
1 

 
غايىنى رېئاللىققا 

ئايالندۇرۇشنىڭ سىرلىق 
  قانۇنىيىتى 

 

  
  ئهركىن سىدىق

www.meripet.com  



2 

  مۇندەرىجه

ــۇھىم. 1 ــۇ قانۇنىيهتنىــــــڭ مــــ بــــ
21.....................تۆھپىكارلىرى

61.........ئارزۇ، نىشان ۋە غايه  . 2
ــايىنى. 3 ــاكى غ ــارتىش ي ــۆزىگه ت ئ

79.......ۇش قانۇنىيىتى رېئالالشتۇر
ــانۇنىيىتى. 4 ــارتىش قــ ــۆزىگه تــ ئــ

قانــــداق ۋە نــــېمه ئۈچــــۈن ئۈنــــۈم
102..........................بېرىدۇ؟ 

110.........چهكسىز ئهقىل ) 1(



3 

چهكسىز ئهقىل ۋە يوشـۇرۇن) 2(
114............................ئاڭ

134..كائىنات ئادەت كۈچى  ) 3(
ئىــستهك يــاكى ئىنتــايىن ئېنىــق. 5

153.................ئاساسىي نىشان  
ــلهن) 1( ــپىياتچى بىـــــــ كهشـــــــ

156....................سهرگهردان
168..................ئىستهك) 2(
ــا) 3( ــستهكنى ئالتۇنغــ ــر ئىــ بىــ

- قهدەم6ئايالندۇرۇشـــــــــــــنىڭ  
185..................باسقۇچلىرى 



4 

ئۆزىگه بولغان ئېتىقاد ۋە ئـادەت. 6
191.......................قانۇنىيىتى 

ــاد بىــــــــــــــلهن) 1( ئېتىقــــــــــــ
195..........هنلهشتۈرۈشمۇئهيي

نــى كىــشىلهر» بىتهلهيلىـك «) 2(
ــدۇ  ــۈرۈپ چىقىرىـ ــۆزلىرى كهلتـ ئـ

.................................201
ھېســــــــــسىيات بىــــــــــلهن) 3(

205.......بىرلهشكهن تهپهككۇر
ھهر قانــداق بىــر تهپهككــۇر) 4(

ــشا    ــلهن ئوخ ــۆزى بى ــۆزىگه ئ شئ



5 

217......تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ
ئــۆزىگه ئىــشهنچ تۇرغــۇزۇش) 5(

229....................فورمۇلىسى
238........ئادەت قانۇنىيىتى  ) 6(
ــدۈرۈش) 7( ــادەت يېتىلـ ــى ئـ يېڭـ

247...................قائىدىلىرى  
ــۆز. 7 ــق، ئــــ ــۆزىنى-قىزغىنلىــــ ئــــ

ــي ــقۇرۇش، ۋە قهتئىـــــــــــ باشـــــــــــ
258..................داۋامالشتۇرۇش 

258...............قىزغىنلىق  ) 1(
روھىـــي ســـېزىم تېلېپـــاتىيه) 2(



6 

264.....................قانۇنىيىتى 
ــقىالرنىڭ) 3( ــوينى باشــ ــر ئــ بىــ

266...رۈش قهلبىدە ئهكس ئهتتۈ
274.ئۆزىنى باشقۇرۇش-ئۆز) 4(
ــتىن) 5( ــدكه ئۇچراشـــــ تهنقىـــــ

قورقــــۇش يېڭــــى ئىــــدىيىلهرنى
287...........ئۆلتۈرۈپ تاشاليدۇ

294.قهتئىي داۋامالشتۇرۇش  ) 6(
 تهســـهۋۋۇر ۋە چهكـــسىز ئهقىـــل.8

...................................303
307.......ياسالما تهسهۋۋۇر ) 1(



7 

311....ئىجادچان تهسهۋۋۇر ) 2(
ــهۋۋۇردىن) 3( ئىجادچـــــان تهســـ

314......ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش 
ــادىيمهر. 9 ــتۈرۈش ۋە ئىجـ كهزلهشـ

325........كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش 
مۇۋەپپهقىيهتنىـــــــــــــــــــڭ«) 1(

دېگهن ماقالىـدىن بىـر» مهنبهسى
330.......................ئۈزۈندى

ــېهرىي) 2( ــڭ ســ مۇۋەپپهقىيهتنىــ
349......................ئاچقۇچى

ش ئۇســۇلىنىمهركهزلهشــتۈرۈ) 3(



8 

370................ئىشقا سېلىش 
385.باش كۆڭۈل قانۇنىيىتى  . 10
397..............ئالتۇن قائىدە  . 11
ــستىگهن) 1( ــقىالردىن ئىـــ باشـــ

410...ئىشنى باشقىالرغا قىلىش   
418.چ ئېلىش قانۇنىيىتى ئۆ) 2(
ــايتۇرۇش) 3( ھهســـــــسىلهپ قـــــ

431.....................قانۇنىيىتى 
مهن ئــۆز قهلبىمنىــڭ: خۇالســه .12

452)يول باشلىغۇچىسى  (كاپىتانى 
ــشان) 1( ــىي نىــــ ــر ئاساســــ بىــــ



9 

459......تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى
462..................ئىستهك) 2(
ــك) 3( ــپ ۋە ئاپتوماتىــــ تهكلىــــ

465.......................تهكلىپ
ــر) 4( ئاپتوماتىــك تهكلىپنىــڭ بى

ئىستهكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى
470.......................قىممىتى 

497...............ئاخىرقى سۆز .13
 
 
  



10 

ناپولىيون خىلنىـڭ«مهن يېقىندا 
چۈشهندۈرۈشـــــىدىكى ۆئزىـــــگه
ــانۇنىيىتى ــىرلىق ق ــشنىڭ س »تارتى
ــابنى ــزچه كىت ــر ىئنگلى ــگهن بى دې

بـۇ كىتابنىـڭ ىئنگلىـزچه. وئقۇدۇم
 The secret law of«ائتىلىـشى   

attraction as explained by 
Napoleon Hill «ۇئنىڭـدابولـۇپ ،

دەپ» ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«
ائتىلىدىغان بىر قـانۇنىيهت، يهنـى
ىئنـــــسانالر ۆئزى ىئـــــستهيدىغان
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نهرسىلهرنى قانداق قىلىـپ ۆئزىـگه
تارتىپ ەئكېلىپ، شۇ ائرقىلىـق ۆئز
غايىـــــــــــسىنى رېائللىققـــــــــــا
ــسىلىي ــدىغانلىقى تهپ ائيالندۇراالي

تۆۋەنـدە مهن بـۇ. بايان قىلىنغـان
سمىنى قىـــسقارتىپ،كىتابنىــڭ ىئــ

ـــابى« ـــڭ كىت ـــال» ناپولىيوننى دەپ
بۇ كىتابتا دېيىلىـشىچه،. ائتايمهن

ـــان ـــدا كهڭ تارالغ ـــى زامان يېقىنق
مهدەنىــيهتكه ەئڭ زور دەرىجىـــدە
تهســىر كۆرســهتكهن نهرســىلهرنىڭ
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بىــرى ائشــۇ قــانۇنىيهت بولــۇپ،
قهدىمدىن تارتىپ تـاكى ھـازىرقى
ــــھۇر ــــكهن مهش ــــانغىچه ۆئت زام

 ھهممىــسى غــايىنىائدەملهرنىــڭ
ـــۇ ـــنىڭ ب ـــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق

نـى بىلىـدىغان بولـسىمۇ،» سىرى«
ــۇ ــپ، ب ــقىالردىن قىزغىنى ۇئالر باش
ـــداپ ـــكارىلىماي قوغ ـــىرنى ائش س

 .كهلگهن ىئكهن
ـــدە، ائشـــۇ ـــۇر ماقالى مهن مهزك

ۆئزىــگه«كىتابتــا بايــان قىلىنغــان 
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نـــــى» تـــــارتىش قـــــانۇنىيىتى
بـــــۇ. تونۇشـــــتۇرۇپ ۆئتىـــــمهن

 غــــايىنى رېائللىققــــاقــــانۇنىيهت
ائيالندۇرۇش توغرىسىدا بولغاچقا،

غايىنى« مهن ۇئ قانۇنىيهت بىلهن 
ــــــــدۇرۇش ــــــــا ائيالن رېائللىقق

نى وئخشاش مهنىـدە» قانۇنىيىتى
بــۇ كىتابتــا جهمىــىئ. ىئــشلىتىمهن

ــۇپ،11 بهت، 200 ــار بول ــاب ب  ب
ـــدىكى  ـــگه تـــارتىش«ۇئنىڭ ۆئزى
ـــــــانۇنىيىتى ـــــــىئ » ق 16جهمى
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ــــــــانۇنىيهتنى ۆئز ىئ ــــــــگهق چى
شـــۇنداق تۇرۇقلـــۇق. ائلىـــدىكهن

نــــېمه ۈئچــــۈن نــــاپولىيون بــــۇ
ـــــــــسمىغا ـــــــــڭ ىئ قانۇنىيهتنى

دېـــگهن كـــۆپ» قـــانۇنىيهتلىرى«
ســانلىقنى ىئپادىلهيــدىغان ســۆزنى

دېـگهن» قانۇنىيىتى«ىئشلهتمهي، 
ـــدىغان ـــرال نهرســـىنى ىئپادىلهي بى
يــــــالغۇز ســــــانلىق ســــــۆزنى
ــدىڭ ەئمهس .ىئــشلهتكهنلىكى ائي

، بۇنىـڭ سـهۋەبىمېنىڭ پهرىزىمچه
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 قانۇنىيهتلهرنىـــــــڭ16ائشـــــــۇ 
ـــا« ھهممىـــسى  ـــايىنى رېائللىقق غ

دىــن» ائيالنــدۇرۇش قــانۇنىيىتى
ىئبــارەت بىــرال قــانۇنىيهت ۈئچــۈن
خىـــزمهت قىلىـــدىغانلىقى، يـــاكى

ائرا چهمبهرچــــــــــاس-ۇئالر ۆئز
ـــشى ـــۈن بۆلى ـــانلىقى ۈئچ باغالنغ

ـــــــۇمكىن ـــــــقا مهن. م شۇڭالش
وئقــۇرمهنلهردىن مهزكــۇر ماقالىــدا
تونۇشتۇرۇلىدىغان قانۇنىيهتلهرنىڭ

غــايىنى رېائللىققــا«ھهممىــسىنى 
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دىــن» ائيالنــدۇرۇش قــانۇنىيىتى
ىئبارەت بىرال ائساسىي مهزمۇننىـڭ
بىـــر قىـــسمى، دەپ چۈشىنىـــشىنى

ـــمهن ـــد قىلى ـــۇر. ۈئمى مهن مهزك
 قانۇنىيهتلهرنىـڭ16ماقالىدا ائشۇ 

ــۇق ــانقهدەر تول ــسىنى ىئمك ھهممى
 .نتونۇشتۇرۇشقا تىرىشىمه

نـــــــــاپولىيون خىلنىـــــــــڭ«
چۈشهندۈرۈشـــــىدىكى ۆئزىـــــگه
ــانۇنىيىتى ــىرلىق ق ــشنىڭ س »تارتى

يىلـى نهشـر-2008دېگهن كىتاب 
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ـــاپولىيون ـــۇپ، ۇئ ن قىلىنغـــان بول
ـــل  ـــان -1928خى ـــى يازغ 8يىل

مـــــــۇۋەپپهقىيهت«توملـــــــۇق 
ــــــانۇنىيىتى  Law of«(» ق

Success«(دېگهن كىتـاب بىـلهن 
وئيالپ باي«يىلى يازغان -1937
ــۇش  Think and Grow«(» بول

Rich«( ـــــــگهن ـــــــا2 دې  كىتابق
»Highroads Media«ائساســهن 

دېگهن نهشر شـىركىتى تهرىپىـدىن
كىتابنىڭ ھهر بىر بابىدا. تۈزۈلگهن
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يۇقىرىــدىكى ناپولىيوننىــڭ ىئككــى
كىتابىــــدىن ەئيــــنهن ېئلىنغــــان
ائبزاسالر بىلهن ۇئالرنىـڭ ائرىـسىغا
نهشـــر قىلغـــۇچىالر كىرگـــۈزگهن

شلهر بار بولـۇپ، ائدەمچۈشهندۈرۈ
ۇئنــــــى وئقۇغانــــــدا، كىتــــــاب
مهزمۇنىنىڭ تۈزىلىشى ائنـچه راۋان
ــــسىياتقا ــــر ھېس ــــتهك بى ەئمهس

شۇڭالشقا مهن مهزكۇر. كېلىدىكهن
ماقالىدە بۇ كىتابتىكى ۇئقـۇمالرنى
ائساسهن ەئينهن ائلغان ائساستا،
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ــــشقا ــــك قىلى ــــۇنىنى رەتلى مهزم
ـــشىمهن ـــۇ. تىرى ـــۇنداقال مهن ب ش

بىر قانچه قىسىمغا بۆلـۈپماقالىنى 
 .يېزىپ پۈتتۈرىمهن

بىــر كىتــابتىكى مهزمــۇنالرنى بىــر
ــــــق ــــــاله ائرقىلى ــــــارچه ماق پ
ـــر ـــابتىكى بى تونۇشـــتۇرغاندا، كىت
قىسىم مهزمۇنالر جهزمهن چۈشـۈپ

ــدۇ ــا، مهن. قالى ــۇنداق بولغاچق ش
ىئنگلىزچه بىلىدىغان قېرىنداشالرغا
ـــــــلىدىكى ـــــــڭ ەئس ناپولىيوننى
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 بىــر قېــتىمىئنگلىــزچه كىتــابىنى
وئقـــــۇپ چىقىـــــشنى تهۋســـــىيه

ـــمهن ـــدىكى. قىلى ـــدە ۋەتهن ھهم
ــالردىن ــار قېرىنداش ــانىيىتى ب ىئمك
بىرىنىـــــڭ مهزكـــــۇر كىتـــــابنى
ۇئيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ، نهشـر
ــــشىپ ــــدا تىرى ــــدۇرۇش يولى قىل

 .بېقىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
ـــــــــارتىش ـــــــــگه ت مهن ۆئزى
قانۇنىيىتىنىــڭ قانــداق مهيــدانغا

نىش، مهزكـۇركهلگهنلىكىنى چۈشـى
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ــــۇق ــــى تول ــــڭ ۆئزىن قانۇنىيهتنى
چۈشىنىش ۈئچـۈن ناھـايىتى زۆرۈر

شۇنداق. ىئكهنلىكىنى ھېس قىلدىم
بولغاچقا مهن ماقالىنىـڭ كېيىنكـى
بۆلۈمىـــدە مهزكـــۇر قانۇنىيهتنىـــڭ
ائساســــــلىق تۆھپىكــــــارلىرىنى

  .قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن
بۇ قانۇنىيهتنىڭ مۇھىم . 1

 تۆھپىكارلىرى
 Andrew( رۇ كــارنىگىەئنــد) 1(

Carnegie ،1835 – 1919( 
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ــارتىش قــانۇنىيىتى« ــگه ت »ۆئزى
نىــڭ بىــر كىتــاب بولــۇپ يېزىلىــپ
چىقىشىغا ائساسىي تۈرتكه بولغان
ـــن ـــارنىگى دى ـــدرۇ ك ـــشى ەئن كى

ۇئ بىـــر ســـاناەئتچى ۋە. ىئبـــارەت
ــۇپ، ۇئ  ــاخاۋەتچى بول -1835س

ــوتالندىيه  ــى ش  دە)Scotland(يىل
ا كىرگهنـدە ياشق13ۇئ . تۇغۇلغان

ھهمــــدە. ائمېرىكىغــــا كهلــــگهن
ۆئســمۈرلۈك دەۋرىــدىن تارتىــپ،
پاختا زاۋۇت ىئشچىـسى، تېلېگـراف
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ــــراف خهت ــــسى، تېلېگ خهۋەرچى
-ۇئرغۇچىسى، پېنسىلۋانىيه تۆمـۈر

يـــــول شـــــىركىتى باشـــــلىقىنىڭ
ســــــــېكرېتارى، شــــــــىركهتنىڭ
پېنــسىلۋانىيه شۆبىــسىنىڭ باشــلىقى
ــــى ۆئتهپ ــــارلىق خىزمهتلهرن قات

يىلـى ۆئزىنىـڭ-1865 ۇئ .باققان
ـــۈر ـــۈر-تۆم ـــولالر ۈئچـــۈن تۆم ي

ــىركىتىنى ــايدىغان ش ــۆۋرۈك ياس ك
ـــدىن ۇئ شـــىركهتنى. قۇرغـــان ائن

ــــتكهن ــــدىكىلهرگه كېڭهي :تۆۋەن
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-رېلىــس، پــويىز مــاتورى، تۆمــۈر 
پـوالت(پوالت زاۋۇتى، كۆمۈر كانى 

تاۋالشــقا ىئــشلىتىدىغان كۆمــۈرنى
ـــۈن ـــنلهش ۈئچ ـــڭ)تهمى ، ۆئزىنى

يدىغانغاكۆمـــــــۈرىنى توشــــــــۇ
ــــولى ــــۈر ي ــــشلىتىدىغان تۆم .ىئ

ـــــدىكى-1899 ـــــى ائمېرىكى يىل
نـى كـارنىگى نىـڭ% 25پوالتنىڭ 

ــــان ــــىركىتى چىقارغ ــــڭ. ش ۇئنى
شــىركىتى كېــيىن ائمېرىكــا پــوالت
زاۋۇتـــى دېـــگهن دۇنيـــادىكى ەئڭ
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.چوڭ شىركهتلهرنىڭ بىرى بولغـان
ۇئ يهنه كۇتۇپخانا قۇرغـان، ائلىـي
مهكتهپ ۋە چېركاۋالر ۈئچۈن پۇل
ـــــــــد ـــــــــۇن فون بهرگهن، نۇرغ

شۇ ائرقىلىـق. جهمىئيىتىنى قۇرغان
كىشىلىك ھوقۇق، دۇنيا تىنچلىقـى،
ەئخـــالق، توقۇنۇشـــنىڭ ائلـــدىنى

پهن، ۋە-ېئلىــش، ماائرىــپ، ىئلىــم
ســهنەئت ىئــشلىرى ۈئچــۈن تــۆھپه

 .قوشقان
ەئنــدرۇ كــارنىگى ۆئزىنىــڭ بىــر
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ۆئمۈرلــۈك ەئمهلىيىتــى ائرقىلىــق
نـى» ىۆئزىگه تـارتىش قـانۇنىيىت«

ــۇ ــرىگه ب ــۇپ، ۇئ بى ــان بول بايقىغ
ــانۇنىيهتنى مۇكهممهللهشــتۈرۈپ ق
ــــىدا ــــدۇرۇش ائرزۇس ــــالن قىل ېئ
يۈرگهنــــدە، نــــاپولىيون خىلنــــى

مهن وئقۇغـان كىتابتـا. ۇئچراتقان
نىـڭ» ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«

ـــدا  ـــىرى«وئرنى ـــڭ س »كارنىگىنى
ـــتىم ـــۆپ قې ـــارىمۇ ك ـــگهن ىئب دې

 .ىئشلىتىلگهن
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 Napoleon( ىلناپولىيون خ) 2(
Hill,1883—1970( 

يىلــى-1883نــاپولىيون خىــل 
ائمېرىكا ۋىرگىنىيه شتاتىدىكى بىـر
كىچىك تـاغلىق كهنتـته تۇغۇلغـان

ـــۇپ، ۇئ  ـــدە9بول ـــقا كىرگهن  ياش
ــــۈپ كهتــــكهن ۇئ. ائپىــــسى ۆئل

دەسلهپته ۆئز مهھهللىسىدە بېلىگه
 تاپانچا ېئـسىپ يۈرىـدىغان بىـر6
ۇئنىـڭ. بولـۇپ يـۈرگهن» پالۋان«

ناھايىتى يۇقىرى سۆزلهش تـاالنتى
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 ياشـقا كىرگهنـدە،12بار بولـۇپ، 
ۇئنىڭ ۆئگهي ائپىسى نـاپولىيوننى
ــــالش ــــا باش ــــوغرا يولغ ــــر ت بى
مهقسىتىدە، ۇئنىـڭ تاپـانچىلىرىنى

ــــر خهت ــــسىغا-بى ۇئرۇش ماشىنى
15نــــاپولىيون . تېگىــــشتۈرگهن

ياشقا كىرگهندە، يهرلىـك گېـزىتكه
ھېكــــايه چىقىرىــــپ يۈرگــــۈدەك

ـــانبول ـــك. غ ـــل ىئگىلى ـــر يى ۇئ بى
ــان، ــدە وئقۇغ ــقۇرۇش مهكتىپى باش

 ياشــقا كىرگهنــدە بىــر19ھهمــدە 
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ـــۈر ـــىركىتىدە -كۆم ـــان ش 350ك
ائدەمنى باشـقۇرىدىغان ەئڭ يـاش

ــان ــلىق بولغ ــڭ. باش ۇئ ائمېرىكىنى
ــىتېتىدا بىــر ــاۋۇن ۇئنىۋېرس گورگت

-1907يىــــل قــــانۇن وئقــــۇپ، 
يىلىغىـــــچه بىـــــر ياغـــــاچچىلىق

ۇئ شـىركهت. نشىركىتىدە ىئشلىگه
تاقىلىـــپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن،
ـــر ـــاپولىيون ۋاشـــىنگتوندىكى بى ن
ــــــايىلىرى ــــــۇۋەپپهقىيهت ھېك م
ائرقىلىــــــــــق باشــــــــــقىالرنى
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ىئلھامالندۇرۇشــــــنى ائساســــــىي
مهزمــۇن قىلغــان ژۇرنالغــا مــۇخبىر

مۇشـــــۇ مۇخبىرلىـــــق. بولغـــــان
خىــزمىتىگه كىرگهنــدىن كېــيىن،

ۋەزىپىسى-1ۇئنىڭ ۆئزى تاللىغان 
دىكى دۇنياغـا مهشـھۇرەئينى دەۋر

ەئرباب ەئندرۇ كارنىگىنى زىيـارەت
ۇئ ەئنــدرۇ بىــلهن. قىلىــش بولغــان

سۆھبهتلىشىش ۈئچـۈن بىـر جـۈمه
ــڭ  ــۈنى ەئتىگىنىنى ــاەئتلىك3ك  س

ۋاقتىنــى ائلغــان بولــۇپ، ســۆھبهت
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باشالنغاندىن كېيىن ۇئنىـڭ ۋاقتـى
ائرقىـــدىن ۇئزىـــراپ، ۇئ-ائرقـــا

. كـــۈن داۋام قىلغـــان3جهمىئـــي 
ناپولىيون ەئندرۇنىڭ ۆئيىـگهيهنى 

جــۈمه كــۈنى ەئتىگىنــى بارغــان
بولۇپ، ۇئنىـڭ ۆئيىـدىن كېيىنكـى
.دۈشهنبه كۈنى ەئتىگىنى قايتقان

شۇ قېتىمقى سۆھبهت جهريانىـدا،
ەئنــدرۇ ناپولىيونغــا ۆئزىنىــڭ بــاي
بولۇش ۋە مۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش
پهلسهپىــسىنى تهپــسىلىي ســۆزلهپ
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20ڭ ھهمــدە ناپولىيوننىــ. بهرگهن
يىلـــدىن ائرتـــۇق ۋاقىـــت ســـهرپ
قىلىــپ، ەئڭ داڭلىــق كىــشىلهرنىڭ
مۇۋەپپهقىيهت سـىرلىرىنى تهتقىـق

ۆئزىــگه«قىلىــپ، شــۇ ائرقىلىــق 
نـــــى» تـــــارتىش قـــــانۇنىيىتى

ـــــــــــــــتۈرۈپ، ۇئ مۇكهممهللهش
قــــانۇنىيهتكه ۆئزىنــــى تولــــۇق
ىئــشهندۈرگهندىن كېــيىن، مهزكــۇر
قــانۇنىيهت توغرىــسىدا ائدەتتىكــى

ــــۇ مۇ ــــكائدەملهرم ۋەپپهقىيهتلى
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بولۇش ۈئچۈن پايدىلىنااليـدىغان
ــــــــــۇلالرنى ــــــــــي ۇئس ەئمهلى
تهسۋىرلهيدىغان بىر كىتاب يېزىپ
.چىقىـــرىش ۋەدىـــسىنى ائلغـــان
شــۇنىڭدىن كېــيىن نــاپولىيون بىــر
تهرەپــتىن ۆئزىنىــڭ مــۇخبىرلىقىنى
قىلىپ، يهنه بىر تهرەپتىن كارنىگى
پروجېكتـــى ۈئســـتىدە تهتقىقـــات

ۇنىڭەئنـــــدر. ېئلىـــــپ بارغـــــان
تونۇشتۇرۇشــى بىــلهن نــاپولىيون
ەئينــى ۋاقىتتــا ەئڭ زور دەرىجىــدە
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 دىـن100مۇۋەپپهقىيهت قازانغان 
ائرتۇق سودىگهرلهر، ساناەئتچىلهر،
كهشپىياتچىالر، ائلىمالر، ائپتورالر،
ائرتىسالر ۋە ھهر خىل ساھهلهرنىڭ

 مىڭـدىن16لىدېرلىرى، شـۇنداقال 
ائرتۇق ائدەتتىكـى خىـزمهتچىلهر،

ىركهت باشــــــــلىقلىرى، ۋەشــــــــ
كارخــانىچىالر بىــلهن كۆرۈشــۈپ،
ۇئالر بىــلهن ســۆھبهت ۆئتكــۈزۈپ،
ۇئالرنىــــــڭ ىئــــــش بېجىــــــرىش
ۇئسۇللىرى، ۇئچرىغان تهسىرلىرى،
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ـــــلىرىنى ـــــىي تۇرمۇش ۋە خۇسۇس
ــــــشۈرۈش-ۈئزۈل ــــــسىل تهك كې

بـــۇ. ىئمكـــانىيىتىگه ېئرىـــشكهن
كىــشىلهر ناپولىيونغــا يهنه يېڭــى

ۇرغانداڭلىق ائدەملهرنـى تونۇشـت
ــــا ــــۇ ناپولىيونغ ــــۇپ، ۇئالرم بول
ۆئزلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش

ــۆزلهپ بهرگهن ــىرلىرىنى س ــۇ. س ش
كىـــشىلهرنىڭ قاتارىـــدا دۇنياغـــا
ـــق كهشـــپىياتچى تومـــاس داڭلى
ېئدىــسون بىــلهن ائمېرىكىــدىكى
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ـــــىركىتىنىڭ ـــــىنا ش ـــــورد ماش ف
ــــارلىق ــــورد قات ــــسى ف قۇرغۇچى
كىـشىلهرمۇ بـار بولـۇپ، نـاپولىيون

ــــىركهتلهر،يهنه ب ــــسىم ش ــــر قى ى
ـــــــــرى، ـــــــــۈمهت داىئرىلى ھۆك
سىياســـــىيونالر ۋە ائمېرىكىنىـــــڭ
پرېزىـــدېنتلىرىغا مهســـلىھهتچىمۇ

 .بولغان
ــسىدە، ــڭ نهتىجى ــۇ تهتقىقاتنى ش

 توملـۇق8يىلى -1928ناپولىيون 
»مــــۇۋەپپهقىيهت قــــانۇنىيىتى«
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)»Law of success«(ـــگهن  دې
.كىتــابنى يېزىــپ ېئــالن قىلغــان

ېچ كىـم بۇنـداقۇئنىڭدىن بۇرۇن ھ
ـــر ەئســـهر تـــوپلىمىنى كـــۆرۈپ بى
ــڭ ــۇ توپالمنى ــۇپ، ب ــان بول باقمىغ
ېئالن قىلىنىشى ەئينـى ۋاقىتتـا بىـر
چوڭ ھادىسه بولۇپ ھېـسابلىنىپ،
بۇ كىتابالر ەئينـى زامانـدىكى ەئڭ
كــۆپ ســېتىلغان كىتــابالر قاتارىــدا

ۇئنىڭدىن كېيىنكـى. وئرۇن ائلغان
 يىل ىئچىدە، ناپولىيون كېيىنكى9
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ـــدىكى ـــشىلىرى ىئچى ـــر دەۋر كى بى
تهســـىر داىئرىـــسى ەئڭ كۈچلـــۈك
كىـــشىلهر بىلهنمـــۇ كۆرۈشـــكهن،
ھهمدە ەئينى ۋاقىتتىكـى ائمېرىكـا
ــا ــرانكلىن روزىۋېلتق ــدېنتى ف پرېزى
ــشلىگهن ــۇپ ىئ ــلىھهتچى بول .مهس

ــڭ-1937 ــۈچه ۇئنى ــا كهلگ يىلىغ
بىۋاســـىته ســـۆھبهت ۆئتكـــۈزگهن

ـــانى  ـــشىلىرىنىڭ س ـــا25كى  مىڭغ
ـــــڭيهتـــــكهن بو ـــــۇپ، ۇئالرنى ل
ـــدىكى  ـــۇق500ىئچى ـــن ائرت  دى
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كىــشى شــۇ ۋاقىتتىكــى ائمېرىكــا
بويىچه ەئڭ باي، تهسىر داىئرىـسى
ەئڭ كۈچلــۈك، پۈتــۈن ائمېرىكــا
جهمىئيىــتىگه يــاردىمى تهكــكهن
ـــدېرالرنى ۆئز ـــانىچىالر ۋە لى كارخ

ناپولىيون ۆئزىنىڭ. ىئچىگه ائلغان
تهتقىقاتىنى يېڭىالپ ۋە قايتىـدىن

ــلهپ،  ــى -1937رەت ــالپ«يىل وئي
 Think and grow« (»باي بولـۇش

rich«( كىتابىنى يېزىـپ-2 دېگهن
ــر ــا يهنه بى ــپ، دۇنياغ ــالن قىلى ېئ
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ــــان ــــتىم تونۇلغ ــــاپولىيون. قې ن
ــــى ۋاپــــات بولغــــان-1970 يىل

بولسىمۇ، ۇئنىڭ فونـد جهمىئيىتـى
ۇئنىــڭ تــور بهت ائدرېــسى مۇشــۇ(

ـــدى ـــدا بېرىل ـــڭ ائخىرى )ماقالىنى
.لۇپ تۇرماقتاھازىرمۇ مهۋجۇت بو

غهربلىكــــلهر نىــــشاننى: ىئــــالۋە
ــگه رېائلالشــتۇرۇش، غــايىنى ەئمهل
ائشــۇرۇش، ۋە قىلىۋاتقــان ىئــشىنى
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك قىلىـــــــش
توغرىـــــــــسىدىكى ىئلمىـــــــــي
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نهزەرىـــيىلهرگه ىئنتـــايىن كۆڭـــۈل
بۆلىدىغان بولۇپ، يۇقىرىـدا تىلغـا
ائلغىنىمدەك ائمېرىكا پرېزىـدېنتى

اپولىيونفـــرانكلىن روزىۋېلتمـــۇ نـــ
خىلـــدەك بىـــر ائدەمنـــى ۆئزىـــگه
.مهســلىھهتچى قىلىۋالغــان ىئــكهن
ۇئيغــــۇرالر ھــــازىرغىچه بۇنــــداق
ىئــشالردا ىئنتــايىن ائجىــز بولــۇپ،
مهن بىلىدىغان ىئشالرنىڭ ىئچىـدە
ــدىغان ــلىھهت بېرى ــهمىمىي مهس س
بىلىملىك كىشىلهرنىڭ كۈنى، يـاكى
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ۇئچرىغـــان مۇائمىلىـــسى، ائنـــچه
ــــس ــــان مى ــــشى بولمىغ الالرياخ

شۇڭالشـــقا مهن. ىئنتـــايىن كـــۆپ
ــۇلدا ىئــش ــي ۇئس ــۇرالر ىئلمى ۇئيغ
ــــۈچهپ ــــايىتى ك ــــشنى ناھ قىلى
ــل ــى ىئزچى ــشى كېرەكلىكىن ۆئگىنى
.تۈردە تهشهببۇس قىلىـپ كهلـدىم
مېنىــڭ ائشــۇنداق تهشهببۇســلىرىم
ۇئشبۇ تېمىغىمۇ ناھـايىتى ۇئيغـۇن

 .كېلىدۇ
يېڭــى تهپهككــۇر ھهرىكىتــى) 3(
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)1850-1930( 
وننىــــــڭ ەئڭ ياخــــــشىناپولىي

يىللىرى بىلهن ەئنـدرۇنىڭ بـاي ۋە
ـــــــۇش ـــــــك بول مۇۋەپپهقىيهتلى
ـــــــسىگه كۆتۈرۈلۈشـــــــى دەرىجى

يېڭـى«ائمېرىكىدا ېئلىپ بېرىلغان 
ەئڭ يۇقىرى» تهپهككۇر ھهرىكىتى

پهللىگه كۆتۈرۈلگهن دەۋرگه تـوغرا
يېڭـــــى تهپهككـــــۇر. كهلـــــگهن
ــى  ــنىڭ«ھهرىكىت ــابىي وئيالش ىئج

پىئجـــــابىي ۆئزگىـــــرىش ېئلىـــــ
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دېگهن» قۇدرىتى-كېلىشتىكى كۈچ
مهزمۇنغــا مهركهزلهشــكهن بولــۇپ،

ــــــــدىن -1850ۇئ  -1930يىلى
بــــۇ. يىلىغىــــچه داۋام قىلغــــان

ــىر ــايىتى زور تهس ــكه ناھ ھهرىكهت
كۆرســـهتكهن كىـــشىلهرنىڭ بىـــرى

ــــۋىمبى  ــــنىس ك  Phineas«(فى
Quimby«(فىــنىس.  دىــن ىئبــارەت

كۋىمبى روھىـي كـۈچ بىـلهن ائدەم
ـــدىغان د ـــۇرداۋاالي ـــق دوخت اڭلى

بولـــۇپ، ۇئ ۆئزىنىـــڭ باشـــقىالرنى
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ـــڭ تهســـىرى ـــشى ۆئزىنى داۋالىيالى
ــلهن ەئمهس، كېــسهللهرنىڭ ۆئز بى
كۆڭلىنىــــــڭ كــــــۈچى بىــــــلهن

شـــۇنىڭ. بولغـــانلىقىنى بايقىغـــان
ــــلهن ۇئ  ــــاكى«بى ــــۇر ي تهپهكك

خىيالنىڭ كۈچى رېائل دۇنيـادىكى
ەئمهلىـــي ۆئزگىرىـــشنى ۋۇجۇدقـــا

دېــگهن نهزەرىيىنــى» كهلتۈرىــدۇ
ـــۇ وئتتۇرىغـــا قويغـــان بولـــۇپ، ب
نهزەرىــيه ەئينــى ۋاقىتتىكــى يېڭــى
تهپهككۇر ھهرىكىتىگه ناھايىتى زور
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ائشـــــۇ. تهســـــىر كۆرســـــهتكهن
كۆڭـــۈل«ھهرىـــكهت جهريانىـــدا، 

كۆڭۈل ائرقىلىـق ائدەم« ، »ىئلمى
قاتارلىق بىر قىسىم يېڭى» داۋاالش

ىئلىمنى تهسـۋىرلهيدىغان كىتـابالر
 ۇئېئـــــالن قىلىنغـــــان بولـــــۇپ،

كىتابالرنىڭ بىـر قىـسمىنى كـۋىمبى
ــان ــشىلهر يازغ ــان كى .داۋاالپ باقق
ائشـۇ ھهرىكهتــكه قاتناشــقان يهنه

ـــشىلهر  ـــسىم كى ـــر قى ـــگه«بى ۆئزى
نىــڭ يــالغۇز» تــارتىش قــانۇنىيىتى
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ـــــــى ـــــــاالمهتلىك جهھهتتىك س
ــــايلىق ۋە ــــدارىال ەئمهس، ب ىئقتى
ـــــشتىكى ـــــۇۋەپپهقىيهت يارىتى م

بۇ. نىئقتىدارلىرىنىمۇ تهتقىق قىلغا
 Like attracts« ۇئقۇم ىئنگلىزچىدا 

like«دەپ ائتىلىدىغان بولۇپ، ۇئ 
كۆڭۈلدە ساقالنغان ىئجابىي وئي«
يهنــى ىئجــابىي خىيــال، ىئجــابىي(

ـــابىي) ىئـــدىيه رېائللىقتىكـــى ىئج
نهتىجىلهرنــــى ۆئزىــــگه تارتىــــپ

ـــدۇ ـــهببۇس» كېلى ـــى تهش دېگهنن
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ۆئزىـگه«شۇ چاغدا مۇشۇ . قىلغان
ــانۇنىيى ــارتىش ق ــسىدا» تىت توغرى

ـــابالر ـــارچه كىت ـــۈز پ ـــچه ي نهچ
يېزىلغــــان بولــــۇپ، ۇئالرنىـــــڭ
ىئچىـــدىكى ەئڭ داڭلىـــق كىتـــاب

وئيالپ بـاي«ناپولىيون خىل نىڭ 
 .دېگهن كىتابى بولغان» بولۇش

يېڭــى تهپهككـــۇر ھهرىكىتىنىـــڭ
ائساســـــــــىي ەئقىـــــــــدىلىرى
تۆۋەندىكىلهردىن ىئبـارەت بولغـان

تۆۋەنــــــــدىكى ەئقىــــــــدىلهر(
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ــ ــدىن ەئمهس،ناپولىيوننى ڭ كىتابى
ىئنتېرنېتتىكــــــــــى باشــــــــــقا

 ):ماتېرىيالالردىن ېئلىندى
 infinite« (چهكــــسىز ەئقىــــل

intelligence« (يــــــاكى خــــــۇدا
ــادىر ۋە ھهمــمه يهرگه ھهممىــگه ق

 تارالغان بولىدۇ
 ەئڭ ائخىرقــــــى)»spirit«(روھ 

 رېائللىقتۇر
ــــجهزى ــــسان مى ــــي ىئن ھهقىقى

 مۇقهددەس بولىدۇ
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ڭشهلگهنمۇقهددەسلىك بىلهن ته
تهپهككۇر پايدا ېئلىپ كېلىـدىغان

 ىئجابىي كۈچ بولىدۇ
ھهمــمه كېــسهللىكلهر دەســلىپىدە

 روھىي جهھهتتىن باشلىنىدۇ
ــــشنىڭ ــــۇر قىلى ــــوغرا تهپهكك ت

 كېسهلنى داۋاالش ۈئنۈمى بار
ــقا ــكهرتىپ قويۇش ــۇ يهردە ەئس ب

ۇئ. تېگىـــشلىك بىـــر ىئـــش بـــار
ــدا ــڭ كىتابى ــسىمۇ، ناپولىيوننى بول

دېـگهن سـۆز ۋە» ىلچهكسىز ەئق«



51 

ۇئقـــــــۇم ىئنتـــــــايىن كـــــــۆپ
ىئشلىتىلىدىغان بولۇپ، كىتابتا بـۇ

ــۇ  ــگهن» خــۇدا«ســۆز ھهرگىزم دې
يهنـــى،. مهنىـــدە ىئـــشلىتىلمىگهن

ائنـــــدرۇ نـــــاپولىيون بىــــــلهن
ـــــكهندە،  ـــــگه«سۆھبهتلهش ۆئزى
ــانۇنىيىتى ــارتىش ق ــسىدا» ت توغرى

كىتــاب يازغانــدا، ھهرگىزمــۇ ۇئنــى
دىنغــــــا چېتىــــــشلىق قىلىــــــپ

لىقنى ناھـــايىتى قـــاتتىققويماســـ
بۇنىڭ سـهۋەبى،. تاپىلىغان ىئكهن
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ــار ــرى ب ــانچه خىللى ــر ق دىننىــڭ بى
بولۇپ، ھهر بىر دىندىمۇ بىر قـانچه

ەئگهر ۇئ. مهزھهپـــــــلهر بــــــــار
قــانۇنىيهتنى بىــرەر دىنغــا يــاكى
ــــــۇرۇپ ــــــاغالپ ت ــــــا ب خۇداغ
ـــر ـــۇم بى ـــهندۈرگهندە، چوق چۈش
قىــسىم كىــشىلهرنى خــوش قىلىــپ،

ىـشىلهرنى نـارازىيهنه بىر قىسىم ك
.قىلىدىغان ىئش كېلىـپ چىقـاتتى
ــمه ــانۇنىيهتتىن ھهم ــۇ ق ــدرۇ ب ائن
ائدەم پايدىلىنىـــــــدىغان بىـــــــر
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ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــۋالنى ۋۇجۇدق ەئھ
ۈئچـــۈن، ۇئنـــى دىنـــدىن يىـــراق

 .تۇتقان
مۇۋەپپهقىيهتنىـڭ« مهن يېقىندا 

ــالىنى» مهنبهســى ــر ماق ــگهن بى دې
ـــۇدۇم  بـــۇ ماقالىنىـــڭ تـــور(وئق

اقالىنىڭ ائخىرىداائدرېسى مۇشۇ م
بـۇ ماقالىنىـڭ ائپتـورى). بېرىلدى

يــاكى مهنبهســى توغرىــسىدا ۇئنــى
چىقارغان تور بېتىدە ھـېچ قانـداق
ۇئچۇر بېرىلمىگهن بولۇپ، ماڭـا ۇئ
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بىر ىئنگلىزچه كىتـابتىن تهرجىـمه
بـۇ. قىلىنغان مهزمۇندەك تۇيۇلدى

ماقالىدا يۇقىرىدا بايان قىلىنغـان،
ــــ« ــــۇر قىلى ــــوغرا تهپهكك شنىڭت

»كېــسهلنى داۋاالش ۈئنــۈمى بــار
دېــگهن ەئقىــدىگه ائىئــت مۇنــداق

ــار ىئــكهن ــر مهزمــۇن ب كــۆپ«: بى
قىـــسىم كىـــشىلهر تىنچالنـــدۇرۇش

ەئگهر. دەرسىنىڭ تهسىرىنى بىلىدۇ
سىز بىراۋغا مهلۇم بىر خىل دورىنـى
مۇنداق تهسىرى بـار، دەپ بهرگهن
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بولسىڭىز، ەئمهلىيهتته ۇئ دورىنىڭ
 بولمىغـــــانۇئنـــــداق تهســـــىرى

ــــدىردىمۇ، قارشــــى تهرەپ ۇئ تهق
ـــل ـــۇ خى ـــال ائش ـــدىن يهنى دورى

رومــان. تهســىرنى ھــېس قىلىــدۇ
كاشـــــــىنىس كېـــــــسهل داۋاالش
ــل ــۇ خى ــدىنىڭ ب ــدا ەئقى جهريانى

ــۇدرىتىنى بىۋاســىته ھــېس-كــۈچ ق
:ۇئ مۇنداق دەيدۇ. قىلىپ يهتكهن

ساالمهتلىكنى ەئسلىگه كهلتـۈرۈش
ـــــچه زۆرۈر ـــــدا، دورا ائن جهريانى
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مهلۇم. س، زۆرۈرى ەئقىدىدۇرەئمه
ـــسهل ـــسىم كې ـــر قى ـــرەيلهن بى بى
كىــشىلهرگه قارىتــا تىنچالنــدۇرۇش

ۇئ. دورىسى سىنىقى ېئلىـپ بارغـان
بـــۇ كېـــسهل كىـــشىلهرنى ىئككـــى

بىرىنچــــى. گۇرۇپپىغــــا بــــۆلگهن
گۇرۇپپىدىكى كىشىلهرگه ۇئالرنىـڭ
بىرخىل يېڭـى دورا ىئچىـدىغانلىقى
ۋە بــۇ يېڭــى دورىنىــڭ ۇئالرنىــڭ

ــــــــــــۇمائ ــــــــــــى چوق غرىقىن
.پهســـهيتىدىغانلىقىنى ۇئقتۇرغـــان
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ىئككىنچـــــــى گۇرۇپپىـــــــدىكى
كىشىلهرگه بولسا ۇئالرنىڭ بىر خىل
سىناق دورىسى ىئچىدىغانلىقى، بـۇ
دورىنىــــــــــــڭ ائغرىقنــــــــــــى
پهســـــــهيتهلهيدىغان يــــــــاكى
ــى ــهيتهلمهيدىغانلىقىنىڭ تېخ پهس
ــارلىقالرنى ــى قات ــاېئنىق ىئكهنلىك ن

ــان ــى. ۇئقتۇرغ ــدە، بىرىنچ نهتىجى
57گۇرۇپپىــــدىكى كىــــشىلهرنىڭ 

پىرسهنتى ائغرىق ائزابىنىڭ روشهن
ــــى ــــدە يهڭگىللىگهنلىكىن دەرىجى



58 

ىئككىنچى گۇرۇپپىدا. ھېس قىلغان
 پىرســــــهنت25بولــــــسا پهقهت 

ــان ــېس قىلغ ــۇنداق ھ ــال ش .ائدەم
ەئمهلىيهتــته، بــۇ ىئككــى گۇرۇپپــا
ائدەمـــگه ىئچـــۈرۈلگىنى قىلـــچه
داۋاالش قىممىتــى يــوق وئخــشاش

دېـــمهك، بـــۇ. را ىئـــكهنخىـــل دو
يهردىكــى وئخــشاشماسلىق پهقهت
ــدىكى وئخــشاشماسلىقتىنال ەئقىدى

يهنه بىـر. ىئبارەت بولغان خـاالس
مىــــسال ائلــــساق، بىــــر قىــــسىم
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كىـــــــشىلهرگه زىيـــــــانلىق دورا
يېگۈزۈلگهن، ھهم ۇئالرغا ۇئالرنىـڭ
بۇنىڭــدىن بىـــر خىــل پايـــدىلىق
ــــدىغانلىقى ــــېس قىلى ــــىر ھ تهس

ــــان ــــدە، ۇئالرنهتىج. ۇئقتۇرۇلغ ى
دەرۋەقه ھېچقانـــــداق زىيـــــانلىق

ــان ــۇ. تهســىرلهرنى ھــېس قىلمىغ ب
خىل تهجرىبىنـى ىئـشلىگهن ائدەم
ــىچه، ــڭ بىلدۈرۈش ــدېرىي ۋېرنى ائن

–دورا يېگۈچىلهرنىــــــڭ ھــــــېس 
ـــــد ـــــرى ۈئمى ـــــى ۆئزلى تۇيغۇس
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ــــلهن تامــــامهن ــــدىكى بى قىلغان
ــان ــشاش بولغ ــۈدەك وئخ ۇئ. دېگ

يـــېگهن) 79(ۆئزىنىـــڭ ائنقىتـــام 
ــى ــا،ائدەمن ــسىق تۇيغۇغ ــر بې  ېئغى

بايـــت تـــۇز كىـــسالتاسى يـــېگهن
ائدەمنى بولسا روھالنغان تۇيغۇغـا
ــان ــدىغانلىقىنى بايقىغ .كهلتۈرەلهي

دورىنىڭ سېھرى: ۇئ مۇنداق دەيدۇ
كۈچى، قانداقتۇر دورىنىـڭ ۆئزىـدە
بولماســتىن بهلكــى دورا ىئــستېمال

  ».قىلغۇچىنىڭ قهلبىدىدۇر
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 ئارزۇ، نىشان ۋه غايه. 2
ــــى -2010مهن  ــــدا-8يىل ائي

ـــۇر ـــان ۇئيغ ـــستانبۇلدا ېئچىلغ ىئ
قېتىملىــــق-2ائكادېمىيىــــسىنىڭ 

ىئلمىي مۇھاكىمه يىغىنىدا مهزكـۇر
تېمىــــدا دوكــــالت بهرگهنــــدە،

ائرزۇنــى«دوكالتنىــڭ تېمىــسىنى 
رېائللىققا ائيالندۇرۇشنىڭ سـىرلىق

.دەپ ائلغــان ىئــدىم» قــانۇنىيىتى
مهزكۇر ماقالىنىڭ تېمىسىنى بولـسا

نى رېائللىققا ائيالندۇرۇشنىڭغايى«
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.دەپ ائلـدىم» سىرلىق قانۇنىيىتى
ـــسقىچه ـــته قى ـــۇ ھهق ـــدە ب تۆۋەن

مهن. چۈشــهنچه بېرىــپ ۆئتىــمهن
ــــارالش ــــالىنى تهيي مهزكــــۇر ماق
ـــابىنى ۈئچـــۈن ناپولىيوننىـــڭ كىت

نهتىجىــدە. قايتــا وئقــۇدۇم-قايتــا
:مۇنداق بىر نهرسىنى ھېس قىلـدىم

ــدا  ــڭ كىتابى ــ«ناپولىيوننى ىائرزۇن
ــدۇرۇش ــگهن» رېائللىققــا ائيالن دې

دېگهن مهنىنى» ائرزۇالر«ىئبارىدە 
ـــۆز ـــزچه س ـــدىغان ىئنگلى بىلدۈرى
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»wishés« ــلهن ــال،« بى وئي، خىي
»پىكىــر، ىئــدىيه، تهپهككــۇر-وئي

ــدىغان ــى بىلدۈرى ــگهن مهنىلهرن دې
 نــى»Thoughts«ىئنگلىــزچه ســۆز 

ەئگهر بۇ قـانۇنىيهتكه. ىئشلهتكهن
شته بىلىـشكهنىشان تىكله«مېنىڭ 

دېــــگهن» تېگىــــشلىك ىئــــشالر
ماقالهمــدە بايــان قىلىنغــان ائرزۇ،
نىــشان ۋە غايىنىــڭ ېئنىقلىمىــسى
بــــويىچه قارايــــدىغان بولــــساق،
ناپولىيوننىـــڭ كىتابىـــدا كـــۆزدە
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ــــۇتقىنى  ــــتىن،» ائرزۇ«ت بولماس
مهزكــــــۇر. ىئـــــكهن» غـــــايه«

ماقالىدىكى مهزمـۇنالرنى تـوغرا ۋە
تولـــۇق ھهزىـــم قىلىـــش ۈئچـــۈن،

ـــشان ۋەائ ـــلهن ائرزۇ، نى ـــدى بى ل
غايىنىڭ نـېمه ىئكهنلىكـى، ھهمـدە

ائرا پهرقىنىــڭ نــېمه-ۇئالرنىــڭ ۆئز
ىئكهنلىكىنى بىلىۋېلىش ناھـايىتىمۇ

ــڭ. زۆرۈر ــا، مېنى شــۇنداق بولغاچق
ــــشكه« ــــته بىلى ــــشان تىكلهش نى

دېگهن ماقالىنى» تېگىشلىك ىئشالر
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وئقـــۇپ باقمىغـــان قېرىنداشـــالر
لىدىكى بۇۈئچۈن يۇقىرىدىكى ماقا

 ۇئقۇم ھهققىدىكى مهزمـۇننى بـۇ3
ـــــــۈرۈپ ـــــــنهن كۆچ يهرگه ەئي

ــدۇم ــۈزۈپ قوي ــالىنى. كىرگ ۇئ ماق
وئقـــۇپ باققـــان قېرىنداشـــالر بـــۇ
ــــاي، كېيىنكــــى ــــۈمنى وئقۇم بۆل
بۆلــــــۈمگه ۆئتــــــۈپ كهتــــــسه

 .بولۇۋېرىدۇ
مهن بۇ يهردە يهنه بىـر نهرسـىنى
ەئســـكهرتىپ قويۇشـــنى مۇۋاپىـــق
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لهگهرچه مهزكـــۇر ماقـــا: كـــۆردۈم
ۋە» نىــــشان«مېنىــــڭ بــــۇرۇنقى 

ـــايه« ـــسىدىكى ىئككـــى» غ توغرى
ـــــالهم  ـــــارچه ماق ـــــۇ(پ ەئگهر ب

ـــان ـــى وئقۇمىغ ـــالىلهرنى تېخ ماق
بولــــسىڭىز، مهزكــــۇر ماقالىنىــــڭ
داۋامىنــى وئقۇشــتىن بــۇرۇن ائشــۇ
ىئككى پارچه ماقالىنى چوقـۇم بىـر

ۇئالرنىڭ تـور. قېتىم وئقۇپ چىقىڭ
بهت ائدرېسلىرى مۇشـۇ ماقالىنىـڭ

ــدىائخ ــدا بېرىل ــچ) ىرى ــلهن زى بى



67 

مۇناسىۋەتلىك بولسىمۇ، ۇئ ىئككـى
پــارچه ماقــاله مهزكــۇر ماقالىنىــڭ

ـــدۇ ـــى ائاللماي ـــدا. وئرنىن يۇقىرى
دېگىنىمدەك، ناپولىيوننىڭ دۇنياغا
داڭلىـــق ىئككـــى پـــارچه كىتـــابى

يىلـى-1937يىلى بىلهن -1928
مېنىڭ ھېس قىلىشىمچه،. يېزىلغان

ــــرى ۋە ۇئنىڭــــدىن-1940 يىللى
ــايه، ــشان، غ ــان نى ــيىن يېزىلغ كې
ـــــــۇۋەپپهقىيهت ـــــــدېرلىق، م لى
-قاتارلىقالر توغرىـسىدىكى ماقـاله
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ــــــــسى ــــــــڭ كۆپىنچى كىتابالرنى
ناپولىيوننىـــــڭ ائشـــــۇ ىئككـــــى
كىتابىدىكى ىئلمىـي نهزەرىيىلهرنـى
ائســــاس قىلغــــان بولــــۇپ، مهن
مهزكـــۇر ماقالىـــدا ائشـــۇ ىئلمىـــي
نهزەرىيىلهرنىڭ ائساسـىي قىـسمىنى

.تۇرۇپ چىقىــمهنقىــسقىچه تونۇشــ
ـــــــــارلىق ـــــــــقا مهن ب شۇڭالش
ــالىنىمۇ ــۇر ماق قېرىنداشــالرغا مهزك
ـــۇپ ـــتىم وئق ـــر قې ـــرغىچه بى ائخى

 .چىقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن
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»نىــشان«تۆۋەندىكىــسى مېنىــڭ 
ــــــدىن ــــــسىدىكى ماقالهم توغرى

 :ېئلىنغان مهزمۇن
ائرزۇ، غـــايه ۋە نىـــشان دېـــگهن
سۆزلهرنى ھهممىمىز ناھايىتى كۆپ

. ائڭـالپ تـۇرىمىزىئشلىتىپ يـاكى
ــسىدىكى ــۇمالر ائرى ــۇ ۇئق ــېكىن ب ل
ـــپ ـــڭ بىلى ـــى ھهممهيلهننى پهرقن

شـــــۇنداق. كېتىـــــشى ناتـــــايىن
بولغاچقا، مهن تۆۋەنـدە ۇئالرنىـڭ
پهرقى ۈئسـتىدە ائزراق توختىلىـپ
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 .ۆئتىمهن
ـــــىز: ائرزۇ ـــــز س ائرزۇ دېگىنىمى

ـــز ـــان، ۆئزىڭى ـــاجلىق بولغ ېئھتىي
ىئستهيدىغان، ياكى بىر كۈنى ىئگه

شىنى ۈئمىد قىلىدىغان، ەئممـابۆلى
ۇئنى قولغـا كهلتۈرۈشـكه ھـازىرچه
ھهقىقىــي تــۈردە بهل باغلىمىغــان
بـــارلىق نهرســـىلهرنى ۆئز ىئچىـــگه

ائرزۇالرنى تېپىـپ چىقىـش. ائلىدۇ
بىـــر ەئركىـــن تهپهككـــۇر قىلىـــش
جهريانى بولۇپ، بۇ جهرياندا سـىز
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ۇئالرنى قانداق ۋە قاچان ەئمهلگه
هائشـــــۇرۇش ھهققىـــــدە قىلـــــچ
.وئيالنمىـــــسىڭىزمۇ بولۇۋېرىـــــدۇ
مهسىلهن، مېنىڭ قانـات چىقىرىـپ
ــز ــاالنى قى ــڭ پ ــار، مېنى ــۇم ب ۇئچق
بىلهن ياكى پوكۇنى يىگىت بىـلهن
4مۇھهببهت باغلىغۇم بـار، مېنىـڭ 
خىــــــــل چهت ەئل تىلىنــــــــى
ـــار، ـــۇم ب ـــۆزلىيهلهيدىغان بولغ س
مېنىــڭ ائلىــي مهكتهپــته وئقۇغــۇم
ــر ــشىلىك بى ــڭ كى ــڭ مى ــار، مېنى ب
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هت قۇرغۇم بـار، مېنىـڭ چهتشىرك
ەئلگه چىقىپ وئقۇغۇم بـار، مېنىـڭ
ــــۈپتىن ــــدىرىنى ت ــــلهت تهق مىل
ـــڭ ـــار، دېگهنلهرنى ياخـــشىلىقىم ب
ھهممىــــــسى ائرزۇالرال بولــــــۇپ،
ـــگه ـــى ەئمهل ـــڭ بهزىلىرىن ۇئالرنى

ـــدۇ ـــى. ائشـــۇرغىلى بولى بهزىلىرىن
بولــــسا ەئمهلــــگه ائشــــۇرغىلى

ـــلهن. بولمايـــدۇ ـــدى بى ســـىز ائل
ىلىــــــــدىغانۆئزىڭىــــــــز ائرزۇ ق

نهرســىلهرنى بىــر قهغهزگه يېزىــپ
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تىزىــپ چىقىــپ، ائنــدىن ۇئالرنــى
ــپ، ــسىگه ائيرى ــق دەرىجى مۇھىملى
ەئڭ ائخىرىدا ۇئالرنىڭ ىئچىـدىكى
ــۇرۇش ــگه ائش ــسىلىرىنى ەئمهل قاي
ۈئچۈن تىرىشىدىغانلىقىڭىزنى قارار

ــدۇ ــسىڭىز بولى ــتىنىال. قىل ســىز راس
ەئمهلگه ائشۇرۇشنى ىئستهيدىغان

ــر ائرزۇ ــيىن،بى ــدىن كې ــى تاپقان ن
ــاكى ۇئنــى ۆئزىڭىزنىــڭ غايىــسى ي

 .نىشانىغا ائيالندۇرسىڭىز بولىدۇ
نىـشان دېگىنىمىـز قىـسقا: نىشان
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مـــۇددەت ىئچىـــدە يهتمهكچـــى
ـــڭ ـــىته ۆئزىڭىزنى ـــان، بىۋاس بولغ
كونتروللۇقى ائسـتىدا تۇرىـدىغان،

كــــۈچىنى-ۆئزىڭىزنىــــڭ زېھىــــن
مهركهزلهشـــــتۈرگهن، مهزمـــــۇنى

هللىلهرنــــىكونكرېــــت بولغــــان پ
ــــىتىدۇ ــــشاننى تــــوغرا. كۆرس نى

چـــوڭ-تىكلىگهنـــدە، ۇئ چـــوڭ
نهتىجىلهرنــى قولغــا كهلتۈرۈشــنىڭ
ــدۇ ــورالى بوالالي ــۈك ق ــر كۈچل .بى
ەئمما ۇئنـى تـوغرا تىكلىمىگهنـدە،
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چـــــوڭ نهتىجىلهرنـــــى-چـــــوڭ
ـــــــلهرگه ـــــــشنى چهكلىمى يارىتى

يهنـى، ەئگهر. ۇئچرىتىپمۇ قويىـدۇ
كىچىـــك نىـــشانالر-ســـىز كىچىـــك
ــــگه چۆ ــــسىڭىز،ىئچى ــــۈپ كهت ك

ۆئزىڭىزنىڭ ھاياتى ۋە ىئـستىقبالى
ـــدىكى چـــوڭ رەســـىملهرنى ھهققى
كــــۆرەلمهي، چــــوڭ يۆنىلىــــشنى
مۇۋاپىـــق كـــونترول قىاللمـــاي، ۋە
ائخىرقى پهللىنى توغرا تاللىيالماي

ەئڭ ائخىرقى پهلله ياكى. قالىسىز



76 

كىچىك-چوڭ نىشان بىلهن كىچىك
نىشانالر وئتتۇرىسىدىكى بوشلۇقنى

.غۇچى غايىـدىن ىئبـارەتتۇرتولدۇر
ــــدە ۇئشــــبۇ ــــشان ھهققى مهن نى
ماقالىنىـڭ كېيىنكـى قىــسمىدا يهنه

 .مهخسۇس توختىلىمهن
غايه دېگىنىمىزمۇ بىر خىـل: غايه

پهلله بولۇپ، ۇئ سىزنىڭ ائخىرقـى
ياكى ەئڭ چوڭ ۈئمىـدىڭىز يـاكى
ـــگه ـــۇق ەئمهل ـــى تول ائرزۇيىڭىزن
.ائشۇرىدىغان پهللىدىن ىئبارەتتۇر
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شانغا وئخـشاش ھهر خىـلغايه نىـ
ـــدۇ ـــلهرگه ۇئچرىماي ۇئ. چهكلىمى

چوڭ بولسىمۇ، ھهمـدە دەسـلهپته
ەئمهلىــــــــــيهتكه ۇئيغــــــــــۇن
ـــــسىمۇ ـــــدەك بىلىن كهلمهيدىغان

شۇنداقال ۇئ نىـشاندەك. بىلىۋېرىدۇ
ـــــت ـــــكهن ۋە كونكرې مهركهزلهش

ـــــدۇ ـــــسىمۇ بىلىۋېرى بهزى. بولمى
غايىلهر سىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى

 بولغـــان يىلغىـــچه10 يىلــدىن 5
.ھاياتىڭىز بىلهن باغالنغان بولىـدۇ
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بهزىلىرى بولسا سىزنىڭ بىر پۈتـۈن
.ۆئمرىڭىـــزگه ســـوزۇلغان بولىـــدۇ
ــــى ــــىزنىڭ ەئڭ ائخىرق ــــايه س غ
ــۇ ــسا ائش ــشان بول ــز، نى مهنزىلىڭى
ــپ ــتىش ۈئچــۈن ېئلى ــزىلگه يې مهن
بارغان سهپىرىڭىزنىڭ ائرىلىقتىكـى

غـايه سـىز. توختاش نۇقتىلىرىـدۇر
ــــى ىئــــسته يدىغانلىقىڭىز ۋەنېمىن

ۇئنــــــــــــــى نېمىــــــــــــــشقا
ـــك ىئـــستهيدىغانلىقىڭىزغا ۋەكىللى

نىشانالر بولسا سىزنى ائشۇ. قىلىدۇ
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مهنزىلگه ېئلىپ بارىدىغان پىالنغـا
 .ۋەكىللىك قىلىدۇ

ئۆزىگه تارتىش ياكى . 3
غايىنى رېئالالشتۇرۇش 

 قانۇنىيىتى
ھهر بىر ىئنسان ۆئزىنىـڭ خىيـالى
لياكى تهپهككۇرىنى ۆئزى كـونترو

ەئگهر. قىلىش تۇغما تاالنتىغا ىئگه
سىز كۆڭلىڭىزدە بىر مۇھىم خىيـال
ــــى ــــۇھىم ائرزۇن ــــر م ــــاكى بى ي
ـــۇزۇپ، ۇئنـــى كـــۆڭلىڭىزدە تۇرغ
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داۋاملىــــق ســــاقالپ تۇرســــىڭىز،
ســىزنىڭ مېڭىڭىــز ائشــۇ خىيــال

.»ماگنىتلىـــــــشىدۇ«بىـــــــلهن 
ـــساق، ـــپ ېئيت ـــقىچىرەك قىلى باش
ائدەمنىـــڭ يوشـــۇرۇن ېئڭـــى بىـــر

سىز ۇئنى بىـر. يدۇماگنىتقا وئخشا
ېئنىق مهقسهت بىلهن قوزغىغـان ۋە
تهلتۆكـــــــۈس تويۇنـــــــدۇرغان
ۋاقتىڭىــــزدا، ۇئ ماگنىــــت ائشــــۇ
ـــگه ائشـــۇرۇش مهقـــسهتنى ەئمهل
ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان ھهمــــمه
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ــــپ ــــگه تارتى ــــىلهرنى ۆئزى نهرس
مۇشــــۇ. ەئكېلىــــشكه ىئنتىلىــــدۇ

ــقان ــىزنىڭ ماگنىتالش ــدە س تهرىقى
كـــۆڭلىڭىز ســــىزگه ۆئزىڭىزنىــــڭ

-زۇسىغا ماس كېلىـدىغان كـۈچائر
قــــــۇدرەت، ائدەم ۋە شــــــاراىئت
قاتـــارلىقالرنى تارتىـــپ ەئكېلىـــپ

قىسقارتىپ ېئيتـساق، سـىز. بېرىدۇ
ۆئز زېھنىڭىزنــى مهركهزلهشــتۈرگهن
ۋە كـــۆڭلىڭىزدە ســـاقلىغان بىـــر
ــــلهن ــــگه ۆئزى بى ــــدىيه ۆئزى ىئ
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ـــاھىيهتتىكى وئي ۋە وئخـــشاش م
ەئگهر. ىئدىيىلهرنى تارتىپ كېلىدۇ

ــۈككىنىڭىزســىزن ــۆڭلىڭىزگه پ ىڭ ك
بىر ائالھىـدە نهرسـه بولـسا، ۇئمـۇ
ۆئزى بىلهن وئخشاش نهرسـىلهرنى
ۆئزىگه تارتىپ، وئيلىغان نهرسىڭىز
سىزگه ھهقىقىـي دۇنيـادىكى رېـائل

يـۇقىرىقىالر. نهرسه بولـۇپ كېلىـدۇ
نىـڭ» ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى«

 .ەئڭ ائساسىي مهزمۇنىدۇر
 Like attracts«ىئنگلىزچىـــدا 
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like «،دېگهن بىر ىئبارە بار بولـۇپ
ــر نهرســه«ۇئنىــڭ مهنىــسى  ھهر بى

ـــشاش ـــلهن وئخ ـــگه ۆئزى بى ۆئزى
ــــدۇ ــــىلهرنى تارتى ــــن» نهرس دى

دۇنيادا بۇنىڭ مىـساللىرى. ىئبارەت
مهســىلهن، ەئگهر. ىئنتــايىن كــۆپ

ــر يهرگه بىــر تــال بۇغــداي ســىز بى
ــدىن  ــپ، ۇئنىڭ ــى تېرى 30ۇئرۇقىن

ا بىر تال قوناقسانتىمېتىر يىراقلىقق
ۇئرۇقىنــى تېرىــسىڭىز، گهرچه ۇئالر
وئخشاش بىر يهردىن وئزۇقالنغـان



84 

بولـسىمۇ، بۇغــداي ۇئرۇقىـدىن بىــر
تال بۇغداي، قوناق ۇئرۇقىدىن بىـر

يهنـى،. تال قوناق ۆئسۈپ چىقىدۇ
ـــر يهردە تۇرســـىمۇ، وئخـــشاش بى
ــــلهن ــــگه ۆئزى بى ــــداي ۆئزى بۇغ
ـــپ ـــىلهرنى تارتى وئخـــشاش نهرس

.داي بولــۇپ ۆئســىدۇكېلىــپ، بۇغــ
ـــدۇ ـــۇنداق قىلى ـــاقمۇ ھهم ش .قون
ھهرگىزمــــۇ بىــــر تــــال بۇغــــداي
ســاپىقىنىڭ بىــر شــېخىدا بۇغــداي،
يهنه بىـــر شـــېخىدا بولـــسا ائرپـــا
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ـــۈپ قالمايـــدۇ يهنـــى بـــۇ. ۆئس
ــــــــۇ ــــــــۈملۈكلهر ھهرگىزم ۆئس

 .خاتالىشىپ قالمايدۇ
ــــز: ىئــــالۋە ەئگهر ســــىز ۆئزىڭى

بىلىـــدىغان ائدەملهرنـــى وئبـــدان
ــ ــركۆزىتىــپ باق ــداق بى سىڭىز، مۇن

ەئخــــمهق،: ىئــــشنى بايقايــــسىز
سهمىمىيهتـــسىز، ىئچـــى قوتـــۇر،
ىئـــپالس ۋە رەزىـــل ائدەملهرنىـــڭ
ـــمهق، ـــۇ ەئخ ـــا يهنه ش ېئتىراپىغ
سهمىمىيهتـــسىز، ىئچـــى قوتـــۇر،
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ــــلهر ــــل ائدەم ــــپالس ۋە رەزى ىئ
توپالنغان، ياكى بولمىسا ۇئالرنىـڭ
ائرىلىشىدىغان ائدەملىرى كۆپىنچه

ــــۇ ۆئ ــــدا يهنه ش ــــلهنھال زى بى
ـــلهر ـــدىكى ائدەم وئخـــشاش خىل

ائدىـــل، مهرد، ياخـــشى. بولغـــان
ـــــــك ۋە ـــــــسلهتلىك، بىلىملى خى
ىئقتىدارلىق ائدەملهرنىڭ ېئتىراپىغا
بولــسا وئخــشاشال ائدىـــل، مهرد،
ياخشى خىـسلهتلىك، بىلىملىـك ۋە
ىئقتىــدارلىق ائدەمــلهر توپالنغــان،
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يــــــاكى بولمىــــــسا ۇئالرنىــــــڭ
ىنچهائرىلىشىدىغان ائدەملىرى كۆپ

ھالدا يهنه شۇ ۆئزلىرى بىـلهن بىـر
 .خىلدىكى ائدەملهر بولغان

بــۇ يهردە ھهر بىــر ائدەم قهتىئــي
ەئسته تۇتمىـسا بولمايـدىغان بىـر

ۇئ بولــسىمۇ، بــۇ. مــۇھىم ىئــش بــار
دۇنيــادا ھېچنــېمه بهرمهي تــۇرۇپ،
ــشىدىغان ىئــش ــر نهرســىگه ېئرى بى

بىــر قىــسىم نــادان يــاكى. يــوق
ۈشـهنمهي،گۆدەك كىشىلهر بۇنى چ
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مهن بىـــر نهرســـىنى ناھـــايىتى«
ــاكى ــهم، ي ــاتتىق ائرزۇ قىلىۋەرس ق
خـــــۇدادىن تىلهۋەرســـــهم، مهن
ــــۇم ــــۈنى چوق ــــر ك ــــا بى ۇئنىڭغ

ــشهلهيمهن ــدۇ»ېئرى .، دەپ وئيالي
مهلــۇم بىــر نهرســىگه ۆئلگــۈدەك
ـــدا، ـــۇپ قالغان ـــاجلىق بول ېئھتىي
ــدىغان ىئــشقا ــۈز بهرمهي مهڭگــۈ ي

 .ۈئمىد باغالپ تۇرۇپ قالىدۇ
هرســىگه ائرزۇ قىلىــش يــاكىبىــر ن
كۈنـدۈز وئيـالش ائرقىلىقـال-كېچه
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ېئرىــــشكىلى بوالمــــدۇ؟ ائنــــدرۇ
كـــارنىگى ھهقىـــقهتهن ائشـــۇنداق
نادانمۇ؟ ناپولىيون خىل ائشۇنداق
ـــۈن ـــش ۈئچ ـــانه ىئ ـــر ەئخمىق بى

 يىــــل ۋاقىتنــــى30ھهقىــــقهتهن 
 ىئسراپ قىلغانمۇ؟

ائرزۇ قىلغــــــــان نهرســــــــىنىڭ
شىۆئزلۈكىــدىن رېائللىققــا ائيلىنىــ

بىلهن بىر وئينىـڭ بىـر رېائللىقنىـڭ
نامايهندىــــــسىگه ائيلىنىــــــشى
ـــايىن زور پهرق ـــسىدا ىئنت وئتتۇرى
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بىر وئي يـاكى ائرزۇ يېڭىـدىن. بار
ۋۇجۇدقا كهلگهن ۋاقىـت بىـلهن ۇئ
ــقان ــگه ائش ــدا ەئمهل ەئڭ ائخىرى
ۋاقىتنىــڭ ائرىلىقىــدا يــۈز بهرمىــسه
بولمايدىغان بىر تـاالي ىئـشالر بـار

ۋە» نىـشان« مېنىـڭ مۇشۇ يهردە(
ـــايه« ـــسىدىكى ىئككـــى» غ توغرى

).پارچه ماقالهمنى ەئسلهپ بېقىـڭ
ــــىنى ــــر نهرس ــــلهر بى بهزى ائدەم
ـــپ، ـــاتتىق ائرزۇ قىلى ـــايىن ق ىئنت
ۇئنىڭغا ېئرىشكهندە كـۈنى قايـسى
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دەرىجىــدە ياخــشى بولىــدىغانلىقى
توغرىــسىدا توختىمــاي ۇئخلىمــاي
چۈش كۆرىدۇ، ياكى قۇرۇق خىيال

ه بهزى ائدەملهر بولـسايهن. قىلىدۇ
بىر نهرسىنى ىئنتايىن قـاتتىق ائرزۇ
قىلىــپ، قانــداق قىلغانــدا ائشــۇ
نهرســــىگه ېئرىــــشهلهيدىغانلىقى
توغرىــسىدا توختاۋســىز وئيلىنىــدۇ

 خىل ائدەمـلهر2بۇ . ۋە ىئزدىنىدۇ
ـــايىتى زور پهرق ـــسىدا ناھ وئتتۇرى

 .بار
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ــلهر ۆئز ھاياتىــدا ــمه ائدەم ھهم
ى خىـزمهتنۇرغۇن پۇل، بىر ياخش

شــۆھرەت ۋە يــۇقىرى-وئرنــى، نــام
ىئنـــــاۋەت قاتـــــارلىق ياخـــــشى
ـــــشنى ائرزۇ نهرســـــىلهرگه ېئرىشى

ەئممـا، كـۆپىنچه كىـشىلهر. قىلىدۇ
ائرزۇ قىلىش باسقۇچىنىڭ نېرىـسىغا

ۆئز ھاياتىــــــدا. ۆئتهلمهيــــــدۇ
ېئرىــشمهكچى بولغــان نهرســىلهرنى
ناھايىتى ېئنىق بىلىدىغان، ھهمـدە

ۈشكه قهتىئـيۇئالرنى قولغا كهلتۈر
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ىئرادە باغلىغان كىشىلهر ھهرگىزمـۇ
ائرزۇ قىلىش باسقۇچىدىال توختاپ

ۇئالر ۆئز ائرزۇلىرىنى بىر. قالمايدۇ
كۆيــــــۈپ تۇرغــــــان ىئــــــستهك
دەرىجىــــــسىگه كۆتــــــۈرۈپ، ۇئ
ـــۇرۇش ـــگه ائش ـــستهكنى ەئمهل ىئ
ـــالن ـــۇكهممهل پى ـــر م ـــدا بى يولى
تــــۈزۈپ، شــــۇ پىــــالن بــــويىچه
ـــــــشچانلىق ـــــــىز تىرى توختاۋس

كىـــــــشىلهر ۆئز. تىدۇكۆرســـــــى
تىرىشچانلىقى ائرقىلىق ېئرىـشكهن
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ــىلهرنىڭ ــاددىي نهرس ــايلىق ۋە م ب
ھهممىــــــسى دەســــــلىپىدە ۆئزى
ىئستهيدىغان نهرسه توغرىسىدىكى
ــام ــق ۋە ىئخچ ــايىن ېئنى ــر ىئنت بى
كۆڭــــۈل مهنزىرىــــسى شــــهكلىدە

بـۇ كۆڭـۈل مهنزىرىـسى. باشلىنىدۇ
ــۇرى ــاكى ۇئ مهجب ــدا، ي چوڭايغان

 پۈتۈن ۋۇجـۇدىنىھالدا ائدەمنىڭ
قاپلىۋالغان بىر خىيال دەرىجىسىگه
كۆتۈرۈلگهندە، ۇئنىڭ كونتروللۇقى
ائدەمنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا ۆئتـۈپ
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ـــدۇ ـــدىن. كېتى ـــۇ نۇقتى ـــا ش مان
باشــــالپ، ائدەم ائشــــۇ كۆڭــــۈل
مهنزىرىــسىگه مــاددىي جهھهتــتىن

ــت  ــداش(ېئكۋىۋالېن ــان) تهڭ بولغ
ــــپ ــــدۇ، جهل ــــىگه تارتىلى نهرس

 .يېتهكلىنىدۇقىلىنىدۇ، ياكى 
ــۇل ســىز ىئــستهيدىغان نهرســه پ
ياكى بىـر ماشـىنا بولـسا، سـىزنىڭ
ائشۇ نهرسـىلهرنى كـۆز ائلـدىڭىزغا
كهلتۈرۈشىڭىز بىلهنال ھهرگىزمـۇ ۇئ
ــۇپ ــانچۇقىڭىزدا پهيــدا بول پــۇل ي
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قالمايــــدۇ، يــــاكى ۇئ ماشــــىنا
ـــپ ـــدىغا كېلى ـــشىكىڭىزنىڭ ائل ىئ

ســىز نۇرغــۇن پــۇل، بىــر. قالمايــدۇ
 باشـقا بىـر مـاددىيماشىنا، يـاكى

ـــشكهن ۋاقىتتىكـــى نهرســـىگه ېئرى
ـــــدىڭىزغا ـــــۆز ائل ـــــۋالنى ك ەئھ
كهلتۈرگهندە، سىزنىڭ ەئمهلىيهتته
قىلغان ىئـشىڭىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائشـۇ
ىئـــشنى قىلىـــش قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ
بارلىقىدىن ىئبارەت بىـر ەئقىـدىگه
ۆئزىڭىزنى ىئشهندۈرۈشتىن ىئبارەت
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سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ىئـستىكى. بولىدۇ
توغرىـــــسىدىكى بىـــــر جـــــانلىق
ـــــــــا ـــــــــهۋۋۇرنى ۋۇجۇدق تهس
كهلتۈرگهندە، بۇ تهسهۋۋۇر سىزنىڭ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا قاتتىق وئرناپ

ــــدۇ ــــدىن ۇئ ســــىزنىڭ. كېتى ائن
ـــقا ـــى باش ـــۇرۇن ېئڭىڭىزدىك يوش
ۇئچۇرالر بىلهن باغلىنىدۇ، ۋە ۇئالر

.ائرا تهســــىر كۆرسىتىــــشىدۇ-ۆئز
ــك ــىز ائپتوماتى ــلهن س ــۇنىڭ بى ش

ــدا يىغ ــدىغانھال ىــپ ماشــىنا ائلى
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ــۈرۈش ــا كهلت ــداق قولغ ــۇلنى قان پ
ھهققىدە تېخىمۇ كـۆپ ۋە تېخىمـۇ
ياخــشىراق ىئــدىيىلهرنى وئيـــالپ

دېــمهك، ىئــستهكنىڭ. چىقااليــسىز
ائخىرقى نهتىجىسىنى كۆز ائلـدىغا
كهلتـــۈرۈش ھهرگىزمـــۇ كونكرېـــت
.نهرسىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرمهيدۇ
ۇئ پهقهت يېڭـــى ىئـــدىيه ۋە زۆرۈر

ـــــــاپوز ـــــــسىيىلهرنى ۋۇجۇدق ىت
سىز شۇنىڭ تۈرتكىـسى. كهلتۈرىدۇ

بىــــلهن ۆئزىڭىزنىــــڭ بــــۇرۇنقى
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ــسىنى ــلهن ىئدىيى ــسى بى پوزىتسىيى
ۆئزگهرتكهندە، ۆئزىڭىزنىڭ خىيالى
ـــقۇچىدىن ـــاش باس ـــدە ياش ىئچى
ەئمهلىــي ىئــش قىلىــش باســقۇچىغا

ـــــسىز ـــــدىن ســـــىزنىڭ. ۆئتى ائن
تهســـــهۋۋۇرىڭىز ەئمهس، ســــــىز

نىــــپ،ۆئزىڭىــــز ھهرىــــكهت قوللى
كونكرېــــت ىئــــشالرنى ەئمهلــــگه

 .ائشۇرىسىز
ىئـــش ۈئنـــۈمى«مهن : ىئـــالۋە

ــشىلهرنىڭ  ــۇقىرى كى ــى7ي » ائدىت
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ــتۇرغان ــدە تونۇش ــگهن ماقالهم دې
ۆئز كۆڭلىــدە«: ىئككىنچــى ائدەت

ـــــدىن ـــــڭ ائخىرى ىئـــــشنى ۇئنى
ــــۇ ائدەت» باشــــالش ــــۇپ، ب بول

يۇقىرىدا سۆزلهنگهن، ائلدى بىلهن
ــــــــۈل ــــــــستىكىنىڭ كۆڭ ۆئز ىئ

سىنى ۋۇجۇدقـا كهلتـۈرۈشمهنزىرى
 .بىلهن پۈتۈنلهي وئخشاش

بۇ يازمىدا تىلغـا ېئلىنغـان ەئسـهرلهرنىڭ
 :تور ائدرېسلىرى

 :ناپولىيون خىل فوندى جهمىئيىتى
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http://www.meripet.com/Soh
bet1/2010a1_Goal.htm 

نىــشان تىكلهشــته بىلىــشكه تېگىــشلىك«
 :»ىئشالر

http://www.meripet.com/Soh
bet1/2010a1_Goal.htm 

 :» ۆئلچىمى10غايه تىكلهشنىڭ «
http://www.meripet.com/Soh

bet1/20100925_Ghaye.htm 
ــشىلهرنىڭ « ــۇقىرى كى ــۈمى ي 7ىئــش ۈئن

 »ائدىتى
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http://www.meripet.com/Soh
bet1/Erkinb8_7adet.htm 

 :»مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسى«
http://www.bilqut.com/kutup
xana/show.php?itemid=1738 

ئۆزىگه تارتىش . 4
قانۇنىيىتى قانداق ۋه نېمه 
 ئۈچۈن ئۈنۈم بېرىدۇ؟

چهكـسىز«ناپولىيوننىڭ كىتابىدا 
ــل ــۆپ» ەئقى ــايىن ك ــۇمى ىئنت ۇئق

ىئشلىتىلگهن بولـۇپ، بـۇ ۇئقـۇمنى
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مۇكهممهل چۈشىنىۋېلىش، مهزكـۇر
ماقالىنىڭ قالغـان قىـسمىنى تـوغرا
ــىنىۋېلىش ۈئچــۈن ــۇق چۈش ۋە تول

ــايىتىمۇ زۆرۈر ــقا مهن.ناھ  شۇڭالش
ـــۇم ـــۇ ۇئق ـــدە ائش ـــۇ بۆلۈم مۇش
ـــهنچه ـــسقىچه چۈش ـــدە قى ھهققى

شۇنى ەئسكهرتىپ. بېرىپ ۆئتىمهن
قويۇشۇم كېرەككى، ۆئزىگه تارتىش
قــانۇنىيىتى كهم دېگهنــدىمۇ ائلىــي
ــــــۇرس ــــــۇق ك ــــــتهپ تول مهك
وئقۇغۇچىلىرىغــا ۆئتۈلىــدىغان بىــر
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دەرس بوالاليدىغان ىئلىـم بولـۇپ،
ـــدىك ـــڭ كىتابى ـــرناپولىيوننى ى بى

قىسىم ۇئقۇمالرنى بىر قېتىم وئقۇش
بىلهنــال تولــۇق چۈشــىنىپ كېــتىش
ـــــــۇمكىن ەئمهس ـــــــدە م .بهزى
ـــڭ بهزى شۇڭالشـــقا وئقۇرمهنلهرنى
ۇئقۇمالر توغرىـسىدىكى مهزمـۇننى
سهۋرچانلىق بىلهن بىر قانچه قېتىم
وئقۇشىنى، وئقۇغاندا ىئـشلىتىلگهن
ھهر بىر سۆزگه ائالھىدە ەئھمىيهت

 .ايمهنبېرىشىنى سور
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ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى ىئككى
ائيرىم فۇنكـسىيىنىڭ-خىل ائيرىم

بىرلهشمىــــسى ائرقىلىــــق ۈئنــــۈم
ــدۇ ــرى . بېرى ــڭ بى ــسىز«ۇئنى چهك
، يهنه بىـــــرى بولـــــسا»ەئقىـــــل

ــۈچى« ــات ائدەت ك ــىز. »كاىئن س
كـــۆڭلىڭىزدە ســـاقلىغان بىـــر وئي
ۆئزى بىـــــــلهن ېئكۋىۋالېنـــــــت

ـــداش( ـــق) تهڭ ـــان فىزىكىلى بولغ
مۇشــۇ. ۆئزىــگه تارتىــدۇنهرســىنى 

جهريانــدا كاىئنــات ائدەت كــۈچى
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ـــش ـــۇنداق قىلى ـــۆڭلىڭىزنى ائش ك
ۇئسۇلى بىلهن تهمىنلهپ، چهكسىز
ەئقىل بولـسا سـىزنىڭ وئيىڭىزنىـڭ
ـــــا ـــــلهن ۇئنىڭغ ـــــشى بى تارقىلى
قايتۇرۇلغـــان ىئنكاســـنىڭ قوبـــۇل
قىلىنىـــــــشى وئتتۇرىـــــــسىدىكى

 .باغلىنىشنى تهمىنلهيدۇ
ــڭ  ــۇ ماقالىنى ــسم-1مهن ب ىداقى

تىلغا ېئلىپ ۆئتكىنىمدەك، ائنـدرۇ
ــــا پۈتــــۈن زېھنىنــــى ناپولىيونغ
مـــــۇۋەپپهقىيهت پهلسهپىـــــسىنى
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قانــــــــــــداق قوللىنىــــــــــــشقا
ـــېمه مهركهزلهشـــتۈرۈپ، ۇئنىـــڭ ن
ۈئچــــۈن ۈئنــــۈم بېرىــــدىغانلىقى
مهسىلىسىدىن قهتىئي ساقلىنىـشنى

بۇنىـڭ. ناھايىتى قاتتىق تاپىلىغان
ــسهپىنى ــۇ پهل ــدرۇ ب ــهۋەبى، ائن س

ىنــدىكىلهرنىڭ وئخــشاشھهمــمه د
يوســــۇندا پايدىلىنىــــشىنى ائرزۇ
قىلغـــان بولـــۇپ، ۇئنـــى بىـــرەر
ــــدا، ــــاغالپ قويغان ــــا ب ېئتىقادق
وئقۇرمهنلهرنىــــڭ شــــۇ زامــــانال
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ـــــــــــۈپ ـــــــــــگه بۆلۈن نهچچى
.كېتىدىغانلىقىـــدىن ەئنـــسىرىگهن

ــاپولىيون  وئيــالپ بــاي«ەئممــا، ن
دېــگهن كىتــابىنى ېئــالن» بولــۇش

قىلغانــــدىن كېــــيىن، نۇرغــــۇن
رمهنلهر يهنىـــال خىيالنىـــڭوئقـــۇ

ــر ــۇم بى ــشى مهل ــا ائيلىنى رېائللىقق
ــــق ــــىرى ائرقىلى ــــڭ تهس كۈچنى
ـــگهن ـــىدىكهن، دې ـــگه ائش ەئمهل

شۇڭالشــــقا. تونۇشــــقا كهلــــگهن
نـــــاپولىيون ۆئزىـــــگه تـــــارتىش
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قانۇنىيىتىنىڭ نـېمه ۈئچـۈن ۈئنـۈم
ـــــــــق ـــــــــدىغانلىقىنى ېئنى بېرى
چۈشـــهندۈرۈش ائرقىلىـــق، يـــۈز

ــار بول ــاللىقى ب ــرىش ېئھتىم ــانبې غ
خاتــا چۈشــهنچىلهرنىڭ ائلــدىنى

شـــۇنىڭ. ېئلىــشنى قــارار قىلغــان
وئيـــالپ بـــاي«بىـــلهن ۆئزىنىـــڭ 

دېگهن كىتابىدىن كېـيىن» بولۇش
بهرگهن لېكسىيىلىرىدە بـۇ مهسـىله
ــــكارا ــــق ۋە ائش ــــتىدە ېئنى ۈئس

 .چۈشهنچه بهرگهن
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 چهكسىز ەئقىل) 1(
ــــم ــــازىرغىچه-ىئلى ــــڭ ھ پهننى

ـــات ـــۈن كاىئن ـــشىچه، پۈت ېئنىقلى
:داق تۆت نهرسىدىن تۈزۈلگهنمۇن

ــــاددا، ۋە ــــلۇق، م ــــت، بوش ۋاقى
شــۇنداقال يهر شــارى،. ېئنېــرگىيه

بهدىنىڭىزدىكـــــى مىلياردلىغـــــان
ھۈجهيرىلهرنىڭ ھهر بىرى، ھهمـدە
جىسىمالردىكى ھهر بىر ائتومدىنمۇ
كىچىك بولغـان زەررىـچه قاتـارلىق
ـــــسى ەئڭ ـــــىلهرنىڭ ھهممى نهرس
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دەسلىپىدە مهلۇم بىـر شـهكىلدىكى
نېـــرگىيه شـــهكلىدە ۋۇجۇدقـــاېئ

ائسـماندىكى ەئڭ چـوڭ. كهلگهن
ــــر ــــپ ھهر بى ــــۇزدىن تارتى يۇلت
ائدەمگىچه بولغان ھهر بىـر نهرسـه
ېئنېــــرگىيه بىــــلهن ماددىنىــــڭ
.بىرىكمىسى ائرقىلىق پهيدا بولغان
ىئستهك دېگىنىمىز بىـر تهپهككـۇر

ىئلگىــــرى ســــۈرۈش(ىئمپۇلــــسى 
بولـــــۇپ، تهپهككـــــۇر) كـــــۈچى

لـــــسا مهلـــــۇمىئمپۇلـــــسلىرى بو
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شـــــهكىللهردىكى ېئنېرگىيىـــــدىن
ــــارەتتۇر ــــستهكنىڭ. ىئب ــــىز ىئ س

ــــــــسىدىن تهپهككــــــــۇر ىئمپۇل
ـــپىش ـــر پـــۇل تې پايـــدىلىنىپ، بى
جهريانىنى باشلىغاندا، سىز ۆئزىڭىز
ۈئچــۈن خىــزمهت قىلــدۇرماقچى

بىـلهن تهبىـەئت» نهرسـه«بولغان 
مۇشۇ يهر شارىنى، ھهمدە سـىزنىڭ
ــــــــۇر ــــــــز ۋە تهپهكك بهدىنىڭى

ـــــس ـــــپىئمپۇل ـــــش ېئلى لىرى ىئ
بارىدىغان مېڭىڭىزنـى ۆئز ىئچىـگه
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ــــر ــــاتتىكى ھهر بى ائلغــــان كاىئن
شـــهكىلدىكى جىـــسىمالرنى بهرپـــا
قىلىــــش ۋاقتىــــدا ىئــــشلهتكهن

ــه« ــۇ» نهرس ــشاش-لهر وئپم وئخ
ــدۇ ــلهن. بولى ــرگىيه بى ــى، ېئنې يهن

ــــىدىن ــــشاش نهرس ــــاددا وئخ م
تۈزۈلگهن بولۇپ، پهقهت ۇئالرنىـڭ

.مايدۇبىرىگه وئخـشى-شهكلىال بىر
كاىئناتتىكى ھهر بىر نهرسـه بىـلهن
ــسىدىكى ــىلهر وئتتۇرى ــقا نهرس باش

دىـن» چهكسىز ەئقىـل«باغلىنىش 
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 .ىئبارەتتۇر
چهكسىز ەئقىل ۋە يوشـۇرۇن) 2(
 ائڭ

ــانفون ــر ي ــى بى ــسىز ەئقىلن چهك
ــــــــسىغا وئخــــــــشاش سىستېمى

دەپ چۈشىنىــــشكه» سىــــستېما«
بولىـــدىغان بولـــۇپ، ۇئ چاغـــدا
ــــ ــــىزنى ائش ــــۇرۇن ائڭ س ۇيوش
سىـــــــــــــستېما بىـــــــــــــلهن
ـــه ـــتۈرىدىغان نهرس مۇناسىۋەتلهش

ـــدۇ ـــداق. بولى يوشـــۇرۇن ائڭ بۇن
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 خىل شهكىلدە3رولنى تۆۋەندىكى 
 :ەئمهلگه ائشۇرىدۇ

ســىز ۆئز تۇرمۇشــىڭىزغا نېمىنــى–
تارتىپ ەئكهلمهكچى ىئكهنلىكىڭىز
ــــدىيىنى ــــر ىئ ــــسىدىكى بى توغرى
ــزدا، يوشــۇرۇن ــان ۋاقتىڭى تارقاتق

ــر  ــز بى ــا«ېئڭىڭى رقىتىشســىگنال ت
 .بولىدۇ» پونكىتى

ـــىزگه– ـــدىن س ـــسىز ەئقىل چهك
قايتىپ كهلگهن ىئدىيىلهر ۈئچۈن،

سىگنال قوبۇل قىلىـش«ۇئ سىزنىڭ 
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 .ڭىز بولىدۇ» پونكىتى
ـــى– ـــىزنىڭ يېڭ ـــۇنداقال ۇئ س ش

چــارىلهرنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش
ـــارلىق ـــشلىتىدىغان ب ـــۈن ىئ ۈئچ
ۇئچۇر ۋە ىئدىيىلىرىڭىزنى سـاقالپ

سكىالتىڭىزمۇبېرىدىغان ۇئچـۇر ىئـ
 .بولىدۇ

تۆۋەنــدە مهن يوشــۇرۇن ائڭنىــڭ
بـــۇ ۈئچ خىـــل رولىنـــى قىـــسقىچه

 .چۈشهندۈرۈپ ۆئتىمهن
ياكى ائساسـىي(سىزنىڭ ېئڭىڭىز 
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ھهر خىـــل ۇئچۇرالرغـــا) ېئڭىڭىـــز
سىزنىڭ سىالش، كۆرۈش، ائڭـالش،
تېتىش ۋە پۇراشتىن ىئبـارەت بهش
ـــــق ـــــل ســـــېزىمىڭىز ائرقىلى خى

رنـى بىـرېئرىشىدىغان بولـۇپ، ۇئال
ـــۈزۈپ ـــۈزگۈچتىن ۆئتك ـــتىم س قې

ــدۇ ــۇل قىلى ــدىن قوب ــىزنىڭ. ائن س
ائساســــىي ېئڭىڭىزغــــا كىــــرگهن
ۇئچۇرالرنىــڭ ھهممىــسى يوشــۇرۇن
ــۇپ، ــدىغان بول ــۇ كىرى ېئڭىڭىزگىم
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــز ۇئ ۇئچــۇرالرنى
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سۈزگۈچتىن ۆئتكۈزمهيال، ۇئالرنىڭ
ـــــپ ـــــۇل قىلى ـــــسىنى قوب ھهممى

ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن. ســــاقاليدۇ
ىڭىز ۇئ ۇئچۇرالرنىڭ قىممىتىنىېئڭ

ۇئالرنــى ياخــشى ۋە. باھالىمايــدۇ
ناچــار دېــگهن، يــاكى ىئجــابىي ۋە
ـــــۈرلهرگه ـــــگهن ت ـــــهلبىي دې س

ۇئالرنىـڭ ھهممىـسىنى. ائيرىمايدۇ
ــدە ــدۇ، ھهم ــۇل قىلى ــنهن قوب ەئي
ۇئالرنىڭ ھېچ قايسىـسىنى ۇئنتـۇپ

ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن. قالمايــــدۇ
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ــىتىدىغان ــىر كۆرس ــا تهس ېئڭىڭىزغ
ســـه، ۇئنىڭغـــا بىـــر ىئـــدىيىنىنهر

ـــىزنىڭ ـــى س ـــان ۋاقىتتىك قاچىلىغ
ـــــسى ـــــڭ دەرىجى قىزغىنلىقىڭىزنى
بولـــۇپ، ۇئ ىئـــدىيىگه ھهمـــراھ
بولغان ھېسسىيات قانچه كۈچلـۈك
بولسا، ۇئ ىئدىيىمۇ كـۆزگه شـۇنچه
ائســــان چېلىقىــــدىغان يــــاكى
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزنىـڭ شـۇنچه بهك
ەئھمىيهت بېرىشىگه ېئرىـشىدىغان

 .بولىدۇ
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ۆئزىڭىــزگه بهرگهن ھهر-ز ۆئزســى
ـــپ  ـــداق تهكلى ـــك«قان ائپتوماتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــپ »تهكلى
)»autosuggestion« ( دەپ

ــدۇ ــزگه. ائتىلى ــىز ۆئزىڭى ەئگهر س
ائىئــــت مهلــــۇم بىــــر نهرســــىنى
ــى ــسىڭىز، ۇئن ــى بول ۆئزگهرتمهكچ

ۆئزىڭىزگه وئيـالش يـاكى-سىز ۆئز
ـــته ـــوللىنىش جهھهت ـــكهت ق ھهرى
ائشۇنداق بىر ۆئزگىرىـشنى ھاسـىل

نى دەيـدىغان بىـر تهكلىپنـىقىلىش
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ـــق ـــۈرۈش ائرقىلى ـــا كهلت ۋۇجۇدق
ــــسىز ــــگه ائشۇراالي ــــىز. ەئمهل س

ـــــا ـــــز ۈئچـــــۈن ۋۇجۇدق ۆئزىڭى
كهلتۈرگهن بـۇ تهكلىپنـى ىئجـابىي
ھالــدا مۇەئييهنلهشــتۈرۈش، يــاكى
ـــدىغا ـــۆز ائل ـــدا ك ـــادىي ھال ىئج
ەئكــېلىش تهرىقىــسىدە ىئچىڭىــزدە

قايتا تهكـرارالش ائرقىلىـق،-قايتا
تهك سىزنىڭ يوشۇرۇنۇئ يېڭى ىئس

ــــر ــــۈزۈلگهن بى ــــا كىرگ ېئڭىڭىزغ
ــك ــپ، ائپتوماتى نهرســىگه ۆئزگىرى
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ھالــــــدا چهكــــــسىز ەئقىــــــل
ــــى ــــر تهركىب سىستېمىــــسىنىڭ بى

شۇنداق قىلىپ. قىسمىغا ائيلىنىدۇ
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز سـىزنىڭ
تهپهككۇر دولقۇنىنى تارقىتىـدىغان

ڭىـز بولـۇپ،» تارقىتىش پونكىتى«
ــــساتهك-ائپتوماتىــــك لىــــپ بول

»تـــارقىتىش پـــونكىتى«ســـىزنىڭ 
ڭىزنىـــــڭ رولىنـــــى ەئمهلــــــگه

 .ائشۇرىدىغان نهرسه بولىدۇ
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىز سىزنىڭ
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ڭىزمــۇ» قوبــۇل قىلىــش پــونكىتى«
ســـىزنىڭ. بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدۇ

يوشۇرۇن ېئڭىڭىـزدا سـاقلىنىۋاتقان
ۇئچۇر بىلهن ىئـدىيىلهر بىـر يهرگه
ـــــادىي ـــــىزنىڭ ىئج ـــــپ، س كېلى

ــۇرىڭىزدا ۋالته ۋۇل قىلىــپ-پهكك
ـــىز ـــدا، س ـــۇپ قالغان ـــدا بول پهي
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزدىكى ائشۇ وئينى

ۇئچۇرالرنىــــڭ. قوبـــۇل قىلىـــسىز
ـــىزنىڭ ائساســـىي ـــسى س كۆپىنچى
ېئڭىڭىز تهرىپىدىن شـاللىۋېتىلگهن
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لــــېكىن. ۋە ۇئنتۇلغــــان بولىــــدۇ
ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن ېئڭىڭىـــــز
ـــــــــــز ۇئچـــــــــــۇرالرنى ھهرگى
ــــــــۇپ ــــــــدىغان بول ،ۇئنتۇلماي
ــىزنىڭ ــسى س ــڭ ھهممى ۇئچۇرالرنى
ـــزدا ســـاقالقلىق يوشـــۇرۇن ېئڭىڭى

ــدۇ ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىز بىــر. تۇرى
ىئدىيىگه ېئھتىيـاجلىق ىئكهنلىكـى
ھهققىدە بىر سىگنال بهرگهندە، بـۇ
ســـــىگنال ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن
ـــــــى ۇئچـــــــۇرالرنى ېئڭىڭىزدىك
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قوزغىتىپ، بىر يېڭى ىئـدىيه بهرپـا
بـۇ يېڭـى ىئـدىيه سـىزنىڭ. قىلىدۇ

ۋۇل قىلىپ پهيدا-ۆڭلىڭىزدە ۋالك
 .بولىدۇ

كۆڭلىڭىزدە پهيـدا بولغـان بهزى
تۇيغۇالر سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىز
.ساقلىغان ۇئچۇرالردىن كهلمهيدۇ
ــــېزىمىڭىزدىنمۇ ــــىزنىڭ بهش س س

ــــدۇ ــــسىز. كهلمهي ــــى چهك بهلك
 يهنى،. ەئقىلدىن كېلىدۇ

ىئنــسانالر مهلــۇم بىــر ىئــدىيه–
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ڭـىۈئستىدە تهپهككـۇر قىلىـپ، يې
ىئــدىيىنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرگهنــدە،
كۆڭــــۈل ۋە مــــېڭه ھهرىكىتــــى
ائرقىلىق ېئنېـرگىيه ىئمپۇلـسلىرىنى

 .پهيدا قىلىدۇ
بىــر ىئــدىيه پهيــدا قىلغــان بــۇ–

ېئنېـرگىيه ىئمپۇلـسلىرى تهپهككـۇر
ــــاراپ ــــىرتقا ق ــــدىن س قىلغۇچى
.تارايدىغان دولقۇنالرنى تارقىتىـدۇ
بۇ دولقۇن خۇددى بىر ائنتېننىدىن

ـــاتارق ـــوئ دولقۇنلىرىغ ـــان رادى الغ
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 .وئخشايدۇ
رادىــــــــــوئ دولقــــــــــۇنلىرى–

ېئلېكتروماگنىتلىق سپېكتر نىڭ بىـر
قىسمى بولۇپ، ھهر ۋاقىـت بىزنىـڭ
ەئتراپىمىزدا ۋە بىزنىـڭ ىئچىمىـزدە

بۇيـــــان-توختاۋســـــىز ۇئيـــــان
ــــدۇ ــــۆتكىلىپال تۇرى خــــۇددى. ي

شـــۇنىڭغا وئخـــشاش، تهپهككـــۇر
دولقۇنلىرىمۇ چهكسىز ەئقىلنىڭ بىر
قىسمى بولۇپ، بىزنىڭ ەئتراپىمىزدا
ــت ــزدە ھهر ۋاقى ــڭ ىئچىمى ۋە بىزنى
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 .مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ
ــــلهن– ــــۆڭلىڭىز بى ــــىزنىڭ ك س

مېڭىڭىــز پهيــدا قىلغــان ېئنېــرگىيه
ىئمپۇلسلىرى مهلـۇم بىـر چاسـتوتا

غا ىئـگه) ياكى دولقۇن ۇئزۇنلۇقى(
 .بولىدۇ

باشقا بىر ائدەم چهكسىز ەئقىـل–
ـــان ـــق تارقاتق  ىئـــدىيىنىڭائرقىلى

ـــــــسلىرىنىڭ ـــــــرگىيه ىئمپۇل ېئنې
ـــلهن ـــسى ســـىزنىڭكى بى چاستوتى
وئخــشاش بولــۇپ قالــسا، ســىزنىڭ
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ــۇ ــز ائش ــلهن مېڭىڭى ــۆڭلىڭىز بى ك
ىئدىيىنى چهكسىز ەئقىل ائرقىلىـق

 .قوبۇل قىلىدۇ
ســـىزنىڭ فىزىكىلىـــق مېڭىڭىـــز–

ائشۇ دولقۇنالرنى قوبـۇل قىلغانـدا،
ائشـــۇ دولقۇنالرغـــا يـــۈكلهنگهن

ــ لهن ۇئچــۇرالر ســىزنىڭىئــدىيه بى
يوشۇرۇن ېئڭىڭىـزدا سـاقلىنىۋاتقان
ىئـــــدىيىلهرنىڭ بىـــــر قىـــــسمىغا

 .ائيلىنىدۇ
ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزنىــڭ–
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ىئچىــدە، ەئســلىدە بــار بولغــان ۋە
سىرتتىن يېڭىدىن كىرگهن ۇئچـۇر
ۋە ىئـــدىيىلهر توختاۋســـىز ھالـــدا

ائرا باغلىنىــــــــــــــــــپ ۋە-ۆئز
گۇرۇپپىلىشىپ، سـىزنىڭ يوشـۇرۇن

ىڭىــزدا ەئســلىدە يــوق بولغــانېئڭ
ــــارىلهرنى ــــدىيه ۋە چ ــــى ىئ يېڭ

 .ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
ـــا ـــۇرۇن ېئڭىڭىزغ ـــىزنىڭ يوش س
سىرتتىن كىرگهن نهرسىلهر تۇيغـۇ،
تهبىىئــي خۇسۇســىيهت، گۇمــان،
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ائپىنىــــڭ بىۋاســــىته تۇيغۇســــى،
ائلدىن تۇيغۇ، وئرتاقلىق، بىرىنچى
ــۇپ ــۆرۈپال ۆئچ بول ــر ك ــىر، بى تهس

ــۆ ــر ك ــېلىش، ۋە بى ــۈپق رۈپال كۆي
.قېلىش قاتارلىقالر بۆلىشى مۇمكىن
ىئشقىلىپ چهكسىز ەئقىل ائرقىلىق
ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىڭىزغــــا

ــــۆڭلىڭىزدە ۋال ــــپ، ك ۋۇل-كىرى
قىلىپ پهيدا بولۇپ قالغان ۇئچـۇر
سىز ۈئچۈن بىر نورمالسىز ىئـشتهك
ــىز ۇئ ىئــدىيىنى ــپ، س ــۇ بېرى تۇيغ
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ــانلىقىڭىزنى ــالپ تاپق ــشقا وئي نېمى
ــچه چ ــسىزائن ــىنهلمهي قالى ۇئ. ۈش

ســــــىز بىلىــــــدىغان ىئــــــشالرغا
ائساسالنغان بىر لوگىكىلىق نهتىجه
.ەئمهســتهك ھېســسىياتقا كېلىــسىز
بۇنىڭ سهۋەبى ۇئ ىئـدىيه سـىزنىڭ
ىئـــــدىيىڭىز ەئمهس بولـــــۇپ، ۇئ
ـــزدىن ـــىزنىڭ ۆئز تهجرىبىلىرىڭى س
ـــشلىرىڭىزدىن يـــاكى ۆئز كهچۈرمى

ۇئ ەئســلىدە چهكــسىز. كهلمىــگهن
رقىلىق تارقىلىـپ يـۈرگهنەئقىل ائ
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تهپهككۇر دولقۇنى بولـۇپ، ۇئنىـڭ
چاستوتىـــسى ســـىزنىڭ كـــۆڭلىڭىز
بىـــلهن مېڭىڭىـــز پهيـــدا قىلغـــان
ېئنېـــرگىيه ىئمپۇلىـــسلىرىنىڭكىگه
توغرىلىنىپ قالغانلىقى ۈئچـۈن، ۇئ
ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزدىكــى
ۇئچۇرنىڭ بىـر قىـسمىغا ائيلىنىـپ

سىزنىڭ ائساسىي ېئڭىڭىـز. قالغان
وئخشاش ماھىيهتلىك ىئدىيىلهرگه
ـــــۇرۇن ـــــكهندە، يوش مهركهزلهش
ېئڭىڭىزغــا ســىرتتىن كىــرگهن ۇئ



134 

ــهۋۋۇرىڭىزدا ــىزنىڭ تهس ــدىيه س ىئ
 .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ-ۋال
 كاىئنات ائدەت كۈچى) 3(

وئيالپ بـاي«ناپولىيون ۆئزىنىڭ 
دېـگهن كىتـابىنى بېـسىپ» بولۇش

ـــۇرۇن  ـــشتىن ب ـــات«تارقىتى كاىئن
ـــــى تېخـــــى» ىائدەت كـــــۈچ ن

بايقىمىغــان بولــۇپ، ۇئنــى كېــيىن
ــــــسىيىلىرىدە ــــــاپ، ۆئز لېك بايق

 .وئتتۇرىغا قويغان
ــايىنى ــاكى غ ــىرى، ي ــارنىگى س ك
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رېائللىققا ائيالندۇرۇش قـانۇنىيىتى
كاىئنــاتتىكى مهلــۇم بىــر كۈچنىــڭ
ــــۈم ــــدىن ۈئن ــــىرى تۈپهيلى تهس
بېرىدىغان بولۇپ، ۇئ ھهرگىزمۇ بىر
ـــ ـــۈم بېرى ـــادىپىيلىقتىن ۈئن پتاس

شــۇنداقال ۇئنىــڭ. قالغــان ەئمهس
ـــر ـــۇ بى ـــشى ھهرگىزم ـــۈم بېرى ۈئن
ســـىرلىق يـــاكى ســـېھرىي ىئـــشمۇ

ــــۇتلهق رول. ەئمهس ــــدا م بۇنىڭ
ائدەت«وئينىغىنـــــى ائدەتـــــته 

ــــــۈچى ــــــدىغان» ك دەپ ائتىلى
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 .كۈچتىن ىئبارەت
كاىئناتتىكى ھهممه نهرسـىلهرنىڭ
ـــار ۆئزگىـــچه تهبىىئـــي ائدىتـــى ب

ىــرھهر بىــر جىــسىم، ھهر ب. بولىــدۇ
مهخلۇق ۋە ھهر بىر كۈچ باشقا بىـر
نهرســه كېلىــپ ۆئزگهرتمىگــۈچه،
ــى ــي ائدىت ــۇ تهبىىئ ــڭ ائش ۆئزىنى

ىئنسان. بويىچه ىئش ېئلىپ بارىدۇ
ـــي ـــچه تهبىىئ ـــۇ ۆئزگى كۆڭلىنىڭم

ۇئ بولـسىمۇ كۆڭـۈلگه. ائدىتى بـار
پۈككهن ھهر قانداق بىر وئي ياكى
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ـــــاددىي ـــــڭ م ىئـــــستهكنى ۇئنى
ققــــانۇسخىــــسىغا، يــــاكى رېائللى

ائيالندۇرۇشقا تىرىشىش، بىر وئينى
ـــىگه ائيالندۇرۇشـــتىن ـــر نهرس بى

 .ىئبارەت
كــــانىائت ائدەت كــــۈچى بىــــر

مهلـۇم بىـر. تهبىەئت قانۇنىيىتىدۇر
ـــتىم، ـــۈچ ھهر قې ـــاتقۇچى ك قوزغ
ـــر ـــشاش بى ـــدا وئخ ـــرار ھال تهك
نهتىجىنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرگهنـدە،

ماۋۇ ىئـش ائۋۇ ىئـشنى ۋۇجۇدقـا«
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هريــان بىــردېــگهن ج» كهلتۈرىــدۇ
ــــۇپ ــــانۇنىيىتى بول ــــەئت ق تهبى

ـــسابلىنىدۇ ـــي. ھې ـــى ەئمهلى وئين
نهرســىگه ائيالنــدۇرۇش كۆڭۈلنىــڭ
قىلىدىغان ىئشى، يـاكى كۆڭۈلنىـڭ

 .ائدىتىدۇر
ــاپولىيون  ــۇق30ن ــدىن ائرت  يىل

ۋاقىـــــت ســـــهرپ قىلىـــــپ، ەئڭ
ـــــــان ـــــــك بولغ مۇۋەپپهقىيهتلى
كىشىلهردىن نهچچه مىڭنى تهتقىق

سى بىـلهنقىلىپ، ۇئالرنىڭ ەئقىدىـ
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ۇئالر قولغـــــــــا كهلتـــــــــۈرگهن
ــسىدىكى ــۇۋەپپهقىيهتلهر وئتتۇرى م
.مۇناســـىۋەتنى ائنـــالىز قىلغـــان
نهتىجىـــــدە ۆئزىـــــگه تـــــارتىش
قــــانۇنىيىتى بىــــلهن غــــايهت زور
ــسىدىكى ــۇۋەپپهقىيهتلهر وئتتۇرى م
ــر ــۈردە بى ــل ت ــشنىڭ ىئزچى باغلىنى
ــــانلىقىنى بايقــــاپ، ــــل بولغ خى
كۆڭۈلنىــڭ ۆئزىــگه پۈكــۈلگهن بىــر

ا كۆرســــهتكهن ىئنكاســــىوئيغــــ
ھهرگىزمــۇ تاســادىپىيلىقتىن يــۈز
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بهرگهن بولماستىن، بهلكى ائلدىن
پهرەز قىلغىلـــى بولىـــدىغان بىـــر
ــــويىچه ــــانۇنىيىتى ب ــــەئت ق تهبى
ــــــۇق ــــــگه تول نهتىجىلهنگهنلىكى

 .ىئشهنگهن
ائدەمـــدىن تـــۆۋەن تۇرىـــدىغان
ــــز ــــسى بى ــــڭ ھهممى جانلىقالرنى

ــــــسىپ« ــــــي پرىن دەپ» تهبىىئ
نـــــات ائدەتائتايـــــدىغان كاىئ

كۈچىنىڭ بىۋاسىته تهسـىرى بىـلهن
ياشـايدۇ، كۆپىيىـدۇ، ۋە دۇنيــالىق
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ــدۇ ــى ائدا قىلى پهقهت. ۋەزىپىلىرىن
ىئنــسانالرغىال تــالالش ەئركىنلىكــى
ـــى تهڭ ۋە ـــلهن ياشـــاش ائدىت بى

ائرا باغالنغــان ائساســتا ائتــا-ۆئز
قىلىنغان بولۇپ، بۇ خىـل ھـالهتنى
ــهكلىنى ــڭ ش ــسان تهپهككۇرىنى ىئن

هرتىش ائرقىلىق ۆئزگهرتكىلـىۆئزگ
ــدۇ ــڭ. بولى ــىز پهقهت ۆئزىڭىزنى س

ـــۇزۇش ۋە ـــز تۇرغ ـــى ۆئزىڭى وئيىن
ۆئزگهرتىـــــشتىن ىئبـــــارەت بـــــۇ
ـــېلىش ـــشقا س ـــازىڭىزنى ىئ ىئمتىي
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ـــــدىرىڭىزنى ـــــال ۆئز تهق ائرقىلىق
جاھـــاننى زىلـــزىلىگه ســـالىدىغان
.دەرىجىـــدە كـــونترول قىالاليـــسىز
ســـىزنىڭ وئيلىرىڭىـــز بىـــر ېئنىـــق

ىرگــۈزۈلگهن ھامــان،شــهكىلگه ك
ۇئنـــى كــــانىائت ائدەت كــــۈچى
ۆئزىــــگه ۆئتكۈزۈۋېلىــــپ، بىــــر
.مهڭگۈلۈك ائدەتكه ائيالندۇرىـدۇ
ائنــــــــدىن ۇئ ائدەت باشــــــــقا
كۈچلـــــۈكرەك وئي شـــــهكىللىرى
تهرىپىــدىن ســىقىپ چىقىرىلغــۇچه
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 .ۆئز پېتىچه ساقلىنىپ ماڭىدۇ
ــــر كاىئنــــات ائدەت كــــۈچى بى
تهبىەئت قانۇنىيىتى بولۇپ، ۇئنىـڭ

ــــرك ــــىزنىڭ بى ــــشىچه، س ۆرسىتى
ائدىتىڭىــــــز كـــــــۆپ قېـــــــتىم
ـــر ـــىزنىڭ بى ـــدا ۇئ س تهكرارالنغان

ـــدۇ ـــزگه ائيلىنى ەئگهر. تهبىىئتىڭى
ــــدىيىلهرنى ۆئز ــــۇم ىئ ــــىز مهل س
كۆڭلىڭىزدە تهكرارالۋېرىدىكهنسىز،
ۇئالرنـــى كاىئنـــات ائدەت كـــۈچى
ۆئزىـــگه ۆئتكۈزۈۋېلىـــپ، ۇئالرنـــى
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ـــــــــزگه ســـــــــىزنىڭ تهبىىئتىڭى
 .ائيالندۇرىدۇ

ەت سىزگه پايدىلىق ۈئنۈممـۇائد
.بېرىدۇ، زىيانلىق ۈئنۈممـۇ بېرىـدۇ
سىزنىڭ كۆڭلىڭىز ۆئزىـگه كهلـگهن
ــــۇل ھهر قانــــداق ىئــــدىيىنى قوب
ــــــا ــــــى رېائللىقق ــــــپ، ۇئن قىلى

ـــشىدۇ ەئگهر. ائيالندۇرۇشـــقا تىرى
كـــــۆڭلىڭىز مهغلـــــۇپ بولـــــۇش
ەئندىشىسى بىلهن تولغـان بولـسا،
ـــــــــگه ـــــــــڭ ەئمهل كۆڭلىڭىزنى
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ـــد ـــۇرماقچى بولى ىغىنىمۇ دەلائش
ەئممـا. ائشۇ مهغلـۇبىيهت بولىـدۇ

سىز مهقسهتلىك ھالدا ۆئزىڭىزنىـڭ
ــپ، كــۆڭلىڭىزنى ــى ۆئزگهرتى وئيىن
مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش ۈئمىـدىگه
مهركهزلهشتۈرىدىكهنسىز، كۆڭلىڭىز
سىزگه مـۇۋەپپهقىيهت ائدا قىلىـش

ســـــىزنىڭ. يولىـــــدا تىرىـــــشىدۇ
كـــــۆڭلىڭىز ۆئزىـــــگه مهيلـــــى

ـــۇبىيهتنى تار ـــاكىمهغل ـــسۇن ي ت
مۇۋەپپهقىيهتنى تارتسۇن، سىزنىڭ
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كــــۆڭلىڭىز وئينــــى رېائللىققــــا
ائيالندۇرۇشتىكى سهۋەب كـانىائت

 .ائدەت كۈچىدىن ىئبارەتتۇر
مهزكۇر بۆلـۈمنى تۆۋەندىكىـدەك

 :خۇالسىلهش مۇمكىن
ۆئزىــگه تــارتىش قانۇنىيىتىنىــڭ–

ـــا ـــر ماگنىتق ـــشىچه، ســـىز بى دېيى
وئخشاش بولـۇپ، سـىز ىئـستىگهن

ۆڭلىڭىزنى مهركهزلهشـتۈرگهنۋە ك
ھهر قانداق بىر نهرسىنى ۆئزىڭىزگه

 .تارتىسىز
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ــر وئي يــاكى– كــۆڭلىڭىزدىكى بى
ىئستهك ۆئزىڭىزگه سـىز ىئـستىگهن
ــــــپ ــــــىنى تارتى ــــــائل نهرس رې
ەئكېلىشتىكى سـهۋەب، وئي بىـلهن

ائرا باغالنغـــــان-رېائللىـــــق ۆئز
 .بولىدۇ

ـــسىز– ـــاغلىنىش چهك ـــداق ب بۇن
ـــــ ـــــق ەئمهل ـــــل ائرقىلى گهەئقى

ائشــــىدىغان بولــــۇپ، پۈتــــۈن
ــىلهرنى ــمه نهرس ــاتتىكى ھهم كاىئن

ائرا بــــــاغالپ تۇرىــــــدىغان-ۆئز
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نهرســــىمۇ دەل ائشــــۇ چهكــــسىز
 .ەئقىلدۇر

ــه– ــدۇائل نهرس ــر ىئندىۋى ھهر بى
ــڭ بىــر خىــل شــهكلى ېئنېرگىيىنى
بولغــانلىقى ۈئچــۈن، دۇنيــادىكى

ـــــــمه نهرســـــــىلهر ۆئز ائرا-ھهم
ھهر بىر جىـسىم،. باغالنغان بولىدۇ

هر بىر مهخلۇق، ۋە ھهر بىـر كـۈچھ
ــــــر نهرســــــه —وئخــــــشاش بى

ــــــشىمىغان ــــــڭ وئخ ېئنېرگىيىنى
 .نۇسخىسىدىنال ىئبارەت
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ھهر بىر ىئندىۋىدۇائل نهرسىنىڭ–
ـــگه خـــاس مـــايىللىقى، ـــر ۆئزى بى
تهبىىئــي ائدىتــى يــاكى مهۋجــۇت

ھهر. بولۇپ تۇرۇش ھالىتى بولىـدۇ
بىر مهخلۇق، جىـسىم، يـاكى كـۈچ

ــي ائدى ــڭ تهبىىئ ــاكىۆئزىنى ــى ي ت
تهبىىئي خۇسۇسىيىتى بويىچه ىئش
تۇتىــدىغان بولــۇپ، پهقهت باشــقا
بىر نهرسه كېلىـپ ۆئزگهرتكهنـدىال

 .بۇ خىل ەئھۋالمۇ ۆئزگىرىدۇ
ىئنـــسان كۆڭلىنىڭمـــۇ ۆئزىـــگه–
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ـــاكى ـــى ي خـــاس تهبىىئـــي ائدىت
ۇئ بولـــسىمۇ ھهر. مـــايىللىقى بـــار

قانــداق بىــر وئي يــاكى ىئــستهكنى
ائشـــــۇ وئينىـــــڭ فىزىكىلىــــــق

ـــدۇرۇش ـــسىغا ائيالن ـــۇ. نۇسخى ب
ــۈچى ــات ائدەت ك ــايىللىق كاىئن م

 .دەپ ائتىلىدۇ
ىئنــــسانالر ۆئز وئيىنــــى ۆئزى–

ائڭلىــق ھالــدا ۆئزگهرتهلهيــدىغان
ائالھىدە ىئقتىـدارغا ىئـگه بولـۇپ،
بــۇ جهھهتــته ۆئزىنىــڭ تهبىىئــي
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ــــش ــــويىچه ىئ ــــىيىتى ب خۇسۇس
ـــىلهرگه ـــقا نهرس ـــدىغان باش تۇتى

شۇڭالشــــــــقا. وئخــــــــشىمايدۇ
ڭلىڭىزنى نـــــــــــېمىگهكـــــــــــۆ

ــز ــىز ۆئزىڭى مهركهزلهشتۈرۈشــنى س
شـۇ ائرقىلىـق. كونترول قىالاليـسىز

ــــــات ائدەت كۈچىــــــدىن كاىئن
ــــدا ــــدىلىق ھال ــــزگه پاي ۆئزىڭى

 .پايدىلىنااليسىز
ـــىز كـــۆڭلىڭىزگه ـــسى، س قىسقى
ـــنى ـــدىيىنى تۇرغۇزۇش ـــسى ىئ قاي
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ۆئزىڭىـــز كـــونترول قىالاليـــدىغان
ـــي ـــڭ تهبىىئ ـــۇپ، كۆڭلىڭىزنى بول

ڭلىڭىزدىكى ائشۇ وئينىائدىتى كۆ
رېائللىققــــــا ائيالندۇرۇشــــــتىن

شۇڭالشقا ەئگهر سـىز بىـر. ىئبارەت
وئينى ائڭلىـق ھالـدا كـۆڭلىڭىزگه
پۈكىدىكهنسىز، ۇئ ھالدا كـۆڭلىڭىز
ــشقا ــدا پايدىلىنى ــك ھال ائپتوماتى
ـــالالردىن ـــارلىق ائم ـــدىغان ب بولى
پايدىلىنىپ ائشۇ وئينـى ەئمهلـگه

  .ائشۇرۇشقا تىرىشىدۇ
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ستهك ياكى ئىنتايىن ئى. 5
 ئېنىق ئاساسىي نىشان

ــــــــــا ــــــــــالنى رېائللىقق خىي
ائيالندۇرۇشنىڭ بىرىنچـى قهدىمـى
سىز ېئرىشمهكچى بولغان نهرسىنىڭ
نېمه ىئكهنلىكـى ھهققىـدە وئيـالپ
ــق ىئــدىيه ــايىن ېئنى ــان ىئنت چىقق

بۇنى ناپولىيون. بولۇشتىن ىئبارەت
ــڭ  ــدا -1ۆئزىنى ــايىن«كىتابى ىئنت

ـــــق ائساســـــىي نىـــــ »شانېئنى
 definite chief«ىئنگلىـزچه (
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aim«(ــى ــاپ، ىئككىنچ ، دەپ ائت
ــسا  ــدا بول ــستهك«كىتابى دەپ» ىئ

ـــڭ ـــۇپ، ناپولىيوننى ـــان بول ائتىغ
»مــــۇۋەپپهقىيهت قــــانۇنىيىتى«

پرىنــسىپ-1دېــگهن كىتابىــدىكى 
ــارەت ــدىن ىئب ــۇ ۇئقۇم ــا مۇش مان

دېــگهن ســۆز» ىئــستهك«. بولغــان
ــزچه ــشلىتىلگهن ىئنگلى ــۈن ىئ ۈئچ

بولــۇپ، يۇلغــۇن» desire«ســۆز 
لۇغىتىـــدە بـــۇ ســـۆزنىڭ مهنىـــسى

»ائرزۇ، ۈئمىد، ىئـستهك، تىـلهك«
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لېكىن، ىئنگلىزچىدا. دەپ ېئلىنغان
،»wish«ۈئچــــــــــۈن » ائرزۇ«
»hope«ۈئچـــــۈن » ۈئمىـــــد«

ــــــــۇپ، ــــــــشلىتىلىدىغان بول ىئ
ـــــــدىكى ـــــــڭ كىتابى ناپولىيوننى

»desire «دېـــگهن ســـۆز پهقهت
دېــــگهن مهنىــــدىال» ىئــــستهك«

بـۇ سـۆزنىڭ ۆئزىـگه. گهنىئشلىتىل
تارتىش قانۇنىيىتىدە وئينايـدىغان
رولى بهك مۇھىم بولغاچقا، مهن بۇ
يهردە ائزراق ائالھىدە ەئسكهرتىش
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 .بېرىپ قويدۇم
ـــــــلهن) 1( كهشـــــــپىياتچى بى

 سهرگهردان
ــدا ــڭ كىتابلىرى ــاپولىيون ۆئزىنى ن
ۆئزى كۆرۈشــــــــكهن دانلىــــــــق
شهخــــــسلهرنىڭ ھېكــــــايىلىرىنى

تكهن بولـۇپ،ناھايىتى كۆپ ىئشله
ھهققىـــدىكى» ىئـــستهك«ۇئنىـــڭ 

بايانىـــدا ىئـــشلهتكىنى دۇنياغـــا
ـــاس ـــپىياتچى توم ـــھۇر كهش مهش
ــر ســهرگهردان ــلهن بى ېئدىــسون بى
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ــسىدىكى ــارنېس وئتتۇرى ــدۋىن ب ېئ
ۇئ مۇشـۇ ھېكـايه. ھېكايه بولغـان

ــدىيىنى ــر ىئ ــداق بى ــق مۇن ائرقىلى
ـــۈرگهن ـــرى س ـــىز: ىئلگى ەئگهر س

ددىيمهلۇم بايلىق ياكى باشـقا مـا
نهرســىگه ېئرىــشىش توغرىــسىدىكى
ــگه ــى ەئمهل ــالىڭىزنى ۇئن ــر خىي بى
ـــايىن ـــدىكى ىئنت ـــۇرۇش يولى ائش
ېئنىـــق مهقـــسهت، ىئزچىللىـــق ۋە
ــلهن ــستهك بى ــان ىئ ــۈپ تۇرغ كۆي
بىرلهشتۈرسىڭىز، ۇئ خىيـالىڭىز بىـر
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ــــۇ ــــىگه، بولۇپم ــــي نهرس ەئمهلى
ــــىگه ــــۈك نهرس ــــايىن كۈچل ىئنت

 .ائيلىنىدۇ
بــارنېسەئينــى ۋاقىتتــا، ېئــدۋىن 

ىئسىملىك بىر سـهرگهردان تومـاس
ېئدىسونغا شېرىك بولۇش نىيىـتىگه

ــۇ ــلىپىدىال. كېلىپت ــېكىن، ۇئ دەس ل
مۇنـــداق ىئككـــى مهســـىلىگه دۇچ

ــۇ ــاس: كېلىپت ــارنېس توم ــرى، ب بى
يهنه. ېئدىــسوننى تونۇمايــدىكهن

بىرى بولـسا، ۇئنىـڭ پـويىز بېلىتـى
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ېئلىپ، توماس ېئدىسوننىڭ قېشىغا
ـــۇلى ـــارغۇدەك پ . يـــوق ىئـــكهنب

كۆپىنچه كىشىلهر بۇنداق ەئھۋالغـا
يولۇققانــدا ۆئز نىيىتىــدىن يانغــان

ــوالتتى ــداق. ب ــارنېس ۇئن ــېكىن ب ل
ۇئ تومــاس ېئدىــسوننىڭ. قىلمـاپتۇ

شــىركىتى جايالشــقان شـــهھهرگه
ــۇ ــا چۈشــۈپ بېرىپت .يــۈك پويىزىغ
پويىزدىن چۈشكهندە، بارنېس بىـر
سهرگهردان تۈسىنى ائلغان بولۇپ،

ــــڭ  ــــرۇئنى ــــسا بى ــــالى بول خىي
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—پادىــشاھنىڭ تۈســىنى ائلغــان
ــى ــر ائدەتتىك ــڭ ىئــستىكى بى ۇئنى
ــــــر ائرزۇ ــــــستهك ەئمهس، بى ىئ
ــــدمۇ ەئمهس ــــر ۈئمى ەئمهس، بى
بولــۇپ، ۇئ بىــر ىئنتــايىن ېئنىــق

ۇئ. ائساســــىي نىــــشان ىئــــدى
بارلىقىنى ائتا قىلىش ائرقىلىـق ۆئز
ىئـــستىكىنى ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش

 .غانۈئچۈن قهتىئي ىئرادە باغلى
ــــشىپ ــــدىن دېيى ــــارنېس ائل ب
قويمايال ېئدىسوننىڭ ىئشخانىـسىغا
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ـــگهن ـــدىن. كهل ـــېكرېتار ۇئنىڭ س
نېمىشقا كهلگهنلىكىنى سـورىغاندا،
بــۇ يــاش يىگىــت ھــېچ قانــداق

مهن ېئدىــسونغا«ەئيمهنمهســتىنال 
ــدىم ــولغىلى كهل ــېرىك ب ، دەپ»ش

بـارنېس ېئدىـسون. جاۋاب بهرگهن
بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ، بىـــر ســـاەئت

ــنال. هشــكهنسۆزل ــۇنىڭدىن كېيى ش
ـــازىلىق ـــدا ت ـــسوننىڭ زاۋۇتى ېئدى
.ىئشچىسى بولـۇپ ىئـش باشـلىغان

ەئممــا بــارنېس. يىلــالر ۆئتــكهن
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ۆئزىنىڭ ائساسـىي نىـشانى قىلغـان
.نهرســـىگه يېقىنمـــۇ كـــېلهلمىگهن
ــر شــۇنداقتىمۇ ۇئنىــڭ كۆڭلىــدە بى
:ىئش توختىماي يۈز بېرىپ تۇرغان
ـــېرىك ـــسونغا ش ـــڭ ېئدى ۇئ ۆئزىنى

ـــ ـــسايىنبول ـــستىكىنى كۈن ۇش ىئ
ۆئز. كۈچهيتىـــــــپ ماڭغـــــــان

ىئرادىـــسىدىن قىلچىمـــۇ يانمـــاي،
ــــشىنى ــــهتنىڭ كېلى ــــرەر پۇرس بى
ــۈتكهن، ۋە ــلهن ك ــهۋرچانلىق بى س

ۇئ. ۇئنىڭغا تهييار بولـۇپ تۇرغـان
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بۇنىـڭ نـېمه پايدىـسى؟«: ۆئزىگه
مهن پىالنىمنــى ۆئزگهرتىــپ، بىــر
مـــال ســـاتقۇچى بولـــۇپ ســـىناپ

نىـــــڭۇئ. ، دېمىـــــگهن»باقـــــاي
ــــــسىچه،  ــــــۇ يهرگه«ەئك مهن ب

ېئدىسونغا شېرىك بولـۇش ۈئچـۈن
ـــدىم ـــۇ ىئـــش ۈئچـــۈن. كهل مۇش

ۆئمرۈمنىڭ قالغـان قىـسمى سـهرپ
ــۇم ــسۇنكى، مهن چوق ــسىمۇ بول بول
ــــــــگه ــــــــشانىمنى ەئمهل ۆئز نى

ـــــــۇرىمهن ـــــــگهن»ائش ۇئ. ، دې



164 

ــــيهتكه ــــقهتهن قهتىئــــي نى ھهقى
ـــگهن ـــق. كهل ـــر ىئنتـــايىن ېئنى بى

ــۇزۇپ ــدە تۇرغ ــسهتنى كۆڭۈل ،مهق
ۇئنى ائدەمنىڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدىنى
قاپلىۋالىدىغان دەرىجىگه كهلگۈچه
كۆڭۈلدە ساقالپ، ۇئنىڭغـا يېـتىش
ــــۈرەش ــــىز ك ــــۈن توختاۋس ۈئچ
قىلغانــــــدا، ائدەم ھهقىــــــقهتهن
.كۆزلىگهن ۈئنۈمگه ېئرىشهلهيدۇ

بارنېس ېئدىسونغا شېرىك بولـۇش
ــسوننىڭ ــۈپ، ېئدى ــىتىنى كۈت پۇرس
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ق يىـل تـازىلى5زاۋۇتىدا جهمىئـي 
يىلــى-1888. ىئشچىــسى بولغــان

ېئدىسون بىر ۈئنائلغۇ ماشىنىـسىنى
ـــــڭ ـــــدا، ۇئنى ـــــىپ قىلغان كهش
شــىركىتىدىكى بازارالشــقا مهســۇئل

ـــشىلهر  ـــان كى ـــىنا«بولغ ـــۇ ماش ب
، دەپ قاراپ، ۇئنىڭغا»سېتىلمايدۇ

بـارنېس بولـسا. ائنچه قىزىقمىغـان
، دەپ»ۇئنـــى مهن ســـاتااليمهن«

اوئيــالپ، بــۇ خىيــالىنى ېئدىــسونغ
ېئدىـسون بولـسا ۇئنىڭغـا. ېئيتقان
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.بىر پۇرسهت بېرىشنى قارار قىلغـان
ـــشتا ـــىنىنى سېتى ـــارنېس ۇئ ماش ب
ــــــك ــــــايىن مۇۋەپپهقىيهتلى ىئنت
ــىنىنى ــيىن، ۇئ ماش ــدىن كې بولغان
پۈتۈن ائمېرىكا مىقياسىدا سـېتىش
ۋە تارقىتىش مۇالزىمىتىنى بارنېسقا

ــارنېس. بهرگهن ــپ ب ــۇنداق قىلى ش
ـــقه ـــسونغا ھهقى ـــېرىكېئدى تهن ش

وئيالپ باي«شۇ ائرقىلىق . بولغان
ــۇش ــتىم» بول ــر قې ــانۇنىيىتىنى بى ق

3-2ۇئ باي بولۇپ، . ىئسپاتلىغان
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ــشكهن ــا ېئرى ــالر پۇلغ ــون دول مىلي
ەئسىرنىڭ بېـشىدىكى-20بولۇپ، 

 مىليـون پـۇل سـېتىۋېلىش3-2بۇ 
ەئسـىرنىڭ-21قىممىتى جهھهتته 

 مىليـون دولالردىـن60بهشىدىكى 
بــۇ. ا تــوغرا كېلىــدۇكــۆپرەك پۇلغــ

ــۇھىمراق ــدىنمۇ م ــۇ پۇل يهردە ائش
ــــه، ــــدىغان نهرس ــــدا تۇرى وئرۇن
بارنېـــسنىڭ مۇنـــداق بىـــر ىئـــشنى
ــــــارەت ــــــسپاتلىغىنىدىن ىئب :ىئ
ىئنــسانالر ھــازىرغىچه بايقالغــان،
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ىئنتــــايىن ېئنىــــق بىلىملهردىــــن
پايدىلىنىپ، بىر خىيالنى ەئمهلىـي

بۇ بىلىـم. نهرسىگه ائيالندۇرااليدۇ
 تونۇشـــــتۇرۇلىدىغانتۆۋەنـــــدە

ــق« ــايىن ېئنى ــاكى ىئنت ىئــستهك ي
دىـن» ائساسىي نىـشان پرىنـسىپى

 .ىئبارەت
 ىئستهك) 2(

ســىز مهيلــى بىــر چــوڭ نهرســىنى
ــك ــر كىچى ــاكى بى ــڭ، ي ائرزۇ قىلى
نهرســــىنى ائرزۇ قىلىــــڭ، ۇئنىــــڭ
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چوقۇم بىر ائساسىي مهقـسىتى بـار
ـــسهت ســـىزنىڭ ـــۇ مهق ـــۇپ، ب بول
ەكـــۆڭلىڭىزدە ىئنتـــايىن ېئنىـــق ۋ

سـىزنىڭ. كونكرېت بۆلىشى كېـرەك
ىئستىكىڭىز يـاكى ىئنتـايىن ېئنىـق
ائساسىي نىـشانىڭىز بىـر كونكرېـت
ـــر چـــوڭراق ـــشى، بى ـــشان بۆلى نى
وئبيېكتىپ بۆلىشى، ياكى سـىزنىڭ
ــك ــا يېتهكچىلى ــۈن ھاياتىڭىزغ پۈت
ـــسهپىۋىلىك ـــر پهل ـــدىغان بى قىلى
ھېكمهتلىـــــك ســـــۆز بۆلىـــــشىمۇ
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ەئگهر ســىز ۇئنــى بىــر. مــۇمكىن
ــــــــــاخىي ــــــــــدىن رېائللىقق ال

ـــسىز، ـــدۇرماقچى بولىدىكهن ائيالن
ۇئنىــڭ نامايهندىــسىنىڭ قانـــداق
بولىــدىغانلىقىنى چوقــۇم ىئنتــايىن

 .ېئنىق بىلىشىڭىز كېرەك
پــــسىخولوگىيىلىك پرىنــــسىپالر

 :مۇنداق دەيدۇ
بىرىنچى، ىئنـسان بهدىنىنىـڭ ھهر
بىــــر ىئختىيــــارى ھهرىكىتىنــــى
ـــۈرۈپ ـــالى كهلت ـــساننىڭ خىي ىئن
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ۇ، كــونترول قىلىــدۇ، ۋەچىقىرىــد
ـــدۇ ـــان. يېتهكلهي ـــداق جهري بۇن

كۆڭۈلنىڭ رولى ائرقىلىـق ەئمهلـگه
 .ائشۇرۇلىدۇ

ىئككىنچــى، ســىزنىڭ ېئڭىڭىــزدا
مهلۇم بىر خىيال يـاكى ىئـدىيىنىڭ
مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشـى شـۇنىڭغا
مــــاس كېلىــــدىغان بىــــر خىــــل
ھېسسىياتنى ۋۇجۇدقـا كهلتـۈرۈپ،
اسىزنى ائشۇ ھېسسىياتنى شـۇنىڭغ
ــــــــدىغان بهدەن ــــــــاس كېلى م
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ــــــقا ــــــتىگه ائيالندۇرۇش ھهرىكى
بــۇ ھهرىــكهت ســىزنىڭ. قىــستايدۇ

ــــــــۈس ــــــــا تهلتۆك خىيالىڭىزغ
 .ۇئيغۇنالشقان بولىدۇ

بۇ پرىنسىپنى باشقىچىرەك بايـان
قىلساق، سـىز بىـر ناھـايىتى ېئنىـق
ـــــۇ ـــــالالپ، ائش ـــــسهتنى ت مهق
مهقــسهتنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــقا
ۇقهتىئــي ىئــرادە باغلىــسىڭىز، ائشــ
تالالشنى قىلغان پهيتتىن باشالپال،
بۇ مهقسهت سـىزنىڭ ېئڭىڭىزدىكـى
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ـــدىغان ـــدا تۇرى ـــۈمران وئرۇن ھۆك
شـۇنىڭ بىـلهن. خىيالغا ائيلىنىـدۇ

ــگه ــسهتنى ەئمهل ــۇ مهق ــىز ائش س
ائشــۇرۇش ۈئچــۈن زۆرۈر بولغــان
ھهقىقىي ەئھۋالالرغـا، ۇئچۇرالرغـا،
ـــۇپ ـــهزگۈر بول ـــلهرگه س ۋە بىلىم

زگه بىــرســىز كــۆڭلىڭى. تۇرىــسىز
ىئنتــــايىن ېئنىــــق مهقــــسهتنى
وئرناتقـــان پهيتـــتىن باشـــالپال،
ســـىزنىڭ كـــۆڭلىڭىز ائڭلىـــق ۋە
ــسهتنى ــۇ مهق ــدا ائش ــسىز ھال ائڭ
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ەئمهلــگه ائشــۇرۇش ۈئچــۈن زۆرۈر
بولغان ماتېرىيـالالرنى يىغىـدۇ، ۋە

 .ۇئالرنى ۆئزىدە ساقاليدۇ
ــڭ ــىزنىڭ ھاياتىڭىزنى ــستهك س ىئ
ېئنىــــــق مهقــــــسىتىنىڭ نــــــېمه

ـــــدىغانىئكهنلىك ـــــى بهلگىلهي ىن
ســــىزنىڭ ائساســــىي. ائمىلــــدۇر

ىئستىكىڭىزنىڭ نـېمه ىئكهنلىكىنـى
باشــــقا ھــــېچ كىــــم بهلگىــــلهپ

ۇئنـــى ســـىز ۆئزىڭىـــز. بهرمهيـــدۇ
تاللىغــــان ھامــــان، ۇئ ســــىزنىڭ



175 

ـــــىي ـــــق ائساس ـــــايىن ېئنى ىئنت
ـــر ـــپ، ۇئ بى ـــشانىڭىزغا ائيلىنى نى
رېائللىققـــا ائيلىنىـــپ بولغـــۇچه
ـــقهت ـــڭ دىق ســـىزنىڭ كۆڭلىڭىزنى

باشـــقا بىـــر. مهركىزىـــدە تۇرىـــدۇ
زىددىيهتلىك ىئستهك كـۆڭلىڭىزگه
كىرمىگۈچه، ەئسـلىدىكى ىئـستهك

 .ۆئز وئرنىنى بوشاتمايدۇ
ەئگهر سىز ۆئز ھاياتىڭىز ۈئچـۈن
بىـــر ىئنتـــايىن ېئنىـــق ائساســـىي
ــىز ــسىز، س ــشاننى تاللىمايدىكهن نى
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ــــــلهن ۆئز ــــــز بى ۆئز ېئنېرگىيىڭى
ــۆپ ــايىن ك ــۇرىڭىزنى ىئنت تهپهكك

رغا ۋە ھهر خىل يۆنىلىشلهرگهىئشال
چېچىۋېتىپ، كۈچىڭىزنى بىر يهرگه
يىغالمايــسىز، ھهمــدە قارارســىز ۋە

بـــۇ. ائجىـــز ھـــالهتته ياشايـــسىز
خۇددى بىر چوڭايتقۇچى ەئيـنهك

سـىز كـۈن. ياكى لېنزىغا وئخشاش
نۇرىنى ائشۇنداق بىر ەئينهك بىلهن
بىــر نۇقتىغــا ىئنتــايىن كۈچلــۈك

، بىـر پهننـىھالدا يىغىش ائرقىلىق
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.كۆيدۈرۈپ، ۇئنى تېشىۋېتهلهيـسىز
ىئنتايىن ېئنىـق مهقـسهتنىڭ رولـى
ەئنه شـــــــــۇ چوڭـــــــــايتقۇچى
ــشاش ــلهن وئخ ــى بى .ەئينهكنىڭك
ەئگهر سىز ۇئ ەئينهكنى ېئلىۋېتىپ،
وئخشاش مىقداردىكى كۈن نۇرىنى
ھېلىقى پهنـگه بىـرەر مىليـون يىـل
ـــز ـــى ھهرگى چۈشۈرســـىڭىزمۇ، ۇئن

 .كۆيدۈرەلمهيسىز
ۆئزىڭىزنىـــڭ ىئـــستىكىنىســـىز 

ىئنتــايىن ەئســتايىدىللىق بىــلهن
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تاللىـشىڭىز، ھهمــدە ۇئنـى تــالالپ
بولغاندىن كېيىن، ۇئنـى بىـر ۋاراق
ـــۈنى كهم ـــپ، ھهر ك قهغهزگه يېزى
دېگهنـــدە بىــــر قېــــتىم كــــۆرۈپ
تۇرااليــدىغان بىــر جايغــا چــاپالپ

ــــرەك ــــىڭىز كې ــــداق. قويۇش بۇن
ــــــسىخولوگىيىلىك ــــــشنىڭ پ قىلى

ــار ــى ب ــۇنداقيه. ائساس ــى، مۇش ن
قىلىشتىكى سهۋەب، بـۇ مهقـسهتنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
ىئنتايىن قـاتتىق وئرنىتىـپ، ۇئنـى
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يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىزغـــا بىـــر ائدەت
ياكى بىر اليىـھه سـۈپىتىدە قوبـۇل
ــــق ۆئز ــــدۇرۇپ، شــــۇ ائرقىلى قىل
-ھايـــــــــاتىڭىزدىكى ىئـــــــــش

پاائلىيهتلىرىڭىزگه ائشۇ مهقـسهت
ــدىغان،  ــق قىلى ــىزنىھۆكۈمرانلى س

ـــــگه ائشـــــۇ مهقـــــسهتنىڭ ىئچى
يوشــــــــــۇرۇلغان نهرســــــــــىگه
قهدەممۇقهدەم يېتهكلهيدىغان بىـر
ەئھــۋالنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرۈشــتىن

 .ىئبارەت
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ســـــىزنىڭ ۆئز ىئـــــستىكىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
ىئنتـــــــــــــايىن قـــــــــــــاتتىق
وئرنۇتالىــــــــــــــــــــــشىڭىزنىڭ
ــــــسىپى پــــــسىخولوگىيىلىك پرىن

تىـــن» ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ«
ــارەت ــىز ۆئز.ىئب ــزگه- ۇئ س ۆئزىڭى

.قايتا بېرىدىغان تهكلىپتـۇر-قايتا
ــسىپىنى ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىن

پهن تولــۇق ىئــسپاتلىغان-ىئلىــم
ــالنغاندا، ــۇنىڭغا ائساس ــۇپ، ش بول
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ـــايىن ـــۆڭلىڭىزگه ىئنت ـــىزنىڭ ك س
چوڭقـــۇر وئرنـــاپ كهتـــكهن بىـــر
ىئستهك سىزنىڭ پۈتـۈن بهدىنىڭىـز
بىلهن پۈتـۈن ۋۇجـۇدىڭىزنى ۆئزى

ــل هن تويۇنــدۇرۇپ، كــۆڭلىڭىزنىبى
ــا ــۈك ماگنىتق ــايىن كۈچل ــر ىئنت بى

ـــــــــدۇ ـــــــــىزنىڭ. ائيالندۇرى س
ىئستهيدىغىنىڭىز بىـر ەئمهلىـيهتكه
ۇئيغــــۇن نهرســــىال بولىــــدىكهن،
ماگنىتقـــــا وئخـــــشاپ قالغـــــان
ـــــستىگهن ـــــىز ىئ ـــــۆڭلىڭىز س ك
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.نهرسىلهرنى ۆئزىگه تارتىپ كېلىدۇ
تومــــاس ېئدىــــسون مانــــا شــــۇ

 ۆئزىنىـڭپرىنسىپتىن پايـدىلىنىپ،
ەئســــلىدىكى ىئنتــــايىن تــــۆۋەن
وئرنىــــدىن ائمېرىكــــا ۋۇجۇدقــــا
كهلتـــــۈرگهن تـــــارىختىكى ەئڭ
داڭلىــــق كهشــــپىياتچى بولــــۇش

بارنېـــسمۇ. وئرنىغـــا كۆتـــۈرۈلگهن
ائشۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىپ، بىـر
ــا ــوڭ بايغ ــر چ ــهرگهرداندىن بى س

ېئيبرىخــام لىنكولنمــۇ. ائيالنغــان
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ىـرائشۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىپ، ب
ـــــــسىدىن ـــــــڭ بالى كهمبهغهلنى
ـــــــق ـــــــڭ ەئڭ داڭلى ائمېرىكىنى
.پرېزىدېنتلىرىنىڭ بىرىگه ائيالنغان

مېنىڭ ھـازىرغىچه بولغـان: ىئالۋە
ــىي رول ــدا ائساس ــۈن ھاياتىم پۈت
وئينىغـــان نهرســـىمۇ دەل ائشـــۇ
ائپتوماتىك تهكلىپ پرىنـسىپىدىن

 .ىئبارەت
يۇقىرىدىكى ائپتوماتىك تهكلىـپ

ىنىشپرىنــــسىپىنى تــــوغرا چۈشــــ
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ۈئچۈن، سىزگه مۇنداق بىر مىـسال
ەئگهر ســــــىزنىڭ. كۆرســــــىتهي

ــــى ــــر يېڭ ــــستهيدىغىنىڭىز بى ىئ
ــــىزنىڭ ــــسا، س ــــل بول ائپتوموبى
ـــستىكىڭىزنىڭ ـــر ىئ ـــۇنداق بى ائش
بولغىنى ۈئچۈنال ۇئ ماشىنا سىزنىڭ
ــــپ ــــدىغا كېلى ــــڭ ائل ۆئيىڭىزنى

ــدۇ ــۇ. قالماي ــىزنىڭ ائش ــا س ەئمم
ـــر كۆيـــۈپ تۇرغـــان ماشـــىنىغا بى

ــستىكىڭى ــۇىئ ــدىكهن، ب ــار بولى ز ب
ــىنىنى ــۇ ماش ــىزنى ائش ــستهك س ىئ
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ېئلىــش ۈئچــۈن كېتىــدىغان پۇلغــا
ـــدىغان ـــدا قوللىنى ېئرىـــشىش يولى
.توغرا ھهرىكهتلهرگه يېتهكلهيدۇ

بىـــر ىئـــستهكنى ائلتۇنغـــا) 3(
ـــــــــــنىڭ  - قهدەم6ائيالندۇرۇش

 باسقۇچلىرى
ــر بــاي بولــۇش ەئگهر ســىزنىڭ بى
ىئستىكىڭىز بولسا، ۇئنى رېائللىققـا

يالنـدۇرۇش ۈئچـۈن تۆۋەنـدىكىائ
ــــــي قهدەم6 ــــــق، ەئمهلى - ېئنى

 :باسقۇچالرنى بېسىشىڭىز كېرەك
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ــك-1 ــىز قانچىلى ــۆڭلىڭىزدە س ك
پۇل ىئـستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنىـق

 مىـــڭ50مهســـىلهن، : بهلگىـــلهڭ
 .دولالر

ـــا-2 ـــۇلنى قولغ ـــۇ پ ـــىز ائش س
ـــڭ ـــيىن، ۇئنى ـــدىن كې كهلتۈرگهن
زاكىتىنـــــــــــــى قانـــــــــــــداق

ـــــــدىغانلىقىڭىزنى ېئ ـــــــقبېرى نى
بــۇ دۇنيــادا ھېچنــېمه—بهلگىــلهڭ

بهرمهي، پهقهتــال ائلىــدىغان ىئــش
 .يوق
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ـــشمهكچى-3 ـــا ېئرى ائشـــۇ پۇلغ
 .بولغان ۋاقىتنى ېئنىق بېكىتىڭ

سىز ۆئز ىئستىكىڭىزنى قانداق-4
ەئمهلگه ائشۇرۇش توغرىـسىدا بىـر
ـــڭ ـــۈزۈپ چىقى ـــالن ت ـــق پى .ېئنى
شــۇنداقال ســىزنىڭ تهييــارلىقىڭىز

ــسۇن ــسۇن، شــۇ -بول ــانالبولمى زام
 .ىئش باشالڭ

4بىر ۋاراق قهغهزگه يۇقىرىقى -5
نهرسىنى ناھايىتى ېئنىق، ناھايىتى

 .ىئخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ
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قهغهزگه يېزىلغان بۇ نهرسىنى-6
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن
قوپقانــدىن كېيىــنال بىــر قېــتىم، ۋە
ائخـشىمى ۇئخالشـتىن بـۇرۇن بىــر

سـىز. قېتىم ۈئنلۈك وئقۇپ چىقىـڭ
ــىز  ــدا، س ــى وئقۇۋاتقان ــۇ«ۇئن ائش
ــشىمهن ــۇم ېئرى ، دەپ»پۇلغــا چوق

ۆئزىڭىــزگه ىئــشىنىپ، ائشــۇ-ۆئز
ــــى ــــشكهن ۋاقىتتىك ــــا ېئرى پۇلغ
ــــدىڭىزغا ــــۆز ائل ــــۋالالرنى ك ەئھ
ــــى ــــۇ ۋاقىتتىك ــــۈرۈپ، ائش كهلت
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 .ھېسسىياتىڭىزنى بىلىپ تۇرۇڭ
ـــــۇ  ـــــگه6ب ـــــى ەئمهل  قهدەمن

كۆيــــۈپ تۇرغــــان«ائشۇرۇشــــتا 
ـــىزگه ىئن» ىئـــستهك ـــايىن زورس ت

ـــدۇ ـــاردەم قىالالي ەئگهر ائشـــۇ. ي
پۇلغا ېئرىـشىش ىئـستىكى سـىزنىڭ
پۈتــــــــــۈن ۋۇجــــــــــۇدىڭىزنى
ــۇ ــىزنىڭ ائش ــدىكهن، س چىرمىۋالى
ـــــــــــــــۇم پۇلغـــــــــــــــا چوق
ېئرىـــشهلهيدىغانلىقىڭىز ھهققىـــدە

ــشىڭىز-ۆئز ــل قىلى ــى قايى ۆئزىڭىزن
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.ھهرگىـــز تهســـكه توختىمايـــدۇ
ــتىش ــا يې ــىزنىڭ ۆئز ائرزۇيىڭىزغ س

ڭىز، سـىزنىڭ بىـريولىدا تىرىشىـشى
ــسۇن ــزگه ائيالن ــىز ۇئ. ائدىتىڭى س

ـــــــۇ ـــــــزدىن ھهرگىزم ائرزۇيىڭى
ــاڭ ــله: ائيرىلم ــلهن بىل ــڭ بى ۇئنى

ۇئخالڭ، ۇئنىڭ بىلهن بىلله تامـاق
يهڭ، ۇئنىڭ بىـلهن بىلـله وئينـاڭ،
ۇئنىڭ بىلهن بىلله ىئشلهڭ، ۇئنىـڭ
بىــلهن بىلــله ياشــاڭ، ۋە ۇئنىــڭ

  .بىلهن بىلله وئيالڭ
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ن ئېتىقاد ۋه ئۆزىگه بولغا. 6
 ئادهت قانۇنىيىتى

ائلــــــدىنقى بۆلــــــۈملهردە مهن
:مۇنداق ۇئقـۇمالرنى تونۇشـتۇردۇم

قايتـــــــــا-ســـــــــىز قايتـــــــــا
مۇەئييهنلهشـــــتۈرۈش ائرقىلىـــــق
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
قاتتىق وئرناتقـان ھهر قانـداق بىـر
ىئدىيه ائپتوماتىك ھالدا بىر پىالن
.يـــــاكى اليىھىـــــگه ائيلىنىـــــدۇ
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ىن بىـــر خىـــلۇئنىڭـــدىن كېـــي
كۆرۈنمهس كـۈچ مۇشـۇ اليىھىـدىن
پايــــــــــدىلىنىپ، ســــــــــىزنىڭ
ــدىكى ــۇ پىالن ــى ائش ھهرىكىتىڭىزن
مهقــسهتنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــقا

سىز ۆئزىڭىـز تاللىغـان. توغرىاليدۇ
ـــــدىيىنى ـــــر ىئ ـــــداق بى ھهر قان
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
ــــــدىغان ــــــشقا پايدىلىنى وئرنىتى

،»ائپتوماتىك تهكلىـپ«پرىنسىپ 
ائتىلىـدىغان بولـۇپ، ۇئ ســىزدەپ 
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ۆئزىڭىز ۆئز كۆڭلىڭىزگه بېرىدىغان
 .تهكلىپتىن ىئبارەت

خـــۇددى ېئلېكتـــر ېئنېرگىيىـــسى
كارخــانىالردىكى چــاقالرنى-زاۋۇت

چۆرگىلىتىپ، ىئنـسانىيهت ۈئچـۈن
مىليونلىغــان شــهكىلدە-مىڭلىغــان

خىـــزمهت قىلىـــدىغىنىغا، يـــاكى
بولمىـــسا تـــوغرا پايدىالنمىغانـــدا

ــــاتنى  ــــتىنھاي ۈئســــتۈن-ائس
قىلىۋېتىدىغىنىغا وئخـشاش، ەئگهر
تــوغرا پايدىالنــسىڭىز ائپتوماتىــك
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ــــىزنى ــــسىپىمۇ س ــــپ پرىن تهكلى
تىنچلىــق ۋە گۈللىنىــشنىڭ ېئگىــز
.چوققىلىرىغـــــــا چىقىرااليـــــــدۇ
ـــــــــوغرا شـــــــــۇنداقال، ەئگهر ت
پايدىلىنالمىــــسىڭىز، ۇئ ســــىزنى

ـــــــــــــــــــــۇبهت ۋە-ائزاب وئق
چوڭقــۇر-كهمبهغهلچىلىكنىــڭ وئي

ـــۈرۈۋ ـــك. ېتهلهيدۇچۈش ائپتوماتى
تهكلىپ پرىنسىپىنىڭ بۇنداق رولـى
ــۇرۇن ــىزنىڭ يوش ــدىيىنى س ــر ىئ بى
ـــق ـــتىش ائرقىلى ـــا وئرنى ېئڭىڭىزغ
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مهن مهزكـــۇر. ەئمهلـــگه ائشـــىدۇ
ــر ىئــدىيىنى يوشــۇرۇن بۆلۈمــدە بى
ائڭغــــا وئرنىتىــــشتا كهم بولــــسا
ــــــر قــــــانچه بولمايــــــدىغان بى
ېئلېمېنتالرنــــــى تونۇشــــــتۇرۇپ

 .ۆئتىمهن
اد بىـــــــــــلهنېئتىقـــــــــــ) 1(

 مۇەئييهنلهشتۈرۈش
ھازىرقى زاماندا كۆپىنچه كىشىلهر

دىنىـي«دېگهن سـۆزنى » ېئتىقاد«
دېــگهن» ېئتىقــاد، دىنىــي ەئقىــدە
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ســۆزلهر بىــلهن وئخــشاش مهنىــدە
ــڭ. ىئــشلىتىدۇ ــېكىن، ناپولىيوننى ل

سـىزنىڭ مهلـۇم«كىتابىدا بـۇ سـۆز 
ـــدىغانلىقىڭىز ـــشنى قىالالي ـــر ىئ بى

ــــسىدىكى ۆئز ــــ-توغرى زگهۆئزىڭى
بولغان ىئشهنچ، قاراش، مۇتلهق ۋە
ـــدە ـــمهس ەئقى ـــي تهۋرەن »قهتىئ

 .دېگهن مهنىدە ىئشلىتىلگهن
ائپتوماتىك تهكلىپ پرىنسىپىنىڭ
بىـــــر ىئـــــستهكنى رېائللىققــــــا
ــى ــۇھىم رولىن ــتىكى م ائيالندۇرۇش
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چۈشىنىــــشته، ائلــــدى بىــــلهن
تۆۋەنـــدىكى بايانـــاتنى تـــوغرا ۋە
تولـــۇق چۈشـــىنىۋېلىش ىئنتـــايىن

ېئتىقاد كۆڭۈلنىڭ بىر خىل: مۇھىم
ھالىتى بولـۇپ، ۇئنـى ائپتوماتىـك
تهكلىپ پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ،
يوشـۇرۇن ائڭغـا تهكـرار ۆئگىـتىش
ائرقىلىـــق ۋۇجۇدقـــا كهلتـــۈرگىلى

تهكرار مۇەئييهنلهشتۈرۈش. بولىدۇ
ھهرىكىتــــى ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ــلهن ــۇيرۇق بهرگهن بى ېئڭىڭىزغــا ب
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وئخــــشاش بولــــۇپ، ۆئزىڭىــــزدە
ىقاد ھېسـسىياتىنى ۆئزلۈكىـدىنېئت

ــــــازىرغىچه ــــــنىڭ ھ يېتىلدۈرۈش
بىـر ۈئنۈملـۈك-بايقالغان بىـردىن

 .ۇئسۇلىدۇر
ــــاكى ــــدىڭىز، ي ــــىزنىڭ ەئقى س
ېئتىقـــادىڭىز، ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ــــــــى ــــــــڭ ھهرىكىتىن ېئڭىڭىزنى
ــۇپ ــت بول ــدىغان ېئلېمېن بهلگىلهي

سىز ھهر قانـداق بىـر. ھېسابلىنىدۇ
ــۇرۇن ــڭ يوش ــستهكنى ۆئزىڭىزنى ىئ



199 

ــــگه«ڭىغــــا ېئ ۇئ چوقــــۇم ەئمهل
ــلهن» ائشــىدۇ ــدە بى ــگهن ەئقى دې

تۇرغۇزغانـــدا، ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ــدىغان ــز پايدىلىنىــشقا بولى ېئڭىڭى
ەئڭ بىۋاســــىته ۋە ەئڭ ەئمهلىــــي
يــــولالردىن پايــــدىلىنىپ ۇئنــــى
ۆئزىنىــڭ مــاددىي ېئكۋىۋالېنتىغــا

يهنــــى، بــــۇنى. ائيالندۇرىــــدۇ
باشــقىچىرەك بايــان قىلــساق، ســىز

هكنى يوشـۇرۇن ېئڭىڭىزغـابىر ىئست
ــۇم ــى چوق ــا، ۇئن ــان ۋاقىتت وئرناتق
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ــگه« ــۇم ەئمهل ــستىكىم چوق ــۇ ىئ ب
، دېــگهن ەئقىــدە يــاكى»ائشــىدۇ

ېئتىقاد بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، يـاكى
ۇئ ىئـستهكنى يوشـۇرۇن ېئڭىڭىزغـا
ائشۇنداق بىر ەئقىدە ياكى ېئتىقاد
ـــۇرۇپ ـــۈرۈپ ت ـــسىگه كۆت دەرىجى

ـــرەك ـــشىڭىز كې ـــداق. وئرنىتى ۇئن
ـــــستهكقى ـــــسىز، ۇئ ىئ لمايدىكهن

ـــڭ ـــڭ يوشـــۇرۇن ېئڭىنى ۆئزىڭىزنى
ھهرىكىتىنى كونترول قىلىش رولىنى

 .ۆئتىيهلمهيدۇ
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نــى كىــشىلهر» بىتهلهيلىــك«) 2(
 ۆئزلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

دۇنيــادا مىليونلىغــان ائدەمــلهر
ــــر ــــڭ بى ــــاركى، ۇئالر ۆئزلىرىنى ب
كهمــــبهغهل ھــــالهتكه چۈشــــۈپ

ىـشىنىقېلىشىنى، ياكى مهغلۇپ بۆل
ــــــــــك« ــــــــــاكى» بىتهلهيلى ي
دەپ ائتىلىدىغان» تهلهيسىزلىك«

ــــڭ ــــته كۈچنى ــــل غهلى ــــر خى بى
.تهسىرىدىن بولغان، دەپ قارايـدۇ

ۇئنى بىز ۆئزىمىز كونترول«ھهمدە 
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ــــايمىز ــــدۇ»قىاللم .، دەپ وئيالي
ـــته بولـــسا، ۇئالرنىـــڭ ەئمهلىيهت
كــۈلپىتى بىــلهن نهس بېسىــشىنى
.ۇئالر ۆئزلىرى كهلتۈرۈپ چىقارغان

هنــى، ۇئالرنىــڭ يوشــۇرۇن ېئڭىغــاي
، دېگهن»مهن بىر بىتهلهي ائدەم«

ــكهن ــاپ كهت ــاراش وئرن ســهلبىي ق
بولۇپ، يوشۇرۇن ائڭ بىـر سـهلبىي
ماھىيهتلىــك قاراشــقا خــۇددى بىــر
ىئجـــابىي ماھىيهتلىـــك قاراشـــقا
وئخــشاشال مــۇائمىله قىلىــدىغان
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بولغاچقا، ۇئالرنىڭ يوشۇرۇن ېئڭى
للىققـاائشۇ سـهلبىي تونۇشـنى رېائ

ـــدۇرغان ـــىز بىـــر. ائيالن ەئگهر س
ســــهلبىي ىئــــدىيىنى كــــاللىڭىزدا
ـــــرارالپ ـــــتىم تهك ـــــۇن قې نۇرغ
وئيالۋېرىدىكهنــــسىز، يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىــز ۇئنــى ۆئزىــگه ائخىــرى
قوبۇل قىلىـدۇ، ھهمـدە ۇئنـى ەئڭ

باسـقۇچالر بىـلهن-ەئمهلىي قهدەم
ــا ائيالنــدۇرۇش ۈئچــۈن رېائللىقق

 .ھهرىكهت قوللىنىدۇ
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ـــــــــ ـــــــــدىنبىتهلهيلى ك ېئڭى
ساقلىنىشتىن باشقا، سىز ۆئزىڭىزگه
نىسبهتهن بىر ىئشهنچ تۇرغۇزغاندا،
ــــۇرۇن ائڭ ــــۇم يوش ــــى چوق ۇئن
.دەرىجىسىدە تۇرغۇزۇشىڭىز كېرەك
ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنىـڭ مهلـۇم بىـر
ــدىغان ــا چىقىراالي ىئــشنى ۋۇجۇدق
قـــــــــابىلىيىتىگه نىـــــــــسبهتهن
ــــدە ــــا تهرىپى ــــڭ ائرق كاللىڭىزنى

ـــــال  ـــــسىمۇ ائزراق ـــــدابول گۇمان
ـــــىز ـــــاكى س ـــــسىز، ي بولىدىكهن
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ــــــدىن ۆئز ۆئزىڭىــــــزگه-يالغان
ـــــاپهتكه ـــــر قىي ـــــشهنگهن بى ىئ
كىرىۋالىدىكهنـــــسىز، قىلمـــــاقچى
بولغــان ىئــشىڭىز ھهرگىزمــۇ ۈئنــۈم

 .بهرمهيدۇ
ھېسسىيات بىلهن بىرلهشكهن) 3(

 تهپهككۇر
پهقهت ھېســسىياتالر بىــلهن زىــچ

ــتۈرۈلگهن وئي ــالالرال-بىرلهش خىي
ــا ھ ــۈردەيوشــۇرۇن ائڭغ ــي ت هقىقى

كــــۆپ. تهســــىر كۆرســــىتهلهيدۇ
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ــات ۋە ــشىلهر كهيپىي ــاندىكى كى س
ــونترول ــدىن ك ــسىيات تهرىپى ھېس

ــــدۇ ــــا. قىلىنى شــــۇنداق بولغاچق
ـــــدىكى ەئڭ ـــــسىياتالر ىئچى ھېس
ــۋېلىش ــدان بىلى ــۇھىملىرىنى وئب م

ــــــايىتى زۆرۈر ــــــلىق. ناھ ائساس
7 ىئجــابىي ۋە 7ھېســسىياتالردىن 

ســهلبىي ھېســسىياتالر بــار بولــۇپ،
ـــسىياتالر ســـىزنىڭ ـــهلبىي ھېس س
خىيالىڭىزغا تهبىىئي ھالدا كىرىپ،
ــايال ــاردىمىڭىزگه تايانم ســىزنىڭ ي
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تــوغرا ســىزنىڭ يوشــۇرۇن-تــوپ
ىئجـابىي. ېئڭىڭىزغا يېتىپ بارىـدۇ

ــــىز ــــسا، س ــــسىياتالرنى بول ھېس
ائپتوماتىك تهكلىپ پرىنـسىپىدىن
پايــــدىلىنىپ، خــــۇددى وئكــــۇل
ۇئرغانــــــدەك ۆئز كــــــۆڭلىڭىزگه

شـۇنداق. ۈزمىسىڭىز بولمايدۇكىرگ
قىلغانـــدىن كېيىـــنال، ۇئ ىئجـــابىي
ھېســـسىياتالر ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن

 .ېئڭىڭىزغا يېتىپ بارااليدۇ
ــۇ ــاكى تۇيغ ــسىياتالر، ي ــۇ ھېس ب
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ــا ــۇددى خېمىرغ ــسلىرى، خ ىئمپۇل
ســــــالىدىغان خېمىرتۇرۇچقــــــا
ـــــال ـــــۇپ، خىي ـــــشاش بول وئخ
ــــر پاســــسىپ ــــسلىرىنى بى ىئمپۇل

ــال ــپ ھ ــر ائكتى ــالهتتىن بى هتكهھ
ـــــــكهت ـــــــدىغان ھهرى ۆئزگهرتى
.ېئلېمېنتـــى بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدۇ
شۇڭالشــــقا ھېســــسىيات بىــــلهن
ناھايىتى ياخشى بىرلهشـتۈرۈلگهن

ـــسلىرى  ـــال ىئمپۇل ـــوغۇق«خىي س
تۈپهيلىدىن باشـالنغان» سهۋەبلهر
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خىيــال ىئمپۇلــسلىرىغا قارىغانــدا
 .كۆپ ائسان ۈئنۈم بېرىدۇ

ــــابىي ــــلىق ىئج ــــته ائساس يهت
:ۇنۇالردىن ىئبارەتھېسسىياتالر م

 ىئستهك ھېسسىياتى-1
 ېئتىقاد ھېسسىياتى-2
 مۇھهببهت ھېسسىياتى-3
جىنـــــــسىي مۇناســـــــىۋەت-4

 ھېسسىياتى
 قىزغىنلىق ھېسسىياتى-5
رومانتىك ىئشالر ھېسسىياتى-6
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 ۈئمىد ھېسسىياتى-7
ــــــسىياتالردىن ــــــابىي ھېس ىئج
بۇالردىن باشقىسىمۇ بار بولۇپ، بـۇ
ـــدىك ـــڭ ىئچى ـــسى ۇئالرنى ىيهتتى

ــشىلهر ــشچانلىقتا كى ىئجــادىي تىرى
ـــدىغان ۋە ەئڭ ەئڭ كـــۆپ قوللىنى

 .كۈچلۈك ھېسسىياتالردۇر
يهتــــته ائساســــلىق ســــهلبىي
:ھېسسىياتالر مۇنۇالردىن ىئبارەت

 قورقۇش ھېسسىياتى-1
 قىزغىنىش ھېسسىياتى-2
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 ۆئچمهنلىك ھېسسىياتى-3
 ىئنتىقام ېئلىش ھېسسىياتى-4
)بېخىللىـــــق(ائچ كۆزلـــــۈك -5

 اتىھېسسىي
 خۇراپاتلىق ھېسسىياتى-6
 ائغرىنىش ھېسسىياتى-7

ـــدە ىئجـــابىي ۋە ىئنـــسان كۆڭلى
سهلبىي ھېسسىياتالر بىـرال ۋاقىتتـا
تهڭ مهۋجــــــــــۇت بولــــــــــۇپ

چوقۇم ۇئالرنىڭ بىرى—تۇرالمايدۇ
ـــدۇ ـــدا تۇرى ـــق وئرۇن .ھۆكۈمرانلى
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ىئجـــــــــابىي ھېســـــــــسىياتنى
كۆڭلىڭىزدىكى ھۆكـۈمران وئرۇنغـا
ـــــــــۇزۇش ســـــــــىزنىڭ وئلتۇرغ

لىيىتىڭىز بولـۇپ، بـۇ ىئـشتامهسۇئ
ائدەت قـــــانۇنىيىتى ســـــىزگه زور
.دەرىجىــــدە يــــاردەم قىالاليــــدۇ
ىئمكانىيهتنىــڭ بــارىچه ۆئزىڭىــزدە
ىئجابىي ھېسـسىياتالرنى قـوللىنىش
ۋە ۇئالردىن پايدىلىنىش ائدىتىنـى

شــــۇنداق قىلىــــش. يېتىلــــدۈرۈڭ
ائرقىلىق سىز قهلبىڭىزنـى ىئجـابىي
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سھېســـسىياتالر بىـــلهن تهلتۆكـــۈ
تولدۇرۇپ، سهلبىي ھېسسىياتالرنى
ـــرەلمهس ـــال كى ـــۆڭلىڭىزگه زادى ك

ــــسىز ــــۇ. قىلىۋېتهلهي ــــىز مۇش س
ــق ــنهن ۋە داۋاملى ــۇلدىن ەئي ۇئس
پايـدىلىنىش ائرقىلىــق ۆئزىڭىزنىــڭ
ــــۈنلهي ــــى پۈت ــــۇرۇن ېئڭىن يوش

ـــــسىز يوشـــــۇرۇن. تىزگىنلىيهلهي
ــــــرال ســــــهلبىي ــــــزدا بى ېئڭىڭى
ھېســـسىياتنىڭ مهۋجـــۇت بولـــۇپ

يوشـــــۇرۇنتۇرۇشـــــى ســـــىزنىڭ 



214 

ېئڭىڭىـــزدىن كېلىـــدىغان بـــارلىق
ــۈنلهي ــاردەملهرنى پۈت ــابىي ي ىئج

 .ۈئزۈپ تاشلىۋېتهلهيدۇ
ــــــــــىزنىڭ ــــــــــسى، س قىسقى
خىياللىرىڭىزنىڭ ھېسسىيات يـاكى
ــــــىزنىڭ ــــــسمى س ــــــۇ قى تۇيغ
ـــــقۇنلۇق، ـــــا جۇش خىياللىرىڭىزغ
ھايــاتىي كــۈچ ۋە ھهرىــكهت ائتــا
-قىلىدىغان نهرسـه بولـۇپ، ھـېس

اد بىـلهنتۇيغۇ بېرىلگهن ۋە ېئتىقـ
ـــۇ ـــالالر ش ـــتۈرۈلگهن خىي بىرلهش
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ـــڭ ـــدىال ۆئزلىرىنى ـــڭ ۆئزى ۋاقىتنى
ماددىي ېئكۋىۋالېنتىغا ۆئزگىرىشكه

 .باشاليدۇ
-ەئگهر سـىزنى وئنلىغـان: ىئالۋە

ـــولالپ ۋە ـــشىلهر ق ـــۈزلىگهن كى ي
ائلقىــــشالپ، پهقهت بىــــرال ائدەم
ـــــۆھمهت چـــــاپالپ، ســـــىزگه ت
ـــۇم ـــلهن ھۇج ـــسىزلىك بى ائدالهت

ـــان ۋە زەربه  ـــسا،قىلغ بهرگهن بول
يۈزلىگهن-سىزگه قالغان وئنلىغان

ــدا ــا قارىغان ائدەملهرنىــڭ قىلغىنىغ
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ـــى ـــڭ قىلغىن ـــر ائدەمنى ـــۇ بى ائش
بۇ تهسىرنى. بهكرەك تهسىر قىلىدۇ

كـــــۆڭلىڭىزدىن چىقىرىــــــۋېتىش
ـــت ـــى ۇئزۇن ۋاقى ـــۇ خېل ۈئچۈنم

بۇنىڭ سـهۋەبى، يۇقىرىـدا. كېتىدۇ
ــــهلبىي ــــر س ــــدەك، بى ېئيتىلغىنى

ـــلهن  ـــسىيات بى ـــكهنھېس بىرلهش
خىيال سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا
ھېچ قانداق توسـالغۇ يـوقال ۇئدۇل

ھـازىرقى. يېتىپ بارىدىغانلىقىـدۇر
ــــۇرۇن ــــىزنىڭ يوش ــــسالدا، س مى
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ــــا ــــرگهن خىيالغ ــــا كى ېئڭىڭىزغ
ۆئچمهنلىـــك ۋە ىئنتىقـــام ېئلىـــش
.ھېسسىياتلىرى قوشۇلغان بولىدۇ

ــۇر) 4( ــر تهپهكك ــداق بى ھهر قان
ـــلهن ـــگه ۆئزى بى ـــشاشۆئزى  وئخ
 تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ

بىر باياناتنىڭ راست ياكى يالغان
ــي نهزەر، ۇئنــى ــشىدىن قهتىئ بۆلى

قايتــا-ۆئزىڭىــزگه قايتــا-ســىز ۆئز
تهكــرارالپ دەۋېرىدىكهنــسىز، ســىز

، دەپ»بۇ راست«ائخىرى ۇئنىڭغا 
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بىـر. ىئشىنىدىغان بولـۇپ قالىـسىز
-يالغان گهپنـى ۆئزىڭىـزگه قايتـا

ىڭىز، ەئڭقــــــايتىالپ دەۋەرســــــ
ـــانلىقىنى ـــڭ يالغ ـــدا ۇئنى ائخىرى
ۇئنتۇپ، ۇئنى راسـت، دەپ قوبـۇل

، دەپ»ۇئ راسـت«ھهتتا . قىلىسىز
ســــىزنىڭ. رەســــمىي ىئشىنىــــسىز

ھــازىرقى روھىــي ھــالىتىڭىزنى ســىز
كـــۆڭلىڭىزدە مهۋجـــۇت بولـــۇپ
تۇرۇشــقا يــول قويغــان ھۆكــۈمران
.وئرۇنـدىكى خىيـالالر بهلگىلىـگهن
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قــسهتلىكســىز ۆئز كــۆڭلىڭىزگه مه
ھالـــدا وئرناتقـــان، ائلقىـــشالش
ــلهن مهدەت بهرگهن، تۇيغۇســى بى
ھهمـــدە بىـــر يـــاكى بىـــر قـــانچه
ھېسسىياتالر بىـلهن بىرلهشـتۈرگهن
ھهر قانداق بىر خىيال سىزنىڭ ھهر
ـــــر ـــــز، ھهر بى ـــــر ھهرىكىتىڭى بى
ـــــــر ـــــــاائلىيىتىڭىز، ۋە ھهر بى پ
ـــدىغان ۋە ـــى يېتهكلهي قىلىقىڭىزن

كۈچكهتىزگىنلهيدىغان قوزغاتقۇچ 
 .ائيلىنىدۇ
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ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى: ىئــالۋە
مىللهتلهر مهخسۇس اليىھىلهنـگهن
ـــت ـــۋىزور، ۋە گېزى ـــوئ، تېلې -رادى

ژۇرنــال تهشــۋىقاتلىرى، مهخــسۇس
پىالنالنغان مهكتهپ تهربىيىـسى ۋە
سىياسىي ۆئگىنىشلهر، ۋە پۈتۈنلهي
بۇرمىالنغــان تــارىخىي ماتېرىيــالالر
ــــۋىقاتالردىن ــــىدىكى تهش ائساس

ـــ ـــشىلهرگه پهقهتپاي دىلىنىپ، كى
مهقــــسهتلىك ھالــــدا ائلــــدىن
تالالنغان ۇئچۇرالرنىال يهتكـۈزۈپ،
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يۇقىرىـــــــدىكى قـــــــانۇنىيهتتىن
ـــلهت ـــدى مىل ـــدىلىنىپ، بېقىن پاي
ــقىچه ــۆڭلىنى باش ــڭ ك خهلقلىرىنى
پروگراممىاليدۇ، ھهمـدە ۇئالرنىـڭ

شـۇ. كۆڭلىنى مۇستهملىكه قىلىـدۇ
ائرقىلىـــــق بېقىنـــــدى مىلـــــلهت

ــــڭ ــــىخهلقلىرىنى ــــۇ ۋاقىتتىك  ش
ەئھۋالالرغا بولغان پوزىتسىيىـسىگه
تهسىر كۆرسىتىپ، ۇئالرنى ەئقىلگه
ــــسىياتقا ــــپ ەئمهس، ھېس تايىنى
تايىنىــپ ىئــش قىلىــدىغان قىلىــپ،
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ۇئالرنى ائڭلىـق ۋە ائڭـسىز ھالـدا
ـــــــــدىكى ـــــــــۈمران وئرۇن ھۆك
مىللهتلهرنىــڭ ىئرادىــسى بــويىچه
ىئــــش قىلىــــدىغان ائدەمــــلهرگه

 .ۆئزگهرتىۋېتىدۇ
ۋەنـــــدىكى جـــــۈمله بىـــــرتۆ

ھهقىقهتنىـــڭ ىئنتـــايىن مـــۇھىم
ھېسسىياتالرنىڭ بىرى: تهسۋىرىدۇر

بىلهن بىرلهشتۈرۈلگهن بىـر خىيـال
بىر مـاگنىتلىق كـۈچكه ائيلىنىـپ،
ـــــلهن ۆئزىـــــگه باشـــــقا ۆئزى بى
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وئخــــشاش يــــاكى ۆئزى بىــــلهن
.مۇناسىۋەتلىك خىيالالرنى تارتىدۇ
ـــلهن ـــرى بى ھېســـسىياتالرنىڭ بى

لغان بىر خىيالنى بىرماگنىتالشتۇرۇ
.دانه ۇئرۇققا وئخشىتىـشقا بولىـدۇ
بــۇ ۇئرۇقنــى بىــر مــۇنبهت يهرگه
ـــــــدۇ، ـــــــسىڭىز، ۇئ بىخلىنى تېرى

قايتــا-چوڭىيىــدۇ، ائنــدىن قايتــا
ەئســلىدىكى بىــر دانه. كۆپىيىــدۇ

كىچىك ۇئرۇق وئخشاش خىلـدىكى
-ساناقـــسىز، مىڭلىغـــان-ســـان
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.مىليونلىغان دانچىالرغا ائيلىنىدۇ
ــــ ــــسان ك ــــدىكىىئن ۆڭلى ۆئزى

ـــدىغان ـــدا تۇرى ـــۈمران وئرۇن ھۆك
ــدىغان باشــقا ــا مــاس كېلى خىيالغ
خىيال ىئمپۇلـسلىرىنى توختاۋسـىز

سـىز. ھالدا ۆئزىگه تارتىپ تۇرىدۇ
كـــــۆڭلىڭىزدە ســـــاقالۋاتقان ھهر
قانداق بىر خىيال، ىئـدىيه، پىـالن
ــــقا ــــڭ باش ــــسهت ۆئزىنى ۋە مهق

بـۇ. تۇغقانلىرىنى ۆئزىـگه تارتىـدۇ
نى ۆئزىنىـــڭ كـــۈچىگهتۇغقـــانلىرى



225 

قوشۇپ، ۈئزلۈكـسىز چوڭىيىـپ، ۇئ
ەئڭ ائخىرى ەئسلىدىكى خىيـالنى
كۆڭلىـــدە ســـاقلىغان كىـــشىنىڭ
ائساســىي قوزغــاتقۇچى كــۈچىگه

 .ائيلىنىدۇ
ۇئنـــداقتا ەئســـلىدىكى ىئـــدىيه،
پىــالن، يــاكى مهقــسهت ۇئرۇقىنــى
كــۆڭلىڭىزگه قانــداق وئرنــاتقىلى
ـــزدە ـــى ۆئز ىئچىڭى ـــدۇ؟ ۇئن بولى

ايتـا تهكـرارالش ائرقىلىـقق-قايتا
.ۆئز كۆڭلىڭىزگه وئرناتقىلى بولىدۇ
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شۇڭالشــــقا ســــىز ۆئزىڭىزنىــــڭ
ائساسىي مهقسىتى ياكى ىئنتـايىن
ېئنىــــق ائساســــىي نىــــشانىنىڭ
ــــپ ــــق يېزى ــــسىنى ېئنى باياننامى
ـــپ، ۇئ ـــى يادلىۋېلى ـــپ، ۇئن چىقى
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا يېتىپ
ــۈك ائۋاز ــۈنى ۈئنل ــارغىچه ھهر ك ب

قايتــا وئقۇشــىڭىز-قايتــابىــلهن 
 .كېرەك

ــــلهپ ــــۆڭلىڭىزنى ىئگى ــــىز ك س
تۇرۇشــقا يــول قويغــان ھۆكــۈمران
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وئرۇندىكى خىيال سىزنىڭ ھازىرقى
ــدۇ ــالىتىڭىزنى بهلگىلهي ــي ھ .روھى
ـــىز ـــا، ەئگهر س ـــۇنداق بولغاچق ش
ــىز ــسىڭىز، س ــالالش قىل شــۇنداق ت
بۇرۇنقى يامان ىئشالر تۈپهيلىـدىن
ركۆڭلىڭىزگه كىرىـپ قالغـان ناچـا
تهسىرلهرنى چـۆرۈپ تاشـلىۋېتىپ،
ۆئزىڭىزنىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى
ھايـــاتىنى ۆئزىڭىـــز ائرزۇ قىلغـــان
.بــــــويىچه وئرۇنالشتۇرااليــــــسىز
مهسىلهن، سىز ۆئزىڭىزنىڭ مهنىۋى
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ــتىم ېئــنىقالپ ــر قې ــايلىقلىرىنى بى ب
چىقىش ائرقىلىق، ۆئزىڭىزنىـڭ ەئڭ

ــى ۆئز ــزگه-چــوڭ ائجىزلىق ۆئزىڭى
ـــشهنچىنىڭ  ـــان ىئ ـــلبولغ كهمچى

.ىئكهنلىكىنى بايقىـشىڭىز مـۇمكىن
ــپ ــك تهكلى ــىز ائپتوماتى ــۇنى س ب
ــسىز، ــق يېڭهلهي ــسىپى ائرقىلى پرىن

جاسـارەتكه-ھهمدە ۇئنى غهيرەت
ــسىز ــۈن. ائيالندۇراالي ــڭ ۈئچ بۇنى

ــال ــسىم ىئجــابىي خىي ــر قى ســىز بى
ـــي ســـۆزلهر ـــسلىرىنى ائددى ىئمپۇل
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ــى ــپ، ۇئالرن ــپ چىقى ــلهن يېزى بى
ــدىن ۇئ ــڭ، ائن ــۇيادلىۋېلى ــى ب الرن

خىيــــالالر ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىزنىڭ ىئش بېجىرىش قورالىغـا
-ائيالنغۇچه ۆئز ىئچىڭىزدە قايتـا

 .قايتا تهكرارالڭ
ۆئزىگه بولغان ىئشهنچى كهمچىل
ــــدىكى بولغــــان كىــــشىلهر تۆۋەن
فورمۇلىــدىن پايــدىلىنىپ، ۆئزىــگه

 .ىئشهنچ تۇرغۇزسا بولىدۇ
ــۇزۇش) 5( ــگه ىئــشهنچ تۇرغ ۆئزى
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 سىفورمۇلى
مهن ۆئز ھاياتىمنىڭ ىئنتايىن-1

ــــــــــــسىتىگه ــــــــــــق مهق ېئنى
.يېتهلهيــــدىغانلىقىمنى بىلىــــمهن

ۆئزۈمـدىن-شۇڭ ۈئچۈن مهن ۆئز
ـــــگه ائشـــــۇ مهقـــــسهتنى ەئمهل
ائشۇرۇش يولىدا توختاۋسىز ھالـدا
ــــــرغىچه ھهرىــــــكهت ەئڭ ائخى
ـــمهن، ۋە ـــشنى تهلهپ قىلى قوللىنى

 .ۇئنىڭغا ۋەدە بېرىمهن
مهن ۆئزۈمنىـــڭ كۆڭلىـــدىكى-2
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ـــدىغان ـــدا تۇرى ـــۈمران وئرۇن ھۆك
ــىرتقا ــدا س ــڭ ەئڭ ائخىرى وئيالرنى
-قارىتىلغـــان فىزىكىلىــــق ىئــــش

ھهرىكهتلهرنى بارلىققـا كهلتـۈرۈپ،
تهدرىجىي ھالدا ۆئزلىرىنى مـاددىي
رېائللىققـــا ائيالندۇرىـــدىغانلىقىنى

ــىنىمهن ــقا مهن ھهر. چۈش شۇڭالش
 مىنۇت ۋاقىـت چىقىرىـپ30كۈنى 

ـــر يهرگه ي ـــالىمنى بى ـــپ،خىي ىغى
مېنىڭ مۇنداق مۇنداق بىـر ائدەم«

دەپ ائرزۇ قىلىـدىغان» بولغۇم بـار
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ائشـــۇ ائدەمنـــى كـــۆز ائلدىمـــدا
مۇشـۇ ائرقىلىـق. نامايان قىلىـمهن

مهن كۆڭلۈمدە بىر ىئنتايىن ېئنىق
ـــا ـــسىنى ۋۇجۇدق ـــۈل مهنزىرى كۆڭ

 .كهلتۈرىمهن
مهن ائپتوماتىــــك تهكلىــــپ-3

ـــدە ـــق كۆڭلۈم ـــسىپى ائرقىلى پرىن
ســاقلىغان ىئـــستهكنىڭداۋاملىــق 

ەئڭ ائخىرىدا مېنىڭ مهقـسىتىمنى
ــي ــگه ائشۇرۇشــتىكى ەئمهلى ەئمهل
ــــدىغانلىقىنى ــــارىلهرنى تاپاالي چ
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شۇڭالشقا مهن ھهر كۈنى. بىلىمهن
 مىنـــۇت ۋاقىـــت چىقىرىــــپ،10

ــدىن ۆئز ــان-ۆئزۈم ــگه بولغ ۆئزۈم
ىئـــشهنچنى يېتىلدۈرۈشـــنى تهلهپ

 .قىلىمهن
مهن ۆئز ھاياتىمنىڭ ىئنتايىن-4

ېئنىق ائساسىي نىشانىنى ناھـايىتى
ـــتىم ـــپ چىق ـــق يېزى مهن ۇئ. ېئنى

نىشاننىڭ ەئمهلـگه ائشـىدىغانلىقى
ھهققىــــدە ۆئزۈمــــگه نىــــسبهتهن
يېتهرلىــــك ىئــــشهنچ تۇرغــــۇزۇپ
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 .بولغۇچه توختىماي تىرىشىمهن
مهن ھهر قانداق بايلىق ياكى-5

ـــڭ پهقهت ـــزمهت وئرنىنى ـــر خى بى
ھهقىقهت ۋە ھهققانىيهت ۈئسـتىگه

ۇلغانــــــدىال ائنــــــدىن ۇئزۇنقۇر
ـــــــــــاقلىنىپ ـــــــــــۇددەت س م
ـــــــۇق ـــــــدىغانلىقىنى تول تۇراالي

شۇنىڭ ۈئچـۈن، مهن. چۈشىنىمهن
ــــلهن پهقهت قىلغــــان ىئــــشىم بى
ــــــشىلهرنىڭ ــــــىۋەتلىك كى مۇناس
ھهممىـسىگه پايــدا يهتكۈزىــدىغان
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ىئشالرنىال قىلىـپ، باشـقا ىئـشالرنى
ــــــايمهن ــــــۇ قىلم مهن. ھهرگىزم

رزۇۆئزۈمگه ۆئزۈم پايدىلىنىـشنى ائ
قىلىـــدىغان كـــۈچلهرنى جهلـــپ
قىلىــش، ۋە باشــقا كىــشىلهر بىــلهن
ھهمكارلىـــشىش ائرقىلىـــق غهلىـــبه

مهن ۆئزۈمنىــــــڭ. قــــــازىنىمهن
ــرىش روھــۇم ــاردەم بې باشــقىالرغا ي
ائرقىلىـــق باشـــقىالرنىڭ ۆئزۈمـــگه
بولغـــــان يـــــاردىمىنى قولغـــــا

مهن ۆئزۈمدە پۈتـۈن. كهلتۈرىمهن
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ىئنـــــــسانىيهتكه قارىتىلغـــــــان
 يېتىلدۈرۈش ائرقىلىق،مۇھهببهتنى

ۆئزۈمـــــــدىكى ۆئچمهنلىـــــــك،
ـــارلىق، ـــهتخورلۇق، ىئچـــى ت ھهس
ــــــــــــــــــسىيهتچىلىك، ۋە شهخ
ـــــوقىتىمهن ـــــلىكنى ي .كۆرەلمهس
چۈنكى مهن باشقىالرغا قارىتىلغـان
ســهلبىي پوزىتــسىيىنىڭ ۆئزۈمــگه
ــپ ــۇۋەپپهقىيهت ېئلى ــۇ م ھهرگىزم
ــــــدان ــــــدىغانلىقىنى وئب كهلمهي

مهن باشــــقىالرغىمۇ ۋە. بىلىــــمهن
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زۈمگىمـۇ ىئـشىنىمهن، شۇڭالشـقاۆئ
باشـــــــــقىالرنىمۇ ۆئزۈمـــــــــگه

 .ىئشهندۈرەلهيمهن
مهن بــــۇ فورمۇلىغــــا ىئمــــزا-6

قويۇپ، ھهمدە ۇئنـى يادلىۋېلىـپ،
ۇئنى ھهر كـۈنى بىـر قېـتىم تولـۇق
.ېئتىقادىم بىلهن ۈئنلۈك وئقۇيمهن
شۇ ائرقىلىق مهن ۇئنىڭ تهدرىجىي
ھالـــدا مېنىـــڭ تهپهككۇرۇمغـــا ۋە

گه تهســـــىرھهرىكىــــتىم-ىئــــش
كۆرسىتىشىنى قولغا كهلتۈرۈپ، بىـر
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ۆئزىـــــــگه تايىنىـــــــدىغان،-ۆئز
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك ائدەم بولـــۇپ

 .چىقىمهن
 ائدەت قانۇنىيىتى) 6(

ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى يېزىــپ
چىقىــــپ، ۇئنــــى كــــۆپ قېــــتىم
ــــسهت، ــــشىڭىزدىكى مهق تهكرارلى
ــــــۆڭلىڭىزدىكى ــــــڭ ك ۆئزىڭىزنى
ائساســلىق وئيغــا ىئشىنىــشنى بىــر

سـىز. دەتـكه ائيالنـدۇرۇشخىل ائ
بـــــۇنى ائپتوماتىـــــك تهكلىـــــپ
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ــــــدىلىنىپ، ــــــسىپىدىن پاي پرىن
ھۆكۈمران وئرۇندىكى خىيالىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
كىرگــۈزۈۋېتىش ائرقىلىــق ەئمهلــگه

 .ائشۇرىسىز
ــــى ــــشنى يېڭ ــــىز خهت يېزى س
ۆئگهنگهن ۋاقتىڭىـزدا، دەسـلىپىدە
قهغهزدىكى ھهرپنىڭ ۈئسـتىگه شـۇ

ــى ــسىدەھهرپن ــۇقالش تهرىقى  وئچ
ــر. يازىــسىز ائنــدىن ۇئ ھهرپنــى بى

نهچچه قۇر، ھهتتا بىر قـانچه ۋاراق
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شۇنداق قىلىش. تهكرارالپ يازىسىز
ائرقىلىق ەئڭ ائخىرىـدا ھهر قېـتىم
ائشۇ بىـر ھهرپنـى يازغانـدا، ۇئنـى
ــدىغان، ــهكىلدە يازى ــشاش ش وئخ
ــز ــسېرى ائســان ۋە تې ــى بارغان ۇئن

شـۇنىڭ. زيازىدىغان بولۇپ كېتىسى
بىلهن ائشۇ ھهرپنى يېزىش سىزنىڭ

 .بىر ائدىتىڭىزگه ائيلىنىدۇ
ــــــىزنىڭ ــــــسىپى س ائدەت پرىن
بهدىنىڭىزدىكـــــــى فىزىكىلىـــــــق
ــــىر ــــداق تهس ــــكۇلالرغا قان مۇس
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ــــسا، ســــىزنىڭ كۆرســــهتكهن بول
كـــــــۆڭلىڭىزدىكى ھهر خىـــــــل
ــــــــۇنداق ــــــــدارالرنىمۇ ش ىئقتى

بۇنىــڭ بىــر مىــسالى. تىزگىنلهيــدۇ
ان، ۆئزىــدەيۇقىرىــدا تونۇشــتۇرۇلغ

ــگه بولغــان ىئــشهنچىنى-ۆئز ۆئزى
تۇرغۇزۇش ۇئسـۇلىنى ىئگىـلهش ۋە
ۇئنىڭـــــــــدىن پايـــــــــدىلىنىش

ـــــدۇر ـــــزگه-ۆئز. جهريانى ۆئزىڭى
تهكرار دېگهن بىر بايانات،-تهكرار

ۆئزىڭىزگه-ياكى نۇرغۇن قېتىم ۆئز
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تهكــــــرار دېــــــيىش ائرقىلىــــــق
ـــرىگه ـــۇر يې ـــڭ چوڭق كۆڭلىڭىزنى
پــــۈككهن بىــــر ىئــــستهك، ەئڭ

دا بهدىنىڭىزنىـــڭ ســـىرتقاائخىرىــ
-قاراتقــــان فىزىكىلىــــق ىئــــش

ھهرىكهتلىرى تهرىقىسىدە نامايـان
 .بولىدۇ

ائدەملهرنىـــڭ ھهممىـــسى ائدەت
.بويىچه ىئش كۆرىدىغان جانلىقالر
ـــا ـــال تانىغ ـــر ت ـــسا بى ائدەت بول
وئخشاش بولۇپ، بىز ھهر كـۈنى ۇئ
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ــانىنى ائزراق ائزراقــتىن ۆئرۈپ،-ت
ەئڭ ائخىرىـــدا ۇئنـــى ۈئزگىلـــى
ـــر ـــدىكى بى ـــدىغان دەرىجى بولماي

 .پىششىق نهرسىگه ائيالندۇرىمىز
ائدەت ســــــىزنى ۆئزىڭىزنىــــــڭ
ىئرادىسى، ىئستىكى ۋە مايىللىقىغـا

قارشى كېلىدىغان ىئشالرنى-قارىمۇ
قىلىشقا مهجبۇرالپ، شـۇ ائرقىلىـق

ـــز ۋە-ســـىزنىڭ ىئـــش ھهرىكىتىڭى
.خــاراكتېرىڭىزنى تىزگىنلىيهلهيــدۇ

ــى ــانىكهن، س ــىشــۇنداق بولغ ز ۇئن
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ىئگىلىيهلهيسىز، ىئدارە قىالاليـسىز،
ھهمــــدە ۆئزىڭىــــزگه پايــــدىلىق

مىڭلىغـان. تهرەپكه باشلىيااليـسىز
ـــــدىن ـــــۇ بىلىم ـــــشىلهر مۇش كى
پايدىلىنىپ، ائدەت كۈچىنى يېڭى

 .يۆنىلىشكه باشلىغان
»روھىـي يــول«ائدەت بىـر خىـل 

-بولـــۇپ، ســـىز قولالنغـــان ىئـــش
ھهرىكهتلهر ائشـۇ يولـدا مـاڭغىلى

ــى ــدە ۇئخېل ــان، ھهم  ۇئزۇن بولغ
ــدا ۇئنــى ــتىم ماڭغان ــدا ھهر قې يول
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تېخىمــۇ چــوڭ ۋە تېخىمــۇ كهڭــرى
سىز بىر چېـدىرلىق. قىلغان بولىدۇ

ــــدا، ــــا ماڭغان ــــاكى وئرمانلىقت ي
ناھـــايىتى تهبىىئـــي ھالـــدا ەئڭ
ــسىز ــالالپ ماڭى ــولنى ت .وئچــۇق ي

ھهرىكىتىمۇ-ائدەمنىڭ روھىي ىئش
ــــــشاش ــــــۇنىڭغا وئخ —دەل ش

ھهرىكىتىمۇ-ىي ىئشائدەمنىڭ روھ
توســــــقۇنلۇق ەئڭ ائز بولغــــــان
سىزىقنى ۋە ەئڭ ياخشى ېئچىلغان

 .يولنى بويالپ ېئلىپ بېرىلىدۇ
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ائدەت تهكـــــرارالش ائرقىلىـــــق
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلىدۇ، ھهمـدە بىـر
ــــويىچه ــــانۇنىيهت ب ــــي ق تهبىىئ

كونـا ائدەتنـى. شهكىللهندۈرۈلىدۇ
ــۇلى ــشى ۇئس ــنىڭ ەئڭ ياخ بۇزۇش

ر يېڭـى ائدەتنـىۇئنىڭغا قارشى بى
يېتىلدۈرۈپ، ۇئنى كونـا ائدەتنىـڭ

سىز بىر يېڭـى. وئرنىغا دەسسىتىش
ائدەتنى تۇرغۇزۇپ، ياكى بىر يېڭى
روھىي يولنى تالالپ، ۇئنىڭـدا ھهر
قېـــتىم ماڭغانـــدا، ســـىز ۇئنـــى
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بارغانـسېرى چوڭقۇرالشتۇرىـسىز ۋە
ەئڭ ائخىرىــــــدا. كېڭهيتىــــــسىز

ــــايىتىمۇ ــــېڭىش ناھ ــــدا م ۇئنىڭ
ــشى ــدۇائسانلى مۇشــۇنداق. پ كېتى

روھىي يول ېئچىش ىئنتايىن مۇھىم
ــــــك ــــــى قانچىلى ــــــۇپ، ۇئن بول

 .تهكىتلىسىمۇ ائزلىق قىلىدۇ
يېڭـــى ائدەت يېتىلـــدۈرۈش) 7(

 قاىئدىلىرى
ــدىلهردىن ــدىكى قاىئ ــىز تۆۋەن س
پايدىلىنىپ، ۆئزىڭىز ىئستهيدىغان
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ــــــــــــى ــــــــــــى ائدەتلهرن يېڭ
 :يېتىلدۈرەلهيسىز

يېڭــى ائدەت يېتىلدۈرۈشــنىڭ-1
ســـــــلهپكى مهزگىللىرىـــــــدە،دە

ـــۈك ـــايىتى كۈچل ـــزگه ناھ ۆئزىڭى
ــايىتى ــۈچى ۋە ناھ ــۇرالش ك مهجب
.يـــۇقىرى قىزغىنلىـــق ىئـــشلىتىڭ
تهپهككۇرىڭىزدىن كېلىـپ چىققـان

تۇيغۇالرنى بىلىـپ تۇرۇشـقا-ھېس
ــسۇنكى،. تىرىــشىڭ ېئــسىڭىزدە بول

ــر ــز ۈئچــۈن بى ــازىر ۆئزىڭى ــىز ھ س
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ــى ــشنىڭ بىرىنچ ــول ېئچى ــي ي روھى
ـــسى ـــى بې ـــۇپ،قهدىمىن ۋاتقان بول

بۇنداق قىلىش دەسلىپىدە ناھايىتى
قىيىنغـــــا توختايـــــدۇ، ەئممـــــا
.تهدرىجىـــي ھالـــدا ائسانلىـــشىدۇ
دەســـــلىپىدە ھهر بىـــــر يـــــولنى
ىئمكانىيىتىڭىزنىڭ بـارىچه وئچـۇق
ۋە چوڭقــــۇر ياســــاڭ، شــــۇنداق
قىلسىڭىز ۇئ يولدا كېيىنكـى قېـتىم
ـــانال ـــى ائس ـــىز ۇئن ـــدا س ماڭغان

 .كۆرەلهيسىز
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ـــۈن ز-2 ـــۇپۈت ـــى مۇش ېھنىڭىزن
ـــــــى ـــــــقا-يېڭ ـــــــول ياساش ي

مهركهزلهشـــتۈرۈپ، بـــارلىق كونـــا
.يولالرنى پۈتۈنلهي ۇئنتۇپ كېتىڭ
ـــدىغىنىڭىز ـــۈل بۆلى ـــىزنىڭ كۆڭ س
پهقهت سىز ھازىر ياساۋاتقان يېڭى

 .يولال بولسۇن
ـــولىڭىزدا-3 يېڭـــى ياســـىغان ي

ـــڭ ـــۆپرەك مېڭى ـــانقهدەر ك .ىئمك
تهلهي ۋە پۇرســــــــــــــهتلهرنىڭ

ى ســـاقالپۆئزلۈكىـــدىن كېلىـــشىن
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وئلتۇرمــــاي، شــــۇنداق قىلىــــشقا
يېڭــى. ۆئزىڭىــز پۇرســهت يارىتىــڭ

يولــدا قــانچه كــۆپ ماڭــسىڭىز، ۇئ
.يول شۇنچه بالدۇر ائسانلىشىدۇ

ــــپ-4 ــــدىن مېڭى ــــىز بۇرۇن س
كېلىۋاتقان كونا ۋە ائسانراق يولدا
ـــقا ـــان قىزىقتۇرۇش ـــشقا بولغ مېڭى

سـىز ھهر. پۈتۈنلهي قارشى تـۇرۇڭ
ــۇنداق قىلغا ــتىم ائش ــىزقې ــدا، س ن

تېخىمۇ ىئرادىلىك بولـۇپ، سـىزنىڭ
ـــدا ـــا يول ـــدا كون كېيىنكـــى قېتىم
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ماڭماســـــــــلىقىڭىز تېخىمـــــــــۇ
ــــشىدۇ ــــڭ. ائسانلى ــــا ۇئنى ەئمم

ەئكــسىچه بولىــدىكهن، ســىز كونــا
ــدا مــېڭىش پاتقىقىغــا تېخىمــۇ يول
چوڭقۇر پېتىـپ، كونـا يولـدىن ۋاز
كېچىــشىڭىز بارغانــسېرى قىيىنغــا

ـــدۇ ـــايىن. توختاي ـــر ىئنت ـــۇ بى ب
القىلىق پهيــت بولــۇپ، ىئــشنىڭھــ

ـــڭ ـــالپال ۆئزىڭىزنى ـــشىدىن باش بې
ــر ىئــشنى يۈكــسهك جاســارىتى، بى
ىئزچىــل داۋامالشــتۇرۇش روھــى ۋە
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.تهۋرەنمهس ىئرادىسىنى ىئسپاتالڭ
ســــىزنىڭ ىئنتــــايىن ېئنىــــق-5

ائساســىي نىــشانىڭىز بوالاليــدىغان
تـــوغرا يـــولنى تـــالالپ چىقىـــشقا
ــــڭ ــــك قىلى ــــي كاپالهتلى .قهتىئ

ىن كېــيىن ھــېچ قانــداقۇئنىڭــد
ـــــداق ـــــېچ قان ـــــاي ۋە ھ قورقم
ىئككىلهنمهي تاللىغـان يـولىڭىزنى

ـــرىلهڭ ـــا ىئلگى ـــويالپ ائلغ ۆئز. ب
نىـــشانىڭىزنى وئبـــدان تـــالالپ،
ائندىن سىزنى ائشۇ نىشانغا ېئلىپ
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بارىــدىغان ياخــشى، چوڭقــۇر ۋە
كهڭـــرى روھىـــي يـــولنى ياســـاپ

 .چىقىڭ
ناپولىيوننىــڭ كىتابىنىــڭ: ىئــالۋە

ـــل ـــسمىدا ۋالتېـــر ۋىنتى مۇشـــۇ قى
)Walter D. Wintle»«( 1905-

دېگهن بىر» وئيالش«يىلى يازغان 
شـــېىئر بېـــرىلگهن بولـــۇپ، ۇئنـــى
ــــــا ــــــدىن ۇئيغۇرچىغ ىئنگلىزچى
ــى ــشتا مهن ۆئزۈمن ــمه قىلى تهرجى

ــۆردۈم ــز ك ــهل ائجى ــقا. س شۇڭالش
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ــــشنى ــــۇپ بېقى ــــر وئق ــــى بى ۇئن
وئقـــــۇرمهنلهرگهىئـــــستهيدىغان 

وئڭايلىق بولسۇن ۈئچۈن، مهن ۇئ
شېىئرنىڭ تور ائدرېسىنى بـۇ يهرگه

ــــرەر. يېزىــــپ قويــــدۇم ەئگهر بى
ـــــۇ شـــــېىئرنى ـــــشىمىز ب قېرىندى
ــــــا ــــــدىن ۇئيغۇرچىغ ىئنگلىزچى
تهرجىــمه قىلىــپ، ماڭــا ەئۋەتىــپ
بهرســـــه، مهن ۇئنـــــى مهزكـــــۇر
ماقالىنىـــڭ كېيىنكـــى بۆلـــۈمىگه

بهزى. كىرگــــــۈزۈپ قــــــويىمهن
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مهنلهر مهندىن ناپولىيوننىـڭوئقۇر
»مــــۇۋەپپهقىيهت قــــانۇنىيىتى«

»وئيـــالپ بـــاي بولـــۇش«بىـــلهن 
ـــــڭ ـــــى كىتابىنى ـــــگهن ىئكك دې
ىئنتېرنېتتىكــــــى نۇسخىــــــسىنى
سورىغان بولۇپ، مهن ۇئالرنىڭ تور
ائدرېسلىرىنىمۇ مۇشۇ يهرگه يېزىپ

 .قويدۇم
يىلى يېزىلغان ىئنگلىـزچه شـېىئر-1905

 :»وئيالش«
http://oldpoetry.com/opoem/
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119016-Walter-D-Wintle-
Thinking 
»مـۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى«ىئنگلىزچه 
 :دېگهن كىتاب

http://napoleon-hill-laws-
of-success.com/ 

دېـگهن» وئيالپ باي بولۇش«ىئنگلىزچه 
 :كىتابنىڭ ېئلكىتابى

http://www.utopianwebstrate
gy.com.au/uws/wp-

content/uploads/think-and-
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grow-rich-napoleon-hill.pdf
ئۆزىنى -قىزغىنلىق، ئۆز. 7

باشقۇرۇش، ۋه قهتئىي 
 داۋامالشتۇرۇش

 قىزغىنلىق) 1( 
ــسا ــر خىــل كهم بول قىزغىنلىــق بى
بولمايدىغان كـۈچ بولـۇپ، ۇئنىـڭ
قـــۇدرىتىنى باشـــقا ھـــېچ قانـــداق
نهرســىنىڭكى بىــلهن سېلىــشتۇرۇش

ەئگهر ســىزنىڭ. مــۇمكىن ەئمهس
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ن ېئنىـــق ائساســـىيبىـــر ىئنتـــايى
نىشانىڭىز بار بولىـدىكهن، سـىزنىڭ
ھــازىر ۇئنــى ۋۇجۇدقــا چىقىرىــشقا
ـــــــــان ـــــــــپ بولغ -تهييارلىنى

بولمىغــانلىقىڭىزدىن قهتىئــي نهزەر،
ســىز ائشــۇ ائساســىي نىــشانىڭىزغا
ـــق ـــۇر قىزغىنلى ـــسبهتهن چوڭق نى

ســـــــىز ۆئز. يېتىلدۈرەلهيـــــــسىز
نىشانىڭىزنى ەئمهلگه ائشۇرۇشـتىن

ۆلىـــــشىڭىزناھـــــايىتى يىـــــراق ب
مــۇمكىن، ەئممــا ســىز قهلبىڭىــزدە
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قىزغىنلىق وئتىنى تۇتاشتۇرسـىڭىز،
ھهمــدە ۇئنــى توختىتىــپ قويمــاي
ــــدۈرۈپ تۇرســــىڭىز، ھــــازىر كۆي
سىزنىڭ يولىڭىزنى توسۇپ تۇرغـان
ــر ــۇددى بى ــالغۇالر خ ــارلىق توس ب
ســـېھرى كۈچنىــــڭ تهســــىرىدىن
بولغاندەكال غايىب بولۇپ، ۆئزىڭىز

-ۈچبـــۇرۇن ھـــېس قىلمىغـــان كـــ
قــۇدرەتكه ىئــگه ىئكهنلىكىڭىزنــى

 .ھېس قىلىسىز
ــلهن ــشى بى ــڭ قوزغىتى قىزغىنلىقنى
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قهلبىڭىــز بىــر يــۇقىرى تهكرارلىقتــا
تىترىگهندە، بۇ تىترەشـنى سـىزنىڭ
ــــر ــــك بى چــــۆرىڭىزدىكى بهلگىلى
رادىۇئس ىئچىدە تۇرغان كىـشىلهر،
بولۇپمــۇ ســىزگه يــېقىن تۇرغــان
.كىشىلهرنىڭ كۆڭلى قوبۇل قىلىـدۇ

ىر ائدەم توپىغا سۆزلىـسىڭىز،سىز ب
ســـــــــىزنىڭ قىزغىنلىقىڭىـــــــــز
تىڭــشىغۇچىالرنىڭ قهلــبىگه تهســىر
ـــڭ قهلبىمـــۇ ـــىتىپ، ۇئالرنى كۆرس
سۆزلىگۈچىنىڭ قهلبىگه ماسالشقان
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بىر ائدەم يهنه بىر. ھالدا تىترەيدۇ
ائدەم بىلهن سودىالشقاندا، بهزىدە
ـــــشنىڭ ـــــودىدا كېلىشى ـــــر س بى

يېتىـپ» پسىخولوگىيىلىك پهيتى«
ــدۇ ــدى، دېگهننــى ھــېس قىلى .كهل
ەئمهلىيهتـــته بولـــسا بـــۇ چاغـــدا
ســــــــاتقۇچىنىڭ قىزغىنلىقــــــــى
ــــىر ــــبىگه تهس ــــڭ قهل ائلغۇچىنى
كۆرســىتىپ، ائلغۇچىنىــڭ قهلبىنــى
ســــــــاتقۇچىنىڭكىگه مايىــــــــل

 .كهلتۈرگهن
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ـــــــــپ ـــــــــك تهكلى ائپتوماتى
پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ، ھهمـدە
ىئنتايىن ېئنىق ائساسىي نىـشاننىڭ

 كــــۆڭلىڭىزگهيــــاردىمى بىــــلهن،
چوقــۇم مــۇۋەپپهقىيهت قــازىنىش
ائرزۇســىنى وئرنىتىــپ باقىــدىغان
ــــۇرۇنقى ــــىزنىڭ ب ــــسىڭىز، س بول

تهســــىراتلىرىڭىزغا-كهچــــۈرمىش
دەرھالال جان كىرىپ، سىز ۈئچـۈن

ەئگهر. خىزمهت قىلىشقا باشـاليدۇ
ـــى ـــر ائرزۇن ـــزگه بى ـــىز قهلبىڭى س
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ىئنتـــايىن چوڭقـــۇر وئرناتمـــاقچى
مهردلهرچهبولسىڭىز، ۇئنى چوقـۇم 

.قىزغىنلىـــق بىـــلهن بىرلهشـــتۈرۈڭ
چــۈنكى، قىزغىنلىــق ائرزۇنىــڭ تېــز
ســـۈرەئتته ۆئسۈشـــىگه ۋە ۇئنىـــڭ
ــــشىغا ــــاقلىنىپ قېلى ــــۈ س مهڭگ

.كاپالهتلىك قىلىدىغان وئغۇتتۇر
ـــاتىيه) 2( ـــي ســـېزىم تېلېپ روھى

 قانۇنىيىتى
ــز ــسىپى دېگىنىمى ــاتىيه پرىن تېلېپ
ــڭ ــاكى ائۋازنى ــىمۋول ي ــگه، س بهل
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 تايانمــــاي تــــۇرۇپاليــــاردىمىگه
تهپهككۇرنى بىر قهلبتىن باشقا بىـر
قهلـــبكه يهتكـــۈزۈش ھهرىكىتىنـــى

روھىـــــي ســـــېزىم. كۆرســـــىتىدۇ
ــىز ــدىن، س ــسى تۈپهيلى تېلېپاتىيى

ۆئزىڭىــزگه ىئــشهنگهن-پهقهت ۆئز
ــــتىال، باشــــقىالرمۇ ســــىزگه ۋاقىت

باشقىالر ۆئزىنى سـىزنىڭ. ىئشىنىدۇ
، سـىز»تهڭشهپ«تهپهككۇرىڭىزغا 

گه نىـــسبهتهن قانـــداقۆئزىڭىـــز
تۇيغۇدا بولـسىڭىز ۇئالرمـۇ سـىزگه
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ــــلهن ــــىزنىڭكى بى ــــسبهتهن س نى
ــدۇ ــۇدا بولى ــىز. وئخــشاش تۇيغ س

ـــــــــسىدىكى ـــــــــز توغرى ۆئزىڭى
ــىرتقا ــاي س ــى توختىم وئيلىرىڭىزن
تارقىتىدىغان بولۇپ، ەئگهر سىزدە
ۆئزىڭىــزگه نىــسبهتهن بىــر ېئتىقــاد
ـــــۇ بولمايـــــدىكهن، ســـــىزنىڭ ب

 قوبــــۇلخىيــــالىڭىزنى باشــــقىالر
قىلىپ، ۇئالرمۇ سـىزگه ىئـشهنمهس

 .بولۇپ قالىدۇ
بىــــر وئينــــى باشــــقىالرنىڭ) 3(
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 قهلبىدە ەئكس ەئتتۈرۈش
ـــــىزنىڭ ـــــرىش س ـــــپ بې تهكلى
ــــش ــــىزنىڭ ىئ ــــۆزلىرىڭىز، س -س

ــىزنىڭ ــدە س ــز ھهم ھهرىكهتلىرىڭى
كۆڭــــۈل ھــــالىتىڭىز ائرقىلىــــق
باشــــقىالرغا تهســــىر كۆرســــىتىش
ــــــــــۇپ، ۇئ ــــــــــسىپى بول پرىن

ــسىخولوگىيىنىڭ ەئ ــۈر ۋەپ ڭ ۆئتك
ــــسىپلىرىنىڭ ــــۈك پرىن ەئڭ كۈچل

ــــدا،. بىــــرى ســــىز ىئــــش قىلغان
ــۇ ــدا ائش ــۆزلىگهندە ۋە وئيلىغان س
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ەئممـا،. پرىنسىپتىن پايدىلىنىـسىز
ەئگهر سىز سهلبىي تهكلىـپ بىـلهن
ىئجــــابىي تهكلىپنىــــڭ پهرقىنــــى
ـــسىز، ســـىز بـــۇ چۈشهنمهيدىكهن
ـــبه ـــزگه غهلى ـــسىپتىن ۆئزىڭى پرىن

س،ېئلىـــپ كـــېلىش ۈئچـــۈن ەئمه
بهلكى، مهغلۇبىيهت ېئلىپ كـېلىش
.ۈئچۈن پايدىلىنىشىڭىز مۇمكىن

ىئنسانالرنىڭ قهلبـى بىـر كىـشىنى
تاڭ قالدۇرىدىغان ماشـىنىغا-ھاڭ

ـــشايدۇ ـــك. وئخ ـــڭ گهۋدىلى ۇئنى



269 

خاراكتېرلىرىنىــڭ بىــرى شــۇكى، ۇئ
تاشقى تهكلىپ يـاكى ائپتوماتىـك
تهكلىــپ ائرقىلىــق ۆئزىــگه يېتىــپ

هبىــەئتكهكهلــگهن تهســىراتالرنى ت
ــا ــدا گۇرۇپپىغ ــتۇرغان ھال ماسالش
ائيرىـــپ، ســـهلبىي تهســـىراتالرنى
مېڭىنىــڭ بىــر يېرىــدە، ىئجــابىي
تهسىراتالرنى بولسا مېڭىنىڭ باشـقا

بۇ تهسىراتالر. بىر يېرىدە ساقاليدۇ
ــشلهرنىڭ ــۇرۇنقى كهچۈرمى ــاكى ب ي
بىرى ەئسلىمه پرىنـسىپى ائرقىلىـق
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ائساســـــىي ائڭغـــــا چاقىرىـــــپ
شۇ تهسىرات بىـلهنكېلىنگهندە، ائ

وئخـــشاش ماھىيهتلىـــك باشـــقا
بارلىق تهسـىراتالرمۇ ۇئنىـڭ بىـلهن

ــــدۇ ــــله كېلى ــــۇ خــــۇددى. بىل ب
زەنجىرنىــڭ بىــر ۇئچىنــى كۆتۈرســه
يهنه بىر ۇئچىمۇ ۇئنىڭ بىلهن تهڭ
ـــــــۈرۈلگهنگه وئخـــــــشاش .كۆت
مهســىلهن، ائدەمنىــڭ كۆڭلىــدىكى
گۇمان تۇيغۇسى پهيدا قىلىـدىغان

ه ۆئزىــدەبىــر ىئــش ائشــۇ ائدەمــگ
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بــۇرۇن گۇمــان تۇغــدۇرغان باشــقا
ــــــــشلهرنى ــــــــارلىق كهچۈرمى ب

ــرى ســىزدىن. ەئســلىتىدۇ ەئگهر بى
پۇل سورىسا، شۇ زامانال يادىڭىزغـا
سىز بۇرۇن باشـقىالرغا پـۇل بېرىـپ
ــــــان ناچــــــار ــــــۇرۇپ يولۇقق ت

بىرلىــشىش. كهچۈرمىــشلهر كېلىــدۇ
 Law of«ىئنگلىزچه (قانۇنىيىتى 

association« (،گه ائساســـهن
كۆڭــۈلگه يېتىــپ كهلــگهن بــارلىق
ــــــــسىياتالر، وئخــــــــشاش ھېس
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كهچۈرمىـــــــشلهر، ۋە ســـــــېزىم
تهسىراتلىرى مېڭىنىڭ بىـر جايىـدا
ساقالنغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ بىرىنـى
ەئسلىــسىڭىز، كــاللىڭىزدا ۇئالرنىــڭ

 .قالغانلىرىمۇ پهيدا بولىدۇ
بۇ پرىنـسىپ ىئنـسان قهلبىـدىكى
ــاس ــىراتىغا م ــېزىم تهس ــارلىق س ب

. ۋە ۇئالرنى كونترول قىلىدۇكېلىدۇ
مهســـىلهن، قورقـــۇش تۇيغۇســـىغا

بىز قورقـۇش بىـلهن. قاراپ باقايلى
ــر ھېســسىياتنىڭ مۇناســىۋەتلىك بى
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ــــىي ېئڭىمىزغــــا يېتىــــپ ائساس
كېلىشىگه يول قويىدىغان بولساق،
بــــۇ ھېســــسىيات ۆئزى بىــــلهن
ــــارلىق مۇناســــىۋەتلىك باشــــقا ب
يىرگىنچلىـــــك ھېســـــسىياتالرنى

ــــ ــــپ كېلى ــــدە. دۇچاقىرى كۆڭۈل
مۇشۇنداق بىر قورقۇش ھېسسىياتى
مهۋجۇت بولۇپ تۇرغاندا، ۇئنىڭـدا
بىــر جــۈرەئت تۇيغۇســىنى ھاســىل

چوقۇم بۇ. قىلىش مۇمكىن ەئمهس
ـــرى ـــدىكى بى ـــسىنىڭ ىئچى ىئككى
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ـــى ـــدا تۇرۇش ـــق وئرۇن ھۆكۈمرانلى
ۇئالر ماھىيهت جهھهتـتىن. شهرت

بىرى بىلهن-پهرقلىق بولغاچقا، بىر
ھهر بىــر نهرســه. يــدۇبىلــله تۇرالما

ـــشاش ـــلهن وئخ ـــگه ۆئزى بى ۆئزى
ائساسـىي ائڭـدا. نهرسىنى تارتىدۇ

تۇتۇپ تۇرغـان ھهر بىـر تهپهككـۇر
ـــــلهن ۆئزىـــــگه باشـــــقا ۆئزى بى
ـــــــــك وئخـــــــــشاش ماھىيهتلى

 .تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ
 ۆئزىنى باشقۇرۇش-ۆئز) 4(
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بۇ سـۆزنى نـاپولىيون ىئنگلىـزچه
self-control،دەپ ائلغان بولۇپ 

ـــسى ۇئ ـــۇر مهنى ـــڭ ۇئتت -ۆئز«نى
دىــن» ۆئزىنــى كــونترول قىلىــش

لېكىن، مهن ناپولىيوننىڭ. ىئبارەت
ـــــــــا ـــــــــدىكى مهزمۇنغ كىتابى

-ۆئز«ائساســلىنىپ، بـــۇ ســـۆزنى 
، دەپ ېئلىـشنى»ۆئزىنى باشقۇرۇش

 .بهكرەك مۇۋاپىق كۆردۈم
ـــــــسانالرغا ۆئز ـــــــى-ىئن ۆئزىن

باشقۇرۇش ىئقتىدارى ائتا قىلىنغان
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ــدار  ــۇ ىئقتى ــۇپ، ب ــېچبول باشــقا ھ
قانـــــداق جانلىقالرغـــــا ائتـــــا

ـــسانالرغا. قىلىنمىغـــان ـــى، ىئن يهن
ھازىرغىچه بايقالغان، ەئڭ يـۇقىرى
—دەرىجىدە رەتلهنگهن ېئنېـرگىيه

تهپهككۇر ېئنېرگىيىسىنى ىئشلىتىش
شـۇنداق. ىئقتىدارى ائتا قىلىنغـان

ېئيتىــشقىمۇ بولىــدۇكى، تهپهككــۇر
ـــق ـــال ۋە فىزىكىلى مۇشـــۇ ماتېرىي

دۇنياسـى بىـلهن ىئالھىـينهرسىلهر 
)Divinity(ائرا- دۇنيــــــــــانى ۆئز
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تۇتاشـــــتۇرۇپ تۇرىـــــدىغان ەئڭ
 .يېقىن باغلىنىشتۇر

ســىز وئيــالش قــابىلىيىتىگه ىئــگه
ـــۇپال قالماســـتىن، ۇئنىڭـــدىن بول
نهچچه مىڭ ھهسسه مۇھىم بولغان

تهپهككـۇرىنى-ۆئزىڭىزنىڭ خىيـال
ــــش، ۋە ــــز كــــونترول قىلى ۆئزىڭى

 خىـزمهتۇئالرنى ۆئزىڭىـز ۈئچـۈن
بـۇ. قىلدۇرۇش قابىلىيىتىگىمۇ ىئگه

ۇئقۇم ىئنتايىن مـۇھىم بولـۇپ، بـۇ
ۇئقۇمنى مۇۋاپىق سهۋىيىدە تۇرۇپ
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چۈشــــهندۈرەلهيدىغان كىــــشىلهر
ـــۆپ ەئمهس ـــچه ك ـــىزنىڭ. ائن س

مېڭىڭىز بىر دىنام ياكى گېنېراتورغا
»تهپهككـۇر«وئخشاش بولۇپ، ۇئ 

ـــىرلىق ـــر س ـــدىغان بى دەپ ائتىلى
ــى ب ــدۇ،ېئنېرگىيىن ــا كهلتۈرى ارلىقق

ـــالىدۇ ـــى ىئـــشقا س ـــدە ۇئن .ھهم
ـــــى ىئـــــشقا ســـــىزنىڭ مېڭىڭىزن
ســـــالىدىغان قوزغاتقۇچىـــــدىن

ۇئنىڭ بىـرى. مۇنداق ىئككىسى بار
ــرى ــپ، يهنه بى ــك تهكلى ائپتوماتى
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ســــىز بىــــر. بولــــسا تهكلىــــپ
تهپهككۇرنى بهرپا قىلىـش ۈئچـۈن
ىئشلىتىدىغان ماتېرىيالنى ۆئزىڭىـز

غان بولـۇپ،تاللىسىڭىز بولۇۋېرىـدى
يـاكى» ائپتوماتىـك تهكلىـپ«بۇ 
»ۆئزىگه بېـرىلگهن تهكلىـپ-ۆئز«

ــدۇ ــر. دەپ ائتىلى ــز بى ســىز ۆئزىڭى
تهپهككــۇرنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش
ۈئچــۈن كېتىــدىغان ماتېرىيــالنى
ـــشىگه ـــالالپ بېرى ـــقىالرنىڭ ت باش
تاپـــشۇرسىڭىزمۇ بولۇۋېرىــــدىغان
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، دەپ»تهكلىـــپ«بولـــۇپ، بـــۇ 
 .ائتىلىدۇ

تقــا قالدۇرىــدىغانائدەمنــى ۇئيا
ــۇتلهق ــۇكى، م ــيهت ش ــر ەئمهلى بى
كــــۆپ ســــاندىكى تهپهككــــۇرالر
ـــا ـــدىن ۋۇجۇدق ـــقىالر تهرىپى باش

ېئتىــراپ قىلمىــساق. كهلتــۈرۈلگهن
ـــرەك ـــۇ بهك ـــدىغان تېخىم بولماي
نومۇســــــلۇق ىئــــــش شــــــۇكى،
كۆپىنچىلىرىمىز ائشۇنداق باشـقىالر
تهرىپىدىن ۋۇجۇدقا كهلتـۈرۈلگهن
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ــــدا ــــېچ قان ــــۇرالرنى ھ قتهپهكك
تهكشۈرۈشتىن ۆئتكـۈزمهي، يـاكى

خاتالىقى ھهققىدە-ۇئالرنىڭ توغرا
ھېچ قانداق گۇمانالنمـايال ەئيـنهن

بىز كۈنلۈك گېزىتنى. قوبۇل قىلىمىز
ۇئنىڭــدا ســۆزلهنگهن نهرســىلهرنىڭ
.ھهممىسى ھهقىقهتتهكال وئقـۇيمىز
باشــــقىالرنىڭ غهيـــــۋەتلىرىگه ۋە
قــــۇرۇق گهپــــدانلىقىغا خــــۇددى

نگهندەكھهقىقهتـــــــكه ىئـــــــشه
تهپهككـۇر بىـز مـۇتلهق. ىئشىنىمىز
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ھالــــدا كــــونترول قىالاليــــدىغان
بىر نهرسه تۇرۇقلۇقمۇ، بىـز-بىردىن

ــــــــۈل ــــــــقىالرنىڭ ۆئز كۆڭ باش
تهكلىـــپ«ســـارىيىمىزغا كىرىـــپ، 

ـــرىش ـــق ۇئ» بې ـــۇلى ائرقىلى ۇئس
ـــاقلىرىنى، ـــڭ چات يهرگه ۆئزلىرىنى
ــــــــــۋاللىرىنى، ــــــــــيىن ەئھ قى
ـــان ـــشمهسلىكلىرىنى، ۋە يالغ كېلى

لىرىنى ەئكىرىپ قويۇشىغا يـولسۆز
قويۇپ، خـۇددى بىزنىـڭ ىئـشىكنى
ـــى كىرگۈزمهســـلىك تاقـــاپ ۇئالرن
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قــابىلىيىتىمىز يــوقتهك بىــر ىئــشنى
 .قىلىمىز

ــــدە ــــڭ كۆڭلى ــــىز ۆئزىڭىزنى س
ــدىغان ــدا تۇرى ــق وئرنى ھۆكۈمرانلى
ــدىغان تهپهككــۇرنى تهشــكىل قىلى
ــــز تــــالالش ماتېرىيــــالنى ۆئزىڭى

گهرىئقتىــدارىغا ىئــگه بولــۇپ، ەئ
ــــدىكى ائشــــۇ ــــۈمران وئرۇن ھۆك
ـــۇر ـــابىي تهپهكك ـــۇر ىئج تهپهكك
ـــــــــىزنى ـــــــــدىكهن، ۇئ س بولى
.مــۇۋەپپهقىيهتكه ېئلىــپ بارىــدۇ
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ەئگهر ۇئ ســــــهلبىي تهپهككــــــۇر
ـــــــــىزنى ـــــــــدىكهن، ۇئ س بولى

 .مهغلۇبىيهتكه ېئلىپ بارىدۇ
ۆئزىنى باشقۇرۇش دېگىنىمىز-ۆئز

ۆئزىنىڭ تهپهككـۇرىنى باشـقۇرۇش،
 بۇ جۈملىنى.دېگهنلىكتىن ىئبارەت
.قايتا وئقۇڭ-ۈئنلۈك ائۋازدا قايتا

چـــۈنكى، بـــۇ بىـــر جـــۈمله ســـۆز
ماقالىنىڭ مهزكۇر بۆلۈمىدىكى ەئڭ

 .مۇھىم جۈمله
ـــــــــپ ـــــــــك تهكلى ائپتوماتى
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ــــــدىلىنىپ، ــــــسىپىدىن پاي پرىن
ــايىن ــڭ ىئنت ــزدە ۆئزىڭىزنى قهلبىڭى
ــاس ــشانىغا م ــىي نى ــق ائساس ېئنى
ــپ ۋە ــابىي، ائكتى ــدىغان ىئج كېلى

ـــــــدىلىق تهپ ـــــــۇرالرنىپاي هكك
شـــۇنداق قىلـــسىڭىز. تۇرغـــۇزۇڭ

ســــــىزنىڭ كــــــۆڭلىڭىز ائشــــــۇ
ـــــيهتكه ـــــۇرالرنى ەئمهلى تهپهكك
ــر ــىزگه بى ــى س ــدۇرۇپ، ۇئن ائيالن
ــسىدە ــسۇالت تهرىقى ــۈتكهن مهھ پ

ــــدۇ ــــپ بېرى ــــۇ. ەئكېلى ــــا ب مان
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ســىز. تهپهككــۇرنى باشقۇرۇشــتۇر
كۆڭلىڭىزدىكى ھۆكـۈمران وئرۇنـدا
ــــــــۇرنى ــــــــدىغان تهپهكك تۇرى

ا تـالالپ، تاشـقىمهقسهتلىك ھالد
ـــــــي رەت ـــــــى قهتىئ تهكلىپلهرن

ــسىڭىز، ۆئز ــونترول-قىل ــى ك ۆئزىن
ــۇقىرى ــۇلىدىن ەئڭ ي ــش ۇئس قىلى
دەرىجىدە ۋە ەئڭ ۈئنۈملۈك ھالـدا

ىئنــسانالر. پايــدىالنغان بولىــسىز
ـــا مۇشـــۇنداق قىالاليـــدىغان مان

 .بىر جانلىقالردۇر-بىردىن
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تهنقىـــــدكه ۇئچراشـــــتىن) 5(
ــــدىيىلهرنى ــــى ىئ ــــۇش يېڭ قورق

 ۆئلتۈرۈپ تاشاليدۇ
ــشنى ــوڭ ىئ ــر چ ــۇم بى ــىز مهل س
قىلىــش ھهققىــدە يېڭــى ىئــدىيىگه

باشـقىالر«كهلگهندە، كـۆڭلىڭىزدە 
»بۇ ىئـشقا قانـداق قارايدىغانـدۇ؟
ــدۇ ــدا بولى ــشه پهي ــگهن ەئندى .دې
شۇنىڭ بىلهن بهزىدە سىز ۇئ ىئشنى
.قىلماســـلىققا باھـــانه ىئزدەيـــسىز
وئبدان تهھلىـل قىلىـپ باقـسىڭىز،
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ە پهيـدا بـولغىنى تهنقىـدتىنسىزد
ــۇپ، ۇئ ــسىياتى بول ــۇش ھېس قورق
ــوائلالر ــداق س ــۆڭلىڭىزدىكى مۇن ك

 :ائرقىلىق ەئكس ېئتىدۇ
 .سهن ۇئنى قىاللمايسهن–
بــۇ ىئــش بهك چــوڭ بولــۇپ، ۇئ–

ناھـــايىتى كـــۆپ ۋاقىـــت تهلهپ
 .قىلىدۇ

بۇ ىئشقا تۇغقانالر قانداق قارار؟–
بۇ ىئشنى قىلىپ بولغۇچه سـهن–

 قانداق باقارسهن؟جېنىڭنى 
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بۇ ىئشنى بۇرۇن باشقىالر قىلىـپ–
باقمىغان، ۇئنى سـهن قىالاليـسهن،
دەپ وئتتۇرىغا چىقساڭ بوالرمۇ؟

ـــــشاننى– ـــــداق چـــــوڭ نى بۇن
 تالاليدىغانغا سهن كىم ىئدىڭ؟

ۆئزۈڭنىڭ بىر ائددىـي ائىئلىـدە–
 .تۇغۇلغانلىقىنى ۇئنتۇپ قالما

ـــسىدا– ـــش توغرى ـــۇ ىئ ـــهن ب س
 لهتتىڭ؟قانچىلىك نهرسه بى

سـاراڭ بولـۇپ«كىشىلهر سـېنى –
 .، دېيىشى مۇمكىن»قاپتۇ
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بۇ ىئشنى بـۇرۇن باشـقىالر نـېمه–
 ۈئچۈن قىلمىغان؟

كۆڭلىڭىزدە مۇشـۇ ۋە ۇئنىڭـدىن
باشـــقا نۇرغـــۇن ســـوائلالر پهيـــدا
بولۇپ، بىـردىنال پۈتـۈن دۇنيـا ۆئز
دىققىتىنــى ســىزگه بــۇراپ، ســىزنى
ـــــىزنى ۆئز ـــــپ، س ـــــازاق قىلى م

ن ۋاز كېچىـــــشكهىئــــستىكىڭىزدى
ــى ــدەك تۇيۇلۇش دەۋەت قىلىۋاتقان

مۇشـــۇنداق ۋاقىتتـــا،. مـــۇمكىن
كاللىڭىزدىكى يېڭى ىئـدىيه تېخـى
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تولۇق تۇغۇلۇپ بواللمىغان بولۇپ،
شـۇ ۋاقىتنىـڭ ۆئزىـدىال قىلىـدىغان
ــايىن ــر ىئنت ــسىدا بى ــشالر توغرى ىئ
ېئنىق پىالن تـۈزۈش ائرقىلىـق، بـۇ
ىئــدىيىگه ھايــاتلىق ائتــا قىلىــشقا

ـــو ـــدۇت ـــدىيىنى. غرا كېلى ـــر ىئ بى
وئزۇقالندۇرىــــدىغان ۋاقىــــت دەل
ائشـۇ ىئــدىيه يېڭىـدىن تۇغۇلغــان

ــۇر ــات. ۋاقىتت ــۇت ھاي ــر مىن ۇئ بى
ــاقلىنىپ ــڭ س ــدىكهن، ۇئنى تۇراالي
ـــۇنچه ـــاللىقىمۇ ش ـــېلىش ېئھتىم ق
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ــدۇ ــۇقىرى بولى كــۆپ ســاندىكى. ي
ـــــــــۈرۈپ ىئـــــــــدىيىلهرنى ۆئلت
ـــدكه تاشـــاليدىغان نهرســـه تهنقى

ـــشى ـــان ەئندى ـــارەتبولغ دىن ىئب
ــــــــدكه ــــــــۇپ، ائدەم تهنقى بول
ـــر ـــدىكهن، بى ـــتىن قورقى ۇئچراش
ىئــدىيىنى پىــالن تــۈزۈش ۋە ىئــش
ېئلىــپ بېــرىش باســقۇچىغا ېئلىــپ

 .بارالمايدۇ
ۆئز نىــشانىغا يېتىــشكه ىئــشهنچى

ــشىلهر  ــار كى ــۇمكىن ەئمهس«ب »م
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.دېگهن سـۆزنى ېئتىـراپ قىلمايـدۇ
ۇئالر ۋاقىتلىــــق مهغلۇبىيهتكىمــــۇ

ۇئالر ۆئزلىرىنىـــڭ. تهن بهرمهيـــدۇ
ــــــــۇم ــــــــۇۋەپپهقىيهتكه چوق م

ــدۇ ــشىدىغانلىقىنى بىلى ەئگهر. ېئرى
ۇئالرنىــــڭ بىــــر پىالنــــى ۈئنــــۈم
ـــا ـــڭ وئرنىغ ـــدىكهن، ۇئنى بهرمهي
دەرھــال باشــقا بىــر يېڭــى پىالننــى

ــــسىتىدۇ ــــۇم. دەس ــــر مهل ھهر بى
ـــڭ ـــگه نهتىجىلهرنى ـــكه ىئ قىممهت
ھهممىـــــــــــسى ائخىرقـــــــــــى
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مـــــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشىـــــشتىن
هلــــۇم دەرىجىــــدىكىبــــۇرۇن م

ـــــدۇ ـــــسىزلىققا دۇچ كېلى .وئڭۇش
ــــسون  ــــاس ېئدى ــــڭ10توم  مى

ــــرىبه ــــۇق تهج ــــدىن ائرت قېتىم
ىئـــشلهپ، ائنـــدىن ۆئزى ىئجـــات
قىلغــــان ۈئنائلغــــۇ ماشىنىــــسىغا

مهرى خانىمنىـــڭ بىـــر پـــاخالنى«
ــــــارتى ــــــى» ب ــــــگهن ائۋازن دې

 .مۇۋەپپهقىيهتلىك ائلدۇرغان
 قهتىئي داۋامالشتۇرۇش) 6(
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سىڭىزدە چىـڭسىز ھهر ۋاقىت ېئـ
ساقالشقا تېگىشلىك يهنه بىـر سـۆز

ــتۇرۇش« ــي داۋامالش ــن» قهتىئ تى
ــارەت ــجه بهدەل. ىئب ــر نهتى ھهر بى

ــدۇ ــېمه بهرمهي،. تهلهپ قىلى ھېچن
پهقهتال ېئلىش ھهرگىزمـۇ مـۇمكىن

بىــــرەر ىئــــشنى ېئلىــــپ. ەئمهس
بېرىپ، شۇ ائرقىلىق بىـر نهتىجىنـى
قولغا كهلتۈرۈش خۇددى تهبىـەئت

يــۇقىرى دەرىجىــدە ۋەبىــلهن ەئڭ 
ەئڭ ائلىيجانــــــاب شــــــهكىلدە
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ـــلهن وئخـــشاش .سودىالشـــقان بى
تهبىەئتنى گوللىغىلى ۋە ائلدىغىلى

ســىز پهقهت تهبىــەئتكه. بولمايــدۇ
تېگىــشلىك بهدەل تۆلىگهنــدىال، ۇئ
ائندىن سىزگه ۆئزىڭىـز ىئـستىگهن

بـــۇ يهردىكـــى. نهرســـىنى بېرىـــدۇ
بهدەل توختاۋسىز، ېئگىلـمهس، ۋە

ەۋىشته داۋامالشـتۇرۇلغانقهتىئي ر
 .تىرىشچانلىقتىن ىئبارەت

ــــان ىئــــشىنى قهتىئــــي قىلىۋاتق
ـــــــى ـــــــتۇرۇش ائدىتىن داۋامالش
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- ائددىـي قهدەم4يېتىلدۈرۈشنىڭ 
ۇئالر ســىزدىن. باســقۇچلىرى بــار

ناھايىتى كۆپ ەئقىل ۋە ائالھىـدە
ۇئنۋان تهلهپ قىلمايدىغان بولۇپ،
ســــىزدىن پهقهت ائزراق ۋاقىــــت

تىرىـشچانلىقال تهلهپبىلهن ائزراق 
ـــدۇ ـــۇ قهدەم. قىلى ـــقۇچالر-ب باس

 :تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت
بىر ىئنتايىن ېئنىـق مهقـسهت-1

ــگه ائشــۇرۇش ــى ەئمهل ــلهن ۇئن بى
توغرىسىدىكى بىر كۆيـۈپ تۇرغـان
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 .ىئستهككه ىئگه بولۇش
ــــدىغان-2 ــــىز قوللىنى توختاۋس
ھهرىكهتلهر ائرقىلىق ەئكـس-ىئش

ېئنىــقەئتتــۈرۈلگهن بىــر ىئنتــايىن 
 .پىالنى بار بولۇش

تۇغقانالرنىڭ، دوسـتالرنىڭ ۋە-3
تونۇشالرنىڭ سهلبىي تهكلىپلىرىنى،
ۋە باشقا بارلىق سهلبىي ۋە سوغۇق
ســــۇ چــــېچىش خاراكتېرىــــدىكى
ـــــــــۈنلهي ـــــــــىرلهرنى پۈت تهس
ـــگه ـــرادىگه ىئ ـــدىغان ىئ چهكلهي
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 .بولۇش
ۆئز پىالنىنـــى ىئجـــرا قىلىـــش-4

جهريانىدا ۆئزىگه داۋاملىق مهدەت
رىــپ تۇرىــدىغان بىــر يــاكى بىــربې

قـــانچه ھهمكارالشـــقۇچىلىرى بـــار
 .بولۇش

بىـــــــر ىئـــــــشنى قهتىئـــــــي
داۋامالشــتۇرااليدىغان كىــشىلهردە
ـــــــى ـــــــل قىيىنچىلىقالرن ھهر خى
يېڭهلهيــــدىغان بىــــرەر ســــىرلىق
قابىلىيهت بار بوالمدۇ؟ بىر ىئـشنى
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قهتىئـــــي داۋامالشـــــتۇرااليدىغان
ـــــشىلىك ســـــۈپهت ســـــىزنىڭ كى

ۇم شـــهكىلدىكىقهلبىڭىـــزدە مهلـــ
روھىي، مهنىۋى، يـاكى خىمىيىلىـك
ــۈرۈپ، ــا كهلت ــى ۋۇجۇدق ھهرىكهتن
ـــــق ســـــىزگه بهزى شـــــۇ ائرقىلى
ــۈچلهرنى ــقىرى ك ــتىن تاش تهبىەئت
ائتا قىالمدۇ؟ ناپولىيوننىڭ خهنري
فـــورد بىـــلهن تومـــاس ېئدىـــسون
ـــان ۇئزۇن ـــپ بارغ ـــتىدە ېئلى ۈئس
ــــــــڭ ــــــــك ائنالىزىنى مۇددەتلى
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داقكۆرسىتىشىچه، ۇئالرنىڭ ائشـۇن
كىـــشىنى ھهيـــران قالدۇرىـــدىغان
ـــــــا ـــــــۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغ م
ـــــلىق رول ـــــىدە ائساس كهلتۈرۈش
وئينىغــــان نهرســــه، ۇئالرنىــــڭ
قىلىۋاتقــــان ىئــــشىنى قهتىئــــي
داۋامالشــــــتۇرۇش ائدىتىــــــدىنال

ەئگهر سىز پهيغهمبهرلهر،. ىئبارەت
ـــدېرالر ـــي لى پهيالســـوپالر ۋە دىنى
ۈئستىدە ائدىـل تهتقىقـات ېئلىـپ

ــدىغا ــابارى ــسىڭىز، ۇئالر قولغ ن بول
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كهلتـــۈرگهن مۇۋەپپهقىيهتلهرنىـــڭ
ـــڭ ـــرى ۇئالرنى ـــىي مهنبهلى ائساس
ــــــي ــــــشىنى قهتىئ ــــــان ىئ قىلغ
داۋامالشتۇرۇش، تىرىشچانلىقنى بىر
ــــتۈرۈش، ۋە ــــا مهركهزلهش نۇقتىغ
ىئنتــايىن ېئنىــق مهقــسهتكه ىئــگه
ــدىلىكلىرى ىئــكهن، ــۇش ائالھى بول
ــــىگه ــــۇقهررەر خۇالس ــــگهن م دې

  .كېلىسىز
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تهسهۋۋۇر ۋه چهكسىز . 8
 ئهقىل

تهســهۋۋۇر ائدەم قهلبىنىــڭ ىئــش
بېجىــرىش وئرنــى بولــۇپ، ۇئ يهردە
ــا ىئــدىيىلهر ۋە جهزملهشــكهن كون
پــــاكىتالر قايتىــــدىن تــــۈرلهرگه
ائيرىۋېلىنىـــــدۇ، ۋە ۇئالر يېڭـــــى
ـــــسهتلهر ۈئچـــــۈن ىئـــــشقا مهق

سىزنىڭ ىئنتـايىن ېئنىـق. سېلىنىدۇ
ائساســىي نىــشانىڭىزنى تهشــكىل
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ان ماتېرىيـالالرمۇ سـىزنىڭقىلىدىغ
تهســهۋۋۇرىڭىزدا قۇراشــتۇرۇلىدۇ ۋە

ــــــتۈرۈلىدۇ ــــــىز ۆئز. بىرلهش -س
ۆئزىڭىزگه بولغـان ىئـشهنچىڭىزنى،
يېڭــــــى ىئــــــدىيىلىرىڭىزنى، ۋە
لىدېرلىقىڭىزنىمۇ ائلدى بىـلهن ۆئز
تهسهۋۋۇرىڭىزدا بارلىققا كهلتۈرۈپ،
ائنـــــدىن ۇئالرنـــــى رېائللىققـــــا

ــسىز ــىز ائپتوما. ائيالندۇرى ــكس تى
ــڭ ــسىپىنى ۆئزىڭىزنى ــپ پرىن تهكلى
تهسهۋۋۇرىدا ىئشقا سـېلىپ، ېئنىـق
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ۆئزىڭىـــزگه بولغـــان-نىـــشان، ۆئز
ىئشهنچ، يېڭى ىئدىيه ۋە لىـدېرلىق
قــابىلىيىتى قاتــارلىق زۆرۈر بولغــان
ــــسىز ــــا قىلى ــــۈپهتلهرنى بهرپ .س
ــدا ــقاچنىڭ پهي ــر قۇش ــۇددى بى خ
ـــــشى ـــــۇپ، ۆئســـــۈپ يېتىلى بول

دىنتۇخۇمدىكى مىكرو وئرگانىزمـ
باشلىنىدىغىنىغا وئخشاش، سىزنىڭ
مـاددىي نهتىجىلىرىڭىزمــۇ ســىز ۆئز
ـــــــا ـــــــهۋۋۇرىڭىزدا ۋۇجۇدق تهس
كهلتۈرىــدىغان، ناھــايىتى ياخــشى
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ـــزدىن ـــتۇرۇلغان پىالنىڭى وئرۇنالش
.تهرەققىي قىلىپ ەئمهلگه ائشـىدۇ
ـــــدا ـــــهۋۋۇر ەئڭ ائۋۋال پهي تهس

ـــدۇ ـــهۋۋۇر. بولى ـــدىن ۇئ تهس ائن
ــا ۆئزگهر ــدۇىئــدىيه ۋە پىالنغ .تىلى

ـــــــالر ـــــــدا ۇئ پىالن ەئڭ ائخىرى
ـــتۇرۇلىدۇ ـــان. رېائلالش ـــۇ جهري ب

ــــــهۋۋۇرىڭىزدىن ــــــىزنىڭ تهس س
بهزىلهرنىـڭ دېيىـشىچه،. باشلىنىدۇ

ســـىز تهســـهۋۋۇر قىاللىغـــان ھهر
قانــــــداق ىئــــــشنى ەئمهلــــــگه
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 .ائشۇرااليسىز
ــش ــهۋۋۇر قىلى ــڭ تهس ائدەملهرنى
قابىلىيىتىنىڭ ىئككى خىـل شـهكلى

لماياســـا«ۇئنىـــڭ بىـــرى . بـــار
 syntheticىئنگلىـزچه(» تهسهۋۋۇر

imagination(ــرى ــۇپ، يهنه بى  بول
»ىئجادچـــان تهســـهۋۋۇر«بولـــسا 

 creativeىئنگلىــــــــــزچه (
imagination (دىن ىئبارەت. 

 ياسالما تهسهۋۋۇر) 1(
مۇشۇ قـابىلىيهتتىن پايـدىلىنىپ،



308 

سىز كونـا ۇئقـۇم، كونـا ىئـدىيه ۋە
كونــا پىالنالرنــى يېڭــى بىــرىكمه

ياسـالما. رۇنالشتۇرىـسىزبويىچه وئ
ــۈرمىش، ــۇرۇنقى كهچ ــهۋۋۇر ب تهس
بىلىم ۋە كـۆزەتمه ماتېرىيـالالردىن
.پايــدىلىنىپ ىئــش ېئلىــپ بارىــدۇ
ــــــادىكى ەئڭ ىئجادچــــــان دۇني
ــــتالردا ــــۆپىنچه ۋاقى ــــشىلهر ك كى
ياسالما تهسهۋۋۇردىن پايـدىلىنىپ
.يېڭى ىئدىيىلهرنى وئيالپ چىقىدۇ
ســىز ياســالما تهســهۋۋۇرىڭىزدىن
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ــــــ ــــــاللىڭىزدىكىپاي دىلىنىپ، ك
ـــلهپ، ـــشى رەت ـــۇرالرنى ياخ ۇئچ
ــىلهرنىڭ ــدىغان نهرس ــز بىلى ۆئزىڭى
ھهممىسىنى بىر يهرگه يىغىپ، شـۇ
ــر ــاكى بى ــدىيه ي ــر ىئ ــق بى ائرقىلى
مهسىلىنى ھهل قىلىدىغان ۇئسۇلنى

ــسىز ــالپ چىقى ــى. وئي ــۇ يهردىك ب
دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى» ياساش«

ـــىۋەتلىك ـــاكى مۇناس ـــق ي مۇۋاپى
نى توغرا ۇئسۇل بىلهن بىرنهرسىلهر

ــــتۇرۇش، ــــپ قۇراش يهرگه ەئكېلى



310 

ـــۇپ، ۇئ ـــارەت بول ـــدىن ىئب دېگهن
ىئجادچانلىقنىڭ دەرىجىسى بولـۇپ

ائلىمـالر، ائشـپهزلهر،. ھېسابلىنىدۇ
ـــــونتچىالر، ـــــپىياتچىالر، رېم كهش
ـــــــازغۇچىالر، ســـــــاتقۇچىالر، ي
وئقۇغۇچىالر، شىركهت باشلىقلىرى،
ھهمــدە باشــقا ھهر بىــر ائدەمنىــڭ

ـــېلىپ، ۆئزك ـــشقا س ـــسىنى ىئ اللى
ــــسهك ــــابىلىيهتلىرىنى ەئڭ يۈك ق
ـــدا ـــارى قىلدۇرغان ـــدە ج دەرىجى
ــــۇ ــــشى دەل ائش ــــدىغان ىئ قىلى
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 .تىن ىئبارەتتۇر» ياساش«
 ىئجادچان تهسهۋۋۇر) 2(

ـــى ـــك قهلب ـــسانالرنىڭ چهكلى ىئن
ــىته ــلهن بىۋاس ــل بى ــسىز ەئقى چهك

تۇيغـۇ-ائالقىلىشىشته، يېڭى ھېس
ــا ېئر ــى ىئلھامالرغ ىشىــشتهۋە يېڭ

ــــــابىلىيهت ــــــدىغان ق پايدىلىنى
.ىئجادچان تهسهۋۋۇردىن ىئبـارەت
سىز ىئجادچان تهسهۋۋۇر ائرقىلىـق
كــــۆڭلىڭىزدە ھــــازىرغىچه يــــوق
ــوغرا ــۋىتى ت ــا ائقى ــان، ەئمم بولغ



312 

بولۇپ چىقىدىغان يېڭى ۇئچـۇر ۋە
سىز بىر. يېڭى ىئدىيىلهرنى تاپىسىز

يېڭى خىيال ياكى يېڭـى ىئلھامغـا
ــدا، ائشــۇتاســادىپىي ىئــگه  بولغان

ـــــــهۋۋۇردىن ـــــــان تهس ىئجادچ
ـــــــسىز ـــــــالر ۋە. پايدىلىنى ائلىم

ــــۇرۇن تېخــــى كهشــــپىياتچىالر ب
ــاش ــان نهرســىلهرنى بايق بايقالمىغ
ـــــــا قىلىـــــــشتا ـــــــاكى بهرپ ي
ــابىلىيهتمۇ دەل ــدىغان ق پايدىلىنى
ائشــۇ ىئجادچـــان تهســـهۋۋۇردىن
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 .ىئبارەت
ــــۆڭلى ىئجادچــــان ــــسان ك ىئن
تهسهۋۋۇر ائرقىلىق چهكسىز ەئقىل

ىلهن ائالقىلىـشىدىغان بولغاچقـا،ب
ـــڭ ـــۇمى كارنىگىنى تهســـهۋۋۇر ۇئق
ـــارتىش ـــگه ت ـــلهن ۆئزى ســـىرى بى
قانۇنىيىتىنىـــــــڭ تهتقىقاتىغـــــــا

 .كىرگۈزۈلگهن
ناپولىيوننىڭ كىتابىـدىكى: ىئالۋە

ىئجادچــــــان«بهزى جــــــايالردا 
نىـــــڭ وئرنىـــــدا» تهســـــهۋۋۇر
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»ىئجادچــــــــان تهپهككــــــــۇر«
مۇ) creative thoughtىئنگلىزچه (

 .ىتىلگهنىئشل
ـــهۋۋۇردىن) 3( ـــان تهس ىئجادچ

 ۈئنۈملۈك پايدىلىنىش
كارخانــــــــا، ســــــــاناەئت ۋە
ىئقتىـــسادنىڭ ۇئلـــۇغ لىـــدېرلىرى،
ـــــسالر، ـــــۇغ ائرتى ـــــدە ۇئل ھهم
مۇزىكــــــــانتالر، شــــــــاىئرالر ۋە
يازغۇچىالرنىــــــــــڭ ۇئلــــــــــۇغ

بىر سهۋەب،-بواللىشىدىكى بىردىن
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ۇئالرنىــــڭ ۆئزلىرىــــدە ىئجــــادىي
ـــابىلىيىتىنى ـــش ق ـــهۋۋۇر قىلى تهس

 .يېتىلدۈرگهنلىكىدۇر
وئتتۇراھـــال كىـــشىلهر كـــۆرۈش،
ائڭــــالش، تۇيــــۇش، پــــۇراش ۋە

 خىــــل5تېتىــــشتىن ىئبــــارەت 
ـــاردىمى ـــېزىمنىڭ ي ـــق س فىزىكىلى
ائرقىلىق چۈشهنگىلى بولمايدىغان
بىر نهرسىگه دۇچ كهلـگهن ھامـان،
ۇئ نهرســـىنىڭ نـــېمه ىئكهنلىكىنـــى

چهكـسىز. ھهرگىزمۇ ائڭقىرالمايدۇ
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 سـېزىم ائرقىلىـق خىـل5ەئقىل بۇ 
ــۇپ، ســىز ىئــش كۆرمهيــدىغان بول

ــۈك تۇيغــۇ ائرقىلىــق5ائشــۇ   تۈرل
چهكـــسىز ەئقىلنىـــڭ يـــاردىمىنىمۇ

ــسىز ــا كهلتۈرەلمهي ــسىز. قولغ چهك
قۇدرىتىــــدىن-ەئقىلنىــــڭ كــــۈچ

بىـر يـولى-پايدىلىنىشنىڭ بىـردىن
ىئجادچـــان تهپهككـــۇرنى ىئـــشقا

 .سېلىشتىن ىئبارەت
ڭسېزىمى ۇئالرنى-6ىئنسانالرنىڭ 

.ىئجادچان تهسهۋۋۇردىن ىئبـارەت
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ــسانالرنىڭ چهكلىــك كــۆڭلى ۇئ ىئن
ائرا-بىــلهن چهكــسىز ەئقىلنــى ۆئز

ــسى ــتۇرىدىغان ائالقه لىنىيى تۇتاش
بولــۇپ، كهشــپىيات ساھهســىدىكى
ائساسىي ياكى يېڭـى پرىنـسىپلىق
ائشـــكارىلىنىش ۋە بايقاشـــالرنىڭ
ــهۋۋۇر ــان تهس ــسى ىئجادچ ھهممى

ــــق بار ــــابىلىيىتى ائرقىلى ــــاق لىقق
 .كېلىدۇ

يېڭــى ىئــدىيه، يېڭــى ۇئقــۇم، ۋە
ــــدىكى  ــــۇ تۆۋەن ــــى تۇيغ 4يېڭ
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 :مهنبهنىڭ بىرىدىن كېلىدۇ
ــر ائدەمنىــڭ بىلىــپ-1 باشــقا بى

 .تۇرۇپ سىزگه ائشكارىلىشى
ۇئ. سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز-2

ــــىزنىڭ  ــــېزىمىڭىز5س ــــل س  خى
ــــپ ــــزگه يېتى ــــق مېڭىڭى ائرقىلى
ــــــــمه وئي ۋە ــــــــگهن ھهم كهل

 .پ تۇرىدۇتهسىراتالرنى ساقال
باشقا بىر ائدەمنىڭ يوشـۇرۇن-3

 .ائڭ ىئسكىالتى
 .چهكسىز ەئقىل-4
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ناپولىيوننىـــــــڭ قارىــــــــشىچه
دېگهن نهرسه مهۋجۇت» مۆجىزە«

ەئمهس بولــــۇپ، ۇئ ســــىزنىڭ ۆئز
ائرزۇيىڭىزنــــــــى رېائللىققــــــــا
ائيالندۇرۇشـــــــىڭىزغا يـــــــاردەم

ـــدۇ ـــڭ. قىاللماي ـــەئت ۆئزىنى تهبى
جهزملهشـــكهن قانۇنىيهتلىرىـــدىن

.گىزمــۇ چهتــنهپ كهتمهيــدۇھهر
ەئممـــــــا، تهبىەئتنىـــــــڭ بهزى
قانۇنىيهتلىرىنى چۈشىنىش مۇمكىن
ەئمهس بولۇپ، ۇئالر خـۇددى بىـر
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ــــــدۇ» مــــــۆجىزە« .دەك كۆرۈنى
ــــــــسانالرنىڭ ىئجادچــــــــان ىئن

ــــــارەت  ــــــهۋۋۇردىن ىئب -6تهس
ـــــۇنداق ـــــا ائش ـــــېزىمىنى مان س
مۆجىزىگه ەئڭ يـېقىن كېلىـدىغان

 .بىر نهرسه، دەپ قاراشقا بولىدۇ
ــگه ــشانىڭىزنى ەئمهل ــىز ۆئز نى س
ــۆجىزىگه ــۇ م ــتا ھهرگىزم ائشۇرۇش
ـــڭ ـــسىز ەئقىلنى ـــاي، چهك تايانم
سىزنى تهبىىئـي يـولالر ۋە تهبىىئـي
ــلهن ــاردىمى بى ــڭ ي قانۇنىيهتلهرنى
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ھهرگىزمــۇ. يېتهكلىــشىگه تايىنىــڭ
چهكسىز ەئقىـل مهن نىـشانلىغان«

،»نهرسىنى ماڭـا ەئكېلىـپ بېرىـدۇ
ڭۇئنىــــ. دەپ وئيــــالپ قالمــــاڭ

چهكــسىز ەئقىــل مېنــى«وئرنىغــا، 
ۆئزۈم تىكلىگهن نىشانغا يېتهكلهپ

 .، دەپ وئيالڭ»ماڭىدۇ
ىئجادچــان تهپهككــۇر ســىزدىن

مهن ۆئز غــــايهمنى«ھهر ۋاقىــــت 
،»چوقــۇم ەئمهلــگه ائشــۇرااليمهن

ــــنى، ۆئز ــــدا بولۇش ــــگهن وئي دې



322 

ــوغرا ــول ۋە ت ــوغرا ي ــايىڭىزنى ت غ
ـــــگه ـــــويىچه ەئمهل ـــــپ ب تهرتى

ــسبهت ــقا نى ــزدەائشۇرۇش هن ۆئزىڭى
كۈچلۈك ېئتىقاد ۋە تولۇق ىئـشهنچ

ســـىز. بولۇشـــنى تهلهپ قىلىـــدۇ
ۆئزىڭىزنىڭ ىئجـادىي قـابىلىيىتىنى
ـــسىڭىز، ۇئ ـــۆپ ىئشلهت ـــانچه ك ق
ســىزنىڭ ائڭلىــق ۋۇجۇدىڭىزنىــڭ
ـــا ـــالنغان ائمىلالرغ ـــىرتىدا باش س
شـۇنچه سـهزگۈر بولىدۇ،ھهمـدە ۇئ
ــۇل ــان قوب ــانچه ائس ــى ق ائمىلالرن
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شۇنداقال سىز بۇ. دۇقىلىدىغان بولى
ــانچه ــابىلىيىتىڭىزنى ق ــادىي ق ىئج
كـــــۆپ ىئشلهتـــــسىڭىز، يېڭـــــى
تهپهككــــۇر ۋە يېڭــــى ىئــــدىيه
يارىتىشتا سىز ۇئنىڭغا شۇنچه كۆپ

ـــــسىز ـــــدىغان بولى ـــــۇ. تايىنى ب
ــــــــىز پهقهت ــــــــابىلىيهتنى س ق
ەئمهلىيهتــته ىئــشلىتىش ائرقىلىقــال
ــــي ــــسىز ۋە تهرەققى يېتىلدۈرەلهي

 .قىلدۇرااليسىز
 بىر ۇئيغـۇر ياشـنىڭ ماڭـا:ىئالۋە
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دەپ بېرىــــشىچه، ناپولىيوننىــــڭ
»مــــۇۋەپپهقىيهت قــــانۇنىيىتى«

ـــــلهر ـــــابى مىللهت ـــــگهن كىت دې
ـــــــــدىن ـــــــــرىياتى تهرىپى نهش

ـــــتۇرى« ـــــۇۋەپپهقىيهت دەس »م
 قىــسىم2دېــگهن ىئــسىم بىــلهن 

قىلىـــپ نهشـــر قىلىنغـــان بولـــۇپ،
ــسى ــور كىتابخانى ــا ت ــى ائلم ۇئالرن

http://book.alma.cn دىـــــــــــن
  .لغىلى بولىدىكهنسېتىۋا
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مهركهزلهشتۈرۈش ۋه . 9
ئىجادىي كۆز ئالدىغا 

 كهلتۈرۈش
دېگهن سۆز» مهركهزلهشتۈرۈش«

ــــزچه   دەپconcentrationىئنگلى
ىئجادىي كۆز«ائتىلىدىغان بولۇپ، 

ــــۈرۈش ــــدىغا كهلت ــــسا» ائل بول
ــــــــــزچه   creativeىئنگلى

visualizationـــــــدۇ . دەپ ائتىلى
ـــگهن ســـۆز مهركهزلهشـــتۈرۈش دې

ــــدا ناپول ــــڭ كىتابى ــــر«ىيوننى بى
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ــگه ائشۇرۇشــنىڭ ىئــستهكنى ەئمهل
يوللىرى بىلهن ۋاسىتىلىرىنى تېپىپ
ــى رەســمىي ىئــشقا ــپ، ۇئالرن چىقى
ســالغىچه بولغــان ۋاقىــت ىئچىــدە،

پـاائلىيهتنى ائشـۇ-زېھىن ۋە ىئش
ـــــتۈرۈش ـــــستهككه مهركهزلهش ىئ

ــــى ــــدە» ھهرىكىت ــــگهن مهنى دې
-زېھىـــن ۋە ىئـــش. ىئـــشلىتىلگهن
هلـۇم بىـر ىئـستهككهپاائلىيهتنى م

مهركهزلهشتۈرۈشته مۇنداق ىئككـى
:قــانۇنىيهت مــۇھىم رول وئينايــدۇ
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بىـــــرى ائپتوماتىـــــك تهكلىـــــپ
قـــانۇنىيىتى، يهنه بىـــرى بولـــسا

 .ائدەت قانۇنىيىتى
ــــــدە ــــــڭ ىئچى ائدەت مۇھىتنى

ـــدۇ ـــۆرۈش،. يېتىلى ـــىزنىڭ ك ۇئ س
ــــتىش ۋە ــــۇراش، تې ــــالش، پ ائڭ

ــارەت   ســېزىمىڭىز5تۇيۇشــتىن ىئب
ق سىزگه تهسىر كۆرسهتكهنائرقىلى

ھهمــــمه مهنــــبهلهر ائرقىلىــــق،
ــــشاش ــــشنى وئخ ــــشاش ىئ وئخ

ـــا ـــش-ۇئســـۇلدا قايت ـــا قىلى قايت
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ـــالنى ـــشاش خىي ـــق، وئخ ائرقىلى
ــا ــش-قايت ــرار قىلى ــايتىالپ تهك ق

 .ائرقىلىق يېتىلىدۇ
ــر ــۇم بى ــى مهل ــسانالرنىڭ قهلب ىئن
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــدىيىنى ۋۇجۇدق ىئ
ۈئچۈن زۆرۈر بولغان ماتېرىيالالرنى
ــۇھىتتىن ــدىكى م ــڭ ەئتراپى ۆئزىنى

ائدەت بــۇ ىئــدىيىنى بىــر. يىغىــدۇ
مۇقىم قۇرۇلما شهكلىدە ۇئيۇتـۇپ،
يوشــۇرۇن ائڭنىــڭ ىئچىــگه تــۈرگه
.ائيرىـــــپ ەئكىرىـــــپ قويىـــــدۇ
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ـــدىيه ـــۇ ىئ ـــيىن ب ـــدىن كې ۇئنىڭ
سىزنىڭ مىجهزىڭىزنىـڭ كهم بولـسا
ـــــسمىغا ـــــر قى بولمايـــــدىغان بى
-ائيلىنىـــــپ، ســـــىزنىڭ ىئـــــش

ــزگه ج ــداھهرىكىتىڭى ــت ھال ىمجى
ــر ــىزنىڭ بى ــىتىدۇ، س ــىر كۆرس تهس
-تهرەپلىـــــمه ۋە ائغمـــــا كـــــۆز

ــهكىللهندۈرىدۇ، ــلىرىڭىزنى ش قاراش
ــــى ھهمــــدە ســــىزنىڭ پىكرىڭىزن

شۇڭالشقا سىزنىڭ. كونترول قىلىدۇ
ــزگه تهســىر كۆرســىتىدىغان ۆئزىڭى



330 

مۇھىتنى ەئڭ يۇقىرى دەرىجىدىكى
ېئھتىياتچــانلىق بىــلهن تاللىــشىڭىز

 چـۈنكى، مۇھىـت.ىئنتايىن مۇھىم
ســـىزنىڭ كاللىڭىزغـــا كىرىـــدىغان
ــۋى ــى تهمىنلهيــدىغان مهنى وئزۇقن

 .ماكاندىن ىئبارەتتۇر
مۇۋەپپهقىيهتنىــــــــــــــڭ«) 1(

دېـگهن ماقالىـدىن بىـر» مهنبهسى
 ۈئزۈندى

ـــــڭ  -1مهن مهزكـــــۇر ماقالىنى
ــــــان ــــــا ائلغ ــــــدە تىلغ بۆلۈمى
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»مۇۋەپپهقىيهتنىــــڭ مهنبهســــى«
ـــڭ ـــالىنى ناپولىيوننى ـــگهن ماق دې

ــــــد ــــــىۋەتلىككىتابى ىكى مۇناس
مهزمـــۇنالر بىـــلهن سېلىـــشتۇرۇپ،
ناپولىيوننىڭ كىتابىـدىكى مهزمـۇن
ۇئ ماقالىدىكىدىن جىق ەئتراپلىـق
ۋە تولــــۇق ىئكهنلىكىنــــى ھــــېس

شـۇنداق بولـسىمۇ،. قىلغان ىئـدىم
ـــلهن ـــدە بى ـــدىكى ەئقى ۇئ ماقالى
ـــــــــڭ مۇناســـــــــىۋىتى مۇھىتنى
توغرىسىدىكى مهزمۇن يۇقىرىدىكى
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ــــــــلهن مۇھىت ــــــــڭائدەت بى نى
مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى مهزمۇن
ـــدىغان ـــلهن وئخشىـــشىپ كېتى بى
ــپ ــر ائز كېڭهيتى ــۇپ، ۇئنــى بى بول
بېرىدىغان بولغاچقا، ۇئ ماقالىنىـڭ
ــــــت ــــــلهن مۇھى ــــــدە بى ەئقى
ـــــىۋەت ـــــسىدىكى مۇناس وئتتۇرى
ھهققىدىكى قىسمىنى بۇ يهرگه بىـر
ــــستۇرۇپ ــــهكلىدە قى ــــل ش نهقى
ــــۆردۈم ــــق ك ــــنى مۇۋاپى .قويۇش

ۇۋەپپهقىيهتنىــڭم«تۆۋەندىكىــسى 
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دېـگهن ماقالىنىـڭ بىـر» مهنبهسى
 :قىسمى

ـــلهپ ـــا ەئس ـــز قايت ـــدى بى ەئم
ــېمه؟ كــۆرەيلى، ەئقىــدە دېــگهن ن
ەئقىدە بولسا ائلدىن تهشـكىللهپ

 ۆئزىمىــز–قويۇلغــان، بىزنــى ۆئز 
بىـــلهن ائلماشـــتۇرۇش قىلىـــشقا
ۈئزلۈكــسىز ھالــدا يېتهكلهيــدىغان

 تۇيغۇ ۇئسۇلىدىن–بىر خىل ھېس 
ۇئنـــداقتا، ەئقىـــدە. ۇرىئبـــارەتت

قهيهردىــن كېلىــدۇ؟ نــېمه ۈئچــۈن
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ـــــسى ـــــشىلهرنىڭ ەئقىدى بهزى كى
ۇئالرنىڭ مۇۋەپپهقىيهت مهنـزىلىگه
ــۈرتكه ــشىغا ت ــاراپ قهدەم تاشلى ق
ــــشىلهرنىڭ ــــسا، يهنه بهزى كى بول
ەئقىدىــسى ۇئالرنــى مهغلــۇبىيهتكه
ۇئچرىتىـــــــــدۇ؟ ەئگهر بىـــــــــز
ـــــــرى ـــــــۇۋەپپهقىيهتنى ىئلگى م

ــدىلهر ــدســۈرىدىغان ەئقى گه تهقلى
ـــدا ـــساق، ۇئ چاغ ـــاقچى بول قىلم
ــــل ــــۇ خى ــــلهن ائش ــــدى بى ائل
ەئقىــــــــدىلهرنىڭ قهيهردىــــــــن
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كهلگهنلىكىنــــــــــــــــــــــــــــى
ـــوغرا ـــشىمىزغا ت ائيدىڭالشتۇرۇنلى

 .كېلىدۇ
ــــى ــــېلىش مهنبهس ــــى ك بىرىنچ

قازانغــــا يولۇقــــساڭ. مۇھىتتــــۇر
قارىسى يۇقـار، يامانغـا يولۇقـساڭ

بــۇ. يارىــسى، دەيــدىغان گهپ بــار
تلهر تهرىپىـدىنرەھىمسىز ەئمهلىيه

.ىئـــــــسپاتالنغان ھهقىقهتتـــــــۇر
ــزار ــى ەئڭ بى ــتىكى ائدەمن تۇرمۇش
ــشانلىق ۋە ــدىغان نهرســه پهرى قىلى
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ــــسىمغا ۇئچــــراش تۇيغۇســــى بې
ەئمهس، ائدەمــــــلهر بــــــۇالرنى
.تامـــامهن يېڭىـــپ كېتهلهيـــدۇ
تۇرمۇشتىكى ھېقىقـى قورقۇنچلـۇق
نهرسه بولسا مۇھىتنىـڭ ەئقىـدە ۋە

رىدىنائرزۇغا كۆرسىتىدىغان تهسـى
ــــارەتتۇر ــــىزنىڭ ۆئز. ىئب ەئگهر س

ـــزدا كۆرگهنلىرىڭىزنىـــڭ ەئتراپىڭى
ھهممىـــــــسى مهغلـــــــۇبىيهت ۋە
ۈئمىدســىزلىكتىن ىئبــارەت بولغــان
ـــــىزنىڭ ـــــدا س ـــــسا، ۇئ چاغ بول
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مـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــــشىڭىزغا
ــــى ــــدىغان ىئچك ــــاردىمى بولى ي
تهســــــــهۋۋۇرالرنى ۋۇجۇدقــــــــا
كهلتۈرۈشــىڭىز ناھــايىتى تهســكه

ــدۇ ــدى. توختاي ــاائل ــر بابت نقى بى
ــــــــزدەك، ــــــــپ ۆئتكىنىمى ېئيتى
كۆپچىلىكنىــــــــڭ ھهممىــــــــسى
توختاۋسىز ھالدا تهقلىـد قىلىـشنى

ەئگهر ســـىز بـــاي ھهم. وئياليـــدۇ
مۇۋەپپهقىيهتلىك مۇھىـت ىئچىـدە
ۆئســۈپ يېــتىلگهن بولــسىڭىز، ۇئ
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چاغـــدا ســـىز ناھـــايىتى ائســـانال
بايلىق ۋە مۇۋەپپهقىيهتكه تهقلىـد

لىق ۋەەئگهر ســىز نــامرات. قىلىــسىز
ـــدە ۆئســـۈپ ـــىزلىك ىئچى ۈئمىدس
يېـــتىلگهن بولـــسىڭىز، ۇئ چاغـــدا
سىزدە ناھايىتى ائسانال نـامراتلىق
ــــسى ۋە ۈئمىدســــىزلىنىش ەئقىدى

ائلبىرىت ېئينىشتېين. شهكىللىنىدۇ
ۆئزى تۇرۇۋاتقـان: مۇنداق دەيـدۇ

ــــــــــا ــــــــــاىئي مۇھىتق ىئجتىم
ــــۇقتىنهزەرنى وئخــــشىمايدىغان ن
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هروئتتۇرىغــا قويااليــدىغان كىــشىل
كۆپ قىـسىم. ناھايىتى ائز چىقىدۇ

ائدەمـلهر بۇنــداق نــۇقتىنهزەرلهرنى
 .شهكىللهندۈرەلمهيدۇ

بــۇ يهردىكــى ىئككــى ائبــزاس[
 .]مهزمۇن قىسقارتىلدى

ــــىتېتىدىكى ــــاگو ۇئنىۋېرس چىك
بىنجامىن بىراند دېگهن كىـشى زور
ـــــــا ـــــــۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغ م
ــــاش ــــۈز نهپهر ي ــــۈرگهن ي كهلت

ــــى، مۇزىكا ــــت ۋەتهنھهرىكهتچ ن
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ــپ ــات ېئلى ــا تهتقىق ــا قارىت ائلىمغ
بارغان بولۇپ، ۇئ بۇ جهريانـدا بـۇ
ــــڭ باشــــتىن ــــت ىئگىلىرىنى تاالن
ــان باشــالپال مــۇۋەپپهقىيهت قازانغ

ەئكسىچه،. ەئمهسلىكىنى بايقىغان
ۇئالرنىڭ كۆپ قىسمى باشـقىالرنىڭ
يېتهكلىـــــــشى ۋە قوللىـــــــشىغا
ېئرىشكهندىن كېيىن ائندىن ائلغـا

ۇئالرنىــڭ.  ىئــكهنىئلگىــرىلىگهنلهر
ــى ــت ائالمىت ــدىقىنىڭ تاالن ھهرقان
ـــــــــــت پهقهت ۇئالردا مهن تاالن
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ىئگىـــسى بـــوالاليمهن دەيـــدىغان
ەئقىدە پهيـدا بولغانـدىن كېيىـنال

 .ائندىن نامايان بولغان ىئكهن
مۇھىــت بهلكىــم ەئقىــدىنىڭ ەئڭ
ــۇش ــسى بول ــۈك قوزغاتقۇچى كۈچل
ــدىنىڭ ــېكىن، ۇئ ەئقى ــۇمكىن، ل م

ــــردىن ــــر قوزغا-بى ــــسىبى تقۇچى
ەئمهس، ەئگهر ۇئ بىردىنبىــــــــــر
ــسا، ۇئ ــدىغان بول ــاتقۇچ بولى قوزغ
چاغـــدا بىـــز مهڭگـــۈ ۆئزگهرمهس
.مۇھىت ىئچىدە ياشىغان بوالتتۇق
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باي بـالىالر پهقهت بـاي مـۇھىتنىال
بىلـــگهن، نـــامرات بـــالىالر بولـــسا
پهقهت نـــــامراتلىقنىال بىلـــــگهن

ــوالتتى ــل. ب ەئكــسىچه، باشــقا خى
كهچـــــــۈرمىش ۋە ۆئگىـــــــنىش
ۇئســۇللىرىمۇ ەئقىــدىنىڭ كــېلىش

 .مهنبهسى بوالاليدۇ
 كىچىـــك–تۇرمۇشـــتىكى چـــوڭ 

ىئشالرنىڭ ھهممىسى ەئقىدە پهيدا
ائدەمنىــڭ ھاياتىـــدا،. قىالاليــدۇ

.بهزى ىئشالر مهڭگـۈ ۇئنتۇلمايـدۇ
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جـــــون ف كىننىـــــدى قهســـــتكه
ۇئچرىغـــــــان شـــــــۇ كـــــــۈننى
ـــــسىڭىز، ـــــلىيهلهيدىغان بول ەئس
ـــۈنى قهيهردە ـــڭ شـــۇ ك ۆئزىڭىزنى

.كهنلىكىنىمۇ چوقـۇم بىلهلهيـسىزىئ
نۇرغـــۇن ائدەمـــلهرگه نىـــسبهتهن
ـــا ـــڭ دۇني ـــۇ ۇئالرنى ـــدا، ب ېئيتقان
قارىــشى مهڭگــۈگه ۆئزگهرگهن بىــر
ـــــسابلىنىدۇ ـــــۇپ ھې .كـــــۈن بول
وئخشاشال، كـۆپ قىـسىم ائدەمـلهر
ــــــــدىغان ــــــــۈ ۇئنتۇلماي مهڭگ
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ــــشىدىن ــــشلهرنى ۆئز بې كهچۈرمى
ــــدۇ ــــداق. كهچــــۈرگهن بولى بۇن

ــــــــ ــــــــشلهرنىڭ بى زگهكهچۈرمى
ـــــىرى دەل ـــــىتىدىغان تهس كۆرس
ـــــــشلهر ـــــــۇنداق كهچۈرمى مۇش
ــدىغان ــدىرىمىزنى ۆئزگهرتهلهي تهق
.ەئقىدىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ

ــــــدىال13مهن  ــــــاش ۋاقتىم  ي
ۆئزۈمنىڭ نېمه قىلىشىم كېرەكلىكى

ــــــدىم ــــــسىدا وئيالن ھهم. توغرى
ـــــــــسۇس ـــــــــيه مهخ تهنتهربى
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ــاكى ــسى ي ــسىنىڭ يازغۇچى سهھىپى
نىڭتهنتهربىـــــيه پروگراممىـــــسى

.دىكتــورى بولۇشــنى قــارار قىلــدىم
مهلــۇم بىــر كــۈنى، مهن گېــزىتتىن
ـــر ـــۇم بى ـــسارنىڭ مهل خوخـــاد كى
ــــى ــــڭ يېڭ ــــدا ۆئزىنى كىتابخانى
كىتابلىرىنى ىئمـزا قويـۇپ سـېتىش
پـــــــاائلىيىتى ۆئتكـــــــۈزمهكچى
ىئكهنلىكـــــى توغرىـــــسىدا خهۋەر
كۆردۈم، شۇنىڭ بىلهن مهن، ەئگهر
ــــــسۇس ــــــيه مهخ مهن تهنتهربى
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ـــسى يا ـــاكىسهھىپى ـــسى ي زغۇچى
تهنتهربىيه پروگراممىسى دىكتـورى
بولۇشنى وئياليـدىكهنمهن، ائلـدى
ــشنى ــارەت قىلى ــۇم زىي ــلهن چوق بى
ۆئگىنىۋېلىشىم كېرەك، دېگهنلهرنـى

ھهم ىئــــشنى مۇشــــۇ. وئيلىــــدىم
.يهردىــنال باشالشــنى قــارار قىلــدىم
شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن مهكتهپـــتىن
ائيرىلىــپ، كىچىــك ۈئنائلغــۇدىن

هت ائلدىم، ائپام مېنـىبىرنى ائرىي
پىكاۋى بىلهن ھېلىقى كىتابخانىغـا
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مهن ۇئ يهرگه. ائپىرىـــپ قويـــدى
يېتىـــپ بارغـــان ۋاقىتتـــا، كىـــسار
ەئپهنـــدىم كېتىـــشكه تهمـــشىلىپ

ــــر ائز. تۇرغــــان ىئــــكهن مهن بى
بىر توپ مـۇخبىرالر ۇئنـى. قورقتۇم

وئرىۋېلىــپ، ۇئنىڭــدىن توختىمــاي
ـــوراۋاتاتتى ـــوائل س ـــر. س مهن بى

ـــانچهائمـــالال ـــر ق رنى قىلىـــپ، بى
ـــــــڭ قولتـــــــۇقلىرى مۇخبىرالرنى
ـــــسار ـــــۈپ كى ـــــتىدىن ۆئت ائس

مهن. ەئپهندىمنىڭ ائلدىغا بـاردىم
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دەرھــال ۇئنىڭغــا ۆئزۈمنىــڭ ۇئنــى
ائددىيغىنـــا ۈئنائلغـــۇ زىيـــارىتى

ۇئ. قىلغــــۇم بــــارلىقىنى ېئيتــــتىم
ھېلىقــى بىـــر تــوپ مـــۇخبىرالرنى
توختىتىپ قويۇپ، ماڭا شهخسهن

ۇرسـىتى يارىتىـپزىيارەت قىلىش پ
ــــڭ. بهردى ــــۈرمىش مېنى ۇئ كهچ

ەئقىـــدەمنى ۆئزگهرتتـــى، ماڭـــا
نېمىنىڭ مۇمكىن بولىـدىغانلىقىنى،
تۇرمۇشــتا كىمــلهرگه يېقىنالشــقىلى
ــــــــــــــــدىغانلىقى ۋە ۆئزۈم بولى



349 

ـــان نهرســـىگه ـــشمهكچى بولغ ېئرى
ىئنتىلىـــشنىڭ جاۋابىنىـــڭ قانـــداق
بولىــــــدىغانلىقى قاتــــــارلىقالرنى

ـــدۈردى ـــيىن مهن ك. بىل ـــساركې ى
ــــق ــــۇ قېتىملى ــــدىمنىڭ ش ەئپهن
ىئلھامالندۇرۇشــــى ســــهۋەبىدىن،
مهلــۇم بىــر گېــزىتكه توختىمــاي

بـۇ مېنـى مۇشـۇ. ماقاله ەئۋەتـتىم
ساھهدە ۇئنتۇلغۇسىز كهچۈرمىشكه

 .ىئگه قىلدى
ـــڭ ســـېھرىي) 2( مۇۋەپپهقىيهتنى
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 ائچقۇچى
ــــتۈرۈش ــــاپولىيون مهركهزلهش ن
ـــىتىلىك ـــىته ۋە ۋاس ـــلهن بىۋاس بى

ــ ــهكىلدە مۇناس ــانش ىۋەتلىك بولغ
پرىنسىپالرنى ىئـشلىتىش ۇئسـۇلىنى

مۇۋەپپهقىيهتنىــــــڭ ســــــېھرىي«
بۇرۇنقى. دەپ ائتىغان» ائچقۇچى

كىشىلهر مۇشۇ سېھرىي ائچقۇچنىڭ
ياردىمى بىلهن دۇنيـادىكى بـارلىق
ــۇغ كهشــپىياتالرنىڭ مهخپىــي ۇئل

ھهمدە بۇرۇنقى. ىئشىكىنى ائچقان
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ــــل ــــارلىق ەئقى ــــهت ۋە-ب پاراس
 ھهممىـــسى مۇشـــۇتاالنتالرنىـــڭ

ــدىن ــېھرىي كۈچى ــڭ س ائچقۇچنى
پايــــدىلىنىپ يېتىلــــدۈرۈلگهن ۋە

 .تهرەققىي قىلدۇرۇلغان
ــــز ــــتۈرۈش دېگىنىمى مهركهزلهش
ـــــــۇقىم ائدەت ۋە ـــــــىزنىڭ م س
ەئمهلىيهتتىن پايـدىلىنىپ، مهلـۇم
بىر نهرسىنى تهلتۆكۈس چۈشـىنىپ
ۋە ىئگىلهپ بولغۇچه، كـۆڭلىڭىزنى
ائشــۇ نهرســىگه يىغىــپ تــۇرۇش
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ۇئ. لىيىتىڭىزنى كۆرســـىتىدۇقـــابى
ســـــــىزنىڭ ۆئز دىققىتىڭىـــــــز ۋە
زېھنىڭىزنــى تىــزگىنلهپ، ۇئالرنــى
مهلــــۇم بىــــر مهســــىلىگه ائشــــۇ
مهســىلىنى ھهل قىلىــپ بولغــۇچه
ـــــــۇرۇش ـــــــتۈرۈپ ت مهركهزلهش

ۇئ. قـــابىلىيىتىڭىزنى كۆرســـىتىدۇ
ســـىزنىڭ ۆئزىڭىـــز تاشلىۋېتىـــشنى
ــــــڭ ــــــستهيدىغان ائدەتلهرنى ىئ

يرىپ قويۇشتهسىرىنى بىر ياققا قا
ـــــى ـــــلهن يېڭ ـــــدارىڭىز بى ىئقتى
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ــۈچ ــدۈرۈش ك ــى يېتىل -ائدەتلهرن
ۇئ. قـــابىلىيىتىڭىزنى كۆرســـىتىدۇ

ۆئزىڭىزنى تهلتۆكـۈس-سىزنىڭ ۆئز
تىــــــزگىنلهش قــــــابىلىيىتىڭىزنى

 .كۆرسىتىدۇ
ــــز ــــتۈرۈش دېگىنىمى مهركهزلهش
ســىزنىڭ ۆئزىڭىــز ائرزۇ قىلغانــدەك
وئيــالش ىئقتىــدارىنى، ۆئزىڭىزنىــڭ

ـــــۇ-وئي ـــــونترولتهپهكك رىنى ك
قىلىپ، ۇئنـى بىـر ناھـايىتى ېئنىـق
مهقسهتكه توغرىالش ىئقتىـدارىنى،
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ـــر ۋە ۆئزىڭىزنىـــڭ بىلىملىرىنـــى بى
ھهرىكهت-ساغالم ۋە ەئمهلىي ىئش

پىالنــــى قىلىــــپ تهشــــكىللهش
 .ىئقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ

ــــۆڭلىنى ــــڭ ك ــــىز ۆئزىڭىزنى س
ـــــــــۈك ـــــــــڭ ۆئمۈرل ۆئزىڭىزنى
ىئستىكىڭىزگه مهركهزلهشتۈرۈشـته،

ائرا ائرىلىـــشىپ كهتـــكهن ۋە-زۆئ
ــر ــچ-بى ــلهن ناھــايىتى زى ــرى بى بى

ــشالر ــۇن ىئ ــقا نۇرغ ــان باش باغالنغ
ۈئســــتىدىمۇ بــــاش قــــاتۇرۇپ،
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ــتۈرمهكچى ــى مهركهزلهش زېھنىڭىزن
بولغـــــان ائساســـــىي نهرســـــىنى

چـوڭ پىـالن. تاماملىشىڭىز كېرەك
ــــزچه ( ــــلهن) ambitionىئنگلى بى

ىئـــــــــــستهك وئڭۇشـــــــــــلۇق
نىمهركهزلهشـــــتۈرۈش جهريـــــانى

ــسا ــا كهلتۈرۈشــته كهم بول ۋۇجۇدق
ـــدىغان ىئككـــى ائساســـىي بولماي

بـــــــۇ ائمىلـــــــالر. ائمىلـــــــدۇر
بولمايدىكهن، سېھرىي ائچقۇچمـۇ

بـۇ ائچقـۇچتىن. ۈئنۈم بهرمهيـدۇ
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ـــــشىلهرنىڭ ـــــدىغان كى پايدىلىنى
ىئنتايىن ائز بولۇشىدىكى سـهۋەب،
كۆپىنچه كىشىلهرنىڭ چوڭ پىالنـى
ـــرەر ـــدا بى ـــۇپ، ھاياتى ـــوق بول ي

.ىدە نهرسىنىمۇ ىئستىمهيدۇائالھ
ســىز ۆئزىڭىــز ائرزۇ قىالاليــدىغان
ھهر قانـــداق نهرســـىنى ۆئزىڭىـــز
ۈئچۈن ىئستهك قىلىپ تاللىـسىڭىز

ــــــدۇ ــــــىزنىڭ. بولۇۋېرى ەئگهر س
ىئــستىكىڭىز ەئمهلىــيهتكه ۇئيغــۇن
ــۈك ــدە كۈچل ــك دەرىجى ۋە يېتهرلى
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ــتىن ــدىكهن، مهركهزلهشتۈرۈش بولى
ىئبــــارەت ســــېھرىي ائچقــــۇچ ۇئ

كنى ەئمهلـــگه ائشۇرۇشـــقاىئـــسته
نۇرغــۇن ائلىــم ۋە. يــاردەم قىلىــدۇ

ــڭ ــسىخولوگىيه تهتقىقاتچىلىرىنى پ
قارىشىچه، تىالۋەت قىلغۇچىالرنىـڭ
دۇائسىنىڭ كۈچى قهلبىدە چوڭقۇر
وئرۇن ائلغــــان بىــــر ىئــــستهكنى
ەئمهلــــــــگه ائشۇرۇشــــــــتىكى
ـــــسىپى ـــــتۈرۈش پرىن مهركهزلهش

 .ائرقىلىق ۈئنۈم بېرىدۇ
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لغـــــانىئنـــــسانالر بهرپـــــا قى
نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ەئڭ ائلدى
بىـــــلهن ىئــــــستهك ائرقىلىــــــق
تهسهۋۋۇردا ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلـۈپ،
ائندىن مهركهزلهشتۈرۈش ائرقىلىق

 .رېائللىققا ائيالندۇرۇلغان
مهركهزلهشــــــتۈرۈش ســــــېھرىي
ائچقۇچىــدىن پايدىلىنىــشتا، ســىز
ائلـــدى بىـــلهن كـــۆڭلىڭىزدىكى
گۇمانىي قاراش ۋە ىئشهنمهسلىكنى

.ۈنلهي يوقىتىـــشىڭىز كېـــرەكپۈتـــ
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ھــــازىرغىچه بــــۇ ائچقــــۇچتىن
وئڭۇشــــــلۇق پايــــــدىلىنالىغان
كىــــشىلهرنىڭ ىئچىــــدە ۇئنىڭغــــا
ــــــسىدە ــــــشهنمهسلىك ىئدىيى ىئ

 .بولغانالردىن بهرسىمۇ يوق
ــــۇ ســــېھرىي ــــز ب ــــدە بى تۆۋەن
ائچقــۇچنى بىــر مــۇقىم فورمــۇال

سـىزنىڭ. ائرقىلىق سىناپ باقـايلى
تۇقغايىڭىز بىر داڭلىق ائممىۋى نۇ

ســـۆزلىگۈچى بولـــۇش، دەپ پهرەز
ــى ــر ۋاراق. قىاليل ــداقتا ســىز بى ۇئن
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ـــــى ـــــدىكى ۋەدىن قهغهزگه تۆۋەن
 :يېزىڭ

مېنىڭ بىر ناھايىتى قابىلىيهتلىـك
ائممىـــۋى نۇتـــۇق ســــۆزلىگۈچى

ـــار ـــۇم ب چـــۈنكى مهن شـــۇ. بولغ
ـــا زۆرۈر بولغـــان ـــق دۇنياغ ائرقىلى
ـــپ ـــى قىلى ـــزمهتلهردىن بىرىن خى

قىلىـقبېرەلهيمهن، ھهمدە شـۇ ائر
مهن ۆئز تۇرمۇشۇمغا زۆرۈر بولغـان
ـــــاددىي نهرســـــىلهرگه ىئـــــگه م
بوالاليدىغان ىئقتىسادىي كىـرىمگه
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 .ېئرىشهلهيمهن
ـــۈنى ـــۈمنى ھهر ك مهن ۆئز كۆڭل

10ائخــشىمى ۇئخالشــتىن بــۇرۇن 
مىنــۇت، ۋە ەئتىگىنــى وئرنۇمــدىن

 مىنۇت مۇشـۇ10ەئمدىال تۇرغاندا 
ىئــستهككه مهركهزلهشــتۈرۈپ، شــۇ

 ائشۇ ىئستهكنى رېائللىققاائرقىلىق
ـــدۇرۇش ۈئچـــۈن قانـــداق ائيالن

ھهرىكهتلهرنـــى قـــوللىنىش-ىئـــش
 .كېرەكلىكىنى تېپىپ چىقىمهن

ـــايىن ـــر ىئنت ـــڭ بى مهن ۆئزۈمنى
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قابىلىيهتلىــك ۋە ىئنتــايىن جهلــپ
ـــــۇق ـــــۋى نۇت ـــــق ائممى قىالرلى
ســـۆزلىگۈچى بوالاليـــدىغانلىقىمغا

ـــشىنىمهن ـــقا مهن ھهر. ىئ شۇڭالش
ــىنىڭ ــداق نهرس ــۇقان ــڭ مۇش  مېنى

يولدىكى تىرىشچانلىقىمغا دەخلـى
.قىلىــــشىغا يــــول قويمـــــايمهن

 ________:ىئمزا
ســــىز مۇشــــۇ ۋەدىــــگه ىئمــــزا
ــــدا ــــيىن، ۇئنىڭ ــــدىن كې قويغان
ــۇڭ ــويىچه ىئــش تۇت ــيىلگهن ب .دې



363 

ھهمدە سـىز ىئـستىگهن نهتىجىـگه
ېئرىـــشىپ بولغـــۇچه ھهرگىزمـــۇ

 .بوشىشىپ قالماڭ
سىز مهركهزلهشـتۈرۈش ۇئسـۇلىنى

ــل،قولال ــل، ۈئچ يى ــر يى ــدا، بى نغان
بهش يىـل، ۋە ھهتتــا وئن يىلــدىن
ــېلىپ، ــا نهزەر س ــى ەئھۋالغ كېيىنك
ۆئزىڭىزنىــڭ ائشــۇ دەۋردىكــى ەئڭ
داڭلىــــــق ائممىــــــۋى نۇتــــــۇق
سۆزلىگۈچى بولغاندىكى ەئھـۋالنى

ـــڭ ـــدىڭىزغا ەئكېلى ـــۆز ائل ۆئز. ك
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تهســـــهۋۋۇرىڭىزدا ۆئزىڭىزنىـــــڭ
مۇۋاپىق كىـرىمگه ېئرىـشكهنلىكىنى

ــۆز ائ ســىز. لــدىڭىزغا ەئكېلىــڭك
ـــــق ـــــۆزلهش ائرقىلى ـــــۇق س نۇت
ــان ــلهن ائلغ ــرىم بى ــشكهن كى ېئرى
ۆئيىڭىـــزدە تۇرغـــان ۋاقىتتىكـــى
ـــــدىڭىزغا ـــــۆز ائل ـــــۋالنى ك ەئھ

ســـىزنىڭ نۇتـــۇقالرنى. كهلتـــۈرۈڭ
ىئنتــــايىن ياخــــشى ســــۆزلهش
ــايىن ــىرى ىئنت ــر تهس ــق بى ائرقىلى
كۈچلــــۈك ائدەمــــگه ائيالنغــــان
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ـــــى ەئھـــــۋالنى كـــــۆز ۋاقىتتىك
ــــدى ــــۈرۈڭائل ــــىز. ڭىزغا كهلت س

ۆئزىڭىزنىـــڭ تهســـهۋۋۇر قىلىـــش
ــــــدىلىنىپ، ــــــدىن پاي ىئقتىدارى
مۇشۇنداق بىر كۆڭۈل مهنزىرىسىنى
.ناھــايىتى ېئنىــق ســىزىپ چىقىــڭ
ـــىزنىڭ ـــسىڭىز ۇئ س ـــۇنداق قىل ش
ـــۇر ـــايىن چوڭق ـــۆڭلىڭىزدە ىئنت ك
ـــر ـــستهكنىڭ بى ـــان ىئ وئرۇن ائلغ

 .گۈزەل سۈرىتىگه ائيلىنىدۇ
ڭ قانـداقسىز مهركهزلهشتۈرۈشنى
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ــۇق ــر ســېھرىي ائچقۇچل ــپ بى قىلى
رولىنى وئينايـدىغانلىقىنى ەئمـدى

بۇ. چۈشهنگهن بۆلىشىڭىز مۇمكىن
ـــىرلىق ـــر س ـــىزگه بى ـــۇچ س ائچق
ــــپ ــــدە يېتى ــــاندۇقنىڭ ىئچى س
كهلمىگهنلىكــى، يــاكى ۇئنىــڭ ھهر
بىـــــر ائدەم چۈشـــــىنهلهيدىغان
ـــان ـــلهن باي ـــۆزلهر بى ـــي س ائددى
ــۇ ــۈنال ھهرگىزم ــانلىقى ۈئچ قىلىنغ

ــۈچۇئ ــڭ ك ــۆۋەن-نى ــۇدرىتىنى ت ق
ــالماڭ ــاغالپ س ــۇغ. چ ــارلىق ۇئل ب
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ھهقىقهتلهرنىــــڭ ھهممىــــسى ەئڭ
ائخىرقــــى ائنــــالىزدا ائددىــــي
نهرســىلهرگه، ائســانال چۈشــهنگىلى
.بولىدىغان نهرسـىلهرگه ائيلىنىـدۇ
ەئگهر ۇئنداق بولمايـدىكهن، ۇئالر
ھهرگىزمــــۇ ۇئلــــۇغ ھهقىقهتــــلهر

 .بواللمايدۇ
قىــالنهبــۇ ســېھرىي ائچقــۇچنى ائ

ۇئنــى پهقهت قىممىتــى. ىئــشلىتىڭ
بــــار مهقــــسهتلهرنى ەئمهلــــگه

ــشلىتىڭ ــقىال ىئ ــۇنداق. ائشۇرۇش ش
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ـــىزگه بهخـــت ۋە ـــسىڭىز ۇئ س قىل
 .مۇۋەپپهقىيهت ائدا قىلىدۇ

بـۇرۇن ۆئتكـۈزگهن خاتــالىقالرنى
ــــــــــان ــــــــــۇرۇن ۇئچرىغ ۋە ب
.مهغلــۇبىيهتلهرنى ۇئنتــۇپ كېتىــڭ
ۆئتۈپ كهتكهن زامانالردا ياشاشنى

ىـــڭ، چـــۈنكى ۇئ زامـــانالرتوختىت
ـــدۇ ـــپ كهلمهي ـــۇ قايتى .ھهرگىزم
ـــــــــــــۇرۇنقى ســـــــــــــىزنىڭ ب
تىرىشچانلىقلىرىڭىز سىزگه ياخـشى
ــېلهلمىگهن ــپ ك ــى ېئلى نهتىجىلهرن



369 

بولسا، ىئـشنى قايتىـدىن باشـالپ،
ــــى ــــدىن كېيىنك ــــىزنىڭ بۇنىڭ س
ۋاقتىڭىزنــــــى مــــــۇۋەپپهقىيهت
ھېكـــــايىلىرى بىـــــلهن تولغـــــان

ـــدۇرۇڭ ـــگه ائيالن ـــوڭ. مهزگىل چ
ـــــالن ـــــستهك ۋەپى ـــــۇغ ىئ ، ۇئل

مهركهزلهشتۈرۈلگهن تىرىـشچانلىق
ائرقىلىق ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر ۇئلـۇغ
نـــام يارىتىـــڭ، ھهمـــدە دۇنيـــا
ـــى ـــۇغ خىزمهتلهرن ـــۇ ۇئل ۈئچۈنم

ـــــزگه. كۆرســـــىتىڭ ەئگهر ۆئزىڭى
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ىئشهنسىڭىز، بـۇ ىئـشالرنى چوقـۇم
 .قىالاليسىز

مهركهزلهشتۈرۈش ۇئسـۇلىنى) 3(
 ىئشقا سېلىش

بۆلۈمىــدە-3 مهزكــۇر ماقالىنىــڭ
ـــــا« ـــــستهكنى ائلتۇنغ ـــــر ىئ بى

-ائيالندۇرۇشــــنىڭ ائلــــته قهدەم
ــــقۇچلىرى ــــتۇرۇلغان» باس تونۇش

 يهنى،. ىئدى
بىـــــر ىئـــــستهكنى ائلتۇنغـــــا
-ائيالندۇرۇشــــنىڭ ائلــــته قهدەم
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 :باسقۇچى
ــك-1 ــىز قانچىلى ــۆڭلىڭىزدە س ك

پۇل ىئـستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنىـق
 مىـــڭ50مهســـىلهن، : بهلگىـــلهڭ

 .دولالر
ـــىز ائ-2 ـــاس ـــۇلنى قولغ ـــۇ پ ش

ـــڭ ـــيىن، ۇئنى ـــدىن كې كهلتۈرگهن
زاكىتىنـــــــــــــى قانـــــــــــــداق
ـــــــق ـــــــدىغانلىقىڭىزنى ېئنى بېرى

بــۇ دۇنيــادا ھېچنــېمه—بهلگىــلهڭ
بهرمهي، پهقهتــال ائلىــدىغان ىئــش
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 .يوق
ـــشمهكچى-3 ـــا ېئرى ائشـــۇ پۇلغ

 .بولغان ۋاقىتنى ېئنىق بېكىتىڭ
سىز ۆئز ىئستىكىڭىزنى قانداق-4

بىـرەئمهلگه ائشۇرۇش توغرىـسىدا 
ـــڭ ـــۈزۈپ چىقى ـــالن ت ـــق پى .ېئنى
شــۇنداقال ســىزنىڭ تهييــارلىقىڭىز

ــسۇن ــانال-بول ــسۇن، شــۇ زام بولمى
 .ىئش باشالڭ

4بىر ۋاراق قهغهزگه يۇقىرىقى -5
نهرسىنى ناھايىتى ېئنىق، ناھايىتى
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 .ىئخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ
قهغهزگه يېزىلغان بۇ نهرسىنى-6

ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن
ىن كېيىــنال بىــر قېــتىم، ۋەقوپقانــد

ائخـشىمى ۇئخالشـتىن بـۇرۇن بىــر
سـىز. قېتىم ۈئنلۈك وئقۇپ چىقىـڭ
ــىز  ــدا، س ــى وئقۇۋاتقان ــۇ«ۇئن ائش
ــشىمهن ــۇم ېئرى ، دەپ»پۇلغــا چوق

ۆئزىڭىــزگه ىئــشىنىپ، ائشــۇ-ۆئز
ــــى ــــشكهن ۋاقىتتىك ــــا ېئرى پۇلغ
ــــدىڭىزغا ــــۆز ائل ــــۋالالرنى ك ەئھ
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ــــى ــــۇ ۋاقىتتىك ــــۈرۈپ، ائش كهلت
 .زنى بىلىپ تۇرۇڭھېسسىياتىڭى

ەئگهر بۇ كۆرسهتمىلهرنى ھازىرقى
ــهك، ــلهن بىرلهشتۈرس ــسىپ بى پرىن
:تۆۋەندىكىدەك خۇالسىگه كېلىمىز

باشقىالرنىڭ دەخلى قىلىـشىغا) 1
ـــت ـــر جىمجى ـــدىغان بى ۇئچرىماي

كـۆزىڭىزنى يۇمـۇپ،. يهرگه بېرىڭ
ـــۇل ـــان پ ـــاقچى بولغ ـــىز يىغم س
ــــاتنى ــــا بايان ــــدىكى يازم ھهققى

ــ ــز ائڭلىي ــۈكۆئزىڭى الىغۇدەك ۈئنل
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:ىئالۋە(قايتا وئقۇڭ -ائۋازدا قايتا
ناپولىيوننىــڭ كىتابىنىــڭ كــۆپىنچه
جايلىرىـــدا پـــۇل تېـــپىش بىـــلهن
مۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش وئخـشاش

ناپولىيوننىڭ. مهنىدە ىئشلىتىلگهن
ــابى  ــى كىت ــى-1937ىئككىنچ يىل

ېئالن قىلىنغان بولۇپ، ەئھۋالـدىن
ىنچهقارىغاندا ائشۇ زامـانالردا كـۆپ

ــــــڭ ــــــر ائدەمنى ــــــشىلهر بى كى
ــــــان ــــــك بولغ -مۇۋەپپهقىيهتلى

بولمىغانلىقىنى ائشۇ ائدەم تاپقـان



376 

.پۇل بىلهن ۆئلچىـگهن وئخـشايدۇ
ۇئيغــۇر دىيارىنىــڭ ەئھــۋالى غهرب
ــــال ــــا زادى ــــڭ ەئھۋالىغ ەئللىرىنى
وئخشىمايدىغان بولۇپ، ۇئيغـۇرالر
غهربلىكلهردەك ائنـد جۇڭگـودىكى

ش ۋەباشقا مىللهتلهردەك پۇل تېپى
بىرەر ىئشتا مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش

شۇڭالشقا. پۇرسىتىگه ىئگه ەئمهس
وئقـــۇرمهنلهردىن بـــۇ يهردىكــــى
ـــــــــانلىق ـــــــــۇنالردىن ج مهزم
ــمهن ــد قىلى ــشىنى ۈئمى ).پايدىلىنى
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ــدىغان ــپ بولى ــۇلنى يىغى ــۇ پ ائش
ــىز ــۇلنى س ــدە ۇئ پ ــى، ھهم ۋاقىتن
قانــــداق خىزمهتلهرنــــى قىلىــــش
ىقائرقىلىق تاپىدىغانلىقىڭىزنى ېئن

ــــــــلهڭ مۇشــــــــۇ يهردە. بهلگى
ــويىچه ىئــش ــول ب كۆرســىتىلگهن ي
ېئلىپ بارغانـدا، سـىز ائشـۇ پۇلغـا
ــــى ــــان ۋاقىتتىك ــــشىپ بولغ ېئرى
ـــــدىڭىزغا ـــــۆز ائل ـــــۋالنى ك ەئھ

 .كهلتۈرۈپ تۇرۇڭ
سىز ۆئزىڭىز يىغماقچى بولغان) 2
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ائشــــــۇ پــــــۇلنى ۆئزىڭىزنىــــــڭ
ـــــدىغان ـــــهۋۋۇرىدا كۆرەلهي تهس

قهدەمنى-1بولغۇچه، يۇقىرىدىكى 
هر كـــۈنى ەئتىگىنـــى بىـــلهن ھهرھ

ــدىن ــر قېتىم ــشىمى بى ــۈنى ائخ ك
 .تهكرارالڭ

ســــــىز بىــــــر ۋاراق قهغهزگه) 3
ــۈنى ــى ھهر ك ــان پىالنىڭىزن يېزىلغ
ــۈنى كهچــته ــدە ۋە ھهر ك ەئتىگهن
ــۇپ ــر يهرگه قوي ــدىغان بى كۆرەلهي
ــى ھهر كــۈنى ــۇڭ، ھهمــدە ۇئن قوي
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ــۇرۇن ۋە ــتىن ب ائخــشىمى ۇئخالش
دىنھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــز

ـــتىم ـــر قې ـــيىن بى ـــدىن كې تۇرغان
 .وئقۇپ، ۇئنى تولۇق يادلىۋېلىڭ

ېئــــسىڭىزدە بولــــسۇنكى، ســــىز
ــويىچه ىئــش يۇقىرىــدىكى تهلىــم ب
ـــز ـــىزنىڭ قىلغىنىڭى ـــدە س كۆرگهن
ــسىپىنى ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىن

بۇنــداق. ىئــشقا ســېلىش بولىــدۇ
ــڭ ــشتىكى مهقــسهت ۆئزىڭىزنى قىلى
يوشۇرۇن ېئڭىغا بۇيرۇق بېرىـشتىن
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سىز ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن. بارەتىئ
ېئڭىغا بىر تهلهپنـى يوللىغانـدا، ۇئ
ـــــسىيات ۋە ـــــۇم ھېس تهلهپ مهل
قىزغىنلىــــق تۇيغۇســــى بىــــلهن
بىرلهشـــكهن چاغـــدىال ســـىزنىڭ
ــى قوبــۇل ــۇرۇن ېئڭىڭىــز ۇئن يوش

ەئقىـــدە بولـــسا بـــارلىق. قىلىـــدۇ
ھېســـسىياتالرنىڭ ىئچىـــدىكى ەئڭ
كۈچلۈك ۋە ەئڭ ۈئنۈم بېرىـدىغان

 .ربىرىدۇ
يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگهن ىئــشالر
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ــستراكت دەســلىپىدە ناھــايىتى ائب
ــۇمكىن ــى م ــۇپ تۇيۇلۇش ــۇ. بول ب
ـــسۇن ـــى قىلمى ـــىزگه دەخل ۇئ. س

ىئشالر قانچىلىك ائبستراكت يـاكى
ــيهتكه قانچىلىــك ۇئيغــۇن ەئمهلى
ـــــــىدىن ەئمهســـــــتهك تۇيۇلۇش
ــڭ ــى قىلىۋېرى ــنهزەر، ۇئالرن .قهتىئي
ەئگهر ســـىز روھىـــي ۋە ھهرىـــكهت

ىــــــڭ ھهر ىئككىــــــسىدەجهھهتن
يۇقىرىـــدا كۆرســـىتىلگهن بـــويىچه
ــــدىال ــــىڭىز، بىردەم ــــش كۆرس ىئ
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ســـىزنىڭ ائلـــدىڭىزدا بىـــر يېڭـــى
 .ھاياتىي كۈچ پهيدا بولىدۇ

بارلىق يېڭـى ىئـدىيىلهرگه قارىتـا
ــى ــدا بولۇش ــڭ پهي گۇمانخورلۇقنى
ــــسانالرنىڭ وئرتــــاق ھهمــــمه ىئن

ەئگهر ســـــــــىز. خـــــــــاراكتېرى
يۇقىرىــدىكى كۆرســهتمه بــويىچه
ىئـــــش كۆرســـــىڭىز، ســـــىزنىڭ
گۇمانىڭىزنىڭ وئرنىنى بىـر ەئقىـدە
ىئگىــلهپ، ۇئ ەئقىــدە بىــر مــۇتلهق

 .ېئتىقاد بولۇپ ۇئيۇيدۇ
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ائدەم«نۇرغــــۇن پهيالســــوپالر 
ۆئزىنىــڭ مــۇقهددەس تهقــدىرىنىڭ

، دېگهننــى وئتتۇرىغــا»خوجــايىنى
ـــان ـــشقا. قويغ ـــا ۇئالر نېمى ەئمم

شــــــــــۇنداق ىئكهنلىكىنــــــــــى
ــر ائ. چۈشــهندۈرمىگهن دەمنىــڭبى

ۆئزىگه ۋە ۆئزىنىـڭ مۇھىتىغـا-ۆئز
خوجايىن بواللىـشىدىكى سـهۋەب،

ـــڭ ۆئز ـــۇرۇن-ۇئنى ـــڭ يوش ۆئزىنى
ېئڭىغـــا تهســـىر كۆرســـىتىدىغان
ــدىن ــگه ىئكهنلىكى ــابىلىيهتكه ىئ ق
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 .ىئبارەتتۇر
ـــــــــا ـــــــــستهكنى رېائللىقق ىئ
ائيالندۇرۇشنىڭ ەئمهلىي جهريـانى
ـــق ـــپ ائرقىلى ـــك تهكلى ائپتوماتى

 مانا بۇ سـىزنىڭ.ىئشقا ائشۇرۇلىدۇ
ـــڭ ـــڭ يوشـــۇرۇن ېئڭىنى ۆئزىڭىزنى
ــىر ــا تهس ــپ، ۇئنىڭغ ــگه كىرى ىئچى
كۆرســىتىش پرىنــسىپىدىن ىئبــارەت
بولــۇپ، قالغــان پرىنــسىپالر بولــسا
ــسىپىنى ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىن
قوللىنىــــــشتىكى قــــــورالالردىنال
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  .ىئبارەت، خاالس
 
باش كۆڭۈل قانۇنىيىتى. 10

ــتىم ــۇنجى قې ــل ت ــاپولىيون خى ن
ندرۇ كارنىگى بىلهن ۆئتكـۈزگهنائ

ســۆھبهت جهريانىــدا ائنــدرۇنىڭ
ـــــك ـــــۇنداق مۇۋەپپهقىيهتلى ائش
بولۇشـــــىدىكى ســـــىرنىڭ نـــــېمه
ــدىرۇ ــى ســورىغاندا، ائن ىئكهنلىكىن

بـاش«ۇئنىڭغا ۆئز شىركىتىدە بىـر 
نىــــــڭ مهۋجــــــۇت» كۆڭــــــۈل
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.ىئكهنلىكىنــــى ېئيتىــــپ بهرگهن
شــــۇنىڭدىن كېــــيىن نــــاپولىيون

 ېئلىـــپنۇرغـــۇن يىـــل تهتقىقـــات
دېگهن بىـر» باش كۆڭۈل«بېرىپ، 

ـــــــسىپىنى ـــــــسىخولوگىيه پرىن پ
 .بايقىغان

ــــزچه ــــسىپنىڭ ىئنگلى ــــۇ پرىن ب
 بولۇپ،»Master Mind«ائتىلىشى 

 دېگهن سۆز»Master«بۇ يهردىكى 
ىئـــــگه،« يۇلغـــــۇن لۇغىتىـــــدە 

خوجــــــــايىن، يــــــــاللىغۇچى ،
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باشــقۇرغۇچى، مــۇەئللىم، ۇئســتاز،
دەپ» ۇئستا، پىر، بهگزادە، مـۇدىر

لـــــــېكىن مهن. تهرىـــــــپلهنگهن
ناپولىيوننىڭ كىتابىدىكى مهزمۇنغا
ائساسهن، بـۇ ۇئقـۇمنى ۇئيغـۇرچه

، دەپ ائتاشــنى»بــاش كۆڭــۈل«
 .مۇۋاپىق كۆردۈم

بىر«باش كۆڭۈل دېگهن ۇئقۇمغا 
ېئنىـــــق مهقـــــسهتنى ەئمهلـــــگه

ائرا-ائشـــــۇرۇش ۈئچـــــۈن، ۆئز
ماسلىــشىش روھــى بىــلهن، ىئككــى
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ــشىل ــۆپ كى ــدىن ك ــاكى ۇئنىڭ هري
ائرىـسىدا بىلىـم ۋە تىرىــشچانلىقنى

ـــا»ماسالشـــتۇرۇش ، دەپ ېئنىقلىم
 .بېرىشكه بولىدۇ

ــرى ــڭ ائدەملى ــدرۇ كارنىگىنى ائن
ـــر بـــاش كۆڭـــۈلنى ائشـــۇنداق بى
ـــــۇپ، ۇئ ـــــهكىللهندۈرگهن بول ش
ـــــشى ـــــايىن ياخ ـــــۈل ىئنت كۆڭ
ـــــايىن ـــــكىللهنگهن، ۋە ىئنت تهش
ياخشى ماسالشقان، شۇنىڭ بىـلهن

ــۈ ــادىر ك ــگه ق ــر ھهممى چكهۇئ بى
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ـــوالت ـــۇپ، ۇئالر پ ـــان بول ائيالنغ
ســاناىئتىدىن باشــقا ھهر قانــداق
ســـاناەئت بىـــلهن شـــۇغۇلالنغان
ـــــوالت ـــــۇددى پ ـــــسىمۇ، خ بول
ساناىئتىدىكىسى بىـلهن وئخـشاش
ـــــك ـــــدە مۇۋەپپهقىيهتلى دەرىجى

 .بولغان بوالر ىئدى
يۇقىرىقى قۇرالرنى بىرىنچى قېـتىم
وئقۇغاندا، نۇرغـۇن كىـشىلهر بـاش

دىغان پايدىسى بىـركۆڭۈلنىڭ بېرى
ــــــشىلهرنىڭ ۆئز ــــــوپ كى ائرا-ت
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ماسلىشىپ، ۋە كـۈچنى بىـر يهرگه
تـــــوپالپ بىلـــــله ىئـــــشلىگهندە
ېئرىــشكىلى بولىــدىغان پايدىــدىن
ائنچه پهرقى يـوقتهك ھېسـسىياتتا

ەئمهلىيهتـــته. بۆلىـــشى مـــۇمكىن
بـــاش كۆڭۈلنىـــڭ يهتكۈزىـــدىغان
پايدىسى ۇئنىڭدىن كـۆپ بولـۇپ،

لىكىۇئنىــــڭ بۇنــــداق ائالھىــــدى
ۆئزىگه تـارتىش قـانۇنىيىتى بىـلهن

 .زىچ مۇناسىۋەتلىك
ســــــــىزنىڭ خهۋىرىڭىــــــــزدە
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ـــۆڭلىڭىزنى ـــىز ك ـــدەك، س بولغىنى
مهلۇم بىر ىئـدىيىگه يىغـسىڭىز، ۇئ
ىئدىيه خۇددى بىر ماگنىتتهك رول
وئينــاپ، ۆئزىــگه باشــقا وئخــشاش
ــپ ــدىيىلهرنى جهل ــك ىئ ماھىيهتلى

بىــر بــاش كۆڭــۈل ىئككــى. قىلىــدۇ
ڭدىن كۆپ كىـشىلهر بىـرياكى ۇئنى

يهرگه كېلىپ، كـۆڭلىنى وئخـشاش
بىــر نهرســىگه مهركهزلهشــتۈرگهندە
ائندىن بارلىققا كېلىدىغان بولۇپ،
كۆڭۈللهرنىڭ بىرلهشمىسى ىئجادىي
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.ىئدىيىلهرنى ۆئزىگه جهلپ قىلىدۇ
بــــاش كۆڭۈلنىــــڭ ېئنىقلىمىــــسى
بويىچه، بـاش كۆڭۈلنىـڭ ەئزالىـرى

پىگهۆئزلىرىنى وئخشاش بىر پهلسه
ائتىغــان بولىــدۇ، كــۆپ ســاندىكى
ــاق، ــر وئرت ــى بى ــشىلهرنىڭ قهلب كى
ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانغا
ــدە ــدۇ، ھهم ــكهن بولى مهركهزلهش

ـــرىم ـــارلىق ەئزاالر ائي ـــرىم-ب ائي
شهخــــــــسلهرنىڭكى بىـــــــــلهن
ــــــرەك ۋە ــــــشتۇرغاندا كهڭ سېلى
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ــــل ــــسىز ەئقى ــــۇرراق چهك چوڭق
.مهنبهلىرىگه ىئـگه بولغـان بولىـدۇ

كهن كۆڭــۈل ھهر بىــربــۇ بىرلهشــ
ــا ــدىغا ۋۇجۇدق ــسلهر ۆئز ائل شهخ
ــــۇمكىن ــــي م ــــۈرۈش قهتىئ كهلت
بولمايدىغان يېڭى بىلىـم ۋە يېڭـى
.ىئدىيىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ

ــل ــر خى ــۆڭلى بى ــسانالرنىڭ ك ىئن
ـــۇپ ـــرگىيه بول ـــهكىلدىكى ېئنې ش

ىئككــى ائدەمنىــڭ. ھېــسابلىنىدۇ
بىـــرىگه تهڭـــكهش-كـــۆڭلى بىـــر
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الشـقاندا،بولۇش روھى بىـلهن ماس
ھهر بىــر كۆڭۈلنىــڭ ېئنېرگىيىــسى
ۆئزىــــگه يهنه بىــــر كۆڭۈلنىــــڭ

 .ېئنېرگىيىسىنى قوشۇۋالىدۇ
ــر ــر ېئلېكت ــسىنى بى ــسان مېڭى ىئن
.باتارېيىسىگه وئخشىتىشقا بولىـدۇ
كـــــۆپ ســـــاندىكى باتـــــارېيىنى
ــــــدىن بىرلهشــــــتۈرگهندە ۇئنىڭ
چىقىـــدىغان ېئنېرگىيىنىـــڭ بىـــر
ائيــرىم باتــارېيىنىڭكىگه قارىغانــدا

ــدۇ ــۆپ بولى ــر. ك ــۇنداقال ھهر بى ش
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باتارېيه چىقىرىدىغان ېئنېرگىيىنىڭ
كۆپلۈكىنى ۇئنىڭدىكى تارماق-ائز

.باتارېيىنىـــڭ ســـانى بهلگىلهيـــدۇ
ــــۇنىڭغا ــــسىمۇ ش ــــسان مېڭى ىئن

ــر. وئخــشاش ىئــشلهيدۇ ــى، بى يهن
قىسىم مېڭىنىڭ ىئـش ۈئنـۈمى يهنه
بىر قىسىم مېڭىـنىڭكىگه قارىغانـدا

ىـــر تـــوپب. ۈئســـتۈنرەك بولىـــدۇ
ائرا تهڭكهش بولـۇش-مېڭىنى ۆئز

روھى بىلهن ماسالشـتۇرغاندا، ۇئالر
ھاسىل قىلىدىغان تهپهككۇر بىلهن
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ېئنېرگىيه بىر ائيـرىم مېڭىـنىڭكىگه
يهنـى، بـاش. قارىغاندا زور بولىـدۇ

كۆڭۈل سىزنىڭ ىئجادچانلىقىڭىزنى
 .ائشۇرىدۇ

ــۆپ ــدىن ك ــاكى ۇئنىڭ ــى ي ىئكك
ىكـسهپائدەملهر ائرىسىدا بىـر بىرل

ھاســىل قىلىــپ، شــۇ ائرقىلىــق بىــر
بــاش كۆڭــۈل ىئتتىپاقداشــلىقىنى
ـــىل قىلىـــشتىكى مهقـــسهت، ھاس
مهركهزلهشــــتۈرۈش قــــانۇنىيىتىنى
تېخىمـــۇ ۈئنۈملـــۈك قوللىنىـــشتىن
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ـــى، بـــاش كۆڭـــۈل. ىئبـــارەت يهن
پرىنسىپى بىر توپ ائدەم كۆڭلىنىڭ

ــــــۈچ ــــــشقا-ك ــــــۇۋۋىتىنى ىئ ق
ائشـــۇرماقچى بولغـــان ائساســـىي

وپالشتىن باشقا نهرسهمهقسهتكه ت
  .ەئمهس

  
 ئالتۇن قائىده. 11

ـــۇق ـــدىن ائرت ـــڭ يىل ـــۆت مى ت
ۋاقىتـــتىن بۇيـــان، كىـــشىلهر بىـــر

نــى باشــقىالرغا» ائلتــۇن قاىئــدە«
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مۇائمىله قىلىشتىكى ەئڭ مۇۋاپىـق
.قاىئدە، دەپ تهلىم بېرىپ كهلدى
ەئممــــا، گهرچه كىــــشىلهر بــــۇ
ـــش ـــق ىئ ـــسهپىنى ەئخالقلى -پهل

ا قاىئدىـسى،ھهرىكهتنىڭ بىر تـوغر
دەپ قوبـــۇل قىلغـــان بولـــسىمۇ،
ۇئنىــڭ روھىنىــڭ نــېمه ىئكهنلىكــى
ــــاكى ۇئنىــــڭ قانــــداق بىــــر ي
قـــانۇنىيهتكه ائساســـالنغانلىقىنى

ــدى ــۇن. چۈشــهنمهي كهل ــۇ ائلت ب
قاىئدىنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكىدىن



399 

 :ىئبارەت
ســـىز باشـــقىالردىن ۆئزىڭىـــزگه–

قانداق ىئـشالرنى قىلىـپ بېرىـشىنى
ز، سـىزمۇ باشـقىالرغاائرزۇ قىلسىڭى

 .شۇنداق ىئشالرنى قىلىپ بېرىڭ
ســــىز باشــــقىالردىن ۆئزىڭىــــز–

توغرىــــسىدا قانــــداق ســــۆزلهرنى
ائڭالشــنى ائرزۇ قىلــسىڭىز، ســىزمۇ
باشــقىالرغا ائشــۇنداق ســۆزلهرنى

 .قىلىڭ
ســــىز باشــــقىالردىن ۆئزىڭىــــز–
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توغرىسىدا قانـداق وئيالشـنى ائرزۇ
قىلـــــسىڭىز، ســـــىزمۇ باشـــــقىالر

 .دا ائشۇنداق وئيالڭتوغرىسى
ەئگهر ســـىز مهزكـــۇر ماقالىنىـــڭ
ائلــــدىنقى بۆلۈملىرىــــدە بايــــان
قىلىنغان مهزمـۇنالرنى، يهنـى، بىـر

ـــڭ وئي ـــۇ-ائدەمنى ـــالى ائش خىي
خىيالنىڭ مـاھىيىتى بـويىچه-وئي

ـــــدىغانلىقىنى ـــــا ائيلىنى رېائللىقق
ـــسىڭىز، ـــهنگهن بول ـــۇق چۈش تول
يۇقىرىقى ائلتۇن قاىئدىگه ائسـاس
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قـــانۇنىيهتنى ائســـانالبولىـــدىغان 
يهنى، سىز باشـقىالر. ائڭقىرااليسىز

ۈئچۈن بىـرەر ىئـش قىلىـپ بېـرىش
ۈئچۈن، ائلدى بىـلهن ائشـۇ ىئـش
توغرىـــسىدا وئيلىنىـــشىڭىز يـــاكى
ــرەك .تهپهككــۇر يۈرگۈزۈشــىڭىز كې
شۇڭالشقا سىزنىڭ باشقىالرغا بىـرەر
ىئشنى قىلىپ بېرىپ، شـۇ ائرقىلىـق
ىــرۇئالرنىــڭ ســىزگىمۇ وئخــشاش ب

ىئـــشنى قىلىـــپ بېرىـــشىنى قولغـــا
ــا ــى رېائللىقق ــىڭىز ائرزۇن كهلتۈرۈش
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ـــايىن ـــر ىئنت ـــنىڭ بى ائيالندۇرۇش
يهنـى ائلتـۇن. ياخشى مىـسالىدۇر

قاىئـــدە بىـــلهن ۆئزىـــگه تـــارتىش
قانۇنىيىتى ەئمهلىيهتـته وئخـشاش

 .بىر نهرسىدىن ىئبارەت
سـىز يـۇقىرىقى ائلتـۇن قاىئــدىنى
ىنۆئزگهرتهلمهيسىز، ەئمما ۇئنىڭد

بىر رەت قىلغىلى بولمايدىغان كۈچ
ســۈپىتىدە پايــدىلىنىپ، ۇئنىڭــسىز
ېئرىـــشكىلى بولمايـــدىغان يېڭـــى
.مۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىشهلهيسىز
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باشقىالرغا ائدالهتـسىزلىك بىـلهن
مۇائمىله قىلىش سـىزنىڭ ائالھىـدە

ەئمما سـىز. ھوقۇقلىرىڭىزنىڭ بىرى
ــسىڭىز، ــدىنى چۈشهن ــۇر قاىئ مهزك

ــــدا ب اشــــقىالرمۇ ســــىزگهائخىرى
ائدالهتـــسىزلىك بىـــلهن مـــۇائمىله

ــــسىز ــــدىغانلىقىنى بىلى ــــۇ. قىلى ب
ـــقىالرغا ـــىزنىڭ باش ـــانۇنىيهت س ق
قىلغــان ائدالهتــسىزلىكلهر بىــلهن
رەزىللىكلهرنىڭ ۆئزىڭىـزگه قايتىـپ
كېلىشى بىلهنـال توختـاپ قالمـاي،
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ســـىزگه ۇئنىڭـــدىنمۇ ېئغىـــر، ۋە
ۇئنىڭدىنمۇ كۆپ ېئغىـر زىيـانالرنى

يهنى ۇئ سىز بـۇرۇن. پ كېلىدۇېئلى
خىيالالرنىـــــــڭ-قىلغـــــــان وئي

ھهممىــسىنىڭ نهتىجىــسىنى ســىزگه
شـۇنداق بولغاچقـا،. ېئلىپ كېلىدۇ

سىز باشقىالرغا ۇئالرنىڭ ۆئزىڭىـزگه
قىلىــشىنى ائرزۇ قىلغــان ىئــشالرنىال
قىلىــپ قالمــاي، ســىز باشــقىالرنىڭ
ۆئزىڭىزنى قانداق وئيلىـشىنى ائرزۇ

باشــــقىالرنىقىلــــسىڭىز، ســــىزمۇ 
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 .ائشۇنداق وئيلىشىڭىز كېرەك
سىز باشقىالرغا قارىتا بىرەر ىئشنى
ــلهن ــدى بى ــۇرۇن، ائل ــشتىن ب قىلى
ـــاھىيىتىنى ۆئز ـــشنىڭ م ـــۇ ىئ ائش
.تهپهككــۇرىڭىزدا ھاســىل قىلىــسىز
ھهمدە ائشۇ ىئـشنىڭ يىغىندىـسى،
ائساسى ۋە ماھىيىتىنى ۆئزىڭىزنىڭ
ــــۈزۈپ ــــا كىرگ ــــۇرۇن ېئڭىغ يوش

ن، ائنــدىن ائشــۇبولغانــدىن كېــيى
ـــــــــــسىدىكى ىئـــــــــــش توغرى
تهپهككــــــــۇرىڭىزنى ســــــــىرتقا
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ـــسىز ـــۇرۇن. تارقىتى ـــىزنىڭ يوش س
ېئڭىڭىزغــا كىـــرگهن ۇئ نهرســـىلهر
ســىزنىڭ ۆئز خاراكتېرىڭىزنىــڭ بىــر
-قىسمىغا ائيلىنىپ، سىزنىڭ ىئـش

ھهرىكىتىڭىـــــــــــز يـــــــــــاكى
ــــاھىيىتىگه ــــڭ م تهپهككۇرىڭىزنى
.ۇئيغۇن كهلگهن ھالدا ۆئزگىرىدۇ

پرىنــــسىپنىمۇشــــۇ ائددىــــي 
ــېمه ــيىن، ســىز ن ــدىن كې بىلىۋالغان
ــى ۆئچ ــر ائدەمن ۈئچــۈن باشــقا بى
كۆرســـــىڭىز يـــــاكى ۇئنىڭغـــــا
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ھهســــــــهتخورلۇق قىلــــــــسىڭىز
بولمايـــدىغانلىقىنى، ســـىز نـــېمه
ۈئچۈن ۆئزىڭىـزگه ائدالهتـسىزلىك
قىلغان كىشىلهردىن ۆئچ ائلـسىڭىز
بولمايدىغانلىقىنى، شـۇنداقال نـېمه

لىقيامانلىققـــا ياخـــشى«ۈئچـــۈن 
ــــــــش ــــــــۇ» قىلى كېرەكلىكىنىم

 .چۈشىنهلهيسىز
ـــدىگه ـــۇن قاىئ ـــىز ائلت ەئگهر س
ائســاس بولىــدىغان قــانۇنىيهتنى
تولــــۇق چۈشهنــــسىڭىز، پۈتــــۈن
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ىئنــــسانىيهتنى بىــــرال دوســــتلۇق
رىشتىـسى بىــلهن ەئبهدىــي بــاغالپ
ـــــــانۇنىيهتنىمۇ ـــــــدىغان ق تۇرى
چۈشـــىنىپ، مهيلـــى تهپهككـــۇر
جهھهتته بولـسۇن يـاكى ەئمهلىـي

ىكهت جهھهتته بولسۇن،ھهر-ىئش
ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىڭىزنـــــى
زەخىملهندۈرمهي تۇرۇپ باشقا بىـر
ائدەمنــــى زەخمىلهندۈرىــــشىڭىز
قهتىئي مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى

خۇددى. تولۇق چۈشىنىپ يېتىسىز
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شــۇنىڭغا وئخــشاش، ســىز پۈتــۈن
ىئشتىياقىڭىز بىلهن قىلغان ھهر بىر
-تهپهككــــۇر ۋە ھهر بىــــر ىئــــش

ـــــــــىز ـــــــــكهت س نىڭ ۆئزھهرى
خاراكتېرىڭىزگه پايدىلىق يوسۇندا

 .قوشۇلىدۇ
بۇ قانۇنىيهتنى چۈشهنسىڭىز سـىز
ــۇرۇپ ــاي ت ــۇ گۇمانالنم قىلچىلىكم
ـــسىزكى، باشـــقىالرغا شـــۇنىمۇ بىلى
قىلغــــان ھهر بىــــر يامــــانلىقىڭىز
ائرقىلىـــــق ســـــىز ۆئزىڭىزنىمـــــۇ
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ــقىالرغا ــۇنداقال باش ــسىز، ش جازاالي
ـــشىلىقىڭىز ـــر ياخ ـــان ھهر بى قىلغ

لىــق ســىز ۆئزىڭىزگىمــۇ پايــداائرقى
 .يهتكۈزىسىز

باشـــــقىالردىن ىئـــــستىگهن) 1(
 ىئشنى باشقىالرغا قىلىش

باشـــقىالرغا ياخـــشىلىق قىلىـــپ،
يــــاكى ۇئالرنىــــڭ ياخــــشىلىقىغا
ېئرىـــشهلمىگهن، يـــاكى ۇئالرنىـــڭ
رەھمىتىگىمـــــۇ ېئرىـــــشهلمىگهن
ەئھــۋال ھهممىمىزنىــڭ بېــشىدىن
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بۇنــداق ىئــشالر. ۆئتــۈپ باققــان
كېيىنمــۇ داۋاملىــق يــۈزبۇنىڭــدىن 

ائشۇنداق ىئشالرنى. بېرىپ تۇرىدۇ
ــۈزۈپ باققــان ــشىدىن ۆئتك ۆئز بې

ائلتـــۇن«كىـــشىلهرنىڭ بهزىلىـــرى 
قاىئـــدە پهلسهپىـــسى پهقهت بىـــر
نهزەرىيىــدىنال ىئبــارەت بولــۇپ، ۇئ
بىرەر ۆئزگهرمهس قانۇنىيهت بىلهن

، دەپ قارىــشى»باغالنغــان ەئمهس
اقسىزمۇ ھهرگىز ائشـۇند. مۇمكىن

قاراشتا بولـۇپ، بۇنىڭـدىن كېـيىن
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باشـــقىالرغا ياخـــشىلىق قىلىـــشنى
بۇنىڭ سهۋەبى. توختىتىپ قويماڭ

 :مۇنداق
باشـــقىالرغا بىـــرەر ياخـــشىلىق
ــــــــــــدا، ســــــــــــىز ۆئز قىلغان
تىرىــــشچانلىقىڭىزنىڭ تهســــىرىنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا

بۇ خـۇددى بىـر. قاچىالپ قويىسىز
نباتارېيىگه تـوك قاچىلىغـان بىـله

سىز چىـن كـۆڭلىڭىز ۋە. وئخشاش
ــــلهن ــــشتىياقىڭىز بى ــــۈن ىئ پۈت
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باشــــقىالرغا يېتهرلىــــك ســــاندا
ياخـــــشىلىق قىلـــــسىڭىز، ســـــىز
ــل ىئجــابىي ۋە ــر خى ــزدە بى ۆئزىڭى
روھلــۇق خــاراكتېرنى يېتىلــدۈرۈپ،
ــــلهن ــــزگه ســــىزنىڭكى بى ۆئزىڭى
وئخـــشاش خـــاراكتېردىكى يـــاكى
ــــلهردە ــــمه جهھهت ــــىزگه ھهم س

كىـشىلهرنىتهڭكهش بوالاليدىغان 
مانـــا ائشـــۇ كىـــشىلهر. تارتىـــسىز

ســىزگه بــۇرۇن باشــقىالرغا قىلغــان
.ياخـــشىلىقلىرىڭىزنى قايتۇرىـــدۇ
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مۇشـۇ» تۆلهپ بېرىش قانۇنىيىتى«
تهرىقىدە سىز ۈئچۈن ائدالهتلىكنى
تهڭپۇڭالشتۇرۇپ، سـىز بىـر مهنـبه
ــشىلىقالرنى ــان ياخ ــق قىلغ ائرقىلى
پۈتۈنلهي وئخـشىمايدىغان باشـقا

ه ائرقىلىــــق ســــىزگهبىــــر مهنــــب
 .قايتۇرۇپ بېرىدۇ

ـــا ـــر ماگنىتق ـــۇددى بى ـــىز خ س
ــــاراكتېر ــــۇپ، خ ــــشاش بول وئخ
ــايىتى ــزگه ناھ ــتىن ۆئزىڭى جهھهت
وئخـــــــشايدىغان كىـــــــشىلهرنى
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ۆئزىڭىـــزگه تارتىـــپ، خـــاراكتېر
جهھهتــــتىن ســــىزگه تهڭــــكهش
ــسا ــشىلهرنى بول ــدىغان كى بواللماي

بـۇ. ۆئزىڭىزدىن يىراققا ىئتتىرىسىز
غۇچى سـىز ۆئزىڭىـزماگنىتنى ياسى

ــاھىيىتىنى ــڭ م ــىز ۇئنى ــۇپ، س بول
ۆئزىڭىز بوي سۇنماقچى بولغان بىر
ــپ ــشىدىغان قىلى ــدىيىگه ماسلى ىئ

ـــــسىز ـــــسىڭىزدە. ۆئزگهرتهلهي ېئ
بولسۇنكى، بۇ بـارلىق ۆئزگىرىـشلهر
ــق ــۇرىڭىز ائرقىلى ــىزنىڭ تهپهكك س
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ســــــىزنىڭ. ھاســــــىل بولىــــــدۇ
خـــاراكتېرىڭىز ســـىزنىڭ بــــارلىق

هن ســـىزنىڭتهپهككـــۇرىڭىز بىـــل
ــــش ــــارلىق ىئ ــــڭ-ب ىئزلىرىڭىزنى

.يىغىندىسىدىنال ىئبارەت، خاالس
مۇشــــۇنداق بىــــر ھهقىقهتنىــــڭ
ـــۇ ـــدىن، ســـىز ۆئزىڭىزگىم بولغىنى
ـــــۇرۇپ ـــــۈزمهي ت ـــــدا يهتك پاي
.باشقىالرغا ياخشىلىق قىاللمايـسىز
ـــشاشال، ـــۇنىڭغا وئخ ـــۇددى ش خ
ۆئزىڭىز وئخشاش دەرىجىدە زىيان
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تارتمــــاي تــــۇرۇپ باشــــقىالرغا
ـــشتهپه ـــي ىئ ـــۇر ۋە ەئمهلى -كك

ھهرىــكهت جهھهتــته يامــانلىقمۇ
دېــــمهك، ائلتــــۇن. قىاللمايــــسىز

ــپ، ــسىنى قوللىنى ــدە پهلسهپى قاىئ
ــسىڭىز، ــشىلىق قىل ــقىالرغا ياخ باش
سىز باشقىالرغا بىر مهنـبه ائرقىلىـق
مهنـپهەئت بېرىــپ، ۆئزىڭىـز باشــقا
بىــر مهنــبه ائرقىلىــق مهنــپهەئت

 .ائلىسىز
ــى ــسۇنكى، س ــسىڭىزدە بول زنىڭېئ
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ــــقىالر ــــامىڭىزنى باش ــــشى ن ياخ
يارىتىـــدىغان بولـــۇپ، ســـىزنىڭ
خاراكتېرىڭىزنى بولسا سىز ۆئزىڭىـز

 .يېتىلدۈرىسىز
 ۆئچ ېئلىش قانۇنىيىتى) 2(
ــش« ــى» ۆئچ ېئلى ــڭ ائدەتتىك نى

ـــسى  ـــانلىق«مهنى ـــا يام يامانلىقق
لـېكىن،. تىن ىئبـارەت» قايتۇرۇش

ھهر«ناپولىيوننىڭ كىتابىدا بۇ سۆز 
ــه  ــر نهرس ــۈنبى ــش ۈئچ ــاكى ىئ ي

شــۇنىڭغا وئخــشاش نهرســه يــاكى
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دېـگهن مهنىـدە» ىئش قـايتۇرۇش
 .ىئشلىتىلگهن

ەئگهر مهن ســــــــــــــــــــىزنى
ــى ــىز بىرىنچ ــهم، س زەخمىلهندۈرس
ــدىن پۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ مهن

ەئگهر مهن ســــىز. ۆئچ ائلىــــسىز
ــى ــسىز گهپلهرن ــسىدا ائدالهت توغرى
قىلسام، سـىز شـۇنىڭغا وئخـشاش،

ۇقىرىھهتتــــا ۇئنىڭــــدىنمۇ يــــ
.دەرىجىــدە مهنــدىن ۆئچ ائلىــسىز
ـــتىن، ەئگهر مهن ـــر تهرەپ يهنه بى
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ــىز ــسام، س ــشىلىق قىل ــىزگه ياخ س
ىئمكانىيهتنىـــڭ بـــارىچه مېنىـــڭ
ياخشىلىقىمنى مېنىڭ قىلغىنىمـدىن

 .ائشۇرۇپ قايتۇرىسىز
مهن مۇشۇ قانۇنىيهتتىن مۇۋاپىق
ــــــىزنى ۆئزۈم ــــــسام، س پايدىالن
ىئــستهيدىغان ھهر قانــداق ىئــشنى

ەئگهر مهن سـىزنى. دۇرااليمهنقىل
ــــــدۇرماقچى ۆئزۈمــــــگه ۆئچ قىل
ـــال ۋە ـــسام، مهن ســـىزگه قوپ بول
ائدالهتـــسىزلىك بىـــلهن مـــۇائمىله
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ــــشقا ــــىزنى ۆئچ ېئلى ــــپ، س قىلى
قىستاش ائرقىلىق سىزنى ائشۇنداق

 .قىلدۇرااليمهن
ـــۆرمهت، ـــىزدىن ھ ەئگهر مهن س
دوستلۇق ۋە ھهمكارلىق ىئستىسهم،

مهتمهن ۇئالرغــــا ســــىزگه ھــــۆر
ـــــلهن ـــــىز بى ـــــدۈرۈش ۋە س بىل
ــــــــــق ــــــــــشىش ائرقىلى ماسلى

 .ېئرىشهلهيمهن
ــانالرنى ــۇقىرىقى باي ەئگهر ســىز ي
ۆئزىڭىزنىڭ كهچۈرمىشلىرى بىـلهن
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سېلىشتۇرۇپ كۆرىدىغان بولسىڭىز،
بىرى بىلهن ناھايىتى-ۇئالرنىڭ بىر

وئخشىـــــشىپ كېتىـــــدىغانلىقىنى
 .بايقايسىز

سىز بهزىـدە بىـر ائدەمـگه قارىتـا
ـــېمهبـــۇ ائدە« منىـــڭ مىـــجهزى ن

مېنىـڭ«. دەيسىز» دېگهن ېئسىل؟
مىجهزىممۇ ائشـۇ ائدەمنىڭكىـدەك
بولغان بولسا، نېمه دېگهن ياخشى

ــــوالتتى؟ ــــدىغان» ب دەپ وئيالي
ــپ ــق ۇئچرىتى ــشىلهرنى داۋاملى كى
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ۆئزىنىڭ ېئـسىل مىـجهزى. تۇرىسىز
ــپ ــگه جهل ــىزنى ۆئزى ــق س ائرقىلى
قىلىۋاتقان كىشىلهر ۆئزىگه تارتىش

يىتى بىـلهن، يـاكى بولمىــساقـانۇنى
ۆئچ ېئلىـــش قـــانۇنىيىتى بىـــلهن
ائشۇنداق قىلىدىغان بولۇپ، ەئگهر
وئبدان ائنـالىز قىلىـپ كۆرىـدىغان
بولسىڭىز، بـۇ قانۇنىيهتلهرنىـڭ ھهر

ھهر بىر نهرسـه ۆئزىـگه«ىئككىسى 
ۆئزى بىــلهن وئخــشاش نهرســىنى

ـــــدۇ ـــــى» تارتى ـــــگهن مهنىن دې
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 .بىلدۈرىدىغانلىقىنى بايقايسىز
بۇ قانۇنىيهتنى پۇختا ىئگىلهشـته
ائلىدىغان بىرىنچـى ۋە ھهممىـدىن

ۆئزىنــى تولــۇق-مــۇھىم قهدەم ۆئز
ســىز ۆئچ. تىزگىنلهشــتىن ىئبــارەت

ائلمــاي تــۇرۇپ ھهمــمه خىلــدىكى
ــــۇل ــــالرنى قوب جــــازا ۋە خارالش
ــرەك ــىڭىز كې ــدىغان بولۇش .قىالالي
مانــــا بــــۇ ســــىز ۆئچ ېئلىــــش
ـــلهش ۈئچـــۈن ـــانۇنىيىتىنى ىئگى ق

مىـــــــسىڭىز بولمايـــــــدىغانتۆلى
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 .بهدەلدۇر
ائچچىقلىنىــپ قالغــان بىــر ائدەم
ســىزگه مۇۋاپىــق يــاكى نــامۇۋاپىق
ھالـــدا تـــۆھمهت چاپلىغـــان ۋە
ــا، ەئگهر ــان ۋاقىتت ــىزنى خارلىغ س
ســــىز ۇئ ائدەمــــدىن وئخــــشاش
تهرىقىـــدە ۆئچ ائلـــسىڭىز، ســـىز
ۆئزىڭىزنى ائشۇ ائدەمنىڭكى بىلهن
وئخـــشاش دەرىجىـــدىكى روھىـــي

 چۈشـــۈرۈپ قويـــۇپ، ۇئھـــالهتته
ــا ــتۈن وئرۇنغ ــىزدىن ۈئس ائدەم س
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يهنه بىر تهرەپتىن،. ۆئتۈپ قالىدۇ
ــــا ــــڭ قىلغىنىغ ــــىز ۇئنى ەئگهر س
ائچچىقالنمــــــاي، ۆئزىڭىزنــــــى
ـــــــت ۋە ـــــــسىۋېلىپ، جىمجى بې
ـــىز ۇئ ـــىڭىز، س ـــان تۇرس بهخىرام

سـىز. كىشىنى ھهيـران قالدۇرىـسىز
ـــاتونۇش ـــگه ن ـــشىدىن ۆئزى ۇئ كى

ىـلهن ۆئچبولغان بىر خىل قـورال ب
ـــىز ـــلهن س ـــۇنىڭ بى ـــسىز، ش ائلى
ـــا ـــتۈن وئرۇنغ ـــدىن ۈئس ۇئنىڭكى

 .ۆئتىۋالىسىز



427 

ـــــىز ـــــدا، س ـــــتىنى ېئيتقان راس
ـــر ائدەم ســـىز كۆرۈشـــكهن ھهر بى
ۈئچۈن بىر روھىي ەئيـنهك بولـۇپ،
ــي ۇئنىڭــدا ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ روھى

 .پوزىتسىيىسىنى كۆرەلهيسىز
ــــــسىپىدىن ــــــش پرىن ۆئچ ېئلى
ــمىنىڭىز ــىز دۈش ــدىلىنىپ، س نىپاي
ــــسىز ــــتىڭىزغا ائيالندۇراالي .دوس
ــسىقلىق ــا ېئ ــىز بوينىڭىزغ ەئگهر س

ــــــان  ــــــۇرۇر«تۇرغ ــــــاكى» غ ي
ـــدىغان» جـــاھىللىق« دەپ ائتىلى
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ــــۇپ خهتهرلىــــك تاشــــنى ۇئنتۇل
ـــــــــر ـــــــــسىز، بى كېتهلهيدىكهن
دۈشـــمىنىڭىزنى بىـــر دوســـتىڭىزغا
ــۇقىرىقى ــق ي ــدۇرۇش ائرقىلى ائيالن

ســـىز. بايـــاننى ىئسپاتلىيااليـــسىز
زگه ائدەتـــتىنائشـــۇ دۈشـــمىنىڭى

تاشــقىرى كهمتهرلىــك بىــلهن ســۆز
.قىلىشنى ۆئزىڭىزگه ائدەت قىلىـڭ
ىئمكانال بولىدىكهن، ھهممه ىئـشتا
ــۇڭ ــا قوي ــدىنقى وئرۇنغ ــى ائل ۇئن

ۇئ. يـــاكى ۇئنىڭغـــا يـــول بېرىـــڭ
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ــلىپىدە ــش دەس ــشىنى ۆئزگهرتى كى
خېلـى تهسـتهك كۆرۈنىـدۇ، لـېكىن
تهدرىجىي ھالدا ۇئ كىشى سـىزنىڭ

ـــىرىڭىزدە  ـــىزدىنتهس ـــپ، س ېئرى
.»ياخشىلىق بىلهن ۆئچ ائلىدۇ«

ـــلهن ـــدە كـــۈچكه كـــۈچ بى بهزى
تاقابىــل تــۇرۇپ، قارشــى تهرەپنــى
ــۈنلهي ــسىدا پۈت ــۈچ سېلىشتۇرمى ك
ـــۇپ ـــۈش زۆرۈر بول ـــسىپ چۈش بې

ەئمما، ۇئالر ائجىز كېلىـپ. قالىدۇ
قالغـــان ۋاقىـــت ۇئالرغـــا يـــاردەم
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ۆئچ«قولىمىزنى سـۇنۇش ائرقىلىـق 
ــگه » ېئلىــش ــى ەئمهل ائشــۇرۇپ،ن

ۇئالرغا زىددىيهتنى ھهل قىلىـشنىڭ
ـــولىنى كۆرســـىتىپ ـــشىراق ي ياخ
قويۇشنىڭ ەئڭ ياخـشى پهيتتىمـۇ

 .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
باشقىالر سىزگه قىلىپ بېرىـدىغان
ىئشالرنى سىز ۆئزىڭىز بهلگىلهيسىز،
ــانۇنىيىتى ــش ق ــۇنداقال ۆئچ ېئلى ش
ائرقىلىق ائشۇ ىئشالرنى باشـقىالرغا

 .لدۇرااليسىزسىز ۆئزىڭىز قى
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ـــــايتۇرۇش) 3( ـــــسىلهپ ق ھهس
 قانۇنىيىتى

ــدان ــۇپراقنى وئب ــان ت ــر دېھق بى
ــــارالپ، ۇئنىڭغــــا بۇغــــداي تهيي
ـــــپ قويـــــسا، ۇئرۇقىنـــــى چېچى

ــــــــايتۇرۇش« ھهســــــــسىلهپ ق
بـــويىچه ۇئ تـــۇپراق» قـــانۇنىيىتى

ــان ــان چاچق ــالغۇز دېھق ــۈزدە ي ك
ــــــنىال ەئمهس، ــــــڭ ۆئزى ۇئرۇقنى
ۇئرۇقنىڭ سانىدىن نهچچه ھهسسه

ـــــا ـــــۆپ س ـــــداينىك ندىكى بۇغ
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 .قايتۇرىدۇ
ەئگهر ھهســــسىلهپ قــــايتۇرۇش
ــسا، يهر ــان بول ــانۇنىيىتى بولمىغ ق
شارىدىكى تۇپراق ىئنسانالر ۈئچۈن
ـــــــــداردىكى ـــــــــك مىق يېتهرلى
يېمهكلىكلهرنى ىئـشلهپ چىقىرىـپ
ـــسانىيهت ـــۈن ىئن ـــرەلمهي، پۈت بې

ـــوالتتى ەئگهر. غايىـــب بولغـــان ب
ـــــى ـــــان ۇئرۇقن ـــــۇپراق چاچق ت

 بهرمىــگهنكۆپهيتىــپ قــايتۇرۇپ
بولـــسا، يهرگه ۇئرۇق سېلىـــشنىڭ
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ھـــېچ بىـــر ەئھمىيىتـــى قالمىغـــان
 .بوالتتى

يۇقىرىدىكى تهبىەئتتىن كهلـگهن
ــــــــايتۇرۇش« ھهســــــــسىلهپ ق

توغرىـــسىدىكى بىـــر» قـــانۇنىيىتى
ــز. دۇر» يىــپ ۇئچــى« ەئمــدى بى

ائشۇ قانۇنىيهت بويىچه، باشقىالرغا
قىلغــان ياخــشىلىقىمىزنىڭ قانــداق

ــــسىلهپ ق ــــپ ھهس ــــپقىلى ايتى
 .كېلىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى

ــــاپولىيون ــــا، ن ــــى ۋاقىتت ەئين
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ـــزچه(ائمېرىكىنىـــڭ ائيـــۋا  ىئنگلى
»Iowa« (ــــــر شــــــتاتىدىكى بى

ـــتىم ـــر قې ـــپ، بى ـــتهپكه بېرى مهك
مهكــتهپ ۇئنىــڭ. ســېمىنار بېرىپتــۇ

بـــارلىق يـــول كىراســـى قاتـــارلىق
چىقىملىرىنى كۆتۈرگهندىن باشـقا،

ــالر نۇتــۇق100ۇئنىڭغــا يهنه   دول
لـېكىن،. ھهققى بهرمهكچى بولۇپتۇ

ــــــته ۇئ ــــــاپولىيون ۇئ مهكتهپ ن
ــزغىن ــايىن قى ــڭ ىئنت يهردىكىلهرنى
ــۇن ــشىپ، نۇرغ ــشىغا ېئرى كۈتۈۋېلى
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مۇھىم كىشىلهر بىلهن ۇئچرىـشىپ،
خېلــى كــۆپ يېڭــى بىلىمــلهرگه ۋە
ۇئنىـــــڭ بۇنىڭـــــدىن كېيىنكـــــى
خىـــزمىتىگه پايـــدىلىق بولغـــان
ـــشىپتۇ ـــا ېئرى ـــۇن پاكىتالرغ .نۇرغ

ــــۇنى ــــاپولىيون ۇئش ــــلهن ن ڭ بى
ــۇ يهردە«مهكتهبــتىكىلهرگه  مهن ب

ــان ــدا ۆئگىنىۋالغ ــۇرۇش جهريانى ت
ـــــــق، ۆئزۈم ـــــــىلهر ائرقىلى نهرس
سۆزلىگهن نۇتـۇق ۈئچـۈن نهچـچه
ـــگه ـــش ھهققى ـــۆپ ىئ ـــسه ك ھهس
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ــدۇم ــشىپ بول ، دەپ جــاۋاب»ېئرى
ـــپ، ۇئ  ـــۇلنى100بېرى ـــالر پ  دول

ـــپ ـــپ، قايتى ـــشنى رەت قىلى ېئلى
بۇنىـــــڭ ەئتىـــــسى. كېتىپتـــــۇ

ــۇدىرى ــڭ م ــدە، مهكتهپنى ەئتىگهن
 وئقۇغۇچىالرنىـــڭ ائلدىـــدا2000

ناپولىيوننىڭ دېگهن سـۆزىنى دەپ،
مۇشــــۇ«: يهنه مۇنـــداق دەپتـــۇ

20مهكتهپنى باشـقۇرۇپ كهلـگهن 
يىل ۋاقىـت ىئچىـدە، مهن نۇرغـۇن
كىشىلهرنى تهكلىپ قىلىپ لېكسىيه
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-1لــېكىن، بــۇ قېــتىم . بهرگــۈزدۈم
ــگه ــۇق ھهققى ــڭ نۇت ــتىم ۆئزىنى قې
ــشىپ ــق ېئرى ــولالر ائرقىلى ــقا ي باش
بولغــانلىقىنى ېئيتىــپ، بىــز بهرگهن
نۇتــــۇق ھهققىنــــى رەت قىلغــــان

بـۇ كىـشى بىـر. كىشىنى ۇئچراتتىم
مهملىكهتلىك يورنالنىڭ مۇھهررىرى
بولـــــــــۇپ، مهن ســـــــــىلهرنىڭ
ــــا ــــۇ ژۇرنالغ ــــا ائش ھهممىڭالرغ
مۇشــتهرى بولۇشــۇڭالرنى تهۋســىيه

چـــــۈنكى ۇئنىڭغـــــا. قىلىـــــمهن
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ىر ائدەمنىـڭ سـىلهرنىڭوئخشاش ب
ــــــــپ ھهر بىرىڭالرغــــــــا ۆئگىتى
قويىدىغان، سىلهرنىڭ مهكتهپـتىن
ــاتىڭالر ــى ھاي ــدىن كېيىنك چىققان
ـــايىن زۆرۈر بولغـــان ۈئچـــۈن ىئنت

بـۇ» .نۇرغۇن نهرسىلىرى چوقۇم بار
ىئشتىن كېيىنكى بىر ھهپته ىئچىدە
ــدىن ــا يېڭى ــڭ ژۇرنىلىغ ناپولىيوننى
مۇشتهرى بولغانالرنىڭ مۇشـتىرلىق

. دولالردىن ېئـشىپتۇ6000ھهققى 
ۇئنىڭـــدىن كېـــيىن ىئككـــى يىـــل
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 مىــڭ50ىئچىــدە بولــسا بــۇ ســان 
ەئگهر. دولالرغــــــا كۆپىيىپتــــــۇ

 دولالر پـۇلنى100ناپولىيون ائشۇ 
ــلهغ ــر ىئــش ۈئچــۈن مهب باشــقا بى
قىلىپ سالغان بولسا، يۇقىرىقىدەك
پايدا ېئلىـشى ھهرگىزمـۇ مـۇمكىن

 .بولمىغان بوالتتى
ــــــــايتۇرۇشھهســــــــسىلهپ  ق

ـــاد ـــاپولىيون ىئج ـــانۇنىيىتىنى ن ق
ــۇپ،  ائلغــان«قىلغــان ەئمهس بول

ىئــش ھهققىــدىن كــۆپرەك ىئــش
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نىمـۇ ۇئ» قىلىپ بېرىش پرىنـسىپى
ەئممـــا ۇئ. بايقىمىغـــان ىئـــكهن

مـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــــشتا رول
وئينايـــدىغان كـــۈچلهر ۈئســـتىدە
ـــپ ـــات ېئلى ـــالر تهتقىق ۇئزۇن يىل
ــانۇنىيهتله ــۇقىرىقى ق ــپ، ي رنىبېرى

ـــهندۈرۈپ بهرگهن ـــېڭىچه چۈش .ي
ـــــــــــــڭ ەئگهر ۇئ قانۇنىيهتلهرنى
ـــى ـــۇھىم ىئكهنلىكىن ـــك م قانچىلى
سىزمۇ تولۇق چۈشهنسىڭىز، سىزمۇ
ۇئالردىـــــــــــن ۈئنۈملـــــــــــۈك
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 .پايدىلىنااليسىز
ســــــىزنىڭ مــــــۇۋەپپهقىيىتىڭىز
ىئگىــــلهپ تۇرۇشــــقا تېگىــــشلىك
وئرۇننــى ھــازىر بىــر تــاغ ىئگىــلهپ

بــۇ. تۇرۇۋاتقــان بولۇشــى مــۇمكىن
اغ قانـــداق تـــاغ؟ ۇئ بولـــسىمۇتـــ

ەئگهر مهن قىلغــــان«ســــىزدىكى 
ىئشقا ىئش ھهققـى ائلمىـسام، مهن

ـــولىمهن ـــدانغان ب ـــگهن»ائل ، دې
ــارەت ھــازىر ائشــۇ. تۇيغــۇدىن ىئب

ـــى ـــدا ۆئزىن ـــسىز ھال ـــۇ ائڭ تۇيغ
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نامايان قىلىـپ، سـىز تېخـى ھـېس
قىلمىغــان ھهر خىــل يــولالر بىــلهن
ــــڭ ــــىزنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىڭىزنى س

ــىنى ــشىائساس ــان بۆلى  يىمىرىۋاتق
 .مۇمكىن

ـــىرتقا ـــڭ س ـــل تۇيغۇنى ـــۇ خى ب
ــي ــدىغان ەئڭ ائددى ــان بولى ناماي

مهن بـۇ«: شهكلى مۇنداق بولىـدۇ
ىئــــش ۈئچــــۈن ىئــــش ھهققــــى
ـــى ـــايمهن، شـــۇڭا ەئگهر ۇئن ائلم
».قىلسام، مهن ائلدانغان بولىمهن
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سىز مۇۋەپپهقىيهتنى خۇددى يهر
شـــــارىنىڭ تـــــارتىش كـــــۈچى

ش ۆئزگهرمهسقانۇنىيىتىگه وئخشا
قـــــانۇنىيهتلهرنى چۈشـــــىنىش ۋە
ــــق ــــوللىنىش ائرقىلى ــــى ق ۇئالرن
ـــشىڭىز ـــپ كېلى ـــزگه تارتى ۆئزىڭى

ھهســـسىلهپ قـــايتۇرۇش. كېـــرەك
قانۇنىيىتىدىن ىئبارەت بۇ ىئنتايىن
مـــــۇھىم قـــــانۇنىيهتنى تولـــــۇق
چۈشىنىۋېلىــشىڭىز ۈئچــۈن، ســىز
ــشلهپ ــى ىئ ــدىكى تهجرىبىن تۆۋەن
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 :بېقىڭ
ي ۋاقىـت ائ6بۇنىڭدىن كېيىنكى 

ىئچىــدە، ھهر كــۈنى بىــر ائدەمــگه
ــڭ ــشنى ۆئزىڭىزنى ــشىلىق قىلى ياخ

ۇئ. كۈنـــدىلىك خىزمىتـــى قىلىـــڭ
ــــــــشىلىقنى ــــــــدىن ياخ ائدەم
قايتۇرۇۋېلىـــــــشنى ھهرگىزمـــــــۇ
وئيلىماڭ، ھهمدە قىلغان ىئـشىڭىز

بـۇ. ۈئچۈن ھهق بهرسـىمۇ ائلمـاڭ
ــــــشنى  ــــــۇۋەپپهقىيهت«ىئ ۇئ م

ـــــــۈك ـــــــشنىڭ ەئڭ كۈچل قازىنى
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ــ ــپقانۇنىيهتلىرىنى ــى ېئچى ڭ بىرىن
ــدۇ ــلهن»بېرى ــاد بى ــگهن ېئتىق ، دې
شۇنداق قىلسىڭىز ھهرگىزمۇ. قىلىڭ

بۇ ياخشىلىق. ۈئمىدسىزلهنمهيسىز
.قانداق شهكىل ائلـسا بولۇۋېرىـدۇ
مهســـىلهن، ۇئ ياخـــشىلىقنى ســـىز
ۆئزىڭىـز بىلىــدىغان بىــر يــاكى بىــر
ــسىڭىزمۇ ــسلهرگه قىل ــانچه شهخ ق

يــاكى ســىز ھهر كــۈنى ۆئز. بولىــدۇ
ــد ــىركىتىڭىزىئ ــاكى ۆئز ش ارىڭىز ي

ۈئچــۈن بىــر ســاەئتتىن ائرتــۇق
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يـاكى. ىئشلهپ بهرسىڭىزمۇ بولىدۇ
بولمىــــسا ســــىز تونۇمايــــدىغان،
ھهمدە بۇنىڭدىن كېيىن ىئككىنچى
ــــگه ــــر ائدەم ــــدىغان بى كۆرمهي

ۇئ. قىلـــــــــسىڭىزمۇ بولىـــــــــدۇ
ـــشتىن ـــگه قىلى ـــشىلىقنى كىم ياخ
ـــن ـــى ســـىز چى ـــنهزەر، ۇئن قهتىئي

ـــــ ـــــۆڭلىڭىزدىن ۋە تول ۇق رازىك
ــقىالرغا ــدا پهقهت باش ــان ھال بولغ
پايدا يهتكۈزۈش ۈئچۈنال قىلسىڭىز

 .بولىدۇ
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ەئگهر سىز بۇ تهجرىبىنى مۇۋاپىق
پوزىتــــــــــــسىيه بىــــــــــــلهن
ۆئتكۈزىدىكهنــــــسىز، مهزكــــــۇر
قــانۇنىيهتنى چۈشــىنىدىغان باشــقا
ـــر ـــشىلهر بايقىغـــان بى ـــارلىق كى ب

ۇئ. نهرســىنى ســىزمۇ بايقىيااليــسىز
ــــسىمۇ، باشــــقىالر ــــانبول غا قىلغ

ــزگه ــۇم ۆئزىڭى ياخــشىلىقىڭىز چوق
ــــقىالرغا ــــدۇ؛ باش ــــپ كېلى قايتى
ياخــــشىلىق قىلمــــاي تــــۇرۇپ،
ــــق ــــش ائرقىلى ــــشىلىق قىلى ياخ
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ېئرىشهلهيدىغان پايدىغىمۇ ھهرگىز
بۇ جهرياننى سىز—ېئرىشهلمهيسىز

 .ھهرگىزمۇ ۆئزگهرتهلمهيسىز
يۇقىرىدىكى بىر ۇئلـۇغ پرىنـسىپ

نىـڭبولۇپ، ۇئ پـسىخولوگىيه ىئلمى
ــىمۇ ــسىپى بولۇش ــۇھىم پرىن ەئڭ م

ــۇمكىن ــقىالرغا. م ــز باش ــى، بى يهن
-قاراتقـان تهپهككــۇر بىـلهن ىئــش

ھهرىكهتلهر بىر ماگنىتقا وئخـشاش
بولۇپ، ۇئالر بىزگه ۆئزلىرى بىـلهن
ـــۇر ـــى تهپهكك ـــشاش تىپتىك وئخ
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-بىــلهن وئخــشاش تىپتىكــى ىئــش
.ھهرىكهتلهرنـــى تارتىـــپ كېلىـــدۇ
ــشۇرۇپ ــۆڭلى ۆئزى تاپ ــسان ك ىئن
ائلغان تهپهككـۇر تهسـىراتلىرىنىڭ
ھهممىــسىگه وئخــشاش تىپتىكــى
ـــــاس ـــــلهن ىئنك ـــــۇر بى تهپهكك

ــدۇ ــا. قايتۇرى ــۆڭلى ائن ــسان ك ىئن
ـــدىغان ـــشاپ كېتى ـــا وئخ تۇپراقق
بولــۇپ، ۇئ ۆئزىــدە تۇرغۇزۇلغــان
ـــىرگه ـــى تهس ـــهزگۈ جهھهتتىك س

ھهرىكىتى-وئخشاش تىپتىكى ىئش
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ائق. بىـــلهن ىئنكـــاس قايتۇرىـــدۇ
كۆڭۈللۈكنى پهيـداكۆڭۈللۈك ائق 

قىلىــدۇ، شــۇنداقال قــارا كۆڭۈللــۈك
ـــــارا ـــــلهن ائدالهتـــــسىزلىك ق بى
كۆڭۈللۈك بىـلهن ائدالهتـسىزلىكنى

 .ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
ــــان ائق ــــز باشــــقىالرغا قىلغ بى
ــــۈك، ــــارا كۆڭۈلل ــــۈك، ق كۆڭۈلل
ائدالهتلىــــك ۋە ائدالهتــــسىزلىك
ـــسى ـــارلىق ىئـــشالرنىڭ ھهممى قات
ــــوڭراق ــــۇ چ ــــزگه تېخىم ۆئزىمى
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ىئنـسان. داردا قايتىـپ كېلىـدۇمىق
ــۆڭلى ۆئزى تاپــشۇرۇپ ائلغــان ك
سـهزگۈ جهھهتتىكـى تهسـىرلهرنىڭ
ھهممىــسىگه وئخــشاش تىپتىكــى

ھهرىكهت ائرقىلىـق ىئنكـاس-ىئش
مۇشــۇ قــانۇنىيهتتىن. قايتۇرىــدۇ

پايدىلىنىپ، بىز باشقىالرغا ۆئزىمىز
ــدۇرااليمىز ــشنى قىل ــستىگهن ىئ .ىئ

جـابىيۆئچ ېئلىش قانۇنىيىتىدىن ىئ
يوسـۇندا پايدىلىنىـشىمىز ۈئچـۈن،
ــى ــلهن ۆئزىمىزدىك ــدى بى ــز ائل بى
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غۇرۇر بىلهن جاھىللىقنى بىـر ياققـا
.قايرىپ قويۇپ تۇرۇشىمىز كېرەك

ـــدىن ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــالن ـــدە ېئ ـــور بهتلىرى ـــداق ت قان

 .قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
مهن ئۆز : السهخۇ.12

يول (قهلبىمنىڭ كاپىتانى 
 )باشلىغۇچىسى

ھــازىرغىچه بايقالغــان ىئــشالرنىڭ
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ــار ــش ب ــر ىئ ــداق بى ــدە مۇن :ىئچى
ىئنــــسان بهدىنــــى مىليونلىغــــان
-جــانلىق، ەئقىللىــق، ۋە ائيــرىم

ــب ــرىم ھــۈجهيرىلهردىن تهركى ائي
ـــايىن ـــۇپ، ۇئالر ىئنت ـــان بول تاپق
ــــشى ــــايىتى ياخ ــــق ۋە ناھ ېئنى

ــــتۇرۇل ــــىوئرۇنالش غان ۋەزىپىلهرن
بـــۇ ۋەزىـــپىلهر ائدەم. ۆئتهيـــدۇ

ــى ــش، ۇئن ــۇرۇپ چىقى ــى ق بهدىنىن
ـــى ـــدۇرۇش ۋە ۇئن ـــي قىل تهرەققى
ساقالش قاتـارلىقالرنى ۆئز ىئچىـگه
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بـــــۇ ھـــــۈجهيرىلهرنى. ائلىـــــدۇ
ىئنــــساننىڭ كــــۆڭلى ۆئزىنىــــڭ

ھهرىكىتــــى-ائپتوماتىـــك ىئـــش
ــــل ىئــــشالرغا ــــق ھهر خى ائرقىلى

ىائدەم كۆڭلىنىڭ تـۆۋەنك. سالىدۇ
نـى) يـاكى يوشـۇرۇن ائڭ(قىسمى 

ائدەمنىڭ ائڭلىق كۆڭلى كـونترول
بىـر ائدەم. قىلىدۇ ۋە يېتهكلهيـدۇ

تهكـــرارالش ۇئســــۇلى ائرقىلىــــق
كۆڭلىگه سـىڭدۈرگهن ۋە ۇئ يهردە
ساقلىغان ھهر قانـداق بىـر ىئـدىيه
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خىيال ائشۇ ائدەمنىـڭ-ياكى وئي
ــتهكلهپ، ــى يې ــسمانىي بهدىنىن جى

ــــاكى وئ ــــدىيه ي ــــى ىئ -يھېلىق
خىيـــــالنى ۆئزىنىـــــڭ مـــــاددىي

تهڭــــــــداش(ېئكۋىۋالېنتىغـــــــا 
ــــــسىگه ــــــقا) نهرسى ائيالندۇرۇش

ــدۇ ــپ. يۈزلىنى ــك تهكلى ائپتوماتى
قـــانۇنىيىتى ائرقىلىـــق كۆڭۈلنىـــڭ
ــۈزۈلگهن ــسمىغا يهتك ــۆۋەنكى قى ت
ھهر قانــداق بــۇيرۇق، ەئگهر باشــقا
ــــڭ ــــۈكرەك بۇيرۇقنى ــــر كۈچل بى
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تهسىرىگه ۇئچـراپال قالمايـدىكهن،
ـــويىچه  ـــۇ ب ـــدۇش ـــرا قىلىنى .ىئج

يوشۇرۇن ائڭ بۇيرۇقنىڭ قهيهردىن
ــوغرا ــڭ ت ــى ۋە ۇئنى -كهلگهنلىكىن

خاتـــــالىقىنى سۈرۈشـــــتۈرمهيدۇ،
بهلكى بهدەننى ائشۇ بۇيرۇقنى شـۇ

 .پېتى ىئجرا قىلىشقا يېتهكلهيدۇ
ـــداق ـــڭ قان ـــۋال بىزنى ـــۇ ەئھ ب
تهكلىپلهرنى قوبـۇل قىلىـشىمىز، ۋە
تهكلىپلهرنـى قايـسى مهنــبهلهردىن

ىلىشىمىزنى ىئنتايىن پۇختاقوبۇل ق
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كونترول قىلىـشىمىزنىڭ ناھـايىتىمۇ
ــهندۈرۈپ ــى چۈش زۆرۈر ىئكهنلىكىن

ـــدۇ ـــايىن. بېرى ـــه ىئنت ـــۇ نهرس ش
ــداق ــان ۋە قان ــز قاچ ــى، بى ېئنىقك
ــىتىلهر ائرقىلىــق باشــقىالرنىڭ ۋاس
تهســــىرىگه جىمجىــــت ھالــــدا
ۇئچراۋاتقـــــانلىقىمىزنى ۆئزىمىـــــز

 .سهزمهي قېلىشىمىز مۇمكىن
بهدىنــى ائڭلىــق كۆڭــۈلىئنــسان 

يوشـۇرۇن(ياكى تـۆۋەنكى كۆڭـۈل 
ــۇقى) ائڭ ــڭ كونترولل ــن بىرىنى دى
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ائســتىدا بولــۇپ، كۆڭۈلنىــڭ ائشــۇ
ىئككى قىسمىنىڭ بىرىدىن بـۇيرۇق
ائلمىغۇچه، ائدەمنىڭ مۇسكۇللىرى

 .ھهرگىزمۇ ھهرىكهت قىلمايدۇ
بىــز بىــر ىئــدىيه يــاكى خىيــالنى
ۋۇجۇدقـــــا كهلتـــــۈرۈپ، ۇئنـــــى

ىمىــز ۆئزىــگه تولــۇقيوشــۇرۇن ېئڭ
ۆئتكۈزۈۋالغــۇچه ۆئز كــۆڭلىمىزدە
ــز ۇئ ــۇرۇن ېئڭىمى ــساق، يوش ساقلى
ــڭ ــالنى ۆئزىنى ــاكى خىي ــدىيه ي ىئ
ـــــــــا ـــــــــاددىي ېئكۋىۋالېنتىغ م
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ـــــدا ىئـــــش ائيالنـــــدۇرۇش يولى
ــسىپنى. باشــاليدۇ ــز مۇشــۇ پرىن بى

تولـــــــــۇق چۈشـــــــــهنگهندە،
ـــڭ مهركهزلهشـــتۈرۈش قانۇنىيىتىنى
گهەئمهلىي ۈئنۈم بېرىدىغان تهلىمى

 .ېئرىشكهن بولىمىز
بىـــــر ائساســـــىي نىـــــشان) 1(

 تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى
بىـز مهزكــۇر ماقالىــدە بىــر ېئنىــق
ائساسىي نىـشان يـاكى ىئـستهكنى
تۇرغۇزۇشتىكى ھهقىقىـي مهقـسهت



460 

ــــسهتنى ــــلهن ائشــــۇنداق مهق بى
ـــــــــنىڭ ـــــــــگه ائشۇرۇش ەئمهل
ـــۆزلهر ـــي س ـــسىپلىرىنى ائددى پرىن

 .بىلهن تهسۋىرلهپ ۆئتتۇق
لهن كۆڭلىڭىزنىـڭسىز ائلـدى بىـ

تهســهۋۋۇر قىلىــش ىئقتىدارىــدىن
ــىتىۋاتقان ــىز كۆرس ــدىلىنىپ س پاي
قاتتىق تىرىشچانلىقنىڭ وئبيېكتىنى
ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈڭ، ائنــدىن بىــر
ۋاراق قهغهزگه بــــۇ وئبيېكتنىــــڭ
ائساسىي مهزمۇنىنى بىـر ىئنتـايىن
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ـــــشاننىڭ ـــــق ائساســـــىي نى ېئنى
مـــاھىيىتىنى ېئنىـــق ىئپـــادىلىگهن

ســىز بــۇ. زىــپ چىقىــڭائساســتا يې
قهغهزگه يېزىلغــــان بايــــاننى ھهر
ــق، ــۇرۇش ائرقىلى ــۆرۈپ ت ــۈنى ك ك
ۇئنىڭدا ىئپادىلهنگهن ىئدىيه ياكى
نىــــشاننى يوشــــۇرۇن ېئڭىڭىزغــــا

ــــسىز ــــلهن. سىڭدۈرى ــــۇنىڭ بى ش
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز سـىزنىڭ
بهدىنىڭىزنىڭ ېئنېرگىيىسىنى ائشـۇ
ىئستهكنى رېائللىققا ائيالندۇرۇشقا



462 

 .اپ يېتهكلهيدۇقار
 ىئستهك) 2(

كۈچلۈك، چوڭقۇر يىلتىز تارتقان
ىئـــــــــــــستهك بــــــــــــــارلىق
مۇۋەپپهقىيهتلهرنىـــڭ باشـــلىنىش

ـــى ـــسى ۋە ۇئرۇق ـــايىن. نۇقتى ىئنت
ېئنىق ائساسـىي نىـشان دېگىنىمىـز
.ىئستهكنىڭ يهنه بىـر ائتىلىـشىدۇر
ەئگهر بىــر نىــشان ائشــۇ نىــشاننىڭ
ــــايىن وئبيېكتىغــــا بولغــــان ىئنت

ـــۈك ىئـــست هكنىڭ ۈئســـتىگهكۈچل
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قۇرۇلمايــدىكهن، ۇئنىــڭ ھــېچ بىــر
ـــدۇ ـــسى بولماي ـــۆپلىگهن. مهنى ك

كىشىلهر نۇرغـۇن نهرسـىلهرنى ائرزۇ
قىلىــــدۇ، ەئممــــا ائرزۇ بىــــلهن

بىـــرىگه-كۈچلـــۈك ىئـــستهك بىـــر
وئخشىمايدىغان نهرسىلهر بولـۇپ،
ەئگهر ائرزۇ ىئنتــــــايىن ېئنىــــــق
شهكىلدىكى ىئـستهك دەرىجىـسىگه

نىڭ ھېچ بىـركۆتۈرۈلمهيدىكهن، ۇئ
 .قىممىتى بولمايدۇ

بارلىق ېئنېرگىيىلهر بىلهن ھهمـمه
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ـــــگه تـــــارتىش ـــــسىمالر ۆئزى جى
ــدۇ، ــانۇنىيىتىگه ىئنكــاس قايتۇرى ق
ھهمدە ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى

ھهر. تهرىپىدىن كونترول قىلىنىـدۇ
بىــــر نهرســــه ۆئزىــــگه تــــارتىش
قانۇنىيىتى بـويىچه ۆئزىـدىكى بىـر

خــشاشمهركهزگه ۆئزى بىــلهن وئ
ـــلهن ـــتالر بى ـــك ېئلېمېن ماھىيهتلى

ـــدۇ ـــۈچلهرنى توپالي ـــۇددى. ك خ
شۇنىڭغا وئخشاش، ھهر بىر مۇقىم،
چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان ىئــستهك
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ىئـــستىگهن نهرســـىنىڭ مـــاددىي
ېئكۋىۋالېنتىنى، ياكى بولمىسا ائشۇ
ماددىي ېئكۋىۋالېنتىغا ېئرىشىشنىڭ

 .ۋاسىتىلىرىنى ۆئزىگه تارتىدۇ
ــــپ ۋە ائ) 3( ــــكتهكلى پتوماتى

 تهكلىپ
ــاكى ــۇھىتى، ي ــڭ م ــر ائدەمنى بى
باشقا ائدەملهرنىڭ بايانلىرى ياكى

پاائلىيهتلىرىــدىن كېلىــپ-ىئــش
ــــۇ ــــان تۇيغ ــــسىيات-چىقق ھېس

تهســـــىراتلىرى تهكلىــــــپ، دەپ
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ـــدۇ ـــۆڭلىمىزگه. ائتىلى ـــز ۆئز ك بى
ھېسـسىيات-سىڭدۈرىدىغان تۇيغۇ

تهســـــىرلىرىنى ۆئز كـــــۆڭلىمىزگه
ــاكى ۆئ ــپ ي ــك تهكلى -زائپتوماتى

ۆئزىــگه بهرگهن تهكلىــپ ائرقىلىــق
 .كىرگۈزىمىز

ــــقى ــــاكى تاش ــــقىالردىن ي باش
مــۇھىتتىن كهلــگهن تهكلىپلهرنىــڭ
ـــۇل ـــز ۇئالرنـــى قوب ھهممىـــسى بى
قىلىــــپ، ائپتوماتىــــك تهكلىــــپ
پرىنـــسىپى ائرقىلىـــق يوشـــۇرۇن
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ېئڭىمىزغــا كىرگۈزگهنــدىن كېيىــنال
.ائندىن بىـزگه تهسـىر كۆرسـىتىدۇ
ىدېــــمهك، بىــــر تهكلىــــپ ۇئنــــ

ـــشىنىڭ ـــۇچى كى ـــشۇرۇپ ائلغ تاپ
ـــشتىن كـــۆڭلىگه تهســـىر كۆرسىتى
بــۇرۇن چوقــۇم بىــر ائپتوماتىــك
ـــرەك ـــشى كې ـــپكه ۆئزگىرى .تهكلى
باشـــقىچه قىلىـــپ ېئيتـــساق، بىـــر
ائدەمنىڭ يهنه بىر ائدەمگه تهسىر
كۆرسىتىشى ائپتوماتىك تهكلىپنىڭ

قـۇدرىتى ائرقىلىـق ەئمهلـگه-كۈچ
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ــىرگه ــا، تهس ــىدىغان بولغاچق ائش
رىغۇچى كىشىنىڭ مـاقۇللۇقىنىۇئچ

ائلمــاي تــۇرۇپ باشــقىالر ۇئنىڭغــا
 .تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ

بىر ائدەم وئيغاق ۋاقتىدا، ۇئنىـڭ
ائڭلىــق كــۆڭلى بىــر قــاراۋۇللۇق
ـــڭ ـــاپ، ۇئ ائدەمنى ـــى وئين رولىن
يوشـــۇرۇن ېئڭىنـــى قوغدايـــدۇ ۋە
ــارلىق ــگهن ب ــىرتتىن كهل ــى س ۇئن

ائدەمنىڭ. تهكلىپلهردىن ساقاليدۇ
ق كـۆڭلى سـىرتتىن كهلـگهنائڭلى
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ــــــــى تهكــــــــشۈرۈپ تهكلىپلهرن
تهستىقتىن ۆئتكۈزگهندىن كېيىنال،
ائندىن ۇئالرنىـڭ يوشـۇرۇن ائڭغـا

بــــۇ. كىرىـــشىگه يــــول قويىــــدۇ
تهبىەئتنىڭ ىئنسانالرنى وئغرىلىقچه
بۆسـۈپ كىرگـۈچىلهردىن قوغـداش
ۇئسۇلى بولـۇپ، ەئگهر مۇشـۇنداق
ــر جهريــان مهۋجــۇت بولمىغــان بى

ــــسا، بۆ ــــۈچىلهربول ــــۈپ كىرگ س
ــــــۆڭلىنى ۆئزى باشــــــقىالرنىڭ ك
خالىغانچه كونترول قىلىۋالىـدىغان
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ــوالتتى ــا. ب ــر دان ــۇ بى شۇڭالشــقا ب
ـــــــــۇپ وئرۇنالشـــــــــتۇرۇش بول

 .ھېسابلىنىدۇ
ائپتوماتىــك تهكلىپنىــڭ بىــر) 4(

ىئستهكنى ەئمهلـگه ائشۇرۇشـتىكى
 قىممىتى

ســــىز ائپتوماتىــــك تهكلىــــپ
ـــۈچ ـــسىپىنىڭ ك ـــۇدرىتىنى-پرىن ق

ۆئز ھايــــــاتىڭىزدىكىســــــىزنىڭ 
ـــــىي ـــــق ائساس ـــــايىن ېئنى ىئنت
نىشانىڭىزنى ىئشقا ائشۇرۇشـىڭىزغا
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قارىتىش ائرقىلىق، بـۇ پرىنـسىپتىن
ىئنتــــــــايىن زور دەرىجىــــــــدە

بۇ ىئـشنى قىلىـش. پايدىلىنااليسىز
ـــۇپ، ســـىز ىئنتـــايىن ائســـان بول
ــــدىنقى ــــڭ ائل ــــۇر ماقالىنى مهزك
بۆلۈملىرىــــدە بايــــان قىلىنغــــان

 كۆرســىڭىزالفورمــۇال بــويىچه ىئــش
شۇنداق بولـسىمۇ، بىـز بـۇ. كۇپايه

ــاس ــا ائس ــۇر فورمۇلىغ يهردە مهزك
بولىدىغان پرىنـسىپالرنى قىـسقىچه

 .خۇالسىلهپ ۆئتىمىز
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ســىز بۇنىڭــدىن كېيىنكــى مهلــۇم
مۇددەت ىئچىدە، مهسـىلهن، بهش
يىــل ۋاقىــت ىئچىــدە، ۆئزىڭىزنىــڭ
ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانى

ــۈپىتىدە ېئرىــشمهكچى  بولغــانس
نهرسىنى ېئنىـق ۋە ائددىـي قىلىـپ

ھهمدە ۇئ يـازمىنى. يېزىپ چىقىڭ
كهم دېگهنــــدە ىئككــــى نۇســــخا
ــسىنى ــر نۇسخى ــڭ بى ــپ، ۇئنى قىلى
كۈندۈزى خىـزمهت جهريانىـدا بىـر
قانچه قېـتىم كۆرەلهيـدىغان يهرگه
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چاپالپ، يهنه بىر نۇسخىسىنى سـىز
ھهر كــۈنى ائخــشىمى ۇئخالشــتىن

ـــۈنى ەئ ـــۇرۇن ۋە ھهر ك ـــىب تىگىن
ەئمدىال وئرنىڭىزدىن تۇرغانـدا بىـر
قانچه قېـتىم كۆرەلهيـدىغان يهرگه

 .چاپالپ قويۇڭ
ــيهتكه گهرچه دەســلىپىدە ەئمهلى
ۇئيغۇن ەئمهستهك كۆرۈنسىمۇ، بـۇ
ـــرىش ـــپ بې ـــمىيهتنىڭ تهكلى رەس
تهســــىرى ســــىزنىڭ ائساســــىي
نىشانىڭىزنىڭ مهقـسىتىنى سـىزنىڭ
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.يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا ســىڭدۈرىدۇ
ــر ىئن ــڭبى ــسقا مۇددەتنى ــايىن قى ت

ــــى ۆئز ــــدە، ســــىز ۆئزىڭىزن ىئچى
ــــــــسېرى ــــــــشانىڭىزغا بارغان نى
يېقىنالشتۇرىدىغان ىئـشالرنىڭ يـۈز

 .بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز
ـــاتتىق ـــاتىڭىزدا ق ـــىز ۆئز ھاي س
-ىئـــستهيدىغان نهرســـه، شـــهرت

شاراىئت، ياكى وئرۇن ھهققىدە ۆئز
كـــۆڭلىڭىزدە بىـــر ېئنىـــق قارارغـــا

اشــالپ، ەئگهركهلــگهن كۈنــدىن ب
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ســىز كىتــاب، گېزىــت ۋە ژۇرنــال
وئقۇســىڭىز، ســىزنىڭ دىققىتىڭىــز
ۇئالردىكــــى ســــىزنىڭ ائساســــىي
ـــلهن ـــسىتى بى ـــشانىڭىزنىڭ مهق نى
مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان خهۋەر ۋە
.ۇئچۇرالرغــا چۈشۈشــكه باشــاليدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىلله، سىز ۆئزىڭىزگه
ـــــــستىكىڭىزگه ـــــــىزنى ۆئز ىئ س

رىدىغانبارغانـــسېرى يېقىنالشـــتۇ
ـــــــــــهتلهرمۇ ـــــــــــى پۇرس يېڭ
.ھازىرلىنىۋاتقانلىقىنى بىلهلهيسىز
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پـــــــسىخولوگىيه كهســـــــپىنىڭ
ـــر ائدەم ـــسى ەئمهس بى وئقۇغۇچى
ۈئچـــۈن بـــۇ ىئـــشالر دەســـلىپىدە
ھهقىقهتهن مۇمكىن ەئمهستهك ۋە
ەئمهلىــيهتكه ۇئيغــۇن ەئمهســتهك

ــدۇ ــر ائدەم. كۆرۈنى ــا، ھهر بى ەئمم
ــشلىك ەئڭ ــشقا تېگى ــۈن قىلى ۈئچ

ش، ۇئنىـڭ ەئمهلىـيهتكهمۇھىم ىئـ
ــسپاتالپ ــۇق ىئ ــۇقىنى تول ۇئيغۇنل
چىققــۇچه، بــۇ پرىنــسىپنى تهكــرار

 .تهجرىبه قىلىشتىن ىئبارەت
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ىئنــــــــسانىيهتنىڭ بــــــــۇرۇنقى
تارىخىــدىكى ھهر قانــداق مهزگىــل

مــۇمكىن«بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا، 
دېــگهن ســۆزنىڭ كــۈچى» ەئمهس

ھـــــــازىر ەئڭ زور دەرىجىـــــــدە
ىــشىلهربىــر قىــسىم ك. ائجىزالشــتى

ــــز تهســــهۋۋۇر قىاللىغــــان ۋە بى
قىالاليـــدىغانلىقىمىزغا ىئـــشهنگهن
ھهر قانــداق ىئــشنى بىــز چوقــۇم

مۇمكىن«قىالاليمىز، دەپ وئيالپ، 
دېــگهن ســۆزنى ۆئزىنىــڭ» ەئمهس
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ــۆز ــسىدىن-س ــارىلهر جۇغالنمى ىئب
 .چىقىرىۋەتتى

ــــــلهن ــــــاددا بى ــــــات م كاىئن
.ېئنېرگىيىـــدىن تهركىـــب تاپقـــان

ېئلىـپ بارغـانسهۋرچانلىق بىـلهن 
ىئلمىي تهتقىقـاتالردىن بىـز شـۇنى
بايقىـــدۇقكى، ھـــازىر بىـــر مـــاددا
تۈسىنى ائلغان ۋە بۇرۇن بىر ماددا
ــان ھهر بىــر ــپ باقق ــىنى ېئلى تۈس
نهرســــىنى ۇئنىــــڭ ەئڭ كىچىــــك
نۇقتىسىغىچه تهھلىل قىلسا، ۇئ بىر
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ــدىن ــهكىلدىكى ېئنېرگىيى ــل ش خى
ــدۇ ــۇپ چىقماي .باشــقا نهرســه بول

رەپتىن، ىئنسانالر بهرپـايهنه بىر ته
قىلغـــان مـــاددىي نهرســـىلهرنىڭ
ھهممىـــسى بىـــر خىـــل ېئنېـــرگىيه
شــــهكلىدە، ىئنــــسان كۆڭلىنىــــڭ
تهســهۋۋۇر قىلىــش ىئقتىدارىــدىن
ـــق ـــر ىئـــدىيه ائرقىلى ـــان بى چىقق

يهنى، ھهر بىـر مـاددىي. باشالنغان
نهرسه بىر خىل ېئنېرگىيه شهكلىدە
باشالنغان بولـۇپ، وئخـشاشال بىـر
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ـــــل ېئ ـــــهكلىدەخى ـــــرگىيه ش نې
 .ائخىرلىشىدۇ

بارلىق جىسىمالر مهلۇم بىـر خىـل
ېئنېرگىيىنىــڭ قومانــدانلىقىغا بــوي

ھازىرغىچه بايقالغان ەئڭ. سۇنىدۇ
ـــرگىيه ـــك ېئنې ـــۇقىرى دەرىجىلى ي
ىئنــــسان كــــۆڭلى بولــــۇپ رول
ــــــدىن ــــــدىغان ېئنېرگىيى ۆئتهي

شۇڭالشـــقا ىئنـــسانالر. ىئبـــارەت
ــــىنىڭ ــــر نهرس ــــان ھهر بى ياراتق

ـــسانيېتهك ـــۈچى ىئن ـــۈچى ك لىگ
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ــــۇپ، ــــارەت بول ــــدىن ىئب كۆڭلى
ىئنــسانالر بۇنىڭــدىن كېــيىن ائشــۇ
ــــا ــــدىلىنىپ بهرپ ــــۈچتىن پاي ك
ـــىلهر بىـــلهن ـــدىغان نهرس قىالالي
ــا ــۇرۇن ۋۇجۇدق ــشتۇرغاندا، ب سېلى
ــك ۋە ــىلهر كىچى ــۈرگهن نهرس كهلت
ــپ ــمهس نهرســىلهرگه ائيلىنى ەئرزى

 .قالىدۇ
بىز ھازىرغىچه شۇنى ېئنىق بىلىپ

كى، كۆڭــۈلگه ســىڭدۈرۈپ،بولـدۇق
شۇ يهردە ساقلىغان ھهر قانداق بىر
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ــسهت ــاكى مهق ــشان، ي ىئــدىيه، نى
بىلهن ۇئنى رېائللىققا ائيالندۇرۇش
ىئرادىــسى يهڭگىلــى بولمايــدىغان
كۈچلهرنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرىـدۇ ۋە

رېائللىققـا. ۇئالرنى ىئـشقا سـالىدۇ
ائيالنــدۇرماقچى بولغــان كۈچلــۈك

ڭغــــاىئــــستهكنى يوشــــۇرۇن ائ
سىڭدۈرۈشنى ۇئنـى يوشـۇرۇن ائڭ
ۆئزىـــگه تولـــۇق ۆئتكۈزۈۋالغـــۇچه

بـۇ ىئـشنى. داۋامالشتۇرۇش كېرەك
بىر قانچه ساەئت ياكى بىـر قـانچه
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ـــايه ـــرىش كۇپ ـــپ بې ـــته ېئلى ھهپ
ــدۇ ــلىق. قىلماي ــچه بوشاشماس قىل

ــــستهكنى ــــلهن ىئ ــــسى بى ىئرادى
ــى ــپ، ۇئن ــىل قىلى ــدە ھاس كۆڭۈل
يوشـــــــــۇرۇن ائڭ ۆئزىـــــــــگه

ــــۇچ ــــدەۆئتكۈزۈۋالغ ه ۆئز كۆڭلى
مۇشۇ نـۇقتىغىچه،. ساقالش كېرەك

سىز ىئـستهكنىڭ كهينىـدە تـۇرۇپ،
ــپ ــا قارىتى ــۇرۇن ائڭغ ــى يوش ۇئن

بۇ نۇقتىـدىن. ىئتتىرىشىڭىز كېرەك
كېــيىن بولــسا ىئــستهك ســىزنىڭ
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ائرقىڭىزدا تـۇرۇپ، سـىزنى ۆئزىنـى
ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا قــــاراپ

 .ىئتتىرىدۇ
قهتىئـي داۋامالشـتۇرۇش خـۇددى

ــ ــڭەئڭ ق ــالردىن بىرىنى اتتىق تاش
ــــپ، ەئڭ ۈئســــتىگه ســــۇ تېمىتى
ائخىرىـدا ائشـۇ تاشـنى ۇئپرىتىــپ

ــاراۋەر ــلهن ب ــانلىق بى ــىز. يوقاتق س
ۆئزىڭىزنىـــڭ ھايـــات داســـتانىنىڭ
ەئڭ ائخىرقــى بىــر سهھىپىــسىنى
پۈتتۈرگهندە، سـىز ۆئزىڭىـزدە بىـر
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ــــشنى ائخىــــرغىچه ىئزچىــــل ىئ
ــــڭ ــــتۇرۇش خاراكتېرىنى داۋامالش

اكى ۇئنىـڭ كهمچىـلبولغانلىقى يـ
بولغــــــــــانلىقى، ســــــــــىزنىڭ
ــــك بولۇشــــىڭىزدا مۇۋەپپهقىيهتلى
ــــىڭىزدا ــــۇپ بولۇش ــــاكى مهغل ي
ىئنتايىن مۇھىم رول وئينىغانلىقىنى

 .بايقايسىز
نۇرغـۇن. تهپهككۇر بىر نهرسـىدۇر

كىــشىلهرنىڭ قارىــشىچه، ھهر بىــر
پىــشقان تهپهككـــۇر بىـــر مهڭگـــۈ
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ـــا ـــۇننى بارلىقق ـــاس دولق توختىم
ن بولۇپ، بۇ دولقـۇننىكهلتۈرىدىغا

تارقاتقـــــان كىـــــشى كېيىنكـــــى
كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ائشــۇ دولقــۇن
بىلهن كـۈرەش قىلىـشقا مهجبـۇرى

شــۇنداقال ائدەم چهكــسىز. بولىــدۇ
ـــكه ـــدىن ھهرىكهت ـــل تهرىپى ەئقى
قويۇلغان تهپهككۇرنىڭ جىسمانىي
ـــسىدىن باشـــقا نهرســـه نامايهندى

 .ەئمهس
ھهمــــمه تهپهككــــۇر ىئجــــادىي
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ــدۇ ــ. بولى ــڭەئمم ا، تهپهككۇرالرنى
ھهممىسى ىئجابىي ياكى پايـدىلىق

-ەئگهر ســــىز ائزاب. بولمايــــدۇ
ـــــــامراتلىقنى وئقـــــــۇبهتنى ۋە ن
ــــن ــــپ، ۇئالردى ــــۇر قىلى تهپهكك
ســاقلىنىش مــۇمكىن ەئمهســلىكىنى
ھـــــېس قىلـــــسىڭىز، ســـــىزنىڭ
تهپهككـــۇرلىرىڭىز دەل ائشـــۇنداق
.ەئھـــۋالنى ۋۇجۇدقـــا كهلتۈرىـــدۇ
ـــى ـــڭ تهرتىپىن ـــېكىن ســـىز بۇنى ل
ائلماشتۇرۇپ، ىئجابىي ۋە ۈئمىدۋار
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ماھىيهتلىك خىيـالالرنى تهپهككـۇر
قىلـــــــــــسىڭىز، ســـــــــــىزنىڭ
تهپهككـــۇرلىرىڭىز دەل ائشـــۇنداق

ــــهرت ــــا-ش ــــاراىئتنى ۋۇجۇدق ش
 .كهلتۈرىدۇ

سىزنىڭ تهپهككۇرلىرىڭىز سـىزنىڭ
ــىتىپ، ــىر كۆرس ــزگه تهس مىجهزىڭى
ـــڭ ـــىزگه ۆئز تهپهككۇرلىرىڭىزنى س

اددىيماھىيىتىگه ۇئيغۇنالشقان مـ
.نهرســـىلهرنى تارتىـــپ ەئكېلىـــدۇ
ــــشنى ــــى ۆئگىنى ــــۈل ىئلمىن كۆڭ
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ــشىلهرنىڭ ــلىغان كى ــدىن باش يېڭى
ھهممىسى دېگـۈدەك بـۇ ائساسـىي

 .ھهقىقهتكه سهل قارايدۇ
سىز يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا بىر ېئنىق
ىئستهكنى تهكلىـپ قىلغانـدا، سـىز
خــۇددى ۇئ ىئــستهكنى ەئمهلـــگه
ائشۇرۇپ بولغان ۋاقىتتىكـى بىـلهن

خشاش دەرىجىدىكى ېئتىقـاد ۋەوئ
سـىز. ىئشهنچ بىلهن شۇنداق قىلىڭ

ۇئنى يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغـا تهكلىـپ
ــىز ــالپال، س ــتىن باش ــان پهيت قىلغ
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ــــــستىكىڭىزنى ــــــۇددى ۆئز ىئ خ
ـــدەك ـــۇرۇپ بولغان ـــگه ائش ەئلهم

ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى. وئيــالڭ
ۇئنى ەئمهلگه ائشۇرۇشـتا، ماڭـا«

»چهكــسىز ەئقىــل يــاردەم قىلىــدۇ
گهن ەئقىـــــــدە بىـــــــلهندېـــــــ

ەئگهر ســـــىزدە. كۈچلهنـــــدۈرۈڭ
ــدە ــدىكى ەئقى ــۇنداق دەرىجى مۇش
ــــــــنچه ــــــــدىكهن، كېيى بولماي

 .ۈئمىدسىزلىنىپ قالىسىز
ائپتوماتىك تهكلىپ پرىنسىپىنىڭ
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بهرمهســـلىكىدىن-ۈئنـــۈم بېـــرىش
ۆئز. ھهرگىزمــــــۇ گۇمانالنمــــــاڭ

ائرزۇيىڭىـــز بـــويىچه تهپهككـــۇر
ــىز ۆئزىڭىــز ــش ىئقتىــدارى س قىلى

 كـــونترول قىالاليـــدىغانمـــۇتلهق
:ىئـالۋە. (بىر ىئقتىـداردۇر-بىردىن

ــــر ــــۇرۇنقى بى ــــڭ ب مهن ۆئزۈمنى
ماقالىسىدە، ياراتقۇچى ىئنسانالرغا
تۇغۇلغاندىال ائتا قىلغان بىرىنچـى
ــه ــى نهرس ــان، ىئككىنچ ــه ج نهرس
بولسا ۆئزىنىڭ يولىنى ۆئزى تالالش
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ەئركىنلىكى ىئكهنلىكىنى وئتتۇرىغـا
ــــدىم ــــان ىئ ــــۇ . قويغ ــــۇمب ۇئق

ـــــلهن ـــــان بى ـــــدىكى باي يۇقىرى
 .)وئخشاش

يـــــۇقىرىقى جـــــۈمله ھهرگىـــــز
ـــــسۇن ۆئز. ېئـــــسىڭىزدىن چىقمى

تهپهككــۇرىڭىزنى كــونترول قىلىــش
ـــــۈچ ـــــزدە-ك ـــــۇدرىتى ۆئزىڭى ق

ــــــــــىزنىڭ ــــــــــانىكهن، س بولغ
تهپهككۇرىڭىزنىــڭ ىئجــابىي يــاكى
ســـهلبىي بولـــۇش مهســـۇئلىيىتى
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سـىز«. سىزنىڭ زىممىڭىزدە بولىـدۇ
ـــدىرىڭىزنى ـــايىنىۆئز تهق .ڭ خوج

».ســىز ۆئز قهلبىڭىزنىــڭ كاپىتــانى
ـــهۋەب، ـــىدىكى س ـــداق بولۇش بۇن
ـــز ـــىز ۆئزىڭى ـــۇرىڭىزنى س تهپهكك

ســـــىز ۆئز. كـــــونترول قىلىـــــسىز
تهپهككۇرىڭىزنىڭ ياردىمى بىـلهن،
ۆئزىڭىـــز ىئـــستىگهن ھهر قانـــداق
.نهرسىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرەلهيـسىز
ـــــڭ ەئڭ ـــــڭ كىتابىنى ناپولىيوننى

هزمۇن بىـلهنائخىرىدا يۇقىرىقى م
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مۇناســىۋەتلىك، ەئنگلىــيه شــاىئرى
ــــي  ــــام خېنلى ــــزچه(ۋىلىي ىئنگلى

William Ernest Henley  ،1849-
ـــــان ) 1903 ـــــېڭىلمهس«يازغ »ي

دېــگهن بىــر ىئنگلىــزچه شــېىئر بــار
ـــدىغان ـــزچه بىلى ـــۇپ، ىئنگلى بول
وئقۇرمهنلهر ۈئچۈن ۇئنى بۇ يهرگه

 :كىرگۈزۈپ قويدۇم
Invictus 
Out of the night that covers 

me, 
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Black as the Pit from pole to 
pole, 
I thank whatever gods may 

be 
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of 

circumstance 
I have not winced nor cried 

aloud. 
Under the bludgeonings of 

chance 
My head is bloody, but 
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unbowed. 
Beyond this place of wrath 

and tears 
Looms but the Horror of the 

shade, 
And yet the menace of the 

years 
Finds, and shall find, me 

unafraid. 
It matters not how strait the 

gate, 
How charged with 
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punishments the scroll. 
I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul.
William Ernest Henley 

 ئاخىرقى سۆز.13
يىلـــــى يازغـــــان-2008مهن 

»ۋاقىتنــى مۇۋاپىــق باشــقۇرۇش«
ـــدە ـــدىكى ماقالهم ـــگهن تېمى دې
ۇئيغۇرالر بۇنىڭدىن كېيىن قۇدرەت
تېپىش ۈئچۈن قىلىشىغا تېگىـشلىك
ــــــــــشلىرى ــــــــــۇھىم ىئ ەئڭ م
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تۆۋەنــــــدىكىلهردىن ىئبــــــارەت
ىئكهنلىكىنـــى وئتتۇرىغـــا قويغـــان

 :ىئدىم
ـــتۈرۈش،مىلل ـــاپانى ۆئس ـــي س ى

ــى ــي ائڭن ــى ۋە مىللى ــي روھن مىللى
ەئسلىگه كهلتۈرۈش ۋە ۇئرغۇتۇش،
ـــاقالپ ـــى س ـــي كىملىكىن ۋە مىللى

 قېلىش
بىــــز«مهن يېقىنــــدىن بۇيــــان 

بۇنىڭدىن كېيىن قانداق قىلىشىمىز
دېـــــگهن ســـــوائلغا» كېـــــرەك؟
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ـــــــــۆپ دۇچ ـــــــــسېرى ك بارغان
كهلگهنسېرى، يـۇقىرىقى ۈئچ ىئـش

ــــڭ ــــازىر ۇئيغۇرالرنى ــــدىغاھ  ائل
قويۇلغــــان ەئڭ مــــۇھىم ىئــــشالر
ـــسقا ـــڭ قى ـــى، ۇئالرنى ىئكهنلىكىن
مۇددەتلىك، وئتتۇرا مۇددەتلىك ۋە
ـــڭ ـــك ۋەزىپىلهرنى ۇئزۇن مۇددەتلى
ــــــــگه ــــــــسىنى ۆئز ىئچى ھهممى
ــــۇ ــــدە ب ــــدىغانلىقىنى، ھهم ائلى
نــۇقتىنى چۈشــهنمهيدىغان، يــاكى
چۈشىنىــــــشنى خالىمايــــــدىغان
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كىشىلهر مهيلـى ۋەتهنـدە بولـسۇن
ـــاكى  ـــسۇني ـــلهردە بول چهت ەئل

يهنىال ناھايىتى كۆپ ىئكهنلىكىنـى
بارغانـــــسېرى چوڭقـــــۇر ھـــــېس

ـــــۋاتىمهن ـــــۇ. قىلى ـــــنىڭچه ب مې
ۋەزىپىلهرنى وئڭۇشلۇق وئرۇنالشتا،
ــدە تونۇشــتۇرۇلغان مهزكــۇر ماقالى
غايىنى رېائللىققـا ائيالندۇرۇشـنىڭ
ــايىتى زور ــانۇنىيىتى ناھ ــىرلىق ق س

بىرىنچىـدىن،. ياردەمدە بوالاليـدۇ
بۇ قانۇنىيهت يېقىنقى زامـان غهرب
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دۇنياســــىنىڭ ەئڭ وئمۇمالشــــقان
ــۈك ــايىن كۈچل ــتىگه ىئنت مهدەنىيى
تهســىر كۆرســهتكهن نهرســىلهرنىڭ
ــــڭ ــــۇپ، ۇئيغۇرالرنى ــــرى بول بى
ـــــى ـــــدىن خهۋەردار بولۇش ۇئنىڭ
ۆئزىنىــــڭ مىللىــــي ساپاســــىنى
ۆئستۈرۈشـــى ۈئچـــۈن كهم بولـــسا
ــرى ــن بى ــدىغان ائمىلالردى .بولماي

پ ســــــاندىكىمــــــۇتلهق كــــــۆ
ۇئيغۇرالرنىڭ ائرزۇسى، نىـشانى ۋە
ـــۇ ـــۇپ، ۇئالر ب ـــار بول ـــسى ب غايى
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ىئــــــــستهكلىرىنى ەئمهلــــــــگه
ائشۇرۇشـــــنى، ۆئز ھاياتىـــــدىكى
كــۆزلىگهن مهقــسىتىدە ۋە قىلغــان
ىئشىدا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشـنى

شۇڭالشـقا مهزكـۇر. ۈئمىد قىلىـدۇ
ماقالىــــــــدا تونۇشــــــــتۇرۇلغان

ۇئالربىلىملهردىن خهۋەردار بولۇش 
ــشالرنىڭ ــدىغان ىئ ــسا بولماي قىلمى

ىئككىنچىدىن، كۆڭۈلنىـڭ. بىرىدۇر
مۇســتهملىكه بولــۇپ كېتىــشىنىڭ
ــــڭ ــــش، كۆڭۈلنى ــــدىنى ېئلى ائل
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ـــــــپ ـــــــقىچه پروگراممىلىنى باش
ـــي ـــشىدىن ســـاقلىنىش، مىللى قېلى
روھنى ۇئرغۇتۇش، ۋە شۇ ائرقىلىـق
مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قـېلىش،
ھهر بىــــر ائدەمــــدىن مهزكــــۇر

ـــــتۇرۇلغان ۆئزما ـــــدە تونۇش قالى
ـــــونترول ـــــۇرىنى ۆئزى ك تهپهكك
قىلىش، ۆئز قهلبىگه ۆئزى كاپىتـان
ــــۇق ــــدىن تول ــــۇش بىلىملىرى بول
خهۋەردار بولۇشــــــنى، ھهمــــــدە
ۇئنىڭــدىن ۈئنۈملــۈك پايــدىلىنىش
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ماھــــــــــــارىتىنى تولــــــــــــۇق
ــدۇ .يېتىلدۈرۈۋېلىــشنى تهلهپ قىلى
مانا بۇ ۆئزۈمنىڭ نېمىشقا ۇئيغۇرالر

ن ھالقىلىق تارىخىيۈئچۈن ىئنتايى
پهيت بولغان بۈگۈنكىدەك كۈنـدە
ــــــى ــــــر تېمىن ــــــۇنداق بى مۇش

 .تاللىغانلىقىمنىڭ سهۋەبىدۇر
ـــدىرىمىزنىڭ ـــز ۆئز تهق ھـــازىر بى

ــايىنى ــر ەئۋالد. خوج ــازىرقى بى ھ
ۇئيغۇرلىرىنىــڭ ائلــدىغا قويۇلغــان
يـــۇقىرىقى ۈئچ مـــۇھىم ۋەزىـــپىلهر
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ائســـانال وئرۇنلىغىلـــى بولىـــدىغان
 لېكىن بۇ ۋەزىپىلهر.ىئشالر ەئمهس

بۈگـــــۈنكى دەۋر ۇئيغۇرلىرىنىـــــڭ
ائالھىــــــــــــــــــــدىلىكلىرى ۋە
ـــــتىدىمۇ ـــــڭ ۈئس قابىلىيهتلىرىنى

ۇئالرنىڭ ائزابلىرى بىـلهن. ەئمهس
جاپالىرى بىزنىڭ بهرداشلىق بېرىش
ــىرتىدىمۇ ەئمهس ــڭ س .چېكىمىزنى
ـــپىلهرگه ـــۇ ۋەزى ـــڭ پهقهت ب بىزنى
ــــــــادىمىزال ــــــــسبهتهن ېئتىق نى

 نــېمىگهبولىــدىكهن، ھهمــدە ھــېچ
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-بــــاش ەئگمهيــــدىغان ىئــــرادە
ـــدىكهن، ـــار بولى جاســـارىتىمىزال ب
ــداق ــېچ قان ــولىمىزنى ھ ــڭ ي بىزنى
—نهرســـه توســــۇپ قااللمايــــدۇ

يۇقىرىـــدا ېئيتىلغىنىـــدەك، ھـــازىر
ــۇمكىن ەئمهس« ــۆز» م ــگهن س دې

 .ۆئز قىممىتىنى يوقاتتى
322-384مىالدىــدىن بــۇرۇنقى 

يىللىــرى ياشـــىغان گرېتـــسىيىلىك
السـوپ، فىزىـك ۋەتهنقىدچى، پهي

ــتوتىل  ــوگ ائرس ــزچه(زووئل ىئنگلى
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»Aristotle«(بىز«:  مۇنداق دەيدۇ
ــا ــز قايت ــدىغان-ۆئزىمى ــا قىلى قايت

ـــسۇلى ـــشالرنىڭ مهھ ـــداق. ىئ ۇئن
بولىدىكهن، مۇنهۋۋەرلىك بىر خىـل

پــاائلىيهت ەئمهس، بهلكــى-ىئــش
 We areىئنگلىـزچه (» بىـر ائدەت

what we repeatedly do. 
Excellence then, is not an act, 

but a habit( .ــدە ــۇر ماقالى مهزك
تونۇشتۇرۇلغاندەك، بىز ھهر قانداق
كونا ائدىتىمىزنى يوقىتىپ، ۇئنىـڭ
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ـــــداق يېڭـــــى وئرنىغـــــا ھهر قان
.ائدەتلهرنـــــى يېتىلـــــدۈرەلهيمىز
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن بۇنىڭدىن كېيىن
ھهر قانــــداق يهر ۋە ھهر قانــــداق
ىداۋاقىتتا، قىلىدىغان ھهر بىر ىئـش

ۆئز تهپهككـــۇرىنى ۆئزى كـــونترول
قىلىش، ياراتقۇچى بهرگهن ىئنسان
كۆڭلىنىڭ بۇ ىئقتىدارىدىن ىئجابىي
ــڭ ــشنى ۆئزىنى ــۇندا پايدىلىنى يوس
ەئڭ قىممهتلىك ائدىتى قىلىـۋېلىش

بـۇ نـۇقتىنى مهن. ىئنتايىن مـۇھىم
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ــق ــسهممۇ ائزلى ــك تهكىتلى قانچىلى
 .قىلىدۇ

مهن بــــارلىق قېرىنداشــــالردىن
ر ماقالىنى كهم دېگهندە بىـرمهزكۇ

قېتىم وئقـۇپ چىقىـشىنى، ائنـدىن
ۇئنىڭدا ۆئگىـتىلگهن بىلىملهردىـن
پايــدىلىنىپ، مهن يۇقىرىــدا قايتــا

ۇئيغۇرالرنىــــڭ«تىلغــــا ائلغــــان 
بۇنىڭــدىن كېيىنكــى ۈئچ مــۇھىم

نــى وئرۇنــالش يولىــدا» ۋەزىپىــسى
ــــــــلهن ــــــــكارلىق بى تهشهببۇس
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ـــــــىتىپ، ـــــــشچانلىق كۆرس تىرى
په قوشۇشــــىنىتېگىــــشلىك تــــۆھ

ســـــهمىمىيلىك بىـــــلهن ۈئمىـــــد
  .قىلىمهن

 
ــ-2010: يېزىلغــان ۋاختــى( ى يىل

ــــــڭ -10 ــــــدىن-18 ائينى  كۈنى
ــــ-2011 -15 ائينىــــڭ -1 ى يىل

  )كۈنىگىچه
بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخـسهت
سورىماي، مهنبهسـىنى ەئسـكهرتكهن
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ھالــــدا باشــــقا ھهر قانــــداق تــــور
بهتلىرىــــــدە ېئــــــالن قىلــــــسىڭىز

 .بولۇۋېرىدۇ
 )تۈگىدى(

  
  
 
 
 
  


