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مهن يﯧقىنــدا »نــاپولىيون خىلنىــڭ
چۈشهندۈرۈشـــــــىدىكى ۆئزىـــــــگه
تارتىـــشنىڭ ســـىرلىق قـــانۇنىيىتى«
دﯦـــگهن بىـــر ىئنگلىـــزچه كىتـــابنى
وئقــۇدۇم .بــۇ كىتابنىــڭ ىئنگلىــزچه
ائتىلىــشى » The secret law of
by

explained

as

attraction

 «Napoleon Hillبولــۇپ ،ۇئنىڭــدا
»ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى« دەپ
ائتىلىــدىغان بىــر قــانۇنىيهت ،يهنــى
ىئنــــــسانالر ۆئزى ىئــــــستهيدىغان
نهرســىلهرنى قانــداق قىلىــپ ۆئزىــگه
تارتىپ ەئكﯧلىـپ ،شـۇ ائرقىلىـق ۆئز
غايىــــــــــــسىنى رﯦائللىققــــــــــــا
ائيالندۇرااليـــدىغانلىقى تهپـــسىلىي
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بايــان قىلىنغــان .تۆۋەنــدە مهن بــۇ
كىتابنىـــڭ ىئـــسمىنى قىـــسقارتىپ،
»ناپولىيوننىــــڭ كىتــــابى« دەپــــال
ائتــايمهن .بــۇ كىتابتــا دﯦيىلىــشىچه،
يﯧقىنقــــى زامانــــدا كهڭ تارالغــــان
مهدەنىــــيهتكه ەئڭ زور دەرىجىــــدە
تهســـىر كۆرســـهتكهن نهرســـىلهرنىڭ
بىـــرى ائشـــۇ قـــانۇنىيهت بولـــۇپ،
قهدىمــدىن تارتىــپ تــاكى ھــازىرقى
زامـــــانغىچه ۆئتـــــكهن مهشـــــھۇر
ائدەملهرنىـــڭ ھهممىـــسى غـــايىنى
رﯦائللىققــــا ائيالندۇرۇشــــنىڭ بــــۇ
»ســىرى« نــى بىلىــدىغان بولــسىمۇ،
ۇئالر باشـــقىالردىن قىزغىنىـــپ ،بـــۇ
ســــىرنى ائشــــكارىلىماي قوغــــداپ
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كهلگهن ىئكهن.
مهن مهزكۇر ماقالىدە ،ائشۇ كىتابتا
بايــان قىلىنغــان »ۆئزىــگه تــارتىش
قــــانۇنىيىتى« نــــى تونۇشــــتۇرۇپ
ۆئتىـــمهن .بـــۇ قـــانۇنىيهت غـــايىنى
رﯦائللىققــا ائيالنــدۇرۇش توغرىــسىدا
بولغاچقا ،مهن ۇئ قـانۇنىيهت بىـلهن
» غــايىنى رﯦائللىققــا ائيالنــدۇرۇش
قــانۇنىيىتى« نــى وئخــشاش مهنىــدە
ىئــشلىتىمهن .بــۇ كىتابتــا جهمىــىئ
 200بهت 11 ،بـــاب بـــار بولـــۇپ،
ۇئنىڭــــدىكى »ۆئزىــــگه تــــارتىش
قــــــــانۇنىيىتى« جهمىــــــــىئ 16
قانۇنىيهتنى ۆئز ىئچىگه ائلىـدىكهن.
شـــۇنداق تۇرۇقلـــۇق نـــﯧمه ۈئچـــۈن
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ناپولىيون بـۇ قانۇنىيهتنىـڭ ىئـسمىغا
»قــــانۇنىيهتلىرى« دﯦــــگهن كــــۆپ
ســـانلىقنى ىئپادىلهيـــدىغان ســـۆزنى
ىئــشلهتمهي» ،قــانۇنىيىتى« دﯦــگهن
بىرال نهرسىنى ىئپادىلهيدىغان يالغۇز
ســـانلىق ســـۆزنى ىئـــشلهتكهنلىكى
ائيدىڭ ەئمهس .مﯧنىـڭ پهرىـزىمچه،
بۇنىــــــڭ ســــــهۋەبى ائشــــــۇ 16
قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسى » غـايىنى
رﯦائللىققا ائيالنـدۇرۇش قـانۇنىيىتى«
دىن ىئبارەت بىرال قانۇنىيهت ۈئچۈن
خىزمهت قىلىـدىغانلىقى ،يـاكى ۇئالر
ۆئز-ائرا چهمبهرچاس باغالنغـانلىقى
ۈئچۈن بۆلىشى مـۇمكىن .شۇڭالشـقا
مهن وئقــــــۇرمهنلهردىن مهزكــــــۇر
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ماقالىـــــــدا تونۇشـــــــتۇرۇلىدىغان
قانۇنىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنى »غايىنى
رﯦائللىققا ائيالنـدۇرۇش قـانۇنىيىتى«
دىــــن ىئبــــارەت بىــــرال ائساســــىي
مهزمۇننىــــڭ بىــــر قىــــسمى ،دەپ
چۈشىنىــشىنى ۈئمىــد قىلىــمهن .مهن
مهزكـــــۇر ماقالىـــــدا ائشـــــۇ 16
قانۇنىيهتلهرنىــــــڭ ھهممىــــــسىنى
ىئمكــانقهدەر تولــۇق تونۇشتۇرۇشــقا
تىرىشىمهن.
»نـــــــــــاپولىيون خىلنىـــــــــــڭ
چۈشهندۈرۈشـــــــىدىكى ۆئزىـــــــگه
تارتىـــشنىڭ ســـىرلىق قـــانۇنىيىتى«
دﯦــگهن كىتــاب -2008يىلــى نهشــر
قىلىنغان بولۇپ ،ۇئ نـاپولىيون خىـل
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-1928يىلـــى يازغـــان  8توملـــۇق
»مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى«
 («of Successدﯦگهن كىتاب بىـلهن
-1937يىلى يازغـان »وئيـالپ بـاي
بولـــۇش« )» Think and Grow
 («Richدﯦگهن  2كىتابقـا ائساسـهن
» «Highroads Mediaدﯦـگهن نهشـر
شـــىركىتى تهرىپىـــدىن تـــۈزۈلگهن.
كىتابنىڭ ھهر بىر بابىدا يۇقىرىـدىكى
ناپولىيوننىـــڭ ىئككـــى كىتابىـــدىن
ەئيــنهن ېئلىنغــان ائبزاســالر بىــلهن
ۇئالرنىڭ ائرىـسىغا نهشـر قىلغـۇچىالر
كىرگـــۈزگهن چۈشهندۈرۈشـــلهر بـــار
بولـــۇپ ،ائدەم ۇئنـــى وئقۇغانـــدا،
كىتاب مهزمۇنىنىڭ تۈزىلىـشى ائنـچه
)» Law
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راۋان ەئمهســـتهك بىـــر ھﯧســـسىياتقا
كﯧلىدىكهن .شۇڭالشـقا مهن مهزكـۇر
ماقالىــدە بــۇ كىتــابتىكى ۇئقــۇمالرنى
ائساسهن ەئيـنهن ائلغـان ائساسـتا،
مهزمـــــۇنىنى رەتلىـــــك قىلىـــــشقا
تىرىــــشىمهن .شــــۇنداقال مهن بــــۇ
ماقالىنى بىر قـانچه قىـسىمغا بۆلـۈپ
يﯧزىپ پۈتتۈرىمهن.
بىــر كىتــابتىكى مهزمــۇنالرنى بىــر
پـــــــارچه ماقـــــــاله ائرقىلىـــــــق
تونۇشتۇرغاندا ،كىتابتىكى بىر قىـسىم
مهزمۇنالر جهزمهن چۈشـۈپ قالىـدۇ.
شــۇنداق بولغاچقــا ،مهن ىئنگلىــزچه
بىلىـــــــــدىغان قﯧرىنداشـــــــــالرغا
ناپولىيوننىڭ ەئسـلىدىكى ىئنگلىـزچه
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كىتابىنى بىر قﯧتىم وئقـۇپ چىقىـشنى
تهۋســـــىيه قىلىـــــمهن .ھهمـــــدە
ۋەتهنـــــدىكى ىئمكـــــانىيىتى بـــــار
قﯧرىنداشـــالردىن بىرىنىـــڭ مهزكـــۇر
كىتابنى ۇئيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ،
نهشــر قىلــدۇرۇش يولىــدا تىرىــشىپ
بﯧقىشىنى ۈئمىد قىلىمهن.
مهن ۆئزىگه تـارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ
قانـــداق مهيـــدانغا كهلگهنلىكىنـــى
چۈشـــىنىش ،مهزكـــۇر قانۇنىيهتنىـــڭ
ۆئزىنــى تولــۇق چۈشــىنىش ۈئچــۈن
ناھــايىتى زۆرۈر ىئكهنلىكىنــى ھــﯧس
قىلـــدىم .شـــۇنداق بولغاچقـــا مهن
ماقالىنىڭ كﯧيىنكى بۆلۈمىدە مهزكـۇر
قانۇنىيهتنىـــــــــڭ ائساســـــــــلىق
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تۆھپىكـــــــــارلىرىنى قىـــــــــسقىچه
تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن.
 .1ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺗﯚﮬﭙﯩﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ
) (1ەئنــدرۇ كــارنىگى ) Andrew
(1835 – 1919 ،Carnegie

»ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى« نىـڭ
بىر كىتاب بولۇپ يﯧزىلىپ چىقىـشىغا
ائساســـىي تـــۈرتكه بولغـــان كىـــشى
ەئندرۇ كارنىگى دىن ىئبارەت .ۇئ بىر
ساناەئتچى ۋە سـاخاۋەتچى بولـۇپ،
ۇئ -1835يىلــــــى شــــــوتالندىيه
) (Scotlandدە تۇغۇلغـــــان .ۇئ 13
ياشقا كىرگهندە ائمﯧرىكىغا كهلگهن.
ھهمــــدە ۆئســــمۈرلۈك دەۋرىــــدىن
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تارتىــپ ،پاختــا زاۋۇت ىئشچىــسى،
تﯧلﯧگـــراف خهۋەرچىـــسى ،تﯧلﯧگـــراف
خهت ۇئرغۇچىــــسى ،پﯧنــــسىلۋانىيه
تۆمــۈر-يــول شــىركىتى باشــلىقىنىڭ
سﯧكرﯦتارى ،شىركهتنىڭ پﯧنـسىلۋانىيه
شۆبىــــسىنىڭ باشــــلىقى قاتــــارلىق
خىزمهتلهرنــــى ۆئتهپ باققــــان .ۇئ
-1865يىلى ۆئزىنىڭ تۆمـۈر-يـولالر
ۈئچۈن تۆمـۈر كـۆۋرۈك ياسـايدىغان
شــــىركىتىنى قۇرغــــان .ائنــــدىن ۇئ
شـــــــىركهتنى تۆۋەنـــــــدىكىلهرگه
كﯧڭهيتكهن :رﯦلىس ،پـويىز مـاتورى،
تۆمۈر -پوالت زاۋۇتـى ،كۆمـۈر كـانى
)پـــوالت تاۋالشـــقا ىئـــشلىتىدىغان
كۆمــــۈرنى تهمىــــنلهش ۈئچــــۈن(،
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ۆئزىنىــڭ كۆمــۈرىنى توشــۇيدىغانغا
ىئشلىتىدىغان تۆمۈر يـولى-1899 .
يىلى ائمﯧرىكىدىكى پوالتنىـڭ %25
نى كارنىگى نىڭ شىركىتى چىقارغان.
ۇئنىــڭ شــىركىتى كﯧــيىن ائمﯧرىكــا
پوالت زاۋۇتى دﯦگهن دۇنيادىكى ەئڭ
چوڭ شىركهتلهرنىڭ بىرى بولغان .ۇئ
يهنه كۇتۇپخانـــا قۇرغـــان ،ائلىـــي
مهكتهپ ۋە چﯧركـاۋالر ۈئچـۈن پـۇل
بهرگهن ،نۇرغۇن فونـد جهمىئيىتىنـى
قۇرغـــان .شـــۇ ائرقىلىـــق كىـــشىلىك
ھوقــۇق ،دۇنيــا تىنچلىقــى ،ەئخــالق،
توقۇنۇشــــنىڭ ائلــــدىنى ېئلىــــش،
ماائرىــپ ،ىئلىــم-پهن ،ۋە ســهنەئت
ىئشلىرى ۈئچۈن تۆھپه قوشقان.
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ەئنـــدرۇ كـــارنىگى ۆئزىنىـــڭ بىـــر
ۆئمۈرلـــۈك ەئمهلىيىتـــى ائرقىلىـــق
»ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى« نــى
بايقىغـــان بولـــۇپ ،ۇئ بىـــرىگه بـــۇ
قــــانۇنىيهتنى مۇكهممهللهشــــتۈرۈپ
ېئـــــالن قىلـــــدۇرۇش ائرزۇســـــىدا
يۈرگهنــــدە ،نــــاپولىيون خىلنــــى
ۇئچراتقــان .مهن وئقۇغــان كىتابتــا
»ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى« نىــڭ
وئرنىدا »كارنىگىنىڭ سىرى« دﯦـگهن
ىئبارىمۇ كۆپ قﯧتىم ىئشلىتىلگهن.
) (2نــاپولىيون خىــل ) Napoleon
(Hill,1883—1970

نـــاپولىيون خىـــل -1883يىلـــى
ائمﯧرىكا ۋىـرگىنىيه شـتاتىدىكى بىـر
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كىچىــك تــاغلىق كهنتــته تۇغۇلغــان
بولــــۇپ ،ۇئ  9ياشــــقا كىرگهنــــدە
ائپىـــــسى ۆئلـــــۈپ كهتـــــكهن .ۇئ
دەسلهپته ۆئز مهھهللىسىدە بﯧلىگه 6
تاپانچـــا ېئـــسىپ يۈرىـــدىغان بىـــر
»پــالۋان« بولــۇپ يــۈرگهن .ۇئنىــڭ
ناھــايىتى يــۇقىرى ســۆزلهش تــاالنتى
بــار بولــۇپ 12 ،ياشــقا كىرگهنــدە،
ۇئنىــڭ ۆئگهي ائپىــسى نــاپولىيوننى
بىر توغرا يولغا باشالش مهقـسىتىدە،
ۇئنىـــڭ تاپـــانچىلىرىنى بىـــر خهت-
ۇئرۇش ماشىنىــسىغا تﯧگىــشتۈرگهن.
نـــاپولىيون  15ياشـــقا كىرگهنـــدە،
يهرلىــك گﯧــزىتكه ھﯧكــايه چىقىرىــپ
يۈرگـــۈدەك بولغـــان .ۇئ بىـــر يىـــل
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ىئگىلىـــك باشـــقۇرۇش مهكتىپىـــدە
وئقۇغـــــان ،ھهمـــــدە  19ياشـــــقا
كىرگهندە بىر كۆمۈر-كان شىركىتىدە
 350ائدەمنـــى باشـــقۇرىدىغان ەئڭ
ياش باشلىق بولغان .ۇئ ائمﯧرىكىنىڭ
گورگتاۋۇن ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا بىـر يىـل
قانۇن وئقۇپ-1907 ،يىلىغىچه بىـر
ياغاچچىلىق شـىركىتىدە ىئـشلىگهن.
ۇئ شــىركهت تاقىلىــپ كهتكهنــدىن
كﯧيىن ،ناپولىيون ۋاشىنگتوندىكى بىر
مۇۋەپپهقىيهت ھﯧكايىلىرى ائرقىلىـق
باشــــــقىالرنى ىئلھامالندۇرۇشــــــنى
ائساســىي مهزمــۇن قىلغــان ژۇرنالغــا
مــۇخبىر بولغــان .مۇشــۇ مۇخبىرلىــق
خىـــزمىتىگه كىرگهنـــدىن كﯧـــيىن،
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ۇئنىـڭ ۆئزى تاللىغــان -1ۋەزىپىــسى
ەئينــى دەۋردىكــى دۇنياغــا مهشــھۇر
ەئربــاب ەئنــدرۇ كــارنىگىنى زىيــارەت
قىلىــش بولغــان .ۇئ ەئنــدرۇ بىــلهن
سۆھبهتلىــشىش ۈئچــۈن بىــر جــۈمه
كـــۈنى ەئتىگىنىنىـــڭ  3ســـاەئتلىك
ۋاقتىنــى ائلغــان بولــۇپ ،ســۆھبهت
باشــالنغاندىن كﯧــيىن ۇئنىــڭ ۋاقتــى
ائرقا-ائرقىدىن ۇئزىراپ ،ۇئ جهمىئي
 3كۈن داۋام قىلغان .يهنى ناپولىيون
ەئنـــدرۇنىڭ ۆئيىـــگه جـــۈمه كـــۈنى
ەئتىگىنــى بارغــان بولــۇپ ،ۇئنىــڭ
ۆئيىــدىن كﯧيىنكــى دۈشــهنبه كــۈنى
ەئتىگىنى قايتقان.
شۇ قﯧتىمقـى سـۆھبهت جهريانىـدا،
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ەئنــدرۇ ناپولىيونغــا ۆئزىنىــڭ بــاي
بولــۇش ۋە مــۇۋەپپهقىيهت قــازىنىش
پهلسهپىـــسىنى تهپـــسىلىي ســـۆزلهپ
بهرگهن .ھهمـــدە ناپولىيوننىـــڭ 20
يىلدىن ائرتۇق ۋاقىت سهرپ قىلىـپ،
ەئڭ داڭلىـــــــــق كىـــــــــشىلهرنىڭ
مــۇۋەپپهقىيهت ســىرلىرىنى تهتقىــق
قىلىپ ،شۇ ائرقىلىق »ۆئزىگه تارتىش
قانۇنىيىتى« نى مۇكهممهللهشتۈرۈپ،
ۇئ قــــانۇنىيهتكه ۆئزىنــــى تولــــۇق
ىئــشهندۈرگهندىن كﯧــيىن ،مهزكــۇر
قــانۇنىيهت توغرىــسىدا ائدەتتىكـــى
ائدەملهرمۇ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇش
ۈئچۈن پايدىلىنااليـدىغان ەئمهلىـي
ۇئســـۇلالرنى تهســـۋىرلهيدىغان بىـــر
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كىتــاب يﯧزىــپ چىقىــرىش ۋەدىــسىنى
ائلغان .شۇنىڭدىن كﯧيىن نـاپولىيون
بىر تهرەپتىن ۆئزىنىڭ مـۇخبىرلىقىنى
قىلىپ ،يهنه بىـر تهرەپـتىن كـارنىگى
پروجﯧكتى ۈئستىدە تهتقىقات ېئلىپ
بارغــان .ەئنــدرۇنىڭ تونۇشتۇرۇشــى
بىلهن ناپولىيون ەئينـى ۋاقىتتـا ەئڭ
زور دەرىجىــــــدە مــــــۇۋەپپهقىيهت
قازانغـــــان  100دىـــــن ائرتـــــۇق
ســـــــودىگهرلهر ،ســـــــاناەئتچىلهر،
كهشــپىياتچىالر ،ائلىمــالر ،ائپتــورالر،
ائرتىــسالر ۋە ھهر خىــل ســاھهلهرنىڭ
لىــدﯦرلىرى ،شــۇنداقال  16مىڭــدىن
ائرتــۇق ائدەتتىكــى خىــزمهتچىلهر،
شـــــــــىركهت باشـــــــــلىقلىرى ،ۋە
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كارخانىچىالر بىلهن كۆرۈشـۈپ ،ۇئالر
بىلهن سۆھبهت ۆئتكۈزۈپ ،ۇئالرنىـڭ
ىئش بﯧجىرىش ۇئسۇللىرى ،ۇئچرىغان
تهســــــــىرلىرى ،ۋە خۇسۇســــــــىي
تۇرمۇشــــــلىرىنى ۈئزۈل-كﯧــــــسىل
تهكــــــــشۈرۈش ىئمكــــــــانىيىتىگه
ېئرىــشكهن .بــۇ كىــشىلهر ناپولىيونغــا
يهنه يﯧڭـــى داڭلىـــق ائدەملهرنـــى
تونۇشــــتۇرغان بولــــۇپ ،ۇئالرمــــۇ
ناپولىيونغــــــــــا ۆئزلىرىنىــــــــــڭ
مــۇۋەپپهقىيهت قــازىنىش ســىرلىرىنى
ســۆزلهپ بهرگهن .شــۇ كىــشىلهرنىڭ
قاتارىــــــدا دۇنياغــــــا داڭلىــــــق
كهشپىياتچى توماس ېئدىسون بىلهن
ائمﯧرىكىـــــدىكى فـــــورد ماشـــــىنا
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شــــىركىتىنىڭ قۇرغۇچىــــسى فــــورد
قاتـــارلىق كىـــشىلهرمۇ بـــار بولـــۇپ،
ناپولىيون يهنه بىر قىسىم شىركهتلهر،
ھۆكۈمهت داىئرىلىـرى ،سىياسـىيونالر
ۋە ائمﯧرىكىنىــــڭ پرﯦزىــــدﯦنتلىرىغا
مهسلىھهتچىمۇ بولغان.
شـــۇ تهتقىقاتنىـــڭ نهتىجىـــسىدە،
نــاپولىيون -1928يىلــى  8توملــۇق
»مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى« )» Law
 («of successدﯦـــگهن كىتـــابنى
يﯧزىــپ ېئــالن قىلغــان .ۇئنىڭــدىن
بۇرۇن ھـﯧچ كىـم بۇنـداق بىـر ەئسـهر
توپلىمىنى كـۆرۈپ باقمىغـان بولـۇپ،
بۇ توپالمنىڭ ېئالن قىلىنىـشى ەئينـى
ۋاقىتتــا بىــر چــوڭ ھادىــسه بولــۇپ
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ھﯧـــسابلىنىپ ،بـــۇ كىتـــابالر ەئينـــى
زامانـــدىكى ەئڭ كـــۆپ ســـﯧتىلغان
كىتـــابالر قاتارىـــدا وئرۇن ائلغـــان.
ۇئنىڭدىن كﯧيىنكـى  9يىـل ىئچىـدە،
نـــــاپولىيون كﯧيىنكـــــى بىـــــر دەۋر
كىشىلىرى ىئچىدىكى تهسىر داىئرىسى
ەئڭ كۈچلــــۈك كىــــشىلهر بىلهنمــــۇ
كۆرۈشكهن ،ھهمدە ەئينى ۋاقىتتىكى
ائمﯧرىكــــا پرﯦزىــــدﯦنتى فــــرانكلىن
روزىۋﯦلتقـــا مهســـلىھهتچى بولـــۇپ
ىئشلىگهن-1937 .يىلىغا كهلگـۈچه
ۇئنىڭ بىۋاسىته سۆھبهت ۆئتكۈزگهن
كىــــشىلىرىنىڭ ســــانى  25مىڭغــــا
يهتكهن بولۇپ ،ۇئالرنىڭ ىئچىـدىكى
 500دىـــن ائرتـــۇق كىـــشى شـــۇ
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ۋاقىتتىكى ائمﯧرىكا بويىچه ەئڭ باي،
تهســـىر داىئرىـــسى ەئڭ كۈچلـــۈك،
پۈتــــۈن ائمﯧرىكــــا جهمىئيىــــتىگه
يــاردىمى تهكــكهن كارخــانىچىالر ۋە
لىـــدﯦرالرنى ۆئز ىئچىـــگه ائلغـــان.
نـــاپولىيون ۆئزىنىـــڭ تهتقىقـــاتىنى
يـــﯧڭىالپ ۋە قايتىـــدىن رەتـــلهپ،
-1937يىلى »وئيالپ باي بولـۇش«
)» («Think and grow richدﯦـگهن
-2كىتــابىنى يﯧزىــپ ېئــالن قىلىــپ،
دۇنياغــا يهنه بىــر قﯧــتىم تونۇلغــان.
نـــاپولىيون -1970يىلـــى ۋاپـــات
بولغـــان بولـــسىمۇ ،ۇئنىـــڭ فونـــد
جهمىئيىتى )ۇئنىڭ تور بهت ائدرﯦسى
مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىـدا بﯧرىلـدى(
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ھازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا.
ىئــــالۋە :غهربلىكــــلهر نىــــشاننى
رﯦائلالشـــتۇرۇش ،غـــايىنى ەئمهلـــگه
ائشـــۇرۇش ،ۋە قىلىۋاتقـــان ىئـــشىنى
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــــك قىلىـــــــــش
توغرىسىدىكى ىئلمىـي نهزەرىـيىلهرگه
ىئنتايىن كۆڭـۈل بۆلىـدىغان بولـۇپ،
يۇقىرىدا تىلغا ائلغىنىمدەك ائمﯧرىكا
پرﯦزىـــدﯦنتى فـــرانكلىن روزىۋﯦلتمـــۇ
نــاپولىيون خىلــدەك بىــر ائدەمنــى
ۆئزىـــگه مهســـلىھهتچى قىلىۋالغـــان
ىئكهن .ۇئيغۇرالر ھـازىرغىچه بۇنـداق
ىئشالردا ىئنتايىن ائجىز بولۇپ ،مهن
بىلىــــدىغان ىئــــشالرنىڭ ىئچىــــدە
ســـهمىمىي مهســـلىھهت بﯧرىـــدىغان
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بىلىملىــك كىــشىلهرنىڭ كــۈنى ،يــاكى
ۇئچرىغـــان مۇائمىلىـــسى ،ائنـــچه
ياخشى بولمىغان مىـسالالر ىئنتـايىن
كـــۆپ .شۇڭالشـــقا مهن ۇئيغـــۇرالر
ىئلمىـــي ۇئســـۇلدا ىئـــش قىلىـــشنى
ناھــــايىتى كــــۈچهپ ۆئگىنىــــشى
كﯧرەكلىكىنـــــى ىئزچىـــــل تـــــۈردە
تهشــهببۇس قىلىــپ كهلــدىم .مﯧنىــڭ
ائشـــۇنداق تهشهببۇســـلىرىم ۇئشـــبۇ
تﯧمىغىمۇ ناھايىتى ۇئيغۇن كﯧلىدۇ.
) (3يﯧڭـــى تهپهككـــۇر ھهرىكىتـــى
)(1930-1850
ناپولىيوننىڭ ەئڭ ياخـشى يىللىـرى
بىــــــلهن ەئنــــــدرۇنىڭ بــــــاي ۋە
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــــك بولـــــــــۇش
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دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشى ائمﯧرىكىدا
ېئلىــپ بﯧرىلغــان »يﯧڭــى تهپهككــۇر
ھهرىكىتــى« ەئڭ يــۇقىرى پهللىــگه
كۆتۈرۈلگهن دەۋرگه تـوغرا كهلـگهن.
يﯧڭى تهپهككۇر ھهرىكىتى »ىئجـابىي
وئيالشنىڭ ىئجابىي ۆئزگىرىش ېئلىـپ
كﯧلىشتىكى كۈچ-قـۇدرىتى« دﯦـگهن
مهزمۇنغا مهركهزلهشـكهن بولـۇپ ،ۇئ
-1850يىلىــدىن -1930يىلىغىــچه
داۋام قىلغــــان .بــــۇ ھهرىكهتــــكه
ناھـــايىتى زور تهســـىر كۆرســـهتكهن
كىــشىلهرنىڭ بىــرى فىــنىس كــۋىمبى
)»Quimby
 («Phineasدىـــــــن
ىئبارەت .فىنىس كۋىمبى روھىي كـۈچ
بىــلهن ائدەم داۋااليــدىغان داڭلىــق
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دوختـــــۇر بولـــــۇپ ،ۇئ ۆئزىنىـــــڭ
باشـــقىالرنى داۋالىيالىـــشى ۆئزىنىـــڭ
تهسىرى بىلهن ەئمهس ،كﯧسهللهرنىڭ
ۆئز كۆڭلىنىـــــڭ كـــــۈچى بىـــــلهن
بولغانلىقىنى بايقىغان .شۇنىڭ بىـلهن
ۇئ »تهپهككـــۇر يـــاكى خىيالنىـــڭ
كــۈچى رﯦــائل دۇنيــادىكى ەئمهلىــي
ۆئزگىرىــشنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرىــدۇ«
دﯦگهن نهزەرىيىنى وئتتۇرىغا قويغـان
بولۇپ ،بۇ نهزەرىيه ەئينى ۋاقىتتىكـى
يﯧڭــــى تهپهككـــــۇر ھهرىكىـــــتىگه
ناھــايىتى زور تهســىر كۆرســهتكهن.
ائشۇ ھهرىكهت جهريانىدا» ،كۆڭـۈل
ىئلمــى« » ،كۆڭــۈل ائرقىلىــق ائدەم
داۋاالش« قاتارلىق بىر قىـسىم يﯧڭـى
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ىئلىمنــى تهســۋىرلهيدىغان كىتــابالر
ېئــــــالن قىلىنغــــــان بولــــــۇپ ،ۇئ
كىتابالرنىــڭ بىــر قىــسمىنى كــۋىمبى
داۋاالپ باققـــان كىـــشىلهر يازغـــان.
ائشۇ ھهرىكهتكه قاتناشقان يهنه بىـر
قىــسىم كىــشىلهر »ۆئزىــگه تــارتىش
قانۇنىيىتى« نىڭ يالغۇز سـاالمهتلىك
جهھهتتىكــــى ىئقتىــــدارىال ەئمهس،
بــــــــايلىق ۋە مــــــــۇۋەپپهقىيهت
يارىتىشتىكى ىئقتىدارلىرىنىمۇ تهتقىق
قىلغان .بۇ ۇئقۇم ىئنگلىزچىدا » Like
 «attracts likeدەپ ائتىلىـــدىغان
بولـــۇپ ،ۇئ »كۆڭۈلـــدە ســـاقالنغان
ىئجابىي وئي )يهنى ىئجابىي خىيـال،
ىئجــــابىي ىئــــدىيه( رﯦائللىقتىكــــى
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ىئجابىي نهتىجىلهرنى ۆئزىگه تارتىـپ
كﯧلىــــدۇ« دﯦگهننــــى تهشــــهببۇس
قىلغان .شـۇ چاغـدا مۇشـۇ »ۆئزىـگه
تـــارتىش قـــانۇنىيىتى« توغرىـــسىدا
نهچچه يۈز پارچه كىتابالر يﯧزىلغـان
بولـــۇپ ،ۇئالرنىـــڭ ىئچىـــدىكى ەئڭ
داڭلىق كىتاب نـاپولىيون خىـل نىـڭ
»وئيـــالپ بـــاي بولـــۇش« دﯦـــگهن
كىتابى بولغان.
يﯧڭـــى تهپهككـــۇر ھهرىكىتىنىـــڭ
ائساســـــــــــىي ەئقىـــــــــــدىلىرى
تۆۋەنــدىكىلهردىن ىئبــارەت بولغــان
)تۆۋەندىكى ەئقىدىلهر ناپولىيوننىـڭ
كىتابىـــدىن ەئمهس ،ىئنتﯧرنﯧتتىكـــى
باشقا ماتﯧرىيالالردىن ېئلىندى(:
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چهكـــــسىز ەئقىـــــل )»
 («intelligenceياكى خۇدا ھهممىگه
قـــادىر ۋە ھهمـــمه يهرگه تارالغـــان
بولىدۇ
روھ )» («spiritەئڭ ائخىرقــــــــى
رﯦائللىقتۇر
ھهقىقىـــــي ىئنـــــسان مىـــــجهزى
مۇقهددەس بولىدۇ
مۇقهددەســلىك بىــلهن تهڭــشهلگهن
تهپهككــۇر پايــدا ېئلىــپ كﯧلىــدىغان
ىئجابىي كۈچ بولىدۇ
ھهمــمه كﯧــسهللىكلهر دەســلىپىدە
روھىي جهھهتتىن باشلىنىدۇ
توغرا تهپهككۇر قىلىشنىڭ كﯧـسهلنى
داۋاالش ۈئنۈمى بار

infinite
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بـــۇ يهردە ەئســـكهرتىپ قويۇشـــقا
تﯧگىشلىك بىر ىئش بـار .ۇئ بولـسىمۇ،
ناپولىيوننىـــڭ كىتابىـــدا »چهكـــسىز
ەئقىـــل« دﯦـــگهن ســـۆز ۋە ۇئقـــۇم
ىئنتـــايىن كـــۆپ ىئــــشلىتىلىدىغان
بولــۇپ ،كىتابتــا بــۇ ســۆز ھهرگىزمــۇ
»خــــــۇدا« دﯦــــــگهن مهنىــــــدە
ىئــــشلىتىلمىگهن .يهنــــى ،ائنــــدرۇ
ناپولىيون بىـلهن سۆھبهتلهشـكهندە،
»ۆئزىــــگه تــــارتىش قــــانۇنىيىتى«
توغرىسىدا كىتاب يازغاندا ،ھهرگىزمۇ
ۇئنـــى دىنغـــا چﯧتىـــشلىق قىلىـــپ
قويماســــلىقنى ناھــــايىتى قــــاتتىق
تاپىلىغــان ىئــكهن .بۇنىــڭ ســهۋەبى،
دىننىــڭ بىــر قــانچه خىللىــرى بــار
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بولۇپ ،ھهر بىـر دىنـدىمۇ بىـر قـانچه
مهزھهپلهر بار .ەئگهر ۇئ قانۇنىيهتنى
بىــرەر دىنغــا يــاكى خۇداغــا بــاغالپ
تۇرۇپ چۈشهندۈرگهندە ،چوقۇم بىـر
قىسىم كىشىلهرنى خوش قىلىپ ،يهنه
بىــــر قىــــسىم كىــــشىلهرنى نــــارازى
قىلىــدىغان ىئــش كﯧلىــپ چىقــاتتى.
ائندرۇ بۇ قانۇنىيهتتىن ھهممه ائدەم
پايدىلىنىــــدىغان بىــــر ەئھــــۋالنى
ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش ۈئچــۈن ،ۇئنــى
دىندىن يىراق تۇتقان.
مهن يﯧقىنــدا » مۇۋەپپهقىيهتنىــڭ
مهنبهســى« دﯦـــگهن بىـــر ماقـــالىنى
وئقۇدۇم )بۇ ماقالىنىڭ تـور ائدرﯦـسى
مۇشۇ ماقالىنىڭ ائخىرىدا بﯧرىلـدى(.
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بۇ ماقالىنىڭ ائپتورى ياكى مهنبهسى
توغرىـــسىدا ۇئنـــى چىقارغـــان تـــور
بﯧتىــــدە ھــــﯧچ قانــــداق ۇئچــــۇر
بﯧـــرىلمىگهن بولـــۇپ ،ماڭـــا ۇئ بىـــر
ىئنگلىــــزچه كىتــــابتىن تهرجىــــمه
قىلىنغان مهزمۇنـدەك تۇيۇلـدى .بـۇ
ماقالىــدا يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان،
»توغرا تهپهككۇر قىلىشنىڭ كﯧسهلنى
داۋاالش ۈئنــــۈمى بــــار« دﯦــــگهن
ەئقىدىگه ائىئت مۇنداق بىر مهزمۇن
بـار ىئــكهن» :كـۆپ قىــسىم كىــشىلهر
تىنچالندۇرۇش دەرسـىنىڭ تهسـىرىنى
بىلىدۇ .ەئگهر سىز بىراۋغا مهلـۇم بىـر
خىل دورىنـى مۇنـداق تهسـىرى بـار،
دەپ بهرگهن بولسىڭىز ،ەئمهلىيهتـته
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ۇئ دورىنىـــــڭ ۇئنـــــداق تهســـــىرى
بولمىغان تهقدىردىمۇ ،قارشى تهرەپ
ۇئ دورىـــدىن يهنىـــال ائشـــۇ خىـــل
تهســـىرنى ھـــﯧس قىلىـــدۇ .رومـــان
كاشىنىس كﯧسهل داۋاالش جهريانىـدا
ەئقىدىنىڭ بۇ خىل كـۈچ-قـۇدرىتىنى
بىۋاســىته ھــﯧس قىلىــپ يهتــكهن .ۇئ
مۇنــــداق دەيــــدۇ :ســــاالمهتلىكنى
ەئسلىگه كهلتۈرۈش جهريانىـدا ،دورا
ائنــــــــــــچه زۆرۈر ەئمهس ،زۆرۈرى
ەئقىدىــدۇر .مهلــۇم بىــرەيلهن بىــر
قىــسىم كﯧــسهل كىــشىلهرگه قارىتــا
تىنچالنـــدۇرۇش دورىـــسى ســـىنىقى
ېئلىــــپ بارغــــان .ۇئ بــــۇ كﯧــــسهل
كىشىلهرنى ىئككى گۇرۇپپىغا بۆلگهن.
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بىرىنچــى گۇرۇپپىــدىكى كىــشىلهرگه
ۇئالرنىـــــڭ بىرخىـــــل يﯧڭـــــى دورا
ىئچىدىغانلىقى ۋە بۇ يﯧڭـى دورىنىـڭ
ۇئالرنىـــــڭ ائغرىقىنـــــى چوقـــــۇم
پهســــهيتىدىغانلىقىنى ۇئقتۇرغــــان.
ىئككىنچى گۇرۇپپىـدىكى كىـشىلهرگه
بولــسا ۇئالرنىــڭ بىــر خىــل ســىناق
دورىسى ىئچىدىغانلىقى ،بـۇ دورىنىـڭ
ائغرىقنــى پهســهيتهلهيدىغان يــاكى
پهســــهيتهلمهيدىغانلىقىنىڭ تﯧخــــى
نـــاېئنىق ىئكهنلىكـــى قاتـــارلىقالرنى
ۇئقتۇرغـــان .نهتىجىـــدە ،بىرىنچـــى
گۇرۇپپىـــــدىكى كىـــــشىلهرنىڭ 57
پىرسهنتى ائغرىـق ائزابىنىـڭ روشـهن
دەرىجىدە يهڭگىللىگهنلىكىنـى ھـﯧس
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قىلغان .ىئككىنچى گۇرۇپپىـدا بولـسا
پهقهت  25پىرســــــهنت ائدەمــــــال
شۇنداق ھﯧس قىلغـان .ەئمهلىيهتـته،
بــــۇ ىئككــــى گۇرۇپپــــا ائدەمــــگه
ىئچۈرۈلگىنى قىلچه داۋاالش قىممىتى
يــوق وئخــشاش خىــل دورا ىئــكهن.
دﯦمهك ،بۇ يهردىكى وئخشاشماسلىق
پهقهت ەئقىدىــــــــــــــــــــــدىكى
وئخشاشماسلىقتىنال ىئبـارەت بولغـان
خاالس .يهنه بىر مىسال ائلساق ،بىـر
قىـــسىم كىـــشىلهرگه زىيـــانلىق دورا
يﯧگــۈزۈلگهن ،ھهم ۇئالرغــا ۇئالرنىــڭ
بۇنىڭدىن بىر خىل پايـدىلىق تهسـىر
ھــﯧس قىلىــدىغانلىقى ۇئقتۇرۇلغــان.
نهتىجىدە ،ۇئالر دەرۋەقه ھﯧچقانـداق
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زىيانلىق تهسىرلهرنى ھﯧس قىلمىغان.
بۇ خىل تهجرىبىنى ىئـشلىگهن ائدەم
ائندﯦرىي ۋﯦرنىڭ بىلدۈرۈشـىچه ،دورا
يﯧگۈچىلهرنىــڭ ھـــﯧس – تۇيغۇســـى
ۆئزلىــرى ۈئمىــد قىلغانــدىكى بىــلهن
تامامهن دﯦگۈدەك وئخشاش بولغان.
ۇئ ۆئزىنىــڭ ائنقىتــام ) (79يــﯧگهن
ائدەمنى ېئغىر بﯧسىق تۇيغۇغا ،بايت
تــۇز كىــسالتاسى يــﯧگهن ائدەمنــى
بولــــــسا روھالنغــــــان تۇيغۇغــــــا
كهلتۈرەلهيدىغانلىقىنى بايقىغـان .ۇئ
مۇنــداق دەيــدۇ :دورىنىــڭ ســﯧھرى
كــۈچى ،قانــداقتۇر دورىنىــڭ ۆئزىــدە
بولماســـتىن بهلكـــى دورا ىئـــستﯧمال
قىلغۇچىنىڭ قهلبىدىدۇر«.
42

 .2ﺋﺎﺭﺯﯗ ،ﻧﯩﺸﺎﻥ ﯞﻩ ﻏﺎﻳﻪ
مهن -2010يىلـــــى -8ائيـــــدا
ىئــــستانبۇلدا ېئچىلغــــان ۇئيغــــۇر
ائكادﯦمىيىـــــسىنىڭ -2قﯧتىملىـــــق
ىئلمىــي مۇھــاكىمه يىغىنىــدا مهزكــۇر
تﯧمىدا دوكالت بهرگهندە ،دوكالتنىڭ
تﯧمىــــسىنى »ائرزۇنــــى رﯦائللىققــــا
ائيالندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى«
دەپ ائلغـــــان ىئـــــدىم .مهزكـــــۇر
ماقالىنىڭ تﯧمىسىنى بولـسا »غـايىنى
رﯦائللىققــا ائيالندۇرۇشــنىڭ ســىرلىق
قــانۇنىيىتى« دەپ ائلــدىم .تۆۋەنــدە
بۇ ھهقته قىسقىچه چۈشهنچه بﯧرىـپ
ۆئتىـــمهن .مهن مهزكـــۇر ماقـــالىنى
تهييـــارالش ۈئچـــۈن ناپولىيوننىـــڭ
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كىتـــابىنى قايتـــا-قايتـــا وئقـــۇدۇم.
نهتىجىدە مۇنداق بىر نهرسىنى ھـﯧس
قىلــــدىم :ناپولىيوننىــــڭ كىتابىــــدا
»ائرزۇنــى رﯦائللىققــا ائيالنــدۇرۇش«
دﯦــگهن ىئبارىــدە »ائرزۇالر« دﯦــگهن
مهنىنى بىلدۈرىدىغان ىئنگلىزچه سۆز
» «wishésبىـــلهن »وئي ،خىيـــال،
وئي-پىكىـــر ،ىئـــدىيه ،تهپهككـــۇر«
دﯦـــگهن مهنىلهرنـــى بىلدۈرىـــدىغان
ىئنگلىــزچه ســۆز » «Thoughtsنــى
ىئــشلهتكهن .ەئگهر بــۇ قــانۇنىيهتكه
مﯧنىــڭ »نىــشان تىكلهشــته بىلىــشكه
تﯧگىشلىك ىئشالر« دﯦگهن ماقالهمدە
بايـــان قىلىنغـــان ائرزۇ ،نىـــشان ۋە
غايىنىــــڭ ېئنىقلىمىــــسى بــــويىچه
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قارايــدىغان بولــساق ،ناپولىيوننىــڭ
كىتابىــدا كــۆزدە تـــۇتقىنى »ائرزۇ«
بولماستىن» ،غايه« ىئـكهن .مهزكـۇر
ماقالىــدىكى مهزمــۇنالرنى تــوغرا ۋە
تولۇق ھهزىم قىلىش ۈئچۈن ،ائلـدى
بىلهن ائرزۇ ،نىشان ۋە غايىنىڭ نـﯧمه
ىئكهنلىكى ،ھهمدە ۇئالرنىڭ ۆئز-ائرا
پهرقىنىـــــڭ نـــــﯧمه ىئكهنلىكىنـــــى
بىلىۋﯦلىش ناھايىتىمۇ زۆرۈر .شـۇنداق
بولغاچقا ،مﯧنىڭ »نىـشان تىكلهشـته
بىلىشكه تﯧگىـشلىك ىئـشالر« دﯦـگهن
ماقــــــالىنى وئقــــــۇپ باقمىغــــــان
قﯧرىنداشـــالر ۈئچـــۈن يۇقىرىـــدىكى
ماقالىدىكى بۇ  3ۇئقـۇم ھهققىـدىكى
مهزمـــــۇننى بـــــۇ يهرگه ەئيـــــنهن
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كۆچــۈرۈپ كىرگــۈزۈپ قويــدۇم .ۇئ
ماقالىنى وئقۇپ باققـان قﯧرىنداشـالر
بـــۇ بۆلـــۈمنى وئقۇمـــاي ،كﯧيىنكـــى
بۆلۈمگه ۆئتۈپ كهتسه بولۇۋﯦرىدۇ.
مهن بــۇ يهردە يهنه بىــر نهرســىنى
ەئســـكهرتىپ قويۇشـــنى مۇۋاپىـــق
كۆردۈم :گهرچه مهزكۇر ماقاله مﯧنىڭ
بــــۇرۇنقى »نىــــشان« ۋە »غــــايه«
توغرىسىدىكى ىئككى پارچه ماقـالهم
)ەئگهر بــــۇ ماقــــالىلهرنى تﯧخــــى
وئقۇمىغــــان بولــــسىڭىز ،مهزكــــۇر
ماقالىنىڭ داۋامىنى وئقۇشتىن بـۇرۇن
ائشۇ ىئككى پارچه ماقـالىنى چوقـۇم
بىر قﯧـتىم وئقـۇپ چىقىـڭ .ۇئالرنىـڭ
تور بهت ائدرﯦسلىرى مۇشۇ ماقالىنىڭ
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ائخىرىـــدا بﯧرىلـــدى( بىـــلهن زىـــچ
مۇناســىۋەتلىك بولــسىمۇ ،ۇئ ىئككــى
پــارچه ماقــاله مهزكــۇر ماقالىنىــڭ
وئرنىنــــى ائاللمايــــدۇ .يۇقىرىــــدا
دﯦگىنىمــدەك ،ناپولىيوننىــڭ دۇنياغــا
داڭلىـــق ىئككـــى پـــارچه كىتـــابى
-1928يىلــى بىــلهن -1937يىلــى
يﯧزىلغان .مﯧنىـڭ ھـﯧس قىلىـشىمچه،
-1940يىللىرى ۋە ۇئنىڭدىن كﯧيىن
يﯧزىلغــان نىــشان ،غــايه ،لىــدﯦرلىق،
مــــــــۇۋەپپهقىيهت قاتــــــــارلىقالر
توغرىــسىدىكى ماقــاله-كىتابالرنىــڭ
كۆپىنچىـــسى ناپولىيوننىـــڭ ائشـــۇ
ىئككـــــى كىتابىـــــدىكى ىئلمىـــــي
نهزەرىيىلهرنى ائساس قىلغان بولۇپ،
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مهن مهزكــۇر ماقالىــدا ائشــۇ ىئلمىــي
نهزەرىيىلهرنىــڭ ائساســىي قىــسمىنى
قىـــسقىچه تونۇشـــتۇرۇپ چىقىـــمهن.
شۇڭالشقا مهن بـارلىق قﯧرىنداشـالرغا
مهزكــۇر ماقــالىنىمۇ ائخىــرغىچه بىــر
قﯧتىم وئقـۇپ چىقىـشنى تهشـهببۇس
قىلىمهن.
تۆۋەندىكىـــسى مﯧنىـــڭ »نىـــشان«
توغرىسىدىكى ماقالهمـدىن ېئلىنغـان
مهزمۇن:
ائرزۇ ،غــــايه ۋە نىــــشان دﯦــــگهن
سۆزلهرنى ھهممىمىـز ناھـايىتى كـۆپ
ىئــشلىتىپ يــاكى ائڭــالپ تــۇرىمىز.
لـــﯧكىن بـــۇ ۇئقـــۇمالر ائرىـــسىدىكى
پهرقنى ھهممهيلهننىڭ بىلىپ كﯧتىشى
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ناتــايىن .شــۇنداق بولغاچقــا ،مهن
تۆۋەنــدە ۇئالرنىــڭ پهرقــى ۈئســتىدە
ائزراق توختىلىپ ۆئتىمهن.
ائرزۇ :ائرزۇ دﯦگىنىمىـــــــز ســـــــىز
ېئھتىيــــاجلىق بولغــــان ،ۆئزىڭىــــز
ىئستهيدىغان ،ياكى بىر كـۈنى ىئـگه
بۆلىشىنى ۈئمىـد قىلىـدىغان ،ەئممـا
ۇئنــى قولغــا كهلتۈرۈشــكه ھــازىرچه
ھهقىقىـــي تـــۈردە بهل باغلىمىغـــان
بــــارلىق نهرســــىلهرنى ۆئز ىئچىــــگه
ائلىدۇ .ائرزۇالرنى تﯧپىپ چىقىش بىر
ەئركىن تهپهككـۇر قىلىـش جهريـانى
بولــۇپ ،بــۇ جهريانــدا ســىز ۇئالرنــى
قانداق ۋە قاچان ەئمهلگه ائشۇرۇش
ھهققىـــدە قىلـــچه وئيالنمىـــسىڭىزمۇ
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بولۇۋﯦرىدۇ .مهسىلهن ،مﯧنىـڭ قانـات
چىقىرىپ ۇئچقۇم بار ،مﯧنىـڭ پـاالنى
قىــز بىــلهن يــاكى پوكــۇنى يىگىــت
بىلهن مۇھهببهت باغلىغۇم بار ،مﯧنىڭ
 4خىــــــــل چهت ەئل تىلىنــــــــى
سۆزلىيهلهيدىغان بولغۇم بـار ،مﯧنىـڭ
ائلىي مهكتهپته وئقۇغۇم بـار ،مﯧنىـڭ
مىڭ كىـشىلىك بىـر شـىركهت قۇرغـۇم
بــار ،مﯧنىــڭ چهت ەئلــگه چىقىــپ
وئقۇغــــۇم بــــار ،مﯧنىــــڭ مىلــــلهت
تهقدىرىنى تۈپتىن ياخـشىلىقىم بـار،
دﯦگهنلهرنىـــڭ ھهممىـــسى ائرزۇالرال
بولۇپ ،ۇئالرنىڭ بهزىلىرىنى ەئمهلـگه
ائشۇرغىلى بولىدۇ .بهزىلىرىنى بولـسا
ەئمهلگه ائشـۇرغىلى بولمايـدۇ .سـىز
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ائلـــــدى بىـــــلهن ۆئزىڭىـــــز ائرزۇ
قىلىــدىغان نهرســىلهرنى بىــر قهغهزگه
يﯧزىـــپ تىزىـــپ چىقىـــپ ،ائنـــدىن
ۇئالرنـــى مۇھىملىـــق دەرىجىـــسىگه
ائيرىـــپ ،ەئڭ ائخىرىـــدا ۇئالرنىـــڭ
ىئچىـــدىكى قايـــسىلىرىنى ەئمهلـــگه
ائشـــــــــــــۇرۇش ۈئچـــــــــــــۈن
تىرىشىدىغانلىقىڭىزنى قارار قىلـسىڭىز
بولىـــدۇ .ســـىز راســـتىنىال ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشنى ىئستهيدىغان بىر ائرزۇنى
تاپقاندىن كﯧيىن ،ۇئنـى ۆئزىڭىزنىـڭ
غايىـــــــسى يـــــــاكى نىـــــــشانىغا
ائيالندۇرسىڭىز بولىدۇ.
نىــشان :نىــشان دﯦگىنىمىــز قىــسقا
مۇددەت ىئچىدە يهتمهكچى بولغان،
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بىۋاســىته ۆئزىڭىزنىــڭ كونتروللــۇقى
ائســـتىدا تۇرىـــدىغان ،ۆئزىڭىزنىـــڭ
زﯦھىن-كـۈچىنى مهركهزلهشـتۈرگهن،
مهزمـــــۇنى كونكرﯦـــــت بولغـــــان
پهللىلهرنـــى كۆرســـىتىدۇ .نىـــشاننى
توغرا تىكلىگهنـدە ،ۇئ چـوڭ-چـوڭ
نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ بىـر
كۈچلــۈك قــورالى بوالاليــدۇ .ەئممــا
ۇئنــى تــوغرا تىكلىمىگهنــدە ،چــوڭ-
چــــوڭ نهتىجىلهرنــــى يارىتىــــشنى
چهكلىمىلهرگه ۇئچرىتىپمـۇ قويىـدۇ.
يهنــى ،ەئگهر ســىز كىچىــك-كىچىــك
نىشانالر ىئچىگه چۆكـۈپ كهتـسىڭىز،
ۆئزىڭىزنىــڭ ھايــاتى ۋە ىئــستىقبالى
ھهققىــــدىكى چــــوڭ رەســــىملهرنى
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كۆرەلمهي ،چوڭ يۆنىلىشنى مۇۋاپىـق
كـــونترول قىاللمـــاي ،ۋە ائخىرقـــى
پهللىنى تـوغرا تاللىيالمـاي قالىـسىز.
ەئڭ ائخىرقــى پهلــله يــاكى چــوڭ
نىـــشان بىـــلهن كىچىـــك-كىچىـــك
نىــشانالر وئتتۇرىــسىدىكى بوشــلۇقنى
تولــدۇرغۇچى غايىــدىن ىئبــارەتتۇر.
مهن نىـــــشان ھهققىـــــدە ۇئشـــــبۇ
ماقالىنىــڭ كﯧيىنكــى قىــسمىدا يهنه
مهخسۇس توختىلىمهن.
غايه :غـايه دﯦگىنىمىزمـۇ بىـر خىـل
پهلــله بولــۇپ ،ۇئ ســىزنىڭ ائخىرقــى
يــاكى ەئڭ چــوڭ ۈئمىــدىڭىز يــاكى
ائرزۇيىڭىزنــــى تولــــۇق ەئمهلــــگه
ائشــۇرىدىغان پهللىــدىن ىئبــارەتتۇر.
53

غــايه نىــشانغا وئخــشاش ھهر خىــل
چهكلىمىلهرگه ۇئچرىمايدۇ .ۇئ چوڭ
بولـــــسىمۇ ،ھهمـــــدە دەســـــلهپته
ەئمهلىـــــــــــيهتكه ۇئيغـــــــــــۇن
كهلمهيدىغانـــــــدەك بىلىنـــــــسىمۇ
بىلىۋﯦرىــدۇ .شــۇنداقال ۇئ نىــشاندەك
مهركهزلهشــــــكهن ۋە كونكرﯦــــــت
بولمىسىمۇ بىلىۋﯦرىـدۇ .بهزى غـايىلهر
ســــىزنىڭ بۇنىڭــــدىن كﯧيىنكــــى 5
يىلــــدىن  10يىلغىــــچه بولغــــان
ھاياتىڭىز بىـلهن باغالنغـان بولىـدۇ.
بهزىلىرى بولـسا سـىزنىڭ بىـر پۈتـۈن
ۆئمرىڭىزگه سوزۇلغان بولىـدۇ .غـايه
ســىزنىڭ ەئڭ ائخىرقــى مهنزىلىڭىــز،
نىشان بولسا ائشۇ مهنـزىلگه يﯧـتىش
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ۈئچۈن ېئلىپ بارغان سـهپىرىڭىزنىڭ
ائرىلىقتىكى توختـاش نۇقتىلىرىـدۇر.
غايه سىز نﯧمىنى ىئـستهيدىغانلىقىڭىز
ۋە ۇئنــــــــــــــى نﯧمىــــــــــــــشقا
ىئــــستهيدىغانلىقىڭىزغا ۋەكىللىــــك
قىلىدۇ .نىشانالر بولـسا سـىزنى ائشـۇ
مهنــزىلگه ېئلىــپ بارىــدىغان پىالنغــا
ۋەكىللىك قىلىدۇ.
 .3ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ
ﻏﺎﻳﯩﻨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ھهر بىــر ىئنــسان ۆئزىنىــڭ خىيــالى
يــاكى تهپهككــۇرىنى ۆئزى كــونترول
قىلىش تۇغمـا تاالنتىغـا ىئـگه .ەئگهر
سىز كـۆڭلىڭىزدە بىـر مـۇھىم خىيـال
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ياكى بىر مۇھىم ائرزۇنـى تۇرغـۇزۇپ،
ۇئنى كـۆڭلىڭىزدە داۋاملىـق سـاقالپ
تۇرســىڭىز ،ســىزنىڭ مﯧڭىڭىــز ائشــۇ
خىيـــال بىـــلهن »ماگنىتلىـــشىدۇ«.
باشــــقىچىرەك قىلىــــپ ېئيتــــساق،
ائدەمنىـــڭ يوشـــۇرۇن ېئڭـــى بىـــر
ماگنىتقا وئخشايدۇ .سـىز ۇئنـى بىـر
ېئنىق مهقـسهت بىـلهن قوزغىغـان ۋە
تهلتۆكۈس تويۇندۇرغان ۋاقتىڭىـزدا،
ۇئ ماگنىت ائشۇ مهقسهتنى ەئمهلگه
ائشـــۇرۇش ۈئچـــۈن زۆرۈر بولغـــان
ھهمــمه نهرســىلهرنى ۆئزىــگه تارتىــپ
ەئكﯧلىـــــشكه ىئنتىلىـــــدۇ .مۇشـــــۇ
تهرىقىـــدە ســـىزنىڭ ماگنىتالشـــقان
كــــۆڭلىڭىز ســــىزگه ۆئزىڭىزنىــــڭ
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ائرزۇســىغا مــاس كﯧلىــدىغان كــۈچ-
قـــــــۇدرەت ،ائدەم ۋە شـــــــاراىئت
قاتــــارلىقالرنى تارتىــــپ ەئكﯧلىــــپ
بﯧرىدۇ .قىسقارتىپ ېئيتساق ،سىز ۆئز
زﯦھنىڭىزنـــى مهركهزلهشـــتۈرگهن ۋە
كــۆڭلىڭىزدە ســاقلىغان بىــر ىئــدىيه
ۆئزىــــگه ۆئزى بىــــلهن وئخــــشاش
مـــاھىيهتتىكى وئي ۋە ىئـــدىيىلهرنى
تارتىـــپ كﯧلىـــدۇ .ەئگهر ســـىزنىڭ
كۆڭلىڭىزگه پۈككىنىڭىز بىر ائالھىدە
نهرســـه بولـــسا ،ۇئمـــۇ ۆئزى بىـــلهن
وئخــــشاش نهرســــىلهرنى ۆئزىــــگه
تارتىپ ،وئيلىغـان نهرسـىڭىز سـىزگه
ھهقىقىــي دۇنيــادىكى رﯦــائل نهرســه
بولۇپ كﯧلىدۇ .يـۇقىرىقىالر »ۆئزىـگه
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تــــارتىش قــــانۇنىيىتى« نىــــڭ ەئڭ
ائساسىي مهزمۇنىدۇر.
ىئنگلىزچىـدا »«Like attracts like
دﯦگهن بىر ىئبارە بـار بولـۇپ ،ۇئنىـڭ
مهنىــسى »ھهر بىــر نهرســه ۆئزىــگه
ۆئزى بىــلهن وئخــشاش نهرســىلهرنى
تارتىــدۇ« دىــن ىئبــارەت .دۇنيــادا
بۇنىــڭ مىــساللىرى ىئنتــايىن كــۆپ.
مهسىلهن ،ەئگهر سـىز بىـر يهرگه بىـر
تـــال بۇغـــداي ۇئرۇقىنـــى تﯧرىـــپ،
ۇئنىڭدىن  30سـانتىمﯧتىر يىراقلىققـا
بىر تال قونـاق ۇئرۇقىنـى تﯧرىـسىڭىز،
گهرچه ۇئالر وئخــشاش بىــر يهردىــن
وئزۇقالنغــــان بولــــسىمۇ ،بۇغــــداي
ۇئرۇقىدىن بىـر تـال بۇغـداي ،قونـاق
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ۇئرۇقىــدىن بىــر تــال قونــاق ۆئســۈپ
چىقىدۇ .يهنى ،وئخـشاش بىـر يهردە
تۇرسىمۇ ،بۇغداي ۆئزىگه ۆئزى بىلهن
وئخــــشاش نهرســــىلهرنى تارتىــــپ
كﯧلىــپ ،بۇغــداي بولــۇپ ۆئســىدۇ.
قونــــاقمۇ ھهم شــــۇنداق قىلىــــدۇ.
ھهرگىزمۇ بىر تال بۇغداي ساپىقىنىڭ
بىـــر شـــﯧخىدا بۇغـــداي ،يهنه بىـــر
شــــﯧخىدا بولــــسا ائرپــــا ۆئســــۈپ
قالمايــدۇ .يهنــى بــۇ ۆئســۈملۈكلهر
ھهرگىزمۇ خاتالىشىپ قالمايدۇ.
ىئـــــالۋە :ەئگهر ســـــىز ۆئزىڭىـــــز
بىلىــــدىغان ائدەملهرنــــى وئبــــدان
كۆزىتىـــپ باقـــسىڭىز ،مۇنـــداق بىـــر
ىئـــــشنى بايقايـــــسىز :ەئخـــــمهق،
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سهمىمىيهتسىز ،ىئچى قوتۇر ،ىئـپالس
ۋە رەزىـــل ائدەملهرنىـــڭ ېئتىراپىغـــا
يهنه شــۇ ەئخــمهق ،سهمىمىيهتــسىز،
ىئچـــى قوتـــۇر ،ىئـــپالس ۋە رەزىـــل
ائدەملهر توپالنغـان ،يـاكى بولمىـسا
ۇئالرنىڭ ائرىلىـشىدىغان ائدەملىـرى
كۆپىنچه ھالدا يهنه شۇ ۆئزى بىـلهن
وئخــــشاش خىلــــدىكى ائدەمــــلهر
بولغــــان .ائدىــــل ،مهرد ،ياخــــشى
خىــــــــسلهتلىك ،بىلىملىــــــــك ۋە
ىئقتىـدارلىق ائدەملهرنىـڭ ېئتىراپىغـا
بولـــسا وئخـــشاشال ائدىـــل ،مهرد،
ياخــشى خىــسلهتلىك ،بىلىملىــك ۋە
ىئقتىـــدارلىق ائدەمـــلهر توپالنغـــان،
يـــــــاكى بولمىـــــــسا ۇئالرنىـــــــڭ
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ائرىلىشىدىغان ائدەملىـرى كـۆپىنچه
ھالــدا يهنه شــۇ ۆئزلىــرى بىــلهن بىــر
خىلدىكى ائدەملهر بولغان.
بـــۇ يهردە ھهر بىـــر ائدەم قهتىئـــي
ەئســته تۇتمىــسا بولمايــدىغان بىــر
مــۇھىم ىئــش بــار .ۇئ بولــسىمۇ ،بــۇ
دۇنيادا ھﯧچنﯧمه بهرمهي تۇرۇپ ،بىـر
نهرسىگه ېئرىشىدىغان ىئش يوق .بىـر
قىسىم نادان يـاكى گـۆدەك كىـشىلهر
بۇنى چۈشهنمهي» ،مهن بىر نهرسىنى
ناھــايىتى قــاتتىق ائرزۇ قىلىۋەرســهم،
يــاكى خــۇدادىن تىلهۋەرســهم ،مهن
ۇئنىڭغـــــا بىـــــر كـــــۈنى چوقـــــۇم
ېئرىــــشهلهيمهن« ،دەپ وئياليــــدۇ.
مهلـــۇم بىـــر نهرســـىگه ۆئلگـــۈدەك
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ېئھتىياجلىق بولۇپ قالغاندا ،مهڭگـۈ
يـــۈز بهرمهيـــدىغان ىئـــشقا ۈئمىـــد
باغالپ تۇرۇپ قالىدۇ.
بىــر نهرســىگه ائرزۇ قىلىــش يــاكى
كــﯧچه-كۈنــدۈز وئيــالش ائرقىلىقــال
ېئرىشكىلى بوالمدۇ؟ ائندرۇ كارنىگى
ھهقىـــقهتهن ائشـــۇنداق نـــادانمۇ؟
نـــاپولىيون خىـــل ائشـــۇنداق بىـــر
ەئخمىقانه ىئش ۈئچـۈن ھهقىـقهتهن
 30يىل ۋاقىتنى ىئسراپ قىلغانمۇ؟
ائرزۇ قىلغان نهرسىنىڭ ۆئزلۈكىدىن
رﯦائللىققـــا ائيلىنىـــشى بىـــلهن بىـــر
وئينىـــــــڭ بىـــــــر رﯦائللىقنىـــــــڭ
نامايهندىــــــــسىگه ائيلىنىــــــــشى
وئتتۇرىسىدا ىئنتـايىن زور پهرق بـار.
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بىــــر وئي يــــاكى ائرزۇ يﯧڭىــــدىن
ۋۇجۇدقــا كهلــگهن ۋاقىــت بىــلهن ۇئ
ەئڭ ائخىرىـــدا ەئمهلـــگه ائشـــقان
ۋاقىتنىــڭ ائرىلىقىــدا يــۈز بهرمىــسه
بولمايــدىغان بىــر تــاالي ىئــشالر بــار
)مۇشــۇ يهردە مﯧنىــڭ »نىــشان« ۋە
»غايه« توغرىسىدىكى ىئككى پـارچه
ماقــالهمنى ەئســلهپ بﯧقىــڭ( .بهزى
ائدەمـــلهر بىـــر نهرســـىنى ىئنتـــايىن
قــــاتتىق ائرزۇ قىلىــــپ ،ۇئنىڭغــــا
ېئرىشكهندە كۈنى قايـسى دەرىجىـدە
ياخــشى بولىــدىغانلىقى توغرىــسىدا
توختىماي ۇئخلىماي چۈش كۆرىدۇ،
يــاكى قــۇرۇق خىيــال قىلىــدۇ .يهنه
بهزى ائدەمــلهر بولــسا بىــر نهرســىنى
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ىئنتايىن قاتتىق ائرزۇ قىلىپ ،قانداق
قىلغانـــــــدا ائشـــــــۇ نهرســـــــىگه
ېئرىـــــشهلهيدىغانلىقى توغرىـــــسىدا
توختاۋسىز وئيلىنىـدۇ ۋە ىئزدىنىـدۇ.
بــۇ  2خىــل ائدەمــلهر وئتتۇرىــسىدا
ناھايىتى زور پهرق بار.
ھهمـــمه ائدەمـــلهر ۆئز ھاياتىـــدا
نۇرغۇن پـۇل ،بىـر ياخـشى خىـزمهت
وئرنــى ،نــام-شــۆھرەت ۋە يــۇقىرى
ىئنــــــاۋەت قاتــــــارلىق ياخــــــشى
نهرسىلهرگه ېئرىشىشنى ائرزۇ قىلىـدۇ.
ەئمما ،كۆپىنچه كىشىلهر ائرزۇ قىلىش
باسـقۇچىنىڭ نﯧرىـسىغا ۆئتهلمهيـدۇ.
ۆئز ھاياتىــدا ېئرىــشمهكچى بولغــان
نهرســـــىلهرنى ناھـــــايىتى ېئنىـــــق
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بىلىــدىغان ،ھهمــدە ۇئالرنــى قولغــا
كهلتۈرۈشكه قهتىئي ىئرادە باغلىغـان
كىـــشىلهر ھهرگىزمـــۇ ائرزۇ قىلىـــش
باســـقۇچىدىال توختـــاپ قالمايـــدۇ.
ۇئالر ۆئز ائرزۇلىرىنـــى بىـــر كۆيـــۈپ
تۇرغــــان ىئــــستهك دەرىجىــــسىگه
كۆتـــۈرۈپ ،ۇئ ىئـــستهكنى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇش يولىــدا بىــر مــۇكهممهل
پىــالن تــۈزۈپ ،شــۇ پىــالن بــويىچه
توختاۋسىز تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
كىشىلهر ۆئز تىرىـشچانلىقى ائرقىلىـق
ېئرىــــشكهن بــــايلىق ۋە مــــاددىي
نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسى دەســلىپىدە
ۆئزى ىئــــــــستهيدىغان نهرســــــــه
توغرىسىدىكى بىر ىئنتايىن ېئنىـق ۋە
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ىئخچام كۆڭۈل مهنزىرىسى شـهكلىدە
باشــلىنىدۇ .بــۇ كۆڭــۈل مهنزىرىــسى
چوڭايغانـــدا ،يـــاكى ۇئ مهجبـــۇرى
ھالــدا ائدەمنىــڭ پۈتــۈن ۋۇجــۇدىنى
قاپلىۋالغان بىر خىيـال دەرىجىـسىگه
كۆتۈرۈلگهنــدە ،ۇئنىــڭ كونتروللــۇقى
ائدەمنىــڭ يوشــۇرۇن ېئڭىغــا ۆئتــۈپ
كﯧتىدۇ .مانا شۇ نۇقتىـدىن باشـالپ،
ائدەم ائشـــۇ كۆڭـــۈل مهنزىرىـــسىگه
مـــاددىي جهھهتـــتىن ېئكۋىۋالﯧنـــت
)تهڭـــــداش( بولغـــــان نهرســـــىگه
تارتىلىــدۇ ،جهلــپ قىلىنىــدۇ ،يــاكى
يﯧتهكلىنىدۇ.
سىز ىئستهيدىغان نهرسه پۇل ياكى
بىــر ماشــىنا بولــسا ،ســىزنىڭ ائشــۇ
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نهرســـــىلهرنى كـــــۆز ائلـــــدىڭىزغا
كهلتۈرۈشــىڭىز بىلهنــال ھهرگىزمــۇ ۇئ
پــۇل يــانچۇقىڭىزدا پهيــدا بولـــۇپ
قالمايـــــدۇ ،يـــــاكى ۇئ ماشـــــىنا
ىئــــشىكىڭىزنىڭ ائلــــدىغا كﯧلىــــپ
قالمايــدۇ .ســىز نۇرغــۇن پــۇل ،بىــر
ماشــىنا ،يــاكى باشــقا بىــر مــاددىي
نهرســــىگه ېئرىــــشكهن ۋاقىتتىكــــى
ەئھــــــۋالنى كــــــۆز ائلــــــدىڭىزغا
كهلتۈرگهنــدە ،ســىزنىڭ ەئمهلىيهتــته
قىلغــان ىئــشىڭىز ۆئزىڭىزنىــڭ ائشــۇ
ىئـــشنى قىلىـــش قابىلىيىتىڭىزنىـــڭ
بارلىقىــدىن ىئبــارەت بىــر ەئقىــدىگه
ۆئزىڭىزنى ىئـشهندۈرۈشتىن ىئبـارەت
بولىــدۇ .ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ ىئ ـستىكى
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توغرىـــــسىدىكى بىـــــر جـــــانلىق
تهسهۋۋۇرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهنـدە،
بـــۇ تهســـهۋۋۇر ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىڭىزغــا قــاتتىق وئرنــاپ كﯧتىــدۇ.
ائنــــدىن ۇئ ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىزدىكى باشقا ۇئچـۇرالر بىـلهن
باغلىنىــدۇ ،ۋە ۇئالر ۆئز-ائرا تهســىر
كۆرسىتىــشىدۇ .شــۇنىڭ بىــلهن ســىز
ائپتوماتىــك ھالــدا يىغىــپ ماشــىنا
ائلىـــدىغان پـــۇلنى قانـــداق قولغـــا
كهلتۈرۈش ھهققىدە تﯧخىمۇ كـۆپ ۋە
تﯧخىمـــۇ ياخـــشىراق ىئـــدىيىلهرنى
وئيــــالپ چىقااليــــسىز .دﯦــــمهك،
ىئــستهكنىڭ ائخىرقــى نهتىجىــسىنى
كــۆز ائلــدىغا كهلتــۈرۈش ھهرگىزمــۇ
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كونكرﯦـــت نهرســـىلهرنى ۋۇجۇدقـــا
كهلتۈرمهيـــــدۇ .ۇئ پهقهت يﯧڭـــــى
ىئــــدىيه ۋە زۆرۈر پوزىتــــسىيىلهرنى
ۋۇجۇدقــا كهلتۈرىــدۇ .ســىز شــۇنىڭ
تۈرتكىسى بىلهن ۆئزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى
پوزىتسىيىـــسى بىـــلهن ىئدىيىـــسىنى
ۆئزگهرتكهندە ،ۆئزىڭىزنىـڭ خىيـالى
ىئچىــــدە ياشــــاش باســــقۇچىدىن
ەئمهلىــي ىئــش قىلىــش باســقۇچىغا
ۆئتىــــــسىز .ائنــــــدىن ســــــىزنىڭ
تهسهۋۋۇرىڭىز ەئمهس ،سـىز ۆئزىڭىـز
ھهرىــــكهت قوللىنىــــپ ،كونكرﯦــــت
ىئشالرنى ەئمهلگه ائشۇرىسىز.
ىئالۋە :مهن »ىئش ۈئنۈمى يـۇقىرى
كىـــشىلهرنىڭ  7ائدىتـــى« دﯦـــگهن
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ماقالهمــدە تونۇشــتۇرغان ىئككىنچــى
ائدەت» :ۆئز كۆڭلىدە ىئشنى ۇئنىـڭ
ائخىرىــدىن باشــالش« بولــۇپ ،بــۇ
ائدەت يۇقىرىدا سـۆزلهنگهن ،ائلـدى
بىــــلهن ۆئز ىئــــستىكىنىڭ كۆڭــــۈل
مهنزىرىــسىنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش
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
»غايه تىكلهشنىڭ  10ۆئلچىمى«:
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/20100925_Ghaye.htm
»ىئـــش ۈئنـــۈمى يـــۇقىرى كىـــشىلهرنىڭ 7
ائدىتى«
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/Erkinb8_7adet.htm
»مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسى«:
http://www.bilqut.com/kutupxa
na/show.php?itemid=1738

 .4ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﻧﯜﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟
ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدا »چهكــسىز
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ەئقىـــل« ۇئقـــۇمى ىئنتـــايىن كـــۆپ
ىئــشلىتىلگهن بولــۇپ ،بــۇ ۇئقــۇمنى
مــۇكهممهل چۈشــىنىۋﯦلىش ،مهزكــۇر
ماقالىنىڭ قالغان قىـسمىنى تـوغرا ۋە
تولــــۇق چۈشــــىنىۋﯦلىش ۈئچــــۈن
ناھــــايىتىمۇ زۆرۈر .شۇڭالشــــقا مهن
مۇشۇ بۆلۈمدە ائشۇ ۇئقـۇم ھهققىـدە
قىسقىچه چۈشهنچه بﯧرىپ ۆئتىـمهن.
شـــــۇنى ەئســـــكهرتىپ قويۇشـــــۇم
كﯧرەككى ،ۆئزىگه تارتىش قانۇنىيىتى
كهم دﯦگهنـــدىمۇ ائلىـــي مهكـــتهپ
تولــــۇق كــــۇرس وئقۇغۇچىلىرىغــــا
ۆئتۈلىدىغان بىر دەرس بوالاليدىغان
ىئلىـــــم بولـــــۇپ ،ناپولىيوننىـــــڭ
كىتابىدىكى بىر قىسىم ۇئقۇمالرنى بىر
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قﯧــــتىم وئقــــۇش بىلهنــــال تولــــۇق
چۈشــىنىپ كﯧــتىش بهزىــدە مــۇمكىن
ەئمهس .شۇڭالشــقا وئقۇرمهنلهرنىــڭ
بهزى ۇئقــــــۇمالر توغرىــــــسىدىكى
مهزمــۇننى ســهۋرچانلىق بىــلهن بىــر
قــانچه قﯧــتىم وئقۇشــىنى ،وئقۇغانــدا
ىئـــــشلىتىلگهن ھهر بىـــــر ســـــۆزگه
ائالھىــــدە ەئھمىــــيهت بﯧرىــــشىنى
سورايمهن.
ۆئزىگه تـارتىش قـانۇنىيىتى ىئككـى
خىــل ائيــرىم-ائيــرىم فۇنكــسىيىنىڭ
بىرلهشمىسى ائرقىلىق ۈئنۈم بﯧرىـدۇ.
ۇئنىڭ بىرى »چهكسىز ەئقىل« ،يهنه
بىــــرى بولــــسا »كاىئنــــات ائدەت
كۈچى« .سىز كۆڭلىڭىزدە سـاقلىغان
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بىــر وئي ۆئزى بىــلهن ېئكۋىۋالﯧنــت
)تهڭــــداش( بولغــــان فىزىكىلىــــق
نهرســىنى ۆئزىــگه تارتىــدۇ .مۇشــۇ
جهريانـــدا كاىئنـــات ائدەت كـــۈچى
كــــۆڭلىڭىزنى ائشــــۇنداق قىلىــــش
ۇئسۇلى بىـلهن تهمىـنلهپ ،چهكـسىز
ەئقىــل بولــسا ســىزنىڭ وئيىڭىزنىــڭ
تارقىلىــــــشى بىــــــلهن ۇئنىڭغــــــا
قايتۇرۇلغــــان ىئنكاســــنىڭ قوبــــۇل
قىلىنىشى وئتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى
تهمىنلهيدۇ.
مهن بـــۇ ماقالىنىـــڭ -1قىـــسمىدا
تىلغــا ېئلىــپ ۆئتكىنىمــدەك ،ائنــدرۇ
ناپولىيونغـــــا پۈتـــــۈن زﯦھنىنـــــى
مۇۋەپپهقىيهت پهلسهپىسىنى قانـداق
74

قوللىنىشقا مهركهزلهشـتۈرۈپ ،ۇئنىـڭ
نــﯧمه ۈئچــۈن ۈئنــۈم بﯧرىــدىغانلىقى
مهسىلىــسىدىن قهتىئــي ساقلىنىــشنى
ناھايىتى قـاتتىق تاپىلىغـان .بۇنىـڭ
ســـهۋەبى ،ائنـــدرۇ بـــۇ پهلـــسهپىنى
ھهمـــمه دىنـــدىكىلهرنىڭ وئخـــشاش
يوسۇندا پايدىلىنىشىنى ائرزۇ قىلغان
بولۇپ ،ۇئنى بىرەر ېئتىقادقـا بـاغالپ
قويغاندا ،وئقۇرمهنلهرنىڭ شۇ زامـانال
نهچچىگه بۆلۈنۈپ كﯧتىدىغانلىقىدىن
ەئنـــسىرىگهن .ەئممـــا ،نـــاپولىيون
»وئيـــالپ بـــاي بولـــۇش« دﯦـــگهن
كىتــابىنى ېئــالن قىلغانــدىن كﯧــيىن،
نۇرغۇن وئقۇرمهنلهر يهنىال خىيالنىـڭ
رﯦائللىققـــا ائيلىنىـــشى مهلـــۇم بىـــر
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كۈچنىڭ تهسىرى ائرقىلىـق ەئمهلـگه
ائشــــىدىكهن ،دﯦــــگهن تونۇشــــقا
كهلگهن .شۇڭالشقا ناپولىيون ۆئزىگه
تارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ نـﯧمه ۈئچـۈن
ۈئنــــۈم بﯧرىــــدىغانلىقىنى ېئنىــــق
چۈشهندۈرۈش ائرقىلىق ،يـۈز بﯧـرىش
ېئھتىمـــاللىقى بـــار بولغـــان خاتـــا
چۈشــهنچىلهرنىڭ ائلــدىنى ېئلىــشنى
قارار قىلغان .شۇنىڭ بىـلهن ۆئزىنىـڭ
»وئيـــالپ بـــاي بولـــۇش« دﯦـــگهن
كىتابىــــــــدىن كﯧــــــــيىن بهرگهن
لﯧكسىيىلىرىدە بـۇ مهسـىله ۈئسـتىدە
ېئنىق ۋە ائشكارا چۈشهنچه بهرگهن.
) (1چهكسىز ەئقىل
ىئلىـــــم-پهننىـــــڭ ھـــــازىرغىچه
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ېئنىقلىشىچه ،پۈتۈن كاىئنات مۇنداق
تۆت نهرسـىدىن تـۈزۈلگهن :ۋاقىـت،
بوشــــلۇق ،مــــاددا ،ۋە ېئنﯧــــرگىيه.
شۇنداقال يهر شـارى ،بهدىنىڭىزدىكـى
مىلياردلىغـــان ھۈجهيرىلهرنىـــڭ ھهر
بىرى ،ھهمدە جىسىمالردىكى ھهر بىر
ائتومدىنمۇ كىچىك بولغـان زەررىـچه
قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ەئڭ
دەســلىپىدە مهلــۇم بىــر شــهكىلدىكى
ېئنﯧــــرگىيه شــــهكلىدە ۋۇجۇدقــــا
كهلــگهن .ائســماندىكى ەئڭ چــوڭ
يۇلتـــــۇزدىن تارتىـــــپ ھهر بىـــــر
ائدەمگىــچه بولغــان ھهر بىــر نهرســه
ېئنﯧـــــرگىيه بىـــــلهن ماددىنىـــــڭ
بىرىكمىسى ائرقىلىق پهيدا بولغان.
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ىئــستهك دﯦگىنىمىــز بىــر تهپهككــۇر
ىئمپۇلسى )ىئلگىرى سۈرۈش كـۈچى(
بولۇپ ،تهپهككۇر ىئمپۇلسلىرى بولسا
مهلۇم شـهكىللهردىكى ېئنﯧرگىيىـدىن
ىئبارەتتۇر .سىز ىئستهكنىڭ تهپهككۇر
ىئمپۇلسىدىن پايـدىلىنىپ ،بىـر پـۇل
تﯧپىش جهريـانىنى باشـلىغاندا ،سـىز
ۆئزىڭىــــــز ۈئچــــــۈن خىــــــزمهت
قىلدۇرماقچى بولغان »نهرسه« بىلهن
تهبىەئت مۇشـۇ يهر شـارىنى ،ھهمـدە
ســـىزنىڭ بهدىنىڭىـــز ۋە تهپهككـــۇر
ىئمپۇلسلىرى ىئش ېئلىـپ بارىـدىغان
مﯧڭىڭىزنــــى ۆئز ىئچىــــگه ائلغــــان
كاىئنــاتتىكى ھهر بىــر شــهكىلدىكى
جىــسىمالرنى بهرپــا قىلىــش ۋاقتىــدا
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ىئــشلهتكهن »نهرســه« لهر وئپمــۇ-
وئخشاش بولىـدۇ .يهنـى ،ېئنﯧـرگىيه
بىــلهن مــاددا وئخــشاش نهرســىدىن
تــۈزۈلگهن بولــۇپ ،پهقهت ۇئالرنىــڭ
شــهكلىال بىــر-بىــرىگه وئخــشىمايدۇ.
كاىئنــاتتىكى ھهر بىــر نهرســه بىــلهن
باشـــقا نهرســـىلهر وئتتۇرىـــسىدىكى
بــاغلىنىش »چهكــسىز ەئقىــل« دىــن
ىئبارەتتۇر.
) (2چهكــسىز ەئقىــل ۋە يوشــۇرۇن
ائڭ
چهكـــسىز ەئقىلنـــى بىـــر يـــانفون
سىستﯧمىسىغا وئخشاش »سىـستﯧما«
دەپ چۈشىنىشكه بولىدىغان بولـۇپ،
ۇئ چاغدا يوشۇرۇن ائڭ سىزنى ائشـۇ
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سىـــــــــــــــستﯧما بىـــــــــــــــلهن
مۇناسىۋەتلهشــــتۈرىدىغان نهرســــه
بولىدۇ .يوشۇرۇن ائڭ بۇنـداق رولنـى
تۆۋەنــــدىكى  3خىــــل شــــهكىلدە
ەئمهلگه ائشۇرىدۇ:
–ســـىز ۆئز تۇرمۇشـــىڭىزغا نﯧمىنـــى
تارتىــپ ەئكهلمهكچــى ىئكهنلىكىڭىــز
توغرىـــــسىدىكى بىـــــر ىئـــــدىيىنى
تارقاتقـــان ۋاقتىڭىـــزدا ،يوشـــۇرۇن
ېئڭىڭىــز بىــر »ســىگنال تـــارقىتىش
پونكىتى« بولىدۇ.
–چهكسىز ەئقىلدىن سىزگه قايتىپ
كهلــــگهن ىئــــدىيىلهر ۈئچــــۈن ،ۇئ
ســـىزنىڭ »ســـىگنال قوبـــۇل قىلىـــش
پونكىتى« ڭىز بولىدۇ.
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–شــــۇنداقال ۇئ ســــىزنىڭ يﯧڭــــى
چـــارىلهرنى ۋۇجۇدقـــا كهلتـــۈرۈش
ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان بـارلىق ۇئچـۇر
ۋە ىئـــــــدىيىلىرىڭىزنى ســـــــاقالپ
بﯧرىــدىغان ۇئچــۇر ىئــسكىالتىڭىزمۇ
بولىدۇ.
تۆۋەندە مهن يوشۇرۇن ائڭنىـڭ بـۇ
ۈئچ خىـــــل رولىنـــــى قىـــــسقىچه
چۈشهندۈرۈپ ۆئتىمهن.
ســىزنىڭ ېئڭىڭىــز )يــاكى ائساســىي
ېئڭىڭىــــز( ھهر خىــــل ۇئچۇرالرغــــا
سىزنىڭ سـىالش ،كـۆرۈش ،ائڭـالش،
تﯧــتىش ۋە پۇراشــتىن ىئبــارەت بهش
خىــــــل ســــــﯧزىمىڭىز ائرقىلىــــــق
ېئرىــشىدىغان بولــۇپ ،ۇئالرنــى بىــر
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قﯧتىم سۈزگۈچتىن ۆئتكۈزۈپ ائندىن
قوبــۇل قىلىــدۇ .ســىزنىڭ ائساســىي
ېئڭىڭىزغـــا كىـــرگهن ۇئچۇرالرنىـــڭ
ھهممىـــسى يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىزگىمـــۇ
كىرىدىغان بولۇپ ،يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز
ۇئ ۇئچـــــــۇرالرنى ســـــــۈزگۈچتىن
ۆئتكــۈزمهيال ،ۇئالرنىــڭ ھهممىــسىنى
قوبــۇل قىلىــپ ســاقاليدۇ .ســىزنىڭ
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــز ۇئ ۇئچۇرالرنىــڭ
قىممىتىنـــى باھالىمايـــدۇ .ۇئالرنـــى
ياخــشى ۋە ناچــار دﯦــگهن ،يــاكى
ىئجابىي ۋە سهلبىي دﯦگهن تـۈرلهرگه
ائيرىمايــدۇ .ۇئالرنىــڭ ھهممىــسىنى
ەئيـــنهن قوبـــۇل قىلىـــدۇ ،ھهمـــدە
ۇئالرنىــڭ ھــﯧچ قايسىــسىنى ۇئنتــۇپ
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قالمايـــــدۇ .ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن
ېئڭىڭىزغـــا تهســـىر كۆرســـىتىدىغان
نهرســـه ،ۇئنىڭغـــا بىـــر ىئـــدىيىنى
قاچىلىغــــان ۋاقىتتىكــــى ســــىزنىڭ
قىزغىنلىقىڭىزنىڭ دەرىجىـسى بولـۇپ،
ۇئ ىئــــدىيىگه ھهمــــراھ بولغــــان
ھﯧسسىيات قانچه كۈچلۈك بولسا ،ۇئ
ىئـــدىيىمۇ كـــۆزگه شـــۇنچه ائســـان
چﯧلىقىــــدىغان يــــاكى يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىزنىــڭ شــۇنچه بهك ەئھمىــيهت
بﯧرىشىگه ېئرىشىدىغان بولىدۇ.
ســـىز ۆئز-ۆئزىڭىـــزگه بهرگهن ھهر
قانــــداق تهكلىــــپ »ائپتوماتىــــك
تهكلىــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ«
)» («autosuggestionدەپ
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ائتىلىـــدۇ .ەئگهر ســـىز ۆئزىڭىـــزگه
ائىئــــت مهلــــۇم بىــــر نهرســــىنى
ۆئزگهرتمهكچى بولسىڭىز ،ۇئنـى سـىز
ۆئز-ۆئزىڭىــــزگه وئيــــالش يــــاكى
ھهرىــــكهت قــــوللىنىش جهھهتــــته
ائشــۇنداق بىــر ۆئزگىرىــشنى ھاســىل
قىلىــشنى دەيــدىغان بىــر تهكلىپنــى
ۋۇجۇدقــــا كهلتــــۈرۈش ائرقىلىــــق
ەئمهلگه ائشۇرااليسىز .سـىز ۆئزىڭىـز
ۈئچــۈن ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرگهن بــۇ
تهكلىپنــــــى ىئجــــــابىي ھالــــــدا
مۇەئييهنلهشتۈرۈش ،يـاكى ىئجـادىي
ھالــــدا كــــۆز ائلــــدىغا ەئكــــﯧلىش
تهرىقىسىدە ىئچىڭىزدە قايتـا-قايتـا
تهكــــرارالش ائرقىلىــــق ،ۇئ يﯧڭــــى
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ىئستهك سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغـا
كىرگۈزۈلگهن بىر نهرسىگه ۆئزگىرىپ،
ائپتوماتىــك ھالــدا چهكــسىز ەئقىــل
سىستﯧمىسىنىڭ بىر تهركىبى قىـسمىغا
ائيلىنىــدۇ .شــۇنداق قىلىــپ ســىزنىڭ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىز سـىزنىڭ تهپهككـۇر
دولقۇنىنى تارقىتىـدىغان »تـارقىتىش
پونكىتى« ڭىز بولۇپ ،ائپتوماتىـك-
تهكلىــپ بولــسا ســىزنىڭ »تــارقىتىش
پــونكىتى« ڭىزنىــڭ رولىنــى ەئمهلــگه
ائشۇرىدىغان نهرسه بولىدۇ.
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىـز سـىزنىڭ
»قوبــۇل قىلىــش پــونكىتى« ڭىزمــۇ
بولــــۇپ ھﯧــــسابلىنىدۇ .ســــىزنىڭ
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــزدا ســاقلىنىۋاتقان
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ۇئچــۇر بىــلهن ىئــدىيىلهر بىــر يهرگه
كﯧلىــــــپ ،ســــــىزنىڭ ىئجــــــادىي
تهپهككــــۇرىڭىزدا ۋال-ۋۇل قىلىــــپ
پهيدا بولۇپ قالغاندا ،سىز يوشـۇرۇن
ېئڭىڭىزدىكــى ائشــۇ وئينــى قوبــۇل
قىلىــسىز .ۇئچۇرالرنىــڭ كۆپىنچىــسى
سىزنىڭ ائساسىي ېئڭىڭىز تهرىپىدىن
شاللىۋﯦتىلگهن ۋە ۇئنتۇلغان بولىـدۇ.
لــﯧكىن ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــز
ۇئچۇرالرنى ھهرگىـز ۇئنتۇلمايـدىغان
بولـــۇپ ،ۇئچۇرالرنىـــڭ ھهممىـــسى
ســـــىزنىڭ يوشـــــۇرۇن ېئڭىڭىـــــزدا
ساقالقلىق تۇرىدۇ .سىزنىڭ كـۆڭلىڭىز
بىر ىئدىيىگه ېئھتىياجلىق ىئكهنلىكى
ھهققىدە بىـر سـىگنال بهرگهنـدە ،بـۇ
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ســــــىگنال ســــــىزنىڭ يوشــــــۇرۇن
ېئڭىڭىزدىكى ۇئچۇرالرنى قوزغىتىـپ،
بىر يﯧڭـى ىئـدىيه بهرپـا قىلىـدۇ .بـۇ
يﯧڭــى ىئــدىيه س ـىزنىڭ كــۆڭلىڭىزدە
ۋال-ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ.
كــۆڭلىڭىزدە پهيــدا بولغــان بهزى
تۇيغۇالر سـىزنىڭ يوشـۇرۇن ېئڭىڭىـز
ســاقلىغان ۇئچــۇرالردىن كهلمهيــدۇ.
ســــــىزنىڭ بهش ســــــﯧزىمىڭىزدىنمۇ
كهلمهيدۇ .بهلكى چهكسىز ەئقىلدىن
كﯧلىدۇ .يهنى،
–ىئنـــسانالر مهلـــۇم بىـــر ىئـــدىيه
ۈئســتىدە تهپهككــۇر قىلىــپ ،يﯧڭــى
ىئــدىيىنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرگهنــدە،
كۆڭۈل ۋە مﯧڭه ھهرىكىتـى ائرقىلىـق
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ېئنﯧـــرگىيه ىئمپۇلـــسلىرىنى پهيـــدا
قىلىدۇ.
–بىــر ىئــدىيه پهيــدا قىلغــان بــۇ
ېئنﯧــرگىيه ىئمپۇلــسلىرى تهپهككــۇر
قىلغۇچىـــــدىن ســـــىرتقا قـــــاراپ
تارايدىغان دولقۇنالرنى تارقىتىدۇ .بۇ
دولقــۇن خــۇددى بىــر ائنتﯧننىــدىن
تارقالغــــان رادىــــوئ دولقۇنلىرىغــــا
وئخشايدۇ.
–رادىـــــــــــوئ دولقـــــــــــۇنلىرى
ېئلﯧكتروماگنىتلىق سـپﯧكتر نىـڭ بىـر
قىــسمى بولــۇپ ،ھهر ۋاقىــت بىزنىــڭ
ەئتراپىمىــزدا ۋە بىزنىــڭ ىئچىمىــزدە
توختاۋسىز ۇئيان-بۇيان يـۆتكىلىپال
تۇرىدۇ .خۇددى شۇنىڭغا وئخـشاش،
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تهپهككـــۇر دولقۇنلىرىمـــۇ چهكـــسىز
ەئقىلنىڭ بىر قىسمى بولـۇپ ،بىزنىـڭ
ەئتراپىمىــزدا ۋە بىزنىــڭ ىئچىمىــزدە
ھهر ۋاقىت مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ.
–سىزنىڭ كۆڭلىڭىز بىـلهن مﯧڭىڭىـز
پهيدا قىلغان ېئنﯧرگىيه ىئمپۇلـسلىرى
مهلۇم بىـر چاسـتوتا )يـاكى دولقـۇن
ۇئزۇنلۇقى( غا ىئگه بولىدۇ.
–باشقا بىـر ائدەم چهكـسىز ەئقىـل
ائرقىلىــــق تارقاتقــــان ىئــــدىيىنىڭ
ېئنﯧــــــــرگىيه ىئمپۇلــــــــسلىرىنىڭ
چاستوتىــــسى ســــىزنىڭكى بىــــلهن
وئخــشاش بولــۇپ قالــسا ،ســىزنىڭ
كـــۆڭلىڭىز بىـــلهن مﯧڭىڭىـــز ائشـــۇ
ىئــدىيىنى چهكــسىز ەئقىــل ائرقىلىــق
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قوبۇل قىلىدۇ.
–سىزنىڭ فىزىكىلىق مﯧڭىڭىـز ائشـۇ
دولقــۇنالرنى قوبــۇل قىلغانــدا ،ائشــۇ
دولقۇنالرغا يۈكلهنگهن ىئدىيه بىلهن
ۇئچۇرالر سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزدا
ســـاقلىنىۋاتقان ىئـــدىيىلهرنىڭ بىـــر
قىسمىغا ائيلىنىدۇ.
–ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىزنىـــڭ
ىئچىــدە ،ەئســلىدە بــار بولغــان ۋە
سىرتتىن يﯧڭىدىن كىرگهن ۇئچۇر ۋە
ىئدىيىلهر توختاۋسىز ھالـدا ۆئز-ائرا
باغلىنىپ ۋە گۇرۇپپىلىشىپ ،سـىزنىڭ
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــزدا ەئســلىدە يــوق
بولغان يﯧڭـى ىئـدىيه ۋە چـارىلهرنى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ.
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ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىڭىزغــــا
ســىرتتىن كىــرگهن نهرســىلهر تۇيغــۇ،
تهبىىئـــي خۇسۇســـىيهت ،گۇمـــان،
ائپىنىڭ بىۋاسىته تۇيغۇسى ،ائلـدىن
تۇيغۇ ،وئرتـاقلىق ،بىرىنچـى تهسـىر،
بىر كۆرۈپال ۆئچ بولۇپ قﯧلىش ،ۋە بىر
كــۆرۈپال كۆيــۈپ قــﯧلىش قاتــارلىقالر
بۆلىشى مۇمكىن .ىئشقىلىپ چهكـسىز
ەئقىــل ائرقىلىــق ســىزنىڭ يوشــۇرۇن
ېئڭىڭىزغا كىرىپ ،كـۆڭلىڭىزدە ۋال-
ۋۇل قىلىــپ پهيــدا بولــۇپ قالغــان
ۇئچــۇر ســىز ۈئچــۈن بىــر نورمالــسىز
ىئـــشتهك تۇيغـــۇ بﯧرىـــپ ،ســـىز ۇئ
ىئــــــدىيىنى نﯧمىــــــشقا وئيــــــالپ
تاپقانلىقىڭىزنى ائنچه چۈشـىنهلمهي
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قالىسىز .ۇئ سىز بىلىـدىغان ىئـشالرغا
ائساسالنغان بىر لوگىكىلىـق نهتىـجه
ەئمهســـتهك ھﯧســـسىياتقا كﯧلىـــسىز.
بۇنىــڭ ســهۋەبى ۇئ ىئــدىيه ســىزنىڭ
ىئدىيىڭىز ەئمهس بولۇپ ،ۇئ سىزنىڭ
ۆئز تهجرىبىلىرىڭىـــزدىن يـــاكى ۆئز
كهچۈرمىشلىرىڭىزدىن كهلمىگهن .ۇئ
ەئســلىدە چهكــسىز ەئقىــل ائرقىلىــق
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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قىسمىغا ائيلىنىـپ قالغـان .سـىزنىڭ
ائساســـــىي ېئڭىڭىـــــز وئخـــــشاش
ماھىيهتلىـــــــــك ىئـــــــــدىيىلهرگه
مهركهزلهشـــــــكهندە ،يوشـــــــۇرۇن
ېئڭىڭىزغـــا ســـىرتتىن كىـــرگهن ۇئ
ىئدىيه سىزنىڭ تهسهۋۋۇرىڭىزدا ۋال-
ۋۇل قىلىپ پهيدا بولىدۇ.
) (3كاىئنات ائدەت كۈچى
نــاپولىيون ۆئزىنىــڭ »وئيــالپ بــاي
بولــۇش« دﯦــگهن كىتــابىنى بﯧــسىپ
تارقىتىشتىن بۇرۇن »كاىئنات ائدەت
كۈچى« نى تﯧخى بايقىمىغان بولۇپ،
ۇئنــــــى كﯧــــــيىن بايقــــــاپ ،ۆئز
لﯧكسىيىلىرىدە وئتتۇرىغا قويغان.
كـــارنىگى ســـىرى ،يـــاكى غـــايىنى
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رﯦائللىققــا ائيالنــدۇرۇش قــانۇنىيىتى
كاىئنــاتتىكى مهلــۇم بىــر كۈچنىــڭ
تهســـــىرى تۈپهيلىـــــدىن ۈئنـــــۈم
بﯧرىدىغان بولـۇپ ،ۇئ ھهرگىزمـۇ بىـر
تاسادىپىيلىقتىن ۈئنۈم بﯧرىپ قالغان
ەئمهس .شـــۇنداقال ۇئنىـــڭ ۈئنـــۈم
بﯧرىشى ھهرگىزمۇ بىـر سـىرلىق يـاكى
ســـﯧھرىي ىئـــشمۇ ەئمهس .بۇنىڭـــدا
مـــۇتلهق رول وئينىغىنـــى ائدەتـــته
»ائدەت كــۈچى« دەپ ائتىلىــدىغان
كۈچتىن ىئبارەت.
كاىئنــاتتىكى ھهمــمه نهرســىلهرنىڭ
ۆئزگىچه تهبىىئي ائدىتى بار بولىـدۇ.
ھهر بىر جىسىم ،ھهر بىر مهخلـۇق ۋە
ھهر بىر كۈچ باشقا بىر نهرسه كﯧلىـپ
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ۆئزگهرتمىگـــۈچه ،ۆئزىنىـــڭ ائشـــۇ
تهبىىئي ائدىتى بويىچه ىئـش ېئلىـپ
بارىدۇ .ىئنسان كۆڭلىنىڭمۇ ۆئزگىـچه
تهبىىئــي ائدىتــى بــار .ۇئ بولــسىمۇ
كۆڭــۈلگه پــۈككهن ھهر قانــداق بىــر
وئي ياكى ىئستهكنى ۇئنىـڭ مـاددىي
نۇسخىــــسىغا ،يــــاكى رﯦائللىققــــا
ائيالندۇرۇشقا تىرىشىش ،بىـر وئينـى
بىــــر نهرســــىگه ائيالندۇرۇشــــتىن
ىئبارەت.
كانىائت ائدەت كۈچى بىر تهبىەئت
قانۇنىيىتىدۇر .مهلۇم بىر قوزغاتقۇچى
كـــۈچ ھهر قﯧـــتىم ،تهكـــرار ھالـــدا
وئخــشاش بىــر نهتىجىنــى ۋۇجۇدقــا
كهلتۈرگهنـــدە» ،مـــاۋۇ ىئـــش ائۋۇ
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ىئشنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىـدۇ« دﯦـگهن
جهريــان بىــر تهبىــەئت قــانۇنىيىتى
بولۇپ ھﯧسابلىنىدۇ .وئينـى ەئمهلىـي
نهرســىگه ائيالنـــدۇرۇش كۆڭۈلنىـــڭ
قىلىــدىغان ىئــشى ،يــاكى كۆڭۈلنىــڭ
ائدىتىدۇر.
نـــاپولىيون  30يىلـــدىن ائرتـــۇق
ۋاقىــــــت ســــــهرپ قىلىــــــپ ،ەئڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــك بولغــــــــان
كىشىلهردىن نهچچه مىڭنـى تهتقىـق
قىلىــپ ،ۇئالرنىــڭ ەئقىدىــسى بىــلهن
ۇئالر قولغــــــــــا كهلتــــــــــۈرگهن
مـــۇۋەپپهقىيهتلهر وئتتۇرىـــسىدىكى
مۇناســــىۋەتنى ائنــــالىز قىلغــــان.
نهتىجىدە ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى
96

بىــلهن غــايهت زور مــۇۋەپپهقىيهتلهر
وئتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ىئزچىل
تۈردە بىر خىل بولغانلىقىنى بايقـاپ،
كۆڭۈلنىــڭ ۆئزىــگه پۈكــۈلگهن بىــر
وئيغـــــا كۆرســـــهتكهن ىئنكاســـــى
ھهرگىزمـــۇ تاســـادىپىيلىقتىن يـــۈز
بهرگهن بولماســتىن ،بهلكــى ائلــدىن
پهرەز قىلغىلــــى بولىــــدىغان بىــــر
تهبىـــــەئت قـــــانۇنىيىتى بـــــويىچه
نهتىجىلهنگهنلىكىـــــــگه تولـــــــۇق
ىئشهنگهن.
ائدەمـــدىن تـــۆۋەن تۇرىـــدىغان
جانلىقالرنىڭ ھهممىسى بىز »تهبىىئي
پرىنسىپ« دەپ ائتايدىغان كاىئنات
ائدەت كۈچىنىــڭ بىۋاســىته تهســىرى
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بىــــلهن ياشــــايدۇ ،كۆپىيىــــدۇ ،ۋە
دۇنيــالىق ۋەزىپىلىرىنــى ائدا قىلىــدۇ.
پهقهت ىئنـــــــسانالرغىال تـــــــالالش
ەئركىنلىكــى بىــلهن ياشــاش ائدىتــى
تهڭ ۋە ۆئز-ائرا باغالنغــان ائساســتا
ائتـــا قىلىنغـــان بولـــۇپ ،بـــۇ خىـــل
ھـــالهتنى ىئنـــسان تهپهككۇرىنىـــڭ
شــــهكلىنى ۆئزگهرتىــــش ائرقىلىــــق
ۆئزگهرتكىلــى بولىــدۇ .ســىز پهقهت
ۆئزىڭىزنىـــــڭ وئيىنـــــى ۆئزىڭىـــــز
تۇرغۇزۇش ۋە ۆئزگهرتىشتىن ىئبارەت
بــۇ ىئمتىيــازىڭىزنى ىئــشقا ســﯧلىش
ائرقىلىقال ۆئز تهقدىرىڭىزنى جاھاننى
زىلـــزىلىگه ســـالىدىغان دەرىجىـــدە
كــــونترول قىالاليــــسىز .ســــىزنىڭ
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وئيلىرىڭىـــز بىـــر ېئنىـــق شـــهكىلگه
كىرگۈزۈلگهن ھامان ،ۇئنـى كـانىائت
ائدەت كۈچى ۆئزىگه ۆئتكۈزۈۋﯦلىپ،
بىــــــر مهڭگۈلــــــۈك ائدەتـــــــكه
ائيالندۇرىــــدۇ .ائنــــدىن ۇئ ائدەت
باشــقا كۈچلــۈكرەك وئي شــهكىللىرى
تهرىپىدىن سىقىپ چىقىرىلغـۇچه ۆئز
پﯧتىچه ساقلىنىپ ماڭىدۇ.
كاىئنات ائدەت كۈچى بىر تهبىەئت
قــــــانۇنىيىتى بولــــــۇپ ،ۇئنىــــــڭ
كۆرسىتىشىچه ،سىزنىڭ بىر ائدىتىڭىـز
كۆپ قﯧتىم تهكرارالنغاندا ۇئ سىزنىڭ
بىر تهبىىئتىڭىـزگه ائيلىنىـدۇ .ەئگهر
ســـــىز مهلـــــۇم ىئـــــدىيىلهرنى ۆئز
كــۆڭلىڭىزدە تهكرارالۋﯦرىدىكهنــسىز،
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ۇئالرنـــى كاىئنـــات ائدەت كـــۈچى
ۆئزىـــگه ۆئتكۈزۈۋﯦلىـــپ ،ۇئالرنـــى
سىزنىڭ تهبىىئتىڭىزگه ائيالندۇرىدۇ.
ائدەت ســىزگه پايــدىلىق ۈئنۈممــۇ
بﯧرىــدۇ ،زىيــانلىق ۈئنۈممــۇ بﯧرىــدۇ.
ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىز ۆئزىــگه كهلــگهن
ھهر قانداق ىئدىيىنى قوبـۇل قىلىـپ،
ۇئنــــى رﯦائللىققــــا ائيالندۇرۇشــــقا
تىرىشىدۇ .ەئگهر كـۆڭلىڭىز مهغلـۇپ
بولــۇش ەئندىشىــسى بىــلهن تولغــان
بولــــسا ،كۆڭلىڭىزنىــــڭ ەئمهلــــگه
ائشۇرماقچى بولىدىغىنىمۇ دەل ائشـۇ
مهغلــۇبىيهت بولىــدۇ .ەئممــا ســىز
مهقسهتلىك ھالدا ۆئزىڭىزنىڭ وئيىنى
ۆئزگهرتىـــــــــپ ،كـــــــــۆڭلىڭىزنى
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مــۇۋەپپهقىيهت قــازىنىش ۈئمىــدىگه
مهركهزلهشتۈرىدىكهنــسىز ،كــۆڭلىڭىز
ســىزگه مــۇۋەپپهقىيهت ائدا قىلىــش
يولىدا تىرىشىدۇ .سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز
ۆئزىــــگه مهيلــــى مهغلــــۇبىيهتنى
تارتـــسۇن يـــاكى مـــۇۋەپپهقىيهتنى
تارتسۇن ،سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز وئينـى
رﯦائللىققا ائيالندۇرۇشـتىكى سـهۋەب
كــــــــانىائت ائدەت كۈچىــــــــدىن
ىئبارەتتۇر.
مهزكــۇر بۆلــۈمنى تۆۋەندىكىــدەك
خۇالسىلهش مۇمكىن:
–ۆئزىـــگه تـــارتىش قانۇنىيىتىنىـــڭ
دﯦيىــــشىچه ،ســــىز بىــــر ماگنىتقــــا
وئخشاش بولۇپ ،سـىز ىئـستىگهن ۋە
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كــۆڭلىڭىزنى مهركهزلهشــتۈرگهن ھهر
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
ائرقىلىق ەئمهلگه ائشىدىغان بولۇپ،
پۈتـــــۈن كاىئنـــــاتتىكى ھهمـــــمه
نهرســـــــىلهرنى ۆئز-ائرا بـــــــاغالپ
تۇرىــــدىغان نهرســــىمۇ دەل ائشــــۇ
چهكسىز ەئقىلدۇر.
–ھهر بىـــر ىئندىۋىـــدۇائل نهرســـه
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ېئنﯧرگىيىنىـــڭ بىـــر خىـــل شـــهكلى
بولغـــانلىقى ۈئچـــۈن ،دۇنيـــادىكى
ھهممه نهرسـىلهر ۆئز-ائرا باغالنغـان
بولىــدۇ .ھهر بىــر جىــسىم ،ھهر بىــر
مهخلۇق ،ۋە ھهر بىر كـۈچ وئخـشاش
بىــــــر نهرســــــه—ېئنﯧرگىيىنىــــــڭ
وئخشىمىغان نۇسخىسىدىنال ىئبارەت.
–ھهر بىــر ىئندىۋىــدۇائل نهرســىنىڭ
بىر ۆئزىگه خاس مايىللىقى ،تهبىىئـي
ائدىتـــى يـــاكى مهۋجـــۇت بولـــۇپ
تـــۇرۇش ھـــالىتى بولىـــدۇ .ھهر بىـــر
مهخلـــۇق ،جىـــسىم ،يـــاكى كـــۈچ
ۆئزىنىـــڭ تهبىىئـــي ائدىتـــى يـــاكى
تهبىىئي خۇسۇسـىيىتى بـويىچه ىئـش
تۇتىدىغان بولۇپ ،پهقهت باشقا بىـر
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نهرســه كﯧلىــپ ۆئزگهرتكهنــدىال بــۇ
خىل ەئھۋالمۇ ۆئزگىرىدۇ.
–ىئنسان كۆڭلىنىڭمۇ ۆئزىگه خـاس
تهبىىئي ائدىتى ياكى مايىللىقى بـار.
ۇئ بولـــسىمۇ ھهر قانـــداق بىـــر وئي
يـــاكى ىئـــستهكنى ائشـــۇ وئينىـــڭ
فىزىكىلىق نۇسخىسىغا ائيالنـدۇرۇش.
بۇ مـايىللىق كاىئنـات ائدەت كـۈچى
دەپ ائتىلىدۇ.
–ىئنسانالر ۆئز وئيىنى ۆئزى ائڭلىق
ھالــدا ۆئزگهرتهلهيــدىغان ائالھىــدە
ىئقتىدارغا ىئگه بولۇپ ،بۇ جهھهتـته
ۆئزىنىـــڭ تهبىىئـــي خۇسۇســـىيىتى
بـــويىچه ىئـــش تۇتىـــدىغان باشـــقا
نهرسىلهرگه وئخشىمايدۇ .شۇڭالشـقا
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كــــــــــــۆڭلىڭىزنى نــــــــــــﯧمىگه
مهركهزلهشتۈرۈشـــنى ســـىز ۆئزىڭىـــز
كــونترول قىالاليــسىز .شــۇ ائرقىلىــق
كاىئنات ائدەت كۈچىدىن ۆئزىڭىزگه
پايدىلىق ھالدا پايدىلىنااليسىز.
قىسقىسى ،سىز كۆڭلىڭىزگه قايـسى
ىئــــدىيىنى تۇرغۇزۇشــــنى ۆئزىڭىــــز
كــــونترول قىالاليــــدىغان بولــــۇپ،
كۆڭلىڭىزنىــــڭ تهبىىئــــي ائدىتــــى
كۆڭلىڭىزدىكى ائشۇ وئينى رﯦائللىققا
ائيالندۇرۇشتىن ىئبـارەت .شۇڭالشـقا
ەئگهر سىز بىر وئينـى ائڭلىـق ھالـدا
كۆڭلىڭىزگه پۈكىدىكهنسىز ،ۇئ ھالدا
كـــــۆڭلىڭىز ائپتوماتىـــــك ھالـــــدا
پايدىلىنىـــشقا بولىـــدىغان بـــارلىق
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ائمالالردىن پايدىلىنىپ ائشۇ وئينـى
ەئمهلگه ائشۇرۇشقا تىرىشىدۇ.
 .5ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻧﯩﺸﺎﻥ
خىيالنى رﯦائللىققا ائيالندۇرۇشـنىڭ
بىرىنچى قهدىمـى سـىز ېئرىـشمهكچى
بولغــان نهرســىنىڭ نــﯧمه ىئكهنلىكــى
ھهققىــدە وئيــالپ چىققــان ىئنتــايىن
ېئنىــق ىئــدىيه بولۇشــتىن ىئبــارەت.
بۇنى ناپولىيون ۆئزىنىڭ -1كىتابىـدا
»ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشان«
)ىئنگلىــزچه » definite chief
 ،(«aimدەپ ائتـــاپ ،ىئككىنچـــى
كىتابىـــدا بولـــسا »ىئـــستهك« دەپ
ائتىغــــان بولــــۇپ ،ناپولىيوننىــــڭ
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»مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى« دﯦـگهن
كىتابىدىكى -1پرىنسىپ مانا مۇشـۇ
ۇئقۇمـــــدىن ىئبـــــارەت بولغـــــان.
»ىئــستهك« دﯦــگهن ســۆز ۈئچــۈن
ىئــــشلىتىلگهن ىئنگلىــــزچه ســــۆز
» «desireبولــــــۇپ ،يۇلغــــــۇن
لۇغىتىدە بۇ سۆزنىڭ مهنىسى »ائرزۇ،
ۈئمىـــد ،ىئــــستهك ،تىــــلهك« دەپ
ېئلىنغــــان .لــــﯧكىن ،ىئنگلىزچىــــدا
»ائرزۇ« ۈئچــــــــــــۈن »،«wish
»ۈئمىــــــد« ۈئچــــــۈن »«hope
ىئشلىتىلىدىغان بولۇپ ،ناپولىيوننىڭ
كىتابىدىكى » «desireدﯦگهن سۆز
پهقهت »ىئستهك« دﯦـگهن مهنىـدىال
ىئــشلىتىلگهن .بــۇ ســۆزنىڭ ۆئزىــگه
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تــارتىش قانۇنىيىتىــدە وئينايــدىغان
رولى بهك مـۇھىم بولغاچقـا ،مهن بـۇ
يهردە ائزراق ائالھىــدە ەئســكهرتىش
بﯧرىپ قويدۇم.
) (1كهشپىياتچى بىلهن سهرگهردان
ناپولىيون ۆئزىنىڭ كىتابلىرىدا ۆئزى
كۆرۈشـــكهن دانلىـــق شهخـــسلهرنىڭ
ھﯧكــــايىلىرىنى ناھــــايىتى كــــۆپ
ىئـــــشلهتكهن بولـــــۇپ ،ۇئنىـــــڭ
»ىئـــستهك« ھهققىـــدىكى بايانىـــدا
ىئــــشلهتكىنى دۇنياغــــا مهشــــھۇر
كهشپىياتچى توماس ېئدىسون بىلهن
بىـــر ســـهرگهردان ېئـــدۋىن بـــارنﯧس
وئتتۇرىـسىدىكى ھﯧكــايه بولغــان .ۇئ
مۇشۇ ھﯧكايه ائرقىلىـق مۇنـداق بىـر
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ىئــدىيىنى ىئلگىــرى ســۈرگهن :ەئگهر
ســىز مهلــۇم بــايلىق يــاكى باشــقا
مـــــاددىي نهرســـــىگه ېئرىـــــشىش
توغرىسىدىكى بىر خىيالىڭىزنى ۇئنـى
ەئمهلــــگه ائشــــۇرۇش يولىــــدىكى
ىئنتايىن ېئنىق مهقسهت ،ىئزچىللىـق
ۋە كۆيــۈپ تۇرغــان ىئــستهك بىــلهن
بىرلهشتۈرســىڭىز ،ۇئ خىيــالىڭىز بىــر
ەئمهلىي نهرسىگه ،بولۇپمۇ ىئنتـايىن
كۈچلۈك نهرسىگه ائيلىنىدۇ.
ەئينــى ۋاقىتتــا ،ېئــدۋىن بــارنﯧس
ىئــسىملىك بىــر ســهرگهردان تومــاس
ېئدىـسونغا شــﯧرىك بولـۇش نىيىــتىگه
كﯧلىپتـــۇ .لـــﯧكىن ،ۇئ دەســـلىپىدىال
مۇنــــداق ىئككــــى مهســــىلىگه دۇچ
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كﯧلىپتـــۇ :بىـــرى ،بـــارنﯧس تومـــاس
ېئدىــــسوننى تونۇمايــــدىكهن .يهنه
بىــرى بولــسا ،ۇئنىــڭ پــويىز بﯧلىتــى
ېئلىپ ،تومـاس ېئدىـسوننىڭ قﯧـشىغا
بارغۇدەك پۇلى يوق ىئكهن .كۆپىنچه
كىشىلهر بۇنداق ەئھۋالغا يولۇققانـدا
ۆئز نىيىتىـــدىن يانغـــان بـــوالتتى.
لﯧكىن بـارنﯧس ۇئنـداق قىلمـاپتۇ .ۇئ
تومــــاس ېئدىــــسوننىڭ شــــىركىتى
جايالشقان شهھهرگه يـۈك پويىزىغـا
چۈشـــــۈپ بﯧرىپتـــــۇ .پـــــويىزدىن
چۈشكهندە ،بارنﯧس بىـر سـهرگهردان
تۈســـىنى ائلغـــان بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ
خىيـــالى بولـــسا بىـــر پادىـــشاھنىڭ
تۈسىنى ائلغان—ۇئنىڭ ىئستىكى بىر
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ائدەتتىكـــى ىئـــستهك ەئمهس ،بىـــر
ائرزۇ ەئمهس ،بىــر ۈئمىــدمۇ ەئمهس
بولـــۇپ ،ۇئ بىـــر ىئنتـــايىن ېئنىـــق
ائساسىي نىشان ىئـدى .ۇئ بـارلىقىنى
ائتا قىلىش ائرقىلىـق ۆئز ىئـستىكىنى
ەئمهلگه ائشـۇرۇش ۈئچـۈن قهتىئـي
ىئرادە باغلىغان.
بارنﯧس ائلدىن دﯦيىـشىپ قويمـايال
ېئدىـسوننىڭ ىئشخانىـسىغا كهلــگهن.
ســــﯧكرﯦتار ۇئنىڭــــدىن نﯧمىــــشقا
كهلگهنلىكىنــى ســورىغاندا ،بــۇ يــاش
يىگىت ھﯧچ قانـداق ەئيمهنمهسـتىنال
»مهن ېئدىــسونغا شــﯧرىك بــولغىلى
كهلــــدىم« ،دەپ جــــاۋاب بهرگهن.
بارنﯧس ېئدىـسون بىـلهن كۆرۈشـۈپ،
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بىر ساەئت سۆزلهشـكهن .شـۇنىڭدىن
كﯧيىنال ېئدىسوننىڭ زاۋۇتىدا تـازىلىق
ىئشچىــسى بولــۇپ ىئــش باشــلىغان.
يىلـــالر ۆئتـــكهن .ەئممـــا بـــارنﯧس
ۆئزىنىــڭ ائساســىي نىــشانى قىلغــان
نهرســــىگه يﯧقىنمــــۇ كــــﯧلهلمىگهن.
شۇنداقتىمۇ ۇئنىڭ كۆڭلىدە بىر ىئـش
توختىمــاي يــۈز بﯧرىــپ تۇرغــان :ۇئ
ۆئزىنىــڭ ېئدىــسونغا شــﯧرىك بولــۇش
ىئــستىكىنى كۈنــسايىن كۈچهيتىــپ
ماڭغــان .ۆئز ىئرادىــسىدىن قىلچىمــۇ
يانماي ،بىرەر پۇرسـهتنىڭ كﯧلىـشىنى
ســـهۋرچانلىق بىـــلهن كـــۈتكهن ،ۋە
ۇئنىڭغــا تهييــار بولــۇپ تۇرغــان .ۇئ
ۆئزىــگه» :بۇنىــڭ نــﯧمه پايدىــسى؟
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مهن پىالنىمنى ۆئزگهرتىپ ،بىـر مـال
ســاتقۇچى بولــۇپ ســىناپ باقــاي«،
دﯦمىگهن .ۇئنىڭ ەئكسىچه» ،مهن بۇ
يهرگه ېئدىـــسونغا شـــﯧرىك بولـــۇش
ۈئچۈن كهلدىم .مۇشۇ ىئـش ۈئچـۈن
ۆئمرۈمنىــڭ قالغــان قىــسمى ســهرپ
بولسىمۇ بولسۇنكى ،مهن چوقـۇم ۆئز
نىــشانىمنى ەئمهلــگه ائشــۇرىمهن«،
دﯦــــگهن .ۇئ ھهقىــــقهتهن قهتىئــــي
نىيهتكه كهلگهن .بىر ىئنتايىن ېئنىـق
مهقسهتنى كۆڭۈلدە تۇرغۇزۇپ ،ۇئنى
ائدەمنىـــــڭ پۈتـــــۈن ۋۇجـــــۇدىنى
قاپلىۋالىدىغان دەرىجىـگه كهلگـۈچه
كۆڭۈلــدە ســاقالپ ،ۇئنىڭغــا يﯧــتىش
ۈئچۈن توختاۋسىز كۈرەش قىلغاندا،
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ائدەم ھهقىقهتهن كۆزلىگهن ۈئنۈمگه
ېئرىشهلهيدۇ.
بارنﯧس ېئدىـسونغا شـﯧرىك بولـۇش
پۇرســـىتىنى كۈتـــۈپ ،ېئدىـــسوننىڭ
زاۋۇتىــدا جهمىئــي  5يىــل تــازىلىق
ىئشچىـــسى بولغـــان-1888 .يىلـــى
ېئدىسون بىـر ۈئنائلغـۇ ماشىنىـسىنى
كهشــــــىپ قىلغانــــــدا ،ۇئنىــــــڭ
شـــىركىتىدىكى بازارالشـــقا مهســـۇئل
بولغــــان كىــــشىلهر »بــــۇ ماشــــىنا
سـﯧتىلمايدۇ« ،دەپ قـاراپ ،ۇئنىڭغــا
ائنــچه قىزىقمىغــان .بــارنﯧس بولــسا
»ۇئنــــى مهن ســــاتااليمهن« ،دەپ
وئيــالپ ،بــۇ خىيــالىنى ېئدىــسونغا
ېئيتقان .ېئدىسون بولسا ۇئنىڭغا بىـر
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پۇرســـهت بﯧرىـــشنى قـــارار قىلغـــان.
بــــارنﯧس ۇئ ماشــــىنىنى سﯧتىــــشتا
ىئنتـــــــايىن مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك
بولغانـــدىن كﯧـــيىن ،ۇئ ماشـــىنىنى
پۈتۈن ائمﯧرىكـا مىقياسـىدا سـﯧتىش
ۋە تــارقىتىش مــۇالزىمىتىنى بارنﯧــسقا
بهرگهن .شـــۇنداق قىلىـــپ بـــارنﯧس
ېئدىــــسونغا ھهقىــــقهتهن شــــﯧرىك
بولغان .شۇ ائرقىلىـق »وئيـالپ بـاي
بولـــۇش« قـــانۇنىيىتىنى بىـــر قﯧـــتىم
ىئــسپاتلىغان .ۇئ بــاي بولــۇپ3-2 ،
مىليـــون دولـــالر پۇلغـــا ېئرىـــشكهن
بولۇپ-20 ،ەئسىرنىڭ بﯧشىدىكى بـۇ
 3-2مىليــــون پــــۇل ســــﯧتىۋﯦلىش
قىممىتــى جهھهتــته -21ەئســىرنىڭ
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بهشــىدىكى  60مىليــون دولالردىــن
كــۆپرەك پۇلغــا تــوغرا كﯧلىــدۇ .بــۇ
يهردە ائشـــۇ پۇلـــدىنمۇ مـــۇھىمراق
وئرۇندا تۇرىدىغان نهرسه ،بارنﯧسنىڭ
مۇنداق بىر ىئـشنى ىئـسپاتلىغىنىدىن
ىئبــــارەت :ىئنــــسانالر ھــــازىرغىچه
بايقالغـــــان ،ىئنتـــــايىن ېئنىـــــق
بىلىملهردىــــن پايــــدىلىنىپ ،بىــــر
خىيـــــالنى ەئمهلىـــــي نهرســـــىگه
ائيالندۇرااليــدۇ .بــۇ بىلىــم تۆۋەنــدە
تونۇشــتۇرۇلىدىغان »ىئــستهك يــاكى
ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشان
پرىنسىپى« دىن ىئبارەت.
) (2ىئستهك
سىز مهيلى بىر چوڭ نهرسـىنى ائرزۇ
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قىلىــڭ ،يــاكى بىــر كىچىــك نهرســىنى
ائرزۇ قىلىـــڭ ،ۇئنىـــڭ چوقـــۇم بىـــر
ائساســىي مهقــسىتى بــار بولــۇپ ،بــۇ
مهقــــسهت ســــىزنىڭ كــــۆڭلىڭىزدە
ىئنتايىن ېئنىق ۋە كونكرﯦت بۆلىـشى
كﯧــرەك .ســىزنىڭ ىئــستىكىڭىز يــاكى
ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانىڭىز
بىــر كونكرﯦــت نىــشان بۆلىــشى ،بىــر
چوڭراق وئبيﯧكتىـپ بۆلىـشى ،يـاكى
ســـــىزنىڭ پۈتـــــۈن ھاياتىڭىزغـــــا
يﯧتهكچىلىـــــك قىلىـــــدىغان بىـــــر
پهلـــسهپىۋىلىك ھﯧكمهتلىـــك ســـۆز
بۆلىشىمۇ مۇمكىن .ەئگهر سـىز ۇئنـى
بىــــــر خىيالــــــدىن رﯦائللىققــــــا
ائيالنــــدۇرماقچى بولىدىكهنــــسىز،
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ۇئنىـــڭ نامايهندىـــسىنىڭ قانـــداق
بولىـــدىغانلىقىنى چوقـــۇم ىئنتـــايىن
ېئنىق بىلىشىڭىز كﯧرەك.
پسىخولوگىيىلىك پرىنسىپالر مۇنداق
دەيدۇ:
بىرىنچى ،ىئنسان بهدىنىنىڭ ھهر بىر
ىئختىيــارى ھهرىكىتىنــى ىئنــساننىڭ
خىيــــالى كهلتــــۈرۈپ چىقىرىــــدۇ،
كــونترول قىلىــدۇ ،ۋە يﯧتهكلهيــدۇ.
بۇنــداق جهريــان كۆڭۈلنىــڭ رولــى
ائرقىلىق ەئمهلگه ائشۇرۇلىدۇ.
ىئككىنچـــى ،ســـىزنىڭ ېئڭىڭىـــزدا
مهلــۇم بىــر خىيــال يــاكى ىئــدىيىنىڭ
مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى شــۇنىڭغا
مــــاس كﯧلىــــدىغان بىــــر خىــــل
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ھﯧســسىياتنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈپ،
ســىزنى ائشــۇ ھﯧســسىياتنى شــۇنىڭغا
ماس كﯧلىـدىغان بهدەن ھهرىكىـتىگه
ائيالندۇرۇشــــقا قىــــستايدۇ .بــــۇ
ھهرىــــكهت ســــىزنىڭ خىيالىڭىزغــــا
تهلتۆكۈس ۇئيغۇنالشقان بولىدۇ.
بــۇ پرىنــسىپنى باشــقىچىرەك بايــان
قىلــساق ،ســىز بىــر ناھــايىتى ېئنىــق
مهقسهتنى تالالپ ،ائشـۇ مهقـسهتنى
ەئمهلــگه ائشۇرۇشــقا قهتىئــي ىئــرادە
باغلىسىڭىز ،ائشـۇ تالالشـنى قىلغـان
پهيتـــتىن باشـــالپال ،بـــۇ مهقـــسهت
ســـىزنىڭ ېئڭىڭىزدىكـــى ھۆكـــۈمران
وئرۇنـــــدا تۇرىـــــدىغان خىيالغـــــا
ائيلىنىدۇ .شۇنىڭ بىـلهن سـىز ائشـۇ
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مهقــــسهتنى ەئمهلــــگه ائشــــۇرۇش
ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان ھهقىقىــــي
ەئھۋالالرغـــــــا ،ۇئچۇرالرغـــــــا ،ۋە
بىلىملهرگه سـهزگۈر بولـۇپ تۇرىـسىز.
سىز كۆڭلىڭىزگه بىر ىئنتـايىن ېئنىـق
مهقــــسهتنى وئرناتقــــان پهيتــــتىن
باشالپال ،سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز ائڭلىـق
ۋە ائڭــسىز ھالــدا ائشــۇ مهقــسهتنى
ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش ۈئچـــۈن زۆرۈر
بولغــان ماتﯧرىيــالالرنى يىغىــدۇ ،ۋە
ۇئالرنى ۆئزىدە ساقاليدۇ.
ىئـــستهك ســـىزنىڭ ھاياتىڭىزنىـــڭ
ېئنىق مهقسىتىنىڭ نﯧمه ىئكهنلىكىنـى
بهلگىلهيــدىغان ائمىلــدۇر .ســىزنىڭ
ائساســــىي ىئــــستىكىڭىزنىڭ نــــﯧمه
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ىئكهنلىكىنــــى باشــــقا ھــــﯧچ كىــــم
بهلگىـــلهپ بهرمهيـــدۇ .ۇئنـــى ســـىز
ۆئزىڭىز تاللىغان ھامان ،ۇئ سـىزنىڭ
ىئنتايىن ېئنىق ائساسىي نىشانىڭىزغا
ائيلىنىپ ،ۇئ بىر رﯦائللىققا ائيلىنىـپ
بولغـــۇچه ســـىزنىڭ كۆڭلىڭىزنىـــڭ
دىققهت مهركىزىدە تۇرىدۇ .باشقا بىر
زىــددىيهتلىك ىئــستهك كــۆڭلىڭىزگه
كىرمىگۈچه ،ەئسلىدىكى ىئستهك ۆئز
وئرنىنى بوشاتمايدۇ.
ەئگهر ســىز ۆئز ھايــاتىڭىز ۈئچــۈن
بىر ىئنتايىن ېئنىق ائساسىي نىشاننى
تاللىمايدىكهنـــــــسىز ،ســـــــىز ۆئز
ېئنﯧرگىيىڭىــــــــــز بىــــــــــلهن ۆئز
تهپهككـــۇرىڭىزنى ىئنتـــايىن كـــۆپ
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ىئشالرغا ۋە ھهر خىـل يۆنىلىـشلهرگه
چﯧچىۋﯦتىپ ،كـۈچىڭىزنى بىـر يهرگه
يىغالمايـــسىز ،ھهمـــدە قارارســـىز ۋە
ائجىز ھالهتته ياشايسىز .بۇ خۇددى
بىــر چوڭــايتقۇچى ەئيــنهك يــاكى
لﯧنزىغا وئخشاش .سـىز كـۈن نـۇرىنى
ائشــۇنداق بىــر ەئيــنهك بىــلهن بىــر
نۇقتىغــا ىئنتــايىن كۈچلــۈك ھالــدا
يىغىــــش ائرقىلىــــق ،بىــــر پهننــــى
كۆيــدۈرۈپ ،ۇئنــى تﯧشىۋﯦتهلهيــسىز.
ىئنتــايىن ېئنىــق مهقــسهتنىڭ رولــى
ەئنه شۇ چوڭايتقۇچى ەئينهكنىڭكـى
بىـــلهن وئخـــشاش .ەئگهر ســـىز ۇئ
ەئينهكنـــى ېئلىۋﯦتىـــپ ،وئخـــشاش
مىقــداردىكى كــۈن نــۇرىنى ھﯧلىقــى
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پهنـــــگه بىـــــرەر مىليـــــون يىـــــل
چۈشۈرســــىڭىزمۇ ،ۇئنــــى ھهرگىــــز
كۆيدۈرەلمهيسىز.
ســــىز ۆئزىڭىزنىــــڭ ىئــــستىكىنى
ىئنتـــايىن ەئســـتايىدىللىق بىـــلهن
تاللىــشىڭىز ،ھهمــدە ۇئنــى تــالالپ
بولغانــدىن كﯧــيىن ،ۇئنــى بىــر ۋاراق
قهغهزگه يﯧزىــــپ ،ھهر كــــۈنى كهم
دﯦگهنــــدە بىــــر قﯧــــتىم كــــۆرۈپ
تۇرااليــدىغان بىــر جايغــا چــاپالپ
قويۇشىڭىز كﯧرەك .بۇنداق قىلىـشنىڭ
پسىخولوگىيىلىك ائساسى بار .يهنـى،
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
ھايــــــــــاتىڭىزدىكى ىئــــــــــش-
پــاائلىيهتلىرىڭىزگه ائشــۇ مهقــسهت
ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ،سىزنى ائشۇ
مهقـــسهتنىڭ ىئچىـــگه يوشـــۇرۇلغان
نهرســـــــــىگه قهدەممـــــــــۇقهدەم
يﯧتهكلهيــــدىغان بىــــر ەئھــــۋالنى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشتىن ىئبارەت.
ســـــــىزنىڭ ۆئز ىئـــــــستىكىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا ىئنتايىن
قــــــــاتتىق وئرنۇتالىــــــــشىڭىزنىڭ
پـــــــسىخولوگىيىلىك پرىنـــــــسىپى
»ائپتوماتىــــك تهكلىــــپ« تىــــن
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ىئبـــارەت .ۇئ ســـىز ۆئز-ۆئزىڭىـــزگه
قايتــا-قايتــا بﯧرىــدىغان تهكلىپتــۇر.
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
ىئلىـــم-پهن تولـــۇق ىئـــسپاتلىغان
بولـــۇپ ،شـــۇنىڭغا ائساســـالنغاندا،
ســــىزنىڭ كــــۆڭلىڭىزگه ىئنتــــايىن
چوڭقۇر وئرناپ كهتكهن بىر ىئـستهك
ســىزنىڭ پۈتــۈن بهدىنىڭىــز بىــلهن
پۈتــۈن ۋۇجــۇدىڭىزنى ۆئزى بىــلهن
تويۇنــــدۇرۇپ ،كــــۆڭلىڭىزنى بىــــر
ىئنتـــــايىن كۈچلـــــۈك ماگنىتقـــــا
ائيالندۇرىــــــــــدۇ .ســــــــــىزنىڭ
ىئــستهيدىغىنىڭىز بىــر ەئمهلىــيهتكه
ۇئيغۇن نهرسىال بولىدىكهن ،ماگنىتقا
وئخـــشاپ قالغـــان كـــۆڭلىڭىز ســـىز
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ىئــــستىگهن نهرســــىلهرنى ۆئزىــــگه
تارتىــپ كﯧلىــدۇ .تومــاس ېئدىــسون
مانــا شــۇ پرىنــسىپتىن پايــدىلىنىپ،
ۆئزىنىڭ ەئسلىدىكى ىئنتايىن تـۆۋەن
وئرنىــــدىن ائمﯧرىكــــا ۋۇجۇدقــــا
كهلتۈرگهن تـارىختىكى ەئڭ داڭلىـق
كهشــــپىياتچى بولــــۇش وئرنىغــــا
كۆتــــۈرۈلگهن .بارنﯧــــسمۇ ائشــــۇ
پرىنــــسىپتىن پايــــدىلىنىپ ،بىــــر
ســـهرگهرداندىن بىـــر چـــوڭ بايغـــا
ائيالنغان .ېئيبرىخام لىنكولنمۇ ائشـۇ
پرىنــــسىپتىن پايــــدىلىنىپ ،بىــــر
كهمبهغهلنىـــــــــڭ بالىـــــــــسىدىن
ائمﯧرىكىنىــــــــڭ ەئڭ داڭلىــــــــق
پرﯦزىدﯦنتلىرىنىڭ بىرىگه ائيالنغان.
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ىئــالۋە :مﯧنىــڭ ھــازىرغىچه بولغــان
پۈتـــۈن ھاياتىمـــدا ائساســـىي رول
وئينىغــــان نهرســــىمۇ دەل ائشــــۇ
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىدىن
ىئبارەت.
يۇقىرىــدىكى ائپتوماتىــك تهكلىــپ
پرىنسىپىنى توغرا چۈشىنىش ۈئچۈن،
سىزگه مۇنداق بىر مىسال كۆرسىتهي.
ەئگهر سىزنىڭ ىئـستهيدىغىنىڭىز بىـر
يﯧڭــى ائپتوموبىــل بولــسا ،ســىزنىڭ
ائشــــۇنداق بىــــر ىئــــستىكىڭىزنىڭ
بولغىنى ۈئچـۈنال ۇئ ماشـىنا سـىزنىڭ
ۆئيىڭىزنىڭ ائلدىغا كﯧلىپ قالمايدۇ.
ەئممــا ســىزنىڭ ائشــۇ ماشــىنىغا بىــر
كۆيـــۈپ تۇرغـــان ىئـــستىكىڭىز بـــار
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بولىدىكهن ،بۇ ىئستهك سـىزنى ائشـۇ
ماشىنىنى ېئلىش ۈئچـۈن كﯧتىـدىغان
پۇلغا ېئرىشىش يولىـدا قوللىنىـدىغان
توغرا ھهرىكهتلهرگه يﯧتهكلهيدۇ.
) (3بىــــر ىئــــستهكنى ائلتۇنغــــا
ائيالندۇرۇشــــــــــــــنىڭ  6قهدەم-
باسقۇچلىرى
ەئگهر ســىزنىڭ بىــر بــاي بولــۇش
ىئــستىكىڭىز بولــسا ،ۇئنــى رﯦائللىققــا
ائيالندۇرۇش ۈئچـۈن تۆۋەنـدىكى 6
ېئنىق ،ەئمهلىي قهدەم-باسقۇچالرنى
بﯧسىشىڭىز كﯧرەك:
-1كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پـۇل
ىئــــــستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنىــــــق
بهلگىـــلهڭ :مهســـىلهن 50 ،مىـــڭ
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دولالر.
-2ســــىز ائشــــۇ پــــۇلنى قولغــــا
كهلتۈرگهنــــدىن كﯧــــيىن ،ۇئنىــــڭ
زاكىتىنى قانـداق بﯧرىـدىغانلىقىڭىزنى
ېئنىـــق بهلگىـــلهڭ—بـــۇ دۇنيـــادا
ھﯧچنﯧمه بهرمهي ،پهقهتال ائلىدىغان
ىئش يوق.
-3ائشۇ پۇلغا ېئرىشمهكچى بولغان
ۋاقىتنى ېئنىق بﯧكىتىڭ.
-4ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى قانــداق
ەئمهلــگه ائشــۇرۇش توغرىــسىدا بىــر
ېئنىق پىالن تۈزۈپ چىقىڭ .شۇنداقال
ســـىزنىڭ تهييـــارلىقىڭىز بولـــسۇن-
بولمىسۇن ،شۇ زامانال ىئش باشالڭ.
-5بىــر ۋاراق قهغهزگه يــۇقىرىقى 4
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نهرسىنى ناھـايىتى ېئنىـق ،ناھـايىتى
ىئخچام قىلىپ يﯧزىپ چىقىڭ.
-6قهغهزگه يﯧزىلغــان بــۇ نهرســىنى
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن
قوپقانــدىن كﯧيىــنال بىــر قﯧــتىم ،ۋە
ائخــشىمى ۇئخالشــتىن بــۇرۇن بىــر
قﯧــتىم ۈئنلــۈك وئقــۇپ چىقىــڭ .ســىز
ۇئنى وئقۇۋاتقاندا ،سىز »ائشۇ پۇلغـا
چوقــــۇم ېئرىــــشىمهن« ،دەپ ۆئز-
ۆئزىڭىــزگه ىئــشىنىپ ،ائشــۇ پۇلغــا
ېئرىشكهن ۋاقىتتىكى ەئھۋالالرنى كۆز
ائلـــــدىڭىزغا كهلتـــــۈرۈپ ،ائشـــــۇ
ۋاقىتتىكــى ھﯧســسىياتىڭىزنى بىلىــپ
تۇرۇڭ.
بۇ  6قهدەمنى ەئمهلگه ائشۇرۇشـتا
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»كۆيــۈپ تۇرغــان ىئــستهك« ســىزگه
ىئنتايىن زور ياردەم قىالاليدۇ .ەئگهر
ائشـــۇ پۇلغـــا ېئرىـــشىش ىئـــستىكى
ســــىزنىڭ پۈتــــۈن ۋۇجــــۇدىڭىزنى
چىرمىۋالىـــدىكهن ،ســـىزنىڭ ائشـــۇ
پۇلغا چوقۇم ېئرىـشهلهيدىغانلىقىڭىز
ھهققىـــدە ۆئز-ۆئزىڭىزنـــى قايىـــل
قىلىــــــشىڭىز ھهرگىــــــز تهســــــكه
توختىمايــــــــدۇ .ســــــــىزنىڭ ۆئز
ائرزۇيىڭىزغـــــا يﯧـــــتىش يولىـــــدا
تىرىشىــــــشىڭىز ،ســــــىزنىڭ بىــــــر
ائدىتىڭىـــزگه ائيالنـــسۇن .ســـىز ۇئ
ائرزۇيىڭىزدىن ھهرگىزمۇ ائيرىلمـاڭ:
ۇئنىڭ بىـلهن بىلـله ۇئخـالڭ ،ۇئنىـڭ
بىلهن بىلله تاماق يهڭ ،ۇئنىڭ بىلهن
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بىلــله وئينــاڭ ،ۇئنىــڭ بىــلهن بىلــله
ىئشلهڭ ،ۇئنىڭ بىلهن بىلـله ياشـاڭ،
ۋە ۇئنىڭ بىلهن بىلله وئيالڭ.
 .6ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﯞﻩ
ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ائلدىنقى بۆلـۈملهردە مهن مۇنـداق
ۇئقــــۇمالرنى تونۇشــــتۇردۇم :ســــىز
قايتـــا-قايتـــا مۇەئييهنلهشـــتۈرۈش
ائرقىلىق ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا
قــاتتىق وئرناتقــان ھهر قانــداق بىــر
ىئدىيه ائپتوماتىك ھالـدا بىـر پىـالن
ياكى اليىھىگه ائيلىنىدۇ .ۇئنىڭـدىن
كﯧــيىن بىــر خىــل كــۆرۈنمهس كــۈچ
مۇشــــۇ اليىھىــــدىن پايــــدىلىنىپ،
ســــىزنىڭ ھهرىكىتىڭىزنــــى ائشــــۇ
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پىالنـــدىكى مهقـــسهتنى ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشقا توغرىاليدۇ .سـىز ۆئزىڭىـز
تاللىغــان ھهر قانــداق بىــر ىئــدىيىنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
وئرنىتىشقا پايدىلىنىدىغان پرىنـسىپ
»ائپتوماتىـــــك تهكلىـــــپ« ،دەپ
ائتىلىدىغان بولۇپ ،ۇئ سـىز ۆئزىڭىـز
ۆئز كـــــــۆڭلىڭىزگه بﯧرىـــــــدىغان
تهكلىپتىن ىئبارەت.
خـــۇددى ېئلﯧكتـــر ېئنﯧرگىيىــــسى
زاۋۇت-كارخـــانىالردىكى چـــاقالرنى
چۆرگىلىتىــپ ،ىئنــسانىيهت ۈئچــۈن
مىڭلىغــان-مىليونلىغــان شــهكىلدە
خىزمهت قىلىدىغىنىغا ،ياكى بولمىسا
تـــوغرا پايدىالنمىغانـــدا ھايـــاتنى
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ائســتىن-ۈئســتۈن قىلىۋﯦتىــدىغىنىغا
وئخــــــــــشاش ،ەئگهر تــــــــــوغرا
پايدىالنـسىڭىز ائپتوماتىـك تهكلىـپ
پرىنــــسىپىمۇ ســــىزنى تىنچلىــــق ۋە
گۈللىنىـــشنىڭ ېئگىـــز چوققىلىرىغـــا
چىقىرااليدۇ .شـۇنداقال ،ەئگهر تـوغرا
پايدىلىنالمىــــــسىڭىز ،ۇئ ســــــىزنى
ائزاب-وئقــــــــــــــــــــــــۇبهت ۋە
كهمبهغهلچىلىكنىـــڭ وئي-چوڭقـــۇر
چۈشــــۈرۈۋﯦتهلهيدۇ .ائپتوماتىــــك
تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ بۇنــداق رولــى
بىـــر ىئـــدىيىنى ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىڭىزغــــا وئرنىــــتىش ائرقىلىــــق
ەئمهلــــگه ائشــــىدۇ .مهن مهزكــــۇر
بۆلۈمــدە بىــر ىئــدىيىنى يوشــۇرۇن
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ائڭغـــــا وئرنىتىـــــشتا كهم بولـــــسا
بولمايدىغان بىر قانچه ېئلﯧمﯧنتالرنـى
تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن.
) (1ېئتىقــــــــــــاد بىــــــــــــلهن
مۇەئييهنلهشتۈرۈش
ھازىرقى زامانـدا كـۆپىنچه كىـشىلهر
»ېئتىقــاد« دﯦــگهن ســۆزنى »دىنىــي
ېئتىقــاد ،دىنىــي ەئقىــدە« دﯦــگهن
ســۆزلهر بىــلهن وئخــشاش مهنىــدە
ىئـــشلىتىدۇ .لـــﯧكىن ،ناپولىيوننىـــڭ
كىتابىدا بۇ سۆز »سىزنىڭ مهلـۇم بىـر
ىئــــــــشنى قىالاليــــــــدىغانلىقىڭىز
توغرىسىدىكى ۆئز-ۆئزىڭىزگه بولغان
ىئشهنچ ،قاراش ،مـۇتلهق ۋە قهتىئـي
تهۋرەنمهس ەئقىدە« دﯦگهن مهنىـدە
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ىئشلىتىلگهن.
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ
بىــــــر ىئــــــستهكنى رﯦائللىققــــــا
ائيالندۇرۇشـــتىكى مـــۇھىم رولىنـــى
چۈشىنىـــــشته ،ائلـــــدى بىـــــلهن
تۆۋەندىكى باياناتنى توغرا ۋە تولۇق
چۈشـــىنىۋﯦلىش ىئنتـــايىن مـــۇھىم:
ېئتىقاد كۆڭۈلنىـڭ بىـر خىـل ھـالىتى
بولــۇپ ،ۇئنــى ائپتوماتىــك تهكلىــپ
پرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ،يوشـۇرۇن
ائڭغــا تهكــرار ۆئگىــتىش ائرقىلىــق
ۋۇجۇدقا كهلتۈرگىلى بولىدۇ .تهكـرار
مۇەئييهنلهشـــــتۈرۈش ھهرىكىتـــــى
سىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغـا بـۇيرۇق
بهرگهن بىـــلهن وئخـــشاش بولـــۇپ،
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ۆئزىڭىـــزدە ېئتىقـــاد ھﯧســـسىياتىنى
ۆئزلۈكىـــــــدىن يﯧتىلدۈرۈشـــــــنىڭ
ھــازىرغىچه بايقالغــان بىــردىن-بىــر
ۈئنۈملۈك ۇئسۇلىدۇر.
ســـــىزنىڭ ەئقىـــــدىڭىز ،يـــــاكى
ېئتىقــــادىڭىز ،ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىزنىـــــــــڭ ھهرىكىتىنـــــــــى
بهلگىلهيـــدىغان ېئلﯧمﯧنـــت بولـــۇپ
ھﯧــسابلىنىدۇ .ســىز ھهر قانــداق بىــر
ىئـــستهكنى ۆئزىڭىزنىـــڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىغا »ۇئ چوقۇم ەئمهلگه ائشىدۇ«
دﯦـگهن ەئقىـدە بىـلهن تۇرغۇزغانــدا،
ســــــىزنىڭ يوشــــــۇرۇن ېئڭىڭىــــــز
پايدىلىنىــــــشقا بولىــــــدىغان ەئڭ
بىۋاسىته ۋە ەئڭ ەئمهلىي يـولالردىن
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پايــدىلىنىپ ۇئنــى ۆئزىنىــڭ مــاددىي
ېئكۋىۋالﯧنتىغــا ائيالندۇرىــدۇ .يهنــى،
بۇنى باشقىچىرەك بايان قىلساق ،سىز
بىــر ىئــستهكنى يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا
وئرناتقان ۋاقىتتا ،ۇئنى چوقـۇم »بـۇ
ىئستىكىم چوقۇم ەئمهلگه ائشـىدۇ«،
دﯦگهن ەئقىدە يـاكى ېئتىقـاد بىـلهن
بىرلهشــتۈرۈپ ،يــاكى ۇئ ىئــستهكنى
يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا ائشــۇنداق بىــر
ەئقىــدە يــاكى ېئتىقــاد دەرىجىــسىگه
كۆتــــۈرۈپ تــــۇرۇپ وئرنىتىــــشىڭىز
كﯧرەك .ۇئنـداق قىلمايدىكهنـسىز ،ۇئ
ىئــــستهك ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن
ېئڭىنىڭ ھهرىكىتىنى كونترول قىلىـش
رولىنى ۆئتىيهلمهيدۇ.
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)» (2بىتهلهيلىـــك« نـــى كىـــشىلهر
ۆئزلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
دۇنيـــادا مىليونلىغـــان ائدەمـــلهر
بـــــاركى ،ۇئالر ۆئزلىرىنىـــــڭ بىـــــر
كهمــــبهغهل ھــــالهتكه چۈشــــۈپ
قﯧلىشىنى ،يـاكى مهغلـۇپ بۆلىـشىنى
»بىتهلهيلىك« ياكى »تهلهيسىزلىك«
دەپ ائتىلىــدىغان بىــر خىــل غهلىــته
كۈچنىــڭ تهســىرىدىن بولغــان ،دەپ
قارايدۇ .ھهمدە »ۇئنـى بىـز ۆئزىمىـز
كـــــــونترول قىاللمـــــــايمىز« ،دەپ
وئياليــــدۇ .ەئمهلىيهتــــته بولــــسا،
ۇئالرنىــــڭ كــــۈلپىتى بىــــلهن نهس
بﯧسىــشىنى ۇئالر ۆئزلىــرى كهلتــۈرۈپ
چىقارغان .يهنى ،ۇئالرنىڭ يوشـۇرۇن
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ېئڭىغــا »مهن بىــر بىــتهلهي ائدەم«،
دﯦـــگهن ســـهلبىي قـــاراش وئرنـــاپ
كهتــكهن بولــۇپ ،يوشــۇرۇن ائڭ بىــر
سهلبىي ماھىيهتلىك قاراشقا خـۇددى
بىــر ىئجــابىي ماھىيهتلىــك قاراشــقا
وئخـــشاشال مـــۇائمىله قىلىـــدىغان
بولغاچقا ،ۇئالرنىـڭ يوشـۇرۇن ېئڭـى
ائشــۇ ســهلبىي تونۇشــنى رﯦائللىققــا
ائيالندۇرغان .ەئگهر سىز بىر سهلبىي
ىئــدىيىنى كــاللىڭىزدا نۇرغــۇن قﯧــتىم
تهكـــــرارالپ وئيالۋﯦرىدىكهنـــــسىز،
يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىـــز ۇئنـــى ۆئزىـــگه
ائخىرى قوبۇل قىلىدۇ ،ھهمدە ۇئنـى
ەئڭ ەئمهلىــــي قهدەم-باســــقۇچالر
بىــــلهن رﯦائللىققــــا ائيالنــــدۇرۇش
140

ۈئچۈن ھهرىكهت قوللىنىدۇ.
بىتهلهيلىك ېئڭىـدىن ساقلىنىـشتىن
باشقا ،سىز ۆئزىڭىزگه نىـسبهتهن بىـر
ىئــشهنچ تۇرغۇزغانــدا ،ۇئنــى چوقــۇم
يوشـــــــۇرۇن ائڭ دەرىجىـــــــسىدە
تۇرغۇزۇشـــىڭىز كﯧـــرەك .ەئگهر ســـىز
ۆئزىڭىزنىـــڭ مهلـــۇم بىـــر ىئـــشنى
ۋۇجۇدقــــــــا چىقىرااليــــــــدىغان
قابىلىيىتىگه نىـسبهتهن كاللىڭىزنىـڭ
ائرقـــا تهرىپىـــدە بولـــسىمۇ ائزراقـــال
گۇمانــدا بولىدىكهنــسىز ،يــاكى ســىز
يالغاندىن ۆئز-ۆئزىڭىزگه ىئشهنگهن
بىــر قىيـــاپهتكه كىرىۋالىدىكهنـــسىز،
قىلماقچى بولغان ىئشىڭىز ھهرگىزمـۇ
ۈئنۈم بهرمهيدۇ.
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) (3ھﯧسسىيات بىـلهن بىرلهشـكهن
تهپهككۇر
پهقهت ھﯧســـسىياتالر بىـــلهن زىـــچ
بىرلهشــــتۈرۈلگهن وئي-خىيــــالالرال
يوشـــۇرۇن ائڭغـــا ھهقىقىـــي تـــۈردە
تهســـــىر كۆرســـــىتهلهيدۇ .كـــــۆپ
ســـاندىكى كىـــشىلهر كهيپىيـــات ۋە
ھﯧســـسىيات تهرىپىـــدىن كـــونترول
قىلىنىـــــدۇ .شـــــۇنداق بولغاچقـــــا
ھﯧســــــسىياتالر ىئچىــــــدىكى ەئڭ
مـــۇھىملىرىنى وئبـــدان بىلىـــۋﯦلىش
ناھــــــــايىتى زۆرۈر .ائساســــــــلىق
ھﯧســـسىياتالردىن  7ىئجـــابىي ۋە 7
ســهلبىي ھﯧســسىياتالر بــار بولــۇپ،
ســــهلبىي ھﯧســــسىياتالر ســــىزنىڭ
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خىيالىڭىزغا تهبىىئـي ھالـدا كىرىـپ،
ســـىزنىڭ يـــاردىمىڭىزگه تايانمـــايال
تـــوپ-تـــوغرا ســـىزنىڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىڭىزغــا يﯧتىــپ بارىــدۇ .ىئجــابىي
ھﯧســـــسىياتالرنى بولـــــسا ،ســـــىز
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىدىن
پايــــدىلىنىپ ،خــــۇددى وئكــــۇل
ۇئرغانـــــــدەك ۆئز كـــــــۆڭلىڭىزگه
كىرگۈزمىــسىڭىز بولمايــدۇ .شــۇنداق
قىلغانـــدىن كﯧيىـــنال ،ۇئ ىئجـــابىي
ھﯧســــسىياتالر ســــىزنىڭ يوشــــۇرۇن
ېئڭىڭىزغا يﯧتىپ بارااليدۇ.
بـــۇ ھﯧســـسىياتالر ،يـــاكى تۇيغـــۇ
ىئمپۇلـــسلىرى ،خـــۇددى خﯧمىرغـــا
سالىدىغان خﯧمىرتۇرۇچقا وئخـشاش
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بولــۇپ ،خىيــال ىئمپۇلــسلىرىنى بىــر
پاســـسىپ ھـــالهتتىن بىـــر ائكتىـــپ
ھــالهتكه ۆئزگهرتىــدىغان ھهرىــكهت
ېئلﯧمﯧنتــــى بولــــۇپ ھﯧــــسابلىنىدۇ.
شۇڭالشقا ھﯧسسىيات بىلهن ناھايىتى
ياخـــشى بىرلهشـــتۈرۈلگهن خىيـــال
ىئمپۇلــسلىرى »ســوغۇق ســهۋەبلهر«
تۈپهيلىــــدىن باشــــالنغان خىيــــال
ىئمپۇلسلىرىغا قارىغاندا كۆپ ائسـان
ۈئنۈم بﯧرىدۇ.
يهتـــــته ائساســـــلىق ىئجـــــابىي
ھﯧسسىياتالر مۇنۇالردىن ىئبارەت:
-1ىئستهك ھﯧسسىياتى
-2ېئتىقاد ھﯧسسىياتى
-3مۇھهببهت ھﯧسسىياتى
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-4جىنــــــــسىي مۇناســــــــىۋەت
ھﯧسسىياتى
-5قىزغىنلىق ھﯧسسىياتى
-6رومانتىك ىئشالر ھﯧسسىياتى
-7ۈئمىد ھﯧسسىياتى
ىئجابىي ھﯧسسىياتالردىن بـۇالردىن
باشقىسىمۇ بار بولـۇپ ،بـۇ يهتتىـسى
ۇئالرنىــــڭ ىئچىــــدىكى ىئجــــادىي
تىرىــشچانلىقتا كىــشىلهر ەئڭ كــۆپ
قوللىنىـــــدىغان ۋە ەئڭ كۈچلـــــۈك
ھﯧسسىياتالردۇر.
يهتـــــته ائساســـــلىق ســـــهلبىي
ھﯧسسىياتالر مۇنۇالردىن ىئبارەت:
-1قورقۇش ھﯧسسىياتى
-2قىزغىنىش ھﯧسسىياتى
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-3ۆئچمهنلىك ھﯧسسىياتى
-4ىئنتىقام ېئلىش ھﯧسسىياتى
-5ائچ كۆزلــــــۈك )بﯧخىللىــــــق(
ھﯧسسىياتى
-6خۇراپاتلىق ھﯧسسىياتى
-7ائغرىنىش ھﯧسسىياتى
ىئنــــسان كۆڭلىــــدە ىئجــــابىي ۋە
ســهلبىي ھﯧســسىياتالر بىــرال ۋاقىتتــا
تهڭ مهۋجۇت بولـۇپ تۇرالمايـدۇ—
چوقۇم ۇئالرنىـڭ بىـرى ھۆكۈمرانلىـق
وئرۇنــــــدا تۇرىــــــدۇ .ىئجــــــابىي
ھﯧســـــــسىياتنى كـــــــۆڭلىڭىزدىكى
ھۆكـــۈمران وئرۇنغـــا وئلتۇرغـــۇزۇش
ســىزنىڭ مهســۇئلىيىتىڭىز بولــۇپ ،بــۇ
ىئــشتا ائدەت قــانۇنىيىتى ســىزگه زور
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دەرىجىـــــدە يـــــاردەم قىالاليـــــدۇ.
ىئمكانىيهتنىـــڭ بـــارىچه ۆئزىڭىـــزدە
ىئجابىي ھﯧسسىياتالرنى قـوللىنىش ۋە
ۇئالردىـــن پايـــدىلىنىش ائدىتىنـــى
يﯧتىلدۈرۈڭ .شۇنداق قىلىش ائرقىلىق
سىز قهلبىڭىزنى ىئجابىي ھﯧسسىياتالر
بىلهن تهلتۆكۈس تولدۇرۇپ ،سهلبىي
ھﯧســسىياتالرنى كــۆڭلىڭىزگه زادىــال
كىـــرەلمهس قىلىۋﯦتهلهيـــسىز .ســـىز
مۇشۇ ۇئسۇلدىن ەئينهن ۋە داۋاملىق
پايــدىلىنىش ائرقىلىــق ۆئزىڭىزنىــڭ
يوشـــــۇرۇن ېئڭىنـــــى پۈتـــــۈنلهي
تىزگىنلىيهلهيـــــــسىز .يوشـــــــۇرۇن
ېئڭىڭىزدا بىرال سهلبىي ھﯧسسىياتنىڭ
مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى ســىزنىڭ
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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
قىلىــدىغان نهرســه بولــۇپ ،ھــﯧس-
تۇيغــۇ بﯧــرىلگهن ۋە ېئتىقــاد بىــلهن
بىرلهشــــتۈرۈلگهن خىيــــالالر شــــۇ
ۋاقىتنىڭ ۆئزىدىال ۆئزلىرىنىڭ ماددىي
ېئكۋىۋالﯧنتىغا ۆئزگىرىشكه باشاليدۇ.
ىئــالۋە :ەئگهر ســىزنى وئنلىغــان-
يــــۈزلىگهن كىــــشىلهر قــــولالپ ۋە
ائلقىـــــشالپ ،پهقهت بىـــــرال ائدەم
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ســــــىزگه تــــــۆھمهت چــــــاپالپ،
ائدالهتسىزلىك بىلهن ھۇجۇم قىلغـان
ۋە زەربه بهرگهن بولـــــسا ،ســـــىزگه
قالغـــــان وئنلىغـــــان-يـــــۈزلىگهن
ائدەملهرنىـــڭ قىلغىنىغـــا قارىغانـــدا
ائشۇ بىر ائدەمنىڭ قىلغىنـى بهكـرەك
تهســــىر قىلىــــدۇ .بــــۇ تهســــىرنى
كۆڭلىڭىزدىن چىقىرىۋﯦتىش ۈئچۈنمۇ
خﯧلى ۇئزۇن ۋاقىـت كﯧتىـدۇ .بۇنىـڭ
ســهۋەبى ،يۇقىرىــدا ېئيتىلغىنىــدەك،
بىـــر ســـهلبىي ھﯧســـسىيات بىـــلهن
بىرلهشكهن خىيال سىزنىڭ يوشـۇرۇن
ېئڭىڭىزغا ھﯧچ قانداق توسالغۇ يوقال
ۇئدۇل يﯧتىــــپ بارىدىغانلىقىــــدۇر.
ھازىرقى مىسالدا ،سـىزنىڭ يوشـۇرۇن
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ېئڭىڭىزغـــــا كىـــــرگهن خىيالغـــــا
ۆئچمهنلىــــك ۋە ىئنتىقــــام ېئلىــــش
ھﯧسسىياتلىرى قوشۇلغان بولىدۇ.
) (4ھهر قانـــداق بىـــر تهپهككـــۇر
ۆئزىــــگه ۆئزى بىــــلهن وئخــــشاش
تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ
بىر باياناتنىڭ راست يـاكى يالغـان
بۆلىشىدىن قهتىئي نهزەر ،ۇئنـى سـىز
ۆئز-ۆئزىڭىـــــزگه قايتـــــا-قايتـــــا
تهكـــرارالپ دەۋﯦرىدىكهنـــسىز ،ســـىز
ائخىرى ۇئنىڭغا »بـۇ راسـت« ،دەپ
ىئــشىنىدىغان بولــۇپ قالىــسىز .بىــر
يالغــان گهپنــى ۆئزىڭىــزگه قايتــا-
قايتىالپ دەۋەرسىڭىز ،ەئڭ ائخىرىدا
ۇئنىــڭ يالغــانلىقىنى ۇئنتــۇپ ،ۇئنــى
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راســت ،دەپ قوبــۇل قىلىــسىز .ھهتتــا
»ۇئ راســـــــت« ،دەپ رەســـــــمىي
ىئشىنىسىز .سـىزنىڭ ھـازىرقى روھىـي
ھــــالىتىڭىزنى ســــىز كــــۆڭلىڭىزدە
مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشقا يول قويغان
ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى خىيـــالالر
بهلگىلىــگهن .ســىز ۆئز كــۆڭلىڭىزگه
مهقــــسهتلىك ھالــــدا وئرناتقــــان،
ائلقىشالش تۇيغۇسـى بىـلهن مهدەت
بهرگهن ،ھهمدە بىر ياكى بىـر قـانچه
ھﯧســسىياتالر بىــلهن بىرلهشــتۈرگهن
ھهر قانداق بىـر خىيـال سـىزنىڭ ھهر
بىــــــر ھهرىكىتىڭىــــــز ،ھهر بىــــــر
پاائلىيىتىڭىز ،ۋە ھهر بىر قىلىقىڭىزنى
يﯧتهكلهيــدىغان ۋە تىزگىنلهيــدىغان
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قوزغاتقۇچ كۈچكه ائيلىنىدۇ.
ىئـــالۋە :ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى
مىللهتــلهر مهخــسۇس اليىھىلهنــگهن
رادىوئ ،تﯧلﯧۋىزور ،ۋە گﯧزىـت-ژۇرنـال
تهشۋىقاتلىرى ،مهخسۇس پىالنالنغان
مهكـــتهپ تهربىيىـــسى ۋە سىياســـىي
ۆئگىنىــــــــشلهر ،ۋە پۈتــــــــۈنلهي
بۇرمىالنغـــان تـــارىخىي ماتﯧرىيـــالالر
ائساســـــىدىكى تهشـــــۋىقاتالردىن
پايــــدىلىنىپ ،كىــــشىلهرگه پهقهت
مهقسهتلىك ھالدا ائلـدىن تالالنغـان
ۇئچۇرالرنىال يهتكۈزۈپ ،يۇقىرىدىكى
قانۇنىيهتتىن پايـدىلىنىپ ،بﯧقىنـدى
مىلــــلهت خهلقلىرىنىــــڭ كــــۆڭلىنى
باشــقىچه پروگراممىاليــدۇ ،ھهمــدە
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ۇئالرنىـــڭ كـــۆڭلىنى مۇســـتهملىكه
قىلىـــدۇ .شـــۇ ائرقىلىـــق بﯧقىنـــدى
مىللهت خهلقلىرىنىڭ شـۇ ۋاقىتتىكـى
ەئھۋالالرغــا بولغــان پوزىتسىيىــسىگه
تهسىر كۆرسـىتىپ ،ۇئالرنـى ەئقىلـگه
تايىنىـــــپ ەئمهس ،ھﯧســـــسىياتقا
تايىنىــپ ىئــش قىلىــدىغان قىلىــپ،
ۇئالرنــى ائڭلىــق ۋە ائڭــسىز ھالــدا
ھۆكۈمران وئرۇنـدىكى مىللهتلهرنىـڭ
ىئرادىــسى بــويىچه ىئــش قىلىــدىغان
ائدەملهرگه ۆئزگهرتىۋﯦتىدۇ.
تۆۋەندىكى جۈمله بىر ھهقىقهتنىـڭ
ىئنتــــايىن مــــۇھىم تهســــۋىرىدۇر:
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.
ھﯧســــسىياتالرنىڭ بىــــرى بىــــلهن
ماگنىتالشتۇرۇلغان بىـر خىيـالنى بىـر
دانه ۇئرۇققا وئخشىتىشقا بولىدۇ .بـۇ
ۇئرۇقنـــــى بىـــــر مـــــۇنبهت يهرگه
تﯧرىسىڭىز ،ۇئ بىخلىنىدۇ ،چوڭىيىدۇ،
ائنـــدىن قايتـــا-قايتـــا كۆپىيىـــدۇ.
ەئســلىدىكى بىــر دانه كىچىــك ۇئرۇق
وئخشاش خىلدىكى سان-ساناقسىز،
مىڭلىغــان-مىليونلىغــان دانچىالرغــا
ائيلىنىدۇ.
ىئنسان كۆڭلى ۆئزىدىكى ھۆكۈمران
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وئرۇنــدا تۇرىــدىغان خىيالغــا مــاس
كﯧلىــــــدىغان باشــــــقا خىيــــــال
ىئمپۇلـــسلىرىنى توختاۋســـىز ھالـــدا
ۆئزىــــگه تارتىــــپ تۇرىــــدۇ .ســــىز
كۆڭلىڭىزدە ساقالۋاتقان ھهر قانـداق
بىـــر خىيـــال ،ىئـــدىيه ،پىـــالن ۋە
مهقسهت ۆئزىنىڭ باشقا تۇغقانلىرىنى
ۆئزىــگه تارتىــدۇ .بــۇ تۇغقــانلىرىنى
ۆئزىنىڭ كۈچىگه قوشۇپ ،ۈئزلۈكـسىز
چوڭىيىـــــــپ ،ۇئ ەئڭ ائخىـــــــرى
ەئســــلىدىكى خىيــــالنى كۆڭلىــــدە
ســــاقلىغان كىــــشىنىڭ ائساســــىي
قوزغاتقۇچى كۈچىگه ائيلىنىدۇ.
ۇئنـــداقتا ەئســـلىدىكى ىئـــدىيه،
پىــالن ،يــاكى مهقــسهت ۇئرۇقىنــى
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كـــۆڭلىڭىزگه قانـــداق وئرنـــاتقىلى
بولىدۇ؟ ۇئنى ۆئز ىئچىڭىزدە قايتـا-
قايتــــا تهكــــرارالش ائرقىلىــــق ۆئز
كـــۆڭلىڭىزگه وئرنـــاتقىلى بولىـــدۇ.
شۇڭالشقا سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائساسـىي
مهقـــسىتى يـــاكى ىئنتـــايىن ېئنىـــق
ائساســىي نىــشانىنىڭ باياننامىــسىنى
ېئنىــــق يﯧزىــــپ چىقىــــپ ،ۇئنــــى
يادلىۋﯦلىــپ ،ۇئ ســىزنىڭ يوشــۇرۇن
ېئڭىڭىزغا يﯧتىپ بـارغىچه ھهر كـۈنى
ۈئنلــۈك ائۋاز بىــلهن قايتــا-قايتــا
وئقۇشىڭىز كﯧرەك.
سىز كۆڭلىڭىزنى ىئگىـلهپ تۇرۇشـقا
يـول قويغـان ھۆكـۈمران وئرۇنـدىكى
خىيـــال ســـىزنىڭ ھـــازىرقى روھىـــي
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ھــالىتىڭىزنى بهلگىلهيــدۇ .شــۇنداق
بولغاچقا ،ەئگهر سىز شۇنداق تالالش
قىلسىڭىز ،سىز بۇرۇنقى يامان ىئـشالر
تۈپهيلىـــدىن كـــۆڭلىڭىزگه كىرىـــپ
قالغ ـان ناچــار تهســىرلهرنى چــۆرۈپ
تاشلىۋﯦتىپ ،ۆئزىڭىزنىـڭ بۇنىڭـدىن
كﯧيىنكـــى ھايـــاتىنى ۆئزىڭىـــز ائرزۇ
قىلغــان بــويىچه وئرۇنالشتۇرااليــسىز.
مهسىلهن ،سـىز ۆئزىڭىزنىـڭ مهنىـۋى
بـــايلىقلىرىنى بىـــر قﯧـــتىم ېئـــنىقالپ
چىقىــش ائرقىلىــق ،ۆئزىڭىزنىــڭ ەئڭ
چـــوڭ ائجىزلىقـــى ۆئز-ۆئزىڭىـــزگه
بولغــــان ىئــــشهنچىنىڭ كهمچىــــل
ىئكهنلىكىنــى بايقىــشىڭىز مــۇمكىن.
بـــۇنى ســـىز ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ
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پرىنـــسىپى ائرقىلىـــق يﯧڭهلهيـــسىز،
ھهمدە ۇئنـى غهيـرەت-جاسـارەتكه
ائيالندۇرااليسىز .بۇنىڭ ۈئچۈن سـىز
بىــــر قىــــسىم ىئجــــابىي خىيــــال
ىئمپۇلسلىرىنى ائددىي سۆزلهر بىـلهن
يﯧزىپ چىقىپ ،ۇئالرنـى يادلىۋﯦلىـڭ،
ائندىن ۇئالرنى بۇ خىيـالالر سـىزنىڭ
يوشۇرۇن ېئڭىڭىزنىڭ ىئش بﯧجىـرىش
قورالىغــا ائيالنغــۇچه ۆئز ىئچىڭىــزدە
قايتا-قايتا تهكرارالڭ.
ۆئزىگه بولغـان ىئـشهنچى كهمچىـل
بولغـــــان كىـــــشىلهر تۆۋەنـــــدىكى
فورمۇلىـــدىن پايـــدىلىنىپ ،ۆئزىـــگه
ىئشهنچ تۇرغۇزسا بولىدۇ.
) (5ۆئزىـــگه ىئـــشهنچ تۇرغـــۇزۇش
158

فورمۇلىسى
-1مهن ۆئز ھاياتىمنىــڭ ىئنتــايىن
ېئنىـــــــــــــق مهقـــــــــــــسىتىگه
يﯧتهلهيدىغانلىقىمنى بىلىـمهن .شـۇڭ
ۈئچــۈن مهن ۆئز-ۆئزۈمــدىن ائشــۇ
مهقسهتنى ەئمهلگه ائشۇرۇش يولىدا
توختاۋســىز ھالــدا ەئڭ ائخىــرغىچه
ھهرىــــــكهت قوللىنىــــــشنى تهلهپ
قىلىمهن ،ۋە ۇئنىڭغا ۋەدە بﯧرىمهن.
-2مهن ۆئزۈمنىــــڭ كۆڭلىــــدىكى
ھۆكــــۈمران وئرۇنــــدا تۇرىــــدىغان
وئيالرنىـــڭ ەئڭ ائخىرىـــدا ســـىرتقا
قارىتىلغــــان فىزىكىلىــــق ىئــــش-
ھهرىكهتلهرنــى بارلىققــا كهلتــۈرۈپ،
تهدرىجىي ھالـدا ۆئزلىرىنـى مـاددىي
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رﯦائللىققــــا ائيالندۇرىــــدىغانلىقىنى
چۈشـــىنىمهن .شۇڭالشـــقا مهن ھهر
كــۈنى  30مىنــۇت ۋاقىــت چىقىرىــپ
خىيــــالىمنى بىــــر يهرگه يىغىــــپ،
»مﯧنىـڭ مۇنــداق مۇنـداق بىــر ائدەم
بولغــۇم بــار« دەپ ائرزۇ قىلىــدىغان
ائشۇ ائدەمنى كۆز ائلدىمدا نامايـان
قىلىــــمهن .مۇشــــۇ ائرقىلىــــق مهن
كۆڭلۈمدە بىر ىئنتايىن ېئنىق كۆڭۈل
مهنزىرىسىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىمهن.
-3مهن ائپتوماتىـــــك تهكلىـــــپ
پرىنــــسىپى ائرقىلىــــق كۆڭلۈمــــدە
داۋاملىق سـاقلىغان ىئـستهكنىڭ ەئڭ
ائخىرىــــدا مﯧنىــــڭ مهقــــسىتىمنى
ەئمهلـــگه ائشۇرۇشـــتىكى ەئمهلىـــي
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چـــــارىلهرنى تاپااليـــــدىغانلىقىنى
بىلىــمهن .شۇڭالشــقا مهن ھهر كــۈنى
 10مىنــــۇت ۋاقىــــت چىقىرىــــپ،
ۆئزۈمـــدىن ۆئز-ۆئزۈمـــگه بولغـــان
ىئــــشهنچنى يﯧتىلدۈرۈشــــنى تهلهپ
قىلىمهن.
-4مهن ۆئز ھاياتىمنىــڭ ىئنتــايىن
ېئنىق ائساسـىي نىـشانىنى ناھـايىتى
ېئنىــــق يﯧزىــــپ چىقــــتىم .مهن ۇئ
نىــشاننىڭ ەئمهلــگه ائشــىدىغانلىقى
ھهققىــــدە ۆئزۈمــــگه نىــــسبهتهن
يﯧتهرلىك ىئشهنچ تۇرغۇزۇپ بولغۇچه
توختىماي تىرىشىمهن.
-5مهن ھهر قانــداق بــايلىق يــاكى
بىــــر خىــــزمهت وئرنىنىــــڭ پهقهت
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ھهقىــقهت ۋە ھهققــانىيهت ۈئســتىگه
قۇرۇلغاندىال ائندىن ۇئزۇن مـۇددەت
ساقلىنىپ تۇرااليـدىغانلىقىنى تولـۇق
چۈشــىنىمهن .شــۇنىڭ ۈئچــۈن ،مهن
پهقهت قىلغـــــان ىئـــــشىم بىـــــلهن
مۇناســـــــىۋەتلىك كىـــــــشىلهرنىڭ
ھهممىــسىگه پايــدا يهتكۈزىــدىغان
ىئــشالرنىال قىلىــپ ،باشــقا ىئــشالرنى
ھهرگىزمۇ قىلمـايمهن .مهن ۆئزۈمـگه
ۆئزۈم پايدىلىنىشنى ائرزۇ قىلىـدىغان
كۈچلهرنى جهلـپ قىلىـش ،ۋە باشـقا
كىــــشىلهر بىــــلهن ھهمكارلىــــشىش
ائرقىلىـــق غهلىـــبه قـــازىنىمهن .مهن
ۆئزۈمنىڭ باشـقىالرغا يـاردەم بﯧـرىش
روھۇم ائرقىلىق باشقىالرنىڭ ۆئزۈمـگه
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بولغان ياردىمىنى قولغا كهلتۈرىمهن.
مهن ۆئزۈمــدە پۈتــۈن ىئنــسانىيهتكه
قارىتىلغان مۇھهببهتنى يﯧتىلـدۈرۈش
ائرقىلىــق ،ۆئزۈمــدىكى ۆئچمهنلىــك،
ھهســــهتخورلۇق ،ىئچــــى تــــارلىق،
شهخـــــــــــــــــــــسىيهتچىلىك ،ۋە
كۆرەلمهسلىكنى يـوقىتىمهن .چـۈنكى
مهن باشــقىالرغا قارىتىلغــان ســهلبىي
پوزىتــسىيىنىڭ ۆئزۈمــگه ھهرگىزمــۇ
مـــــــــــۇۋەپپهقىيهت ېئلىـــــــــــپ
كهلمهيدىغانلىقىنى وئبدان بىلىـمهن.
مهن باشــــقىالرغىمۇ ۋە ۆئزۈمگىمــــۇ
ىئــشىنىمهن ،شۇڭالشــقا باشــقىالرنىمۇ
ۆئزۈمگه ىئشهندۈرەلهيمهن.
-6مهن بۇ فورمۇلىغا ىئمزا قويـۇپ،
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ھهمدە ۇئنى يادلىۋﯦلىـپ ،ۇئنـى ھهر
كــۈنى بىــر قﯧــتىم تولــۇق ېئتىقــادىم
بىـــلهن ۈئنلـــۈك وئقـــۇيمهن .شـــۇ
ائرقىلىق مهن ۇئنىڭ تهدرىجىي ھالدا
مﯧنىـــڭ تهپهككۇرۇمغـــا ۋە ىئـــش-
ھهرىكىــتىمگه تهســىر كۆرسىتىــشىنى
قولغــا كهلتــۈرۈپ ،بىــر ۆئز-ۆئزىــگه
تايىنىــــدىغان ،مۇۋەپپهقىيهتلىــــك
ائدەم بولۇپ چىقىمهن.
) (6ائدەت قانۇنىيىتى
ســـىز ۆئز ىئـــستىكىڭىزنى يﯧزىـــپ
چىقىــــپ ،ۇئنــــى كــــۆپ قﯧــــتىم
تهكرارلىـــــشىڭىزدىكى مهقـــــسهت،
ۆئزىڭىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكى ائساسلىق
وئيغا ىئشىنىشنى بىـر خىـل ائدەتـكه
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ائيالندۇرۇش .سىز بۇنى ائپتوماتىـك
تهكلىــپ پرىنــسىپىدىن پايــدىلىنىپ،
ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى خىيــالىڭىزنى
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىغــــا
كىرگــۈزۈۋﯦتىش ائرقىلىــق ەئمهلــگه
ائشۇرىسىز.
ســـــىز خهت يﯧزىـــــشنى يﯧڭـــــى
ۆئگهنــگهن ۋاقتىڭىــزدا ،دەســلىپىدە
قهغهزدىكــى ھهرپنىــڭ ۈئســتىگه شــۇ
ھهرپنـــى وئچـــۇقالش تهرىقىـــسىدە
يازىــسىز .ائنــدىن ۇئ ھهرپنــى بىــر
نهچچه قۇر ،ھهتتـا بىـر قـانچه ۋاراق
تهكرارالپ يازىـسىز .شـۇنداق قىلىـش
ائرقىلىــق ەئڭ ائخىرىــدا ھهر قﯧــتىم
ائشــۇ بىــر ھهرپنــى يازغانــدا ،ۇئنــى
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وئخشاش شهكىلدە يازىدىغان ،ۇئنى
بارغانسﯧرى ائسان ۋە تﯧز يازىـدىغان
بولۇپ كﯧتىسىز .شۇنىڭ بىـلهن ائشـۇ
ھهرپنــــى يﯧــــزىش ســــىزنىڭ بىــــر
ائدىتىڭىزگه ائيلىنىدۇ.
ائدەت پرىنـــــــسىپى ســـــــىزنىڭ
بهدىنىڭىزدىكــــــــى فىزىكىلىــــــــق
مۇســـــكۇلالرغا قانـــــداق تهســـــىر
كۆرســـــهتكهن بولـــــسا ،ســـــىزنىڭ
كـــــــــۆڭلىڭىزدىكى ھهر خىـــــــــل
ىئقتىدارالرنىمۇ شۇنداق تىزگىنلهيدۇ.
بۇنىــــڭ بىــــر مىــــسالى يۇقىرىــــدا
تونۇشتۇرۇلغان ،ۆئزىدە ۆئز-ۆئزىـگه
بولغــــان ىئــــشهنچىنى تۇرغــــۇزۇش
ۇئســۇلىنى ىئگىــلهش ۋە ۇئنىڭــدىن
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پايـــــدىلىنىش جهريانىـــــدۇر .ۆئز-
ۆئزىڭىزگه تهكرار-تهكرار دﯦگهن بىـر
بايانــات ،يــاكى نۇرغــۇن قﯧــتىم ۆئز-
ۆئزىڭىــزگه تهكــرار دﯦــيىش ائرقىلىــق
كۆڭلىڭىزنىــــڭ چوڭقــــۇر يﯧــــرىگه
پۈككهن بىر ىئستهك ،ەئڭ ائخىرىـدا
بهدىنىڭىزنىــــڭ ســــىرتقا قاراتقــــان
فىزىكىلىــــق ىئــــش-ھهرىكهتلىــــرى
تهرىقىسىدە نامايان بولىدۇ.
ائدەملهرنىــــڭ ھهممىــــسى ائدەت
بويىچه ىئـش كۆرىـدىغان جـانلىقالر.
ائدەت بولــــسا بىــــر تــــال تانىغــــا
وئخشاش بولـۇپ ،بىـز ھهر كـۈنى ۇئ
تانىنى ائزراق-ائزراقتىن ۆئرۈپ ،ەئڭ
ائخىرىدا ۇئنى ۈئزگىلى بولمايدىغان
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دەرىجىدىكى بىـر پىشـشىق نهرسـىگه
ائيالندۇرىمىز.
ائدەت ســـــــىزنى ۆئزىڭىزنىـــــــڭ
ىئرادىــسى ،ىئــستىكى ۋە مايىللىقىغــا
قارىمۇ-قارشى كﯧلىـدىغان ىئـشالرنى
قىلىــشقا مهجبــۇرالپ ،شــۇ ائرقىلىــق
ســــىزنىڭ ىئــــش-ھهرىكىتىڭىــــز ۋە
خـــاراكتﯧرىڭىزنى تىزگىنلىيهلهيـــدۇ.
شـــۇنداق بولغـــانىكهن ،ســـىز ۇئنـــى
ىئگىلىيهلهيــسىز ،ىئــدارە قىالاليــسىز،
ھهمدە ۆئزىڭىزگه پايدىلىق تهرەپكه
باشلىيااليــسىز .مىڭلىغــان كىــشىلهر
مۇشۇ بىلىمدىن پايـدىلىنىپ ،ائدەت
كۈچىنى يﯧڭى يۆنىلىشكه باشلىغان.
ائدەت بىــر خىــل »روھىــي يــول«
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بولـــۇپ ،ســـىز قولالنغـــان ىئـــش-
ھهرىكهتــلهر ائشــۇ يولــدا مــاڭغىلى
خﯧلـــى ۇئزۇن بولغـــان ،ھهمـــدە ۇئ
يولــدا ھهر قﯧــتىم ماڭغانــدا ۇئنــى
تﯧخىمــۇ چــوڭ ۋە تﯧخىمــۇ كهڭــرى
قىلغان بولىـدۇ .سـىز بىـر چﯧـدىرلىق
ياكى وئرمانلىقتا ماڭغاندا ،ناھايىتى
تهبىىئــي ھالــدا ەئڭ وئچــۇق يــولنى
تــالالپ ماڭىــسىز .ائدەمنىــڭ روھىــي
ىئـــش-ھهرىكىتىمـــۇ دەل شـــۇنىڭغا
وئخشاش—ائدەمنىڭ روھىي ىئـش-
ھهرىكىتىمــــۇ توســــقۇنلۇق ەئڭ ائز
بولغـــان ســـىزىقنى ۋە ەئڭ ياخـــشى
ېئچىلغـــان يـــولنى بـــويالپ ېئلىـــپ
بﯧرىلىدۇ.
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ائدەت تهكــــــرارالش ائرقىلىــــــق
ۋۇجۇدقــا كهلتۈرۈلىــدۇ ،ھهمــدە بىــر
تهبىىئـــــي قـــــانۇنىيهت بـــــويىچه
شــهكىللهندۈرۈلىدۇ .كونــا ائدەتنــى
بۇزۇشـــنىڭ ەئڭ ياخـــشى ۇئســـۇلى
ۇئنىڭغــا قارشــى بىــر يﯧڭــى ائدەتنــى
يﯧتىلــدۈرۈپ ،ۇئنــى كونــا ائدەتنىــڭ
وئرنىغا دەسـسىتىش .سـىز بىـر يﯧڭـى
ائدەتنى تۇرغۇزۇپ ،ياكى بىـر يﯧڭـى
روھىــي يــولنى تــالالپ ،ۇئنىڭــدا ھهر
قﯧــــتىم ماڭغانــــدا ،ســــىز ۇئنــــى
بارغانـــسﯧرى چوڭقۇرالشتۇرىـــسىز ۋە
كﯧڭهيتىسىز .ەئڭ ائخىرىـدا ۇئنىڭـدا
مـــﯧڭىش ناھـــايىتىمۇ ائسانلىـــشىپ
كﯧتىـــدۇ .مۇشـــۇنداق روھىـــي يـــول
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ېئچىش ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ ،ۇئنى
قانچىلىــــك تهكىتلىــــسىمۇ ائزلىــــق
قىلىدۇ.
) (7يﯧڭــــى ائدەت يﯧتىلــــدۈرۈش
قاىئدىلىرى
ســـىز تۆۋەنـــدىكى قاىئـــدىلهردىن
پايــدىلىنىپ ،ۆئزىڭىــز ىئــستهيدىغان
يﯧڭى ائدەتلهرنى يﯧتىلدۈرەلهيسىز:
-1يﯧڭـــى ائدەت يﯧتىلدۈرۈشـــنىڭ
دەسلهپكى مهزگىللىرىدە ،ۆئزىڭىـزگه
ناھـــايىتى كۈچلـــۈك مهجبـــۇرالش
كـــــۈچى ۋە ناھـــــايىتى يـــــۇقىرى
قىزغىنلىـــــــــــق ىئـــــــــــشلىتىڭ.
تهپهككــۇرىڭىزدىن كﯧلىــپ چىققــان
ھــﯧس-تۇيغــۇالرنى بىلىــپ تۇرۇشــقا
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تىرىشىڭ .ېئسىڭىزدە بولسۇنكى ،سـىز
ھازىر ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر روھىي يـول
ېئچىــــشنىڭ بىرىنچــــى قهدىمىنــــى
بﯧــسىۋاتقان بولــۇپ ،بۇنــداق قىلىــش
دەســــلىپىدە ناھــــايىتى قىيىنغــــا
توختايدۇ ،ەئممـا تهدرىجىـي ھالـدا
ائسانلىــشىدۇ .دەســلىپىدە ھهر بىــر
يـــولنى ىئمكانىيىتىڭىزنىـــڭ بـــارىچه
وئچۇق ۋە چوڭقۇر ياسـاڭ ،شـۇنداق
قىلــسىڭىز ۇئ يولــدا كﯧيىنكــى قﯧــتىم
ماڭغانــــدا ســــىز ۇئنــــى ائســــانال
كۆرەلهيسىز.
-2پۈتۈن زﯦھنىڭىزنى مۇشۇ يﯧڭى-
يـــول ياساشـــقا مهركهزلهشـــتۈرۈپ،
بـــارلىق كونـــا يـــولالرنى پۈتـــۈنلهي
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ۇئنتــۇپ كﯧتىــڭ .ســىزنىڭ كۆڭـــۈل
بۆلىـــدىغىنىڭىز پهقهت ســـىز ھـــازىر
ياساۋاتقان يﯧڭى يولال بولسۇن.
-3يﯧڭــــى ياســــىغان يــــولىڭىزدا
ىئمكانقهدەر كۆپرەك مﯧڭىـڭ .تهلهي
ۋە پۇرســـــهتلهرنىڭ ۆئزلۈكىـــــدىن
كﯧلىــــشىنى ســــاقالپ وئلتۇرمــــاي،
شــۇنداق قىلىــشقا ۆئزىڭىــز پۇرســهت
يارىتىــڭ .يﯧڭــى يولــدا قــانچه كــۆپ
ماڭــسىڭىز ،ۇئ يــول شــۇنچه بالــدۇر
ائسانلىشىدۇ.
-4ســـــىز بۇرۇنـــــدىن مﯧڭىـــــپ
كﯧلىۋاتقان كونـا ۋە ائسـانراق يولـدا
مﯧڭىــــشقا بولغــــان قىزىقتۇرۇشــــقا
پۈتــۈنلهي قارشــى تــۇرۇڭ .ســىز ھهر
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قﯧـــتىم ائشـــۇنداق قىلغانـــدا ،ســـىز
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
ۋاز كﯧچىــشىڭىز بارغانــسﯧرى قىيىنغــا
توختايدۇ .بۇ بىر ىئنتايىن ھـالقىلىق
پهيــت بولــۇپ ،ىئــشنىڭ بﯧــشىدىن
باشــــالپال ۆئزىڭىزنىــــڭ يۈكــــسهك
جاســـارىتى ،بىـــر ىئـــشنى ىئزچىـــل
داۋامالشتۇرۇش روھى ۋە تهۋرەنمهس
ىئرادىسىنى ىئسپاتالڭ.
-5ســــىزنىڭ ىئنتــــايىن ېئنىــــق
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ائساســىي نىــشانىڭىز بوالاليــدىغان
توغرا يولنى تالالپ چىقىشقا قهتىئـي
كاپالهتلىك قىلىڭ .ۇئنىڭدىن كﯧـيىن
ھﯧچ قانداق قورقماي ۋە ھﯧچ قانـداق
ىئككىلهنــمهي تاللىغــان يــولىڭىزنى
بــــويالپ ائلغــــا ىئلگىــــرىلهڭ .ۆئز
نىشانىڭىزنى وئبدان تالالپ ،ائنـدىن
ســــىزنى ائشــــۇ نىــــشانغا ېئلىــــپ
بارىـــدىغان ياخـــشى ،چوڭقـــۇر ۋە
كهڭرى روھىي يولنى ياساپ چىقىڭ.
ىئـــالۋە :ناپولىيوننىـــڭ كىتابىنىـــڭ
مۇشۇ قىسمىدا ۋالتﯧر ۋىنتىل ) Walter
»-1905 («D. Wintleيىلــى يازغــان
»وئيـــالش« دﯦـــگهن بىـــر شـــﯧىئر
بﯧـــــــرىلگهن بولـــــــۇپ ،ۇئنـــــــى
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ىئنگلىزچىدىن ۇئيغۇرچىغا تهرجىـمه
قىلىــشتا مهن ۆئزۈمنــى ســهل ائجىــز
كۆردۈم .شۇڭالشقا ۇئنـى بىـر وئقـۇپ
بﯧقىــــــــــشنى ىئــــــــــستهيدىغان
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
ۇئنــى مهزكــۇر ماقالىنىــڭ كﯧيىنكــى
بۆلۈمىگه كىرگـۈزۈپ قـويىمهن .بهزى
وئقــۇرمهنلهر مهنــدىن ناپولىيوننىــڭ
»مۇۋەپپهقىيهت قـانۇنىيىتى« بىـلهن
»وئيالپ باي بولۇش« دﯦگهن ىئككى
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كىتابىنىڭ ىئنتﯧرنﯧتتىكى نۇسخىـسىنى
سورىغان بولـۇپ ،مهن ۇئالرنىـڭ تـور
ائدرﯦــسلىرىنىمۇ مۇشــۇ يهرگه يﯧزىــپ
قويدۇم.
-1905يىلــى يﯧزىلغــان ىئنگلىــزچه شــﯧىئر
»وئيالش«:
http://oldpoetry.com/opoem/11
9016-Walter-D-WintleThinking
ىئنگلىــزچه »مــۇۋەپپهقىيهت قــانۇنىيىتى«
دﯦگهن كىتاب:
http://napoleon-hill-laws-of/success.com
ىئنگلىزچه »وئيـالپ بـاي بولـۇش« دﯦـگهن
كىتابنىڭ ېئلكىتابى:
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http://www.utopianwebstrategy
.com.au/uws/wpcontent/uploads/think-andgrow-rich-napoleon-hill.pdf

 .7ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ،ﯞﻩ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
) (1قىزغىنلىق
قىزغىنلىــق بىــر خىــل كهم بولـــسا
بولمايــدىغان كــۈچ بولــۇپ ،ۇئنىــڭ
قـــۇدرىتىنى باشـــقا ھـــﯧچ قانـــداق
نهرســـىنىڭكى بىـــلهن سﯧلىـــشتۇرۇش
مۇمكىن ەئمهس .ەئگهر سـىزنىڭ بىـر
ىئنتايىن ېئنىـق ائساسـىي نىـشانىڭىز
بار بولىدىكهن ،سـىزنىڭ ھـازىر ۇئنـى
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ۋۇجۇدقــا چىقىرىــشقا تهييارلىنىــپ
بولغان-بولمىغـانلىقىڭىزدىن قهتىئـي
نهزەر ،ســـــىز ائشـــــۇ ائساســـــىي
نىـــشانىڭىزغا نىـــسبهتهن چوڭقـــۇر
قىزغىنلىق يﯧتىلدۈرەلهيسىز .سـىز ۆئز
نىــشانىڭىزنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتىن
ناھايىتى يىراق بۆلىـشىڭىز مـۇمكىن،
ەئممــا ســىز قهلبىڭىــزدە قىزغىنلىــق
وئتىنى تۇتاشتۇرسىڭىز ،ھهمدە ۇئنى
توختىتىــــپ قويمــــاي كۆيــــدۈرۈپ
تۇرسىڭىز ،ھـازىر سـىزنىڭ يـولىڭىزنى
توســۇپ تۇرغــان بــارلىق توســالغۇالر
خـــۇددى بىـــر ســـﯧھرى كۈچنىـــڭ
تهســـىرىدىن بولغانـــدەكال غايىـــب
بولۇپ ،ۆئزىڭىز بۇرۇن ھﯧس قىلمىغان
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كۈچ-قۇدرەتكه ىئگه ىئكهنلىكىڭىزنى
ھﯧس قىلىسىز.
قىزغىنلىقنىـــڭ قوزغىتىـــشى بىـــلهن
قهلبىڭىــز بىــر يــۇقىرى تهكرارلىقتــا
تىترىگهنــدە ،بــۇ تىترەشــنى ســىزنىڭ
چۆرىڭىزدىكى بهلگىلىك بىر رادىـۇئس
ىئچىــدە تۇرغــان كىــشىلهر ،بولۇپمــۇ
ســىزگه يــﯧقىن تۇرغــان كىــشىلهرنىڭ
كۆڭلى قوبۇل قىلىدۇ .سىز بىـر ائدەم
توپىغـــــا سۆزلىـــــسىڭىز ،ســـــىزنىڭ
قىزغىنلىقىڭىــــز تىڭــــشىغۇچىالرنىڭ
قهلبىگه تهسىر كۆرسـىتىپ ،ۇئالرنىـڭ
قهلبىمـــۇ ســـۆزلىگۈچىنىڭ قهلـــبىگه
ماسالشــقان ھالــدا تىترەيــدۇ .بىــر
ائدەم يهنه بىـــــــر ائدەم بىـــــــلهن
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سودىالشــقاندا ،بهزىــدە بىــر ســودىدا
كﯧلىشىــــشنىڭ »پــــسىخولوگىيىلىك
پهيتــى« يﯧتىــپ كهلــدى ،دﯦگهننــى
ھﯧس قىلىدۇ .ەئمهلىيهتته بولـسا بـۇ
چاغـــدا ســـاتقۇچىنىڭ قىزغىنلىقـــى
ائلغۇچىنىـــــڭ قهلـــــبىگه تهســـــىر
كۆرســـىتىپ ،ائلغۇچىنىـــڭ قهلبىنـــى
ساتقۇچىنىڭكىگه مايىل كهلتۈرگهن.
ائپتوماتىك تهكلىـپ پرىنـسىپىدىن
پايدىلىنىپ ،ھهمدە ىئنتـايىن ېئنىـق
ائساسىي نىشاننىڭ يـاردىمى بىـلهن،
كــۆڭلىڭىزگه چوقــۇم مــۇۋەپپهقىيهت
قــــازىنىش ائرزۇســــىنى وئرنىتىــــپ
باقىــــدىغان بولــــسىڭىز ،ســــىزنىڭ
بــــــــــۇرۇنقى كهچــــــــــۈرمىش-
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تهســـىراتلىرىڭىزغا دەرھـــالال جـــان
كىرىـــپ ،ســـىز ۈئچـــۈن خىـــزمهت
قىلىــــشقا باشــــاليدۇ .ەئگهر ســــىز
قهلبىڭىــزگه بىــر ائرزۇنــى ىئنتــايىن
چوڭقۇر وئرناتماقچى بولسىڭىز ،ۇئنى
چوقۇم مهردلهرچه قىزغىنلىـق بىـلهن
بىرلهشــتۈرۈڭ .چــۈنكى ،قىزغىنلىــق
ائرزۇنىڭ تﯧز سۈرەئتته ۆئسۈشىگه ۋە
ۇئنىــڭ مهڭگــۈ ســاقلىنىپ قﯧلىــشىغا
كاپالهتلىك قىلىدىغان وئغۇتتۇر.
) (2روھىــــي ســــﯧزىم تﯧلﯧپــــاتىيه
قانۇنىيىتى
تﯧلﯧپـــاتىيه پرىنـــسىپى دﯦگىنىمىـــز
بهلـــگه ،ســـىمۋول يـــاكى ائۋازنىـــڭ
يـــــاردىمىگه تايانمـــــاي تـــــۇرۇپال
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تهپهككۇرنى بىـر قهلبـتىن باشـقا بىـر
قهلـــبكه يهتكـــۈزۈش ھهرىكىتىنـــى
كۆرســــــىتىدۇ .روھىــــــي ســــــﯧزىم
تﯧلﯧپاتىيىـــسى تۈپهيلىـــدىن ،ســـىز
پهقهت ۆئز-ۆئزىڭىـــزگه ىئـــشهنگهن
ۋاقىتـــــتىال ،باشـــــقىالرمۇ ســـــىزگه
ىئــشىنىدۇ .باشــقىالر ۆئزىنــى ســىزنىڭ
تهپهككۇرىڭىزغــا »تهڭــشهپ« ،ســىز
ۆئزىڭىزگه نىسبهتهن قانداق تۇيغۇدا
بولسىڭىز ۇئالرمـۇ سـىزگه نىـسبهتهن
سىزنىڭكى بىلهن وئخـشاش تۇيغـۇدا
بولىدۇ .سـىز ۆئزىڭىـز توغرىـسىدىكى
وئيلىرىڭىزنـــى توختىمـــاي ســـىرتقا
تارقىتىــدىغان بولــۇپ ،ەئگهر ســىزدە
ۆئزىڭىــزگه نىــسبهتهن بىــر ېئتىقــاد
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بولمايــــــدىكهن ،ســــــىزنىڭ بــــــۇ
خىيالىڭىزنى باشقىالر قوبـۇل قىلىـپ،
ۇئالرمــۇ ســىزگه ىئــشهنمهس بولــۇپ
قالىدۇ.
) (3بىر وئينى باشقىالرنىڭ قهلبىـدە
ەئكس ەئتتۈرۈش
تهكلىپ بﯧرىش سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز،
ســــىزنىڭ ىئــــش-ھهرىكهتلىرىڭىــــز
ھهمــدە ســىزنىڭ كۆڭــۈل ھــالىتىڭىز
ائرقىلىق باشقىالرغا تهسىر كۆرسىتىش
پرىنـــــــــــسىپى بولـــــــــــۇپ ،ۇئ
پــــسىخولوگىيىنىڭ ەئڭ ۆئتكــــۈر ۋە
ەئڭ كۈچلۈك پرىنـسىپلىرىنىڭ بىـرى.
سىز ىئـش قىلغانـدا ،سـۆزلىگهندە ۋە
وئيلىغانــــدا ائشــــۇ پرىنــــسىپتىن
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پايدىلىنىـــسىز .ەئممـــا ،ەئگهر ســـىز
ســهلبىي تهكلىــپ بىــلهن ىئجــابىي
تهكلىپنىــــــــــــڭ پهرقىنــــــــــــى
چۈشهنمهيدىكهنــــسىز ،ســــىز بــــۇ
پرىنسىپتىن ۆئزىڭىزگه غهلىبه ېئلىـپ
كـــﯧلىش ۈئچـــۈن ەئمهس ،بهلكـــى،
مهغلــۇبىيهت ېئلىــپ كــﯧلىش ۈئچــۈن
پايدىلىنىشىڭىز مۇمكىن.
ىئنــسانالرنىڭ قهلبــى بىــر كىــشىنى
ھــاڭ-تــاڭ قالدۇرىــدىغان ماشــىنىغا
وئخــــشايدۇ .ۇئنىــــڭ گهۋدىلىــــك
خاراكتﯧرلىرىنىـــڭ بىـــرى شـــۇكى ،ۇئ
تاشــقى تهكلىــپ يــاكى ائپتوماتىــك
تهكلىــپ ائرقىلىــق ۆئزىــگه يﯧتىــپ
كهلـــگهن تهســـىراتالرنى تهبىـــەئتكه
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ماسالشـــتۇرغان ھالـــدا گۇرۇپپىغـــا
ائيرىــــپ ،ســــهلبىي تهســــىراتالرنى
مﯧڭىنىـــڭ بىـــر يﯧرىـــدە ،ىئجـــابىي
تهسىراتالرنى بولـسا مﯧڭىنىـڭ باشـقا
بىر يﯧرىدە سـاقاليدۇ .بـۇ تهسـىراتالر
ياكى بۇرۇنقى كهچۈرمىشلهرنىڭ بىرى
ەئســـــلىمه پرىنـــــسىپى ائرقىلىـــــق
ائساســــــىي ائڭغــــــا چاقىرىــــــپ
كﯧلىنگهنــدە ،ائشــۇ تهســىرات بىــلهن
وئخشاش ماھىيهتلىك باشـقا بـارلىق
تهســىراتالرمۇ ۇئنىــڭ بىــلهن بىلــله
كﯧلىدۇ .بـۇ خـۇددى زەنجىرنىـڭ بىـر
ۇئچىنى كۆتۈرسـه يهنه بىـر ۇئچىمـۇ
ۇئنىـــڭ بىـــلهن تهڭ كۆتـــۈرۈلگهنگه
وئخـــشاش .مهســـىلهن ،ائدەمنىـــڭ
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كۆڭلىدىكى گۇمان تۇيغۇسـى پهيـدا
قىلىدىغان بىـر ىئـش ائشـۇ ائدەمـگه
ۆئزىــدە بــۇرۇن گۇمــان تۇغــدۇرغان
باشــــقا بــــارلىق كهچۈرمىــــشلهرنى
ەئسلىتىدۇ .ەئگهر بىرى سىزدىن پۇل
سورىسا ،شـۇ زامـانال يادىڭىزغـا سـىز
بۇرۇن باشقىالرغا پۇل بﯧرىـپ تـۇرۇپ
يولۇققــــان ناچــــار كهچۈرمىــــشلهر
كﯧلىــــدۇ .بىرلىــــشىش قــــانۇنىيىتى
Law
of
)ىئنگلىــــــزچه »
 («associationگه ائساســـــهن،
كۆڭــۈلگه يﯧتىــپ كهلــگهن بــارلىق
وئخـــــــــشاش ھﯧســـــــــسىياتالر،
كهچۈرمىـــــــــشلهر ،ۋە ســـــــــﯧزىم
تهســىراتلىرى مﯧڭىنىــڭ بىــر جايىــدا
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سـاقالنغان بولــۇپ ،ۇئالرنىـڭ بىرىنــى
ەئسلىــسىڭىز ،كــاللىڭىزدا ۇئالرنىــڭ
قالغانلىرىمۇ پهيدا بولىدۇ.
بــۇ پرىنــسىپ ىئنــسان قهلبىــدىكى
بـــارلىق ســـﯧزىم تهســـىراتىغا مـــاس
كﯧلىدۇ ۋە ۇئالرنى كـونترول قىلىـدۇ.
مهسىلهن ،قورقۇش تۇيغۇسىغا قـاراپ
باقــــايلى .بىــــز قورقــــۇش بىــــلهن
مۇناســـىۋەتلىك بىـــر ھﯧســـسىياتنىڭ
ائساسىي ېئڭىمىزغا يﯧتىپ كﯧلىـشىگه
يــــول قويىــــدىغان بولــــساق ،بــــۇ
ھﯧســــــــــسىيات ۆئزى بىــــــــــلهن
مۇناســـــىۋەتلىك باشـــــقا بـــــارلىق
يىرگىنچلىك ھﯧسسىياتالرنى چاقىرىپ
كﯧلىــدۇ .كۆڭۈلــدە مۇشــۇنداق بىــر
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قورقۇش ھﯧسسىياتى مهۋجۇت بولۇپ
تۇرغانـــدا ،ۇئنىڭـــدا بىـــر جـــۈرەئت
تۇيغۇسىنى ھاسـىل قىلىـش مـۇمكىن
ەئمهس .چوقـــۇم بـــۇ ىئككىـــسىنىڭ
ىئچىدىكى بىرى ھۆكۈمرانلىق وئرۇندا
تۇرۇشـــى شـــهرت .ۇئالر مـــاھىيهت
جهھهتتىن پهرقلىق بولغاچقـا ،بىـر-
بىرى بىلهن بىلله تۇرالمايدۇ .ھهر بىر
نهرسه ۆئزىگه ۆئزى بىلهن وئخـشاش
نهرســىنى تارتىــدۇ .ائساســىي ائڭــدا
تۇتــۇپ تۇرغــان ھهر بىــر تهپهككــۇر
ۆئزىگه باشقا ۆئزى بىـلهن وئخـشاش
ماھىيهتلىك تهپهككۇرالرنى تارتىدۇ.
) (4ۆئز-ۆئزىنى باشقۇرۇش
بــۇ ســۆزنى نــاپولىيون ىئنگلىــزچه
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 self-controlدەپ ائلغــان بولــۇپ،
ۇئنىڭ ۇئتتۇر مهنىسى »ۆئز-ۆئزىنـى
كــونترول قىلىــش« دىــن ىئبــارەت.
لــــــــﯧكىن ،مهن ناپولىيوننىــــــــڭ
كىتابىدىكى مهزمۇنغـا ائساسـلىنىپ،
بۇ سۆزنى »ۆئز-ۆئزىنى باشقۇرۇش«،
دەپ ېئلىـــشنى بهكـــرەك مۇۋاپىـــق
كۆردۈم.
ىئنسانالرغا ۆئز-ۆئزىنـى باشـقۇرۇش
ىئقتىدارى ائتا قىلىنغـان بولـۇپ ،بـۇ
ىئقتىــــدار باشــــقا ھــــﯧچ قانــــداق
جانلىقالرغا ائتـا قىلىنمىغـان .يهنـى،
ىئنــسانالرغا ھــازىرغىچه بايقالغــان،
ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە رەتلهنــگهن
ېئنﯧرگىيه—تهپهككۇر ېئنﯧرگىيىـسىنى
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ىئشلىتىش ىئقتىدارى ائتـا قىلىنغـان.
شـــۇنداق ېئيتىـــشقىمۇ بولىـــدۇكى،
تهپهككــــۇر مۇشــــۇ ماتﯧرىيــــال ۋە
فىزىكىلىق نهرسىلهر دۇنياسـى بىـلهن
ىئالھىي ) (Divinityدۇنيـانى ۆئز-ائرا
تۇتاشتۇرۇپ تۇرىـدىغان ەئڭ يـﯧقىن
باغلىنىشتۇر.
ســىز وئيــالش قــابىلىيىتىگه ىئــگه
بولــــۇپال قالماســــتىن ،ۇئنىڭــــدىن
نهچچه مىڭ ھهسسه مـۇھىم بولغـان
ۆئزىڭىزنىــڭ خىيــال-تهپهككــۇرىنى
ۆئزىڭىز كونترول قىلىـش ،ۋە ۇئالرنـى
ۆئزىڭىز ۈئچۈن خىـزمهت قىلـدۇرۇش
قـــابىلىيىتىگىمۇ ىئـــگه .بـــۇ ۇئقـــۇم
ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ ،بـۇ ۇئقـۇمنى
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مۇۋاپىـــــق ســـــهۋىيىدە تـــــۇرۇپ
چۈشهندۈرەلهيدىغان كىشىلهر ائنچه
كۆپ ەئمهس .سـىزنىڭ مﯧڭىڭىـز بىـر
دىنــام يــاكى گﯧنﯧراتورغــا وئخــشاش
بولــــــۇپ ،ۇئ »تهپهككــــــۇر« دەپ
ائتىلىدىغان بىر سىرلىق ېئنﯧرگىيىنـى
بارلىققــا كهلتۈرىــدۇ ،ھهمــدە ۇئنــى
ىئــشقا ســالىدۇ .ســىزنىڭ مﯧڭىڭىزنــى
ىئــشقا ســالىدىغان قوزغاتقۇچىــدىن
مۇنداق ىئككىـسى بـار .ۇئنىـڭ بىـرى
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ ،يهنه بىـــرى
بولسا تهكلىپ .سىز بىر تهپهككـۇرنى
بهرپا قىلىـش ۈئچـۈن ىئـشلىتىدىغان
ماتﯧرىيـــالنى ۆئزىڭىـــز تاللىـــسىڭىز
بولۇۋﯦرىــــــدىغان بولــــــۇپ ،بــــــۇ
192

»ائپتوماتىك تهكلىپ« ياكى »ۆئز-
ۆئزىـــگه بﯧـــرىلگهن تهكلىـــپ« دەپ
ائتىلىــــدۇ .ســــىز ۆئزىڭىــــز بىــــر
تهپهككــۇرنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش
ۈئچـــۈن كﯧتىـــدىغان ماتﯧرىيـــالنى
باشــــقىالرنىڭ تــــالالپ بﯧرىــــشىگه
تاپـــــشۇرسىڭىزمۇ بولۇۋﯦرىـــــدىغان
بولــــۇپ ،بــــۇ »تهكلىــــپ« ،دەپ
ائتىلىدۇ.
ائدەمنى ۇئياتقا قالدۇرىدىغان بىـر
ەئمهلىــيهت شــۇكى ،مــۇتلهق كــۆپ
ســـاندىكى تهپهككـــۇرالر باشـــقىالر
تهرىپىــدىن ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈلگهن.
ېئتىـــراپ قىلمىـــساق بولمايـــدىغان
تﯧخىمــۇ بهكــرەك نومۇســلۇق ىئــش
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شــۇكى ،كــۆپىنچىلىرىمىز ائشــۇنداق
باشــــقىالر تهرىپىــــدىن ۋۇجۇدقــــا
كهلتــۈرۈلگهن تهپهككــۇرالرنى ھــﯧچ
قانــداق تهكــشۈرۈشتىن ۆئتكــۈزمهي،
يــاكى ۇئالرنىــڭ تــوغرا-خاتــالىقى
ھهققىدە ھـﯧچ قانـداق گۇمانالنمـايال
ەئينهن قوبـۇل قىلىمىـز .بىـز كۈنلـۈك
گﯧزىتنــــى ۇئنىڭــــدا ســــۆزلهنگهن
نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ھهقىقهتتهكال
وئقۇيمىز .باشقىالرنىڭ غهيـۋەتلىرىگه
ۋە قـــۇرۇق گهپـــدانلىقىغا خـــۇددى
ھهقىقهتكه ىئشهنگهندەك ىئـشىنىمىز.
تهپهككۇر بىز مۇتلهق ھالدا كونترول
قىالاليــدىغان بىــردىن-بىــر نهرســه
تۇرۇقلۇقمـــۇ ،بىـــز باشـــقىالرنىڭ ۆئز
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كۆڭـــــۈل ســـــارىيىمىزغا كىرىـــــپ،
»تهكلىپ بﯧرىش« ۇئسۇلى ائرقىلىـق
ۇئ يهرگه ۆئزلىرىنىـــڭ چاتـــاقلىرىنى،
قىـــــــــــيىن ەئھـــــــــــۋاللىرىنى،
كﯧلىــــشمهسلىكلىرىنى ،ۋە يالغــــان
سۆزلىرىنى ەئكىرىـپ قويۇشـىغا يـول
قويــۇپ ،خــۇددى بىزنىــڭ ىئــشىكنى
تاقــــاپ ۇئالرنــــى كىرگۈزمهســــلىك
قــابىلىيىتىمىز يــوقتهك بىــر ىئــشنى
قىلىمىز.
ســـــىز ۆئزىڭىزنىـــــڭ كۆڭلىـــــدە
ھۆكۈمرانلىـــق وئرنىـــدا تۇرىـــدىغان
تهپهككـــۇرنى تهشـــكىل قىلىـــدىغان
ماتﯧرىيـــــالنى ۆئزىڭىـــــز تـــــالالش
ىئقتىـــدارىغا ىئـــگه بولـــۇپ ،ەئگهر
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ھۆكـــــۈمران وئرۇنـــــدىكى ائشـــــۇ
تهپهككــــۇر ىئجــــابىي تهپهككــــۇر
بولىــــــــــدىكهن ،ۇئ ســــــــــىزنى
مـــۇۋەپپهقىيهتكه ېئلىـــپ بارىـــدۇ.
ەئگهر ۇئ ســـــــهلبىي تهپهككـــــــۇر
بولىدىكهن ،ۇئ سىزنى مهغلـۇبىيهتكه
ېئلىپ بارىدۇ.
ۆئز-ۆئزىنــى باشــقۇرۇش دﯦگىنىمىــز
ۆئزىنىــڭ تهپهككــۇرىنى باشــقۇرۇش،
دﯦگهنلىكتىن ىئبـارەت .بـۇ جـۈملىنى
ۈئنلۈك ائۋازدا قايتـا-قايتـا وئقـۇڭ.
چۈنكى ،بۇ بىر جۈمله سۆز ماقالىنىڭ
مهزكـــۇر بۆلۈمىـــدىكى ەئڭ مـــۇھىم
جۈمله.
ائپتوماتىك تهكلىـپ پرىنـسىپىدىن
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پايدىلىنىپ ،قهلبىڭىـزدە ۆئزىڭىزنىـڭ
ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشانىغا
ماس كﯧلىدىغان ىئجابىي ،ائكتىپ ۋە
پايدىلىق تهپهككۇرالرنى تۇرغـۇزۇڭ.
شۇنداق قىلسىڭىز سـىزنىڭ كـۆڭلىڭىز
ائشــۇ تهپهككــۇرالرنى ەئمهلىــيهتكه
ائيالنـــدۇرۇپ ،ۇئنـــى ســـىزگه بىـــر
پـــۈتكهن مهھـــسۇالت تهرىقىـــسىدە
ەئكﯧلىپ بﯧرىدۇ .مانا بۇ تهپهككۇرنى
باشقۇرۇشــتۇر .ســىز كــۆڭلىڭىزدىكى
ھۆكــــۈمران وئرۇنــــدا تۇرىــــدىغان
تهپهككـــۇرنى مهقـــسهتلىك ھالـــدا
تالالپ ،تاشقى تهكلىپلهرنـى قهتىئـي
رەت قىلسىڭىز ،ۆئز-ۆئزىنى كـونترول
قىلىـــش ۇئســـۇلىدىن ەئڭ يـــۇقىرى
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دەرىجىــدە ۋە ەئڭ ۈئنۈملــۈك ھالــدا
پايدىالنغان بولىسىز .ىئنـسانالر مانـا
مۇشۇنداق قىالاليدىغان بىردىن-بىـر
جانلىقالردۇر.
) (5تهنقىدكه ۇئچراشتىن قورقـۇش
يﯧڭــــى ىئــــدىيىلهرنى ۆئلتــــۈرۈپ
تاشاليدۇ
سىز مهلۇم بىر چوڭ ىئـشنى قىلىـش
ھهققىدە يﯧڭى ىئـدىيىگه كهلگهنـدە،
كــۆڭلىڭىزدە »باشــقىالر بــۇ ىئـــشقا
قانـــداق قارايدىغانـــدۇ؟« دﯦـــگهن
ەئندىشه پهيدا بولىدۇ .شۇنىڭ بىلهن
بهزىــدە ســىز ۇئ ىئــشنى قىلماســلىققا
باھــانه ىئزدەيــسىز .وئبــدان تهھلىــل
قىلىـــپ باقـــسىڭىز ،ســـىزدە پهيـــدا
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بــــولغىنى تهنقىــــدتىن قورقــــۇش
ھﯧســــــــــسىياتى بولــــــــــۇپ ،ۇئ
كـــۆڭلىڭىزدىكى مۇنـــداق ســـوائلالر
ائرقىلىق ەئكس ېئتىدۇ:
–سهن ۇئنى قىاللمايسهن.
–بــۇ ىئــش بهك چــوڭ بولــۇپ ،ۇئ
ناھايىتى كۆپ ۋاقىت تهلهپ قىلىدۇ.
–بۇ ىئشقا تۇغقانالر قانداق قارار؟
–بۇ ىئـشنى قىلىـپ بولغـۇچه سـهن
جﯧنىڭنى قانداق باقارسهن؟
–بۇ ىئشنى بـۇرۇن باشـقىالر قىلىـپ
باقمىغــان ،ۇئنــى ســهن قىالاليــسهن،
دەپ وئتتۇرىغا چىقساڭ بوالرمۇ؟
–بۇنــــــداق چــــــوڭ نىــــــشاننى
تالاليدىغانغا سهن كىم ىئدىڭ؟
199

–ۆئزۈڭنىــڭ بىــر ائددىــي ائىئلىــدە
تۇغۇلغانلىقىنى ۇئنتۇپ قالما.
–سهن بۇ ىئش توغرىسىدا قانچىلىك
نهرسه بىلهتتىڭ؟
–كىــشىلهر ســﯧنى »ســاراڭ بولــۇپ
قاپتۇ« ،دﯦيىشى مۇمكىن.
–بــۇ ىئــشنى بــۇرۇن باشــقىالر نــﯧمه
ۈئچۈن قىلمىغان؟
كــۆڭلىڭىزدە مۇشــۇ ۋە ۇئنىڭــدىن
باشقا نۇرغۇن سوائلالر پهيدا بولـۇپ،
بىردىنال پۈتۈن دۇنيـا ۆئز دىققىتىنـى
سىزگه بۇراپ ،سـىزنى مـازاق قىلىـپ،
ســـــىزنى ۆئز ىئـــــستىكىڭىزدىن ۋاز
كﯧچىــــشكه دەۋەت قىلىۋاتقانــــدەك
تۇيۇلۇشـــى مـــۇمكىن .مۇشـــۇنداق
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ۋاقىتتا ،كاللىڭىزدىكى يﯧڭـى ىئـدىيه
تﯧخــى تولــۇق تۇغۇلــۇپ بواللمىغــان
بولـــۇپ ،شـــۇ ۋاقىتنىـــڭ ۆئزىـــدىال
قىلىــدىغان ىئــشالر توغرىــسىدا بىــر
ىئنتـــايىن ېئنىـــق پىـــالن تـــۈزۈش
ائرقىلىق ،بۇ ىئدىيىگه ھاياتلىق ائتـا
قىلىشقا توغرا كﯧلىدۇ .بىـر ىئـدىيىنى
وئزۇقالندۇرىدىغان ۋاقىت دەل ائشـۇ
ىئدىيه يﯧڭىدىن تۇغۇلغان ۋاقىتتـۇر.
ۇئ بىر مىنۇت ھايـات تۇرااليـدىكهن،
ۇئنىــــــڭ ســــــاقلىنىپ قــــــﯧلىش
ېئھتىمــــاللىقىمۇ شــــۇنچه يــــۇقىرى
بولىدۇ .كۆپ سـاندىكى ىئـدىيىلهرنى
ۆئلتــــۈرۈپ تاشــــاليدىغان نهرســــه
تهنقىـــدكه بولغـــان ەئندىـــشىدىن
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ىئبـــارەت بولـــۇپ ،ائدەم تهنقىـــدكه
ۇئچراشــــتىن قورقىــــدىكهن ،بىــــر
ىئــدىيىنى پىــالن تــۈزۈش ۋە ىئــش
ېئلىــپ بﯧــرىش باســقۇچىغا ېئلىــپ
بارالمايدۇ.
ۆئز نىشانىغا يﯧتىشكه ىئشهنچى بـار
كىشىلهر »مۇمكىن ەئمهس« دﯦـگهن
ســـۆزنى ېئتىـــراپ قىلمايـــدۇ .ۇئالر
ۋاقىتلىـــــق مهغلۇبىيهتكىمـــــۇ تهن
بهرمهيـــــــدۇ .ۇئالر ۆئزلىرىنىـــــــڭ
مـــــــــۇۋەپپهقىيهتكه چوقـــــــــۇم
ېئرىـــشىدىغانلىقىنى بىلىـــدۇ .ەئگهر
ۇئالرنىــــڭ بىــــر پىالنــــى ۈئنــــۈم
بهرمهيدىكهن ،ۇئنىڭ وئرنىغا دەرھال
باشقا بىر يﯧڭى پىالننى دەسـسىتىدۇ.
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ھهر بىـــر مهلـــۇم قىممهتـــكه ىئـــگه
نهتىجىلهرنىــڭ ھهممىــسى ائخىرقــى
مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشىـشتىن بـۇرۇن
مهلــۇم دەرىجىــدىكى وئڭۇشــسىزلىققا
دۇچ كﯧلىــدۇ .تومــاس ېئدىــسون 10
مىــڭ قﯧتىمــدىن ائرتــۇق تهجــرىبه
ىئــــشلهپ ،ائنــــدىن ۆئزى ىئجــــات
قىلغان ۈئنائلغـۇ ماشىنىـسىغا »مهرى
خانىمنىـــڭ بىـــر پـــاخالنى بـــارتى«
دﯦــگهن ائۋازنــى مۇۋەپپهقىيهتلىــك
ائلدۇرغان.
) (6قهتىئي داۋامالشتۇرۇش
ســىز ھهر ۋاقىــت ېئ ـسىڭىزدە چىــڭ
ساقالشــقا تﯧگىــشلىك يهنه بىــر ســۆز
»قهتىئـــي داۋامالشـــتۇرۇش« تىـــن
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ىئبـــارەت .ھهر بىـــر نهتىـــجه بهدەل
تهلهپ قىلىـــدۇ .ھﯧچنـــﯧمه بهرمهي،
پهقهتــال ېئلىــش ھهرگىزمــۇ مــۇمكىن
ەئمهس .بىرەر ىئشنى ېئلىـپ بﯧرىـپ،
شــۇ ائرقىلىــق بىــر نهتىجىنــى قولغــا
كهلتۈرۈش خـۇددى تهبىـەئت بىـلهن
ەئڭ يـــــۇقىرى دەرىجىـــــدە ۋە ەئڭ
ائلىيجانــاب شــهكىلدە سودىالشــقان
بىـــــلهن وئخـــــشاش .تهبىەئتنـــــى
گــوللىغىلى ۋە ائلــدىغىلى بولمايــدۇ.
ســىز پهقهت تهبىــەئتكه تﯧگىــشلىك
بهدەل تۆلىگهنـــــدىال ،ۇئ ائنـــــدىن
سـىزگه ۆئزىڭىــز ىئـستىگهن نهرســىنى
بﯧرىـــــدۇ .بـــــۇ يهردىكـــــى بهدەل
توختاۋســىز ،ېئگىلــمهس ،ۋە قهتىئــي
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رەۋىــــــــشته داۋامالشــــــــتۇرۇلغان
تىرىشچانلىقتىن ىئبارەت.
قىلىۋاتقـــــان ىئـــــشىنى قهتىئـــــي
داۋامالشـــــــــتۇرۇش ائدىتىنـــــــــى
يﯧتىلدۈرۈشــنىڭ  4ائددىــي قهدەم-
باســـقۇچلىرى بـــار .ۇئالر ســـىزدىن
ناھــايىتى كــۆپ ەئقىــل ۋە ائالھىــدە
ۇئنۋان تهلهپ قىلمايـدىغان بولـۇپ،
سىزدىن پهقهت ائزراق ۋاقىـت بىـلهن
ائزراق تىرىشچانلىقال تهلهپ قىلىـدۇ.
بـــــــــــۇ قهدەم-باســـــــــــقۇچالر
تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت:
-1بىــر ىئنتــايىن ېئنىــق مهقــسهت
بىـــلهن ۇئنـــى ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش
توغرىــسىدىكى بىــر كۆيــۈپ تۇرغــان
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ىئستهككه ىئگه بولۇش.
-2توختاۋسىز قوللىنىدىغان ىئش-
ھهرىكهتـــــلهر ائرقىلىـــــق ەئكـــــس
ەئتتــۈرۈلگهن بىــر ىئنتــايىن ېئنىــق
پىالنى بار بولۇش.
-3تۇغقانالرنىـــڭ ،دوســـتالرنىڭ ۋە
تونۇشــالرنىڭ ســهلبىي تهكلىپلىرىنــى،
ۋە باشقا بـارلىق سـهلبىي ۋە سـوغۇق
ســــۇ چــــﯧچىش خاراكتﯧرىــــدىكى
تهسىرلهرنى پۈتۈنلهي چهكلهيدىغان
ىئرادىگه ىئگه بولۇش.
-4ۆئز پىالنىنــــى ىئجــــرا قىلىــــش
جهريانىــدا ۆئزىــگه داۋاملىــق مهدەت
بﯧرىپ تۇرىدىغان بىر ياكى بىر قانچه
ھهمكارالشقۇچىلىرى بار بولۇش.
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بىــــــــر ىئــــــــشنى قهتىئــــــــي
داۋامالشتۇرااليدىغان كىشىلهردە ھهر
خىل قىيىنچىلىقالرنى يﯧڭهلهيـدىغان
بىرەر سىرلىق قابىلىيهت بار بوالمدۇ؟
بىـــــــــر ىئـــــــــشنى قهتىئـــــــــي
داۋامالشـــــتۇرااليدىغان كىـــــشىلىك
ســۈپهت ســىزنىڭ قهلبىڭىــزدە مهل ـۇم
شهكىلدىكى روھىـي ،مهنىـۋى ،يـاكى
خىمىيىلىـــك ھهرىكهتنـــى ۋۇجۇدقـــا
كهلتۈرۈپ ،شۇ ائرقىلىق سـىزگه بهزى
تهبىەئتتىن تاشقىرى كۈچلهرنى ائتـا
قىالمدۇ؟ ناپولىيوننىڭ خهنـري فـورد
بىــلهن تومــاس ېئدىــسون ۈئســتىدە
ېئلىـــپ بارغـــان ۇئزۇن مۇددەتلىـــك
ائنالىزىنىڭ كۆرسىتىـشىچه ،ۇئالرنىـڭ
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ائشـــــۇنداق كىـــــشىنى ھهيـــــران
قالدۇرىـــدىغان مـــۇۋەپپهقىيهتلهرنى
قولغــا كهلتۈرۈشــىدە ائساســلىق رول
وئينىغان نهرسه ،ۇئالرنىڭ قىلىۋاتقان
ىئـــشىنى قهتىئـــي داۋامالشـــتۇرۇش
ائدىتىـــدىنال ىئبـــارەت .ەئگهر ســـىز
پهيغهمبهرلهر ،پهيالسوپالر ۋە دىنىـي
لىــدﯦرالر ۈئســتىدە ائدىــل تهتقىقــات
ېئلىــپ بارىــدىغان بولــسىڭىز ،ۇئالر
قولغـــــــــــــا كهلتـــــــــــــۈرگهن
مۇۋەپپهقىيهتلهرنىـــــڭ ائساســـــىي
مهنبهلىرى ۇئالرنىـڭ قىلغـان ىئـشىنى
قهتىئـــــــــي داۋامالشـــــــــتۇرۇش،
تىرىـــــشچانلىقنى بىـــــر نۇقتىغـــــا
مهركهزلهشتۈرۈش ،ۋە ىئنتايىن ېئنىق
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مهقــــــسهتكه ىئــــــگه بولــــــۇش
ائالھىـــدىلىكلىرى ىئـــكهن ،دﯦـــگهن
مۇقهررەر خۇالسىگه كﯧلىسىز.
 .8ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻞ
تهســـهۋۋۇر ائدەم قهلبىنىـــڭ ىئـــش
بﯧجىــرىش وئرنــى بولــۇپ ،ۇئ يهردە
كونـــا ىئـــدىيىلهر ۋە جهزملهشـــكهن
پـــــاكىتالر قايتىـــــدىن تـــــۈرلهرگه
ائيرىۋﯦلىنىــــــدۇ ،ۋە ۇئالر يﯧڭــــــى
مهقسهتلهر ۈئچۈن ىئـشقا سـﯧلىنىدۇ.
ســىزنىڭ ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي
نىـــشانىڭىزنى تهشـــكىل قىلىـــدىغان
ماتﯧرىيــــــــــالالرمۇ ســــــــــىزنىڭ
تهســـهۋۋۇرىڭىزدا قۇراشـــتۇرۇلىدۇ ۋە
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بىرلهشتۈرۈلىدۇ .سىز ۆئز-ۆئزىڭىـزگه
بولغــــان ىئــــشهنچىڭىزنى ،يﯧڭــــى
ىئدىيىلىرىڭىزنى ،ۋە لىدﯦرلىقىڭىزنىمۇ
ائلــدى بىــلهن ۆئز تهســهۋۋۇرىڭىزدا
بارلىققا كهلتـۈرۈپ ،ائنـدىن ۇئالرنـى
رﯦائللىققــــا ائيالندۇرىــــسىز .ســــىز
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
ۆئزىڭىزنىـــڭ تهســـهۋۋۇرىدا ىئـــشقا
ســـــﯧلىپ ،ېئنىـــــق نىـــــشان ،ۆئز-
ۆئزىڭىــزگه بولغــان ىئــشهنچ ،يﯧڭــى
ىئـــدىيه ۋە لىـــدﯦرلىق قــــابىلىيىتى
قاتــارلىق زۆرۈر بولغــان ســۈپهتلهرنى
بهرپــــا قىلىــــسىز .خــــۇددى بىــــر
قۇشــقاچنىڭ پهيــدا بولــۇپ ،ۆئســۈپ
يﯧتىلىــــشى تۇخۇمــــدىكى مىكــــرو
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وئرگانىزمـــــدىن باشـــــلىنىدىغىنىغا
وئخـــــشاش ،ســـــىزنىڭ مـــــاددىي
نهتىجىلىرىڭىزمـــــــــۇ ســـــــــىز ۆئز
تهســــــــهۋۋۇرىڭىزدا ۋۇجۇدقــــــــا
كهلتۈرىــدىغان ،ناھــايىتى ياخــشى
وئرۇنالشـــــتۇرۇلغان پىالنىڭىـــــزدىن
تهرەققىــي قىلىــپ ەئمهلــگه ائشــىدۇ.
تهسهۋۋۇر ەئڭ ائۋۋال پهيدا بولىـدۇ.
ائنـــدىن ۇئ تهســـهۋۋۇر ىئـــدىيه ۋە
پىالنغا ۆئزگهرتىلىدۇ .ەئڭ ائخىرىـدا
ۇئ پىالنـــالر رﯦائلالشـــتۇرۇلىدۇ .بـــۇ
جهريــان ســىزنىڭ تهســهۋۋۇرىڭىزدىن
باشــلىنىدۇ .بهزىلهرنىــڭ دﯦيىــشىچه،
سىز تهسهۋۋۇر قىاللىغان ھهر قانـداق
ىئشنى ەئمهلگه ائشۇرااليسىز.
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ائدەملهرنىـــڭ تهســـهۋۋۇر قىلىـــش
قابىلىيىتىنىــڭ ىئككــى خىــل شــهكلى
بــــار .ۇئنىــــڭ بىــــرى »ياســــالما
تهســهۋۋۇر« )ىئنگلىــزچه synthetic
 (imaginationبولـــۇپ ،يهنه بىـــرى
بولـــسا »ىئجادچـــان تهســـهۋۋۇر«
)ىئنگلىـزچه (creative imagination
دىن ىئبارەت.
) (1ياسالما تهسهۋۋۇر
مۇشــۇ قــابىلىيهتتىن پايــدىلىنىپ،
سىز كونا ۇئقۇم ،كونا ىئدىيه ۋە كونا
پىالنالرنــى يﯧڭــى بىــرىكمه بــويىچه
وئرۇنالشتۇرىسىز .ياسـالما تهسـهۋۋۇر
بــــۇرۇنقى كهچــــۈرمىش ،بىلىــــم ۋە
كۆزەتمه ماتﯧرىيالالردىن پايدىلىنىپ
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ىئش ېئلىپ بارىـدۇ .دۇنيـادىكى ەئڭ
ىئجادچــــان كىــــشىلهر كــــۆپىنچه
ۋاقىـــتالردا ياســـالما تهســـهۋۋۇردىن
پايــــدىلىنىپ يﯧڭــــى ىئــــدىيىلهرنى
وئيـــالپ چىقىـــدۇ .ســـىز ياســـالما
تهســــهۋۋۇرىڭىزدىن پايــــدىلىنىپ،
كــاللىڭىزدىكى ۇئچــۇرالرنى ياخــشى
رەتـــــلهپ ،ۆئزىڭىـــــز بىلىـــــدىغان
نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى بىــر يهرگه
يىغىپ ،شۇ ائرقىلىق بىر ىئدىيه ياكى
بىــــر مهســــىلىنى ھهل قىلىــــدىغان
ۇئســـۇلنى وئيـــالپ چىقىـــسىز .بـــۇ
يهردىكى »ياساش« دﯦگهن سـۆزنىڭ
مهنىـــــــسى مۇۋاپىـــــــق يـــــــاكى
مۇناســـىۋەتلىك نهرســـىلهرنى تـــوغرا
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ۇئســۇل بىــلهن بىــر يهرگه ەئكﯧلىــپ
قۇراشــتۇرۇش ،دﯦگهنــدىن ىئبــارەت
بولـــــــۇپ ،ۇئ ىئجادچانلىقنىـــــــڭ
دەرىجىـــسى بولـــۇپ ھﯧـــسابلىنىدۇ.
ائلىمالر ،ائشپهزلهر ،كهشـپىياتچىالر،
رﯦمـــــــــونتچىالر ،يـــــــــازغۇچىالر،
ساتقۇچىالر ،وئقۇغـۇچىالر ،شـىركهت
باشــلىقلىرى ،ھهمــدە باشــقا ھهر بىــر
ائدەمنىڭ كاللىسىنى ىئـشقا سـﯧلىپ،
ۆئز قـــابىلىيهتلىرىنى ەئڭ يۈكـــسهك
دەرىجىــــدە جــــارى قىلدۇرغانــــدا
قىلىـــــدىغان ىئـــــشى دەل ائشـــــۇ
»ياساش« تىن ىئبارەتتۇر.
) (2ىئجادچان تهسهۋۋۇر
ىئنــــسانالرنىڭ چهكلىــــك قهلبــــى
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چهكـــسىز ەئقىـــل بىـــلهن بىۋاســـىته
ائالقىلىشىشته ،يﯧڭى ھﯧس-تۇيغۇ ۋە
يﯧڭـــــى ىئلھامالرغـــــا ېئرىشىـــــشته
پايدىلىنىــــــــدىغان قــــــــابىلىيهت
ىئجادچــان تهســهۋۋۇردىن ىئبــارەت.
سىز ىئجادچـان تهسـهۋۋۇر ائرقىلىـق
كۆڭلىڭىزدە ھازىرغىچه يوق بولغـان،
ەئممـــا ائقىـــۋىتى تـــوغرا بولـــۇپ
چىقىــدىغان يﯧڭــى ۇئچــۇر ۋە يﯧڭــى
ىئدىيىلهرنى تاپىسىز .سىز بىـر يﯧڭـى
خىيــــال يــــاكى يﯧڭــــى ىئلھامغــــا
تاســادىپىي ىئــگه بولغانــدا ،ائشــۇ
ىئجادچــــــــان تهســــــــهۋۋۇردىن
پايدىلىنىــــــــسىز .ائلىمــــــــالر ۋە
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
بىــلهن ائالقىلىــشىدىغان بولغاچقــا،
تهسهۋۋۇر ۇئقۇمى كارنىگىنىڭ سـىرى
بىلهن ۆئزىگه تـارتىش قانۇنىيىتىنىـڭ
تهتقىقاتىغا كىرگۈزۈلگهن.
ىئــالۋە :ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدىكى
بهزى جـــــــايالردا »ىئجادچـــــــان
تهسهۋۋۇر« نىڭ وئرنىدا »ىئجادچـان
تهپهككــۇر« )ىئنگلىــزچه creative
 (thoughtمۇ ىئشلىتىلگهن.
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) (3ىئجادچـــــان تهســـــهۋۋۇردىن
ۈئنۈملۈك پايدىلىنىش
كارخانا ،ساناەئت ۋە ىئقتىـسادنىڭ
ۇئلــۇغ لىــدﯦرلىرى ،ھهمــدە ۇئلــۇغ
ائرتىــسالر ،مۇزىكــانتالر ،شــاىئرالر ۋە
يازغۇچىالرنىڭ ۇئلـۇغ بواللىـشىدىكى
بىـــردىن-بىـــر ســـهۋەب ،ۇئالرنىـــڭ
ۆئزلىرىدە ىئجادىي تهسهۋۋۇر قىلىـش
قابىلىيىتىنى يﯧتىلدۈرگهنلىكىدۇر.
وئتتۇراھــــال كىــــشىلهر كــــۆرۈش،
ائڭـــــالش ،تۇيـــــۇش ،پـــــۇراش ۋە
تﯧتىشتىن ىئبارەت  5خىل فىزىكىلىق
ســـــﯧزىمنىڭ يـــــاردىمى ائرقىلىـــــق
چۈشــــهنگىلى بولمايــــدىغان بىــــر
نهرســىگه دۇچ كهلــگهن ھامــان ،ۇئ
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نهرســـــىنىڭ نـــــﯧمه ىئكهنلىكىنـــــى
ھهرگىزمــۇ ائڭقىرالمايــدۇ .چهكــسىز
ەئقىــل بــۇ  5خىــل ســﯧزىم ائرقىلىــق
ىئش كۆرمهيدىغان بولۇپ ،سىز ائشۇ
 5تۈرلۈك تۇيغـۇ ائرقىلىـق چهكـسىز
ەئقىلنىـــــڭ يـــــاردىمىنىمۇ قولغـــــا
كهلتۈرەلمهيسىز .چهكـسىز ەئقىلنىـڭ
كــۈچ-قۇدرىتىــدىن پايدىلىنىــشنىڭ
بىـــردىن-بىـــر يـــولى ىئجادچـــان
تهپهككــــۇرنى ىئــــشقا سﯧلىــــشتىن
ىئبارەت.
ىئنسانالرنىڭ -6سـﯧزىمى ۇئالرنىـڭ
ىئجادچان تهسهۋۋۇردىن ىئبارەت .ۇئ
ىئنسانالرنىڭ چهكلىك كـۆڭلى بىـلهن
چهكــــــــسىز ەئقىلنــــــــى ۆئز-ائرا
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تۇتاشـــتۇرىدىغان ائالقه لىنىيىـــسى
بولـــۇپ ،كهشـــپىيات ساھهســـىدىكى
ائساســىي يــاكى يﯧڭــى پرىنــسىپلىق
ائشـــــكارىلىنىش ۋە بايقاشـــــالرنىڭ
ھهممىـــسى ىئجادچـــان تهســـهۋۋۇر
قابىلىيىتى ائرقىلىق بارلىققا كﯧلىدۇ.
يﯧڭــى ىئــدىيه ،يﯧڭــى ۇئقــۇم ،ۋە
يﯧڭى تۇيغۇ تۆۋەندىكى  4مهنبهنىـڭ
بىرىدىن كﯧلىدۇ:
-1باشــقا بىــر ائدەمنىــڭ بىلىــپ
تۇرۇپ سىزگه ائشكارىلىشى.
-2ســىزنىڭ يوشــۇرۇن ېئڭىڭىــز .ۇئ
سىزنىڭ  5خىل سـﯧزىمىڭىز ائرقىلىـق
مﯧڭىڭىــزگه يﯧتىــپ كهلــگهن ھهمــمه
وئي ۋە تهســــــىراتالرنى ســــــاقالپ
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تۇرىدۇ.
-3باشـقا بىــر ائدەمنىــڭ يوشــۇرۇن
ائڭ ىئسكىالتى.
-4چهكسىز ەئقىل.
ناپولىيوننىڭ قارىشىچه »مـۆجىزە«
دﯦـــگهن نهرســـه مهۋجـــۇت ەئمهس
بولۇپ ،ۇئ سـىزنىڭ ۆئز ائرزۇيىڭىزنـى
رﯦائللىققا ائيالندۇرۇشـىڭىزغا يـاردەم
قىاللمايــــدۇ .تهبىــــەئت ۆئزىنىــــڭ
جهزملهشــــكهن قانۇنىيهتلىرىــــدىن
ھهرگىزمـــۇ چهتـــنهپ كهتمهيـــدۇ.
ەئممـــــــــا ،تهبىەئتنىـــــــــڭ بهزى
قانۇنىيهتلىرىنى چۈشـىنىش مـۇمكىن
ەئمهس بولــۇپ ،ۇئالر خــۇددى بىــر
»مـــــــۆجىزە« دەك كۆرۈنىـــــــدۇ.
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ىئنـــــــــسانالرنىڭ ىئجادچـــــــــان
تهسهۋۋۇردىن ىئبارەت -6سـﯧزىمىنى
مانا ائشۇنداق مۆجىزىگه ەئڭ يﯧقىن
كﯧلىدىغان بىـر نهرسـه ،دەپ قاراشـقا
بولىدۇ.
ســـىز ۆئز نىـــشانىڭىزنى ەئمهلـــگه
ائشۇرۇشـــتا ھهرگىزمـــۇ مـــۆجىزىگه
تايانماي ،چهكسىز ەئقىلنىـڭ سـىزنى
تهبىىئـــــي يـــــولالر ۋە تهبىىئــــــي
قانۇنىيهتلهرنىـــڭ يـــاردىمى بىـــلهن
يﯧتهكلىـــشىگه تايىنىـــڭ .ھهرگىزمـــۇ
»چهكــسىز ەئقىــل مهن نىــشانلىغان
نهرســىنى ماڭــا ەئكﯧلىــپ بﯧرىــدۇ«،
دەپ وئيالپ قالماڭ .ۇئنىڭ وئرنىغـا،
»چهكــــسىز ەئقىــــل مﯧنــــى ۆئزۈم
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تىكلىــــگهن نىــــشانغا يﯧــــتهكلهپ
ماڭىدۇ« ،دەپ وئيالڭ.
ىئجادچان تهپهككـۇر سـىزدىن ھهر
ۋاقىــت »مهن ۆئز غــايهمنى چوقــۇم
ەئمهلـــگه ائشـــۇرااليمهن« ،دﯦـــگهن
وئيدا بولۇشنى ،ۆئز غايىڭىزنى تـوغرا
يـــول ۋە تـــوغرا تهرتىـــپ بـــويىچه
ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا نىــــسبهتهن
ۆئزىڭىزدە كۈچلۈك ېئتىقاد ۋە تولۇق
ىئشهنچ بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ .سـىز
ۆئزىڭىزنىــڭ ىئجــادىي قــابىلىيىتىنى
قانچه كۆپ ىئشلهتسىڭىز ،ۇئ سىزنىڭ
ائڭلىـــق ۋۇجۇدىڭىزنىـــڭ ســـىرتىدا
باشالنغان ائمىلالرغا شۇنچه سـهزگۈر
بولىدۇ،ھهمــدە ۇئ ائمىلالرنــى قــانچه
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ائســان قوبــۇل قىلىــدىغان بولىــدۇ.
شــــۇنداقال ســــىز بــــۇ ىئجــــادىي
قـــــابىلىيىتىڭىزنى قـــــانچه كـــــۆپ
ىئشلهتــسىڭىز ،يﯧڭــى تهپهككــۇر ۋە
يﯧڭى ىئدىيه يارىتىشتا سـىز ۇئنىڭغـا
شۇنچه كۆپ تايىنىدىغان بولىسىز .بۇ
قابىلىيهتنى سىز پهقهت ەئمهلىيهتـته
ىئشلىتىش ائرقىلىقال يﯧتىلدۈرەلهيسىز
ۋە تهرەققىي قىلدۇرااليسىز.
ىئــالۋە :بىــر ۇئيغــۇر ياشــنىڭ ماڭــا
دەپ بﯧرىــــــشىچه ،ناپولىيوننىــــــڭ
»مۇۋەپپهقىيهت قانۇنىيىتى« دﯦـگهن
كىتــــابى مىللهتــــلهر نهشــــرىياتى
تهرىپىـــــــدىن »مـــــــۇۋەپپهقىيهت
دەســتۇرى« دﯦــگهن ىئــسىم بىــلهن 2
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قىسىم قىلىپ نهشر قىلىنغـان بولـۇپ،
ۇئالرنـــى ائلمـــا تـــور كىتابخانىـــسى
 http://book.alma.cnدىـــــــــــــن
سﯧتىۋالغىلى بولىدىكهن.
 .9ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ
ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻲ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
»مهركهزلهشــتۈرۈش« دﯦــگهن ســۆز
ىئنگلىـــــــزچه  concentrationدەپ
ائتىلىدىغان بولۇپ» ،ىئجـادىي كـۆز
ائلـــــدىغا كهلتـــــۈرۈش« بولـــــسا
ىئنگلىــزچه creative visualization
دەپ ائتىلىـــدۇ .مهركهزلهشـــتۈرۈش
دﯦــگهن ســۆز ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدا
»بىــــــر ىئــــــستهكنى ەئمهلــــــگه
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ائشۇرۇشـــــنىڭ يـــــوللىرى بىـــــلهن
ۋاسىتىلىرىنى تﯧپىپ چىقىپ ،ۇئالرنـى
رەســـمىي ىئـــشقا ســـالغىچه بولغـــان
ۋاقىــت ىئچىــدە ،زﯦھىــن ۋە ىئــش-
پــــاائلىيهتنى ائشــــۇ ىئــــستهككه
مهركهزلهشتۈرۈش ھهرىكىتى« دﯦگهن
مهنىـــدە ىئـــشلىتىلگهن .زﯦھىـــن ۋە
ىئـــش-پـــاائلىيهتنى مهلـــۇم بىـــر
ىئـــــستهككه مهركهزلهشتۈرۈشـــــته
مۇنداق ىئككى قانۇنىيهت مۇھىم رول
وئينايدۇ :بىرى ائپتوماتىك تهكلىـپ
قانۇنىيىتى ،يهنه بىـرى بولـسا ائدەت
قانۇنىيىتى.
ائدەت مۇھىتنىڭ ىئچىدە يﯧتىلىدۇ.
ۇئ سىزنىڭ كۆرۈش ،ائڭالش ،پۇراش،
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تﯧـــتىش ۋە تۇيۇشـــتىن ىئبـــارەت 5
ســﯧزىمىڭىز ائرقىلى ـق ســىزگه تهســىر
كۆرســــهتكهن ھهمــــمه مهنــــبهلهر
ائرقىلىق ،وئخشاش ىئشنى وئخشاش
ۇئســــۇلدا قايتــــا-قايتــــا قىلىــــش
ائرقىلىق ،وئخشاش خىيالنى قايتـا-
قــايتىالپ تهكــرار قىلىــش ائرقىلىــق
يﯧتىلىدۇ.
ىئنـــسانالرنىڭ قهلبـــى مهلـــۇم بىـــر
ىئدىيىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش ۈئچۈن
زۆرۈر بولغان ماتﯧرىيـالالرنى ۆئزىنىـڭ
ەئتراپىـــدىكى مـــۇھىتتىن يىغىـــدۇ.
ائدەت بـــۇ ىئـــدىيىنى بىـــر مـــۇقىم
قۇرۇلما شهكلىدە ۇئيۇتۇپ ،يوشۇرۇن
ائڭنىـــڭ ىئچىـــگه تـــۈرگه ائيرىـــپ
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ەئكىرىپ قويىدۇ .ۇئنىڭـدىن كﯧـيىن
بۇ ىئدىيه سىزنىڭ مىجهزىڭىزنىڭ كهم
بولــسا بولمايــدىغان بىــر قىــسمىغا
ائيلىنىــــــپ ،ســــــىزنىڭ ىئــــــش-
ھهرىكىتىڭىـــزگه جىمجىـــت ھالـــدا
تهســـىر كۆرســـىتىدۇ ،ســـىزنىڭ بىـــر
تهرەپلىــــــمه ۋە ائغمــــــا كــــــۆز-
قاراشـــلىرىڭىزنى شـــهكىللهندۈرىدۇ،
ھهمدە سىزنىڭ پىكرىڭىزنى كـونترول
قىلىدۇ .شۇڭالشقا سىزنىڭ ۆئزىڭىزگه
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.
)» (1مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مهنبهسـى«
دﯦگهن ماقالىدىن بىر ۈئزۈندى
مهن مهزكــــــۇر ماقالىنىــــــڭ -1
بۆلۈمىـــــــدە تىلغـــــــا ائلغـــــــان
»مۇۋەپپهقىيهتنىـــــڭ مهنبهســـــى«
دﯦــــگهن ماقــــالىنى ناپولىيوننىــــڭ
كىتابىدىكى مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر
بىــلهن سﯧلىــشتۇرۇپ ،ناپولىيوننىــڭ
كىتابىـــــــــدىكى مهزمـــــــــۇن ۇئ
ماقالىدىكىــدىن جىــق ەئتراپلىــق ۋە
تولــۇق ىئكهنلىكىنــى ھــﯧس قىلغــان
ىئـــــدىم .شـــــۇنداق بولـــــسىمۇ ،ۇئ
ماقالىدىكى ەئقىدە بىلهن مۇھىتنىـڭ
مۇناســىۋىتى توغرىــسىدىكى مهزمــۇن
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يۇقىرىدىكى ائدەت بىلهن مۇھىتنىـڭ
مۇناســىۋىتى توغرىــسىدىكى مهزمــۇن
بىــــلهن وئخشىــــشىپ كﯧتىــــدىغان
بولــۇپ ،ۇئنـــى بىـــر ائز كﯧڭهيتىـــپ
بﯧرىــدىغان بولغاچقــا ،ۇئ ماقالىنىــڭ
ەئقىـــــــدە بىـــــــلهن مۇھىـــــــت
وئتتۇرىـــــــسىدىكى مۇناســـــــىۋەت
ھهققىــدىكى قىــسمىنى بــۇ يهرگه بىــر
نهقىل شهكلىدە قىستۇرۇپ قويۇشـنى
مۇۋاپىـــق كـــۆردۈم .تۆۋەندىكىـــسى
»مۇۋەپپهقىيهتنىـــــڭ مهنبهســـــى«
دﯦگهن ماقالىنىڭ بىر قىسمى:
ەئمدى بىز قايتا ەئسلهپ كۆرەيلى،
ەئقىدە دﯦگهن نﯧمه؟ ەئقىـدە بولـسا
ائلدىن تهشكىللهپ قويۇلغان ،بىزنى
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ۆئز – ۆئزىمىــز بىــلهن ائلماشــتۇرۇش
قىلىــــــشقا ۈئزلۈكــــــسىز ھالــــــدا
يﯧتهكلهيــدىغان بىــر خىــل ھــﯧس –
تۇيغــــۇ ۇئســــۇلىدىن ىئبــــارەتتۇر.
ۇئنداقتا ،ەئقىدە قهيهردىن كﯧلىـدۇ؟
نـــﯧمه ۈئچـــۈن بهزى كىـــشىلهرنىڭ
ەئقىدىــسى ۇئالرنىــڭ مــۇۋەپپهقىيهت
مهنــزىلىگه قــاراپ قهدەم تاشلىــشىغا
تــــــــۈرتكه بولــــــــسا ،يهنه بهزى
كىـــشىلهرنىڭ ەئقىدىـــسى ۇئالرنـــى
مهغلۇبىيهتكه ۇئچرىتىدۇ؟ ەئگهر بىز
مۇۋەپپهقىيهتنى ىئلگىرى سۈرىدىغان
ەئقىـــدىلهرگه تهقلىـــد قىلمـــاقچى
بولــساق ،ۇئ چاغــدا ائلــدى بىــلهن
ائشۇ خىل ەئقىـدىلهرنىڭ قهيهردىـن
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كهلگهنلىكىنــــــــــــــــــــــــــــــى
ائيدىڭالشتۇرۇنلىـــــشىمىزغا تـــــوغرا
كﯧلىدۇ.
بىرىنچـــــى كـــــﯧلىش مهنبهســـــى
مۇھىتتۇر .قازانغا يولۇقـساڭ قارىـسى
يۇقــار ،يامانغــا يولۇقــساڭ يارىــسى،
دەيــدىغان گهپ بــار .بــۇ رەھىمــسىز
ەئمهلىـــــــــيهتلهر تهرىپىـــــــــدىن
ىئــــــــسپاتالنغان ھهقىقهتتــــــــۇر.
تۇرمۇشـــتىكى ائدەمنـــى ەئڭ بىـــزار
قىلىـــدىغان نهرســـه پهرىـــشانلىق ۋە
بﯧسىمغا ۇئچراش تۇيغۇسـى ەئمهس،
ائدەمــلهر بــۇالرنى تامــامهن يﯧڭىــپ
كﯧتهلهيـــدۇ .تۇرمۇشـــتىكى ھﯧقىقـــى
قورقۇنچلۇق نهرسه بولـسا مۇھىتنىـڭ
231

ەئقىــدە ۋە ائرزۇغــا كۆرســىتىدىغان
تهســــــىرىدىن ىئبــــــارەتتۇر .ەئگهر
ســـــــــىزنىڭ ۆئز ەئتراپىڭىـــــــــزدا
كۆرگهنلىرىڭىزنىــــــڭ ھهممىــــــسى
مهغلــــۇبىيهت ۋە ۈئمىدســــىزلىكتىن
ىئبــارەت بولغــان بولــسا ،ۇئ چاغــدا
سىزنىڭ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشىڭىزغا
يـــــاردىمى بولىـــــدىغان ىئچكـــــى
تهســـــــــهۋۋۇرالرنى ۋۇجۇدقـــــــــا
كهلتۈرۈشـــىڭىز ناھـــايىتى تهســـكه
توختايـــدۇ .ائلـــدىنقى بىـــر بابتـــا
ېئيتىـــــــــپ ۆئتكىنىمىـــــــــزدەك،
كۆپچىلىكنىڭ ھهممىـسى توختاۋسـىز
ھالــدا تهقلىــد قىلىــشنى وئياليــدۇ.
ەئگهر ســــــــــــىز بــــــــــــاي ھهم
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مۇۋەپپهقىيهتلىــك مۇھىــت ىئچىــدە
ۆئســـۈپ يﯧـــتىلگهن بولـــسىڭىز ،ۇئ
چاغدا سىز ناھايىتى ائسـانال بـايلىق
ۋە مۇۋەپپهقىيهتكه تهقلىد قىلىـسىز.
ەئگهر ســـــــــىز نـــــــــامراتلىق ۋە
ۈئمىدســــىزلىك ىئچىــــدە ۆئســــۈپ
يﯧتىلگهن بولسىڭىز ،ۇئ چاغدا سىزدە
ناھــــايىتى ائســــانال نــــامراتلىق ۋە
ۈئمىدســـــــىزلىنىش ەئقىدىـــــــسى
شــهكىللىنىدۇ .ائلبىرىــت ېئينىــشتﯧين
مۇنــداق دەيــدۇ :ۆئزى تۇرۇۋاتقــان
ىئجتىماىئي مۇھىتقا وئخشىمايدىغان
نۇقتىنهزەرنى وئتتۇرىغا قويااليدىغان
كىشىلهر ناھايىتى ائز چىقىدۇ .كـۆپ
قىــــــسىم ائدەمــــــلهر بۇنــــــداق
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نــــــــــــــــــــــــــــۇقتىنهزەرلهرنى
شهكىللهندۈرەلمهيدۇ.
]بـــۇ يهردىكـــى ىئككـــى ائبـــزاس
مهزمۇن قىسقارتىلدى[.
چىكــــــاگو ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىدىكى
بىنجــامىن بىرانــد دﯦــگهن كىــشى زور
مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرگهن
يـــۈز نهپهر يـــاش تهنھهرىكهتچـــى،
مۇزىكانـــــت ۋە ائلىمغـــــا قارىتـــــا
تهتقىقات ېئلىپ بارغان بولۇپ ،ۇئ بۇ
جهريانــدا بــۇ تاالنــت ىئگىلىرىنىــڭ
باشـــتىن باشـــالپال مـــۇۋەپپهقىيهت
قازانغــان ەئمهســـلىكىنى بايقىغـــان.
ەئكــسىچه ،ۇئالرنىــڭ كــۆپ قىــسمى
باشقىالرنىڭ يﯧتهكلىشى ۋە قوللىشىغا
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ېئرىشكهندىن كﯧـيىن ائنـدىن ائلغـا
ىئلگىـــرىلىگهنلهر ىئـــكهن .ۇئالرنىـــڭ
ھهرقانـــدىقىنىڭ تاالنـــت ائالمىتـــى
پهقهت ۇئالردا مهن تاالنــت ىئگىــسى
بوالاليمهن دەيدىغان ەئقىدە پهيـدا
بولغاندىن كﯧيىـنال ائنـدىن نامايـان
بولغان ىئكهن.
مۇھىـــت بهلكىـــم ەئقىـــدىنىڭ ەئڭ
كۈچلـــۈك قوزغاتقۇچىـــسى بولـــۇش
مـــۇمكىن ،لـــﯧكىن ،ۇئ ەئقىـــدىنىڭ
بىردىن-بىر قوزغاتقۇچىـسى ەئمهس،
ەئگهر ۇئ بىردىنبىــــــر قوزغــــــاتقۇچ
بولىــدىغان بولــسا ،ۇئ چاغــدا بىــز
مهڭگۈ ۆئزگهرمهس مۇھىـت ىئچىـدە
ياشـــىغان بوالتتـــۇق .بـــاي بـــالىالر
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پهقهت بــــاي مــــۇھىتنىال بىلــــگهن،
نـــــامرات بـــــالىالر بولـــــسا پهقهت
نــــامراتلىقنىال بىلــــگهن بــــوالتتى.
ەئكسىچه ،باشقا خىل كهچۈرمىش ۋە
ۆئگىــنىش ۇئســۇللىرىمۇ ەئقىــدىنىڭ
كﯧلىش مهنبهسى بوالاليدۇ.
تۇرمۇشــــتىكى چــــوڭ – كىچىــــك
ىئشالرنىڭ ھهممىـسى ەئقىـدە پهيـدا
قىالاليدۇ .ائدەمنىڭ ھاياتىـدا ،بهزى
ىئشالر مهڭگۈ ۇئنتۇلمايـدۇ .جـون ف
كىننىــدى قهســتكه ۇئچرىغــان شــۇ
كــۈننى ەئســلىيهلهيدىغان بولــسىڭىز،
ۆئزىڭىزنىــــڭ شــــۇ كــــۈنى قهيهردە
ىئكهنلىكىنىمــۇ چوقــۇم بىلهلهيــسىز.
نۇرغــــۇن ائدەمــــلهرگه نىــــسبهتهن
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ېئيتقاندا ،بۇ ۇئالرنىڭ دۇنيا قارىـشى
مهڭگۈگه ۆئزگهرگهن بىر كۈن بولۇپ
ھﯧسابلىنىدۇ .وئخشاشال ،كۆپ قىسىم
ائدەمــلهر مهڭگــۈ ۇئنتۇلمايــدىغان
كهچۈرمىـــــشلهرنى ۆئز بﯧـــــشىدىن
كهچـــــۈرگهن بولىـــــدۇ .بۇنـــــداق
كهچۈرمىـــــــــشلهرنىڭ بىـــــــــزگه
كۆرســــــىتىدىغان تهســــــىرى دەل
مۇشـــــــــۇنداق كهچۈرمىـــــــــشلهر
تهقـــدىرىمىزنى ۆئزگهرتهلهيـــدىغان
ەئقىدىلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ.
مهن  13ياش ۋاقتىمدىال ۆئزۈمنىڭ
نﯧمه قىلىشىم كﯧرەكلىكـى توغرىـسىدا
وئيالنـــــــدىم .ھهم تهنتهربىـــــــيه
مهخسۇس سهھىپىسىنىڭ يازغۇچىسى
237

يــاكى تهنتهربىــيه پروگراممىــسىنىڭ
دىكتــورى بولۇشــنى قــارار قىلــدىم.
مهلــۇم بىــر كــۈنى ،مهن گﯧــزىتتىن
خوخـــاد كىـــسارنىڭ مهلـــۇم بىـــر
كىتابخانىـــــدا ۆئزىنىـــــڭ يﯧڭـــــى
كىتــابلىرىنى ىئمــزا قويــۇپ ســﯧتىش
پاائلىيىتى ۆئتكۈزمهكچى ىئكهنلىكـى
توغرىــسىدا خهۋەر كــۆردۈم ،شــۇنىڭ
بىــلهن مهن ،ەئگهر مهن تهنتهربىــيه
مهخــسۇس سهھىپىــسى يازغۇچىــسى
يـــاكى تهنتهربىـــيه پروگراممىـــسى
دىكتورى بولۇشنى وئياليـدىكهنمهن،
ائلـــدى بىـــلهن چوقـــۇم زىيـــارەت
قىلىـــشنى ۆئگىنىۋﯦلىـــشىم كﯧـــرەك،
دﯦگهنلهرنــى وئيلىــدىم .ھهم ىئــشنى
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مۇشـــۇ يهردىـــنال باشالشـــنى قـــارار
قىلـــــدىم .شـــــۇنىڭ بىـــــلهن مهن
مهكتهپــــتىن ائيرىلىــــپ ،كىچىــــك
ۈئنائلغۇدىن بىرنى ائرىيهت ائلـدىم،
ائپــام مﯧنــى پىكــاۋى بىــلهن ھﯧلىقــى
كىتابخانىغا ائپىرىپ قويدى .مهن ۇئ
يهرگه يﯧتىپ بارغان ۋاقىتتـا ،كىـسار
ەئپهنــــدىم كﯧتىــــشكه تهمــــشىلىپ
تۇرغان ىئكهن .مهن بىر ائز قورقتۇم.
بىر توپ مۇخبىرالر ۇئنى وئرىۋﯦلىـپ،
ۇئنىڭــــدىن توختىمــــاي ســــوائل
ســـوراۋاتاتتى .مهن بىـــر ائمـــالالرنى
قىلىــپ ،بىــر قــانچه مۇخبىرالرنىــڭ
قولتۇقلىرى ائستىدىن ۆئتۈپ كىـسار
ەئپهنــدىمنىڭ ائلــدىغا بــاردىم .مهن
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دەرھــال ۇئنىڭغــا ۆئزۈمنىــڭ ۇئنــى
ائددىيغىنا ۈئنائلغۇ زىيـارىتى قىلغـۇم
بارلىقىنى ېئيتتىم .ۇئ ھﯧلىقى بىر توپ
مۇخبىرالرنى توختىتىپ قويۇپ ،ماڭا
شهخسهن زىيـارەت قىلىـش پۇرسـىتى
يارىتىــــپ بهردى .ۇئ كهچــــۈرمىش
مﯧنىڭ ەئقىدەمنى ۆئزگهرتتـى ،ماڭـا
نﯧمىنىــڭ مــۇمكىن بولىــدىغانلىقىنى،
تۇرمۇشــتا كىمــلهرگه يﯧقىنالشــقىلى
بولىدىغانلىقى ۋە ۆئزۈم ېئرىشمهكچى
بولغــــان نهرســــىگه ىئنتىلىــــشنىڭ
جاۋابىنىـــڭ قانـــداق بولىـــدىغانلىقى
قاتارلىقالرنى بىلدۈردى .كﯧـيىن مهن
كىــسار ەئپهنــدىمنىڭ شــۇ قﯧتىملىــق
ىئلھامالندۇرۇشى سهۋەبىدىن ،مهلـۇم
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بىـــر گﯧـــزىتكه توختىمـــاي ماقـــاله
ەئۋەتــتىم .بــۇ مﯧنــى مۇشــۇ ســاھهدە
ۇئنتۇلغۇســـىز كهچۈرمىـــشكه ىئـــگه
قىلدى.
) (2مۇۋەپپهقىيهتنىــــڭ ســــﯧھرىي
ائچقۇچى
ناپولىيون مهركهزلهشتۈرۈش بىـلهن
بىۋاســـىته ۋە ۋاســـىتىلىك شـــهكىلدە
مۇناسىۋەتلىك بولغـان پرىنـسىپالرنى
ىئـــــــــــشلىتىش ۇئســــــــــــۇلىنى
»مۇۋەپپهقىيهتنىـــــــڭ ســـــــﯧھرىي
ائچقۇچى« دەپ ائتىغـان .بـۇرۇنقى
كىشىلهر مۇشۇ سـﯧھرىي ائچقۇچنىـڭ
يــاردىمى بىــلهن دۇنيــادىكى بــارلىق
ۇئلـــۇغ كهشـــپىياتالرنىڭ مهخپىـــي
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ىئشىكىنى ائچقـان .ھهمـدە بـۇرۇنقى
بـــــارلىق ەئقىـــــل-پاراســـــهت ۋە
تاالنتالرنىــــڭ ھهممىــــسى مۇشــــۇ
ائچقۇچنىـــڭ ســـﯧھرىي كۈچىـــدىن
پايـــــدىلىنىپ يﯧتىلـــــدۈرۈلگهن ۋە
تهرەققىي قىلدۇرۇلغان.
مهركهزلهشــــــتۈرۈش دﯦگىنىمىــــــز
ســـــــــىزنىڭ مـــــــــۇقىم ائدەت ۋە
ەئمهلىيهتتىن پايدىلىنىپ ،مهلۇم بىر
نهرســىنى تهلتۆكــۈس چۈشــىنىپ ۋە
ىئگىلهپ بولغۇچه ،كۆڭلىڭىزنى ائشۇ
نهرســــــىگه يىغىــــــپ تــــــۇرۇش
قـــــابىلىيىتىڭىزنى كۆرســـــىتىدۇ .ۇئ
سىزنىڭ ۆئز دىققىتىڭىز ۋە زﯦھنىڭىزنى
تىـــزگىنلهپ ،ۇئالرنـــى مهلـــۇم بىـــر
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مهســـىلىگه ائشـــۇ مهســـىلىنى ھهل
قىلىــپ بولغــۇچه مهركهزلهشــتۈرۈپ
تۇرۇش قـابىلىيىتىڭىزنى كۆرسـىتىدۇ.
ۇئ ســىزنىڭ ۆئزىڭىــز تاشلىۋﯦتىــشنى
ىئستهيدىغان ائدەتلهرنىڭ تهسىرىنى
بىـــــر ياققـــــا قايرىـــــپ قويـــــۇش
ىئقتىدارىڭىز بىلهن يﯧڭى ائدەتلهرنـى
يﯧتىلــدۈرۈش كــۈچ-قــابىلىيىتىڭىزنى
كۆرســــــىتىدۇ .ۇئ ســــــىزنىڭ ۆئز-
ۆئزىڭىزنــى تهلتۆكــۈس تىــزگىنلهش
قابىلىيىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.
مهركهزلهشــــــتۈرۈش دﯦگىنىمىــــــز
ســـىزنىڭ ۆئزىڭىـــز ائرزۇ قىلغانـــدەك
وئيـــالش ىئقتىـــدارىنى ،ۆئزىڭىزنىـــڭ
وئي-تهپهككۇرىنى كـونترول قىلىـپ،
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ۇئنى بىر ناھايىتى ېئنىـق مهقـسهتكه
تــــــــوغرىالش ىئقتىــــــــدارىنى ،ۋە
ۆئزىڭىزنىڭ بىلىملىرىنى بىر ساغالم ۋە
ەئمهلىــي ىئــش-ھهرىــكهت پىالنــى
قىلىـــپ تهشـــكىللهش ىئقتىـــدارىنى
كۆرسىتىدۇ.
ســـــىز ۆئزىڭىزنىـــــڭ كـــــۆڭلىنى
ۆئزىڭىزنىڭ ۆئمۈرلۈك ىئـستىكىڭىزگه
مهركهزلهشتۈرۈشـــــــــــته ،ۆئز-ائرا
ائرىلىــشىپ كهتــكهن ۋە بىــر-بىــرى
بىلهن ناھايىتى زىچ باغالنغان باشـقا
نۇرغـــۇن ىئـــشالر ۈئســـتىدىمۇ بـــاش
قـــــــــــاتۇرۇپ ،زﯦھنىڭىزنـــــــــــى
مهركهزلهشــــــتۈرمهكچى بولغــــــان
ائساســـىي نهرســـىنى تاماملىـــشىڭىز
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كﯧــرەك .چــوڭ پىــالن )ىئنگلىــزچه
 (ambitionبىلهن ىئستهك وئڭۇشلۇق
مهركهزلهشــــــتۈرۈش جهريــــــانىنى
ۋۇجۇدقـــا كهلتۈرۈشـــته كهم بولـــسا
بولمايــــدىغان ىئككــــى ائساســــىي
ائمىلدۇر .بۇ ائمىلـالر بولمايـدىكهن،
سﯧھرىي ائچقۇچمۇ ۈئنۈم بهرمهيـدۇ.
بـــۇ ائچقـــۇچتىن پايدىلىنىـــدىغان
كىـــــــــشىلهرنىڭ ىئنتـــــــــايىن ائز
بولۇشـــىدىكى ســـهۋەب ،كـــۆپىنچه
كىشىلهرنىڭ چوڭ پىالنى يوق بولۇپ،
ھاياتىدا بىـرەر ائالھىـدە نهرسـىنىمۇ
ىئستىمهيدۇ.
سىز ۆئزىڭىز ائرزۇ قىالاليدىغان ھهر
قانــداق نهرســىنى ۆئزىڭىــز ۈئچــۈن
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ىئـــــستهك قىلىـــــپ تاللىـــــسىڭىز
بولۇۋﯦرىـــــــدۇ .ەئگهر ســـــــىزنىڭ
ىئستىكىڭىز ەئمهلىيهتكه ۇئيغـۇن ۋە
يﯧتهرلىــــك دەرىجىــــدە كۈچلــــۈك
بولىـــدىكهن ،مهركهزلهشتۈرۈشـــتىن
ىئبـــــارەت ســـــﯧھرىي ائچقـــــۇچ ۇئ
ىئــــستهكنى ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا
يــاردەم قىلىــدۇ .نۇرغــۇن ائلىــم ۋە
پــــسىخولوگىيه تهتقىقاتچىلىرىنىــــڭ
قارىــشىچه ،تىــالۋەت قىلغۇچىالرنىــڭ
دۇائسىنىڭ كـۈچى قهلبىـدە چوڭقـۇر
وئرۇن ائلغان بىر ىئستهكنى ەئمهلگه
ائشۇرۇشــــتىكى مهركهزلهشــــتۈرۈش
پرىنسىپى ائرقىلىق ۈئنۈم بﯧرىدۇ.
ىئنسانالر بهرپا قىلغان نهرسىلهرنىڭ
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ھهممىسى ەئڭ ائلدى بىلهن ىئستهك
ائرقىلىــــق تهســــهۋۋۇردا ۋۇجۇدقــــا
كهلتۈرۈلـــــــــــۈپ ،ائنـــــــــــدىن
مهركهزلهشتۈرۈش ائرقىلىق رﯦائللىققا
ائيالندۇرۇلغان.
مهركهزلهشـــــــتۈرۈش ســـــــﯧھرىي
ائچقۇچىـــدىن پايدىلىنىـــشتا ،ســـىز
ائلدى بىلهن كۆڭلىڭىزدىكى گۇمانىي
قاراش ۋە ىئشهنمهسلىكنى پۈتـۈنلهي
يوقىتىــشىڭىز كﯧــرەك .ھــازىرغىچه بــۇ
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
باقايلى .سىزنىڭ غايىڭىز بىر داڭلىـق
ائممىۋى نۇتۇق سۆزلىگۈچى بولـۇش،
دەپ پهرەز قىاليلى .ۇئنداقتا سىز بىر
ۋاراق قهغهزگه تۆۋەنـــدىكى ۋەدىنـــى
يﯧزىڭ:
مﯧنىـڭ بىــر ناھــايىتى قابىلىيهتلىــك
ائممىۋى نۇتۇق سـۆزلىگۈچى بولغـۇم
بـــار .چـــۈنكى مهن شـــۇ ائرقىلىـــق
دۇنياغا زۆرۈر بولغان خىـزمهتلهردىن
بىرىنــى قىلىــپ بﯧــرەلهيمهن ،ھهمــدە
شــۇ ائرقىلىــق مهن ۆئز تۇرمۇشــۇمغا
زۆرۈر بولغــان مــاددىي نهرســىلهرگه
ىئــــگه بوالاليــــدىغان ىئقتىــــسادىي
كىرىمگه ېئرىشهلهيمهن.
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مهن ۆئز كۆڭلـــــۈمنى ھهر كـــــۈنى
ائخــشىمى ۇئخالشــتىن بــۇرۇن 10
مىنـــۇت ،ۋە ەئتىگىنـــى وئرنۇمـــدىن
ەئمدىال تۇرغانـدا  10مىنـۇت مۇشـۇ
ىئـــستهككه مهركهزلهشـــتۈرۈپ ،شـــۇ
ائرقىلىق ائشـۇ ىئـستهكنى رﯦائللىققـا
ائيالندۇرۇش ۈئچۈن قانـداق ىئـش-
ھهرىكهتلهرنى قوللىنىش كﯧرەكلىكىنى
تﯧپىپ چىقىمهن.
مهن ۆئزۈمنىــــڭ بىــــر ىئنتــــايىن
قابىلىيهتلىـــك ۋە ىئنتـــايىن جهلـــپ
قىالرلىق ائممىۋى نۇتۇق سۆزلىگۈچى
بوالاليــــدىغانلىقىمغا ىئــــشىنىمهن.
شۇڭالشقا مهن ھهر قانداق نهرسىنىڭ
مﯧنىـــــــڭ مۇشـــــــۇ يولـــــــدىكى
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تىرىــشچانلىقىمغا دەخلــى قىلىــشىغا
يول قويمايمهن .ىئمزا________:
سىز مۇشۇ ۋەدىگه ىئمزا قويغانـدىن
كﯧــيىن ،ۇئنىڭــدا دﯦــيىلگهن بــويىچه
ىئش تۇتۇڭ .ھهمدە سـىز ىئـستىگهن
نهتىجىــــگه ېئرىــــشىپ بولغــــۇچه
ھهرگىزمۇ بوشىشىپ قالماڭ.
ســىز مهركهزلهشــتۈرۈش ۇئســۇلىنى
قولالنغاندا ،بىر يىل ،ۈئچ يىـل ،بهش
يىل ،ۋە ھهتتا وئن يىلدىن كﯧيىنكـى
ەئھۋالغــا نهزەر ســﯧلىپ ،ۆئزىڭىزنىــڭ
ائشــــۇ دەۋردىكــــى ەئڭ داڭلىــــق
ائممىــــۋى نۇتــــۇق ســــۆزلىگۈچى
بولغاندىكى ەئھۋالنى كۆز ائلدىڭىزغا
ەئكﯧلىـــــڭ .ۆئز تهســـــهۋۋۇرىڭىزدا
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ۆئزىڭىزنىــــڭ مۇۋاپىــــق كىــــرىمگه
ېئرىـــشكهنلىكىنى كـــۆز ائلـــدىڭىزغا
ەئكﯧلىـــڭ .ســـىز نۇتـــۇق ســـۆزلهش
ائرقىلىــق ېئرىــشكهن كىــرىم بىــلهن
ائلغان ۆئيىڭىزدە تۇرغان ۋاقىتتىكـى
ەئھۋالنى كۆز ائلدىڭىزغا كهلتـۈرۈڭ.
سىزنىڭ نۇتۇقالرنى ىئنتايىن ياخـشى
ســـۆزلهش ائرقىلىـــق بىـــر تهســـىرى
ىئنتايىن كۈچلۈك ائدەمگه ائيالنغان
ۋاقىتتىكى ەئھۋالنى كـۆز ائلـدىڭىزغا
كهلتۈرۈڭ .سىز ۆئزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇر
قىلىــش ىئقتىدارىــدىن پايــدىلىنىپ،
مۇشۇنداق بىـر كۆڭـۈل مهنزىرىـسىنى
ناھــايىتى ېئنىــق ســىزىپ چىقىــڭ.
شــــۇنداق قىلــــسىڭىز ۇئ ســــىزنىڭ
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كۆڭلىڭىزدە ىئنتايىن چوڭقـۇر وئرۇن
ائلغـــان ىئـــستهكنىڭ بىـــر گـــۈزەل
سۈرىتىگه ائيلىنىدۇ.
ســىز مهركهزلهشتۈرۈشــنىڭ قانــداق
قىلىـــپ بىـــر ســـﯧھرىي ائچقۇچلـــۇق
رولىنــى وئينايــدىغانلىقىنى ەئمــدى
چۈشهنگهن بۆلىـشىڭىز مـۇمكىن .بـۇ
ائچقــــۇچ ســــىزگه بىــــر ســــىرلىق
ســـــاندۇقنىڭ ىئچىـــــدە يﯧتىـــــپ
كهلمىگهنلىكى ،ياكى ۇئنىـڭ ھهر بىـر
ائدەم چۈشــــىنهلهيدىغان ائددىــــي
ســۆزلهر بىــلهن بايــان قىلىنغــانلىقى
ۈئچــۈنال ھهرگىزمــۇ ۇئنىــڭ كــۈچ-
قۇدرىتىنى تـۆۋەن چـاغالپ سـالماڭ.
بــــارلىق ۇئلــــۇغ ھهقىقهتلهرنىــــڭ
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ھهممىــسى ەئڭ ائخىرقــى ائنــالىزدا
ائددىــــي نهرســــىلهرگه ،ائســــانال
چۈشـهنگىلى بولىـدىغان نهرســىلهرگه
ائيلىنىــــــــدۇ .ەئگهر ۇئنــــــــداق
بولمايدىكهن ،ۇئالر ھهرگىزمۇ ۇئلـۇغ
ھهقىقهتلهر بواللمايدۇ.
بــۇ ســﯧھرىي ائچقــۇچنى ائقىــالنه
ىئشلىتىڭ .ۇئنى پهقهت قىممىتـى بـار
مهقسهتلهرنى ەئمهلـگه ائشۇرۇشـقىال
ىئـــشلىتىڭ .شـــۇنداق قىلـــسىڭىز ۇئ
سىزگه بهخت ۋە مـۇۋەپپهقىيهت ائدا
قىلىدۇ.
بۇرۇن ۆئتكۈزگهن خاتـالىقالرنى ۋە
بــۇرۇن ۇئچرىغــان مهغلــۇبىيهتلهرنى
ۇئنتــۇپ كﯧتىــڭ .ۆئتــۈپ كهتــكهن
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زامـــانالردا ياشاشـــنى توختىتىـــڭ،
چۈنكى ۇئ زامانالر ھهرگىزمۇ قايتىـپ
كهلمهيـــــدۇ .ســـــىزنىڭ بـــــۇرۇنقى
تىرىــشچانلىقلىرىڭىز ســىزگه ياخــشى
نهتىجىلهرنـــى ېئلىـــپ كـــﯧلهلمىگهن
بولــسا ،ىئــشنى قايتىــدىن باشــالپ،
ســـــىزنىڭ بۇنىڭـــــدىن كﯧيىنكـــــى
ۋاقتىڭىزنــــــــى مــــــــۇۋەپپهقىيهت
ھﯧكايىلىرى بىلهن تولغان مهزگىلـگه
ائيالنــدۇرۇڭ .چــوڭ پىــالن ،ۇئلــۇغ
ىئــــستهك ۋە مهركهزلهشــــتۈرۈلگهن
تىرىــــشچانلىق ائرقىلىــــق ۆئزىڭىــــز
ۈئچــۈن بىــر ۇئلــۇغ نــام يارىتىــڭ،
ھهمـــدە دۇنيـــا ۈئچۈنمـــۇ ۇئلـــۇغ
خىزمهتلهرنــــى كۆرســــىتىڭ .ەئگهر
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ۆئزىڭىزگه ىئشهنسىڭىز ،بـۇ ىئـشالرنى
چوقۇم قىالاليسىز.
) (3مهركهزلهشـــتۈرۈش ۇئســـۇلىنى
ىئشقا سﯧلىش
مهزكـــۇر ماقالىنىـــڭ -3بۆلۈمىـــدە
»بىــــــر ىئــــــستهكنى ائلتۇنغــــــا
ائيالندۇرۇشـــــنىڭ ائلـــــته قهدەم-
باسقۇچلىرى« تونۇشتۇرۇلغان ىئدى.
يهنى،
بىــــــر ىئــــــستهكنى ائلتۇنغــــــا
ائيالندۇرۇشـــــنىڭ ائلـــــته قهدەم-
باسقۇچى:
-1كۆڭلىڭىزدە سىز قانچىلىك پـۇل
ىئــــــستهيدىغانلىقىڭىزنى ېئنىــــــق
بهلگىـــلهڭ :مهســـىلهن 50 ،مىـــڭ
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دولالر.
-2ســــىز ائشــــۇ پــــۇلنى قولغــــا
كهلتۈرگهنــــدىن كﯧــــيىن ،ۇئنىــــڭ
زاكىتىنى قانـداق بﯧرىـدىغانلىقىڭىزنى
ېئنىـــق بهلگىـــلهڭ—بـــۇ دۇنيـــادا
ھﯧچنﯧمه بهرمهي ،پهقهتال ائلىدىغان
ىئش يوق.
-3ائشۇ پۇلغا ېئرىشمهكچى بولغان
ۋاقىتنى ېئنىق بﯧكىتىڭ.
-4ســىز ۆئز ىئــستىكىڭىزنى قانــداق
ەئمهلــگه ائشــۇرۇش توغرىــسىدا بىــر
ېئنىق پىالن تۈزۈپ چىقىڭ .شۇنداقال
ســـىزنىڭ تهييـــارلىقىڭىز بولـــسۇن-
بولمىسۇن ،شۇ زامانال ىئش باشالڭ.
-5بىــر ۋاراق قهغهزگه يــۇقىرىقى 4
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نهرسىنى ناھـايىتى ېئنىـق ،ناھـايىتى
ىئخچام قىلىپ يﯧزىپ چىقىڭ.
-6قهغهزگه يﯧزىلغــان بــۇ نهرســىنى
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى وئرنىڭىــزدىن
قوپقانــدىن كﯧيىــنال بىــر قﯧــتىم ،ۋە
ائخــشىمى ۇئخالشــتىن بــۇرۇن بىــر
قﯧــتىم ۈئنلــۈك وئقــۇپ چىقىــڭ .ســىز
ۇئنى وئقۇۋاتقاندا ،سىز »ائشۇ پۇلغـا
چوقــــۇم ېئرىــــشىمهن« ،دەپ ۆئز-
ۆئزىڭىــزگه ىئــشىنىپ ،ائشــۇ پۇلغــا
ېئرىشكهن ۋاقىتتىكى ەئھۋالالرنى كۆز
ائلـــــدىڭىزغا كهلتـــــۈرۈپ ،ائشـــــۇ
ۋاقىتتىكــى ھﯧســسىياتىڭىزنى بىلىــپ
تۇرۇڭ.
ەئگهر بـۇ كۆرســهتمىلهرنى ھــازىرقى
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پرىنـــسىپ بىـــلهن بىرلهشتۈرســـهك،
تۆۋەندىكىدەك خۇالسىگه كﯧلىمىز:
 (1باشــقىالرنىڭ دەخلــى قىلىــشىغا
ۇئچرىمايدىغان بىر جىمجىـت يهرگه
بﯧرىـــڭ .كـــۆزىڭىزنى يۇمـــۇپ ،ســـىز
يىغماقچى بولغـان پـۇل ھهققىـدىكى
يازمــــــا بايانــــــاتنى ۆئزىڭىــــــز
ائڭلىيـــــالىغۇدەك ۈئنلـــــۈك ائۋازدا
قايتــــا-قايتــــا وئقــــۇڭ )ىئــــالۋە:
ناپولىيوننىـــڭ كىتابىنىـــڭ كـــۆپىنچه
جايلىرىـــدا پـــۇل تﯧـــپىش بىـــلهن
مــۇۋەپپهقىيهت قــازىنىش وئخــشاش
مهنىــدە ىئــشلىتىلگهن .ناپولىيوننىــڭ
ىئككىنچـــى كىتـــابى -1937يىلـــى
ېئــالن قىلىنغــان بولــۇپ ،ەئھۋالــدىن
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قارىغانــدا ائشــۇ زامــانالردا كــۆپىنچه
كىـــــــشىلهر بىـــــــر ائدەمنىـــــــڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك بولغـــــــان-
بولمىغــانلىقىنى ائشــۇ ائدەم تاپقــان
پــۇل بىــلهن ۆئلچىــگهن وئخــشايدۇ.
ۇئيغـــۇر دىيارىنىـــڭ ەئھـــۋالى غهرب
ەئللىرىنىـــــڭ ەئھۋالىغـــــا زادىـــــال
وئخــشىمايدىغان بولــۇپ ،ۇئيغــۇرالر
غهربلىكــلهردەك ائنــد جۇڭگــودىكى
باشقا مىللهتـلهردەك پـۇل تﯧـپىش ۋە
بىرەر ىئشتا مـۇۋەپپهقىيهت قـازىنىش
پۇرسىتىگه ىئـگه ەئمهس .شۇڭالشـقا
وئقــــۇرمهنلهردىن بــــۇ يهردىكــــى
مهزمۇنالردىن جانلىق پايدىلىنىشىنى
ۈئمىد قىلىمهن( .ائشۇ پۇلنى يىغىـپ
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بولىدىغان ۋاقىتنى ،ھهمدە ۇئ پـۇلنى
ســىز قانــداق خىزمهتلهرنــى قىلىــش
ائرقىلىــق تاپىــدىغانلىقىڭىزنى ېئنىــق
بهلگىلهڭ .مۇشۇ يهردە كۆرسىتىلگهن
يــول بــويىچه ىئــش ېئلىــپ بارغانــدا،
ســىز ائشــۇ پۇلغــا ېئرىــشىپ بولغــان
ۋاقىتتىكى ەئھۋالنى كـۆز ائلـدىڭىزغا
كهلتۈرۈپ تۇرۇڭ.
 (2سىز ۆئزىڭىز يىغمـاقچى بولغـان
ائشۇ پۇلنى ۆئزىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇرىدا
كۆرەلهيدىغان بولغۇچه ،يۇقىرىدىكى
-1قهدەمنــى ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى
بىـــلهن ھهر كـــۈنى ائخـــشىمى بىـــر
قﯧتىمدىن تهكرارالڭ.
 (3سىز بىر ۋاراق قهغهزگه يﯧزىلغـان
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پىالنىڭىزنى ھهر كۈنى ەئتىگهنـدە ۋە
ھهر كۈنى كهچته كۆرەلهيدىغان بىـر
يهرگه قويۇپ قويـۇڭ ،ھهمـدە ۇئنـى
ھهر كـــۈنى ائخـــشىمى ۇئخالشـــتىن
بــــۇرۇن ۋە ھهر كــــۈنى ەئتىگىنــــى
وئرنىڭىـزدىن تۇرغانـدىن كﯧـيىن بىـر
قﯧــــتىم وئقــــۇپ ،ۇئنــــى تولــــۇق
يادلىۋﯦلىڭ.
ېئـــــسىڭىزدە بولـــــسۇنكى ،ســـــىز
يۇقىرىــدىكى تهلىــم بــويىچه ىئــش
كۆرگهنــــدە ســــىزنىڭ قىلغىنىڭىــــز
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
ىئـــشقا ســـﯧلىش بولىـــدۇ .بۇنـــداق
قىلىـــشتىكى مهقـــسهت ۆئزىڭىزنىـــڭ
يوشــۇرۇن ېئڭىغــا بــۇيرۇق بﯧرىــشتىن
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ىئبارەت .سـىز ۆئزىڭىزنىـڭ يوشـۇرۇن
ېئڭىغــا بىــر تهلهپنــى يوللىغانــدا ،ۇئ
تهلهپ مهلـــــــۇم ھﯧســـــــسىيات ۋە
قىزغىنلىـــــق تۇيغۇســـــى بىـــــلهن
بىرلهشــــكهن چاغــــدىال ســــىزنىڭ
يوشـــۇرۇن ېئڭىڭىـــز ۇئنـــى قوبـــۇل
قىلىـــدۇ .ەئقىـــدە بولـــسا بـــارلىق
ھﯧســــسىياتالرنىڭ ىئچىــــدىكى ەئڭ
كۈچلــۈك ۋە ەئڭ ۈئنــۈم بﯧرىــدىغان
بىرىدۇر.
يۇقىرىـــدا كۆرســـىتىلگهن ىئـــشالر
دەســـلىپىدە ناھـــايىتى ائبـــستراكت
بولۇپ تۇيۇلۇشى مۇمكىن .بۇ سىزگه
دەخلــــى قىلمىــــسۇن .ۇئ ىئــــشالر
قانچىلىـــــك ائبـــــستراكت يـــــاكى
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ەئمهلىـــيهتكه قانچىلىـــك ۇئيغـــۇن
ەئمهســــــــتهك تۇيۇلۇشــــــــىدىن
قهتىئيـــنهزەر ،ۇئالرنـــى قىلىۋﯦرىـــڭ.
ەئگهر ســـىز روھىـــي ۋە ھهرىـــكهت
جهھهتنىڭ ھهر ىئككىسىدە يۇقىرىـدا
كۆرســـــىتىلگهن بـــــويىچه ىئـــــش
كۆرســــىڭىز ،بىردەمــــدىال ســــىزنىڭ
ائلدىڭىزدا بىـر يﯧڭـى ھايـاتىي كـۈچ
پهيدا بولىدۇ.
بــارلىق يﯧڭــى ىئــدىيىلهرگه قارىتــا
گۇمانخورلۇقنىـــڭ پهيـــدا بولۇشـــى
ھهمـــــمه ىئنـــــسانالرنىڭ وئرتـــــاق
خاراكتﯧرى .ەئگهر سـىز يۇقىرىـدىكى
كۆرســهتمه بــويىچه ىئــش كۆرســىڭىز،
ســىزنىڭ گۇمانىڭىزنىــڭ وئرنىنــى بىــر
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ەئقىــدە ىئگىــلهپ ،ۇئ ەئقىــدە بىــر
مۇتلهق ېئتىقاد بولۇپ ۇئيۇيدۇ.
نۇرغــــــۇن پهيالســــــوپالر »ائدەم
ۆئزىنىـــڭ مـــۇقهددەس تهقـــدىرىنىڭ
خوجــايىنى« ،دﯦگهننــى وئتتۇرىغـــا
قويغان .ەئمما ۇئالر نﯧمىشقا شۇنداق
ىئكهنلىكىنــى چۈشــهندۈرمىگهن .بىــر
ائدەمنىــڭ ۆئز-ۆئزىــگه ۋە ۆئزىنىــڭ
مۇھىتىغــا خوجــايىن بواللىــشىدىكى
ســــهۋەب ،ۇئنىــــڭ ۆئز-ۆئزىنىــــڭ
يوشـــــــۇرۇن ېئڭىغـــــــا تهســـــــىر
كۆرســـىتىدىغان قـــابىلىيهتكه ىئـــگه
ىئكهنلىكىدىن ىئبارەتتۇر.
ىئـــــــــــستهكنى رﯦائللىققـــــــــــا
ائيالندۇرۇشــنىڭ ەئمهلىــي جهريــانى
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ائپتوماتىك تهكلىپ ائرقىلىـق ىئـشقا
ائشـــۇرۇلىدۇ .مانـــا بـــۇ ســـىزنىڭ
ۆئزىڭىزنىــــڭ يوشــــۇرۇن ېئڭىنىــــڭ
ىئچىـــگه كىرىـــپ ،ۇئنىڭغـــا تهســـىر
كۆرســىتىش پرىنــسىپىدىن ىئبــارەت
بولــۇپ ،قالغــان پرىنــسىپالر بولــسا
ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ پرىنـــسىپىنى
قوللىنىشتىكى قـورالالردىنال ىئبـارەت،
خاالس.
 .10ﺑﺎﺵ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
نـــاپولىيون خىـــل تـــۇنجى قﯧـــتىم
ائنــدرۇ كــارنىگى بىــلهن ۆئتكــۈزگهن
ســـۆھبهت جهريانىـــدا ائنـــدرۇنىڭ
ائشـــــــۇنداق مۇۋەپپهقىيهتلىـــــــك
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بولۇشـــــىدىكى ســـــىرنىڭ نـــــﯧمه
ىئكهنلىكىنـــى ســـورىغاندا ،ائنـــدىرۇ
ۇئنىڭغــا ۆئز شــىركىتىدە بىــر »بــاش
كۆڭۈل« نىڭ مهۋجـۇت ىئكهنلىكىنـى
ېئيتىــپ بهرگهن .شــۇنىڭدىن كﯧــيىن
نــاپولىيون نۇرغــۇن يىــل تهتقىقــات
ېئلىپ بﯧرىپ» ،باش كۆڭۈل« دﯦگهن
بىــــر پــــسىخولوگىيه پرىنــــسىپىنى
بايقىغان.
بۇ پرىنسىپنىڭ ىئنگلىزچه ائتىلىشى
» «Master Mindبولۇپ ،بۇ يهردىكى
» «Masterدﯦـــگهن ســـۆز يۇلغـــۇن
لۇغىتىــــدە » ىئــــگه ،خوجــــايىن،
ياللىغۇچى  ،باشقۇرغۇچى ،مۇەئللىم،
ۇئستاز ،ۇئستا ،پىر ،بهگزادە ،مۇدىر«
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دەپ تهرىـــــپلهنگهن .لـــــﯧكىن مهن
ناپولىيوننىــڭ كىتابىــدىكى مهزمۇنغــا
ائساســهن ،بــۇ ۇئقــۇمنى ۇئيغــۇرچه
»بـــاش كۆڭـــۈل« ،دەپ ائتاشـــنى
مۇۋاپىق كۆردۈم.
باش كۆڭۈل دﯦـگهن ۇئقۇمغـا »بىـر
ېئنىق مهقسهتنى ەئمهلگه ائشـۇرۇش
ۈئچــۈن ،ۆئز-ائرا ماسلىــشىش روھــى
بىلهن ،ىئككى ياكى ۇئنىڭدىن كـۆپ
كىـــــشىلهر ائرىـــــسىدا بىلىـــــم ۋە
تىرىــــشچانلىقنى ماسالشــــتۇرۇش«،
دەپ ېئنىقلىما بﯧرىشكه بولىدۇ.
ائنـــدرۇ كارنىگىنىـــڭ ائدەملىـــرى
ائشـــۇنداق بىـــر بـــاش كۆڭـــۈلنى
شهكىللهندۈرگهن بولـۇپ ،ۇئ كۆڭـۈل
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ىئنتايىن ياخشى تهشـكىللهنگهن ،ۋە
ىئنتايىن ياخشى ماسالشقان ،شۇنىڭ
بىلهن ۇئ بىر ھهممىگه قادىر كـۈچكه
ائيالنغــــان بولــــۇپ ،ۇئالر پــــوالت
ســـاناىئتىدىن باشـــقا ھهر قانـــداق
ســــاناەئت بىــــلهن شــــۇغۇلالنغان
بولــــــسىمۇ ،خــــــۇددى پــــــوالت
ساناىئتىدىكىــسى بىــلهن وئخــشاش
دەرىجىدە مۇۋەپپهقىيهتلىـك بولغـان
بوالر ىئدى.
يۇقىرىقى قـۇرالرنى بىرىنچـى قﯧـتىم
وئقۇغانــدا ،نۇرغــۇن كىــشىلهر بــاش
كۆڭۈلنىڭ بﯧرىـدىغان پايدىـسى بىـر
تــــــــوپ كىــــــــشىلهرنىڭ ۆئز-ائرا
ماسلىــشىپ ،ۋە كــۈچنى بىــر يهرگه
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توپالپ بىلله ىئشلىگهندە ېئرىـشكىلى
بولىدىغان پايدىـدىن ائنـچه پهرقـى
يــــوقتهك ھﯧســــسىياتتا بۆلىــــشى
مـــــۇمكىن .ەئمهلىيهتـــــته بـــــاش
كۆڭۈلنىــڭ يهتكۈزىــدىغان پايدىــسى
ۇئنىڭـــدىن كـــۆپ بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ
بۇنداق ائالھىدىلىكى ۆئزىگه تارتىش
قانۇنىيىتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك.
سىزنىڭ خهۋىرىڭىزدە بولغىنىـدەك،
سىز كۆڭلىڭىزنى مهلۇم بىر ىئـدىيىگه
يىغــسىڭىز ،ۇئ ىئــدىيه خــۇددى بىــر
مـــاگنىتتهك رول وئينـــاپ ،ۆئزىـــگه
باشــــقا وئخــــشاش ماھىيهتلىــــك
ىئدىيىلهرنى جهلپ قىلىدۇ .بىر بـاش
كۆڭۈل ىئككى ياكى ۇئنىڭدىن كـۆپ
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كىشىلهر بىر يهرگه كﯧلىـپ ،كـۆڭلىنى
وئخـــــــشاش بىـــــــر نهرســـــــىگه
مهركهزلهشتۈرگهندە ائندىن بارلىققـا
كﯧلىـــدىغان بولـــۇپ ،كۆڭۈللهرنىـــڭ
بىرلهشمىــسى ىئجــادىي ىئــدىيىلهرنى
ۆئزىــــگه جهلــــپ قىلىــــدۇ .بــــاش
كۆڭۈلنىڭ ېئنىقلىمىسى بويىچه ،بـاش
كۆڭۈلنىــــڭ ەئزالىــــرى ۆئزلىرىنــــى
وئخــشاش بىــر پهلــسهپىگه ائتىغــان
بولىدۇ ،كۆپ سـاندىكى كىـشىلهرنىڭ
قهلبـى بىــر وئرتـاق ،ىئنتــايىن ېئنىــق
ائساســىي نىــشانغا مهركهزلهشــكهن
بولىــــدۇ ،ھهمــــدە بــــارلىق ەئزاالر
ائيـــرىم-ائيـــرىم شهخـــسلهرنىڭكى
بىــلهن سﯧلىــشتۇرغاندا كهڭــرەك ۋە
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چوڭقـــــۇرراق چهكـــــسىز ەئقىـــــل
مهنبهلىرىگه ىئگه بولغان بولىـدۇ .بـۇ
بىرلهشكهن كۆڭۈل ھهر بىر شهخسلهر
ۆئز ائلـــدىغا ۋۇجۇدقـــا كهلتـــۈرۈش
قهتىئي مۇمكىن بولمايـدىغان يﯧڭـى
بىلىم ۋە يﯧڭى ىئدىيىلهرنى ۋۇجۇدقـا
كهلتۈرىدۇ.
ىئنـــسانالرنىڭ كـــۆڭلى بىـــر خىـــل
شــــهكىلدىكى ېئنﯧــــرگىيه بولــــۇپ
ھﯧـــسابلىنىدۇ .ىئككـــى ائدەمنىـــڭ
كۆڭلى بىر-بىرىگه تهڭكهش بولـۇش
روھــى بىــلهن ماسالشــقاندا ،ھهر بىــر
كۆڭۈلنىڭ ېئنﯧرگىيىـسى ۆئزىـگه يهنه
بىــــر كۆڭۈلنىــــڭ ېئنﯧرگىيىــــسىنى
قوشۇۋالىدۇ.
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ىئنـــسان مﯧڭىـــسىنى بىـــر ېئلﯧكتـــر
باتارﯦيىــسىگه وئخشىتىــشقا بولىــدۇ.
كـــــۆپ ســـــاندىكى باتــــــارﯦيىنى
بىرلهشـــــــتۈرگهندە ۇئنىڭـــــــدىن
چىقىدىغان ېئنﯧرگىيىنىڭ بىـر ائيـرىم
باتـــارﯦيىنىڭكىگه قارىغانـــدا كـــۆپ
بولىــدۇ .شــۇنداقال ھهر بىــر باتــارﯦيه
چىقىرىــــدىغان ېئنﯧرگىيىنىــــڭ ائز-
كۆپلــــۈكىنى ۇئنىڭــــدىكى تارمــــاق
باتارﯦيىنىــــڭ ســــانى بهلگىلهيــــدۇ.
ىئنسان مﯧڭىسىمۇ شۇنىڭغا وئخشاش
ىئشلهيدۇ .يهنى ،بىر قىسىم مﯧڭىنىڭ
ىئـــش ۈئنـــۈمى يهنه بىـــر قىـــسىم
مﯧڭىــنىڭكىگه قارىغانــدا ۈئســتۈنرەك
بولىــدۇ .بىــر تــوپ مﯧڭىنــى ۆئز-ائرا
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تهڭـــكهش بولـــۇش روھـــى بىـــلهن
ماسالشــــــتۇرغاندا ،ۇئالر ھاســــــىل
قىلىدىغان تهپهككۇر بىلهن ېئنﯧرگىيه
بىر ائيرىم مﯧڭىنىڭكىگه قارىغاندا زور
بولىدۇ .يهنى ،بـاش كۆڭـۈل سـىزنىڭ
ىئجادچانلىقىڭىزنى ائشۇرىدۇ.
ىئككـــى يـــاكى ۇئنىڭـــدىن كـــۆپ
ائدەمــلهر ائرىــسىدا بىــر بىرلىكــسهپ
ھاسىل قىلىپ ،شۇ ائرقىلىق بىر بـاش
كۆڭــۈل ىئتتىپاقداشــلىقىنى ھاســىل
قىلىـــــــــــشتىكى مهقـــــــــــسهت،
مهركهزلهشـــــتۈرۈش قـــــانۇنىيىتىنى
تﯧخىمـــۇ ۈئنۈملـــۈك قوللىنىـــشتىن
ىئبـــارەت .يهنـــى ،بـــاش كۆڭـــۈل
پرىنسىپى بىر تـوپ ائدەم كۆڭلىنىـڭ
273

كۈچ-قۇۋۋىتىنى ىئـشقا ائشـۇرماقچى
بولغـــــان ائساســـــىي مهقـــــسهتكه
توپالشتىن باشقا نهرسه ەئمهس.
 .11ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ
تۆت مىڭ يىلدىن ائرتۇق ۋاقىتـتىن
بۇيان ،كىشىلهر بىر »ائلتۇن قاىئدە«
نى باشـقىالرغا مـۇائمىله قىلىـشتىكى
ەئڭ مۇۋاپىــق قاىئــدە ،دەپ تهلىــم
بﯧرىــــپ كهلــــدى .ەئممــــا ،گهرچه
كىــشىلهر بــۇ پهلــسهپىنى ەئخالقلىــق
ىئــــش-ھهرىكهتنىــــڭ بىــــر تــــوغرا
قاىئدىـــسى ،دەپ قوبــــۇل قىلغــــان
بولـــسىمۇ ،ۇئنىـــڭ روھىنىـــڭ نـــﯧمه
ىئكهنلىكى يـاكى ۇئنىـڭ قانـداق بىـر
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قـــــانۇنىيهتكه ائساســـــالنغانلىقىنى
چۈشـــهنمهي كهلـــدى .بـــۇ ائلتـــۇن
قاىئـدىنىڭ مهزمـۇنى تۆۋەندىكىـدىن
ىئبارەت:
–ســـىز باشـــقىالردىن ۆئزىڭىـــزگه
قانــداق ىئــشالرنى قىلىــپ بﯧرىــشىنى
ائرزۇ قىلــسىڭىز ،ســىزمۇ باشــقىالرغا
شۇنداق ىئشالرنى قىلىپ بﯧرىڭ.
–ســـــىز باشـــــقىالردىن ۆئزىڭىـــــز
توغرىــــسىدا قانــــداق ســــۆزلهرنى
ائڭالشـــنى ائرزۇ قىلـــسىڭىز ،ســـىزمۇ
باشـــقىالرغا ائشـــۇنداق ســـۆزلهرنى
قىلىڭ.
–ســـــىز باشـــــقىالردىن ۆئزىڭىـــــز
توغرىــسىدا قانــداق وئيالشــنى ائرزۇ
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قىلسىڭىز ،سىزمۇ باشقىالر توغرىـسىدا
ائشۇنداق وئيالڭ.
ەئگهر ســــىز مهزكــــۇر ماقالىنىــــڭ
ائلدىنقى بۆلۈملىرىدە بايان قىلىنغان
مهزمــۇنالرنى ،يهنــى ،بىــر ائدەمنىــڭ
وئي-خىيالى ائشـۇ وئي-خىيالنىـڭ
مـــــاھىيىتى بـــــويىچه رﯦائللىققـــــا
ائيلىنىــــــــدىغانلىقىنى تولــــــــۇق
چۈشـــهنگهن بولـــسىڭىز ،يـــۇقىرىقى
ائلتۇن قاىئدىگه ائسـاس بولىـدىغان
قــانۇنىيهتنى ائســانال ائڭقىرااليــسىز.
يهنــى ،ســىز باشــقىالر ۈئچــۈن بىــرەر
ىئش قىلىپ بﯧـرىش ۈئچـۈن ،ائلـدى
بىــــلهن ائشــــۇ ىئــــش توغرىــــسىدا
وئيلىنىــــشىڭىز يــــاكى تهپهككــــۇر
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يۈرگۈزۈشـــىڭىز كﯧـــرەك .شۇڭالشـــقا
ســـىزنىڭ باشـــقىالرغا بىـــرەر ىئـــشنى
قىلىپ بﯧرىپ ،شۇ ائرقىلىق ۇئالرنىـڭ
سىزگىمۇ وئخشاش بىر ىئشنى قىلىـپ
بﯧرىــــشىنى قولغــــا كهلتۈرۈشــــىڭىز
ائرزۇنــى رﯦائللىققــا ائيالندۇرۇشــنىڭ
بىــر ىئنتــايىن ياخــشى مىــسالىدۇر.
يهنى ائلتـۇن قاىئـدە بىـلهن ۆئزىـگه
تـــارتىش قـــانۇنىيىتى ەئمهلىيهتـــته
وئخشاش بىر نهرسىدىن ىئبارەت.
ســىز يــۇقىرىقى ائلتــۇن قاىئــدىنى
ۆئزگهرتهلمهيسىز ،ەئممـا ۇئنىڭـدىن
بىر رەت قىلغىلـى بولمايـدىغان كـۈچ
ســۈپىتىدە پايــدىلىنىپ ،ۇئنىڭــسىز
ېئرىــــشكىلى بولمايــــدىغان يﯧڭــــى
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مۇۋەپپهقىيهتلهرگه ېئرىشهلهيسىز.
باشــقىالرغا ائدالهتــسىزلىك بىــلهن
مــۇائمىله قىلىــش ســىزنىڭ ائالھىــدە
ھوقۇقلىرىڭىزنىــڭ بىــرى .ەئممــا ســىز
مهزكـــۇر قاىئـــدىنى چۈشهنـــسىڭىز،
ائخىرىـــــدا باشـــــقىالرمۇ ســـــىزگه
ائدالهتـــسىزلىك بىـــلهن مـــۇائمىله
قىلىـــــدىغانلىقىنى بىلىـــــسىز .بـــــۇ
قانۇنىيهت سىزنىڭ باشقىالرغا قىلغـان
ائدالهتـــــــــسىزلىكلهر بىـــــــــلهن
رەزىللىكلهرنىــڭ ۆئزىڭىــزگه قايتىــپ
كﯧلىــشى بىلهنــال توختــاپ قالمــاي،
ســــىزگه ۇئنىڭــــدىنمۇ ېئغىــــر ،ۋە
ۇئنىڭــدىنمۇ كــۆپ ېئغىــر زىيــانالرنى
ېئلىپ كﯧلىـدۇ .يهنـى ۇئ سـىز بـۇرۇن
278

قىلغــــــــان وئي-خىيالالرنىــــــــڭ
ھهممىـــسىنىڭ نهتىجىـــسىنى ســـىزگه
ېئلىــپ كﯧلىــدۇ .شــۇنداق بولغاچقــا،
سىز باشـقىالرغا ۇئالرنىـڭ ۆئزىڭىـزگه
قىلىـــشىنى ائرزۇ قىلغـــان ىئـــشالرنىال
قىلىــپ قالمــاي ،ســىز باشــقىالرنىڭ
ۆئزىڭىزنــى قانــداق وئيلىــشىنى ائرزۇ
قىلــــسىڭىز ،ســــىزمۇ باشـــــقىالرنى
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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يوشـــــۇرۇن ېئڭىغـــــا كىرگـــــۈزۈپ
بولغاندىن كﯧيىن ،ائندىن ائشۇ ىئش
توغرىـــــسىدىكى تهپهككـــــۇرىڭىزنى
سىرتقا تارقىتىسىز .سىزنىڭ يوشۇرۇن
ېئڭىڭىزغـــا كىـــرگهن ۇئ نهرســـىلهر
ســـىزنىڭ ۆئز خاراكتﯧرىڭىزنىـــڭ بىـــر
قىــسمىغا ائيلىنىــپ ،ســىزنىڭ ىئــش-
ھهرىكىتىڭىز ياكى تهپهككۇرىڭىزنىـڭ
ماھىيىتىگه ۇئيغـۇن كهلـگهن ھالـدا
ۆئزگىرىدۇ.
مۇشـــــۇ ائددىـــــي پرىنـــــسىپنى
بىلىۋالغانـــدىن كﯧـــيىن ،ســـىز نـــﯧمه
ۈئچـــۈن باشـــقا بىـــر ائدەمنـــى ۆئچ
كۆرســــــىڭىز يــــــاكى ۇئنىڭغــــــا
ھهســـــــــهتخورلۇق قىلـــــــــسىڭىز
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بولمايدىغانلىقىنى ،سىز نﯧمه ۈئچـۈن
ۆئزىڭىــزگه ائدالهتــسىزلىك قىلغــان
كىـــــــشىلهردىن ۆئچ ائلـــــــسىڭىز
بولمايــدىغانلىقىنى ،شــۇنداقال نــﯧمه
ۈئچـــۈن »يامانلىققـــا ياخـــشىلىق
قىلىــــــــــش« كﯧرەكلىكىنىمــــــــــۇ
چۈشىنهلهيسىز.
ەئگهر سىز ائلتۇن قاىئدىگه ائساس
بولىــــدىغان قــــانۇنىيهتنى تولــــۇق
چۈشهنــسىڭىز ،پۈتــۈن ىئنــسانىيهتنى
بىـــرال دوســـتلۇق رىشتىـــسى بىـــلهن
ەئبهدىـــــي بـــــاغالپ تۇرىـــــدىغان
قـــانۇنىيهتنىمۇ چۈشـــىنىپ ،مهيلـــى
تهپهككــۇر جهھهتــته بولــسۇن يــاكى
ەئمهلىي ىئـش-ھهرىـكهت جهھهتـته
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بولــسۇن ،ائلــدى بىــلهن ۆئزىڭىزنــى
زەخىملهندۈرمهي تـۇرۇپ باشـقا بىـر
ائدەمنى زەخمىلهندۈرىشىڭىز قهتىئي
مــۇمكىن بولمايــدىغانلىقىنى تولــۇق
چۈشىنىپ يﯧتىسىز .خۇددى شۇنىڭغا
وئخشاش ،سىز پۈتـۈن ىئـشتىياقىڭىز
بىلهن قىلغـان ھهر بىـر تهپهككـۇر ۋە
ھهر بىر ىئش-ھهرىـكهت سـىزنىڭ ۆئز
خــاراكتﯧرىڭىزگه پايــدىلىق يوســۇندا
قوشۇلىدۇ.
بـۇ قـانۇنىيهتنى چۈشهنـسىڭىز ســىز
قىلچىلىكمـــۇ گۇمانالنمـــاي تـــۇرۇپ
شــــۇنىمۇ بىلىــــسىزكى ،باشــــقىالرغا
قىلغان ھهر بىر يامانلىقىڭىز ائرقىلىق
ســــىز ۆئزىڭىزنىمــــۇ جازااليــــسىز،
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شۇنداقال باشـقىالرغا قىلغـان ھهر بىـر
ياخـــــشىلىقىڭىز ائرقىلىـــــق ســـــىز
ۆئزىڭىزگىمۇ پايدا يهتكۈزىسىز.
) (1باشقىالردىن ىئـستىگهن ىئـشنى
باشقىالرغا قىلىش
باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىپ ،يـاكى
ۇئالرنىــــــــــڭ ياخــــــــــشىلىقىغا
ېئرىــــشهلمىگهن ،يــــاكى ۇئالرنىــــڭ
رەھمىتىگىمۇ ېئرىـشهلمىگهن ەئھـۋال
ھهممىمىزنىـــڭ بﯧـــشىدىن ۆئتـــۈپ
باققــان .بۇنــداق ىئــشالر بۇنىڭــدىن
كﯧيىنمۇ داۋاملىق يۈز بﯧرىپ تۇرىـدۇ.
ائشــۇنداق ىئــشالرنى ۆئز بﯧــشىدىن
ۆئتكــــۈزۈپ باققــــان كىــــشىلهرنىڭ
بهزىلىــــــرى »ائلتــــــۇن قاىئــــــدە
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پهلسهپىسى پهقهت بىر نهزەرىيىـدىنال
ىئبارەت بولۇپ ،ۇئ بىرەر ۆئزگهرمهس
قـــــانۇنىيهت بىـــــلهن باغالنغـــــان
ەئمهس« ،دەپ قارىـــشى مـــۇمكىن.
ســىزمۇ ھهرگىــز ائشــۇنداق قاراشــتا
بولۇپ ،بۇنىڭدىن كﯧـيىن باشـقىالرغا
ياخـــشىلىق قىلىـــشنى توختىتىـــپ
قويماڭ .بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق:
باشــــقىالرغا بىــــرەر ياخــــشىلىق
قىلغانـــــــــــــدا ،ســـــــــــــىز ۆئز
تىرىـــــشچانلىقىڭىزنىڭ تهســـــىرىنى
ۆئزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ېئڭىغا قاچىالپ
قويىسىز .بۇ خـۇددى بىـر باتـارﯦيىگه
تــوك قاچىلىغــان بىــلهن وئخــشاش.
ســـىز چىـــن كـــۆڭلىڭىز ۋە پۈتـــۈن
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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
بوالاليــدىغان كىــشىلهرنى تارتىــسىز.
مانــا ائشــۇ كىــشىلهر ســىزگه بــۇرۇن
باشقىالرغا قىلغان ياخشىلىقلىرىڭىزنى
قايتۇرىـــــدۇ» .تـــــۆلهپ بﯧـــــرىش
قــانۇنىيىتى« مۇشــۇ تهرىقىــدە ســىز
ۈئچـــــــــــۈن ائدالهتلىكنـــــــــــى
تهڭپۇڭالشــتۇرۇپ ،ســىز بىــر مهنــبه
ائرقىلىـــق قىلغـــان ياخـــشىلىقالرنى
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پۈتۈنلهي وئخشىمايدىغان باشقا بىر
مهنــبه ائرقىلىــق ســىزگه قــايتۇرۇپ
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.
بۇ ماگنىتنى ياسىغۇچى سىز ۆئزىڭىـز
بولـــۇپ ،ســـىز ۇئنىـــڭ مـــاھىيىتىنى
ۆئزىڭىز بوي سـۇنماقچى بولغـان بىـر
ىئـــدىيىگه ماسلىـــشىدىغان قىلىـــپ
ۆئزگهرتهلهيـــــــسىز .ېئـــــــسىڭىزدە
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بولــسۇنكى ،بــۇ بــارلىق ۆئزگىرىــشلهر
ســـىزنىڭ تهپهككـــۇرىڭىز ائرقىلىـــق
ھاسىل بولىدۇ .سىزنىڭ خاراكتﯧرىڭىز
سىزنىڭ بارلىق تهپهككـۇرىڭىز بىـلهن
سىزنىڭ بـارلىق ىئـش-ىئزلىرىڭىزنىـڭ
يىغىندىسىدىنال ىئبارەت ،خاالس.
مۇشــــۇنداق بىــــر ھهقىقهتنىــــڭ
بولغىنىدىن ،سىز ۆئزىڭىزگىمـۇ پايـدا
يهتكــــۈزمهي تــــۇرۇپ باشــــقىالرغا
ياخـــشىلىق قىاللمايـــسىز .خـــۇددى
شــــۇنىڭغا وئخــــشاشال ،ۆئزىڭىــــز
وئخشاش دەرىجىدە زىيـان تارتمـاي
تـــۇرۇپ باشـــقىالرغا تهپهككـــۇر ۋە
ەئمهلىي ىئـش-ھهرىـكهت جهھهتـته
يامـــانلىقمۇ قىاللمايـــسىز .دﯦـــمهك،
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ائلتــــۇن قاىئــــدە پهلسهپىــــسىنى
قوللىنىـــپ ،باشـــقىالرغا ياخـــشىلىق
قىلسىڭىز ،سىز باشـقىالرغا بىـر مهنـبه
ائرقىلىق مهنپهەئت بﯧرىـپ ،ۆئزىڭىـز
باشقا بىر مهنبه ائرقىلىـق مهنـپهەئت
ائلىسىز.
ېئـــسىڭىزدە بولـــسۇنكى ،ســـىزنىڭ
ياخـــــشى نـــــامىڭىزنى باشـــــقىالر
يارىتىــــدىغان بولــــۇپ ،ســــىزنىڭ
خاراكتﯧرىڭىزنى بولـسا سـىز ۆئزىڭىـز
يﯧتىلدۈرىسىز.
) (2ۆئچ ېئلىش قانۇنىيىتى
»ۆئچ ېئلىـــش« نىـــڭ ائدەتتىكـــى
مهنىــــسى »يامانلىققــــا يامــــانلىق
قــايتۇرۇش« تىــن ىئبــارەت .لــﯧكىن،
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ناپولىيوننىڭ كىتابىـدا بـۇ سـۆز »ھهر
بىـــر نهرســـه يـــاكى ىئـــش ۈئچـــۈن
شۇنىڭغا وئخشاش نهرسه ياكى ىئـش
قـــــايتۇرۇش« دﯦـــــگهن مهنىـــــدە
ىئشلىتىلگهن.
ەئگهر مهن ســـــــــــــــــــــــىزنى
زەخمىلهندۈرســـهم ،ســـىز بىرىنچـــى
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ مهندىن ۆئچ
ائلىسىز .ەئگهر مهن سـىز توغرىـسىدا
ائدالهتــسىز گهپلهرنــى قىلــسام ،ســىز
شـــــۇنىڭغا وئخـــــشاش ،ھهتتـــــا
ۇئنىڭــــدىنمۇ يــــۇقىرى دەرىجىــــدە
مهنـــدىن ۆئچ ائلىـــسىز .يهنه بىـــر
تهرەپــــــتىن ،ەئگهر مهن ســــــىزگه
ياخـــــــشىلىق قىلـــــــسام ،ســـــــىز
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ىئمكانىيهتنىــــڭ بــــارىچه مﯧنىــــڭ
ياخــشىلىقىمنى مﯧنىــڭ قىلغىنىمــدىن
ائشۇرۇپ قايتۇرىسىز.
مهن مۇشــۇ قــانۇنىيهتتىن مۇۋاپىــق
پايدىالنــــــــسام ،ســــــــىزنى ۆئزۈم
ىئـــستهيدىغان ھهر قانـــداق ىئـــشنى
قىلـــدۇرااليمهن .ەئگهر مهن ســـىزنى
ۆئزۈمگه ۆئچ قىلـدۇرماقچى بولـسام،
مهن سىزگه قوپال ۋە ائدالهتـسىزلىك
بىلهن مـۇائمىله قىلىـپ ،سـىزنى ۆئچ
ېئلىــشقا قىــستاش ائرقىلىــق ســىزنى
ائشۇنداق قىلدۇرااليمهن.
ەئگهر مهن ســـــىزدىن ھـــــۆرمهت،
دوستلۇق ۋە ھهمكـارلىق ىئستىـسهم،
مهن ۇئالرغــــا ســــىزگه ھــــۆرمهت
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بىلدۈرۈش ۋە سىز بىـلهن ماسلىـشىش
ائرقىلىق ېئرىشهلهيمهن.
ەئگهر ســـىز يـــۇقىرىقى بايـــانالرنى
ۆئزىڭىزنىــڭ كهچۈرمىــشلىرى بىــلهن
سﯧلىــشتۇرۇپ كۆرىــدىغان بولــسىڭىز،
ۇئالرنىڭ بىر-بىـرى بىـلهن ناھـايىتى
وئخشىــــــشىپ كﯧتىــــــدىغانلىقىنى
بايقايسىز.
سىز بهزىدە بىر ائدەمگه قارىتا »بـۇ
ائدەمنىــڭ مىــجهزى نــﯧمه دﯦـــگهن
ېئـــــسىل؟« دەيـــــسىز» .مﯧنىـــــڭ
مىجهزىممــۇ ائشــۇ ائدەمنىڭكىــدەك
بولغان بولسا ،نـﯧمه دﯦـگهن ياخـشى
بــــــوالتتى؟« دەپ وئياليــــــدىغان
كىـــشىلهرنى داۋاملىـــق ۇئچرىتىـــپ
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تۇرىــسىز .ۆئزىنىــڭ ېئــسىل مىــجهزى
ائرقىلىـــق ســـىزنى ۆئزىـــگه جهلـــپ
قىلىۋاتقان كىـشىلهر ۆئزىـگه تـارتىش
قانۇنىيىتى بىلهن ،ياكى بولمىسا ۆئچ
ېئلىش قـانۇنىيىتى بىـلهن ائشـۇنداق
قىلىـــدىغان بولـــۇپ ،ەئگهر وئبـــدان
ائنالىز قىلىپ كۆرىـدىغان بولـسىڭىز،
بــۇ قانۇنىيهتلهرنىــڭ ھهر ىئككىــسى
»ھهر بىر نهرسه ۆئزىـگه ۆئزى بىـلهن
وئخشاش نهرسىنى تارتىدۇ« دﯦـگهن
مهنىنـــــــى بىلدۈرىـــــــدىغانلىقىنى
بايقايسىز.
بــۇ قــانۇنىيهتنى پۇختــا ىئگىلهشــته
ائلىــدىغان بىرىنچــى ۋە ھهممىــدىن
مـــۇھىم قهدەم ۆئز-ۆئزىنـــى تولـــۇق
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تىزگىنلهشـــتىن ىئبـــارەت .ســـىز ۆئچ
ائلماي تۇرۇپ ھهممه خىلدىكى جازا
ۋە خارالشالرنى قوبـۇل قىالاليـدىغان
بولۇشىڭىز كﯧرەك .مانـا بـۇ سـىز ۆئچ
ېئلىش قانۇنىيىتىنى ىئگىلهش ۈئچۈن
تۆلىمىسىڭىز بولمايدىغان بهدەلدۇر.
ائچچىقلىنىـــپ قالغـــان بىـــر ائدەم
ســىزگه مۇۋاپىــق يــاكى نــامۇۋاپىق
ھالدا تۆھمهت چاپلىغـان ۋە سـىزنى
خارلىغـــان ۋاقىتتـــا ،ەئگهر ســـىز ۇئ
ائدەمـدىن وئخــشاش تهرىقىــدە ۆئچ
ائلـــسىڭىز ،ســـىز ۆئزىڭىزنـــى ائشـــۇ
ائدەمنىڭكــــى بىــــلهن وئخــــشاش
دەرىجىــــدىكى روھىــــي ھــــالهتته
چۈشۈرۈپ قويۇپ ،ۇئ ائدەم سـىزدىن
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ۈئستۈن وئرۇنغا ۆئتۈپ قالىـدۇ .يهنه
بىــر تهرەپــتىن ،ەئگهر ســىز ۇئنىــڭ
قىلغىنىغا ائچچىقالنمـاي ،ۆئزىڭىزنـى
بﯧسىۋﯦلىپ ،جىمجىت ۋە بهخىرامـان
تۇرســىڭىز ،ســىز ۇئ كىــشىنى ھهيــران
قالدۇرىسىز .سىز ۇئ كىشىدىن ۆئزىگه
نــاتونۇش بولغــان بىــر خىــل قــورال
بىــلهن ۆئچ ائلىــسىز ،شــۇنىڭ بىــلهن
ســىز ۇئنىڭكىــدىن ۈئســتۈن وئرۇنغــا
ۆئتىۋالىسىز.
راستىنى ېئيتقاندا ،سـىز كۆرۈشـكهن
ھهر بىر ائدەم سىز ۈئچۈن بىر روھىـي
ەئيـــنهك بولـــۇپ ،ۇئنىڭـــدا ســـىز
ۆئزىڭىزنىــڭ روھىــي پوزىتسىيىــسىنى
كۆرەلهيسىز.
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ۆئچ ېئلىــــــــش پرىنــــــــسىپىدىن
پايـــدىلىنىپ ،ســـىز دۈشـــمىنىڭىزنى
دوستىڭىزغا ائيالندۇرااليـسىز .ەئگهر
ســىز بوينىڭىزغــا ېئــسىقلىق تۇرغــان
»غــۇرۇر« يــاكى »جــاھىللىق« دەپ
ائتىلىـــدىغان خهتهرلىـــك تاشـــنى
ۇئنتۇلـــۇپ كﯧتهلهيدىكهنـــسىز ،بىـــر
دۈشــــمىنىڭىزنى بىــــر دوســــتىڭىزغا
ائيالنـــدۇرۇش ائرقىلىـــق يـــۇقىرىقى
باياننى ىئسپاتلىيااليسىز .سـىز ائشـۇ
دۈشــمىنىڭىزگه ائدەتــتىن تاشــقىرى
كهمتهرلىـــك بىـــلهن ســـۆز قىلىـــشنى
ۆئزىڭىــزگه ائدەت قىلىــڭ .ىئمكــانال
بولىـــدىكهن ،ھهمـــمه ىئـــشتا ۇئنـــى
ائلـــدىنقى وئرۇنغـــا قويـــۇڭ يـــاكى
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ۇئنىڭغـــا يـــول بﯧرىـــڭ .ۇئ كىـــشىنى
ۆئزگهرتىــــش دەســــلىپىدە خﯧلــــى
تهستهك كۆرۈنىدۇ ،لﯧكىن تهدرىجىـي
ھالدا ۇئ كىشى سىزنىڭ تهسىرىڭىزدە
ېئرىپ ،سـىزدىن »ياخـشىلىق بىـلهن
ۆئچ ائلىدۇ«.
بهزىدە كۈچكه كۈچ بىلهن تاقابىـل
تـــۇرۇپ ،قارشـــى تهرەپنـــى كـــۈچ
سﯧلىشتۇرمىــسىدا پۈتــۈنلهي بﯧــسىپ
چۈشۈش زۆرۈر بولۇپ قالىدۇ .ەئمما،
ۇئالر ائجىــز كﯧلىــپ قالغــان ۋاقىــت
ۇئالرغــا يــاردەم قــولىمىزنى ســۇنۇش
ائرقىلىق »ۆئچ ېئلىش« نى ەئمهلـگه
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،
شـــۇنداقال ۆئچ ېئلىـــش قـــانۇنىيىتى
ائرقىلىـق ائشـۇ ىئـشالرنى باشـقىالرغا
سىز ۆئزىڭىز قىلدۇرااليسىز.
) (3ھهســــــسىلهپ قــــــايتۇرۇش
قانۇنىيىتى
بىـــر دﯦھقـــان تـــۇپراقنى وئبـــدان
تهييارالپ ،ۇئنىڭغا بۇغداي ۇئرۇقىنى
چﯧچىــــپ قويــــسا» ،ھهســــسىلهپ
قــايتۇرۇش قــانۇنىيىتى« بــويىچه ۇئ
تـــۇپراق كـــۈزدە يـــالغۇز دﯦھقـــان
چاچقان ۇئرۇقنىـڭ ۆئزىـنىال ەئمهس،
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ۇئرۇقنىڭ سـانىدىن نهچـچه ھهسـسه
كۆپ ساندىكى بۇغداينى قايتۇرىدۇ.
ەئگهر ھهســـــسىلهپ قـــــايتۇرۇش
قـــانۇنىيىتى بولمىغـــان بولـــسا ،يهر
شارىدىكى تۇپراق ىئنـسانالر ۈئچـۈن
يﯧتهرلىك مىقداردىكى يﯧمهكلىكلهرنى
ىئشلهپ چىقىرىپ بﯧـرەلمهي ،پۈتـۈن
ىئنسانىيهت غايىب بولغـان بـوالتتى.
ەئگهر تـــۇپراق چاچقـــان ۇئرۇقنـــى
كۆپهيتىـــپ قـــايتۇرۇپ بهرمىـــگهن
بولسا ،يهرگه ۇئرۇق سﯧلىـشنىڭ ھـﯧچ
بىر ەئھمىيىتى قالمىغان بوالتتى.
يۇقىرىــدىكى تهبىەئتــتىن كهلــگهن
»ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قـانۇنىيىتى«
توغرىــسىدىكى بىــر »يىــپ ۇئچــى«
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دۇر .ەئمــدى بىــز ائشــۇ قــانۇنىيهت
بـــــويىچه ،باشـــــقىالرغا قىلغـــــان
ياخـــشىلىقىمىزنىڭ قانـــداق قىلىـــپ
ھهسسىلهپ قايتىـپ كﯧلىـدىغانلىقىغا
قاراپ باقايلى.
ەئينـــــى ۋاقىتتـــــا ،نـــــاپولىيون
ائمﯧرىكىنىــــڭ ائيــــۋا )ىئنگلىــــزچه
» («Iowaشـــــــتاتىدىكى بىـــــــر
مهكتهپكه بﯧرىپ ،بىر قﯧـتىم سـﯧمىنار
بﯧرىپتۇ .مهكتهپ ۇئنىڭ بـارلىق يـول
كىراســــى قاتــــارلىق چىقىملىرىنــــى
كۆتۈرگهنــدىن باشــقا ،ۇئنىڭغــا يهنه
 100دولالر نۇتۇق ھهققى بهرمهكچى
بولۇپتــــۇ .لــــﯧكىن ،نــــاپولىيون ۇئ
مهكتهپته ۇئ يهردىكىلهرنىڭ ىئنتايىن
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قىـــزغىن كۈتۈۋﯦلىـــشىغا ېئرىـــشىپ،
نۇرغـــۇن مـــۇھىم كىـــشىلهر بىـــلهن
ۇئچرىـــشىپ ،خﯧلـــى كـــۆپ يﯧڭـــى
بىلىمـــلهرگه ۋە ۇئنىـــڭ بۇنىڭـــدىن
كﯧيىنكــــى خىــــزمىتىگه پايــــدىلىق
بولغان نۇرغۇن پاكىتالرغا ېئرىـشىپتۇ.
شـــــۇنىڭ بىـــــلهن نـــــاپولىيون ۇئ
مهكتهبـــتىكىلهرگه »مهن بـــۇ يهردە
تـــۇرۇش جهريانىـــدا ۆئگىنىۋالغـــان
نهرسىلهر ائرقىلىـق ،ۆئزۈم سـۆزلىگهن
نۇتۇق ۈئچۈن نهچچه ھهسـسه كـۆپ
ىئــش ھهققىــگه ېئرىــشىپ بولــدۇم«،
دەپ جاۋاب بﯧرىـپ ،ۇئ  100دولـالر
پۇلنى ېئلىشنى رەت قىلىـپ ،قايتىـپ
كﯧتىپتۇ .بۇنىڭ ەئتىسى ەئتىگهنـدە،
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مهكتهپنىـــــــڭ مـــــــۇدىرى 2000
وئقۇغۇچىالرنىـــــــــڭ ائلدىـــــــــدا
ناپولىيوننىــڭ دﯦــگهن ســۆزىنى دەپ،
يهنه مۇنــــداق دەپتــــۇ» :مۇشــــۇ
مهكتهپنــى باشــقۇرۇپ كهلــگهن 20
يىــل ۋاقىــت ىئچىــدە ،مهن نۇرغــۇن
كىشىلهرنى تهكلىـپ قىلىـپ لﯧكـسىيه
بهرگۈزدۈم .لﯧكىن ،بۇ قﯧتىم -1قﯧتىم
ۆئزىنىڭ نۇتۇق ھهققىگه باشقا يـولالر
ائرقىلىـــق ېئرىـــشىپ بولغـــانلىقىنى
ېئيتىپ ،بىز بهرگهن نۇتـۇق ھهققىنـى
رەت قىلغان كىـشىنى ۇئچـراتتىم .بـۇ
كىــشى بىــر مهملىكهتلىــك يورنالنىــڭ
مــۇھهررىرى بولــۇپ ،مهن ســىلهرنىڭ
ھهممىڭالرغا ائشۇ ژۇرنالغا مۇشـتهرى
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بولۇشـــۇڭالرنى تهۋســـىيه قىلىـــمهن.
چـــۈنكى ۇئنىڭغـــا وئخـــشاش بىـــر
ائدەمنىــڭ ســىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالرغــا
ۆئگىتىـــپ قويىـــدىغان ،ســـىلهرنىڭ
مهكتهپـــتىن چىققانـــدىن كﯧيىنكـــى
ھايــاتىڭالر ۈئچــۈن ىئنتــايىن زۆرۈر
بولغــان نۇرغــۇن نهرســىلىرى چوقــۇم
بار «.بۇ ىئشتىن كﯧيىنكى بىر ھهپـته
ىئچىــــدە ناپولىيوننىــــڭ ژۇرنىلىغــــا
يﯧڭىـــدىن مۇشـــتهرى بولغانالرنىـــڭ
مۇشتىرلىق ھهققى  6000دولالردىـن
ېئــشىپتۇ .ۇئنىڭــدىن كﯧــيىن ىئككــى
يىل ىئچىدە بولسا بۇ سـان  50مىـڭ
دولالرغا كۆپىيىپتۇ .ەئگهر نـاپولىيون
ائشۇ  100دولـالر پـۇلنى باشـقا بىـر
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ىئش ۈئچۈن مهبـلهغ قىلىـپ سـالغان
بولــسا ،يۇقىرىقىــدەك پايــدا ېئلىــشى
ھهرگىزمۇ مۇمكىن بولمىغان بوالتتى.
ھهسسىلهپ قايتۇرۇش قـانۇنىيىتىنى
نـــاپولىيون ىئجـــاد قىلغـــان ەئمهس
بولــۇپ» ،ائلغــان ىئــش ھهققىــدىن
كــــۆپرەك ىئــــش قىلىــــپ بﯧــــرىش
پرىنـــسىپى« نىمـــۇ ۇئ بايقىمىغـــان
ىئـــكهن .ەئممـــا ۇئ مـــۇۋەپپهقىيهت
قازىنىشتا رول وئينايـدىغان كـۈچلهر
ۈئســـتىدە ۇئزۇن يىلـــالر تهتقىقـــات
ېئلىــــــپ بﯧرىــــــپ ،يــــــۇقىرىقى
قــــــــــانۇنىيهتلهرنى يــــــــــﯧڭىچه
چۈشـــــــهندۈرۈپ بهرگهن .ەئگهر ۇئ
قانۇنىيهتلهرنىــڭ قانچىلىــك مــۇھىم
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ىئكهنلىكىنـــــى ســـــىزمۇ تولـــــۇق
چۈشهنـــسىڭىز ،ســـىزمۇ ۇئالردىـــن
ۈئنۈملۈك پايدىلىنااليسىز.
سىزنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىڭىز ىئگىـلهپ
تۇرۇشقا تﯧگىشلىك وئرۇننى ھازىر بىر
تــاغ ىئگىــلهپ تۇرۇۋاتقــان بولۇشــى
مــۇمكىن .بــۇ ت ـاغ قانــداق تــاغ؟ ۇئ
بولــــسىمۇ ســــىزدىكى »ەئگهر مهن
قىلغان ىئشقا ىئش ھهققى ائلمىـسام،
مهن ائلــدانغان بــولىمهن« ،دﯦــگهن
تۇيغـــۇدىن ىئبـــارەت .ھـــازىر ائشـــۇ
تۇيغۇ ائڭسىز ھالدا ۆئزىنـى نامايـان
قىلىــپ ،ســىز تﯧخــى ھــﯧس قىلمىغــان
ھهر خىـــل يـــولالر بىـــلهن ســـىزنىڭ
مۇۋەپپهقىيىتىڭىزنىــــڭ ائساســــىنى
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يىمىرىۋاتقان بۆلىشى مۇمكىن.
بۇ خىل تۇيغۇنىڭ سـىرتقا نامايـان
بولىـــدىغان ەئڭ ائددىـــي شـــهكلى
مۇنـــداق بولىـــدۇ» :مهن بـــۇ ىئـــش
ۈئچــۈن ىئــش ھهققــى ائلمــايمهن،
شـــۇڭا ەئگهر ۇئنـــى قىلـــسام ،مهن
ائلدانغان بولىمهن«.
ســىز مــۇۋەپپهقىيهتنى خــۇددى يهر
شارىنىڭ تارتىش كۈچى قـانۇنىيىتىگه
وئخــــــــــــــــــــشاش ۆئزگهرمهس
قانۇنىيهتلهرنى چۈشىنىش ۋە ۇئالرنى
قوللىنىش ائرقىلىق ۆئزىڭىزگه تارتىپ
كﯧلىــــشىڭىز كﯧــــرەك .ھهســــسىلهپ
قايتۇرۇش قانۇنىيىتىدىن ىئبارەت بـۇ
ىئنتايىن مـۇھىم قـانۇنىيهتنى تولـۇق
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چۈشىنىۋﯦلىـــشىڭىز ۈئچـــۈن ،ســـىز
تۆۋەنـــدىكى تهجرىبىنـــى ىئـــشلهپ
بﯧقىڭ:
بۇنىڭــدىن كﯧيىنكــى  6ائي ۋاقىــت
ىئچىــدە ،ھهر كــۈنى بىــر ائدەمــگه
ياخـــشىلىق قىلىـــشنى ۆئزىڭىزنىـــڭ
كۈنــــدىلىك خىزمىتــــى قىلىــــڭ .ۇئ
ائدەمـــــــــدىن ياخـــــــــشىلىقنى
قايتۇرۇۋﯦلىشنى ھهرگىزمۇ وئيلىمـاڭ،
ھهمدە قىلغان ىئشىڭىز ۈئچـۈن ھهق
بهرســىمۇ ائلمــاڭ .بــۇ ىئــشنى »ۇئ
مــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىــــشنىڭ ەئڭ
كۈچلــۈك قانۇنىيهتلىرىنىــڭ بىرىنــى
ېئچىــپ بﯧرىــدۇ« ،دﯦــگهن ېئتىقــاد
بىــلهن قىلىــڭ .شــۇنداق قىلــسىڭىز
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ھهرگىزمــۇ ۈئمىدسىزلهنمهيــسىز .بــۇ
ياخــشىلىق قانــداق شــهكىل ائلــسا
بولۇۋﯦرىــــــــدۇ .مهســــــــىلهن ،ۇئ
ياخشىلىقنى سىز ۆئزىڭىـز بىلىـدىغان
بىــر يــاكى بىــر قــانچه شهخــسلهرگه
قىلـسىڭىزمۇ بولىـدۇ .يـاكى سـىز ھهر
كــــۈنى ۆئز ىئــــدارىڭىز يــــاكى ۆئز
شــىركىتىڭىز ۈئچــۈن بىــر ســاەئتتىن
ائرتۇق ىئشلهپ بهرسىڭىزمۇ بولىـدۇ.
يــاكى بولمىــسا ســىز تونۇمايــدىغان،
ھهمدە بۇنىڭدىن كﯧـيىن ىئككىنچـى
كۆرمهيـــــدىغان بىـــــر ائدەمـــــگه
قىلسىڭىزمۇ بولىـدۇ .ۇئ ياخـشىلىقنى
كىمگه قىلىـشتىن قهتىئيـنهزەر ،ۇئنـى
ســىز چىــن كــۆڭلىڭىزدىن ۋە تول ـۇق
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رازى بولغان ھالدا پهقهت باشـقىالرغا
پايدا يهتكۈزۈش ۈئچـۈنال قىلـسىڭىز
بولىدۇ.
ەئگهر سىز بـۇ تهجرىبىنـى مۇۋاپىـق
پوزىتسىيه بىـلهن ۆئتكۈزىدىكهنـسىز،
مهزكــۇر قــانۇنىيهتنى چۈشــىنىدىغان
باشقا بـارلىق كىـشىلهر بايقىغـان بىـر
نهرســىنى ســىزمۇ بايقىيااليــسىز .ۇئ
بولـــــسىمۇ ،باشـــــقىالرغا قىلغـــــان
ياخـــشىلىقىڭىز چوقـــۇم ۆئزىڭىـــزگه
قايتىـــــپ كﯧلىـــــدۇ؛ باشـــــقىالرغا
ياخشىلىق قىلماي تۇرۇپ ،ياخشىلىق
قىلىـــش ائرقىلىـــق ېئرىـــشهلهيدىغان
پايدىغىمۇ ھهرگىز ېئرىشهلمهيـسىز—
بــــۇ جهريــــاننى ســــىز ھهرگىزمــــۇ
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ۆئزگهرتهلمهيسىز.
يۇقىرىــدىكى بىــر ۇئلــۇغ پرىنــسىپ
بولــۇپ ،ۇئ پــسىخولوگىيه ىئلمىنىــڭ
ەئڭ مـــۇھىم پرىنـــسىپى بولۇشـــىمۇ
مـــۇمكىن .يهنـــى ،بىـــز باشـــقىالرغا
قاراتقــان تهپهككــۇر بىــلهن ىئــش-
ھهرىكهتلهر بىـر ماگنىتقـا وئخـشاش
بولــۇپ ،ۇئالر بىــزگه ۆئزلىــرى بىــلهن
وئخشاش تىپتىكى تهپهككـۇر بىـلهن
وئخـــــشاش تىپتىكـــــى ىئـــــش-
ھهرىكهتلهرنـــى تارتىـــپ كﯧلىـــدۇ.
ىئنـــسان كـــۆڭلى ۆئزى تاپـــشۇرۇپ
ائلغــان تهپهككــۇر تهســىراتلىرىنىڭ
ھهممىـــسىگه وئخـــشاش تىپتىكـــى
تهپهككۇر بىلهن ىئنكاس قايتۇرىـدۇ.
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ىئنــــسان كــــۆڭلى ائنــــا تۇپراققــــا
وئخـــشاپ كﯧتىـــدىغان بولـــۇپ ،ۇئ
ۆئزىـــــدە تۇرغۇزۇلغـــــان ســـــهزگۈ
جهھهتتىكـــى تهســـىرگه وئخـــشاش
تىپتىكــى ىئــش-ھهرىكىتــى بىــلهن
ىئنكــاس قايتۇرىــدۇ .ائق كۆڭۈللــۈك
ائق كۆڭۈللـــۈكنى پهيـــدا قىلىـــدۇ،
شـــۇنداقال قـــارا كۆڭۈللـــۈك بىـــلهن
ائدالهتسىزلىك قارا كۆڭۈللـۈك بىـلهن
ائدالهتــــــــسىزلىكنى ۋۇجۇدقــــــــا
كهلتۈرىدۇ.
بىـــــز باشـــــقىالرغا قىلغـــــان ائق
كۆڭۈللـــــۈك ،قـــــارا كۆڭۈللـــــۈك،
ائدالهتلىــــــك ۋە ائدالهتــــــسىزلىك
قاتــــارلىق ىئــــشالرنىڭ ھهممىــــسى
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ۆئزىمىزگه تﯧخىمۇ چـوڭراق مىقـداردا
قايتىپ كﯧلىدۇ .ىئنسان كۆڭلى ۆئزى
تاپــــــشۇرۇپ ائلغــــــان ســــــهزگۈ
جهھهتتىكــــــــى تهســــــــىرلهرنىڭ
ھهممىـــسىگه وئخـــشاش تىپتىكـــى
ىئــش-ھهرىــكهت ائرقىلىــق ىئنكــاس
قايتۇرىـــدۇ .مۇشـــۇ قـــانۇنىيهتتىن
پايدىلىنىپ ،بىـز باشـقىالرغا ۆئزىمىـز
ىئستىگهن ىئشنى قىلـدۇرااليمىز .ۆئچ
ېئلىــــش قانۇنىيىتىــــدىن ىئجــــابىي
يوسۇندا پايدىلىنىشىمىز ۈئچۈن ،بىـز
ائلــدى بىــلهن ۆئزىمىزدىكــى غــۇرۇر
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.
.12ﺧﯘﻻﺳﻪ :ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻧﻰ )ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺴﻰ(
ھــازىرغىچه بايقالغــان ىئـــشالرنىڭ
ىئچىدە مۇنداق بىر ىئش بار :ىئنـسان
بهدىنــــى مىليونلىغــــان جــــانلىق،
ەئقىللىــــق ،ۋە ائيــــرىم-ائيــــرىم
ھـــۈجهيرىلهردىن تهركىـــب تاپقـــان
بولـــۇپ ،ۇئالر ىئنتـــايىن ېئنىـــق ۋە
ناھايىتى ياخـشى وئرۇنالشـتۇرۇلغان
ۋەزىپىلهرنى ۆئتهيـدۇ .بـۇ ۋەزىـپىلهر
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ائدەم بهدىنىنى قۇرۇپ چىقىش ،ۇئنى
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇش ۋە ۇئنــــى
ســاقالش قاتــارلىقالرنى ۆئز ىئچىــگه
ائلىدۇ .بۇ ھۈجهيرىلهرنى ىئنـساننىڭ
كۆڭلى ۆئزىنىـڭ ائپتوماتىـك ىئـش-
ھهرىكىتــــى ائرقىلىــــق ھهر خىــــل
ىئــشالرغا ســالىدۇ .ائدەم كۆڭلىنىــڭ
تــۆۋەنكى قىــسمى )يــاكى يوشــۇرۇن
ائڭ( نــى ائدەمنىــڭ ائڭلىــق كــۆڭلى
كونترول قىلىدۇ ۋە يﯧتهكلهيـدۇ .بىـر
ائدەم تهكــرارالش ۇئســۇلى ائرقىلىــق
كـــۆڭلىگه ســـىڭدۈرگهن ۋە ۇئ يهردە
ســاقلىغان ھهر قانــداق بىــر ىئــدىيه
ياكى وئي-خىيـال ائشـۇ ائدەمنىـڭ
جىـــسمانىي بهدىنىنـــى يﯧـــتهكلهپ،
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ھﯧلىقى ىئدىيه يـاكى وئي-خىيـالنى
ۆئزىنىـــڭ مـــاددىي ېئكۋىۋالﯧنتىغـــا
)تهڭداش نهرسىسىگه( ائيالندۇرۇشقا
يۈزلىنىـــدۇ .ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ
قــــانۇنىيىتى ائرقىلىــــق كۆڭۈلنىــــڭ
تۆۋەنكى قىسمىغا يهتكـۈزۈلگهن ھهر
قانــداق بــۇيرۇق ،ەئگهر باشــقا بىــر
كۈچلــۈكرەك بۇيرۇقنىــڭ تهســىرىگه
ۇئچراپال قالمايـدىكهن ،شـۇ بـويىچه
ىئجــــرا قىلىنىــــدۇ .يوشــــۇرۇن ائڭ
بۇيرۇقنىڭ قهيهردىـن كهلگهنلىكىنـى
ۋە ۇئنىــــڭ تــــوغرا-خاتــــالىقىنى
سۈرۈشــتۈرمهيدۇ ،بهلكــى بهدەننــى
ائشــۇ بــۇيرۇقنى شــۇ پﯧتــى ىئجــرا
قىلىشقا يﯧتهكلهيدۇ.
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بــــۇ ەئھــــۋال بىزنىــــڭ قانــــداق
تهكلىپلهرنــى قوبــۇل قىلىــشىمىز ،ۋە
تهكلىپلهرنــى قايــسى مهنــبهلهردىن
قوبۇل قىلىشىمىزنى ىئنتـايىن پۇختـا
كــونترول قىلىــشىمىزنىڭ ناھــايىتىمۇ
زۆرۈر ىئكهنلىكىنــــى چۈشــــهندۈرۈپ
بﯧرىدۇ .شۇ نهرسه ىئنتايىن ېئنىقكـى،
بىـــز قاچـــان ۋە قانـــداق ۋاســـىتىلهر
ائرقىلىـــق باشـــقىالرنىڭ تهســـىرىگه
جىمجىت ھالدا ۇئچراۋاتقانلىقىمىزنى
ۆئزىمىز سهزمهي قﯧلىشىمىز مۇمكىن.
ىئنــسان بهدىنــى ائڭلىــق كۆڭــۈل
يــاكى تــۆۋەنكى كۆڭــۈل )يوشــۇرۇن
ائڭ( دىـــن بىرىنىـــڭ كونتروللـــۇقى
ائســتىدا بولــۇپ ،كۆڭۈلنىــڭ ائشــۇ
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ىئككــى قىــسمىنىڭ بىرىــدىن بــۇيرۇق
ائلمىغۇچه ،ائدەمنىـڭ مۇسـكۇللىرى
ھهرگىزمۇ ھهرىكهت قىلمايدۇ.
بىــز بىــر ىئــدىيه يــاكى خىيــالنى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈپ ،ۇئنـى يوشـۇرۇن
ېئڭىمىـــــــز ۆئزىـــــــگه تولـــــــۇق
ۆئتكۈزۈۋالغــــۇچه ۆئز كــــۆڭلىمىزدە
ساقلىـــساق ،يوشـــۇرۇن ېئڭىمىـــز ۇئ
ىئـــدىيه يـــاكى خىيـــالنى ۆئزىنىـــڭ
ماددىي ېئكۋىۋالﯧنتىغـا ائيالنـدۇرۇش
يولىــدا ىئــش باشــاليدۇ .بىــز مۇشــۇ
پرىنـــسىپنى تولـــۇق چۈشـــهنگهندە،
مهركهزلهشــــتۈرۈش قانۇنىيىتىنىــــڭ
ەئمهلىي ۈئنۈم بﯧرىـدىغان تهلىمىـگه
ېئرىشكهن بولىمىز.
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) (1بىــــــر ائساســــــىي نىــــــشان
تۇرغۇزۇشنىڭ قىممىتى
بىــز مهزكــۇر ماقالىــدە بىــر ېئنىــق
ائساســىي نىــشان يــاكى ىئــستهكنى
تۇرغۇزۇشــتىكى ھهقىقىــي مهقــسهت
بىلهن ائشۇنداق مهقسهتنى ەئمهلـگه
ائشۇرۇشنىڭ پرىنـسىپلىرىنى ائددىـي
سۆزلهر بىلهن تهسۋىرلهپ ۆئتتۇق.
ســىز ائلــدى بىــلهن كۆڭلىڭىزنىــڭ
تهســـهۋۋۇر قىلىـــش ىئقتىدارىـــدىن
پايـــدىلىنىپ ســـىز كۆرســـىتىۋاتقان
قاتتىق تىرىـشچانلىقنىڭ وئبيﯧكتىنـى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈڭ ،ائندىن بىر ۋاراق
قهغهزگه بــۇ وئبيﯧكتنىــڭ ائساســىي
مهزمـــۇنىنى بىـــر ىئنتـــايىن ېئنىـــق
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ائساسىي نىشاننىڭ ماھىيىتىنى ېئنىق
ىئپادىلىگهن ائساستا يﯧزىپ چىقىڭ.
ســىز بــۇ قهغهزگه يﯧزىلغــان بايــاننى
ھهر كۈنى كـۆرۈپ تـۇرۇش ائرقىلىـق،
ۇئنىڭدا ىئپادىلهنگهن ىئـدىيه يـاكى
نىــــشاننى يوشــــۇرۇن ېئڭىڭىزغــــا
سىڭدۈرىسىز .شۇنىڭ بىـلهن سـىزنىڭ
يوشــــــۇرۇن ېئڭىڭىــــــز ســــــىزنىڭ
بهدىنىڭىزنىــڭ ېئنﯧرگىيىــسىنى ائشــۇ
ىئــستهكنى رﯦائللىققــا ائيالندۇرۇشــقا
قاراپ يﯧتهكلهيدۇ.
) (2ىئستهك
كۈچلۈك ،چوڭقـۇر يىلتىـز تارتقـان
ىئستهك بـارلىق مۇۋەپپهقىيهتلهرنىـڭ
باشـــلىنىش نۇقتىـــسى ۋە ۇئرۇقـــى.
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ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشان
دﯦگىنىمىــــز ىئــــستهكنىڭ يهنه بىــــر
ائتىلىشىدۇر .ەئگهر بىر نىـشان ائشـۇ
نىشاننىڭ وئبيﯧكتىغا بولغان ىئنتايىن
كۈچلــــۈك ىئــــستهكنىڭ ۈئســــتىگه
قۇرۇلمايــدىكهن ،ۇئنىــڭ ھــﯧچ بىــر
مهنىــــسى بولمايــــدۇ .كــــۆپلىگهن
كىــشىلهر نۇرغــۇن نهرســىلهرنى ائرزۇ
قىلىدۇ ،ەئمما ائرزۇ بىـلهن كۈچلـۈك
ىئستهك بىر-بىرىگه وئخشىمايدىغان
نهرســــــىلهر بولــــــۇپ ،ەئگهر ائرزۇ
ىئنتايىن ېئنىق شهكىلدىكى ىئـستهك
دەرىجىــــسىگه كۆتۈرۈلمهيــــدىكهن،
ۇئنىڭ ھﯧچ بىر قىممىتى بولمايدۇ.
بــارلىق ېئنﯧــرگىيىلهر بىــلهن ھهمــمه
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جىــــــسىمالر ۆئزىــــــگه تــــــارتىش
قـــانۇنىيىتىگه ىئنكـــاس قايتۇرىـــدۇ،
ھهمــدە ۆئزىــگه تــارتىش قــانۇنىيىتى
تهرىپىــدىن كــونترول قىلىنىــدۇ .ھهر
بىر نهرسه ۆئزىگه تارتىش قـانۇنىيىتى
بـــويىچه ۆئزىـــدىكى بىـــر مهركهزگه
ۆئزى بىــلهن وئخــشاش ماھىيهتلىــك
ېئلﯧمﯧنـــــتالر بىـــــلهن كـــــۈچلهرنى
توپاليـــــدۇ .خـــــۇددى شـــــۇنىڭغا
وئخشاش ،ھهر بىـر مـۇقىم ،چوڭقـۇر
يىلتىــز تارتقــان ىئــستهك ىئــستىگهن
نهرســىنىڭ مــاددىي ېئكۋىــۋالﯧنتىنى،
يــــاكى بولمىــــسا ائشــــۇ مــــاددىي
ېئكۋىۋالﯧنتىغـــــــا ېئرىشىـــــــشنىڭ
ۋاسىتىلىرىنى ۆئزىگه تارتىدۇ.
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) (3تهكلىــــــپ ۋە ائپتوماتىــــــك
تهكلىپ
بىر ائدەمنىڭ مۇھىتى ،ياكى باشـقا
ائدەملهرنىڭ بايانلىرى يـاكى ىئـش-
پاائلىيهتلىرىــدىن كﯧلىــپ چىققــان
تۇيغـــۇ-ھﯧســـسىيات تهســـىراتلىرى
تهكلىـــپ ،دەپ ائتىلىـــدۇ .بىـــز ۆئز
كۆڭلىمىزگه سىڭدۈرىدىغان تۇيغـۇ-
ھﯧســـــــسىيات تهســـــــىرلىرىنى ۆئز
كـــۆڭلىمىزگه ائپتوماتىـــك تهكلىـــپ
يــاكى ۆئز-ۆئزىــگه بهرگهن تهكلىــپ
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
ائنــدىن بىــزگه تهســىر كۆرســىتىدۇ.
دﯦمهك ،بىر تهكلىپ ۇئنى تاپـشۇرۇپ
ائلغۇچى كىـشىنىڭ كـۆڭلىگه تهسـىر
كۆرسىتىــشتىن بــۇرۇن چوقــۇم بىــر
ائپتوماتىــك تهكلىــپكه ۆئزگىرىــشى
كﯧرەك .باشقىچه قىلىپ ېئيتساق ،بىر
ائدەمنىڭ يهنه بىـر ائدەمـگه تهسـىر
كۆرسىتىــشى ائپتوماتىــك تهكلىپنىــڭ
كــۈچ-قــۇدرىتى ائرقىلىــق ەئمهلــگه
ائشـــىدىغان بولغاچقـــا ،تهســـىرگه
ۇئچرىغــۇچى كىــشىنىڭ مــاقۇللۇقىنى
ائلمــاي تــۇرۇپ باشــقىالر ۇئنىڭغــا
تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ.
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بىـر ائدەم وئيغــاق ۋاقتىـدا ،ۇئنىــڭ
ائڭلىق كۆڭلى بىر قاراۋۇللۇق رولىنـى
وئينـــاپ ،ۇئ ائدەمنىـــڭ يوشـــۇرۇن
ېئڭىنى قوغدايدۇ ۋە ۇئنـى سـىرتتىن
كهلــــگهن بــــارلىق تهكلىــــپلهردىن
ساقاليدۇ .ائدەمنىڭ ائڭلىـق كـۆڭلى
ســـىرتتىن كهلـــگهن تهكلىپلهرنــــى
تهكــــــــــشۈرۈپ تهســــــــــتىقتىن
ۆئتكۈزگهنـــدىن كﯧيىـــنال ،ائنـــدىن
ۇئالرنىڭ يوشـۇرۇن ائڭغـا كىرىـشىگه
يــــول قويىــــدۇ .بــــۇ تهبىەئتنىــــڭ
ىئنـــسانالرنى وئغـــرىلىقچه بۆســـۈپ
كىرگــۈچىلهردىن قوغــداش ۇئســۇلى
بولۇپ ،ەئگهر مۇشۇنداق بىر جهريان
مهۋجــۇت بولمىغــان بولــسا ،بۆســۈپ
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كىرگــۈچىلهر باشــقىالرنىڭ كــۆڭلىنى
ۆئزى خالىغــــــــانچه كــــــــونترول
قىلىۋالىدىغان بوالتتى .شۇڭالشقا بـۇ
بىـــر دانـــا وئرۇنالشـــتۇرۇش بولـــۇپ
ھﯧسابلىنىدۇ.
) (4ائپتوماتىـــك تهكلىپنىـــڭ بىـــر
ىئــستهكنى ەئمهلــگه ائشۇرۇشــتىكى
قىممىتى
ســـــىز ائپتوماتىـــــك تهكلىـــــپ
پرىنسىپىنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى سىزنىڭ
ۆئز ھايــاتىڭىزدىكى ىئنتــايىن ېئنىــق
ائساســــىي نىــــشانىڭىزنى ىئــــشقا
ائشۇرۇشىڭىزغا قارىتىش ائرقىلىق ،بۇ
پرىنسىپتىن ىئنتـايىن زور دەرىجىـدە
پايدىلىنااليــسىز .بــۇ ىئــشنى قىلىــش
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ىئنتايىن ائسان بولۇپ ،سـىز مهزكـۇر
ماقالىنىـــڭ ائلـــدىنقى بۆلۈملىرىـــدە
بايان قىلىنغان فورمۇال بـويىچه ىئـش
كۆرســــىڭىزال كۇپــــايه .شــــۇنداق
بولـــسىمۇ ،بىـــز بـــۇ يهردە مهزكـــۇر
فورمۇلىغــــا ائســــاس بولىــــدىغان
پرىنــسىپالرنى قىــسقىچه خۇالســىلهپ
ۆئتىمىز.
ســىز بۇنىڭــدىن كﯧيىنكــى مهلــۇم
مــۇددەت ىئچىــدە ،مهســىلهن ،بهش
يىــل ۋاقىــت ىئچىــدە ،ۆئزىڭىزنىــڭ
ىئنتــايىن ېئنىــق ائساســىي نىــشانى
ســـۈپىتىدە ېئرىـــشمهكچى بولغـــان
نهرســىنى ېئنىــق ۋە ائددىــي قىلىــپ
يﯧزىــپ چىقىــڭ .ھهمــدە ۇئ يــازمىنى
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كهم دﯦگهندە ىئككى نۇسـخا قىلىـپ،
ۇئنىــڭ بىــر نۇسخىــسىنى كۈنــدۈزى
خىزمهت جهريانىدا بىر قـانچه قﯧـتىم
كۆرەلهيــدىغان يهرگه چــاپالپ ،يهنه
بىـــر نۇسخىـــسىنى ســـىز ھهر كـــۈنى
ائخشىمى ۇئخالشتىن بـۇرۇن ۋە ھهر
كۈنى ەئتىگىنى ەئمدىال وئرنىڭىزدىن
تۇرغانـــــدا بىـــــر قـــــانچه قﯧـــــتىم
كۆرەلهيـــــدىغان يهرگه چــــــاپالپ
قويۇڭ.
گهرچه دەســـلىپىدە ەئمهلىـــيهتكه
ۇئيغــۇن ەئمهســتهك كۆرۈنــسىمۇ ،بــۇ
رەســــمىيهتنىڭ تهكلىــــپ بﯧــــرىش
تهســـــىرى ســـــىزنىڭ ائساســـــىي
نىــشانىڭىزنىڭ مهقــسىتىنى ســىزنىڭ
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يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا سىڭدۈرىدۇ .بىـر
ىئنتايىن قىسقا مۇددەتنىڭ ىئچىـدە،
ســـىز ۆئزىڭىزنـــى ۆئز نىـــشانىڭىزغا
بارغانـــــسﯧرى يﯧقىنالشـــــتۇرىدىغان
ىئــــشالرنىڭ يــــۈز بﯧرىۋاتقــــانلىقىنى
كۆرىسىز.
ســــىز ۆئز ھايــــاتىڭىزدا قــــاتتىق
ىئــــستهيدىغان نهرســــه ،شــــهرت-
شــاراىئت ،يــاكى وئرۇن ھهققىــدە ۆئز
كۆڭلىڭىزدە بىر ېئنىق قارارغا كهلگهن
كۈندىن باشالپ ،ەئگهر سىز كىتـاب،
گﯧزىت ۋە ژۇرنال وئقۇسىڭىز ،سىزنىڭ
دىققىتىڭىــــز ۇئالردىكــــى ســــىزنىڭ
ائساســىي نىــشانىڭىزنىڭ مهقــسىتى
بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولغـان خهۋەر
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ۋە ۇئچۇرالرغا چۈشۈشـكه باشـاليدۇ.
شۇنىڭ بىلهن بىلـله ،سـىز ۆئزىڭىـزگه
سىزنى ۆئز ىئستىكىڭىزگه بارغانسﯧرى
يﯧقىنالشـــــــــتۇرىدىغان يﯧڭـــــــــى
پۇرســـهتلهرمۇ ھازىرلىنىۋاتقـــانلىقىنى
بىلهلهيسىز.
پــــــــسىخولوگىيه كهســــــــپىنىڭ
وئقۇغۇچىــــسى ەئمهس بىــــر ائدەم
ۈئچـــۈن بـــۇ ىئـــشالر دەســـلىپىدە
ھهقىــقهتهن مــۇمكىن ەئمهســتهك ۋە
ەئمهلىـــيهتكه ۇئيغـــۇن ەئمهســـتهك
كۆرۈنىـــدۇ .ەئممـــا ،ھهر بىـــر ائدەم
ۈئچـــۈن قىلىـــشقا تﯧگىـــشلىك ەئڭ
مــۇھىم ىئــش ،ۇئنىــڭ ەئمهلىــيهتكه
ۇئيغۇنلـــۇقىنى تولـــۇق ىئـــسپاتالپ
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چىققــۇچه ،بــۇ پرىنــسىپنى تهكــرار
تهجرىبه قىلىشتىن ىئبارەت.
ىئنسانىيهتنىڭ بۇرۇنقى تارىخىدىكى
ھهر قانـــــداق مهزگىـــــل بىـــــلهن
سﯧلىشتۇرغاندا» ،مـۇمكىن ەئمهس«
دﯦگهن سۆزنىڭ كۈچى ھازىر ەئڭ زور
دەرىجىــدە ائجىزالشــتى .بىــر قىــسىم
كىشىلهر بىـز تهسـهۋۋۇر قىاللىغـان ۋە
قىالاليدىغانلىقىمىزغا ىئـشهنگهن ھهر
قانداق ىئشنى بىز چوقۇم قىالاليمىـز،
دەپ وئيـــالپ» ،مـــۇمكىن ەئمهس«
دﯦگهن سۆزنى ۆئزىنىڭ سۆز-ىئبارىلهر
جۇغالنمىسىدىن چىقىرىۋەتتى.
كاىئنات ماددا بىلهن ېئنﯧرگىيىـدىن
تهركىب تاپقان .سهۋرچانلىق بىـلهن
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ېئلىپ بارغان ىئلمىي تهتقىقـاتالردىن
بىــز شــۇنى بايقىــدۇقكى ،ھــازىر بىــر
ماددا تۈسىنى ائلغـان ۋە بـۇرۇن بىـر
ماددا تۈسىنى ېئلىپ باققـان ھهر بىـر
نهرســـــىنى ۇئنىـــــڭ ەئڭ كىچىـــــك
نۇقتىسىغىچه تهھلىـل قىلـسا ،ۇئ بىـر
خىـــل شـــهكىلدىكى ېئنﯧرگىيىـــدىن
باشقا نهرسه بولۇپ چىقمايـدۇ .يهنه
بىر تهرەپتىن ،ىئنسانالر بهرپا قىلغان
ماددىي نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى بىـر
خىــل ېئنﯧــرگىيه شــهكلىدە ،ىئنــسان
كۆڭلىنىـــــڭ تهســـــهۋۋۇر قىلىـــــش
ىئقتىدارىــدىن چىققــان بىــر ىئــدىيه
ائرقىلىق باشـالنغان .يهنـى ،ھهر بىـر
مــاددىي نهرســه بىــر خىــل ېئنﯧــرگىيه
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شـــــهكلىدە باشـــــالنغان بولـــــۇپ،
وئخـــشاشال بىـــر خىـــل ېئنﯧـــرگىيه
شهكلىدە ائخىرلىشىدۇ.
بارلىق جىـسىمالر مهلـۇم بىـر خىـل
ېئنﯧرگىيىنىـــڭ قومانـــدانلىقىغا بـــوي
ســۇنىدۇ .ھــازىرغىچه بايقالغــان ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك ېئنﯧرگىيه ىئنـسان
كـــۆڭلى بولـــۇپ رول ۆئتهيـــدىغان
ېئنﯧرگىيىــدىن ىئبــارەت .شۇڭالشــقا
ىئنسانالر ياراتقان ھهر بىر نهرسـىنىڭ
يﯧتهكلىگــــۈچى كــــۈچى ىئنــــسان
كۆڭلىدىن ىئبارەت بولۇپ ،ىئنـسانالر
بۇنىڭــدىن كﯧــيىن ائشــۇ كــۈچتىن
پايـــدىلىنىپ بهرپـــا قىالاليـــدىغان
نهرســـىلهر بىـــلهن سﯧلىـــشتۇرغاندا،
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بۇرۇن ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن نهرسـىلهر
كىچىــك ۋە ەئرزىــمهس نهرســىلهرگه
ائيلىنىپ قالىدۇ.
بىز ھازىرغىچه شـۇنى ېئنىـق بىلىـپ
بولدۇقكى ،كۆڭۈلگه سىڭدۈرۈپ ،شـۇ
يهردە ســـاقلىغان ھهر قانـــداق بىـــر
ىئدىيه ،نىشان ،ياكى مهقسهت بىلهن
ۇئنــــى رﯦائللىققــــا ائيالنــــدۇرۇش
ىئرادىـــسى يهڭگىلـــى بولمايـــدىغان
كــۈچلهرنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرىــدۇ ۋە
ۇئالرنــى ىئــشقا ســالىدۇ .رﯦائللىققــا
ائيالنــدۇرماقچى بولغــان كۈچلــۈك
ىئـــــستهكنى يوشـــــۇرۇن ائڭغـــــا
سىڭدۈرۈشــنى ۇئنــى يوشــۇرۇن ائڭ
ۆئزىـــگه تولـــۇق ۆئتكۈزۈۋالغـــۇچه
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داۋامالشتۇرۇش كﯧرەك .بۇ ىئشنى بىـر
قانچه ساەئت ياكى بىر قانچه ھهپـته
ېئلىــپ بﯧــرىش كۇپــايه قىلمايــدۇ.
قىلچه بوشاشماسلىق ىئرادىسى بىلهن
ىئستهكنى كۆڭۈلـدە ھاسـىل قىلىـپ،
ۇئنـــــى يوشـــــۇرۇن ائڭ ۆئزىـــــگه
ۆئتكۈزۈۋالغــــــۇچه ۆئز كۆڭلىــــــدە
ســاقالش كﯧــرەك .مۇشــۇ نــۇقتىغىچه،
ســىز ىئــستهكنىڭ كهينىــدە تــۇرۇپ،
ۇئنـــى يوشـــۇرۇن ائڭغـــا قارىتىـــپ
ىئتتىرىــشىڭىز كﯧــرەك .بــۇ نۇقتىــدىن
كﯧـــيىن بولـــسا ىئـــستهك ســـىزنىڭ
ائرقىڭىــزدا تــۇرۇپ ،ســىزنى ۆئزىنــى
ەئمهلگه ائشۇرۇشقا قاراپ ىئتتىرىدۇ.
قهتىئــي داۋامالشــتۇرۇش خــۇددى
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ەئڭ قـــاتتىق تاشـــالردىن بىرىنىـــڭ
ۈئستىگه سۇ تﯧمىتىپ ،ەئڭ ائخىرىدا
ائشۇ تاشـنى ۇئپرىتىـپ يوقاتقـانلىق
بىلهن باراۋەر .سىز ۆئزىڭىزنىڭ ھايات
داســــتانىنىڭ ەئڭ ائخىرقــــى بىــــر
سهھىپىـــسىنى پۈتتۈرگهنـــدە ،ســـىز
ۆئزىڭىــزدە بىــر ىئــشنى ائخىــرغىچه
ىئزچىـــــــــل داۋامالشـــــــــتۇرۇش
خاراكتﯧرىنىڭ بولغانلىقى ياكى ۇئنىڭ
كهمچىــــل بولغــــانلىقى ،ســــىزنىڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشـىڭىزدا يـاكى
مهغلۇپ بولۇشىڭىزدا ىئنتايىن مۇھىم
رول وئينىغانلىقىنى بايقايسىز.
تهپهككــۇر بىــر نهرســىدۇر .نۇرغــۇن
كىـــشىلهرنىڭ قارىـــشىچه ،ھهر بىـــر
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پىـــشقان تهپهككـــۇر بىـــر مهڭگـــۈ
توختىمــــاس دولقــــۇننى بارلىققــــا
كهلتۈرىدىغان بولـۇپ ،بـۇ دولقـۇننى
تارقاتقان كىشى كﯧيىنكى كۈنلهرنىـڭ
بىرىدە ائشۇ دولقـۇن بىـلهن كـۈرەش
قىلىشقا مهجبۇرى بولىـدۇ .شـۇنداقال
ائدەم چهكــسىز ەئقىــل تهرىپىــدىن
ھهرىكهتكه قويۇلغـان تهپهككۇرنىـڭ
جىــسمانىي نامايهندىــسىدىن باشــقا
نهرسه ەئمهس.
ھهممه تهپهككۇر ىئجادىي بولىـدۇ.
ەئممــا ،تهپهككۇرالرنىــڭ ھهممىــسى
ىئجابىي يـاكى پايـدىلىق بولمايـدۇ.
ەئگهر ســــىز ائزاب-وئقــــۇبهتنى ۋە
نــــامراتلىقنى تهپهككــــۇر قىلىــــپ،
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ۇئالردىــــن ســــاقلىنىش مــــۇمكىن
ەئمهســــلىكىنى ھــــﯧس قىلــــسىڭىز،
ســـــىزنىڭ تهپهككـــــۇرلىرىڭىز دەل
ائشــــۇنداق ەئھــــۋالنى ۋۇجۇدقــــا
كهلتۈرىـــدۇ .لـــﯧكىن ســـىز بۇنىـــڭ
تهرتىپىنى ائلماشتۇرۇپ ،ىئجـابىي ۋە
ۈئمىــدۋار ماھىيهتلىــك خىيــالالرنى
تهپهككــــۇر قىلــــسىڭىز ،ســــىزنىڭ
تهپهككــــۇرلىرىڭىز دەل ائشــــۇنداق
شـــــهرت-شـــــاراىئتنى ۋۇجۇدقـــــا
كهلتۈرىدۇ.
ســىزنىڭ تهپهككــۇرلىرىڭىز ســىزنىڭ
مىجهزىڭىـــزگه تهســـىر كۆرســـىتىپ،
ســــىزگه ۆئز تهپهككۇرلىرىڭىزنىــــڭ
مــاھىيىتىگه ۇئيغۇنالشــقان مــاددىي
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نهرســــىلهرنى تارتىــــپ ەئكﯧلىــــدۇ.
كۆڭۈل ىئلمىنى ۆئگىنىشنى يﯧڭىـدىن
باشـــلىغان كىـــشىلهرنىڭ ھهممىـــسى
دﯦگــۈدەك بــۇ ائساســىي ھهقىقهتــكه
سهل قارايدۇ.
سىز يوشۇرۇن ېئڭىڭىزغا بىـر ېئنىـق
ىئــستهكنى تهكلىــپ قىلغانــدا ،ســىز
خـــۇددى ۇئ ىئـــستهكنى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇپ بولغــان ۋاقىتتىكــى بىــلهن
وئخــشاش دەرىجىــدىكى ېئتىقــاد ۋە
ىئشهنچ بىلهن شـۇنداق قىلىـڭ .سـىز
ۇئنــى يوشــۇرۇن ېئڭىڭىزغــا تهكلىــپ
قىلغـــان پهيتـــتىن باشـــالپال ،ســـىز
خۇددى ۆئز ىئـستىكىڭىزنى ەئلهمـگه
ائشۇرۇپ بولغاندەك وئيالڭ .سىز ۆئز
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ىئــــستىكىڭىزنى »ۇئنــــى ەئمهلــــگه
ائشۇرۇشــتا ،ماڭــا چهكــسىز ەئقىــل
ياردەم قىلىدۇ« دﯦگهن ەئقىدە بىلهن
كۈچلهنــــــدۈرۈڭ .ەئگهر ســــــىزدە
مۇشـــۇنداق دەرىجىـــدىكى ەئقىـــدە
بولمايــــــــــدىكهن ،كﯧيىــــــــــنچه
ۈئمىدسىزلىنىپ قالىسىز.
ائپتوماتىــك تهكلىــپ پرىنــسىپىنىڭ
ۈئنــــۈم بﯧــــرىش-بهرمهســــلىكىدىن
ھهرگىزمـــــــۇ گۇمانالنمـــــــاڭ .ۆئز
ائرزۇيىڭىز بويىچه تهپهككـۇر قىلىـش
ىئقتىـــدارى ســـىز ۆئزىڭىـــز مـــۇتلهق
كــونترول قىالاليــدىغان بىــردىن-بىــر
ىئقتىداردۇر) .ىئالۋە :مهن ۆئزۈمنىـڭ
بۇرۇنقى بىر ماقالىـسىدە ،يـاراتقۇچى
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ىئنسانالرغا تۇغۇلغاندىال ائتا قىلغـان
بىرىنچــى نهرســه جــان ،ىئككىنچــى
نهرســه بولــسا ۆئزىنىــڭ يــولىنى ۆئزى
تـــالالش ەئركىنلىكـــى ىئكهنلىكىنـــى
وئتتۇرىغا قويغـان ىئـدىم .بـۇ ۇئقـۇم
يۇقىرىدىكى بايان بىلهن وئخشاش(.
يـــــۇقىرىقى جـــــۈمله ھهرگىـــــز
ېئــــــسىڭىزدىن چىقمىــــــسۇن .ۆئز
تهپهككـــۇرىڭىزنى كـــونترول قىلىـــش
كــــــۈچ-قــــــۇدرىتى ۆئزىڭىــــــزدە
بولغـــــــــــانىكهن ،ســـــــــــىزنىڭ
تهپهككۇرىڭىزنىـــڭ ىئجـــابىي يـــاكى
سهلبىي بولۇش مهسۇئلىيىتى سـىزنىڭ
زىممىڭىــــزدە بولىــــدۇ» .ســــىز ۆئز
تهقدىرىڭىزنىڭ خوجـايىنى .سـىز ۆئز
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قهلبىڭىزنىـــڭ كاپىتـــانى «.بۇنـــداق
بولۇشـــــــــــىدىكى ســـــــــــهۋەب،
تهپهككــــۇرىڭىزنى ســــىز ۆئزىڭىــــز
كـــــونترول قىلىـــــسىز .ســــــىز ۆئز
تهپهككۇرىڭىزنىــڭ يــاردىمى بىــلهن،
ۆئزىڭىــــز ىئــــستىگهن ھهر قانــــداق
نهرســىنى ۋۇجۇدقــا كهلتۈرەلهيــسىز.
ناپولىيوننىــــــڭ كىتابىنىــــــڭ ەئڭ
ائخىرىــدا يــۇقىرىقى مهزمــۇن بىــلهن
مۇناســـىۋەتلىك ،ەئنگلىـــيه شـــاىئرى
ۋىلىيام خﯧنلىي )ىئنگلىزچه William
Henley

(1849-1903 ،Ernest

يازغــان »يــﯧڭىلمهس« دﯦــگهن بىــر
ىئنگلىــــزچه شــــﯧىئر بــــار بولــــۇپ،
ىئنگلىــزچه بىلىــدىغان وئقــۇرمهنلهر
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ۈئچــۈن ۇئنــى بــۇ يهرگه كىرگــۈزۈپ
: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

punishments the scroll.
I am the master of my fate:
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with

I am the captain of my soul.
William Ernest Henley

.13ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
مهن -2008يىلى يازغان »ۋاقىتنى
مۇۋاپىــــق باشــــقۇرۇش« دﯦــــگهن
تﯧمىـــدىكى ماقالهمـــدە ۇئيغـــۇرالر
بۇنىڭــدىن كﯧــيىن قــۇدرەت تﯧــپىش
ۈئچـــۈن قىلىـــشىغا تﯧگىـــشلىك ەئڭ
مــۇھىم ىئــشلىرى تۆۋەنــدىكىلهردىن
ىئبـــارەت ىئكهنلىكىنـــى وئتتۇرىغـــا
قويغان ىئدىم:
مىللىي ساپانى ۆئستۈرۈش ،مىللىـي
روھنــى ۋە مىللىــي ائڭنــى ەئســلىگه
كهلتۈرۈش ۋە ۇئرغۇتۇش ،ۋە مىللىـي
كىملىكىنى ساقالپ قﯧلىش
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مهن يﯧقىنـــــدىن بۇيـــــان »بىـــــز
بۇنىڭدىن كﯧـيىن قانـداق قىلىـشىمىز
كﯧـــــرەك؟« دﯦـــــگهن ســـــوائلغا
بارغانسﯧرى كۆپ دۇچ كهلگهنـسﯧرى،
يــــــۇقىرىقى ۈئچ ىئــــــش ھــــــازىر
ۇئيغۇرالرنىڭ ائلدىغا قويۇلغـان ەئڭ
مۇھىم ىئشالر ىئكهنلىكىنى ،ۇئالرنىـڭ
قىـــــسقا مۇددەتلىـــــك ،وئتتـــــۇرا
مۇددەتلىـــك ۋە ۇئزۇن مۇددەتلىـــك
ۋەزىپىلهرنىڭ ھهممىسىنى ۆئز ىئچىگه
ائلىدىغانلىقىنى ،ھهمدە بـۇ نـۇقتىنى
چۈشهنمهيدىغان ،ياكى چۈشىنىشنى
خالىمايــــدىغان كىــــشىلهر مهيلــــى
ۋەتهنــــدە بولــــسۇن يــــاكى چهت
ەئلــلهردە بولــسۇن يهنىــال ناھــايىتى
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كــــۆپ ىئكهنلىكىنــــى بارغانــــسﯧرى
چوڭقۇر ھﯧس قىلىۋاتىمهن .مﯧـنىڭچه
بـــــۇ ۋەزىپىلهرنـــــى وئڭۇشـــــلۇق
وئرۇنالشــــتا ،مهزكــــۇر ماقالىــــدە
تونۇشـــتۇرۇلغان غـــايىنى رﯦائللىققـــا
ائيالندۇرۇشـنىڭ ســىرلىق قــانۇنىيىتى
ناھــايىتى زور ياردەمــدە بوالاليــدۇ.
بىرىنچىدىن ،بـۇ قـانۇنىيهت يﯧقىنقـى
زامــــــان غهرب دۇنياســــــىنىڭ ەئڭ
وئمۇمالشقان مهدەنىيىتىگه ىئنتـايىن
كۈچلــــۈك تهســــىر كۆرســــهتكهن
نهرســـــىلهرنىڭ بىـــــرى بولـــــۇپ،
ۇئيغۇرالرنىـــڭ ۇئنىڭـــدىن خهۋەردار
بولۇشــى ۆئزىنىــڭ مىللىــي ساپاســىنى
ۆئستۈرۈشـــى ۈئچـــۈن كهم بولـــسا
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بولمايـــدىغان ائمىلالردىـــن بىـــرى.
مۇتلهق كۆپ ساندىكى ۇئيغۇرالرنىڭ
ائرزۇســى ،نىــشانى ۋە غايىــسى بــار
بولــــۇپ ،ۇئالر بــــۇ ىئــــستهكلىرىنى
ەئمهلــــــــگه ائشۇرۇشــــــــنى ،ۆئز
ھاياتىــدىكى كــۆزلىگهن مهقــسىتىدە
ۋە قىلغان ىئـشىدا مۇۋەپپهقىيهتلىـك
بولۇشــنى ۈئمىــد قىلىــدۇ .شۇڭالشــقا
مهزكـــۇر ماقالىـــدا تونۇشـــتۇرۇلغان
بىلىملهردىــن خهۋەردار بولــۇش ۇئالر
قىلمىـــسا بولمايـــدىغان ىئـــشالرنىڭ
بىرىــدۇر .ىئككىنچىــدىن ،كۆڭۈلنىــڭ
مۇســـتهملىكه بولـــۇپ كﯧتىـــشىنىڭ
ائلدىنى ېئلىش ،كۆڭۈلنىـڭ باشـقىچه
پروگراممىلىنىـــــــپ قﯧلىـــــــشىدىن
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ساقلىنىش ،مىللىي روھنى ۇئرغۇتۇش،
ۋە شــۇ ائرقىلىــق مىللىــي كىملىكىنــى
ساقالپ قـﯧلىش ،ھهر بىـر ائدەمـدىن
مهزكۇر ماقالىدە تونۇشـتۇرۇلغان ۆئز
تهپهككۇرىنى ۆئزى كونترول قىلىـش،
ۆئز قهلــبىگه ۆئزى كاپىتــان بولــۇش
بىلىملىرىـــــدىن تولـــــۇق خهۋەردار
بولۇشـــــنى ،ھهمـــــدە ۇئنىڭـــــدىن
ۈئنۈملــۈك پايــدىلىنىش ماھــارىتىنى
تولــــۇق يﯧتىلدۈرۈۋﯦلىــــشنى تهلهپ
قىلىدۇ .مانـا بـۇ ۆئزۈمنىـڭ نﯧمىـشقا
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ىئنتايىن ھـالقىلىق
تارىخىي پهيت بولغـان بۈگۈنكىـدەك
كۈنـــدە مۇشـــۇنداق بىـــر تﯧمىنـــى
تاللىغانلىقىمنىڭ سهۋەبىدۇر.
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ھــــازىر بىــــز ۆئز تهقــــدىرىمىزنىڭ
خوجـــايىنى .ھـــازىرقى بىـــر ەئۋالد
ۇئيغۇرلىرىنىـــڭ ائلـــدىغا قويۇلغـــان
يـــۇقىرىقى ۈئچ مـــۇھىم ۋەزىـــپىلهر
ائسانال وئرۇنلىغىلى بولىدىغان ىئشالر
ەئمهس .لـــــﯧكىن بـــــۇ ۋەزىـــــپىلهر
بۈگــــــۈنكى دەۋر ۇئيغۇرلىرىنىــــــڭ
ائالھىدىلىكلىرى ۋە قابىلىيهتلىرىنىـڭ
ۈئســــــتىدىمۇ ەئمهس .ۇئالرنىــــــڭ
ائزابلىــرى بىــلهن جاپــالىرى بىزنىــڭ
بهرداشـــلىق بﯧـــرىش چﯧكىمىزنىـــڭ
ســىرتىدىمۇ ەئمهس .بىزنىــڭ پهقهت
بــــــۇ ۋەزىــــــپىلهرگه نىــــــسبهتهن
ېئتىقــادىمىزال بولىــدىكهن ،ھهمــدە
ھــﯧچ نــﯧمىگه بــاش ەئگمهيــدىغان
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ىئــــــرادە-جاســــــارىتىمىزال بــــــار
بولىدىكهن ،بىزنىـڭ يـولىمىزنى ھـﯧچ
قانداق نهرسه توسـۇپ قااللمايـدۇ—
يۇقىرىـــدا ېئيتىلغىنىــــدەك ،ھــــازىر
»مۇمكىن ەئمهس« دﯦـگهن سـۆز ۆئز
قىممىتىنى يوقاتتى.
مىالدىـــدىن بـــۇرۇنقى 322-384
يىللىـــرى ياشـــىغان گرﯦتـــسىيىلىك
تهنقىــدچى ،پهيالســوپ ،فىزىــك ۋە
زووئلـــوگ ائرســـتوتىل )ىئنگلىـــزچه
» («Aristotleمۇنـداق دەيـدۇ» :بىـز
ۆئزىمىـــز قايتـــا-قايتـــا قىلىـــدىغان
ىئــــشالرنىڭ مهھــــسۇلى .ۇئنــــداق
بولىــدىكهن ،مۇنهۋۋەرلىــك بىــر خىــل
ىئش-پاائلىيهت ەئمهس ،بهلكى بىـر
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ائدەت« )ىئنگلىـزچه

We are what

we repeatedly do. Excellence

.(then, is not an act, but a habit
مهزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرۇلغاندەك،
بىــز ھهر قانــداق كونــا ائدىتىمىزنــى
يوقىتىپ ،ۇئنىڭ وئرنىغا ھهر قانـداق
يﯧڭــى ائدەتلهرنــى يﯧتىلــدۈرەلهيمىز.
ۇئيغۇرالر ۈئچـۈن بۇنىڭـدىن كﯧـيىن
ھهر قانـــــداق يهر ۋە ھهر قانـــــداق
ۋاقىتتــا ،قىلىــدىغان ھهر بىــر ىئــشىدا
ۆئز تهپهككــــۇرىنى ۆئزى كــــونترول
قىلىــش ،يــاراتقۇچى بهرگهن ىئنــسان
كۆڭلىنىڭ بۇ ىئقتىدارىـدىن ىئجـابىي
يوسۇندا پايدىلىنىشنى ۆئزىنىـڭ ەئڭ
قىممهتلىــــك ائدىتــــى قىلىــــۋﯦلىش
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ىئنتــايىن مــۇھىم .بــۇ نــۇقتىنى مهن
قانچىلىـــك تهكىتلىـــسهممۇ ائزلىـــق
قىلىدۇ.
مهن بارلىق قﯧرىنداشالردىن مهزكۇر
ماقــالىنى كهم دﯦگهنــدە بىــر قﯧــتىم
وئقۇپ چىقىـشىنى ،ائنـدىن ۇئنىڭـدا
ۆئگىـــــــــتىلگهن بىلىملهردىـــــــــن
پايـــدىلىنىپ ،مهن يۇقىرىـــدا قايتـــا
تىلغـــــا ائلغـــــان »ۇئيغۇرالرنىـــــڭ
بۇنىڭـــدىن كﯧيىنكـــى ۈئچ مـــۇھىم
ۋەزىپىــسى« نــى وئرۇنــالش يولىــدا
تهشهببۇسكارلىق بىلهن تىرىشچانلىق
كۆرســــىتىپ ،تﯧگىــــشلىك تــــۆھپه
قوشۇشىنى سهمىمىيلىك بىلهن ۈئمىد
قىلىمهن.
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)يﯧزىلغـــان ۋاختـــى -2010 :يىلـــى
 -10ائينىـڭ  -18كۈنىــدىن -2011
يىلى  -1ائينىڭ  -15كۈنىگىچه (
بۇ ماقالىنى ھـﯧچ كىمـدىن رۇخـسهت
ســورىماي ،مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن
ھالدا باشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىـدە
ېئالن قىلسىڭىز بولۇۋﯦرىدۇ.
)تۈگىدى(
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