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  سۆز بېشى
  

 یاردەم قىلىش، زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشىڭىزغاقىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۇ لېكسىیىلهر ھایاتىڭىزدا 
ن ھهمدە سىزنىڭ بىر ئۆمۈر بۆسۈش ھاسىل قىلىپ یېڭىلىق یارىتاالیدىغان، ئۇتۇق قازىنىدىغا

یاردەم قىلىش مهقسىدىدە تۈزۈلگهن بولۇپ، چوڭالر ئىددىیه، ھهرىكهت، ئادەت یىتىلدۈرۈشىڭىزگه 
 لېكسىیه، ئوقۇغۇچىالر قىسىمىدىكى یهتته لېكسىیه ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزنىڭ 10قىسىمىدىكى 

ىز، بۇرۇنقى ئىددىیه ھالىتىدىن قۇتۇلۇپ، یېڭىچه بىر ئىددىیىگه، ھهرىكهت ئۇسۇلغا ئىگه بولىس
شۇنداقال یوشۇرۇن ئىقتىدارىڭىزنى ئهڭ یاخشى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇپ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە 

بۇ بىر یۈرۈش لېكسىیىلهر سىزنىڭ لېكسىیىلهردە . ھایاتىڭىزدا زور ئۆزگىرىش ھاسىل قىالالیسىز
ىل قىلدۇرۇپ، ئوتتۇرىغا قویۇلغان مهزمۇنالر بویىچه سىزدە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئىجابى ئۆزگىرىش ھاس

ئهلۋەتته بۇنى بىر قېتىم . ھایاتىڭىزنى تېخىمۇ زور ئهھمىیهتكه، خۇشاللىققا، نهتىجىگه تولدۇرىدۇ
 ھهر بىر قېتىم ھایاتى كۈچىڭىز تۆۋەنلىگهندە، ئۆزىڭىزگه .سىڭىز ئۈنۈمى یېتهرلىك بولمایدۇكۆرۈپال قوی

. سىیىلهر سىزگه ھهرقاچان ھهمراھ بولىدۇیېتهرلىك روھى ئېنېرگىیه تولۇقلىماقچى بولغىنىڭىزدا بۇ لېك
بۇ لېكسىیىلهرنى بىر ئۆمۈر یېنىڭىزدا ساقالپ، ئۇنىڭدىكى مهزمۇنالرنى تۇرمۇشىڭىزدا بىر ئۆمۈر 

ئهلۋەتته بۇ . قولالنسىڭىز ئىشىنىمهنكى مۇۋاپپىقىیهتچىلهرگه خاس ھایات سىزگه بىر ئۆمۈر یار بولىدۇ
ئهسهر یاكى بىلىپال قویىدىغان ئاخبارات ئهمهس، بۇ سىزنىڭ ھهرگىزمۇ سىز ھوزۇرلىنىدىغان ئهدەبى 

شۇڭالشقا كىتابتىكى ھهرىكىتىڭىزنى، نهتىجىڭىزنى ئۆزگهرتىشنى مهقسهت قىلىپ تۈزۈلگهندۇر، 
شۇنداق . باسقۇچ، تاپشۇرۇقالرنى ئهستایىدىل ئورۇنلىشىڭىز كېرەك-ھهربىر كۆرسىتىلگهن قهدەم

  . ۈمى بولىدۇقىلغىنىڭىزدىال ئاندىن ھهقىقى ئۈن
مۇبادا سىز ھایاتىڭىزدا كۆپ جهھهتلهردە یۈكسىلىش، بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئۈمىد 
قىلسىڭىز، شۇنداقال بۇخىل ھالهتنى دائىملىق ساقلىماقچى بولسىڭىز، ئۆزىڭىزنى كهمتهرلىك بىلهن 

شنى قاراش، ھهرىكهت ئۇسۇللىرى بىلهن تۇنۇشۇپ بېقى-تاكامۇلالشتۇرۇشنى، تېخىمۇ یېڭىچه كۆز
مهن لېكسىیىلهردە ئوتتۇرىغا قویۇلغان . ئویلىسىڭىز بۇ لېكسىیىلهرنى تىڭشاپ، كۆرۈپ بېقىڭ

دوستلىرىممۇ، . مهزمۇنالرنى تۇرمۇشۇمدا قولالنغانىدىم، دەرۋەقه ئۈنۈمى ھهقىقهتهن یاخشى بولغانىدى
الر، ئۇسۇلالر قاراش-مېنىڭچه بۇ ئىددىیه. كۇرسانتالرمۇ قوللىنىپ ئۈنۈمى ئىنتایىن یاخشى بولدى
  . سىزگىمۇ ماس كېلىدۇ ھهم ئۈنۈمى بولىدىغۇ دەپ قارایمهن

بۇ لېكسىیىلهر سىزنىڭ ھهرگىزمۇ جىق ئىقتىساد، ۋاقىتقا تهۋەككۇل قىلىشىڭىزنى تهلهپ 
سىز پهقهت ھهركۈنى چارچاپ دەم ئالغان ۋاقتىڭىزدىال ئېلىپ كۆرۈپ قویسىڭىز یاكى . قىلمایدۇ

بىز ئىككىلىنىش .  چىقىرىپ، ھایاتى كۈچىڭىزنى تېخىمۇ بهك ئاشۇرىدۇتىڭشىسىڭىز، ھاردۇقىڭىزنى
ئهڭ ئېچىنىشلىقى ئهھۋالنىڭ قانچىلىك ئېغىرلىقى . سهۋەبىدىن جىق پۇرسهتلهرنى كهتكۈزىۋىتىمىز

یاكى ئادەتتىكىچىلىكى ئهمهس، بهلكى سىزنىڭ یهنىال كاتهككه كۆنگهن توخۇدەك بۇرۇنقى ئىددىیه، 
تهكلىپىم . سۇلىڭىزنى یېڭىالشنى، ئۆگىنىشنى، یۈكسىلىشنى خالىمىغانلىقىڭىزدابۇرۇنقى ھهرىكهت ئۇ

قانچه بۇرۇن . شۇكى،  سىز بۇ یاخشى ئۆگىنىش، یۈكسىلىش پۇرسىتىنى قولدىن بىرىپ قویماڭ
ھهرىكهتلهنسىڭىز، شۇنچه بۇرۇن نۇرغۇن مهسلىلهرنى ھهل قىلىپ، نۇرغۇن نهتىجىلهرنى قولغا 

  . ىڭىزنى شۇنچه بۇرۇن ئهھمىیهتكه، خۇشاللىققا تولدۇراالیسىزكهلتۈرۈلهیسىز، ھایات
ئارىدا نىسىپ -خورام، ئهھمىیهتلىك ھایات سىزگه پات-ئىشىنىمهنكى خۇشال! ھهرىكهتلىنىڭ

 !بولغۇسى ھهم بىر ئۆمۈر سىزگه یار بولغۇسى
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  :قوشۇمچه

  مۇقهددىمه قىسىمى

  ئۇتۇقلۇق ھایات بۇ یهردىن باشالنغۇسى
 

  :ئهسساالم قېرىنداشالر
ھهممىمىز تۇغۇلغان تارتىپ، تاكى تىنىقىمىز توختىغىچه نۇرغۇنلىغان یولالرنى باسىمىز، جىق ئىشالرغا 

ىپ كاللىمىزغا نۇرغۇن سۇئالالرنى پهیدا قىلسا تۇرمۇشنىڭ ھالبۇكى بهزى ئىشالر بىزنى گاڭگىرىت. یولۇقىمىز
  . ھهرتۈرلۈك بېسىم ھهم ئاچچىقلىرى بىزنى ئازاپالیدۇ ھهم پهرىشان قىلىدۇ

  سىز نىمىگه ئهڭ ئېھتىیاجلىق؟
سىزگه پۇلال الزىممۇ؟ سىزگه خىزمهتال  كېرەكمۇ؟ سىزگه دىپلومال الزىممۇ؟ سىزگه كىتابتىكى بىلىمال 

  ... ...ىزگه ئۆزىڭىزنىڭ ئارزۇیىڭىزدىكى بۇیۇمالر الزىممۇ؟ ئارزۇیىڭىزدىكى مهھبۇبىڭىزال كېرەكمۇ؟الزىممۇ؟  س
  !مېنىڭچه جاۋابىڭىز چوقۇم، یاق

توغرا، بىز ئهڭ ئېھتىیاجلىقى ھهرگىزمۇ سىرتتىكى ماددى بۇیۇمالر ئهمهس بهلكى بىزگه ئهڭ ئېھتىیاجلىقى 
! مۇھهببهتكه تولغان ئائىله ھهم تۇرمۇش-ئىللىقلىق، مېھىر. ىرجهملىكىئازادە، خات-بىر ئۆمۈر كۆڭۈلنىڭ ئهركىن

  !ھۆرمهتكه، قىزغىنلىققا، خۇشاللىققا تولغان ھایات
ئهلۋەتته، یۇقارىقى خىزمهت، ساالمهتلىك، یۇقىرى ئوقۇش تارىخى، بىلىم، پۇل قاتارلىقالرغا بولغان 

لېكىن ھهردائىم ئۆزىمىزنىڭ .  ئۈچۈن ئهمهسمۇئېھتىیاجمۇ دەل شۇ ئۆزىمىزنىڭ ئهڭ مۇھىم ئېھتىیاجىمىز
خاراكتېر، ئادەت، ئۇسۇل، ھایاتقا بولغان تۇنۇشىمىزنىڭ ھهرخىللىقى تۈپهیلىدىن، بهزى كىشىلهرنىڭ -مىجهز

ئهمما بهزىلهرنىڭ كۈنى ئىچى سىقىلىش، ئۇھسىنىش، . خوراملىققا، نهتىجىگه تولىدۇ-ھهركۈنى شۇنداق خۇشال
جېدەل، ئازاپلىنىش، پۇشایمان قىلىش بىلهن ۋە یاكى -ه، ئارازلىق، ئاچچىقلىنىش، جهڭگىتهن-ئهندىشه، تاپا-غهم

مۇبادا بۇخىل . كۈننىڭ قاچانلىقى بىلهن ھېسابالشماي باشقىالرغا تایىنىپال خۇددى سۇنىڭ كۆپىكىدەك ئۆتىدۇ
تاماكا، زەھهر -، ھاراقساپا-بارا تۈرلۈك كهیپ-ھالهت ئۆزگهرمهي ئۇزۇن مۇددەت داۋامالشقاندا كېیىنچه بارا

لېكىن ئۇالرنىڭ ئىچ سىرىنى تىڭشىساق . چېكىشكه، ھهتتاكى ئۆز ھایاتىنى ئاخىرالشتۇرۇشقا تهرەققى قىلىدۇ
پهقهت بىرەر مهزگىللىك ئوڭۇشسىزلىق، گاڭگىراش ئۇالرنى ! ئۇالرنىڭمۇ ھهرگىز ئۇنداق قىلغۇسى یوق

ئۇالر . ى یاخشىالیدىغان ھهقىقى بىر یارىدەمگه ئېرىشهلمىگهنتهمتىرىتىپ قویغان، ئۇالر ئۆز تۇرمۇشىنى، ھایاتىن
ھهم مۇھىتنىڭ، ئادەتنىڭ سىرتمىقىدىن ! ھایاتتىكى نۇرغۇن ئىشالرنى ھىس قىلغىچه جىق كېچىككهن

  !قۇتۇاللمىغان
! خوش، مۇبادا ئۆزىڭىز ھهم یېقىن قېرىنداشلىرىڭىز بىرىنجى خىلدىكىدەك بولغان بولسا، مۇبارە بولسۇن

ن سورایدىغىنىم، سىز مۇشۇنداق خاتىرجهملىككه قاچانغىچه كاپالهتلىك قىالالیسىز؟ بىر كۈنمۇ؟ بىر ھهپتىمۇ؟ لېكى
بىر ئایمۇ؟ بىر یىلمۇ؟  مېنىڭچه ھازىرقى بىرەر مهزگىل ئىشىڭىز ئوڭۇشلۇق بولغاندا یاخشى تۇرغاندەك قىلغان 

  .ي ئىككىنجى قاتارغا ئۆتۈپ قالىسىزغۇ دەیمهنبىلمه-بىلهن، كېیىنچه بىرەر ئىش یۈز بهرگهندە سىزمۇ بىلىپ
مۇبادا سىز یاكى قېرىنداشلىرىڭىز ئىككىنجى تۈردىكىدەك بولسا، قانداق قىلىش كېرەك؟ ئهجهبا سىزمۇ 
ئۇالرنىڭ ئازابىغا ئازاب قاتماقچى، داغالنغان یۈرىكىنى قایتىدىن تاتلىماقچى بوالمسىز؟ ئۇالرغا بېرىدىغان ئهمهلى 

رە، تېخىمۇ بهك بېسىم بېرەمسىز؟ یاكى ئۇالرنىڭ ئۆز تۇرمۇشىنى، ھایاتىنى تېخىمۇ بهك خاتىرجهم یارىدەمدىن كۆ
  قىلىشىغا یارىدەم قىالمسىز؟

بىز یۇقارىقىدەك، نۇرغۇنلىغان ئىجتىمائى سهۋەبلهرگه كۆرە، تېخىمۇ كۆپ كىشىلهرنىڭ ھایاتىنىڭ، 
رتۈرلۈك، بېسىم، كۆڭۈلسىزلىكلهرنى تېخىمۇ تېز، تۇرمۇشىنىڭ تېخىمۇ ئۇتۇقلۇق بولۇشىنى، تۇرمۇشىدىكى ھه

ھهقىقى، ئۈنۈملۈك ھهل قىلىشى، ئۆگىنىشى، ساالمهتلىكى، خىزمىتىدە زور بۆسۈشنى قولغا كهلتۈرۈشىگه یارىدىمى 
  . دەرسىنى تهسىس قىلدۇق» ئۇتۇقلۇق ھایات«بولسۇن ئۈچۈن  
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 كهیپىیاتنى دائىم ساقالشنىڭ ئىپى، دەرسته ھهرقانداق ئادەم بىلهن یاخشى ئۆتۈشنىڭ ئىپى، جۇشقۇن
ئازابتىن، كۆڭۈلسىزلىكتىن تېز قۇتۇلۇشنىڭ ئىپى، مۇھىتتىن پایدىلىنىشنىڭ ئىپى، ھهرقانداق بىلىم ۋە 
ھهرقانداق تىلنى تېز ئۆگىنىشنىڭ ئىپى، بېسىمغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئىپى، نىشاننى مۇتلهق ئىشقا 

قاتارلىق كۇرسانتالر تۇرمۇشتا دائىم یولۇقىدىغان ئهمهلى ... ... رتىشنىڭ ئىپىئاشۇرۇشنىڭ ئىپى، ئادەتنى ئۆزگه
مهسىللهرنى ھهل قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى ئۆتىلىدۇ ھهم ھهربىر كۇرسانتنىڭ ئهمهلىي ئېھتىیاجىغا ئاساسهن ئایرىم 

  . مهسلىھهت بېرىلىدۇ
ۇپ، دەرسنىڭ سۈپىتى ھهم ئۈنۈمىگه بۇ دەرسلىك رایونىمىز تهۋەسىدە تۇنجى قېتىم ئېچىلغان دەرسلىك بول

مۇبادا ئهمهلىي ئۈنۈمى كۆرۈلمىگۈچىلهرنىڭ بارلىق ئوقۇش ھهققى قایتۇرۇپ . مۇتلهق كاپالهتلىك قىلىنىدۇ
  . بېرىلىدۇ

  تاھىرجان ئوبۇلقاسىم: دەرس ئۆتكۈچى
  

نى ئۈمىد ئانا بولسىڭىز باللىرىڭىزنىڭ قهلبىدىكى ئهڭ ھۆرمهتلىك، ئهڭ سۆیۈملۈك ئادەم بولۇش-ئاتا
  قىالمسىز؟ 

ئارىدا یاخشىالشنى - خىزمىتىڭىزدە زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى، ئىقتىسادى ئهھۋالىڭىزنى پات
  ئویالمسىز؟ 

  ئىجىل ئۆتۈشنى خاالمسىز؟ - ئائىله مۇناسىۋېتىڭىزنى تېخىمۇ بهك یاخشىالشنى، تېخىمۇ ئىناق
ئهتلهپ ئۆگىنىش یاكى خىزمهت قىلىپمۇ  سا15خورام بولۇشىنى، كۈنلىكى -كهیپىیاتىڭىزنىڭ دائىم خۇشال

چارچىماسلىقنى، ساالمهتلىكىڭىزنىڭ دائىم یاخشى تۇرۇشىنى، ھهرقانداق كېسهللىكدىن تېز ساقىیىشنى 
  خاالمسىز؟ 

ئۆگىنىشتىكى نهتىجىڭىزنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تېز ئاشۇرۇشنى، تىل ئۆتكىلىدىن تېز ئۆتۈۋېلىشنى 
  خاالمسىز؟ 

  قىلىقالرنى ئۆزگهرتىشنى خاالمسىز؟-  ئۆزگهرتهلمىگهن نۇرغۇن ناچار ئادەتئۆزگهرتهي دېسىڭىزمۇ
ھایاتىڭىزنىڭ ئۇتۇقلۇق، ئهھمىیهتلىك ئۆتۈشىنى، نۇرغۇنلىغان یاخشىلىق، ساۋاب ئىشالرنى قىلىۋېلىشنى 

  خاالمسىز؟ 
 !بولسا، ئۇنداق كۇرسىمىزغا مهرھهمهت قىلىڭ» ھهئه«مۇبادا، یۇقارىقىالرنىڭ جاۋابى 

سىز ! ئۆزگهرتهلمهیدۇ ئانچه ئادەمنىڭ ئهقلى تهپهككۇرى ئادەم ھهرىكىتى، ئادىتىنى: ىزدە بولسۇنئىسىڭ
 جىقى، ھایاتىڭىزنى ئۆزگهرتىشكه ئۆزىڭىزگه قانچه جىق قائىدە، ئهخالق پىرىنسىپلىرىنى سۆزلهڭ، ئادىتىڭىزن

ان یېتهكچىلىك، یارىدەم ئاستىدىال پهقهت ئادەم خاراكتېرىگه ماس كېلىدىغان، توغرا بولغ!  یاردىمى بولمایدۇ
 .ئاندىن تۈپتىن ئۆزگىرىش بولىدۇ
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  تهشۋىقات لېكسىیىسى تىزىسى
  : ئهسساالم قېرىنداشالر

مۇۋاپپىقىیهتنىڭ تۇنجى قهدىمىنى ئۇتۇقلۇق باسقىنىڭالرنى ! بۈگۈنكى قۇتلۇق قهدىمىڭالرغا مهرھابا
ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بۇ لېكسىیىنى تاللىغىنىڭالرغا چىن ھهم ئۆز ھایاتىڭالرنى ئۇتۇقلۇق ! قىزغىن تهبرىكلهیمهن

شۇنىڭغا ئىشهنچ قىالالیمهنكى، ھازىرقى لېكسىیه ھهم شۇنداقال بۇندىن كېیىنكى ! كۆڭلىمدىن رەھمهت ئېیتىمهن
 كۈنلۈك لېكسىیه سىلهرنىڭ ئۆمۈرلۈك تهقدىرىڭالرنى ئۆزگهرتىشىڭالرنىڭ تۇنجى باشالمچىسى ھهم زور 21

بۇ قېتىملىق لېكسىیه ھهربىرىڭالرنىڭ ئۆمۈرلۈك ھایاتىڭالرغا ! چ كۈچى بولۇپ قالغۇسىھهرىكهتلهندۈرگۈ
ئۇنتۇلغۇسىز تهسىر كۆرسىتىدىغان، بۇندىن كېیىنكى بهختلىك ئائىله قۇرۇشىڭالرغا، ئىقتىسادى قىیىنچىلىقالرنى 

شىڭالرغا كۈچلۈك تۇرتكه ساخاۋەت ئىشلىرىڭالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرى-ئۇتۇقلۇق ھهل قىلىشىڭالرغا، نۇرغۇن خهیر
 كۈنلۈك لېكسىیىدىن كېیىن سىز ئۆزىڭىزنى یېڭىچه بىر ئادەم قىیاپىتىدە ھىس 21ئىشىنىمهنكى ! بولغۇسى
  ! قىلىسىز

ئهجهبا ھهقىقهتهن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئادەمنىڭ ئۆمۈرلۈك تهقدىرىگه «: بهلكىم سىز ھازىر ئىچىڭىزدە
ۋاقىت ئىچىدە ئۈنۈمى بوالرمۇ؟ شۇنچىلىك قىسقا ۋاقىت ئىچىدە نهچچه تهسىر كۆرسهتكىلى بوالمدۇ؟  شۇنچىلىك 

خاراكتېرنى ئۆزگهرتكىلى بوالمدۇ؟ قىسقىغىنه -یىلدا یېتىلدۈرگهن ھهرخىل قاراش، ئىددىیه، ئادەت، مىجهز
دا نهچچه ئاي ئىچىدىال مهیلى ئۆگىنىش، خىزمهت، ساالمهتلىك، ئائىله، كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئىقتىساد ئىشلىرى

زور بۆسۈشنى قولغا كهلتۈرگىلى بوالمدۇ؟ باشقا مىللهت كىشىلىرى كىتابالردا، ژۇرنالالردا ئېیتىپ ئۆتكهن 
دېگهندەك » یوشۇرۇن ئىقتىدارىنى ئهتراپلىق قېزىپ، ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهتكه ھهقىقى ئېرىشكىلى بوالمدۇ؟

  .مهسىللهرنى ئویلىغانسىز
توغرا، مهنمۇ بۇرۇن . الالڭالردا ئاللىقاچان شهكىللىنگهن سۇئالالردۇریۇقارىقىالر بهلكىم ھهممىڭالرنىڭ ك

ئۆزۈمنىڭ ئهنئهنىۋى تىرىشچانلىق، ئىددىیه، قاراشلىرىم بویىچه بولغاندا، بۇ ئىش تازا مۇمكىن . شۇنداق ئویالیتىم
ېگهندەك مۇمكىن بىر ئادەمنىڭ ھهممه جهھهتتىن ئورتاق یىتىلىشى، مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشى د. بولمایدىغاندەك

بولمایدىغاندەك، چوقۇم بىر ئىشتا نهتىجه قازىنىش ئۈچۈن، یهنه بىر ئىشتىن ۋاز كهچمىسه بولمایدىغاندەك، 
كهسىپته، ئۆگىنىشته، ئىقتىسادتا كۈچىیىش، روناق تېپىش ئۈچۈن مهلۇم دەرىجىدە كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئارام 

شۇنداقال كهسىپتىال نهتىجه قازانسام، . ندەك ھىس قىلىتىمئېلىش، ساالمهتلىكنى قۇربان قىلمىسا بولمایدىغا
شۇڭالشقا تىرىشچان ئادەم چوقۇم ساالمهتلىكى ناچار . خورام، بهختلىك ئۆتهلهیمهن دەپ ئویالیتىم-ئاندىن خۇشال

مهن . كېچىلهپ تىرىشمىسا بولمایدىغاندەك ئویالیتىم-بولۇشى كېرەكتهك، ئىقتىسادتا كۈچىیىش ئۈچۈن كېچه
ھهمدە جاپانىڭ تېگى ئالتۇن، . ، تىرىشىش نۇرغۇن ئازابلىق جاپانى تارتىش دېگهندەك مهنانى بېرەتتىئۈچۈن

ھالبۇكى بۇخىل . دېگهن ئهنئهنىۋى قارىشىم بویىچه ئۆزۈمنى ھهرقاچان ئۆزۈم ئانچه خالىمایدىغان جاپاغا ئۇراتتىم
وستلىرىمدىن، ئارام ئېلىش ۋاقتىمدىن، ئهنئهنىۋى تىرىشچانالرچه ئۆگىنىش، خىزمهت قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن د

لېكىن ئهڭ ئاخىرىدا ئېرىشكهن نهتىجهم شۇ بولدىكى، بۇرۇنقى . ساالمهتلىكىمدىن ئایرىلغان ۋاقىتلىرىممۇ بولدى
ئهكسىچه . ئۆگىنىش نهتىجىلىرىم باشقىالرنىڭكىدىن تۈززۈك ئىلگىرلىمىدى. ئىزىمدىن جىق قوزغىاللمىدىم

ھالبۇكى، شۇنداق بولغانسىرى روھىم . سىقىلىشقا مۇپتىال بولدۇم-شانلىق، ئىچنۇرغۇن كۆڭۈلسىزلىك، پهرى
شۇ ۋاقىتالردا ھهردائىم لىۋىمنى چىشلهي، . چۈشتى، یهنه تىرىشتىم، تىرىشقانسىرى تېخىمۇ شۈكلىشىپ كهتتىم

مهیلى بۇرۇن بىز . لېكىن ئىنساننىڭ بهرداشلىق بېرىش كۈچى ھامان چهكلىك بولىدىكهن. دەیمهن
تهمسىللىك قاراشالرنى دەپ ئۆزىمىزنى خىزمهتكه، ئۆگىنىشكه ئۇرایلى، -ئۆزىمىزگه قانداق ئهنئهنىۋى ماقال-زئۆ

بىز ئهنئهنىۋى . بهرىبىر ئهڭ ئاخىرىدا ئېرىشىدىغىنىمىز یهنىال ئویلىغىنىمىزدىكىدىن جىق تۆۋەن بولىدىكهن
زىسىز، ئازابلىق ئىش، دەپ ھىس قىلغاچقا، قارىشىمىزدا ئۆگىنىش، خىزمهت قىلىش، تىرىشىشنى ھهقىقهتهن مهز

پهقهت تۇرمۇشىمىز مهلۇم كاپالهتكه ئىىگه بولغۇچىال مۇنتىزىم ئۆگىنىپ، تۇرمۇشىمىز كاپالهتكه ئىگه بولغاندىن 
كېیىن كىتابالرنى ئاللىقایاقالرغا چۆرۈپ تاشالپ، خۇددى زور یۈكنى یهلكىسىدىن ئېلىپ تاشلىغاندەك بولۇپ، 

شۇنداق بولغاچقا، كۆزگه كۆرۈنگهن ئالىم، مۇتهخهسىس، كهشپىیاتچى، . اندەك ھىس قىلىدىكهنمىزئازادلىققا چىقق
ساخاۋەتچىلهردىن بولۇش، خۇددى یات خهلققه، -سهنئهتكار، كارخانىچى، یازغۇچى، دۆلهت رەھبىرى، خهیر
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ىن، توڭلۇقتىن بىزچه بولغاندا جېنىمىزنى ئاچلىقت. باشقىالرغىال مهنسۇپ ئىشتهك ھىس قىلىىدىكهنمىز
ھالبۇكى نىشاننىڭ قانداقلىقى، شۇ . ساقلىغۇدەكال كاپالهتكه ئىگه قىلغان تۇرمۇش ئهڭ مۇھىم نىشانىمىز ئىكهن

ھهمدە نىشان بىلهن ئهمهلىیهت ئارىسىدا ھهرقاچان ئارىلىق ساقالنغان . ئادەمنىڭ قانداقلىقىىنى بهلگىلهیدۇ
لىگهنسىرى بىز شۇ نىشانغىمۇ یىتهلمهي، شۇنى نىشاندا كۆزلىگهن دېمهك بىزنىڭ نىشانىمىز قانچه تۆۋەن. بولىدۇ

دىمهك ئهنئهنىۋى قاراشنى ئهمدى ئىسالھ قىلمىساق ھهقىقى ئىنساننىڭ . تۇرمۇشنى كهچۈرەلمهي ئۆتىدىكهنمىز
نۇرغۇن ئهنئهنىۋى قاراشالرنى . ھهرىكهت پائالىیهت ماھىیىتىگه ماس بولغان قاراشنى تىكلىمىسهك بولمایدىكهن

ئىجابى ئىسالھ قىلغاندىال، ئۇنى تۇرمۇشىمىزغا ئىجابى تهدبىقلىغاندىال، باشقىالرنىڭ تهجرىبىلىرىنى تهنقىدى 
  .قوبۇل قىلغاندىال ئاندىن مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایاتقا ئېرىشكىلى بولىدىكهن

ئهسلىسهم، كىچىكىمدىن تارتىپ تا ھازىرغىچه دولقۇنسىمان ھایات كهچۈرۈپ كهپتىمهن،  جىق 
ھهم جىق ئىشالردا سهۋەنلىك، خاتالىق سادىر قىلدىم، . الرنى سىنىدىم، نۇرغۇن تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتتىمئىش

ھایات توغرىسدا نهچچه ئایالپ . ھاقارەتكه جىق ئۇچرىدىم-مهغلۇب بولدۇم، تهنقىدلهندىم، ئورۇنسىز تىل
ت، سهمىمىیلىك، ئهھمىیهتكه، نهتىجىگه مۇھهببه-ئىچىمدىن قاینىغان یاخشىلىق، مېھىر-لېكىن ئىچ. تىڭىرقىدىم

تولغان ھایات كهچۈرۈشكه بولغان ئىستهك، شۇنداقال ھهرقانداق قىیىنچىلىق، ئورۇنسىز تۆھمهت، ھاقارەت، ئازاب 
بولسىمۇ یهنىال ھهقىقى بىر ئادەمگه خاس تهۋرەنمهي، مهزمۇت تۇرۇشقا بولغان ئىستهك یهنىال مهندە ئۆزلۈكسىز 

لسا یهنه سىناشنى، یهنه مهغلۇب بولسا یهنه سىناشنى، یهنه مهغلۇب بولسا یهنه سىناشنى، سىناشنى، مهغلۇب بو
لېكىن، . تاكى شۇ ئىشتىن مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچه سىناپ نهتىجه ھهم ئهھمىیهت قولغا كهلتۈرۈشكه ئۈندەیتتى

قال ئۇتۇق قازىنىش ئهنئهنىۋى ئۇتۇق قازىنىش بىلىملىرىنىڭ بهزى جهھهتلهردە یېتهرسىزلىكلىرى، شۇندا
یوللىرىنى ھهم بىلىملىرىنى ئۆگىتىدىغان، ئادەم بولۇشنى ئۆگىتىدىغان مهنبهلهرنىڭ ئازلىقىدىن، مهنمۇ دەل تاكى 
دۇنیادىكى ئهڭ مۇنهۋۋەر ھهرىكهت پىسىخولوگىیه مۇتهخهسىسلىرىنىڭ ماتېرىیاللىرى ھهم دەرسلىرى بىلهن 

قاراشلىرىمنى » !جاپانىڭ تېگى ئالتۇن» «!تمىغۇچه ھاالۋەت یوقجاپا تار«ئۇچراشقىچه، ئۆزۈمنىڭ ئهنئهنىۋى 
مهن دۇنیادىكى ئهڭ مۇنهۋۋەر . توغرا دەپ، ئۆزۈمنى جاپاغا سالىتىمیۇ ئېرىشكهن ئهمهلىي نهتىجهم تۈززۈك بولمایتى

ھهرىكهت پىسىخولوگىیىسى مۇتهخهسىسلىرى، مۇۋاپپىقىیهتشۇناسلىرىنىڭ ماتېرىیاللىرى ھهم تهجرىبه، 
ھهمدە ئىچىمدە، ھېلىمۇ ئون . سىیىلىرى بىلهن ئۇچراشقان چېغىمدا ھهتتا سىلهردىنمۇ ئۆته گۇمانلىنىتىملېك

نهچچه یىلدىن بېرى ئۆگهنگهن نهرسهم ئاز ئهمهستى، بۇ ئالدامچىالر ئهمدى یهنه نېمه دەپ مېنىڭ پۇلۇمنى 
قا، ھهقىقى بهختلىك تۇرمۇش كهچۈرۈشكه لېكىن شۇنداقتىمۇ مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش. ئالىدىغاندۇ؟ دەپ ئویالیتىم

شۇنىڭ بىلهن ئۆزۈمنىڭ . بولغان كۈچلۈك ئىنتىلىشىم یهنىال بۇالرنى یهنه بىر قېتىم سىناپ بېقىشقا ئۈندىدى
تاماق پۇلۇمدىن تىجهپ یۈرۈپ ئۇالرنىڭ شۇنچه قىممهت ماتېرىیاللىرى بىلهن ئۇچراشتىم، لېكسىیىلىرىنى 

غا كېتىدىغان پۇل ئۆمۈرلۈك ھایاتىمدا ئېرىشىدىغان مۇۋاپپىقىیهتكه نىسبهتهن ئهمهلىیهتته، شۇالر(تىڭشىدىم
ئېیتقاندا یوق ھېسابتا ئىدى، شۇنداق بولسىمۇ ھازىرغا قهدەر ئۇندق قىممهت دەرسلهرنى ئاڭالپ باقمىغان 

قاراش، -كۆزئىشهنمهي ئۇالرنىڭ یېڭىچه -ئىختىیارسىز ئىشىنىپ.) بولغاچقا دەماللىققا شۇنچه قىممهت بىلىندى
ئهلۋەتته، ئۇالرنىڭ . ئۆزۈمدە ئهمهلىي قولالندىم-ھهمدە ئۆز. ئىددىیىلىرى بىلهن ئۇچرىشىشقا باشلىدىم

ئۆزۈمنىڭ . نۇرغۇنلىغان ئىددىیىلىرى مېنىڭ ئویۇم بىلهن ئوخشىغان یهرلىرىمۇ، ئوخشىمىغان یهرلىرىمۇ بار ئىدى
ۇدۇم، بىردەك بولمىغان یهرلىرىدىكى ئوخشىماسلىقالرنىڭ بىلهن بىردەك چىققان یهرلىرىنى تېخىمۇ جارى قىلدۇر

ھهم ئۆزۈمنىڭ نهچچه یىللىق ئۇنۋېرسال كۆزىتىش، ئویالش تهجرىبىلىرىمگه ئاساسهن . سهۋەبىنى ئىلمى ئىزدىدىم
قاراش ئىددىیىلىرى، خهلقئارادىكى -چۈنكى ئۇالرنىڭ نۇرغۇن كۆز. ئۆزۈمگه خاس ئىلمى یهكۈنگىمۇ ئېرىشتىم

تهرجىمه قىلغان . یهتنى، شارائىتنى، ھهم ئۇالرنى ئۆز مهدەنىیهت سىستېمىسىنى ئهكس ئهتتۈرگهن ئىدىچوڭ ۋەزى
ئۇنى ئۆز رایونىمىزدىكى خهلقىمىزنىڭ ئهمهلىي . كىتابىمدا بىزگه ماس كهلمهیدىغان جایالرمۇ جىق ئىدى ئهلۋەتته

شۇڭالشقا ئۆزۈمنىڭ نهچچه .  ئىش ئىدىروھى ھالىتى بىلهن ئۇبیېكتىپ، ئىلمى بىرلهشتۈرۈش ئىنتایىن مۇھىم
یىللىق ئۆزلۈكسىز ئىزدىنىش، ئۆزۈمنىڭ یېتىلىش جهریانىمدىكى تهجرىبىلىرىمگه ئاساسهن خاس 

ئهلۋەتته یۇقارىقىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزۈمنىڭ ھهم باشقىالرنىڭ تۇرمۇش . قاراشلىرىمنىمۇ ئوتتۇرىغا قویدۇم-كۆز
بۇالر ئارقىلىق تېخىمۇ جىق كىشىلهرنىڭ یېڭى زاماندا یېڭىچه . لهردۇرتهجرىبىلىرىدىن خۇالسىالنغان نهتىجى

روھ، یېڭىچه قىیاپهت ۋە جۇشقۇنلۇق بىلهن كۆتۈرەڭگۈلۈك بىلهن ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهتنى قولغا كهلتۈرۈپ، 
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ىغىدىن قاراشالرنىڭ سىرتم-بۇرۇنقى مهلۇم بىر تار دائىرىدىكىال نهتىجىنى مۇۋاپپىقىیهت ھېسابالیدىغان كۆز
  . ساخاۋەتلىك ئىشالرنى قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن-قۇتۇلۇپ، ئۆز ھهم باشقىالر، جهمئىیهت ئۈچۈن نۇرغۇن خهیر

بىزنىڭ یۇرتىمىزدىنمۇ، خهلقىمىزدىنمۇ مۇۋاپپىقىیهت قازانغان، بهختلىك یاشایدىغان، تېخىمۇ جىق 
ھهمدە . ىغىنىغا تامامهن ئىشهنچىم كامىلتۆھپه سىڭدۈرەلهیدىغان كىشىلهرنىڭ چىقاالید-كىشىلهر ئۈچۈن ئهجر

بۇ قېتىملىق لېكسىیىگه قاتناشقان ھهربىرەیلهننىڭ ئۆتمۈشتىكى ھایاتىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلۇپ، یېڭىچه ھایاتقا 
ئېرىشىپ ئۆگىنىش، خىزمهت، ئائىله، كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئىقتىساد ئىشلىرىدا قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۆسۈش 

ىغا ھهم شۇخىل بۆسۈشنى ئۆمۈرلۈك یاشاش ئادىتىگه ئایالندۇراالیدىغانلىقىغا تامامهن ھاسىل قىالالیدىغانلىق
  . ئىشهنچ قىلىمهن

لېكىن بۇ خىل كۈچ سىستېمىلىق، توغرا قېزىلغاندىال . ئىنساندىكى یوشۇرۇن كۈچ ھهقىقهتهن چهكسىز
ھالبۇكى ھایاتلىقنىڭ . االیدۇئاندىن ئۆزىنىڭ سىھرى كۈچىنى ھهقىقى جارى قىلدۇرۇپ، ھایاتىڭىزنى نۇرالندۇر

  . یوشۇرۇن كۈچىنى سىستېمىلىق قېزىش، دەل بۇ نۆۋەتلىك لېكسىیىلهرنىڭ ئاساسلىق مهقسىدى
  . بۇ نۆۋەتلىك لېكسىیه ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

  :بىرىنجى تۈرى، چوڭالر سىنىپى
رسال قېزىپ،  یاشتىن چوڭالر، شۇنداقال ئۆز ھایاتىنىڭ یوشۇرۇن كۈچىنى ئۇنۋې20ئاساسلىق : شهرتى

 یاشتىن چوڭ یاشتىكى 20ھایاتىدىكى ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهتنى قولغا كهلتۈرۈشنى خاالیدىغان، ھهرقانداق 
  . كىشىلهر

  .بۇ سىنىپقا تۆۋەندىكىچه لېكسىیىلهر سۆزلىنىدۇ
  مۇۋاپپىقىیهت ھهققىدە .1

رایونىمىزغا خاس بۇ لېكسىیىدە ئهنئهنىۋى مۇۋاپپىقىیهت قاراشلىرى بىلهن ھازىرقى زاماندىكى، 
مۇۋاپپىقىیهت قاراشلىرى، مۇۋاپپىقىیهتكهبولغان چۈشهنچىلهر سېلىشتۇرۇپ سۆزلىنىپ، كۇرسانتالرنىڭ 
مۇۋاپپىقىیهتكه بولغان چۈشهنچىسى تۈپتىن یېڭىلىنىدۇ ھهمدە كۇرسانتالرنىڭ مۇۋاپپىقىیهت 

ىقىیهت قازىنىشقا بولغان ھهمدە ئۇالرنىڭ مۇۋاپپ. توغرىسىدىكى ھهرخىل دېلىغۇللىرى ھهل قىلىنىدۇ
  .ئۈمىد، ئىشهنچلىرى كۈچهیتىلىدۇ

  كىشىلىك ھایات ھهم ئۇنىڭ ئهھمىیىتى .2
بۇ لېكسىیىدە ھازىرغا قهدەر نۇرغۇن مۇتهپهككۇر، ئهدىب، شهخسلهرنىڭ ھایات ھهم ئۇنىڭ مهنىسىگه 

. الشتۇرىلىدۇبهرگهن تهبىرى سۆزلىنىپ، كۇرسانتالرنىڭ یاشاشقا، ھایاتقا بولغان چۈشهنچىسى ئایدىڭ
  . یاشاشتىكى ئاساسلىق نىشانىنى ئېنىق قىلىشقا یارىدەم قىلىنىدۇ

  نىشان تۇرغۇزۇش ھهم ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش .3
بۇ لېكسىیىدە قایسى نىشانالرنى تۇرغۇزۇش، قانداق تۇرغۇزۇش، ۋە ئۇنى مۇتلهق ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ 

گىللىك، قىسقا مهزگىللىك نىشان ئۇسۇللىرى سۆزلىنىپ، كۇرسانتالرنىڭ ئۆمۈرلۈك، یىراق مهز
  .تۇرغۇزۇۋېلىشىغا یارىدەم قىلىنىدۇ

  پىالن تۈزۈش ھهم ئىجرا قىلىش .4
بۇ لېكسىیىدە تۇرغۇزۇلغان ھهرقانداق نىشانغا ماس قانداق پىالن تۈزۈش كېرەكلىكى، ھهمدە تۈزۈلگهن 

  .پىالننى قانداق ئىجرا قىلىش ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ
  كونتورول قىلىشۋاقىتنى یۇقىرى ئۈنۈملۈك  .5

بۇ لېكسىیىدە پىالنغا ماس بولغان ۋاقىتنى قانداق یۇقىرى ئۈنۈمدە باشقۇرۇش ھهم ئۇنىڭدىن ئۈنۈملۈك 
  .پایدىلىنىش ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ

  توختاۋىسىز ھهرىكهت كۈچىنى قېزىش .6
بۇ لېكسىیىدە ھهرىكهت ئادىتىنى قانداق باشقۇرۇش، تىزگىنلهش، ئۆزگهرتىش ھهمدە ئۆزىنىڭ 

  . رىكهت كۈچىنى قانداق قىلىپ پارتىلىش ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇھه
  مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچىنىڭ كهیپىیاتىنى ئۆزىدە یېتىلدۈرۈش .7

بۇ لېكسىیىدە كهیپىیاتنى ئۈنۈملۈك تهڭشهش، تىزگىنلهش، دائىم جۇشقۇن، تېتىك بولغان روھى 
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ىقتىن تېزلىكته قۇتۇلۇش ئۇسۇلى كهیپىیاتنى ساقالش ئۇسۇللىرى، ئازابتىن، كۆڭۈلسىزلىكتىن، ئاچچ
  . سۆزلىنىدۇ

  یۇقىرى تهن قۇۋۋىتىنى ساقالش .8
قانداق ) ساالمهتلىكنى(بۇ لېكسىیىدە توختاۋىسىز ھهرىكهت كۈچىنى تهمىنلهیدىغان بهدەن قۇۋۋىتىنى

  .قىلىپ یۇقىرى ئۈنۈمدە ساقالش، كېسهللىكلهردىن تېزلىكته ساقىیىشنىڭ ئىپى سۆزلىنىدۇ
كىشىلىك مۇناسىۋەت ۋە ئائىله، مۇھهببهت مۇناسىۋىتىنى یاخشى بىر تهرەپ یۇقىرى ئۈنۈملۈك  .9

  قىلىشنىڭ ئىپى
بۇ لېكسىیىدە كىشىلىك مۇناسىۋەت ۋە ئائىلىۋى مۇناسىۋەت، نىكاھ، مۇھهببهتلىشىش مۇناسىۋىتىنى 

  .ئۈنۈملۈك بىر تهرەپ قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ
   ئۈنۈملۈك ھهل قىلىشھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنى .10

بۇ لېكسىیىدە تۇرمۇشىمىزدا مهۋجۇت بولغان ھهرقانداق شهكىلدىكى توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنى 
  .ئۈنۈملۈك، تېز ھهل قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ

  :ئىككىنجى تۈرى، ئوقۇغۇچىالر سىنىپى
ىلىرى، ئۆزىنىڭ ھهرخىل ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچ- یاشتىن تۆۋەنلهر، ئوتتۇرا20ئاساسلىق، : شهرتى

ئۆگىنىش ھهم كهسىپتىكى ئوقۇش نهتىجىلىرىنى یۇقۇرى ئۈنۈم، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۆستۈرۈشنى خاالیدىغانالر، 
ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قارىشى بىلهن تۇنۇشۇپ، بۇندىن كېیىنكى مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایاتقا ئاساس سېلىشنى 

  . خاالیدىغانالر
نداق قىلىپ تېز ئۆگىنىش ھهم ئۆگىنىش نهتىجىسىنى تېزلىكته یۇقىرى ھهرقانداق بىلىمنى قا .1

  كۆتۈرۈش
بۇ لېكسىیىدە كۇرسانتالرغا قانداق قىلىپ ئۆگىنىش نهتىجىسىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە یۇقىرى 

  . كۆتۈرۈش ئۇسۇللىرى ئهتراپلىق، سىستېمىلىق چۈشهندۈرىلىدۇ
  تىلنى تېز ئۆگىنىش .2

  .لىپ تېز ئېگهللىۋېلىشنىڭ ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇبۇ لېكسىیىدە تىلنى قانداق قى
  ئۆزىنىڭ ھهرىكهت كۈچىنى قانداق پارتىلىتىش .3

  . بۇ لېكسىیىدە قانداق قىلىپ ئۆزىدە توختاۋىسىز ئۆگىنىش ئادىتى یېتىلدۈرۈش ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ
  روھى كهیپىیاتنى قانداق قىلىپ یاخشىالش .4

اندا دائىم ساغالم، جۇشقۇن، تېتىك تۇتۇش ئۇسۇللىرى بۇ لېكسىیىدە روھى كهیپىیاتنى قانداق قىلغ
  . سۆزلىنىدۇ

مهكتهپتىكى ساۋاقداشالر، مۇئهللىملهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى یاخشىالش ھهم مۇھهببهتلىشىشكه  .5
  قانداق قاراش

بۇ لېكسىیىدە مهكتهپتىكى ساۋاقداشالر، مۇئهللىملهر ئارا كىشىلىك مۇناسىۋەتنى قانداق قىلغاندا ئهڭ 
یاخشى ئېلىپ بارغىلى بولىدىغانلىقى ھهمدە مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىش مهسلىسىنى قانداق بىر 

  . تهرەپ قىلىش ئۇسۇلى سۆزلىنىدۇ
  كۆڭۈلدىكىدەك كهسىپ ھهم مهكتهپنى تالالش .6

بۇ لېكسىیىدە كۆڭۈلدىكىدەك مهكتهپ ھهم كهسىپنى قانداق تالالش كېرەكلىكى، ھهمدە ئالى مهكتهپ 
  .غرىسىدىكى ئهڭ یېڭى ئۇچۇر، بىلىملهر سۆزلىنىدۇھهم كهسىپ تو

  ئىمتىھانغا قانداق تاقابىل تۇرۇش .7
بۇ لېكسىیىدە ئىمتىھاندا قانداق قىلغاندا ئۆزىنىڭ سهۋىیىسىنى ئهڭ یۇقىرى دەرىجىدە جارى 

  . قىلدۇرۇش ئۇسۇللىرى ھهمدە ھهرخىل ئىمتىھانالرغا قانداق تهییارلىق قىلىش ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ
  تهپ تۇرمۇشىنى قانداق ئۆتكۈزۈش توغرىسىدامهك .8

بۇ لېكسىیىدە ئوتتۇرا ھهم ئالىي مهكتهپ تۇرمۇشىنى قانداق ئورۇنالشتۇرۇش،قانداق ئۆتكۈزۈش 
  . ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 

ان قىلىشقا ئوتتۇرىغا قويۇلغ
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

  تهن ساالمهتلىكنى ھهم ئهقلى ئىقتىدارنى یاخشىالش .9
ى شۇنداقال تهن ساالمهتلىكىنى بۇ لېكسىیىدە تهن ساالمهتلىكى بىلهن ئهقلى ئىقتىدارنىڭ مۇناسىۋىت

قوپۇش، ھهرىكهتنىڭ تهن ساالمهتلىكىگه ۋە ئهقلى -قانداق یاخشىالش، ئوزۇقلۇق، یېمهكلىك، یېتىپ
ئىقتىدارغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى، یۇقىرى تهن قۇۋۋىتى ۋە ئهقلى ئىقتىدارنى ساقالش ئۇسۇلى 

  .سۆزلىنىدۇ
انىۋى ئوقۇتۇش ۋاستىلىرىدىن، كومپیۇتېر ھهم ئۆگىنىش ئۈچۈن ھهرخىل ئۆگىنىش قوراللىرى، زام .10

  توردىن قانداق قىلىپ یۇقىرى ئۈنۈمدە پایدىلىنىش
بۇ لېكسىیىدە كومپیۇتېر ھهم تورنىڭ ئۆگىنىشكه بولغان سهلبى، ئىجابى تهسىرى شۇنداقال ئۇنىڭ 

 پایدىلىنىش بهزىبىر زۆرۈر ئهھمىیىتى كۆرسىتىلىپ، قانداق قىلغاندا كومپیۇتېر ھهم توردىن ئۈنۈملۈك
  . ئۇسۇللىرى سۆزلىنىدۇ

  :ئۈچىنجى تۈرى، مۇتلهق مۇۋاپپىقىیهت سىنىپى
 دىن یۇقىرى، مۇتلهق مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشقا ئۈمىد ھهم ئىشهنچ قىلغانالر، بۇرۇن بىر 18یېشى : شهرتى

ىڭ پىسىخىكا مهزگىللىك كۆڭۈلسىز ئۆتمۈش ھهم چۈشكۈنلۈك سىرتمىقىدىن تولۇق قۇتۇلماقچى بولغانالر، ئۆزىن
شۇنداقال . ھهم روھى ھالىتىنى یوشۇرۇن ئاڭ ھالىتىدە داۋاالپ تېز ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى خاالیدىغانالر

كىشىلهر، » تۈگهشكهن«، »ئۈمىد یوق«، »گهپ ئاڭلىمایدىغان«،»دۆت«باشقىالرنىڭ نهزىرىدىكى ئاللىقانداق 
  . االشنى خاالیدىغانالرئۆزىدىكى مهلۇم قورقۇش ھهم غهیرى پىسىخىك ئادەتلىرىنى داۋ

یۇقارىقى ئۈچ سىنىپتا سۆزلىنىدىغان لېكسىیىلهر ھهربىر لېكسىیىنىڭ خاراكتېر ھهم سالمىقىغا ئاساسهن 
 كۈنگىچه سۆزلىنىپ، كۇرسانتالردا ئۆزلهشتۈرىلىدۇ، ھهمدە لېكسىیىنىڭ تىزىسى، ئۇنئالغۇ لىنتىسى، شۇ 1-3

بىردىن ئارتۇق تۈرگه تىزىمالتقۇچىالرغا باھادا . ز تارقىتىپ بېرىلىدۇسىنىپقا تىزىمالتقان ھهربىر كۇرسانتقا ھهقسى
ئۆزىدىن باشقا یهنه باشقا كىشىلهرگه تهۋسىیه قىلىپ ئۇالرنىمۇ تىزىمالتقۇچىالرغا . ئېتىبار قىلىنىدۇ

ۋە . دۇ كۆتۈرۈلۈۋېتىدۇ یاكى قولىغا قایتۇرۇپ بېرىلى15%تىزىمالتقۇزغان ھهربىر ئادەم ئۈچۈن ئوقۇش ھهققىنىڭ 
مۇبادا ئائىلىسىدە ھهقىقهتهن ئىقتىسادى قىیىنچىلىقى بار، لېكىن شۇ . یاكى مۇكاپات قىلىنىپ بېرىلىدۇ

بىر . لېكسىیىلهرنى ئاڭالش ئارزۇسى كۈچلۈكلهر دەرس ئۆتكۈچى مۇئهللىم بىلهن بىۋاسته كۆرۈشسه بولىدۇ
ېت ئهھۋالىغا ئاساسهن، ئوقۇش پۇلىدا مهلۇم ئۆیدىن ئىككىدىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان بولسا ئۇالرنىڭمۇ كونكر

كۇرسانتالرنىڭ كونكرېت تهلىپىگه ئاساسهن، خهنزۇتىلى یاكى ئېنگىلىزتىلى ئایرىم . جهھهتته ئېتىبار قىلىنىدۇ
  . تهكرار قىلىنىپمۇ بېرىلىدۇ

یۇقارىقى ئۈچ تۈرنىڭ خالىغان بىرسىگه قاتناشماقچى بولغانالر چوقۇم ئىقتىساد سهۋەبىدىن 
نىشالمایدىغان ئهھۋال بولمىسۇن، ئهگهر كۇرسانتالردا ئهمهلى ئۈنۈم قولغا كهلمىدى، دەپ قارىسا بارلىق ئوقۇش قات

نۇرغۇن مۇمكىنچىلىكلهر سىزنىڭ مۇمكىن . مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگهن ئهال. ھهققى قایتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ
  . هھرۇم قالىسىزئهمهس، دەیدىغان ئىددىیىڭىز تۈپهیلى سىز شۇ مۇمكىنچىلىكتىن م

  :قوشۇمچه، تاپشۇرۇق
سىز مۇشۇ كۇرسقا نېمه ئۈچۈن قاتناشتىڭىز؟ مۇشۇ كۇرسقا . 1

ئۆزىڭىز قانداقراق (قاتنىشىپ ئۆزىڭىزدە قانداق ئۆزگىرىش پهیدا قىلماقچى
  ؟ )نهتىجه، ئۈنۈم قولغا كهلتۈرمهكچى

كۇرسقا قاتنىشىش جهریانى ۋە نهتىجىسىدە سىز قانداق ئۈنۈم ھهم . 2
خۇشاللىق ھىس قىلىسىز؟ مۇبادا بۇ كۇرسقا قاتناشمىسىڭىز سىزدە قانداق 
پهرىشانلىق ھهم ئۈمىدسىزلىك، ئىچى تىتىلداش، ئهپسۇسلىنىش ھاسىل 

  بولىدۇ؟
ھهر بىرەیلهندە، بىردىن قول سائىتى، بىردىن سۇ ئىچىدىغان . 3

تىرە، ئىستاكان، بىردىن كىچىك خاتىرە، بىردىن قهلهم، بىردىن كۈندىلىك خا
  . بىردىن مهشىق دەپتىرى بولۇش كېرەك
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ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !يىگه ئۆتۈڭبۇ لېكسى

  چوڭالر قىسىمى
  

 بىرىنجى لېكسىیه
  مۇۋاپپىقىیهت ھهققىدە

  
 بىز تۇرمۇشىمىزدا ، ئۇتۇق قازىنىش دېگهنلىك بولۇپىگه ئېرىشىش، بىرەر ئىشتىن نهتىجمۇۋاپپىقىیهت

ىغاندا كۆرۈنهرلىك نهتىجه قازانغان ئادەتته مهلۇم كهسىپته، مهلۇم خىزمهتته یاكى ئىقتىسادتا باشقىالرغا قار
بىرەر كىشىنىڭ مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشى ئۈچۈن چوقۇم ئۇ كىشى بۇرۇن . كىشىلهرنى مۇۋاپپىقىیهت قازاندى دەیمىز

مهلۇم ساھىدە بهلگىلىك نهتىجه قولغا كهلتۈرگهن بولسىال ئاندىن بىز ئۇ كىشىنى مۇۋاپپىقىیهت قازاندى، دەپ 
. شىمىز ئىدىى قارقازىنىشۇ بىزنىڭ نهچچه یىلالردىن بېرىقى ئهنئهنىۋى مۇۋاپپىقىیهت ب. ھېسابالپ كهلگهنتۇق

لېكىن ھازىرقى زاماندىكى یېڭىچه بولغان مۇۋاپپىقىیهت ئۇقۇمىنىڭ مهنىسى ھهرگىزمۇ بۇرۇنقى بىز تار دائىرىدا 
  . چۈشۈنۈپ ئۆتكهن، ئهڭ ئاخىرىقى نهتىجىال ئهمهس

كۆرسىتىدىغان دائىرىسى بۇرۇنقى  ۋە ئۇنىڭ ئۇقۇمى ۋاپپىقىیهتازىرقى زاماندىكى مۇئۇنداقتا ھ
قارىغاندا قانداق پهرقلىنىدۇ؟ مهن بۇ لېكسىیىدە ئاساسلىقى مۇۋاپپىقىیهت ئۇقۇمى، دائىرىسىگه ئهنئهنىۋى 

نىش قارىشىڭىزنى یاخشىلىماقچى، ھهمدە سىزگه مۇۋاپپىقىیهتنىڭ ىسىزنىڭ ئهنئهنىۋى مۇۋاپپىقىیهت قاز
 ئهمهس ىدە نهتىجه قازانغان كىشىدائىر، سىزنىڭ ھهرگىزمۇ تار  بىرىپى تېخىمۇ توغرا كۆرسىتىپدائىرىسىن

بهلكى ھهممه جهھهتتىن ئۇنۋېرسال یېتىشكهن، ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشىلهردىن بولۇشىڭىز 
 بولمىغاندا،  ئۇقۇمى ئایدىڭقازىنىشچۈنكى، مۇۋاپپىقىیهت . ئۈچۈن دەسلهپكى ئاساس تۇرغۇزماقچى

 بۈگۈنگه خاس ھازىرقى زاماندېمهك ئهڭ ئاۋۋال . هسمۇۋاپپىقىیهت قازىنىشتىن سۆز ئېچىش ئهسال مۇمكىن ئهم
  . مۇۋاپپىقىیهت ئۇقۇمى كاللىڭىزدا ئېنىق بولۇشى زۆرۈر

 قارىشى شۇكى، ئۇ ھهرگىزمۇ ئىلگىرىكى نوقۇل مهلۇم قازىنىشھازىرقى زاماندىكى یېڭىچه مۇۋاپپىقىیهت 
بىز ئىلگىرى . ار دائىرىدىكى نهتىجه یاكى سانلىق مهلۇماتالر بىلهن ئىپادىلىگىلى بولىدىغان ئىش ئهمهست

تىجىسىنىال ئۆلچهپ كهلگهن مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشىلهرنى دائىم كهسىپ ھهم ئىقتىسادى جهھهتتىكى نه
پپىقىیهت بۇرۇنقىدەك سانلىق ئىپادە مۇۋا.  ئۆلچىمى ئۆزگهردىگۈنگه كهلگهندە مۇۋاپپىقىیهتۈ ھاال ب،بولساق

ھایاتقا بولغان تۇنۇش، یاشاش ئۇسۇلى، یاشاش بىلهن ئۆلچىگىلى بولىدىغان ئىش ئهمهس، بهلكى ئۇ ئهمدى 
  .دۇرجهریانى

تېخىمۇ بهك  كهسپ جهھهتته مۇۋاپپىقىیهت ھهرگىزمۇ كهسىپ، ئىقتىسادنىال كۆرسهتمهستىن، بهلكى
  ش ھهم زور نهتىجىنى، بۆسۈشنى ئۆزلۈكسىز قولغا كهلتۈرۈشتۇر؛ خۇشاللىق ھىس قىلىپ تۇرۇپ ئىشله

 ئۆزى ھهم ئائىلىسى ھهرتۈرلۈك ئىقتىسادى بېسىمالرغا ئۇچرىماي، ئۆزىنىڭ، :ئىقتىساد جهھهتته
ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشى پائالىیىتىگه ئېھتىیاجلىق ئىقتىساددىن ئهنسىرىمهي، مۇقىم ئىقتىسادى كىرىمگه ئىگه 

  بولۇش؛ 
ئىتتىپاق ئۆتۈش، -خورام، ئىناق- ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن ھهردائىم خۇشال: مۇناسىۋېتى جهھهتتهئائىله

ئۇالر بىلهن بىرلىكته ھایاتنىڭ گۈزەللىكىدىن، خۇشالىقىدىن ئورتاق بهھرىلىنىش، ئائىلىسىدىكىلهر ئارىسىدا 
ئىشالر ى ناچارالشتۇرىدىغان كهیپىیاتنشقا ئوخشاش تهنه، ئاچچىقلىنىش، قېیىدا-ھېچقانداق كۆڭۈلسىز تاپا

بولماسلىق، ئائىلىسىدىكىلهر ئىچىدە یۈزبهرگهن ھهرقانداق قېیىنچىلىق، بېسىم، ئوڭۇشسىزلىقنى ئائىلىسىدىكىلهر 
  مۇھهببهت بىلهن ھهل قىلىش؛ -بېسىقلىق، سهۋرچانلىق، مېھىر-ئارا ئېغىر

ئاخىرى یېڭىال تونۇشقان -ھېسسىیاتى باشتىن: خوتۇنلۇق ۋەیاكى مۇھهببهتلىشىش جهھهتته- ئهر
ئارا ھهرگىز ۋەدە، نىكاھ، ئهخالق -ئارا شهخسىیهتسىز كۆیۈنۈش، ھهم ئۆز-چاغدىكىدەك ئىللىقلىققا تولۇش، ئۆز

دېگهندەك سىرتقى ئامىلنىڭ زورلىشى بىلهن ئهمهس، بهلكى ئىچكى جهلپ قىلىش، سىھرى كۈچى ئارقىلىق 
ىرسىنىڭ نهزىرىدىكى ئهڭ سۆیۈملۈك، ئهڭ پهخىرلىك ئادەم ب-ئىجىل بولۇش، بىر-بىرسىگه تېخىمۇ ئىناق-بىر

  بولۇش؛ 
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 مهیلى قانداق مۇھىت، قانداق شارائىت بولۇشىدىن قهتئىینهزەر :كىشىلىك مۇناسىۋەت جهھهتته
ئىتتىپاق -ھهرقانداق مىللهت، ھهرقانداق ئىرق، ھهرقانداق دىن، ھهرقانداق ئىزىمدىكى كىشىلهر بىلهن ئىجىل

ولۇش، ئۇالر بىلهن چىقىشىپ، كېلىشىپ ئۆتهلهیدىغان بولۇش، باشقىالر بىلهن بولغان ئۆتهلهیدىغان ب
یۈرەككه تهسىر قىلىدىغان سهمىمى دوستلۇق ئورنىتىش، شۇنداقال مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشىلهرنى -یۈرەكتىن

  كۆپلهپ دوست تۇتۇش؛ 
چچىقلىنىش قاتارلىق ناچار سىقىلىش، ئا- ھهرخىل ئاغرىنىش، ئۇھسىنىش، ئىچى:پىسىخىك جهھهتته

ساقالش، ئهتىگه ئۈمىد ھهم  تېتىك، شوخ روھى ھالىتىنى دائىمكهیپىیاتالرنىڭ تهسىرىسىز ئۆزىنىڭ جۇشقۇن، 
  سانا ئېیتىش؛ -ئىشهنچ  بىلهن مۇئامىله قىلىش؛ ھهردائىم ئۆزىنىڭ شۇنچىلىك تۇرالىغىنىغا ھهمدۇ

ۋىتىنى دائىم ساقالش، كېسهللىكلهردىن ئۈنۈملۈك  ساغالم بولغان تهن قۇۋ:تهن ساالمهتلىك جهھهتته
  ؛ىنىش، ھهم تېزلىكته ساقىیىۋېلىشساقل

 كۆتۈرەڭگۈ، جۇشقۇن بۇلۇش، ئهتىگه ئۈمىدۋار قاراش، پىداكار بۇلۇش، باشقىالرغا ھهم :روھى جهھهتته
ۇلالشتۇرۇشقا جهمئىیهتكه تۆھپه قوشۇش روھى كۈچلۈك بولۇش، ئۆزىنى ئۆزلۈكسىز قۇدرەت تاپقۇزۇش ۋە تاكام

  . ئىنتىلىش؛ باتۇر، قورقماس، قهیسهر، ھهرخىل قىیىنچىلىقالرغا تىز پۈكمهس بولۇش قاتارلىقالردۇر
. یۇقارىقىالردىن شۇنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، مۇۋاپپىقىیهت ھهرگىز مهلۇم تار دائىرىدىكىال ئىش ئهمهس

ر ئارقىلىق ىچمهك ۋەیاكى سىرتقى ئامىلالئ-كېچهك، یېمهك-ئۇ سان  بىلهن، ئۇنۋان دەرىجه بىلهن، كىیىم
 كۆڭۈلنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى ئىچكى روھى مۇۋاپپىقىیهت ىگىلى بولىدىغان ئىش ئهمهس، بهلكىئۆلچ

 ئۇ ھهرگىزمۇ سىزنىڭ جهمئىي .كۈچنىڭ پارتىلىشى، ئىچكى روھى تهڭپۇڭلۇقنىڭ سىرتتىكى ئىپادىسى
جهمئىیهتكه، باشقىالرغا تۆھپه قوشۇش ئارقىلىق ئېرىشكهن ئېرىشكهن بارلىق نهرسىڭىزدىال ئهمهس، بهلكى 

ھهقىقى مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشى مهیلى نهگه . خوراملىقى-كۆڭۈلنىڭ توقلۇق، خاتىرجهملىك، خۇشال
بارسۇن، نهدە تۇرسۇن، نىمه ئىش قىلسۇن شۇ ئىشتىن نهتىجه قازىناالیدىغان، شۇ ئىشتىن خۇشاللىق ھىس 

ھایاتىنى مهنىلىك، ئهھمىیهتلىك، تۆھپىلىك ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزەلهیدىغان، ھهرخىل مۇھىت قىالالیدىغان، ئۆز 
بېسىمى ۋە سىرتقى قىیىنچىلىقنى خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىپ، ئۇنى ئۆز ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىگه 

  . ئایالندۇراالیدىغان كىشىلهردۇر
نقى مۇۋاپپىقىیهتكه بولغان تۇنۇشىمىزنى مۇۋاپپىقىیهتنىڭ دەسلهپكى باشلىنىشى ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇ

بىز ئهڭ ئاۋۋال ئۆزىمىزنىڭ مۇۋاپپىقىیهتكه بولغان قارىشىمىزنى . یېڭىلىشىمىز، ئۆزگهرتىشىمىزدە كۆرۈلىدۇ
. یېڭىالپ مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایات ئۆتكۈزۈشكه ئىنتىلگىنىمىزدىال ئاندىن مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایاتىمىز باشلىنىدۇ

ىنىش ھهرگىزمۇ باشقىالرنىڭ نهزىرىدىكى، ھهم ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى قارىشىمىزدىكى جاپالىق، مۇۋاپپىقىیهت قاز
بهلكى ئۇ بىزنىڭ دۇنیاغا، ھایاتقا تۇتقان دۇنیا قارىشىمىز، ھایات تاللىشىمىز، كهیپىیاتىمىز . ئازابلىق ئىش ئهمهس

انغۇچىنىڭ ھهربىر كۈنى، ھهربىر سائىتى، مۇۋاپپىقىیهت قاز. ئارقىلىق ئېرىشكهن خۇشاللىق، ئهھمىیهتلىك ئىشتۇر
ئۇ ھهرگىزمۇ سىرتقى . لىدۇو، جۇشقۇنلۇق، تېتىكلىك بىلهن ئۆتكهن بھهربىر مىنۇتى ئىنتایىن خۇشاللىق

خىل سهلبى مۇھىتنى ئىالج بار ئىجابى مۇھىتقا ھهربهلكى ئۇ . مۇھىتنىڭ سهلبى تهسىرىگه ئۇچرىمایدۇ
ادا مۇھىتنى ئایالندۇرۇش ئۇنىڭ قۇربىتىدىن بولمىسا، ئۇ شۇ مۇھىتتىن مۇب. ئایالندۇرۇشقا تىرىشقان بۇلىدۇ

مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچى ئۇچرىغان كۆڭۈلسىزلىك، . ئىجابى پایدىلىنىدۇ ۋە یاكى ۋاقتىنچه ئایرىلىپ تۇرىدۇ
ھهردائىم ئۇالر . جىددىیلىك، تهشۋىشلىنىش، ئهنسىرەش قاتارلىقالرنىڭ تهسىرىگه ئاز ئۇچرایدۇ یاكى ئۇچرىمایدۇ

ئۇالر ئۈچۈن ھهربىر تىنىقنىڭ ئۆزى ھایاتىدىكى ئهڭ . ئىجابى تۈزەش، قۇرۇش خاراكتېرلىك ئىش قىلىدۇ
ئۇالر كىشىلهردىن ئاغرىنمایدۇ، ئاچچىقلىمایدۇ، باشقىالرغا ئۇرۇنلۇق . خۇشاللىق، ئهڭ ئهھمىیهتلىك مىنۇت

  . ئورۇنسىز زەربه بهرمهیدۇ
سىزنىڭ یاشاشتىكى قولالنغان . لى ھهم ھایاتقا بولغان تۇنۇشتۇریاشاش ئۇسۇ_  مۇۋاپپىقىیهت،دېمهك

سىز ئاكتىپ، ئىجابى ئۇسۇلنى قولالنسىڭىزمۇ یاكى سهلبى ئۇسۇلنى . ئۇسۇلىڭىز ھهم ھایاتقا بهرگهن تهبىرىڭىزدۇر
ئهمما . قولالنسىڭىزمۇ، ھایاتنى ئىجابى تهرەپتىن ئىزاھلىسىڭىزمۇ سهلبى تهرەپتىن ئىزاھلىسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ

ئىجابى ئۇسۇلنى قولالنسىڭىز، ھایاتنى ئىجابى تهرەپتىن تۇنۇسىڭىز ھایاتىڭىز، تۇرمۇشىڭىزمۇ ئىجابى تهرەپكه 
  . بۇرىلىدۇ
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 یهنى، خۇشاللىق یاكى ئازابنى تالالش، ئهھمىیهتلىك بولۇش یاكى .مۇۋاپپىقىیهت بىرخىل تالالش
شنى تالالش یاكى مهغلۇبىیهتچىلىك، نهتىجىسىز، مهززىسىز بولۇشنى تالالش، ئۇتۇقلۇق، نهتىجىلىك یاشا

تولىمۇ ئهپسۇس، جىق كىشىلهر . بىز دائىم ئىككىسىنىڭ بىرىنى تالالیمىز. ئاغرىنىش بىلهن یاشاشنى تالالش
كىیىنكىسىنى تالالپ، ئالدىنقىسنى تاللىمایدۇ ۋە یاكى ئىككى خىل تالالشقا بولغان تونۇشى یېتهرلىك ھهم ئېنىق 

ن، ساننىال قوغلىشىپ سۈپهتكه ئهھمىیهت بهرمهسلىك، ئىچكى روھى دۇنیاغا قارىماي سىرتقىال بولماسلىقىدى
ئهھمىیهت بېرىش ۋە یاكى سۈپهتنىال قوغلىشىمهن دەپ سانغا سهل قاراش، ئىچكى روھى دۇنیاغا ئهھمىیهت 

  . بهردىم دەپ سىرتقى ئىپادىگىمۇ سهل قاراش شهكىللهنمهكته
 ئۇ بىر ئادەمنىڭ ھهممه جهھهتتىن ئورتاق یىتىلىشى ھهم ھهربىر .هڭپۇڭلۇقمۇۋاپپىقىیهت ئۇ بىرخىل ت

ئۇ . ھهرگىزمۇ بىرەر تهرەپتىكى پهۋقۇلئاددە نهتىجه یاكى ھادىسىنى كۆرسهتمهیدۇ. جهھهتتىكى تهڭپۇڭ ھالهت
  . ئادەمدەك یاشاشنى ھهم ئادەمدەك ئهمگهك قىلىش، تىرىشىش، تۆھپه قوشۇشنى كۆرسىتىدۇ

.  ئۇ كۆڭۈلنىڭ ھهقىقى، دائىم خۇشاللىق، ئۈمىد، ئىشهنچكه تولۇشىدۇر.ت بىرخىل سىزىممۇۋاپپىقىیه
. ئۆزىنىڭ بۇخىل سىزىمىنى ھهرگىز یوقۇتۇپ قویماسلىقتۇر. ئۆزىنى ھهردائىم بهختلىك، ئۈمىدۋار سىزىشتۇر

قىلىق تېخىمۇ بهك ھهرقانداق قىیىنچىلىق، بېسىم بولغان چاغدىمۇ ئۆزىنىڭ بۇخىل قىیىنچىلىق، بېسىمالر ئار
چۈنكى ھهقىقى غالىبالر مۇشۇنداق قهد كۆتۈرۈپ تۇراالیدۇ، . پىشىدىغان ھهم تاۋلىنىدىغانلىقىنى ھىس قىلىشتۇر

  . كهیپىیات، خۇشاللىق بېرەلهیدۇ-باشقىالرغا، ئۆزىگه ھهردائىم یاخشى سىزىم
 سىزنىڭ نىشانىڭىز مهیلى .ربىر نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش، مهقسهدكه یىتىشتۇخالىغان مۇۋاپپىقىیهت ئۇ 

، ئائىله مۇناسىۋېتىنى یاخشىالش، بالىنى توي قىلىشتېپىش، خىزمهت تېپىش، قانداق بولسۇن، مهیلى پۇل 
 نىشانغا  مۇۋاپپىقىیهتبولسۇن،ئىش قىلىش ىنى ئۆگىنىش ۋە یاكى باشقا یاراملىق تهربىیىلهش، بىرەر نهرس

قىیهت ھهربىر یىلدىكى، ھهر بىر ئایدىكى، كۈندىكى، سائهتتىكى، مۇۋاپپى. قهدەم یىتىشتۇر-پىالنلىق قهدەممۇ
) یهنى شۇ مىنۇتتا، ۋاقىتتا، مۆھلهتته یهتمهكچى بولغان، قىلماقچى بولغان ئىشىنى(مىنۇتتىكى ئىشالرنى 

ھهربىر مىنۇت، ھهربىر سائهت، ھهربىر كۈننى كۆڭۈللۈك، خۇشاللىق، . كۆڭۈلدىكىدەك، مۇۋاپپىقىیهتلىك قىلىش
  . غىن كهیپىیات بىلهن ئۆتكۈزۈشتۇرقىز

مۇبادا سىز خۇشال بولۇشنى نىشانالپ، شۇ كۈننى خۇشاللىق بىلهن ئۆتكۈزگهن بولسىڭىز، ئۇ ھالدا سىز 
مۇبادا سىز پۇل تېپىشنى نىشانالپ، شۇ كۈندە پۇل تاپالىغان بولسىڭىز سىز . مۇۋاپپىقىیهت قازانغان بولىسىز
ئۆگىنىش نهتىجىڭىزنى یۇقىرى كۆتۈرۈشنى نىشانلىغان بولسىڭىز، شۇ كۈندە . مۇۋاپپىقىیهت قازانغان بولىسىز

مۇبادا . ئۆگىنىشته تۆنۈگۈنگه قارىغاندا ئالغا باسقان بولسىڭىز، ئۇھالدا سىزمۇ مۇۋاپپىقىیهت قازانغان بولسىز
هتىجىلىك، ھایاتىڭىزنى ئهھمىیهتلىك ئۆتكۈزمهكچى بولۇشنى نىشانلىغان بولۇپ، شۇ كۈننى ئهھمىیهتلىك، ن

مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش . خۇشاللىنارلىق ئۆتكۈزگهن بولسىڭىز، ئۇ ھالدا سىز شۇكۈنى مۇۋاپپىقىیهت قازانغان بولسىز
  ۋۇجۇدقا چىقىرىۋېتىشھهرگىزمۇ بىرەر ئۇلۇغ ئىشالرنى، بىرەر چوڭ نهتىجىنى بىركۈندىال، توساتتىن تۇیۇقسىزال

ىالر ھهرگىزمۇ بىرەر سائهتنىڭ ئىچىدە، بىرەر كۈننىڭ ئىچىدە جىق ساخاۋەتچ-نۇرغۇنلىغان داڭلىق خهیر. ئهمهس
ئىشالرنى قىلىۋەتكهن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ھهربىر كۈنى، ھهربىر سائىتى، ھهربىر مىنۇتى باشقىالرغا 

مانا شۇنداق نهچچه مىنۇتتالر یىغىلىپ نهچچه سائهتنى، نهچچه . یاخشىلىق قىلىش بىلهن ئهھمىیهتلىك ئۆتىدۇ
ئهتلهر یىغىلىپ نهچچه كۈننى، نهچچه كۈن یىغىلىپ نهچچه ئاینى، نهچچه ئاي یىغىلىپ نهچچه یىلنى، نهچچه سا

مانا شۇنداق ھازىرقى ھهربىر مىنۇت، سائهت، كۈننى ئهھمىیهتلىك، . یىل یىغىلىپ ئادەم ھایاتىنى تهشكىل قىلىدۇ
  . اپپىقىیهتلىك ھایاتنى تهشكىل قىلىدۇیاخشىلىق ئىشلىرى بىلهن ئۆتكۈزگهندىال ئاندىن ئۇ زورىیىپ مۇۋ

مۇۋاپپىقىیهت ھهرگىزمۇ تۇرمۇشىمىزدىن، ھایاتىمىزدىن، مۇھىتىمىزدىن، ھازىرىمىزدىن سىرت بولغان، 
ئۇ ھهربىر یىل، ھهربىر ئاي، ھهربىر ھهپته، ھهربىر كۈن، ھهربىر سائهت، ھهربىر مىنۇت، . یات ئۇقۇم ئهمهس

سىز نهپسىڭىزنى . نىقىمىزغىچه چهمبارچاس باغالنغان ئۇقۇمدۇرھهربىر سىكۇنت، ھهتتا ھهربىر تى
تولدۇرۇپ نهپهس ئالسىڭىزمۇ، ۋەیاكى چۈشكۈنلۈك، -مۇۋاپپىقىیهتچىالرگه خاس كۆتۈرەڭگۈ روھ بىلهن تولدۇرۇپ

، گهپ، ئالدىنقىسى مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچىالرغا. بىلىنمهس نهپهس ئالسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ-خاپلىق بىلهن بىلىنه
غالىبالرغا خاس نهپهسلىنىش ئۇسۇلى، كهینىدىكىسى توخۇ یۈرەكلهرگه، مهغلۇبىیهتچىلهرگه خاس نهپهسلىنىش 

سىز ھازىرقى تىنىقىڭىزنى تولدۇرۇپ، جانلىق نهپهسلهنگهن بولسىڭىز، بۇخىل نهپهس دەل . ئۇسۇلى
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  . مۇۋاپپىقىیهتلىك، ئۇتۇقلىق ئېلىنغان نهپهستۇر
 سىز ھهرىكىتىڭىزنى غالىبالرغا، مۇۋاپپىقىیهتچىالرگه خاس .هت شهكلىدۇرمۇۋاپپىقىیهت ئۇ بىر ھهرىك

تېتىك، جۇشقۇن ئېلىپ بارسىڭىزمۇ ۋەیاكى ئېغىر، سۆرەلمىلىك، لىڭتاسمىلىق، ئهزمىلىك بىلهن ۋەیاكى 
بىرى، مۇۋاپپىقىیهتچىلهرگه خاس ھهرىكهتلىنىش ئۇسۇلى . تهنتهكلىك بىلهن ھهرىكهتلهنسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ

  . هم شهكلى، یهنه بىرى مهغلۇبىیهتچىلهرگه، چۈشكۈنچىلهرگه خاس ھهرىكهتلىنىش شهكلىھ
 ئۇ ھهربىر كۈنلۈك یاشاش، تۇرمۇش ئادىتىڭىز، سۆزلهش، مېڭىش، .مۇۋاپپىقىیهت ئۇ بىر خىل ئادەت

ت قازىنىسىز، مۇبادا سىزدە مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچىالرنىڭ ئادىتى بولسا مۇۋاپپىقىیه. تىنىش، یىیىش ئادىتىڭىز
قىممىتىڭىزنى ساقلىیاالیسىز، ئادەمگه خاس باشقىالرغا، -ئهھمىیهتلىك یاشایسىز، ئۆزىڭىزنىڭ ئادىمىیلىك قهدىر

مۇۋاپپىقىیهت مهیلى قانداق ئىش . ساخاۋەتلىك ئىشالر بىلهن شۇغۇللىناالیسىز-جهمئىیهتكه پایدىلىق، خهیر
  . ىدەك، ۋایىغا یهتكۈزۈپ قىلىش ئادىتىدۇرقىلىشتىن قهتئىینهزەر شۇ ئىشتىن كىشى كۆڭلىدىك

 سىز یاكى .مۇۋاپپىقىیهت بىلهن مهغلۇبىیهت پهقهتال ئىككىنىڭ بىرىنى تاللىغاندەكال ئىش
مهغلۇبىیهتمۇ یالغۇز بىرەر ئىشتىن پۈتۈنلهي مهغلۇب . مۇۋاپپىقىیهتنى تالالیسىز یاكى مهغلۇبىیهتنى تالالیسىز

ىلىققا ئۇچراش ئهمهس، بهلكى ئادەتتىكىچه بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدا قىیىنچ-بولۇش ئهمهس ۋەیاكى بېسىم
بىلمهي -بىز گهرچه ئىككىلىسىنىڭ ھېچقایسىسىنى تاللىمایمهن، دەۋالغىنىمىز بىلهن بىزمۇ بىلىپ. یاشاش

تولىمۇ ئهپسۇس، جىق كىشىلهر ئىختىیارسىز . ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىن بىرىنى تاللىغان بۇلىمىز
لىكنى، بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدا یاشاشنى، قىیىنچىلىق ئىچىدە یاشاشنى، باشقىالرغا مهغلۇبىیهتچى

كۆیۈمسىزلىك قىلىشنى، جۈرئهتسىزلىك قىلىشنى، تىرىشماسلىقنى، قهتئىي نىیهت قىلماسلىقنى، 
سىز پاراڭ تهنه قىلىشنى، مهززى-سهمىمىیهتسىزلىكنى، ئىرادىسىزلىكنى، مهسئۇلىیهتسىزلىكنى، ئاچچىقالشنى، تاپا

ئىجىل ئۆتمهسلىكنى، قىتىغۇرلۇقنى، -قىلىشنى، ئۆسهك سۆز قىلىشنى، باشقىالرغا تۆھمهت قىلىشنى، ئىناق
ۋىجدانسىزلىقنى، كېسهل بولۇشنى، ئازاپلىنىشنى، ئۇھسىنىشنى، ئىچ سىقىلىشنى، پۇشایمان قىلىشنى، ئۆزىمىزنى 

 بىزچه بولغاندا یاشاش دۇق، خۇددىتالالپ قالرىلىشنى مهست قىلىشنى، ھایاتىمىزدىن ۋاقىتسىز، ئهھمىیهتسىز ئای
بىز تالالشنى ئۆزگهرتىشىمىز، یهنى ئادەتتىكى ۋاقىتالردىمۇ . مانا شۇ خىل شهكىلدە ئېلىپ بېرىلىشى كېرەكتهك

  . خورام، جۈرئهتلىك، ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك یاشاشنى تاللىشىمىز كېرەك-ھهقىقى مۇۋاپپىقىیهتچىلهرگه خاس خۇشال
نۈگۈنگه، ئۆتمۈشكه، ئابایىغا قارىغاندا ئالغا بېسىشقا، ۆئۆزلۈكسىز ئالغا بېسىشتۇر، ت_ مۇۋاپپىقىیهت

 مۇۋاپپىقىیهتلىك یاشاش سهمىمىیلىك، .خورام، ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك ئۆتۈشكه بولغان ئىنتىلىشتۇر-خۇشال
، خۇشخۇیلۇق، كهمتهرلىك، كىچىك  قىلىش، تۆھپه یارىتىشیاردەمتىرىشچانلىق، ئىجادچانلىق، باتۇرلۇق، 

ئىتتىپاقلىق، نهتىجىلىك، ئىچكى روھىي خاتىرجهملىك -پىئىللىق، جۇشقۇن، تېتىكلىك، كۆیۈمچانلىق، ئىناق
ئۇ ھهرگىزمۇ خالىغانچه ئېقىمغا . قېتىدىكى روھى توقلۇقتۇر-مۇۋاپپىقىیهت كۆڭۈلنىڭ قات. بىلهن یاشاشتۇر

مۇۋاپپىقىیهت مهیلى قانچىلىك ئۆمۈر كۆرسۇن، . ىگه بولماسلىق ئهمهسئهگىشىش، مۇستهقىل پىكىر، قاراشقا ئ
  . شۇنچىلىك ئۆمۈرنى، شۇنچىلىك ۋاقتىنى ئهھمىیهتلىك، گۈزەل ئىشالر ئۈچۈن سهرپ قىلىشتۇر

لۇتپۇلال مۇتهللىپ شۇنىڭ ئۈچۈنكى مۇۋاپپىقىیهتلىك یاشىغانكى، ئۇ گهرچه ئۇزاق یاشىمىغان بولسىمۇ، 
كى ھهربىر یىلى، ھهر بىر ئېیى، ھهربىر كۈنى ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك ئىشالر بىلهن، ئۇنىڭ ھایاتلىقىدى

ئۇ تىنىقىنىڭ تاكى . مۇھهببهتلىك، قهیسهرلىك، باتۇرلۇق ئىشلىرى بىلهن ئۆتتى-ئىنسانىیهتتىكى گۈزەل، مېھىر
  . مۇھهببىتى بىلهن یاشىدى-ئاخىرىغىچه ئادەمدەك ۋىجدانى، غورۇرى، مېھىر

ق ئۇیغۇرىمۇ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپپىقىیهتلىك یاشىغانكى، ئۇنىڭ ھایاتلىقىدىكى ھهربىر كۈنى، ئابدۇخالى
مهھمۇد قهشقهرى، . مۇھهببهتلىك، ھهقپهرۋەرلىك ئىشلىرى بىلهن ئۆتتى-ھهربىر تىنىقى یۈكسهك گۈزەل، مېھىر

ىسىمىزدا یادلىنىشىدىكى یۈسۈپ خاس ھاجىپالر ئۆلۈپ كهتكىنىگه نهچچه یۈز یىلالر بولغان بولسىمۇ بىزنىڭ ئ
سهۋەب شۇكى، ئۇالرنىڭ ھایاتلىقىدىكى ھهربىر ئىشى، ھهربىر كۈنى، ھهربىر مىنۇتى ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك 

ھهمدە نهچچه مىڭ یىلغىچه كېیىنكى ئهۋالدالرغا پایدىلىق، ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك . ئۆتكهن ھاتاتتۇر
شۇڭا ئۇالر ئۆز ھایاتلىقىدا قهدىرلىنىپال قالماستىن بهلكى، نهچچه . ئىشالرنى قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغان ھایاتتۇر

ساناالر -یۈز یىل ئۆتسىمۇ یهنىال بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ئىجابى ئهمگهكلىرىدىن بهھىر ئېلىپ، ئۇالرغا ھهمدۇ
 خهلقىمىز، قاتارلىق...سادىر پالۋان، نوزۇگۇم، یهتته قىزلىرىم، خوجىنىیاز ھاجى، ئهخمهتجان قاسىمى. ئېیتىمىز
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 شۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپپىقىیهتلىك مۇھهببهت بىلهن یادلىنىپ كهلگهن كىشىلهر-ئىنسانىیهت تارىخىدا  مېھىر
ئۇالرنىڭ .  ئىنسانىیهتتىكى ئهڭ مۇھىم، ئهڭ گۈزەل نهرسىلهرنى نىشان قىلىپ، یاشىغانالریاشىغانكى، ئۇ

ئۆزىنىڭ ئاشۇ گۈزەل، یاخشى، خهلقچىل ئىشلىرى ھایاتلىقىدىكى ھهربىر تىنىقى، ھهربىر مىنۇتى، ھهربىر كۈنى 
  . شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر تاكى ھازىرغىچه خهلقنىڭ قهلبىدە ھۆرمهتلىنىپ كېلىنىۋاتىدۇ. بىلهن بولدى

 سىز ھازىر .مۇۋاپپىقىیهت ھایاتلىقتىكى ھهربىر تىنىقنى، مۇۋاپپىقىیهتلىك، ئهھمىیهتلىك ئۆتكۈزۈشتۇر
 ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ مۇۋاپپىقىیهتكه ئاڭالش، كۆرۈش لېكسىیىنى  سىز بۇچۈنكى. مۇۋاپپىقىیهت قازاندىڭىز

بولغان چۈشهنچىڭىزنى یېڭىالپ، مۇۋاپپىقىیهت قازانماقچى بولدىڭىز، بۇ ئىنتایىن ئهھمىیهتلىك، ئۆزىڭىزگىمۇ، 
ىش بىلهن سىز ھازىرقى مىنۇتتا شۇ یاخشى، ئهھمىیهتلىك ئ. باشقىالرغىمۇ، جهمئىیهتكىمۇ پایدىلىق بىر ئىش

لېكىن گهپ شۇیهردىكى، سىز ھىللىقىمۇ، سهل . دېمهك سىز ھازىر مۇۋاپپىقىیهت قازاندىڭىز. شۇغۇلالندىڭىز
تۇرۇپمۇ، بىرەر سائهتتىن كېیىنمۇ، ئهتىمۇ، ئۆگۈنمۇ، بۇندىن كېیىنمۇ ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك، 

  ه ئىش بىلهن ئۆتهمسىز؟ خوراملىق، كۆڭۈل توقلۇقى بىلهن ئۆتهمسىز یاكى ئۇنىڭ ئهكسىچ-خۇشال
دېمهك، یۇقارىقىالردىن شۇنى بىلىشكه بولىدۇكى، مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش ھهرگىزمۇ بىزنىڭ بۇرۇنقى 

ئۇ ھهربىر ئادەمنىڭ ھایاتىغا مۇناسىۋەتلىك . قارىشىمىزدىكىدەك بىرەر، ئالىمغا، كارخانىچىغا خاس ئىشال ئهمهس
كى سىز ئېرىشكهن ماددى بۇیۇمالر، قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلهر ھهقىقى مۇۋاپپىقىیهت ھهرگىزمۇ سىرتتى. ئىش

ئىشهنچكه تولغان -ئهمهس، بهلكى كىشىنىڭ روھىي قاتلىمىدىكى ھهقىقى توقلۇق، كۆڭۈل خاتىرجهملىك، ئۈمىد
مۇبادا روھى قاتلىمىدىكى مهجروھلۇق، نامراتلىق، مهغلۇبىیهتچىلىك تۈگىتىلمىسه، بهرىبىر ئۇ . بهختلىك ھایات

ڭ تىرىشىپ ئالىم بولغان ۋە یاكى بىر ئامالالر بىلهن جىق پۇل تاپقان بولسىمۇ، بهرىبىر ئۇنىڭ قولغا مى
خهلقنىڭ، باشقىالرنىڭ، . كۈلگه ئایلىنىدۇ. كهلتۈرگهنلىرى قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال توزۇپ كىتىدۇ

. بىتىگه ئېرىشهلمهیدۇمۇھهب-ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھهقىقى چىن كۆڭلىدىكى ھۆرمىتىگه، دوستلۇقىغا، مېھىر
  . ساالمهتلىكىدىن، قىزغىنلىقتىن، خۇشاللىقتىن، گۈزەللىكتىن مهھرۇم قالىدۇ

خوش، مهن یۇقارىدا ئهنئهنىۋى مۇۋاپپىقىیهت قارىشى بىلهن ھازىرقى مۇۋاپپىقىیهت قارىشىنىڭ 
. راشالرنى سۆزلهپ ئۆتتۈمئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنى ھهمدە مېنىڭ نهزىرىمدىكى ھهقىقى مۇۋاپپىقىیهتكه بولغان قا

سىزنىڭ ھایاتىڭىزنى مۇۋاپپىقىیهتلىك ئۆتكۈزۈشىڭىزمۇ ۋە یاكى مهغلۇبىیهتلىك ئۆتكۈزۈشىڭىزمۇ پۈتۈنلهي 
لېكىن بۇ یهردە سىزنى ئىنتایىن قىزغىن . سىز بهرىبىر ئىككىسىنىڭ بىرىنى تالالیسىز. ئۆزىڭىزگه باغلىق

سىیىنى تولۇق ئاڭالش پۇرسىتىنى تالالپ، ھایاتىڭىزنى چۈنكى، سىز بۇ قېتىملىق لېك. تهبرىكلهیمهن
چۈنكى . بۇ ئىنتایىن بىر ئۇلۇغ ئىش. مۇۋاپپىقىیهتلىك ئۆتكۈزۈشنىڭ بۇرۇلۇش قهدىمىنى ئوڭۇشلۇق باستىڭىز

ھایاتنىڭ بۇرۇلۇش قهدىمى گهرچه كىچىك ئىشتهك كۆرۈنگهن بولسىمۇ، لېكىن بۇ كىچىك قهدەمدىن كېیىنچه 
ئاشۇ ئۇزۇن مهنزىللهر كېیىنچه ئۆزىمىزنى، ئهتراپىمىزدىكى . مهنزىللهر پۈتۈپ چىقىدۇئۇزۇن ھهم ئۇلۇغ 

لېكىن سهۋەبىنى سۈرۈشتۈرۈپ كهلسهك، ھهممه . كىشىلهرنى ھهیرەتته قالدۇرىدىغان نهتىجىگه ئایلىنىدۇ ئهمهسمۇ
شۇڭالشقا سىز ھازىر . قهدەم ئاشۇ مۇۋاپپىقىیهتكه بېسىلغان تۇنجى ئاددى ھهم ئۇلۇغ قهدەمدىن باشالنغان

تۆنۈگۈنكىدىن ئالغا باستىڭىز، پهرقلهندىڭىز، بۈگۈننى، بولۇپمۇ ھازىرنى ئىنتایىن ئهھمىیهتلىك، خاسىیهتلىك 
ئۆزىڭىزنىڭ بۈگۈنكى -شۇنداقال سىزمۇ ئۆز. دېمهك، مهن سىزدىن پهخىرلىنىشكه تامامهن ھهقلىق. ئۆتكۈزدىڭىز

ئىشىنىمهنكى بۇندىن كېیىنكى سىستېمىلىق لېكسىیىلهر، .  ھهقلىقمۇۋاپپىقىیىتىدىن تامامهن مهمنۇنلىنىشقا
سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئۆمۈرلۈك مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایاتىڭىزغا ئۆمۈرلۈك مایاتنىك، ھهم ھهرىكهتلهندۈرگۈچ 

  . بوالالیدۇ
  

  : خوش، ئهمدى سىزدىن سورایدىغىنىم
قىلدىڭىز؟ قانداق ئهمهلىي ئۈنۈم قولغا بىرىنجى، سىز بۈگۈنكى لېكسىیه ئارقىلىق نېمىلهرنى ھىس 

نىڭ )بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدىكى ئادەم بولۇش(كهلتۈردىڭىز؟ مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش یاكى مهغلۇب بولۇش
  قایسىسىنى تالالیسىز؟ نېمه ئۈچۈن؟ 

 ئىككىنجى، سىز مۇۋاپپىقىیهتنىڭ تۇرمۇشتىكى قایسى خىل ئهمهلىي ئىپادىلىرىنى ھىس قىلدىڭىز؟ سىز
بۇندىن كېیىن باشقىالر ئارقىلىق خۇشال بوالمسىز یاكى ئۆزىڭىز باشقىالرغا خۇشاللىق ئاتا قىلىدىغان 
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 

 تاپشۇرۇقالرنى تولۇق قىلىپ،
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

  خۇشاللىق مهنبهئى بوالمسىز؟ 
  ئۈچىنجى، سىز كهیپىیاتنى ئۆزىڭىزگه ئهگهشتۈرەمسىز یاكى ئۆزىڭىز كهیپىیاتقا ئهگىشهمسىز؟

.  كىچىك یانچۇق دەپتىرىڭىزگه تهپسىلى یېزىڭقوشۇمچه، یۇقارىقىالرنى كۈندىلىك خاتىرىڭىزگه ھهم(
جاۋابنى سىز ئۆزىڭىزنىڭ . جاۋابىڭىز قانچه تهپسىلى بولسا، كاللىڭىزدىكى چۈشهنچه شۇنچه ئایدىڭ بولىدۇ

چۈنكى سىز ھایاتىمنى . ھهرگىزمۇ لېكسىیه مهزمۇندىن تېپىپ چۈشهندۈرمهڭ. بىلىشىڭىزگه ئاساسهن یېزىڭ
ھهربىر سۇئالالرغا سهمىمىیلىك بىلهن ئىنتایىن تهپسىلى ئۆز چۈشهنچىڭىزنى ئۆزگهرتىمهن دەیدىكهنسىز، 

  . )یېزىڭ
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  ئىككىنجى لېكسىیه
  
  

  ھایات ۋە ئۇنىڭ مهنىسى، یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى
  

ئۇ پهقهت ۋە پهقهت بىرال قېتىم . یهت زور بىر نىئمهتبىرال قېتىم نىسىپ بولىدىغان غاھایاتلىق ئىنسانغا 
بۈگۈنكى ھهربىر . ئهبهد تارىخقا ئایلىنىدۇ-زىرقى یاشىغان ۋاقتىڭىز سهلدىن كېیىن ئهبهدىسىزنىڭ ھا. كېلىدۇ

مانداقچه ئېیتقاندا ھهربىر كۈن . سائهت، ھهربىر مىنۇتتىكى ئىشلىرىڭىزنىڭ ھهممىسى ئۆتمۈش تارىخقا ئایلىنىدۇ
همهس، ئۇ ھهرگىز كىتابالردىال تارىخ ھهرگىزمۇ بىزگه مۇناسىۋەتسىز یات ئۇقۇم ئ. تارىخنىڭ ئۆزىنى یارىتىدۇ

ئېیتىپ ئۆتۈلىدىغان، بىز تۇغۇلۇشتىن نهچچه مىڭ یىلالر، نهچچه یۈز یىلالر، نهچچه ئون یىلالر ئىلگىرىكى ئىشال 
دېمهك . ھایاتىڭىزمۇ تارىخنىڭ بىر تهركىبىدۇرھهرىكىتىڭىز، تۇرمۇشىڭىز، لكى سىزنىڭ ئابایىقى ئهمهس، به

نىڭ مۇشۇ ئۆتۈپ كهتكهن ھایاتىڭىز مهڭگۈ بىریهردە مهلۇم مهزگىل توختاپ سىز. ئۆتمۈش بهرىبىر ئۆتمۈش
دېمهك، مۇشۇ بىرال قېتىم كېلىدىغان زور بایلىقنى، . ۋەیاكى سىز ھایاتىڭىزنى قایتىدىن باشلىۋااللمایسىز. تۇرمایدۇ

  . زور نىئمهتنى قانداقراق ئۆتكۈزۈش سىزگه باغلىق
الىم، مۇتهپهككۇرالر ھایات ۋە ئۇنىڭ مهنىسى، یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى ئۆتمۈشتىن بۇیان نۇرغۇن پهیالسوپ، ئ
سىلهرمۇ، مهنمۇ بۇرۇن ئویلىغان، ئادەم نېمه ئۈچۈن یاشایدۇ؟ . توغرىسىدا جىق تهپهككۇرالرنى یۈرگۈزگهن

ھهربىرىمىزنىڭمۇ بۇرۇندىن تارتىپ ئۆزىمىزگه خاس یاشاش یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى ۋە مهنىسى زادى نېمه؟ 
ھالبۇكى، مۇشۇ ھایاتقا، یاشاشقا بولغان تهبىرىمىزنىڭ ھهرخىللىقى . ىمىز، ھایاتقا بهرگهن تهبىرىمىز بارمهنتىق

بهزىلهر ئۆز . ھایاتلىقىمىزنىڭ قىممىتى ئوخشىمایدۇ. تۈپهیلى بىز دائىم ئوخشىمىغان ھایات كهچۈرىمىز
ھایاتقا بهرگهن تهبىرىمىز بىزنىڭ دۇنیا . ۇقىممىتىنى ئېرىشكهنلىرى بىلهن ئۆلچىسه، بهزىلهر باشقىچىرەك ئۆلچهید

قارىشىمىزغا، یاشاش ئۇسۇلىمىزغا، ئۆمۈرلۈك نىشانىمىز، تهدبىرىمىز، ھهرىكىتىمىزگه زور تهسىر كۆرسىتىدىغان 
بولغاچقا، ئاخىرقى نهتىجىنىڭ قانداقلىقى، ھایاتىمىزنىڭ قانداقراق ئۆتۈشى ئۆزىمىزنىڭ ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە 

  . یىتىگه بولغان قارىشىمىز تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇیاشاشنىڭ ئهھمى
لېكىن كىشىنى ئهڭ ئهپسۇسالندۇرىدىغىنى شۇكى، تۇرمۇشىمىزدىكى، ئهتراپىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلهر 
تېخىمۇ ئۆزىنىڭ نېمه ئۈچۈن یاشایدىغانلىقىنى، ئۆز ھایاتلىقىدا نهگه بېرىپ نهگه توختایدىغانلىقى توغرىسىدا 

ئۇالر بۇدۇنیادا زادى نېمىگه یاشایدىغانلىقىنى، نېمه ئۈچۈن . نىپ باققىنى یوق تۈزۈك ئویلى تېخى
یاشایدىغانلىقىنى، بۇ دۇنیادا زادى قانداق ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىپ، خهلققه، جهمئىیهتكه قانچىلىك تۆھپه 

قهت ئىككىال تالالش بار، ئالدىنقى لېكسىیىدە ئېیتىپ ئۆتكىنىمدەك، جاھاندا په. قوشىدىغانلىقىنى ئویالپ باقمایدۇ
یهنى بىرى مۇۋاپپىقىیهتلىك ھایات كهچۈرۈش یۇلىنى تالالش، یهنه بىرى بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدىكى ئادەم 

خۇددى شۇنىڭدەك ئۆزىگه خاس مۇنتىزىم . بولۇپ، مهغلۇبىیهتچىلهرگه خاس ھایات كهچۈرۈش یۇلىنى تالالش
 ئهھمىیىتىگه بولغان قارىشى ئېنق بولغانالر دائىمال ئۆز ھایاتىغا توغرا بولغان ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ

. ئۇالر ئۆزىنىڭ سىزىقىنى ئۆزى سىزىدۇ. ئۆزىگه ئىگه بولۇپ، ھایات قامچىسىنى ئۆز قولىدا چىڭ تۇتۇپ تۇراالیدۇ
مۇشىنى ئۆزىگه خاس مۇستهقىل، ئادەمگه خاس روھ بىلهن جىق ساخاۋەتلىك ئىشالرنى قىلىپ ئۈلگۈرەلهیدۇ، تۇر

ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكىلهر كۆپىنچه ئۇالرغا ھهقىقى چىن كۆڭلىدىن، یۈرىكىدىن . ھهقىقى ئهھمىیهتكه ئىگه قىلىدۇ
یهنه بىرخىل . تولىمۇ ئهپسۇس، بۇنداق كىشىلهر ئىنتایىن ئاز ساندا. چىقىرىپ تۇرۇپ دوستلىق قولىنى سوزىدۇ

 ھېچقانچه ئویالنمىغان، ئویالنغان بولسىمۇ، ئىنتایىن یۈزە كىشىلهر باركى، ئۇالر ئۆز ھایاتى، یاشاش توغرىسىدا
ئۇالر دائىم باشقىالرنىڭ پىكىرى بویىچىال ھهرىكهت قىلىدۇ، باشقىالرنىڭ نېمه . یاكى ناتوغرا ئویالنغان بۇلىدۇ

ڭ یاشاش ئۇالر دائىم باشقىالرنى. دىگهنلىكى، قانداق باھا بهرگهنلىكى ئۇالر ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم ھىسابلىنىدۇ
دېمهك، . پىرىنسىپىنى توغرىدەكال ھىس قىلىپ، شۇالر دىگىنى قىلغىنى بویىچه بولۇپ باققۇسى كىلىپ قالىدۇ

ئۇالرنىڭ ئۆمۈرلۈك ھایاتى باشقىالرغا، ئهلگه نهپ یهتكۈزۈش تۈگۈل، ئۆزىنىڭ ھۆددىسىدىنمۇ ئاران چىقىدۇ یاكى 

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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ھېچكىمدىن رازى بولمایدۇ، . ردىن توختىماي ئاغرىنىدۇئۇالر دائىم باشقىال. چىقالماي باشقىالر یۈك بولىدۇ
جهمئىیهت ئىنتایىن بۇزۇلۇپ كىتىپ بارغاندەك، ھهممه ئادەم ئهسكىلىشىپ كىتىپ بارغاندەك ھىس قىلىپ، 

. ئورۇنسىز قاقشایدۇ یاكى ھېچنىمىدىن بىخهۋەر بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدىكى ئادەم بولۇپ، خارامۇش یۈرىدۇ
  . ئۆزى ئىگه بواللمایدۇ-ئۆزىگه.  باشقىالرنىڭ پایدىلىنىش ئوبیېكتىغا ئایلىنىپ قالىدۇئۇالر ھهرقاچان

. زىڭىزگه باغلىقۆئدىمهك، بىرىنجى خىلدىكى ئادەم بولۇشمۇ، یاكى ئىككىنجى خىلدىكى ئادەم بولۇشمۇ 
ھهرگىزمۇ . ىسىزسىز یاكى بىرىنجى خىلدىكىلهر قاتارىغا كىرىسىز یاكى ئىككىنجى خىلدىكىلهر قاتارىغا كىر

بىرىنجى خىلدىكى مۇۋاپپىقىیهتچىلهردىن بولۇش .  بولمایدىغان ئىش بولمایدۇنىڭ ھېچقایسىسىئىككىلىسى
 یېڭىلىشىمىز، نىئۆزىمىزنىڭ ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ ئهھمىیىتىگه بولغان قارىشىمىزئۈچۈن چوقۇم 

كوللېكتىپ، مهلۇم بىر ئائىله، مهلۇم بىر یۇرت، مهلۇم بىر توغرىلىشىمىز، بۇرۇنقى تار، مهلۇم بىر شهخس، مهلۇم بىر 
مىللهت، مهلۇم بىر ئىزىم، مهلۇم بىردىننىال ئاساس قىلىۋالىدىغان یاشاش قارىشىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ، 

  . لىدۇو بمۇھهببهت بىلهن بېقىشىمىز زۆرۈر-دۇنیاغا تېخىمۇ بهك كهڭ قورساقلىق، مېھىر
 ئۆلگىچه نۇرغۇنلىغان ھایات مۇساپىلىرىنى بېسىپ ئۆتىدۇ ھهم نۇرغۇن ئىشالرنى ئىنسان تۇغۇلغىنىدىن تا

ھایاتتىكى بهزى ئىشالر بىزنىڭ ئارزۇیىمىزدىكىدەك بولغان بولسا بهزىلىرى بىزنىڭ ئارزۇیىمىزدىكىدەك، . قىلىدۇ
ولوگىیه ۋە روھى یاشاش جهریانىدا ھهر قانداق ئادەم ئادەمگه خاس فىزوئ. ك بولمایدۇىكىدەغىنىمىزدئویلى

بهزى كىشىلهر یاشاشنىڭ مهقسىدىنى ئۆزىنىڭ ماددى . ئېھتىیاجىنى قاندۇرۇش پائالىیىتى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ
یهنه بهزىلهرنىڭ فىزولوگىیىلىك . ئېھتىیاجىغا ۋە تۆۋەن دەرىجىدىكى روھى ئېھتىیاجىغا مهركهزلهشتۈرگهن بولىدۇ

  . ىلغان، مۇھىم ئورۇنقا قویغان بولىدۇئېھتىیاجتىن كۆرە روھى ئېھتىیاجنى ئاساس ق
 سىرتقى قاتارلىق... كېچهك، تۇرالغۇ جاي -یىیىش، جىنس، كىیىم: ئادەمنىڭ فىزولوگىیىلىك ئېھتىیاجى

  . ماددى، جىسمانى ئامىلالرغا باغلىق بولغان ئېھتىیاجالردۇر
قا ئىنتىلىش، ھۆرمهتلىنىش، ھۇزۇرلىنىش، مۇۋەپپىقىیهت قازىنىش: ئادەمنىڭ روھى ئېھتىیاجى

 روھى ئامىلالرغا مۇناسىۋەتلىك قاتارلىق... مۇھهببهت، ھۆرلۈك، بىلىش، قىزىقىش، ئىجاد قىلىش-مىھىر
  .ئېھتىیاجالردۇر

ئادەمنىڭ یاشىشىنىڭ مهقسهت دەرىجىسى ۋە مهقسهتكه ماس بولغان ئادەم قىممىتىنىڭ دەرىجىسى 
  .تۆۋەندىكىچه بولىدۇ

  گىیىلىك ئېھتىیاجىنى ئویالشبىرىنجى باسقۇچ، ئۆزىنىڭ فىزولو
شۇنداقال . بۇ باسقۇچتىكى ئادەملهر ئۆزىنىڭ دەسلهپكى فىزولوگىیىلىك ئېھتىیاجىنى قاندۇرۇشنىال ئویالیدۇ

مۇبادا ئۆزىنىڭ بۇ خىل . ئۆزىنىڭ بۇ خىل ئېھتىیاجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ھېچقانداق ۋاسته تالالپ ئولتۇرمایدۇ
ئۇالر .  بۇنداق كىشىلهردىن نه غۇرۇر، نه روھ دىگهنلهرنى تاپقىلى بولمایدۇ.ئېھتىیاجى قانسىال شۈكرى قىلىدۇ

ئۆزىنىڭ نهپسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن باشقىالرنىڭ، ئۆز خهلقىنىڭ مهنپهتىنى ساتىدۇ، خالىغانچه دەپسهندە 
  . قىلىدۇ

  ئىككىنجى باسقۇچ، ئۆزىنىڭ دەسلهپكى روھى ئېھتىیاجىنى ئویالش
ھتىیاج قاندۇرۇلۇپ بولغاندىن كېیىنكى بىلىشنىڭ بىر بالداق ئۆرلىشى بولۇپ، بۇ بىرىنجى باسقۇچتىكى ئې

یهنى . بۇالردا ئۆزىنىڭال كۆڭلىنى خۇش قىلىش، ئۆزىنىڭال روھى ئېھتىیاجىنى قاندۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ
 كىچىككىنه ئىش ئۆزىنىڭ دىتىغا. باشقىالرنىڭ ئېھتىیاجىنى، كۆڭلىنى ئایاپ ئولتۇرمایدۇ. ئۆزىنىال مهركهز قىلىدۇ

ھهرىكهتلهرنى -سۆز، ئىش-یاقمىغىدەك بولسا ئۆزىنىڭ كۆڭلىنى ئارام تاپقۇزۇش ئۈچۈن ھهرقانداق گهپ
  . یهنى بىز كۆپ ئېیتىدىغان شهخسىیهتچى كىشىلهردۇر. قىلىشتىن باش تارتمایدۇ

  شئۈچىنجى باسقۇچ، ئۆزىنىڭال ئهمهس قارشى تهرەپنىڭمۇ فىزولوگىیىلىك ئېھتىیاجىنى ئویال
بۇ ئالدىنقى ئىككى باسقۇچتىن یهنه بىر بالداق ئۆرلىگهندىكى باسقۇچ بولۇپ، ئالدىنقى ئىككى باسقۇچتىكى 
ئېھتىیاجى قانغان، ھهم بىلىش دائىرىسى ئالدىنقى ئىككى باسقۇچقا قارىغاندا تېخىمۇ بهك یۇقىرىلىغان 

شى تهرەپنىڭمۇ فىزولوگىیىلىك ئېھتىیاجىنى بۇ باسقۇچتىكى كىشىلهر ئۆزىنى ئویالش بىلهن بىرگه قار. باسقۇچتۇر
ئۇالر ئىالج قىلىپ قارشى تهرەپنىڭ قورساق، كىیىم، ئائىله قۇرۇش ئىشلىرىغا یارىدەم . قاندۇرۇشنى ئویالیدۇ

یۇ، قارشى تهرەپنىڭ روھى ئېھتىیاجىنىڭمۇ بارلىقىنى دېگهندەك ئویالپ -قىلىشنى ئۆزىگه بۇرچ ھېسابالیدۇ
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كىشىلىك ھۆرمهتلىنىشته قارشى . رەپنىڭ كۆڭلىنى ھهرگىز ئایىمایدۇ، ھۆرمهتلىمهیدۇقارشى ته. یېتهلمهیدۇ
ئۇالرچه بولغاندا قارشى تهرەپنىڭمۇ ئۆزىگه ئوخشاش ئىنسانى ھوقۇقتىن . تهرەپنى ئۆزىدىن تۆۋەن ئورۇنغا قویىدۇ

اشاشقا ئىنتىلىشى ئویالپ بهھرىمهنلىنىشى، ھۆرمهتلىنىشكه، ئۆگىنىشكه، بىلىشكه، ئىجاد قىلىشقا، ئىنساندەك ی
  . یهتكىلى بولمایدىغان ھهم قوبۇل قىلغىلى بولمایدىغان بىر ئىش

  تۆتىنجى باسقۇچ، ئۆزىنىڭمۇ، قارشى تهرەپنىڭمۇ روھى ئېھتىیاجىنى ئویالش
باشقىالرنىمۇ ئویالیدۇ -بۇ بىلىشنىڭ یهنه بىر بالداق ئۆرلىشى بولۇپ، بۇ باسقۇچتىكى كىشىلهر ئۆزىنىمۇ

بۇندىن باشقا جىق ئارزۇلىرى . ئىتتىپاق ئۆتىدۇ-ئارا ئىناق-ئۆز. مۇھهببهت بىرىشىدۇ-ئارا مىھىر-ئۆز. یدۇھۆرمهتله
. بۇالر جهمئىیىتىمىزدىكى ساددا كىشىلهردۇر. ئۆزىنىڭ خهلق ۋە دەۋر ئالدىدىكى بۇرچلىرىنى ئویلىمایدۇ. بولمایدۇ

بۇنداق كىشىلهر ئاسانال . پىالنلىرى بولمایدۇ-ئۇلۇغۋار مهقسهد. ئۇالرنىڭ مۇقىم ھایات نىشانى بولمایدۇ
دېمهك، بۇ باسقۇچتىكى . سۆزلىرىگه ئىشىنىدۇ ھهم ئهگىشىدۇ-چاقىرىقلىرىغا، گهپ-باشقىالرنىڭ شۇئار

  .ساددىلىقنى ئاقكۆڭۈللۈك دەپ ھهرگىز ماختاشقا، تهشۋىق قىلىشقا بولمایدۇ
   ئویالشبهشىنجى باسقۇچ، ئۆزى تهۋە بولغان خهلقنىڭ ئېھتىیاجىنى

بۇ بىلىشنىڭ، ئىددىیىنىڭ تېخىمۇ بىر پهلله ئۆرلىشى بولۇپ، بۇ باسقۇچتىكى كىشىلهر ئۆزى تهۋە بولغان 
. ئىددىیىۋى ئېقىمنىڭ ئېھتىیاجىنىال، مهنپهتىنىال ئویالیدۇ-خهلقنىڭ، مىللهتنىڭ، دىننىڭ، مهزھهپنىڭ، سىیاسى

ئىتتىپاق ئۆتىدۇ، -كىشىلهر بىلهن ناھایىتى ئىجىلئۆزى تهۋە مىللهت، دىن، مهزھهپ، ئىددىیىۋى ئېقىمدىكى 
ئىددىیىۋى -شۇنداقال ئۆز مىللىتى، دىنى، مهزھىپى، سىیاسى. شۇنداق كۆیىنىدۇ، ئۇالرغا پىداكارلىق قىلىدۇ

ئېقىمىدىن یات بولغان كىشىلهرنى مهنسىتمهیدۇ، پهس ئورۇندا كۆرىدۇ، ھهم ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش ئىنسانى 
كىشىگه باھا بهرگهندە شۇ كىشىنىڭ جهمئىیهتكه، . ىن بهھرىمهن بولۇشىغا قارشى تۇرىدۇیاشاش ھوقۇقىد

تهبىئهتكه قوشقان تۆھپىسىگه ئهمهس، بهلكى شۇ كىشىنىڭ قایسى مىللهت، دىن، مهزھهپ، ئىددىیىۋى ئېقىمغا 
 شهخسىیهتچى دېسهكمۇ بۇباسقۇچتىكىلهرنى مانداقچه قىلغاندا كوللېكتىپ. تهۋە ئىكهنلىكىگه قاراپ باھا بېرىدۇ

 چوڭ  بۇندىن خېلى زامانال بۇرۇنقىمهسلهن، ئىككىنجى جاھان ئۇرۇشىدىكى ناتىستالر، شۇنداقال. بولىدۇ
ھهم . رۇسچىلىق، چوڭ مانجۇچىلىق، چوڭ یاپونچىلىق ئىددىیىلىرى بۇنىڭغا بىر ئوبدان مىسال بوالالیدۇ

سىردىكى یېڭى فاشستىك ئىددىیىگه ئىگه، مىللهت،  ئه-21تۇرمۇشىمىزدىكى نۇرغۇنلىغان شهكلى ئۆزگهرگهن 
بۇالر یهرشارىدىكى ھهرخىل مهدەنىیهت، . ئىزىم، دىننى قالقان قىلىۋالغان كىشىلهر دەل بۇ باسقۇچتىكىلهردۇر

بۇ خىلدىكى ئىددىیه دەل شۇ خىل ئىددىیىنى . ئىددىیىنىڭ تهڭ مهۋجۇت بولۇشىنى ئهقلىگه سىغدۇرالمایدۇ
ئالىم، ۋەتهنپهرۋەرلهرنىڭ كۆپىیىشى ۋە ئۇالرنىڭ -ئاتالمىش مۇتهپهككۇر، مۇتهخهسىستهرغىپ قىلىدىغان 

  . ھاكىمىیهت بېشىدىكىلهرگه تهسىر كۆرسىتىشى بىلهن ئۇلغىیىپ زور ئىجتىمائى ئاپهتكه ئایلىنىدۇ
 بۇیهردە شۇنى تهكىتلهیمهنكى، ھهقىقى ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرگىزمۇ ئۆز مىللىتى، ئىزىمى، دىنى ئۈچۈن

ئادەت، ئېتىقادىنى قوغداش، تهرەققى -باشقىالرنى چهتكه قېقىش، كهمسىتىش ئهمهس، بهلكى ئۆز مىللىتىنى، ئۆرپ
بولۇپمۇ بۈگۈنكىدەك . شۇنداقال باشقىالرنىڭكىنىمۇ ھۆرمهتلهش، ئاسراش. قىلدۇرۇش، چىن كۆڭلىدىن سۆیۈش

الماشتۇرۇش بارغانسېرى كۈچىیىپ، پۈتۈن یهرشارى ئىقتىسادى بىرگهۋدىلهشكهن، مهدەنىیهت ۋە ئۇچۇر ئ
یهرشارى بىر كىچىك كهنتكه ئایلىنىپ قېلىۋاتقان چاغدا، ئىنسانالر ھهرگىزمۇ بۇرۇنقىدەك مهلۇم بىر كىچىك 
دائىرىدا، مهلۇم بىر كىچىك رایۇن  كهنتته، یۇرتتا، دۆلهتته بىر ئۆمۈر یاشاپ ئۆلۈپ كېتىدىغان ئهھۋال ئىنتایىن 

هتته، شهھهرلهردە ھهرخىل ئىرق، دىن، ئىزم، مهدەنىیهتتىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى ھازىر بىر دۆل. ئازلىدى
شۇڭالشقا بۇرۇنقى ئىپتىدائى جهمئىیهتتىن قېلىپ قالغان، تار مهھهللىۋازلىق، یۇرتۋازلىق، تار . ئۇچراتقىلى بولىدۇ

  .مىللهتچىلىك، تار ئىزمچىلىق قاراشلىرىدىن چوقۇم ئۆزىمىزنى تارتىشىمىز زۆرۈر
  ئالتىنجى باسقۇچ، ئىنسانىیهتنى ئویالش

ئۇالر . بۇ باسقۇچتىكى كىشىلهر ئومۇمهن، یهرشارىدىكى ئومۇمى ئىنسانىیهتنىڭ مهنپهتىنى ئویالیدۇ
بىلىشنىڭ تېخىمۇ یۇقىرى پهللىسىگه ئۆرلىگهن بولۇپ، ئۇالر یهرشارىدىكى، ھهربىر ئىنساننى ئۆزى بىلهن باراۋەر 

. ئىتتىپاق ئۆتىدۇ-یات مىللهت، یات ئىزىم، یات دىندىكى كىشىلهر بىلهن ئىناق. دۇئورۇنغا قویىدۇ، ھۆرمهتلهی
لېكىن بۇ باسقۇچتىكىلهر، یهرشارىغا ئىنسانالرال خوجا بولىشى كېرەك، دەپ قارىغاچقا، ئىنساننىڭ مهنپهتى ئۈچۈن 

الرنىڭ مهنپهتىنى تهبىئهتتىكى باشقا جانلىق. مۇھىتنى، ئېكولوگىیىلىك سىستېمىنى، تهبىئهتنى بۇزىدۇ
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ھهرگىزمۇ بۇ . ھهم ئىنسانىیهتنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن مۇھىتنى قوغداش شۇئارىنى ئوتتۇرىغا قویىدۇ. ئویلىمایدۇ
  . یهرشارىدا باشقا جانلىقالرنىڭمۇ ھهققى بارلىقىنى، یاشىشنى ئېسىگه ئالمایدۇ

  یهتتىنجى باسقۇچ، تهبىئهتنى ئویالش
. هبىئهتنىڭ ھهربىر ئهزاسىنىڭ یاشاش ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىدۇبۇ باسقۇچتىكىلهر ئىنسانىیهت ھهم ت

. مۇھىتنى ئۆزى ئۈچۈن ئهمهس، باشقا جانلىقالر ئۈچۈنمۇ ئاسرایدۇ، قوغدایدۇ. تهبىئهتتىن مۇۋاپىق پایدىلىنىدۇ
  .تهبىئهتنىڭ ھهربىر ئهزاسى بىلهن ھهمكار ئۆتىدۇ

ان بولۇپ، ھهربىر باسقۇچتىكى ئېھتىیاج قانغاندا بىردىن تهرەققى قىلىدىغ-یۇقارىقى یهتته باسقۇچ بىردىن
ئارا گىرەلهشمه بولىدىغان -ھهم بهزىدە ئۆز. ھهم بىلىش دائىرىسى ئۆرلىگهندە ئاندىن یهنه بىر باسقۇچقا ئۆرلهیدۇ

. لېكىن، كۆزىتىشىمچه ئىنساننىڭ دەرىجىسى ھهم قىممىتى ئومۇمهن شۇنداق بولىدۇ. ئهھۋالمۇ كىلىپ چىقىدۇ
بهزى . هردە ئوتتۇرىغا قویغىنىم كىشىلهرنىڭ ئىجتىمائى ئورنى ۋە شۇغۇللىنىۋاتقان ئىشى ئهمهسمېنىڭ بۇی

ئادىمىیلىكى تۈۋەن ئادەملهر خهلقنىڭ كۆزىنى بۇیاپ ھاكىمىیهت بېشىغا چىقىپ خهلقنى، ئىنسانىیهتنى ئاپهتكه 
دۇردۇننىڭ ئىچىگه -ئېسىل تاۋارئادىمىیلىكتىن پهس ئادەملهر گهرچه مىڭ . ئىتتىرىدىغان ئىشالرمۇ كۆرىلىدۇ

  .پۈركىنىۋالسىمۇ، مېڭىپ یۈرگهن ئادىمى ھایۋاندىن ھېچقانداق پهرقى یوق كىشلهر ئۇ
مېنىڭچه ئىسانىیهتتىكى ھهربىر كىشى كىشىلىك یاشاش ھوقۇقى، ھۆرمهتلىنىش ھوقۇقىدا باپباراۋەر 

جىنسى، ئىجتىمائى ئورنى سهۋەبلىك بولۇشى، ھهرگىزمۇ ئىرقى، مىللىتى، دىنى، مهزھىپى، سىیاسى گورۇھ، 
شۇنداقال . ئهمهس بهلكى جهمئىیهتكه، تهبىئهتكه قوشقان ھهقىقى تۆھپىسى ئارقىلىق باھا بېرىلىشى كېرەك

یهرشارىدىكى ھهربىر جانلىقنىڭمۇ بىز ئىنسانالرغا ئوخشاش یهرشارىدىن تهڭ پایدىلىنىش ھوقۇقى 
  .ىڭمۇ ھهققى بارلىقى ئۇنتۇپ قېلىنماسلىقى كېرەكھۆرمهتلىنىشى، بۇ جایالردا باشقا جانلىقالرن

 ئهسىردە یهرشارى بىر گهۋدىلهشكهن ھهم مهدەنىیهت كۆپ قۇتۇپلىشىۋاتقان ۋاقىتتا، -21بولۇپمۇ ھازىرقى 
ئۆزىمىزنىڭ . مۇھهببهت، ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلىشىمىز الزىم-بىز دۇنیاغا تېخىمۇ كهڭ قورساقلىق، مېھىر

نى ئۆزلۈكسىز كېڭهیتىشىمىز، شۇنداقال تار یۇرتۋازلىق، ئىددىیۋازلىق، ئىزملىق، ئهسهبىیلىككه بىلىش دائىرىمىز
چۈنكى یهرشارىدا بىزدىن باشقا نهچچه مىلیارد ئىنسان، نهچچه یۈز دىن، نهچچه مىڭ . ئهگهشمهسلىكىمىز كېرەك

بىز ئۆزىمىزنىڭ مهنپهتىنىال . باریېزىق، نهچچه ئىرق ۋە نهچچه مىلیۇنلىغان تۈردىكى جانلىقالر -مىللهت، تىل
ئهمهس، پۈتكۈل تهبىئهتنىڭ مهنپهتىنى چىقىش قىلىشىمىز، ئۆزىمىزنىمۇ ئۆزگىنىمۇ تهڭ ئورۇندا قویۇپ 

 قۇیۇش لئارا یو-ھۆرمهتلىشىمىز، بهزىبىر ئۇقۇشماسلىق، توقۇنۇشالرنى تىنچ سۆھبهتلىشش بىلهن، ئىالج بار ئۆز
ھهرگىزمۇ بىردەملىك قىزىققانلىق، ئهسهبىیلىك، تهلۋىلىك، سهۋەبى بىلهن . سۆھبهت یولى بىلهن ھهل قىلىشىمىز

ئىددىیىۋى -ھهرقانداق بولۇپمۇ ھهرخىل سىیاسى. نۇرغۇن كىشىنى بهختسىزلىككه مۇپتىال قىلماسلىقىمىز الزىم
قىالرنى ئېقىمالرغا ئىنتایىن سوغۇققان بولۇشىمىز، ئۆزىمىزنىڭ بىردەملىك تهلۋە ھېسسىیاتىمىز بىلهن باش

ھازىرقى خهلقئارادىكى ھهرقایسى دۆلهتلهر ئىگه بولغان یادرو . تهلۋىلهرچه باالیىئاپهتكه ئىتتىرمهسلىكىمىز كېرەك
قورال ھهم زور كۆلهمدىكى قىرغۇچى قورالالر پۈتكۈل ئىنسانىیهتنى قىرىشقا یىتىپ ئېشىپال قالماستىن بهلكى، 

شۇڭالشقا ). نى یوق قىلىۋېتهلهیدۇ20هرشارىغا ئوخشاش پىالنتتىن یاكى ی( قېتىم یوق قىلىۋېتلهیدۇ20یهرشارىنى 
كۆلهملىك قىرغۇچى قورالالرنىڭ -بىزنىڭ ئاساسلىق نىشان ھهم دىققىتىمىز، ئىنسانىیهتتىكى بۇخىل كهڭ

كېڭىیىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا، تهبىئهتتىكى ھهرخىل كېسهللىكلهرنى تىزگىنلهشكه، ھهرخىل تهبىئى 
 ئاپهتلهرنى ئازایتىشقا، ئىنسانىیهت نوپۇسىنىڭ سۈپهتسىز زىیادە كۆپۈیۈپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا، ھهم سۈنئى

ئهسهبى ئىزىم، ئىددىیىنىڭ یامراپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا، ئىنسانىیهت -ھهرخىل شهكىلدىكى تهلۋە
، تۇرمۇشىمىزدىكى چهیتىشكهى كۈمۇھهببهتن-ئىتتپاقلىق، مېھىر-ئارىسىدىكى چۈشىنىش، ھهمكارلىق، ئىناق

مانا شۇنداق بولغاندا یاشاشنىڭ مهنىسى ئۆزلىكىدىن . ئهمهلى مهسىللهرنى ھهل قىلىشقا قارىتىشىمىز كېرەك
  .چىقىدۇ

ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى دەل شۇیهردىكى ئۆزلۈكسىز ئۆگىنىپ، ئۆزىمىزنىڭ ئادىمىیلىك 
خۇرام، كۆڭۈل توقلىقى بىلهن، -یۇقىرى كۆتۈرۈش، شۇنداقال خۇشالقىممهت ھهم دەرىجىمىزنى ئۆزلۈكسىز 

بىلىشنىڭ دەرىجىسىنى یهنىمۇ بىر بالداق كۆتۈرۈپ ھهقىقى ئادىمىلىككه یېقىنلىشىش، ھهقىقى ئادەمگه خاس 
  . یاشاشقا ئىنتىلىش كېرەك
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 لهززىتى كىشى تۇرمۇشنىڭ. ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى باشقىالردىن ئېلىشتىال ئهمهس
مۇھهببهتته، كۈیۈمدە، -بىلهن كىشى ئوتتۇرىسىدىكى یۈرەكنىڭ ھهقىقى چوڭقۇر قاتالملىرىدىن چىققان مىھىر

.  ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه ئىزدىنىش ھهم ئۆگىنىش، ئالغا بېسىشتا. شهخسىیهتسىز دوستانه ئاالقىدە
باشقىالرغا، جهمئىیهتكه، تهبىئهتكه قوشقان . ىداشۇغۇللىنىۋاتقان ئىشلىرىدىن كۆڭلىنىڭ ھهقىقى ئازادىلىك تېپىش

بىر ۋە پهقهت بىرال قېتىم كىلىدىغان ھایاتلىقتىكى یوشۇرۇن ئىقتىدارىنى ئهڭ زور دەرىجىدە . تىنسىز تۆھپىدە-ئۈن
ھهرخىل ئوڭۇشسىزلىق، چۈشكۈنلۈككه باش ئهگمهي، ھهقىقى غالىبالرغا خاس قهد .  جارى قىلدۇرۇپ یاشاشتا

  . ۇشتا، قهلبنىڭ چوڭقۇر قېتىدىكى ھهقىقى خۇشاللىق ھهم روھى خاتىرجهملىكته ئىپادىلىنىدۇكۆتۈرۈپ تۇر
ئهتراپىمىزغا قارایدىغان بولساق مۇۋەپپىقىیهت قازانغان كۆپلىگهن كىشىلهر ھایاتلىقنىڭ یۇقىرى 

، ئۇالر ئۆزىنىمۇ، ئۇالرنىڭ باشقىالر بىلهن بولغان ئهڭ مۇھىم پهرقى شۇیهردىكى. باسقۇچلىرىدىكى كىشىلهردۇر
، »جاپا«ئۇالر ئۈچۈن . تۆھپه قوشۇشنى ھهرگىز جاپالىق دەپ قارىمایدۇ. ئۆزگىنىمۇ تهڭ ئورۇندا قویىدۇ، ئویالیدۇ

ئۇالر ھایاتلىقنىڭ ھهقىقى مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ ئهھمىیىتىنى تولۇق چۈشىنىپ . ئۇقۇملۇق سۆز بولمایدۇ» ئازاب«
مانداقچه قىلغاندا . ۇ، روھلۇق بولىدۇ، چۈشكۈنلۈكتىن، ئازابتىن خالى بولىدۇئۇالر دائىمال كۆتۈرەڭگ. یهتكهنلهر

ئۇالر باشقىالرنى ئویلىماسلىقنى، . ئۇالرنىڭ ئازاب، جاپا چۈشهنچىسى باشقىالرنىڭدىن زور پهرقلىنىدۇ
ى ست، قایهدە تۇرسۇن، قایسى جهمئىیهئۇالر مهیلى نهگه بارسۇن، ن. تىرىشماسلىقنى ئۆزىگه ئازاب ھىس قىلىدۇ

ماڭغان ئىزىدىن گۈل . شارائىتتا یاشىسۇن ئۆزى تۇرۇۋاتقان مۇھىتقا ئىجابى تهسىرلهرنى ئېلىپ كىلىدۇ
شۇڭالشقا بىر جهمئىیهتنىڭ جۇشقۇنلىشىشى ھایات مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ . ئۈنىدىغانالر دەل شۇنداق كىشىلهردۇر

ھالبۇكى، شۇنداق كىشىلهردىن بولۇش . لىقكۆپلىكىگه باغ-ئهھمىیىتىنى تولۇق چۈشهنگهن كىشىلهرنىڭ ئاز
ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى . ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ ھایاتقا بولغان تهبىرىمىزنى یېڭىلىشىمىز، یاخشىلىشىمىز زۆرۈر

  .ئادىمىیلىككه، ھایاتقا بولغان دۇنیا قارىشىمىزنى تېخىمۇ بهك پاكلىشىمىز زۆرۈر
چلهندۈرۈپ، باشقىالرنىمۇ ئویالپ، ھۆرمهتلهپ، بىز ئۆزىمىزنى ھهر جهھهتتىن تاكامۇلالشتۇرۇپ، كۈ

بۇندىن كېیىن ھهرگىزمۇ قانچه كۈن ئۆتسه . جهمئىیهتنى، تهبىئهتنى، ھایاتلىقنى تېخىمۇ بهك سۆیۈشىمىز كېرەك
شۇنچه كۈن ئۆتتى دېمهستىن، ئۆزىمىز ۋە باشقىالر ئۈچۈن، جهمئىیهت ئۈچۈن مۇقىم بىر نىشان، مهقسهت، پىالن، 

ھهرگىزمۇ باشقىالر قانداق بولسا مهنمۇ . لىق تېخىمۇ كۆپ ، ساۋاب ئىشالرنى قىلىشىمىز زۆرۈرھهرىكهت ئارقى
ئۆزىمىزدىن، ئهتراپىمىزدىكى كىچىك ئىشالردىن باشالپ باشقىالرغا -ئۆز. شۇنداق بوالي، دېمهسلىكىمىز

ك ئادىتىمىزگه كۆیۈنۈشنى، ئۆزلۈكسىز یېڭىلىق یارىتىپ، ئۆگىنىپ ھهرجهھهتتىن ئىلگىرلهشنى ئۆمۈرلۈ
  . ئایالندۇرىشىمىز كېرەك

لېكىن، . ئهلۋەتته، یاشاشنىڭ ھهربىر باسقۇچلىرىدىكى بىزنىڭ ھایاتقا بهرگهن تهبىرىمىز ئوخشىمایدۇ
شۇنىسى ئېنىقكى، بىر ئاساسى قاراش ئاساسىدا نۇرغۇن قوشۇمچه تهبىرلهر پهیدا بولىدۇ، ئۆزگىرىپ تهرەققى 

ىیىسىگه تهسىر كۆرسىتىپ، ئادەمنىڭ یاشاشنىڭ قىممىتى ۋە ئهھمىیىتى مۇھىتمۇ ئادەم ئىدد. قىلدۇرىدۇ
مۇھهببهت -ھهممىدىن مۇھىمى بىزدە ئهڭ ئاساسلىق، یهنى مېھىر. توغرىسىدىكى قارىشىنى ئۆزگهرتىپ تۇرىدۇ

بىلهن ھۆرمهت ئاساسىدىكى قاراش بولغاندىال، قالغان سىرتقى ئامىل جىق ئۆزگهرسىمۇ، ئادەمنىڭ ئادىمىلىك 
ىممىتى ۋە ھایات مهنىسى سهلبى تهرەپكه ئۆزگهرمهستىن ئۆزلۈكسىز ئىجابى تهرەپكه ئۆزگىرىپ، تهرەققى قىلىپ ق

ئادەم ئۆزگىرىدۇ، ھهرمىنۇت، ھهر سائهت ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ، لېكىن ئادەمنىڭ ئادىمىلىك قىممىتى . تۇرىدۇ
ى بارغانسىرى قىممىتى چۈشۈپ ئۆزلۈكسىز ئېشىشى كېرەككى، ھهرگىزمۇ سىرتقى غىدىقلىنىشالر تۈپهیل

  . كهتمهسلىكى كېرەك
مۇھهببهت بېرىش ھهم -ھایاتنىڭ مهنىسى ھایاتلىقتىكى ئۆزلۈكسىز ئۆگىنىش، باشقىالرغا مېھىر

مۇھهببىتىگه ئېرىشىش، یېڭىلىق یارىتىش ۋە ھهرقانداق بېسىم، قىیىنچىلىق، ئوڭۇشسىزلىق، - باشقىالرنىڭ مېھىر
 .غایدەك مهزمۇت تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ھهقىقى قىیاپىتىنى تېپىۋېلىشتا ئىپادىلىنىدۇئازاب ئىچىدىمۇ یهنىال قارى

ھازىرقى ۋاقتىڭىز، كۈنىڭىز سىز ئىجابى، ئهھمىیهتلىك ئىشالرنى قىلسىڭىزمۇ ئۆتىدۇ، سهلبى تهسىرگه ئىگه 
ىڭىزمۇ، ئۆتىدۇ شۇ ئۆزىڭىزگه، باشقىالرغا ھېچقانداق ئهمهلىي ئهھمىیىتى بولمایدىغان ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزس-ئۆز

شۇڭالشقا ھازىرقى ھایاتلىقىمىزدىكى ھهربىر مىنۇتىمىزنى، ئىنتایىن ئهھمىیهتلىك ئىشالرغا سهرپ . بىركۈنىڭىز
یېڭى شهیئىلهر، ھادىسىلهر توغرىلىق ئۆگىنىشىمىز، ئویلىنىپ تهپهككۇر -مهسلهن، یېڭى. قىلىشىمىز كېرەك
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ئۈنۈمنى قولغا ھهقىقى 
ۋاقتىڭىزنى كهلتۈرۈش، 

ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 

ىگىشلىك ھهربىر ئىشنى ت
، تاپشۇرۇقالرنى ولۇق قىلىپت

ن تهپسىلى ئىشلىگهندى
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

  !ئۆتۈڭ

مۇھهببىتىنى قوبۇل -هببهت ئاتا قىلىشىمىز ھهم باشقىالرنىڭ مېھىرمۇھ-باشقىالرغا تېخىمۇ كۆپ مېھىر. قىلىشىمىز
قىلىپ، خۇشاللىقتىن تهڭ بهھىرلىنىشىمىز، ھهرقانچه ئېغىر كۈنلهر كهلسىمۇ، ئاكتىپ، ئۈمىدۋار، خۇشال خوراملىق 

ه پىش، روھى كهیپىیاتنى ساقالپ، شۇ ئىشالرنى یاخشى تهرەپكه بۇراشنىڭ ئامالىنى قىلىشىمىز، ھهرگىزمۇ ئۈژم
 ھادىسىلهرنى سىناپ بېقىشقا تهۋەككۇل ،ئاغزىمغا چۈش، دەپ ئولتۇرماسلىقىمىز، تېخىمۇ یېڭى ئىشالرنى

. قىلىشىمىز، یېڭىلىق یارىتىش ئارقىلىق تۇرمۇشىمىزغا یېڭىچه مهنه، خۇشاللىق، رازىمهنلىك ئاتا قىلىشىمىز كېرەك
 ھهرخىل ئازاب، ئوڭۇشسىزلىق، چۈشكۈنلۈك ئۈستىدىن چۈنكى بىر ئادەم ئاچچىقنى یهڭسىال باتۇر ئهمهس، بهلكى

غالىب كهلسه، ھهرخىل ئېرىشكهنلىرى بىلهن ئۆز قىممىتىنى باھالىماستىن، بهلكى باشقىالرغا قىلىپ بهرگهن، 
ىسا ئاندىن ھهقىقى باتۇر بولىدۇ،  ئۆز قىممىتىنى باھال بېرەلهیدىغان ئىشلىرى ئارقىلىق بهرگهن ھهم قىلىپقىلىپ

   . مۇۋاپپىقىیهتكه ئېرىشكهن بولىدۇھهقىقى 
  

  :ئویلىنىڭ
بىرىنجى، سىزنىڭ بۇرۇنقى كىشىلىك ھایاتقا بهرگهن تهبىرىڭىز بىلهن بۇ لېكسىیىدىن ئۆگىنىپ، ھىس 

  قىلغانلىرىڭىز ئارىسىدا قانداق ئوخشاشلىقالر، قانداق ئوخشىماسلىقالر بار؟
بهرگهن بولسا، سىز ئۇ ھالدا قانداق قىلىسىز؟ سىزمۇ ئىككىنجى، مۇبادا باشقىالر نادانلىقتىن سىزگه زەربه 

جاھاننىڭ رەپتارىغاقاراپ ئىش كۆرمهكچى بوالمسىز یاكى جاھاننى بىر كىشىلىك خۇشپۇراق گۈلگه 
  تولدۇرۇشنى ئویالمسىز؟

  ئۈچىنجى، سىزنىڭ ھازىرقى ھایاتقا بهرگهن تهبىرىڭىز قانداق؟
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  ئۈچىنجى لېكسىیه
  
  

  مهلگه ئاشۇرۇشنىشاننى بېكىتىش ۋە ئه
  

ئاشۇرۇش بولغان بولسا، ئۇ ھالدا ئىشقا مۇۋاپپىقىیهت بىزچه بولغاندا ئۆزىمىزنىڭ كۆڭلىمىزدىكى نىشاننى 
. مۇۋاپپىقىیهت ئۈچۈن چوقۇم ئۆزىمىز ئالدىن بېكىتكهن، كۆڭلىمىزدە ئویلىغان ھهرخىل نىشانالر بولۇشى زۆرۈر

ېكىتىلىشى بىزنىڭ ئۆمۈرلۈك مۇۋاپپىقىیىتىمىزنى، ئۆمۈرلۈك بولماسلىقى ھهم ئۇنىڭ قانداق ب-نىشاننىڭ بولۇش
نىشان شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنتایىن . ھایاتىمىزنىڭ قانداقلىقىنى، ھایاتلىق قىممهت دەرىجىمىزنى بهلگىلهیدۇ

مۇھىمكى، ئۇ كاللىمىزدىكى ئىددىیىنى تۇرمۇشىمىزدىكى ھهربىر ھهرىكهتنى، مهلۇم بىر ئىشقا یىتهكلهیدۇ، 
 شۇڭالشقا ئهمهلىیهتكه ئۇیغۇن كهلگهن نىشان تۇرغۇزۇش، . ھهرىكىتىمىز تهڭشهپ تۇرىدۇتوغرىالیدۇ،

 تۇرغۇزۇش ھهم ئۇنى ئهمهلىي ئىجرا قىلىپ، ئىشقا نىباشقىالرغا، جهمئىیهتكه، ھایاتىمىزغا پایدىلىق نىشانالر
.  نهتىجىلهرگه تولىدۇشۇندىال ئۆمۈرلۈك ھایاتىمىز ھهرخىل كۆڭۈللۈك جهریان ۋە. ئاشۇرۇش ئىنتایىن مۇھىم

ئىش بولۇپال قالماستىن، كۆڭۈللۈك نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئۆزى كىشىنى ئىنتایىن ھایاجانغا سالىدىغان 
بهلكى ئۇنى ئىجرا قىلىش جهریان ئهمهلىیىتىمۇ كىشىگه ئىنتایىن ھوزۇر ۋە خۇشاللىق ئاتا قىلىدىغان ئىش 

بولمىسا .  مهقسهد، قىسقا مۇددەتلىك نىشان، مهقسهد بولۇشى كېرەك بىر ئادەمدە ئۆمۈرلۈك نىشان،.بولۇشى كېرەك
نىشانى .  قىممىتى بولمایدۇ،ئادەم بىر ئۆمۈر یاشاپ تۇرۇپمۇ شۇ ئادەمنىڭ یاشىغىنىنىڭ تۈزۈك ئهھمىیىتى، رولى

 یوق ئادەم خۇددى دېڭىزدا نىشانسىز، نهگه بېرىپ نهدە توختىشىنى بىلمىگهن قولۋاققا ئوخشاش بولۇپ ئۇ
ئادەمنىڭ یاشىشى خۇددى ئاشۇ نىشانسىز قولۋاقنىڭ بىپایان دېڭىزدا لهیلهپ یۈرگىنىگه ئوخشاش ئهھمىیهتسىز، 

بىر ئادەمدە ئۆمۈرلۈك نىشان ۋە شۇنىڭغا ماس بولغان قىسقا مۇددەتلىك نىشان بولغانكهن، شۇ . نهتىجىسىز بولىدۇ
 تهڭشهپ نىدېمهك، نىشان ھهرىكىتىمىز. ىشىدۇئادەمنىڭ ئۆمۈرلۈك ھهرىكىتى شۇ نىشاننى بویالپ ئهمهلىیل

ئهلۋەتته، جىسىمالرنىڭ ھهرىكىتىمۇ گهرچه . تۇرغۇچى، بىزگه ئېنىق یولنى بېكىتىپ بهرگۈچى مایاتنىكدۇر
ھهرقاچان مۇقىم بىر نىشاننى مهركهز قىلىپ تۈز سىزىق بویىچه بولمىسىمۇ، لېكىن شۇ جىسىمنىڭ ھهرىكىتىگه 

ه، شۇ جىسىم شۇ نىشاننى مهركهز قىلىپ، ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىنى ھهرجهھهتتىن مۇقىم نىشان بېكىتىلگهچك
خۇددى شۇنىڭدەك، ئادەم ھهرىكىتىمۇ شۇ ئادەمنىڭ نىشانىنى مهركهز قىلىپ، . توغرىالپ، تهڭشهپ تۇرىدۇ

شاننىڭ نى. نىشاننىڭ قانداقلىقى ئادەمنىڭ قانداقلىقىنى بهلگىلهیدۇ. ئۆزلۈكسىز تهڭشىلىپ، توغرىلىنىپ تۇرىدۇ
جاھاندا «. ئۇلۇغ یاكى ئادەتتىكىچه بولۇشى شۇ ئادەمنىڭ قىممىتىنىڭ ئۇلۇغ یاكى ئادەتتىكىچىلىكىنى بهلگىلهیدۇ

نىشان بولسا، ھهرىكهت بولىدۇ،  ».قىاللماسلىق مهۋجۇت ئهمهس، پهقهت ئویلىیالماسلىقال مهۋجۇت- قىلىش
ىشان بولمىسا ئۇنىڭغا ماس ھهرىكهتمۇ، نهتىجىمۇ مۇبادا سىزدە ھېچقانداق ن. ھهرىكهت بولسا نهتىجه بولىدۇ

  . بولمایدۇ
ئهلۋەتته، ئالدىنقى لېكسىیىلهردە بىز مۇۋاپپىقىیهت توغرىلىق تهپسىلىي تۇنۇشقا ئىگه بولدۇق، ھهمدە  

دېمهك مۇۋاپپىقىیهتنىڭ . یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى توغرىلىق ئۆزىمىزدە توغرا بولغان چۈشهنچه شهكىللهندى
مهسلهن، . جهھهتتىن بولغانىكهن، شۇنىڭغا ماس بولغان نىشاننىڭ ئىپادىسىمۇ ھهرخىل بولىدۇئىپادىسى ھهر

قاتارلىق ... كهسىپ، ئىقتىساد، كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئائىله مۇناسىۋىتى، ئۆگىنىش، ساالمهتلىك، روھى كهیپىیات
  . ھهربىر ساھهدىمۇ ئۆزىمىزگه خاس نىشان، مهقسهد بولۇش كېرەك

.  مۇھىملىقى ۋە قایسى جهھهتلهردىن نىشان بولۇشى ھهممىمىزگه ئایان بولدىخوش، نىشاننىڭ
  ئۇنداقتا قانداق نىشانالرنى بېكىتىش، ۋە ئۇالرنى قانداق ئهمهلگه ئاشۇرۇش كېرەك؟ 

بېكىتكهن نىشانىمىز چوقۇم ئۆزىمىز تۇرمۇشىمىزدا ئهمهلىي یهتكهن، باشقىالر یىتىپ ئۈلگۈرگهن، شۇنداقال 
  شۇنداقالهتىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتمىغانھۆرمىتى، مهنپ-تكهن نىشانىمىز باشقىالرنىڭ ئىززەتبىزنىڭ بۇ یه

 ھهرگىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ یهتكهن . بولۇشى كېرەك بولغانئۆزىمىزگه، باشقىالرغا، خهلققه، جهمئىیهتكه پایدىلىق

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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 ئۆز مهقسىدىمىزگه یىتىش ئۈچۈن ز، ئىشنى قىلماسلىقىمىىیانغا ئۇچرىتىدىغاننىشانىمىز بهدىلىگه باشقىالرنى ز
بىزنىڭ بۇ . باشقىالرغا روھى، جىسمانى، ئىقتىسادى جهھهتتىن، بېسىم، ئازاب ئېلىپ كهلمهسلىكىمىز كېرەك

مۇھهببهت ئېلىپ كېلىدىغان نىشان بولۇشى - باشقىالرغىمۇ بهخت، ئىشهنچ، ئۈمىد، مېھىر،نىشانىمىز ئۆزىمىزگىمۇ
. ندىن ھهقىقى ھایاتنىڭ مهنىسى چىقىدۇ ھهم مۇۋاپپىقىیهتنىڭ ئهھمىیىتى بولىدۇزۆرۈر، شۇنداق بولغاندىال ئا

. بېكىتكهن نىشانلىرىمىز چوقۇم بۆلۈپ ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان، ئهمهلى تهكشۈرگىلى بولىدىغان بولۇشى كېرەك
ى جاۋاب بېرىڭالر ھهم  ئۈچۈن تۆۋەندىكى سۇئالالرغا تهپسىلالركىتىۋېلىشىڭئۆمۈرلۈك، قىسقا مۇددەتلىك نىشان بې

  :جاۋابىنى كۈندىلىك خاتىرەڭلهرگه یېزىۋېلىڭالر
  ئۆمۈرلۈك نىشان توغرىسىدا

بىرىنجى، سىزنىڭ قایسى جهھهتته زور ئاالھىدىلىكىڭىز، قىزىقىشىڭىز بار؟ قایسى جهھهتلهردە سىز 
  ئۆزىڭىزنى تېخىمۇ بهك یىتىلدۈرۈشنى، تهرەققى قىلىشنى خاالیسىز؟

بولۇپ، سىزنىڭ ئاالھىدىلىكىڭىز، سۇئال ئۆزىڭىزگه توغرا دىئاگنوز قویغۇزىدىغان - ئۆزبۇ سۇئال سىزنىڭ
قىزىقىشىڭىزنىڭ قانداقلىقىنى، ئۆزىڭىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئۈمىد، ئارزۇیىڭىزنىڭ، تهرەققىیات یۆنىلىشىڭىزنىڭ 

. ورنىدا تۇرۇپ باھا بىرىڭشهخس ئ-3ئۆزىڭىزگه خۇددى -بۇ سۇئالغا نىسبهتهن ئۆز. قانداقلىقىنى بهلگىلهیدۇ
یهنى ئۆزىڭىزنىڭ ھهرقایسى جهھهتلهردىكى، مهیلى چوڭ مهیلى كىچىك بولسۇن ھهربىر ئاالھىدىلىك، 

ئۆزىڭىز تهرەققى قىلىشىم، -قىزىقىشىڭىز، ئۆزىڭىز خۇشاللىق ھىس قىلىدىغان ئىشنى یېزىپ چىقىڭ، شۇنداقال ئۆز
  . ربىر نۇقتىنى ئهستایىدىل ئویلىنىپ یېزىپ چىقىڭتېخىمۇ بهك یىتىلىشىم كېرەك، دەپ قارىغان ھه

ئىككىنجى، سىزنىڭ شۇ قىزىقىشىڭىز، ئاالھىدىلىكىڭىز تېخىمۇ تهرەققى قىلىپ، ھېچقانداق سىرتقى 
) مهسلهن، ھهرخىل بېسىم، كۆڭۈلسىزلىك، قىیىنچلىقالرنى ئویالشمىغان ئهھۋالدا(ئامىلنىڭ پاسسىپ تهسىرىسىز 

 سىزنىڭ بىر ئۆمۈر شۇغۇللىنىدىغان كهسپىڭىز یاكى ئۆزىڭىز بىر ئۆمۈر یهتمهكچى زورىیىپ بۇندىن كېیىنكى
بولغان نىشانىڭىز، قىلماقچى بولغان ئىشىڭىزغا ئایلىنىپ قالغاندا، ئۇ ھالدا سىز مۇشۇ ئۆمرىڭىزدە زادى قایسى 

جهمئىیهتكه تېخىمۇ ،  بهخىتئىش بىلهن، قایسى كهسىپ بىلهن بىر ئۆمۈر شۇغۇللىنىپ ئۆزىڭىزگه، باشقىالرغا
  تۆھپه قوشۇشنى خاالیسىز؟كۆپ 

بۇ سۇئالنى ئهستایىدىل ئویلىنىپ بېقىڭ، مۇبادا ھېچقانداق سىرتقى مۇھىتنىڭ بېسىمى بولمىسا، سىز 
قایسى كهسىپنى ئۆزىڭىزگه ئۆمۈرلۈك كهسىپ قىلىپ تاللىشىڭىز مۇمكىن ھهم ئۆزىڭىزگه بىر ئۆمۈر قىلماقچى 

  .  نىشان قىلىشىڭىز مۇمكىنبولغان، یهتمهكچى بولغان
ئۈچىنجى، سىز مۇشۇ بىر ۋەپهقهت بىرال قېتىم كېلىدىغان ھایاتتا قانداق ئىشالرنى قىلماقچى، 

  قانداقراق ئادەم بولماقچى، قانداقراق نىشانالرغا یهتمهكچى؟
زنى بۇ سىزنىڭ ئۆمۈرلۈك نىشانلىرىڭىز بولۇپ، سىزنىڭ ھازىردىن باشالپ بۇندىن كېیىنكى بىرئۆمرىڭى

  . پىالنلىشىڭىزدۇر
نىشانلىرىڭىز بىلهن ھازىر ئوتتۇرىسىدىكى یىل ئارىلىقىنى كهلگۈسى تۆتىنجى، شۇ یهتمهكچى بولغان 

 یىل 10 یىل ئىچىدە یهتمهكچى بولغان نىشاننى، بۇندىن كېیىنكى 20بېكىتىڭ ھهمدە بۇندىن كېیىنكى 
 یىل ئىچىدە 1 یىل، 2شاننى، بۇندىن كېیىنكى  یىل ئىچىدە یهتمهكچى بولغان نى5ئىچىدە، بۇندىن كېیىنكى 

  . یهتمهكچى بولغان نىشاننى، قىلماقچى بولغان ئىشالرنى پىالنالڭ ھهم بېكىتىۋېلىڭ
بۇنداق قىلىش سىزنىڭ ئاشۇ ئۆمۈرلۈك نىشانلىرىڭىزغا ئهمهلىي ۋاقىت چهكلىمىسى بېكىتكهنلىك بولۇپ، 

  .  سىزدە ئهمهلىي ھهرىكهت كۈچى پهیدا قىلدۇرىدۇسىزنىڭ كۆڭلىڭىزدە ئېنىق بىر سان تۇرغۇزىدۇ ھهم
 یىل ئىچىدە یهتمهكچى بولغان نىشاننى، قىلماقچى بولغان ئىشالر، ھهربىر پهسىل، 1بهشىنجى، شۇ 

  . ھهربىر ئاي، ھهربىر ھهپته، ھهربىر كۈنگه بۆلۈپ، پارچىالڭ
ایغا، پهسىلگه بۆلۈپ مۇبادا شۇ نىشانغا یىتىش ئۈچۈن شۇ نىشاننى ھهربىر كۈنگه، ھهپتىگه، ئ

بۇنداق قىلسىڭىز سىز شۇ بىر كۈنلۈك نىشاننى ئىشقا ئاشۇرغان، ئاشۇرمىغىنىڭىزغا ئاساسهنال . ئورۇنالشتۇرۇڭ
ھهربىر بۆلهككه بۆلۈنگهن نىشانالرنى كۈندىلىك خاتىرىڭىز ھهم یانچۇق . مۇۋاپپىقىیىتىڭىزگه باھا بېرەلهیسىز

  . دەپتىرىڭىزگه تهپسىلى یېزىڭ
جى، شۇ ھهربىر كۈندىكى نىشاننى  بولسا، سىز ھېچقانداق سىرتقى پاسسىپ تهسىرلهرنىڭ ئالتىن
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یهنى شۇ نىشاننى ئىجرا قىلىدىغانغا كونكرېت ۋاقىت . تهرۇزىسىز ۋاقىتالردا ئىجرا قىلىپ بولۇڭ-دەخلى
  . چهكلىمىسى قویۇڭ

هرلىك ۋاقىت بولغاندىن یهنى، سىزدە شۇ كۈنى یىت. شۇ كۈنى قىلىدىغان ئىشنى شۇ كۈنى قىلىۋېتىڭ
كېیىن، سىزگه بۇندىن كېیىنكى ھایاتىڭىزدا ئهڭ مۇھىم بولغان شۇ كىچىك، كۈندىلىك نىشاننى ئورۇنلىۋېتىپ 

  . ئاندىن باشقا ئىشقا یۆتكىلىڭ
یهتتىنجى، شۇ نىشانىڭىزغا یېتهلهیدىغان ئۇسۇل، جهریان، باسقۇچ، نىشانالرنى كۈندە شۇ نىشاننىڭ 

  . ۇنۇش ئهھۋالىغا ئاساسهن، تهڭشهپ، تۈزىتىپ تۇرۇڭئهمهلىي ئىجرا بول
چۈنكى نىشانمۇ ئادەمنىڭ بىلىش دائىرىسىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئهگىشىپ، ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ، ھهم شۇ 

، ھهم بهزىبىر ئۇچىراپمۇ تۇرىدۇنىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش جهریانىدا ھهرخىل پاسسىپ ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه 
بۇنداق چاغدا شۇ نىشاننى، ئۇسۇلنى ئۆزلۈكسىز . ېگهندەك ئۈنۈمى بولماسلىقى مۇمكىنئۇسۇلالر ئهمهلىیهتته د

شۇڭالشقا شۇ بىر كۈنلۈك، ھهپتىلىك، ئایلىق نىشاننى . تهڭشهپ، توغرىالپ تۇرىشىمىزغا توغرا كىلىدۇ
تمهكچى بولغان بېكىتكهنمىز، دېمهك شۇ بىر كۈن قىلىدىغان ئىشالر، شۇ ھهپتىدە یىتىدىغان نىشان، شۇ ئایدا یه

بولغان نىشان ھهم قىلماقچى بولغان ئىشالر سىزنىڭ ئاللىقاچان كۈندىلىك خاتىرىڭىزدە چىرایلىق ئورۇن ئېلىپ 
 بۇ چاغدا سىزنىڭ شۇ كۈندىلىك ھهرىكىتىڭىز، ۋاقىت ئورۇنالشتۇرىشىڭىز چوقۇم شۇ كۈندە سىز .بۇلىدۇ

ۇغ بولغان نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئاساس قىلىشى یهتمهكچى بولغان شۇ كىچىك، ئاددى ئهمما ئىنتایىن ئۇل
  . كېرەك

. ئارا گىرەلىشىپ كىتىش كېرەك-ئۆمۈرلۈك ئۇلۇغ نىشان بىلهن قىسقا مۇددەتلىك، قوللىنىشچان نىشان ئۆز
بىرىگه زىت، زىددىیهتلىك بولۇپ -ھهرگىزمۇ قىسقا مۇددەتلىك نىشان بىلهن ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشان بىر

 ئېلىپ خوراملىق- بېكىتكهن نىشانىمىز، قىلماقچى بولغان ئىشىمىز بىزگه تېخىمۇ بهك شادقالماسلىقى، شۇ
ھهرگىزمۇ . خوراملىق ئېلىپ كېلىشى كېرەك-مۇھهببهت، شاد-، جهمئىیهتكه تېخىمۇ بهك مېھىرغا، باشقىالرشىىلېك

.  قىلماسلىقى كېرەكئۇ ئۆمۈرلۈك نىشان بىزنىڭ ئازابلىنىشىمىز، چىشىمىزنى چىشلهپ چىدىشىمىزنى ئاساس
ھهم بۇنداق نىشان . چۈنكى بۇنداق قىلغاننىڭ ھېچقانداق ئهمهلىي ئۈنۈمى، ئهمهلىي قىممىتى، رولى بولمایدۇ

ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولمایدىغان نىشان بولۇشنىڭ ئۈستىگه، سىزگه تېخىمۇ روھى، جىسمانى، ئىقتىسادى 
دېمهك، شۇ ئۇلۇغۋار، ئۆمۈرلۈك نىشان . ۈرىۋېتىدۇجهھهتتىن یۈك بولۇپ، سىزنى تېخىمۇ بهك چۈشكۈنلهشت

بولۇشمۇ مۇھىم، شۇنىڭدەك شۇالرنى ئهمهلىي ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان قىسقا مۇددەتلىك، یىللىق، پهسىللىك، 
مۇبادا سىز ئۆمۈرلۈك نىشان بېكىتىپ، لېكىن . ئایلىق، ھهپتىلىك، كۈندىلىك نىشانالرغا بۆلۈشمۇ ئىنتایىن مۇھىم

 ىڭىزغاقىسقا مۇددەتلىك نىشانغا بۆلۈپ ئىجرا قىلمىسىڭىز ، بهرىبىر ئۇ ئۆمۈرلۈك نىشانىڭىز قۇرۇق خىیالئۇالرنى 
ئۆمۈرلۈك نىشان پهقهتال ئۇ . باشقا ئىش ئهمهسساقلىنىشڭىزمۇ تهس بۇلىشى مۇمكىن، ئایلىنىپ قېلىشتىن 

تاكى شۇ نىشان ئىشقا ئاشمىغۇچه، . سسىزنىڭ بىر ئۆمۈردە یهتمهكچى بولغان، قىلماقچى بولغان ئىشىڭىزال خاال
جىق كىشىلهردە ئۆمۈرلۈك نىشان بولسىمۇ، شۇنى ئهمهلىي ئىجرا .  سۈپىىدە تۇرىدۇخىیال-ئۇ پهقهت قۇرۇق خام

قىلىدىغان كونكرېت كۈنگه، ھهپتىگه، ئایغا، پهسىلگه، یىلغا بۆلۈنگهن نىشان بۆلۈنگهن قىسقا مۇددەتلىك نىشان 
 ئایىرىلماستكهن قىسقا مۇددەتلىك نىشانى بىلهن ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشانى ئوتتۇرىسىدا بولمىغاچقا، یاكى بېكى

 ئۆتۈپ، كۈندە نىمه قىلىشىنى بىلهلمىگهننىشانسىز ئادەتتىكىچه باغلىنىش بولمىغاچقا، ئۇالرنىڭ كۈنى یهنىال 
ئاغزىدا شهھهر ئالىدىغان،  باشقىالرنىڭ نهزىرىدىكى  بولمىسمۇ، بىراق كۆڭلىدە ئۇلۇغۋار پىالنى بارھالدىكى

بىرىگه زىچ -ئۆمۈرلۈك نىشان بىلهن قىسقا مۇددەتلىك نىشان بىر.  بولۇپ قالىدۇلهردىن خىیالپهرەس كىش
سىزنىڭ یهتمهكچى بولغان ئېیىتقاندا مانداقچه . كېرەكمۇناسىۋەتلىك بولۇشى، چهمبهرچاس باغلىنىپ كېتىشى 

لۇغۋار بولسا، ئهڭ یاخشىسى سىزنىڭ شۇ نىشان بویىچه بۆلگهن ئۆمۈرلۈك نىشانىڭىز قانچه گۈزەل، قانچه ئۇ
گهرچه كۈندىلىك .  كېرەكڭىزبولۇشىقىالالیدىغان سىز  ،كۈندىلىك نىشانىڭىزمۇ شۇنچه گۈزەل، شۇنچه ئۇلۇغۋار

ته ، ھهیرەتىغانئادەتتىكى كىشىلهر قىاللمیىغىلىپ ئىشالر ئاددىیدەك تۇرسىمۇ، مۇشۇنداق ئاددىیلىقالر كۆپىیىپ، 
  . ئىشالرغا ئایلىنىدۇنهتىجىلىك ئۇلۇغ قالىدىغان 

  قىسقا مۇددەتلىك نىشان توغرىسىدا
ئۆمۈرلۈك نىشان بولغانىكهن، شۇنىڭغا ماس قىسقا مهزگىل ئىچىدە یىتىدىغان نىشانمۇ بېكىتىلىشى 
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ىدىكى بۆلىكىنى ئهلۋەتته، قىسقا مۇددەتلىك نىشان بىزنىڭ شۇ ئۇلۇغۋار نىشاننىڭ شۇ قىسقا مهزگىل ئىچ. زۆرۈر
ئۆز ئىچىگه ئېلىش بىلهن بىرگه، شۇ ۋاقىتتا بىز ئۇچرىغان نۇرغۇنلىغان كونكرېت مهسىللهرنى ھهل قىلىشنى، 

یهنى قىسقا نىشاننىڭ ئىچىدە بىز دەماللىق یولۇققان، قىلماقچى . دۇغان بۇلىكونكرېت ئىشالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئال
ئۆمۈرلۈك نىشاننىڭ شۇ قىسقا مهزگىللىك بۆلۈنگهن قىسىمىمۇ بولغان یهتمهكچى بولغان نىشانمۇ، ھهم شۇ 

مۇۋاپپىقىیهت ئىچىدە  نىشانمۇ بىزنىڭ شۇ قىسقا مۇددەتقىسقا مۇددەتلىك . بولۇشى كېرەك
  . قازىنالمىغانلىقىمىز ئىپادىلهپ بىرەلهیدۇ-قازانغان

  :قىسقا مۇددەتلىك نىشاننى بېكىتىش ھهم ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن
ىز ئۆمۈرلۈك نىشانىڭىزغا ئاساسهن، بۇندىن كېیىنكى بىر ئاي ئىچىدە شۇ ئۆمۈرلۈك بىرىنجى، س

   .نىشانىڭىز بویىچه قىلماقچى بولغان ئىشىڭىز، یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىزنى بىلىۋېلىڭ
ئۆمۈرلۈك نىشان بۇندىن كېیىنكى بىر ئاي ئىچىدە یهتمهكچى بولغان . بۇنى ئابایا ئېیتىپ ئۆتكهنىدىم

  .  بۆلۈنىشى كېرەكنىشانغا
ئىككىنجى، بۇندىن كېیىنكى بىر ئاي ئىچىدە سىز ھهرقایسى جهھهتلهردە یولۇققان ئهمهلىي ئهھۋالغا 

  . ئاساسهن، ئېنىق بىر نىشان بېكىتىڭ
سىزنىڭ ئۇ نىشانىڭىز سىزنىڭ شۇ بىر ئاي ئىچىدە یولۇققان ھهم ھهل قىلمىسا بولمایدىغان ئىشلىرىڭىز 

  . پ ئاساسى نىشانىڭىزغا ماسالشتۇرۇڭ كونكرېت ھهپته، كۈنگه بۆلۈپ ئورۇنالشتۇرۇبولۇپ، شۇ ئىشالرنىمۇ
ئۈچىنجى، ھهربىر كۈنى قىلىدىغان ئىشلىرىڭىزنى، یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىزنى، بولسا شۇ 

  . كۈندىكى ۋاقىتقا بۆلۈپ ئورۇنالشتۇرۇڭ
النىڭىزدا بولغاچقا سىز شۇ كۈننى  ئېنىق بىر نىشان ئىچىڭىزدە، پىىڭىز قىلغاندا ھهربىر كۈنشۇنداق

 قىالرىڭىزنى بىلهلمهي قایسىنى بالدۇرھهم . ھهرھالدا ئهھمىیهتلىك، نىشانلىق، نهتىجىلىك ئۆتكۈزەلهیسىز
  . تىڭىرقاپ قالمایسىز

تۆتىنجى، ھهركۈنى قىلماقچى بولغان ئىشىڭىزنى، یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىزنى بولسا كىچىك 
  .، یانچۇقىڭىزغا سېلىۋېلىڭبىرپارچه قهغهزگه یېزىپ

بۇنداق قىلغاندا شۇ نىشانىڭىز چوقۇم ھهرۋاقىت ئىسىڭىزدە تۇرىدۇ ھهم سىزنى ئۆزلۈكسىز 
مۇبادا سىز شۇ كۈنى ئۆزىڭىز پىالنلىغان، نىشانلىغان ئىشنى قىلىۋااللىسىڭىز كۆڭلىڭىز . ھهرىكهتلهندۈرۈپ تۇرىدۇ

ك كىچىك مۇۋاپپىقىیىتىڭىز بۇندىن كېیىنلىك زور، ئۆمۈرلۈك دېمهك شۇ كۈنلۈ. ئىنتایىن زور شادلىققا چۆمىدۇ
شۇ كۈنلۈك قىلىدىغان ئىشقا، یهتمهكچى بولغان نىشانغا سهل ئهگهر ،  قالىدۇمۇۋاپپىقىیىتىڭىزنىڭ ئاساسى بولۇپ

ك ھهربىر كۈنلۈك، سائهتلى. بۇلۇپ قالىدۇقارىشىڭىز بۇندىن كېیىنكى ئۆمۈرلۈك مۇۋاپپىقىیهتكه سهل قارىشىڭىز 
تاكى شۇ كۈنى شۇ كۈنلۈك . ئىشنى پۈتتۈرۈشكه، شۇ كۈنلۈك، سائهتلىك نىشانغا یىتىشكه ھهرگىز سهل قارىماڭ

  .  یىتىپ بولمىغۇچه ھهرگىز بولدى قىلماڭغاپىالنلىغان ئىشنى قىلىپ بولمىغۇچه، شۇ كۈنلۈك نىشانىڭىز
ھىس قىلغان ۋاقتىڭىزدا، بهشىنجى، ھهركۈنى ئۇخالیدىغان ۋاقىتتا، یاكى ئۆزىڭىز سهل زېرىكىش 

كى شۇ ۋاقىتت. قىلىپ تهسهۋۋۇر مۇۋاپپىقىیهت قازانغان چېغىڭىزدىكى سىمایىڭىزنى بىر قۇرئىلگىرىكى بۇندىن 
شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۆزىڭىز . یهنىمۇ بىر ئهسلهپ چىقىڭىڭىزنى ھهم شۇ نىشانغا یىتىش جهریانىدىكى خۇشاللىق

پهیدا  دائهتراپىڭىزنىڭ ئۆزىڭىز ىغان چېغىڭىزدىكىز، شۇ ئىشنى قىلمیهتمىسىڭىمۇبادا شۇ كۈنى شۇ نىشانغا 
  . پ بېقىڭبولىدىغان سهلبى تهسىرنى، كۆڭۈلسىزلىك، ئازابالرنى ئویال

سىقىلىش، -بۇنداق قىلىش سىزنى شۇ كۈندىكى ۋە بۇندىن كېیىنكى ۋاقىتالردىكى ھهرخىل ئىچ
،  بۇلىدۇئاندىن شۇ كۈنلۈك نىشاننى ئىشقا ئاشۇرغىلىمۇشۇنداق قىلغاندىال . زېرىكىشتىن خاالس قىلدۇرىدۇ

مۇشۇنداق ھهربىر كۈنلۈك نىشان ئىشقا ئېشىش ئارقىلىق، شۇ ئایلىق، شۇ یىللىق، ئۆمۈرلۈك نىشاننى ئىشقا 
  . ئاشۇرغىلى بولىدۇ

ئالتىنجى، ھهركۈنى ئۇخالشنىڭ ئالدىدا، ئهتىگىنى ئورنىدىن تۇرغىنىڭىزدا ئهتىلىك، ۋە شۇ كۈنلۈك 
تمهكچى بولغان نىشانىڭىزنى، قىلماقچى بولغان ئىشىڭىزنى بىر قۇر ئهسلهپ چىقىڭ، یاكى شۇ نىشانىڭىزنى یه

 چاپلىغان بولسىڭىز، شۇ كارىۋات بېشىدىكى نىشاننى قایتا بىر قېتىم ئوقۇپ، كۆز نىڭ بېشىغا كارىۋېتىڭىز
  . یۈگۈرتۈپ چىقىڭ
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رنى كۆپ كۆرىدىغان جایغا ئورۇنالشتۇرۇپ، ئهتىلىك ۋە شۇ كۈنلۈك نىشاننى بىلىۋېلىش ھهم ئۇال
بۇنداق قىلغاندا سىزنىڭ شۇ كۈندىكى قىلىدىغان ئىشىڭىزغا نىسبهتهن سىزدە . چاپالش ئىنتایىن مۇھىم

  . نىشان، مهقسهد، ئىشهنچ تۇرغۇزىدۇسهگهكلىك 
ندا، ئىچىڭىز  یېرىم بولغاندا، نىمه قىالرىڭىزنى بىلمهي گاڭگراپ قالغازكۆڭلىڭىھهر قېتىم یهتتىنجى، 

سىقىلغاندا یاكى ھورۇنشىپ قاالي دېگهندە، شۇ كۈندىلىك نىشان، بۇندىن كېیىنكى ئۇزاق مهزگىللىك، 
  .ئۆمۈرلۈك نىشانالرنى قىلىدىغان ئىشالرنى قایتا بىر قېتىم یېزىپ چىقىڭ

بۇنداق قىلىش سىزدە مۇئهییهن یاشاش قارىشى، مهقسىدى پهیدا قىلىپ، سىزنى شۇ خىل ناچار 
ھهیدەكچىلىك ئىشنى یپىیات، ھالهتتىن تېزدىن قۇتۇلدۇرۇپ، نىشانىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرىشىڭىزغا زور یارىدەم كه

  .قىلىدۇ
سهككىزىنجى، شۇ قىسقا مۇددەتلىك نىشانىڭىز، مهلۇم بىر جهھهتتىنال ئهمهس، بهلكى كۆپ 

  . جهھهتتىكى نىشان بولۇشى كېرەك
ىزمهت جهھهتتىنال نىشان بېكىتمهستىن، بهلكى باشقا یهنى، سىز مهلۇم ئۆگىنىش جهھهتتىنال، خ

یهنى كىشىلىك مۇناسىۋەت، . ساھهدىكى نۇرغۇن ئىشالر توغرىلىقمۇ ئېنىق نىشان بېكىتىشىڭىز ئىنتایىن زۆرۈر
 بۇ نىشانالر سىز ئۆزىڭىز قىلماقچى بولغان .قاتارلىق... كهیپىیاتنى تهڭشهش، ئىقتىساد، ئۆگىنىش، ئارام ئېلىش 

ھهرگىزمۇ ئۆگىنىش جهھهتتىال نىشان بېكىتمهي، ئىقتىساد، ئۆرلهپ . داق ئىشالر توغرىسىدا بولسا بولىدۇھهرقان
قاتارلىق سىز یولۇققان كۆپ جهھهتلهردە نىشان بېكىتىشىڭىز ... ئوقۇش، كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئائىله مۇناسىۋىتى

  . كېرەك
قىلىپ دىغان، ئهمهلىي ئۆلچىگىلى بولىدىغان توققۇزىنجى، شۇ نىشانىڭىز چوقۇم ئهمهلىي یهتكىلى بولى

  . ئېنىق بېكىتىلىشى زۆرۈر
، یاخشىراق نومۇر  دەیمهنیهنى بۇندىن كېیىن یاخشىالنسامكهن دەیمهن، ئوبدانراق خىزمهت تاپسامكهن

بهلكى سىزنىڭ بېكىتكهن . ئالسامكهن، دەیمهن، دەیدىغان تۇتۇق قاراشالرنى نىشان قىلىۋالماسلىق كېرەك
بولۇشى، ھهرگىزمۇ نىشان  ئېنىق ،ىڭىز چوقۇم ئهمهلىي ئىجرا قىلى بولىدىغان ھهم یهتكىلى بولىدىغاننىشان

ھهربىر نىشانىڭىز چوقۇم ئىنتایىن . سۆزلهر بىلهن ئىپادىلهنمهسلىكى كېرەكمۈجمهل تۇتۇق، ئۇققىلى بولمایدىغان 
قىرى نومۇر ئېلىشنى نىشانلىدىڭىز، ئۇنداقتا مهسلهن، سىز ئىمتىھاندا یۇ. تهپسىلى، ئېنىق، ئوچۇق بولۇشى كېرەك

پۇل تاپماقچى بولدىڭىز، ئۇنداقتا زادى . سىز بۇ ئىمتىھاندا قانچه نومۇر ئالماقچى بۇ چوقۇم ئېنىق بولۇشى كېرەك
خىزمهت تاپماقچى، زادى قانداقراق شارائىت، . قانچىلىك ساندا پۇل تاپماقچى، بۇمۇ ئېنىق بولۇشى كېرەك

  . پتىكى خىزمهت تاپماقچى بۇمۇ ئېنىق بېكىتىلىشى كېرەكقانداقراق تهله
  . ئونىنجى، شۇ نىشاننى ئىجرا قىلمۇغچه ھهرگىز بوشاشماڭ، قهتئىي داۋامالشتۇرۇڭ

سىز دەل . سىز شۇ كۈنى ئۆزىڭىزگه ھهرجهھهتتىن بېكىتكهن نىشانالرنى ئىجرا قىلدىڭىز، دەیلى
قىلىق، بۇخىل ئىلگىرىلهش بارغانسېرى كۆپىیىپ كېیىنچه زور ئازدىن ئىلگىرىلهش ئار-مۇشۇنداق ھهركۈنلۈك ئاز

شۇڭالشقا ھهممه جهھهتتىن ئۆزىڭىزگه ماس نىشان بېكىتىش ھهم بۇنداق نىشان . مۇۋاپپىقىیهتكه ئاساس بولىدۇ
بۇنداق بولغاندا ئادەم بارغانسىرى . بىلهن یاشاشنى بىر ئۆمۈر، تاكى تىنىق توختىغىچه داۋامالشتۇرۇش كېرەك

هممهللىككه یۈزلىنىدۇ، تېخىمۇ بهك پىشىدۇ، ھایاتتىن تېخىمۇ نۇرغۇن مهنىلهرنى چىقىرىدۇ، ھایاتى مۇك
شۇڭالشقا ئۆزلۈكسىز ئىلگىرلهش، . نۇرغۇنلىغان خۇشاللىقالرغا، ھایاجانغا، ئهھمىیهتكه، قىممهتكه تولىدۇ

اننى ئىشقا ئاشۇرۇشال ئهلۋەتته نىش. ئۆزلۈكسىز نىشان بېكىتىش ھهم ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش كېرەك
خۇشاللىنارلىق ئىش بولماستىن، بهلكى شۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش جهریانىمۇ ئوخشاشال خۇشاللىنارلىق، كۆڭۈل 

  . ئازادىلىك ئېلىپ كېلىدىغان ئىش بولۇشى كېرەك
  

  :ئویلىنىڭ
قارىشىڭىز بىرىنجى، ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشان بىلهن قىسقا مۇددەتلىك نىشان توغرىسىدىكى بۇرۇنقى 

  بىلهن ھازىرقى قارىشىڭىز ئارىسىدا قانداق ئوخشاشلىق، ئوخشىماسلىق بار؟
ئىككىنجى، ئۆزىڭىزنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋە قىسقا مۇددەتلىك نىشانىڭىزنى بېكىتتىڭىزمۇ؟ بېكىتكهن 
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 

نكى لېكسىيىگه كېيىن كېيى
 ! ئۆتۈڭ

 پىالنالرنى بولسىڭىز ئۇ نېمه؟ قىسقا مۇددەتلىك نىشانچۇ؟ شۇ قىسقا مۇددەتلىك نىشاننى ئىشقا ئاشۇرىدىغان
  تۈزدىڭىزمۇ؟

ئۈچىنجى، شۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش جهریانى بىلهن نهتىجىسى، سىزگه قانداق خۇشاللىقالرنى 
  ھېچقانداق نىشانى یوق تۇرمۇش سىزگه قانداق ئازاب ئېلىپ كېلىدۇ؟سىزنىڭچه ئېلىپ كېلىدۇ؟ 

  یوق؟- تۆتىنجى، سىز بۈگۈنكى نىشانىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرالىدىڭىزمۇ
شۇمچه، یۇقارىقىالرنىڭ جاۋابىنى كۈندىلىك خاتىرە ھهم یانچۇق دەپتىرىڭىزگه ئالدىنقى لېكسىیىلهرگه قو(

  . )ئوخشاشال ئىنتایىن تهپسىلى، ئېنىق یېزىڭ
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  تۆتىنجى لېكسىیه
  
  

  پىالن تۈزۈش ۋە ئىجرا قىلىش
  

ئهھمىیهتكه، ھهركۈنى نهتىجىلىك یاشایمهن دەیدىكهنمىز، چوقۇم شۇكۈندە ئۆزىمىز بېكىتكهن، 
 ھهربىر كۈن، ئاي، یىلالردا بېكىتكهن نىشانغا ئاساسهن شۇنداقال بۇخىل. لۇشى زۆرۈرقىزغىنلىققا تولغا نىشان بو

ان بېكىتىپ، تۈزۈك نىش. تهپسىلى، ئهمهلى ئىجرا قىلىنىشچانلىقى كۈچلۈك، پىالن تۈزۈش ئىنتایىن مۇھىمدۇر
م نىشاننى ئهكس ئهتتۈرۈشى، ھهم ئهمهلى ئىجرا قىلىنىشچانلىقى پىالن چوقۇم ھه.  یهنه بولمایدۇپىالن بولمىسا

 . خاراكتېرىگه ماس كېلىشى زۆرۈر-كۈچلۈك بولۇشى، ئادەم مىجهز
پىالن بېكىتكهن نىشان، كىتىدىغان . پىالن ئاساسلىق یازما شهكىل، جهدىۋەل شهكىلدە تۈزۈلسه بولىدۇ

رنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، بىزدە یاخشى پىالن باسقۇچال-ئۇسۇل، پۈتىدىغان ۋاقىتنى ، كونكرېت قهدەم
كۆپچىلىكنىڭ پایدىلىنىشىغا تۆۋەندىكىلهرنى ئوتتۇرىغا . بولسا، نىشانغا یىتىشىمىز ھېچقانچه تهسكه توختىمایدۇ

 . قویىمهن
  نهتىجه خاراكتېرىدىكى نىشانغا ماس پىالن

، ئىمتىھانالر، سىفىرالر-ن دائىم مۇقىم سانبۇرۇ بىز بۇندىن  بۇالرنهتىجه خاراكتېرىدىكى نىشان، دېگهندە
ئهمهلىي نىشانالر بولۇپ، بۇالردا ئهمهلىي كۆرگىلى، تۇتقىلى بولىدىغان نهتىجه مىالر بىلهن ئۆلچهیدىغان گۇۋاھنا

شۇڭالشقا بۇخىل نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ تۈزۈلگهن پىالننىڭ ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىسى . بولىدۇ
تۆۋەندىكىلىرى دەل بۇخىل نهتىجه خاراكتېرىدىكى نىشاننى . همهلىي نهتىجه بىلهن ئاخىرلىشىشى كېرەكچوقۇم ئ

  .ئىشقا ئاشۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ پىالن تۈزۈشتكى قاراشلىرىم
 یىل ئىچىدە یهتمهكچى بولغان 1، 2، 3، 5، 10، 20بىرىنجى، ئۆمۈرلۈك نىشانىڭىز، بۇندىن كېیىنكى 

  . ئایرىم یېزىڭ- ئایرىمچوڭ نىشانلىرىڭىزنى
یهنى، یۇقارىقى ھهربىر كۆرسهتكهن یىل چهكلىمىسىگه ماس كهلتۈرۈپ، قىلىدىغان ئىشىڭىزنى، 

  .ئایرىم بېكىتىڭ-یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىزنى ئایرىم
  

  ھهرجهھهتتىكى یهتمهكچى بولغان نىشان، قىلماقچى بولغان ئىش  ۋاقىت 
     یىل 1
     یىل2
     یىل3
     یىل5

     یىل 10
     یىل 20
  

ئىككىنجى، بۇندىن كېیىنكى بىر یىل ئىچىدە قىلماقچى بولغان ئومۇمى ئىش ھهم ئۇنىڭغا كىتىدىغان 
قوشۇمچه، مهكتهپتىكى مۇنتىزىم ئۆگىنىش، قىلىدىغان خىزمهت، ئارام ئالىدىغان ۋاقىت، (. ئومۇمى ۋاقىت

بىردىن نومۇر -تارلىقالر، ھهربىر ئىشقا بىردىنقا... قىلماقچى بولغان ئىش ۋە ئۇنىڭغا كىتىىدىغان ۋاقىت
  .)تۇرغۇزۇپ كىتىدىغان ۋاقتىنى ھىسابالڭ

  
  )سائهت بویىچه(كىتىدىغان ئومۇمى ۋاقىت  قىلىدىغان ئىشالر تهرتىپى

    

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ



  لېكسىيه17ھاياتىڭىزدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدىغان 

 30 

  .كىتىدىغان ئومۇمى ۋاقىت                سائهت  .جهمئىي      تۈرلۈك چوڭ ئىش
  

ھهرئایدا قىلىدىغان . (ڭغا كىتىدىغان ۋاقىتنى ھهر ئایغا بۆلۈڭئۈچىنجى، شۇ ئومۇمى ئىشنى ۋە ئۇنى
  .)ئىشقا نومۇر تۇرغۇزۇپ كىتىدىغان ۋاقىتنى ھىسابالڭ

  
  كىتىدىغان ۋاقىت  قىلىدىغان ئىشالر، یىتىدىغان نىشانالر  ئاي

       ئاي-1
       ئاي-2
       ئاي-3
       ئاي-4
       ئاي-5
       ئاي-6
       ئاي-7
       ئاي-8
       ئاي -9

       ئاي-10
       ئاي -11
       ئاي-12

  
تۆتىنجى، بۇندىن كېیىنكى بىر ئاي ئىچىدە قىلىدىغان ئومۇمى ئىش، یىتىدىغان نىشان، كىتىدىغان 

ھهركۈندە قىلىدىغان ئىشقا نومۇر تۇرغۇزۇپ ۋاقىت  (.ۋاقىت ۋە بار ۋاقىتقا ئاساسهن، شۇنى ھهركۈنگه بۆلۈڭ
نىشانغا بىۋاسته مۇناسۋەتسىز، لېكىن سىز قىلىشىڭىز زۆرۈر بولغان ئىشالرنىمۇ ھىسابالڭ، ئۇنىڭدىن باشقا یۇقىرى 

  .)دېگهندەك كۈنلهرنىمۇ ئهسكهرتىڭ... بایرام، پائالىیهت-یېزىڭ، مهسلهن، ھېیت
  

  كىتىدىغان ۋاقىت  قىلىدىغان ئىشالر  كۈن  چىسال
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
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17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24     
25     

  

26       
27       
28       
29       
30       
31       

  
ھهركۈندىكى ئىشقا نومۇر تۇرغۇزۇپ ۋاقىت . (بهشىنجى، ھهركۈندىكى قىلىدىغان ئىشنى ۋاقىتقا بۆلۈڭ

  .)ھىسابالڭ
  

بۈگۈن قىلىدىغان 
  ئىشالر

كىتىدىغان 
  باسقۇچالر-ئۇسۇل

كىتىدىغان 
  تۋاقى

پۈتتۈرىدىغان 
  )دىن    غىچه(    ۋاقىت

        
  

  .ئالتىنجى، شۇ كۈنلۈك پىالننى چوقۇم ئىجرا قىلىڭ
ھېچكىممۇ . تۈزگهنكهنسىز چوقۇم ئىجرا قىلىڭ. تۈزۈشمۇ مۇھىم ئىجرا قىلىش ئۇنىڭدىن مۇھىمپىالن 

  .سىز چوقۇم قىالالیسىز. ئىجرا قىلماي مۇۋاپپىقىیهت قازانغان ئهمهس
  .)ھهربىر ئىشقا رەت تۇرغۇزۇڭ (.هكشۈرۈپ خۇالسىلهڭیهتتىنجى، ت

  
  قىاللمىغان ئىشىڭىز  بۈگۈن قىلغان ئىشىڭىز

    
  قىاللماسلىقتىكى سهۋەب  قىالالشتىكى سهۋەب

    
  بۈگۈن ھىس قىلغانلىرىڭىز

  ئۆزگهرتىش، ساقلىنىش كېرەكلىكى  ساقالش، تهرەققى قىلدۇرۇش كېرەكلىكى
    
  

پىالن . نى یانچۇق دەپتىرىڭىزگه، كۈندىلىك خاتىرىڭىزگه یېزىڭسهككىزىنجى، پىالنلىرىڭىز
  .جهدىۋەللىرىنى كارىۋات بېشىغا، ئۆزىڭىز دائىم پائالىیهت قىلىدىغان جایغا ئورۇنالشتۇرۇڭ

توققۇزىنجى، باشقىالرنىڭ ئورۇنسىز دەخلى قىلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئىالج بار مۇھىم پائالىیهت 
  .بهزىلىرىدىن ئهتراپىڭىزدىكىلهرنى خهۋەرلهندۈرۈڭ. غۇز بۇلۇڭئورنىڭىزدا ئۆزىڭىز یال

  . ئونىنجى، ئارام ئېلىش ۋاقتىڭىزنىمۇ پىالنغا كىرگۈزۈڭ، خىزمهت، ئۆگىنىشكه مۇۋاپىق ماسالشتۇرۇڭ
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  . ئون بىرىنجى، شۇ پىالنالرنى ئىجرا قىلمۇغىچه، نىشانغا یهتمىگۈچه ھهرگىز بولدى قىلماڭ
  

  نىشانغا ماس پىالن جهریان خاراكتېرىدىكى 
جهریان خاراكتېرىدىكى نىشان دېگىنىمىزدە ئالدىنقى لېكسىیىدە مۇۋاپپىقىیهتنىڭ ھهرجهھهتتىن 

ا كهلتۈرۈش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قویۇپ ئۆتكىنىمدەك، نىشانمۇ دەل شۇ ھهرجهھهتتىكى مۇۋاپپىقىیهتنى قولغ
 ئهمهلىي جهھهتتىن بولىدۇ، بهزىلىرىنىنمۇ ھهرشۇڭالشقا نىشا. سىزىمدۇر-ن ھىسئۈچۈن نىشانالنغا

قاتارلىقالر بىلهن ئۆلچىگىلى بولسا، ... سىفىرالر بىلهن، ئهمهلى نهتىجه بىلهن، ئىمتىھان، گۇۋاھنامه -سان
بهزىلىرىنى ئۇنداق ئهمهلى ئۆلچهم بىلهن ئۆلچىگىلى بولمایدۇ، ئۇالر پهقهت ئادەم یاشىشىدىكى بىر جهریاندىن 

شقا بۇخىل جهریان خاراكتېرىدىكى مۇۋاپپىقىیهتنى كۆزلىگهن نىشان ۋە ئۇنى ئىشقا شۇڭال. ئىبارەت خاالس
راكتېرلىك بىز بۇرۇن دائىمال نهتىجه خا. ئاشۇرۇشنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان پىالن بولۇشىمۇ زۆرۈر

ان پپىقىیهتنى، نىشاننى ئاساس قىلىپ شۇنىڭغا ماس پىالن تۈزگهن بولساق، بۇندىن كېیىن جهریمۇۋا
  .خاراكتېرىدىكى مۇۋاپپىقىیهت، نىشاننىمۇ ئویلىشىمىز ۋە شۇنىڭغا ماس پىالن تۈزىشىمىز كېرەك

بىرىنجى، بۇندىن كېیىنكى ھایاتىڭىزدا یىتىلدۈرمهكچى بولغان خاراكتېرنى، ئۆزىڭىزدە دائىم 
 ساقلىماقچى بولغان كهیپىیاتنى، ئۆتكۈزمهكچى بولغان تۇرمۇشنىڭ ھىسسىي، روھى جهھهتتىكى

نىشانلىرىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئامالى، -شۇخىل تهلهپنى، ئوي. تهلهپلىرىڭىزنى، ئویىڭىزنى یېزىپ چىقىڭ
  . باسقۇچلىرىنى یېزىپ چىقىڭ- قهدەم

كهیپىیاتنى یىتىلدۈرمهكچى ...  خورام-ئازادە، خۇشال-مهسلهن، ئۆزىڭىزدە جۇشقۇن، تېتىك، ئهركىن
ىم ساقلىماقچى بولسىڭىز، مۇشۇخىل جهریان خاراكتېرىدىكى بولسىڭىز ھهم بۇخىل كهیپىیات، روھنى دائ

نىشانلىرىڭىزنى شۇنىڭدەك مۇشۇنداق كهیپىیات، روھتا، قىیاپهتته یاشاش ئۈچۈن -تهلهپلىرىڭىزنى، ئوي
. قانچه تهپسىلى، جىق، ئېنىق بولسا شۇنچه یاخشى. باسقۇچالرنىمۇ یېزىپ چىقىڭ-كىتىدىغان ئامالالرنى، قهدەم

  .رىگه نومۇر تۇرغۇزۇپ یېزىپ چىقىڭبولسا ھهربى
تۇیغۇ، جهریانى -نىشانلىغان خاراكتېر، ھىس  №

  مۇۋاپپىقىیهت
كونكرېت   كىتىدىغان ئامال

  باسقۇچالر-قهدەم
ئورۇندایدىغان 

  ۋاقىت
        
  :مهسلهن

كونكرېت   كىتىدىغان ئامال  نىشان  №
  باسقۇچالر-قهدەم

  ۋاقىت

ساغالملىققا دائىر   ساغالملىق  1
اتېرىیالالرنى كىتاب، م

ئوقۇش، ھهركۈنى مهلۇم 
ۋاقىت چىقىرىپ 
تهنھهرىكهت پائالىیىتى 
بىلهن شۇغۇللىنىش؛ 
ساغالملىققا دائىر 
بىلىملهرنى ئىگىلهش؛ 

خاراكتېرىمنى -مىجهز
یېڭىالش؛ كهیپىیاتىمنى 

  ...یاخشىالش

كىتابخانىغا . 1
بېرىپ،    دانه 
ساغالملىققا دائىر كىتاب 

. 2. سېتىۋالىمهن
لىققا دائىر ساغالم

ژۇرنالالرغا -گېزىت
تىۋىپقا . 3. یېزىلىمهن

. 4. كۆرىنىپ تۇرىمهن
ھهركۈنى     سائهت 

. 5. چېنىقىپ تۇرىمهن
پىسىخىك ساغالملىققا 
دائىر     كىتاب 

سېتىۋېلىپ 
  ... ... ئوقۇیمهن

 ئاینىڭ –.    1
 ئاینىڭ   –. 2 كۈنى؛ –
ھهرئاینىڭ   . 3 كۈنى؛ -
ھهركۈنى . 4 كۈنى؛ -

ت   دىن    گىچه؛ سائه
  كۈنى؛ -ئاینىڭ   –.   5
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

كهیپىیاتنى   خۇشاللىق  2
تهڭشهشكه دائىر بىلىم 
ئۆگىنىش؛ قىزىقارلىق 
ئىشالر، یۇمۇرالر بىلهن 
كۆپ ئۇچرىشىش؛ 
تۇرمۇشنى، خىزمهتنى 

  ...یهڭگىللهشتۈرۈش

كهیپىیاتنى . 1
تهڭشهشكه دائىر كىتاب 

كۈندە   . 2. ئوقۇش
خۇشال . 3. یۇمۇر ئوقۇش

ىدىغان كىشىلهر ئۆت
  ...بىلهن دوستلىشىش

 – ئاینىڭ –.  1
كۈنى شۇنىڭغا دائىر 

. 2. كىتاب ئوقۇیمهن
ھهركۈنى سائهت    دە 

دەم . 3. یۇمۇر ئوقۇیمهن
ئېلىش ۋاقتىدا یېڭى 
دوستالر بىلهن 
تۇنىشىمهن، ئۇالر بىلهن 

  .پاراڭلىشىمهن
تۇرمۇشتىن،   جۇشقۇنلۇق  3

ھایاتتىن دائىم ئىلھام 
ش؛ ئۆزىنى ئېلىپ تۇرۇ

چۈشكۈنلهشتۈرىدىغان 
ئىش، ئادەملهر بىلهن 

  ...ئاز ئۇچرىشىش

نىشانىمنى بىر . 1
. 2. قۇر ئهسكه ئالىمهن

مهن چوقۇم «
. 3. دىیىش» !قىالالیمهن

ئۆزىگه -ئۆز
ئىچىدىن قایىل -ئىچ

بولۇش، بۇندىن 
كېیىنكى نىشانىنى ئىشقا 
ئاشۇرغان سىماسىنى كۆز 

. 4.ئالدىغا كهلتۈرۈش
ىلهر بىلهن جۇشقۇن كىش
  دوستلىشىش؛

ھهركۈنى . 1
. 2سائهت    دە؛ 

ھهركۈنى سائهت   دە، 
ئىشقا كىرىشىشتىن 

زېرىكىش . 3بۇرۇن؛ 
ھىس قىلىشقا 

. 4باشلىغاندا؛ 
ئۈمىدسىزلهنگهندە،   

كۈنى -ھهپتىنىڭ   
دوستى بىلهن 

  .ئاالقىلىشىش

...  ...  ...  ...  ...  
  
  :ىنى یېزىڭھهركۈنى كۈندىلىك خاتىرىڭىزگه تۆۋەندىك. 2

بۈگۈنكى روھى كهیپىیات 
  یاكى جهریانى مۇۋاپپىقىیهت

  یاخشىالش تهدبىرى  سهۋەبى

      
  
. یۇقارىقى ئادەتلهرنى داۋامالشتۇرۇڭ، قهتئىي بوشاشماڭ. 3

  .یىتىلىڭ- كۈنسىرى پىشىپ
  

  :ئویلىنىڭ
بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز؟ نېمىلهرنى بىرىنجى، 

  ھىس قىلدىڭىز؟
ىككىنجى، سىزنىڭ پىالن تۈزۈش توغرىسىدا یهنه قانداق ئۆزگىچه ئ

  پىكىرلىرىڭىز بار؟-قاراش
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  بهشىنجى لېكسىیه
  
  

  ۋاقىتنى یۇقىرى ئۈنۈمدە باشقۇرۇش
  

ھالبۇكى شۇ ھایات نۇرغۇنلىغان ئۇششاق، كونكرېت ۋاقىتالردىن تهركىب . ھایات بىزگه غایهت زور نىئمهت
ۋاقىتقا بولغان . تقا بولغان پوزىتسىیىمىز، بىزنىڭ ھایاتقا بولغان پوزىتسىیىمىزدۇربىزنىڭ ھازىرقى ۋاقى. تاپقان

ھایاتنى مۇۋاپپىقىیهتلىك، ئۇتۇقلۇق، ئهھمىیهتلىك . مهسئۇلىیهتچانلىق، ھایاتقا بولغان مهسئۇلىیهتچانلىق
ئۇتۇقلۇق، ئهھمىیهتلىك، ئۆتكۈزۈش، دەل شۇ ھایاتنى تۈزگهن نۇرغۇنلىغان ئۇششاق ۋاقىتالرنى مۇۋاپپىقىیهتلىك، 

ھایاتنى قانچىلىك قهدىرلىگهن بولساق، ۋاقىتنىمۇ شۇنچىلىك قهدىرلىشىمىز . خۇشاللىنارلىق ئۆتكۈزۈشكه باغلىق
بىرىگه مۇناسىۋەتسىز، -ھایات بىلهن ۋاقىت ھهرگىزمۇ بىر. ۋاقىتنى باشقۇرۇش، ھایاتنى باشقۇرغانلىق. زۆرۈر

بىر . بىرسىگه ئىنتایىن زىچ مۇناسىۋەتلىك، باغلىنىشچان ئۇقۇمالردۇر-ئابستراكىت ئۇقۇم ئهمهس، بهلكى بىر
دېمهك، . ئادەمنىڭ ۋاقتى ئادەتته قانداق ئۆتىدىغان بولسا، شۇ ئادەمنىڭ ھایاتى ۋە قىممىتىمۇ شۇنچىلىك بولىدۇ

ىچىك بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدىكى ئادەتتىكىچه بىلىنىدىغان نۇرغۇنلىغان ۋاقىت ئهمهلىیهتته ھایاتنىڭ ك
شۇڭالشقا ۋاقىتقا ھهرگىز . ۋاقىتنى باشقۇرغانلىق، ھایاتنى باشقۇرغانلىق، ئۆزىنى باشقۇرغانلىق. كارتىنىسىدۇر

ۋاقىت .  ۋاقىتى ئىچىدە یارىتىلىدۇ20%قىممىتى، شۇ ئادەمنىڭ  90%ئادەمنىڭ یاراتقان . سهل قارىماسلىق كېرەك
  . ئورۇنالشتۇرۇشتا ۋاقىتنى قانداق20%باشقۇرۇش دەل شۇ ئهڭ ئۈنۈملۈك 

ھایاتنىڭ ئۈنۈمىنى، قىممىتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، كۈندىلىك ۋاقتىمىزنىڭ ئۈنۈمى ۋە قىممىتىنىمۇ ماس 
ئادەتتىكى كىشىلهر بىلهن مۇۋاپپىقىیهتچىلهرنىڭ پهرقى شۇكى، ئۇالرنىڭ ۋاقىتقا بولغان . ئۆستۈرۈشىمىز الزىم

.  سائهتتىن پایدىلىنىشى ئوخشىمایدۇ24نىڭ ھهركۈنلۈك ئۇالر. قارىشى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشى ئوخشىمایدۇ-كۆز
 سائهت 24جاھاندىكى نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ بىر ئورتاقلىقى، تهڭلىكى شۇكى، ئۇالرغا بېرىلگهن 

ئوخشاش، بایغىمۇ، كهمبهغهلغىمۇ، مۇۋاپپىقىیهتچىگىمۇ، مهغلۇبىیهتچىگىمۇ، سهردارالرغىمۇ، ئادەتتىكى -ئوپمۇ
ئۇنداقتا نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ یاراتقان قىممىتى ئوخشىمایدۇ؟ سهۋەبى شۇكى . ئوخشاش-كىشىلهرگىمۇ ئوپمۇ

 سائهت ئىچىدە قىلىدىغان 24ئۇالرنىڭ ئوخشاش .  سائهتكه بولغان باشقۇرۇشى ئوخشىمایدۇ24ئۇالرنىڭ شۇ 
ۇقىرى ئۈنۈمدە  سائهتتىن قانچىلىك ی24بىر ئادەم شۇ . ئىشىنىڭ ئۈنۈمى، یارىتىدىغان قىممىتى ئوخشىمایدۇ

شۇڭالشقا ۋاقىتنى . پایدىلىنالىسا، شۇ ئادەمنىڭ شۇ كۈنلۈك ھایاتى شۇنچىلىك یۇقىرى ئۈنۈمدە، قىممهتته ئۆتىدۇ
ھهربىر كۈندە یاكى قىممهت یارىتىش . یۇقىرى ئۈنۈمدە باشقۇرۇشنىڭ ئىپىنى بىلىۋېلىشمۇ ئىنتایىن مۇھىمدۇر

ىش، ئۈنۈم قازىنىش ئۈچۈن ھهرخىل شهكىلدە مهبلهغ سېلىش كېرەك، یاكى كېیىن تېخىمۇ جىق قىممهت یارىت
مهسلهن، كهسىپ، ئىقتىساد، ئائىله، . یهنى، ھهرجهھهتتىن پىشىپ یىتىلىشكه مهبلهغ سېلىش كېرەك. كېرەك

شۇنداق . قاتارلىقالرغا مهبلهغ سېلىش كېرەك... مۇھهببهت، خۇشاللىق، ساغالملىق-كىشىلىك مۇناسىۋەت، مېھىر
ئهپسۇس، جىق ئادەملهر تۈزۈك قىممهت یارىتالمایدۇ، .  سائهت ئهھمىیهتلىكرەك ئۆتكهن بولىدۇ24بولغاندىال 

ئهمهلىیهتته ھازىرقى ھهربىر ئۈنۈملۈك . یاراتمایدۇ ۋە یاكى كهلگۈسىگه قانداق مهبلهغ سېلىشنى ئۇقمایدۇ
. نغان مهبلهغ ھېسابلىنىدۇھهرىكىتىمىز، ئۆگهنگىنىمىز بۇندىن كېیىنكى مۇۋاپپىقىیىتىمىز ئۈچۈن سېلى-ئىش

 سائهتتىن پایدىلىنىپ ئهتىگه مهبلهغ سالساق، ئهته بۈگۈنكىگه قارىغاندا تېخىمۇ جىق 24دېمهك بۈگۈنكى 
 سائهتتىن یۇقىرى ئۈنۈمدە، یۇقىرى سۈپهتته پایدىالنساق ئهتىسى 24بۈگۈنكى . قىممهت یارىتاالیدىغان گهپ

كۈنلۈك ۋاقىتنى ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى ئۇنۋېرسال بېكىتكهن ھهر. ھهسسىلهپ قىممهت یارىتاالیدىغان گهپ
نىشانلىرىمىز، ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۈزۈلگهن پىالنلىرىمىزنى ئىجرا قىلىشقا سهرپ قىلساق ئاندىن شۇ 

  .كۈنلۈك ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پایدىالنغان بولىمىز
 سۈپهتته پایدىالنغىلى بولىدۇ؟ مهن تۆۋەندە  سائهتتىن قانداق قىلىپ یۇقىرى ئۈنۈمدە، یۇقىرى24ئۇنداقتا 

  . ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىش توغرىسىدىكى قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قویىمهن

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
غاندىن كېيىن، ئاندىن تولۇق ئورۇنالپ بول
 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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بىرىنجى، ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىش ئۈچۈن چوقۇم ۋاقىتنى ھهرقاچان توغرا كۆرسىتىپ تۇرىدىغان 
  . قول سائىتى یاكى ۋاقىت كۆرسهتكۈچ بولۇشى كېرەك

یاكى تۇنۇپ یهتسىمۇ، ئۇالر . ۆپىنچه كىشىلهر سائهتنىڭ مۇھىملىقىنى دېگهندەك تۇنۇپ یېتهلمهیدۇك
بۇرۇنقى ئادەتلهنگهن تهپهككۇرنىڭ قارىشى بویىچه ۋاقىتنى كۈن بویىچه، سائهت بویىچه ھېسابالشقا كۆنۈپ 

نىش سهۋىیىسىمۇ، یارىتىدىغان بۇنداق كىشىلهرنىڭ ئهلۋەتته شۇ ۋاقىتتىن، كۈندىن ئۈنۈملۈك پایدىلى. قالغان
  . شۇڭالشقا قول سائىتىگه ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك. ئهمهلىي قىممىتىمۇ نىسبهتهن تۆۋەن بولىدۇ

بولۇپمۇ، كۈنلۈك، . ئىككىنجى، مۇۋاپپىقىیهتلىك یاشاش ئۈچۈن، نىشان ۋە پىالن تهپسىلىي بولۇش كېرەك
  . كھهپتىلىك، ئایلىق پىالن تهپسىلىي بولۇش كېرە

پىالندا چوقۇم . بۇیهدە ئارتۇقچه كۆرسهتمهیمهن. پىالن توغرىسىدا ئالدىنقى لېكسىیىدە تهپسىلىي توختالدىم
باسقۇچالر، كىتىدىغان ۋاقىت، ئورۇنلىنىدىغان ۋاقىت ئهسكهرتىلىشى -ھهرىكهت، قهدەم-شۇ نىشانغا ماس ئىش

  . كېرەك
  . ئۈچىنجى، ھهركۈنلۈك ۋاقىت جهدىۋېلى تۈزۈڭ

بۇنى تۈزگهندە ۋاقىت جهدىۋېلىنى . هھهتتىن شۇ كۈنلۈك پىالن جهدىۋېلىگه ئوخشاپ قالىدۇبۇ بىرج
  . كۈنلۈك پىالن جهدىۋېلى بىلهن بىرگه قىلىۋەتسىڭىز تېخى یاخشى

  :مهسلهن
  ۋاقىت جهدىۋېلى(                         )  كۈنىلىك- ئاینىڭ       - یىلى       -          

كىتىدىغان   ش ئى  ئىش خاراكتېرى
مىنۇ(ۋاقىت

  )ت

ئورۇندایدىغان 
دىن   -(   ۋاقىت

  )گىچه-
         جىددى، مۇھىم ئىش

مۇھىم، جىددى 
  بولمىغان ئىش

      

 جىددى، مۇھىم 
  بولمىغان ئىش

      

 جىددىمۇ، مۇھىممۇ 
  ئهمهس ئىش

      

باشقىالرغا ھاۋاله 
  قىلىدىغىنى

      

  :بۇنىڭ ئىچىدە 
ىزدىكى ئهڭ جىددى ھهم بهك مۇھىم ئىشالر بولۇپ، زادى تۇرمۇشىڭ: جىددى، مۇھىم ئىشالر )1(

شۇ . قىلمىسىڭىز بولمایدىغان، سىزنىڭ تۇرمۇشىڭىزغا، ھایاتىڭىزغا زور تهسىر كۆرسىتىدىغان ئىشالردۇر
ئادەتته بۇنداق ئىشالر جىق ۋاقىت . كۈننىڭ ئۆزى، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە قىلمىسا پهقهت بولمایدىغان ئىش

. اتىمىزغا بولغان تهسىرى چوڭ بولىدۇ، شۇ بهلگىلهنگهن ۋاقىت ئىچىدە پۈتمىسه بولمایدۇئېگهللىمهیدۇ، ھای
بۇ ئىشالر ئۆزىمىز قىلمىساق زادى بولمایدىغان، باشقىالرغا ھاۋاله قىلغىلى بولمایدىغان، سىز قىالالیدىغان، 

بۇ تۈردىكى ئىشالرنىڭ . یاندۇربۇنداق ئىشالر ئادەتته كۆپچىلىكىمىزگه ئا. باشقىالر قىاللمایدىغان ئىشالردۇر
  . سانى، ۋە ئۇنى قىلىشقا كېتىدىغان ۋاقىت ئىنتایىن ئاز بولىدۇ

سىزنىڭ یهتمهكچى بولغان نىشانلىرىڭىزنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، : مۇھىم، جىددى بولمىغان ئىشالر )2(
دىغان ئىشالر، لېكىن دېگهندەك جىددى بولمىغان، ئهمما تۇرمۇشىڭىزغا، ھایاتىڭىزغا زور تهسىر كۆرسىتى

شۇ كۈنى قىلسىڭىز ئىنتایىن یاخشى . قىلماقچى بولغان پىالنلىرىڭىز، ئۆگهنمهكچى بولغانلىرىڭىزدۇر
بۇنداق ئىشالر كۆپىنچه . بولىدىغان، لېكىن كونكرېت ۋاقىتنى نىسبهتهن تهڭشىسىڭىز بولىدىغان ئىشالر
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ر، پىالنلىغان نىشانلىرىمىز مۇشۇخىل ئىش ھایاتىمىزغا زور تهسىرى بولىدىغان، نۇرغۇن ئهھمىیهتلىك ئىشال
بۇنداق ئىشنى ئىالج بار جىددى، مۇھىم ئىشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېیىن، ئاندىن قىلىش . تۈرىگه كىرىدۇ

ئهپسۇس، جىق . بۇ ئىشالر ئادەتته ۋاقتىمىزنىڭ مۇھىم، ئاساسلىق قىسىمىغا ئورۇنالشتۇرۇلسا بولىدۇ. كېرەك
، -3 تۈردىكى ئىشقا یاكى -1ئۇالرنىڭ نهزىرى یاكى . شالرغا ئانچه ئېتىبار بهرمهیدۇئادەتتىكى كىشىلهر بۇ ئى

ئۇالرنىڭ بارلىق زىھنىنى جىددى ئىشالر یاكى ئۆزى . تۈردىكى ئىشقا مهركهزلهشكهن بولىدۇ-5، -4
ددى ئۇالرنىڭ ھایاتىغا زور تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم، لېكىن جى. ئادەتلهنگهن ئىشالر ئېگهللىۋالغان

بۇخىل ئىشالر بىز ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم . ئېتىبارىنى تارتالمایدۇ-بولمىغان ئىشالر ئۇالرنىڭ ئانچه دىققهت
مۇنچه تهڭشىسهك بولىدىغان، شۇ كۈنى -بولغان، لېكىن جىددى  بولمىغان، شۇ كۈندىكى ۋاقىتنى ئانچه

كېیىنكى یوشۇرۇن زىیىنى جىق قىلمىساق دېگهندەك بىۋاسته زىیىنى كۆرۈلمهیدىغان،  ئهمما بۇندىن 
دېمهك، مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچى . بولىدىغان، بۇخىل زىیاننى ئادەتته ھىس قىلىپ بواللمایدىغان ئىشالر

بىلهن ئادەتتىكى كىشىلهرنىڭ ئارىسىدىكى پهرق دەل مۇشۇ تۈردىكى ئىشالرغا تۇتقان پوزىتسىیىسى، 
بۇ ئىشالر قىممهت یارىتىش، مهبلهغ . كۆپلىكى-ىڭ ئازئاجراتقان ۋاقتى، مۇشۇ تۈردىكى قىلغان ئىشلىرىن

بۇندىن كېیىن بۇنداق ئىشالرغا ئىالج بار جىق ۋاقىت ئاجرىتىشىمىز، . سېلىش خاراكتېرىدىكى ئىشالر بولۇپ
ھهرگىز مهلۇم ۋاقىت ئىچىدە، مهلۇم كۈن ئىچىدىال ئهمهس،  . ھهم بۇ تۈردىكى ئىشالرنى جىقایتىشىمىز الزىم

 .  مۇشۇنداق ئىشالرنى جىقالپ ئورۇنالشتۇرىشىمىز، پۈتتۈرۈشىمىز الزىمھهربىر كۈنگه
پات یۈز بېرىپ تۇرىدىغان جىددى بىلىنىدىغان ئىشالر، -پات: جىددى، مۇھىم بولمىغان ئىشالر )3(

لېكىن بۇندىن كېیىنكى ئۆمۈرلۈك ھایاتىڭىزغا، تۇرمۇشىڭىزغا ئانچه زور تهسىر كۆرسىتىپ كهتمهیدىغان 
بهزىبىر ئهتىدىن كهچكىچه . س، جىق ئادەملهر مۇشۇنداق ئىشالر بىلهن ئاۋارە بولۇپ كېتىدۇئهپسۇ. ئىشالر

ئالدىراپال یۈرىدىغان، لېكىن تۈزۈك تىلغا ئالغۇدەك ئهمهلىي نهتىجىسى یوق كىشىلهر، دەل بۇخىل تۈردىكى 
.  بولىدىغان ئىشالربۇنداق ئىشالر سىز قىلسىڭىزمۇ، باشقىالر قىلسىمۇ. ئىشالرنى جىق قىلىدىغانالردۇر

شۇڭالشقا بۇخىل ئىشالرنى . قىممىتى یۇقىرى، كهلگۈسىگه مهبلهغ سېلىش خاراكتېرىدىكى ئىشالر ئهمهس
چۈنكى بۇ ئىشالرنى . ئىالج بار ئازایتىش كېرەك،  بولسا ئىالجىكهم بار باشقىالرغا ھاۋاله قىلغۇزۇش كېرەك

ھهق بهرسىڭىز بولىدۇ، لېكىن سىز ھهقىقى قىالالیدىغان باشقىالر قىالالیدۇ، سىز ئۇالرغا مهلۇم مىقداردا 
ئىشالرنى، یارىتاالیدىغان قىممهتنى، تۆھپه قوشاالیدىغان ئىشالرنى باشقىالر قىاللمایدۇ، شۇڭالشقا ھهركىم 

 . بۇ دۇنیادىكى قىممهتلىك ھایاتىنى، ۋاقتىنى ئهڭ ئۈنۈملۈك باشقۇرۇشى، سهرپ قىلىشى زۆرۈر
تۇرمۇشىمىزدىكى بىز ئادەتته قىلىدىغان لېكىن بهك جىددىمۇ : هس ئىشجىددىمۇ، مۇھىممۇ ئهم )4(

بىز بۇخىل . ئهمهس، ھهم بهك بۇندىن كېیىنكى تۇرمۇشىمىزغا زور تهسىر كۆرسىتىپ كهتمهیدىغان ئىشالر
لېكىن مۇۋاپپىقىیهتلىك، ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك ھایات . ئىشالرغا ئادەتلىنىپ كهتكهن

 . ىكهنمىز، چوقۇم بۇ تۈردىكى ئىشالردىنمۇ ئىالج بار ساقلىنىشىمىز زۆرۈرئۆتكۈزىدىكهنمهن، دەید
سىز قىلسىڭىزمۇ بولىدىغان، باشقىالر قىلسىمۇ بولىدىغان، لېكىن : باشقىالرغا ھاۋاله قىلىدىغىنى )5(

سىزنىڭ ئۆمۈرلۈك ھایاتىڭىز، تۇرمۇشىڭىزغا زور تهسىر كۆرسىتىپ كهتمهیدىغان، باشقىالرغا ھاۋاله 
بىز ئادەتته . قىلدۇرسىڭىز بولىدىغان ئىشالر) یاكى باشقىالرغا بهلگىلىك ھهق بىرىش ئارقىلىق(قئارقىلى

بۇخىل ئىشقا ئانچه ئادەتلهنمىگهن، لېكىن راۋۇرۇس باشقۇرغۇچى خادىم بولىمهن،  ئۈنۈملۈك، ئهھمىیهتلىك 
  . ىشىمىز كېرەكیاشایمهن، دەیدىكهنمىز، بهزىبىر ئىشالرنى باشقىالرغا ھاۋاله قىلىشنىمۇ بىل

مۇبادا بىرەر پارچه . (تۆتىنجى، ھهردائىم یېنىڭىزدىن قهلهم، كىچىك خاتىرە، تىڭشىغۇچنى ئایرىماڭ
  .)گېزىت، كىتاب ئېلىۋااللىسىڭىز، ئاالقه قورالى بولسا تېخى یاخشى

. ۇقهلهم، كىچىك خاتىرىلهرنىڭ رولى ئۇ سىزنىڭ نۇرغۇن ئۇششاق ۋاقتىڭىز، زېھنىڭىزنى تىجهپ قالىد
كاللىڭىزغا كهلگهن ھهربىر ئىجابى، پایدىلىق ئۇچۇرالرنى دەل ۋاقتىدا خاتىرلهپ . سىزگه ھهرقاچان زۆرۈر بولىدۇ

تىڭشىغۇچنىڭ رولىغا كهلسهك، تىڭشىغۇچ ئارقىلىق سىز بهزى ئۇششاق ۋاقىتالردا رادىئو . ماڭغىلى بولىدۇ
بۇ ئارقىلىقمۇ نۇرغۇن . ىنى ئېلىپ باراالیسىزئاڭالش، ئارام ئېلىش، تىل ئۆگىنىش، لېكسىیه ئاڭالش ئىشلىر

  . ئۈنۈمگه ئېرىشهلهیسىز
  . بهشىنجى، ھهركۈنى ھهم  قىممهت یارىتىڭ ھهم مهبلهغ سېلىڭ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
هلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى ك

ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

ھهركۈنلۈك ۋاقتىڭىزدىكى قىممهت یارىتىش بىلهن مهبلهغ سېلىشقا ئاجرىتىلغان ۋاقىتقا ھهرگىز سهل 
، 30%ىن كېیىنكى تهرەققىیاتقا، یىتىلىشكه مهبلهغ سېلىش ، بۇند30%قىممهت یارىتىشقا . قارىماسلىق كېرەك

ئهلۋەتته، ھوزۇرلىنىشقا، ئارام .  مهبلهغ سېلىش ۋاقتى ئاجرىتىش  زۆرۈر40%سۈپهتلىك ھوزۇرلىنىش، ئارام ئېلىشقا 
ىن ئېلىشقا مهبلهغ سېلىش بىلهن قىممهت یارىتىشقا، تهرەققىیاتقا مهبلهغ سېلىشنى جانلىق بىرلهشتۈرۈپ ۋاقىتت

ئهمما بىرمىنۇتنىمۇ یاكى قىممهت یاراتماي، یاكى تهرەققىیاتقا . تېخىمۇ ئۈنۈملۈك پایدىلىنىش تېخىمۇ بهك یاخشى
بولۇپمۇ تهرەققىیاتقا مهبلهغ . مهبلهغ سالماي، یاكى سۈپهتلىك ھوزۇرلىنالماي، ئارام ئالماي ئۆتكۈزمهسلىك كېرەك

 40%، سۈپهتلىك ئارام ئېلىشقا مهبلهغ سېلىش ۋاقتى دىن)  سائهت7تهخمىنهن كۈندە  (30%سېلىش ۋاقتى 
بۇندىن كېیىن ئىالج بار قىممهت یارىتىش . دىن ھهرگىز كهم بولماسلىق كېرەك)  سائهت10تهخمىنهن كۈندە (

ۋاقتى بىلهن تهرەققىیاتقا مهبلهغ سېلىش ۋاقتىنى تهڭ قىلىش یاكى قىممهت یارىتىش ۋاقتىنى ئازایتىپ، بىرلىك 
سۈپهتلىك ھوزۇرلىنىش، ئارام ئېلىشقا سهرپ قىلغان . ە یارىتىدىغان قىممهتنى ئاشۇرۇش كېرەكۋاقىت ئىچىد

  .  دىن كهملهتمهسلىك كېرەك40%ۋاقتىنى ھهرگىز 
  . پۇرات ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىڭ- ئالتىنجى، پارچه

مۇشۇنداق . ىش كېرەكپۇرات ۋاقىت گهرچه ئاز بولسىمۇ لېكىن ئۇالردىن چوقۇم ئۈنۈملۈك پایدىلىن-پارچه
پۇرات ۋاقىتالردىن نهچچه یۈزى، نهچچه مىڭى توپلىنىپ خېلى جىق ۋاقىتنى شهكىللهندۈرىدۇ، شۇڭالشقا -پارچه

  . ۋاقىت دېمهك ھایات دېمهك. پۇرات ۋاقىتقىمۇ ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك-ھهربىر پارچه
  . یۈز پىرسهنت مهسئۇل بولۇڭ-ۈزدەیهتتىنجى، ئۆزىڭىزنىڭ ۋاقتىغىمۇ، باشقىالرنىڭ ۋاقتىغىمۇ ی

ئهلۋەتته، تۇرمۇشتىكى بهزى سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن، باشقىالر بىلهن ۋاقىت ئورۇنالشتۇرۇش جهھهتته 
لېكىن بۇنداق چاغدا سىزمۇ مۇشۇخىل ۋاقىت پهرقىدىن كېلىپ چىققان . كۆپتۇر پهرق پهیدا بولۇپ تۇرىدۇ-ئازدۇر
ۆزىڭىزنىڭ ۋاقتىنى ھهم باشقىالرنىڭ ۋاقتىغىمۇ ئىالج بار ھهرگىز خىیانهت پۇرات ۋاقىتتىن پایدىلىنىپ، ئ-پارچه

  . قىلماڭ
بۇخىل ئادەتنى . سهككىزىنجى، ئۆزىڭىزدە یۇقىرى ئۈنۈملۈك ۋاقىت باشقۇرۇش ئادىتىنى یىتىلدۈرۈڭ

  .تۇرمۇشىڭىزغا پۈتۈنلهي سىڭدۈرىۋېتىڭ
ىیات ئادىتىمۇ، قاراش ئادىتىمۇ، باشقۇرۇش یهنى ھهرىكهت ئادىتىمۇ، كهیپ. ئادەت ھهممىنى بهلگىلهیدۇ

نهتىجه بهلگىلهندى دېمهك، ئادەت . ئادىتىمۇ، تۇنۇش ئادىتىمۇ ئادەم ھهرىكىتىنى ۋە نهتىجىسىنى بهلگىلهیدۇ
ئادەتتىكى كىشىلهر بىلهن مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچىنىڭ، . ئادەمنىڭ ھایاتلىق قىممىتىنى بهلگىلىدى دېگهنلىكتۇر

ئهلۋەتته ئادەتنىڭ كۆرسىتىدىغان دائىرىسى ئىنتایىن . رىسىدىكى كۆپچىلىك پهرق دەل ئادەتتهسهرخىلالرنىڭ ئا
بىز . قارىشى، ۋاقىت باشقۇرۇش ئادىتىنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلهیمهن-لېكىن بۇیهردە ئاساسلىق ۋاقىت كۆز. جىق

قارىشىمىز، - بۇرۇنقى ۋاقىت كۆزیۇقىرى قىممهتلىك، یۇقىرى ئۈنۈملۈك ئادەم بولىمهن دەیدىكهنمىز، ئۆزىمىزنىڭ
ھهرگىزمۇ جهمئىیهت قانداق بولسا، شۇنداق بوالي . ۋاقىت باشقۇرۇش ئادىتىمىزنى یېڭىلىشىمىز زۆرۈر

ئۆزىمىزدىن باشلىشىمىز، -ۋاقىت باشقۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تۇنۇغاندىن باشالپ، ئىشنى ئۆز. دېمهسلىكىمىز
ئهلۋەتته بهزىبىر مۇھىت . مھهتتاكى باشقىالرغا ئۈلگه بولىشىمىز الزى

چهكلىمىسى تۈپهیلى ئۆزىمىزنىڭ نۇرغۇن ئادەتلىرىمىزنى 
ئۆزگهرتهلمهیمىز، شۇنداقتىمۇ چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ چامىمىز یېتىدىغان دائىرىدە 
ۋاقىتنى قهدىرلىشىمىز، یۇقارىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ھهربىر تۈرنى بىجىرىشنى 

 ئۆزىمىزنىڭ تاماق یىیىش، كىیىم ھهرگىز تاپشۇرۇق، ۋەزىپه ئهمهس بهلكى
 . كىیىش، سۇ ئىچىشتهك ئاددى، زۆرۈر ئادەتلىرىمىزگه ئایالندۇرۇشىمىز كېرەك

 
  :تاپشۇرۇق

بىرىنجى، بۇندىن كېیىنكى ھهركۈنلۈك ۋاقىت جهدىۋېلىڭىز بىلهن 
  .ھهركۈنلۈك پىالن جهدىۋېلىڭىزنى ماسالشتۇرۇپ، بىرلهشتۈرۈپ تولدۇرۇڭ

قا یهنه ۋاقىتتىن قانداق ئۈنۈملۈك ئىككىنجى، بۇندىن باش
  پایدىلىنىش، باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئویلىدىڭىز؟
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  ئالتىنجى لېكسىیه
  
  

  ئۆزىنىڭ ھهرىكهت كۈچىنى پارتىلىتىش
  

ھایاتنى ئهھمىیهتكه، نهتىجىگه، خۇشاللىققا تولدۇرۇش، ئۆزىمىز ئویلىغان ھهرخىل نىشانالرنى 
زىنىش ئۈچۈن چوقۇم ئۆزىمىزدە یۇقىرى ھهرىكهت كۈچى ۋە ئادىتى كۆڭۈلدىكىدەك ئىجرا قىلىش ھهم ئۈنۈم قا

مۇبادا ئىددىیىڭىز بولۇپ، نىشان، مهقسهدلىرىڭىز بولغان تهقدىردىمۇ سىزدە سىجىل ھهرىكهت . بولۇش كېرەك
ە ھهرىكهت ئىنتایىن مۇھىم، بىز بۇرۇنقى لېكسىیىلهرد. بولمىسا، ئهمهلى نهتىجه ۋە ئۈنۈم قولغا كهلتۈرەلمهیسىز

مۇۋاپپىقىیهتكه، ئۆگىنىشكه نىسبهتهن ئۆزىمىزدە ئىشهنچ، ئۈمىد، جاسارەت، نىشان تۇرغۇزغان بولساق ئهمدى شۇ 
ھهرىكهت سىزنىڭ . ھهرىكهت ئىنتایىن مۇھىم. نىشاننى ئىشقا ئاشۇرىدىغان ئهمهلى ھهرىكهتنى ئۆگىنىمىز

ولمىسا نىشاندىن، مۇۋاپپىقىیهتتىن سۆز ئېچىش مۇبادا كاپالهت ب. نىشانىڭىزنىڭ، مۇۋاپپىقىیىتىڭىزنىڭ كاپالىتى
بىز ئۆگىنىش نىشانى، . ھهرىكهت خۇددى، نىشان تۇرغۇزۇشقا ئوخشاشال ئىنتایىن مۇھىم. مۇمكىن ئهمهس

ئۇنداقتا قانداق قىلىپ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ھهرىكهت ئادىتىنى ئۆزگهرتىپ، . پىالنىنى تۇرغۇزدۇق ھهم تۈزدۇق
  پ باقمىغان، ئۆزىمىزدىكى غایهت زور ھهرىكهت كۈچىنى قازاالیمىز؟ ئۆزىمىز ھېچقاچان ھىس قىلى

بىزنىڭ بۇرۇنقى ئادەتلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسى، ئۆزىمىزنىڭ ئهنئهنىۋى ھهرىكهتكه، نىشانغا، 
. مۇۋاپپىقىیهتكه بولغان قاراشلىرىمىز بویىچه بولغاچقا، بىز دائىم ھهرىكهتنى تىرىشىشقا باغالپ چۈشىنىمىز

ھهتتاكى ئۆگىنىش . سا، ئۆزىمىزنىڭ نىشانىمىز ئۈچۈن، جاپالىق كۆرەش قىلىش، دەپال قاراپ كهلدۇقتىرىشىش بول
ئۈچۈن، یۇقىرى ئۆرلهش ئۈچۈن چوقۇم چىشىنى چىشلهپ، جاپاغا چىداپ تىرىشمىسا بولمایدىغاندەك ھىس 

ازىنىش بىزگه شۇنچه ئهمهلىیهتته بىز قانچه شۇنداق دەپ قارىغانسىرى، ئۆگىنىش، مۇۋاپپىقىیهت ق. قىلدۇق
جاپالىق، تهس ئىشتهك بىلىنىشكه باشلىدى، شۇنداقال بىز تېخىمۇ تىرىشتۇق، تېخىمۇ ئۆزىمىزنى ئۆزىمىز 

كۆپتۇر مۇۋاپپىقىیهت، نهتىجه قازانغاندەك -ئهڭ ئاخىرى شۇ ئىشتىن ئازدۇر. خالىمایدىغان ئىشقا زورلىدۇق
نهتىجىلهرگه ئېرىشكهنگه تۇشلۇق خۇشاللىق، رازىمهنلىك قىلساقمۇ، لېكىن ھهممىدىن مۇھىم نهرسه بىزدە شۇ 

دېمهك، بىز شۇ . ئارىدا باشقىالر تهرىپىدىن بۆسۈۋېتىلدى-یهنى بىزنىڭ ئېرىشكهن نهتىجىلىرىمىز پات. بولمىدى
. نهتىجىنى قایتا ساقالپ قېلىش ئۈچۈن یهنه جاپالىق تىرىشمىساق، ھهرىكهت قىلمىساق بولمایدىغان بولۇپ قالدى

ىن ئۆزىمىزنى شۇنداق جاپاغا ئۇرغانسىرى، بىزگه نىسبهتهن مۇۋاپپىقىیهت قازانغانالرنىڭ ھهممىسى جاپاغا لېك
چىدىیاالیدىغان، ئازاب تارتىیاالیدىغان ئادەملهردىن بولۇپ، ئادەتتىكى كىشىلهر ئازاب تارتىیالمایدىغان، جاپاغا 

ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، شۇ . شى بولۇپ قالدىچىدىیالمایدىغان، تىرىشىشنىڭ جاپاسى ئېغىر كىلىدىغان كى
بىزنىڭ نهزىرىمىزدە جاپاغا چىداپ ئوقۇغان شۇ كىشىلهر كهسىپته مۇۋاپپىقىیهت قازانغان تهقدىردىمۇ، تهن 

خوراملىقتىن -ساالمهتلىك، پىسخىك ساغالملىق، ئائىله مۇناسىۋېتى، كىشىلىك مۇناسىۋەت، ھایاتتىكى خۇشال
مما، مېنىڭ بۇیهردە تهكىتلهیدىغان مۇۋاپپىقىیهت ھهرگىزمۇ تهن ساالمهتلىكنى، ئه. مهھرۇم قېلىپ قالدى

بهلكى . ھایاتتىكى خۇشاللىقنى، ھهرخىل بهھىرلىنىشنى قۇربان قىلىش بهدىلىگه ئېرىشىدىغان نهتىجه ئهمهس
ىیهت ھهققىدىكى بۇ توغرىلىق مۇۋاپپىق. یالغۇز كهسىپتىال ئهمهس، ھهممه جهھهتلهردىن مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشتۇر

مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش ئۈچۈن مۇۋاپپىقىیهت قارىشىنى ئۆزگهرتكهندەك، . لېكسىیىدە تهپسىلى توختالغانىدىم
ھهرىكهتمۇ شۇنداق، چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى ھهرىكهتكه بولغان تهبىرىمىزنى، قارىشىمىزنى یېڭىلىشىمىز، 

ھهرىكهت كۈچىنى پارتىلىتىش ئۈچۈن چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ ئۆزىمىزدە چوقۇم غایهت زور . توغرىلىشىمىز زۆرۈر
ھهرىكهت قارىشىمىزنى یېڭىالپ، یېڭىچه ھهقىقى ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قازانغۇچىالرغا خاس ھهرىكهت قارىشى 

  . تۇرغۇزىشىمىز زۆرۈر
ولغان مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش ئازابلىق، جاپالىق ئىش بولمىغىنىدەك مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشقا زۆرۈر ب

ھهرىكهتمۇ ھهرگىزمۇ بىزنىڭ ئهنئهنىۋى قارىشىمىز بویىچه جاپالىق، ئازابلىق ئىش بولماسلىقى، ئهكسىچه بىزگه 

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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ھهرۋاقىت، ھهرسىكۇنت، ھهرمىنۇت، ھهركۈن زور روھى تهسهللي، خۇشاللىق، ئىلھام، جاسارەت ئېلىپ كېلىدىغان 
شلهپ تىرىشىش، دەپ چۈشهنگهن بولساق، نهتىجىدە یهنى بىز بۇرۇن ھهرىكهتنى چىشىمىزنى چى. بولۇشى كېرەك

. ھهرگىز ئۇزاق مهزگىل داۋامالشتۇرالمایمىز) چىشىمىزنى چىشلهپ تىرىشقان ھهرىكىتىمىزنى(ئۇخىل ھهرىكهتنى
. چۈنكى بۇخىل قاراش ئادەم تېنىنىڭ تۈزۈلۈشىگه، ئىنساننىڭ ھهرىكهت ماھىیىتىگه یات بولغان قاراشتۇر

ئهخالق، تىرىشچانلىق »دانا«، »ئاقىالنه«ۆزىمىزنى ئىنتایىن ئاللىقانداق شۇڭالشقا بىز قانچه ئ
ئۆزىمىزنى قایىل قىلىشقا تىرىشایلى، -پىرىنسىپلىرىنى سۆزلهپ ئۆزىمىزنىڭ ئهقلىمىزنى ئىشلىتىپ ئۆز-قائىدە

ىدە بهرىبىر بۇخىل سىرتقى بېسىم، ئهقىل بىلهن قوبۇل قىلىنغان قاراش، شۇنداقال شۇ خىل قاراش سۈپىت
مۇبادا . قىلىنغان تىرىشچانلىق، ھهرىكهتنىڭ ئهمهلى ئۈنۈمى ئىنتایىن تۆۋەن بولىدۇ، ئۇزاق داۋاملىشالمایدۇ

مۇشۇخىل قاراش تهسىرىدە، ئۆزىمىزنى جاپاغا، ئازابقا ئۇرۇپ ھهرىكهتلىنىۋەرسهك، بارغانسىرى ئۆزىمىزنى جىق 
ىشهنچىمىزنى، كهلگۈسىگه بولغان ئۈمىدىمىزنى، ئۆزىمىزگه بولغان ئ-جهھهتلهردىن چۈشكۈنلهشتۈرىمىز، ئۆز

مانداقچه قىلغاندا دۇنیادىكى ھهممه ئىش ئىنتایىن . مۇھهببىتىمىزنى سۇسالشتۇرىۋېتىمىز-ھایاتقا بولغان مېھىر
ئازابلىقتهك، دۇنیادا یاشاشنىڭ ئۆزى ئىنتایىن جاپالىقتهك، تىرىشىشنىڭ ئۆزى ناھایىتى ئازابلىقتهك، یاشاشنىڭ 

جهمئىیهتكه .  ئازابلىق ئىشتهك ھىس قىلىپ ئاخىرى بارغانسىرى چۈشكۈنلۈك پاتقىقىغا چوڭقۇر پاتىمىزئۆزى بىر
تۈزۈم، ئهخالق تهربىیىسى كۈچلۈك بېرىلگهن بالىالر -قارایدىغان بولساق، مۇبادا كىچىكىدىن مۇنتىزىم، قانۇن

كهن، یاكى ساالمهتلىكى ناچارلىشىپ، بېسىق بولۇپ، جىمغۇر بولۇپ كهت-بۇخىل قاراش تۈپهیلى خېلى بهك ئېغىر
تۈزۈم، ئهخالق تهربىیىسى دېگهندەك بولمىغان بالىالر بولدىال، دەپال خهق -یهنىال چىداۋاتقان بولسا، بهزىبىر قانۇن

بولمامدۇ، ماڭا پهقهت كۆڭلۈم خوش بولسىال بولىدۇ، دەپ ئۆزىنىڭ كۆڭۈل خوشلۇقىنى ھهرخىل -نېمه بولسا
 بىرىلىش، ھهرخىل قانۇنسىز، ئهخالقسىز قىلمىشالر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ، ھهم بۇخىل چىكىملىك، ئىچىملىككه

یۇقارىقى ھادىسىلهرنى چوڭقۇر ئویالپ كۆرىدىغان . ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىشتىن قىلچه نومۇس ھىس قىلمایدۇ
ىیهتتىكى باشقا بولساق، بۇ ھهرگىزمۇ شۇخىل ئادەملهردىكى مهسله ئهمهس، بهلكى شۇخىل ئادەملهردىكى، جهمئ

كىشىلهردىكى یاشاشقا، مۇۋاپپىقىیهتكه، تىرىشىشقا، ھهرىكهتكه بولغان چۈشهنچىسىنىڭ بىنورماللىقىدىن كىلىپ 
بىز یاشاشنى ئازابلىق ھىس قىلىمىز، مۇۋاپپىقىیهتنى ئۇنىڭدىن ئۆته ئازاب، جاپالىق ھىس قىلىمىز، . چىققان

 تېخىمۇ چىشىنى چىشلهپ، جاپالىق ئۆگىنىش، ئىشلهش بولۇپ تىرىشىش، ھهرىكهتنىڭ بىزگه بېرىدىغان مهنىسى
  .قالغان

بىزنىڭ مۇۋاپپىقىیهت نهتىجىمىزنىڭ ئۆزىال . بۇندىن كېیىن بۇخىل قاراش تۈپتىن ئۆزگىرىش كېرەك
بىزگه ئىلھام بهخىش ئېتىدىغان ئىش بولۇپال قالماستىن بهلكى، شۇ مۇۋاپپىقىیهت ئۈچۈن قىلغان ھهربىر 

زى بىزگه ئازاب ئهمهس، ئهكسىچه خۇشاللىق ئاتا قىلىدىغان ھهرىكهتكه ئایلىنىشى، ھهرىكهتنىڭ ئۆ
مۇۋاپپىقىیهتنىڭ نهتىجىسىال ئهمهس، جهریانىمۇ ئوخشاشال بىزگه ئىلھام بهخش ئىتىش، بىزگه ئىشهنچ، ئهتىگه 

  . مۇھهببهت ئاتا قىلىشى كېرەك-ئۈمىد، دۇنیاغا مېھىر
  :نىڭ ئۆزلۈكسىز ھهرىكهت كۈچىنى قېزىش ئۈچۈنىكى ئۆزىمىزىمۇۋاپپىقىیهت جهریاند

ۋە شۇنىڭغا ماس  بىرىنجىدىن، ئۆزىمىزدە توغرا بولغان، ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قارىشىنى تىكلىشىمىز
  . بولغان نىشانمۇ بېكىتىشىمىز زۆرۈر

 بهك بۇ توغرىلىق ئالدىنقى لېكسىیىلهردە تهپسىلى توختالغانىدىم، مۇبادابۇخىل چۈشهنچىنى تېخىمۇ
چوڭقۇرالشتۇرىمهن، دېگۈچىلهر بولسا، لېكسىیه تىزىسلىرىنى قایتىدىن بىر ئوقۇپ چىقسا، ئۆزىنىڭ مۇۋاپپىقىیهت 

  . ھهققىدىكى، نىشان ھهققىدىكى چۈشهنچىلىرىنى تېخىمۇ ئایدىڭالشتۇرۇۋالسا بولىدۇ
 كۈنگه، ھهربىر ئىككىنجىدىن، شۇ بېكىتكهن، ئۆمۈرلۈك، قىسقا مۇددەتلىك نىشاننى، بولسا ھهربىر

سائهتكه بۆلۈپ ئورۇنالشتۇرىشىمىز، شۇ كۈنلۈك نىشان چوقۇم بىز ئهڭ قىزىقىدىغان، بىز ئهڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان، 
  .بىزگه ھهممىدىن بهك روھى ئازادىلىك، خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدىغان ئىش بولۇشى كېرەك

ى قىلىش چوقۇم بىزگه زور ھهركۈنلۈك نىشان بېكىتىلگهنىكهن، شۇ بېكىتىلگهن، نىشانلىغان ئىشن
بىز شۇ ۋاقىتلىق، كۈنلۈك . خۇشاللىق، كۆڭۈللۈكلۈك، روھى ئازادىلىك ئېلىپ كېلىدىغان ئىش بولۇشى كېرەك

نىشاننى ئورۇنداش جهریانىدا ۋە یاكى ئورۇنداپ بولغاندىن كېیىن كۆڭلىمىز یورۇپ، ئۈمىد، ئىشهنچكه تولۇشىمىز 
  . كېرەك
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ى شۇ كۈنى قىلغان ئىشىڭىزنى، یهتكهن نىشانىڭىزنى ئویالپ ئۈچىنجىدىن، ھهركۈنى ئاخشىم
كۆڭلىڭىز سۆیۈنسۇن، شۇنداقال ئهتىسى یهتمهكچى بولغان نىشاننىمۇ، قىلماقچى بولغان ئىشنىمۇ كۈندىلىك 

ئهتسى سهھهر ئورنىڭىزدىن تۇرغاندا شۇ كۈنى قىلماقچى بولغان . خاتىرىڭىزگه قایتا بىر یېزىڭ ھهم ئویالڭ
یىغىنچاق جۈملىلهر بىلهن .  قېتىم تهكرار ئویلىنىڭ10 یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىز قایتا ئىشىڭىزنى،

  . قایتا یېزىپ چىقىڭ-ئىپادىلهپ یۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇڭ یاكى بولمىسا ھهركۈنى شۇ نىشانلىرىڭىزنى قایتا
م سهھهردە ھه. بۇالر یهتمهكچى بولغان نىشانىڭىزنىڭ یوشۇرۇن ئېڭىڭىزدىكى تهسىرىنى كۈچهیتىدۇ

  . سىزدە شۇكۈنكى ئهڭ مۇھىم ئىشىڭىزنى قىلىۋېلىشىڭىز ئۈچۈن زور روھى، جىسمانى كۈچ ئاتا قىلىدۇ
تۆتىنجى، ئىالج بار باشقىالرنىڭ تهسىرى بولمایدىغان جایدا ھهرىكهت قىلىڭ یاكى شۇ نىشانىڭىزنى 

  . ىڭباشقىالرنىڭ پائالىیهت ۋاقتىدا ئۇدۇل كهلتۈرمىگهن ۋاقىتتا ئورۇندىۋېل
ئادەمنىڭ ھهرىكىتىگه بولۇپمۇ باشقىالرنىڭ تهسىرى زور تهسىر كۆرسىتىدۇ، شۇڭالشقا ئىالج بار 

  . باشقىالرنىڭ سهلبى تهسىرى بولمایدىغان جایدا پائالىیهت قىلىڭ، شۇ نىشانىڭىزنى ئورۇندىۋېلىڭ
ۇپ قالغان بهشىنجى، شۇ كۈنلۈك نىشانىڭىزنى كىچىك قهغهزگه یېزىپ، ھهردائىم ئىختىیارى تۇر

  . ۋاقتىڭىزدا ئېلىپ كۆرۈپ تۇرۇڭ
بۇنداق قىلىش سىزدە ئىختىیارسىز تهبىئىیال ھهرىكهت ئادىتى پهیدا قىلىپ، سىزنىڭ بۇرۇنقى بۈگۈنكى 
ئىشنى ئهتىگه قویىدىغان، ھهم دائىم سۆرەلمىلىك قىلىدىغان، ھاماقهتلىك قىلىدىغان ئادىتىڭىزنى 

  .ئۆزگهرتىشىڭىزگه پایدىسى بار
ھهرىكىتىڭىز . نجى، ھهرىكىتىڭىزنى ھهرگىزمۇ جىددىیلىك، زېرىكىشلىك كهیپىیاتتا ئېلىپ بارماڭئالتى

  . ئازادە، تېتىك، جۇشقۇن كهیپىیاتتا ئېلىپ بېرىلسۇن-یهڭگىل، ئهركىن-ئىالج بار یىنىك
ئىسىڭىزدە بولسۇن، تۇرمۇش ھهرگىزمۇ جۇڭگونىڭ كىنولىرىدا تهسۋىرلىنىدىغان ئۇرۇش مهیدانلىرى 

ئهمهلىیهتته كىنوالردا ئىنتایىن جىددى كهیپىیاتقا تولغان ئهسكهرلهرمۇ مۇشۇنداق جىددى كهیپىیاتتا . همهسئ
خۇددى یېقىلغان . ئۇزاق تۇرىۋەرسه ئۇالرنىڭ جهڭگىۋارلىقى، ئۇرۇش قىلىش چىدامچانلىقى تۆۋەنلهپ كىتىدۇ

لېكىن تۇرمۇش، مۇۋاپپىقىیهت . چۈپ قالىدۇسهرەڭگىدەك ۋاللىدە ئوت چىقارغان بىلهن، ئوت چىقىرىپ بولۇپال ئۆ
قازىنىش ھهرگىزمۇ بىردەملىك ۋالىلدایدىغان ئوت ئهمهس، بهلكى دائىم ئۆزىنىڭ ئىچكى یورۇقلىقى بىلهن دائىم 

شۇڭالشقا سىز بىر قېتىملىق، بىردەملىك، بىركۈنلۈكال مۇۋاپپىقىیهت . كۆزنى جۇالالندۇرىدىغان یۇلتۇزدۇر
اق مهزگىللىك مۇۋاپپىقىیهتچىالرگه خاس ھایات كهچۈرىمهن دەیدىكهنسىز، ھهر كۈنلۈك قازىنىشنى ئهمهس، ئۇز

  . ھهرىكىتىڭىزدىن، جىددىیلىكنى، زېرىكىشلىكنى، بېسىمنى چىقىرىپ تاشالڭ
یهتتىنجى، شۇ قىلىۋاتقان ھهرىكىتىڭىزدىن كۆڭلىڭىز ئىنتایىن ئازادىلىك ھىس قىلسۇن، شۇ ئىشنى 

  . چىڭىزدىن سۆیۈنۈڭئى- قىلغانلىقىڭىزدىن ئىچ
ھایاتتىكى مۇشۇخىل ھوزۇردىن مهھرۇم قېلىش . چۈنكى ھهرىكهتنىڭ ئۆزىمۇ بىر ھوزۇردۇر

ھهرىكهتنىڭ نهتىجىسىال ئهمهس، ھهرىكهتنىڭ جهریانىمۇ ئىنتایىن كۆڭۈللۈك، . ئهپسۇسلىنارلىق ئىش ئهمهسمۇ
  . خۇشاللىنارلىق ئىشتۇر

  .بىلىۋېلىڭسهككىزىنجى، كهیپىیاتىڭىزنى تىزگىنلهشنى 
شۇڭالشقا كهیپىیاتنى تىزگىنلهشنى . ئازادە، جۇشقۇن كهیپىیات ئىنتایىن مۇھىم-خورام، ئهركىن-خۇشال

  . بىلىشمۇ ئىنتایىن مۇھىم
  .توققۇزىنجى، ۋاقىتنى ئۈنۈملۈك باشقۇرۇڭ، سهرپ قىلىڭ

ى ئۈنۈملۈك نىشاننى ئۈنۈملۈك ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك ھهرىكهت بولمىسا بولمایدۇ، یۇقىر
  . ھهرىكهت ئۈچۈن ۋاقىتنى باشقۇرۇشنى بىلىشمۇ ئىنتایىن مۇھىم

  . ئونىنجى، ئارام ئېلىپ تۇرۇپ، نىشاننى ئورۇنداشنى بىلىۋېلىڭ
چۈنكى ھهربىر ھهرىكىتىمىز بۇنداق جىددىیىلىك، یۇقىرى سىجىللىق، رىتىم ئىچىدە داۋامالشسا بۇخىل 

شۇڭا ھهم ئارام ئېلىشنى . بىزگه بېسىم، ئىچى سقىلىش ئېلىپ كىلىدۇھهرىكهتنىڭ ئۈنۈمىمۇ بولمایدۇ، ئهكسچه 
  . ھهم نىشاننى ئورۇنداشنى بىلىش كېرەك

  . ئون بىرىنجى، ساالمهتلىكنى ئاسراشنى بىلىۋېلىڭ
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ئۈنۈملۈك ھهرىكهت ئۈچۈن ساغالم تهن بولمىسا بولمایدۇ، شۇڭالشقا ساالمهتلىكنى ئاسراشمۇ ئىنتایىن 
رقىلىق، ئازۋاقىتلىق گىمناستىكا ئارقىلىق ساالمهتلىكنى تهڭشهشنى بىلىۋالسىڭىز، ھهرىكهت ئوزۇقلۇق ئا. مۇھىم

ئۈنۈملۈك . سىز چوقۇم ئۆز تىنىڭىزنىڭ دوختۇرى بولۇشىڭىز كېرەك. ئۈنۈمىڭىزنى ئاشۇرۇشقا ئىنتایىن پایدىلىق
لىق كېیىنكى لېكسىیىلهردە ساالمهتلىكنى ئاسراش توغرى. ھهرىكهت ئۈچۈن، قۇۋۋەتلىك تهن بولمىسا بولمایدۇ

  . ئایرىم مهزمۇنالر بار
  . ئون ئىككىنجى، ئىلمى دەم ئېلىشنىڭ ئىپىنىمۇ بىلىۋېلىڭ

یالغۇز ئۇخالشال دەم ئېلىش ئهمهس، دەم ئېلىشنىڭ ھهرخىل ئىپى بولىدۇ، ھهتتاكى ئۇخالشنىڭ ئۆزىگه 
بۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق دەم ئېلىشقا . ەكئىلمى دەم ئېلىشنىمۇ بىلىۋېلىش كېر. تۇشلۇق ئىپى، قائىدىسى بولىدۇ

  . ژۇرنال، ماقالىالرنى ئوقۇش، بىلىدىغانالردىن ئىلمى مهسلىھهت ئېلىش كېرەك-دائىر بهزى كىتاب
ئون ئۈچىنجى، شۇ كۈنلۈك، شۇ مهزگىللىك، ئۆمۈرلۈك نىشانىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قهتئىي 

  .سۇنماس ئىرادە تىكلهڭ-تئىي نىیهت، ئىگىلمهسچوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمهن، دەیدىغان قه. بوشاشماڭ
یاشىماسلىق ، ئهھمىیهتلىك -خورام یاشاش-یاشىماسلىق، خۇشال-سىز مۇۋاپپىقىیهتلىك یاشاش

ئویلىنىپ مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشنى، ئۇتۇقلۇق، . توغرىسىدا تهكرار ئویلىنىڭ... یاشىماسلىق -یاشاش
شۇ نىشاننى . نى قارار قىلىپ ئۆزىڭىزگه نىشان بېكىتكهنسىزخوراملىق ھایات كهچۈرۈش-ئهھمىیهتلىك، خۇشال

ھهربىر ھهرىكىتىڭىز، ھهربىر نهپسىڭىز، ھهربىر تىنىقىڭىز، ھهربىر یۈرەك . قىلماڭ. ئىشقا ئاشۇرمىغۇچه بولدى
 چوقۇم قهتئىي ئىرادە، دەھهرىكىتڭىز. سوقۇشىڭىز چوقۇم شۇ كۈنلۈك نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بولسۇن

پهقهت غالىبالردىال مۇشۇنداق یۈكسهك جاسارەت، تولۇپ تاشقان . سىز ھامان غالىب. هرلىك بىلهن بولسۇنقهیس
سىزمۇ چوقۇم قىلىمهن، . ئىشىنىمهنكى سىزمۇ شۇنداق قىالالیسىز. ئىشهنچ، قهتئىي ئىرادىلىك ھهرىكهت بولىدۇ

  . دەیدىكهنسىز، سىزمۇ چوقۇم قىالالیسىز
 چۈشته، كهچلىك دەم ئېلىش ۋاقتىدا یاكى مهلۇم مهزگىللىك ھهرىكهتنى شۇنداقال ھهركۈنى سهھهردە،

ئۆزىدە - قېتىم یۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىراپ تۇرۇپ ئېیتىپ ئۆز30-20دېگهننى » مهن چوقۇم قىالالیمهن«باشلىغاندا 
  .ئىشهنچ، جاسارەت تۇرغۇزۇش، كهیپىیاتىنى جۇشقۇنالشتۇرۇش كېرەك

یانىدا مۇبادا بهزى ھهرىكهتلىرىڭىزنىڭ ئۈنۈمى دېگهندەك ئون تۆتىنجى، ھهرىكهت قىلىش جهر
بولمىسا، یاكى سىزگه بېسىم بولۇپ، سىزگه جىددىیلىك ھىس قىلدۇرسا، ئهڭ یاخشى شۇ ھهرىكىتىڭىزنى 

یاكى سىزگه تېخىمۇ یول كۆرسىتىپ، . ئازادە یىنىكلهشتۈرۈڭ- ئۆزلۈكسىز تهڭشهپ، قىزىقارلىقالشتۇرۇپ، ئهركىن
  . یاالیدىغان كىشىدىن مهسلىھهت سوراڭئىشهنچ بېغىشلى

. ھهرىكىتىمىز یاشاش جهریانىدا، تۇرمۇش كهچۈرۈش جهریانىدا ھهرخىل تهسىرلهرگه ئۇچراپ تۇرىدۇ
. ئاخىر قىزغىن كهیپىیاتلىق، یۇقىرى ئۈنۈملۈك ھهرىكهتكه كاپالهتلىك قىلىمهن، دىیهلمهیمىز-شۇڭالشقا باشتىن

شۇڭالشقا نېمىشقا . تۆۋەنلهپ كهتكهندە ئۇنى ئۆزلۈكسىز تهڭشهپ تۇراالیمىزپهقهت ھهرىكىتىمىزنىڭ ئۈنۈمى سهل 
ھهم ھهربىر ئۇچراپ تۇرغان ئهمهلى مهسىللهرنى . ئاخىر شۇنداق قىاللمایمهن، دېمهسلىكىمىز كېرەك-مهن باشتىن

  . ئۆزىمىز ئىجابى ھهل قىلىشىمىز، یاكى مهسلىھهت سورىشىمىز زۆرۈر
  . ېیىنكى لېكسىیىلهردە ئایرىم ئۆتۈلىدۇ، تهپسىالتىنى شۇچاغدا بىلىۋالىسىزیۇقارىقى بهزى مهزمۇنالر ك

ھهرىكهت كۈچىنى قېزىش، پارتىلىتىش ئاللىقانداقتۇر جىددىي كهیپىیاتتا ئۇزاق مهزگىل ھهرىكهت 
 24قىلىش ئهمهس، بهلكى یۇقىرى ئۈنۈم یارىتىدىغان ھهرىكهت بىلهن ئۇزاق مهزگىل شۇغۇللىنىش، بىز ھهركۈنى 

دېمهك، ئادەم تىنى .  سائهتته ئاساسهن توختىماستىن ھهرىكهت قىلىمىز16 سائىتىدىن باشقا 8سائهتنىڭ 
ئهمما مۇشۇ ئۇزاق ۋاقىت ھهرىكهتلىنىپ یاراتقان ئهمهلى . مۇشۇنداق ھهرىكهت قىلىش ئىقتىدارىغا تهبىئىي ئىگه

ىمىزگه، باشقىالرغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئۆز-ئۈنۈمىمىز، یهتكهن نىشانىمىز ئىنتایىن یوق ھىسابتا، یاكى ئۆز
ئهمما بۇندىن كېیىنكى ۋاقىتتا چوقۇم ھهرىكهتكه بولغان . خاراكتېرىدىكى ھهرىكهتلهر بىلهن جىق شۇغۇللىنىمىز

جىددىیلهشكهنلىك ھهرگىزمۇ یۇقىرى ئۈنۈمدە ھهرىكهتلهنگهنلىك . تۇنۇشۇمىز، ئۇسۇلىمىزنى یېڭىلىشىمىز زۆرۈر
تىرىشچانلىق ھهرگىز . ازادە كهیپىیاتتا ھهرىكهت قىلىشمۇ ھهرگىز ئۈنۈمسىز ئهمهسئهمهس، ئىختىیارى، ئ

جاپالىق، ئازابلىق ئىش بىلهن شۇغۇللىنىش ئهمهس، بهلكى سىزگه ئهمهلى ئۈنۈم بېرىدىغان ھهرىكهت بىلهن 
ۇللىنىش لېكىن جىددى، ئازابلىق، جاپالىق ھهرىكهت بىلهن ئۇزاق مهزگىل شۇغ. ئۇزاق مهزگىل شۇغۇللىنىش
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 

ن بۇ لېكسىيىدە ئۈچۈ
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

ئۆزىنى ئازابلىغانلىق، چۈشكۈنلهشتۈرگهنلىك، بۇخىل ھهرىكهتنىڭ -ھهرگىز تىرىشقانلىق ئهمهس، بهلكى ئۆز
تىرىشچانلىق ئادەمنىڭ یوشۇرۇن ئىقتىدارىنى قازىدىغان «. ھېچقانداق ئۇزاق مهزگىللىك ئۈنۈمى بولغان ئهمهس

زورالنغان، زېرىكىشلىك ئىش بىلهن شۇغۇللىنىش ئهمما تىرىشچانلىق ھهرگىزمۇ سىز خالىمایدىغان، . »بوقۇسا
بۇخىل تىرىشچانلىق سىزنى . ئهمهس، بهلكى ھهقىقى ئهمهلى ئۈنۈمى بار خىزمهت، ئۆگىنىش بىلهن شۇغۇللىنىشتۇر

چۈشكۈنلهشتۈرمهي، ئهكسىچه سىزنى بارغانسىرى تىتىكلهشتۈرىدۇ، جۇشقۇنالشتۇرىدۇ، ھایاتى كۈچكه 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، تاۋلىنىش . مۇھهببهت، قىزغىنلىق ئاتا قىلىدۇ-شهنچ، مېھىرسىزگه ئۈمىد، ئى. تولدۇرىدۇ

ھهرگىزمۇ سىزگه ئازاب ئېلىپ كېلىدىغان، سىزگه ھهرجهھهتتىن بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كېلىدىغان ئىش 
، سىزگه بولماستىن، بهلكى ھهقىقى ئۈنۈمى بولىدىغان، سىزنى ھهرجهھهتتىن تېخىمۇ بىربالداق یۈكسهلدۈرىدىغان

تىرىشىمهن، تاۋلىنىمهن یهنىمۇ دېمهك، بىز . ئازادىلىكى ئېلىپ كېلىدىغان ئىشالر دۇر-خۇشاللىق، كۆڭۈل
ئۆزىمىزگه زىیانلىق ئىشالر بىلهن ئهمهس، بهلكى قۇرۇش خاراكتېرى، ئىجابىلىقى -دەیدىكهنمىز چوقۇم ئۆز

یولۋاسالر -ىتالر ئارىسىدا تاۋالنماي، شىرئ«نداقچه قىلغاندا ۇم. كۈچلۈك ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىش كېرەك
  . كېرەك» ئارىسىدا تاۋلىنىش

توغرا بولغان مۇۋاپپىقىیهت قارىشى، تىرىشچانلىق قارىشى، ھهرىكهت قارىشى تىكلهش ئارقىلىقال، سىز 
نىڭ سىز پهقهت ھهرىكىتىڭىزنى ئۆزىڭىز. ئۇنۋېرسال، تهڭپۇڭالشقان مۇۋاپپىقىیهت، نهتىجه قولغا كهلتۈرەلهیسىز

ۋاقتىڭىز، ساالمهتلىكىڭىز، نىشانىڭىزغا ماسالشتۇرۇپ تهڭشهپ ماڭسىڭىزال ھهركۈنى ھهربىر سائىتىڭىزدىمۇ 
یۇقىرى ئۈنۈملۈك ھهرىكهت بىلهن شۇغۇللىنىپ نىشانىڭىزنى، پىالنىڭىزنى تېخىمۇ یاخشى ئىشقا ئاشۇراالیسىز ھهم 

ئۈنۈملۈك ھهرىكهت ئارقىلىق ئۈنۈملۈك . ەلهیسىزھهممه جهھهتتىكى ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهتنى قولغا كهلتۈر
  . مۇۋاپپىقىیهتنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۈنۈملۈك، ئهھمىیهتلىك ھایات كهچۈرەلهیسىز

  :ئویلىنىڭ
بىرىنجى، سىزنىڭ بۇرۇنقى مۇۋاپپىقىیهت قارىشىڭىز، تىرىشچانلىق، ھهرىكهت قارىشىڭىز بىلهن 

  ، ئوخشىماسلىق بار؟ھازىرقى قارىشىڭىز ئارىسىدا قانداق ئوخشاشلىق
ئىككىنجى، ئۆزىڭىزدە یۇقىرى ئۈنۈملۈك ھهرىكهت ئادىتىنى یىتىلدۈرۈش ئۈچۈن، سىز قانداق 

  قىلماقچى؟
ئۈچىنجى، سىزنىڭ بۇخىل ھهرىكىتىڭىز قانچىلىك داۋامالشماقچى؟ ھهپتىلىكمۇ، ئایلىق، یىللىقمۇ 

  یاكى ئۆمۈرلۈكمۇ؟
ۈن سىز یهنه قانداق ئىجابى قاراش، ئۇسۇلالرنى تۆتىنجى، ھهرىكهت ئۈنۈمىڭىزنى ئاشۇرۇش ئۈچ

  ئویالپ چىقتىڭىز؟
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  ېكسىیهیهتتىنجى ل
  
  

  كهیپىیاتنى ئۈنۈملۈك باشقۇرۇش
  

ئالدىنقى لېكسىیىلهردە بىر كىشىنىڭ مۇۋاپپىقىیهت . ئادەمنىڭ روھى كهیپىیاتى ئىنتایىن مۇھىم
مۇۋاپپىقىیهت توغرىسىدىكى . تىپ ئۆتكهنىدىمقازىنىشى ئۈچۈن زۆرۈر ئاساس بولىدىغان مۇھىم مهزمۇنالرنى ئېی

چۈشهنچه، ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاشنىڭ ئهھمىیىتى، نىشان بېكىتىش، پىالن تۈزۈش، ھهرىكهتلىنىش، ۋاقىت 
ھالبۇكى، بىرئادەمنىڭ . ئورۇنالشتۇرۇش قاتارلىقالر توغرىسىدا ئهتراپلىق چۈشهنچىلهرگه ئىگه بولدۇق

مۇش كهچۈرىشىدە شۇ ئادەمنىڭ روھى كهیپىیاتىمۇ ئىنتایىن زور ھهل قىلغۇچ رول مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشى، تۇر
  . ئوینایدۇ

كهیپىیات ھېسسىیاتنىڭ سىرتقى ئىپادىلىنىشى بولۇپ، ئاساسلىق قۇرۇش، ھهل قىلىش، ئۈنۈم 
 یاخشى كهیپىیات، مهسلهن، خۇشال بولۇش، تهبهسسۇم قىلىش، مهمنۇن بولۇش، -خاراكتېرلىك كهیپىیات

قاتارلىقالر ... ئۆزىگه ئىشىنىش، جۇشقۇن، تېتىك، جانلىقلىق-قىالرنى تهقدىرلهش، باشقىالردىن سۆیۈنۈش، ئۆزباش
 ناچار كهیپىیات، مهسلهن، ئاچچىقالش، -ۋە بۇزغۇنچىلىق، قاتماللىق، ئۈنۈمسىزلىك خاراكتېرىدىكى كهیپىیات

سىنىش، ئىچ مىجهزلىك، -مان قىلىش، ئۇھتهنه قىلىش، تهنقىدلهش، ئازابلىنىش، ھهسرەتلىنىش، پۇشای-تاپا
قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، یاخشى روھى كهیپىیات ... جىمغورلۇق، قورقۇنچاقلىق، ئىچى تىتىلداش

خورام بولۇپ، تولۇق ئىچكى -جۇشقۇن، تېتىك، خۇشال. یاخشى ھهرىكهت، یاخشى نهتىجه پهیدا قىلىدۇ
ىیىتى ئهڭ تولۇق ئېچىلىپ، ئادەم تىنى، ئادەم ئهقلى قابىلىیىتى، خاتىرجهملىككه تولغاندا ھهرىكهت قابىل

مانا شۇنداق ئهڭ یاخشى كهیپىیاتتىال ئهڭ یاخشى نهتىجه، . یوشۇرۇن قابىلىیىتى ئهڭ زور دەرىجىدە جارى بولىدۇ
راقالشتۇرۇش، توغرا، ئىجابى كهیپىیاتنى دائىم ساقالش، ناچار كهیپىیاتنى تېزلىكته تۇ. ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى بولىدۇ

ئۆز كهیپىیاتىنى باشقۇراالیدىغان بولۇش، باشقىالرنىڭ كهیپىیاتىنى یېتهكلىیهلهیدىغان بولۇش ئىنتایىن 
كهیپىیاتىمىز یاخشى ھالهتته تۇرغاندا باشقىالرنىڭ كهیپىیاتىمۇ دەرھال یاخشى كهیپىیاتنىڭ یوشۇرۇن . مۇھىمدۇر

مۇھهببهتلىك -ى یۇقىرى ئۈنۈملۈك ئاالقه، ئىللىق، مېھىرتهسىرىگه ئۇچراپ كىشى بىلهن كىشى ئوتتۇرىسىدىك
بىر ئائىلىنىڭ ئىناقلىقى، شۇ ئائىله ئهزالىرىنىڭ كهیپىیاتى .  مۇناسىۋەتنى تهرەققى قىلدۇرغىلى، ساقلىغىلى بولىدۇ

ىمهن، نىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرهركوللېكتىپ پائالىیهتل. سىۋەتلىكۋە ئۇخىل كهیپىیاتنى ئىجابىالشتۇرىشىغا زىچ مۇنا
دۆلهتنى روناق . دەیدىكهنمىز شۇ كوللېكتىپتىكى ھهربىر ئهزانىڭ كهیپىیاتىنى ئىجابىالشتۇرىشىمىز زۆرۈر

تاپقۇزۇپ، خهلق ئىگىلىكىنى یاخشىالش ئۈچۈنمۇ، شۇ خهلقنىڭ روھى كهیپىیاتىنى ساپالشتۇرۇپ، یاخشىلىشىمىز، 
ئۆگىنىش ئۈنۈمى ۋە نهتىجىسىنى ئاشۇرۇش . رساغالم بولغان ئىجتىمائى، روھى كهیپىیات یارىتىشىمىز زۆرۈ

لېكسىیىسىدىمۇ، پىسىخىك ئامىلنىڭ مۇھىملىقىنى ئېیتىپ ئۆتكهنىدىم، ئهلۋەتته ئهڭ یاخشى روھى كهیپىیاتتا 
  . ئهڭ یاخشى ئۆگىنىش ئۈنۈمى، نهتىجىسىنى قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ

ه ناچار كهیپىیاتتىمۇ شۇنىڭغا ماس یاخشى كهیپىیاتتا یاخشى نهتىجه قولغا كهلگهنىكهن، ئهلۋەتت
ئۆزىمىزنىڭ كهیپىیاتىمىزنى باشقۇرماي، ناچار كهیپىیاتقا ئۇزۇن مهزگىل تىزگىن -بىز ئۆز. نهتىجىلهر بولىدۇ

ئۆزىمىزنى -قویمىساق، ئۇ ئاخىرى كېڭىیىپ زور ناچار ھهرىكهت، ناچار نهتىجىلهرگه ئاساس بولۇپ قېلىپ، ئۆز
سۆز، -چۈنكى ناچار كهیپىیاتتا قىلىنغان نۇرغۇنلىغان گهپ. ابقا مۇپتىال قىلىمىزتېخىمۇ بهك، پۇشایمان، ئاز

ھهرىكهتلهر نۇرغۇن ناچار تهسىر، ئۈنۈملهرنى پهیدا قىلغاچقا، بۇخىل ناچار كهیپىیاتتا بىز دائىم ئهڭ -ئىش
ە مېڭىگه ناچار ناچار كهیپىیات ئۆز نۆۋىتىد. پۇشایمانغا قالىدىغان، ئهپسۇسلىنىدىغان ئىشالرنى قىلىمىز

ئادەم بهدىنى یاخشى كهیپىیات . سىگنالالرنى تارقىتىپ مېڭه ھهرىكىتى، بهدەن ھهرىكىتىنى یىگىلىتىدۇ-ئۇچۇر
ئىچىدىن ھهرىكهت كۈچىگه تولۇپ تاشسا، ناچار كهیپىیاتقا یولۇققاندا ھهرىكهت كۈچى -ئىچىدە بارغانسىرى ئىچ

شۇڭالشقا یاخشى كهیپىیات بىلهن ناچار كهیپىیاتنى ئوبدان . لىدۇبارغانسىرى یىگىلهیدۇ، ھهتتاكى پۈتۈنلهي یوقى

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ



  لېكسىيه17ھاياتىڭىزدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدىغان 

 44 

بىلىش، ئۆزىنىڭ كهیپىیاتىغا ئۆلچهم، چهك قویۇش، ئىنتایىن یاخشى كهیپىیاتنى دائىم ساقالش، ناچار كهیپىیاتنى 
تېزلىكته ئۆزگهرتىش، دىققهتنى پۈتۈنلهي ناچار كهیپىیاتقا بویسۇندۇرماي، ئهكسىچه دىققهتنى یاخشى 

بىزنىڭ مۇۋاپپىقىیىتىمىزنىڭ . هیپىیاتتىكى ئىجابى، قۇرۇش خاراكتېرىدىكى ئىشقا بۇراشنى بىلىۋېلىش كېرەكك
كهیپىیاتنى تىزگىنلهش . قانچىلىك بولىشى بىزنىڭ كهیپىیاتىمىزنى قانچىلىك تىزگىنلىیهلىشىمىزگه باغلىق

ش بولسا تېخىمۇ تهرەققى قىلدۇرۇش، ھهرگىزمۇ كهیپىیاتنى بوغۇش ئهمهس، بهلكى ئىجابى كهیپىیاتنى ساقال
  . سهلبى كهیپىیاتنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئىجابىالشتۇرۇش، ئۇنىڭ ناچارلىق، سهلبىلىكىگه چهك قویۇشتۇر

نۇرغۇنلىغان ئۇتۇقالر، ئۇلۇغ نهتىجىلهر یاخشى كهیپىیاتتا قولغا كهلتۈرۈلگهن بولسا، یهنه نۇرغۇنلىغان 
نۇرغۇن ئېسىل .  كهیپىیات تهسىرىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ مهغلۇب بولۇنغانئۇتۇقالر، ئۇلۇغ نهتىجىلهر ناچار

سۆھبهتلهر یاخشى كهیپىیاتتا ئېلىپ بېرىلىپ ئېسىل نهتىجىلهر قولغا كهلتۈرۈلگهن بولسا، یهنه ئېسىل سۆھبهتلهر 
  . سهۋەب بولۇنغانناچار كهیپىیاتقا یولۇقۇپ مهغلۇبىیهت بىلهن ئایاغلىشىپ كېیىنكى دۈشمهنلىك، ئارازلىققا 

. بىز بۇندىن كېیىن یوشۇرۇن ئىقتىدارىمنى ئهڭ یۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرىمهن، دەیدىكهنمىز
بۇرۇنقى لېكسىیىلهردە ئېیتىلىپ ئۆتكهنلهرنى بىلىش بىلهن بىرگه، كهیپىیاتنى تىزگىنسىز ئاتتهك قویۇپ 

 تهرەققى قىلدۇرۇشنى، شۇنداقال ناچار بېرىشتىن ساقلىنىپ، یاخشى كهیپىیاتنى بهرپا قىلىش، ساقالش،
. كهیپىیاتنى تىزگىنلهش، ئاجىزالشتۇرۇش، تۈگىتىش ۋە ئۇنى یاخشى تهرەپكه بۇراشنىڭ ئىپىنى بىلىشىمىز زۆرۈر

ئىسىڭىزدە تۇرسۇن، ئهڭ یاخشى نهتىجه ئهڭ یاخشى ھهرىكهتتىن كېلىدۇ، ئهڭ یاخشى ھهرىكهت ئهڭ یاخشى 
  . كهیپىیاتتا پارتىالیدۇ

یامان -اقتا كهیپىیاتنى باشقۇرۇشنى بىلىش ئۈچۈن ئهڭ ئاۋۋال بىزنىڭ نهزىرىمىزدىكى یاخشىئۇند
چىقىش سهۋەبىگه ئىلمى تهھلىل ئېلىپ بېرىپ -كهیپىیاتنى بىلىۋېلىشىمىز ۋە ھهربىرخىل كهیپىیاتنىڭ كىلىپ

ى ھهقىقى ئادەم بولغانلىق، بولمىسا، ناچار كهیپىیاتنىڭ بولۇشىن. چۈشهنچىمىزنى ئایدىڭالشتۇرىۋېلىشىمىز زۆرۈر
یاخشى كهیپىیات . جىگهرلىك بولغانلىق، مهیدانى ئېنىق بولغانلىق، دەپ خاتا چۈشىنىۋېلىش كېلىپ چىقىدۇ

بىلهن ناچار كهیپىیات ئارىسىدىكى ئهڭ تۈپكى پهرق شۇكى، یاخشى كهیپىیات ۋە یاخشى كهیپىیاتتا قىلىنغان 
ش خاراكتېرىدىكى ئىشقا باشالمچىلىق قىلىپ، ھهرىكهت ھهرىكهت، گهپ سۆز یاخشى ھهرىكهتكه، قۇرۇ

سۆز، - ھالبۇكى ناچار كهیپىیات ۋە ناچار كهیپىیاتتا قىلىنغان گهپ. كۈچىنى ئاشۇرۇش بىلهن نهتىجىلىنىدۇ
پائالىیهتكه باشالمچىلىق، قىلىپ ھهرىكهت كۈچى - ھهرىكهت ئهڭ ئاخىرىدا بۇزۇش خاراكتېرىدىكى ئىش-ئىش

شۇڭالشقا ئاچچىقالش بىلهن تهنقىد قىلىش تهلهپپۇزىدىكى . ىتىش بىلهن نهتىجىلىنىدۇۋە ئۈنۈمىنى تۆۋەنل
كهیپىیاتنىڭ ناچار كهیپىیات بولۇشىدىكى سهۋەب شۇكى، بۇخىل كهیپىیاتتا ئادەمنىڭ ئىجابى ھهرىكهت كۈچى 

سۆز -ان بارلىق گهپچۈنكى ناچار كهیپىیاتتىكى قىلىنغ. پۈتۈنلهي تۈگهپ، ئارىدىكى ئىللىق مۇناسىۋەت بۇزىلىدۇ
ئۇ پهقهت بۇزغۇنچىلىق . ھهرگىز باشقىالرنىڭ، ئۆزىنىڭ ھهرىكهت كۈچىنى پارتىلىتىش رولىغا ئىگه ئهمهس

مهقسهت ھهرقاچان ئهمهلى ئۈنۈم قازىنىش، ئهمهلى مهسله ھهل قىلىش، ھهرگىزمۇ . بىلهنال نهتىجىلىنىدۇ
هیپىیاتنى ھهرقاچان تىزگىنلىگۈلىك، ئۇنى ئىجابى، شۇنداق بولغانىكهن، ناچار ك. بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئهمهس
  . یاخشى تهرەپكه بۇراش كېرەك

خوش، ئۇنداقتا قانداق قىلغاندا یاخشى كهیپىیاتنى ئۇزاق مهزگىل ساقلىغىلى، ناچار كهیپىیاتنى تېزلىكته 
  تهڭشىگىلى بولىدۇ؟

توغرا، ئېنىق . اش بولۇشبىرىنجى، ھایاتنىڭ مهنىسى ۋە یاشاش توغرىلىق توغرا، ئىلمى بولغان قار
  . نىشان بىلهن تۇرمۇش كهچۈرۈش كېرەك

بۇ نۇقتا دەماللىققا كهیپىیات بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى یوقتهك، . جىق كىشىلهر بۇ نۇقتىغا سهل قارایدۇ
ە ئادەمد. قىلغىنى بىلهن، بۇ نۇقتىنىڭ ئىنساننىڭ پۈتكۈل ھایاتىغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى ئىنتایىن جىق بولىدۇ

توغرا بولغان دۇنیا قاراش، توغرا، ئېنىق نىشان بولغاندىال، ئاندىن نېمىنىڭ مۇھىم، نېمىنىڭ مۇھىم ئهمهسلىكىنى 
چۈششهك، ئهرزىمهس ئىشالرغا قارىتىۋېلىپ، جېنىنى -ئۆزىنىڭ دىققىتىنى، زىھنىنى، ئۇششاق. ئایدىڭالشتۇراالیدۇ

قورساقلىقنى یىتىلدۈرىدۇ، كهیپىیاتىنى -كهڭ. پ یۈرمهیدۇتۈگمىدەك ئىشالرغا ئۇپرىتى-ئىكهكدەپ، ئۆزىنى تېرىق
. چۈششهك، ئانچىكىم ئىشالرغا بۇزۇپ، ئۆزىنىڭ مۇھىم ئىشىنى قىلىشنى ئۇنتۇپ قېلىپ یۈرمهیدۇ-ئۇششاق

نىشاننىڭ مۇھىملىقى، توغرا بولغان دۇنیا قاراش، ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قارىشى توغرىسىدا ئاللىقاچان تهپسىلى 
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ھهربىر كۈن ئېنىق نىشان، مهقسهت، پىالن بىلهن ئۆتكهندە ئاندىن بىزگه . ه بېرىلىپ بولۇنغانىدىچۈشهنچ
مۇبادا بۇ نۇقتىغا سهل قارالغاندا، بۇرۇنقىدەك . ھهقىقى نېمىنىڭ مۇھىم، نېمىنىڭ مۇھىم ئهمهسلىكى ئایان بولىدۇ

چىكىم ئىشالرغا چېچىلدۇرىدىغان، مۇھىم، خهق قانداق یاشىسا، مهنمۇ شۇنداق یاشىشىم كېرەك، دەپ، ئۆزىنى ئان
ئىكهنلىكىنى ئایرىیالمایدىغان ئادەملهرگه » یۈز«چوڭ، ئۇلۇغ ئىشالرنى ئویلىیالمایدىغان، نېمىنىڭ ھهقىقى 

ئایلىنىپ، جهمئىیهتتىكى قىممىتىنى ئاشۇرۇش تۈگۈل، قىلچىلىك قىممهت یارىتالمایدىغان، ھهتتاكى جهمئىیهتكه، 
شۇڭالشقا ھهركۈنى یاخشى كهیپىیاتتا ئۆتۈش ئۈچۈن . ىدىغان ئادەم بولۇپ قالىدىغان گهپباشقىالرغا یۈك بول

  .ئۆزىدە توغرا بولغان دۇنیا قاراش، ئېنىق، توغرا نىشان، مهقسهت، پىالن، ھهرىكهت بولۇشى زۆرۈر
لغا ئىككىنجى، ھهركۈنى ئهتىگىنى شۇ كۈننىڭ ئىنتایىن زور مۇۋاپپىقىیهت، پۇرسهت، نىئمهتلهرگه تو

كۈن بولىدىغانلىقىنى، شۇ كۈنى ئۆزىنىڭ جىق ئىشالرنى قىلىپ، جىق ئىشالردىن ھوزۇرلىنىپ، جىق 
مۇھهببهت -نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرىدىغانلىقى، جىق نهرسىلهرنى ئۆگىنىدىغانلىقى، جىق كىشىلهرگه مېھىر

  . قاتارلىق ئىشالرنى ئویالش كېرەك... یهتكۈزىدىغانلىقى
ھایات مهیلى ئۇ قانداق شارائىت، قانداق . ر كۈن بىر زور نىئمهت، ئۇنى قهدىرلهش زۆرۈرھایاتتىكى ھهربى

بىزنىڭ . مۇھهببهتلىك، قهیسهرلىك بىلهن ئۆتۈشى كېرەك-مۇھىتتا بولسۇن، چوقۇم نهتىجىلىك، مېھىر
غۇپ، یۈرەكنىڭ ئىچىمىزدىن ئور-خۇشاللىقىمىز ھهرگىزمۇ سىرتقى ئامىلغا باغلىق بولۇپ قالماسلىقى، بهلكى ئىچ

بىز باشقىالردىن خۇشاللىق، . مۇھهببهتكه باغالنغان بولۇشى كېرەك-چوڭقۇر قاتالملىرىدىن چىققان مېھىر
مۇھهببهت تهمه قىلىدىغان ئادەم ئهمهس، بهلكى باشقىالرغا خۇشاللىق، یاخشىلىق، -یاخشىلىق، مېھىر

ئهلۋەتته، مۇشۇنداق ئادەم بولۇش .  بولۇشىمىز زۆرۈرمۇھهببهت، قىزغىنلىق، قهیسهرلىك ئاتا قىلىدىغان ئادەم-مېھىر
مۇھهببهت پهیدا بولۇپ -ئۆزىمىزدە توختاۋىسىز یاخشى كهیپىیات، قىزغىنلىق، مېھىر-ئۈچۈن، ئهڭ ئاۋۋال ئۆز

شۇ بىر . ھهربىر تىنىقنىڭ بولۇشى، بىرجهھهتتىن ئویلىساق، بىزگه بېرىلگهن غایهت زور نىئمهت. تۇرىشى زۆرۈر
خوراملىق، رازىمهنلىك بىلهن كۈتۈۋالسىڭىزمۇ، یاكى شۇ بىرتىنىقنى قهدىرلىمهي، -دىرلهپ، ئۇنى خۇشالتىنىقنى قه

ھهدىسه ئۆتمۈشتىكى كۆڭۈلسىزلىكنى ئهسلهپ، شۇ تىنىقنى زایا قىلىۋەتسىڭىزمۇ، شۇ بىرتىنىق بهرىبىر ئۆتۈپ 
ىپ، نهتىجه، خۇشاللىق قولغا سىز ئۇ ئوقنى یاخشى نىشان ئۈچۈن ئېت. ۋاقىت گویا ئاتقان ئوق. كېتىدۇ

كهلتۈرسىڭىزمۇ، یاكى كهچكىچه ناچار كهیپىیاتتا ھېچقانداق ئهمهلى ئۈنۈم، نهتىجه قولغا كهلتۈرمهي، باشقىالرغا 
شۇڭالشقا شۇ بىرتىنىقنىڭ بولغىنىغا . مۇھهببهت ئاتا قىلماي ئۆتسىڭىز شۇ بىر ۋاقىت ئۆتۈپ كېتىۋېرىدۇ-مېھىر

مۇھهببهتكه تولدۇرۇش كېرەك، ھهرگىز -ىر تىنىقنى یېڭى نهتىجه، قىزغىنلىق، مېھىرئىنتایىن خوش بولۇپ، شۇ ب
  . بۇرۇنقى مهغلۇبىیهتلهر ئۈچۈن ھازىرنى ئىسراپ قىلىۋەتمهسلىك كېرەك

  .ساالمهتلىك، ئوزۇقلۇقنى تهڭشهڭ، ھهرىكهت ئارقىلىق كهیپىیاتنى باشقۇرۇڭئۈچىنجى، 
ئازادە -دا چوقۇم بهدەندىكى بارلىق موسكۇلالرنى ئهركىنھهركۈنى ئهتىگىنى، بىرەر ئىشنى باشلىغان

ئىككى ھهرىكهتنى -ئۆزىڭىزنى ئىلھامالندۇراالیدىغان، كهیپىیاتىڭىزنى ئۆزگهرتهلهیدىغان بىرەر-قویۇۋېتىپ، ئۆز
بۇ . مهسلهن، تهنھهرىكهتچىلهرنىڭ مۇسابىقه ئالدىدا قىلىدىغان تهییارلىق ھهرىكهتلىرى بۇنىڭ مىسالى. قىلىڭ

ھهرقانداق ئىشقا ئهڭ . ھهرگىز سهل قارىماڭ.  قىلغىنى بىلهن بۇنىڭ رولى ئىنتایىن چوڭرىماققا ئاددىیدەكقا
  . مۇھهببهت، رازىمهنلىك بىلهن كىرىشىپ كىتىڭ-یۇقىرى كهیپىیات، قىزغىنلىق، مېھىر

دالدىغا تۆتىنجى، غهزەپلهنگهن، ئاچچقىالنغان ۋاقتىڭىزدا، شۇ خىل مۇھىتتىن ۋاقتىنچه ئۆزىڭىزنى 
ئهرزىمهیدىغانلىقىنى ئویالپ بېقىڭ، - ئېلىپ، شۇ ئىشنىڭ غهزەپلىنىشكه، ئاچچىقلىنىشقا ئهرزىیدىغان

  .ئۆزىڭىزنىڭ ھۆرمىتىڭىزنى ساقالڭ
، لىنىشچۈششهك ئىشالرنى تالىشىپ ئۇالرغا غهزەب-چۈششهك ئادەم بىلهن ئۇششاق-بهزىبىر ئۇششاق

ئۇالر بىلهن بىھۇدە . اللمایدۇ، ئهكسىچه ئىككىلى تهرەپكه زىیانلىقتۇرئۇالرغا ئاچچىقالش، ھهرگىز مهسلىنى ھهل قى
ئاچچىقلىنىش، غهزەبلىنىش ھهرگىز مهیدانى ئېنىق بولۇپ، مهرت بولغانلىق، ئوغۇلبالىدارچىلىق كۆرسهتكهنلىك 

ىڭىزغا سىز شۇنداق ۋاقىتتا ئهڭ یاخشىسى دىققىتىڭىزنى ئۆزىڭىزنىڭ بۈگۈنكى نىشان. ئهمهس، بهلكى نادانلىق
قارشى تهرەپنىڭ قىلغان خاتا یىرىنى باشقىچه ئۇسۇل بىلهن چۈشهندۈرۈڭ، ھهرگىز . مهركهزلهشتۈرۈڭ

. »یولۋاسنى یهڭگهن باتۇر ئهمهس، ئاچچىقنى یهڭگهن باتۇر«. ئاچچىقالش ئارقىلىق گهپ ئاڭلىتىمهن دېمهڭ
ەن كىشىلهر بىھۇدە ئاچچىقالپ، باشقىالرغا تۇرمۇشىمىزغا قارىساق، ئهڭ ساپاسى تۆۋەن، بىلىمى، تهربىیىلىنىشى تۆۋ
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جاقىرىغاندىال، غهزەب قىلغاندىال ئاندىن باشقىالرنىڭ -چۈنكى ئۇالر پهقهت ئاچچىقالپ، ۋاقىراپ. غهزەب قىلىدۇ
ئهمهلىیهتته، كىشىگه تهسىر كۆرسىتىدىغىنى گهپنىڭ ۋەزنى، . دىققىتى قوزغىلىدۇ، دەپ خاتا چۈشىنىۋالىدۇ

جاقىراشنىڭ، ئاچچىقالپ غهزەب قىلىشنىڭ -ۋاقىراپ. جاقىراش ئهمهس-ىرتقى پوپوزا، ۋاقىراپمهزمۇنى ھهرگىزمۇ س
ئىككى قېتىم ئۈنۈمى بولغاندەك قىلغىنى بىلهن ئهكسىچه ئۇزاق مۇددەتلىك نىزا ئۇرۇقىنى تېرىیدۇ، یاكى -بىرەر

ىمىیلىك یىتىلىشىنىڭ سۈپىتىنى ئىككىلى تهرەپته خاتا چۈشهنچه، خاتا تهربىیه پهیدا بولۇپ قېلىپ ئۇالرنىڭ ئاد
سىزنىڭ باشقىالرغا ئاچچىقالپ، غهزەب قىلىشىڭىز سىزنىڭ نوچىلىقىڭىزنى ئهمهس، سىزنىڭ . تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ

 ھېچقانداق لىنىشنىڭچۈنكى باشقىالرغا بىھۇدە ئاچچىقالپ، غهزەب. سۈپىتىڭىزنىڭ تۆۋەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ خاالس
مۇبادا سىزنىڭ دېگىنىڭىز . بولۇپال قالماستىن، ھهممهیلهنگه زىیانلىق قىلمىشتۇرئهمهلى ئۈنۈمى، ئهھمىیىتى یوق 

توغرا بولسا، ئهڭ یاخشىسى سۆزلهش ئۇسۇلىڭىزنى، پوزىتسىیىڭىزنى ئۆزگهرتىپ باشقىالرغا دۈشمهنلىك 
مهتلهش نۇقتىسىدىن باشقىالرنى ئۇجۇقتۇرىۋېتىش ئۇسۇلى بىلهن ئهمهس، دوستلۇق نۇقتىسىدىن باشقىالرنى ھۆر

  .ئۇسۇلى بىلهن گهپ قىلىڭ
بهشىنجى، باشقىالر سىزگه ئاچچىقلىغان، غهزەب قىلغان، قېیىدىغان ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ زادى نېمه 

  .ھهم سۈكۈت قىلىڭ، یاكى بۇخىل مۇھىتتىن ۋاقتىنچه ئایرىلىپ تۇرۇڭ. مهقسهتته ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىڭ
ئهڭ یاخشىسى . تاالشماڭ. ا ئهھۋال چۈشهندۈرىمهن، دېمهڭباشقىالر ئاچچىقلىغان ۋاقىتتا ھهرگىز ئۇالرغ

ئىش تۈگىگهندىن كېیىن، دىققىتىڭىزنى ئۆتكهن ئىشقا . سۈكۈت قىلىپ، بۇخىل مۇھىتتىن ئۆزىڭىزنى ئایرىڭ
. ئهمهس، بهلكى ئۆزىڭىزنىڭ بۈگۈنكى، ھازىرقى نىشانىغا، سىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم بولغان ئىشالرغا قارىتىڭ

ىمىیلىك تهربىیىلىنىشى تۆۋەن بولغانلىقتىن، سىزنى چۈشهنمهسلىكتىن، یاكى باشقا مهقسهتته بهزىلهرنىڭ ئاد
سىز بۇنداق چاغدا ئهڭ یاخشىسى ھهرگىز بۇنداق . تۇرۇپ سىزگه بىھۇدە ئاچچىقالپ، غهزەب قىلىدۇ، زەربه بېرىدۇ

ڭىزنى ئاجرىتىپ ئۇالرغا ئهھۋال زىھنى-چۈنكى ئۇالر ھهرگىز سىزنىڭ ئایرىم دىققهت. كىشىلهر بىلهن تهڭ بولماڭ
بۇالرغا زىھىن، . ھهرگىز بۇنداق كىشىلهر بىلهن تهڭ بولماڭ. چۈشهندۈرىشىڭىزگه ئهرزىمهیدىغان كىشىلهردۇر

ئۇالر بىلهن تاالشماسلىق، ھهرگىز سىزنىڭ ئاجىزلىقىڭىزنى بىلدۈرمهیدۇ، بهلكى سىزنىڭ . ۋاقىت ئاجراتماڭ
  .دەم ئىكهنلىكىڭىزنى بىلدۈرىدۇھهقىقى دانا، یۇقىرى سۈپهتلىك ئا

 یولۇققاندا، ھهرگىز غائالتىنجى، تۇرمۇشتا ھهرتۈرلۈك ئوڭۇشسىزلىق، بىھۇدە زەربه، ئازابلىق ئىشالر
  .غهزەب قىلماڭ، بىرەر قارار چىقارماڭ

بۇنداق چاغدا . تۇرمۇشتا ھهرخىل كىشى كۆڭلىنى غهش قىلىدىغان، ئازاپالیدىغان ئىشالر بولۇپ تۇرىدۇ
ئاندىن كېیىن ئهڭ یاخشى پىسىخىك . اخشىسى، بىر نهچچه كۈنگىچه یاخشى ئارام ئېلىپ ئۇخالڭئهڭ ی

دوختۇردىن، یاكى سىزدىن بىلىشى كۆپ، سىزنى ئىلھامالندۇراالیدىغان، بۇنداق ئوڭۇشسىزلىقتىن ئوڭۇشلۇق 
ە بولسۇن، تۇرمۇشتىكى لېكىن ئېسىڭىزد. ئۆتۈۋېلىشىڭىزغا یارىدەم قىالالیدىغان كىشىلهردىن مهسلىھهت ئېلىڭ

شۇ ئوڭۇشسىزلىقنىڭ ئۆزى سىزگه بېرىلگهن بىر . كۆڭۈلسىزلىكنى ئۇچرىغان ئادەمگه ئېیتىۋېرىش یاخشى ئهمهس
چۈنكى نۇرغۇن پهزىلهتلىك ئادەملهر، مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشىلهر ئهمهلىیهتته باشقا كىشىلهردىنمۇ . سىناق

ئۇالر بۇنداق چاغدا ھهرگىز ئۆزىنى تاشلىۋەتمىگهن ئهكسىچه، . ىغانجىق مهغلۇبىیهتلهرگه، زەربىلهرگه ئۇچر
  . ئۇنىڭدىن ساۋاق ئالغان

یهتتىنجى، ھهرقانداق مۇھىت، ھهرقانداق چاغدا یاشالرغا خاس، جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ، جاسارەتلىك 
  .ناچار كهیپىیات پهیدا قىلىدىغان مۇھىتتىن، ئىشتىن ھهرقاچان ھهزەر ئهیلهڭ. بولۇڭ

شتا ھهردائىم بىز ئویالپ یهتمىگهن، بىزنى ئاچچىقالتقۇزىدىغان، تهشۋىشكه سالىدىغان، تۇرمۇ
ئازاپالیدىغان ئىشالر بولۇپ تۇرىدۇ، لېكىن سىزنىڭ بۇنداق ئىشالرغا یولۇقىشىڭىز ھهرگىزمۇ سىزنىڭ 

ىگهن بولسىڭىز، چۈنكى بۇرۇن سىز بىلم. كهیپىیاتىڭىزنى تىزگىنلىیهلمهسلىكىڭىزگه باھانه بولماسلىقى كېرەك
ھهرقانداق مۇھىت، ھهرقانداق چاغدا . ئهمدىلىكته سىز كهیپىیاتنى تىزگىنلهشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلىۋالدىڭىز

سىز . چۈنكى ھایات پهقهت ۋە پهقهت بىرال قېتىم كېلىدۇ. یاشالرغا خاس جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ، جاسارەتلىك بولۇڭ
ھازىرنى . ئۆتمۈش بهرىبىر ئۆتمۈش. شالر بهرىبىر ئۆتۈپ كهتتى بۇرۇنقى ئىیهنه نېمه ئۈچۈن چۈشكۈن یۈرىسىز؟

ھهركۈنكى سىزدە ناچار كهیپىیات پهیدا قىلىدىغان مۇھىت، ئىشالر بىلهن . ئهتىگه ئۈمىدۋار بولۇڭ. چىڭ تۇتۇڭ
مۇزىكىالر، كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئهسلىتىدىغان -مهسلهن، ناچار سۆھبهتلهر، چۈشكۈن ناخشا. ئاز ئۇچرىشىڭ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 

ىشلىك ھهربىر ئىشنى تىگ
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

مۇزىكىالر ئادەمنى جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ -ھهرىكهت، ناخشا-سۆز، ئىش-جۇشقۇن گهپ. قاتارلىقالر... ئىشالر
شۇڭالشقا . مۇزىكىالر ئادەمنى چۈشكۈنلهشتۈرىۋېتىدۇ-ھهرىكهت، ناخشا-سۆز، ئىش-قىلىدۇ، چۈشكۈن گهپ

  .ھهركۈنى مهلۇم سىرتقى جۇشقۇن كهیپىیات ئارقىلىق ئۆز كهیپىیاتىنى تهڭشهش كېرەك
هككىزىنجى، بهزىبىر تهشۋىشلىنىش، جىددىیلىككه یولۇققاندا، ئۆزىڭىزنى توختىۋېلىپ، ئۈچ مىنۇت س

  .ئىشنىڭ یاخشى تهرىپىنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈڭ. چوڭقۇر، تولدۇرۇپ نهپهسلىنىڭ
سىز بىر نورمال ئىنسان، سىزدىكى ھهرخىل ئاچچىقلىنىش، غهزەپلىنىش، ئۇھسىنىش، تهشۋىشلىنىش، 

ھهرگىز بۇنداق چاغدا مهن زادى نېمه ئۈچۈن . لىشىشالرنىڭ ئۆزى ئىنتایىن نورمال ئهھۋالجىددىی
ھهرقانداق چاغدا ئىشنىڭ یاخشى . ئۆزىڭىزنى بىھۇدە ئهیىبلىمهڭ-جىددىیلىشىمهن، تهشۋىشلىنىمهن، دەپ ئۆز

  . تهرىپىنى، ئىشنىڭ ئىجابى ھهل قىلىش ئۇسۇلىنى ئویالڭ
 ئۆزىڭىزدىكى بهزىبىر ناچار كهیپىیاتالرنى شهكىللهندۈرىدىغان توققۇزىنجى، جهمئىیهتتىكى ۋە

  .پىسىخىكا، قاراشالردىن، ئورۇنسىز سېلىشتۇرۇشالردىن ساقلىنىڭ
ئۆزىڭىزنى ھهرقانداق ئادەمگه . بىرىگه تۈپتىن ئوخشایدىغان ئىككى شهیئى یوق-دۇنیادا بىر

باشقىالرغا . هنلىشىش روھى ھالىتى بهرپا قىلىۋالماڭباشقىالر بىلهن ئورۇنسىز رىقابهتلىشىش، دۈشم. سېلىشتۇرماڭ
تۈنۈگۈنىڭىز بىلهن . بهلكى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆتمۈشىڭىز بىلهن ھازىرىڭىزنى سېلىشتۇرۇڭ. ئۆزىڭىزنى سېلىشتۇرماڭ

ھازىر جهمئىیهتته ئورۇنسىز رىقابهت . ئۇنۋېرسال یىتىلىڭ. ھهرجهھهتتىن ئالغا بېسىڭ. بۈگۈنىڭىزنى سېلىشتۇرۇڭ
رىقابهت . ىسى ئومۇملىشىپ قېلىپ، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ روھى ساغالملىقىغا تهسىر كۆرسهتمهكتهپىسخىك

ھهرگىزمۇ ئوخشىمایدىغان ئىككى شهیئى ئوتتۇرىسىدىكى رىقابهت ئهمهس، بهلكى بىر شهیئىنىڭ ئۆتمۈشنى 
لۇڭ ۋەیاكى زور نهتىجه  سىز ئۆتمۈشته، مهیلى مهغلۇب بولغان بولۇڭ، مهیلى ئازاب چهككهن بو.بۆسۈپ ئۆتۈشىدۇر

گهپ سىز ھازىر شۇ بۇرۇنقى . مهڭگۈلۈك ئۆتمۈش، تارىختۇر. ئۇتۇقالرغا ئېرىشكهن بولۇڭ، ئۇ بهرىبىر ئۆتمۈش
. مهغلۇبىیهتنى، چهككهن ئازابنى، ئېرىشكهن نهتىجه، ئۇتۇقالرنى بۆسۈپ ئۆتۈپ یېڭى بىر بالداق ئۆرلىیهلىشىڭىزدە

سىز جهڭ ئىالن . هھهتتىن بىربالداق ئۆرلهشته، بۆسۈش ھاسىل قىلىشتاھهركۈنى تۆنۈگۈنگه قارىغاندا ھهرج
ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى . ئۆزىڭىزگه جهڭ ئىالن قىلىڭ- قىلىڭ، ھهرگىزمۇ باشقا یات شهیئىلهرگه ئهمهس، ئۆز

 ئۆزىڭىزنىڭ ئۆزلۈكسىز یىتىلدۈرۈپ، یوشۇرۇن ئىقتىدارىڭىزنى ئهڭ یۇقىرى .ھالىتىڭىزگه جهڭ ئىالن قىلىڭ
توغرا بولغان رىقابهت قارىشى شهكىللهنگهندىال، باشقىالرنىڭ ئهھۋالىنىڭ قانداق . ىجىدە جارى قىلدۇرۇڭدەر

بولىشى سىزگه نىسبهتهن ھېچقانداق تۇیۇلمایدۇ، شۇنداقال سىز ئۆزلۈكسىز ئالغا بېسىش، ئۆزلۈكسىز بۆسۈش 
  .  ھهممىدىن مۇھىمى دەل شۇدۇر.ھاسىل قىلىشنى ئۆزىڭىزنىڭ ئادىتىڭىزگه ئایالندۇرۇپ بولغان بولىسىز

مۇھهببهت، قىزغىنلىق، جۇشقۇنلۇق بىلهن بېقىڭ، ھهم ئهڭ -ئونىنجى، باشقىالرغا، دۇنیاغا مېھىر
  .یاخشى كهیپىیاتنى ئۆزىڭىزنىڭ ئادىتىڭىزگه ئایالندۇرۇڭ

ىل بىرخىل یېڭى ئادەتنى یىتىلدۈرۈشته دەماللىققا كۆنهلمهسلىكىڭىز مۇمكىن، لېكىن ئۇنى بىرمهزگ
یاخشى كهیپىیات ئادەتكه . ئادەتنىڭ كۈچى چهكسىزدۇر. تهكرار قىلىۋەرسىڭىز، ئۇ تهبىئىیال ئادەتكه ئایلىنىدۇ

. ئایالنغاندا، یاخشى ھهرىكهتمۇ ئۇنىڭغا ماس ئادەتكه ئایلىنىدۇ
مۇۋاپپىقىیهتلىك، ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك یاشاشمۇ ئۇ ھالدا تهبىئىیال 

  .ىدۇسىزنىڭ ئادىتىڭىزگه ئایلىن
  

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، ئۆزىڭىزدە قانداق یاخشى، یامان كهیپىیاتالر بار؟

ئىككىنجى، ئۆزىڭىزدە دائىم پهیدا بولۇپ تۇرىدىغان یامان 
  كهیپىیاتنى قانداق قىلىپ یاخشى تهرەپكه بۇرىماقچى؟

ئۈچىنجى، ئهڭ یاخشى كهیپىیاتنى قانداق قىلىپ ئهڭ ئۇزاق 
  مهزگىل ساقلىماقچى؟
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  جى لېكسىیهسهككىزىن
  
  

  یۇقىرى تهن قۇۋۋىتىنى ساقالش
  

سۈپهتلىك ھایات كهچۈرۈش، ئویلىغان ھهرتۈرلۈك ئىشالرنى قىلىش، ھهرتۈرلۈك نىشانالرغا یىتىش، 
» ساغالم تهندە ساپ ئهقىل«. بولمىسا بولمایدۇ) تهن ساپاسى(توختاۋىسىز ھهرىكهت ئۈچۈن یۇقىرى تهن قۇۋۋىتى 

ىدە ھهرىكهتنىڭ ئۈنۈمى یۇقىرى بولىدۇ، كېسهللىكلهردىن ئىتتىك ساقىیىپ، دېگهندەك، یۇقىرى تهن قۇۋۋىت
تهن ساالمهتلىك یاخشى بولغاندىال ئاندىن ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇنۋېرسال . ساالمهتلىكنى یاخشىلىغىلى بولىدۇ

ساالمهتلىكنىڭ .  ساالمهتلىكمۇ بىزنىڭ بىر مۇۋاپپىقىیهت نىشانىمىز. مۇۋاپپىقىیهتلىك تۇرمۇش كهچۈرگىلى بولىدۇ
مۇبادا سىز كهسىپتىكى نهتىجىنى قولغا كهلتۈرىمهن، . مۇھىملىق دەرىجىسى كهسىپتىكى نهتىجه بىلهن ئوخشاشتۇر

. دەپ ساالمهتلىكنى قۇربان قىلسىڭىز، ئېرىشكهن نهتىجىلىرىڭىزنىڭ ھېچقانداق قىممىتى، ئهھمىیىتى بولمایدۇ
جىسمانى قۇۋۋەتنى، ھهرىكهتنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇش، چۈنكى، ساالمهتلىكنى ئاسراپ تۇرۇپ، ۋاقىتنى، 

كهسىپته مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش ئۈچۈن . تهڭشهش ئارقىلىقمۇ كهسىپته مۇۋاپپىقىیهت قازانغىلى بولىدۇ
چۈنكى مۇۋاپپىقىیهتكه . ساالمهتلىكنى قۇربان قىلىش كېرەك، دەیدىغان قاراشنى تۈپتىن ئۆزگهرتىش كېرەك

تۇیغۇلىرى -ساالمهتلىك یاخشى بولمىسا، شۇ جهریاننىڭ ئۆزىگه تۇشلۇق ھوزۇرلۇق ھىسئېرىشىش جهریانىدا 
چۈنكى ئادەم دېگهن ئادىمىیىلىك قىممىتى، . بولمىسا، ئېرىشكهن نهتىجىلىرىنىڭ قىلچه قىممىتى بولمایدۇ

نا ئادەم بولۇپ ئهھمىیىتى بىلهن یاشاش كېرەك، ھهرگىزمۇ كهسىپته نهتىجه قازىنىش ئۈچۈنال ئىشلهیدىغان ماشى
تهن ساالمهتلىكنى ئاسراش، یۇقىرى تهن قۇۋۋىتىنى ساقالش، تۇرمۇشتىن بهھرلىنىش، . قالماسلىقى كېرەك

سىفىرالر بىلهن -ھهرگىزمۇ ئاللىقانداق سان. مۇھهببهت، یاخشىلىق ئاتا قىلىش كېرەك-باشقىالرغا مېھىر
ئىلمى بولغان ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت . لىك كېرەكئۆلچىنىدىغان نهتىجىلهر ئۈچۈن ھهممىنى قۇربان قىلىۋەتمهس

  . قارىشىنى تىكلىشىمىز دەل شۇ سهۋەبتىندۇر
  :تهن ساالمهتلىكنى یاخشىالش، یۇقىرى تهن قۇۋۋىتىنى ساقالش ئۈچۈن

بىرىنجى، ئىلمى بولغان ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهت قارىشى تىكلىشىمىز، توغرا بولغان دۇنیا قاراش 
  . نىشان، مهقسهت بىلهن ئهھمىیهتلىك یاشىشىمىز كېرەكتىكلىشىمىز، ئېنىق

تهن ساالمهتلىك بىلهن مۇۋاپپىقىیهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئېنىق بىلىش، نېمىنىڭ مۇھىم، 
چۈنكى ساالمهتلىكنى ئانچه مۇھىم بىلمهیدىغان، . نېمىنىڭ مۇھىم ئهمهسلىكىنى ئېنىق بىلىۋېلىش كېرەك

گىشكۈسىز بایلىق ئىكهنلىكىنى ھىس قىاللمایدىغان كىشىلهردىن بولۇپ قالماسلىق ئۆزىدىكى تهن ساقلىقنىڭ تى
ئهھمىیهتلىك، نىشانلىق یاشاش تهن ساقلىقىنى یاخشىالشتا، تۇرمۇش، ھایات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشته . كېرەك

  . مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه
ئاساسلىقى . ە ئادىتى بولۇشئىككىنجى، ئىلمى بولغان ساغالملىق، ئوزۇقلۇق، ئارام ئېلىش قارىشى ۋ

تىبابهت، . ھهرگىز سهل قارىماسلىققاتارلىق مهسىللهرگه چىۋە،ئارام ئېلىش - ھهرىكهت، ئوكسىگېن، سۇ، مىۋە
  .ساقلىقنى ساقالش بىلىملىرىدىن خهۋەردار بولۇش

رنى  یىنىك تهنتهربىیه پائالىیىتى، گىمناستىكا، جىسمانى پائالىیهتلهر بهدەندىكى مۇسكۇلال-ھهرىكهت
مۇبادا جىسمانى ھهرىكهتكه سهل قارالغاندا بهدەن . چېنىقتۇرۇپ، بهدەن ماددا ئالمىشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

بهدەننىڭ ئىممۇنىتىت كۈچى تۆۋەنلهپ، ھهرخىل . مۇسكۇللىرى بوشىشىپ، ماددا ئالمىشىش توسالغۇغا ئۇچرایدۇ
شۇڭالشقا مهلۇم قىسقا . غا زور ئاۋارىچلىك كهلتۈرىدۇكېسهللىكلهرگه ئاسانال مۇپتىال بولۇپ قېلىپ، ئادەم تۇرمۇشى

ھهرىكهت . ۋاقىتلىق، ھهرخىل شهكىلدىكى چېنىقىش خاراكتېرىدىكى ھهرىكهتلهرنى قىلىپ بىرىش كېرەك
ھهرگىزمۇ تهنتهربىیه پائالىیىتى بىلهن كۈندە نهچچه سائهت شۇغۇللىنىپ بېرىشنىال كۆرسهتمهیدۇ، ئۇ قىسقا ۋاقىت 

 .ىكى ھهممه مۇسكۇل، ئهزا، ھۆجهیرىلهرنى یاخشى، ئهتراپلىق چېنىقتۇرۇشنى كۆرسىتىدۇئىچىدە بهدەند

شۇرۇقالرنى ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپ
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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مهن . بىردەملىك مېڭىش، ئایلىنىپ سهیله قىلىپ بىرىش، یهڭگىل یۈگرەپ بېرىشنىڭ ئۈنۈمىمۇ كۆڭۈلدىكىدەكتۇر
چۈنكى . ه قىلىمهنبۇیهردە ئهڭ ۋاقىت تىجهیدىغان، قوالي بولغان چېنىقىش تۈرى ئارغامچا سهكرەشنى تهۋسىی

تانا سهكرىگهندە بهدەندىكى كۆپ مۇسكۇل، ئهزاالر تهڭال ھهرىكهتكه كېلىپ، كۆڭۈلدىكىدەك چېنىقىش ئۈنۈمىگه 
ئۇ ئهقلى ئهمگهك قىلىپ چارچىغاندىكى . ئېرىشكىلى بولىدۇ، ھهم ۋاقىت تىجىلىدۇ، جىق تهییارلىق كهتمهیدۇ

تانا سهكرەش ئارقىلىق، بهدەن قان ئایلىنىش، . قىش ئۇسۇلىدۇرئهڭ یاخشى ئۈنۈملۈك، ئهڭ قىسقا ۋاقىتلىق چېنى
بوشىشى كۈچلۈك بولىدۇ، چىرایلىق -گاز، ماددا ئالمىشىش تېزلىشىدۇ، كۆپ قىسىم تهن مۇسكۇللىرىنىڭ قىسقىرىپ

. بهدەن شهكلىنى ساقالشتا، ھهرىكهتنى چاققان قىلىشتا، تهن ھهرىكىتىنىڭ پارتىالش كۈچىنى تېز ئاشۇرىدۇ
ەتته چېنىقىشنى مهلۇم بىر مهزگىلال قىلىشنىڭ تۈزۈك ئۈنۈمى بولمایدۇ، شۇڭالشقا ھهرىكهت ئارقىلىق بهدەن ئهلۋ

  .چېنىقتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ تۇرمۇش ئادىتىگه ئایالندۇرىۋېتىش الزىم
ئادەم تولۇپ . یىتىلىشىگه، ماددا ئالماشتۇرۇشىغا زور تهسىر كۆرسىتىدۇ- جانلىقالرنىڭ ئۆسۈپئوكسىگېن

تاشقان ئوكسىگېن بار مۇھىتتا پائالىیهت قىلسا بهدەندىكى ھۆجهیرىلهر پائالىیىتى ئاكتىپلىشىپ، ماددا 
یرىلىرىگه بىۋاسته تهسىر مۇبادا ئوكسىگېن سۈمۈرۈشكه سهل قارالسا، مېڭه ھۆجه. ئالماشتۇرۇشى یاخشى بولىدۇ

شۇڭالشقا ئۆینىڭ، پائالىیهت . كۆرسىتىپال قالماستىن، پۈتكۈل بهدەن ھۆجهیرىلهرنىڭ ئۆلۈشىنى تىزلىتىدۇ
سورۇننىڭ ئوكسىگېن ساپلىقىغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق، ئائىلىنى، مهھهللىنى، مۇھىتنى یېشىلالشتۇرۇشقا 

پ قالغاندىال، ئاندىن ئوكسىگېننى یادىغا ئالىدىغان بۇنداق ناچار بىز تۇنجۇقۇ. ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك
ئارامنى -ھهرقاچان ئۆینىڭ ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش، ئائىلىنى، ھویال. ئادەتنى قهتئىي تۈگىتىش كېرەك

  . كباراڭ پهیدا قىلىشتهك ئېسىل ئهنئهنىمىزنى ساقلىشىمىز، تهرەققى قىلدۇرىشىمىز كېرە-یېشىلالشتۇرۇپ، باغ
 76%ئادەم تېنىنىڭ . یىتىلىش، ماددا ئالماشتۇرىشدا كهم بولسا بولمایدۇ- جانلىقالرنىڭ ئۆسۈپسۇ

بۇ شۇنى چۈشهندۈرىدۇكى، ئادەم تېنى ماددا ئالمىشىش ئۈچۈن زور مىقداردىكى بهدەن . ئېغىرلىقى سۇدۇر
ىڭ ھهممىسى بهدەن سۇیۇقلۇقى ھۆجهیرىلهرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش پائالىیىتىن. سۇیۇقلۇقىغا مۇھتاج بولىدۇ

شۇڭا ئادەم بهدىنىنىڭ سۇ مىقدارىغا ھهرگىز قارىماسلىق، ھهركۈنلۈك سۇ ئىستىمالىغا . ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ
مهسلهن، بىركۈنلۈك . یهنى، ئىستىمال قىلغان سۇنىڭ سۈپىتى، مىقدارىغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك

مانداقچه قىلغاندا یهیدىغان تاماق . ڭ تۆتتىن ئۈچىنى ئېگهللىشى كېرەكئىچكهن سۈیىمىز ئومۇمى تامىقىمىزنى
 3بىلهن شۇ یېمهكلىكلهرنىڭ سۇ مىقدارىنىڭ ئېغىرلىق نىسبىتى شۇ یېمهكلىكلهر قۇرۇق ئېغىرلىق نىسبىتىنىڭ 

ىتى ۋە تولىمۇ، ئهپسۇس بىز ئادەتته كۈندىلىك ئىستىمال قىلىدىغان سۇنىڭ سۈپ. ھهسسىگه توغرا كېلىشى كېرەك
مۇبادا كۈندە ئىستىمال قىلىدىغان سۇنىڭ مىقدارى ئومۇمى . مىقدارىغا دېگهندەك ئهھمىیهت بېرەلمهیمىز

مۇبادا ئادەم بهدىنى . ئۆزىنى ھاالك قىلىشتۇر- دىن تۆۋەن بولسا بۇ ئاستا خاراكتېرىلىك ئۆز15%یېمهكلىكنىڭ 
بهدەندىكى . ۈچى ئۇرغۇپ، ماددا ئالمىشىش تېزلىشىدۇھۆجهیرىلىرى یېتهرلىك سۇ مىقدارىغا ئىگه بولسا، ھایاتى ك

ھهربىر ھۆجهیرە، توقۇلما، ئهزاالر ئوزۇقلۇق ماددىالرغا یېتهرلىك ئېرىشهلهیدۇ، ھهمدە پهیدا بولغان زەھهرلىك 
شۇڭالشقا ئىچىملىك سۇغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق . ماددىالرنى ئۆز ۋاقتىدا ھۆجهیرە سىرتىغا چىقىرىۋېتهلهیدۇ

شۇڭالشقا ئادەتته، سۈت، چاي، ئهتكهن چاي، مېۋە . سۇنى ھهرخىل شهكىلدە ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ. ككېرە
ئهلۋەتته، ھهركىم ئۆزىنىڭ مىزاجىغا . قاتارلىقالرنى بىز كۈندە كۆپلهپ ئىستىمال قىلساق بولىدۇ... شهربىتى

سۇنى زىیان قىلىدۇ، دەپ بهدەننىڭ لېكىن ھهرگىزمۇ . ئاساسهن ئىچىملىك سۈیىنى مۇۋاپىق تهڭشىسه بولىدۇ
بىز ئۇسسىغان چاغدىال سۇ ئىچىدىغان بۇ ناچار، ئىلمى . سۇغا بولغان ئېھتىیاجىنى یۇقىرىلىتىۋەتمهسلىك كېرەك

بولۇپمۇ بىزنىڭ بۇ قۇرغاق رایونىمىزدىكى كىشىلهر سۇ ئىستىمالىغا . بولمىغان ئادەتنى قهتئىي تۈگىتىشىمىز كېرەك
  .بېرىشىمىز كېرەكئاالھىدە ئهھمىیهت 

قاتارلىق بهدەنگه زۆرۈر بولغان ...  ھهرخىل سىللوزا، ۋىتامىن، قهنت، سۇ كۆكتات-چىۋە، سهي-مىۋە
ئوزۇقلۇق ماددىالرنىڭ ئاساسلىق كېلىش مهنبهئى بولۇپ، تهن ساالمهتلىكنى یاخشىالش، ئوزۇقلۇقنى 

رگهن كىشىلهرنىڭ ئوزۇقلىنىش ئادىتىنى بولۇپمۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆ. تهڭپۇڭالشتۇرۇشتا زور ئهھمىیهتكه ئىگه
بولۇپمۇ ئهتىگهنلىك . كۆكتات ئىستىمالى ئاالھىدە كۆرۈنهرلىكتۇر-چىۋە، سهي-كۆزىتىدىغان بولساق ئۇالرنىڭ مىۋە

چىۋىنى كۆپ یىیىش، بهدەندىكى ھۆجهیرىلهرگه ھۆجهیرىلهر جىددى ئېھتىیاجلىق بولغان سۇ -ناشتىدا مىۋە
ۈزۈپ، ھۆجهیرىلهرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش، ھایاتى كۈچىنى ئاشۇرۇشىدا زور رول بىلهن قهنتنى كۆپلهپ یهتك
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كۆكتاتالردىكى تۆۋەن دەرىجىلىك قهنت، مایالرنىڭ پارچىلىنىشى، بهدەنگه -چىۋە، سهي-بولۇپمۇ مىۋە. ئوینایدۇ
كۆكتات -ىۋە، سهيچ-شۇڭالشقا مىۋە. سۈمۈرۈلۈشى تېز بولغاچقا، كۆڭۈلدىكىدەك ساغالملىق یېمهكلىكى بوالالیدۇ

  . ئىستىمالىغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك
ئۇ بهدەندىكى ھهربىر ئهزانىڭ تهڭپۇڭ ھالهتته .  یالغۇز كۆپ ئۇخالشنىال كۆرسهتمهیدۇئارام ئېلىش

ھایاتى كۈچكه تولۇش جهریانى بولۇپ، ئادەم ئارام ئالغاندا بهدەندىكى كۈچلۈك ھهرىكهت، ماددا ئالماشتۇرۇش 
ئاستا بهدەن سۇیۇقلۇقى ئارقىلىق تهن - پهیدا بولغان ھهرخىل چىقىرىندى، زەھهرلىك ماددىالر ئاستاجهریانىدا

سىرتىغا چىقىدۇ، ھهم ئادەم تېنى تېخىمۇ تولۇق ئوكسىگېن، سۇ، ئۇزۇقلۇق ماددىالرغا ئېرىشىپ ھایاتى كۈچى 
ئادەم مهلۇم مهزگىللىك .  ئېلىشتۇرئهلۋەتته ئۇخالش بىز كۆپ ئېلىپ بارىدىغان ئارام. قایتىدىن تولۇقلىنىدۇ

ھهرىكهت تۈرىنى، خىزمهت، ئۆگىنىش شهكلىنى ئۆزگهرتىش، تهڭشهش ئارقىلىقمۇ كۆڭۈلدىكىدەك ئارام ئالغىلى 
مهسلهن، ئادەم تېنىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ھهرىكىتىنى مۇۋاپىق تهڭشهش، ھهرىكهتنى ئىالج بار ھهممه . بولىدۇ

ندىكى مهلۇم بىر ئهزاغا یىتىپ كېلىدىغان خىزمهت بېسىمىنى یېنىكلىتىش ئهزاغا تهڭ چېچىش ئارقىلىق ته
كۆپلىكىنى ئاساس ئهمهس، بهلكى ئارام -ئارام ئالغاندا ئارام ئالغان ۋاقىتنىڭ ئاز. ئارقىلىقمۇ ئارام ئېلىشقا بولىدۇ

ۇقىرى سۈپهتلىك ی. سۈپهتنى ھهرقاچان بىرىنجى ئورۇنغا قویۇش كېرەك. ئېلىش سۈپىتىنى ئاساس قىلىش كېرەك
تۇرۇش -ئادەمنىڭ ئادەتتىكى ھهرىكهت، خىزمهت، یۈرۈش. ئارام ئېلىشنى ئادەتكه ئایالندۇرۇش كېرەك

شۇڭالشقا ئادەتتىكى . قىیاپىتىنىڭ توغرا بولماسلىقىمۇ ئادەم بهدىنىدە بىھۇدە ھارغىنلىق، چارچاش پهیدا قىلىدۇ
یول . هرىكهت قىیاپىتىنىمۇ ئىلمىالشتۇرۇش كېرەكتۇرۇش، ئولتۇرۇش، یېتىش، خىزمهت، ئۆگىنىش، ھ-یۈرۈش

یۈرگهندە ئىالج بار قهددىنى تىك تۇتۇپ ئالدىغا قاراش، پۇتىنى تۈز یۆتكهش، ھهرگىزمۇ بهدەن شهكلىنى ئالدىغا، 
بۇنداق بولغاندا ئۇمۇرتقا، پۇت، گهجگه قىسمىغا ئېغىرلىق تهڭپۇڭ ھالهتته . كهینىگه، یانغا قارىتىۋالماسلىق كېرەك

ئولتۇرغاندا . چارچىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ-ۈشۈپ بۇ ئهزاالرنىڭ شهكلىنىڭ ئۆزگىرىشى، بىھۇدە ھېرىپچ
ھهرگىزمۇ خهت یازىمهن، كىتاب . ئازادە قویۇپ بېرىش، تىك ئولتۇرۇش كېرەك-ئىالج بار ھهممه مۇسكۇلنى ئهركىن

تهك ناچار ... یانغا قىڭسىیىپ ئولتۇرۇشدېگهندەك سهۋەبلهر بىلهن ئالدىغا دۈمچىیىۋېلىش، ... كۆرىمهن
. ئولتۇرۇش قىیاپهتلىرىنى ئادەتكه ئایالندۇرۇۋالماسلىق، توغرا بولغان ئولتۇرۇش قىیاپىتىنى یىتىلدۈرۈش كېرەك

یېتىپ ئۇخلىغان، ئارام ئالغان چاغدىمۇ ھهرگىز بهدەننىڭ مهلۇم قىسمىنى بېسىپ ئۇخالیدىغان، ئوڭ تهرەپ یاكى 
تهك ناچار یېتىش ئادەتلىرىنىمۇ ... قولنى باسۇرۇپ ئۇخالش، دۈم یېتىش-ىپ ئۇخالش، پۇتسول تهرەپنى بېس

یاتقان چاغدا ئوڭدا یېتىش، یاستۇقنىڭ ئېگىزلىكى مۇۋاپىق، یاتقان جاي نىسبهتهن . قهتئىي تۈزىتىش كېرەك
 مىنۇت ئهتراپىدا چوڭقۇر 3یېتىپ ئارام ئالغاندا یاكى ئولتۇرۇپ ئارام ئالغاندا . ئىللىق، یۇمشاق بولۇش كېرەك

نهپهس ئېلىش، نهپهس بارغانسىرى یىنىكلىشىپ كاللىدىكى ھهرخىل گادىرماچ خىیالالر سهل پهسىیىپ دىققهت 
یىغىلىشقا باشلىغاندا تهرتىپ بویىچه ھهربىر ئهزانى بوشاشتۇرۇش یهنى، ھهربىر تىنىق بىلهن بىرگه شۇ ئهزانىڭ 

هلتۈرۈش، ئهزاالرنىڭ بوشىشىش تهرتىپى پۇتنىڭ ئۇچىدىن تاكى باشنىڭ بوشىشىۋاتقان ھالىتىنى كۆز ئالدىغا ك
تهدرىجى پۈتۈن . بىردىن بوشاشتۇرۇش، یهڭگىللهشتۈرۈش كېرەك-ئۈستىگىچه بولغان ھهربىر ئهزا بولۇپ، بىردىن

هن، ھهرگىزمۇ ئۇخالیم. بهدەننى بوشاشتۇرۇپ بولغاندىن كېیىن ئاندىن تهبئىیال ئۇیقۇغا غهرق بولساق بولىدۇ
ئهزاالرنى بوشاشتۇرۇشقا سهل قارایدىغان -دەپال تۈگۈلۈپال ئۇخالیدىغان، یېتىش، ئارام ئېلىش قىیاپىتىگه، مۇسكۇل

ئارام ئالغان چاغدا یاكى ئۇخالشنىڭ ئالدىدا یىنىك مۇزىكىالرنى تىڭشاش، تهبىئهت . ئادەتنى تۈزىتىش كېرەك
ۇنى یاخشىالش مۇزىكىلىرىنى تىڭشاش ئارامنىڭ كۈیلىرىنى یهڭگىل ئاۋازدا تىڭشاش یاكى مهخسۇس ئۇیق

ئۇخالپ ئویغانغاندىن كېیىنمۇ بهدەندە یهنه ھارغىنلىق پهیدا . سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، ئۇیقۇ ۋاقتىنى ئازایتىدۇ
ئویغانغان چاغدا ھاردۇق تولۇق چىقىدۇ، ھایاتى كۈچ تولۇپ تاشىدۇ، . بولىدىغان ئىشنى تۈگىتىدۇ

بهدەننىڭ كېسهللىكلهردىن ئۆزلىكىدىن ساقىیىش ئىقتىدارى بار . غىلى بولىدۇكېسهللىكلهردىنمۇ تېز ساقای
بولۇپ، پهقهت سۈپهتلىك ئارام ئالغان، ئۇخلىغان چاغدىال ئادەم تېنى ئۆزلىكىدىن ھایاتى كۈچكه تولۇپ تاشىدۇ، 

ئارام . ماسلىق كېرەكشۇڭالشقا ئارام ئېلىشقا ۋە ئارامنىڭ سۈپىتىگه ھهرگىز سهل قارى. كېسهللىكلهردىن ساقىیىدۇ
ئالىدىغان مۇھىت، ئارام ئېلىش جهریانى ئارامنىڭ سۈپىتىگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ، شۇڭالشقا ئارامنىڭ 

  .سۈپىتىنى ئاشۇرىمهن، دەیدىكهنمىز، ئارام ئالىدىغان مۇھىت بىلهن ئارام ئېلىش جهریانىنى یاخشىلىشىمىز زۆرۈر
چىقىرىشنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، نهپهسلىنىش شهكلىگىمۇ  ھاۋا سۈمۈرۈش بىلهن ھاۋا نهپهسلىنىش
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
 تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى

تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

نهپهسلهنگهندە ئۆپكه ھهرىكىتى كۈچىیىپ، بهدەن یېتهرلىك ئوكسىگېن بىلهن . دىققهت قىلىش كېرەك
تهمىنلىنىدۇ، ھهم پهیدا بولغان چىقىرىندى گازالر تهن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ، شۇنداقال دىئافراگما مۇسكۇلىمۇ 

لىمفا سۇیۇقلۇقىدا تهن ھۆجهیرىلىرى چىقارغان . بهدەن لىمفا ئایلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇھهرىكهتكه كېلىپ 
نۇرغۇن چىقىرىندى ماددىالر بار بولغاچقا، نهپهسلىنىش ئارقىلىقمۇ ماددا ئایلىنىش ئىلگىرى سۈرىلىدۇ، شۇڭالشقا 

نى ئهتىگىنى، چۈشته، كهچته ھهركۈ. نهپهسلىنىش شهكلىمۇ ئادەم تېنىنىڭ ساقلىقىغا زور تهسىر كۆرسىتىدۇ
 نىسبهتلىك 1:4:2ئۇخالشتىن بۇرۇن، بىرەر ئىشنى قىلىشتىن بۇرۇن، كهیپىیاتنى یاخشىلىماقچى بولغان چاغدا 

 سىكۇنت 2 سىكۇنت توختاپ، 4 سىكۇنت ھاۋا سۈمۈرۈپ، 1یهنى . نهپهسلىنىشنى ئادەتكه ئایالندۇرۇش كېرەك
 سىكۇنت ئۆپكىدە 8 سىكۇنت توختایسىز، 16ا سۈمۈرگهن بولسىڭىز،  سىكۇنت ھاۋ4مۇبادا سىز . چىقىرىش كېرەك

بۇنداق نهپهسلىنىش شهكلى ئۆپكه گاز ئایلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، . پهیدا بولغان گازنى سىرتقا چىقىرىسىز
رى دىئافراگمىنى تولۇق ھهرىكهتلهندۈرۈپ ھۆجهیرىلهرنىڭ تولۇق گاز ئالماشتۇرۇشى، ماددا ئالماشتۇرىشىنى ئىلگى

  . سۈرىدۇ
 بهدەندىكى ھۆجهیرىلهرنىڭ ئۇزۇقلۇق ماددىالرغا ئېرىشىپ، چىقىرىندى ماددىالرنى ماددا ئالمىشىش

بهدەن سۇیۇقلۇقىغا چىقىرىشى ۋە تهندىكى ئاجرىتىپ چىقىرىش ئهزالىرىنىڭ چىقىرىندى ماددىالرنى تهن سىرتىغا 
. دىالرنى چوقۇم دەل ۋاقتىدا چىقىرىۋېتىش الزىمچىقىرىشى بولۇپ، تهندە ھاسىل بولغان ھهرخىل چىقىرىندى ماد

ھهرگىزمۇ چىقىرىندى ماددىالرنى تهن ئىچىدە ئۇزاق ساقلىماسلىق كېرەك، چىقىرىندى ماددىالرنى تهن ئىچىدە 
، ئاۋارىچىلىقنى یاقماسلىقبهزى ئۆگىنىش، خىزمهت ۋە یاكى خوش. ئۇزاق ساقالش، بهدەنگه ئىنتایىن زىیانلىقتۇر

  .  یېتهرلىك سۇ، یېتهرلىك ئوزۇقلۇق ئىستىمال قىلىشقا سهل قارىماسلىق كېرەكباھانه قىلىپ
یۇقارىقىالرغا دىققهت قىلىشتىن باشقا، قوشۇمچه تىبابهت، ساقلىقلىقنى ساقالش، ئىلمى ئوزۇقلىنىشقا 

ا دائىر ساقالش، ئوزۇقلۇقق-بولسا تىبابهت كىتابلىرى، ساقلىقنى. دائىر بىلىملهردىن خهۋەردار بولۇش كېرەك
ژۇرنالالرنى دائىم ئوقۇپ تۇرۇش، ئۆز تىنى، ساالمهتلىكىگه دائىر سىستېمىلىق تۇنۇش ھاسىل بولۇش -كىتاب
ھهرگىزمۇ ئاغرىپ قالسىال دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، ئادەتته دىققهت قىلماي یۈرۈۋەرمهستىن بهلكى شۇ . كېرەك

مهكلىك، تۇرمۇش ئادىتى ئارقىلىق چىقىشى، ئاسراش، پهرزلىرىگه دىققهت قىلىپ یې-كېسىلىنىڭ كىلىپ
  . كېسهللىكتىن تېز ساقىیىش، كېسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك

  . ساغالم بولغان روھى كهیپىیاتنى دائىم ساقالش كېرەك.ئۈچىنجى، روھى ساغالملىققا سهل قارىماسلىق
ۇن، تېتىك بولغان جۇشق. یاخشى روھى كهیپىیات تهن ساغالملىقىغا ئىنتایىن زور تهسىر كۆرسىتىدۇ

روھى كهیپىیاتنى قانداق . قورساقلىق تهن ساقلىقىنى ساقالشتىمۇ زور رول ئوینایدۇ-روھى كهیپىیات، كهڭ
یاخشى بولغان روھى كهیپىیات، مىجهز . یاخشىالش توغرىسىدا ئالدىنقى لېكسىیىدە تهپسىلى توختالدىم

 روھى ساغالملىقنى ئاسراشقا دائىر كىتابالرنى ئوقۇششۇڭالشقا بولسا . خاراكتېرنى یىتىلدۈرۈش ئىنتایىن مۇھىم
  . ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كهیپىیاتىنى تهڭشهشكه دائىر ئهتراپلىق بىلىمگه ئىگه بولۇش

  :تاپشۇرۇق
  .بىرىنجى، ئۆزۈڭالرنىڭ مىزاجىڭالرنى بىلىۋېلىڭالر

ئىككىنجى، بۇندىن كېیىن قانداق یاخشى بولغان 
 ؟هتلىنىش ئادىتى یىتىلدۈرمهكچىئوزۇقلىنىش، ئارام ئېلىش، ھهرىك
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  توققۇزىنجى لېكسىیه
  
  

یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئائىله مۇناسىۋىتى ۋە مۇھهببهت، نىكاھ 
 مۇناسىۋىتىنى بىرتهرەپ قىلىش

  
 گىچه خۇشاللىقى ۋە كهیپىیاتى ئهتراپىدىكى كىشىلهر بىلهن بولغان 80%-70%ئادەمنىڭ ھایاتتىكى 

سىزنىڭ ئهتراپتىكى باشقا كىشىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىڭىز، ئائىله . پىدىن بهلگىلىنىدۇمۇناسىۋىتى تهرى
خورام یۈرۈشىڭىز، شۇنداقال بۇندىن كېیىنكى -مۇناسىۋىتىڭىز، مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتىڭىز سىزنىڭ خۇشال

ته بىز جهمئىیهتته یاشاش ئهلۋەت. كهسىپ ۋە باشقا جهھهتتىكى مۇۋاپپىقىیىتىڭىزگه زور تهسىر كۆرسىتىدۇ
ھالبۇكى كىشىلهر . جهریانىدا كۆپ كىشىلهر بىلهن ئاالقىلىشىمىز، دوستلىشىمىز ھهم توي قىلىپ ئائىله قۇرىمىز

. تۆۋەنلىكىمۇ ئىنتایىن مۇھىم-بىلهن مهلۇم مۇناسىۋەتته بولۇش بىلهن بۇخىل مۇناسىۋەتنىڭ سۈپىتىنىڭ یۇقىرى
، ئۇتۇق قازىنىمهن، دەیدىكهنمىز، یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت، یۇقىرى سۈپهتلىك ھایات كهچۈرىمهن

ئارا ھهرخىل مۇناسىۋەتته -ھهممه ئادەم ئۆز. ئائىله مۇناسىۋىتى، مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى یارىتىشىمىز زۆرۈر
 یۇقىرى سۈپهتلىك ئىجابى،. بولىدۇ، ھالبۇكى بۇالرنىڭ مۇناسىۋىتىمۇ ھهرخىل شهكىلدە، ھهرخىل سۈپهتته بولىدۇ

  . مۇناسىۋەت تىكلهش، ھایاتىمىزدا زور ئهھمىیهتكه ئىگه
ئۇنداقتا یۇقىرى سۈپهتلىك مۇناسىۋەت زادى قانداق مۇناسىۋەت، ئۇ قانداق یارىتىلىدۇ؟ تۆۋەندە مهن 

  . ىمهنئایرىم توختىل-كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئائىله مۇناسىۋىتى، مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى توغرىسىدا ئایرىم
  كىشىلىك مۇناسىۋەت

كىشىلىك مۇناسىۋەت كىشى بىلهن كىشى ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقه سهۋەبىدىن پهیدا بولغان ھهرخىل 
مۇناسىۋەت بولۇپ، بىزنىڭ ئهتراپتىكى كىشىلهرگه تۇتقان مۇئامىله، پوزىتسىیىمىز ئادەتته قانداق بولسا، 

یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەتنى . س بولىدۇباشقىالرنىڭمۇ بىزگه تۇتقان پوزىتسىیىسى شۇنىڭغا ما
  :تىكلهش ئۈچۈن

  . بىرىنجى، یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەتكه نىسبهتهن چۈشهنچه ئایدىڭ بولۇش كېرەك
یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت ھهرگىزمۇ جىق كىشىلهر بىلهن دوستلىشىش، تۇنۇشۇش، 

ېلىش مهقسىدىنى ئاساس قىلىپ، پایدا یهتكۈزىدىغان كىشىلهر بىلهن كۆپلهپ شۇنداقال ھهرقانداق ئىشقا پایدا ئ
ئهمما جىق كىشىلهر كىشىلىك مۇناسىۋەتنى دائىمال بۇنداق مۇناسىۋەتكه باغالپ . تۇنۇشۇش، دېگهنلىك ئهمهس

. دەپ چۈشىنىدۇ... یاخشى كىشىلىك مۇناسىۋەت پهقهت ئولتۇرۇش، سورۇندىال كۆپىیىدۇ. چۈشىنىۋالىدۇ
یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت . همهلىیهتته بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنتایىن خاتا قاراشتۇرئ

مۇناسىۋەتلهشكۈچى ئىككى تهرەپنىڭ ئاالقىسىنىڭ، دوستلىقىنىڭ ئىنتایىن سۈپهتلىكلىكى، ئۆزئارا یۈرەكتىن 
ىشى، ئادىتى ئوخشاش ئادەملهر یۈرەككه تىگىپ ئاالقه قىاللىشىنى شۇنداقال، ئۆزى بىلهن ئىددىیىسى، دۇنیا قار

بىلهنال ئهمهس، بهلكى ئۆزى بىلهن ئوخشىمایدىغان ئىددىیه، دۇنیا قاراش، ئادەتكه ئىگه كىشىلهر بىلهنمۇ نورمال 
  . ئاالقه شهكىللهندۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ

ئۇالر . یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت یارىتالىغان ئادەمنىڭ ھهقىقى دوستلىرى جىق بولىدۇ
بىرىنى ھهرجهھهتتىن -بىر. یۆلهك، ئىلھام بوالالیدۇ-بىرىگه یار-ئارا ھهممه جهھهتته بىر-دوستالر ئارا ئۆز

ئارا -ئۇنۋېرسال یېتهكلىیهلهیدۇ، تېخىمۇ ئىجابى، یۇقىرى سۈپهتلىك ھایات كهچۈرۈشكه ئىلھامالندۇراالیدۇ، ئۆز
 راۋان كۈنلهردىال ئهمهس، باشقا كۈن چۈشكهندىمۇ ئوقىتى-ئىش. بىلىم، ئهقىل، ئىلھام، پۇرسهت ئاتا قىالالیدۇ

ئهلۋەتته یېقىن دوستلىرى بىلهن یېقىن ئاالقىنى ساقلىغان . یارىدەم قولىنى سوزىدىغان دوستلىرى جىق بولىدۇ
ئۇالر بىلهن بىھۇدە . بولسا، دۇنیا قارىشى، ئادىتى ئوخشىمایدىغان كىشىلهر بىلهنمۇ نورمال ئاالقىنى ساقالیدۇ

. ش، توقۇنۇش ھاسىل قىلمایدۇ، ئۇالر بىلهنمۇ ھهرقانداق مهسلىنى سوغۇققانلىق بىلهن ھهل قىالالیدۇسۈركىلى

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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ھهرگىزمۇ بهزى ئىددىیىسى، ئادىتى ئوخشىمایدىغان كىشىلهرنى بهرىبىر چىقىشالمایمهن، دەپ ئۇالرنى یات 
ئۇالر بىلهنمۇ نورمال . سوزۇپ تۇرىدۇدۈشمهن قاتارىدا كۆرمهیدۇ، ئۇالرغىمۇ ئوخشاشال دوستلۇق قولىنى ھهرۋاقىت 

یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت یارىتالىغان ئادەمنىڭ بىرەرمۇ شهخسى . دائىرىدە چىقىشىپ ئۆتىدۇ
مۇھهببىتىنى، ئىلھامىنى بهرسه، ئىددىیىسى، ئادىتى -ئۇالر دوستىغا چىن كۆڭلىدىن مېھىر. دۈشمىنى بولمایدۇ

یىغىنچاقلىغاندا، یۇقىرى سۈپهتلىك كىشىلىك مۇناسىۋەت . ڭ قورساق بوالالیدۇئوخشىمایدىغان كىشىلهرگىمۇ كه
  . یۈرەككه تىگىدىغان ئىللىق مۇناسىۋەتتۇر-كىشى بىلهن كىشى ئارىسىدىكى ھهقىقى یۈرەكتىن

ئىككىنجى، سهمىڭىزدە بولسۇن، جاھاندا ھهرگىز یامان ئادەم یوق، پهقهت یاخشى ۋە ئىش ئۇقمایدىغان، 
  . مال بارنادان ئادە

ئۆزىمىز بىلهن چىقىشالىغان . بىز ئادەتته كىشىلهرنى یاخشى، یامان دەپ ئایرىشقا ئىنتایىن ئادەتلهنگهن
ئادەمنىڭ ھهممىسى یاخشى ئادەم، ئۆزىمىز بىلهن چىقىشالمىغان ئادەمنىڭ ھهممىسى ئهسكى ئادەم دەپ قارىلىپ 

نهپرىتى ئېنىق -مۇھهببهت، غهزەپ-لغانلىق، مېھىربىز بۇخىل ئایرىشنى، تېخى مهیدانى ئېنىق بو. كهلگهنىدى
بىز یاخشى دەپ قارىغان . بولغانلىق، ۋىجدانلىق، غورۇرلۇق بولغانلىق، دەپ ساددىالرچه توغرا دەپ كهلدۇق

ئادەملىرىمىزگه نورمال تهلهپپۇزدا گهپ قىلىپ، نورمال ئاالقىنى ساقلىغان بولساق، ئۆزىمىزنىڭ نهزىرىمىزدىكى 
یوق یىرىدە ئۇالر بىلهن پېتىشماي -تىرنىقىمىزغىچه ئۆچ بولۇپ كهلدۇق یاكى ئۇالرنىڭ بار-ه چىشئهسكى ئادەمگ

بۇ ئىنتایىن . بىزچه بولغاندا بۇنداق قىلغانلىق، ئىنتایىن ۋىجدانلىق، ئهخالقلىق، غورۇرلۇق بولغانلىق. كهلدۇق
  . ساددىالرچه خاتا قاراشتۇر

یهنى، ھېچقانداق ئادەم بىزنىڭ . هت یاخشى ۋە نادان ئادەملهرال بارجاھاندا ھهرگىزمۇ یامان ئادەم یوق، پهق
شهخسى جهھهتتىن ئۆچ بولىشىمىزغا، غهزەپ قىلىشىمىزغا، ئۆزەڭگۈ سوقۇشتۇرىشىمىزغا، گهپ تالىشىپ 

ئۇالر بىلهن ھهرقاچان ئىلللىق، . چۈنكى یاخشى ئادەم بىلهن سىز ئهلۋەتته دوست. سوقۇشىشىمىزغا ئهرزىمهیدۇ
ئهمما سىز بىلهن ئىددىیىسى، دۇنیا . مۇھهببهتلىك، دوستانه مۇناسىۋەتنى تهرەققى قىلدۇرۇڭ، ساقالڭ-مېھىر

قارىشى، ئادىتى ئوخشىمایدىغان ئادەم بىلهن بىھۇدە گهپ تالىشىپ، ئۆزەڭگه سوقۇشتۇرىشىڭىز، 
جاھاندا پهقهت یاخشى ۋە چۈنكى سىز شۇنى تۇنۇپ یىتىشىڭىز كېرەككى، . دۈشمهنلىشىشىڭىز ئىنتایىن نادانلىقتۇر

نادان ئادەملهرگه ئىلتىپات قىلىڭ، ئهمما ئارىلىق . یاخشى ئادەملهر بىلهن دوستلىشىڭ. نادان ئادەملهرال بار
ئۇالر گېپىڭىزنى . ھهرگىزمۇ نادان ئادەملهر بىلهن بىھۇدە ئۆزەڭگۈ سوقۇشتۇرۇپ، دۈشمهنلىشىپ قالماڭ. ساقالڭ

چۈنكى، ھایات پهقهت ۋە پهقهت بىرال . ۇقچه چۈشهنچه بېرىمهن، دەپمۇ یۈرمهڭئاڭالشنى خالىمىسا، ئۇالرغا ئارت
مۇھهببهتلىك، -مۇشۇ بىرال قېتىم كېلىدىغان ھایاتنى چوقۇم ئىنتایىن گۈزەل، مېھىر. قېتىم كىلىدۇ

ساخاۋەتلىك، نهتىجىلىك، قۇرۇش خاراكتېرىدىكى ئىشالرغا سهرپ قىلىش كېرەككى، ھهرگىزمۇ باشقىالر -خهیر
  . ىلهن بىھۇدە ئىشالرنى تهگىشىپ، تالىشىپ زېھىن، ۋاقىت، ئىقتىساد، ساالمهتلىكنى خوراتماسلىق كېرەكب

ئۈچىنجى، ھهرقانداق ئادەمنىڭ یېشى، جىنسى، ئىرقى، مىللىتى، دىنى، شۇغۇللىنىۋاتقان كهسپى، 
 قوشقان تۆھپىسىگه قاراپ قاتارلىق سىرتقى ئامىلالرغا ئهمهس، ئىددىیىۋى پهزىلىتىگه، جهمئىیهتكه... یۇرتى

  . ھهرقانداق ئادەم ھۆرمهتلىنىش ھوقۇقىدا بابباراۋەردۇر. دوستلىشىش، مۇئامىله قىلىش، ھۆرمهتلهش كېرەك
تۇرمۇشىمىزدا باشقىالرنىڭ سىرتقى ئامىللىرىغا قاراپ باھا بېرىدىغان، مۇئامىله قىلىدىغان كىشىلهر ئاز 

 ئهمهس، بهلكى ئۇ كىشىنىڭ جهمئىیهتكه قوشقان ئومۇمى تۆھپىسى، بىر ئادەمنىڭ سىرتقى ئامىللىرىغا. ئهمهس
ھهرقانداق ئادەم كىشىلىك ھۆرمهتلىنىش . ئهمهلىي نهتىجىسىگه ئاساسهن مۇئامىله قىلىش، دوسلىتىشىش كېرەك

ش تۇرمۇشىمىزدىكى ئهڭ چاكىنا كىشىلهرال بىرقىسىم كىشىلهرنىڭ ھۆرمهتلىنى. ھوقۇقىدا بابباراۋەر بولۇشى كېرەك
شۇڭالشقا بۇندىن كېیىن بۇنداق چاكىنا . ھوقۇقىنى، ئىززىتىنى خالىغانچه ھۆرمهتلىمهیدۇ، دەپسهندە قىلىدۇ

  . قاراشتىن قۇتۇلۇشىمىز كېرەك
  .تۆتىنجى، ھهرقانداق كىشىگه قولىڭىزدىن كېلىشىچه یارىدەم بىرىڭ، ئىلھامالندۇرۇڭ

ئهلۋەتته باشقىالرمۇ . ه، ئىلھام بېرىشىگه مۇھتاجمىزبىز ئادەتته ھهرۋاقىت دېگۈدەك باشقىالرنىڭ یارىدىمىگ
ئۇالر دەل سىزنىڭ . شۇڭالشقا ئىالج بار قولىڭىزدىن كېلىشىچه باشقىالرغا ئىلھام ۋە یارىدەم بىرىڭ. ھهم شۇنداق

. مۇھهببهت، دوستلۇققا تولىدۇ-یارىدىمىڭىز، ئىلھامىڭىز بىلهن قایتىدىن ھایاتى كۈچكه تولىدۇ، قهلبى مېھىر
  . سىزمۇ بۇخىل خۇشاللىقتىن بهھىرلىنهلهیسىز. زدىن مىننهتدار بولىدۇسى
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بهشىنجى، ئۆزىڭىز بىلهن دۇنیا قارىشى ۋە باشقا ئادەتلىرى ئوخشىمایدىغان ئادەملهر بىلهن مۇۋاپىق 
  .ئارىلىق ساقالڭ

غۇن كىشىلهر یاشاش جهریانىدا ئۆزىمىز بىلهن دۇنیا قاراش، ئىددىیه، ئادەت جهھهتته ئوخشىمایدىغان نۇر
. بىلهن ئۇچرىشىپ قالىمىز، ئۇالر بىلهنمۇ نورمال ئاالقىنى ساقالشقا، ئۇالر بىلهنمۇ چىقىشىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

ھهرگىز ئۇالرغا دۈشمهنلىك، یات نهزەردە . بۇنداق چاغدا ئهڭ یاخشىسى، ئۇالر بىلهن مۇۋاپىق ئارىلىق ساقالڭ
ئۇالر بىلهن ھهرقانداق شهكىلدىكى . رنىڭ یامان گىپىنى قىلماڭیوق یىرىدە ئۇال-ئۇالرنىڭ بار. قارىماڭ

توال سۈركىلىش بولۇپ قالسا، ئهڭ یاخشىسى ھهرگىزمۇ بۇ -مۇبادا ئۇالر بىلهن ئاز. ئۇچرىشىشنى ئازلىتىڭ
سۈركىلىشنى چوڭایتىۋەتمهڭ، چۈنكى سىز تېخىمۇ گۈزەل، یۇقىرى سۈپهتلىك، قۇرۇش خاراكتېرىدىكى ئىشالرنى 

ئۇنداق كىشىلهر . جىدەل، دەتاالشقا ئارىلىشىپ قالماڭ-ڭىز كېرەككى، ھهرگىزمۇ ئهھمىیهتسىز جهڭگىقىلىشى
  . بىلهن مۇۋاپىق ئارىلىق ساقالڭ

  . ئالتىنجى، ھهرقانداق ئادەمنى ھهرقاچان بۇزۇش خاراكتېرىدىكى ناچار كهیپىیاتتا تهنقىد قىلماڭ
ال ئهمهس، قارشى تهرەپنىڭمۇ كهیپىیاتىنى بۇزۇش خاراكتېرىدىكى ناچار كهیپىیات ئۆزىڭىزنىڭ

بۇنداق چاغدا قارشى تهرەپ سىزنىڭ . ناچارالشتۇرۇپ، ھهرىكهت كۈچى، ھایاتى كۈچىنى بوشاشتۇرىۋېتىدۇ
خاتالىقى بىلهن ھېسابالشماي، ئهكسىچه سىزنىڭ كهیپىیاتىڭىزغا تاقابىل تۇرۇش -گىپىڭىزنىڭ توغرا

هك، بىر ئوبدان نورمال مۇناسىۋەت، سىزنىڭ ناچار كهیپىیاتتا قىلغان دېم. خاراكتېرىدىكى كهیپىیاتتا بولىدۇ
شۇڭالشقا ناچار كهیپىیاتتا ھېچقانداق ئادەمگه گهپ قىلماسلىق، یاكى . سۆزىڭىز بىلهن ناچارلىشىپ كىتىدۇ-گهپ

زنى مۇبادا مهقسىدىڭىز قارشى تهرەپكه ئۆزىڭىزنى قارىشىڭى. باشقىالرنى ئهسال تهنقىد قىلماسلىق كېرەك
بىلدۈرۈش بولغان بولسا، ئهڭ یاخشىسى كهیپىیاتىڭىزنى یاخشىالپ، قارشى تهرەپنى ئىلھامالندۇرۇپ تۇرۇپ گهپ 

  . ئۈنۈمى ئىنتایىن یاخشى بولىدۇ. قىلىڭ
سۆزىڭىزگه - سىزمۇ ئۆز مهقسهت ۋە گهپ. یهتتىنجى، باشقىالرنىڭ گىپىگه ئهمهس، مهقسىدىگه قاراڭ

  . دىققهت قىلىڭ
سۆز كىشى ئارىسىدىكى نورمال مۇناسىۋەتنى -ۇنلىغان بىھۇدە، ئویالنماي قىلىنغان گهپتۇرمۇشتا نۇرغ

سۆزىنى -شۇڭالشقا مۇبادا سىز قارشى تهرەپنىڭ گهپ. بۇزۇپ، كىشىدە خاتا چۈشهنچه پهیدا قىلىپ قویىدۇ
شى تهرەپ مۇبادا قار. دېگهندەك یاقتۇرۇپ كهتمىگهن بولسىڭىز، قارشى تهرەپنىڭ مهقسىدىگه قاراپ بېقىڭ

چاخچاق قىلغان یاكى یامان غهرەزدە بولمىغان بولسىال، سىز قارشى تهرەپنى ئهپۇ قىلىپ، قارشى تهرەپكه مۇۋاپىق 
مۇبادا قارشى تهرەپ یامان غهرەزدە بولغان بولسا قارشى تهرەپكه ئېنىق پوزىتسىیه . چۈشهنچه بىرىپ قویۇڭ

 نۇرغۇن ۋاقىتلىق زېھنىڭىز، كهیپىیاتىڭىزنى ئهرزىمهس، ھهرگىزمۇ ئۆزىڭىزنىڭ. بىلدۈرۈپ قویسىڭىزال كۇپایه
ئهلۋەتته بۇنداق . قارشى تهرەپكه ھهرقاچان كهڭ قورساق بولۇڭ. ئۇششاق ئىشالر ئۈچۈن چاچماڭ، سهرپ قىلماڭ

سىز مهیلى قانداق . دېگهنلىك ھهرگىز مهن یامان نىیهتته دىمىدىمغۇ، دەپ قاالیمىقان سۆزلهڭ دېگهنلىك ئهمهس
  . سۆزىڭىز، كهیپىیاتىڭىزغا دىققهت قىلىڭ-نىیهتته بولۇڭ، قارشى تهرەپكه سۆزلىگهن گهپیاخشى 

  ئائىله مۇناسىۋىتى
ئارا باشقا ھهرقانداق یات -یۇقىرى سۈپهتلىك ئائىله مۇناسىۋىتى شۇكى، ئۇ ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ئۆز

هھهتتىن ئىجابى یېتهكچى، یۆلهكچى كىشىگه قارىغاندا مېھىربان، كۆیۈمچانلىق بىلهن ئۆتۈشى ۋە ھهرج
ھهرقانداق مۇۋاپپىقىیهت قازانغان كىشىنىڭ ئائىله مۇناسىۋىتى ئىنتایىن زور . ئائىله ئىنتایىن مۇھىم. بولۇشىدۇر

یۇقىرى سۈپهتلىك ئائىله . یۇقىرى سۈپهتلىك ئائىله یۇقىرى سۈپهتلىك ھایاتنىڭ ئاساسىدۇر. رول ئوینىغان
  :رنى بىلىش كېرەكقۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكىله

دېگهندەك ... ئورگان، سوت مهھكىمىسى- بىرىنجى، ئائىله ھهرگىزمۇ بىزنىڭ ئادەتته بىلىدىغان ئىدارە
ئۇ ھهممه ئائىله ئهزالىرىنىڭ بابباراۋەر تۇرىدىغان، ھۆرمهتلىنىدىغان ئىللىق . جهمئىیهت ئاپپاراتى ئهمهس

  . ماكانىدۇر
ئورگان، سوت -كارخانا، ئىدارە-ئۇ ھهرگىزمۇ شىركهت، كان. ئائىله جهمئىیهتنىڭ ئۆزگىچه بىر ئهزاسى

ئائىلىنى ھهرگىز مهلۇم ئائىله ئهزالىرىنىڭ ئاالھىدە ئىمتىیازغا ئېرىشىدىغان، ئاالھىدە . ئهمهس... مهھكىمىسى
ن ئۈستۈ-ھوقۇق یۈرگۈزىدىغان ماكانى دەۋىلىشقا، ئائىلىدىكى خالىغان بىر ئهزانى خالىغان بىر ئهزادىن ئاستىن
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ئائىله . بىرىگه سېلىشتۇرۇشقا ئهسال بولمایدۇ-ئائىله ئهزالىرىنى خالىغانچه بىر. ئورۇنغا قویۇشقا بولمایدۇ
.. بىر ئائىله ئۈچۈن دادىمۇ، ئانىمۇ، بالىمۇ، نهۋرىمۇ. ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى شۇ ئائىله ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم

ئارا -سىنى مۇھىم ئهمهس دىیىشكه، قېرىنداشالر ئارا ئۆزھهرگىز ئۇالرنىڭ بىرسىنى مۇھىم، بىر. ئوخشاشال مۇھىم
باشقا ھهرقانداق كىشى خالىغانچه شۇ ئائىلىنىڭ ئهزاسى بولىمهن، دەپمۇ . پهرقلىق مۇئامىله قىلىشقا بولمایدۇ

شۇڭالشقا ئائىله . یاكى شۇ ئائىلىنىڭ ئهزاسى بولمایمهن، دەپمۇ ئاسانلىقچه بولمىغىلى بولمایدۇ. بواللمایدۇ
ئارا -ئانىالرمۇ بالىالرنى ئۆز-ئارا ھهرگىزمۇ یات كىشىلهردەك مۇئامىله قىلىشماسلىقى، ئاتا-زالىرى ئۆزئه

ئائىله شۇ ئائىله ئهزالىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئوخشاش ھۆرمهتلىنىدىغان، . سېلىشتۇرۇپ، باھا بهرمهسلىكى كېرەك
  . ئىللىق ماكانىدۇر

ھهرگىزمۇ بىرسى مۇھىم بولۇپ، یهنه . اش مۇھىمدۇرئىككىنجى، ئائىله ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى ئوخش
  . بىرسى مۇھىم بولمایدىغان ئهمهس

ھهرگىز بىرسى بهك مۇھىم، بىرسى . بىر ئائىلىگه نىسبهتهن ئائىله ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى ئوخشاش مۇھىم
ىق ئورنىنى ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزا ئۆزىنىڭ شۇ ئائىلىدىكى مۇھىمل. بوشراق مۇھىم بولىدىغان ئىش ئهمهس

مۇھهببهت بېغىشلىیاالیدۇ، شۇ ئائىلىنى چىن -چوڭقۇر ھىس قىلغاندىال ئاندىن شۇ ئائىلىگه ئىللىق مېھىر
ئائىلىگه خۇددى دۆلهت ئورگىنىدەك باشلىق، مۇئاۋىن باشلىق قویۇش، بىرسى یهنه . كۆڭلىدىن سۆیىدۇ

قاتارلىقالر شۇ ئائىلىنىڭ ... رۈشبىرسىدىن ئۈستۈن بولۇۋېلىش یاكى یهنه بىرسىنى ئۆزىدىن تۆۋەن كۆ
شۇڭالشقا بۇنداق ئائىله ئۇلىنى . خاتىرجهملىكىنى بۇزىدىغان، سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدىغان قىلمىشالردۇر

ئارا مۇتلهق ھۆرمهت، كۆیۈمچانلىق -ئهتمىشتىن چوقۇم ساقلىنىش، ئائىله ئهزالىرى ئارا ئۆز-كوالیدىغان قىلمىش
  . تىكلهش الزىم

ھهرگىز نىكاھ ئوقۇلغانلىقى، ئائىله قۇرۇلغانلىقى . ائىله ھهرقاچان پهرۋىشكه مۇھتاجئۈچىنجى، ئ
  . ئۇنى ھهرقاچان ئاسراش، پهرۋىش قىلىش كېرەك. ئائىلىنىڭ یۇقىرى سۈپهتلىكلىكىنى بىلدۈرمهیدۇ

قىرى ئىتتىپاق، یۇ-ئائىلىنىڭ قۇرۇلغانلىقى ھهرگىزمۇ ئائىلىنىڭ بۇندىن كېیىن مهڭگۈ خاتىرجهم، ئىناق
مۇبادا ئائىلدىكى پهرۋىش ھهرقاچان ئازىیىدىكهن ئائىله ھهرقاچان . سۈپهتلىك بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرمهیدۇ

شۇڭالشقا ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزا، چوقۇم شۇ ئائىلىنى، شۇ ئائىلىدىكى باشقىالرنى چىن . بۇزۇلۇشى مۇمكىن
ۇ بۇنداق قىلسام ئېشىۋاالرمىكىن، دەپ ھهرگىزم. كۆڭلىدىن سۆیۈشى، ئاسرىشى، پهرۋىش قىلىشى كېرەك

مۇبادا قارشى تهرەپته ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش پىسخىكىسى شهكىللهنگىدەك بولسا، بهزى . قارىماسلىق كېرەك
ئائىلىنى . ئارا ئىچىدە ئاچچىق ساقلىماسلىق كېرەك-ھهرگىزمۇ ئۆز. ئىشالرنى ئۆز ۋاقتىدا ئېنىق قىلىۋېتىش الزىم

ئائىلىگه ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزا تولۇق مهسئۇل بولۇشى، . قىلىش كېرەكھهرزامان ئاسراش، پهرۋىش 
  . مهسئۇلىیهتنى خالىغان بىرتهرەپكه ئىتتىرىپ قویماسلىقى كېرەك

تۆتىنجى، ئائىله ھهرقاچان ئائىله ئهزالىرىنىڭ ئىللىق ماكانى، جهڭگىۋارلىققا، ھایاتى كۈچكه تولۇپ 
  . تاشىدىغان ماكانى بولۇش كېرەك

تهنه، ئاچچىقالش، قېیىداش، چېقىۋېلىش، تهنقىدلهش، دارىتمىالش قاتارلىق - كۈچ ھهرگىزمۇ تاپاھایاتى
شۇڭالشقا ئائىله مۇھىتى ھهرقاچان قۇرۇش . بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرىدىكى ناچار كهیپىیاتتا تولۇپ تاشمایدۇ

ان سىرتقى سهۋەبلهر چۈنكى ناچار كهیپىیات ھهرقاچ. خاراكتېرىدىكى یاخشى كهیپىیاتقا تولۇشى كېرەك
تۈپهیلىدىن پهیدا بولۇشى مۇمكىن، دەل بۇنداق سىرتقى سهۋەبتىن ئادەمنىڭ ھایاتى كۈچى خورىغاندا، ئائىله دەل 

مۇبادا ئائىلىنىڭ سىرتتىن ھېچقانداق پهرقى . بىزنىڭ ھایاتى كۈچىمىزنى ئاشۇرىدىغان ماكان بولۇشى كېرەك
كىیىنچه ئائىلىنىڭ . دا قىلسا، ئائىلىنىڭ سۈپىتى تېزلىكته تۆۋەنلهیدۇیوق، سىزدە ھهرقاچان ناچار كهیپىیات پهی

شۇڭالشقا ئائىله . خاتىرجهملىكى، مۇقىملىقىغا تهسىر كۆرسىتىپ، ئائىلىنىڭ بۇزۇلۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
اكانى چوقۇم ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ئىللىق ماكانى، جهڭگىۋارلىققا، ھایاتى كۈچكه تولۇپ تاشىدىغان م

ئارا ھهرقانداق یات كىشىگه قارىغاندا تېخىمۇ بهك ئىلھام، قىزغىنلىق، -ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزا ئۆز. بولۇشى كېرەك
  . مۇھهببهت مهنبهسىگه ئایلىنىشى كېرەك-مېھىر

بهشىنجى، ئائىله ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ھهرقانداق ئوڭۇشسىزلىق، قىیىنچىلىق، بېسىمدىن 
  . الىدىغان ماكان بولۇشى كېرەكئوڭۇشلۇق ئۆتۈۋ
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ئائىله ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ شۇنداق بىر سۆیۈملۈك ماكانى بولۇشى كېرەككى، بۇ ماكاندا ئۇالر سىرتتا 
ئۇچرىغان ھهرقانداق ئوڭۇشسىزلىق، قىیىنچىلىق، بېسىم ئائىله ئهزالىرى ئارىسىدىكى ئىللىقلىق، 

ئهپسۇس، . ھایاتى كۈچكه ئېرىشىشنىڭ خېمىر تۇرچى بولىدۇمۇھهببهت، ئىلھام بىلهن قایتىدىن -مېھىر
ھاقارەتنى -نۇرغۇنلىغان ئائىلىدىكى قېرىنداشالر ھېچقانداق یات ئادەم دېمىگهن سېسىق گهپ، دېمىگهن تىل

بۇالر ئائىلىنىڭ رولىنى، ئهھمىیىتىنى تولۇق . بۇ ئىنتایىن ئېچىنىشلىق ئهھۋالدۇر. ئارا ئېیتىپ ئۈلگۈرىدۇ-ئۆز
ئائىله ھهرگىزمۇ ئائىله ئهزالىرىغا قىیىنچىلىق، بېسىم، ئوڭۇشسىزلىق ئېلىپ كىلىدىغان، . مىگهنلهردۇرچۈشهن

ئۇالرنىڭ یۈرىكىنى تېخىمۇ بهك تاتىالپ، ئېچىشتۇرىدىغان بولماسلىقى، ئهكسىچه ئائىله ئهزالىرى ئۇچرىغان 
 ئۇالرنىڭ یۈرىكىدىكى جاراھهتنىڭ تېخىمۇ ھهربىر قىیىنچىلىق، بېسىم، ئوڭۇشسىزلىقالرنى تېخىمۇ بهك ئازایتىپ،

نۇرغۇنلىغان مۇۋاپپىقىیهت قازانغان، سۈپهتلىك ئائىله قۇرغان . بهك ساقىیىۋېلىشىغا یارىدەم قىلىشى كېرەك
ئۇالرنىڭ قهلبىدە مانا بۇ ھهقىقى ئائىله ئىللىقلىقى، ھهقىقى . كىشىلهرنىڭ قهلبىدە ئائىله ئهڭ سۆیۈملۈك ماكاندۇر

  . بهتكه تویۇنغان ئائىلىدۇرمۇھهب-مېھىر
ئالتىنجى، ئائىله ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ھهرجهھهتتىن ئۇنۋېرسال تهرەققى قىلىشىغا مۇھىم 

  . ئاساسى كۈچ بولۇشى كېرەك
ئائىلىدىكى ھهربىر ئهزانىڭ ھهرجهھهتتىكى مۇۋاپپىقىیىتى، مهغلۇبىیىتى شۇ كىشىنىڭ ئائىله مۇھىتىغىمۇ 

ئارا ھهرجهھهتتىن ئۇنۋېرسال تهرەققى قىلىش، یىتىلىشكه ئىلھام بىرىشى، -هزاالر چوقۇم ئۆزئائىلىدىكى ئ. باغلىق
  . مهدەتچى، یىتهكچى، مهسلىھهتچى بولۇشى كېرەك

مۇشۇ ئالته نۇقتىغا دىققهت كىشى مېنىڭچه یۇقىرى سۈپهتلىك . یۇقارىقى ئالته نۇقتا ئىنتایىن مۇھىم
  . قارایمهنئائىلىگه ئاساس سېلىۋاالالیدىغۇ، دەپ 
  مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى

یاخشى بولغان مۇھهببهت، . بۇنىسى ھهممىمىزگه ئایان. مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى ئىنتایىن مۇھىم
نىكاھ مۇناسىۋىتى ھهرئىككىلى تهرەپنىڭ ھهرجهھهتتىن ئۇنۋېرسال مۇۋاپپىقىیهتلىك، سۈپهتلىك ھایات 

ال، سۈپىتى ئانچه یۇقىرى بولمىغان مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى ئىككى شۇنداق. ئۆتكۈزۈشىگه تۈرتكه بوالالیدۇ
تهرەپكه ھهرجهھهتتىن بېسىم، قىیىنچىلىق ھاسىل قىلدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ھایات سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ، 

. كشۇڭالشقا یاخشى بولغان مۇھهببهت، نىكاھ مۇناسىۋىتى یارىتىش، ساقالش، تهرەققى قىلدۇرۇشنى بىلىش كېرە
  :بۇنىڭ ئۈچۈن

  .بىرىنجى، توغرا، ئىلمى بولغان مۇھهببهت، نىكاھ قارىشى تىكلهش
مۇھهببهت، نىكاھ ئىنتایىن مۇھىم، لېكىن ھایاتتىكى ئهڭ مۇھىم، بىرىنجى ئورۇندىكى نىشان 

شنى بۇ بىرال قېتىم كېلىدىغان ھایاتتا نۇرغۇنلىغان ئى. چۈنكى ھایات ئىنتایىن گۈزەل. بولىۋالماسلىقى كېرەك
ساخاۋەتلىك -مۇھهببهت، خهیر-ۋۇجۇدقا چىقىرىۋېلىش، نۇرغۇنلىغان ئىشالرنى قىلىش، نۇرغۇن گۈزەل، مېھىر

توغرا بولغان دۇنیا قاراش، یاشاش قارىشىنىڭ یېتهكچىلىكىدە ھایاتنىڭ مهنىسىنى . ئىشالرنى قىلىۋېلىش كېرەك
ى ھهرقانداق ئىشتىن ئۇلۇغالپ، ئۇنى بۇ ھهرگىزمۇ مۇھهببهت، نىكاھنى دۇنیادىك. ھهقىقى چۈشىنىش كېرەك

مۇھهببهت بولمىسا، نىكاھ بولمىسا ھایاتنىڭ . بىر مۇھىم ئىشقا ئایالندۇرۇپ قویماسلىق كېرەك-دۇنیادىكى بىردىن
ئهلۋەتته، مۇھهببهت، نىكاھنىڭ بولىشى مۇھىم، . ھېچقانداق مهززىسى بولمایدىغاندەك ھىس قىلماسلىق كېرەك

. بىر، ئهڭ ئاخىرقى، ئهڭ مۇھىم نىشانالر ئهمهس-م تهركىبى قىسىملىرىدۇر، ھهرگىزمۇ بىردىنئۇالر ھایاتنىڭ مۇھى
ھایاتتىكى مۇھىم ۋاقىتالرنى ئىالج بار كهلگۈسىدە . ئۇ پهقهت ھایاتتىكى بىر جهریان، ھهرگىز نهتىجه ئهمهس

ىڭ چۈشهنچىسىدىكى سۈپهتلىك یاشاش ئۈچۈن مهبلهغ سېلىش كېرەك، ھهرگىزمۇ خهقنىڭ ئاغزىدىكى، ئۆزىن
بولۇپمۇ . ئىشالر ئۈچۈن سهرپ قىلىۋەتمهسلىك كېرەك» بىر ئۇلۇغ-بىردىن«، »ئهڭ مۇھىم«ئاللىقانداقتۇر، 

یاشالرنىڭ ھازىرقى بىركۈنى، كېیىنچه یۈز كۈنلۈك ھایاتقا، ھازىرقى بىر یىلى كېیىنكى نهچچه یىللىق ھایاتىغا 
ھهۋەسلهرنىڭ قۇربانى -بۇنداق چاغالرنى بىھۇدە ئارزۇ. ئاساس بولىدىغان ئىنتایىن مۇھىم چاغالردۇر

ئۆزىنىڭ ھایاتتىكى توغرا نىشانىنى، دۇنیا قارىشىنى تۇرغۇزۇشى، كهلگۈسىدە الزىم . قىلىۋەتمهسلىكى كېرەك
  . بولىدىغان نۇرغۇنلىغان بىلىملهرنى ئۆگىنىشكه ۋاقىت، زېھىن، ئىقتىساد سهرپ قىلىشى كېرەك

 ئۆزىنىڭ قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلىرىنىڭ یهنه ئىنتایىن جىقلىقىنى بىلىشى، مۇھهببهتلىشىدىغان چاغدا
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مۇھهببهت، نىكاھ ھهرگىزمۇ . ئۆزىنىڭ نۇرغۇنلىغان ئىشلىرىنى ئوڭۇشلۇق ماسالشتۇرۇشنى ئۆگىنهلىشى كېرەك
ى بىلهن سىرتقى ئامىلالرنىڭ زورلىشى، مهجبۇرلىشى بىلهن ئهمهس، بهلكى ھهرئىككى تهرەپنىڭ ئۆز ئىختىیارلىق

تۇرمۇشتا بىرىنى مهڭگۈ یاخشى كۆرىدىغان، بىرى بىلهنال مهڭگۈ بىلله ئۆتىدىغان . تهبىئى یۈز بېرىشى كېرەك
. ئادەمنىڭ ھىسسىیاتى ھهرقاچان سىرتقى ئامىلالرنىڭ ھهرتۈرلۈك غىدىقلىشىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئهھۋال بولمایدۇ

اسلىق، ئویۇننىڭ ئورنىدا، كۆڭۈل خوشى ئورنىدا شۇڭالشقا مۇھهببهت، نىكاھ ئىشىغا ھهرگىز سهل قارىم
مۇبادا سىز ئایرىلىشتىن قورقسىڭىز، ئهڭ . بىریهرگه كىلىش بولغان یهردە ئایرىلىشمۇ بولىدۇ. كۆرمهسلىك كېرەك

بىر یهرگه كىلىش تهبىئى بولغاندەك، ئایرىلىش، ئاجرىشىشمۇ . یاخشىسى ھهرگىز مۇھهببهتلهشمهڭ، نىكاھالنماڭ
باشقىالرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىش ھامىنى بىر كۈنى سىزنىڭمۇ بېشىڭىزغا كىلىشى مۇمكىن، . ئىشتۇرتهبىئى بىر 

مۇھهببهت، نىكاھ . شۇڭالشقا بۇ ئىشالرنى ئویلىشىشتىن ئىلگىرى تولۇق ئىددىیىۋى تهییارلىق بولۇش كېرەك
، باشقىالرغا ئۆزىنى ھهرگىز كىتابتىكى، كىنودىكى ئىشالرغا. دېگهنلهرگه ئهمهلىیهتچىل قاراش كېرەك

سىزنى مهڭگۈ یاخشى كۆرىمهن، سىزنى . كىتاب دېگهن كىتاب، تۇرمۇش دېگهن تۇرمۇش. سېلىشتۇرماسلىق كېرەك
بۇنداق ئهمهلىیهتچىل بولمىغان . مهڭگۈ ساقالیمهن دېگهن گهپنىڭ ئۆزى ئىنتایىن ئهمهلىیهتچىل بولمىغان گهپ

تته شۇنىسى ئېنىقكى بۇ گهپنىڭ دېگهن ئادەمنىڭ ئۆزى بهلكىم ئهلۋە. گهپلهرگه ئالدىراپ ئىشهنمهسلىك كېرەك
بۇ سۆز پهقهت شۇ ۋاقىتنىڭ . قارشى تهرەپنىڭ شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئىنتایىن یاخشى كۆرگهندەك قىلىشى مۇمكىن

شۇڭالشقا ھهركىم ئهڭ ئاۋۋال ئۆزىدە . ئۆزىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ، ھهرگىزمۇ كهلگۈسىگه ۋەكىللىك قىاللمایدۇ
را، ئىلمى بولغان ھایات قارىشى، ئۆمۈرلۈك نىشان تىكلىشى، ئاندىن مۇھهببهتنىڭ، نىكاھنىڭ نېمىلىكىنى توغ

  . بىلىپ تۇرۇپ تاللىشى كېرەك
دېگهندەك سهۋەبلهر ... ئىككىنجى، ھېسسىیات ھهرگىزمۇ تاشقى مهجبۇرىیهت، مهسئۇلىیهت، ۋىجدان

  . لىق پهیدا بولىدۇ، كۈچىیىدۇ، ئاجىزالیدۇ، یوقىلىدۇبىلهن ئهمهس، بهلكى ئىچكى تهسىر قىلىش كۈچى ئارقى
ھېسسىیات ھهرگىزمۇ بىر تهرەپنىڭ، باشقىالرنىڭ كۈچىشى، زورى بىلهن، سىرتقى ئامىلنىڭ بېسىمى بىلهن 

ئۇ پهقهت ئىككى تهرەپنىڭ ئىچكى تهسىر كۈچى ئارقىلىقال پهیدا بولىدۇ، . پهیدا بولىدىغان ئىش ئهمهس
مۇبادا سىز ئارىدىكى ھېسسىیاتنى قهدىرلىمىسىڭىز ئىچكى تهسىر كۈچكه . ۇ، یوقىلىدۇكۈچىیىدۇ، ئاجىزالید

شۇڭالشقا ھهقىقى ھېسسىیاتنى ساقالیمهن، . كۈچىمىسىڭىز، ئارىدىكى ھېسسىیات بارغانسىرى سۇسالیدۇ
سىر داۋامالشتۇرىمهن، دەیدىكهنمىز قارشى تهرەپكه سىرتقى سهۋەب بىلهن ئهمهس، ئىچكى سهۋەب بىلهن ته

  . قارشى تهرەپكه ھهردائىم خۇددى یېڭىال تۇنۇشقان چاغدىكىدەك مۇئامىله قىلىشىمىز كېرەك.  قىلىشىمىز كېرەك
ئۇ . ئاخىر ئوخشاش بولىدىغان ھېسسىیات مهۋجۇت ئهمهس- ئۈچىنجى، تۇرمۇشتا مهڭگۈلۈك باشتىن

تىش بىلهن ئهمهس، بهلكى پهرۋىش ھهرگىزمۇ سىرتقى بېسىمنى كۈچهی. ھهرقاچان پهرۋىش قىلىشقا مۇھتاج
  . ئىچكى تهسىر كۈچنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق بولىدۇ

ئۇ ھهرقاچان . ئاخىر ئوخشاش بولىدىغان ھېسسىیات مهۋجۇت ئهمهس-تۇرمۇشتا مهڭگۈلۈك، باشتىن
سىز قارشى تهرەپكه قانچه بېسىم ئىشلىتىپ یاكى قائىدە . ئىككىلى تهرەپنىڭ ئورتاق پهرۋىشىگه مۇھتاج

ئارىدىكى ھېسسىیاتنى كۈچهیتىشكه قىلچه یارىدىمى بولمایال قالماستىن، بهلكى ئارىدىكى سۆزلىسىڭىز، 
ئىككىلى تهرەپ ھهرقاچان ئۆزىنىڭ ھهقىقى سىھرى كۈچىنى نامایهن قىاللىسا . مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ بهك بۇزىدۇ

  . ئارىدىكى مۇناسىۋەت تېخىمۇ بهك كۈچىیىدۇ
ئۆزىڭىزنىڭ . ھامالندۇرۇڭ، كهیپىیاتىنى ھهرقاچان یاخشىالڭتۆتىنجى، قارشى تهرەپنى ھهرقاچان ئىل

  . كهیپىیاتىڭىز یاخشى ئهمهس چاغدا گهپ قىلماي، ئهڭ یاخشىسى كهیپىیاتىڭىز ئهڭ ساز چاغدا گهپ قىلىڭ
بىرىنى باشقا ھهرقانداق كىشىگه قارىغاندا ھهرقاچان چۈشىنىشى، ئىلھامالندۇرىشى، -ئىككى تهرەپ بىر

كهیپىیات ناچار ۋاقىتتا قارشى تهرەپكه گهپ . پىیاتىنى تېخىمۇ بهك جۇشقۇنالشتۇرىشى كېرەكبىرىنىڭ كهی-بىر
شۇنداقال . قىلماسلىق كېرەك، یاكى قارشى تهرەپنىڭ ناچار كهیپىیاتىنى تېزلىكته یاخشى كهیپىیاتقا بۇرىشى كېرەك

، قارشى تهرەپكه ئهڭ یاخشى كهیپىیاتتا، بارلىق سىرتقى مۇھىتتىن پهیدا بولغان ناچار كهیپىیاتنى سىرتتا قالدۇرۇپ
  . ئهڭ یاخشى تهلهپپۇزدا گهپ قىلىشىمىز كېرەك

بهشىنجى، قارشى تهرەپكه ھهرگىز بېسىم ئهكهلدۈرمهڭ، ئارتۇقچه تهلهپ قویماڭ، قارشى تهرەپنى تۈپتىن 
   .ئارىدا بهزى ئۇقۇشماسلىق بولسا، ئۆز ۋاقتىدا ئېنىق قىلىۋېتىڭ. ئۆزگهرتهلهیمهن، دېمهڭ
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مۇبادا قارشى تهرەپنىڭ مهلۇم بىر ئادىتى، ھهرىكىتى سىزنىڭ دىتىڭىزغا یاقمىسا، ئۇنى ئىلھامالندۇرۇش 
تۇرمۇشتا پهیدا . قارشى تهرەپ قىاللمایدىغان ئارتۇقچه تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قویماڭ. شهكلىدە ئوتتۇرىغا قویۇڭ

  . بولغان بهزىبىر كىچىك ئىشالرنى ئۆز ۋاقتىدا ھهل قىلىۋېتىڭ
ئىككى تهرەپنىڭ كېلىشهلمهسلىكى . نورمال ئىش. ئالتىنجى، ئایرىلىش ئازابلىق، ئهخالقسىزلىق ئهمهس

ھهرگىزمۇ ئایرىلىشنى ئهخالقسىزلىق، . بۇنداق چاغدا ئایرىلىش ئهڭ ئاقىالنىلىك. ئىنتایىن نورمال ئهھۋال
  . ېرەكئازابلىق ئىش، دەپ چۈشىنىۋالماسلىق كېرەك ھهم بۇنىڭغا ئىلمى قاراش ك

ئارا دېگهندەك چىقىشالمایدىغاندەك یاكى مۇناسىۋەتنى -مۇبادا ئىككى تهرەپ نورمال كهیپىیاتتا، ئهھۋالدا ئۆز
توختىتىش كېرەك، دەپ ھىس قىلسا ئهڭ یاخشىسى ئهھۋالنى یاخشىالش ئۈچۈن بىر مهزگىل ۋاقىتنى سوزۇپ 

ئایرىلىشمۇ . ىسا ئهڭ یاخشىسى ئایرىلغان تۈزۈكئاخىر یاخشىلىنىش بولم-مۇبادا ئهھۋالدا باشتىن. تۇرۇش كېرەك
بىر یهرگه . دەپ چۈشىنىۋالماسلىق كېرەك... ئۇنى ھهرگىز ئهخالقسىزلىق، ئازابلىق ئىش. ئىنتایىن نورمال ئىشتۇر

. كىلىپ، مۇبادا ئىككىلى تهرەپ دېگهندەك ماس كېلهلمهیدىغانلىقنى ھىس قىلسا ئهڭ یاخشىسى ئایرىلغان یاخشى
دېگهندەك گهپلهر بىلهن قارشى ... هن ئایرىلساڭ، مهن ئۆزۈمنى ئۆلتۈرىۋالىمهن، تۈگىشىپ كىتىمهنھهرگىزمۇ س

ھهم بۇنداق قىلىپ مۇناسىۋەتنى . بۇنداق پوپوزىنىڭ قىلچه ئۈنۈمى بولمایدۇ. تهرەپكه پوپوزا قىلماسلىق كېرەك
  . ساقالپ قالغاننىڭمۇ قىلچه ئهھمىیىتى بولمایدۇ

  . ىز ناچار ۋاقىتتا ھهرگىز قارار چىقارماڭیهتتىنجى، كهیپىیاتىڭ
ھهرىكهت، -سۆز، ئىش-بىزنى ئهڭ پۇشایمانغا سالىدىغان ئىش دەل كهیپىیات ناچار ۋاقىتتا قىلىنغان گهپ

شۇڭالشقا كهیپىیاتىڭىز ناچار ۋاقىتتا ئهڭ یاخشىسى كهیپىیاتىڭىزنى خېلى بهك تۇراقالشتۇرۇپ . چىقىرىلغان قارار
. خورام كهیپىیات ھاسىل قىلىپ بولغاندىن كېیىن ئاندىن قارار چىقىرىڭ-ۇشخۇي، خوشالبولغاندىن كېیىن، خ

ھهر ئىككىلى تهرەپنىڭ . بولمىسا كهیپىیاتىڭىز ناچار ۋاقىتتا قارشى تهرەپتىن ئۆزىڭىزنى بىر مهزگىل تارتىپ تۇرۇڭ
  . كهیپىیاتى تۇراقالشقاندىن كېیىن قارار چىقىرىڭ

سۆز، - ئابرویىغا تاقىلىدىغان گهپ-كېیىن ھهرگىز قارشى تهرەپنىڭ ئىززەتسهككىزىنجى، ئایرىلغاندىن 
ئۇنىڭدىن ھهرگىز ئۆچ ئېلىش نىیىتىدە . چۈنكى بۇمۇ تهقدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى. ھهرىكهتنى قىلماڭ-ئىش

  . بولماڭ ھهم ئۇنى ئارتۇقچه ئازابالش نىیىتىدىمۇ بولماڭ
بىرى بىلهن چىقىشالمىغۇدەك بولسا ئهڭ -ككىلى تهرەپ بىرمۇبادا ئى. ئایرىلىش ئىنتایىن نورمال ئهھۋال

مۇبادا ئایرىلغۇسى یوق بولسا، ھهدىسال ئایرىلىپ كىتىمهن، ئاجرىشىپ . یاخشىسى ئایرىلىپ كهتكهن یاخشى
ئابرویىنى -ئایرىلغاندىن كىیىن سىز ئۆزىڭىزنىڭمۇ، قارشى تهرەپنىڭمۇ ئىززەت. كىتىمهن دەۋەمهسلىك كېرەك

  . چۈنكى بۇمۇ تهقدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى. قارشى تهرەپتىن ئۆچ ئېلىش نىیىتىدىمۇ بولماڭ. تۆكۈپ یۈرمهڭ
مهیلى سىز قانداق نىیهتته، قانداق . توققۇزىنجى، باشقىالرنىڭ مۇناسىۋىتىگه ھهرگىز ئارىالشماڭ

سىڭىزدە بولسۇن، ئې. لېكىن ھهرگىز قول تىقماڭ. سىز ئۇنىڭغا ئىلمى چۈشهندۈرسىڭىز بولىدۇ. مهقسهتته بولۇڭ
  . ئارىچىغا ئالته تایاق

. كىشىلهر ئهڭ یاقتۇرمایدىغان ئادەم دەل باشقىالرنىڭ مۇناسىۋىتىگه ھهرخىل شهكىلدە ئارىالشقانالردۇر
شۇڭالشقا گهپ . كىشىنىڭ مۇناسىۋىتىگه دەخلى قىلىش، ھهرقانداق ئادەمگه یاخشى ئاقىۋەت ئېلىپ كهلمهیدۇ

  . ل تىقىپ یۈرمهڭبولسا یولىدا دەڭ، ھهرگىز قو
ئۇ یاكى . ئونىنجى، ھهرقانداق كىشىنىڭ ھهرقانداق چاغدىكى مۇھهببىتىنىڭ ھهممىسى ئۇلۇغدۇر

  . ساۋاقدۇر- دائىم خۇشپۇراق چېچىپ تۇرىدۇ یاكى بىر قېتىملىق تهجرىبه
ئۇنىڭدىن ساۋاق ئېلىش كېرەك، . ئۆتمۈش بهرىبىر ئۆتمۈش. ئۆتكهن ئىشقا ئارتۇقچه ئۇھسىنىپ یۈرمهڭ

ھازىرنى . ھهرگىز ئۆتمۈش ئۈچۈن ھازىرنى قۇربان قىلىۋەتمهسلىك الزىم. تېخىمۇ بهك پىشىش، یىتىلىش كېرەك
  . بۈگۈننى قىزغىنلىققا، ئهھمىیهتكه تولدۇرۇڭ. ئهتىگه ئۈمىدۋار بولۇڭ. ئۆتمۈشكه ئۇھسىنماڭ. قهدىرلهڭ، ئاسراڭ

 بهلكى قارشى تهرەپ چۈشىنهلهیدىغان .ئون بىرىنجى، قارشى تهرەپكه ھهرقاچان قائىدە چۈشهندۈرمهڭ
  .ئۆزىڭىزنى قارشى تهرەپنىڭ ئورنىغا قویۇپ ئویالڭ، سۆزلهڭ. قىلىپ تۇرمۇشقا باغالپ گهپ چۈشهندۈرۈڭ

ئىككىلى تهرەپ قانداقال گهپ قىلمىسۇن، ئۆزىنى قارشى تهرەپنىڭ ئورنىدا قویۇپ ئىش ئویلىشى، 
رنى سۆزلهپ، قارشى تهرەپنىڭ ھۆرمىتىگه، غورۇرىغا ھهرگىزمۇ چوڭ قائىدىله. سۆز قىلىشى كېرەك-گهپ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

  . تىگىدىغان ئىشنى قىلماسلىق الزىم
  :ئویلىنىڭ

  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز، نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز؟
  



  لېكسىيه17ھاياتىڭىزدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدىغان 

 60 

  ئونىنجى لېكسىیه
  
  

  ھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنى ئۈنۈملۈك ھهل قىلىش
  

. زدا ھهردائىم دېگۈدەك ھهرخىل شهكىلدە توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقالر یۈز بېرىپ تۇرىدۇتۇرمۇشىمى
بهزىلىرىگه بىز ھېچقانداق ئامال . بهزىلىرى ئىنتایىن نورمال بولۇپ، بىز ئۇنىڭغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇراالیمىز

ندۈرگۈچ كۈچىمىزگه ئایلىنىشى بهزىلىرى بىزنى پهرىشان قىلسا، بهزىلىرى بىزنىڭ ھهرىكهتله. قىاللمایمىز
. ھهتتاكى بهزى توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىق بىزنى تېخىمۇ بهك تۈگهشتۈرۈۋېتىشىمۇ مۇمكىن. مۇمكىن

ئهتراپىمىزغا قارایدىغان بولساق مۇۋاپپىقىیهتچىلهر بىلهن ئادەتتىكى كىشىلهرنىڭ ئارىسىدىكى پهرق یهنىال یۈز 
ئادەتتىكى كىشىلهر بىلهن . ا قانداق تاقابىل تۇرۇشتا ئىپادىلىنىدۇبهرگهن توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقق

مهغلۇبىیهتچىلهر ھهرقانداق شهكىلدىكى توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقتىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ، ھېچقانداق ئامال 
ىنى قىلماي، ئۆزىنى ئىنتایىن ئازاپ چهككهن ئادەمدەك ھىس قىلىدۇ، ھهردائىم باشقىالرنىڭ ھىسداشلىق قىلىش

دىیىش » مهن نېمىشقا شور پىشانه، نېمىشقا مۇشۇنداق ئىش مېنىڭ بېشىمغىال كىلىدۇ«بۇالر . ئۈمىد قىلىدۇ
ھالبۇكى مۇۋاپپىقىیهتچىلهر دەل ئۇالرنىڭ ئهكسىچه یۈز بهرگهن ھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، . بىلهنال توختایدۇ

ۇش، بېسىم، قىیىنچىلقنىڭ ئالدىدا تهمتىرەپ كهتمهیدۇ، توقۇن. قىیىنچىلىققا ئىنتایىن ئوبیېكتىپ مۇئامىله قىلىدۇ
، نھهردائىم جۇشقۇ. ئىنتایىن یاخشى كهیپىیاتتا ئىشنى ئوڭشاشنىڭ ئامالىنى قىلىدۇ، ئهمهلى ھهرىكهت قىلىدۇ

مۇۋاپپىقىیهتچىلهر یۈز بهرگهن ھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، . تېتىك، ئۈمىدۋارلىقنى ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلىدۇ
مهسلىنى قانداق قىلسام ئۈنۈملۈك ھهل «ئۇالر . ىلىق، ئوڭۇشسىزلىقتا ئورنىدىن قایتىدىن دەس تۇراالیدۇقىیىنچ

گهپ توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنىڭ . دېگهننى ئویالیدۇ» قىالالیمهن، قانداق قىلسام تېزلىكته ئوڭشىالالیمهن
  . لىشتانېمىلىكىدە، قانچىلىكلىكىدە ئهمهس بهلكى ئۇنى ئۈنۈملۈك ھهل قى

ئۇنداقتا توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنى زادى قانداق قىلغاندا ئۈنۈملۈك ھهل قىلغىلى بولىدۇ؟ بۇالرنى 
   قانداق قىلغاندا ئۆزىمىزنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىمىزگه ئایالندۇرغىلى بولىدۇ؟

  : بۇنىڭ ئۈچۈن
  .دى بولۇش كېرەكبىرىنجى، توغرا، ئىلمى بولغان دۇنیا قاراش، ھایات نىشانى، مهقسى

بىز پهقهت توغرا، ئىلمى بولغان دۇنیا . دۇنیا قاراش، ھایات نىشانى ۋە مهقسىدى بولۇش ئىنتایىن مۇھىم
كىچىك توقۇنۇش، -قاراش، ھایات نىشانى تىكلىۋالساقال شۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش یولىدىكى ھهرخىل چوڭ

م ئهمهسلىكىنى، قىیىنچىلىق دەرىجىسىنى بىلهلهیمىز، بېسىم، قىیىنچىلىقالرنىڭ نېمىلىكىنى، مۇھىم یاكى مۇھى
مۇبادا دۇنیا قاراش، ھایات نىشانى ۋە مهقسىدىگه سهل قارىساق، . ئۇنىڭغا ماس ئامال تېپىپ، ھهل قىالالیمىز

ھهردائىم خۇددى توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىققا یولۇققاندەكال ھىس قىلىپ قالىدىغان، لېكىن نېمىنىڭ ئۆزىگه 
  . لىق ئهكىلىۋاتقانلىقىنى بىلهلمهیدىغان ئهھۋال كېلىپ چىقىدۇقىیىنچى

  .ئىككىنجى، كهیپىیاتنى كونترول قىلىشنى بىلىۋېلىڭ
ناچار كهیپىیاتنى تىزگىنلهش، ئۇنى ئىجابى تهرەپكه بۇراش، یاخشى كهیپىیاتنى دائىم ساقالش ئىنتایىن 

هندە یهنىال یاخشى كهیپىیاتنى ساقالش، ھهرگىزمۇ ھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىق یۈز بهرگ. مۇھىمدۇر
الردەك ناچار كهیپىیاتنى تېزلىكته یاخشى تهرەپكه ئۆزگهرتىش ... تىت بولۇپ، ئاچچىقالش، پهرىشان بولۇش-تىت

 مۇبادا .ھهرقانداق ئهڭ یاخشى ئامال ۋە ھهرىكهت پهقهت یاخشى كهیپىیاتتىال بارلىققا كېلىدۇچۈنكى . كېرەك
لىققا یولۇققان ھامان تهبىئى ئىنكاس بویىچىال كهیپىیاتىڭىزنى ناچارالشتۇرىۋالسىڭىز، ناچاركهیپىیاتتا سىز قىیىنچى

شۇڭالشقا كهیپىیاتنى . ئۇزاق مهزگىل تۇرىۋەرسىڭىز، قىیىنچىلىقنى ھهل قىلىشىڭىزغا قىلچه یارىدىمى بولمایدۇ
سۇلىنى كهیپىیاتنى باشقۇرۇش  لېكسىیىلهردە كهیپىیاتنى باشقۇرۇشنىڭ كونكرېت ئۇ. باشقۇرۇش ئىنتایىن مۇھىم

  .  سۆزلهپ بولدۇم، تهپسىالتىنى شۇ یهردىن بىلىۋېلىڭ

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !ۈڭبۇ لېكسىيىگه ئۆت
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  . ئۈچىنجى، پهیدا بولغان توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنىڭ خاراكتېرىنى ئېنىق بىلىۋېلىڭ
یىنىكلىك -رھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىق پهیدا بولغاندا، شۇالرنىڭ زادى نېمىلىكىنى، ئېغى

دەرىجىسىنى، ئۇالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن ئۆزىڭىزنىڭ ۋاقتىڭىز، زېھىنىڭىز، ئىقتىسادىڭىزنى سهرپ قىلىشقا 
قهغهزگه یېزىپ چىقىش . بىر یېزىپ چىقىڭ-ئهرزىمهیدىغانلىقىنى تهپسىلى ئویلىنىپ قهغهزگه بىرمۇ-ئهرزىیدىغان

  . ئىنتایىن مۇھىم، ئۇنىڭغا ھهرگىز سهل قارىماڭ
ئۇنى ھهرقاچان . نجى، توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنىڭ یۈز بېرىشى ئىنتایىن نورمال ئهھۋالدۇرتۆتى

  .ھهرقاچان ئهڭ یاخشى كهیپىیاتنى ساقالڭ. ھهل قىلغىلى بولىدۇ
یىنىكلىك دەرىجىسىنى بىلىپ بولغاندىن كېیىن، كهیپىیاتىڭىزنى تېزلىكته -قىیىنچىلىقنىڭ ئېغىر

مۇبادا سىز . ئۇنىڭغا پهقهت مهلۇم ۋاقىت كېرەك.  قىیىنچىلىقنىڭ ئامالى بولىدۇھهرقانداق. تۇراقالشتۇرۇڭ
قىیىنچىلىق بهرىبىر .  تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرىۋېتىشىڭىز مۇھىمزنى تىزگىنلىمىسىڭىز قىیىنچىلىقنىكهیپىیاتىڭى

ن ئازارلىشىپ سىرتقى ئامىل، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئوبدان كهیپىیاتىڭىزنى بۇزۇۋېلىشىڭىزنىڭ، باشقىالر بىله
تۇرمۇشتا ھهردائىم دېگۈدەك ھهرخىل شهكىلدە توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىق . قېلىشىڭىزنىڭ قىلچه ئورنى یوق

. شۇڭالشقا بۇنداق ئىشالرغا تهبىئى پوزىتسىیه تۇتقان یاخشى. یۈز بېرىپ تۇرىدۇ، بۇ ئىنتایىن نورمال ئهھۋال
  . ى ھهردائىم یاخشى تۇتۇڭمهیلى قانداقال ئىش یۈز بهرسۇن، كهیپىیاتىڭىزن

بهشىنجى، شۇ توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنىڭ نېمىلىكىنى، ئۇنى ھهل قىلىش یوللىرى، ئامالىنى 
  .بىر ئویلىنىپ، قهغهزگه یېزىپ چىقىڭ-بىرمۇ

توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىق یۈز بهرگهنىكهن، ئۇنىڭ زادى نېمىلىكىنى تهپسىلى ئویلىنىڭ ھهم ئۇنى 
شۇنداق . بىر تهپسىلى ئویلىنىپ، كۈندىلىك خاتىرىڭىزگه یېزىڭ-للىرىنى، ئامالىنى بىرمۇھهل قىلىش یو

بولغاندىال كاللىڭىزدىكى ھهرخىل ئۇچۇرالر رەتلىنىپ، كاللىڭىز خېلى ئوچۇق، سهگهك بولۇپ، كهیپىیاتىڭىزمۇ 
  . هك بىلىنىدۇیۈز بهرگهن ئۇ قىیىنچىلىقالر سىزگه ھېچقانداق ئىش ئهمهست. تېزلىكته تۇراقلىشىدۇ

  . ئالتىنجى، شۇ توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىققا ئاساسهن نىشان بېكىتىپ، پىالن تۈزۈپ، ھهرىكهتلىنىڭ
ئۇالرغا ئاساسهن . یوللىرىنى یېزىپ چىقتىڭىز-قىیىنچىلىقنىڭ نېمىلىكىنى، ئۇنى ھهل قىلىشنىڭ ئامال

ە پىالن، ھهرىكهت توغرىسىدا ئاللىقاچان نىشان ۋ. نىشان بىكىتىڭ ۋە پىالن تۈزۈپ دەرھال ھهرىكهتلىنىڭ
 ھهل قىلىشنىڭ یولى یهنىال قىیىنچىلىقنى. ا قایتا تهكرارالڭشۇ لېكسىیىلهرنى بولس. تهپسىلى سۆزلىنىپ بولۇندى

ئهڭ ھهل قىلغۇچ ئامىل یهنىال ھهرىكهتته، شۇڭا چوقۇم . ھهرىكهت ھهممىنى بهلگىلهیدۇ. ھهرىكهتلىنىش
قانچه بۇرۇن ھهرىكهتلهنسىڭىز، قىیىنچىلىقنى شۇنچه بۇرۇن . ئۆزىدىال ھهرىكهتلىنىڭھازىرنىڭ . ھهرىكهتلىنىڭ

ھهرىكهتلهنگهن چاغدا ھهگىزمۇ مهلۇم . ھهل قىالالیسىز، كهیپىیاتىڭىزنى شۇنچه بۇرۇن یاخشىلىۋاالالیسىز
  . ىماڭمهزگىللىكال ھهرىكهت قىلماڭ، تاكى شۇ قىیىنچىلىقنى پۈتۈنلهي تۈگهتكىچه ھهرىكهتتىن توخت

یهتتىنجى، كهیپىیاتىڭىزنى ھهرقاچان یاخشى ساقالڭ، یامان كهیپىیات پهیدا قىلىدىغان مۇھىت، 
مۇھهببهت ئاتا قىلىدىغان، ئىلھامالندۇراالیدىغان - سىزگه كۆیۈنىدىغان، مېھىر. سۆزدىن یىراق تۇرۇڭ-گهپ

  .دوست بىلهن كۆپرەك ئىزدىشىڭ
ققاندا ناچار كهیپىیاتنىڭ ئىسكهنجىسىگه ئىنتایىن ئوڭاي ئادەم توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىققا یولۇ

قىیىنچىلىقنىڭ قانچىلىك بولۇشى، ئېغىر بولۇشى ئانچه قورقۇنچلۇق ئهمهس، سىز پهقهت ئۇنىڭ . چۈشۈپ قالىدۇ
نېمىلىكىنى ۋە ئۇنى ھهل قىلىش یوللىرىنى بىلسىڭىز، ھهرىكهتلهنسىڭىزال ھهرقانداق ئېغىر قىیىنچىلىق چوقۇم 

سىزنى چۈشكۈنلهشتۈرىدىغان، یامان كهیپىیات پهیدا . كهیپىیاتىڭىزنى ھهرقاچان یاخشى ساقالڭ. ولىدۇھهل ب
بۇنداق كهیپىیاتنى تېخىمۇ بهك ناچارالشتۇرىدىغان مۇھىت، . سۆزدىن یىراق تۇرۇڭ-قىلىدىغان مۇھىت، گهپ

زگه ئىلھام بىرەلهیدىغان، توغرا بۇنداق چاغدا ئهڭ یاخشىسى سى. سۆز سىزنى تېخىمۇ بهك تۈگهشتۈرىۋېتىدۇ-گهپ
بۇنداق دوست ھهم یاخشى مۇھىت سىزنىڭ . یىتهكلىیهلهیدىغان دوستالر بىلهن كۆپرەك ئىزدىشىڭ، سىردىشىڭ

ھایاتى كۈچىڭىزنى قایتىدىن تولدۇرۇپ، ھهرقانداق توقۇنۇش، بېسىم، قىیىنچىلىقنى ئۈنۈملۈك ھهل قىلىشىڭىزغا 
 . مۇھىم یارىدەم قىالالیدۇ

  :نىڭئویلى
  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز، نېمىنى ھىس قىلدىڭىز؟
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

  ئىككىنجى، ئۆزىڭىز بۇ لېكسىیىدىكى مهزمۇننى ئۆزىڭىزگه قانداق تهدبىقلىماقچى؟
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  ئوقۇغۇچىالر قىسىمى
  

  ىرىنجى لېكسىیهئون ب
ىنى تېزلىكته ھهرقانداق بىلىمنى قانداق قىلىپ تېز ئۆگىنىش ھهم ئۆگىنىش نهتىجىس

  یۇقىرى كۆتۈرۈش
 

بولۇپمۇ بىزنىڭ مۇنتىزىم . بىز تۇغۇلغان تارتىپ تاكى ئۆلگىچه ئۆمۈر بویى ھهرخىل بىلىملهرنى ئۆگىنىمىز
مهكتهپته ئوقۇغان چاغلىرىمىزدىكى دەرسلىك كىتابالردا سۆزلهنگهن بىلىملهرنى قانداق قىلىپ تېز ھهم یۇقىرى 

 . ىمىزنى قاتۇرىدىغان ھهم بهكال پهرىشان قىلىدىغان مهسلىدۇرئۈنۈمدە ئۆگىنىش بىزنىڭ ئهڭ بېش
. ئۆگىنىش ھهرقاچان پوزىتسىیه، ئۇسۇل شۇنداقال ئۆگهنگۈچىنىڭ پىسخىك روھى ھالىتىگه باغلىق

دېمهك، بىز ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى یوقۇرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن چوقۇم یۇقارىقى ئۈچ جهھهتتىن تهڭال كۈچىشىمىز 
ىن دائىم ئۆگىنىشتىكى بىلىمگىال دىققىتىمىزنى بۆلۈپ، ئۇنى ئۆگىنىشتىكى توغرا ئۇسۇل ۋە بىز بۇرۇند. زۆرۈردۇر

ئۆگهنگۈچىنىڭ پىسىخىك روھى ھالىتىگه سهل قارایدىغان ئهھۋال بولغاچقا، شۇنچه تىرىشقان ئوقۇغۇچىالر تۈزۈك 
ۇقارىقى ئۈچ ئامىل توغرىسىدا تۆۋەندە ئۆگىنىش ئۈنۈمى ۋە ۋاقتىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ی. ئۈنۈم كۆرەلمهیتتى

  . ئایرىم توختىلىمهن-تهپسىلى، ئایرىم
  ئۆگىنىش پوزىتسىیىسى .1

بۇ سىزنىڭ شۇ ئۆگهنمهكچى بولغان بىلىمگه نىسبهتهن بولغان پوزىتسىیىڭىز بولۇپ، سىزنىڭ ئۇ بىلىمنى 
بۇ . نىڭ قانداقلىقىدۇرئۆگىنىشنىڭ مۇھىملىقى، زۆرۈرلىكىگه بولغان تونۇشىڭىز، شۇنداقال دەسلهپكى ئاساسىڭىز

ھهرگىزمۇ سىرتقى مۇھىتنىڭ یاكى ئامىل، شهخسلهرنىڭ بېسىمىسىز، تهكلىپىسىز ئامىل بولۇپ، ئۆگهنگۈچىنىڭ 
 ئۆگهنمىسه بولمایدىغان لىالرەرسلهرنى، كىتابى بىلىملهرنى بائانىالر د-بهزى مۇئهللىم، ئاتا. ئۆزىگه باغلىق ئامىل

قىزىقماسلىقىغا -خالىماسلىقى، قىزىقىش-ھهرگىزمۇ بالىنىڭ خاالش. تاڭىدۇمهجبۇرىیهتتهك، بالىغا مهجبۇرى 
لېكىن، بۇ كونا، فېئوداللىق . مىش»ئۇستازى زالىم بولسا ئوقۇغۇچىسى ئالىم بوالر«ئۇالرچه بولغاندا . قارىمایدۇ

هت ۋە تهبىئهت تېخنىكا، ئىنسانىی- ئهسىردە، ھهرقایسى جهھهتتىكى پهن-21جهمئىیهتته بولغان بىلهن ھازىرقى 
ھوقۇقى تهكىتلىنىۋاتقان بۇ دەۋردە، زالىملىق قىلىش، پهقهت شۇ ئوقۇغۇچىنىڭ قهلبىدە ئورۇنسىز جاراھهت 
قالدۇرىدۇ یاكى شۇ ئوقۇغۇچىنىڭ پىسىخىكىسىدا زور نورمالسىزلىق پهیدا قىلىپ، كېیىنچه شۇ ئوقۇغۇچىنىڭ 

ئوقۇغۇچىنىڭ ئومۇمى روھى ھالىتىگه تهسىر كۆرسىتىپ، ئۆگىنىش نهتىجىسىگه تهسىر كۆرسىتىپال قالماستىن، ئۇ 
. مهكتهپتىن قېچىش، زېرىكىش كهیپىیاتى پهیدا قىلىپ، جهمئىیهتكه، ئائىلىگه خاتىرجهمسىزلىك پهیدا قىلىدۇ

چۈنكى ئوقۇغۇچىمۇ، كىچىك بالىمۇ ھازىرقى دەۋردە مۇستهقىل بىر پىكىر ئىگىسى، ئۇنىڭدا ئاللىقاچان ئۆزىگه 
شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ ئىختىیارىنى . یا قاراش، قىممهت قارىشى، پىسىخىك مىجهز شهكىللهنگهندۇرتۇشلۇق دۇن

ئالماستىن، ئۇالرغا تهپسىلىي، قىزىقارلىق چۈشهندۈرمهستىن، ئۇالرغا ئاللىقانداق چوڭ قائىدە، 
  .پىرىنسىپالرنى چۈشهندۈرۈش پۈتۈنلهي ئهكسىچه ئۈنۈم بېرىدۇ-قانۇن

ىرەر نهرسىنى ئۆگىنىشتىن بۇرۇن كاللىمىزنى بۇرۇن قاپلىۋالغان ھهرخىل خوش، دېگهندەك بىزمۇ ب
بېسىم، جىددىیىلىك خاراكتېرىدىكى ئۆگىنىش ئامىللىرىنى تۈگىتىشىمىز، كاللىمىزغا بۇرۇندىن كىرىۋالغان 

ىدىن ئىمتىھاندىن قانچه یۇقىرى نومۇر ئېلىش ھهمم«،»ھازىرقى جاپا كېیىنكى ھاالۋەت ئۈچۈن«ئاللىقانداقتۇر 
» ئىمتىھاندىن ئۆتۈۋالغىچه چىشىمنى چىشلهي«، »ئالىي مهكتهپكه ئۆتۈپ بولغىچه جاپاغا چىداي«، »مۇھىم

ئهلۋەتته، بىرەر بىلىمنى ئۆگىنىش ھهم . دېگهندەك پاسسىپ، سهلبى قاراشالرنى كاللىمىزدىن تازىلىشىمىز زۆرۈر
ۆز نۆۋىتىدە ئىنتایىن قىزىقارلىق تىلسىمات زۆرۈرىیهت ھهم مهجبۇرىیهت، لېكىن شۇ ئۆگىنىدىغان بىلىممۇ ئ

گهپ شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشنىڭ . شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش كىشىگه چهكسىز ھوزۇر، ھایاجان ئاتا قىلىدۇ. دۇنیاسى
 . مۇھىملىقى ھهم شۇ بىلىمنىڭ قىزىقارلىق، ئهھمىیىتىنى بىلىشته

نمىگهندىكىن، بارغانسىرى شۇ دەسلهپكى شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشكه بولغان تۇنۇش، قىزىقىش شهكىلله

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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سىقىلىش -ئهمما شۇ دەرسنى ئۆگىنهلمىگهنسىرى بىزدە تېخىمۇ زېرىكىش ۋە ئىچ. بىلىمنى ئۆگىنهلمهیدىغان گهپ
بۇنداق ئۆگهنگهنىڭ ھېچقانداق ئهمهلىي ئۈنۈمى . پهیدا بولۇپ، بىرخىل مهجبۇرلىنىش ئىچىدە ئۆگىنىدىغان گهپ

ه جىق روھى بېسىم، ئازاب ۋە ئىقتىسادى، جىسمانى جهھهتتىن یۈك ئېلىپ بولمایال قالماستىن، بهلكى ئادەمگ
یهنه كىلىپ بىزگه زور روھى بېسىم، پهرىشانلىق ئېلىپ كېلىدىغان بۇ دەرسنى ئېگهللهش ئۈچۈن بىز . كىلىدۇ

لهن شۇ ئادەتته ئىنتایىن ئاز ۋاقىت سهرپ قىلىمىز یاكى دەرستىن باشقا ۋاقىتتا ئهسال ئۆگهنمهیمىز، بۇنىڭ بى
شۇڭالشقا . دەرستىكى ئاساسىمىز تېخىمۇ ئاجىزلىشىپ بىزگه تېخىمۇ بهك پهرىشانلىق ئېلىپ كىلىدىغان گهپ

بىزگه ئهڭ قىیىن تۇیىلىدىغان دەرسكه بولغان پوزىتسىیىنى یاخشىلىشىمىز، شۇ دەرسكه ئاجرىتىدىغان ئۆگىنىش 
  . ئاكتىپ، تهشهببۇسكار ھالهتته ئۆگىنىشىمىز كېرەكشۇنداقال شۇ بىلىمنى تېخىمۇ . ۋاقتىنى جىقایتىشىمىز زۆرۈر

تولىمۇ ئهپسۇس، نۇرغۇن كىشىلهر، ئوقۇغۇچىالر ئۆگهنگهندە شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشكه بولغان پوزىتسىیىگه 
یهنى شۇ بىلىمنى ئۆزى ئاكتىپ، تهشهببۇسكار ھالهتته ئهمهس، پاسسىپ، بىكىنمه ھالهتته . سهل قارایدۇ

ىمنىڭ ئهمهلىي تۇرمۇشتىكى قوللىنىشى، باشقا بىلىملهر بىلهن بولغان باغلىنىشى، ئۇنىڭ یاكى شۇ بىل. ئۆگىنىدۇ
قىزىقارلىقى، ئهھمىیىتى، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش ئارقىلىق بىزگه ئېلىپ كېلىدىغان خۇشاللىق ھهم ھایاجاننى 

زىتسىیىسىنى ھهل شۇڭالشقا ئۆگىنىش پو. دەل بىز ئهڭ سهل قارایدىغان ئهڭ مۇھىم نۇقتا_ تهپسىلى بىلىش
  :بۇنىڭ ئۈچۈن. قىلىش، ئاكتىپالشتۇرۇش، تهشهببۇسكارالشتۇرۇش ھهممىدىن مۇھىم

  . بىرىنجىدىن، شۇ بىلىمنى نېمه ئۈچۈن ئۆگىنىدىغانلىقىنى بىلىش كېرەك
یهنى، شۇ بىلىمنى نېمه ئۈچۈن ئۆگىنىدىغانلىقىنى بىلمىسه، ئهڭ یاخشىسى شۇ بىلىمنى تولۇق 

دىن تهپسىلى مهسلىھهت ئېلىپ، شۇ بىلىمنىڭ تۇرمۇشتىكى زۆرۈرىیىتىنى تولۇق بىلىش ئېگهللىگهن كىشىلهر
  . شۇنداقال بىلگهن چۈشهنچىلىرىنى كۈندىلىك خاتىرىسىگه تهپسىلى یېزىش كېرەك. كېرەك

  . ئىككىنجىدىن، شۇ بىلىمنىڭ تۇرمۇشتىكى قوللىنىشچانلىقى، ئهھمىیىتىنى بىلىش كېرەك
 كېیىن تۇرمۇشتا قانداق ئهمهلىي قوللىنىلىدۇ، ئۇنىڭ تۇرمۇش، ھایات شۇ بىلىمنى ئۆگهنگهندىن

  . كهچۈرۈشته قانداق ئهمهلىي قىممىتى بار
ئۈچىنجىدىن، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشنىڭ قانداق قىزىقارلىق تهرەپلىرى بار، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش 

مۇبادا . لىدۇ، شۇنى بىلىش كېرەكجهریانى ھهم نهتىجىسى كىشىگه قانداق خۇشاللىقالرنى، ھایاجاننى ئاتا قى
شۇ بىلىمنى ئۆگهنمىسه قانداق خۇشاللىقالردىن مهھرۇم قېلىپ، قانداق زېرىكىشلىك، ئهھمىیهتسىز، ئازابلىق 

  . ئىشالرغا یولۇقىدىغانلىقىنى تهپسىلىي بىلىش ۋە كۈندىلىك خاتىرىگه یېزىش كېرەك
زىسىزدەك تۇیۇلىدۇ، سهۋەبى شۇكى ئالدىنقى یهنى، جىقلىرىمىزغا شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش ئىنتایىن مهز

ئىككى تۈرگه ئهھمىیهت بېرىلمىگهنلىكتىن، بۇ بىلىمنى ئۆگىنىش بىزگه ئىنتایىن مهززىسىز، ئهھمىیهتسىز، 
لېكىن ئالدىنقى ئىككى تۈرنى تولۇق ھىس قىلىپ بولغاندىن كېیىن، كاللىمىزنى باشقا بىر . زېرىكىشلىك تۇیۇلىدۇ
لهن ئاكتىپ، یاخشى، تهشهببۇسكار ئورۇنغا قویۇپ، بۇ بىلىمنى ئۆگىنىشنىڭ قانچىلىك نۇقتىغا قویۇپ، مهس

قىزىقارلىق ھهم ئهھمىیىتىنى، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش جهریانى ھهم نهتىجىسىنىڭ كىشىگه قانچىلىك ھوزۇر، 
ىگه تهپسىلىي یېزىپ خۇشاللىق، ھایاجان ئاتا قىلىدىغانلىقىنى چوقۇم بىلىش، ھهم ئایرىم كۈندىلىك خاتىرە دەپتىر

  . چىقىش كېرەك
تۆتىنجىدىن، ھهركۈنى ئهتىگىنى، ئاخشىمى ۋە شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشتىن بۇرۇن كۈندىلىك خاتىرىدىكى 

ۋە یادىغا )  قېتىم ئوقۇش كېرەك20كهمىدە (ئایرىم یۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇش- یۇقارىقى ئۈچ تۈرنى ئایرىم
ئۆگىنىش نىشانى، مهقسىدى ھهم یۇقارىقى مهزمۇنالرنى .  كېرەكقایتا یېزىپ چىقىش-كهلتۈرۈش، ئۇالرنى قایتا

  . چوڭ قهغهزگه یېزىپ، كارىۋات بېشىغا، مۇھىم پائالىیهت سورۇنىغا چاپالش كېرەك
 شۇ بىلىمگه بولغان پوزىتسىیه ئۆزلۈكسىز ئاكتىپلىشىپ، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشكه بولغان دابۇنداق قىلغان

شۇنداق ئىختىیارسىز شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشتىكى ھهرخىل .  قېزىلىپ چىقىدۇئىچىدىن-قىزىقىش، ئىنتىلىش ئىچ
  . پاسسىپ ئامىلالر مهسلهن، بېسىم، جىددىیىلىك، ئهنسىرەش، قورقۇش، زېرىكىشلهر ئۆزلۈكسىز ھهل بولىدۇ

قوشۇمچه، چوڭ . (بهشىنجىدىن، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشكه بولغان ئىشهنچنى چوقۇم تۇرغۇزۇش كېرەك
  )ن چوقۇم ئۆگىنهلهیمهن، دېگهن سۆزنى ئهللىك قېتىم یېزىشقهغهزگه مه

نۇرغۇن یوشۇرۇن ئىقتىدارالر تېخى قېزىلىپ -ئۇنىڭدا نۇرغۇن. ئادەم مېڭىسى بىپایان كائىناتتۇر
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 گىمۇ بارمىغان قىسىمىنى 10%ئاشۇ دۇنیاغا داڭلىق ئالىم ئېینىشتىیىنمۇ ئۆز مېڭىسىنىڭ ئاران . چىقىلمىدى
دەم مېڭىسى ھېلىغۇ بىر پهنكهن، نهچچه ئون پهندە دوكتۇرلۇقنى ئوقىسىمۇ، بىر تىلكهن، نهچچه ئا. ئىشلىتهلىگهن

سىزنىڭ ھازىرقىدەك ماڭالىشىڭىز، تۇرالىشىڭىز، . ئون تىلنى ئۆگهنسىمۇ ئۆگهنگىدەك ئىقتىدارغا ئىگه
. ئۆزى بىر مۆجىزە ئهمهسمۇكۆرەلىشىڭىز، سۆزلىیهلىشىڭىز، ئاڭلىیالىشىڭىز، یازالىشىڭىز، ھېسابلىیالىشىڭىزنىڭ 

دېمهك سىز شۇ ئاددى، ئهمما ئىنتایىن ئۇلۇغ بولغان مۆجىزىلهرنىڭ ئىگىسى تۇرۇپ نېمه ئۈچۈن ئۆگىنهلمهیمهن 
  . دىیىشىڭىزگه سهۋەب بولىدۇ

ئۆگىنهلمهسلىكتىكى، قىاللماسلىقتىكى سهۋەب . ئادەم ھهرقانداق نهرسىنى ئۆگىنهلهیدۇ ھهم قىالالیدۇ
سىزنىڭ مېڭىڭىز یوشۇرۇن ئېڭىڭىز كاللىڭىزدا نېمه بولسا . مهیمهن، قىاللمایمهن دەپ قاراشتاشۇكى، ئۆگىنهل

مۇبادا كاللىڭىزدا، یوشۇرۇن ئېڭىڭىزدا ئۆگىنهلمهیمهن، قىاللمایمهن دەپ چىڭ تۇرۇۋالسىڭىز، . شۇنى ئىجرا قىلىدۇ
ىلىق خېیلۇن كېیلۇر دېگهن ئایالمۇ، پالهچ ئامېرىك. ئۇھالدا سىز ھېچقانداق نهرسىنى ئۆگىنهلمهیسىز، قىاللمایسىز

تىرمىشىپ -بولۇپمۇ تىرىشىپ) قۇلىقى گاس، كۆزى پهقهت ئىنتایىن یېقىن ئارىلىقنىال كۆرەلهیدىغان(ھالهتته 
ئۆگىنىپ ئاخىرىدا ئامېرىكىدىكى دۇنیاغا داڭلىق خارۋارد ئۇنۋېرستېتىغا كىرىپ ئوقۇپ، قانۇن كهسپىدە 

ھهمدە نۇرغۇن بىجىرىم كىشىلهر قىاللمىغان، قىلىشقا جۈرئهت قىاللمىغان ئىشالرنى . لغانباكالۋېرلىق ئۇنۋانىنى ئا
  .  رویاپقا چىقارغانساخاۋەت ئىشلىرىنى-، نۇرغۇن خهیرقىلىپ

سىزدە غایهت . ئۇنىڭدا نۇرغۇن مۆجىزىلهر بار. دېمهك، سىزنىڭ تىنىڭىزمۇ، مېڭىڭىزمۇ غایهت زور كائىنات
سىز . قهت سىز ئۇنى بۇرۇن تۇنۇپ یهتمىگهن، ھهم ئۇنى سىستېمىلىق قازمىغانال خاالسپه. زور گېگانت كۈچ بار

ئۆگىنهلهیسىز، قىالالیسىز، پهقهت سىزدە شۇنداق جۈرئهت ۋە قهتئىي نىیهت، ئىرادە، تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق 
  . بولسىال

سوقرات ئۇ كىشىنى دەریا بىركۈنى بىر كىشى پهیالسوپ سوقراتتىن تهلىم ئالماقچى بولۇپتۇ، : ھېكایهت
ھهمدە ئۇ كىشىنىڭ بوینىدىن بېسىپ، ئۇ كىشىنى سۇغا بېسىپ سهلدىن كېیىن سۇ یۈزىگه . بویىغا ئهكهپتۇ

سوقرات ئۇنى یهنه سۇغا بېسىپتۇ ۋە، . ماڭا بىلىم الزىم، دەپتۇ: ئۇ كىشى. چىقىرىپ، ساڭا نېمه الزىم؟، دەپ سوراپتۇ
سوقرات ئۇنى یهنه سۇغا بېسىپ ئوخشاش . ماڭا بىلىم الزىم، دەپتۇ: ئۇ كىشى. تۇساڭا نېمه الزىم؟ دەپ قایتا سوراپ

ئهڭ ئاخىرىدا ھېلىقى كىشى ھېچقانداق دېمىنى . ھېلىقى كىشىمۇ یهنه ئوخشاش سۇئال سوراپتۇ. سۇئالنى سوراپتۇ
ۈرگهندەكتۇر، بېلىم شۇ چاغدا سوقرات توختاپ، بىلىم ئېلىش خۇددى ھاۋا سۈم. ئااللماي ماڭا ھاۋا الزىم، دەپتۇ

  . ئېلىش ئارزۇسى چوقۇم خۇددى ھاۋاغا ئېھتىیاجلىق بولغاندەك كۈچلۈك بولۇش كېرەك، دەپتۇ
بىلىم ئېگهللهش، دەرسلىكلهرنى ئۆگىنىش، كىتابالردىكى بىلىمنى ئۆزلهشتۈرۈشتىمۇ چوقۇم 

م راۋۇرۇس ئۆگىنىشىمىز، ئۆگهنگهن ئىكهنمىز، چوقۇ. جېنىمىز بىلهن تىرىشىشىمىز، قىزىقىشىمىز كېرەك-جان
بىر ئىشنى قىلغانكهنمىز، ئۇنىڭغا چوقۇم بار ئىسیادىمىز بىلهن . بولمىسا ئۆگهنمهي باشقا ئىش قىلىشىمىز كېرەك

پۈتۈن دىققىتىمىز، پۈتۈن ھهرىكىتىمىز، پۈتۈن زىھنىمىز، پۈتۈن نهپسىمىز بویىچه . كىرىشىشىمىز زۆرۈر
 یۈزدە ئىككى یۈز پىرسهنت قىزغىنلىق، تىرىشچانلىق، كۈچ بىلهن ئۆگىنىدىغان بىلىمگه یۈزدە یۈز ئهمهس،

بۇ سىزنىڭ كاللىڭىز ھهرگىزمۇ سۇ توشقۇزىدىغان قاپاق ئهمهس، ھېچكىممۇ سىزنىڭ . كىرىشىشىمىز الزىم
پهقهت سىزال یۈزدە ئىككى یۈز پىرسهنت قىزغىنلىق، . كاللىڭىزنى ئېچىپال بار نهرسىنى، سۇدەك قۇیۇپ قویمایدۇ

م، غهیرەت بىلهن ئۆگىنىشكه كىرىشىشىمىز، شۇنداقال ئۆگىنىشكه چوقۇم ئۆگىنهلهیمهن، دەیدىغان مۇشتۇمنى چىدا
ھهرقانداق كۈچ چىقىرىشنى، تىرىشىشنى، بار زىھنىنى . چىڭ تۇگۈپ، بار قىزغىنلىقنى، زىھىننى ئاتا قىلىش كېرەك

 تۈزۈك ئۆگىنهلىگهن، ئۆگىنىش نهتىجىسىنى بېرىشنى، ۋاقتىنى بىرىشنى خالىمایدىغان ئادەم، بىرەر نهرسىنى
پهقهت ئازساندىكى كىشىنىڭ یاخشى . یۇقىرى كۆتۈرەلىگهن، بىرەر ئىشتىن مۇۋاپپىقىیهت قازىنالىغان ئهمهس

ئۆگىنهلىشى، مۇۋاپپىقىیهت قازىنالىشى، بىرەر ئىشتىن نهتىجه قازىنالىشىدىكى سهۋەب شۇكى، ئۇالردا شۇ بىلىمنى 
سۇنماس -قىلمایدىغان، شۇ ئىشتىن نهتىجه قازانىمىغۇچه بولدى قىلمایدىغان، ئېگىلمهسئۆگهنمىگۈچه بولدى 

. تهكرار ئویلىنىڭ-ئۆگهنمهسلىك توغرىسىدا قایتا تهكرار-دەیدىغىنىم شۇكى، سىز شۇ بىلىمنى ئۆگىنىش. روھ بار
بۇنداق . بوشاشماڭئۆگىنىدىغان بولسىڭىز، چوقۇم بىلىڭىزنى چىڭ باغالپ، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىپ بولغىچه 

  . قىلسىڭىز ھهم ئۆگىنىش سۈرئىتىڭىز تېزلىشىدۇ ھهم ئۆگىنىش ئۈنۈمى یۇقىرى بولىدۇ
  ئۆگىنىش ئۇسۇلى .2
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یۇقارىدا ئۆگىنىش پوزىتسىیىسىنىڭ ئۆگىنىشكه بولغان تهسىرىنىڭ مۇھىملىقىنى، ھهم ئۆزىدە قىزغىن 
ھازىر ئۆگىنىش ئۇسۇلى توغرىسىدا . پ ئۆتتۈمبولغان ئۆگىنىش پوزىتسىیىسىنى یىتىلدۈرۈشنىڭ ئۇسۇلىنى ئېیتى

توختالساق، تۇرمۇشىمىزدا ئىنتایىن كۆپ ئۇچرایدۇ، جىق كىشىلهر ناھایىتى تىرىشچان، شۇ بىلىمنى ئۆگىنىشكه 
ئۇالرنى . یۇ، ئۆگىنىش نهتىجىسى ھهم ئۈنۈمى دېگهندەك ئهمهس-ئىنتایىن قىزغىن، ئهستایىدىل مۇئامىله قىلىدۇ

ان بولساق، شۇنى بایقایمىزكى، ئۇالرنىڭ زور كۆپچىلىكىنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىدا جىق مهسله شۇنداق كۆزىتىدىغ
تۆۋەندە مهن ئاممىباب، . ھهر بىر دەرسنىڭ، ھهربىر پهننىڭ ئۆزىگه تۇشلۇق ئۆگىنىش ئۇسۇلى بولىدۇ. بار

  . چۈشىنىشلىك قىلىپ ئۆگىنىش ئۇسۇلى توغرىسىدىكى قارىشىمنى بایان قىلىمهن
  :غان ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى بىلىش ئۈچۈنتوغرا بول

بىرىنجى، ئهڭ ئاۋۋال شۇ پهننى، دەرسنى، بىلىمنى یاخشى ئۆتىدىغان یاكى شۇالرنى یاخشى 
  . ئېگهللىگهن كىشىدىن بىرنهچچىنى یېقىن دوست تۇتۇڭ

یهنى، دېمهكچى بولغىنىمدا سىز شۇ بىلىمنى، شۇ پهننى ئېگهللىمهكچى ئىكهنسىز چوقۇم شۇ بىلىمنى 
شى ئېگهللىگهن دوستلىرىڭىز بولسا، شۇالر سىزگه شۇ بىلىم توغرىسىدا تېخىمۇ ئىخچام، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك، یاخ

تېخىمۇ كونكرېت ئۇسۇلالرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ھهم سىزنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىڭىز، ھهرىكىتىڭىزگه باھا 
سۇلى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ھهم سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىڭىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئۆگىنىش ئۇ. بېرەلهیدۇ

  .ئوخشىماسلىقنى سېلىشتۇرۇڭ
یاكى شۇ كىشىنىڭ (ئىككىنجى، ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىڭىز بىلهن شۇ كىشى تهۋسىیه قىلغان

ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش .(نى سېلىشتۇرۇپ ئۇالرنى ئۆزىڭىزگه ئۆزگهرتىپ ماسالشتۇرۇڭ)ئۆگىنىش ئۇسۇلى
  .)ۈڭ ھهم سېلىشتۇرۇڭنىشانى، مهقسىدى، پىالنىنى تۈز

بىر كىشىگه ماس كهلگهن ئۇسۇل یهنه بىركىشىگه ماس كېلىشى ناتایىن، شۇڭالشقا خهق قولالنغان یاكى 
  . تهۋسىیه قىلغان ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئۆزىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا ئىجابى تهدبىقالش زۆرۈر

  .نلىق بىلهن ھهرىكهتلىنىڭئۈچىنجى، شۇ ئۆگىنىش ئۇسۇلىغا ئاساسهن، پىالن تۈزۈپ یۇقىرى قىزغى
ھهممىدىن مۇھىم ئىش ھهرىكهت، یاخشى قىزغىنلىق، یاخشى ئۆگىنىش ئۇسۇلى، یاخشى پىالن بولغان 

بىر -شۇڭالشقا تاكى شۇ بىلىمنى ئۆگىنىپ بولمىغۇچه پىالننى بىرمۇ. بىلهنمۇ، یاخشى ھهرىكهت بولمىسا بهرىبىر
تاكى شۇ بىلىمنى ئۆگىنىۋېلىش مهقسىدىگه . ىلىش كېرەكئىجرا قىلىش، تهكشۈرۈش، تۈزىتىش، یهنه ئىجرا ق

  . یهتكۈچه
تۆتىنجى، ئۆزىڭىز ئۆگىنىدىغان بىلىمنى ئهمهلىیهت بىلهن بۇرۇنقى ئۆگىنىپ بولغان بىلىملهر بىلهن 

  . جانلىق باغالشقا دىققهت قىلىڭ
ئارا باغالنسا، بىز -ۆززەنجىرنىڭ بىر تېلى گهرچه چوڭ ئهمهستهك قىلغان بىلهن، نهچچه یۈز تال زەنجىر ئ

یهنى، بىز ھهرقاچان ئۆزىمىز . بىر تال زەنجىر ئارقىلىق قالغان زەنجىرلهرنىمۇ تهڭال ئهستا ساقلىیاالیمىز
ئۆگىنىدىغان نهرسىنى بۇرۇن بىز ئۆگىنىپ بولغان بىلىمگه باغالپ چۈشىنىمىز، شۇڭالشقا ئۆگهنمهكچى بولغان 

  . پىرىنسىپالر بىلهن جانلىق باغالڭ-ئۆگىنىپ بولغان بىلىم، قائىدەنهرسىنى ئهمهلىیهت بىلهن، بۇرۇنقى بىز 
  . بهشىنجى، ئۆگىنىش جهریانىنى ئۆزلۈكسىز قىزىقارلىقالشتۇرۇپ، جهلىپ قىالرلىق قىلىڭ

ئۆگىنىش جهریانى ھهرگىزمۇ سىزنىڭ ئىچىڭىزنى سىقىدىغان، سىزنى پهرىشان قىلىدىغان، تهمسىز، 
ئازادە، خۇشپۇراق قىلىپ -گىنىش ئورنىڭىز، ھالىتىڭىزنى سىز ئىنتایىن ئهركىنھهم ئۆ. زېرىكىشلىك بولمىسۇن

سىزچه بولغاندا ئهڭ یاخشى ئویۇن، یهنىال . سىزگه نىسبهتهن ئۆگىنىش ھهم ئویۇن شهكىلدە بولسۇن. تهڭشهڭ
  .ئۆگىنىش جهریانىدىكى ھهرخىل قىزىقارلىق مهسىلىلهرنى یىشىش ھهم ئویلىنىش بولسۇن

بادا شۇ دەرسلىك سهۋىیىسىگه یىتىشهلمىگۈدەك بولسىڭىز، ئهڭ یاخشى ئاساسنى پۇختىالپ ئالتىنجى، مۇ
  . ئۆگىنىشتىن باشالڭ

چۈنكى بىرەر دەرسلىك سهۋىیىسىگه یېتىشهلمهسلىك سهۋەبىدىن، نۇرغۇن كىشىلهر ئۆگهنگهنسىرى 
كسىچه ئۆزىنىڭ ئۆزىنىڭ بۇخىل كىتاب سهۋىیىسىگه ماس كهلمهیدىغانلىقىنى ھىس قىلماقتا یوق، ئه

تهكلىپىم شۇكى، سىز بىر دەرىجه ئۆزىڭىزگه . خاراكتېرىدىن گۇمانلىنىدۇ-قابىلىیىتىدىن، ئىقتىدارىدىن، مىجهز
. ماس كېلىدىغان سهۋىیىدىكى كىتابالرنى تالالپ، یۇقارىقى بهش ئۇسۇل بویىچه یهنه بىر سىناپ بېقىڭ
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  . ئىشىنىمهنكى سىز چوقۇم یاخشى ئۆگىنىپ كېتهلهیسىز
یهتتىنجى، مۇقىم بولغان ئۆگىنىش ۋاقتى، ئۆگىنىش ئورنى، ئۆگىنىش نىشانى، ئۆگىنىش پىالنىدىن 

  . ئهتراپىڭىزدىكىلهردىن خهۋەرلهندۈرۈڭ
بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت شۇكى، باشقىالر ئائىلىڭىزدىكىلهر، دوستلىرىڭىز سىزنىڭ بۇخىل 

شۇڭالشقا ئۇالرنى بۇالردىن . قالمایدۇ- دەخلى قىلمايئورۇنالشتۇرۇشىڭىز خهۋەرسىز، سىزنىڭ پائالىیىتىڭىزگه
بۇنىڭ بىلهن . خهۋەرلهندۈرگهندىن كېیىن ئۇالر سىزنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىڭىزغا، تۇرمۇشىڭىزغا ھۆرمهت قىلىدۇ

  . سىز تېخىمۇ سىرتقى مۇھىتنىڭ سىزنىڭ ئۆگىنىشىڭىزگه بولغان تهسىرىنى ئازایتاالیسىز
  . رنى تهكرارالڭسهككىزىنجى، ئۆگهنگهن مهزمۇنال
بهزىلهر ئۆزىنىڭ شۇنچه . تهكرار سىناش، مۇۋاپپىقىیهتنىڭ ئانىسى. تهكرارالش، ئۆگىنىشنىڭ ئانىسى

سهۋەب شۇكى، ئۇالر تهكرارالشقا یېتهرلىك . ئۆگهنسىمۇ، شۇنچه تىرىشسىمۇ نهتىجىسى بولمىغاندەك ھىس قىلىدۇ
ھهركۈنى سهھهر . م بىلهنال چهكلىنىپ قالسا بولمایدۇئىككى قېتى-تهكرارالش ھهرگىز بىر. ئهھمىیهت بهرمىگهن

یاكى چۈشتىن بۇرۇن ئادەمنىڭ یېڭى مهزمۇنالرنى ئۆگىنىشىگه ماس كېلىدىغان ۋاقىت بولسا، چۈشتىن كېیىن، 
شۇڭالشقا . كهچقۇرۇن ھهم ئۇخالیدىغان چاغ ئادەمنىڭ ئۆگهنگهن مهزمۇنالرنى تهكرارالیدىغان یاخشى ۋاقتىدۇر

ىپ بولغان مهزمۇننى تاكى شۇ مهزمۇنالرنى سىز كىتابسىز، ئۆزىڭىزنىڭ تىلىغا ئایالندۇرۇپ ھهربىر ئۆگىن
  . چۈشىنهلىگهنگه قهدەر تهكرارالڭ

  . توققۇزىنجى، ئۆگىنىشنى مهڭگۈ توختاتماڭ
ئادەم یاشاش . ئۇ ھهرگىزمۇ بىرەر مهزگىللىك، بىرەر ۋاقىتلىق بولمایدۇ. ئۆگىنىش ئۆمۈرلۈك بولىدۇ

ئۆزىمىزنى -شۇڭالشقا بىز ئۆز. ھهرخىل بىلىملهرنى، ھهرخىل تېخنىكىالرنى ئېگهللىشى زۆرۈرجهریانىدا 
ھهرجهھهتتىن یىتىشتۈرىمىز، ئهقلى ئىقتىدارىمىزنى ئاشۇرىمىز، ئۆگىنىش نهتىجىسى ھهم ئۆگىنىش ئىقتىدارىنى 

  . كئاشۇرىمهن، دەیدىكهنمىز چوقۇم ئۆمۈرلۈك ئۆگىنىش ئادىتىنى یىتىلدۈرىشىمىز كېرە
  پىسخىك ئامىل .3

جىق ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ ئۆگىنىش ئىددىیىسى، پوزىتسىیىسى، مهقسىدى، نىشانى، ئۇسۇلى ئىنتایىن 
بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى، بۇ . ئایدىڭ، توغرا بولغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئۆگىنىش نهتىجىسى دېگهندەك ئاشمایدۇ

ى ئۆگهنگۈچىنىڭ ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىدا، ھهرگىزمۇ سىرتقى، ئۆگىنىشكه مۇناسىۋەتلىك ئامىل ئهمهس، بهلك
ئۆگىنىش جهریانىدا ھهرخىل بېسىم، كۆڭۈلسىزلىك، پهرىشانلىق، قىیىنچىلىق سهۋەبىدىن ئۆگهنگۈچىنىڭ روھى 

مهسلهن، ئائىلىدە یۈز بهرگهن . ھالىتىگه سهلبى تهسىر ئېلىپ كېلىدىغان ئامىلالرنىڭ تهسىر كۆرستىشىدىندۇر
جاقىراش، مۇئهللىملهرنىڭ تهنقىدى، ساۋاقداشالرنىڭ -تهنه، ئاچچىقالش، ۋاقىراش-كۆڭۈلسىزلىك، ئورۇنسىز تاپا

مهسخىرىسى ۋە یاكى باشقىالرنىڭ ئۇالرغا بهرگهن روھى زەربىسى سهۋەبىدىن ئۆگهنگۈچىنىڭ كۆڭلى خاتىرجهم 
ایىن جىمغۇر، بۇخىل ئۆگهنگۈچىلهر كۆپىنچه ئىنت. بولمىغانلىقىدىن ئۇالرنىڭ ئۆگىنىش ئۈنۈمى یاخشى بولمایدۇ

مۇبادا بۇالردا ھهقىقى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى، . بېسىق، تارتىنجاق، یۈزى تۆۋەن، قورقۇنچاق بولىدۇ-كهمسۆز، ئېغىر
توغرا ئۆگىنىش ئۇسۇلى بار بولغان بولسا، بۇالرغا نىسبهتهن ئهڭ ئاۋۋال ئۇالرنى ھهردائىم پهرىشان قىلىپ 

مۇبادا ئۆزىمىزدە مۇشۇنداق بېسىلىش، ئىچى سىقىلىش، . ۈكتۇرىدىغان پىسىخىك ئامىلالرنى تۈگهتكهن تۈز
  كهمسىتىش، ئورۇنسىز تۆھمهتلىنىش، زەربىگه ئۇچراش بولغان بولسا ئۇ ھالدا قانداق قىلىش كېرەك؟

بىرىنجى، ئهڭ ئاۋۋال ئۆزىنىڭ زادى نېمىگه پهرىشان بولىدىغانلىقىنى، نېمىگه ئىچى 
  . غانلىقىنى تهپسىلى ئویلىنىپ، كۈندىلىك خاتىرىسىگه یېزىشسىقىلىدىغانلىقىنى، نېمىدىن ئهنسىرەیدى

ئۆزىمىزگه ھهقىقى سهلبى تهسىر ئېلىپ كېلىۋاتقان ئىشالرنىڭ زادى نېمىلىكىنى -بۇ ئارقىلىق بىز ئۆز
  . ئېنىق بىلهلهیمىز ھهم ئۇنى ئۆزگهرتىشنىڭ ئامالىنى قىالالیمىز

دوختۇرى، مۇئهللىم، دوستلىرىڭىزغا یۇقارىقى ئىككىنجى، ئۆزىڭىز ئهڭ ئىشهنچ قىلىدىغان، پىسخىك 
  . سهۋەبنى دەڭ، ھهم ئۇالرنىڭ سىزگه بهرگهن قىزغىن مهسلىھهتىنى ئویلىنىپ كۆرۈڭ

بۇ چاغدا ئهڭ . بىز بهزى یۈز بهرگهن ئىشالرنى دەماللىق ئۆزىمىز ھهل قىاللماي گاڭگىراپ قالىمىز
شهنچلىك دوستلىرىڭىز بىلهن كۆرۈشۈپ، شۇالرنىڭ یاخشىسى ئۆزىڭىز ئهڭ ئىشهنچ قىلىدىغان بىلىملىك، ئى

بهلكىم بۇنداق قىلسىڭىز تېخىمۇ بهك پهرىشانلىقالرنى، . ئىلمى، توغرا مهسلىھهتىنى ئویلىنىپ بېقىڭ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
ڭىزنى كهلتۈرۈش، ۋاقتى

ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

ئهلۋەتته، كۇرسنىڭ كېیىنكى لېكسىیىلىرىدە ئۆزىنىڭ كهیپىیاتىنى . كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ھهل قىاللىشىڭىز مۇمكىن
مۇبادا سىلهر خالىساڭالر، مهن ھهرۋاقىت، ھهرقاچان سىلهرگه دوست . ایرىم سۆزلهیمهنقانداق تهڭشهشنىمۇ ئ

  . بولۇپ، سىلهرنىڭ ئهمهلىي یولۇققان مهسىللىرىڭالرنى ھهل قىلىپ بېرىشكه تىرىشىمهن
ئۆزىڭىزگه ھهرقاچان ئىشهنچ تۇرغۇزۇپ، ئۇ خىل سهلبى مۇھىتتىن ۋاقتىنچه ئایرىلىپ -ئۈچىنجى، ئۆز

  . تۇرۇڭ
چۈنكى . نكى بۇرۇن ئېیتىپ ئۆتكىنىمدەك، سىز ھهرقانداق ئىشنى، ھهرقانداق بىلىمنى ئۆگىنهلهیسىزچۈ

سىز ھهرگىز باشقىالرنىڭ پىكىرى بىلهن ئهمهس، . سىز بىر غایهت زور مۆجىزىلهر توپالشقان بىر كائىنات
باشقىالرنىڭ . دېگهن سىزچۈنكى خهق دېگهن خهق، سىز . ئۆزىڭىزنىڭ ئویلىغىنىڭىز بویىچه یاشىشىڭىز كېرەك

ھهممىدىن مۇھىمى . ھهرقانداق گىپى ھهرگىزمۇ سىزنى چۈشهپ قویماسلىقى، سىزنى نابۇت قىلماسلىقى كېرەك
سىزمۇ ئاللىقانداق كىملهرنىڭ گىپى بویىچه ئۆزىڭىزنى چۈشهپ، ئۆزىڭىزنى كهنسىندۇرۇپ، ئۆزىڭىزنى نابۇت 

سىز بۇ جهریاندا .  گۈزەل، ئۆگىنىش ئىنتایىن قىزىقارلىق ئىشتۇرمۇش، ھایات ئىنتایىن. قىلماسلىقىڭىز كېرەك
چۈنكى بۇخىل جهمئىیهت مانا شۇنداق . ھهرخىل سهتچىلىككه، ھهرخىل تهنقىدكه ئۇچرىشىڭىز تامامهن مۇمكىن

شۇنداقال سىزمۇ . تاتلىقلىق بىلهن گۈزەل-ھهرخىل رەڭگارەڭلىك، مۇۋاپپىقىیهت، ئوڭۇشسىزلىق، ئاچچىق
خىل ئوڭۇشسىزلىقنى یېڭىش ئارقىلىقال ئۆزىڭىزنىڭ ھهقىقى ئادەمگه خاس قهیسهر قىیاپىتىڭىزنى ئاشۇنداق ھهر

  . نامایهن قىالالیسىز
 ئىككى-بىر ھهل قىلىپ بولغاندىن كېیىن، تهكلىپىم، ئۆگىنىشىڭىزگه یۈزدە-یۇقارىقى ئامىلالرنى بىرمۇ

ئىسىڭىزدە بولسۇن، .  بىلهن كىرىشىپ كىتىڭ پىرسهنتلىك قىزغىنلىق، جۇشقۇنلۇق، تېتىكلىك، جانلىقلىقیۈز
  . سىز چوقۇم ئۆگىنهلهیسىز، ئۆگىنىمهن دىسىڭىز چوقۇم قىالالیسىز

  :تاپشۇرۇق
  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز، نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز؟

  قلىماقچى؟ئىككىنجى، بۈگۈنكى ئهمهلى بىلىۋالغان بىلىملهرنى ئۆزىڭىزگه قانداق تهدبى
یامان بولۇش سهۋەبىنى -ئۈچىنجى، ئۆزىڭىزنىڭ بۇندىن بۇرۇنقى ئۆگىنىش ئهھۋالىڭىزنىڭ یاخشى

  . ئویلىنىڭ ھهمدە ئۇنى تېخىمۇ یاخشىالش تهدبىرىنى ئویالپ بېقىڭ
ئهڭ ئاخىرىدا، سىزگه ئۇتۇقلۇق ئۆگىنىش نهتىجىسى ھهم ئۈنۈمى، خۇشاللىنارلىق، قىزىقارلىق 

 !ئۆمۈر بویى یار بولسۇنئۆگىنىش جهریانى 
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  ئىككىنجى لېكسىیهئون 
  
  

  ھهرقانداق تىلنى تېز ئېگهللهش
  

ئهلۋەتته . تىل تهپهككۇر ئهینىكى، بىر تىلنى كۆپ بىلسه شۇ تىلنىڭ تهپهككۇرىنى بىلدى دېگهنلىك
 تۇرمۇشىمىزدىكى تىلنىڭ زۆرۈرىیهت ھهم مهجبۇرىیهتلىكى ھهممىمىزگه ئایان، بۇ توغرىسىدا ئارتۇقچه

بۇیهردە ئېیتىدىغىنىم تىل ئارقىلىق شۇ مىللهت مهدەنىیىتى، شۇ مىللهت . سۆزلىشىمنىڭ زۆرۈرىیىتى یوق
ئىددىیىسىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ، شۇنداقال شۇ مىللهتتىكى نۇرغۇنلىغان دوستالر بىلهن تۇنۇشۇپ ئۆزىمىزنىڭ 

شۇ مىللهت دىیارىغا بېرىپ، .  توغرىلىۋاالالیمىزتۇرمۇشىمىزنى، نهزەر دائىرىمىزنى، دۇنیا قارىشىمىزنى تېخىمۇ بهك
بىرەر شهیئى یاكى ھادىسىگه بىر مىللهت . شۇخىل ئۆزگىچه یات مهدەنىیهتتىن گۈزەللىك، ھهم ھوزۇر ئاالالیمىز

خهلقى بىر نۇقتىدىن قارىغان، تهپهككۇر قىلغان بولسا، یهنه بىر مىللهت خهلقىمۇ ئۆزىگه خاس نۇقتىدىن قارایدۇ، 
بىز دەل تىل ئېگهللهش ئارقىلىق باشقىالرنى چۈشىنىپ، ئۆزىمىزنىڭ نۇرغۇن . ۇر قىلىدۇ، ھۆكۈم قىلىدۇتهپهكك

تىلنى . قاراشلىرىمىزنى خهقنىڭكىگه سېلىشتۇراالیمىز، ئۆزىمىزنى تېخىمۇ بهك ئالغا باستۇرۇپ تاكامۇلالشتۇراالیمىز
تىل بىلىش . ر پوزىتسىیىدە ئۆگىنىش كېرەكھهرگىزمۇ پاسسىپ، سهلبى نۇقتىدىن ئهمهس ئاكتىپ، تهشهببۇسكا

بىر تىلنى كۆپ بىلگهن ئادەمنىڭ تىل تۇرمۇشىمىزنى كۆزىتىدىغان بولساق، . ئىنتایىن خاسىیهتلىك ئىش
بىلمىگهن ئادەمگه قارىغاندا تهپهككۇرى ئېنىق، كاللىسى ئوچۇق، ئىلغار پىكىرلىك، چىقىشقاق، ھهرخىل 

ئۇالرنىڭ جهمئىیهتكه، باشقىالرغا كهلتۈرىدىغان . ن قۇتۇلغان بولىدۇرادىكال، چهكتىن ئاشقان ئىددىیىدى
 شۇڭالشقا تىل ئۆگىنىشنى ئۆزىمىزنىڭ .تۆھپىسىمۇ تىل بىلمهیدىغان ئادەمگه قارىغاندا ئومۇمهن جىق بولىدۇ

ىلىق چۈنكى بىز تىل ئۆگىنىش ئارق. ئۆمۈرلۈك ئادىتىمىزگه، ھهم خۇشاللىنىش ئادىتىمىزگه ئایالندۇرۇش كېرەك
نۇرغۇنلىغان خۇشاللىقالرغا، پۇرسهتلهرگه ئېرىشهلهیمىز، نۇرغۇن دوست تۇتاالیمىز، سىرتقى دۇنیا بىلهن بىۋاسته 

ئالدىنقى قېتىملىق . ئۆگىنىمهن، دەیدىكهنمىز. شۇڭالشقا تىلنى چوقۇم ئۆگىنىش كېرەك. ئاالقه قىالالیمىز
زغىنلىق، تىرىشچانلىق زېھىن بىلهن ئۆگىنىپ تىل لېكسىیىدە ئېیتىلغاندەك، یۈزدە ئىككى یۈز پىرسهنت قى

چۈنكى تىل ئۆگىنىش ۋاقتى قانچىلىك جىق . مهسلىسىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھهل قىلىۋېلىشىمىز زۆرۈر
بارا شۇ تىلنى ئۆگىنىشكه بولغان ئىشهنچىمىز ئاجىزلىشىدۇ -سوزۇلۇپ كهتسه، یهنى ئۇنىڭغا بىز سهل قارىساق، بار

 كهمسىتىش تۇیغۇسى پهیدا بولۇپ قېلىپ، تىل ئۆگىنىش تهسكهن، دەیدىغان پاسسىپ قاراش ئۆزىمىزدە-ھهم ئۆز
بىلمهي پاسسىپ پىكىر ئېقىمىغا ئهگىشىپ، تىل ئۆگىنىشنى -شهكىللىنىپ قالىدۇ، بۇنىڭ بىلهن بىزمۇ بىلىپ

تىمىز بۇزىۋالىمىز، ئۆزىمىزدىن ئهمهس، تىلدىن، باشقىالردىن كۆرىدىغان بولۇپ قېلىپ، نورمالنى روھى كهیپىیا
ئهڭ ئاخىرىدا پىسىخىك ساغالملىقىمىزغا تهسىر یىتىپ، ئائىلىمىزنىڭ خاتىرجهملىكىگه، خىزمهت، 

شۇڭالشقا ئۆگهنگهنكهنمىز، راۋۇرۇس . ئۆگىنىشىمىزنىڭ نورمال، راۋان یۈرۈشىگه زور توسالغۇ بولىدۇ
ئهلۋەتته، توغرا بولغان تىل ئۆگىنىش .  زۆرۈرئۆگىنىشىمىز، بار زىھنىمىز، بار قۇۋۋىتىمىز بىلهن ئۆگىنىشىمىز

بۇیهردە . بىلىم ئېگهللهشتىكى ئۇسۇلنى ئالدىنقى لېكسىیىدە تهپسىلىي بایان قىلغانىدىم. ئۇسۇلىمۇ ئىنتایىن مۇھىم
. باسقۇچالر یهنه ئالدىنقى قىسىمدا كۆرسىتىلگهندەك بولىدۇ-ئاساسلىق قهدەم. قایتا تهكىتلهپ ئولتۇرمایمهن

  . اشقا تۆۋەندە مهن تىل ئۆگىنىش توغرىسىدىكى ئۆزۈمنىڭ قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قویىمهنئۇندىن ب
  :تىل ئۆگىنىش ئۈچۈن

بىرىنجى، شۇ ئۆگهنمهكچى بولغان تىلنى نېمه ئۈچۈن ئۆگىنىدىغانلىقىنى، شۇ تىلنى ئۆگىنىش 
انداق خۇشاللىقالرغا، قانداق جهریانىدا قانداق خۇشاللىقالرغا ئېرىشىدىغانلىقى، ئۆگىنىپ بولسا ئۆزىنىڭ ق

نهتىجىلهرگه ئېرىشىدىغانلىقىنى، مۇبادا ئۆگهنمىسه یاكى ئۆگىنىشكه سهل قارىسا قانداق پاسسىپ، سهلبى 
بولسا كۈندىلىك خاتىرىگه بۇ تۈرنىمۇ تهپسىلى . ئاقىۋەتلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى تهپسىلى بىلىش كېرەك

  . یېزىپ چىقىش كېرەك

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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بۇ ھهرگىزمۇ یاخشى ئۆگىنىش . تىلنى مهجبۇرىیهت، بېسىم یۈزسىدىنال ئۆگىنىدۇبهزى كىشىلهر 
پوزىتسىیىسى ئهمهس، بۇنداق قىلغاندا توغرا ئۆگهنگىلى بولمایال قالماستىن، ئهكسىچه شۇ ئۆگهنگۈچىنىڭ ئۆزىگه 

همهلىي ئۈنۈمى بۇنداق تىل ئۆگهنگهننىڭ ھېچقانداق ئ. زور روھى، جىسمانى، ئىقتىسادى ئازاب ئېلىپ كېلىدۇ
شۇڭالشقا ئهڭ ئاۋۋال باشقىالرنىڭ تىلىنى باشقىالرغا ھۆرمهت قىلىش یۈزسىدە، دوستانه ئۆگىنىش . بولمایدۇ

مۇنچه خهۋەردار بولۇپ، ئاندىن شۇ تىلنى -ئهڭ ئاۋۋال شۇتىل ئىگىسىنىڭ مهدەنىیىتىدىن ئانچه. كېرەك
  .ئۆگىنىشنى باشلىغان تۈزۈك

ئاڭالش، سۆزلهش، یېزىش، (لغان تىلنى ئهڭ یاخشى ئېگهللىگهنئىككىنجى، شۇ ئۆگهنمهكچى بو
كىشىدىن بىرنهچچىنى دوست تۇتۇپ، ئۇالردىن ئۆگىنىش ئۇسۇلى ۋە ماتېرىیال ) ئوقۇشى راۋان بولغان

  . توغرىلىق مهسلىھهت ئېلىڭ
بۇنداق قىلىشتىكى سهۋەب شۇكى، ئۇالر نېمىال دېگهنبىلهن سىزگه قارىغاندا تهجرىبىلىك ھهم 

گىنىپ بولغان، شۇڭالشقا ئۇالردىن مهسلىھهت سورىسىڭىز، سىزنىڭ تىل ئۆگىنىش ۋاقتىڭىز، زېھنىڭىز، ئۆ
ھهرگىزمۇ ئۆگىنىمهن، دەپال قارىغۇالرچه . ئىقتىسادىڭىزنى تىجهپ یۇقىرى ئۈنۈم قازىنىشىڭىزغا زور پایدىسى بار

ا ھېچنهرسه بىلهلمهي، تىل ئۆگىنىش بىرمۇنچه ماتېرىیال سېتىۋېلىپ، كۇرسالرغا تىزىملىتىپ ئهڭ ئاخىرىد
  . تهسكهن، دەیدىغان قاراشقا كېلىپ قالماڭ

ئۈچىنجى، شۇالرنىڭ ئایرىم، كونكرېت مهسلىھهتىگه ئاساسهن، ئۆزىڭىزگه ماس كېلىدىغان، یهنى 
بۇ ماتېرىیال . قىزىقىشىڭىزغا، بۇندىن كېیىنكى ئۆگىنىش یۆنىلىشىڭىزگه ماس كېلىدىغان ماتېرىیال تالالڭ

ىالج بار، تۇرمۇشتا قوللىنىشچانلىقى كۈچلۈك، قاراتمىلىقى یۇقىرى، ئاڭالش، سۆزلهش قىسىمى ئاساسلىق ئ
  . تهكىتلهنگهن بولۇشى زۆرۈر

ئىسىڭىزدە بولسۇن، كىشىنىڭ مهسلىھهتىنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىڭىزغا ماس كېلىشى 
لسىڭىز بولىدۇ، ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ دېگىنىنى ئهینهن ناتایىن، سىز پهقهت باشقىالردىن ئىجابى مهسلىھهت ئا

ماتېرىیال تاللىغاندا ئىالج بار، ئاڭالش، سۆزلهش، كۆرۈش بۆلىكى . قىلماڭ، ئۆزىڭىزگه ئاكتىپ ماسالشتۇرۇڭ
تهكىتلهنگهن، تۇرمۇشتا ئهمهلىي قوللىنىشچانلىقى یۇقىرى، سىستېمىلىق، تۈزۈلۈشى قىزىقارلىق، سىزنىڭ 

  .  ۋە نهزەر دائىرىڭىزنى كېڭهیتىشكه یاردىمى بولىدىغان ماتېرىیالنى تالالڭئۇنۋېرسال ساپا
تۆتىنجى، شۇ ماتېرىیالغا ئاساسهن ئۆزىڭىز مۇقىم ئۆگىنىش نىشانى، ئۆگىنىش پىالنى، ئۆگىنىش 

  . ھهم ھازىردىن باشالپ ئىجرا قىلىڭ. ۋاقتى، ئۆگىنىش ئورنى بېكىتىڭ
ە كونكرېت نىشان، پىالن بولمىسا، ئىختىیارىڭىزچه ئۆگهنسىڭىز، مۇبادا ماتېرىیال ئېلىپ قویۇپ، سىزد

مانداقچه قىلغاندا سىزدە تىل ئۆگىنىشكه نىسبهتهن زېرىكىش پهیدا . ئۆگىنىش ئۈنۈمىڭىز غایهت زور تۆۋەن بولىدۇ
 بىر ئىشنى. شۇڭا ئۆگهنگهنكهنسىز راۋۇرۇس ئۆگىنىڭ، بولمىسا ئۆگهنمهي باشقا ئىش قىلىڭ. بولۇپ قالىدۇ

ئىسىڭىزدە بولسۇن، بىرئىشتىن . قىلغانكهنسىز شۇ ئىشتىن ھهقىقى ئۈنۈم ھاسىل قىلمىغىچه بولدى قىلماڭ
سىز یهنىال . نهتىجه قازانمىغۇچه بولدى قىلمایدىغان ئادەمال، ھهقىقى بىر ئىشنى باشقا ئېلىپ چىقاالیدۇ

انى یوق، یا تۈزۈك پىالنى یوق ئادەم بولۇپ بۇرۇنقىدەك بار بىلهن یوقنىڭ ئارىسىدىكى ئادەم بولۇپ، یا تۈزۈك نىش
تىل ئۆگىنىشنى زۆرۈرىیهت ھهم مهجبۇرىیهت، نىشان قىلغانكهنسىز، چوقۇم ئهمهلىي، كونكرېت پىالن . قالماڭ

  . نىشانغا یهتمىگۈچه قهتئىي بولدى قىلماڭ. بىلهن ئىلگىرلهڭ
ە یاكى ھهپتىدە تۈزىتىپ بهشىنىجى، شۇ پىالنىڭىزنى ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالغا ئاساسهن، كۈند

  .یېڭىالپ، توغرىالپ تۇرۇڭ
چۈنكى ھازىر تۈزۈلگهن پىالننىڭ ئهتىدىمۇ، بىر ھهپتىدىن كېیىنمۇ پۈتۈنلهي توغرا كىلىشى ناتایىن، 
شۇڭا ئهمهلىي ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالىغا ئاساسهن پىالنىڭىزنى، نىشانىڭىزنى، ئۇسۇلىڭىزنى توغرىالپ، یېڭىالپ 

  . تۇرۇڭ
  .ى، قهتئىي بوشاشماڭ، داۋامالشتۇرۇڭئالتىنج

. چوقۇم داۋامالشتۇرۇڭ. ھېچكىممۇ یېرىم یولدا توختىتىپ قویۇپ، تىلنى یاخشى ئۆگهنگهن ئهمهس
  . تاكى شۇ تىلنى ئۆگىنىش نىشانىڭىزغا یهتكۈچه قىلچىلىك سۇسلۇق، بوشاڭلىق قىلماڭ

  .لىق ئىشقا ئایالندۇرۇڭیهتتىنجى، ئۆگىنىش جهریانى، نىشانىنى قىزىقارلىق، خۇشاللىنار
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ئادەم ھهرىكىتىنىڭ ماھىیىتىگه ئاساسهن، سىز مۇبادا ئۆگىنىشنى ئىنتایىن زېرىكىشلىك، مهززىسىز 
قىلىۋالسىڭىز سىز ھهرگىز داۋامالشتۇرالمایسىز، بۇخىل ئۆگىنىش سىزگه زور روھى ئازاب، چۈشكۈنلۈك، 

ئازادىلىك ئىچىدە تىل -خوراملىق، ئهركىن-ئىم خۇشالشۇڭالشقا دا. ئىقتىسادى، ئىجتىمائى زىیان ئېلىپ كېلىدۇ
  . ئۆگىنىڭ

تۆۋەندە خهلقئاردىكى ئهڭ یېڭى تىل ئۆگىنىش ئۇسۇللىرىغا ئاساسهن ئۆزۈمنىڭ تىل ئۆگىنىش 
  . تهجرىبىلىرىمنى تۇنۇشتۇرىمهن

مۇبادا . (ئۆزىڭىزنىڭ سهۋىیىڭىزگه ماس كېلىدىغان ماتېرىیال تېپىپ ئۆگىنىش پىالنى تۈزۈڭ. 1
بهلگىلىك سهۋىیىڭىز بولسا، یهنى نۆلدىن باشلىمىسىڭىزال ماتېرىیال تاللىغاندا ئىالج بار شۇ خىل تىل بویىچىال 
تۈزۈلگهن كىتابالرنى ئېلىڭ، ئانا تىلىڭىز ۋە یاكى قوشۇمچه ئىككىنجى تىل بىلهن چۈشهندۈرۈلگهن كىتابالرنى 

ھهرگىزمۇ ئىككى . ندۈرۈشى بار لۇغهتنى ئېلىڭلۇغهت ئالسىڭىزمۇ شۇخىل تىلنىڭ ئۆزتىللىق چۈشه. ئالماڭ
  .)تىللىق چۈشهندۈرۈشى بار لۇغهت ئالماڭ

ماتېرىیال سهۋىیىڭىز تهخمىنهن سىز . كونكرېت باسقۇچالر یۇقارىدا تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتكهندەك بولىدۇ
سىن (سى چۈشىنهلهیدىغان ماتېرىیال بولسا بولىدۇ، ئۆگىنىدىغان ماتېرىیالىڭىزنىڭ چوقۇم ئۈن لىنتى%50

  . ، تۇرمۇشتا ئهمهلىي قوللىنىشچان قىسىمى بولۇشى كېرەك)لىنتىسى بولسا تېخى یاخشى
  .  سائهتتىن كهم بولمىسۇن2ھهركۈنى ئاڭالش ۋاقتىڭىز . شۇ پىالن بویىچه ئىلگىرلهڭ. 2

ھهم . شۇڭالشقا ئاڭالشقا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك. تىل ئاساسهن ئاڭالپ ئۆگىنىدىغان ئىش
ئازادە تۇتۇپ ئاڭالش، بۇ ھهم بهدەننى ئارام -ىغاندا، ئىالج بار پۈتۈن دىققىتى بىلهن، ئۆزىنى ئهركىنئاڭل

پۈتۈن دىققىتى بىلهن كۆزىنى یۇمۇپ تۇرۇپ بىردەم ئاڭالش، ھهم ئاڭلىغاننى شۇ . ئالغۇزۇشنىڭ یاخشى پۇرسىتى
ى كهچته ئۆگهنگهن مهزمۇنلىرىڭىزنى شۇنداقال ھهركۈن. ئاڭالش سۈرئىتى بویىچه تهڭ ئوقۇپ، سۆزلهش كېرەك

تهكرارالڭ، یاكى ئۈنئالغۇنى یىنىك قۇیۇپ، شۇ ئۆگهنمهكچى بولغان تىلنىڭ لىنتىسىنى بىرەر سائهتتهك تىڭشاڭ، 
بۇنداق قىلسىڭىز شۇ تىلنىڭ مېڭىڭىزدىكى یوشۇرۇن ئاڭغا بولغان ئىجابى تهسىرىنى چوڭقۇرالشتۇرۇپ، سىزدە 

ئهلۋەتته، بۇخىل سىزىم بىركۈن ئىچىدە، بىرەر ئاي . رۈشكه ئىنتایىن پایدىلىقشۇ خىل تىل سىزىمى یىتىلدۈ
ئىچىدىال یىتىلمهیدۇ، بۇخىل ئادەتنى تاكى شۇ تىلدا ئۆزى نىشانلىغان سهۋىیىگه یهتكۈچه ھهركۈنى ئاخشىمى 

  . یىنىك ئاڭالشنى توختاتماسلىق كېرەك
كى یۇقىرى ئاۋازدا قۇلىقىڭىزنى ئىتىپ ئۆگهنگهن تېكىست، مهزمۇنالرنى ھهركۈنى یادىالڭ یا. 3

  .  قېتىم ئوقۇڭ30-20تۇرۇپ كهمىدە 
یادالش بىلهن یۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇش، ئاڭالش بىلهن بىرلهشتۈرۈلگهندە سىزنىڭ ئاڭالش، سۆزلهش 

 شۇڭالشقا قېتىم سانى قانچه جىق، قانچه پىششىق بولسا شۇنچه. ئىقتىدارىڭىزنى ئۆستۈرۈشكه ئىنتایىن پایدىلىق
یۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇشقا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك، یۇقىرى ئاۋازدا ئوقۇش سىزگه تېخىمۇ بهك . یاخشى

شۇڭالشقا ھهربىر ئوقۇغاندا چوقۇم یۇقىرى ئاۋازدا بار ئىشهنچ، . ئىشهنچ، جاسارەت، جۇشقۇنلۇق ئاتا قىلىدۇ
نى، ئىالج بار ھهركۈنى سهھهرگه، یاكى باشقىالر بۇالر. بۇ ئىنتایىن مۇھىم. جاسارەتكه تولۇپ تۇرۇپ ئوقۇش كېرەك

  . ھهرگىز ئۈزۈپ، توختىتىپ قویماڭ. دەخلى قىلمایدىغان ئورۇن، جایغا توغرا كهلتۈرۈپ ئورۇنداڭ
  . ئاڭالپ بولغان، ئوقۇپ بولغان، یادالپ بولغان مهزمۇننى تهپسىلىي ئاڭالپ یېزىش كېرەك. 4

ھهربىر . ىقتىدارىڭىزنى ئۆستۈرۈشكه ئىنتایىن یارىدىمى بارئاڭالپ یازغاندا سىزنىڭ ئاڭالش، یېزىش ئ
  . پایدىلىق.) بۇخىل ئۇالنما قىلىش ئىنگىلىزچىدا كۆپ ئۇچرایدۇ(ئۇالنما تاۋۇشنى سىزىۋېلىشىڭىزغا

ئۆگهنگهن مهزمۇنلىرىدىكى مهشىق، تاپشۇرۇقالرنى چوقۇم ئۆزى مۇستهقىل ئورۇنداپ چىقىش، . 5
ئهمهلىیهتكه تهدبىقالپ ئۆگىنىش، قانچىلىك . ىنگه قالدۇرماسلىق كېرەكھهرگىز سهل قارىماسلىق، كىی

  . ئۆگهنگهن بولسا شۇنى قورقماستىن، جاسارەت بىلهن باشقىالرغا ئېیتىش، ئىشلىتىش كېرەك
سىز شۇنچه ئۆگىنىپ تۇرۇپ، بىلىپ تۇرۇپ ئۇنى ئىشلهتمىسىڭىز . ئهمهلىیهت قىسىمى ئىنتایىن مۇھىم

تېلېۋىزىیه پروگراممىلىرى، خهۋەرلهرنى ئاڭالڭ ھهم -شۇ تىللىق رادىئو، كىنو. مى بولمایدۇئۇنىڭ ھېچقانداق ئۈنۈ
ژۇرنالالرنى، ھهرخىل قىزىقارلىق كىتابالرنى شۇ دەرسلىك -كۆرۈڭ، سهۋىیىڭىزگه ماس كېلىدىغان گېزىت

. ماستىن ئىشلىتىڭئۆگهنگهن جۈملىلىرىڭىزنى كىشىلىك ئاالقىدا قورق. كىتابىڭىز بىلهن بىرلهشتۈرۈپ كۆرۈڭ
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چۈنكى خهقمۇ سىزگه ئوخشاش ئادەم، ئۇ ھهرگىز یهتته باشلىق یالماۋۇز ۋە یاكى ئاللىقانداق كىشىلهردىن ئهمهس، 
ئۇنىڭ بىلهن تهشهببۇسكارلىق بىلهن پاراڭلىشىڭ، دوستلىشىڭ، پىكىر . ئۇمۇ سىزگه ئوخشاشال ئاددى ئادەم

  . ئالماشتۇرۇڭ
كونكرېت باسقۇچالر یهنىال . سهۋىیىسىنى ئۆزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ تۇرۇڭئۆگىنىش ماتېرىیالىڭىزنىڭ . 6

  . یۇقارىقىدەك بولىدۇ
ئهلۋەتته بىر ماتېرىیالنى ئۆگىنىپ بولغاندىن كېیىن ئۆگىنىدىغان ماتېرىیالنىڭ سهۋىیىسىنى 

بویىچه سىز پهقهت مۇشۇ ئاددى ئۇسۇل . تهپسىلى باسقۇچالر یهنىال یۇقارىقىدەك بولىدۇ. ئۆستۈرۈش كېرەك
سىز بىركۈنى ئون نهچچه سائهت . داۋامالشتۇرۇش ھهممىدىن مۇھىم. قهدەم داۋامالشتۇرسىڭىز بولىدۇ-قهدەممۇ

شۇڭالشقا . ئۆگىنىۋەتكىنىڭىزنىڭ جىق ئۈنۈمى بولمایدۇ، پهقهت سىز داۋامالشتۇرسىڭىزال ئاندىن ئۈنۈمى بولىدۇ
داۋامالشتۇرالمایدىغان ئادەم . تۇرۇش ئىنتایىن مۇھىمداۋامالشتۇرۇش، یهنى ئاددى ئىشالرنى ھهركۈنى داۋامالش

تىل ئۆگىنىشنى ئوتتۇرا یولدا توختىتىپ، یهنه باشتىن باشالپ . ھېچقاچان مۇۋاپپىقىیهت قازانغان ئهمهس
شۇڭالشقا بىر باشتىن باشلىغان . ئۆگىنىش ئادەمنىڭ نۇرغۇن زېھىن، ۋاقىت، ئىقتىسادىنى ئىسراپ قىلىۋېتىدۇ

یهنى ھهركۈنى .  شۇ تىلنى راۋان سۆزلهپ، چۈشىنىپ، ئاڭلىغۇچه ھهرگىز بولدى قىلماسلىق كېرەكپهدىسىدە تاكى
 ئایغىچه 6-5بۇنداق ئۆگىنىش ۋاقتىنى پهقهت .  سائهت مۇنتىزىم تىل ئۆگىنىش ۋاقتى بولۇش كېرەك3-6

  . داۋامالشتۇرۇپ بهرگهندىال ھهرقانداق تىلنى ۋایىغا یهتكۈزۈپ ئۆگىنىۋالغىلى بولىدۇ
مۇبادا ئىمتىھانغا تاقابىل تۇرماقچى بولسىڭىز، ئۆگىنىش ماتېرىیالىڭىزغا قوشۇمچه قىلىپ، شۇ . 7

  . ئىمتىھان سۇئالالر توپلىمىنى تېپىپ، شۇالرنى ئىشلهڭ ھهم یادىالڭ
چۈنكى ئۆگىنىش بىلهن بىرگه ئىمتىھانمۇ ئىنتایىن مۇھىم، شۇڭالشقا چوقۇم شۇ ئىمتىھان سۇئاللىرىغا 

  . شۇ ئىمتىھان سۇئاللىرىنى یادىالڭ، یاكى پىششىق ئوقۇڭ. پىشىش كېرەكئىنتایىن 
ئۆگهنگهندە ئۆزىڭىز نىشانلىغان یۇقىرى سهۋىیىگه یىتىپ بولغاندىن كېیىن، ھهرگىزمۇ شۇ تىلنى . 8

  . یهنه ئۆگىنىشنى، ئىشلىتىشنى ئۆمۈر بویى توختىتىپ قویماڭ
ندىن ئهمهلى ئۈنۈم قولغا كهلتۈرىدىغان گهپ، تىل دېگهن ئادەم ئىشلهتسه، كۆپلهپ ئۇچراشسا ئا

یۇقارىقى ھهربىر باسقۇچقا ھهرگىز سهل . شۇڭالشقا تىل ئۆگىنىشنى ئۆمۈر بویى توختىتىپ قویماسلىق كېرەك
بهزىبىر تۇرمۇشتا . ھهم قارىغۇالرچه یېزىپ، ئىچىدە ئوقۇپ ئۆگىنىشنى داۋامالشتۇرىۋەرمهسلىك. قارىماسلىق كېرەك

) بهزى مۇنتىزىم مهكتهپلهردە ئۆتۈلىدىغان تىل دەرسلىكى(ىشچانلىقى تۆۋەن ماتېرىیالالرنىئهمهلىي قوللىن
تىل ئۆگىنىشتىن مهقسهت تهتقىق . كهچكىچه قولتۇقالپ شۇ ماتېرىیالالرنىڭ كهینىگه كىرىۋالماسلىق كېرەك

ا ئۆزىڭىزنىڭ شۇڭالشق. مۇنچه یېزىش-قىلىش ئهمهس، بهلكى ئهمهلىي قوللىنىش، ئاڭالش، سۆزلهش ئانچه
بولسا ئۆزىڭىزدە . قىزىقىش دائىرىڭىز، پائالىیهت كهسىپ دائىرىڭىزگه ئاساسهن تىل ئۆگىنىش یۆنىلىشى بېكىتىڭ

مۇستهقىل ئۆگىنىش ئىقتىدارىڭىز بولسا یاكى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىشىڭىز، ۋاقتىڭىز، ئورنىڭىزنى مۇقىم 
لېكىن ئۆزىڭىزنىڭ تىل ئۆگىنىش . شمىسىڭىزمۇ بولىدۇباشقۇرالىسىڭىز ھهرخىل تىل ئۆگىنىش كۇرسلىرىغا قاتنا

. ۋاقتىڭىز، ئورنىڭىز، ئادىتىڭىزگه كاپالهتلىك قىاللمىسىڭىز، ئهڭ یاخشى مۇنتىزىم كۇرسالرغا تىزىملىتىپ ئۆگىنىڭ
ئهرزانلىقىغا ئهمهس، شۇ مۇئهللىمنىڭ قانداق قىلىپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە -شۇ كۇرسالرنىڭ پۇلىنىڭ قىممهت

پۇلدىن كۆرە، ئادەمنىڭ كۆتۈرەڭگۈ روھى ۋە ۋاقتى ھهممىدىن . ي ئۈنۈم قولغا كهلتۈرگۈزەلىشىگه قاراڭئهمهلى
، كىچىككىنه ئاۋارىچلىقنى دەپ )مهیلى ئۇچاغدا قانچىلىك جىق بىلىنسۇن(سىز ئازغىنه پۇلنى. مۇھىم

مۇنتىزىم مهكتهپلهرنى بولۇپمۇ . ئۆزىڭىزنىڭ تىل ئۆگىنىش پۇرسىتىڭىز، ۋاقتىڭىزنى ئىسراپ قىلىۋەتمهڭ
 یاشالردىن 35بولۇپمۇ، . تۈگهتكىچه ئارىلىقتا ئانا تىلدىن باشقا كهمىدە ئىككى تىلنى پىششىق بىلىش كېرەك

 بىز بۇرۇن تىل .مهجبۇرىیهت- تۆۋەنلهرگه نىسبهتهن كهمىدە ئىككى تىلنى بىلىش ھهم پهرز ھهم قهرز
تىل بىلىش . یدىغانالرنى زاڭلىق قىلىدىغان بولدۇقبىلگهنلهرنى ھۆرمهتلىگهن بولساق، ئهمدى تىل بىلمه

ئاللىقاندۇقتۇر ئېسىل زادىالرچه، یۇقىرى قاتالم زىیالىي، باشلىق ئهمهلدارالرغا خاس ئىش، ھهم ئاللىقانداق تهس، 
ئۇ ئهمدى بىزنىڭ ئىبادەت قىلغىنىمىز، كىیىم كهیگىنىمىز، تاماق یىگىنىمىز، ۋەلىسپىت، . سىرلىق ئىش ئهمهس

ىكىلىت مىنگىنىمىزگه ئوخشاش، تېلېفوندا سۆزلىشىپ، كومپیۇتېردا تورغا چىققىنىمىزغا ئوخشاش ئادەتتىكى موتس
 بىزنىڭ ھازىرقىدەك كهڭرى پۇرسهت ۋە خىرسقا تولغان زاماندا یهنه نهچچه بولۇپمۇ،. ئىشقا ئایلىنىشى كېرەك



  لېكسىيه17ھاياتىڭىزدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدىغان 

 73 

ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
 ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

رچه، ھاماقهتالرچه ئۆتۈپ قۇرۇپ مىڭ یىللىق ئېسىل جهڭگىۋار، جۇشقۇن روھنى یوقىتىپ، یهنه ئهبگاال
قاغجىراپ كهتكهن مېڭىمىزگه یېڭى بىلىملهرنى، یېڭى تۇنۇشالرنى، یېڭى روھالرنى قاچىلىشىمىز زۆرۈرىیهت، 

تىل بىلىش ھهرگىز ئانا تىلىمىزغا، ئانا مهدەنىیىتىمىزگه خىرس . قهرز بولۇپ قالدى-مهجبۇرىیهت، پهرز
 جۈملىدىن ئۆزىمىزنىڭ . تىلىمىزغا زور تهرەققىیات پۇرسىتى ئېلىپ كېلىدۇكهلتۈرمهیدۇ، بهلكى مهدەنىیىتىمىز ۋە

سىزنى نۇرغۇن . شهخسى تۇرمۇش، خىزمهت ئېھتىیاجىنى قامداشقا ئىنتایىن یاخشى پۇرسهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ
هتكه جىق ئۆزىڭىزنى تېپىۋېلىشىڭىزغا، باشقىالرغا، جهمئىی-سىزنىڭ ئۆز. غهمدىن، پهرىشانلىقتىن خاالس قىلىدۇ

. تۆھپه قوشۇپ ئادىمىیلىك قىممىتىڭىزنى قایتىدىن تېپىۋېلىشىڭىزغا، یارىتىشقا، ئۆستۈرۈشكه جىق یارىدىمى بار
. تارىم قوۋۇقى چېكىلدى، یالغۇز چېكىلىپ ئېچىلدىال ئهمهس، ئىشىكىمىز غایهت زور ئاۋازدا قېقىلىپ، ئېچىلدى

بىز تالالشقا دۇچ كهلدۇق، . جىق سۇئالالر ئالدىمىزغا تىزىلدىتارىخ قالدۇرغان، جهمئىیهت قالدۇرغان ئىنتایىن 
یاكى مۇشۇ تارىخى، یاخشى پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆگىنىپ ئۆزىمىزنى تهرەققى قىلدۇرۇش یاكى یهنىال 

ئۆتمۈشتىكى ھهربىر یىل . بۇرۇنقىدەك ھاماقهتلىكىمىز بىلهن تارىم موزىیىنىڭ تىرىك موردىلىرىغا ئایلىنىش
. ن تارىخقا ئایالنغان بولسا، ھازىرقى، ئهتىكى ھهربىر كۈنمۇ، ۋاقىتمۇ، سائهتمۇ، مىنۇتمۇ تارىخ یارىتىدۇھهربىر كۈ

تىل ئۆگىنىشنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان . دېمهك، ھازىرنى چىڭ تۇتۇش، ئهتىگه ئۈمىدۋار بولۇش، ئىنتایىن مۇھىم
تىنىققا بىز ئېھتىیاج بولغاندەك، ھهربىر ئىبادەتنى تۇنۇشنى یالغۇز، ھهئه شۇنداق، دەپال قویماستىن بهلكى ھهربىر 

یېشىڭىزنىڭ قانچلىكلىكى، كهسپىڭىزنىڭ . مۇھىم بىلگىنىمىزدەك ھهركۈنى تىلنىمۇ شۇنداق ئۆگىنىشىمىز كېرەك
قانداقلىقى، جىنسىڭىز ۋە یۇرتىڭىز، یاشاش ئورنىڭىزنىڭ قانداقلىقى، ئۆتمۈشىڭىزنى قانچىلىكلىكى ھهرگىز 

تىل ئۆگىنىش . ىلمهسلىكىڭىزگه، تىل ئۆگهنمهسلىكىڭىزگه سهۋەب، باھانه بولماسلىقى كېرەكسىزنىڭ تىل ب
یالغۇز بالىالرنىڭال، ئوقۇغۇچىالرنىڭال، یاشالرنىڭال ئىشى ئهمهس، جهمئىیهتتىكى ھهربىر تىنىقى بار ئىنساننىڭ 

ئهلۋەتته، باشقىالرغا . نۇیسىزسىز بىرتىلنى بىلگىنىڭىزدىن باشالپ، ھایاتنى، تۇرمۇشنى قایتىدىن تۇ. ئىشى
ئۆزىنى ھۆرمهت قىلىش، سۆیۈش ئىنتایىن مۇھىم، یهنى مۇھىمنىڭ -ھۆرمهت قىلىش مۇھىم بولغىنىدەك، ئۆز

. یات تىلغا ھۆرمهت قىلىش بىلهن بىرگه ئانا تىلنى سۆیۈش، ھۆرمهتلهش، ئاسراش ئىنتایىن مۇھىم. مۇھىمى
  . بىزنىڭ قورالىمىزغا ئایلىنىشىمىز كېرەكچۈنكى بىز تىلنىڭ قورالىغا ئایالنماي، تىل

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، سىز بۇ قېتىملىق لېكسىیىدىن نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز؟ 

ئىككىنجى، بۇرۇنقى تىل ئۆگىنىشنىڭ زۆرۈرىیىتىگه بولغان قارىشىڭىز بىلهن ھازىرقى قارىشىڭىز 
  ئارىسىدا قانداق ئوخشاشلىق، قانداق پهرقلهر بار؟

 لېكسىیىدىن قانداق یاخشى بولغان تىل ئۆگىنىش ئادىتى، تىل ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئۈچىنجى، بۇ
بىلىۋالدىڭىز؟ ھهم بۇ تىل ئۆگىنىش ھهرىكىتىنى قاچان باشلىماقچى، ئهتىمۇ، ئۆگۈنمۇ، بىر ھهپتىدىن كېیىنمۇ 

  ۋە یاكى بۇندىن كېیىنكى خالىغان ۋاقىتتىمۇ یاكى ھازىرنىڭ ئۆزىدىمۇ؟
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  سىیهلېكئون ئۈچىنجى 
  
  

مهكتهپتىكى ساۋاقداشالر، یاتاقداشالر، مۇئهللىملهر ئارا مۇناسىۋەت ۋە مۇھهببهت 
   ئوڭۇشلۇق بىرتهرەپ قىلىشئىشىنى

 
جهمئىیهتته شۇ جهمئىیهتكه تۇشلۇق كىشىلىك مۇناسىۋەت بولغان بولسا، مهكتهپتىمۇ ئوقۇغۇچىالرغا 

مهكتهپتىكى ھهرخىل مۇناسىۋەتلهرنى ئوبدان . لىدۇتۇشلۇق جهمئىیهت ۋە شۇ جهمئىیهتكه ماس مۇناسىۋەتلهر بو
بىر تهرەپ قىلىش ھهربىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئوقۇش ھایاتى ھهم كهلگۈسى ھایاتىغا ، بۇندىن كېیىنكى ئۇنۋېرسال 

شۇڭالشقا مهكتهپتىكى ساۋاقداشالر، یاتاقداشالر، . یىتىلىشىگه، ھایات ۋە تۇرمۇش سۈپىتىگه زور تهسىر كۆرسىتىدۇ
  . ر ئارا مۇناسىۋەت ۋە مۇھهببهت مۇناسىۋىتىنى ئوڭۇشلۇق بىر تهرەپ قىلىشنى بىلىش كېرەكمۇئهللىمله

  ساۋاقداشالر مۇناسىۋىتى
یاخشى بولغان ساۋاقداشالر مۇناسىۋىتى یاخشى بولغان سىنىپ مۇھىتىنى بهرپا قىلىپ، شۇ سىنىپتىكى 

. هتلىك ئۆتۈشىدە زور ئهھمىیهتكه ئىگهھهربىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئوقۇش ھایاتىنىڭ كۆڭۈللۈك، مهنىلىك، ئهھمىی
  . شۇڭالشقا ساۋاقداشالر ئارا مۇناسىۋەتكه ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك

بىز . پهقهت یاخشى ئادەم بولىدۇ. بىرىنجى، بىر سىنىپتىكى ساۋاقداشالر ئارىسىدا ناچار ئادەم بولمایدۇ
  . الردۇر»انئىش ئۇقمایدىغ«، »كىچىك«یاخشى ئهمهس دەپ قارىغىنىمىز تېخى 

ئهلۋەتته . ئوخشاش غورۇر، ھۆرمهت قارىشىغا ئىگه ئادەمدۇر-سىنىپتىكى ھهربىر ساۋاقداش سىزگه ئوپمۇ
سىز بهزىلىرى . ھهربىر ئائىلىنىڭ ئوخشىمىغانلىقى تۈپهیلى بالىالردا ھهرخىل خاراكتېر، مىجهز یىتىلىپ قالىدۇ

بۇنداق چاغدا سىز تهبىئى ھالدىال سىز بىلهن . بىلهن چىقىشاالیسىز، بهزىلىرى بىلهن چىقىشالمایسىز
خاراكتېر، تالالش، -چىقىشاالیدىغان كىشىلهر بىلهن دوستلىشىسىز، سىز بىلهن چىقىشالمایدىغان، مىجهز

بۇ ھهممه كىشىنىڭ ئوقۇغۇچىلىق . بىلمهي ئارازلىشىپ قالىسىز-قىزىقىشىڭالر ئوخشىمایدىغانالر بىلهن بىلىپ
لېكىن بۇ یهردە سهمىڭىزگه سېلىپ قویۇشۇم كېرەككى، سىنىپتا پهقهت . هبىئى ئهھۋالدۇردەۋرىدە یۈز بېرىدىغان ت

ئۆزىڭىز بىلهن بهزى . ئۇنداق ئىكهن، یاخشى بالىالر بىلهن دوست بولۇڭ. بالىالرال بار» كىچىك«یاخشى ۋە 
بالىالر » كىچىك«. ڭبالىالر بىلهنمۇ ئهپ ئۆتۈ» كىچىك«جهھهتته ئوخشىمایدىغان، دېگهندەك چىقىشالمایدىغان 

تۇرقىنىڭ سىزدىن كىچىكلىكى ئهمهس، بهلكى بهزى تهربىیىلىنىش، -دېگىنىم ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ یېشىنىڭ، بوي
بىلىش جهھهتته دېگهندەك ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، مۇبادا سىز ئۇالرغا چىن كۆڭلىڭىزدىن ھۆرمهت 

ھهرگىزمۇ بۇنداق . ىدۇ ھهم سىزنىڭ دوستىڭىزغا ئایلىناالیدۇقىلسىڭىز ئۇالرمۇ تهبىئىیال سىزگه ھۆرمهت قىل
تالىشىدىغان ئىشنى -بالىالرنى ئۆزىڭىزنى دۈشمىنى، دەپ ھه دەپ ئۇالر بىلهن ئۆزەڭگۈ سوقۇشتۇرۇپ، ئۇرۇشۇپ

  . بهزىبىر سۈركىلىشنى جایىدا ھهل قىلىڭ. قىلماڭ
  .نىڭ، یارىدەم قىلىڭكۈیىھهرقاچان ئىككىنجى، سىنىپ ۋە یاتاقتىكى ساۋاقداشالرغا 

سىنىپ ۋە یاتاقتىكى ھهرقانداق ساۋاقداشالرغا چىن كۆڭلىڭىزدىن كۆیۈنۈپ، یارىدەم قىلسىڭىز ئۇالرمۇ 
  . تهبىئىیال سىزنى ھۆرمهتلهیدۇ، سىزنى یاخشى كۆرىدۇ

مهیلى ئۆزۈڭالر یاقتۇرىدىغان، یاقتۇرمایدىغان . ئۈچىنجى، باشقىالرنى ھهرقاچان ئىلھامالندۇرۇڭ
  .م بولسۇن ھهممىسىنى ئوخشاش ئىلھامالندۇرۇڭئادە

سىز ھه دېسىال . ھهرقانداق ئادەم توغرا، ئوبیېكتىپ بېرىلگهن باھاغا، ئىللىق مۇئامىلىگه مۇھتاج
ئۇالرنىڭ . باشقىالرنىڭ یېتهرلىك بولمىغان تهرىپىگه ئهمهس، ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىغا قاراڭ

سىز شۇخىل . هرقانداق ئادەمنىڭ چوقۇم ئارتۇقچىلىقلىرى بولىدۇھ. ئارتۇقچىلىقلىرىنى ئىلھامالندۇرۇڭ
  . سىزنىڭ بۇ قىلىقىڭىزدىن ھهممه كىشى سۆیۈنىدۇ. ئارتۇقچىلىقنى تېپىپ چىقىپ ئۇالرنى ئىلھامالندۇرۇڭ

  .تۆتىنجى، ھهرقانداق ۋاقىتتا ھهرقانداق ئادەمنى تهنقىدلىمهڭ

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
ېيىن، ئاندىن تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن ك

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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مۇبادا . ئارا تهنقىدلهشمهڭ ھهم ئارازلىشىپ قالماڭ- ئۆزساۋاقداشالر ئارا ھهرگىزمۇ كىچىككىنه ئىشنى دەپ
سۆزى دېگهندەك بولماي قالسا، سىز ئۇنىڭغا ئېنىق پوزىتسىیه بىلدۈرۈپ -قارشى تهرەپنىڭ مهلۇم ھهرىكىتى، گهپ

قویسىڭىزال كۇپایه، ھهرگىزمۇ ئۇنى تهنقىدلهپ، یاكى مازاق قىلىپ، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ئاشۇرۇپ دەككىسىنى بېرىش 
مۇبادا سىزئۇنىڭ خاتالىقىنى . ھېچكىممۇ ھهرقانداق چاغدا ئارتۇقچه تهنقىدنى یاخشى كۆرمهیدۇ. یىتىدە بولماڭنى

كۆرسىتىپ بهرمهكچى بولسىڭىز، ئۇنى ئىلھامالندۇرۇش یولى بىلهن سهمىمىیلىك بىلهن ئېیتىپ ئۆتۈڭ، ھهرگىزمۇ 
  . توغرا تهنقىدلىمهڭ-قوپاللىق بىلهن توغرىدىن

  . دوستىڭىز بىلهن ئۈچىنجى بىر ئادەمنىڭ یاخشى گىپىنى قىلىڭ، یامان گىپىنى قىلماڭبهشىنجى، بىر
مۇبادا ئۈچىنجى ساۋاقدىشىڭىز . یاخشى گهپ تهس تارقىلىدۇ، یامان گهپ ئىنتایىن تېز تارقىلىدۇ

ك سىزنىڭ ئۇنىڭ یامان گىپىنى قىلغىنىڭىزنى ئاڭالپ قالسا، سىزگه نىسبهتهن تهبىئىال یاخشى كۆرمهسلى
مۇبادا سىز ئۇنىڭدىكى بار ئارتۇقچىلىقنى ئېیتسىڭىز، ئۇ ئاڭلىسا تهبىئىال شۇ . ھېسسىیاتى شهكىللىنىپ قالىدۇ

  . خىل ئارتۇقچىلىقىنى تېخىمۇ بهك جارى قىلدۇرىدۇ ھهم سىزدىن ئىچىدە جىق مىننهتدار بولىدۇ
  .ئالتىنجى، ھهرقانداق ۋاقىتتا ئاقكۆڭۈل، كهڭ قورساق بولۇڭ

ئهتكىنىگه -باشقىالرنىڭ قىلغان. ر ئارا ھهرقانداق چاغدا ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن مۇئامىله قىلىڭساۋاقداشال
سىزنىڭ بۇ ئېسىل خىسلىتىڭىزدىن ھهممه چىن دىلىدىن . قورساق، ئهپۇچان بولۇڭ-ھهرقاچان كهڭ

  . سۆیۈنىدىغان، سىزنى چىن كۆڭلىدىن یاخشى كۆردىغان، ھۆرمهتلهیدىغان بولىدۇ
  . انداق ۋاقىتتا باشقىالرنىڭ گىپىگه ئهمهس، مهقسىدىگه قاراڭیهتتىنجى، ھهرق

ھهرىكهتنى قىلىپ -سۆز، ئىش-بىلمهي سىزنىڭ دىتىڭىزغا یاقمایدىغان گهپ-بهزى ساۋاقداشالر بىلىپ
مۇبادا قارشى تهرەپ سىزگه . بۇنداق چاغدا ئهڭ یاخشىسى ئۇ ئادەمنىڭ گىپىگه ئهمهس، مهقسىدىگه قاراڭ. سالىدۇ

مۇبادا . ورۇندا گهپ قىلىپ، چاخچاق قىلغان بولسا، سىز ئۇنى ھهرگىز كۆڭلىڭىزگه ئېلىپ كهتمهڭدوستانه ئ
قارشى تهرەپ باشقىچىرەك نىیهتته دىگهن بولسا، سىز كارىڭىزنى قىلىڭ یاكى ئېنىق پوزىتسىیه بىلدۈرۈپ 

  . سوقۇشتۇرماڭھهرگىزمۇ قارشى تهرەپ بىلهن كهچكىچه گهپ تالىشىپ، ئۆزەڭگه . قویسىڭىزال كۇپایه
سهككىزىنجى، ھهرقانداق ۋاقىتتا ئىشالردىن ئورۇنسىز پۇتاق چىقارماڭ، ھهرقانداق ئادەم یاخشى 

  .ئادەم
كىشىلهرنىڭ ئادەتته ئهڭ یاقتۇرمایدىغان ئادىمى، دەل باشقىالردىن ھه، دەپ ئورۇنسىز پۇتاق 

شۇڭالشقا كهچكىچه باشقىالردىن پۇتاق . ایدۇبۇنداق ئادەملهر ھېچقانداق یهردە قارشى ئېلىنم. چىقىرىدىغانالندۇر
  . چىقىرىۋەرمهڭ

قاراش، دۇنیا قاراش ۋە مىجهزىڭىز چىقىشالمایدىغان ساۋاقداشالر بىلهن مۇۋاپىق -توققۇزىنجى، كۆز
  .ئارىلىق ساقالڭ

 قاراش، دۇنیا قاراش ۋە مىجهزىڭىز چىقىشالمایدىغان ئهھۋالالرمۇ-بهزى ساۋاقداشالر بىلهن بهزىبىر كۆز
كهچكىچه ئۇنىڭ . بۇنداق چاغدا بۇ خىلدىكى ساۋاقداشالر بىلهن ئىالج بار مۇۋاپىق ئارىلىق ساقالڭ. كۆرۈلىدۇ

ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى چاغدا كۆیۈنۈڭ، . كۆزىگه كىرىۋالماڭ، ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىپ گهپ تالىشىپمۇ قالماڭ
  . ھهرگىز ئۇنى ئۆزگهرتىمهن، ئۇنىڭغا نهسھهت قىلىمهن، دېمهڭ

  تاقداشالر مۇناسىۋىتىیا
بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئوقۇش ھایاتىنىڭ قانداق ئۆتۈشى ھهم . یاتاقداشالر مۇناسىۋىتى ئىنتایىن مۇھىم

بۇندىن كېیىنكى ھایاتىنىڭ قانداق بولۇشى، بىز دەل كۆپ چاغالردا سهل قارایدىغان یاتاقداشالر مۇناسىۋىتى ھهم 
شالر سىزنىڭ ئومۇمى روھى ھالىتىڭىزگه بىۋاسته ۋە یوشۇرۇن تهسىر یاتاقدا. یاتاق مۇھىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىكتۇر

  . شۇڭالشقا یاتاقداشالرنىڭ قانداقلىقىغا ئىنتایىن دىققهت قىلىش كېرەك. كۆرسىتىدۇ
بۇنداق بالىالر . بىرىنجى، ئىلغار پىكىرلىك، مىجهزىڭىز كېلىشىدىغان بالىالر بىلهن بىر یاتاقتا یېتىڭ

  .لماي قالسىڭىز چوقۇم ئالمىشىڭبىلهن بىر یاتاقتا بوال
یاتاقداشالرنىڭ قانداقلىقى سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئۇنۋېرسال یىتىلىشىڭىزگه ئىنتایىن زور تهسىر 

ئارا تهسىر -بىلمهي ئۆز-دېگهندەك، یاتاقداشالر بىلىپ» ئۆرۈك ئۆرۈكنى كۆرسه ئاال بولۇپتۇ«. كۆرسىتىدۇ
تۇرمۇش ئادىتى، . رنى ئىنتایىن یاخشى تالالش كېرەكشۇڭالشقا یاتاقداشال. كۆرسىتىشىپ قالىدۇ
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چۈنكى . بولمىسا چوقۇم ئالمىشىپ كىتىڭ. خاراكتېرى یاخشى بالىالر بىلهن ئىالج بار بىر یاتاقتا یېتىڭ-مىجهز
  .شۇڭالشقا ھهرگىز سهل قارىماڭ. بىلمهي چىرىپ كىتىدۇ-ناچار مۇھىتتا ئادەمنىڭ روھىمۇ بىلىپ

ئادەتته، سىنىپ، كۈتۈپخانىالردا ئۆگىنىش قىلىڭ، تهنتهربىیه .  ئولتۇرۇۋالماڭئىككىنجى، یاتاقتا جىق
  .مهیدانلىرىدا پائالىیهت قىلىڭ

ته ئوقۇش جهریانىدا یاتاقتا مهكتهپ. مۇنچه ئارام ئالىدىغان جاي-یاتاق پهقهت كهچته ۋە كۈندۈزى ئانچه
نتهربىیه مهیدانلىرىدا باشقا ئىجابى پائالىیهتلهر ئىالج بار سىنىپ، كۈتۈپخانا ۋە ته. ز جىق ئولتۇرىۋالماڭگىھهر

  . بۇنداق بولغاندا یاتاقداشالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتمۇ تهبىئى تهڭپۇڭلىشىدۇ. بىلهن شۇغۇللىنىڭ
ئۈچىنجى، مۇبادا بهزى یاتاقداشلىرىڭىز مهیلى یاخشى، مهیلى یامان غهرەزدە سىزگه ئۆزگىچه 

  . چۈشهنچه ۋە كهسكىن ئىپادە بىلدۈرۈپ قویۇڭپوزىتسىیىدە بولسا، ئۇنىڭغا ئېنىق 
لېكىن ئارىدا بهزىبىر ئۇقۇشماسلىقالر . ئارا یول قویۇڭ-یاتاقداشالر بىلهن ئىنتایىن یاخشى ئۆتۈڭ ھهم ئۆز

. بىرىنى ھۆرمهت قىلغان ئاساستا ئۇقۇشماسلىقنى ھهل قىلىش كېرەك-پهیدا بولغاندا ھهرئىككىلى تهرەپ بىر
. بار ئىشنى ئېنىق قىلىۋېتىش كېرەك. ق بىلهن مۇناسىۋەتنى یىرىكلهشتۈرۈپ قویماسلىقھهرگىزمۇ قىزىققانلى

  . چارىلهر بىلهن شۇ یاتاقتىن ئالمىشىپ كهتسىڭىزمۇ بولىدۇ-مۇبادا زادى چىقىشالمىسىڭىز نورمال ئۇسۇل
ىشىپ تۆتىنجى، ئوخشاش مىللهت، ئوخشاش یۇرتلۇق یاتاقداشالر، ساۋاقداشالر بىلهن بهك جىق ئارىل

  .كهتمهڭ
ئارا ئاالقه قىلىشتا دەماللىققا ئىنتایىن -ئوخشاش مىللهت، یۇرتلۇق یاتاقداشالر، ساۋاقداشالر ئۆز

. قوالیلىقتهك، كۆیۈملۈكتهك قىلغىنى بىلهن، سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئۇنۋېرسال یىتىلىشىڭىزگه سهل پایدىسىز
قاراشالر بىلهن -لىغان بىلىملهر، نۇرغۇنلىغان كۆزسىز بۇ ھایاتتا نۇرغۇن. مهكتهپ ھایاتى ئىنتایىن مۇھىم

تۇنۇشىسىز، سىز چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى ئادەت، خاراكتېر، قاراش چهمبىرىكىدىن قۇتۇلۇپ پىكىر قىلىشنىمۇ 
  . ئۆگىنىشىڭىز كېرەك

  مۇئهللىملهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەت
وڭۇشلۇق بىر تهرەپ قىلىشمۇ ئىنتایىن مهكتهپ ھایاتىدا مۇئهللىملهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئ

  . مۇھىمدۇر
  .بىرىنجى، یاخشى مۇئهللىملهرنى بایقىۋېلىڭ

یاخشى مۇئهللىملهر سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى مهكتهپتىكى ئوقۇش ھایاتىڭىز زور یېتهكچىلىك، 
اخشى شۇڭالشقا ھهقىقى ی. سىزنىڭ یېقىن دوستىڭىزغا ئایلىناالیدۇ. یارىدەمچىلىك رول ئوینىیاالیدۇ

ھهقىقى یاخشى . مۇئهللىملهرنى بایقىۋېلىش ھهم ئۇالر بىلهن یاخشى مۇناسىۋەت تىكلهش ئىنتایىن مۇھىم
ئۆز كهسپىنى، ئائىلىسىنى، مۇھىتىنى قىزغىن . مۇئهللىملهر ھهممه ئادەمگه ئوخشاش، باراۋەر مۇئامىله قىلىدۇ

ىلىدۇ، ھهرگىز ھهرخىل شهكىلدە، ھهرقانداق ئۆز زىممىسىدىكى مهسئۇلىیهتنى ئىنتایىن یاخشى ئادا ق. سۆیىدۇ
بۇنداق ئېسىل، یاخشى ئوقۇتقۇچىالرنى تېز بایقىۋېلىڭ ھهم دوست بولۇڭ، مهڭگۈ . ۋاقىتتا تهمهخورلۇق قىلمایدۇ

  . ئىزلهپ تۇرۇڭ
  . ئىككىنجى، ئۆز جىنسىڭىزدىكى یاخشى ئوقۇتقۇچىالر بىلهن یاخشى ئۆتۈڭ ھهم دوست بولۇڭ

خشى مۇئهللىملهر بىلهن دوست بوالالیسىز ھهم یولۇققان نۇرغۇن مهسلىلهرنى ئۆز جىنسىڭىزدىكى یا
ئوڭۇشلۇق ھهل قىالالیسىز، شۇنداقال ھهرئىككىلى تهرەپنىڭ تۇرمۇشىدا ئورۇنسىز ئۇقۇشماسلىق پهیدا قىلىپ 

  . قویمایسىز
 نورمال یهنى، ئائىله تۇرمۇشى(ئۈچىنجى، بهزى ئوقۇتقۇچىالر بىلهن  ھهرقاچان ئارىلىق ساقالڭ

  .)ئهمهس، ئهمهلگه، پۇلغا، مهنپهئهتكه ئىنتىلىدىغان ئوقۇتقۇچىالر بىلهن
بهزى ئوقۇتقۇچىالر بىلهن نورمال . مهكتهپتىكى ھهممه ئوقۇتقۇچىنىڭ یاخشى بولۇشى ناتایىن

ئهتكه ئهمما بۇنداق ئائىله تۇرمۇشى نورمالسىز، ئهمهلگه، پۇلغا، مهنپه. مۇناسىۋەتنى ساقالشمۇ ئىنتایىن مۇھىم
مهیلى ئۇالر . ئىنتىلىدىغان، بالىالرغا پهرقلىق مۇئامىله قىلىدىغان ئوقۇتقۇچىالردىن ھهرقاچان ھهزەر ئهیلهڭ

سىزگه كۆیۈنگهندەك قىلسۇن، یاكى ئۇالر باشقىچه مۇئامىله قىلسۇن، ئۇالر بىلهن مۇۋاپىق ئارىلىقتا 
  . ماڭھهم ئۇالر بىلهن ئىالج بار ئارازلىشىپ قال. مۇناسىۋەتلىشىڭ
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  مۇھهببهتلىشىش
مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىش ئىشى كۆپىنچه ئوقۇغۇچىالرنى ئویالندۇرىدىغان، قىزىقتۇردىغان ھهم 

بۇ مهسلىنى ئوڭۇشلۇق بىر تهرەپ قىلىش، مهكتهپ ھایاتىنى . ھهرخىل شهكىلدە یولۇقىدىغان مهسىلىدۇر
جهمئىیهتتىكى بهزى كىشىلهر . ىگىدۇرخورام، كۆڭۈللۈك ئۆتكۈزۈشته ئىنتایىن زور ئهھمىیهتكه ئ-خۇشال

ئهلۋەتته . مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىشنى تهشهببۇس قىلىشىدۇ، بهزى كىشىلهر بار كۈچى بىلهن قارشى تۇرىدۇ
پهقهت مهكتهپتىكى مۇھهببهتنىڭ نېمىلىكى، ئۇنى . مهن بۇیهردە ھهرئىككى خىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قویمایمهن

  . ىلىش ئۈستىدىال توختىلىمهنقانداق ئوڭۇشلۇق بىر تهرەپ ق
  .بىر تهرەپ قىلىشئۇنى نورمال بىرىنجى، مۇھهببهت مهسلىسىگه ئىلمى، توغرا قاراش ۋە 

مهكتهپتىكى مۇھهببهت ئىشى مهكتهپ ھایاتىدىكى ھهربىر ئىنساننىڭ بېشىغا كېلىدىغان، ئۇالرنى 
  . ىلهن بىر تهرەپلىمه قاراشقا بولمایدۇبۇنىڭغا ھهرگىز یهڭگىلتهگلىك ب. ئویالندۇرىدىغان مهسلىنىڭ بىرىدۇر

ئۇنىڭ مۇھىملىقى شۇ یهردىكى مهكتهپته ئوقۇش بىلهن ئۆتكهن . مهكتهپ ھایاتى ئىنتایىن مۇھىمدۇر
. ھهربىر كۈن كېیىنكى نهچچه ئون كۈن، مهكتهپتىكى ھهربىر یىل كېیىنكى نهچچه ئون یىلغا بېرىپ تاقىلىدۇ

كهن بىلىملهر، ھىس قىلغان ئىشالر، یىتىلدۈرگهن دۇنیا قاراش، خاراكتېر سىز شۇ مهكتهپ ھایاتىدا ئۆگىنىپ ئۆت
شۇڭالشقا مهكتهپ ھایاتىنى . بۇندىن كېیىنكى ئۆمۈرلۈك ھایاتىڭىزدا زور ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدۇ

مهكتهپ . بۇنىڭغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك. ئهھمىیهتلىك، نهتىجىلىك ئۆتكۈزۈش ئىنتایىن مۇھىم
ئهمما بۇیهردە . نى قانداق ئۆتكۈزۈش توغرىسىدا كىیىنكى لېكسىیىدە ئایرىم، تهپسىلى توختىلىمهنتۇرمۇشى

ئهمما . تهكىتلهیدىغىنىم، مهكتهپتىكى مۇھهببهت ھىسسىیاتىنىڭ پهیدا بولۇشى ئىنتایىن نورمال ھادىسىدۇر
مهكتهپته ئوقۇش، بىلىم ئېلىش، بولۇپمۇ . بۇخىل ھېسسىیاتنىڭ نورمال، توغرا،ئىلمى یىتهكلهشكه توغرا كىلىدۇ

ئۇنۋېرسال یىتىلىشكه ۋاقىت، زېھىن، ئىقتىساد، كۈچ ئاجرىتىش ئىنتایىن مۇھىم، یهنى مۇھىمنىڭ مۇھىمى بولغان 
ۋاقىتتا، ئاساسلىق دىققىتىنى مۇھهببهتلىشىشكه قارىتىش، سهرپ قىلىش ئىنتایىن ئهپسۇسلىنارلىق، ئېچىنىشلىق 

غرا بولغان مۇھهببهت قارىشى تهربىیىسى ئېلىپ بېرىلماي، بالىالرغا توغرا یېتهكچىلىك مۇبادا مهكتهپته تو. ئىشتۇر
شۇڭالشقا ئهڭ ئاۋۋال . قىلىنماي، پۈتۈنلهي چهكلىسه بالىالردا ئهكسىچه نهتىجه ئېلىپ كىلىشى مۇمكىن

.  كېرەكمهكتهپتىكى مۇھهببهت ئىشىغا ئوبیېكتىپ قاراش، ئاندىن ئۇنى توغرا، ئىلمى یولغا یېتهكلهش
مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىشنىڭ ئاساسهن ھهممىسى دېگۈدەك ئاخىرقى نهتىجىسى ئایرىلىپ كىتىش بىلهن 

چۈنكى مهكتهپ ھایاتىدىكى بالىالر تېخى . بۇ تۇرمۇش ئهمهلىیىتى چىقارغان ئهمهلى یهكۈندۇر. ئاخىرلىشىدۇ
ئهھۋالىغا مهسئۇل بواللىغۇدەك شارائىتقا، ئۆزىنىڭ روھى، جىسمانى، ئىقتىسادى ئهھۋالىغا ۋە قارشى تهرەپنىڭ 

ئۇالرنىڭ ھېچقایسىسى ئۆزىنىڭ بۇندىن كېیىنكى ھایاتى توغرىسىدا . ئىقتىدارغا، مۇھىتقا ئىگه ئهمهس
 ئهلۋەتته بۇنىڭلىق بىلهن مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىش .تهپسىلى ئویلىنىش، قارار قىلىش ئىقتىدارىدىمۇ ئهمهس

مۇبادا سهلال دىققهت قىلىنمىسا، بالىالرنىڭ قهلبىدە .  بىر تهرەپ قىلىشقا ئهسال بولمایدۇمهسلىسىنى قوپاللىق بىلهن
. غایهت زور جاراھهت قېلىپ قېلىشى، ھهتتاكى ئۇالرنىڭ بۇندىن كېیىنكى ھایاتىنى نابۇت قىلىۋىتىشى مۇمكىن

شسىمۇ یېتهرلىك ئویالشمایال مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىش ھېچقانداق سىرتقى ئامىلنى ئویالشمایال، یاكى ئویال
  . ئېلىپ بېرىلىدىغان ھېسسى پائالىیهت بولغاچقا، بۇنىڭغا چوقۇم ئوبیېكتىپ مۇئامىله قىلىش الزىم

. بولۇپمۇ مهكتهپتىكى مۇھهببهت تېخىمۇ ھهم شۇنداق. دۇنیادا مهڭگۈلۈك بولىدىغان مۇھهببهت بولمایدۇ
لگهن بىلهن بۇندىن كېیىنكى ھایاتىنىڭ قانداق بولۇشىنى چۈنكى ھېچكىممۇ ئۆزىنىڭ شۇ چاغدىكى ھالىتىنى بى

پهل پهرۋىشسىز قېلىپ قالسا، مۇھهببهت -مۇبادا سهل. مۇھهببهت ھهرقاچان پهرۋىش قىلىشقا مۇھتاج. بىلهلمهیدۇ
بولۇپمۇ مهكتهپ ھایاتىدىكى مۇھهببهتنىڭ كېیىنچه ھهرخىل سهۋەبلهر . تهبىئىیال ئاخىرلىشىدىغان گهپ

شۇڭالشقا پهرۋىشسىز قېلىنغان . هرۋىشسىز قېلىش ئىھتىماللىقى، مۇمكىنچىلىكى ئىنتایىن یۇقىرىتۈپهیلىدىن پ
مۇھهببهت، مهیلى ئۇ قانچه چىڭ ۋەدىلهر بىلهن ئېلىپ بېرىلغان بولسۇن، بهرىبىر ھهرخىل سىرتقى سهۋەبلهرنىڭ 

 ھهرگىز بىر تهرەپلىمه شۇڭالشقا بۇ ھېسسىیات ئىشىغا. غىدىقلىشى بىلهن ئایرىلىش قهدىمىنى باسىدۇ
باشقىالرغا ئورۇنسىز باھا بېرىپ، باشقىالرنىڭ ھېسسىیاتىنى، . قارىماسلىق، ئالدىراپ یهكۈن چىقارماسلىق

شۇڭالشقا ئوقۇغۇچىالرمۇ مهكتهپتىكى مۇھهببهتلىشىشتىن . قهلبىنى، ھۆرمىتىنى دەپسهندە قىلماسلىق كېرەك
لىق ھهم ببهتنى تۇرمۇشنىڭ ئاساسمۇھه. الشتۇرىۋېلىشى الزىمئىبارەت بۇ مهسلىنى كاللىسىدا ئېنىق ئایدىڭ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 

ىشنى تىگىشلىك ھهربىر ئ
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

بىردىنبىر قىسىمى، دەیدىغان قاراشالردىن قۇتۇلۇشى، نهزىرىنى تېخىمۇ یىراققا، تېخىمۇ جىق ئهتراپقا تىكىشى 
نلىق ئۆزىدە ئۇنۋېرسال قىزىقىش یىتىلدۈرۈشى، ئۆزىدە ئېنىق ھایاتقا بولغان قاراش، یاشاشقا بولغان قىزغى. الزىم

  . یىتىلدۈرۈشى، ئېنىق مهقسهد نىشان بىلهن مهكتهپ ھایاتىنى ئهھمىیهتكه، نهتىجىگه تولدۇرۇشى كېرەك
ئىككىنجى، یات جىنىسالر ئارىسىدىكى مۇھهببهت ئاساسلىق تېما، مهزمۇن قىلىنغان پاراڭ، 

  .ڭ قاتارلىقالر بىلهن ئىالج بار ئۇچراشما...قوشاق، تېلېۋىزىیه فىلىمى، كىتاب-ناخشا
تېلېۋىزىیىلهرنىڭ -سۆزلهرنىڭ، پاراڭالرنىڭ، كىنو-مۇھهببهت ئاساسلىق تېما قىلىنغان بۇنداق گهپ

جىقىیىپ كىتىشى كىشىلهردە ئاسانال دۇنیادا مۇھهببهتتىن باشقا ئۇلۇغ، مۇھىم نهرسه یوق ئوخشایدۇ، دەیدىغان 
ھایات پهقهت ۋە . نداقال ئىنتایىن قىسقاشۇ. ھایات ئىنتایىن ئۇزۇن. ناچار قاراشالرنى شهكىللهندۈرۈپ قویىدۇ

ساخاۋەتلىك، -ھایاتنى چوقۇم خېلى كۆپ مهنىلىك، گۈزەل، ئهھمىیهتلىك، خهیر. پهقهت بىرال قېتىم كېلىدۇ
قاراشالرنىڭ قۇربانى -مىھنهتلىك ئىشالرغا سهرپ قىلىش كېرەككى، ھهرگىزمۇ بىرقىسىم ناچار ئىددىیه-ئهجر

بهت ھایاتنىڭ مۇھىم قىسمى لېكىن ھهرگىزمۇ بىردىنبىر ئاساسلىق قىسمى، مۇھهب. قىلىۋەتمهسلىكى كېرەك
 ، یۇقىرى ساپالىقمهكتهپ ھایاتىدىكى ھهقىقى ئىرادىلىك، غایىلىك. بولۇپمۇ مهكتهپ ھایاتىدا. نىشانى ئهمهس

نهچچه مىڭ، ئۇالر مۇشۇ كۈنلهرنى كېیىنچه . ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر كۈنى، بىر ئېیى، بىر یىلى ئىنتایىن مۇھىمدۇر
نهچچه مىلیۇن كىشىلهرنىڭ نهچچه كۈنىگه، نهچچه یىلىغا توغرا كېلىدىغان ئىشالرنى قىالالیدىغان 

بولۇپمۇ . پهزىلهتكه ئاساس سېلىش بىلهن ئۆتكۈزۈشى كېرەك-ئىقتىدارغا، ئهخالق-جاسارەتكه، بىلىم-جۈرئهت
لگهن، یۇقىرى ساپالىق یاشالرنىڭ كۆپلهپ بىزنىڭ ھازىرقى جهمئىیىتىمىزگه نىسبهتهن بۇنداق ئۇنۋېرسال یىتى

شۇڭالشقا یاش دوستالرغا تهۋسىیهم شۇكى، مۇھهببهت ئۇلۇغ، لېكىن . چىقىشى دەۋرنىڭ غایهت زور تهقهززاسىدۇر
ئۇ بولسىمۇ مهكتهپ ھایاتىدىكى ئاساسلىق ۋاقتىنى، زېھنىنى، . مۇھهببهتتىنمۇ ئۇلۇغ ئىشالر ئىنتایىن جىق

  . نۋېرسال یىتىلىشكه قارىتىش، سهرپ قىلىشئىقتىسادىنى، كۈچىنى ئۇ
  

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، بۇ لېكسىیىدىن نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز؟ نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز؟

ئىككىنجى، بۇ لېكسىیىدىن ھىس قىلغانلىرىڭىزنى بۇندىن كېیىنكى ھایاتىڭىزغا قانداق ئهمهلى 
  تهدبىقلىماقچى؟
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   لېكسىیهئون تۆتىنجى
  
  

  هكتهپنى ئوڭۇشلۇق تالالشكهسىپ ۋە م
 

ئۆزىنىڭ خاراكتېرى، قىزىقىشى، ئهھۋالىغا ماس كېلىدىغان كهسىپ ۋە مهكتهپ تالالش ئىنتایىن 
گهرچه كهسىپ، مهكتهپ دېگهندەكلهر سىرتقى ئامىل بولۇپ، كىشىنىڭ بۇندىن كېیىنكى تهرەققىیاتى، . مۇھىمدۇر

.  ئوینىیالمىسىمۇ، لېكىن ئىنتایىن مۇھىم رول ئوینایدۇیىتىلىشى، مۇۋاپپىقىیهت قازىنىشىدا ھهل قىلغۇچ رول
سىرتقى ئامىل ئۆز ۋاقتىدا ئىچكى ئامىلغىمۇ تهسىر كۆرسىتىپ، ئىددىیىدە، ھهرىكهتته، نهتىجىدە ئۆزگىرىش پهیدا 

شۇڭالشقا ئۆزىگه ماس . ئهلۋەتته، بهزى ئۆزگىرىشلهر ئىجابى، بهزى ئۆزگىرىشلهر سهلبىمۇ بولىدۇ. قىلىدۇ
یۇقىرى سۈپهتلىك ئىچكى . ىغان كهسىپ، مهكتهپنى ئوڭۇشلۇق تالالش، بېكىتىش ئىنتایىن مۇھىمدۇركېلىد

ئامىل بىلهن یۇقىرى سۈپهتلىك تاشقى ئامىل بىرلهشكهندىال ئاندىن شهخسنىڭ ھالىتىدە پارتىالش خاراكتېرىلىك 
  :كهسىپ ۋە مهكتهپنى ئوڭۇشلۇق تالالش ئۈچۈن. بۆسۈش ھاسىل بولىدۇ

ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئهھۋالىڭىز، ئاالھىدىلىكىڭىز، قىزىقىشىڭىز، ئارزۇیىڭىزغا ئاساسهن  بىرىنجى،
  . ئۆزىڭىزگه نىسبهتهن ماس كېلىدىغان بىرمۇنچه كهسىپنى تىزىپ چىقىڭ

شۇڭالشقا سىزنىڭ ئهڭ . كهسىپ ۋە مهكتهپته ئوقۇیدىغان، ئوقۇشنى باشقا ئېچىقىدىغان ئادەم ئۆزىڭىز
 ئارزۇیى، ئهھۋالى، نىشانىنى ئهمهس، ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئهھۋالىڭىز، ئارزۇیىڭىز، ئاۋۋال باشقىالرنىڭ

بولمىسا، ئۆزىڭىزگه ماس كهلمهیدىغان . نىشانىڭىزنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ كهسىپ ۋە مهكتهپ تاللىشىڭىز زۆرۈر
. ال كېلىپ چىقىدۇكهسىپ ۋە مهكتهپنى تالالپ، ئهڭ ئاخىرىدا ئوقۇشنى غهلبىلىك تاماملىیالمایدىغان ئهھۋ

مهسلهن، . شۇڭالشقا كهسىپ، مهكتهپ تاللىغاندا ئهڭ ئاۋۋال ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئهھۋالىڭىزنى ئویلىشىڭ
سىزنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپته قایسى پهندىكى نهتىجىڭىز ئهڭ كۆرۈنهرلىك، سىز قایسى پهنگه یاكى قایسى خىل 

ننى ئۆگهنسىڭىز ئهڭ یاخشى ئۆگىنىپ كېتهلهیمهن، دائىرىگه تېخىمۇ بهك قىزىقىسىز، ئۆزىڭىزنى قایسى په
ئهلۋەتته بهزىلهرنىڭ ئۆگىنىش ئاالھىدىلىكى، ئۆگىنىش قىزىقىشى بىرخىلال بولسا، . دېگهننى ئویلىشىڭ

سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئهھۋال ۋە قىزىقىشىڭىزغا ئاساسهن، شۇنىڭغا . بهزىلهرنىڭ ھهرخىل، ئۇنۋېرسال بولىدۇ
ئۇنىڭدىن كېیىن شۇ كهسىپلهردە ئوقۇش تهلهپ . ىغان كهسىپلهرنى تالالپ، یېزىپ چىقىڭئاالقىدار نۇرغۇنل

  . توشمایدىغانلىقى بىلىپ چىقىڭ-ئۆلچهملىرىگه توشىدىغان... قىلىنغان ساالمهتلىك
بۇیهردە شۇنى ئاالھىدە تهكىتلهیمهنكى، بهزىلهر ئوقۇیدىغان ئادەمنىڭ ئاالھىدىلىكى، قىزىقىشى بىلهن 

 كارى بولماي، ئاللىقانداقتۇر بهزى كهسىپلهرنى جىق پۇل تاپقىلى بولىدۇ، بهزى كهسىپلهرنى پۈتۈنلهي
دەپ قاراپ، ئوقۇماقچى بولغان كىشىنىڭ ئهھۋالىغا پۈتۈنلهي ئۇیغۇن كهلمهیدىغان كهسىپلهرنى ... ئىستىقباللىق

وقۇپ پۈتتۈرگهندىن كېیىن نهتىجىدە شۇ ئوقۇغۇچىغا شۇ كهسىپنى ئوقۇشال ئهمهس، ئ. زورالپ ئوقۇتقۇزىدۇ
ئهمهلىیهتته ھهممه كهسىپنىڭ . نورمال خىزمهتكه ئېرىشىش، نهتىجه قازىنىشنىڭ ئۆزىمۇ بىرگهپ بولۇپ قالىدۇ

. جهمئىیهتته ئۆزىگه تۇشلۇق ئىش تېپىش ئىمكانىیىتى، مۇۋاپپىقىیهت، ئۇتۇق قازىنىش ئىمكانىیىتى بار
ق بولسىمۇ، شۇ ساھهلهردە ھهقىقى یىتىشىپ چىققان ئادەملهر ئىنتایىن جهمئىیىتىمىزدە مهلۇم ساھهدە ئوقۇغانالر جى

. ھهرقانداق ساھهدە تولۇق یىتىشىپ چىققان، نهتىجه قازىنالىغان ئادەملهرگه جهمئىیهت ئىنتایىن ئېھتىیاجلىق. ئاز
 تۆۋەن بىلىش، شۇنداق تۇرۇقلۇق بىر كهسىپنى یهنه بىر كهسىپتىن ئهال بىلىش، بىر كهسىپنى یهنه بىر كهسىپتىن

تهك خاتا ئىشالرنى ھهرگىز سادىر قىلماسلىق ... ئۆگهنگۈچىنىڭ ئاالھىدىلىكى، قىزىقىشىنى قىلچه ئویالشماسلىق
بولمىسا ئۆگهنگۈچىنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئىستىقبالىغا پۈتۈنلهي ئولتۇرۇپ قویىدىغان ئىشالر كىلىپ . كېرەك

 ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش ئهھۋالى، ئاالھىدىلىكى، قىزىقىشى، ئارزۇیى شۇڭالشقا كهسىپ تاللىغاندا ئهڭ ئاۋۋال. چىقىدۇ
  . بویىچه كهسىپ تالالش كېرەك

ئىككىنجى، شۇ سىز تىزىپ چىققان كهسىپلهرنى تهسىس قىلغان مهكتهپلهردىن بىر قانچىنى یېزىپ 

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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  . چىقىڭ
لغان ئۆزىڭىز ئوقۇشنى خاالیدىغان كهسىپنى بىلىپ بولغاندىن كېیىن، شۇ كهسىپنى تهسىس قى

.  دىن كهم بولمىسۇن10تاللىغان مهكتىپىز كهمىدە . مهكتهپلهرنى یېزىپ چىقىپ یهنه بىر تهپسىلى ئویلىشىڭ
كهلمهسلىكىگه قاراپ -ھهرگىزمۇ بىر مهكتهپنى ئۇنىڭ نامىغا قاراپ ئهمهس، شۇ مهكتهپنىڭ سىزگه ماس كېلىش

لۈك ئۇنۋېرستېت، ھهرقایسى پهن  كۈچ100مهكتهپ تالالشتا ئهڭ ئاۋۋال جۇڭگودىكى . تالالش كېرەك
یهنى تهبىئى، ئىجتىمائى، باشقۇرۇش، ئىقتىساد، .  كۈچلۈك ئۇنۋېرستېتنى بىلىپ تالالش كېرەك50ساھهسىدىكى 

بۇنى بىلىش ئۈچۈن تورغا چىقىپ ھهربىر . قانۇن، سانائهت، تىببى، ھهربى ساھهلىرىدىكى داڭلىق ئۇنۋېرستېتالر
جۇڭگودىكى ئالى مهكتهپلهرنىڭ ھازىر ھهممىسى . ى بىلىپ باقسىڭىز بولىدۇساھهدىكى یاخشى ئۇنۋېرستېتالرن

  . شۇڭالشقا تاللىغانكهنسىز یاخشىسىنى تالالڭ. دېگۈدەك ئاساسلىق ئوقۇتۇش تىلى خهنزۇتىلىدۇر
ئۈچىنجى، ئۆزىڭىز یېزىپ چىققان كهسىپ، مهكتهپكه ئاساسهن باشقا یۇقىرى بىلىملىك، سىزگه ئىلھام ۋە 

تهلهیدىغان كىشىدىن شۇ كهسىپ ۋە مهكتهپلهرنىڭ ئهھۋالىنى سۈرۈشتۈرۈپ، ئۆزىڭىزگه ماس یول كۆرسى
  . كهلمهیدىغانلىقىنى بېكىتىڭ- كېلىدىغان

ئۆزىڭىزنىڭ قىزىقىشى بىلهن ئارزۇیى چوقۇم ئهمهلىیهت بىلهن بىرلىشىشى، سىزنىڭ یهنىمۇ بىربالداق 
پ ۋە مهكتهپ توغرىلىق ئۇچرىغانلىكى ئادەمدىن مهسلىھهت سىز كهسى. ئۆرلىشىڭىزگه توغرا پىشاڭ بولۇشى زۆرۈر

سىز مهسلىھهت ئالماقچى بولغان ئادەم چوقۇم . ئېلىۋەرسىڭىز، ئۇالرنىڭ گىپىنى ئاڭالۋەرسىڭىز بولىۋەرمهیدۇ
سىزنىڭ ئاالھىدىلىكىڭىزنى توغرا بایقىیالىغان، سىزگه توغرا یول كۆرسىتىپ بېرەلهیدىغان، ئىلمى، ئهتراپلىق 

ىھهت بېرەلهیدىغان، ئالى مهكتهپ، كهسىپلهر توغرىسىدا ئهتراپلىق چۈشهنچىگه ئىگه بولغان ئادەم بولۇشى مهسل
ئهمما قارار چىقىرىش ھوقۇقى پۈتۈنلهي ئۆزىڭىزدە . سىز شۇ كىشىلهرنىڭ مهسلىھهتىنى ئویلىشىپ كۆرۈڭ. كېرەك

  :مهكتهپ تاللىغاندا. بولۇشى كېرەك
قىلمىغانلىقىنى، شۇ كهسىپكه كىیىنچه -سىپنى تهسىس قىلغانشۇ مهكتهپنىڭ سىز ئویلىغان كه .1

  . یوقىلىقىنى ئویلىشىڭ- ئالمىشىش ئىمكانىیىتىنىڭ بار
ئهلۋەتته سىز ئۆزىڭىزگه ماس كېلىدىغان ھهم بۇندىن كېیىنكى جهمئىیهتته نىسبهتهن بوشلۇق كۆپ، دەپ 

هپنىڭ سىز ئویلىغان كهسىپنى تهسىس قارىغان كهسىپلهرنى تاللىغانكهنسىز، مهكتهپ تاللىغاندا شۇ مهكت
یوقلىقىنى -قىلمىغانلىقىنى، كىیىنچه سىز ئویلىغان شۇ كهسىپكه ئالمىشىش ئىمكانىیىتىنىڭ بار-قىلغان

ئادەتته كۆپىنچه ئالى مهكتهپلهر بهلگىلىمه جهھهتته ئهركىن كهسىپ ئالمىشىشقا یول قویسىمۇ، . ئویلىشىپ كۆرۈڭ
ئىچكىرىدىكى نۇقتىلىق، . هپلهر ئهركىن كهسىپ ئالمىشىشقا ھهرگىز یول قویمایدۇئهمهلىیهتته نۇرغۇن ئالى مهكت

مهسلهن، ئۇ تهلهپلهر سىزنىڭ . ى قویىدۇ بهزى تهلهپلهرنى قویۇپ ئالماشقىلمۇھىم ئالى مهكتهپلهر ئادەتته
قهت سىزنىڭ  پهدەبهزى نۇقتىلىق ئالى مهكتهپلهر. ئۆگىنىش نهتىجىڭىز، ئىقتىسادى ئهھۋالىڭىز دېگهندەكلهر

ئهمما رایونىمىزدىكى ئالى مهكتهپلهردە كهسىپ .  ئالمىشاالیسىزمىشىش تهلىپىگه ماس كهلسىال سىزنهتىجىڭىز ئال
  .ئالمىشىش مۇمكىنچىلىكى ئانچه چوڭ ئهمهس

تاللىغان كهسىپ، مهكتهپنىڭ تهلهپ قىلىدىغان ئىقتىسادى ئۆلچىمىنى، كىتىدىغان تۇرمۇش  .2
  . ائىلىڭىزنىڭ ئىقتىسادى كۆتۈرۈش كۈچىنى ئویلىشىڭپۇلىنى ئۆزىڭىزنىڭ  ھهم ئ

گهرچه ھازىر ھهممه مهكتهپلهر ئوقۇش مۇكاپات پۇلى، ئوقۇش یارىدەم پۇلى تهسىس قىلغان بولسىمۇ، 
سىزنىڭ ئۇ مهكتهپكه بارالىغىنىڭىز ھهرگىزمۇ ئۇ مهكتهپنىڭ چوقۇم . لېكىن بۇ پۇلالرنى تالىشىدىغان ئادەملهر ئىنتایىن جىق

   .شۇڭالشقا ئىقتىسادى ئۆلچهمنى ئویلىشىش كېرەك.  یارىدەم قىالالیدىغانلىقىنى بىلدۈرمهیدۇسىزگه
شۇ مهكتهپنىڭ تهبىئى، ئىجتىمائى مۇھىتى، شۇ مهكتهپ جایالشقان شهھهرنىڭ تهبىئى،  .3

  . ئىجتىمائى مۇھىتىنى ئویلىشىڭ
. ایاتىڭىزدا زور رول ئوینایدۇمهكتهپنىڭ تهبىئى، ئىجتىمائى مۇھىتى سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئوقۇش ھ

گهرچه جۇڭگودىكى ئالى مهكتهپلهرنىڭ ئومۇمى ئهھۋالى ئاساسى جهھهتتىن كۆپ پهرقلهنمىسىمۇ لېكىن ھهربىر 
شۇڭالشقا بۇندىن كېیىن ئۆزىڭىزنىڭ . جایدىكى ئالى مهكتهپلهرنىڭ تهبىئى، ئىجتىمائى مۇھىتى ئوخشىمایدۇ

لىشىڭىزغا پایدىلىق بولغان، سىزگه ئىجابى جهھهتتىن بېرىدىغان ھهرجهھهتتىن یىتىلىشىڭىز، تهرەققى قى
مهكتهپ جایالشقان شهھهرنىڭ تهبىئى، ئىجتىمائى مۇھىتىنىمۇ . تهسىرى جىقراق بولىدىغان مهكتهپلهرنى تالالڭ
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دېگهنلهرنى ئۆلچهم قىلىپ ... ھهرگىزمۇ ئۆیگه یېقىن، چوڭ شهھهر،  تاماقتىن غهم قىلمایمهن. ئویلىشىڭ
بهلكى ئۆزىڭىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ھهرجهھهتتىن ئۇتۇق قازىنىشىڭىزغا زور پهلهمپهیلىك رول . ىماڭتالل

شۇنداقال . ئىجابى تهسىرى كۆپ بولىدىغان شهھهرلهرنى تالالڭ. ئوینىیاالیدىغان مهكتهپلهرنى، شهھهرلهرنى تالالڭ
ىنىڭ جهنۇبىدىكى شهھهرلهرنىڭ ئادەتته تهڭرى تېغ. شۇ شهھهرنىڭ جۇغراپىیىۋى مۇھىتىنىمۇ ئویلىشىڭ

ئهمما پهرق . پهل پهرقلىنىدۇ-شىمالدىكى شهھهرلهرنىڭ ھاۋاسى جهنۇبنىڭكىدىن سهل. كۆپىنچىسىنى بىز بىلىمىز
ئىچكىرى رایونالرنىڭ چاڭجىیاڭ . شىمالنىڭ ھاۋاسى نىسبهتهن سوغۇق، نهمگه مایىل. ئانچه چوڭ ئهمهس

ویى رایونىدىكى شهھهرلهر یاز ۋاقتى ئادەتته دىمىق ئىسسىق بولىدۇ، دەریاسىنىڭ تۆۋەنكى قىسىمىدىكى، دېڭىز ب
بهزى بالىالر . كىچهك ئارقىلىق ئىسسنىلىدۇ-ئىچمهك، كىیىم-قىش ۋاقتى پار بېرىلمهیدىغان بولۇپ، پهقهت یېمهك
ىلىماتى چاڭجىیاڭ دەریاسىنىڭ شىمالىدىكى رایونالرنىڭ ك. بهلكىم بۇنداق ھاۋاغا دەمال كۆنهلمهسلىكى مۇمكىن

شهرقى شىمالنىڭ قىش ۋاقتىدىكى ھاۋاسى نىسبهتهن . بىزنىڭ یۇرتلىرىمىزدىن جىق پهرقلىنىپ كهتمهیدۇ
  . سوغۇق، ئهمما ئىسسىنىش شارائىتىمۇ، تهبىئى، جۇغراپىیىۋى مۇھىتىمى ئىنتایىن یاخشى

ۇشلۇق یېتهرسىز یىغىنچاقلىغاندا، ھهممه مۇھىتنىڭ ئۆزىگه تۇشلۇق ئۆزگىچه ئارتۇقچىلىقى،  ئۆزىگه ت
گهپ شۇ مۇھىتنىڭ ئارتۇقچىلىقىدىن تېخىمۇ پایدىلىنىش، یېتهرسىز تهرەپلىرىنى ئۆزىگه . تهرەپلىرى بار

  . ماسالشتۇرۇپ تۈزىتىش
شۇ مهكتهپنىڭ شۇ كهسىپته بۇندىن كېیىنكى ئۆرلهپ ئوقۇش، چهتئهلگه چىقىش ئىشلىرىڭىزغا  .4

  . بولماسلىقىنى ئویلىشىڭ- پایدىلىق بولۇش
 جۇڭگودىكى ئالى مهكتهپلهرنىڭ ھهممىسى نىسبهتهن یاخشى ئوقۇش پۇرسىتى بهرسىمۇ، لېكىن گهرچه

بهزى ئالى مهكتهپلهرنىڭ ئۆرلهپ ئوقۇش، چهتئهلگه چىقىپ ئوقۇش ئىشلىرى باشقا مهكتهپ، شهھهرگه 
 بولغان شۇ مهكتهپلهردە نۇرغۇنلىغان ئىمتىھان، تۇنۇشتۇرۇش نۇقتىلىرى. نىسبهتهن ئوڭاي بولغان بولىدۇ

ھهتتاكى بهزى مهكتهپلهر چهتئهللهردىكى داڭلىق مهكتهپلهر بىلهن بىرلىشىپ ھهمكارلىق تۈرىدە تولۇق . بولىدۇ
بۇ تۈرنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، سىز . كۇرس، ئاسپرانت ئوقۇغۇچىالرنى تهربىیىلهش تۈرىنى تهسىس قىلغان

پىڭىزدە ئوقۇیسىز، مهلۇم قىسىمىنى چهتئهلدىكى مهكتهپلهردە ئاسپرانتلىقنىڭ مهلۇم قىسمىنى ئۆز مهكتىتولۇق كۇرس یاكى 
ھهرئىككى . ئوقۇیسىز، ئهڭ ئاخىرىدا ھهرئىككىلى مهكتهپنىڭ، دۆلهتنىڭ ئورتاق ئېتراپ قىلغان گۇۋاھنامىسىگه ئېرىشىسىز

تهییارلىق قىلىش بۇنىڭغا ئوخشاش پایدىلىق ئۇچۇرالرنىمۇ ئویلىشىش ھهم . دۆلهتته ئىشلهش پۇرسىتىگىمۇ ئېرىشهلهیسىز
  . كېرەك

شۇ مهكتهپ، شهھهرنىڭ سىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى ئۇنۋېرسال یىتىلىشىڭىز، تهرەققىیاتىڭىزغا  .5
  . كۆپلىكىنى ئویلىشىڭ- پایدىلىق تهرەپلىرىنىڭ ئاز

ئۇنۋېرسال یىتىلىشىڭىز، تهرەققىیاتىڭىزغا پایدىلىق تهرەپلهر دېگهندە، سىزنىڭ كېیىنچه شۇ شهھهرلهردە 
. كۆپلىكى قاتارلىقالردۇر-ىن سىرت بىلىم، ئۇچۇر، یېڭىلىقالر بىلهن تۇنۇشۇش پۇرسىتىڭىزنىڭ ئازمهكتهپت

جۇڭگودىكى داڭلىق ئالى مهكتهپلهردە ھهرخىل شهكىلدىكى ئوقۇغۇچىالرغا پایدىلىق لېكسىیه، نۇتۇقالر 
ىالرنىڭ یىتىلىشىگه بۇنداق پائالىیهتلهرنىڭ كۆپلهپ ئېلىپ بېرىلىشىمۇ ئوقۇغۇچ. ئویۇشتۇرۇپ تۇرىلىدۇ

  . پایدىلىقتۇر
بهزى ئوقۇغۇچىالر مۇبادا مۇۋاپىق كۆرسه تولۇق كۇرسنى بىۋاسته چهتئهلدە ئوقۇشنى  .6

  . ئویالشسىمۇ بولىدۇ
چهتئهلدە ئوقۇش ھهرگىزمۇ ھهرجهھهتتىن یولى بار، ئىقتىسادى ئهھۋالى پهۋقۇلئاددە یاخشى كىشىلهرگىال 

ئادەتته چهتئهلدە تولۇق كۇرستا ئوقۇشنىڭ . ت ھهم قورقۇنچلۇق ئىش ئهمهسمۇۋاپىق كېلىدىغان، ئاللىقانداق یا
. جۇڭگودىكى كۆپ قىسىم مهكتهپلهردە ئوقۇشقا قارىغان ئوقۇتۇش سۈپىتى ۋە ئۈنۈمى نىسبهتهن یاخشى بولىدۇ

كهت ۋە ئىقتىسادى تهلىپىمۇ كۆپ بولمىغان مهملى. بولۇپمۇ بىز ئۇیغۇرالرغا نىسبهتهن تېخىمۇ بهك ماس كېلىدۇ
ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ئادەتته جۇڭگودىكى ئالى مهكتهپلهرگه قارىغاندا ئوقۇش . ئالى مهكتهپلهرمۇ ئىنتایىن جىق

، ئۈنۈمى یۇقىرى، ئوقۇش ۋە تۇرمۇش خىراجهت پۇلى كۆپ ) یىلغىچه5 یىلدىن 3ئادەتته (ۋاقتى قىسقا
ئوقۇپ چىققاندىن كېیىنكى نهزەر دائىرىسى، پهرقلهنمهیدۇ، ئىش تېپىش پۇرسىتى، ئۆرلهپ ئوقۇش پۇرسىتى جىق، 

شۇڭالشقا ئۆزىدە ئىشهنچى بار، ئائىله كىرىمى نىسبهتهن . بىلىم ساپاسى نىسبهتهن كهڭ ھهم یۇقىرى بولىدۇ
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 

گهندىن تهپسىلى ئىشلى
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

ئوتتۇراھال مهسلهن یىللىق كىرىمى تۆت تۈمهن یاكى ئۇنىڭدىن یۇقىرى كىرىمگه ئىگه بولغان كىشلهر ئویلىشىپ 
رىلىق تهپسىلى خهۋەرگه ئېرىشىشنى ئارزۇلىغان كىشىلهر توردىن شۇنىڭغا ماس خهۋەرلهرنى بۇ توغ. كۆرسه بولىدۇ

  . ئاختۇرۇپ كۆرسه بولىدۇ
  

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، بۇ قېتىملىق لېكسىیىدىن قانداق ئهمهلى بىلىملهرنى ھىس قىلدىڭىز ھهم بىلىۋالدىڭىز؟
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  ى لېكسىیهئون بهشىنج
  
  

  نى قانداق ئۆتكۈزۈشئوتتۇرا، ئالىي مهكتهپ ھایاتى
 

كۆپىنچه كىشىلهر ئوتتۇرا مهكتهپ ھایاتىنى قانداق ئۆتكۈزۈش كېرەكلىكىنى ئالى مهكتهپكه چىققاندىن 
ھالبۇكى ئالى مهكتهپ تۇرمۇشىنى قانداق ئۆتكۈزۈش كېرەكلىكىنى بولسا ئالى مهكتهپنى . كېیىن ھىس قىلىدۇ

مهكتهپ، ئالى مهكتهپتىكى ۋاقتىدا شۇ مهزگىللىك ھایاتنى یۇ، ئوتتۇرا -پۈتتۈرۈپ بولغاندىن كېیىن ھىس قىلىدۇ
قانداق ئورۇنالشتۇرۇش توغرىسىدا تۈززۈك بىر ئادەمدىن نىسبهتهن ئهتراپلىق، توغرا بولغان چۈشهنچىگه، بىلىمگه 

ئوتتۇرا، ئالى مهكتهپ ھایاتىنىڭ قانداق ئۆتۈشى شۇ كىشىنىڭ بۇندىن كېیىنكى ھایاتىنىڭ . ئېرىشهلمهیدۇ
ئاساسنىڭ قانداقلىقى ھایاتنىڭ قانداقلىقىنى . لۇق، مهغلۇبىیهتلىك ئۆتۈشىگه مۇھىم ئاساس بولىدۇئۇتۇق

ئهمما ئۇ باشقا . ئوتتۇرا، ئالى مهكتهپ ۋاقتىمۇ شۇنداق ئاتقان ئوق. ۋاقىت گویاكى ئاتقان ئوق. بهلگىلهیدۇ
 بۇندىن كېیىنكى ھایاتنىڭ نهچچه ئون چۈنكى ئوتتۇرا، ئالى مهكتهپتىكى بىر كۈن. ھهرقانداق چاغقا ئوخشىمایدۇ

شۇڭالشقا ئۇنىڭ مۇھىملىق . كۈنى، مهكتهپتىكى بىر یىل كېیىنكى ھایاتتىكى نهچچه یىلنى بهلگىلهیدۇ
بولۇپمۇ مهكتهپته . ئانا، ئوقۇتقۇچى تونۇپ یهتمىكى زۆرۈر-دەرىجىسىنى ھهربىر مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى، ئاتا

ئالى مهكتهپ ھایاتى شۇنداق ئۆتۈشى كېرەككى، بۇ بۇندىن كېیىنكى -ائوتتۇر. ئوقۇۋاتقان ھهربىر ئوقۇغۇچى
نهچچه ئون یىللىق ھهتتاكى ئۆمۈرلۈك ھایاتقا پۇختا ئاساس بولىدىغان ئۇنۋېرسال ساپا، ئۇنۋېرسال ئىقتىدار، 

شى مهخسۇس بىلىملهرنى ئۆگىنىش بىلهن، ھایات توغرىسىدا ئهھمىیهتلىك دۇنیا قاراش یىتىلدۈرۈش بىلهن ئۆتۈ
ھهۋەسلهرنىڭ قۇربانى بولۇپ كهتمهسلىكى -ھهرىكهتلهر، ئارزۇ-كېرەككى ھهرگىزمۇ ئهھمىیهتسىز، مهززىسىز ئىش

ئالى مهكتهپ تۇرمۇشىنى قایتا -چۈنكى باشقا ۋاقىتتا بۈگۈنلۈك ئىشنى ئهته قىلغىلى بولغىنى بىلهن ئوتتۇرا. كېرەك
 تىلهپ ئارزۇلىسىمۇ  قېتىم مىڭنى، ئېسىل پۇرسهتلهرنىق چاغشۇنداق یاشلى. ئهسلىگه قایتۇرۇۋالغىلى بولمایدۇ

ئالى مهكتهپنى ئىنتایىن یاخشى ئۆتكۈزۈشنى ھهربىر -شۇڭالشقا ئوتتۇرا. قایتا ھهرگىز ئالدىمىزغا كهلمهیدۇ
ئۇستازالرنىڭ، جهمئىیهتتىكى -ئانا، ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىغا بىلدۈرۈش ھهربىر مهسئۇلىیهتچان، مېھىربان ئاتا

تۆۋەندە مهن ئۆزۈمنىڭ ئوتتۇرا، ئالى . تچان كىشىلهرنىڭ باش تارتىپ بولمایدىغان مهسئۇلىیىتىدۇرمهسئۇلىیه
  .مهكتهپ ھایاتىمدا ھىس قىلغانلىرىم بویىچه قاراشلىرىمنى ئېیتىمهن

  ئوتتۇرا مهكتهپ ھایاتى توغرىسىدا
پ، بۇ جهریاندا مهكتهپته ئوتتۇرا مهكتهپ بالىالرنىڭ ھهرجهھهتتىن یىتىلىشكه قهدەم باسقان ۋاقتى بولۇ

تهربىیه ئېلىشتىن باشقا تۇرمۇش، ھېسسىیات، تۇرمۇش جهھهتته نۇرغۇن مهسلىلهرگه -مۇنتىزىم كىتابى تهلىم
ئانىغا، یاكى ئوقۇتقۇچى -بۇنداق مهسىلىلهرنى یاكى ئاتا. یولۇقىدۇ، نۇرغۇن مهسلىلهرنى ھهل قىلىشتا گاڭگىرایدۇ

بهزىلهر بۇنداق مهسىلىلهرنى ئۆزى .  باش قېتىنچىلىقلىرىغا مۇپتىال بولىدۇئۇستازلىرىغا ئېیتىیالماي، نۇرغۇن
ئۆزلىكىدىن ئۆگىنىش جهریانىدا ئۆزىدە ساغالم، توغرا بولغان دۇنیا قاراش تۇرغۇزۇش ئارقىلىق ھهل قىلىپ، 

ھایاتىغا ئېنىق نىشان، ئېنىق مهقسهد بىلهن پىالنلىق ئىلگىرىلهپ بۇندىن كېیىنكى ئۇتۇقلۇق ئالى مهكتهپ 
ئانا، ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ بېسىمىدا یهنىال ئۆگىنىش قىلىۋەرسىمۇ، لېكىن -یهنه بهزىلهر ئاتا. ئاساس سېلىۋاالالیدۇ

خاراكتېر، تۇرمۇش ئادەتلىرىنى -ئالى مهكتهپكه بارغاندىن كېیىنال ئۆزىدە بۇرۇن ئىپادىلهنمىگهن ھهرخىل مىجهز
پهیدا . اتىنى كۆڭۈللۈك، نهتىجىلىك، ئهھمىیهتلىك ئۆتكۈزۈش كېرەكشۇڭالشقا ئوتتۇرا مهكتهپ ھای. ئىپادىلهیدۇ

  . بولغان ھهرخىل مهسىللهردىن ئۆزىنى قاچۇرماي سوغۇققانلىق بىلهن ئۆز ۋاقتىدا ھهل قىلىۋېتىش الزىم
ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇغۇچىالر چوقۇم ئاساسلىق دىققىتىنى ئۇنۋېرسال بىلىم، ئىقتىدار یىتىلدۈرۈشكه ئاساس 

لىش، توغرا بولغان دۇنیا قاراشنى یىتىلدۈرۈشكه قارىتىشى، ئالى مهكتهپتىكى كۆڭۈللۈك ھایات ئۈچۈن یاخشى سې
ئهلۋەتته ئوقۇش جهریاندا ھهرتۈرلۈك مهسلىلهرگه یولۇقىدىغانلىقى، نۇرغۇن ئىشالرنىڭ یۈز . ئاساس سېلىشى الزىم
كى، بىلىم ئېلىشتىن، ئوقۇشتىن سىرت ئىشالر لېكىن شۇنى ئېنىق تۇنۇپ یىتىش كېرەك. بېرىدىغانلىقى ئېنىق

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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ئهلۋەتته بىلىم ئېلىش، ئوقۇش دەماللىققا . بىلهن ھهقىقى كۆڭۈللۈك، ئهھمىیهتلىك ھایاتقا ئېرىشكىلى بولمایدۇ
لېكىن ئوقۇشنىڭ ئۆزىمۇ ئهمهلىیهتته ئىنتایىن كۆڭۈللۈك، قىزىقارلىق، . باشقىالرغا سهل تهس كېلىدۇ

بۇ یهردە قایتا . ۆگىنىش توغرىسىدا ئۆگىنىش ھهققىدىكى لېكسىیىدە تهپسىلى توختالدىمئ. ئهھمىیهتلىك ئىشتۇر
ئوتتۇرا مهكتهپته ھهقىقى كۆڭۈللۈك ئىش بىلىم ئېلىش، ئۆگىنىش قىلىش، . ئهسكهرتىپ ئولتۇرمایمهن

ىلدۈرۈش، مهكتهپتىكى ئۇنۋېرسال ئىجتىمائى پائالىیهتلهرگه قاتنىشىپ ئۆزىدىكى نۇرغۇن ئىقتىدارالرنى یىت
ئىجىل ئۆتۈپ، ئۆزىنىڭ خاراكتېر مىجهزىنى تېخىمۇ بهك -نامایهن قىلىش، ساۋاقداشالر بىلهن ئىناق

ئهلۋەتته، ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ئاساسلىق تېما یهنىال ئالى مهكتهپ ئىمتىھانىغا تاقابىل . ساغالمالشتۇرۇشتۇر
شنى ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ بىرىنجى یىللىقىدىنال شۇڭالشقا ئالى مهكتهپ ئىمتىھانىغا تهییارلىق قىلى. تۇرۇشتۇر

ھهرگىزمۇ مهكتهپنىڭ ئۈچىنجى یىللىققا چىققاندىن كېیىنكى بىر تۇتاش تهییارلىقىغا قاراپ . باشالش كېرەك
ھهربىر یىللىقتا شۇ یىللىقتا ئۆتۈلىدىغان دەرسلىك، بىلىملهرنى ئاساس قىلىپ . ئولتۇرماسلىق كېرەك

شۇڭالشقا ئالى مهكتهپ ئىمتىھانىغا تهییارلىق قىلىشنى . پ ئىمتىھان سۇئاللىرى بولىدۇچىقىرىلىدىغان ئالى مهكته
ئىمتىھانغا پهقهت پۇختا تهییارلىق قىلغاندىال ئاندىن یاخشى نهتىجىگه . بىرىنجى یىللىقتىنال باشالش كېرەك

ۇرۇش ئۈچۈن، ئىمتىھانغا ئىمتىھانغا تاقابىل ت. (بۇنىڭغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك. ئېرىشكىلى بولىدۇ
ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئالىي مهكتهپ .) تاقابىل تۇرۇش لېكسىیىسىدىكى تهپسىلى مهزمۇنغا قاراڭ

ئىمتىھانىغا تهییارلىق قىلىشنى باشالش بىلهن بىرگه یهنه مهكتهپ ئویۇشتۇرغان ھهرخىل ئىجتىمائى 
ئاكتىپ قاتنىشىش، ئۆزىدە باشقىالر بىلهن ئهپ پائالىیهتلهرگه، كۇرژىكالرغا، كىچىك جهمئىیهتلهرگه 

ئۆتهلهیدىغان، ھهرخىل ئىجتىمائى ئىشالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقاالیدىغان خاراكتېر، ئىقتىدار یىتىلدۈرۈش 
بىر ئادەم قانچه جانلىق، جۇشقۇن، تېتىك بولغانسىرى ئۇنىڭ ھهممه جهھهتتىكى یوشۇرۇن ئىقتىدارى . كېرەك

شۇڭالشقا ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى چوقۇم جۇشقۇن، تېتىك، دادىل، . رى بولىدۇتېخىمۇ زور دەرىجىدە جا
قائىدىلىك بولغانلىق دەپ -جۈرئهتلىك، ساغالم بولۇشى، ھهرگىزمۇ یاسالمىلىق، ساختا تارتىنىشنى ئهدەپ

انلىق، ساغالم ئالى مهكتهپكه یۇقىرى نومۇر ئېلىپ ئۆتكهن، ھهرجهھهتتىن جۇشقۇن، ج. چۈشىنىۋالماسلىقى كېرەك
ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهكتهپ » تارتىنجاق«یىتىلگهن ئوقۇغۇچىالرمۇ یاكى تۆۋەن نومۇر ئېلىپ ئۆتكهن، ئاللىقانداق 

سىز ئۆزىڭىزگه . ئوخشاش، گهپ شۇ ۋاقىتتىن كىمنىڭ ئهڭ یاخشى، ئهڭ ئۈنۈملۈك پایدىلىنىشىدا-ۋاقتى ئوپمۇ
ىق، جۈرئهتلىك، دادىللىق بىلهن تامامهن یاخشى توغرا نىشان، ئىلمى قاراشنى یىتهكچى قىلىپ، جانل

شۇڭالشقا ئوتتۇرا مهكتهپ ھایاتىدىال توغرا بولغان ھایات نىشانى، مهقسىدى، دۇنیا قارىشى . ئىلگىرلىیهلهیسىز
ئۆزىدە چوقۇم توغرا ئىشنى سىناپ بېقىشقا جۈرئهت قىالالیدىغان روھ ۋە ئۆزى مۇستهقىل تۇرمۇش . تىكلهش الزىم

  . ىقتىدارىنى یىتىلدۈرۈش كېرەككهچۈرۈش ئ
  ئالى مهكتهپ ھایاتى توغرىسىدا

ئالى مهكتهپ ھهممىمىزگه تۇنۇشلۇق بولغاندەك نۇرغۇن كىشىلهر، نۇرغۇن ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى 
ئۆتۈشنى، ئوقۇشنى ئارزۇلىغان مهكتهپلهر بولۇپ، ئهینى ۋاقىتتا ھهممه چوڭ بىلىدىغان ئاز ساندىكى ئالى مهكتهپ 

بۇرۇن ئالى مهكتهپكه . وقۇغۇچىلىرى بۈگۈنگه كۈنگه كهلگهندە كۆپىیىپ ئومۇملىشىش باسقۇچىغا كىردىئ
كىرىش تهس بولغاچقا نۇرغۇن كىشىلهر پهقهت ئالى مهكتهپكه ئۆتسهمال بولىدىغۇ، ھهممه ئىش ھهل بولىدۇ، دەپ 

ئهمما بۇیهردە ئاالھىدە . ساقلىنىقلىقھازىرمۇ بۇخىل قاراش ھېلىھهم نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ كاللىسىدا . ئویالیتى
تهكىتلهیدىغىنىم ئالى مهكتهپ ئهمدى ھهرگىزمۇ كىرمهك تهس، ئوقۇماق ئاسان، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاسان جاي 

. بهلكى كىرىش ئاسان، ئوقۇش تهس، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئۇندىن ئۆته تهس بولۇپ كېتىپ بارغان جاي. ئهمهس
دىكى كىشىلهرگه بېرىلىشتىن ھازىرقى كۆپ ساندىكى كىشىلهرگه مهنسۇپ ئوقۇش پۇرسىتى بۇرۇنقى ئاز سان

ھالبۇكى، ئالى مهكتهپكه . ئالى مائارىپتىن نۇرغۇن یاشالر بهھىرلىنىش پۇرسىتىگه ئىگه. بولۇشقا قاراپ یۈزلهندى
كېیىنكى ئالى مهكتهپ پهقهت بۇندىن . ئۆتۈش مهسلىنىڭ ھهل بولغىنى ئهمهس، بهلكى مهسلىنىڭ باشالنغانلىقى

سىزنىڭ ئالى مهكتهپنى قانداق . ھهرگىزمۇ ئاخىرقى قهدىمى ئهمهس. ھایاتقا ئۇل سېلىشنىڭ بىرىنجى قهدىمى
ئۆتكۈزۈشىڭىز بۇندىن كېیىنكى ھایات، تۇرمۇشىڭىزنىڭ قانداق ئۆتۈشىنى بهلگىلهیدىغان بىر مۇھىم ئامىل 

همئىیهتته ئىقتىدارلىق ئىقتىساس ئىگىلىرى بولۇپمۇ بۈگۈنكىدەك ئوقۇش پۇرسىتى كۆپهیگهن، ج. بولۇپ قالدى
یىتىشمهیۋاتقان، كۆپۈك كىشىلهر جىقىیىۋاتقان بۇ دەۋردە، سىزنىڭ ئالى مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ ھهقىقى ئىقتىساس 
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. ئىگىسىگه ئایلىنىش یاكى كۆپۈك ئادەمگه ئایلىنىشىڭىزنى دەل ئالى مهكتهپنى قانداق ئۆتكۈزۈشىڭىز بهلگىلهیدۇ
تۇغقانلىرىمنىڭ یولى بار، قانداقال قىلىپ ئوقۇش -ئانام یاكى ئۇرۇق- دەیدىغاندۇ، مېنىڭ ئاتابهزىلهر بهلكىم

بۇخىلدىكى یاشالرغا دەیدىغىنىم شۇكى، . پۈتتۈرۈپال بارسام بولىدۇ، دەپ ئۆزىنىمۇ، ئۆزگىنىمۇ ئالدىشى مۇمكىن
پهقهت . غىمۇ كاپالهت بېرەلمهیدۇھازىرقى زاماندا ھېچكىم ھېلىغۇ سىزنىڭ تۇرمۇشىڭىزكهن، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشى

سىز ئۆزىڭىزدە مهیلى نهگىال بارسا، نېمىال ئىش قىلسا چوقۇم شۇ ئىشنىڭ ھۆددىسىن تولۇق چىقاالیدىغان بىلىم، 
. قىممىتىڭىز، ھۆرمىتىڭىز بولىدۇ-ئىقتىدار ھازىرلىغىنىڭىزدىال ئاندىن سىزنىڭ باشقىالرنىڭ ئالدىدا قهدىر

ئانا، - ئالى مهكتهپ ھایاتىنى قهدىرلىمهي ئۆتكۈزىۋېتىپ، كىیىنچه ئاتائىسىڭىزدە مهھكهم تۇرسۇن،
سىز بۇ نومۇسلۇق . تۇغقانلىرىڭىزنىڭ ئالدىدا یولۇمنى مېڭىڭالر دىیىشتىنمۇ ئۆته نومۇس ئىش یوق-ئۇرۇق

هت لېكىن شۇنىڭغا قهتئىي ئىشىنىڭكى، سىزدە پهق. ئىشنىڭ نهقهدەر ئېغىرلىقىنى ھىس قىلىپ یىتىشىڭىز كېرەك
چوقۇم، دەیدىغان قهتئىي ئىرادە، نىیهت ۋە نىشان، ئهمهلى ھهرىكهت بولسىال سىز چوقۇم نۇرغۇنلىغان نهتىجىلهرنى 

شۇڭالشقا ئالى مهكتهپ ھایاتىنى چوقۇم . تۆھپه یارىتاالیسىز-قازىناالیسىز، باشقىالرغا، جهمئىیهتكه ئهجر
  . مۈرلۈك ھایاتىڭىزنىڭ ئاساسى قىلىشىڭىز كېرەكقهدىرلهش، ئۇنى كېیىنكى نهچچه ئون یىللىق، ھهتتاكى ئۆ

بىرىنجى، ئالى مهكتهپته یالغۇز كىتابى بىلىمال ئهمهس، ئادەم بولۇشنىمۇ ئۆگىنىش، ئۆزىدە ئۇنۋېرسال 
  . ساپا یىتىلدۈرۈش كېرەك

كۆپچىلىكنىڭ ھهممىسىگه ئایان، ئالى مهكتهپ ئاساسلىق كىتابتىكى كهسپى بىلىملهرنى ئۆگىنىدىغان 
 لېكىن بۇیهردە شۇنىمۇ تهكىتلهیمهنكى، بىر الیاقهتلىك ئىقتىساس ئىگىسى كىتابى كهسپى بىلىمنىمۇ، ئادەم .جاي

ئالى مهكتهپ ھایاتىدىكى ئاساسلىق ۋاقىت ھهم . بولۇشنىمۇ بىلىشى ئۆزىدە ئۇنۋېرسال ساپا یىتىلدۈرۈشى كېرەك
ققا، ساالمهتلىككه مهبلهغ سېلىش بىلهن خوراملى-ئىقتىساد چوقۇم كهلگۈسىدىكى ئۇتۇقلۇق ھایاتقا، خۇشال

  . ئۆتۈشى كېرەك
  .  دەرىجىنى ئېلىڭ-8بىرىنجى یىللىقتا خهنزۇتىلى سهۋىیه ئىمتىھانىدا كهمىدە 

مۇبادا سىز تۇنجى یىلى بېرىپال ئاساسلىق ئۆگىنىش نىشانى ۋە پىالنى تۈزۈپ، ھهرىكهتلهنسىڭىز، ئىزچىل 
 دەرىجىنى ئااللىغۇدەك -8هنزۇتىلى سهۋىیه ئىمتىھانىدا كهمىدە داۋامالشتۇرسىڭىز، بىر یىل ئىچىدىال خ

باشقا بوشاڭ، ئاغزىدا شهھهر . ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس، دەپ قارىماڭ. بۇ تامامهن مۇمكىن. ئۆگىنهلهیسىز
سىز . ھهركىم قىلسا ئۆزىگه. بالىالرنى دورىماڭ» نوچى«ئالىدىغان، قولىدىن ئهمهلى ئىش كهلمهیدىغان، ئاتالمىش 

مۇبادا خهنزۇتىلى سهۋىیىڭىز یاخشى بولغان بولسا، كهچكىچه ئۆزىڭىزنىڭ خهنزۇتىلى . چوقۇم قىالالیسىز
سهۋىیىسىنى باشقىالرغا داڭالپ، ئۆزىڭىزنى بهك بىلىدىغان بالىدەك ھىس قىلىپ كهتمهڭ، چۈنكى ئېنگىلىزتىلى 

ىز، تېخىمۇ كۆپ ئىشالرنى قىلىپ ئۈلگۈرىشىڭىز ۋە باشقا تىلالر، باشقا تېخنىكىالرنى بىلىشىڭىز، تولۇق ئېگهللىشىڭ
ھهۋەسلهرگه، ئولتۇرۇش، سورۇنالرغا ۋاقىت، زېھىن، ئىقتىساد -ھهرگىزمۇ ئایىغى چىقماس قۇرۇق ئارزۇ. زۆرۈر

چۈنكى ئالى مهكتهپ ھایاتىڭىزدىكى بىر كۈنىڭىز كېیىنچه نهچچه یۈز كۈنىڭىزنى . سهرپ قىلىپ یۈرمهڭ
هپ چېغىڭىزدىكى كىچىككىنه ئىقتىساد بۇندىن كېیىنكى غایهت زور ئىقتىسادنى شۇ ئالى مهكت. بهلگىلهیدۇ
ئانىسىنىڭ، باشقىالرنىڭ چاپىنىدا تهرلىنىدىغان -شۇڭالشقا كهچكىچه باشقا تىرىشمایدىغان، ئاتا. بهلگىلهیدۇ

  . چوقۇم ئۆگىنهلهیسىز. بالىالرنى دورىماڭ
بىر یىللىق تىل ئۆگىنىش . هقسهد بىلهن ئۆتكۈزۈڭھهركۈنىڭىزنى ئېنىق نىشان، ئېنىق پىالن، ئېنىق م

بولمىسا باشقىالرغا ئوخشاش پۈتۈن ئالى مهكتهپ ھایاتىڭىزنى، ھهتتاكى پۈتۈن . پۇرسىتىڭىزنى قهتئىي قهدىرلهڭ
. ئهلۋەتته ئۆگىنىش توغرىسىدا ئایرىم لېكسىیىدە توختالدىم. ھایاتىڭىزنى پۇشایمان بىلهن ئۆتكۈزۈپ قالىسىز

ئهلۋەتته كىتابى . مهلىیهتته ھهرقانداق ئىشتىن خۇشاللىنارلىق، قىزىقارلىق، ئهھمىیهتلىك ئىشتۇرئۆگىنىش ئه
. بىلىمنى ئۆگىنىش بىلهن بىرگه باشقا ئىجابى، پایدىلىق ئىجتىمائى پائالىیهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىپ بىرىڭ

بولمىسا بۇ تىل . ىلىۋېتىشىڭىز كېرەكئىسىڭىزدە بولسۇن، بىرىنجى یىللىقتا چوقۇم خهنزۇتىلى مهسلىڭىزنى ھهل ق
شۇڭالشقا ئىالج بار . دېگهن، خۇددى بىر غایهت زور تاشتهك یهلىكىڭىزنى بېسىپ، یۈرىكىڭىزنى مۇجۇپ تۇرىدۇ

  . چوقۇم ئۆگىنهلهیسىز. غهیرەت قىلىڭ. بۇخىل مۇجۇشتىن بىركۈنمۇ بۇرۇن قۇتۇلغان یاخشى
  .  دەرىجىدىن ئۆتۈڭ-4 ئىمتىھانىدا كهمىدە ئىككىنجى یىللىقتا ئالى مهكتهپ ئېنگىلىزتىلى

لېكىن بۇ یهردە مهن ھهرگىز ئادەتتىكى كىشىلهرگه گهپ . بۇ تازا مۇمكىن بولمایدىغاندەك قىلىدۇ



  لېكسىيه17ھاياتىڭىزدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدىغان 

 86 

مېنىڭ بۇ گهپلىرىمنى ئاڭلىغانالر چوقۇم ھایاتىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۆڭلىگه . قىلمایۋاتىمهن
.  ھهقىقى خۇشاللىققا، ھهقىقى ئهھمىیهتكه تولدۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانالردۇرپۈككهنلهر، ھایاتنى ھهقىقى مهنىگه،

چۈنكى  نهزىرىیه جهھهتتىن بىر . شۇڭالشقا، مۇمكىن ئهمهس، دەیدىغان قاراشنى كاللىدىن قهتئى تازىالش كېرەك
یۈرۈش لېكسىیىلهرنى ئهمما سىز بۇ بىر . یىلنىڭ ئىچىدىال بىر تىلنى خېلى یۇقىرى سهۋىیىدە ئېگهللىگىلى بولىدۇ

سىز پهقهت مۇقۇم نىشان بېكىتىپ، پىالن تۈزۈپ، ئهمهلى . تىڭشىغانكهنسىز، سىز چوقۇم قىالالیسىز
  . ھهركۈنى پىالن بىلهن ھهرىكهت بىلهن ئۆتۈڭ. ھهرىكهتلهنسىڭىزال قالغان ئىشتا ھهرگىز چاتاق یوق

 دەرىجىنى ۋە كومپیۇتېر دەرىجه -6ىدە ئۈچىنجى یىللىقتا ئالى مهكتهپ ئېنگىلىزتىلى ئىمتىھانىدا كهم
  . دەرىجىنى ئېلىڭ-3، - 2ئىمتىھانىدا 

سىز چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىڭىزدىن بۆسۈش ھاسىل . دەیدىغان گهپ یهنىال یۇقارىقىدەك
چۈنكى جهمئىیهت دەل سىزگه ئوخشاش نۇرغۇن . قىلىشىڭىز، ھهتتاكى باشقىالرغا ئۈلگه بولىشىڭىز كېرەك

  . سىزلىكنى مۇمكىنچىلىككه ئایالندۇراالیدىغان یاش سۈپهت كىشىلهرگه مۇھتاجمۇمكىن
  . ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ، ئېنگىلىزتىلىدا خېلى یۇقىرى سهۋىیىگه یىتىڭ TOEFLا تۆتىنجى یىللىقت

ئالى مهكتهپ، یاشلىق ھهرگىزمۇ باشقىالر ئېیتىپ ئۆتكهندەك ئهھمىیهتسىز . تىرىشىڭ، ھهرىكهتلىنىڭ
سىزنىڭ ھهربىر كۈنىڭىز، ھهربىر سائىتىڭىز . كۈلۈپ یۈرۈیدىغان ۋاقىت ئهمهس-ردىال بىغهملهرچه ئویناپسورۇنال

خوراملىقتا، ھهقىقى ئهھمىیهتلىك نهتىجىلهردە ئۆتۈشى -چوقۇم دائىم جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ كهیپىیاتتا، خۇشال
  . بىرەر تىلنى ئۆگىنىش ئهمهلىیهتته ئانچىۋاال تهس ئهمهس. كېرەك

  . ئىمتىھانى بىرىڭGREشىنجى یىللىقتا به
بۇ یىلى ئاساسلىق، بۇندىن كېیىنكى تېخىمۇ یۇقىرى ئۆرلهپ ئوقۇشىڭىزغا یاكى خىزمهت تېپىشىڭىزغا 
تهییارلىق قىلىدىغان مهزگىل بولۇپ، مۇبادا ئائىلىڭىزدە ئىقتىسادقا نىسبهتهن زۆرۈر ئىھتىیاج بولمىسىال، سىز 

بولسا، چهتئهللهردە ئوقۇش مۇكاپاتى ئېلىپ . زىققان ساھهدە تېخىمۇ یۇقىرىالپ ئوقۇڭئۆزىڭىز خالىغان، ئۆزىڭىز قى
چۈنكى جهمئىیهت دەل سىزگه . ئوقۇشقا، ھهربىر ساھهدە خهلقئارا سهۋىیىگه یېقىنلىشىشقا ھهرىكهت قىلىڭ

ى نهچچه سىزگه ئوخشاش كىشىلهرال نهگىال بارسۇن، چوقۇم ئۆزىنىڭ قىممىتىن. ئوخشاش یاشالرغا مۇھتاج
ھهقىقى ئادەمگه خاس ھۆرمهتته، ئىززەتته یاشىیاالیدۇ، . ھهسسه ئاشۇرۇپ، نهچچه ھهسسه قىممهت یارىتاالیدۇ

  . ھایاتىدىن ھهقىقى خۇشاللىق، مهنه تاپاالیدۇ
بولسا كىتاب ئوقۇشتىنمۇ، . ئىككىنجى، ئالى مهكتهپته كىتاب ئوقۇش بىلهنال ئىش ھهل بولمایدۇ

  . لىیهتلهرگه قاتنىشىشتىنمۇ خۇشاللىق، نهتىجه پهیدا قىلىڭپایدىلىق ئىجابى پائا
شۇڭالشقا سىز یالغۇز كىتاب بىلهن . شۇنىڭ بىلهن بىرگه جهریانمۇ مۇھىم. نهتىجه، نىشان ئهلۋەتته مۇھىم

ئۆگهنگىنىڭىزنى تۇرمۇش ئهمهلىیىتىڭىزدە قوللىنىڭ، بولسا پایدىلىق . ئهمهلىیهتنى جانلىق بىرلهشتۈرۈڭ
  . ، ئىقتىسادى ئۈنۈم یارىتىشقا تىرىشڭئىجتىمائى

ىنى ئارام 10%ىنى یهنىال مهبلهغ سېلىشقا، 90%ئۈچىنجى، ئالى مهكتهپتىكى ۋاقىت ۋە ئىقتىسادنىڭ 
  . ئېلىشقا ئىشتىلىڭ

كهلمهس ئورۇنغا، -ئۇنى ھهرگىز كهلسه. ئالى مهكتهپ ھایاتىدىكى ئىقتىساد ئىنتایىن مۇھىم
 یۈەنگه ئایلىنىپ 10بىر یۈەن خهجلىسىڭىز، كىیىنچه ئۇ كهمىدە . ان ئىشلهتمهڭئابرویپهرەسلىك قىلىپ قاالیمىق

قایتىپ كېلهلهیدىغان یهرگه ئىشلىتىڭ، یهنى بىلىم ئېگهللهش، ئۆزىڭىزنى ھهرجهھهتتىن تهربىیىلهشكه كۆپلهپ 
ھهم . ۇرماڭ یۈەندىن یۇقىرى پۇل بىرىپ ت20 یۈەندىن تۆۋەن، 10ھهرقانداق كىشىگه . ئىقتىساد سهرپ قىلىڭ

مۇبادا سىزمۇ بىراۋدىن قهرز ئالسىڭىز ئىالج بار، دېگهن ۋاقىتتا . بىرىپ تۇرۇش ۋاقتىنى ھهپتىدىن ئاشۇرىۋەتمهڭ
  . قایتۇرۋېتىڭ

  . ئىچمهك، ئوزۇقلۇق ئادىتى ۋە تهنتهربىیه پائالىیىتىگه دىققهت قىلىڭ- تۆتىنجى، یىمهك
شۇڭالشقا ئۆزىڭىزنىڭ ساالمهتلىكىڭىزنى ئاسراشنى . زئالى مهكتهپته ئۆیدىن ئایرىلىپ مۇستهقىل یاشایسى

ئىچمهك، ئوزۇقلۇق ئادىتى ۋە تهنتهربىیه پائالىیهتلىرى بىلهن -توغرا، ئىلمى بولغان یىمهك. بىلمىسىڭىز بولمایدۇ
ھهرگىزمۇ سىزنىڭ كهسپىڭىز، یېشىڭىز، جىنسىڭىز سىزنىڭ بۇ ئىشالرغا . شۇغۇللىنىپ بېرىشكه دىققهت قىلىڭ

  .  قىلماسلىققا باھانه بولماسلىقى كېرەكدىققهت
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ھهقىقى ئۈنۈمنى قولغا 
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 
تولۇق قىلىپ، تاپشۇرۇقالرنى 
تهپسىلى ئىشلىگهندىن 
كېيىن كېيىنكى لېكسىيىگه 

 ! ئۆتۈڭ

شارابلىق، ئهھمىیهتسىز ئولتۇرۇشقا ئىالج - بهشىنجى، ھهرقانداق پائالىیهت بولۇشىدىن قهتئىنهزەر ھاراق
  . قىلىپ بارماڭ

ئىشى، بىریهرگه بوتۇلكا تىكلهپ » مۇھىم«ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئهڭ توال قىلىدىغان ئاتالمىش 
بولۇپمۇ ئالى مهكتهپتىكىدەك بۇندىن كېیىنكى . بۇ ھال چوقۇم ئۆزگىرىشى كېرەك. ولۇپ قالدىسورۇن تۈزۈش ب

نۇرغۇن ئىشالرغا ئاساس بولىدىغان ئالتۇنغا تىگىشكۈسىز ۋاقىتنى ئهھمىیهتسىز ئولتۇرۇش، سورۇنغا سهرپ 
ماجرا دەل مۇشۇنداق -ەلیهنه كىلىپ نۇرغۇنلىغان كۆڭۈلسىزلىك، جىد. قىلىۋىتىش ئىنتایىن ئېچىنىشلىق ئىشتۇر

  . شۇڭالشقا بۇنداق سورۇندىن ھهزەر ئهیلهڭ. سورۇندىن باشلىنىدۇ
  . تهتىلدە ئىالج بار یۇرتقا ئاز كىلىڭ. ئالتىنجى،  تهتىلدىكى ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇڭ

تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىقى نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىالر ھهر تهتىل بولىشىغىال ئۆیىگه . تهتىل ئىنتایىن مۇھىم
تهتىل شۇنىڭ ئۈچۈن . یېنىپ كىلىپ تهتىل مهزگىلدە ھېچقانداق ئهھمىیهتلىك ئىش قىلماي ئۆتكۈزىۋېتىدۇ

مۇھىمكى، سىز بۇنداق پۇرسهتته نۇرغۇن بىلىملهرنى ئۆگىنىش، نۇرغۇن بىلىملهرنى تهجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش 
 ئاخىرىدا ئالى مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ شۇڭالشقا ھهر تهتىل بولسىال یۇرتقا قایتىپ، ئهڭ. پۇرسىتىگه ئىگه بولىسىز

ئانىنىڭ قولى ۋە ئېغىزىغا قاراشتىنمۇ ئۆته ئهپسۇسلىنارلىق ئىش -بولۇپ، قولدىن ھېچقانداق ئىش كهلمهي ئاتا
تېخنىكا ئۆگىنىش بىلهن، -شۇڭالشقا تهتىل مهزگىلدە ئىالج بار ئهھمىیهتلىك ئىشالر بىلهن، تىل. یوق

  . قىیاتىڭىزغا پایدىلىق جایالردا ئىشلهش بىلهن ئۆتۈشى كېرەكئۆزىڭىزنىڭ بۇندىن كېیىنكى تهرەق
یهتتىنجى، ئالى مهكتهپته ئۆز كهسپىڭىزنى یاخشى ئېگهللىگهننىڭ تاشایىنىدا، ئىالج بار چهت تىلدىن 

ھهر تهتىل ھهم ھهرخىل دەم ئېلىش . مۇبادا قىلىمهن، دېسىڭىز چوقۇم قىالالیسىز. بىر قانچىنى ئېگهللهپ قویۇڭ
ئىسىڭىزدە بولسۇن، تىل ئۆگىنىش ئهمهلىیهتته ئهڭ زور ئارام ئالىدىغان . لىرى ئىنتایىن یاخشى پۇرسهتتۇرۋاقىت

  . قىزىقارلىق، ئهھمىیهتلىك ئىشتۇر
. زامانمۇ تېز ئىلگىرلهۋاتىدۇ. ئهڭ ئاخىرىدا تهكىتلهیدىغىنىم، جهمئىیهت ئىنتایىن تېز تهرەققى قىلىۋاتىدۇ

بىز . بۇرچ ھهرگىز ئاز ئهمهس- مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ زىممىسىدىكى مهسئۇلىیهتبىز یاشالرنىڭ بولۇپمۇ ئالى
بۇنىڭ ئۈچۈن ئالى . چوقۇم یۇرتىمىز سهۋىیىسدىال ئهمهس، بهلكى دۇنیا سهۋىیىسىدە ئوقۇپ چىقىشىمىز الزىم

، یۇقىرى سۈپهتلىك غایىلىك، ئىرادىلىك. مهكتهپتىكى ھهربىر یىل، ھهربىر كۈننىمۇ ئىنتایىن قهدىرلىشىمىز كېرەك
یاشالرنىڭ ئالى مهكتهپتىكى بىركۈنى كىیىنچه نهچچه مىڭ، نهچچه مىلیۇن خهلقنىڭ نهچچه كۈنىگه، 

شۇڭالشقا ھهربىر ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى نهزىرىنى . نۇرغۇنلىغان تهرەققىیاتالرغا تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن
  .  بىلهن ھهرىكهتلىنىشى زۆرۈریىراقالرغا تىكىشى، یاشالرغا خاس جۇشقۇنلۇق، جاسارەت

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز؟ قانداق ئهمهلى بىلىملهرنى بىلىۋالدىڭىز؟

ئىككىنجى، بۇندىن كېیىنكى ئالى مهكتهپ ھایاتىڭىزنى قانداقراق ئۆتكۈزۈشنى ئویلىشىۋاتىسىز؟ 
  ىكهتلهنمهكچى؟قانداق نىشان، پىالن تۈزدىڭىز؟ قانداق ھهر
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   لېكسىیهئون ئالتىنجى
  
  

  ئىمتىھانغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇش
  

بىز مهیلى مۇنتىزىم مائارىپ تهربىیىسى كۆرۈۋاتقان بوالیلى یاكى جهمئىیهتته بىرەر خىزمهت بىلهن 
اش شۇغۇللىنىۋاتقان، یاشاۋاتقان بوالیلى، ھهر تۈرلۈك بىلىملهرنى ئۆگىنىش بىلهن بىرگه، ھهرخىل سىن

ئهلۋەتته بۇ ئىمتىھانالرغا قاتناشقانكهنمىز چوقۇم شۇ ئىمتىھانغا دائىر بىلىملهرنى . ئىمتىھانلىرىغا قاتنىشىمىز
ئۆگىنىش بىلهن بىرگه شۇ ئىمتىھاندا سهۋىیىمىزنى ئهڭ یۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇپ، كۆزلىگهن یۇقىرى 

ق یازما ئىمتىھان، یۈز تۇرانه ئىمتىھان شهكلى بویىچه ئىمتىھان ئاساسلى. ئۈنۈمنى قولغا كهلتۈرۈشىمىز كېرەك
  . بولىدۇ

  یازما ئىمتىھان
یازما ئىمتىھان بىز ئادەتته مهكتهپلهردە بېرىپ كېلىۋاتقان یاكى جهمئىیهتته قهغهزگه یېزىپ بېرىش 

ا جاۋاب شهكلىدىكى ئىمتىھانالر بولۇپ، كۆپىنچه مهلۇم بهلگىلهنگهن ۋاقىت ئىچىدە بهلگىلهنگهن سۇئالالرغ
بۇ خىل ئىمتىھانالرنى بىز كىچىكىمىزدىن تارتىپ بىرىپ . بېرىش قابىلىیىتىنى سىناش مهقسهت قىلىنىدۇ

كېلىۋاتقان بولساقمۇ، لېكىن بهزىلهر مۇقۇم ئىمتىھانغا تاقابىل تۇرۇش قابىلىیىتىنى یىتىلدۈرۈشكه سهل قارىغاچقا، 
هر تۈرلۈك سهۋەبتىن، شۇ ئىمتىھاننى یاخشى بېرەلمهي، شۇنچه كۆپ ئۆگهنگهن بولسىمۇ، ئىمتىھان جهریانىدا ھ

ئهلۋەتته بۇیهردە . ئهمهلىي سهۋىیىسىنى یاخشى جارى قىلدۇرالماي، نهتىجىسى كۆرۈنهرلىك بولماي قالىدۇ
ئېیتىدىغىنىم ئىمتىھاندا ساختىلىق قىلىش ئهمهس، بهلكى ئىمتىھاندا ھهقىقى سهۋىیىسىنى قانداق قىلىپ یۇقىرى 

  :بۇنىڭ ئۈچۈن. رۇش ۋە ھهرقانداق ئىمتىھاندا یۇقىرى نهتىجىگه ئېرىشىشجارى قىلدۇ
بىرىنجى، ئۆزىڭىز بهرمهكچى بولغان ئىمتىھاننىڭ نېمىلىكىنى، ئۇنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسىنى، ئىمتىھان 

ىھان سۇئال  چىقىرىش دائىرىسىنى، ئىمتىھان تىزىسىنى، یىلالردىن بېرىقى سۇئالالرنى، ئىمتىھان شهكلىنى، ئىمت
  . ئورنىنى، ۋاقتىنى ئېنىق بىلىۋېلىڭ

ھېچكىممۇ . ئىمتىھان بهرمهكچى ئىكهنكهنسىز چوقۇم ئىمتىھاننى چۈشىنىشىڭىز، بىلىشىڭىز كېرەك
ئىمتىھان توغرىلىق ھېچقانداق چۈشهنچىگه ئېرىشمهي تۇرۇپ، نېمه ئۈچۈن ئىمتىھان بېرىدىغانلىقىنى، 

ئېتىبارىنى بهرمهي، قىمار ئوینىغاندەك - ئۇنىڭغا دىققهتئىمتىھاننىڭ مۇھىملىق دەرىجىسىنى بىلمهي،
. پوزىتسىیىدە، ئىمتىھانغا تهییارلىق قىلماي تۇرۇپ سهۋىیىسىنى یۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرغان ئهمهس

سىز نېمه قىلماقچى بولسىڭىز، ئاۋۋال شۇنى قىلىشتىكى . ئهلۋەتته، بهزىبىر پهۋقۇلئاددە ئهھۋالالر ئۇنىڭ سىرتىدا
  . شۇ ئىمتىھانىڭىزغا دائىر ئۇچۇرالرنى تولۇق ئېگهللهڭ. ئىمتىھان بىرىشمۇ شۇنداق. قسهد، نىشانىڭىز ئېنىق بىلىۋېلىڭمه

نېمه ئۈچۈن ئىمتىھان بېرىدىغانلىقىڭىزنى، ئىمتىھاننىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى، ئىمتىھان توغرىلىق 
  . ئۇچۇرالرنى تولۇق ئېگهللهپ، تهپسىلى خاتىرە قالدۇرۇڭ

ىنجى، شۇ بهرمهكچى بولغان ئىمتىھانىڭىزدىن بۇرۇن مۇۋاپپىقىیهتلىك نهتىجه قازانغان كىشىدىن ئىكك
  . بىرنى دوست تۇتۇپ، شۇ ئىمتىھان ۋە تهییارلىق قىلىش توغرىلىق تهپسىلى مهسلىھهت سوراڭ

ى سىز شۇ ئىمتىھاندا یۇقىرى نهتىجه قازانغان كىشىدىن مهسلىھهت سورىسىڭىز، شۇ كىشى بۇرۇن ئۆز
قىلىپ كۆرگهن بولغاچقا، نۇرغۇنلىغان زېھىن، ۋاقىت، ئۇسۇل، ئىقتىسادىڭىزنى تىجهپ، ئاز كۈچ بىلهن یۇقىرى 

قارىماققا جىق ئۈنۈمى . بۇنىڭغا ھهرگىز سهل قارىماڭ. ئۈنۈمگه ئېرىشىشىڭىزگه جىق یارىدەم قىالالیدۇ
 . ىز، چوقۇم یاخشى نهتىجه قازىنىڭبولمایدىغاندەك ھىس قىلىسىز، لېكىن بهرىبىر ئىمتىھان بهرگهنكهنس

ئۈچىنجى، شۇ ئىمتىھاندىن ئېگهللىگهن ئۇچۇر، دوستىڭىزنىڭ تهكلىپىگه ئاساسهن، ئىمتىھانغا تاقابىل 
 . تۇرۇش پىالنى تۈزۈڭ، ھهمدە دوستىڭىزنىڭ پىكىرىنى ئېلىپ، بېكىتىڭ

چۈن چوقۇم تهپسىلى پىالن ۋە ئىمتىھان بېرىشنى نىشانلىغانكهنسىز، ئۇنىڭدىن مۇۋاپپىقىیهت قازىنىش ئۈ

نى ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالر
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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  . پىالنىڭىزنى چوقۇم دوستىڭىزنىڭ پىكىرى ۋە ئۆزىڭىزنىڭ ئهمهلى ئهھۋالىڭىزغا ئاساسهن تۈزۈڭ. ھهرىكهت الزىم
تۆتىنجى، ئىمتىھانغا بولغان ئۆگىنىش تهییارلىق ماتېرىیالىنى بېكىتىڭ، ئىالج بار ئىمتىھانغا ئىمتىھان 

  . ل تۇرۇش كېرەكسۇئالالر توپلىمى بویىچه تاقابى
سىز . ئىمتىھانغا تاقابىل تۇرۇشتىكى ئهڭ یاخشى ماتېرىیال یهنىال شۇ ئىمتىھاننىڭ یىلالردىن بېرىقى سۇئالى

ھهممىدىن مۇھىمى . شۇ سۇئالالرنى ۋە شۇ قېتىمقى ئىمتىھاننىڭ ئىزاھاتىغا ئاساسهن تهییارلىق قىلىشنى باشالڭ
ئىمتىھاندا قانچىلىك بولۇشىڭىز، ئىمتىھاندىن بۇرۇنقى . ق قىلىڭئىمتىھان سۇئالالر بویىچه پۇختا تهییارلى

ئۇشۇق . تهییارلىقتىن ھهرگىز چاتاق چىقماسلىق، تهییارلىققا قىلچه سهل قارىماسلىق كېرەك. تهییارلىققا باغلىق
  . ئاتقاندەك، ئىمتىھاندىن ئۆتۈپ قاالرمهن، دىگهندەك قىمارۋازنىڭ خىیالىنى قىلماسلىق كېرەك

  . ى، ئىمتىھان باشلىنىشتىن یېرىم سائهت بۇرۇنقى تهییارلىقالرنى پۇختا قىلىڭبهشىنج
ئىمتىھان باشلىنىشتىن یېرىم سائهت بۇرۇنقى تهییارلىق ئاساسهن، ئىمتىھاندا الزىملىق بۇیۇمالرنى تولۇق 

  . كۆزىنى یۇیۇپ سهگهش كېرەك-تهكشۈرۈش، ھاجهتكه بېرىش، یۈز-تهییارالش
  .  مىنۇت بۇرۇنقى تهییارلىقالرنى پۇختا قىلىڭ15اشلىنىشتىن ئالتىنجى، ئىمتىھان ب

  . لۇق كېرىلىۋېلىش، ئوكسىگېندىن تولۇق، چوڭقۇر نهپهسلىنىش، دىققىتىنى یىغىش مهشىقى قىلىش كېرەكتو
  . یهتتىنجى، ئىمتىھان جهریانىدا ئىالج بار كومسىیهگه یاخشى تهسىرات بېرىڭ

ئۆزىڭىزنىڭ ئىمتىھان . سۆز قىلماڭ ھهم كۆزىگه قارىۋالماڭ-چه گهپئىمتىھان جهریانىدا كومسىیىگه ئوشۇق
  . ئۇششاق ھهرىكهتلهرنى ئازراق قىلىڭ. قهغىزىڭىزگه جاۋاب یېزىش بىلهن بولۇڭ

. سهككىزىنجى، ئىمتىھان قهغىزىڭىزگه ئىسمىڭىزنى ۋە تولدۇرۇشقا تىگىشلىك یهرنى ئهڭ ئاۋۋال یېزىڭ
  . ىنۇت توشقىچه ھهرگىز بۇرۇن چىقىپ كهتمهڭئهڭ ئاخىرقى م. ھهرگىز ئاق قویماڭ

. ئىمتىھان قهغىزىڭىزگه ئىسىمىڭىز ۋە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى تولدۇرۇشقا ھهرگىز سهل قارىماڭ
ھهممه جایغا . ئىمتىھاننى مهیلى قانداق بىرىڭ، ئىمتىھان ۋاقتى توشۇشتىن ئىلگىرى ئىالج بار چىقىپ كهتمهڭ

  . ى توغرا، مهیلى خاتا بولسۇن، ھهرگىز ئاق قویۇپ یېنىپ چىقماڭجاۋاب یېزىڭ، جاۋابىڭىز مهیل
  یۈز تۇرانه ئىمتىھان

تۇرانه ئىمتىھاننىڭ نېمىلىكى، نېمىدىن ئىمتىھان ئېلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا تهپسىلى -بىرىنجى، یۈز
  . چۈشهنچه ھاسىل قىلىۋېلىڭ

قاتارلىق شۇ ئىمتىھانغا ...  بېرىلىدىغانلىقىنېمىدىن ئىمتىھان بېرىدىغانلىقىڭىزنى، قهیهردە، قاچان ئېلىپ
  . مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى تهپسىلى ئېگهللىۋېلىڭ

تۇرانه -ھهم شۇ یۈز. تۇرانه ئىمتىھاننىڭ تهلىپى بویىچه تولۇق تهییارلىق قىلىڭ-ئىككىنجى، شۇ یۈز
  . ئىمتىھان ئالغۇچىنى تهپسىلى بىلىۋېلىڭ

تۇرانه ئىمتىھان ئالغۇچى -یۈز. ولسا شۇ بویىچه تهییارلىق قىلىڭئىمتىھان نېمىدىن ئېلىپ بېرىلىدىغان ب
  . توغرىلىق تهپسىلى ئهھۋال ئېگهللهڭ، ئۇالرنى ئىمتىھان باشلىنىشتىن ئىلگىرى تۇنۇۋېلىڭ

  .ئۈچىنجى، ئىمتىھاندىن یېرىم سائهت ئىلگىرى تهییارلىقنى یاخشى قىلىڭ
شۈرۈپ پۇختىالڭ، ھاجهتكه بېرىڭ، ئىمتىھاننىڭ تهلىپى بویىچه تهییارلىقنى قایتا تهك

  . كهیپىیاتىڭىزنى تۇراقالشتۇرۇڭ. كىچىكىڭىزنى، قىیاپىتىڭىزنى رۇسالڭ، چوڭقۇر نهپهسلىنىڭ-كىیىم
  . ئاكتىپ، تهشهببۇسكار بولۇڭ. تۆتىنجى، ئۆزىڭىزگه ئىشىنىڭ

یارلىقنى پۇختا سىز تهی. قارشى تهرەپمۇ سىزگه ئوخشاش ئاددى ئادەمدۇر. ئۆزىڭىزگه ھهرقاچان ئىشىنىڭ
ئىمتىھان جهریانىدا . قىلىپ، ئۆزىڭىزگه تولۇق ئىشىنىڭ، ھهرقاچان ئاكتىپ، تهشهببۇسكار، جانلىق بولۇڭ

  . جۈرئهتلىك بولۇڭ. تارتىنىپ، پاسسىپ ھالهتته تۇرىۋالماڭ
  . بهشىنجى، ئىمتىھان جهریانىدىكى بهزى ئىنچىكه ھالقىالرغا دىققهت قىلىڭ

مهسلهن، بهزىبىر . كهینىدىكى بهزى كىچىك ئىشالرغا دىققهت قىلىڭ-لدىئىمتىھان جهریانى ۋە ئا
تۇرۇشتىكى بهزىبىر دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك -قوپۇش، مېڭىش-ئادەتلهر، ئولتۇرۇپ-تۇرمۇشتىكى كىچىك قىلىق

بۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ یاخشىسى ئىمتىھاندىن بۇرۇنال ئۆزىڭىزنىڭ ھهرجهھهتتىكى ئۇنۋېرسال . ھالقىالر
ھهرىكهتتىكى دىققهت قىلىشقا -سۆز، ئىش-تۇرۇش، گهپ-مهخسۇس یۈرۈش. اپایىڭىزنى ئۆستۈرۈڭس-سۈپهت
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  . تىگىشلىك ئىنچىكه ھالقىالرنى تۇنۇشتۇرىدىغان كىتابالرنى تېپىپ ئوقۇڭ
  :ئویلىنىڭ

  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن قانداق ئهمهلى بىلىملهرنى بىلىۋالدىڭىز، نېمىلهرنى ھىس قىلدىڭىز؟
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   لېكسىیههتتىنجىئون ی
  
  

 ئۆگىنىش قوراللىرى، زامانىۋى ئۆگىنىش ۋاستىلىرى، كومپیۇتېر ۋە توردىن خىلھهر
  ئۈنۈملۈك پایدىلىنىش

  
ئۆگىنىش قوراللىرى ۋە زامانىۋى ئۆگىنىش ۋاستىلىرىدىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىش، ئۆگىنىشنىڭ ئۈنۈمىنى 

للىرىدىن پایدىلىنىپ نۇرغۇنلىغان ۋاقىت، زېھىن، بىز بۇ زامانىۋى ئۆگىنىش قورا. زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ
شۇڭالشقا ھهرقایسى ئۆگىنىش قوراللىرىنى بىلىش ۋە . نۇرغۇن قىممهت یارىتاالیمىز. ئىقتىساد تىجىیهلهیمىز

  :بۇنىڭ ئۈچۈن. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش ئىنتایىن مۇھىمدۇر
  . ڭ بولۇشبىرىنجى، ئۆگىنىش قوراللىرى ۋە ۋاستىلىرىغا بولغان چۈشهنچه ئایدى

. بۈگۈنكى كۈندە ئۆگىنىش ھهرگىزمۇ بۇرۇنقىدەك كىتاب بىلهن قهغهز ئارقىلىقال ئېلىپ بېرىلمایدۇ
ھهرقایسى ئۆگىنىش قوراللىرىنىڭ، ۋاستىلىرىنىڭ رولىنى، ئهھمىیىتىنى تولۇق چۈشىنىش، ئۇنى توغرا نىشان، 

ىنىش قوراللىرى ۋە ۋاستىلىرىنىڭ شۇڭالشقا ئۆگ. مهقسهد ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش ئىنتایىن مۇھىمدۇر
ھهرگىزمۇ بهزىبىر كىشىلهرنىڭ ئۆگىنىش قوراللىرىدىن . مۇھىملىقىغا بولغان چۈشهنچىنى ئایدىڭالشتۇرۇش الزىم

ئۈنۈملۈك پایدىلىنالماسلىقتهك ئهھۋالىغىال قاراپ، ھهممه زامانىۋى ئۆگىنىش قوراللىرى، ۋاستىلىرىنىڭ رولىنى 
سىز ئۇنى توغرا پایدىلىنالىسىڭىز، سىزگه نهچچه . گهپ، قورالدا ئهمهس، ئادەمدە. یوققا چىقارماسلىق كېرەك

  . ھهسسه ئۈنۈم بىرىدۇ
الرنىڭ رولىنى تولۇق بىلىش، ... ئىككىنجى، ھهرقایسى قورال كىتابالر، قورال ئۈسكۈنه، كومپیۇتېر، تور

  .ئېگهللهش
ر، تىڭشىغۇچ، رادىئو، كومپیۇتېر، تورنىڭ ھهرخىل ئۆگىنىش قوراللىرىنىڭ ئىچىدە ھهرخىل قورال كىتابال

  . ئایرىم توختىلىمهن-تۆۋەندە مهن ھهربىرسى توغرىسىدا ئایرىم. رولى ۋە ئهھمىیىتى بىر قهدەر گهۋدىلىك
لۇغهت تاللىغاندا .  ئاساسلىق ھهرخىل لۇغهت، ھهرخىل كهسىپكه ماس قورال كىتابالر بولۇپقورال كىتابالر

مهسلهن، . مهس، بهلكى ئۆز تىللىق یهشمه لۇغهت سېتىۋېلىش كېرەككۆپىنچه تهرجىمه لۇغهت ئه
دېگهندەك لۇغهتلهر بىلهن تىلنى ... خهنزۇچه-ئېنگىلىزچه، ھهرگىزمۇ ئۇیغۇرچه-خهنزۇچه، ئېنگىلىزچه-خهنزۇچه

 ئۇندىن باشقا ھهرقانداق قورال كىتابالرنى مهكتهپ كۈتۈپخانىسىدىن،. یاخشى ئۆگىنهلهیمهن، دېمهسلىك الزىم
ئۆگىنىش جهریانىدا قورال كىتابالرنىڭ . یاكى ھهرجایدىكى كىتابخانىالردىن، توردىن چۈشۈرۈپ، تاپقىلى بولىدۇ

ئهلۋەتته، ئۆزىڭىزنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالىڭىزغا ئاساسهن مۇۋاپىقلىرىنى . رولىغا ھهرگىز سهل قارىماسلىق كېرەك
تاللىشىڭىزنىڭ قىلچه زۆرۈرىیىتى یوق، ئۆگىنىش ھهرگىزمۇ ئهڭ ئېسىللىرىنى . تالالپ ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ

قوراللىرىنى سېتىۋېلىشتىن مهقسهد، ئهمهلى ئىشلىتىشته، شۇڭالشقا ئهمهلىیهتچانلىقنى، ئوقۇشچانلىقنى ھهممىدىن 
  . ئاساس قىلىش كېرەك

ىش  نى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بۇالرنىڭ رولى تىل ئۆگىنmp3 ئاساسلىق، كىچىك ئۈنئالغۇ یاكى تىڭشىغۇچ
سىز خالىغان چاغدا ئۆزىڭىز ئۆگهنمهكچى بولغان تىلنىڭ مۇۋاپىق ماتېرىیاللىرىنى . ۋە ئارام ئېلىشتا ئىنتایىن چوڭ

. چۈششهك ۋاقىتالرنى تىجهپ، یۇقىرى ئۈنۈمدە پایدىلىناالیسىز-ھهمدە ھهرخىل ئۇششاق. تالالپ تىڭشىیاالیسىز
اچىالپ ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنۋېرسال بىلىم ساپایىڭىزنى، روھى بۇنىڭدىن سىرت یهنه، ھهرخىل لېكسىیه، نۇتۇقالرنى ق

یهڭگىل مۇزىكىالرنى قاچىالپ ناچار كهیپىیاتتىن، روھى ھالهتتىن تېزلىكته . ھالىتىڭىزنى یاخشىلىیاالیسىز
  . قۇتۇالالیسىز، كاللىڭىزدىكى چارچاشنى تېزلىكته تۈگىتهلهیسىز

ئۇ ھهرگىزمۇ زىننهت بۇیۇمى ۋە یاكى .  سىزنىڭ قورالىڭىزئهمما بۇ یهردە تهكىتلهیدىغىنىم، تىڭشىغۇچ پهقهت
سىز پهقهت ئۇنىڭ قوللىنىشچانلىقىنى ئاساس قىلىشىڭىز، ئۇنىڭدىن . كۆز قىلىدىغان بۇیۇمالر ئهمهس-ئېسىل كۆز

كهچكىچه -ھهرگىزمۇ ئۆزىڭىزنىمۇ، باشقىالرنىمۇ ئالداپ ئهتىدىن. نهچچه ھهسسه یۇقىرى ئۈنۈم یارىتىشىڭىز الزىم

ئالدىنقى لېكسىيىدىكى تاپشۇرۇقالرنى 
تولۇق ئورۇنالپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن 

 !بۇ لېكسىيىگه ئۆتۈڭ
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ى ئۈنۈمنى قولغا ھهقىق
كهلتۈرۈش، ۋاقتىڭىزنى 
ئىسراپ قىلماسلىقىڭىز 
ئۈچۈن بۇ لېكسىيىدە 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قىلىشقا 
تىگىشلىك ھهربىر ئىشنى 

تاپشۇرۇقالرنى  پ،تولۇق قىلى
 !شلهڭتهپسىلى ئى

ھهممه لېكسىیىنى 
تولۇق كۆرۈپ 

 !بولغىنىڭىزغا مۇبارەك

شۇڭالشقا تىڭشىغۇچ . ۇرۇق ناخشىال تىڭشاپ، ھېچقانداق قىممهت یاراتماسلىق، ئىنتایىن ئهپسۇسلىنارلىق ئىشتۇرق
  . ئالغانكهنسىز، ئۆزىڭىزگه مۇۋاپىق كېلىدىغىنى ئېلىڭ، ھهمدە ئۇنىڭدىن ھهقىقى، یۇقىرى ئۈنۈمدە پایدىلىنىڭ

ىلىق تىل ئۆگىنىش، ئارام ئېلىش، ئهتراپتىكى سىز رادىئو ئارق.  تىڭشاش ئىنتایىن یاخشى ئادەتتۇررادىئو
ئىشالردىن تولۇق ئۆز ۋاقتىدا خهۋەردار بولۇش، نهزەر دائىرىڭىز، بىلىم دائىرىڭىزنى كېڭهیتىش پۇرسىتىگه 

بولسا ئىالج بار ئېنگىلىز یاكى باشقا چهتئهل تىللىرىنى تولۇق قوبۇل قىالالیدىغان رادىئوالرنى . ئېرىشهلهیسىز
ئۇنىڭ ئۈنۈمى دەمال كۆزگه كۆرۈنمىسىمۇ، ئهمما . ركۈنى مهلۇم ۋاقىت چىقىرىپ تىڭشاپ بېرىڭسېتىۋېلىپ ھه

  . ۋاقىت ئۇزارغانسىرى ئۆز قىممىتىنى نهچچه ھهسسه ئاشۇراالیدۇ
 ھازىرقى زاماندىكى كىشىلهرگه قویۇلۇۋاتقان مۇھىم تېخنىكا، بىلىم تهلهپلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، كومپیۇتېر

ىدىن تولۇق پایدىلىنىشنى بىلىش، ھهرخىل پروگراممىالرنى تولۇق ئىشلىتىش، تۈزۈشنى بىلىش كومپیۇتېرنىڭ رول
بولۇپمۇ بۈگۈنكى كۈندىكىدەك ھهممىمىزگه ئۆگىنىش پۇرسىتى تولۇق بېرىلگهن چاغدا . ئىنتایىن مۇھىمدۇر

 ئۆزىمىزنىڭ كومپیۇتېر  سومغا بىرەر ئادەتتىكىچه كومپیۇتېر بولسىمۇ سېتىۋېلىپ ئىشلىتىپ،1000چوقۇم كهمىدە 
ساۋادىنى چىقىرىۋېلىشىمىز، ئهڭ كهمىدە كومپیۇتېر كۇنۇپكا تاختىسىنى ئىشلىتىشنى بىلىشىمىز، كومپیۇتېرنى 

ئهلۋەتته كومپیۇتېرنى . تولۇق قوزغىتىپ نورمال خىزمهت قىلىشنى بىلىشىمىز ئهڭ ئهقهللى تهلهپ بولۇپ قالدى
ز، ئۇنى ئۆزىڭىزنىڭ ھهرجهھهتتىكى ئۆگىنىشىڭىزدە، خىزمىتىڭىزدە رولىنى قانچه یۇقىرى ئۈنۈمدە پایدىلىنالىسىڭى

شۇڭالشقا كومپیۇتېرنى ئهڭ . تولۇق جارى قىلدۇرالىسىڭىز، كومپیۇتېر سىزگه نهچچه ھهسسه جىق ئۈنۈم بېرىدۇ
ىز سىزنىڭ كومپیۇتېرنى نورمال قوزغىتىپ ئىشلىتهلىشىڭ. ئهقهللى ساۋات قاتارىدا كۆرۈپ ئۆگىنىش كېرەك

كومپیۇتېردىن پایدىلىنىپ . ھهرگىزمۇ سىزنىڭ ئۇنىڭ رولىدىن تولۇق پایدىلىناالیدىغانلىقىڭىزنى بىلدۈرمهیدۇ
بولسا ھهرخىل یۇمشاق دىتالالرنى ئىشلىتىشنى، تۈزۈشنى، الیىھىلهشنى ئۆگىنىڭ، تىل ماتېرىیاللىرىنى قاچىالپ 

تېلېۋىزىیىلهر بىلهن -مۇزىكا، كىنو- ئاقماس ناخشاھهرگىزمۇ. ئۆگىنىش سۈرئىتىڭىز ھهم ئۈنۈمىڭىزنى ئاشۇرۇڭ
توشقۇزۇۋېتىپ، ئۆزىڭىزنىڭ كهلگۈسىدىكى كهسپى ئۆگىنىشىڭىز، ئۇنۋېرسال یىتىلىشىڭىزگه پایدىلىق 

  . ماتېرىیالالردىن قۇرۇق قالدۇرسىڭىز ئىنتایىن ئهپسۇسلىنارلىق ئىشتۇر
نىڭ ئىپادىسى، زامانىۋى ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتىكى  ھازىرقى زاماندىكى كومپیۇتېر تېخنىكىسى تهرەققىیاتىتور

سىز تور ئارقىلىق ئۆزىڭىزگه پایدىلىق نۇرغۇنلىغان ئىجابى . تور غایهت زور ئۇچۇر مهنبهسى. مۇھىم ۋاسته
ئهلۋەتته، تورنىڭ بهزىبىر پایدىسىز . ئۇچۇرالردىن خهۋەردار بوالالیسىز، یاخشى ماتېرىیالالرنى ئوقۇپ، ساقلىیاالیسىز

  گهپ سىزنىڭ قانداق ئىشلىتىشىڭىزدە،. لېكىن، تور ئىشلهتكۈچى دەل ئۆزىڭىز. اللىرىنىمۇ ئهسكهرتىش كېرەكئهھۋ
زامانىۋى ئۆگىنىش قوراللىرى ۋە ۋاستىلىرىدىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىپ نۇرغۇن كۈچ، ۋاقىت، زېھىننى 

قىنالشتۇرىمهن، دەیدىكهنمىز شۇڭالشقا ئۆگىنىش ئۈنۈمىمنى خهلقئارا سهۋىیىگه یې. تىجهش ئىنتایىن مۇھىم
  . یۇقارىقى زامانىۋى ئۆگىنىش ۋاستىلىرىدىن ئىجابى پایدىلىنىشنىمۇ بىلىشىمىز الزىم

  :ئویلىنىڭ
  بىرىنجى، بۈگۈنكى لېكسىیىدىن نېمىلهرنى بىلىۋالدىڭىز ھهم ھىس قىلدىڭىز؟
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هر ئاساسىدا رەتلىنىپ، تۈزۈلگهن كۇرسىدا سۆزلهنگهن لېكسىیىل» ئۇتۇقلۇق ھایات«بۇ لېكسىیه تىزىسى 
بولۇپ، بۇ لېكسىیه ئارقىلىق ئۆز ھالىتىدە ھهرخىل شهكىلدىكى بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئویلىغان ھهرقانداق 

ئهلۋەتته . كىشىنىڭ كىچىككىنه ئهمهلى مهسلىسىنى ھهل قىلىشىغا یارىدەم بېرىش، مېنىڭ تۈپ نىشانىم بولدى
ھىن، بىلىمىمنىڭ یېتهرسىز بولۇشى تۈپهیلى لېكسىیىدە نۇرغۇنلىغان بۇنى تۈزۈش جهریانىدا ۋاقىت ۋە زې

بۇ توغرىلىق . ۋە ھهربىر ئۇچۇر مهنبهئى دېگهندەك كۆرسىتىلمىگهن بولۇشى مۇمكىنىكلهر ساقالنغان سهھۋەنل
ڭ كۆپچىلىكنى. بۇ لېكسىیه تىزىسى ھهرگىزمۇ ئىلمى ماقاله ئهمهس. ئوقۇرمهنلهردىن سهمىمى كهچۈرۈم سورایمهن

ئۆزىنى تهربىیىلهش یولىدىكى یاردەمچى ماتېرىیال -ئۆزىگه ئىلھام بېرىدىغان، ئۆز-بۇ لېكسىیه تىزىسىنى ئۆز
ماتېرىیالنىڭ كۆپۈك ھهجىمىنى كۆپهیتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئىالج بار . سۈپىتىدىال پایدىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

شۇڭالشقا . ىسىمالرنى ئىالج بار ئالمىدىمنېگىزلىك مهزمۇنالرنى جىقایتىپ،  ئانچه مۇھىم بولمىغان ق
شاكىلىنى چىقىرىۋېتىپ «لېكسىیىدىكى كۆپچىلىك مهزمۇنالرغا تهنقىدى پوزىتسىیىدە بولۇشىنى، ئوقۇرمهنلهرنىڭ 

  .  ئۈمىد قىلىمهنىنى»مېغىزىنى قوبۇل قىلىش
الىتىدە بۆسۈش ھاسىل ئۆزىنىڭ ھ-بۇ لېكسىیه تىزىسىدا ئوتتۇرىغا قویۇلغان مهزمۇنالر توغرىلىق یاكى ئۆز

قىلىشنى ئۈمىد قىلىپ ئىزدەنگۈچىلهر ھهم مهسلىھهت سورىغۇچىالر، پىكىرلهشكۈچىلهر ئۈچۈن ئېلخهت ساندۇقۇم 
   )com.163@tayirjanobul: ئېلخهت. (ھهرقاچان ئوچۇق

ھهم تىزىسنى كۆپچىلىك بىلهن یۈز كۆرۈشتۈرۈشكه ئهڭ ئهڭ ئاخىرىدا لېكسىیىلهرنى ئوڭۇشلۇق ئۆتۈشۈمگه 
بۇرادەرلىرىمگه چىن كۆڭلۈمدىن -كۆپ یاردەم قىلغان ھهدەم نۇرگۇل ئوبۇلقاسىم ۋە باشقا قېرىنداشلىرىم، دوست

كۇرسانتلىرىمنىڭ بۇندىن كېیىنكى ھایاتىدا مۇشۇ كۇرس جهریانىدا پهیدا قىلغان . رەھمهت ئېیتىمهن
ئارمانلىرىنى ئىشقا ئاشۇرىشىنى، ئۆزى ئۈچۈنال -اقالپ زور نهتىجىلهرنى قازىنىشىنى، ئارزۇئۆزگىرىشنى مهڭگۈ س

ئهمهس جهمئىیهت ئۈچۈن بىر كىشىلىكال ئهمهس، نهچچه یۈز كىشىلىك ھهتتاكى نهچچه مىڭ كىشىلىك ھهسسه 
  . قوشۇشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهن

  )مارالبېشى( فىۋرال -24 یىلى -2007: پۈتۈلدى
 )چىڭدۇ( مارت-15 یىلى -2007: تۈزىتىلدى


