ســــىزنىڭ)4
جاسارىتىڭىزگه توغرا تاناسىپ ھالـدا

 كېڭىيىپ ماڭىدۇ
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پقورقـــۇش بىـــر لىـــدېرنى چهكـــله
ــــدۇ ــــق تارىخــــشۇناس.  قويى رىملى

ـــــداق) Tacitus(تاســـــىتۇس  مۇن
ـــگهن ـــان«: دې ـــكه بولغ بىخهتهرلىك

ىئستهك ھهر بىر ۇئلۇغۋار ۋە يۈكـسهك
جاسـارەت»  .ىئشالرنىڭ دۈشـمىنىدۇر

ــدۇ ــپ بېرى ــشىكنى ېئچى ــۇ. ىئ ــا ب مان
.ۇئنىـــــــڭ ەئڭ زور پايدىـــــــسىدۇر
ــارەت ســىز قىلمــاقچى بولغــان جاس

ش بىـلهنىئشنى بىر ياخـشى باشـلىنى
تهمىــنلهپال قالماســتىن، ۇئنــى بىــر
.ياخشى ىئستىقبالغىمۇ ىئگه قىلىدۇ

 ھهرىـكهت-بىر جاسـارەتلىك ىئـش
ھهمىــشه بــۇرۇن كــۈتمىگهن ىئجــابىي

 .نهتىجىلهرنى ېئلىپ كېلىدۇ
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 پهرقلهندۈرۈش ئىقتىدارى -7
 ھهل —)سهزگۈرلۈك(

قىلىنمىغان سىرالرغا خاتىمه 
 )Discernment(بېرىش 
ىــــدېرالر ائڭلىغــــانەئقىللىــــق ل

ــــــرىمىغىال ــــــڭ پهقهت يې گهپلهرنى
پهرقلهندۈرۈش ىئقتىدارىغا.  ىئشىنىدۇ

لىـدېرالر بولـسا) ياكى سـهزگۈر(ىئگه 
ــــــسى يېرىمىغــــــا ىئــــــشىنىش قاي

جـــــون–. كېرەكلىكىنـــــى بىلىـــــدۇ
 .ماكسۋېل

سـىز بىـر:  قاىئدىسى-1تۆشۈكنىڭ 
تۆشــۈككه كىرىــپ قالغانــدا، ۇئنــى

مولى– .داۋاملىق كوالشنى توختىتىڭ
،)Molly Ivins(ىئــــــــۋىنس 
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 .وئبزورچى

پهرقلهنــــدۈرۈش ىئقتىــــدارى بىــــر
ـــاكى تـــۈپ ـــزى ي مهســـىلىنىڭ يىلتى
ــــدارىنى ــــپىش ىئقتى ــــهۋەبىنى تې س

كىشىلهر مۇشـۇنداق بىـر.  كۆرسىتىدۇ
ىئقتىــــدار ائرقىلىــــق مهســــىلىنىڭ
ـــىته ـــشتا ھهم بىۋاس ـــى تېپى يىلتىزىن
ــسىوئنال ــدۇ، ھهم رات ــا تايىنى تۇيغۇغ

ـــق، مۇ( ـــقائڭلى ـــا) ۋاپى تهپهككۇرغ
ياخـــشى لىـــدېرالرنىڭ.  تايىنىـــدۇ

ىئچىدە بۇ ىئقتىدارنى داىئـم نامايـان
قىلىپ كهتمهيـدىغانالر بـار بولـسىمۇ،
بىـــــر ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدېردە بـــــۇ
پهرقلهنـــدۈرۈش ىئقتىـــدارى چوقـــۇم

 .بولۇشى شهرت
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ـــدارى ىئـــش ـــدۈرۈش ىئقتى پهرقلهن
ۈئنـــۈمىنى ەئڭ يـــۇقىرى دەرىجىـــگه

غان ھهر بىـــرائپىرىـــشنى ىئـــستهيدى
لىــدېردە چوقــۇم بولۇشــقا تېگىــشلىك

ــرى ــدارالرنىڭ بى ــدار.  ىئقتى ــۇ ىئقتى ب
ــدە ــشالردا زور ياردەم ــدىكى ىئ تۆۋەن

 :بولىدۇ

مهسـىلىنىڭ يىلتىــزى يــاكى تــۈپ)1
 سهۋەبىنى تېپىش

چــــوڭ ىئــــدارە يــــاكى چــــوڭ
تهشكىالتالرنىڭ لىدېرلىرى ھهر كـۈنى

 چوڭ قااليمىقانچىلىق ۋە ھهر-چوڭ
كهپ ىئشالرغا دۇچ كېلىپخىل مۇرەك

ۇئالرنىــڭ ھهر بىــر ىئــشنىڭ.  تۇرىــدۇ
ھهمـــــمه تهرەپلىرىنـــــى تولـــــۇق
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چۈشـــــــــهندۈرۈپ بېرىـــــــــدىغان
ۇئچۇرالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى تـــوپالپ
ـــــــۇمكىن ەئمهس ـــــــشى م .تۇرالى
ـــــدۈرۈش ـــــقا ۇئالر پهرقلهن شۇڭالش
ىئقتىدارىدىن پايدىلىنىشقا مهجبۇرى

ــدۇ ــدارى.  بولى ــدۈرۈش ىئقتى پهرقلهن
رنىڭ بىر ىئـشنىڭ پهقهت بىـربىر لىدې

قىسمىنىال كۆرۈپ، بىۋاسـىته تۇيغۇغـا
ــــان ــــق كهم قالغ ــــايىنىش ائرقىلى ت
يهرلىرىنــى تولــدۇرۇپ، شــۇ ائرقىلىــق
مهسىلىنىڭ يىلتىزىنى تېپىـپ چىقىـش

 .ىئمكانىيىتىگه ىئگه قىلىدۇ

مهسىلىنى ھهل قىلىش ۈئنـۈمىنى) 2
 يۇقىرى كۆتۈرۈش

نـىەئگهر سىز بىر مهسىلىنىڭ يىلتىزى
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كۆرەلهيدىكهنسىز، ۇئنى چوقۇم ۇئنـى
بىــر مهســىله بىــر.  ھهل قىالاليــسىز

لىدېرنىڭ تۇغمـا تاالنـت داىئرىـسىگه
قانچه يېقىن بولـسا، ۇئ لىـدېرنىڭ بـۇ
ـــــان بىۋاســـــىته ـــــىلىگه بولغ مهس
تۇيغۇسىمۇ شۇنچه كۈچلـۈك بولـۇپ،
ـــــىنىش ـــــى چۈش ـــــڭ يىلتىزىن ۇئنى
.قابىلىيىتىمۇ شۇنچه كۈچلۈك بولىـدۇ

ىز ۆئزىڭىزنىڭ پهرقلهندۈرۈشەئگهر س
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،
ــۇقچىلىقلى ــڭ ۆئز ائرت رىنىائدەملهرنى

بايقــاش ۇئســۇلى توغرىــسىدىكى بىــر
ماقالهمدە، بـۇ ۇئقـۇم ۈئسـتىدە يهنه

 .مهخسۇس توختىلىمهن

تهسىرنى ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـگه)3
ائپىرىـــشتىكى ســـىزگه بـــار بولغـــان

 تالالشالرنى باھاالپ چىقىش

پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىنى جــارى
قىلدۇرۇش دېگىنىمىز يالغۇز بىۋاسـىته

ا تايىنىپال ىئشغ) intuition(تۇيغۇ 
ېئلىپ بېرىش، يـاكى يـالغۇز ەئقىلـگه
تايىنىپال ىئش ېئلىپ بېرىش دېگهنـگه

پهرقلهنــدۈرۈش.  قارىتىلغــان ەئمهس
ىئقتىدارى سىزنىڭ بىۋاسىته تۇيغۇڭىز
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بىـــلهن ســـىزنىڭ كاللىڭىزنىـــڭ ھهر
ــــېلىپ، ۆئز ــــشقا س ــــسىنى ىئ ىئككى
ـــــكىالتىڭىز ـــــز ۋە ۆئز تهش خهلقىڭى

شـــالرنىۈئچـــۈن ەئڭ ياخـــشى تالال
تېپىــپ چىقىــش ىئمكــانىيىتىگه ىئــگه

 .قىلىدۇ

ــــــهتلىرىڭىزنى)4 ــــــىزنىڭ پۇرس س
 ھهسسىلهپ كۆپهيتىش

پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىغا ىئــگه
ـــوغرا ـــشىلهر ائساســـهن ت ەئمهس كى
ــدۇ ــدا بواللماي ــوغرا ماكان ــته ت .پهيت
ـــۈن ـــزىلهر ۈئچ ـــدېرالر بې ـــۇغ لى ۇئل
تهلهيلىــك كىـــشىلهردەك كـــۆرۈنگهن

ىرىنىــــــــــڭبىــــــــــلهن، ۇئالر ۆئزل
پهرقلهنــدۈرۈش ىئقتىــدارىنى جــارى
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ــــــــــڭ ــــــــــدۇرۇش، ۆئزلىرىنى قىل
تهجرىبىلىرىدىن تولۇق پايـدىلىنىش،
ــۇلىرى ــىته تۇيغ ــڭ بىۋاس ۋە ۆئزلىرىنى
ـــق ـــۆرۈش ائرقىلى ـــش ك ـــويىچه ىئ ب
ۆئزلىرىنىــــڭ تهلىيىنــــى ۆئزلىــــرى

 .ياراتقان

مهن ھـازىرغىچه ائرىلىـشىپ باققـان
ــــۇر ــــان ۇئيغ ــــشىپ باقق ۋە مۇڭدى

نىڭ بىـــــر قىـــــسمىغا،قېرىنداشـــــالر
مـــــۇرەككهپ ەئھۋالـــــدىمۇ ىئـــــش
ۈئنــــۈمىنى يــــۇقىرى كۆتــــۈرۈش ۋە
ـــــا ـــــى قولغ ـــــي نهتىجىلهرن ھهقىقى
كهلتۈرۈشـــــته، مۇنـــــداق ىئككـــــى
پرىنسىپقا ەئمهل قىلىشنىڭ ناھـايىتى
ـــدىم ـــتلهپ كهل .مـــۇھىملىقىنى تهكى
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ـــــــتۈرۈش ـــــــى، مهركهزلهش بىرىنچ
)focus  .(ىئككىنچــــى، ىئــــشالرنى

ـــــسىگه ائيـــــ رىشمـــــۇھىم دەرىجى
)prioritize  .( پرىنـــــسىپ2بــــۇ 

ــسۇن ــدېر بول ــى لى ــسۇن-مهيل  بولمى
ــدىغان ــاس كېلى ــگه م ــمه ائدەم ھهم
ــــسىڭىز ــــۇپ، ەئگهر ســــىز قىلمى بول
بولمايـــدىغان ىئـــشالرنى مۇھىملىـــق
دەرىجىــــسىگه ائيرىــــپ، پۈتــــۈن
كۈچىڭىزنى ۇئالرنىڭ ىئچىـدىكى ەئڭ
مۇھىمىغــا يىغىــش ائرقىلىــق ۇئالرنــى

ـــر ـــپ تۈ-بى ـــرلهپ قىلى ـــپ بى گىتى
ماڭىدىكهنــسىز، ائجايىــپ يــۇقىرى

مهســىلهن،.  ۈئنــۈمگه ېئرىشهلهيــسىز
ــــدىغان ــــسىڭىز بولماي ــــىز قىلمى س
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ــى ــار دەيل ــى ب ــشالردىن وئن ــىز. ىئ س
ۇئالرنىــڭ ىئچىــدىكى ەئڭ مــۇھىمىنى

ــۇھىم ەئمهســنى-1 ــا، ەئڭ م  وئرۇنغ
 وئرۇنغــا، قالغــانلىرىنى بولــسا-10

وئتتۇرىــــدىكى وئرۇنالرغــــا تىزىــــپ
ندىن ھـازىردىن باشـالپ،ائ.  چىقىڭ

 ىئـشنى-1سىز ۇئالرنىـڭ ىئچىـدىكى 
ەئڭ ائلدىـــدا، پۈتـــۈن كـــۈچىڭىزنى
شــۇنىڭغا مهركهزلهشــتۈرۈپ تــۇرۇپ

ۇئنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن. قىلىڭ
قالغــانلىرىنىمۇ.   ىئــشنى قىلىــڭ-2

ىئمكـانقهدەر.  مۇشۇ تهرىقىدە قىلىـڭ
بىــر قـــانچه ىئـــشقا تهڭـــال تۇتـــۇش

ر مهيلـــى بىـــربـــۇ ىئـــشال.  قىلمـــاڭ
تهشــكىالت يــاكى شــىركهتنىڭ ىئــشى
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بولسۇن، ياكى سـىزنىڭ ائىئلىڭىزنىـڭ
ىئـــشى بولـــسۇن، يـــاكى ســـىزنىڭ
ـــسۇن، ـــش بول ـــى ىئ خىزمىتىڭىزدىك

بولـسا.  قايسىسى بولـسا بولۇۋېرىـدۇ
2ســــىز بۈگۈنــــدىن باشــــالپ بــــۇ 

ماقالىنىـڭ.  پرىنسىپنى سىناپ بېقىـڭ
مهزكـــــۇر قىـــــسمىدا ســـــۆزلهنگهن

ــدۈرۈش  ــىزنىڭپهرقلهن ــدارى، س ىئقتى
ــــق ىئــــشالرنى ائشــــۇنداق مۇھىملى
دەرىجىــــسىگه ائيرىــــپ چىقىــــش
ـــــــچ ـــــــلهن زى ـــــــدارىڭىز بى ىئقتى

 .مۇناسىۋەتلىك

)Focus(مهركهزلهشتۈرۈش . 8
ىئككى توشـقاننى تهڭ قوغلىـسىڭىز،

.ھهر ىئككىسىنى قاچۇرۇپ قويىسىز
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ـــدېرالر ـــۇقىرى لى ـــۈمى ي ىئـــش ۈئن
مۇنـــداق ىئككـــى ىئقتىـــدارغا ىئـــگه

قىلىـــــدىغان ىئـــــشالرنى: بولىـــــدۇ
ــرىش ۋە ــسىگه ائي ــق دەرىجى مۇھىملى
.كــــــــۈچنى مهركهزلهشــــــــتۈرۈش
قىلىـــدىغان ىئـــشلىرىنىڭ مۇھىملىـــق
دەرىجىــــسىنى بىلىــــدىغان، ەئممــــا
كۈچىنى يىغالمايدىغان لىدېر قايـسى
ىئــــشالرنى قىلىــــشى كېرەكلىكىنــــى
بىلىــدۇ، ەئممــا ۇئ ىئــشالرنى مهڭگــۈ

كــــــــۈچىنى.  تاماملىيالمايــــــــدۇ
ــــشالرنىيىغاال ــــا ىئ ــــدىغان ەئمم ي

ــــــــــسىگه ــــــــــق دەرىجى مۇھىملى
ــسا، ىئــش ــدېر بول ــدىغان لى ائيرىماي
ــــادىر ەئممــــا ىئــــشىدا قىلىــــشقا ق
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يۈكـــسىلىش ھاســـىل قىاللمايـــدىغان
 .كېلىدۇ

بهزى لىـــدېرالر بـــارلىق كـــۈچىنى
ــــدۇ ــــشالرغا قارىتىۋالى ــــك ىئ .كىچى
ۇئنــداقتا قانـــداق قىلغانــدا ۋاقىـــت
ــشقا ياخــشى ــر ىئ ــۈچنى بى ــلهن ك بى

ــــشتايى ــــۇ ىئ ــــدۇ؟  ب ــــى بولى غقىل
ــــــــپلهردىن ــــــــدىكى تهكلى تۆۋەن

 :پايدىلىنىڭ

ــــهنت ) 1 ــــش پىرس )%70(يهتمى
ـــــۈچىڭىزنى ـــــلهن ك ـــــز بى ۋاقتىڭى
ۆئزىڭىزنىــــــــڭ ائرتۇقچىلىقىغــــــــا

 .مهركهزلهشتۈرۈڭ

ۆئزىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىدىن تولـۇق
پايدىلىنااليـــدىغان، ىئـــش ۈئنـــۈمى
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ـــدېرالر ۋاقتىنىـــڭ كـــۆپ يـــۇقىرى لى
ـــشى قىال ـــسمىنى ياخ ـــدىغانقى لماي

ىئـــــــشلىرىغا ەئمهس، ياخـــــــشى
.قىالاليدىغان ىئشالرغا سهرپ قىلىـدۇ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك لىـــدېر بولـــۇش
ۈئچۈن، ۋاقتىڭىز بىـلهن كـۈچىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــــــڭ ائرتۇقچىلىقىغــــــــا
ــۇ ــى تېخىم ــتۈرۈپ، ۇئالرن مهركهزلهش

 .تهرەققىي قىلدۇرۇڭ

ـــــرمه) 2 ـــــهنت-يىگى  بهش پىرس
ىزنىۋاقتىڭىـز بىـلهن كــۈچىڭ) 25%(

يېڭى نهرسىلهرنى ۆئگىنىـشكه سـهرپ
 قىلىڭ

تهرەققىي قىلىـش ۆئزگىـرىش بىـلهن
ــاراۋەر ــته.  ب ــر جهھهت ــىز بى ەئگهر س
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ياخشىلىنىــــشنى ىئستهيدىكهنــــسىز،
ـــــــشىڭىز ۋە ـــــــاي ۆئزگىرى توختىم

بۇ دېگهنلىـك.  ىئلگىرىلىشىڭىز كېرەك
يېڭـــى ســـاھهلهرگه قهدەم تاشـــالش

ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنىـڭ.  دېگهنلىكتۇر
ائرتۇقچىلىقى داىئرىسىدىكى بىر يېڭى
ســــــاھهگه مهخــــــسۇس ۋاقىــــــت
ــڭ ــىز ۆئزىڭىزنى ــسىز، س چىقىرىدىكهن
.لىـــــــدېرلىقىنى ۆئستۈرەلهيـــــــسىز
ېئـــسىڭىزدە بولـــسۇنكى، ەئگهر ســـىز
لىـــدېرلىق ساھهســــىدىكى ھهمــــمه
ـــدۇم، دەپ ـــپ بول ـــىنى ۆئگىنى نهرس
ـــــــسىز، ۇئ ســـــــىزنىڭ وئياليدىكهن

 .تۈگهشكىنىڭىزدىن دېرەك بېرىدۇ

ــز) %5( بهش پىرســهنت )3 ۋاقتىڭى
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ــز ــز ائجى ــۈچىڭىزنى ۆئزىڭى ــلهن ك بى
 ساھهلهرگه سهرپ قىلىڭ

ۆئزى ائجىز بولغان ىئـشالر بىلهنمـۇ
شۇغۇللىنىـــشتىن ھـــېچ كىـــم خـــالى

بــۇ يهردىكــى مــۇھىم.  بواللمايــدۇ
ــــــشنى ــــــداق قىلى ــــــىله ۇئن مهس
ـــتىش ـــارىچه ائزاي ـــڭ ب ىئمكانىيهتنى
بولـــۇپ، بـــۇ ىئـــشنى لىـــدېرالر ۆئزى

ـــشالرنىياخـــشى  ـــدىغان ىئ قىاللماي
ـــشىلهرگه ياخـــشى قىالاليـــدىغان كى
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«

ـــرەك ـــلهن » كې ائرتۇقچىلىـــق،« بى
»ائجىزلىــق، پۇرســهت، ۋە تهھــدىت 
دېــگهن ماقــالهمنى بىــر قېتىمــدىن
ـــهببۇس ـــشىڭىزنى تهش ـــۇپ بېقى وئق

ۇئالرنىـڭ تـور ائدرېـسلىرى.  قىلىمهن
 .مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىدا بار

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

 )Generosity(بولمايدۇ 
ھېچ قانداق بىر كىشى باشـقىالردىن
-ائلغان بىر نهرسىـسى ۈئچـۈن شـان

ۇئ پهقهت. شــهرەپ قازانغــان ەئمهس
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ــــرى ۈئچــــۈن باشــــقىالرغا بهرگهنلى
–   .  شۆھرەت بىلهن مۇكاپاتالنغـان

 Calvin(كېلــــــۋىن كــــــۇلىج 
Coolidge(ســـــابىق ائمېرىكـــــا ،
 پرېزىدېنتى

باشقىالرغا نىسبهتهن ېئيتقانـدا، بىـر
ـــدې ـــتۈنلى ـــدىن ۈئس رنىڭ مهردلىكى

تۇرىـــدىغان ائۋاز يـــاكى ۇئنىڭـــدىن
ۈئستۈن تۇرىدىغان ياخشى خىـزمهت

ــوق ــسمهن.  ي ــك قى ــي مهردلى ھهقىقى
ۋاقىتالردىال كۆرۈلۈپ قالىدىغان ىئـش

ـــــۇر.  ەئمهس ۇئ يۈرەكنىـــــڭ چوڭق
ـــدېرنىڭ ـــر لى ـــپ، بى ـــدىن كېلى قېتى
ــرىگه ــمه جهھهتلى ــىنىڭ ھهم تۇرمۇش

رنىڭبىـــر لىـــدې.  ســـىڭگهن بولىـــدۇ
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ـــۇلى، ـــى، پ ـــڭ ۋاقت مهردلىكـــى ۇئنى
ـــــال ـــــاالنتلىرى ۋە م ـــــۈلكى-ت  م

ــــــــسىدە ــــــــڭ ھهممى قاتارلىقالرنى
باشــقىالر ەئگىشىــشنى.  ىئپادىلىنىــدۇ

خااليـــدىغان ۈئنۈملـــۈك لىـــدېرالر
نهرســــىلهرنى ۆئزلىــــرى ۈئچـــــۈنال

ـــــدۇ ـــــىلهرنى.  توپلىماي ۇئالر نهرس
.باشقىالرغا بېرىش ۈئچۈن توپاليدۇ

يېتىلـدۈرۈشۆئزىڭىزدە مهردلىكنـى 
:ۈئچۈن تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ

ۆئزىڭىزدە بـار نهرسـىلهر ۈئچـۈن)1
 مىننهتدار بولۇڭ

ـــان ـــار بولغ ـــدە ب ـــر ائدەم ۆئزى بى
ــــدىغان ــــىلهرگه قاناەئتلهنمهي نهرس
ۋاقىتتــا، ۇئنىــڭ باشــقىالرغا مهردلىــك
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ــايىتى تهس ــشى ناھ ــك.  قىلى مهردلى
رازىمهنلىكتىن كېلىـدىغان بولـۇپ، ۇئ

ــ ــۇ ك ــاھهرگىزم ــىنى قولغ ۆپرەك نهرس
كهلتــۈرۈۋېلىش مهقــسىتىدە ۋۇجۇدقــا

ەئگهر ســــــىز ائزراق.  كهلمهيــــــدۇ
ــسىڭىز، كــۆپ نهرســىلهرگه رازى بولمى

ەئگهر.  نهرسىلهرگىمۇ رازى بولمايسىز
سىز ائزراق نهرسىلهر بىـلهن مهردلىـك
قىاللمايدىكهنــــسىز، بــــاي بولغــــان
تهقــدىردىمۇ بىــر دەمــدىال ۆئزگىرىــپ

 .قالمايسىز

باشـــقىالرنى بىرىنچـــى وئيۇنغـــا) 2
 قويۇڭ

ــر لىــدېرنىڭ ۆئلچىمــى ۇئنىڭغــا بى
قانچه ائدەم خىـزمهت قىلىـدىغانلىقى
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ەئمهس، ۇئ قانچه ائدەمگه خىـزمهت
ـــــــدۇر ـــــــك.  قىلىدىغانلىقى مهردلى

باشقىالرنى بىرىنچى وئرۇنغا قويۇشـنى
ەئگهر ســىز شــۇنداق.  تهلهپ قىلىــدۇ

قىاللىسىڭىز، باشـقىالرغا بېـرىش كـۆپ
 .سانغا توختايدۇائ

ــستىكىنىڭ) 3 ــشىش ىئ ــۆپكه ېئرى ك
ــول ــشىغا ي ــونترول قىلىۋېلى ــىزنى ك س

 قويماڭ

ھــازىر كــۆپرەك نهرســىگه ېئرىــشىش
ــان ــۇپ قېلىۋاتق ــۇل بول ىئــستىكىگه ق
ــــسېرى ــــانى بارغان ــــشىلهرنىڭ س كى

ـــدۇ ـــپ مېڭىۋاتى ـــازغۇچى.  كۆپىيى ي
 Richard(رىچــــارد فوســــتېر 

Foster (بايلىققـا«: مۇنداق دەيدۇ
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ـــــــڭېئر ـــــــازىر بىزنى ـــــــشىش ھ ى
مهدەنىيىتىمىزدىكــــى كىــــشىلهرنىڭ
پۈتۈن ۋۇجۇدىنى قاپلىۋالىدىغان بىـر

ەئگهر بىز.  نهرسىگه ائيلىنىپ قالدى
بايلىققا ېئرىشسهك، بىز ۇئنى كونترول
.قىالاليدىغانـــدەك ھـــېس قىلىمىـــز
ەئگهر بىز ۇئنـى كـونترول قىاللىـساق،
ۇئ بىزگه تېخىمۇ كۆپ شادلىق ېئلىـپ

.انــــدەك ھــــېس قىلىمىــــزكېلىدىغ
».ەئمهلىيهتته بۇ بىر خاتا چۈشهنچه

ــز ــى ۆئزىڭى ــىز ۆئز قهلبىڭىزن ەئگهر س
ــسىز، ــاقچى بولىدىكهن ــونترول قىلم ك

 مۈلۈكنىڭ سـىزنى-بايلىق ياكى مال
.كونترول قىلىۋېلىشىغا يول قويماڭ

پۇلغــــا پهقهت بىــــر بــــايلىق) 4
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مهنبهسى سۈپىتىدىال مۇائمىله قىلىڭ

نىڭ ىئـشىغا كهلگهنـدەبىرەيلهن پۇل
ــدىغانلىقىنى ــى بولماي ــز ۇئتقىل ھهرگى

ـــــان ىئـــــكهن ەئگهر ســـــىز.  ېئيتق
ــــــشقا ــــــۇل تېپى ــــــۈچىڭىزنى پ ك
مهركهزلهشتۈرســـــــــىڭىز، ســـــــــىز
ــــــۇپ ــــــستىك ائدەم بول ماتېرىيالى

ــسىز ــشقا.  قالى ــۇل تېپى ــىز پ ەئگهر س
ۇئرۇنۇپ پۇل تاپالمىسىڭىز، سـىز بىـر

ەئگهر.  يېڭىلگــۈچى بولــۇپ قالىــسىز
غــۇن پــۇل تاپــسىڭىز ھهمــدەســىز نۇر

ۇئنى ساقلىسىڭىز، سـىز بىـر پىخـسىق
ەئگهر ســىز.  ائدەم بولــۇپ قالىــسىز

پـۇل تېپىـپ ۇئنـى خهجلىۋەتـسىڭىز،
پـــۇلنى قااليمىقـــان خهجلهيـــدىغان
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ەئگهر ســىز.  ائدەم بولــۇپ قالىــسىز
ــداق كۆڭــۈل ــشقا ھــېچ قان ــۇل تېپى پ
قويمىسىڭىز، سىز بىر ىئرادىـسىز ائدەم

ەئگهر سـىز نۇرغـۇن.  بولۇپ قالىـسىز
ــــى ۆئلگــــۈچه ــــپ، ۇئن ــــۇل تېپى پ
ــــىز ــــسىڭىز، س ــــمهي ساقلى خهجلى
پۇلىڭىزنى گۆرگه ۆئزىڭىز بىلهن بىلله
ـــر ـــان بى ـــى بولغ ـــپ كهتمهكچ ېئلى

پۇلنىــڭ ىئــشىدا.  ھامــاقهت بولىــسىز
 بىر يولى،-ۇئتۇپ چىقىشنىڭ بىردىن

ـــلىق، ـــڭ تۇتۇۋالماس ـــى بهك چى ۇئن
ھهمدە ۇئنـى ەئھمىيهتلىـك ىئـشالرغا
.ىئشلىتىش جهھهتته مهردلىك قىلىش

 E. Stanley(ســـتهنلېي جـــونز 
Jones (پۇل بىـر«: مۇنداق دېگهن
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ناھايىتى ېئـسىل خىزمهتچـى، ەئممـا
ەئگهر.  ۇئ بىر قورقۇنچلۇق خوجايىن

ۇئ ۈئستۈنلۈككه چىقىپ، سـىز ۇئنىـڭ
ائستىغا چۈشۈپ قالىدىكهنـسىز، سـىز

 ».ۇئنىڭ قۇلى بولۇپ قالىسىز

ـــقىالرغ) 5 ـــىباش ـــرىش ائدىتىن ا بې
 يېتىلدۈرۈڭ

غـــــــــايىنى رېائللىققـــــــــا«مهن 
»ائيالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قـانۇنىيىتى
ـــتۇرغان ـــدە تونۇش ـــگهن ماقالهم دې

ــــارنىگى  ــــدرۇ ك  Andrew(ائن
Carnegie (مۇنــداق دەپ يازغــان:

بىر باينىڭ ھاياتى ىئككى دەۋرنى ۆئز
ۇئنىـڭ بىـرى.  ىئچىگه ېئلىشى كېرەك

ــايلىقنى قولغــا كهلتــۈرۈش  دەۋرى،ب
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يهنه بىرى بولسا ۇئنى قايتـا تهقـسىم
بىر مهردلىك ھالىتىنى.  قىلىش دەۋرى

ــردىن ــنىڭ بى ــۇلى-ساقالش ــر ۇئس  بى
ــۇل ۋە ــن، پ ــت، زېھى ــقىالرغا ۋاقى باش
بايلىق مهنبهسىنى بېرىـشنى ۆئزىنىـڭ

ـــش ـــى قىلى ـــر ائدىت ەئگهر ســـىز.  بى
قـا قـۇل) نهپسى يامـانلىق(بېخىللىق 

ا لىــدېرلىقبولىدىكهنــسىز، باشــقىالرغ
 .قىاللمايسىز

 ئۇنىڭسىز —ئىجادچانلىق. 10
سىز ئۆينىڭ سىرتىغا 

 )Initiative(چىقالمايسىز 
»Initiative«بــۇ ســۆز ىئنگلىــزچه 

دەپ يېزىلىدىغان بولۇپ، ۇئ يۇلغـۇن
ــــــدە  ــــــكارلىق،«لۇغىتى تهشهببۇس
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ىئجابىيلىق، ائكتىپلىق، ىئجادكـارلىق
ـــــــانلىق ـــــــى، ىئجادچ دەپ» روھ

 بىــراق، مېــنىڭچه. چۈشــهندۈرۈلگهن
يۇقىرىقى سـۆزلهرنىڭ ھـېچ قايسىـسى
ـــــي ـــــزچه ســـــۆزنىڭ ھهقىقى ىئنگلى
مهنىسىنى ىئپـادىلهپ بېرەلمهيـدىغان
بولــۇپ، ۇئ ســۆزنىڭ ەئســلى مهنىــسى

ھېچ كىم وئيالپ باقمىغان بىر يېڭى«
ىئــشنى وئيــالپ چىقىــش، بىــر يېڭــى
ــى ــر يېڭ ــرىش، بى ــالپ بې ــشنى باش ىئ
تهدبىـــر يـــاكى بىـــر ىئـــشنى ېئلىـــپ

ــاب ــولىنى وئتتۇرىغ ــى ي ــشنىڭ يېڭ ېرى
دېگهنـگه يـېقىن» قويۇش ىئقتىـدارى

يهنــــــى بــــــۇ ســــــۆز.  كېلىــــــدۇ
ـــــــــدىكى  ،»cretiwe«ىئنگلىزچى
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ۇئيغۇرچىدىكى يېڭى نهرسىنى ىئجـاد
ــىپ ــىنى كهش ــى نهرس ــش ۋە يېڭ قىلى

ــان  ــشقا قارىتىلغ ىئجادكــارلىق«قىلى
بىـلهن تـۈپتىن» روھى، ىئجادچانلىق

مۇ مهنشۇنداق بولسى.  وئخشىمايدۇ
باشقا بىر ائددىي سـۆز تاپالمـاي، بـۇ
ـــــــال ـــــــۈن يهنى ـــــــۈپهت ۈئچ س

ـــانلىق« ـــگهن ســـۆزنى» ىئجادچ دې
 .ىئشلىتىشكه مهجبۇرى بولدۇم

لىــــــــدېرالرنىڭ ۆئزى بىــــــــلهن
 بــارا بــاغالپ-ەئگهشــكۈچىلهرنى ۆئز

تۇرىدىغان بىر مۇناسـىۋەتنى باشـالپ
.مهجبۇرىيىتى بـار) initiate(بېرىش 

دكـارلىق روھىنـىبىراق، لىدېرالر ىئجا
ــاھه ــشلىك س ــشقا تېگى ــان قىلى ناماي
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ۇئالر.  يـــالغۇز يـــۇقىرىقىالرال ەئمهس
ھهر ۋاقىــــت يېڭــــى پۇرســــهتلهرنى
ــى ىئــش ــى، ۋە يېڭ ــزدەپ تۇرۇش -ىئ

ھهرىكهت قوللىنىشقا تهييـار تۇرۇشـى
 .كېرەك

ــا ــشالرنى ۋۇجۇدق ــدېرنىڭ ىئ ــر لى بى
چىقىرالىـــشى ۈئچـــۈن زۆرۈر بولغـــان

 :تى بارسۈپهتلهردىن مۇنداق تۆ

ـــــــــى)1 ۇئالر ۆئزلىـــــــــرى نېمىن
 ىئستهيدىغانلىقىنى بىلىدۇ

بىر ىئشنى قـارار قىاللمايـدىغان بىـر
ــۈك ــشتا ۈئنۈمل ــڭ ىئــش قىلى ائدەمنى

خـۇددى.  بواللىشى مۇمكىن ەئمهس
ـــدەك، ـــڭ ېئيتقىنى ـــاپولىيون خىلنى ن

ــــــڭ« ــــــمه مۇۋەپپهقىيهتلهرنى ھهم
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باشـــلىنىش نۇقتىـــسى ىئــــستهكتىن
ر ۈئنۈملـۈكەئگهر سىز بىـ»  .ىئبارەت

لىدېر بولۇشـنى ىئستىـسىڭىز، چوقـۇم
ۆئزىڭىزنىـــــــــــــڭ نېمىنـــــــــــــى
ــــشىڭىز ىئــــستهيدىغانلىقىڭىزنى بىلى

يېڭـــــى پۇرســـــهتلهرنى.  كېـــــرەك
ۇئچراتقاندا ۇئالرنى بايقىيااليـدىغان

 بىر ۇئسـۇلى ەئنه-بولۇشنىڭ بىردىن
 .شۇ

-ۇئالر ۆئزلىرىنى ەئمهلىـي ىئـش) 2
 ھهرىكهت قوللىنىشقا مهجبۇراليدۇ

ــــــــــاراتقۇچىالريېڭ ــــــــــق ي ىلى
)initiators (باشقىالرنىڭ ۆئزلىرىنى

ـــاپ ـــاكى قوزغ ـــسهتلهندۈرۈپ ي مهق
ۇئالر.  قويۇشــىنى كۈتــۈپ تۇرمايــدۇ
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ۆئزلىرىنىڭ راھهت رايونىنىڭ سـىرتىغا
ــش ــي ىئ ــى ەئمهلى ــپ، ۆئزلىرىن چىقى
كۆرۈشـــكه مهجبـــۇرالش ۆئزلىرىنىـــڭ
ــدۇ ــى بىلى ــۇئلىيىتى ىئكهنلىكىن .مهس

ــرى ــۇنى ۆئزلى ــرھهمــدە ب  ۈئچــۈن بى
شۇڭالشـــقا ســـابىق.  ائدەت قىلىـــدۇ

ائمېرىكــــا پرېزىــــدېنتى رۇزېۋېلــــت
)Theodore Roosevelt(

مهن ۈئچــــۈن«: مۇنـــداق دېـــگهن
تۆۋەندىكى بىر ىئشتىن باشقا ائقىالنه
ياكى ھهممىدىن ۈئستۈن تۇرىـدىغان

ـــۇمكىن ـــلىقى م ـــش بولماس مهن: ىئ
ۆئزۈم قىلىشقا تېگىشلىك ىئشالر، دەپ

ھهمـدە.  شالرنى قىلىمهنوئيلىغان ىئ
بىر ىئشنى قىلىش توغرۇلۇق بىر قارارغا
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ـــي ىئـــش ـــان، ەئمهلى ـــگهن ھام كهل
 ».باشاليمهن

ۇئالر باشـــــقىالردىن كـــــۆپرەك) 3
 تهۋەككۈلچىلىك قىلىدۇ

لىـــــدېرالر ۆئزلىرىنىـــــڭ نېمىنـــــى
ــدە ــگهن ھهم ىئــستهيدىغانلىقىنى بىل
ۆئزلىرىنــــى ەئمهلىــــي ھهرىــــكهت
ـــــــا ـــــــشقا مهجبۇرلىيالىغ نقوللىنى

تهقدىردىمۇ، ۇئالر يهنه بىـر توسـۇققا
ۇئ بولــــــــسىمۇ.  دۇچ كېلىــــــــدۇ

تهۋەككۈلچىلىــك قىلىــش رازىلىقىــدىن
ــارەت ــدېرالر.  ىئب ــراق، ياخــشى لى بى

ــــــشقا رازى ــــــك قىلى تهۋەككۈلچىلى
بولىدىغان سـهۋەبلهرنىڭ يهنه بىـرى،
ۇئالرنىـــڭ يېڭىلىقنـــى باشـــلىمىغاندا
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ــــۇپ ــــۇ تون ــــدىغان بهدەلنىم تۆلهي
ائمېرىكىنىڭ سـابىق.  ريهتكهنلىكىدۇ

 John(پرېزىـدېنتى جـون كېنېـدى 
F. Kennedey (ــــداق دەپ مۇن
ھهر بىر ەئمهلىـي«: كهسكىن ېئيتقان

 ھهرىكهتنىڭ تهۋەككـۈلچىلىكى-ىئش
ۋە تۆلهيـــدىغان بهدىلـــى بولىـــدۇ،
بىــــــراق، راھهتلىــــــك ىئچىــــــگه
ـــش ـــي ىئ ـــۇرۇنۇۋېلىپ ەئمهلى -يوش
-ھهرىــكهت قولالنماســلىقنىڭ ۇئزۇن

ــــ ــــۈلچىلىكى ۋەمۇددەتلى ك تهۋەكك
چىقىمــــى بىــــلهن سېلىــــشتۇرغاندا،
ــرى ــڭ خهتى ــي ىئــش قىلغاننى ەئمهلى

 ».بىلهن چىقىمى كۆپ ائز بولىدۇ

ۇئالر باشـــــقىالردىن كـــــۆپرەك) 4
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 خاتالىق ۆئتكۈزىدۇ

ــڭ ياخــشى يېڭىلىــق ياراتقۇچىالرنى
ـــا ـــى، ۇئالر ىئـــشالرنى ۋۇجۇدق تهرىپ

ۇئالرنىڭ يامان تهرىپى.  چىقىرااليدۇ
 ۇئالر ناھايىتى كـۆپ خاتـالىقبولسا،

ـــــدۇ  شـــــىركىتىنىڭIBM.  ۆئتكۈزى
 .Thomas J(قۇرغۇچىسى ۋاتسون 

Watson (ــۇقتىنى تونــۇپ ــۇ ن مــۇ ب
ـــــدى ـــــداق دېگهنى ـــــپ، مۇن :يېتى

مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشنىڭ ۇئسۇلى«
مهغلــۇپ بولــۇش قېــتىم ســانىنى بىــر
».ھهســسه ۆئستۈرۈشــتىن ىئبــارەتتۇر

لىدېرالرگهرچه يېڭىلىق يارىتىدىغان 
باشــقىالردىن كــۆپرەك مهغلــۇبىيهتكه
ــرىگه ــڭ ۆئزلى ــسىمۇ، ۇئالر بۇنى ۇئچرى
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ــدۇ ــول قويماي ــشىغا ي ــى قىلى .دەخل
ــــۇش ــــدېر بول ــــر لى ەئگهر ســــىز بى

ـــلهن چـــوڭ  چـــوڭ-ســـۈپىتىڭىز بى
ـــاقچى ـــا چىقارم ـــشالرنى ۋۇجۇدق ىئ
ـــالپ ـــق باش ـــسىز، يېڭىلى بولىدىكهن
بېرىش ۋە سىز باشلىغان يولنىـڭ ەئڭ

ــدا ۆئز ــشنىائلدى ــپ بېرى ــز مېڭى ىڭى
  .خااليدىغان بۆلىشىڭىز كېرەك

 ئۆزىڭىزنى —ئاڭالش. 11
كىشىلهرنىڭ قهلبى بىلهن 

تۇتاشتۇرۇش ئۈچۈن، 
قۇلىقىڭىزنى ئىشلىتىڭ 

)Listen( 
لىـــدېرالر كىـــشىلهرنىڭ يـــاردىمىنى
قولغا كهلتۈرۈشـتىن بـۇرۇن ۇئالرنىـڭ
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مانا بـۇ.  يۈرىكىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ
بىراق، بىر.  تىدۇرمۇناسىۋەت قانۇنىيى

لىدېر باشقا بىـر ائدەمنىـڭ يـۈرىكىگه
تهسىر كۆرسىتىشتىن بـۇرۇن،، ۇئنىـڭ
يۈرىكىــدە نــېمه بــارلىقىنى بىلىــشى

ۇئنىڭ يۈرىكىدىكىنى ۇئنىـڭ.  كېرەك
گېـــپىگه قـــۇالق ســـېلىش ائرقىلىقـــال

 .بىلىۋالغىلى بولىدۇ

باشقىالرنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىشنى
ردا كــۆپخالىماســلىق ناچــار لىــدېرال

ائمېرىكــا باشــقۇرۇش«.  ۇئچرايــدۇ
ــسى ــڭ ائتى ــان» ىئلمىنى دەپ ائتالغ

ــر  ــر دراكې )Peter Drucker(پىتې
نىڭ قارىشىچه، باشقۇرۇشتىكى ھهممه

 پىرسـهنتى نـاتوغرا60مهسىلىلهرنىڭ 



123 

ــشتىن ــاكى ائالقىلىشى ــىۋەت ي مۇناس
ــــــان ــــــپ چىقق ــــــاتوغرا.  كېلى ن

ــسا ــسى بول ــشنىڭ كۆپىنچى ائالقىلىشى
ىڭ گېــــــپىگه قــــــۇالقباشــــــقىالرن

 .سالماسلىقتىن كېلىپ چىققان

باشـــــقىالرنىڭ ســـــۆزىگه قـــــۇالق
بىرى: سېلىشنىڭ ىئككى مهقسىتى بار

كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋەت وئرنىتىش،
ـــــنىش ـــــسا ۆئگى ـــــرى بول .يهنه بى
شۇڭالشـــــقا ســـــىز تۆۋەنـــــدىكى
كىشىلهرنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىشىڭىز

 :كېرەك

 سىزنىڭ ەئگهشكۈچىلىرىڭىز)1

الر ەئگىشىــشنى خااليــدىغانباشــقى
ــكۈچىلىرى ــدېرالر ەئگهش ــشى لى ياخ
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ــدىغان ــدا، قىلى ــرگه بولغان ــلهن بى بى
ىئشى يالغۇز بىرەر ىئشنى ھهل قىلىـش

ــدۇ ــپ قالماي ــال چهكلىنى ۇئالر.  بىلهن
ـــداق ائدەم ـــڭ قان ـــر ائدەمنى ھهر بى
ـــــشقىمۇ ـــــى چۈشىنىۋېلى ىئكهنلىكىن
ــــدۇ ــــت ائجرىتى ــــسۇس ۋاقى .مهخ

ىرىنىـڭ سـۆزىگهنۇرغۇن كىـشىلهر ۆئزل
ــــدېرنى ۆئز ــــۇالق ســــالىدىغان لى ق
ــدىغان، ــداپ بېرى ــى وئرۇن تهلهپلىرىن
ەئممــا گېــپىگه قــۇالق ســالمايدىغان
ـــدۇ ـــشىراق كۆرى ـــدېرالردىن ياخ .لى
ــــاكىتالرغىال ەئگهر ســــىزدە پهقهت پ
ــــۇ ــــىزگه ائش ــــېلىپ، س ــــۇالق س ق
پــاكىتالرنى يهتكۈزۈۋاتقــان كىــشىنىڭ
باشقا سۆزلىرىگه قۇالق سـالمايدىغان
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ـــپ، ـــى ۆئزگهرتى ـــسا، ۇئن ائدەت بول
باشقىالرنىڭ سـۆزىگه ھهقىقىـي تـۈردە

 .قۇالق سېلىڭ

 سىزنىڭ خېرىدارلىرىڭىز) 2

بهزى لىدېرالر ۆئز ىئدىيىسى بىلهنـال
ــــدارالرنىڭ ــــپ، خېرى ــــۇپ كېتى بول
ــــــــارازىلىقى ۋە ــــــــسى، ن ەئندىشى
ــــــــدۇ ــــــــى ائڭلىماي .تهكلىپلىرىن
مىكروسوفت شىركىتىنىڭ لىدېرى بىـل

مۇنـــداق) Bill Gates(گېيـــتىس 
نـارازى بولغـان خېرىـدارالر«: دەيدۇ

ــىله ــر مهس ــت بى ــۇنداقال.  ھهر ۋاقى ش
ۇئالر ســـــــــىزنىڭ ەئڭ چـــــــــوڭ

ۇئلــۇغ لىــدېرالر ۆئزى»  .پۇرســىتىڭىز
خىزمهت قىلىۋاتقـان كىـشىلهر بىـلهن
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يــــېقىن مۇناســــىۋەت ساقالشــــنى
ــۇھىم ىئــشلىرىنىڭ ــڭ ەئڭ م ۆئزلىرىنى

 .بىرى قىلىدۇ

 ىلىرىڭىزسىزنىڭ رىقابهتچ) 3

ــر تهشــكىالتنى بىــر لىــدېر باشــقا بى
ۆئزىنىڭ رىقابهتچىـسى ھېـسابلىغاندا،
ۇئ پۈتۈن دىققىتىنى ۆئز تهشـكىالتىغا
قارىتىــــپ، ۆئزىنىــــڭ ىئــــشىنى ەئڭ
يــۇقىرى پهللىــگه كۆتــۈرۈش ۈئچــۈنال
ــــۇرۇھالردىن ــــقا گ ــــشىپ، باش تىرى
ـــــدۇ ـــــۇپ قالى ـــــشنى ۇئنت .ۆئگىنى
ائمېرىكىــــدىكى دۇنياغــــا مهشــــھۇر

ــۋىز ــسىتېلې ور ۋە رادىــوئ باشقۇرغۇچى
مۇنـداق) Larry King(لهرى كىـڭ 

ــى«: دەيــدۇ مهن ھهر كــۈنى ەئتىگىن
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 ۆئزۈمــگه مۇنــۇالرنى ەئســلىتىپ-ۆئز
بۈگۈن دەيدىغان گهپلىرىم: تۇرىمهن

ماڭـــا ھـــېچ قانـــداق يېڭـــى نهرســـه
ـــدۇ ـــى.  ۆئگهتمهي ـــۇڭا مهن يېڭ ش

نهرسه ۆئگهنمهكچـى بولىـدىكهنمهن،
ىنى ائڭلىـشىمچوقۇم باشقىالرنىڭ گېپ

ــــرەك ــــۇش»  .كې ــــدېر بول ــــر لى بى
ـــز ـــىز ۆئزىڭى ـــلهن، س ـــۈپىتىڭىز بى س
قىلىدىغان ىئـشنى باشـقىالرنىڭ نـېمه
ىئش قىلىۋاتقىنىغـا قـاراپ تاللىـسىڭىز

بىــراق، ســىز باشــقىالرنىڭ.  بولمايــدۇ
گېــپىگه قــۇالق ســېلىپ، ىئمكــانقهدەر
كــۆپ نهرســىنى ۆئگىنىۋېلىــپ، شـــۇ
ـــــۇ ـــــى تېخىم ـــــق ۆئزىڭىزن ائرقىلى

 .ۈكسهلدۈرۈشىڭىز كېرەكي
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ســــــىزنىڭ يېتهكلىگــــــۈچىڭىز) 4
)Mentor( 

-ائمېرىكىـــدىكى نۇرغـــۇن ىئـــدارە
ــشلهيدىغان ــۇ يهردە ىئ ــالردا ش وئرۇن
ـــر ـــۈن بى ـــرى ۈئچ ـــادىمالر ۆئزلى خ
يېتهكلىگـــۈچى تاللىـــسا بولىـــدىغان

ـــار مهن ىئـــشلهۋاتقان.  مېخـــانىزم ب
JPL ،2004 دىمۇ شۇنداق بولـۇپ-

 كهلگهندە،يىلى مۇشۇ ىئدارىگه يېڭى
ـــــر گۇرۇپپىنىـــــڭ ـــــقا بى مهن باش

ـــت« ـــلىقىنى» خهمى ىئـــسىملىك باش
ــــپ ــــۈچى قىلى ــــگه يېتهكلىگ ۆئزۈم

ۇئ كىشى ىئرانلىـق بولـۇپ،. تاللىدىم
ـــشلىگىلى  ـــدە ىئ ـــڭ ىئدارى 25بىزنى

دەسلهپكى بىـر.  يىلدەك بولغانىكهن
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ائي ۋاقىت ىئچىدە مهن ۇئ كىشىدىن
بىزنىڭ ىئدارىنىڭ كهسـپىي خـادىمالر

ــــلهن  ــــتۈرۈشبى ــــلىقالرنى ۆئس باش
مېخانىزمىنىــڭ قانــداق ىئكهنلىكــى،
ىئلمىــــي ماقــــاله ېئــــالن قىلىــــش،
يىغىنالرغا بېرىش قاتـارلىق بىـر قاتـار
ىئــشالردىكى بهلگىلىمىلهرنىــڭ نــېمه
.ىئكهنلىكىنــــى ۆئگهنــــگهن ىئــــدىم
ـــــــــــدا ـــــــــــسى، ائمېرىكى قىسقى

دېگهن) mentor(» يېتهكلىگۈچى«
ــــقان ــــايىتى كهڭ وئمۇمالش رول ناھ

لۇپ، بۇنىڭدىن ھهممه كىشىلهرنىڭبو
 .خهۋىرى بار

ــر يېتهكلىگــۈچىنى الزىــم ۆئزىــگه بى
ـــپ ـــدە يېتىلى ـــدىغان دەرىجى قىلماي
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ــۇپ ــك بول ــاكى تهجرىبىلى ــان ي بولغ
ـــدېر بولمايـــدۇ ەئگهر.  كهتـــكهن لى

ســــىزنىڭ بىــــرەر يېتهكلىگــــۈچىڭىز
.بولمىسا، سىز دەرھال بىرىنـى تېپىـڭ
ــر ائدەم ــۇنداق بى ــىزگه ائش ەئگهر س
ــدىكهن، ــانىيىتى بولماي ــپىش ىئمك تې
ۇئنـــداقتا بـــۇ جهريـــاننى كىتـــاب

بۇ يهردىكـى ەئڭ.  وئقۇشتىن باشالڭ
مۇھىم مهسىله، قېشىڭىزدا سىزگه يول
كۆرســىتىدىغان بىــر ائدەم يــاكى بىــر

 .قانچه كىتاب بار بولۇشتۇر

يۈكسهك قىزغىنلىق . 12
)Passion( 

بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
»passion «ـــــۇنب ـــــۇپ، يۇلغ ول
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ــسى  ــڭ مهنى ــدە ۇئنى ــاق«لۇغىتى قاين
ـــۈك ـــق، كۈچل ھېســـسىيات، قىزغىنلى

دەپ» ھېســــــسىيات، مــــــۇھهببهت
ـــڭ.  چۈشـــهندۈرۈلگهن مهن ۆئزۈمنى

مۇۋەپپهقىيهتنىڭ يېڭى تهڭلىمىـسى«
دېــگهن ماقالىــسىدە بــۇ ســۈپهتنى» 
دەپ ائلغــان» يۈكــسهك قىزغىنلىــق«

ــسا ــنىڭچه مۇشــۇنداق ائل ــۇپ، مې بول
سى ىئنگلىزچىـــدىكىۇئنىـــڭ مهنىـــ

.مهنىسىگه تېخىمـۇ يېقىنـراق كېلىـدۇ
شۇنداق بولغاچقـا ۇئنـى بـۇ يهردىمـۇ

.دەپ ائلىمهن» يۈكسهك قىزغىنلىق«

ـــۇۋەپپهقىيهت ـــسلهر م مۇتهخهسسى
قازانغان كىشىلهر ۈئستىدە تهتقىقـات
ــۋانى، ــدا، ۇئالرنىــڭ ۇئن ېئلىــپ بارغان
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ەئقىللىقى، وئقۇش تـارىخى ۋە باشـقا
.رغـۇن كـۈچ ائجرىتىـدۇائمىلالرغا نۇ

ـــك بولۇشـــتا ـــا مۇۋەپپهقىيهتلى ەئمم
يۈكــسهك قىزغىنلىقنىــڭ وئينايــدىغان

ــدۇ ــايىتى زور بولى ــى ناھ ەئگهر.  رول
ــــــــــى ــــــــــىز ۆئز خىزمىتىڭىزن س
ـــشى ـــاكى ياخ ـــسىز ي سۆيمهيدىكهن
ــــــــدا ــــــــسىز، ۇئنىڭ كۆرمهيدىكهن
ـــــسىز ـــــك بواللماي .مۇۋەپپهقىيهتلى
ــايىتى ــڭ ناھ ــى ائدەملهرنى ائدەتتىك

پپهقىيهتلهرنى قازىنىـشىداچوڭ مـۇۋە
مۇھىم رول وئينايدىغان نهرسىلهرنىڭ

بىــر.  بىــرى يۈكــسهك قىزغىنلىقتــۇر
لىـــــدېرنىڭ ھاياتىـــــدا يۈكـــــسهك
ــدىغان ــى ائالالي ــڭ وئرنىن قىزغىنلىقنى
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 .باشقا نهرسه يوق

تۆۋەندىكىسى ھهر بىر لىدېر چوقـۇم
 ھهقىـــقهت4بىلىـــشكه تېگىـــشلىك 

)truths (تۇر: 

ـــــــــسهك قىزغىنل) 1 ـــــــــقيۈك ى
ـــــشنىڭ  ـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنى -1م

 قهدىمى

ــــىزنىڭ ــــستىكىڭىز س ــــىزنىڭ ىئ س
.تهقــــــــدىرىڭىزنى بهلگىلهيــــــــدۇ
ــــاراپ ــــيلهرگه ق ــــدىكى داھى تۆۋەن
باقـــــسىڭىز، ۇئالرنىـــــڭ يۈكـــــسهك
ــــسىز ــــران قالى ــــا ھهي :قىزغىنلىقىغ
گهنـــدىنىڭ ىئــــستىگىنى كىــــشىلىك

ـــل  ـــۇق، چېرچى  Winston(ھوق
Churchill (نىــــــڭ ىئــــــستىگىنى
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ـــك،  ـــڭەئركىنلى ـــارتىن لۇســـېر كى م
)Martin Luther King (نىــڭ

ىئستىگىنى باراۋەرلىـك، بىـل گېيـتىس
)Bill Gates (ـــستىگىنى ـــڭ ىئ نى

ـــوگىيه ـــسا تېخنول ـــى.  بول ائدەتتىك
ھاياتتىن ۈئستۈن تۇرىدىغان ھاياتقا
ىئگه بولغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىدە

بــۇ ســۆز.  ۇئلــۇغ ىئــستهكلهر بولغــان
ــد ــاس كېلى ــاھهلهرگه م ــمه س :ۇھهم

ــــك ــــستهك پهقهت كىچى ــــز ىئ ائجى
ــــــــــا ــــــــــال ۋۇجۇدق نهتىجىلهرنى

 بۇ خـۇددى كىچىـك—كهلتۈرەلهيدۇ
ــــا ــــسىقنىال ۋۇجۇدق وئت ائزراق ىئس

ســـىزنىڭ.  كهلتۈرەلىگهنـــدەك ىئـــش
وئتىڭىز قانچه كۈچلـۈك بولىـدىكهن،
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سىزنىڭ ىئـستىكىڭىز قـانچه كۈچلـۈك
ـــــــا ـــــــىز قولغ ـــــــدىكهن، س بولى
كهلتۈرەلهيدىغان ۇئتۇقالرمـۇ شـۇنچه

 .كۆپ بولىدۇ

ـــق ســـىزنىڭ) 2 ـــسهك قىزغىنلى يۈك
 ىئرادىڭىزنى ۆئستۈرىدۇ

ېئيتىـــــــشالرغا ائساســـــــالنغاندا،
قىزغىنلىقى ائنچه يۇقىرى ەئمهس بىـر
ـــسىيىلىك پهيالســـوپ ـــت گرېت يىگى

نىـــــڭ) Socrates(ســـــوكرەتىس 
ۇئلـۇغ ســوكرەتىس،«يېنىغـا كېلىـپ، 

مهن قېشىڭىزغا بىلىم ېئلىـش ۈئچـۈن
پهيالسـوپ ۇئبـۇ .  ، دەپتـۇ»كهلدىم

يىگىتنـــى دېڭىـــز بۇيىغـــا ائپىرىـــپ،
ــدىن ــپ، ائن ــگه ەئكىرى ســۇنىڭ ىئچى
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30ۇئنـى بېـشىدىن پهسـكه بېـسىپ، 
ۇئ. سېكۇنت سۇنىڭ ىئچىدە ساقالپتۇ

يىگىتنــى قويــۇپ بېرىــپ، ۇئ ســۇنىڭ
ۈئســــتىگه چىقارغانــــدىن كېــــيىن،

ـــتىن  ـــوكرەتىس ۇئ يىگىت ـــازىر«س ھ
.دەپ سوراپتۇ» نېمىنى ىئستهيسهن؟

ۇئلۇغ ۇئستاز، مهن بىلىـم«ىت ۇئ يىگ
.، دەپ جـاۋاب بېرىپتـۇ»ىئستهيمهن 

ــۇغا يهنه ــى س ــوكرەتىس ۇئ يىگىتن س
چۆكتۈرۈپ، سۇنىڭ ىئچىدە ائلدىنقى
.قېتىمــــدىنمۇ ۇئزۇنــــراق ســــاقالپتۇ
ــــوائلنى يهنه ــــى س ــــدە ھېلىق ھهم

ــوراپتۇ ــانچه. س ــر ق ــاننى بى ــۇ جهري ب
ــــيىن، ــــدىن كې ــــتىم تهكرارلىغان قې

ىن قـــايتىالپپهيالســـوپ ۇئ يىگىتـــت
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ــسهن؟« ــېمه ىئستهي ــازىر ن »ســهن ھ
.ھـاۋا«: دەپ سورىغىنىدا، ۇئ يىگىـت

دەپ جـاۋاب» !مهن ھاۋا ىئستهيمهن
:سوكرەتىس مۇنداق دەپتـۇ.  بېرىپتۇ

ــشى« ــۇددى. ياخ ــگه خ ــهن بىلىم س
ھازىر ھاۋاغا تهشنا بولغاندەك تهشـنا
ـــۇم ـــا چوق ـــهن ۇئنىڭغ ـــساڭ، س بول

يۈكسهك قىزغىنلىقنىڭ»  .ېئرىشىسهن
وئرنىنــى ائالاليــدىغان باشــقا نهرســه

ەئگهر سىز.  ۇئ ائرزۇنىڭ جېنى.  يوق
ـــاتتىق ـــايىتى ق ـــىگه ناھ ـــر نهرس بى
ــــا ــــسىز، ســــىز ۇئنىڭغ ىئنتىلىدىكهن
ېئرىــــشىش ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان
ـــــۇم تاپااليـــــسىز ـــــى چوق .ىئرادىن
ائشۇنداق دەرىجىدىكى بىر ىئستهككه
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 بىـر يـولى،-ىئگه بولۇشـنىڭ بىـردىن
سهك قىزغىنلىقنـــــىۆئزىـــــدە يۈكـــــ
 .يېتىلدۈرۈشتۇر

يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق ســـىزنى) 3
 ۆئزگهرتىدۇ

ـــداق ـــقىالرنىڭ قان ـــىز باش ەئگهر س
چۈشىنىـــــــشى بـــــــويىچه ەئمهس،
ـــى ـــسهك قىزغىنلىق ـــڭ يۈك ۆئزىڭىزنى
ــىز ــسىز، س ــش كۆرىدىكهن ــويىچه ىئ ب
ــۇ ــشقا تېخىم ــر ىئ ــى بى ــۇم ۆئزىن چوق
ائتىغان، ناھـايىتى ھوسـۇللۇق ائدەم

ـــسى ـــۇپ چىقاالي ـــىزنىڭ. زبول ـــۇ س ب
باشـــــقىالرغا تهســـــىر كۆرســـــىتىش

ەئڭ.  كۈچىڭىزنىمــــــۇ ائشــــــۇرىدۇ
ائخىرىـــدا ســـىزنىڭ مىجهزىڭىـــزگه
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ـــــسهك ـــــىزنىڭ يۈك ـــــدا س قارىغان
ـــز تېخىمـــۇ مـــۇھىم رول قىزغىنلىقىڭى

 .وئينايدۇ

يۈكـــسهك قىزغىنلىـــق مـــۇمكىن) 4
ــۇمكىنچىلىككه ــر م ەئمهس ىئــشنى بى

 ائيالندۇرااليدۇ

غــانكى،ىئنــسانالر شــۇنداق يارىتىل
ەئگهر بىــر نهرســـه ســىزنىڭ پۈتـــۈن
ــــــدىكهن، ۋۇجــــــۇدىڭىزنى قوزغىتى
ــب ــدىن غايى ــسىزلىك ۆئزلۈكى مۇمكىن

يـۈرىكىڭىزدىكى بىـر پـارچه.  بولىدۇ
وئت تۇرمۇشــــــىڭىزدىكى ھهمــــــمه
.ىئــــــشالرنى ائسانالشــــــتۇرۇۋېتىدۇ
شۇڭالشقا يۈكسهك قىزغىنلىققـا ىئـگه
لىــدېرالرنىڭ ىئــش ۈئنــۈمى ناھــايىتى
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يۈكسهك قىزغىنلىققـا.  دۇيۇقىرى بولى
ىئگه، بىـراق ائنـچه كـۆپ ىئقتىـدارغا
ىئگه ەئمهس لىدېرالر ناھايىتى كـۆپ
ىئقتىـــدارغا ىئـــگه، بىـــراق ائنـــچه
قىزغىنلىقى يوق لىـدېرالرغا قارىغانـدا
.تېخىمۇ كۆپ ۇئتۇقالرنى يارىتااليدۇ

 كىتابتىكى مهزكۇر قىسىمنىڭ:ىئالۋە
نىڭبېشىدا، ائپتور ۈئنۈملۈك لىدېرالر

ھاياتىنى خۇالسـىلهپ، ۇئالرنىـڭ بىـر
ــا چۈشــمهيدىغانلىقىنى ــۇقىم قېلىپق م

ھهمدە ىئنگلىزچه.  وئتتۇرىغا قويغان
»500 companies «  دەپ

ائتىلىــدىغان، دۇنيــادىكى ەئڭ چــوڭ
ـــدېرلىرىنىڭ500 ـــىركهتلهرنىڭ لى  ش

تهڭــدىن تولىــسى ائلىــي مهكــتهپ
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C(باكاالۋرلىق وئقۇشىدا وئتتۇراھـال 
ــــــاكى  ــــــپ -Cي ــــــۇر ېئلى ) نوم

 پىرســـــهنتتىن75وئقۇغـــــانلىقىنى، 
ــدېنتلىرىنىڭ ــا پرېزى ــۇق ائمېرىك ائرت
ســىنىپىدىكى تــۆۋەنكى يېــرىم بــالىالر

50قاتارىــدا وئقۇغــانلىقىنى، ھهمــدە 
ــــونېر ــــۆپرەك مىلي ــــهنتتىن ك پىرس
ــى ــي مهكتهپن ــڭ ائلى كارخانىچىالرنى
تولـــۇق تۈگىتىـــپ وئقۇمىغـــانلىقىنى

ۇئنىڭ.  مىسال قىلىپ چۈشهندۈرگهن
بۇ يهردىكى دېمهكچـى بـولغىنى، بىـر
ـــشى ـــى بهك ياخ ـــڭ وئقۇش ائدەمنى
بولۇپ كهتمىـسىمۇ، ەئگهر بىـر ىئـشقا
ـــــۇقىرى ـــــايىتى ي ـــــسبهتهن ناھ نى
دەرىجىدىكى قىزغىنلىقىال بولىدىكهن،
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ـــا ـــشنى ۋۇجۇدق ـــۇ ىئ ـــدە ائش ھهم
چىقىرىش يولىدا تېگىـشلىك بهدەلنـى
تۆلهيــــــــدىكهن، ۇئ ائدەمنىــــــــڭ

ىـــشى يهنىـــالمـــۇۋەپپهقىيهت قازىن
.پۈتــۈنلهي مــۇمكىن ىئكهنلىكىــدۇر
ـــــــــــڭ ـــــــــــى باالمنى مهن ىئكك
مهكتهپلىرىدىكى ھهر خىل يىغىنالرغـا
بارغانــدا، مهكــتهپ ەئمهلــدارلىرى ۋە
وئقۇتقۇچىالرنىڭ سـىنىپتا ىئگىلىـگهن
بىلىــــم كېيىنكــــى ھاياتتــــا الزىــــم
بولىـــــدىغان بىلىملهرنىـــــڭ پهقهت
يېـــرىمىغىال بـــاراۋەر كېلىـــدىغانلىقى،

ـــ ـــساقالغ ـــى بول ـــرىم بىلىملهرن ان يې
وئقۇشـــــتىن ســـــىرتقى ھهر خىـــــل
ىئجتىماىئي پاائلىيهتلهرگه قاتنىشىش
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ائرقىلىــــــق ىئگىلهشــــــكه تــــــوغرا
كېلىدىغانلىقى ھهققىدە ېئيتقانلىرىنى

ائمېرىكىــدا.  كــۆپ قېــتىم ائڭلىــدىم
ائدەمــــلهر ۈئچــــۈن بــــار بولغــــان
ــۇپ، ــۆپ بول ــايىتى ك ــهتلهر ناھ پۇرس

ــۇ پۇ ــلهر ائش ــمه ائدەم ــهتلهرھهم رس
شۇنداقال ھهر بىـر.  ائلدىدىمۇ باراۋەر

ـــــخانىنىڭ ـــــۈن دەرس ـــــاش ۈئچ ي
ـــــايىتى ـــــا ناھ ـــــىرتىدىمۇ جانغ س
ەئســقاتىدىغان بىلىمــلهرگه ېئرىــشىش
.ىئمكــانىيىتىمۇ خــېلىال تولــۇق بــار
بىــــراق، بۇنــــداق ەئھــــۋال باشــــقا
دۆلهتلهرنىــڭ ھهممىــسىدە يــوق، بــار
ــدىكى ــدىردىمۇ ائمېرىكى ــان تهق بولغ

.اش دەرىــجه ەئمهسبىــلهن وئخــش
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ـــــادا ـــــا دۇني ـــــقا ائمېرىك شۇڭالش
.، دەپ ائتىلىدۇ“پۇرسهتلهر ماكانى”

جۇڭگــــو ۋە ۇئيغــــۇر دىيارىــــدىكى
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ەئھۋالنىـڭ قانـداق
ىئكهنلىكىنــى بــۇ يهردە تىلغــا ېئلىــپ

مهن.  وئلتۇرۇشــنىڭ ھــاجىتى يــوق
ـــۈن جۇڭگـــو-1970 ـــرى پۈت  يىللى

ــــــۈرەش ــــــالىيالر ك ــــــويىچه زىي ب
ـــان، قىلىن ـــڭ كېرىكـــى«ىۋاتق بىلىمنى
دېگهن سهپسهته ھهممه يهرنى» يوق

قاپالپ كهتـكهن بىـر دەۋردە وئتتـۇرا
ەئينى ۋاقىتتىكى.  مهكتهپته وئقۇغان

پۈتۈن جهمىئيهتنـى قاپلىغـان چـوڭ
 قارشى يـول تۇتـۇپ،-ېئقىمغا قارىمۇ

دېگهننـى» بىلىم چوقۇم ەئسقاتىدۇ«



145 

ۆئزۈم ۈئچــۈن بىــر ەئقىــدە قىلىــپ
ن، ھهمــدە قــاتتىق تىرىــشىپتاللىغــا

ــــدىم ــــگهن ىئ ــــم ىئگىلى مهن.  بىلى
ۋەتهنــــدىكى ياشــــالرنىڭ ھــــازىرمۇ
ائشــــۇنداق بىــــر ەئقىــــدە بىــــلهن

مهكتهپته.  ياشىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
ياخـــــــشى وئقۇيالمىغانالرنىـــــــڭ

ــدىنمۇ چــوڭ  چــوڭ ىئــشالرنى-ىئچى
ـــدۇ ـــلهر چىقى ـــدىغان ائدەم .قىالالي

 چوڭ ىئـشالرنى قىلىـش-لېكىن چوڭ
ۈئچــۈن مهكتهپــته ناچــار وئقــۇش

ــهرت ەئمهس ــسىچه،.  ش ــڭ ەئك ۇئنى
ياخـــــشى وئقۇغـــــانالر ۈئچـــــۈن

ــىتىمۇۋە ــۇش پۇرس ــك بول پپهقىيهتلى
ــدا ــانالرنىڭكىگه قارىغان ــار وئقۇغ ناچ
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ـــــــدىغان ـــــــشتۇرغىلى بولماي سېلى
 .دەرىجىدە كۆپرەك بولىدۇ

 بىر —ئىجابىي پوزىتسىيه. 13
ئىشنى قىالاليدىغانلىقىڭىزغا 

ئىشهنسىڭىز، ئۇنى چوقۇم 
 Positive(قىالاليسىز 

Attitude( 
ـــل ۋە– ـــقىرى ەئقى ـــتىن تاش ائدەت

 پىرســـهنتى تهردىـــن،99تاالنتنىـــڭ 
ــــسا ــــهنتى بول ــــر پىرس ــــان بى قالغ

 .ىئلھامدىن كېلىدۇ

ــــدىغان– ــــولىمىزدىن كېلى ــــز ق بى
ىئــشالرنىڭ ھهممىــسىنى قىلىــدىغان

 ۆئزىمىزنى-بولساق، ھهقىقهتنىمۇ ۆئز
).astound(ھهيران قالدۇرااليمىز 
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ۆئز ھاياتىـــــدا مهغلـــــۇبىيهتكه–
ــۇنلىرى ــشىلهرنىڭ نۇرغ ــان كى ۇئچرىغ

ــــــــان ىئــــــــ شلىرىدىن ۋازقىلىۋاتق
ــــــــــڭ كهچكهنــــــــــدە، ۆئزلىرىنى
مــــــۇۋەپپهقىيهتكه قانچىلىــــــك ائز
ــــان ــــېس قىاللمىغ ــــانلىقىنى ھ قالغ

 .كىشىلهردۇر

ــۇرمهنلهرگه ــۇقىرىقىالر ھهمــمه وئق ي
تونۇشــلۇق بولغــان، دۇنياغــا داڭلىــق
كهشــــپىياتچى تومــــاس ېئدىــــسون

)Thomas Edison (نىڭ دېـگهن
 يىلنىـــڭ ھهر65ۇئ ۇئدا .  گهپلىـــرى
 كهم دېگهنـــــدە بىـــــردىنبىرىــــدە

يېڭىلىقنى كهشىپ قىلغان بولۇپ، ۆئز
 خىــــل نهرســــىنى1093ۆئمرىــــدە 
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ۇئنىـــــــڭ.  كهشــــــىپ قىلغــــــان
مۇۋەپپهقىيىتىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن
نهرسىلهردىن تهر ۋە ىئلھامدىن باشقا

ــار ــسىيىمۇ ب ــابىي پوزىت ۇئ.  يهنه ىئج
ـــــۇچكىنى ىئجـــــات ـــــر المپ ېئلېكت

ۇق دىــن ائرتــ10،000قىلىدىغانــدا، 
ماتېرىيــالنى ســىناق قىلىــپ، ائنــدىن
بىــر مۇۋاپىــق ماتېرىيــالنى تاپقـــان

شــۇنچه كــۆپ«بولــسىمۇ، ھهرگىزمــۇ 
ــــۇپ بولــــدۇم ــــتىم مهغل دەپ» قې

ــسابلىمىغان ــسون ياســىغان.  ھې ېئدى
 بىنـــالىق تهجرىبىخانـــا دۇنياغـــا14

ـــــى ـــــۇپ، ۇئ ۇئالرن ـــــھۇر بول مهش
.دەپ ائتىغـان» كهشپىيات زاۋۇتـى«

ن ھهممىــدىن يىلـى ېئدىـسو-1914
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ــــــــــۇ ــــــــــدىغان ب بهك قهدىرلهي
تهجرىبىخانىغـــا وئت كهتكهنـــدە، ۇئ
ــان ــاراپ تۇرغ ــا ق ــان وئتق .كۆيۈۋاتق

بالىالر، دەرھـال ائپـاڭالرنى«ھهمدە 
ـــى.  چـــاقىرىڭالر ـــداق وئتن ۇئالر بۇن

ـــــيىن ىئككىنچـــــى بۇنىڭـــــدىن كې
كـــۆپىنچه.  دېـــگهن» .كۆرەلمهيـــدۇ

ـــــسىگه ـــــداق ھادى ـــــلهر بۇن ائدەم
ــــشىپ ــــدا تۈگى ــــكهنيولۇققان  كهت

ــوالتتى ــداق. ب ــسون ۇئن ــراق، ېئدى بى
ــــان ــــۇقىرىقى. قىلمىغ ــــسون ي ېئدى

ــيىن ــن كې ــقا67مهن «: ۋەقهدى  ياش
كىردىم، بىراق مهن ىئـشنى يېڭىـدىن
باشلىـــسام بولمايـــدىغان دەرىجىـــدە

مهن ھـــــازىرغىچه.  قېـــــرى ەئمهس
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بۇنىڭغـــا وئخـــشاش ىئـــشالرنى ۆئز
بېشىمدىن نۇرغـۇن قېـتىم ۆئتكـۈزۈپ

 ياشـــقا84ۇئ . ندېـــگه» .باققـــان
 .كىرگهندە ۋاپات بولغان

ــــــۇر ــــــۇرمهنلهرگه مهزك مهن وئق
ماقــــالىنى وئقــــۇپ مۇشــــۇ يهرگه
كهلگهنــــــدە، ۆئزۈم تهييارلىغــــــان

ــۇش ۈئچــۈن« ــۇپ بول ياخــشى مهغل
ــرەك؟  ــش كې ــداق قىلى ــگهن» قان دې

نۇتۇق تېكىـستىنى بىـر قېـتىم وئقـۇپ
 .بېقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن

ـــر ـــۇنداق بى ـــسون ائش ەئگهر ېئدى
ــــــسىيىلىك ائدەم ــــــابىي پوزىت ىئج
بولمىغـــان بولـــسا، ۇئ يۇقىرىقىـــدەك
ـــشهلمىگهن ـــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرى م
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ەئگهر ســىز ۆئز ۆئمرىــدە.  بــوالتتى
ــــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ــــايىتى زور م ناھ
ـــا ـــشىلهرنىڭ ھاياتىغ ـــشكهن كى ېئرى
قاراپ باقىدىغان بولـسىڭىز، ۇئالرنىـڭ
ھهممىــسىنىڭ تۇرمۇشــقا نىــسبهتهن

جـــابىي پوزىتـــسىيىدەناھـــايىتى ىئ
 .بولىدىغانلىقىنى بايقايسىز

ەئگهر ســىز بىــر ۈئنۈملــۈك لىــدېر
ــىزدە ــسىز، س ــنى ىئستهيدىكهن بولۇش
.ىئجـابىي پوزىتــسىيه بولۇشــى شــهرت
ۇئ يالغۇز سىزنىڭ بىر ىئنسان بولـۇش
ــشالرغا ــان ىئ ــلهن بولغ ــۈپىتىڭىز بى س
قاناەئت ھاسىل قىلىش دەرىجىڭىزنـى

ه باشـقىالرنىڭبهلگىلهپال قالماي، يهن
ــــدە ــــسى تهرىقى ــــلهن قاي ســــىز بى
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مۇناســىۋەت ېئلىــپ بېرىــشىغا تهســىر
ـــىتىدۇ ـــسىيه.  كۆرس ـــابىي پوزىت ىئج

ــــدىكى ــــته تۆۋەن ــــۇش جهھهت بول
 :ىئشالرنى بىلىشىڭىز كېرەك

سىزنىڭ پوزىتـسىيىڭىز بىـر خىـل) 1
 تالالشتۇر

ــلهر باشــقىالرنىڭ ــال ائدەم وئتتۇراھ
ۆئزىنــــى بىــــر ىئــــشنى قىلىــــشقا

ۇش ۋە قوزغىتىـشىنى كۈتـۈپقىزىقتۇر
ۇئالرنىـــڭ چۈشىنىـــشىچه،.  تۇرىـــدۇ

ـــڭ ـــۋالالر ۇئالرنى ـــدىكى ەئھ ېئتىراپى
.قانـــداق وئيلىـــشىنى بهلگىلهيـــدۇ
بىراق، پوزىتسىيه بىلهن ېئتىراپىدىكى
ەئھۋالالرنىـــڭ قايسىـــسى ائلدىـــدا
كېلىدۇ؟  بـۇ خـۇددى چـۈجه بىـلهن
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.تۇخـــۇم مهسىلىـــسىگه وئخـــشاش
كى نهرسـىنىڭھهقىقهت شۇكى، بۇ ىئك

قايسىـــسى ائلدىـــدا كېلىـــدىغانلىقى
تۈنۈگـــۈن ســـىزگه.  مـــۇھىم ەئمهس

قانــداق ىئــش يــۈز بهرگهنلىكىــدىن
ــــۈنكى ــــنهزەر، ســــىزنىڭ بۈگ قهتىئي
پوزىتسىيىڭىز سىزنىڭ تاللىشىڭىزدىنال

پىسخولوگ ۋېكتور فرانكـۇل.  ىئبارەت
)Victor Frankl (مۇنداق دېگهن:
ىئنــــسان ەئركىنلىكلىرىنىــــڭ ەئڭ«

ائخىرقى بىرى، ھهر قانـداق شـاراىئت
ائســتىدا ۆئزىمىزنىــڭ پوزىتسىيىــسىنى

 ».ۆئزىمىز تالالشتىن ىئبارەت

ــىزنىڭ) 2 ــسىيىڭىز س ســىزنىڭ پوزىت
  ھهرىكىتىڭىزنى بهلگىلهيدۇ-ىئش
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ائىئــله تۇرمــۇش مۇتهخهسسىــسى
)Denis Waitley(دېنىس ۋېيتلىي 
ــدۇ ــداق دەي ــڭ«: مۇن يهڭگۈچىلهرنى

ـــۇقچىلىقى ۇئال ـــدەائرت ـــڭ ائالھى رنى
ــڭ  ــانلىقى، ۇئالرنى ــىنىڭIQتۇغۇلغ  س

يـــۇقىرى بولىـــشى، يـــاكى ۇئالرنىـــڭ
ــــــــشى ەئمهس .تــــــــاالنتلىق بولى
يهڭگۈچىلهرنىـــڭ ائرتۇقچىلىقىنىـــڭ
ھهممىــسى ۇئالرنىــڭ پوزىتسىيىــسىدە
بولۇپ، ۇئالرنىڭ تهبىىئي ىئقتىدارىـدا

ـــــــــــــــــــــــسىيه.  ەئمهس پوزىت
ــــدۇر ــــڭ ۆئلچىمى ».مۇۋەپپهقىيهتنى

تسىيىڭىز سىزنىڭ قانـداقسىزنىڭ پوزى
.ىئش تۇتىدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهيدۇ

 .شۇڭالشقا ۇئ ىئنتايىن مۇھىم
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ــىزنىڭ) 3 ــز س ــىزنىڭ ائدەملىرىڭى س
 پوزىتسىيىڭىزنىڭ ەئينىكىدۇر

ـــار ـــايىن ناچ ـــلهر ىئنت بهزى ائدەم
پوزىتسىيه ھالىتىدە تۇرۇپ، ۆئزىنىـڭ
ـــنى ـــۇق بولۇش ـــدىن روھل ائدەملىرى

مـاگنېتىزمى «بىـراق،.  ۈئمىد قىلىدۇ
ــانۇنىيىتى ــۇپ،» ق ــقهت بول ــر ھهقى بى

ـــىزنىڭ ـــالنغاندا، س ـــا ائساس ۇئنىڭغ
قانــداق ائدەم ىئكهنلىكىڭىــز ســىزنىڭ
ۆئزىڭىزگه قانداق ائدەملهرنى جهلـپ
ــــدۇ ــــدىغانلىقىڭىزنى بهلگىلهي .قىلى

ۆئزىــگه تــارتىش«بــۇ : ەئســكهرتىش(
ــانۇنىيىتى ــلهن وئخــشاش» ق ھهر: بى

ـــل ـــگه ۆئزى بى ـــه ۆئزى ـــر نهرس هنبى
 .)وئخشاش نهرسىنى تارتىدۇ
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ــــسىيىنى) 4 ــــشى پوزىت ــــر ياخ بى
ــسىيىگه ــر ياخــشى پوزىت ــاقالش بى س
قايتىـــدىن ېئرىشىـــشكه قارىغانـــدا

 ائسانراق

 .Eugene H(يۇجىن پېتېرسـون 
Peterson ( يهر شارى ۋە«ۆئزىنىڭ

 Earth and(» چىركاۋنىڭ مېھرابى
Altar (دېـــگهن كىتابىـــدا مۇنـــداق
ــگهن ــرىتىش«: دې ــسانالرىئــچ ائغ  ىئن

ۈئچــۈن يارىتىلغــان ەئڭ ائلىيجانــاب
-ھېســسىياتالرنىڭ بىــرى بولــۇپ، ۆئز

ــسا ەئڭ ــرىتىش بول ــچ ائغ ــگه ىئ ۆئزى
قهبىھ ھېسسىياتالرنىڭ بىرى بۆلىـشى

ۇئ بىر ىئقتىدارسـىزلىق، ۋە.  مۇمكىن
ائدەمنــى مېيىــپ قىلىــپ قويىــدىغان
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كېسهللىك بولـۇپ، بىزنىـڭ رېائللىققـا
ــــهنچىمىزنى ــــان چۈش  ېئغىــــربولغ
ـــدۇ ـــدە بۇرمىلىۋېتى ەئگهر»  .دەرىجى

سىز ۆئزىڭىزدە بىر ىئجابىي پوزىتسىيه
ھاسىل قىلىپ بولغان بولسىڭىز، ۇئنى

ەئگهر سـىز ۆئزىڭىـز.  ساقالپ مېڭىڭ
ـــــــشىلىققا ـــــــقىالردىن ياخ ۋە باش
ېئرىشىــشته قىينىلىۋاتقــان بولــسىڭىز،

ســـىز.  ھهرگىـــز ۈئمىدســـىزلهنمهڭ
زىڭىــزۆئزىڭىزنىــڭ پوزىتسىيىــسىنى ۆئ

تالاليدىغان بولغاچقـا، يۇقىرىقىـدەك
 .ەئھۋالنى ۆئزىڭىز ۆئزگهرتهلهيسىز

ۆئزىڭىزنىــــــڭ پوزىتسىيىـــــــسىنى
ـــدىكى ـــۈن، تۆۋەن ـــشىالش ۈئچ ياخ

 :ىئشالرنى قىلىڭ
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ــى  ــوغرا وئزۇق«ۆئزىڭىزن ــلهن» ت بى
ـــدۇرۇڭ ـــابىي.  ۇئزۇقالن ـــىزنى ىئج س

پوزىتــــسىيىگه ىئــــگه قىلىــــدىغان
كىتــــابالرنى وئقــــۇڭ، ائشــــۇنداق

ـــۇنداقك ـــۆرۈڭ، ۋە ائش ـــوالرنى ك ىن
 .لېنتىالرنى ائڭالڭ

ــشان ــر نى ــزگه بى ــۈنى ۆئزىڭى ھهر ك
 .تىكلهپ، ۇئنى ەئمهلگه ائشۇرۇڭ

ــــدىغان ســــىزنى ەئســــلىتىپ تۇرى
نهرســىلهرنى، مهســىلهن ســىز ائلغــان
مۇكاپاتالرنىــــــڭ گۇۋاھنامىــــــسىنى

 .تېمىڭىزغا ېئسىپ قويۇڭ

 —مهسىله ھهل قىلىش. 14
ولۇپ مهسىلىلهرنىڭ مهسىله ب

تۇرۇشىغا يول قويماڭ 
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)Problem Solving( 
ۈئنۈملـــــۈك لىـــــدېرالر قىـــــيىن
ــــا ــــلهرگه قارشــــى وئتتۇرىغ ۆئتكهل

مانـا بـۇ يهڭگـۈچىلهرنى.  چىقااليدۇ
تـــوال قاقـــشايدىغان كىــــشىلهردىن
ــــــــدۈرۈپ تۇرىــــــــدىغان پهرقلهن

بىـر لىـدېرنىڭ.  نهرسىلهرنىڭ بىرىدۇر
ــــدىن ــــاھهگه تهۋەلىكى ــــسى س قاي

وقـۇم مهسـىلىلهرگهقهتىئينهزەر، ۇئ چ
ــــدۇ ــــداق .  دۇچ كېلى ــــل3مۇن  خى

ســـهۋەب تۈپهيلىـــدىن بـــۇ خىـــل
)1. (ەئھۋالدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

بىز بىر بارغانـسېرى مۇرەككهپلىـشىپ
ۋە رەڭدارلىشىپ كېتىۋاتقـان دۇنيـادا

بىز كىشىلهر بىـلهن) 2.  (ياشاۋاتىمىز
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بىــز) 3.  (مۇناسىۋەتلىــشىپ تــۇرىمىز
ــــــــگهن ەئھۋالال ــــــــڭدۇچ كهل رنى

ــز كــونترول ــسىنى بىــز ۆئزىمى ھهممى
 .قىاللمايمىز

مهســــــــىلىنى ۈئنۈملــــــــۈك ھهل
 خىل5قىالاليدىغان لىدېرالر مۇنداق 

 :سۈپهتكه ىئگه بولىدۇ

ـــــدىن) 1 ۇئالر مهســـــىلىلهرنى ائل
 مۆلچهرلىيهلهيدۇ

ـــــــاقالنغىلى ـــــــىلىلهردىن س مهس
بولمىغاچقا، ياخشى لىدېرالر ۇئالرنـى

ڭ ائسانيولنى.  ائلدىن مۆلچهرلهيدۇ
بۆلىشىنى ۈئمىد قىلىدىغان ائدەمـلهر
داۋاملىـــق وئڭۇشـــسىزلىققا ۇئچـــراپ

ەئگهر ســـــىز ىئجـــــابىي.  تۇرىـــــدۇ
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پوزىتسىيىگه ىئگه بولـسىڭىز، ھهمـدە
ەئڭ ناچار ەئھۋالغـا ائلـدىن تهييـار
بولۇپ تۇرسىڭىز، ائلدىڭىزغا كهلگهن
مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـشقا پايـدىلىق

 .زشاراىئتالرنى يارىتااليسى

ۇئالر ەئمهلىيهتنى ەئينهن قوبۇل) 2
 قىلىدۇ

كىـــشىلهر مهســـىلىلهرگه مۇنـــداق
ـــــدۇ ـــــۇائمىله قىلى ـــــرى: م بهزىلى

ـــدۇ ـــراپ قىلماي ـــىلىلهرنى ېئتى .مهس
بېـــــزىلهر مهســـــىلىلهرنى ېئتىـــــراپ
قىلسىمۇ، ۇئالرنـى بىـر ياققـا تاشـالپ

ـــــدۇ ـــــسا.  قويى ـــــزىلهر بول يهنه بې
مهسىلىلهرنى ېئتىراپ قىلىدۇ، ھهمـدە

ـــــداەئھـــــۋ النى ياخـــــشىالش يولى
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لىـــدېرالر ھهر ۋاقىـــت.  تىرىـــشىدۇ
. يولنى تاللىشى كېرەك-3يۇقىرىقى 

ۇئالر وئمۇمىي مهنزىرىنى كۆرىدۇ) 3

لىـــــدېرالر داۋاملىـــــق وئمـــــۇمىي
ــاكى ــى، ي ــۆرۈپ تۇرۇش ــى ك مهنزىرىن
وئمــــۇمىي ۋەزىيهتنــــى چۈشــــىنىپ

ۇئالر ھېسـسىياتنىڭ.  تۇرۇشى كېرەك
.ايــــدۇكونتروللۇقىــــدا قالــــسا بولم

شـــۇنداقال ۇئالر كىچىـــك ىئـــشالرغا
ـــپ، مـــۇھىم ىئـــشالرنى پېتىـــپ قېلى
كۆرەلمهيــدىغان بولــۇپ قالــسا ھهم

ـــدۇ ـــاپېرت.  بولماي ـــازغۇچى مونت ي
)Alfred Armand 

Montapert (مۇنـــــــــــداق دەپ
ــشىلهر«: يازغــان كــۆپ ســاندىكى كى
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ــدۇ ــالغۇنى كۆرى ــاندىكى.  توس ائز س
.كىشىلهر بولسا مهقسهتنى چۈشىنىدۇ

ـــ ـــىنىدىغانت ـــسهتنى چۈش ارىخ مهق
ــــــۇۋەپپهقىيىتىنى ــــــشىلهرنىڭ م كى
خاتىرىلهپ، توسـالغۇنىال كۆرىـدىغان
كىــــــشىلهرنى بولــــــسا ەئســــــتىن
ــــلهن چىقىرىــــۋېتىش مۇكاپــــاتى بى

 ».مۇكاپاتاليدۇ

ۇئالر بىــر ۋاقىتتــا پهقهت بىــرال) 4
 مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ

قىيىنچىلىققــا كــۆپ دۇچ كېلىــدىغان
 كۆپلۈكىـدىنلىدېرالر مهسـىلىلهرنىڭ

ــپ، مهســىلىنى نهپهس ائاللمــاي قېلى
قولىنىـــڭ ۇئچىـــدىال ھهل قىلىـــشقا

ــــشىلهردۇر ــــدىغان كى ەئگهر.  وئرىنى
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ــــىلىلهر ــــۇن مهس ــــدىڭىزدا نۇرغ ائل
بولىدىكهن، سىز چوقۇم ھازىر تۇتۇش
قىلغان مهسىلىنى ائلـدى بىـلهن ھهل
ـــى ـــر يېڭ ـــدىن يهنه بى ـــپ، ائن قىلى

 .مهسىلىگه ۆئتۈڭ

زلىققا ۇئچرىغانداۇئالر وئڭۇشسى) 5
ائساسلىق نىشاندىن ۋاز كهچمهيدۇ

ۈئنۈملـــۈك لىـــدېرالر چوققىـــدىن
چوققىغــــا ســــهكرەش پرىنــــسىپى

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

ۇئچرىغانـــــدا ەئمهس، ىئـــــشالرنى
ىئجــابىي تهرەپــكه بۇرىغــان چاغــدىال

 . چوڭ قارارالرنى ائلىدۇ-چوڭ

ــــر  ــــىزنى ۆئزھهر بى ــــىله س -مهس
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ۇئ ســىزگه.  ۆئزىڭىــزگه تونۇشــتۇرىدۇ
ــــۇر ــــداق تهپهكك ــــڭ قان ۆئزىڭىزنى
قىلىدىغانلىقىڭىز ۋە سىزنىڭ نېمىـدىن
تــــــۈزۈلگهنلىكىڭىزنى كۆرســــــىتىپ

ــدۇ ــۈك ھهل.  بېرى ــىلىنى ۈئنۈمل مهس
قىلىــــش ىئقتىــــدارى توســــالغۇالرغا
قانـداق مــۇائمىله قىلىـش ۋە ۇئالرنــى

ـــېڭىش تهجرىبىلىر ـــداق ي ـــدىنقان ى
سىز ھهر قېتىم بىر مهسىلىنى.  كېلىدۇ

ــــۇ جهھهتتىكــــى ــــدا، ب ھهل قىلغان
ىئقتىــــــدارىڭىزنى بىــــــر بالــــــداق

ـــسىز ـــىناپ.  ۆئستۈرى ـــىز س ەئگهر س
بېقىش، مهغلۇپ بولۇش، يهنه سـىناپ
ــىناپ ــۈ س ــانىنى مهڭگ ــېقىش جهري ب
كۆرمهيدىكهنــسىز، ســىز مهســىله ھهل
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قىلىـــش ىئقتىـــدارىڭىزنىمۇ مهڭگـــۈ
 .زۆئستۈرەلمهيسى

ــــــــش مهســــــــىلىلهرنى ھهل قىلى
ىئقتىــدارىڭىزنى ۆئســتۈرۈش ۈئچــۈن،

 :مۇنۇ ىئشالرنى قىلىڭ

ــــزدەڭ ــــاق ىئ ــــىز.  چات ەئگهر س
ھازىرغىچه مهسـىلىلهردىن ۆئزىڭىزنـى
قاچۇرۇپ كهلگهن بولسىڭىز، ەئمـدى
چاتاقالرنى ىئـزدەپ تېپىـپ، ۇئالرنـى

 .ھهل قىلىڭ

ــــوغرا ــــشنىڭ ت مهســــىله ھهل قىلى
 .ۇئسۇلىنى تېپىپ چىقىڭ

ـــــــىله ھهل ـــــــا مهس ەئتراپىڭىزغ
ــدىن ىئــش ــاكى قولى ــدىغان ي قىالالي
ـــوپالڭ ـــى ت ـــدىغان ائدەملهرن .كېلى
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ـــشقا ـــىله ھهل قىلى ـــىز مهس ەئگهر س
ـــۇنىڭىزغا ـــسىڭىز، قوش ـــاھىر بولمى م
قولىدىن ىئش كېلىدىغان ائدەملهرنى

 .كىرگۈزۈپ، ۇئالرنى ىئشقا سېلىڭ

مۇناسىۋهتته ياخشى . 15
  ئهگهر سىز باشقىالر—بولۇش

بىلهن ياخشى چىقىشسىڭىز، 
ئۇالر سىز بىلهن ھهمكارلىشىدۇ 

)Relationships( 
مۇۋەپپهقىيهت تهڭلىمىسىنىڭ ەئڭ–

مــۇھىم تهركىبـــى قىـــسمى كىـــشىلهر
بىلهن قانداق چىقىشىـشنى بىلىـشتىن

ـــــارەت ـــــېۋېلت ____. ىئب روس
)Theodore Roosevelt(،

 .ائمېرىكا پرېزىدېنتى
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ــــرىگه– ــــىزنىڭ ۆئزلى ــــشىلهر س كى
چىلىك كۆڭۈل بۆلىـدىغانلىقىڭىزنىقان

ــــك بىلمىگــــۈچه، ســــىزنىڭ قانچىلى
ـــــزگه پهرۋا ـــــك ىئكهنلىكىڭى بىلىملى

ــدۇ ــسۋېل ___.  قىلماي ــون ماك ج
)John C. Maxwell( 

ـــــدېرالر ۈئچـــــۈن ـــــۈك لى ۈئنۈمل
ېئيتقاندا، كىشىلهر بىلهن بىلـله ىئـش
ېئلىپ بېرىش ۋە ۇئالر بىلهن ياخـشى
ممۇناسىۋەت وئرنىتىش ىئقتىـدارى كه
ــدارالرنىڭ ــدىغان ىئقتى ــسا بولماي بول

ـــــــــدۇر ـــــــــى-1991.  بىرى  يىل
»ائيـــال لىـــدېرالر«ائمېرىكىـــدىكى 

)Executive Female (ــى ژۇرنىل
ــــق ــــر قېتىملى ــــان بى ــــپ بارغ ېئلى
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ــــىركهتلهرنىڭ ۆئز ــــشۈرۈشته، ش تهك
خىزمهتچىلىرىدە بار بولۇشـنى ۈئمىـد
ــدىكى ــۇھىم وئرۇن ــدىغان ەئڭ م قىلى

ـــڭ باشـــقىالر ب ـــلهننهرســـه ۇئالرنى ى
ياخــــشى مۇناســـــىۋەتته بولـــــۇش

ـــان ـــۇپ چىقق ـــابىلىيىتى بول ـــۇ.  ق ب
ـــــــــــزچه ـــــــــــابىلىيهت ىئنگلى ق

»interpersonal skill «دەپ
ەئگهر ائدەتتىكـــــــى.  ائتىلىـــــــدۇ

ــــشى ــــۈن ياخ ــــزمهتچىلهر ۈئچ خى
ـــدارى ـــىۋەت ىئقتى ـــشىلىك مۇناس كى
ــدېرالر ــسا، لى ــۇھىم بول ــۇنداق م ائش
ۈئچۈن ۇئنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى

ــــڭپهرەز قىل ــــپ بېقى ــــشىلهر.  ى كى
ھهقىقهتنىمــــــۇ چىقىــــــشااليدىغان
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ـــشنى ـــلهن ھهمكارلىشى ـــلهر بى ائدەم
ياخـــــشى كىـــــشىلىك.  خااليـــــدۇ

مۇناسىۋەت ىئقتىدارىغا ىئـگه ەئمهس
بىر ائدەمنىڭ ياخشى لىدېر بواللىشى

 .مۇمكىن ەئمهس

بىـر لىـدېر كىـشىلهر بىـلهن ياخــشى
مۇناســــىۋەت وئرنىــــتىش ۈئچــــۈن،

:لىشى شهرت ىئشنى قى3تۆۋەندىكى 

ـــالال )1 ـــدېرغا خـــاس ك ـــر لى بى
 كىـشىلهرنى چۈشـىنىدىغان—بولۇش
 بولۇش

ــر ــادىر بى ــشىلىك مۇناســىۋەتكه ق كى
ـــــۈپىتى ـــــى س ـــــدېرنىڭ بىرىنچ لى
ـــــېس ـــــداق ھ ـــــشىلهرنىڭ قان -كى

تۇيغۇالردا بولىـدىغانلىقى ۋە قانـداق
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ــــــىنىش ــــــدىغانلىقىنى چۈش وئيالي
سىز باشقىالر.  قابىلىيىتىدىن ىئبارەت

ــل ــلهن بىل ــدا،بى ه ىئــش ېئلىــپ بارغان
مهيلى ۇئالر بىر لىدېر بولـسۇن يـاكى
ــــسۇن، ۇئالردا ــــكۈچىڭىز بول ەئگهش
تۆۋەندىكىــدەك وئرتــاقلىق بــارلىقىنى

 :تولۇق تونۇپ يېتىشىڭىز كېرەك

ــــچه ــــر ۆئزگى ــــى بى ۇئالر ۆئزلىرىن
)special (ائدەم، دەپ ھـــــــــېس

ــدۇ ــشنى خاالي ــى. قىلى ــۇڭا ۇئالرن ش
.ۇڭچىن كۆڭلىڭىزدىن ماختاپ تۇر

ۇئالر ەئتىنىڭ بۈگۈندىن ياخـشىراق
بولۇشــىنى ىئــستهيدۇ، شــۇڭا ۇئالرغــا

 .ۈئمىد ائتا قىلىڭ

ــرىگه يــول ــقىالرنىڭ ۆئزلى ۇئالر باش
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كۆرسىتىشنى ىئستهيدۇ، شۇڭا ۇئالرغا
 .يول باشالڭ

ۇئالر شهخسىيهتچى كېلىـدۇ، شـۇڭا
ـــدىنقى ـــاجىنى ائل ـــڭ ېئھتىي ۇئالرنى

 .وئرۇنغا قويۇڭ

ســانال چۈشــۈپۇئالرنىــڭ روھىــي ائ
ـــــــى ـــــــۇڭا ۇئالرن ـــــــدۇ، ش كېتى

 .ىئلھامالندۇرۇپ تۇرۇڭ

ـــك بولۇشـــنى ۇئالر مۇۋەپپهقىيهتلى
ــۇپ ــڭ ۇئت ــۇڭا ۇئالرنى ىئــستهيدۇ، ش

 .چىقىشىغا ياردەم قىلىڭ

لىــدېرالر يــۇقىرىقى ھهقىقهتلهرنــى
تولـــــۇق چۈشـــــهنگهن ائساســـــتا،

-ائيــرىم(كىــشىلهرگه ىئندىۋىــدۇائل 
ســـــۈپىتىدە) ائيــــرىم شهخــــسلهر
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له قىالاليــــدىغان بولۇشــــىمــــۇائمى
ھهر بىر كىشىگه قاراپ، ۇئنى.  كېرەك

ــلهن ــڭ بى ــدىن ۇئنى ــىنىپ، ائن چۈش
ۆئزى وئتتۇرىـــــسىدا بىـــــر يـــــېقىن
بــاغلىنىش ھاســىل قىلىــش ىئقتىــدارى
كىــــــــــشىلىك مۇناســــــــــىۋەتته
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــتىكى بىـــر

ــــــدۇر ــــــداق.  مــــــۇھىم ائمىل بۇن
ســـهزگۈرلۈكنى لىـــدېرلىقتىكى بىـــر

.مىل، دەپ ائتاشقا بولىدۇيۇمشاق ائ
ــش ــدېرلىق قىلى ــڭ لى ــىز ۆئزىڭىزنى س
ۇئســـــلۇبىنى ۆئزىڭىـــــز لىـــــدېرلىق
ــــــــــلهرگه ــــــــــان ائدەم قىلىۋاتق
ـــــىڭىز ماسالشـــــتۇرااليدىغان بولۇش

 .كېرەك
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ـــۈرەك) 2 ـــاس ي ـــدېرغا خ ـــر لى بى
  كىشىلهرنى سۆيۈش—بولۇش

ەئگهر سىز كىشىلهرنى سۆيمىـسىڭىز،
ـــــشنى باشـــــقىالر ســـــىزگه ەئگىشى

ـــدىغان ـــۈكخاالي ـــي ۈئنۈمل  ھهقىقى
داڭلىـق.  لىدېردىن بىرى بواللمايسىز

فىزىكــا ائلىمــى ېئينىــشتېين مۇنــداق
ـــــگهن ـــــارى«: دې ـــــڭ يهر ش بىزنى

ــــر ائز ۈئســــتىدىكى ەئھــــۋالىمىز بى
ـــته ـــسقا.  غهلى ـــر قى ـــز بى ھهر بىرىمى

زىيارەتكه كېلىمىز، نېمىـشقا شـۇنداق
قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلمهيمىـز، بىـراق

چــــۈن بىــــرەربهزىـــدە ۆئزىمىــــز ۈئ
ـــولىمىز ـــدەك ب ـــسهت تۇرغۇزغان .مهق
ــــۇش ــــۈك تۇرم ــــالهنكى، كۈنل ۋەھ
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نۇقتىسىدىن قارىغاندا، بىز ھهممىمىـز
ھهر بىـر: مۇنداق بىـر ىئـشنى بىلىمىـز

ــــۈن ــــلهر ۈئچ ــــقا ائدەم ائدەم باش
 ».يارالغان

—لىـــدېرلىق قـــولىنى ســـۇنۇش) 3
 كىشىلهرگه ياردەم قىلىش

ــى ــڭ مهنپهەئتىن ــشىلهر ۆئزلىرىنى كى
رىدىن ائيرىمايدىغان لىـدېرالرغانهزى

ـــدۇ ـــۆرمهت قىلى ـــىزنىڭ. ھ ەئگهر س
مهركىزىــي نــۇقتىڭىز باشــقىالرغا نــېمه
ـــــــۇپ، ـــــــدىغانلىقىڭىز بول بېرەلهي
باشقىالردىن نېمه ائالاليـدىغانلىقىڭىز
ەئمهس بولسا، ۇئالر سـىزنى سـۆيىدۇ

ــدۇ ــۇ ۇئالر.  ۋە ھۆرمهتلهي ــدە ب ھهم
بىـــــلهن ياخـــــشى مۇناســـــىۋەت
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.ۇختا ھۈلىنى سالىدۇوئرنىتىشنىڭ پ

 —مهسئۇلىيهتچانلىق. 16
توپنى ئۆزىڭىز كۆتۈرۈپ 
ماڭمىسىڭىز، كوماندا 
ئهزالىرىنى يېتهكلهپ 

)Responsibility(ماڭالمايسىز 
ــۇئلىيهتنىڭ ــدېرالر مهس ــشى لى ياخ
كىمدە ۋە نهدە ىئكهنلىكىنـى وئبـدان

 ائنىسىنىڭ، ېئرى-ۇئالر ائتا.  بىلىدۇ
ىرىنىـــڭ،يـــاكى ائيالىنىـــڭ، پهرزەنتل

ھۆكۈمىتىنىــــــڭ، باشــــــلىقىنىڭ، ۋە
خىزمهتداشــــلىرىنىڭ مهســــۇئلىيىتى
ــــسابالشماي، ۆئز بىــــلهن كــــۆپ ھې
ــى ــېمه ىئكهنلىكىن ــۇئلىيىتىنىڭ ن مهس

ۇئالر.  تولـــۇق چۈشـــهنگهن بولىـــدۇ
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ـــــلىغان ـــــدىغا تاش ـــــۇش ائل تۇرم
ەئھۋالالردىن ۆئزىنى ېئلىپ قاچمـاي،
ۇئالرغــا دادىللىــق بىــلهن جهڭ ېئــالن

نىـــــڭ بـــــارىچه ۆئزقىلىـــــپ، كۈچى
ـــدۇ ـــۇئلىيىتىنى ائدا قىلى ۇئالر.  مهس

ۈئچۈن شۇ نهرسه ناھايىتى ېئنىقكـى،
ۇئالر پهقهت ۆئز مهســـۇئلىيىتىنى ائدا
ــــــــــول ــــــــــدىغانلىقىنى ق قىالالي
ائســـتىدىكىلهرگه ىئـــسپاتلىغاندىال،
ــــتىدىكىلهرگه ــــول ائس ــــدىن ق ائن
يېتهكچىلىك قىلىش پۇرسـىتىنى قولغـا

 .كهلتۈرەلهيدۇ

ــدىغانۆئز مهســۇئلى يىتىنى ائدا قىلى
كىـــــــــشىلهر تۆۋەندىكىـــــــــدەك

 :خاراكتېرلهرگه ىئگه بولىدۇ
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ــــسىدىن) 1 ــــشنىڭ ھۆددى ۇئالر ىئ
 چىقىدۇ

مهلــۇم بىــر ىئلمىــي تهكــشۈرۈشته
ـــۈنىگه « ـــېمه ۈئچـــۈن ك 12ســـىز ن

ــــــــاەئتكىچه14ســــــــاەئتتىن   س
دەپ ســـورالغان بىـــر» ىئشلهيـــسىز؟

ــــاۋاب ــــداق دەپ ج ــــونېر مۇن مىلي
شــىركهتتهمهن بىــر چــوڭ «: بهرگهن

 يىل  ىئشلىگهندىن كېـيىن شـۇنى15
ــــڭ ــــى، بىزنى ــــىنىپ يهتتىمك چۈش

 سـاەئت8جهمىئيهتته بىز ھهر كـۈنى 
ىئــشلهپ ېئرىــشىدىغىنىمىز ۆئزىمىزنــى

يهنى، ەئگهر.  ساقالپ قېلىشال بولىدۇ
 سـاەئت ىئشلىـسىڭىز،8سـىز كـۈنىگه 

ســىزنىڭ ېئرىــشىدىغىنىڭىز ۆئزىڭىزنــى
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ــدۇ ــشال بولى ــاقالپ قېلى ــۇ ائ.  س 8ش
ســـاەئتنىڭ ســـىرتىدا قىلىـــدىغىنىڭىز
ســـــىزنىڭ كهلگۈســـــىڭىز ۈئچـــــۈن
ســــــېلىنغان مهبــــــلهغ بولــــــۇپ

ــسابلىنىدۇ ــڭ ەئڭ»  .ھې ــر ائدەمنى بى
ائز تىرىــــشچانلىق بىــــلهن ەئڭ زور
ــــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىشهلىــــشى م

ــۇمكىن ەئمهس ــشىنى.  م ــان ىئ قىلغ
ۋۇجۇدقا چىقىرااليدىغان كىشىلهرنىڭ

ــــڭ خۇسۇ ــــسى ۆئزىنى ــــىيھهممى س
ــىركىتى ــۇپ، ۆئز ش ــار بول شــىركىتى ب
ۈئچۈن ىئشلهيدىغان كىـشىلهرنىڭكى
بىــلهن وئخــشاش پوزىتــسىيىگه ىئــگه

ـــدۇ ـــانقهدەر.  بولى ـــىز ىئمك ەئگهر س
كۆپرەك نهتىجه قازىنىپ، ۆئزىڭىزنىـڭ
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ەئگهشـــــكۈچىلىرىنىڭ ىئـــــشهنچىگه
ېئرىشمهكچى بولىدىكهنسىز، سىزدىمۇ
ــۇنداق روھىــي ھــالهت بۆلىــشى ائش

 .كېرەك

ۇئالر ىئشنى تهلهپتىن يۇقىرىراق) 2
 قىلىدۇ

مهسۇئلىيهتچان كىشىلهر ھهرگىزمـۇ
ـــشىم ەئمهس« ـــڭ ىئ ، دەپ»ۇئ مېنى

ــــدۇ ــــداق بهدەل. وئيلىماي ۇئالر قان
تۆلهشــــــــتىن قهتىئيــــــــنهزەر، ۆئز
ـــان ـــاجلىق بولغ ـــكىالتى ېئھتىي تهش
ىئشالرنىڭ ھهممىـسىنى ۆئز ىئـشىدەك

ەئگهر ســــىز.  قىلىــــپ تاماماليــــدۇ
يهتلىــــــــك بولۇشــــــــنىمۇۋەپپهقى

ـــكىالتنى ۆئز ـــسىز، تهش ىئستهيدىكهن
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مهنپهەئتىڭىزنىــڭ ائلــدىغا قويــۇش
 .روھىغا ىئگه بولۇشىڭىز كېرەك

ـــۇنىلىكنى) 3 ـــت نهم ۇئالر ھهر ۋاقى
 ىئستهيدۇ

نهمــۇنه بولــۇش ىئــستىكى ائدەمنــى
ــــــۈك ــــــدىغان كۈچل ىئلھامالندۇرى

ـــۈچ ـــاتقۇچى ك ـــۇنىلىكنى.  قوزغ نهم
ــ ــا ېئرى شىشىئــستهيدىغان ۋە ۇئنىڭغ

ۈئچــــۈن قــــاتتىق تىرىــــشىدىغان
ـــق ـــسى داۋاملى ـــشىلهرنىڭ ھهممى كى

ھهمـــدە.  مهســـۇئلىيهتچان كېلىـــدۇ
ۇئالر ۆئزىنىڭ بارلىقىنى وئمۇم ۈئچۈن
تهقــدىم قىلغانــدا، چــوڭ راھهتــكه
ــــــدۇ ــــــدەك ھــــــېس قىلى .چىققان
مۇۋەپپهقىيهت مۇتهخهسسىسى جىـم
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:مۇنداق دەيـدۇ) Jim Rohn(رون 
اليـدىغانروھىي بېسىم ۆئزىڭىـز قىال«

ىئشالرنى تولۇق قىلماسلىقتىن كېلىـپ
ــدۇ ــۇقىرى»  .چىقى ــمه ىئــشنى ي ھهم

ســـۈپهت بىـــلهن قىلىـــشنى ۆئزىڭىـــز
شــۇنداق. ۈئچــۈن بىــر نىــشان قىلىــڭ

قىلــسىڭىز مهســۇئلىيهتچانلىق ســىزگه
 .تهبىىئي ھالدا ائتا بولىدۇ

ۇئالر ھهر قانــــــداق ەئھــــــۋال) 4
 ائستىدا نهتىجه يارىتىدۇ

ان ائدەمنىـڭ ەئڭبىر مهسۇئلىيهتچ
ائلىـــي ســـۈپىتى ۇئنىـــڭ باشـــلىغان
ــرغىچه داۋامالشــتۇرۇش ىئــشىنى ائخى

ــارەت ــدىن ىئب ەئگهر ســىز.  ىئقتىدارى
باشــــــــقىالرنى يېتهكلىمهكچــــــــى
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ــــجه ــــۇم نهتى ــــسىز، چوق بولىدىكهن
 .يارىتىشىڭىز كېرەك

مهن ماقالىنىـــڭ مهزكـــۇر قىـــسمىدا
ــــــڭ ــــــهندۈرگهن مهزمۇنالرنى چۈش

ىم ۇئقۇمىئچىدە، مۇنداق ىئككى مۇھ
 :بار

 مهسۇئلىيهتچانلىق) 1(

8بىـــر ائدەمنىـــڭ ھهر كـــۈنى ) 2 (
ــشى، ــان ىئ ــىرتىدا قىلغ ــاەئتنىڭ س س
ــــاكى ۆئز ــــڭ ي ائشــــۇ ائدەم ۆئزىنى
خهلقىنىڭ كهلگۈسى ۈئچـۈن سـالغان

 مهبلهغ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

مهســـــــــــــــۇئلىيهتچانلىق ائدەم
 تۈۋرۈكىنىڭمـۇ بىـرى6خاراكتېرىنىڭ 

«ۈمنىــڭ بولــۇپ، مهن بــۇ ھهقــته ۆئز
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» تـــۈۋرۈكى 6ائدەم خاراكتېرىنىـــڭ 
دېـــــگهن ماقالىـــــسىدىمۇ بىـــــر ائز

-7مهن بـۇ يىـل .  توختالغان ىئدىم
ائيـدا كانادانىــڭ تورونتـو شــهھىرىگه
بېرىپ، ائمېرىكا وئپتىكا جهمىئيىتـى

ــر  5تهرىپىــدىن وئرۇنالشــتۇرۇلغان بى
كۈنلۈك خهلقائرالىق ىئلمىي تهتقىقات

دە ۆئزۈمنىڭيىغىنىغا قاتناشتىم، ھهم
ـــر ىئلمىـــي كهســـپىي ساھهســـىدە بى

 ائيــدا-8بــۇ يىــل . دوكــالت بهردىــم
ــو  ــڭ ســان دىيېگ  San(ائمېرىكىنى

Diego, California (شــهھىرىگه
ــــــا ــــــائرا وئپتىك ــــــپ، خهلق بېرى
ىئنجىنىرلىرى جهمىئيىتـى تهرىپىـدىن
ـــك ـــر ھهپتىلى ـــتۇرۇلغان بى وئرۇنالش
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ــــات ــــي تهتقىق ــــق ىئلمى خهلقائرالى
تىم، ھهمــــدە ۇئيىغىنىغــــا قاتناشــــ

ـــــپىي ـــــڭ كهس ـــــۇ ۆئزۈمنى يهردىم
ــدا ــر تېمى ــى بى ــىدە ىئككىنچ ساھهس

ۆئز ائدىـتىم.  ىئلمىي دوكالت بهردىـم
ـــالت ـــنالردا دوك ـــۇ يىغى ـــويىچه، ب ب
ــى ائڭــالش بهرگۈچىلهرنىــڭ دوكالتىن
ـــسى ـــڭ قاي ـــرگه، ۇئالرنى ـــلهن بى بى
ــــېمه دۆلهتــــتىن كهلگهنلىكىــــگه، ن
مىلــــلهت ىئكهنلىكىــــگه، ۇئالرنىــــڭ

ــي ته ــپىئلمى ــداق ېئلى ــاتنى قان تقىق
بارغانلىقىغا، ىئلمىي دوكالتنى قانداق
بېرىــــدىغانلىقىغا دىقــــقهت قىلىــــپ

ھهمـــدە مهن ۆئزىمىزنـــى،.  تـــۇردۇم
يــــاكى ۇئيغــــۇرالرنى، ۇئالر بىــــلهن



186 

.سېلىـــشتۇرۇپ وئيلىنىـــپ تـــۇردۇم
ــله ــلهن بىل ــدە مهن بى ــڭ ىئدارى بىزنى

 تىن ائشقان70ىئشلهيدىغان، يېشى 
ــۇدىي مىل ــر يهھ ــانبى ــدىن بولغ لىتى

كىـــشى بـــار بولـــۇپ، ۇئ شـــۇنچىلىك
ياشـــانغىنىغا قارىمـــاي، ىئـــدارىمىز

 ســـاەئتتىن12ۈئچـــۈن ھهر كـــۈنى 
ۇئنى يېقىندا بىر.  ائرتۇق ىئشلهيتتى

قېتىم يۈرەك كېسىلى تۇتـۇپ، ۆئلـۈپ
كهتكىلى تاسال قالغاندىن كېـيىن، ۇئ

مهن.  ائنـــدىن پېنـــسىيىگه چىقتـــى
ىــسمىنىبۈگــۈن ماقالىنىــڭ مهزكــۇر ق

يېزىۋېتىـــپ، يـــۇقىرىقى ىئـــشالر ۋە
ـــۇر ۇئيغـــۇرالر ۈئســـتىدە يهنه چوڭق

بىزنىــڭ«كۆڭلۈمــدىن .  وئيالنــدىم
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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

دېگهندە بىرنىائيرىم ماقالىدىن كهم 
شــۇنداق.  يېزىــشىمغا تــوغرا كېلىــدۇ

ـــــــــۇ يهردە ـــــــــا، مهن ب بولغاچق
بىــــــلهن» مهســــــۇئلىيهتچانلىق«
ــــۈنىگه « ــــۇق8ك ــــاەئتتىن ائرت  س

ىئــشلهپ، ۆئزىنىــڭ ۋە ۆئز خهلقىنىــڭ
»كهلگۈســى ۈئچــۈن مهبــلهغ ســېلىش
نىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقى ھهققىـدە
ـــسقىچه ـــدىن قى ـــڭ ەئھۋالى ۆئزۈمنى

 .سۆزلهپ بېرەي

ېقىندا بىـز تۇرۇۋاتقـان رايونـدىكىي
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بىر ۇئيغۇر ۋەتهندىـشىمىزنىڭ ۇئيغـۇر
دىيارىــدىكى بىــر قېرىندىــشى ۆئلــۈپ

ــۇ  ــته(كېتىپت ــرى جهننهت ــان يې ياتق
لــوس ائنگېلــېس رايونىــدا).  بولغــاي

ــۇرالر ــۈم ۇئيغ ــر تۈرك ــاۋاتقان بى ياش
-2011ائشـــۇ مۇناســـىۋەت بىـــلهن 

ــى  ــڭ -8يىل ــدىكى-28 ائينى  كۈنى
كۈنىمىزدىن پايـدىلىنىپ،دەم ېئلىش 

ۇئنىڭ ۆئيىگه بېرىـپ، ۇئنـى يـوقالپ
ۇئنىـڭ ۆئيـى. كېلىشنى قارار قىلـدۇق

ـــدىن  ـــڭ ۆئي ـــومېتىر165بىزنى  كىل
ــشىۋالغان ــا، كېلى ــا بولغاچق يىراقلىقت
ۋاقىتتا ۇئنىڭ ۆئيىـگه يېتىـپ بېـرىش
ــگهن ــدىن ەئتى ــۈن، مهن ۆئيۈم ۈئچ
ـــا ـــدىال يولغ ـــته يېرىم ـــاەئت يهت س
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ىــــــشىمىزنىڭۇئ ۋەتهند. چىقــــــتىم
ــدىن ەئتىــگهن ســاەئت   الر10ۆئيى

ەئتراپىدا قايتىدىغان بولغاندا، ائشـۇ
رايونغا ائمېرىكىنىـڭ باشـقا يېرىـدىن
يېڭىدىن يۆتكىلىپ كهلگهن يهنه بىر
ــگه ــانالرنى ۆئيى ــشىمىز مېھم ۋەتهندى
بېرىپ، بىر ائز پاراڭلىشىپ وئلتـۇرۇپ

ائمېرىكىدا.  كېتىشكه تهكلىپ قىلدى
ـــــاي ـــــۇش ىئنت ـــــددىيتۇرم ىن جى

ـــڭ ـــۇپ، ۇئيغۇرالرنى ـــدىغان بول ۆئتى
مۇشۇنىڭغا وئخشاش بىـر يهرگه جهم
بولــــۇپ، پاراڭلىــــشىپ وئلتــــۇرۇش

ەئڭ.  پۇرسىتى ائنـچه كـۆپ ەئمهس
ــداق پۇرســهت ــدىمۇ بۇن ــۆپ بولغان ك

ــدۇ ــتىم كېلى ــرەر قې ــدا بى ــڭ. ائي ۇئنى
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ۈئستىگه بىـز ۇئيغۇرالرنىـڭ ائدەمـگه
ــار ــز ب ــدىغان مىجهزىمى ــار بولى .خۇم

ـــــۇ ـــــۇش ـــــا، مېنىڭم نداق بولغاچق
باشـــــــــقىالرغا قوشـــــــــۇلۇپ، ۇئ
ۋەتهندىـــشىمىزنىڭ ۆئيىـــگه بېرىـــپ،
ۋەتهنداشـــالر بىـــلهن پاراڭلىـــشىپ

بىـراق، ۇئ. وئلتۇرۇپ كهلگۈم كهلـدى
ــاراڭغۇ ــگه كهچ ق ــام، ۆئي يهرگه بارس
بولغۇچه كېلهلمهسلىك ېئھتىمالى بـار
بولۇپ، شۇ كۈندىكى بىر كۈنلـۈك دەم

بىلهن پۈتۈنلهيېئلىش ۋاقتىم شۇنىڭ 
شۇنداق بولغاچقا،.  تۈگهپ كېتهتتى

گهرچه شـــــۇ كـــــۈنى يىغىلغـــــان
ـــسىنىڭ ۇئ ۋەتهنداشـــالرنىڭ كۆپىنچى
ــنىگه قارىمــاي، مهن ۇئ يهرگه كهتكى
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ۋەتهندىشىمىزنىڭ ۆئيىگه بارماي، ۆئز
ــدىم ــپ كهل ــۈمگه قايتى ــدە. ۆئي ھهم

ماقالىنىڭ مهزكۇر قىسمىنى شۇ كـۈنى
ــڭ ــشنى ۆئزۈمنى ــدىن چىقىرى ــرقول  بى

ـــشقا ـــپ، ىئ ـــشانى قىلى ـــۈك نى كۈنل
 .كىرىشىپ كهتتىم

ــــشىلهرنىڭ ــــقا كى ــــر ائدەم باش بى
ھۆرمىتىگه ېئرىشمهكچى بولىـدىكهن،
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىنـــــى ۆئزى
ھۆرمهتلىــــــــشى، ۆئزىنــــــــى ۆئزى

ـــــرەك ـــــشى كې ـــــدىن. قهدىرلى ائن
بۇ.  باشقىالرنىمۇ ھۆرمهتلىشى كېرەك

ـــۇ ـــلهت ۈئچۈنم ـــر مىل ـــقهت بى ھهقى
ــشاش ــقاەئگهر .  وئخ ــۇرالر باش ۇئيغ

مىللهتلهرنىــڭ ھــۆرمىتىگه، ۋە كــۆزگه
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ــدىكهن، ــشمهكچى بولى ــشىغا ېئرى ىئلى
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىنـــــى ۆئزى
ــى ۆئزى كــۆزگه ــشى، ۆئزىن ھۆرمهتلى

بۇنـــداق قىلىـــش.  ىئلىـــشى كېـــرەك
ـــگه ـــى ۆئز ىئچى نۇرغـــۇن جهھهتلهرن

ــا. ائلىــدۇ ۇئنىــڭ بىــرى ۆئزىنىــڭ ائن
تىلىنى كـۆزگه ىئلىـش، ۆئزىنىـڭ ائنـا
تىلىغــا ھــۆرمهت قىلىــش، ۋە ۆئزىنىــڭ

ائنا تىلنـى.  ائنا تىلىنى قهدىرلهشتۇر
ھــــۆرمهتلهش ھهر بىــــر كىــــشىدىن
ــق ۋە ــدىكى ائڭلىقلى ــۇقىرى دەرىجى ي
ـــــــــــــۈك ـــــــــــــايىتى كۈچل ناھ
.مهســۇئلىيهتچانلىقنى تهلهپ قىلىــدۇ
مهن ۇئيغۇر تىلىـدا ماقـاله يازغانـدا،

»ېئ، ۆئ، ۈئ«ۇئنـــى ائلـــدى بىـــلهن 
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ىتــى بىــلهن كــارىمھهرپلىرىنىــڭ چېك
بولمىغان ھالدا ۇئيغۇر التىن يېزىقـى

)ULY (ماقـــــــاله.  دا يــــــازىمهن
پۈتكهندىن كېـيىن، ۇئنـى بىـر قېـتىم
ائلدىرىماي وئقۇپ، ۇئنـى بىـر قېـتىم
ــرلهپ چىقىــمهن .ەئســتايىدىل تهھرى
ۇئنىڭــدىن كېــيىن ماقــالىنى باشــتىن

»é, ö, ü«يهنه بىـر قېـتىم وئقـۇپ، 
- چېكىــتھهرپلىرىنىــڭ ۈئســتىدىكى

 بىــرلهپ قويـــۇپ-بهلگىلهرنــى بىــر
ــــمهن ــــيىن.  چىقى ــــشتىن كې ۇئ ىئ

 كىچىك بۆلهكلهرگه-ماقالىنى كىچىك
-15ائدەتـته بىـر ماقــالىنى (بۆلـۈپ 

، ۇئنىڭ بىـر) بۆلهكلهرگه بۆلىمهن30
»يۇلغۇن يۇمشاق دېتـالى«بۆلىكىنى 
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 دىن ۇئيغۇر ەئرەبـچهULYائرقىلىق 
.غــا ۆئزگهرتىــمهن) UEY(يېزىقــى 

 يېزىقتىكـــىUEYيۇلغۇنـــدىكى بـــۇ 
يۇلغـۇن«تېكىستنى كۆچۈرۈپ، ۇئنى 

ېئكرانىغا چـاپالپ، بىـر قېـتىم» ىئمال
ىئمال خاتالىقىنى.  ىئمال تهكشۈرىمهن

مۇشۇنداق ۇئسـۇل بىـلهن تاپقانـدىن
كېيىن، ھهر بىر خاتالىقنى ماقالىنىـڭ

ULYـــــــىته ـــــــسىدا بىۋاس  نۇسخى
ـــــمهن ـــــۆلهكنى.  ۆئزگهرتى ـــــر ب بى
ـــۇنداق تۈ ـــدىنمۇش ـــپ چىققان زىتى

.كېيىن، كېيىنكـى بـۆلهككه ۆئتىـمهن
ھهممه بۆلهكنى مۇشـۇنداق تۈزىتىـپ
ـــــور بهت ـــــيىن، ت ـــــدىن كې بولغان

 نۇسخىـــــسى،ULYھۆججىتىنىـــــڭ 
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UEY نۇسخىــــــــــــــسى ۋە PDF
نۇسخىسىنى تهييارالپ، ۇئالرنى تورغا

ـــرىمهن ـــۇر.  چىقى ـــسى مهزك ھازىرقى
 قىسمى بولـۇپ، مۇشـۇ-4ماقالىنىڭ 

ـــــله-4 ـــــسىم بى ـــــشاش قى ن وئخ
ــالىنى ــارچه ماق ــر پ ــۇقتىكى بى ۇئزۇنل
ــپ ــا چىقىرى ــالپ، تورغ ــشنى باش يېزى

ـــــــۇچه  ـــــــاەئتتىن 30بولغ 50 س
مېنىــڭ.  ســاەئتكىچه ۋاقــتىم كېتىــدۇ

ھهپته ائرىلىقلىرىـدا ماقـاله يېزىـشقا
ائجراتقـــۇدەك ۋاقـــتىم بولمىغاچقـــا،
ەئگهر دەم ېئلىش كۈنلىرىنىڭ بىرىـدە

 ساەئتتىن ىئشلىسهم، مۇشـۇنداق10
ـــارالش ـــپ تهيي ـــالىنى يېزى ـــر ماق بى
ۈئچــــــۈن مېنىــــــڭ دەم ېئلىــــــش
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ـــدىن  ـــتىم5 -3كۈنلىرىم ـــۈن ۋاق  ك
5بـــۇ ماقـــالىنى جهمىئـــي . كېتىـــدۇ

قىــــسىمغا بۆلــــۈپ تاماماليــــدىغان
بولــۇپ، پۈتــۈن ماقــالىنى تهييــارالپ

 ســــاەئتلىك10چىقىــــش ۈئچــــۈن 
يهنـى دەم ېئلىـش(ىئشلهش كۈنىدىن 

ــدىن ــت25 -15) كۈنۈم ــۈن ۋاقى  ك
 .قىلىمهنسهرپ 

ــــــــــڭ ــــــــــۇ مېنى ــــــــــا ب مان
ـــــۇئلىيهتچانلىق« ـــــر«ۋە » مهس بى

 ســـاەئتنىڭ8ائدەمنىـــڭ ھهر كـــۈنى 
ســىرتىدا قىلغــان ىئــشى، ائشــۇ ائدەم
ۆئزىنىـــــڭ يـــــاكى ۆئز خهلقىنىـــــڭ
كهلگۈسـى ۈئچــۈن ســالغان مهبلىغــى

دېــگهن ۇئقــۇم ھهققىــدىكى» بولىــدۇ
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ــر ــڭ بى ــهنچهم ۋە ەئمهلىيىتىمنى چۈش
مهســــــۇئلىيهتچانلىق.  مىــــــسالى

لىقلىق ۋە سهمىمىيهتلىكنى تهلهپائڭ
سهمىمىيهتلىك بىر قۇاليلىـق.  قىلىدۇ

 شـــاراىئتمۇ ەئمهس، بىـــر-شـــهرت
ــــــمۇ ەئمهس ــــــي.  تالالش ەئخالقى

ــــي ــــاكى ەئخالقى ــــك ي مۇكهممهللى
ـــــــۈك  ـــــــى) integrity(پۈتۈنل ن

ــۈن، ــر ائدەم ۈئچ ــدىغان بى قهدىرلهي
.ســهمىمىيهتلىك بىــر خىــل ائدەتتــۇر

ھۋالى ھهرۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ەئ
بىــر ۇئيغــۇردىن ەئڭ كهم دېگهنــدە
ۇئيغۇرلۇق غۇرۇرى بىـلهن ۇئيغۇرلـۇق
ۋىجـــدانى بولۇشـــنى، مۇســـۇلمانلىق
ــــسانغا ــــنى، ۋە ىئن ــــانى بولۇش ىئم
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ــنى تهلهپ ــساپى بولۇش ــلۇق ىئن چۇش
ۇئنىڭلىق بىلهنال چهكلىنىـپ.  قىلىدۇ

قالماي، ۇئيغـۇرالر بۇنىڭـدىن كېـيىن
ـــى ـــان يېڭ ـــل بولغ ـــدە كهمچى ۆئزى

لىملهرنى ۈئزلۈكـسىز ىئگىـلهپ، شـۇبى
ائرقىلىــق ۆئز ساپاســىنى ۆئســتۈرۈپ،
ـــدىرىنى شـــۇنىڭغا تايىنىـــپ ۆئز تهق
ۆئزگهرتىش يولىدا توختاۋسـىز ھالـدا

ـــدۇ ـــسا بولماي ـــۇرالر.  تىرىشمى ۇئيغ
ـــۈپىتىدە ـــلهت س ـــر مىل ـــۈن بى ۈئچ
ـــــسا ـــــشتا قىلمى ـــــاقلىنىپ مېڭى س
بولمايــدىغان ەئڭ مــۇھىم ىئــشالرنىڭ

ۇنى كهســـكىنشـــ.  بىـــرى ەئنه شـــۇ
ېئيتىشقا بۆلىدىكى، ھازىر ائشۇ يولدا
ــشىلهر، ــشىۋاتقان كى ــسىز تىرى ۈئزلۈك
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ــۇقىرى دەرىجىلىــك مىللهتنىــڭ ەئڭ ي
ــدىغان ائلقىشلىشىــشىغا ســازاۋەر بولى

  .كىشىلهردۇر

 

 —بىخهتهرلىك ئىشهنچى. 17
ھوقۇققا چۇشلۇق دهسمايه 
ھهرگىزمۇ ئۆزىگه بولغان 

ئىشهنچسىزلىكى 
 )Security(تولۇقلىيالمايدۇ 

ھهمـــمه ىئـــشنى ۆئزى قىلىـــشقا–
ۇئرۇنىدىغان، ياكى قىلىنغـان ھهمـمه
ىئـــشالرنىڭ تۆھپىـــسىنى ۆئزىنىڭكـــى
قىلىۋالىدىغان ائدەم ھهرگىزمۇ ۇئلـۇغ

ائنــــدرۇ___.  لىــــدېر بواللمايــــدۇ
 .كارنىگى، ساناەئتشۇناس
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بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى
»security «ـــــۇن ـــــۇپ، يۇلغ بول

ــــــ ــــــدە ۇئنى ــــــسىلۇغىتى ڭ مهنى
ــــــسىزلىك،« ــــــك، خهۋپ بىخهتهرلى

ــــــــالهت ــــــــانلىق، كاپ دەپ» ائم
لېكىن، ىئنگلىزچه.  چۈشهندۈرۈلگهن

سۆزنىڭ بۇ يهردىكى مهنىسى مېنىڭچه
ــشهنچى« ــك ىئ ــگه» بىخهتهرلى دېگهن

مهســىلهن،.  تېخىمــۇ يــېقىن كېلىــدۇ
»security «ـــــۆزنىڭ ـــــگهن س دې

 قارشـــى مهنىـــدىكى ســـۆز-قـــارىمۇ
»insecurity «يۇلغـۇنبولۇپ، ۇئ 

خهتهر، خهۋپ، ۆئزىـــگه«لۇغىتىـــدە 
ىئـــــشهنمهسلىك، ىئشهنچـــــسىزلىك،

ـــــسىرەش ـــــان» ەئن .دەپ ىئزاھالنغ
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شۇنداق بولغاچقـا مهن بـۇ سـۈپهتنى
ـــــشهنچى« ـــــك ىئ دەپ» بىخهتهرلى

ـــدىم ـــك تېمـــا.  ائل ـــۇر كىچى مهزك
ائستىدىكى مهزمۇننى تولـۇق وئقـۇپ
ــته ــۇ ھهق ــيىن، ســىز ب ــدىن كې بولغان

چىگه ىئــگهتېخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــهن
 .بولىسىز

ـــــۇغ ـــــكهن ۇئل ـــــازىرغىچه ۆئت ھ
ــاكى ــسى ۆئزى ي ــدېرالرنىڭ ھهممى لى
ۆئزىنىـــــڭ ەئقىدىـــــسى ۈئســـــتىدە
قىلچىلىكمۇ گۇمان قىلمايدىغانالردىن
ـــــسىدە ـــــۇپ، شـــــۇنىڭ نهتىجى بول
ۆئزلىرىنىڭ لىدېرلىق وئرنـى ھهققىـدە
مۇتلهق بىخهتهرلىك ىئشهنچىگه ىئگه

ه ۆئزىـگ-ھهر بىـر ائدەم ۆئز.  بولغان
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بولغان چۈشهنچىسى بىلهن وئخشاش
.دەرىجىــدىكى ســهۋىيىدە ياشــايدۇ

 ۆئزىنـــى بىـــر-ەئگهر بىـــر ائدەم ۆئز
دەپ ھېساباليدىكهن،» يېڭىلگۈچى«

ـــلهن ـــولالر بى ـــۇم ي ـــرى مهل ۇئ ائخى
ەئگهر بىر ائدەمنىڭ.  مهغلۇپ بولىدۇ

مۇۋەپپهقىيىتىنىڭ دەرىجىـسى ۇئنىـڭ
 ۆئزىـــگه بولغـــان بىخهتهرلىـــك-ۆئز

ــسىدىن ېئــشىپىئــشهن چىنىڭ دەرىجى
 ۆئزىنى-كېتىدىكهن، ۇئ چوقۇم ۆئزى

ـــران  )self- destruction(ۋەي
ـــــدۇ ـــــالغۇز.  قىلى ـــــش ي ـــــۇ ىئ ب

ەئگهشـــكۈچىلهر ۈئچـــۈنال شـــۇنداق
بولۇپ قالماي، لىدېرالر ۈئچۈنمۇ ھهم

 .شۇنداق بولىدۇ
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ۆئزىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه نىــسبهتهن
ىئشهنچىنى يوقاتقان لىدېرالر ۆئزلىرى

ن، ۆئزلىرىنىڭ ەئگهشـكۈچىلىرىۈئچۈ
ــــدېرلىق ــــرى لى ــــۈن، ۋە ۆئزلى ۈئچ
قىلىۋاتقــــان تهشــــكىالتالر ۈئچــــۈن

بۇنـداق. ناھايىتى خهتهرلىك كېلىـدۇ
بۆلىــشى، بىــر لىــدېرلىق وئرنــى ائشــۇ
وئرۇننــى ىئگىــلهپ تۇرغــان لىــدېرنىڭ
نۇقـــــــــسانلىرىنى ھهســـــــــسىلهپ

ـــــــشىدىندۇر ســـــــىز.  كۆپهيتىۋىتى
ۆئزىڭىـــزگه بىـــر ســـهلبىي يـــۈكنى
ــــقىالرغا ــــۇرۇپ باش ــــپ ت ائرتىۋېلى
يېتهكچىلىك قىلماقچى بولىدىكهنسىز،
ـــــۇرۇش ـــــۈرۈپ ت ـــــۈكنى كۆت ۇئ ي

 .بارغانسېرى تهسلىشىپ ماڭىدۇ
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ۆئز ھوقۇقىنىـــڭ بىخهتهرلىكىـــدىن
ــــدىغان ــــشه قىلى ــــايىتى ەئندى ناھ
لىدېرالر مۇنداق خاراكتېرلهرگه ىئـگه

 :بولىدۇ

ۇئالر باشــــقىالرغا بىخهتهرلىــــك) 1
 يدۇېئلىپ كېلهلمه

ـــىنى ـــوق نهرس ـــزدە ي ـــىز ۆئزىڭى س
قابىلىيهتسىز.  باشقىالرغا بېرەلمهيسىز

كىـــشىلهرنىڭ باشـــقىالردا قـــابىلىيهت
يېتىلــدۈرەلمىگهنلىكىگه وئخــشاشال،
ــــك ــــسبهتهن بىخهتهرلى ــــگه نى ۆئزى
ىئشهنچى يوق كىـشىلهر باشـقىالرغىمۇ
ـــــا ـــــى ائت ـــــك تۇيغۇس بىخهتهرلى

ۈئنۈملـۈك لىـدېر، يهنـى.  قىاللمايدۇ
ر ۆئزىـــــگه ەئگىشىـــــشنىباشـــــقىال
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ـــــنى ـــــدېر بولۇش ـــــدىغان لى خاالي
ىئستهيدىغان كىشىلهر، چوقۇم باشـقا
كىشىلهردە ائشۇ كىشىلهرنىڭ ۆئزلىرى
توغرۇلـــۇق ياخـــشى تۇيغـــۇ پهيـــدا

 .قىلىشى كېرەك

ــــــــڭ باشــــــــقىالردىن) 2 ۇئالرنى
ائلىدىغىنى باشقىالرغا بېرىدىغىنىدىن

 كۆپرەك بولىدۇ

ۆئز ھوقۇقىنىـــڭ بىخهتهرلىكىـــدىن
ــــدىغان ــــشه قىلى ــــايىتى ەئندى ناھ
ـــدا ۆئزى ـــىز ھال ـــشىلهر توختاۋس كى
قىلىۋاتقــــان ىئــــشالرنى باشــــقىالرغا
تهستىقلىتىش، ېئتىراپ قىلدۇرۇش، ۋە
.ياخـــشى كۆرگۈزۈشـــكه وئرىنىـــدۇ
ائشۇنداق سهۋەب تۈپهيلىـدىن، ۇئالر
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ـــن ـــۈن زېھى ـــۈچىنى پهقهت-پۈت  ك
ـــشقىال ـــك تېپى ـــرىگه بىخهتهرلى ۆئزلى

ـــپ، باشـــقىالر ـــكقارىتى غا بىخهتهرلى
.ېئلىپ كېلىش بىلهن كـارى بولمايـدۇ
ــقىالردىن ــهن پهقهت باش ۇئالر ائساس
ائلىدىغان كىشىلهر بولۇپ، ھهرگىزمـۇ
ــــشىلهر ــــدىغان كى ــــقىالرغا بېرى باش

شۇنىڭ بىلهن ھهرگىزمـۇ.  بواللمايدۇ
 .ياخشى لىدېرالردىن بواللمايدۇ

ــڭ ەئڭ) 3 ــق ۆئزلىرىنى ۇئالر داۋاملى
ى بېـــــسىپياخـــــشى ائدەملىرىنـــــ

 تۇرىدۇ) چهكلهپ(

ۆئزىـــدە بىخهتهرلىـــك ىئـــشهنچى
كهمچىــــل بولغــــان لىـــــدېرالر ۆئز
ــــــــى ــــــــڭ غهلىبىلىرىن ائدەملىرىنى
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ســـــــــــــهمىمىيلىك بىـــــــــــــلهن
ۇئنـداق لىـدېرالر.  تهبرىكلىيهلمهيدۇ

ــــرەر ــــڭ بى ــــا ۆئز ائدەملىرىنى ھهتت
غهلىبىگه ېئرىشىپ قېلىشىنىڭ ائلدىنى
ېئلىش يولىـدا ىئـش ېئلىـپ بېرىـشىمۇ

يـاكى ۆئز قوشـۇنى قىلغـان. نمۇمكى
ەئڭ ياخــشى ىئــشالرنىڭ تۆھپىــسىنى
ۆئزىنىـــــڭ شهخـــــسىي تۆھپىـــــسى

ھوقـــۇق«.  قىلىۋېلىـــشى مـــۇمكىن
بويىچه قارىغاندا،» بېرىش قانۇنىيىتى

ـــــسبهتهن ـــــا نى پهقهت ۆئز ھوقۇقىغ
ىئــشهنچى بــار، يــاكى بىخهتهرلىــك
ــدېرالرال باشــقىالرغا ــار لى ىئــشهنچى ب
ــــ ــــۇق ائت ــــۈردە ھوق ــــي ت اھهقىقى

)empower (بىـــــراق،.  قىلىـــــدۇ
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ــــشهنچى ــــك ىئ ــــدە بىخهتهرلى ۆئزى
كهمچىـــل بولغـــان لىـــدېرالر بولـــسا
ــــاس ــــۈن زاپ ــــۇقنى ۆئزى ۈئچ ھوق

ـــداق.  ســـاقاليدۇ ەئمهلىيهتـــته، بۇن
ــــانچه ــــرى ق ــــشىلهر ۆئز ائدەملى كى
ــــاكى ياخــــشىلىنىپ ــــپ ي كۈچلىنى
كهتكهنسېرى شۇنچه چـوڭ تهھـدىت
ھېس قىلىپ، ۆئز ائدەملىرىنى بېسىش

ــاك ــاتتىقي ــۇنچه ق ــكه ش ى چهكلهش
 .تىرىشىدۇ

ۇئالر تهشـــكىالتنىمۇ داۋاملىـــق) 4
 چهكلهپ تۇرىدۇ

ــتۇرۇلغان ەئگهشــكۈچىلهر ائجىزالش
ۋە قىلغــان ىئــشلىرى ۈئچــۈن ھــېچ
قانداق تۆھپه ياكى ېئتىراپ قىلىنىشقا
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ـــتىدا، ـــۋال ائس ـــشهلمىگهن ەئھ ېئرى
ــۇ ــوغۇق س ــا س ــڭ قىزغىنلىقىغ ۇئالرنى

ىـڭ يوشـۇرۇنسېپىلىپ، ۇئالر ۆئزلىرىن
كۈچلىرىنى ەئڭ زور دەرىجىدە جـارى
ــشلهشتىن توختايــدۇ ــدۇرۇپ ىئ .قىل
مۇشۇنداق ىئش يۈز بهرگهندە بولـسا،
ــدۇ ــان تارتى ــكىالت زىي ــۈن تهش .پۈت
ــــك ــــسىچه، بىخهتهرلى ــــڭ ەئك بۇنى
ىئشهنچىگه ىئگه لىدېرالر ۆئزلىرىگىمۇ

ۇئالر. باشــــــقىالرغىمۇ ىئــــــشىنىدۇ
ۇئالر.  ھاكـــــــاۋۇرلۇق قىلمايـــــــدۇ

ــلهن ــۇقچىلىقلىرى بى ــڭ ائرت ۆئزلىرىنى
ائجىزلىقلىرىنــى وئبــدان چۈشــىنىدۇ،

. ۆئزىگه ھۆرمهت قىلىدۇ-ھهمدە ۆئز
ۆئزىنىــڭ قــول ائســتىدىكى ائدەمــلهر
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ىئشالرنى ياخشى قىلغاندا، ھهرگىزمـۇ
ۇئنى ۆئزلىرى ۈئچـۈن بىـر تهھـدىت،

ـــــــــسابلىمايدۇ ۇئالر ەئڭ.  دەپ ھې
ــ ــشىلهرنى ېئتىراپىغ ــك كى اقابىلىيهتلى
ـــــــشىلهرنىڭ ۆئز ـــــــوپالپ، ۇئ كى ت
قابىلىيهتلىرى بىـلهن ۆئز رولىنـى ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىدە جـارى قىلدۇرۇشـى

 شــاراىئت-ۈئچــۈن مۇۋاپىــق شــهرت
.ھــــــــــــــازىرالپ بېرىــــــــــــــدۇ
ەئگهشكۈچىلهردىن بىرىنىڭ ناھايىتى
ياخشى ىئدىيىسى بولىـدىكهن، ۇئنـى

ــدۇ ۆئزىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه. قولالي
رنىڭ ائدەملىرىىئشهنچى بار بىر لىدې

مــــۇۋەپپهقىيهت قازانغانــــدا، بــــۇ
مۇۋەپپهقىيهت ۇئ لىدېرغىمۇ ناھايىتى
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بۇنداق.  زور خۇشاللىق ېئلىپ كېلىدۇ
ــدېرلىق ــڭ لى ــۇۋەپپهقىيهتنى ۆئزىنى م
قـــابىلىيىتى ۈئچـــۈن بېـــرىلگهن ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك قۇتلـۇقالش، دەپ

 .ھېساباليدۇ

لىدېرالر ۆئزلىرىنىـڭ بىخهتهرلىكىـگه
غــان ىئــشهنچىنى بهرپــا قىلىــش ۋەبول

ــۈچهيتىش ــشهنچىنى ك ــۇنداق ىئ ائش
ۈئچــۈن، مۇنــداق ىئــشالرنى قىلىــشى

 ۆئزىنــى تولــۇق ۋە-ۆئز) 1: (كېــرەك
 ۆئزىـگه تـوغرا-توغرا چۈشىنىش، ۆئز

ــرىش ــا بې ــقىالرغا تهۋە) 2.  (باھ باش
بولغـــان تـــۆھپىلهرنى ۆئز ىئگىـــسىگه

 ۆئزىـگه ىئـشهنچى-ۆئز) 3.  (بېرىش
ق كېـسىلىنى ۆئزى داۋاالشـقابولماسلى
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قۇدرىتى يهتمىگهن لىدېرالر كهسـپىي
 .خادىمالرنىڭ ياردىمىگه ېئرىشىش

ــان ــابتىن ائلغ ــۇقىرىقىالر مهن كىت ي
بـــــۇ مهزمۇنالرنىـــــڭ.  مهزمـــــۇنالر

ۇئيغۇرالرنىـــــڭ ەئھۋالىغـــــا نهقهدەر
ـــڭ ـــدىغانلىقىنى، ۇئنى ـــۇن كېلى ۇئيغ
ــــــــۈن نهقهدەر ــــــــۇرالر ۈئچ ۇئيغ

هرمۇ مهنـدەكمۇھىملىقىنى وئقۇرمهنل
مهن.  ھېس قىلغان بولۇشى مـۇمكىن

ۆئزۈمنىـــــڭ ھـــــازىرغىچه بولغـــــان
ۆئمرىــــــدە، نۇرغــــــۇن ياخــــــشى
كىــشىلهرنىڭ ساناقــسىز يــاردىمىگه،
ــــولالپ ــــهمىمىي ق ــــزغىن ۋە س -قى

قۇۋۋەتلىــــــشىگه، ۋە توختاۋســــــىز
ــام ــازاۋەر-ىئلھ ــشىگه س  مهدەت بېرى
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بۇنــداق ەئھــۋال.  بولــۇپ كهلــدىم
ملىــشىۋاتقانھــازىرمۇ وئخــشاشال داۋا

ــر ــدەك بى ــڭ ھازىرقى ــۇپ، ۇئ مېنى بول
ھالهتكه كېلهلىشىمدە ۋە شۇ ھالهتنى
ساقالپ ماڭالىشىمدا ناھايىتى مۇھىم

شـۇنىڭ بىـلهن.  رول وئيناپ كهلـدى
ــــك ۋاقتىمــــدىن ــــله، مهن كىچى بىل
باشـــالپال، ۆئزىـــگه تولـــۇق ىئـــشهنچ
قىاللمايــدىغان كىــشىلهرنىڭ بېــسىمى

ـــدا ـــشىگىمۇ ائن ـــ-ۋە چهكلى دا مۇن
ــدىم ــداق ەئھــۋال.  ۇئچــراپ كهل بۇن

ھـــــازىرمۇ ائزراق ســـــادىر بولـــــۇپ
سهزگۈر قېرىنداشـالرنىڭ.  تۇرۇۋاتىدۇ

بهزىلىــرى بۇنــداق ەئھۋالغــا دىقــقهت
ـــــسداشلىقىنى ـــــپ، ماڭـــــا ھې قىلى
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ـــام ـــا ىئلھ ـــدىغان، ۋە ماڭ -بىلدۈرى
مهدەت بېرىـــــدىغان ېئلخهتلهرنـــــى
يېزىۋاتىدۇ، ھهمدە شۇنداق سۆزلهرنى

ــا ــدا ي ــىتهتېلېفون ــگه بىۋاس كى ۆئزۈم
ســـىزدىكى«مهنـــدىن .  دەۋاتىـــدۇ

ـــــاش ـــــا ب ـــــدەك ھۇجۇمىغ ھېلىقى
ـــــن ەئگمهيـــــدىغان ىئـــــرادە نهدى

.دەپ سورايدىغانالرمۇ بار» كهلگهن؟
مهن مۇشۇ پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ،
ۇئ دوســـتالرنىڭ ھهممىـــسىگه چىـــن
ـــتىمهن ـــمهت ېئي ـــدىن رەھ .كۆڭلۈم
ـــڭ ـــرگه، ۇئالرنى ـــلهن بى ـــۇنىڭ بى ش

رجهم بولۇشـىنى ۈئمىـدمهندىن خاتى
ـــــــمهن ـــــــگه، ۆئز.  قىلى مهن ۆئزى

ەئقىدىـــسىگه، ۆئزى تۇتقـــان يولغـــا
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يـــاكى ۆئزى قىلىۋاتقـــان ىئـــشالرغا
ناھــــايىتى چوڭقــــۇر ىئــــشهنچى ۋە
ـــــر ـــــار بى ـــــۇئلىيهتچانلىقى ب مهس

ـــــمهن ـــــداق.  ائدەم ـــــڭ بۇن مېنى
ــــــك ــــــشهنچىمنىڭ كهڭ داىئرىلى ىئ

تۆمـۈر«مهن .  ەئمهلىي ائساسى بـار
ــيىگهدەپ ائتا» ائيــال لغــان، ەئنگلى

ــان ــستىر بولغ ــاش مىنى ــتىم ب ۈئچ قې
Margaret(مارگارېـــــت ســـــاچېر 

Thatcher (خــــانىم ۋە شــــۇنىڭغا
وئخـشاش باشـقا بىــر قىـسىم داڭلىــق
ەئربابالرنىڭ سهرگۈزەشتلىرىنى وئقۇپ

ـــــان ـــــۈر.  باقق ـــــر تهت مهن بهزىبى
شـــامالالرغا بهرداشـــلىق بېــــرەلهپال
قالماي، ۇئالرغا ۆئزۈمنى چېنىقتۇرۇش
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ــۇ ــۈپىتىدە مۇائمىلىم ــهتلىرى س پۇرس
»پايدا ېئلىش«ۋاقىتلىق .  قىالاليمهن

مـــۇھىم» ۇئتـــۇپ چىقىـــش«يـــاكى 
ـــڭ ۇئزۇن.  ەئمهس ـــۇھىمى ۋاقىتنى م

ــۈش ــىنىقىدىن ۆئت ــك س —مۇددەتلى
ھهممه ائدەم ۋاقىتنىڭ سـىنىقىغا دۇچ
ــــىغا ــــڭ باھاس ــــدۇ ۋە تارىخنى كېلى

 .ېئرىشىدۇ

 ئۆزىنى ئىنتىزام -ئۆز. 18
 سىز —ترول قىلىشبىلهن كون

يېتهكلهيدىغان بىرىنچى ئادهم 
 -Self(سىز ئۆزىڭىز 

discipline( 
بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى

»self-discipline «ــۇ ــۇپ، ب بول
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ســۆز غهرب ەئللىرىــدە ىئنتــايىن كهڭ
بــۇ ســۆز ھهم.  داىئرىــدە قوللىنىلىــدۇ

ــسىم ــۇپ، ىئ ــسىم بول ــل، ھهم ىئ پېىئ
ــــــدا   ۆئزى ۈئچــــــۈن-ۆئز«بولغان

دېـگهن مهنىنـى» تـۈزۈلگهن ىئنتىـزام
ــدۇ ــسا.  بىلدۈرى ــدا بول پېىئــل بولغان

ــــى ىئنتىــــزام بىــــلهن-ۆئز«  ۆئزىن
 ۆئزىنـــى ىئنتىـــزام-باشـــقۇرۇش، ۆئز

دېـــگهن» بىـــلهن كـــونترول قىلىـــش
ـــدۇ  ـــى بىلدۈرى ـــۆزنىڭ(مهنىن ـــۇ س ب

ــۇپ، ــۆپ بول ــدىنمۇ ك ــسى بۇنىڭ مهنى
ــۇ ــڭ مۇش ــۇ يهردە پهقهت ۇئنى مهن ب
ـــــــــــسىنىال ـــــــــــدىكى مهنى تېمى

 ).چۈشهندۈردۈم

ــته ــي مهكتهپ ــدە ائلى مهن ۈئرۈمچى
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وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىمـــدا، مېنىـــڭ بىـــر
ــــــگهن دىلمــــــۇرات تۇرســــــۇن دې

ۇئ.  ساۋاقدىشىم ۋە دوستۇم بار ىئدى
قىــسقا ائرىلىققــا يۈگــۈرۈش بىــلهن
ۋالىبولغـــا ىئنتـــايىن قىزىقىـــدىغان
ـــۇپ، شـــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـىتېتىدا بول

ـــــان  ـــــدا،5وئقۇغ ـــــل جهريانى  يى
ــسىنىڭمهكتهپن ــول كوماندى ــڭ ۋالىب ى

ــدى ــشلىگهن ىئ ــۇپ ىئ ــلىقى بول .باش
قىسقا ائرىلىققـا يۈگۈرۈشـته ياخـشى
نهتىجه يـارىتىش ۈئچـۈن، ۇئ ۆئزىنـى
يۈگۈرۈشـــــته ىئنتـــــايىن قـــــاتتىق

3يهنى، ۇئ ھهر كـۈنى . چېنىقتۇراتتى
قېـتىم يۈگۈرۈشــنى ۆئزى ۈئچـۈن بىــر
ـــزام يـــاكى تـــۈزۈم قىلىۋالغـــان ىئنتى
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ۈمگه ىئنتـــايىنبولـــۇپ، ۇئ بـــۇ تـــۈز
ۇئ يـازدىكى. قاتتىق رىـائيه قىالتتـى

ــۈش ــڭ چ ــسىق كۈنلهرنى ــۇز ىئس توم
قهھرىتان قىش. ۋاقتىدىمۇ يۈگۈرەتتى

.كۈنلىرىنىــڭ ەئتىگىنىمــۇ يۈگــۈرەتتى
ــــدىمۇ ــــامغۇر يېغىۋاتقان ــــاتتىق ي ق

قاتتىق قـار يېغىۋاتقانـدا. يۈگۈرەتتى
ياكى قـاتتىق بـوران چىقىۋاتقانـدىمۇ

ىزمــــۇ بىــــرەرھهرگ.  يۈگــــۈرەتتى
قېتىملىق يۈگۈرۈش ۋەزىپىـسىدىن ۋاز

ۇئ چــاغالردا بىزنىــڭ.  كهچمهيتتــى
ــۇپ، ــار بول ــايىن ناچ ــامىقىمىز ىئنت ت
ەئتىگىنى بىلهن كهچته بىز ائساسـهن
ــاكى ــۇغا ي ــاق س ــى قاين ــاق نېنىن قون
.قـــۇرۇق چايغـــا چىـــالپ يهيتتـــۇق
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ــسىمۇ ــى ائزراق بول ــۇرات بهدىنىن دىلم
ىغـانكۈچلهندۈرۈش ۈئچۈن نان چىل

قايناق سۇغا بىر وئچۇم شېكهر بىـلهن
ــاالتتى ــال س ــۇزنى تهڭ ــىقىم ت ــر س .بى

 ۆئزىنــــى ائشــــۇنداق قــــاتتىق-ۆئز
ــقۇرۇۋاتقان، ھهر ــلهن باش ــزام بى ىئنتى

 ۆئزى-قانداق ۋاقىتتا ائشـۇنداق ۆئز
ۈئچۈن چىقارغان تۈزۈم بويىچه ىئـش
كۆرۈۋاتقان دىلمۇراتنى چۈشهنمىگهن

هزىـــدەبهزى وئقۇغـــۇچىالر ۇئنـــى ب
، دەپ مهسـخىرە»دىلمۇرات سـاراڭ«

-دىلمـــۇرات ۆئز.  قىلىـــپ قويـــاتتى
ۆئزىنــــى ائشــــۇنداق چېنىقتــــۇرۇش

800 ۋە 400، 200ائرقىلىـــــــــق، 
ــويىچه ــۈرى ب ــۈرۈش ت ــق يۈگ مېتىرلى
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شـــــــىنجاڭ ائلىـــــــي مهكـــــــتهپ
وئقۇغۇچىلىرىنىڭ بىر قانچه قېتىملىـق
يېڭى رېكورتلىرىنى ياراتقان، ھهمـدە

 يىـل جهريانىـدا5بىز بىلله وئقۇغـان 
.ائشــۇ رېكــورتالرنى ســاقلىغان ىئــدى
ـــڭ ـــا دىلمۇراتنى ـــى ۋاقىتت مهن ەئين
ائشــۇنداق شــىجاىئتىگه، غهيــرىتىگه،
ىئرادىسىگه ۋە ائڭلىقلىقىغـا ىئنتـايىن
ــــدىن ــــوالتتىم، ۋە ۇئنىڭ ــــل ب قايى

 پات-پات.  ناھايىتى تهسىرلىنهتتىم
ەئگهر ھهر بىر ۇئيغـۇر دىلمـۇراتتهك«

ى بار بىر ىئشتا غهيرەتۆئزىنىڭ تاالنت
قىلىپ، باشـقىالرنىڭ ائلـدىغا ۆئتـۈپ
كهتسه، ۇئيغۇرالرنىـڭ كـۈنى نهقهدەر

،»؟! ھه-ياخشى بولۇپ كېتهر ىئدى
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مهن ھـــــازىرمۇ.  دەپ وئياليتـــــتىم
دىلمــــۇرات.  شــــۇنداق وئياليــــمهن

ھــازىرمۇ كۆڭلۈمــدە مهن ەئڭ قايىــل
.بولىدىغان ېئسىل ۇئيغۇرالرنىڭ بىرى

مـــــگه چىقارغـــــان ۆئزۈ-مهن ۆئز
.تۈزۈملهردىنمــۇ خېلــى كــۆپلىرى بــار
ۇئالرنىــــڭ بىــــرى، ماڭــــا ۇئيغــــۇر
وئقۇغـــــــــۇچىالردىن كهلـــــــــگهن

 كۈن ىئچىـدە جـاۋاب3ېئلخهتلهرگه 
 .بېرىپ بولۇشتۇر

 ۆئزىنـــى-دىلمـــۇرات تۇرســـۇن ۆئز
-ىئنتىزام بىـلهن باشقۇرۇشـنىڭ كـۈچ

قــــــۇدرىتىنى نامايــــــان قىلغــــــان
بــــۇ.  كىــــشىلهرنىڭ بىــــر مىــــسالى

هتكه ىئــــگه ەئمهس تــــۇرۇپ،ســـۈپ
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مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىـشهلهيدىغان ۋە
ـــــــاقالپ ـــــــۇۋەپپهقىيهتنى س ۇئ م
ماڭااليـــدىغان كىـــشىلهر ائساســـهن

ـــوق ـــك.  ي ـــدېرنىڭ قانچىلى ـــر لى بى
تـــــاالنتلىق بولـــــۇپ كېتىـــــشىدىن

 ۆئزىنــى-قهتىئيــنهزەر، ەئگهر ۇئ ۆئز
ىئنتىــزام بىــلهن باشــقۇرمايدىكهن، ۇئ

 كـۈچىنىھهرگىزمۇ ۆئزىنىڭ يوشۇرۇن
ــــارى ــــدە ج ــــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي

 ۆئزىگه ىئنتىزام-ۆئز.  قىلدۇرالمايدۇ
تۇرغـــۇزۇش ســـۈپىتى بىـــر لىـــدېرنى
ــدىقىغا لىــدېرلىقنىڭ ەئڭ يــۇقىرى بال
يهتكۈزۈپ، ۆئزىنىڭ لىدېرلىق وئرنىنى
ــشىنى ــاقالپ مېڭى ــۇددەت س ۇئزۇن م

 .كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ
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 ۆئزىــگه ىئنتىــزام-ەئگهر ســىز ۆئز
شنى ۆئزى ۈئچۈن بىر مـۇھىمتۇرغۇزۇ

بــايلىق ھېــساباليدىغان لىــدېرالردىن
بولۇشــــــــنى ىئستهيدىكهنــــــــسىز،

 :تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ

ىئشالرنى مۇھىملىق دەرىجىسىگه) 1
ــدىن ــى ەئڭ مۇھىمى ــپ، ۇئالرن ائيرى
باشــالپ قىلىــپ مــېڭىش ائدىتىنــى

 يېتىلدۈرۈش

ەئگهر ســـىز چوقـــۇم قىلمىـــسىڭىز
 پهقهتبولمايــــــدىغان ىئــــــشالرنى

كــۆڭلىڭىز تارتقانــدىال يــاكى ســىزگه
ــــاقچى ــــدىال قىلم ــــق بولغان قۇاليلى
ــــۇ ــــىز ھهرگىزم ــــسىز، س بولىدىكهن
ـــــسىز ـــــك بواللماي .مۇۋەپپهقىيهتلى
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كىشىلهرمۇ سىزگه ھۆرمهت قىلمايدۇ،
سىز بىر.  ھهمدە سىزگه ەئگهشمهيدۇ

ــز ــىزنىڭ ۋاقتىڭى ــسىڭىز، س ــدېر بول لى
شـۇڭا سـىزدە.  ناھايىتى قىس بولىدۇ

ــرەك ەئگهر ســىز.  پىــالن بولۇشــى كې
ھازىرقى ەئڭ مـۇھىم ىئـشنىڭ قايـسى
ــدى ــسىڭىز، ائل ــى بىلهلمى ىئكهنلىكىن
ـــدىڭىزدىكى ـــى ائل ـــلهن ۆئزىڭىزن بى

ائندىن.  ھهممه ىئشالردىن بوشۇتۇڭ
قايـــسى ىئـــشنىڭ ەئڭ مـــۇھىملىقىنى

 ۆئزىنــى-بــۇ ۆئز.  تېپىــپ چىقىــڭ
ىئنتىزام بىلهن باشقۇرۇشتا كهم بولـسا

 .دىغان بىر نهرسهبولماي

ـــۈزۈلگهن-ۆئز) 2  ۆئزى ۈئچـــۈن ت
ـــــلهن ياشاشـــــنى ۆئز ـــــزام بى ىئنتى
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 نىشانلىرىنىڭ بىرى قىلىش

ىئنتىــزام بىــلهن ياشاشــتا ۆئزىــگه
ىئنتــايىن يــۇقىرى تهلهپ قويىــدىغان
دىلمـــۇرات تۇرســـۇندەك كىـــشىلهرنى
ـــسىڭىز، ـــدىغان بول ـــدان كۆزىتى وئب
مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولۇشـــتا ۆئزىنـــى

بىـــلهن باشـــقۇرۇش بىـــرىئنتىـــزام 
ــــسا ــــۇپ قال ــــق ىئــــش بول قېتىملى
بولمايـــــدىغانلىقىنى، ۇئنـــــى بىـــــر
ۆئمۈرلۈك ائدەت قىلىش كېرەكلىكىنى

ــسىز ــۇ ىئــشنى.  چۈشــىنىپ يېتهلهي ب
ەئمهلــگه ائشۇرۇشــنىڭ ەئڭ ياخــشى
ۇئسۇلى، ۆئزى ۈئچـۈن بىـر سىـستېما
ۋە كۈندىلىك ائدەت تۈزۈپ چىقىـش،
كبولۇپمــۇ ۆئزىنىــڭ ۇئزۇن مۇددەتلىــ
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ـــــۇۋەپپهقىيىتى ـــــاتى ۋە م تهرەققىي
ــدىغان ــالقىلىق رول وئيناي ۈئچــۈن ھ

مهسـىلهن،.  ساھهدە شۇنداق قىلىـش
مهن داۋاملىـــــق ماقـــــاله يېزىـــــپ
تۇرىدىغان بولغاچقا، كىتـاب وئقـۇش
ـــڭ ـــشنى ۆئزۈمنى ـــال يىغى ۋە ماتېرىي
ــــان ــــى قىلىۋالغ ــــدىلىك ائدىت .كۈن
ـــرىغىچه ـــڭ ائخى ـــڭ ۆئمرىنى ۆئزۈمنى

 كـۆزدە تۇتـۇپ،ۈئنۈملۈك ىئـشلهشنى
كــۈنىگه بىــر ســاەئت ەئتراپىــدا يــول
ــشنىمۇ ۆئزۈم ۈئچــۈن مېڭىــپ چېنىقى

 .بىر ىئنتىزام قىلىۋالدىم

 ســهۋەبلىرىگه-ۆئزىنىــڭ باھــانه) 3
 قارىتا جهڭ ېئالن قىلىش

ۆئزى ۈئچــۈن تـــۈزۈلگهن ىئنتىـــزام
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بــويىچه ياشاشــنى بىــر ائدەت قىلىــپ
يېتىلدۈرۈش ۈئچۈن، سىز قىلمىسىڭىز

-ان بىرىنچى ىئش، باھـانهبولمايدىغ
سهۋەب ىئزدەش ائدىتىگه نىـسبهتهن
.جهڭ ېئالن قىلىش ۋە ۇئنى يوقىتىش
سىزنىڭ ۆئزىڭىز ۈئچۈن تۇرغۇزۇلغـان
ىئنتىــزام بــويىچه ىئــش كۆرۈشــىڭىزگه
ــــهۋەبلهر ــــان س ــــالغۇ بولۇۋاتق توس
ـــه ەئمهس ـــقا نهرس ـــدىن باش باھانى
بولــۇپ، ەئگهر ســىز لىــدېر بولــۇش

ــلهن يه ــۇقىرىســۈپىتىڭىز بى ــر ي نه بى
ــسىز، ــاقچى بولىدىكهن ــداققا چىقم بال

 ســهۋەب-چوقــۇم ۆئزىڭىــزگه باھــانه
ــــــــى ــــــــدىغان ائدىتىڭىزن ىئزدەي

 .تاشلىشىڭىز كېرەك
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ىئــــشنى تولــــۇق پۈتتــــۈرۈپ) 4
بولمىغۇچه ۇئنىـڭ ۈئچـۈن مۇكاپـات

 ىئزدىمهسلىك

ەئگهر ســىزدە ۆئزىڭىزنــى ىئنتىــزام
ـــدارى كهم ـــقۇرۇش ىئقتى ـــلهن باش بى

زىڭىزدە غهلىبه قىلمايبولىدىكهن، ۆئ
ــــــشقا ــــــات ېئلى ــــــۇرۇپ مۇكاپ ت
ائلدىرايــــــــــدىغان ائدەتنــــــــــى

 .يېتىلدۈرىۋالىسىز

ـــشقا) 5 ـــجه چىقىرى ـــى نهتى زېھنىن
 مهركهزلهشتۈرۈش

ســـىز ھهر قېـــتىم زېھنىڭىزنـــى بىـــر
ــــسىگه ەئمهس، ۇئ ىئــــشنىڭ نهتىجى
ىئــشنى قىلىــشتىكى قىيىنچىلىقالرغــا
ـــــــــىز ـــــــــسىز، س قارىتىۋالىدىكهن
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بۇنـــداق.  الىـــسىزۈئمىدســـىزلىنىپ ق
ـــپ ـــۇددەت پېتى ـــا ۇئزۇن م ەئھۋالغ

 ۆئزىڭىــزگه-قالىدىكهنــسىز، ســىز ۆئز
-ىئنتىــزام تۇرغۇزۇشــنىڭ وئرنىغــا ۆئز

ـــــدا ـــــايمان پهي ـــــزگه پۇش ۆئزىڭى
ــر.  قىلىۋالىــسىز ــتىم بى ســىز كــېلهر قې

ـــدىغان ـــسىڭىز بولماي ـــۇم قىلمى چوق
ــــداق ــــدە، قان ــــشقا دۇچ كهلگهن ىئ
ــــــق ــــــىزگه قۇاليلى ــــــدا س قىلغان

غانلىقى ۈئســتىدە وئيالنمــاي،بولىــدى
زېھنىڭىزنى ۇئنىڭغـا بهدەل تۆلهشـكه

ـــتۈرۈڭ ـــشنى.  مهركهزلهش ـــوغرا ىئ ت
قىلغاندىكى پايدىنى كـۆزدە تۇتـۇپ،
ائشــــــۇ ىئـــــــشنى ائخىـــــــرغىچه

 .داۋامالشتۇرۇڭ
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ـــلهن-ۆئز ـــزام بى ـــى ىئنتى  ۆئزىڭىزن
ـــــدارىنى ـــــش ىئقتى ـــــونترول قىلى ك
يېتىلدۈرۈش ۈئچۈن، تۆۋەندىكىـدەك

ىئــــشالرنى) 1: (ىــــڭىئــــشالرنى قىل
مۇھىملىـــق دەرىجىـــسىگه ائيرىـــپ

تـــۈزۈم بىـــلهن ىئـــش) 2.  (چىقىـــڭ
ــــپ ــــشىنىڭ پايــــدىلىرىنى تىزى قىلى

ـــڭ ـــتىن) 3.  (چىقى ـــانه ىئزدەش باھ
  .ۆئزىڭىزنى يىراق تۇتۇڭ

 

 ئالدىغا ئۆتۈش —مااليلىق. 19
ئۈچۈن، باشقىالرنى بىرىنچى 

)Sevranthood(ئورۇنغا قويۇڭ 
ر ۈئچــۈنھهقىقىــي لىــدېر باشــقىال–

خهلـــق ۈئچـــۈن. خىــزمهت قىلىـــدۇ
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ـــدۇ ـــزمهت قىلى ـــڭ ەئڭ. خى خهلقنى
ياخشى مهنپهەئتنى ۈئچۈن خىزمهت

ۇئ شــــۇنداق قىلغــــانلىقى. قىلىــــدۇ
ۈئچۈنال داۋاملىق ائممىنىڭ كـۆڭلىگه
يېقىپ كهتمهيدۇ، ھهمدە كىشىلهرنى
تهسىرلهندۈرەلىشىمۇ بهزىدە مـۇمكىن

بىـــراق ھهقىقىـــي لىـــدېرالر.  ەئمهس
ــــۆھرىتىنىۆئزىن ــــڭ شهخــــسىي ش ى

ـــى ەئمهس، باشـــقىالرنىڭ مهنپهەئتىن
ــــــسى ــــــڭ چىقىــــــش نۇقتى ۆئزىنى
ــۈن، ۇئالر بهدەل ــدىغانلىقى ۈئچ قىلى

يـۇجىن___ . تۆلهشكه رازى بولىـدۇ
 .Eugene B(خــــــابېكېر 
Habecker(يازغۇچى ،. 

مااليلىق توغرىسىدا گهپ بولغانـدا،
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ھهرگىزمــــۇ ىئقتىدارســــىز كىــــشىلهر
ــــۆۋەن دە ــــدىغان ت ــــكقىلى رىجىلى

.ىئشالرنى كۆز ائلـدىڭىزغا ەئكهلـمهڭ
ــااليلىق ــسىڭىز، م ــۇنداق قىل ەئگهر ش
توغرىــسىدا خاتــا چۈشــهنچىگه ىئــگه

مـااليلىق خىــزمهت.  بولـۇپ قالىـسىز
وئرنى يـاكى ىئقتىـدار توغرىـسىدىكى

ــــــۇم ەئمهس ــــــسىيه.  ۇئق ۇئ پوزىت
مهن ســىزنىڭ.  توغرىــسىدىكى ۇئقــۇم

نمۇالزىمهت ساھهسـىدە ىئـشلهيدىغا
ناچار پوزىتسىيىلىك كىشىلهرنى كـۆپ
.ۇئچرىتىــپ باققىنىڭىزغــا ىئــشىنىمهن
بىر  خىزمهتچـى كىـشىلهرگه اليىقىـدا
ـــــشقا ۇئنىمىغـــــان ـــــزمهت قىلى خى
ـــۋالنى ســـىز ۋاقىتتىكـــى ناچـــار ەئھ
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خــــۇددى. ائســــانال بايقىيااليــــسىز
شــۇنىڭغا وئخــشاش، بىــر لىــدېردە

 يوقلۇقىنىمـۇ-مااليلىق قهلبىنىڭ بـار
ھهقىقىي. بايقىۋالغىلى بولىدۇائسانال 

ـــــۈن ەئمهس، ـــــدېرالر ۆئزى ۈئچ لى
باشــقىالر ۈئچــۈن خىــزمهت قىلىــشنى

 .ىئستهيدۇ

ـــگه ـــسىگه ىئ ـــااليلىق پوزىتسىيى م
ــــــــدەك ــــــــدېرالردا تۆۋەندىكى لى

 :ائالھىدىلىكلهر بار بولىدۇ

باشــــقىالرنىڭ مهنپهەئتىنــــى ۆئز)1
 مهنپهەئتىنىڭ ائلدىغا قويىدۇ

چــــىمــــااليلىق قهلبىنىــــڭ بىرىن
ىئپادىسى باشقىالرنى ۆئزىنىڭ ائلدىغا

بــۇ ۆئزىنىــڭ.  قويۇشــتىن ىئبــارەت
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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
ــــارلىق ــــۇش قات ــــدىغان بول قىالالي

 .ىئشالرنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ

 ۆئزىگه ىئشىنىدۇ) 2

مااليلىقنى ىئشقا ائشۇرۇشتىكى ەئڭ
ھالقىلىق ائمىل ۆئزىـدە بىخهتهرلىـك

مهن بهك«.  ىئــشهنچى بــار بولــۇش
ىالر ۈئچۈنمۇھىم ائدەم بولۇپ، باشق
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ــدۇ ــسام بولماي ــزمهت قىل ، دەپ»خى
ــسى ــشىلهرنىڭ ھهممى ــدىغان كى قاراي
ۆئزىــــــگه بولغــــــان، ۆئزىنىــــــڭ
ـــگه بولغـــان ىئـــشهنچى بىخهتهرلىكى

ـــشىلهردۇر ـــل ەئمهس كى ـــر.  كامى بى
ائدەمنىڭ باشقىالرغا قانداق مۇائمىله
قىلىدىغانلىقى ۇئنىڭ ۆئزىـگه قانـداق
ــۈرۈپ ــس ەئتت ــدىغانلىقىنى ەئك قاراي

پهيالسـوپ ۋە شـاىئر ېئرىـك.  دۇبېرى
يۇقىرىـدىكى) fferEric Ho(ھوفېر 

ۇئقـــــۇمنى ناھـــــايىتى ياخـــــشى
دىقـــقهت«: چۈشـــهندۈرۈپ بهرگهن

قىلىشقا ەئرزىيـدىغان نهرسـه شـۇكى،
بىــــــز قوشــــــنىمىزنى ۆئزىمىزنــــــى

بىـز ۆئزىمىـزگه. سۆيگهندەك سۆيىمىز
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ــــــساق، ــــــداق مــــــۇائمىله قىل قان
باشــــقىالرغىمۇ شــــۇنداق مــــۇائمىله

ـــــــزقىل ـــــــزگه. ىمى ـــــــز ۆئزىمى بى
نهپرەتلهنگهنـــدە، باشـــقىالرنىمۇ ۆئچ

بىز ۆئزىمىـزگه سـهۋرچانلىق. كۆرىمىز
قىلغاندا، باشـقىالرغىمۇ كهڭ قورسـاق

بىــــز ۆئزىمىزنــــى ەئپــــۇ.  بــــولىمىز
ــۈرىمىز ــقىالرنىمۇ كهچ ــدا، باش .قىلغان
ــــــدىغان ــــــانى ائزابالي ــــــۇ دۇني ب
مهسىلىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان

ــــزگه بولغــــان ۆئ-نهرســــه ۆئز زىمى
- مـــۇھهببهت ەئمهس، ۆئز-ســـۆيگۈ

ـــۇر ـــان ۆئچلۈكت ـــزگه بولغ ».ۆئزىمى
ــــــرىش ــــــۇق بې ــــــقىالرغا ھوق باش

)empowerment (قانۇنىيىتىـــدە
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ېئيتىلىــــشىچه، پهقهت بىخهتهرلىــــك
ىئشهنچىگه ىئگه لىدېرالرال باشقىالرغا

ــدۇ ــۇق بېرى ــۇنىڭغا. ھوق ــۇددى ش خ
ـــــك ـــــشاش، پهقهت بىخهتهرلى وئخ

ه لىدېرالرال مااليلىقنىىئشهنچىگه ىئگ
 .نامايان قىالاليدۇ

باشــقىالرغا خىــزمهت قىلىــشنى) 3
 ۆئزى باشالپ بېرىدۇ

ــــــــــــــدىكهن، ەئگهر مهجبۇرلىنى
ــقىالر ۈئچــۈن ــداق ائدەم باش ھهرقان

ھهمدە بېزىلهر بىرەر. خىزمهت قىلىدۇ
ــدا باشــقىالر ۈئچــۈن ــزىس بولغان كرى

ـــدۇ ـــزمهت قىلى ـــۇغ.  خى ـــراق ۇئل بى
نى ۆئزى بايقايـدۇ،داھىيالر ېئھتىيـاج

پۇرســــهتنى ۆئزى چىــــڭ تۇتىــــدۇ،



239 

ھهمـــــدە قىلغـــــان ياخـــــشىلىقىنى
ـــالپ ـــۇ وئي ـــشنى ائزراقم قايتۇرۇۋېلى
قويمـــاي تـــۇرۇپ باشـــقىالر ۈئچـــۈن

 .خىزمهت قىلىدۇ

غا) خىزمهت وئرنى(ۆئز ھوقۇقى ) 4
 ائنچه پهرۋا قىلىپ كهتمهيدۇ

ـــاكى ـــگه ي ـــبىگه ىئ ـــااليلىق قهل م
كىخىزمهتچى لىـدېرالر خىـزمهت يـا

ھوقــۇق دەرىجىــسىگه ۇئنچىــۋاال پهرۋا
لىـدېرلىق وئرنـى.  قىلىپ كهتمهيـدۇ

ۇئالرنىــڭ ۆئز مهســۇئلىيىتىگه بولغــان
 .سهزگۈرلۈكىنى تېخىمۇ ائشۇرىدۇ

 بىزنىــڭ ىئدارىــدە بىــر تــوپ:ىئـالۋە
ائدەملهر بىرگه ىئشلىگهن ۋاقتىمىزدا،
كىمنىڭ باشـلىق كىمنىـڭ ائدەتتىكـى
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ــــهن ــــى ائساس ــــادىم ىئكهنلىكىن خ
ـــــويىمىز ـــــپ ق ـــــتىن چىقىرى .ەئس
ــاكى ــى ي ــزمهت وئرن ــشىلهرنىڭ خى كى
ــــسىنى ائساســــهن ــــۇق دەرىجى ھوق

كــــۆپىنچه ەئھۋالــــدا. ســــهزمهيمىز
ــۇائمىله ــدىكىلهر باشــلىقالرغا م تۆۋەن
ــشتۇرغاندا، ــلهن سېلى ــدىكى بى قىلغان
باشــــلىقالر قــــول ائســــتىدىكىلهرگه
.ياخـــــشىراق مـــــۇائمىله قىلىـــــدۇ
تخىــزمهتچىلهر باشــلىققا خۇشــامه

قىلىدىغان ىئشالرنى ھهرگىز كـۆرگىلى
قول ائستىدىكىلهر باشلىققا. بولمايدۇ

خۇشامهت قىلىـدىغان ىئـشالر بولـۇپ
ـــــــــــلىقالر ـــــــــــدىمۇ، باش قالغان
ـــــامىتىنى ـــــڭ خۇش خىزمهتچىلهرنى
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 .ائزراقمۇ ېئتىبارغا ېئلىپ قويمايدۇ

كۆيۈمچـــــانلىق نۇقتىـــــسىدىن) 5
 باشقىالر ۈئچۈن خىزمهت قىلىدۇ

ــــــــــقىال ــــــــــااليلىق باش ردىنم
پايـــدىلىنىۋېلىش يـــاكى ۆئز نـــامىنى
ـــا ـــسىتىدە ۋۇجۇدق ـــتۈرۈش مهق ۆئس

ـــدۇ ـــان. كهلمهي ـــقىالرغا بولغ ۇئ باش
.كۆيۈمچـــانلىقتىن كېلىـــپ چىقىـــدۇ
ســـىزنىڭ تهســـىر داىئرىڭىزنىـــڭ ەئڭ
ـــــــــك كهڭ ـــــــــدا قانچىلى ائخىرى
ــدىغانلىقىنى ســىزنىڭ باشــقىالرغا بولى
ــــــدىغانلىقىڭىز ــــــك كۆيۈنى قانچىلى

 ۈئچــــۈنشــــۇنىڭ.  بهلگىلهيــــدۇ
ـــۇرۇپ ـــدېرالرنىڭ ۆئزى خـــاالپ ت لى
ــشى ــزمهت قىلى ــقىالر ۈئچــۈن خى باش
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 .ناھايىتىمۇ مۇھىم

ــتۈرۈش ــدارىنى ۆئس ــااليلىق ىئقتى م
❶: ۈئچۈن، مۇنداق ىئشالرنى قىلىـڭ

ـــــك ـــــك-باشـــــقىالرغا كىچى  كىچى
❷. ياخـــشىلىقالرنى قىلىـــپ تـــۇرۇڭ

ەئتراپىڭىزدىكــــــى ۋە يېڭىــــــدىن
ـــق ـــشىلهرگه يېقىنلى ـــقان كى ۇئچراش

مــااليلىق قىلىــش يولىــدا❸ . ىــڭقىل
. ھهرىكهت قوللىنىڭ-ەئمهلىي ىئش

ئۆگهتكىلى بولىدىغان . 20
 داۋاملىق يېتهكلهپ —بولۇش

مېڭىش ئۈچۈن، داۋاملىق 
ئۆگىنىپ تۇرۇڭ 

)Teachability( 
ائڭــالش ۋاقتىڭىــز بىــلهن وئقــۇش–
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ۋاقتىڭىزنـــى ســـۆزلهش ۋاقتىڭىزغـــا
 ھهســـسه10قارىغانـــدا تهخمىـــنهن 

ـــ بـــۇ ســـىزنىڭ.  رلهڭبهكـــرەك قهدى
-توختاۋســــىز ۆئگىنىــــشىڭىز ۋە ۆئز

ۆئزىڭىزنـــى توختاۋســـىز ياخـــشىالپ
.مېڭىشىڭىزنى كاپالهتكه ىئگه قىلىدۇ

 Gerald(گېرالــد مهكجىــنىس ___
McGinnis(ـــر ـــدىكى بى ، ائمېرىكى

 شىركهتنىڭ لىدېرى

ــدىكى-1920  ۋە -1910  يىللىرى
دۇنياغـــا تونۇلغـــان كىنـــو ائرتىـــسى

 Charlie(چـــــارلى چهپلىـــــن 
Chaplin (نى بىلمهيدىغان كىشىلهر

بىـــر قېـــتىم. بولماســـلىقى مـــۇمكىن
ــۆھبهت ــلهن س ــڭ بى ــۇخبىرالر ۇئنى م
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ۆئتكۈزۈپ سوائل سورىغاندا، سوائلغا
ـــگهن ـــداق دې مهن«: جـــاۋابهن مۇن

ــان ــۇپ بېرىلىۋاتق ــىبىنالرغا قوي تاماش
كىنولىرىمــدىن بىرىنــى كۆرۈۋاتقانــدا،
ــــــــــېمىگه تاماشــــــــــىبىنالرنىڭ ن

ۋاتقانلىقىغــا ىئنتــايىن قــاتتىقكۈلمهي
مهســىلهن، بىــر. دىقــقهت قىلىــمهن

ــك ــىبىنالر مهن كۈلكىلى ــانچه تاماش ق
بولىدۇ، دەپ وئيالپ كىرگۈزگهن بىـر
ــــــسه، مهن ۇئ ــــــكه كۈلمى ھهرىكهت
ــــلهن ــــك بى ــــى ىئنچىكىلى ھهرىكهتن
تهكـــشۈرۈپ، ۇئنىڭـــدىكى خاتـــالىق
يــــاكى ۇئنــــى ىئجــــرا قىلىــــشتىكى

ى تېپىـپخاتالىقنىڭ نېمه ىئكهنلىكىن
ـــشىمهن ـــشقا تىرى ەئگهر مهن.  چىقى
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كۈلكىلىــك بولىــدۇ، دەپ وئيلىمىغــان
ــىبىنالر ائزراق ــكه تاماش ــر ھهرىكهت بى
ـــاس ـــلهن ىئنك ـــۈلكه بى ـــسىمۇ ك بول

 ۆئزۈمـدىن-قايتۇرىدىكهن، مهن ۆئز
ۇئ نهرسه نېمه ۈئچـۈن كـۈلكه پهيـدا

 ».قىلىدۇ، دەپ سورايمهن

چهپلىنــدا تاالنــت بىــلهن ىئنتــايىن
ــــــــــــــۈك  ــــــــــــــىكۈچل ىئچك

ــــار ــــۈچ ب ــــدۈرگۈچى ك ھهرىكهتلهن
بولغــــــــــانلىقى ۈئچــــــــــۈن، ۇئ

بىـــراق،. مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولغـــان
ـــدارىغا وئزۇق ـــداق ىئقتى ـــڭ بۇن ۇئنى
بولـــــۇپ بهرگهن نهرســـــه ۇئنىـــــڭ
.ۆئگهتكىلى بولىدىغان خاراكتېرىـدۇر
ۇئ تهرەققىي قىلىش، ۆئگىنىش، ۋە ۆئز
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ــۈزۈش ــالهتكه يهتك ــارىتىنى كام ماھ
 ھالدا ەئڭ يۇقىرىيولىدا توختاۋسىز

ـــشقان ـــاتتىق تىرى ـــدە ق ۇئ.  دەرىجى
دۇنيـــــادىكى ەئڭ داڭلىـــــق ۋە ەئڭ
يۇقىرى ماائشلىق ائرتىسقا ائيالنغان
ــــېس ــــۇ قاناەئتچــــانلىق ھ ۋاقىتتىم

ەئگهر چهپلىــن ۆئزىنىــڭ.  قىلمىغــان
ــڭ ــدىغان مىجهزىنى ــى بولى ۆئگهتكىل

 ۆئزىـــگه-وئرنىغـــا پوچىلىـــق ۋە ۆئز
ـــان قاناەئتچـــانلىق مىج ـــىبولغ هزىن

دەســــــسهتكهن بولــــــسا، ھــــــازىر
ائللىقاچــان ۇئنتۇلــۇپ كهتــكهن بىــر
ائدەتتىكى كىنو ائرتىـسىغا ائيلىنىـپ

 .قالغان بوالتتى

ــــــــدىغان ــــــــدېرالر دۇچ كېلى لى
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خهتهرلهرنىـــــڭ بىـــــرى، مهلـــــۇم
دەرىجىدىكى ائبرۇيغـا ېئرىـشكهندىن
ــلهن قاناەئتلىنىــپ ــنال ۇئنىــڭ بى كېيى

ەئگهر ســــــىز مهلــــــۇم.  قــــــېلىش
ـــدىكى ـــرىگه ۋەدەرىجى ـــىر داىئ  تهس

ـــــان ـــــشىپ بولغ ـــــۆرمهتكه ېئرى ھ
ـــق ـــى داۋاملى ـــسىڭىزمۇ، ۆئزىڭىزن بول
.تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى توختاتمــاڭ

 :بۇنىڭ سهۋەبى

ــىزنىڭ– ــاتىڭىز س ــىزنىڭ تهرەققىي س
 كىم ىئكهنلىكىڭىزنى بهلگىلهيدۇ

سىزنىڭ كىم ىئكهنلىكىڭىز سـىزنىڭ–
ــــشىلهرنى ــــداق كى ــــزگه قان ۆئزىڭى

 ى بهلگىلهيدۇتارتىدىغانلىقىڭىزن

ـــى– ـــزگه كىملهرن ـــىزنىڭ ۆئزىڭى س
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ــــــــىزنىڭ ــــــــدىغانلىقىڭىز س تارتى
تهشـــكىالتىڭىزنىڭ مـــۇۋەپپهقىيىتىنى

 بهلگىلهيدۇ

ەئگهر ســــــىز تهشــــــكىالتىڭىزنى
ــــــــــدۇرماقچى ــــــــــي قىل تهرەققى
بولىدىكهنسىز، ۆئزىڭىزدە ۆئگهتكىلـى

 .بولىدىغان خاراكتېرنى ساقالڭ

ــدىغان ــى بولى ــزدە ۆئگهتكىل ۆئزىڭى
نى يېتىلدۈرۈش ۋە ساقالشپوزىتسىيى

:ۈئچۈن تۆۋەندىكى ىئشالرنى قىلىڭ

ۆئزىڭىزدىكــــى قاناەئتچــــانلىق) 1
 كېسىلىنى ساقايتىڭ

ۆئگهتكىلى بولمايدىغان پوزىتـسىيه
ـــپ ـــن كېلى ـــشكهن نهتىجىلهردى ېئرى

بهزى كىشىلهر خاتـا ھالـدا.  چىقىدۇ
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مهلۇم بىر نىشاننى ەئمهلگه ائشـۇرۇپ
تهرەققىيبولغاندىن كېيىن، داۋاملىق 

ــــوق، دەپ ــــاجىتى ي ــــشنىڭ ھ قىلى
بۇنداق ەئھۋال يـۈز بېـرىش.  قارايدۇ

ــايىتى ــشالر ناھ ــار ىئ ــاللىقى ب ېئھتىم
كـــۆپ، مهســـىلهن، بىـــر ۇئنۋانغـــا
ېئرىشىش، بىر ائرزۇ قىلغان خىزمهتكه
وئرۇنلىشىش، بىر ائالھىدە مۇكاپاتقـا
ېئرىـــشىش، يـــاكى بىـــر ىئقتىـــسادىي

ۈكەئممـا ۈئنۈملـ.  سهۋىيىگه يېـتىش
.لىـدېرالر ۇئنـداق وئيلىـسا بولمايـدۇ
ۇئالر تهرەققىــي قىلىــشنى توختاتقــان
ــــــــڭ ۋە ۆئز كــــــــۈن، ۇئالر ۆئزىنى
تهشــــكىالتىنىڭ بــــارلىق يوشــــۇرۇن
ــۈن ــان ك ــپ قالغ ــدىن ائيرىلى كۈچى
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)Ray Kroc(رېــي كــروك . بولىــدۇ
ەئگهر سىز يېـشىلال«: مۇنداق دېگهن

سـىز. تۇرسىڭىز، داۋاملىق كۆكلهيسىز
ــشىپ بو ــشقاپى ــان، سېسى ــان ھام لغ
 ».باشاليسىز

مــــــۇۋەپپهقىيهتتىن كېلىــــــپ) 2
ــىنى ــان قاناەئتچــانلىق تۇيغۇس چىقق

 بېسىپ چۈشۈڭ

ــۇۋەپپهقىيهت ــدا م ــۆپىنچه ەئھۋال ك
ــدىغان ــى بولى ــشىلهرنىڭ ۆئگهتكىل كى
.پوزىتسىيىــسىگه توســقۇنلۇق قىلىــدۇ
ۈئنۈملۈك لىـدېرالر شـۇنى بىلىـدىكى،
ــــــا ــــــازىرقى ھوقۇقق ــــــى ھ ۇئالرن

ــــشت ۈرگهن نهرســــه ھهرگىزمــــۇېئرى
.ۇئالرنى ائشۇ وئرۇندا سـاقلىيالمايدۇ
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ەئگهر ســىز بــۇرۇن مۇۋەپپهقىيهتلىــك
ــقهت ــسىڭىز، دىق ــان بول ــۇپ باقق بول

ـــڭ شـــۇنداقال شـــۇنى ەئســـته.  قىلى
تۇتــــۇڭكى، ەئگهر ســــىز تۈنۈگــــۈن
قىلغــان ىئــش ســىز ۈئچــۈن ھــازىرمۇ
چوڭ ىئش بولۇپ كۆرۈنىدىكهن، سـىز

ىلمىغــانبۈگــۈن ھــېچ قــانچه ىئــش ق
 .بولىسىز

دىن) shortcut(ۇئدۇل يولالر ) 3
 قهتىئي ۋاز كېچىڭ

ـــــان  ـــــسى دورن  Nancy(نان
Dornan (ىئككى«: مۇنداق دېگهن

نۇقتـــا وئتتۇرىـــسىدىكى ەئڭ ۇئزۇن
بۇ»  .ائرىلىق ۇئدۇل يولدىن ىئبارەت

ھايـاتتىكى.  ھهقىقهتنىمۇ توغرا گهپ
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مهلــۇم قىممهتــكه ىئــگه نهرســىلهرنىڭ
ىز مهلـۇم قىممهتتىكـىھهممىسىگه سـ

ەئگهر ســىز مهلــۇم.  بهدەل تۆلهيــسىز
بىــر ســاھهدە تهرەققىــي قىلمــاقچى
بولىدىكهنـــسىز، ۇئنىڭغـــا قانچىلىـــك
ىئـــش كېتىـــدىغانلىقى ۋە قانچىلىـــك
بهدەل تۆلىمىــسه بولمايــدىغانلىقىنى
ائڭقىرتىۋېلىــڭ، ائنــدىن ۇئ بهدەلنــى

 .تۆلهشكه قهتىئي بهل باغالڭ

 ۋېتىڭمهغرۇرلۇقنى تاشلى) 4

ــسىيه ــدىغان پوزىت ــى بولى ۆئگهتكىل
بىزدىن بىزنىڭ ھهممه نهرسىنى بىلىپ
بواللمىغانلىقىمىزنى ېئتىـراپ قىلىـشنى

ۇئنىڭــدىن باشــقا،.  تهلهپ قىلىــدۇ
ەئگهر بىـــــز داۋاملىـــــق ۆئگىنىـــــپ
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ماڭـــساق، بىـــز داۋاملىـــق خاتـــالىق
بىـراق يـازغۇچى. ۆئتكۈزۈپمۇ تۇرىمىز

ۋە قــــول ھــــۈنهر مۇتهخهسسىــــسى
 Elbert(ېـــــرت ھابـــــارد ېئلب

Hubbard ( ،بىـــــر«دېگىنىـــــدەك
ائدەم ۆئز ۆئمرىـــــدە ۆئتكـــــۈزۈش
ېئھتىمــاللىقى بــار بولغــان ەئڭ چــوڭ
خاتالىق ۇئنىـڭ خاتـالىق ۆئتكـۈزۈپ
قويۇشـــــتىن داۋاملىـــــق قورقـــــۇپ

ســـىز ھهم»  .تۇرۇشـــىدىن ىئبـــارەت
ــدىغان ــى بولى ــرۇر ھهم ۆئگهتكىل مهغ

سىز بىر نهرسـىگه.  ائدەم بواللمايسىز
ــرېئ ــۇم يهنه بى ــشىش ۈئچــۈن چوق رى

كىـــشىلىك.  نهرســـىدىن ائيرىلىـــسىز
تهرەققىيــــاتنى قولغــــا كهلتــــۈرۈش
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ۈئچـــۈن، چوقـــۇم مهغرۇرلىقىڭىزنـــى
 .تاشالڭ

ـــا ىئككـــى) 5 وئخـــشاش خاتالىقق
 قېتىم بهدەل تۆلىمهڭ

 Teddy(تېــــدى رۆزېۋېلــــت 
Roosevelt (ــــگهن ــــداق دې :مۇن

خاتـــالىق ۆئتكۈزمهيـــدىغان ائدەم«
بـۇ راسـت» .گىرىلىمهيـدۇائلغىمۇ ىئل

بىـــراق وئخـــشاش خاتـــالىقنى. گهپ
 قايتــا تهكـرارالپ تۇرىــدىغان-قايتـا

سـىز.  لىدېرمۇ ائلغا ىئلگىرىلىمهيـدۇ
بىــر ۆئگهتكىلــى بولىــدىغان لىــدېر
ــۇم ــلهن، چوق ــۈپىتىڭىز بى ــۇش س بول

شــــۇنداق. خاتــــالىق ۆئتكۈزىــــسىز
ەئھۋالدا خاتالىقنى ۇئنتـۇپ كېتىـڭ،
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زگه ۆئگهتـكهنلېكىن ۇئ خاتالىق سى
ۇئنـداق. ىئشنى مهڭگۈ ەئسته تۇتۇڭ

ـــشاش ـــىز وئخ ـــسىز، س قىلمايدىكهن
خاتالىققـــــا كـــــۆپ قېـــــتىم بهدەل

 .تۆلهيسىز

ــــى ــــڭ ۆئگهتكىل ــــىز ۆئزىڭىزنى س
بولىــدىغان خــاراكتېرىنى ياخــشىالش

)1: (ۈئچۈن، مۇنـۇ ىئـشالرنى قىلىـڭ
خاتـــالىق ۆئتكۈزگهنـــدە ۇئنىڭغـــا
نىقانداق مـۇائمىله قىلىـدىغانلىقىڭىز

ەئگهر سـىز. وئبدان كۆزىتىـپ بېقىـڭ
ــۇائمىله ــار م ــايىتى ناچ ــا ناھ ۇئنىڭغ
قىلىدىكهنسىز، ياكى زادىـال خاتـالىق
ۆئتكــــــــــــــــــــــۈزمهيمهن، دەپ
وئياليدىكهنــــــسىز، ۆئزىڭىزنىــــــڭ
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ۆئگهتكىلى بولىـدىغان پوزىتسىيىـسى
ـــــپ ۈئســـــتىدە ائزراق ىئـــــش ېئلى

يېڭـى) 2.  (بارمىسىڭىز بولمايدىكهن
)3. (ڭىئـــــشالرنى ســـــىناپ بېقىـــــ

ۆئزىڭىزنىڭ ىئقتىدارى بار بىر ساھهدە
لىـدېرلىق. يېڭى نهرسىلهرنى ۆئگىنىڭ

ياكى ۆئزىڭىزنىڭ كهسپىي ساھهسىدە
. پارچه كىتاب وئقۇڭ12 -6يىلىغا 

 سىز —يىراقنى كۆرهرلىك. 21
پهقهت ئۆزىڭىز كۆرهلىگهن 

)Vision(پهللىگىال يېتهلهيسىز 
بۇ سـۈپهتنىڭ ىئنگلىـزچه ائتىلىـشى

»vision «بولۇپ، يۇلغۇن لۇغىتىدە
ــــى«ۇئ  ــــۇۋۋىتى، يىراقن ــــۆرۈش ق ك

كۆرەرلىك، كهڭ نهزەر داىئرە، خىيـال،
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ــرە ــۈزەل مهنزى ــهۋۋۇر، گ »نهزەر، تهس
بۇ سۆزنىڭ ىئنگلىز.  دەپ ىئزاھالنغان

تىلــــــــى تــــــــور لۇغىتىــــــــدىكى
ـــسمى ـــر قى ـــىنىڭ بى چۈشهندۈرۈلۈش

 :مۇنداق ىئكهن

-كــــۆز بىــــلهن ســــېزىش ىئــــش–
 ابىلىيىتىھهرىكىتى ياكى ق

ـــاكى– ـــدىغان ي ـــىدە بولى كهلگۈس
ــان ىئــشالرنى بولۇشــى مــۇمكىن بولغ
ـــــش ىئـــــش ـــــدىن پهرەز قىلى -ائل

 ھهرىكىتى ياكى قابىلىيىتى

بىر جانلىق ۋە خىيالىي چۈشهنچه–
 ياكى پهرەز

مهزكۇر ماقالىدە مهن بـۇ سـۈپهتنى
دەپ ائلىـدىغان» يىراقنى كۆرەرلىك«
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بولــــۇپ، وئقــــۇرمهنلهردىن ۇئنىــــڭ
كهلگۈسىگه بولغان تـوغرا«ى مهنىسىن
ــد» پهرەز ــشىنى ۈئمى ــۇ چۈشىنى دەپم

 .قىلىمهن

يىراقنى كۆرەرلىك بىر لىدېر ۈئچـۈن
لىــدېرالردا ۇئ.  ەئڭ مــۇھىم نهرســه

بۇنـداق.  كهم بولسا قهتىئي بولمايدۇ
ــــى ــــهۋەب، يىراقن ــــىدىكى س بولۇش
ـــدۇ ـــدېرنى يېتهكلهي ـــك لى .كۆرەرلى
ۇئ. نىــــشاننى كۆرســــىتىپ بېرىــــدۇ

ـــــ ـــــىائدەمنى ـــــدىكى وئتن ڭ ىئچى
تۇتاشتۇرىدۇ ۋە ۇئنى يېقىلغـۇ بىـلهن
تهمىنلهيدۇ، ھهمـدە ائدەمنـى ائلغـا

ـــدۇ ـــاراپ تارتى ـــدېرغا.  ق ـــر لى ۇئ بى
ەئگىشىدىغان كىشىلهر ۈئچۈنمـۇ بىـر
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يىراقنـــــى.  وئت تۇتاشـــــتۇرغۇچى
كۆرەلمهيدىغان لىدېر ھهرگىزمۇ ائلغا

ــــدۇ ــــۆپ. ىئلگىرىلىيهلمهي ۇئ ەئڭ ك
ىــر چهمبىرەكنــىبولغانــدىمۇ پهقهت ب

 .بويالپ ائيلىنىپ يۈرىدۇ

ــدىغان ــى كۆرەلهي ــدېر يىراقن ــر لى بى
ىئقتىدارغا ىئگه بولۇشتا، تۆۋەنـدىكى

 :ىئشالرنى بىلىشى كېرەك

ـــڭ)1 ـــك ائدەمنى ـــى كۆرەرلى يىراقن
 ىئچكى دۇنياسىدىن باشلىنىدۇ

ــېتىپ ــىز س ــۆرەرلىكنى س ــى ك يىراقن
ـــسىز، ـــلهپ ائاللماي ـــسىز، تى ائاللماي

ۇئ.  ه ائاللمايـــسىزيـــاكى ائرىـــيهتك
ائدەمنىــــڭ ىئچكــــى دۇنياســــىدىن

ــــرەك ــــشى كې ەئگهر ســــىزدە.  كېلى
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ـــــل ـــــك كهمچى ـــــى كۆرەرلى يىراقن
ـــڭ ىئچكـــى ـــدىكهن، ۆئزىڭىزنى بولى
.دۇنياســــىنى تهكــــشۈرۈپ كــــۆرۈڭ
ۆئزىڭىزنىڭ تهبىىئي تاالنتلىرى بىـلهن

ــڭ ــاراپ بېقى ــستىكىگه ق ــىزنى.  ىئ س
چاقىرىۋاتقـان ىئچكــى ائۋازغـا قــۇالق

ەئگهر ســىز شــۇنداق. بېقىــڭســېلىپ 
ـــدىغان ـــر يىراقنـــى كۆرى قىلىپمـــۇ بى
ەئقىلگه ېئرىشهلمهيدىكهنسىز، سىزگه
ائشۇنداق ەئقىلنى بېرەلهيـدىغان بىـر

ۇئنىڭغــا.  لىــدېر بىــلهن بىرلىــشىڭ
 .شېرىك بولۇڭ

يىراقنى كـۆرۈش ەئقلـى سـىزنىڭ) 2
 تارىخىڭىزدىن كېلىدۇ

يىراقنــى كۆرەرلىــك بهزى كىــشىلهر
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ك بىــر بوشــلۇقتىن پهيــداوئيلىغانــدە
.بولىدىغان سـىرلىق سـۈپهت ەئمهس
ــــتىكى ــــدېرنىڭ ۆئتمۈش ــــر لى ۇئ بى
ــــــڭ سهرگۈزەشــــــتلىرىدىن ۋە ۇئنى
ەئتراپىدىكى كىشىلهرنىڭ تارىخىـدىن

 .ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

يىراقنــى كۆرەرلىــك باشــقىالرنىڭ) 3
 ېئھتىياجىنى قاندۇرىدۇ

ھهقىقىي يىراقنى كـۆرۈش ەئقلىنىـڭ
نتــــايىن كهڭتهســــىر داىئرىــــسى ىئ

ۇئ بىـــــــر شـــــــهخس.  بولىـــــــدۇ
ــــــڭ ــــــدىغان نهتىجىلهرنى يارىتاالي

ھهمـدە. چېگراسىدىن ۆئتۈپ كېتىدۇ
ۇئنىــــڭ ھهقىقىــــي قىممىتــــى بــــار
ـــدىغان ـــدا قىلى ـــدىكهن، ۇئ پهي بولى
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ۈئنــــۈم باشــــقىالرنى ۆئز ىئچىــــگه
ــــدۇ ــــۆپ بولى ــــشتىنمۇ ك  ۇئ—ېئلى

.باشقىالر ۈئچۈنمۇ قىمـمهت يارىتىـدۇ
ــر يىرا ــىزدە بى ــۆرۈشەئگهر س ــى ك قن

ەئقلى بار بولۇپ، ۇئ باشقىالر ۈئچـۈن
خىــزمهت قىلمايــدىكهن، ۇئ ەئقىــل
ــــشى ــــك بۆلى ــــال بهك كىچى ېئھتىم

 .مۇمكىن

يىراقنــى كۆرەرلىــك ســىزگه زۆرۈر) 4
 شاراىئتنى يارىتىپ بېرىدۇ

ـــــــى كۆرەرلىكنىـــــــڭ ەئڭ يىراقن
قىممهتلىك پايدىلىرىنىڭ بىرى ۇئنىـڭ
ــا وئخــشاش رول ــارچه ماگنىتق ــر پ بى

ــڭ باشــقىالرنىوئي ــى ۇئنى ــشى، يهن نى
ـــقىالرنى ـــشى، باش ـــزگه تارتى ۆئزىڭى
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ــقىالرنى ــشى، ۋە باش ــگه چاقىرى جهڭ
ــارەت ۇئ.  ىئتتىپاقالشتۇرۇشــىدىن ىئب

ــــــساد ۋە باشــــــقا ســــــىزگه ىئقتى
.مهنبهلهرنىمـــۇ ھهل قىلىـــپ بېرىـــدۇ
سىزنىڭ كهلگۈسىگه بولغان ەئقلىڭىـز
قانچه چوڭ بولسا، ۇئ سىزگه شـۇنچه

لىك كىشىلهرنى تارتىپكۆپ قابىلىيهت
ســــــىزنىڭ.  ەئكېلىــــــپ بېرىــــــدۇ

كهلگۈسىگه بولغـان پىالنىڭىـز قـانچه
قىيىن بولـسا، سـىزنىڭ ائدەملىرىڭىـز
ۇئنـــى ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش يولىـــدا

 .شۇنچه قاتتىق كۈرەش قىلىدۇ
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 سۈپهت تىزىملىكى21: خۇالسه
ـــــــــدا ـــــــــسى يۇقىرى تۆۋەندىكى

 ســـــۈپهتنىڭ21تونۇشـــــتۇرۇلغان 
ۇپ، ەئگهر خالىـسىڭىز،تىزىملىكى بول

ۆئزىڭىزنى ەئسلىتىپ تۇرۇش ۈئچۈن،
ــپ، ــسىپ چىقىرى ــى بې ــۇ تىزىملىكن ب
ــــۆرۈپ ــــۈنى ك ــــى ســــىز ھهر ك ۇئن
.تۇرىدىغان بىر جايغا چاپالپ قويۇڭ

   سۈپهت جهدۋىلى21

 چـــوڭ—كىـــشىلىك خـــاراكتېر. 1 
تاشـــنىڭ بىـــر پارچىـــسى بولـــۇش

)character( 

 تـۇنجى قېـتىم—سېھرىي كـۈچ.  2
هســـــىر ھهل قىلغـــــۇچ رولبهرگهن ت
 )charisma (وئينايدۇ
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ــــــــادىقلىق. 3 ــــــــش—س  ۇئ ىئ
قىلغــــۇچىالرنى خىيالپهرەســــلهردىن
پهرقلهنـــــــــــدۈرۈپ تۇرىـــــــــــدۇ

)commitment( 

ـــــدارى. 4 ـــــشىش ىئقتى —ائالقىلى
ـــالغۇز ـــهپهرنى ي ـــىز س ـــسىز س ۇئنىڭ

 )communication(قىلىسىز 

ــا چۇشــلۇق دەســمايه. 5 —ھوقۇقق
ىالرســىز ۇئنــى يېتىلدۈرســىڭىز، باشــق

)competence(ۆئزلىگىدن كېلىدۇ 

ــارەت. 6 ــر—جاس ــارەتلىك بى  جاس
كىــشى كــۆپ كىــشىلهر بىــلهن بــاراۋەر

)courage( 

ـــــدارى.  7 ـــــدۈرۈش ىئقتى پهرقلهن
 ھهل قىلىنمىغــــان—)ســــهزگۈرلۈك(
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ســـــــىرالرغا خـــــــاتىمه بېـــــــرىش
)discernment( 

 )focus(مهركهزلهشتۈرۈش .  8

 سـىزدىكى شـام يهنه—مهردلىك. 9
منى ياندۇرغانـدا ۆئزىـگه ھـېچبىر شا

)generosity(قانداق زىيان بولمايدۇ 

 ۇئنىڭسىز سـىز—ىئجادچانلىق. 10
ــــسىز ــــىرتىغا چىقالماي ــــڭ س ۆئينى

)initiative( 

ـــــــى—ائڭـــــــالش. 11  ۆئزىڭىزن
ــــــلهن ــــــى بى ــــــشىلهرنىڭ قهلب كى
ــۇلىقىڭىزنى ــتۇرۇش ۈئچــۈن، ق تۇتاش

 )listen (ىئشلىتىڭ

)passion(يۈكسهك قىزغىنلىق . 12

ـــسىيه. 13 ـــابىي پوزىت ـــر—ىئج  بى
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ـــــــدىغانلىقىڭىزغا ىئـــــــشنى قىالالي
ىئشهنسىڭىز، ۇئنى چوقـۇم قىالاليـسىز

)positive attitude( 

ــــــش. 14 ــــــىله ھهل قىلى —مهس
ــــىلىلهرنىڭ مهســــىله بولــــۇپ مهس

ــول قويمــاڭ  problem (تۇرۇشــىغا ي

solving( 

ـــــــشى. 15 ـــــــىۋەتته ياخ مۇناس
 ەئگهر سىز باشـقىالر بىـلهن—بولۇش

ـــشى چ ـــىزياخ ـــسىڭىز، ۇئالر س ىقىش
ـــــــــــشىدۇ ـــــــــــلهن ھهمكارلى بى

)relationships( 

 تــوپنى—مهســۇئلىيهتچانلىق.  16
ۆئزىڭىــــز كۆتــــۈرۈپ ماڭمىــــسىڭىز،
ــــتهكلهپ ــــى يې ــــدا ەئزالىرىن كومان
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 )responsibility (ماڭالمايسىز

ــــشهنچى.  17 ــــك ىئ —بىخهتهرلى
ھوقۇققا چۇشلۇق دەسمايه ھهرگىزمۇ
ۆئزىـــگه بولغـــان ىئشهنچـــسىزلىكى

 )security(ولۇقلىيالمايدۇ ت

ــلهن-ۆئز. 18 ــزام بى ــى ىئنتى  ۆئزىن
ـــــــش ـــــــونترول قىلى  ســـــــىز—ك

يېتهكلهيــدىغان بىرىنچــى ائدەم ســىز
 )self- discipline(ۆئزىڭىز 

ــااليلىق. 19 ــۈش—م ــدىغا ۆئت  ائل
ۈئچۈن، باشقىالرنى بىرىنچـى وئرۇنغـا

 )servanthood (قويۇڭ

ۆئگهتكىلــــــى بولىــــــدىغان. 20
 يېتهكلهپ مېڭىش داۋاملىق—بولۇش

ۈئچــۈن، داۋاملىــق ۆئگىنىــپ تــۇرۇڭ
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)teachability( 

ـــك.  21 ـــى كۆرەرلى  ســـىز—يىراقن
پهقهت ۆئزىڭىز كـۆرەلىگهن پهللىگىـال

 ) vision(يېتهلهيسىز 

 ئاخىرقى سۆز
ــدېردە كهم ــر لى ــپ بى ــۇنداق قىلى ش

ــدىغان  ــسا بولماي ــۈپهتنىڭ21بول  س
تونۇشتۇرۇلۇشــــــى مۇشـــــــۇ يهردە

ھازىرغىچه يازغانمهن .  ائخىرالشتى
ـــسىدىكى ـــدېرالر توغرى ـــي ۋە لى داھى
ـــار .ماقـــالىلهردىن يهنه ىئككىـــسى ب

داھىـي ۋە لىـدېرلىق«ۇئالرنىڭ بىـرى 
ـــۇمىي ـــسىدا وئم ـــسى توغرى نهزەرىيى

، يهنه بىــــرى بولــــسا»چۈشــــهنچه 
ـــتىال ۋە« ـــسى ائت ـــڭ داھىي ھونالرنى
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بولـــۇپ، ەئگهر ســـىز» ائتتىالىئـــزم  
ۇئالرنـــى تېخـــى وئقـــۇپ باقمىغـــان
بولــسىڭىز، ھــازىر ۇئالرنــى بىــر قېــتىم
ـــهببۇس ـــشىڭىزنى تهش ـــۇپ بېقى وئق

مېنىـــڭ چۈشىنىـــشىمچه،.  قىلىـــمهن
ــىركهت ــرەر ش ــدىكى بى غهرب ەئللىرى
ــــنى ــــكىالت باشقۇرۇش ــــاكى تهش ي
ۈئنۈملۈك ېئلىـپ ماڭالمىغـان، يـاكى
بىرەر ېئغىر كىرىزىـسكه دۇچ كهلـگهن
ۋاقىتتا، مۇتهخهسسىسلهرنى تهكلىـپ

ركىتى يـــــاكىقىلىـــــپ، ۆئز شـــــى
ــلىقلىرىغا ــارلىق باش ــكىالتىنىڭ ب تهش
قارىتا بىر قانچه كۈن لىدېرلىق ىئلمى
ـــيىلهش ـــدە مهخـــسۇس تهربى ھهققى

ــدۇ ــپ بارى ــان.  ېئلى ــدىن يولۇقق ائن
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مهســـىلىنى ھهل قىلىـــشقا باشـــتىن
ــدۇ ــا ائتلىنى ــالپ قايت ــدە.  باش ھهم

مهسىلىنى شـۇ ائرقىلىـق ھهل قىلىـپ،
.لهيـدۇداۋاملىق ائلغـا قـاراپ ىئلگىرى

ـــــتىم ـــــۆپ قې ـــــازىرغىچه ك مهن ھ
ــــشنى ــــر ىئ ــــدەك، بى تهكىتلىگىنىم
قىلىــــــشتىكى ەئڭ تــــــوغرا ۋە ەئڭ
ۈئنۈملۈك ۇئسۇل، ىئلمىي ۇئسـۇلدىن

شۇڭالشقا ۇئيغـۇر دىيارىـدا.  ىئبارەت
ـــــۇر ـــــان ۋە ۇئيغ ـــــىركهت قۇرغ ش
شىركهتلىرىدە بىرەر باشلىقلىق رولىنى
ــــارلىق قېرىنداشــــالردىن ــــان ب ائلغ

ــۇقى ــى ي ــۈپهتنىڭ21رىقى ۆئزلىرىن  س
ۆئلچىمى بويىچه بىـر قېـتىم باھـاالپ

ـــمهن ـــد قىلى ـــشىنى ۈئمى ەئگهر. بېقى
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خالىـــسىڭىز، ۆئزىڭىزدىكـــى ھهر بىـــر
 ائرىلىقىـدا بىـر10 دىـن 0سۈپهتكه 

 ســـــۈپهتنىڭ21نومـــــۇر بېرىـــــپ، 
ھهممىـــسىگه بېـــرىلگهن نومـــۇرالرنى

 گه100قوشۇپ، چىققـان نهتىجىنـى 
 گه بولــۇپ كــۆرۈپ21كۆپهيتىــپ، 

 ســۈپهتتىن21بــۇ ســىزدە . بېقىــڭ
قانچه پىرسهنتى بارلىقىنى كۆرسـىتىپ

بىر خىزمهت ۋەزىپىسىگه بىـر.  بېرىدۇ
ــــى ــــداتالردىن بىرىن ــــانچه كاندى ق
تالالشتا مۇشۇ ۇئسۇلنى قولالنـسا، ۇئ
.ناھــايىتى ياخــشى ۈئنــۈم بېرىــدۇ
ەئگهر سىزدە سـۈپهتلهرنىڭ بهزىلىـرى
كهم يــاكى يېتهرلىــك ەئمهس بولــسا،

الرنــــــى ھــــــازىردىن باشــــــالپۇئ



273 

يېتىلدۈرۈش يـاكى سـىزدە بـارلىرىنى
مۇمكىنمـۇ؟ بـۇ» قۇتقۇزۇپ قـېلىش«

ۇئيغــۇر.  ھهقتىمــۇ وئيلىنىــپ بېقىــڭ
ــــۇ   ســــۈپهتنىڭ21شــــىركهتلىرى ب

تىزىملىكىنــــى بىــــر چــــوڭ قهغهزگه
ــلىقالر ــى باش ــپ، ۇئن ــسىپ چىقىرى بې
ـــسخانا ـــدىغان مهجلى ـــن ائچى يىغى
ـــڭ ـــسا، ۇئنى ـــاپالپ قوي ـــا چ تېمىغ

نۈمىمــۇ ناھــايىتى ياخــشى بولىــدۇۈئ
وئيالشـنىڭ«بولسا بۇنىڭغا قوشۇپ، (
ــالپىقى6 ــپ»  ق ــۇنداق قىلى ــۇ ش نىم

 ).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
ــدىكى ۇئســۇل ــسىڭىزمۇ، يۇقىرى بولمى

ــويىچه ۆئزىڭىزدىكــى   ســۈپهتكه21ب
ـــۇپ، ۆئز ـــۇر قوي ـــتىم نوم ـــر قې -بى
.ۆئزىڭىزنى بىر قېتىم باھـاالپ بېقىـڭ
ــۈپهتلهردىن ــۇ س ــدە ائش ــر ائدەم بى
كۆپرەكى بـار بولـسا شـۇنچه ياخـشى
ــان ــزگه ائي ــدىغانلىقى ھهممىمى .بولى
شــۇڭا بولــسا ۆئزىڭىــزدە كهم بولغــان

همچىــل بولغــان ســۈپهتلهرنىيــاكى ك
.تولۇقالش يولىدىمۇ تىرىشىپ بېقىـڭ

 ســـۈپهت بىـــلهن يـــۇقىرى21بـــۇ 
دەرىجىلىـــك نهزەرىـــيه سهۋىيىـــسىدە
تۇرۇپ سىستېمىلىق ھالـدا تونۇشـۇپ



275 

چىقىشىم مېنىڭمـۇ بـۇ قېـتىم تـۇنجى
بىراق، بـۇ.  قېتىم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

قېتىم تونۇشـتۇرغان مهزمـۇنالر يـاكى
قــۇمالر مهن ۈئچـــۈننهزەرىيىــۋى ۇئ

 بــــۇ—ائنــــچه يــــاد تۇيۇلمىــــدى
سۈپهتلهر مېنىـڭ ھـازىرغىچه بولغـان
ھاياتىمــدا ىئنتــايىن ھــالقىلىق رول
.وئينىغان، دېسهم ائرتۇق كهتمهيدۇ

ـــايىن ـــر ىئنت ـــازىر بى ـــۇرالر ھ ۇئيغ
ــــــــارىخىي دەۋردە ــــــــالقىلىق ت ھ

ۇئيغــــۇرالر ۈئچــــۈن.  ياشــــاۋاتىدۇ
ۈئمىــدۋارلىق ۋە ىئجــابىي پوزىتــسىيه

)optimism (ــــــى ــــــڭ قىممىت نى
ـــدۇ ـــۈپ مېڭىۋاتى ـــسېرى ۆئس .بارغان
ۇئنىڭغا بولغان ېئھتىياج بارغانـسېرى
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ۈئمىــــد.  كۈچىيىــــپ مېڭىۋاتىــــدۇ
ــشلىك ــقا تېگى ــار بولۇش ــسانالردا ب ىئن

ـــسىيات ـــۇھىم ھېس ـــد.  ەئڭ م ۈئمى
ــاتىمىزنى ــز ۆئز ھاي ــدىكهن بى بولماي
ــــتۇرالمايمىز ــــرغىچه داۋامالش .ائخى

رلىقىنى سـاقالپۇئيغۇرالرنىڭ ۈئمىدۋا
ـــر ـــشتا ھهر بى ـــپ مېڭى ۋە كۈچهيتى
لىـدېر، ھهر بىــر ەئقىــل ىئگىــسى، ھهر
ـــر ـــسى، ۋە ھهر بى ـــم ىئگى ـــر بىلى بى
تهپهككــۇر ىئگىــسىنىڭ بــاش تارتىــپ
ــــــدىغان مهســــــۇئلىيىتى ۋە بولماي

مهن ائشۇنداق بىر.  مهجبۇرىيىتى بار
چۈشهنچه ائستىدا، ھـازىرغىچه ۆئزۈم

رنـى چوڭ نهتىجىله-ېئرىشكهن چوڭ
ــــسى ــــڭ نهتىجى ــــۇر مىللىتىنى ۇئيغ
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ھېـــــسابالپ، ۆئزۈم توغرىـــــسىدىكى
ـــــن ۇئيغـــــۇر خـــــوش خهۋەرلهردى
دىيارىـــدىكى خهلقىمىزنـــى خهۋەردار
ــدىم ــشىپ كهل .قىلىــپ تۇرۇشــقا تىرى
مهن ائشۇ ائدىتىم بويىچه، بـۇ يهرگه
ـــر ـــى بى ـــسىدىكى يېقىنق ۆئزۈم توغرى

 خهۋەرنـى كىرگـۈزۈپ-قانچه خـوش
يهنــــى (مهن مۇشــــۇ ائي.  قويـــاي

-13نىــڭ )  ائي-9 يىلــى -2011
كۈنى ائمېرىكا ھاۋا قاتنـاش ۋە ائلهم
تېخنولوگىيىــــــسىنى باشــــــقۇرۇش

 National Aeronautics(ىئدارىـسى 

and Space Administration, 

NASA(ـــۆھپه ۋە ـــدە ت ـــڭ ائالھى  نى
ـــسىدىن يېڭـــى كهشـــپىيات ىئشخانى
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ــشۇرۇپ ــخهت تاپ ــارچه ېئل ــى پ ىئكك
 بۇ يىل ناسـابۇ خهتلهر ماڭا. ائلدىم

نىڭ ىئككـى دانه يېڭـى تېخنولـوگىيه
ـــى ھهققىـــدە ـــاپىتى بهرگهنلىك مۇك
ـــى مۇشـــۇ ـــۇپ، مهن ۇئ خهتلهرن بول
.ماقالىنىڭ ائخىرىغا قوشۇپ قويـدۇم
مهن بىــر ائلىــي دەرىجىلىــك وئپتىكــا

 خىــل3ىئنجىنىــرى بولــۇپ، ھــازىر 
ائلهم تېلېسكوپىنىڭ ىئـشلىرى بىـلهن

ساسـلىقمېنىڭ ائ.  شۇغۇللىنىۋاتىمهن
ــق ــسكوپالرنىڭ وئپتىكىلى ــشىم تېلې ىئ
ـــق ـــۇتېر ائرقىلى ـــى كومپي الھىيىلىرىن
ــۈتكهن ــاالپ، ك ــپ باھ ــل قىلى تهھلى
ىئـــشنى قىلىـــش ۈئچـــۈن قايـــسى
الھىيهنـــى تـــالالش كېرەكلىكىنـــى،
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يولۇقىــدىغان ەئمهلىــي مهســىلىلهرنى
ــدىغان ــۈن قوللىنى ــش ۈئچ ھهل  قىلى
ۇئسۇلنىڭ نېمه بولۇشى كېرەكلىكىنى،

ـــــدە ھ ـــــقھهم ـــــر وئپتىكىلى هر بى
ـــق ـــان تېخنىكىلى ـــالرغا بولغ زاپچاس
تهلهپلهرنىــــــڭ نــــــېمه بولۇشــــــى

بهزى.  كېرەكلىكىنــى تېپىــپ چىقىــش
ــىلىلهرنى ــق مهس ــي تېخنىكىلى ەئمهلى
ــۇل ــى ۇئس ــۈن يېڭ ــش ۈئچ ھهل قىلى
ــىپ ــوگىيه كهش ــى تېخنول ــاكى يېڭ ي
قىلىشقا توغرا كېلىدىغان بولۇپ، مهن

پۈركۈپ ىئتتىـرىش تېخنولوگىيىـسى«
 Jet Propulsion(» هجرىبىخانىـسىت

Laboratory, JPL(دەپ 
ائتىلىــــدىغان ھــــازىرقى ىئــــدارىگه
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كىرگهنــدىن بۇيــان بــۇ ســاھهدە بىــر
قىسىم نهتىجىلهرنى قولغـا كهلتـۈردۈم

 يىللىـرى بىـر-1930بىزنىڭ ىئدارە (
راكېتــــا ياســــاش تهجرىبىخانىــــسى
ــا ســۈپىتىدە قۇرۇلغــان بولــۇپ، راكېت

ــرىش تېخن ــۈپ ىئتتى ــسىپۈرك ولوگىيى
ــدىغان ــلهن ائلهم بوشــلۇقىغا چىقى بى
ـــــدارىگه ـــــڭ ىئ ـــــا، بىزنى بولغاچق
.ھېلىقىدەك ىئـسىم قويۇلغـان ىئـكهن
دۇنيــادىكى تــۇنجى راكېتــانى بىزنىــڭ

ھــازىرقى. ىئــدارە ياســاپ چىققــان
ائيروپىالنالرنىـــــڭ كۆپۈنچىـــــسىمۇ
پۈركۈپ ىئتتىـرىش تېخنولوگىيىـسىنى

ــشلىتىدۇ ــى ھېلىقــى).  ىئ ــۇ قېتىمق ب
ــــات مهن ىئــــشلهپىئ ككــــى مۇكاپ
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ــــــى ــــــۇنداق يېڭ ــــــان ائش چىقق
ــرىلگهن ــۈن بې ــوگىيىلهر ۈئچ .تېخنول

  ۋە-13ۇئنىڭــدىن باشــقا، مۇشــۇ 
 مــۇJPL ســېنتهبىر كــۈنلىرى -15

NSAماڭـــــــــا يۇقىرىـــــــــدىكى  
مۇكاپاتلىرىــدىن باشــقا يهنه ىئككــى
دانه ائالھىـــدە تــــۆھپه مۇكــــاپىتى
ـــــــــڭ ـــــــــۇپ، ۇئالرنى بهرگهن بول

ــــسىنىڭ رە ــــىملىرىنىمۇتهغدىرنامى س
ــا قوشــۇپ مۇشــۇ ماقالىنىــڭ ائخىرىغ

  .قويدۇم

مهن مهزكۇر ماقالهمنى ائمېرىكىلىق
ـــق پهيالســـوپ ۋە ۋاســـكېتبول داڭلى

ــــرى  جــــون ۋۇدەن) coach(ترېنې
)Johm Wooden ،1910-
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نىــڭ بىــر قــانچه ھېكمهتلىــك) 2010
 :سۆزلىرى بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن

ــــك– ــــك: مۇكهممهللى مۇكهممهللى
، بىــــــــــراقمــــــــــۇمكىن ەئمهس

مـــۇكهممهللىككه يېـــتىش ۈئچـــۈن
ـــشىش ـــلهن تىرى ـــۈچى بى ـــۈن ك پۈت

مـــۇھىمى ەئڭ. پۈتـــۈنلهي مـــۇمكىن
 .يۇقىرى دەرىجىدە تىرىشىش

ــقۇرۇش– ــقىالرنىڭ: باش ــالغۇز باش ي
خىزمهتنــى قانــداق قىلىــدىغانلىقىغىال
ـــــسى ۋە ـــــڭ ائىئلى ەئمهس، ۇئالرنى
قىزىقىشلىرىغىمۇ چىـن كـۆڭلىڭىزدىن

ـــــسىڭىز ـــــدىغان بول ـــــىزقىزىقى ، س
ياخشىراق ھهمكـارلىق ۋە ياخـشىراق

 .نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز
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مهڭگۈ ياشايدىغاندەك: ۆئگىنىش–
ـــــــۈپ. ۆئگىنىـــــــڭ ـــــــال ۆئل ەئتى

 .كېتىدىغاندەك ياشاڭ

ۆئز خاھىـــشىڭىز: مـــۇۋەپپهقىيهت–
بويىچه ىئـش كۆرۈشـكه ەئمهس، ەئڭ

 .ياخشى ائمالنى تېپىشقا تىرىشىڭ

باشــــــقىالرغا بهك: ىئــــــشىنىش–
هتسىڭىز بهزىـدە ائزار يهپىئشىنىپ ك

قالىــسىز، بىــراق باشــقىالرغا يېتهرلىــك
دەرىجىــدە ىئشهنمىــسىڭىز ھهســىرەت

 .ىئچىدە ياشايسىز

ـــاد– ـــق-ش ـــدېائلىزم:  خۇراملى ىئ
ـــــك( ـــــزم) غايىچىلى ـــــلهن رېائلى بى
نى بىرلهشـتۈرۈپ،) ەئمهلىيهتچانلىق(

ۇئنىڭغــــا قــــاتتىق تىرىــــشچانلىقنى
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شۇنداق قىلسىڭىز سىز بۇرۇن. قوشۇڭ
ۈئمىـــد قىلغانـــدىن كـــۆپ ياخـــشى

 .نهتىجىلهرگه ېئرىشىسىز

ەئگهر مۇۋاپىـــق تهييـــارلىق: ۇئتـــۇش–
قىلــسىڭىز، باشــقىالردىن تــۆۋەنرەك نومــۇر
ــز ــسىڭىزمۇ مۇســابىقىدە ھهرگى ېئلىــپ قال

ەئگهر ۆئز.  ۇئتتــــــۇرۇپ قويمايـــــــسىز
قابىلىيىتىڭىزنىــــڭ ھهممىــــسىنى ىئــــشقا
ــدە ــۇقىرى دەرىجى ــدا ەئڭ ي ــېلىش يولى س

چانلىق كۆرسهتـــــسىڭىز، ســـــىزتىرىـــــش
.مۇسابىقىدە ھهر داىئم ۇئتۇپ چىقىسىز
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NSAــارچه ــى پ ــگهن ىئكك ــن كهل   دى
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  .تهبرىك ېئلخېتى

:ۇئالرنىــــڭ ائساســــىي مهزمــــۇنى
:دوكتور ەئركىـن سـىدىق ەئپهنـدى«

ــــدە تــــۆھپه ۋەNSAمهن    ائالھى
ـــسىنىڭ ـــپىيات ىئشخانى ـــى كهش يېڭ

NSAرەىئسىگه ۋاكـالىتهن، سـىزگه  
ــــى ــــوگىيه مۇكاپــــاتىيېڭ  تېخنول

ـــلهن بېرىلگهنلىكىنـــى خۇشـــاللىق بى
ــۇرىمهن ــىزنىڭ. ۇئقت ــات س ــۇ مۇكاپ ب

ــــــــۇق يېڭــــــــى-47711  نومۇرل
 New(تېخنولــــوگىيه دوكالتــــى 

Technology Reporting, NTR(دا 
ــــپىياتىڭىز ــــان كهش ــــان قىلىنغ باي
ائرقىلىــق، ائمېرىكــا دۆلىتىنىــڭ ائلهم

ــسى  ــلۇقى پروگراممى ــات(بوش تهتقىق
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ـــىخىزمى ـــدە) ت ـــقان ائالھى گه قوش
بىــز بــۇ. تــۆھپىڭىز ۈئچــۈن بېرىلــدى

مۇكاپات ائرقىلىق، ېئتىراپ قىلىنغـان
ائالھىــدە مــۇۋەپپهقىيىتىڭىز ۈئچــۈن

 ».سىزنى قىزغىن تهبرىكلهيمىز

-1 دىـــــن بهرگهن JPLماڭـــــا 
  مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
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ـــــا  ـــــن بهرگهن JPLماڭ -2 دى
 مۇكاپاتنىڭ تهقدىرنامىسى
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ە تىلغـا ېئلىنغـان باشـقابۇ ماقالىـد
 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 

 : تۈۋرۈكى6اكتېرىنىڭ ائدەم خار

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/20110402_Xarakter.htm 

 :يۇمشاق دېتالى» يۇلغۇن ىئمال«

http://www.yulghun.com/imla 

داھىــــي ۋە لىــــدېرلىق نهزەرىيىــــسى

 :توغرىسىدا وئمۇمىي چۈشهنچه



291 

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/Erkind3_Lider.htm 

ــــسى ائ ــــڭ داھىي ــــتىال ۋەھونالرنى ت

 :ائتتىالىئزم

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/2010a0_Attila.htm 

 )تۈگىدى (

 مهرىپهت تورى: مهنبه 

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

 
 
 


