
1 

 
غايىنى رېئاللىققا 

ئايالندۇرۇشنىڭ سىرلىق 
  قانۇنىيىتى 

 

 

 

 

  
 ئهركىن سىدىق

  
www.meripet.com 

  



2 

  مۇندەرىجه

ــۇھىم. 1 ــڭ مـــــ ــۇ قانۇنىيهتنىـــــ بـــــ
 16....................تۆھپىكارلىرى

 43.........ئارزۇ، نىشان ۋە غايه  . 2
ــايىنى. 3 ــاكى غـ ــارتىش يـ ــۆزىگه تـ ئـ

 55......رېئالالشتۇرۇش قانۇنىيىتى 
ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى قانـداق. 4

 71.ۋە نېمه ئۈچۈن ئۈنۈم بېرىدۇ؟ 
 76..........چهكسىز ئهقىل ) 1(
ــۇرۇن) 2( ــل ۋە يوش ــسىز ئهقى چهك

 79..............................ئاڭ
 93...كائىنات ئادەت كۈچى  ) 3(
ــايىن ئېنىـــق. 5 ئىـــستهك يـــاكى ئىنتـ

 106.................ئاساسىي نىشان  
كهشپىياتچى بىلهن سهرگهردان  ) 1(



3 

................................108 
 116.................ئىستهك) 2(
بىـــــر ئىـــــستهكنى ئالتۇنغـــــا) 3(

ــنىڭ  - قهدەم6ئايالندۇرۇشـــــــــــــــ
 128.................باسقۇچلىرى 

ئــۆزىگه بولغــان ئېتىقــاد ۋە ئــادەت. 6
 132.......................قانۇنىيىتى 

ئېتىقــــــــــــــــاد بىــــــــــــــــلهن) 1(
 135..........يهنلهشتۈرۈشمۇئهي

نـــى كىـــشىلهر» بىتهلهيلىـــك«) 2(
 139ئۆزلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ھېسسىيات بىـلهن بىرلهشـكهن) 3(
 142.....................تهپهككۇر

ھهر قانــــداق بىــــر تهپهككــــۇر) 4(
ــش   ــلهن ئوخـ ــۆزى بىـ ــۆزىگه ئـ اشئـ



4 

 150.....تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ
ــۇزۇش) 5( ــشهنچ تۇرغـ ــۆزىگه ئىـ ئـ

 158....................فورمۇلىسى
 164.......ئادەت قانۇنىيىتى  ) 6(
ــدۈرۈش) 7( ــادەت يېتىلــ ــى ئــ يېڭــ

 171...................قائىدىلىرى  
ــۆز . 7 ــق، ئـــــ ــۆزىنى-قىزغىنلىـــــ ئـــــ

باشقۇرۇش، ۋە قهتئىـي داۋامالشـتۇرۇش   
...................................178 

 178...............قىزغىنلىق  ) 1(
روھىـــــي ســـــېزىم تېلېپـــــاتىيه) 2(

 182....................قانۇنىيىتى 
بىر ئوينى باشقىالرنىڭ قهلبىدە) 3(

 184............ۈرۈشئهكس ئهتت
 189ئۆزىنى باشقۇرۇش-ئۆز) 4(



5 

تهنقىدكه ئۇچراشتىن قورقـۇش) 5(
ــۈرۈپ ــدىيىلهرنى ئۆلتـــ ــى ئىـــ يېڭـــ

 198......................تاشاليدۇ 
 203.قهتئىي داۋامالشتۇرۇش  ) 6(
 209تهسهۋۋۇر ۋە چهكسىز ئهقىل . 8

 212.......ياسالما تهسهۋۋۇر ) 1(
 214...ئىجادچان تهسهۋۋۇر ) 2(
ئىجادچـــــــان تهســـــــهۋۋۇردىن) 3(

 217......ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش 
ركهزلهشتۈرۈش ۋە ئىجادىي كۆزمه. 9

 224.............ئالدىغا كهلتۈرۈش  
ــڭ مهنبهســى «) 1( »مۇۋەپپهقىيهتنى

دېـــگهن ماقالىـــدىن بىـــر ئۈزۈنـــدى
................................228 

ــېهرىي) 2( مۇۋەپپهقىيهتنىــــــڭ ســــ



6 

 241......................ئاچقۇچى
ۈش ئۇســـۇلىنىمهركهزلهشـــتۈر) 3(

 255................ئىشقا سېلىش 
 265.باش كۆڭۈل قانۇنىيىتى  . 10
 274.............ئالتۇن قائىدە  . 11
باشقىالردىن ئىستىگهن ئىشنى) 1(

 283...........باشقىالرغا قىلىش  
 288ۆچ ئېلىش قانۇنىيىتى ئ) 2(
ھهســـــــــسىلهپ قـــــــــايتۇرۇش) 3(

 297....................قانۇنىيىتى 
مهن ئــــۆز قهلبىمنىــــڭ: خۇالســــه.12

 312)يول باشلىغۇچىسى  (كاپىتانى 
بىـــــــر ئاساســـــــىي نىـــــــشان) 1(

 317......تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى
 318.................ئىستهك) 2(



7 

ــك) 3( ــپ ۋە ئاپتوماتىــــــ تهكلىــــــ
 321.......................تهكلىپ

ــر) 4( ــڭ بىـ ــك تهكلىپنىـ ئاپتوماتىـ
ئىــستهكنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــتىكى

 324.......................قىممىتى 
 343...............ئاخىرقى سۆز .13

 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 

ــدا  ــاپولىيون خىلنىــڭ«مهن يېقىن ن
چۈشهندۈرۈشـــــــىدىكى ۆئزىـــــــگه
ـــانۇنىيىتى ـــىرلىق ق ـــشنىڭ س »تارتى
ـــابنى ـــزچه كىت ـــر ىئنگلى ـــگهن بى دې

ــۇدۇم ــزچه. وئق ــڭ ىئنگلى ــۇ كىتابنى ب
 The secret law of«ائتىلىــشى   

attraction as explained by 

Napoleon Hill «بولــۇپ، ۇئنىڭــدا
دەپ» ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى«

ــر قــانۇنىيهت، يهنــى ائتىلىــدىغان بى
ــــــستهيدىغان ــــــسانالر ۆئزى ىئ ىئن
ــگه ــداق قىلىــپ ۆئزى نهرســىلهرنى قان
تارتىپ ەئكېلىـپ، شـۇ ائرقىلىـق ۆئز
ــــــــــــا ــــــــــــسىنى رېائللىقق غايى
ـــسىلىي ـــدىغانلىقى تهپ ائيالندۇراالي
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ــان ــان قىلىنغ ــۇ. باي ــدە مهن ب تۆۋەن
ابنىـــڭ ىئـــسمىنى قىـــسقارتىپ،كىت
ــــابى« ــــڭ كىت ــــال» ناپولىيوننى دەپ

بــۇ كىتابتــا دېيىلىــشىچه،. ائتــايمهن
ــــدا كهڭ تارالغــــان يېقىنقــــى زامان
ــــدە ــــيهتكه ەئڭ زور دەرىجى مهدەنى
تهســـىر كۆرســـهتكهن نهرســـىلهرنىڭ
ـــۇپ، ـــانۇنىيهت بول ـــۇ ق ـــرى ائش بى
ــازىرقى ــاكى ھ قهدىمــدىن تارتىــپ ت
ـــــھۇر ـــــكهن مهش ـــــانغىچه ۆئت زام

ملهرنىـــڭ ھهممىـــسى غـــايىنىائدە
ــــۇ ــــنىڭ ب ــــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق

ــسىمۇ،» ســىرى« ــدىغان بول ــى بىلى ن
ـــۇ ـــپ، ب ـــقىالردىن قىزغىنى ۇئالر باش
ــــداپ ســــىرنى ائشــــكارىلىماي قوغ
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 .كهلگهن ىئكهن
مهن مهزكۇر ماقالىدە، ائشۇ كىتابتا

ــان  ــان قىلىنغ ــارتىش«باي ــگه ت ۆئزى
ــــانۇنىيىتى ــــتۇرۇپ» ق ــــى تونۇش ن
نۇنىيهت غـــايىنىبـــۇ قـــا. ۆئتىـــمهن

ــسىدا ــدۇرۇش توغرى ــا ائيالن رېائللىقق
بولغاچقا، مهن ۇئ قـانۇنىيهت بىـلهن

غــايىنى رېائللىققــا ائيالنــدۇرۇش« 
نــى وئخــشاش مهنىــدە» قــانۇنىيىتى
ــشلىتىمهن ــىئ. ىئ ــا جهمى ــۇ كىتابت ب

ـــۇپ،11 بهت، 200 ـــار بول ـــاب ب  ب
ــــدىكى  ــــارتىش«ۇئنىڭ ــــگه ت ۆئزى
16جهمىــــــــىئ » قــــــــانۇنىيىتى

.ى ۆئز ىئچىگه ائلىـدىكهنقانۇنىيهتن
شـــۇنداق تۇرۇقلـــۇق نـــېمه ۈئچـــۈن
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ناپولىيون بـۇ قانۇنىيهتنىـڭ ىئـسمىغا
دېــــگهن كــــۆپ» قــــانۇنىيهتلىرى«

ســـانلىقنى ىئپادىلهيـــدىغان ســـۆزنى
ــانۇنىيىتى«ىئــشلهتمهي،  ــگهن» ق دې

بىرال نهرسىنى ىئپادىلهيدىغان يالغۇز
ســـانلىق ســـۆزنى ىئـــشلهتكهنلىكى

رىـزىمچه،مېنىـڭ په. ائيدىڭ ەئمهس
ــــــۇ  ــــــهۋەبى ائش ــــــڭ س 16بۇنى

غـايىنى« قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسى 
»رېائللىققا ائيالنـدۇرۇش قـانۇنىيىتى
دىن ىئبارەت بىرال قانۇنىيهت ۈئچۈن
خىزمهت قىلىـدىغانلىقى، يـاكى ۇئالر

ائرا چهمبهرچاس باغالنغـانلىقى-ۆئز
شۇڭالشـقا. ۈئچۈن بۆلىشى مـۇمكىن

ــــــۇر ــــــۇرمهنلهردىن مهزك مهن وئق
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ـــــــتۇرۇلىدىغانما ـــــــدا تونۇش قالى
غايىنى«قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنى 

»رېائللىققا ائيالنـدۇرۇش قـانۇنىيىتى
دىــــن ىئبــــارەت بىــــرال ائساســــىي
مهزمۇننىــــڭ بىــــر قىــــسمى، دەپ

مهن. چۈشىنىــشىنى ۈئمىــد قىلىــمهن
16مهزكـــــۇر ماقالىـــــدا ائشـــــۇ 

قانۇنىيهتلهرنىــــــڭ ھهممىــــــسىنى
ــقا ــۇق تونۇشتۇرۇش ــانقهدەر تول ىئمك

 .ىرىشىمهنت
نـــــــــــاپولىيون خىلنىـــــــــــڭ«

چۈشهندۈرۈشـــــــىدىكى ۆئزىـــــــگه
ـــانۇنىيىتى ـــىرلىق ق ـــشنىڭ س »تارتى

يىلــى نهشــر-2008دېــگهن كىتــاب 
قىلىنغان بولۇپ، ۇئ نـاپولىيون خىـل
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ـــان -1928 ـــى يازغ ـــۇق8يىل  تومل
 Law«(» مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«

of Success«(دېگهن كىتاب بىـلهن 
يوئيـالپ بـا«يىلى يازغـان -1937

ـــۇش  Think and Grow«(» بول

Rich«( كىتابقـا ائساسـهن2 دېگهن 
»Highroads Media«دېـگهن نهشـر 

ـــۈزۈلگهن ـــدىن ت ـــىركىتى تهرىپى .ش
كىتابنىڭ ھهر بىر بابىدا يۇقىرىـدىكى
ـــدىن ـــى كىتابى ـــڭ ىئكك ناپولىيوننى
ــلهن ــالر بى ــان ائبزاس ــنهن ېئلىنغ ەئي
ۇئالرنىڭ ائرىـسىغا نهشـر قىلغـۇچىالر

ـــاركىرگـــۈزگهن چۈ شهندۈرۈشـــلهر ب
بولـــۇپ، ائدەم ۇئنـــى وئقۇغانـــدا،
كىتاب مهزمۇنىنىڭ تۈزىلىـشى ائنـچه
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راۋان ەئمهســـتهك بىـــر ھېســـسىياتقا
شۇڭالشـقا مهن مهزكـۇر. كېلىدىكهن

ماقالىــدە بــۇ كىتــابتىكى ۇئقــۇمالرنى
ائساسهن ەئيـنهن ائلغـان ائساسـتا،
ـــــشقا ـــــك قىلى ـــــۇنىنى رەتلى مهزم

ــــشىمهن ــــۇ. تىرى شــــۇنداقال مهن ب
قالىنى بىر قـانچه قىـسىمغا بۆلـۈپما

 .يېزىپ پۈتتۈرىمهن
ــۇنالرنى بىــر ــر كىتــابتىكى مهزم بى
ـــــــق ـــــــاله ائرقىلى ـــــــارچه ماق پ
تونۇشتۇرغاندا، كىتابتىكى بىر قىـسىم
.مهزمۇنالر جهزمهن چۈشـۈپ قالىـدۇ
شــۇنداق بولغاچقــا، مهن ىئنگلىــزچه
ـــــــــالرغا ـــــــــدىغان قېرىنداش بىلى
ناپولىيوننىڭ ەئسـلىدىكى ىئنگلىـزچه
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ىتابىنى بىر قېتىم وئقـۇپ چىقىـشنىك
ھهمـــــدە. تهۋســـــىيه قىلىـــــمهن

ۋەتهنـــــدىكى ىئمكـــــانىيىتى بـــــار
ـــۇر ـــڭ مهزك ـــالردىن بىرىنى قېرىنداش
كىتابنى ۇئيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ،
ــشىپ ــدا تىرى ــدۇرۇش يولى ــر قىل نهش

 .بېقىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
مهن ۆئزىگه تـارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ

ـــدانغا كهلگهنلىكى ـــداق مهي ـــىقان ن
چۈشـــىنىش، مهزكـــۇر قانۇنىيهتنىـــڭ
ــۈن ــىنىش ۈئچ ــۇق چۈش ــى تول ۆئزىن
ــېس ــى ھ ــايىتى زۆرۈر ىئكهنلىكىن ناھ

ـــدىم ـــا مهن. قىل ـــۇنداق بولغاچق ش
ماقالىنىڭ كېيىنكى بۆلۈمىدە مهزكـۇر
ـــــــــلىق ـــــــــڭ ائساس قانۇنىيهتنى



16 

تۆھپىكـــــــــارلىرىنى قىـــــــــسقىچه
  .تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن

بۇ قانۇنىيهتنىڭ مۇھىم . 1
 تۆھپىكارلىرى

 Andrew( ەئنــدرۇ كــارنىگى) 1(

Carnegie ،1835 – 1919( 

نىـڭ» ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى«
بىر كىتاب بولۇپ يېزىلىپ چىقىـشىغا
ائساســـىي تـــۈرتكه بولغـــان كىـــشى

ۇئ بىر. ەئندرۇ كارنىگى دىن ىئبارەت
ساناەئتچى ۋە سـاخاۋەتچى بولـۇپ،

ــــــوتالندىيه-1835ۇئ  ــــــى ش يىل
)Scotland(13ۇئ .  دە تۇغۇلغـــــان

.ياشقا كىرگهندە ائمېرىكىغا كهلگهن
ــــدىن ھهمــــدە ۆئســــمۈرلۈك دەۋرى
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تارتىــپ، پاختــا زاۋۇت ىئشچىــسى،
تېلېگـــراف خهۋەرچىـــسى، تېلېگـــراف
ــــسىلۋانىيه ــــسى، پېن خهت ۇئرغۇچى

ــۈر ــلىقىنىڭ-تۆم ــىركىتى باش ــول ش ي
سېكرېتارى، شىركهتنىڭ پېنـسىلۋانىيه
ــــارلىق ــــلىقى قات ــــسىنىڭ باش شۆبى

ــــى ۆئتهپ  ــــانخىزمهتلهرن ۇئ. باقق
يـولالر-يىلى ۆئزىنىڭ تۆمـۈر-1865

ۈئچۈن تۆمـۈر كـۆۋرۈك ياسـايدىغان
ائنــــدىن ۇئ. شــــىركىتىنى قۇرغــــان

ـــــــدىكىلهرگه ـــــــىركهتنى تۆۋەن ش
رېلىس، پـويىز مـاتورى،: كېڭهيتكهن

پوالت زاۋۇتـى، كۆمـۈر كـانى-تۆمۈر 
پـــوالت تاۋالشـــقا ىئـــشلىتىدىغان(

ــــنلهش ۈئچــــۈن ــــۈرنى تهمى ،)كۆم
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نى توشــۇيدىغانغاۆئزىنىــڭ كۆمــۈرى
-1899. ىئشلىتىدىغان تۆمۈر يـولى

%25يىلى ائمېرىكىدىكى پوالتنىـڭ 
.نى كارنىگى نىڭ شىركىتى چىقارغان
ــا ــيىن ائمېرىك ــىركىتى كې ــڭ ش ۇئنى
پوالت زاۋۇتى دېگهن دۇنيادىكى ەئڭ

ۇئ. چوڭ شىركهتلهرنىڭ بىرى بولغان
يهنه كۇتۇپخانـــا قۇرغـــان، ائلىـــي

چـۈن پـۇلمهكتهپ ۋە چېركـاۋالر ۈئ
بهرگهن، نۇرغۇن فونـد جهمىئيىتىنـى

شـــۇ ائرقىلىـــق كىـــشىلىك. قۇرغـــان
ھوقــۇق، دۇنيــا تىنچلىقــى، ەئخــالق،
ــــش، ــــدىنى ېئلى ــــنىڭ ائل توقۇنۇش

ــم ــپ، ىئلى ــهنەئت-ماائرى پهن، ۋە س
 .ىئشلىرى ۈئچۈن تۆھپه قوشقان
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ـــر ـــڭ بى ـــارنىگى ۆئزىنى ـــدرۇ ك ەئن
ۆئمۈرلـــۈك ەئمهلىيىتـــى ائرقىلىـــق

ــا« ــارتىش ق ــگه ت ــى» نۇنىيىتىۆئزى ن
ـــۇ ـــرىگه ب ـــۇپ، ۇئ بى ـــان بول بايقىغ
قــــانۇنىيهتنى مۇكهممهللهشــــتۈرۈپ
ـــــىدا ـــــدۇرۇش ائرزۇس ـــــالن قىل ېئ
يۈرگهنــــدە، نــــاپولىيون خىلنــــى

ــان ــا. ۇئچراتق ــان كىتابت مهن وئقۇغ
نىــڭ» ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى«

دېـگهن» كارنىگىنىڭ سىرى«وئرنىدا 
 .ىئبارىمۇ كۆپ قېتىم ىئشلىتىلگهن

 Napoleon( لىيون خىــلنــاپو) 2(

Hill,1883—1970( 
ـــل  ـــاپولىيون خى يىلـــى-1883ن

ائمېرىكا ۋىـرگىنىيه شـتاتىدىكى بىـر
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ــان ــته تۇغۇلغ ــاغلىق كهنت ــك ت كىچى
ــــۇپ، ۇئ  ــــدە9بول  ياشــــقا كىرگهن

ۇئ. ائپىـــــسى ۆئلـــــۈپ كهتـــــكهن
6دەسلهپته ۆئز مهھهللىسىدە بېلىگه 
ـــر ـــدىغان بى تاپانچـــا ېئـــسىپ يۈرى

ــالۋان« ــۈرگهن» پ ــۇپ ي ــڭ. بول ۇئنى
ناھــايىتى يــۇقىرى ســۆزلهش تــاالنتى

ــۇپ،  ــار بول ــدە،12ب ــقا كىرگهن  ياش
ــاپولىيوننى ــسى ن ــڭ ۆئگهي ائپى ۇئنى
بىر توغرا يولغا باشالش مهقـسىتىدە،
-ۇئنىـــڭ تاپـــانچىلىرىنى بىـــر خهت
.ۇئرۇش ماشىنىــسىغا تېگىــشتۈرگهن

ـــاپولىيون  ـــدە،15ن ـــقا كىرگهن  ياش
يهرلىــك گېــزىتكه ھېكــايه چىقىرىــپ

ـــۈ ـــانيۈرگ ـــل. دەك بولغ ـــر يى ۇئ بى



21 

ىئگىلىـــك باشـــقۇرۇش مهكتىپىـــدە
 ياشـــــقا19وئقۇغـــــان، ھهمـــــدە 

كان شىركىتىدە-كىرگهندە بىر كۆمۈر
 ائدەمنـــى باشـــقۇرىدىغان ەئڭ350

ۇئ ائمېرىكىنىڭ. ياش باشلىق بولغان
گورگتاۋۇن ۇئنىۋېرسىتېتىدا بىـر يىـل

يىلىغىچه بىـر-1907قانۇن وئقۇپ، 
.ىئـشلىگهنياغاچچىلىق شـىركىتىدە 

ۇئ شــىركهت تاقىلىــپ كهتكهنــدىن
كېيىن، ناپولىيون ۋاشىنگتوندىكى بىر
مۇۋەپپهقىيهت ھېكايىلىرى ائرقىلىـق
باشــــــقىالرنى ىئلھامالندۇرۇشــــــنى
ائساســىي مهزمــۇن قىلغــان ژۇرنالغــا

مۇشــۇ مۇخبىرلىــق. مــۇخبىر بولغــان
ـــيىن، ـــدىن كې ـــزمىتىگه كىرگهن خى
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ۋەزىپىــسى-1ۇئنىـڭ ۆئزى تاللىغــان 
ــا مهشــھۇرەئي نــى دەۋردىكــى دۇنياغ

ەئربــاب ەئنــدرۇ كــارنىگىنى زىيــارەت
ــان ــش بولغ ــلهن. قىلى ــدرۇ بى ۇئ ەئن

ــر جــۈمه ــشىش ۈئچــۈن بى سۆھبهتلى
ـــڭ  ـــۈنى ەئتىگىنىنى ـــاەئتلىك3ك  س

ــۆھبهت ــۇپ، س ــان بول ــى ائلغ ۋاقتىن
باشــالنغاندىن كېــيىن ۇئنىــڭ ۋاقتــى

ائرقىدىن ۇئزىراپ، ۇئ جهمىئي-ائرقا
يهنى ناپولىيون.  كۈن داۋام قىلغان3

ەئنـــدرۇنىڭ ۆئيىـــگه جـــۈمه كـــۈنى
ەئتىگىنــى بارغــان بولــۇپ، ۇئنىــڭ
ــۈنى ــدىن كېيىنكــى دۈشــهنبه ك ۆئيى

 .ەئتىگىنى قايتقان
شۇ قېتىمقـى سـۆھبهت جهريانىـدا،
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ەئنــدرۇ ناپولىيونغــا ۆئزىنىــڭ بــاي
ــازىنىش ــۇۋەپپهقىيهت ق ــۇش ۋە م بول
پهلسهپىـــسىنى تهپـــسىلىي ســـۆزلهپ

ـــدە ناپو. بهرگهن ـــڭ ھهم 20لىيوننى
يىلدىن ائرتۇق ۋاقىت سهرپ قىلىـپ،
ەئڭ داڭلىـــــــــق كىـــــــــشىلهرنىڭ
ــق ــىرلىرىنى تهتقى ــۇۋەپپهقىيهت س م

ۆئزىگه تارتىش«قىلىپ، شۇ ائرقىلىق 
نى مۇكهممهللهشتۈرۈپ،» قانۇنىيىتى

ــــۇق ــــى تول ــــانۇنىيهتكه ۆئزىن ۇئ ق
ىئــشهندۈرگهندىن كېــيىن، مهزكــۇر
قــانۇنىيهت توغرىــسىدا ائدەتتىكـــى

هرمۇ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشائدەمل
ۈئچۈن پايدىلىنااليـدىغان ەئمهلىـي
ۇئســـۇلالرنى تهســـۋىرلهيدىغان بىـــر
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كىتــاب يېزىــپ چىقىــرىش ۋەدىــسىنى
شۇنىڭدىن كېيىن نـاپولىيون. ائلغان

بىر تهرەپتىن ۆئزىنىڭ مـۇخبىرلىقىنى
قىلىپ، يهنه بىـر تهرەپـتىن كـارنىگى
پروجېكتى ۈئستىدە تهتقىقات ېئلىپ

ــان ــى. بارغ ــدرۇنىڭ تونۇشتۇرۇش ەئن
بىلهن ناپولىيون ەئينـى ۋاقىتتـا ەئڭ
ــــــۇۋەپپهقىيهت ــــــدە م زور دەرىجى

ـــــان  ـــــۇق100قازانغ ـــــن ائرت  دى
ســـــــودىگهرلهر، ســـــــاناەئتچىلهر،
كهشــپىياتچىالر، ائلىمــالر، ائپتــورالر،
ائرتىــسالر ۋە ھهر خىــل ســاھهلهرنىڭ

ــۇنداقال  ــدېرلىرى، ش ــدىن16لى  مىڭ
ــزمهتچ ــى خى ــۇق ائدەتتىك ىلهر،ائرت

شـــــــــىركهت باشـــــــــلىقلىرى، ۋە
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كارخانىچىالر بىلهن كۆرۈشـۈپ، ۇئالر
بىلهن سۆھبهت ۆئتكۈزۈپ، ۇئالرنىـڭ
ىئش بېجىرىش ۇئسۇللىرى، ۇئچرىغان
تهســــــــىرلىرى، ۋە خۇسۇســــــــىي

ــــــسىل-تۇرمۇشــــــلىرىنى ۈئزۈل كې
تهكــــــــشۈرۈش ىئمكــــــــانىيىتىگه

بــۇ كىــشىلهر ناپولىيونغــا. ېئرىــشكهن
يهنه يېڭـــى داڭلىـــق ائدەملهرنـــى
ــــۇ ــــۇپ، ۇئالرم ــــتۇرغان بول تونۇش
ــــــــــڭ ــــــــــا ۆئزلىرىنى ناپولىيونغ
ــىرلىرىنى ــازىنىش س ــۇۋەپپهقىيهت ق م

ــۆزلهپ بهرگهن ــشىلهرنىڭ. س ــۇ كى ش
ــــــق ــــــا داڭلى ــــــدا دۇنياغ قاتارى
كهشپىياتچى توماس ېئدىسون بىلهن
ـــــىنا ـــــورد ماش ـــــدىكى ف ائمېرىكى
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ــــورد ــــسى ف شــــىركىتىنىڭ قۇرغۇچى
قاتـــارلىق كىـــشىلهرمۇ بـــار بولـــۇپ،

 يهنه بىر قىسىم شىركهتلهر،ناپولىيون
ھۆكۈمهت داىئرىلىـرى، سىياسـىيونالر
ــــدېنتلىرىغا ــــڭ پرېزى ۋە ائمېرىكىنى

 .مهسلىھهتچىمۇ بولغان
ـــسىدە، ـــڭ نهتىجى ـــۇ تهتقىقاتنى ش

 توملــۇق8يىلــى -1928نــاپولىيون 
 Law«(» مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«

of success«(دېـــگهن كىتـــابنى 
ۇئنىڭــدىن. يېزىــپ ېئــالن قىلغــان

بۇرۇن ھـېچ كىـم بۇنـداق بىـر ەئسـهر
توپلىمىنى كـۆرۈپ باقمىغـان بولـۇپ،
بۇ توپالمنىڭ ېئالن قىلىنىـشى ەئينـى
ــۇپ ــسه بول ــر چــوڭ ھادى ــا بى ۋاقىتت
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ھېـــسابلىنىپ، بـــۇ كىتـــابالر ەئينـــى
ـــېتىلغان ـــۆپ س ـــدىكى ەئڭ ك زامان
ـــان ـــدا وئرۇن ائلغ ـــابالر قاتارى .كىت

 يىـل ىئچىـدە،9ۇئنىڭدىن كېيىنكـى 
كېيىنكـــــى بىـــــر دەۋرنـــــاپولىيون 

كىشىلىرى ىئچىدىكى تهسىر داىئرىسى
ەئڭ كۈچلــــۈك كىــــشىلهر بىلهنمــــۇ
كۆرۈشكهن، ھهمدە ەئينى ۋاقىتتىكى
ائمېرىكــــا پرېزىــــدېنتى فــــرانكلىن
روزىۋېلتقـــا مهســـلىھهتچى بولـــۇپ

يىلىغا كهلگـۈچه-1937. ىئشلىگهن
ۇئنىڭ بىۋاسىته سۆھبهت ۆئتكۈزگهن

ــــشىلىرىنىڭ ســــانى  ــــا25كى  مىڭغ
تكهن بولۇپ، ۇئالرنىڭ ىئچىـدىكىيه

 دىـــن ائرتـــۇق كىـــشى شـــۇ500
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ۋاقىتتىكى ائمېرىكا بويىچه ەئڭ باي،
ـــۈك، ـــسى ەئڭ كۈچل ـــىر داىئرى تهس
ــــتىگه ــــا جهمىئيى ــــۈن ائمېرىك پۈت
ــكهن كارخــانىچىالر ۋە ــاردىمى تهك ي
.لىـــدېرالرنى ۆئز ىئچىـــگه ائلغـــان
ـــاتىنى ـــڭ تهتقىق ـــاپولىيون ۆئزىنى ن

لهپ،يـــېڭىالپ ۋە قايتىـــدىن رەتـــ
»وئيالپ باي بولـۇش«يىلى -1937

)»Think and grow rich«(دېـگهن 
ــپ،-2 ــپ ېئــالن قىلى ــابىنى يېزى كىت

ــان ــتىم تونۇلغ ــر قې ــا يهنه بى .دۇنياغ
يىلـــى ۋاپـــات-1970نـــاپولىيون 

ـــد ـــڭ فون ـــسىمۇ، ۇئنى ـــان بول بولغ
ۇئنىڭ تور بهت ائدرېسى(جهمىئيىتى 

)مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىـدا بېرىلـدى
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 .ۋجۇت بولۇپ تۇرماقتاھازىرمۇ مه
غهربلىكــــلهر نىــــشاننى: ىئــــالۋە

رېائلالشـــتۇرۇش، غـــايىنى ەئمهلـــگه
ائشـــۇرۇش، ۋە قىلىۋاتقـــان ىئـــشىنى
ـــــــــش ـــــــــك قىلى مۇۋەپپهقىيهتلى
توغرىسىدىكى ىئلمىـي نهزەرىـيىلهرگه
ىئنتايىن كۆڭـۈل بۆلىـدىغان بولـۇپ،
يۇقىرىدا تىلغا ائلغىنىمدەك ائمېرىكا

ـــرانكلىن روزىۋ ـــدېنتى ف ـــۇپرېزى ېلتم
ــى ــر ائدەمن ــدەك بى ــاپولىيون خىل ن
ـــان ـــلىھهتچى قىلىۋالغ ـــگه مهس ۆئزى

ۇئيغۇرالر ھـازىرغىچه بۇنـداق. ىئكهن
ىئشالردا ىئنتايىن ائجىز بولۇپ، مهن
ــــدە ــــشالرنىڭ ىئچى ــــدىغان ىئ بىلى
ـــدىغان ـــلىھهت بېرى ـــهمىمىي مهس س
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بىلىملىــك كىــشىلهرنىڭ كــۈنى، يــاكى
ۇئچرىغـــان مۇائمىلىـــسى، ائنـــچه

غان مىـسالالر ىئنتـايىنياخشى بولمى
ـــۆپ ـــۇرالر. ك ـــقا مهن ۇئيغ شۇڭالش

ـــشنى ـــۇلدا ىئـــش قىلى ـــي ۇئس ىئلمى
ناھــــايىتى كــــۈچهپ ۆئگىنىــــشى
كېرەكلىكىنـــــى ىئزچىـــــل تـــــۈردە

مېنىــڭ. تهشــهببۇس قىلىــپ كهلــدىم
ائشـــۇنداق تهشهببۇســـلىرىم ۇئشـــبۇ
.تېمىغىمۇ ناھايىتى ۇئيغۇن كېلىدۇ

يېڭـــى تهپهككـــۇر ھهرىكىتـــى) 3(
)1850-1930( 

ناپولىيوننىڭ ەئڭ ياخـشى يىللىـرى
ــــــاي ۋە ــــــدرۇنىڭ ب ــــــلهن ەئن بى
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــــك بولـــــــــۇش
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دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشى ائمېرىكىدا
يېڭــى تهپهككــۇر«ېئلىــپ بېرىلغــان 

ەئڭ يــۇقىرى پهللىــگه» ھهرىكىتــى
.كۆتۈرۈلگهن دەۋرگه تـوغرا كهلـگهن

ىئجـابىي«يېڭى تهپهككۇر ھهرىكىتى 
ىش ېئلىـپوئيالشنىڭ ىئجابىي ۆئزگىر

دېـگهن» قـۇدرىتى-كېلىشتىكى كۈچ
مهزمۇنغا مهركهزلهشـكهن بولـۇپ، ۇئ

ــدىن -1850 ــچه-1930يىلى يىلىغى
بــــۇ ھهرىكهتــــكه. داۋام قىلغــــان

ناھـــايىتى زور تهســـىر كۆرســـهتكهن
ــۋىمبى ــنىس ك ــرى فى ــشىلهرنىڭ بى كى

)»Phineas Quimby«(دىـــــــن 
فىنىس كۋىمبى روھىي كـۈچ. ىئبارەت

ــ ــلهن ائدەم داۋاالي ــقبى دىغان داڭلى
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ـــــڭ ـــــۇپ، ۇئ ۆئزىنى ـــــۇر بول دوخت
باشـــقىالرنى داۋالىيالىـــشى ۆئزىنىـــڭ
تهسىرى بىلهن ەئمهس، كېسهللهرنىڭ
ـــــلهن ـــــڭ كـــــۈچى بى ۆئز كۆڭلىنى

شۇنىڭ بىـلهن. بولغانلىقىنى بايقىغان
تهپهككـــۇر يـــاكى خىيالنىـــڭ«ۇئ 

ــي ــادىكى ەئمهلى ــائل دۇني كــۈچى رې
ــدۇ ــا كهلتۈرى ــشنى ۋۇجۇدق »ۆئزگىرى

ەرىيىنى وئتتۇرىغا قويغـاندېگهن نهز
بولۇپ، بۇ نهزەرىيه ەئينى ۋاقىتتىكـى
يېڭــــى تهپهككـــــۇر ھهرىكىـــــتىگه
.ناھــايىتى زور تهســىر كۆرســهتكهن

كۆڭـۈل«ائشۇ ھهرىكهت جهريانىدا، 
ــق ائدەم« ، »ىئلمــى كۆڭــۈل ائرقىلى
قاتارلىق بىر قىـسىم يېڭـى» داۋاالش
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ــابالر ــۋىرلهيدىغان كىت ــى تهس ىئلىمن
 بولــــــۇپ، ۇئېئــــــالن قىلىنغــــــان

ــۋىمبى ــسمىنى ك ــر قى ــڭ بى كىتابالرنى
ـــان ـــشىلهر يازغ ـــان كى .داۋاالپ باقق
ائشۇ ھهرىكهتكه قاتناشقان يهنه بىـر

ــشىلهر  ــسىم كى ــارتىش«قى ــگه ت ۆئزى
نىڭ يالغۇز سـاالمهتلىك» قانۇنىيىتى

جهھهتتىكــــى ىئقتىــــدارىال ەئمهس،
بــــــــايلىق ۋە مــــــــۇۋەپپهقىيهت
قيارىتىشتىكى ىئقتىدارلىرىنىمۇ تهتقى

 Like«بۇ ۇئقۇم ىئنگلىزچىدا . قىلغان

attracts like«ـــدىغان  دەپ ائتىلى
كۆڭۈلـــدە ســـاقالنغان«بولـــۇپ، ۇئ 

يهنى ىئجابىي خىيـال،(ىئجابىي وئي 
رېائللىقتىكــــى) ىئجــــابىي ىئــــدىيه
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ىئجابىي نهتىجىلهرنى ۆئزىگه تارتىـپ
ــــدۇ ــــى تهشــــهببۇس» كېلى دېگهنن
ۆئزىـگه«شـۇ چاغـدا مۇشـۇ . قىلغان

ـــ ـــارتىش ق ـــسىدا» انۇنىيىتىت توغرى
نهچچه يۈز پارچه كىتابالر يېزىلغـان
بولـــۇپ، ۇئالرنىـــڭ ىئچىـــدىكى ەئڭ
داڭلىق كىتاب نـاپولىيون خىـل نىـڭ

ـــۇش« ـــاي بول ـــالپ ب ـــگهن» وئي دې
 .كىتابى بولغان

يېڭـــى تهپهككـــۇر ھهرىكىتىنىـــڭ
ـــــــــــدىلىرى ائساســـــــــــىي ەئقى
ــان ــارەت بولغ ــدىكىلهردىن ىئب تۆۋەن

لىيوننىـڭتۆۋەندىكى ەئقىدىلهر ناپو(
كىتابىـــدىن ەئمهس، ىئنتېرنېتتىكـــى

 ):باشقا ماتېرىيالالردىن ېئلىندى
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 infinite« (چهكـــــسىز ەئقىـــــل

intelligence« (ياكى خۇدا ھهممىگه
ـــان ـــمه يهرگه تارالغ ـــادىر ۋە ھهم ق

 بولىدۇ
ــــــــى)»spirit«(روھ   ەئڭ ائخىرق

 رېائللىقتۇر
ـــــجهزى ـــــسان مى ـــــي ىئن ھهقىقى

 مۇقهددەس بولىدۇ
ىــلهن تهڭــشهلگهنمۇقهددەســلىك ب

تهپهككــۇر پايــدا ېئلىــپ كېلىــدىغان
 ىئجابىي كۈچ بولىدۇ

ھهمــمه كېــسهللىكلهر دەســلىپىدە
 روھىي جهھهتتىن باشلىنىدۇ

توغرا تهپهككۇر قىلىشنىڭ كېـسهلنى
 داۋاالش ۈئنۈمى بار
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ـــۇ يهردە ەئســـكهرتىپ قويۇشـــقا ب
ۇئ بولـسىمۇ،. تېگىشلىك بىر ىئش بـار

سىزچهكـــ«ناپولىيوننىـــڭ كىتابىـــدا 
ـــل ـــۇم» ەئقى ـــۆز ۋە ۇئق ـــگهن س دې

ىئنتـــايىن كـــۆپ ىئــــشلىتىلىدىغان
بولــۇپ، كىتابتــا بــۇ ســۆز ھهرگىزمــۇ

ــــــۇدا« ــــــدە» خ ــــــگهن مهنى دې
ــــدرۇ. ىئــــشلىتىلمىگهن ــــى، ائن يهن

ناپولىيون بىـلهن سۆھبهتلهشـكهندە،
ــــانۇنىيىتى« ــــارتىش ق ــــگه ت »ۆئزى

توغرىسىدا كىتاب يازغاندا، ھهرگىزمۇ
ـــپ ـــشلىق قىلى ـــا چېتى ـــى دىنغ ۇئن
قويماســــلىقنى ناھــــايىتى قــــاتتىق

بۇنىــڭ ســهۋەبى،. تاپىلىغــان ىئــكهن
دىننىــڭ بىــر قــانچه خىللىــرى بــار
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بولۇپ، ھهر بىـر دىنـدىمۇ بىـر قـانچه
ەئگهر ۇئ قانۇنىيهتنى. مهزھهپلهر بار

ــاغالپ بىــرەر دىنغــا يــاكى خۇداغــا ب
تۇرۇپ چۈشهندۈرگهندە، چوقۇم بىـر
قىسىم كىشىلهرنى خوش قىلىپ، يهنه

قىــــسىم كىــــشىلهرنى نــــارازىبىــــر 
ــاتتى ــپ چىق ــدىغان ىئــش كېلى .قىلى
ائندرۇ بۇ قانۇنىيهتتىن ھهممه ائدەم
ــــۋالنى ــــر ەئھ ــــدىغان بى پايدىلىنى
ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش ۈئچــۈن، ۇئنــى

 .دىندىن يىراق تۇتقان
مۇۋەپپهقىيهتنىــڭ« مهن يېقىنــدا 

دېـــگهن بىـــر ماقـــالىنى» مهنبهســى
بۇ ماقالىنىڭ تـور ائدرېـسى(وئقۇدۇم 

).مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىدا بېرىلـدى
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بۇ ماقالىنىڭ ائپتورى ياكى مهنبهسى
توغرىـــسىدا ۇئنـــى چىقارغـــان تـــور
ــــۇر ــــداق ۇئچ ــــېچ قان ــــدە ھ بېتى
بېـــرىلمىگهن بولـــۇپ، ماڭـــا ۇئ بىـــر
ــــمه ــــابتىن تهرجى ــــزچه كىت ىئنگلى

بـۇ. قىلىنغان مهزمۇنـدەك تۇيۇلـدى
ماقالىــدا يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان،

ۇر قىلىشنىڭ كېسهلنىتوغرا تهپهكك«
ــــار ــــۈمى ب ــــگهن» داۋاالش ۈئن دې

ەئقىدىگه ائىئت مۇنداق بىر مهزمۇن
كـۆپ قىــسىم كىــشىلهر«: بـار ىئــكهن

تىنچالندۇرۇش دەرسـىنىڭ تهسـىرىنى
ەئگهر سىز بىراۋغا مهلـۇم بىـر. بىلىدۇ

خىل دورىنـى مۇنـداق تهسـىرى بـار،
دەپ بهرگهن بولسىڭىز، ەئمهلىيهتـته
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 تهســـــىرىۇئ دورىنىـــــڭ ۇئنـــــداق
بولمىغان تهقدىردىمۇ، قارشى تهرەپ
ـــل ـــۇ خى ـــال ائش ـــدىن يهنى ۇئ دورى

ـــدۇ ـــېس قىلى ـــىرنى ھ ـــان. تهس روم
كاشىنىس كېسهل داۋاالش جهريانىـدا

قـۇدرىتىنى-ەئقىدىنىڭ بۇ خىل كـۈچ
ۇئ. بىۋاســىته ھــېس قىلىــپ يهتــكهن

ســــاالمهتلىكنى: مۇنــــداق دەيــــدۇ
ەئسلىگه كهلتۈرۈش جهريانىـدا، دورا

ــــــــــــچه زۆر ۈر ەئمهس، زۆرۈرىائن
مهلــۇم بىــرەيلهن بىــر. ەئقىدىــدۇر

قىــسىم كېــسهل كىــشىلهرگه قارىتــا
ـــىنىقى ـــسى س ـــدۇرۇش دورى تىنچالن

ۇئ بــــۇ كېــــسهل. ېئلىــــپ بارغــــان
.كىشىلهرنى ىئككى گۇرۇپپىغا بۆلگهن
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ــشىلهرگه ــدىكى كى ــى گۇرۇپپى بىرىنچ
ۇئالرنىـــــڭ بىرخىـــــل يېڭـــــى دورا
ىئچىدىغانلىقى ۋە بۇ يېڭـى دورىنىـڭ

ـــــۇمۇئال ـــــى چوق ـــــڭ ائغرىقىن رنى
ــــان .پهســــهيتىدىغانلىقىنى ۇئقتۇرغ
ىئككىنچى گۇرۇپپىـدىكى كىـشىلهرگه
ــىناق ــل س ــر خى ــڭ بى ــسا ۇئالرنى بول
دورىسى ىئچىدىغانلىقى، بـۇ دورىنىـڭ
ــاكى ــهيتهلهيدىغان ي ــى پهس ائغرىقن
پهســــهيتهلمهيدىغانلىقىنىڭ تېخــــى
ـــارلىقالرنى ـــاېئنىق ىئكهنلىكـــى قات ن

ـــان ـــدە، . ۇئقتۇرغ ـــىنهتىجى بىرىنچ
ـــــشىلهرنىڭ  ـــــدىكى كى 57گۇرۇپپى

پىرسهنتى ائغرىـق ائزابىنىـڭ روشـهن
دەرىجىدە يهڭگىللىگهنلىكىنـى ھـېس
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ىئككىنچى گۇرۇپپىـدا بولـسا. قىلغان
 پىرســــــهنت ائدەمــــــال25پهقهت 

ەئمهلىيهتـته،. شۇنداق ھېس قىلغـان
بــــۇ ىئككــــى گۇرۇپپــــا ائدەمــــگه
ىئچۈرۈلگىنى قىلچه داۋاالش قىممىتى

ــوق وئخــشاش ــكهني ــل دورا ىئ . خى
دېمهك، بۇ يهردىكى وئخشاشماسلىق
پهقهت ەئقىدىــــــــــــــــــــــدىكى
وئخشاشماسلىقتىنال ىئبـارەت بولغـان

يهنه بىر مىسال ائلساق، بىـر. خاالس
ـــانلىق دورا ـــشىلهرگه زىي ـــسىم كى قى
يېگــۈزۈلگهن، ھهم ۇئالرغــا ۇئالرنىــڭ
بۇنىڭدىن بىر خىل پايـدىلىق تهسـىر
ــان ــدىغانلىقى ۇئقتۇرۇلغ ــېس قىلى .ھ
نهتىجىدە، ۇئالر دەرۋەقه ھېچقانـداق
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.زىيانلىق تهسىرلهرنى ھېس قىلمىغان
بۇ خىل تهجرىبىنى ىئـشلىگهن ائدەم
ائندېرىي ۋېرنىڭ بىلدۈرۈشـىچه، دورا

 تۇيغۇســـى–يېگۈچىلهرنىــڭ ھـــېس 
ۆئزلىــرى ۈئمىــد قىلغانــدىكى بىــلهن
.تامامهن دېگۈدەك وئخشاش بولغان

يــېگهن) 79(ۇئ ۆئزىنىــڭ ائنقىتــام 
ائدەمنى ېئغىر بېسىق تۇيغۇغا، بايت
ــېگهن ائدەمنــى ــۇز كىــسالتاسى ي ت
ــــــسا روھالنغــــــان تۇيغۇغــــــا بول

ۇئ. كهلتۈرەلهيدىغانلىقىنى بايقىغـان
ــدۇ ــداق دەي ــېھرى: مۇن ــڭ س دورىنى

كــۈچى، قانــداقتۇر دورىنىــڭ ۆئزىــدە
بولماســـتىن بهلكـــى دورا ىئـــستېمال

  ».قىلغۇچىنىڭ قهلبىدىدۇر



43 

 هئارزۇ، نىشان ۋه غاي. 2
ائيـــــدا-8يىلـــــى -2010مهن 

ــــۇر ــــان ۇئيغ ــــستانبۇلدا ېئچىلغ ىئ
ـــــسىنىڭ  ـــــق-2ائكادېمىيى قېتىملى

ىئلمىــي مۇھــاكىمه يىغىنىــدا مهزكــۇر
تېمىدا دوكالت بهرگهندە، دوكالتنىڭ

ــــسىنى  ــــا«تېمى ــــى رېائللىقق ائرزۇن
»ائيالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى

مهزكـــــۇر. دەپ ائلغـــــان ىئـــــدىم
غـايىنى«ا ماقالىنىڭ تېمىسىنى بولـس

ــىرلىق ــنىڭ س ــا ائيالندۇرۇش رېائللىقق
تۆۋەنــدە. دەپ ائلــدىم» قــانۇنىيىتى

بۇ ھهقته قىسقىچه چۈشهنچه بېرىـپ
ـــمهن ـــالىنى. ۆئتى ـــۇر ماق مهن مهزك

ـــڭ ـــارالش ۈئچـــۈن ناپولىيوننى تهيي
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.قايتـــا وئقـــۇدۇم-كىتـــابىنى قايتـــا
نهتىجىدە مۇنداق بىر نهرسىنى ھـېس

ناپولىيوننىــــڭ كىتابىــــدا: قىلــــدىم
»ائرزۇنــى رېائللىققــا ائيالنــدۇرۇش«

دېــگهن» ائرزۇالر«دېــگهن ىئبارىــدە 
مهنىنى بىلدۈرىدىغان ىئنگلىزچه سۆز

»wishés« ـــلهن ـــال،« بى وئي، خىي
»پىكىـــر، ىئـــدىيه، تهپهككـــۇر-وئي

ـــدىغان ـــى بىلدۈرى ـــگهن مهنىلهرن دې
 نــى»Thoughts«ىئنگلىــزچه ســۆز 

ــانۇنىيهتكه. ىئــشلهتكهن ــۇ ق ەئگهر ب
ن تىكلهشــته بىلىــشكهنىــشا«مېنىــڭ 

دېگهن ماقالهمدە» تېگىشلىك ىئشالر
ـــشان ۋە ـــان ائرزۇ، نى ـــان قىلىنغ باي
ــــويىچه ــــسى ب ــــڭ ېئنىقلىمى غايىنى
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ــڭ ــساق، ناپولىيوننى ــدىغان بول قاراي
»ائرزۇ«كىتابىــدا كــۆزدە تـــۇتقىنى 

مهزكـۇر. ىئـكهن» غايه«بولماستىن، 
ــوغرا ۋە ــۇنالرنى ت ــدىكى مهزم ماقالى

چۈن، ائلـدىتولۇق ھهزىم قىلىش ۈئ
بىلهن ائرزۇ، نىشان ۋە غايىنىڭ نـېمه

ائرا-ىئكهنلىكى، ھهمدە ۇئالرنىڭ ۆئز
ـــــى ـــــېمه ىئكهنلىكىن ـــــڭ ن پهرقىنى

شـۇنداق. بىلىۋېلىش ناھايىتىمۇ زۆرۈر
نىـشان تىكلهشـته«بولغاچقا، مېنىڭ 

دېـگهن» بىلىشكه تېگىـشلىك ىئـشالر
ماقــــــالىنى وئقــــــۇپ باقمىغــــــان
ـــدى كىقېرىنداشـــالر ۈئچـــۈن يۇقىرى

 ۇئقـۇم ھهققىـدىكى3ماقالىدىكى بۇ 
ـــــنهن ـــــۇ يهرگه ەئي مهزمـــــۇننى ب
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ۇئ. كۆچــۈرۈپ كىرگــۈزۈپ قويــدۇم
ماقالىنى وئقۇپ باققـان قېرىنداشـالر
ـــۈمنى وئقۇمـــاي، كېيىنكـــى بـــۇ بۆل
.بۆلۈمگه ۆئتۈپ كهتسه بولۇۋېرىدۇ

ــىنى ــر نهرس ــۇ يهردە يهنه بى مهن ب
ەئســـكهرتىپ قويۇشـــنى مۇۋاپىـــق

ۇر ماقاله مېنىڭگهرچه مهزك: كۆردۈم
»غــــايه«ۋە » نىــــشان«بــــۇرۇنقى 

توغرىسىدىكى ىئككى پارچه ماقـالهم
ەئگهر بــــۇ ماقــــالىلهرنى تېخــــى(

ــــۇر ــــسىڭىز، مهزك ــــان بول وئقۇمىغ
ماقالىنىڭ داۋامىنى وئقۇشتىن بـۇرۇن
ائشۇ ىئككى پارچه ماقـالىنى چوقـۇم

ۇئالرنىـڭ. بىر قېـتىم وئقـۇپ چىقىـڭ
نىڭتور بهت ائدرېسلىرى مۇشۇ ماقالى
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ـــدى ـــدا بېرىل ـــچ) ائخىرى ـــلهن زى بى
ــى ــسىمۇ، ۇئ ىئكك مۇناســىۋەتلىك بول
پــارچه ماقــاله مهزكــۇر ماقالىنىــڭ

ــــدۇ ــــى ائاللماي ــــدا. وئرنىن يۇقىرى
دېگىنىمــدەك، ناپولىيوننىــڭ دۇنياغــا
ـــابى ـــارچه كىت ـــى پ ـــق ىئكك داڭلى

ــلهن -1928 ــى بى ــى-1937يىل يىل
مېنىـڭ ھـېس قىلىـشىمچه،. يېزىلغان

نىڭدىن كېيىنيىللىرى ۋە ۇئ-1940
ــدېرلىق، ــشان، غــايه، لى يېزىلغــان نى
ــــــــارلىقالر ــــــــۇۋەپپهقىيهت قات م

ــاله ــسىدىكى ماق ــڭ-توغرى كىتابالرنى
كۆپىنچىـــسى ناپولىيوننىـــڭ ائشـــۇ
ـــــي ـــــدىكى ىئلمى ـــــى كىتابى ىئكك
نهزەرىيىلهرنى ائساس قىلغان بولۇپ،
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مهن مهزكــۇر ماقالىــدا ائشــۇ ىئلمىــي
ــسمىنى ــىي قى ــڭ ائساس نهزەرىيىلهرنى

.ه تونۇشـــتۇرۇپ چىقىـــمهنقىـــسقىچ
شۇڭالشقا مهن بـارلىق قېرىنداشـالرغا
ــر ــرغىچه بى ــالىنىمۇ ائخى مهزكــۇر ماق
قېتىم وئقـۇپ چىقىـشنى تهشـهببۇس

 .قىلىمهن
»نىـــشان«تۆۋەندىكىـــسى مېنىـــڭ 

توغرىسىدىكى ماقالهمـدىن ېئلىنغـان
 :مهزمۇن

ائرزۇ، غــــايه ۋە نىــــشان دېــــگهن
سۆزلهرنى ھهممىمىـز ناھـايىتى كـۆپ

ــشلىت ــۇرىمىزىئ ــالپ ت ــاكى ائڭ .ىپ ي
لـــېكىن بـــۇ ۇئقـــۇمالر ائرىـــسىدىكى
پهرقنى ھهممهيلهننىڭ بىلىپ كېتىشى
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شــۇنداق بولغاچقــا، مهن. ناتــايىن
تۆۋەنــدە ۇئالرنىــڭ پهرقــى ۈئســتىدە

 .ائزراق توختىلىپ ۆئتىمهن
ائرزۇ دېگىنىمىـــــــز ســـــــىز: ائرزۇ

ــــز ــــان، ۆئزىڭى ــــاجلىق بولغ ېئھتىي
گهىئستهيدىغان، ياكى بىر كـۈنى ىئـ

بۆلىشىنى ۈئمىـد قىلىـدىغان، ەئممـا
ــازىرچه ــا كهلتۈرۈشــكه ھ ــى قولغ ۇئن
ـــان ـــۈردە بهل باغلىمىغ ـــي ت ھهقىقى
بــــارلىق نهرســــىلهرنى ۆئز ىئچىــــگه

ائرزۇالرنى تېپىپ چىقىش بىر. ائلىدۇ
ەئركىن تهپهككـۇر قىلىـش جهريـانى
بولــۇپ، بــۇ جهريانــدا ســىز ۇئالرنــى
قانداق ۋە قاچان ەئمهلگه ائشۇرۇش

دە قىلـــچه وئيالنمىـــسىڭىزمۇھهققىـــ



50 

مهسىلهن، مېنىـڭ قانـات. بولۇۋېرىدۇ
چىقىرىپ ۇئچقۇم بار، مېنىـڭ پـاالنى
ــت ــۇنى يىگى ــاكى پوك ــلهن ي ــز بى قى
بىلهن مۇھهببهت باغلىغۇم بار، مېنىڭ

ــــــــى4 ــــــــل چهت ەئل تىلىن  خى
سۆزلىيهلهيدىغان بولغۇم بـار، مېنىـڭ
ائلىي مهكتهپته وئقۇغۇم بـار، مېنىـڭ

ىـر شـىركهت قۇرغـۇممىڭ كىـشىلىك ب
بــار، مېنىــڭ چهت ەئلــگه چىقىــپ
وئقۇغــــۇم بــــار، مېنىــــڭ مىلــــلهت
تهقدىرىنى تۈپتىن ياخـشىلىقىم بـار،
دېگهنلهرنىـــڭ ھهممىـــسى ائرزۇالرال
بولۇپ، ۇئالرنىڭ بهزىلىرىنى ەئمهلـگه

بهزىلىرىنى بولـسا. ائشۇرغىلى بولىدۇ
سـىز. ەئمهلگه ائشـۇرغىلى بولمايـدۇ
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ـــــز  ـــــلهن ۆئزىڭى ـــــدى بى ائرزۇائل
قىلىــدىغان نهرســىلهرنى بىــر قهغهزگه
يېزىـــپ تىزىـــپ چىقىـــپ، ائنـــدىن
ـــسىگه ـــق دەرىجى ـــى مۇھىملى ۇئالرن
ائيرىـــپ، ەئڭ ائخىرىـــدا ۇئالرنىـــڭ
ىئچىـــدىكى قايـــسىلىرىنى ەئمهلـــگه
ـــــــــــــۈن ـــــــــــــۇرۇش ۈئچ ائش
تىرىشىدىغانلىقىڭىزنى قارار قىلـسىڭىز

ســـىز راســـتىنىال ەئمهلـــگه. بولىـــدۇ
ر ائرزۇنىائشۇرۇشنى ىئستهيدىغان بى

تاپقاندىن كېيىن، ۇئنـى ۆئزىڭىزنىـڭ
غايىـــــــسى يـــــــاكى نىـــــــشانىغا

 .ائيالندۇرسىڭىز بولىدۇ
ــشان ــسقا: نى ــز قى ــشان دېگىنىمى نى

مۇددەت ىئچىدە يهتمهكچى بولغان،
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ــۇقى ــڭ كونترولل ــىته ۆئزىڭىزنى بىۋاس
ائســـتىدا تۇرىـــدىغان، ۆئزىڭىزنىـــڭ

كـۈچىنى مهركهزلهشـتۈرگهن،-زېھىن
ـــــت ب ـــــۇنى كونكرې ـــــانمهزم ولغ
ـــىتىدۇ ـــى كۆرس ـــشاننى. پهللىلهرن نى

چـوڭ-توغرا تىكلىگهنـدە، ۇئ چـوڭ
نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ بىـر

ــدۇ ــورالى بوالالي ــۈك ق ــا. كۈچل ەئمم
-ۇئنــى تــوغرا تىكلىمىگهنــدە، چــوڭ

ــــشنى ــــى يارىتى چــــوڭ نهتىجىلهرن
.چهكلىمىلهرگه ۇئچرىتىپمـۇ قويىـدۇ

كىچىــك-يهنــى، ەئگهر ســىز كىچىــك
چىگه چۆكـۈپ كهتـسىڭىز،نىشانالر ىئ

ــستىقبالى ــاتى ۋە ىئ ــڭ ھاي ۆئزىڭىزنى
ھهققىــــدىكى چــــوڭ رەســــىملهرنى
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كۆرەلمهي، چوڭ يۆنىلىشنى مۇۋاپىـق
ـــى ـــاي، ۋە ائخىرق ـــونترول قىاللم ك
.پهللىنى تـوغرا تاللىيالمـاي قالىـسىز
ەئڭ ائخىرقــى پهلــله يــاكى چــوڭ

ـــك ـــلهن كىچى ـــشان بى ـــك-نى كىچى
نىــشانالر وئتتۇرىــسىدىكى بوشــلۇقنى
ــارەتتۇر ــدىن ىئب ــدۇرغۇچى غايى .تول
مهن نىـــــشان ھهققىـــــدە ۇئشـــــبۇ
ماقالىنىــڭ كېيىنكــى قىــسمىدا يهنه

 .مهخسۇس توختىلىمهن
غـايه دېگىنىمىزمـۇ بىـر خىـل: غايه

پهلــله بولــۇپ، ۇئ ســىزنىڭ ائخىرقــى
ــاكى ــدىڭىز ي ــاكى ەئڭ چــوڭ ۈئمى ي
ــــگه ــــۇق ەئمهل ــــى تول ائرزۇيىڭىزن
.ائشــۇرىدىغان پهللىــدىن ىئبــارەتتۇر
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ــل ــشانغا وئخــشاش ھهر خى ــايه نى غ
ۇئ چوڭ. چهكلىمىلهرگه ۇئچرىمايدۇ

ـــــدە دەســـــلهپته ـــــسىمۇ، ھهم بول
ـــــــــــۇن ـــــــــــيهتكه ۇئيغ ەئمهلى
كهلمهيدىغانـــــــدەك بىلىنـــــــسىمۇ

شــۇنداقال ۇئ نىــشاندەك. بىلىۋېرىــدۇ
ــــــت ــــــكهن ۋە كونكرې مهركهزلهش

بهزى غـايىلهر. بولمىسىمۇ بىلىۋېرىـدۇ
5ســــىزنىڭ بۇنىڭــــدىن كېيىنكــــى 

يىلغىــــچه بولغــــان 10يىلــــدىن 
.ھاياتىڭىز بىـلهن باغالنغـان بولىـدۇ
بهزىلىرى بولـسا سـىزنىڭ بىـر پۈتـۈن

غـايه. ۆئمرىڭىزگه سوزۇلغان بولىـدۇ
ــز، ــى مهنزىلىڭى ســىزنىڭ ەئڭ ائخىرق
نىشان بولسا ائشۇ مهنـزىلگه يېـتىش
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ۈئچۈن ېئلىپ بارغان سـهپىرىڭىزنىڭ
.ائرىلىقتىكى توختـاش نۇقتىلىرىـدۇر

ى ىئـستهيدىغانلىقىڭىزغايه سىز نېمىن
ــــــــــــــشقا ــــــــــــــى نېمى ۋە ۇئن
ــــك ــــستهيدىغانلىقىڭىزغا ۋەكىللى ىئ

نىشانالر بولـسا سـىزنى ائشـۇ. قىلىدۇ
مهنــزىلگه ېئلىــپ بارىــدىغان پىالنغــا

 .ۋەكىللىك قىلىدۇ
ئۆزىگه تارتىش ياكى . 3

غايىنى رېئالالشتۇرۇش 
 قانۇنىيىتى

ھهر بىــر ىئنــسان ۆئزىنىــڭ خىيــالى
ــۇرىنى ۆئزى ــاكى تهپهكك ــونترولي  ك

ەئگهر. قىلىش تۇغمـا تاالنتىغـا ىئـگه
سىز كـۆڭلىڭىزدە بىـر مـۇھىم خىيـال
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ياكى بىر مۇھىم ائرزۇنـى تۇرغـۇزۇپ،
ۇئنى كـۆڭلىڭىزدە داۋاملىـق سـاقالپ
ــۇ ــز ائش ــىزنىڭ مېڭىڭى ــىڭىز، س تۇرس

ـــلهن  ـــال بى ـــشىدۇ«خىي .»ماگنىتلى
ــــساق، ــــپ ېئيت ــــقىچىرەك قىلى باش
ـــر ـــى بى ـــۇرۇن ېئڭ ـــڭ يوش ائدەمنى

سـىز ۇئنـى بىـر. ا وئخشايدۇماگنىتق
ېئنىق مهقـسهت بىـلهن قوزغىغـان ۋە
تهلتۆكۈس تويۇندۇرغان ۋاقتىڭىـزدا،
ۇئ ماگنىت ائشۇ مهقسهتنى ەئمهلگه
ـــان ـــۈن زۆرۈر بولغ ـــۇرۇش ۈئچ ائش
ھهمــمه نهرســىلهرنى ۆئزىــگه تارتىــپ

مۇشـــــۇ. ەئكېلىـــــشكه ىئنتىلىـــــدۇ
ـــقان ـــىزنىڭ ماگنىتالش ـــدە س تهرىقى

نىــــڭكــــۆڭلىڭىز ســــىزگه ۆئزىڭىز
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-ائرزۇســىغا مــاس كېلىــدىغان كــۈچ
ـــــــاراىئت ـــــــۇدرەت، ائدەم ۋە ش ق
قاتــــارلىقالرنى تارتىــــپ ەئكېلىــــپ

قىسقارتىپ ېئيتساق، سىز ۆئز. بېرىدۇ
زېھنىڭىزنـــى مهركهزلهشـــتۈرگهن ۋە
ــر ىئــدىيه ــاقلىغان بى ــۆڭلىڭىزدە س ك
ــــلهن وئخــــشاش ــــگه ۆئزى بى ۆئزى
مـــاھىيهتتىكى وئي ۋە ىئـــدىيىلهرنى

هر ســـىزنىڭەئگ. تارتىـــپ كېلىـــدۇ
كۆڭلىڭىزگه پۈككىنىڭىز بىر ائالھىدە
نهرســـه بولـــسا، ۇئمـــۇ ۆئزى بىـــلهن
ــــگه ــــىلهرنى ۆئزى ــــشاش نهرس وئخ
تارتىپ، وئيلىغـان نهرسـىڭىز سـىزگه
ــه ــائل نهرس ــادىكى رې ــي دۇني ھهقىقى

ۆئزىـگه«يـۇقىرىقىالر . بولۇپ كېلىدۇ
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نىــــڭ ەئڭ» تــــارتىش قــــانۇنىيىتى
 .ائساسىي مهزمۇنىدۇر

»Like attracts like«ىئنگلىزچىـدا 

دېگهن بىر ىئبارە بـار بولـۇپ، ۇئنىـڭ
ــسى  ــگه«مهنى ــه ۆئزى ــر نهرس ھهر بى

ــىلهرنى ــلهن وئخــشاش نهرس ۆئزى بى
ــدۇ ــارەت» تارتى دۇنيــادا. دىــن ىئب

ــۆپ ــايىن ك ــساللىرى ىئنت ــڭ مى .بۇنى
مهسىلهن، ەئگهر سـىز بىـر يهرگه بىـر
ـــپ، ـــى تېرى ـــداي ۇئرۇقىن ـــال بۇغ ت

راقلىققـا سـانتىمېتىر يى30ۇئنىڭدىن 
بىر تال قونـاق ۇئرۇقىنـى تېرىـسىڭىز،
گهرچه ۇئالر وئخــشاش بىــر يهردىــن
ــــسىمۇ، بۇغــــداي وئزۇقالنغــــان بول
ۇئرۇقىدىن بىـر تـال بۇغـداي، قونـاق
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ۇئرۇقىــدىن بىــر تــال قونــاق ۆئســۈپ
يهنى، وئخـشاش بىـر يهردە. چىقىدۇ

تۇرسىمۇ، بۇغداي ۆئزىگه ۆئزى بىلهن
ــــپ وئخــــشاش نهرســــىلهرنى تارتى

ــىدۇكېل ــۇپ ۆئس ــداي بول ــپ، بۇغ .ى
ــــدۇ ــــۇنداق قىلى ــــاقمۇ ھهم ش .قون
ھهرگىزمۇ بىر تال بۇغداي ساپىقىنىڭ
ـــر ـــداي، يهنه بى ـــېخىدا بۇغ ـــر ش بى
شــــېخىدا بولــــسا ائرپــــا ۆئســــۈپ

ــدۇ ــۈملۈكلهر. قالماي ــۇ ۆئس ــى ب يهن
 .ھهرگىزمۇ خاتالىشىپ قالمايدۇ

ەئگهر ســـــىز ۆئزىڭىـــــز: ىئـــــالۋە
بىلىــــدىغان ائدەملهرنــــى وئبــــدان

تىـــپ باقـــسىڭىز، مۇنـــداق بىـــركۆزى
ەئخـــــمهق،: ىئـــــشنى بايقايـــــسىز
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سهمىمىيهتسىز، ىئچى قوتۇر، ىئـپالس
ۋە رەزىـــل ائدەملهرنىـــڭ ېئتىراپىغـــا
يهنه شــۇ ەئخــمهق، سهمىمىيهتــسىز،
ـــل ـــۇر، ىئـــپالس ۋە رەزى ىئچـــى قوت
ائدەملهر توپالنغـان، يـاكى بولمىـسا
ۇئالرنىڭ ائرىلىـشىدىغان ائدەملىـرى

ه شۇ ۆئزى بىـلهنكۆپىنچه ھالدا يهن
ــــلهر ــــدىكى ائدەم وئخــــشاش خىل

ائدىــــل، مهرد، ياخــــشى. بولغــــان
ــــــــك ۋە ــــــــسلهتلىك، بىلىملى خى
ىئقتىـدارلىق ائدەملهرنىـڭ ېئتىراپىغـا
بولـــسا وئخـــشاشال ائدىـــل، مهرد،
ــك ۋە ــسلهتلىك، بىلىملى ــشى خى ياخ
ىئقتىـــدارلىق ائدەمـــلهر توپالنغـــان،
يـــــــاكى بولمىـــــــسا ۇئالرنىـــــــڭ
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ىـرى كـۆپىنچهائرىلىشىدىغان ائدەمل
ھالــدا يهنه شــۇ ۆئزلىــرى بىــلهن بىــر

 .خىلدىكى ائدەملهر بولغان
بـــۇ يهردە ھهر بىـــر ائدەم قهتىئـــي
ــر ــدىغان بى ــسا بولماي ــته تۇتمى ەئس

ــار ــۇھىم ىئــش ب ــۇ. م ــسىمۇ، ب ۇئ بول
دۇنيادا ھېچنېمه بهرمهي تۇرۇپ، بىـر

بىـر. نهرسىگه ېئرىشىدىغان ىئش يوق
قىسىم نادان يـاكى گـۆدەك كىـشىلهر

مهن بىر نهرسىنى«بۇنى چۈشهنمهي، 
ناھــايىتى قــاتتىق ائرزۇ قىلىۋەرســهم،
ــهم، مهن ــۇدادىن تىلهۋەرس ــاكى خ ي
ۇئنىڭغـــــا بىـــــر كـــــۈنى چوقـــــۇم

.، دەپ وئياليــــدۇ»ېئرىــــشهلهيمهن
ـــۈدەك ـــىگه ۆئلگ ـــر نهرس ـــۇم بى مهل
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ېئھتىياجلىق بولۇپ قالغاندا، مهڭگـۈ
يـــۈز بهرمهيـــدىغان ىئـــشقا ۈئمىـــد

 .باغالپ تۇرۇپ قالىدۇ
ــاكى ــش ي ــىگه ائرزۇ قىلى ــر نهرس بى

ــېچه ــال-ك ــالش ائرقىلىق ــدۈز وئي كۈن
ېئرىشكىلى بوالمدۇ؟ ائندرۇ كارنىگى
ـــادانمۇ؟ ـــۇنداق ن ـــقهتهن ائش ھهقى
ـــر ـــۇنداق بى ـــل ائش ـــاپولىيون خى ن
ەئخمىقانه ىئش ۈئچـۈن ھهقىـقهتهن

 يىل ۋاقىتنى ىئسراپ قىلغانمۇ؟30
ائرزۇ قىلغان نهرسىنىڭ ۆئزلۈكىدىن

ـــررېائللىققـــا  ائيلىنىـــشى بىـــلهن بى
وئينىـــــــڭ بىـــــــر رېائللىقنىـــــــڭ
نامايهندىــــــــسىگه ائيلىنىــــــــشى
.وئتتۇرىسىدا ىئنتـايىن زور پهرق بـار
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ــــدىن ــــاكى ائرزۇ يېڭى ــــر وئي ي بى
ۋۇجۇدقــا كهلــگهن ۋاقىــت بىــلهن ۇئ
ـــقان ـــگه ائش ـــدا ەئمهل ەئڭ ائخىرى
ــسه ــۈز بهرمى ــدا ي ــڭ ائرىلىقى ۋاقىتنى
بولمايــدىغان بىــر تــاالي ىئــشالر بــار

ــ( ــڭ مۇش ــشان«ۇ يهردە مېنى ۋە» نى
توغرىسىدىكى ىئككى پـارچه» غايه«

ــڭ ــلهپ بېقى ــالهمنى ەئس بهزى). ماق
ائدەمـــلهر بىـــر نهرســـىنى ىئنتـــايىن
ــــا ــــپ، ۇئنىڭغ ــــاتتىق ائرزۇ قىلى ق
ېئرىشكهندە كۈنى قايـسى دەرىجىـدە
ــسىدا ــدىغانلىقى توغرى ــشى بولى ياخ
توختىماي ۇئخلىماي چۈش كۆرىدۇ،

ــ ــال قىلى ــۇرۇق خىي ــاكى ق يهنه. دۇي
بهزى ائدەمــلهر بولــسا بىــر نهرســىنى
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ىئنتايىن قاتتىق ائرزۇ قىلىپ، قانداق
قىلغانـــــــدا ائشـــــــۇ نهرســـــــىگه
ېئرىـــــشهلهيدىغانلىقى توغرىـــــسىدا
.توختاۋسىز وئيلىنىـدۇ ۋە ىئزدىنىـدۇ

ــۇ  ــسىدا2ب ــلهر وئتتۇرى ــل ائدەم  خى
 .ناھايىتى زور پهرق بار

ـــدا ـــلهر ۆئز ھاياتى ـــمه ائدەم ھهم
ىـر ياخـشى خىـزمهتنۇرغۇن پـۇل، ب
ــام ــى، ن ــۇقىرى-وئرن ــۆھرەت ۋە ي ش

ىئنــــــاۋەت قاتــــــارلىق ياخــــــشى
.نهرسىلهرگه ېئرىشىشنى ائرزۇ قىلىـدۇ
ەئمما، كۆپىنچه كىشىلهر ائرزۇ قىلىش
.باسـقۇچىنىڭ نېرىـسىغا ۆئتهلمهيـدۇ
ــان ــشمهكچى بولغ ــدا ېئرى ۆئز ھاياتى
ـــــق نهرســـــىلهرنى ناھـــــايىتى ېئنى
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ــا ــى قولغ ــدە ۇئالرن ــدىغان، ھهم بىلى
كهلتۈرۈشكه قهتىئي ىئرادە باغلىغـان
ـــش ـــۇ ائرزۇ قىلى ـــشىلهر ھهرگىزم كى
.باســـقۇچىدىال توختـــاپ قالمايـــدۇ
ـــۈپ ـــر كۆي ـــى بى ۇئالر ۆئز ائرزۇلىرىن
ــــسىگه ــــستهك دەرىجى ــــان ىئ تۇرغ
كۆتـــۈرۈپ، ۇئ ىئـــستهكنى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇش يولىــدا بىــر مــۇكهممهل
ــويىچه ــالن ب ــۇ پى ــۈزۈپ، ش ــالن ت پى

.ق كۆرسىتىدۇتوختاۋسىز تىرىشچانلى
كىشىلهر ۆئز تىرىـشچانلىقى ائرقىلىـق
ــــاددىي ــــايلىق ۋە م ــــشكهن ب ېئرى
نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسى دەســلىپىدە
ۆئزى ىئــــــــستهيدىغان نهرســــــــه
توغرىسىدىكى بىر ىئنتايىن ېئنىـق ۋە



66 

ىئخچام كۆڭۈل مهنزىرىسى شـهكلىدە
ــلىنىدۇ ــسى. باش ــۈل مهنزىرى ــۇ كۆڭ ب

ـــۇرى ـــدا، يـــاكى ۇئ مهجب چوڭايغان
دەمنىــڭ پۈتــۈن ۋۇجــۇدىنىھالــدا ائ

قاپلىۋالغان بىر خىيـال دەرىجىـسىگه
كۆتۈرۈلگهنــدە، ۇئنىــڭ كونتروللــۇقى
ائدەمنىــڭ يوشــۇرۇن ېئڭىغــا ۆئتــۈپ

مانا شۇ نۇقتىـدىن باشـالپ،. كېتىدۇ
ائدەم ائشـــۇ كۆڭـــۈل مهنزىرىـــسىگه
مـــاددىي جهھهتـــتىن ېئكۋىۋالېنـــت

بولغـــــان نهرســـــىگه) تهڭـــــداش(
، يــاكىتارتىلىــدۇ، جهلــپ قىلىنىــدۇ

 .يېتهكلىنىدۇ
سىز ىئستهيدىغان نهرسه پۇل ياكى
ــۇ ــىزنىڭ ائش ــسا، س ــىنا بول ــر ماش بى
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ـــــدىڭىزغا ـــــۆز ائل نهرســـــىلهرنى ك
ــۇ ۇئ ــال ھهرگىزم ــىڭىز بىلهن كهلتۈرۈش
پــۇل يــانچۇقىڭىزدا پهيــدا بولـــۇپ
ـــــىنا ـــــاكى ۇئ ماش ـــــدۇ، ي قالماي
ــــپ ــــدىغا كېلى ىئــــشىكىڭىزنىڭ ائل

ــدۇ ــر. قالماي ــۇل، بى ــۇن پ ــىز نۇرغ س
ــىن ــاددىيماش ــر م ــقا بى ــاكى باش ا، ي

نهرســــىگه ېئرىــــشكهن ۋاقىتتىكــــى
ــــــدىڭىزغا ەئھــــــۋالنى كــــــۆز ائل
كهلتۈرگهنــدە، ســىزنىڭ ەئمهلىيهتــته
ــڭ ائشــۇ ــان ىئــشىڭىز ۆئزىڭىزنى قىلغ
ىئـــشنى قىلىـــش قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ
ــدىگه ــر ەئقى ــارەت بى بارلىقىــدىن ىئب
ۆئزىڭىزنى ىئـشهندۈرۈشتىن ىئبـارەت

ستىكىســىز ۆئزىڭىزنىــڭ ىئــ. بولىــدۇ
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توغرىـــــسىدىكى بىـــــر جـــــانلىق
تهسهۋۋۇرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهنـدە،
بـــۇ تهســـهۋۋۇر ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
.ېئڭىڭىزغــا قــاتتىق وئرنــاپ كېتىــدۇ
ــــدىن ۇئ ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن ائن
ېئڭىڭىزدىكى باشقا ۇئچـۇرالر بىـلهن

ــدۇ، ۋە ۇئالر ۆئز ــىر-باغلىنى ائرا تهس
ــشىدۇ ــىز. كۆرسىتى ــلهن س ــۇنىڭ بى ش
ــك ھا ــىناائپتوماتى ــپ ماش ــدا يىغى ل

ائلىـــدىغان پـــۇلنى قانـــداق قولغـــا
كهلتۈرۈش ھهققىدە تېخىمۇ كـۆپ ۋە
تېخىمـــۇ ياخـــشىراق ىئـــدىيىلهرنى

دېــــمهك،. وئيــــالپ چىقااليــــسىز
ــسىنى ــى نهتىجى ــستهكنىڭ ائخىرق ىئ
ــۈرۈش ھهرگىزمــۇ ــدىغا كهلت كــۆز ائل
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كونكرېـــت نهرســـىلهرنى ۋۇجۇدقـــا
ـــــدۇ ـــــى. كهلتۈرمهي ۇئ پهقهت يېڭ
ــــدىيه ۋە زۆ ــــسىيىلهرنىىئ رۈر پوزىت

ــدۇ ــا كهلتۈرى ــۇنىڭ. ۋۇجۇدق ــىز ش س
تۈرتكىسى بىلهن ۆئزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى
ـــسىنى ـــلهن ىئدىيى پوزىتسىيىـــسى بى
ۆئزگهرتكهندە، ۆئزىڭىزنىـڭ خىيـالى
ــــقۇچىدىن ــــاش باس ــــدە ياش ىئچى
ــقۇچىغا ــش باس ــش قىلى ــي ىئ ەئمهلى

ائنــــــدىن ســــــىزنىڭ. ۆئتىــــــسىز
تهسهۋۋۇرىڭىز ەئمهس، سـىز ۆئزىڭىـز

ت قوللىنىــــپ، كونكرېــــتھهرىــــكه
 .ىئشالرنى ەئمهلگه ائشۇرىسىز

ىئش ۈئنۈمى يـۇقىرى«مهن : ىئالۋە
ـــشىلهرنىڭ  ـــى7كى ـــگهن»  ائدىت دې
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ماقالهمــدە تونۇشــتۇرغان ىئككىنچــى
ۆئز كۆڭلىدە ىئشنى ۇئنىـڭ«: ائدەت

ــالش ــدىن باش ــۇ» ائخىرى ــۇپ، ب بول
ائدەت يۇقىرىدا سـۆزلهنگهن، ائلـدى
ــــلهن ۆئز ىئــــستىكىنىڭ كۆڭــــۈل بى
ــا كهلتــۈرۈش ــسىنى ۋۇجۇدق مهنزىرى

 .بىلهن پۈتۈنلهي وئخشاش
بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان ەئسـهرلهرنىڭ تـور

 :ائدرېسلىرى

 :ناپولىيون خىل فوندى جهمىئيىتى

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/2010a1_Goal.htm 

نىـــشان تىكلهشـــته بىلىـــشكه تېگىـــشلىك«

 :»ىئشالر

http://www.meripet.com/Sohbe
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t1/2010a1_Goal.htm 

 :» ۆئلچىمى10غايه تىكلهشنىڭ «

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/20100925_Ghaye.htm 

ـــشىلهرنىڭ « ـــۇقىرى كى ـــۈمى ي 7ىئـــش ۈئن

 »ائدىتى

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/Erkinb8_7adet.htm 

 :»مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسى«

http://www.bilqut.com/kutupxa

na/show.php?itemid=1738  

ئۆزىگه تارتىش قانۇنىيىتى . 4
قانداق ۋه نېمه ئۈچۈن ئۈنۈم 

 بېرىدۇ؟
ــدا  ــڭ كىتابى ــسىز«ناپولىيوننى چهك
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ۇئقـــۇمى ىئنتـــايىن كـــۆپ» ەئقىـــل
ــۇمنى ــۇ ۇئق ــۇپ، ب ــشلىتىلگهن بول ىئ
ــۇر ــىنىۋېلىش، مهزك ــۇكهممهل چۈش م
ماقالىنىڭ قالغان قىـسمىنى تـوغرا ۋە
ــــۈن ــــىنىۋېلىش ۈئچ ــــۇق چۈش تول

شۇڭالشــــقا مهن.  زۆرۈرناھــــايىتىمۇ
مۇشۇ بۆلۈمدە ائشۇ ۇئقـۇم ھهققىـدە
.قىسقىچه چۈشهنچه بېرىپ ۆئتىـمهن
شـــــۇنى ەئســـــكهرتىپ قويۇشـــــۇم
كېرەككى، ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى
ـــتهپ ـــي مهك ـــدىمۇ ائلى كهم دېگهن
ــــا ــــۇرس وئقۇغۇچىلىرىغ ــــۇق ك تول
ۆئتۈلىدىغان بىر دەرس بوالاليدىغان
ـــــڭ ـــــۇپ، ناپولىيوننى ـــــم بول ىئلى

تابىدىكى بىر قىسىم ۇئقۇمالرنى بىركى



73 

قېــــتىم وئقــــۇش بىلهنــــال تولــــۇق
چۈشــىنىپ كېــتىش بهزىــدە مــۇمكىن

ــڭ. ەئمهس ــقا وئقۇرمهنلهرنى شۇڭالش
ــــــسىدىكى ــــــۇمالر توغرى بهزى ۇئق
ــر ــلهن بى ــهۋرچانلىق بى ــۇننى س مهزم
قــانچه قېــتىم وئقۇشــىنى، وئقۇغانــدا
ىئـــــشلىتىلگهن ھهر بىـــــر ســـــۆزگه

ــــش ىنىائالھىــــدە ەئھمىــــيهت بېرى
 .سورايمهن

ۆئزىگه تـارتىش قـانۇنىيىتى ىئككـى
ائيــرىم فۇنكــسىيىنىڭ-خىــل ائيــرىم

.بىرلهشمىسى ائرقىلىق ۈئنۈم بېرىـدۇ
، يهنه»چهكسىز ەئقىل«ۇئنىڭ بىرى 

ــــسا  ــــرى بول ــــات ائدەت«بى كاىئن
سىز كۆڭلىڭىزدە سـاقلىغان. »كۈچى
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بىــر وئي ۆئزى بىــلهن ېئكۋىۋالېنــت
ــــداش( ــــق) تهڭ ــــان فىزىكىلى بولغ
مۇشــۇ. هرســىنى ۆئزىــگه تارتىــدۇن

جهريانـــدا كاىئنـــات ائدەت كـــۈچى
ــــش ــــۆڭلىڭىزنى ائشــــۇنداق قىلى ك
ۇئسۇلى بىـلهن تهمىـنلهپ، چهكـسىز
ــڭ ــىزنىڭ وئيىڭىزنى ــسا س ــل بول ەئقى
ــــــلهن ۇئنىڭغــــــا ــــــشى بى تارقىلى
قايتۇرۇلغــــان ىئنكاســــنىڭ قوبــــۇل
قىلىنىشى وئتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى

 .تهمىنلهيدۇ
ـــڭ ـــۇ ماقالىنى ـــسمىدا-1 مهن ب قى

تىلغــا ېئلىــپ ۆئتكىنىمــدەك، ائنــدرۇ
ـــــى ـــــۈن زېھنىن ـــــا پۈت ناپولىيونغ
مۇۋەپپهقىيهت پهلسهپىسىنى قانـداق
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قوللىنىشقا مهركهزلهشـتۈرۈپ، ۇئنىـڭ
ــدىغانلىقى ــۈم بېرى ــېمه ۈئچــۈن ۈئن ن
ــشنى ــسىدىن قهتىئــي ساقلىنى مهسىلى

بۇنىـڭ. ناھايىتى قـاتتىق تاپىلىغـان
ســـهۋەبى، ائنـــدرۇ بـــۇ پهلـــسهپىنى
ھهمـــمه دىنـــدىكىلهرنىڭ وئخـــشاش
يوسۇندا پايدىلىنىشىنى ائرزۇ قىلغان
بولۇپ، ۇئنى بىرەر ېئتىقادقـا بـاغالپ
قويغاندا، وئقۇرمهنلهرنىڭ شۇ زامـانال
نهچچىگه بۆلۈنۈپ كېتىدىغانلىقىدىن

ـــسىرىگهن ـــاپولىيون. ەئن ـــا، ن ەئمم
ـــۇش« ـــاي بول ـــالپ ب ـــگهن» وئي دې

كىتــابىنى ېئــالن قىلغانــدىن كېــيىن،
ۇن وئقۇرمهنلهر يهنىال خىيالنىـڭنۇرغ

رېائللىققـــا ائيلىنىـــشى مهلـــۇم بىـــر
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كۈچنىڭ تهسىرى ائرقىلىـق ەئمهلـگه
ــــقا ــــگهن تونۇش ــــىدىكهن، دې ائش

شۇڭالشقا ناپولىيون ۆئزىگه. كهلگهن
تارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ نـېمه ۈئچـۈن
ۈئنــــۈم بېرىــــدىغانلىقىنى ېئنىــــق
چۈشهندۈرۈش ائرقىلىق، يـۈز بېـرىش

ـــاللىقى  ـــاېئھتىم ـــان خات ـــار بولغ ب
ــشنى ــدىنى ېئلى چۈشــهنچىلهرنىڭ ائل

شۇنىڭ بىـلهن ۆئزىنىـڭ. قارار قىلغان
ـــۇش« ـــاي بول ـــالپ ب ـــگهن» وئي دې

ــــــــيىن بهرگهن ــــــــدىن كې كىتابى
لېكسىيىلىرىدە بـۇ مهسـىله ۈئسـتىدە
.ېئنىق ۋە ائشكارا چۈشهنچه بهرگهن

 چهكسىز ەئقىل) 1(
ـــــم ـــــازىرغىچه-ىئلى ـــــڭ ھ پهننى
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نات مۇنداقېئنىقلىشىچه، پۈتۈن كاىئ
ۋاقىـت،: تۆت نهرسـىدىن تـۈزۈلگهن

ــــرگىيه .بوشــــلۇق، مــــاددا، ۋە ېئنې
شۇنداقال يهر شـارى، بهدىنىڭىزدىكـى
ـــڭ ھهر مىلياردلىغـــان ھۈجهيرىلهرنى
بىرى، ھهمدە جىسىمالردىكى ھهر بىر
ائتومدىنمۇ كىچىك بولغـان زەررىـچه
قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ەئڭ

لدىكىدەســلىپىدە مهلــۇم بىــر شــهكى
ــــهكلىدە ۋۇجۇدقــــا ــــرگىيه ش ېئنې

ائســماندىكى ەئڭ چــوڭ. كهلــگهن
ـــــر ـــــپ ھهر بى ـــــۇزدىن تارتى يۇلت
ائدەمگىــچه بولغــان ھهر بىــر نهرســه
ـــــڭ ـــــلهن ماددىنى ـــــرگىيه بى ېئنې
.بىرىكمىسى ائرقىلىق پهيدا بولغان
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ىئــستهك دېگىنىمىــز بىــر تهپهككــۇر
)ىئلگىرى سۈرۈش كـۈچى(ىئمپۇلسى 

لىرى بولسابولۇپ، تهپهككۇر ىئمپۇلس
مهلۇم شـهكىللهردىكى ېئنېرگىيىـدىن

سىز ىئستهكنىڭ تهپهككۇر. ىئبارەتتۇر
ىئمپۇلسىدىن پايـدىلىنىپ، بىـر پـۇل
تېپىش جهريـانىنى باشـلىغاندا، سـىز
ــــــزمهت ــــــز ۈئچــــــۈن خى ۆئزىڭى

بىلهن» نهرسه«قىلدۇرماقچى بولغان 
تهبىەئت مۇشـۇ يهر شـارىنى، ھهمـدە
ـــۇر ـــز ۋە تهپهكك ـــىزنىڭ بهدىنىڭى س
ىئمپۇلسلىرى ىئش ېئلىـپ بارىـدىغان
مېڭىڭىزنــــى ۆئز ىئچىــــگه ائلغــــان
كاىئنــاتتىكى ھهر بىــر شــهكىلدىكى
ــدا ــش ۋاقتى ــا قىلى ــسىمالرنى بهرپ جى
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ــشلهتكهن  ــه«ىئ ــۇ» نهرس -لهر وئپم
يهنـى، ېئنېـرگىيه. وئخشاش بولىـدۇ

ــلهن مــاددا وئخــشاش نهرســىدىن بى
ــڭ ــۇپ، پهقهت ۇئالرنى تــۈزۈلگهن بول

.ه وئخــشىمايدۇبىــرىگ-شــهكلىال بىــر
ــلهن ــر نهرســه بى ــاتتىكى ھهر بى كاىئن
ـــسىدىكى ـــىلهر وئتتۇرى ـــقا نهرس باش

ــاغلىنىش  دىــن» چهكــسىز ەئقىــل«ب
 .ىئبارەتتۇر

ــۇرۇن) 2( ــل ۋە يوش ــسىز ەئقى چهك
 ائڭ

ـــانفون ـــر ي ـــى بى ـــسىز ەئقىلن چهك
»سىـستېما«سىستېمىسىغا وئخشاش 

دەپ چۈشىنىشكه بولىدىغان بولـۇپ،
زنى ائشـۇۇئ چاغدا يوشۇرۇن ائڭ سى
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سىـــــــــــــــستېما بىـــــــــــــــلهن
مۇناسىۋەتلهشــــتۈرىدىغان نهرســــه

يوشۇرۇن ائڭ بۇنـداق رولنـى. بولىدۇ
ــــدىكى  ــــهكىلدە3تۆۋەن ــــل ش  خى

 :ەئمهلگه ائشۇرىدۇ
ســـىز ۆئز تۇرمۇشـــىڭىزغا نېمىنـــى–

تارتىــپ ەئكهلمهكچــى ىئكهنلىكىڭىــز
ـــــر ىئـــــدىيىنى ـــــسىدىكى بى توغرى
ـــۇرۇن ـــزدا، يوش ـــان ۋاقتىڭى تارقاتق

گنال تـــارقىتىشســى«ېئڭىڭىــز بىــر 
 .بولىدۇ» پونكىتى

چهكسىز ەئقىلدىن سىزگه قايتىپ–
كهلــــگهن ىئــــدىيىلهر ۈئچــــۈن، ۇئ

ســـىگنال قوبـــۇل قىلىـــش«ســـىزنىڭ 
 .ڭىز بولىدۇ» پونكىتى
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ــــى– ــــىزنىڭ يېڭ ــــۇنداقال ۇئ س ش
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــارىلهرنى ۋۇجۇدق چ
ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان بـارلىق ۇئچـۇر
ـــــــاقالپ ـــــــدىيىلىرىڭىزنى س ۋە ىئ

ــدىغان  ــسكىالتىڭىزمۇبېرى ــۇر ىئ ۇئچ
 .بولىدۇ

تۆۋەندە مهن يوشۇرۇن ائڭنىـڭ بـۇ
ـــــى قىـــــسقىچه ـــــل رولىن ۈئچ خى

 .چۈشهندۈرۈپ ۆئتىمهن
يــاكى ائساســىي(ســىزنىڭ ېئڭىڭىــز 

ھهر خىــــل ۇئچۇرالرغــــا) ېئڭىڭىــــز
سىزنىڭ سـىالش، كـۆرۈش، ائڭـالش،
ــارەت بهش ــتىن ىئب ــتىش ۋە پۇراش تې
ــــــق ــــــل ســــــېزىمىڭىز ائرقىلى خى

ــ ــشىدىغان بول ــرېئرى ــى بى ۇپ، ۇئالرن
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قېتىم سۈزگۈچتىن ۆئتكۈزۈپ ائندىن
ــدۇ ــۇل قىلى ــىي. قوب ــىزنىڭ ائساس س

ـــڭ ـــرگهن ۇئچۇرالرنى ـــا كى ېئڭىڭىزغ
ھهممىـــسى يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىزگىمـــۇ
كىرىدىغان بولۇپ، يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز
ۇئ ۇئچـــــــۇرالرنى ســـــــۈزگۈچتىن
ۆئتكــۈزمهيال، ۇئالرنىــڭ ھهممىــسىنى

ــاقاليدۇ ــپ س ــۇل قىلى ــىزنىڭ. قوب س
ــۇ ــڭيوش ــز ۇئ ۇئچۇرالرنى رۇن ېئڭىڭى

ـــدۇ ـــى باھالىماي ـــى. قىممىتىن ۇئالرن
ياخــشى ۋە ناچــار دېــگهن، يــاكى
ىئجابىي ۋە سهلبىي دېگهن تـۈرلهرگه

ــدۇ ــسىنى. ائيرىماي ــڭ ھهممى ۇئالرنى
ـــدە ـــدۇ، ھهم ـــۇل قىلى ـــنهن قوب ەئي
ۇئالرنىــڭ ھــېچ قايسىــسىنى ۇئنتــۇپ
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ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن. قالمايـــــدۇ
ـــىتىدى ـــىر كۆرس ـــا تهس غانېئڭىڭىزغ

ـــر ىئـــدىيىنى ـــه، ۇئنىڭغـــا بى نهرس
ــــان ۋاقىتتىكــــى ســــىزنىڭ قاچىلىغ
قىزغىنلىقىڭىزنىڭ دەرىجىـسى بولـۇپ،
ۇئ ىئــــدىيىگه ھهمــــراھ بولغــــان
ھېسسىيات قانچه كۈچلۈك بولسا، ۇئ
ىئـــدىيىمۇ كـــۆزگه شـــۇنچه ائســـان
ــــۇرۇن ــــاكى يوش ــــدىغان ي چېلىقى
ېئڭىڭىزنىــڭ شــۇنچه بهك ەئھمىــيهت

 .ىدۇبېرىشىگه ېئرىشىدىغان بول
ـــزگه بهرگهن ھهر-ســـىز ۆئز ۆئزىڭى

ــــپ  ــــداق تهكلى ــــك«قان ائپتوماتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ »تهكلى

)»autosuggestion« ( دەپ
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ـــدۇ ـــزگه. ائتىلى ـــىز ۆئزىڭى ەئگهر س
ــــر نهرســــىنى ــــت مهلــــۇم بى ائىئ
ۆئزگهرتمهكچى بولسىڭىز، ۇئنـى سـىز

ــــاكى-ۆئز ــــالش ي ــــزگه وئي ۆئزىڭى
ــــته ــــوللىنىش جهھهت ــــكهت ق ھهرى
لائشــۇنداق بىــر ۆئزگىرىــشنى ھاســى

ــى ــر تهكلىپن ــدىغان بى ــشنى دەي قىلى
ــــق ــــۈرۈش ائرقىلى ــــا كهلت ۋۇجۇدق

سـىز ۆئزىڭىـز. ەئمهلگه ائشۇرااليسىز
ۈئچــۈن ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرگهن بــۇ
ــــــدا ــــــابىي ھال ــــــى ىئج تهكلىپن
مۇەئييهنلهشتۈرۈش، يـاكى ىئجـادىي
ھالــــدا كــــۆز ائلــــدىغا ەئكــــېلىش

قايتـا-تهرىقىسىدە ىئچىڭىزدە قايتـا
ېڭــــىتهكــــرارالش ائرقىلىــــق، ۇئ ي
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ىئستهك سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغـا
كىرگۈزۈلگهن بىر نهرسىگه ۆئزگىرىپ،
ائپتوماتىــك ھالــدا چهكــسىز ەئقىــل
سىستېمىسىنىڭ بىر تهركىبى قىـسمىغا

شــۇنداق قىلىــپ ســىزنىڭ. ائيلىنىــدۇ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىز سـىزنىڭ تهپهككـۇر

تـارقىتىش«دولقۇنىنى تارقىتىـدىغان 
-تىـكڭىز بولۇپ، ائپتوما» پونكىتى

تــارقىتىش«تهكلىــپ بولــسا ســىزنىڭ 
ڭىزنىــڭ رولىنــى ەئمهلــگه» پــونكىتى

 .ائشۇرىدىغان نهرسه بولىدۇ
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز سـىزنىڭ

ــونكىتى« ــش پ ــۇل قىلى ــۇ» قوب ڭىزم
ســــىزنىڭ. بولــــۇپ ھېــــسابلىنىدۇ

ــاقلىنىۋاتقان ــزدا س ــۇرۇن ېئڭىڭى يوش
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ــر يهرگه ــلهن ىئــدىيىلهر بى ۇئچــۇر بى
ــــــپ، ســــــىزنىڭ ىئجــــــ ادىيكېلى

ۋۇل قىلىــــپ-تهپهككــــۇرىڭىزدا ۋال
پهيدا بولۇپ قالغاندا، سىز يوشـۇرۇن
ــۇل ــى قوب ــۇ وئين ــى ائش ېئڭىڭىزدىك

ــسىز ــسى. قىلى ــڭ كۆپىنچى ۇئچۇرالرنى
سىزنىڭ ائساسىي ېئڭىڭىز تهرىپىدىن
.شاللىۋېتىلگهن ۋە ۇئنتۇلغان بولىـدۇ
ــز ــۇرۇن ېئڭىڭى ــىزنىڭ يوش ــېكىن س ل
نۇئچۇرالرنى ھهرگىـز ۇئنتۇلمايـدىغا

ـــسى ـــڭ ھهممى ـــۇپ، ۇئچۇرالرنى بول
ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن ېئڭىڭىـــــزدا

سىزنىڭ كـۆڭلىڭىز. ساقالقلىق تۇرىدۇ
بىر ىئدىيىگه ېئھتىياجلىق ىئكهنلىكى
ھهققىدە بىـر سـىگنال بهرگهنـدە، بـۇ
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ســــــىگنال ســــــىزنىڭ يوشــــــۇرۇن
ېئڭىڭىزدىكى ۇئچۇرالرنى قوزغىتىـپ،

بـۇ. بىر يېڭـى ىئـدىيه بهرپـا قىلىـدۇ
ىزنىڭ كــۆڭلىڭىزدەيېڭــى ىئــدىيه ســ

 .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ-ۋال
كــۆڭلىڭىزدە پهيــدا بولغــان بهزى
تۇيغۇالر سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ېئڭىڭىـز
.ســاقلىغان ۇئچــۇرالردىن كهلمهيــدۇ
ســــــىزنىڭ بهش ســــــېزىمىڭىزدىنمۇ

بهلكى چهكسىز ەئقىلدىن. كهلمهيدۇ
 يهنى،. كېلىدۇ

ـــدىيه– ـــر ىئ ـــۇم بى ـــسانالر مهل ىئن
ــۇر قى ــپ، يېڭــىۈئســتىدە تهپهكك لى

ىئــدىيىنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرگهنــدە،
كۆڭۈل ۋە مېڭه ھهرىكىتـى ائرقىلىـق
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ېئنېـــرگىيه ىئمپۇلـــسلىرىنى پهيـــدا
 .قىلىدۇ

ــۇ– ــان ب ــدا قىلغ ــدىيه پهي ــر ىئ بى
ېئنېــرگىيه ىئمپۇلــسلىرى تهپهككــۇر
ـــــاراپ ـــــىرتقا ق ـــــدىن س قىلغۇچى

بۇ. تارايدىغان دولقۇنالرنى تارقىتىدۇ
ــد ــر ائنتېننى ــۇددى بى ــۇن خ ىندولق

ــــا ــــوئ دولقۇنلىرىغ ــــان رادى تارقالغ
 .وئخشايدۇ

ـــــــــــۇنلىرى– ـــــــــــوئ دولق رادى
ېئلېكتروماگنىتلىق سـپېكتر نىـڭ بىـر
ــڭ ــۇپ، ھهر ۋاقىــت بىزنى قىــسمى بول
ــزدە ــڭ ىئچىمى ــزدا ۋە بىزنى ەئتراپىمى

بۇيان يـۆتكىلىپال-توختاۋسىز ۇئيان
خۇددى شۇنىڭغا وئخـشاش،. تۇرىدۇ



89 

تهپهككـــۇر دولقۇنلىرىمـــۇ چهكـــسىز
ىڭ بىر قىسمى بولـۇپ، بىزنىـڭەئقىلن

ــزدە ــڭ ىئچىمى ــزدا ۋە بىزنى ەئتراپىمى
.ھهر ۋاقىت مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

سىزنىڭ كۆڭلىڭىز بىـلهن مېڭىڭىـز–
پهيدا قىلغان ېئنېرگىيه ىئمپۇلـسلىرى

يـاكى دولقـۇن(مهلۇم بىـر چاسـتوتا 
 .غا ىئگه بولىدۇ) ۇئزۇنلۇقى

باشقا بىـر ائدەم چهكـسىز ەئقىـل–
رقاتقــــان ىئــــدىيىنىڭائرقىلىــــق تا

ــــــــسلىرىنىڭ ــــــــرگىيه ىئمپۇل ېئنې
ــــلهن چاستوتىــــسى ســــىزنىڭكى بى
ــىزنىڭ ــسا، س ــۇپ قال ــشاش بول وئخ
ـــز ائشـــۇ ـــلهن مېڭىڭى كـــۆڭلىڭىز بى
ىئــدىيىنى چهكــسىز ەئقىــل ائرقىلىــق
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 .قوبۇل قىلىدۇ
سىزنىڭ فىزىكىلىق مېڭىڭىـز ائشـۇ–

دولقــۇنالرنى قوبــۇل قىلغانــدا، ائشــۇ
دىيه بىلهندولقۇنالرغا يۈكلهنگهن ىئ

ۇئچۇرالر سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزدا
ـــر ـــدىيىلهرنىڭ بى ـــاقلىنىۋاتقان ىئ س

 .قىسمىغا ائيلىنىدۇ
ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىزنىـــڭ–

ــان ۋە ــار بولغ ــلىدە ب ــدە، ەئس ىئچى
سىرتتىن يېڭىدىن كىرگهن ۇئچۇر ۋە

ائرا-ىئدىيىلهر توختاۋسىز ھالـدا ۆئز
باغلىنىپ ۋە گۇرۇپپىلىشىپ، سـىزنىڭ

رۇن ېئڭىڭىــزدا ەئســلىدە يــوقيوشــۇ
بولغان يېڭـى ىئـدىيه ۋە چـارىلهرنى

 .ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
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ــــا ــــۇرۇن ېئڭىڭىزغ ــــىزنىڭ يوش س
ســىرتتىن كىــرگهن نهرســىلهر تۇيغــۇ،
تهبىىئـــي خۇسۇســـىيهت، گۇمـــان،
ائپىنىڭ بىۋاسىته تۇيغۇسى، ائلـدىن
تۇيغۇ، وئرتـاقلىق، بىرىنچـى تهسـىر،

 بىربىر كۆرۈپال ۆئچ بولۇپ قېلىش، ۋە
ــارلىقالر ــېلىش قات ــۈپ ق ــۆرۈپال كۆي ك

ىئشقىلىپ چهكـسىز. بۆلىشى مۇمكىن
ەئقىــل ائرقىلىــق ســىزنىڭ يوشــۇرۇن
-ېئڭىڭىزغا كىرىپ، كـۆڭلىڭىزدە ۋال

ــۇپ قالغــان ــپ پهيــدا بول ۋۇل قىلى
ۇئچــۇر ســىز ۈئچــۈن بىــر نورمالــسىز
ـــىز ۇئ ـــپ، س ـــۇ بېرى ـــشتهك تۇيغ ىئ
ىئــــــدىيىنى نېمىــــــشقا وئيــــــالپ

ائنچه چۈشـىنهلمهيتاپقانلىقىڭىزنى 
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ۇئ سىز بىلىـدىغان ىئـشالرغا. قالىسىز
ائساسالنغان بىر لوگىكىلىـق نهتىـجه
.ەئمهســـتهك ھېســـسىياتقا كېلىـــسىز
بۇنىــڭ ســهۋەبى ۇئ ىئــدىيه ســىزنىڭ
ىئدىيىڭىز ەئمهس بولۇپ، ۇئ سىزنىڭ
ـــاكى ۆئز ـــزدىن ي ۆئز تهجرىبىلىرىڭى

ۇئ. كهچۈرمىشلىرىڭىزدىن كهلمىگهن
قىــل ائرقىلىــقەئســلىدە چهكــسىز ەئ

تارقىلىپ يۈرگهن تهپهككۇر دولقـۇنى
بولۇپ، ۇئنىڭ چاستوتىـسى سـىزنىڭ
كـــۆڭلىڭىز بىـــلهن مېڭىڭىـــز پهيـــدا
قىلغــــــــــــــان ېئنېــــــــــــــرگىيه
ىئمپۇلىـــسلىرىنىڭكىگه توغرىلىنىـــپ
قالغـــانلىقى ۈئچـــۈن، ۇئ ســـىزنىڭ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزدىكى ۇئچۇرنىڭ بىر
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سـىزنىڭ. قىسمىغا ائيلىنىـپ قالغـان
ڭىڭىـــــز وئخـــــشاشائساســـــىي ېئ

ماھىيهتلىـــــــــك ىئـــــــــدىيىلهرگه
مهركهزلهشـــــــكهندە، يوشـــــــۇرۇن
ېئڭىڭىزغـــا ســـىرتتىن كىـــرگهن ۇئ
-ىئدىيه سىزنىڭ تهسهۋۋۇرىڭىزدا ۋال

 .ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ
 كاىئنات ائدەت كۈچى) 3(

وئيــالپ بــاي«نــاپولىيون ۆئزىنىــڭ 
ــۇش ــسىپ» بول ــابىنى بې ــگهن كىت دې

دەتكاىئنات ائ«تارقىتىشتىن بۇرۇن 
نى تېخى بايقىمىغان بولۇپ،» كۈچى

ــــــاپ، ۆئز ــــــيىن بايق ــــــى كې ۇئن
 .لېكسىيىلىرىدە وئتتۇرىغا قويغان

كـــارنىگى ســـىرى، يـــاكى غـــايىنى
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ــانۇنىيىتى ــدۇرۇش ق ــا ائيالن رېائللىقق
كاىئنــاتتىكى مهلــۇم بىــر كۈچنىــڭ
ـــــۈم ـــــدىن ۈئن تهســـــىرى تۈپهيلى
بېرىدىغان بولـۇپ، ۇئ ھهرگىزمـۇ بىـر

ۈم بېرىپ قالغانتاسادىپىيلىقتىن ۈئن
ـــۈم. ەئمهس ـــڭ ۈئن ـــۇنداقال ۇئنى ش

بېرىشى ھهرگىزمۇ بىـر سـىرلىق يـاكى
بۇنىڭـــدا. ســـېھرىي ىئـــشمۇ ەئمهس

ـــته ـــى ائدەت ـــۇتلهق رول وئينىغىن م
دەپ ائتىلىــدىغان» ائدەت كــۈچى«

 .كۈچتىن ىئبارەت
ــاتتىكى ھهمــمه نهرســىلهرنىڭ كاىئن
.ۆئزگىچه تهبىىئي ائدىتى بار بولىـدۇ

، ھهر بىر مهخلـۇق ۋەھهر بىر جىسىم
ھهر بىر كۈچ باشقا بىر نهرسه كېلىـپ
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ـــۇ ـــڭ ائش ـــۈچه، ۆئزىنى ۆئزگهرتمىگ
تهبىىئي ائدىتى بويىچه ىئـش ېئلىـپ

ىئنسان كۆڭلىنىڭمۇ ۆئزگىـچه. بارىدۇ
ۇئ بولــسىمۇ. تهبىىئــي ائدىتــى بــار

كۆڭــۈلگه پــۈككهن ھهر قانــداق بىــر
وئي ياكى ىئستهكنى ۇئنىـڭ مـاددىي

رېائللىققــــانۇسخىــــسىغا، يــــاكى 
ائيالندۇرۇشقا تىرىشىش، بىـر وئينـى
ــــتىن ــــىگه ائيالندۇرۇش ــــر نهرس بى

 .ىئبارەت
كانىائت ائدەت كۈچى بىر تهبىەئت

مهلۇم بىر قوزغاتقۇچى. قانۇنىيىتىدۇر
ـــدا ـــرار ھال ـــتىم، تهك ـــۈچ ھهر قې ك
ــا ــى ۋۇجۇدق ــر نهتىجىن وئخــشاش بى

ـــدە،  ـــش ائۋۇ«كهلتۈرگهن ـــاۋۇ ىئ م
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دېـگهن» ىئشنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىـدۇ
ــانۇنىيىتى ــەئت ق ــر تهبى ــان بى جهري

وئينـى ەئمهلىـي. بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
نهرســىگه ائيالنـــدۇرۇش كۆڭۈلنىـــڭ
قىلىــدىغان ىئــشى، يــاكى كۆڭۈلنىــڭ

 .ائدىتىدۇر
ـــاپولىيون  ـــۇق30ن ـــدىن ائرت  يىل

ۋاقىــــــت ســــــهرپ قىلىــــــپ، ەئڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك بولغــــــــان
كىشىلهردىن نهچچه مىڭنـى تهتقىـق

 ەئقىدىــسى بىــلهنقىلىــپ، ۇئالرنىــڭ
ــــــــــۈرگهن ــــــــــا كهلت ۇئالر قولغ
ـــۇۋەپپهقىيهتلهر وئتتۇرىـــسىدىكى م
ــــان ــــالىز قىلغ ــــىۋەتنى ائن .مۇناس
نهتىجىدە ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى
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ــۇۋەپپهقىيهتلهر ــايهت زور م ــلهن غ بى
وئتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ىئزچىل
تۈردە بىر خىل بولغانلىقىنى بايقـاپ،
ــۈلگهن ب ــگه پۈك ــڭ ۆئزى ــركۆڭۈلنى ى

وئيغـــــا كۆرســـــهتكهن ىئنكاســـــى
ھهرگىزمـــۇ تاســـادىپىيلىقتىن يـــۈز
بهرگهن بولماســتىن، بهلكــى ائلــدىن
ــــدىغان بىــــر ــــى بولى پهرەز قىلغىل
تهبىـــــەئت قـــــانۇنىيىتى بـــــويىچه
ـــــــۇق ـــــــگه تول نهتىجىلهنگهنلىكى

 .ىئشهنگهن
ائدەمـــدىن تـــۆۋەن تۇرىـــدىغان

تهبىىئي«جانلىقالرنىڭ ھهممىسى بىز 
ان كاىئناتدەپ ائتايدىغ» پرىنسىپ

ائدەت كۈچىنىــڭ بىۋاســىته تهســىرى
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بىــــلهن ياشــــايدۇ، كۆپىيىــــدۇ، ۋە
.دۇنيــالىق ۋەزىپىلىرىنــى ائدا قىلىــدۇ
پهقهت ىئنـــــــسانالرغىال تـــــــالالش
ەئركىنلىكــى بىــلهن ياشــاش ائدىتــى

ائرا باغالنغــان ائساســتا-تهڭ ۋە ۆئز
ائتـــا قىلىنغـــان بولـــۇپ، بـــۇ خىـــل
ـــڭ ـــسان تهپهككۇرىنى ـــالهتنى ىئن ھ

نى ۆئزگهرتىــــش ائرقىلىــــقشــــهكلى
ســىز پهقهت. ۆئزگهرتكىلــى بولىــدۇ

ـــــز ـــــى ۆئزىڭى ـــــڭ وئيىن ۆئزىڭىزنى
تۇرغۇزۇش ۋە ۆئزگهرتىشتىن ىئبارەت
بــۇ ىئمتىيــازىڭىزنى ىئــشقا ســېلىش
ائرقىلىقال ۆئز تهقدىرىڭىزنى جاھاننى
ـــدە ـــالىدىغان دەرىجى ـــزىلىگه س زىل

ســــىزنىڭ. كــــونترول قىالاليــــسىز
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ـــق شـــه ـــر ېئنى ـــز بى كىلگهوئيلىرىڭى
كىرگۈزۈلگهن ھامان، ۇئنـى كـانىائت
ائدەت كۈچى ۆئزىگه ۆئتكۈزۈۋېلىپ،
بىــــــر مهڭگۈلــــــۈك ائدەتـــــــكه

ائنــــدىن ۇئ ائدەت. ائيالندۇرىــــدۇ
باشــقا كۈچلــۈكرەك وئي شــهكىللىرى
تهرىپىدىن سىقىپ چىقىرىلغـۇچه ۆئز

 .پېتىچه ساقلىنىپ ماڭىدۇ
كاىئنات ائدەت كۈچى بىر تهبىەئت

ۇئنىــــــڭقــــــانۇنىيىتى بولــــــۇپ، 
كۆرسىتىشىچه، سىزنىڭ بىر ائدىتىڭىـز
كۆپ قېتىم تهكرارالنغاندا ۇئ سىزنىڭ

ەئگهر. بىر تهبىىئتىڭىـزگه ائيلىنىـدۇ
ـــــدىيىلهرنى ۆئز ـــــۇم ىئ ـــــىز مهل س
ــسىز، ــۆڭلىڭىزدە تهكرارالۋېرىدىكهن ك
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ۇئالرنـــى كاىئنـــات ائدەت كـــۈچى
ۆئزىـــگه ۆئتكۈزۈۋېلىـــپ، ۇئالرنـــى

.دۇسىزنىڭ تهبىىئتىڭىزگه ائيالندۇرى
ــۇ ــدىلىق ۈئنۈمم ائدەت ســىزگه پاي
.بېرىــدۇ، زىيــانلىق ۈئنۈممــۇ بېرىــدۇ
ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىز ۆئزىــگه كهلــگهن
ھهر قانداق ىئدىيىنى قوبـۇل قىلىـپ،
ــــا ائيالندۇرۇشــــقا ــــى رېائللىقق ۇئن

ەئگهر كـۆڭلىڭىز مهغلـۇپ. تىرىشىدۇ
بولــۇش ەئندىشىــسى بىــلهن تولغــان
ــــگه ــــڭ ەئمهل ــــسا، كۆڭلىڭىزنى بول

ى بولىدىغىنىمۇ دەل ائشـۇائشۇرماقچ
ەئممــا ســىز. مهغلــۇبىيهت بولىــدۇ

مهقسهتلىك ھالدا ۆئزىڭىزنىڭ وئيىنى
ۆئزگهرتىـــــــــپ، كـــــــــۆڭلىڭىزنى
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ــدىگه ــازىنىش ۈئمى ــۇۋەپپهقىيهت ق م
ــسىز، كــۆڭلىڭىز مهركهزلهشتۈرىدىكهن
ــش ــۇۋەپپهقىيهت ائدا قىلى ــىزگه م س

سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز. يولىدا تىرىشىدۇ
تنىۆئزىــــگه مهيلــــى مهغلــــۇبىيه

ـــۇۋەپپهقىيهتنى ـــاكى م ـــسۇن ي تارت
تارتسۇن، سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز وئينـى
رېائللىققا ائيالندۇرۇشـتىكى سـهۋەب
كــــــــانىائت ائدەت كۈچىــــــــدىن

 .ىئبارەتتۇر
مهزكــۇر بۆلــۈمنى تۆۋەندىكىــدەك

 :خۇالسىلهش مۇمكىن
ۆئزىـــگه تـــارتىش قانۇنىيىتىنىـــڭ–

دېيىــــشىچه، ســــىز بىــــر ماگنىتقــــا
هن ۋەوئخشاش بولۇپ، سـىز ىئـستىگ
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ــۆڭلىڭىزنى مهركهزلهشــتۈرگهن ھهر ك
قانـــداق بىـــر نهرســـىنى ۆئزىڭىـــزگه

 .تارتىسىز
كـــۆڭلىڭىزدىكى بىـــر وئي يـــاكى–

ىئــستهك ۆئزىڭىــزگه ســىز ىئــستىگهن
رېائل نهرسىنى تارتىپ ەئكېلىـشتىكى
-ســهۋەب، وئي بىــلهن رېائللىــق ۆئز

 .ائرا باغالنغان بولىدۇ
بۇنداق باغلىنىش چهكـسىز ەئقىـل–

ق ەئمهلگه ائشىدىغان بولۇپ،ائرقىلى
ـــــمه ـــــاتتىكى ھهم ـــــۈن كاىئن پۈت

ائرا بـــــــاغالپ-نهرســـــــىلهرنى ۆئز
تۇرىــــدىغان نهرســــىمۇ دەل ائشــــۇ

 .چهكسىز ەئقىلدۇر
ـــه– ـــدۇائل نهرس ـــر ىئندىۋى ھهر بى
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ـــهكلى ـــل ش ـــر خى ـــڭ بى ېئنېرگىيىنى
بولغـــانلىقى ۈئچـــۈن، دۇنيـــادىكى

ائرا باغالنغـان-ھهممه نهرسـىلهر ۆئز
ــدۇ ــر ج. بولى ــرھهر بى ــسىم، ھهر بى ى

مهخلۇق، ۋە ھهر بىر كـۈچ وئخـشاش
ېئنېرگىيىنىــــــڭ—بىــــــر نهرســــــه

.وئخشىمىغان نۇسخىسىدىنال ىئبارەت
ھهر بىــر ىئندىۋىــدۇائل نهرســىنىڭ–

بىر ۆئزىگه خاس مايىللىقى، تهبىىئـي
ـــۇپ ـــاكى مهۋجـــۇت بول ـــى ي ائدىت

ھهر بىـــر. تـــۇرۇش ھـــالىتى بولىـــدۇ
ـــۈچ ـــاكى ك ـــسىم، ي ـــۇق، جى مهخل

ـــڭ تهبىىئـــ ـــاكىۆئزىنى ـــى ي ي ائدىت
تهبىىئي خۇسۇسـىيىتى بـويىچه ىئـش
تۇتىدىغان بولۇپ، پهقهت باشقا بىـر
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ــۇ ــدىال ب ــپ ۆئزگهرتكهن ــه كېلى نهرس
 .خىل ەئھۋالمۇ ۆئزگىرىدۇ

ىئنسان كۆڭلىنىڭمۇ ۆئزىگه خـاس–
.تهبىىئي ائدىتى ياكى مايىللىقى بـار
ـــر وئي ـــداق بى ـــسىمۇ ھهر قان ۇئ بول
ـــڭ ـــۇ وئينى ـــستهكنى ائش ـــاكى ىئ ي

.ىكىلىق نۇسخىسىغا ائيالنـدۇرۇشفىز
بۇ مـايىللىق كاىئنـات ائدەت كـۈچى

 .دەپ ائتىلىدۇ
ىئنسانالر ۆئز وئيىنى ۆئزى ائڭلىق–

ھالــدا ۆئزگهرتهلهيــدىغان ائالھىــدە
ىئقتىدارغا ىئگه بولۇپ، بۇ جهھهتـته
ۆئزىنىـــڭ تهبىىئـــي خۇسۇســـىيىتى
ـــدىغان باشـــقا ـــويىچه ىئـــش تۇتى ب

شـقاشۇڭال. نهرسىلهرگه وئخشىمايدۇ
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ــــــــــــېمىگه ــــــــــــۆڭلىڭىزنى ن ك
ـــز مهركهزلهشتۈرۈشـــنى ســـىز ۆئزىڭى

ــسىز ــونترول قىالالي ــق. ك ــۇ ائرقىلى ش
كاىئنات ائدەت كۈچىدىن ۆئزىڭىزگه

 .پايدىلىق ھالدا پايدىلىنااليسىز
قىسقىسى، سىز كۆڭلىڭىزگه قايـسى
ــــز ىئــــدىيىنى تۇرغۇزۇشــــنى ۆئزىڭى
ــــۇپ، ــــدىغان بول كــــونترول قىالالي

ــــي ائ ــــڭ تهبىىئ ــــىكۆڭلىڭىزنى دىت
كۆڭلىڭىزدىكى ائشۇ وئينى رېائللىققا

شۇڭالشـقا. ائيالندۇرۇشتىن ىئبـارەت
ەئگهر سىز بىر وئينـى ائڭلىـق ھالـدا
كۆڭلىڭىزگه پۈكىدىكهنسىز، ۇئ ھالدا
كـــــۆڭلىڭىز ائپتوماتىـــــك ھالـــــدا
ـــارلىق ـــدىغان ب ـــشقا بولى پايدىلىنى
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ائمالالردىن پايدىلىنىپ ائشۇ وئينـى
  .ەئمهلگه ائشۇرۇشقا تىرىشىدۇ

ئىستهك ياكى ئىنتايىن . 5
 ئېنىق ئاساسىي نىشان

خىيالنى رېائللىققا ائيالندۇرۇشـنىڭ
بىرىنچى قهدىمـى سـىز ېئرىـشمهكچى
ــېمه ىئكهنلىكــى بولغــان نهرســىنىڭ ن
ھهققىــدە وئيــالپ چىققــان ىئنتــايىن
ــارەت ــتىن ىئب ــدىيه بولۇش ــق ىئ .ېئنى

كىتابىـدا-1بۇنى ناپولىيون ۆئزىنىڭ 
»اسـىي نىـشانىئنتايىن ېئنىـق ائس«
ــزچه (  definite chief«ىئنگلى

aim«(دەپ ائتـــاپ، ىئككىنچـــى ،
ـــسا  ـــدا بول دەپ» ىئـــستهك«كىتابى

ــــڭ ــــۇپ، ناپولىيوننى ــــان بول ائتىغ
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دېـگهن» مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«
پرىنسىپ مانا مۇشـۇ-1كىتابىدىكى 

ـــــارەت بولغـــــان .ۇئقۇمـــــدىن ىئب
دېــگهن ســۆز ۈئچــۈن» ىئــستهك«

 ســــۆزىئــــشلىتىلگهن ىئنگلىــــزچه
»desire «ــــــۇپ، يۇلغــــــۇن بول

ائرزۇ،«لۇغىتىدە بۇ سۆزنىڭ مهنىسى 
دەپ» ۈئمىـــد، ىئــــستهك، تىــــلهك

لــــېكىن، ىئنگلىزچىــــدا. ېئلىنغــــان
،»wish«ۈئچــــــــــــۈن » ائرزۇ«
ــــــد« ــــــۈن » ۈئمى »hope«ۈئچ

ىئشلىتىلىدىغان بولۇپ، ناپولىيوننىڭ
دېگهن سۆز» desire«كىتابىدىكى 

دېـگهن مهنىـدىال» ىئستهك«پهقهت 
ــ ــگه. شلىتىلگهنىئ ــۆزنىڭ ۆئزى ــۇ س ب
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ــدىغان ــدە وئيناي ــارتىش قانۇنىيىتى ت
رولى بهك مـۇھىم بولغاچقـا، مهن بـۇ
ــكهرتىش ــدە ەئس يهردە ائزراق ائالھى

 .بېرىپ قويدۇم
كهشپىياتچى بىلهن سهرگهردان) 1(

ناپولىيون ۆئزىنىڭ كىتابلىرىدا ۆئزى
كۆرۈشـــكهن دانلىـــق شهخـــسلهرنىڭ
پھېكــــايىلىرىنى ناھــــايىتى كــــۆ

ىئـــــشلهتكهن بولـــــۇپ، ۇئنىـــــڭ
ـــدا» ىئـــستهك« ـــدىكى بايانى ھهققى

ىئــــشلهتكىنى دۇنياغــــا مهشــــھۇر
كهشپىياتچى توماس ېئدىسون بىلهن
بىـــر ســـهرگهردان ېئـــدۋىن بـــارنېس

ۇئ. وئتتۇرىـسىدىكى ھېكــايه بولغــان
مۇشۇ ھېكايه ائرقىلىـق مۇنـداق بىـر
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ەئگهر: ىئــدىيىنى ىئلگىــرى ســۈرگهن
اشــقاســىز مهلــۇم بــايلىق يــاكى ب

ـــــشىش ـــــىگه ېئرى ـــــاددىي نهرس م
توغرىسىدىكى بىر خىيالىڭىزنى ۇئنـى
ــــدىكى ــــۇرۇش يولى ــــگه ائش ەئمهل
ىئنتايىن ېئنىق مهقسهت، ىئزچىللىـق
ــلهن ــان ىئــستهك بى ــۈپ تۇرغ ۋە كۆي
ــر ــالىڭىز بى ــىڭىز، ۇئ خىي بىرلهشتۈرس
ەئمهلىي نهرسىگه، بولۇپمۇ ىئنتـايىن

 .كۈچلۈك نهرسىگه ائيلىنىدۇ
ــا،  ــى ۋاقىتت ــارنېسەئين ــدۋىن ب ېئ

ــر ســهرگهردان تومــاس ىئــسىملىك بى
ېئدىـسونغا شــېرىك بولـۇش نىيىــتىگه

ـــۇ ـــېكىن، ۇئ دەســـلىپىدىال. كېلىپت ل
مۇنــــداق ىئككــــى مهســــىلىگه دۇچ
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بىـــرى، بـــارنېس تومـــاس: كېلىپتـــۇ
يهنه. ېئدىــــسوننى تونۇمايــــدىكهن

ــى ــويىز بېلىت ــڭ پ ــسا، ۇئنى ــرى بول بى
ېئلىپ، تومـاس ېئدىـسوننىڭ قېـشىغا

كۆپىنچه. ەك پۇلى يوق ىئكهنبارغۇد
كىشىلهر بۇنداق ەئھۋالغا يولۇققانـدا
ـــوالتتى ـــان ب ـــدىن يانغ .ۆئز نىيىتى
ۇئ. لېكىن بـارنېس ۇئنـداق قىلمـاپتۇ

ــــسوننىڭ شــــىركىتى تومــــاس ېئدى
جايالشقان شهھهرگه يـۈك پويىزىغـا

ـــــۇ ـــــويىزدىن. چۈشـــــۈپ بېرىپت پ
چۈشكهندە، بارنېس بىـر سـهرگهردان

ـــۇپ، ـــان بول ـــىنى ائلغ ـــڭتۈس  ۇئنى
ـــشاھنىڭ ـــسا بىـــر پادى خىيـــالى بول

ۇئنىڭ ىئستىكى بىر—تۈسىنى ائلغان
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ـــر ائدەتتىكـــى ىئـــستهك ەئمهس، بى
ــدمۇ ەئمهس ــر ۈئمى ائرزۇ ەئمهس، بى
ـــق ـــايىن ېئنى ـــر ىئنت ـــۇپ، ۇئ بى بول

ۇئ بـارلىقىنى. ائساسىي نىشان ىئـدى
ائتا قىلىش ائرقىلىـق ۆئز ىئـستىكىنى
ەئمهلگه ائشـۇرۇش ۈئچـۈن قهتىئـي

 .ە باغلىغانىئراد
بارنېس ائلدىن دېيىـشىپ قويمـايال
.ېئدىـسوننىڭ ىئشخانىـسىغا كهلــگهن
ســــېكرېتار ۇئنىڭــــدىن نېمىــــشقا
كهلگهنلىكىنــى ســورىغاندا، بــۇ يــاش
يىگىت ھېچ قانـداق ەئيمهنمهسـتىنال

مهن ېئدىــسونغا شــېرىك بــولغىلى«
ــــدىم .، دەپ جــــاۋاب بهرگهن»كهل

بارنېس ېئدىـسون بىـلهن كۆرۈشـۈپ،
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شـۇنىڭدىن. ت سۆزلهشـكهنبىر ساەئ
كېيىنال ېئدىسوننىڭ زاۋۇتىدا تـازىلىق
ــلىغان ــۇپ ىئــش باش ــسى بول .ىئشچى

ـــكهن ـــالر ۆئت ـــارنېس. يىل ـــا ب ەئمم
ــان ــشانى قىلغ ــڭ ائساســىي نى ۆئزىنى
.نهرســــىگه يېقىنمــــۇ كــــېلهلمىگهن
شۇنداقتىمۇ ۇئنىڭ كۆڭلىدە بىر ىئـش

ــان ــۈز بېرىــپ تۇرغ ۇئ: توختىمــاي ي
رىك بولــۇشۆئزىنىــڭ ېئدىــسونغا شــې

ــپ ــسايىن كۈچهيتى ــستىكىنى كۈن ىئ
ۆئز ىئرادىــسىدىن قىلچىمــۇ. ماڭغــان

يانماي، بىرەر پۇرسـهتنىڭ كېلىـشىنى
ـــۈتكهن، ۋە ـــلهن ك ســـهۋرچانلىق بى

ــار بولــۇپ تۇرغــان ۇئ. ۇئنىڭغــا تهيي
ــگه ــسى؟«: ۆئزى ــېمه پايدى ــڭ ن بۇنى
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مهن پىالنىمنى ۆئزگهرتىپ، بىـر مـال
ــاي ــۇپ ســىناپ باق ،»ســاتقۇچى بول

مهن بۇ«ۇئنىڭ ەئكسىچه، . ىگهندېم
ـــۇش ـــسونغا شـــېرىك بول يهرگه ېئدى

مۇشۇ ىئـش ۈئچـۈن. ۈئچۈن كهلدىم
ــهرپ ــسمى س ــان قى ــڭ قالغ ۆئمرۈمنى
بولسىمۇ بولسۇنكى، مهن چوقـۇم ۆئز
ــۇرىمهن ــگه ائش ــشانىمنى ەئمهل ،»نى

ۇئ ھهقىــــقهتهن قهتىئــــي. دېــــگهن
بىر ىئنتايىن ېئنىـق. نىيهتكه كهلگهن

ۇرغۇزۇپ، ۇئنىمهقسهتنى كۆڭۈلدە ت
ائدەمنىـــــڭ پۈتـــــۈن ۋۇجـــــۇدىنى
قاپلىۋالىدىغان دەرىجىـگه كهلگـۈچه
كۆڭۈلــدە ســاقالپ، ۇئنىڭغــا يېــتىش
ۈئچۈن توختاۋسىز كۈرەش قىلغاندا،



114 

ائدەم ھهقىقهتهن كۆزلىگهن ۈئنۈمگه
 .ېئرىشهلهيدۇ

بارنېس ېئدىـسونغا شـېرىك بولـۇش
ـــسوننىڭ ـــۈپ، ېئدى پۇرســـىتىنى كۈت

ــي  ــدا جهمىئ ــل5زاۋۇتى ــازىلىق يى  ت
يىلـــى-1888. ىئشچىـــسى بولغـــان

ېئدىسون بىـر ۈئنائلغـۇ ماشىنىـسىنى
ــــــڭ ــــــدا، ۇئنى ــــــىپ قىلغان كهش
شـــىركىتىدىكى بازارالشـــقا مهســـۇئل

بــــۇ ماشــــىنا«بولغــــان كىــــشىلهر 
، دەپ قـاراپ، ۇئنىڭغــا»سـېتىلمايدۇ

ــان ــچه قىزىقمىغ ــسا. ائن ــارنېس بول ب
ــــى مهن ســــاتااليمهن« ، دەپ»ۇئن

ــالىنى ېئ ــۇ خىي ــالپ، ب ــسونغاوئي دى
ېئدىسون بولسا ۇئنىڭغا بىـر. ېئيتقان
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.پۇرســـهت بېرىـــشنى قـــارار قىلغـــان
ــــشتا ــــىنىنى سېتى ــــارنېس ۇئ ماش ب
ىئنتـــــــايىن مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك
ـــىنىنى ـــيىن، ۇئ ماش ـــدىن كې بولغان
پۈتۈن ائمېرىكـا مىقياسـىدا سـېتىش
ۋە تــارقىتىش مــۇالزىمىتىنى بارنېــسقا

ـــارنېس. بهرگهن ـــپ ب ـــۇنداق قىلى ش
ــــسونغا ــــقهتهن شــــېرىكېئدى  ھهقى

وئيـالپ بـاي«شۇ ائرقىلىـق . بولغان
قـــانۇنىيىتىنى بىـــر قېـــتىم» بولـــۇش

3-2ۇئ بــاي بولــۇپ، . ىئــسپاتلىغان
مىليـــون دولـــالر پۇلغـــا ېئرىـــشكهن

ەئسىرنىڭ بېشىدىكى بـۇ-20بولۇپ، 
 مىليــــون پــــۇل ســــېتىۋېلىش2-3

ــته  ەئســىرنىڭ-21قىممىتــى جهھهت
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ــىدىكى  ــن60بهش ــون دولالردى  مىلي
ــۆپر ــدۇك ــوغرا كېلى ــا ت ــۇ. ەك پۇلغ ب

ـــۇھىمراق ـــدىنمۇ م ـــۇ پۇل يهردە ائش
وئرۇندا تۇرىدىغان نهرسه، بارنېسنىڭ
مۇنداق بىر ىئـشنى ىئـسپاتلىغىنىدىن

ــــارەت ــــازىرغىچه: ىئب ــــسانالر ھ ىئن
ـــــان، ىئنتـــــايىن ېئنىـــــق بايقالغ
ــــر ــــدىلىنىپ، بى ــــن پاي بىلىملهردى
ـــــىگه ـــــي نهرس ـــــالنى ەئمهلى خىي

تۆۋەنــدەبــۇ بىلىــم . ائيالندۇرااليــدۇ
ىئــستهك يــاكى«تونۇشــتۇرۇلىدىغان 

ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشان
 .دىن ىئبارەت» پرىنسىپى

 ىئستهك) 2(
سىز مهيلى بىر چوڭ نهرسـىنى ائرزۇ
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قىلىــڭ، يــاكى بىــر كىچىــك نهرســىنى
ـــر ـــڭ، ۇئنىـــڭ چوقـــۇم بى ائرزۇ قىلى
ائساســىي مهقــسىتى بــار بولــۇپ، بــۇ
ــــۆڭلىڭىزدە ــــسهت ســــىزنىڭ ك مهق

ېئنىق ۋە كونكرېت بۆلىـشىىئنتايىن 
ســىزنىڭ ىئــستىكىڭىز يــاكى. كېــرەك

ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانىڭىز
ــر ــر كونكرېــت نىــشان بۆلىــشى، بى بى
چوڭراق وئبيېكتىـپ بۆلىـشى، يـاكى
ـــــا ـــــۈن ھاياتىڭىزغ ســـــىزنىڭ پۈت
ـــــر ـــــدىغان بى ـــــك قىلى يېتهكچىلى
ـــك ســـۆز ـــسهپىۋىلىك ھېكمهتلى پهل

ەئگهر سـىز ۇئنـى. بۆلىشىمۇ مۇمكىن
ــــــا ــــــدىن رېائللىقق ــــــر خىيال بى
ائيالنــــدۇرماقچى بولىدىكهنــــسىز،
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ۇئنىـــڭ نامايهندىـــسىنىڭ قانـــداق
بولىـــدىغانلىقىنى چوقـــۇم ىئنتـــايىن

 .ېئنىق بىلىشىڭىز كېرەك
پسىخولوگىيىلىك پرىنسىپالر مۇنداق

 :دەيدۇ
بىرىنچى، ىئنسان بهدىنىنىڭ ھهر بىر
ــساننىڭ ــى ىئن ــارى ھهرىكىتىن ىئختىي

ــــۈرۈپ  ــــالى كهلت ــــدۇ،خىي چىقىرى
.كــونترول قىلىــدۇ، ۋە يېتهكلهيــدۇ
ــڭ رولــى ــداق جهريــان كۆڭۈلنى بۇن

 .ائرقىلىق ەئمهلگه ائشۇرۇلىدۇ
ـــزدا ـــىزنىڭ ېئڭىڭى ـــى، س ىئككىنچ
مهلــۇم بىــر خىيــال يــاكى ىئــدىيىنىڭ
مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى شــۇنىڭغا
ــــر خىــــل ــــدىغان بى ــــاس كېلى م
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ــۈرۈپ، ــا كهلت ــسىياتنى ۋۇجۇدق ھېس
 شــۇنىڭغاســىزنى ائشــۇ ھېســسىياتنى

ماس كېلىـدىغان بهدەن ھهرىكىـتىگه
بــــۇ. ائيالندۇرۇشــــقا قىــــستايدۇ

ھهرىــــكهت ســــىزنىڭ خىيالىڭىزغــــا
 .تهلتۆكۈس ۇئيغۇنالشقان بولىدۇ

بــۇ پرىنــسىپنى باشــقىچىرەك بايــان
ــق ــر ناھــايىتى ېئنى ــساق، ســىز بى قىل
مهقسهتنى تالالپ، ائشـۇ مهقـسهتنى
ەئمهلــگه ائشۇرۇشــقا قهتىئــي ىئــرادە

ىز، ائشـۇ تالالشـنى قىلغـانباغلىسىڭ
پهيتـــتىن باشـــالپال، بـــۇ مهقـــسهت
ســـىزنىڭ ېئڭىڭىزدىكـــى ھۆكـــۈمران
ـــــدىغان خىيالغـــــا ـــــدا تۇرى وئرۇن

شۇنىڭ بىـلهن سـىز ائشـۇ. ائيلىنىدۇ
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مهقــــسهتنى ەئمهلــــگه ائشــــۇرۇش
ــــي ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان ھهقىقى
ـــــــا، ۋە ـــــــا، ۇئچۇرالرغ ەئھۋالالرغ
.بىلىملهرگه سـهزگۈر بولـۇپ تۇرىـسىز

كۆڭلىڭىزگه بىر ىئنتـايىن ېئنىـقسىز 
مهقــــسهتنى وئرناتقــــان پهيتــــتىن
باشالپال، سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز ائڭلىـق
ــدا ائشــۇ مهقــسهتنى ۋە ائڭــسىز ھال
ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش ۈئچـــۈن زۆرۈر
ــدۇ، ۋە ــالالرنى يىغى ــان ماتېرىي بولغ

 .ۇئالرنى ۆئزىدە ساقاليدۇ
ـــڭ ىئـــستهك ســـىزنىڭ ھاياتىڭىزنى

كهنلىكىنـىېئنىق مهقسىتىنىڭ نېمه ىئ
ــدۇر ــدىغان ائمىل ــىزنىڭ. بهلگىلهي س

ائساســــىي ىئــــستىكىڭىزنىڭ نــــېمه
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ىئكهنلىكىنــــى باشــــقا ھــــېچ كىــــم
ۇئنـــى ســـىز. بهلگىـــلهپ بهرمهيـــدۇ

ۆئزىڭىز تاللىغان ھامان، ۇئ سـىزنىڭ
ىئنتايىن ېئنىق ائساسىي نىشانىڭىزغا
ائيلىنىپ، ۇئ بىر رېائللىققا ائيلىنىـپ
بولغـــۇچه ســـىزنىڭ كۆڭلىڭىزنىـــڭ

باشقا بىر. دىققهت مهركىزىدە تۇرىدۇ
ــۆڭلىڭىزگه ــددىيهتلىك ىئــستهك ك زى
كىرمىگۈچه، ەئسلىدىكى ىئستهك ۆئز

 .وئرنىنى بوشاتمايدۇ
ــاتىڭىز ۈئچــۈن ەئگهر ســىز ۆئز ھاي
بىر ىئنتايىن ېئنىق ائساسىي نىشاننى
ـــــــىز ۆئز ـــــــسىز، س تاللىمايدىكهن
ــــــــــلهن ۆئز ــــــــــز بى ېئنېرگىيىڭى
ـــ ـــايىن ك ـــۇرىڭىزنى ىئنت ۆپتهپهكك
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ىئشالرغا ۋە ھهر خىـل يۆنىلىـشلهرگه
چېچىۋېتىپ، كـۈچىڭىزنى بىـر يهرگه
يىغالمايـــسىز، ھهمـــدە قارارســـىز ۋە

بۇ خۇددى. ائجىز ھالهتته ياشايسىز
بىــر چوڭــايتقۇچى ەئيــنهك يــاكى

سـىز كـۈن نـۇرىنى. لېنزىغا وئخشاش
ــر ــلهن بى ــنهك بى ــر ەئي ــۇنداق بى ائش
ــدا ــۈك ھال ــايىن كۈچل ــا ىئنت نۇقتىغ

رقىلىــــق، بىــــر پهننــــىيىغىــــش ائ
.كۆيــدۈرۈپ، ۇئنــى تېشىۋېتهلهيــسىز
ــى ــسهتنىڭ رول ــق مهق ــايىن ېئنى ىئنت
ەئنه شۇ چوڭايتقۇچى ەئينهكنىڭكـى

ـــشاش ـــلهن وئخ ـــىز ۇئ. بى ەئگهر س
ـــشاش ـــپ، وئخ ـــى ېئلىۋېتى ەئينهكن
ــى ــۇرىنى ھېلىق ــۈن ن ــداردىكى ك مىق
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پهنـــــگه بىـــــرەر مىليـــــون يىـــــل
ــــز چۈشۈرســــىڭىزمۇ، ۇئنــــى ھهرگى

 .زكۆيدۈرەلمهيسى
ــــڭ ىئــــستىكىنى ــــىز ۆئزىڭىزنى س
ـــلهن ـــتايىدىللىق بى ـــايىن ەئس ىئنت
ــالالپ ــى ت ــدە ۇئن ــشىڭىز، ھهم تاللى
ــر ۋاراق ــيىن، ۇئنــى بى ــدىن كې بولغان
قهغهزگه يېزىــــپ، ھهر كــــۈنى كهم
ــــۆرۈپ ــــتىم ك ــــر قې ــــدە بى دېگهن
ــاپالپ ــا چ ــر جايغ ــدىغان بى تۇراالي

بۇنداق قىلىـشنىڭ. قويۇشىڭىز كېرەك
يهنـى،. بارپسىخولوگىيىلىك ائساسى 

مۇشــۇنداق قىلىــشتىكى ســهۋەب، بــۇ
مهقـــسهتنى ۆئزىڭىزنىـــڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىغــا ىئنتــايىن قــاتتىق وئرنىتىــپ،
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ۇئنى يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا بىـر ائدەت
يــاكى بىــر اليىــھه ســۈپىتىدە قوبــۇل
قىلـــــدۇرۇپ، شـــــۇ ائرقىلىـــــق ۆئز
ــــــــــش ــــــــــاتىڭىزدىكى ىئ -ھاي

ــسهت ــۇ مهق ــاائلىيهتلىرىڭىزگه ائش پ
دىغان، سىزنى ائشۇھۆكۈمرانلىق قىلى

مهقـــسهتنىڭ ىئچىـــگه يوشـــۇرۇلغان
ـــــــــۇقهدەم ـــــــــىگه قهدەمم نهرس
ــــۋالنى ــــر ەئھ ــــدىغان بى يېتهكلهي

 .ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشتىن ىئبارەت
ســـــــىزنىڭ ۆئز ىئـــــــستىكىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا ىئنتايىن
قــــــــاتتىق وئرنۇتالىــــــــشىڭىزنىڭ
ـــــــسىپى ـــــــسىخولوگىيىلىك پرىن پ

تىــــن» ائپتوماتىــــك تهكلىــــپ«
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ـــارەتىئ ـــزگه-ۇئ ســـىز ۆئز. ب ۆئزىڭى
.قايتــا بېرىــدىغان تهكلىپتــۇر-قايتــا

ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
ـــم ـــسپاتلىغان-ىئلى ـــۇق ىئ پهن تول

ـــۇپ، شـــۇنىڭغا ائساســـالنغاندا، بول
ــــايىن ــــۆڭلىڭىزگه ىئنت ســــىزنىڭ ك
چوڭقۇر وئرناپ كهتكهن بىر ىئـستهك
ســىزنىڭ پۈتــۈن بهدىنىڭىــز بىــلهن

زى بىــلهنپۈتــۈن ۋۇجــۇدىڭىزنى ۆئ
ــــر ــــۆڭلىڭىزنى بى ــــدۇرۇپ، ك تويۇن
ـــــا ـــــۈك ماگنىتق ـــــايىن كۈچل ىئنت

ــــــــــدۇ ــــــــــىزنىڭ. ائيالندۇرى س
ــيهتكه ــر ەئمهلى ــستهيدىغىنىڭىز بى ىئ
ۇئيغۇن نهرسىال بولىدىكهن، ماگنىتقا
وئخـــشاپ قالغـــان كـــۆڭلىڭىز ســـىز
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ــــگه ىئــــستىگهن نهرســــىلهرنى ۆئزى
تومــاس ېئدىــسون. تارتىــپ كېلىــدۇ

ــسىپتىن پايــد ــا شــۇ پرىن ىلىنىپ،مان
ۆئزىنىڭ ەئسلىدىكى ىئنتايىن تـۆۋەن
وئرنىــــدىن ائمېرىكــــا ۋۇجۇدقــــا
كهلتۈرگهن تـارىختىكى ەئڭ داڭلىـق
كهشــــپىياتچى بولــــۇش وئرنىغــــا

بارنېــــسمۇ ائشــــۇ. كۆتــــۈرۈلگهن
ــــسىپتىن پايــــدىلىنىپ، بىــــر پرىن
ـــا ـــر چـــوڭ بايغ ســـهرگهرداندىن بى

ېئيبرىخام لىنكولنمۇ ائشـۇ. ائيالنغان
ــــسىپتىن پايــــدىل ىنىپ، بىــــرپرىن

كهمبهغهلنىـــــــــڭ بالىـــــــــسىدىن
ــــــــق ــــــــڭ ەئڭ داڭلى ائمېرىكىنى
.پرېزىدېنتلىرىنىڭ بىرىگه ائيالنغان
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مېنىــڭ ھــازىرغىچه بولغــان: ىئــالۋە
ـــىي رول ـــدا ائساس ـــۈن ھاياتىم پۈت
ــــۇ ــــىمۇ دەل ائش ــــان نهرس وئينىغ
ــسىپىدىن ــپ پرىن ــك تهكلى ائپتوماتى

 .ىئبارەت
يۇقىرىــدىكى ائپتوماتىــك تهكلىــپ

غرا چۈشىنىش ۈئچۈن،پرىنسىپىنى تو
.سىزگه مۇنداق بىر مىسال كۆرسىتهي
ەئگهر سىزنىڭ ىئـستهيدىغىنىڭىز بىـر
ــىزنىڭ ــسا، س ــل بول ــى ائپتوموبى يېڭ
ــــستىكىڭىزنىڭ ــــر ىئ ــــۇنداق بى ائش
بولغىنى ۈئچـۈنال ۇئ ماشـىنا سـىزنىڭ
.ۆئيىڭىزنىڭ ائلدىغا كېلىپ قالمايدۇ
ەئممــا ســىزنىڭ ائشــۇ ماشــىنىغا بىــر

ـــاركۆيـــۈپ تۇرغـــان ىئـــ ستىكىڭىز ب
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بولىدىكهن، بۇ ىئستهك سـىزنى ائشـۇ
ماشىنىنى ېئلىش ۈئچـۈن كېتىـدىغان
پۇلغا ېئرىشىش يولىـدا قوللىنىـدىغان

 .توغرا ھهرىكهتلهرگه يېتهكلهيدۇ
بىــــر ىئــــستهكنى ائلتۇنغــــا) 3(

- قهدەم6ائيالندۇرۇشــــــــــــــنىڭ 
 باسقۇچلىرى

ەئگهر ســىزنىڭ بىــر بــاي بولــۇش
لىققــاىئــستىكىڭىز بولــسا، ۇئنــى رېائل

6ائيالندۇرۇش ۈئچـۈن تۆۋەنـدىكى 
باسقۇچالرنى-ېئنىق، ەئمهلىي قهدەم

 :بېسىشىڭىز كېرەك
كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پـۇل-1

ــــــق ــــــستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنى ىئ
 مىـــڭ50مهســـىلهن، : بهلگىـــلهڭ
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 .دولالر
ــــۇلنى قولغــــا-2 ســــىز ائشــــۇ پ

ــــڭ ــــيىن، ۇئنى ــــدىن كې كهلتۈرگهن
ىزنىزاكىتىنى قانـداق بېرىـدىغانلىقىڭ

بـــۇ دۇنيـــادا—ېئنىـــق بهلگىـــلهڭ
ھېچنېمه بهرمهي، پهقهتال ائلىدىغان

 .ىئش يوق
ائشۇ پۇلغا ېئرىشمهكچى بولغان-3

 .ۋاقىتنى ېئنىق بېكىتىڭ
ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى قانــداق-4

ــر ەئمهلــگه ائشــۇرۇش توغرىــسىدا بى
شۇنداقال. ېئنىق پىالن تۈزۈپ چىقىڭ

ـــسۇن ـــارلىقىڭىز بول -ســـىزنىڭ تهيي
.ۇن، شۇ زامانال ىئش باشالڭبولمىس

ــۇقىرىقى -5 ــر ۋاراق قهغهزگه ي 4بى



130 

نهرسىنى ناھـايىتى ېئنىـق، ناھـايىتى
 .ىئخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ

قهغهزگه يېزىلغــان بــۇ نهرســىنى-6
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن
ــتىم، ۋە ــر قې ــنال بى ــدىن كېيى قوپقان
ــر ــۇرۇن بى ــتىن ب ــشىمى ۇئخالش ائخ

ســىز. چىقىــڭقېــتىم ۈئنلــۈك وئقــۇپ 
ائشۇ پۇلغـا«ۇئنى وئقۇۋاتقاندا، سىز 
ــــشىمهن ــــۇم ېئرى -، دەپ ۆئز»چوق

ــا ــۇ پۇلغ ــشىنىپ، ائش ــزگه ىئ ۆئزىڭى
ېئرىشكهن ۋاقىتتىكى ەئھۋالالرنى كۆز
ائلـــــدىڭىزغا كهلتـــــۈرۈپ، ائشـــــۇ
ــپ ــى ھېســسىياتىڭىزنى بىلى ۋاقىتتىك

 .تۇرۇڭ
 قهدەمنى ەئمهلگه ائشۇرۇشـتا6بۇ 
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زگهســى» كۆيــۈپ تۇرغــان ىئــستهك«
ەئگهر. ىئنتايىن زور ياردەم قىالاليدۇ

ائشـــۇ پۇلغـــا ېئرىـــشىش ىئـــستىكى
ــــۇدىڭىزنى ــــۈن ۋۇج ــــىزنىڭ پۈت س
ـــۇ ـــىزنىڭ ائش ـــدىكهن، س چىرمىۋالى
پۇلغا چوقۇم ېئرىـشهلهيدىغانلىقىڭىز

ـــدە ۆئز ۆئزىڭىزنـــى قايىـــل-ھهققى
قىلىــــــشىڭىز ھهرگىــــــز تهســــــكه

ــــــــدۇ ــــــــىزنىڭ ۆئز. توختىماي س
ـــــدا ـــــتىش يولى ـــــا يې ائرزۇيىڭىزغ

ىرىشىــــــشىڭىز، ســــــىزنىڭ بىــــــرت
ـــسۇن ـــزگه ائيالن ـــىز ۇئ. ائدىتىڭى س

:ائرزۇيىڭىزدىن ھهرگىزمۇ ائيرىلمـاڭ
ۇئنىڭ بىـلهن بىلـله ۇئخـالڭ، ۇئنىـڭ
بىلهن بىلله تاماق يهڭ، ۇئنىڭ بىلهن
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ــله ــاڭ، ۇئنىــڭ بىــلهن بىل ــله وئين بىل
ىئشلهڭ، ۇئنىڭ بىلهن بىلـله ياشـاڭ،

  .ۋە ۇئنىڭ بىلهن بىلله وئيالڭ
ه بولغان ئېتىقاد ۋه ئۆزىگ. 6

 ئادهت قانۇنىيىتى
ائلدىنقى بۆلـۈملهردە مهن مۇنـداق

ســــىز: ۇئقــــۇمالرنى تونۇشــــتۇردۇم
قايتـــا مۇەئييهنلهشـــتۈرۈش-قايتـــا

ائرقىلىق ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا
ــر ــداق بى ــان ھهر قان ــاتتىق وئرناتق ق
ىئدىيه ائپتوماتىك ھالـدا بىـر پىـالن

دىنۇئنىڭـ. ياكى اليىھىگه ائيلىنىدۇ
ــۈچ ــۆرۈنمهس ك ــل ك ــر خى ــيىن بى كې
ــــدىن پايــــدىلىنىپ، مۇشــــۇ اليىھى
ــــۇ ــــى ائش ــــىزنىڭ ھهرىكىتىڭىزن س
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پىالنـــدىكى مهقـــسهتنى ەئمهلـــگه
سـىز ۆئزىڭىـز. ائشۇرۇشقا توغرىاليدۇ

تاللىغــان ھهر قانــداق بىــر ىئــدىيىنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
وئرنىتىشقا پايدىلىنىدىغان پرىنـسىپ

ـــــپ« ـــــك تهكلى ، دەپ»ائپتوماتى
ائتىلىدىغان بولۇپ، ۇئ سـىز ۆئزىڭىـز
ـــــــدىغان ـــــــۆڭلىڭىزگه بېرى ۆئز ك

 .تهكلىپتىن ىئبارەت
خـــۇددى ېئلېكتـــر ېئنېرگىيىــــسى

ـــاقالرنى-زاۋۇت ـــانىالردىكى چ كارخ
ــۈن ــسانىيهت ۈئچ ــپ، ىئن چۆرگىلىتى

مىليونلىغــان شــهكىلدە-مىڭلىغــان
خىزمهت قىلىدىغىنىغا، ياكى بولمىسا

ايـــاتنىتـــوغرا پايدىالنمىغانـــدا ھ
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ۈئســتۈن قىلىۋېتىــدىغىنىغا-ائســتىن
وئخــــــــــشاش، ەئگهر تــــــــــوغرا
پايدىالنـسىڭىز ائپتوماتىـك تهكلىـپ
پرىنــــسىپىمۇ ســــىزنى تىنچلىــــق ۋە
ـــا ـــز چوققىلىرىغ ـــشنىڭ ېئگى گۈللىنى

شـۇنداقال، ەئگهر تـوغرا. چىقىرااليدۇ
پايدىلىنالمىــــــسىڭىز، ۇئ ســــــىزنى

وئقــــــــــــــــــــــــۇبهت ۋە-ائزاب
ـــڭ وئي ـــۇر-كهمبهغهلچىلىكنى چوڭق

ــــۈرۈۋېتهلهيدۇ ــــك. چۈش ائپتوماتى
تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ بۇنــداق رولــى
بىـــر ىئـــدىيىنى ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ــــق ــــتىش ائرقىلى ــــا وئرنى ېئڭىڭىزغ

مهن مهزكــــۇر. ەئمهلــــگه ائشــــىدۇ
بۆلۈمــدە بىــر ىئــدىيىنى يوشــۇرۇن
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ائڭغـــــا وئرنىتىـــــشتا كهم بولـــــسا
بولمايدىغان بىر قانچه ېئلېمېنتالرنـى

 .تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن
ــــــــــــلهن) 1( ــــــــــــاد بى ېئتىق

 مۇەئييهنلهشتۈرۈش
ھازىرقى زامانـدا كـۆپىنچه كىـشىلهر

ــگهن ســۆزنى » ېئتىقــاد« دىنىــي«دې
دېــگهن» ېئتىقــاد، دىنىــي ەئقىــدە

ســۆزلهر بىــلهن وئخــشاش مهنىــدە
ـــېكىن، ناپولىيوننىـــڭ. ىئـــشلىتىدۇ ل

سىزنىڭ مهلـۇم بىـر«كىتابىدا بۇ سۆز 
ــــــــدىغانلىقىڭىز ىئــــــــشنى قىالالي

ۆئزىڭىزگه بولغان-توغرىسىدىكى ۆئز
ىئشهنچ، قاراش، مـۇتلهق ۋە قهتىئـي

دېگهن مهنىـدە» تهۋرەنمهس ەئقىدە
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 .ىئشلىتىلگهن
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ
بىــــــر ىئــــــستهكنى رېائللىققــــــا
ـــى ـــۇھىم رولىن ـــتىكى م ائيالندۇرۇش
ـــــلهن ـــــدى بى ـــــشته، ائل چۈشىنى
تۆۋەندىكى باياناتنى توغرا ۋە تولۇق

ـــايىن  ـــىنىۋېلىش ىئنت ـــۇھىمچۈش :م
ېئتىقاد كۆڭۈلنىـڭ بىـر خىـل ھـالىتى
بولــۇپ، ۇئنــى ائپتوماتىــك تهكلىــپ
پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ، يوشـۇرۇن
ــتىش ائرقىلىــق ــرار ۆئگى ــا تهك ائڭغ

تهكـرار. ۋۇجۇدقا كهلتۈرگىلى بولىدۇ
ـــــى ـــــتۈرۈش ھهرىكىت مۇەئييهنلهش
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغـا بـۇيرۇق
بهرگهن بىـــلهن وئخـــشاش بولـــۇپ،
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ـــ ـــاد ھېســـسىياتىنىۆئزىڭى زدە ېئتىق
ۆئزلۈكىـــــــدىن يېتىلدۈرۈشـــــــنىڭ

ــردىن ــان بى ــازىرغىچه بايقالغ ــر-ھ بى
 .ۈئنۈملۈك ۇئسۇلىدۇر

ـــــاكى ـــــدىڭىز، ي ـــــىزنىڭ ەئقى س
ېئتىقــــادىڭىز، ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ـــــــــى ـــــــــڭ ھهرىكىتىن ېئڭىڭىزنى
ـــۇپ ـــت بول ـــدىغان ېئلېمېن بهلگىلهي

ــسابلىنىدۇ ــر. ھې ــداق بى ســىز ھهر قان
ـــڭ يو ـــستهكنى ۆئزىڭىزنى ـــۇرۇنىئ ش

»ۇئ چوقۇم ەئمهلگه ائشىدۇ«ېئڭىغا 
دېـگهن ەئقىـدە بىـلهن تۇرغۇزغانــدا،
ســــــىزنىڭ يوشــــــۇرۇن ېئڭىڭىــــــز
ــــــدىغان ەئڭ ــــــشقا بولى پايدىلىنى
بىۋاسىته ۋە ەئڭ ەئمهلىي يـولالردىن
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پايــدىلىنىپ ۇئنــى ۆئزىنىــڭ مــاددىي
يهنــى،. ېئكۋىۋالېنتىغــا ائيالندۇرىــدۇ

بۇنى باشقىچىرەك بايان قىلساق، سىز
ىــر ىئــستهكنى يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــاب

بـۇ«وئرناتقان ۋاقىتتا، ۇئنى چوقـۇم 
،»ىئستىكىم چوقۇم ەئمهلگه ائشـىدۇ

دېگهن ەئقىدە يـاكى ېئتىقـاد بىـلهن
ــستهكنى ــاكى ۇئ ىئ ــتۈرۈپ، ي بىرلهش
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا ائشــۇنداق بىــر
ەئقىــدە يــاكى ېئتىقــاد دەرىجىــسىگه
كۆتــــۈرۈپ تــــۇرۇپ وئرنىتىــــشىڭىز

نـداق قىلمايدىكهنـسىز، ۇئۇئ. كېرەك
ــــڭ يوشــــۇرۇن ىئــــستهك ۆئزىڭىزنى
ېئڭىنىڭ ھهرىكىتىنى كونترول قىلىـش

 .رولىنى ۆئتىيهلمهيدۇ
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نـــى كىـــشىلهر» بىتهلهيلىـــك«) 2(
 ۆئزلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ـــلهر ـــان ائدەم ـــادا مىليونلىغ دۇني
ـــــر ـــــڭ بى ـــــاركى، ۇئالر ۆئزلىرىنى ب
كهمــــبهغهل ھــــالهتكه چۈشــــۈپ

لـۇپ بۆلىـشىنىقېلىشىنى، يـاكى مهغ
»تهلهيسىزلىك«ياكى » بىتهلهيلىك«

دەپ ائتىلىــدىغان بىــر خىــل غهلىــته
كۈچنىــڭ تهســىرىدىن بولغــان، دەپ

ۇئنـى بىـز ۆئزىمىـز«ھهمدە . قارايدۇ
، دەپ»كـــــــونترول قىاللمـــــــايمىز

ەئمهلىيهتــــته بولــــسا،. وئياليــــدۇ
ــــلهن نهس ــــۈلپىتى بى ــــڭ ك ۇئالرنى
ــۈرۈپ ــرى كهلت بېسىــشىنى ۇئالر ۆئزلى

يهنى، ۇئالرنىڭ يوشـۇرۇن. رغانچىقا
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،»مهن بىــر بىــتهلهي ائدەم«ېئڭىغــا 
ـــاپ ـــاراش وئرن ـــهلبىي ق ـــگهن س دې
كهتــكهن بولــۇپ، يوشــۇرۇن ائڭ بىــر
سهلبىي ماھىيهتلىك قاراشقا خـۇددى
ــقا ــك قاراش ــابىي ماھىيهتلى ــر ىئج بى
ـــدىغان ـــۇائمىله قىلى ـــشاشال م وئخ
بولغاچقا، ۇئالرنىـڭ يوشـۇرۇن ېئڭـى

ــهلبىي تونۇ ــۇ س ــاائش ــنى رېائللىقق ش
ەئگهر سىز بىر سهلبىي. ائيالندۇرغان

ىئــدىيىنى كــاللىڭىزدا نۇرغــۇن قېــتىم
ـــــسىز، ـــــرارالپ وئيالۋېرىدىكهن تهك
يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىـــز ۇئنـــى ۆئزىـــگه
ائخىرى قوبۇل قىلىدۇ، ھهمدە ۇئنـى

ــــي قهدەم باســــقۇچالر-ەئڭ ەئمهلى
ــــدۇرۇش ــــا ائيالن ــــلهن رېائللىقق بى
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 .ۈئچۈن ھهرىكهت قوللىنىدۇ
تهلهيلىك ېئڭىـدىن ساقلىنىـشتىنبى

باشقا، سىز ۆئزىڭىزگه نىـسبهتهن بىـر
ىئــشهنچ تۇرغۇزغانــدا، ۇئنــى چوقــۇم
ـــــــسىدە ـــــــۇرۇن ائڭ دەرىجى يوش

ەئگهر ســـىز. تۇرغۇزۇشـــىڭىز كېـــرەك
ۆئزىڭىزنىـــڭ مهلـــۇم بىـــر ىئـــشنى
ــــــــدىغان ــــــــا چىقىراالي ۋۇجۇدق
قابىلىيىتىگه نىـسبهتهن كاللىڭىزنىـڭ

زراقـــالائرقـــا تهرىپىـــدە بولـــسىمۇ ائ
گۇمانــدا بولىدىكهنــسىز، يــاكى ســىز

ۆئزىڭىزگه ىئشهنگهن-يالغاندىن ۆئز
بىــر قىيـــاپهتكه كىرىۋالىدىكهنـــسىز،
قىلماقچى بولغان ىئشىڭىز ھهرگىزمـۇ

 .ۈئنۈم بهرمهيدۇ
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ھېسسىيات بىـلهن بىرلهشـكهن) 3(
 تهپهككۇر

پهقهت ھېســـسىياتالر بىـــلهن زىـــچ
خىيــــالالرال-بىرلهشــــتۈرۈلگهن وئي

ائڭغـــا ھهقىقىـــي تـــۈردەيوشـــۇرۇن 
كـــــۆپ. تهســـــىر كۆرســـــىتهلهيدۇ

ـــات ۋە ـــشىلهر كهيپىي ـــاندىكى كى س
ـــونترول ـــدىن ك ـــسىيات تهرىپى ھېس

شـــــۇنداق بولغاچقـــــا. قىلىنىـــــدۇ
ــــــدىكى ەئڭ ــــــسىياتالر ىئچى ھېس
ـــۋېلىش ـــدان بىلى ـــۇھىملىرىنى وئب م

ائساســــــــلىق. ناھــــــــايىتى زۆرۈر
ـــسىياتالردىن  ـــابىي ۋە 7ھېس 7 ىئج

ــار ــسىياتالر ب ــهلبىي ھېس  بولــۇپ،س
ــــىزنىڭ ــــسىياتالر س ــــهلبىي ھېس س



143 

خىيالىڭىزغا تهبىىئـي ھالـدا كىرىـپ،
ســـىزنىڭ يـــاردىمىڭىزگه تايانمـــايال

ـــوپ ـــۇرۇن-ت ـــىزنىڭ يوش ـــوغرا س ت
ىئجــابىي. ېئڭىڭىزغــا يېتىــپ بارىــدۇ

ـــــىز ـــــسا، س ـــــسىياتالرنى بول ھېس
ــسىپىدىن ــپ پرىن ــك تهكلى ائپتوماتى
پايــــدىلىنىپ، خــــۇددى وئكــــۇل
ـــــــۆڭلىڭىز ـــــــدەك ۆئز ك گهۇئرغان

ــسىڭىز بولمايــدۇ شــۇنداق. كىرگۈزمى
قىلغانـــدىن كېيىـــنال، ۇئ ىئجـــابىي
ھېســــسىياتالر ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن

 .ېئڭىڭىزغا يېتىپ بارااليدۇ
ـــۇ ھېســـسىياتالر، يـــاكى تۇيغـــۇ ب
ـــا ـــۇددى خېمىرغ ـــسلىرى، خ ىئمپۇل
سالىدىغان خېمىرتۇرۇچقا وئخـشاش
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ــر ــسلىرىنى بى ــال ىئمپۇل ــۇپ، خىي بول
تىـــپپاســـسىپ ھـــالهتتىن بىـــر ائك

ــكهت ــدىغان ھهرى ھــالهتكه ۆئزگهرتى
.ېئلېمېنتــــى بولــــۇپ ھېــــسابلىنىدۇ
شۇڭالشقا ھېسسىيات بىلهن ناھايىتى
ـــال ـــتۈرۈلگهن خىي ياخـــشى بىرلهش

ــسلىرى  ــهۋەبلهر«ىئمپۇل ــوغۇق س »س
تۈپهيلىــــدىن باشــــالنغان خىيــــال
ىئمپۇلسلىرىغا قارىغاندا كۆپ ائسـان

 .ۈئنۈم بېرىدۇ
ـــــابىي ـــــلىق ىئج ـــــته ائساس يهت

 :اتالر مۇنۇالردىن ىئبارەتھېسسىي
 ىئستهك ھېسسىياتى-1
 ېئتىقاد ھېسسىياتى-2
 مۇھهببهت ھېسسىياتى-3
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ــــــــىۋەت-4 ــــــــسىي مۇناس جىن
 ھېسسىياتى

 قىزغىنلىق ھېسسىياتى-5
 رومانتىك ىئشالر ھېسسىياتى-6
 ۈئمىد ھېسسىياتى-7

ىئجابىي ھېسسىياتالردىن بـۇالردىن
باشقىسىمۇ بار بولـۇپ، بـۇ يهتتىـسى

ــــڭ  ــــادىيۇئالرنى ــــدىكى ىئج ىئچى
ــۆپ ــشىلهر ەئڭ ك ــشچانلىقتا كى تىرى
ـــــۈك ـــــدىغان ۋە ەئڭ كۈچل قوللىنى

 .ھېسسىياتالردۇر
ـــــهلبىي ـــــلىق س ـــــته ائساس يهت

 :ھېسسىياتالر مۇنۇالردىن ىئبارەت
 قورقۇش ھېسسىياتى-1
 قىزغىنىش ھېسسىياتى-2
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 ۆئچمهنلىك ھېسسىياتى-3
 ىئنتىقام ېئلىش ھېسسىياتى-4
ــــــۈك -5 ــــــق(ائچ كۆزل )بېخىللى

 ھېسسىياتى
 خۇراپاتلىق ھېسسىياتى-6
 ائغرىنىش ھېسسىياتى-7

ىئنــــسان كۆڭلىــــدە ىئجــــابىي ۋە
ــا ــرال ۋاقىتت ســهلبىي ھېســسىياتالر بى
—تهڭ مهۋجۇت بولـۇپ تۇرالمايـدۇ

چوقۇم ۇئالرنىـڭ بىـرى ھۆكۈمرانلىـق
ــــــدۇ ــــــدا تۇرى ــــــابىي. وئرۇن ىئج

ھېســـــــسىياتنى كـــــــۆڭلىڭىزدىكى
ـــۇزۇش ـــا وئلتۇرغ ھۆكـــۈمران وئرۇنغ

ڭ مهســۇئلىيىتىڭىز بولــۇپ، بــۇســىزنى
ىئــشتا ائدەت قــانۇنىيىتى ســىزگه زور



147 

.دەرىجىـــــدە يـــــاردەم قىالاليـــــدۇ
ىئمكانىيهتنىـــڭ بـــارىچه ۆئزىڭىـــزدە
ىئجابىي ھېسسىياتالرنى قـوللىنىش ۋە
ـــى ـــدىلىنىش ائدىتىن ـــن پاي ۇئالردى

شۇنداق قىلىش ائرقىلىق. يېتىلدۈرۈڭ
سىز قهلبىڭىزنى ىئجابىي ھېسسىياتالر

تهلتۆكۈس تولدۇرۇپ، سهلبىيبىلهن 
ــال ــۆڭلىڭىزگه زادى ــسىياتالرنى ك ھېس

ـــسىز ـــرەلمهس قىلىۋېتهلهي ـــىز. كى س
مۇشۇ ۇئسۇلدىن ەئينهن ۋە داۋاملىق
پايــدىلىنىش ائرقىلىــق ۆئزىڭىزنىــڭ
ـــــۈنلهي ـــــى پۈت ـــــۇرۇن ېئڭىن يوش

يوشـــــــۇرۇن. تىزگىنلىيهلهيـــــــسىز
ېئڭىڭىزدا بىرال سهلبىي ھېسسىياتنىڭ

ــۇپ تۇرۇشــى  ــىزنىڭمهۋجــۇت بول س
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يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــزدىن كېلىــدىغان
بــــارلىق ىئجــــابىي يــــاردەملهرنى

 .پۈتۈنلهي ۈئزۈپ تاشلىۋېتهلهيدۇ
قىسقىسى، سىزنىڭ خىياللىرىڭىزنىڭ
ھېســـسىيات يـــاكى تۇيغـــۇ قىـــسمى
سىزنىڭ خىياللىرىڭىزغا جۇشـقۇنلۇق،
ھايــاتىي كــۈچ ۋە ھهرىــكهت ائتــا
ــېس ــۇپ، ھ ــه بول ــدىغان نهرس -قىلى

ــرىلگهن ۋ ــۇ بې ــلهنتۇيغ ــاد بى ە ېئتىق
ــــۇ ــــالالر ش ــــتۈرۈلگهن خىي بىرلهش
ۋاقىتنىڭ ۆئزىدىال ۆئزلىرىنىڭ ماددىي
.ېئكۋىۋالېنتىغا ۆئزگىرىشكه باشاليدۇ

ــالۋە ــان: ىئ ــىزنى وئنلىغ -ەئگهر س
ــــولالپ ۋە ــــشىلهر ق ــــۈزلىگهن كى ي
ـــــرال ائدەم ـــــشالپ، پهقهت بى ائلقى
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ســــــىزگه تــــــۆھمهت چــــــاپالپ،
ائدالهتسىزلىك بىلهن ھۇجۇم قىلغـان

 زەربه بهرگهن بولـــــسا، ســـــىزگهۋە
يـــــۈزلىگهن-قالغـــــان وئنلىغـــــان

ـــدا ائدەملهرنىـــڭ قىلغىنىغـــا قارىغان
ائشۇ بىر ائدەمنىڭ قىلغىنـى بهكـرەك

ــــدۇ ــــىر قىلى ــــىرنى. تهس ــــۇ تهس ب
كۆڭلىڭىزدىن چىقىرىۋېتىش ۈئچۈنمۇ

بۇنىـڭ. خېلى ۇئزۇن ۋاقىـت كېتىـدۇ
ــدەك، ــدا ېئيتىلغىنى ــهۋەبى، يۇقىرى س

ـــسىيات ـــهلبىي ھېس ـــر س ـــلهنبى  بى
بىرلهشكهن خىيال سىزنىڭ يوشـۇرۇن
ېئڭىڭىزغا ھېچ قانداق توسالغۇ يوقال
ــــدۇر ــــپ بارىدىغانلىقى .ۇئدۇل يېتى
ھازىرقى مىسالدا، سـىزنىڭ يوشـۇرۇن
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ـــــا ـــــرگهن خىيالغ ـــــا كى ېئڭىڭىزغ
ۆئچمهنلىــــك ۋە ىئنتىقــــام ېئلىــــش

 .ھېسسىياتلىرى قوشۇلغان بولىدۇ
ـــۇر) 4( ـــر تهپهكك ـــداق بى ھهر قان

ــــگه ۆئز ــــلهن وئخــــشاشۆئزى ى بى
 تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ

بىر باياناتنىڭ راست يـاكى يالغـان
بۆلىشىدىن قهتىئي نهزەر، ۇئنـى سـىز

قايتـــــا-ۆئزىڭىـــــزگه قايتـــــا-ۆئز
تهكـــرارالپ دەۋېرىدىكهنـــسىز، ســـىز

، دەپ»بـۇ راسـت«ائخىرى ۇئنىڭغا 
ــسىز ــۇپ قالى ــشىنىدىغان بول ــر. ىئ بى

ــا ــزگه قايت ــى ۆئزىڭى ــان گهپن -يالغ
 دەۋەرسىڭىز، ەئڭ ائخىرىداقايتىالپ

ۇئنىــڭ يالغــانلىقىنى ۇئنتــۇپ، ۇئنــى
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ھهتتــا. راســت، دەپ قوبــۇل قىلىــسىز
ـــــــت« ـــــــمىي»ۇئ راس ، دەپ رەس

سـىزنىڭ ھـازىرقى روھىـي. ىئشىنىسىز
ــــۆڭلىڭىزدە ــــىز ك ــــالىتىڭىزنى س ھ
مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشقا يول قويغان
ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى خىيـــالالر

ــگهن ــۆڭلىڭ. بهلگىلى ــىز ۆئز ك ىزگهس
ــــان، ــــدا وئرناتق ــــسهتلىك ھال مهق
ائلقىشالش تۇيغۇسـى بىـلهن مهدەت
بهرگهن، ھهمدە بىر ياكى بىـر قـانچه
ــتۈرگهن ــلهن بىرلهش ــسىياتالر بى ھېس
ھهر قانداق بىـر خىيـال سـىزنىڭ ھهر
ــــــر ــــــز، ھهر بى ــــــر ھهرىكىتىڭى بى
پاائلىيىتىڭىز، ۋە ھهر بىر قىلىقىڭىزنى
ــدىغان ــدىغان ۋە تىزگىنلهي يېتهكلهي
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 .غاتقۇچ كۈچكه ائيلىنىدۇقوز
ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى: ىئـــالۋە

ــگهن ــلهر مهخــسۇس اليىھىلهن مىللهت
ژۇرنـال-رادىوئ، تېلېۋىزور، ۋە گېزىـت

تهشۋىقاتلىرى، مهخسۇس پىالنالنغان
مهكـــتهپ تهربىيىـــسى ۋە سىياســـىي
ــــــــۈنلهي ــــــــشلهر، ۋە پۈت ۆئگىنى
بۇرمىالنغـــان تـــارىخىي ماتېرىيـــالالر

دىنائساســـــىدىكى تهشـــــۋىقاتالر
ــــدىلىنىپ، كىــــشىلهرگه پهقهت پاي
مهقسهتلىك ھالدا ائلـدىن تالالنغـان
ۇئچۇرالرنىال يهتكۈزۈپ، يۇقىرىدىكى
قانۇنىيهتتىن پايـدىلىنىپ، بېقىنـدى
مىلــــلهت خهلقلىرىنىــــڭ كــــۆڭلىنى
ــدۇ، ھهمــدە ــقىچه پروگراممىالي باش
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ـــتهملىكه ـــۆڭلىنى مۇس ـــڭ ك ۇئالرنى
ـــدۇ ـــدى. قىلى ـــق بېقىن ـــۇ ائرقىلى ش

لىرىنىڭ شـۇ ۋاقىتتىكـىمىللهت خهلق
ــسىگه ــا بولغــان پوزىتسىيى ەئھۋالالرغ
تهسىر كۆرسـىتىپ، ۇئالرنـى ەئقىلـگه
تايىنىـــــپ ەئمهس، ھېســـــسىياتقا
ــپ، ــدىغان قىلى ــش قىلى ــپ ىئ تايىنى
ــدا ــسىز ھال ــق ۋە ائڭ ــى ائڭلى ۇئالرن
ھۆكۈمران وئرۇنـدىكى مىللهتلهرنىـڭ
ــدىغان ــويىچه ىئــش قىلى ــسى ب ىئرادى

 .ىدۇائدەملهرگه ۆئزگهرتىۋېت
تۆۋەندىكى جۈمله بىر ھهقىقهتنىـڭ
ــــۋىرىدۇر ــــۇھىم تهس ــــايىن م :ىئنت
ھېســــسىياتالرنىڭ بىــــرى بىــــلهن
بىرلهشـــتۈرۈلگهن بىـــر خىيـــال بىـــر
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ماگنىتلىق كۈچكه ائيلىنىپ، ۆئزىـگه
باشــقا ۆئزى بىــلهن وئخــشاش يــاكى
ۆئزى بىـــــــلهن مۇناســـــــىۋەتلىك

 .خىيالالرنى تارتىدۇ
ــــلهن ــــرى بى ھېســــسىياتالرنىڭ بى

الشتۇرۇلغان بىـر خىيـالنى بىـرماگنىت
بـۇ. دانه ۇئرۇققا وئخشىتىشقا بولىدۇ

ـــــۇنبهت يهرگه ـــــر م ـــــى بى ۇئرۇقن
تېرىسىڭىز، ۇئ بىخلىنىدۇ، چوڭىيىدۇ،

.قايتـــا كۆپىيىـــدۇ-ائنـــدىن قايتـــا
ەئســلىدىكى بىــر دانه كىچىــك ۇئرۇق

ساناقسىز،-وئخشاش خىلدىكى سان
ــان ــا-مىڭلىغ ــان دانچىالرغ مىليونلىغ
 .ائيلىنىدۇ

نسان كۆڭلى ۆئزىدىكى ھۆكۈمرانىئ
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ــاس ــا م ــدىغان خىيالغ ــدا تۇرى وئرۇن
ــــــال ــــــقا خىي ــــــدىغان باش كېلى
ىئمپۇلـــسلىرىنى توختاۋســـىز ھالـــدا

ســــىز. ۆئزىــــگه تارتىــــپ تۇرىــــدۇ
كۆڭلىڭىزدە ساقالۋاتقان ھهر قانـداق
ـــالن ۋە ـــدىيه، پى ـــال، ىئ ـــر خىي بى
مهقسهت ۆئزىنىڭ باشقا تۇغقانلىرىنى

ــدۇ ــگه تارتى ــۇ تۇغ. ۆئزى ــانلىرىنىب ق
ۆئزىنىڭ كۈچىگه قوشۇپ، ۈئزلۈكـسىز
ـــــــرى ـــــــپ، ۇئ ەئڭ ائخى چوڭىيى
ەئســــلىدىكى خىيــــالنى كۆڭلىــــدە
ــــىي ــــشىنىڭ ائساس ــــاقلىغان كى س

 .قوزغاتقۇچى كۈچىگه ائيلىنىدۇ
ۇئنـــداقتا ەئســـلىدىكى ىئـــدىيه،
پىــالن، يــاكى مهقــسهت ۇئرۇقىنــى
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ـــۆڭلىڭىزگه قانـــداق وئرنـــاتقىلى ك
-قايتـابولىدۇ؟ ۇئنى ۆئز ىئچىڭىزدە 

ــــق ۆئز ــــرارالش ائرقىلى ــــا تهك قايت
ـــدۇ ـــاتقىلى بولى ـــۆڭلىڭىزگه وئرن .ك
شۇڭالشقا سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائساسـىي
مهقـــسىتى يـــاكى ىئنتـــايىن ېئنىـــق
ــسىنى ــشانىنىڭ باياننامى ائساســىي نى
ــــى ــــپ، ۇئن ېئنىــــق يېزىــــپ چىقى
يادلىۋېلىــپ، ۇئ ســىزنىڭ يوشــۇرۇن
ېئڭىڭىزغا يېتىپ بـارغىچه ھهر كـۈنى

قايتــا- بىــلهن قايتــاۈئنلــۈك ائۋاز
 .وئقۇشىڭىز كېرەك

سىز كۆڭلىڭىزنى ىئگىـلهپ تۇرۇشـقا
يـول قويغـان ھۆكـۈمران وئرۇنـدىكى
خىيـــال ســـىزنىڭ ھـــازىرقى روھىـــي
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ــدۇ ــالىتىڭىزنى بهلگىلهي ــۇنداق. ھ ش
بولغاچقا، ەئگهر سىز شۇنداق تالالش
قىلسىڭىز، سىز بۇرۇنقى يامان ىئـشالر
ـــدىن كـــۆڭلىڭىزگه كىرىـــپ تۈپهيلى

ان ناچــار تهســىرلهرنى چــۆرۈپقالغــ
تاشلىۋېتىپ، ۆئزىڭىزنىـڭ بۇنىڭـدىن
ـــز ائرزۇ ـــاتىنى ۆئزىڭى كېيىنكـــى ھاي
.قىلغــان بــويىچه وئرۇنالشتۇرااليــسىز
مهسىلهن، سـىز ۆئزىڭىزنىـڭ مهنىـۋى
بـــايلىقلىرىنى بىـــر قېـــتىم ېئـــنىقالپ
چىقىــش ائرقىلىــق، ۆئزىڭىزنىــڭ ەئڭ

ۆئزىڭىـــزگه-چـــوڭ ائجىزلىقـــى ۆئز
ــــشه ــــان ىئ ــــلبولغ نچىنىڭ كهمچى

ــۇمكىن ــشىڭىز م ــى بايقى .ىئكهنلىكىن
ـــك تهكلىـــپ ـــۇنى ســـىز ائپتوماتى ب
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ـــسىز، ـــق يېڭهلهي ـــسىپى ائرقىلى پرىن
جاسـارەتكه-ھهمدە ۇئنـى غهيـرەت

بۇنىڭ ۈئچۈن سـىز. ائيالندۇرااليسىز
ــــال ــــابىي خىي ــــسىم ىئج ــــر قى بى
ىئمپۇلسلىرىنى ائددىي سۆزلهر بىـلهن
يېزىپ چىقىپ، ۇئالرنـى يادلىۋېلىـڭ،

ندىن ۇئالرنى بۇ خىيـالالر سـىزنىڭائ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزنىڭ ىئش بېجىـرىش
قورالىغــا ائيالنغــۇچه ۆئز ىئچىڭىــزدە

 .قايتا تهكرارالڭ-قايتا
ۆئزىگه بولغـان ىئـشهنچى كهمچىـل
بولغـــــان كىـــــشىلهر تۆۋەنـــــدىكى
فورمۇلىـــدىن پايـــدىلىنىپ، ۆئزىـــگه

 .ىئشهنچ تۇرغۇزسا بولىدۇ
ـــگه ىئـــشهنچ تۇرغـــۇزۇش) 5( ۆئزى



159 

 فورمۇلىسى
ــايىن-1 ــڭ ىئنت مهن ۆئز ھاياتىمنى

ـــــــــــــسىتىگه ـــــــــــــق مهق ېئنى
شـۇڭ. يېتهلهيدىغانلىقىمنى بىلىـمهن

ــۇ-ۈئچــۈن مهن ۆئز ــدىن ائش ۆئزۈم
مهقسهتنى ەئمهلگه ائشۇرۇش يولىدا
ــرغىچه ــدا ەئڭ ائخى ــىز ھال توختاۋس
ــــــشنى تهلهپ ــــــكهت قوللىنى ھهرى
.قىلىمهن، ۋە ۇئنىڭغا ۋەدە بېرىمهن

ــــڭ كۆڭ-2 ــــدىكىمهن ۆئزۈمنى لى
ــــدىغان ــــدا تۇرى ــــۈمران وئرۇن ھۆك
ـــدا ســـىرتقا ـــڭ ەئڭ ائخىرى وئيالرنى
-قارىتىلغــــان فىزىكىلىــــق ىئــــش

ــۈرۈپ، ــا كهلت ــى بارلىقق ھهرىكهتلهرن
تهدرىجىي ھالـدا ۆئزلىرىنـى مـاددىي
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ــــدىغانلىقىنى ــــا ائيالندۇرى رېائللىقق
شۇڭالشـــقا مهن ھهر. چۈشـــىنىمهن

 مىنــۇت ۋاقىــت چىقىرىــپ30كــۈنى 
ــــر  ــــالىمنى بى ــــپ،خىي يهرگه يىغى

مېنىـڭ مۇنــداق مۇنـداق بىــر ائدەم«
ــار ــۇم ب ــدىغان» بولغ دەپ ائرزۇ قىلى

ائشۇ ائدەمنى كۆز ائلدىمدا نامايـان
ــــمهن ــــق مهن. قىلى مۇشــــۇ ائرقىلى

كۆڭلۈمدە بىر ىئنتايىن ېئنىق كۆڭۈل
.مهنزىرىسىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىمهن

ـــــپ-3 ـــــك تهكلى مهن ائپتوماتى
پرىنــــسىپى ائرقىلىــــق كۆڭلۈمــــدە

ۋاملىق سـاقلىغان ىئـستهكنىڭ ەئڭدا
ــــسىتىمنى ــــڭ مهق ــــدا مېنى ائخىرى
ـــي ـــگه ائشۇرۇشـــتىكى ەئمهلى ەئمهل
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چـــــارىلهرنى تاپااليـــــدىغانلىقىنى
شۇڭالشــقا مهن ھهر كــۈنى. بىلىــمهن

 مىنــــۇت ۋاقىــــت چىقىرىــــپ،10
ـــدىن ۆئز ـــان-ۆئزۈم ـــگه بولغ ۆئزۈم

ىئــــشهنچنى يېتىلدۈرۈشــــنى تهلهپ
 .قىلىمهن

ــڭ ىئ-4 ــايىنمهن ۆئز ھاياتىمنى نت
ېئنىق ائساسـىي نىـشانىنى ناھـايىتى

مهن ۇئ. ېئنىــــق يېزىــــپ چىقــــتىم
ــىدىغانلىقى ــگه ائش ــشاننىڭ ەئمهل نى
ھهققىــــدە ۆئزۈمــــگه نىــــسبهتهن
يېتهرلىك ىئشهنچ تۇرغۇزۇپ بولغۇچه

 .توختىماي تىرىشىمهن
مهن ھهر قانــداق بــايلىق يــاكى-5

ــــڭ پهقهت ــــزمهت وئرنىنى ــــر خى بى
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ــانىيهت ۈئســت ــقهت ۋە ھهقق ىگهھهقى
قۇرۇلغاندىال ائندىن ۇئزۇن مـۇددەت
ساقلىنىپ تۇرااليـدىغانلىقىنى تولـۇق

شــۇنىڭ ۈئچــۈن، مهن. چۈشــىنىمهن
پهقهت قىلغـــــان ىئـــــشىم بىـــــلهن
مۇناســـــــىۋەتلىك كىـــــــشىلهرنىڭ
ھهممىــسىگه پايــدا يهتكۈزىــدىغان
ــقا ىئــشالرنى ــپ، باش ىئــشالرنىال قىلى

مهن ۆئزۈمـگه. ھهرگىزمۇ قىلمـايمهن
ىشنى ائرزۇ قىلىـدىغانۆئزۈم پايدىلىن

كۈچلهرنى جهلـپ قىلىـش، ۋە باشـقا
ــــشىش ــــلهن ھهمكارلى ــــشىلهر بى كى

مهن. ائرقىلىـــق غهلىـــبه قـــازىنىمهن
ۆئزۈمنىڭ باشـقىالرغا يـاردەم بېـرىش
روھۇم ائرقىلىق باشقىالرنىڭ ۆئزۈمـگه
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.بولغان ياردىمىنى قولغا كهلتۈرىمهن
مهن ۆئزۈمــدە پۈتــۈن ىئنــسانىيهتكه

هببهتنى يېتىلـدۈرۈشقارىتىلغان مۇھ
ائرقىلىــق، ۆئزۈمــدىكى ۆئچمهنلىــك،
ــــارلىق، ھهســــهتخورلۇق، ىئچــــى ت
شهخـــــــــــــــــــــسىيهتچىلىك، ۋە

چـۈنكى. كۆرەلمهسلىكنى يـوقىتىمهن
مهن باشــقىالرغا قارىتىلغــان ســهلبىي
پوزىتــسىيىنىڭ ۆئزۈمــگه ھهرگىزمــۇ
ـــــــــــپ مـــــــــــۇۋەپپهقىيهت ېئلى
.كهلمهيدىغانلىقىنى وئبدان بىلىـمهن

ــــقىالرغىم ــــۇمهن باش ۇ ۋە ۆئزۈمگىم
ىئــشىنىمهن، شۇڭالشــقا باشــقىالرنىمۇ

 .ۆئزۈمگه ىئشهندۈرەلهيمهن
مهن بۇ فورمۇلىغا ىئمزا قويـۇپ،-6
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ھهمدە ۇئنى يادلىۋېلىـپ، ۇئنـى ھهر
ــادىم ــۇق ېئتىق ــتىم تول ــر قې ــۈنى بى ك

ـــۇيمهن ـــۈك وئق ـــلهن ۈئنل ـــۇ. بى ش
ائرقىلىق مهن ۇئنىڭ تهدرىجىي ھالدا
ـــش ـــا ۋە ىئ ـــڭ تهپهككۇرۇمغ -مېنى

ــشىنىھه ــىر كۆرسىتى ــتىمگه تهس رىكى
ــر ۆئز ــۈرۈپ، بى ــا كهلت ــگه-قولغ ۆئزى

تايىنىــــدىغان، مۇۋەپپهقىيهتلىــــك
 .ائدەم بولۇپ چىقىمهن

 ائدەت قانۇنىيىتى) 6(
ـــىز ۆئز ىئـــستىكىڭىزنى يېزىـــپ س
چىقىــــپ، ۇئنــــى كــــۆپ قېــــتىم
ـــــشىڭىزدىكى مهقـــــسهت، تهكرارلى
ۆئزىڭىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكى ائساسلىق

ر خىـل ائدەتـكهوئيغا ىئشىنىشنى بىـ
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سىز بۇنى ائپتوماتىـك. ائيالندۇرۇش
تهكلىــپ پرىنــسىپىدىن پايــدىلىنىپ،
ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى خىيــالىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
كىرگــۈزۈۋېتىش ائرقىلىــق ەئمهلــگه

 .ائشۇرىسىز
ـــــى ـــــشنى يېڭ ـــــىز خهت يېزى س
ــلىپىدە ــزدا، دەس ــگهن ۋاقتىڭى ۆئگهن
قهغهزدىكــى ھهرپنىــڭ ۈئســتىگه شــۇ
ـــسىدە ـــۇقالش تهرىقى ـــى وئچ ھهرپن

ائنــدىن ۇئ ھهرپنــى بىــر. يازىــسىز
نهچچه قۇر، ھهتتـا بىـر قـانچه ۋاراق

شـۇنداق قىلىـش. تهكرارالپ يازىـسىز
ــتىم ــدا ھهر قې ــق ەئڭ ائخىرى ائرقىلى
ــى ــدا، ۇئن ــى يازغان ــر ھهرپن ائشــۇ بى
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وئخشاش شهكىلدە يازىدىغان، ۇئنى
بارغانسېرى ائسان ۋە تېز يازىـدىغان

شۇنىڭ بىـلهن ائشـۇ.  كېتىسىزبولۇپ
ــــر ــــىزنىڭ بى ــــزىش س ــــى يې ھهرپن

 .ائدىتىڭىزگه ائيلىنىدۇ
ائدەت پرىنـــــــسىپى ســـــــىزنىڭ
ــــــــق ــــــــى فىزىكىلى بهدىنىڭىزدىك
ـــــىر ـــــداق تهس ـــــكۇلالرغا قان مۇس
كۆرســـــهتكهن بولـــــسا، ســـــىزنىڭ
كـــــــــۆڭلىڭىزدىكى ھهر خىـــــــــل
.ىئقتىدارالرنىمۇ شۇنداق تىزگىنلهيدۇ
ــــدا ــــسالى يۇقىرى ــــر مى ــــڭ بى بۇنى

ۆئزىـگه-شتۇرۇلغان، ۆئزىدە ۆئزتونۇ
ــــۇزۇش بولغــــان ىئــــشهنچىنى تۇرغ
ۇئســۇلىنى ىئگىــلهش ۋە ۇئنىڭــدىن
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-ۆئز. پايـــــدىلىنىش جهريانىـــــدۇر
تهكرار دېگهن بىـر-ۆئزىڭىزگه تهكرار

-بايانــات، يــاكى نۇرغــۇن قېــتىم ۆئز
ۆئزىڭىــزگه تهكــرار دېــيىش ائرقىلىــق
ــــرىگه ــــۇر يې ــــڭ چوڭق كۆڭلىڭىزنى

 ائخىرىـداپۈككهن بىر ىئستهك، ەئڭ
بهدىنىڭىزنىــــڭ ســــىرتقا قاراتقــــان

ھهرىكهتلىــــرى-فىزىكىلىــــق ىئــــش
 .تهرىقىسىدە نامايان بولىدۇ

ــــسى ائدەت ــــڭ ھهممى ائدەملهرنى
.بويىچه ىئـش كۆرىـدىغان جـانلىقالر
ائدەت بولــــسا بىــــر تــــال تانىغــــا
وئخشاش بولـۇپ، بىـز ھهر كـۈنى ۇئ

ائزراقتىن ۆئرۈپ، ەئڭ-تانىنى ائزراق
ۈئزگىلى بولمايدىغانائخىرىدا ۇئنى 
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دەرىجىدىكى بىـر پىشـشىق نهرسـىگه
 .ائيالندۇرىمىز

ـــــــڭ ـــــــىزنى ۆئزىڭىزنى ائدەت س
ىئرادىــسى، ىئــستىكى ۋە مايىللىقىغــا

قارشى كېلىـدىغان ىئـشالرنى-قارىمۇ
ــۇرالپ، شــۇ ائرقىلىــق قىلىــشقا مهجب

ــــز ۋە-ســــىزنىڭ ىئــــش ھهرىكىتىڭى
ـــدۇ ـــاراكتېرىڭىزنى تىزگىنلىيهلهي .خ

كهن، ســـىز ۇئنـــىشـــۇنداق بولغـــانى
ىئگىلىيهلهيــسىز، ىئــدارە قىالاليــسىز،
ھهمدە ۆئزىڭىزگه پايدىلىق تهرەپكه

ــسىز ــشىلهر. باشلىياالي ــان كى مىڭلىغ
مۇشۇ بىلىمدىن پايـدىلىنىپ، ائدەت
.كۈچىنى يېڭى يۆنىلىشكه باشلىغان

ــل  ــر خى ــول«ائدەت بى ــي ي »روھى
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ـــش ـــان ىئ ـــىز قولالنغ ـــۇپ، س -بول
ــاڭغى ــدا م ــۇ يول ــلهر ائش لىھهرىكهت

ـــدە ۇئ ـــان، ھهم ـــى ۇئزۇن بولغ خېل
يولــدا ھهر قېــتىم ماڭغانــدا ۇئنــى
ــرى ــۇ كهڭ ــوڭ ۋە تېخىم ــۇ چ تېخىم

سـىز بىـر چېـدىرلىق. قىلغان بولىـدۇ
ياكى وئرمانلىقتا ماڭغاندا، ناھايىتى
ــدا ەئڭ وئچــۇق يــولنى تهبىىئــي ھال

ائدەمنىــڭ روھىــي. تــالالپ ماڭىــسىز
ـــش ـــۇنىڭغا-ىئ ـــۇ دەل ش ھهرىكىتىم

-نىڭ روھىي ىئـشائدەم—وئخشاش
ــــقۇنلۇق ەئڭ ائز ــــۇ توس ھهرىكىتىم
بولغـــان ســـىزىقنى ۋە ەئڭ ياخـــشى
ېئچىلغـــان يـــولنى بـــويالپ ېئلىـــپ

 .بېرىلىدۇ
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ــــــق ــــــرارالش ائرقىلى ائدەت تهك
ۋۇجۇدقــا كهلتۈرۈلىــدۇ، ھهمــدە بىــر
ـــــويىچه ـــــانۇنىيهت ب ـــــي ق تهبىىئ

ــهكىللهندۈرۈلىدۇ ــى. ش ــا ائدەتن كون
ـــۇلى ـــشى ۇئس ـــنىڭ ەئڭ ياخ بۇزۇش

ارشــى بىــر يېڭــى ائدەتنــىۇئنىڭغــا ق
يېتىلــدۈرۈپ، ۇئنــى كونــا ائدەتنىــڭ

سـىز بىـر يېڭـى. وئرنىغا دەسـسىتىش
ائدەتنى تۇرغۇزۇپ، ياكى بىـر يېڭـى
روھىــي يــولنى تــالالپ، ۇئنىڭــدا ھهر
ــــى ــــىز ۇئن ــــدا، س ــــتىم ماڭغان قې
ـــسىز ۋە ـــسېرى چوڭقۇرالشتۇرى بارغان

ەئڭ ائخىرىـدا ۇئنىڭـدا. كېڭهيتىسىز
ـــايىتىمۇ ائ ـــېڭىش ناھ ـــشىپم سانلى

مۇشـــۇنداق روھىـــي يـــول. كېتىـــدۇ
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ېئچىش ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ، ۇئنى
قانچىلىــــك تهكىتلىــــسىمۇ ائزلىــــق

 .قىلىدۇ
ــــدۈرۈش) 7( ــــى ائدەت يېتىل يېڭ

 قاىئدىلىرى
ـــدىلهردىن ـــدىكى قاىئ ـــىز تۆۋەن س
پايــدىلىنىپ، ۆئزىڭىــز ىئــستهيدىغان
:يېڭى ائدەتلهرنى يېتىلدۈرەلهيسىز

شـــنىڭيېڭـــى ائدەت يېتىلدۈرۈ-1
دەسلهپكى مهزگىللىرىدە، ۆئزىڭىـزگه
ـــۇرالش ـــۈك مهجب ـــايىتى كۈچل ناھ
ـــــۇقىرى كـــــۈچى ۋە ناھـــــايىتى ي
ـــــــــــشلىتىڭ ـــــــــــق ىئ .قىزغىنلى
ــان ــپ چىقق ــۇرىڭىزدىن كېلى تهپهكك

تۇيغــۇالرنى بىلىــپ تۇرۇشــقا-ھــېس
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ېئسىڭىزدە بولسۇنكى، سـىز. تىرىشىڭ
ھازىر ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر روھىي يـول

ــــى قهدىمى ــــشنىڭ بىرىنچ ــــىېئچى ن
بېــسىۋاتقان بولــۇپ، بۇنــداق قىلىــش
دەســــلىپىدە ناھــــايىتى قىيىنغــــا
توختايدۇ، ەئممـا تهدرىجىـي ھالـدا

دەســلىپىدە ھهر بىــر. ائسانلىــشىدۇ
ـــارىچه يـــولنى ىئمكانىيىتىڭىزنىـــڭ ب
وئچۇق ۋە چوڭقۇر ياسـاڭ، شـۇنداق
ــتىم ــدا كېيىنكــى قې ــسىڭىز ۇئ يول قىل
ــــى ائســــانال ــــدا ســــىز ۇئن ماڭغان

 .كۆرەلهيسىز
-پۈتۈن زېھنىڭىزنى مۇشۇ يېڭى-2

ـــتۈرۈپ، ـــقا مهركهزلهش ـــول ياساش ي
بـــارلىق كونـــا يـــولالرنى پۈتـــۈنلهي



173 

ســىزنىڭ كۆڭـــۈل. ۇئنتــۇپ كېتىــڭ
ـــازىر ـــىز ھ ـــدىغىنىڭىز پهقهت س بۆلى

 .ياساۋاتقان يېڭى يولال بولسۇن
يېڭــــى ياســــىغان يــــولىڭىزدا-3

تهلهي. ىئمكانقهدەر كۆپرەك مېڭىـڭ
ۋە پۇرســـــهتلهرنىڭ ۆئزلۈكىـــــدىن
ــــشىنى ســــاقالپ وئلتۇرمــــاي، كېلى
ــز پۇرســهت ــشقا ۆئزىڭى شــۇنداق قىلى

يېڭــى يولــدا قــانچه كــۆپ. يارىتىــڭ
ــدۇر ــول شــۇنچه بال ــسىڭىز، ۇئ ي ماڭ

 .ائسانلىشىدۇ
ـــــپ-4 ـــــدىن مېڭى ـــــىز بۇرۇن س

كېلىۋاتقان كونـا ۋە ائسـانراق يولـدا
ــــان قىزىقتۇرۇشــــقا ــــشقا بولغ مېڭى

ســىز ھهر. پۈتــۈنلهي قارشــى تــۇرۇڭ
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ـــتىم ائشـــۇندا ـــدا، ســـىزقې ق قىلغان
تېخىمــۇ ىئرادىلىــك بولــۇپ، ســىزنىڭ
كېيىنكــــى قېتىمــــدا كونــــا يولــــدا
.ماڭماسلىقىڭىز تېخىمۇ ائسانلىشىدۇ
ەئمما ۇئنىڭ ەئكـسىچه بولىـدىكهن،
ســىز كونــا يولــدا مــېڭىش پاتقىقىغــا
تېخىمۇ چوڭقۇر پېتىپ، كونا يولدىن
ــا ــسېرى قىيىنغ ــشىڭىز بارغان ۋاز كېچى

تايىن ھـالقىلىقبۇ بىر ىئن. توختايدۇ
پهيــت بولــۇپ، ىئــشنىڭ بېــشىدىن
ــــسهك ــــڭ يۈك ــــالپال ۆئزىڭىزنى باش
ـــل ـــر ىئـــشنى ىئزچى جاســـارىتى، بى
داۋامالشتۇرۇش روھى ۋە تهۋرەنمهس

 .ىئرادىسىنى ىئسپاتالڭ
ســــىزنىڭ ىئنتــــايىن ېئنىــــق-5
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ائساســىي نىــشانىڭىز بوالاليــدىغان
توغرا يولنى تالالپ چىقىشقا قهتىئـي

 ۇئنىڭدىن كېـيىن.كاپالهتلىك قىلىڭ
ھېچ قانداق قورقماي ۋە ھېچ قانـداق
ــولىڭىزنى ــان ي ــمهي تاللىغ ىئككىلهن

ــــرىلهڭ ــــا ىئلگى ــــويالپ ائلغ ۆئز. ب
نىشانىڭىزنى وئبدان تالالپ، ائنـدىن
ــــپ ــــشانغا ېئلى ســــىزنى ائشــــۇ نى
ـــۇر ۋە ـــشى، چوڭق ـــدىغان ياخ بارى
.كهڭرى روھىي يولنى ياساپ چىقىڭ

ناپولىيوننىـــڭ كىتابىنىـــڭ: ىئـــالۋە
 Walter( مۇشۇ قىسمىدا ۋالتېر ۋىنتىل 

D. Wintle»«( 1905-ــان ــى يازغ يىل
دېـــگهن بىـــر شـــېىئر» وئيـــالش«

ـــــــى ـــــــۇپ، ۇئن ـــــــرىلگهن بول بې
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ىئنگلىزچىدىن ۇئيغۇرچىغا تهرجىـمه
قىلىــشتا مهن ۆئزۈمنــى ســهل ائجىــز

شۇڭالشقا ۇئنـى بىـر وئقـۇپ. كۆردۈم
ــــــــــستهيدىغان ــــــــــشنى ىئ بېقى
وئقــۇرمهنلهرگه وئڭــايلىق بولــسۇن
ۈئچــــۈن، مهن ۇئ شــــېىئرنىڭ تــــور
.ائدرېسىنى بۇ يهرگه يېزىپ قويـدۇم
ەئگهر بىرەر قېرىندىشىمىز بۇ شېىئرنى
ىئنگلىزچىدىن ۇئيغۇرچىغا تهرجىـمه
قىلىپ، ماڭـا ەئۋەتىـپ بهرسـه، مهن
ــى ــڭ كېيىنك ــۇر ماقالىنى ــى مهزك ۇئن

بهزى. بۆلۈمىگه كىرگـۈزۈپ قـويىمهن
ــۇر ــڭوئق ــدىن ناپولىيوننى مهنلهر مهن

بىـلهن» مۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى«
دېگهن ىئككى» وئيالپ باي بولۇش«
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كىتابىنىڭ ىئنتېرنېتتىكى نۇسخىـسىنى
سورىغان بولـۇپ، مهن ۇئالرنىـڭ تـور
ائدرېــسلىرىنىمۇ مۇشــۇ يهرگه يېزىــپ

 .قويدۇم
ــېىئر-1905 ــزچه ش ــان ىئنگلى ــى يېزىلغ يىل

 :»وئيالش«

http://oldpoetry.com/opoem/11

9016-Walter-D-Wintle-

Thinking 

»مــۇۋەپپهقىيهت قــانۇنىيىتى«ىئنگلىــزچه 

 :دېگهن كىتاب

http://napoleon-hill-laws-of-

success.com/ 

دېـگهن» وئيـالپ بـاي بولـۇش«ىئنگلىزچه 

 :كىتابنىڭ ېئلكىتابى



178 

http://www.utopianwebstrategy

.com.au/uws/wp-

content/uploads/think-and-

grow-rich-napoleon-hill.pdf 
ئۆزىنى -قىزغىنلىق، ئۆز. 7

باشقۇرۇش، ۋه قهتئىي 
 داۋامالشتۇرۇش

 قىزغىنلىق) 1( 
قىزغىنلىــق بىــر خىــل كهم بولـــسا
ــڭ ــۇپ، ۇئنى ــۈچ بول ــدىغان ك بولماي
ـــداق ـــېچ قان ـــقا ھ ـــۇدرىتىنى باش ق
نهرســـىنىڭكى بىـــلهن سېلىـــشتۇرۇش

ەئگهر سـىزنىڭ بىـر. مۇمكىن ەئمهس
ن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانىڭىزىئنتايى

بار بولىدىكهن، سـىزنىڭ ھـازىر ۇئنـى
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ۋۇجۇدقــا چىقىرىــشقا تهييارلىنىــپ
بولمىغـانلىقىڭىزدىن قهتىئـي-بولغان

نهزەر، ســـــىز ائشـــــۇ ائساســـــىي
نىـــشانىڭىزغا نىـــسبهتهن چوڭقـــۇر

سـىز ۆئز. قىزغىنلىق يېتىلدۈرەلهيسىز
نىــشانىڭىزنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتىن

ۆلىـشىڭىز مـۇمكىن،ناھايىتى يىراق ب
ــق ــزدە قىزغىنلى ــىز قهلبىڭى ــا س ەئمم
وئتىنى تۇتاشتۇرسىڭىز، ھهمدە ۇئنى
توختىتىــــپ قويمــــاي كۆيــــدۈرۈپ
تۇرسىڭىز، ھـازىر سـىزنىڭ يـولىڭىزنى
توســۇپ تۇرغــان بــارلىق توســالغۇالر
خـــۇددى بىـــر ســـېھرى كۈچنىـــڭ
ـــب ـــدەكال غايى ـــىرىدىن بولغان تهس
بولۇپ، ۆئزىڭىز بۇرۇن ھېس قىلمىغان
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قۇدرەتكه ىئگه ىئكهنلىكىڭىزنى-ۈچك
 .ھېس قىلىسىز

ـــلهن قىزغىنلىقنىـــڭ قوزغىتىـــشى بى
قهلبىڭىــز بىــر يــۇقىرى تهكرارلىقتــا
تىترىگهنــدە، بــۇ تىترەشــنى ســىزنىڭ
چۆرىڭىزدىكى بهلگىلىك بىر رادىـۇئس
ــشىلهر، بولۇپمــۇ ــدە تۇرغــان كى ىئچى
ســىزگه يــېقىن تۇرغــان كىــشىلهرنىڭ

ىـر ائدەمسىز ب. كۆڭلى قوبۇل قىلىدۇ
توپىغـــــا سۆزلىـــــسىڭىز، ســـــىزنىڭ
ــــشىغۇچىالرنىڭ ــــز تىڭ قىزغىنلىقىڭى
قهلبىگه تهسىر كۆرسـىتىپ، ۇئالرنىـڭ
ـــبىگه ـــۆزلىگۈچىنىڭ قهل ـــۇ س قهلبىم

ــقان ھالــدا تىترەيــدۇ بىــر. ماسالش
ـــــــلهن ـــــــر ائدەم بى ائدەم يهنه بى
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سودىالشــقاندا، بهزىــدە بىــر ســودىدا
ــــشنىڭ  ــــسىخولوگىيىلىك«كېلىشى پ

ــى ــپ » پهيت ــىيېتى ــدى، دېگهنن كهل
ەئمهلىيهتته بولـسا بـۇ. ھېس قىلىدۇ

ـــى ـــاتقۇچىنىڭ قىزغىنلىق ـــدا س چاغ
ـــــبىگه تهســـــىر ـــــڭ قهل ائلغۇچىنى
كۆرســـىتىپ، ائلغۇچىنىـــڭ قهلبىنـــى
.ساتقۇچىنىڭكىگه مايىل كهلتۈرگهن

ائپتوماتىك تهكلىـپ پرىنـسىپىدىن
پايدىلىنىپ، ھهمدە ىئنتـايىن ېئنىـق
ائساسىي نىشاننىڭ يـاردىمى بىـلهن،
كــۆڭلىڭىزگه چوقــۇم مــۇۋەپپهقىيهت
ــــپ ــــىنى وئرنىتى ــــازىنىش ائرزۇس ق
ــــىزنىڭ ــــسىڭىز، س ــــدىغان بول باقى
-بــــــــــۇرۇنقى كهچــــــــــۈرمىش
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ـــان ـــالال ج ـــىراتلىرىڭىزغا دەرھ تهس
ـــزمهت ـــۈن خى ـــىز ۈئچ ـــپ، س كىرى

ــــاليدۇ ــــشقا باش ــــىز. قىلى ەئگهر س
ــايىن ــى ىئنت ــر ائرزۇن ــزگه بى قهلبىڭى
چوڭقۇر وئرناتماقچى بولسىڭىز، ۇئنى

مهردلهرچه قىزغىنلىـق بىـلهنچوقۇم 
چــۈنكى، قىزغىنلىــق. بىرلهشــتۈرۈڭ

ائرزۇنىڭ تېز سۈرەئتته ۆئسۈشىگه ۋە
ــشىغا ۇئنىــڭ مهڭگــۈ ســاقلىنىپ قېلى

 .كاپالهتلىك قىلىدىغان وئغۇتتۇر
ــــاتىيه) 2( ــــي ســــېزىم تېلېپ روھى

 قانۇنىيىتى
ـــز ـــسىپى دېگىنىمى ـــاتىيه پرىن تېلېپ
ـــڭ ـــگه، ســـىمۋول يـــاكى ائۋازنى بهل

 تايانمـــــاي تـــــۇرۇپاليـــــاردىمىگه
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تهپهككۇرنى بىـر قهلبـتىن باشـقا بىـر
قهلـــبكه يهتكـــۈزۈش ھهرىكىتىنـــى

روھىــــــي ســــــېزىم. كۆرســــــىتىدۇ
ـــىز ـــدىن، س ـــسى تۈپهيلى تېلېپاتىيى

ـــشهنگهن-پهقهت ۆئز ـــزگه ىئ ۆئزىڭى
ۋاقىتـــــتىال، باشـــــقىالرمۇ ســـــىزگه

باشــقىالر ۆئزىنــى ســىزنىڭ. ىئــشىنىدۇ
، ســىز»تهڭــشهپ«تهپهككۇرىڭىزغــا 

گه نىسبهتهن قانداق تۇيغۇداۆئزىڭىز
بولسىڭىز ۇئالرمـۇ سـىزگه نىـسبهتهن
سىزنىڭكى بىلهن وئخـشاش تۇيغـۇدا

سـىز ۆئزىڭىـز توغرىـسىدىكى. بولىدۇ
ـــىرتقا ـــاي س ـــى توختىم وئيلىرىڭىزن
تارقىتىــدىغان بولــۇپ، ەئگهر ســىزدە
ــاد ــر ېئتىق ــسبهتهن بى ــزگه نى ۆئزىڭى
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بولمايــــــدىكهن، ســــــىزنىڭ بــــــۇ
 قوبـۇل قىلىـپ،خىيالىڭىزنى باشقىالر

ــۇپ ــىزگه ىئــشهنمهس بول ــۇ س ۇئالرم
 .قالىدۇ

بىر وئينى باشقىالرنىڭ قهلبىـدە) 3(
 ەئكس ەئتتۈرۈش

تهكلىپ بېرىش سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز،
ھهرىكهتلىرىڭىــــز-ســــىزنىڭ ىئــــش

ــالىتىڭىز ــۈل ھ ــىزنىڭ كۆڭ ــدە س ھهم
ائرقىلىق باشقىالرغا تهسىر كۆرسىتىش
پرىنـــــــــــسىپى بولـــــــــــۇپ، ۇئ

ڭ ۆئتكــــۈر ۋەپــــسىخولوگىيىنىڭ ەئ
.ەئڭ كۈچلۈك پرىنـسىپلىرىنىڭ بىـرى
سىز ىئـش قىلغانـدا، سـۆزلىگهندە ۋە
وئيلىغانــــدا ائشــــۇ پرىنــــسىپتىن
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ەئممـــا، ەئگهر ســـىز. پايدىلىنىـــسىز
ســهلبىي تهكلىــپ بىــلهن ىئجــابىي
ــــــــــــى ــــــــــــڭ پهرقىن تهكلىپنى
ــــۇ ــــىز ب ــــسىز، س چۈشهنمهيدىكهن
پرىنسىپتىن ۆئزىڭىزگه غهلىبه ېئلىـپ

ـــېلىش ۈئچـــۈن ەئمه ـــى،ك س، بهلك
مهغلــۇبىيهت ېئلىــپ كــېلىش ۈئچــۈن

 .پايدىلىنىشىڭىز مۇمكىن
ــشىنى ــر كى ــى بى ــسانالرنىڭ قهلب ىئن

تــاڭ قالدۇرىــدىغان ماشــىنىغا-ھــاڭ
ــــشايدۇ ــــك. وئخ ــــڭ گهۋدىلى ۇئنى

خاراكتېرلىرىنىـــڭ بىـــرى شـــۇكى، ۇئ
تاشــقى تهكلىــپ يــاكى ائپتوماتىــك
ــگه يېتىــپ ــق ۆئزى ــپ ائرقىلى تهكلى

هبىـــەئتكهكهلـــگهن تهســـىراتالرنى ت
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ـــا ـــدا گۇرۇپپىغ ـــتۇرغان ھال ماسالش
ائيرىــــپ، ســــهلبىي تهســــىراتالرنى
ـــابىي ـــدە، ىئج ـــر يېرى ـــڭ بى مېڭىنى
تهسىراتالرنى بولـسا مېڭىنىـڭ باشـقا

بـۇ تهسـىراتالر. بىر يېرىدە سـاقاليدۇ
ياكى بۇرۇنقى كهچۈرمىشلهرنىڭ بىرى
ەئســـــلىمه پرىنـــــسىپى ائرقىلىـــــق
ائساســــــىي ائڭغــــــا چاقىرىــــــپ

شــۇ تهســىرات بىــلهنكېلىنگهنــدە، ائ
وئخشاش ماھىيهتلىك باشـقا بـارلىق
تهســىراتالرمۇ ۇئنىــڭ بىــلهن بىلــله

بـۇ خـۇددى زەنجىرنىـڭ بىـر. كېلىدۇ
ۇئچىنى كۆتۈرسـه يهنه بىـر ۇئچىمـۇ
ۇئنىـــڭ بىـــلهن تهڭ كۆتـــۈرۈلگهنگه

ـــڭ. وئخـــشاش ـــىلهن، ائدەمنى مهس
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كۆڭلىدىكى گۇمان تۇيغۇسـى پهيـدا
هقىلىدىغان بىـر ىئـش ائشـۇ ائدەمـگ
ــدۇرغان ــان تۇغ ــۇرۇن گۇم ــدە ب ۆئزى
ــــشلهرنى ــــارلىق كهچۈرمى باشــــقا ب

ەئگهر بىرى سىزدىن پۇل. ەئسلىتىدۇ
سورىسا، شـۇ زامـانال يادىڭىزغـا سـىز
بۇرۇن باشقىالرغا پۇل بېرىـپ تـۇرۇپ
يولۇققــــان ناچــــار كهچۈرمىــــشلهر

ــــدۇ ــــانۇنىيىتى. كېلى ــــشىش ق بىرلى
ــــــزچه (  Law of«ىئنگلى

association« (،ـــــهن گه ائساس
كۆڭــۈلگه يېتىــپ كهلــگهن بــارلىق
ـــــــــسىياتالر، ـــــــــشاش ھېس وئخ
كهچۈرمىـــــــــشلهر، ۋە ســـــــــېزىم
ــدا ــر جايى تهســىراتلىرى مېڭىنىــڭ بى
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سـاقالنغان بولــۇپ، ۇئالرنىـڭ بىرىنــى
ەئسلىــسىڭىز، كــاللىڭىزدا ۇئالرنىــڭ

 .قالغانلىرىمۇ پهيدا بولىدۇ
ــدىكى ــسان قهلبى ــسىپ ىئن ــۇ پرىن ب
ـــارلىق ســـېزىم تهســـىراتىغا مـــاس ب

. ۋە ۇئالرنى كـونترول قىلىـدۇكېلىدۇ
مهسىلهن، قورقۇش تۇيغۇسىغا قـاراپ

ــــز قورقــــۇش بىــــلهن. باقــــايلى بى
مۇناســـىۋەتلىك بىـــر ھېســـسىياتنىڭ
ائساسىي ېئڭىمىزغا يېتىپ كېلىـشىگه
يــــول قويىــــدىغان بولــــساق، بــــۇ
ھېســــــــــسىيات ۆئزى بىــــــــــلهن
ـــــارلىق مۇناســـــىۋەتلىك باشـــــقا ب
يىرگىنچلىك ھېسسىياتالرنى چاقىرىپ

ــ ــر. دۇكېلى ــۇنداق بى ــدە مۇش كۆڭۈل
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قورقۇش ھېسسىياتى مهۋجۇت بولۇپ
تۇرغانـــدا، ۇئنىڭـــدا بىـــر جـــۈرەئت
تۇيغۇسىنى ھاسـىل قىلىـش مـۇمكىن

ـــسىنىڭ. ەئمهس ـــۇ ىئككى ـــۇم ب چوق
ىئچىدىكى بىرى ھۆكۈمرانلىق وئرۇندا

ۇئالر مـــاھىيهت. تۇرۇشـــى شـــهرت
-جهھهتتىن پهرقلىق بولغاچقـا، بىـر

ھهر بىر. يدۇبىرى بىلهن بىلله تۇرالما
نهرسه ۆئزىگه ۆئزى بىلهن وئخـشاش

ائساســىي ائڭــدا. نهرســىنى تارتىــدۇ
ــۇر ــر تهپهكك ــان ھهر بى ــۇپ تۇرغ تۇت
ۆئزىگه باشقا ۆئزى بىـلهن وئخـشاش
.ماھىيهتلىك تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ

 ۆئزىنى باشقۇرۇش-ۆئز) 4(
ــزچه ــاپولىيون ىئنگلى ــۆزنى ن ــۇ س ب
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self-control،ــۇپ ــان بول  دەپ ائلغ
ۆئزىنـى-ۆئز«نىڭ ۇئتتۇر مهنىسى ۇئ

.دىــن ىئبــارەت» كــونترول قىلىــش
ــــــــڭ ــــــــېكىن، مهن ناپولىيوننى ل
كىتابىدىكى مهزمۇنغـا ائساسـلىنىپ،

،»ۆئزىنى باشقۇرۇش-ۆئز«بۇ سۆزنى 
دەپ ېئلىـــشنى بهكـــرەك مۇۋاپىـــق

 .كۆردۈم
ۆئزىنـى باشـقۇرۇش-ىئنسانالرغا ۆئز

ىئقتىدارى ائتا قىلىنغـان بولـۇپ، بـۇ
ــــدار  ــــداقىئقتى ــــېچ قان باشــــقا ھ

يهنـى،. جانلىقالرغا ائتـا قىلىنمىغـان
ىئنــسانالرغا ھــازىرغىچه بايقالغــان،
ــگهن ــدە رەتلهن ــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي

تهپهككۇر ېئنېرگىيىـسىنى—ېئنېرگىيه
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.ىئشلىتىش ىئقتىدارى ائتـا قىلىنغـان
ـــدۇكى، ـــشقىمۇ بولى ـــۇنداق ېئيتى ش
ــــال ۋە ــــۇر مۇشــــۇ ماتېرىي تهپهكك

دۇنياسـى بىـلهنفىزىكىلىق نهرسىلهر 
ائرا- دۇنيـانى ۆئز)Divinity(ىئالھىي 

تۇتاشتۇرۇپ تۇرىـدىغان ەئڭ يـېقىن
 .باغلىنىشتۇر

ــىز وئيــالش قــابىلىيىتىگه ىئــگه س
ــــۇپال قالماســــتىن، ۇئنىڭــــدىن بول
نهچچه مىڭ ھهسسه مـۇھىم بولغـان

ــال ــڭ خىي ــۇرىنى-ۆئزىڭىزنى تهپهكك
ۆئزىڭىز كونترول قىلىـش، ۋە ۇئالرنـى

 خىـزمهت قىلـدۇرۇشۆئزىڭىز ۈئچۈن
ـــگه ـــابىلىيىتىگىمۇ ىئ ـــۇم. ق ـــۇ ۇئق ب

ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ، بـۇ ۇئقـۇمنى
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مۇۋاپىـــــق ســـــهۋىيىدە تـــــۇرۇپ
چۈشهندۈرەلهيدىغان كىشىلهر ائنچه

سـىزنىڭ مېڭىڭىـز بىـر. كۆپ ەئمهس
ــا وئخــشاش ــام يــاكى گېنېراتورغ دىن

دەپ» تهپهككــــــۇر«بولــــــۇپ، ۇئ 
ائتىلىدىغان بىر سىرلىق ېئنېرگىيىنـى

ــىب ــدە ۇئن ــدۇ، ھهم ــا كهلتۈرى ارلىقق
ســىزنىڭ مېڭىڭىزنــى. ىئــشقا ســالىدۇ

ــدىن ــالىدىغان قوزغاتقۇچى ــشقا س ىئ
ۇئنىـڭ بىـرى. مۇنداق ىئككىـسى بـار

ـــرى ـــپ، يهنه بى ـــك تهكلى ائپتوماتى
سىز بىر تهپهككـۇرنى. بولسا تهكلىپ

بهرپا قىلىـش ۈئچـۈن ىئـشلىتىدىغان
ـــسىڭىز ـــز تاللى ـــالنى ۆئزىڭى ماتېرىي

غان بولــــــۇپ، بــــــۇبولۇۋېرىــــــدى
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-ۆئز«ياكى » ائپتوماتىك تهكلىپ«
دەپ» ۆئزىـــگه بېـــرىلگهن تهكلىـــپ

ــــدۇ ــــر. ائتىلى ــــز بى ــــىز ۆئزىڭى س
تهپهككــۇرنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش
ـــالنى ـــدىغان ماتېرىي ـــۈن كېتى ۈئچ
ــــشىگه ــــالالپ بېرى ــــقىالرنىڭ ت باش
ـــــدىغان ـــــشۇرسىڭىزمۇ بولۇۋېرى تاپ

، دەپ»تهكلىــــپ«بولــــۇپ، بــــۇ 
 .ائتىلىدۇ

تقا قالدۇرىدىغان بىـرائدەمنى ۇئيا
ــۆپ ــۇتلهق ك ــۇكى، م ــيهت ش ەئمهلى
ـــقىالر ـــۇرالر باش ـــاندىكى تهپهكك س
.تهرىپىــدىن ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈلگهن
ـــدىغان ـــساق بولماي ـــراپ قىلمى ېئتى
تېخىمــۇ بهكــرەك نومۇســلۇق ىئــش
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ــۇنداق ــۆپىنچىلىرىمىز ائش ــۇكى، ك ش
ــــا ــــدىن ۋۇجۇدق ــــقىالر تهرىپى باش
ــېچ ــۇرالرنى ھ ــۈرۈلگهن تهپهكك كهلت

ق تهكــشۈرۈشتىن ۆئتكــۈزمهي،قانــدا
خاتــالىقى-يــاكى ۇئالرنىــڭ تــوغرا

ھهققىدە ھـېچ قانـداق گۇمانالنمـايال
بىـز كۈنلـۈك. ەئينهن قوبـۇل قىلىمىـز

ــــۆزلهنگهن ــــدا س ــــى ۇئنىڭ گېزىتن
نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھهقىقهتتهكال

باشقىالرنىڭ غهيـۋەتلىرىگه. وئقۇيمىز
ـــۇددى ـــدانلىقىغا خ ـــۇرۇق گهپ ۋە ق

.نگهندەك ىئـشىنىمىزھهقىقهتكه ىئشه
تهپهككۇر بىز مۇتلهق ھالدا كونترول

ــردىن ــدىغان بى ــه-قىالالي ــر نهرس بى
ـــز باشـــقىالرنىڭ ۆئز ـــۇ، بى تۇرۇقلۇقم
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كۆڭـــــۈل ســـــارىيىمىزغا كىرىـــــپ،
ۇئسۇلى ائرقىلىـق» تهكلىپ بېرىش«

ۇئ يهرگه ۆئزلىرىنىـــڭ چاتـــاقلىرىنى،
قىـــــــــــيىن ەئھـــــــــــۋاللىرىنى،
كېلىــــشمهسلىكلىرىنى، ۋە يالغــــان

لىرىنى ەئكىرىـپ قويۇشـىغا يـولسۆز
ــڭ ىئــشىكنى ــۇپ، خــۇددى بىزنى قوي
تاقــــاپ ۇئالرنــــى كىرگۈزمهســــلىك
قــابىلىيىتىمىز يــوقتهك بىــر ىئــشنى

 .قىلىمىز
ـــــدە ـــــڭ كۆڭلى ـــــىز ۆئزىڭىزنى س
ـــدىغان ـــدا تۇرى ـــق وئرنى ھۆكۈمرانلى
تهپهككـــۇرنى تهشـــكىل قىلىـــدىغان
ماتېرىيـــــالنى ۆئزىڭىـــــز تـــــالالش

گهرىئقتىـــدارىغا ىئـــگه بولـــۇپ، ەئ
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ـــــدىكى ائشـــــۇ ھۆكـــــۈمران وئرۇن
ــــۇر ــــابىي تهپهكك ــــۇر ىئج تهپهكك
بولىــــــــــدىكهن، ۇئ ســــــــــىزنى
ـــدۇ ـــپ بارى ـــۇۋەپپهقىيهتكه ېئلى .م
ـــــــۇر ەئگهر ۇئ ســـــــهلبىي تهپهكك
بولىدىكهن، ۇئ سىزنى مهغلـۇبىيهتكه

 .ېئلىپ بارىدۇ
ۆئزىنــى باشــقۇرۇش دېگىنىمىــز-ۆئز

ــقۇرۇش، ــۇرىنى باش ــڭ تهپهكك ۆئزىنى
 بـۇ جـۈملىنى.دېگهنلىكتىن ىئبـارەت
.قايتـا وئقـۇڭ-ۈئنلۈك ائۋازدا قايتـا

چۈنكى، بۇ بىر جۈمله سۆز ماقالىنىڭ
ـــۇھىم ـــدىكى ەئڭ م ـــۇر بۆلۈمى مهزك

 .جۈمله
ائپتوماتىك تهكلىـپ پرىنـسىپىدىن
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پايدىلىنىپ، قهلبىڭىـزدە ۆئزىڭىزنىـڭ
ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشانىغا
ماس كېلىدىغان ىئجابىي، ائكتىپ ۋە

.هككۇرالرنى تۇرغـۇزۇڭپايدىلىق تهپ
شۇنداق قىلسىڭىز سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز
ــيهتكه ــۇرالرنى ەئمهلى ــۇ تهپهكك ائش
ـــر ـــىزگه بى ـــى س ـــدۇرۇپ، ۇئن ائيالن
ـــسىدە ـــۈتكهن مهھـــسۇالت تهرىقى پ

مانا بۇ تهپهككۇرنى. ەئكېلىپ بېرىدۇ
ــتۇر ــۆڭلىڭىزدىكى. باشقۇرۇش ــىز ك س

ــــدىغان ــــدا تۇرى ــــۈمران وئرۇن ھۆك
ـــد ـــسهتلىك ھال ـــۇرنى مهق اتهپهكك
تالالپ، تاشقى تهكلىپلهرنـى قهتىئـي

ۆئزىنى كـونترول-رەت قىلسىڭىز، ۆئز
ـــۇقىرى ـــۇلىدىن ەئڭ ي ـــش ۇئس قىلى
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ــدا دەرىجىــدە ۋە ەئڭ ۈئنۈملــۈك ھال
ىئنـسانالر مانـا. پايدىالنغان بولىسىز

بىـر-مۇشۇنداق قىالاليدىغان بىردىن
 .جانلىقالردۇر

تهنقىدكه ۇئچراشتىن قورقـۇش) 5(
ۆئلتــــۈرۈپيېڭــــى ىئــــدىيىلهرنى 

 تاشاليدۇ
سىز مهلۇم بىر چوڭ ىئـشنى قىلىـش
ھهققىدە يېڭى ىئـدىيىگه كهلگهنـدە،

باشــقىالر بــۇ ىئـــشقا«كــۆڭلىڭىزدە 
ـــدۇ؟ ـــداق قارايدىغان ـــگهن» قان دې

شۇنىڭ بىلهن. ەئندىشه پهيدا بولىدۇ
بهزىــدە ســىز ۇئ ىئــشنى قىلماســلىققا

وئبــدان تهھلىــل. باھــانه ىئزدەيــسىز
ـــسىڭىز، ســـىزد ـــداقىلىـــپ باق ە پهي
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بــــولغىنى تهنقىــــدتىن قورقــــۇش
ــــــــــۇپ، ۇئ ــــــــــسىياتى بول ھېس
ـــداق ســـوائلالر ـــۆڭلىڭىزدىكى مۇن ك

 :ائرقىلىق ەئكس ېئتىدۇ
 .سهن ۇئنى قىاللمايسهن–
ــۇپ، ۇئ– ــوڭ بول ــش بهك چ ــۇ ىئ ب

.ناھايىتى كۆپ ۋاقىت تهلهپ قىلىدۇ
بۇ ىئشقا تۇغقانالر قانداق قارار؟–
بۇ ىئـشنى قىلىـپ بولغـۇچه سـهن–

 قانداق باقارسهن؟جېنىڭنى 
بۇ ىئشنى بـۇرۇن باشـقىالر قىلىـپ–

باقمىغــان، ۇئنــى ســهن قىالاليــسهن،
 دەپ وئتتۇرىغا چىقساڭ بوالرمۇ؟

ــــــشاننى– ــــــداق چــــــوڭ نى بۇن
 تالاليدىغانغا سهن كىم ىئدىڭ؟
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ۆئزۈڭنىــڭ بىــر ائددىــي ائىئلىــدە–
 .تۇغۇلغانلىقىنى ۇئنتۇپ قالما

سهن بۇ ىئش توغرىسىدا قانچىلىك–
 لهتتىڭ؟نهرسه بى

ــېنى – ــشىلهر س ــۇپ«كى ــاراڭ بول س
 .، دېيىشى مۇمكىن»قاپتۇ

بــۇ ىئــشنى بــۇرۇن باشــقىالر نــېمه–
 ۈئچۈن قىلمىغان؟

ــدىن ــۇ ۋە ۇئنىڭ ــۆڭلىڭىزدە مۇش ك
باشقا نۇرغۇن سوائلالر پهيدا بولـۇپ،
بىردىنال پۈتۈن دۇنيـا ۆئز دىققىتىنـى
سىزگه بۇراپ، سـىزنى مـازاق قىلىـپ،

ن ۋازســـــىزنى ۆئز ىئـــــستىكىڭىزدى
ــــدەك ــــشكه دەۋەت قىلىۋاتقان كېچى

ـــۇمكىن ـــى م ـــۇنداق. تۇيۇلۇش مۇش
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ۋاقىتتا، كاللىڭىزدىكى يېڭـى ىئـدىيه
تېخــى تولــۇق تۇغۇلــۇپ بواللمىغــان
ـــدىال ـــڭ ۆئزى ـــۇ ۋاقىتنى ـــۇپ، ش بول
ــر ــسىدا بى ــشالر توغرى ــدىغان ىئ قىلى
ـــۈزۈش ـــالن ت ـــق پى ـــايىن ېئنى ىئنت
ائرقىلىق، بۇ ىئدىيىگه ھاياتلىق ائتـا

بىـر ىئـدىيىنى. غرا كېلىدۇقىلىشقا تو
وئزۇقالندۇرىدىغان ۋاقىت دەل ائشـۇ
.ىئدىيه يېڭىدىن تۇغۇلغان ۋاقىتتـۇر
ۇئ بىر مىنۇت ھايـات تۇرااليـدىكهن،
ۇئنىــــــڭ ســــــاقلىنىپ قــــــېلىش
ېئھتىمــــاللىقىمۇ شــــۇنچه يــــۇقىرى

كۆپ سـاندىكى ىئـدىيىلهرنى. بولىدۇ
ۆئلتــــۈرۈپ تاشــــاليدىغان نهرســــه

دىنتهنقىـــدكه بولغـــان ەئندىـــشى
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ىئبـــارەت بولـــۇپ، ائدەم تهنقىـــدكه
ــــر ــــدىكهن، بى ــــتىن قورقى ۇئچراش
ىئــدىيىنى پىــالن تــۈزۈش ۋە ىئــش
ېئلىــپ بېــرىش باســقۇچىغا ېئلىــپ

 .بارالمايدۇ
ۆئز نىشانىغا يېتىشكه ىئشهنچى بـار

دېـگهن» مۇمكىن ەئمهس«كىشىلهر 
ـــۆزنى ېئتىـــراپ قىلمايـــدۇ ۇئالر. س

ـــــۇ تهن ـــــق مهغلۇبىيهتكىم ۋاقىتلى
ـــــــدۇ ـــــــڭ. بهرمهي ۇئالر ۆئزلىرىنى

ـــــــــۇم ـــــــــۇۋەپپهقىيهتكه چوق م
ەئگهر. ېئرىـــشىدىغانلىقىنى بىلىـــدۇ

ــــۈم ــــى ۈئن ــــر پىالن ــــڭ بى ۇئالرنى
بهرمهيدىكهن، ۇئنىڭ وئرنىغا دەرھال
.باشقا بىر يېڭى پىالننى دەسـسىتىدۇ



203 

ـــگه ـــكه ىئ ـــۇم قىممهت ـــر مهل ھهر بى
ــى ــسى ائخىرق ــڭ ھهممى نهتىجىلهرنى
مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشىـشتىن بـۇرۇن

هلــۇم دەرىجىــدىكى وئڭۇشــسىزلىققام
10تومــاس ېئدىــسون . دۇچ كېلىــدۇ

ــرىبه ــۇق تهج ــدىن ائرت ــڭ قېتىم مى
ىئــــشلهپ، ائنــــدىن ۆئزى ىئجــــات

مهرى«قىلغان ۈئنائلغـۇ ماشىنىـسىغا 
»خانىمنىـــڭ بىـــر پـــاخالنى بـــارتى
دېــگهن ائۋازنــى مۇۋەپپهقىيهتلىــك

 .ائلدۇرغان
 قهتىئي داۋامالشتۇرۇش) 6(

سىڭىزدە چىــڭســىز ھهر ۋاقىــت ېئــ
ــر ســۆز ــشلىك يهنه بى ساقالشــقا تېگى

ـــتۇرۇش« ـــي داۋامالش ـــن» قهتىئ تى
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ـــارەت ـــجه بهدەل. ىئب ـــر نهتى ھهر بى
ـــدۇ ـــېمه بهرمهي،. تهلهپ قىلى ھېچن

پهقهتــال ېئلىــش ھهرگىزمــۇ مــۇمكىن
بىرەر ىئشنى ېئلىـپ بېرىـپ،. ەئمهس

ــا ــى قولغ ــر نهتىجىن ــق بى شــۇ ائرقىلى
كهلتۈرۈش خـۇددى تهبىـەئت بىـلهن

يـــــۇقىرى دەرىجىـــــدە ۋە ەئڭەئڭ 
ــقان ــهكىلدە سودىالش ــاب ش ائلىيجان

تهبىەئتنـــــى. بىـــــلهن وئخـــــشاش
.گــوللىغىلى ۋە ائلــدىغىلى بولمايــدۇ
ســىز پهقهت تهبىــەئتكه تېگىــشلىك
بهدەل تۆلىگهنـــــدىال، ۇئ ائنـــــدىن
سـىزگه ۆئزىڭىــز ىئـستىگهن نهرســىنى

ـــــدۇ ـــــى بهدەل. بېرى ـــــۇ يهردىك ب
توختاۋســىز، ېئگىلــمهس، ۋە قهتىئــي
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ەۋىــــــــشته داۋامالشــــــــتۇرۇلغانر
 .تىرىشچانلىقتىن ىئبارەت

قىلىۋاتقـــــان ىئـــــشىنى قهتىئـــــي
داۋامالشـــــــــتۇرۇش ائدىتىنـــــــــى

- ائددىــي قهدەم4يېتىلدۈرۈشــنىڭ 
ـــار ـــقۇچلىرى ب ـــىزدىن. باس ۇئالر س

ناھــايىتى كــۆپ ەئقىــل ۋە ائالھىــدە
ۇئنۋان تهلهپ قىلمايـدىغان بولـۇپ،
سىزدىن پهقهت ائزراق ۋاقىـت بىـلهن

.تىرىشچانلىقال تهلهپ قىلىـدۇائزراق 
ـــــــــــۇ قهدەم ـــــــــــقۇچالر-ب باس

 :تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت
ــسهت-1 ــق مهق ــايىن ېئنى ــر ىئنت بى

بىـــلهن ۇئنـــى ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش
ــان ــۈپ تۇرغ ــر كۆي ــسىدىكى بى توغرى
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 .ىئستهككه ىئگه بولۇش
-توختاۋسىز قوللىنىدىغان ىئش-2

ھهرىكهتـــــلهر ائرقىلىـــــق ەئكـــــس
ــايىن  ــر ىئنت ــۈرۈلگهن بى ــقەئتت ېئنى

 .پىالنى بار بولۇش
تۇغقانالرنىـــڭ، دوســـتالرنىڭ ۋە-3

تونۇشــالرنىڭ ســهلبىي تهكلىپلىرىنــى،
ۋە باشقا بـارلىق سـهلبىي ۋە سـوغۇق
ســــۇ چــــېچىش خاراكتېرىــــدىكى
تهسىرلهرنى پۈتۈنلهي چهكلهيدىغان

 .ىئرادىگه ىئگه بولۇش
ۆئز پىالنىنــــى ىئجــــرا قىلىــــش-4

جهريانىــدا ۆئزىــگه داۋاملىــق مهدەت
رىپ تۇرىدىغان بىر ياكى بىر قانچهبې

 .ھهمكارالشقۇچىلىرى بار بولۇش
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ــــــــي ــــــــشنى قهتىئ ــــــــر ىئ بى
داۋامالشتۇرااليدىغان كىشىلهردە ھهر
خىل قىيىنچىلىقالرنى يېڭهلهيـدىغان
بىرەر سىرلىق قابىلىيهت بار بوالمدۇ؟
ـــــــــر ىئـــــــــشنى قهتىئـــــــــي بى
ـــــشىلىك داۋامالشـــــتۇرااليدىغان كى
ۇمســۈپهت ســىزنىڭ قهلبىڭىــزدە مهلــ

شهكىلدىكى روھىـي، مهنىـۋى، يـاكى
خىمىيىلىـــك ھهرىكهتنـــى ۋۇجۇدقـــا
كهلتۈرۈپ، شۇ ائرقىلىق سـىزگه بهزى
تهبىەئتتىن تاشقىرى كۈچلهرنى ائتـا
قىالمدۇ؟ ناپولىيوننىڭ خهنـري فـورد
ــسون ۈئســتىدە ــلهن تومــاس ېئدى بى
ـــك ېئلىـــپ بارغـــان ۇئزۇن مۇددەتلى
ائنالىزىنىڭ كۆرسىتىـشىچه، ۇئالرنىـڭ
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ـــــۇن ـــــرانائش ـــــشىنى ھهي داق كى
ـــۇۋەپپهقىيهتلهرنى ـــدىغان م قالدۇرى
ــا كهلتۈرۈشــىدە ائساســلىق رول قولغ
وئينىغان نهرسه، ۇئالرنىڭ قىلىۋاتقان
ـــتۇرۇش ـــي داۋامالش ـــشىنى قهتىئ ىئ

ـــارەت ـــدىنال ىئب ـــىز. ائدىتى ەئگهر س
پهيغهمبهرلهر، پهيالسوپالر ۋە دىنىـي
لىــدېرالر ۈئســتىدە ائدىــل تهتقىقــات

ن بولــسىڭىز، ۇئالرېئلىــپ بارىــدىغا
قولغـــــــــــــا كهلتـــــــــــــۈرگهن
ـــــىي ـــــڭ ائساس مۇۋەپپهقىيهتلهرنى
مهنبهلىرى ۇئالرنىـڭ قىلغـان ىئـشىنى
ـــــــــتۇرۇش، ـــــــــي داۋامالش قهتىئ
ـــــا ـــــر نۇقتىغ ـــــشچانلىقنى بى تىرى
مهركهزلهشتۈرۈش، ۋە ىئنتايىن ېئنىق
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مهقــــــسهتكه ىئــــــگه بولــــــۇش
ـــگهن ـــدىلىكلىرى ىئـــكهن، دې ائالھى

  .مۇقهررەر خۇالسىگه كېلىسىز
 
تهسهۋۋۇر ۋه چهكسىز ئهقىل. 8

تهســـهۋۋۇر ائدەم قهلبىنىـــڭ ىئـــش
بېجىــرىش وئرنــى بولــۇپ، ۇئ يهردە
كونـــا ىئـــدىيىلهر ۋە جهزملهشـــكهن
پـــــاكىتالر قايتىـــــدىن تـــــۈرلهرگه
ــــــى ــــــدۇ، ۋە ۇئالر يېڭ ائيرىۋېلىنى
.مهقسهتلهر ۈئچۈن ىئـشقا سـېلىنىدۇ
ــىي ــق ائساس ــايىن ېئنى ــىزنىڭ ىئنت س
اننىـــشانىڭىزنى تهشـــكىل قىلىـــدىغ

ــــــــــىزنىڭ ــــــــــالالرمۇ س ماتېرىي
تهســـهۋۋۇرىڭىزدا قۇراشـــتۇرۇلىدۇ ۋە
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ۆئزىڭىـزگه-سىز ۆئز. بىرلهشتۈرۈلىدۇ
ــــى ــــشهنچىڭىزنى، يېڭ ــــان ىئ بولغ
ىئدىيىلىرىڭىزنى، ۋە لىدېرلىقىڭىزنىمۇ
ــهۋۋۇرىڭىزدا ــلهن ۆئز تهس ــدى بى ائل
بارلىققا كهلتـۈرۈپ، ائنـدىن ۇئالرنـى

ــــسىز ــــا ائيالندۇرى ــــىز. رېائللىقق س
تىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنىائپتوما

ـــشقا ـــهۋۋۇرىدا ىئ ـــڭ تهس ۆئزىڭىزنى
-ســـــېلىپ، ېئنىـــــق نىـــــشان، ۆئز

ــى ــان ىئــشهنچ، يېڭ ــزگه بولغ ۆئزىڭى
ىئـــدىيه ۋە لىـــدېرلىق قــــابىلىيىتى
قاتــارلىق زۆرۈر بولغــان ســۈپهتلهرنى

ــــسىز ــــا قىلى ــــر. بهرپ ــــۇددى بى خ
قۇشــقاچنىڭ پهيــدا بولــۇپ، ۆئســۈپ
ــــرو ــــدىكى مىك ــــشى تۇخۇم يېتىلى
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ـــــ ـــــلىنىدىغىنىغاوئرگانىزم دىن باش
ـــــاددىي وئخـــــشاش، ســـــىزنىڭ م
نهتىجىلىرىڭىزمـــــــــۇ ســـــــــىز ۆئز
ــــــــا ــــــــهۋۋۇرىڭىزدا ۋۇجۇدق تهس
كهلتۈرىــدىغان، ناھــايىتى ياخــشى
وئرۇنالشـــــتۇرۇلغان پىالنىڭىـــــزدىن
.تهرەققىــي قىلىــپ ەئمهلــگه ائشــىدۇ
.تهسهۋۋۇر ەئڭ ائۋۋال پهيدا بولىـدۇ
ـــدىيه ۋە ـــهۋۋۇر ىئ ـــدىن ۇئ تهس ائن

ەئڭ ائخىرىـدا. تىلىدۇپىالنغا ۆئزگهر
ـــتۇرۇلىدۇ ـــالر رېائلالش ـــۇ. ۇئ پىالن ب

جهريــان ســىزنىڭ تهســهۋۋۇرىڭىزدىن
ــلىنىدۇ ــشىچه،. باش ــڭ دېيى بهزىلهرنى

سىز تهسهۋۋۇر قىاللىغان ھهر قانـداق
 .ىئشنى ەئمهلگه ائشۇرااليسىز
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ـــش ـــهۋۋۇر قىلى ـــڭ تهس ائدەملهرنى
قابىلىيىتىنىــڭ ىئككــى خىــل شــهكلى

ــــار ــــرى . ب ــــڭ بى ــــا«ۇئنى لماياس
 syntheticىئنگلىــزچه(» تهســهۋۋۇر

imagination(ـــرى ـــۇپ، يهنه بى  بول
»ىئجادچـــان تهســـهۋۋۇر«بولـــسا 

)creative imaginationىئنگلىـزچه (
 .دىن ىئبارەت

 ياسالما تهسهۋۋۇر) 1(
ــدىلىنىپ، ــابىلىيهتتىن پاي ــۇ ق مۇش
سىز كونا ۇئقۇم، كونا ىئدىيه ۋە كونا
ــويىچه ــرىكمه ب ــى بى ــى يېڭ پىالنالرن

ياسـالما تهسـهۋۋۇر. رۇنالشتۇرىسىزوئ
بــــۇرۇنقى كهچــــۈرمىش، بىلىــــم ۋە
كۆزەتمه ماتېرىيالالردىن پايدىلىنىپ
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دۇنيـادىكى ەئڭ. ىئش ېئلىپ بارىـدۇ
ــــۆپىنچه ــــشىلهر ك ــــان كى ىئجادچ
ـــتالردا ياســـالما تهســـهۋۋۇردىن ۋاقى
پايــــدىلىنىپ يېڭــــى ىئــــدىيىلهرنى

ـــدۇ ـــالپ چىقى ـــالما. وئي ـــىز ياس س
دىلىنىپ،تهســــهۋۋۇرىڭىزدىن پايــــ

ــاللىڭىزدىكى ۇئچــۇرالرنى ياخــشى ك
ـــــدىغان ـــــز بىلى رەتـــــلهپ، ۆئزىڭى
نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى بىــر يهرگه
يىغىپ، شۇ ائرقىلىق بىر ىئدىيه ياكى
ــــدىغان ــــر مهســــىلىنى ھهل قىلى بى

ـــسىز ـــالپ چىقى ـــۇلنى وئي ـــۇ. ۇئس ب
دېگهن سـۆزنىڭ» ياساش«يهردىكى 

مهنىـــــــسى مۇۋاپىـــــــق يـــــــاكى
نى تـــوغرامۇناســـىۋەتلىك نهرســـىلهر
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ــپ ــر يهرگه ەئكېلى ــلهن بى ۇئســۇل بى
قۇراشــتۇرۇش، دېگهنــدىن ىئبــارەت
ـــــــڭ ـــــــۇپ، ۇئ ىئجادچانلىقنى بول
ـــسابلىنىدۇ ـــۇپ ھې ـــسى بول .دەرىجى
ائلىمالر، ائشپهزلهر، كهشـپىياتچىالر،
رېمـــــــــونتچىالر، يـــــــــازغۇچىالر،
ساتقۇچىالر، وئقۇغـۇچىالر، شـىركهت
باشــلىقلىرى، ھهمــدە باشــقا ھهر بىــر

اللىسىنى ىئـشقا سـېلىپ،ائدەمنىڭ ك
ـــسهك ـــابىلىيهتلىرىنى ەئڭ يۈك ۆئز ق
ــــدا ــــارى قىلدۇرغان ــــدە ج دەرىجى
ـــــۇ ـــــشى دەل ائش ـــــدىغان ىئ قىلى

 .تىن ىئبارەتتۇر» ياساش«
 ىئجادچان تهسهۋۋۇر) 2(

ىئنــــسانالرنىڭ چهكلىــــك قهلبــــى
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چهكـــسىز ەئقىـــل بىـــلهن بىۋاســـىته
تۇيغۇ ۋە-ائالقىلىشىشته، يېڭى ھېس
ىشىـــــشتهيېڭـــــى ىئلھامالرغـــــا ېئر

پايدىلىنىــــــــدىغان قــــــــابىلىيهت
ــارەت .ىئجادچــان تهســهۋۋۇردىن ىئب
سىز ىئجادچـان تهسـهۋۋۇر ائرقىلىـق
كۆڭلىڭىزدە ھازىرغىچه يوق بولغـان،
ەئممـــا ائقىـــۋىتى تـــوغرا بولـــۇپ
چىقىــدىغان يېڭــى ۇئچــۇر ۋە يېڭــى

سىز بىـر يېڭـى. ىئدىيىلهرنى تاپىسىز
خىيــــال يــــاكى يېڭــــى ىئلھامغــــا

بولغانــدا، ائشــۇتاســادىپىي ىئــگه 
ىئجادچــــــــان تهســــــــهۋۋۇردىن

ــــــــسىز ــــــــالر ۋە. پايدىلىنى ائلىم
كهشـــــپىياتچىالر بـــــۇرۇن تېخـــــى
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بايقالمىغـــان نهرســـىلهرنى بايقـــاش
ياكى بهرپا قىلىـشتا پايدىلىنىـدىغان
قــابىلىيهتمۇ دەل ائشــۇ ىئجادچــان

 .تهسهۋۋۇردىن ىئبارەت
ىئنـــــسان كـــــۆڭلى ىئجادچـــــان
تهسهۋۋۇر ائرقىلىـق چهكـسىز ەئقىـل

ــا،ب ــشىدىغان بولغاچق ــلهن ائالقىلى ى
تهسهۋۋۇر ۇئقۇمى كارنىگىنىڭ سـىرى
بىلهن ۆئزىگه تـارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ

 .تهتقىقاتىغا كىرگۈزۈلگهن
ــدىكى: ىئــالۋە ــڭ كىتابى ناپولىيوننى

ـــــــايالردا  ـــــــان«بهزى ج ىئجادچ
ىئجادچـان«نىڭ وئرنىدا » تهسهۋۋۇر
ــۇر ــزچه (» تهپهكك  creativeىئنگلى

thought (ىتىلگهنمۇ ىئشل. 
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ىئجادچـــــان تهســـــهۋۋۇردىن) 3(
 ۈئنۈملۈك پايدىلىنىش

كارخانا، ساناەئت ۋە ىئقتىـسادنىڭ
ۇئلــۇغ لىــدېرلىرى، ھهمــدە ۇئلــۇغ
ائرتىــسالر، مۇزىكــانتالر، شــاىئرالر ۋە
يازغۇچىالرنىڭ ۇئلـۇغ بواللىـشىدىكى

ـــردىن ـــڭ-بى ـــر ســـهۋەب، ۇئالرنى بى
ۆئزلىرىدە ىئجادىي تهسهۋۋۇر قىلىـش

 . يېتىلدۈرگهنلىكىدۇرقابىلىيىتىنى
وئتتۇراھــــال كىــــشىلهر كــــۆرۈش،
ائڭـــــالش، تۇيـــــۇش، پـــــۇراش ۋە

 خىل فىزىكىلىق5تېتىشتىن ىئبارەت 
ســـــېزىمنىڭ يـــــاردىمى ائرقىلىـــــق
ــــر ــــدىغان بى ــــهنگىلى بولماي چۈش
نهرســىگه دۇچ كهلــگهن ھامــان، ۇئ
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نهرســـــىنىڭ نـــــېمه ىئكهنلىكىنـــــى
ــدۇ ــۇ ائڭقىرالماي ــسىز. ھهرگىزم چهك

 ســېزىم ائرقىلىــق خىــل5ەئقىــل بــۇ 
ىئش كۆرمهيدىغان بولۇپ، سىز ائشۇ

 تۈرلۈك تۇيغـۇ ائرقىلىـق چهكـسىز5
ـــــڭ يـــــاردىمىنىمۇ قولغـــــا ەئقىلنى

چهكـسىز ەئقىلنىـڭ. كهلتۈرەلمهيسىز
ــۈچ ــشنىڭ-ك ــدىن پايدىلىنى قۇدرىتى

ـــردىن ـــولى ىئجادچـــان-بى ـــر ي بى
ــــشتىن ــــۇرنى ىئــــشقا سېلى تهپهكك

 .ىئبارەت
ڭسـېزىمى ۇئالرنىـ-6ىئنسانالرنىڭ 

ۇئ. ىئجادچان تهسهۋۋۇردىن ىئبارەت
ىئنسانالرنىڭ چهكلىك كـۆڭلى بىـلهن

ائرا-چهكــــــــسىز ەئقىلنــــــــى ۆئز
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تۇتاشـــتۇرىدىغان ائالقه لىنىيىـــسى
بولـــۇپ، كهشـــپىيات ساھهســـىدىكى
ــسىپلىق ــاكى يېڭــى پرىن ائساســىي ي
ائشـــــكارىلىنىش ۋە بايقاشـــــالرنىڭ
ـــهۋۋۇر ـــان تهس ـــسى ىئجادچ ھهممى

.لىققا كېلىدۇقابىلىيىتى ائرقىلىق بار
يېڭــى ىئــدىيه، يېڭــى ۇئقــۇم، ۋە

 مهنبهنىـڭ4يېڭى تۇيغۇ تۆۋەندىكى 
 :بىرىدىن كېلىدۇ

باشــقا بىــر ائدەمنىــڭ بىلىــپ-1
 .تۇرۇپ سىزگه ائشكارىلىشى

ۇئ. ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــز-2
 خىل سـېزىمىڭىز ائرقىلىـق5سىزنىڭ 

مېڭىڭىــزگه يېتىــپ كهلــگهن ھهمــمه
پوئي ۋە تهســــــىراتالرنى ســــــاقال
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 .تۇرىدۇ
باشـقا بىــر ائدەمنىــڭ يوشــۇرۇن-3

 .ائڭ ىئسكىالتى
 .چهكسىز ەئقىل-4

»مـۆجىزە«ناپولىيوننىڭ قارىشىچه 
ـــه مهۋجـــۇت ەئمهس ـــگهن نهرس دې
بولۇپ، ۇئ سـىزنىڭ ۆئز ائرزۇيىڭىزنـى
رېائللىققا ائيالندۇرۇشـىڭىزغا يـاردەم

ــــدۇ ــــڭ. قىاللماي ــــەئت ۆئزىنى تهبى
ــــدىن ــــكهن قانۇنىيهتلىرى جهزملهش

.گىزمـــۇ چهتـــنهپ كهتمهيـــدۇھهر
ەئممـــــــــا، تهبىەئتنىـــــــــڭ بهزى
قانۇنىيهتلىرىنى چۈشـىنىش مـۇمكىن
ەئمهس بولــۇپ، ۇئالر خــۇددى بىــر

ـــــــۆجىزە« ـــــــدۇ» م .دەك كۆرۈنى
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ـــــــــان ـــــــــسانالرنىڭ ىئجادچ ىئن
سـېزىمىنى-6تهسهۋۋۇردىن ىئبارەت 

مانا ائشۇنداق مۆجىزىگه ەئڭ يېقىن
كېلىدىغان بىـر نهرسـه، دەپ قاراشـقا

 .بولىدۇ
ـــگه ـــشانىڭىزنى ەئمهل ـــىز ۆئز نى س
ـــۆجىزىگه ـــۇ م ـــتا ھهرگىزم ائشۇرۇش
تايانماي، چهكسىز ەئقىلنىـڭ سـىزنى
تهبىىئـــــي يـــــولالر ۋە تهبىىئــــــي
ـــلهن ـــاردىمى بى ـــڭ ي قانۇنىيهتلهرنى

ھهرگىزمـــۇ. يېتهكلىـــشىگه تايىنىـــڭ
ــشانلىغان« ــل مهن نى ــسىز ەئقى چهك

ــدۇ ــپ بېرى ــا ەئكېلى ،»نهرســىنى ماڭ
ڭ وئرنىغـا،ۇئنى. دەپ وئيالپ قالماڭ

ــــى ۆئزۈم« ــــل مېن ــــسىز ەئقى چهك
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ــــتهكلهپ ــــشانغا يې ــــگهن نى تىكلى
 .، دەپ وئيالڭ»ماڭىدۇ

ىئجادچان تهپهككـۇر سـىزدىن ھهر
ــت  ــۇم«ۋاقى ــايهمنى چوق مهن ۆئز غ

، دېـــگهن»ەئمهلـــگه ائشـــۇرااليمهن
وئيدا بولۇشنى، ۆئز غايىڭىزنى تـوغرا
ـــويىچه ـــپ ب ـــوغرا تهرتى ـــول ۋە ت ي
هنەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا نىــــسبهت

ۆئزىڭىزدە كۈچلۈك ېئتىقاد ۋە تولۇق
سـىز. ىئشهنچ بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

ۆئزىڭىزنىــڭ ىئجــادىي قــابىلىيىتىنى
قانچه كۆپ ىئشلهتسىڭىز، ۇئ سىزنىڭ
ـــىرتىدا ـــڭ س ـــق ۋۇجۇدىڭىزنى ائڭلى
باشالنغان ائمىلالرغا شۇنچه سـهزگۈر
بولىدۇ،ھهمــدە ۇئ ائمىلالرنــى قــانچه
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ــ ــدىغان بولى ــۇل قىلى ــان قوب .دۇائس
شــــۇنداقال ســــىز بــــۇ ىئجــــادىي
قـــــابىلىيىتىڭىزنى قـــــانچه كـــــۆپ
ــۇر ۋە ــى تهپهكك ــسىڭىز، يېڭ ىئشلهت
يېڭى ىئدىيه يارىتىشتا سـىز ۇئنىڭغـا

بۇ. شۇنچه كۆپ تايىنىدىغان بولىسىز
قابىلىيهتنى سىز پهقهت ەئمهلىيهتـته
ىئشلىتىش ائرقىلىقال يېتىلدۈرەلهيسىز

 .ۋە تهرەققىي قىلدۇرااليسىز
 بىــر ۇئيغــۇر ياشــنىڭ ماڭــا:ىئــالۋە

ــــــڭ ــــــشىچه، ناپولىيوننى دەپ بېرى
دېـگهن» مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«

كىتــــابى مىللهتــــلهر نهشــــرىياتى
مـــــــۇۋەپپهقىيهت«تهرىپىـــــــدىن 

2دېــگهن ىئــسىم بىــلهن » دەســتۇرى
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قىسىم قىلىپ نهشر قىلىنغـان بولـۇپ،
ۇئالرنـــى ائلمـــا تـــور كىتابخانىـــسى

http://book.alma.cn ـــــــــــــن دى
  .لغىلى بولىدىكهنسېتىۋا
 

مهركهزلهشتۈرۈش ۋه . 9
ئىجادىي كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش

دېــگهن ســۆز» مهركهزلهشــتۈرۈش«
 دەپconcentrationىئنگلىـــــــزچه 

ىئجـادىي كـۆز«ائتىلىدىغان بولۇپ، 
ـــــۈرۈش ـــــدىغا كهلت ـــــسا» ائل بول

ــزچه  creative visualizationىئنگلى

ـــدۇ ـــتۈرۈش. دەپ ائتىلى مهركهزلهش
ىيوننىــڭ كىتابىــدادېــگهن ســۆز ناپول

ــــــگه« ــــــستهكنى ەئمهل ــــــر ىئ بى
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ائشۇرۇشـــــنىڭ يـــــوللىرى بىـــــلهن
ۋاسىتىلىرىنى تېپىپ چىقىپ، ۇئالرنـى
رەســـمىي ىئـــشقا ســـالغىچه بولغـــان
ــش ــن ۋە ىئ ــدە، زېھى ــت ىئچى -ۋاقى

پــــاائلىيهتنى ائشــــۇ ىئــــستهككه
دېگهن» مهركهزلهشتۈرۈش ھهرىكىتى

ـــشلىتىلگهن ـــدە ىئ ـــن ۋە. مهنى زېھى
هلـــۇم بىـــرپـــاائلىيهتنى م-ىئـــش

ىئـــــستهككه مهركهزلهشتۈرۈشـــــته
مۇنداق ىئككى قانۇنىيهت مۇھىم رول

بىرى ائپتوماتىك تهكلىـپ: وئينايدۇ
قانۇنىيىتى، يهنه بىـرى بولـسا ائدەت

 .قانۇنىيىتى
.ائدەت مۇھىتنىڭ ىئچىدە يېتىلىدۇ
ۇئ سىزنىڭ كۆرۈش، ائڭالش، پۇراش،
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ـــارەت  ـــتىن ىئب ـــتىش ۋە تۇيۇش 5تې
ــ ق ســىزگه تهســىرســېزىمىڭىز ائرقىلى

ــــبهلهر ــــمه مهن ــــهتكهن ھهم كۆرس
ائرقىلىق، وئخشاش ىئشنى وئخشاش

قايتــــا قىلىــــش-ۇئســــۇلدا قايتــــا
-ائرقىلىق، وئخشاش خىيالنى قايتـا

ــق ــش ائرقىلى ــرار قىلى ــايتىالپ تهك ق
 .يېتىلىدۇ

ىئنـــسانالرنىڭ قهلبـــى مهلـــۇم بىـــر
ىئدىيىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش ۈئچۈن

ۆئزىنىـڭزۆرۈر بولغان ماتېرىيـالالرنى 
ـــدۇ ـــدىكى مـــۇھىتتىن يىغى .ەئتراپى
ـــۇقىم ـــر م ـــدىيىنى بى ـــۇ ىئ ائدەت ب
قۇرۇلما شهكلىدە ۇئيۇتۇپ، يوشۇرۇن
ـــپ ـــۈرگه ائيرى ـــگه ت ـــڭ ىئچى ائڭنى
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ۇئنىڭـدىن كېـيىن. ەئكىرىپ قويىدۇ
بۇ ىئدىيه سىزنىڭ مىجهزىڭىزنىڭ كهم
بولــسا بولمايــدىغان بىــر قىــسمىغا
-ائيلىنىــــــپ، ســــــىزنىڭ ىئــــــش

ـــزگه ج ـــداھهرىكىتىڭى ـــت ھال ىمجى
تهســـىر كۆرســـىتىدۇ، ســـىزنىڭ بىـــر
-تهرەپلىــــــمه ۋە ائغمــــــا كــــــۆز

قاراشـــلىرىڭىزنى شـــهكىللهندۈرىدۇ،
ھهمدە سىزنىڭ پىكرىڭىزنى كـونترول

شۇڭالشقا سىزنىڭ ۆئزىڭىزگه. قىلىدۇ
تهسىر كۆرسـىتىدىغان مـۇھىتنى ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىدىكى ېئھتىياتچـانلىق
.بىلهن تاللىـشىڭىز ىئنتـايىن مـۇھىم
چۈنكى، مۇھىت سـىزنىڭ كاللىڭىزغـا
كىرىدىغان وئزۇقنـى تهمىنلهيـدىغان
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 .مهنىۋى ماكاندىن ىئبارەتتۇر
»مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسـى«) 1(

 دېگهن ماقالىدىن بىر ۈئزۈندى
ــــــڭ  ــــــۇر ماقالىنى -1مهن مهزك

ـــــــدە تىلغـــــــا ائلغـــــــان بۆلۈمى
ـــــى« ـــــڭ مهنبهس »مۇۋەپپهقىيهتنى

ــــڭ ــــالىنى ناپولىيوننى ــــگهن ماق دې
ىكى مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالركىتابىد

ــڭ ــشتۇرۇپ، ناپولىيوننى ــلهن سېلى بى
كىتابىـــــــــدىكى مهزمـــــــــۇن ۇئ
ماقالىدىكىــدىن جىــق ەئتراپلىــق ۋە
ــان ــېس قىلغ ــى ھ ــۇق ىئكهنلىكىن تول

شـــــۇنداق بولـــــسىمۇ، ۇئ. ىئـــــدىم
ماقالىدىكى ەئقىدە بىلهن مۇھىتنىـڭ
مۇناســىۋىتى توغرىــسىدىكى مهزمــۇن



229 

نىـڭيۇقىرىدىكى ائدەت بىلهن مۇھىت
مۇناســىۋىتى توغرىــسىدىكى مهزمــۇن
بىــــلهن وئخشىــــشىپ كېتىــــدىغان
بولــۇپ، ۇئنـــى بىـــر ائز كېڭهيتىـــپ
ــڭ ــا، ۇئ ماقالىنى ــدىغان بولغاچق بېرى
ـــــــت ـــــــلهن مۇھى ـــــــدە بى ەئقى
وئتتۇرىـــــــسىدىكى مۇناســـــــىۋەت
ھهققىــدىكى قىــسمىنى بــۇ يهرگه بىــر
نهقىل شهكلىدە قىستۇرۇپ قويۇشـنى

ـــۆردۈم ـــق ك ـــسى. مۇۋاپى تۆۋەندىكى
ـــــىم« ـــــڭ مهنبهس »ۇۋەپپهقىيهتنى

 :دېگهن ماقالىنىڭ بىر قىسمى
ەئمدى بىز قايتا ەئسلهپ كۆرەيلى،
ەئقىدە دېگهن نېمه؟ ەئقىـدە بولـسا
ائلدىن تهشكىللهپ قويۇلغان، بىزنى
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 ۆئزىمىــز بىــلهن ائلماشــتۇرۇش–ۆئز 
ــــــدا ــــــسىز ھال ــــــشقا ۈئزلۈك قىلى

ــېس  ــل ھ ــر خى ــدىغان بى –يېتهكلهي
ــــارەتت ــــۇ ۇئســــۇلىدىن ىئب .ۇرتۇيغ

ۇئنداقتا، ەئقىدە قهيهردىن كېلىـدۇ؟
نـــېمه ۈئچـــۈن بهزى كىـــشىلهرنىڭ
ەئقىدىــسى ۇئالرنىــڭ مــۇۋەپپهقىيهت
ــشىغا ــاراپ قهدەم تاشلى ــزىلىگه ق مهن
ــــــــسا، يهنه بهزى ــــــــۈرتكه بول ت
ـــى ـــسى ۇئالرن ـــشىلهرنىڭ ەئقىدى كى
مهغلۇبىيهتكه ۇئچرىتىدۇ؟ ەئگهر بىز
مۇۋەپپهقىيهتنى ىئلگىرى سۈرىدىغان

گه تهقلىـــد قىلمـــاقچىەئقىـــدىلهر
ــلهن ــدى بى ــدا ائل ــساق، ۇئ چاغ بول
ائشۇ خىل ەئقىـدىلهرنىڭ قهيهردىـن
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كهلگهنلىكىنــــــــــــــــــــــــــــــى
ائيدىڭالشتۇرۇنلىـــــشىمىزغا تـــــوغرا

 .كېلىدۇ
ـــــى ـــــېلىش مهنبهس ـــــى ك بىرىنچ

قازانغا يولۇقـساڭ قارىـسى. مۇھىتتۇر
يۇقــار، يامانغــا يولۇقــساڭ يارىــسى،

ــار ــۇ رەھىمــسىز. دەيــدىغان گهپ ب ب
ـــــــــيه ـــــــــدىنەئمهلى تلهر تهرىپى

ــــــــۇر .ىئــــــــسپاتالنغان ھهقىقهتت
ـــزار ـــى ەئڭ بى تۇرمۇشـــتىكى ائدەمن
قىلىـــدىغان نهرســـه پهرىـــشانلىق ۋە
بېسىمغا ۇئچراش تۇيغۇسـى ەئمهس،
ائدەمــلهر بــۇالرنى تامــامهن يېڭىــپ

تۇرمۇشـــتىكى ھېقىقـــى. كېتهلهيـــدۇ
قورقۇنچلۇق نهرسه بولـسا مۇھىتنىـڭ
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ــىتىدىغان ــا كۆرس ــدە ۋە ائرزۇغ ەئقى
ەئگهر. رىدىن ىئبــــــارەتتۇرتهســــــى

ـــــــــزدا ســـــــــىزنىڭ ۆئز ەئتراپىڭى
ــــــسى ــــــڭ ھهممى كۆرگهنلىرىڭىزنى
مهغلــــۇبىيهت ۋە ۈئمىدســــىزلىكتىن
ــدا ــسا، ۇئ چاغ ــان بول ــارەت بولغ ىئب
سىزنىڭ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشىڭىزغا
ـــــى ـــــدىغان ىئچك ـــــاردىمى بولى ي
ـــــــــا ـــــــــهۋۋۇرالرنى ۋۇجۇدق تهس
ـــكه ـــايىتى تهس ـــىڭىز ناھ كهلتۈرۈش

ـــدۇ ـــدى. توختاي ـــاائل ـــر بابت نقى بى
ـــــــــزدەك، ـــــــــپ ۆئتكىنىمى ېئيتى
كۆپچىلىكنىڭ ھهممىـسى توختاۋسـىز
ــدۇ ــشنى وئيالي ــد قىلى ــدا تهقلى .ھال
ــــــــــــاي ھهم ەئگهر ســــــــــــىز ب
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ــدە ــت ىئچى ــك مۇھى مۇۋەپپهقىيهتلى
ـــسىڭىز، ۇئ ـــتىلگهن بول ـــۈپ يې ۆئس
چاغدا سىز ناھايىتى ائسـانال بـايلىق
.ۋە مۇۋەپپهقىيهتكه تهقلىد قىلىـسىز

ـــــــــامرات ـــــــــىز ن لىق ۋەەئگهر س
ــــدە ۆئســــۈپ ۈئمىدســــىزلىك ىئچى
يېتىلگهن بولسىڭىز، ۇئ چاغدا سىزدە
ناھــــايىتى ائســــانال نــــامراتلىق ۋە
ـــــــسى ـــــــىزلىنىش ەئقىدى ۈئمىدس

ائلبىرىــت ېئينىــشتېين. شــهكىللىنىدۇ
ۆئزى تۇرۇۋاتقــان: مۇنــداق دەيــدۇ

ىئجتىماىئي مۇھىتقا وئخشىمايدىغان
نۇقتىنهزەرنى وئتتۇرىغا قويااليدىغان

كـۆپ. هر ناھايىتى ائز چىقىدۇكىشىل
قىــــــسىم ائدەمــــــلهر بۇنــــــداق
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ــــــــــــــــــــــــــــۇقتىنهزەرلهرنى ن
 .شهكىللهندۈرەلمهيدۇ

ـــزاس[ ـــى ائب ـــى ىئكك ـــۇ يهردىك ب
 .]مهزمۇن قىسقارتىلدى

چىكــــــاگو ۇئنىۋېرســــــىتېتىدىكى
بىنجــامىن بىرانــد دېــگهن كىــشى زور
مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرگهن
ـــى، ـــاش تهنھهرىكهتچ ـــۈز نهپهر ي ي

نـــــت ۋە ائلىمغـــــا قارىتـــــامۇزىكا
تهتقىقات ېئلىپ بارغان بولۇپ، ۇئ بۇ
ــڭ ــت ىئگىلىرىنى ــۇ تاالن ــدا ب جهريان
ـــۇۋەپپهقىيهت ـــالپال م ـــتىن باش باش
.قازانغــان ەئمهســـلىكىنى بايقىغـــان
ــسمى ــۆپ قى ــڭ ك ــسىچه، ۇئالرنى ەئك
باشقىالرنىڭ يېتهكلىشى ۋە قوللىشىغا
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ېئرىشكهندىن كېـيىن ائنـدىن ائلغـا
ۇئالرنىـــڭ.  ىئـــكهنىئلگىـــرىلىگهنلهر

ـــى ـــت ائالمىت ـــدىقىنىڭ تاالن ھهرقان
پهقهت ۇئالردا مهن تاالنــت ىئگىــسى
بوالاليمهن دەيدىغان ەئقىدە پهيـدا
بولغاندىن كېيىـنال ائنـدىن نامايـان

 .بولغان ىئكهن
مۇھىـــت بهلكىـــم ەئقىـــدىنىڭ ەئڭ
ـــۇش ـــسى بول ـــۈك قوزغاتقۇچى كۈچل
ـــدىنىڭ ـــېكىن، ۇئ ەئقى ـــۇمكىن، ل م

تقۇچىـسى ەئمهس،بىر قوزغا-بىردىن
ەئگهر ۇئ بىردىنبىــــــر قوزغــــــاتقۇچ
بولىــدىغان بولــسا، ۇئ چاغــدا بىــز
مهڭگۈ ۆئزگهرمهس مۇھىـت ىئچىـدە

ـــالىالر. ياشـــىغان بوالتتـــۇق بـــاي ب
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پهقهت بــــاي مــــۇھىتنىال بىلــــگهن،
نـــــامرات بـــــالىالر بولـــــسا پهقهت
ــــوالتتى ــــگهن ب ــــامراتلىقنىال بىل .ن
ەئكسىچه، باشقا خىل كهچۈرمىش ۋە

ــنىش  ۇئســۇللىرىمۇ ەئقىــدىنىڭۆئگى
 .كېلىش مهنبهسى بوالاليدۇ
 كىچىــــك–تۇرمۇشــــتىكى چــــوڭ 

ىئشالرنىڭ ھهممىـسى ەئقىـدە پهيـدا
ائدەمنىڭ ھاياتىـدا، بهزى. قىالاليدۇ

جـون ف. ىئشالر مهڭگۈ ۇئنتۇلمايـدۇ
ــۇ ــان ش ــتكه ۇئچرىغ ــدى قهس كىننى
كــۈننى ەئســلىيهلهيدىغان بولــسىڭىز،
ۆئزىڭىزنىــــڭ شــــۇ كــــۈنى قهيهردە

ــسىزىئ ــۇم بىلهلهي ــۇ چوق .كهنلىكىنىم
نۇرغــــۇن ائدەمــــلهرگه نىــــسبهتهن
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ېئيتقاندا، بۇ ۇئالرنىڭ دۇنيا قارىـشى
مهڭگۈگه ۆئزگهرگهن بىر كۈن بولۇپ

وئخشاشال، كۆپ قىسىم. ھېسابلىنىدۇ
ائدەمــلهر مهڭگــۈ ۇئنتۇلمايــدىغان
ـــــشىدىن ـــــشلهرنى ۆئز بې كهچۈرمى

ـــــدۇ ـــــداق. كهچـــــۈرگهن بولى بۇن
ـــــــــ ـــــــــشلهرنىڭ بى زگهكهچۈرمى

كۆرســــــىتىدىغان تهســــــىرى دەل
مۇشـــــــــۇنداق كهچۈرمىـــــــــشلهر
ـــدىغان ـــدىرىمىزنى ۆئزگهرتهلهي تهق

 .ەئقىدىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
 ياش ۋاقتىمدىال ۆئزۈمنىڭ13مهن 

نېمه قىلىشىم كېرەكلىكـى توغرىـسىدا
ھهم تهنتهربىـــــــيه. وئيالنـــــــدىم

مهخسۇس سهھىپىسىنىڭ يازغۇچىسى
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ــسى ــيه پروگراممى ــاكى تهنتهربى نىڭي
.دىكتــورى بولۇشــنى قــارار قىلــدىم
مهلــۇم بىــر كــۈنى، مهن گېــزىتتىن
خوخـــاد كىـــسارنىڭ مهلـــۇم بىـــر
ـــــى ـــــڭ يېڭ ـــــدا ۆئزىنى كىتابخانى
ــېتىش ــۇپ س ــزا قوي ــابلىرىنى ىئم كىت
پاائلىيىتى ۆئتكۈزمهكچى ىئكهنلىكـى
ــۇنىڭ ــۆردۈم، ش ــسىدا خهۋەر ك توغرى
ــيه ــلهن مهن، ەئگهر مهن تهنتهربى بى

ــسى يا ــسىمهخــسۇس سهھىپى زغۇچى
يـــاكى تهنتهربىـــيه پروگراممىـــسى
دىكتورى بولۇشنى وئياليـدىكهنمهن،
ـــارەت ـــۇم زىي ـــلهن چوق ـــدى بى ائل
ـــرەك، ـــشىم كې ـــشنى ۆئگىنىۋېلى قىلى

ــدىم ــى وئيلى ــشنى. دېگهنلهرن ھهم ىئ
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ـــارار ـــنى ق ـــنال باشالش ـــۇ يهردى مۇش
ـــــدىم ـــــلهن مهن. قىل ـــــۇنىڭ بى ش

مهكتهپــــتىن ائيرىلىــــپ، كىچىــــك
هت ائلـدىم،ۈئنائلغۇدىن بىرنى ائرىي

ائپــام مېنــى پىكــاۋى بىــلهن ھېلىقــى
مهن ۇئ. كىتابخانىغا ائپىرىپ قويدى

يهرگه يېتىپ بارغان ۋاقىتتـا، كىـسار
ەئپهنــــدىم كېتىــــشكه تهمــــشىلىپ

.مهن بىر ائز قورقتۇم. تۇرغان ىئكهن
بىر توپ مۇخبىرالر ۇئنى وئرىۋېلىـپ،
ــــدىن توختىمــــاي ســــوائل ۇئنىڭ

رنىمهن بىـــر ائمـــالال. ســـوراۋاتاتتى
قىلىــپ، بىــر قــانچه مۇخبىرالرنىــڭ
قولتۇقلىرى ائستىدىن ۆئتۈپ كىـسار

مهن. ەئپهنــدىمنىڭ ائلــدىغا بــاردىم



240 

دەرھــال ۇئنىڭغــا ۆئزۈمنىــڭ ۇئنــى
ائددىيغىنا ۈئنائلغۇ زىيـارىتى قىلغـۇم

ۇئ ھېلىقى بىر توپ. بارلىقىنى ېئيتتىم
مۇخبىرالرنى توختىتىپ قويۇپ، ماڭا

ۇرسـىتىشهخسهن زىيـارەت قىلىـش پ
ۇئ كهچــــۈرمىش. يارىتىــــپ بهردى

مېنىڭ ەئقىدەمنى ۆئزگهرتتـى، ماڭـا
ــدىغانلىقىنى، ــۇمكىن بولى ــڭ م نېمىنى
تۇرمۇشــتا كىمــلهرگه يېقىنالشــقىلى
بولىدىغانلىقى ۋە ۆئزۈم ېئرىشمهكچى
ــــشنىڭ ــــىگه ىئنتىلى ــــان نهرس بولغ
جاۋابىنىـــڭ قانـــداق بولىـــدىغانلىقى

كېـيىن مهن. قاتارلىقالرنى بىلدۈردى
ــقك ــدىمنىڭ شــۇ قېتىملى ــسار ەئپهن ى

ىئلھامالندۇرۇشى سهۋەبىدىن، مهلـۇم
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ـــاله ـــاي ماق ـــزىتكه توختىم ـــر گې بى
بــۇ مېنــى مۇشــۇ ســاھهدە. ەئۋەتــتىم

ـــگه ـــشكه ىئ ـــىز كهچۈرمى ۇئنتۇلغۇس
 .قىلدى

ــــېھرىي) 2( ــــڭ س مۇۋەپپهقىيهتنى
 ائچقۇچى

ناپولىيون مهركهزلهشتۈرۈش بىـلهن
بىۋاســـىته ۋە ۋاســـىتىلىك شـــهكىلدە

ىۋەتلىك بولغـان پرىنـسىپالرنىمۇناس
ىئـــــــــــشلىتىش ۇئســــــــــــۇلىنى

ـــــــېھرىي« ـــــــڭ س مۇۋەپپهقىيهتنى
بـۇرۇنقى. دەپ ائتىغـان» ائچقۇچى

كىشىلهر مۇشۇ سـېھرىي ائچقۇچنىـڭ
ــارلىق ــادىكى ب ــلهن دۇني ــاردىمى بى ي
ـــي ـــپىياتالرنىڭ مهخپى ـــۇغ كهش ۇئل
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ھهمـدە بـۇرۇنقى. ىئشىكىنى ائچقـان
ـــــل ـــــارلىق ەئقى ـــــهت ۋە-ب پاراس

ــــڭ ــــۇتاالنتالرنى ــــسى مۇش  ھهممى
ـــدىن ـــېھرىي كۈچى ـــڭ س ائچقۇچنى
ـــــدۈرۈلگهن ۋە ـــــدىلىنىپ يېتىل پاي

 .تهرەققىي قىلدۇرۇلغان
مهركهزلهشــــــتۈرۈش دېگىنىمىــــــز
ســـــــــىزنىڭ مـــــــــۇقىم ائدەت ۋە
ەئمهلىيهتتىن پايدىلىنىپ، مهلۇم بىر
ــىنىپ ۋە ــۈس چۈش ــىنى تهلتۆك نهرس
ىئگىلهپ بولغۇچه، كۆڭلىڭىزنى ائشۇ
نهرســــــىگه يىغىــــــپ تــــــۇرۇش

ۇئ. لىيىتىڭىزنى كۆرســـــىتىدۇقـــــابى
سىزنىڭ ۆئز دىققىتىڭىز ۋە زېھنىڭىزنى
ـــر ـــۇم بى ـــى مهل ـــزگىنلهپ، ۇئالرن تى
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ـــىلىنى ھهل ـــۇ مهس ـــىلىگه ائش مهس
ــتۈرۈپ ــۇچه مهركهزلهش ــپ بولغ قىلى
.تۇرۇش قـابىلىيىتىڭىزنى كۆرسـىتىدۇ
ــشنى ــز تاشلىۋېتى ــىزنىڭ ۆئزىڭى ۇئ س
ىئستهيدىغان ائدەتلهرنىڭ تهسىرىنى

يرىـــــپ قويـــــۇشبىـــــر ياققـــــا قا
ىئقتىدارىڭىز بىلهن يېڭى ائدەتلهرنـى

قــابىلىيىتىڭىزنى-يېتىلــدۈرۈش كــۈچ
ــــــىتىدۇ ــــــىزنىڭ ۆئز. كۆرس -ۇئ س

ــزگىنلهش ــۈس تى ــى تهلتۆك ۆئزىڭىزن
 .قابىلىيىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ

مهركهزلهشــــــتۈرۈش دېگىنىمىــــــز
ســـىزنىڭ ۆئزىڭىـــز ائرزۇ قىلغانـــدەك
وئيـــالش ىئقتىـــدارىنى، ۆئزىڭىزنىـــڭ

رىنى كـونترول قىلىـپ،تهپهككۇ-وئي
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ۇئنى بىر ناھايىتى ېئنىـق مهقـسهتكه
ــــــــدارىنى، ۋە تــــــــوغرىالش ىئقتى
ۆئزىڭىزنىڭ بىلىملىرىنى بىر ساغالم ۋە

ــش ــي ىئ ــى-ەئمهلى ــكهت پىالن ھهرى
ـــدارىنى ـــكىللهش ىئقتى ـــپ تهش قىلى

 .كۆرسىتىدۇ
ـــــۆڭلىنى ـــــڭ ك ـــــىز ۆئزىڭىزنى س
ۆئزىڭىزنىڭ ۆئمۈرلۈك ىئـستىكىڭىزگه

ـــــــــــته، ۆئ ائرا-زمهركهزلهشتۈرۈش
ــر ــكهن ۋە بى ــشىپ كهت ــرى-ائرىلى بى

بىلهن ناھايىتى زىچ باغالنغان باشـقا
نۇرغـــۇن ىئـــشالر ۈئســـتىدىمۇ بـــاش
ـــــــــــى ـــــــــــاتۇرۇپ، زېھنىڭىزن ق
ــــــان ــــــتۈرمهكچى بولغ مهركهزلهش
ائساســـىي نهرســـىنى تاماملىـــشىڭىز
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ىئنگلىــزچه(چــوڭ پىــالن . كېــرەك
ambition (بىلهن ىئستهك وئڭۇشلۇق

ــــــانى نىمهركهزلهشــــــتۈرۈش جهري
ـــسا ۋۇجۇدقـــا كهلتۈرۈشـــته كهم بول
بولمايــــدىغان ىئككــــى ائساســــىي

بۇ ائمىلـالر بولمايـدىكهن،. ائمىلدۇر
.سېھرىي ائچقۇچمۇ ۈئنۈم بهرمهيـدۇ
ـــدىغان ـــۇچتىن پايدىلىنى ـــۇ ائچق ب
كىـــــــــشىلهرنىڭ ىئنتـــــــــايىن ائز
ـــىدىكى ســـهۋەب، كـــۆپىنچه بولۇش
كىشىلهرنىڭ چوڭ پىالنى يوق بولۇپ،

ىـدە نهرسـىنىمۇھاياتىدا بىـرەر ائالھ
 .ىئستىمهيدۇ

سىز ۆئزىڭىز ائرزۇ قىالاليدىغان ھهر
ــۈن ــز ۈئچ ــىنى ۆئزىڭى ــداق نهرس قان
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ـــــستهك قىلىـــــپ تاللىـــــسىڭىز ىئ
ەئگهر ســـــــىزنىڭ. بولۇۋېرىـــــــدۇ

ىئستىكىڭىز ەئمهلىيهتكه ۇئيغـۇن ۋە
ــــۈك ــــدە كۈچل ــــك دەرىجى يېتهرلى
ـــدىكهن، مهركهزلهشتۈرۈشـــتىن بولى
ىئبـــــارەت ســـــېھرىي ائچقـــــۇچ ۇئ

كنى ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقاىئــــسته
ــاردەم قىلىــدۇ ــۇن ائلىــم ۋە. ي نۇرغ

پــــسىخولوگىيه تهتقىقاتچىلىرىنىــــڭ
ــڭ قارىــشىچه، تىــالۋەت قىلغۇچىالرنى
دۇائسىنىڭ كـۈچى قهلبىـدە چوڭقـۇر
وئرۇن ائلغان بىر ىئستهكنى ەئمهلگه
ائشۇرۇشــــتىكى مهركهزلهشــــتۈرۈش

 .پرىنسىپى ائرقىلىق ۈئنۈم بېرىدۇ
لغان نهرسىلهرنىڭىئنسانالر بهرپا قى



247 

ھهممىسى ەئڭ ائلدى بىلهن ىئستهك
ائرقىلىــــق تهســــهۋۋۇردا ۋۇجۇدقــــا
ـــــــــــدىن ـــــــــــۈپ، ائن كهلتۈرۈل
مهركهزلهشتۈرۈش ائرقىلىق رېائللىققا

 .ائيالندۇرۇلغان
مهركهزلهشـــــــتۈرۈش ســـــــېھرىي
ائچقۇچىـــدىن پايدىلىنىـــشتا، ســـىز
ائلدى بىلهن كۆڭلىڭىزدىكى گۇمانىي

ۈنلهيقاراش ۋە ىئشهنمهسلىكنى پۈتـ
ھــازىرغىچه بــۇ. يوقىتىــشىڭىز كېــرەك

ائچقـــــــــۇچتىن وئڭۇشـــــــــلۇق
پايدىلىنالىغان كىـشىلهرنىڭ ىئچىـدە
ۇئنىڭغــا ىئــشهنمهسلىك ىئدىيىــسىدە

 .بولغانالردىن بهرسىمۇ يوق
تۆۋەندە بىز بۇ سېھرىي ائچقـۇچنى
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بىر مـۇقىم فورمـۇال ائرقىلىـق سـىناپ
سىزنىڭ غايىڭىز بىر داڭلىـق. باقايلى

تۇق سۆزلىگۈچى بولـۇش،ائممىۋى نۇ
ۇئنداقتا سىز بىر. دەپ پهرەز قىاليلى

ۋاراق قهغهزگه تۆۋەنـــدىكى ۋەدىنـــى
 :يېزىڭ

مېنىـڭ بىــر ناھــايىتى قابىلىيهتلىــك
ائممىۋى نۇتۇق سـۆزلىگۈچى بولغـۇم

ـــار ـــق. ب چـــۈنكى مهن شـــۇ ائرقىلى
دۇنياغا زۆرۈر بولغان خىـزمهتلهردىن
بىرىنــى قىلىــپ بېــرەلهيمهن، ھهمــدە

ــق مهن ۆئز تۇرمۇشــۇمغاشــۇ ائر قىلى
زۆرۈر بولغــان مــاددىي نهرســىلهرگه
ىئــــگه بوالاليــــدىغان ىئقتىــــسادىي

 .كىرىمگه ېئرىشهلهيمهن
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مهن ۆئز كۆڭلـــــۈمنى ھهر كـــــۈنى
10ائخــشىمى ۇئخالشــتىن بــۇرۇن 

مىنـــۇت، ۋە ەئتىگىنـــى وئرنۇمـــدىن
 مىنـۇت مۇشـۇ10ەئمدىال تۇرغانـدا 

ىئـــستهككه مهركهزلهشـــتۈرۈپ، شـــۇ
 ائشـۇ ىئـستهكنى رېائللىققـاائرقىلىق

-ائيالندۇرۇش ۈئچۈن قانـداق ىئـش
ھهرىكهتلهرنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى

 .تېپىپ چىقىمهن
ــــايىن ــــر ىئنت ــــڭ بى مهن ۆئزۈمنى
قابىلىيهتلىـــك ۋە ىئنتـــايىن جهلـــپ
قىالرلىق ائممىۋى نۇتۇق سۆزلىگۈچى
.بوالاليــــدىغانلىقىمغا ىئــــشىنىمهن
شۇڭالشقا مهن ھهر قانداق نهرسىنىڭ
ـــــــدىكى ـــــــۇ يول ـــــــڭ مۇش مېنى
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ــشىغا ــى قىلى ــشچانلىقىمغا دەخل تىرى
________:ىئمزا. يول قويمايمهن

سىز مۇشۇ ۋەدىگه ىئمزا قويغانـدىن
كېــيىن، ۇئنىڭــدا دېــيىلگهن بــويىچه

ھهمدە سـىز ىئـستىگهن. ىئش تۇتۇڭ
نهتىجىــــگه ېئرىــــشىپ بولغــــۇچه

 .ھهرگىزمۇ بوشىشىپ قالماڭ
ــۇلىنى ــتۈرۈش ۇئس ــىز مهركهزلهش س

نغاندا، بىر يىل، ۈئچ يىـل، بهشقولال
يىل، ۋە ھهتتا وئن يىلدىن كېيىنكـى
ەئھۋالغــا نهزەر ســېلىپ، ۆئزىڭىزنىــڭ
ــــق ــــى ەئڭ داڭلى ــــۇ دەۋردىك ائش
ائممىــــۋى نۇتــــۇق ســــۆزلىگۈچى
بولغاندىكى ەئھۋالنى كۆز ائلدىڭىزغا

ۆئز تهســـــهۋۋۇرىڭىزدا. ەئكېلىـــــڭ
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ــــرىمگه ــــق كى ــــڭ مۇۋاپى ۆئزىڭىزنى
ـــۆز ائ ـــشكهنلىكىنى ك ـــدىڭىزغاېئرى ل

ـــڭ ـــۇق ســـۆزلهش. ەئكېلى ســـىز نۇت
ــلهن ــرىم بى ــشكهن كى ــق ېئرى ائرقىلى
ائلغان ۆئيىڭىزدە تۇرغان ۋاقىتتىكـى
.ەئھۋالنى كۆز ائلدىڭىزغا كهلتـۈرۈڭ
سىزنىڭ نۇتۇقالرنى ىئنتايىن ياخـشى
ـــر تهســـىرى ـــق بى ســـۆزلهش ائرقىلى
ىئنتايىن كۈچلۈك ائدەمگه ائيالنغان

ڭىزغاۋاقىتتىكى ەئھۋالنى كـۆز ائلـدى
سىز ۆئزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇر. كهلتۈرۈڭ

ــدىلىنىپ، ــدىن پاي ــش ىئقتىدارى قىلى
مۇشۇنداق بىـر كۆڭـۈل مهنزىرىـسىنى
.ناھــايىتى ېئنىــق ســىزىپ چىقىــڭ
ــــىزنىڭ ــــسىڭىز ۇئ س ــــۇنداق قىل ش
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كۆڭلىڭىزدە ىئنتايىن چوڭقـۇر وئرۇن
ـــۈزەل ـــر گ ـــستهكنىڭ بى ـــان ىئ ائلغ

 .سۈرىتىگه ائيلىنىدۇ
ــنى ــىز مهركهزلهشتۈرۈش ــداقس ڭ قان

قىلىـــپ بىـــر ســـېھرىي ائچقۇچلـــۇق
ــدى ــدىغانلىقىنى ەئم ــى وئيناي رولىن

بـۇ. چۈشهنگهن بۆلىـشىڭىز مـۇمكىن
ــــر ســــىرلىق ــــۇچ ســــىزگه بى ائچق
ـــــپ ـــــدە يېتى ـــــاندۇقنىڭ ىئچى س
كهلمىگهنلىكى، ياكى ۇئنىـڭ ھهر بىـر
ــــي ائدەم چۈشــــىنهلهيدىغان ائددى
ــانلىقى ــان قىلىنغ ــلهن باي ــۆزلهر بى س

ــۇ ۇئ ــۈنال ھهرگىزم ــۈچۈئچ ــڭ ك -نى
.قۇدرىتىنى تـۆۋەن چـاغالپ سـالماڭ
بــــارلىق ۇئلــــۇغ ھهقىقهتلهرنىــــڭ
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ــالىزدا ــى ائن ــسى ەئڭ ائخىرق ھهممى
ائددىــــي نهرســــىلهرگه، ائســــانال
چۈشـهنگىلى بولىـدىغان نهرســىلهرگه

ەئگهر ۇئنــــــــداق. ائيلىنىــــــــدۇ
بولمايدىكهن، ۇئالر ھهرگىزمۇ ۇئلـۇغ

 .ھهقىقهتلهر بواللمايدۇ
ــۇچنى ائ ــېھرىي ائچق ــۇ س ــالنهب قى

ۇئنى پهقهت قىممىتـى بـار. ىئشلىتىڭ
مهقسهتلهرنى ەئمهلـگه ائشۇرۇشـقىال

ـــشلىتىڭ ـــسىڭىز ۇئ. ىئ ـــۇنداق قىل ش
سىزگه بهخت ۋە مـۇۋەپپهقىيهت ائدا

 .قىلىدۇ
بۇرۇن ۆئتكۈزگهن خاتـالىقالرنى ۋە
ــۇبىيهتلهرنى ــان مهغل ــۇرۇن ۇئچرىغ ب

ــڭ ــۇپ كېتى ــكهن. ۇئنت ــۈپ كهت ۆئت
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ىـــڭ،زامـــانالردا ياشاشـــنى توختىت
چۈنكى ۇئ زامانالر ھهرگىزمۇ قايتىـپ

ســـــىزنىڭ بـــــۇرۇنقى. كهلمهيـــــدۇ
تىرىــشچانلىقلىرىڭىز ســىزگه ياخــشى
ـــېلهلمىگهن ـــپ ك ـــى ېئلى نهتىجىلهرن
ــالپ، ــدىن باش ــشنى قايتى ــسا، ىئ بول
ســـــىزنىڭ بۇنىڭـــــدىن كېيىنكـــــى
ــــــــى مــــــــۇۋەپپهقىيهت ۋاقتىڭىزن
ھېكايىلىرى بىلهن تولغان مهزگىلـگه

ــدۇرۇڭ ــالن. ائيالن ــوڭ پى ــۇغچ ، ۇئل
ــــتۈرۈلگهن ــــستهك ۋە مهركهزلهش ىئ
تىرىــــشچانلىق ائرقىلىــــق ۆئزىڭىــــز
ــڭ، ــام يارىتى ــۇغ ن ــر ۇئل ــۈن بى ۈئچ
ـــۇغ ـــۇ ۇئل ـــا ۈئچۈنم ـــدە دۇني ھهم

ــــىتىڭ ــــى كۆرس ەئگهر. خىزمهتلهرن



255 

ۆئزىڭىزگه ىئشهنسىڭىز، بـۇ ىئـشالرنى
 .چوقۇم قىالاليسىز

مهركهزلهشـــتۈرۈش ۇئســـۇلىنى) 3(
 ىئشقا سېلىش

بۆلۈمىـــدە-3 مهزكـــۇر ماقالىنىـــڭ
ــــــا« ــــــستهكنى ائلتۇنغ ــــــر ىئ بى

ـــــته قهدەم ـــــنىڭ ائل -ائيالندۇرۇش
.تونۇشتۇرۇلغان ىئدى» باسقۇچلىرى

 يهنى،
ــــــا ــــــستهكنى ائلتۇنغ ــــــر ىئ بى
ـــــته قهدەم ـــــنىڭ ائل -ائيالندۇرۇش

 :باسقۇچى
كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پـۇل-1

ــــــق ــــــستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنى ىئ
 مىـــڭ50مهســـىلهن، : بهلگىـــلهڭ
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 .دولالر
ــــۇلنى قولغــــاســــىز ائ-2 شــــۇ پ

ــــڭ ــــيىن، ۇئنى ــــدىن كې كهلتۈرگهن
زاكىتىنى قانـداق بېرىـدىغانلىقىڭىزنى

بـــۇ دۇنيـــادا—ېئنىـــق بهلگىـــلهڭ
ھېچنېمه بهرمهي، پهقهتال ائلىدىغان

 .ىئش يوق
ائشۇ پۇلغا ېئرىشمهكچى بولغان-3

 .ۋاقىتنى ېئنىق بېكىتىڭ
ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى قانــداق-4

بىــرەئمهلــگه ائشــۇرۇش توغرىــسىدا 
شۇنداقال. ېئنىق پىالن تۈزۈپ چىقىڭ

ـــسۇن ـــارلىقىڭىز بول -ســـىزنىڭ تهيي
.بولمىسۇن، شۇ زامانال ىئش باشالڭ

ــۇقىرىقى -5 ــر ۋاراق قهغهزگه ي 4بى
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نهرسىنى ناھـايىتى ېئنىـق، ناھـايىتى
 .ىئخچام قىلىپ يېزىپ چىقىڭ

قهغهزگه يېزىلغــان بــۇ نهرســىنى-6
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن

ــد ــتىم، ۋەقوپقان ــر قې ــنال بى ىن كېيى
ــر ــۇرۇن بى ــتىن ب ــشىمى ۇئخالش ائخ

ســىز. قېــتىم ۈئنلــۈك وئقــۇپ چىقىــڭ
ائشۇ پۇلغـا«ۇئنى وئقۇۋاتقاندا، سىز 
ــــشىمهن ــــۇم ېئرى -، دەپ ۆئز»چوق

ــا ــۇ پۇلغ ــشىنىپ، ائش ــزگه ىئ ۆئزىڭى
ېئرىشكهن ۋاقىتتىكى ەئھۋالالرنى كۆز
ائلـــــدىڭىزغا كهلتـــــۈرۈپ، ائشـــــۇ

ــى ھېســسىياتىڭى ــپۋاقىتتىك زنى بىلى
 .تۇرۇڭ

ەئگهر بـۇ كۆرســهتمىلهرنى ھــازىرقى
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ـــهك، ـــلهن بىرلهشتۈرس ـــسىپ بى پرىن
:تۆۋەندىكىدەك خۇالسىگه كېلىمىز

ــشىغا) 1 ــى قىلى باشــقىالرنىڭ دەخل
ۇئچرىمايدىغان بىر جىمجىـت يهرگه

كـــۆزىڭىزنى يۇمـــۇپ، ســـىز. بېرىـــڭ
يىغماقچى بولغـان پـۇل ھهققىـدىكى
يازمــــــا بايانــــــاتنى ۆئزىڭىــــــز

ـــــ ـــــۈك ائۋازداائڭلىي الىغۇدەك ۈئنل
:ىئــــالۋە(قايتــــا وئقــــۇڭ -قايتــــا

ناپولىيوننىـــڭ كىتابىنىـــڭ كـــۆپىنچه
جايلىرىـــدا پـــۇل تېـــپىش بىـــلهن
ــشاش ــازىنىش وئخ ــۇۋەپپهقىيهت ق م

ناپولىيوننىــڭ. مهنىــدە ىئــشلىتىلگهن
ـــابى  ـــى-1937ىئككىنچـــى كىت يىل

ېئــالن قىلىنغــان بولــۇپ، ەئھۋالــدىن
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ىنچهقارىغانــدا ائشــۇ زامــانالردا كــۆپ
ـــــــڭ ـــــــر ائدەمنى ـــــــشىلهر بى كى
ـــــــان ـــــــك بولغ -مۇۋەپپهقىيهتلى

ــان ــانلىقىنى ائشــۇ ائدەم تاپق بولمىغ
.پــۇل بىــلهن ۆئلچىــگهن وئخــشايدۇ
ۇئيغـــۇر دىيارىنىـــڭ ەئھـــۋالى غهرب
ـــــال ـــــا زادى ـــــڭ ەئھۋالىغ ەئللىرىنى
وئخــشىمايدىغان بولــۇپ، ۇئيغــۇرالر
ــودىكى ــد جۇڭگ ــلهردەك ائن غهربلىك

ش ۋەباشقا مىللهتـلهردەك پـۇل تېـپى
بىرەر ىئشتا مـۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش

شۇڭالشـقا. پۇرسىتىگه ىئـگه ەئمهس
وئقــــۇرمهنلهردىن بــــۇ يهردىكــــى
مهزمۇنالردىن جانلىق پايدىلىنىشىنى

ائشۇ پۇلنى يىغىـپ). ۈئمىد قىلىمهن
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بولىدىغان ۋاقىتنى، ھهمدە ۇئ پـۇلنى
ــش ــى قىلى ــداق خىزمهتلهرن ــىز قان س

ىــقائرقىلىــق تاپىــدىغانلىقىڭىزنى ېئن
مۇشۇ يهردە كۆرسىتىلگهن. بهلگىلهڭ

يــول بــويىچه ىئــش ېئلىــپ بارغانــدا،
ســىز ائشــۇ پۇلغــا ېئرىــشىپ بولغــان
ۋاقىتتىكى ەئھۋالنى كـۆز ائلـدىڭىزغا

 .كهلتۈرۈپ تۇرۇڭ
سىز ۆئزىڭىز يىغمـاقچى بولغـان) 2

ائشۇ پۇلنى ۆئزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇرىدا
كۆرەلهيدىغان بولغۇچه، يۇقىرىدىكى

هر كــۈنى ەئتىگىنــىقهدەمنــى ھ-1
ـــر بىـــلهن ھهر كـــۈنى ائخـــشىمى بى

 .قېتىمدىن تهكرارالڭ
سىز بىر ۋاراق قهغهزگه يېزىلغـان) 3
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پىالنىڭىزنى ھهر كۈنى ەئتىگهنـدە ۋە
ھهر كۈنى كهچته كۆرەلهيدىغان بىـر
يهرگه قويۇپ قويـۇڭ، ھهمـدە ۇئنـى
ھهر كـــۈنى ائخـــشىمى ۇئخالشـــتىن
ــــى ــــۈنى ەئتىگىن ــــۇرۇن ۋە ھهر ك ب

دىن تۇرغانـدىن كېـيىن بىـروئرنىڭىـز
ــــۇق ــــى تول ــــۇپ، ۇئن ــــتىم وئق قې

 .يادلىۋېلىڭ
ېئـــــسىڭىزدە بولـــــسۇنكى، ســـــىز
يۇقىرىــدىكى تهلىــم بــويىچه ىئــش
ــــز ــــىزنىڭ قىلغىنىڭى ــــدە س كۆرگهن
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى

ـــدۇ ـــېلىش بولى ـــشقا س ـــداق. ىئ بۇن
قىلىـــشتىكى مهقـــسهت ۆئزىڭىزنىـــڭ
يوشــۇرۇن ېئڭىغــا بــۇيرۇق بېرىــشتىن
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سـىز ۆئزىڭىزنىـڭ يوشـۇرۇن. بارەتىئ
ېئڭىغــا بىــر تهلهپنــى يوللىغانــدا، ۇئ
تهلهپ مهلـــــــۇم ھېســـــــسىيات ۋە
ـــــلهن ـــــى بى ـــــق تۇيغۇس قىزغىنلى
ــــكهن چاغــــدىال ســــىزنىڭ بىرلهش
ـــۇل ـــى قوب ـــز ۇئن ـــۇرۇن ېئڭىڭى يوش

ـــدۇ ـــارلىق. قىلى ـــسا ب ـــدە بول ەئقى
ــــدىكى ەئڭ ھېســــسىياتالرنىڭ ىئچى
ــدىغان ــۈم بېرى ــۈك ۋە ەئڭ ۈئن كۈچل

 .ربىرىدۇ
ـــشالر ـــىتىلگهن ىئ ـــدا كۆرس يۇقىرى
دەســـلىپىدە ناھـــايىتى ائبـــستراكت

بۇ سىزگه. بولۇپ تۇيۇلۇشى مۇمكىن
ــــسۇن ــــى قىلمى ــــشالر. دەخل ۇئ ىئ

ـــــاكى ـــــستراكت ي ـــــك ائب قانچىلى
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ـــۇن ـــك ۇئيغ ـــيهتكه قانچىلى ەئمهلى
ــــــــىدىن ــــــــتهك تۇيۇلۇش ەئمهس
ـــڭ ـــى قىلىۋېرى ـــنهزەر، ۇئالرن .قهتىئي
ەئگهر ســـىز روھىـــي ۋە ھهرىـــكهت

ىڭ ھهر ىئككىسىدە يۇقىرىـداجهھهتن
ـــــش ـــــويىچه ىئ ـــــىتىلگهن ب كۆرس
كۆرســــىڭىز، بىردەمــــدىال ســــىزنىڭ
ائلدىڭىزدا بىـر يېڭـى ھايـاتىي كـۈچ

 .پهيدا بولىدۇ
ــا ــارلىق يېڭــى ىئــدىيىلهرگه قارىت ب
ـــى ـــدا بولۇش ـــڭ پهي گۇمانخورلۇقنى
ھهمـــــمه ىئنـــــسانالرنىڭ وئرتـــــاق

ەئگهر سـىز يۇقىرىـدىكى. خاراكتېرى
ىئــش كۆرســىڭىز،كۆرســهتمه بــويىچه 

ســىزنىڭ گۇمانىڭىزنىــڭ وئرنىنــى بىــر
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ەئقىــدە ىئگىــلهپ، ۇئ ەئقىــدە بىــر
 .مۇتلهق ېئتىقاد بولۇپ ۇئيۇيدۇ
ائدەم«نۇرغــــــۇن پهيالســــــوپالر 

ۆئزىنىـــڭ مـــۇقهددەس تهقـــدىرىنىڭ
، دېگهننــى وئتتۇرىغـــا»خوجــايىنى

ەئمما ۇئالر نېمىشقا شۇنداق. قويغان
بىــر. ىئكهنلىكىنــى چۈشــهندۈرمىگهن

ــڭ ۆئزائ ــڭ-دەمنى ــگه ۋە ۆئزىنى ۆئزى
ــشىدىكى مۇھىتىغــا خوجــايىن بواللى

ــــڭ ۆئز ــــهۋەب، ۇئنى ــــڭ-س ۆئزىنى
يوشـــــــۇرۇن ېئڭىغـــــــا تهســـــــىر
كۆرســـىتىدىغان قـــابىلىيهتكه ىئـــگه

 .ىئكهنلىكىدىن ىئبارەتتۇر
ىئـــــــــــستهكنى رېائللىققـــــــــــا
ائيالندۇرۇشــنىڭ ەئمهلىــي جهريــانى



265 

ائپتوماتىك تهكلىپ ائرقىلىـق ىئـشقا
 مانـــا بـــۇ ســـىزنىڭ.ائشـــۇرۇلىدۇ

ــــڭ ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىنى
ىئچىـــگه كىرىـــپ، ۇئنىڭغـــا تهســـىر
كۆرســىتىش پرىنــسىپىدىن ىئبــارەت
ــسا ــسىپالر بول ــان پرىن ــۇپ، قالغ بول
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
قوللىنىشتىكى قـورالالردىنال ىئبـارەت،

  .خاالس
 

باش كۆڭۈل قانۇنىيىتى. 10
ـــتىم ـــاپولىيون خىـــل تـــۇنجى قې ن

نــدرۇ كــارنىگى بىــلهن ۆئتكــۈزگهنائ
ســـۆھبهت جهريانىـــدا ائنـــدرۇنىڭ
ائشـــــــۇنداق مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك
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بولۇشـــــىدىكى ســـــىرنىڭ نـــــېمه
ىئكهنلىكىنـــى ســـورىغاندا، ائنـــدىرۇ

بــاش«ۇئنىڭغــا ۆئز شــىركىتىدە بىــر 
نىڭ مهۋجـۇت ىئكهنلىكىنـى» كۆڭۈل

شــۇنىڭدىن كېــيىن. ېئيتىــپ بهرگهن
ــات ــل تهتقىق ــۇن يى ــاپولىيون نۇرغ ن

دېگهن» باش كۆڭۈل«ېئلىپ بېرىپ، 
ــــسىپىنى ــــسىخولوگىيه پرىن ــــر پ بى

 .بايقىغان
بۇ پرىنسىپنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى

»Master Mind«بولۇپ، بۇ يهردىكى 
»Master«ـــۇن ـــۆز يۇلغ ـــگهن س  دې

ــــدە  ــــگه، خوجــــايىن،« لۇغىتى ىئ
ياللىغۇچى ، باشقۇرغۇچى، مۇەئللىم،
»ۇئستاز، ۇئستا، پىر، بهگزادە، مۇدىر
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لـــــېكىن مهن. دەپ تهرىـــــپلهنگهن
ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدىكى مهزمۇنغــا
ــۇرچه ــۇمنى ۇئيغ ــۇ ۇئق ائساســهن، ب

ـــۈل« ـــاش كۆڭ ـــنى»ب ، دەپ ائتاش
 .مۇۋاپىق كۆردۈم

بىـر«باش كۆڭۈل دېـگهن ۇئقۇمغـا 
ېئنىق مهقسهتنى ەئمهلگه ائشـۇرۇش

ائرا ماسلىــشىش روھــى-ۈئچــۈن، ۆئز
بىلهن، ىئككى ياكى ۇئنىڭدىن كـۆپ

ـــــشىل ـــــم ۋەكى ـــــسىدا بىلى هر ائرى
ــــشچانلىقنى ماسالشــــتۇرۇش ،»تىرى

 .دەپ ېئنىقلىما بېرىشكه بولىدۇ
ـــرى ـــڭ ائدەملى ـــدرۇ كارنىگىنى ائن
ائشـــۇنداق بىـــر بـــاش كۆڭـــۈلنى
شهكىللهندۈرگهن بولـۇپ، ۇئ كۆڭـۈل
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ىئنتايىن ياخشى تهشـكىللهنگهن، ۋە
ىئنتايىن ياخشى ماسالشقان، شۇنىڭ

چكهبىلهن ۇئ بىر ھهممىگه قادىر كـۈ
ــــۇپ، ۇئالر پــــوالت ائيالنغــــان بول
ـــداق ـــقا ھهر قان ـــاناىئتىدىن باش س
ــــۇغۇلالنغان ــــلهن ش ــــاناەئت بى س
ــــــوالت ــــــۇددى پ ــــــسىمۇ، خ بول
ــشاش ــلهن وئخ ــسى بى ساناىئتىدىكى
دەرىجىدە مۇۋەپپهقىيهتلىـك بولغـان

 .بوالر ىئدى
يۇقىرىقى قـۇرالرنى بىرىنچـى قېـتىم
ــاش ــشىلهر ب ــۇن كى ــدا، نۇرغ وئقۇغان

دىغان پايدىـسى بىـركۆڭۈلنىڭ بېرىـ
ائرا-تــــــــوپ كىــــــــشىلهرنىڭ ۆئز

ماسلىــشىپ، ۋە كــۈچنى بىــر يهرگه
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توپالپ بىلله ىئشلىگهندە ېئرىـشكىلى
بولىدىغان پايدىـدىن ائنـچه پهرقـى
يــــوقتهك ھېســــسىياتتا بۆلىــــشى

ـــــاش. مـــــۇمكىن ەئمهلىيهتـــــته ب
كۆڭۈلنىــڭ يهتكۈزىــدىغان پايدىــسى
ـــڭ ـــۇپ، ۇئنى ۇئنىڭـــدىن كـــۆپ بول

لىكى ۆئزىگه تارتىشبۇنداق ائالھىدى
.قانۇنىيىتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك
سىزنىڭ خهۋىرىڭىزدە بولغىنىـدەك،
سىز كۆڭلىڭىزنى مهلۇم بىر ىئـدىيىگه
ــر ــسىڭىز، ۇئ ىئــدىيه خــۇددى بى يىغ
ـــگه ـــاپ، ۆئزى ـــاگنىتتهك رول وئين م
باشــــقا وئخــــشاش ماھىيهتلىــــك

بىر بـاش. ىئدىيىلهرنى جهلپ قىلىدۇ
ڭدىن كـۆپكۆڭۈل ىئككى ياكى ۇئنى
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كىشىلهر بىر يهرگه كېلىـپ، كـۆڭلىنى
ـــــــر نهرســـــــىگه وئخـــــــشاش بى
مهركهزلهشتۈرگهندە ائندىن بارلىققـا
ـــڭ ـــۇپ، كۆڭۈللهرنى ـــدىغان بول كېلى
ــسى ىئجــادىي ىئــدىيىلهرنى بىرلهشمى

بــــاش. ۆئزىــــگه جهلــــپ قىلىــــدۇ
كۆڭۈلنىڭ ېئنىقلىمىسى بويىچه، بـاش
ــــى ــــرى ۆئزلىرىن ــــڭ ەئزالى كۆڭۈلنى

پىگه ائتىغــانوئخــشاش بىــر پهلــسه
بولىدۇ، كۆپ سـاندىكى كىـشىلهرنىڭ
قهلبـى بىــر وئرتـاق، ىئنتــايىن ېئنىــق
ــشانغا مهركهزلهشــكهن ــىي نى ائساس
ــــارلىق ەئزاالر ــــدە ب ــــدۇ، ھهم بولى

ـــرىم ـــرىم شهخـــسلهرنىڭكى-ائي ائي
بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا كهڭــرەك ۋە
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ـــــل ـــــسىز ەئقى ـــــۇرراق چهك چوڭق
بـۇ. مهنبهلىرىگه ىئگه بولغان بولىـدۇ

كهن كۆڭۈل ھهر بىر شهخسلهربىرلهش
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــدىغا ۋۇجۇدق ۆئز ائل
قهتىئي مۇمكىن بولمايـدىغان يېڭـى
بىلىم ۋە يېڭى ىئدىيىلهرنى ۋۇجۇدقـا

 .كهلتۈرىدۇ
ىئنـــسانالرنىڭ كـــۆڭلى بىـــر خىـــل
ــــۇپ ــــرگىيه بول ــــهكىلدىكى ېئنې ش

ـــسابلىنىدۇ ـــڭ. ھې ـــى ائدەمنى ىئكك
بىرىگه تهڭكهش بولـۇش-كۆڭلى بىر

الشــقاندا، ھهر بىــرروھــى بىــلهن ماس
كۆڭۈلنىڭ ېئنېرگىيىـسى ۆئزىـگه يهنه
بىــــر كۆڭۈلنىــــڭ ېئنېرگىيىــــسىنى

 .قوشۇۋالىدۇ
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ىئنـــسان مېڭىـــسىنى بىـــر ېئلېكتـــر
ــدۇ ــشقا بولى ــسىگه وئخشىتى .باتارېيى
كـــــۆپ ســـــاندىكى باتــــــارېيىنى
ـــــــدىن ـــــــتۈرگهندە ۇئنىڭ بىرلهش
چىقىدىغان ېئنېرگىيىنىڭ بىـر ائيـرىم

ـــدا ـــارېيىنىڭكىگه قارىغان ـــۆپبات  ك
شــۇنداقال ھهر بىــر باتــارېيه. بولىــدۇ

ــــڭ ائز -چىقىرىــــدىغان ېئنېرگىيىنى
كۆپلــــۈكىنى ۇئنىڭــــدىكى تارمــــاق
.باتارېيىنىــــڭ ســــانى بهلگىلهيــــدۇ
ىئنسان مېڭىسىمۇ شۇنىڭغا وئخشاش

يهنى، بىر قىسىم مېڭىنىڭ. ىئشلهيدۇ
ىئـــش ۈئنـــۈمى يهنه بىـــر قىـــسىم
مېڭىــنىڭكىگه قارىغانــدا ۈئســتۈنرەك

ائرا-ىــر تــوپ مېڭىنــى ۆئزب. بولىــدۇ
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ـــلهن ـــى بى ـــۇش روھ ـــكهش بول تهڭ
ماسالشــــــتۇرغاندا، ۇئالر ھاســــــىل
قىلىدىغان تهپهككۇر بىلهن ېئنېرگىيه
بىر ائيرىم مېڭىنىڭكىگه قارىغاندا زور

يهنى، بـاش كۆڭـۈل سـىزنىڭ. بولىدۇ
 .ىئجادچانلىقىڭىزنى ائشۇرىدۇ

ىئككـــى يـــاكى ۇئنىڭـــدىن كـــۆپ
ىكــسهپائدەمــلهر ائرىــسىدا بىــر بىرل

ھاسىل قىلىپ، شۇ ائرقىلىق بىر بـاش
كۆڭــۈل ىئتتىپاقداشــلىقىنى ھاســىل
ـــــــــــسهت، ـــــــــــشتىكى مهق قىلى
ـــــانۇنىيىتىنى مهركهزلهشـــــتۈرۈش ق
تېخىمـــۇ ۈئنۈملـــۈك قوللىنىـــشتىن

يهنـــى، بـــاش كۆڭـــۈل. ىئبـــارەت
پرىنسىپى بىر تـوپ ائدەم كۆڭلىنىـڭ
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قۇۋۋىتىنى ىئـشقا ائشـۇرماقچى-كۈچ
بولغـــــان ائساســـــىي مهقـــــسهتكه

  .وپالشتىن باشقا نهرسه ەئمهست
  

 ئالتۇن قائىده. 11
تۆت مىڭ يىلدىن ائرتۇق ۋاقىتـتىن

»ائلتۇن قاىئدە«بۇيان، كىشىلهر بىر 
نى باشـقىالرغا مـۇائمىله قىلىـشتىكى
ەئڭ مۇۋاپىــق قاىئــدە، دەپ تهلىــم

ەئممــــا، گهرچه. بېرىــــپ كهلــــدى
كىــشىلهر بــۇ پهلــسهپىنى ەئخالقلىــق

اھهرىكهتنىــــڭ بىــــر تــــوغر-ىئــــش
قاىئدىـــسى، دەپ قوبــــۇل قىلغــــان
ـــېمه ـــڭ ن ـــڭ روھىنى ـــسىمۇ، ۇئنى بول
ىئكهنلىكى يـاكى ۇئنىـڭ قانـداق بىـر
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ـــــانۇنىيهتكه ائساســـــالنغانلىقىنى ق
بـــۇ ائلتـــۇن. چۈشـــهنمهي كهلـــدى

قاىئـدىنىڭ مهزمـۇنى تۆۋەندىكىـدىن
 :ىئبارەت

ســـىز باشـــقىالردىن ۆئزىڭىـــزگه–
ــشىنى ــپ بېرى ــداق ىئــشالرنى قىلى قان

ز، ســىزمۇ باشــقىالرغاائرزۇ قىلــسىڭى
 .شۇنداق ىئشالرنى قىلىپ بېرىڭ

ســـــىز باشـــــقىالردىن ۆئزىڭىـــــز–
توغرىــــسىدا قانــــداق ســــۆزلهرنى
ائڭالشـــنى ائرزۇ قىلـــسىڭىز، ســـىزمۇ
باشـــقىالرغا ائشـــۇنداق ســـۆزلهرنى

 .قىلىڭ
ســـــىز باشـــــقىالردىن ۆئزىڭىـــــز–

ــنى ائرزۇ ــداق وئيالش ــسىدا قان توغرى
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داقىلسىڭىز، سىزمۇ باشقىالر توغرىـسى
 .ائشۇنداق وئيالڭ

ەئگهر ســــىز مهزكــــۇر ماقالىنىــــڭ
ائلدىنقى بۆلۈملىرىدە بايان قىلىنغان
مهزمــۇنالرنى، يهنــى، بىــر ائدەمنىــڭ

خىيالنىـڭ-خىيالى ائشـۇ وئي-وئي
ـــــا ـــــويىچه رېائللىقق مـــــاھىيىتى ب
ــــــــۇق ــــــــدىغانلىقىنى تول ائيلىنى
ـــۇقىرىقى ـــسىڭىز، ي چۈشـــهنگهن بول
ائلتۇن قاىئدىگه ائسـاس بولىـدىغان
.قــانۇنىيهتنى ائســانال ائڭقىرااليــسىز
يهنــى، ســىز باشــقىالر ۈئچــۈن بىــرەر
ىئش قىلىپ بېـرىش ۈئچـۈن، ائلـدى
بىــــلهن ائشــــۇ ىئــــش توغرىــــسىدا
ــــۇر ــــاكى تهپهكك ــــشىڭىز ي وئيلىنى
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شۇڭالشـــقا. يۈرگۈزۈشـــىڭىز كېـــرەك
ســـىزنىڭ باشـــقىالرغا بىـــرەر ىئـــشنى
قىلىپ بېرىپ، شۇ ائرقىلىق ۇئالرنىـڭ

ىر ىئشنى قىلىـپسىزگىمۇ وئخشاش ب
ــــا كهلتۈرۈشــــىڭىز ــــشىنى قولغ بېرى
ــا ائيالندۇرۇشــنىڭ ــى رېائللىقق ائرزۇن
ــسالىدۇر ــشى مى ــايىن ياخ ــر ىئنت .بى
يهنى ائلتـۇن قاىئـدە بىـلهن ۆئزىـگه
ـــته ـــانۇنىيىتى ەئمهلىيهت ـــارتىش ق ت

 .وئخشاش بىر نهرسىدىن ىئبارەت
ــدىنى ــۇن قاىئ ــۇقىرىقى ائلت ــىز ي س
ىنۆئزگهرتهلمهيسىز، ەئممـا ۇئنىڭـد

بىر رەت قىلغىلـى بولمايـدىغان كـۈچ
ســۈپىتىدە پايــدىلىنىپ، ۇئنىڭــسىز
ېئرىــــشكىلى بولمايــــدىغان يېڭــــى
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 .مۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىشهلهيسىز
ــلهن ــسىزلىك بى ــقىالرغا ائدالهت باش
مــۇائمىله قىلىــش ســىزنىڭ ائالھىــدە

ەئممــا ســىز. ھوقۇقلىرىڭىزنىــڭ بىــرى
ـــسىڭىز، ـــدىنى چۈشهن ـــۇر قاىئ مهزك

اشـــــقىالرمۇ ســـــىزگهائخىرىـــــدا ب
ائدالهتـــسىزلىك بىـــلهن مـــۇائمىله

ـــــۇ. قىلىـــــدىغانلىقىنى بىلىـــــسىز ب
قانۇنىيهت سىزنىڭ باشقىالرغا قىلغـان
ائدالهتـــــــــسىزلىكلهر بىـــــــــلهن
ــپ ــزگه قايتى ــڭ ۆئزىڭى رەزىللىكلهرنى
ــاي، ــاپ قالم ــال توخت ــشى بىلهن كېلى
ســــىزگه ۇئنىڭــــدىنمۇ ېئغىــــر، ۋە
ــانالرنى ــر زىي ۇئنىڭــدىنمۇ كــۆپ ېئغى

يهنـى ۇئ سـىز بـۇرۇن. پ كېلىـدۇېئلى



279 

ــــــــان وئي ــــــــڭ-قىلغ خىيالالرنى
ھهممىـــسىنىڭ نهتىجىـــسىنى ســـىزگه

شــۇنداق بولغاچقــا،. ېئلىــپ كېلىــدۇ
سىز باشـقىالرغا ۇئالرنىـڭ ۆئزىڭىـزگه
قىلىـــشىنى ائرزۇ قىلغـــان ىئـــشالرنىال
قىلىــپ قالمــاي، ســىز باشــقىالرنىڭ
ۆئزىڭىزنــى قانــداق وئيلىــشىنى ائرزۇ

باشـــــقىالرنىقىلــــسىڭىز، ســــىزمۇ 
 .ائشۇنداق وئيلىشىڭىز كېرەك

سىز باشقىالرغا قارىتـا بىـرەر ىئـشنى
قىلىشتىن بۇرۇن، ائلدى بىلهن ائشـۇ
ىئــــــــــشنىڭ مــــــــــاھىيىتىنى ۆئز
.تهپهككـــۇرىڭىزدا ھاســـىل قىلىـــسىز
ھهمــدە ائشــۇ ىئــشنىڭ يىغىندىــسى،
ائساســى ۋە مــاھىيىتىنى ۆئزىڭىزنىــڭ
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ـــــۈزۈپ ـــــا كىرگ ـــــۇرۇن ېئڭىغ يوش
ن، ائندىن ائشۇ ىئشبولغاندىن كېيى

توغرىـــــسىدىكى تهپهككـــــۇرىڭىزنى
سىزنىڭ يوشۇرۇن. سىرتقا تارقىتىسىز

ېئڭىڭىزغـــا كىـــرگهن ۇئ نهرســـىلهر
ســـىزنىڭ ۆئز خاراكتېرىڭىزنىـــڭ بىـــر
-قىــسمىغا ائيلىنىــپ، ســىزنىڭ ىئــش

ھهرىكىتىڭىز ياكى تهپهككۇرىڭىزنىـڭ
ماھىيىتىگه ۇئيغـۇن كهلـگهن ھالـدا

 .ۆئزگىرىدۇ
ـــــي  ـــــۇ ائددى ـــــسىپنىمۇش پرىن

بىلىۋالغانـــدىن كېـــيىن، ســـىز نـــېمه
ۈئچـــۈن باشـــقا بىـــر ائدەمنـــى ۆئچ
ــــــا ــــــاكى ۇئنىڭغ ــــــىڭىز ي كۆرس
ـــــــــسىڭىز ـــــــــهتخورلۇق قىل ھهس
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بولمايدىغانلىقىنى، سىز نېمه ۈئچـۈن
ۆئزىڭىــزگه ائدالهتــسىزلىك قىلغــان
كىـــــــشىلهردىن ۆئچ ائلـــــــسىڭىز
ــېمه ــۇنداقال ن ــدىغانلىقىنى، ش بولماي

لىقيامانلىققـــا ياخـــشى«ۈئچـــۈن 
كېرەكلىكىنىمــــــــــۇ» قىلىــــــــــش
 .چۈشىنهلهيسىز

ەئگهر سىز ائلتۇن قاىئدىگه ائساس
ــــۇق ــــانۇنىيهتنى تول ــــدىغان ق بولى
چۈشهنــسىڭىز، پۈتــۈن ىئنــسانىيهتنى
بىـــرال دوســـتلۇق رىشتىـــسى بىـــلهن
ـــــدىغان ـــــاغالپ تۇرى ـــــي ب ەئبهدى
قـــانۇنىيهتنىمۇ چۈشـــىنىپ، مهيلـــى
تهپهككــۇر جهھهتــته بولــسۇن يــاكى

ىـكهت جهھهتـتهھهر-ەئمهلىي ىئـش
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ــى ــلهن ۆئزىڭىزن ــدى بى ــسۇن، ائل بول
زەخىملهندۈرمهي تـۇرۇپ باشـقا بىـر
ائدەمنى زەخمىلهندۈرىشىڭىز قهتىئي
ــۇق ــدىغانلىقىنى تول ــۇمكىن بولماي م

خۇددى شۇنىڭغا. چۈشىنىپ يېتىسىز
وئخشاش، سىز پۈتـۈن ىئـشتىياقىڭىز
بىلهن قىلغـان ھهر بىـر تهپهككـۇر ۋە

نىڭ ۆئزھهرىـكهت سـىز-ھهر بىر ىئش
خــاراكتېرىڭىزگه پايــدىلىق يوســۇندا

 .قوشۇلىدۇ
بـۇ قـانۇنىيهتنى چۈشهنـسىڭىز ســىز
ـــۇرۇپ ـــاي ت ـــۇ گۇمانالنم قىلچىلىكم
شــــۇنىمۇ بىلىــــسىزكى، باشــــقىالرغا
قىلغان ھهر بىر يامانلىقىڭىز ائرقىلىق
ــــسىز، ــــۇ جازاالي ــــىز ۆئزىڭىزنىم س
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شۇنداقال باشـقىالرغا قىلغـان ھهر بىـر
لىـــــق ســـــىزياخـــــشىلىقىڭىز ائرقى

 .ۆئزىڭىزگىمۇ پايدا يهتكۈزىسىز
باشقىالردىن ىئـستىگهن ىئـشنى) 1(

 باشقىالرغا قىلىش
باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىپ، يـاكى
ۇئالرنىــــــــــڭ ياخــــــــــشىلىقىغا
ېئرىــــشهلمىگهن، يــــاكى ۇئالرنىــــڭ
رەھمىتىگىمۇ ېئرىـشهلمىگهن ەئھـۋال
ھهممىمىزنىـــڭ بېـــشىدىن ۆئتـــۈپ

ــان ــدىن. باقق ــشالر بۇنىڭ ــداق ىئ بۇن
.كېيىنمۇ داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىـدۇ
ائشــۇنداق ىئــشالرنى ۆئز بېــشىدىن
ۆئتكــــۈزۈپ باققــــان كىــــشىلهرنىڭ

ائلتــــــۇن قاىئــــــدە«بهزىلىــــــرى 
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پهلسهپىسى پهقهت بىر نهزەرىيىـدىنال
ىئبارەت بولۇپ، ۇئ بىرەر ۆئزگهرمهس
ـــــان ـــــلهن باغالنغ ـــــانۇنىيهت بى ق

ـــۇمكىن»ەئمهس ـــشى م .، دەپ قارى
ــۇند ــز ائش ــىزمۇ ھهرگى ــتاس اق قاراش

بولۇپ، بۇنىڭدىن كېـيىن باشـقىالرغا
ياخـــشىلىق قىلىـــشنى توختىتىـــپ

 :بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق. قويماڭ
باشــــقىالرغا بىــــرەر ياخــــشىلىق
ـــــــــــــىز ۆئز ـــــــــــــدا، س قىلغان
ـــــىرىنى ـــــشچانلىقىڭىزنىڭ تهس تىرى
ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا قاچىالپ

بۇ خـۇددى بىـر باتـارېيىگه. قويىسىز
ــله .ن وئخــشاشتــوك قاچىلىغــان بى

ـــۈن ـــۆڭلىڭىز ۋە پۈت ـــن ك ـــىز چى س
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ىئــــشتىياقىڭىز بىــــلهن باشــــقىالرغا
يېتهرلىك ساندا ياخشىلىق قىلسىڭىز،
سىز ۆئزىڭىزدە بىر خىـل ىئجـابىي ۋە
روھلــۇق خــاراكتېرنى يېتىلــدۈرۈپ،
ۆئزىڭىـــــزگه ســـــىزنىڭكى بىـــــلهن
وئخـــشاش خـــاراكتېردىكى يـــاكى
سىزگه ھهممه جهھهتلهردە تهڭكهش

.كىــشىلهرنى تارتىــسىزبوالاليــدىغان 
ــۇرۇن ــشىلهر ســىزگه ب ــا ائشــۇ كى مان
باشقىالرغا قىلغان ياخشىلىقلىرىڭىزنى

ـــــدۇ ـــــرىش«. قايتۇرى ـــــۆلهپ بې ت
ــانۇنىيىتى ــىز» ق ــدە س ــۇ تهرىقى مۇش

ـــــــــــى ۈئچـــــــــــۈن ائدالهتلىكن
ــبه ــر مهن ــىز بى ــتۇرۇپ، س تهڭپۇڭالش
ـــشىلىقالرنى ـــان ياخ ـــق قىلغ ائرقىلى
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پۈتۈنلهي وئخشىمايدىغان باشقا بىر
ــب ــايتۇرۇپمهن ــىزگه ق ــق س ه ائرقىلى
 .بېرىدۇ

سىز خۇددى بىر ماگنىتقا وئخشاش
بولــــۇپ، خــــاراكتېر جهھهتــــتىن
ۆئزىڭىــزگه ناھــايىتى وئخــشايدىغان
كىــــشىلهرنى ۆئزىڭىــــزگه تارتىــــپ،
خـــــاراكتېر جهھهتـــــتىن ســـــىزگه
تهڭكهش بواللمايـدىغان كىـشىلهرنى
.بولسا ۆئزىڭىزدىن يىراققا ىئتتىرىسىز

غۇچى سىز ۆئزىڭىـزبۇ ماگنىتنى ياسى
ـــۇپ، ســـىز ۇئنىـــڭ مـــاھىيىتىنى بول
ۆئزىڭىز بوي سـۇنماقچى بولغـان بىـر
ـــپ ـــشىدىغان قىلى ـــدىيىگه ماسلى ىئ

ېئـــــــسىڭىزدە. ۆئزگهرتهلهيـــــــسىز
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بولــسۇنكى، بــۇ بــارلىق ۆئزگىرىــشلهر
ـــق ـــۇرىڭىز ائرقىلى ـــىزنىڭ تهپهكك س

سىزنىڭ خاراكتېرىڭىز. ھاسىل بولىدۇ
هنسىزنىڭ بارلىق تهپهككـۇرىڭىز بىـل

ىئزلىرىڭىزنىـڭ-سىزنىڭ بـارلىق ىئـش
 .يىغىندىسىدىنال ىئبارەت، خاالس

مۇشــــۇنداق بىــــر ھهقىقهتنىــــڭ
بولغىنىدىن، سىز ۆئزىڭىزگىمـۇ پايـدا
ــــۇرۇپ باشــــقىالرغا يهتكــــۈزمهي ت

ـــسىز خـــۇددى. ياخـــشىلىق قىاللماي
شــــۇنىڭغا وئخــــشاشال، ۆئزىڭىــــز
وئخشاش دەرىجىدە زىيـان تارتمـاي

ككـــۇر ۋەتـــۇرۇپ باشـــقىالرغا تهپه
ھهرىـكهت جهھهتـته-ەئمهلىي ىئـش

ـــسىز ـــانلىقمۇ قىاللماي ـــمهك،. يام دې
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ــــدە پهلسهپىــــسىنى ــــۇن قاىئ ائلت
ـــقىالرغا ياخـــشىلىق ـــپ، باش قوللىنى
قىلسىڭىز، سىز باشـقىالرغا بىـر مهنـبه
ائرقىلىق مهنپهەئت بېرىـپ، ۆئزىڭىـز
باشقا بىر مهنبه ائرقىلىـق مهنـپهەئت

 .ائلىسىز
ـــى ـــسۇنكى، س ـــسىڭىزدە بول زنىڭېئ

ـــــامىڭىزنى باشـــــقىالر ياخـــــشى ن
يارىتىــــدىغان بولــــۇپ، ســــىزنىڭ
خاراكتېرىڭىزنى بولـسا سـىز ۆئزىڭىـز

 .يېتىلدۈرىسىز
 ۆئچ ېئلىش قانۇنىيىتى) 2(
ـــش« ـــڭ ائدەتتىكـــى» ۆئچ ېئلى نى

ــــسى  ــــا يامــــانلىق«مهنى يامانلىقق
لــېكىن،. تىــن ىئبــارەت» قــايتۇرۇش
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ھهر«ناپولىيوننىڭ كىتابىـدا بـۇ سـۆز 
يـــاكى ىئـــش ۈئچـــۈنبىـــر نهرســـه 

شۇنىڭغا وئخشاش نهرسه ياكى ىئـش
ـــــايتۇرۇش ـــــدە» ق ـــــگهن مهنى دې
 .ىئشلىتىلگهن

ـــــــــــــــــــــــىزنى ەئگهر مهن س
ـــى ـــىز بىرىنچ ـــهم، س زەخمىلهندۈرس
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ مهندىن ۆئچ

ەئگهر مهن سـىز توغرىـسىدا. ائلىسىز
ائدالهتــسىز گهپلهرنــى قىلــسام، ســىز
ـــــا ـــــشاش، ھهتت ـــــۇنىڭغا وئخ ش

ۇقىرى دەرىجىــــدەۇئنىڭــــدىنمۇ يــــ
يهنه بىـــر. مهنـــدىن ۆئچ ائلىـــسىز

تهرەپــــــتىن، ەئگهر مهن ســــــىزگه
ياخـــــــشىلىق قىلـــــــسام، ســـــــىز
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ــــڭ ــــارىچه مېنى ــــڭ ب ىئمكانىيهتنى
ياخــشىلىقىمنى مېنىــڭ قىلغىنىمــدىن

 .ائشۇرۇپ قايتۇرىسىز
مهن مۇشــۇ قــانۇنىيهتتىن مۇۋاپىــق
پايدىالنــــــــسام، ســــــــىزنى ۆئزۈم
ىئـــستهيدىغان ھهر قانـــداق ىئـــشنى

ەئگهر مهن ســـىزنى. دۇرااليمهنقىلـــ
ۆئزۈمگه ۆئچ قىلـدۇرماقچى بولـسام،
مهن سىزگه قوپال ۋە ائدالهتـسىزلىك
بىلهن مـۇائمىله قىلىـپ، سـىزنى ۆئچ
ــىزنى ــق س ــستاش ائرقىلى ــشقا قى ېئلى

 .ائشۇنداق قىلدۇرااليمهن
ەئگهر مهن ســـــىزدىن ھـــــۆرمهت،
دوستلۇق ۋە ھهمكـارلىق ىئستىـسهم،

مهتمهن ۇئالرغــــا ســــىزگه ھــــۆر
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بىلدۈرۈش ۋە سىز بىـلهن ماسلىـشىش
 .ائرقىلىق ېئرىشهلهيمهن

ەئگهر ســـىز يـــۇقىرىقى بايـــانالرنى
ــلهن ــشلىرى بى ــڭ كهچۈرمى ۆئزىڭىزنى
سېلىــشتۇرۇپ كۆرىــدىغان بولــسىڭىز،

بىـرى بىـلهن ناھـايىتى-ۇئالرنىڭ بىر
ــــــدىغانلىقىنى ــــــشىپ كېتى وئخشى

 .بايقايسىز
بـۇ«سىز بهزىدە بىر ائدەمگه قارىتا 

منىــڭ مىــجهزى نــېمه دېـــگهنائدە
ـــــسىز» ېئـــــسىل؟ ـــــڭ«. دەي مېنى

ــدەك ــۇ ائدەمنىڭكى ــۇ ائش مىجهزىمم
بولغان بولسا، نـېمه دېـگهن ياخـشى

دەپ وئياليــــــدىغان» بــــــوالتتى؟
ـــپ ـــق ۇئچرىتى ـــشىلهرنى داۋاملى كى



292 

ــسىز ــجهزى. تۇرى ــڭ ېئــسىل مى ۆئزىنى
ـــپ ائرقىلىـــق ســـىزنى ۆئزىـــگه جهل
قىلىۋاتقان كىـشىلهر ۆئزىـگه تـارتىش

يىتى بىلهن، ياكى بولمىسا ۆئچقانۇنى
ېئلىش قـانۇنىيىتى بىـلهن ائشـۇنداق
قىلىـــدىغان بولـــۇپ، ەئگهر وئبـــدان
ائنالىز قىلىپ كۆرىـدىغان بولـسىڭىز،
بــۇ قانۇنىيهتلهرنىــڭ ھهر ىئككىــسى

ھهر بىر نهرسه ۆئزىـگه ۆئزى بىـلهن«
دېـگهن» وئخشاش نهرسىنى تارتىدۇ

ـــــــدىغانلىقىنى ـــــــى بىلدۈرى مهنىن
 .بايقايسىز

بــۇ قــانۇنىيهتنى پۇختــا ىئگىلهشــته
ــدىن ــى ۋە ھهممى ــدىغان بىرىنچ ائلى

ۆئزىنـــى تولـــۇق-مـــۇھىم قهدەم ۆئز
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ســـىز ۆئچ. تىزگىنلهشـــتىن ىئبـــارەت
ائلماي تۇرۇپ ھهممه خىلدىكى جازا
ۋە خارالشالرنى قوبـۇل قىالاليـدىغان

مانـا بـۇ سـىز ۆئچ. بولۇشىڭىز كېرەك
ېئلىش قانۇنىيىتىنى ىئگىلهش ۈئچۈن

.مىسىڭىز بولمايدىغان بهدەلدۇرتۆلى
ائچچىقلىنىـــپ قالغـــان بىـــر ائدەم
ــامۇۋاپىق ــاكى ن ــق ي ــىزگه مۇۋاپى س
ھالدا تۆھمهت چاپلىغـان ۋە سـىزنى
ـــا، ەئگهر ســـىز ۇئ ـــان ۋاقىتت خارلىغ
ائدەمـدىن وئخــشاش تهرىقىــدە ۆئچ
ائلـــسىڭىز، ســـىز ۆئزىڭىزنـــى ائشـــۇ
ــــشاش ــــلهن وئخ ــــى بى ائدەمنىڭك
دەرىجىــــدىكى روھىــــي ھــــالهتته
چۈشۈرۈپ قويۇپ، ۇئ ائدەم سـىزدىن
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يهنه. ۈئستۈن وئرۇنغا ۆئتۈپ قالىـدۇ
ــڭ ــىز ۇئنى ــتىن، ەئگهر س ــر تهرەپ بى
قىلغىنىغا ائچچىقالنمـاي، ۆئزىڭىزنـى
بېسىۋېلىپ، جىمجىت ۋە بهخىرامـان
تۇرســىڭىز، ســىز ۇئ كىــشىنى ھهيــران

سىز ۇئ كىشىدىن ۆئزىگه. قالدۇرىسىز
ــورال ــل ق ــر خى ــان بى ــاتونۇش بولغ ن

ــلهنب ىــلهن ۆئچ ائلىــسىز، شــۇنىڭ بى
ســىز ۇئنىڭكىــدىن ۈئســتۈن وئرۇنغــا

 .ۆئتىۋالىسىز
راستىنى ېئيتقاندا، سـىز كۆرۈشـكهن
ھهر بىر ائدەم سىز ۈئچۈن بىر روھىـي
ەئيـــنهك بولـــۇپ، ۇئنىڭـــدا ســـىز
ــسىنى ــي پوزىتسىيى ــڭ روھى ۆئزىڭىزنى

 .كۆرەلهيسىز
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ۆئچ ېئلىــــــــش پرىنــــــــسىپىدىن
ـــدىلىنىپ، ســـىز دۈشـــمىنىڭىز نىپاي

ەئگهر. دوستىڭىزغا ائيالندۇرااليـسىز
ــان ــسىقلىق تۇرغ ــا ېئ ــىز بوينىڭىزغ س

ــۇرۇر« ــاكى » غ دەپ» جــاھىللىق«ي
ائتىلىـــدىغان خهتهرلىـــك تاشـــنى
ۇئنتۇلـــۇپ كېتهلهيدىكهنـــسىز، بىـــر
دۈشــــمىنىڭىزنى بىــــر دوســــتىڭىزغا
ـــۇقىرىقى ـــدۇرۇش ائرقىلىـــق ي ائيالن

سـىز ائشـۇ. باياننى ىئسپاتلىيااليسىز
ــمىنىڭى ــقىرىدۈش ــتىن تاش زگه ائدەت

كهمتهرلىـــك بىـــلهن ســـۆز قىلىـــشنى
ــڭ ــزگه ائدەت قىلى ــانال. ۆئزىڭى ىئمك

بولىـــدىكهن، ھهمـــمه ىئـــشتا ۇئنـــى
ـــدىنقى وئرۇنغـــا قويـــۇڭ يـــاكى ائل
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ۇئ كىـــشىنى. ۇئنىڭغـــا يـــول بېرىـــڭ
ــــى ــــلىپىدە خېل ــــش دەس ۆئزگهرتى
تهستهك كۆرۈنىدۇ، لېكىن تهدرىجىـي
ھالدا ۇئ كىشى سىزنىڭ تهسىرىڭىزدە

ياخـشىلىق بىـلهن«ېئرىپ، سـىزدىن 
 .»ۆئچ ائلىدۇ

بهزىدە كۈچكه كۈچ بىلهن تاقابىـل
تـــۇرۇپ، قارشـــى تهرەپنـــى كـــۈچ
ــسىپ ــۈنلهي بې ــسىدا پۈت سېلىشتۇرمى

ەئمما،. چۈشۈش زۆرۈر بولۇپ قالىدۇ
ــت ــان ۋاقى ــپ قالغ ــز كېلى ۇئالر ائجى
ــولىمىزنى ســۇنۇش ــاردەم ق ــا ي ۇئالرغ

نى ەئمهلـگه» ۆئچ ېئلىش«ائرقىلىق 
ائشــۇرۇپ، ۇئالرغــا زىــددىيهتنى ھهل
قىلىـــــشنىڭ ياخـــــشىراق يـــــولىنى
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كۆرســىتىپ قويۇشــنىڭ ەئڭ ياخــشى
 .پهيتتىمۇ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

باشقىالر سـىزگه قىلىـپ بېرىـدىغان
ىئشالرنى سـىز ۆئزىڭىـز بهلگىلهيـسىز،
ـــانۇنىيىتى ـــش ق ـــۇنداقال ۆئچ ېئلى ش
ائرقىلىـق ائشـۇ ىئـشالرنى باشـقىالرغا

 .لدۇرااليسىزسىز ۆئزىڭىز قى
ھهســــــسىلهپ قــــــايتۇرۇش) 3(

 قانۇنىيىتى
ـــدان ـــۇپراقنى وئب ـــان ت ـــر دېھق بى
تهييارالپ، ۇئنىڭغا بۇغداي ۇئرۇقىنى

ــــسا،  ــــپ قوي ھهســــسىلهپ«چېچى
ــانۇنىيىتى ــايتۇرۇش ق ــويىچه ۇئ» ق ب

تـــۇپراق كـــۈزدە يـــالغۇز دېھقـــان
چاچقان ۇئرۇقنىـڭ ۆئزىـنىال ەئمهس،
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ۇئرۇقنىڭ سـانىدىن نهچـچه ھهسـسه
.ندىكى بۇغداينى قايتۇرىدۇكۆپ سا

ـــــايتۇرۇش ـــــسىلهپ ق ەئگهر ھهس
ـــسا، يهر ـــان بول ـــانۇنىيىتى بولمىغ ق
شارىدىكى تۇپراق ىئنـسانالر ۈئچـۈن
يېتهرلىك مىقداردىكى يېمهكلىكلهرنى
ىئشلهپ چىقىرىپ بېـرەلمهي، پۈتـۈن
.ىئنسانىيهت غايىب بولغـان بـوالتتى
ـــى ـــان ۇئرۇقن ـــۇپراق چاچق ەئگهر ت

ـــايتۇرۇپ ـــپ ق ـــگهنكۆپهيتى  بهرمى
بولسا، يهرگه ۇئرۇق سېلىـشنىڭ ھـېچ

 .بىر ەئھمىيىتى قالمىغان بوالتتى
ــگهن ــتىن كهل ــدىكى تهبىەئت يۇقىرى

»ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قـانۇنىيىتى«
ــر  ــسىدىكى بى ــپ ۇئچــى«توغرى »يى
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ــانۇنىيهت. دۇر ــۇ ق ــز ائش ــدى بى ەئم
ـــــان ـــــقىالرغا قىلغ ـــــويىچه، باش ب
ـــپ ـــداق قىلى ياخـــشىلىقىمىزنىڭ قان

ايتىـپ كېلىـدىغانلىقىغاھهسسىلهپ ق
 .قاراپ باقايلى

ـــــاپولىيون ـــــا، ن ـــــى ۋاقىتت ەئين
ىئنگلىــــزچه(ائمېرىكىنىــــڭ ائيــــۋا 

»Iowa« (ـــــــر ـــــــتاتىدىكى بى ش
مهكتهپكه بېرىپ، بىر قېـتىم سـېمىنار

مهكتهپ ۇئنىڭ بـارلىق يـول. بېرىپتۇ
كىراســــى قاتــــارلىق چىقىملىرىنــــى
كۆتۈرگهنــدىن باشــقا، ۇئنىڭغــا يهنه

 ھهققى بهرمهكچى دولالر نۇتۇق100
ــــۇ ــــاپولىيون ۇئ. بولۇپت ــــېكىن، ن ل

مهكتهپته ۇئ يهردىكىلهرنىڭ ىئنتايىن
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ـــشىپ، ـــشىغا ېئرى ـــزغىن كۈتۈۋېلى قى
ـــلهن ـــشىلهر بى ـــۇھىم كى ـــۇن م نۇرغ
ـــى كـــۆپ يېڭـــى ـــشىپ، خېل ۇئچرى
ـــدىن ـــڭ بۇنىڭ ـــلهرگه ۋە ۇئنى بىلىم
كېيىنكــــى خىــــزمىتىگه پايــــدىلىق
.بولغان نۇرغۇن پاكىتالرغا ېئرىـشىپتۇ

ـــــۇنى ـــــاپولىيون ۇئش ـــــلهن ن ڭ بى
ـــتىكىلهرگه  ـــۇ يهردە«مهكتهب مهن ب

ـــان ـــدا ۆئگىنىۋالغ ـــۇرۇش جهريانى ت
نهرسىلهر ائرقىلىـق، ۆئزۈم سـۆزلىگهن
نۇتۇق ۈئچۈن نهچچه ھهسـسه كـۆپ
ــدۇم ــگه ېئرىــشىپ بول ،»ىئــش ھهققى

 دولـالر100دەپ جاۋاب بېرىـپ، ۇئ 
پۇلنى ېئلىشنى رەت قىلىـپ، قايتىـپ

ەئتىگهنـدە،بۇنىڭ ەئتىسى . كېتىپتۇ
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ـــــــۇدىرى  ـــــــڭ م 2000مهكتهپنى
ـــــــــدا ـــــــــڭ ائلدى وئقۇغۇچىالرنى
ناپولىيوننىــڭ دېــگهن ســۆزىنى دەپ،

مۇشــــۇ«: يهنه مۇنــــداق دەپتــــۇ
ــگهن  ــقۇرۇپ كهل ــى باش 20مهكتهپن

ــۇن ــدە، مهن نۇرغ ــت ىئچى ــل ۋاقى يى
كىشىلهرنى تهكلىـپ قىلىـپ لېكـسىيه

قېتىم-1لېكىن، بۇ قېتىم . بهرگۈزدۈم
 باشقا يـولالرۆئزىنىڭ نۇتۇق ھهققىگه

ـــانلىقىنى ـــشىپ بولغ ـــق ېئرى ائرقىلى
ېئيتىپ، بىز بهرگهن نۇتـۇق ھهققىنـى

بـۇ. رەت قىلغان كىـشىنى ۇئچـراتتىم
كىــشى بىــر مهملىكهتلىــك يورنالنىــڭ
ــۇپ، مهن ســىلهرنىڭ ــۇھهررىرى بول م
ھهممىڭالرغا ائشۇ ژۇرنالغا مۇشـتهرى
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.بولۇشـــۇڭالرنى تهۋســـىيه قىلىـــمهن
ـــا وئخـــشاش ب ـــرچـــۈنكى ۇئنىڭغ ى

ائدەمنىــڭ ســىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالرغــا
ـــىلهرنىڭ ـــدىغان، س ـــپ قويى ۆئگىتى
مهكتهپـــتىن چىققانـــدىن كېيىنكـــى
ــايىن زۆرۈر ــۈن ىئنت ــاتىڭالر ۈئچ ھاي
ــۇم بولغــان نۇرغــۇن نهرســىلىرى چوق

بۇ ىئشتىن كېيىنكى بىر ھهپـته» .بار
ىئچىــــدە ناپولىيوننىــــڭ ژۇرنىلىغــــا
ـــڭ ـــدىن مۇشـــتهرى بولغانالرنى يېڭى

 دولالردىـن6000 ھهققى مۇشتىرلىق
ۇئنىڭــدىن كېــيىن ىئككــى. ېئــشىپتۇ

 مىـڭ50يىل ىئچىدە بولسا بۇ سـان 
ەئگهر نـاپولىيون. دولالرغا كۆپىيىپتۇ

 دولـالر پـۇلنى باشـقا بىـر100ائشۇ 
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ىئش ۈئچۈن مهبـلهغ قىلىـپ سـالغان
بولــسا، يۇقىرىقىــدەك پايــدا ېئلىــشى
.ھهرگىزمۇ مۇمكىن بولمىغان بوالتتى

قايتۇرۇش قـانۇنىيىتىنىھهسسىلهپ 
نـــاپولىيون ىئجـــاد قىلغـــان ەئمهس

ــۇپ،  ــدىن«بول ــان ىئــش ھهققى ائلغ
ــــرىش ــــپ بې كــــۆپرەك ىئــــش قىلى

ـــسىپى ـــان» پرىن ـــۇ ۇئ بايقىمىغ نىم
ەئممـــا ۇئ مـــۇۋەپپهقىيهت. ىئـــكهن

قازىنىشتا رول وئينايـدىغان كـۈچلهر
ـــات ـــالر تهتقىق ۈئســـتىدە ۇئزۇن يىل
ېئلىــــــپ بېرىــــــپ، يــــــۇقىرىقى

رنى يــــــــــېڭىچهقــــــــــانۇنىيهتله
ەئگهر ۇئ. چۈشـــــــهندۈرۈپ بهرگهن

قانۇنىيهتلهرنىــڭ قانچىلىــك مــۇھىم
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ىئكهنلىكىنـــــى ســـــىزمۇ تولـــــۇق
چۈشهنـــسىڭىز، ســـىزمۇ ۇئالردىـــن

 .ۈئنۈملۈك پايدىلىنااليسىز
سىزنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىڭىز ىئگىـلهپ
تۇرۇشقا تېگىشلىك وئرۇننى ھازىر بىر
ــى ــان بولۇش ــلهپ تۇرۇۋاتق ــاغ ىئگى ت

ــ. مــۇمكىن اغ قانــداق تــاغ؟ ۇئبــۇ ت
ەئگهر مهن«بولــــسىمۇ ســــىزدىكى 

قىلغان ىئشقا ىئش ھهققى ائلمىـسام،
ــولىمهن ــدانغان ب ــگهن»مهن ائل ، دې

ھـــازىر ائشـــۇ. تۇيغـــۇدىن ىئبـــارەت
تۇيغۇ ائڭسىز ھالدا ۆئزىنـى نامايـان
قىلىــپ، ســىز تېخــى ھــېس قىلمىغــان
ھهر خىـــل يـــولالر بىـــلهن ســـىزنىڭ
ــــىنى ــــڭ ائساس مۇۋەپپهقىيىتىڭىزنى
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 .يىمىرىۋاتقان بۆلىشى مۇمكىن
بۇ خىل تۇيغۇنىڭ سـىرتقا نامايـان
ـــهكلى ـــي ش ـــدىغان ەئڭ ائددى بولى

مهن بـــۇ ىئـــش«: مۇنـــداق بولىـــدۇ
ــايمهن، ــى ائلم ــش ھهقق ــۈن ىئ ۈئچ
ـــسام، مهن ـــى قىل ـــۇڭا ەئگهر ۇئن ش

 ».ائلدانغان بولىمهن
ســىز مــۇۋەپپهقىيهتنى خــۇددى يهر
شارىنىڭ تارتىش كۈچى قـانۇنىيىتىگه

ش ۆئزگهرمهسوئخــــــــــــــــــــشا
قانۇنىيهتلهرنى چۈشىنىش ۋە ۇئالرنى
قوللىنىش ائرقىلىق ۆئزىڭىزگه تارتىپ

ھهســــسىلهپ. كېلىــــشىڭىز كېــــرەك
قايتۇرۇش قانۇنىيىتىدىن ىئبارەت بـۇ
ىئنتايىن مـۇھىم قـانۇنىيهتنى تولـۇق
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چۈشىنىۋېلىـــشىڭىز ۈئچـــۈن، ســـىز
ـــشلهپ ـــى ىئ ـــدىكى تهجرىبىن تۆۋەن

 :بېقىڭ
ي ۋاقىــت ائ6بۇنىڭــدىن كېيىنكــى 

ىئچىــدە، ھهر كــۈنى بىــر ائدەمــگه
ـــڭ ـــشنى ۆئزىڭىزنى ـــشىلىق قىلى ياخ

ۇئ. كۈنــــدىلىك خىزمىتــــى قىلىــــڭ
ائدەمـــــــــدىن ياخـــــــــشىلىقنى
قايتۇرۇۋېلىشنى ھهرگىزمۇ وئيلىمـاڭ،
ھهمدە قىلغان ىئشىڭىز ۈئچـۈن ھهق

ۇئ«بــۇ ىئــشنى . بهرســىمۇ ائلمــاڭ
مــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىــــشنىڭ ەئڭ

ڭ بىرىنــىكۈچلــۈك قانۇنىيهتلىرىنىــ
ــدۇ ــپ بېرى ــاد»ېئچى ــگهن ېئتىق ، دې
شــۇنداق قىلــسىڭىز. بىــلهن قىلىــڭ
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ــسىز ــۇ ۈئمىدسىزلهنمهي ــۇ. ھهرگىزم ب
ــسا ــهكىل ائل ــداق ش ــشىلىق قان ياخ

ــــــــدۇ ــــــــىلهن، ۇئ. بولۇۋېرى مهس
ياخشىلىقنى سىز ۆئزىڭىـز بىلىـدىغان
ــانچه شهخــسلهرگه ــر ق ــر يــاكى بى بى

يـاكى سـىز ھهر. قىلـسىڭىزمۇ بولىـدۇ
ــــد ــــۈنى ۆئز ىئ ــــاكى ۆئزك ارىڭىز ي

شــىركىتىڭىز ۈئچــۈن بىــر ســاەئتتىن
.ائرتۇق ىئشلهپ بهرسىڭىزمۇ بولىـدۇ
يــاكى بولمىــسا ســىز تونۇمايــدىغان،
ھهمدە بۇنىڭدىن كېـيىن ىئككىنچـى
ـــــگه ـــــر ائدەم ـــــدىغان بى كۆرمهي

ۇئ ياخـشىلىقنى. قىلسىڭىزمۇ بولىـدۇ
كىمگه قىلىـشتىن قهتىئيـنهزەر، ۇئنـى
ۇقســىز چىــن كــۆڭلىڭىزدىن ۋە تولــ
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رازى بولغان ھالدا پهقهت باشـقىالرغا
پايدا يهتكۈزۈش ۈئچـۈنال قىلـسىڭىز

 .بولىدۇ
ەئگهر سىز بـۇ تهجرىبىنـى مۇۋاپىـق
پوزىتسىيه بىـلهن ۆئتكۈزىدىكهنـسىز،
ــانۇنىيهتنى چۈشــىنىدىغان مهزكــۇر ق
باشقا بـارلىق كىـشىلهر بايقىغـان بىـر

ۇئ. نهرســىنى ســىزمۇ بايقىيااليــسىز
ـــــسىمۇ، باشـــــقىالر غا قىلغـــــانبول

ـــزگه ياخـــشىلىقىڭىز چوقـــۇم ۆئزىڭى
ـــــقىالرغا ـــــدۇ؛ باش ـــــپ كېلى قايتى
ياخشىلىق قىلماي تۇرۇپ، ياخشىلىق
قىلىـــش ائرقىلىـــق ېئرىـــشهلهيدىغان
—پايدىغىمۇ ھهرگىز ېئرىشهلمهيـسىز

بــــۇ جهريــــاننى ســــىز ھهرگىزمــــۇ
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 .ۆئزگهرتهلمهيسىز
ــسىپ ــۇغ پرىن ــر ۇئل ــدىكى بى يۇقىرى

ــسىخولوگىيه ىئلمى ــۇپ، ۇئ پ ــڭبول نى
ـــىمۇ ـــسىپى بولۇش ـــۇھىم پرىن ەئڭ م

ـــز باشـــقىالرغا. مـــۇمكىن ـــى، بى يهن
ــش ــلهن ىئ ــۇر بى ــان تهپهكك -قاراتق

ھهرىكهتلهر بىـر ماگنىتقـا وئخـشاش
بولــۇپ، ۇئالر بىــزگه ۆئزلىــرى بىــلهن
وئخشاش تىپتىكى تهپهككـۇر بىـلهن
-وئخـــــشاش تىپتىكـــــى ىئـــــش
.ھهرىكهتلهرنـــى تارتىـــپ كېلىـــدۇ
ـــشۇرۇپ ـــۆڭلى ۆئزى تاپ ـــسان ك ىئن
ــان تهپهككــۇر تهســىراتلىرىنىڭ ائلغ
ـــى ـــشاش تىپتىك ـــسىگه وئخ ھهممى
.تهپهككۇر بىلهن ىئنكاس قايتۇرىـدۇ
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ىئنــــسان كــــۆڭلى ائنــــا تۇپراققــــا
ـــۇپ، ۇئ ـــدىغان بول ـــشاپ كېتى وئخ
ـــــدە تۇرغۇزۇلغـــــان ســـــهزگۈ ۆئزى
جهھهتتىكـــى تهســـىرگه وئخـــشاش

ھهرىكىتــى بىــلهن-تىپتىكــى ىئــش
ائق كۆڭۈللــۈك. ىئنكــاس قايتۇرىــدۇ

ـــدۇ،ائق  ـــدا قىلى ـــۈكنى پهي كۆڭۈلل
ـــلهن ـــۈك بى ـــارا كۆڭۈلل شـــۇنداقال ق
ائدالهتسىزلىك قارا كۆڭۈللـۈك بىـلهن
ــــــــا ائدالهتــــــــسىزلىكنى ۋۇجۇدق

 .كهلتۈرىدۇ
ـــــز باشـــــقىالرغا قىلغـــــان ائق بى
ـــــۈك، ـــــارا كۆڭۈلل ـــــۈك، ق كۆڭۈلل
ائدالهتلىــــــك ۋە ائدالهتــــــسىزلىك
ــــسى قاتــــارلىق ىئــــشالرنىڭ ھهممى
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دارداۆئزىمىزگه تېخىمۇ چـوڭراق مىقـ
ىئنسان كۆڭلى ۆئزى. قايتىپ كېلىدۇ

تاپــــــشۇرۇپ ائلغــــــان ســــــهزگۈ
ــــــــى تهســــــــىرلهرنىڭ جهھهتتىك
ـــى ـــشاش تىپتىك ـــسىگه وئخ ھهممى

ھهرىــكهت ائرقىلىــق ىئنكــاس-ىئــش
مۇشـــۇ قـــانۇنىيهتتىن. قايتۇرىـــدۇ

پايدىلىنىپ، بىـز باشـقىالرغا ۆئزىمىـز
ۆئچ. ىئستىگهن ىئشنى قىلـدۇرااليمىز
جــــابىيېئلىــــش قانۇنىيىتىــــدىن ىئ

يوسۇندا پايدىلىنىشىمىز ۈئچۈن، بىـز
ــۇرۇر ــى غ ــلهن ۆئزىمىزدىك ــدى بى ائل
بىلهن جاھىللىقنى بىر ياققـا قايرىـپ

 .قويۇپ تۇرۇشىمىز كېرەك
بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخـسهت
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سورىماي، مهنبهسـىنى ەئسـكهرتكهن
ھالــــدا باشــــقا ھهر قانــــداق تــــور
بهتلىرىــــــدە ېئــــــالن قىلــــــسىڭىز

 .بولۇۋېرىدۇ
مهن ئۆز : السهخۇ.12

يول (قهلبىمنىڭ كاپىتانى 
 )باشلىغۇچىسى

ھــازىرغىچه بايقالغــان ىئـــشالرنىڭ
ىئنـسان: ىئچىدە مۇنداق بىر ىئش بار

ــــانلىق، ــــان ج ــــى مىليونلىغ بهدىن
ائيــــرىم-ەئقىللىــــق، ۋە ائيــــرىم

ھـــۈجهيرىلهردىن تهركىـــب تاپقـــان
ـــق ۋە ـــايىن ېئنى ـــۇپ، ۇئالر ىئنت بول

غانناھايىتى ياخـشى وئرۇنالشـتۇرۇل
بـۇ ۋەزىـپىلهر. ۋەزىپىلهرنى ۆئتهيـدۇ
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ائدەم بهدىنىنى قۇرۇپ چىقىش، ۇئنى
ــــى ــــدۇرۇش ۋە ۇئن ــــي قىل تهرەققى
ــگه ــارلىقالرنى ۆئز ىئچى ــاقالش قات س

بۇ ھۈجهيرىلهرنى ىئنـساننىڭ. ائلىدۇ
-كۆڭلى ۆئزىنىـڭ ائپتوماتىـك ىئـش

ــــل ــــق ھهر خى ــــى ائرقىلى ھهرىكىت
ــالىدۇ ــشالرغا س ــڭ. ىئ ائدەم كۆڭلىنى

ــۆۋەنك ــسمى ت ــاكى يوشــۇرۇن(ى قى ي
نــى ائدەمنىــڭ ائڭلىــق كــۆڭلى) ائڭ

بىـر. كونترول قىلىدۇ ۋە يېتهكلهيـدۇ
ائدەم تهكــرارالش ۇئســۇلى ائرقىلىــق
كـــۆڭلىگه ســـىڭدۈرگهن ۋە ۇئ يهردە
ــدىيه ــر ىئ ــداق بى ــاقلىغان ھهر قان س

خىيـال ائشـۇ ائدەمنىـڭ-ياكى وئي
ـــتهكلهپ، ـــى يې ـــسمانىي بهدىنىن جى
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خىيـالنى-يھېلىقى ىئدىيه يـاكى وئ
ۆئزىنىـــڭ مـــاددىي ېئكۋىۋالېنتىغـــا

ائيالندۇرۇشقا) تهڭداش نهرسىسىگه(
ـــدۇ ـــپ. يۈزلىنى ـــك تهكلى ائپتوماتى

قــــانۇنىيىتى ائرقىلىــــق كۆڭۈلنىــــڭ
تۆۋەنكى قىسمىغا يهتكـۈزۈلگهن ھهر
ــر ــقا بى ــۇيرۇق، ەئگهر باش ــداق ب قان
ــىرىگه ــڭ تهس ــۈكرەك بۇيرۇقنى كۈچل
ۇئچراپال قالمايـدىكهن، شـۇ بـويىچه

ــــدۇ يوشــــۇرۇن ائڭ. ىئجــــرا قىلىنى
بۇيرۇقنىڭ قهيهردىـن كهلگهنلىكىنـى

خاتــــالىقىنى-ۋە ۇئنىــــڭ تــــوغرا
سۈرۈشــتۈرمهيدۇ، بهلكــى بهدەننــى
ائشــۇ بــۇيرۇقنى شــۇ پېتــى ىئجــرا

 .قىلىشقا يېتهكلهيدۇ
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ــــداق ــــڭ قان ــــۋال بىزنى ــــۇ ەئھ ب
ــشىمىز، ۋە ــۇل قىلى ــى قوب تهكلىپلهرن
تهكلىپلهرنــى قايــسى مهنــبهلهردىن

ىلىشىمىزنى ىئنتـايىن پۇختـاقوبۇل ق
ــايىتىمۇ ــشىمىزنىڭ ناھ ــونترول قىلى ك
زۆرۈر ىئكهنلىكىنــــى چۈشــــهندۈرۈپ

شۇ نهرسه ىئنتايىن ېئنىقكـى،. بېرىدۇ
بىـــز قاچـــان ۋە قانـــداق ۋاســـىتىلهر
ـــىرىگه ـــقىالرنىڭ تهس ـــق باش ائرقىلى
جىمجىت ھالدا ۇئچراۋاتقانلىقىمىزنى
.ۆئزىمىز سهزمهي قېلىشىمىز مۇمكىن

ــسان  ــۈلىئن ــق كۆڭ ــى ائڭلى بهدىن
ــۆۋەنكى كۆڭــۈل  ــاكى ت يوشــۇرۇن(ي

ـــۇقى) ائڭ ـــڭ كونترولل ـــن بىرىنى دى
ــۇ ــڭ ائش ــۇپ، كۆڭۈلنى ــتىدا بول ائس
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ىئككــى قىــسمىنىڭ بىرىــدىن بــۇيرۇق
ائلمىغۇچه، ائدەمنىـڭ مۇسـكۇللىرى

 .ھهرگىزمۇ ھهرىكهت قىلمايدۇ
ــالنى ــاكى خىي ــدىيه ي ــر ىئ ــز بى بى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈپ، ۇئنـى يوشـۇرۇن

ـــــــۇقېئڭ ـــــــگه تول ـــــــز ۆئزى ىمى
ۆئتكۈزۈۋالغــــۇچه ۆئز كــــۆڭلىمىزدە
ـــز ۇئ ـــۇرۇن ېئڭىمى ـــساق، يوش ساقلى
ىئـــدىيه يـــاكى خىيـــالنى ۆئزىنىـــڭ
ماددىي ېئكۋىۋالېنتىغـا ائيالنـدۇرۇش

ــدا ىئــش باشــاليدۇ ــز مۇشــۇ. يولى بى
پرىنـــسىپنى تولـــۇق چۈشـــهنگهندە،
ــــڭ ــــتۈرۈش قانۇنىيىتىنى مهركهزلهش
گهەئمهلىي ۈئنۈم بېرىـدىغان تهلىمىـ

 .ېئرىشكهن بولىمىز
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بىــــــر ائساســــــىي نىــــــشان) 1(
 تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى

ــق ــر ېئنى ــدە بى ــۇر ماقالى ــز مهزك بى
ــستهكنى ــاكى ىئ ــشان ي ــىي نى ائساس
تۇرغۇزۇشــتىكى ھهقىقىــي مهقــسهت
بىلهن ائشۇنداق مهقسهتنى ەئمهلـگه
ائشۇرۇشنىڭ پرىنـسىپلىرىنى ائددىـي

 .سۆزلهر بىلهن تهسۋىرلهپ ۆئتتۇق
ــ ــدى بى ــىز ائل ــڭس لهن كۆڭلىڭىزنى

ـــهۋۋۇر قىلىـــش ىئقتىدارىـــدىن تهس
ـــىتىۋاتقان ـــىز كۆرس ـــدىلىنىپ س پاي
قاتتىق تىرىـشچانلىقنىڭ وئبيېكتىنـى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈڭ، ائندىن بىر ۋاراق
قهغهزگه بــۇ وئبيېكتنىــڭ ائساســىي
ـــق ـــايىن ېئنى ـــر ىئنت ـــۇنىنى بى مهزم
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ائساسىي نىشاننىڭ ماھىيىتىنى ېئنىق
.زىپ چىقىڭىئپادىلىگهن ائساستا يې

ــاننى ــۇ قهغهزگه يېزىلغــان باي ســىز ب
ھهر كۈنى كـۆرۈپ تـۇرۇش ائرقىلىـق،
ۇئنىڭدا ىئپادىلهنگهن ىئـدىيه يـاكى
نىــــشاننى يوشــــۇرۇن ېئڭىڭىزغــــا

شۇنىڭ بىـلهن سـىزنىڭ. سىڭدۈرىسىز
يوشــــــۇرۇن ېئڭىڭىــــــز ســــــىزنىڭ
ــۇ ــسىنى ائش ــڭ ېئنېرگىيى بهدىنىڭىزنى
ىئــستهكنى رېائللىققــا ائيالندۇرۇشــقا

 .اپ يېتهكلهيدۇقار
 ىئستهك) 2(

كۈچلۈك، چوڭقـۇر يىلتىـز تارتقـان
ىئستهك بـارلىق مۇۋەپپهقىيهتلهرنىـڭ
.باشـــلىنىش نۇقتىـــسى ۋە ۇئرۇقـــى
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ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشان
دېگىنىمىــــز ىئــــستهكنىڭ يهنه بىــــر

ەئگهر بىر نىـشان ائشـۇ. ائتىلىشىدۇر
نىشاننىڭ وئبيېكتىغا بولغان ىئنتايىن

هكنىڭ ۈئســــتىگهكۈچلــــۈك ىئــــست
قۇرۇلمايــدىكهن، ۇئنىــڭ ھــېچ بىــر

ــــدۇ ــــسى بولماي ــــۆپلىگهن. مهنى ك
ــىلهرنى ائرزۇ ــۇن نهرس ــشىلهر نۇرغ كى
قىلىدۇ، ەئمما ائرزۇ بىـلهن كۈچلـۈك

بىرىگه وئخشىمايدىغان-ىئستهك بىر
ــــــۇپ، ەئگهر ائرزۇ ــــــىلهر بول نهرس
ىئنتايىن ېئنىق شهكىلدىكى ىئـستهك
دەرىجىــــسىگه كۆتۈرۈلمهيــــدىكهن،

 .نىڭ ھېچ بىر قىممىتى بولمايدۇۇئ
بــارلىق ېئنېــرگىيىلهر بىــلهن ھهمــمه
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جىــــــسىمالر ۆئزىــــــگه تــــــارتىش
قـــانۇنىيىتىگه ىئنكـــاس قايتۇرىـــدۇ،
ھهمــدە ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى

ــدۇ ــونترول قىلىنى ــدىن ك ھهر. تهرىپى
بىر نهرسه ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى
ـــر مهركهزگه ـــدىكى بى ـــويىچه ۆئزى ب

خــشاش ماھىيهتلىــكۆئزى بىــلهن وئ
ېئلېمېنـــــتالر بىـــــلهن كـــــۈچلهرنى

خـــــۇددى شـــــۇنىڭغا. توپاليـــــدۇ
وئخشاش، ھهر بىـر مـۇقىم، چوڭقـۇر
يىلتىــز تارتقــان ىئــستهك ىئــستىگهن
ــۋالېنتىنى، ــاددىي ېئكۋى ــىنىڭ م نهرس
يــــاكى بولمىــــسا ائشــــۇ مــــاددىي
ېئكۋىۋالېنتىغـــــــا ېئرىشىـــــــشنىڭ

 .ۋاسىتىلىرىنى ۆئزىگه تارتىدۇ
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پتوماتىــــــكتهكلىــــــپ ۋە ائ) 3(
 تهكلىپ

بىر ائدەمنىڭ مۇھىتى، ياكى باشـقا
-ائدەملهرنىڭ بايانلىرى يـاكى ىئـش

پاائلىيهتلىرىــدىن كېلىــپ چىققــان
ـــۇ ھېســـسىيات تهســـىراتلىرى-تۇيغ

ـــدۇ ـــپ، دەپ ائتىلى ـــز ۆئز. تهكلى بى
-كۆڭلىمىزگه سىڭدۈرىدىغان تۇيغـۇ

ھېســـــــسىيات تهســـــــىرلىرىنى ۆئز
كـــۆڭلىمىزگه ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ

ۆئزىــگه بهرگهن تهكلىــپ-زيــاكى ۆئ
 .ائرقىلىق كىرگۈزىمىز

باشقىالردىن ياكى تاشقى مۇھىتتىن
كهلگهن تهكلىپلهرنىڭ ھهممىسى بىـز
ۇئالرنــى قوبــۇل قىلىــپ، ائپتوماتىــك
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تهكلىپ پرىنسىپى ائرقىلىق يوشۇرۇن
ېئڭىمىزغـــا كىرگۈزگهنـــدىن كېيىـــنال
ــىتىدۇ ــىر كۆرس ــزگه تهس ــدىن بى .ائن

ى تاپـشۇرۇپدېمهك، بىر تهكلىپ ۇئن
ائلغۇچى كىـشىنىڭ كـۆڭلىگه تهسـىر
كۆرسىتىــشتىن بــۇرۇن چوقــۇم بىــر
ــشى ــپكه ۆئزگىرى ــك تهكلى ائپتوماتى

باشقىچه قىلىپ ېئيتساق، بىر. كېرەك
ائدەمنىڭ يهنه بىـر ائدەمـگه تهسـىر
كۆرسىتىــشى ائپتوماتىــك تهكلىپنىــڭ

ــۈچ ــگه-ك ــق ەئمهل ــۇدرىتى ائرقىلى ق
ـــىرگه ـــا، تهس ـــىدىغان بولغاچق ائش

رىغــۇچى كىــشىنىڭ مــاقۇللۇقىنىۇئچ
ائلمــاي تــۇرۇپ باشــقىالر ۇئنىڭغــا

 .تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ
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بىـر ائدەم وئيغــاق ۋاقتىـدا، ۇئنىــڭ
ائڭلىق كۆڭلى بىر قاراۋۇللۇق رولىنـى
ـــۇرۇن ـــڭ يوش ـــاپ، ۇئ ائدەمنى وئين
ېئڭىنى قوغدايدۇ ۋە ۇئنـى سـىرتتىن
ــــپلهردىن ــــارلىق تهكلى ــــگهن ب كهل

ق كـۆڭلىائدەمنىڭ ائڭلىـ. ساقاليدۇ
ســـىرتتىن كهلـــگهن تهكلىپلهرنــــى
ــــــــــتىقتىن ــــــــــشۈرۈپ تهس تهك
ـــدىن ـــنال، ائن ـــدىن كېيى ۆئتكۈزگهن
ۇئالرنىڭ يوشـۇرۇن ائڭغـا كىرىـشىگه

بــــۇ تهبىەئتنىــــڭ. يــــول قويىــــدۇ
ـــۈپ ـــرىلىقچه بۆس ـــسانالرنى وئغ ىئن
ــۇلى ــداش ۇئس ــۈچىلهردىن قوغ كىرگ
بولۇپ، ەئگهر مۇشۇنداق بىر جهريان

ســۈپمهۋجــۇت بولمىغــان بولــسا، بۆ
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ــۆڭلىنى ــقىالرنىڭ ك ــۈچىلهر باش كىرگ
ــــــــونترول ــــــــانچه ك ۆئزى خالىغ

شۇڭالشقا بـۇ. قىلىۋالىدىغان بوالتتى
ـــا وئرۇنالشـــتۇرۇش بولـــۇپ بىـــر دان

 .ھېسابلىنىدۇ
ائپتوماتىـــك تهكلىپنىـــڭ بىـــر) 4(

ــتىكى ــگه ائشۇرۇش ــستهكنى ەئمهل ىئ
 قىممىتى

ـــــپ ـــــك تهكلى ـــــىز ائپتوماتى س
قۇدرىتىنى سىزنىڭ-پرىنسىپىنىڭ كۈچ

ۆئز ھايــاتىڭىزدىكى ىئنتــايىن ېئنىــق
ائساســــىي نىــــشانىڭىزنى ىئــــشقا
ائشۇرۇشىڭىزغا قارىتىش ائرقىلىق، بۇ
پرىنسىپتىن ىئنتـايىن زور دەرىجىـدە

ــۇ ىئــشنى قىلىــش. پايدىلىنااليــسىز ب
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ىئنتايىن ائسان بولۇپ، سـىز مهزكـۇر
ماقالىنىـــڭ ائلـــدىنقى بۆلۈملىرىـــدە
بايان قىلىنغان فورمۇال بـويىچه ىئـش

شــــۇنداق. كۆرســــىڭىزال كۇپــــايه
ـــۇر ـــۇ يهردە مهزك ـــز ب ـــسىمۇ، بى بول
ــــدىغان ــــاس بولى ــــا ائس فورمۇلىغ
پرىنــسىپالرنى قىــسقىچه خۇالســىلهپ

 .ۆئتىمىز
ســىز بۇنىڭــدىن كېيىنكــى مهلــۇم
ــىلهن، بهش ــدە، مهس ــۇددەت ىئچى م
يىــل ۋاقىــت ىئچىــدە، ۆئزىڭىزنىــڭ
ــشانى ــىي نى ــق ائساس ــايىن ېئنى ىئنت

ـــشمهكچى  ـــۈپىتىدە ېئرى ـــانس بولغ
ــپ ــي قىلى ــق ۋە ائددى ــىنى ېئنى نهرس

ھهمــدە ۇئ يــازمىنى. يېزىــپ چىقىــڭ
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كهم دېگهندە ىئككى نۇسـخا قىلىـپ،
ــدۈزى ــسىنى كۈن ــر نۇسخى ــڭ بى ۇئنى
خىزمهت جهريانىدا بىر قـانچه قېـتىم
كۆرەلهيــدىغان يهرگه چــاپالپ، يهنه
ـــسىنى ســـىز ھهر كـــۈنى ـــر نۇسخى بى
ائخشىمى ۇئخالشتىن بـۇرۇن ۋە ھهر

تىگىنى ەئمدىال وئرنىڭىزدىنكۈنى ەئ
تۇرغانـــــدا بىـــــر قـــــانچه قېـــــتىم
كۆرەلهيـــــدىغان يهرگه چــــــاپالپ

 .قويۇڭ
ـــيهتكه ـــلىپىدە ەئمهلى گهرچه دەس
ۇئيغــۇن ەئمهســتهك كۆرۈنــسىمۇ، بــۇ
ــــرىش ــــپ بې ــــمىيهتنىڭ تهكلى رەس
تهســـــىرى ســـــىزنىڭ ائساســـــىي
ــىزنىڭ ــسىتىنى س ــشانىڭىزنىڭ مهق نى
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بىـر. يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا سىڭدۈرىدۇ
تايىن قىسقا مۇددەتنىڭ ىئچىـدە،ىئن

ســـىز ۆئزىڭىزنـــى ۆئز نىـــشانىڭىزغا
ـــــسېرى يېقىنالشـــــتۇرىدىغان بارغان
ىئــــشالرنىڭ يــــۈز بېرىۋاتقــــانلىقىنى

 .كۆرىسىز
ــــاتتىق ــــاتىڭىزدا ق ــــىز ۆئز ھاي س
-ىئــــستهيدىغان نهرســــه، شــــهرت

شــاراىئت، يــاكى وئرۇن ھهققىــدە ۆئز
كۆڭلىڭىزدە بىر ېئنىق قارارغا كهلگهن

اشالپ، ەئگهر سىز كىتـاب،كۈندىن ب
گېزىت ۋە ژۇرنال وئقۇسىڭىز، سىزنىڭ
ــــز ۇئالردىكــــى ســــىزنىڭ دىققىتىڭى
ائساســىي نىــشانىڭىزنىڭ مهقــسىتى
بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولغـان خهۋەر
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.ۋە ۇئچۇرالرغا چۈشۈشـكه باشـاليدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىلـله، سـىز ۆئزىڭىـزگه
سىزنى ۆئز ىئستىكىڭىزگه بارغانسېرى

رىدىغان يېڭـــــــــىيېقىنالشـــــــــتۇ
پۇرســـهتلهرمۇ ھازىرلىنىۋاتقـــانلىقىنى

 .بىلهلهيسىز
ــــــــپىنىڭ ــــــــسىخولوگىيه كهس پ
ــــر ائدەم ــــسى ەئمهس بى وئقۇغۇچى
ـــۈن بـــۇ ىئـــشالر دەســـلىپىدە ۈئچ
ھهقىــقهتهن مــۇمكىن ەئمهســتهك ۋە
ەئمهلىـــيهتكه ۇئيغـــۇن ەئمهســـتهك

ـــدۇ ـــر ائدەم. كۆرۈنى ەئممـــا، ھهر بى
ـــشلىك ەئڭ ـــشقا تېگى ـــۈن قىلى ۈئچ

ــ ــۇھىم ىئ ــيهتكهم ــڭ ەئمهلى ش، ۇئنى
ـــسپاتالپ ـــۇق ىئ ـــۇقىنى تول ۇئيغۇنل
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چىققــۇچه، بــۇ پرىنــسىپنى تهكــرار
 .تهجرىبه قىلىشتىن ىئبارەت

ىئنسانىيهتنىڭ بۇرۇنقى تارىخىدىكى
ـــــلهن ـــــل بى ـــــداق مهزگى ھهر قان

»مـۇمكىن ەئمهس«سېلىشتۇرغاندا، 
دېگهن سۆزنىڭ كۈچى ھازىر ەئڭ زور

بىــر قىــسىم. دەرىجىــدە ائجىزالشــتى
ىشىلهر بىـز تهسـهۋۋۇر قىاللىغـان ۋەك

قىالاليدىغانلىقىمىزغا ىئـشهنگهن ھهر
قانداق ىئشنى بىز چوقۇم قىالاليمىـز،

»مـــۇمكىن ەئمهس«دەپ وئيـــالپ، 
ىئبارىلهر-دېگهن سۆزنى ۆئزىنىڭ سۆز

 .جۇغالنمىسىدىن چىقىرىۋەتتى
كاىئنات ماددا بىلهن ېئنېرگىيىـدىن

سهۋرچانلىق بىـلهن. تهركىب تاپقان
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ېئلىپ بارغان ىئلمىي تهتقىقـاتالردىن
ــر ــدۇقكى، ھــازىر بى ــز شــۇنى بايقى بى
ماددا تۈسىنى ائلغـان ۋە بـۇرۇن بىـر
ماددا تۈسىنى ېئلىپ باققـان ھهر بىـر
نهرســـــىنى ۇئنىـــــڭ ەئڭ كىچىـــــك
نۇقتىسىغىچه تهھلىـل قىلـسا، ۇئ بىـر
ـــدىن ـــهكىلدىكى ېئنېرگىيى ـــل ش خى

يهنه. باشقا نهرسه بولۇپ چىقمايـدۇ
رەپتىن، ىئنسانالر بهرپا قىلغانبىر ته

ماددىي نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى بىـر
ــسان ــرگىيه شــهكلىدە، ىئن خىــل ېئنې
ـــــش ـــــڭ تهســـــهۋۋۇر قىلى كۆڭلىنى
ــر ىئــدىيه ــان بى ــدىن چىقق ىئقتىدارى

يهنـى، ھهر بىـر. ائرقىلىق باشـالنغان
مــاددىي نهرســه بىــر خىــل ېئنېــرگىيه
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شـــــهكلىدە باشـــــالنغان بولـــــۇپ،
ـــل ېئ ـــر خى ـــشاشال بى ـــرگىيهوئخ نې

 .شهكلىدە ائخىرلىشىدۇ
بارلىق جىـسىمالر مهلـۇم بىـر خىـل
ېئنېرگىيىنىـــڭ قومانـــدانلىقىغا بـــوي

ھــازىرغىچه بايقالغــان ەئڭ. ســۇنىدۇ
يۇقىرى دەرىجىلىك ېئنېرگىيه ىئنـسان
ـــدىغان ـــۇپ رول ۆئتهي ـــۆڭلى بول ك

ــارەت ــدىن ىئب ــقا. ېئنېرگىيى شۇڭالش
ىئنسانالر ياراتقان ھهر بىر نهرسـىنىڭ

ــــسانيېتهك ــــۈچى ىئن ــــۈچى ك لىگ
كۆڭلىدىن ىئبارەت بولۇپ، ىئنـسانالر
ــۇ كــۈچتىن ــدىن كېــيىن ائش بۇنىڭ
ـــدىغان ـــا قىالالي ـــدىلىنىپ بهرپ پاي
ـــشتۇرغاندا، ـــلهن سېلى ـــىلهر بى نهرس
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بۇرۇن ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن نهرسـىلهر
ــىلهرگه ــمهس نهرس ــك ۋە ەئرزى كىچى

 .ائيلىنىپ قالىدۇ
بىز ھازىرغىچه شـۇنى ېئنىـق بىلىـپ

كى، كۆڭۈلگه سىڭدۈرۈپ، شـۇبولدۇق
ـــر ـــداق بى ـــاقلىغان ھهر قان يهردە س
ىئدىيه، نىشان، ياكى مهقسهت بىلهن
ــــدۇرۇش ــــا ائيالن ــــى رېائللىقق ۇئن
ىئرادىـــسى يهڭگىلـــى بولمايـــدىغان
ــدۇ ۋە ــا كهلتۈرى ــۈچلهرنى ۋۇجۇدق ك

ــالىدۇ ــشقا س ــى ىئ ــا. ۇئالرن رېائللىقق
ائيالنــدۇرماقچى بولغــان كۈچلــۈك

ـــــستهكنى يوشـــــۇرۇن ائ ڭغـــــاىئ
ــۇرۇن ائڭ ــى يوش ــنى ۇئن سىڭدۈرۈش
ۆئزىـــگه تولـــۇق ۆئتكۈزۈۋالغـــۇچه
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بۇ ىئشنى بىـر. داۋامالشتۇرۇش كېرەك
قانچه ساەئت ياكى بىر قانچه ھهپـته
.ېئلىــپ بېــرىش كۇپــايه قىلمايــدۇ
قىلچه بوشاشماسلىق ىئرادىسى بىلهن
ىئستهكنى كۆڭۈلـدە ھاسـىل قىلىـپ،
ـــــگه ـــــۇرۇن ائڭ ۆئزى ـــــى يوش ۇئن

ه ۆئز كۆڭلىــــــدەۆئتكۈزۈۋالغــــــۇچ
مۇشــۇ نــۇقتىغىچه،. ســاقالش كېــرەك

ــۇرۇپ، ــدە ت ــستهكنىڭ كهينى ــىز ىئ س
ـــپ ـــا قارىتى ـــۇرۇن ائڭغ ـــى يوش ۇئن

بــۇ نۇقتىــدىن. ىئتتىرىــشىڭىز كېــرەك
ـــىزنىڭ ـــستهك س ـــسا ىئ ـــيىن بول كې
ــى ــىزنى ۆئزىن ــۇرۇپ، س ــزدا ت ائرقىڭى
.ەئمهلگه ائشۇرۇشقا قاراپ ىئتتىرىدۇ
قهتىئــي داۋامالشــتۇرۇش خــۇددى
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ـــ ـــڭەئڭ ق ـــالردىن بىرىنى اتتىق تاش
ۈئستىگه سۇ تېمىتىپ، ەئڭ ائخىرىدا
ائشۇ تاشـنى ۇئپرىتىـپ يوقاتقـانلىق

سىز ۆئزىڭىزنىڭ ھايات. بىلهن باراۋەر
ــــر ــــى بى ــــتانىنىڭ ەئڭ ائخىرق داس
ـــىز ـــدە، س ـــسىنى پۈتتۈرگهن سهھىپى
ــرغىچه ــشنى ائخى ــر ىئ ــزدە بى ۆئزىڭى
ىئزچىـــــــــل داۋامالشـــــــــتۇرۇش

اكى ۇئنىڭخاراكتېرىنىڭ بولغانلىقى ي
ــــىزنىڭ ــــانلىقى، س ــــل بولغ كهمچى
مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشـىڭىزدا يـاكى
مهغلۇپ بولۇشىڭىزدا ىئنتايىن مۇھىم

 .رول وئينىغانلىقىنى بايقايسىز
نۇرغــۇن. تهپهككــۇر بىــر نهرســىدۇر

ـــر ـــشىچه، ھهر بى ـــشىلهرنىڭ قارى كى
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ـــۈ ـــر مهڭگ ـــۇر بى ـــشقان تهپهكك پى
ــــا ــــۇننى بارلىقق ــــاس دولق توختىم

ن بولـۇپ، بـۇ دولقـۇننىكهلتۈرىدىغا
تارقاتقان كىشى كېيىنكى كۈنلهرنىـڭ
بىرىدە ائشۇ دولقـۇن بىـلهن كـۈرەش

شـۇنداقال. قىلىشقا مهجبۇرى بولىـدۇ
ائدەم چهكــسىز ەئقىــل تهرىپىــدىن
ھهرىكهتكه قويۇلغـان تهپهككۇرنىـڭ
ــسىدىن باشــقا ــسمانىي نامايهندى جى

 .نهرسه ەئمهس
.ھهممه تهپهككۇر ىئجادىي بولىـدۇ

ــ ــسىەئمم ــڭ ھهممى ا، تهپهككۇرالرنى
.ىئجابىي يـاكى پايـدىلىق بولمايـدۇ

ــــىز ائزاب ــــۇبهتنى ۋە-ەئگهر س وئق
ــــپ، ــــۇر قىلى ــــامراتلىقنى تهپهكك ن
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ــــاقلىنىش مــــۇمكىن ــــن س ۇئالردى
ــــسىڭىز، ەئمهســــلىكىنى ھــــېس قىل
ســـــىزنىڭ تهپهككـــــۇرلىرىڭىز دەل
ــــا ــــۋالنى ۋۇجۇدق ــــۇنداق ەئھ ائش

ـــدۇ ـــڭ. كهلتۈرى ـــىز بۇنى ـــېكىن س ل
ائلماشتۇرۇپ، ىئجـابىي ۋەتهرتىپىنى 

ۈئمىــدۋار ماھىيهتلىــك خىيــالالرنى
ــــۇر قىلــــسىڭىز، ســــىزنىڭ تهپهكك
ــــۇنداق ــــۇرلىرىڭىز دەل ائش تهپهكك

ـــــهرت ـــــا-ش ـــــاراىئتنى ۋۇجۇدق ش
 .كهلتۈرىدۇ

ســىزنىڭ تهپهككــۇرلىرىڭىز ســىزنىڭ
ـــزگه تهســـىر كۆرســـىتىپ، مىجهزىڭى
ســــىزگه ۆئز تهپهككۇرلىرىڭىزنىــــڭ

ــ ــقان م ــاھىيىتىگه ۇئيغۇنالش اددىيم
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.نهرســــىلهرنى تارتىــــپ ەئكېلىــــدۇ
كۆڭۈل ىئلمىنى ۆئگىنىشنى يېڭىـدىن
باشـــلىغان كىـــشىلهرنىڭ ھهممىـــسى
ــۇ ائساســىي ھهقىقهتــكه دېگــۈدەك ب

 .سهل قارايدۇ
سىز يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا بىـر ېئنىـق
ــىز ــدا، س ــپ قىلغان ــستهكنى تهكلى ىئ
خـــۇددى ۇئ ىئـــستهكنى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇپ بولغــان ۋاقىتتىكــى بىــلهن

ــاد ۋەوئ ــدىكى ېئتىق خــشاش دەرىجى
سـىز. ىئشهنچ بىلهن شـۇنداق قىلىـڭ

ۇئنــى يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا تهكلىــپ
ـــتىن باشـــالپال، ســـىز ـــان پهيت قىلغ
خۇددى ۆئز ىئـستىكىڭىزنى ەئلهمـگه

سىز ۆئز. ائشۇرۇپ بولغاندەك وئيالڭ
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ۇئنــــى ەئمهلــــگه«ىئــــستىكىڭىزنى 
ــل ــسىز ەئقى ــا چهك ــتا، ماڭ ائشۇرۇش

گهن ەئقىدە بىلهندې» ياردەم قىلىدۇ
ــــــدۈرۈڭ ــــــىزدە. كۈچلهن ەئگهر س

ـــدە ـــدىكى ەئقى مۇشـــۇنداق دەرىجى
بولمايــــــــــدىكهن، كېيىــــــــــنچه

 .ۈئمىدسىزلىنىپ قالىسىز
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ

بهرمهســــلىكىدىن-ۈئنــــۈم بېــــرىش
ـــــــاڭ ـــــــۇ گۇمانالنم ۆئز. ھهرگىزم

ائرزۇيىڭىز بويىچه تهپهككـۇر قىلىـش
ىئقتىـــدارى ســـىز ۆئزىڭىـــز مـــۇتلهق

بىــر-كــونترول قىالاليــدىغان بىــردىن
مهن ۆئزۈمنىـڭ: ىئالۋە. (ىئقتىداردۇر

بۇرۇنقى بىر ماقالىـسىدە، يـاراتقۇچى
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ىئنسانالرغا تۇغۇلغاندىال ائتا قىلغـان
ــى ــان، ىئككىنچ ــه ج ــى نهرس بىرىنچ
نهرســه بولــسا ۆئزىنىــڭ يــولىنى ۆئزى
تـــالالش ەئركىنلىكـــى ىئكهنلىكىنـــى

ۇئقـۇمبـۇ . وئتتۇرىغا قويغـان ىئـدىم
.)يۇقىرىدىكى بايان بىلهن وئخشاش

يـــــۇقىرىقى جـــــۈمله ھهرگىـــــز
ــــــسۇن ــــــسىڭىزدىن چىقمى ۆئز. ېئ

تهپهككـــۇرىڭىزنى كـــونترول قىلىـــش
ــــــزدە-كــــــۈچ قــــــۇدرىتى ۆئزىڭى

ـــــــــــىزنىڭ ـــــــــــانىكهن، س بولغ
تهپهككۇرىڭىزنىـــڭ ىئجـــابىي يـــاكى
سهلبىي بولۇش مهسۇئلىيىتى سـىزنىڭ

ــــدۇ ــــزدە بولى ســــىز ۆئز«. زىممىڭى
سـىز ۆئز. ڭ خوجـايىنىتهقدىرىڭىزنى
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ـــانى ـــڭ كاپىت ـــداق» .قهلبىڭىزنى بۇن
بولۇشـــــــــــىدىكى ســـــــــــهۋەب،
ــــز ــــىز ۆئزىڭى ــــۇرىڭىزنى س تهپهكك

ســــــىز ۆئز. كـــــونترول قىلىـــــسىز
ــلهن، ــاردىمى بى ــڭ ي تهپهككۇرىڭىزنى
ۆئزىڭىــــز ىئــــستىگهن ھهر قانــــداق
ــسىز ــا كهلتۈرەلهي ــىنى ۋۇجۇدق .نهرس
ناپولىيوننىــــــڭ كىتابىنىــــــڭ ەئڭ

هزمــۇن بىــلهنائخىرىــدا يــۇقىرىقى م
مۇناســـىۋەتلىك، ەئنگلىـــيه شـــاىئرى

 Williamىئنگلىزچه (ۋىلىيام خېنلىي 

Ernest Henley  ،1849-1903(

ــان  ــېڭىلمهس«يازغ ــر» ي ــگهن بى دې
ىئنگلىــــزچه شــــېىئر بــــار بولــــۇپ،
ــۇرمهنلهر ــدىغان وئق ــزچه بىلى ىئنگلى
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ــۇ يهرگه كىرگــۈزۈپ ۈئچــۈن ۇئنــى ب
 :قويدۇم

Invictus 

Out of the night that covers 

me, 

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 
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My head is bloody, but 

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 

punishments the scroll. 

I am the master of my fate: 
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I am the captain of my soul. 

William Ernest Henley 

 ئاخىرقى سۆز.13
ۋاقىتنى«يىلى يازغان -2008مهن 

ــــقۇرۇش ــــق باش ــــگهن» مۇۋاپى دې
ـــۇرالر ـــدە ۇئيغ ـــدىكى ماقالهم تېمى
ــپىش ــۇدرەت تې ــيىن ق ــدىن كې بۇنىڭ
ۈئچـــۈن قىلىـــشىغا تېگىـــشلىك ەئڭ
ــدىكىلهردىن ــشلىرى تۆۋەن ــۇھىم ىئ م
ـــا ـــى وئتتۇرىغ ـــارەت ىئكهنلىكىن ىئب

 :قويغان ىئدىم
ىي ساپانى ۆئستۈرۈش، مىللىـيمىلل

ــلىگه ــى ەئس ــي ائڭن ــى ۋە مىللى روھن
كهلتۈرۈش ۋە ۇئرغۇتۇش، ۋە مىللىـي

 كىملىكىنى ساقالپ قېلىش
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بىـــــز«مهن يېقىنـــــدىن بۇيـــــان 
بۇنىڭدىن كېـيىن قانـداق قىلىـشىمىز

دېـــــگهن ســـــوائلغا» كېـــــرەك؟
بارغانسېرى كۆپ دۇچ كهلگهنـسېرى،
ــــــۇقىرىقى ۈئچ ىئــــــش ھــــــازىر ي

 ائلدىغا قويۇلغـان ەئڭۇئيغۇرالرنىڭ
مۇھىم ىئشالر ىئكهنلىكىنى، ۇئالرنىـڭ
ـــــۇرا ـــــك، وئتت ـــــسقا مۇددەتلى قى
ـــك ـــك ۋە ۇئزۇن مۇددەتلى مۇددەتلى
ۋەزىپىلهرنىڭ ھهممىسىنى ۆئز ىئچىگه
ائلىدىغانلىقىنى، ھهمدە بـۇ نـۇقتىنى
چۈشهنمهيدىغان، ياكى چۈشىنىشنى
خالىمايــــدىغان كىــــشىلهر مهيلــــى

ــــاكى  ــــسۇن ي ــــدە بول چهتۋەتهن
ــال ناھــايىتى ــسۇن يهنى ــلهردە بول ەئل
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ــــسېرى ــــى بارغان كــــۆپ ىئكهنلىكىن
مېـنىڭچه. چوڭقۇر ھېس قىلىۋاتىمهن

بـــــۇ ۋەزىپىلهرنـــــى وئڭۇشـــــلۇق
ــــتا، مهزكــــۇر ماقالىــــدە وئرۇنالش
تونۇشـــتۇرۇلغان غـــايىنى رېائللىققـــا
ائيالندۇرۇشـنىڭ ســىرلىق قــانۇنىيىتى
ــدۇ ــدە بوالالي ــايىتى زور ياردەم .ناھ

 بـۇ قـانۇنىيهت يېقىنقـىبىرىنچىدىن،
زامــــــان غهرب دۇنياســــــىنىڭ ەئڭ
وئمۇمالشقان مهدەنىيىتىگه ىئنتـايىن
كۈچلــــۈك تهســــىر كۆرســــهتكهن
نهرســـــىلهرنىڭ بىـــــرى بولـــــۇپ،
ـــدىن خهۋەردار ـــڭ ۇئنىڭ ۇئيغۇرالرنى
بولۇشــى ۆئزىنىــڭ مىللىــي ساپاســىنى
ۆئستۈرۈشـــى ۈئچـــۈن كهم بولـــسا
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ـــرى ـــن بى ـــدىغان ائمىلالردى .بولماي
پ ساندىكى ۇئيغۇرالرنىڭمۇتلهق كۆ

ــار ــسى ب ــشانى ۋە غايى ــى، نى ائرزۇس
ــــۇ ىئــــستهكلىرىنى بولــــۇپ، ۇئالر ب
ــــــــنى، ۆئز ــــــــگه ائشۇرۇش ەئمهل
ھاياتىــدىكى كــۆزلىگهن مهقــسىتىدە
ۋە قىلغان ىئـشىدا مۇۋەپپهقىيهتلىـك

شۇڭالشــقا. بولۇشــنى ۈئمىــد قىلىــدۇ
ـــتۇرۇلغان ـــدا تونۇش ـــۇر ماقالى مهزك

ــۇش  ــن خهۋەردار بول ۇئالربىلىملهردى
ـــدىغان ىئـــشالرنىڭ ـــسا بولماي قىلمى

ــدۇر ــڭ. بىرى ــدىن، كۆڭۈلنى ىئككىنچى
ـــۇپ كېتىـــشىنىڭ ـــتهملىكه بول مۇس
ائلدىنى ېئلىش، كۆڭۈلنىـڭ باشـقىچه
ـــــــشىدىن ـــــــپ قېلى پروگراممىلىنى
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ساقلىنىش، مىللىي روھنى ۇئرغۇتۇش،
ۋە شــۇ ائرقىلىــق مىللىــي كىملىكىنــى
ساقالپ قـېلىش، ھهر بىـر ائدەمـدىن

قالىدە تونۇشـتۇرۇلغان ۆئزمهزكۇر ما
تهپهككۇرىنى ۆئزى كونترول قىلىـش،
ــۇش ــان بول ــبىگه ۆئزى كاپىت ۆئز قهل
ـــــۇق خهۋەردار ـــــدىن تول بىلىملىرى
بولۇشـــــنى، ھهمـــــدە ۇئنىڭـــــدىن
ــارىتىنى ــدىلىنىش ماھ ــۈك پاي ۈئنۈمل
ــــشنى تهلهپ ــــۇق يېتىلدۈرۈۋېلى تول

مانـا بـۇ ۆئزۈمنىـڭ نېمىـشقا. قىلىدۇ
ن ھـالقىلىقۇئيغۇرالر ۈئچۈن ىئنتايى

تارىخىي پهيت بولغـان بۈگۈنكىـدەك
ـــى ـــر تېمىن ـــۇنداق بى ـــدە مۇش كۈن

 .تاللىغانلىقىمنىڭ سهۋەبىدۇر
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ھــــازىر بىــــز ۆئز تهقــــدىرىمىزنىڭ
ـــايىنى ـــر ەئۋالد. خوج ـــازىرقى بى ھ

ۇئيغۇرلىرىنىـــڭ ائلـــدىغا قويۇلغـــان
يـــۇقىرىقى ۈئچ مـــۇھىم ۋەزىـــپىلهر
ائسانال وئرۇنلىغىلى بولىدىغان ىئشالر

 لـــــېكىن بـــــۇ ۋەزىـــــپىلهر.ەئمهس
ــــــڭ ــــــۈنكى دەۋر ۇئيغۇرلىرىنى بۈگ
ائالھىدىلىكلىرى ۋە قابىلىيهتلىرىنىـڭ

ۇئالرنىــــــڭ. ۈئســــــتىدىمۇ ەئمهس
ــالىرى بىزنىــڭ ــلهن جاپ ــرى بى ائزابلى
بهرداشـــلىق بېـــرىش چېكىمىزنىـــڭ

ــىرتىدىمۇ ەئمهس ــڭ پهقهت. س بىزنى
بــــــۇ ۋەزىــــــپىلهرگه نىــــــسبهتهن
ېئتىقــادىمىزال بولىــدىكهن، ھهمــدە

 نــېمىگه بــاش ەئگمهيــدىغانھــېچ
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جاســــــارىتىمىزال بــــــار-ىئــــــرادە
بولىدىكهن، بىزنىـڭ يـولىمىزنى ھـېچ
—قانداق نهرسه توسـۇپ قااللمايـدۇ

يۇقىرىـــدا ېئيتىلغىنىــــدەك، ھــــازىر
دېـگهن سـۆز ۆئز» مۇمكىن ەئمهس«

 .قىممىتىنى يوقاتتى
ـــۇرۇنقى  ـــدىن ب 322-384مىالدى

يىللىـــرى ياشـــىغان گرېتـــسىيىلىك
الســوپ، فىزىــك ۋەتهنقىــدچى، پهي

ـــتوتىل  ـــوگ ائرس ـــزچه(زووئل ىئنگلى
»Aristotle«(بىـز«:  مۇنـداق دەيـدۇ

قايتـــا قىلىـــدىغان-ۆئزىمىـــز قايتـــا
ــــسۇلى ــــشالرنىڭ مهھ ــــداق. ىئ ۇئن

بولىــدىكهن، مۇنهۋۋەرلىــك بىــر خىــل
پاائلىيهت ەئمهس، بهلكى بىـر-ىئش
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 We are whatىئنگلىـزچه (» ائدەت

we repeatedly do. Excellence 

then, is not an act, but a habit(.
مهزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرۇلغاندەك،
ــى ــا ائدىتىمىزن ــداق كون ــز ھهر قان بى
يوقىتىپ، ۇئنىڭ وئرنىغا ھهر قانـداق
.يېڭــى ائدەتلهرنــى يېتىلــدۈرەلهيمىز
ۇئيغۇرالر ۈئچـۈن بۇنىڭـدىن كېـيىن
ـــــداق ـــــداق يهر ۋە ھهر قان ھهر قان
ىداۋاقىتتــا، قىلىــدىغان ھهر بىــر ىئــش

ــــونترول ــــۇرىنى ۆئزى ك ۆئز تهپهكك
قىلىــش، يــاراتقۇچى بهرگهن ىئنــسان
كۆڭلىنىڭ بۇ ىئقتىدارىـدىن ىئجـابىي
يوسۇندا پايدىلىنىشنى ۆئزىنىـڭ ەئڭ
ــــۋېلىش ــــى قىلى ــــك ائدىت قىممهتلى
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ــۇھىم ــايىن م ــۇقتىنى مهن. ىئنت ــۇ ن ب
ـــق ـــسهممۇ ائزلى ـــك تهكىتلى قانچىلى

 .قىلىدۇ
رمهن بارلىق قېرىنداشالردىن مهزكۇ
ــتىم ــر قې ــدە بى ــالىنى كهم دېگهن ماق
وئقۇپ چىقىـشىنى، ائنـدىن ۇئنىڭـدا
ۆئگىـــــــــتىلگهن بىلىملهردىـــــــــن
پايـــدىلىنىپ، مهن يۇقىرىـــدا قايتـــا

ۇئيغۇرالرنىـــــڭ«تىلغـــــا ائلغـــــان 
بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى ۈئچ مـــۇھىم

ــسى ــدا» ۋەزىپى ــالش يولى ــى وئرۇن ن
تهشهببۇسكارلىق بىلهن تىرىشچانلىق
ــــۆھ ــــشلىك ت ــــىتىپ، تېگى پهكۆرس

قوشۇشىنى سهمىمىيلىك بىلهن ۈئمىد
  .قىلىمهن
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ى يىلـــ-2010: يېزىلغـــان ۋاختـــى(

-2011 كۈنىــدىن -18 ائينىـڭ -10
  ) كۈنىگىچه -15 ائينىڭ -1 ىيىل

بۇ ماقالىنى ھـېچ كىمـدىن رۇخـسهت
ســورىماي، مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن
ھالدا باشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىـدە

 .ېئالن قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

 )تۈگىدى(
  
  
 
 
 
  


