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ئوتتۇرىلىرىدىن باشـالپ، ئۆزۈمنىـڭ 
ــــالىلىرىنى  ــــي ماق كهســــپىي ئىلمى
ــا  ــانچه يىغىنالرغ ــر ق ــارالش، بى تهيي

ىــپ باشــقا قاتنىــشىش ۋه تهتىــل قىل
ــشالر  ــارلىق ئى ــرىش قات ــا بې جايالرغ
بىـــلهن يېڭـــى ماقـــاله تهييـــارالش 



مۇشـۇ . ئىشلىرىم سهل ئاقساپ قالدى
جهرياندا بىر قىسىم قېرىنداشالر ماڭـا 
ئېلخهت يېزىپ، مهندىن يېڭى ماقاله 

قىلمىغانلىقىمنى سوراپ -ئېالن قىلغان
ــۇردى ــۇ . ت ــلهن ئاش ــدى بى مهن ئال

ـــ دىن قېرىنداشـــالرغا چىـــن كۆڭلۈم
  .رهھمهت ئېيتىمهن

ئايدا، ئامېرىكا -11يىلى -2006
ــــان ــــك ش ــــهرهپ -مهملىكهتلى ش

ـــشات  ـــۇم دىل ـــڭ ئوغل جهمئىيىتىنى
ئوقۇۋاتقـــان تولـــۇق ئوتتۇرىـــدىكى 



ـــالىيهت  ـــتىم پائ ـــر قې ـــسى بى شۆبى
ئۇيۇشـــــتۇرۇپ، ئۇنىڭغـــــا بـــــۇ 
جهمئىيهتنىــــڭ ئهزاســــى بولغــــان 

ــا ــڭ ئات ــسىنىمۇ -ئوقۇغۇچىالرنى ئانى
ىـلهن مهن شۇنىڭ ب. تهكلىپ قىلدى

ــۇ  ــز ئ ــانگۈل ئىككىمى ــالىم ئام ۋه ئاي
ــتۇق ــالىيهتكه قاتناش ــالىيهت . پائ پائ

ئېلىپ بېرىلغان زالنىڭ بىر تېمىغا بىر 
ــسىقلىق  ــىم ئې ــىزىلغان رهس ــوڭ س چ
بولۇپ، بۇ رهسىمده بىـر پۇتبولنىـڭ 
بىـــر ۋارتاغـــا كىرىـــپ كېتىۋاتقـــان 



. كۆرۈنۈشــــى ســــىزىلغان ئىــــكهن
دهسلهپته مهن ئۇنىـڭ نـېمه مهنـانى 

. بىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلمىگهن ئىدىم
يىغىن باشالنغاندىن كېيىن مهكـتهپ 
تهكلىپ قىلغـان بىـر مۇتهخهسـسىس 
خانىم يېرىم سائهتتهك ۋاقىت ئىچىـده 

ــى« ــنىڭ ئهھمىيىت ــشان تىكلهش » نى
. دېــگهن تېمىــدا لېكــسىيه ســۆزلىدى

ئىنگلىزچىـــدا پۇتبـــول ۋارتاســـىنىڭ 
ئوخـشاش » نىشان«ئاتىلىشى بىلهن 

دېگهن سـۆز » goal« يهنى بىر سۆز،



ئهنه شـۇ چاغـدا مهن . ئىشلىتىلهتتى
ـــسىنى  ـــىمنىڭ مهنى ـــدىكى رهس تام

نىشانغا ”ئۇنىڭ مهنىسى : چۈشهندىم
الىيهتنىڭ بىـر ئبۇ پا. ئىكهن“ يېتىش

مهشىقى سـۈپىتىده، بىـزگه لېكـسىيه 
بهرگهن مۇتهخهسسىس خانىم يىغىنغا 
كهلگهن ھهر بىر كىشىدىن تامـدىكى 

ــى  ــول ۋارتاس ــوڭ پۇتب ــىزىلغان چ س
ــــا  ــــوش ئورۇنلىرىغ ــــڭ ب قهغهزنى
ئۆزۈمىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى بهش 
يىل ئىچىـدىكى نىـشانىمىزنى يېزىـپ 



ـــــدى مهن . قويۇشـــــنى تهلهپ قىل
تهتقىقاتىمدا كۆپلهپ يېڭىلىقالرنـى «

يارىتىــپ، ھهر يىلــى بىــر پارچىــدىن 
ئـــۈچ پـــارچىغىچه ئىلمىـــي ماقـــاله 

بۇ مېنىـڭ . دهپ يازدىم» چىقىرىمهن
ــۇ  ــى ئاش ــان كېيىنك ــدا تۇرغۇزغ چاغ

  .بهش يىلدىكى نىشانىم ئىدى
مهن ئهنه ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپ، 

ــلهش« ــشان تىك ــا » نى ــگهن تېم دې
ــشنى  ــپ بېقى ــر ئىزدىنى ــتىده بى ئۈس

ــدىم ــان ئى ــۈن . ئويلىغ ــڭ ئۈچ بۇنى



. تېخــى ئهمــدى پۇرســهت تاپالىــدىم
يېقىنقى بىر مهزگىل ۋاقىت ئىچىـده، 

كه »نىــشان تىكــلهش«مهن تــوردىن 
ــالالرنى ئا ــسىم ماتېرىي ــر قى ــت بى ئى

ئۇشـــبۇ . تېپىـــپ ئوقـــۇپ چىقـــتىم
يازمامدا، مهن بۇ قېـتىم ئىگىلىـگهن 
ــتۇرۇپ  ــسقىچه تونۇش ــى قى بىلىملهرن

  .ئۆتىمهن
 نىشان تىكـلهش«غهرب ئهللىرىده 

بىـر » )goal setting –ئىنگلىزچه (
خىــل پهن ھېــسابلىنىدىغان بولــۇپ، 



بۇ پهن ھهققىده ھازىر بىر مۇكهممهل 
بــۇ پهن ئــايرىم . رىــيه مهۋجــۇتنهزه

ــــده  ــــۇ، ھهم ــــسلهر ئۈچۈنم شهخ
مهكتهپ، ئىداره، كارخانـا قاتـارلىق 
ـــايىتى  ـــۇ ناھ ـــكىالتالر ئۈچۈنم تهش
ــۇ  ــدا ب ــۇپ، ئامېرىكى ــدىلىق بول پاي

تهربىـيىگه -بىلىم ھهققىـدىكى تهلىـم
. ئىنتـــايىن ئهھمىـــيهت بېرىلىـــدۇ

يۇقىرىدا تىلغـا ئالغـان، ئوغلۇمنىـڭ 
غان پائالىيهت مهكتىۋىده ئېلىپ بېرىل

تهربىيىنىـڭ -لىـمهمانا مۇشـۇنداق ت



مهن ئـۆز ئىدارهمـده . بىر مىسالىدۇر
ــو ــۋىزورالردا -ۋه رادىي ــشان «تېلې نى

دېـگهن سـۆزنى داۋاملىـق » تىكلهش
ــۇرىمهن ــاڭالپ ت ــده . ئ غهرب ئهللىرى

نىشان تىكلهشنىڭ قىممىتـى چوڭقـۇر 
تونۇپ يېتىلگهن بولـۇپ، ئـۇ ھـازىر 

ىنىڭ بىر بارلىق باشقۇرۇش سىستېمىس
  .مۇھىم قىسمىغا ئايالنغان
 motivate«ئىنگلىزچىــــــــــدا 

» )ئىــسىم (motivation، )پېئىــل(
ــڭ  ــۇپ، ئۇنى ــۆز بول ــر س ــگهن بى دې



بىــر ئــادهمنى «لــۇغهتتىكى مهنىــسى 
مهلۇم بىر ئىشنى قىلىشتىكى مهقسهت 
بىلهن تهمىنلهش، بىر ئادهمنى مهلۇم 
بىـر ئىـشنى قىلىـشقا قوزغـاش يـاكى 

دېگهنـگه يـېقىن » ھهرىكهتلهندۈرۈش
يۇلغـــۇن لۇغىتىـــده بـــۇ . كېلىـــدۇ

ــــسى  ــــۇرچه مهنى ــــۆزنىڭ ئۇيغ س
ــدۈرۈش« ــبهت، رىغبهتلهن دهپ » رىغ

ـــۆزلهر  ـــۇ س ـــۇپ، ب ـــان بول ئېلىنغ
ـــى  ـــلى مهنىن ـــدىكى ئهس ئىنگلىزچى
ــــادىلهپ  ــــۇق ئىپ ــــدهك تول دېگهن



شــۇنداقتىمۇ ئهگهر بىــز . بېرهلمهيــدۇ
»motivation « ـــۆزنىڭ ـــگهن س دې

دهپ » رىغبهتلهنـدۈرۈش«مهنىسىنى 
ئالــساق، ھــازىر نىــشان تىكــلهش 
ــــانائهت ۋه  ــــسىدىكى پهن س توغرى
تهشــكىالت پىــسخىلوگىيهسى، ئــادهم 
باشـقۇرۇش ئىلمـى ۋه تهشـكىالتتىكى 

ــــش ــــشىلىك ئى ــــلهر -كى ھهركهت
ـــــــزچه (  organizational«ئىنگلى

behavior« ( ـــــدىكى ئهڭ ئىلىملىرى
ـــدىلىق  ـــگه ۋه ئهڭ پاي ـــۈچكه ئى ك



» رىغبهتلهنـــدۈرۈش نهزهرىيىـــسى«
 motivation«گلىــــــــــــزچه ئىن(

theory« (بولۇپ ھېسابالنماقتا.  
مېنىڭ پهرىزىمچه ئوقۇرمهنلهرنىڭ 
ــده  ــشىمىغان دهرىجى ــسى ئوخ ھهممى
ــشانالرنى  ــاندىكى نى ئوخــشىمىغان س
ــلهر  ــۇپ، بهزى ــان بول ــلهپ باقق تىك

ــۈم بهرگهن ــشان ئۈن ــگهن نى . تىكلى
ــۈم  ــانچه ئۈن ــسا ئ بهزىلهرنىڭكــى بول

ـــگهن ـــشان . بهرمى ـــى نى بـــۇ پهرقن
لهشـــتىكى ئىلمىـــي ئاساســـالرنى تىك



ـــش ـــۈرۈپ -بىلى ـــلىك كهلت بىلمهس
ــر . چىقارغــان شۇڭالشــقا مهن ھهر بى

ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ، مهيلى سـىز بىـر 
بولـۇڭ  ئادهم توپىغا مهسئۇل رهھـبهر

ياكى بىر ئـۆز ئالـدىغا ئىـش ئېلىـپ 
ــۇڭ، مۇشــۇ  ــان شــهخس بول بېرىۋاتق
يازمىنى بىر قېتىم ئهستايىدىل ئوقۇپ 

. شــهببۇس قىلىــمهنچىقىــشىڭىزنى ته
ــالهتكه  ــر ھ ــدهك بى ــڭ ھازىرقى مېنى
كېلىـــشىمده ئۆزۈمنىـــڭ توختىمـــاي 

كىچىـك نىـشانالرنى تىكـلهپ -چوڭ



ماڭغانلىقىم، ھهمده ئـۇ نىـشانالرنى 
ــهن  ــرىمگه ئاساس ــان تهجرىبىلى توپلىغ
ـــانلىقىم  توختىمـــاي تهڭـــشهپ تۇرغ

مهن . ئىنتايىن مـۇھىم رول ئوينىغـان
ئالـــدى بىـــلهن ئهمهلىيهتنـــى ئـــۆز 

ــۇ ب ــدىن ئ ــۈزۈپ، ئان ــشىدىن ئۆتك ې
ئهمهلىيهتنىـــــڭ نهزهرىيىلىرىنــــــى 

. ئۆگهنگهن بىر ئـادهم ھېـسابلىنىمهن
مېنىڭ ئاشۇنداق بولـۇپ قېلىـشىمنى 

شــارائىت -ئهينــى ۋاقىتتىكــى شــهرت
ئهگهر مـاڭىمۇ شـارائىت . بهلگىلىگهن



بولغـان بولـسا، مهن ئـۆز ھاياتىمغـا 
يېتهكچىلىك قىالاليـدىغان ھهر خىـل 

رىيىلهرنـــى ئالدىـــدا ئىلمىـــي نهزه
ـــيهتكه  ـــدىن ئهمهلى ـــپ، ئان ئۆگىنى
ئـــۆتكهن بولـــسام، بۇرۇنقىـــدىن 
ــشهلىگهن  ــگه ئېرى ــشىراق نهتىجى ياخ

ـــوالتتىم ـــدىن . ب ـــۇ بۇرۇنقى يولنىم
مېنىـڭ . قىسقىراق ماڭغـان بـوالتتىم

مۇشــۇ ۋه شــۇنىڭغا ئوخــشاش باشــقا 
ــــى ۋه  ــــڭ ۋهتهن ئىچ ماقالىلىرىمنى
ــلىرىنى مهن  ــۇر ياش ــىرتىدىكى ئۇيغ س



ـــۇرۇ ـــر ب ـــشهلمىگهن بهزى بى ن ئېرى
شارائىتالر بىلهن تهمىنلهپ بېرىـشىنى 

  .ئۈمىد قىلىمهن
  

نىشان تىكلهش ئۈنۈم  .1
  بېرىشىنىڭ ئىلمىي ئاساسى

  
سىز ئۆزىڭىزنىڭ مهلۇم بىر ۋاقىت 
ــــده يهتمهكچــــى بولغــــان  ئىچى
ــــر ۋاراق قهغهزگه  ــــشانىڭىزنى بى نى
يېزىۋېلىپ، ئاشـۇ نىـشاننى ئهمهلـگه 

ھۋالالرنى كـۆز ئاشۇرغان ۋاقىتتىكى ئه



ئالــدىڭىزغا كهلتــۈرۈپ تۇرســىڭىز، 
ئۇنىڭدىن باشـقىچىال ئۈنـۈم ھاسـىل 

بۇ نېمه ئۈچـۈن؟ ئهسـلىده . قىلىسىز
ـــداق  ـــسىنىڭ قان ـــادهم مېڭى بـــۇ ئ
ــــــــلهن  ــــــــشلهيدىغانلىقى بى ئى

ــــىۋهتلىك ــــڭ . مۇناس مهن ئۆزۈمنى
» ئۇيغۇرالر دۆت ئهمهس، ئهقىللىق«

ــر  ــداق بى ــسىده مۇن ــگهن ماقالى دې
  :ان ئىدىمئابزاستنى يازغ

ئادهمنىــڭ ئېڭــى ئىككــى خىــل «
ئهسلى (ئاڭ ۋه يوشۇرۇن ئاڭ : بولىدۇ



دهپ » ھوش، ھوش-ئهس«مهنبهده 
ـــرىلگهن ـــۇالر). بې ـــدا ب  ئىنگلىزچى

»conscious and sub-conscious« 
ئادهمنىـڭ يوشـۇرۇن . دهپ ئاتىلىدۇ

ــڭ  ــلىق ئېڭىنى ــڭ ئاساس ــى ئۇنى ئېڭ
. كونتروللــۇقى ئاســـتىدا بولمايـــدۇ

ۇرۇن ئېڭــى ئۇنىڭغــا ئادهمنىــڭ يوشــ
ـــىدا  ـــۇرالر ئاساس ـــان ئۇچ قاچىالنغ

. مۇستهقىل ھالدا ئىش ئېلىپ بارىدۇ
مانا بـۇ كۆڭـۈلنى پروگراممىالشـنىڭ 

ـــىدۇر ـــى، . ئاساس ـــۈلنى ”يهن كۆڭ



ـــراممىالش ـــر “ پروگ ـــز، بى دېگىنىمى
ــۇم  ــا مهل ــڭ يوشــۇرۇن ئېڭىغ ئادهمنى
ئۇچۇرالرنى قاچىالپ، شـۇ ئـارقىلىق 

ى ھهرىكىتىنــ-ئاشــۇ ئادهمنىــڭ ئىــش
ئــۆزگهرتىش ۋه كــونترول قىلىــش، 

  ».دېگهنلىكتىن ئىبارهتتۇر
نىــــشان تۈزۈشــــنىڭ ئۈنــــۈمى 
ئهمهلىيهتته كۆڭـۈلنى پروگـراممىالش 

يهنى، . ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ
دىقـــقهت ”ئـــادهم مېڭىـــسىده بىـــر 

بـار ) attention center(“ مهركىزى



ــر  ــڭ بى ــۈن مېڭىنى ــۇ پۈت ــۇپ، ئ بول
. ولىـدۇقىسمىدىن تهشكىل تاپقـان ب

ـــۇ  ـــسلهر ئاش ـــۇن مۇتهخخهسى نۇرغ
ئـــادهمنى «دىقـــقهت مهركىـــزىگه 

. دهپ قارايـدۇ» قۆزغۇتۇش مهركىزى
بۇ مهركهز بىزنىـڭ نـېمىگه دىقـقهت 
قىلىــــشىمىز، نــــېمىگه كۆڭــــۈل 
ـــېمىگه  ـــى ن ـــىمىز، زېھنىمىزن بۆلۈش
ـــى  مهركهزلهشتۈرۈشـــىمىز كېرهكلىكىن

باشـــقىچىراق قىلىـــپ . بهلگىلهيـــدۇ
اشـقىي دۇنيـا ئېيتقاندا، بۇ مهركهز ت



بىــــلهن ســــىزنىڭ ئــــويلىرىڭىز ۋه 
ــۆز  ــارلىقالرنى ئ ــسىياتلىرىڭىز قات ھېس
ئىچىگه ئالغان ئىچكى دۇنيارىڭىز بىر 
جايغــــا كېلىــــپ ئۇچرىــــشىدىغان 
مېڭىڭىزنىڭ بىر ئاالھىده قىـسمىدىن 

  .ئىبارهتدۇر
ئادهتته بىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىمىـز 

ساناقـسىز -مېڭىمىزگه كىـرگهن سـان
لگهكــته ئـــۇن ئۇچــۇرالرنى بىــر ئه

» كېرهكـسىز«تاسقىغاندهك تاسقاپ، 
ــــلىۋېتىپ  ــــانلىرىنى تاش دهپ قارىغ



ـــدۇ ـــدىغان . تۇرى ـــزگه كىرى مېڭىمى
ــۇرالر ھهدده ــۆپ -ئۇچ ــسىز ك ھېساپ

بولغاچقا، يوشۇرۇن ئېڭىمىز ئۇالرنىڭ 
ـــــپ  ـــــار بېرى ـــــسىگه ئېتىب ھهممى

مـۇھىم «ئۈلگۈرهلمهيدىغان بولـۇپ، 
ـــــــــڭ » ئهمهس دهپ قارىغانلىرىنى

ــــــــسىنى  ــــــــسىغا ئا«ھهممى رقى
  .»قايتۇرۇۋېتىدۇ

مهســىلهن، ســىز بىــر رېــستۇراندا 
تامــاق يهۋاتقانــدا، يــاكى پــويىز 
بېكىتىدهك ئـادهملهر ناھـايىتى كـۆپ 



ــدا،  ــدا تۇرغان ــر ئورۇن ــان بى يىغىلغ
ـــــشىلهرنىڭ  ـــــى كى ئهتراپىڭىزدىك
ــى دهۋاتقــانلىقى، قانــداق  نېمىلهرن
ــشىۋاتقانلىقى  ــتىده پاراڭلى ــش ئۈس ئى

. كهتمهيـدۇكاللىڭىزغا ئانچه كىرىپ 
ـــچه تهســـىرمۇ  ھهمـــده ســـىزگه قىل

ــدۇ ــر . قىلماي ــۇنداق بى ــېكىن ئاش ل
ئورۇندا بىرسى سـىزنىڭ ئىـسمىڭىزنى 
ـــشى  ـــايىتى ياخ ـــىز ناھ ـــاكى س ي
بىلىــدىغان بىــر ئادهمنىــڭ ئىــسمىنى 
چىقارســــا، ســــىزنىڭ دىققىتىڭىــــز 



دهرھالال سـۆزلهۋاتقان ئاشـۇ كىـشىگه 
ياكى ئاشۇ ئاۋاز چىققـان يۆنۈلۈشـكه 

هنى، سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ي. بۇرۇلىدۇ
ــا  ــۇرنى كاللىڭىزغ ــۇ ئۇچ ــز ب ئېڭىڭى

ـــدۇ ـــى قويى ـــڭ . كىرگىل مېڭىڭىزنى
ــسىمالرنى  ــۇ ئى ــزى ب ــقهت مهركى دىق

ــــۇرالر« ــــۇھىم ئۇچ ــــۈرىگه » م ت
كىرگــــۈزۈپ، ئــــۇالرنى ســــىزنىڭ 

  .دىققىتىڭىزگه سۇنىدۇ
ـــز،  ـــلهش دېگىنىمى ـــشان تىك نى
مېڭىڭىزنىڭ دىققهت مهركىـزىگه سـىز 



هنلىكىنـى ئۈچۈن نېمه ئهڭ مۇھىم ئىك
ــارقىلىق ســىزنىڭ  بىلــدۈرۈپ، شــۇ ئ
مهلۇم بىر ئاالھىده نىشاننى ئهمهلـگه 
ــان  ــۇھىم بولغ ــۈن م ــۇرۇش ئۈچ ئاش
ــزدىن  ــۇرۇن ئېڭىڭى ــۇرالرنى يوش ئۇچ
ــزگه  ــىزنىڭ دىققىتىڭى ــۈزۈپ، س ئۆتك

. ســۇنۇش جهريانىــدىن ئىبــارهتتۇر
نىشان تىكـلهش كۆڭـۈلنى قايتىـدىن 
پروگراممىالش جهريانى بولۇپ، سـىز 

ىشان تىكلىگهنـده، ئۆزىڭىزنىـڭ بىر ن
يوشــۇرۇن ئېڭىڭىزغــا ســىز تىكلىــگهن 



نىـــشانغا يېـــتىش ئۈچـــۈن زۆرۈر ۋه 
ــــىلهرگه،  ــــان نهرس ــــۇھىم بولغ م
كىـــــشىلهرگه، پۇرســـــهتلهرگه ۋه 
ئهھۋالالرغا ئاالھىده دىققهت قىلىشنى 

ــسىز ــدۈرۈپ قويى ــڭ . بىل مېڭىڭىزنى
دىقــــقهت مهركىــــزىگه نــــېمىلهرگه 

ىقـقهت ئاالھىده كۆڭۈل بۆلـۈش ۋه د
ـــدۈرۈپ  ـــى بىل ـــش كېرهكلىكىن قىلى

ــسىز ــىزنىڭ . قويى ــلهن س ــۇنىڭ بى ش
ــگهن  ــىز تىكلى ــز س ــۇرۇن ئېڭىڭى يوش
نىشانغا يېـتىش ئۈچـۈن زۆرۈر يـاكى 



پايدىلىق بولغان ھهمـمه نهرسـىلهرگه 
ئاالھىده كۆڭۈل بۆلۈشـكه باشـالپ، 

بىلـمهي سـىزنى ئـۆز -ئۆزىڭىز بىلىپ
نىشانىڭىزغا يېقىنالشتۇرىدىغان ئىشالر 

بـۇ بهزىـده .  بېرىشكه باشـاليدۇيۈز
بىر سېھرى كۈچنىـڭ تهسـىرى بىـلهن 

ــدۇ ــدهك بىلىنى ــۇنداق . بولۇۋاتقان ش
بولغاچقا، سىز ئالدى بىلهن ئـۆزىڭىز 

ئانـدىن . ئۈچۈن بىر نىـشان تىكـلهڭ
ئۇ نىـشانىڭىزنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش 

  .پىالنىڭىزنى تۈزۈپ چىقىڭ



 ئارزۇ، نىشان ۋه غايه .2
ــگ ــايه دې ــشان ۋه غ ــارزۇ، نى هن ئ

سۆزلهرنى ھهممىمىـز ناھـايىتى كـۆپ 
ــۇرىمىز . ئىــشلىتىپ يــاكى ئــاڭالپ ت

ــسىدىكى  ــۇمالر ئارى ــۇ ئۇق ــېكىن ب ل
پهرقنى ھهممهيلهننىڭ بىلىپ كېتىشى 

شۇنداق بولغاچقا، مهن بۇ . ناتايىن
قىــسىمدا ئۇالرنىــڭ پهرقــى ئۈســتىده 

  .ئازراق توختىلىپ ئۆتىمهن
 ئـــارزۇ دېگىنىمىـــز ســـىز :ئـــارزۇ

لغـــان، ئـــۆزىڭىز ئېھتىيـــاجلىق بو



ئىستهيدىغان، ياكى بىر كـۈنى ئىـگه 
بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىغان، ئهممــا 
ــازىرچه  ــكه ھ ــا كهلتۈرۈش ــۇنى قولغ ئ
ـــان  ـــۈرده بهل باغلىمىغ ـــي ت ھهقىقى
بــارلىق نهرســىلهرنى ئــۆز ئىچىــگه 

ئارزۇالرنى تېپىپ چىقىش بىر . ئالىدۇ
ئهركىـن تهپهككــۇر قىلىـش جهريــانى 

رنى بولۇپ، بـۇ جهريانـدا سـىز ئـۇال
قانداق ۋه قاچان ئهمهلگه ئاشـۇرۇش 
ھهققىــده قىلـــچه ئويالنمىـــسىڭىزمۇ 

مهسىلهن، مېنىڭ قانات . بولۇۋېرىدۇ



چىقىرىپ ئۇچقۇم بار، مېنىڭ پـاالنى 
قىــز بىــلهن يــاكى پۇكــۇنى يىگىــت 
ــار،  ــاغلىغىم ب ــۇھهببهت ب ــلهن م بى

 خىــل چهت ئهل تىلىنــى 4مېنىــڭ 
سۆزلىيهلهيدىغان بولغۇم بار، مېنىـڭ 

 مهكتهپته ئوقۇغۇم بار، مېنىـڭ ئالىي
مىڭ كىشىلىك بىر شـىركهت قۇرغـۇم 
ــپ  ــگه چىقى ــڭ چهت ئهل ــار، مېنى ب
ـــلهت  ـــڭ مىل ـــار، مېنى ـــۇم ب ئوقۇغ
تهقدىرىنى تۈپتىن ياخـشىلىغۇم بـار، 
ـــارزۇالر  دېگهنلهرنىـــڭ ھهممىـــسى ئ



بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنى ئهمهلگه 
بهزىلىرىنى بولسا . ئاشۇرغىلى بولىدۇ

سـىز . رغىلى بولمايـدۇئهمهلگه ئاشـۇ
ئالدى بىلهن ئۆزىڭىز ئارزۇ قىلىدىغان 
ـــپ  ـــر قهغهزگه يېزى ـــىلهرنى بى نهرس
ــۇالرنى  ــدىن ئ ــپ، ئان ــپ چىقى تىزى
موھىملىق دهرىجىسىگه ئايرىـپ، ئهڭ 
ـــدىكى  ـــڭ ئىچى ـــدا ئۇالرنى ئاخىرى
ـــۇرۇش  ـــگه ئاش ـــسىلىرىنى ئهمهل قاي
ئۈچــۈن تىرىــشىدىغانلىقىڭىزنى قــارار 

ــدۇ ــسىڭىز بولى ــىز را. قىل ــتىنىال س س



ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئىستهيدىغان بىر 
ــۇنى  ــيىن، ئ ــدىن كې ــارزۇنى تاپقان ئ
ئۆزىڭىزنىڭ غايىسى يـاكى نىـشانىغا 

  .ئايالندۇرسىڭىز بولىدۇ
 نىــشان مهلــۇم مــۇددهت :نىــشان

ئىچىده يهتمهكچى بولغان، بىۋاسىته 
ــتىدا  ــۇقى ئاس ــڭ كونترولل ئۆزىڭىزنى

ــن ــڭ زېھى ــدىغان، ئۆزىڭىزنى -تۇرى
هزلهشتۈرگهن، مهزمۇنى كۈچىنى مهرك

ــــى  كونكرېــــت بولغــــان پهللىلهرن
ــــىتىدۇ ــــوغرا . كۆرس ــــشاننى ت نى



ـــوڭ ـــۇ چ ـــده، ئ ـــوڭ -تىكلىگهن چ
نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ بىـر 

ئهممــا . كۈچلــۈك قــورالى بوالاليــدۇ
-ئۇنى تـوغرا تىكلىمىگهنـده، چـوڭ

چــــوڭ نهتىجىلهرنــــى يارىتىــــشنى 
. چهكلىمىــلهرگه ئۇچرىتىپمــۇ قويىــدۇ

كىچىـك -هر سىز كىچىـكيهنى، ئهگ
نىشانالر ئىچىگه چۆكۈپ كهتـسىڭىز، 
ــستىقبالى  ــاتى ۋه ئى ــڭ ھاي ئۆزىڭىزنى
ھهققىــــدىكى چــــوڭ رهســــىملهرنى 
كۆرهلمهي، چوڭ يونۈلۈشنى مۇۋاپىق 



كـــونترول قىاللمـــاي، ۋه ئـــاخىرقى 
. پهللىنى تـوغرا تاللىيالمـاي قالىـسىز

ئهڭ ئاخىرقى پهلله ياكى چوڭ نىشان 
ــك ــلهن كىچى ــك ن-بى ــشانالر كىچى ى

ئوتتۇرىــــــسىدىكى بوشـــــــلۇقنى 
ــارهتتۇر ــدىن ئىب ــدۇرغۇچى غايى . تول

مهن نىشان ھهققىده ئۇشبۇ ماقالىنىڭ 
ــسۇس  ــسمىدا يهنه مهخ ــى قى كېيىنك

  .توختۇلىمهن
 غايه دېگىنىمىزمۇ بىـر خىـل :غايه

پهلله بولۇپ، ئـۇ سـىزنىڭ ئـاخىرقى 



ــاكى  ــدىڭىز ي ــوڭ ئۈمى ــاكى ئهڭ چ ي
ئــــارزۇيىڭىزنى تولــــۇق ئهمهلــــگه 

. ۇرىدىغان پهللىــدىن ئىبــارهتتۇرئاشــ
ــل  ــشاش ھهر خى ــشانغا ئوخ ــايه نى غ

ئۇ چـوڭ . چهكلىمىلهرگه ئۇچرىمايدۇ
ــــلهپته  ــــده دهس ــــسىمۇ، ھهم بول
ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن كهلمهيدىغاندهك 

شـۇنداقال ئـۇ . بىلىنسىمۇ بولىۋېرىدۇ
نىـــــشاندهك مهركهزلهشـــــكهن ۋه 

ــدۇ ــسىمۇ بولىۋېرى ــت بولمى . كونكرې
 بۇنىڭــدىن بهزى غــايىلهر ســىزنىڭ



كېيىنكى بهش يىلدىن ئـون يىلغىـچه 
بولغان ھايـاتىڭىز بىـلهن باغالنغـان 

بهزىلىرى بولسا سىزنىڭ بىـر . بولىدۇ
. پۈتۈن ئۆمرىڭىزگه سوزۇلغان بولىدۇ

غــــايه ســــىزنىڭ ئهڭ ئــــاخىرقى 
ــۇ  ــسا ئاش ــشان بول ــز، نى مهنزىلىڭى
مهنــزىلگه يېــتىش ئۈچــۈن ئېلىــپ 
ــارىلىقتىكى  ــهپىرىڭىزنىڭ ئ ــان س بارغ

ــدۇرتو ــاش نۇقتىلىرى ــىز . خت ــايه س غ
نېمىنى ئىـستهيدىغانلىقىڭىز ۋه ئـۇنى 
ـــــستهيدىغانلىقىڭىزغا  ـــــشقا ئى نېمى



نىـشانالر بولـسا . ۋهكىللىـك قىلىـدۇ
ـــپ  ـــزىلگه ئېلى ـــۇ مهن ـــىزنى ئاش س
ـــك  ـــا ۋهكىللى ـــدىغان پىالنالرغ بارى

  .قىلىدۇ
بىرىنـى -نىشان بىلهن غـايه بىـر

ــدۇ ــىزنىڭ پهقهت . تولۇقالي ئهگهر س
ــايىڭىزال  ــارغ ــا ي ــۇپ، ئۇنىڭغ -بول

يــۆلهكته بولۇدۇغــان نىــشانلىرىڭىز 
بولمايدىكهن، غـايىڭىزگه يېتىـشنىڭ 
بهك تهس ئىكهنلىكىنى ئاسانال ھـېس 

ســىزنىڭ قىــسقا . قىلىــپ قالىــسىز



مۇددهتلىـــك نىـــشانلىرىڭىز ســـىزنى 
يهتكىلـــى بولىـــدىغان ئـــارىلىقتىكى 
پهللىــلهر يــاكى بالــداقالر بىــلهن 
ــــاخىرقى  تهمىــــنلهپ، ســــىزنىڭ ئ
ــك  ــشتىكى پهلهمپهيلى ــا يېتى غايىڭىزغ

  .رولىنى ئوينايدۇ
ئهگهر ســـــــــــــىزنىڭ پهقهت 
نىــشانلىرىڭىزال بــار بولــۇپ غــايىڭىز 
بولمايــدىكهن، ســىز ئاســانال پۈتــۈن 
ۋۇجـــــــۇدىڭىزنى ئـــــــارىلىقتىكى 
پهلهمـــــپهيگىال مهركهزلهشـــــتۈرۈپ 



قويۇپ، ئهڭ ئـاخىرقى مهنزىلىڭىزنـى 
كۆرهلمهيدىغان تويۇق يولغـا كىرىـپ 

 سىز بـۇ نىـشانالرغا يېـتىش .قالىسىز
ئۈچۈن كۈرهش قىلىشنى نېمه ئۈچـۈن 
باشـــــلىغانلىقىڭىزنىمۇ ئۇنتۇلـــــۇپ 

كونكرېت يـاكى . قېلىشىڭىز مۇمكىن
ــك  ــسقا مۇددهتلى ــان قى ــق بولغ ئېنى
ــر  ــادهمنى بى ــۆزىال ئ ــشانالرنىڭ ئ نى
كۈچلــۈك ھهركهتلهنــدۇرگۇچى كــۈچ 

ـــدۇ ـــنلهپ كهتمهي ـــۇ تهمى . بىلهنم
درىتى قـۇ-ئۇنداق نىشانالرنىڭ كۈچ



ــــق  ــــته ســــىزنى داۋاملى ئهمهلىيهت
ــــۇرۇپ  ــــدۇرۇپ ۋه قىزىقت ئىلھامالن
تۇرىدىغان، ئاشۇ نىشانالر بىلهن زىچ 
باغلىنىشلىق بولغان بىر چـوڭ يـاكى 

  .ئۇلۇغ غايىدىن كېلىدۇ
ــارلىق  ــڭ ب ــىز ئۆزىڭىزنى ئهگهر س
زېھنىــي كــۈچىنى پهقهت كېيىنكــى 
قهدهمگىال مهركهزلهشتۈرسـىڭىز، سـىز 

ى بىـــر قـــانچه ئـــۆزىڭىزنى كېيىنكـــ
ــۈش  ــسىپ ئۆت ــراقال بې ــى بى قهدهمن
ــر  ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه قىلىــدىغان بى



ـــۆرهلمهي  ـــهتلهرنى ك ـــسىم پۇرس قى
ــۇمكىن ــشىڭىز م ــىزنى . قېلى ــايه س غ

ــهتلهرگه  ــدهك پۇرس ــۇنداق ئالتۇن ئاش
بۇ . دىققهت قىلىشقا ئۈندهپ تۇرىدۇ

پۇرســهتلهرنىڭ بهزىلىــرى ســىزنىڭ 
ــگه  ــشانلىرىڭىزنىڭ ئهمهل ــازىرقى نى ھ

ــــۇپ ئې ــــدىلىق بول ــــشىغا پاي شى
لـېكىن ئـۇالر . كهتمهسلىكى مۇمكىن

ســــىزنىڭ غايىڭىزنىــــڭ ئهمهلــــگه 
ــدىلىق  ــده پاي ــشىغا زور دهرىجى ئېشى

  .بولىدۇ



غـــــايه ســـــىزنىڭ ئومـــــۇمىي 
ئىستراتېگىيىڭىز ۋه ئۇنىڭ بىلهن زىچ 
ــۈم  ــشانلىرىڭىزنىڭ ئۈن ــان نى باغالنغ

ــــان ــــانلىقىنى -بېرىۋاتق بهرمهيۋاتق
ۈنمۇ ئىنتايىن باھاالپ تۇرىشىڭىز ئۈچ

ـــدىلىق ـــشانلىرىڭىزنى . پاي ـــىز نى س
ئارقىــدىن ئهمهلــگه ئاشــۇرۇپ -ئارقــا

ئهممـا، ئهگهر . ماڭالىشىڭىز مۇمكىن
سىزنىڭ بىـر غـايىڭىز بولمايـدىكهن، 
ــــگه  ــــشانلىرىڭىزنى ئهمهل ســــىز نى
ئاشــــــۇرۇش بىلهنــــــال ئالغــــــا 



ــــسىز ــــىز . ئىلگىرىلىيهلمهي ئهگهر س
ــر  ــۈچىنى بى ــي ك ــڭ زېھنى ئۆزىڭىزنى

ــــر قهدهمــــگه قهدهمــــدىن  يهنه بى
ـــتۈرۈپ،  ـــكىال مهركهزلهش ئىلگىرىلهش
ــڭ  ــۈرۈپ ئۆزىڭىزنى ــشىڭىزنى كۆت بې
ـــــاراپ  ـــــزىلىگه ق ـــــاخىرقى مهن ئ
باقمايدىكهنسىز، بهزىده ئۆزىڭىزنىـڭ 
بىـــــر چهمبهرســـــىمان يولـــــدا 
كېتىۋاتقـــــانلىقىڭىزنىمۇ ســـــهزمهي 

  .قالىسىز



غــايه بىــلهن نىــشاننى پىالنــالش 
ئــارا ئوخــشاش -جهريــانلىرى ئــۆز

ئـادهتته نىـشان غايىـدىن . دۇبولماي
ئېنىقراق يـاكى كـونكرېتراق بولـۇش 

شـۇنداقال نىـشانالر . تهلهپ قىلىنىدۇ
مهلــــــــــۇم ئاالھىــــــــــده ۋه 
ــــلهرگه  ــــتۈرۈلگهن پهللى مهركهزلهش
ۋهكىللىك قىلىدىغان بولغاچقا، ئۇالر 
ـــى  ـــشاش يىراقن ـــايىگه ئوخ ـــر غ بى

  .كۆرهرلىكنى تهلهپ قىلمايدۇ



نىشان تىكلهشته بىلىشكه  3
  لىك ئىشالرتېگىش

ئهگهر سىز ئىنگلىز تىلىدا يېزىلغان 
نىشان تىكلهشكه ئائىـت ھهر قانـداق 
ــــدىغان  ــــاراپ باقى ــــا ق ماتېرىيالغ
بولــسىڭىز، ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىده 

»SMART goals « دېگهن سۆزنىڭ
بـۇ . تىلغا ئېلىنغـانلىقىنى بايقايـسىز

ئاقىالنه «سۆزلۈكنىڭ ئۇتتۇر مهنىسى 
لىـدىغان دېگهنگه توغرا كې» نىشانالر

» SMART«بولسىمۇ، بۇ يهردىكـى 



دېگهن سۆز نىـشان تىكـلهش ئۈچـۈن 
چىقىرىلغان بهش تۈرلۈك كۆرسهتمىگه 
ــــدىغان بهش دانه  ــــك قىلى ۋهكىللى
ئىنگلىزچه سۆزلهرنىڭ باش ھهرپىدىن 

ــان ــكىل تاپق ــشان . تهش ــى، نى يهن
تىكلهش نهزىرىسىيىده مۇنـداق بهش 
ــــا  ــــهتمه ئوتتۇرىغ ــــۈك كۆرس تۈرل

  :قويۇلغان
  لىگهن نىشانالرتىك
ئېنىق ياكى كونكرېت بولۇش ) 1

)Specific(  



ئۆلچىگىلى بولىدۇغان بولۇش ) 2
)Measurable(  

ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغان ) 3
  )Attainable(بولۇش 

غايه ياكى تهشكىالتنىڭ تـۈپ ) 4
ـــۇش  ـــان بول ـــسىتىگه توغرىالنغ مهق

)Relevant(  
ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش ۋاقتـــى ) 5

  )Time-bound(ئېنىق بولۇش 
نىشان تىكلهشته بۇ بهش تۈرلـۈك 
ــايىن  ــسىال ئىنت ــهتمىنىڭ ھهممى كۆرس



مۇھىم بولۇپ، ئهگهر سـىز ئۇالرنىـڭ 
بىرهرسىگه سهل قارايدىكهنـسىز، سـىز 
ــــشاننىڭ  ــــگه ئاشــــۇرغان نى ئهمهل
ــچه  ــلىدىكىدىن نهچ ــسى ئهس دهرىجى

بۇنـداق . ھېسسه تۆۋهنلهپ كېتىـدۇ
بولۇشىدىكى سـهۋهب، خـۇددى مهن 

ــدا ده ــدهك، ســىزنى يۇقىرى پ ئۆتكهن
ــقا  ــگه ئاشۇرۇش ــشاننى ئهمهل ــر نى بى
ــاكى  ــپ ماڭىــدىغان ي ــاراپ ئىتتىرى ق
ــدىغان  ــا تارتىــپ تۇرى ســىزنى ئارقىغ
كۈچ سىزنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىڭىـزدىن 



يوقۇرىــدىكى بهش تۈرلــۈك . كېلىــدۇ
كۆرســهتمه ســىز تىكلىــگهن نىــشاننى 
سىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىڭىزنىڭ قوبـۇل 

اشـۇرۇش قىلىشى ۋه ئۇنى ئهمهلـگه ئ
ــشىدىكى  يولىــدا ســىز ئۈچــۈن ئىشلى

ئهگهر . زۆرۈر ئۆلچهمــدىن تــۈزۈلگهن
 تۈرلـۈك 5سىزنىڭ نىـشانىڭىز مۇشـۇ 

ــدىكهن،  ــويىچه تىكلهنمهي ــۆلچهم ب ئ
ــىزنى  ــز س ــۇرۇن ئېڭىڭى ســىزنىڭ يوش

ـــــازىرقى  ـــــڭ ھ راھهت «ئۆزىڭىزنى
ئىچىده ۋه كونـا ئـادىتىڭىز » رايونى



. بويىچه ساقالشقا قـاتتىق تىرىـشىدۇ
ه مهن يۇقىرىقى بهش تۈرلـۈك تۆۋهند

-ئۆلچهم ئۈستىده قىـسقىچه، ئـايرىم
  .ئايرىم توختىلىپ ئۆتىمهن

  ئېنىق بولۇش) 1(
بىۋاسىته تۇيغۇغـا تايىنىـپ ئىـش 
ئېلىـــــپ بارىـــــدىغان كىـــــشىلهر 
ــا  ــاللىقنى ۋۇجۇدق ــڭ رىئ تهپهككۇرنى

بۇنـداق . كهلتۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ
قانۇنىيهتلهرنى ئىلمىي چۈشـهندۈرۈپ 

.  كىتابالر كۆپچهان ئىنگلىزبېرىدىغ



كائىنات سىز تىلىگهن، سىز ئىستىگهن 
بــۇ . نهرســىلهرنى ســىزگه بېرىــدۇ

يهردىكى ئهڭ مۇھىم نهرسـه سـىزنىڭ 
ــــى ــــستهيدىغانلىقىڭىزنىڭ نېمىن  ئى

ــى ــق بولۇش ــايىتى ئېنى ــق . ناھ ئېنى
چۈشـــىنىلگهن ئىـــستهك ئـــادهمنى 
تۈگىمهس كۈچ ۋه جاسارهتكه ئېلىـپ 

نىشان ئېنىـق بولـسا، سـىز . بارىدۇ
ــېمىگه ئېرىــشمهكچى  ــڭ ن ئۆزىڭىزنى
ئىكهنلىكىڭىزنى ئېنىـق كۆرهلهيـسىز، 
ھهمــده ســىز يهتمهكچــى بولغــان 



ــۆلچه ــق ئ ــسبهتهن ئېنى ــگه نى م پهللى
ـــسىز ـــق . تۇرغۇزاالي ـــشاننى ئېنى نى

قىلىشتىكى بىر مۇھىم ئامىـل، ئـۇنى 
بۇ نۇقتا . بىر قهغهزگه يېزىپ چىقىش

ــهتمىلىرىنىڭ  ــلهش كۆرس ــشان تىك نى
  .ھهممىسىده قاتتىق تهكىتلىنىدۇ

نىشانىڭىز قـانچه ئېنىـق بولـسا، 
سىزنىڭ مۇۋهپپهقىيىتىڭىزمۇ رىئاللىققا 
شۇنچه ئۇيغۇن بولىدۇ، ھهمده ئاشـۇ 

ــ ــۇنچه نى ــۇ ش ــتىش يولىڭىزم شانغا يې
  .قىسقا بولىدۇ



نىشانىڭىزنى ئېنىـق ۋه كونكرېـت 
قىلىش جهريانىدا، سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ 
يوشۇرۇن ئېڭىڭىزنى ئـۆزىڭىز ئۈچـۈن 

ــــــسىز ــــــشلهشكه پروگرامىالي . ئى
شـــــۇنىڭدىن كېـــــيىن ســـــىزنىڭ 
ــىزگه  ــدىيىڭىز س ھېســسىياتىڭىز ۋه ئى
ھهر خىل توسالغۇ ياكى باھـانىالرنى 

بېرىشنىڭ ئورنىغـا سـىزنى كۆرسىتىپ 
ــــاراپ  ــــشانىغا ق ــــڭ نى ئۆزىڭىزنى

ســـىز ئۆزىڭىزنىـــڭ . يېتهكلهيـــدۇ
ــۈن،  ــش ئۈچ ــق قىلى ــشانىنى ئېنى نى



ـــدىكى  ـــشان » SMART«تۆۋهن نى
تىكلهشــــنىڭ قالغــــان تهركىــــۋىي 
قىسىملىرىنىمۇ تهييارالپ چىقىشىڭىزغا 

  .توغرا كېلىدۇ
ئــــۆلچىگىلى بولىــــدىغان ) 2(

  بولۇش
ـــــىدىكى ـــــق ساھهس  ئىنژېنېرلى

كــــونترول نهزهرىيىــــسى بــــويىچه 
ئېيتقاندا، بىـر نهرسـىنى ئـۆلچىگىلى 
بولغانــدىال ئانــدىن ئــۇنى كــونترول 

بـۇنى باشـقىچىراق . قىلغىلى بولىدۇ



ــــۆلچىگىلى  ــــساق، ئ ــــان قىل باي
ـــونترول  ـــىنى ك ـــدىغان نهرس بولماي

بىــر نىــشاننى . قىلغىلىمــۇ بولمايــدۇ
ئــــۆلچىگىلى بولىــــدىغان قىلىــــپ 

اســىل تۇرغــۇزۇش ئۈچــۈن، ســىزگه ھ
قىلغان ئىلگىرىلهشلهرنى باھااليدىغان 
ئۇسـۇل ۋه سـىز قاچـان توختىــسىڭىز 
ــدىغان  ــدىغانلىقىنى دهپ بېرهلهي بولى

سىزنىڭ . ئېنىق ئۆلچهم الزىم بولىدۇ
قىلىۋاتقان ئىشقا داۋاملىـق قىزىقىـپ 
ـــاتتىق كـــۈچهپ تۇرۇشـــىڭىز،  ۋه ق



ھهمده نىـشاننى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش 
ىڭىز جهريانىـدىن ھۇزۇرلىنىــپ تۇرۇشــ

ئۈچۈن، سـىزنىڭ قولغـا كهلتـۈرگهن 
ــشىڭىز  ئىلگىرىلهشــلهرنى ھــېس قىاللى

  .ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ
ئهمهلـــگه ئاشــــۇرااليدىغان ) 3(

  بولۇش
ـــگه  ـــشاننى ئهمهل ـــر نى ســـىز بى
ـــدىغان،  ـــۈن ماڭى ـــۇرۇش ئۈچ ئاش
ـــدىغان  ئهمهلىـــيهتكه ئۇيغـــۇن كېلى
ــۇ  ــدىال، ب ــق كۆرهلىگهن ــولنى ئېنى ي



غىلى بولىدىغان نىشان ئهمهلگه ئاشۇر
ــدۇ ــشان بوالالي ــك . نى ــۇ دېگهنلى ب

ـــــانچه  ـــــى ق ـــــۇ پهللىن ھهرگىزم
ــــۇنچه  ــــىز ش ــــسىڭىز، س تۆۋهنلهت
مۇۋهپپهقىيهتلىك بولىسىز، دېگهنلىك 

ــــــان . ئهمهس ــــــازىرغىچه بولغ ھ
ــسپاتلىدىكى،  ــۇنى ئى ــيهت ش ئهمهلى
ـــك دهرىجىـــدىكى قىـــيىن  بهلگىلى
ــان  ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــۆتكهللهرنى ئ ئ

. نۈم بېرىـدۇنىشانالر ئهڭ ياخشى ئۈ
ـــق  ـــشانالرنىڭ قىيىنلى ـــداق نى بۇن



دهرىجىـــــسى مۇمكىنچىلىكنىـــــڭ 
ــا  ــسى، ئهمم ــدىكى ئهڭ يوقۇرى ئىچى
يهنىال ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىـدىغان 

نىـشانالر پهقهت ئاشـۇنداق . بولىدۇ
بولغاندىال، ئۇالر سـىزنى توختىمـاي 

ھهمـده . تىرىشىشقا ئۈندهپ تۇرىـدۇ
ســـىزگه ھهقىقىـــي مـــۇۋهپپهقىيهتكه 

ىـــشكهنلىك تۇيغۇســـىنى ئېلىـــپ ئېر
  .كېلىدۇ

ــاكى تهشــكىالتنىڭ ) 4( ــايه ي غ
  تۈپ مهقسىتىگه توغرىالنغان بولۇش



ـــىزنىڭ  ـــشانىڭىز س ـــىزنىڭ نى س
ئائىله، تۇرمۇش ۋه كهسىپ قاتـارلىق 
ـــــى  ـــــار جهھهتلهردىك ـــــر قات بى

ــــارزۇلىرىڭىز، ۋه  ــــق 10-5ئ  يىللى
ھهتتــا ئۆمۈرلــۈك غــايىلىرىڭىز بىــلهن 

ــايىل ــشى، غ ــان بولى ىرىڭىزنى باغالنغ
ـــشىگه  ـــۇرۇش يۆنىلى ـــگه ئاش ئهمهل

سـىزنىڭ . توغرىالنغان بولۇشى الزىم
ــۈن  ــېمه ئۈچ ــشانغا ن ــر نى ــۇم بى مهل
ـــق  ـــز ئېنى يهتمهكچـــى ئىكهنلىكىڭى
بولغانــدىال، ئانــدىن ئــۇ نىــشاننىڭ 



مۇشــۇ نۇقتىــدىن . قىممىتــى بولىــدۇ
ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئــۇ نىــشاننىڭ 
ــشانىڭىز بولۇشــى  ــۆز نى ــىزنىڭ ئ س

ئىمكانقهدهر ھهر بىر . ىمئىنتايىن مۇھ
نىشاننىڭ سهۋهبلىرى ۋه قىممهتلىرىنى 

. بىــر ۋاراق قهغهزگه يېزىــپ چىقىــڭ
سىزده ئاشۇ نىـشان ئهمهلـگه ئاشـقان 
ــي  ــدىغان روھى ــدا بولى ــا پهي ۋاقىتت
ھالهت ۋه ھېسـسىياتالرنى تهسـهۋۋۇر 

مۇشـۇ ئـارقىلىق سـىز . قىلىپ بېقىڭ
ئاشۇ نىشاننى قوغلىشىشنىڭ قىممىتـى 



ھهر . ۇقىنى كۆرىۋاالاليـسىزيوقلـ-بار
ـــاجىزالپ،  ـــز ئ ـــتىم قىزغىنلىقىڭى قې
ئىرادىڭىز بوشىشىپ قالغانـدا، ئاشـۇ 
ـــــهۋهب ۋه  ـــــان س ـــــپ قويغ يېزى

. قىممهتلهرنى بىر قۇر كۆرۈپ چىقىڭ
بۇ قىـيىن ۋاقىتالرغـا تـوغرا تاقابىـل 
تــۇرۇپ، قىلىۋاتقــان ئىــشىدىن ۋاز 
ــۇرۇش  ــگه ئاش ــلىكنى ئهمهل كهچمهس

ـــۇق ئىـــستاپ ـــته تول النغان جهھهت
ـــى  ـــر ئهمىل ـــۈك بى ـــايىن كۈچل ئىنت

  .ئۇسۇلدۇر



ــى ) 5( ــۇرۇش ۋاقت ــگه ئاش ئهمهل
  ئېنىق بولۇش

»SMART « نىــشان تۇرغــۇزۇش
تهلىپـى سـىزنىڭ -5كۆرسهتمىسىنىڭ 

ــت  ــق ۋاقى ــر ئېنى ــشانىڭىزنىڭ بى نى
بــۇ نۇقتــا . چهكلىمىــسى بولــۇش

ـــڭ  ـــۇرۇن ئېڭىڭىزنى ـــىزنىڭ يوش س
مۇۋاپىق ئىشلىشى ئۈچۈنمۇ ئىنتـايىن 

 سـىز بىـر نىـشانغا –ۋاقىت . مۇھىم
يېتىش ئارقىلىق ئېرىـشىدىغان پايـدا 
ئۈچۈن تۆلهيـدىغان بهدهل بولـۇپ، 



سىز بىر ۋاقىت چهكلىمىـسى قويـۇش 
ئارقىلىق، مهلۇم بىر نىـشان ئۈچـۈن 
ــۆلهپ  ــارتۇق بهدهل ت ــدىن ئ ھهددى

بـۇ . كېتىشنىڭ ئالـدىنى ئاالاليـسىز
ئۆزىڭىزنى ئىشنى ئارقىغا سـوزۇۋېتىش 

ـــــدىن ـــــاكى ھهددى ـــــارتۇق ي  ئ
مۇكهممهللهشتۈرىۋېتىــــــــــــشتىن 
ساقالشــــنىڭمۇ بىــــر ئۈنۈملــــۈك 

  .ئۇسۇلىدۇر
ــــزدىنىش  ــــتىم ئى ــــۇ قې مهن ب

دېگهن سۆز » SMART«جهريانىدا، 



ــزچه بهش  ــان ئىنگلى ــك قىلغ ۋهكىللى
سـۆزنىڭ باشـقا تۈرلىرىمـۇ بـارلىقىنى 

ــــــدىم ــــــڭ . بايقى ئوقۇرمهنلهرنى
»SMART « نىشان چۈشهنچىسىدىن

ـــاتلىق بولىۋ ـــۇق مهلۇم ـــشى تول ېلى
ــزچه  ــده مهن ئىنگلى ــۈن، تۆۋهن ئۈچ
ماتېرىيالالردا ئىشلىتىلگهن سۆزلهرنىڭ 

  :ھهممىسىنى خۇالسىلهپ چىقىمهن
1 (Specific ،Significan) چوڭ، مۇھىم(  
2 (Meaningful ،Measurable 

  )ئهرزىيدىغان، مهنىلىك(



3 (Attainable ،Achievable 
ـــدىغان( ـــشكىلى بولى  Agreeable، )ئېرى
  ) تهرهپ ماقۇل كۆرىدىغانھهر ئىككى(

4 (Relevant ،Rewarding 
ــــدىغان( ــــا  (Realistic، )ئهرزىي رېاللىقق

ــــــدىغان ــــــۇن كېلى -Results، )ئۇيغ
oriented) نهتىجىنى ئاساس قىلغان(  

5 (Timely)  ــــسى ــــت چهكلىمى ۋاقى
ـــــار  time-bound ،trackable،)ب

  )تهكشۈرگىلى بولىدىغان(



نىشان تىكلهشـنى ھهر بىـر ئـادهم 
چـــۈن ئېلىـــپ بېرىـــشىمۇ ئـــۆزى ئۈ

مۇمكىن، ياكى بولمىسا بىر باشـلىق 
ئۆزىنىــڭ قــول ئاســتىدىكى ئــادهملهر 

. ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىــشىمۇ مــۇمكىن
يۇقىرىدا مهن پهقهت كىـشىلهر ئـۆزى 
ــشان  ــدىغان نى ــپ بارى ــۈن ئېلى ئۈچ
ــــتىدىال  ــــانى ئۈس ــــلهش جهري تىك

ـــــدىم ـــــدىكى . توختال -3يوقۇرى
ــــــــڭ ئىچىــــــــدىكى  ئۆلچهمنى

»Agreeable «ســـۆز بىـــر دېـــگهن 



ــڭ قــول ئاســتىدىكى  باشــلىق ئۆزىنى
ئادهملهرگه نىشان تىكلهپ بېرىدىغان 
ئهھۋالغـــا مۇۋاپىـــق كېلىـــدىغان 

-بولۇپ، قالغان سۆزلهر بولـسا بىـر
. بىرســىگه ناھــايىتى يــېقىن كېلىــدۇ

ـــنىڭچه  ـــېكىن، مې ئېرىـــشكىلى «ل
دېــگهن » )Attainable(بولىــدىغان 

ـــلهن  ـــۇن ”ســـۆز بى ـــا ئۇيغ رېاللىقق
)Realistic( “ دېگهن سۆز ئوخـشاش

ـــۇپ، مهن  ـــدىكى ســـۆزلهر بول مهنى
”Realistic “ 4دېــگهن ســۆزنىڭ-



ــق  ــى مۇۋاپى ــۆلچهمگه كىرگۈزۈلۈش ئ
  .ئهمهس دهپ قارايمهن

  
  ئاخىرقى سۆز .3

  
ســىز مهيلــى بىــر رهھــبهر بولــۇڭ 
ياكى بىر ئـادهتتىكى ئـادهم بولـۇڭ، 
ــۈم ھاســىل  قىلغــان ئىــشىڭىزدىن ئۈن
قىلىــش ئۈچــۈن مۇنــداق ئىككــى 

: دىلىككه ئىگه بولىشىڭىز شهرتئاالھى
ـــــان  ـــــاقچى بولغ ـــــى قىلم بىرس
ئىشلىرىڭىزنى موھىملىق دهرىجىـسىگه 



ــوھىملىرىنى  ــپ، ئهڭ م ــپ چىقى ئايرى
يهنه بىرسى بولـسا، . ئالدىدا قىلىش

ــۈچىڭىزنى  ــي ك ــى ۋه زېھنى ۋاقتىڭىزن
ــــــــده  ــــــــسهك دهرىجى ئهڭ يۈك

ئهگهر سـىز پهقهت . مهركهزلهشتۈرۈش
ۇھىم ئــۆزىڭىز قىلىــشقا تېگىــشلىك مــ

ــلهن  ــز بى ئىــشالرنى بىلىــپ، ۋاقتىڭى
ـــۇ مـــۇھىم  ـــي كـــۈچىڭىزنى ئ زېھنى
ئىشالرغا مهركهزلهشتۈرهلمىـسىز، سـىز 
نــېمه ئىــش قىلىــش كېرهكلىكىنــى 
بىلىــدىغان، ئهممــا ھــېچ ئىــشنى 



ۋۇجۇدقا چىقىرالمايدىغان بىـر ئـادهم 
ئهگهر سـىز ۋاقتىڭىـز . بولۇپ قالـسىز

بىـــــلهن زېھنىـــــي كـــــۈچىڭىزنى 
 بىلىپ، قىلماقچى مهركهزلهشتۈرۈشنى

بولغـــان ئىـــشلىرىڭىزنى موھىملىـــق 
ـــان  ـــپ چىقمىغ ـــسىگه ئايرى دهرىجى
بولسىڭىز، سىز بىر ئالغا باسـالمايغان 

ــسىز ــۇپال قالى ــادهم بول ــۇنهۋۋهر ئ . م
ئهگهر سىزده مۇشۇ ئىككى نهرسـىنىڭ 
ھهر ئىككىسى بولىدىكهن، سىز خېلى 

  .چوڭ ئىشالرنى قىالاليسىز-چوڭ



مهن ئوتتــــــۇرا مهكــــــتهپكه 
ىققاندىن تارتىپ ھازىرغىچه بولغان چ

ھاياتىمدىكى ئوخشىمىغان ۋاقىـتالردا 
ـــلهپ  ـــايىلهرنى تىك ئوخـــشىمىغان غ

مهســـىلهن، مهن ئاقـــسۇ . كهلـــدىم
ــان  ــسىزدا ئوقۇۋاتق ــهھىرىده تولۇق ش

ـــدا  ـــى (ۋاقتىم ـــڭ -70يهن يىلالرنى
ــلىرىدا ــۇقىرى )باش ــنى ئهڭ ي ، ئوقۇش

ـــسادىي  پهللىگىـــچه ئوقـــۇش، ئىقتى
رتىش، ۋه بىـــر تهقـــدىرىمنى ئـــۆزگه

بهختلىك ئـائىله قۇرۇشـتىن ئىبـارهت 



ــوڭ  ــڭ ئهڭ چ ــشنى ئۆزۈمنى ــۈچ ئى ئ
بـۇ . غايىسى قىلىپ تۇرغۇزغان ئىدىم

غايىلىرىمنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
. ئاجايىپ قىيىن مۇساپىالرنى باسـتىم

مهن ئۈچـــۈن ئـــۆزۈم قىلىـــدىغان 
ـــــر  ـــــسى بى ـــــشالرنىڭ ھهممى ئى
تهجرىبىخانىــدا ئېلىــپ بارىــدىغان 

بىلهر بىلهن ئوخـشاش بولـۇپ، تهجرى
بىر ئىشنى قىلىـشتا بـۇرۇن ئـۆزۈمگه 
ئوخشاش ئۇيغۇرالردىن باشـقىالرنىڭ 

باقمىغانلىقىغـــا -قىلىـــپ باققـــان



قارىماي، ھهممه ئىشالرغا خۇددى بىر 
. يېڭى تهجرىبىدهك مۇئامىله قىلـدىم

شۇنىڭ بىلهن ھهر بىر ئىشنى قىلىشتا 
ئۆزۈم ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق، ئۆزۈمگه 

ـــۇلنى ئهڭ  ـــدىغان ئۇس ـــۈم بېرى ئۈن
يهكۈنلهپ چىقىپ، ئۇنىڭدىن تولـۇق 

گهرچه . پايـــــدىلىنىپ ماڭـــــدىم
يېقىـــــنغىچه نىـــــشان تىكـــــلهش 
ساھهسىدىكى بىرهر ئىلمىي نهزهرىيىنى 

مهن (ئۆگىنىــپ باقمىغــان بولــساممۇ 
ئوتتـــــۇرا مهكـــــتهپ ۋه ئـــــالىي 



مهكتهپلهرده ئوقۇۋاتقـان ۋاقىـتالردا، 
ـــاللىرىنى ـــۇش ماتېرىي ـــداق ئوق  ئۇن

ــۇمكىن ئهمهس  ــۇ م ــپىش ھهرگىزم تې
، ئــۆزۈم ئۈچــۈن نۇرغــۇن )ئىــدى

كىچىـــــك نىـــــشانالرنى -چـــــوڭ
ـــق  ـــۇالرنى موھىملى ـــۇزۇپ، ئ تۇرغ
دهرىجىـــسىگه ئايرىـــپ چىقىـــپ، 

بىـردىن ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ -بىردىن
شۇنىڭ بىـلهن بىـر قىـسىم . ماڭدىم

چــــوڭ غايىلىرىمــــده ئــــۆزۈم رازى 
ئهگهر سىز . بولغۇدهك پهللىگه يهتتىم



ــــــڭ  ــــــۇ جهھهتتىكــــــى مېنى ب
سهرگۈزهشــــتىلىرىمگه قىزىقــــسىڭىز، 
ــان  ــۇپ باقمىغ ــۇرۇن ئوق ــده ب ھهم
بولسىڭىز، مېنىڭ تهرجىمالىم ھهمـده 

Biliwal.com تور بېتى مهن بىـلهن 
ئۆتكـــــۈزگهن يازمـــــا ســـــۆھبهت 
خاتىرىــــسىنى ئوقــــۇپ باقــــسىڭىز 

ــدۇ ــڭ تــور بهت . بولى مهن ئۇالرنى
ئادرېسىنى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرسـىغا 

  .ۇميېزىپ قويد



مهن تىكلىـــــگهن غـــــايىلهردىن 
ــــار ــــگه ئاشــــمىغانلىرىمۇ ب . ئهمهل

مهسىلهن، مهن ھهممه ئوقۇشـلىرىمنى 
تامامالپ بولغانـدىن كېـيىن، يهنـى 

يىلىــدىن باشــالپ، باشــقىالر -1996
ـــۇقىرى  ـــر ي ـــشىپ بى ـــلهن بىرلى بى
تېخنولوگىيىلىك خۇسۇسـىي شـىركهت 
قۇرۇپ چىقىشنى ئۆزۈمنىڭ بىر چـوڭ 

 ئاشـۇ ئىـشقا گهرچه. غايىسى قىلدىم
ئۈچ قېتىم ئۇرۇنۇپ باققان بولساممۇ 

ــشىدىن ( ــۇرۇش ئى ــىركهت ق ــى ش يهن



ـــــان  ـــــشىپ باقق ـــــۈچىگه قاتنى ئ
ـــساممۇ ـــىمۇ )بول ـــڭ بىرس ، ئۇالرنى

شـــۇ (مۇۋهپپهقىيهتلىـــك بولمىـــدى 
چاغدا قۇرغان بىر شـىركهت ھـازىرمۇ 
ـــازىرمۇ  ـــۇپ، مهن ھ مهۋجـــۇت بول

ئۇنى . ئۇنىڭ قۇرغۇچىلىرىنىڭ بىرسى
ىـــر قـــانچه ئـــادهم ھـــازىر پهقهت ب

ئهســــلىده چىقارمــــاقچى بولغــــان 
ـــــــــۈنلهي  مهھـــــــــسۇالتقا پۈت
ــلهن  ــسۇالت بى ئوخــشىمايدىغان مهھ

 ئـــۇ شـــىركهتنىڭ. ماڭدۇرۇۋاتىـــدۇ



). http://www.telelase.com ئادرېسى
 30مهن ھازىرغىچه ئهگهر ئامېرىكىغـا 
 20ياشقا كىرگهنده ئهمهس، بهلكـى 

ياشالردا ياكى ئۇنىڭدىنمۇ بـۇرۇنراق 
ن بولـــسام، بـــۇ غـــايىنىمۇ كهلـــگه

ئهمهلگه ئاشۇرالىشىم مۇمكىن ئىـدى، 
ــوياليمهن ــا . دهپ ئ ــادهم قولغ ــر ئ بى

كهلتۈرىـــــدىغان نهتىجىلهرنىـــــڭ 
ھهممىسى ئاشۇ ئادهمنىڭ ئىرادىسىگه 

ـــدۇ ـــاغلىق بولماي ـــر . ب ـــېكىن بى ل
ئادهمنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ ھهممىسى 



ــشى  ــڭ تاللى ــڭ ئۆزىنى ئاشــۇ ئادهمنى
ى ئاســتىدا بولــۇپ، ئــۆز كــونتروللىق

شـۇنداق بولغاچقـا، گهرچه . بولىدۇ
ـــايهمنى  ـــۇرۇش غ ـــىركهت ق مهن ش
ــساممۇ،  ــۇرالمىغان بول ــگه ئاش ئهمهل
ئۆزۈمنىڭ مۇشـۇ يولـدا كۆرسـهتكهن 
ـــارقىلىق  ـــۇ ئ ـــشچانلىقىم ۋه ش تىرى
ئۈگۈنۈۋالغــان بىلىملهردىــن ئىنتــايىن 

  .رازىمهن
-ھازىر ۋهتهندىكى ئۇيغـۇر يـاش
شى ئۆسمۈرلهرنىڭ ئارىسىدا ئۆزى ياخ



كۆرىــدىغان كهســىپ بــويىچه ئــالىي 
مهكتهپــته ئوقــۇش، ئــۆز ئالــدىغا 
ــر  ــۇرۇش، بى ــىركهت ق ــىي ش خۇسۇس
يــاكى بىــر قــانچه چهت ئهل تىلىنــى 
ـــپ  ـــگه چىقى ـــۆگىنىش، چهت ئهل ئ
ئوقۇش، بىر مىللهتكه ياراملىق ئادهم 
بولۇش دېگهنگه ئوخشاش ھهر خىـل 
ئارزۇ ۋه غايىلىرى بار ياشالر ئىنتـايىن 

ۇنداق ياشــالردىن ماڭــا ئاشــ. كــۆپ
ــدۇ-پــات ــات خهت كېلىــپ تۇرى . پ

مهن ھهر قېــتىم يۇرتقــا بارغانــدىمۇ، 



بارغـــان يهرلىرىمنىـــڭ ھهممىـــسىده 
ئاشــــۇنداق ياشــــالرنى كــــۆپلهپ 

مېنىڭ ئاشۇنداق . ئۇچرىتىپ تۇردۇم
ياشالرغا دهيـدىغىنىم، تىرىـشچانلىق 
ــسه  ــلهن بىرلهشمى ــۇل بى ــوغرا ئۇس ت

ــدۇ ــۈم بهرمهي ــبۇ . ئۈن ــڭ ئۇش مېنى
دا تونۇشتۇرغىنىم، يىغىنچـاقالپ يازمى

ئېيتقانـــــدا، نىـــــشان ۋه غـــــايه 
ـــۇلىدىن  ـــوغرا ئۇس تۇرغۇزۇشـــنىڭ ت

شۇنداق بولغاچقـا، مهن . ئىبارهتتۇر
ــــلىرىنىڭ  ــــۇر ياش ــــك ئۇيغ غايىلى



ــــۇلنى  ــــبۇ ئۇس ــــسىڭ ئۇش ھهممى
ــــۇنى  ــــلهپ، ئ ــــۇكهممهل ئىگى م
ـــى  ـــدىن كېيىنك ـــڭ بۇنىڭ ئۆزلىرىنى
ــزمهت  ــۇق خى ــۈن تول ــاتى ئۈچ ھاي

ۇنىــڭ كۈچىــدىن قىلدۇرۇشــىنى، ئ
ــشىنى ســهمىمىيلىك  ــۇق پايدىلىنى تول

  .بىلهن ئۈمىد قىلىمهن
ــتېفېن  ــالهمنى س ــبۇ ماق مهن ئۇش

ـــــوۋېي  ) Stephen Covey(ك
» سهككىزىنچى ئـادهت«ئهپهندىنىڭ 

ــان  ــالالپ ئالغ ــدىن ت ــگهن كىتاۋى دې



تۆۋهنــــدىكى مهزمــــۇن بىــــلهن 
  :ئاخىرالشتۇرىمهن

ھهر بىر ئادهم تۇغۇلغانـدىال بىـر 
الر ) gift -ئىنگلىزچه (قىسىم سوغات

بـۇ سـوغاتالر . بىلهن بىلله تۇغۇلىدۇ
تاالنت، ئىقتىـدار، ئىمتىيـاز، ئهقىـل 
ۋه پۇرسهت قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىـگه 
ـــۆزىڭىز  ـــۇپ، ئهگهر ئ ـــان بول ئالغ
ئـــۇالرنى ئېچىـــشنى قـــارار قىلىـــپ 
تىرىشچانلىق كۆرسهتمىسىڭىز، ئـۇالر 

. ئىچىڭىزده يوشـۇرۇنۇپ تۇرۇۋېرىـدۇ



سـوغاتالرنىڭ ئهڭ مـۇھىم بـۇ تۇغمـا 
  :ئۈچ خىلى مۇنۇالردىن ئىبارهت

ـــۆزىڭىز ) 1( ـــولىڭىزنى ئ ـــۆز ي ئ
تالالش ئهركىنلىكـى بىـلهن ئـۆزىڭىز 

  .تالالش ھوقۇقى
ــاكى ) 2( ــانۇنىيهتلهر ي ــى ق تهبى

پرىنــسىپالر بولــۇپ، ئــۇالر دۇنيــاۋى 
يــاكى ئۇنىۋېرســال بولىــدۇ، ھهمــده 

  .مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ
-هقىلسىزنىڭ تۆت تۈرلۈك ئ) 3(

ئىقتىـسادىي، -مـاددىي: ئىقتىدارىڭىز



ئىجتىمـاىي، مهنىـۋى، ۋه -ھېسسىي
  .ئىقتىدارلىرىڭىز-روھىي ئهقىل

ـــــــايهت زور  ـــــــىز غ ئهگهر س
ـــــشكهن  ـــــۇۋهپپهقىيهتلهرگه ئېرى م
ئـادهملهر، يهنــى باشــقىالرغا ئهڭ زور 
ــايىتى زور  ــهتكهن، ناھ ــىر كۆرس تهس
تــۆھپه ياراتقــان، ھهمــده باشــلىغان 

ېلىـپ چىقالىغـان ئىشىنى بىر باشـقا ئ
كىــشىلهر ئۈســتىده تهتقىقــات ئېلىــپ 
بارسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھهممىـسىده بىـر 

ئۇ . ئورتاقلىقنىڭ بارلىقىنى بايقايسىز



ـــــۈرده  ـــــل ت ـــــسىمۇ، ئىزچى بول
ـــشچانلىقى ۋه  ـــتۇرغان تىرى داۋامالش

ــي (ئىچكــى  ــڭ روھى ــى ئۆزلىرىنى يهن
كۈرهشلىرى ئـارقىلىق، ) دۇنياسىدىكى

رغا خـاس ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىنـسانال
تـــۆت تۈرلـــۈك ئهقلىنـــى يـــاكى 
ئىقتىــــــدارىنى زور دهرىجىـــــــده 

بۇ تۆت تۈرلۈك ئىقتىدار . كېڭهيتكهن
مهنىــــۋى : مۇنـــۇالردىن ئىبــــارهت

)mental ( ـــــى ـــــته يىراقن جهھهت
، )vision(كۆرهلهيــدىغان دانــالىق 



ئـۆزى ئۈچـۈن -ماددىي جهھهتته ئۆز
، )discipline(چىقارغـــان تـــۈزۈم 

ــــسهك  ــــته يۈك ــــسىي جهھهت ھېس
، )passion(هرىجىدىكى قىزغىنلىق د

ـــاڭلىقلىق  ـــته ئ ـــي جهھهت ۋه روھى
)conscience .( ــۈك ــۆت تۈرل ــۇ ت ب

ـــــۆز  ـــــىزنىڭ ئ ـــــدىلهر س نامايهن
ئىستىكىڭىزنى ئىپـادىلهپ بېرىـدىغان 
ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ۋاستىڭىزغىمۇ 

ــــدۇ ــــك قىلى يىراقنــــى . ۋهكىللى
ئـۆزى -كۆرهلهيدىغان دانـالىق، ئـۆز



ۈكــسهك ئۈچــۈن چىقارغــان تــۈزۈم، ي
ــــــق ۋه  ــــــدىكى قىزغىنلى دهرىجى
ئاڭلىقلىقتىن ئىبارهت مۇشۇ تۆت سـۆز 
ھازىرغىچه باشـقىالرغا ئهڭ زور تهسـىر 
ـــــــشىلهرنىڭ  ـــــــهتكهن كى كۆرس
ئاالھىدىلىكىنى تهسۋىرلهپ بېرىدىغان 
باشــــقا نۇرغــــۇن خــــاراكتېر ۋه 
ـــگه  ـــۆز ئىچى ـــىيهتلهرنىمۇ ئ خۇسۇس

  .ئالغان
باشقۇرۇش ئىلمى پهيالسوپى پىتېر 

) Peter Koestenbaum (كوستېنبوم



ئهڭ ياخــــشى : مۇنــــداق دهيــــدۇ
ــۆلچهم  ــۆت ئ ــداق ت ــبهرلهر مۇن رهھ

يىراقنـى : ئىچىده ئىش ئېلىپ بارىـدۇ
ــاللىق،  ــالىق، رې ــدىغان دان كۆرهلهي

بــۇالر تــۆت . ئهخــالق، ۋه جــۈرئهت
خىل ئهقىـل، سـىزىمنىڭ تـۆت خىـل 
شهكلى، ھهمده مهنىلىـك ۋه ئـۇزۇن 
ـــا  ـــى قولغ ـــك نهتىجىلهرن مۇددهتلى

ۈرۈش ئۈچــۈن تهلهپ قىلىنغــان كهلتــ
. خهۋهرلىشىشنىڭ تىلىدىن ئىبـارهتتۇر

يىراقنــى كۆرهلهيــدىغان رهھـــبهرلهر 



ــوڭ ــدۇ، -چ ــشالرنى ئويالي ــوڭ ئى چ
يېڭــى ئىــشالرنى ئوياليــدۇ، -يېڭــى

ــــده،  ــــدۇ، ھهم ــــدىن ئويالي ئال
ھهممىــدىن مــۇھىمى، ئىنــسانالرنىڭ 
ئېڭى ۋه ئىنسانالرنىڭ ئىجادچانلىققـا 

ــــۇرۇن كۈچىن ــــان يوش ــــڭ تولغ ى
تۈزۈلۈشـــىنى ناھـــايىتى چوڭقـــۇر 

سىز ئۆزىڭىزنىـڭ . چۈشهنگهن بولىدۇ
كــــۆڭلىنى، ئۆزىڭىزنىــــڭ دۇنيــــا 
ـــېمىگه  ـــڭ ن ـــشىنى، ئۆزىڭىزنى قارى
ـــــداق  ـــــدىغانلىقىڭىز ۋه قان ئهرزىي



ـــــدىغانلىقىڭىز  ـــــشالرنى قىالالي ئى
ــــــشهنچىڭىزنى  ــــــدىكى ئى ھهققى
ــــــىلهرنىڭ  ــــــقۇرىدىغان نهرس باش
ھهممىــــسىنى ئــــۆزىڭىز كــــونترول 

. ىغان بىر ھالغـا كېلىۋېلىـڭقىالاليد
ـــشنىڭ،  ـــۈپ ئۆزگىرى ـــۇ ت ـــا ب مان

قۇدرهتنىـڭ -ئارتۇقچىلىقنىڭ ۋه كۈچ
بهلۋېغىـــدۇر، ھهمـــده جۈرئهتنىـــڭ 

  .ھهقىقىي مهنىسىدۇر
كوۋېي ئهپهنـدىنىڭ كىتاۋىـدىكى 

ــتى ــۇ يهرده ئاخىرالش ــۇن مۇش . مهزم



يوقۇرىدىكى ئهڭ ئاخىرقى ئابزاستىكى 
مهزمــۇن رهھــبهرلهرگه قارىتىلغانــدهك 

ــا، بهزى ت ــدىغان بولغاچق ــۇ بېرى ۇيغ
ئوقۇرمهنلهر مېنىڭ ئۇنى نېمه ئۈچۈن 
بــۇ يهرگه كىرگــۈزۈپ قويغــانلىقىمنى 

بىـر . چۈشىنهلمهي قېلىشىمۇ مۇمكىن
ئادهم باشقىالرغا رهھبهر بوالاليدىغان 
بىر ھالهتكه كېلىشتىن بۇرۇن، ئالدى 

ئــــۆزىگه رهھــــبهر -بىــــلهن ئــــۆز
ــگه يېتىــشى  ــر پهللى بوالاليــدىغان بى

باشقىالرغا رهھـبهر بواللىغـان . هرتش



ـــۆز ـــادهم ئ ـــبهر -ئ ـــۇ رهھ ئۆزىگىم
شـــۇنداق بولغاچقـــا . بوالاليـــدۇ

يوقۇرىدىكى بىر ئابزاس مهزمۇن بىـر 
ـــــك  ـــــادهمگه رهھبهرلى ـــــوپ ئ ت
ــادهتتىكى  ــدىغانالرغىال ئهمهس ئ قىلى

. ئـــادهملهرگىمۇ مۇۋاپىـــق كېلىـــدۇ
ــر رهھــبهر  ــسا، ســىز بى مــۇمكىن بول

ــسىڭىزمۇ بــارلىق رهھب هرلىــك بولمى
ئىقتىدارلىرى ۋه سـۈپهتلىرىنى تولـۇق 

شۇنداق قىلىـشنىڭ . يېتىشتۈرىۋېلىڭ



. سىز ئۈچـۈن پهقهت پايدىـسىال بـار
  .ھهرگىزمۇ زىيىنى يوق

  
  قوشۇمچه .4
  

ئاخىرىدا مهن يوقۇرىـدىكى يازمـا 
بىلهن ئـانچه مۇناسـىۋىتى يـوق بىـر 

. ئىش ئۈستىده قىسقىچه توختـۇلىمهن
هك، سىزنىڭمۇ خهۋىرىڭىـزده بولغىنىـد

ئۇيغــۇرالر ســودا ۋه تىجــارهتچىلىكته 
ئهتراپىــدىكى باشــقا مىللهتلهردىــن 
خېلى ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر مىللهت 



بولۇپ، بۇ جهھهتته تـاكى يېقىنقـى 
دهۋرگىـــچه مـــۇتلهق ئۈســـتۈنلۈكنى 

ــدى ــگهن ئى ــلهپ كهل ــڭ . ئىگى مېنى
 يىلــدهك 50بىلىــشىمچه، يېقىنقــى 

ــپ  ــۇرالر ئېلى ــده ئۇيغ ــت ئىچى ۋاقى
تىجارهتنىـــــڭ -بارغــــان ســـــودا

كۆپىنچىسى سىرتنىڭ مېلىنى ئۇيغـۇر 
دىيارىغــــا كىرگــــۈزۈپ، ئــــۇالرنى 
كـــۆپىنچه ھـــالالردا ئۇيغۇرالرنىـــڭ 
ئــۆزىگه ســېتىش تهرىقىــسىده ئېلىــپ 

-5ئهممـا يېقىنقـى . بېرىلغان ئىدى



 يىلنىڭ مابهينىده بولسا، ئۇيغـۇر 10
خهلقــى، بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر ياشــلىرى 
ــىي  ــدىغا خۇسۇس ــۆز ئال ــسىدا ئ ئارى

ــــ ــــل ش ــــۇرۇپ، ھهر خى ىركهت ق
ــــــــشلهپ  مهھــــــــسۇالتالرنى ئى
ـــۇنداق  ـــده ش ـــدىغان، ھهم چىقىرى
مهھـــسۇالتالرنى ۋه ئۇيغۇرالرنىـــڭ 
ـــۇر  ـــك مهھـــسۇالتلىرىنى ئۇيغ يهرلى
ــــۆتكهپ  ــــىرتىغا ي ــــڭ س دىيارىنى
ساتىدىغان سودا ئىشلىرىمۇ تهدرىجىي 

ھازىر بولسا . ھالدا كۆپىيىپ ماڭدى



ـــشنى  ـــلهن ســـودا قىلى چهت ئهل بى
ـــدىغا ـــلىرىمۇ كۆزلهي ـــۇر ياش ن ئۇيغ

ـــدۇ ـــشىپ چىقىۋاتى ـــدا . يېتى يېقىن
ئاشۇنداق ياشـالردىن بىـر قانچىـسى 
مهن بىــلهن ئاالقىلىــشىپ، ئۇالرنىــڭ 
ـــــــشاش  ـــــــدىكى ئوخ چهت ئهل
كهسىپتىكىلهر بىلهن ئاالقه ئورنۇتۇش 

. ئىشىدا ياردهم قىلىـشىمنى سـورىدى
بۇنداق ئىشالرنىڭ بهزىلىرىنى ھـازىر 
ـــــۇر  ـــــان ئۇيغ ـــــدا قۇرۇلغ يېقىن

كادېمىيىــسى ئــۆز ئۈســتىگه ئېلىــپ ئا



بىزنىڭ بـۇ جهھهتتىكـى . قىلىۋاتىدۇ
ــاجىز ــايىن ئ ــازىر ئىنت ــۈچىمىز ھ . ك

شـــۇنداق بولغاچقـــا، چهت ئهلـــده 
ـــده مۇشـــۇنداق  ـــان، ھهم تۇرۇۋاتق
ئىـــشالردا يــــاردهم قىالاليــــدىغان 
قېرىنداشالرنىڭ مهن بىـلهن ئـېلخهت 

)erkinsidiq@gmail.com (
ــشىنى ئۆت ــارقىلىق ئاالقىلىشى ــۈپ ئ ۈن

ـــورايمهن ـــدىكى . س ئهگهر چهت ئهل
ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ جهھهتتىكـى ئـادهم 

ــسا،  ــك بول ــۈچى يېتهرلى ــا «ك دۇني



دېگهنـگه » ئۇيغۇر سودا بىرلهشمىسى
ئوخشاش بىرهر تهشكىالتنى ۋۇجۇدقـا 
ـــــارقىلىق  ـــــۇ ئ ـــــۈرۈپ، ش كهلت

-ئۇيغۇرالرنىڭ خۇسۇسـىي شـىركهت
ـــتۇرۇش  ـــانىلىرىنى خهلقئاراالش كارخ

ـــشچانلىق ـــدا تىرى ـــىتىپ يولى  كۆرس
ــدۇ ــسىمۇ بولى ــدىكى . باق چهت ئهل

قېرىنداشــالرنىڭ بــۇ ئىــش ئۈســتىده 
مهيلى . ئويلىنىپ بېقىشىنى سورايمهن

ــۇ  ــسۇن، ب ــهكىلده بولمى ــداق ش قان
يهردىكــى مــۇھىم ئىــش چهت ئهلــده 



تـــۇرۇپ ۋهتهنـــدىكى تىرىـــشچان 
  .رهھمهت. ياشالرنىڭ قولىنى تارتىش

ـــدا تىلغـــا ئېلىنغـــان  بـــۇ يازمى
  :ر ئادرېسلىرىئهسهرلهرنىڭ تو

ـــــــــــۇرالر دۆت ئهمهس،  ئۇيغ
  !ئهقىللىق

http://www.meripet.com/Sohb
et1/Erkinc3_Eqilliq.htm 

ئهركىـــن ســـىدىقنىڭ بـــارلىق 
  :يازمىلىرى

http://www.meripet.com/Sohbet/ 
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