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 ماڭا ۋهتهندىن بۇيان يېقىندىن
 مهنــــدىن يېزىــــپ، ئــــېلخهت
ــلىھهت ــورايدىغان مهس ــۇر س  ئۇيغ
ــلىرى ــده، ياش ــڭ ئىچى  ئۆزلىرىنى
ــۇرا ــتهپ ئوتت ــاكى مهك ــالىي ي  ئ

 كــــۇرس تولــــۇق مهكــــتهپ



 ۇشــىنىقورۇل بىلىــم ئوقۇشــىدىكى
ـــهندۈرۈپ، ـــۇ چۈش ـــتا ش  ئاساس

 كېيىنكــى بۇنىڭــدىن ئۆزلىرىنىــڭ
ــاتى ــۈن ھاي ــېمه ئۈچ ــپ ن  نىكهس
 بولىـدىغانلىقىنى ياخـشى تاللىسا

ـــــورايدىغانالر ـــــسېرى س  بارغان
 ئۆمۈرلـۈك .مېڭىۋاتىـدۇ كۆپىيىپ
ــــپ ــــداق نىكهس ــــالالش قان  ت

ــــسى ــــر مهسىلى ــــايىن بى  ئىنت
 مهسىلهن، .مهسىلىدۇر مۇرهككهپ
ـــدىن  رىغانســـو مهســـلىھهت مهن



 لهرنىكهسـپ ئالغـان تىلغـا ياشالر
ــپ ــ تىزى ــۇالرنى ،ساقچىق  كهم ئ

ــده ــدىكى دېگهن ــۈرلهرگه تۆۋهن  ت
 :مۇمكىن ئايرىش

ـــۆزى ٭ ـــشى ئ ـــدىغان ياخ  كۆرى
 كهسپ

 كۆرىـدىغان ياخـشى ئانىـسى-ئاتا ٭
 كهسپ

 كهسپ ئوقۇۋاتقان ھازىر ٭
 كهسپ بولغان ئالماشماقچى ٭
 كهسپ پهندىكى تهبىئىي ٭



 كهسپ دىكىپهن ئىجتىمائىي ٭
ــــده ٭ ــــان ۋهتهن ــــشقا ئاس  ئى

 كهسپ بولىدىغان ئورۇنالشقىلى
 جــان ئاســانراق ئهلــده چهت ٭

 كهسپ بولىدىغان باققىلى
 كهسپ بولىدىغان بولغىلى باي ٭
 باشقىالر ۋه ٭

 بــۇ ئۆزۈمــدىن ھــازىرغىچه مهن
 ســـورىغان مهســـلىھهت ھهقـــته
 جـاۋاب قانائهتلىنهرلىـك ياشالرغا

 چۈنئۈ بۇنىڭ .كهلدىم بېرهلمهي



 .يېـرىم ئىنتـايىن كۆڭلـۈم مېنىڭ
 قىاللماســلىقىمدا ئۇنــداق مېنىــڭ
 سـهۋهب تۈرلـۈك ئىككـى مۇنداق

 ۋاقىــت مهنــدىكى بىرســى، .بــار
 يىـل بۇ .قىيىنچىلىق جهھهتتىكى
 مېنىـــــڭ باشـــــالپ يـــــازدىن

ــدىكى ــزمهت ئىدارى ــپهم خى  ۋهزى
 بىرسـى يهنه .ئېغىرالشـتى يهنىمۇ
 قانداق نىكهسپ ئۆمۈرلۈك بولسا،
 ئادهمنىـڭ بىر مهسىلىسى تالالش

ــداق ــدا قان ــۆز قىلغان ــۆمرىنى ئ  ئ



 ۋه مهنىلىـك بهختلىـك، خۇشال،
ـــك ـــۈزگىلى مۇۋهپپهقىيهتلى  ئۆتك

 چــوڭ بىــر دائىــر بولىــدىغانلىقىغا
 بولـۇپ، تـارمىقى بىر مهسىلىنىڭ

ـــپ ـــداق نىكهس ـــتىن قان  تالالش
ــارهت ــۇ ئىب ــاق ب ــىلىنى تارم  مهس

 ئالـدى بـۇرۇن، چۈشهندۈرۈشتىن
 ھايـاتىنى ئـۆز ئـادهم بىـر بىلهن

 ئــۆزى ھايــات، مۇۋهپپهقىيهتلىــك
ــۇدهك رازى ــات بولغ ــپ ھاي  قىلى

 قانــداق ئۈچــۈن ئۆتكۈزهلىــشى



 كېرهكلىكـى ھازىرلىشى شهرتلهرنى
 چۈشـــــهندۈرۈپ مهسىلىــــسىنى

 مېنىـڭ .كېلهتتـى توغرا ئۆتۈشكه
ــۇ ــىلىنى ب ــر ھهر مهس  ياشــقا بى

 چۈشـــهندۈرۈپ ئـــايرىم-ئـــايرىم
 ئىمكـانىيىتىم يېزىش خهت جاۋاب

 يـازمىنى ئۇشبۇ شۇڭالشقا، .قيو
 بـۇ .كهلـدىم قارارىغـا تهييارالش

ــا ــي يازم ــى جهمئى ــۈم ئىكك  ،بۆل
 بۆلۈمىـدىن-1 ئۇنىڭ ھازىرقىسى

 بۆلۈمنىـڭ بـۇ تۆۋهنده .ئىبارهت



 .باشاليمهن مهزمۇنىنى ئهسلى
 يىــل 25 تهخمىــنهن بۇنىڭــدىن

 مهن يىلـى،-1982 يهنى بۇرۇن،
ــڭ ــداق مۇۋهپپهقىيهتنى ــر مۇن  بى

 چىققـــان تـــۈزۈپ ىتهڭلىمىــسىن
  :ئىدىم
 

 + تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋهپپهقىيهت
 پۇرسهت

 پۇرسهت )1
 مهن بېتىنىــڭ تــور »بىلىــۋال«



 ئىككــــى ئۆتكــــۈزگهن بىــــلهن
ــق ــا قېتىملى ــۆھبىتىنى يازم  ۋه س

 تهرجىمىھـالىمنى قىـسقىچه مېنىڭ
ــۇپ ــان ئوق ــڭ باقق  ئوقۇرمهنلهرنى

ــسى ــۇقىرىقى ھهممى ــى ي  تهڭلىمىن
 مهن .باققـــان كـــۆرۈپ بـــۇرۇن

ــۇقىرىقى ــى ي ــڭ تهڭلىمىن  ئۆزۈمنى
 تـاكى تارتىـپ دهۋرىدىن بالىلىق

ــــالىي ــــتهپ ئ ــــىغا مهك  ئوقۇش
 قـانچه بىـر كېيىنكـى كىرگهندىن

 ئاساسـىدا سهرگۈزهشتلىرىم يىللىق



 بـالىلىق .ئىـدىم چىققـان تۈزۈپ
 يېزىدىكى ئۆزۈمنى مهن دهۋرىمده

 بىــلهن بــالىلىرى دېھقانالرنىــڭ
ــــۆپ ــــشتۇراتتىم ك  بهزى .سېلى

 ســـهل ئـــۇالردىن مهن شالردائىـــ
 بهزى يهنه بولساممۇ، ئهقىللىقراق
ــشالردا ــۇالر ئى ــا ئ ــدا ماڭ  قارىغان

 بولۇپمـۇ .ئىـدى ئهقىللىـق كۆپ
 بۇزۇلـۇپ ۋه ئىـشلىرىدا ئېتىزلىق
 ياسـاش سـايمانلىرىنى يېزا قالغان

ــارلىق ــشالردا قات ــۇالر ئى ــا ئ  ماڭ



ـــدا ـــى قارىغان ـــق، خېل  ئهقىللى
 .ئىـدى ئهپلىـك قولى ۋه چاققان

ـــا مهن ـــايىن ئۇالرغ ـــل ئىنت  قايى
 ئۆزۈمـــدىن-ئـــۆز مهن .ئىـــدىم
 سوراپ داۋاملىق سوئالنى مۇنداق

ـــۇراتتىم ـــالىلىرى دېھقـــان« :ت  ب
 بالىلىرىنىڭ شهھهر مهندهك بىلهن
 بـارا-بـارا »نهده؟ پهرقـى تۈپ
ـــۇ مهن ـــى ب ـــوڭ ئهڭ يهردىك  چ

ــڭ ــتهپكه پهرقلهرنى ــپ مهك  كىرى
ـــۇش ـــىتى، ئوق ـــتهپ پۇرس  مهك



 رىـــدىندهۋ بـــالىلىق ســـۈپىتى،
ـــــــپ ـــــــدىغان، تارتى  ئاڭالي

 قىلىـــــدىغان ۋه كۆرىـــــدىغان،
 ئىبـارهت پهرقلهردىـن ئىشالردىكى

 پۇرســـهت يهنـــى ئىكهنلىكىنـــى،
 ئىكهنلىكىنــى پهرق جهھهتتىكــى

 .يهتتىم چۈشىنىپ
ـــــۇرا مهن ـــــى ئوتت  مهكتهپن

 تهربىـيه قايتـا يېزىدا پۈتتۈرۈپ،
 20 ئېيىغا يهرده بىر ئېلىۋاتقاندا،
ــــومدىن ــــۆپرهك س ــــاش ك  مائ



ــدىغانئا ــر لى ــشچى بى ــاكى ئى  ي
ـــى ـــنى خىزمهتچ ـــۆزۈم بولۇش  ئ

ــايه ئۈچــۈن ــپ غ ــگهن قىلى  تىكلى
 ئۈچــۈن بىــز چاغــدا ئــۇ .ئىــدىم

 ئىــشالرنى چــوڭراق ئۇنىڭــدىن
ـــنى ـــهۋۋۇر كۆزلهش ـــش تهس  قىلى

ــــــۇمكىن ــــــدى ئهمهس م  .ئى
 تالاليـــدىغانغا بىـــز ئالـــدىمىزدا

 .ئىدى يوق يول باشقا ئۇنىڭدىن
 مهكـتهپكه ئـالىي شـياۋپىڭ دېڭ

ــــش قوبــــۇل ۇچىئوقۇغــــ  قىلى



 قىلغانـــدىن ئىـــسالھ تـــۈزۈمىنى
 ئىمتىھـان مهكتهپكه ئالىي كېيىن،

ـــرىش ـــز ئۈچـــۈن بې  بـــۇرۇن بى
ـــدىغان تهســـهۋۋۇر ـــر قىاللماي  بى

 بارلىققــا پۇرســهت پهۋقۇلئــادده
 مهن بىـــلهن شـــۇنىڭ .كهلـــدى
ــۇر ــدىكى ئۇيغ  ۋىاليهتــته دىيارى
 ئىـــشلهيدىغان ناھىيىــده يــاكى

 خىزمهتچــــى يــــاكى ئىــــشچى
ــــــا ئهمهس، ــــــتهپ لىيئ  مهك

 بـــۇ .بواللىـــدىم ئوقۇغۇچىـــسى



ــــهت يهرده ــــۈن مهن پۇرس  ئۈچ
 مهن .ئوينىدى رول چوڭ ئىنتايىن
 :ئۆزۈمـدىن-ئـۆز بهزىده ھازىرمۇ

 ئىـسالھات قېتىملىـق شۇ ئهگهر«
 ھـازىر مهن بولسا، بهرمىگهن يۈز

 يـۈرگهن قىلىـپ ئىش نېمه ،نهده
 سـوراپ دهپ - »ھه؟-بۇالتتىم

ــويىمهن ــۇر .ق ــدىكى ئۇيغ  دىيارى
 ۋه ئهقىللىـق يېـزىالردا ۋه شهھهر

ـــايىتى ـــشچان ناھ ـــاش تىرى -ي
 لېكىن، .كۆپ ئىنتايىن ئۆسمۈرلهر



 مــۇتلهق ئىچىــدىكى ئۇالرنىــڭ
ــۆپ ــشىلهر ك ــۆز كى ــڭ ئ  يۇرتىنى

 يــۇقىرى .چىقالمايــدۇ ســىرتىغا
 ئۆمرىــده .ئوقۇيالمايــدۇ ئــۆرلهپ

ــڭ ــي ئۆزىنى ــدارى ئهقلى  ۋه ئىقتى
 مۇتلهق كۈچىنىڭ يوشۇرۇن باشقا
 قىلدۇرالماي جارى ىنىقىسم كۆپ
 .كېتىــدۇ ئۆتــۈپ ئالهمــدىن بــۇ

 ئۈچــۈن ئــۇالر بولۇشــى بۇنــداق
 پۇرســــــــهتنىڭ مۇۋاپىــــــــق

 .بولمىغانلىقىدىندۇر



 تاالنت )2
ـــــۇقىرىقى ـــــدىكى ي  تهڭلىمى

 بىـلهن تاالنـت تۇغمـا »تاالنت«
ــا ــى تۇغم ــۆز ئهقىللىقن ــگه ئ  ئىچى
 .ئالىدۇ

ــــشاش ــــر ئوخ ــــىنىپتا بى  س
ـــــان ـــــۇچىالردا ئوقۇۋاتق  ئوقۇغ
 ئوقـــــــۇش دىغانكۆرۈلىـــــــ

ــسىدىكى ــڭ زور نهتىجى  پهرقلهرنى
 ئۇنىـڭ قىلىپ، تهھلىل سهۋهبىنى
ــــت ــــشچانلىقتىكى ۋه تاالن  تىرى



 چىقىـدىغانلىقىنى كېلىپ پهرقتىن
 ئوقۇغـۇچىالر بهزى .قىلدىم ھېس

 تىرىـشىپ، قـاتتىق چوقۇم مهن«
 ئىـراده دهپ »ئوقـۇيمهن ياخشى

 سـائهت 16-15 كۈنىگه تىكلهپ،
 قىـسىم بىر يهنه قىلىپمۇ ئۆگىنىش

ـــــلىرىنىڭ ـــــدىغا ساۋاقداش  ئال
 ھهتتـــــا ئۆتهلمهيـــــدىغانلىقى،

 ئارقىـسىدا سىنىپنىڭ بهزىلىرىنىڭ
 كـــــۆرۈپ، قالىـــــدىغانلىقىنى

 تۇغما ۋه نتتاال تۇغما كىشىلهرده



 بـارلىقىنى، پهرق جهھهتته ئهقىل
 ئهقىلنـى ۋه تىرىـشچانلىق ھهمده
 يهكـۈنلهپ سـېلىپ ئىـشقا تولۇق
 لىئۇسـۇ ئـۆگىنىش توغرا چىققان

 ئانچه بېرىلمىسا، ئېلىپ ئاساسىدا
ــۈم  ھــېس بهرمهيــدىغانلىقىنى ئۈن
 .قىلدىم

 يۇقىرىقىــــــدهك دېــــــمهك،
ــشكه ــالنغاندا، كۆزىتى  مهن ئاساس

 تهڭلىـمه يۇقىرىقى چىققان تۈزۈپ
 بولـۇپ، مۇۋاپىـق ئهقىلگه خېلى



ــالرغا 24 ــرگهن ياش ــدا كى  ۋاقتىم
 تهڭلىـمه بىـر بـۇ چىققان تۈزۈپ

 هيېقىــنغىچ تــاكى مهن ئۈچــۈن
ـــۆز ـــدىن-ئ ـــپ ئۆزۈم  پهخىرلىنى

 .كهلدىم
 ئىقتىدار )3

 كېـيىن، تۇغۇلغانـدىن كىشىلهر
ـــڭ ـــى ئۆزىنى ـــدا كېيىنك  ھاياتى

 يېڭـى دهرىجىـدىكى ئوخشىمىغان
ــت، ــى تاالن ــم، يېڭ ــى بىلى  يېڭ
 ئىقتىــدارالرغا يېڭــى ۋه ماھــارهت



 بىـر باشقا، ئۇنىڭدىن .ئېرىشىدۇ
 بولغــان ئــۆزىگه-ئــۆز ئادهمنىــڭ

 ئىقتىـدار خىـل بىر ئىشهنچىسىمۇ
 ئادهم ھهممه ئىقتىدار بۇ بولۇپ،
 بـۇ مهن .ئهمهس ئورتاق ئۈچۈن
 ھهممىـسىنى يۇقىرىقىالرنىڭ يهرده

 (ئىقتىــــــدار« يىغىنچــــــاقالپ
ــزچه ــنى دهپ »)Skills ئىنگلى  ئاتاش

  .كۆردۈم مۇۋاپىق
 تۇغۇلغانـدىن »ئىقتىدار« يهنى
 تاالنــت، يېتىلــدۈرگهن كېــيىن



ــم، ــارهت، بىلى ــدار ماھ  ۋه ئىقتى
 ئىــشهنچنى بولغـان ئـۆزىگه-ئـۆز
 .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز

ــــــۇقىرىقى ــــــمه-1 ي  تهڭلى
ــدار« ــى »ئىقتى ــۆز ن ــگه ئ  ئىچى

ــان ــۇ .ئالمىغ ــى ب ــۇقىرىقى مېن  ي
ــۇۋهپپهقىيهت« ــسىنى »م  تهڭلىمى

ــــا ــــپ قايت ــــشىمغا يېزى  چىقى
 ســــهۋهبلهرنىڭ مهجبۇرلىغــــان

 .بىرسىدۇر
 قىزىقىش يۈكسهك )4



ـــى( كـــۈنى ئـــۆكتهبىر-4  يهن
 )كـۈنى ئۆكتهبىر-4 يىلى-2007
 بىلله بىلهن ئامانگۈل ئايالىم مهن

 كېلىـدىغان دهك30km ئۆيىمىزگه
ــۋود ــهھىرىدىكى ھوللي ــوداك ش  ك

ــسىغا ــر تىياتىرخانى ــسېرت بى  كون
 تىياتىرخانـا بـۇ .باردىم كۆرگىلى
 بــويىچه ساھهســى كىنــو دۇنيــادا

 مۇكاپـات دهرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ
 نـى»مۇكاپـاتى ئوسكار« بولغان

 تىدىغانئىــشلى ئۈچــۈن تــارقىتىش



 بولۇپ، بىرسى تىياتىرخانىالرنىڭ
 كۆرسـهتكۈچىلهر ئويۇن كونسېرتتا
ــا ــان دۇنياغ ــك تونۇلغ  تۈركىيىلى
 بىـلهن ئهرهنهر سهرتاب ناخشىچى

ــور ــانوچى ۋه كومپوزىت ــاھىر پىي  ف
 تۈركىيىلىـك .ئىـدى ئاتاكوگلۇالر

 ئهرهنهر سـهرتاب ناخـشىچى ئايال
 ياۋروپـــــــا يىللىـــــــق-2003

»Eurowision« ــــــــــشا  ناخ
 بىــــرىنچىلىككه ابىقىــــسىدهمۇس

ــــشىپ، ــــا ئېرى  داڭــــق دۇنياغ



ــان ــز .چىقارغ ــلىده بى ــوس ئهس  ل
 تۈركلهرنىــڭ رايونىــدا ئــانجېلېس

 ئىكهنلىكىنــــــى قانچىلىــــــك
ــكه، ــۇ« بىلمىگهچ ــسېرتقا ب  كون

 تاماشىبىن يۈز قانچه بىر ئېھتىمال
ــــېلهر ــــان پهرهز دهپ ،»ك  قىلغ
ــدۇق ــت ئهگهر .ئى ــۇنداق راس  ش
 ملىقئاخشا بىر زالنىڭ بۇ بولسا،

ــــــسى ــــــمهت بهك ئىجارى  قىم
 شـۇڭا، .ئىدى كېرهك بولماسلىقى

 ئۇيغــۇر يهرگه بــۇ كهلگۈســىده



ــستالرنىمۇ ــپ ئارتى ــپ تهكلى  قىلى
ــۇن ــدۇرۇش ئوي ــىدا، قوي  ئارزۇس

 ئاخشام بىر تىياتىرخانىنى بۇ مهن
ــــارىگه ــــېلىش ئىج ــــۈن ئ  ئۈچ

 كېتىـدىغانلىقىنى پـۇل قانچىلىك
 .بولـــدۇم باقمـــاقچىمۇ ســـوراپ

ــــېكىن، ــــۇ ل ــــاتىيات ئ  ىرخانىغ
ـــدىن ـــيىن كىرگهن ـــران كې  ھهي

 3 تىياتىرخانــــا بـــۇ .قالـــدىم
ـــك ـــۇپ، قهۋهتلى ـــا بول  ئۇنىڭغ

ــادهم ئهتراپىــدا 3600 جهمئىــي  ئ



ـــىغىدىكهن ـــز .س ـــان بى  ئولتۇرغ
ــن ــتۈنكى يهردى ــى 2 ئۈس  قهۋهتن
 شـۇنداقتىمۇ .بولمايتتى كۆرگىلى

 باشــــــــالنغۇچه ئويــــــــۇن
 قهۋىتـــــى-1 تىياتىرخانىنىــــڭ

ــلهنب تاماشــىبىنالر تۈركىيىلىــك  ى
-1 پهرىــزىمچه .تولــدى لىــق

 ئولتۇرغـــــــــان قهۋهتـــــــــته
ـــىبىنالرنىڭ ـــۆزىال تاماش  2000 ئ

 مهن .مۇمكىن ئېشىشى كىشىدىن
 مۇنـداق كۆرۈۋېتىپ، ئويۇننى بۇ



 :كهتـتىم پېتىـپ چوڭقۇر خىيالغا
 ئامېرىكـا پۈتـۈن بىرسـى، ئۇنىڭ
 دىيارىـدىكى ئۇيغۇر ھازىر بويىچه

ــى ــون 10 نوپۇس ــدا مىلي  ئهتراپى
-600 ئاران ۇرالردىنئۇيغ بولغان

ــېقىن گه700 ــادهم ي ــار ئ ــۇ .ب  ب
 ئۇيغــۇر 6 ئــاران كونــسېرتقىمۇ

 تىنئانجېلېــس لــوس .كهلــدۇق
 بىــر شــهھهردىال بىــر ئىبــارهت

ـــسېرتنى ـــۆرۈش كون ـــۈن ك  ئۈچ
 تاماشــىبىنالرنىڭ تــۈرك يىغىلغــان



 .كهتتـى ئېـشىپ دىن2000 سانى
ــڭ ــده ئۇالرنى ــز ئىچى ــۇرۇن بى  ب

 40-30 باققــــان ئارىلىــــشىپ
ــــۈركىيى  بىرهرســــىمۇ لىكلهردىنت

ــــدى  تۈركىيىــــدىكى .كۆرۈنمى
 70 ســانى ئومــۇمى نوپۇســنىڭ

 بولغاچقـــا، ئهتراپىـــدا مىليـــون
 تۈرك كهلگهن كونسېرتقا بۇ ئهگهر

 ئۇيغـــۇر بىـــلهن تاماشـــىبىنالر
 نوپۇســـــقا تاماشـــــىبىنالرنىڭ

ـــــــسبىتىنى ســـــــۇندۇرغان  نى



 ئــانجېلېس لــوس سېلىــشتۇرساق،
 ئـارتۇق دىـن 2000 شهھىرىدىكى

 تـوغرا ئۇيغـۇر 42 ارانئـ تۈرككه
ـــدى، ـــگهن كهل ـــۆز دې  مهن .س

ـــڭ ـــۇ ئۇيغۇرالرنى ـــا ب  ئهھۋالىغ
ــايىتى ــدىم ناھ ــۇر« .ئېچىن  ئۇيغ

ـــسالرنى ـــپ ئارتى ـــپ تهكلى  قىلى
ــپ، ــۇ ئهكېلى ــدا مۇش  تىياتىرخانى

ـــۇن ـــدۇرۇش ئوي ـــۇتلهق قوي  م
ــــۇمكىن ــــكهن م  دهپ ،»ئهمهس

 راســـــتتىنال ئهگهر .ئويلىـــــدىم



 قانچىلىــك ئۇنىڭغــا چاقىرتــساق،
 يهنه ئۇنىـڭ كـېلهر؟ الرتاماشىبىن
 ئاتاكوگلۇنىــڭ فــاھىر بىرســى،
 ۋاقىتتىكـــى چېلىۋاتقـــان پىيـــانو

ــاپىتى ــدى قىي ــۇ .ئى ــپ، ئ  مېڭى
 بىـر كهلگهنده ئوتتۇرىسىغا سهھنه

 ۋه تېتىــك گهۋدىلىــك، ناھــايىتى
 .كۆرۈنهتتى قىياپهتته ھهيۋهتلىك

 ئۇنىـڭ چالغانـدا پىيـانو لېكىن،
 ھهرىكهتـــكه بهدىنـــى پۈتـــۈن
 يېقىن گرادۇسقا 90 بېلى كېلىپ،



ــپ،  پىيانونىــڭ خــۇددى ئېگىلى
ــگه ــپ ئىچى ــدهك كىرى  كېتىدىغان
 قىياپىتىدىن، بۇ ئۇنىڭ .قىالتتى

ـــــــانودا ـــــــدهك پىي  بۈگۈنكى
 بولۇشــــىدا، مۇۋهپپهقىيهتلىــــك

 يۈكـسهك بولغـان پىيانوغا ئۇنىڭ
ــشى ــايىتى قىزىقى ــوڭ ناھ  رول چ

 ئالـدىغا پىيانونىڭ ئوينىغانلىقى،
 مۇھــازىر ئولتۇرغانــدا، كېلىــپ

ــــڭ ــــۈن ئۇنى  ۋۇجــــۇدىنى پۈت
 نهرســه بىـرال ئىبــارهت پىيـانودىن



 پىيــانو ئۇنىــڭ قاپاليــدىغانلىقى،
 ياخـشى ئىچىدىن-ئىچ چېلىشنى

 .تـۇراتتى چىقىپ كۆرىدىغانلىقى
 پىيـــانوچى داڭلىـــق دۇنياغـــا
 ئوخشاش بىلهن فاھىر مۇبېتخوۋېن
 .ئىدى ئادهم خىلدىكى

ـــۇنىڭ ـــلهن ش ـــۆز مهن بى -ئ
 يېڭـى نهچچه بىر يهنه ئۆزۈمدىن
 :باشلىدىم سوراشقا سوئالالرنى

ـــسهك )1 ـــزىقىش يۈك ـــر قى  بى
ــــشىنىڭ ــــك كى  مۇۋهپپهقىيهتلى



 ئوينايدۇ؟ رول قانداق بولۇشىدا
ــسهك )2 ــزىقىش يۈك ــن قى  نهدى

 كېلىدۇ؟
ـــــسهك )3 ـــــشنى يۈك  قىزىقى

 كىرگــۈزۈش تهڭلىمىــگه يــۇقىرىقى
ــــــۇ ــــــوق؟-كېرهكم  ئهگهر ي

 قايـسى بولسا، كېرهك كىرگۈزۈش
 كېرهك؟ كىرگۈزۈش تهرىقىده

ـــڭ ـــۈنكى مېنى ـــالهتكه بۈگ  ھ
ـــــشىمدىمۇ ـــــڭ كېلهلى  ئۆزۈمنى

ـــان بىلىمـــگه ۋه مهكـــتهپ  بولغ



 ناھـايىتى قىزىقىـشىم پهۋقۇلئادده
ـــــوڭ ـــــان رول چ  مهن .ئوينىغ

ــــــان باشــــــالنغۇچتا  ئوقۇۋاتق
 مهكــتهپكه ئۆزۈمنىــڭ ۋاقتىمــدا،
 ئاساســهن ئــامراقلىقىم ئىنتــايىن

ــا ــش تۇغم ــدى ئى ــنچه .ئى  كېيى
 ھهر ه،بىلىمـگ ھهرقانـداق مهنده

 نهرســـــىگه يېڭـــــى قانـــــداق
ــر قىزىقىــدىغان ــدا مىــجهز بى  پهي

 ئوتتـۇرا تولۇقسىز مېنىڭ .بولدى
ــته ــان مهكتهپ ــدا ئوقۇۋاتق  ۋاقتىم



ــو ــسىغا رادىئ ــشىم تېخنىكى  قىزىقى
ـــڭ ـــىرى ئاكامنى ـــارقىلىق تهس  ئ

ــان ــدى بولغ ــام :ئى ــو ئاك  رادىئ
ــــنى ــــلىغاندىن قۇراشتۇرۇش  باش

ــيىن، ــق مهن كې ــڭ داۋاملى  ئۇنى
 بهزىـده .ئولتۇراتتىم پقارا يېنىدا

 يــاردهم مــۇنچه-ئــانچه ئۇنىڭغــا
 ئۆزۈممـۇ جهريانـدا شۇ .قىالتتىم

 رادىئوغــــا ھالــــدا تهدرىجىــــي
ـــدىغان ـــۇپ قىزىقى ـــان بول  قالغ

ــدىم ــۇنىڭ .ئى ــلهن ش ــالىي بى  ئ



 رادىئـو ئۈچـۈن ئوقۇشـى مهكتهپ
 .تاللىـدىم كهسپىنى ئېلېكترونىكا
 ئېلېكتــر ئۇنۋانىنىمــۇ دوكتورلــۇق

 .ئالدىم هسپىدىنك ئىنجھېنېرلىقى
ـــۇنىڭدىن ـــپ ش ـــر تارتى  ئېلېكت

 بىــر كهســپىنىڭ ئىنجھېنېرلىقــى
ــــارمىقى ــــان ت ــــا بولغ  ئوپتىك
 .كېلىـۋاتىمهن ئىشلهپ ساھهسىده

 ناھـايىتى ئىشالر بۇنداق دۇنيادا
 ئامېرىكىــدا مهســىلهن، .كــۆپ
 ئوغلىمـۇ ۋاسكېتبولچىنىڭ داڭلىق



 بولىدىغان، ۋاسكېتبولچى داڭلىق
ـــق ـــو داڭلى ـــستىن كىن  ىڭئارتى
 ئارتىـستى كىنو داڭلىق بالىسىمۇ

ـــدىغان، ـــلهغ بولى ـــېلىپ مهب  س
 مىليـــــــاردېر ۋه مىليـــــــونېر
 ئوخـشاش بالىسىمۇ بولغانالرنىڭ

ـــپ ـــا ته،كهس ـــسىنىڭ ھهتت  دادى
ــىركىتىده ــشلهپ، ش ــۇ ئى  ئۆزلىرىم
ــايىن ــاي ئىنت ــان ب ــشالر بولغ  ئى
 بـۇرۇن بىزنىـڭ .كـۆپ ناھايىتى

ــۇ بولــۇپ، بــار قوشــنىمىز بىــر  ئ



ـــــدىكى ـــــ ئهر ئۆي  سىكلىتموت
 .ئىـدى ئامراق ئىنتايىن مىنىشكه
 موتسېكلىتلىرىدىن ئېسىل ئۆزىنىڭ

 كېـيىن .ئىـدى بـار قانچىسى بىر
 بـالىلىرىمىز بىزنىـڭ ئۆزىنىـڭ ئۇ

ـــلهن ـــۇرداش بى ـــڭ 3 ق  ئوغلىنى
ــسىگه ــسىكلىت ھهممى ــپ موت  ئېلى

 يهكـــشهنبه-شـــهنبه ھهر .بهردى
 يىـراق بىر بويىچه ئائىله كۈنلىرى

ــا ــپ، جاڭگالغ ــسىك بېرى  لىتموت
 قىلىـپ شۇنداق .كېلهتتى مىنىپ



ــۇ ــدىكى ب ــمه ئائىلى ــالىالر ھهم  ب
 بولـۇپ قىزىقىدىغان موتسىكلىتقا

 .بولدى چوڭ
 بىـر كىشىلهرنىڭ بهزى دېمهك،

 تۇغمــا قىزىقىــشى بولغــان ئىــشقا
 كىـشىلهرنىڭ بهزى يهنه .بولىـدۇ

 يۈكـــسهك بولغـــان ئىـــشقا بىـــر
 ئۆسـۈپ ئـۆزى بولـسا، قىزىقىشى

 شــــقابا جهريانىــــدا يېــــتىلىش
 مۇھىتنىـــــڭ ۋه كىـــــشىلهرنىڭ

 بارلىققــــا ئــــارقىلىق تهســــىرى



 .كېلىدۇ
 تىرىشچانلىق )5

ـــــنىڭچه، ـــــشچانلىق مې  تىرى
 ئىچىـگه ئۆز تهركىبلهرنى مۇنداق
 :ئالىدۇ

 نىيهتكه قهتئىي = تىرىشچانلىق
ــېلىش ــاتۇرلۇق + ك ــاتتىق + ب  ق

ـــــــشلهش ـــــــاداققىچه + ئى  ئ
  بوشاشماسلىق

 ئــامېرىكىلىق داڭلىـق دۇنياغـا 
-2007 ترۇمـپ دونالد رمىلياردې



 كىتـاب بىر ئۆكتهبىرده-16 يىلى
ـــاردى ـــۇ .چىق ـــاب ب ـــۇ كىت  ئ
 تىـن 5 چىققان يېزىپ ھازىرغىچه

 بولـۇپ، بىرسى كىتابنىڭ ئارتۇق
 چـوڭ-چـوڭ« :ماۋزۇسـى ئۇنىڭ

 سـۆڭگىچىگه كـۆزلهپ، ئىشالرنى
 Think big and kichk( »تهپ
ass(. يهردىكـــى بـــۇ مېـــنىڭچه 
ــــگهن »تهپ ســــۆڭگىچىگه«  دې

 نىـيهتكه قهتئىي مهنىسى ىڭسۆزن
 ئىـشله قاتتىق بول، باتۇر كهل،



ـــــــاداققىچه ۋه  بوشاشـــــــما ئ
 يېقىنـدا .ئىبـارهتتۇر دېگهنلهردىن

ــڭ ــر ئامېرىكىنى ــك بى  مهملىكهتلى
 ئىستانسىــسى تېلېــۋىزىيه چــوڭ
 بىـلهن مىليـاردېر« بىـلهن ئۇنىڭ

ــــشىش ــــگهن »سىردى ــــر دې  بى
 تارقاتقـــان ئىـــشلهپ پروگراممـــا

ــۇپ، ــۇ بول ــڭپروگراممى ئ  ئهڭ نى
 رىياسهتچىـسى پروگرامما ئاخىرىدا

 تاماشــىبىنالر ئهگهر« ئۇنىڭــدىن
ــۈنكى ــدىن بۈگ  پهقهت پروگراممى



ــرال ــۆزنى بى ــته س ــدۇرۇپ ئهس  قال
 سـېنىڭچه كهلـسه، توغرا قايتىشقا

 »كېـرهك؟ بولۇشـى نـېمه سۆز ئۇ
 ترۇمـپ دونالد سورىۋېدى، دهپ

 يولــدا يېــرىم ھهرگىــز« :ئۇنىڭغــا
 قىلىۋاتقان ھهرگىز قالما؛ توختاپ

ـــشىڭدىن ـــرىم ئى ـــدا يې  ۋاز يول
 .بهردى جــاۋاب دهپ ،»كهچــمه

 يــۇقىرىقى مهنىــسى ســۆزنىڭ بــۇ
 سۆز دېگهن »بوشاشما ئاداققىچه«

 يهنه يهرده بۇ .ئوخشاشتۇر بىلهن



ــر ــتىم بى ــتلهپ قې ــكه تهكى  ئۆتۈش
 يــۇقىرىقى شــۇكى، ئهرزىيــدىغىنى

ــــــشچانلىق" ــــــڭ "تىرى  4 نى
ــايىن ھهممىــسى تهركىبىنىــڭ  ئىنت

ــۇھىم ــۇپ، م ــر بول ــسهك بى  يۈك
ــايىنى ــۆزلهپ غ ــشىۋاتقان ك  تىرى

 بىرهرسـى ئۇالرنىڭ ئۈچۈن كىشى
 بـۇ .بولمايدۇ ھهرگىز بولسا كهم

 باشقا ياكى تىلى ئىنگلىز نۇقتىنى
 ئۆگىنىــپ تىلــى ئهل چهت بىــرهر

ــان ــشىلهرنىڭ باقق ــسى كى  ھهممى



ــايىتى ــدان ناھ ــىنىدۇ ئوب  .چۈش
 4 يــــــۇقىرىقى ســـــىزده ئهگهر

 بولـسا، هلت ھهممىسى سۈپهتنىڭ
 بىـر چوقـۇم ئۆگىنىـشنى تىل سىز

 يـاكى چىقالىـدىڭىز ئېلىـپ باشقا
 سـىزده ئهگهر .چىقااليـسىز ئېلىپ

 بولــسا، كهم بىرهرســى ئــۇالردىن
 ئاللىقاچان يولدىن ئۇ چوقۇم سىز

 كېـيىن بۇنىڭدىن ياكى قايتتىڭىز
 باشـــقا، ئۇنىڭـــدىن .قايتىـــسىز

ـــشچانلىق ـــوغرا تىرى ـــۇل ت  ئۇس



ـــىدا ـــپ ئاساس ـــسا،بېرىل ئېلى  مى
 .بهرمهيـدۇ ئۈنۈم كۆڭۈلدىكىدهك

ــوغرا ــسا، ئۇســۇل ت ــر ھهر بول  بى
 تهجرىبىلىـرى، ئهمهلىي ئادهمنىڭ

 سـىناق ئۈزلۈكسىز ۋه قايتا-قايتا
-تهجـرىبه ئهمهلىيهتـتىن قىلىپ،

ـــشى ســـاۋاق ـــارقىلىق يهكۈنلى  ئ
 ئــادهم ھهمــمه .كېلىــدۇ بارلىققــا
ــۈن ــۈم ئۈچ ــدىغان ئۈن ــر بېرى  بى

ـــال ـــۇل ئۇنىۋېرس ـــۇد ئۇس  مهۋج
ــر ھهر .همهسئ ــادهم بى ــۆزىگه ئ  ئ



 ئـۆز ئۇسۇلنى كېلىدىغان مۇۋاپىق
ـــۆزىگه ئاساســـىدا ئهمهلىيىتـــى  ئ

 .كېرهك چىقىشى تېپىپ تايىنىپ
ــــــــان خهت ماڭــــــــا  يازغ

-ئاتـا ئىچىده، ئوقۇغۇچىالرنىڭ
 ئىقتىسادىي چوڭ ئىنتايىن ئانىسى

 ئۆزىنىـــڭ ئىچىـــده قىيىنچىلىـــق
 بىـــلهن ئىقتىـــساد ئوقۇشـــىنى

 شـۇڭا لىقنى،بېرىۋاتقان تهمىنلهپ
 ياخـــشى تىرىـــشىپ ئۆزىنىـــڭ
 بىــراق، كېرهكلىكىنــى، ئوقۇشــى



ـــان ـــپ ئوقۇۋاتق ـــچه كهكهس  قىل
ـــانلىقى ـــۆز ئۈچـــۈن، قىزىقمىغ  ئ

ــــىغا ــــال ئوقۇش ــــى زادى  زېھنىن
 ئېيتقــانالرمۇ يىغالمايۋاتقــانلىقىنى

 ئهگهر سـىز دېـمهك، .كۆپ خېلى
 ئـۇ سـىز قىزىقمىسىڭىز، ئىشقا بىر

ـــش ـــۈن ئى ـــشچانلىق ئۈچ  تىرى
 يۇقىرىقىـــدهك لمهيـــسىز؛كۆرسىته

ـــــشچانلىقنىڭ ـــــدىنقى تىرى  ئال
 بولغــان قىلمـاقچى ســىز شـهرتى،

ــشىڭىزغا ــسهك ئى ــده يۈك  دهرىجى



 ئهگهر .ئىبــارهت قىزىقىــشىڭىزدىن
 ئىــــشىڭىزغا قىلىۋاتقــــان ســــىز

 ھهر سىز قىزىقسىڭىز، پهۋقۇلئادده
 ســىز خىــزمهت قىلىۋاتقــان كــۈنى

ــۈن ــر ئۈچ ــك بى ــش، بهختلى  ئى
 ۇرلــۇقھۇز ۋه خۇشــاللىق ســىزگه
 بولــۇپ ئىــش كېلىــدىغان ئېلىــپ

 قانچىلىـك ئـۇنى سـىز .تۇيۇلىدۇ
ــسىڭىزمۇ ــدىن قىل ــز ئۇنىڭ  ھهرگى
 بىـلهن ئىش ئۇ سىز .زېرىكمهيسىز
 ۋاقىتنىـڭ ۋاقتىڭىزدا شۇغۇلالنغان



 كېتىۋاتقـانلىقىنى ئۆتـۈپ قانداق
ــمهي ــسىز بىل ــات .قالى ــات-پ  پ

 ئىچىـده كـۈن بىـر ئادهم ئهگهر«
ــاي، ــاق ئۇخلىم ــېمهي، تام  24 ي

 نـېمه بولسا ئىشلىيهلىگهن سائهت
 »ھه؟-بـوالتتى ياخـشى دېگهن
ــويالپ دهپ ــسىز ئ ــڭ .قالى  ئۇنى

ــسىچه، ــىز ئهگهر ئهك ــۆزىڭىز س  ئ
 يــاكى ئىــشقا شــۇغۇللىنىۋاتقان

 قىزىقمىـسىڭىز، ئـازراقمۇ كهكهسپ
ــر ئۈچــۈن ســىز قىلىــش ئــۇنى  بى



ــۇم ــدۇ زۇل  شــۇ كــۈنى ھهر .بولى
 ئۆتكــــۈزگهن قىلىــــپ ئىــــشنى
 ۋه ئـازاب ۈنئۈچـ سـىز ھاياتىڭىز

 تولغــــان بىــــلهن ھهســــرهت
 .بولىدۇ ھايات ئېچىنىشلىق
ـــمهك، ـــۇقىرىقى دې ـــالىز ي  ئان
ــــارقىلىقمۇ ــــز ئ  يۈكــــسهك« بى

 مــۇۋهپپهقىيهت« نىمــۇ»قىــزىقىش
ــــسى ــــۈزۈش گه»تهڭلىمى  كىرگ
 .يېتهلهيمىز تونۇپ كېرهكلىكىنى

 تهلهي )6



 ئىككـــى نىڭمـــۇ »پۇرســـهت«
ــي ــسمى تهركىبى ــار قى ــڭ .ب  ئۇنى

 ئىرادىـسىگه ئـۆز كىشىنىڭ بىرسى
 ئــادهم بىــر بولغــان، بــاغلىق

ــــشىش ــــارقىلىق تىرى ــــا ئ  قولغ
 يهنه .پۇرســهت كهلتۈرهلهيــدىغان

ــى ــشىنىڭ بولــسا بىرس  ئــۆز كى
 مۇناســـىۋىتى بىــلهن ئىرادىــسى

 ئـامىلالر تاشـقى پۈتـۈنلهي يوق،
 .پۇرســهت هنگبېكىــتىل ئــارقىلىق

 »تهلهي« پۇرســهتنى-2 بــۇ مهن



 .كـۆردۈم مۇۋاپىـق ئاتاشنى دهپ
 مۇنداق پۇرسهتنى مېنىڭ ربهزىله

ــگه ــۈمگه ئىككى ــر بۆلۈش ــاز بى  ئ
 شـۇڭا .مـۇمكىن قېلىـشى ھهيران
 زۆرۈرلـۈكىنى ئايرىـشنىڭ بۇنداق

 ئارقىلىق مىسال بىر مۇنداق مهن
 .چۈشهندۈرهي

 دىيارىـدىن ئۇيغۇر يىلى-1984
ــۈم-1 ــاپونىيىگه تۈرك ــپ ي  چىقى

ــدىغانالرنى ــدا، ئوقۇي  تالاليدىغان
 رايونلـــۇق ئـــاپتونوم ئۇيغـــۇر



 يهرلىــــك نــــازارىتى مائارىــــپ
 چىققــان كېلىــپ مىللهتلهردىــن

 ئوقۇتقۇچىلىرىدىن مهكتهپ ئالىي
 ئۇالردىن تالالپ، ئادهمنى تهك50
 .ئالـدى ئىمتىھـان بويىچه پهن 3

 بىـرىنچىلىككه ئىمتىھانىدا بۇ مهن
 يىللىق يېرىم .تالالندىم ئېرىشىپ

 كۇرسـىدا، ئـۆگىنىش تىلى ياپون
 بــــۇرۇن تىلىــــدا يــــاپون مهن

 ســېلىۋالغان ئاســاس بهلگىلىــك
ـــا،  باشـــقا ســـىنىپتىكى بولغاچق



ــــالرغا ــــوپچه ساۋاقداش  دهرس ئ
ــهندۈرۈپ ــۈردۈم چۈش ــده .ي  ھهم

ـــىنىپ ـــلىقلىق س ـــۇ باش  رولىنىم
ــدىم ــېكىن، .ئوينى ــاپونىيىگه ل  ي

 بارغــان مهن قارىــسام، بېرىــپ
 قانـــــداق ھـــــېچ مهكتهپـــــته
 يـوق پروگراممىـسى ئاسپىرانتلىق

ـــكهن ـــۇالر .ئى ـــستېرلىق ئ  ماگى
 دوكتورلـــــۇق ۋه ۇنۋانىنىمـــــۇئ

 .بېرهلمهيــــدىكهن ئۇنۋانىنىمــــۇ
 بـار خهۋىـرى ئهھۋالـدىن ئىچكى



 بـۇ« ماڭـا بهزىلىرى كىشىلهردىن
 ئۇچـۇرنى دېگهن »سۇيقهست بىر

ــــــى .بهردى ــــــداقال مهيل  قان
 مهن قېـــتىم ئاشـــۇ بولمىـــسۇن،

 يــاپونىيىگه تۈركۈمــده-1 بىــلهن
ــــــان ئوقۇشــــــقا  تهك 15 بارغ

 ىسىتول دىن 10 ئوقۇغۇچىالرنىڭ
 .ئېرىـشتى ئۇنۋانىغا ماگىستېرلىق

ـــېكىن ـــم مهن ل ـــۇرۇش بىلى  ئاش
 مهجبۇرى تىشكهېك قايتىپ بىلهنال

ــدۇم ــۆزۈم گهرچه .بول ــاتتىق ئ  ق



ـــشىپ ـــهت تىرى ـــان پۇرس  ياراتق
 تهلىيىمنىــــــڭ بولــــــساممۇ،
ـــــدىن ـــــستېرلىق يوقلۇقى  ماگى

ــا ــشتىن ئۇنۋانىغ ــارهت ئېرىشى  ئىب
 پۈتـــۈنلهي ئىـــشتا بىـــر مۇشـــۇ
 بىـلهن ىڭشـۇن .بولدۇم مهغلۇپ

 ئـېلىش ئۇنـۋان يـۇقىرى بىر مهن
 ســـهپىرىمنى باشـــلىغان ئۈچـــۈن

ـــده  .ئاخىرالشـــتۇرمىدىم ياپونىيى
 ياپونىيىـدىكى ئهكـسىچه، ئۇنىڭ

 ئــاز ئاخىرلىشىــشىغا ئوقۇشــنىڭ



 سـهپهر يېڭـى بىـر يهنه قالغاندا،
 .باشلىدىم

 مىــــــسال بىــــــر يهنه مهن
 ئامانگۈلنىـڭ ئايـالىم .كۆرسىتهي

 رائوتتــــۇ بىــــلهن باشــــالنغۇچ
ــــى ــــۇر مهكتهپن ــــدا ئۇيغ  تىلى
ــۈرگهن ــر پۈتت ــۇغقىنى بى ــار ت  ب

ــۇپ، ــۇ بول ــڭ-1990 ئ  يىللىرىنى
 مهكــــتهپ ئــــالىي بىرىــــدىكى

ــــدا ــــۇر ئىمتىھانى ــــى ئۇيغ  تىل
 ئۇيغۇر پۈتۈن بويىچه سىستېمىسى



 .ئېرىشتى ئۈچىنچىلىككه دىيارىدا
 ئوقۇشـىنى تهييـارلىق يىللىـق بىر

ــده ــسا، تۈگهتكهن ــان بول  ئېلىنغ
ــــانالردىك  نهتىجىــــسى ىئىمتىھ

 يــــۇقىرى .بولــــدى بىرىنچــــى
ـــك ـــدارالر دهرىجىلى ـــۇ ئهمهل  ب

 دهســــــلهپته ئوقۇغۇچىالرغــــــا
 ئوقۇشــى بۇنــداق ئۇقتۇرۇشــىچه،

 ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بولغـان ياخشى
 ئـۆزى ۋه مهكـتهپ تاللىغان ئۆزى

 يـۈزده بارالىشى كهكهسپ تاللىغان



ــۈز ــهنت ي ــالهتكه پىرس ــگه كاپ  ئى
ــكهن ــېكىن، .ئى ــۇ ل ــىڭلىمىز ب  س

 داڭلىــــق بىــــر ىكىبېيجىڭــــد
 »ئىقتىـساد خهلقئارا« مهكتهپنىڭ
 تاللىغــــان كهســـپىنى دېـــگهن
 قولىغـا چاقىرىق كېيىن بولسىمۇ،

ــده ــسا، تهگكهن ــۇ قارى  ۋۇخهن ئ
 تهقسىم مهكتهپكه ئالىي بىر دىكى
 تهكـشۈرۈش كېيىن .قاپتۇ بولۇپ

ــارقىلىق  ئــۆزى ســىڭلىمىز ئــۇ ئ
ــان ــتهپ تاللىغ ــپ ۋه مهك  كهكهس



ــا ــشىكى ئارق ــايىتى ئى ــوڭ ناھ  چ
ــانلىقىنى بالىــسى بىرســىنىڭ  بارغ
ــدى ــۇنىڭ .بايقى ــلهن ش ــۇ بى  ب

 مــالىيه« كهســپىمۇ ســىڭلىمىزنىڭ
ــاتىپى ــۇپ »ك ــدى بول ــۇ .قال  ب

ــسالدىكى ــىڭلىمىزمۇ مى ــۆزى س  ئ
 ئۆزىگه ئارقىلىق تىرىشىش قاتتىق

 پۇرســـهت ياخـــشى ناھـــايىتى
 ئىرادىسىگه ئۆز بولسىمۇ، ياراتقان

ـــاغلىق ـــان ب ـــهۋهبلهر بولمىغ  س
ــدى ــاكى، ن،تۈپهيلى ــقىچه ي  باش



ـــــــــپ ـــــــــدا، قىلى  ئېيتقان
 ئــارزۇ ئــۆزى تهلهيــسىزلىكىدىن

 كهكهســـپ ۋه مهكـــتهپ قىلغـــان
 مهكتهپ كۆڭۈلدىكى .كىرهلمىدى

ــپ ۋه ــشتىن كهكهس ــارهت كىرى  ئىب
 ســىڭلىمىز بــۇ ئىــشتا بىــر مۇشــۇ

 .بولدى مهغلۇپ پۈتۈنلهي
 نىمـــــۇ»تهلهي« دېـــــمهك،

 گه»تهڭلىمىــسى مــۇۋهپپهقىيهت«
 .كېرهك كىرگۈزۈش

 تهڭلىمه ېڭىي )7



 يۇقىرىـدا مهن قىلىپ، شۇنداق
ـــۆزۈم ـــۇ ئ ـــى ب ـــى قېتىمق  يېڭ

 گه»تهڭلىمىــسى مــۇۋهپپهقىيهت«
ــــــكه ــــــشلىك كىرگۈزۈش  تېگى

ـــــامىلالرنى ـــــرهر ئ ـــــۇر بى  ق
 ئهمــدى .بولــدۇم چۈشــهندۈرۈپ

 يېزىـشقا تهڭلىمىنـى يېڭى بۇ بىز
ـــار ـــدۇق تهيي ـــۇنى مهن .بول  ئ
 :تۈزدۈم مۇنداق

ــــۇۋهپپهقىيهت ــــهت( = م  * )تهلهي + پۇرس
ـــدار(  + تاالنـــت +)تىرىـــشچانلىق + ئىقتى



 قىزىقىش يۈكسهك
ــۇ ــى ب ــهت« يهردىك  0 »پۇرس
 بىـر ئارىلىقىدىكى نىڭ +1 بىلهن

ــــى ــــدۇ قىممهتن  "تهلهي" .ئالى
ـــسا ـــلهن -1 بول ـــڭ +1 بى  نى

ـــدىكى ـــر ئارىلىقى ـــى بى  قىممهتن
 بولغاچقـــا، شـــۇنداق .ئالىـــدۇ
 »0 = تهلهي + پۇرسهت« بهزىده

ــــۇپ ــــدۇ بول ــــداق .قالى  بۇن
 بىـــلهن ئىقتىـــدار دا،ئهھۋالـــ

 مېـۋه قانـداق ھېچ تىرىشچانلىق



 .بولىـدۇ مهغلۇپ ئادهم بهرمهي،
 »0 = تهلهي + پۇرســـــــــهت«

ــسىمۇ، ــۇ بول ــر ئ  ئادهمنىــڭ بى
ــــاالنتى ــــلهن ت ــــسهك بى  يۈك

ـــشىغا ـــهن قىزىقى ـــىر ئاساس  تهس
 يـۇقىرىقى شۇڭا، .كۆرسىتهلمهيدۇ

ـــــدىكى ـــــت« تهڭلىمى  + تاالن
 پۇرسـهت« قـا»قىزىقىش يۈكسهك

ـــدىك »تهلهي +  مهن .ۆپهيتىلمى
ــــۇ ــــدىكى ب ــــان تهڭلىمى  قالغ

 قىمــمهت ســانلىق تهركىــپلهرگه



 .كۆرمىدىم مۇۋاپىق بېرىشنى
 ئهســكهرتىپ شــۇنىمۇ يهرده بــۇ

 كېرهككــــــــى، ئۆتــــــــۈش
 مهنىـسى نىـڭ» مۇۋهپپهقىيهت«

 ئــادهم بىــر .بولىــدۇ نىــسپىي
ــۇۋهپپهقىيهت« ــان دهپ »م  قارىغ

 ئۈچــۈن ئــادهم بىــر يهنه نهرســه،
 قېلىــشى بولــۇپ »مهغلــۇبىيهت«

 نۇرغـــۇن مهســـىلهن، .مـــۇمكىن
 ئىمتىھــانالردىن ئۈچــۈن ياشــالر

ــۈپ، ــر ئۆت ــالىي بى ــتهپكه ئ  مهك



ـــــــشنىڭ  ئـــــــۆزىال كىرىۋېلى
 بولۇشـــــى »مـــــۇۋهپپهقىيهت«

 تىلغـا يۇقىرىـدا ئهمما، .مۇمكىن
ـــان ـــىڭلىمىزنىڭ ئالغ ـــۆزى س  ئ

 ئۆتۈشى مهكتهپكه ياقتۇرمايدىغان
ــڭ ــۇبىيهت« ئۈچــۈن ئۇنى  »مهغل
 ھهمــمه هرئهگ .تۇيۇلــدى بولــۇپ

ــــسانالر ــــۈن ئىن ــــاق ئۈچ  ئورت
 ئۇنىۋېرســال« يــاكى مــۇۋهپپهقىيهت
 مهۋجۇد بىرسى تىن»مۇۋهپپهقىيهت

 مۇنــداق ئۇنىڭغــا قارالــسا، دهپ



 :مۇمكىن بېرىش ئېنىقلىما
 ئـــۆز = مـــۇۋهپپهقىيهت ئۇنىۋېرســـال

 ۋه مىللىتــــى دوســــتلىرى، ئائىلىــــسى،
ـــى ـــسى خىزمىت ـــده دائىرى ـــا ئىچى  قولغ
 .هرنهتىجىل زور كهلتۈرگهن

 ئۇنىۋېرسـال« بۇ قېتىم بۇ مهن
ــــۇۋهپپهقىيهت ــــسىدا »م  توغرى

 .توختالمايمهن كۆپ بۇنىڭدىن
 سۆز ئاخىرقى )8

 قـاراپ ياشـقا 50 يىـل بۇ مهن
 يىل بۇ جهھهتته كهسپ .ماڭدىم



ـــدىكى ئۈچـــۈن مهن  ئهڭ ئۆمرۈم
 بـۇ .بولـدى يىـل بىر ئۇتۇقلۇق

 رىېي بىر كۆڭلۈمنىڭ نهتىجىلهرگه
 بىـر يهنه بولسا، خوشال ئىنتايىن

ــي ــايىن رىې ــرىم ئىنت  بولــۇپ يې
 ســهۋهبى، بۇنىــڭ .كېلىــۋاتىمهن

ــــــداىئام مهن ــــــۇرۇپ رىكى  ت
ـــۇنداق ـــاپ مۇش ـــۈرگىنىم ياش  ي

ـــلهن، ـــدىن بى ـــال كۆڭلۈم  زادى
 ئۇ .بار ئىش بىر چىقىرالمايدىغان

 دىيارىـــدىكى ئۇيغـــۇر بولـــسىمۇ



ـــۇر ـــلىرى ئۇيغ ـــازىر ياش  دۇچ ھ
 ئـۆتكهن مهن .تهقدىر كېلىۋاتقان

ــل ــۇ ۋه يى ــلي ب ــازدا ى ــا ي  يۇرتق
 كـۆرگهن بارغاندا يوقالپ تۇققان
 يـاكى ياشاشقا ياشلىرىنىڭ ئۇيغۇر
 قالغان ئامالسىز ئۆرلهشكه يۇقۇرى
ــرى بىچــاره  كــۆز مېنىــڭ چىرايلى

ــدىن ــال ئالدىم ــدۇ زادى  .كهتمهي
ــــۆز ھهممىــــسىمۇ ئۇالرنىــــڭ  ئ

ــــدارلىرىنى ــــسهك ئهڭ ئىقتى  يۈك
 بىـر قىلدۇرۇپ، جارىي دهرىجىده



ـــارالق ـــستىقبا پ ـــۈزهل لغا،ئى  گ
 ھاياتقـا بهختلىـك ۋه كېلىچهككه
 لـېكىن .قىلىـدۇ ئارزۇ ئېرىشىشنى

 يـول قانـداق ھـازىر ئۈچۈن ئۇالر
 بار؟ پۇرسهت قانداق بار؟
 ئـائىلهم )يىلى-2007( يىل بۇ

 »ۋىـسال« ئۈرۈمچىـدىكى بىلهن
 ياشـــلىرى ئۇيغـــۇر رهســـتۇرانتىغا

 مهن بارغاندا، كۆرۈشكىلى بىلهن
 ئوقۇغــــۇچى 20-10 ئهســــلىده

 .ئىدىم قىلغان پهرهز دهپ كېلهر،



 يـۈز نهچـچه بىـر يهرگه ئۇ لېكىن
 مهن بۇ .كېلىپتۇ ياشلىرى ئۇيغۇر

ــۈن ــدىكى ۋه ئۈچ ــقا ئائىلهم  باش
 ئۇنتۇلماس بىر ئۈچۈن ھهممهيلهن

ـــدى ۋهقه ـــدىن مهن .بول  ئۇنىڭ
 چوڭقـۇر .ھاياجانالنـدىم قاتتىق

ــىرلهندىم ــۇر« .تهس ــى ئۇيغ  روھ
 تىچهېــــــپ ئــــــۆز ھــــــازىرمۇ

 چهكــسىز دهپ ،»تىپتۇىســاقلىنىۋ
ـــال ـــدۇم خۇش ـــدىن .بول  ئۇنىڭ

 ئۈچـۈن قىسمى قالغان ئۆمرىمنىڭ



ــر ــۈگىمهس بى ــي ت ــوزۇق روھى  ئ
ــدىم ــۇ .ئال ــورۇندا ئ ــڭ س  مېنى
 بىــلهن ياشــالر بىــر ھهر كهلــگهن

 مۇڭدىــــشىش كۇشــــاده-كهڭ
 بىـــر ھهر .بولمىـــدى پۇرســـىتىم
ــــنىڭ ــــۆزىنى ياش ــــاڭالش س  ئ
 شۇ كىن،ىل .بولمىدى پۇرسىتىممۇ
ـــورۇندا ـــقا ۋه س ـــايالردا باش  ج

ــكهن ــۇر كۆرۈش ــلىرىنىڭ ئۇيغ  ياش
ــا ــان ماڭ ــى قارىغ ــۆز ۋاقىتتىك  ك

ــــــۇرلىرى ــــــدىكى ۋه ن  چىرايى



 ئۇالرنىــڭ مهن ھېســسىياتلىرىدىن
ــــۆزۈمگه ــــېمه ئ ــــى ن  دېمهكچ
 .بولـدۇم بىلگهندهك ئىكهنلىكىنى

ــۇالر ــا ئ ــت بىزدىمــۇ« :ماڭ  تاالن
 ئىقتىـدار ۋه بىلىـم بىزدىمـۇ .بار
 نىتىرىشىــش قــاتتىق بىزمــۇ .بـار

 بىزمـۇ .تىرىـشااليمىز ۋه خااليمىز
ــــا ــــشتىن جاپ ــــازراقمۇ چېكى  ئ

ــايمىز ــېكىن، .قورقم ــز ل ــېمه بى  ن
 بولىــــــدىغانلىقىنى قىلــــــساق
 يـول قانداق بىزگه .بىلهلمىدۇق



 قانــداق .بىلهلمىــدۇق بــارلىقىنى
 يـۆلهنمهي ئانىمىزغا-ئاتا قىلساق
 باقااليــــدىغانلىقىمىزنى جــــان

 بىـزگه جهھهتته بۇ .بىلهلمىدۇق
ــار ــسىڭىز دهمي ــدهك ،»قىل  دېگهن

 مهن كېــيىن شــۇنىڭدىن .قىلــدى
 بـۇ« .ئويالنـدىم تـۈرده ئىزچىل

 ئىـش نېمه مهن سىڭىلالرغا-ئىنى
-ئـۆز دهپ »بېرهلهرمهن؟ قىلىپ

ـــدىن ـــق ئۆزۈم ـــوراپ داۋاملى  س
 .شـۇنداق ھهم ھـازىرمۇ .تۇردۇم



 ئۈچـۈن ئۇالر مهن باقسام ئويالپ
 چوڭ قانداق ھېچ ۋاقىتتا ھازىرقى

 .بېرهلمهيـدىكهنمهن قىلىـپ ئىش
 ئىـشىم بىـر بېرهلهيـدىغان قىلىپ
 .ئىــكهن يېــزىش نهرســىنى مۇشــۇ

 ھهر ئوقۇغـان يـازمىنى مۇشۇ مهن
 تهڭلىـمه-2 يۇقىرىقى ياشنىڭ بىر

 مۇنـداق ئۆزىـدىن-ئۆز ئاساسىدا
 بېقىـــشىنى ســـوراپ ســـوئالالرنى

 نـېمىلهر مهنـده« :قىلىمهن ئۈمىد
 ئىـكهن؟ كهم نېمىلهر ئىكهن؟ بار



ــــى كهم ــــدۇرۇش لهرنىنهرس  تول
 قىلىــشىم ئىـشالرنى نـېمه ئۈچـۈن
 »كېرهك؟
 ئۇچرىغاندا ئوڭۇشسىزلىققا چوڭ

ــدىغانغا ۋه ــول ماڭى ــاي ي  تاپالم
ـــدا ـــي قالغان ـــتىن روھى  جهھهت

 ئىنـساننىڭ ھهممه چۈشكۈنلىشىش
 يهردىكى بۇ .خۇسۇسيىتى ئورتاق

 چۈشـــكۈنلۈكنى بۇنـــداق گهپ
 ۋاقىـــــــــت قانچىلىـــــــــك

ـــــداق .داۋامالشتۇرۇشـــــتا  بۇن



 مـــۇددهت ئـــۇزۇن نلۈكچۈشـــكۈ
 چوڭ ئادهمگه بىر ئۇ داۋامالشسا،
ـــانالرنى ـــپ زىي ـــدۇ ئېلى  .كېلى

ــق ــشى ئهقىللى ــده كى ــوق ئۆزى  ي
 .ئۇرمايـدۇ ئـاھ ئۈچـۈن نهرسىلهر
ــده ئهكــسىچه، ئۇنىــڭ ــار ئۆزى  ب

 تېپىـپ ھهممىـسىنى نهرسىلهرنىڭ
 ئهڭ كۈچىـدىن ئۇالرنىڭ چىقىپ،

ــــده زور ــــشقا دهرىجى  پايدىلىنى
ـــــشىدۇ ـــــادهم .تىرى ـــــۆز ئ  ئ
 بولمىغــان ئاســتىدا كونتروللــۇقى



ـــشالر ـــۈن ئى ـــچه ئۈچ ـــاھ قىل  ئ
 چـــۈنكى .كېـــرهك ئۇرماســـلىقى

ــداق ــاھ ئۇن ــنىڭ ئ ــېچ ئۇرۇش  ھ
 .يـوق قىممىتـى ئهمهلىـي قانداق

ــــڭ ــــسىچه، ئۇنى ــــۆزى ئهك  ئ
ــــــدىغان ــــــشالرنىڭ قىالالي  ئى

ـــسىنى ـــپ، تېپىـــپ ھهممى  چىقى
 باشـالپ مۇھىمىدىن ئهڭ ئۇالرنى

ــر ــرلهپ-بى ــشى بى ــرهك قىلى  .كې
ـــدا ـــهندۈرۈلگهندهك يۇقىرى  چۈش

 .كېــرهك »تېــپىش ســۆڭگىچىگه«



 ئۈچـۈن ئـۆزى قىلغاندا، شۇنداق
 بىــر كهلــگهن تهتــۈر ئىنتــايىن

 دهرىجىـــده مهلـــۇم شـــارائىتتىمۇ
 يـاكى ۋاقىت .قازىنااليدۇ نهتىجه

ــــــۈر ــــــسراپچىلىقىدىن ئۆم  ئى
ــاقلىنااليدۇ ــسىز .س ــا ئۆزلۈك  ئالغ

 ئۆزۈمنىـڭ مهن .ئىلگىرىلىيهلهيدۇ
 بىـر رىقىـدهكيۇقى يازمىسىنىڭ بۇ

ـــانچه ـــلهرده ق ـــڭ جهھهت  ئۆزىنى
 مېڭىـــشىنى يۆنىلىـــشكه قايـــسى
 ياشـلىرى ئۇيغۇر قالغان بىلهلمهي



ـــۈن ـــر ئۈچ ـــاز بى ـــسى ئ  پايدى
ـــن بولۇشـــىنى ـــدىن چى  كۆڭلۈم

 .قىلىمهن ئۈمىد
 ئوقـۇرمهنلهرگه مېنىڭ ئاخىرىدا

ــا ــى قارىت ــدىم ئىكك  .بــار ئۈمى
 بىـرهر سـىز ئهگهر بىرسى، ئۇنىڭ
 اتقانباشـــقۇرۇۋ بېتىنـــى تـــور

 تـور ئاشـۇ يازمىنى بۇ بولسىڭىز،
ــۇ ــپ بېتىگىم ــسىڭىز چىقىرى  .قوي

ــڭ ــدىن ئۈچــۈن بۇنى ــاكى مهن  ي
 رۇخـــــــسهت باشـــــــقىالردىن



ــسىڭىزمۇ ــدۇ ئالمى ــېكىن، .بولى  ل
ـــۇم ـــڭ چوق ـــدا ماقالىنى  ئاخىرى
 .قويـسىڭىز ئهسـكهرتىپ مهنبهنى

ــــڭ ــــداق مېنى ــــدته بۇن  ئۈمى
ــۇمنىڭ ــداق بولۇش ــهۋهبى مۇن  س

 ىقىلمــاقچ ئــۆزى ئــادهم .بــار
ـــــان ـــــشنى بولغ ـــــۇق ئى  تول

 قهدهمنـى كېيىنكـى چۈشهنمىسه،
ـــداق ـــب قان ـــى سىش،ې  كېيىنك
 قىلىـش ئىشالرنى قايسى قهدهمده

ـــــسىدا ـــــوغرا توغرى ـــــارار ت  ق



 مۇۋهپپهقىيهتلىــك .چىقىرالمايــدۇ
 ھهمده قىلىدىغان، ئارزۇ بولۇشنى

 بولمايـدىغان تۆلىمىـسه يولدا شۇ
 چىدايدىغان تۆلهشكه بهدهللهرنى

 يــۇقىرىقى قــۇمچو يــاش بىــر ھهر
ــى ــۇق تهڭلىمىن ــشى تول  چۈشىنى

 تـۇرۇپ چۈشهنمهي ئۇنى .كېرهك
 ئهگهر« خـۇددى قىلـسىڭىز، ئىش

ـــانلىقىڭىزنى نهگه ســـىز  مېڭىۋاتق
 يولـــدا قايـــسى بىلمىـــسىڭىز،

 دېگهنـگه »بولىۋېرىـدۇ ماڭسىڭىز



ــشاش ــر ئوخ ــش بى ــدۇ ئى  .بولى
ـــسى، ـــۇ مهن قىسقى ـــازمىنى ب  ي

ــان ــۆپرهك قهدهر ئىمك ــۇر ك  ئۇيغ
 ئارزۇ بېقىشىنى ئوقۇپ ىڭياشلىرىن

ــمهن ــڭ .قىلى ــدىم،-2 مېنى  ئۈمى
ــۇنى ــان ب ــر ھهر ئوقۇغ ــاش بى  ي
 تهڭلىـمه يـۇقىرىقى قهدهر ئىمكان

 بـۇ ئويلىنىـپ، ئـاز بىـر ئۈستىده
ــڭ ــۇكهممهل تهڭلىمىنى ــاكى م  ي

 يهرلىرىنــــى بولمىغــــان تــــوغرا
ــۇنى بايقىــسا، ــور ئ ــده ت  بهتلىرى



 .قويـسا يېزىـپ شهكلىده ئىنكاس
 چىقارغـان مىنىيـاز بۇ سىز ئهگهر
ــور ــڭ ت ــسىنى بېتىنى ــا ئادرى  ماڭ

 مېنىـــڭ( ئـــارقىلىق ئـــېلخهت
 :ئادرىـــــسىم ئـــــېلخهت

erkinsidiq@gmail.com( دهپ 
 بېــتىگه تــور ئــۇ مهن بهرســىڭىز،

 پـات-پات ئىنكاسالرنى چۈشكهن
 دۇنيـــادا .تـــۇرىمهن كـــۆرۈپ

 .يــوق ئىنــسان خاتاالشــمايدىغان
ـــڭ ـــان مېنى ـــهمده يازغ  ۋه نهرس



ــــشىمدا قىلغــــان ــــالىق ئى  خات
 .ئهمهس مۇمكىن ئۆتكۈزمهسلىكى

 بـۇرۇن يىل 25 بۇنىڭدىن مېنىڭ
 مــــــۇۋهپپهقىيهت« تــــــۈزگهن
 تهركىبنـى، 3 ئاران »تهڭلىمىسى

 ئۆز بهلگىسىنىال قوشۇش يالغۇز ۋه
 مهن قېـتىم بـۇ .ئـاالتتى ئىچىگه
 تهركىبنى، 6 كۆپهيتىپ، ئۇالرنى

ـــده ـــ ھهم ـــېلىش ۇش،قوش  ۋه ئ
ـــسابلىرىنى كـــۆپهيتىش ـــۆز ھې  ئ

 بىر بۇ .قىلدىم ئالىدىغان ئىچىگه



ــتۇر ــز .ئىلگىرىلهش ــۆز بى ــارا-ئ  ئ
 ۋه قىلىـش، مۇنازىره ۋه مۇزاكىره

ــۆز ــارا-ئ ــر ئ ــتۇرۇش پىكى  ئالماش
ــارقىلىق ــۇقىرىقى ئ ــى ي  تهڭلىمىن

 ھــالىتىگه ھــازىرقى ئۇيغۇرالرنىــڭ
 كېلىـــدىغان، ئۇيغـــۇن تېخىمـــۇ

 قىلىپ هڭلىمهت مۇكهممهل تېخىمۇ
 مهن.راۋاجالنـــــــــــدۇرااليمىز

 بىر جهھهتته مۇشۇ ھهممىڭالرنىڭ
 قوشۇشــىڭالرنى تــۆھپه كىــشىلىك

 .قىلىمهن ئۈمىد كۆڭلۈمدىن چىن



 .رهھمهت
 
 

 دۇنياغـــا
ـــق  داڭلى



 ۋه كومپوزىتــــور تۈركىيهلىــــك
 .ئاتاكوگلۇ فاھىر پىيانوچى

http://www.bilik.cn/bbs/
viewthread.php?tid=14578 
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ـــــــــــــــــڭ مهن  ئۆزۈمنى

ـــــڭ«  يېڭـــــى مۇۋهپپهقىيهتنى
 تېمىــدىكى دېــگهن »تهڭلىمىــسى

 يازمىنىـڭ مۇشـۇ يهنى يازمامدا،
 ئادهمنىــڭ بىــر بۆلۈمىــده،-1

 ىدىكىقازىنىـــش مـــۇۋهپپهقىيهت



ـــامىلالرنى مـــۇھىم  ۋه تىزىـــپ ئ
 ئۇالرنىـڭ. چىقتىم چۈشهندۈرۈپ

 ،»ئىقتىدار« ،»تاالنت« ئىچىده
 توغرا ئۆزىنى-ئۆز« ،»قىزىقىش«

 بىـر ئوخـشاش دېگهنگه »تونۇش
ــسىم ــۇھىم قى ــپلهر م ــار تهركى . ب
 بـۇ كۆرىـدىغىنىمىزدهك، تۆۋهنده

ــپلهر ــر تهركى ــڭ بى ــۆز ئادهمنى  ئ
 هھهمد تاللىشىدا، توغرا كهسپىنى

ـــۇ ـــتا ش ـــۆز ئاساس ـــپىده ئ  كهس
ــــك ــــىدا مۇۋهپپهقىيهتلى  بولۇش



. ئوينايــدۇ رول مــۇھىم ئىنتــايىن
 بۇ ئىچىده ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئهگهر

ــڭ ــۈمىنى-1 يازمىنى ــى بۆل  تېخ
 مهن بولــسا، باقمىغــانالر ئوقــۇپ

ـــڭ ـــدى ئۇالرنى ـــلهن ئال -1 بى
مهزكۇر كىتاپنىڭ ئالدىنقى (بۆلۈم

 ئوقــۇپ قېــتىم بىــر نــى)بــۆلىكى
ــشىنى ــهم چىقى ــلهن ىمىيلىكس  بى
 .قىلىمهن تهشهببۇس

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=1
4578 



ــــــدىكى  نۇرغــــــۇن ۋهتهن
 قېرىنداشــــــــــــــــــــالرنىڭ

ـــــڭ«  يېڭـــــى مۇۋهپپهقىيهتنى
ـــسى ـــى »تهڭلىمى ـــمه دىك  ھهم
 شئـــورۇنال تولـــۇق شـــهرتلهرنى
ــانىيىتى ــوق ئىمك ــر. ي ــسىم بى  قى

 مهســــــىلهن، كىــــــشىلىرىمىز،
 ياشـلىرىمىز، قىسىم بىر يېزىدىكى

 مهڭگـۈ ھازىرالشتىن شهرتلهرنى ئۇ
 لېكىن،. مۇمكىن قېلىشى مهھرۇم

ــۇ ــز ب ــۇ ھهرگى ــشىلهرنىڭ ئاش  كى



 بواللماسلىقىدىن مۇۋهپپهقىيهتلىك
 بۇرۇنمــۇ مهن. بهرمهيــدۇ دېــرهك

 ئۆتكهنــــــــدهك، ئېيتىــــــــپ
ــۇۋهپپهق« ــر »ىيهتم ــسبىي بى  نى

 ئـــاخىرقى ئهڭ بولـــۇپ، ئۇقـــۇم
 بهزى ســــــىزنىڭ ھېــــــسابتا

 مـۇۋهپپهقىيهتكه بىـر ئىشالردىكى
 ئېرىشكهنلىكىڭىز دهرىجىده قايسى

. بـاغلىق باھالىـشىغا ئۆزىڭىزنىڭ
ــــىز ئهگهر ــــڭ س  مۇۋهپپهقىيهتنى
 ھازىرلىيالمىغان شهرتلىرىنى ھهممه



 نىـشانىڭىزغا كۆزلىگهن بولسىڭىز،
 مـۇمكىن، سلىكىڭىزيېتهلمه تولۇق

ـــېكىن ـــۆزىڭىزگه ل ـــلۇق ئ  چۇش
. ئېرىشهلهيــسىز مــۇۋهپپهقىيهتكه

ــىز ئهگهر ــر س ــشنى بى ــپ ئى  قىلى
 ئهمهلگه ئۇنى باقمىسىڭىز، سىناپ

ــتىكى ــاللىق ئاشۇرۇش ــۆل ئېھتىم  ن
 ئــۆز سـىز ئهگهر شـۇڭا،. بولىـدۇ

ــــــۆمرىڭىزنى ــــــك ئ  ۋه مهنىلى
 ئۆتكــۈزمهكچى مۇۋهپپهقىيهتلىــك

-ىنباشـت چوقۇم بولىدىكهنسىز،



ــاخىر ــۆز ئ ــدارىڭىزنى ئ  ئهڭ ئىقتى
 سـېلىپ ئىـشقا دهرىجىـده يۇقىرى

ــشىڭىز ــرهك تىرىشى ــۇ مهن. كې  ب
 مــــــۇۋهپپهقىيهت قېتىمقــــــى

 ئىـــــشلهتكهن تهڭلىمىـــــسىده
ــېلىش قوشــۇش، ــۆپهيتىش ۋه ئ  ك

ــرى ــۇم بهلگىلى ــدىكى مهل  دهرىجى
 ئىگه، ئاساسقا ئهمهلىي ۋه ئىلمىي

ــــېكىن ــــۇ ل ــــاتىكىلىق ئ  ماتېم
ــــسابالش ــــرى ھې ــــ بهلگىلى  ۇئ

 پايدىلىنىش ئۈنۈملۈك تهڭلىمىدىن



. ئهمهس مۇھىم ئۇنچىۋاال ئۈچۈن
ــۇھىمى ئهڭ ــۇۋهپپهقىيهت« م  = م

 »يېـتىش نىـشانغا بىـر كۆزلىگهن
ــدىن ــارهت دېگهن ــا، ئىب  ئېنىقلىم

ـــــــده ـــــــۇۋهپپهقىيهت ھهم  م
ــــسىدىكى ــــپلهر، تهڭلىمى  تهركى

 ئۈستىده تهركىپلهر ئاشۇ شۇنداقال
ــــــــــپ ــــــــــان ئېلى  بېرىلغ

ـــلهردىن ـــ چۈشهندۈرۈش . ارهتئىب
 كهم نـېمه بـاركهن، نـېمه سىزده

ــكهن، ــۇنى ئى ــر ش ــنىقالپ بى  ئې



ــېقىش، ــده ب ــۇ ھهم ــتا ش  ئاساس
 قايـسى كېـيىن بۇنىڭدىن ئۆزىڭىز

 تىرىشــــــسىڭىز جهھهتــــــلهرده
 چىقىــش تېپىــپ بولىــدىغانلىقىنى

 ئـۇ مېـنىڭچه. مـۇھىم ھهممىدىن
ــڭ ــى چــوڭ ئهڭ تهڭلىمىنى  قىممىت

 . مۇمكىن بولۇشى جهھهتته مۇشۇ
ــۇ مهن ــڭيازم ب ــشىدا امنى  بې

ــكهرتىپ ــنى ئهس ــق قويۇش  مۇۋاپى
ــۆرگهن ــر يهنه ك ــش بى ــار ئى . ب

ـــــالرنىڭمۇ ـــــده تورداش  خهۋىرى



ـــــدهك، ـــــر مهن بولغىنى  ئېلېكت
 بـــويىچه كهســـپى ىقـــئىنژېنېرلى

 بىـر ئالغـان ئۇنـۋانى دوكتورلۇق
 ئىجتىمائىي بىرهر بولۇپ، ئىنژېنېر
. ئهمهس مۇتهخهسسىـسى پهننىڭ

ـــڭ ـــڭ مېنى ـــېچ ماقالىلىرىمنى  ھ
 بارغــان ئېلىــپ ئــۆزۈم سىقايسىــ
 ئاساسـىدا تهتقىقـات ئىلمىي بىرهر

ــــــــــــان  مهن. ئهمهس يېزىلغ
ـــۇ ئوقۇرمهنلهرنىـــڭ ـــۇقتىنى ب  ن

 مېنىـــڭ چۈشىنىـــشىنى، تولــۇق



ــــــا ــــــر پهقهت يازمىلىرىمغ  بى
 يــاكى ماتېرىيــالى پايــدىلىنىش

 قىلىپ، مۇئامىله قاتارىدا تهكلىپ
 پايدىلىنىـشىنى جانلىق ئۇنىڭدىن

ــورايمهن ــڭ. س ــا مېنى  نلىرىميازغ
 ئهھۋالىغـــا، ئادهمنىـــڭ ھهمـــمه
 ھهمــمه ئادهمنىــڭ بىــر يــاكى

ـــا ـــۇن ئهھۋالىغ ـــشى ئۇيغ  كېلى
ـــۇمكىن ـــېكىن. ئهمهس م  مهن ل

 بهلگىلىك ياشالرغا نۇرغۇن ئۇنىڭ
ـــسى ـــىنى پايدى ـــد بولۇش  ئۈمى



 . قىلىمهن
 ئۇيغــــــۇر تۆۋهنــــــده مهن

 قانـداق كهسپىنى ئۆز ياشلىرىنىڭ
ــشى ــى تاللى ــتىده كېرهكلىك  ئۈس

 ئالـــدى بــۇرۇن، توختىلىــشتىن
 بـــــۇ ئامېرىكىنىـــــڭ بىـــــلهن

 قىـسقىچه ئهھـۋالىنى جهھهتتىكى
ــتۇرۇپ ــۆتهي تونۇش ــداق. ئ  بۇن

ــــــسهت، قىلىــــــشىمدىكى  مهق
ــــــۇرمهنلهرده ــــــى ئوق  كېيىنك

 مهنىـــسى ئهســـلى مهزمـــۇنالرنى



 ئۈچـۈن چۈشىنىشى توغرا بويىچه
  .يارىتىشتۇر ئاساس بهلگىلىك



    ۋه  ۋه  ۋه  كهســـــپ كهســـــپ كهســـــپئامېرىكىنىـــــڭ ئامېرىكىنىـــــڭ ئامېرىكىنىـــــڭ 
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   ھۋالىھۋالىھۋالىئهئهئه
ـــات ـــاراپ باســـقۇچىغا ھاي  ق

ــۇرۇپ، ــپت ــداق نى  كهس  2 مۇن
 ئۇنىـڭ. مـۇمكىن ئـايرىش تۈرگه

ــى ــى بىرس ــپمهكتهپتىك .   كهس
  خىزمهتتىكـــــى بىرســـــى يهنه

 بــۇ ئۇيغۇرچىــدا گهرچه. كهســپ
 « ئىككىلىـــسى ھهر نهرســـىنىڭ
 ئاتىلىــــدىغان دهپ »كهســــپ



 ئۇالرنىـڭ ئىنگلىزچىـدا بولسىمۇ،
 هيپۈتـۈنل بىرىگه-بىر ئاتالغۇسى

  مهكتهپتىكى يهنى،. ئوخشىمايدۇ
. ئاتىلىــدۇ دهپ «major»كهســپ 

 ئۈچـــۈن  كهســپ خىزمهتتىكــى
ـــسا  ,career, profession» بول

occupation, vocation»  دېـــگهن
بهزىده بىر . ئاتالغۇالر ئىشلىتىلىدۇ

خىــزمهت كهســپىنىڭ ئىچىــده بىــر 
. قانچه خىزمهت ساھهلىرى بولىـدۇ

ـــپىنىڭ  ـــىلهن، داۋاالش كهس مهس



ئىچىـــده كېـــسهل كۆرىـــدىغان 
چىـــش دوختـــۇرى،  دوختـــۇر،

ـــته  ـــسمانىي جهھهت ـــسترا، جى سې
ـــادهم  ـــارقىلىق ئ ـــۇرۇش ئ چېنىقت

ــــــزچه  ( داۋاالش  «therapistئېنگىلى
«physical(  ــا ــپى، دوختۇرخان كهس

ـــك،  ـــسىدىكى تېخنى تهجرىبىخانى
مال دوختۇرى، ۋه دورىگهرچىلىـك 
دېگهنـــگه ئوخـــشاش كهســـپىي 

 . ساھهلهر بار
زىرغىچه بىــر ئــادهم مهن تـا ھــا



ــپنى  ــان  كهس ــد قىلغ ــۆزى ئۈمى ئ
ئوقۇش، ئاشـۇ  كهسـپته خىـزمهت 
تېپىش، ۋه بىر  كهسپتىن يهنه بىر  
ـــته  ـــۆتكىلىش جهھهت ـــپكه ي كهس
ـــــا  ـــــلهن ئامېرىك ـــــو بى جۇڭگ
ــــك پهرق  ــــسىدا قانچىلى ئوتتۇرى
بــــارلىقىنى ئــــويالپ باقمىغــــان 

بۇ قېتىم مۇشۇ يازمىنى . ئىكهنمهن
ــى ــۇ مهس ــۈن ب ــارالش ئۈچ له تهيي

ــپ ۋه  ــاز ئويلىنى ــر ئ توغرىــسىدا بى
ئىزدىنىـــپ، بـــۇ ئىككـــى دۆلهت 



ــــــڭ  ــــــسىدىكى پهرقنى ئوتتۇرى
ـــا ھهيـــران قالـــدىم . چوڭلۇقىغ

ئوقـــۇرمهنلهر جۇڭگونىـــڭ بـــۇ 
جهھهتتىكـــى ئهھـــۋالىنى تولـــۇق 

شــۇڭا مهن بــۇ يهرده . چۈشــىنىدۇ
ـــڭ ئهھـــۋالىنىال  پهقهت ئامېرىكىنى

 . قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتهي
ــدا ــرب ھهر ئامېرىكى ــاش ى -ي

ــمۈرنىڭ ــۆزى ئۆس ــۈن ئ ــر ئۈچ   بى
ــالالشكهســپ  ــاردهم ئىــشىغا ت  ي

 قۇرۇلمـا مـۇنتىزىم بىـر قىلىدىغان



 ئوتتـۇرا تولۇق ۋه تولۇقسىز. بار
ـــته ـــۇش مهكتهپ ـــۈرۈپ ئوق  پۈتت

 بولغانالرغـا، تاپمـاقچى خىزمهت
 پۈتتــۈرۈپ ئوتتــۇرىنى تولــۇق ۋه

ـــالىي ـــته ئ ـــاقچى مهكتهپ  ئوقۇم
ـــا ـــالالش  كهســـپ بولغانالرغ  ت

 « بېرىـدىغان مهسلىھهت تتهجهھه
 بـۇ. بار »مهسلىھهتچىسىكهسپ 

 ئــالىي دېگهنــده كهم كىــشىلهر
 كۇرســــىنى تولــــۇق مهكــــتهپ

ــــۈرگهن، ــــسىخولوگىيه، پۈتت  پ



ـــــــــــــــــشۇناسلىق،  ئىنسان
 ژورنــــالىزىم مىللهتــــشۇناسلىق،

  دېگهندهك ئىلمى جهمئىيهت ياكى
. بولىــدۇ ئوقۇغــان لهردهكهســپ

ــــــۆپىنچىلىرى ــــــزمهتكه ك  خى
ــــي چۈشــــكهندىن ــــاش ىنكې  ي

ـــــا ـــــان ئوقۇغۇچىالرغ  قارىتىلغ
ــــــلىھهتچىلىك ــــــپى مهس  كهس

 مهخـسۇس باشـقىدىن توغرىسىدا
ــيىلهنگهن ــدۇ تهربى ــۇڭا. بولى  ش

ـــــــۇالر ـــــــلىھهتچىلىك ئ  مهس



ـــــــىدىكى ـــــــپ ساھهس   كهس
ــدۇر ــۇالر. ئهھلىلىرى ــزچه ئ  ئىنگلى

«career counselor» يــاكىadvisor» 
«career ــدۇ دهپ ــۇش. ئاتىلى  ئوق

ــرهر پۈتتۈرۈشــكه ــانقال يىــل بى  غ
 ئوقۇغــۇچىالر باشــالپ، ۋاقىتــتىن

ــۇ ــسى كهســپ » ب  »مهسلىھهتچى
 قېــــتىم قــــانچه بىــــر بىــــلهن

  كهســپ ئۆزىنىــڭ كۆرۈشــۈپ،
 قىزىقىشىنى كهسپىي ۋه نىشانىسى

 قىلىپ، مۇزاكىره بىلهن كىشى ئۇ



 مهكتهپنـى ئوتتـۇرا ئـارقىلىق شۇ
 چىقمـاقچى خىـزمهتكه پۈتتۈرۈپال
 نى  كهسـپاليىق ئۆزىگه بولغانالر

ـــدۇبېكىت ـــالىي. ى ـــته ئ  مهكتهپ
 كهلگۈسـىده بولغانالر ئوقۇماقچى
ــــزمهت ــــپى خى ــــۈن كهس  ئۈچ
ــــاقچى ــــان قىلم ــــشنى بولغ  ئى

 ته  كهسـپقايسى ئۈچۈن قىاللىشى
 ئېنىقالپ، بولىدىغانلىقىنى ئوقۇسا

 بولغـان ئوقۇمـاقچى ئارقىلىق شۇ
ــــالىي ــــتهپ ئ ــــپىنى مهك  كهس



ــدۇ ــۇنى. بېكىتى ــكهرتىپ ش  ئهس
ــۇش ــۇ كېرهككــى، قوي ــشالر ب  ئى

ـــۇت ـــدىن. ئهمهس لهقم  كىچىكى
 نېمه كهلگۈسىده ئۆزىنىڭ تارتىپال

 ئـۆز ئىكهنلىگىنـى قىلماقچى ئىش
 ئانىــسىنىڭ-ئاتــا يــاكى ئالــدىغا
 بولغـان، بېكىتىپ بىلهن ياردىمى

ـــۇنىڭدىن ـــيىن ش ـــۇ كې  قىلچىم
 . كۆپ ياشالرمۇ تهۋرىمهيدىغان
 ئــالىي ئوقۇغــۇچىالر كــۆپىنچه

  بىـر بـۇرۇن كىرىـشتىن مهكتهپكه



. بولىـدۇ بولغان لالپتا نىكهسپ
 كه  كهسـپتاللىغـان ئـۆزى ھهمده

 لــــېكىن،. كىرىــــدۇ ئوقۇشــــقا
 مهكــتهپلهر ئــالىي ئامېرىكىــدىكى

ـــر ـــسىم بى ـــڭ قى   ئوقۇغۇچىالرنى
 ئالىي بىر تۇرۇپال تاللىمايكهسپ 

. قويىدۇ يول كىرىشىگه مهكتهپكه
 نى كهسـپ« ئوقۇغۇچىالر بۇنداق

 »ئوقۇغـــــۇچىالر بېكىــــتمىگهن
 undecided»  ئىنگلىـــــــزچه(

students» (ــدۇ ــېالن.  دهپ ئاتىلى  ئ



ــــان ــــۆلچهرلهرگه بهزى قىلىنغ  م
ـــالنغاندا، ـــدىكى ئاساس  ئامېرىكى

ــــى ــــتهپكه يېڭ ــــرگهن مهك  كى
ــۇچىالر ــدىكى ئوقۇغ ــۇ ئىچى  مۇش
 ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ خىلــــدىكى
ــــسبىتى ــــهنتتىن 20 نى  50 پىرس

ــــهنتكىچه ــــكهن پىرس ــــۇ. ئى  ب
 يىـل بىـر دهسلهپكى ئوقۇغۇچىالر

 5-4 ىـدىغانقىزىق ئـۆزى ئىچىده
 بىرسـىدىن ھهر لهرنىڭ  كهسپتهك

 ئوقــۇپ تــالالپ دهرس بىــردىن



 ئۆزىنىــڭ ئــارقىلىق شــۇ بېقىــپ،
 قىزىقىـدىغانلىقىنى ئهڭ قايسىسىغا
 نى  كهسـپبىـر ئاندىن ئېنىقالپ،
 . تالاليدۇ
 تهســـۋىرلىگهن يۇقىرىــدا مهن

 نىــــڭ »كهســــپى مهكــــتهپ«
 نىــڭ «major» ســۆزى ئىنگلىــزچه
ـــلى ـــسى ئهس ـــىي« مهنى   ئاساس

 ئامېرىكىـدىكى بولـۇپ، »كهسپ
ــــــالىي ــــــتهپلهرده ئ  يهنه مهك

. بــار مــۇ »  كهســپقوشــۇمچه«



 دهپ «minor» ئىنگلىزچىـدا بۇنى
 ئـالىي بىـر سـىز يهنى،. ئاتايدۇ

  ئاساسـىي نى  كهسـپبىر مهكتهپته
ـــپ ـــر يهنه ،كهس ـــپبى  نى  كهس
 ئوقـۇپ، قىلىپ كهسپ  قوشۇمچه

 باكـاالۋر تهڭال تىن  كهسپئىككى
ــۋانى . بولىــدۇ ڭىزمۇئالــسى ئۇن
 ئوقۇغـۇچىالرنى ئوقۇغان بۇنداق

 »لىك  كهســپقــوش« ئامېرىكىــدا
ـــزچه(  («double-majored» ئىنگلى

ــۇچىالر ــدۇ دهپ ئوقۇغ  ھهر. ئاتاي



 دهســلهپكى ئوقۇغۇچىنىــڭ بىــر
 ئوقۇيـدىغىنى ئىچىده يىل ئىككى

ـــهن ـــۇمىي ئاساس ـــپ ئوم   كهس
ـــــــۇپ، ـــــــشىمىغان بول   ئوخ

 2 ئــــاخىرقى ئهڭ لهرنىڭكهســـپ
ــق ــىالده يىللى ــشىمايدۇ رس . ئوخ

ـــۇن ـــۇچىالر نۇرغ ـــل 5 ئوقۇغ  يى
 بــاكالۋر تىن  كهســپ2 ئىچىــده
  2 بـۇ. بوالاليـدۇ ئېلىپ ئۇنۋانى

ـــركهســـپ  ـــرىگه-بى ـــېقىن بى  ي
 سىز يهنى. بولۇۋېرىدۇ كهلمىسىمۇ



 فىزىكـا ئۈچۈن  كهسپ ئاساسلىق
 ئۈچۈن  كهسپ قوشۇمچه ئوقۇپ،

 . بولۇۋېرىدۇ ئوقۇسىڭىزمۇ تارىخ
ــ ــقا، س ــدىن باش ــر بۇنىڭ ىز بى

ئالىي مهكـتهپكه  كهسـپ تـالالپ 
ـــل  ـــرهر يى ـــپ، بى ـــۇپ كىرى بول
ئوقۇغانـــدىن كېـــيىن، بـــۇرۇن 
تاللىغـــان كهســـپىڭىزنى ياخـــشى 
ــپكه  ــر  كهس ــقا بى ــۆرمهي، باش ك
ـــــسىڭىز،  ـــــۆزگهرتمهكچى بول ئ
ــتهپلهر  ــالىي مهك ــدىكى ئ ئامېرىكى



. بۇنىڭغىمۇ پۈتۈنلهي يول قويىـدۇ
ئېالن قىلىنغان بهزى مـۆلچهرلهرگه 

نغاندا، ئامېرىكىــدا بىــر ئاساســال
ئالىي مهكتهپكه كىرىپ بولغانـدىن 
كېــيىن ئهڭ كامىــدا بىــر قېــتىم  
كهســـــــپ ئۆزگهرتىـــــــدىغان 

ــــسبىتى  ــــڭ نى  50ئوقۇغۇچىالرنى
ــــهنتتىن  ــــهنتكىچه 70پىرس  پىرس

 . بولغان ئارىلىقتا ئىكهن
ــر ھهر ــالىي بى ــۇ ئ  مهكتهپتىم

 »مهركىــزى كهســپ » بىــردىن



 ربـا («career center» ئىنگلىزچه(
 ئىــشلهيدىغان يهرده ئــۇ بولــۇپ،
 ئۇالرنىـڭ. بـار خادىم مهخسۇس
 يـاكى تـالالش  كهسپ ۋهزىپىسى

 مهســىلىگه ئىــشىدا ئــۆزگهرتىش
 بېرىـپ، مهسـلىھهت يولۇققانالرغا
ــڭ ــشىنى ئۇالرنى ــپ ھهل ئى  قىلى
 ئوقـــۇش شـــۇنداقال. بېـــرىش

ـــــــۈرۈش ـــــــدىكى پۈتت  ئالدى
ــزمهت ئوقۇغۇچىالرغــا ــپىش خى  تې

 يېڭى. بولۇش ياردهمده جهھهتته



 ئوقۇغۇچىالرغـا پۈتتۈرگهن ئوقۇش
ـــاجى  ۋه شـــىركهت بـــار ئېھتىي

 ئـادهم قانداق ئۆزلىرىگه ئىدارىلهر
 مهخـسۇس توغرىسىدا كېرهكلىكى
ــــۇر ــــارالپ، ئۇچ ــــۇ تهيي  ئاش

 كهسـپ « مۇشۇنداق ئۇچۇرالرنى
. بېرىدۇ ماڭدۇرۇپ گه»مهركىزى

 بۇنـــداق بولـــسا مهركهزلهر بـــۇ
 ئايرىــپ، تــۈرگه خىزمهتلهرنــى

ـــڭئوقۇغۇ ـــشى چىالرنى  پايدىلىنى
 ھهمده. ساقاليدۇ رهتلىك ئۈچۈن



ــــڭ ــــزمهتكه ئوقۇغۇچىالرنى  خى
 ئىلتىمـاس قىلغانـدىكى ئىلتىماس

 ئىــشىغا، تولــدۇرۇش جهدۋىلىنــى
 ئــــــۆزىنى-ئــــــۆز ھهمــــــده

ــــتۇرىدىغان ــــسقىچه« تونۇش  قى
ـــــالى ـــــزچه( »تهرجىمىھ  ئىنگلى

«Resume») ـــى ـــقىمۇ ن  تهييارالش
 . بېرىدۇ ياردهملىشىپ

ـــــدا ـــــۈكئ« ئامېرىكى   ۆمۈرل
 ئاساسـهن نهرسـه دېگهن »كهسپ

 ئـۆمرىنى پۈتۈن. ئهمهس مهۋجۇد



 بىـرال يـاكى ئىـداره بىرال پهقهت
ـــــــــىركهتته ـــــــــشلهپ ش  ئى
 ئـــاز ئىنتـــايىن ئۆتكۈزىـــدىغانالر

 بىـر يېقىنقـى. ئىگىلهيـدۇ سـاننى
 دوكالتىنىـڭ تهكـشۈرۈش ئىلمىي

ــــسىگه ــــالنغاندا، نهتىجى  ئاساس
 ئـادهم بىـر ھهر ھـازىر ئامېرىكىدا

ــۈن ــاتى پۈت ــدا ھاي ــۆز جهريانى  ئ
 بىـلهن ھېـساب ئوتتۇرا كهسپىنى

. ئۆزگهرتىـــدىكهن قېـــتىم 5-6
 ســتانفورد شــىركىتىده ئايالىمنىــڭ



 كهسـپىنى تارىخ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
 بولـسا شـىركهتته بۇ پۈتتۈرگهن،
ـــــشاق ـــــال يۇم ـــــلهن دېت  بى

 بـار كىـشى بىـر شۇغۇللىنىدىغان
ـــدى ـــمهك،. ئى ـــدا دې  ئامېرىكى

 بىلهن پىكهس ئوقۇغان مۇشۇنداق
ــۇغۇللىنىدىغان ــپى ش ــر كهس -بى

ـــرىگه ـــېقىن بى ـــدىغان ي  كهلمهي
 . بار كۆپ خېلى ئىشالرمۇ

 بىــز بايــانالردىن يــۇقىرىقى
ــداق ــر مۇن ــانچه بى ــىنى ق  نهرس



  :چۈشىنىۋاالاليمىز
ـــپ )1 ـــالالش  كهس ـــر ت  بى

 جهريـــان مـــۇرهككهپ ئىنتـــايىن
ــۇپ، ــۇنى بول ــشى ئ ــپ ياخ  ئېلى

 ۋه پوزىتـسىيه ئىلمىـي بىر بېرىش
ــۇن ــت نۇرغ ــلهن ۋاقى ــۇن بى  نۇرغ
  . قىلىدۇ تهلهپ ئهمگهك

 تــالالش تــوغرا نى  كهســپ)2 
 ئـۆزىنى-ئۆز بىلهن ئالدى ئۈچۈن
  . كېرهك بايقاش توغرا

 ئهسـلى ئهمـدى مهن تۆۋهنده



 . باشاليمهن مهزمۇننى
ـــــڭ ـــــازمىنى بـــــۇ مېنى  ي
 بىر ھهر مهقسىتىم، تهييارالشتىكى

  بىــردىن اليىــق ئــۆزىگه ياشــقا
. ئهمهس بېــرىش تــالالپكهســپ 

 مهقـسىتىم، يهردىكـى بـۇ مېنىڭ
 بىـر ئۈچـۈن ئۆزى ياشنى بىر ھهر

 ئۈچـۈن تالالش  كهسپ مۇۋاپىق
ـــېمىلهرگه ـــقهت ن ـــشى، دىق  قىلى

 باســــقۇچالرنى-قهدهم قايــــسى
 كېرهكلىكــــــــى بېسىــــــــشى



 بىلىمـــلهر زۆرۈر توغرىـــسىدىكى
ــلهن ــنلهش بى ــى مهن. تهمى  گهپن
 قــانچه بىــر لهرنى  كهســپئهمــدى

ــــــاتېگورىيىگه ــــــشت ك  ىنئايرى
 بـــــۇ ســـــىز. باشـــــاليمهن

 ئوبــــــدان كــــــاتېگورىيىلهرنى
ــسىڭىز، ــۆزىڭىز چۈشهن ــۈن ئ  ئۈچ

 ئىكهنلىگىنى مۇھىم ئهڭ قايسىسى
 ســىز ئاشــۇ ئانــدىن. بىلهلهيــسىز

ــۇھىم ــان دهپ م ــپقارىغ  لهر  كهس
ــدىن ــى ئىچى ــسىز بىرن . تاللىياالي



ــــازىر مهن ــــۋىرلىمهكچى ھ  تهس
ـــان ـــپ بولغ ـــتهپ«  كهس  مهك
ــپى ــىمۇ »كهس ــۇمكىن، بولۇش  م

ــ« ــپى زمهتخى ــىمۇ »كهس  بولۇش
ــى. مــۇمكىن ــۇالرنى يهن  2 ھهر ئ
ـــل ـــپخى ـــقا كه  كهس  تهتبىقالش
 . بولىدۇ
 ســــىز ئهڭ قىزىقىــــدىغان . 1

 كهسپ
 ئهڭ ئـۆزى ئادهمنىـڭ بىر ھهر

 ياكى بىر كهسپىدىن قىزىقىدىغان



 مهلـۇم سىز. بولىدۇ قانچىسى بىر
ــر ــپبى ــىز نىڭ  كهس ــسىز س  چهك

 ئىكهنلىكـى  كهسـپ قىزىقىدىغان
ـــاكى ـــلىكىنىئهم ي ـــش هس  بىلى
 :بېقىـڭ ئويالپ مۇنداق ئۈچۈن،

 كىرىمسىز بىلهن  كهسپ ئاشۇ سىز
 ھـازىر خاالمـسىز؟ شۇغۇللىنىشنى

ـــۇر ـــدىكى ئۇيغ ـــۇن دىيارى  نۇرغ
 كېلىۋاتقـان دۇچ ياشـلىرى ئۇيغۇر

 ئۈچـۈن ئۆزلىرى مهسىله ئېغىر ئهڭ
 بىـر باقىدىغان جان قىلىپ كىرىم



ـــڭ ـــوقلىقى خىزمهتنى ـــۇڭا. ي  ش
 ھهقـسىز الرنىڭياش كۆپ مۇتلهق

 كهســپى خااليــدىغان قىلىــشنى
 بـۇ لـېكىن،. ئېنىـق بولماسلىقى
 ئوڭۇشــلۇق ســىناقنى يهردىكــى

 ســىز ئۈچــۈن، بېــرىش ئېلىــپ
 باشــقا بــاي، ئــۆزىڭىزنى چوقــۇم

 ئهمهس، ئېھتىيـــاجلىق كىـــرىمگه
ــشىڭىز دهپ ــرهك ئويلى ــىز. كې  س

  قىزىقىـــدىغان دهرىجىـــده ئاشـــۇ
 ئىـكهن؟ بـار قايسىلىرى تىنكهسپ



 بولـسا. بېقىـڭ تىزىپ بىر بۇنى
 نـــى 10 تىن  كهســـپئاشـــۇنداق
ـــپ، ـــر تېپى ـــپ قهغهزگه بى  تىزى
ـــڭ ـــىز ئهگهر. چىقى ـــۆزىڭىز س  ئ
 بىـــر ھۇزۇرلىنىـــدىغان ئىنتـــايىن
ــزمهت ــلهن خى ــۇغۇللىنىپ، بى  ش
 بــۇيى ئۆمــۈر جهھهتــته خىــزمهت

 مۇشـۇ دېـسىڭىز، ئـۆتهي خۇشال
ــدىكى  كهســپكه بىــر كاتېگورىيى

 بىـلهن كـۈچىڭىز پۈتۈن كىرىشكه
  . تىرىشىڭ



ــــــشى . 2 ــــــىز ئهڭ ياخ س
 قىالاليدىغان  كهسپ

 ئــۆزىگه ئادهمنىــڭ بىــر ھهر
ــاس ــاالنتى خ ــشى ئهڭ ۋه ت  ياخ

. بولىــدۇ ئىــشلىرى قىالاليــدىغان
ـــىلهن، ـــلهر مهس ـــنى بهزى  دهرس

. ئۆتهلهيـــدۇ ياخـــشى ئىنتـــايىن
ـــلهر ـــالىالرنى بهزى ـــايىتى ب  ناھ
ــشى ــدۇ ياخ ــلهر. تهربىيىلهي  بهزى

 تهشـــــكىللهش ۋه باشـــــقۇرۇش
 بهزىـلهر. بولىدۇ باي دارىغائىقتى



ــشىنى ــشى ناخ ــدۇ ياخ . ئېيتاالي
ـــلهر يهنه ـــازنى بهزى ـــشى س  ياخ

 بىــر ھهر بــۇالر مانــا. چاالاليــدۇ
 ياخـــشى ئهڭ ئـــۆزى ئادهمنىـــڭ
 بولـۇپ لىرى  كهسـپقىالاليدىغان

ــــــسابلىنىدۇ ــــــۇقىرىقى. ھې  ي
 كۆرۈۋېلىـشقا شـۇنى مىسالالردىن

 بهزى ئادهمنىــــڭ بولىــــدۇكى،
ــدارى ــا ئىقتى ــ تۇغم  مهن. دۇبولى

ــــۇنى ــــدىنقى ب ــــدا ئال  يازمام
ــــت« ــــدىم دهپ ،»تاالن . ئاتى



ـــڭ ـــدارلىرى بهزى ئادهمنى  ئىقتى
 يېتىلـــدۈرۈلگهن كېـــيىن بولـــسا

ـــدۇ ـــازىرقى. بولى ـــا ھ  مهزمۇنغ
 ئىقتىـدار بۇنـداق تهتبىقلىغاندا،

 مهنىـدىكى نورمـال ئادهمنىڭ بىر
ــــدارى، خــــاس ئــــۆزىگه  ئىقتى
 ئىچىـگه ئۆز بىلىمىنى ۋه ھۈنىرى،

 سىزمۇ خالىسىڭىز، هرئهگ. ئالىدۇ
  قىالاليـدىغان ياخشى ئهڭ ئۆزىڭىز
 ئـۇالرنى تېپىپ، نى 10 تىنكهسپ

. بېقىـڭ تىزىپ قهغهزگه يۇقىرىقى



 تـــاالنتىڭىز، تۇغمـــا ســـىز ئهگهر
 يوشـۇرۇن ۋه ئىقتىدارىڭىز بارلىق

ــــــۇقىرى ئهڭ كــــــۈچىڭىزنى  ي
 شـۇ قىلـدۇرۇپ، جارى دهرىجىده
ـــزمهت ۋه ئوقـــۇش ئاساســـتا  خى

ـــته ـــادهتت جهھهت ـــقىرى ىنئ  تاش
 دېــسىڭىز، يارىتــاي نهتىجىلهرنــى

ـــۇ ـــدىكى مۇش ـــر كاتېگورىيى   بى
 كۈچىڭىز پۈتۈن كىرىشكه كهكهسپ
 . تىرىشىڭ بىلهن
سىز ئۈچـۈن ئهڭ قىممىتـى . 3



 بار  كهسپ
ـــر ھهر ـــڭ بى ـــۆزى ئادهمنى  ئ

  يـــۇقىرى ئهڭ قىممىتـــى ئۈچـــۈن
 بىـــر يـــاكى بىرســـى تىنكهســـپ

ــسى ــدۇ قانچى ــىلهن،. بولى  مهس
 لـۇ ئهربـاب قداڭلى جۇڭگودىكى

ــــۈننى ــــساق، ش ــــڭ ئال  ئۇنى
 كهسـپى قىزىقىـدىغان ئهسلىدىكى

 يــاپونىيىگه بولــۇپ، دوختۇرلــۇق
 ئۈچــۈن ئوقــۇش نى  كهســپئاشــۇ
 ۋاقىتتىكى ئهينى كېيىن،. بارغان



ــى ــوڭ ئهڭ قىممىت ــش چ  قهلهم ئى
ـــــارقىلىق ـــــۇقالرنى ئ  جۇڭگول
ــشتىن ــارهت ئويغىتى ــكهن، ئىب  ئى

ــويالپ، دهپ ــڭ ئ ــلى ئۆزىنى  ئهس
 يېزىقچىلىــق شــالپ،تا كهســپىنى

 مهشــھۇر. شــۇغۇلالنغان بىــلهن
 مهمـتىمىن ئابدۇشۈكۈر ئۇستازىمىز

 ئهسـلىدىكى ئۆزىنىڭ ئهپهندىنىڭ
 ئۇيغۇر تاشالپ، كهسپىنى خىمىيه

 بىــــلهن تهتقىقـــاتى پهلـــسهپه
ــشىمۇ، ــى شۇغۇللىنى ــا ئهين  ۋاقىتت



ـــڭ ـــيىگه ئۇنى ـــدا خىمى  قارىغان
ــسهپىنىڭ ــى پهل ــۇقىرى، قىممىت  ي

 بولۇشـــى قارىغانلىقىـــدىن دهپ
 تونۇشـــلىرىم مېنىـــڭ. مـــۇمكىن

 قىمـــــمهت پهقهت ئىچىـــــده،
 تارىخى ئۇيغۇر تۇرۇپال نۇقتىسىدا
ــپىنى ــان، كهس ــك تاللىغ  گۈزهللى
ـــى ـــپىنى ئىلم ـــان، كهس  تاللىغ

ــــــق  كهســــــپىنى ئوقۇتقۇچىلى
 كهسـپىنى پهن تېببىـي تاللىغان،

ــات تاللىغــان،  كهســپىنى ئهدهبىي



 سىياسـهت، خهلقئـارا ۋه تاللىغان
ــالىزىم ــاكى ژورن ــاتلىق ي  ئادۋۇك
ــپىنى ــانالر كهس ــار تاللىغ  مهن. ب

 ئالدىـدا كۈننىڭ قانچه بىر تېخى
 ئۇيغـۇر بىر ئوقۇۋاتقان تۈركىيهده

ـــــۇم ـــــلهن تونۇش ـــــوردا بى  ت
ــــشىۋېتىپ، ــــدىن پاراڭلى  ئۇنىڭ

ــڭ ــېمه ئۆزىنى ــۈن ن  يــادرو ئۈچ
 تــاللىغىنىنى كهسـپىنى فىزىكىـسى
ــسام، ــڭ سورى ــۇ ئۇنى ــارارى ب  ق

 ۇيغۇرئ نىڭ  كهسپئاشۇ پۈتۈنلهي



ـــدىكى مىللىتـــى ـــى ئىچى  قىممىت
ـــانلىقىنى ئاساســـىدا ـــا بولغ  ماڭ

 تــاكى. قويــدى چۈشــهندۈرۈپ
ــازىرغىچه ــڭ ھ ــر مېنى ــسىم بى  قى

 شـىنجاڭ سـهن ئهگهر« يېقىنلىرىم
 پۈتتۈرگهنــدىن ئۇنىۋېرســىتېتىنى

 بىـلهن خىـزمهت مهمـۇرىي كېيىن
 تاللىغــان يــولىنى شــۇغۇللىنىش

 خېلـــى ســـهن ھـــازىر بولــساڭ،
 كهتــــكهن ئۆســــۈپ يۇقىرىغــــا
ــڭ ــدۇ ،»بوالتتى ــۇ مهن. دهي  ب



ــــىله ــــتىده مهس ــــۇش ئۈس  ئوق
 يىلـدىن بىـر بۇرۇن پۈتتۈرۈشتىن

 مهنـده. ئىـدىم ئويالنغان ئارتۇق
 ئادالهتــــــــــــــــــسىزلىككه،
ــــــــــــــسىزلىككه،  ھهققانىيهت

ـــسىزلىككه ـــشكه ۋه تهڭ  كهمسىتى
. بـار مىـجهز بىـر ئـۆچ دهھشهت

ــداق مهن ــشالرغا ئۇن ــازراقمۇ ئى  ئ
 ئۇنىــڭ. تۇرالمــايمهن چىــداپ
 ۋه ئويلىغاننى كۆڭلۈمده ئۈستىگه

ــــۇرالماي، ھېســــسىياتىمنى  يوش



ــڭ ــسىنى ئۇالرنى ــرايىم ھهممى  چى
ــــارقىلىق ــــان ئ ــــپ ناماي  قىلى
ــدىغان ــاراكتېرىممۇ تۇرى ــار خ . ب

 ئـۆز ۋه پرىنـسىپىم ئۆز مهن ئهگهر
ـــجهز ـــاراكتېرىم-مى ـــويىچه خ  ب

ـــشى« ـــلىق ياخ ـــان »باش  بولغ
 باشـلىقلىقىمنىڭ مېنىـڭ بولسام،

. بارمـايتتى نغائۇزۇ ئانچه ئۆمرى
ـــۆز ـــسىپى ئ ـــدانى ۋه پرىن  ۋىج

ـــويىچه ـــش ب ـــدىغان ئى  قىاللماي
 ئـۆز ھوقـۇقىنى بولـۇپ، باشلىق



ــدا ــشلىتهلمهي اليىقى ــىغان ئى  ياش
 بىـر ھـېچ ئۈچـۈن مهن ھاياتنىڭ
 ئۇنىڭغــا بولــۇپ، يــوق قىممىتــى

ــدا ــڭ قارىغان ــۆز مېنى ــپىم ئ  كهس
 مهن شۇڭا. ئىدى قهدىرلىك جىق

ــــۇرى ــــزمهت مهم ــــلهن خى  بى
 ۋاقىتتىال شۇ يولىدىن نىششۇغۇللى

 . ئىدىم كهچكهن ۋاز
 يازىــدىغان خهت ھــازىر ماڭــا
ــالر ــده ياش ــڭ ئىچى  چهت ئۆزىنى
ــگه ــپ ئهل ــۇقىرى چىقى ــۆرلهپ ي  ئ



 ۋه ۋهتهن كهلگۈســـىده ئوقـــۇپ،
 بـار قىممىتـى بىر ئۈچۈن مىللهت

 ئارزۇســـىنىڭ بولـــۇش ئـــادهم
 قىلىــدىغانالر ئىزھــار بــارلىقىنى
ــايىن ــۆپ ئىنت ــمهك،. ك  بهزى دې

 بـايلىق،-پـۇل ئۈچـۈن ىشىلهرك
 ئۆزىنىــڭ ئۈچــۈن كىــشىلهر بهزى

ــشى، ــشىلهر بهزى يهنه قىزىقى  كى
 ئهڭ تــاالنتى ئۆزىنىــڭ ئۈچــۈن

 بهزى ئوخشاش، بولغىنىغا مۇھىم
ـــشىلهر ـــۈن كى ـــان ئۈچ  قىلىۋاتق



ــشىنىڭ ــى ئى ــۇھىم ئهڭ قىممىت . م
ــقا ــمهت» شۇڭالش ــۇ »قىم ــر م   بى
 مـــۇھىم تالالشـــتىكىكهســـپ 

ـــڭ ـــىبول بىرســـى ئامىلالرنى  ۇش
ـــرهك ـــداق. كې ـــپبۇن  نىڭ  كهس

 ئــۆز ئائىلىــسى، ئــۆز قىممىتــى
 ئـۆز يـاكى مىللىتـى ئـۆز يۇرتى،

ــى ــارلىق ۋهتىن ــشىمىغان قات  ئوخ
 ئۇيغـۇرالر. بولىدۇ ئىچىده دائىره
  كهسـپ يـۇقىرى قىممىتى ئۈچۈن

  كهم بىـزده ھازىر. كۆپ ئىنتايىن



 ھـازىر ۋه ھهممىـسى لهرنىڭكهسپ
ــــڭ بــــوش بىزدىكــــى  ئورۇننى
 ئهڭ ئۈچـــۈن ىـــزب ھهممىـــسى
. بوالاليــدۇ  كهســپ قىممهتلىــك
ـــداق ـــۈك نى  كهســـپبۇن  ئۈنۈمل
ـــپىش ـــوغرا ۋه تې ـــنىڭ ت  تالالش
 شـهرتى، ئالـدىنقى بىـر-بىـردىن

 تارىخىـدىن پۈتۈن مىللىتىنىڭ ئۆز
ـــــۇش، خهۋهردار ـــــده بول  ھهم
ــڭ ــۈنىنى ئۆزىنى ــۇكهممهل بۈگ  م

ــىنىدىغان ــتۇر چۈش  ئهگهر. بولۇش



 ئۈچـۈن مىلـلهت نىسبهتهن سىزگه
 ئهڭ  كهســپ يــۇقىرى تــىقىممى

ـــۇھىم ـــسا، م ـــىز بول ـــۆز س -ئ
 قايـــــسى مهن« :ئـــــۆزىڭىزدىن

ــاھهده ــڭ س ــۋالىنى مىللهتنى  ئهھ
 ئـۆزگىرىش بهلگىلىـك ياخشىالشتا

-قايتا دهپ »قىالاليمهن؟ پهيدا
 سوئالغا ئاشۇ ھهمده. سوراڭ قايتا

 مهزگىل بىر ئۈچۈن تېپىش جاۋاب
 قىلــسىڭىز، شــۇنداق. ئىزدىنىــڭ

ـــىز ـــۇم س ـــۆزىڭىز چوق ـــ ئ  ارزۇئ



ـــدىغان ـــپقىلى ـــى تىن  كهس  بىرن
 . تاپااليسىز
ـــسىڭىز، ئهگهر ـــۆزىڭىز خالى  ئ

ـــــى ـــــۇقىرى ئهڭ قىممىت  دهپ ي
 تېپىـپ، نى10 تىن  كهسپقارىغان
 تىزىـپ قهغهزگه يۇقىرىقى ئۇالرنى

 ئــــۆز ســــىز ئهگهر. بېقىــــڭ
 ئۈچـــۈن باشـــقىالر ئـــۆمرىڭىزنى

 ئىـش بىر بولغان يۇقىرى قىممىتى
 ئۆتكــۈزۈپ، شــۇغۇللىنىپ بىــلهن

ــ ــتا ۇش ــا ئاساس ــزىالي تارىخق  يې



 كاتېگورىيىـدىكى مۇشۇ دېسىڭىز،
 پۈتــۈن كىرىــشكه كه  كهســپبىــر

 . تىرىشىڭ بىلهن كۈچىڭىز
ـــولغىلى . 4 ـــاي ب ـــۇم ب چوق

 بولىدىغان  كهسپ
ــدا ــاتلىق« ئامېرىكى  »ئادۋۇك

ــلهن ــۇق  « بى ــسهل(دوختۇرل  كې
ــدىغان ــن»)داۋاالي ــارهت تى   2 ئىب

ــپ  ــۇمكهس ــاي چوق ــولغىلى ب  ب
ـــدىغان ـــپ   كبولى ـــۇپهس  بول

 دۇنيــا ئامېرىكــا. ھېــسابلىنىدۇ



ـــويىچه ـــات ب ـــانىنىڭ ئادۋۇك  س
 ئهڭ نىسبىتى نوپۇستىكى ئومۇمىي

 بولـۇپ، دۆلهت بىر بولغان كۆپ
 دوختۇرالرنىـڭ بىلهن ئادۋۇكاتالر

  مائاشـلىق باشـقا كىرىمـى يىللىق
ــپ ــلهن لهركهس ــشتۇرغاندا بى  سېلى

ــۇقىرى ئهڭ ــدا ي ــدۇ ئورۇن . تۇرى
 بــۇ نىــڭمهكتهپلهر ئــالىي شــۇڭا

 كىرىـــشتىكى كه  كهســپئىككــى
ــهرتى ــقا ش ــپباش  نىڭكىدىن  كهس

 پۇلىمــۇ بهدهل ئوقــۇش يــۇقىرى،



ـــقا ـــپباش ـــۇقىرى لهردىن  كهس  ي
 ئوقـۇش ته  كهسـپ2 بـۇ. بولىدۇ

 ئهڭ ۋاقىــت ئۈچۈنمــۇ پۈتتــۈرۈش
 بولۇشىغا شۇنداق. كېتىدۇ ئۇزۇن

ــاي، ــسادىي قارىم ــۋالى ئىقتى  ئهھ
ـــالىلىرى ياخـــشى، ـــق ب  ئهقىللى

ــان ــۇننۇر بولغ ــا غ ــانىالر-ئات  ئ
 ۋاقتىـــدىن كىچىـــك بـــالىلىرىنى

ـــارتىپال  نىڭ  كهســـپ2 مۇشـــۇ ت
 ئوقۇشـــــــــقا بىرســـــــــىده

 كه  كهســپشــۇ رىغبهتلهنــدۈرۈپ،



 يېتىلـدۈرۈش قىلىـپ قىزىقىدىغان
ــــــۈن ــــــشىدۇ ئۈچ  مهن. تىرى

 2 دهسـلهپكى كهلـگهن ئامېرىكىغا
ـــل ـــده، يى ـــامېرىكىلىق ئىچى  ئ

ــا ــۇمچه ئوقۇغۇچىالرغ  دهرس قوش
ــهندۈرىدىغان ــشئ چۈش ــلهن ى  بى

ـــۇغۇلالندىم ـــۇ. ش ـــارقىلىق ش  ئ
 پـــۇل دولالردىـــن 12 ســـائىتىگه

ــاپتىم ــۇ. ت ــدا ش  دهرس مهن چاغ
 قىــــسىم بىــــر چۈشــــهندۈرگهن

 ئــالىي ئارىــدا پــات ئوقۇغــۇچىالر



ــان، كىرمهكچــى مهكــتهپكه  بولغ
 ئوقۇمـاقچى كهسپىده دوختۇرلۇق

ـــدى ئوقۇغـــۇچىالر بولغـــان . ئى
ــدا ــلهن ئادۋۇكــاتلىق ئامېرىكى  بى

ــۇقتى ــسا ندوختۇرل ــاي ئهڭ قال  ب
  بىـــر يهنه بولىـــدىغان بـــولغىلى
ـــپ  ـــىركهتكهس ـــتىن ش  قۇرۇش
ـــارهت ـــېكىن،. ئىب ـــىركهت ل  ش
ــدا، ــر قۇرغان ــڭ بى ــاي ئادهمنى  ب

. ئهمهس ئىـگه كاپالهتكه بولۇشى
 ئوبدان شىركىتىڭىز سىزنىڭ ئهگهر



 بولـۇپ باي ئىنتايىن سىز ماڭسا،
ــــسىز ــــىركىتىڭىز ئهگهر. كېتى  ش

 نۋهيــرا ســىز ماڭمىــسا، ئوبــدان
 بىر ئوقۇغان بۇرۇن مهن. بولىسىز

ـــــا  ئاساســـــالنغاندا، دوكالتق
ـــــڭ  كىرىمنىـــــي كالىفورنىيىنى
ـــــــسىدىكى ـــــــۇقىرى جىلغى  ي

ــق ــىركهتلهرنىڭ تېخنىكىلى -1 ش
ــول ــلىقلىرىنىڭ ق ــۇرىچه باش  ئوتت

 دولـالر مىڭ 280 مائاشى يىللىق
 . ئىكهن ئهتراپىدا



 بــاي ئهڭ ھـازىر جۇڭگـودىكى
ــولغىلى ــدىغان ب ــپبولى  لهر  كهس

 چۈشىنىـــشىمچه مېنىـــڭ ؟نـــېمه
 باشـــلىق شـــارائىتتا ھـــازىرقى
 بواللىـشى بـاي چوقـۇم بولغانالر
 ئۇنىڭدىن ھازىرچه مهن. مۇمكىن

ـــسىنى ـــدىكهنمهن باشقى . بىلمهي
 ،  كهسـپبىـر بولۇشنىمۇ باشلىق

 ئـــۇ بوالمـــدۇ؟ ئـــاتىغىلى دهپ
 نهرسـه بىر يهرده بۇ توغرىسىدىمۇ

 قالغـان يهردىكى بۇ. يوق دېگۈم



 مهنلهرنىـــــڭئوقۇر بوشـــــلۇقنى
ــــڭ ــــشنى ئۆزلىرىنى  تولدۇرۇۋېلى

 . سورايمهن
ــــدا ــــر ئامېرىكى ــــالىي بى  ئ

ـــڭ ـــۇق مهكتهپنى ـــىغا تول  كۇرس
ــقا ــپ، ئوقۇش ــاتلىق كىرى  ئادۋۇك
 ئوخـــشاش دوختۇرلۇققـــا يــاكى
 بولىـدىغان بـولغىلى باي چوقۇم
ـــرهر ـــپبى ـــنى تىكى  كهس  ئوقۇش

 كىـرىمگه رهسـمىي بىر تامامالپ،
 يىلغىچه 10 يىلدىن 7 ئېرىشكۈچه



 ئـارىلىقتىكى بـۇ. كېتىـدۇ قىتۋا
ــات ــايىن ھاي ــهققهتلىك ئىنت  مۇش
. يۇقىرى بهكال چىقىمىمۇ بولۇپ،
ــولنى بۇنــداق شــۇڭا  تاللىغــان ي
 جهھهتـتىن ئىـدىيه چوقۇم كىشى

ـــۇق ـــارلىقى تول ـــى تهيي  بولۇش
 مهيلـى باشقا، ئۇنىڭدىن. كېرهك

 جۇڭگـو يـاكى بولـسۇن ئامېرىكا
ــسۇن، ــىز ئهگهر بول ــۇقىرىقى س  ي

-3 يـــــــــــــــاكى-2 ،-1
 بىرنى تىن  كهسپكاتېگورىيىدىكى



 يـۇقىرى نىڭ  كهسپئاشۇ تالالپ،
ــسىگه ــسىڭىز، پهللى ــى چىقالى  يهن

 ئالدىــدا ئهڭ كهســپىڭىزده ئــۆز
 قاتارىــدا كىــشىلهر مېڭىۋاتقــان

 تهبىئىـي سـىز ئااللىسىڭىز، ئورۇن
 . بوالاليسىز بايمۇ ھالدا
جهمئىيهت ئېھتىيـاجى ئهڭ . 5

 يۇقىرى  كهسپ
ــداق ــپبۇن ــانئ« نى  كهس  اس

  بولىـــدىغان تـــاپقىلى خىـــزمهت
. بولىـدۇ ئاتاشقىمۇ دهپ »كهسپ



ـــگه چهت ـــپ ئهل ـــۇش چىقى  ئوق
 ســـوراپ مهســـلىھهت توغرىــسىدا

ــان خهت  ئىچىــده، ياشــالر يازغ
ــدىن ــۇنداق مهن ــپمۇش  نى  كهس

ـــورىغانالرمۇ ـــى س ـــۆپ خېل . ك
ـــــدىن-1998 ـــــالپ، يىلى  باش

ـــدا ـــشاق ئامېرىكى ـــال يۇم  دېت
 دولقـــۇنى قـــۇرۇش شـــىركىتى
 كومپيـۇتېر چاغـدا ئۇ. باشالندى

 ئادهملهر ئوقۇغان كهسپىده ئىلمى
ــشمهي، ــۇن يېتى ــىركهتلهر نۇرغ  ش



 كهسـپى ئوقۇغـان مهكتهپته ئالىي
 يېقىنمــــــــۇ كومپيۇتېرغــــــــا

 ئهممـــــــا كهلمهيـــــــدىغان،
ــۇتېردىن ــانچه كومپي ــۇنچه-ئ  م

ــرى ــار خهۋى ــشىلهرنى ب ــۆز كى  ئ
. ئېلىــۋهردى ئىــشقا شــىركىتىگه

  كىـشىلهر نۇرغـۇن بىـلهن شۇنىڭ
 ئامېرىكىدىكى. ۆزگهرتتىئكهسپ 

 جهمئىيهتنىـڭ مهكتهپلهرمۇ ئالىي
 ماسلىـــشىش ئېھتىياجىغـــا بـــۇ

 كهســپىگه كومپيــۇتېر ئۈچــۈن،



ــــــــۇل ــــــــدىغان قوب  قىلىنى
 ئـــۆز ســـانىنى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ

ــانىيىتى ــار ئىمك ــره بهرگهن ي  دائى
ــده ــۇقىرى ئهڭ ئىچى ــده ي  دهرىجى

ــــېكىن،. كــــۆپهيتتى -2002 ل
ــا ــده، يىللىرىغ ــشاق كهلگهن  يۇم

ــڭدېتا ــىدىكى لنى ــى كهلگۈس  رول
 پهرهزلهر نۇرغــۇن توغرىــسىدىكى

 يۇمــشاق قېلىــپ، چىقىــپ خاتــا
ــــال ــــاكى دېت  «döt-kom» ي

 ئارقىـــدىن-ئارقـــا شـــىركهتلىرى



 شـــۇنىڭ. باشـــلىدى تاقىلىـــشقا
ــلهن ــال يۇمــشاق بى  كهســپى دېت
  مۇشۇ ۋه شۇغۇللىنىدىغانالر بىلهن

ــــدىن تهكهســــپ ــــۇش يېڭى  ئوق
ــــــــراقال پۈتتــــــــۈرگهنلهر  بى

ــشى ــر پ،پاخاللى ــانچه بى ــل ق  يى
 قىـيىن ئىنتـايىن تېپىشتا خىزمهت
 يىلىدىن-1999. قالدى ئهھۋالدا

ـــــالپ ـــــۇق باش ـــــاال-نۇرل  ت
ــــــشىش ــــــى خهۋهرلى  قۇرۇلۇش

 دولقـۇنى شىركهتلهر ساھهسىدىكى



 ئـــــۇ بولـــــۇپ، باشـــــالنغان
ــــىركهتلهرمۇ  يىلىغــــا-2003 ش

 بولۇشـــقا ۋهيـــران كهلگهنـــده
ــــلىدى ــــدىن-1999. باش  يىلى

ـــپ ـــدىن تارتى ـــا يېڭى  نقۇرۇلغ
 شـىركهتلهرنىڭ ئارتۇق دىن3000
 ئاخىرىغـا يىلىنىـڭ-2003 سانى،

ــر كهلگهنــده ــۈزگىال نهچــچه بى  ي
 بىــر مۇشــۇ. قالــدى چۈشــۈپ
 كىرىمنىـــي ئىچىـــده مهزگىـــل

 ئىچىـــــــدىكى جىلغىـــــــسى



 تارتقـــــــان شـــــــىركهتلهرنىڭ
ـــــسادىي  3. 2 زىيىنـــــى ئىقتى

. كهتتــى ئېــشىپ ترىلىيونــدىن
 بىـــــلهن كهســـــپى ئوپتىكـــــا

 كىـشىلهر ننۇرغۇ شۇغۇللىنىدىغان
ـــسىز ـــپ، ئىش ـــى قېلى  خىزمىتىن
 يىللىـــق قالغانالرنىـــڭ ســـاقالپ

ــــىمۇ ــــده كهم مائاش  20 دېگهن
ــهنت ــۈرۈلدى پىرس ــڭ. چۈش  مېنى

 جهمئىيهت ئامېرىكىدا پهرىزىمچه،
ـــا ـــاراپ ئېھتىياجىغ   كهســـپ ق



 خهنـزۇ ئىچىده تالاليدىغانالرنىڭ
ـــسبىتى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ  ئهڭ نى

 . مۇمكىن بولۇشى يۇقىرى
 نهرســىلهرنى رىقىيـۇقى مېنىـڭ

 ھــازىر« مهقــسىتىم يېزىــشىمدىكى
ــاجلىق ئهڭ ــر »  كهســپئېھتىي  بى

ــــــر دهۋر، ــــــڭ بى  جهمئىيهتنى
ــسادىي ــهرت ئىقتى ــارائىتى،-ش  ش

ــك ــشى تېخنولوگىيىلى  ۋه يۈكسىلى
ــــگهك ــــۈچى ئهم ــــى ك  مهنبهس
 مۇناسـىۋهتلىك بىـلهن قاتارلىقالر



ــۇپ، ــر بول ــپ بى ــۈن  كهس  بۈگ
  ئېھتىيــــــاجلىق ئهڭ ھــــــازىر«

 ئهته بىـلهن، ىغىنىبوالل »كهسپ
ـــداق ـــلىقى، ئۇن ـــىز بواللماس  س
ـــۇش ـــۈرۈپ ئوق ـــۇچه پۈتت  بولغ

  ئېھتىيــــــاجلىق ئهڭ ھــــــازىر«
ـــپ  ســـاالھىيىتىنى لىـــك»كهس
 شـۇڭا. مۇمكىن قويۇشى يوقىتىپ

ـــۇر مهن ـــۆز ياشـــلىرىنىڭ ئۇيغ  ئ
  ئېھتىياجلىق ئهڭ ھازىر« كهسپىنى
ـــشىنى ئىچىـــدىن»كهســـپ  تاللى



 سىز ئهگهر. قىلمايمهن تهشهببۇس
ــداي مهن ــان ۇقىرى  ۋه-2-1 تىزغ

ـــــــــــــــدىكى-3  كاتېگورىيى
ـــزمهتلهردىن ـــى خى ـــاكى بىرن  ي

 ھاسىل بىرلىشىشىدىن ئاشۇالرنىڭ
 بېـشىنى نىڭ  كهسـپبىـر بولغان

 يـۇقىرى نىڭ  كهسپئاشۇ تۇتۇپ،
 چىقالىـسىڭىز، ئـۈزۈپ پهللىسىگه
ــىزنىڭ ــزمهت س ــشىڭىز خى  تاپالى

ــۇ ــر ھهرگىزم ــىله بى ــۇپ مهس  بول
 ىڭىزئۆز ۋاقىت ھهر سىز. قالمايدۇ



ـــۈن ـــر ئۈچ ـــدهك بى  كۆڭۈلدىكى
ــزمهت ــسىز خى  ئۇنــداق. تاپاالي
ــاي، ــيهت قىلم ــاجى جهمئى  ئېھتىي
ـــۆزگهرتىپال  كهســـپ بـــويىچه  ئ

 ئـــۆمرىڭىز ســـىزنىڭ يۈرســـىڭىز،
ـــايىن ـــالىق، ئىنت ـــايىن جاپ  ئىنت
 . ئۆتىدۇ ئىچىده ھارغىنلىق

چهت ئهلــــگه چىقىــــپ . 6
 ئوقۇش ئۈچۈن پايدىلىق  كهسپ

ــلىده مهن ــۇ ئهس ــپب  نى  كهس
 قىلماسلىقنى كاتېگورىيه بىر يرىمئا



 ماڭــا لــېكىن،. ئىــدىم ئويلىغــان
ــــــپ خهت ــــــلىھهت يېزى  مهس

ـــــورايدىغانالرنىڭ ـــــده س  ئىچى
ــۇنداق ــپ مۇش ــسىدا  كهس  توغرى

 كـۆپ خېلى سورايدىغانالر سوئال
 ئـايرىم يهرگه بۇ ئۇنى شۇڭا. بار

 . قويدۇم تىزىپ
 ئوقۇشـنى چىقىـپ ئهلگه چهت

 ىنئىنتـاي ياشـالر قىلىدىغان ئارزۇ
 ئهڭ كېلىـدىغان دۇچ ئۇالر. كۆپ

ــوڭ ــتىن چ ــسى قىيىنچىلىق  ئىككى



. ئىقتىــساد بىرســى ئۇنىــڭ. بــار
 ۋهتهنــدىكى ۋه تىــل بىرسـى يهنه

ــــۇق ــــتا تول ــــان كۇرس  ئوقۇغ
. نهتىجىــسى ئوقــۇش ۋاقتىــدىكى

ــــــڭ مهن ــــــۇرۇنقى ئۆزۈمنى  ب
 چىقىـپ ئهلـگه چهت يازمىلىرىدا،

ـــاقچى ـــان ئوقۇم ـــر ھهر بولغ  بى
 كۇرس قتولۇ ۋهتهندىكى ياشنىڭ

ـــى ـــدا ئوقۇش ـــل جهريانى  ۋه تى
 ھهر ئىبــارهت ئوقۇشــتىن كهسـپىي
ــى ــشتا ئىكك ــداق ئى ــپ قان  قىلى



ــــا ــــارلىق پۇخت ــــشى تهيي  قىلى
 خېلــى توغرىــسىدا كېرهكلىكــى

 يهرده بۇ. ئىدىم توختالغان كۆپ
 ئـــۇ. تهكرارلىمـــايمهن ئـــۇالرنى

 تـــور تۆۋهنـــدىكى مهزمـــۇنالر
 چهت مهن بولۇپ، بار بهتلىرىده

 قىلىـدىغان ئـارزۇ ئوقۇشنى ئهلده
 قېتىم بىر ئۇالرنى ياشنىڭ بىر ھهر

ــۇپ ــشىنى ئوق ــهببۇس چىقى  تهش
 :قىلىمهن
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 مۇنـــداق يهرده بـــۇ مېنىـــڭ

 قويغـۇم تهكىـتلهپ ئىشنى ئىككى
 :بار

 ياۋروپـــــا ۋه ئامېرىكـــــا )1
 پۇختـــا تهييـــارلىقنى ئهللىرىـــده
 ئۇيغـــــۇر بىـــــر ھهر قىلغــــان



ـــا ـــسىز ئوقۇغۇچىغ ـــۇش پۇل  ئوق
 چهت ئىنگلىزچىـدا. بار پۇرسىتى
 قاراتقــان ئوقۇغۇچىالرغــا ئهللىــك
 ئىككـى پۇلىنىـڭ يـاردهم ئوقۇش
ــل ــشى خى ــار ئاتىلى  بولــۇپ، ب

 ،«scholarship» بىرســـى ئۇنىـــڭ
. »پۇلى مۇكاپات ئوقۇش« هنىي

 ،«financial aid» بىرســـى يهنه
. پـۇلى يـاردهم ئىقتىسادىي يهنى
 شـهرتلهرنى تۆۋهندىكى سىز ئهگهر

 ئهلـگه چهت تېخى ھازىرلىسىڭىز،



ـــاي ـــۇرۇپال چىقم ـــۇنداق ت  ئاش
ـــــۇش ـــــاردهم ئوق ـــــا ي  پۇلىغ

-1 ھهمــــده ئېرىشهلهيــــسىز،
ـــــــــدىن ـــــــــالپال يىلى  باش

 قانـداق ھـېچ ئۆيىڭىزدىكىلهردىن
 )1(  :ئوقۇيااليسىز سورىماي لپۇ

ــدىكى ــۇق ۋهتهن ــتىكى تول  كۇرس
ــــوغرا كهســــپىڭىز مهكــــتهپ  ت
ــان ــۇش تالالنغ ــۇ. بول ــته ب  ھهق
 تهپسىلىي بهتلىرىده تور يۇقىرىقى

ــار ئۇچــۇرالر  ۋهتهنــدىكى )2(. ب



 ئوقـــۇش كۇرســـتىكى تولـــۇق
 )3(. بولـۇش ياخـشى نهتىجىڭىز
 مـــۇكهممهل تىلىنـــى ئىنگلىـــز
 رالىقخهلقئـا بولـۇپ، ئـۆگهنگهن

 بولغـان ئىمتىھـانى تىلـى ئىنگلىز
TOEFL يۇقىرى، تىن 550 دىن 

 باشـقا ئوخـشاش شـۇنىڭغا يـاكى
 بولغـان الياقهتلىـك ئىمتىھانالردا

 ئـادهم ھهمـمه يـول بـۇ. بولۇش
 سـىزنىڭ بولـۇپ، ئوچۇق ئۈچۈن

 بىـــر ئاشـــۇنداق ئاخىرىـــدا ئهڭ



 يــــاكى ئېرىــــشىش پۇرســـهتكه
 پۈتـــۈنلهي ئېرىـــشهلمهسلىكىڭىز

 ئۆز بۇ يهنى،. باغلىق ئۆزىڭىزگه
 تىرىشچانلىقىڭىزغا ۋه ئىقتىدارىڭىز

 يېڭى بىر ئۈچۈن ئۆزىڭىز تايىنىپ
ـــارىتىش پۇرســـهت ـــانى ي . جهري

 يـولى يـارىتىش پۇرسـهت بۇنداق
. ئوچــۇق ئۈچــۈن ئــادهم ھهمــمه
 پۈتۈنلهي بولۇشى قانداق ئاخىرى

ــۆزىڭىزگه ــاغلىق ئ ــىلهن،. ب  مهس
 يېقىنــــــــدا تېخــــــــى مهن



www.meripet.com ـــور ـــتىگه ت  بې
ــۇرالر ــۈن ئۇيغ ــسىيىگه ئۈچ  شۋېت

 پۇرسـىتى ئوقـۇش پۇلـسىز بېرىپ
 چىقىرىـپ ئۇچـۇر بىـر توغرىسىدا
 تولــۇق ســىزنىڭ ئهگهر. قويــدۇم

 بىئولـوگىيه، كهسپىڭىز كۇرستىكى
 بولـۇپ، ماتېماتىكـا ياكى فىزىكا

ـــز ـــدىكى ئىنگلى ـــپىي تىلى  كهس
 ئوقـــــــــۇپ كىتـــــــــابالرنى
 ئىنگلىـز ھهمده چۈشىنهلهيدىغان،

 كهســــپىي ۆتــــۈلگهنئ تىلىــــدا



 ئــــــــاڭالپ دهرســــــــلهرنى
 كېلهر بولسىڭىز، چۈشىنهلهيدىغان

ــى ــدىن-9 يىل ــالپ ئاي ــىز باش  س
 ماگىستىرلىقتا پۇلسىز شۋېتسىيىده

ــسىز ــۇ. ئوقۇياالي ــولنى ب ــۇ ي  ئاش
ـــكه ـــپ، دۆلهت ـــايىتى بېرى  ناھ
ــشى ــان ياخ ــر ئوقۇغ ــۇر بى  ئۇيغ

ــۇچى ــاچتى ئوقۇغ ــۇ مهن. ئ  ئاش
ـــى ـــۇر يهردىك ـــۇچى ئۇيغ  ئوقۇغ
ــــۇل ــــ قوب ــــان اقچىقىلم  بولغ

ـــسور ـــلهن پروفېس ـــېلخهت بى  ئ



 ئــۇ ھــازىر. كۆرۈشــتۈم ئــارقىلىق
ــسور ــهرتى پروفېس ــىدىغان ش  توش

ــۇر ــۇچىالرنى ئۇيغ ــشقا ئوقۇغ  ئېلى
 . تۇرۇۋاتىدۇ بولۇپ تهييار
ــۆزىڭىز )2 ــتهقىل ئ ــش مۇس  ئى

 ئهلـگه چهت. مهسىلىـسى كۆرۈش
ــپ ــۇش چىقى ــشىدا ئوق ــازىر ئى  ھ
 ۋه مهنـدىن ئوقۇغـۇچىالر نۇرغۇن

 بىر باشقا ئوقۇۋاتقان هئهلد چهت
ــانچه ــۇر ق ــۇچىالردىن ئۇيغ  ئوقۇغ

ــلىھهت ــوراۋاتىدۇ مهس ــۇ. س  بىزم



 مهسـلىھهت كېلىـشىچه قولىمىزدىن
ــۋاتىمىز ــېكىن،. بېرى ــۇ ل  بىزنىڭم

 يـاكى خىزمىتىمىـز كۈنلۈك پۈتۈن
ـــــىمىز، ـــــده ئوقۇش  خهۋهر ھهم

 ئـائىلىمىز بولمايـدىغان ئالمىساق
 بولغاچقـا، بـار پهرزهنتلىرىمىز ۋه

. قېلىـۋاتىمىز يېتىـشهلمهي هبهزىد
ــازىر ــت ھ ــي بهك ئىنتېرنې  تهرهققى

ــان ــا، قىلغ ــگه چهت بولغاچق  ئهل
 ھهمــمه ئائىــت ئوقۇشــقا چىقىــپ

 تـاپقىلى ئىنتېـرنېتتىن ئۇچۇرالرنى



 چهت مهن مهســـىلهن،. بولىـــدۇ
ــگه ــپ ئهل ــقا چىقى ــت ئوقۇش  ئائى

ــــــــۇن ــــــــۇرالرنى نۇرغ  ئۇچ
www.meripet.com ــا ــپ غ  چىقىرى

 خهنـزۇچه بىـر ئۇنىڭـدا. قويدۇم
ــۇ ــار قولالنمىم ــۇ. ب ــا ب  قولالنم
 بولـــۇپ، مـــۇكهممهل ئىنتـــايىن

 ئوقۇمــاقچى چىقىــپ ئهلــگه چهت
 ئاشـــۇ يـــاش بىـــر ھهر بولغـــان

 ئانىـسى-ئاتا ئۆزىنىڭ قولالنمىنى
 ئوقـۇپ قېـتىم بىر بىرلىكته بىلهن



 پايدىـــسى زور ئۇنىـــڭ باقـــسا،
ـــدۇ ـــسام. بولى ـــڭ ئاڭلى  بېيجى
ــارلىق ــوڭ قات ــهھهرلهردىكى چ  ش

 قىلىــپ كىتــاب كىتابخــانىالردا
 ئوخشاش مۇشۇنىڭغا سېتىلىۋاتقان

ـــگه چهت ـــپ ئهل ـــۇش چىقى  ئوق
 بار قانچىسى بىر قولالنمىسىدىنمۇ

 نۇرغــۇن كىتــابالردا بــۇ. ئىــكهن
 خۇالسـىلهنگهن ساۋاقالر-تهجرىبه

ــۇپ، ــكه ســىزنىڭ ئهگهر بول  چهت
 راسـت كىڭىزئىستى ئوقۇش چىقىپ



 مۇشــــۇنداق ســـىزده بولـــسا،
ــابتىن ــده كهم كىت  بىرســى دېگهن
ــى ــرهك بولۇش ــىزده ئهگهر. كې  س

ــــداق ــــابنى ئۇن ــــپ كىت  تېپى
ـــــېتىۋېلىش ـــــانىيىتىڭىز س  ئىمك
 www.meripet.com بولمىــــــسا،

 بېــــسىپ قــــولالنمىنى دىكــــى
 ئوقۇســـــىڭىزمۇ چىقىرىۋېلىـــــپ

ــدۇ ــپ. بولى ــور هتمهرى ــده ت  بېتى
 پـۇلى ياردهم ئوقۇش ياۋروپادىكى
ــــرىش ــــاللىقى بې ــــار ئېھتىم  ب



 تـور ۋه تىزىملىكـى مهكتهپلهرنىڭ
 ئامېرىكىدىكى. بار ئادرېسى بهت

ــى ــداق مهكتهپلهرن ــزدهش قان  ئى
 ئۇيغــــۇرالر. بــــار ئۇســــۇلى
 يـاردهم ئوقۇش بهزى ئاالاليدىغان

 ھهمـده. بار ئۇچۇرلىرى پۇلىنىڭ
. بــار جــاۋابالر-ســوئال نۇرغــۇن

 ئۇچـۇر يېڭـى بېتىگه تور ئۇ مهن
 چىقىرىـــپ دهرھـــال بولـــسىال
ــۇرىمهن ــگه چهت. ت ــپ ئهل  چىقى

ــارهت ئوقۇشــتىن ــر ئىب ــايىگه بى  غ



 بولغان يهتمهكچى تۈرده ھهقىقىي
 بىلهن ئالدى ياش ئۇيغۇر بىر ھهر

 تولــــۇق ئــــۆزى ئىنتېــــرنېتتىن
ــــشنى ــــشى پايدىلىنى  ئۆگىنىۋېلى

 ئـانىالرمۇ-ئاتـا بۇنىڭغا. كېرهك
ـــدىنيېقى ـــده ن ـــى ياردهم  بولۇش

 ئهڭ قويۇلغـان سـىزگه بۇ. كېرهك
ــاددىي ــر ئ ــىز ئهگهر. تهلهپ بى  س

 الزىـــم ئـــۆزىڭىزگه ئىنتېـــرنېتتىن
ــۇرالرنى ــشقا ئۇچ ــپ، تېپى  ئېرىنى

ـــــاكى ـــــداق ي ـــــش ئۇن  قىلى



ـــياقماي، ـــر ھهر خوش ـــش بى  ئى
 ئـــېلخهت بىـــزگه توغرىـــسىدا

 سىز. بولمايدۇ ياخشى يازسىڭىز،
ــقىالرنىمۇ ــويالپ باش ــسىڭى ئ  زقوي

 ئۈســـتىگه، ئۇنىـــڭ. بولىـــدۇ
ــىزنىڭ ــشىڭىزغا س ــدىن ئى  ھهممى

ــدىغان بهك ــشى كۆيۈنى ــىز كى  س
 قهدهر ئىمكـان سىز شۇڭا. ئۆزىڭىز
 قىلىــشقا ئــۆزىڭىز ئىــشنى ھهمــمه

 خىــل بــۇ. كېــرهك تىرىشىــشىڭىز
 تىـرهپ پۇت ئهلده چهت ئىقتىدار



. مۇھىم ئىنتايىن ئۈچۈنمۇ تۇرۇش
 بېقىـپ، تىرىـشىپ ئۆزىڭىز ئهگهر
 مهسـىلىلهر قىاللمىغان هلھ پهقهت
 يازسـىڭىز، ئېلخهت بىزگه بولسا،
 كېلىـــشىچه قـــولىمىزدىن بىـــز

 . بولىمىز مهسلىھهتته
 چهت كهلگۈسىده ياشالر بهزى

 ئاسـانراق ئوقۇشـنى چىقىپ ئهلگه
 ئــالىي ئۈچــۈن كهلتــۈرۈش قولغــا

 ئىنگلىـز ئۈچـۈن كهسپى مهكتهپ
 ئهللىرىنىــڭ ياۋروپــا يــاكى تىلــى



. ئوقۇيـدۇ پتالال بىرنى تىلىدىن
ــۇر تىلــى ئهل چهت ــارى ئۇيغ  دىي

ــاكى ــودا ي ــر جۇڭگ ــپ بى   كهس
ــدۇ ــېكىن. بوالالي ــۇنى ل ــۇ ئ  ئاش

ــى ــشلىتىدىغان تىلن ــڭ ئى  دۆلهتنى
 جـان قىلىـپ  كهسـپ بىر ئۆزىده

ــېقىش ــانچه ب ــان ئ . ئهمهس ئاس
 قىـــسىم بىـــر بىلىـــدىغان مهن

 چىققانـدىن ئهلگه چهت ئۇيغۇرالر
ــيىن ــتىن كې ــقا يېڭىۋاش ــر باش   بى
ــپ ــشكه نىكهس ــۇرى ئۆگىنى  مهجب



 ســــىز ئهگهر شــــۇڭا. بولــــدى
 تــۇرۇپ ئهلــده چهت كهلگۈســىده
ــاقچى ــسىڭىز، قالم ــده بول  ۋهتهن

ــسى ئهڭ ــر ياخشى ــسۇس بى   مهخ
 ئهلــده چهت. ئوقــۇڭ نىكهســپ

ــايدىغانالر  ئهل چهت ئۈچــۈن ياش
  ئـۇنى بولـۇپ، قـورال بىـر تىلى

 يهرلىــك ئۈچــۈن قىلىــشكهســپ 
 كىشىلهر چىققان كېلىپ مىللهتتىن

 تـــوغرا رىقابهتلىشىـــشكه هنبىـــل
 تىـل باشـقا، ئۇنىڭـدىن. كېلىدۇ



 پۇلىغـا يـاردهم ئوقـۇش ئوقۇشىدا
  .قىيىن ئىنتايىن ئېرىشىش

مۇۋاپىق  كهسـپ تالالشـنىڭ 
 باسقۇچلىرى-قهدهم

ــــدىمۇ مهن ــــپ يۇقىرى  ئېيتى
ـــــدهك، ـــــۆزىڭىز ئۆتكهن  رازى ئ

 تـالالپ نى  كهسـپبىـر بولغۇدهك
 مـۇرهككهپ ئىنتـايىن بىر چىقىش
 بىـر سـىزدىن ئۇ ولۇپ،ب جهريان
 رىياللىققـا ھازىرقى يىللىق، قانچه

 ۋه ئىــــــزدىنىش ماسالشــــــقان



. قىلىــدۇ تهلهپ تىرىــشچانلىقنى
ــــــۇنداقتىمۇ ــــــىزگه مهن ش  س

 تهكلىـپ بىر ئۇسۇلنى تۆۋهندىكى
 :سۇنماقچىمهن تهرىقىسىده

 5 يـــــــــــــــۇقىرىقى (1)
 ئهڭ ئۈچـۈن سـىز كاتېگورىيىـدىن

. تـالالڭ ئـۈچىنى بولغـان مۇھىم
 ۋه-2 ،-1 كىـــشىلهر كـــۆپىنچه

 . تالاليدۇ نى-3
 بىرســىنىڭ ھهر ئۇالرنىــڭ (2)

 دهپ مــۇھىم ئهڭ ســىز ئاســتىغا



 تىزىــپ لهرنى  كهســپئويلىغــان
  كاتېگورىيىدىكى بىر ھهر. چىقىڭ
 ،10 بولغاندا كۆپ ئهڭ تىنكهسپ
 . بولسۇن بهشى بولغاندا ئاز ئهڭ

  كاتېگورىيىـدىكى بىر ھهر (3)
ـــپ  ـــدىن،كهس ـــىز ئىچى  ئهڭ س

 بىرلهپ-بىر ۇرمايدىغانلىرىنىياقت
ــڭ ئۆچــۈرۈپ ــى،. مېڭى -1 يهن

ــن ــى، دى ــن-2 بىرن ــى، دى  بىرن
. ئۆچـۈرۈڭ بىرنى دىن-3 ئاندىن

 جهريــاننى بــۇ كېــيىن ئۇنىڭــدىن



ــــرارالڭ يهنه ــــۇنداق. تهك  مۇش
 ھهر ئاخىرىـــــدا ئهڭ قىلىـــــپ

ــــدىن ــــرال پهقهت كاتېگورىيى   بى
ــسۇنكهســپ   ئهڭ شــۇنداقتا. قال
هســپ   كال3 قــولىڭىزدا ئاخىرىــدا

  .ىدۇقال
ـــــــۇقىرىقى ئهگهر (4)  ئهڭ ي

  3 قالغــان ســاقلىنىپ ئــاخىرىغىچه
ــر ئوخــشاشكهســپ  ــپ بى   كهس
 تالاليـدىغىنىڭىز سـىزنىڭ بولسا،

 ئـۈچى ئـۇ ئهگهر. بولـسۇن ئاشۇ



 سىز بولسا،  كهسپ باشقا-باشقا
  بىـر يېڭـى بىرلهشتۈرۈپ، ئۇالرنى
 مهسىلهن،. چىقىڭ تۈزۈپكهسپ 

ــىزنىڭ ــدىغان ئهڭ س -1( قىزىقى
ـــــدىكى   كهســـــپ )كاتېگورىيى

 ياخــشى ئهڭ ســىز ماتېماتىكــا،
-2( قىالاليـــــــــــــــــدىغان

ـــــدىكى   كهســـــپ )كاتېگورىيى
ــۈش، دهرس باشــقىالرغا  ســىز ئۆت

 بار قىممىتى ئهڭ مىللهتكه ئۈچۈن
  كهســپ )كاتېگورىيىــدىكى-3(



ـــاش ـــمۈرلهرنى-ي ـــدان ئۆس  ئوب
ــداقتا. بولــسۇن تهربىــيىلهش  ئۇن

 ئوتتـۇرا ياكى باشالنغۇچ بىر سىز
 ماتېماتىكـــــــا تهپكهمهكـــــــ

 بىــر يهنه. بولــۇڭ ئوقۇتقۇچىــسى
ــــسال ــــىز :مى  ياخــــشى ئهڭ س

ـــدىغان ـــپ كۆرى ـــشا  كهس  ناخ
 ياخـــشى ئهڭ ســـىز ئېيـــتىش،

 تهشكىللهش  كهسپ قىالاليدىغان
 نىـسبهتهن سـىزگه باشقۇرۇش، ۋه

ــدا ــلهت ئېيتقان ــۈن مىل  ئهڭ ئۈچ



 ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىـش بـار قىممىتى
 مـۇزىكىلىرىنى ۋه ئۇسـۇل ناخشا،

 ياخـشى تېخىمـۇ دۇنياغـا قىسىرت
 ئهممـــا. بولـــسۇن تونۇتـــۇش

 ئهمهس ياخـشى ئاۋازىڭىز سىزنىڭ
 ناخــــشىچى بىــــر بولغاچقــــا،

 سـىز ئۇنـداقتا. بواللمايدىكهنسىز
 خىـزمهتكه ئـۆمىكىگه سهنئهت بىر

ـــپ، ـــهھنه كىرى ـــھهلهش، س  اليى
ـــهھنه ـــارالش س ـــهھنه ۋه تهيي  س

 بولۇپ خادىم مهسئۇل باشقۇرۇشقا



 ئاشۇ ىدهكهلگۈس ھهمده. ئىشلهڭ
 بولــۇش باشـلىق چــوڭ ئـۆمهككه

 . تىرىشىڭ ئۈچۈن
 ۋاقتىـدا ياش كىشىلهر نۇرغۇن

ــــــــدىكى-2 ۋه-1   كاتېگورىيى
. ئويلىــشىدۇ بهكــرهك نىكهســپ

ــــشىنىڭ ــــوڭ يې ــــىغا چ  بولۇش
ــشىپ، ــدىكى-3 ئهگى   كاتېگورىيى

 ئۇيغۇر. بېرىلىدۇ بهكرهك كهكهسپ
 مۇشـۇنداق ھاياتىنى ئۆز دىيارىدا

 نبىـــله باســـقۇچالر كهســـپىي



 كـــۆپ ئىنتـــايىن ئۆتكـــۈزگهنلهر
 بىـر-بىرمۇ ئۇالرنى مهن بولۇپ،
 ئۆزۈمنىـڭ. ئولتۇرمـايمهن تىزىپ

 ئېلىـــپ ئهھـــۋالىنى ھـــازىرقى
 ھـازىر ده JPL مېنىـڭ ئېيتسام،

ـــۇغۇللىنىۋاتقان ـــپىم ش  مهن كهس
ــۈن ــارلىق ئهڭ ئۈچ  مهن ۋه قىزىق

ـــــشى ئهڭ ـــــدىغان ياخ   قىالالي
ــپ ــازىر مهن. كهس ــۇمچه ھ  قوش

 ياشـالرغا هندىكىۋهت قىلىۋاتقان،
ـــلىھهت ـــرىش، مهس ـــۇالرنى بې  ئ



ــازمىلىرىم مۇشــۇنداق ــارقىلىق ي  ئ
ــر ــسىم بى ــى قى ــۇرالر يېڭ  ۋه ئۇچ
 تهمىـنلهش، بىلهن بىلىملهر يېڭى

ـــده ـــگه چهت ھهم ـــپ ئهل  چىقى
ــاقچى ــا ئوقۇم ــازراق بولغانالرغ  ئ
 مهن بولــسا بولــۇش ياردهمــده

 ئـۆزۈم بـار، قىممىتى ئهڭ ئۈچۈن
 ئـۇ هھهمـد قىزىقىدىغان ئىنتايىن

ـــــــته ـــــــازراق مهن جهھهت  ئ
ــابىليهتكىمۇ ــگه ق ــر ئى ــش بى . ئى

ــــى، ــــڭ مهن يهن  JPL ئۆزۈمنى



ــــى ــــى دىك ــــارقىلىق خىزمىت  ئ
 بولغـان مىللهتكه« تولدۇرالمىغان

 يۇقىرىقىــــدهك نــــى»قىمــــمهت
ــــۇمچه ــــشالر قوش ــــلهن ئى  بى

 . تولدۇرىۋاتىمهن
 ئانىالرنىڭ رولى-ئاتا
ــۇقىرىقى مهن ــپي  6 نىڭ  كهس

ــسى ــگه كاتېگورىيى ــ« ئىچى -ائات
ـــانىڭىز ـــشى ئ ـــدىغان ياخ   كۆرى

. كىرگۈزمىـدىم دېگهننى »كهسپ
 چـاغالردا بهزى سـهۋهبى، بۇنىڭ



 تـالالپ دوسـتالر ياكى ئانا-ئاتا
ـــــــپبهرگهن ـــــــىز كه  كهس  س

 ســـىز ئۇنىڭـــدا ۋه قىزىقىــدىغان
 بولىــــدىغان مۇۋهپپهقىيهتلىــــك

ـــــسىمۇ، ـــــتالردا بهزى بول  ۋاقى
 سـىزنى  كهسـپ تاللىغان ئۇنداق

 ئـادهم. ۇقويىـد قىلىـپ بهختسىز
ـــلهن يـــول تاللىغـــان ئـــۆزى  بى

ـــپ، ـــسىزلىققا بهزى مېڭى  ئوڭۇش
 تاللىغـان ئـۆزى ئـۇ ئۇچرىـسىمۇ،

 ئـاقىۋهتكه يامـان بولغاچقا، يول



 دهرىجىــده مهلــۇم يهنه چىــداپ،
ـــدۇ ياشـــاپ خۇشـــال . كېتىۋېرى

 بهرگهن تـالالپ باشـقىالر لېكىن،
 ئوڭۇشسىزلىققا مېڭىپ بىلهن يول

 ققـاتتى باشـقىالردىنمۇ ئۇچرىسا،
 قـاتتىق ئىچىـدىمۇ ئۆز رهنجىپ،
 ئامېرىكىنىـڭ. كېتىدۇ ئازابلىنىپ
 ئهگهر ئېيتقاندا، بويىچه ئۆلچىمى

  بىر مهلۇم بالىسىنى ئانا-ئاتا بىر
  ئۇ مهجبۇرلىسا، تالالشقا نىكهسپ

 ئــۆزى ئۈچــۈن بالىــسى نىكهســپ



. كېــــرهك بېرىــــشى قىلىــــپ
 قىمـــمهت ئـــائىله ئۇيغۇرالرنىـــڭ

 همىللهتــنىڭكىگ باشــقا قارىــشى
 يۇقىرىقىـدهك شۇڭا. ئوخشىمايدۇ
ــۆلچهمنى ــا ئ ــنهن ئۇيغۇرالرغ  ئهي

 لــېكىن،. بولمايــدۇ ئىــشلهتكىلى
 مهسـىله، مۇھىم ئهڭ يهردىكى بۇ

ــز ــا ھهرگى ــدىلىق ئانىغــا-ئات  پاي
 نى  كهسپبىر بولماسلىقى-بولۇش

 بولماسـلىقى ئـۆلچىمى تالالشنىڭ
 قىلىـدىغان نى  كهسـپئۇ. كېرهك



ــشى ــاال كى ــدىكىن، ب ــۇ بولغان   ئ
 پايـدىلىق بالىغـا چوقـۇمكهسپ 

 غهربنىـــڭ. كېـــرهك بولۇشـــى
ـــۆلچىمى ـــدا، بـــويىچه ئ  ئېيتقان

ــالىنى ــاغالم ب ــۇقىرى ئهڭ ۋه س  ي
ــده ــدارلىق دهرىجى ــپ ئىقتى  قىلى

 ئانىنىـــڭ-ئاتـــا قىلىـــش چـــوڭ
 بۇنىڭلىـق لېكىن،. مهجبۇرىيىتى

 بىــر ئانىنىــڭ-ئاتــا بــاال بىــلهن
 بـاال. قالمايدۇ ئايلىنىپ مۈلكىگه
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ـــر جهمئىيهتنىـــڭ  مۇســـتهقىل بى
ــىغا ــدۇ ئهزاس ــقا. ئايلىنى  شۇڭالش

ــا  ئۈچــۈن بالىــسى ئانىنىــڭ-ئات
 قـارارالرنى ھهمـمه چىقىرىلىدىغان

ــۆز ــا ئ ــشىغا قولىغ ــول ئېلىۋېلى  ي
ـــدۇ ـــۇ. قويۇلماي ـــۇ ب  جهھهتتىم

ــڭ ــمهت ئۇيغۇرالرنى ــشى قىم  قارى
ــــنىڭكىگه ــــشىمايدۇ غهرب . ئوخ
ــــقا، ــــۇ شۇڭالش ــــته ب  جهھهت

ــڭئۇيغۇرال ــداق رنى ــشى قان  قىلى
ــى ــسىدا كېرهكلىك ــڭ توغرى  مېنى



 دېگـۈم نهرسه بىر كۆپ بۇنىڭدىن
ــېكىن،. يــوق ــر ھهر مېنىــڭ ل  بى
 قىلىدىغىنىم، ئۈمىد ئانىدىن-ئاتا

 بــويى-ئۆمــۈر بالىڭىزغــا ســىز
 كۆپىنچه. بواللمايسىز باقىۋهندى

 بــۇرۇن بــالىڭىزدىن ســىز ۋاقىتتــا
 كېيىن ئۇنىڭدىن. قالىسىز كېتىپ
 ئالمىـسا ئۆزى كۈنىنى ۆزئ بالىڭىز

ــدۇ ــۇڭا. بولماي ــوڭ ش ــوڭ-چ  چ
ـــشالرنى ـــپ ( ئى ـــمۇكهس  تالالش

 قىلغانـدا، قـارار )ئىچىده شۇنىڭ



 بهختىنــــى ئۆزىڭىزنىــــڭ ســــىز
 بهختىنـــى بالىڭىزنىـــڭ ئهمهس،
ــويالڭ ــىز ئهگهر. ئ ــالىڭىزنى س  ب

 نۇرغـۇن جهريانىـدا قىلىـش چوڭ
 ئادهتتىن ياكى بهدهللهرنى، ئېغىر

ــقىرى ــى تاش ــ بهدهللهرن  ۆلىگهنت
 ئـــۆزىڭىز ســـىز ئـــۇ بولـــسىڭىز،

 ئۇنــداق ســىزنى. يــول تاللىغــان
 مهجبۇرلىغــان بــالىڭىز قىلىــشقا

ــــىز ئهگهر. ئهمهس ــــۆزىڭىز س  ئ
ـــۆلىگهن ـــى ت ـــمايه بهدهلن  دهس



 بـالىڭىزدىن ئىشتا ھهممه قىلىپ،
 بــويىچه ئىرادىڭىــز ئــۆز ســىزنىڭ

 قىلـسىڭىز، تهلهپ قىلىـشنى ئىش
 . بولىدۇ ئادالهتسىزلىك بىر ئۇ

-ئۆســۈپ ئۆســمۈرنىڭ بىــر
 جهريانىنىـــــــڭ يېـــــــتىلىش

-ئاتا بولۇشىدا مۇۋهپپهقىيهتلىك
. ئوينايدۇ رول چوڭ ئىنتايىن ئانا

ــر ــسىم بى ــي قى ــات ئىلمى  تهتقىق
ــــسىگه ــــالنغاندا، نهتىجى  ئاساس

 يــاردهم يېقىنــدىن ئانىــسى-ئاتــا



 تهلهپ يـــۇقىرى ۋه بېرىـــدىغان
 بولغـان چوڭ ئائىلىده قويىدىغان
 شئوقــۇ مهكتهپتىكــى بالىنىــڭ

ــــــسىمۇ ــــــشى نهتىجى  ۋه ياخ
ــشكه ــان ئۆگىنى ــشىمۇ بولغ  قىزىقى
ــــۇقىرى ــــدۇ ي ــــۇر. بولى  ئۇيغ
 مهكـتهپلهرده ئوتتۇرا دىيارىدىكى

. يـوق »مهسلىھهتچىسىكهسپ «
 بولــــسا مهكــــتهپلهرده ئــــالىي

ـــپ « ـــزىكهس ـــوق »مهركى . ي
 بــــۇ بولغاچقــــا، شــــۇنداق



 كۆپىنچه ۋهزىپىلهرنى جهھهتتىكى
ـــا ئهھۋالـــدا ـــۆز ئـــانىالر-ئات  ئ

. كېلىـدۇ تـوغرا ئېلىـشقا ئۈستىگه
ــۇ ــا ئهمهلىيهتتىم ــڭ-ئات  ئانىالرنى

ــاش ــسا ب ــدىغان تارت ــر بولماي  بى
ـــۇرچى، ـــك ب ـــدىن كىچى  ۋاقتى
ـــارتىپال ـــسىنىڭ ت ـــداق بالى  قان

ــدىلىكى ــارلىقىنى، ئاالھى ــېمه ب  ن
ــاالنتى ــده ۋه ت ــدارى ئاالھى  ئىقتى
 ئىزچىـل ۋه ئهستايىدىل بارلىقىنى
. بايقـــاش ۋه كـــۆزىتىش تـــۈرده



 ئـۆز بالىسىنى تائاساس شۇ ھهمده
 تېخىمۇ تاالنتىنى ۋه ئىقتىدارلىرى
ـــي  شـــۇ قىلدۇرۇشـــقا، تهرهققى
 بولغان كه  كهسپبىرهر ساھهدىكى

ـــــشىنى ـــــكه قىزىقى  يېتىلدۈرۈش
 . يېتهكلهش

ــر ــزمهت بى ــر كهســپىگه خى  بى
ــانچه ــالىي ق ــتهپ ئ ــپى مهك  كهس

. بولىــدۇ ئېرىــشكىلى ئــارقىلىق
 مهكتهپــــته ئــــالىي شــــۇنداقال

ــان ته  كهســپئوخــشىمىغان  ئوقۇغ



 ئوخـشاش كىـشىلهرمۇ قـانچه بىر
 كهســـــپىده خىـــــزمهت بىـــــر

ـــشلىيهلهيدۇ ـــىزنىڭ ئهگهر. ئى  س
 خىــزمهت بىــر مهلــۇم بــالىڭىز

ــدىغان كهســپىگه ــۇپ، قىزىقى  بول
ـــىده ـــۇ كهلگۈس  ته  كهســـپئاش

 ئــالىي ئۈچــۈن تېــپىش خىــزمهت
 قايسىــسىنى كهســپىدىن مهكــتهپ
 سـىز قالـسا، بىلهلمهي تاللىشىنى

ــۇ ــزمهت ئاش ــپى خى ــلهنب كهس  ى
ـــۇغۇللىنىۋاتقان ـــادهملهردىن ش  ئ



 بـالىڭىزنى تېپىپ، ئىككىنى-بىر
 شــۇ. كۆرۈشــتۈرۈڭ بىــلهن شــۇالر

ـــــارقىلىق ـــــا ئ ـــــۇ بالىڭىزغ  ئ
 مهكتهپـــته ئـــالىي كىــشىلهرنىڭ

ــسى ــپقاي ــانلىقىنى ته  كهس  ئوقۇغ
 ئۇيغـۇر. بېرىـڭ ئايدىڭالشتۇرۇپ

 كىـشىلهر كۆپ خېلى دىيارىدىكى
ـــۈن ـــدهك ئۈچ ـــش يۇقىرىقى  قىلى

ــانىيىت ــوق ىئىمك ــڭ. ي ــۇ مېنى  ب
 تهرىقىـــــسىده تهكلىـــــپ يهرده

ـــــا ـــــويغىنىم ئوتتۇرىغ  پهقهت ق



 ئىمكـــانىيىتى قىلىـــش شـــۇنداق
 . قارىتىلغان بارالرغا

  ؟بىز قانداق قىلدۇق
ــــڭ ــــزىم مېنى ــــاره قى  دىلن

 ســـــــىنىپتا-1 باشـــــــالنغۇچ
 ئىنتـايىن ھېـسابقا ئوقۇۋاتقانـدا،

 جۇڭگونىڭ ئايالىم بولۇپ، ئۇستا
ـــــــلىك ـــــــابلىرىنى دهرس  كىت

 ســـىنىپ-1 بــۇ هلــدۈرۈپ،ئهك
-3 ۋه-2 ئوقۇغۇچىـــــــــسىغا

ــــــڭ ــــــسابلىرىنى يىللىقنى  ھې



ـــشلىگۈزدى ـــۇڭا. ئى ـــاره ش  دىلن
ــالنغۇچنىڭ ــلهپكى باش ــر دهس  بى

 ناھايىتى ھېسابقا يىللىرىنى قانچه
 قاتارىـــدا ئوقۇغـــۇچى ئۇســـتا

 تـــاالنتىنى ئۇنىــڭ. ئۆتكــۈزدى
ــــاش ــــۈن، بايق ــــاره ئۈچ  دىلن

 بىــز ئوقۇۋاتقانــدا، باشــالنغۇچتا
. بهردۇق ناســـتىكىغاگىم ئـــۇنى
 بىرنــى پىئــانىنودىن كونــا ئــۆيگه
 ئوقۇتقۇچىـسىدىن ئـائىله ئېلىپ،
 ۋاقىـت يىلـدهك 3 يالالپ، بىرنى



ـــانىنو ـــۇق پىئ ـــۇرا. ئۆگهتت  ئوتت
ــتهپكه ــدىن مهك ــيىن، كىرگهن  كې

ــڭ ــۆز ئۇنى ــى ئ ــويىچه، تهلىپ  ب
ــارهنى ــر دىلن ــايلىق 2 بى ــو ئ  كىن

 يېتىـــــشتۈرىدىغان ئارتىـــــسى
ــسۇس ــتا مهخ ــۇق كۇرس . ئوقۇتت

ـــاره ـــۆز دىلن ـــده ئ  يهنه مهكتىپى
ـــى ئۇســـۇل مهكـــتهپ  ۋه ئهترىت
ــتهپ ــۇ مهك ــۈزۈش س ــى ئ  ئهترىت

. بـاقتى قاتنىشىپ قاتارلىقالرغىمۇ
ــۇ ــقا 13 ئ ــده ياش ــۆزى كىرگهن  ئ



 قايتىـــپ مهكتهپـــتىن ئىـــزدهپ،
 باقىدىغان باال كېيىن كهلگهندىن
 شـــۇ. تـــاپتى بىرنـــى ئىـــشتىن

 ئىـشلهشنى قۇشۇمچه ئىشلىگهنچه
 ئۆزىنىـــڭ اي،توختاتمـــ زادىـــال
 خهجلهيــدىغان پــۇرات-پــارچه
ــۇلىنى ــۆزى پ ــشلهپ ئ ــپ ئى  تېپى

ـــدى ـــۇق. ماڭ ـــۇرىنى تول  ئوتت
ـــــۈچه، ـــــۇ پۈتتۈرگ ـــــۇل ئ  پ

 بولۇپ پۇختا خېلى مۇئامىلىسىگه
 ئىقتىساد ئۆزىنىڭ ھهمده. قالدى



ــــپىگه ــــدىغانلىقىنى كهس  قىزىقى
 ئـۆزى ئۇ بىلهن شۇنىڭ .بايقىدى

 ئىقتىــــساد كۇرۇســــتا تولــــۇق
ـــــزچه( ـــــى)«finance» ئىنگلى  ن

 بوغـالتىرلىق ،  كهسـپئاساسلىق
ـــزچه( ـــى)«accounting» ئىنگلى  ن

 ئوقۇشنى قىلىپ  كهسپ قوشۇمچه
ـــارار ـــدى ق ـــر. قىل ـــل بى  مهزگى

 ئۆزىنىـڭ ئـۇ كېيىن، ئوقۇغاندىن
ـــانچه كهســـپىگه بوغـــالتىرلىق  ئ

ـــدىغانلىقىنى ـــاپ، قىزىقماي  بايق



 كهســــپىنىال ئىقتىــــساد پهقهت
 ئۇ ھازىر. كهلدى قارارىغا ئوقۇش

ـــۇئ ـــپاش ـــان نى  كهس  ئوقۇۋاتق
ــۇپ، ــۇ بۇيرۇســا خــۇدايىم بول  ب
ــــڭ ــــدا يىلنى ــــۇش ئاخىرى  ئوق
 . پۈتتۈرىدۇ

-1 دىلــشات ئوغلــۇم مېنىــڭ
 ياخشى ئاالھىده تارتىپ سىنىپتىن

ــــۇپ ــــدى ئوق ــــۇرا. كهل  ئوتت
 ئـۇ كېيىن، چىققاندىن مهكتهپكه
ــي ــائىي پهن، تېببى  پهن، ئىجتىم



ــــيه رهســــىمچىلىك،  ۋه تهنتهربى
 ھهمـــمه ىققاتـــارل تهشـــكىللهش
ـــلهرده ـــۇ جهھهت ـــۆزگه تېخىم  ك
 ئــــۇ. باشــــلىدى كۆرۈنۈشــــكه

 تهشهببۇســۇمغا مېنىــڭ دهســلهپته
 تېببىــي ئــۆزىنى بولــۇپ، مــاقۇل

 ساھهســـىده ئىنژېنېرلىـــق ۋه پهن
ــرهك ــي بهك ــدۇرۇپ، تهرهققى  قىل

 نىڭ  كهســـپئاشـــۇ كهلگۈســـىده
ــىده ــدىغان بىرس ــدى ئوقۇي . بول
 كېــيىن پۈتتۈرگهنــدىن ئوقــۇش



ـــــــسا، ـــــــگ مهن بول  هئهمهل
 يـۇقىرى ئامېرىكىدا ئاشۇرالمىغان،
 بىرنـى شـىركىتىدىن تېخنولوگىيه
ــــۇرۇش ــــسى ق ــــۈن غايى  ئۈچ

 ئـۇ شـۇڭا. بولـدى تىرىشىدىغان
 دولالرلىـــــــق 2800 ئــــــۆزى

 بىرنـــــــى كومپيـــــــۇتېردىن
 كېيىـنال شـۇنىڭدىن قۇراشتۇرۇپ،

 قىلىـدىغان رېمونت كومپيۇتېر بىر
 ســـــاتىدىغان كومپيـــــۇتېر ۋه

 بىـر كىرىـپ، بىرسىگه شىركهتتىن



 شــۇ. ئىــشلىدى ئــارتۇق يىلــدىن
 تــارىخ بىــر ئۇنىــڭ جهريانــدا

 زور ئۇنىڭغـــــا ئوقۇتقۇچىـــــسى
 ئـۇ. كۆرسـهتتى تهسىر دهرىجىده

 دۇنياغا ئامېرىكىدىكى ئوقۇتقۇچى
 بىـر باغچىسىنىڭ دىسنېي مهشھۇر
 ئهمهلــدارىنىڭ مىليــاردېر چــوڭ

ـــوغلى ـــۇپ، ئ ـــسىنىڭ بول  دادى
 ئادۋۇكــات ئوقــۇپ، ياخــشى«

. ئاڭلىماپتۇ ىگېپىن دېگهن »بول
ــا ــامراق، بالىالرغ ــده ئ ــر ھهم  بى



 ھايـاتنى خۇشـال لـېكىن ئاددىي
 بولغاچقــــــا، ياقتۇرىــــــدىغان

ــڭ ــۇرا ئوغلۇمنى ــپىگه ئوتت  مهكتى
ــۇئهللىم ــان م ــكهن بولغ ــۇ. ئى  ئ
 ۋه ئهقىللىـــق ئىنتـــايىن كىـــشى
 ئوقۇغۇچىالرغـا بولۇپ، بىلىملىك

 ۋه سىياسـىتى ئامېرىكا دېسىال ھه
ــارا ــهت خهلقئ ــس سىياس  ىداتوغرى

ــم ــۇ بىلى ــۇم. بېرىپت ــۇ ئوغل  ئاش
ــڭ ــىرى ئوقۇتقۇچىنى ــلهن تهس  بى

ـــراقال ـــارا بى ـــهتكه خهلقئ  سىياس



 ھهر. قالـدى بولۇپ قىزىقىدىغان
ـــۈنى ـــلهن مهن ك ـــشاش بى  ئوخ

 ئوقۇيـــــــدىغان، گېزىـــــــت
 خهۋهرلهرنـى مۇھىم ئىنتېرنېتتىكى

ـــدىغان قويمـــاي بىرنىمـــۇ  ئوقۇي
 ھهمــــده. قالــــدى بولــــۇپ

ـــلهن سىياســـهت كهلگۈســـىده  بى
 ئامېرىكـــــــا ۇللىنىپ،شـــــــۇغ

ـــده ـــر ھۆكۈمىتى ـــت بى  پارالمېن
ــى ــقا ئهزاس ــشىدىغان بولۇش  تىرى

 ئــــۆزىگه ئۇنىــــڭ. بولــــدى



ــسى ــايىن ئىشهنچى ــۈك ئىنت  كۈچل
 :ھهتتـا ماڭا ئۇ كۈنى بىر. ئىدى

ـــــدا مهن ئهگهر دادا،«  ئامېرىكى
ــسام، تۇغۇلغــان  كهلگۈســىده بول

ــۇم ــا چوق ــدېنت ئامېرىكىغ  پرېزى
ــقا ــشىپ بولۇش ــاتتىم تىرى  ،»باق

ــدىد ــا( ې ــدېنت ئامېرىكىغ  پرېزى
 چوقۇم كىشى ئۇ ئۈچۈن، بولۇش

ــدا ــان ئامېرىكى ــى تۇغۇلغ  بولۇش
ــرهك ــۇ. )كې ــل ب ــدىن-1 يى  ئاي

ــالپ ــۇ باش ــز ئ ــلۇق بى  ئولتۇرۇش



ـــهھهرنىڭ ـــهھهر ش ـــلىقى ش  باش
 ئوقۇغـــۇچى بىـــر ئىشخانىـــسىغا

. كىردى ئىشقا بولۇپ خىزمهتچى
 ئـــېلىش، تېلېفـــون يهرده ئـــۇ

ـــــۆججهت ـــــالالرنى-ھ  ماتېرىي
ــتىنباشق ــىرت، ۇرۇش ــۇ س  يهنه ئ
ـــــۇھىم بهزى ـــــۇ م  يىغىنالرغىم

 خىـل بىـر كـۈنى ھهر. قاتناشتى
 تاقـاپ، گالـستۇك كىيىپ، كىيىم

 باشــلىقتهك بىــر خــۇددى ئۆزىمــۇ
ــشقا ــپ ئى ــۇردى بېرى ــۇ. ي  مۇش



 باشقىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇ جهرياندا
 ياخــــشى ئىــــشلهشنى قولىــــدا

 گۇرۇپپـا بىر كۆرمهيدىغانلىقىنى،
ــادهمنى ــقۇرۇپ ئ ــ باش  شلهشنىئى

 كۆرىـــــدىغانلىقىنى ياخـــــشى
ـــدى ـــارارى. بايقى ـــۈنلهي ق  پۈت
 ئــالىي ئــۇ بولغاچقــا، پىــشمىغان
ــتهپ ــپىنى مهك ــدا، كهس  تاللىغان
ــلهپته ــۈنلهي دهس ــۇتېر پۈت  كومپي

. تاللىـدى كهسـپىنى ئىنژېنېرلىكى
 بىــــلهن سىياســــهت كېــــيىن



 ئهزاسـى پارالمېنـت شۇغۇللىنىپ،
 ھهربىــي بىــرهر ئۈچــۈن، بولــۇش

 ياخــــشى ائوقۇســــ مهكتهپــــته
ــــدىكهن، ــــاڭالپ، دهپ بولى  ئ
 داڭلىــق دۇنياغــا ئامېرىكىنىــڭ

 ىكــىد»نۇقتــا غهربىــي« بولغــان
 ئىــــشالر ھهربىــــي ئامېرىكــــا«

ــــسى ــــزچه( »ئاكادېمىيى  ئىنگلى
«United States Military Academiy 

at West Point») دېـــــگهن 
ــۇ ــاس مهكتهپكىم ــدى ئىلتىم . قىل



 دۇنيـا ۋه ئامېرىكـا مهكـتهپ بۇ(
ــۇ ــق ئهڭ بويىچىم ــي داڭلى  ھهربى
ـــتهپ ـــۇپ، مهك  ئامېرىكـــا بول

 مهشـھۇر نۇرغۇنلىغان تارىخىدىكى
 مۇشــۇ پىرىــزدېنتالر ۋه گېنېــرالالر
 مهكـتهپكه بۇ (ئوقۇغان مهكتهپته

 بولـۇپ، قىـيىن ئىنتـايىن كىرىش
ــۇ ــتىن ئ ــادهم مهكتهپ ــپ، ئ  كېلى

ــــشات ــــلهن دىل  قېــــتىم 3 بى
ــتى ــدىن. سۆزلهش ــتىم 2 ئۇنىڭ  قې

ـــيه ـــۈرلىرى تهنتهربى ـــويىچ ت  هب



 دىلــــشات. ئالـــدى ئىمتىھـــان
ــــتهپ ــــك مهك ــــا يېنى  ئاتلېتك

 بولــۇپ، باشــلىقى ئهترىتىنىــڭ
 ئىمتىھانلىرىـدىن نۇقتىنىڭ غهربىي

ــۈش ئوڭۇشــلۇق  ھهر ئۈچــۈن ئۆت
 يۈگۈرۈشـنى كىلـومېتىر 19 كۈنى

ــتۇرغىلى ــى داۋامالش ــۇزۇن خېل  ئ
ـــۇپ ـــان بول ـــدى قالغ ـــۇ. ئى  ب

 بولغانـدىن ئۆتـۈپ ئۆتكهللهردىن
ـــــيىن، ـــــۇ كې ـــــتهپكه ب  مهك

ــدىغانالرنىك ــۇ ىرى ــۇچى ش  ئوقۇغ



ــلۇق ــڭ تۇرۇش ــت رايوننى  پارالمېن
 بهرمىـسه تالالپ بىۋاسىته ئهزاسى

 رايونـدىن بىزنىـڭ. بولمايدىكهن
 ئوقۇغـۇچى تهك 15 مهكتهپكه ئۇ

 بىزنىڭ بولۇپ، قىلغان ئىلتىماس
 بىـر ئۇنىـڭ ۋه ئهزاسى پارالمېنت
ــا ــڭ گۇرۇپپ ــاتتىق ئادهملىرىنى  ق
 دىلــشات نهتىجىــسىده، تاللىــشى

 چىقىــپ، ئۇتــۇپ ئــاخىرى ئهڭ
ـــــي ـــــا غهربى ـــــي نۇقت  ھهربى

ــــــــۇ ــــــــۇل مهكتىپىگىم  قوب



ــدى  ئوقۇشــقا تۆۋهنــدىكى(قىلىن
ــــش قوبــــۇل  چاقىرىقىغــــا قىلى

 مــارت-18 يىلــى-0072).قــاراڭ
 لـوس نۇقتىنىـڭ غهربىـي كۈنى،

ـــــــانژېلىس ـــــــدىكى ئ  رايونى
 بىـر جهمئىيىتىنىـڭ مهكتهپداشالر
ـــشى ـــدى يىغىلى ـــا. بول  ئۇنىڭغ

 بىـلهن تدىلـشا بـويىچه تهكلىپ
 ئارىلىققـا كىلومېتىر 100 ئىككىمىز
ــىنا ــدهپ ماش ــاردۇق ھهي ــۇ. ب  ب

 ئهمـــدىال ئىــراقتىن پائــالىيهتكه



ـــپ ـــگهن قايتى ـــر كهل ـــوڭ بى  چ
ــــۇ ــــتى گېنېرالم ــــۇ. قاتناش  ب

ــڭ ــلىقى جهمئىيهتنى ــىلهر« باش  س
 بىـر ئوقۇسـاڭالر نۇقتىـدا غهربىي
 قالمــاي، يــارىتىپال تــارىخ يېڭــى
 بىـر تارىخنىـڭ يېڭى ئاشۇ بهلكى

ـــسمىق ـــۇپ ى ـــسىلهر بول  ،»قالى
 جهريانىـدا پائـالىيهت بۇ. دېدى
 مهكتهپنـــى ئاشــۇ بـــۇرۇن بىــز

ــۈرۈپ، ــي پۈتت ــده ھهربى  5 ئىچى
ــل ــشلهش يى ــۇرچىنى ئى ــادا ب  ئ



 كه  كهســـپئـــادهتتىكى قىلىـــپ،
ـــقان  ھـــازىر كىـــشىلهر، ئالماش
ــــالىلىرى ــــۇ ب ــــته ئاش  مهكتهپ
 ھـازىر ئـانىالر،-ئاتـا ئوقۇۋاتقان

ـــۇ ـــته ئاش ـــان مهكتهپ  ئوقۇۋاتق
ــۇچىالر،ئ ــده وقۇغ ــشات ھهم  دىل

 مهكـتهپكه ئاشۇ قاتاردا بىر بىلهن
ـــــۇل ـــــان قوب ـــــى قىلىنغ  يېڭ

ــۇچىالر ــلهن ئوقۇغ ــۈپ بى  كۆرۈش
ـــتۇق ـــۇ. پاراڭالش ـــدا ش  جهريان

 مـۇھىم ئهڭ مهكتهپته ئۇ دىلشات



ــا ــدىغىنى ئورۇنغ ــپ قويۇلى   كهس
 تهربىـيه-تهلىـم ھهربىي ئهمهس،

ـــى ـــۇر ئىكهنلىگىن ـــېس چوڭق  ھ
ــدى ــڭ. قىل ــڭ ئۇنى ــر ئۆزىنى   بى

 چىقىش پهللىگه يۇقىرى تىمۇكهسپ
 مهكتهپتىن بۇ بولغاچقا، ئارزۇسى

ــهل ــوۋۇپ س ــدى س -2007. قال
 قوبـۇل دىلشاتنى ئايدا،-4 يىلى

ـــان ـــر يهنه قىلغ ـــتهپ، بى  مهك
ـــالىفورنىيه ـــىتېتىنىڭ ك  ئۇنىۋېرس

 ئانژېلىس لوس شۆبىسى بېركېلىي



ــــدىن ــــۇل رايونى ــــان قوب  قىلغ
ـــا ـــر ئوقۇغۇچىالرغ ـــش بى  يىغىلى

ـــدى ـــائ. قىل ـــشات، ۇنىڭغ  دىل
 ئـــــۈچىمىز مهن ۋه ئامـــــانگۈل

ـــاردۇق ـــدا-5. ب ـــىمالىي ئاي  ش
 مهكتهپنىـڭ بـۇ كالىفورنىيىدىكى

 تونۇشــتۇرۇش مهكتهپنــى ئۆزىــده
ـــــدىن ـــــى يهنه پائالىيىتى  بىرس

 500 ئۇنىڭغىمـــۇ بىـــز. بولـــدى
 ماشـــىنا ئارىلىققـــا كىلـــومېتىر

ــدهپ ــاردۇق ھهي ــۇنىڭدىن. ب  ش



 نۇقتىـدىن غهربىي دىلشات كېيىن
ــــــۈنله ــــــپ، ۋاز يپۈت  كېچى

ـــــدىكى ـــــالىفورنىيه بېركېلىي  ك
 غهربىي. تاللىدى ئۇنىۋېرسىتېتىنى

ــدىكى ــۇش نۇقتى  پۈتــۈنلهي ئوق
 باشـقا ئۇنىڭدىن بولۇپ، ھهقسىز

ــــشاتقا ــــدا ھهر دىل ــــڭ ئاي  مى
ـــن ـــاش دولالردى ـــى مائ . بېرهتت

 دىلـشات ئهگهر سىرت، بۇنىڭدىن
 بولـسا، بارغـان نۇقتىغـا غهربىي

 دۆلهت ئامېرىكىنىــــڭ ئۇنىڭغــــا



 10 يىلىغـا ئىدارىسى ىخهتهرلىكب
 مۇكاپـات ئوقۇش دولالردهك مىڭ

. ئىـدى بولغان بېرىدىغان پۇلىمۇ
 ھهممىـسىدىن ئۇالرنىڭ ئۇ لېكىن

 30 بىــزدىن يىلىغــا كېچىــپ، ۋاز
 بولىدىغان چىقىم دولالردهك مىڭ

ـــالىفورنىيه ـــىتېتىنىڭ ك  ئۇنىۋېرس
 ئـۇ. تاللىدى شۆبىسىنى بېركېلىي
 رلىقــىئىنژېنې كومپيــۇتېر ھــازىر

 بىر لېكىن،. ئوقۇۋاتىدۇ كهسپىده
 ئـۆز ئۇ كېيىن، ئوقۇشتىن يىللىق



ــپىنى ــك كهس ــقۇرۇش ئىگىلى  باش
 ئـــــۆزگهرتمهكچى كهســـــپىگه

ـــــدۇ ـــــا مهن. بولۇۋاتى  ئۇنىڭغ
 قىممىتــــى بولغــــان مىللهتــــكه
 ئهڭ نۇقتــا غهربىــي جهھهتــتىن

 تۇرىـدىغانلىقىنى ئورۇنـدا يۇقىرى
ـــى ـــۆپ خېل ـــهندۈرگهن ك  چۈش
ــدىم ــېكىن. ئى ــش ل ــازىر اتدىل  ھ

ــك ــقۇرۇش ئىگىلى ــپىده باش  كهس
ــا ــۇ ئوقۇس ــوڭ تېخىم ــمهت چ  قىم

 زور ئۆزىنىــڭ يارىتااليــدىغانلىقىغا



 ئۇنىـڭ بىزمـۇ. بـار ئىشهنچىسى
ــولىنى تاللىغــان ئــۆزى  قــولالپ ي

ــدۇق ــشات. كهل ــسىدا دىل  توغرى
 قىــسىم بىــر بېتىــده تــور بىلىــك

 بولـۇپ، بـار ئۇچـۇرالر قوشۇمچه
 :ئادرېسى ئۇنىڭ

http://www.bilik.cn/bbs/viewthre
ad. 
php?tid=13065&extra=page%3D2 

 ئاخىرقى سۆز
ــر يېقىنقــى ــانچه بى ــڭ ق  ئاينى



ـــده، ـــر مهن مابهينى ـــسىم بى  قى
ــالردىن ــۆزى ياش ــۈن ئ ــر ئۈچ  بى

 ئىـشىدا تالالش  كهسپ مۇۋاپىق
ـــــاردهم ـــــوراپ ي ـــــان س  يازغ

. ئالـدىم تاپـشۇرۇپ ئېلخهتلهرنى
 ناھـــايىتى خېتـــى بهزىلىرىنىـــڭ

 خهتلىرىـده الرئـۇ بولۇپ، ئۇزۇن
 ئارقــــا بــــۇرۇنقى ئۆزلىرىنىــــڭ

 قهدهر ئىمكان جهھهتته كۆرۈنۈشى
 بېرىــــشكه مهلۇمــــات تولــــۇق
 ئۇالرنىـڭ مهن گهرچه. تىرىشقان



 چۈشهنــسهممۇ، تولــۇق كــۆڭلىنى
 تالالشــتا  كهســپ پهقهت ئۇالرغــا

ـــېمىلهرگه ـــقهت ن ـــشى دىق  قىلى
 ئۈچۈن ئۇالر دهپ، كېرهكلىكىنىال
 تـــالالپ  كهســـپ ھهرگىزمـــۇ

ـــــدىمبهرم ـــــڭ مهن. ى  ئۇالرنى
 بواللمىـسام، مهسئۇل كهلگۈسىگه

 بهرسـهم تـالالپ  كهسـپ ئۇالرغا
 ئاشـۇنداق. بولمـايتتى ھهرگىزمۇ
ـــر ياشـــالرغا ـــاز بى ـــسى ئ  پايدى
ــسۇن، ــبۇ دهپ بول ــازمىنى ئۇش  ي



ــۇق. تهييارلىــدىم ــۇرىنى تول  ئوتت
ــۈرمىگهن تېخــى ــر پۈتت ــقا بى  ياش

 بىــر ئۈچــۈن ئــۆزى نىــسبهتهن
ــق ــپ مۇۋاپى ــالالش  كهس ــر ت  بى
 ئىـشنى بـۇ. ئىش قىيىن ناھايىتى
ــشى ــشتا ياخ ــا قىلى ــانىالر-ئات  ئ
. ئوينىيااليـدۇ رول چوڭ ئىنتايىن

 بۇ ئانىالرنىڭ-ئاتا بىر ھهر شۇڭا
 ئـادا تولـۇق بـۇرچىنى ئۆز ئىشتا

 شۇنىڭ. قىلىمهن ئۈمىد قىلىشىنى
-ئاتـا بىـر ھهر بىـرلىكته، بىلهن



 ھهر ئۈچۈن پهرزهنتى ئۆز ئانىنىڭ
ــر ــارارنى بى ــ ق ــپ ۆزلىرىئ  چىقىرى

ـــــلىكىنى ـــــورايمهن بهرمهس . س
ــۈك ــپ ئومۇميۈزل ــدا، قىلى  ئېيتقان

 مـــۇھىم ياشـــلىرىنىڭ ئۇيغـــۇر
 چىقىـرىش قـارار ئۆزلىرى ئىشالردا

 تـــۆۋهن ئىنتـــايىن ئىقتىـــدارى
ــــكهن ــــۇ مهن. ئى ــــشنى ب  ئى

 ئېلخهت بىلهن ياشالر ۋهتهندىكى
 جهريانىـدا ئاالقىلىـشىش ئارقىلىق
. قىلـدىم ھـېس چوڭقۇر ئىنتايىن



 مهۋجـــۇد ئهھۋالنىـــڭ بۇنـــداق
 ئانىلىرىنىـڭ-ئاتا ئۇيغۇر بولۇشى

 بىـلهن ئۇسـۇلى تهربىـيىلهش باال
 بۇرۇنمۇ مهن. مۇناسىۋهتلىك زىچ

 ســىز ئهگهر ئۆتكهنــدهك، ئېيتىــپ
ــڭ ــمه بالىڭىزنى ــشلىرىنى ھهم  ئى

ــپ ــىڭىز، قىلى ــۇ بهرس ــز ئ  ھهرگى
ــا ــسبهتهن بالىڭىزغ ــۈش نى  كۆيۈن
 ئېلىـپ مهنىدىن مهلۇم. بولمايدۇ

 قىلغـان بالىڭىزغـا ئـۇ قاندا،ئېيت
. بولىـــدۇ زىيانكهشـــلىك بىـــر



 كۈنىنى ئۆز كهلگۈسىده بالىڭىزنى
ـــۆزى ـــدان ئ ـــدىغان ئوب  ئاالالي
 چـوڭ بـالىڭىز دېسىڭىز، بولسۇن
 ھهممه ئۇنىڭدا جهريانىدا بولۇش
ــشنى ــتهقىل ئى ــدىغان مۇس  قىالالي

ــر ــدارنى بى  يېتىلدۈرۈشــكه ئىقتى
  . تىرىشىڭ
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ــشاتنى  ــۇم دىل ــدىكى «ئوغل ــي نۇقتى غهربى
گه »ئامېرىكا ھهربىي ئىـشالر ئاكادېمىيىـسى
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 شۆبىـسىنىڭ بېركېلىي ئۇنىۋېرسىتېتى كالىفورنىيه

   ئىچى
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نىشان تىكلهشته بىلىشكه  
  تېگىشلىك ئىشالر

(2010-7-9)  
ئاينىـــــڭ -3بـــــۇ يىـــــل 

ـــــدىن باشـــــالپ،  ئوتتۇرىلىرى
ـــي  ـــپىي ئىلمى ـــڭ كهس ئۆزۈمنى
ماقـــالىلىرىنى تهييـــارالش، بىـــر 

ــا قاتن ــانچه يىغىنالرغ ــشىش ۋه ق ى



ــا  ــقا جايالرغ ــپ باش ــل قىلى تهتى
بېــرىش قاتــارلىق ئىــشالر بىــلهن 
يېڭى ماقاله تهييـارالش ئىـشلىرىم 

ــدى ــساپ قال ــهل ئاق ــۇ . س مۇش
جهرياندا بىر قىـسىم قېرىنداشـالر 
ماڭــا ئــېلخهت يېزىــپ، مهنــدىن 

ــان ــېالن قىلغ ــاله ئ ــى ماق -يېڭ
. قىلمىغـانلىقىمنى سـوراپ تـۇردى

ــــۇ  ــــلهن ئاش ــــدى بى مهن ئال
شــالرغا چىــن كۆڭلۈمــدىن قېرىندا

  .رهھمهت ئېيتىمهن



ئايـــدا، -11يىلـــى -2006
ــان ــك ش ــا مهملىكهتلى -ئامېرىك

ــڭ ئوغلــۇم  ــهرهپ جهمئىيىتىنى ش
ـــۇق  ـــان تول ـــشات ئوقۇۋاتق دىل
ئوتتۇرىدىكى شۆبىسى بىـر قېـتىم 
پائالىيهت ئۇيۇشـتۇرۇپ، ئۇنىڭغـا 
بۇ جهمئىيهتنىڭ ئهزاسـى بولغـان 

ئانىـسىنىمۇ -ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاتا
شـۇنىڭ بىـلهن . ىپ قىلـدىتهكل

مهن ۋه ئايـــــالىم ئامـــــانگۈل 
ــــالىيهتكه  ــــۇ پائ ــــز ئ ئىككىمى



پائــالىيهت ئېلىــپ . قاتناشــتۇق
بېرىلغان زالنىڭ بىـر تېمىغـا بىـر 
چوڭ سىزىلغان رهسـىم ئېـسىقلىق 
ـــر  ـــىمده بى ـــۇ رهس ـــۇپ، ب بول
ــپ  ــر ۋارتاغــا كىرى پۇتبولنىــڭ بى
كېتىۋاتقان كۆرۈنۈشـى سـىزىلغان 

ــكهن ــلهپته مهن ئ. ئى ــڭ دهس ۇنى
نېمه مهنـانى بىلدۈرىـدىغانلىقىنى 

ــــدىم ــــگهن ئى ــــن . بىلمى يىغى
ــتهپ  ــيىن مهك ــالنغاندىن كې باش
تهكلىــــــپ قىلغــــــان بىــــــر 



ـــرىم  ـــانىم يې ـــسىس خ مۇتهخهس
نىـشان «سائهتتهك ۋاقىت ئىچىده 
دېــگهن » تىكلهشــنىڭ ئهھمىيىتــى

ـــۆزلىدى ـــسىيه س ـــدا لېك . تېمى
ئىنگلىزچىدا پۇتبـول ۋارتاسـىنىڭ 

ـــلهن  ـــشى بى ـــشان«ئاتىلى » نى
ـــى  ـــۆز، يهن ـــر س ـــشاش بى ئوخ

»goal « ـــــــۆز ـــــــگهن س دې
ــشلىتىلهتتى ــدا . ئى ــۇ چاغ ئهنه ش

مهن تامـــــدىكى رهســـــىمنىڭ 
ــهندىم ــسىنى چۈش ــڭ : مهنى ئۇنى



ـــسى  ـــتىش”مهنى ـــشانغا يې “ نى
ــكهن ــۇ پا. ئى ــر ئب ــڭ بى الىيهتنى

مهشـــىقى ســـۈپىتىده، بىـــزگه 
ــسىس  ــسىيه بهرگهن مۇتهخهس لېك
خانىم يىغىنغـا كهلـگهن ھهر بىـر 

ـــدىك ـــشىدىن تام ـــول كى ى پۇتب
ۋارتاسى سىزىلغان چوڭ قهغهزنىڭ 
ــڭ  ــا ئۆزۈمىزنى ــوش ئورۇنلىرىغ ب
ــل  ــى بهش يى ــدىن كېيىنك بۇنىڭ
ــپ  ــشانىمىزنى يېزى ــدىكى نى ئىچى

ـــدى ـــنى تهلهپ قىل مهن . قويۇش



ــــــۆپلهپ « ــــــدا ك تهتقىقاتىم
يېڭىلىقالرنى يارىتىـپ، ھهر يىلـى 
بىــر پارچىــدىن ئــۈچ پــارچىغىچه 

دهپ » ئىلمىي ماقـاله چىقىـرىمهن
بۇ مېنىـڭ ئاشـۇ چاغـدا . ميازدى

ـــــى بهش  ـــــان كېيىنك تۇرغۇزغ
  .يىلدىكى نىشانىم ئىدى

ــــتىن  ــــۇ ۋاقىت مهن ئهنه ئاش
» نىــشان تىكــلهش«باشــالپ، 

ـــر  ـــتىده بى ـــا ئۈس ـــگهن تېم دې
ئىزدىنىـــپ بېقىـــشنى ئويلىغـــان 



ــدىم ــڭ ئۈچــۈن تېخــى . ئى بۇنى
ـــدىم ـــهت تاپالى ـــدى پۇرس . ئهم

يېقىنقــى بىــر مهزگىــل ۋاقىــت 
ــشان ن«ئىچىــده، مهن تــوردىن  ى

كه ئائىــت بىــر قىــسىم »تىكــلهش
ماتېرىيـــالالرنى تېپىـــپ ئوقـــۇپ 

ئۇشبۇ يازمامدا، مهن بۇ . چىقتىم
ـــى  ـــگهن بىلىملهرن ـــتىم ئىگىلى قې

  .قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن
نىــــشان «غهرب ئهللىرىــــده 

ــلهش ــزچه ( تىك  goal –ئىنگلى



setting( « ـــــل پهن ـــــر خى بى
ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، بـۇ پهن 

ــر مــۇكهممهل ھهققىــده ھــازىر  بى
بۇ پهن ئايرىم . نهزهرىيه مهۋجۇت

ـــده  ـــۇ، ھهم شهخـــسلهر ئۈچۈنم
ـــا  ـــداره، كارخان ـــتهپ، ئى مهك
ــۇ  ــكىالتالر ئۈچۈنم ــارلىق تهش قات
ـــۇپ،  ـــدىلىق بول ناھـــايىتى پاي
ئامېرىكىدا بۇ بىلىـم ھهققىـدىكى 

تهربىـــيىگه ئىنتـــايىن -تهلىـــم
ــدۇ ــيهت بېرىلى ــدا . ئهھمى يۇقىرى



تىلغــــا ئالغــــان، ئوغلۇمنىــــڭ 
ـــان مهكت ـــپ بېرىلغ ـــده ئېلى ىۋى

-لىمهپائالىيهت مانا مۇشۇنداق ت
مهن . تهربىيىنىڭ بىـر مىـسالىدۇر

ـــو ـــده ۋه رادىي ـــۆز ئىدارهم -ئ
» نىشان تىكـلهش«تېلېۋىزورالردا 

دېگهن سۆزنى داۋاملىـق ئـاڭالپ 
غهرب ئهللىرىده نىـشان . تۇرىمهن

تىكلهشــنىڭ قىممىتـــى چوڭقـــۇر 
ــۇ  ــۇپ، ئ ــتىلگهن بول ــۇپ يې تون

ــــارلىق  ــــازىر ب ــــقۇرۇش ھ باش



سىستېمىـــسىنىڭ بىـــر مـــۇھىم 
  .قىسمىغا ئايالنغان

ــــــدا   motivate«ئىنگلىزچى
» )ئىسىم (motivation، )پېئىل(

دېگهن بىر سـۆز بولـۇپ، ئۇنىـڭ 
بىر ئادهمنى «لۇغهتتىكى مهنىسى 

ــشتىكى  ــشنى قىلى ــر ئى ــۇم بى مهل
مهقسهت بىـلهن تهمىـنلهش، بىـر 
ئادهمنى مهلۇم بىر ئىشنى قىلىشقا 
ـــــــــــاكى  ـــــــــــاش ي قوزغ

ـــدۈرۈش ـــگه » ھهرىكهتلهن دېگهن



يۇلغۇن لۇغىتىـده . يېقىن كېلىدۇ
بــۇ ســۆزنىڭ ئۇيغــۇرچه مهنىــسى 

ـــدۈرۈش« ـــبهت، رىغبهتلهن » رىغ
دهپ ئېلىنغان بولۇپ، بۇ سـۆزلهر 
ــى  ــلى مهنىن ــدىكى ئهس ئىنگلىزچى
دېگهنـــدهك تولـــۇق ئىپـــادىلهپ 

ــدۇ ــۇنداقتىمۇ ئهگهر . بېرهلمهي ش
دېــــگهن » motivation«بىــــز 

ســـــــــۆزنىڭ مهنىـــــــــسىنى 
ـــــــــدۈرۈش« دهپ » رىغبهتلهن

ئالساق، ھـازىر نىـشان تىكـلهش 



ــانائهت ۋه  ــسىدىكى پهن س توغرى
تهشــــكىالت پىــــسخىلوگىيهسى، 
ـــى ۋه  ـــقۇرۇش ئىلم ـــادهم باش ئ

-تهشكىالتتىكى كىـشىلىك ئىـش
ـــــــزچه (ھهركهتـــــــلهر  ئىنگلى

»organizational behavior« (
ئىلىملىرىدىكى ئهڭ كـۈچكه ئىـگه 
ــــــــــــــــــدىلىق  ۋه ئهڭ پاي

»  نهزهرىيىــسىرىغبهتلهنــدۈرۈش«
ــــــــزچه (  motivation«ئىنگلى

theory« ( بولـــــــــــــــــۇپ



  .ھېسابالنماقتا
ـــــــزىمچه  ـــــــڭ پهرى مېنى
ـــــسى  ئوقۇرمهنلهرنىـــــڭ ھهممى
ــــــده  ــــــشىمىغان دهرىجى ئوخ
ئوخشىمىغان ساندىكى نىشانالرنى 
تىكلهپ باققان بولـۇپ، بهزىـلهر 

. تىكلىگهن نىشان ئۈنـۈم بهرگهن
بهزىلهرنىڭكى بولسا ئانچه ئۈنـۈم 

ــگهن ــۇ. بهرمى ــشان ب ــى نى  پهرقن
تىكلهشـتىكى ئىلمىـي ئاساســالرنى 

ــش ــۈرۈپ -بىلى ــلىك كهلت بىلمهس



شۇڭالشقا مهن ھهر بىر . چىقارغان
ئۇيغۇر ياشـلىرىنىڭ، مهيلـى سـىز 
 بىر ئادهم توپىغا مهسـئۇل رهھـبهر

بولۇڭ ياكى بىر ئۆز ئالدىغا ئىـش 
ئېلىپ بېرىۋاتقان شهخس بولۇڭ، 
ـــتىم  ـــر قې ـــازمىنى بى ـــۇ ي مۇش

ۇپ چىقىـشىڭىزنى ئهستايىدىل ئوق
مېنىـــڭ . تهشـــهببۇس قىلىـــمهن

ــــالهتكه  ــــر ھ ــــدهك بى ھازىرقى
كېلىشىمده ئۆزۈمنىـڭ توختىمـاي 

ـــوڭ ـــك نىـــشانالرنى -چ كىچى



تىكلهپ ماڭغانلىقىم، ھهمـده ئـۇ 
نىـــــــشانالرنى توپلىغـــــــان 
تهجرىبىلىــــــرىمگه ئاساســــــهن 
توختىمــاي تهڭــشهپ تۇرغــانلىقىم 

. ئىنتــايىن مــۇھىم رول ئوينىغــان
ــلهن  ــى مهن ئالــدى بى ئهمهلىيهتن

ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، ئانـدىن 
ئــۇ ئهمهلىيهتنىــڭ نهزهرىيىلىرىنــى 
ـــــادهم  ـــــر ئ ـــــۆگهنگهن بى ئ

مېنىڭ ئاشـۇنداق . ھېسابلىنىمهن
ــــى  ــــشىمنى ئهين ــــۇپ قېلى بول



ـــهرت ـــى ش ـــارائىت -ۋاقىتتىك ش
ــــگهن ــــاڭىمۇ . بهلگىلى ئهگهر م

شارائىت بولغان بولسا، مهن ئـۆز 
ھاياتىمغـــــــا يېتهكچىلىـــــــك 

ــدىغان ھه ــي قىالالي ــل ئىلمى ر خى
نهزهرىيىلهرنى ئالدىـدا ئۆگىنىـپ، 
ئانـــدىن ئهمهلىـــيهتكه ئـــۆتكهن 
بولسام، بۇرۇنقىـدىن ياخـشىراق 

. نهتىجىگه ئېرىشهلىگهن بـوالتتىم
ــسقىراق  ــدىن قى ــۇ بۇرۇنقى يولنىم

مېنىـڭ مۇشـۇ . ماڭغان بـوالتتىم



ۋه شـــۇنىڭغا ئوخـــشاش باشـــقا 
ــى ۋه  ــڭ ۋهتهن ئىچ ماقالىلىرىمنى

اشلىرىنى مهن سىرتىدىكى ئۇيغۇر ي
ــر  بــۇرۇن ئېرىــشهلمىگهن بهزى بى
ـــنلهپ  ـــلهن تهمى ـــارائىتالر بى ش

  .بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
  
نىشان تىكلهش ئۈنۈم  .1

  بېرىشىنىڭ ئىلمىي ئاساسى
  

ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ مهلــۇم بىــر 
ۋاقىت ئىچىده يهتمهكچى بولغان 



ــر ۋاراق قهغهزگه  ــشانىڭىزنى بى نى
ـــپ، ئاشـــۇ نىـــشاننى  يېزىۋېلى

رغان ۋاقىتتىكـــى ئهمهلــگه ئاشــۇ
ـــدىڭىزغا  ئهھـــۋالالرنى كـــۆز ئال
كهلتۈرۈپ تۇرسـىڭىز، ئۇنىڭـدىن 

. باشقىچىال ئۈنۈم ھاسىل قىلىـسىز
بـۇ نـېمه ئۈچـۈن؟ ئهسـلىده بـۇ 
ئـــادهم مېڭىـــسىنىڭ قانـــداق 
ــــــلهن  ــــــشلهيدىغانلىقى بى ئى

ــىۋهتلىك ــڭ . مۇناس مهن ئۆزۈمنى
ـــــــــۇرالر دۆت ئهمهس، « ئۇيغ



ــق ــسىده » ئهقىللى ــگهن ماقالى دې
ىــر ئابزاســتنى يازغــان مۇنــداق ب

  :ئىدىم
ئادهمنىڭ ئېڭى ئىككى خىل «

ــدۇ ــاڭ : بولى ــۇرۇن ئ ــاڭ ۋه يوش ئ
ھـوش، -ئهس«ئهسلى مهنـبهده (

ـــــوش ـــــرىلگهن» ھ ). دهپ بې
 conscious« ئىنگلىزچىدا بـۇالر

and sub-conscious« دهپ 
ــدۇ ــۇرۇن . ئاتىلى ــڭ يوش ئادهمنى

ئېڭى ئۇنىڭ ئاساسـلىق ئېڭىنىـڭ 



. يـدۇكونتروللۇقى ئاسـتىدا بولما
ئادهمنىڭ يوشۇرۇن ئېڭى ئۇنىڭغا 
ــىدا  ــۇرالر ئاساس ــان ئۇچ قاچىالنغ
ــپ  ــش ئېلى ــدا ئى ــتهقىل ھال مۇس

مانـــا بـــۇ كۆڭـــۈلنى . بارىـــدۇ
ـــىدۇر ـــنىڭ ئاساس . پروگراممىالش

“ كۆڭۈلنى پروگراممىالش”يهنى، 
دېگىنىمىــــز، بىــــر ئادهمنىــــڭ 
يوشــــۇرۇن ئېڭىغــــا مهلــــۇم 
ـــۇ  ـــاچىالپ، ش ـــۇرالرنى ق ئۇچ

-نىـڭ ئىـشئارقىلىق ئاشۇ ئادهم



ھهرىكىتىنـــــى ئـــــۆزگهرتىش ۋه 
ــتىن  ــش، دېگهنلىك كــونترول قىلى

  ».ئىبارهتتۇر
ــنىڭ ئۈنــۈمى  ــشان تۈزۈش نى
ـــــــۈلنى  ـــــــته كۆڭ ئهمهلىيهت
پروگراممىالش ئـارقىلىق ئهمهلـگه 

ـــۇرۇلىدۇ ـــادهم . ئاش ـــى، ئ يهن
ــــر  ــــسىده بى ــــقهت ”مېڭى دىق

) attention center(“ مهركىـزى
بار بولۇپ، ئۇ پۈتـۈن مېڭىنىـڭ 

ن تهشــكىل تاپقــان بىــر قىــسمىدى



نۇرغۇن مۇتهخخهسىسلهر . بولىدۇ
ــــزىگه  ــــقهت مهركى ــــۇ دىق ئاش

» ئادهمنى قۆزغۇتۇش مهركىـزى«
بۇ مهركهز بىزنىڭ . دهپ قارايدۇ

نېمىگه دىققهت قىلىشىمىز، نېمىگه 
ــى  ــىمىز، زېھنىمىزن ــۈل بۆلۈش كۆڭ
ــــىمىز  ــــېمىگه مهركهزلهشتۈرۈش ن

. كېرهكلىكىنـــــى بهلگىلهيـــــدۇ
اندا، بـۇ باشقىچىراق قىلىپ ئېيتق

ـــلهن  ـــا بى مهركهز تاشـــقىي دۇني
ـــــــويلىرىڭىز ۋه  ـــــــىزنىڭ ئ س



ھېسسىياتلىرىڭىز قاتارلىقالرنى ئۆز 
ئىچىگه ئالغان ئىچكى دۇنيـارىڭىز 
بىر جايغا كېلىپ ئۇچرىـشىدىغان 
مېڭىڭىزنىــــڭ بىــــر ئاالھىــــده 

  .قىسمىدىن ئىبارهتدۇر
ئــادهتته بىزنىــڭ يوشــۇرۇن 

-ئېڭىمىز مېڭىمىزگه كىرگهن سان
ئۇچــــۇرالرنى بىــــر ساناقــــسىز 

ـــقىغاندهك  ـــۇن تاس ـــته ئ ئهلگهك
دهپ » كېرهكـــسىز«تاســـقاپ، 

ـــــلىۋېتىپ  ـــــانلىرىنى تاش قارىغ



مېڭىمىــزگه كىرىــدىغان . تۇرىــدۇ
ھېساپسىز كـۆپ -ئۇچۇرالر ھهدده

بولغاچقـــا، يوشـــۇرۇن ئېڭىمىـــز 
ئۇالرنىـــڭ ھهممىـــسىگه ئېتىبـــار 
بېرىپ ئۈلگۈرهلمهيدىغان بولۇپ، 

دهپ » مــــــــــــۇھىم ئهمهس«
نىــــڭ ھهممىــــسىنى قارىغانلىرى

  .»ئارقىسىغا قايتۇرۇۋېتىدۇ«
مهسىلهن، سىز بىر رېستۇراندا 
تاماق يهۋاتقانـدا، يـاكى پـويىز 
ــايىتى  ــادهملهر ناھ ــدهك ئ بېكىتى



كــۆپ يىغىلغــان بىــر ئورۇنــدا 
تۇرغانـــــدا، ئهتراپىڭىزدىكـــــى 
كىــــــشىلهرنىڭ نېمىلهرنــــــى 
ـــش  ـــداق ئى ـــانلىقى، قان دهۋاتق
ئۈســـتىده پاراڭلىـــشىۋاتقانلىقى 

ــــپ كاللىڭ ــــانچه كىرى ــــا ئ ىزغ
ھهمده سـىزگه قىلـچه . كهتمهيدۇ

لـــېكىن . تهســـىرمۇ قىلمايـــدۇ
ــر ئورۇنــدا بىرســى  ئاشــۇنداق بى
سىزنىڭ ئىـسمىڭىزنى يـاكى سـىز 
ناھايىتى ياخشى بىلىـدىغان بىـر 



ئادهمنىــڭ ئىــسمىنى چىقارســا، 
ســـىزنىڭ دىققىتىڭىـــز دهرھـــالال 
سۆزلهۋاتقان ئاشۇ كىـشىگه يـاكى 

ــاۋاز چىققــان يۆنۈ لۈشــكه ئاشــۇ ئ
ـــدۇ ـــىزنىڭ . بۇرۇلى ـــى، س يهن

يوشــۇرۇن ئېڭىڭىــز بــۇ ئۇچــۇرنى 
. كاللىڭىزغــا كىرگىلــى قويىــدۇ

مېڭىڭىزنىڭ دىققهت مهركىزى بـۇ 
» مـۇھىم ئۇچــۇرالر«ئىـسىمالرنى 

ـــۇالرنى  ـــۈرىگه كىرگـــۈزۈپ، ئ ت
  .سىزنىڭ دىققىتىڭىزگه سۇنىدۇ



ــز،  ــلهش دېگىنىمى ــشان تىك نى
مېڭىڭىزنىڭ دىقـقهت مهركىـزىگه 

ــ ــۈن ن ــىز ئۈچ ــۇھىم س ېمه ئهڭ م
ئىكهنلىكىنـــى بىلـــدۈرۈپ، شـــۇ 
ــر  ــۇم بى ــىزنىڭ مهل ــارقىلىق س ئ
ـــگه  ـــشاننى ئهمهل ـــده نى ئاالھى
ئاشۇرۇش ئۈچۈن مـۇھىم بولغـان 
ئۇچۇرالرنى يوشۇرۇن ئېڭىڭىـزدىن 
ئۆتكۈزۈپ، سىزنىڭ دىققىتىڭىزگه 

. سۇنۇش جهريانىـدىن ئىبـارهتتۇر
نىــــشان تىكــــلهش كۆڭــــۈلنى 



 قايتىدىن پروگراممىالش جهريـانى
ـــشان  ـــر نى ـــىز بى ـــۇپ، س بول
ـــــڭ  ـــــده، ئۆزىڭىزنى تىكلىگهن
يوشۇرۇن ئېڭىڭىزغا سىز تىكلىگهن 
نىشانغا يېـتىش ئۈچـۈن زۆرۈر ۋه 
ـــىلهرگه،  ـــان نهرس ـــۇھىم بولغ م
كىــــشىلهرگه، پۇرســــهتلهرگه ۋه 
ئهھۋالالرغــا ئاالھىــده دىقــقهت 

ــسىز ــدۈرۈپ قويى ــشنى بىل . قىلى
مېڭىڭىزنىڭ دىقـقهت مهركىـزىگه 

ـــده ـــېمىلهرگه ئاالھى ـــۈل ن  كۆڭ



بۆلـــۈش ۋه دىقـــقهت قىلىـــش 
. كېرهكلىكىنى بىلدۈرۈپ قويىسىز

شۇنىڭ بىلهن سـىزنىڭ يوشـۇرۇن 
ئېڭىڭىز سـىز تىكلىـگهن نىـشانغا 
ـــاكى  ـــۈن زۆرۈر ي ـــتىش ئۈچ يې
ــــمه  ــــان ھهم ــــدىلىق بولغ پاي
نهرســـىلهرگه ئاالھىـــده كۆڭـــۈل 
ـــۆزىڭىز  ـــالپ، ئ ـــكه باش بۆلۈش

بىلــمهي ســىزنى ئــۆز -بىلىــپ
ىدىغان نىــشانىڭىزغا يېقىنالشــتۇر

بۇ . ئىشالر يۈز بېرىشكه باشاليدۇ



ــڭ  ــېھرى كۈچنى ــر س ــده بى بهزى
ــدهك  ــلهن بولۇۋاتقان ــىرى بى تهس

ــدۇ ــا، . بىلىنى ــۇنداق بولغاچق ش
سىز ئالدى بىلهن ئۆزىڭىز ئۈچـۈن 

ئانـدىن ئـۇ . بىر نىشان تىكـلهڭ
نىــشانىڭىزنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش 

  .پىالنىڭىزنى تۈزۈپ چىقىڭ
 ئارزۇ، نىشان ۋه غايه .2

نىشان ۋه غايه دېـگهن ئارزۇ، 
ســۆزلهرنى ھهممىمىــز ناھــايىتى 
ــاڭالپ  كــۆپ ئىــشلىتىپ يــاكى ئ



ــۇرىمىز ــۇمالر . ت ــۇ ئۇق ــېكىن ب ل
ــــــــى  ــــــــسىدىكى پهرقن ئارى
ــشى  ــپ كېتى ــڭ بىلى ھهممهيلهننى

شۇنداق بولغاچقا، مهن . ناتايىن
ــى  ــڭ پهرق ــسىمدا ئۇالرنى ــۇ قى ب
ـــپ  ـــازراق توختىلى ـــتىده ئ ئۈس

  .ئۆتىمهن
ىز  ئــارزۇ دېگىنىمىــز ســ:ئــارزۇ

ــۆزىڭىز  ــان، ئ ــاجلىق بولغ ئېھتىي
ئىستهيدىغان، يـاكى بىـر كـۈنى 
ئىگه بولۇشنى ئۈمىد قىلىـدىغان، 



ئهممــا ئــۇنى قولغــا كهلتۈرۈشــكه 
ھــازىرچه ھهقىقىــي تــۈرده بهل 
باغلىمىغان بارلىق نهرسىلهرنى ئۆز 

ئارزۇالرنى تېپىپ . ئىچىگه ئالىدۇ
چىقىــش بىــر ئهركىــن تهپهككــۇر 
ــۇ ــۇپ، ب ــانى بول ــش جهري  قىلى

جهرياندا سىز ئۇالرنى قانـداق ۋه 
قاچان ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهققىده 
ــــــسىڭىزمۇ  ــــــچه ئويالنمى قىل

ــدۇ ــڭ . بولۇۋېرى مهســىلهن، مېنى
ــار،  ــۇم ب ــپ ئۇچق ــات چىقىرى قان



مېنىڭ پـاالنى قىـز بىـلهن يـاكى 
پۇكۇنى يىگىت بىلهن مـۇھهببهت 

ــڭ  ــار، مېنى ــاغلىغىم ب ــل 4ب  خى
ــــــــــــــــــى  چهت ئهل تىلىن

ــۇم ــۆزلىيهلهيدىغان بولغ ــار، س  ب
مېنىڭ ئالىي مهكتهپـته ئوقۇغـۇم 
بار، مېنىڭ مىـڭ كىـشىلىك بىـر 
ــڭ  ــار، مېنى ــۇم ب ــىركهت قۇرغ ش
چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇغۇم بار، 
مېنىڭ مىللهت تهقدىرىنى تـۈپتىن 
ــڭ  ــار، دېگهنلهرنى ياخــشىلىغۇم ب



ـــۇپ،  ـــارزۇالر بول ـــسى ئ ھهممى
ــڭ بهزىلىرىنــى ئهمهلــگه  ئۇالرنى

ــدۇ ــى . ئاشــۇرغىلى بولى بهزىلىرىن
ولـــسا ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغىلى ب

ــدۇ ــلهن . بولماي ــدى بى ــىز ئال س
ــــدىغان  ــــارزۇ قىلى ــــۆزىڭىز ئ ئ
نهرســىلهرنى بىــر قهغهزگه يېزىــپ 
تىزىپ چىقىپ، ئانـدىن ئـۇالرنى 
موھىملىق دهرىجىـسىگه ئايرىـپ، 
ئهڭ ئاخىرىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
ــۇرۇش  ــگه ئاش ــسىلىرىنى ئهمهل قاي



ـــشىدىغانلىقىڭىزنى  ـــۈن تىرى ئۈچ
ــسىڭ ــارار قىل ــدۇق ــىز . ىز بولى س

ــگه ئاشۇرۇشــنى  ــتىنىال ئهمهل راس
ئىــــستهيدىغان بىــــر ئــــارزۇنى 
ــــۇنى  ــــيىن، ئ ــــدىن كې تاپقان
ـــڭ غايىـــسى يـــاكى  ئۆزىڭىزنى

  .نىشانىغا ئايالندۇرسىڭىز بولىدۇ
 نىشان مهلۇم مۇددهت :نىشان

ئىچىـــده يهتمهكچـــى بولغـــان، 
ـــــــىته ئۆزىڭىزنىـــــــڭ  بىۋاس
كونتروللۇقى ئاستىدا تۇرىدىغان، 



كـــۈچىنى -زېھىـــنئۆزىڭىزنىـــڭ 
مهركهزلهشــــتۈرگهن، مهزمــــۇنى 
كونكرېــت بولغــان پهللىلهرنـــى 

ـــىتىدۇ ـــوغرا . كۆرس ـــشاننى ت نى
ــوڭ ــۇ چ ــده، ئ ــوڭ -تىكلىگهن چ

نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشـنىڭ 
. بىر كۈچلـۈك قـورالى بوالاليـدۇ

ئهمما ئۇنى توغرا تىكلىمىگهنـده، 
ــــى -چــــوڭ چــــوڭ نهتىجىلهرن

يارىتىـــــشنى چهكلىمىـــــلهرگه 
يهنى، ئهگهر . قويىدۇئۇچرىتىپمۇ 



كىچىـك نىـشانالر -سىز كىچىـك
ئىچىـــگه چۆكـــۈپ كهتـــسىڭىز، 
ئۆزىڭىزنىڭ ھاياتى ۋه ئىستىقبالى 
ــوڭ رهســىملهرنى  ــدىكى چ ھهققى
كـــۆرهلمهي، چـــوڭ يونۈلۈشـــنى 
مۇۋاپىق كـونترول قىاللمـاي، ۋه 
ئــــاخىرقى پهللىنــــى تــــوغرا 

ئهڭ ئاخىرقى . تاللىيالماي قالىسىز
لهن پهلله ياكى چـوڭ نىـشان بىـ

ـــك ـــشانالر -كىچى ـــك نى كىچى
ئوتتۇرىـــــسىدىكى بوشـــــلۇقنى 



. تولدۇرغۇچى غايىدىن ئىبارهتتۇر
ـــبۇ  ـــده ئۇش ـــشان ھهققى مهن نى
ماقالىنىڭ كېيىنكى قىـسمىدا يهنه 

  .مهخسۇس توختۇلىمهن
 غـايه دېگىنىمىزمـۇ بىـر :غـايه

خىل پهلله بولـۇپ، ئـۇ سـىزنىڭ 
ــــوڭ  ــــاكى ئهڭ چ ــــاخىرقى ي ئ
ــارزۇيىڭىزنى  ــاكى ئ ــدىڭىز ي ئۈمى
تولــۇق ئهمهلــگه ئاشــۇرىدىغان 

ـــارهتتۇر ـــدىن ئىب ـــايه . پهللى غ
ـــل  ـــشاش ھهر خى ـــشانغا ئوخ نى



ــۇ . چهكلىمىــلهرگه ئۇچرىمايــدۇ ئ
چوڭ بولسىمۇ، ھهمده دهسـلهپته 
ــــــــيهتكه ئۇيغــــــــۇن  ئهمهلى
ــــسىمۇ  ــــدهك بىلىن كهلمهيدىغان

شــــۇنداقال ئــــۇ . بولىۋېرىــــدۇ
نىــــشاندهك مهركهزلهشــــكهن ۋه 

. كونكرېت بولمىسىمۇ بولىۋېرىدۇ
زى غايىلهر سـىزنىڭ بۇنىڭـدىن به

ـــون  ـــدىن ئ ـــى بهش يىل كېيىنك
يىلغىچه بولغان ھاياتىڭىز بىـلهن 

بهزىلىـــرى . باغالنغــان بولىـــدۇ



ـــۈن  ـــر پۈت ـــسا ســـىزنىڭ بى بول
ــدۇ ــوزۇلغان بولى ــۆمرىڭىزگه س . ئ

ـــاخىرقى  ـــىزنىڭ ئهڭ ئ ـــايه س غ
مهنزىلىڭىز، نىـشان بولـسا ئاشـۇ 
مهنزىلگه يېـتىش ئۈچـۈن ئېلىـپ 

ىڭ ئارىلىقتىكى بارغان سهپىرىڭىزن
غـايه سـىز . توختاش نۇقتىلىرىدۇر

ـــستهيدىغانلىقىڭىز ۋه  ـــى ئى نېمىن
ـــــــــــشقا  ـــــــــــۇنى نېمى ئ
ــك  ــستهيدىغانلىقىڭىزغا ۋهكىللى ئى

نىـشانالر بولـسا سـىزنى . قىلىدۇ



ئاشۇ مهنزىلگه ئېلىـپ بارىـدىغان 
  .پىالنالرغا ۋهكىللىك قىلىدۇ
بىرىنى -نىشان بىلهن غايه بىر

ــــدۇ ــــىزنىڭ. تولۇقالي  ئهگهر س
پهقهت غايىڭىزال بولۇپ، ئۇنىڭغـا 

ــــار ــــان -ي ــــۆلهكته بولۇدۇغ ي
ــــدىكهن،  ــــشانلىرىڭىز بولماي نى
ــايىڭىزگه يېتىــشنىڭ بهك تهس  غ
ئىكهنلىكىنى ئاسانال ھېس قىلىـپ 

ــــسىز ــــسقا . قالى ــــىزنىڭ قى س
مۇددهتلىك نىـشانلىرىڭىز سـىزنى 



يهتكىلى بولىـدىغان ئـارىلىقتىكى 
پهللىــلهر يــاكى بالــداقالر بىــلهن 

، ســـىزنىڭ ئـــاخىرقى تهمىــنلهپ
غايىڭىزغا يېتىشتىكى پهلهمپهيلىك 

  .رولىنى ئوينايدۇ
ئهگهر ســــــــــىزنىڭ پهقهت 
نىشانلىرىڭىزال بار بولۇپ غـايىڭىز 
بولمايدىكهن، سىز ئاسانال پۈتۈن 
ـــــارىلىقتىكى  ۋۇجـــــۇدىڭىزنى ئ
پهلهمـــپهيگىال مهركهزلهشـــتۈرۈپ 
ـــــــاخىرقى  ـــــــۇپ، ئهڭ ئ قوي



ـــدىغان  ـــى كۆرهلمهي مهنزىلىڭىزن
سىز . غا كىرىپ قالىسىزتويۇق يول

ــۈن  ــتىش ئۈچ ــشانالرغا يې ــۇ نى ب
ــېمه ئۈچــۈن  ــشنى ن كــۈرهش قىلى
ـــۇپ  ـــلىغانلىقىڭىزنىمۇ ئۇنتۇل باش

ــۇمكىن ــشىڭىز م ــت . قېلى كونكرې
يـــاكى ئېنىـــق بولغـــان قىـــسقا 
مۇددهتلىــك نىــشانالرنىڭ ئــۆزىال 
ـــــۈك  ـــــر كۈچل ـــــادهمنى بى ئ
ھهركهتلهندۇرگۇچى كۈچ بىلهنمۇ 

ــدۇ ــنلهپ كهتمهي ــداق . تهمى ئۇن



قـــۇدرىتى -ىـــشانالرنىڭ كـــۈچن
ئهمهلىيهتـــته ســـىزنى داۋاملىـــق 
ئىلھامالنــدۇرۇپ ۋه قىزىقتــۇرۇپ 
تۇرىدىغان، ئاشۇ نىشانالر بىـلهن 
زىچ باغلىنىشلىق بولغان بىر چوڭ 

  .ياكى ئۇلۇغ غايىدىن كېلىدۇ
ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ بارلىق 
زېھنىي كـۈچىنى پهقهت كېيىنكـى 
ــىڭىز،  ــال مهركهزلهشتۈرس قهدهمگى

ــىز ــر س ــى بى ــۆزىڭىزنى كېيىنك  ئ
قـانچه قهدهمنـى بىـراقال بېـسىپ 



ـــگه  ـــانىيىتىگه ئى ـــۈش ئىمك ئۆت
قىلىدىغان بىر قىسىم پۇرسهتلهرنى 

ــۇمكىن ــشىڭىز م . كــۆرهلمهي قېلى
غايه سىزنى ئاشۇنداق ئالتۇنـدهك 
ــهتلهرگه دىقــقهت قىلىــشقا  پۇرس

ـــــدۇ ـــــدهپ تۇرى ـــــۇ . ئۈن ب
پۇرسهتلهرنىڭ بهزىلىـرى سـىزنىڭ 

ڭىزنىڭ ئهمهلگه ھازىرقى نىشانلىرى
ـــۇپ  ـــدىلىق بول ـــشىغا پاي ئېشى

ــۇمكىن ــلىكى م ــېكىن . كهتمهس ل
ئـــۇالر ســـىزنىڭ غايىڭىزنىـــڭ 



ئهمهلگه ئېشىـشىغا زور دهرىجىـده 
  .پايدىلىق بولىدۇ

غـــايه ســـىزنىڭ ئومـــۇمىي 
ئىستراتېگىيىڭىز ۋه ئۇنىڭ بىـلهن 
زىچ باغالنغـان نىـشانلىرىڭىزنىڭ 

ــــــــان ــــــــۈم بېرىۋاتق -ئۈن
ــــا ــــانلىقىنى باھ الپ بهرمهيۋاتق

تۇرىــشىڭىز ئۈچۈنمــۇ ئىنتـــايىن 
ســىز نىــشانلىرىڭىزنى . پايــدىلىق

ئارقىدىن ئهمهلگه ئاشۇرۇپ -ئارقا
ــۇمكىن ــشىڭىز م ــا، . ماڭالى ئهمم



ـــايىڭىز  ـــر غ ـــىزنىڭ بى ئهگهر س
بولمايــــــــدىكهن، ســــــــىز 
نىشانلىرىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

. بىلهنال ئالغا ئىلگىرىلىيهلمهيـسىز
ــي  ــڭ زېھنى ــىز ئۆزىڭىزنى ئهگهر س

ىنى بىر قهدهمـدىن يهنه بىـر كۈچ
ــــــكىال  ــــــگه ئىلگىرىلهش قهدهم
ـــشىڭىزنى  ـــتۈرۈپ، بې مهركهزلهش
ــاخىرقى  ــڭ ئ كۆتــۈرۈپ ئۆزىڭىزنى
مهنزىلىگه قاراپ باقمايدىكهنسىز، 
ــــر  ــــڭ بى ــــده ئۆزىڭىزنى بهزى



ــــــــدا  ــــــــىمان يول چهمبهرس
ــــــــــــــانلىقىڭىزنىمۇ  كېتىۋاتق

  .ىزهلمهيسىزس
غايه بىلهن نىشاننى پىالنالش 

 ئوخـشاش ئـارا-جهريانلىرى ئـۆز
ئـــادهتته نىـــشان . بولمايـــدۇ

ــــاكى  ــــراق ي ــــدىن ئېنىق غايى
كــــونكرېتراق بولــــۇش تهلهپ 

شــۇنداقال نىـــشانالر . قىلىنىــدۇ
مهلـــــــــۇم ئاالھىـــــــــده ۋه 
مهركهزلهشــتۈرۈلگهن پهللىــلهرگه 



ۋهكىللىك قىلىـدىغان بولغاچقـا، 
ئۇالر بىر غايىگه ئوخشاش يىراقنى 

  .كۆرهرلىكنى تهلهپ قىلمايدۇ
 بىلىشكه نىشان تىكلهشته 3

  تېگىشلىك ئىشالر
ئهگهر ســىز ئىنگلىــز تىلىـــدا 
يېزىلغان نىشان تىكلهشكه ئائىـت 
ــاراپ  ــا ق ــداق ماتېرىيالغ ھهر قان
باقىــدىغان بولــسىڭىز، ئۇالرنىــڭ 

» SMART goals«ھهممىـسىده 
ـــــا  ـــــۆزنىڭ تىلغ ـــــگهن س دې



بــۇ . ئېلىنغــانلىقىنى بايقايــسىز
ـــسى  ـــۇر مهنى ـــۆزلۈكنىڭ ئۇتت س

ــشانالر« ــاقىالنه نى ــگه دې» ئ گهن
تـوغرا كېلىـدىغان بولـسىمۇ، بــۇ 

دېــگهن » SMART«يهردىكــى 
ــۈن  ــلهش ئۈچ ــشان تىك ــۆز نى س
چىقىرىلغـــــان بهش تۈرلـــــۈك 
كۆرسهتمىگه ۋهكىللىك قىلىـدىغان 
بهش دانه ئىنگلىــزچه ســۆزلهرنىڭ 

. باش ھهرپىدىن تهشكىل تاپقـان
يهنـــــى، نىـــــشان تىكـــــلهش 



ــــداق بهش  ــــسىيىده مۇن نهزىرى
ـــا ـــهتمه ئوتتۇرىغ ـــۈك كۆرس  تۈرل

  :قويۇلغان
  تىكلىگهن نىشانالر

ــت ) 1 ــاكى كونكرې ــق ي ئېنى
  )Specific(بولۇش 

ـــدۇغان ) 2 ـــۆلچىگىلى بولى ئ
  )Measurable(بولۇش 

ئهمهلـــــگه ئاشـــــۇرغىلى ) 3
بولىـــــــــدىغان بولـــــــــۇش 

)Attainable(  



غـايه يـاكى تهشــكىالتنىڭ ) 4
تـــۈپ مهقـــسىتىگه توغرىالنغـــان 

  )Relevant(بولۇش 
ئهمهلگه ئاشـۇرۇش ۋاقتـى ) 5

  )Time-bound(ىق بولۇش ئېن
ــته بــۇ بهش  ــشان تىكلهش نى
تۈرلۈك كۆرسـهتمىنىڭ ھهممىـسىال 
ــۇپ، ئهگهر  ــۇھىم بول ــايىن م ئىنت
ســىز ئۇالرنىــڭ بىرهرســىگه ســهل 
قارايدىكهنــسىز، ســىز ئهمهلــگه 
ئاشــۇرغان نىــشاننىڭ دهرىجىــسى 



ــسه  ــچه ھېس ــلىدىكىدىن نهچ ئهس
ـــدۇ ـــۆۋهنلهپ كېتى ـــداق . ت بۇن

ــۇددى  ــهۋهب، خ ــىدىكى س بولۇش
هن يۇقىرىــدا دهپ ئۆتكهنــدهك، م

ــگه  ــشاننى ئهمهل ــر نى ــىزنى بى س
ـــپ  ـــاراپ ئىتتىرى ـــقا ق ئاشۇرۇش
ماڭىدىغان ياكى سـىزنى ئارقىغـا 
تارتىپ تۇرىدىغان كۈچ سـىزنىڭ 

ــدۇ ــزدىن كېلى ــۇرۇن ئېڭىڭى . يوش
ـــــۈك  ـــــدىكى بهش تۈرل يوقۇرى
كۆرسهتمه سىز تىكلىگهن نىـشاننى 



ــڭ  ــۇرۇن ئېڭىڭىزنى ــىزنىڭ يوش س
ئـۇنى ئهمهلـگه قوبۇل قىلىشى ۋه 

ــۈن  ــىز ئۈچ ــدا س ــۇرۇش يولى ئاش
ئىشلىــشىدىكى زۆرۈر ئۆلچهمــدىن 

ـــــۈزۈلگهن ـــــىزنىڭ . ت ئهگهر س
 تۈرلۈك ئۆلچهم 5نىشانىڭىز مۇشۇ 

ـــــدىكهن،  ـــــويىچه تىكلهنمهي ب
سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىز سـىزنى 

ـــازىرقى  ـــڭ ھ راھهت «ئۆزىڭىزنى
ئىچىــــده ۋه كونــــا » رايــــونى

ـــقا  ـــويىچه ساقالش ـــادىتىڭىز ب ئ



تۆۋهنـده مهن . رىـشىدۇقاتتىق تى
ــۆلچهم  ــۈك ئ ــۇقىرىقى بهش تۈرل ي

ئايرىم -ئۈستىده قىسقىچه، ئايرىم
  .توختىلىپ ئۆتىمهن

  ئېنىق بولۇش) 1(
ــپ  ــا تايىنى ــىته تۇيغۇغ بىۋاس
ئىش ئېلىـپ بارىـدىغان كىـشىلهر 
تهپهككۇرنىڭ رىئاللىقنى ۋۇجۇدقا 

. كهلتۇرىــــدىغانلىقىنى بىلىــــدۇ
ــي  ــانۇنىيهتلهرنى ئىلمى بۇنــداق ق

ندۈرۈپ بېرىـــــدىغان چۈشـــــه



ـــز ـــۆپچهئىنگلى ـــابالر ك .  كىت
ــىز  ــگهن، س ــىز تىلى ــات س كائىن
ئىــستىگهن نهرســىلهرنى ســىزگه 

بۇ يهردىكى ئهڭ مـۇھىم . بېرىدۇ
نهرســـــه ســـــىزنىڭ نېمىنـــــى 
ئىستهيدىغانلىقىڭىزنىڭ ناھـايىتى 

ئېنىـــــق . ئېنىــــق بولۇشــــى
ــادهمنى  ــستهك ئ ــىنىلگهن ئى چۈش
ــارهتكه  ــۈچ ۋه جاس ــۈگىمهس ك ت

ــدۇ ــپ بارى ــق .ئېلى ــشان ئېنى  نى
بولسا، سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ نـېمىگه 



ـــى  ـــشمهكچى ئىكهنلىكىڭىزن ئېرى
ئېنىق كۆرهلهيـسىز، ھهمـده سـىز 
ـــگه  ـــان پهللى ـــى بولغ يهتمهكچ
ــــۆلچهم  ــــق ئ ــــسبهتهن ئېنى نى

ــسىز ــق . تۇرغۇزاالي ــشاننى ئېنى نى
ــر مــۇھىم ئامىــل،  قىلىــشتىكى بى
ــــپ  ئــــۇنى بىــــر قهغهزگه يېزى

بۇ نۇقتا نىشان تىكلهش . چىقىش
ـــهت ـــسىده كۆرس مىلىرىنىڭ ھهممى

  .قاتتىق تهكىتلىنىدۇ
ـــق  ـــانچه ئېنى ـــشانىڭىز ق نى



ــــــــــىزنىڭ  ــــــــــسا، س بول
ـــا  ـــۇ رىئاللىقق مۇۋهپپهقىيىتىڭىزم
شۇنچه ئۇيغۇن بولىـدۇ، ھهمـده 
ئاشۇ نىـشانغا يېـتىش يولىڭىزمـۇ 

  .شۇنچه قىسقا بولىدۇ
ـــــق ۋه  ـــــشانىڭىزنى ئېنى نى
كونكرېت قىلىش جهريانىدا، سـىز 

ىزنـى ئۆزىڭىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭ
ئـــۆزىڭىز ئۈچـــۈن ئىـــشلهشكه 

ــــسىز ــــۇنىڭدىن . پروگرامىالي ش
كېيىن سـىزنىڭ ھېسـسىياتىڭىز ۋه 



ـــل  ـــىزگه ھهر خى ـــدىيىڭىز س ئى
ـــانىالرنى  ـــاكى باھ ـــالغۇ ي توس
كۆرســىتىپ بېرىــشنىڭ ئورنىغــا 
ســـىزنى ئۆزىڭىزنىـــڭ نىـــشانىغا 

ــــدۇ ــــاراپ يېتهكلهي ــــىز . ق س
ئۆزىڭىزنىـــڭ نىـــشانىنى ئېنىـــق 
ـــدىكى  ـــش ئۈچـــۈن، تۆۋهن قىلى

»SMART « نىشان تىكلهشـنىڭ
قالغــان تهركىــۋىي قىــسىملىرىنىمۇ 
ــارالپ چىقىــشىڭىزغا تــوغرا  تهيي

  .كېلىدۇ



ئـــۆلچىگىلى بولىـــدىغان ) 2(
  بولۇش

ـــىدىكى  ـــق ساھهس ئىنژېنېرلى
كــونترول نهزهرىيىــسى بــويىچه 
ــــىنى  ــــر نهرس ــــدا، بى ئېيتقان
ــدىن  ــدىال ئان ــۆلچىگىلى بولغان ئ

. ئۇنى كونترول قىلغىلـى بولىـدۇ
ىچىراق بايان قىلساق، بۇنى باشق

ئۆلچىگىلى بولمايدىغان نهرسـىنى 
بىر . كونترول قىلغىلىمۇ بولمايدۇ

نىــشاننى ئــۆلچىگىلى بولىــدىغان 



قىلىپ تۇرغۇزۇش ئۈچۈن، سـىزگه 
ھاســىل قىلغــان ئىلگىرىلهشــلهرنى 
باھااليـــدىغان ئۇســـۇل ۋه ســـىز 
ــــــــسىڭىز  ــــــــان توختى قاچ
بولىــــــــــــــدىغانلىقىنى دهپ 

 الزىم بېرهلهيدىغان ئېنىق ئۆلچهم
سىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشقا . بولىدۇ

ــاتتىق  ــپ ۋه ق ــق قىزىقى داۋاملى
كـــۈچهپ تۇرۇشـــىڭىز، ھهمـــده 
ـــۇرۇش  ـــگه ئاش ـــشاننى ئهمهل نى
جهريانىــــــدىن ھۇزۇرلىنىــــــپ 



تۇرۇشىڭىز ئۈچۈن، سىزنىڭ قولغا 
كهلتۈرگهن ئىلگىرىلهشلهرنى ھېس 
قىاللىشىڭىز ئىنتـايىن مـۇھىم رول 

  .ئوينايدۇ
يدىغان ئهمهلــگه ئاشــۇراال) 3(

  بولۇش
ــگه  ــشاننى ئهمهل ــر نى ــىز بى س
ــدىغان،  ــۈن ماڭى ــۇرۇش ئۈچ ئاش
ئهمهلىـيهتكه ئۇيغــۇن كېلىــدىغان 
يولنى ئېنىق كۆرهلىگهنـدىال، بـۇ 
ـــشان ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغىلى  نى



بـۇ . بولىدىغان نىشان بوالاليـدۇ
دېگهنلىــك ھهرگىزمــۇ پهللىنــى 
ـــىز  ـــسىڭىز، س ـــانچه تۆۋهنلهت ق
شـــــۇنچه مۇۋهپپهقىيهتلىـــــك 

ـــسىز، ـــك ئهمهسبولى .  دېگهنلى
ــيهت  ــان ئهمهلى ــازىرغىچه بولغ ھ
شۇنى ئىـسپاتلىدىكى، بهلگىلىـك 
دهرىجىدىكى قىـيىن ئـۆتكهللهرنى 
ئۆز ئىچىگه ئالغـان نىـشانالر ئهڭ 

بۇنـداق . ياخشى ئۈنـۈم بېرىـدۇ
نىشانالرنىڭ قىيىنلىق دهرىجىـسى 



مۇمكىنچىلىكنىڭ ئىچىـدىكى ئهڭ 
يوقۇرىسى، ئهمما يهنىال ئهمهلـگه 

ــدۇئاشــۇرغىل ــدىغان بولى . ى بولى
نىـــــشانالر پهقهت ئاشـــــۇنداق 
ــــۇالر ســــىزنى  ــــدىال، ئ بولغان
ــدهپ  ــشقا ئۈن ــاي تىرىشى توختىم

ھهمده سـىزگه ھهقىقىـي . تۇرىدۇ
ـــشكهنلىك  ـــۇۋهپپهقىيهتكه ئېرى م

  .تۇيغۇسىنى ئېلىپ كېلىدۇ
غايه ياكى تهشـكىالتنىڭ ) 4(

تـــۈپ مهقـــسىتىگه توغرىالنغـــان 



  بولۇش
ــىزنىڭ  ــشانىڭىز س ــىزنىڭ نى س

ائىله، تۇرمـــۇش ۋه كهســـىپ ئـــ
قاتارلىق بىر قاتار جهھهتلهردىكى 

ــارزۇلىرىڭىز، ۋه  ــق 10-5ئ  يىللى
ھهتتا ئۆمۈرلۈك غايىلىرىڭىز بىلهن 
باغالنغان بولىشى، غايىلىرىڭىزنى 
ــشىگه  ــۇرۇش يۆنىلى ــگه ئاش ئهمهل

ـــم ـــان بولۇشـــى الزى . توغرىالنغ
سىزنىڭ مهلۇم بىر نىـشانغا نـېمه 

ڭىـز ئۈچۈن يهتمهكچـى ئىكهنلىكى



ئېنىــق بولغانــدىال، ئانــدىن ئــۇ 
مۇشۇ . نىشاننىڭ قىممىتى بولىدۇ

نۇقتىـدىن ئېلىــپ ئېيتقانـدا، ئــۇ 
نىشاننىڭ سىزنىڭ ئۆز نىـشانىڭىز 

. بولۇشــــى ئىنتــــايىن مــــۇھىم
ــشاننىڭ  ــر نى ــانقهدهر ھهر بى ئىمك
ســهۋهبلىرى ۋه قىممهتلىرىنــى بىــر 

ــپ چىقىــڭ . ۋاراق قهغهزگه يېزى
ــشان ئهمهلــگه  ــۇ نى ــىزده ئاش س

اشقان ۋاقىتتا پهيـدا بولىـدىغان ئ
روھىي ھالهت ۋه ھېسـسىياتالرنى 



مۇشـۇ . تهسهۋۋۇر قىلىـپ بېقىـڭ
ــشاننى  ــۇ نى ــىز ئاش ــارقىلىق س ئ

-قوغلىشىــشنىڭ قىممىتــى بـــار
ــسىز ــۇقىنى كۆرىۋاالالي ھهر . يوقل

ــاجىزالپ،  ــز ئ ــتىم قىزغىنلىقىڭى قې
ــدا،  ــشىپ قالغان ــز بوشى ئىرادىڭى
ئاشۇ يېزىـپ قويغـان سـهۋهب ۋه 

ــۆرۈپ قىممه ــۇر ك ــر ق ــى بى تلهرن
ــڭ ــا . چىقى ــيىن ۋاقىتالرغ ــۇ قى ب

توغرا تاقابىل تۇرۇپ، قىلىۋاتقـان 
ــــلىكنى  ــــشىدىن ۋاز كهچمهس ئى



ـــته  ـــۇرۇش جهھهت ـــگه ئاش ئهمهل
ــايىن  ــستاپالنغان ئىنت ــۇق ئى تول

  .كۈچلۈك بىر ئهمىلى ئۇسۇلدۇر
ئهمهلگه ئاشۇرۇش ۋاقتـى ) 5(

  ئېنىق بولۇش
»SMART « نىــــــــــشان

-5ىڭ تۇرغــۇزۇش كۆرسهتمىــسىن
تهلىپى سىزنىڭ نىشانىڭىزنىڭ بىر 
ئېنىـــق ۋاقىـــت چهكلىمىـــسى 

بـــۇ نۇقتـــا ســـىزنىڭ . بولــۇش
ــق  ــڭ مۇۋاپى يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزنى



ـــايىن  ـــۇ ئىنت ـــشى ئۈچۈنم ئىشلى
 ســـىز بىـــر –ۋاقىـــت . مـــۇھىم

ــــارقىلىق  ــــتىش ئ ــــشانغا يې نى
ـــۈن  ـــدا ئۈچ ـــشىدىغان پاي ئېرى
تۆلهيدىغان بهدهل بولـۇپ، سـىز 
 بىر ۋاقىـت چهكلىمىـسى قويـۇش

ــشان  ــر نى ــۇم بى ــارقىلىق، مهل ئ
ئۈچۈن ھهددىدىن ئـارتۇق بهدهل 
ـــدىنى  ـــشنىڭ ئال ـــۆلهپ كېتى ت

بۇ ئۆزىڭىزنى ئىـشنى . ئاالاليسىز
ئارقىغــــا ســــوزۇۋېتىش يــــاكى 



ھهددىـــــــــدىن ئـــــــــارتۇق 
ـــــــــشتىن  مۇكهممهللهشتۈرىۋېتى
ـــۈك  ـــر ئۈنۈمل ـــنىڭمۇ بى ساقالش

  .ئۇسۇلىدۇر
ـــزدىنىش  ـــتىم ئى ـــۇ قې مهن ب

دېـگهن » SMART«جهريانىدا، 
ۆز ۋهكىللىك قىلغان ئىنگلىـزچه س

ــۇ  ــقا تۈرلىرىم ــۆزنىڭ باش بهش س
. بــــــــارلىقىنى بايقىــــــــدىم

» SMART«ئوقۇرمهنلهرنىـــــڭ 
ــۇق  ــسىدىن تول ــشان چۈشهنچى نى



مهلۇماتلىق بولىۋېلىشى ئۈچـۈن، 
ــــــزچه  ــــــده مهن ئىنگلى تۆۋهن
ماتېرىيـــــالالردا ئىـــــشلىتىلگهن 
ــــــۆزلهرنىڭ ھهممىــــــسىنى  س

  :خۇالسىلهپ چىقىمهن
1( Specific ،Significan)  ،ــــــــوڭ چ

  )مۇھىم
2( Meaningful 

،Measurable)ئهرزىيدىغان، مهنىلىك(  
3( Attainable،Achievable)  ئېرىشكىلى

ھهر ئىككى تهرهپ  (Agreeable، )بولىدىغان



  )ماقۇل كۆرىدىغان
4( 

Relevant،Rewarding)ـــــــدىغان ، )ئهرزىي
Realistic) ــدىغان ــۇن كېلى ــا ئۇيغ ، )رېاللىقق

Results-oriented)  ــــاس ــــى ئاس نهتىجىن
  )قىلغان
5 (Timely)  ـــــسى ـــــت چهكلىمى ۋاقى

ـــــــار  time-bound ،trackable،)ب
  )تهكشۈرگىلى بولىدىغان(

نىــشان تىكلهشــنى ھهر بىــر 
ئـــادهم ئـــۆزى ئۈچـــۈن ئېلىـــپ 



بېرىشىمۇ مۇمكىن، ياكى بولمىسا 
ـــول  ـــڭ ق ـــلىق ئۆزىنى ـــر باش بى
ئاســـتىدىكى ئـــادهملهر ئۈچـــۈن 

ـــۇمكىن ـــشىمۇ م ـــپ بېرى . ئېلى
ـــدا  ـــشىلهر يۇقىرى مهن پهقهت كى

ئۆزى ئۈچـۈن ئېلىـپ بارىـدىغان 
ــــانى  ــــلهش جهري ــــشان تىك نى

. ئۈســــــتىدىال توختالــــــدىم
ــــدىكى  ــــڭ -3يوقۇرى ئۆلچهمنى

» Agreeable«ئىچىــــــــدىكى 
دېگهن سۆز بىر باشـلىق ئۆزىنىـڭ 



ـــادهملهرگه  ـــتىدىكى ئ ـــول ئاس ق
نىـــشان تىكـــلهپ بېرىـــدىغان 
ــدىغان  ــق كېلى ــا مۇۋاپى ئهھۋالغ

ــان ســۆزلهر  ــۇپ، قالغ ــسا بول بول
ــر ــېقىن -بى ــايىتى ي ــىگه ناھ بىرس

لـــېكىن، مېـــنىڭچه . كېلىـــدۇ
ــــــدىغان « ــــــشكىلى بولى ئېرى
)Attainable( « ـــۆز ـــگهن س دې

ــــلهن  ــــۇن ”بى ــــا ئۇيغ رېاللىقق
)Realistic( “ دېـــــگهن ســـــۆز

ـــۆزلهر  ـــدىكى س ئوخـــشاش مهنى



“ Realistic”بولــــــــۇپ، مهن 
ــۆزنىڭ  ــگهن س ــۆلچهمگه -4دې ئ

كىرگۈزۈلۈشــى مۇۋاپىــق ئهمهس 
  .دهپ قارايمهن

  
  ئاخىرقى سۆز .3

  
سىز مهيلى بىر رهھـبهر بولـۇڭ 
يــاكى بىــر ئــادهتتىكى ئــادهم 
بولۇڭ، قىلغان ئىشىڭىزدىن ئۈنۈم 
ھاســىل قىلىــش ئۈچــۈن مۇنــداق 
ـــگه  ـــدىلىككه ئى ـــى ئاالھى ئىكك



بىرســــى : بولىــــشىڭىز شــــهرت
قىلمــاقچى بولغــان ئىــشلىرىڭىزنى 
ــپ  موھىملىــق دهرىجىــسىگه ئايرى
چىقىـــــپ، ئهڭ مـــــوھىملىرىنى 

يهنه بىرســـى . ا قىلىــشئالدىــد
ــي  ــى ۋه زېھنى ــسا، ۋاقتىڭىزن بول
ـــــسهك  ـــــۈچىڭىزنى ئهڭ يۈك ك

ـــتۈرۈش ـــده مهركهزلهش . دهرىجى
ئهگهر سىز پهقهت ئۆزىڭىز قىلىشقا 
ـــشالرنى  ـــۇھىم ئى ـــشلىك م تېگى
بىلىـپ، ۋاقتىڭىــز بىـلهن زېھنىــي 



كۈچىڭىزنى ئـۇ مـۇھىم ئىـشالرغا 
مهركهزلهشتۈرهلمىسىز، سـىز نـېمه 

نــــى ئىـــش قىلىــــش كېرهكلىكى
بىلىــدىغان، ئهممــا ھــېچ ئىــشنى 
ــر  ــدىغان بى ــا چىقىرالماي ۋۇجۇدق

ئهگهر سـىز . ئادهم بولۇپ قالـسىز
ۋاقتىڭىـــــز بىـــــلهن زېھنىـــــي 
ــنى  ــۈچىڭىزنى مهركهزلهشتۈرۈش ك
بىلىـــپ، قىلمـــاقچى بولغـــان 
ــــــق  ئىــــــشلىرىڭىزنى موھىملى
ــان  ــپ چىقمىغ ــسىگه ئايرى دهرىجى



ـــا  ـــر ئالغ ـــىز بى ـــسىڭىز، س بول
دهم باســـالمايغان مـــۇنهۋۋهر ئـــا

ــسىز ــۇپال قالى ــىزده . بول ئهگهر س
مۇشـــۇ ئىككـــى نهرســـىنىڭ ھهر 
ئىككىسى بولىدىكهن، سىز خېلـى 

  .چوڭ ئىشالرنى قىالاليسىز-چوڭ
مهن ئوتتـــــۇرا مهكـــــتهپكه 
ــازىرغىچه  ــپ ھ ــدىن تارتى چىققان
بولغان ھاياتىمدىكى ئوخشىمىغان 
ۋاقىتالردا ئوخشىمىغان غـايىلهرنى 

مهسـىلهن، مهن . تىكلهپ كهلدىم



ۇ شـــهھىرىده تولۇقـــسىزدا ئاقـــس
-70يهنـى (ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا 
، ئوقۇشـنى )يىلالرنىڭ باشـلىرىدا

ئهڭ يۇقىرى پهللىگىـچه ئوقـۇش، 
ــــــدىرىمنى  ــــــسادىي تهق ئىقتى
ــك  ــر بهختلى ــۆزگهرتىش، ۋه بى ئ
ــۈچ  ــارهت ئ ئــائىله قۇرۇشــتىن ئىب
ـــوڭ  ـــڭ ئهڭ چ ـــشنى ئۆزۈمنى ئى

. غايىسى قىلىپ تۇرغۇزغان ئىـدىم
هلگه ئاشۇرۇش بۇ غايىلىرىمنى ئهم

ئۈچــــۈن ئاجايىــــپ قىــــيىن 



مهن ئۈچۈن . مۇساپىالرنى باستىم
ئـــۆزۈم قىلىـــدىغان ئىـــشالرنىڭ 
ھهممىــسى بىــر تهجرىبىخانىــدا 
ئېلىـــپ بارىـــدىغان تهجـــرىبىلهر 
ــر  ــۇپ، بى ــشاش بول ــلهن ئوخ بى
ئىـشنى قىلىـشتا بـۇرۇن ئــۆزۈمگه 
ــــــۇرالردىن  ــــــشاش ئۇيغ ئوخ

-باشــقىالرنىڭ قىلىــپ باققــان
رىمــاي، ھهمــمه باقمىغانلىقىغــا قا

ئىــشالرغا خــۇددى بىــر يېڭــى 
ــدىم ــامىله قىل ــدهك مۇئ . تهجرىبى



ــشنى  ــر ئى ــلهن ھهر بى شــۇنىڭ بى
ـــشتا ئـــۆزۈم ئۈچـــۈن ئهڭ  قىلى
ــۈم  ــۆزۈمگه ئهڭ ئۈن ــق، ئ مۇۋاپى
ــۈنلهپ  ــۇلنى يهك ــدىغان ئۇس بېرى
ـــۇق  ـــدىن تول ـــپ، ئۇنىڭ چىقى

گهرچه . پايــــدىلىنىپ ماڭــــدىم
يېقىـــنغىچه نىـــشان تىكـــلهش 

ـــرهر  ـــىدىكى بى ـــي ساھهس ئىلمى
ــان  ــپ باقمىغ ــى ئۆگىنى نهزهرىيىن

مهن ئوتتۇرا مهكـتهپ (بولساممۇ 
ۋه ئالىي مهكتهپلهرده ئوقۇۋاتقـان 



ـــۇش  ـــداق ئوق ـــتالردا، ئۇن ۋاقى
ماتېرىياللىرىنى تېـپىش ھهرگىزمـۇ 

، ئــۆزۈم )مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى
كىچىــك -ئۈچــۈن نۇرغــۇن چــوڭ

نىــشانالرنى تۇرغــۇزۇپ، ئــۇالرنى 
ــپ  موھىملىــق دهرىجىــسىگه ئايرى

بىردىن ئهمهلگه -چىقىپ، بىردىن
شۇنىڭ بىـلهن . ئاشۇرۇپ ماڭدىم

بىر قىسىم چوڭ غايىلىرىمده ئۆزۈم 
. رازى بولغۇدهك پهللىـگه يهتـتىم

ئهگهر سىز مېنىڭ بۇ جهھهتتىكـى 



ــسىڭىز،  ــتىلىرىمگه قىزىق سهرگۈزهش
ھهمده بـۇرۇن ئوقـۇپ باقمىغـان 
ــالىم  ــڭ تهرجىم ــسىڭىز، مېنى بول

ېتـى  تـور بBiliwal.comھهمده 
مهن بىـــلهن ئۆتكـــۈزگهن يازمـــا 
ســۆھبهت خاتىرىـــسىنى ئوقـــۇپ 

مهن ئۇالرنىـڭ . باقسىڭىز بولىدۇ
ـــور بهت ئادرېـــسىنى مۇشـــۇ  ت
ـــپ  ـــىغا يېزى ـــڭ ئاخىرس يازمىنى

  .قويدۇم
ـــايىلهردىن  ـــگهن غ مهن تىكلى



. ئهمهلـــگه ئاشـــمىغانلىرىمۇ بـــار
مهســـــــىلهن، مهن ھهمـــــــمه 
ــــــامالپ  ــــــلىرىمنى تام ئوقۇش

-1996بولغاندىن كېيىن، يهنـى 
يىلىدىن باشالپ، باشقىالر بىـلهن 
ـــــۇقىرى  ـــــر ي ـــــشىپ بى بىرلى
ــــىي  ــــك خۇسۇس تېخنولوگىيىلى
شـــىركهت قـــۇرۇپ چىقىـــشنى 
ــسى  ــوڭ غايى ــر چ ــڭ بى ئۆزۈمنى

گهرچه ئاشۇ ئىـشقا ئـۈچ . قىلدىم
قېتىم ئۇرۇنۇپ باققـان بولـساممۇ 



يهنى شىركهت قۇرۇش ئىـشىدىن (
ئــــۈچىگه قاتنىــــشىپ باققــــان 

ــساممۇ ــ)بول ــڭ بىرس ىمۇ ، ئۇالرنى
شـۇ (مۇۋهپپهقىيهتلىك بولمىـدى 

چاغــدا قۇرغــان بىــر شــىركهت 
ھــازىرمۇ مهۋجــۇت بولــۇپ، مهن 
ھازىرمۇ ئۇنىـڭ قۇرغۇچىلىرىنىـڭ 

ئـۇنى ھـازىر پهقهت بىـر . بىرسى
قانچه ئادهم ئهسلىده چىقارماقچى 
ــۈنلهي  ــسۇالتقا پۈت ــان مهھ بولغ
ئوخشىمايدىغان مهھسۇالت بىلهن 



 ئـۇ شـىركهتنىڭ. ماڭدۇرۇۋاتىدۇ
 درېــــــــــــــــــــــــــــــسىئا

http://www.telelase.com .(
مهن ھازىرغىچه ئهگهر ئامېرىكىغـا 

ـــده ئهمهس، 30 ـــقا كىرگهن  ياش
 ياشــــالردا يــــاكى 20بهلكــــى 

ــگهن  ــۇرۇنراق كهل ــدىنمۇ ب ئۇنىڭ
ــگه  ــسام، بــۇ غــايىنىمۇ ئهمهل بول
ئاشۇرالىشىم مۇمكىن ئىدى، دهپ 

ــوياليمهن ــا . ئ ــادهم قولغ ــر ئ بى
كهلتۈرىــــدىغان نهتىجىلهرنىــــڭ 



ئاشـــۇ ئادهمنىــــڭ ھهممىـــسى 
ــدۇ ــاغلىق بولماي ــسىگه ب . ئىرادى

ـــــڭ  ـــــر ئادهمنى ـــــېكىن بى ل
تىرىشچانلىقىنىڭ ھهممىسى ئاشـۇ 
ـــشى  ـــڭ تاللى ـــڭ ئۆزىنى ئادهمنى
بولۇپ، ئۆز كونتروللىقى ئاسـتىدا 

شـــۇنداق بولغاچقـــا، . بولىــدۇ
گهرچه مهن شـــىركهت قـــۇرۇش 
ــۇرالمىغان  ــگه ئاش ــايهمنى ئهمهل غ
بولساممۇ، ئۆزۈمنىڭ مۇشۇ يولدا 

سهتكهن تىرىشچانلىقىم ۋه شۇ كۆر



ئــــــارقىلىق ئۈگۈنۈۋالغــــــان 
  .بىلىملهردىن ئىنتايىن رازىمهن

ھـــازىر ۋهتهنـــدىكى ئۇيغـــۇر 
ــاش ــسىدا -ي ــمۈرلهرنىڭ ئارى ئۆس

ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كهسـىپ 
بويىچه ئالىي مهكتهپته ئوقـۇش، 
ئۆز ئالـدىغا خۇسۇسـىي شـىركهت 
قــۇرۇش، بىــر يــاكى بىــر قــانچه 

نىش، چهت ئهل تىلىنــــى ئــــۆگى
چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇش، بىـر 
مىللهتكه ياراملىق ئـادهم بولـۇش 



دېگهنگه ئوخشاش ھهر خىل ئارزۇ 
ۋه غايىلىرى بـار ياشـالر ئىنتـايىن 

ماڭا ئاشۇنداق ياشـالردىن . كۆپ
. پات خهت كېلىپ تۇرىـدۇ-پات

ـــــــا  ـــــــتىم يۇرتق مهن ھهر قې
بارغاندىمۇ، بارغـان يهرلىرىمنىـڭ 

ى ھهممىسىده ئاشـۇنداق ياشـالرن
. كـــۆپلهپ ئۇچرىتىـــپ تـــۇردۇم

ـــالرغا  ـــۇنداق ياش ـــڭ ئاش مېنى
دهيدىغىنىم، تىرىـشچانلىق تـوغرا 
ئۇسۇل بىلهن بىرلهشمىـسه ئۈنـۈم 



مېنىڭ ئۇشبۇ يازمىـدا . بهرمهيدۇ
تونۇشـــتۇرغىنىم، يىغىنچـــاقالپ 
ئېيتقانـــدا، نىـــشان ۋه غـــايه 
تۇرغۇزۇشــنىڭ تــوغرا ئۇســۇلىدىن 

شــۇنداق بولغاچقــا، . ئىبــارهتتۇر
لىك ئۇيغۇر ياشـلىرىنىڭ مهن غايى

ـــۇلنى  ـــبۇ ئۇس ـــسىڭ ئۇش ھهممى
ـــۇنى  ـــلهپ، ئ ـــۇكهممهل ئىگى م
ئۆزلىرىنىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى 
ھاياتى ئۈچـۈن تولـۇق خىـزمهت 
قىلدۇرۇشىنى، ئۇنىـڭ كۈچىـدىن 



تولۇق پايدىلىنىشىنى سهمىمىيلىك 
  .بىلهن ئۈمىد قىلىمهن

مهن ئۇشبۇ ماقالهمنى سـتېفېن 
) Stephen Covey(كـــوۋېي 
ــــد ــــهككىزىنچى «ىنىڭ ئهپهن س
ـــادهت ـــدىن » ئ ـــگهن كىتاۋى دې

ـــدىكى  ـــان تۆۋهن ـــالالپ ئالغ ت
  :مهزمۇن بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن

ھهر بىــر ئــادهم تۇغۇلغانــدىال 
 -ئىنگلىـزچه(بىر قىسىم سـوغات 

gift (الر بىلهن بىلله تۇغۇلىـدۇ .



بۇ سـوغاتالر تاالنـت، ئىقتىـدار، 
ـــل ۋه پۇرســـهت  ـــاز، ئهقى ئىمتىي

ىچىـگه ئالغـان قاتارلىقالرنى ئۆز ئ
بولــۇپ، ئهگهر ئــۆزىڭىز ئــۇالرنى 
ـــــپ  ـــــارار قىلى ـــــشنى ق ئېچى
تىرىــشچانلىق كۆرسهتمىــسىڭىز، 
ئـــۇالر ئىچىڭىـــزده يوشـــۇرۇنۇپ 

بـــــۇ تۇغمـــــا . تۇرۇۋېرىـــــدۇ
ــۈچ  ــۇھىم ئ ــوغاتالرنىڭ ئهڭ م س

  :خىلى مۇنۇالردىن ئىبارهت
ــۆزىڭىز ) 1( ــولىڭىزنى ئ ــۆز ي ئ



تالالش ئهركىنلىكى بىلهن ئۆزىڭىز 
  .قىتالالش ھوقۇ

تهبىى قانۇنىيهتلهر يـاكى ) 2(
پرىنسىپالر بولۇپ، ئۇالر دۇنياۋى 
ياكى ئۇنىۋېرسال بولىدۇ، ھهمده 

  .مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ
ــۈك ) 3( ــۆت تۈرل ــىزنىڭ ت س

-مــاددىي: ئىقتىــدارىڭىز-ئهقىــل
-ئىقتىــــــسادىي، ھېســــــسىي

ئىجتىماىي، مهنىـۋى، ۋه روھىـي 
  .ئىقتىدارلىرىڭىز-ئهقىل



ـــــايهت زور  ـــــىز غ ئهگهر س
ـــۇۋه پپهقىيهتلهرگه ئېرىـــشكهن م

ئــادهملهر، يهنــى باشــقىالرغا ئهڭ 
زور تهسىر كۆرسهتكهن، ناھـايىتى 
زور تـــۆھپه ياراتقـــان، ھهمـــده 
باشلىغان ئىشىنى بىر باشقا ئېلىپ 
چىقالىغـــان كىـــشىلهر ئۈســـتىده 
ـــىڭىز،  ـــپ بارس ـــات ئېلى تهتقىق
ئۇالرنىــــڭ ھهممىــــسىده بىــــر 
ئورتاقلىقنىــــــڭ بــــــارلىقىنى 

ىمۇ، ئىزچىـل ئۇ بولس. بايقايسىز



ـــــــتۇرغان  ـــــــۈرده داۋامالش ت
يهنـى (تىرىشچانلىقى ۋه ئىچكـى 

) ئۆزلىرىنىڭ روھىي دۇنياسـىدىكى
ـــۇالر  ـــارقىلىق، ئ ـــلىرى ئ كۈرهش
ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانالرغا خاس تۆت 
تۈرلۈك ئهقلىنى ياكى ئىقتىدارىنى 

ــتكهن ــده كېڭهي ــۇ . زور دهرىجى ب
تۆت تۈرلۈك ئىقتىدار مۇنـۇالردىن 

) mental(مهنىـــۋى : ئىبـــارهت
جهھهتته يىراقنـى كۆرهلهيـدىغان 

ــــالىق  ــــاددىي )vision(دان ، م



ــۆز ــته ئ ــۈن -جهھهت ــۆزى ئۈچ ئ
، )discipline(چىقارغــان تــۈزۈم 

ـــسهك  ـــته يۈك ـــسىي جهھهت ھېس
ــــــق  ــــــدىكى قىزغىنلى دهرىجى

)passion( ۋه روھىي جهھهتـته ،
ــاڭلىقلىق  بــۇ ). conscience(ئ

تۆت تۈرلۈك نامايهندىلهر سىزنىڭ 
نى ئىپــادىلهپ ئــۆز ئىــستىكىڭىز

بېرىــــــدىغان ئهڭ يــــــۇقىرى 
ـــــتىڭىزغىمۇ  ـــــك ۋاس دهرىجىلى

ـــدۇ ـــك قىلى ـــى . ۋهكىللى يىراقن



ــۆز ــالىق، ئ ــدىغان دان -كۆرهلهي
ئۆزى ئۈچـۈن چىقارغـان تـۈزۈم، 
يۈكسهك دهرىجىدىكى قىزغىنلىـق 
ــۇ  ــارهت مۇش ــاڭلىقلىقتىن ئىب ۋه ئ
تۆت سـۆز ھـازىرغىچه باشـقىالرغا 
ئهڭ زور تهســــىر كۆرســــهتكهن 

ئاالھىــــدىلىكىنى كىــــشىلهرنىڭ 
تهســـۋىرلهپ بېرىـــدىغان باشـــقا 
نۇرغــــــــۇن خــــــــاراكتېر ۋه 
ــگه  ــۆز ئىچى ــىيهتلهرنىمۇ ئ خۇسۇس

  .ئالغان



باشقۇرۇش ئىلمـى پهيالسـوپى 
 Peter(پىتېـــر كوســـتېنبوم 

Koestenbaum ( ــــــــداق مۇن
ــدۇ ــبهرلهر : دهي ــشى رهھ ئهڭ ياخ

ــده  ــۆلچهم ئىچى مۇنــداق تــۆت ئ
ــدۇ ــپ بارى ــش ئېلى ــى : ئى يىراقن

انالىق، رېاللىق، كۆرهلهيدىغان د
بۇالر تۆت . ئهخالق، ۋه جۈرئهت

خىل ئهقىل، سىزىمنىڭ تۆت خىل 
شــهكلى، ھهمـــده مهنىلىـــك ۋه 
ئۇزۇن مۇددهتلىـك نهتىجىلهرنـى 



قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن تهلهپ 
ـــــشنىڭ  ـــــان خهۋهرلىشى قىلىنغ

يىراقنـــى . تىلىـــدىن ئىبـــارهتتۇر
-كۆرهلهيدىغان رهھـبهرلهر چـوڭ

-ڭىچوڭ ئىشالرنى ئوياليدۇ، يې
يېڭى ئىشالرنى ئوياليدۇ، ئالدىن 
ــدىن  ــده، ھهممى ــدۇ، ھهم ئويالي
مۇھىمى، ئىنسانالرنىڭ ئېڭـى ۋه 
ــــا  ــــسانالرنىڭ ئىجادچانلىقق ئىن
ـــڭ  ـــۇرۇن كۈچىنى ـــان يوش تولغ
ــۇر  ــايىتى چوڭق ــىنى ناھ تۈزۈلۈش



ــــدۇ ــــهنگهن بولى ــــىز . چۈش س
ئۆزىڭىزنىـــــــڭ كـــــــۆڭلىنى، 
ئۆزىڭىزنىــڭ دۇنيــا قارىــشىنى، 
ــــــــېمىگه  ــــــــڭ ن ئۆزىڭىزنى

ـــداق ئهرز ـــدىغانلىقىڭىز ۋه قان ىي
ئىـــشالرنى قىالاليـــدىغانلىقىڭىز 
ھهققىــــدىكى ئىــــشهنچىڭىزنى 
ــــىلهرنىڭ  ــــقۇرىدىغان نهرس باش
ھهممىــسىنى ئــۆزىڭىز كــونترول 
قىالاليــــدىغان بىــــر ھالغــــا 

ـــا بـــۇ تـــۈپ . كېلىۋېلىـــڭ مان



ئۆزگىرىشنىڭ، ئارتۇقچىلىقنىڭ ۋه 
قۇدرهتنىــڭ بهلۋېغىــدۇر، -كــۈچ

ـــي  ھهمـــده جۈرئهتنىـــڭ ھهقىقى
  .هنىسىدۇرم

ــــــدىنىڭ  ــــــوۋېي ئهپهن ك
كىتاۋىدىكى مهزمۇن مۇشـۇ يهرده 

يوقۇرىـــدىكى ئهڭ . ئاخىرالشـــتى
ئــاخىرقى ئابزاســتىكى مهزمــۇن 
رهھبهرلهرگه قارىتىلغاندهك تۇيغـۇ 
ــــا، بهزى  ــــدىغان بولغاچق بېرى
ئوقــۇرمهنلهر مېنىــڭ ئــۇنى نــېمه 



ئۈچـــۈن بـــۇ يهرگه كىرگـــۈزۈپ 
ــــىنهلمهي  ــــانلىقىمنى چۈش قويغ

ــۇمك ــشىمۇ م ــادهم . ىنقېلى ــر ئ بى
باشــقىالرغا رهھــبهر بوالاليــدىغان 
بىر ھـالهتكه كېلىـشتىن بـۇرۇن، 

ئۆزىگه رهھـبهر -ئالدى بىلهن ئۆز
بوالاليدىغان بىر پهللىگه يېتىـشى 

باشــــقىالرغا رهھــــبهر . شـــهرت
ئۆزىگىمــۇ -بواللىغـان ئــادهم ئـۆز
ـــدۇ ـــبهر بوالالي ـــۇنداق . رهھ ش

بولغاچقا يوقۇرىدىكى بىر ئابزاس 



وپ ئـــادهمگه مهزمـــۇن بىـــر تـــ
ــــدىغانالرغىال  ــــك قىلى رهھبهرلى
ئهمهس ئــادهتتىكى ئــادهملهرگىمۇ 

ـــدۇ ـــق كېلى ـــۇمكىن . مۇۋاپى م
بولـــسا، ســـىز بىـــر رهھـــبهر 
بولمىسىڭىزمۇ بارلىق رهھبهرلىـك 
ئىقتىـــدارلىرى ۋه ســـۈپهتلىرىنى 

شـۇنداق . تولۇق يېتىشتۈرىۋېلىڭ
ــۈن پهقهت  ــىز ئۈچ ــشنىڭ س قىلى

ھهرگىزمۇ زىيىنـى . پايدىسىال بار
  .وقي
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ئاخىرىـــدا مهن يوقۇرىـــدىكى 
يازما بىـلهن ئـانچه مۇناسـىۋىتى 
يوق بىر ئىش ئۈسـتىده قىـسقىچه 

ــــــۇلىمهن ــــــىزنىڭمۇ . توخت س
خهۋىرىڭىـــــزده بولغىنىـــــدهك، 
ئۇيغـــــــــۇرالر ســـــــــودا ۋه 
ـــدىكى  ـــارهتچىلىكته ئهتراپى تىج
باشقا مىللهتلهردىن خېلى ئۈستۈن 
تۇرىدىغان بىـر مىلـلهت بولـۇپ، 



اكى يېقىنقــى بــۇ جهھهتــته تــ
دهۋرگىچه مـۇتلهق ئۈسـتۈنلۈكنى 

مېنىـڭ . ئىگىلهپ كهلگهن ئىـدى
 يىلـدهك 50بىلىشىمچه، يېقىنقـى 

ۋاقىت ئىچىـده ئۇيغـۇرالر ئېلىـپ 
ـــودا ـــان س ـــڭ -بارغ تىجارهتنى

كۆپىنچىــسى ســىرتنىڭ مېلىنــى 
ئۇيغـــۇر دىيارىغـــا كىرگـــۈزۈپ، 
ئـــۇالرنى كـــۆپىنچه ھـــالالردا 
ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــۆزىگه ســـېتىش 

ـــ ـــان تهرىقى ـــپ بېرىلغ سىده ئېلى



ــدى  10-5ئهممــا يېقىنقــى . ئى
يىلنىڭ مابهينىده بولسا، ئۇيغـۇر 
خهلقى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ياشـلىرى 
ئارىسىدا ئۆز ئالـدىغا خۇسۇسـىي 
ـــل  ـــۇرۇپ، ھهر خى ـــىركهت ق ش
ــــــشلهپ  ــــــسۇالتالرنى ئى مهھ
چىقىرىــدىغان، ھهمــده شــۇنداق 
مهھــسۇالتالرنى ۋه ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ئۇيغــۇر يهرلىــك مهھــسۇالتلىرىنى 
ـــۆتكهپ  ـــىرتىغا ي ـــڭ س دىيارىنى
ـــشلىرىمۇ  ـــودا ئى ـــاتىدىغان س س



ـــي ھالـــدا كۆپىيىـــپ  تهدرىجى
ھـازىر بولـسا چهت ئهل . ماڭدى

بىلهن سودا قىلىشنى كۆزلهيدىغان 
ـــشىپ  ـــلىرىمۇ يېتى ـــۇر ياش ئۇيغ

يېقىنــدا ئاشــۇنداق . چىقىۋاتىــدۇ
ــر قانچىــسى مهن  ــالردىن بى ياش
ــڭ  ــشىپ، ئۇالرنى ــلهن ئاالقىلى بى

ـــــدىك ى ئوخـــــشاش چهت ئهل
ـــاالقه  ـــلهن ئ ـــىپتىكىلهر بى كهس
ئورنۇتــــۇش ئىــــشىدا يــــاردهم 

ــورىدى ــشىمنى س ــداق . قىلى بۇن



ئىـــشالرنىڭ بهزىلىرىنـــى ھـــازىر 
ــــۇر  ــــان ئۇيغ ــــدا قۇرۇلغ يېقىن
ئاكادېمىيىسى ئۆز ئۈستىگه ئېلىـپ 

ــــدۇ ــــۇ . قىلىۋاتى ــــڭ ب بىزنى
ـــازىر  ـــۈچىمىز ھ ـــى ك جهھهتتىك

شــــۇنداق . ئىنتــــايىن ئــــاجىز
ــــــده  ــــــا، چهت ئهل بولغاچق

رۇۋاتقــان، ھهمــده مۇشــۇنداق تۇ
ــدىغان  ــاردهم قىالالي ــشالردا ي ئى
ــــلهن  ــــالرنىڭ مهن بى قېرىنداش
ـــــــــــــــــــــــــــېلخهت  ئ



)erkinsidiq@gmail.com( 
ئارقىلىق ئاالقىلىشىشىنى ئۆتۈنۈپ 

ئهگهر چهت ئهلـدىكى . سورايمهن
ــى  ــۇ جهھهتتىك ــڭ ب ئۇيغۇرالرنى
ئادهم كـۈچى يېتهرلىـك بولـسا، 

ـــــودا « ـــــۇر س ـــــا ئۇيغ دۇني
هنگه ئوخـشاش دېگ» بىرلهشمىسى

ـــا  ـــكىالتنى ۋۇجۇدق ـــرهر تهش بى
ــــارقىلىق  ــــۇ ئ ــــۈرۈپ، ش كهلت
ئۇيغۇرالرنىــــــڭ خۇسۇســــــىي 

كارخــــــانىلىرىنى -شــــــىركهت



ـــــدا  ـــــتۇرۇش يولى خهلقئاراالش
تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ باقـسىمۇ 

ــــــدۇ ــــــدىكى . بولى چهت ئهل
قېرىنداشالرنىڭ بۇ ئىش ئۈسـتىده 

. ئويلىنىــپ بېقىــشىنى ســورايمهن
ــــهكىلده  ــــداق ش ــــى قان مهيل

مىسۇن، بـۇ يهردىكـى مـۇھىم بول
ــــۇرۇپ  ــــده ت ــــش چهت ئهل ئى
ۋهتهندىكى تىرىشچان ياشـالرنىڭ 

  .رهھمهت. قولىنى تارتىش
ــان  ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــۇ يازمى ب



  :ئهسهرلهرنىڭ تور ئادرېسلىرى
ـــــــۇرالر دۆت ئهمهس،  ئۇيغ
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