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 يهنىال نېمىشقا مهن: سورايدۇ توختىماستىن ئۆزىدىن كىشىلهر نۇرغۇنلىغان تۇرمۇشتا رىئال

 كهم، نېمه زادى مهنده سېلىشتۇرغاندا بايالرغا ئاشۇ بواللمايمهن؟ باي ئىزچىل نېمىشقا مهن نامرات؟

 يهتمهيدۇ؟ ئۇالرغا نهرىم مېنىڭ
 بىز بۇرۇن، ئىزدهشتىن سهۋهبىنى ىكىمىزنىڭكىرهلمهسل دهرۋازىسىدىن بايلىق ئىزچىل ئۆزىمىزنىڭ   

 كۆپچىلىك.كېرهك بېقىشىمىز قويۇپ دۇنياسىغا ھايۋاناتالر ئېتىبارىمىزنى – دىققهت ياخشىسى

 بولسا قوي. بىلىدۇ ئىكهنلىكىنى كۈشهندىسى قوينىڭ بۆرىنىڭ دۇنياسىدىكى ھايۋاناتالر ھهممىسى

 بۆره نېمىشقا چىقىدۇ؟ كېلىپ ئهھۋال بۇنداق نېمىشقا يىمهكلىك، مهززىلىك ئېغىزىدىكى بۆرىنىڭ

 يهۋىتهلمهيدۇ؟ بۆرىنى قوي بىراق يهيدۇ، قوينى
 ھاياتلىق دۇنياسىدىكى ھايۋاناتالر چۈنكى ئاددى، ناھايىتى جاۋابى بۇنىڭ ئهمهلىيهتته   

 نىڭقوي ۋه بۆره. قالىدۇ ھايات ماسلىشالىغانالر يهيدۇ، ئاجىزالرنى كۈچلۈكلهر: بولسا قانۇنىيىتى

 .نىمهت بولىدىغان يهم بۆرىگه ھهمىشه بولسا قوي تهۋه، توپىغا كۈچلۈكلهر ئېنىقال بۆره مۇناسىۋىتىده
 مهنىلهرنى سىمۋوللۇق ئوخشىمايدىغان ئاالھىدىلىكى خاراكتېر ئوخشىمايدىغان قوينىڭ بىلهن بۆره   

 بولۇشقا، الپغ مهڭگۈ ئىلگىرىلهشكه، ئالغا قۇۋۋهتكه،– كۈچ بۆره ، يهنى. ئىپادىلهيدۇ

. قىلىنىدۇ سىمۋول كۈچتۈڭگۈرلىككه قىلىنىپ ۋهكىل ئۆملۈككه ۋه پاراسهت– ئهقىل چىدامچانلىققا،

 ئېقىمغا تۇرىدىغان، قاراپ بوغۇزلىشىغا كىشىلهرنىڭ مۇاليىم، تىنسىز،– ئۈن ئهكسىچه بۇنىڭ قوي

...  داجىيدىغان ئارقىغا پقورقۇ قىيىنچىلىقتىن قانائهتلىنىدىغان، ھالىتىدىن ئهگىشىدىغان،ھازىرقى

 .قىلىدۇ ۋهكىللىك ئاجىزالرغا بىلهن سۈپهتلىرى
 ھازىرقى بولغان كهسكىن ناھايىتى رىقابهت تهپهككۇرىنى ئۆزلىرىنىڭ كۆپچىلىكنى بىز جايدا بۇ   

 ئاجىزالر قىلىپ غهلبه كۈچلۈكلهر ئوخشاشال: قىلىمىز تهكلىپ بېقىشقا قويۇپ جهمئىيىتىگه زامان

 رولىنى بۆرىنىڭ دۇنياسىدىكى ھايۋاناتالر بايالر قازانغان غهلبه رىقابىتىده، بايلىق ىدىغانبول مهغلۇب

 .ئالغان رولىنى قوينىڭ بولسا نامراتالر كهلگهن دۇچ مهغلۇبىيهتكه قات – قاتمۇ ئالغان،
 ويق نامراتالر: پهرقى نىگىزلىك ئهڭ بايالرنىڭ ۋه نامراتالر بولىدۇكى، كۆرۋالغىلى شۇنىڭدىن   
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 .تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتلىك،
 بايالر سۆز جۈمله بىر  بۇ دىگهن »تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتلىك، قوي نامراتالر«ھالبۇكى   

 قوي« دېيىلىۋاتقان يهرده بۇ بىراق.  خۇالسىلىغان جهھهتتىنال ئومۇمىي پهرقىنى نامراتالرنىڭ ۋه

 قارىتا ئىپادىلىنىدىغانلىقىغا جهھهتلهرده قايسى كونكېرىت ڭنى »تهبىئهتلىك بۆره« ۋه »تهبىئهتلىك

 .چولتا ناھايىتى بىلىدىغانلىرى كىشىلهرنىڭ
 بايالر بىلهن ئۆزى ۋه تونۇشى توغرا ئۆزىنى كىشىلهرنىڭ ئاشۇ بولۇۋاتقان ھېرىسمهن بولۇشقا باي

 ۇكهممهللهشتۈرىشىگهم ئۆزىنى ھالدا نىشانلىق چۈشىنىۋېلىشىغا، پهرقنى كونكېرىت ئوتتۇرىسىدىكى

 كىتاب بۇ ناملىق »تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتلىك، قوي نامراتالر« ئۈچۈن، بولسۇن ياردىمى

 .كهلدى مهيدانغا
 بولۇپ، بۆلۈنگهن پاراگرافالرغا  ىكـكىچ نۇرغۇن ۋه  بۆلۈم ئالته ئىيـجهم كىتاب كۈلـۈتـپ   

 پاراسهت، ۋه جاسارهت ھالهت، پىسخىكىلىق قاراش، – كۆز خۇسۇسىيهت، ھالدا ئايرىم – ئايرىم

 بۆره بايالرنىڭ ۋه تهبئىتى قوي نامراتالرنىڭ تهرهپتىن ئوخشىمىغان ئالته قاتارلىق تهپهككۇر ئۇسۇل،

 بايالرنىڭ ۋه ئاجىزلىقى ماھىيهتلىك نامراتالرنىڭ قىلىپ، مۇھاكىمه پهرقنى ئوتتۇرىسىدىكى تهبئىتى

 ئۈچۈن  نېمه نامراتالرنىڭ«ئارقىلىق بۇ بهرگهن، ئېچىپ ىرىنىتهرهپل ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا

 .قىلغان تهھلىل سهۋهبىنى بولۇشنىڭ »باي ئۈچۈن  نېمه نىڭ بايالر نامرات،
 تىپتىكى ئوخشاش بولۇپ، ئاسان چۈشىنىشكه ۋه جانلىق ئاممىباب، مهزمۇنى كىتابنىڭ مهزكۇر   

 قوي ساقالنغان، مهسىلىدىن يهتكۈزۈشتهك  ،يۈزهكىمهززىسىز ساقلىنىۋاتقان ئومۇميۈزلۈك كىتابالردا

 سېلىشتۇرۇلمىسىغا يولىدىكى جۇغالش بايلىق بايالرنىڭ تهبىئهتلىك بۆره بىلهن نامراتالر تهبىئهتلىك

 خاراكتېرىدىكى مهسهل قىزىقارلىق ۋه مىساللىرى دېلو ھهقىقىي ئوقۇرمهنلهر. قىلىنغان دىققهت

 ۋه ئاجىزلىقى ئۆزىنىڭ قىلىپ، ھېس پهرقىنى بايالرنىڭ بىلهن اتالرچاغدا،نامر ئوقۇغان ۋهقهلىكلهرنى

 ئۇنىڭدىن.بىلىۋاالاليدۇ ئىكهنلىكىنى نېمه ساپانىڭ زۆرۈر بولۇۋاتقان كهمچىل ئايلىنىشتىكى بايالرغا

 ئۆگىنىپ بولۇپ،ئوقۇرمهنلهرنىڭ سهھىپىسى »بايانى بايلىق« ئاخىرىدا پاراگرافنىڭ ھهربىر باشقا،
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 .تهمىنلهنگهن ئۈچۈن قىلىشى ھېس
 نىسبهتهن دوستالرغا ھهربىر قىلىدىغان ئارزۇ بولۇشنى باي قۇتۇلۇپ، نامراتلىقتىن كىتابنىڭ بۇ   

 ئۇرغۇتۇپ، كۈچنى يوشۇرۇن دۇنياسىدىكى ئىچكى ئوقۇرمهننىڭ بولۇشىنى، رولىنىڭ يىتهكچىلىك

 بايالر بىلهن ئۆزى بولۇشىنى، ياردىمى بىلىۋېلىشىغا سىرىنى مۇۋهپپهقىيهتنىڭ ۋه بايلىق ئۇالرنىڭ

 ئۆزىده يىتىپ، تونۇپ ئىپادىلىنىدىغانلىقىنى تهرهپلهرده قايسى كونكېرىت پهرقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى

 ئۈمىد بېرىشىنى ئېلپ تولۇقالش ۋه تۈزىتىش نىسبهتهن مهسىلىلهرگه ۋه كهمچىلىك ساقلىنىۋاتقان

 ».كېلىدۇ غالىپ جهڭده ھهرقانداق گهندهبىل ئۆزگىنىمۇ ئۆزىنىمۇ،«بولمىسۇن، قانداقال. قىلىمىز
  راۋان، تىز، بارغانسىرى قهدىمىڭىزنىڭ يولىدىكى يارىتىش بايلىق سىزنىڭ ئاخىرىدا، ئهڭ   

 بالدۇرراق نىشانىڭىزنىڭ بولۇش باي قۇتۇلۇپ، نامراتلىقتىن.  قىلىمىز ئۈمۈد بولۇشىنى ياخشى

 !تىلهكداشمىز ىزغابولۇشىڭ بايالردىن تهبىئهتلىك بۆره ئېشىپ، ئهمهلگه

 

 
 
 

 قىلغان نهشىر يىلى-2011 نهشىرياتى خاربىن:مهنبه
 كىتاب ناملىق »تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتلىك، قوي نامراتالر«

  )WWW.UYHQT.CNتورى( قاشتېشى ئۇيغۇر -قاشگهرلىكى ئهقىده قىلغۇچى: تهرجىمه

  ئۆمهر ئابدۇلال :تهرجىمان 

 نىزام رهيھانگۈل :تهھرىرى تهرجىمه
 نىزام ئىلى مهمهت: ئىشلىگۈچى لكىتابئې

 شهھىرى ئاي   ۋۇشى-1يىل -2015



 

    

 مۇندهرىجه  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

1 

 
  :پهرق جهھهتتىكى تهۋهلىك نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر1 

 كېلىدۇ تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 
 ................تاپشۇرىدۇ باشقىالرغا تهقدىرىنى ئۆز ئورۇنالشتۇرىدۇ،نامراتالر ئۆزى تهقدىرىنى ئۆز بايالر

 .......................................................................................................................................................... 1 
 7 ......... تۇتىدۇ قولىدا ئۆز تهغدىرىنى ئۆز بايالر ئىنتىلمهيدۇ، ئۆزگهرتىشكه تهغدىرىنى ئۆز نامراتالر
 13 ......................................................... ئۆزگهرتىدۇ شارائىتنى بايالر ئاغرىنىدۇ، ىتتىنشارائ نامراتالر
 20 ئورۇنالشتۇرىدۇ تهرتىپلىك ناھايىتى ئىشالرنى بايالر ئالدىرايدۇ، قازىنىشقا نهتىجه تىز نامراتالر

 25 ................................. بولىدۇ ئېنىق ناھايىتى نىشانى بايالرنىڭ بولمايدۇ، نىشانى نامراتالرنىڭ
 30 ............................................... يارىتىدۇ يېڭىلىق بايالر ئېسىلىۋالىدۇ، قائىدىلهرگه كونا نامراتالر
 36 ............................................................................. توپاليدۇ ئهقىل بايالر توپاليدۇ، پۇل نامراتالر
 42 ... كېلىدۇ ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى كۆرىدۇ،بايالر ياخشى قىلىشنى مازاق باشقىالرنى نامراتالر
 47 .......................... باشاليدۇ قايتىدىن بولسا مهغلۇب بايالر كېچىدۇ، ۋاز بولسا مهغلۇب نامراتالر
 53 . ئوياليدۇ نى» چىقىش ئۇتۇپ چوقۇم« بايالر ئوياليدۇ، نى» قويماسلىق ئۇتتۇرۇپ« نامراتالر
 بايلىق تۇتۇپ يول ئۆزگىچه بايالر تالاليدۇ، بىخهتهرلىكنى ھالهتتىكى تهڭسىز ھازىرقى نامراتالر

 58 .......................................................................................................................................... توپاليدۇ
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  :پهرق قاراشتىكى– كۆز2 

 يارىتىدۇ كۆلهم تايىنىپ ئارتۇقچىلىقىغا ئۆزىنىڭ بايالر دۇ،ئىشلهي چۆكۈرۈپ باش نامراتالر

 
 64 ............ كۆرىدۇ ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه تۇتىدۇ،بايالر ئىش قاراپ نهتىجىسىگه ئىشنىڭ نامراتالر
 ئاشۇرۇشقا ئهمهلگه ئارزۇسىنى بىلهن ھهركىتى بايالرئهمهلىي ئامراق، قىلىشقا لخىيا قۇرۇق نامراتالر

 71 .............................................................................................................................................ئامراق
 78 ... تايىنىدۇ پاراسىتىگه– ئهقىل قىلىشتا ئىش بايالر تايىنىدۇ، كۈچكه قارا قىلىشتا ئىش نامراتالر
 84 .. ئىزدهيدۇ چارىسىنى قىلىشنىڭ ھهل بايالرمهسىلىنى ئىزدهيدۇ، سهۋهبىنى مهسىلىنىڭ نامراتالر
 قهدهمنى ئون ئالدىدىكى مېڭىپ مقهده بىر بايالر ئالىدۇ، ئارام بىر مېڭىپ قهدهم بىر نامراتالر

 90 ....................................................................................................................................... پىالناليدۇ
 خهجلهپ پۇل بايالر كىچىكلىتىدۇ، دائىرىسىنى مۇناسىۋهت ئۈچۈن قىلماسلىق ئىسراپ پۇلنى نامراتالر

 95 ................................................................................................. كېڭهيتىدۇ دائىرىسىنى مۇناسىۋهت
 100 .......... بىلىدۇ قايتۇرۇشنى جاۋاب بولۇپ مىننهتدار بايالر رهنجىيدۇ، دۇنيادىن پۈتۈن نامراتالر

 توپالش بايلىق كۆپ تېخىمۇ ئۆگىنىشى بايالرنىڭ ئۈچۈن، بېقىش جان ئۆگىنىشى نامراتالرنىڭ

 105 ...................................................................................................................................... ئۈچۈندۇر
 ئهھمىيهت پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىنىڭ بايالر بېرىدۇ، ئهھمىيهت چىقىمىغا – كىرىم ئۆزىنىڭ نامراتالر

 109 ........................................................................................................................................... بېرىدۇ
قوغلىشىدۇ بولۇشنى ئۈنۈملۈك قىلغاندا ئىش بايالر بېرىدۇ، ئهھمىيهت پهرققىال قىلغاندا ئىش نامراتالر
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 :پهرق ھالهتىتىكى پىسخىكىلىق 3 

 لىدۇكې ماھىر قىلىشقا ئېالن جهڭ ئۆزىگه – ئۆز بايالر كېلىدۇ، مهسئۇلىيهتسىز ئاچكۆز، نامراتالر

 
 121 ...................................... قهدىرلهيدۇ ناھايىتى ۋاقىتنى بايالر قىلىدۇ، ئىسراپ ۋاقىتنى نامراتالر
 127 .............................. بېيىتىدۇ مېڭىسىنى بىلهن پۇل بايالر خهجلىۋىتىدۇ، بولسىال پۇل نامراتالر
 بۇيىچه شهكلى تۇرمۇش نامراتالرنىڭ بولسا بايالر دورايدۇ، شهكلىنى تۇرمۇش بايالرنىڭ نامراتالر

 133 ......................................................................................................................................... ياشايدۇ
كۆرىدۇ ئىش تايىنىپ جۇغالنمىسىغا بايالرئۆزىنىڭ راق،ئام كۆرۈشكه سىناپ ئامىتىنى نامراتالر

 ..................................................................................................................................................... 139 
 ياخشى دىيىشنى» قىالاليمهن مهن« بايالر ياختۇرىدۇ، دىيىشنى» ئهمهس مۇمكىن« نامراتالر

 145 .......................................................................................................................................... كۆرىدۇ
 ئۆزىنى پىالنالپ مهخسۇس ئىشلىرىنى بايالر ئامراق، ئېرىشىشكه تارتماي جاپا نامراتالر

 152 .............................................................................................................................. كۈچلهندۈرىدۇ
 158 .....قىلىدۇ نامايان شىجائىتىنى ئاتسا مولالق بايالر كېتىدۇ، تۈگىشىپ ئاتسا مولالق نامراتالر
 بىلهن خۇشاللىق تهنقىدىنى باشقىالرنىڭ بايالر قىلمايدۇ، قوبۇل پىكىرىنى باشقىالرنىڭ نامراتالر

 164 ................................................................................................................................ قىلىدۇ قوبۇل
قىلىدۇ كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ مهسئۇليهتنى بايالر چۈشىنىدۇ، دهپ بېسىم مهسئۇلىيهتنى نامراتالر
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 178 ................. ئۈزمهيدۇ ئۈمىد شارائىتتىمۇ قىيىن بايالر ئۈمىدسىزلىنىدۇ، شارائىتتا قىيىن نامراتالر

 184 ................................ ياشاش باياشات نىشانى بايالرنىڭ سهۋىيه، ھاللىق نىشانى نامراتالرنىڭ
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 :پهرق پاراسهتتىكى ۋه جاسارهت4 

 ساقاليدۇ بايالرمۇستهقىللىقىنى ئهگىشىدۇ، ئېقىمغا نامراتالر

 
 191 ................................. تۇرىدۇ چىڭ تاللىشىدا ئۆزىنىڭ بايالر ئامراق، مۇرهسسهگه كهمبهغهللهر

 ئارقىلىق نهتىجىسى بايالر قىلىدۇ، ھۆكۈم ئۆزىگه ئارقىلىق قارىشى – كۆز باشقىالرنىڭ نامراتالر
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 ئۆز ئورۇنالشتۇرىدۇ،نامراتالر ئۆزى تهقدىرىنى ئۆز بايالر
 تاپشۇرىدۇ باشقىالرغا تهقدىرىنى

 تهبئىي غانـىـلـنۇرغۇن قېلىشىدا ۇپــولــب باي بايالرنىڭ نامرات، نامراتالرنىڭ

 توغرا قارىتا  ئهھۋالىغا ئۆزىنىڭ ،  چۈشۈنۈش ئۆزىنى ئىچىده، سهۋهبلهر  بۇ سهۋهبلهربولۇپ،

 .ھىساپلىنىدۇ بولۇپ ئامىل بولمايدىغان قاراشقا سهل- بېرىش باھا توغرا ۋه ئېنىقلىما
 بىلهن سسىپلىقپا ئىشهنمهيدۇ، ئۆزىگه بولۇپ پوزىتسىيىسىده گۇمانلىنىش نامراتالرھهمىشه

 بۇخىلدىكى ھهمده ساقاليدۇ، بېرىشىنى بهلگىلهپ يۆنىلىش ۋه ئورۇن ئۆزىگه باشقىالرنىڭ

 ئاندىن قىلىدۇ، قوبۇل قهتئىينهزهر كهلمهسلىكىدىن – كېلىش مۇۋاپىق ئۆزىگه بهلگىلهشنىڭ

 غلۇبىيهتمه ھهركىتى قىلىپ،ئاخىرىدا ھهركهت قارىغۇالرچه بۇيىچه بهرگىنى بهلگىلهپ باشقىالرنىڭ

 .ئاخىرلىشىدۇ بىلهن
 مۇھىت،شارائىت، تۇرۋاتقان ئۆزى( ئاساسهن ئهھۋالىغا ئۆزىنىڭ ئۇالر ئوخشىمايدۇ، بايالر ئهمما

 ئورۇن توغرا ئۈچۈن ئۆزى بىلهن ئاكتىپلىق ئاندىن دهڭسهيدۇ، ئۆزىنى) قاتارلىقالر قىزىقىش ئىقتىدار،

 .ئىزدهيدۇ نىشانى كۆرهش ۋه
 ئۆز نامراتالر- يهنى. بىرىدۇر پهرقلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بايالر هنبىل نامراتالر دهل بۇ

 .يارىتىدۇ ئۆزى تهغدىرىنى ئۆز بايالر تاپشۇرىدۇ، باشقىالرغا تهغدىرىنى
 ئۆزىنىڭ ئهمهلىيهتته بېرىشىنىڭ بهلگىلهپ نىشان ئۆزىگه باشقىالرنىڭ ھهممىسى كۆپچىلىك

 تۇرمۇشىغا ئۆزىنىڭ باشقىالرنىڭ ئىكهنلىكىنى، گهنلىكبهر ئۆتۈنۈپ قولالپ قوش باشقىالرغا تاللىشىنى

 باشقىالرنىڭ نىشانىنى تۇرمۇش ۋه يولى ئۆزىنىڭ بولىدىغانلىقىنى، قويۇش يول ئارلىشىشىغا

 باھاسىنى ئۆزىنىڭ« خىلدىكى بىلىدۇ،بۇ بولىدىغانلىقىنى باراۋهر بهرگهنلىككه ئورۇنالشتۇرۇپ

 .ئهمهس مۇمكىن ئېرىشىش لىققاباي ئۇسۇلىدا »قىلىش تهرهپ بىر چۈشۈرۈپ
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 رولىنى جهمئىيهتتىكى ئۆزىنىڭ ئاندىن قىاللىغاندىال، قارار ئۈچۈن ئۆزى ئۆزى پهقهت

 بۇ. بولىدۇ كهلتۈرگىلى قولغا غهلبىنى ئىلگىرىلهپ، ئالغا توختىماستىن ئايدىڭالشتۇرغىلى،

 ئىلگىرىلهش، كىيىنكى بولمىسا قهدهم بىر بۇ ئهگهر قهدهم، بىرىنچى تاشالنغان قاراپ مۇۋهپپهقىيهتكه

 .قالىدۇ ئايلىنىپ گهپكه قۇرۇق ئېرىشىشمۇ بايلىققا بولمايدۇ، ئاچقىلى سۆز تهرهققىياتالردىن
 چۈشىنگهن چوڭقۇر قائىدىنى بۇ لىس ۋهزىرى باش قۇرغان دۆلهت تارىخىدىكى تايالند

 ىسكىالتىئ ئاشلىق كىچىككىنه ئۇنىڭ چۈنكى،.ھېساپلىنىدۇ بولۇپ بىرى شهخىسلهرنىڭ

 ئۈچۈن تهغدىرى ئۆز ئۇ سهۋهب، ئايلىنالىشىدىكى ۋهزىرگه باش »تهل توققۇزى« باشقۇرغۇچىسىدىن

 .يهتكهن تونۇپ ۋاقتىدا مۇھىملىقىنى بهلگىلهشنىڭ قارار
 ئاشلىق شاڭسهيجۈن چىقمىغان نامى ھېچقانداق لىس يىلى، – 250 بۇرۇنقى مىالدىيىدىن

 چىقىش – كىرىپ ئاشلىقنىڭ ئىسكىالتتىكى ھهركۈنى بولۇپ، باشقۇرغۇچىسى ئىسكىالتىنىڭ

 ئازغىنه ئۆزىنىڭ لىسمۇ ئۆتىۋېرىدۇ، تهكرارلىنىپ مۇشۇنداق كۈنلهر. خاتىرىلهيىتتى ئهھۋالىنى

 ھېچقانداق رهنجىگۈدهك تۇرمۇشنىڭ بۇنداق ھهمده باقىدۇ، ئائىلىسىنى ئېلىپ، ۋاقتىدا ئايلىقىنى

 .قارايدۇ دهپ يوق، يېرى
 ھهمده كىرىدۇ، ھاجهتخانىغا سىرتىدىكى ئىسكىالت تولغاپ قورسىقى كۈنى،لىس بىر

 توپ بىر بۇ ماكانالشقان ھاجهتخانىغا بايقايدۇ، چاشقانالرنى توپ بىر ھاجهتخانىدىكى

 سېسىق ھهم پاسكىنا بولۇپ، كهتكهن قارىداپ مويلىرى جۈرئهتسىز، كىچىك، جۇغى چاشقانالرنىڭ

 .ئىدى
 كۆرۈپ ئىسكىالتتا ئادهتته بولۇپ، بىزار دهرھال كىيىن ىنكۆرگهند چاشقانالرنى بۇ لىس

 پارقىراق كهتكهن،مويلىرى سهمىرىپ يىگهنلىكتىن كۆپ ئۇالر. ئاپتۇ ئىسىگه چاشقانالرنى تۇرىدىغان

 بۇ ھاجهتخانىدىكى.يۈرۈيدىكهن چېپىپ بۇياققا – ئۇياق ئىسكىالتتا كۈن پۈتۈن بولۇپ،

 .كهچۈرىدىكهن تۇرمۇش ياشاۋاتقاندهك ننهتتهجه ئۇالر سېلىشتۇرغاندا چاشقانالرغا
 بۇ قانائهتلىنىپ ھالىتىدىن ئۆز ئۆزىنىڭ  ئۇ.كهپتۇ لهرزىگه ۋۇجۇدى لىسنىڭ ئويلىغان بۇالرنى
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 تۆۋهن ئهڭ جهمئىيهتنىڭ ئىشلىگهنلىكىنى، بولۇپ باشقۇرغۇچى يىل 8 ئۇدا ئىسكىالتتا كىچىك

 قىلىدىغانلىقىنى بوزهك ئۆزىنى ئادهمنىڭ ھهممه ،تىكىۋاتقانلىقىنى جان ئۈچۈن باشقىالر قاتلىمىدا

 يهرگه بۇ ئويالپ بولسۇن؟ پهرق نېمه مېنىڭ بىلهن چاشقانالر ھاجهتخانىدىكى بۇنداقتا. ئويالپتۇ

  ھاياتىغا چاشقانالرنىڭ مۇشۇ ھاياتى ئىنساننىڭ«: تۇتۇۋااللماستىن ئۆزىنى لىس كهلگهنده

 ئايلىنىش ئادهمگه قانداق. قالىسهن ھاجهتخانىدا بولمىساڭ ئىسكىالتىدا ئاشلىق ئوخشايدۇ،

 .دهپتۇ» .باغلىق ئورۇنالشتۇرۇشىڭغا قانداق تهغدىرىنى ئۆزۈڭنىڭ
 قارارىغا تېپىش ئورۇن مۇۋاپىق بىر ئۈچۈن ئۆزى بېرىپ، باھا قايتا ئۆزىگه لىس قىلىپ شۇنداق

 ئهينى ئايرىلىپ، ۈندىنشاڭسهيج كهلگهن ياشاپ بېرى يىللالردىن كۆپ ئۇ كۈنى، ئىككىنچى. كهپتۇ

 يىللىق كۆپ. بېرىپتۇ قېشىغا گوكۇاڭنىڭ ئۇستاز تهرغىباتچىسى، ئىدىيىسىنىڭ كۇڭزى ۋاقىتتىكى

 – ئايلىنىپ،جاپا ياردهمچىسىگه كۈچلۈك پادىشاھىنىڭ تايالند ئاخىرى ئۇ ئارقىلىق تىرىشىش

 كۆچۈرۈپ ئوردىغا دىكىچېڭياڭ پايتهختى تايالند ئائىلىسىنى كهچۈرۋاتقان تۇرمۇش مۇشهققهتلىك

 .كىرىپتۇ
 ئىلگىرى تۇرىدۇ؛ ئىسكىالتىدا ئاشلىق ھازىر چاشقان، تۇرغان ھاجهتخانىدا ئىلگىرى

 سۈپهت بۇنداق لىسنىڭ. بولىدۇ ۋهزىرى باش تايالندنىڭ ھازىر ئهمهلدار، كىچىك شاڭسهيدىكى

 قارار ئۈچۈن ىتهغدىر ئۆز ئۇنىڭ سهۋهب كهلتۈرهلىشىدىكى قولغا يۈكسىلىشنى خاراكتېرلىك

 كىيىنكى لىس بولغاچقا، بهلگىلهش قارار توغرا ۋه تونۇش چوڭقۇر بولغان ئۆزىگه. بهلگىلىگهنلىكىده

 .ئالغان ئورۇن بهتلىرىدىن تارىخ كهلتۈرۈپ قولغا مۇۋهپپهقىيهتلهرنى
 ئويلىمىسا، ئىلگىرىلهشنى قانائهتلىنىپ ھالىتىدىن ئۆزىنىڭ ئىزچىل لىس ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 بىلهن پاسسىپلىق بولسا، قىلىۋهرگهن باشقۇرغۇچىلىقنى ئىسكىالتى ئاشلىق شاڭسهيجۈنده كىچىككىنه

 تارىختا ئۇنداقتا ساقلىسا، بېرىشىنى باھا ئۆزىگه چىقىرىشىنى، قارار ئۈچۈن ئۆزى باشقىالرنىڭ

 مدۇ؟بوال تونۇشلۇق كۆپچىلىككه يهنه ئىسمى لىسنىڭ قالدۇراالمدۇ؟ ھېكايىنى مهشھۇر بۇنداق
 قويىدىغانالرغا تۇتقۇزۇپ باشقىالرغا تهغدىرىنى ئۆزىنىڭ بايلىقنىڭ. »ياق« ئهلۋهتته جاۋاب
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 مهڭگۈ ئادهمنىڭ خااليدىغان بولۇشنى قۇل ئۆزلۈكىدىن. ئهمهس مۇمكىن ھهرگىز بولۇشى مهنسۇب

 تۇرۇپ اجايد بىر مهڭگۈ ئادهمنىڭ ئىنتىلىدىغان يۇقىرىغا ئوخشاشال،. ناتايىن بواللىشى خوجايىن

 .ئهمهس مۇمكىن قېلىشىمۇ
 ئۆزى ئۆزى ياكى ساقالش بېرىشىنى بهلگىلهپ قارار ئۆزىگه باشقىالرنىڭ بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 –كهلتۈرۈش قولغا غهلبىنى ئاللىقاچان مهسىلىسى »چىقىرىش قارار بىلهن ئاكتىپلىق ئۈچۈن

 ئۈچۈن ئۆزى بىلهن ئاكتىپلىق تقاندا،ئېيى باشقىچه. ئايالندى شهرتىگه ئالدىنقى كهلتۈرهلمهسلىكنىڭ

 .ئاساسى كهلتۈرۈشنىڭ قولغا غهلبىنى بولسا چىقىرىش قارار
 ئۆزىنىڭ يهنه قالماستىن، چىقىرىپال قارار ئۈچۈن ئۆزى كىشىلهر قازانغان ئهلۋهتته،مۇۋهپپهقىيهت

 خاتا ياكى اتوغر شارائىتىدا،قارارنىڭ ئىقتىسادى بازار چۈنكى. مۆلچهرلىيهلهيدۇ توغرا ئورنىنى

 ئېلىپ نهتىجىنى خىل ئىككى ئوخشىمىغان ئىبارهت نامراتلىقتىن ياكى بايلىق تهبئىيال بولۇشى

 .كېلىدۇ
 يىللىرىدا – 80 ئهسىرنىڭ – 20 ھهممىسى دېھقانالرنىڭ ۋېنجۇلۇق ۋه دېھقانالر سىچۈهنلىك

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ جامائهت›باشلىغان كۆرۈشكه جاھان ئېچىلىپ كۆزى‹
 شىركهتلهرگه گۇاڭدۇڭدىكى بىۋاسته بولسا شهكلى كۆرۈش جاھان دېھقانلىرىنىڭ نسىچۈه

 مۇئاش خوجايىن پهقهت بېكىتمىگهن، ئورۇن ئېنىق نىسبهتهن ئۆزىگه ئۇالر بولۇپ، ئىشلهش بېرىپ

 .قىلغان ئىشنى قانداق ھهر ئۇالر تارقاتسىال،
 ئاساسلىق شهكلى كهچۈرۈش اتھاي ئۇالرنىڭ تۇتقان، يول ئوخشىمايدىغان دېھقانلىرى ۋېنجۇ

 سېتىش بويۇملىرىنى تۇرمۇش پارچه قىسىم بىر ياكى ئوڭشاش قاتارلىقالرنى قازان كۈنلۈك، قهلهم،

 بايلىق دېھقانلىرى يارىتىشتا،ۋېنجۇ ئىگىلىك دهسلىپىدىكى ھاياتىنىڭ سهرگهردانلىق. بولغان

 .قىلغان نىشانى كۆرهش ئۆزىنىڭ جۇغالشنى يارىتىش،
 دېھقانلىرى سىچۈهن چىققان قىلغىلى ئىشلهمچىلىك تۈركۈمده بىرىنچى كىيىن يىلدىن 30

 نامرات يۇرتىدا سىچۈهندىكى قىسىمى كۆپ ئۇالرنىڭ چېكىنگهن، سهھنىسىدىن تارىخ ئاللىقاچان
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 ئۆزگىرىشلهر ئالهمشۇمۇل دېھقانلىرىدا ۋېنجۇ ۋاقىتتىكى ئهينى بىراق. كهچۈرمهكته تۇرمۇش

 بولۇپ، خوجايىنلىرىغائايالنغان شىركهت ئاللىقاچان كىشى نۇرغۇن دىكىئارسى ئۇالرنىڭ. بولدى

 .ئالدى ئورۇن قاتارىدىن بايلىرىنىڭ جۇڭگو
 نېمىشقا تۇرۇقلۇق، ئوخشاش نۇقتىسى باشلىنىش دېھقانلىرىنىڭ ۋېنجۇ ۋه دېھقانلىرى سىچۈهن

 بايالرغا بهزىلهر يهنه نامرات، يهنىال بهزىلهر چىقىدۇ؟ كېلىپ پهرقى بايلىق بولغان روشهن شۇنچه

 نهده؟ سهۋهبى بۇنىڭ ئايالنغان،
 .مهسىلىسىده چىقىرىش قارار ئۈچۈن تهغدىرى ئۆز- سهۋهبى تۈپكى بۇنىڭ

 ئېنىق نىسبهتهن تهغدىرىگه ئۆزىنىڭ بېرهلمىگهن، باھا ئېنىق ئۆزىگه دېھقانلىرى سىچۈهن

 بىلهن ئاكتىپلىق دېھقانلىرى ۋېنجۇ. ولغانب قاتارىدا نامراتالر يهنىال ئاخىرىدا شۇڭا قارارچىقارمىغان،

 بىرلهشتۈرۈپ، بىلهن ئهمهلىيهت ئىقتىدارىنى ئۆزىنىڭ ئۇالر. چىقارغان قارار ئۆزى ئۈچۈن تهقدىرى ئۆز

 ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ چىقارغاچقا،ئاخىرى قارار بولغان توغرا مۇۋاپىق، ئۈچۈن ئۆزى

 .بولغان ئىگه تۇرمۇشقا راھهت ئاشۇرۇپ،
 چىقىرىش قارار بىلهن ئاكتىپلىق ئۈچۈن تهغدىرى ئۆز بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى شۇنى پهرىقتىن بۇ

 ئۆزىنى پهقهت. ئامىل زۆرۈر ئايلىنىشتىكى بايالرغا بولسا بهلگىلهش ئورۇن بولغان توغرا ۋه

 توغرا ئورنىنى ئۆزىنىڭ چۈشهنگهنده، كهمچىلىكىنى ۋه ئارتۇقچىلىق تونۇغاندا،ئۆزىنىڭ

 قىلغاندىال كۆرهش توختىماستىن ھهمده ئايدىڭالشتۇرغاندا، نىشانىنى ھاياتلىق گىلهپ،ئۆزىنىڭبهل

 .بولىدۇ كىرگىلى قهسىرىگه بايلىقنىڭ ئاندىن
 قىلىپ تهييارلىقنى قىلىدىغان ھاسىل ئۆزگىرىش يۈكسهك ئۆزىڭىزده سىز دوستۇم،

 !باشالڭ چىقىرىشتىن قارار توغرا ئۈچۈن تهغدىرى ئۆزىڭىزنىڭ ئىشنى بولدىڭىزمۇ؟ئۇنداقتا

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى★ ★ ★ 
 قارار ئۈچۈن ئۆزىمىز باشقىالرنىڭ بولۇپ، ئهگهشكۈچىسى باشقىالرنىڭ نېمىشقا

 دورايمىز؟ باشقىالرنى دائىم نېمىشقا قويىمىز؟ يول مېڭىشىغا يىتىلهپ بهلگىلىشىگه،بۇرنىمىزدىن
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 ئورۇن ئۈچۈن تهغدىرى ئۆزىمىزنىڭ بۇيىچه ئىقتىدارى ۋه ئىدىيىسى ئۆزىمىزنىڭ نىمىشقا

 ھالدا ئوبېكتىپ چوقۇم ئاشۇرۇشتا، ئهمهلگه تۈرده ھهقىقىي ئارزۇسىنى بولۇش باي بهلگىلىمهيمىز؟

 نىشانىنى ئۆزىنىڭ بهلگىلهش، توغرا ئورنىنى ئۆزىنىڭ تونۇش، ئۆزىنى بېرىش، باھا ئۆزىگه

  كېرهك. قىلىش كۆرهش توختىماستىن ئايدىڭالشتۇرۇپ،
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 بايالر ئىنتىلمهيدۇ، ئۆزگهرتىشكه تهغدىرىنى ئۆز نامراتالر
 تۇتىدۇ قولىدا ئۆز تهغدىرىنى ئۆز

 بولۇش باي!قالمىدى ئۈمىد ھېچقانداق ھاياتىمدا پۈتۈلگهنىكهن، پىشانهمگه نامراتلىق!ھهي«

 غلۇپمه ھهممىسىده بىراق باقتىم، سىناپ قېتىمالپ نۇرغۇن تاپتىم، ئامالالرنى نۇرغۇن مهن ئۈچۈن

 ئۆلگهن ياخشىسى ئهڭ ئهمهسكهن، مۇمكىن بولۇشۇم باي ئۆمرۈمده بۇ مېنىڭ قارىغاندا. بولدۇم

 »!ياخشىكهن
...... 

 قاقشاشالرنى- زارالش مۇشۇنداق يېرىدىن ھهممىال تۇرمۇشنىڭ رىئال قىلسىڭىز دىققهت ئازراقال

 يولىدا ئېرىشىش بايلىققا اكىي چىققاچقا كېلىپ ئائىلىدىن نامرات كىشىلهر نۇرغۇنلىغان. ئاڭاليسىز

 كۈنىگه ھازىرقى ئۈمۈدسىزلىنىپ، تېزال ناھايىتى بولغاچقا، دۇچار زهربىلهرگه – ئوڭۇشسىزلىق

 .قالغان بولۇپ قىلىدىغان شۈكرى
 تهغدىردىن ،جۈرئهتسىزلىكىنى ھۇرۇنلىقى ئۆزىنىڭ  كىشىلهر خىل بۇ ئېنىقكى، ناھايىتى

 بهرىبىر تىرىشساممۇ پۈتۈۋېتىلگهن، پىشانهمگه اللىبۇرۇنئ  تهغدىرىم‹ ئۇالر كۆرگۈچىلهردۇر،

 ئۆز ئۇالر ئاستىدا، تۈرتكىسى قاراشنىڭ پاسسىپ خىل بۇ. قارايدۇ دهپ ›بولمايدۇ ئۆزگهرتكىلى

 رازىمهنلىك »ئورۇنالشتۇرۇشىنى تهغدىرنىڭ« ئويلىمايدۇ، ئىلگىرىلهشنى قانائهتلىنىدۇ، ھالىتىدىن

 تايىنىپ قولىغا جۈپ بىر ئىلگىرىلهپ، ئالغا بىلهن ئاكتىپلىق هزهلدىنئ ئۇالر قىلىدۇ، قوبۇل بىلهن

 .باقمايدۇ ئويالپ ئۆزگهرتىشنى تهغدىرىنى
  يۇقارقىدهك: بايقايسىز قانۇنىيهتنى قىزىقارلىق مۇنداق سىز قىلسىڭىز، دىققهت ئازراق يهنه ئهگهر

 ناھايىتى چىقمىقى كۆتۈرۈپ باش ئۇالرنىڭ بولۇپ، نامراتالر تىپىك قىلىدىغانالر سۆزلهرنى – گهپ

 .تهس
 بهلكى ئهمهس، ئورۇنالشتۇرۇشى تهڭرىنىڭ ھهرگىزمۇ چىقارغىنى كهلتۈرۈپ قانۇنىيهتنى خىل بۇ
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 مهغلۇبىيىتىنى ئۆز  ھهدىسىال كىشىلهر خىل بۇ چۈنكى. مهسىلىسى ھۇرۇنلۇق ئۆزىدىكى كىشىلهرنىڭ

 دا »يولى ئىزدهش بايلىق«  شىلهرنىڭكى مۇنداق شۇڭا.ئادهتلهنگهن قۇيۇشقا ئارتىپ تهغدىرگه

 .كهچۈرىدۇ ھايات كىيىپ قالپىقىنى لىق »نامرات« ئۇالر. ئېنىق بولۇشى مهغلۇب
 تهغدىرنى ئۇالر بولىدۇ، پوزىتسىيهده ئوخشىمىغان بايالر نىسبهتهن بۇنىڭغا

 ىنچىلىكتىنمۇمك بارلىق ئۇالر. ئىشىنىدۇ بولىدىغانلىقىغا كهلتۈرگىلى قولغا ئۆزگهرتكىلى،ئامهتنى

 .يارىتىدۇ تهغدىرىنى ئۆزىنىڭ پايدىلىنىپ
 :باقايلى كۆرۈپ بىرنى ھېكايىدىن ھېكىمهتلىك ئائىت بايلىققا بىرلىكته بىز

 ئېچىۋاتقانلىقىغا پال بالىغا ئىككى پالچىنىڭ بىر كېلىپ ئارسىغا ئىنسانالر ئهلچىسى تهڭرىنىڭ

 ئهال كهلگۈسىدهئهلىيۇل سهن«: تۇرۇپ ۆرسىتىپك بالىنى بىر پالچىنىڭ پهقهت ئهلچى. قاپتۇ يولۇقۇپ

 سىنىڭ بولۇش تىلهمچى«: كۆرسىتىپ بالىنى بىر يهنه ئارقىدىنال دىگهنلىكىنى؛».بولىسهن

 .كۆرۈپتۇ دىگهنلىكىنى» .ئىكهن پۈتۈلگهن پىشانهڭگه
 ھېلىقى ۋاقىتتىكى ئهينى كېلىپ قايتا ئارىسىغا ئىنسانالر ئهلچىسى تهڭرىنىڭ كىيىن يىلدىن 20

. بوپتۇ باقماقچى بىلىپ ئىكهنلىكىنى خاتا ياكى توغرا بىشارىتىنىڭ پالچىنىڭ تېپىپ، بالىنى ئىككى

 ،دىگهن بولىدۇ» ئهال ئهلىيۇل« ۋاقىتتا ئهينى: قالدۇرۇپتۇ ھهيران ناھايىتى ئهلچىنى نهتىجه ھالبۇكى

 ئهالغا هلىيۇلئ باال دىگهن بولىدۇ »تىلهمچى«تىلهمچىگه، بولۇپ سهرگهردان كوچىالردا باال

 .ئىكهن ئايالنغان
 .سوراپتۇ جاۋابىنى ئۇنىڭدىن تېپىپ تهڭرىنى يىتهلمهي، تىگىگه بۇنىڭ ئهلچى
 ئۈچتىن ئادهمنىڭ ئۇ قابىلىيهت تۇغما بهرگهن ئادهمگه بىر ھهر مهن«: بېرىپ جاۋاب تهڭرى

 ئۆزى ئادهم شۇ ھهممىسىگه تهغدىرنىڭ قالغان ئېشىپ بهلگىلهيدۇ، تهغدىرىنى قىسىم بىر

 .دهپتۇ» .قىلىدۇ ئىگىدارچىلىق
 ڭـنىـىتـمۇھ تهبئىي«: ىرىـگـلـئى ڭـچىـيوڭ ۋاڭ هتچىـئوق داڭلىق تهيۋهنلىك جۇڭگو

 مۇناسىۋهتسىز، بىلهن بولۇشى كۆپ ئازاپنىڭ ياكى خۇشاللىق بولۇشى، يامان – ياخشى
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 ئادهمنىڭ بىر.  گهندى» .باغلىق تىرىشچانلىقىغا ئادهمنىڭ پۈتۈنلهي ئاچقۇچى مۇۋهپپهقىيهتنىڭ

 ئورۇنالشتۇرۇشىمۇ تهڭرىنىڭ ئهمهس، تهسىرى دۇنيانىڭ سىرتقى بهلگىلهيدىغىنى، تهغدىرىنى

 .باغلىق قىلىشىغا ئىگىدارچىلىق قانداق تهغدىرىگه ئۆز كىشىنىڭ شۇ بهلكى ئهمهس،
 غا »ئهال ئهلىيۇل« قىلىنىپ بىشارهت دهپ »تىلهمچى« ھېكايىدىكى يۇقىرىقى خۇددى

 كېلىپ ئهمهس، ئهۋزهل ھهرگىز شارائىتى تهبئىي ئۇنىڭ ئېھتىمال ئوخشاش، بالىغا گهنئۆزگهر

 ئامىل ئاخىرقى بهلگىلهيدىغان تهغدىرىنى ئۇنىڭ بۇالر مۇمكىن، بولۇشى ئهمهس پۇلدار چىقىشىمۇ

 ئۆز قىلىپ، جهڭ بىلهن تهغدىر - سهۋهب ئۆزگهرتهلىشىدىكى بىشارىتىنى پالچىنىڭ ئۇنىڭ. ئهمهس

 .بواللىغانلىقىدا خوجايىنى ىنىڭتهغدىر
 تىلهمچىلىك« پىشانىسىگه ئۆزىنىڭ پۈتۈپ، چىن گېپىگه پالچىنىڭ ئۇ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 ئۆزگهرتىش ياكى تىرىشچانلىق ھېچقانداق بويسۇنسا، تهغدىرگه قاراپ، دهپ پۈتۈلگهن »قىلىش

 مۇمكىنمۇ؟ واللىشىب »ئهال ئهلىيۇل« ئۇنىڭ كىيىن يىلدىن 20 ئۇنداقتا كىرگۈزمىسه،
 بۇيىچه بىشارىتى پالچىنىڭ يهنه قالماستىن، بولمايال مۇمكىن! ئهمهس ئهلۋهتتهمۇمكىن

 كۈن ئارانال يهنىال دىگهندىمۇ بولدى ياخشىراق مۇمكىن، قېلىشىمۇ ئايلىنىپ تىلهمچىگه

 .مۇمكىن بولۇشى نامراتالردىن ئۆتكۈزىدىغان
 خۇددى( ئادهم بولغان پۇلدار چىقىشى لىپكې ياخشى، شارائىتى تهبئىي بىر ئوخشاشال

 ئۆزىنىڭ ئهگهر) ئوخشاش تىلهمچىگه قىلىنغان بىشارهت دهپ بولىدۇ »ئهال ئهلىيۇل«ھېكايىدىكى

 .ئېرىشهلمهيدۇ ھېچنىمىگه يهنىال تۇتمىسا، قولىدا ئۆز تهغدىرىنى
 ئادهمنىڭ بىر - بولۇش پوزىتسىيهده ئوخشىمىغان قارىتا تهغدىرىگه ئۆز بولىدۇكى، كۆرۈۋېلىشقا

 .قالىدۇ بولۇپ »كۆرسهتكۈچ  نىشان«  بولۇشىدىكى»باي ياكى نامرات«
 باي تۇغۇلۇشىدىنال بايالر ساندىكى كۆپ بولساق، قارايدىغان تارىخىغا چهتئهللهرنىڭ– جۇڭگو

 ان،ـقـىقـچ ىپـېلـك ىدىنـىلـئائ راتـامـن ىـىسـكۆپىنچ ئۇالرنىڭ ئهمهس، بولغان

  تىكلهپ ئىگىلىك قول قۇرۇق سهۋهبتىن شۇ كهچۈرگهن، باشتىن مۇشهققهتلهرنى – جاپا نۇرغۇنلىغان
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 بويسۇنمىغان، تهغدىرگه ئۇالر سهۋهبى بۇنىڭ. يۈزلهنگهن قاراپ بولۇشقا باي نامراتلىقتىن

 ئىكهنلىكىنى خوجايىنى ھهقىقىي تهغدىرىنىڭ ئۆز ئۆزىنىڭ قۇتۇلۇپ، بويۇنتۇرۇقىدىن تهغدىرنىڭ

 .يهتكهن تونۇپ
 .بوالاليدۇ مىسال ياخشى ناھايىتى جىياچېڭ لى باي ئاسىيالىق ردىنبۇال
 بالىلىق كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده نامرات بىر شهھىرىدىكى چاۋجۇ گۇاڭدۇڭ جىياچېڭ لى

 .ئۆتكهن جاپالىق ناھايىتى دهۋرى
 سىغائانى– ئاتا ئۇ قالغاچقا، كىرىپ قااليمىقانچىلىقىغا ئۇرۇش جۇڭگو ۋاقتىدا ياشقاكىرگهن 11

 .پاناھالنغان بېرىپ شاڭگاڭغا ئهگىشىپ
 ئۆيىده جۇاڭجىڭئهندىكى تاغىسىنىڭ بولغان ياخشى شارائىتى ئائىله كىشىلىرى ئائىله بىر

 ئائىلىدىكى(دادىسى جىياچېڭنىڭ لى بېرىپ، يۈز بهخىتسىزلىك ئۆتمهستىن ئوزۇن ھالبۇكى. تۇرغان

 بىلهن كېسىلى ئۆپكه كهتكهچكه رچاپچا زىياده ھهددىدىن) تۈۋرۈك ئىقتىسادىي بىردىنبىر

 .ئۆتكهن ئالهمدىن يۇقۇملىنىپ
 بولۇپمۇ قويغان، ئازاپقا ئېغىر ناھايىتى ئائىلىدىكىلهرنى پۈتۈن ئۆتۈشى ئالهمدىن دادىسىنىڭ

 يۆلهك بىردىنبىر ئائىلىدىكى بولۇپ، زهربه ئېغىر ناھايىتى بۇ نىسبهتهن ئاپىسىغا لىجىياچېڭنىڭ

 .ئىدى قويغان گاڭگىرىتىپ ئۇالرنى كهچۈرۈش تۇرمۇش انداقق كىيىن يوقالغاچقا،
 قۇلىغا تهغدىرنىڭ تۈپهيلى پىشكهللىك ئائىلىسىدىكى ھهرگىزمۇ جىياچېڭ لى ۋاقىتتا بۇ

 بېقىش سىڭىللىرىنى – ئىنى ئۈچ ۋه ئانىسى جىياچىڭ لى بولغان چوڭى بالىالرنىڭ. ئايالنمىغان

 پۈتۈن تايىنىپ قىلىپ،ئۆزىگه قارار چېكىنىشنى ئوقۇشتىن خالىماي يۆلىنىۋېلىشنى باشقىالرغا ئۈچۈن

 .ئالغان ئۈستىگه ئېغىرچىلىقىنى ئائىلىنىڭ
 قۇيۇپ، چاي شىركىتىده سائهت جوڭنهن جۇاڭجىڭئهندىكى تاغىسىنىڭ دهسلهپته جىياچېڭ لى

 داققان پۇرسهتتىن كۈزىتىشنى، قانداق كىشىلهرنى ئۇ يهرده بۇ. بولىدۇ شاگىرت سۈپۈرىدىغان يهر

 خالىمىغان تۇرۇشنى ئاستىدا قول باشقىالرنىڭ مهزگىل ئوزۇن. ئۆگىنىدۇ قىلىشنى ئىش پايدىلىنىپ
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 ساتقۇچى مال كېلىپ زاۋۇتىغا ياساش سۇلىياۋ ۋه زاۋۇتى مېتال خىل بهش  جىياچېڭ لى ياشلىق 19

 رلۇقىغادىرېكتو بۆلۈم  زاۋۇتنىڭ يىلى ئىككىنچى بولغاچقا، ياخشى نهتىجىسى كهسپىي. بولىدۇ

 .بولىدۇ دىرېكتورى باش شىركهتنىڭ ئۆتمهي ئۆستۈرۈلىدۇ،ئوزۇن
 تۇرمۇشتىكى ياچېڭـجى لى ھاياتىدا، سېتىش مال يۈرۈپ كوچا – كوچىمۇ مهزگىلدىكى بۇ

 مولالشتۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز بىلىمىنى سودا  يېڭىپ، ئوڭۇشسىزلىقالرنى ۋه قىيىنچىلىق قات – قاتمۇ

 .سالىدۇ ئاساس پۇختا ئۈچۈن ئىشلىرى كىيىنكى ئۆزىنىڭ تۇتۇپ، دوست ساھهلهردىن قايسى ھهر
 ئۆزىنىڭ بىلهن پۇللىرى يىغقان تىجهپ  تۇتۇپ، چىڭ پۇرسهتنى جىياچېڭ يىلى – 1950

 ماتېرىيال يالتىراق يىلى – 1957. چىقىدۇ قۇرۇپ نى »زاۋۇتى يالتىراق چاڭجاڭ« - زاۋۇتى تۇنجى

 پايدا پۇلى شاڭگاڭ ئارتۇق مىليوندىن  كهلگهنده ىغايىل – 1964 باشالپ، چىقىرىشنى ئىشلهپ

 ماتېرىيال يالتىراق چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى زاۋۇتىمۇ يالتىراق چاڭجاڭ ئهگىشىپ بۇنىڭغا. ئالىدۇ

 نامغا دىگهن »پادىشاھى يالتىراق« سهۋهبتىن شۇ لىجىياچېڭمۇ ، ئايلىنىپ بازىسىغا ئىشلهش

 مۈلۈكچىلىك – ئۆي ئويۇنچۇق، يالتىراق تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى لىجىياچېڭ كىيىن. ئېرىشىدۇ

 .ئايلىنىدۇ غا »باي مۇھاجىر جۇڭگولۇق« ئاستا – ئاستا كىرىپ، ساھهلهرگه قاتارلىق
 نۇرغۇنلىغان قارىتا كهچۈرمىشلهرگه مۇشهققهتلىك – جاپا ۋه چىقىش كېلىپ ئائىلىدىن نامرات

 قاراپ، دهپ ›پۈتۈلگهن شۇنداق ىمىزتهغدىر گهردىشى، پهلهكنىڭ بۇ‹  كىشىلهر ئاجىز ئىرادىسى

 تهغدىرنىڭ جىياچېڭ لى. قۇتۇاللمايدۇ نامراتلىقتىن ئۆمۈر بىر ھهمده بولىدۇ، تهسلىم ئاسانال

 ئۇ ئولتۇرمىغان، چېكىپ ئاھ دهستىدىن نامراتلىق ھهمده بويسۇنمىغان، ھهرگىزمۇ ئورۇنالشتۇرۇشىغا

 بىرىنچى ئاسىيادىكى« ئاخىرى ئىزدهپ، لنىئۇسۇ بولىدىغان باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ھهمىشه

 .ئايالنغان غا »باي
 تهغدىرگه سهۋهبتىن شۇ ئىشىنىدۇ، قىلىندىغانلىقىغا كونترول تهرىپىدىن تهغدىر ئۆزىنىڭ نامراتالر

 ئويىدا ،ياخشىالش ئۆزگهرتىش تهقدىرىنى ئاڭاليدۇ،ئۆز بۇيرۇقىنى تهغدىرنىڭ بويسۇنۇپ،

 تهقدىرىنى ئۆز ،تىرىشسىال يارىتىلدىغانلىقىغا تهرىپىدىن ئۆزى ىرنىڭتهغد بايالر ئهمما. بولمايدۇ
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 .ئالىدۇ قولىغا تهغدىرىنى ئۆز تىرىشىپ ئۇالر شۇڭا ئىشىنىدۇ، بولىدىغانلىقىغا ياخشىلىغىلى
 ئۆز بويسۇنمايدىغان، ئورۇنالشتۇرۇشىغا تهغدىرنىڭ ئوخشاش جىياچېڭغا لى تۇرمۇشتا رىئال

 ياپونيىلىك: مهسىلهن.  ئهمهس ئاز بايالر بىلىدىغان ئېلىشنى قولىغا ئۆز قىلىپ قانداق تهغدىرىنى

 »زامانىۋىي«كورىيه لىچى، قۇرغۇچىسى نىڭ »رۇجىيا« شىڭجىجۇ، سوڭشىيا كارخانىچى داڭلىق

. ىدىندۇرـجۈملىس ۇالرنىڭـش ارلىقالرـاتـق جوۋيوڭ جېڭ قۇرغۇچىسى زاۋۇتىنىڭ ماشىنا

 تهغدىرىدىكى ئۆز ئىنسان: بېرىدۇ ئېيتىپ قائىدىنى ئورتاق بىر بىزگه ئىزلىرى – ئىش ىڭـئۇالرن

 دۆڭگهپ تهقدىرگه ھورۇن،بوشاڭلىقىنى ئۆزىنىڭ.قىلىدۇ ھهل ئۆزىال پهقهت مهسىلىلهرنى قىيىن

 باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۆزىنىڭ تۇتۇپ، چىڭ بوغۇزىدىن تهغدىرنىڭ     قويماي،

 – بارا بىزگه بايلىق قىلغاندىال كۆرهش تىرىشىپ ھهمده ،ئىشهنگهندىال ئىزچىل بوالاليدىغانلىقىغا

 .كېلىدۇ يېقىنالپ بارا

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى★ ★ ★ 
 ئوخشىمايدىغان.قولىدا ئۆز تهغدىرى ئادهمنىڭ بىر ھهر بولسۇن، بايالر ياكى نامراتالر مهيلى

 خااليدۇ؛ كۆرۈشنى رنىئىشال ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى ئۇنىڭ بويسۇنۇپ، تهغدىرگه نامراتالر يىرى،

 قىلىپ قانداق كۆرهشتىن بولغان بىلهن تهغدىر ھهمده تۇتۇشنى، ئۇنى قهدىرلهشنى، تهغدىرنى بايالر

.بىلىدۇ ئېرىشىشنى بايلىققا ئارقىلىق شۇ قازىنىشنى، نهتىجه
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 ئۆزگهرتىدۇ شارائىتنى بايالر ئاغرىنىدۇ، شارائىتتىن نامراتالر

 پروگراممىدا بىر مهلۇم كۆرسىتىدىغان نومۇر كىشىلهر تىكىئادهت بولمىغان ئارتىس كهسپىي

 :بار كۆرۈنۈش بىر مۇنداق
 بۇ. ئۇچرايدۇ ئهيىبلىشىگه مهسئۇلنىڭ بولغاچقا، ناچار ئىپادىسى ئىزدىگۈچىنىڭ خىزمهت بىر

 جهزمهن مهن قىلساڭالر، دىرېكتورى تۈر مېنى سىلهر ئهگهر«: چۈشهندۈرۈپ ئىزدىگۈچى خىزمهت

 بۇ سىزگه ھېچكىم«: بېرىپ جاۋاب پهرۋاسىز ئادهم مهسئۇل. دهيدۇ» .قىالاليمهن خشىيا خىزمهتنى

 .دهيدۇ» .ئېلىڭ بېرىپ ئۆزىڭىز بولسا الزىم سىزگه بهرمهيدۇ، ئورۇننى
 ئۆزىنىڭ كىشىلهر نۇرغۇنلىغان كېلىمىز، دۇچ كۆرۈنۈشكه مۇنداق دائىم بىز تۇرمۇشتا

 كهڭ ئۆزىگه باشقىالرنىڭ. دۆڭگهيدۇ شارائىتقا هبىنىسهۋ بولۇش نامرات ئۇچراش، ئوڭۇشسىزلىققا

 دائىم. ئاغرىنىدۇ ئهمهسلىكىدىن ئادىل جهمئىيهتنىڭ  رهنجىپ، بولمىغانلىقىدىن قورساق

 يوقلۇقىدىن دادىسى بىرپۇلدار ئۆزىنىڭ ھهتتا تهكىتلهپ، ناچارلىقىنى تىجارىتىنىڭ شىركىتىنىڭ

 سىرتقى دۆڭگهپ، شارائىتقا بهختسىزلىكىنى ارلىقب ئۆزىنىڭ ئومۇمالشتۇرغاندا. ئهپسۇسلىنىدۇ

 .باقمايدۇ ئىزدهپ ئۆزىدىن سهۋهبنى ئهزهلدىن ئىزدهيدۇ، سهۋهبىنى مۇھىتتىن
 قۇرغۇچىسى نىڭ› جهمئىيىتى كومپيۇتېر ياپونچه كاشىئو ‹داڭلىق ئهكسىچه،ياپونيىدىكى

 .بهرگهن باھا مۇنداق قارشى بۇنىڭغا جوڭشىيوڭ جىيهنۋېي
 مۇۋهپپهقىيهتكه« جوڭشىيوڭدىن جىيهنۋېي مۇخبېرى نىڭ »ئاخباراتى چاۋرى« قېتىم بىر

 مهن! نامراتلىق ئهلۋهتته«: بىلهن قهتئىيلىك ئۇ سورىغاندا، دهپ »نهده؟ سىرى ئېرىشىشڭىزنىڭ

 چۈنكى. بايلىق چوڭ ئهڭ كهتكهن قالدۇرۇپ ئانام – ئاتا نامراتلىق قىلدىمكى، ھېس شۇنى

 ئهڭ ئۆگىتىدۇ،نامراتلىقنىڭ تىكلهشنى ئىگىلىك قول قۇرۇق قىلىشنى، شكۆره كىشىلهرگه نامراتلىق

 دۇرۇس كهچۈرۈشنى، تۇرمۇش دۇرۇس ئىلگىرى مهن! قۇتۇلۇش نامراتلىقتىن بولسا نىشانى ئاخىرقى

 .دىگهن» ...ئوياليىتتىم دائىم يىيىشنى نهرسىلهردىن
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 قۇرۇپ شىركىتىنى ىڭئۆزىن باشالپ ئىش قول قۇرۇق يوق ھېچنىمىسى جوڭشىيوڭ جىيهنۋېي

 ئۇ. ئايالندۇرغان شىركهتكه تۇنجى چىققان بازىرىغا ئاكسىيه توكيو شىركىتىنى چىققان،ھهمده

 كۈچلۈك ماسلىشىپ، ئۆزگهرتكهن،مۇھىتقا ئۆزىنى تاشالپ، زارلىنىشنى شارائىتتىن توختىماستىن

 .ۆتكهنئ قاتارىغا بايالر قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئاخىرى تىرىشقان، ئۈچۈن بولۇش
 شارائىتىدا ناچار ئۆزىنىڭ دائىم ئاغرىنىدۇ، دائىم نامراتالر پهرقى، بايالرنىڭ ۋه نامراتالر بۇ

 ئىزچىل جوڭشىيوڭ جىيهنۋېي ئهگهر. ئويلىمايدۇ ئۆزگهرتىشنى شارائىتنى ناچار بۇ قېلىپ، توختاپ

 بولسا، غانزارالن شارائىتتىن قاخشىغان، ئهمهسلىكىدىن ياخشى چىقىشىنىڭ كىلىپ ئۆزىنىڭ

 پهرق چوڭ ئوتتۇرىسىدىكى رىئاللىق بىلهن غايه كۈنده قولالنماي، ھهرىكهت ئهمهلىي  شۇنداقال

 راھهت ھازىرقى قانداقمۇ بواللىسۇن، باي قانداقمۇ ئۇنداقتا بولسا، سۈرگهن خىيال – خام ئارىسىدا

 ئېرىشهلىسۇن؟ تۇرمۇشقا
 ئۆزگهرتكهن ماسالشتۇرۇپ مۇھىتقا ئۆزىنى كۆره، ئاغرىنغاندىن مۇھىتتىن توختىماستىن

 قاراپ نۇقتىدىن ئوخشىمىغان ئۇنداقتا بولسىڭىز، زارلىنىۋاتقان سىز ۋاقىتالردا، كۆپىنچه.ياخشى

   شارائىتتىكى شۇ سىزنىڭ بهلكى سهۋهبى ئاغرىنىشنىڭ ناچارلىقىدىن شارائىتنىڭ بېقىڭ؛

 ئاغرىنىۋاتقىنىمىزدا، للىقىدىنقاتما باشقىالرنىڭ مۇمكىن؛ بولۇشى ئهمهس ياخشى پىسخىكىڭىز

 ناھايىتى تۈزۈمىنىڭ مۇمكىن؛شىركهت بولىشىمىز بواللمىغان قورساق كهڭ بهك ئۆزىمىز ئېھتىمال

 بولۇشىمىز قىاللمىغان ياخشى خىزمهتنى ئۆزىمىز ئېھتىمال ئاغرىنىۋاتقىنىمىزدا، ئىكهنلىكىدىن قاتتىق

 ۋاقتىمىزدا، ئاغرىنغان كهتكهنلىكىدىن سلىشىپته باشقۇرۇشنىڭ ئاڭلىماي گهپ بالىالرنىڭ مۇمكىن؛

 باقمايمىز؟ ئىزدهپ ئۆزىمىزدىن سهۋهبنى  نېمىشقا
 جۇڭگولۇق قىلغان ئېالن ژورنىلى »فوربىس« مۇدىرى، باش گورۇھىنىڭ ۋهنشىلى  ئهيچىن نوڭ

 كهچۈرگهنده كۆزدىن جېجىياڭنى زۇڭلى جۇروڭجى. بار ئىسمى ئۇنىڭمۇ تىزىملىكىده بايالرنىڭ

 گۈھهر-باۋ(  ئهيباۋ نوڭ ئىسمىڭىزنى سىزنىڭ! ئهڭگۈشتهر بىر سىز«: تۇرۇپ سىقىپ قولىنى ىڭئۇن

 .دىگهن» .ئىكهن كېرهك چاقىرىش دهپ)  مهنىسىده
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 بىر ئائىلىسىده دېھقان بىر سىرتىدىكى شهھرىنىڭ خاڭجۇ  سوغۇقتا قهھرىتان يىلىدىكى– 1945

 ناھايىتى تۇرمۇشى ئائىلىلىرىنىڭ دېھقان ۋاقىتالردا ئۇ. ئىدى ئهيچىن نوڭ دهل ئۇ كهلدى، دۇنياغا قىز

 ئوت تېرىپ، يهر ياردهملىشىپ ئائىلىدىكىلهرگه باشالپال كىچىكىدىن ئهيچىن نوڭ بولۇپ، جاپالىق

 جاپالىق مۇشۇنداق كهنىتتىكى دهل. تېتىغان چۈچۈكلىرىنى – ئاچچىق تۇرمۇشنىڭ ئوتاپ،

 بولىمهن باي چوقۇم ئۇنىڭدا ھهمده قالدۇرغان، ىرىسىنىخات جاپانىڭ ئۇنىڭغا قاالقلىق ۋه تۇرمۇش

 .قىلغان پهيدا ئىراده كۈچلۈك دهيدىغان
 خىزمهتتىكى ئايالنغان، كادىرىغا ئهترهتنىڭ چوڭ ئهيچىن نوڭ ياشلىق 19يىلى – 1964

 .بولغان ئهزاسى پارتىيه بولغاچقا ئاالھىده نهتىجىسى
 ۋاقىتتا ئهينى. ئۆتكۈزىۋالغان زاۋۇتىنى يىپهك ۋلهنچا خاڭجۇ قىلىپ تهۋهككۈل ئۇ يىلى – 1975

 تىپتىكى كونا دانه17 پهقهت زاۋۇتتا بولۇپ، قالغان بېرىپ گىردابىغا قېلىش تاقىلىپ زاۋۇت بۇ

 يۈهن مىڭ 40 ئىشچى، تاشلىغان يېڭىال گۈرجهكلىرىنى-نهپهرپالتا 22 ئۈسكىنىسى، توقۇمىچىلىق

 .ئىدى بار قهرز ئارتۇق يۈهندىن مىڭ 100 ۋه مهبلهغ
 ئايلىنىشتىن بايالرغا ئۆزىنىڭ چىكىنمهي ئارقىغا شارائىتتىمۇ قىيىن بۇنداق ئهيچىن ھالبۇكى،نوڭ

 .باشلىغان ھاياتىنى تىكلهش ئىگىلىك قىلدۇرۇپ، جارى روھىنى كۈچلۈك ئىبارهت
 جهڭچىلهرنى‹ئۆگهنگهن؛ ھۈنهر قىلىپ زىيارهت بېرىپ زاۋۇتالرغا ئىلغار باشالپ ئىشچىالرنى ئۇ

 چىققان ئېلىشقا دهم كارخانىالردىن ئىگىلىكىدىكى دۆلهت قوللىنىپ، نى›ئۇسۇلى قىلىش تهكلىپ

 بولغان ياخشى ئىقتىدارى باشقۇرۇش ھهمده تېخنىكىسى توقۇمىچىلىق يهرلىكتىكى ۋه كادىرالرنى

 تىرهپ مۈرىگه – مۈرىنى بىلهن ئىشچىالر يهنه ئۇ قىلغان؛ تهكلىپ كېلىشكه زاۋۇتقا كىشىلهرنى

 بېرىپ جايلىرىغا ھهرقايسى مهملىكهتنىڭ. ئىشلىگهن كۆرسىتىپ تىرىشچانلىق بىرلىكته

 .ساتقان تونۇشتۇرۇپ مهھسۇالتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئاڭلىغان، مهسلىھهتىنى خېرىدارالرنىڭ
 زاۋۇتتىكى ئهيچىن نوڭ بولۇپ، چىقىرىدىغان ئىشلهپ تېشى يوتقان يىپهك زاۋۇت ۋاقىتتا ئۇ
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 بۇ. ساتقان تاشلىرىنى يوتقان بېرىپ جايلىرىغا قايسى ھهر دۆلهتنىڭ بىرلىكته هنبىل خىزمهتچىلهر

 قايسى ھهر چۈشۈپال پويىزدىن ئولتۇرۇپ، ئۈستىده تاختاينىڭ بولمىغاندا، ئورۇن پويىزدا جهرياندا

 بولغان مو بهش كېچىلىكى بىر كهچلىرى،. كىرىشكهن سېتىشقا مهھسۇالتلىرىنى بېرىپ جايالرغا

 .ياتقان ئورۇنالردا ئوپچه نىالردىكىمۇنچىخا
 ئهينى ئۇ ئارقىدىنال. تاپقان نى »پايدىسى تۇنجى«  ئۆزىنىڭ ئاخىرى ئۇ يىلى – 1978

 باشالپ شۇنىڭدىن. قىلغان تهسىس پۇكىيى سېتىش مهيدانىدا سودا دوڭئهن بېيجىڭنىڭ ۋاقىتتىكى

 ۋاقىتتا ئهينى بۇ تاپقان، يۈهن مىڭ 60 يىلىال شۇ چىقىپ، داڭقى مهھسۇالتلىرىنىڭ يىپهك ئۇنىڭ

 .ئىدى ئهمهس سان ئاز نىسبهتهن ئۇنىڭغا
 تىز ناھايىتى جايلىرىدا ھهرقايسى دۆلهتنىڭ يىپهكچىلىك يىللىرىدا، – 80 ئهسىرنىڭ– 20

 يوشۇرۇن بۇنىڭدىكى ئهيچىن نوڭ چاغدا، قاندۇرالمىغان ئېھتىياجنى تهمىنلهش قىلىپ، تهرهققىي

 كىيىن ھهقىقهتهن.يېڭىاليدۇ تېخنىكا خهجلهپ پۇل يېقىن يۈهنگه مىڭ 30 يىتىپ، كۆرۈپ خهتهرنى

 ۋهيران كارخانىالر كهلگهنده،نۇرغۇنلىغان ۋاقىت شالاليدىغان ئاجىزالرنى كۈچلۈكلهر بازاردىكى

 ئهيچىننىڭ نوڭ ئهمما قالدى، چۈشۈپ پهسكويغا كهسپىمۇ يىپهكچىلىك قالدى، تاقىلىپ بولدى،

 ھهقىقي ئىشلهنگهن ۋهنشىلىده ئهكسىچه ئۇچرىمىدى؛ تهسىرگه قانداقھېچ شىركىتى »ۋهنشىلى«

 .سېتىلدى ۋهرايونغا دۆلهت نهچچه 20 كىيىملهر يىپهك
 كىيىم ئهۋهتىپ ئادهم: ئاچتى كۆزىنى ھالدا ئىلگىرىلىگهن قهدهم بىر يهنه ئهيچىن نوڭ ئارقىدىنال

 ھهمكارلىشىشنى بىلهن كارخانا داڭلىق بىر ھهمده تهكشۈردى، فرانسىيهنى بولغان پادىشاھلىقى

 قهدهمده ماس ۋه.ئىشلهپچىقاردى كىيىم پايدىلىنىپ ماركىسىدىن تهرهپنىڭ قارشى قويۇپ، يولغا

 مودا ئهڭ جۇڭگودىكى« يىلىغاكهلگهنده – 2000 يارىتىپ، ماركىسىنى كىيىم ئايالچه »ۋهنشىلى«

 .ئېرىشتى شهرهپكه دىگهن »ماركا
 گورۇھى ۋهنشىلى جېجىياڭ باشقۇرۇشىدىكى ئهيچىننىڭ نوڭ كهلگهنده كۈنگه بۈگۈنكى

 گهۋده بىر تىكىش كىيىم ۋه تىكىش بوياش، توقۇمىچىلىقى، يىپهك زامانىۋىالشقان ئهڭ جۇڭگودىكى
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 كارخانا،پۈتۈن شېرىكچىلىكىدىكى چهتئهل – جۇڭگو نهپهر 21 ئايلىنىپ، زاۋۇتقا قىلىنغان

 كىچهك،– كىيىم بولۇپ، ئىگه رخانىلىرىغاكا قىلىش كونترول پاي ۋه كارخانا مهبلهغلىك

 قاراپ كهسىپكه بهش قاتارلىق مۈلۈك – ئۆي ۋه تېخنىكىسى بىئولوگىيه تىكىش، كىيىم يىپهكچىلىك،

 ئۇنىڭ. قىلدى تهسىس شىركهت تارماق ئامېرىكىدا ۋه شاڭگاڭ ھهمده قىلدى، تهرهققىي

 قاتارلىق ئىتالىيه ۋه ياپونىيه هئامېرىكا،يهن قالماستىن، سېتىلىپال مهملىكهتته پۈتۈن مهھسۇالتلىرى

 .ساقلىدى سۈرئىتىنى ئېشىش لىك 20يىلدا% ھهر قىلىنىپ، ئېكىسپورت دۆلهتلهرگه
 ئۇ. ئېرىشتى غهلبىگه زور باشالپ نى »ۋهنشىلى« ئهيچىن نوڭ ئارقىلىق كۆرهش يىللىق 25

 ›قىلىش كۈرهش ئۈچۈن ىشئۆزگهرت تهقدىرىنى يارتىش،ئۆز شارائىت ئۆزى زارالنماي شارائىتتىن‹

 كهنت – يېزا قالغان لىڭىشىپ بولغان، ئادهم نهپهر نهچچه 20 ئارانال تۈرۈتكىسىده ئىدىيىسىنىڭ

 .ئايالندۇردى غا »پادىشاھى يىپهك« بولىدىغان سانىغىلى بىلهن بارماق جۇڭگودا كارخانىسىنى
 بىر ھهمده بولغان، چوڭ تتاشارائى جاپالىق بىلهن سۈپىتى بولۇش ئايال بىر ئاجىز  ئهيچىن نوڭ

 زارالنمىغان، ئۇ شارائىتتىمۇ قىيىن شۇنچه بىراق. ئۆتكۈزۋالغان زاۋۇتنى كىچىك دىگهن قااليال تاقىلىپ

 شارائىتنى ئارقىلىق شۇ ئۆزگهرتىپ، ئۆزىنى تىرىشىپ ئۇ ئهكسىچه بهرمىگهن، تهن تهغدىرگه

 ئۇنىڭ دىگهندهك،».همدهئال يوق ئىش قىيىن ئادهمگه، قويغان كۆڭۈل«. ئۆزگهرتكهن

 كىشىلهر چىقىپ، تىزىملىكىگه بايالر ژورنىلىنىڭ »فوربىس« ئاخىرى ئۇ ئارقىلىق، تىرىشچانلىقى

 رىقابهتنى ئۇنىڭ ئېرىشىشىنى نهتىجىلهرگه بۇنداق ئۇنىڭ! ئايالنغان پۇلدارغا قىلىدىغان ھهۋهس

 ھايات كىشىلىك غانيۈزلىنىدى ئاكتىپ قىالاليدىغان،تۇرمۇشقا جۈرئهت قىلىشقا قوبۇل

 .بولمايدۇ قارىغىلى ئايرىپ پوزىتسىيىسىدىن
 تهغدىرنىڭ نامراتلىقنى قورقۇنچلۇقى ئهمهس، قورقۇنچلۇق نامراتلىق«: ئىلگىرى فرانكىلىن

 نوڭ. دىگهن».بولۇشى ئوينىڭ ئىبارهت ئۆتۈشتىن نامرات قېرىغىچه ياكى قاراش دهپ ئورۇنالشتۇرۇشى

 .چۈشهندۈرۈش ياخشى ئهڭ بېرىلگهن سۆزگه جۈمله ىرب بۇ دهل غهلبىسى ئهيچىننىڭ
 تامامهن كىشىلهر بولىدۇ، نىسپىي پهقهت ئۇالر بولمايدۇ، مۇھىت ۋه شارائىت مۇكهممهل دۇنيادا



 

    

 3 بىرىنچى باپ  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 18

WWW.UYHQT.COM 

 ياماننى– ياخشى مهنىدىكى ھهقىقىي دۇنيادا ئۆزگهرتهلهيدۇ؛ ئۇالرنى تايىنىپ كۈچىگه ئۆزىنىڭ

 مهسىله بولىدۇ، پهرده ھهجىملىك چوڭ قهۋهت بىر رىسىدائوتتۇ يامان – ياخشى بولمايدۇ، تاپقىلى

 شېئىرنى سالىدىغان لهرزىگه يۈرهكنى تۆۋهندىكى بىرلىكته بىز. قارىشىڭىزدا قانداق ئۇنىڭغا سىزنىڭ

  :ياداليلى

 ئۆزگهرتهلمهيمهن، ھاۋارايىنى مهن
 ئۆزگهرتهلهيمهن؛ كهيپىياتىمنى ئهمما

 ئۆزگهرتهلمهيمهن، تۇرقۇمنى – تهقى مهن
 كۈلۈمسىرىيهلهيمهن؛ ئهمما

 مۆلچهرلىيهلمهيمهن، ئهتىنى مهن
 پايدىلىنااليمهن؛ ياخشى بۈگۈندىن ئهمما

 ئۆزگهرتهلمهيمهن، ئۆتمۈشنى مهن
 ئۆزگهرتهلهيمهن؛ كهلگۈسىنى بىراق
 ئۆزگهرتهلمهيمهن، باشقىالرنى مهن

 ئۆزگهرتهلهيمهن؛ ئۆزۈمنى ئهمما
 هن،قىاللمايم كۆڭۈلدىكىدهك ئىشنى ھهممه مهن

 تىرىشىمهن؛ ئىشتا ھهممه مهن ئهمما
 سىزگه باشقىالرنىڭ ئارقىلىق ئۆزگهرتىش ئۆزىڭىزنى كېلىڭ، دۇچ مۇھىتقا ناچار قانداق مهيلى

 ئۆزىڭىزگه بولسىمۇ، مۇھىت قىيىن قانچىلىك يهنى ئۆزگهرتهلهيسىز، قارىشىنى – كۆز بولغان

 .ئۆزگهرتهلهيسىز  مۇھىتقا پايدىلىق
 تىرىشىشىمىز بىلهن كۈچىمىز پۈتۈن كۆره، ئاغرىنغاندىن باشقىالردىن لىمىزدا،قو ئۆز تهغدىرىمىز

 بىز ئهمما. يوق شارائىتمۇ ياخشى يوق، كارخانا كۈچلۈك يوق، پۇل ھازىر بىزده ئېھتىمال. كېرهك

 تهجىرىبىسىنى مۇۋهپپهقىيهت بايالرنىڭ قىلىپ ھهمراھ ئۆزىمىزگه يۈرهكنى ئهستايىدىل بىر



 

    

 3 بىرىنچى باپ  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 19

WWW.UYHQT.COM 

 ئۆزگهرتىشنى، ئۆزىمىزنى ئارقىلىق شۇ ئۆگىنىشىمىز، شهكلىنى تهپهككۇر ۇالرنىڭئ ئۆگىنىشىمىز،

 بولۇش باي ۋه ئىقتىدارىمىزنى ماسلىشىش جهمئىيهتكه ئۆزىمىزنىڭ قىلىشنى، ئېالن جهڭ ئۆزىمىزگه

 ئۆزگهرتكهنده، ئۆزىنى پهقهت. كېرهك ئۆگىنىۋېلىشىمىز كۆتۈرۈشنى يۇقىرى ئىقتىدارىمىزنى

 بارلىق بولىدىغان پايدىلىنىشقا كۆتۈرگهنده، يۇقىرى ئىقتىدارىنى ئۆزىنىڭ سالشقاندا،ما جهمئىيهتكه

  .ئاشۇرااليمىز ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىمىزنىڭ ئاندىن  پايدىالنغاندىال بايلىقالردىن ئىجتىمائىي

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 دۇچ مۇھىتقا قىيىن قانداق مهيلى. ايدۇزارالنم ھهرگىز قالماستىن، كهچمهيال ۋاز غالبىيهتچىلهر

 خىل بۇ پوزىتسىيهده ئۆرلهيدىغان يۇقىرى بىلهن ئاكتىپلىق چوقۇم ئادهم قهتئىينهزهر، كىلىشتىن

 تهغدىرىمىز.كېرهك قىلىشى ياخشى ئىشنى بىر ھهر بىلهن كۈچى بارلىق يۈزلىنىشى، مۇھىتقا

 .الزىم تىرىشىشىمىز كۈچىمىزبىلهن پۈتۈن كۆره، ئاغرىنغاندىن باشقىالردىن قولىدا، ئۆزىمىزنىڭ
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 ئىشالرنى بايالر ئالدىرايدۇ، قازىنىشقا نهتىجه تىز نامراتالر
 ئورۇنالشتۇرىدۇ تهرتىپلىك ناھايىتى

 :ئاڭلىغان ھىكايىنى دىگهن »ئۆستۈرۈش تارتىپ مايسىنى« ھهممىسى كۆپچىلىكنىڭ
 ئۆسكهنلىكىدىن ئاستا ناھايىتى رنىڭزىرائهتله تېرىغان ئۆزى ئادهم بىر دهۋرىده سۇاللىسى سۇڭ

  تۈگىگهندىن ئىش. ئىگىزلىتىپتۇ تارتىپ بىرلهپ – بىر مايسىالرنى ئۇ قىلىپ شۇنداق ئاغرىنىدىكهن،

 ، بولساممۇ كهتكهن ھېرىپ ناھايىتى مهن بۈگۈن«: بىلهن خۇشاللىق قايتىپ ئۆيىگه  ئۇ كىيىن،

 ئالدىرىغىنىچه ئوغلى ئاڭلىغان گىپىنى ئۇنىڭ. پتۇده» !ياردهملهشتىم ئۆسۈشىگه زىرائهتلهرنىڭ بىراق

 كېچىككهن ناھايىتى ئۇ بولۇپ، قالغان قۇرۇپ ھهممىسى مايسىالرنىڭ ئهمما بېرىپتۇ، ئېتىزلىققا

 .ئىدى
 بىر بىلهن قىلىش مازاق ھهرىكىتىنى ئهخمىقانه ئادهمنىڭ بۇ دهۋرىدىكى سۇاللىسى سۇڭ

 ئۆزىمىزنى ئهتراپىمىزدىكىلهرنى، مهركهزلهشتۈرۈپ ۇرمۇشقات رىئال دىققىتىمىزنى چوقۇم ۋاقىتتا،بىز

 قانداق؟-قىلدۇقمۇ سادىر بىزمۇ خاتالىقنى بۇنداق الزىم، بېقىشىمىز كۈزىتىپ ئهستايىدىل
 ئهمهل قانۇنىيهتكه ئوبيېكتىپ ئۆزىدىكى دهپ،شهيئىلهرنىڭ ئېرىشىمهن  ئۈنۈمگه سۈرئهتته تېز

 .كېتىدۇ ناچارلىشىپ بارغانسىرى ئهھۋال كسىچهئه قىلغاندا، ئالدىراقسانلىق قىلماي،
 بولۇشنى باي كېچىدىال بىر كىشىلهر نۇرغۇن ۋاقىتتا، قوغلىشىۋاتقان بولۇشنى باي بولۇپمۇ

 ده،– ئوياليدۇ قۇتۇلۇشنى تېزراق نامراتلىقتىن يېقىنلىشىشنى، تىزراق غهلبىگه ئۇالر. ئوياليدۇ

 ئېلىشقا فوند سېتىۋېلىشقا، بېلىتى التارىيه پۇللىرىنى اجۇغالنم ئازغىنه ئۆزىنىڭ بىلهن تهخىرسىزلىك

 ئىشالرنىڭ بۇ ھهمده  قارىتىدۇ ئىشقا مۇشۇ ئۈمۈدىنى-،ئارزۇ دىققىتىنى پۈتۈن قىلىپ، سهرپ

 .قىلىدۇ ئۈمىد مېڭىشىنى باشالپ يولىغا بايلىق ئۆزىنى ئۆزگهرتىپ، تېزراق ھالهتنى ھازىرقى
 بولۇشنى باي قىلىپ پهرهسلىك پۇرسهت خىلدىكى بۇ. خىيال خام يهنىال خيال خام ھالبۇكى

 ئىش ئىزدىگهندهك يىڭنه دېڭىزدىن خۇددى بولۇش باي بۇنداق ئهمما ئهمهس، يوق ئوياليدىغانالر
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 .قالىدۇ يولۇقۇپ كىشىلهرال قالغان كېلىپ بولۇپ،ئامىتى
 داۋاملىق لهيدۇ،چۈگى ئىزىدا بىر قاتارىدا نامراتالرنىڭ يهنىال كىشىلهر بۇنداق ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئۈچۈن قازىنىشى نهتىجه تىز ناھايىتى ئۆزىنىڭ كىشىلهر بهزى ھهتتا كهچۈرىدۇ، تۇرمۇش نامرات

 .بولىدۇ ۋهيران پۈتۈنلهي تۆلهپ، بهدهللهرنى ئېغىر
 ئهتراپىدىكى ئۇ. ئالدىرايدىكهن ناھايىتى بولۇشقا باي بولۇپ بىرسى فامىلىلىك  لىيۇ

 بايلىق شۇ ھهم. قاپتۇ ئولتۇرالماي زادىال كۆرۈپ انلىقىنىبېيىغ قىلىپ سودا كىشىلهرنىڭ

 .قىپتۇ دهسمىي سودىغا پۇلىنى بارلىق جۇغلىغان بېرى يىلدىن ئون نهچچه بىلهن ۋهسىسى-ۋهس
  ئىكهن، ئالغان ئهۋج ناھايىتى توشۇش يولۇچى خاراكتېرىدىكى تىجارهت يهككه ۋاقىتتا ئهينى

 توشۇشقا يولۇچى سېتىۋېلىپ ماشىنا بولكىۋاي بىر ھهم قىپتۇ، رارقا سېلىشنى مهبلهغ تۈرگه بۇ ئۇ شۇڭا

 ئىرىشىش، پايدىغا كۆپ ۋاقىتتا قىسقا ئۇ بىلمىگهچكه، شوپۇرلۇقنى ئائىلىسىدىكىلهر ئهمما. باشالپتۇ

 يىل يېرىم ئۆگىنىپ ئوغلى. بېرىپتۇ ئۆگۈنىشكه شوپۇرلۇقنى ئوغلىنى ئۈچۈن، تىجهش چىقىمنى

 ياخشى ئالدىراقسانلىقتىن ھالبۇكى. قىپتۇ دهۋهت ھهيدهشكه ماشىنا غلىنىئو ئۇ بولمايال،-بۇال

 كۈنىال بىرىنچى ئىگهللىمىگهچكه، تولۇق تېخنىكىسىنى شوپۇرلۇق ئوغلى. چىقماپتۇ نهتىجه

 .بېرىپتۇ يۈز ۋهقهسى قاتناش بهختكهقارشى
 ۋاقتىدا ايارىش بهختكه قويۇپتۇ، سوقۇپ كىشىنى ياشانغان بىر يولدا ماشىنا بولكىۋاي

 تۈمهنلىك نهچچه بىلهن بۇنىڭ بىراق. قاپتۇ ھايات كىشى ئۇ بېرىلغاچقا ئېلىپ دوختۇرخانىغا

 چىقىمدار كۆپلهپ ئهپهندىمنى لىيۇ باشلىغان تىجارهت ئهمدىال بولۇپ، سهرپ خىراجىتى داۋالىنىش

 ئۈچۈن، رۈشكهلتۈ ئهسلىگه بالدۇرراق چىقىمنى تارتقان ، بولۇپ تىت-تىت ناھايىتى ئۇ. قىپتۇ

 توشۇش يۈك سېتىۋېلىپ، ئاپتوموبىلى يۈك چوڭ قارىماي تۇرۇشىغا قارشى ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ پۈتۈن

 .بوپتۇ ئۆزگهرتمهكچى ئهھۋالىنى ئارقىلىق
 يۈك  كۈندۈز -كېچه ئهپهندى لىيۇ ئۈچۈن، كۆرۈش پايدا تىزراق تېپىپ پۇل كۆپرهك

 مۇنچه – ئانچه ئىكهن، يوق ۋاقتى بىكار داقھېچقان ماڭغاچقا كۈندۈز -كېچه ماشىنا.تۇشۇپتۇ
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 بهختكه يهنه يهتمهستىنال ئايغا بىر نهتىجىده بارمايدىكهن، ئېلىپ رېمونىتقا چىقسىمۇ چاتاق كىچىك

 .بېرىپتۇ يۈز ھادىسىسى ماشىنا قارشى
  ائارامىد كۆڭلى سېتىۋالغاندا ماشىنا ۋاقىتتا ئهينى ئهپهندىم لىيۇ بولغىنى، ئېچىنىشلىق تېخىمۇ

 تېخىمۇ چىققاندا ماشىناھادىسىسى نهتىجىده. ئىكهن سېتىۋالمىغان سۇغۇرتىمۇ ماشنىغا بولمىغاچقا،

 .ئاپتۇ ئۈستىگه ئۆزى تۆلهمنى يۈهنلىك مىڭ 100 بېسىپ نهس
 تاپالمايال پۇل ئارقىلىق قىلىش سودا ئهپهندىم لىيۇ ئۆتۈپ، يىل ئىككى بىلهن ئىشالر بۇنداق

 مۇنچه بىر ھهمده تۈگىتىپتۇ، پاكپاكىز پۇللىرىنى جۇغلىغان بۇيان لدىنيى ئون نهچچه قالماستىن،

 .قاپتۇ بوغۇلۇپ قهرزگه
 بايلىق  بىراق يوق، يېرى ئهيىبلىگىدهك خىيالىنىڭ ئىبارهت بولۇشتىن باي ئهپهندىمنىڭ لىيۇ

 اشىنام تىزراق ئوغلىنى. (ئالدىرىغان ئېلىشقا پايدا ، قازىنىشقا نهتىجه ئۇ جهريانىدا، توپالش

 كاشىال توشۇش، مال ئۇالپ كۈندۈزگه ماشىنىسىداكېچىنى يۈك قىلىش؛ ھهيدهكچىلىك ھهيدهشكه

 قاتارلىقالرنىڭ قېلىش ئۇنتۇپ تاپشۇرۇشنى پۇلىنى سۇغۇرتا ماشىنىنىڭ ئوڭشاتماسلىق؛ كۆرۈلسىمۇ

 لمهي،كه توغرا ئارزۇ بىلهن رىئاللىق نهتىجىده ،)بېرىدۇ ئهكىسئهتتۈرۈپ نۇقتىنى بۇ ھهممىسى

 لىيۇ ئاخىرىدا.  بوغۇلغان قهرزگه ھهتتا تارتقان، زىيان نۇرغۇن يهنه قالماستىن، ئېرىشهلمهيال بايلىققا

 .تۆلىگهن بهدهل ئېچىنىشلىق تۈپهيلى ئالدىراقسانلىغى ئۆزىنىڭ ئهپهندى
 ئالدىراقسانلىق بىردهملىك ئهگهر. بار ھېكمهت دىگهن».قاالر يولدا ئاكام ئالدىرىغان« بىزده

 يهنه قالماستىن تېتىيالمايال تهمىنى  تاماقنىڭ يىگهنده، ئالدىراپ تاماقنى قىزىق سهۋهبىدىن

 بۇ. يېتىدۇ تهسىر ئىشتىياقىغا ھوزۇرلىنىش تهملهردىن مهززىلىك داۋاملىق كۆيدۈرۋېلىپ، ئېغىزىنى

 چوقۇم اندائالدىرىغ قازىنىشقا نهتىجه تىز قىلغاندا ئىش: ئىپادىلهيدۇ قائىدىنى بىر مۇنداق ھال

 .كېلىدۇ توغرا تۆلهشكه بهدهل بىھۇده
 كۈندىال بىر سېپىلىنىڭ سهدىچىن ئۇالر. بىردهك تامامهن قارشى – كۆز بايالرنىڭ نۇقتىدا بۇ

 كۆپلىگهن ئوخشاش شۇنىڭغا خۇددى. بىلىدۇ قالمىغانلىقىنى كىلىپ ھالهتكه ھازىرقىدهك پۈتۈپ
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 بايلىق ھالدا ،قانۇنىيهتلىك ئازدىن-ئاز پهقهت .ئهمهس مۇمكىن تېپىش كېچىدىال بىر بايلىقنى

 جۇغلىنىپ، بارا – بارا بايلىق ئورۇنالشتۇرغاندا، تهرتىپلىك ئىشالرنى بېرىپ، ئهھمىيهت جۇغالشقا

 .بولىدۇ كهلتۈرگىلى قولغا غهلبىنى ئاخىرقى ئاندىن
 چهكلىك ياساش بويۇملىرىنى تۇرمۇش كۈندىلىك شېڭيالۈن جۇڭشهندىكى گۇاڭدوڭ

. باشلىغان تىكلهشنى ئىگىلىك باشالپ يىلىدىن – 1982 بوچىياڭ لىياۋ مۇدىرى باش كىتىنىڭشىر

 بايلىق ئازدىن – ئاز  بىلهن سهۋرچانلىق تايىنىپ، تىرىشچانلىقىغا قاالرلىق ھهيران ئۆزىنىڭ ئۇ

 قىلىشنى كارخانىالر چوڭ ئۇ. ئايالنغان سهركىسىگه كهسپىنىڭ ئۆز بېرىپ ئهھمىيهت جۇغالشقا

 بىئارام كۆڭلىنى ئاممىسىنىڭ ۋهخهلق ھۆكۈمهت قىاللمايدىغان، كارخانىالر كىچىك الىمايدىغان،خ

 جۇڭگودا باشالپ، ئىش ئالغۇچتىن تىرناق- مهھسۇالت »تاپىدىغان ئاز پايدىنى «، قىلىدىغان

 سېتىش يىللىق كارخانىنىڭ ئايالنغان، قا »گگانىت« ئۈچىنچى دۇنيادىكى بولۇپ، »بىرىنچى«

 .ئاشقان يۈهندىن مىليارد ارىمىقد
 سهزگۈرلۈكىنى، سوغۇققان، ئىزچىل بوچىياڭ لىياۋ جهريانىدا، قىلدۇرۇش تهرهققىي كارخانىنى

 ئۆزىگه ھالهتنى پىسخىكىلىق ئورۇنالشتۇرىدىغان ،تهرتىپلىك داۋامالشتۇرۇشتۇرۇپ سىجىل ئىشنى  بىر

 يىللىق كۆپ. قىلغان ئىش لهپمۇستهھكهم يهرنى شۇ بولسا بوشلۇق قهيهرده قىلىپ، ھهمراھ

. چوڭقۇرالشقان ناھايىتى چۈشهنچىسى بولغان بازىرىغا ئالغۇچ تىرناق ئۇنىڭ ئارقىلىق، تىرىشىش

 ناھايىتى ئۇ سورالسا، سۇئال ئهھۋالىدىن بازار جهھهتتىكى بۇ رايوننىڭ قايسى ۋه دۆلهت قايسى ھهم

 ئۇنىڭدهك بازىرىنى ئالغۇچ تىرناق باشقىالر ئادهمگه ھال بۇ. بولغان بېرهلهيدىغان جاۋاپ ئهتراپلىق

 .بېرىدۇ تهسىر چۈشهنمهيدىغاندهك
 قىلىنىدۇ، ئېكىسپورت مهھسۇالتى 60% شىركىتىنىڭ چهكلىك شېڭيالۈن كۈنده، بۈگۈنكى

 نهزىرىده بوچاڭنىڭ لىياۋ بولۇپ، چاپالنغان ماركىسى باشقىالرنىڭ گه 80% ئىچىده بۇنىڭ بىراق

 مهھسۇالتال 40% ئىچىدىكى دۆلهت پهقهت. ئىش قىلغاندهك مهدىكارچىلىق باشقىالرغا خۇددى بۇ

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ مهھسۇالت ماركىسىدىكى شېڭيالۈن ھهقىقىي
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 باشقىالرغا‹قىلىپ ئىگه ئورۇنغا كىشىلىك بىر بازاردا خهلقئارا مهھسۇالتلىرىنى شىركهتنىڭ

 بولمايدىغانلىقىنى، ئالدىراشقا ئىشتا بۇ ۇئ بىراق ئارزۇسى، بوچىياڭنىڭ لىياۋ›بولماسلىق مهدىكار

 ئاشۇرۇش ئهمهلگه پىالننى بۇ قهدهمدىن بىر – قهدهم بىر كېرهكلىكىنى، زورىيىش ئاستا – ئاستا

 .بىلىدۇ كېرهكلىكىنى
 ۇـمـانىڭـنـبى ىزـگـئى ئۇ. انـغـلـقى كـلىـئاقىالنى ايىتىـاھـن بوچىياڭ ،لىياۋ ئېنىقكى

 بهرپا بىناالرنى ئىگىز بىردهمدىال ‹ ھهم.  بىلىدۇ ۇرۇلغانلىقىنىقوپ بىرخىشتىن – خىش رـبى

 قانداق مهيلى ئۈچۈن شۇنىڭ. قارايدۇ دهپ› ئهرزىمهيدۇ ئىشىنىشكىمۇ بولۇپ، خىيال خام -قىلىش

 قهدهم بىر جۇغالش، ئازدىن – ئاز بايلىقنى باشالش، ئاساسىدىن ئىشنى بولسۇن  ئادهم يۈرهك قاپ

 .كېرهك شزورىيى بىرقهدهمدىن –
 قېدىرىپ قېتىملىق بىر ئايلىنىشى بايالرغا نامراتالرنىڭ بولىدۇكى، كۆرۋالغىلى بۇنىڭدىن

 توپالش جۇغالنما توختاۋسىز قىلىنىدىغان، تهرتىپلىك ناھايىتى كىلىپ يهنه جهريانى، تهكشۈرۈش

 ققىسىغاچو  مۇنارىنىڭ بايلىق بىردهمدىال ئالدىراپ، قازىنىشقا نهتىجه تىز ئهگهر. جهريانى

 ۋه سهۋرچانلىق يىتهرلىك پهقهت. يىقىلىمىز ئېچىنىشلىق ناھايىتى جهزمهن ئويلىساق، چىقىشنى

 ئىگه تاقهتكه چىقىدىغان چوققىسىغا مۇنارىنىڭ بايلىق ئاندىن بولغاندىال، ئىگه پىسىىكىغا مۆتىدىل

 تاماملىغىلى سهپىرىنى بايلىق ئارقىلىق بۇ  ھهم.بولىدۇ بارغىلى يىتىپ نىشانغا ئاخىرىدا بولغىلى،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★                   .بولىدۇ
 كاتتا كېچىدىال بىر« ،»ئاسمانغاچىقىش ئېتىپ مولالق بىر« جهريانىدىكى قوغلىشىش بايلىق

 چىن ئهگهر. خىيالالردۇر بولمىغان ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه ھهممىسى بولۇشنىڭ كويىدا »ئايلىنىش بايغا

 ۋه بولماسلىقىمىز خىيالىدا شىرىن قىلىشنىڭ غهلبه تېز خالىساق ئايلىنىشنى بايالرغا زدىنكۆڭلىمى

 ئىشالرنى  ئهكسىچه.كېرهك بولماسلىقىمىز تهقهززا غا› پايدا كېلىدىغان ئاچقۇچه-يۇمۇپ كۆزنى‹

 ىمىزنىئارزۇلىر ئۆز بېرىشىمىز، ئهھمىيهت جۇغالشقا بايلىق ئازدىن – ئاز ۋه قىلىشقا بىلهن تهرتىپ

.الزىم ئاشۇرۇشىمىز ئهمهلگه قهدهمدىن بىر – قهدهم بىر
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 ناھايىتى نىشانى بايالرنىڭ بولمايدۇ، نىشانى نامراتالرنىڭ
 بولىدۇ ئېنىق

 :بار بىرھىكايه مۇنداق
 تام خىشتا ئىشچىنىڭ ئۈچ كېتىۋېتىپ ئۆتۈپ جايدىن قىلىۋاتقان قۇرۇلۇش ئادهم بىر

 .سوراپتۇ دهپ »قىلىۋاتىسىلهر؟ ئىش نېمه«: ىن،ئۇالرد كۆرۈپ قوپۇرۋاتقانلىقىنى
 ئىشچى بىرىنچى بېرىپتۇ، جاۋاب ئوخشىمايدىغان بىرىگه – بىر ئىشچى ئۈچ بۇ

 تۇرمۇشۇمنى  كۆرمىدىڭىزمۇ؟ قوپۇرۋاتقانلىقىمنى تام مېنىڭ سىز«:خوشياقمىغاندهك

 بېشىنى ىشچىئ ئىككىنچى. دهپتۇ» .خاالس قىلىۋاتىمهن، ئىش باقىدىغان قامداپ،ئائىلهمنى

 دهپ خىزمهت  ياخشى ئهڭ بۇنى مهن سېلىۋاتىمهن، ئۆي بىر ھازىر مهن«: كۈلگىنىچه كۆتۈرۈپ

 سېلىۋاتىمهن، شهھهر بىرگۈزهل ھازىر مهن«: ھالدا پهخىرلهنگهن ئىشچى ئاخىرقى. دهپتۇ» .قارايمهن

 .دهپتۇ» .هلهيسىلهركۆر نهتىجىسىنى ئۆتمهستىن ئوزۇن بىراق بولسىمۇ، باشالنغان ئهمدىال بۇ گهرچه
 بولۇپ ئىشچى ئاۋۋالقىدهكال  ئىشچى بىرىنچى ۋاقىتتىكى ئهينى كېتىپتۇ، ئۆتۈپ يىلالر نۇرغۇن

 باراليىھهلىگۈچىگه نامى خېلى ئىشچى ئىككىنچى قىلىدىكهن؛ خىزمهتنى ئوخشاش كۈنده ،

 ئالدىنقى لىنىپ،ئاي خوجايىنىغا شىركىتىنىڭ مۈلۈك – ئۆي بىر بولسا ئىشچى ئۈچىنچى ئايلىنىپتۇ؛

 .بوپتۇ ئىشلهيدىغان ئاستىدا قول ئۇنىڭ ئىشچى ئىككى
. چىقارغان كهلتۈرۈپ نهتىجىنى خىل ئۈچ ئوخشىمىغان جاۋاب، خىل ئۈچ ئوخشىمايدىغان

. كهمچىل كۈچ تۈرتكىلىك تىرىشىشتىكى بولمىغاچقا، نىشانى ئىشچىنىڭ بىرىنچى ھىكايىدىكى

 شۇنىڭغا ئۆتسىال كۈن بولۇپ، ئۈچۈن بېقىش ئائىلىسىنى اندهكئېيىتق ئۇ خىزمىتى كۈنلۈك ھهر ئۇنىڭ

 ئىلگىرىلهش ھېچقانداق ئۆتۈپ، كۈندهك بىر خۇددى يىلمۇ ئون نهچچه شۇڭا بولىدۇ، رازى

 قىسقا بولغان ئېنىق قهدهر بىر سېلىشتۇرغاندا ئىشچىغا بىرىنچى ئىشچىنىڭ ئىككىنچى بولمىغان؛

 بىر ئاخىرى ئهڭ ھهمده ھوزۇرلىنالىغان خىزمىتىدىن ئۆزىنىڭ سهۋهبتىن شۇ بار، نىشانى مۇددهتلىك
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 مۇددهتلىك ئوزۇن بولغان ئېنىق ناھايىتى بولسا ئىشچىنىڭ ئۈچىنچى. ئايالنغان اليىھهلىگۈچىگه

 نىشانى ئېنىق كۆڭلىده بولۇپ، جۇشقۇن ناھايىتى ۋه قىزغىن تولغان، ئۈمىدكه ئۇ. بار نىشانى

 چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئايلىنىپ، خوجايىنىغا ئىشچىنىڭ ىئىكك ئالدىنقى ئاخىرى بولغاچقا

 .ئاشۇرغان ئهمهلگه
 مۇھىت تارىخى، ئوقۇش ئهقلى، مهكتهپتىكى بۇ ئىلگىرى ئۇنىۋېرسىتىتى ئامېرىكاخارۋارد

 پۈتتۈرىدىغان ئوقۇش تۈركۈم بىر بولغان ئوخشاش ئاساسهن جهھهتلهرده قاتارلىق شارائىتى

. بارغان ئېلىپ تهكشۈرۈش توغرىسىدا تهسىرى بولغان ھاياتقا كىشلىك اننىڭنىش قارىتا ئوقۇغۇچىالرغا

 60% يوق، نىشانى كىشىنىڭ 27%ئارىسىدا، ئوقۇغۇچىالر بۇ پۈتتۈرىدىغان ئوقۇش نهتىجىده

 3% بار، نىشانى مهزگىللىك قىسقا بولغان ئېنىق قهدهر بىر ئادهمنىڭ 10% غۇۋا، نىشانى كىشىنىڭ
 .بولغان مهلۇم ئىكهنلىكى بار نىشانى مهزگىللىك ئوزۇن نبولغا ئېنىق ئادهمنىڭ
 ئېلىپ تهكشۈرۈش قوغالپ ئىز قارىتا ئوقۇغۇچىالرغا بۇ ئۇنىۋېرسىتىتى خارۋارد كىيىن يىلدىن 25

 بىر ئوخشاش كۈنى ھهر ئادهم 3% بۇ بولغان نىشانى مهزگىللىك ئوزۇن: نهتىجىده بارغان،

 ھهرقايسى ئاللىقاچان كۈنده بۈگۈنكى ئارقىلىق، ىلىشق كۆرهش توختىماستىن قاراپ يۆنىلىشكه

 كهسپىنىڭ ئىچىدهئۆز بۇالرنىڭ ئايالنغان، شهخىسلهرگه قازانغان مۇۋهپپهقىيهت ساھهلهردىكى

 نىشانى مهزگىللىك قىسقا بولغان ئېنىق قهدهر بىر بولغان؛ قهھرىمانالرمۇ ئىجتىمائىي ۋه سهركىلىرى

 كهسپىي ساھهلهردىكى قايسى ھهر تىرىشىپ، ئىزچىل ئۈچۈن نىشانى ئۆزىنىڭ ئادهم 10% بولغان

 غۇۋا نىشانى ياشىغان؛ قاتلىمىدا ئوتتۇرا جهمئىيهتنىڭ ھهممىسى ئۇالرنىڭ ئايالنغان، ئهربابالرغا

 قازىنالمىغان، نهتىجه گهۋدىلىك بولۇپ، ئادهتتىكىچه ناھايىتى تۇرمۇشى ئادهمنىڭ 60% بولغان

 نىشانى ياشىغان؛ ئورۇندا تۆۋهن قاتلىمىدىن ئوتتۇرا تنىڭجهمئىيه قىسىمى كۆپ ئۇالرنىڭ

 تهسته ناھايىتى تۇرمۇشى بولۇپ، يوق يۆنىلىشى ھېچقانداق تۇرمۇشتا ئادهمنىڭ27% بولمىغان

 .بولغان ئاغرىنىدىغان جهمئىيهتتىن باشقىالردىن، دائىم ئۆتكهن،ھهتتا
 بىر يهنه بايالرنىڭ ۋه راتالرنام كۆرۈۋاالاليمىزكى، شۇنى نهتىجىسىدىن تهكشۈرۈش بۇ بىز
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 .بولىدۇ ئېنىق ناھايىتى نىشانى بايالرنىڭ يوق، نىشانى نامراتالرنىڭ:پهرقى
 لېدىرى باش شىركىتىنىڭ چهكلىك تارقىتىش مهدهنىيهت شېڭفاڭ گۇاڭدۇڭ قارىتا، بۇنىڭغا

 غانبول ھاياتقا كىشىلىك نىشاننىڭ ئېنىق ئۇ بار، تهسىراتى چوڭقۇر ناھايىتى خۇاڭشىنىڭ

 .ئادهم ئېنىق ناھايىتى نىشانى ئۆزىمۇ ئۇ ھهمده گۇمانالنمايدۇ، رولىدىن يىتهكچىلىك
 كهلگۈسىده ئۆگىنىشكه، ياخشى ئۇنى دائىم ئانىسى – ئاتا ئۇنىڭ ۋاقتىدا، كىچىك خۇاڭشى

 ئۆزىنىڭ خۇاڭشىنىڭ كىچىككىنه ۋاقىتتا ئهينى ھالبۇكى. يىتهكلهيىتتى تېپىشىغا خىزمهت ياخشى بىر

 ياخشىراق كهلگۈسىدهنېمىشقا: ئوياليىتتى شۇنداق كۆڭلىده ئۇ بولۇپ، قارىشى – كۆز تهقىلمۇس

 تهمىنلىمهيمهن؟ بىلهن ئورنى خىزمهت ياخشى باشقىالرنى نېمىشقا مهن كېرهك؟ تېپىشىم خىزمهت
 خوجايىن تىكلهپ ئىگىلىك ئۆزىگه خۇاڭشى كىچىك باشالپ، ۋاقىتتىن شۇ قىلىپ شۇنداق

 خۇاڭشى كىيىن، ئايدىڭالشتۇرغاندىن نىشاننى بۇ. بهلگىلىگهن نىشان ىبارهتئ تىن – بولۇش

 تىكلهشكه ئىگىلىك ئۇ ۋاقتىدا، مهكتهپتىكى ئالىي. تىرىشقان ئىزچىل بىلهن سهمىمىيلىك

 جۇڭشهن ئوقۇۋاتقان ئۇ. باشاليدۇ قىلىشقا دىققهت پۇرسهتلهرگه ۋه ئۇچۇر مۇناسىۋهتلىك

 جۇڭگو پايدىلىنىپ بۇنىڭدىن بولۇپ،خۇاڭشى ئوقۇغۇچىالر چهتئهللىك نۇرغۇنلىغان ئۇنىۋېرسىتىتىدا

 ئۆگىنىشنىڭ تىل ئۇالرنى ھازىرالپ، سهھنه ئۆگىنىدىغان تىل ئارا – ئۆز ئوقۇغۇچىالرغا چهتئهللىك ۋه

 .ئوياليدۇ تهمىنلهشنى بىلهن ئۇسۇلى ياخشى ئهڭ
 ۋېنگىرىيهلىك ۋه ئامېرىكا اڭشىخۇ ئوقۇۋاتقان يىللىققدا ئىككىنچى  مهكتهپنىڭ ئالىي ئهمدىال

 بىرلهشمهكۇلۇبىنى ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ ئالىي چهتئهل – جۇڭگو بىرلىشىپ بىلهن ئوقۇغۇچىالر

. قوزغايدۇ تهسىر زور خېلى ئۇنىۋېرسىتىتىدا جۇڭشهن ۋاقىتتا ئهينى كۇلۇب بۇ. چىقىدۇ قۇرۇپ

 كۆپرهك دىن 3000 ئۈزۈلمهي ئايىغى ڭئوقۇغۇچىالرنى كهلگهن تىزىملىتىشقا ئاڭالپ نامىنى كۇلۇبنىڭ

  تىكلهش ئىگىلىك خۇاڭشىنىڭ ھهققى ئهزالىق ئوقۇغۇچىالرتاپشۇرغان ھهمده بولىدۇ، ئهزا ئادهم

 .بولىدۇ مهبلىغى تۇنجى ھاياتىدىكى
 تولۇق ئۆگىنىش ئۆزلۈكىدىن ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ جۇڭشهن قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل ئۈچ خۇاڭشى
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 سهپىرىنى تىكلهش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ ھهمده باسىدۇ قهدىمىنى تىكلهش لىكئىگى تامامالپ، كۇرسىنى

 .باشاليدۇ
 قۇرۇپ بىلهن قولى ئۆز ئۇ ئاستىدا، رهھبهرلىكى داناالرچه خۇاڭشىنىڭ كىيىن، يىلدىن ئۈچ

 چوڭ ئون شهھىرىكى گۇاڭجۇ شىركىتى چهكلىك تارقىتىش مهدهنىيهت شېڭفاڭ چىققان

 .قالىدۇ بولۇپ بىرى ىركىتىنىڭش مودىل مۇنهۋۋهرخهلقئارالىق
 مۇۋهپپهقىيىتىنى ئۆزىنىڭ ئىلگىرى قۇرغۇچىسى مهكدونالدنىڭ تاماقخانا تىز داڭلىق دۇنياغا

 ھازىرلىشى سۈپهتنى خىل ئىككى چوقۇم ئويلىسا قازىنىشنى مۇۋهپپهقىيهت ئادهم بىر«: خۇالسىلىگهنده

. دىگهن» .كېرهك بولۇش ادىسىئىر كۈچلۈك بىرى يهنه بولۇش، ئېنىق نىشانى بىرى كېرهك،

 نىشانىنىڭ ئېنىق ئۇنىڭ سهۋهب، ئايلىنىشىدىكى بايالرغا قازىنىپ مۇۋهپپهقىيهت خۇاڭشىنىڭ

 بولغاچقا، ئېنىق نىشانى. قىلغانلىقىدا كۆرهش توختىماستىن قاراپ نىشانىغا ئۆز ھهمده بولغانلىقىدا،

 بىلهن ئاكتىپلىق قىاللىغان؛ قارار نكهسكى يولىنى ۋهماڭىدىغان نىشانى كۆرهش ئۆزىنىڭ خۇاڭشى

 شىركىتىنى ئۆزىنىڭ بولغاچقا،خۇاڭشى ئېنىق نىشانى ئىزلىگهن؛ پۇرسهتنى يارىتىدىغان ئىگىلىك

 .تهمىنلىيهلىگهن پۇرسىتى خىزمهت باشقىالرغا قۇرۇپ،
 ئاۋۋال ئويلىغاندا، ئايلىنىشنى بايالرغا ئېرىشىپ بايلىققا بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى شۇنىڭدىن

 ئادهم قىلىدىغانلىقىنى،قانداق ئىش نېمه ئۆزىنىڭ ئايدىڭالشتۇرۋېلىش، ئېنىق نىشانىنى ئۆزىنىڭ

 قۇتۇلۇپ بولغاندىال،نامراتلىقتىن ئېنىق نىشان پهقهت. كېرهك بىلىش ئىكهنلىكىنى بولماقچى

 .بولىدۇ ماڭغىلى يىراققا تېخىمۇ تىز، تېخىمۇ يولىدا بولۇش بايالردىن
 ئۈمىد ئىكهن بولغان نىشان كېرهك، بولۇشى نىشان ئېنىق بىر ھاياتىدا همنىڭئاد ھهقىقهتهن،بىر

 ئادهم نىشانسىز بىر. بولىدۇ كۈچ تۈرتكىلىك قىلىشتىكى كۆرهش ئىكهن بولغان ئۈمىد بولىدۇ،

 يىتىشى قىرغىقىغا لهيلىسىمۇ،مۇۋهپپهقىيهتنىڭ تىنىمسىز مهڭگۈ ئوخشايدۇ، كېمىگه يهلكهنسىز خۇددى

 يوق، نىشانى ئوخشايدۇ، لهگلهككه ئۈزۈلگهن يىپى خۇددى ئادهم يوق نىشانى بىر س؛ئهمه مۇمكىن

 شۇ ئوخشايدۇ، چىۋىنغا باشسىز خۇددى ئادهم بىرنىشانسىز بىلمهيدۇ؛ تۇرۇشنى نهده بېرىپ نهگه
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 .ئۇچرايدۇ مهغلۇبىيهتكه چوقۇم يولىدا يارىتىش بايلىق ۋهجىدىن
 ئۆزىڭىزگه چوقۇم قهدهمده بىرىنچى بولسىڭىز ماقچىبول بايالردىن سىز ئهگهر ئۈچۈن، شۇنىڭ

 قاراپ نىشانغا بهلگىلهنگهن كىيىن، بهلگىلهنگهندىن نىشان. كېرهك تۇرغۇزۇشىڭىز نىشان بىرئېنىق

 قهسىرىگه بايلىق قىلغان ئارزۇ سىز قىلغاندىال، شۇنداق پهقهت. كېرهك قىلىش كۆرهش ئىزچىل

 .كىرهلهيسىز

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بولۇشى ئېنىق نىشان ئاۋۋال قازىنىشتا مۇۋهپپهقىيهت«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى ئېينىشتىيىن

 ئىزچىل نامراتالرنىڭ.» .كېرهك قىلىش كۆرهش قاراپ نىشانغا يىغىپ دىققهتنى كېرهك،ئاندىن

 هشكۆر نىشاننىڭ،تۇرمۇشتىكى ئېنىق ياكى بولماسلىقى نىشان ئۇالردا سهۋهب، بولۇشىدىكى نامرات

 قانداق ھهر ئۇالر بولىدۇ، نىشانى ئېنىق ھهممىسىنىڭ بايالرنىڭ. بولغانلىقىدا كهمچىل يۆلىنىشىنىڭ

 قاراپ نىشانغا بهلگىلهنگهن ئاندىن تۇرغۇزىدۇ، نىشان ئېنىق ئۆزىگه بۇرۇن قىلىشتىن ئىشنى

 .بارىدۇ يىتىپ چوققىسىغا مۇنارىنىڭ بايلىق ئاخىرىدا قىلىپ، ھهرىكهت
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 يېڭىلىق بايالر ئېسىلىۋالىدۇ، قائىدىلهرگه وناك نامراتالر
 يارىتىدۇ

 دهۋر ئادهتلهرنى كونا چوقۇنۇش، ئادهتلهرگه كونا- دىگىنىمىز ئېسىلىۋېلىش قائىدىلهرگه كونا

 قاتارلىقالرنى بولۇش كهمچىل روھى يارىتىش يېڭىلىق قىلماسلىق، ئىسالھ چۆرگىلهش، قىلىپ

 كونا يهنى ،»تىكلهش يېڭىنى بۇزۇپ، كونىنى« بولسا زىسۆ قارشى – قارىمۇ بۇنىڭ. كۆرسىتىدۇ

 ئاددى قارىماققا. ئىبارهت يىتىلدۈرۈشتىن ئېڭى يارىتىش يېڭىلىق قالدۇرۇپ ئهمهلدىن قائىدىلهرنى

 .بهرگهن ئىپادىلهپ پهرقىنى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر جۈمله ئىككى بۇ بولغان
 كونا ئۇالر چۈنكى. قالىدۇ ئارقىدا بايالرنىڭ ىشهھهم نامراتالر جهريانىدا، قوغلىشىش بايلىقنى

 يارىتىش يېڭىلىق ئۇالردا.قويىدۇ توسۇپ ئۆزى يولىنى ئۆزىنىڭ ھهمىشه ئېسىلىۋالغاچقا، قائىدىلهرگه

 مهسىلىلهرنى تايىنىپ تهجىرىبىلهرگه بۇرۇنقى  ئادهملهردهك ماشىنا ئۇالر بولىدۇ، كهمچىل روھى

 .ىدۇقىل ئىش بويىچه شۇ ۋه ئوياليدۇ
 ئىكهنلىكىنى ئىگه چهكلىمىلىككه ۋه مۇقىمسىزلىق ئهسلىدىنال قائىدىلهرنىڭ تهجرىبه، كۆپچىلىك

 ئىزىدا چېكىنىشىنى، تهپهككۇرنىڭ ئېسىلىۋالغاندا، قائىدىلهرگه كونا شهكىللهنگهن ئىلگىرى. بىلىدۇ

 يول« ،»باتۇرالر توسار يول« يولىدىكى بايلىق دهل  ھال بۇ چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ قېلىشىنى تۇرۇپ

 .دۇر »تاشالر قورام توسقۇچى
 ماڭسا، قاراپ ئىزىغا ئاياغ باشقىالرنىڭ ھهمىشه ئهگهر كۆپ، ناھايىتى يولالر ھاياتتا

 باشقىالرمېڭىپ قىلىپ، جۈرئهت بۇزۇشقا قائىدىلهرنى كونا پهقهت. بولمايدۇ ئىلگىرىلهش ھاياتتاچوڭ

 .بولىدۇ ئالغىلى بېلىتىنى كىرىش قهسىرىنىڭ ىقبايل ئاندىن ماڭغاندىال يولالردىن باقمىغان
 يىغىۋالغۇچىالرغا ئارتۇق مىليوندىن ئىككى مهملىكهتتىكى پۈتۈن ۋاقىتتا ئهينى خۇڭخۇهي ۋاڭ

 تىرىپ بوتولكىالرنى خاشو قۇتا، كېرهكسىز كۈنده. قايتاتتى كهچ چىقىپ ئۆيدىن بالدۇر ئوخشاش

 كاللىسىدا ئۇ قىلسىمۇ،بىراق ئىش تىرىدىغان ىلهرنىنهرس كېرهكسىز گهرچه. قامدايىتتى تۇرمۇشىنى
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 قۇتىنى بىر: ئويالپتۇ شۇنداق تۇيۇقسىز كۈنى بىر ئۇ. ئوياليىتتى ئۆزگهرتىشنى ئهھۋالىنى ھازىرقى

 كۆپ ساتسا سۈپىتىده ماتېرىيال مېتال ئىرىتىپ ئهگهرئۇنى بولىدۇ، ساتقىلى پۇڭغا نهچچه تهرسهك

 ئهمهسمۇ؟ بولىدۇ ساتقىلى پۇلغا
 قوڭغۇراق ۋېلسىپىتنىڭ ئۇنى كىسىپ قۇتىنى پاسىلداق بىر خۇڭخۇهي ۋاڭ ئويالپ، شۇالرنى

 كۈمۈش چوڭلۇقىدىكى ياپقۇچ قوڭغۇراق قۇتا ئۇ بىلهن بۇنىڭ كىرگۈزۈپتۇ، ئىچىگه ياپمىسىنىڭ

 ئورنىغا تهتقىقات مېتال رهڭلىك شهھهردىكى ئۇنى خهجلهپ يۈهن 600 ئۇ. ئايلىنىپتۇ مىتالغا رهڭلىك

 خۇڭخۇهي ۋاڭ كىيىن، چىققاندىن نهتىجىسى تهجرىبه. قىلدۇرۇپتۇ تهجرىبه خىمىيىلىك ئاپىرىپ

 !ئىكهن ئارالشمىسى ماگنىي – ئاليۇمىن باھالىق قىممهت ئهسلىده بۇ بايقاپتۇكى، بىلهن خۇشاللىق
 ندى14000 توننىسىنى بىر ھهر بولۇپ، بازارلىق ناھايىتى ۋاقىتتا ئهينى قېتىشما خىلدىكى بۇ

 قۇتىنىڭ پاسىلداق بىر ھهر كۆرۈپ، ھېسابالپ خۇڭخۇهي ۋاڭ. ئاالتتى يۈهنگىچه18000

 ىپـئىرىت قۇتىنى پاسىلداق  بولىدىغانلىقىنى، قۇتا دانه مىڭ 54 بولسا توننا بىر گرام،18.5

 ئالته – بهش قارىغاندا ساتقانغا بىۋاسته ساتسا ئايالندۇرۇپ بىرىكمىسىگه ماگنىي – ئاليۇمىن

 يوشۇرۇن زور ناھايىتى بۇنىڭدا خۇڭخۇهي ۋاڭ. بايقاپتۇ بولىدىغانلىقىنى ئالغىلى پايدا كۆپ ھهسسه

 .قىپتۇ قارار سېتىشنى ئىرىتىپ يىغىۋېلىپ قۇتىالرنى پاسىلداق قىلىپ، ھېس بارلىقىنى پايدا
 يىغىۋېلىش قۇتىالرنىڭ پاسىلداق خۇڭخۇهي ئۈچۈن،ۋاڭ يىغىۋېلىش تىزراق قۇتىالرنى پاسىلداق

 ئۇ ۋاقىتتا، بىر بىلهن شۇنىڭ. ئۆستۈرۈپتۇ پۇڭغا تۆت بىرمو پۇڭدىن نهچچه ئهسلىدىكى اھاسىنىب

 بېسىپ، كارتىغا كىچىك ئورنىنى يىغىۋېلىش بىلهن باھاسى يىغىۋېلىش قۇتىالرنى پاسىلداق

 .تارقىتىپتۇ كىشىلهرگه كهسىپتىكى ئوخشاش يىغىدىغان نهرسىلهرنى كېرهكسىز
 ناھايىتى ئۇنى مهنزىره ئالدىدىكى كۆز كهلگهنده، مهيدانىغا سېتىۋېلىش ۇئ كىيىن بىرھهپتىدىن

 موتوسىكىلىتالردا چاقلىق ئۈچ بېسىلغان لىق قۇتىالر پاسىلداق كىشىلهر نۇرغۇن. قالدۇرۇپتۇ ھهيران

 قۇتا پاسىلداق دانه مىڭ 130خۇڭخۇهي ۋاڭ قېتىم بۇ.ئىكهن تۇرغان ساقالپ كېلىشىنى ئۇنىڭ

 .ئىكهن ئارتۇق توننىدىن يېرىم ئىككى  ۇپ،بول يىغىۋالغان
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 زاۋۇتى ئىشلهش پىششىقالپ قايتا مېتالالرنى دهرھالال خۇڭخۇهي ۋاڭ كىيىن، ئۇنىڭدىن

 بىرىكمىسى ئاليۇمىن ئارتۇق توننىدىن 240 ئارقىلىق زاۋۇت بۇ ئىچىده يىلنىڭ بىر.قۇرۇپتۇ

 خۇڭخۇهيمۇ ۋاڭ.قىلىنىپتۇ كىرىم يۈهن مىڭ يۈز يهتته مىليون 2 ئىچىده يىل ئۈچ ئىشلهپچىقىرىلىپ،

 .ئايلىنىپتۇ مىليونىرغا بىر يىغىۋالغۇچىدىن بىر
 قاتارىغا بايالرنىڭ چىقىپ ئارىسىدىن يىغىۋالغۇچىالرنىڭ نۇرغۇنلىغان نېمىشقا خۇڭخۇهي ۋاڭ

 كېرهكسىز پهقهت خىزمىتى ئۆزىنىڭ نهزىرىده يىغىۋالغۇچىالرنىڭ قىسىم كۆپ قوشۇالاليدۇ؟

 بېقىش ئائىلىسىنى پايدىلىنىپ پهرقىدىن باھا ئۇنىڭدىكى ھهمده يىغىۋېلىش، رنىمهھسۇالتال

 .ئهمهس ئىش ئوياليدىغان ئۇالر ياساش ئۆزگهرتىپ نهرسىلهرنى كېرهكسىز بولۇپ،
 قۇتۇلۇشنى بويۇنتۇرۇقىدىن تهپهككۇرنىڭ كونا ھهمىشه ئۇ ئوخشىمايدۇ، ۋاڭخۇڭخۇهي ئهمما

 كىيىن بولغاندىن ئۆزگهرتىپ يهنه قالماستىن، ئۆزگهرتىپال رسىلهرنىنه كېرهكسىز  ئۇ شۇڭا.ئوياليدۇ

 »ئېسىلىۋالغان قائىدىلهرگه كونا« بۇالرنى بىلگهن، ئهۋهتىشنىمۇ ئورنىغا تهكشۈرۈش خىمىيىلىك

 .قىاللمايدۇ يىغىۋالغۇچىالر باشقا
 بۇ. بولدى تېپىلىپ جاۋاب سۇئالغا ئالدىمىزدىكى كۆڭلىڭىزدىمۇ سىزنىڭ كهلگهنده، جايغا بۇ

 بايالر قائىدىلهرگهئېسىلىۋالىدۇ، كونا نامراتالر: پهرق ئوتتۇرىسىدىكى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل

 .يارىتىدۇ يېڭىلىق
 يېڭىلىق ھهممىسى بولساق، سالىدىغان نهزهر بايلىرىغا چهتئهل – جۇڭگو ۋهھازىرقى قهدىمكى

 شهكلىگه تهپهككۇر قىالاليدىغان ئېالن جهڭ هرگهقائىدىل كونا ئۇالر.كىشىلهر ئاچقان يول ياراتقان،

 ئارقىلىق شۇ ئۇالر بار، جاسارىتى يېڭهلهيدىغان كونىلىقنى تۇرىدىغان ئۇچراپ دائىم بولۇپ، ئىگه

 .ئىگهللىيهلهيدۇ پۇرسهتنى بولىدىغان باي
 .ۋهكىلى تىپىك بۇنىڭ دهل لول. ئېۋان سودىگىرى بويۇملىرى تۈزهش ھۆسىن فرانسىيهلىك

 يىلى، – 1958. قىالتتى تىجارهت دۇكىنىدا ئۆزىنىڭ ئېۋان كۆرىدىغان ياخشى گۈلنى هپتهدهسل

 ئاالھىده پاستىسىنىڭ چىش دوختۇردىن ئايال ياش بىر ئېۋان پۇرسهتته تاسادىپىي بىرقېتىملىق
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: ئوياليدۇ مۇنداق كۆڭلىده ئۇ. قالىدۇ قىزىقىپ ناھايىتى رېتسىپقا بۇ ئېۋان ئېرىشىدۇ، رېتسىپىغا

 قارشى ناھايىتى چوقۇم كىرگۈزهلىسهك، پاستىسىغا چىش خىل بۇ پۇرىقىنى خۇش گۈلنىڭ ئهگهر

 .ئېرىشىدۇ ئېلىشقا
 چۈشهنچىسىگه بولغان گۈلگه ئۆزىنىڭ ۋه رېتسىپ بۇ ئېۋان كىيىن، بولغاندىن پهيدا ئوي بۇ

 زىنىڭئۆ ئۇ. چىقىدۇ ياساپ مېيىنى ئۆسۈملۈك بولغان ئۆزگىچه پۇرىقى خىل بىر تايىنىپ،

 سېتىلىپ كۈندىال نهچچه بىر مهھسۇالت قۇتا يۈز نهچچه چىققاندا، ساتقىلى مهھسۇالتلىرىنى

 .تۈگهيدۇ
 ئۇ. ئوياليدۇ ياساشنى بويۇملىرى گىرىم پايدىلىنىپ ئۆسۈملۈكتىن ۋه بهرگى يهنهگۈل ئېۋان

 بولىدۇ ئهتكىلى بهخش زوق يېڭىچه باشقىالرغا ياسىغاندا بويۇملىرى گىرىم پايدىلىنىپ گۈلبهرگىدىن

 بازار بولغاچقا، مول تۈرىمۇ كۆپ، مهنبهسى كېلىش بهرگىنىڭ گۈل ئۈستىگه ئۇنىڭ. قارايدۇ دهپ

 .بوالتتى ياخشى ناھايىتى
 سېلىشقا مهبلهغ تۈرىگه ئۇنىڭ سودىگهرلىرىنى بويۇملىرى گىرىم ئېۋان قىلىپ، شۇنداق

 بويۇملىرى گىرىم پايدىلىنىپ سۈملۈكتىنئۆ ۋه گۈل كىشىلهر ۋاقىتتا ئهينى باشاليدۇ، كۆندۈرۈشكه

 ھهتتا خالىمايىتتى، سېلىشنى مهبلهغ تۈرگه بۇ ھېچكىم بولۇپ، بهرمهيدىغان ئېتىبار ياساشقا

 يۈرگۈزمهسلىككه پىالننى  بولغان خىالپ قائىدىگه ئومۇميۈزلۈك خىل بۇ ئۇنى دوستىمۇ ئېۋاننىڭ

 غهلبه چوقۇم تۈرىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇ هيدۇ،قويۇۋهتم بهل ھهرگىز ئېۋان بىراق. ئاگاھالندۇرىدۇ

 .سالىدۇ مهبلهغ تۈرىگه بۇ ئېلىپ، قهرز ئىشهنگهچكه،بانكىدىن قىلىدىغانلىقىغا
 تهتقىقاتى بويۇملىرى گىرىم ياسالغان بهرگىدىن گۈل تۈركۈم بىرىنچى ئېۋاننىڭ يىلى،– 1960

 ناھايىتى بازاردا نهتىجىده ،باشاليدۇ ئىشلهپچىقىرىلشقا كۆلهمده كىچىك بولۇپ، مۇۋهپپهقىيهتلىك

 .قوزغايدۇ تهسىر زور
 سېتىش ئهنئهنىۋى ئېۋان ئۈچۈن،  قىلىش مۇالزىمهت ياخشى خېرىدارالرغا تىزلىتىپ، سېتىشنى

. قوللىنىدۇ ئۇسۇلىنى سېتىش پوچتىدىن باقمىغان قىلىپ ھېچكىم ۋاقىتتا ئهينى ئۆزگهرتىپ، ئۇسۇلىنى
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 ئۈستىگه ھهمده بېرىدۇ، ئېالن  ژورنالغا ناملىق »پارىژ جاي بۇ« بولغان كۆپ مىقدارى تارقىلىش ئۇ

 .كېلىدۇ قايتىپ كارتىلىرى ئېتىبار 40% نهتىجىده باسىدۇ، كارتوچىكىسىنى ئېتىبار پوچتا
 بارغانسىرى سودىسى ئېۋاننىڭ ئارقىلىق، ئۇسۇلى سېتىش پوچتىدا ئۆزگىچه خىلدىكى بۇ

 مايلىرى بهرگى گۈل ئارتۇق قۇتىدىن مىڭ 700 هئىچىد ۋاقىت قىسقىغىنه. كېتىدۇ ياخشىلىنىپ

 نى 50% تىجارىتىنىڭ ئومۇمىي ئېۋاننىڭ سېتىش ئارقىلىق پوچتا ھهمده تۈگهيدۇ، سېتىلىپ

 .ئىگهللهيدۇ
 ئوسمان پارىژنىڭ ھهمده. چىقىدۇ قۇرۇپ زاۋۇتىنى بىرىنچى ئۆزىنىڭ ئېۋان يىلى،– 1969

 ۋه ئىشلهپچىقىرىشقا مهھسۇالت مىقداردا كۆپ ،قۇرۇپ دۇكىنىنى سودا تۇنجى ئۆزىنىڭ كوچىسىغا

 دۇكانلىرى تارماق دۇنيادىكى پۈتۈن ئېۋاننىڭ كهلگهنده، كۈنگه بۈگۈنكى. باشاليدۇ سېتىشقا

 نهتىجىده. ئىشلىتىلىدۇ تهرىپىدىن كىشىلهر نۇرغۇن دۇنيادىكى مهھسۇالتلىرى يىتىپ، غا1000

 گىرىم چوڭ ئهڭ فرانسىيهدىكى رخانىسىمۇكا ئۇنىڭ. ياخشىالنغان بارغانسىرى سودىسى ئۇنىڭ

 .ئايالنغان كارخانىغا رىقابهتلىشهلهيدىغان بىلهن »الۋلېر« كارخانىسى بۇيۇملىرى
 قولغا نهتىجىلهرنى شانلىق ئېۋاننىڭ كۆرۈۋاالاليمىزكى، بىز مىسالدىن يۇقىرىدىكى

 ئهگهر. بولغانلىقىدا ككۈچلۈ ناھايىتى روھىنىڭ يارىتىش يېڭىلىق ئۇنىڭ سهۋهب، كهلتۈرهلىشىدىكى

 يېڭىلىق ئۇنىڭ ياساشنى بويۇملىرى گىرىم پايدىلىنىپ ئۆسۈملۈكلهردىن ۋه بهرگىسى گۈل

  ئارقىلىق پوچتا قولالنمىغان ھېچكىم ۋاقىتتا ئهينى ئۇنىڭ دېسهك؛ قهدىمى بىرىنچى يارىتىشتىكى

 .نهتىجه بۈيۈك بىر يهنه يارىتىشتىكى ئىگىلىك قوللىنىشى ئۇسۇلىنى سېتىش
 كۈنۈمنىڭ بۈگۈنكى«: ھالدا ھاياجانالنغان ئېۋان يىغىنىدا قىلىش ئېالن ئاخبارات بىرقېتىملىق

 ئۆزۈم ئىلگىرى ماڭا دهرسى ئۇنىڭ قالمايمهن، ئۇنتۇپ ئهپهندىمنى كارنىگ ھهرگىزمۇ مهن بولۇشىدا،

 ئۇنىڭغا لگىرىئى تۇرساممۇ ئۇچرىشىپ دائىم بىلهن سىر بۇ مهن. يهتكۈزدى سىرنى بىر بايقىيالمىغان

 ھازىر. قىلماپتىكهنمهن قاتارىدامۇئامىله ئىش بىر  ئۇنىڭغا ھهمده ئىكهنمهن، بهرمىگهن ئهھمىيهت

 .دىگهن».دهيمهن مۆجىزه گۈزهل بىر يارىتىشنى يېڭىلىق مهن
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 گۈل لول. ئېۋان بولمىسا، جاسارىتى كېلىدىغان غالىپ قائىدىلهردىن كونا شۇنداق،ئهگهر

 بوالتتى؛ ئىگهللىيهلمىگهن پۇرسهتنى كهسپتىكى ياساپ، بويۇملىرى گىرىم پپايدىلىنى بهرگىدىن

 پوچتا باقمىغان بولۇپ ئىلگىرى ئېۋاننىڭ بولسا، بولمىغان تهپهككۇرى يارىتىدىغان يېڭىلىق ئهگهر

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن قوللىنىشى ئۇسۇلىنى سېتىش ئارقىلىق
 ئېرىشىشنى بايلىققا ئهگهر هتته،جهمئىي بۈگۈنكى بولغان كهسكىن ئوخشاشال،رىقابهت

 يىتىلدۈرۈشىمىز، تهپهككۇرىنى يارىتىش يېڭىلىق قىلىشىمىز، ئازاد ئىدىيىنى چوقۇم ئوياليدىكهنمىز،

 .كېرهك قىلىشىمىز جۈرئهت ھالقىشقا قائىدىلهردىن كونا
 بولدىڭىزمۇ؟ تهييارلىنىپ بۇنىڭغا سىز

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 يىقىلىشقا يولالردا باقمىغان مېڭىپ ئىلگىرى باشقىالر ئۇالر ياراتقۇچى، ېڭىلىقي بىر باي بىر ھهر

 ھازىرقى بولغان كهسكىن رىقابهت.خالىمايدۇ مېڭىشنى يولالردا قالغان قىستىلىشىپ باشقىالر رازىكى،

 ئۆزگىچه قىالاليدىغان، جۈرئهت قىلىشقا ئېالن جهڭ قائىدىلهرگه كونا ئاشۇ پهقهت جهمئىيهتته،

 .بوالاليدۇ بايالردىن يىتىپ، پهللىگه يۈكسهك كىشىلهرال بار روھى يارىتىش ڭىلىقيې
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 توپاليدۇ ئهقىل بايالر توپاليدۇ، پۇل نامراتالر

 :بار ھىكايه بىرھېكىمهتلىك مۇنداق
: بىلهن تهمكىنلىك قاراپ قاراقچىالرغا باي  ۋاقىتتا بۇ قاپتۇ، ئۇچراپ بۇالڭچىالرغا باي بىر

 مېنى ئهمما بولىدۇ، بۇلىساڭ پۇللىرىمنى بولىدۇ، كهتسهڭ ئېلىپ شىنامنىما مېنىڭ سهن«

 بۇ قايتىدىن مهن ئۆتمهستىن  كۆپ بولسامال ھايات سهۋهبى.قىلىمهن ئۈمىد ئۆلتۈرمهسلىكىڭنى

 كهتكهنده، تۈگهپ مالالر – پۇل كهتكهن بۇالپ مهندىن سهنچۇ؟ ئهمما بولىمهن، ئىگه نهرسىلهرگه

 .دهپتۇ» .ئايلىنىسهن نامراتقا يوق ھېچنىمهڭ يهنه سهن
 »نېمه؟ سهۋهبى بۇنىڭ«: سوراپتۇ يىتهلمهي تىگىگه ئۇنىڭ ئاڭالپ سۆزلىرىنى باينىڭ قاراقچى

 باشقا ئۇ جايدا، مۇشۇ بايلىقىم بارلىق مېنىڭ چۈنكى«: تۇرۇپ كۆرسىتىپ بېشىنى ئۆزىنىڭ باي

 .دهپتۇ» .قىممهتلىك مالالردىن – پۇل كۈمۈش، –ئالتۇن
 نهرسىسىنىڭ يارايدىغان پۇلغا ئهڭ ئۇ قىلغان، ئاقىالنىلىك ناھايىتى باي يىدىكىھىكا

 مېڭىسى ئوخشايدىغان ئهڭگۈشتهرگه قىممهتلىك بهلكى ئهمهس، مۈلۈك – مال يانچۇقىدىكى

 كهتكهن قۇرۇقدىلىپ يانچۇقى بولسىال، ئامان بېشى ئۇنىڭ پهقهت. يهتكهن تونۇپ ئىكهنلىكىنى

 نامراتقا ئۇچراپ بۇالڭچىغا ئۆزى ھازىر. كېلىدۇ كۈن تولدۇرۋالىدىغان كۈنى ىرب ھامان تهغدىردىمۇ،

 .بوالاليدۇ ئادهم باي يهنىال كىيىن يىلالردىن قالسىمۇ، ئايلىنىپ
 مۇشۇنداق دهل چۈنكى بولمايدۇ، قاراشقا دهپ ئۈمىدى قارىغۇالرچه بايالرنىڭ پهقهت بۇنى

 مېڭىنىڭ دهۋرىده، ئىگىلىكى بىلىم بۈگۈنكى بولۇپمۇ .بواللىغان باي بايالر بولغاچقا، تهپهككۇر

 تولغان پۇلغا ئوخشاشال،. بهلگىلهيدۇ دهرىجىسىنى تولدۇرۇلۇش يانچۇقنىڭ دهرىجىسى تولدۇرۇلۇش

 كېرهك، بولۇشى كاپالهت ۋه تۈۋرۈك ئارقا مېڭه ئۆتكۈر بىر تۇيۇنغان پاراسهتكه-ئهقىل يانچۇققا

 .خاالس ،بولىدۇ ۋاقىتلىق پهقهت ئۇ بولمىسا
 پوزىتسىيىسى نامراتالرنىڭ ۋه بايالر نىسبهتهن، نهرسىگه ئىككى بۇ ئىبارهت مېڭىدىن ۋه يانچۇق
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 ئازراق بۆلىدۇ،يانچۇقىغا كۆڭۈل پۇلغا يانچۇقىدىكى ئۆزىنىڭ ھهمىشه نامراتالر. ئوخشىمايدۇ قهتئىي

 كهتسه چىقىپ رسهنه ئازراق يانچۇقىدىن پاتمايدۇ، قېنىغا – قېن بولۇپ خۇش قوشۇلسا نهرسه

 ھهرىكىتى بۇنداق نامراتالرنىڭ قارىشىچه، بايالرنىڭ بىراق. تاپالمايدۇ قاچا ئالىدىغان پۇشايماننى

 بايلىقنىڭ بايالر چۈنكى. كۆرۈنىدۇ ئىشىدهك بالىنىڭ كىچىك  ھهمده ئهخمىقانىلىق، ناھايىتى

 ئىكهنلىكىنى كۈچى ىشئىشلهپچىقىر بىرىنچى بىلىمنىڭ كېلىدىغانلىقىنى، مېڭىدىن ئهقىللىق

 ئۈچۈن، تولدۇرۇش پۇلغا يانچۇقنى ئۆزگهرتىش، تهقدىرىنى ئېرىشىپ بايلىققا شۇنداقال.بىلىدۇ

 كېرهكلىكىنىمۇ ئۆستۈرۈش سهۋىيىسىنى ئۆزىنىڭ قىلدۇرۇپ، تهرهققىي مېڭىسىنى ئۆزىنىڭ جهزمهن

 تولۇقلىنىشقا ئهگىشىپال شۇنىڭغا يانچۇقمۇ  تولۇقالنغاندىال بىلهن بىلىم مېڭه- سهۋهبى.بىلىدۇ

 .باشاليدۇ
 توختىماستىن يېڭىالشنى، قاراشالرنى – كۆز كونا دهل تولۇقالش مېڭىنى دىيىلىۋاتقان يهرده بۇ

 قىلىشنى تهپهككۇر ئهقلىي  ۋه قىلىشنى قوبۇل بىلىملهرنى يېڭى بولىدىغان ياردىمى توپالشقا بايلىق

 توختىماستىن قورالالندۇرىمىز؟ئهلۋهتته انداقق بىلهن بىلىم مېڭىمىزنى  ئۇنداقتا. كۆرسىتىدۇ

 .ئاشۇرىمىز ئهمهلگه بۇنى ئارقىلىق ئۆگىنىش
 تهدبىرى مۇۋهپپهقىيهت بۈيۈك ئهڭ ۋه ناتىق داڭلىق دۇنياغا دهۋرىمىزدىكى- سۇش. بويىن

 ئائىلىسىدىكى ۋاقتىدا ئوتتۇرىدىكى تولۇق بولۇپ، تۇغۇلغان ئائىلىده بىر ئادهتتىكى ئۇ. يىتهكچىسى

 ئۇ سهۋهبلىك، كهمچىللىكى بىلىمىنىڭ. توختىغان مهجبۇرىي ئوقۇشتىن سهۋهبىدىن قىيىنچىلىق

 قاچا: مهسىلهن قىلغان، ئهمگهكلهرنى جىسمانىي نۇرغۇنلىغان ۋاقىتلىرىدا ئالتۇندهك ھاياتىنىڭ

 .قاتارلىقالر قازغۇچى قۇدۇق ۋه ياغاچچى ئىشچىسى، قۇرۇلۇش يۇيغۇچى،
 ئۆزىدىن سۇش. بويىن كهچۈرىۋاتقان تۇرمۇش نامرات يهنىال كىرىپمۇ ياشقا 30

 قىلسام قانداق مهن باي؟ قارىغاندا باشقىالرغا ھهمىشه كىشىلهر بهزى نېمىشقا«:توختىماستىن

 .سورايدۇ دهپ »قۇتۇالاليمهن؟ نامراتلىقتىن ئۆزگهرتىپ، تهغدىرىمنى

 



 

    

 7 بىرىنچى باپ  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 38

WWW.UYHQT.COM 

 بايقاپتۇكى، شۇنى ىئاخىر بويىن ئارقىلىق، قىلىش تهپهككۇر ۋه كۈزىتىش توختىماستىن

 ئۆگىنىپ،مېڭىسىنى توختىماستىن ئاچقۇچ قۇتۇلدۇرىغان نامراتلىقتىن ئۆزگهرتىپ تهغدىرىنى ئۆزىنىڭ

 .ئىدى قىلدۇرۇش تهرهققىي
 ئاخىرى ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن بويىن قىلغان ھېس ۋاقتىدا دهل نۇقتىنى بۇ

 .ئايلىنىدۇ يىتهكچىسىگه مۇالھىزه بۈيۈك بىر هھهمد قۇتۇلىدۇ، نامراتلىقتىن قازىنىپ مۇۋاپىقهيهت
. بهلگىلهيدۇ بولۇشىنى قانداق يانچۇقنىڭ پاراسهت-ئهقىل مېڭىدىكى يهنى مېڭه ھهقىقهتهن

 بۆلگهنده، كۆڭۈل يانچۇققىال پهقهت كۆرۈپ ئۇچىنىال بۇرنىنىڭ باشالنغاندا ئهمدىال يولى بايلىق

 .بارمايدۇ ئوزۇنغا ھهرگىزمۇ بولىدۇ، ۋاقىتلىق هتپهق توشسىمۇ قانچىلىك پۇلغا يانچۇق ئۇنداقتا
 ئاسانال ھهم ئېرىشكىلى ھهم بولۇپ، نهرسه سىرتىدىكى بهدىنىمىزنىڭ نهرسه يانچۇقتىكى

 ئۇ بولۇپ، مهۋجۇتلۇق ئوبيېكتىپ  پاراسهتال-ئهقىل ۋه بىلىم مېڭىدىكى پهقهت بولىدۇ، يوقاتقىلى

 قېتىملىق بىر ئۇ ئهلۋهتته( ئىشلىتهلهيمىز خالىغانچه نىئۇ. بولىدۇ ساقالقلىق مېڭىمىزده چوڭ ئىزچىل

 بايلىق ھهقىقىي بولغان ئىگه كىشىلهر ئۇ سېلىشتۇرغاندا، پۇلغا كۈمۈش – ئالتۇن). ئهمهس

 .ھېسابلىنىدۇ
 بىلىدۇ، تۇرۇشنى »قاچىالپ ماي« مېڭىسىگه ئۆگىنىشنى، توختىماستىن بايالر ئۈچۈن، شۇنىڭ

 زورايىتقىلى بايلىقنى ھهمده داۋامالشتۇرغىلى ئېرىشكىلى، ئاندىن ندىالقىلغا مۇشۇنداق پهقهت ئۇالر

 .بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى
 تۇرماقچى دهسسهپ پۇت شاڭگاڭدا ئهگهر ۋاقىتتىال، دهسلهپكى كهلگهن شاڭگاڭغا جىياچېڭ لى

 كېرهكلىكىنى،شاڭگاڭلىقالردىن ماسلىشىش ۋه كىرىش جهمئىيىتىگه شاڭگاڭ چوقۇم بولىدىكهن،

 بۇ بىلمىگهنده، تىلنىمۇ ئهگهر.چۈشهنگهن الزىملىقىنى ئۆتۈش بۇرۇن ئهڭ ئۆتكىلىدىن تىل ۆگىنىپ،ئ

. بولمايىتتى ئاچقىلى گهپ قازىنىشتىن نهتىجه چوڭ ئايلىنىپ، مهسىلىگه بىر كهچۈرۈش ھايات جايدا

 تهلهپپۇزدا بۇ ئادهم ياشاۋاتقان يهرده بۇ بولۇپ، تهلهپپۇزى گۇاڭدۇڭ بولسا تىلى ئورتاق شاڭگاڭنىڭ

. ئىدى كېرهك ئۆگىنىش تىل چوقۇم شۇڭا بوالتتى، تهس ناھايىتى سۆزلىيهلمىسه،ئىلگىرىلىشى
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 بولمايدىغان، قاراشقا سهل بولۇپ تىلى ھۆكۈمهت شاڭگاڭنىڭ ئېنگىلىزتىلى باشقا ئۇنىڭدىن

 .ئىدى قورالى ئاالقه بولغان ياخشى ناھايىتى
 تىلغا خىل ئىككى بۇ جىياچېڭ لى سۆزلهيدىغان اتهلهپپۇزىد چاۋجۇ بولۇپ، چوڭ چاۋجۇدا

 باشالپ نۆلدىن چوقۇم بولۇپ، ئايان ئۇنىڭغا قىيىنچىلىق ئىدى، ناتونۇش ناھايىتى نىسبهتهن

 .ئىدى كېرهك ئۆگىنىشى
  ئېنگىلىز بىلهن تهلهپپۇزى گۇاڭدۇڭ ئاخىرى جىياچېڭ لى ئارقىلىق، تىرىشىش يىللىق كۆپ

 مۇستهھكهم ئۈچۈن ئىشلىرى سودا كىيىنكى ئۇنىڭ بۇ ئىگهللىگهن، ىلنىت ئىككى بۇ ئىبارهت تىلىدىن

 .سالغان ئاساس
 جۇاڭجىڭيهندىكى تاغىسىنىڭ جىياچېڭ لى باسقۇچتا دهسلهپكى كىرگهن بۇجهمئىيهتكه

 قانداق باشقىالرغا ئارقىلىق ئۆگىنىش توختىماستىن ئۇ جهرياندا بۇ بولىدۇ، شاگىرىت شىركىتىده

 .ئۆگهنگهن پايدىلىنىشنى قانداق پۇرسهتتىن قىلىشنى، مۇئامىله
 سېتىش يۈرۈيدىغان چېپىپ تهرهپلهرده – تهرهپ ئۆزىنىڭ جىياچېڭ لى كىيىن ئۇنىڭدىن

 بىلىملىرىنى سودا ئۆزىنىڭ ئارقىلىق ئۆگىنىش توختىماستىن باشالپ، خىزمىتىنى

 ھهمده هن،شهكىللهندۈرگ ھۈجهيرىسىنى سودا ئۆزىدىكى قهدهمده مولالشتۇرۇپ،دهسلهپكى

 بىر بىلهن شۇنىڭ. ئۆگهنگهن بىلىملىرىنى جهمئىيهت ھهرخىل ئۇالردىن تۇتۇپ دوست نۇرغۇنلىغان

 پهلسهپىسىنى جاھاندارچىلىق بولۇشتهك ئادهم سهمىمىي ئۇ جهريانىدا ۋاقىتتا،سېتىقچىلىق

 ىتىشىيار ئىگىلىك كىيىنكى ئۇنىڭ مهنپهئهتلهندۈرۈپ، ئۇنى ھهممىسى بۇالرنىڭ. ئۆگىنىۋالغان

 .بهرگهن ياردهملهرنى زور ئۈچۈن
 توختىماستىن ۋه روھى ئۆگىنىش ئىزچىل ئۇنىڭ مۇۋهپپهقىيىتى جىياچېڭنىڭ لى ئېنىقكى،

 قىلدۇرمىغان تهرهققىي مېڭىسىنى ئهگهر. مۇناسىۋهتلىك بىلهن روھى توپالشتهك ئىنىرگىيه مېڭىسىگه

 كىيىنكى چۈشۈپ، تهسكه بېرىشىمۇ ئېلىپ ئاالقىلهرنى ئادهتتىكى شاڭگاڭدا جىياچېڭنىڭ لى بولسا،

 بولسا، قىلدۇرمىغان تهرهققىي مېڭىسىنى ئهگهر بولمايىتتى؛ ئاچقىلى گهپ تهرهققىياتىدىن
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 پايدىلىنىشنى قانداق قىلىشنى،پۇرسهتتىن مۇئامىله قانداق باشقىالرغا جىياچېڭ لى

 سودا، جىياچېڭنىڭ لى ا،بولس قىلدۇرمىغان تهرهققىي مېڭىسىنى ئهگهر بوالتتى؛ ئۆگىنهلمىگهن

 ئهمهس مۇمكىن قازىنىشى غهلبه مهيدانلىرىدا سودا بولۇشى، تونۇشلۇق بىلهن بىلىملىرى جهمئىيهت

 .ئىدى
 بهلكى ئهمهس، بايلىق ئۇنىڭدىكى نهرسه يارايدىغان پۇلغا ئهڭ بايالردىكى ئۈچۈن شۇنىڭ

 نامراتلىقى نامراتالرنىڭ ىشتۇرغانداسېل بىلهن بايالر ئېيىتقاندا، باشقىچه. مېڭىسى ئهقىللىق ئۇنىڭ

 .مېڭىسىده ئۇالرنىڭ بهلكى ئهمهس، پۇلدا
 ئۇالرنىڭ بايلىق يوشۇرۇن زور ئهڭ ئايلىنىشىدىكى بايالرغا نامراتالرنىڭ بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 .مېڭىسىده ئۇالرنىڭ بهلكى ئهمهس، بهدهنده ھهيۋهتلىك پۇلدا، ئازغىنه يانچۇقىدىكى
 بار، مېڭه نامرات بولغان ئامالسىز ئۆزگهرتىشكه پهقهت دۇنيادا كى،كېرهك بىلىش شۇنى

 سىزنىڭ دوستۇم، ئۈچۈن شۇنىڭ. يوق يانچۇق نامرات بولغان ئامالسىز ئۆزگهرتىشكه

 قىلماسلىقىڭىز دىققهت يانچۇقىڭىزغا دىسىال ھه ھهرگىزمۇ ۋاقىتتا، چىققان مهسىله ئىقتىسادىڭىزدىن

 سىزنىڭ قىممىتى مېڭىنىڭ. بېقىڭ تهكشۈرۈپ ئاۋۋال ىسىنىمېڭ ئۆزىڭىزنىڭ چوقۇم كېرهك،

 دائىرىمىزنى– نهزهر ئۆزىمىزنىڭ ئاۋۋال ئۈچۈن بولۇش باي. بهلگىلهيدۇ كېڭىيىشىنى يانچۇقىڭىزنىڭ

 .كېرهك تولۇقلىشىمىز مېڭىمىزنى ئارقىلىق بۇ كېڭهيتىشىمىز،
 ئۆزگىرىدۇ، تىنتوختىماس مهخلۇقاتالر بارچه ئالهمدىكى كېرهككى، قىلىش دىققهت

 تهڭ بىلهن دهۋر پهقهت. بولىدۇ چاغلىرى كېتىدىغان ئۆتۈپ ۋاقتى بىلىمنىڭمۇ مېڭىمىزدىكى

 بولغان كهسكىن رىقابهت ئاندىن يېڭىلىساقال، بىلىملهرنى مېڭىمىزدىكى توختىماستىن ئىلگىرىلهپ،

 .تۇرااليمىز تىرهپ پۇت جهمئىيهتته بۈگۈنكى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 مېنى كېتىپ ئېلىپ بايلىقىمنى بارلىق مېنىڭ«: ئىلگىرى گهيتىس. بېل زهردار كاتتا دۇنيادىكى

 قېتىم بىر يهنه مهن قالسا، ئۆتۈپال جايدىن بۇ ئهترىتى سودا بىر ئهگهر قويسا، تاشالپ قۇملۇققا
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 شىشتىكىئېرى بايلىققا مهزگىللىك ئوزۇن مۇقىم،. دىگهن» .ئايلىنىمهن بايغا بىرىنچى دۇنيادىكى

 ھهققىدىكى بايلىق تولۇقالپ،ئىزچىل بىلهن بىلىم مېڭىسىنى ئۆزىنىڭ توختىماستىن ئاچقۇچ

 يانچۇقىڭىزغا سىزنىڭ ئۆزلۈكىدىن مال– پۇل بولغاندا، باي مېڭىڭىز سىزنىڭ. ئۆگىنىشته بىلىملهرنى

 .كىرىدۇ ئېقىپ
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 كۆرىدۇ،بايالر ياخشى قىلىشنى مازاق باشقىالرنى نامراتالر
 كېلىدۇ ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى

 :بايقايسىز ھادىسىنى قىزىقارلىق بىر مۇنداق تۇرمۇشتا رىئال سىز قىلسىڭىز دىققهت ئازراقال
 ئۇالرنى خۇددى بۇ كۆرىدۇ، ياخشى قىلىشنى مازاق باشقىالرنى نامراتالر نۇرغۇنلىغان

 ياخشى ئىسپاتالشنى ئۆزىنى بايالر ئهمما. كهلتۈرىدۇ ھېسىياتقا تۇرىدىغاندهك يۇقىرى باشقىالردىن

 مۇھتاج گهۋدىلهندۈرۈشكه ئۆزىنى ئارقىلىق قىلىش زاڭلىق باشقىالرنى ياكى تهنقىد ئۇالر كۆرىدۇ،

 ئۆزىنى ئارقىلىق ھهرىكىتى ئهمهلىي بىلهن كهمتهرلىك ھالدا، تىنسىز – ئۈن ئهكسىچه ئهمهس،

 .ئىسپاتاليدۇ
 قىلىش مازاق باشقىالرنى ئىچىده ىڭبايالرن چهتئهللهردىكى – جۇڭگو بۇيان قهدىمدىن 

 ھهقىقىي ئىسپاتالشنىڭ ئۆزىنى يولىدا بايلىق ئۇالر يوق، ئېرىشكهنلىرى بايلىققا ئارقىلىق

 .چۈشىنىدۇ ئىكهنلىكىنى يولى مۇۋهپپهقىيهت
 باشقىالر يهنه قىلمايدۇ، زاڭلىق باشقىالرنى ئهزهلدىن خۇشۆشى سودىگهر داڭلىق خۇڭدىڭلىق

 ئىلگىرى كىشىلهر نۇرغۇنلىغان. ئىسپاتاليدۇ ئۆزىنى توختىماستىن ئۇ ىشتۇرمايدۇ،سېل ئۆزىنى بىلهن

 بۇنىڭ ئۇ قىلغاندا، سۆزلهرنى ئۆسهك توغرۇلۇق ئۇالر قىلىپ، مازاق باشقىالرنى ئالدىدا ئۇنىڭ

. ئېيىتقان بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىسىال ئۆزىنى پهقهت ئۇ ئىكهنلىكىنى، ئىشى باشقىالرنىڭ

 بهلكى ئهمهس، قالدۇرۇش ئارقىدا باشقىالرنى ھهرگىزمۇ ئىسپاتالش ئۆزىنى قارىشىچه خۇشۆشىنىڭ

  ئۈچۈندۇر. ئىلگىرىلىشى ئۆزىنىڭ

 »ئهرۋاھ تاالنتلىق كارخانىدىكى« قۇرغۇچىسى، نىڭ »سامسۇڭ« گورۇھ داڭلىق كورىيهدىكى

 ئۇ. ئىسپاتلىغان ىنىئۆز ئارقىلىق تىرىشىش ئازدىن بىر – ئاز بىر دهل بىڭجى لى تهرىپلهنگهن دهپ

 سهركىسى گىگانىتنىڭ بۇ قىلدى، بهرپا گىگانىتنى دۇنياسىدىكى سودا ئىبارهت دىن »سامسۇڭ«

 اـغـىـاتـنـماگ مالىيه بىرىنچى كورىيهدىكى بىڭجىمۇ لى بىلهن سۈپىتى بولۇش
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 .ئايالندى بايغا اليىق جىسمىغا – ئىسمى پ،ـىـنـىـلـايـئ
 تهيالڭنىڭ ماشېڭ ۋهزىرى باش ئالدىنقى ياپونىيهنىڭ ىده،ئىچ بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان   

 ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى شېڭزى يېتىيهن ۋهزىر بولغان ھۆددىگىرى ئىستىمال كابېنىتىدا ئىچكى

 .ۋهكىلى بايالرنىڭ
 دۇنياغا ئائىلىده ئادهتتىكى بىر فۇفېڭدىكى ياپونىيه يىلى – 1960 شېڭزى يېتىيهن   

 سېىشتۇرما فاكولىتىتى تىللىرى چهتئهل ئۇنىۋېرسىتىتى شاڭجى يىلى – 1983.كهلگهن

 .پۈتتۈرگهن ئوقۇش كهسپىدىن مهدهنىيهتشۇناسلىق
 كۈتكۈچىلىككه مېھمانسارىيىغا ئىمپىرىيه توكيو شېڭزى يېتىيهن كىيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش   

 ۇرغان،ھهمدهئورۇنالشت تازىالشقا ھاجهتخانا بۆلۈمىده ياتاق ئۇنى رهھبهرلىك. بۆلۈنگهن

 .قىلغان تهلهپ بولۇشىنى پاكىز ناھايىتى قاچىسىنىڭ تهرهت ھاجهتخانىدىكى
 قىلىنغاندهك بوزهك ئۆزىنى شېڭزى يېتىيهن بىلگهن ئىكهنلىكىنى نېمه خىزمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ   

 تازىالش قاچىسى تهرهت نىسبهتهن، قىزغا بۇ پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئالى ئهمدىال. قىلغان ھېس

 قامالشمىغان ناھايىتى قارىشىچه ئۆزىنىڭ شېڭزى يېتىيهن. ھېسابلىناتتى ھاقارهت قىلىنغان ئۇنىڭغا

 ئۆزىنىڭ قىز بۇ بولغان كۈچلۈك ئىرادىسى ھالبۇكى بولىدۇ، بهرمهكچى ئىستىپا خىزمهتتىن بۇ

 ئۆزىگه توختىماستىن پۈتتۈرگهنده ئوقۇش ئۇ بهرمهيدۇ،چۈنكى تهن بولۇشىغا مهغلۇب بۇنداقال

 .ئالىمهن ياخشى چوقۇم قهدىمىنى بىرىنچى ھاياتىمنىڭ: ئېيىتقان اقشۇند
 كونا بىر مېھمانسارايدىكى تۇرغاندا، زىددىيهتلىك ناھايىتى كۆڭلى شېڭزىنىڭ يېتىيهن   

 خىزمهتنى شېڭزىغا يېتىيهن ئېلىپ سايمانلىرىنى تازىلىق ھهمده كېلىدۇ، يېنىغا ئۇنىڭ خىزمهتچى

 سۈرتۈپ، قايتا– قايتا قاچىسىنى تهرهت خىزمهتچىنىڭ كونا بۇ. قويىدۇ كۆرسىتىپ قىلىشنى قانداق

 ئۇنىڭ ھهمده تولدۇرۇپ، لىق سۇنى قاچىسىغا تهرهت ئارقىدىنال قىلىۋهتكهنلىكىنى، پاكىز ناھايىتى

 پۈتكۈل ئۇ. كۆرىدۇ ئىچىۋهتكهنلىكىنى قىلماستىنال گهپ ئېلىپ سۇنى ئىستاكان بىر ئىچىدىن

 .بولمايىتتى تاپقىلى ئېۋهن ئازراقمۇ بولۇپ، ونۇشلۇقت ناھايىتى جهريانغا
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 ھهم سالىدى، لهرزىگه  قهلبىنى شېڭزىنىڭ يېتىيهن ئىچىۋىتىشى سۇنى خىزمهتچىنىڭ كونا   

 ناھايىتى بۇنىڭدىن ئۇ ۋاقىتتا، بىر بىلهن شۇنىڭ. چىقمىدى بويى ئۆمۈر ئېسىدىن ئۇنىڭ ئىش بۇ

 ناھايىتى قاچىسىنى تهرهت ساڭا رهھبهر: قىلدى ھېس نىھهقىقهت بولغان ئاسان قىلىش ھېس ئاددى،

 تازىالپ ئۆزى كېرهك؟ ئىسپاتلىشىڭ قانداق ئۆزهڭنى ئۇنداقتا قىلسا، تهلهپ دهپ قىل پاكىز

 قايىل قارىغاندا سۆزگه – گهپ قانداق ھهر ئىچىۋېتىشنىڭ سۇنى قاچىسىدىكى تهرهت پاكىزلىغان

 .بولىدۇ يۇقىرى كۈچى قىلىش
 قازىنىشنى نهتىجه چوقۇم تازىلىسىمۇ، ھاجهتخانا ئۆمۈر بىر شېڭزى يېتىيهن لىپ،قى شۇنداق   

. كىرىشتى قىلىشقا خىزمىتى تازىالش ھاجهتخانا بىلهن دىققىتى پۈتۈن ئۇ. پۈكتى كۆڭلىگه

 ئۆلچهمگه تىزال ناھايىتى سۈپىتى خىزمىتىنىڭ ئۇنىڭ بولغاچقا، قورقمايدىغان جاپادىن ئهستايىدىل،

 .كهتتى ھالقىپ سهۋىيىسىدىن خىزمهتچىنىڭ كونا ىقىھېل يىتىپ،
 ئىسپاتالش ئىشىنىدىغانلىقىنى ئۆزىگه. قىلىدىغانلىقىنى ئىنچىكه ناھايىتى خىزمهتنى ئۆزىنىڭ   

 شىركهتتىكى.ئىچكهن سۇنى قاچىسىدىكى تهرهت تازىلىغان ئۆزى قېتىم كۆپ شېڭزى يېتىيهن ئۈچۈن،

 ئۇنى ھالدا بىردهك تهسىرلىنىپ، روھىدىن ھۆرمهتلهش هسىپنىك ئۇنىڭ رهھبهرلهر ۋه خىزمهتداشلىرى

 بۇنىڭغا. قارىغان دهپ خىزمهتچى ھۆرمهتلهيدىغان ئهڭ كهسىپنى مهسئۇلىيهتچان، ئهڭ شىركهتتىكى

 .ئۆرلىگهن مۇئاشىمۇ كۆتۈرۈلۈپ يۇقىرى دهرىجىسى ئۆسكهن، ئىناۋىتى شېڭزىنىڭ يېتىيهن ئهگىشىپ
 ئىسپاتالش ئۆزىنى ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن رمهتلهش،ھۆ كهسىپنى قىلىپ، شۇنداق   

 خىزمهتنى قايسى مهيلى ئۇ. ئايالنغان قىسىمغا بىر ئايرىلماس خاراكتېرىدىكى شېڭزىنىڭ يېتىيهن

 .ئىسپاتلىغان تىرىشىپ قىالاليدىغانلىقىنى ياخشى ئهڭ ئۆزىنىڭ قىلسۇن،
 قايتا – قايتا ئىقتىدارىنى ۆزىنىڭئ ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن شېڭزى يېتىيهن   

 .تاپقان راۋاج كۈنسىرى ئىشلىرىمۇ ئۇنىڭ ئىسپاتلىغان،
 ئهزالىقىغا پارالمېنت ناھىيىسىنىڭ گىفۇ شېڭزى يېتىيهن كىرگهن ياشقا 27يىلى – 1987   

 بۇ شېڭزى يېتىيهن ھالبۇكى. ئايالنغان ئهزاسىغا پارالمېنىت ياش ئهڭ ۋاقىتتىكى سايلىنىپ،ئهينى
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 .ئىسپاتلىغان ئۆزىنى ئارقىلىق ھهرىكىتى ئهمهلىي توختىماستىن قالماي، قانائهتلىنىپ هتىجىدىنن
 پوچتا كابېنتىنىڭ ئىچكى خۇيسهن شاۋيۈهن شېڭزى يېتىيهن ئايدا، – 7يىلى – 1998   

 كىيىن. ئايالنغان ئهزاسىغا كابېنت ئىچكى ياش ئهڭ ياپونىيهدىكى ئېلىپ، ئۆزئۈستىگه ۋهزىرلىكىنى

 .ئايالنغان ۋهزىرگه مهسئۇل ئىستىمالغا كابېنتىدا ئىچكى تهيالڭ ماشېڭ ۇئ
 كابېنتىنىڭ ئىچكى ياپونىيه خىزمهتچىدىن ئادهتتىكى تازىاليدىغان قاچىسى تهرهت بىر   

 ئادهمنى سهرگۈزهشتىسى ھايات كىشىلىك  بۇ شېڭزىنىڭ يېتىيهن -ئىبارهت ئايلىنىشتىن ۋهزىرىگه

 ئىسپاتالشقا ئۆزىنى ئۇنىڭ ئېرىشىشىنى نهتىجىلهرگه بۇنچه ئۇنىڭ. قالدۇرىدۇ تاڭ – ھاڭ

 .بولمايدۇ قارىغىلى ئايرىپ ماھىرلىقىدىن
 ناھايىتى نهزىرىده باشقىالرنىڭ شېڭزى يېتىيهن بولغاچقا، ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى دهل   

 ئۆزىنى ىگهن؛ئۆرلىيهل يۇقىرىغا باشالپ خىزمىتىدىن تازىالش قاچىسى تهرهت سانالغان تۆۋهن

 ئايلىنالىغان؛ ئهزاسىغا پارالمېنت ياش ئهڭ ناھىيهدىكى شېڭزى يېتىيهن بولغاچقا، ماھىر ئىسپاتالشقا

 ھۆرمهتلهپ، ئهرلهرنى شېڭزى يېتىيهن بولغان زاتى ئايال بولغاچقا، ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى

 ۋهزىرلىكىگه باش بېنتكا ئىچكى ياپونىيهده بولغان ئېغىر ئىدىيىسى كۆرۈش پهس ئايالالرنى

 .سايلىنالىغان
 كۆرۈشنى پهس باشقىالرنى قىلىشنى، مازاق باشقىالرنى پهقهتال شېڭزى يېتىيهن ئهگهر   

 جهزمهن ئۇ بولسا، كۆتۈرمىگهن يۇقىرى ئورنىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق ئىسپاتالش ئۆزىنى ياختۇرۇپ،

 ھهرىكىتىنى»ئهخمىقانه« ئىچكهن سۇنى قاچىسىدىكى تهرهت خىزمهتچىنىڭ كونا ھېلىقى

 بايقىيالىشى ھهقىقهتنى بېرهلهيدىغان قوزغىتىش ئۆزىگه ئىچىدىكى ھهرىكهتنىڭ بۇ ئهيىپلىگهن،

 ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى قىلىپ زاڭلىق باشقىالرنى ئۇ ئهگهر بوالتتى؛ بولمىغان مۇمكىن تېخىمۇ

 بواللمىغان ۋهزىرى كابېنتنىڭ كىئىچ قازىنالمىغان، نهتىجه گهۋدىلىك ھهرگىز ئۇ بولسا، بولمىغان

 بولمىغان ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى قىلىپ مازاق باشقىالرنى پهقهت شېڭزى يېتىيهن ئهگهر بوالتتى؛

 سهھنىسىگه سىياسىي ياپونىيهنىڭ ھاجهتخانىسىدىن مېھمانساراينىڭ بىر ئۇھهرگىزمۇ بولسا،
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 .بوالتتى چىقالمىغان
 مهيلى: بايقايمىز ھهقىقهتنى بىر مۇنداق بىز ىرىدىنسهرگۈزهشتىل شېڭزىنىڭ يېتىيهن   

 ئۆزىمىزنى ئىپادىلهپ، ئۆزىمىزنى بىز بولسۇن، جايالر كىچىك ئىلىنمايدىغان كۆزگه قانچىلىك

 ئىلمايدىغان كۆزگه ھېچكىم كىچىك، ئهڭ سىز ئهگهر بوالاليمىز؛ ئىگه سهھنىگه چوڭ ئىسپاتاليدىغان

 شۇنىڭغا بېرهلىسىڭىز،بايلىق ئىسپاتالپ ئىقتىدارىنى ڭىزنىڭئۆزى قىاللىسىڭىز، ياخشى خىزمهتنى

 ئارقىلىق ھهرىكىتىڭىز قىلىپ،ئهمهلىي مازاق باشقىالرنى ھهمىشه ئهكسىچه،. كېلىدۇ ئهگىشىپال

 .بولىسىز مهغلۇب رىقابىتىده بايلىق چوقۇم چاغدا ئۇ ئىسپاتلىمىسىڭىز، ئۆزىڭىزنى
 شۇنى بىزگه ھاياتى كىشىلىك بايالرنىڭ ارلىققات بىڭجى لى خۇشۆشى، شېڭزى، يېتىيهن   

 ئهمهلىي كونكېرىت، ئۈنۈمى، كۆرسىتىشنىڭ ئۆزىنى قىلىپ زاڭلىق باشقىالرنى: بېرىدۇ ئېيتىپ

 يولىغا بايلىق قىلغاندىال،ئاندىن شۇنداق پهقهت يهتمهيدۇ، ئىسپاتلىغانغا ئۆزىنى ئارقىلىق ھهرىكىتى

 .بولىدۇ تاشلىغىلى قهدهم دادىل قاراپ
 بېقىڭالر، قاراپ ئۆزىڭلهرگه دوستالر، ئوياليدىغان بولۇشنى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن  

 بارمىكهن؟ پهزىلهت مۇشۇنداق  سىلهرده

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 نامراتالرنىڭ بولسا كۆتۈرۈش يۇقىرى ئورنىنى ئۆزىنىڭ بىلهن ئۇسۇلى چۈشۈرۈش باشقىالرنى

 ئۇسۇلنى خىل بۇ ئادهم.يوق پايدىسى ھېچقانداق ئۇسۇلنىڭ بۇنداق. مىكىرى – ھىيله ئادهتلهنگهن

 يوق زۆرۈرىيىتى نۇرغۇنلىغان يهنه قالماستىن، كهلتۈرهلمهيال قولغا ئىلگىرىلىشىنى ئۆزىنىڭ قولالنغاندا

 ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى ئوخشاش بايالرغا پهقهت. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ ئاۋارىچىلىقالرنى

 .بولىدۇ ئىگىلىگىلى ئورۇننى يىتهكچى رىقابىتىده بايلىق دىنئان بولغاندىال،
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 بولسا مهغلۇب بايالر كېچىدۇ، ۋاز بولسا مهغلۇب نامراتالر
 باشاليدۇ قايتىدىن

 :باقايلى كۆرۈپ سۇئالىنى تالالش بىر ئاۋۋال بىز بۇرۇن ئوقۇشتىن بۆلهكنى بۇ
 قايتۇراتتىڭىز؟ ئىنكاس قانداق بولسىڭىز دۇچار مهغلۇبىيهتكه ۋاقىتالردا ئىلگىرىكى سىز

Aكىچىمهن .ۋاز       B باشاليمهن .قايتىدىن 
 دوستالر تاللىغان جاۋابنى A ئىشىنىمىزكى، شۇنىڭغا بىز كىيىن خۇالسىلىگهندىن نهتىجىنى

 ئىشلىرىدا چوقۇم ئىچىده تاللىغانالرنىڭ نى B ھالهتته، قىاللمىغان ئىش ھېچقانداق ھازىرغىچه

 .بار كىشىلهر پاراۋان تۇرمۇشىقازانغان، نهتىجه
 :ھالدا ئۇ ئىپادىلىسهك، بىلهن سۆز ئاددى تېخىمۇ سۇئالىنى بۇتالالش ئهگهر

 قاراپ بايلىققا ياكى ماڭامسىز قاراپ نامراتلىققا سىز جهريانىدا قوغلىشىش بايلىق

 ئىلگىرىلهمسىز؟
A ماڭىمهن قاراپ .نامراتلىققا      B ماڭىمهن قاراپ .بايلىققا 

 B دىيىشىۋالغاندهكال چوقۇم كۆپچىلىك كىيىن، كۆرگهندىن سۇئالىنى تالالش خىل نچىئىككى

 ئىستىكى بولۇش بايالردىن بىرئادهمده ھهر بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن. تالاليدۇ جاۋابنى

 بايالر بولۇپ، نامرات كىشىلهر ئهمهس،كۆپىنچه ئاسان ئۇنداق ئاشۇرۇش ئهمهلگه ھالبۇكى بولىدۇ،

 كۆپ، ناھايىتى سهۋهبلهر چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ ھادىسىنى بۇنداق. ئىگهللهيدۇ سانلىقنى ئاز

 ئوخشىمىغان بولغان مهغلۇبىيهتكه كىشىلهرنىڭ بولسا قىلىدىغىنىمىز مۇھاكىمه بۇيهرده بىزنىڭ

 .پوزىتسىيىسى
 بىر ھهر. دىيىلگهن» .بولىدۇ توقاي – ئهگرى ھايات كىشىلىك«: تهمسىللهرده– ماقال

 مهغلۇبىيهتتىن ئهمهس، مۇمكىن ئۆتىشى ئوڭۇشلۇق راۋان، ئۆمۈر بىر تۇرمۇشىنىڭ ئادهمنىڭ

 دهل بۇ ئوخشىمايدۇ، پوزىتسىيىسى بولغان مهغلۇبىيهتكه ئادهمنىڭ بىر ھهر بىراق تهس، ساقلىنىش
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 .پهرقى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر
 مهغلۇب ئۇچراپ، زهربىگه ئېگىپ باش پۈتۈنلهي كهلگهنده دۇچ مهغلۇبىيهتكه نامراتالر

 ۋازكېچىدۇ، تىرىشچانلىقلىرىدىن ھهممه قىاللماي، جۈرئهت باشالشقا قايتا كىيىن بولىدۇ،شۇنىڭدىن

 بايالر. ئېرىشهلمهيدۇ پۇرسىتىگه كۆتۈرۈش باش قايتا مهغلۇبىيهتتىن ۋاقىتلىق نهتىجىده

 شۇ ئىشىنىدۇ، چوڭقۇر قىغاتاپااليدىغانلى پۇرسهتنى ئىچىدىن ئوڭۇشسىزلىق ئۇالر ئوخشىمايدۇ،

 مهغلۇب ھالدا سوغۇققان ناھايىتى بىلهن، ئاكتىپلىق كهلسىمۇ دۇچ مهغلۇبىيهتكه سهۋهبتىن

 كۆتۈرۈپ بېشىنى قايتىدىن ئاندىن خۇالسىلهيدۇ، تهجرىبىلهرنى قىلىدۇ، تهھلىل سهۋهبىنى بولۇشنىڭ

 .ماڭىدۇ قاراپ يولىغا بايلىق
 نۇرغۇنلىغان كىشى ياشانغان ئۈستىدىكى اليىھهسى ماركا كىنتاكىنىڭ كۈنده، بۈگۈنكى

 ھالبۇكى). سهندىش. ھالىن قۇرغۇچىسى كىنتاكىنىڭ ئۇ( ئالدى ئورۇن تۆرىدىن قهلب كىشىلهرنىڭ

 تېخى كىشىلهر سهرگۈزهشتىسىنى توقاي – ئهگرى جهريانىدىكى قۇرۇش كىنتاكىنىڭ ئۇنىڭ

 .بىلمهيدۇ
 شىلۋېرغا شىتاتىدىكى ئىندىئانا ئامېرىكىنىڭ ھالىن كۈنى،– 9 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1890

 تاماق بالدۇرال ناھايىتى ئۇ تۈپهيلى، سهۋهب ئائىلىدىكى. تۇغۇلغان ئېكىنزارلىقتا بىر بولغان يېقىن

 .ئېرىشكهن ئىلگىرىلهشكه زور ناھايىتى ۋاقىتتا بۇ تېخنىكىسىمۇ پىشۇرۇش ئۇنىڭ ئۆگهنگهن، ئىتىشنى
 ئاقلىغۇچى، ساتقۇچى، مال قىلغان، خىزمهتلهرنى ۇنلىغاننۇرغ ۋاقىتلىرىدا كىچىك سهندىش

 بىر شىتاتىدا كېنتۇككى ئۇ ۋاقىتلىرىدا ياش 40. قىلغان ئىشالرنى قاتارلىق خادىمى ئۆچۈرۈش ئوت

 قاراپ، كىشىلهرگه ئاشۇ كهلگهن ئېچىپ – ھېرىپ يولالردىن يىراق قۇرغان، پونكىتىنى قاچىالش ماي

 ئۇالرنى تهييارالپ يىمهكلىكلهرنى قواليلىق ئاشخانىدا كىچىك دىكىپونكىتى قاچىالش ماي سهندىش

 دهل بۇ چىقارغان، ھۈنىرىنى ئاشپهزلىك ئۆزىنىڭ سهندىش ۋاقىتتا، بۇ. قىلغان قارار كۈتۈۋېلىشنى

 تهمى. ئىدى شهكلى پىشۇرۇش توخۇ تاماقخانىسىدىكى تىز كىنتاكى چىققان داڭقى دۇنياغا كىيىنكى

 باھاسىغا ياخشى بىردهك كىشىلهرنىڭ كاۋىپى توخۇ قاقالنغان ولغاچقا،ب ئۆزگىچه ناھايىتى
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 .بولغان كېلىدىغان يىگىلى ئاتايىتهن ئاڭالپ نامىنى كاۋاپنىڭ بۇ بهزىلهر ئېرىشكهن،ھهتتا
 ئېشىپ سودىسىدىن قاچىالش ماي ئهسلىدىكى كاۋاپلىرى توخۇ قاقالنغان تىزال، ناھايىتى

 كاۋىپىنىڭ توخۇ. بوپتۇ كۆپ كهلگهنلهردىن قاچىلىغىلى ماي لگهنلهركه يىگىلى كاۋىپى كېتىپتۇ،توخۇ

 ۋاقىتتا بۇ بوپتۇ، پاتمايدىغان ئادهم پونكىتىغا قاچىالش ماي كهتكهچكه، قىزىپ ناھايىتى سودىسى

 كاۋىپى توخۇ مهخسۇس ئېچىپ، تىزتاماقخانا بىر ئۇدۇلىغا پونكىتىنىڭ قاچىالش ماي سهندىش

 .ۈۋاپتۇكۈت كهلگهنلهرنى يىگىلى
 ئايىغى كىشىلهرنىڭ انـغـىدىـلـېـك تارقىلىپ، بارغانسىرى داڭقى تاماقخانىنىڭ

 ناھايىتى سودا مهزگىلىدىمۇ كاساتچىلىق چوڭ يىللىرىدىكى – 30 ئهسىرنىڭ– 20. ئۈزۈلمهپتۇ

 ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا ئىككىنچى بولىدۇ، بهختسىزلىكمۇ ئىچىده بهختنىڭ ھالبۇكى.بوپتۇ ياخشى

 سودىسىغا سهندىشنىڭ ياسىلىشى تاشيولنىڭ سۈرئهتلىك يۇقىرى شىتاتلىق كېنتۇككى هۋ پارتىلىشى

 قايتۇرۇش قهرزلىرىنى.قىلىۋېتىپتۇ قااليمىقان پىالنلىرىنى بارلىق ئۇنىڭ يهتكۈزۈپ، تهسىر ئېغىر

 .تۈگىتىپتۇ ئىشلىتىپ پۇلىسىنىمۇ ئامانهت بانكىدىكى ھهتتا سېتىپتۇ، مۈلۈكلىرىنى – مال ئۇ ئۈچۈن،

 يوق ھېچنىمىسى بايدىن قىلىدىغان ھۆرمهت كىشىلهر سهندىش. ھالىن ئىچىدىال، كېچىنىڭ بىر

 .قاپتۇ ئايلىنىپ نامراتقا
 105 تارقاتقان ھۆكۈمهت پهقهت ئىدى، كىرگهن ياشقا 66 ئاللىقاچان سهندىش ۋاقىتتا بۇ

 يېشى. ئىدى الىقجاپ ناھايىتى تۇرمۇشى قامدايىتتى، تۇرمۇشىنى تايىنىپ دوللىرىغا ئامېرىكا

 تىكلهپ،قايتىدىن ئىگىلىك قول قۇرۇق ئۇ كهچمىدى، ۋاز سهۋهبتىن بۇ سهندىش ھالقىغان ئاتمىشتىن

 .قىلدى قارار باشالشنى
 شىتاتىدىن كېنتۇككى ئېلىپ، رېتسىپىنى پىشۇرۇش كاۋىپى توخۇ ئۆزىنىڭ ئۇ قىلىپ شۇنداق

 ئاشخانا ئهگهرقايسى. ئېيتىپتۇ خوجايىنىغا انائاشخ بىر ھهر پىالنىنى ئۆزىنىڭ كىلىپ شىتاتىغا ئېگهي

 بېرىپ،ماتېرىياللىرىنى سېتىپ ھوقۇقىنى ئىشلىتىش رېتسىپنى ئۇالرغا كۆرسه، قوبۇل بۇنى

 .قويىدىكهن ئۆگىتىپ ئۇسۇلىنى پىشۇرۇش ئۇالرغا ھهمده تهمىنلهيدىكهن،
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 قىلغان مازاق ڭغائۇنى ھهممىسى ئىشهنمهپتۇ، سهندىشكه كىشىلهر باشلىغاندا يېڭىدىن ئىشنى

 ئاڭالش گىپىنى قېرىنىڭ بۇ خوجايىنلىرى ئاشخانىنىڭ بهزى ھهتتا. قىپتۇ مۇئامىله پوزىتسىيهده

 خىزمىتى سېتىش تونۇشتۇرۇپ سهندىشنىڭ سهۋهبتن شۇ. قاراپتۇ دهپ قىلغانلىق ئىسراپ ۋاقىتنى

 زىمىنىنى ئامېرىكا پۈتكۈل ئىزى ئاياغ ئۇنىڭ كهچمهپتۇ، ۋاز يهنىال ئۇ بىراق.بوپتۇ قىيىن ناھايىتى

 ئويىنى سهندىشنىڭ قېتىمدا 1010 ئاخىرى قىلىنىپتۇ، رهت قېتىم 1009 يىلدا ئىككى قاپالپتۇ،

 .قىپتۇ قوبۇل باشقىالر
 ئۈچىنچىسىمۇ ئىككىنچى، ئىكهن، بولغان ئادهم بىرىنچى تهس، باشالنمىقى بىرئىشنىڭ ھهر

 كىشىلهر كۆپ تېخىمۇ ئويلىرى ئۇنىڭ ىسىدائارق تىرىشىش توختىماستىن سهندىشنىڭ... بولىدۇ

 بۈگۈنكى قىلىپ تهرهققىي ئاخىرىدا راۋاجلىنىپتۇ، بارغانسىرى كهسپىمۇ قىلىنىپتۇ، قوبۇل تهرىپىدىن

 .ئايلىنىپتۇ تاماقخانىسىغا تىز زهنجىرسىمان كىنتاكى بولغان داڭلىق دۇنياغا پۈتۈن
 يوقىلىپ ئىچىدىال كېچىنىڭ بىر رىڭىزنىڭبايلىقلى ياراتقان ئازدىن – ئاز ئۆزىڭىزنىڭ ئهگهر

 سوۋۇپ، كۆڭلى چوقۇم كىشىلهر نۇرغۇنلىغان قىلىسىز؟ قانداق سىز كۆرسىڭىز، كهتكهنلىكىنى

 ھالبۇكى. ۋازكېچىدۇ ده، – قالمايدۇ جاسارىتى ۋه ئىشهنچى باشالشدهك قايتىدىن ھهرگىزمۇ

 دۇچ زهربىگه ئېغىر ان،شۇنچىلىكقىلمىغ ئۇنداق سهندىش. ھالىن كىرگهن ياشقا 66 ئاللىقاچان

 .تاللىغان باشالشنى قايتىدىن ئۇ كهلگهندىمۇ،
 خاتىرجهم ئۆمىرىنى ئاخىرقى ئولتۇرۇپ جىم ئۆيىده نهزىرىده باشقىالرنىڭ قىلىپ شۇنداق

 ئۆيىدىن ئاستىدا، ئهھۋال قول قۇرۇق نىشانسىز، – نام كىشى ياشانغان بۇ بولغان كېرهك ئۆتكۈزۈشى

 .باشلىغان قايتىدىن سهپىرىنى بايلىق ڭئۆزىنى چىقىپ،
 ۋاز ئېگىپ باش ئالدىدا زهربىنىڭ كهلگهن تۇيۇقسىز سهندىش. ھالىن ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 ۈرۈپ،ـۆتـك باش اـتـايـق داـرىـىـئاخ ئۆمىرىنىڭ يهنه ئۇ ئۇنداقتا بولسا، كهچكهن

 رهت ۋه قىلىشى مازاق ىڭباشقىالرن ئۇ ئهگهر ئېرىشهلهمتى؟ شهرهپكه – شان ۋه قـىـلـايـب

 بۈگۈن ئۇنداقتا بولسا، قويغان بېرىپ قولدىن پۇرسىتىنى سىناش قايتا كىچىپ، ۋاز ئارقىسىدا قىلىشى
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 كىشىنىڭ ياشانغان ئۇ ئۈستىدىكى ماركا ئېلىپ، بهھىر تاماقلىرىدىن مهززىلىك كىنتاكىنىڭ بىز

 كۆرهلهمدۇق؟ تهبهسسۇمىنى
 قايتىدىن ۋه جاسارهت يۈزلىنىدىغان قايتىدىن لۇبىيهتكهمهغ ئهگهر. »ياق« ئهلۋهتته جاۋاب

 پۇلىسىغا قۇتقۇزۇش ۋاقىتلىرىمۇ ياشانغان سهندىشنىڭ. ھالىن بولمىسا، روھ چىداملىق باشاليدىغان

 ئااللمىغان بهھره تهمىدىن مهززىلىك كاۋىپىنىڭ توخۇ ئۇنىڭ كىيىنكىلهرمۇ  ئۆتكهن، تايىنىپ

 .بوالتتۇق

 
 ھالقىغان تىن 60 بىر. تاللىدى باشالشنى قايتىدىن سهندىش. ھالىن تهن،نىسبه مهغلۇبىيهتكه

 ياشالرچۇ؟ بىز بولغان ساغالم بهدىنى يهرده، قىلغان بۇنداق ئادهم

 
 شۇنى سىز بولسىڭىز سالىدىغان نهزهر بايالرغا تۇرمۇشتىكى رىئال ۋه تارىخقا

 كهچمهيدىغان، ۋاز سانلىقچهئا ئوخشاش سهندىشقا. ھالىن ھهممىسىده بايقايسىزكى،ئۇالرنىڭ

 شى كهلگهن دۇچ مهغلۇبىيهتكه قاتتىق مهيدانلىرىدا سودا: مهسىلهن بار، روھ كۈچلۈك

 .قاتارلىقالر فۇت. ھېنرى بولغان ۋهيران قېتىم بهش بۇرۇن قازىنىشتىن يۈجۇاڭ؛مۇۋهپپهقىيهت
 كىچىشنى ۋاز كىيىن بولغاندىن مهغلۇپ جهريانىدا سهپىرى بايلىق بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 بولسا تاللىغانالر كۆتۈرۈشنى باش قايتا قالغانالر، چۈشۈپ سهپتىن كۆپىنچىسى كىشىلهرنىڭ تاللىغان

 .قازىنااليدۇ مۇۋهپپهقىيهت چىقىپ سهپتىن بۇ

 
 ئىشتىن تهرىپىدىن خوجايىنىڭىز يېقىندا سىز ئېھتىمال دوستۇم، قهدىرلىك ئۈچۈن، شۇنىڭ

 بولۇشىڭىز تاپالمىغان خىزمهت كۈتۈپ، خىزمهت ئۆيىڭىزده ھازىر سىز ئېھتىمال بوشىتىلغانسىز؛

...  ئېھتىمال دۇچاربولغانسىز؛ مهغلۇبىيهتكه مهيدانلىرىدا سودا ئىلگىرى سىز ئېھتىمال مۇمكىن؛

 قايتىدىن سىز پهقهت ۋاقىتلىق، ھهممىسى ئوڭۇشسىزلىق ۋه مهغلۇبىيهت بۇ تۇتۇڭ، ئېسىڭىزده بىراق
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 كۈنىڭىز ھالقىيدىغان ئىشىكىدىن بايلىق تىرىشسىڭىز،چوقۇم ئىزچىل ،تاللىسىڭىزال باشالشنى

 .كېلىدۇ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بولۇپ كۆڭۈلسىزلىك كېلىشمهسلىك، مۇنداق ياكى ئۇنداق دائىم ھاياتتا كىشىلىك

 »چىچاتاق«تهرىپىدىكى ئىككى يولنىڭ خۇددى مهغلۇبىيهت ۋه زهربه ئاشۇ كهلگهن تۇرىدۇ،تۇيۇقسىز

. توسىدۇ يولىڭىزنى بايلىق سىزنىڭ بولۇپ، پهيدا ئالدىڭىزدا سىزنىڭ تۇيۇقسىز ئوخشايدۇ، الرغا

 چىكىنمهسلىكىڭىز، ئارقىڭىزغا ھهرگىزمۇ سىز بولسىڭىز، بارماقچى يىتىپ مهنزىلگه ئاخىرقى ئهڭ ئهگهر

 بىر يهنه لۇبىيهتنىڭمهغ  كېرهككى، بىلىشىڭىز. بېرىشىڭىزكېرهك خاتىمه توسالغۇالرغا يولىڭىزدىكى

 .تۇر »كېچىش ۋاز« ئىسمى
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 بايالر ئوياليدۇ، نى »قويماسلىق ئۇتتۇرۇپ« نامراتالر
 ئوياليدۇ نى »چىقىش ئۇتۇپ چوقۇم«

 ئۇتتۇرۇپ« بولسا ئوياليدىغىنى كۆڭلىده نامراتالرنىڭ بۇرۇن، قىلىشتىن ئىشنى بىر

 كۆپچىلىك. ئوياليدۇ دهپ »كېرهك ىميېڭىش چوقۇم مهن« ھالدا قهتئىي بايالر ،ئهمما»قويماسلىق

 بىراق.  بولىدۇ بىردهك مهنىسى پىكىرنىڭ-ئوي خىل ئىككى بۇ قهتئىينهزهر قاراشتىن قانداق

 .چوڭ ناھايىتى پهرقى ئۇالرنىڭ قارىغاندا بۇيىچه نۇقتىنهزىرى  پىسخولوگىيهلىك
 ھالدا انقىلغ چىقىش تهرهپنى پاسسىپ پىسخىكا ئىبارهت تىن »قويماسلىق ئۇتتۇرۇپ«

 كىيىنال، بولغاندىن پهيدا ئوي بۇ ئىبارهت تىن »قويماسلىق ئۇتتۇرۇپ« ئوياليدۇ، مهسىلىلهرنى

 توخۇ بولۇپ، ئېھتىياتچان ناھايىتى تۇرىدۇ، ھالىتىده مۇداپىئهلىنىش ئىزچىل قىلغاندا ئىش نامراتالر

 چىقىرىشىدىن تۈرۈپكهل بولۇشىنى مهغلۇب ھهرىكىتىنىڭ بىر مهلۇم ئۆزىنىڭ قىلىدۇ، يۈرهكلىك

 بايلىق پىسخىكا قورقىدىغان قويۇشتىن ئۇتتۇرۇپ باشلىنىشتىال خىل بۇ كېرهككى، بىلىش. قورقىدۇ

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ توسالغۇ يولىدىكى ئىزدهش
 قىلىپ چىقىش تهرهپتىن ئاكتىپ پىسخىكا ئىبارهت تىن »يېڭىش چوقۇم« بايالرئوياليدىغان

 ھالهت پىسخىكىلىق يېڭىدىغاندهك جهزمهن ئىبارهت تىن »يېڭىش مچوقۇ« ئوياليدۇ، مهسىلىلهرنى

 سهرىپ تىرىشچانلىقىنى ۋه قېنىنى يۈرهك كۆپ ناھايىتى قىلغاندا ئىش بايالر كىيىن، بولغاندىن پهيدا

 روھ دىگهن »قايتمايمهن بهرمىسهم بهرداشلىق ئاخىرغىچه« ئىلگىرىلهپ، بىلهن ئاكتىپلىق  قىلىپ،

 يول دۇنيا پۈتۈن ئالدىدا ئىستىكى قازىنىش مۇۋپپهقىيهت كۈچلۈك خىل بۇ. دۇئىلگىرىلهي بۇيىچه

 بايلىقچۇ؟ ئۇنداقتا بېرىدۇ،
 ئۇنداقتا قارىسىڭىز، دهپ قىلىۋىتىلگهن مۇبالىغه زىياده ھهددىدىن گهپنى بۇ سىز ئهگهر

 كۈچى ئهمهلىي نهپهر ئىككى جهريانىدا مۇسابىقه: باقايلى قىلىپ سېلىشتۇرما بىر بىزمۇنداق

 ھهمده يېڭىشىم، چوقۇم مهن« بىرى ئۇالرنىڭ بولسا، مۇسابىقىلىشىۋاتقان ماھىر بولغان ئوخشاش
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 بىلهن قورقۇنچ بىرى ئوياليدۇ؛يهنه دهپ» .كېرهك يېڭىشىم بىلهن ئۇستىلىق ناھايىتى يهڭگهندىمۇ

 دهپ» .يدۇبولما ئۇتتۇرۋىتىشكه ئېچىنىشلىق تهقدىردىمۇ ئۇتتۇرغان بولمايدۇ، ئۇتتۇرسام مهن«

 بوالر؟ يۇقىرى نىسبىتى كهلتۈرۈش قولغا غهلبىنى ماھىرنىڭ قايسى ئۇنداقتا ئويلىسا،
 بولغان كۈچلۈك شىجائىتى ئهھۋالدا، بولغان ئوخشاش نىسبىتى كۈچ ئېنىق، ناھايىتى جاۋاپ

 ۋه ئىشهنچ بولغان قازىنىشقا غهلبه بولىدۇكى، كۆرۈۋېلىشقا. يۇقىرى نىسبىتى يېڭىش تهرهپنىڭ

 بايلىق ئوخشاشال،.ئامىل مۇھىم بهلگىلهيدىغان بولۇشنى مهغلۇب ياكى قىلىش غهلبه اسارهتج

 بايلىقى ئېرىشىدىغان ئادهمنىڭ ئوياليدىغان دهپ »يېڭىمهن چوقۇم« جهريانىدا رىقابىتى

 .بولىدۇ كۆپ ئادهمنىڭكىدىن ئوياليدىغان دهپ »بولمايدۇ ئۇتتۇرۇشقا«
 سۈن يۈرگۈزگۈچىسى مهمۇرىيهت قوشۇمچه لېدىرى اشب قۇرغۇچىسى، شىركىتىنىڭ رۇهنكۇ

 .بايالردىن بار شىجائىتى دهيدىغان»يېڭىمهن چوقۇم« جېڭيى
 ئوقۇۋاتقان ئوتتۇرىدا تولۇق يىلى – 1973. تۇغۇلغان ياپونىيهده يىلى – 1957جېڭيى سۈن

 كۆچۈپ، ىغاشىتات كالفورنىيه ئامېرىكىنىڭ ياپونىيهدىن ئهگىشىپ ئائىلىسىدىكىلهرگه جېڭيى سۈن

 زىرهك ۋه ياخشى،ئهقىللىق نهتىجىسى. كىرگهن ئۆگىنىشكه ئېنگلىزتىلى ئۇنىۋېرسىتىتىغا بروكلىن

 ئىقتىساد مهكتىپىگه تارماق بروكلىن ئۇنىۋېرسىتىتى كالفورنىيه يىلى – 1977 جېڭيى سۈن بولغاچقا،

 .كىرگهن ئۆگىنىشكه
 تهجرىبه ئورگىنىنىڭ تهتقىقات ىمهپۈرك ئامېرىكا جېڭيى سۈن مهزگىلده، مهكتهپتىكى ئالى

 مىليون بىر ھهمده چىقىدۇ، ياساپ  ئهسۋابىنى تهرجىمه تىللىق  كۆپ  پايدىلىنىپ ئۈسكۈنىلىرىدىن

 شارپ كىيىن بۇ( بېرىدۇ سېتىپ شىركىتىگه شارپ ھوقۇقىنى پاتنېت باھادا دوللىرىلىق ئامېرىكا

 جېڭيى سۈن ئارقىلىق بۇ ،)ئۈلگىسى مهھسۇالتنىڭ تىپىدىكى Wizard چىققان ياساپ شىركىتى

 ياپونىيهدىن جېڭيى سۈن باشقا، ئۇنىڭدىن. كهلتۈرىدۇ قولغا مهبلهغنى تۇنجى ھاياتىدىكى

 سېتىش قوراشتۇرۇپ ئهتراپىدا يېقىن مهكتهپنىڭ كىرگۈزۈپ، ماشىنىسى ئويۇنچۇق ئېلېكترونلۇق

 .چىقىدۇ اليىھهلهپ نىئويۇنچۇقالر ئېلېكترونلۇق خىل كۆپ ھهمده باشاليدۇ، تىجارىتىنى
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 پىالنالپ ھاياتىنى يىللىق 50 كىيىنكى ئۆزىنىڭ ۋاقتىدىال ئوقۇۋاتقان جېڭيى سۈن ياشلىق 19

 ئۇنى ۋه يارتىش كهشپىيات ئۆزىنىڭ قۇرۇش، شىركهت جۇغالپ مهبلهغ قىلىپ قانداق يهنى. بولىدۇ

 نىشان بولغان يهتمهكچى يىلدا ئون ھهر ۋه ئاشۇرۇش ئىشقا قانداق پىالنىنى ئايالندۇرۇش مهسھۇالتقا

 تهرهققىياتى ئارقىلىق سېلىشتۇرۇش قېتىمالپ نۇرغۇن ھهمده. ئالىدۇ پىالنغا  تهپسىلى قاتارلىقالرنى

 شۇنداقال قىلىدۇ، قارار كىرىشنى كهسپىگه ئېنتېرنىت ۋه كومپيۇتېر تۇرۋاتقان باسقۇچتا دهسلهپكى

 ئىبارهت تىن »يېڭىش چوقۇم«. پۈكىدۇ گهكۆڭلى قازىنىشنى مۇۋهپپهقىيهت كهسىپته بۇ چوقۇم

 .باشاليدۇ سهپىرىنى يارىتىش بايلىق ئۆزىنىڭ جېڭيى سۈن پۈككهن كۆڭلىگه ئىستهكنى
 UnisonWorld شهھىرىده ئوكالند شىتاتىنىڭ كالفورنىيه جېڭيى سۈن ياشلىق 23يىلى – 1980

 قايتىپ ياپونىيهگه كىيىن پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى ئالىي.  قۇرۇپچىقىدۇ شىركىتىنى كومپيۇتېر

 توپ دېتاللىرىنى يۇمشاق كومپيۇتېر چىقىپ قۇرۇپ شىركىتىنى بانكىسى دېتال يۇمشاق كېلىپ،

 بولغاچقا، پىسخىكىدا دهيدىغان »يېڭىمهن چوقۇم« ئىزچىل.شۇغۇللىنىدۇ بىلهن خىزمىتى تارقىتىش

 بىرىنچى بۇيىچه نىيهياپو پۈتكۈل سوممىسى سېتىش دېتال يۇمشاق شىركىتىنىڭ جېڭيىنىڭ سۈن

 مىليارىد بىر ھهمده سالىدۇ، بازارغا پېيىنى شىركهتنىڭ جىڭيى سۈن يىلى– 1994. تۇرىدۇ ئورۇندا

 گۈللىنىش ئۆزىنىڭ ئايلىنىپ، گورۇھىغا دېتال يۇمشاق جۇغالپ دوللىرى ئامېرىكا مىليون 40

 .ئېتىدۇ داۋام سهپىرىنى
 ئاساسلىق بۇيىچه ئىدىيه دهيدىغان »كېرهك يېڭىش چوقۇم« جېڭيى سۈن يىلى – 1995

 ئىككى ئاۋۋال ئۇ. قىلىدۇ قارار قازىنىشنى نهتىجه يۈكسهك جهھهتته بۇ بېرىپ، توركهسپىگه زېھنىنى

 پېيىغا 33% شىركىتىنىڭ ياخو كىيىن بېرىدۇ، شىركىتىگه ياخو مهبلهغنى دوللىرى ئامېرىكا مىليون

. تهمىنلهيدۇ بىلهن مهبلهغ دوللىرى ئامېرىكا ليارىدمى بىر يهنه شىركهتنى ئاستىدا شهرتى  ئىرىشىش

 كىيىن ئاڭلىغاندىن تهلپىنى جېڭيىنىڭ سۈن جىيۈهن ياڭ قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ياخو ۋاقىتتا ئۇ

 ياخو ئۆزىمۇ جىيۈهن ياڭ چۈنكى،. ئوياليدۇ دهپ بوپتۇ ساراڭ ئۇنى قېلىپ ھهيران ناھايىتى

 جېڭيى سۈن ئاستىدا، شارائىت بىلمهيدىغان نلىقىنىبولىدىغا قانداق كهلگۈسىنىڭ شىركىتىنىڭ
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 مهغلۇب ئهگهر پېتىنسۇن؟ قانداقمۇ سېلىشقا مهبلهغ كۆپ شۇنچه شىركهتكه يېڭى قۇرۇلغان ئهمدىال

 بولىدۇ؟ قانداق بولسا
 ئىككىلىنىپ جىيۈهندهك ياڭ جېڭيى سۈن بار شىجائىتى دهيدىغان »يېڭىمهن چوقۇم«ھالبۇكى،

 ئارقىدىنال.ئاشۇردى ئهمهلگه رهسمىي ۋهدىسىنى سېلىش مهبلهغ ئۆزىنىڭ ىلىي – 1996 ئولتۇرماي،

 55 مىليارىد ئۈچ سوممىسى ئومۇمىي مهبلهغنىڭ سالدى، مهبلهغ نۇرغۇن يهنه شىركىتىگه ياخو

 ئېرىشكهندىن مهبلىغىگه نۇرغۇنلىغان جېڭيىنىڭ سۈن. ئىدى يهتكهن دوللىرىغا ئامېرىكا مىليون

 ھهمده ئايالندى، شىركىتىگه تور قاتاردىكى ئالدىنقى دۇنيادا سهكرهپ بىرال شىركىتى ياخو كىيىن،

 ئۇنىڭ ئېرىشىپ، پايدىغا نۇرغۇن بۇنىڭدىن سۈنجېڭيىمۇ بىلهن سۈپىتى بولۇش پايچېك چوڭ ئهڭ

 .ئايالندى سهردارغا ئىنقىالبىدىكى ئېنتېرنىت رۇهنكۇمۇ شىركىتى
 شارى  يهر پۈتكۈل گورۇھىمۇ بانكىسى الدېت يۇمشاق قۇرغان جېڭيى سۈن كۈنده بۈگۈنكى

 بىرىنچى قاتارلىق Etrade ياخو، سېلىپ، مهبلهغ تورشىركهتلىرىگه ئارتۇق دىن 400 مىقياسىدا

 رۇهنكۇ جېڭيىنىڭ سۈن. ئايالنغان پايچېكىگه ئاساسلىق شىركهتلىرىنىڭ تور تۇرىدىغان ئورۇندا

 رىقابىتى سايالم ۋهزىر باش تاشقىرى،يهنه بولغاندىن ۋهزىپىسى مۇھىم نۇرغۇنلىغان  شىركىتىده

 بولۇپ »سهردار چوڭ ئون شارىدىكى يهر«يىل نهچچه بىر ئۇدا. ئهزاسى ئاساسلىق كومېتىتىنىڭ

 دهپ »كارخانىچى بازارلىق ئهڭ ياپونىيهدىكى« باھابېرىپ ئۇنىڭغا ژورنىلى »فوربىس«. باھاالنغان

 شهرهپلىك ئهڭ ياپونىيهده دهۋرىدىكى رهقهم« ئۇ خهۋهرلىرىده ۋاستىلىرىنىڭ ئاخبارات. تهرىپلىگهن

 .ئاتالغان دهپ»كارخانىچى
 ئۇنىڭ كۆرۈۋاالاليمىزكى، شۇنى بىز سهرگۈزهشتىسىدىن بايلىق ئۆمۈرلۈك بىر جىڭيىنىڭ سۈن

 ئايرىپ شىجائىتىدىن دهيدىغان »يېڭىمهن چوقۇم« ئۇنىڭ ئېرىشىشىنى زورغهلبىگه بۈگۈنكىدهك

 بۈگۈنكى ئۆزىنىڭ ئۇ بولغاچقا، قهتئىيلىك بولغان قازىنىشقا غهلبه خىل مۇشۇ دهل. بولمايدۇ قارىغىلى

 مېۋىلهرگه سانجاق – سانجاق دهرىخىدىكى بايلىق چىقىپ، قۇرۇپ پادىشاھلىقىنى بايلىق

 .ئېرىشكهن
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 ئوقۇغۇچىلىق جېڭيىنىڭ سۈن بولمىغاندا، ئىرادىسى دهيدىغان »يېڭىمهن چوقۇم«ئهگهر

 كۆرهش ئۈچۈن ئۇنىڭ ھهمده تۈزىيهلىشى، پىالنىنى ھاياتلىق يىللىق 50 ڭئۆزىنى ۋاقىتلىرىدىال

 قاتارلىق »ئامال نېمه ئۇتتۇرسام« ،»بولمايدۇ ئۇتتۇرۇشقا« ئهگهر ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن قىلىشى

 سالىدىغان مهبلهغ ياخوشىركىتىگه قۇرۇلغان ئهمدىال جېڭيىدا سۈن ساقالنسا، ھهمىشه ئهنسىرهشلهر

 تور خهلقئارالىق بولغان چوڭ ناھايىتى بۈگۈنكىدهك بوالتتى، بولمىغان رهتجاسا ۋه غهيرهت

 »بولمايدۇ ئۇتتۇرۇشقا« كۆڭلىده ئهگهر ئىدى؛ بولماس مۇمكىن تېخىمۇ چىقىشى قۇرۇپ شىركىتىنى

 ئامېرىكا مىليارىد 10 ۋاقتىدىال ياش 37 جېڭيىنىڭ ئىدى،سۈن بولمىغاندا »يېڭىش چوقۇم« بولۇپ،

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن ئايلىنىشى زهردارغا تتاكا دوللىرىلىق
 دهيدىغان »يېڭىمهن چوقۇم« جهريانىدا رىقابىتى بايلىق بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 پىسخىكىسى يېڭىش چوقۇم خىل بۇ شهرتى، ئالدىنقى قازىنىشنىڭ مۇۋهپپهقىيهت بولۇش ئىرادىده

 .كېلىدۇ  قولىمىزغا بايلىق تىرىشقاندىال توختىماستىن ھهمده بولغاندا،
 ئۆزىڭىزنىڭ بېقىڭ، قاراپ ئۆزىڭىزگه دوستۇم، بولغان بولماقچى باي تېپىپ پۇل

 كۈچلۈك نىسبهتهن بولۇشقا باي سىزده بېقىڭ، قاراپ ئهمهسلىكىگه ياكى دۇرۇس پىسخىكىسىنىڭ

 يوق؟ – بارمۇ ئىراده

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 غهلبه چوقۇم مهن‹  ئۆزىگه-ئۆز. ھالهت روھى ئاكتىپ خىل بىر ئارزۇسى قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت

 ھېچكىممۇ بولغان، مۇھىم پۇلدىنمۇ بۇ. شىجائهت   يۈكسهك ۋه ئاڭ دهيدىغان ›قىلىمهن

 چاغدا ئېتىشىۋاتقان بىلهن پۇل ئۇالر شۇڭا ئىگه، بايلىققا خىل بۇ بايالر. بايلىق تارتىۋااللمايدىغان

 قويمىساقال ئۇتتۇرۇپ‹  ھهمىشه نامراتالر ئهمما. اليدۇئوي دهپ »يېڭىمهن چوقۇم« ھهمىشه

 بۇ. پېتىنالمايدۇ تېخىمۇ ئويالشقا قازىنىشنى غهلبه ئوياليدۇ،چوقۇم دهپ ›شۇ كهلگىنى تهلىيىمىزنىڭ

 بوالمدۇ؟ چىققىلى ئۇتۇپ رىقابىتىده بايلىق بىلهن ھالهت پىسخىكىلىق پاسسىپ خىلدىكى
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 بىخهتهرلىكنى ىكىھالهتت تهڭسىز ھازىرقى نامراتالر
 توپاليدۇ بايلىق تۇتۇپ يول ئۆزگىچه بايالر تالاليدۇ،

 قايسىنى سىز ئۇچرىسا، مهسىلىسى تالالش ئىككى ئالدىڭىزغا ئهگهر يولىدا ئىزدهش بايلىق

 تالاليسىز؟
A  بىخهتهرلىك( يول ئۆتكهن سىناقالردىن نۇرغۇن ماڭغان، قېتىمالپ نۇرغۇن .باشقىالر 

 ).چهكلىك ناھايىتى بىراق يۇقىرى، دهرىجىسى
B  ئېنىق بولۇش مهغلۇب ياكى قىلىش غهلبه گهرچه(يۇلى توپالش بايلىق ئېچىپ يول  .ئۆزى 

 نهرسىلهرگه نۇرغۇن قالسا قازىنىپال غهلبه بىراق بولسىمۇ، دهلىللهنمىگهن بىخهتهرلىكى ئهمهس،

 ).بولىدۇ ئېرىشكى
 خىلدىكى بۇ. تالاليدۇ جاۋابنىA كىشىلهر نۇرغۇنلىغان كىيىن بىلگهندىن ئهھۋالنى تهپسىلىي

 تېخىمۇ كۈچى قىلىش جهلپ قارىغاندا بايلىققا نۇرغۇن  بىخهتهرلىكنىڭ قارىشىچه، كىشىلهرنىڭ

 ئېرىشىشنى مهنپهتكه ئاز ناھايىتى ئاستىدا شارائىت بولغان ئىگه كاپالهتكه بىخهتهرلىكى ئۇالر. چوڭ

 .خالىمايدۇ ئېرىشىشنى بايلىققا لىغاننۇرغۇن قىلىپ تهۋهككۈل خهتهرگه خااليدۇكى،
 ھالهتتىكى تهڭسىز قوغداپ، ئۆزىنى تۇرمۇشتا رىئال كىشىلهر خىل بۇ ئېنىقكى ناھايىتى

 رولى قىلمايدۇ،ھېچقانداق ئىش ئۈنۈملۈك ئورنىدا خىزمهت ئۆزىنىڭ ئۇالر. بولىدۇ رازى بىخهتهرلىككه

 قىستىلىپ يولغا ماڭغان كىشىلهر غۇنلىغاننۇر ئهگىشىدۇ، سانلىققا كۆپ قارىغۇالرچه بولۇپ، يوق

 ئۇالرنىڭ قىالاليمىزكى، ھۆكۈم ھالدا قهتئىي بىز ئاساسهن بۇنىڭغا. بولىدۇ مهغلۇپ كىرىپ

 .ئېرىشهلمهيدۇ تۇرمۇشقا پاراۋان باي، كىشى نۇرغۇنلىغان ئىچىدىكى
 ئۇالر سا،قويۇل مهسىله بۇنداق ئالدىغا بايالرنىڭ سهۋهب، بولۇشىدىكى خۇالسىنىڭ بۇنداق

 يول سېلىپ قول ئۆزى پهقهت يولىدا رىقابىتى بايلىق بايالر. تالاليدۇ جاۋابنى B ئىككىلهنمهستىن

 ئېچىپ يول ئۆزى ئۇالر شۇڭا چۈشىنىدۇ، بولىدىغانلىقىنى ئىگىلىگىلى پۇرسهتنى ئاندىن ئاچقاندىال،
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 .مايدۇخالى مېڭىشنى يولدا ماڭغان تهكرار باشقىالر رازىكى، ئىزدهشكه بايلىق
 تالاليدۇ،بايالر بىخهتهرلىكنى ھالهتتىكى تهڭسىز نامراتالر: پهرقى بايالرنىڭ ۋه نامراتالر دهل بۇ

 .توپاليدۇ بايلىق ئېچىپ يول ئۆزى
 خهتهرگه ئۇالر بولساق، قارايدىغان بايالرغا ياشىغان چهتئهللهرده – جۇڭگو تارتىپ قهدىمدىن

 سۇنىڭ. ئىگه روھىغا تىرىشچانلىق ماڭمايدىغان يولدا انماڭغ باشقىالر ۋه روھىغا قىلىش تهۋهككۈل

 بايلىق ئېچىپ يول ئۆزى شۇنداق ئهنه جىندوڭ جاڭ لېدىرى باش قوشۇمچه مۇدىرى باش گورۇھىنىڭ

 .بىرى بايالرنىڭ ماھىر  توپالشقا
 سانائهت رايونى جىنلۇ نهنجىڭ جىندوڭ جاڭ پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئالىي ئهمدىال يىلى – 1984

 قىزغىنلىق سهكرهيدىغان غا »دېڭىزى سودا« دۆلىتىمىزده ۋاقىتتا ئهينى. چۈشىدۇ ئىشقا كىتىگهشىر

 خىزمهتتىن ئۇ. بولىدۇ باقماقچى سىناپ ئهگىشىپ ئېقىمغا بۇ جىندوڭمۇ جاڭ بولۇپ، ئالغان ئهۋج

 هزگىلىدهم بۇ ھهم ئالىدۇ، كۆتۈره ئىشنى قوراشتۇرىدىغان تهڭشىگۈچ ھاۋا پايدىلىنىپ ۋاقتىدىن سىرت

 .توپاليدۇ مهبلهغ يۈهن مىڭ 100 جىندوڭ جاڭ
 خىزمىتىدىن مۇقىم سىتاژدىكى يىللىق 6 ئۆزىنىڭ جىندوڭ جاڭ ياشلىق 27يىلى – 1990

 تاپقىلى پۇل ئهڭ ۋاقىتتا ئهينى. بولىدۇ ياراتماقچى ئىگىلىك سهكرهپ دېڭىزىغا بېرىپ،سودا ئىستىپا

 تېلېۋېزور، رهڭلىك توڭالتقۇ، بازارنىڭ بولۇپ، ساھهسى لىرىئۈسكۈنى ئېلېكتىر ئائىله ساھه بولىدىغان

 ياراتماقچى ئىگىلىك. ئىدى يۇقىرى ناھايىتى ئېھتىياجى بولغان ئۈسكۈنىلهرگه قاتارلىق كىرئالغۇ

 جىندوڭ جاڭ بىراق تىرىشىۋاتاتتى، قىلىشقا سودىسىنى كهسىپنىڭ بۇ كىشىلهر نۇرغۇنلىغان بولغان

 قالدۇرىدىغان ھهيران باشقىالرنى ئۇ ئارقىلىق ئويلىنىش ئهستايىدىل.مىدىقېتىل توپقا بۇ ھهرگىزمۇ

 دۆلهتمهنلهر« بولمىغان، ئىتتىك ھازىرقىدهك بازىرى ۋاقىتالردا ئۇ يهنى. چىقاردى قارارنى

 .بولىدۇ شۇغۇلالنماقچى بىلهن تىجارىتى مهخسۇس تهڭشىگۈچ ھاۋا بولغان تهۋه غا »مهھسۇالتى
 كۆلىمى يولىدىن نىڭخهي نهنجىڭ بولغان يىراق بازاردىن قايناق ندوڭجى جاڭ قىلىپ، شۇنداق

 تهڭشىگۈچنى ھاۋا ھهمده ئالىدۇ، ئىجارىگه بىرنى دۇكاندىن يهتمهيدىغان مېتىرغا كۋادرات200
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 بارلىققا ئۈسكۈنىلىرىنى ئېلېكتىر سۇنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرۇپ، شىركىتىنى تاقىتىش توپ مهخسۇس

 .باشاليدۇ سهپىرىنى كهلتۈرۈش
 بولغاچقا،تىز كهسكىن ناھايىتى رىقابىتى تىجارىتىنىڭ ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر ۋاقىتتىكى ئهينى

 جاڭ ئۈچۈن، شۇنىڭ. ئىدى ئهمهس ئاسان   كېڭهيتىش كۆلهمنى ئىگهللهش، بازار سۈرئهتته

 كهلتۈرۈپ، بارلىققا شهكلىنى تىجارهت يېڭىچه ئىككىلهنمهستىن قىلچه تېپىپ، يول ئۆزى جىندوڭ

 مۇالزىمهت بىرگهۋدىلهشكهن »قىلىش رېمونت قوراشتۇرۇش، يهتكۈزۈش،« قېتىم نجىتۇ

 بارلىققا ئهتىرىتىنى قوراشتۇرۇش تاپقان تهشكىل ئادهمدىن 300 ھهمده چىقتى، قۇرۇپ سىستېمىسىنى

 بۇ. بېرهتتى قوراشتۇرۇپ ھهقسىز تهڭشىگۈچنى ھاۋا ۋاقتىدا دهل ئۈچۈن خېرىدارالر ئۇالر. كهلتۈردى

 ئىدى، يوق مىقياسىدا مهملىكهت پۈتۈن ھهتتا نهنجىڭده، ۋاقىتتىكى ئهينى شهكلى مۇالزىمهت خىل

 ئۈچۈن شىركىتى سۇنىڭ ئېرىشىپ، ئېلىشىغا قارشى ئىستىمالچىالرنىڭ تىزال ناھايىتى ئۈچۈن شۇنىڭ

 .ئوينىدى رول ئاچقۇچلۇق توپالشتا مهبلهغ
 مال جىندوڭ ئۈچۈن،جاڭ هلتۈرۈشك قولغا يولىنى كىرگۈزۈش مال مۇقىم باھادا تۆۋهن

 جىندوڭ جاڭ يىلى – 1991.ئورناتتى مۇناسىۋهت ياخشى ناھايىتى بىلهن سودىگهرلهر تهمىنلىگۈچى

 يۆنىلىشتىكى تهتۈر« بىلهن سودىگهرلهر ئىشلهپچىقارغۇچى يارىتىپ، يېڭىلىق قېتىم بىر يهنه

 بىلهن مهبلىغى سودا هرلهرنىسودىگ ئىشلهپچىقارغۇچى ئاۋۋال ئورنىتىپ، شهكلىنى »ھهمكارلىق

 مهزگىللىرىده بوش تىجارهتنىڭ سودىگهر تىجارهتچى‹ : مهزمۇنى كونكېرىت ئۇنىڭ. تهمىنلىدى

 ياردهم ئىشلهپچىقىرىشىغا ئۇنىڭ تهمىنلهپ بىلهن مهبلهغ سودىگهرلهرنى ئىشلهپچىقارغۇچى

 مال مۇقىم ۋه باھاسىغا ېتىبارئ سودىگهرلهرنىڭ ئىشلهپچىقارغۇچى ۋاقىتالردا قىزىغان بېرىدۇ،تىجارهت

 زاۋۇتنى سودىگهرلهر چاغالردا سۇس سودا« خىلدىكى بۇ ، بولۇپ ئىبارهت دىن›  ئېرىشىدۇ مهنبهسىگه

 سودىگهر– زاۋۇت شهكلىدىكى »قايتۇرۇش جاۋاب سودىگهرلهرگه زاۋۇت قىزىغاندا سودا قولالش،

 مهنبهسى مال بولمىغان مۇمكىن ىشىئېرىش تىجارهتچىلهرنىڭ باشقا شىركىتىنى سۇنىڭ ھهمكارلىقى

 .ئېرىشتۈرگهن ئهۋزهللىكىگه
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 چىقىشقا بازىرى تهڭشىگۈچنىڭ ھاۋا نهنجىڭده ئالغان نام دهپ »تونۇر« يىلى،– 1992

 مۇالزىمهت ۋه مهھسۇالت ئاللىقاچان قىلىپ تهييارلىقالرنى قاتار بىر بۇرۇن باشلىدى،ئۇنىڭدىن

 پۈتۈن تهڭشىگۈچلىرىنىڭ ھاۋا چۈنلهن ۋاقىتتىكى نىئهي شىركىتى سۇنىڭ كۈچلهنگهن جهھهتته

 سۇنىڭ بازىرىدا تهڭشىگۈچ ھاۋا نهنجىڭ ھال بۇ ئايالندى، تىجارهتچىسىگه چوڭ ئهڭ مهملىكهتتىكى

 .چىقىرىۋهتتى دهمدىال بىر نامىنى شىركىتىنىڭ
 ىپتايىن ماركىغا يهككه مهھسۇالت، يهككه شىركىتى سۇنىڭ ئارقىلىق، تىرىشىش يىللىق ئۈچ

 ۋاقىتتا ئهينى ھال بۇ. شهكىللهندۈردى كۆلهم يېتىدىغان مىلياردقا 3 سوممىسى سېتىش يىللىق

 بىلهن شۇنىڭ. ئىدى چۆچۈتىۋهتكهن كارخانىنى چوڭ سهككىز ئىگىلىكىدىكى دۆلهت نهنجىڭدىكى

 ىمالن ھهرقانداق كارخانا سهككىز بۇ بولۇپ، قىلماقچى ۋهيران شىركىتىنى سۇنىڭ بىرلىشىپ ئۇالر

 شۇ تهمىنلىسه، بىلهن مال شىركىتىنى سۇنىڭ زاۋۇت قايسى ئهگهر سېتىۋالدىغانلىقىنى، تۇتاش بىر

 .جاكاراليدۇ سېتىۋالمايدىغانلىقىنى مهھسۇالتنى خىل
 شىركىتىنى سۇنىڭ ۋه جىندوڭ جاڭ بېسىم كهلگهن ئېلىپ »بىرلىشىشى كارخانىنىڭ سهككىز«

 كهسپىي ھهمكارلىقى، سودىگهر– زاۋۇت ت،تىجاره كۆلهملهشكهن« قىاللمىغان، مهغلۇپ

 رىقابهتته مهيدان بىر بۇ شىركىتى سۇنىڭ تايىنىپ، ئهۋزهللىككه ئۈچ بۇ ئىبارهت دىن »مۇالزىمهت

 182% يهتكۈزۈپ يۈهنگه ئۈچمىليارد سوممىسىنى سېتىش يىلىال شۇ. كهلتۈرگهن قولغا غهلبىنى يهنه

 .ئېرىشكهن نامىغا ، سودىگهر  چوڭ ئهڭ كۆلىمى مهملىكهتتىكى پۈتۈن ھهمده ئاشۇرغان،
 دىگهن »تهس قىلىش سودىسىنى ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر ئائىله« ساھهده كهسپى يىلى،– 2003

 قىستىلىپ دائىرىده تار ئوخشاش سودىگهرلهرگه باشقا جىندوڭ جاڭ ھالبۇكى ياڭرىغان، ساداالر

 كومپيۇتىر، يهنى( »شهكلى C3« هتتهمهملىك پۈتۈن يارىتىپ، يېڭىلىق يهنه ئۇ ئهكسىچه قالمىغان،

 قېتىم تۇنجى نى) شهكلى تىجارهت ئۇنىۋېرسال بىرلهشكهن ئېلېكتىرئۈسكۈنىلىرى ئائىله خهۋهرلىشىش،

 جاڭ. باشلىغان دهۋرىنى ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر ئۇچۇرالشقان شىركىتىنىڭ قويۇپ،سۇنىڭ يولغا

 كۆپلىگهن قېتىم بىر يهنه ركىتىنىشى سۇنىڭ تهدبىرى ئىلگىرلهش ئېچىپ يول بۇ جىندوڭنىڭ
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 .چوڭايىتقان تېخىمۇ كۆلىمىنى كۆتۈرگۈزۈپ، باش ئىچىدىن كارخانىالرنىڭ
 زهنجىرسىمان چوڭ دۆلىتىمىزدىكى  شىركىتى ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر سۇنىڭ كۈنده، بۈگۈنكى

 چاتما نىلىرىئۈسكۈ ئىلىكتىر ئائىله تىپتىكى چوڭ گومېي  جهھهته كۆلهم چىقىپ، قۇرۇپ دۇكانالرنى

 قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل 20 پهقهت جىندوڭ جاڭ.  ئۆتتى ئۇرۇنغا-2 قالسىال دۇكانلىرىدىن

 بار، خىزمهتچىسى نهچچه 10يهتمهيدىغان، مېتىرغىمۇ كۋادرات 200 كۆلىمى نى› سۇنىڭ‹

 دۇكىنى، سېتىش زهنجىرسىمان ئارتۇق دىن 600 دۇكاندىن كىچىك بولغان يۈهن مىڭ 100 مهبلىغى

 يېتىدىغان يۈهنگه مىليارد 610 سوممىسى سېتىش بولغان،يىللىق خىزمهتچىسى ئارتۇق دىن 90000

 كارخانا ئىگىلىكىدىكى دۆلهت ئۆزىمۇ جىندوڭ جاڭ. ئايالندۇرغان كارخانىسىغا سېتىش زهنجىرسىمان

 .ئايالنغان سهركىسىگه ساھهسىنىڭ ئۆز ۋه ئۆتكهن قاتارىغا مىليونېرالر خىزمهتچىسىدىن
 ناھايىتى كهلتۈرىشى قولغا نهتىجىلهرنى خۇشاللىنارلىق بۈگۈنكىدهك سۇنىڭنىڭ ۋه جىندوڭ جاڭ

 ئېچىپ يول يېڭىدىن دهل. تايانغان روھىغا ئېچىش يول يېڭى جىندوڭنىڭ جاڭ دهرىجىده  زور

 ئېچىشقا يول يېڭى ياراتقان؛ ئىگىلىك بېرىپ ئىستىپا خىزمهتتىن ئۇ بولغاچقا، روھى ئىلگىرلهش

 تىجارىتىنى تهڭشىگۈچ ھاۋا قارالغان دهپ »بوش بازىرى« ۋاقىتتىكى ئهينى ئۇ قىاللىغاچقا، جۈرئهت

 رېمونت يهتكۈزۈش،قوراشتۇرۇش،« قېتىم تۇنجى ئۇ بولغاچقا، ماھىر ئېچىشقا يول يېڭى تاللىغان؛

 ئۇ بولغاچقا، ماھىر ئېچىشقا يول يېڭى قويغان؛ يولغا مۇالزىمهتنى قىلىنغان گهۋده بىر »قىلىش

 شۇئارىنى »كىرگۈزۈش ساھهسىگه ئىشلهپچىقىرىش تىجارهتچىلهرنى ھهمكارلىق، يۆلىنىشلىك تهتۈر«

 مهنپهئهتلىنىدىغان تهڭ تهرهپ ئىككى ئىشلهپچىقارغۇچى– تىجارهتچى ئارقىلىق شۇ قويۇپ، ئوتتۇرىغا

 هملىكهتم پۈتۈن ئۇ بولغاچقا، روھى ئېچىش يول يېڭى قويغان؛دهل ئوتتۇرىغا شهكلىنى تىجارهت

 يېڭى قىلدۇرغان؛ تهرهققىي توختىماستىن سۇنىڭنى قويۇپ، ئوتتۇرىغا نى »شهكلى C3« مىقياسىدا

 .ئاچالىغان كانىنى بايلىق ئاندىن ئۇ بولغاچقا، ماھىر ئېچىشقا يول
 قىلغان شۈكرى ھالىتىگه شۇ بولغان بىخهتهر جىندوڭ جاڭ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 كارخانا سهككىز« يهنه ئۇ بېرهمتى؟ ئىستىپا خىزمىتىدىن ىممۇق يىللىق 6 بولسا،ئۆزىنىڭ
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 نهتىجىسى بۈگۈنكى سۇنىڭنىڭ ۋه ئۇ تۇراالمتى؟ دهسسهپ پۇت ئاستىدا زهربىسى نىڭ »بىرلىشىشى

 بوالمتى؟
 .ئىشىنىمىز بىلىدىغانلىقىغا جاۋابىنى بۇنىڭ كۆپچىلىكنىڭ

 يول ئۆزى قىلىپ، قانائهت تىگهھالى ھازىرقى پهقهت جهريانىدا قوغلىشىش شۇنداق،بايلىقنى

 قاراپ سىزگه ئىالھى بايلىق ئۇنداقتا بولمىسا، تىرىشچانلىق ۋه ئىقتىدار ئېرىشىدىغان بايلىققا ئېچىپ

 ماھىر قىلىشقا ئىشالرنى ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا يارىتىشقا، يېڭىلىق پهقهت. كهلمهيدۇ

  .بولىدۇ ماڭغىلى ققايىرا تېخىمۇ تىز، تېخىمۇ يولىدا بايلىق بولغاندىال،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ئادهتتىكى سىزنىڭ قىلىش ئىش بۇيىچه قائىدىلهر كونا قىلىش، قانائهت ھالىتىڭىزگه ھازىرقى

 سىزگه ھال بۇ بىراق مۇمكىن، قىلىشى كاپالهتلىك ئۆتكۈزمهسلىكىڭىزگه خاتالىقالرنى چوڭ ئهھۋالدا

 تهڭسىز بولسىڭىز،چوقۇم بولماقچى بايالردىن ئهگهر. دۇكېلهلمهي ئېلىپ خۇشاللىق ۋه بايلىق

 يول يېڭى ۋه روھى قىلىش تهۋهككۈل خهتهرگه ئۆزىڭىزده قۇتۇلۇشىڭىز، بىخهتهرلىكتىن ھالهتتىكى

  .كېرهك يىتىلدۈرۈشىڭىز ئىقتىدارى ئېچىش
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 تۇتىدۇ،بايالر ئىش قاراپ نهتىجىسىگه ئىشنىڭ نامراتالر
  ۇكۆرىد ئىش قاراپ ۋەزىيهتكه

 ھالىتىده ئۆزگىرىش توختىماستىن مهخلۇقاتالر – مهۋجۇدات بارلىق دۇنيادىكى

 كهلگۈسىده يېقىن بهلكىم نهتىجه كۆرىۋاتقان ھازىر سىز. يوق شهيئى بىرمۇ تۇرىدۇ،ئۆزگهرمهيدىغان

 قىلغان، تهرهققىي تېخنىكا – پهن بۈگۈنكى بولۇپمۇ. مۇمكىن ئۆزگىرىشى دهرجىده زور غايهت

 قىلىش، پهرهز توغرا ئاساسهن تهرهققىياتىغا ۋهزىيهتنىڭ دهۋرىده ئۇچۇر ئۆزگىرىۋاتقان توختىماستىن

 چۈشهنسه، نۇقتىنى بۇ كىم. مۇھىم ناھايىتى قىلىش ئىش قارىتا يۈزلىنىشىگه تهرهققىيات ئىشالرنىڭ

 الرنىڭباي بىلهن نامراتالر بۇمۇ بولىدۇ، بولغان ئىگه ئاچقۇچقا ئاچىدىغان ئىشىكىنى بايلىقنىڭ شۇ

  .پهرقى مۇھىم

 كۆز پايدىسى قارايدۇ، نهتىجىسىگه ئىشنىڭ ئاۋۋال نامراتالر يولۇققاندا، ئىشقا ئوخشاش

 نهتىجىسى پهقهت.قىلىدۇ جۈرئهت قىلىشقا ھهمده خااليدۇ قىلىشنى ئىشالرنى بولىدىغان ئالدىدىال

 .دۇقىلماي ھهرگىزمۇ نامراتالر بولمىسا،  جهزملهشتۈرگىلى ياكى ئهمهس ئېنىق
 ئهھۋالنى ھازىرقى بۇيىچه قارىشى تهرهققىيات ئۇالر كۆرىدۇ، ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه بولسا بايالر

 بىلىشكه يۆنىلىشىنى تهرهققىيات ۋهزىيهتنىڭ ئۆزگىرىشلىرىدىن ئىنچىكه رېئاللىقنىڭ كۈزىتىدۇ،

 نېمه سىدهكهلگۈ بىرلهشتۈرۈپ قانۇنىيهتلهرنى ۋه تهجىرىبه تارىختىكى ئارقىلىق بۇ. تىرىشىدۇ

 ھهرىكهت ئۆزىنىڭ ۋهزىيهتنى خىل بۇ ھهمده مۆلچهرلهيدۇ، بېرىدىغانلىقىنى يۈز ئىشالرنىڭ

 ئاساس قىلىپ تهييارلىق باسقۇچىدىال دهسلهپكى ئىشنىڭ بايالر شۇڭالشقا. ئايالندۇرىدۇ قائىدىسىگه

 مۇتلهق گهللهپ،ئى ئۈستۈنلۈكنى ئۆزلىرى يىتىلگهنده پىشىپ قىلىپ بولىدۇ،ئىشالرتهرهققىي سېلىپ

 .تۇرىدۇ قاتاردا ئالدىنقى بىلهن ئهۋزهللىك
 مۇۋهپپهقىيىتىنى بايالرنىڭ كىشىلهر ئاشۇ كۆرىدىغان ئىش قاراپ نهتىجىسىگه ئىشنىڭ ۋاقىتتا بۇ

 ئاللىقاچان بايلىق چوڭ بىراق ئوياليدۇ، ئېرىشىشنى نهپكه ئازراق بۇنىڭدىن ئۆزلىرىمۇ كۆرۈپ



 

    

 1 باپ ئىككىنچى  تهبىئهتلىك بۆره ربايال تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 65

WWW.UYHQT.COM 

 .بولىدۇ كهتكهن ئىگهللىنىپ تهرىپىدىن كىشىلهر غانكۆرىدى ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه
 قان ئۈچۈن »گۆش« ئازغىنه قالغان ئېشىپ كىشىلهر كۆرىدىغان ئىش قاراپ نهتىجىسگه ئىشنىڭ

 ۋهزىيهت« قهدهملىك كىيىنكى ئاللىقاچان بايالر كۆرىدىغان ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه ۋاقىتتا، بولۇشقان

 .بولىدۇ يۈرگۈزۋاتقان نى »مۆلچهر
 »ئهگهشكۈچى« دائىم كىشىلهر كۆرىدىغان ئىش قاراپ نهتىجىگه بولىدۇكى، رۈۋالغىلىكۆ

 ئارقىسىدىن كىشىلهرنىڭ كۆرىدىغان ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه ئۇالر يارىتىدۇ، ئوبرازىنى

 بايلىق يهنىال ئۇالر ماڭىدۇ،شۇڭالشقا تىرىپ نهرسىلهرنى »قالغان ئېشىپ« ئهگىشىپ،بايالردىن

 .بواللمايدۇ بهھرىمهن نلهززهتتى يولىدىكى
 تىككۈچىلىك بىر بولمىغان چوڭ ئانچه كۆلىمى  ئامېرىكىدا مهزگىلىده ئۇرۇشى دۇنيا ئىككىنچى

. كاساتلىشىپتۇ بارغانسىرى سودىسىمۇ تۆۋهنلهپتۇ، بارغانسىرى مىقدارى سېتىش زاۋۇتىنىڭ ماشىنىلىرى

 ئهھۋالىدا بازار ۋه ئىدىيىسى ڭكىشىلهرنى تۈپهيلىدىن تهسىرى ئۇرۇشنىڭ جېكمۇ باشلىقى زاۋۇت

 ماشىنىسى تىككۈچىلىك ئهھۋالدا خىل قىپتۇ،بۇ ھېس بهرگهنلىكىنى يۈز ئۆزگىرىش زور غايهت

 .كهلمهيىتتى ماس ئېھتىياجىغا بازارنىڭ ئىشلهپچىقىرىش
 بازارغا كهلگۈسىدىكى كۆزىنى بولۇپ، ئۆزگهرتمهكچى كهسپىنى ئۆزىنىڭ جېك قىلىپ شۇنداق

 ۋه قىلىش تهتقىق ئهستايىدىل بولىدىغانلىقىنى ياخشى تېخىمۇ قىلسا ئىشنى قايسى نكىيى. تىكىپتۇ

 ھېس كۆپىيىدىغانلىقىنى بارغانسىرى يارىدارالرنىڭ كىيىن ئۇرۇشتىن جېك ئارقىلىق قىلىش تهھلىل

 ئورۇندۇق چاقلىق كىچىك ئىشلىتىدىغان يارىدارالر ئۆزگهرتىپ كهسىپنى ھهم. قىپتۇ

 .بايقاپتۇ ئىكهنلىكىنى كهسىپ ياخشى ناھايىتى ئىستىقبالى كهلگۈسى ئىشلهپچىقىرىشنىڭ
 جېك كىيىن، كىرگۈزگهندىن ئۆزگهرتىش قىلىپ تهتقىق ئۈسكۈنىلىرىنى زاۋۇتنىڭ

 ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا دهل ۋاقىت بۇ. كىرىپتۇ بازارغا  ئورۇندۇقالر چاقلىق كىچىك ئىشلهپچىقارغان

 بۇ ئاممىسى خهلق ۋه ئهسكهرلهر نۇرغۇن يارىالنغان ئۇرۇشتا كهلگهچكه، توغرا ئاخىرلىشىشىغا

 چاقلىق كىچىك ۋاقىتتا بۇ. سېتىۋاپتۇ بهسته – بهس ئورۇندۇقالرنى چاقلىق كىچىك خىلدىكى
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 ۋهزىيهتنى بۇنداق سودىگهرلهر باشقا چۈنكى ئايالنغان، غا »مال جىددى« بازاردىكى ئورۇندۇقالر

 جېكنىڭ پهقهت ئورۇندۇقالر چاقلىق كىچىك دىكىخىل بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ. ئىدى مۆلچهرلىمىگهن

  بۇ. ئىدى بار مال تهييار چىقالىغۇدهك ھۆددىسىدىن ئېھتىياجنىڭ چاغدا ،ئهينى بولۇپ زاۋۇتىدىال

 چىقىرىپال سېتىپ ئامېرىكىدا ئورۇندۇقالرنى چاقلىق كىچىك ئىشلهپچىقارغان زاۋۇتى جېكنىڭ ھال

 .قىلدى ئىگه ئىمكانيىتىگه سېتىش چهتئهللهرگىچه يهنه قالماستىن،
 كهتكهنلىكىنى، قىزىپ ناھايىتى سودىسىنىڭ ئورۇندۇق چاقلىق كىچىك ئوغلى جېكنىڭ

 دادىسىدىن ئۇ. كهتمىدى ھاياجانلىنىپ بهك كۆرۈپ يۇقىرىالۋاتقانلىقىنى بارغانسىرى كىرىمنىڭمۇ

 دهپ تويۇناي رىمۇبازى ئورۇندۇق چاقلىق كىچىك ئاخىرالشتى، ئاللىقاچان ئۇرۇش«: ئېلىپ تهلىم

  50يىلدىن  30 كىيىنكى.بولمايدۇ سېلىشقا مهبلهغ ئىشلهپچىقىرىشقا مىقداردا زور ئهمدى قالدى،

 .دهپتۇ »بولىدۇ؟ ئۆزگىرىشلهر قانداق يهنه بازاردا يىلغىچه
 كىيىن ئۇرۇشتىن«: ئىلھامالندۇرۇپ ئوغلىنى ئارقىلىق ئۇسۇلى قويۇش سۇئال قايتۇرما جېك

 .سوراپتۇ دهپ »بولىدۇ؟ ئۆزگىرىش قانداق يهنه قارشىدا – كۆز كىشىلهرنىڭ
 چوقۇم كىشىلهر كىيىن ئۇرۇشتىن بولدى، بىزار ئۇرۇشتىن  كىشىلهر«: بېرىپ جاۋاب ئوغلى

  .دهپتۇ» .قىلىدۇ ئۈمىد كهچۈرۈشنى تۇرمۇش گۈزهل قهدىرلهيدۇ، تېخىمۇ ھاياتنى

 بهدهنگه ساغالم ئهلۋهتته لىدۇ؟بو مهۋجۇت تايىنىپ نېمىگه تۇرمۇش گۈزهل بۇ ئۇنداقتا«

 نىشانى قوغلىشىش ئۆزىنىڭ ساغالملىقىنى بهدهن چوقۇم كهلگۈسىده كىشىلهر قارىغاندا.تايىنىدۇ

 تهييارلىقى ئىشلهپچىقىرىش سايمانلىرى چېنىقىش باشالپ ھازىردىن چوقۇم بىز ئۈچۈن شۇنىڭ. قىلىدۇ

 ».كېرهك قىلىشىمىز
 ئۈسكۈنىلهر ئىشلهپچىقىرىدىغان ئۇرۇندۇق ىچىكك زاۋۇتىدىكى جېكنىڭ قىلىپ شۇنداق

 بازارنىڭ قېتىملىق كىيىنكى ئۆزگهرتىلىپ، ئۈسكۈنىلهرگه ئىشلهپچىقىرىدىغان سايمانلىرى چېنىقىش

 نهچچه 10كىيىنكى ئۇرۇشتىن پهقهت ئهمهس، يىل 30. قىپتۇ تهييارلىق ئۈچۈن دولقۇنى يۇقىرى

 ئىتتىك بازىرى  ئۆتمهستىن ئوزۇن ھهم.باشالپتۇ ولۇشقاب مودا بازاردا سايمانلىرى چېنىقىش يىلدىال
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 جېك بولۇپ، زاۋۇت بىرال ئىشلهپچىقىرىدىغان سايمانلىرى چېنىقىش ۋاقىتتا ئهينى. ئايلىنىپتۇ مالغا

 .ئۆتكهن قاتارىغا مىليادېرالر ئىگىلىگهچكه ئورۇننى ئالدىنقى كهسىپته بۇ جهمهتى
 ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه« تىپىك بولسا جېك ىزكى،كۆرۈۋاالاليم بىز ھېكايىدىن يۇقىرىدىكى

 سودىگهرلهر باشقا. »ئهگهشكۈچىسى« ئۇنىڭ پهقهت سودىگهرلهر باشقا ئهكسىچه ئادهم،»كۈرىدىغان

 جېك تۇرغاندا، بولۇپ سالماقچى قول بىلىپ لىقىنى »بار پايدا ئالىدىغان« ساھهده بىر مهلۇم

 جېك مهيدانىدا تالىشىش بايلىق خىلدىكى بۇ ئېنىقكى .تىككهن يىراقالرغا تېخىمۇ نهزىرىنى ئۆزىنىڭ

 .يهڭگهن رهقىبلىرىنى كۆپلىگهن بىلهن ئۈستۈنلۈكى مۇتلهق ئۆزىنىڭ
 ماشىنىسىنىڭ تىككۈچىلىك جېك سهۋهبلىك، كۆرهلىگهنلىكى ئىش قاراپ ھهقىقهتهن،ۋهزىيهتكه

 ئىستىمال كىشىلهرنىڭ ىلىقئارق بۇ قىلىپ، ھېس كهلمهيدىغانلىقىنى ماس بازارغا كىيىنكى ئۇرۇشتىن

 ئىش قاراپ چىقارغان؛ۋهزىيهتكه ئىشلهپ ئورۇندۇقالرنى چاقلىق كىچىك كېلىدىغان ماس ئېھتىياجىغا

 بولۇۋاتقان، ياخشى سودىسى ئورۇندۇقالرنىڭ چاقلىق كىچىك جېك سهۋهبلىك، كۆرهلىگهنلىكى

 چېكىنىپ ساھهدىن بۇ چاغدا تالىشىۋاتقان پايدا سېلىپ مهبلهغ كهسىپكه بۇ ھهممهيلهن كۆپچىلىك

 ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه سالغان؛ مهبلهغ سايمانلىرىغا چېنىقىش بۇرۇن مۇددهتتىن چىقىپ،

 .ئايلىنالىغان مىليادېرغا ئىگهللهپ ئورۇننى ئالدىنقى بازاردا جېك سهۋهبلىك، كۆرهلىگهنلىكى
 بولسا كهم لسابو كۆرۈش ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه يولىدا بايلىق بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 بۈگۈنكى ئۆزگىرىۋاتقان توختىماستىن تولغان، رىقابهتكه بولۇپمۇ. ئاالھىدىلىك بولمايدىغان

 شاللىنىپ ئىگهللهپ، ئالدىن پۇرسهتنى بولسا كۆرۈش ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه جهمئىيهتته

 مهزگىللىك ئوزۇن تېخىمۇ ئاندىن كۆرگهندىال ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه پهقهت كاپالىتى؛ كهتمهسلىكنىڭ

 باش يولىدا بايلىق ئاندىن كۆرگهندىال ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه پهقهت بولىدۇ؛ ئېرىشكىلى تهرهققىياتقا

 .بولىدۇ چىققىلى كۆتۈرۈپ
 ئۇالرنىڭ بولساق، قارايدىغان كىشىلهرگه قازانغان مۇۋهپپهقىيهت چهتئهللهردىكى– جۇڭگو

 ئوقهتچى شاڭگاڭلىق دۆلىتىمىزده. بار ىلىكئاالھىد كۆرىدىغان ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه ھهممىسىده
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 .بهلگىلهيدۇ ھهركىتىنى ئۆزىنىڭ ئاساسهن ۋهزىيهتكه ۋه مۆلچهرلىيهلهيدۇ توغرا بازارنى يىڭدۇڭ خو
 ئىقتىدارىغا كۈزىتىش ئۆزىنىڭ خويىڭدۇڭ كىيىن، يىغىنىدىن ئومۇمىي ئۈچىنچى نۆۋهتلىك– 11

 چوڭقۇرلىشىشغا ېتىشىنىڭئېچىۋ ئىشىكنى – ئىسالھات جۇڭگونىڭ تايىنىپ،

 ئىستىقبالى كهسپىنىڭ مېھمانسارايچىلىق تىپتىكى چوڭ بولۇپمۇ كهسپى ئهگىشىپ،مېھمانسارايچىلىق

. قىلغان ھۆكۈم دهپ بولىدۇ بوشلۇقى پايدا ۋه كۈچى يوشۇرۇن تهرهققىيات زور غايهت بولىدۇ، پارالق

 گۇاڭدۇڭ بولغان نۇقتىسى مۇھىم ئېچىۋېتىشنىڭ ئىشىكنى – ئىسالھات خويىڭدۇڭ قىلىپ شۇنداق

 .قىلغان قارار قىلدۇرۇشنى تهرهققىي كهسپىنى مېھمانساراي ئۆلكىسىده
 بىلهن ھۆكۈمهت ئۆلكىلىك گۇاڭدۇڭ خويىڭدۇڭ ياشلىق 56 ئايدا – 1 يىلى – 1979

 بهيتىيهنئې – مېھمانخانا دهرىجىىك يۇلتۇز بهش بىر ئاالقىلىشىپ،گۇاڭدۇڭدا

 مىڭ 500 مىليون 13 بۇنىڭغا خويىڭدۇڭ. قويغان ئوتتۇرىغا قۇرۇشنى ىمېھمانخانىسىن) ئاققۇ(

 قهرز دوللىرى ئامېرىكا مىڭ 310 مىليون 36 بانكىدىن يهنه سېلىپ، مهبلهغ دوللىرى ئامېرىكا

 .بولغان ئالماقچى
 مېھمانساراي بېشىدا يىلالرنىڭ – 80 ئاخىرى يىلالرنىڭ – 70 ئهسىردىكى – 20 دۆلىتىمىزده

 جهريانى مۇرهككهپ، ناھايىتى تهرتىپى نىڭ) قۇرۇش مېھمانساراي يۇلتۇلۇق بهش لۇپمۇبو(قۇرۇش

 ۋهزىيهت سىياسىي. بولمايىتتى سېلىشتۇرغىلى بىلهن ئهھۋال بۈگۈنكى بولۇپ، مۈشكۈل ناھايىتى

 قىيىنچىلىقالرغا جهھهتلهردىكى ئىقتىسادىي ماددى، يهنه سىرت، بولغاندىن مۇرهككهپ ناھايىتى

 .تتىكىله دۇچ
 زۆرۈر ۋه ماتېرىياللىرى بىزهكچىلىك يېقىن خىلغا مىڭ 100 قۇرۇشتا مېھمانساراي چوڭ بىر

 شارائىتىدا تۈزۈلمىسى ئىگىلىك پىالنلىق ۋاقىتتىكى ئهينى بىراق. بوالتتى ئېھتىياجلىق بويۇمالرغا

 تاپقىلى نئاساسه نهرسىنى ئىزدىگهن بولۇپ، كهمچىل ناھايىتى مهنبهسى مال ئۆلكىلهرده ئىچكىرى

 ئورنىغا ئۇنىڭ ئىشلهپچىقىرىلىمغاچقا، پۇرۇپكىسىمۇ قاچىنىڭ يۇيۇنىدىغان ھهتتا. بولمايىتتى

 ئىمپورت نهرسىنى قانداق ھهر ۋاقىتالردا ئۇ يېرى، مۈشكۈل ئهڭ. ئىشلىتهتتى پۇرۇپكىسىنى چايداننىڭ
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 .كېلهتتى توغرا ئۆتۈشكه ئۆتكىلىدىن تامغىالرنىڭ قىزىل خىل ھهر قىلسا
 كىشىلهر نۇرغۇن كهسپىنى مېھمانساراي مۇنداق بولغان مۈشكۈل ناھايىتى ريانىجه

. چىقىدۇ قۇرۇپ مېھمانسارىيىنى)ئاققۇ( بهيتىيهنئې ھالدا قهتئىي خوڭيىڭدۇڭ بىراق. ياختۇرمايىتتى

 بهيتىيهنئې. بولغان ئاقىالنه ناھايىتى تاللىشى ۋه قارارى خوڭيىڭدۇڭنىڭ ئىسپاتلىدىكى، ئهمهلىيهت

 دهرىجىلىك ئالىي مهبلىغىدىكى شاڭگاڭ تۇنجى كىيىنكى قۇرۇلغاندىن دۆلهت( ھمانخانىسىمې

 باھاالرغا ياخشى ۋه ئېتىبارغا تۈردىكى كهڭ) مېھمانخانا يۇلتۇزلۇق بهش تۇنجى ھهمده مېھمانخانا،

 .كهلتۈردى قولغا ئۈنۈمنى ئىقتىسادىي بولغان ياخشى ناھايىتى ۋاقىتتا، بىر بىلهن ئېرىشىش
 ئىش قاراپ نهتىجىسىگه ئىشنىڭ ياكى مهنپهئهتكه ئالدىدىكى كۆز دائىم ئادهم كىچىك زىكۆ

 بىلهن شۇنىڭ ئويلىمايدۇ، تهرهققىياتىنى ۋه ۋهزىيىتى ئۆزگىرىش ئىشنىڭ تۇتىدۇ،ئهزهلدىن

 ئاشۇ ئهكسىچه. قالىدۇ ئايرىلىپ بوشلۇقىدىن پايدا ۋه پۇرسىتى تهرهققىيات نۇرغۇنلىغان

 ۋاقىتلىق قىسقا ئالدىدىكى كۆز ئهزهلدىن) خوڭيىڭدۇڭ مىسالدىكى يۇقىرىقى: مهسىلهن(بايالر

 ئهمهلىي تىكىپ، يىراقالرغا تېخىمۇ نهزىرىنى ئهكسىچه قىلمايدۇ، پىسهنت يوقىتىشالرغا ۋه مهنپهئهت

 .تۈزىدۇ پىالنىنى ئۆزىنىڭ قاراپ يۈزلىنىشىگه ئۆزگىرىش ئىشنىڭ ۋه ئهھۋالغا
 دۇچ قىيىنچىلىقالرغا ھهرخىل ۋه توسقۇنلۇقى مۇھىتنىڭ سىرتقى چوقۇم يىنكى قارارالر ۋه پىالن بۇ

 ئۇنىڭدىنمۇ ھهتتا يىل نهچچه بولىدىكهن، توغرىال ۋهزىيهت قىلىنغان پهرهز بىراق مۇمكىن، كېلىشى

 سىزنىڭ ۋاقىتتا بۇ. قىلدۇرااليدۇ جارى رولىنى ئۆزىنىڭ پىالنالر ۋه قارار بۇ كىيىن، ۋاقىتتىن ئوزۇن

 .كېلىدۇ ئىزدهپ سىزنى ئۆزلۈكىدىن بايلىق يوق، ھاجىتى ئىزدىشىڭىزنىڭ ىقنىبايل
 نهتىجىگه كىچىككىنه ئالدىدىكى كۆز چوقۇم ئويلىغاندا، بولۇشنى بايالردىن ئۈچۈن شۇنىڭ

 ۋهزىيهتنىڭ قاراپ، بىلهن نهزىرى تهرهققىيات مهسىلىلهرگه تاشالش، ئادهتنى قىلىدىغان ئىش قاراپ

  .كېرهك ئۆگىنىش بهلگىلهشنى ھهركىتىنى ئۆزىنىڭ ئاساسهن  تهرهققىياتىغا

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 مۇنداق ئىلگىرى لۇگۇهنچىيۇ رهئىسى مۇدىرىيىتىنىڭ پايچېكالر گورۇھى ۋهنشىياڭ
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 ھازىرقى بولمايدۇ، كۆرۈشكه قاتارىدا ئهۋزهللىك ھازىرقى ئهۋزهللىكنى ئىلگىرىكى«:دىگهن

 شهيئى قاندا ھهر ،دۇنيادىكى چۈنكى. ئهمهس تهڭ ئهۋزهللىككه ىكىكهلگۈسىد ئهۋزهللىكمۇ

 پىچىنه پۇراقلىق بۈگۈنكى. تۇرىدۇ ئۆزگىرىپ توختىماستىن ئۇالر ئهمهس، تىنچ،ئۆزگهرمهس

  ياقتۇرماسلىقى ئۇنى كىشىلهر سهۋهپتىن بولۇشى،شۇ قاتتىق ھهم تهمسىز ئهته پىرهنىكلهر–

 مهنپهئهتكه كىچىككىنه ئالدىمىزدىكى كۆز ھهرگىزمۇ يولىدا بايلىق ئۈچۈن، شۇنىڭ.مۇمكىن

 ئاساسهن  تهرهققىياتىغا ۋهزىيهتنىڭ قويۇپ، يىراقالرغا تېخىمۇ نهزىرىمىزنى قارىماسلىقىمىز،ئهكسىچه

  ».سېلىشىمىزكېرهك قول
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 بايالرئهمهلىي ئامراق، قىلىشقا خىيال قۇرۇق نامراتالر
  ئامراق ائاشۇرۇشق ئهمهلگه ئارزۇسىنى بىلهن ھهركىتى

 نورمال كۆرۈش چۈشىنى بولۇش پۇلدارالردىن بولۇش، باي ئېيىتقاندا نىسبهتهن ئادهمگه ھهربىر

 قۇرۇق پهقهت بۇالر ئهگهر. ئارزۇ يهنىال ئارزۇ ئۆرلهش، يۇقىرىغا يهنىال ئۆرلهش يۇقىرىغا بىراق. ئىش

 »خىيالى بهڭگىنىڭ« انئهرزىمهيدىغ ھېچنىمىگه بۇالر ئۇنداقتا قالسا، تۇرۇپ باسقۇچىدىال خىيال

  .ئايلىنىدۇ غا

 ئارزۇسىنى بولغىنى كهمچىل  ئۇالردا. چۈشهنمهيدۇ نامراتالر نۇرغۇنلىغان بۇنۇقتىنى ھالبۇكى

 بولمىغان ئۇيغۇن رېئاللىققا تۇرۇپ ئىزىدا بىر ھهمىشه ئۇالر. ھهركهت ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه

 ئۇالر. كۆرىدۇ ياخشى كۆرۈشنى نى »چۈشلهر« چىقماس ئايىغى ياكى قىلىشنى خىيالالرنى

 كهلگۈسىدىكى ئۇالرئۆزلىرىنىڭ. قىلىدۇ ئۈمىد چۈشۈشىنى گۆشنان بېشىغا ئۆزلىرىنىڭ ئاسماندىن

 بايلىقى ئۆز ئېرىشىشنى، بايلىقالرغا قىلىشىنى،چهكسىز پهرۋاز قېقىپ قانات كۆكته كۈنده بىر مهلۇم

. قىلىدۇ ئۈمىد بولۇشنى ئىگه ۇرالغۇالرغات ھهشهمهتلىك ۋه ماشىنا داڭلىق قازىنىپ شۆھرهت بىلهن

 ئارزۇسى ئۆزىنىڭ كىيىن بولغاندىن ئويالپ قېلىپ، تۇرۇپ باسقۇچىدىال ئويالش پهقهت ئۇالر بىراق

 ئوياليدۇ، مېڭىشنى يولالردا نۇرغۇن ئاخشاملىرى« ئېيىتقاندهك مايۈن خۇددى. تىرىشمايدۇ ئۈچۈن

 ».ماڭىدۇ يولىدا ئهسلىدىكى يهنه تۇرۇپ ئورنىدىن ئهتىگهنده
 ۋه ئىشلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئاساسهن ئهھۋالىغا ئهمهلىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ئوخشىمايدۇ، بايالر ئهمما

 قىلىپ، جۈرئهت قىلىشقا ئويلىغانلىرىنى ئۆزىنىڭ ھهمده تۈزىدۇ، پىالن مۇۋاپىق قارىتا كهلگۈسىگه

 .تىرىشىدۇ ئۈچۈن ئايالندۇرۇش رېئاللىققا ئارزۇسىنى
 نهرسىلهرنى كونا ئۆيىدىكى ئۆزىنىڭ ئۇ. ئوقۇتقۇچى ئهنگىلىيهلىك چىققان ىيهگهپىنس  بېرىد

 بېرىد يېزىلغىنى دهپتهرگه بۇخاتىره كهتكهن بېسىپ توپا. بايقاپتۇ دهپتهرنى مهشىق بىر رهتلهۋاتقاندا

 سىللىكپه باھار ئورۇنالشتۇرغان ئوقۇغۇچىالرغا قىلىۋاتقاندا ئوقۇتقۇچىلىق باغچىسىدا بالىالر پاركىن
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 .ئىدى» ...بىر مهن كهلگۈسىده«تېمىسى ماقاله بولۇپ، ماقاله
 ئۇ. قىپتۇ خۇشال ناھايىتى بېرىدنى ساقلىنىشى ياخشى ناھايىتى نهرسىلهرنىڭ بۇرۇنقى يىل 50

 دهپ كهتكهن يوقىلىپ پاكپاكىز قىلغاندا بومباردىمان لوندوننى گىرمانالر نهرسىلهرنى بۇ ئهسلىده

 ئۆيىده ئۇنىڭ ئۇالريهنىال كۈنده بۈگۈنكى كىيىنكى يىلدىن 50 يهردىن ىغانئويلىم ئوياليىتتى،

 .تۇراتتى
 ئۇنىڭ ئىزلىرى قهلهم بالىالرنىڭ دهسلهپته ۋاراقالپتۇ، دهپتهرنى باسقان توپا قىزىقىپ بېرىد

 لتولغان،مو غارايىپقا – ئاجايىپ بالىالرنىڭ ئۆتمهستىن ئوزۇن. قىپتۇ جهلپ ئىختىيارسىز  دىققىتىنى

 كهلگۈسىده ئۆزىنىڭ باال كىچىك بىر: مهسىلهن. قىپتۇ مهھلىيا بېرىدنى تهسهۋۋۇرلىرى مهزمۇنلۇق

 دېڭىز چوقۇم كهلگۈسىده ئۆزىنىڭ باال ئىسىملىك بىد يېزىپتۇ؛ بولىدىغانلىقىنى زوڭتۇڭى فرانسىيه

 كۆندۈرگۈچى اتالرنىھايۋان كىيىن ئۆزلىرىنىڭ بالىالر بهزى يېزىپتۇ؛ بولىدىغانلىقىنى ۋهزىرى ئارمىيه

 باشقۇرغۇچى ئاۋىئاتسىيه ئۆزلىرىنىڭ كىيىن بالىالر ئىدى؛بهزى يازغان بولىدىغانلىقىنى

 ئهڭ ئادهمنى ئىچىده تهپهككۇرالرنىڭ غارايىپ – ئاجايىپ بۇ... ئىدى يازغان بولىدىغانلىقىنى

 ئىچكى ئهنگىليه مچوقۇ كهلگۈسىده ئۆزىنىڭ باال ئهما ئىسىملىك دېيىۋ بولسا، قىلىدىغىنى جهلپ

 ئىچكى ئهنگىليه قارىشىچه ئۇنىڭ سهۋهبى ئىدى، يازغان بولىدىغانلىقىنى ۋهزىرى كابېنتىنىڭ

 .ئىدى باقمىغان كىرىپ ئهزا ئهما بىر ئهزهلدىن كابېنتىغا
: بوپتۇ پهيدا خىيال بىر تۇيۇقسىز كاللىسىدا بېرىدنىڭ ئوقۇپ ماقالىلهرنى بۇ يىلالردىكى ئهينى

 هـهلگـهمـئ نىـىـئارزۇس بۇرۇنقى يىل 50 ئۇالرغا تېپىپ، ئىگىلىرىنى اقالىلهرنىڭم بۇ نېمىشقا

 قويمايمهن؟ كۆرسىتىپ ئاشۇرمىغانلىقىنى – ئاشۇرغان
 ئاالقىلىشىپ،گېزىتنىڭ بىلهن گېزىتخانا بىر يهرلىكتىكى قىلىپ ئهمهلىيهتته ئويلىغانلىرىنى بېرىد

 جايالردىن ھهرقايسى بېرىد ئۆتمهستىن كۈن هچچهن. چىقىرىپتۇ ئېالنى ئىزدهش بىر بېتىگه باش

 بار خادىملىرى ھۆكۈمهت ئالىمالر،سودىگهرلهر،  ئارىسىدا ئۇالرنىڭ. تاپشۇرۋاپتۇ خهتلهرنى كهلگهن

 ئۆزلىرىنىڭ خېتىده ئۇالر بولۇپ، كىشىلهر يوق ئورنى ساالھىيىتى، بولسا كۆپلىرى تېخىمۇ ئىكهن،
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 مهشىق ھېلىقى ۋاقىتتىكى ئهينى ھهمده بارلىقىنى، بىلگۈسى بهكمۇ ئارزۇسىنى ۋاقتىدىكى كىچىك

 .بىلدۈرۈپتۇ قىلىدىغانلىقىنى ئارزۇ بهكمۇ ئېرىشىشنى دهپتهرگه
 يىلغا بىر. بېرىپتۇ ئهۋهتىپ دهپتهرلىرىنى مهشىق ئاساسهن ئادرىسىغا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بېرىد

 كېتىلىپتۇ، ئېلىپ تهرىپىدىن رىئىگىلى دهپتهرلىرى مهشىق يېنىدىكى بېرىدنىڭ ۋاقىتتا يهتمىگهن

 خهت بالىدىن دېيىۋئىسىملىك بولغان بولماقچى ۋهزىر كابېنتىدا ئىچكى ئهنگىليه ھېلىقى بىراق

 يىل 50 چۈنكى ئويالپتۇ، مۈمكىنلىقىنى بولۇشى كهتكهن ئۆلۈپ بالىنى بۇ كۆڭلىده بېرىد. كهلمهپتۇ

 .مۇمكىن بېرىشى يۈز ئىش قانداق ھهر ۋاقىتتا ئوزۇن بۇنچىلىك ئۆتتى، ۋاقىت
 ئۆتۈنۈپ ئورنىغا ساقالش يىغىپ شهخسىي بىر دهپتىرىنى مهشىق دېيىۋنىڭ مۇئهللىم بېرىد

 بىرپارچه كهلگهن بالنكېتتىن مېنىستىرى مائارىپ كابېنىتنىڭ ئىچكى  ئويلىشىۋاتقاندا، بېرىشنى

 مهن باال ئىسىملىك دېيىۋ ھېلىقى«: ئىدى يازغان مۇنداق خېتىده بالنكېت. تاپشۇرۋاپتۇ خهتنى

. ئېيتىمهن رهھمهت بهرگىنىڭىزگه ساقالپ ئارزۇيۇمنى مېنىڭ بېرى يىلالردىن كۆپ سىزنىڭ بولىمهن،

 ۋاقىتتىن شۇ يازغان ئارزۇيۇمنى ئۆز مهن ئهمهس،چۈنكى ئېھتىياجلىق دهپتهرگه خاتىره بۇ مهن بىراق

 باقمىدىم، ئۇنتۇپ ئۇنى ئهزهلدىن نمه كهلدى، بولۇپ ھهمراھ ماڭا ئىزچىل ئارزۇيۇم مېنىڭ باشالپال

. ئاشۇردۇم ئهمهلگه غايهمنى ئاللىقاچان مهن كهتتى، ئۆتۈپ يىل 50. باقمىدىم كېچىپ ۋاز ئهزهلدىن

 پهقهت قويماقچى، ئېيتىپ ساۋاقداشلىرىمغا ۋاقىتتىكى ئهينى ئارقىلىق خهت بۇ يهرده بۇ مهن

 ئۆزىمىزنىڭ بىلهن قهتئىيلىك ھهمده ساق،قالمى ئۇنتۇپ غايىسىنى دهۋرىدىكى ياشلىق ئۆزىمىزنىڭ

 ».چېكىدۇ ئىشىكىمىزنى بىزنىڭ كۈنى بىر ھامان مۇۋهپپهقىيهت قىلساقال، كۆرهش ئۈچۈن غايىسى
. ئىدى كهتكهن ئۇنتۇپ غايىسىنى ئىلگىرىكى ئۆزىنىڭ ئاساسهن ئادهم كۆپرهك ئوتتۇزدىن

 يوق قىممىتى غايىمۇ كىيىنال اندىنبولغ سۆزلهپ قويغان، سۆزلهپ خالىغانچه قارىماققا كۆپچىلىك

 ئۇنتۇپ غايىسىنى ۋاقتىدىكى بالىلىق ئۆزىنىڭ بالنكىېتال پهقهت. قالغان ئايلىنىپ نهرسىگه قۇرۇق

 ئاخىرىدا ئاشۇرۇپ، ئهمهلگه غايىسىنى ئۆز قىلىپ كۆرهش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىزچىل ھهمده قالمىغان،

 قهدهر بىر كۈچى ھهركهتلىنىش. ئايالنغان ىگهۋهزىر قارىغۇ تۇنجى كابېنتنىڭ ئىچكى ئهنگىليهدىكى
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 خىيال دهل قالغان، پېتىپ خىيالغا ساۋاقداشلىرى سېلىشتۇرغاندا،ئۇنىڭ بالنكېتقا بولغان يۇقىرى

 ئايلىنىپ، الرغا »داشقال نامسىز« پهقهت قىسىمى كۆپ كۆرگهچكه،ئۇالرنىڭ ياخشى قىلىشنى

 .گهنكهچۈر تۇرمۇش قاتارىدا نامراتالر ئىلگىرىكىدهك
. باك سودىگىرى نېفىت بولغان ئىگه مۈلۈككه – مال يۈهنلىك مىليارىد شىتاتىدىكى تېكساس

 ھهرگىزتهس قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت«: سۆزلىگهنده تهجىرىبىلىرىنى مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىنىڭ شالت

 ئاندىن بىلىشىڭىزكېرهك، بولغانلىقىڭىزنى ئېرىشمهكچى نېمىگه ئۆزىڭىزنىڭ سىز ئاۋۋال ئهمهس،

 سىز ئالمىسىڭىز، قهدهمنى ئىككىنچى سىز ئهگهر. كېرهك ئاشۇرۇشىڭىز ئهمهلگه ئۇنى كېلىپ ھهركهتكه

 ۋه بالنكېت ھېكايىدىكى يۇقىرىدىكى.دىگهن» .ئېرىشهلمهيسىز بولغانلىرىڭىزغا ئېرىشمهكچى مهڭگۈ

 ىڭئۇن بىراق ئالدى، قهدهمنى ئىككىنچى ئىزچىل بالنكېت: پهرقى ساۋاقداشلىرىنىڭ ئۇنىڭ

 جۈرئهت ئېلىشقا قهدهمنى ئىككىنچى قېلىپ تۇرۇپ قهدهمدىال بىرىنچى پهقهت ساۋاقداشلىرى

 .قىاللمىدى
 كۆرىدۇ،بايالر ياخشى قىلىشنى خىيال قۇرۇق نامراتالر: پهرقى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر دهل بۇ

 ،»قۇلى تنىڭخوجىسى،ھهركه گهپنىڭ« نامراتالر كۆرىدۇ؛ ياخشى ئاشۇرۇشنى ئهمهلگه غايىسىنى

 .خوجىسى ھهركهتنىڭ ھهم خوجىسى گهپنىڭ ھهم بولسا بايالر ئهمما
. شۇنداق سىـىـمـھهم ڭـىـكىشىلهرن قازانغان مۇۋهپپهقىيهت چهتئهللهردىكى دۆلىتىمىزۋه

 ياشلىق 23 ئېرىشكهن غا »مۇكاپاتى شىجائهت« مۇكاپاتى كارخانىچىالر ئهنگىليه يىلى – 2006

 ئېنگىلىزتىلى فىلىپ ياشلىق 21يىلى – 2004. ھهركهتچى ئهمهلىي داقمۇشۇن دهل فىلىپ.لېبكا

 بىلهن بوۋىسى ئۇ. ئىدى ئوقۇغۇچىسى مهكتهپ ئالىي ئادهتتىكى ئۆگىنىۋاتقان تارىخى سهنئهت ۋه

 ئۆزلىرى كىشىلهر ئىلگىرى پورتىدا خېز ئهنگىليهنىڭ بىلدىكى، سۆھبهتتىن بىر تاسادىپىي بولغان

 .بولغان مودا قىلىش سوۋغا غادوستلىرى ياساپ گېزىت
 ئۇ.قوزغاپتۇ ئىلھامىنى يارىتىش ئىگىلىك فىلىپتا ئهسلىمىسى بولغان ئىشالرغا بۇرۇنقى بوۋىسىنىڭ

 بازاردىكى  ئۇنىڭ چىقارساق، گېزىت خاسالشقان بىر ھازىر ئهگهر: ئويالپتۇ مۇنداق كۆڭلىده
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 .بولىدۇ ئېرىشكىلى قابايلىق نۇرغۇن يهنه قالماستىن، بولۇپال زور كۈچى يوشۇرۇن
 ھاياتىنى مهكتهپ ئالىي ئۆزىنىڭ فىلىپ كىيىن تۇغۇلغاندىن خىيالى يارىتىش ئىگىلىك

 قىلغان تهسهۋۋۇر ئۆزى قىلىپ، سهرپ تىكلهشكه ئىگىلىك ۋاقتىنى ۋه زېھنى پۈتۈن ئاخىرالشتۇرۇپ

 .كىرىشىپتۇ ئىشلهشكه گېزىتنى
 گېزىتخانا بىرمۇ بېرىدىغان اليىھهلهپ گېزىت چۈنئۈ پۇقراالر ياۋروپادا پۈتۈن ۋاقىتتىكى ئهينى

 بىر ھهمده قىلدى، تهتقىق تهكشۈرۈشدى، بازار قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل يېرىم فىلىپ. ئىدى يوق

 تهقلىدىي سۈپهتلىك يۇقىرى ئاستىدا ياردىمى گۇرۇپپىسىنىڭ اليىھهلهش بهت تور ۋه دېتال يۇمشاق

 .چىقتى قىلىپ تهتقىق شهكلىنى گېزىت خاسلىقتىكى
. ئېرىشتى مهبلىغىگه مىقداردىكى كۆپ سودىگهرلهرنىڭ فىلىپ ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن

 گېزىتكه سىز« - گېزىتخانا يۈزلهنگهن خاسلىقىغا پۇقراالرنىڭ ئهنگىلىيهدىكى قىلىپ شۇنداق

 تتىجاره رهسمىي بېناسىدا سودا بىر مهركىزىدىكى شهھهر لوندون شىركىتى چهكلىك »چىقتىڭىز

 .باشلىدى
 بىلهن تىجارىتى گېزىتى شهخسىيلهر مهخسۇس شىركىتى چهكلىك »چىقتىڭىز سىزگېزىتكه«

 چىقىرىپال گېزىتكه ئهھۋاللىرىنى باشقا ۋه ئسمى ئۆزىنىڭ خېرىدارالر بولۇپ، شۇغۇللىنىدىغان

 ادهمئ ھهرقانداق. چىقىرااليدۇ بهتكه باش سۈرهتلىرىنى خهۋهرلىرىنى، ئۆزىنىڭ يهنه قالماستىن،

 .ئېرىشهلهيدۇ گېزىتكه خاسالشقان پارچه بىر ئاساسهن قىزىقىشىغا ئۆزىنىڭ
 ئادهتتىكى قاتارلىق تهبرىكنامىسى كۈن تۇغۇلغان بايرىمى، روژدېستوۋ مهزمۇنىدا گېزىتنىڭ

 گېزىت پهقهت كىشىلهر.بار تېمىالر غهلىته قىزىقىدىغان ياشالر كۆپ تېخىمۇ سىرت، بولغاندىن تېمىالر

 ۋه ئۇچۇر ئاساسى قاتارلىق جايى تۇرۇشلۇق يېشى، ئىسمى، پىرسۇناژنىڭ باش خهۋهردىكى اقېلىپىغ

 شهخىسكه نۇقتىلىق بهتتىكى باش دوستلىرىنى ۋه ئۆزى كىرگۈزسىال، قاتارلىقالرنى سۈرىتى

 .ئايالندۇرااليدۇ
 بېسىپ كۈنىال شۇ كىيىن قىلغاندىن زاكاز گېزىتنى خاسالشقان بۇخىلدىكى توردا
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 فوندىستىرلىڭ 14 – 20 ھهق بارلىق. بولىدۇ يهتكۈزگىلى خېرىدارغا تىز ىلى،ھهمدهچىقارغ

 تىجارهت ئايلىق چىقىرااليدۇ، بېسىپ گېزىت ئهتراپىدا تۈمهن بىر ھهپتىده ھهر شىركهت.بولىدۇ

 .يېتىدۇ فوندىستىرلىڭغا مىڭ 45 سوممىسى
 گېزىتكه سىز‹« :بېرىپ ئېلىپ باھاالش نىسبهتهن بۇنىڭغا »خهۋهرلهر كۈندىلىك«

 جهلپ ئۆزىگه ياشالرنى بهكرهك ئويۇنىدىنمۇ ئادهم ھهقىقىي كىشىلهرنىڭ بېتى تور›چىقتىڭىز

 ئهمهلگه چۈشىنى بولۇش چولپان ئۇالرنىڭ ياردهملىشىپ كىشىلهرگه قىلدى،ئادهتتىكى

 ىنچىققاند بازارغا گېزىت تىپتىكى يېڭى خىل بۇ شۇنداق، دهل ئهمهلىيهتتىمۇ. دىگهن».ئاشۇردى

 كىشىلهرنىڭ كېچىدىال بىر فىلىپمۇ. لېبكا ھهمده ئېرىشتى، كۆرۈشىگه ياخشى كىشىلهرنىڭ كىيىن

 .ئايالندى نۇقتىغا قىزىق نهزىرىدىكى
 خوجايىنىغا شىركهتنىڭ بار خېرىدارى نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىسىدىن مهكتهپ ئالىي بىرئادهتتىكى

 سهۋهب، ئېرىشهلىشىدىكى نهتىجىگه بۇنداق چىدهئى ۋاقىت قىسقا شۇنچه فىلىپنىڭ. لېبكا ئايالنغان

 ھهركهتلىنىش مۇشۇنداق دهل.باغلىق كۈچىگه ھهركهتلىنىش  دهرىجىدىكى زور ناھايىتى ئۇنىڭ

 كىرهلىدى، باشالپ رېئاللىققا خىيالىنى يارىتىش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ فىلىپ. لېبكا بولغاچقا، كۈچى

 .ئېرىشتى بايلىققا نبولغا تهس ئېرىشىشى قۇرداشلىرىنىڭ تهڭ ھهمده
 رېئاللىققا خىيالىنى ئۆزىنىڭ كۆرۈپ، ياخشى قىلىشنىال خىيال قۇرۇق پهقهت فىلىپ ئهگهر

 ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن يارىتىشى ئىگىلىك كېچىپ ۋاز ئوقۇشتىن ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئايالندۇرمىسا،

 بولغان تهئهللۇق گهئۆزى ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ بولسا ھهركهتلهنمىگهن قىلىپ خىيال پهقهت فىلىپ ئهگهر

 قىلىپ،ھهركهت خىيالال پهقهت فىلىپ ئهگهر ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن چىقىشى قۇرۇپ شىركهتنى

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن ئاشۇرالىشى ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ قىلمىسا
 خىيالچىالر – خام قۇرۇق يولىدا، قۇتۇلۇش نامراتلىقتىن بولۇپ باي بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن شۇنىڭ. قىلىدۇ غهلبه قىلغۇچىالر ھهركهت ھهقىقىي بولىدۇ، مهغلۇب

 ئهمهلىي ئاشۇرۇشتىكى ئهمهلگه غايىڭىزنى قىلىڭ، ئاز خىيالنى دوستۇم، بولغان بولماقچى باي
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 نسىزئاندى باشلىغاندىال، ھهركهتنى تاشالپ، خىيالنى – خام پهقهت! قىلىڭ كۆپرهك ھهركهتنى

 .مۇمكىن بواللىشىڭىز ئىگه ئاچقۇچىغا ئالتۇن دهرۋازىسىنىڭ بايلىق
 يهنىال ئۇ قالسا، تۇرۇپ باسقۇچىدىال ئويلىنىش تهسهۋۋۇرالرمۇ بولغان گۈزهل: بولسۇن ئېسىڭىزده

 ئۇمۇ ئايالندۇرۇلمىسا، ھهركهتكه ئهمهلىي پىالنمۇ بولغان مۇكهممهل بولىدۇ؛ خىيال – خام قۇرۇق

 .ئاشمايدۇ ئهمهلگه مهڭگۈ ئايلىنىپ، قهغهزگه رۇققۇ يوق قىممىتى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 شېلتون ئالغان نام دهپ »پادىشاھى مېھمانساراي« سهركىسى، كهسپىنىڭ مېھمانساراي ئامېرىكا

 غايه دهۋاتقان مهن. غايىدۇر -يىتهكچىسى ئىشالرنىڭ چوڭ مېنىڭچه«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى

 كۆرگهندهك چۈش ئۇخلىماي كۈندۈزى خىيال خام. ئوخشىمايدۇ ھهرگىزمۇ يالخى – خام بىلهن

 غايه دهۋاتقان مهن. ئهمهس ۋهھى سىرلىق دهۋاتقان كىشىلهر ئۇ چۈنكى ئاشمايدۇ، ئهمهلگه مهڭگۈ

 تهسهۋۋۇر خىل بىر قىلغان تىرهك ئارقا ئۈمىدنى ۋه زېھىن قىزغىنلىق، ھهممىسى كىشىلهرنىڭ بولسا

 . »پهككۇردۇرته ئىگه كۈچىگه
 يهنه قالماستىن، بىلهنال بۇنىڭ. كېرهك قىلىش كۆرهش ئۈچۈن ئۇنىڭ چوقۇم ئىكهن بولغان غايه

 خىيال – خام قۇرۇق پهقهت. كېرهك تالالش ئاساسهن ئهھۋالىغا ئهمهلىي ئۆزىنىڭ چوقۇم غايىنى

 بايلىق ڭىزنىڭئۆزى سىزمۇ ئېچىلىدۇ، قاراپ سىزگه ئاندىن ئىشىكى بايلىق خوشالشقاندىال بىلهن

 .مۇمكىن ئاشۇرالىشىڭىز ئهمهلگه چۈشىنى
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 ئىش بايالر تايىنىدۇ، كۈچكه قارا قىلىشتا ئىش نامراتالر
 تايىنىدۇ پاراسىتىگه– ئهقىل قىلىشتا

 ئۇسۇل. بىلىدۇ الزىملىقىنى بېرىش ئېتىبار ئۇسۇلغا قىلىشتا ئىش ھهممهيلهن كۆپچىلىك

 ئېيىتقاندا،نامراتالر قىلىپ ئادهتتىكىچه. ئوخشىمايدۇ نهتىجىسىمۇ ئىشنىڭ ئىكهن، ئوخشىمىغان

 ئالدىغا ئۇالرنىڭ ئىش بىر باقمايدۇ، ئويلىنىپ ئىشلىتىپ كاللىسىنى ئهزهلدىن قىلغاندا ئىش

 جاپا ئارتۇقچه نهتىجىده كىرىشىدۇ، قىلىشقا باقماستىنال ئويلىنىپ ياخشىراق ئۇالر قويۇلغاندا،

 .لمايدۇبو ئۈنۈملۈك ئىشى قىلغان تارتىپ،
 تۈزۈيدۇ، پىالن ئهتراپلىق ئويلىنىۋالىدۇ، ئىشلىتىپ كاللىسىنى بۇرۇن قىلشتىن ئىش بايالر ئهمما

 قارا بۇنداقتا. كىرىشىدۇ قىلىشقا ئاندىن ئۇالر كىيىن تاپقاندىن ئۇسۇلىنى ياخشى ئهڭ قىلىشنىڭ ئىش

 ئىشنىڭ يهنه ماستىن،قال تىجهپال زېھىننى ۋه ۋاقىت بولغان ئىسراپ قىلغاندا تايىنىپ كۈچكه

 .بولىدۇ ئېرىشكىلى ئۈنۈمگه يۇقىرى بىلهن ئىش ئاز كۆتۈرۈپ، يۇقىرى ئۈنۈمىنى
 ئىشلهتكهندىال، كاللىنى پهقهت. مۇھىم ناھايىتى ئۇسۇلى قىلىشنىڭ ئىش ئېنىقكى، ناھايىتى

 ىياخش ئىشنى بىر ئاندىن تاپقاندىال نۇقتىسىنى سېلىش قول ۋه ئۇسۇلى ياخشى قىلىشنىڭ ئىش

 .بولىدۇ قىلغىلى
 ئىش ئىشلىتىپ ئهقىل بايالرنىڭ ئۆتكهن ھازىرغىچه قهدىمدىن سىز قىلسىڭىزال، دىققهت كۆپرهك

 .بايقايسىز تايانمايدىغانلىقىنى كۈچكه قارا ھهرگىزمۇ قىلىدىغانلىقىنى،
 سهرهڭگه بىر كروك؛ ئايالنغان خوجايىنىغا ئۇنىڭ ئىشچىلىقىدىن مهكدوالندنىڭ:مهسىلهن

 نىڭ»يىجىيا« سايمانلىرى ئائىله چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى ھازىرقى بالىدىن كىچىك غانساتىدى

 .قاتارلىقالر شۆلۇ شاڭ سودىگهر داڭلىق دۇپالد؛. ئېدۋار ئايالنغان قۇرغۇچىسىغا
 سودىگهر ئادهتتىكى بىر شهھىرىدىكى چىكاگو ئامېرىكىنىڭ يىلى – 1855 جىل. كېپ

 ئىقتىسادىي ئائىلىسىنىڭ كهتكهچكه بولۇپ ۋهيران دادىسى اۋاقتىد ياش 16. تۇغۇلغان ئائىلىسىده
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 ھاياتىنى كهسپىي ئۆزىنىڭ چىقىپ جهمئىيهتكه توختاپ، ئوقۇشتىن مهجبۇرىي كېپمۇ ناچارالشقان،

 .باشلىغان
 خىزمىتى بىرىنچى تاپقان بولمىغاچقا، تهجىرىبىسى مول ھهم تارىخى ئوقۇش يۇقىرى ئۇنىڭ

 .ئىدى ساتقۇچىلىق مال غانبول تۆۋهن قهدهر بىر تهلىپى
 شىركهتلهرگه نۇرغۇنلىغان كېپ ئاستىدا ئهھۋال بولغان كهسكىن ناھايىتى رىقابهت

 گىرىم ۋه بۇيۇملىرى تۇرمۇش كۈندىلىك كىچهك، – كىيىم ئىچمهك، – يىمهك ئالماشقان،ئىلگىرى

 خېرىدار هركۈنىھ قىلغان، خىزمهت ئالدىراش ناھايىتى كۈنى ھهر كېپ. باققان سېتىپ بۇيۇملىرىنى

 .ئالمىغان ئارام بۇيى كۈن قاتراپ، ئوتتۇرىىسىدا شىركهت بىلهن
 ھهتتا بولمىغان، ياخشى نهتىجىسى كېپنىڭ بولسىمۇ، كۈچىگهن ناھايىتى خىزمهتته گهرچه

 ئىشلىگهن يىل24 توپتوغرا تهرىقىده مۇشۇ. ئېرىشهلمىگهن نهتىجىگىمۇ ئويلىغاندهك كۆڭلىده ئۆزىنىڭ

. يۈرگهن بولۇپ ساتقۇچىسى مال شىركهتنىڭ بىر ئاۋۋالقىدهكال قازىنالماي، هتىجهن يهنىال كېپ

 .چىققان يوققا ئاساسهن ئۈمىدىمۇ بولغان ھاياتقا بولمىغان، ئۆزگىرىش ھېچقانداق ھاياتىدا ئۇنىڭ
 يېڭى خىل بۇ بولغان، مهسئۇل سېتىشقا پۇرۇپكىنى ئىشلهپچىقارغان زاۋۇت بىر كېپ قېتىم بىر

 ئېرىشىپ ياختۇرۇشىغا خېرىدارالرنىڭ بىراق كهتمىسىمۇ، ئىلىنىپ كۆزگه بهك گهرچه پۇرۇپكا تىپتىكى

 .بولغان ئىتتىك ناھايىتى بازىرى
 خوجايىن. سوراپتۇ خوجايىندىن سهۋهبىنى بولۇشىنىڭ بازارلىق بۇنداق پۇرۇپكىنىڭ  جىل كىپ

 نىسبىتى ئىشلىتىلىش كهنلىكىنى،ئى مهھسۇالت ئىشلىتىلدىغان قېتىم بىر پۇرۇپكىنىڭ خىل بۇ كېپقا

 قايتا – قايتا خېرىدارالرنىڭمۇ بولىدىغانىقىنى، تىز تهبئىيال سېتىلىشنىڭمۇ ئىكهن، بولغان يۇقىرى

 ،يهنه كىيىن بولغاندىن بېرىپ جاۋاب بۇنىڭغا خوجايىن. ئېيتىپتۇ خااليدىغانلىقىنى سېتىۋېلىشنى

 تهننهرخى »تاشلىۋىتىلدىغان كىيىنال بولغاندىن ىپئىشلىت‹‹ ئهگهر  ھالدا ھاياجانالنغان ناھايىتى

 .ئېيتىپتۇ بولىدىغانلىقىنى ياخشى ناھايىتى چوقۇم سېتىلىشىنىڭ قىاللىسا، كهشىپ مهھسۇالت ئهرزان
 كۆڭلىده ئۇ. ھاياجانلىنىپتۇ ناھايىتى كىيىن ئاڭلىغاندىن سۆزلىرىنى خوجايىننىڭ جىل. كېپ
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 ناھايىتى كۈنى ھهر شۇغۇلالنغانلىقىنى، بىلهن خىزمىتى قساتقۇچىلى مال يىل نهچچه 20 ئۆزىنىڭ

 شۇنداق. ئويالپتۇ...بولمىغانلىقىنى ئۆزگىرىشنىڭ ھېچقانداق تۇرمۇشىدا بىراق يۈرسىمۇ، ئالدىراش

 تهۋه ئۆزىگه قىلىپ، كهشىپ مهھسۇالت»تاشلىۋىتىدىغان ئىشلىتىپال« ئۆزى نېمىشقا ئىكهن، بولغان

 ئۆزىنىڭ كۈنگىچه نهچچه تاپماي، ئارام كۆڭلى كېپنىڭ ئويلىغان بۇالرنى قىلمايدۇ؟ ئىش بىر بولغان

 .ئىزدهپتۇ يولىنى چىقىش
 بولۇپ ئىشلىتىپ« مهھسۇالتنىڭ قايسى يۆلىگىنىچه ئىڭىكىنى  جىل. كېپ كۈنى بىر

 ئۇنىڭ ساقاللىرى بواللمىغان ئېلىپ ئولتۇرسا، ئويالپ كېلىدىغانلىقىنى ماس كه »تاشلىۋىتىش

 .ساپتۇ ئېسىگه ئاۋارىچىلىقلىرىنى ۋاقىتتىكى ئالغان ساقال ئۇنىڭ سانجىلىش سانجىلىپتۇ،بۇ قوللىرىغا
 ئىشلىتىشكه تىغ ئالغاندا بۇرۇت – ساقال مۇھتاج، ئېلىشقا بۇرۇتىنى ھهممىسى ئهرلهر ئهلۋهتته

 لىچۇۋۇغى بار تۇتقۇچى تىغى ساقال سېتىلىدىغان بازاردا ۋاقىتتا ئهينى بىراق. بولىدۇ مۇھتاج

 بىلهپال ئۈستىده تاشنىڭ بىلهي ياكى تېره ئىشلهتكهنده تىغالرنى خىل بۇ بولۇپ، تىغالر بولىدىغان

 سۈرىدىغان زهخمىلهنسه تېره ۋه يۈرۈشكه ئېلىپ ئىستاكان قاچىالنغان سوپۇن يانغا يهنه قالماستىن،

 ئهمهس بىخهتهر مھه ئهپسىز ئىشلىتىشكه.كىلهتتى توغرا يۈرۈشكه ئېلىپ دورىنىمۇ توختاتقۇچ قان

 قهرهللىك كېچىپ، ۋاز خىيالىدىن ئېلىش ساقال كىشىلهرئۆزلىرى نۇرغۇنلىغان ئۈچۈن شۇنىڭ. ئىدى

 ۋاقىتتىكى ئهينى ياساتماي، ساقاللىرىنى بهزىلهر ھهتتا ياسىتاتتى، ساقال بېرىپ ساتراچخانىغا ھالدا

 .ئىدى ياراتقان ئوبرازىنى ساقاللىق چاڭگا ئهرلهرنىڭ
 تېخىمۇ قواليلىق، تېخىمۇ نېمىشقا: قىپتۇ ئاتا ئىلھام ۋه ئهقىل بىر جىلغا. كېپ غرىقىئا باش بۇ

 چىقمايمهن؟ قىلىپ تهتقىق تىغىنى ساقال بولغان ئۆتكۈر
 پىچاق، ئىشلىتىدىغان ياساشتا تىغ دۇكاندىن دهرھال كېپ كىيىن، ئويلىغاندىن بۇالرنى

 تىغ چىقماي سىرتقا ئۆيدىن كېلىپ، پسېتىۋېلى قاتارلىقالرنى بىس پوالت قىسقۇچ،ھهمده

 «T« ئوخشاش تىرنىغا تىغنى كېپ كىيىن، ئويلىنىشتىن قېتىمالپ نۇرغۇن. باشالپتۇ تهتقىقاتىنى

 .ئورنىتىپتۇ تۇتقۇچ شهكىللىك يۇمىالق تۆۋىنىگه ئۇنىڭ ئورنىتىپتۇ، جازىغا شهكىللىك
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 بىستىن بولغان نىپىز ھايىتىنا تىغ. بوپتۇ ئوقۇر قويىدىغان بىس تهرىپى يۇقىرى تۇتقۇچنىڭ

 ئوتتۇرسىغا ئۇالرنىڭ بىسنى ئورنىتىپ، قىسقۇچ مېتالدىن نىپىز تهرىپىگه ئىككى ئوقۇرنىڭ ياسىلىپتۇ،

 بىسى تىغنىڭ ۋاقىتتا ئىشلهتكهن تىغنى چىقىرىلسىال، بىسى تىغ پهقهت بولغاندا مۇنداق. ئورنىتىپتۇ

 ئاسانلىقچه ھهم بوالتتى، ئالغىلى پاكىز بۇرۇتنى – ساقال ھهم قىلىپ، ھاسىل بۇلۇڭ مۇقىم بىلهن يۈز

 ئىشلىتىپ ۋه ئالماشتۇرغىلى چۇۋۇغىلى، بىسىنى تىغ سېلىنغان ئوقۇرغا ھهمده. كېسىۋالمايىتتى يۈزنى

 .بوالتتى تاشلىۋهتكىلى كىيىن بولغاندىن
 هپتهر كېپ كىيىن، چىقارغاندىن ئىشلهپ ئهۋرىشكىسىنى تىغىنىڭ ساقال اليىھهلىگهن ئۆزى

 ئاخىرى كېپ يىلى – 1901. ئېيتىپتۇ سېلىشنى مهبلهغ تۈرىگه ئۆزىنىڭ كىشىلهرگه بېرىپ تهرهپكه-

 جىل بولغان تهۋه ئۆزىگه ئاخىرالشتۇرۇپ، ھاياتىنى ساتقۇچىلىق مال يىللىق 24 ئۆزىنىڭ

 اليىھهلىگهن ئۆزى جىل. كېپ يىلى – 1902. چىقىپتۇ قۇرۇپ شىركىتىنى تىغ سۇغۇرتىالنغان

 قايتا – قايتا. سېتىلماپتۇ مهھسۇالتالر يهردىن ئويلىمىغان بىراق باشالپتۇ، ئىشلهپچىقىرىشقا رنىتىغال

 مهسىلىگه ھهمده بىلىپتۇ، سهۋهبنى سېتىلماسلىقىدىكى مهھسۇالتنىڭ كېپ ئارقىلىق ئويلىنىش

 .قوللىنىپتۇ تهدبىرلهرنى بهزى ھالدا نۇقتىلىق
 ئاخىرى كېپ ئارقىلىق تهشۋىقاتى ئېالن ۋه ىرگۈزۈشك ئۆزگهرتىش ئىزچىل قارىتا مهھسۇالتقا

 قهلبىده خېرىدارالرنىڭ كهڭ ئامېرىكىدىكى ئاخىرى ھهمده ئېچىپتۇ، بازىرىنى تىغنىڭ تىپتىكى يېڭى

 پۇرسهتتىن جىل.كېپ مهزگىلىده، ئۇرۇشى دۇنيا بىرىنچى. ئىگهللهپتۇ ئورۇننى كىشىلىك بىر

 تىغنى خىل بۇ ھهمده قىپتۇ، تهشۋىق بىلهن كۈچ زور مهھسۇالتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ پايدىلىنىپ

 يۇقىرى ئىزچىل سوممىسىمۇ سېتىش ئېرىشتۈرۈپ، ئېتىبارىغا – دىققهت ئهرلهرنىڭ ئارتۇق مىليوندىن

 .كۆتۈرۈلۈپتۇ
 ئۆزىنىڭ جىل. كېپ بولسۇن، مهزگىللىرى ئۇرۇش ياكى بولسۇن مهزگىللىرى تىنچلىق مهيلى

 بايلىققا كۆپلىگهن بارغانسىرى ده، – تۇتۇۋاپتۇ پۇرسىتىنى داسو تايىنىپ پاراسىتىگه– ئهقىل

 .ئېرىشىپتۇ
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 ئېتىراپ ئورتاق دۇنيا ئاللىقاچان سېتىلىپ، شارىدا يهر پۈتكۈل تىغلىرى جىل كۈنده، بۈگۈنكى

 ئارتۇق دىن 90%نىسبىتى ئىگهللهش بازار ئامېرىكىدىكى. ئايالنغان قورالىغا ئېلىش ساقال قىلىدىغان

 .يهتكهن گه70% نىسبىتىمۇ ئىگهللهش بازار مىقياسىدىكى شارى يهر تكۈلپۈ بولۇپ،
 بىلهن نامراتالر بىزگه قىلىپ ئېنىق ناھايىتى سهرگۈزهشتىلىرى ئۆمۈرلۈك  جىلنىڭ. كېپ

 – ئهقىل بايالر قىلىدۇ، ئىش تايىنىپ كۈچكه قارا نامراتالر: بهردى ئېچىپ پهرقىنى بايالرنىڭ

 ساتقۇچى مال يىل 24 توپتوغرا كېپ سهۋهبلىك، تايانغانلىقى كۈچكه قارا دهل. تايىنىدۇ پاراسهتكه

 بىلگهچكه، ئىشلىتىشنى قىلىشنى،كالال تهپهككۇر دهل قازىنالمىدى؛ نهتىجه ھېچقانداق بولۇپمۇ

 چىقىپ، اليىھهلهپ تىغنى تىپتىكى يېڭى بولغان بىخهتهر تېخىمۇ تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى جىل. كېپ

 .ئېرىشتى بايلىققا كۆپلىگهن بارغانسىرى تاشالپ، چۆرۈپ قالپىقىنى نامراتلىق ئاخىرىدا
 قىلغان ئىش كۆتۈرمهي باش تايىنىپ كۈچكه قارا بۇرۇنقىدهك يهنه كېپ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 ئاخىرالشتۇرۇپ، ھاياتىنى ساتقۇچىلىق مال ئۆزىنىڭ ۋاقىتلىرىدا ئاشقان ياشتىن 40 يهنه ئۇ بولسا،

 بازارغا ئۇنى قىلىپ تهتقىق تىغنى تىپتىكى يېڭى يهنه ئۇ باشلىياالمتى؟ ئىشلىرىنى ئۆزىنىڭ

 مهھسۇالتقا ئاستىدا، شارائىت قىيىن قالغان تۇرۇپ سېتىلماي مهھسۇالت يهنه ئۇ ساالالمتى؟

 ئۇ قۇتۇالالمتى؟ ۋهزىيهتتىن قىيىن ئارقىلىق قىلىش تهشۋىق توختىماستىن كىرگۈزۈش، ئۆزگهرتىش

 ئاشۇراالمتى؟ ئهمهلگه چۈشىنى ىقبايل ئۆزىنىڭ يهنه
 مال ئۆزىنىڭ داۋاملىق يهنه ئۇ قالماستىن بولمايال مۇمكىن. ئهمهس مۇمكىن ئهلۋهتته

 .ياشايىتتى ئۆمۈر بىر ھالدا ئاتاقسىز – نام قىلىپ، خىزمىتىنى ساتقۇچىلىق
 قىلغان خىزمهت ئهستايىدىل ناھايىتى تايىنىپ كۈچكه قارا بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 ئاۋۋالقى ياشتىن 40 خۇددى. ئهمهس مۇمكىن كهلتۈرۈش قولغا مۇۋهپپهقىيهتنى يهنىال تهقدىردىمۇ،

 يهنىال بىراق ئۆتسىمۇ، ئالدىراش ناھايىتى قىلىپ، خىزمهت جاپالىق ناھايىتى كۈنده جىل. كېپ

 .ئوخشاش قۇتۇاللمىغانغا نامراتلىقتىن
 چوقۇم يولىدا بايلىق الرـدوست بولغان لماقچىبو باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن شۇنىڭ
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 ئىشلىتىشكه خالىغانچه كۈچنى قارا ھهرگىزمۇ الزىم، ئۆگىنىۋېلىش تايىنىشنى پاراسهتكه– ئهقىل

 .بولمايدۇ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 تايىنىپ كۈچىگه نامراتالر يهيدۇ، تاماق تايىنىپ ئهقىلگه بايالر«: تهمسىللهرده– ماقال

 تهپهككۇر«ئىلگىرى شېر. ناپالىيون ئۇستازى ئىلمى مۇۋهپپهقىيهت داڭلىق. دىيىلگهن» .دۇياشاي

 كالال ئۇالرنىڭ دهل سهۋهب بولۇشىدىكى باي بايالرنىڭ. يازغان كىتابنى پارچه بىر دىگهن »بايلىقى

 »كپهملى ماھارهتته« ھهمده قىلغانلىقىدا، دىققهت قىلىشقا تهپهككۇر بولۇپ، ماھىر ئىشلىتىشكه

 .بولغانلىقىدا ئىگه غا »كاپىتالى تهپهككۇر« بولغان مول بولۇپ،
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 بايالرمهسىلىنى ئىزدەيدۇ، سهۋەبىنى مهسىلىنىڭ نامراتالر
 ئىزدەيدۇ چارىسىنى قىلىشنىڭ ھهل

 يۇقىرى مهنده سهۋهب بولۇشىدىكى تۆۋهن خىزمهتداشلىرىمدىن باشقا ھهققىمنىڭ ئىش مېنىڭ«

 ».ئۈچۈن بولمىغانلىقى تارىخى ئوقۇش
 كىممۇ. ئېچىنىشلىق ناھايىتى كۈنۈم مېنىڭال ئىچىده ساۋاقداشلىرىمنىڭ مهكتهپتىكى ئالىي«

 »دهپتىكهن؟ بولمىسۇن دادىسى بار ھوقۇقى،قابىلىيىتى پۇلى، بىر مېنى
 ھهمده ئۆزگهردى، تۇيۇقسىز سىياسهت بولۇشىدا مهغلۇب تىكلهشنىڭ ئىگىلىك قېتىمقى بۇ«

 »!چۈشتى تهسكه قازىنىشىم مۇۋهپپهقىيهت لمىغاچقا،بو ياردىمى باشقىالرنىڭ
..... 

 يولۇقسا مهسىلىگه بىرهر ئۇالر قالىمىز، ئاڭالپ ساداالرنى يۇقارقىدهك دائىم بىز تۇرمۇشتا رېئال

. قاچۇرىدۇ ئۆزىنى مهسئۇلىيهتتىن ئىزلهپ سهۋهبلهرنى – باھانه ھهرخىل دائىم بولسا مهغلۇب ياكى

 ئۆزىنى ئوياليدىغىنى يولۇقسىال،بىرىنچىلهپ مهغلۇبىيهتكه ئازراق يولىدا بايلىق ئادهملهر بۇنداق

 خىلدىكى بۇ ئۇالرنىڭ بولىدۇ، باھانىلهر ۋه سهۋهب نۇرغۇنلىغان كالىسىدا ئۇالرنىڭ قاچۇرۇش،

 يوقلۇقىنى قىسمىتىنىڭ تهقدىرداشلىق بولغان بىلهن بايلىق ئۇالرنىڭ قىلمىشى قىلىش رهت بايلىقنى

 .بهلگىلىگهن
 ئوخشىمايدىغان پۈتۈنلهي بايالر يولۇققاندا، مهغلۇبىيهتكه ئوخشاش ۋه مهسىله ئوخشاش

 نىسبهتهن قىلىنىشىغا ھهل راۋان ئىشنىڭ سهۋهبلهرنىڭ – باھانه ئۇالر. بولىدۇ پوزىتسىيهده

 قىلىدىغان ھهل مهسىلىنى بىلهن زېھنى پۈتۈن پهقهت ئىكهنلىكىنى، يوق پايدىسى ھېچقانداق

 بولغىلى غالبىيهتچى ئاخىرقى ئهڭ ئايالندۇرۇپ، غهلبىگه مهغلۇبىيهتنى ئاندىن تاپقاندىال ئۇسۇلالرنى

 .بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى
 تىجارهت« تهيۋهننىڭ قۇرغۇچىسى، گورۇھىنىڭ تهيسۇ كارخانىچى، داڭلىق تهيۋهنلىك
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 ھهل ھالدا ئاكتىپ يولۇققاندا مهسىلىگه مۇشۇنداق دهل يوڭچىڭ ۋاڭ تهرىپلهنگهن دهپ »ئىالھى

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ زهردار ئىزدهيدىغان چارىسىنى قىلىش
 چاي دادىسى كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده نامرات بىر تهيبېيدىكى يىلى – 1917 يوڭچىڭ ۋاڭ

 بالىالرنىڭ ئۈچۈن، يىنىكلىتىش يۈكىنى ئائىلىسىنىڭ. قامدايىتتى ئارانال ئائىلىسىنى بىلهن تېرىش

 ئىشچى بېرىپ چايزارلىققا كىيىن پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى باشالنغۇچ ڭيوڭچى ۋاڭ بولغان چوڭى

 .بولغان شاگىرت بېرىپ دۇكىنىغا گۈرۈچ كىچىك بىر كىيىن بولغان،
 .ئىدى يوق ئۆتكۈسى بولۇپ شاگىرت دۇكىنىدا گۈرۈچ ئۆمۈر بىر يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ ھالبۇكى
 دۇكاندىكى خوجايىنىنىڭ دۇكىنى گۈرۈچ ئۇ جهريانىدا قىلىش تىجارهت  قىلىپ شۇنداق

 بىلهن قارشى تىجارهت ئۆزىنىڭ بۇنى ھهمده كۈزىتىپتۇ، ئهستايىدىل ئۇسۇلىنى قىلىش تىجارهت

 .چىقىپتۇ يهكۈنلهپ ئۇسۇللىرىنى تىجارهت يۈرۈش بىر بولغان خاس ئۆزىگىال بىرلهشتۈرۈپ
 ئۆزى يهنى قارارنى، مۇھىم تۇنجى ھاياتىدىكى يوڭچىڭ ۋاڭ ياشلىق 16 كىيىن يىلدىن بىر

 .چىقىرىپتۇ قارارىنى قىلىش تىجارهت بولۇپ خوجايىن
 جىيايىدا قىلىپ دهسمى پۇلنى يۈهن 2100 كهلگهن ئېلىپ قهرز تهرهپتىن – تهرهپ دادىسى ئۇ

 .چاقىرىپتۇ ياردهملىشىشكه دۇكانغا ئىنىسىنى ئىككى ئېچىپتۇ،ھهمده دۇكىنى گۈرۈچ كىچىك بىر
 چۈنكى ئىدى، قىيىن ناھايىتى ئېچىشى دۇكىنى ۈچگۈر يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ ۋاقىتتا ئهينى

 گۈرۈچ كۈنى ھهر ئائىلىلهرده سېتىۋاالتتى، گۈرۈچ قىلىپ بىرلىك ئائىلىنى خېرىدارالر

 ئائىلىلهرنىڭ نۇرغۇنلىغان ھهمده ئىدى، قىسقا دهۋرىيلىكى سېتىۋېلىش گۈرۈچ يىگهچكه،ئۇالرنىڭ

 جهلپ خېرىدارالرنى دۇكاننىڭ ئېچىلغان يېڭى. ئىدى بار دۇكانلىرى مۇقىم سېتىۋالىدىغان گۈرۈچ

 .ئىدى تهس ناھايىتى قىلىشى
 چوڭ ياپونالرنىڭ يهنه يېنىدا ئۈستىگه ،ئۇنىڭ كىچىك ناھايىتى دۇكان ئاچقان يوڭچىڭ ۋاڭ

 مۇقىم ئۆزلىرىنىڭ ھهممىسى بولۇپ، بار دۇكانالر كونا نۇرغۇنلىغان باشقا دۇكىنى،ئهتراپتا

 ھهرگىزمۇ يوڭچىڭ يولۇققاندا،ۋاڭ قىيىنچىلىقالرغا ۋه توسالغۇ قاتمۇقات. ئىدى ئىگه خېرىدارلىرىغا
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 گۈرۈچ ئۆزىنىڭ. قاچۇرمىدى مهسئۇلىيهتتىن ئۆزىنى تېپىپ سهۋهبلهرنى – باھانه خىل ھهر

 بىر ھهر ئۇ ئۈچۈن، داۋامالشتۇرۇش تىجارىتىنى قىلىش، كاپالهتلىك تىجارىتىگه دۇكىنىنىڭ

 خىلدىكى بۇ. قىلىدۇ قارار سېتىشىنى تونۇشتۇرۇپ گۈرۈچىنى ۇكىنىنىڭد ئۆز بېرىپ ئائىلىلهرگىچه

 نهچچه بىر تهسلىكته ناھايىتى يوڭچىڭ ۋاڭ پايدىلىنىپ، ئۇسۇلىدىن سېتىش بېرىپ ئائىلىلهرگىچه

 .بولىدۇ ئىگه خېرىدارغا
 ئهھۋالغا خىل بۇ. ئىدى ناچار ناھايىتى سودىسى يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ بولسىمۇ، شۇنداق گهرچه

 دۇكىنىدىكى ئۇنىڭ. ئىزدهيىتتى چارىسىنى قىلىش ھهل توختىماستىن يوڭچىڭ ۋاڭ ىتاقار

 ئىلگىرى بولمىسا، ياخشى قارىغاندا دۇكانالرغا باشقا سۈپىتى مۇالزىمهت ۋه سۈپىتى گۈرۈچلهرنىڭ

. سېتىۋاالتتى گۈرۈچ بېرىپ دۇكانالرغا ئهسلىدىكى چوقۇم خېرىدارمۇ نهچچه بىر تاپقان تارتىپ جاپا

 كۆپ تېخىمۇ قانداقمۇ يهرده، تۇرالمىغان تۇتۇپ خېرىدارنىمۇ نهچچه بىر بولغاندا، ۇنداقب

 تارتالىسۇن؟ ئۆزىگه خېرىدارالرنى
 سۈپىتىگه مۇالزىمهت ۋه سۈپىتى گۈرۈچنىڭ زېھنىنى يوڭچىڭ ۋاڭ كىيىن، ئويلىغاندىن مۇشۇالرنى

 يېيىلىپ يولغا ئاۋۋال كىيىن نئاقالنغاندى شال ۋاقىتتا ئهينى. قىلىدۇ قارار قىلىشنى سهرپ

 سۈپىتى گۈرۈچنىڭ چىققان ئايرىلىپ بۇنداق. چىقىرىالتتى ئايرىلىپ گۈرۈچ ئاندىن قۇرۇتۇالتتى،

 ئارلىشىپ نهرسىلهر ئوخشاش تاشالرغا كىچىك ۋه قۇم شېكىرى، گۈرۈچ بولۇپ، ئهمهس ياخشى ئانچه

 .قاالتتى
 نورمال ئاللىقاچان نهزىرىده ۋالغۇچىالرنىڭسېتى ۋه ساتىدىغانالر گۈرۈچ ئهھۋال بۇخىل گهرچه

. قىلدى ھېس پۇرسىتىنى سودا بۇنىڭدىن يوڭچىڭ ۋاڭ بىراق بىلىنمىسىمۇ، غهلىته ئايلىنىپ ئىشقا

 سېتىۋالغاندىن خېرىدارالر بولۇپ، ئهمهس ياخشى سۈپىتى گۈرۈچنىڭ بۇنداق قارىشىچه ئۇنىڭ

 ئېلىپ ئاۋارىچىلىق ناھايىتى ىدارالرغاخېر ھال بۇ. ئىلغايتى يهنه ئاپىرىپ ئۆيىگه كىيىن

 ئايرىپ قاتارلىقالرنى تاش كىچىك ۋه قۇم شېكىرى، گۈرۈچ مهخسۇس ئۇ قىلىپ شۇنداق. كېلهتتى

 .بېرىپتۇ سېتىپ خېرىدارالرغا گۈرۈچنى پاكىزالنغان ئىلغاپ ئاندىن كىيىن، تاشلىغاندىن
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 سېتىۋېلىشنى مهھسۇالتنى شىياخ تېخىمۇ سۈپىتى خهجلهپ پۇل ئوخشاش خېرىدار قانداق ھهر

. ئېرىشتۈرۈپتۇ خېرىدارالرغا نۇرغۇن ئۇنى تهدبىرى بۇ يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ سهۋهبتىن ئوياليدۇ،شۇ

 سۈپهتنى يوڭچىڭ ۋاڭ. ئىدى قىيىن ناھايىتى يهنىال ياخشىلىنىشى سودىسىنىڭ دۇكان ھالبۇكى

 سېتىپ ئاندىن الغانداسېتىۋ گۈرۈچ كېلىپ خېرىدارالر بىلهنمۇ،پهقهت ياخشىلىغان ھهرقانچه

 .بايقاپتۇ ئهمهسلىكىنى ياخشى يهنىال ئۇسۇلنىڭ خىل ،بۇ بولىدىغانلىقىنى چىقارغىلى
 ئارقىلىق ئويلىنىش قېتىمالپ نۇرغۇن. ئىدى پاسسىپ ناھايىتى ئۇسۇلى سېتىش شهكىلدىكى كونا

 .چىقىپتۇ ئويالپ ئامال ئۆتىدىغان ئاكتىپلىققا پاسسىپلىقتىن يوڭچىڭ ۋاڭ
 گۈرۈچ بىلهن قىزغىنلىق ناھايىتى يوڭچىڭ ۋاڭ كهلگهنده، سېتىۋالغىلى گۈرۈچ ارالرخېرىد

 خۇشاللىق كىيىن ئاڭلىغاندىن بۇنى خېرىدارالر قويۇپتۇ، ئوتتۇرىغا مۇالزىمىتىنى بېرىش يهتكۈزۈپ

 .قىلىپتۇ قوبۇل بىلهن
 كىيىن، نبهرگهندى يهتكۈزۈپ ئۆيىگه خېرىدارنىڭ گۈرۈچنى بىلهن قولى ئۆز يوڭچىڭ ۋاڭ

 كۈپىنىڭ گۈرۈچ ئۆيىدىكى خېرىدارنىڭ ئېلىپ دهپتهرنى ۋه قهلهم قويۇلغان تهييارالپ ئاال ئالدىن

 سۈرۈشته ئهھۋالىنى ئاساسى ئائىلىسىنىڭ خېرىدارالرنىڭ خاتىرىلىۋالىدىكهن،ھهمده سىغىمىنى

 قىلىدىكهن،
 .قاتارلىقالر مىقدارى ئىشلىتىش گۈرۈچ كۈندىلىك سانى، ئادهم ئائىلىدىكى:مهسىلهن
 دۇكىنىغا گۈرۈچ قېىتىم كىيىنكى خېرىدارغا كىيىن، خاتىرىلىۋالغاندىن ئۇچۇرالرنى يوڭچىڭ ۋاڭ

 قويغانلىقىنى، قىلىپ تهييار ھېسابالپ ئۆزىنىڭ يوقلۇقىنى، ھاجىتى سېتىۋېلىشنىڭ گۈرۈچ بېرىپ

 ئىلگىرى خىلدىكى بۇ. قىلىدىكهن ۋهده بېرىدىغانلىقىنى يهتكۈزۈپ گۈرۈچ ئۆزىال كهلگهنده ۋاقتى

 ياخشى خېرىدارالرنىڭ ئهلۋهتته مۇالزىمهن بولغان ئهتراپلىق ناھايىتى ھهمده باقمىغان، بولۇپ

 .ئېرىشىپتۇ باھاسىغا
 خېرىدارنىڭ ھهربىر ئاساسهن ئۇچۇرلىرىغا خېرىدارالرنىڭ يوڭچىڭ ۋاڭ قىلىدىغان ئويلىغانلىرىنى

 ۋاقىت ئىشلىتىدىغان گۈرۈچنى يهتكۈزگهن ېتىملىقق ھهر ۋه مىقدارى ئىشلىتىش گۈرۈچ ئايلىق ھهر
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 2 – 3 بولۇشتىن يهپ گۈرۈچنى ئۆيىدىكى خېرىدارالر كىيىن، بولغاندىن ھېسابالپ قاتارلىقالرنى

 يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ تهرىقىده مۇشۇ. بېرىدىكهن يهتكۈزۈپ ئۆيىگه خېرىدارالرنىڭ گۈرۈچنى بۇرۇن كۈن

 كۆپىيىپتۇ، بارغانسىرى خېرىدارلىرىمۇ مۇقىم ىلىپ،تارق ئېغىزغا– ئېغىزدىن نامى دۇكىنىنىڭ

 .يۈزلىنىپتۇ ياخشىلىنىشقا بارغانسىرى تهبئىيال سودىسىمۇ
 گۈرۈچ بولغان كهسكىن ناھايىتى رىقابهت ۋاڭيوڭچىڭ كىرگهن ياشقا نهچچه10 ئهمدىال

 ئوقۇرمهن قئهقىللى باردۇ؟ سىر قانداق بۇنىڭدا ئېرىشتى، ئورۇنغا بولغان تهۋه ئۆزىگه دۇكىنىدا

 ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل بىلهن ئاكتىپلىق يولۇققاندا قىيىنچىلىققا ئۇ سىرنىڭ بۇ چوقۇم

 .بىلدى ئىزدهيدىغانلىقىنى
 ئۇسۇلىدىن سېتىش بېرىپ ئائىلىلهرگه يوڭچىڭ ۋاڭ بولغاچقا، پوزىتسىيه ئاكتىپ خىل بۇ دهل

 بولغاچقا، پوزىتسىيه ئاكتىپ قمۇشۇندا دهل كىرگۈزگهن؛ قولغا خېرىدارنى نهچچه بىر پايدىلىنىپ

 توپىنى خېرىدارالر پايدىلىنىپ ئۇسۇلىدىن كۆتۈرۈش يۇقىرى سۈپىتىنى گۈرۈچنىڭ يوڭچىڭ ۋاڭ

 ئىشىك گۈرۈچنى يوڭچىڭ بولغاچقا،ۋاڭ پوزىتسىيه ئاكتىپ مۇشۇنداق دهل بولغان؛ كېڭهيىتمهكچى

 ئاشۇرغان؛ دهرىجىسىنى ۆپقهتلىكچ خېرىدارلىرىنىڭ بىلهن مۇالزىمىتى ئهال ئاپىرىشتهك ئالدىغىچه

 شاگىرتتىن دۇكىنىدىكى گۈرۈچ بىر يوڭچىڭ بولغاچقا،ۋاڭ پوزىتسىيه ئاكتىپ مۇشۇنداق دهل

 .ئايالنغان بايغا سانىغۇدهك بىلهن بارماق  تهيۋهندىكى ھهمده ئايالنغان، خوجايىنغا
 سهۋهب – باھانه يولۇققاندا قىيىنچىلىققا ۋه مهسىله يوڭچىڭ ۋاڭ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 دۇكانالر ئېچىلغانلىقىدىن،باشقا يېڭى دۇكىنىنىڭ ئۆزىنىڭ بولماسلىقىنى خېرىدارالرنىڭ كۆرسىتىپ،

 باشقا بولمىغانلىقىنى ياخشى سودىسىنىڭ قارىسا؛ دهپ كۆپلىكىدىن خېرىدارلىرىنىڭ بولغاچقا كونا

 سودىدا كىيىن ئۇ تاقارىسا،ئۇنداق دهپ قىس مهبلهغ ئۆزىده كۆپ، مهبلىغى دۇكانالرنىڭ

 قازىناالمتى؟  مۇۋاپىقهيهت
 ھهر. دىيىلگهن »سال توغان بۇرۇن كېلىشتىن سۇ«: تهمسىللهرده – ماقال! قىاللمايدۇ ئهلۋهتته

 ھهل كۆره،مهسىلىنىڭ ئىزدىگهندىن سهۋهب مهسىلىگه بار، ئۇسۇلى يىشىش ئۆزىنىڭ مهسىلىنىڭ بىر
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 ھهل مهسىلىنى ئهمهلىي ئاندىن قىلغاندىال، نداقشۇ پهقهت. ياخشى ئىزدىگهن ئۇسۇلىنى قىلىش

 .بولىدۇ قىلغىلى
 ئىزدهيدىغان ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل مهسىلىنى ئوخشاش يوڭچىڭغا ۋاڭ يولىدا ئىزدهش بايلىق

 گورۇھىنىڭ سۈتچىلىك مېڭنىيۇ شۇفۇ، لى مۇدىرى باش گورۇھىنىڭ جىلى: مهسىلهن كۆپ، بايالر

 ئىش ئۇالرنىڭ. قاتارلىقالر جىياچېڭ لى باي مۇھاجىر جۇڭگولۇق نىيۇگېنشېڭ، قۇرغۇچىسى

 سهۋهب – باھانه نامراتالر: بهردى كۆرسىتىپ پهرقىنى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر بىزگه ئىزلىرى–

 .ئىزدهيدۇ ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل مهسىلىنى بايالر كۆرسىتىدۇ،
 بايالردىن سىزده ڭ،بېقى قاراپ ئۆزىڭىزگه. دوستۇم بولغان بولماقچى باي ئۈچۈن، شۇنىڭ

 بارمىكهن؟ ئېلمېنىت يوشۇرۇن بوالاليدىغان

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 پايدىلىنىپ بۇنىڭدىن ئىزدهيدۇ، سهۋهب – باھانه ھامان ئۇچرىغان قىيىنچىلىققا نامراتالر

. دۇكېچى ۋاز ۋه قىلىدۇ قوبۇل مهغلۇبىيهتنى بېرىپ تهسهللىي كۆڭلىگه ئۆزىنىڭ قوغدايدۇ، ئۆزىنى

 ئادهمنى دهسلهپته ئوخشايدۇ، ئهپيۇنغا خۇددى پىسخىكىسى بهزلهش ئۆزىنى-ئۆز خىلدىكى بۇ

 ئىرادىسىنى ۋه روھىنى ئادهمنىڭ كىيىنال بولغاندىن خۇمار قىلىدۇ،بىراق ئارامبهخش يىنىك،

 .قويىدۇ قىلىپ قانائهتلىنىدىغان ھالىتىدىن نامرات بىخۇدالشتۇرۇپ بوشاشتۇرىدۇ،نامراتالرنى
 باھانىنىڭمۇ مۇكهممهل ئهڭ ئۇالر چۈنكى قىلمىش، ئهخمىقانه ئهڭ نهزىرىدىكى بايالرنىڭ ھال ۇب

 كېلىش ھهرىكهتكه جىددىي ئېيىتقاندا، نىسبهتهن ئۇالرغا. بىلىدۇ يوقلۇقىنى پايدىسى ھېچنىمىگه

 شىياخ تاپىدىغان چارىسىنى قىلىش ھهل مهسىلىنى يهكۈنلهپ ساۋاقلىرىنى مهغلۇبىيهتنىڭ بولسا

 .بولىدۇ چىققىلى كۆتۈرۈپ باش قىلغاندىال شۇنداق ئۇسۇل،
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 قهدەم بىر بايالر ئالىدۇ، ئارام بىر مېڭىپ قهدەم بىر نامراتالر
 پىالناليدۇ قهدەمنى ئون ئالدىدىكى مېڭىپ

 جۈمله بىر بۇ ئېنىقكى. بار ماقال دهيدىغان »قىسقا ئهقلى ئوزۇن چېچى ئايالالرنىڭ« بىزده

 ئوزۇن، چېچىمۇ نۇرغۇنلىغان يهنه ئهمهلىيهتته. ئىپادىلىگهن مهنىسىنى كهمسىتىش  ئايالالرنى سۆز

 قولىغا ئىككى ۋه پاراسىتى-ئهقىل ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر بولۇپ، ئايالالر قابىل بولغان ئوزۇن ئهقلىمۇ

 رقىسىقىال ئهقلى جهمئىيىتته  ھازىرقى. ياراتقان بايلىقالرنى قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى تايىنىپ

 مهلۇم ئۇالر.ئالىدۇ ئارام بىر مېڭىپ قهدهم بىر ئۇالر.نامراتالردۇر ئهكسىچه ئهمهس، ئايالالر ھهرگىزمۇ

 يولدا قويغان قىلىپ تهييار مېڭىپ باشقىالر چوقۇم بولسا، ئىلگىرلىمهكچى قاراپ نىشانغا

 ئىچىده اراقچىلىقپاتپ ئۆمىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ئهمهس، كۈچلۈك ئېڭى پىالنالش ئۇالرنىڭ.ماڭىدۇ

 .ئۆتىدۇ ئىچىده نامراتلىق ئۆمۈر قازىنالماي،بىر نهتىجه ئىشتا ھېچقانداق بىلهن شۇنىڭ ئۆتكۈزىدۇ،
 ئۇالرنىڭ الرداـالـھ كۆپىنچه سهۋهب ئېلىشىدىكى ئارام بىر مېڭىپ قهدهم بىر نامراتالرنىڭ

 تىپىدىكى »يوتقان ىسسىقئ باال، خوتۇن،« ئۇالر. بولىدۇ بېرىلگهنلىكىدىن پاراغهتكه – راھهت

 بالىلىرى – خوتۇن كۇپايه،ئاخىرىدا ئۆتسىال كۈنى بولغاچقا ھورۇن قوغلىشىدۇ، تۇرمۇشنى راھهت

 پۇشايمان تارلىقىدىن دائىرىسىنىڭ – نهزهر ئويغىنىپ،ئۆزىنىڭ چۆچۈپ ئاندىن قاچقاندىال تاشالپ

 .قىلىدۇ
 ئىنساننىڭ بۇ بولىدۇ، ئىستىكى ېرىلىشب پاراغهتكه – راھهت كۆپتۇر – ئازدۇر بىرئادهمده ھهر

 پارغهتكه– راھهت چوقۇم ئىكهن، تۇغۇلغان ئىستىكى بولۇش باي ئادهمده بىر ھالبۇكى. تهبئىتى

 ۋاقىت ھهر ۋۇجۇدى بايالرنىڭ ئاشۇ قازانغان مۇۋهپپهقىيهت. كېرهك بويسۇندۇرۇش ئويىنى بېرىلىش

 تاشقىرى ئادهتتىن قىزىقىشى بولغان يلىققابا ئۇالرنىڭ بولىدۇ، تولغان جاسارهتكه ۋه شىجائهت

 تهييار ئاتلىنىشقا ئوۋغا ۋاقىت ھهر توپلىرىنىڭ بۆره كهتكهن ئېچىرقاپ خۇددى بولۇپ، كۈچلۈك

 .ئوخشايدۇ تۇرغىنىغا
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 »چاقناپ بىرال« ھهمىشه بايالر بولىدۇ، مهنسۇب كىشىلهرگه بار تهييارلىقى پهقهت پۇرسهت

 بۇنىڭ نامراتالر ئهمما. قىلىدۇ تهييارلىق ئۈچۈن تۇتۇۋېلىش تىنىپۇرسى بايلىق كېتىدىغان يوقاپ

 ئۇنى قېلىپ ئامالسىز كۆرۈشكه ئۇنى ئۇالر تۇرسىمۇ، ئالدىدا كۆز ئۇالرنىڭ بايلىق بولۇپ، ئهكسىچه

 .قويىدۇ چىقىرىپ قولدىن
 ۇنىڭغائ دوستى ۋاقىتتا، پاراڭلىشىۋاتقان بىلهن دوستى ئوقۇغۇچى بىر پۈتتۈرگهن ئوقۇش ئهمدىال

 قالىدىغانلىقىدىن توڭالپ ئاسانال قولنىڭ ئىشلهتكهنده مائوسىنى كومپيۇتېرنىڭ ۋاقتىدا قىش

 كهسپى ئۆزىنىڭ ئۇ كىيىن قايتقاندىن ئۆيگه. پۈكۈپتۇ مهھكهم كۆڭلىگه بۇنى ئۇ بېرىپتۇ، ئاغرىنىپ

 ئۆزگهرتىش ۈپتۇ،كىرگۈز ئۆزگهرتىش مائوسقا بىلهن پهلهي ئادهتتىكى جۈپ بىر تايىنىپ تېخنىكىسىغا

 قولنىڭ بىلهن بۇنىڭ بوپتۇ، ئىسسىيدىغان ئارقىلىق ئېغىزى USB بىر مائوس كىيىن كىرگۈزۈلگهندىن

 يىراقتا كىشىلهردىن ،بايلىق چۈشهندۈرىدۇكى شۇنى بۇ. بوپتۇ ھهل تۈپتىن مهسىلىسى توڭالش

 .بولماسلىقىدا– بولۇش كۆزنىڭ بايقايدىغان ئۇنى سىزده مهسىله يېنىدىال، كىشىلهرنىڭ ئۇ ئهمهس،
 بىر ئهكسىچه بولمايدۇ، ئېلىشقا ئارام بىر مېڭىپ قهدهم بىر ھهرگىزمۇ كهلتۈرۈشته قولغا بايلىقنى

 بولسا،بايالرنىڭ بولماقچى باي نامراتالر ئهگهر. كېرهك پىالنالش قهدهم ئون مېڭىپ قهدهم

 ئهقلىنى ئىزدهشتىكى بايلىق ىڭئۇالرن چوقۇم بولمايدۇ، تۇرۇشقىال قىزارتىپ كۆز مۇۋهپپهقىيىتىگه

 دائىره – نهزهر قاراشتىكى بايلىققا ئىسپاتلىدىكى، مىسالالر ئهمهلىي كۆپلىگهن. كېرهك ئۆگىنىش

 .بولمايدۇ ئوخشاش بايلىقمۇ كهلتۈرىدىغان قولغا بولمىسا، ئوخشاش
 كىسىرتىدى بىنا جۇڭگونىڭ ئۇ قۇرغۇچىسى، ئاخباراتچىلىقىنىڭ فېنجوڭ بولسا نهنچۈن جاڭ

 ئون مېڭىپ قهدهم بىر< ئۇنىڭ دهل مۇۋهپپهقىيىتى ئۇنىڭ. تولدۇغان بوشلۇقنى ئېالنچىلىقىدىكى

 .كهلگهن نهزىرىدىن خاس ئۆزىگه تهك>پىالنالش قهدهم
 چىققاندا لېفىتقا ئۇالر بارغان، سۆزلهشكىلى توغرۇلۇق ئىشى سودا بىلهن دوستى بىر ئۇ قېتىم بىر

 ئىكهنلىكىنى تىنچ ناھايىتى مۇھىتنىڭ قىلمايدىغانلىقىنى، گهپ ئېغىزمۇ بىر كىشىلهرنىڭ ئۇ

 لېفىتقا كۆپ، ناھايىتى سانى لېفىتنىڭ  جۇڭگودا: ئويالندۇرغان چوڭقۇر ئۇنى ئىش بۇ. بايقىغان
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 »مهنزىره« قىسىم بىر ئىچىگه لېفىتنىڭ يوق،بۇنداقتا ئىشى قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ چىققاندا

 چىققانالرنىڭ لېفىتقا بۇ بولسا قىلغىلى شۇنداق ئهگهر بوالمدۇ؟ چاپالشقا ئېالنالرنى بولىدىغان

 .بولىدۇ ياراتقىلى ئۈنۈم پايدىلىق،ھهمده ئۆتكۈزۈشىگه ۋاقىتنى زېرىكىشلىك
 ئېالنچىلىقى بىنا ئۆزىنىڭ تىزلىكته  كىيىن بايقىغاندىن پۇرسىتىنى سودا بۇ نهنچۈن جاڭ

 تهرهققىي تىز ناھايىتى شىركىتى نهنچۈننىڭ جاڭ بىلهن بۇنىڭ.قىلدۇرۇپتۇ تهرهققىي كهسپىنى

 شىركىتىنىڭ شهھىرىده ناسىداك ئامېرىكىنىڭ كۈنى – 13 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2005قىلىپ،

 .سېلىپتۇ بازارغا پايچىكىنى
 بىر ھامان ئۇنى ئاخباراتچىلىقىنىڭ فېنجوڭ ۋاقىتتىال، قىلغان يۈرۈش ئىشقا بۇ نهنچۈن جاڭ

 چىقىدىغان لېفىتقا كۈنى ھهر ئهكسىچه. قىلغان تهسهۋۋۇر االيدىغانلىقىنىئايالندۇر مىليادېرغا كۈنى

 ئوخشاش دائىرىنىڭ– نهزهر دهل بۇ بايقىيالمايدۇ؟ پۇرسىتىنى سودا بۇ نېمىشقا كىشىلهر ئاشۇ

 »قهدهم ئون« ھهرگىزمۇ كۆرىدۇ، ئاستىنىال پۇتىنىڭ نامراتالر چۈنكى. چىققان كېلىپ بولماسلىقىدىن

 .كۆرهلمهيدۇ لهرنى »مهنزىره زهلگۈ« نېرىدىكى
 ئهكسىچه ئهمهس، بولغان بار تۇغۇلۇشىدىن ھهرگىزمۇ نهزىرى خاس ئۆزىگه بايالرنىڭ ئهلۋهتته

 بىلىشىمىز. نهتىجىسى بولغانلىقىنىڭ ماھىر كۈزىتىشكه قىلىشقا، تهپهككۇر تۇرمۇشتا ئۇالرنىڭ

 ھهرگىزمۇ الرنىـشـئى وڭـچ ندا،قويمىغا كۆڭۈل قىلىشتا ئىشالرنى كىچىك كېرهككى،تۇرمۇشتىكى

 .بولمايدۇ قىلغىلى بىلهن پاراسهت – ئهقىل
 پايدىنى چوڭ كهلگۈسىدىكى ئۇالر ئامراق، كۆرۈشكه پايدىنى نهق ئالدىدىكى كۆز نامراتالر

 كهلگۈسىگه ئۆزىنىڭ ئۇالردا. مهجبۇرمىز دېيىشكه تىراگىدىيه خىل بىر بۇنى بىز كۆرهلمهيدۇ،

 .قالغان ئامالسىز كۆرۈشكه مهنزىرىلهرنى گۈزهل يىراقتىكى بولغاچقا، چىلكهم ئىشهنچ نىسبهتهن
 :بار ھېكايىسى سودا ھېكمهتلىك بىر مۇنداق يېزىلغان ئاساسهن ۋهقهلىككه ھهقىقى

 مهبلىغى بىرىنىڭ بولۇپ، زاۋۇت ئىككى ئىشلهيدىغان كىچهك – كىيىم  شهھهرده بىر مهلۇم

 چىقمىغان نامى ئانچه بىرىنىڭ يهنه. ئىكهن كارخانا شالمچىبا شهھهردىكى بولغاچقا كۆپ ناھايىتى
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 .ئهمهسكهن كۆپ كىشىلهرمۇ بىلىدىغان كارخانىنى بۇ بولۇپ،
 زاكاس كىيىم تېپىپ نى »زاۋۇت چوڭ« بۇ سودىگهرلىرى  ياپونىيهنىڭ ۋه قېتىم،ئامېرىكا بىر

. ئىكهن يۈهن مىڭ 100 ئامېرىكىنىڭ يۈهن، مىڭ 400 تالونى زاكاس ياپونىيهنىڭ. قىلىپتۇ

 ئوزۇنغىچه بىلهن ئۇالر ئىشلهنسه ياخشى مال قېتىملىق تۇنجى بۇ ئهگهر سودىگهر، ئامېرىكىلىق

. ئېيتىپتۇ قىلىدىغانلىقىنى زاكاس مال  ئارتۇق يۈهندىن مىليون يىلى ھهر ھهمكارلىشىدىغانلىقىنى،

 ئىكهن، كۆپ يدىسىپا مېلىنىڭ زاكاس سودىگىرىنىڭ ياپونىيه‹ خوجايىنى نىڭ »زاۋۇت چوڭ«

 تېره قۇرۇق« بولسىمۇ،بىراق بىلدۈرگهن ھهمكارلىشىدىغانلىقىنى گهرچه سودىگهر ئامېرىكېلىق

 كۆرۈپ، مهنپهئهتنىال ئالدىدىكى كۆز ھهم.ئويالپتۇ دىگهنلهرنى ›مۇمكىن بولۇشى »تاراقشىتقان

 .قىپتۇ قوبۇل مېلىنى زاكاس تهرهپنىڭ ياپونىيه
 ھهمكارالشمىغانلىقىنى بىلهن سودىگهر ئامېرىكىلىق نىڭ »زاۋۇت چوڭ« »زاۋۇت كىچىك«

 پۈتۈن ھهمده قايتۇرۋېتىپتۇ، زاكاسالرنى چۈششهك – ئۇششاق ئىچىدىكى دۆلهت ئاڭالپ،دهرھال

 ۋه سۈپىتى ھهمده. ئېرىشىپتۇ تالۇنىغا زاكاس مال سودىگهرنىڭ ئامېرىكىلىق تىرىشىپ بىلهن كۈچى

 ناھايىتى بۇنىڭدىن سودىگهر ئامېرىكىلىق. ئورۇنالپتۇ ۋهزىپىنى تائاساس قىلغان كاپالهتلىك مىقدارىغا

 .بېرىپتۇ قا »زاۋۇت كىچىك« بۇ زاكاسنى بارلىق يىلدىكى ئون كهلگۈسى بولۇپ رازى
 تىزال ناھايىتى »زاۋۇت كىچىك« تايانغان ئىشلهشكه مال زاكاس ئۈچۈن سودىگهر ئامرىكىلىق

 چوڭ« ئاخىرىدا ئهڭ ئېشىپ، مىليوندىن 10 سوممىسى كاسزا يىللىق ھهر زاۋۇتنىڭ.قىپتۇ تهرهققىي

 .ئايلىنىپتۇ زاۋۇتىغا كىچهك – كىيىم باشالمچى جايدىكى مهزكۇر ئېلىپ، ئورنىنى نىڭ »زاۋۇت
 قويۇشىمىز يىراقالرغا نهزهرىمىزنى چوقۇم بولسۇن، قىلىشتا ئىش ياكى بولۇش ئادهم مهيلى

 ئۆزىنىڭ شهخس ئويالش، كىيىنلىكنى تاللىغاندىمۇ خېرىدارنى قىلغان زاكاس مال شىركهت.كېرهك

 يۇقىرى مۇئاشى خىزمهتلهرنىڭ بهزى. كېرهك سېلىش نهزهر يىراقالرغا تېخىمۇ تاللىغاندا كهسپىنى

 بىراق بولسىمۇ تۆۋهن ھهققى ئىش خىزمهتلهرنىڭ بهزى يوق، ئىستىقبالى تهرهققىيات بىراق بولسىمۇ

 تالاليدۇ، خىزمهتنى ئىستىقباللىق چوقۇم كىشىلهر سالىدىغان زهرنه يىراققا. ئىستىقباللىق ناھايىتى
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 .»بولىدۇ تۇتقىلى چوڭىنى بېلىقنىڭ ئاندىن يايغاندىال ئوزۇن ھهم كهڭ تورنى« پهقهت چۈنكى
 ئۆزىڭىزنىڭ باشالپ ھازىردىن ئۇنداقتا خالىمىسىڭىز، ئۆتۈشنى نامرات ئۆمۈر بىر سىز ئهگهر

 .ئۆگىنىۋېلىڭ تىكىشنى يىراقالرغا نهزىرىنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 نۇرغۇن بولۇشنىڭ باي تهبئىيال ئۇالر ئالىدۇ،شۇڭالشقا ئارام بىر مېڭىپ قهدهم بىر نامراتالر

 بىلهن جاھىللىق« ئېيتىلغاندهك قىسسىلهرده ئىبرهتلىك  خۇددى. قالىدۇ مهھرۇم پۇرسىتىدىن

 ».قالىدۇ قاپسىلىپ ئۆڭكۈرگه غۇقاراڭ كۈنى بىر ھامان قىلىپ بىلگىنىنى ئۆزىنىڭ
 نامراتالرغا دائىرىسى – نهزهر ئۇالرنىڭ پهقهت يوق، ئىقتىدارى ئاالھىده ھهرگىزمۇ بايالرنىڭ

 نامراتالر بىراق قىالاليدۇ، پهرهز ئالدىن ئىشنى ھهمىشه بايالر. تىكىلىدۇ يىراقالرغا تېخىمۇ قارىغاندا

 بىلهن بايالر قىلىپ قىلىدۇ،شۇنداق سھې كېچىكىپ بىلىپ، كېچىكىپ ئىشالرنى ھهمىشه

 تهغدىرىنى نامراتلىق ئۆزىنىڭ نامراتالر ئهگهر. بارىدۇ چوڭىيىپ بارغانسىرى پهرقىمۇ نامراتالرنىڭ

 ›كۆرهلهيدىغان قهدهم ئون مېڭىپ قهدهم بىر‹ بايالرنىڭ چوقۇم بولىدىكهن، ئۆزگهرتمهكچى

 بايلىققا ئارقىلىق بۇ كۈزىتىشى، بىلهن كىلىكئىنچى تۇرمۇشنى ئۆگىنىشى، توختىماستىن ئىقتىدارىنى

 .كېرهك ئېرشىشى
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 مۇناسىۋەت ئۈچۈن قىلماسلىق ئىسراپ پۇلنى نامراتالر
 مۇناسىۋەت خهجلهپ پۇل بايالر كىچىكلىتىدۇ، دائىرىسىنى

 كېڭهيتىدۇ دائىرىسىنى

 ئۇنداق كېرهك، خهجلهش جايغا بولىدىغان تۇتقىلى كۆرگىلى، چوقۇم پۇلنى نامراتالر

 ئىجتىمائىي. خاتا ئېنىقال قاراش خىل بۇ قارايدۇ، دهپ بولىدۇ قىلغانلىق ئىسراپ بولمايدىكهن

 يارىتالمايدۇ، بايلىق بىۋاسته ئۇ بولمايدۇ، تۇتقىلى كۆرگىلى، ئۇنى بار، نهرسه بىر شۇنداق تۇرمۇشتا

 قانچىلىك يىتىڭىزقابىل كهسپى سىزنىڭ بولمىسا ئۇ ئهگهر بولۇپ، بايلىق يوشۇرۇن شهكىلسىز بىر ئۇ

 دهل نهرسه بۇ. چۈشىدۇ تهسكه يهنىال توپلىشىڭىز بايلىق سىزنىڭ قهتئىينهزهر، بولۇشىدىن كۈچلۈك

 .مۇناسىۋهتتۇر كىشلىك
 يۈز دوستىدىن دهپ پايدىنى ئازراقال نامراتالر: پهرقى مۇھىم بىر بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر

 .شهكىللهندۈرىدۇ مۇناسىۋهت شلىككى خهجلهپ پۇل ھهمىشه بايالر بىراق ئۆرۈيدۇ،
 بىلهن قهلهم موي ئۇ خوجايىنى،  زاۋۇتىنىڭ قهلهمچىلىك بىر چوڭ خاڭجۇدىكى  شىنگېن جاڭ

 .بولىدۇ ئاتاشقا دهپ سودىگهر ئهخالقلىق بىر ئۇنى بولۇپ، ھهپىلهشكهن يىل 15 توپتوغرا
 خاڭجۇدا يىلى– 1989 ئۇ بىراق بولسىمۇ، ياخشى ناھايىتى ئهھۋالى ھازىرقى شىنگېننىڭ جاڭ

 ئالغۇدهكمۇ كۆمۈر – ئوتۇن ھهتتا ئىدى، ناچار ناھايىتى ئهھۋالى ۋاقىتتا باشلىغان ئىش ئهمدىال

 .قااليىتتى قوۋزاقلىرىنى دهرهخ يوق پۇلى
 كۈنى ھهر ئۇ. قويمىغان توختىتىپ تىرىشىشنى ئهزهلدىن شىنگېن جاڭ بولسىمۇ، شۇنداق

 باشقىالرغا قهلهمنى موي ياسىغان ئۆزى بولسىال پۇرسهت ىپ،بېر جايالرغا قايسى ھهر خاڭجۇدىكى

 بۇرۇلۇش ھاياتىدىكى ئاخىرى شىنگېن جاڭ كىيىن، ئوڭۇشسىزلىقتىن قېتىملىق نۇرغۇن. تونۇشتۇراتتى

 .بولدى ئىگه نۇقتىسىغا
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 موي كارىدورىدا رهسىم بىر ئۇدۇلىدىكى تاماقخانىسىنىڭ خۇاڭلوڭ شىنگېن جاڭ قېتىم بىر

 سهنئهت خاڭجۇ كارىدورىنى رهسىم بۇ. كۈتىۋاتاتتى پۇرسهت ئۈچۈن سېتىش تۇنۇشتۇرۇپ ىقهلهملىرىن

 ئىنىستىتتۇت مۇئاۋىن ئىنىستىتۇتىنىڭ سهنئهت خاڭجۇ كۈنى ئۇ بولۇپ، چىققان قۇرۇپ ئىنىستىتۇتى

 .كۆرۈۋاتاتتى رهسىم جايدا بۇ جوۋۋېنچىڭمۇ باشلىقى
 ناھايىتى كۆرۈپ، ئهمهسلىكىنى هتتىكىچهئاد تۇرقىنىڭ– تهقى جوۋۋېنچىڭنىڭ شىنگېن جاڭ

 جوۋۋېنچىڭمۇ قىپتۇ، سوۋغا بىرنى قهلهمدىن موي ياسىغان پېيىدىن توخۇ ئۇنىڭغا بىلهن قىزغىنلىق

 جوۋۋېنچىڭ كىيىن، كۈزهتكهندىن ئهستايىدىل قهلهمنى بۇ ھهم. بوپتۇ ھهيران ناھايىتى بۇنىڭدىن

 .ۇقاپت قىزىقىپ قهلىمىگه ياسىغان شىنگېننىڭ جاڭ
 بولۇپ،پايدىلىنىش ئادىمى قىممهتلىك ئۇنىڭ  جوۋۋېنچىڭ قارىشىچه، شىنگېننىڭ جاڭ

 .ئىدى ئادهم يۇقىرى ئهڭ قىممىتى
 دوستلۇق چوڭقۇر ئوتتۇرىسىدا ئۇالرنىڭ ئارقىلىق كۆرگهزمىلىرى قهلهم قېتىملىق كۆپ

 چۈن،جوۋۋېنچىڭئۈ چۈشىنىشى قهلىمىنى شىنگېننىڭ جاڭ كىشىلهرنىڭ كۆپ تېخىمۇ. ئورنىتىلىپتۇ

 جاڭ ئارقىلىق، كۆرگهزمىسى قهلهم بۇ. بېرىپتۇ ئۆتكۈزۈپ كۆرگهزمىسى قهلهم ھهقسىز ئۈچۈن ئۇنىڭ

 كىشلىك بولغان كهڭ تونۇپ،تېخىمۇ ئوقۇتقۇچىسىنى كۆپ تېخىمۇ مهكتهپنىڭ سهنئهت شىنگېن

 .ئورنىتىپتۇ تورى مۇناسىۋهت
 دوستلىرى رهسسام بۇ ئۇنىڭ. ئىدى ئېغىر كىيۈ بولۇپ، بار قهرزى شىنگېننىڭ جاڭ ۋاقىتتا ئهينى

 داڭلىق بۇ شىنگېن جاڭ. قىپتۇ سوۋغا رهسىملىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭغا كىيىن، بىلگهندىن بۇنى

 .قايتۇرۇپتۇ قهرزلىرىنى نۇرغۇنلىغان ئارقىلىق سېتىش رهسىملىرىنى كىشىلهرنىڭ
  ئۇنى جوۋۋېنچىڭ ۋاقىتتا بۇ. تۇقاپ يىنىكلهپ ناھايىتى ئۇ كىيىن بولغاندىن قايتۇرۇپ قهرزنى

 ئۆزىنىڭ شىنگېن جاڭ قىلىپ شۇنداق تهمىلهپتۇ، بىلهن ئورنى ئىشلهپچىقىرىش ھهقسىز

 .بوپتۇ ئىگه بازىسىغا ئىشلهپچىقىرىش
 كۈنى ھهر. چىقىپتۇ نامى خاڭجۇدا شىنگېننىڭ جاڭ ئارقىلىق تىرىشچانلىق مهزگىللىك بىر
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 كېلىدىغان خېرىدارالر چهتئهلدىن ھهتتا جايلىرىدىن، سىقاي ھهر مهملىكهتنىڭ دۇكىنىغا ئۇنىڭ

 مىڭ 50 يىلدا ھهمده بوپتۇ، ئىگه زاۋۇتقا ئىككى ياخشىلىنىپ، بارغانسىرى سودىسى ئۇنىڭ. بوپتۇ

 .ئايلىنىپتۇ كارخانىغا چوڭ ساتىدىغان قهلىمى رهسساملىق خاس يۈرۈش
 ئهمما كۆرۈنىدۇ، تهك> قېلىش كېلىپ ئۇدۇل مۇنداقال< قارىماققا مۇۋهپپهقىيىتى شىنگېننىڭ جاڭ

 ئارمانلىرى– ئارزۇ ئۇ. نهتىجىسى قىلدۇرغانلىقىنىڭ تهرهققىي مۇناسىۋهتنى كىشىلىك ئۇنىڭ بۇ

 قىلىشتىن سوۋغا قهلهم. يۈرهتتى ئايلىنىپ كارىدورلىرىنى رهسىم كۈنى ھهر ۋاقىتتا ئاشمىغان ئهمهلگه

  شىنگىن جاڭ ئارقىلىق ئۇسۇل ئاددىي بۇ يېتىدىغان تهسىر مهنپهئهتىگه ئۆزىنىڭ قارىماققا ئىبارهت

 ئۇسۇلى سېلىش مهبلهغ ئۈنۈملۈك ناھايىتى ئهمهلىيهتته كېڭهيتىشنىڭ مۇناسىۋىتىنى كىشىلىك

 .ئىسپاتلىدى ئىكهنلىكىنى
 ياراملىق سىز ئهگهر«: قىلغان سۆزنى بىر مۇنداق تهتقىقاتچىسى مۇناسىۋهت كىشىلىك بىر

 بېرىشىڭىز ئىلھام ماددى بهلگىلىك ئۇنىڭغا چوقۇم بولسىڭىز، تارتماقچى يېنىڭىزغا  كىشىلهرنى

 ئىلھامالندۇرۇش جهھهتتىكى ماددى ئهمهس،ئهگهر يىتهرلىك ئېيتىش رهھمهت كېرهك،چۈنكى،قۇرۇق

 ».ئهمهس مۇمكىن بولىشى ھهمدهم سىزگه ئاخىرىغىچه باشتىن كىشىلهرنىڭ بولمىسا،
 ۋاقىتتا تۇرغان بولۇپ خانىم بىرىنچى مهن«: رىھىال كاتىپى ئىشلىرى دۆلهت ئامېرىكا

 زور ناھايىتى مۇناسىۋىتى دۆلهتلهر سهھنىسىدىكى دۇنيا شۇكى، دهرسىم مۇھىم ئهڭ ئۆگىنىۋالغان

. بېقىنىدۇ مۇناسىۋهتكه شهخسىي ئوتتۇرىسىدىكى رهھبهرلىرى دۆلهتلهرنىڭ قايسى ھهر دهرىجىده

 ئوتتۇرىسىدا رهھبهرلىرى دۆلهتنىڭ ئىككى پهقهت ،بولسىمۇ دۆلهتلهر ئوخشىمايدىغان ئېتىقادى

 مۇناسىۋىتىنى ھهمكارلىق ئىناق ئوتتۇرىسىدىكى دۆلهت ئىككى ئۇنداقتا بولسىال، مۇناسىۋىتى ئىشهنچ

 .دىگهن» .بولىدۇ ساقلىغىلى
 ئالدىدىكى كۆز پهقهت ئۇالر بىلمهيدۇ، مۇھىملىقىنى مۇناسىۋهتنىڭ كىشلىك نامراتالر

 كىشىلىك بولسا تارتىش – تاالش جهھهتتىكى ئىقتىسادىي ئازراقال. رىدۇكۆ مهنپهئهتنىال

 ئاخىرىدا ئاڭ تارتىدۇ، كۆپ چىقىمنى ئېلىپ ئاز پايدىنى بىلهن بۇنىڭ.ئۈزىدۇ مۇناسىۋهتنى
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 ئىش ھېچقانداق> قهھرىمان يهككه< جهمئىيهتته ھازىرقى.قازىنالمايدۇ نهتىجه ھېچقانداق

 سىز ئهگهر.بار باغلىنىش زىچ ناھايىتى ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋهت ككىشىلى بىلهن پۇل. قىاللمايدۇ

 كۆپ قانچه پۇلى ۋه ۋاقتى قىلغان سهرپ مۇناسىۋهتكه كىشىلىك ئۇالرنىڭ كۈزهتسىڭىز، بايالرنى

 .بايقايسىز بولىدىغانلىقىنى كۆپ شۇنچه بايلىقىنىڭمۇ ئۇالرنىڭ بولسا،
 ئۆزگهرتىپ قارشىنى – كۆز ۆزىنىڭئ چوقۇم بولسا، بولماقچى باي نامرات بىر ئهگهر

 .كېرهك چىقىشى قۇرۇپ تورىنى مۇناسىۋهت كىشلىك ئۆزىنىڭ بىلهن تىرىشچانلىق
 قازىنىشىدىكى مۇۋهپپهقىيهت ئۇالرنىڭ كهلمىگهن، دۇنياغا ئائىلىده باي بايالر نۇرغۇنلىغان

 نامراتلىقتىن ئۆمۈر بىر .بهرگهن ئېتىبار ناھايىتى سېلىشقا دهسمى مۇناسىۋهتكه كىشىلىك ئۇالر سهۋهب

 .چۈشهنمىگهن قۇرۇشنى تورىنى مۇناسىۋهت كىشىلىك ئۆزىنىڭ بولسا كىشىلهر ئاشۇ قۇتۇاللمىغان
 كۈچى دوستالرنىڭ ئهتراپتىكى كۈچ چهكلىك بۇ. بولىدۇ چهكلىك ھامان كۈچى شهخىسنىڭ

 كىچىك بېلىق چوڭ. كېلىدۇ يىتىپ سۈرئهتته تىز ئهڭ مۇۋهپپهقىيهت ئاندىن بىرلهشكهندىال بىلهن

 كېتىدۇ،يىتهرلىك شاللىنىپ بۇرۇن ئهڭ كىشىلهر بولمىغان دوستلىرى دهۋرده بۇ يهيدىغان بېلىقنى

 .ئېرىشهلهيدۇ بايلىققا يهنىال بولسا كىشىلهر ئورناتقان تورى مۇناسىۋهت كىشىلىك
 بىلهن ئادهملهر شۇنداق كۆپرهك بولسىڭىز بولماقچى ئادهم قانداق سىز: بار بىرگهپ مۇنداق

 – بېرىش بىلهن بايالر بىراق قىلىدۇ، ھهۋهس تۇرمۇشىغا بايالرنىڭ نامراتالر كۆپىنچه. بولۇڭ بىلله

 كۆرىدۇ، ياخشى بېرىشنى ئۆيىگه تۇغقانلىرىنىڭ نامرات پهقهت ئۇالر. خالىمايدۇ قىلىشنى كېلىش

 تۇرمۇش يالرنىڭبا ئادهمنى نامرات بىر ئهگهر. نامراتلىشىدۇ شۇنچه بارغانسىرى قانچه بىراق

 نامراتلىقتىن ئۇمۇ ئارقىلىق ياشاش ئارلىشىپ مهزگىللىك ئوزۇن قويسا، تاشالپ چهمبىرىكىگه

 .مۇمكىن ئايلىنىشى ئهزاسىغا بىر بايالرنىڭ قۇتۇلۇپ،
 رهت بايالر ژورنىلىنىڭ »فوربىس« دېرىكتورى، باش مۇئاۋىن شىركىتىنىڭ مىكروسوفت- پائۇل

 دوللىرىغا ئامېرىكا مىليارىد 210 بايلىقى شهخسىي بولۇپ، تۇرغان ۇندائور ئالتىنچى ئۇ تهرتىپىده

 .يهتكهن
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 تهلهيلىك ناھايىتى ئۇنى كۆرۈپ، ئايالنغانلىقىنى مىليادېرغا بىردهمدىال ئۇنىڭ كىشىلهر نۇرغۇن

  يېنىدا ئۇنىڭ سهۋهب قىلىشىدىكى تهرهققىي تىز شۇنچىلىك ئۇنىڭ ئهمهلىيهتته. قارىشىدۇ دهپ ئادهم

 بېلنى ۋاقتىدا ياش پائۇل. بولغانلىقىدا گېيتىسنىڭ.بېل بولغان ياخشى ئهڭ مۇناسىۋىتى شىلىككى

 ئىگىلىك ئهگىشىپ ئۇنىڭغا ئىزچىل شۇڭا قىلغان، ھۆكۈم دهپ بولىدۇ بايالردىن كاتتا چوقۇم

. بېل ئۇچۇرىدا تىزىملىتىش ئالدۇرغان، تىزىمغا شىركىتىنى مىكروسوفت بوستوندا ئۇالر. ياراتقان

 .بولغان دېرىكتور باش مۇئاۋىن دېرىكتور،پائۇل باش گېيتىس
 مۇناسىۋهتكه كىشىلىك ئۇنىڭ بىراق يهتمهيدۇ، گېيتىسقا. بېل ئىقتىدارى شهخسىي پائۇلنىڭ

 .ئالدۇرغان ئورۇن قاتارىدىن بايالر دۇنيادىكى يهنىال ئۇنى تونۇشى بولغان
 !ئويغىنىڭالر تىزدىن هر،كىشىل بارلىق كۆرۈۋاتقان چۈشىنى ئېرىشىش بايلىققا
 جهھهتته ماددى چوقۇم ئۈچۈن كېڭهيتىش تورىنى مۇناسىۋهت كىشىلىك ئۆزىنىڭ ئادهم

 بايالرغا چوقۇم بولسىڭىز، ئايالنماقچى پۇلدارغا بىر ىسز ئهگهر. الزىم سېلىش مهبلهغ بهلگىلىك

 تورىنى هتمۇناسىۋ كىشىلىك ئۆزىڭىزنىڭ ئوخشاش بايالرغا قىلىشىڭىز، تهپهككۇر ئوخشاش

 .كېرهك ئىزدىشىڭىز ئادهملهرنى قىممهتلىك مۇناسىۋىتىدىكى كىشىلىك ئۆزىڭىزنىڭ كېڭهيتىشىڭىز،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 – قىستا كىشىلهر. بايلىق شهكىلسىز بار قىممىتى پايدىلىنىش بولسا مۇناسىۋهت كىشىلىك

 چوڭ بىر ساقالۋاتقان ئېچىشىڭىزنى سىزنىڭ ئالدىڭىزدا كۆز تۇرسىڭىز، كوچىدا چوڭ بولغان قىستاڭ

 مۇۋهپپهقىيهت تىزال ناھايىتى بولمىسىمۇ ئىقتىدارى ئاالھىده بايالرنىڭ.بولىدۇ بولغان كان ئالتۇن

 ئهگهر. پايدىالنغانلىقىدا قۇدرىتىدىن مۇناسىۋهتنىڭ كىشىلىك ئۇالرنىڭ سهۋهب، قازىنالىشىدىكى

 يېقىن بولسا، تورىڭىز مۇناسىۋهت كىشىلىك زنىڭئۆزىڭى ھهممىسىده ساھهلهرنىڭ قايسى ھهر

 .كېلىدۇ قاراپ سىزگه بايلىق كهلگۈسىده
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 بولۇپ مىننهتدار بايالر رەنجىيدۇ، دۇنيادىن پۈتۈن نامراتالر
 بىلىدۇ قايتۇرۇشنى جاۋاب

 مۇنداق ۋاقىتتا خۇالسىلىغان تهجىرىبىلىرىنى قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىنىڭ بىرباي ئىلگىرى

 مهن. ئۆزگهرتكهن ھاياتىمنى مېنىڭ ھېسىيات بىلىدىغان بولۇشنى مىننهتدار باشقىالردىن« :دىگهن

 كىيىن،ئۆزۈمنىڭ بىلگهندىن ئېنىق يوقلۇقىنى ھوقۇقۇمنىڭ قىلىش تهلهپ باشقىالردىن ئۆزۈمنىڭ

 مهن. قىلدىم ھېس الزىملىقىنى بولۇشۇم ھېسىياتىدا مىننهتدارلىق نىسبهتهن كىشىلهرگه ئهتراپتىكى

 نهتىجىده. ئىدى كېرهك قىلىشىم خۇشال ئۇالرنى قايتۇرۇشۇم، جاۋاب يېتىشىچه كۈچۈمنىڭ ئۇالرغا

 ياردهملهرگه نۇرغۇنلىغان يهنه قالماستىن، ئېرىشىپال خۇشاللىققا كۆپ تېخىمۇ خىزمهتتىن مهن

 ۈشئۆس شىركهتته تىزال ناھايىتى مهن سهۋهبتىن شۇ. تاپتى روناق ناھايىتى ئىشلىرىم ئېرىشىپ

 ».باشلىدى كۆپىيىشكه بايلىقىممۇ ئېرىشىدىغان ئارقىدىنال ئېرىشتىم، پۇرسىتىگه
 تۇيغۇسى بولۇش مىننهتدار باشقىالردىن نامراتالردا ئېيىتقاندا، نىسبهتهن بايغا بۇ

 ۋه قىيىنچىلىق ئازراقال قارايدۇ، بىلهن كۆزى نهپرهت دۇنياغا پۈتۈن ھهمىشه بولمايدۇ،ئۇالر

 پۈتۈن رهنجىيدۇ،ئۆزىنى ئادالهتسىزلىكىدىن جهمئىيهتنىڭ باشقىالردىن، كهلسه ۇچد كۆڭۈلسىزلىككه

 پهيدا پىسخىكا ئاغرىنىدىغان دۇنيادىن پۈتۈن خىلدىكى بۇ. قويۇۋالىدۇ ئورۇنغا قارشى دۇنياغا

 نىسبهتهن شهيئىلهرگه دۇنيادىكى سىرتقى ھهمده كىشىلهر ئهتراپتىكى نامراتالردا كىيىن، بولغاندىن

 پاسسىپ خىلدىكى بۇ. قالدۇرىدۇ يىتىم قهستهن ئۆزىنى ده، – بولىدۇ پهيدا ھېسىياتى هنلىكدۈشم

 سوغۇقلىشىپ، پوزىتسىيىسى بولغان ئادهملهرگه ۋه ئىش ئاستىدا،نامراتالرنىڭ تهسىرى پىسخىكىنىڭ

 .يدۇباشال يامانلىشىشقا بارغانسىرى شارائىتىمۇ ناچارلىشىدۇ، بارغانسىرى مۇناسىۋىتىمۇ كىشىلىك
 ئىنساندا بىلىدۇكى، شۇنى ئۇالر. بىلىدۇ قايتۇرۇشنى جاۋاب باشقىالرغا زهردار ھهقىقىي بىر

 يهنىال قهتئىينهزهر بولۇشتىن بايلىقى كۆپ قانچىلىك بولمىسا، يۈرهك بىلىدىغان بولۇشنى مىننهتدار

 ياردهم ىغاندائۇچر قىيىنچىلىققا ئۆزى. ئېرىشهلمهيدۇ كۆرۈشىگه ياخشى ۋه ھۆرمىتى باشقىالرنىڭ
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 نىسبهتهن جهمئىيهتكه كىشىلهرگه، ئهتراپتىكى دائىم ئۇالر شۇڭا. سۇنىدىغانالرچىقمايدۇ قولىنى

 .بولىدۇ پوزىتسىيىسىده قايتۇرۇش جاۋاب مىننهتدارلىق،
 ھهيران ئهڭ ئادهمنى ئهسىردىكى – 20« دىرېكتورى، باش شىركىتىنىڭ نىفىت غهرب ئامېرىكا

 قايتۇرۇشنى جاۋاب بولۇشنى، مىننهتدار دهل ھام. ئامېن تهرىپلهنگهن پده »زهردار قالدۇردىغان

 .ۋهكىلى بايالرنىڭ بىلىدىغان
 شىتاتىنىڭ كالفورنىيه جهنۇبىي بىلهن مۇساپىرالر توپ بىر ھام. ئامېن يىلى – 1914

 ربازا. ئىدى كهتكهن ھېرىپ ناھايىتى ئۇالر ۋاقىتتا ئۇ كهلگهن، بازىرىغا بىركىچىك ۋېلسوندىكى

 قىيىنچىلىق بىلهن قولى ئۆز ئۇ بولۇپ، ساخاۋهتچى ئالدىرايدىغان ئىشالرغا ياخشى جېكسون باشلىقى

 بۇ بولغان قۇتۇلماقچى قىيىنچىلىقتىن. بهرگهن يهتكۈزۈپ يىمهكلىك كىشىلهرگه بۇ ئىچىدىكى

 دېمهستىن ۇرهھمهتم ئېغىز بىر بولغاچقا ئوزۇن تهگمىگىلى ئېغىز يىمهكلىكلهرگه مول بۇنداق كىشىلهر

 .باشالپتۇ يۈتۈشكه يالماپ يىمهكلىكلهرنى
 كۆزلىرى – يۈز بهرگهنده، قولىغا ھامنىڭ. ئامېن يىمهكلىكلهرنى بازارباشلىقى

 قولىغا ئالدىرىماستىن يىمهكلىكنى ھام كهتكهن تارتىشىپ ئېچىپ تاتارغان،قورساقلىرى

 بۇنچه سىزماڭا! ئهپهندىم«: قاراپ لهنبى مىننهتدارلىق باشلىقىغا بازار كۆتۈرگىنىچه ئېلىپ،بېشىنى

 .دهپتۇ»بوالر؟ قايتۇرسام جاۋاپ قانداق سىزگه مهن بهردىڭىز، نهرسىلهرنى كۆپ
 قالغان قىيىنچىلىقتا«: كۈلگىنىچه كىيىن ئاڭلىغاندىن بۇنى جېكسون كهڭ كۆكسى– كۆڭلى

 جاۋاب انداقھېچق مهن ئۈچۈن شۇنىڭ ئىشىم، تىگىشلىك قىلىشقا مېنىڭ قۇتقۇزۇش كىشىلهرنى

 .دهپتۇ» .قىلمايمهن تهلهپ
 جاۋاب سىزگه چوقۇم قىلسام، قوبۇل يىمهكلىكىڭىزنى سىزنىڭ مهن ئهگهر! ئهپهندىم ياق«

 .بىلهن قهتئىيلىك ھام دهپتۇ» !كېرهك قايتۇرۇشۇم
 ئىش ئازراق ئۇنىڭغا ئهگهر قاراپ، يىگىتكه كهسكىن بۇ ئالدىدىكى كۆز زوقالنغىنىچه جېكسون

 قوبۇل ھهرگىزمۇ تاماقنى بۇ ئۇنىڭ بهرمىسه، پۇرسىتى ئىپادىلهش هھمىتىنىر قىلدۇرۇپ
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: دهپتۇ ھامغا ئولتۇرۇپ ئىزىدىال كىيىن ئويالنغاندىن بىرئاز ھهم.قىلىپتۇ ھىس قىلمايدىغانلىقىنى

 »خاالمسىز؟ قويۇشنى ئۇۋۇالپ دۈمبهمنى مېنىڭ سىز«
 ئۇۋىلىغاندىن مىنۇت نهچچه بىر ئۇ .قىپتۇ دېگىنىدهك ئۇنىڭ بىلهن خۇشاللىق ناھايىتى ھام

! يىگىت بولدى،«:ھامغا. ئامېن تۇرۇپ ئورنىدىن ھهمده راھهتلىنىپتۇ ناھايىتى جېكسون كىيىن،

 ھام ئاندىن چاغدىال شۇ. دهپتۇ»!سىزگه رهھمهت ئۇۋىاليدىكهنسىز، ياخشى ناھايىتى سىز

 .باشالپتۇ يىيىشكه تاماقنى بىلهن خاتىرجهملىك
 باشقىالرغا بىلىدىغانلىقىنى، قايتۇرۇشنى جاۋاب بولۇپ مىننهتدار نىڭيىگىت بۇ جېكسون

 ئادهم جىددى ئېكىنزارلىقىمغا مېنىڭ ھازىر يىگىت،«: ئۇنىڭغا قىلىپ ھېس ئوخشىمايدىغانلىقىنى

 .دهپتۇ» .بوالتتىم بولغان خۇشال ناھايىتى مهن خالىسىڭىز قېلىشنى سىز ئهگهر الزىم،
 جېكسوننىڭ ئۆتمهستىن كۆپ ھهمده قىپتۇ قوبۇل ھامانال شۇ تهكلىپنى بۇ ھام. ئامېن

 يىلدىن ئىككى. بوپتۇ سازاۋهر ماختىشىغا ئۇنىڭ ئايلىنىپ، كىشىگه قابىل ئهڭ ئېكىنزارلىقىدىكى

 قايتۇرۇشنى جاۋاب ئىبارهت ھامدىن ئۇ چۈنكى قويۇپتۇ، نىكاھالپ ھامغا ئۆزقىزىنى جېكسون كىيىن

 قىالاليدىغانلىقىغا ئىشالرنى چوڭ كهلگۈسىده ئادهمنىڭ بۇ انقورقمايدىغ جاپادىن بىلىدىغان،

 .ئىكهن ئىشهنگهن
 پادىشىاھىغا نېفىت ئامېرىكىنىڭ ھام كىيىن يىلدىن 20 ئويلىغىنىدهك، جېكسوننىڭ

 .بوپتۇ ئىگه بايلىققا زور قوزغايدىغان ھهۋىسىنى ئايلىنىپ،باشقىالرنىڭ
 ھېچقانداق قىلغاندا قوبۇل ىمهكلىكىنىي باشلىقىنىڭ بازار ھهمراھلىرى باشقا ھامنىڭ

 چوقۇم ئۇنىڭ ياردىمى باشلىقىنىڭ بازار قارىشىچه، ئۇالرنىڭ. بولمىغان ھېسىياتىدا مىننهتدارلىق

 كارى بىلهن ئۇالر بازارباشلىقىنىڭ ئهگهر ئادهملهر قىسىم كۆپ ھهتتا. ئىكهن ئىشى تىگىشلىك قىلىشقا

. قارىغان دهپ ئۇچرايدۇ ئهيىبلىشىگه ىلهلمهيدۇ،تهڭرىنىڭك يۈز ئۆزىگه باشلىقىنى بازار بولمىسا،

 چۈشىنهمدۇ؟ قايتۇرۇشنى بولۇشنى،جاۋاب مىننهتدار كىشىلهر بۇنداق
 ماڭا باشلىقى بازار ئۇ ئوخشىمايتى، باشقىالرغا ھامال. ئامېن پهقهت ئىچىده بۇكىشىلهرنىڭ
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 شۇنداق.قارىغان دهپ كېرهك رۇشۇمقايتۇ جاۋاب شهپقىتىگه ئۇنىڭ چوقۇم مهن ئىكهن، قىلغان ياردهم

 دهل. قويغان تۇتۇپ دۈمبىسىنى ئۇنىڭ يۈزىسىدىن قايتۇرۇش جاۋاب باشلىقىغا بازار ئۇ قىلىپ

 تهسىر چوڭقۇر بازارباشلىقىدا ھام. ئامېن بولغاچقا، يۈرهك بىلىدىغان ياخشىلىقنى مۇشۇنداق

 ئېكىنزارلىقىغا باشلىقىنىڭ بازار ىشىپپۇرسهتكهئېر ئېرىشهلمىگهن باشقىالر ئارقىلىق بۇ قالدۇرغان،

 بىلگهچكه، قايتۇرۇشنى جاۋاب ۋه بولۇشنى مىننهتدار مۇشۇنداق دهل قىلغان؛ خىزمهت كىرىپ

 چوڭقۇر ناھايىتى ئارسىدا بايالر ئېرىشىپ، كۆرۈشىگه ياخشى ۋه ماختىشى كىشىلهرنىڭ ھام. ئامېن

 .قالدۇرغان تهسىر ياخشى ھهم
 ھهمده بولغان، زىيارهتته جۇڭگودا قېتىم كۆپ ھام. ئامېن ى،ئهرزىيدىغىن تهكىتلهشكه

 بىلىشتهك قايتۇرۇشنى جاۋاب بولۇش، مىننهتدار قىلىپ، ئىئانه پۇل ئۈچۈن فوندى جۇڭگوئۆسمۈرلهر

 .قىلدۇرغان جارى پهزىلىتىنى ئېسىل
 ۇشنىقايتۇر جاۋاب قىلغانالرغا ياخشىلىق ھامدهك. ئامېن بولساق، سالىدىغان نهزهر تارىخقا

 .ئهمهس ئاز بايالر بىلىدىغان
 ۋه ئىشلىرىغا ئومۇمنىڭ جوۋيوڭ جېڭ قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ئاپتوموبىل »زامانىۋى«كورىيه

 ئىگىدارچىلىقىدىكى ئۆز ئۇ يىلى – 1977. قىلىدۇ مۇئامىله قىزغىن ناھايىتى ئىشلىرىغا ساخاۋهت

 ئىشلىرى كاپالهت ئىجتىمائىي ئېشهن« قىلىپ ئىئانه پېيىنى 50% نىڭ »قۇرۇلۇش زامانىۋى«

 قۇرۇپ قاتارلىقالرنى باغچىسى بالىالر دوختۇرخانا، چىقىرىپ پۇل يهنه قۇرغان، نى»فوندى

 ئارقىلىق ھهركىتى ئهمهلىي ئۆزىنىڭ ئۇ. شۇغۇلالنغان بىلهن ئىشلىرى پاراۋانلىق ئىجتىمائىي

 .قايتۇرغان جاۋاپ ياخشى غا،ئۇالر بىلدۇرۇپ مىننهتدارلىقىنى بولغان ئادهملهرگه ۋه جهمئىيهت
 خېتى رهھمهت ساتقۇچىغا مال قىلغان ياردهم ئانىسىغا بىلهن قولى ئۆز كارنىگ ئاندىرو

 مالالرنى قىممهتلىك نۇرغۇنلىغان بېرىپ دۇكىنىغا سودا تۇرغان ساتقۇچى مال يازغان،ھهمده

 .سېتىۋالغان
 تهتقىقات( البوراتورىيه وختۇرخانا،د مهكتهپ، قىلىپ، ئىئانه پۇل ئارتۇق مىليارىدتىن روكفېللېر
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 .چىققان قۇرۇپ ئورگىنىنى ساخاۋهت زور غايهت ھهمده قىلغان، ياردهم قاتارلىقالرغا) ئىشخانىسى
 بىلىدىغان بولۇشنى مىننهتدار پهقهت بېرىدۇكى، ئېيتىپ شۇنى بىزگه سهرگۈزهشتىلىرى ئۇالرنىڭ

 ساۋاقداشالرغا بۇرادهر،-دوست تۇغقان،- ئۇرۇق ئهتراپىدىكى ئۆزىمىزنىڭ بىلهن يۈرهك

 بايلىقنىڭ ئاندىن قايتۇرغاندىال، جاۋاب شهپقىتىگه ئۇالرنىڭ تىرىشىپ يۈزلهنگهندىال،ھهمده

 .بولىدۇ چهككىلى ئىشىكىنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ھهممهيلهن ئهمهس، تهنھا ئادهم بىر ھهر ئېلىۋاتقان نهپهس ئورتاق ھاۋادىن ساپ دۇنيادا بۇ

 مىننهتدارلىق ئۇالر شۇڭا. بىلىدۇ ئېنىق نۇقتىنى بۇ بايالر. مۇھتاج تايىنىشقا ياردىمىگه ىالرنىڭباشق

 بۆلىدۇ، كۆڭۈل باشقىالرغا ھۆرمهتلهپ، باشقىالرنى قىلىدۇ، مۇئامىله باشقىالرغا بىلهن تۇيغۇسى

 پهقهت بايالر تقاندا،ئېيى نۇقتىدىن بىر يهنه. قايتۇرىدۇ جاۋاب قىلغانلىرىغا ئۈچۈن ئۆزى باشقىالرنىڭ

 ئورناتقىلى مۇناسىۋهت كىشىلىك بولغان ياخشى بىلهن باشقىالر قىلغاندىال مۇشۇنداق

 قانچه ياردهم ئېرىشىدىغان. بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى ئېرىشكىلى ياردهمگه بولىدىغانلىقىنى،كۆپرهك

 بايلىق ھهمده بولىدۇ، كۆپ شۇنچه پۇلىسىمۇ تاپقان بايالرنىڭ بولسا، كۆپ

 بايلىققا كهلتۈرۈپ قولغا مۇۋهپپهقىيهتنى. ئايلىنىدۇ كه »دهرهخ قۇرۇماس«پادىشاھلىقىدىكى

 بىلىدىغان قايتۇرۇشنى جاۋاب بولۇشنى، مىننهتدار بىر ئاۋۋالقىدهكال يهنه بايالر كىيىن، ئېرىشكهندىن

 يتۇرۇشنىقا جاۋاب ياردىمىگه ئهتراپىدىىكىلهرنىڭ قىلىدۇ، مۇئامىله كىشىلهرگه بىلهن يۈرهك

 قىلغان شۇنداق بايالر. خىسلهت بولىدىغان يىتىلىدۈرگىلى تهسلىكته ناھايىتى بۇ ئۇنتۇمايدۇ،

 كېرهك؟ بولۇشى قانداق كىشىلهر ئىزدهۋاتقان بايلىق يولىدا بايلىق ئىكهن،
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 بايالرنىڭ ئۈچۈن، بېقىش جان ئۆگىنىشى نامراتالرنىڭ
 ئۈچۈندۇر توپالش بايلىق كۆپ تېخىمۇ ئۆگىنىشى

 مهكتهپتىال يالغۇز ئۆگىنىش. كىردى دهۋرىگه يېڭى تىپىدىكى ئۆگىنىش ئاللىقاچان دهۋرىمىز

 نۇرغۇنلىغان.كىردى سىڭىپ تهرهپلىرىگه قايسى ھهر تۇرمۇشنىڭ يهنه قالماستىن، بولۇپ مهۋجۇت

 سىنىپلىرىغا ئۆگىنىش خىل ھهر چىقىرىپ ۋاقىت ئازغىنه بېسىمىدىن خىزمهت جىددى كىشىلهر

   قارىماققا... ئۆگىنىدۇ قاتارلىقالرنى ھهيدهش ماشىنا ئېنگلىزتىلى، كومپيۇتېر، ىتىپتىزىمل

 ئهسلىدىكى ئۆگىنىشنىڭ كىشىلهر بىراق كۆرۈنىدۇ، ئايالنغاندهك مودىغا ئاللىقاچان ئۆگىنىش

 .قالغان ئۇنتۇپ – ئۈچۈنلىكىنى بولۇش باي جهھهتتىن ماددى روھى،– مهنىسىنى
 ئۇالر بولۇپ، ئۈچۈن قېلىش ساقالپ قاچىسىنى تاماق ئۆزىنىڭ پهقهت ئۆگىنىشى نامراتالرنىڭ

 ئۆگىنىش دهۋرده بۇ قىلىۋاتقان تهرهققىي ئۇچقاندهك. قالغان ئۇنتۇپ بولۇشنى باي ئارقىلىق ئۆگىنىش

 قاچىسىنى تاماق پهقهت بىراق،. گهپ چېكىنىدىغان ئارقىغا ئۆگهنمىگهنده بولۇپ، زۆرۈر ناھايىتى

 شۇنىڭ.بولمايدۇ كۆرسهتكىلى تىرىشچانلىقنى بارلىق قىلغاندا ئۆگىنىش ۈچۈنالئ قېلىش ساقالپ

 چۈنكى. بولمايدۇ قالغىلى ساقالپ قاچىسىنىمۇ تاماق تۈگۈل، بولۇش باي ئاخىرىدا بىلهن

 .كېتىدۇ شاللىنىپ بالدۇرال تهرىپىدىن دهۋر كىشىلهر  خالىمايدىغان ئۆگىنىشنى ۋه ئۆزگهرتىش
 ۋاقىت: مهسىلهن تاپىدۇ، باھانىلهرنى نۇرغۇنلىغان دائىم ھهر ىلغانداق ئۆگىنىش نامراتالر

 ئۆگىنىدۇ،چۈنكى تۇتۇپ چىڭ ۋاقىتنى بايالر. دىگهندهك... ئېغىر چارچاش خىزمهتته يىتىشمهيدۇ،

 قاچىسىنى تاماق قىلىشىنىڭ ئۆگىنىش ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر بولۇپ، بار نىشان مهزگىللىك ئوزۇن ئۇالردا

 ئۈچۈن ئېرىشىش بايلىققا كۆپ تېخىمۇ بولۇش، باي بهلكى ئهمهس، ئۈچۈنال قېلىش ساقالپ

 .بىلىدۇ ئىكهنلىكىنى
 روھى يهنه قالماستىن، بولۇپال مىليادېر بىر ئۇ. كارخانىچى داڭلىق تهيۋهنلىك مېڭباڭ چېن

 كهسىپتىكىلهرنى ئوخشاش بولۇپ، مول ناھايىتى قۇرۇلمىسى بىلىم ئۇنىڭ. ناتىق تۇرغان ئۇرغۇپ
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 ئاالھىده ساقاليدىغان مهھكهم ئېسىده سىپىرالرنى- سان تۈرلۈك  ئۇنىڭ. قالدۇرغان هيرانھ

 ھهتتا نوپۇسى، كۆلىمى، يهر دۆلهتنىڭ بۇ ئۇ ھامان، ئاتالغان نامى دۆلهتنىڭ بىر بولۇپ، ئىقتىدارى

 ىنهتىجىلىر بارلىق مېڭباڭنىڭ چېن.بېرهلهيدۇ ئېيتىپ ئۇچۇرالرنى قاتارلىق... سوممىسى سودا

 .كهلگهن خاراكتېرىدىن قهدىرلهشتهك ئۆگىنىشنى ئۇنىڭ
  ئۇ بىراق.پۈتتۈرگهن باشالنغۇچنى پهقهت تۆۋهن، ناھايىتى تارىخى ئوقۇش مېڭباڭنىڭ چېن

 .ئېرىشكهن ئۇنۋانىغا پروفېسسورى ئىشلىرى سودا پهخرىي ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ساينىت ئامېرىكا
 ئېرىشىشى ئۇنۋانىغا پروفېسسورلۇق ئادهمنىڭ ۇب ئىگه مهلۇماتىغا مهكتهپ باشالنغۇچ پهقهت

 ئائىله ۋاقتىدا ياش 15 مېڭباڭ چېن. كهلگهن پهزىلىتىدىن قهدىرلهشتهك ئۆگىنىشنى ئۆمۈر بىر ئۇنىڭ

 12 كۈندۈزى ئۇ. بولغان خىزمهتچى بېرىپ كىتابخانىغا بىر چېكىنىپ ئوقۇشتىن سهۋهبلىك ئهھۋالى

 ئادهتنى ئۆگىنىدىغان كىيىن چۈشكهندىن ئىشتىن بولغاچقا، ئىشلهيدىغان سائهت

 كىتابخانىسىغا ئۇنىڭ دۇكىنى كىتاب زوقىغا، شهخسىي ئۇنىڭ ئوقۇش كىتاب.يىتىلدۈرگهن

 ئادهت ئۆزىگه ئوقۇشنى كىتاب سائهت ئىككى كىيىن چۈشكهندىن ئىشتىن كۈنى ھهر ئۇ.ئايالنغان

 كىتاب يىل سهككىز مىنباڭ چېن قىلغان خىزمهت يىل سهككىز توپتوغرا كىتابخانىدا. قىلغان

 .ئوقۇغان
 كۆپ قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ھاياتتا كىشىلىك: بار قاراش – كۆز بىر مۇنداق مېڭباڭدا چېن

  ئۈنۈملۈك ۋاقىتتىن مۇشۇ. باغلىق ۋاقىتقا بولغان ئونغىچه سهككىزدىن سائهت كهچ ھالالردا

 .اليدۇقىال ئىشالرنى چوڭ كۆپىنچىسى ئادهملهرنىڭ پايدىلىنااليدىغان
 بولۇپال ئادىتى كۈندىلىك ئۇالرنىڭ ئۆگىنىش بولىدۇ، ماھىر ئۆگىنىشكه ھهممىسى بايالرنىڭ

 كىشىلىك ئۇالرنىڭ ئۆگىنىش. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ئېچىش كۆڭۈل خىل بىر يهنه قالماستىن،

 رھه بولمايدۇ،ئهكسىچه بولسا مېخانىكىلىق ۋه پاسسىپ ئۆگىنىش. ئايالنغان بايلىققا ھاياتىدىكى

 قائىدىسىنى ھهركهت يۈرۈش بىر كېلىدىغان ماس ئۆزىگه ئارقىلىق كۈزىتىشى قويۇپ كۆڭۈل ئادهم بىر

 ئۆتكۈر،ئىشالرغا نهزىرى تهسىرى بېرىدىغان كىشىلهرگه بايالرنىڭ. كېرهك چىقىش ئومۇمالشتۇرۇپ
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 جاپالىق رنىڭئۇال ھهممىسى بۇالرنىڭ بولۇپ، توغرا قارىغاندا كىشىلهرگه ئادهتتىكى ھۆكۈمى بولغان

 .كهلگهن ئۆگىنىشىدىن
 كىتاب ۋاقىتلىرىدا بېكار ئۇالر كۆرىدۇ، ياخشى ئهگىشىشنى بايالرغا نامراتالر

 ئۆزىنىڭ ئۇالر. ۋاراقلىمايدۇ تېخىمۇ نى »كىتاب تۈگىمهس« بۇ ئىبارهت ئوقۇمايدۇ،تۇرمۇشتىن

 ھورۇن ئۆزىنىڭ هزهلدىنئ بىراق ياختۇرىدۇ، دۆڭگهشنى باشقىالرغا ۋه جهمئىيهتكه نامراتلىقىنى

 ئىش، قىلىدىغان سهرپ كۈچ بىر ئۆگىنىش نهزىرىده نامراتالرنىڭ. ئويالنمايدۇ قارىتا خاراكتېرىگه

 مهززىسىنى بۇنىڭ ئۇالر بارسىمۇ، ئېلىپ تهربىيىلهش نىسبهتهن ئۇالرغا خهجلهپ پۇل شىركهت

 .قارايدۇ دهپ كهتتى، بولۇپ ئىسراپ ۋاقتىم ئهكسىچه تېتىيالمايدۇ،
 تاماق ئاللىقاچان ئۆزلىرىنى ئۆگىنىۋالسىال، ماھارهتنى بىرهر تهسلىكته ناھايىتى نامراتالر

 مهڭگۈ بايالر ئهمما. خالىمايدۇ قىلىشنى ئۆگىنىش يهنه ده، – قارايدۇ دهپ بولدۇم ئىگه قاچىسىغا

 .ئىلگىرىلهيدۇ تهڭ بىلهن دهۋر ئۆگىنىپ تېخنىكىنى ئىلغار ئهڭ ۋه ئىدىيه ئىلغار ئهڭ
 ئۇ ئادهم، كۆرىدىغان ياخشى قىلىشنى ئۆگىنىش دهل جىياچېڭ لى باي بىرىنچى ئاسىيادىكى

 ئۆگىنىشى بايالرنىڭ جىياچېڭدهك لى. كۈچلهندۈرگهن توختىماستىن ئۆزىنى ئارقىلىق ئۆگىنىش

 ئهڭ ئۆگۈنىشكه نېمىلهرنى ئۆزىنىڭ باسقۇچتا بىر ھهر ئۇالر ئهمهس، قارىغۇالرچه ھهرگىزمۇ

 .بىلىدۇ ئىشلىتىدىغانلىقىنى قانداق   ئۆگهنگهنلىرىنى ئىكهنلىكىنى، قئېھتىياجلى
 قايتا – قايتا ئۆگهنگهنلىرىنى. ئۆگىنىدۇ قويۇپ كۆڭۈل قهتئىينهزهر ئۆگىنىشىدىن نېمه بايالر

 كۈچىگه تۈرتكىلىك تهغدىرىنىڭ ئۆز نهرسىلىرىنى ئۆگهنگهن كهلتۈرۈپ، قولغا ئۈنۈمنى ئىشلىتىپ

 جان نامراتالر ئهكسىچه.ئايالندۇرىدۇ بايلىققا بىلىملهرنى سۇبيېكتىپ ئارقىلىق بۇ. ئايالندۇرىدۇ

 تهرهققىي ئۆگهنگهنلىرىنى بولۇپال ئۆگىنىپ ماھارهتلهرنى بولغان ئېھتىياجلىق ئۈچۈن بېقىش

 دهپ ئىش جاپالىق ناھايىتى ئۆگىنىشنى ئۇالر. قىلىدۇ شۈكرى ئۆتكىنىگه كۈننىڭ ده،– قىلدۇرمايدۇ

 دىگهن نېمه بۇ. بولىدۇ مهجبۇر قىلىشقا ئهمگهكلهرنى جىسمانىي بولغان ئېغىر ناھايىتى قارىغاچقا

 !ھه ئېچىنىشلىق
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 ئۆگىنىدۇ، نهرسىلهرنى بولغان زىيانلىق ھهتتا پايدىسىز، ھهمىشه نامراتالر ئاشۇ بىراق

 قارىغۇغا ددىخۇ ئالدىدا رېئاللىقنىڭ ئۇالر. قاتارلىق ئويناش قىمار قىلىش، ساپا – كهيىپ:مهسىلهن

 ئۆزگهرتهلهيدىغان تهغدىرىنى ئۆز بولغان، پايدىسى ھهقىقىي نىسبهتهن ئۆزلىرىگه ئوخشايدۇ،

 .كۆرهلمهيدۇ ئۇالر نهرسىلهرنى
 ئۆگىنىش ئۈچۈن نېمه چوقۇم. بولمايدۇ ئۆگىنىشكه قارىغۇالرچه ھهرگىزمۇ بولسۇن، ئېسىڭىزده

 كىشىلىك ياكى ئۈچۈنمۇ قېلىش ساقالپ نىقاچىسى تاماق. كېرهك ئايدىڭالشتۇرۇش كېرهكلىكىنى

 ئۈچۈنمۇ؟ بايلىق ھاياتتىكى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ھهقىقىي بىراق بولسىمۇ، كېرىكى تارىخىنىڭ ئوقۇش«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى مېڭباڭ چېن

 لىقىقازىنالماس – قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ئادهمنىڭ بىر» .ئۆگىنىشتۇر ئهمهلىي بولغىنى پايدىلىق

 كهسپى  تولۇقلىغان، قۇرۇلمىسىنى بىلىم ئۆزىنىڭ ۋاقتىدا بوش سىرتقى ئىشتىن ئادهمنىڭ شۇ ئاۋۋال

 تېخنىكىالرنى-ھۈنهر كېرهكلىك ۋاقىتتا مۇۋاپىق ئاندىن باغلىق؛ كۆتۈرگهنلىكىگه يۇقىرى ساپاسىنى

 بولۇش باي بولغان كۈچلۈك مهزگىللىك ئوزۇن بولسا ئاخىرىدا ئهڭ باغلىق؛ ئۆگهنگهنلىكىگه

 گهـشىـنىـئۆگى كىشىنىڭ شۇ بۇئىدىيىنىڭ ۋه يوقلۇقى – بار ئىدىيىسىنىڭ

 .باغلىق قىلمىغانلىقىغا – قىلغان كـىـلـىـچـهكـتـىـي
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 بايالر بېرىدۇ، ئهھمىيهت چىقىمىغا – كىرىم ئۆزىنىڭ نامراتالر
 بېرىدۇ ئهھمىيهت پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىنىڭ

 ئۆزىنىڭ ئىلگىرى جىندوڭ جاڭ لېدىرى باش قوشۇمچه ىرىمۇد باش گورۇھىنىىڭ سۇنىڭ

 ئادهمنىڭ بىر پهزىلهت ئىنسانىي«: قىلغان بايان مۇنداق قاراشىنى – كۆز بولغان پهزىلهتكه ئىنسانىي

 بىر ئۇ بىرلهشتۈرگهنده بىلهن تىجارىتى كارخانىالرنىڭ ئۇنى  نۇقتىسى، تايىنىش جهمئىيهتتىكى

 ئاۋۋال پهزىلهتنى ئىنسانىي‹ .چىقىدۇ ئىپادىلىنىپ سۈپىتىده ۇلىيىتىمهسئ ئىجتىمائىي كارخانىنىڭ

 نىسبهتهن ،كارخانىالرغا قالماسلىقى بولۇپ گهپ قۇرۇق سۆز بۇ  دىگهن ›ئويلىشىش

 ».كېرهك بولۇشى تۇيغۇسى مهسئۇليهتچانلىق
 دىكىكارخانى قىلدى، دېگىنىدهك ئۆزىنىڭ ھهقىقهتهن كىيىن ئېيىتقاندىن بۇالرنى جىندوڭ جاڭ

 قىلىپ ھهۋهس جهلپكارلىقىغا ۋه بىلىمى ئۇنىڭ ئېشىپ، ھۆرمىتى بولغان ئۇنىڭغا كىشىلهرنىڭمۇ

 .بولدى ماختايدىغان تېخىمۇ پهزىلىتىنى ئىنسانىي ئۇنىڭ قالماستىن،
 ئهھمىيهت پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىنىڭ رىقابىتىده بايلىق بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 ئۇالر. مۈجمهل چۈشهنچىسى كىشىلهرنىڭ نۇرغۇنلىغان نۇقتىدا بۇ بىراق. ھىممۇ ناھايىتى بېرىش

 كىرىمىنى بۆلىدۇ،ئۆزىنىڭ كۆڭۈل چىقىمىغىال – كىرىم ئۆزىنىڭ بىلهن ئهستايىدىللىق ناھايىتى

 بىر ئهخالقنى ۋه پهزىلهت ئىنسانىي ھهتتا تاللىمايدۇ، ۋاسته ئۇالر ئۈچۈن، كۆتۈرۈش يۇقىرى تېخىمۇ

 پېتىپ ئورىسىغا نامراتلىقنىڭ ھامان يهنىال ئايالنسىمۇ بايغا ئادهملهر بۇنداق. قويىدۇ رىپقاي چهتكه

 .قالىدۇ
 يۇقىرى پايدىسىنى تىجهپ تېخىمۇ چىقىمىنى ئۆزىنىڭ بولۇپ، سودىگىرى بوياق ماي بىر

 خىل بۇ. ئۆگىنىۋاپتۇ ئۇسۇلىنى ياساش بوياق ماي ساختا قهلهندهردىن كونا ئۈچۈن،بىر كۆتۈرۈش

 بوتقىسى دهرىخى سىر ئاندىن ئايالندۇرۇپ، بوتقىغا قاينىتىپ يوپۇرمىقىنى دهرىخى سىر ئۇسۇلدا

 .ئىدى ئاددى ناھايىتى بولۇپ، پۈتىدىغان ئارالشتۇرۋهتسىال سىرنى ھهقىقىي مىقداردىكى ئاز بىلهن



 

    

 9 باپ ئىككىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 110

WWW.UYHQT.COM 

 ئوخشاش ناھايىتى بوياق ماي ھهقىقىي بىلهن بوياق ماي ساختا چىققان ياسىلىپ بۇنداق

 بۇخىل بولسا، كهمچىلىكى بىردىنبىر. پهرقلهندۈرهتتى تهسته ناھايىتى ئهھلىلىرىمۇ بولۇپ،كهسىپ

 ئۆزگىرىپ تىزالسۈپىتى ناھايىتى قالسا، سېتىلمايال بولمايىتتى، ساقلىغىلى ئوزۇن سىرنى ساختا

 .ئايلىناتتى ئهخلهتكه
 خىل بۇ ئۆزىنىڭ بولۇپ، شالخۇ ناھايىتى كىيىن ئۆگىنىۋالغاندىن ماھارهتنى بۇ سودىگىرى ماي

 سۆز – گهپ ھېچقانداق قىلىپ شۇنداق. ئويالپتۇ كېتىدىغانلىقىنى بولۇپ باي چوقۇم ئۇسۇلدا

 سىر ھهقىقىي يۈزتۇڭ نهچچه ئېلىپ پۇلىسىنى جۇغالنما كۆپرهك يېرىمدىن ئۆزىنىڭ قىلماستىن

 قاينىتىپتۇ، بوتقىسى سىردهرىخى تۇڭ يۈز نهچچه يوپۇرمىقىدىن دهرىخى سىر ھهمده سېتىۋاپتۇ،

 .بوپتۇ ساتماقچى ئارالشتۇرۇپ بوتقىالرنى بۇ بىلهن سىر ھهقىقىي ئاندىن
 بوياقنى ماي ھهقىقىي ئۇ بولغاندا، تهكشۈرمهكچى بوياقنى ماي سودىگهرلهر كهلگهن سىرتتىن

 ۇرۇنب ئىشتىن سودىگهر بۇ بولغاندا، سېتىۋالماقچى بولۇپ رازى تهرهپ قارشى. كۆرسىتىپتۇ چىقىرىپ

 .تهمىنلهپتۇ تهرهپنى قارشى بىلهن بوياقالر ماي ساختا قويغان تهييارالپ
 سودىگهرنۇرغۇن بۇ قانائهتلهنگهن ناھايىتى كىيىن، بولغاندىن غهلبىلىك سودا قېتىملىق بىرىنچى

 ياساشقا بوياق ماي ساختا پۇلىسىنى بارلىق ئۆزىنىڭ قايتىپ ئۆيىگه ئۇ قىلىپ شۇنداق. ئاپتۇ پايدا

 .بوپتۇ ساتماقچى چىقىپ ئهپ سىرتقا يهنه كىيىن بولغاندىن ئىشلهپ ىتىپ،ئىشل
 خېرىدارالرغا بوياقالرنى ماي ھهقىقىي سودىگهر بۇ ئوخشاشال، قېتىمقىغا بىرىنچى قېتىممۇ بۇ

 تهمىنلهپ خېرىدارغا بوياقالرنى ماي ساختا ئاندىن كىيىن ئۆتكهندىن تهكشۈرۈشتىن كۆرسىتىپ

 بايقاپ تهگگنلىكىنى قولى باشقىالرنىڭ پېچهتلىرىگه بوياق ماي خېرىدار بۇكىھال. بوپتۇ بهرمهكچى

 بىر بواللمىغانلىقىنى، تهييارلىنىپ تېخى پۇلنىڭ كۆرسىتىپ باھانه ده، – چۈشۈپتۇ گۇمان كۆڭلىگه

 كىيىن ئۆتكهندىن كۈن نهچچه بىر. ئېيتىپتۇ كېلىدىغانلىقىنى ئالغىلى مال كىيىن كۈندىن نهچچه

 بوياقالرنىڭ ماي ئۆتۈپ ۋاقىت ئاي بىر قىلىپ شۇنداق. سۆرهپتۇ ئارقىغا تېپىپ باھانه يهنه خېرىدار

 .قاپتۇ ئهمهلدىن تهبئىيال سودىمۇ بۇ. كېتىپتۇ پۇراپ سېسىق ئۆزگىرىپ، سۈپىتى
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 ئېسىنى ئاندىن سودىگهر ئۇ ۋاقىتتا بۇ. جاكارالپتۇ بولغانلىقىنى ۋهيران ۋاقىتتا بۇ سودىگهر

 سودىگهر بولغان ۋهيران بىر تىلهمچىنىڭ قېرى ئۇ ئۆگهتكهن ياساشنى بوياق ساختا هئۆزىگ تېپىپ،

 .ئويالپتۇ ئىكهنلىكىنى
 ئىنسانىي ئۆزىنىڭ ئهكسىچه بۆلۈپ، كۆڭۈل كىرىمىگىال ئۆزىنىڭ پهقهت سودىگهر ھېكايىدىكى

 دهپ دىيااليمهنئال خېرىدارنى بىلهن مال ساختا چاغالپ ئهقىللىق ئۆزىنى. قارىغان سهل پهزىلىتىگه

 نهرسىدىن ھهممه بولۇشىنى، ۋهيران ئۆزىنىڭ ئاخىرىدا كهلمهي، كارغا ئهقلى نهتىجىده ئويلىغان،

 .چىقارغان كهلتۈرۈپ مېڭىشىنى يولىدا تىلهمچىنىڭ قېرى ئايرىلىپ،
 ئورا ئۆزىگه –ئۆز« يوقىتىشى پهزىلىتىنى ئىنسانىي سهمىمىيهتسىزلىكى، بۇنداق سودىگهرلهرنىڭ

 بىر مۇنداق بىزگه ئهھۋالى ئېچىنىشلىق تىلهمچىنىڭ قېرى ۋه ئۇ. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ »كوالش

 بايالردىن ھهقىقىي ئېرىشمهكچى، بايلىققا قازىنىپ مۇۋهپپهقىيهت ئهگهر: بېرىدۇ ئېيتىپ قائىدىنى

 الپۇلغى. كېرهك بۆلۈشىمىز كۆڭۈل پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىمىزنىڭ ئاۋۋال چوقۇم بولساق بولماقچى

 ئۆزىنىڭ ئۇچرايدۇ، نهپرىتىگه باشقىالرنىڭ ئادهم قارايدىغان سهل پهزىلهتكه ئىنسانىي بۆلۈپ كۆڭۈل

 .قىلىدۇ ۋهيران ئۆزىنى ئاخىرىدا ئۇچرىتىپ، تهسىرگه مهنبىيىبى بايلىق
 كۆرۈپ، ئهخمهق باشقىالرنى ئۇالر. كۆپ كىشىلهر ئوخشاش سودىگهرگه بۇ تۇرمۇشتا، رېئال

 ئۈچۈن، تومپايتىش تېخىمۇ يانچۇقىنى ئۆزىنىڭ. قارايدۇ دهپ ئادهم ئهقىللىق ئهڭ ىدۇنيادىك ئۆزىنى

 كۆڭۈللۈك ئاق. قىلىدۇ ئاسىيلىق خىسلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىنىڭ ھهمىشه تۈزۈپ پىالن كۆڭلىده ئۇالر

 بايلىق كىشىلهر بۇنداق تاپىدۇ، پۇل ئالداپ كىشىلهرنى ھهركىتىده ئهمهلىي ئورنىۋېلىپ، نىقابىغا

 تۇرالىسۇن؟ مهزمۇت قانداقمۇ يولىدا
 ئۆزىنىڭ ئۇالر بولىدۇ، پوزىتسىيهده ئوخشىمايدىغان بايالر ھهقىقىي نىسبهتهن، بۇنىڭغا

 چۈشىنىدۇ، كېرهكلىكىنى جۇغلىنىشى ئۈستىگه پهزىلهت ئىنسانىي ۋه ئهخالق چوقۇم بايلىقىنىڭ

 بۇ پهقهت. بۆلىدۇ كۆڭۈل پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزىنىڭ ۋاقىتتا بىر بىلهن تېپىش پۇل ئۈچۈن شۇنىڭ

 .ئېرىشهلهيدۇ تهرهققىياتقا مهزگىللىك ئوزۇن بايلىقال كهلتۈرگهن قولغا ئارقىلىق ئۇسۇل خىل
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 نىڭ »ئهسۋابلىرى ئېلېكتىر سوڭشىيا« شىركهت ھالقىغان دۆلهت داڭلىق ياپونيىدىكى

  شۇنداق ئهنه شىڭجىجۇ ياسوڭشى ئاتالغان دهپ »پىرى تىجارهت« تهرىپىدىن قۇرغۇچىسى،كىشىلهر

 .بايدۇر بېرىدىغان ئهھمىيهت پهزىلهتكه ئىنسانىي
. كهلگهن دۇنياغا ئائىلىده ھاللىق بىر ياپونىيهدىكى يىلى – 1894 جىجۇ شىڭ سوڭشىيا

 ۋهيران تىجارهتته دادىسى شۇغۇللىنىدىغان بىلهن سودىسى گۈرۈچ ۋاقتىدا ياش بهش ئۇ ھالبۇكى

 .بولغان تاپماقچى يولى ھاياتلىق ئۆزىگه ئايرىلىپ يۇرتىدىن ىلهرئائىلىدىك پۈتكۈل بولۇپ،
 تۆتىنچى مهكتهپنىڭ باشالنغۇچ شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىرگهن ياشقا ئون ئهمدىال يىلى – 1904

 بېرىپ دۇكىنىغا چوغدان گوڭتىيهن ھهم بولغان، مهجبۇر چېكىنىشكه ئوقۇشتىن ئوقۇۋاتقاندا يىللىقىدا

 دۇكىنى چوغدان ۋاقىتتا يهتمىگهن يىلغا بىر ھالبۇكى. قامدىغان نىتۇرمۇشى بولۇپ خىزمهتچى

 ئاستىدا، تونۇشتۇرۇشى خوجايىنىنىىڭ دۇكان ئارقىدىن.قالغان تاقىلىپ بولمىغاچقا سهمىمىي سودىدا

 دۇكان  بۇ. قىلغان خىزمهت بېرىپ غا »دۇكىنى ۋېلسىپىت ئهۋالد بهشىنچى« شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 شۇڭا ئىدى، كۈچلۈك ئادهمگهرچىلىكى بولۇپ، بار ئېپى ناھايىتى تىجارهتكه خوجايىنىنىڭ

 تهسىرى خوجايىنىنىڭ دۇكان بۇ شىڭجىجۇ سوڭشىيا. ئىدى ياخشى ناھايىتى سودىسىمۇ دۇكاننىڭ

 ئۆزىنى دائىم ئۇ چوڭقۇرالپتۇ، بارغانسىرى تونۇشى بولغان خىسلهتكه ئىنسانىي ئاستىدا

 چوقۇم ئادهمده بىر كېرهك، بولۇش سودىگهر رۇسدۇ بىر«: ئۆزىگه-ئۆز ئىلھامالندۇرۇپ

 .دىگهن» ...كېرهك بولۇشى ئادهمگهرچىلىك ۋه بىلىش ئهخالق،ئۆزىنى

 
 شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىچىك بولغاچقا، چىدايدىغان جاپاغا ۋه زېرهك ئهستايىدىل، خىزمهتته

 ئوغۇل بىركىچىك هنهي قىلىدىغان خىزمهت دۇكاندا بۇ. ئېرىشىپتۇ مۇئهييهنلهشتۈرىشىگه خوجايىننىڭ

 ناھايىتى ئۇنى ۋه جىجۇ سوڭشىياشىڭ خوجايىن ئىدى، ئهقىللىق زېرهك، ناھايىتى ئۇمۇ بولۇپ، باال

 .قهدىرلهيىتتى
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 بايقىلىپ تهرىپىدىن خوجايىن ھهمده ئوغرىالپتۇ، پۇلىنى خوجايىننىڭ باال ئوغۇل بۇ كۈنى بىر

 تۇتۇپ، كۆزده دۇرۇسلۇقىنى تونۇغان ىنىخاتالىق ۋه تىرىشچانلىقى خىزمهتتىكى ئۇنىڭ. قاپتۇ

 خوجايىننىڭ باال ئوغرىلىغان پۇل. قىپتۇ قارار بېرىشنى پۇرسهت ئۇنىڭغا قېتىم بىر يهنه خوجايىن

 تىرىشىپ يهنه ئۇ كىيىن. تهسىرلىنىپتۇ ناھايىتى كۆڭلىده كۆرۈپ بوشاتمىغانلىقىنى ئىشتىن ئۆزىنى

 بىلهن بۇنىڭ كهپتۇ، باشالپ خېرىدارالرنى يېڭى نۇرغۇن يهنه دۇكانغا قالماستىن، قىلىپال خىزمهت

 .بوپتۇ ياخشى بۇرۇنقىدىنمۇ سودىسى دۇكاننىڭ

 
 مۇۋهپپهقىيهت بىر شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئاستىدا، تهسىرى سودىگهرنىڭ بىر مۇشۇنداق دهل

 خىسلهت ئىنسانىي بولغان ياخشى ئامىلنىڭ ئاساسى ئهڭ تېگىشلىك بولۇشقا سودىگهرده  قازانغان

 .قىپتۇ ھېس ئىكهنلىكىنى

 
 پهزىلهتنى ئىنسانىي چوقۇم بايالر ھهقىقىي ئالدىدا، خىسلهتنىڭ ئىنسانىي ۋه پۇل

 كۆڭۈل خىسلهتكه ئىنسانىي بولۇش، ئادهم ئاۋۋال بولۇشتا باي تېپىپ پۇل ئۇالر چۈنكى.تالاليدۇ

 ئىنسانىي ئهگهر.بىلىدۇ كېلىدىغانلىقىنى ئۆزلۈكىدىن بايلىقنىڭمۇ بىلهن بۇنىڭ الزىملىقىنى، بۆلۈش

 .بولمايدۇ قازانغىلى غهلبه ئىشتا قانداق ھهر ئۆگىنهلمىگهنده، خىسلهتنىمۇ

 
 پهرقىنى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر دوستالرنىڭ كىيىن، ئوقۇغاندىن بايانالرنى بۇ

 بولسا بۆلىدۇ،بايالر كۆڭۈل چىقىمىغا – كىرىم ئۆزىنىڭ نامراتالر: ئىشىنىمىز چۈشىنىۋالغانلىقىغا

 نامراتالر يولىدا بولغاچقا،بايلىق مۇشۇنداق دهل. ياشايدۇ بىلهن خىسلىتى ئىنسانىي ئۆزىنىڭ

 بايالر ئهكسىچه بارىدۇ، باشالپ ئاغزىغا گۆر ئۆزىنى ئاخىرىدا تارلىشىپ، يول ماڭغانسىرى

 .بارىدۇ يولغا چوڭ بارىدىغان ئېلىپ كانىغا بايلىق ئاخىرىدا كېڭىيىپ، يول ماڭغانسىرى
 الر،ـتـدوس انـقـۈۋاتـۆلـب كۆڭۈل چىقىمغىال – كىرىم پهقهت ئۈچۈن شۇنىڭ



 

    

 9 باپ ئىككىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 114

WWW.UYHQT.COM 

 قويمايسىلهر؟ پهزىلىتىگه ئىنسانىي ئۆزهڭالرنىڭ ئېتىبارىڭالرنى– دېققهت قاـشـىـمـېـن

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
  تقىممه  ئۇنىڭدىنمۇ خىسلهتنىڭ ئىنسانىي ئىكهنلىكىنى،ئهمما قىممهتلىك پۇلنىڭ بايالر

 ئىنسانىي بولغان بىباھا قىمىتى ئۈچۈن پۇل بولغان قىممهتلىك ھهرگىزمۇ ئۇالر. بىلىدۇ ئىكهنلىكىنى

 ھهر پۇل قالغاندا، ئايرىلىپ خىسلىتىدىن ئىنسانىي ئۆزىنىڭ ئۇالر چۈنكى. يوقاتمايدۇ خىسلىتىنى

 ئۆزىنىڭ لىقنىڭباي ئىكهنلىكىنى، ۋاقىتلىق پهقهت تهقدىردىمۇ بولغان كۆپ ۋه قىممهتلىك قانچه

 .بىلىدۇ بارىدىغانلىقىنى يوقىلىپ ئهگىشىپ يوقىلىشىغا خىسلىتىنىڭ ئىنسانىي
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 بايالر بېرىدۇ، ئهھمىيهت پهرققىال قىلغاندا ئىش نامراتالر
 قوغلىشىدۇ بولۇشنى ئۈنۈملۈك قىلغاندا ئىش

 لمايدۇ،بو ئوخشاش پوزىتسىيىسى قىلىشتىكى ئىشالرنى ئوخشىمىغان كىشىلهرنىڭ ئوخشىمىغان

 قىلىپ ئادهتتىكىچه. چىقىدۇ كېلىپ نهتىجه ئوخشىمىغان ئىشالردا بىلهن بۇنىڭ

 تۈگىتىپ بالدۇر ئىشنى ئۇالر پاسسىپ، ناھايىتى پوزىتسىيىسى قىلىش ئىش ئېيىتقاندا،نامراتالرنىڭ

 ۇالرئ شۇڭا. ئوياليدۇ قايتىشنى ئۆيگه تۈگىتىپال ئىشنى قېلىشنى، تىجهپ بالدۇرراق كۈچىنى ئۆزىنىڭ

 بېرىپ،ئهقهللىي ئهھمىيهت پهرققىال پهقهت. قىلىدۇ تالمان – ئالمان ھهمىشه قىلغاندا ئىش

 ئىپادىنىڭ قوغلىشىدىغان ئۈنۈم نامراتالردا. قىلىدۇ سادىر سهۋهنلىكلهرنىمۇ يىتهلمهسلىكتهك تهلهپكىمۇ

 .ئهمهس مۇمكىن تېخىمۇ بولۇشى
 ئۆزىنىڭ ئۇالر ئوخشىمايدۇ، تۈپتىن پوزىتسىيىسى قىلىشتىكى ئىش بايالرنىڭ ئهكسىچه

 تهلهپ قاتتىق ئۆزىگه ھهمىشه بولغاچقا، پوزىتسىيىسىده ئۈمىدۋارلىق نىسبهتهن كهلگۈسىگه

 ئۇالر چۈنكى. بېرىدۇ ئهھمىيهت ھالقىالرغىچه كىچىك ئهڭ قوغلىشىپ، ئۈنۈمىنى قويىدۇ،ئىشنىڭ

 ئېرىشكىلى تهرهققىياتقا ۋه شئىلگىرىله مهزگىللىك ئوزۇن ئاندىن قىلغاندىال شۇنداق پهقهت

 .بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى
 ھهقىقهتهن» .ئالىسهن شۇنى تېرىساڭ نېمه«: يېزىلغان مۇنداق ئىبارىلهرده ھېكىمهتلىك

 قىلغاندا ئىش. ئېرىشىمىز تهرخهمهككه تېرىساق تهرخهمهك ئالىمىز، كاۋا تېرىساق شۇنداق،كاۋا

 ئهگهر قالىدۇ؛ بولۇپ يوق دېگۈچىلىكى ۋاي نهتىجىنىڭمۇ ئېرىشىدىغان قوغالشقاندا، پهرقنىال پهقهت

 ئېرىشكىلى نهتىجىگه پهخرلهندۈرىدىغان ئادهمنى ئۇنداقتا قوغالشساق، ئۈنۈمنى قىلغاندا ئىش

 .بولىدۇ
 ئۇالرنىڭ بولساق، قارايدىغان بايالرغا ئۆتكهن ھازىرغىچه – قهدىمدىن ۋهچهتئهللهرده جۇڭگو

 ئۈنۈمنى قىلمىغانلىقىنى؛ئهكسىچه ئىش ئۇچىدىال قۇلىنىڭ غلىشىپقو پهرق ھېچكىمنىڭ ئارىسىدا
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 پاسسىپ ھهرگىزمۇ نىسبهتهن ئىشالرغا تىرىشقانلىقىنى؛ قىلىشقا ياخشى ئهڭ ھهربىرئىشنى قوغلىشىپ،

 .كۈرىمىز بولمىغانلىقىنى پوزىتسىيىده
 قىلىشنى ىياخش ئهڭ ئىشالرنى ۋوردۈن. سام قۇرغۇچىسى بازىرىنىڭ تالال ۋورمات ئامېرىكا

 .ۋهكىلى بايالرنىڭ قوغلىشىدىغان ئۈنۈم ئوياليدىغان،
 دۇنياغا بازاردا كىچىك بىر شىتاتىدىكى ئاركانساس ئامېرىكا يىلى – 1918ۋوردۈن. سام

 پۇرات– پارچه باشالپ ۋاقتىدىن ياش 7 ۋوردۈن. سام بولمىغاچقا، ياخشى ئهھۋالى ئائىله. كهلگهن

 تېپىپ پۇللىرىنى پارچه تايىنىپ تارقىتىشقا گېزىت ۋه يهتكۈزۈش تسۈ. باشاليدۇ قىلىشقا ئىشالرنى

 .ساتىدۇ بېقىپ كهپتهر ۋه توشقان يهنه خهجلهيدۇ،
 مۇئامىلىسى بولغان ئامراق،باشقىالرغا ئوقۇشقا كىتاب ئهمگهكچان،  ئانىسى ۋوردۈننىڭ.سام

 ۋۇجۇدىدىكى انىسىنىڭئ بولۇپ، ئايال ساددا – ئاددى چىداملىق، جاپاغا قىلغاندا ئىش قىزغىن،

 كىيىنكى ئۇنىڭ كۆرسىتىپ، تهسىر چوڭقۇر قهلبىگه ۋوردۈننىڭ. سام سۈپهتلهر ئېسىل بۇ

 .سالغان ئاساس ئۈچۈن مۇۋهپپهقىيىتى
 بۇيىچه پهنلىرى ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ مىسسۇرى ۋوردۈن. سام ياشلىق 18 يىلى– 1936

. ئالىدۇ ئۈستىگه ئۆز رهئىسلىكىنى ئۇيۇشمىسىنىڭ چىالرئوقۇغۇ مهكتهپ ھهمده ئوقۇيدۇ، باكالۋىرلىقتا

 ۋاقىتلىرىدىن سىرتقى دهرستىن ۋوردۈن. سام بولمىغاچقا، ياخشى شارائىتى ئىقتىسادىي ئائىلىسىنىڭ

 – ئىشىك ئۆينىڭ بىر  ئۇ ئىدى،شۇڭا كېرهك تېپىشى پۇلىنى ئوقۇش ئىشلهپ پايدىلىنىپ

 .تاپىدۇ خىزمهت سىراليدىغان دېرىزىلىرىنى
 ئىش بۇ سىراليدىغان. قىلىدۇ سىرچىلىق كۈن نهچچه بىر بىلهن ئىشچانلىق ۋوردۈن. سام

 تامغا بىر ئىشىك بولغان سىرالپ ئهمدىال بېرىپ يۈز كېلىشمهسلىك تۇراتتى،بىراق ئالدىدا پۈتۈش

 بۇنى ۋوردۈن. سام. قالىدۇ چىقىپ ئىزلىرى سىرنىڭ تامغا تۇرغان ئاپئاق ده،– كېتىدۇ ئۆرۈلۈپ

 قانداقال بىراق.باشاليدۇ سۇۋاشقا بىلهن سۇۋالغۇ ئىزىنى قالغان چىقىپ سىر تامنىڭ دهرھال رۈپكۆ

 ئوخشاش رهڭگىنى بۆلىكىنىڭ باشقا بىلهن بۆلىكى قالغان چىقىپ ئىزى سىر تامنىڭ سۇۋىمىسۇن،
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 پۈتكۈل چوقۇم كهلسه، توغرا قىلىشقا ئوخشاش رهڭگىنى بۆلىكىنىڭ بارلىق تامنىڭ ئهگهر. قىاللمايدۇ

. سام ئوياليدىغان بولۇشنى ئۈنۈملۈك قىلغاندا ئىش.ئىدى كېرهك چىقىش سىرالپ قايتىدىن تامنى

 سېتىۋېلىش پۇلغا نهدىكى سۇۋالغۇنى بىراق قىپتۇ، قارار چىقىشنى سىرالپ قايتىدىن تامنى ۋوردۈن

 كېرهك؟
 ئالدىن هققىنىھ ئىش  چۈشهندۈرۈپ، ئهھۋالنى ئېگىسىگه ئۆي ئامالسىزلىقتىن ۋوردۈن. سام

 ئۆي. ئېيتىپتۇ سېتىۋالدىغانىقىنى سۇۋالغۇ ئىشلىتىدىغان سىرالشقا بېرىپ ئۆزىنىڭ تۇرۇشنى، بېرىپ

 تاپقان ئىشلهپ سهن قىلساق بۇنداق«: چۈشىنهلمهي كىيىن ئاڭلىغاندىن تهلپىنى ئۇنىڭ ئىگىسى

 .دهپتۇ» !قالىسهن تارتىپ زىيان سهن ئاشىدۇ؟ قانچىلىك يهنه پۇلدىن
   قىلغان پهقهت مهن. كهتمىدىم ئويالپ كۆپ بۇنچه مهن«: ئاھاڭدا قهتئىي ۋوردۈن .سام

 .دهپتۇ» !خالىمايمهن بولۇشىنى نۇقساننىڭ ئىشىمدا ھهرقانداق
 تهسىرلىىپ، قاتتىق روھىدىن قوغلىشىدىغان ئۈنۈم بۇنداق ۋوردۈننىڭ. سام ئىگىسى ئۆي

 ئۇ قىلىپ شۇنداق. ئىشىنىپتۇ لىقىغاقازىنااليدىغان نهتىجه چوقۇم بۇياشنىڭ ئالدىدىكى

 ھهمده بېرىپتۇ ياردهم ئىقتىسادىي تاماملىشىغا مهكتهپنى ئالىي ۋوردۈننىڭ. سام ئىككىلهنمهستىن

 .بېرىپتۇ نىكاھالپ ۋوردۈنغا. سام قىزىنى ئۆزىنىڭ
 اتوغر ۋاقتىغا باشالنغان ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا ئىككىنچى پۈتتۈرۈشى مهكتهپنى ئالىي ۋوردۈننىڭ.سام

 ۋهزىپه ھهربىي ئهتىرىتىده ئاخبارات ئارمىيىسى قۇرۇقلۇق ھهمده قاتنىشىپتۇ ئارمىيهگه ئۇ كېلىپ،

 ئېلىپ قهرز پۇل قېيىنئاتىسىدىن قايتىپ يۇرتىغا ۋوردۈن. سام كىيىن ئاخىرالشقاندىن ئۇرۇش. ئۆتهپتۇ

 باھا ش،سېتىۋېلى مال ۋوردۈن سام جهريانىدا، ئېچىش دۇكان. ئېچىپتۇ دۇكان كىچىك بىر

 سېتىش پارچه سېتىش، زهنجىرسىمان ھهمده چۈشىىۋاپتۇ ئىشالرنى قاتارلىق سېتىش بېكىتىش،

 بازىرىدا سېتىش پارچه ۋاقىتتا ئهينى. كۆرۈپتۇ پايدىسىنى ئهمهلىي ۋه تهرىپى پايدىلىق قاتارلىقالرنىڭ

 بۇ بىراق بولسىمۇ، شىركهتلهربولغان كۆلهملهشكهن قهدهر بىر قاتارلىق جىبلىن كهيمهت،

 بازارالرغا – يېزا كىچىك بولۇپ، مهركهزلهشكهن شهھهرلهرگه چوڭ نىشانى بازار شىركهتلهرنىڭ
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 .ئىدى مۇئامىلىده سوغۇق نىسبهتهن
 قولغا خېرىدارالرنى بازارالردىكى كىچىك. بايقاپتۇ پۇرسىتىنى سودا بۇنىڭدىن ۋوردۈن. سام

 نى »قىلىش كاپالهتلىك بولۇشقا رازى ش،سېتى باھادا تۆۋهن« ۋوردۈن. سام ئۈچۈن، كهلتۈرۈش

 ۋودۈن سام ئۈچۈن، ئاشۇرۇش ئهمهلگه قارارنى بۇ. تىكلهپتۇ قىلىپ قىبىلنامىسى تىجارهت كارخانىنىڭ

 بىلهن خىزمهتچىلىرى ئامبارنى كونا ئالغان ئىجاره.  قىپتۇ سهرپ قۇۋۋىتىنى – زېھنى بارلىق ئۆزىنىڭ

 تۆۋهن ئهڭ چىقىمنى ۋه تهننهرخ قىپتۇ، تهتقىق ساقالشنى مال باھادا تۆۋهن ئۆزگهرتىپتۇ، بىرلىكته

 .ساپتۇ ئاساس ئۈچۈن بولۇشى راۋان تىجارىتىنىڭ چۈشۈرۈپ، چهككه
 ۋه سۈپىتى مهھسۇالت بىراق بولسىمۇ، چۈشۈرگهن تهننهرخىنى ئۇالرمهھسۇالتنىڭ گهرچه

 زور تېخىمۇ ۋوردۈن. سام غانقوغلىشىدى ئۈنۈمنى. تۆۋهنلىمهپتۇ ئهگىشىپ بۇنىڭغا سۈپىتى مۇالزىمهت

 تهمىنلهشتىن تاۋارالرنى باھالىق تۆۋهن خېرىدارالرغا ئۈچۈن ئېرىشىش بايلىققا ۋه مۇۋهپپهقىيهت

 كېرهكلىكىنى قاندۇرۇش تولۇق تهلپىنى بولغان سۈپىتىگه مهھسۇالت خېرىدارالرنىڭ يهنه سىرت،

 تىزال ناھايىتى كۆلىمى نىڭدۇكان كىچىك ئارقىلىق قىلىش تىجارهت قويۇپ كۆڭۈل. بىلهتتى

 سۈپهتلىك يۇقىرى باھالىق تۆۋهن ئاڭالپ، نامىنى بۇدۇكاننىڭ خېرىدارالر نۇرغۇنلىغان كېڭىيىپتۇ،

 .بوپتۇ كېلىدىغان ئۈچۈن سېتىۋېلىش مهھسۇالتالرنى
 يىلدىن يهتته ئېچىپتۇ، بازىرىنى تالال مالالر تۈرلۈك ۋورمات تۇنجى ۋوردۈن. سام يىلى،– 1962

 بۇ ۋوردۈن.سام قوغلىشىدىغان ئۈنۈمنى. قۇرۇپتۇ شىركىتىنى مالالر تۈرلۈك ۋورمات كىيىن

 بېرىپ، ئېلىپ ئىسالھات توختاۋسىز نىسبهتهن كارخانىغا قالماي، قانائهتلىنىپ نهتىجىلهردىن

 – 20. چىقىپتۇ ئورۇنغا يىتهكچى بازىرىدىكى سېتىش پارچه ئامېرىكىنىڭ سۈرئهتته تىز ناھايىتى

 ئهڭ دۇنيادىكى كېڭىيىپ كۆلهمده – كهڭ ۋورمات يىللىرىغىچه– 80 يىللىرىدىن – 70 ئهسىرنىڭ

 .ئايلىنىپتۇ كارخانىسىغا سېتىش پارچه چوڭ
 بازىرى تالال ،1702 دۇكىنى زهنجىرسىمان ئاچقان ئامېرىكىدا ۋورماتنىڭ كۈنده، بۈگۈنكى

 »تالالبازىرى رايونى بازار« ،479 بازارلىرى تالال ساقلىنىۋاتقان دا »كۇلۇبى سام« بولۇپ،952
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 سېتىش زهنجىرسىمان جايدا 1088 سىرتىدا دۆلهت باشقا ئۇنىڭدىن. 20 بازىرى مالالر ئارالشما

 نى»ئىمپىرىيىسى سودا ۋورمات« كۆلهمدىكى چوڭ  بىرلىشىپ بازارالر بۇ بولۇپ، بار دۇكىنى

 .ئايالنغان جهمهتكه باي بىرىنچى دۇنيادىكى جهمهتىمۇ ۋورمات ھهمده شهكىللهندۈرگهن،
 ئايالنغان ماگناتقا زور غايهت بازىرىدىكى سېتىش پارچه ئامېرىكا پۈتكۈل بالىدىن بىرئادهتتىكى

 زور ناھايىتى سهۋهب،ئۇنىڭ كهلتۈرهلىشىدىكى قولغا نهتىجىلهرنى پارالق بۇنداق ۋوردۈننىڭ. سام

 .لغانبو بولغانلىقىدىن روھىنىڭ كهلتۈرۈشتهك قولغا ئۈنۈمنى  دهرىجىده
 ئىش سهپلهپ – ئهپلهپ قوغلىشىپ، پهرقنى پهقهت قىلغاندا ئىش سام ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 پۈتكۈل ئىشلىتىپ پۇللىرىنى تاپقان ئىشلهپ ئۆزىنىڭ يهنه ئۇ ئۇنداقتا قوغالشمىسا، ئۈنۈمنى قىلسا،

 ئىگىسىنىڭ ئۆي يهنه بوالمتى؟ئۇ كهلتۈرمهكچى قولغا بولۇشىنى بىردهك رهڭگىنىڭ تام سۇۋاپ، تامنى

 كهسكىن ناھايىتى رىقابهت يهنه ئۇ ياردىمىگهئېرىشهلهمتى؟ ئىقتىسادىي كىيىنكى ۋه قىلىشىغا ئېتىراپ

 ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ چىقىپ، كۆتۈرۈپ باش بازىرىدىن سېتىش پارچه بولغان

 ئاشۇراالمتى؟
 ئىش سهپلهپ – ئهپلهپ ان،قوغلىشىدىغ پهرقنى پهقهت قىلغاندا ئىش. »ياق« ئهلۋهتته جاۋاب

 مۇمكىن كهلتۈرهلىشى قولغا نهتىجىنى قالدۇرارلىق ھهيران يولىدا بايلىق ئادهمنىڭ قىلىدىغان

 .ئهمهس مۇمكىن ئېچىلىشىمۇ قاراپ ئۇنىڭغا ئىشىكىنىڭ بايلىق ئهمهس،
 قىممىتىنىڭ ھايات كىشىلىك قوغلىشىش ئۈنۈمنى قىلغاندا ئىش بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 تهرهققىياتىنىڭ كارخانا بىر قوغلىشىش ئۈنۈمنى قىلغاندا ئىش ئوخشاشال. ئىپادىسى هلمۇكهمم

 شىركهت شىركىتىنىڭ خهيئېر »ماركا بىرىنچى سايمانلىرىدىكى ئېلېكتىر ئائىله جۇڭگو«. ئاساسى

 ئېشىپ خىلدىكى بۇ دهل. ئىبارهتتۇر تىن »كېتىش ئېشىپ قوغلىشىش، ئۈنۈمنى« مهدهنىيىتى

 دۆلهت شىركىتىدىن توڭالتقۇ بىر ئادهتىكى خهيئېر بولغاچقا روھ قوغلىشىشتهك نىچۈشۈش،ئۈنۈم

 .ئايلىنالىغان كارخانىغا داڭلىق سىرتىغا – ئىچى
 قىلغاندا ئىش چوقۇم بولسۇن، كارخانا ياكى شهخىس يولىدىكى بايلىق ئۈچۈن، شۇنىڭ
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 چوقۇم قىلغاندىال ارقشۇند. كېرهك قىلىش مۇكهممهل تىرىشىپ ئىشالرنى قوغلىشىش، ئۈنۈمنى

 .سۇنىدۇ قول قاراپ بىزگه ئىالھى بايلىق

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ھالقىشنى ئادهتتىكىدىن بولۇپ ئاالھىده ئىشتا ھهرقانداق ئۇ نېمه؟ دىگهن كېتىش ئېشىپ

 داقىلغان ئىش ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ ئويلىمايدۇ، بولۇشنى ئادهتتىكىدهك ئهزهلدىن بايالر. كۆرسىتىدۇ

 ھهرگىزمۇ يهتمىگۈچه نىشانغا. ئوياليدۇ كېتىشنى ھالقىپ ئادهتتىكىدىن قىلىشنى، مۇكهممهل ئهڭ

 .ئاشۇرىدۇ ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئاخىرىدا توختىماي،
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 ناھايىتى ۋاقىتنى بايالر قىلىدۇ، ئىسراپ ۋاقىتنى نامراتالر
 قهدىرلهيدۇ

 :بار ھېكايهت ھېكىمهتلىك بىر مۇنداق
 كۆپ ناھايىتى باينىڭ ۋاقىت. ئىدى بار ئادهم باي بىر ئىسىملىك ۋاقىت دۆلهتته بىر هدىمكىق

 ئۆسۈملۈكلهرگه ۋه زىرائهت ھهرخىل ئېتىزلىرى بولۇپ،بىپايان بار ھايۋاناتلىرى باشقا ۋه قۇشلىرى ئۆي

 كۈمۈش – ئالتۇن ھهرخىل قاماشتۇرىدىغان كۆزىنى ئادهمنىڭ ساندۇقى چوڭ ئۇنىڭ. ئىدى تولغان

. ئىدى تولغان لىق ئاشلىققا ئىسكىالتى ئاشلىق ، بويۇمالرغا قىممهتلىك باشقا ۋه بويۇملىرى زىننهت

 .ئىدى بايلىقى چوڭ ئهڭ ئۇنىڭ بۇ بولۇپ، بار ۋاقتى نۇرغۇن ئۇنىڭ مۇھىمى ئهڭ
 يېقىنالرغا – يىراق نامى ئۇنىڭ بولغاچقا، باي ناھايىتى كۆپ، بۇنچه بايلىقى باينىڭ ۋاقىت

 شهۋكىتىنى باينىڭ ۋاقىت. ئاڭالپتۇ تهرىپىنى ئۇنىڭ كىشىلهرمۇ چهتئهللهردىكى ارقىلىپتۇ،ھهتتات

 ھهر ئۈچۈن، بېقىش بىلىپ ئىكهنلىكىنى قانچىلىك بايلىقىنىڭ رىۋايهتلهردىكىدهك ئۇنىڭ ۋه كۆرۈش

 دۆلىتىگه ئۆز ئاندىن كېلىدىكهن، قىلىشقا زىيارهت ئۇنى  ئارتىسالر ۋه بايالر، دۆلهتلهردىكى قايسى

 .بېرىدىكهن ئېيتىپ كهچۈرىدىغانلىقىنى تۇرمۇش قانداق ئۇنىڭ كىشىلهرگه قايتىپ
 بۆلۈپ نامراتالرغا بايلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ ھهمىشه بولۇپ، سېخى ناھايىتى باي ۋاقىت

 بىر بىلهن خۇرسىنىش ئىكهنلىكىگه ئادهم سېخى ئهڭ دۇنيادىكى باينىڭ ۋاقىت نامراتالر.بېرىدىكهن

 سۈرۈپ ھوزۇرۇنى سېخىلىقنىڭ بۇ ۋه. بهھىرلىنىدىكهن خاتىرجهم سېخىلىقىدىن تتا،ئۇنىڭۋاقى

 .كۈتىدىكهن قۇتقۇزۇشىنى قېتىم بىر يهنه باينىڭ ۋاقىت كىيىنال بولغاندىن
 ئهۋهتىپ ئهلچى قهبىله بىر بىرىده كۈنلهرنىڭ شۇنداق.ئۆتۈپتۇ يىلالر نۇرغۇن قىلىپ شۇنداق

 بۇ سىلهر«: ئۇنىڭغا ئاقساقىلى قهبىله ماڭىدىغاندا ئهلچىلهر. بوپتۇ اقچىقىلم زىيارهت باينى ۋاقىت

 قايتىپ كېرهك، كۆرۈشۈڭالر ئۇنى بىلهن كۆزۈڭالر ئۆز چوقۇم بارغاندا دۆلىتىگه باينىڭ ۋاقىت قېتىم

 ياكى ئىكهنلىكى سېخى باي، رىۋايهتلهردىكىدهك ئۇنىڭ بىزگه چوقۇم كىيىن كهلگهندىن
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 .دهپتۇ» .الزىم بېرىشىڭالر ئېيتىپ ئهمهسلىكىنى
 يول كۈن نهچچه ھهم ئاتلىنىپتۇ، سهپىرىگه ئىزدهش باينى ۋاقىت ئېلىپ رۇخسهت ئهلچىلهر

. ئىكهن پهسلى قىش دۆلهتنىڭ بۇ چاغ كهلگهن ئۇالر. كهپتۇ يىتىپ دۆلىتىگه باينىڭ ۋاقىت يۈرۈپ

 ۋاقىت جايدا بۇ«: ئۇنىڭدىن ئۇچرىتىپتۇ،ھهم بوۋاينى جۇل – جۇل كىيىملىرى ئۇرۇق، بىر ئهلچىلهر

 دهپ »بىرهمسىز؟ ئېيتىپ ئىكهنلىكىنى نهده ئۇنىڭ بولسا بار ئهگهر بارمۇ؟ باي بىر ئىسىملىك

 كىشىلهر كىرىڭالر، شهھهرگه سىلهر جايدا، مۇشۇ دهل ۋاقىت بار،«: ئاڭالپ بۇنى بوۋاي. سوراپتۇ

 .دهپتۇ» .بېرىدۇ ئېيتىپ سىلهرگه
 كۆرۈش باينى ۋاقىت مهخسۇس چهتئهلدىن بىز«: ىشىلهرگهك  كىرىپ شهھهرگه ئهلچىلهر

 بىلهن ئادهم سۈپهت ئىالھى بۇ بىز. باردى يىتىپ قهبىلىمىزگه بىزنىڭ نامى ئۇنىڭ كهلدۇق، ئۈچۈن

 قېرىنداشلىرىمىزغا ئىزلىرىنى – ئىش ئۇنىڭ كىيىن بارغاندىن قايتىپ تهقهززا، كۆرۈشۈشكه

 دهپتۇ »تۇرامدۇ؟ جايدا مۇشۇ ئۇ.يهتكۈزىمىز
 كىشىلهر بېرىپتۇ، ئالدىغا ئهلچىلهرنىڭ چىقىپ سۇغۇرۇلۇپ توپتىن قهلهندهر قېرى بىر ۋاقىتتا بۇ

 ئالدىدىكى كۆز ئهلچىلهر.دهپتۇ» .شۇ مۇشۇ دهل بوۋاي ۋاقىت ئىزدهۋاتقان سىلهر«: كۆرسىتىپ ئۇنى

 .قاپتۇ ئىشهنمهيال كۆزلىرىگه كۆرۈپ قهلهندهرنى بۇ
 .دهپتۇ»شۇمۇ؟ بوۋاي ۋاقىت  ئادهم بۇ ئهجىبا« :ھالدا گۇمانالنغان ئۇالر

 دۇنيادىكى ھازىر ئىدىم،بىراق ئادهم باي ئهڭ مهن ئىلگىرى بولىمهن، باي ۋاقىت مهن شۇنداق«

 .ھالدا ئۈمۈدسىزلهنگهن بوۋاي دهپتۇ-،»قالدىم ئايلىنىپ ئادهمگه نامرات ئهڭ
 قايتىپ دۆلىتىمىزگه بىز بۇنداقتا«: ھالدا ئوڭايسىزالنغان ئهلچىلهر كۆرگهن بۇنى

 .سوراپتۇ دهپ »نېمهدهيمىز؟ قېرىنداشلىرىمىزغا
. بولمايدۇ قىلىشقا ئىسراپ ھهرگىز ۋاقىتنى  ئېيتىڭالر، ئۇالرغا كىيىن بارغاندىن قايتىپ سىلهر«

 بىلمىگهچكه ئاسراشنى بايلىقىنى ئۆزۈمنىڭ قىلغاچقا، ئىسراپ زىياده ھهددىدىن ۋاقىتنى دهل مهن

 .دهپتۇ شۇنداق تهلهپپۇزدا قىلغان پۇشايمان قهلهندهر قېرى».قالدىم كۈنگه بۈگۈنكى
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 ۋاقىتقا ۋه مۈلۈك – مال نۇرغۇنلىغان بولۇپ، باي ناھايىتى ئهسلىده بوۋاي ۋاقىت ھېكايهتتىكى

 .بىلمهيدۇ باشقۇرۇشنى ئاسراشنى، بايلىقىنى ئۆزىنىڭ باي ۋاقىت بىراق ئىدى، ئىگه
 ھهممه ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئۇسۇل خىل بۇ. قىلىدۇ لىكبهتخهج زىياده ھهددىدىن ئهكسىچه

 بايدىن تارقالغان يىراقالرغا شۆھرىتى – شان چىقىرىپ، كهلتۈرۈپ قېلىشىنى ئايرىلىپ نهرسىسىدىن

 ئىشىنىمىزكى، شۇنىڭغا بىز. بولغان سهۋهپ قېلىشىغا ئايلىنىپ قهلهندهرگه سهرگهردان كوچىدىكى

 سايىسىدىن نامراتلىقنىڭ چوقۇم نامراتالرمۇ ئاشۇ تايانغان زۇشىغاقۇتقۇ بوۋاينىڭ ۋاقىت ۋاقىتتا ئهينى

 .قۇتۇاللمىغان
 قانچىلىك ئادهمنىڭ بىر. بار ھېكمهت دهيدىغان »قىممهت ئالتۇندىن ۋاقىت« بىزده

 .باغلىق پوزىتسىيىسىگه تۇتقان ۋاقىتقا ئۇنىڭ ئېرىشىشى بايلىققا نهتىجه،قانچىلىك
 ۋه بوۋاي ۋاقىت ھېكايىدىكى يۇقارقى. تاشلىۋېتىدۇ اقىتمۇۋ ئادهمنى تاشلىۋهتكهن ۋاقىتنى

 .ھېسابلىنىدۇ ئۈلگىسى تىپىك كىشىلهرنىڭ مۇشۇنداق دهل نامراتالر
 مۇۋاپىق ۋاقىتتىن پهقهت بار، بايلىق بۇ ئىبارهت ۋاقىتتىن قولىدا بىرىمىزنىڭ ھهر ئهمهلىيهتته

 مهيلى. بولىدۇ مهنپهئهتلهنگىلى ئۇنىڭدىن ياراتقىلى، بايلىق كۆپ تېخىمۇ ئاندىن پايدىالنغاندىال

 ئوخشىمايدىغان بىراق ئىگه، ۋاقىتقا سائهت 24 ئوخشاشال كۈنده بىر بولسۇن، بايالر ياكى نامراتالر

 ئۈنۈملۈك ۋاقىتتىن ھهمىشه ئۇالر قىاللمايدۇ، ھېس قىممىتىنى بايلىقنىڭ بۇ ئهزهلدىن نامراتالر يېرى

 .پايدىالنمايدۇ
 تۇرىدۇ؛ قاراپ تىنسىز – ئۈن كېتىشىگه ئۆتۈپ ئالدىدىن كۆز يدۇ،ۋاقىتنىڭقارا سهل ئۇنىڭغا

 ۋاقىتتىن مىنۇت بىر ھهر بولىدىغان پايدىلىنىشقا قهدىرلهيدۇ، ئالتۇندهك ۋاقىتنى بايالر ئهمما

 چهكسىز ھاياتنىڭ چهكلىك تىرىشىپ بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن پايدىلىنىدۇ، بارىچه كۈچىنىڭ

 .ۇرىدۇئاش ئهمهلگه قىممىتىنى
 يىل نهچچه 200. قهدىرلىگهن ناھايىتى ۋاقىتنى ئادهم باي بىر قانداق ھهر ئۆتكهن تارىختا

 ھهركىتىنىڭ مۇستهقىللىق ئوقهتچى، ئامېرىكىلىق ۋاقىتتا، بولمىغان مۇستهقىل تېخى ئامېرىكا بۇرۇن
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 ۋاقىتتا هينىئ ئهسىرىده ناملىق »يولى بايلىق« ئۆزىنىڭ فرانكىلىن بولغان بىرى رهھبهرلىرىدىن

 ئالتۇن – ۋاقىت« يهنى قالدۇرغان، يېزىپ سۆزنى ئهقىليه جۈمله ئىككى تارقالغان ئامېرىكىدا

 قهتئىي ئهقىدىگه خىل بۇ ھاياتىدا ئۆز فرانكىلىنمۇ».دىمهكتۇر ھايات – ۋاقىت« ۋه» .دىمهكتۇر

 .قىلغان ئهمهل
 چوڭ كىتابخانا گهرچه. اچقانئ كىتابخانا قېشىغا گېزىتخانىنىڭ بىر ۋاقتىدا ياش فرانكىلىن

 پايدىلىنىپ ۋاقتىدىن ئۆز بولسا ئۆزى قاراتقان، دۇكانغا يالالپ ئادهمنى بىر ئۇ بولمىسىمۇ،

 .بولغان ئالدىراش بىلهن ئىشالر باشقا ياكى قىلغان ئۆگىنىش كىتابخانىدا
 يېقىن هتكهسائ بىر ئالدىدا جاھازىسىنىڭ كىتاب كىلىپ، سېتىۋالغىلى كىتاب ياش بىر كۈنى بىر

 كىتابخانا ئېلىپ كىتابنى بىر چىقىرىپ قارار تهسلىكته ناھايىتى كىيىن، تۇرغاندىن ئىككىلىنىپ

 »پۇل؟ قانچه كىتاب بۇ«: سوراپتۇ خىزمهتچىسىدىن
 ».دولالر بىر«: بېرىپتۇ جاۋاب كۆتۈرۈپ بېشىنى كىتابخاناخىزمهتچىسى

 .شىپتۇتالى باھا يىگىت بۇ »بوالمدۇ؟ بهرسىڭىز ئهرزانراق«
 دولالر، 1 باھاسى بېكىتىلگهن كىتابنىڭ بۇ كهچۈرۈڭ،«: بىلهن كهسكىنلىك خادىمى كىتابخانا

 .دهپتۇ» .بولمايدۇ قىلىشقا ئهرزان يهنه
 ئهپهندىم فرانكىلىن خوجايىنىڭالر سىلهرنىڭ«: سوراپتۇ يهنه يىگىت ياش كىيىن ئازدىن بىر

 »بارمۇ؟
 كىتابخانا دهپتۇ» .خالىمايدۇ قىلىشىنى دهخلى رنىڭباشقىال قىلىۋاتىدۇ، خىزمهت ھازىر ئۇ«

 .خادىمى
 خادىمى كىتابخانا تۇرۇپتۇ، چىڭ كۆرۈشۈشته بىلهن ئهپهندى فرانكىلىن يىگىت بىراق

 .چاقىرىپتۇ ئهپهندىنى فرانكىلىن ئامالسىزلىقتىن
 ئهڭ ڭكىتابنى بۇ ئهپهندىم، فرانكىلىن«: ئېچىپ ئېغىز كۆرۈپال ئهپهندىنى فرانكىلىن يىگىت

 .سوراپتۇ دهپ »پۇل؟ قانچه باھاسى تۆۋهن
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 ».سىنىت 25 دولالر 1«: دهپتۇ ئويالنماستىنال قاراپ باھاسىغا كىتابنىڭ فرانكىلىن
 .دهپتۇ» .ئىدى دىگهن دولالر 1 بايا خادىمىڭىز سىزنىڭ«: چۈشهنمهستىن يىگىت

 ۋاقتىمنى قىلىپ كاشىال خىزمىتىمگه مېنىڭ سىز بىراق توغرا،«: بېرىپ جاۋاب فرانكىلىن

 .دهپتۇ» .كهتمهيدۇ ئارتۇق تۆلىسىڭىز كۆپ سىنىتنى 25 ئۈچۈن ئالدىڭىز،بۇنىڭ
: سوراپتۇ يهنه ده، – ئويالپتۇ دهپ قىلىۋاتىدۇ چاقچاق فرانكىلىن ئاڭالپ بۇنى يىگىت

 »پۇل؟ قانچه ھازىر باھاسى كىتابنىڭ ئۇنداقتا،بۇ«
 .بىلهن ىككهسكىنل فرانكىلىن دهپتۇ» .سىنىت 50دولالر 1«

 1 تېخى بايا سىز ئۆرلىدى؟ سىنىتقا 50 دولالر 1 قىلىپ قانداق«: بولۇپ ھهيران يىگىت
 .دهپتۇ »ئىدىڭىزغۇ؟ دىگهن سىنىت 25دولالر

 دولالر 1 باھاسى توختالغان ھازىرقى كىتابنىڭ بىراق توغرا،«: ئاھاڭدا قهتئىي فرانكىلىن

 .دهپتۇ» .سىنىت20
 قايىتماقچى ئېلىپ كىتابنى بېرىپ پۇلنى ئويالپ، دهپ ›تۇبېسىپ نهس بۈگۈن مېنى‹ يىگىت

 ئاگاھالندۇرۇش سهمىمىي بىر سىزگه مهن تۇرۇڭ، توختاپ«: چاقىرتىپ ئۇنى بولغاندا،فرانكىلىن

 خهتلهرنى جۈمله ئىككى ھېلىقى مۇقاۋىسىغا كىتابنىڭ سېتىۋالغان يىگىت ھهم. دهپتۇ» .بهرمهكچى

 ».دىمهكتۇر ئالتۇن – ۋاقىت ر،دىمهكتۇ ھايات – ۋاقىت«: يېزىپتۇ
 باھا تاالشقانسىرى باھاسىنى سېتىۋالغاندا نهرسه قارىشىچه، ئادهملهرنىڭ ئادهتتىكى

 باھاسى تاالشقانسىرى باھا ئهكسىچه يولۇققاندا ئىشقا بۇنداق فرانكىلىن چۈشىدۇ،ھالبۇكى

 ئۆستۈرۈشتىكى باھانى فرانكىلىننىڭ بىراق قالدۇرىدۇ، ھهيران ئادهمنى ھهقىقهتهن بۇ. ئۆرلىگهن

 ۋاقتىنى خىزمهت ئۇنىڭ ئۈچۈن تالىشىش باھا يىگىت ياش يهنى يىتهرلىك، ناھايىتى ئاساسى

 ۋاقىت بۇ كهتكهن ئىگهللىنىپ تهرىپىدىن باشقىالر قارىشىچه فرانكىلىننىڭ بىراق ئىگهللىگهن،

 .قىممهتلىك ناھايىتى
 قىلماڭ، ئىسراپ ۋاقىتنى ئۇنداقتا مسىز؟سۆيه ھاياتنى سىز«:دىگهن مۇنداق ئىلگىرى فرانكىلىن
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 ئېڭى قهدىرلهش ۋاقىتنى مۇشۇنداق دهل» .ماتېرىيال قىلدىغان تهشكىل ھاياتنى ئۇ چۈنكى

 فرانكىلىن ئۈچۈن، شۇنىڭ دهل. چىققان كىلىپ ھادىسه قىزىقارلىق ھېكايىدىكى يۇقارقى بولغاچقا،

 .ياراتقان بايلىقالرنى نبولغا ئامالسىز مۆلچهرلهشكه ھاياتىدا چهكلىك ئۆزىنىڭ
 بۇ خهجلىۋهتسىڭىز، ئارتۇق مونى بىر ئۈچۈن سېتىۋېلىش كۆكتات جىڭ بىر سىز دوستۇم،ئهگهر

 پىشۇرمىسىڭىز، ئىچىڭىزنى ئۈچۈن بۇنىڭ سىز ئۆتسه بېكار كۈنىڭىز بىر بىراق قىلسا؛ بىئارام سىزنى

 .ھېسابلىنىسىز قىلغان تهپهككۇر نامراتالرچه تىپىك سىز ئۇنداقتا
 مۇئامىلىسى تىپىك قىلغان ۋاقىتقا نامراتالرنىڭ دهل قىلىشىڭىز مۇئامىله بۇنداق ۋاقىتقا سىزنىڭ

 .ئهمهس مۇمكىن قۇتۇلۇشىڭىز نامراتلىقتىن مهڭگۈ سىزنىڭ بولسا بۇنداق ھېسابلىنىدۇ، بولۇپ
 ھاياتقا كىشىلىك باياشات ئهگهر. تاپقان تهركىب ۋاقىتالردىن ئازغىنه ھاياتى بىرئادهمنىڭ ھهر

 بىلهن ۋاقىت قهدىرلىشىمىز، سېكونتقىچه بىر مىنۇت، بىر ھاياتتىكى ئۇنداقتا بولساق، ئېرىشمهكچى

 ئۇنىڭغا باشقۇرۇشقا، ئۇنى پايدىلىنىشقا، ۋاقىتتىن ھهمده. كېرهك چۈشۈشىمىز مۇسابىقىگه

 داقشۇن پهقهت. كېرهك بولۇشىمىز خوجايىنى بولۇپ،ۋاقىتنىڭ ماھىر قىلىشقا قوماندانلىق

 .بولىدۇ بارغىلى يىتىپ نۇقتىسىغا مۇۋاپىقهيهت ئاۋۋال ھهممىدىن يولىدا بولۇش باي قىلغاندىال،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
  ئۇالر. قالىدۇ بولۇپ ئارتۇقچه بهزىده ھهتتا يارىمايدۇ، پۇلغا ۋاقىت نىسبهتهن نامراتالرغا

 تاپالىشى پۇل كۆپ ئادهمنىڭ بۇنداق. يدۇبىلمه پايدىلىنىشنى قانداق پهيتلهردىن زېرىكىشلىك

 پۇرسهتنى نۇرغۇن بولىدىغان باي ئۈچۈن بىلمىگىنى پايدىلىنىشنى ۋاقىتتىن چۈنكى. ئهمهس مۇمكىن

 ۋاقىتنى چوقۇم ،ئىشنى بولساق ئۆزگهرتمهكچى ھالىتىمىزنى نامرات شۇڭا. قويىدۇ كهتكۈزۈپ

 .كېرهك باشلىشىمىز قهدىرلهشتىن
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 بىلهن پۇل بايالر خهجلىۋىتىدۇ، سىالبول پۇل نامراتالر
 بېيىتىدۇ مېڭىسىنى

 كۆرۈپ كىنو يهپ، تاماق بىرلىكته بىز كۈن نهچچه بىر بۇ چىقتى، مائاشىم مېنىڭ بۈگۈن«

 »!قىلىمهن مېھمان مهن ئوينىۋااليلى، ياخشىراق
 شهكلىمۇ سىرتقى قويدۇم، كۆرۈپ بىرنى يانفوندىن  چىققان يېڭى مهن«

 قولۇمدا مېنىڭ بىراق بولسىمۇ، قىممهت سهل باھاسى گهرچه. تولۇقكهن ىرىمۇكۆركهم،ئىقتىدارل

 ».ياخشى ئويلىشىۋاتىمهن،كىرىمىممۇ سېتىۋېلىشنى ئۇنى ئهته شۇڭا بار، پۇل ئېشىنچا ئازراق
 بېرىپ پۇلى تۇرمۇش ئازراق ماڭا ئاۋۋال قالدى، بولۇپ قىسقا ئازراق قولۇم بولۇپ ئاخىرى ئاي«

 ».بېرىمهن قايتۇرۇپ تارقىتىلغاندا مائاشىم ايلىقئ كىيىنكى تۇرۇڭ،
.......... 

 قىلىۋاتقان گهپ ئېنىقكى. تۇرىدۇ ئۇچراپ دائىم تۇرمۇشىمىزدا بىزنىڭ دىئالوگالر خىلدىكى بۇ

 ئۆزىنىڭ ئۇالر. دۇر»ئايلىقچىالر« تۇرىدىغان ئۇچراپ دائىم تۇرمۇشىمىزدا بىزنىڭ پىرسوناژالر باش

 كۈندىلىك قاتارلىق كۈلۈش-ئويناپ ئىچىش، – يهپ مائاشىنى يلىقئا تاپقان تارتىپ جاپا

  ئويالپ ئهزهلدىن قىممىتىنى كىلهلهيدىغان ئېلىپ ئۆزىگه پۇلالرنىڭ بۇ قىلىپ، سهرپ ئىستىمالغا

 .باقمايدۇ
 قولدا گهرچه. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ بولۇشىنى بهركهتسىز پۇلنىڭ ئىستىمال پىالنسىز خىلدىكى بۇ

. ئۆزگهرمهيدۇ ھالىتى نامراتلىق بىلهن شۇنىڭ تۈگهيدۇ، خهجلىنىپ تىزال اھايىتىن بولسىمۇ پۇل

  قىلىدۇ، بهتخهجلىك ناھايىتى يېرىمىدا ئالدىنقى ئاينىڭ ھهمىشه »ئايلىقچىالر« ئۈچۈن شۇنىڭ

 جىددى.  بولىدۇ مهجبۇر قا »تۇتۇش روزا ئىچىده ئويناپ، ھېيىت تېشىدا« يېرىمىدا كىيىنكى

 بۇنداق. ئۇرۇنىدۇ ئېلىشقا قهرز قاتراپ تهرهپكه ھهممه ئۇالر بولغاندا، الزىم پۇل رىپبې يۈز ئهھۋال

 .ئېرىشهلمهيدۇ پۇرسىتىگه كهچۈرۈش تۇرمۇش باياشات قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۆمۈر بىر كىشىلهر
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 مهسىلىسىمۇ خهجلهش جايالرغا ئورۇنلۇق ئهڭ چوقۇم پۇلنى بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 پۇل شۇنچه بولسا پۇلى قانچه ھهمىشه نامراتالر: ئايالندى پهرقىگه نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر

 ئۆزىنى ئۆگىنىپ توختىماستىن تولۇقالشقا، قۇرۇلمىسىنى بىلىم بولسىال پۇل بايالر بىراق خهجلهيدۇ؛

 تۇرمۇش كۈندىلىك ئويناشتهك ئىچىپ، – يهپ ئۇالر. قىلىدۇ سهرپ مۇكهممهللهشتۈرۈشكه

 بوشاشتۇرۇپ سېلىشنى مهبلهغ بولغان ئۆزىگه ئهزهلدىن ئهمما قىلىدۇ، ئىنچىكه ناھايىتى لىرىنىچىقىم

 سهۋىيىسىنى بىلىم ۋه ئىقتىدارى ئۆزىنىڭ چۈشىنىدۇكى،پهقهت چوڭقۇر شۇنى ئۇالر چۈنكى. قويمايدۇ

 .بولىدۇ كهلتۈرگىلى قولغا بايلىقنى كۆپ تېخىمۇ ئاندىن كۆتۈرگهندىال، يۇقىرى
 مهبلهغ بىر بولسا بايالر ئهمما ئىستىمالچى، بىر پهقهتال نامراتالر ئېيىتقاندا، ىلىپق ئاددى

 ).ئۆزى دهل ئوبيېكتى سېلىش مهبلهغ چوڭ ئهڭ( سالغۇچى
 ئۆزىنىڭ پۇلنى دهل ئېنجۈن فهن مۇدىرى باش گورۇھىنىڭ باشقۇرۇش مهبلهغ سىنتې شهندۇڭ

 توختىماستىن ماھىر، سېلىشقا مهبلهغ ئۆزىگه خهجلهيدىغان، ئۈچۈن تولۇقالش قۇرۇلمىسىنى بىلىم

 .ۋهكىلى تىپىك بايالرنىڭ ئۆگىنىدىغان
 بولۇپ، كۆپ سىڭىللىرى – ئىنى ئائىلىسىده ئېنجۈننىڭ فهن توغۇلغان جىنمېڭدا شهندۇڭ

 ئۈچۈن، لىتىشـنىكـىـي ىـنـىـيۈك ئىقتىسادىي ئائىلىسىنىڭ. ئىدى جاپالىق ناھايىتى تۇرمۇشى

 .كهلگهن جىنهنگه يالغۇز ئۆزى جىنمېڭدىن ئېنجۈن فهن كىرگهن ياشقا 19 ىالئهمد يىلى،– 1989
 ھېچقانداق ئۈستىگه ئۇنىڭ بولۇپ، ئىگه سهۋىيىسىگه مهدهنىيهت ئوتتۇرا تولۇق پهقهت

. تاپالمايدۇ خىزمهت ھېچقانداق دهسلهپته ئېنجۈن فهن بىلمىگهچكه، ماھارهتلهرنى تېخنىكىلىق

 ھهر ئۇ.تاپىدۇ خىزمىتى توشۇش مال مهيدانىدا توشۇش مال يول تۆمۈر ئۇ كىيىن، ۋاقىتتىن بىرئاز

 ناھايىتى پۇل تاپقان بىراق بولسىمۇ، جاپالىق ناھايىتى خىزمهت. ياتاتتى كهچ تۇرۇپ سهھهر كۈنى

 .قامدايىتتى ئاران تۇرمۇشىنى ئۆزىنىڭ بولۇپ، ئاز
 قهتئىيلىك ناھايىتى يهنىال ۇئ بىراق بولسىمۇ، جاپالىق ناھايىتى تۇرمۇشى جىنهندىكى گهرچه

 تىرىشقانداچوقۇم ۋه ئۆگهنگهنده ئىزچىل تايىنىپ ئۆزىگه پهقهت ئۇ داۋامالشتۇرغان، بىلهن
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 .ئىشهنگهن بولىدىغانىقىغا كۈنىنىڭ بىر قازىنىدىغان مۇۋهپپهقىيهت
 خىزمهتچى كهسپىگه كىچهك – كىيىم بىر تۇيۇقسىز ئۇ جهريانىدا، خىزمىتى توشۇش مال

 كىسىش – تىكىش كىيىم سائهتلىك بىر ئىلكىده قىزىقىش ئۇ. قاپتۇ كۆرۈپ ئېالنىنى قىلىش تهكلىپ

 ئهزهلدىن گهرچه. تۇغۇلۇپتۇ قىزىقىش چوڭقۇر نىسبهتهن كهسىپكه بۇ ئۇنىڭدا ده، -  ئاڭالپتۇ دهرسنى

 شكىسى كىچهك – كىيىم ئېنجۈن فهن بىراق بولسىمۇ، باقمىغان ئۆگىنىپ بىلىملهرنى جهھهتتىكى بۇ

 ئىكهن قىاللىغان باشقىالر« قىلىپ، ھېس ئىكهنلىكىنى ئاددى ۋه قىزىقارلىق ناھايىتى تىكىشنىڭ –

 .ئويالپتۇ دىگهنلهرنى» .قىالاليمهن مهنمۇ
  ھۈنهر ئاۋۋال يهنى. ئۆتۈپتۇ ھهركهتكه ئهمهلىي ئېنجۈن فهن كىيىن، بولغاندىن پهيدا ئوي بۇ

 ئېلىپ پۇللىرىنى جۇغلىغان قىلىپ ئىقتىساد بۇيان يىلدىن ميېرى ئۆزىنىڭ ھهم.تىزىملىتىپتۇ ئۆگىنىشكه

 .ئۆگىنىپتۇ اليىھهلهشنى كىچهك – كىيىم بېرىپ كادىرالرئىنىستىتۇتىغا شهندۇڭ
 تېخنىكىسىنى تىكىش كىيىم جايدا ئۇ ئېنجۈن فهن ئارقىلىق ئىزدىنىش ۋه ئۆگىنىش توختىماستىن

 ھهمده چۈشىنىپتۇ چوڭقۇرالپ بىلىملهرنى هسپىيك يهنه باشقا، ئۇنىڭدىن. ئۆگىنىپتۇ سىستېمىلىق

 ئوقۇتقۇچىسىنىڭ بىلهن ئاكتىپلىق يهنه ئۇ. بىلىۋاپتۇ ئىشلىرىنى مۇناسىۋهتلىك سىنىپىنىڭ تهربىيلهش

 .بېرىپتۇ ياردهملىشىپ ئىشلىرىغا چاپالش ۋاراقچىلىرىنى تهشۋىقات ئېالن قىلىش، تازلىق
 تىگىشلىك ئۆگىنىشكه كۈنده 40 قىلىپ رپسه ۋاقىت كۈن 20 ئېنجۈن فهن قىلىپ شۇنداق

 مهكتىپىنىڭ باشالنغۇچ يهنشهن جىنهن ئېنجۈن فهن كىيىن ئۇنىڭدىن. ئۆگىنىۋاپتۇ بىلىملهرنى بولغان

 ئېنجۈننىڭ فهن ھالبۇكى. باشالپتۇ كۇرسىنى تىككۈچىلىك ئۆزىنىڭ ئېلىپ ئىجارىگه بىرسىنىپىنى

 15 ئۇ بولمىغاچقا، تهجىرىبىسى ئوقۇتۇش. تۇبولماپ كۆڭۈلدىكىدهك دهرسى سائهتلىك بىرىنچى

 دهرستىن سائهتلىك بىرىنچى.بوپتۇ سۆزلهپ دهرسنى سائهتلىك ئىككى قىلىپ سهرپ ۋاقىت مىنۇت

 ئهمدىال چىقىپ مۇنبهرگه قېتىم بىرىنچى.قىپتۇ تهلهپ چېكىنىشنى بهسته – بهس ئوقۇغۇچىالر كىيىنال

  زهربه ئېغىر بىر بۇ ئېيىتقاندا نىسبهتهن ئېنجۈنگه فهن باشلىغان پىالنىنى تىكلهش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ

 .ھېسابلىناتتى
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 تهكرار ئوقۇتقۇچىدىن بىلهن تىرىشچانلىق ئۇ. كهچمهپتۇ ۋاز سهۋهبلىك بۇ ئېنجۈن فهن بىراق

 پۇللىرىغا پارچه يىغقان تىجهپ يهنه  ۋاقىتتا، بىر بىلهن تولۇقالش بىلىملىرىنى ئۆزىنىڭ ئۆگىنىپ

 »ئادهمگه قويغان كۆڭۈل ئالهمده، يوق ئىش قىيىن«. سېتىۋاپتۇ كىتابالرنى تئائى ئوقۇتۇشقا

 .ئېرىشىپتۇ ئېلىشىغا قارىشى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاخىرى دهرسى ئۇنىڭ دىگهندهك،
 بىرلىكته بىلهن ئوقۇغۇچىسى نهچچه بىر ئۆزىنىڭ ئېنجۈن فهن كىرگهن ياشقا 21 يىلى – 1991

 تىكىش كىيىم. قۇرۇپتۇ زاۋۇتىنى كىچهك – كىيىم نىڭئۆزى بىلهن ماشىنىسى تىكىش دانه 3

 ناھايىتى سودىسى زاۋۇتنىڭ بولغاچقا، يۇقىرى تهلهپ قويۇلىدىغان سۈپهتكه ۋه ياخشى تېخنىكىسى

 .توپالپتۇ جۇغالنمىسىنى كاپىتال دهسلهپكى ئۆزىنىڭ ئېنجۈن فهن بولۇپ، ياخشى
 يهنه بىرگه بىلهن كۆتۈرۈش يۇقىرى ۇتېخىم سهۋىيىسىنى مۇالزىمهت كهسپىدىكى كىچهك– كىيىم

 ھهمده ئۆگىنىپتۇ، بىلىملهرنىمۇ جهھهتلهردىكى بوستانلىق – باغۇ تهشۋىقات،-ئېالن ئېنجۈن فهن

 شىركىتى ئورمانچىلىق – باغ شىركىتى، ئېالن بولۇپ كىيىن – ئىلگىرى ئارقىلىق تهكشۈرۈش بازار

 .قۇرۇپتۇ قاتارلىقالرنى
 ئازالپتۇ،بىراق بارغانسىرى ۋاقىتلىرىمۇ بېكار ئېنجۈننىڭ فهن گىشىپئه چوڭىيىشىغا ئىگىلىكىنىڭ

 بىلىم ئۆزىنىڭ بىلهن تىرىشچانلىق ئىزچىل ئهكسىچه.قالماپتۇ ئۇنتۇپ ئۆگىنىشنى ئهزهلدىن ئۇ

 شىركىتىنى ئۆزىنىڭ ئۆگهنگهندىال توختىماستىن پهقهت ئۇ چۈنكى. تولۇقالپتۇ تېخىمۇ قۇرۇلمىسىنى

 فهن يىلى – 2001. بىلهتتى بولىدىغانلىقىنى ئېرىشتۈرگىلى تهرهققىياتقا للىكمهزگى ئوزۇن تېخىمۇ

 بىلىملهرنى جهھهتتىكى ئىلمى باشقۇرۇش ھالدا سىستېمىلىق كىرىپ ئۇنىۋېرسىتىتىغا شهندۇڭ ئېنجۈن

 سانائهت – سودا كىرىپ ئۇنىۋېرسىتىتىغا تىيهنجىن يهنه يىلى – 2007. باشالپتۇ ئۆگىنىشكه

 .ئاسپىرانتلىقىدائوقۇپتۇ دوكتۇر ېستىر،ماگ باشقۇرۇش
  ۋاقىتتا، بىر بىلهن تولۇقالش بىلىمىنى ئۆز ئۆگىنىپ توختىماستىن فهنئېنجۈن قىلىپ شۇنداق

 .كۆپهيتىپتۇ مۈلكىنىمۇ – مال قىلدۇرۇپ تهرهققى  كارخانىسىنىمۇ
 نىڭسىز«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى لوس. لۇيىس نازارهتچىسى تېخنىكا شىركىتىنىڭ فورد
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 مهزگىلى ساقلىنىدىغان يېڭى ئوخشاش سۈتىگه كاال بىلىملهرنىڭ ھاياتىڭىزدىكى كهسپىي

 بۇزۇلۇپ تىزال تۇرمىسىڭىز،سۈت يېڭىالپ توختىماستىن بىلىمىنى ئۆزىڭىزنىڭ سىز ئهگهر.بولىدۇ

 .»ئاخىرلىشىدۇ تىزال ناھايىتى كۈچى ھاياتى بىلىمىڭىزنىڭ كهسپىي سىزنىڭ ، ئوخشاش قالغانغا
  بوشىغان خىزمهتتىن ئۈچۈن شۇنىڭ. چۈشهنگهن ياخشى ناھايتى قائىدىنى بۇ ئېنجۈن نفه

 ناھايىتى تۇرمۇشى ئهمهس، كۆپ پۇلى تاپقان دهسلهپته گهرچه. ئۆگهنگهن ئىزچىل ۋاقىتلىرىدا

 مۇشۇ دهل. قىلغان سهرپ ئۆگىنىشكه پۇللىرىنى يىغقان تارتىپ جاپا ئۇ بىراق بولسىمۇ، جاپالىق

 ۇشـوشـت ۈكـي هـگـئى سهۋىيىسىگه مهدهنىيهت ئوتتۇرا تولۇق بىر ئۇ سهۋهبتىن

 خوجايىنىغا كارخانا ئاشىدىغان مىلياردتىن مۈلكى – مال ھالدا قهدهم – قهدهممۇ ىدىنـىسـچـئىش

 .ئايالنغان
 بولۇش ئىگه مۈلۈككه – مال جهمئىيىتىده، سودا ئۆزگۈرىۋاتقان توختاۋسىز شۇنداق،بۈگۈنكى

 مۈرىنىڭ ئىككى« پۇلنى ۋه  ئۆگىنىش ئىزچىل چوقۇم ئۈچۈن، بولماسلىق مهغلۇب نىدامهيدا سودا ۋه

 فهن.كېرهك ئايالندۇرۇش  خهزىنىسىگه بىلىم،ئهقىل ئۇنى قىلىپ، سهرپ قا »قاپاق ئۈستىدىكى

 ئۆزىنىڭ قىسىمىنى بىر پۇلىنىڭ ئۇالر شۇڭا. بىلىدۇ قائىدىنى بۇ ھهممىسى بايالرنىڭ  ئېنجۈندهك

 مهبلهغ خىل بۇ. سالىدۇ مهبلهغ ئۆگىنىشىگه ئۆزىنىڭ ھالدا قهرهللىك قىلىپ، »مهبلىغى ئۆگىنىش«

 ئهڭ كۆزلىگهنده مهزگىلنى ئوزۇن بىراق ، قىلسىمۇ بهرمىگهندهك ئۈنۈم تېز قارىماققا سېلىش

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ مهبلهغ سالغان بىلهن ئاقىالنىلىك

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ۇمـوقـچ اـسـولـب ىـچـاقـمـولـب ايـب ۇپـۇلـۇتـق نـىـنامراتلىقت مبىرئاده ئهگهر

 پۇل ھهرگىزمۇ باي ھهقىقىي بىر. كېرهك قىلىشى مۇئامىله مۈلكىگهئهستايىدىل – مال ڭـىـنـئۆزى

 پۇلنى ئۇ ئېيىتقاندا، نىسبهتهن ئىستىمالغا يوق قىممىتى ئهمهلىي. خهجلىمهيدۇ قااليمىقان بولسىال

 تولۇقاليدۇ، ئۆزىنى ئۆگىنىپ ئىزچىل. خااليدۇ تېخىمۇ سېلىشنى قىلىپ مهبلهغ ىگهمېڭىس ئۆزىنىڭ

 بايلىققا كۆپ تېخىمۇ كهلگۈسىده ئۆزىنىڭ ئايالندۇرۇپ، مهبلىغىگه شهكىلسىز ئۆزىنىڭ پۇلنى
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.قىلىدۇ ياردهمچى ئۈچۈن ئېرىشىشى
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 بولسا بايالر دورايدۇ، شهكلىنى تۇرمۇش بايالرنىڭ نامراتالر
 ياشايدۇ بۇيىچه شهكلى تۇرمۇش رنىڭنامراتال

 قالغان توغۇلۇپ ئائىلىده بىر مۇشۇنداق مهن  ئىكهن، پۇلدار ھهقىقهتهن ئائىلىسى ئۇالرنىڭ«

 »!ھه – بوالتتى ياخشى نېمىدىگهن بولسان
 پۇلنىڭ سېتىۋالىدىكهن، شۇنى كهلسه سېتىۋالغۇسى نېمه ياخشىكهن، بهك بولسا باي ئادهم«

 »!قىلمايدىكهن غهم راقمۇئاز يىتىشمهسلىكىدىن
 سېتىۋېلىپ ھاراق داڭلىق ماشىنا، ئىسىل چوقۇم مهن بولسا، بولغان پۇلۇم ئهگهرمېنىڭ«

 ناھايىتى ئۆزىنى ئادهم بۇنداقتا ،...ھا ھاھا. بوالتتىم ئالغان بهھره تۇرمۇشتىن ئاقسۆڭهكلهرچه

 ».قىلىدۇ ھېس بهختىيار
.... 

 كۆپ سۆزلهرنىڭ بۇنىڭدهك تۇرمۇشتا ائىيئىجتىم سىز قىلسىڭىز، دىققهت ئازراقال

 ۋه ياختۇرىدۇ ھالىتىنى باياشات بايالرنىڭ كىشىلهر نۇرغۇنلىغان. بايقايسىز ئۇچرايدىغانلىقىنى

 ئۆزلىرىنىڭ ئالدىغاكهلتۈرىدۇ، كۆز تۇرمۇشىنى بايالرنىڭ توختىماستىن ئۇالر. قىلىدۇ ھهۋهس

 ئىگه تۇرمۇشقا باياشات قالدۇردىغان ھهيران نىباشقىالر ئايلىنىپ، بايغا بىر بىرىده كۈنلهرنىڭ

 .قىلىدۇ خىيال – خام بولىشىنى
 – راھهت بايالر كىشىلهر قىسىم كۆپ سهۋهب، بولۇشىدىكى پهيدا پىسخىكىنىڭ بۇنداق

 چوڭ ئهڭ نىسبهتهن كىشىلهرگه نۇرغۇنلىغان نۇقتا بۇ. ئوياليدۇ ،دهپ كهچۈرىدۇ تۇرمۇش پاراغهتلىك

 .ئىگه كۈچىگه قىلىش جهلىپ
 هرگىزمۇـھ باي يـىـىقـھهق بىر ئهمهلىيهتته. ئهمهس توغرا تۈپتىن ھۆكۈم بۇخىل ھالبۇكى

 ئهڭ پۇلنى پايدىلىنىشنى، مۇۋاپىق بايلىقتىن ئۇالر. قىلمايدۇ ئىسراپخورلۇق چېچىپ– بۇزۇپ

 ۇـىمـخـېـت ىـۇشـۇرمـت ڭـىـئۇالرن. بىلىدۇ خهجلهشنى ئورۇنالرغا ئېھتىياجلىق
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 .بولىدۇ ئىقتىسادچىل ساددا، – ،ئاددى»هنامراتالرچ«
 :ئااليلى ھوزۇر ھېكايىدىن ھېكىمهتلىك بىر بىرلىكته بىز جايدا بۇ

 تۇرمۇشىدىن نامرات ئۆزىنىڭ تهڭرىگه ئۇ قاپتۇ، يولۇقۇپ تهڭرىگه ئادهم نامرات كۈنى،بىر بىر

 بۇنى ىپتۇ،تهڭرىبېر ئىپادىلهپ ھهۋىسىنى بولغان تۇرمۇشىغا بايالرنىڭ ئۆزىنىڭ بېرىپ قاخشاپ

. سوراپتۇ دهپ »بىلهمسهن؟ ئىكهنلىكىڭنى نامرات ئۆزۈڭنىڭ نېمىشقا سهن«: چۈشهنمهستىن ئاڭالپ

 باي بولسىال پۇلۇڭ«. بېرىپتۇ جاۋاب دهپ» !يوق پۇل مهنده چۈنكى«: ئويالنماستىنال ئادهم نامرات

 نامرات دهپتۇ» .بوالاليمهن باي مهن بولسىال پۇلۇم!ئهلۋهتته«. تهڭرى سوراپتۇ دهپ »بوالالمسهن؟

 .ئادهم
 مىليون بىر ھازىر ساڭا مهن ياخشى، ئۇنداقتا«: كىيىن ئاڭلىغاندىن جاۋابىنى ئۇنىڭ تهڭرى

 باي يهنىال سهن كىيىن يىلدىن بهش ئهگهر. قوياي ئايالندۇرۇپ بايغا سېنى بېرىپ فوندېستىرلىڭ

  ئادهم نامرات. دهپتۇ» بېرىمهن ىڭفوندېستىرل مىليون بىر يهنه ساڭا مهن بولساڭ، ھالىتىڭده

 ده،تهڭرىنىڭ – بوپتۇ خۇشال ناھايىتى قالغانلىقىدىن يولۇقۇپ ئىشقا ياخشى بۇنداق  ئۆزىنىڭ

 .قوشۇلۇپتۇ تهلپىگه
 الزىملىقىنى ياشىشى بايالردهك چوقۇم شۇڭا بولغانلىقىنى، باي ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ ئادهم نامرات

 بايالر ئېلىپ فوندېستىرلىڭنى مىليون بىر بهرگهن ئۆزىگه ڭرىته ئۇ قىلىپ شۇنداق. قىپتۇ ھېس

 ماشىنا ئىسىل بىر يهنه ھهمده سېتىۋاپتۇ، داچا دهرىجىلىك ئالىي يۈرۈش بىر رايونىدىن ئولتۇراق

 كۆڭلهڭ كاستۇم، ماركىلىق داڭلىق بېرىپ مهيدانلىرىغا سودا ئارقىدىن. يالالپتۇ شوپۇر سېتىۋېلىپ

 ئۇ قىلىپ شۇنداق يالالپتۇ، ئاشپهز ۋه خادىم يالالنما بېرىپ گهكچىلهربازىرىغائهم ھهمده سېتىۋاپتۇ،

 .باشالپتۇ ئۆتكۈزۈشكه تۇرمۇشىنى بايالرنىڭ نهزىرىدىكى ئۆزىنىڭ
 خهجلهپ فوندېستىرلىڭنى مىليون بىر ئادهم بهتخهج بۇ ئىچىده، ۋاقىت يهتمىگهن يىلغا ئىككى

 بولمىغاچقا،ئىشلهتكهن پۇلىسى تارقاتقىدهك مائاشىنى ئاستىدىكىلىرىنىڭ قول ئۇنىڭ. تۈگىتىپتۇ

 ئۈچۈن، ئېلىش فوندېستىرلىڭنى بىرمىليون قېتىملىق كىيىنكى. قاپتۇ كېتىپ ھهممىسى ئادهملىرىنىڭ
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 قىلىپ شۇنداق. قىپتۇ ھېس الزىملىقىنى كهچۈرۈشى تۇرمۇش بايالرچه يهنه ئۆزىنىڭ ئادهم نامرات

 يهنه پۇلغا ئاشقان.سېتىۋاپتۇ بىرنى ماشىنىدىن ئوتتۇراھال ىۋېتىپسېت ماشىنىنى دهرىجىلىك ئالىي ئۇ

 .باشالپتۇ خهجلهشكه پۇل سورۇنلىرىغا ئېچىش كۆڭۈل دهرىجىلىك يالالپ،ئالىي شوپۇر ۋه خادىم
 كهلتۈرۈپ ھالهتكه قول قۇرۇق ئۇنى يهنه تۇرمۇش ئىشرهتلىك – ئهيىش كىيىن، يىلدىن ئىككى

 يهنىال ھهم.تۇرۇپتۇ مېھمانخانىدا سېتىۋېتىپ داچىسىنى سىزلىقتىنئامال ئادهم نامرات. قويۇپتۇ

 .داۋامالشتۇرۇپتۇ تۇرمۇشىنى بايالرچه ئۆزىنىڭ
 بۇيىچه ھالىتى ئاۋۋالقى يىل بهش يهنه ئادهم نامرات كۈنى كۆرۈشىدىغان بىلهن تهڭرى

 پۇرسهت قېتىم بىر نهيه ماڭا تهڭرىم،«: بىلهن پۇشايمان تهڭرىگه ئۇ. بوپتۇ زاھىر ئالدىدا تهڭرىنىڭ

 .دهپتۇ» ياشايمهن بىلهن تىجهشچانلىق قهدىرلهپ، مىليوننى بىر بۇ چوقۇم مهن بېرىڭ،
 ساقلىيالىساڭ ھالىتىڭنى باي يهنه سهن كىيىن يىلدىن بهش ئهگهر‹‹ : چايقاپ بېشىنى تهڭرى

 يهنىال سهن ئهپسۇس، ناھايىتى. قىلغان ۋهده بېرىمهن،دهپ فوندېستىرلىڭ مىليون بىر ساڭا مهن

 .دهپتۇ» .تۇرۇپسهن پېتى نامرات
 .دهپتۇ »تهسمۇ؟ شۇنداق بولۇش باي«: تۇرۇپ قىلىپ ناله يىغالپ ئادهم نامرات
 بىر بهرگهن ساڭا مهن ۋاقىتتا ئهينى بولساڭ، بولغان باي ھهقىقىي سهن ئهگهر« ئۇنىڭغا تهڭرى

 بهرگهن قايتۇرۇپ ماڭا بىلهن رازىمهنلىك ناھايىتى كىيىن يىلدىن بهش فوندېستىرلىڭنى مىليون

 بهرگهن فوندستىرلىڭ مىليون بىر ساڭا مهن ۋاقىتتا ئهينى بولمىغاچقا، باي ھهقىقىي سهن. بوالتتىڭ

. قىلدىڭ تهلهپ فوندېستىرلىڭ مىليون بىر مهندىن يهنىال كىيىن يىلدىن بهش بولساممۇ

 ئىسراپ ئهزهلدىن الرنىڭباي بىراق قىلىدۇ، خىيال تۇرمۇشىنى بايالرنىڭ نامراتالرھهمىشه

 كېتىپ ۋه دهپتۇ -،» بىلمهيدۇ كهچۈرىدىغانلىقىنى تۇرمۇش ›نامراتالرچه‹ قىلمايدىغانلىقىنى،

 .قاپتۇ
 تور تۇرغاندىن تهلمۈرۈپ كېلىشىگه ئالدىغا بېلىقنىڭ«: بار ھېكىمهت مۇنداق قهدىمكىلهرده

 تۇرغاندىن كۈتۈپ كېلىشىنى ىڭبېلىقن جىددىيلىشىپ بويىدا دهريا يهنى،. »ياخشى تهييارلىغان
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 قىلىشنىڭ غهم تۇتالماسلىقتىن بېلىق بۇنىڭدا. ياخشى تورتهييارلىغان قايتىپ ئۆيگه ئاۋۋال كۆره،

 بېلىق مهڭگۈ ،»تهييارلىمىغاندا تور« قىلىپ ئارزۇ نىال »تۇتۇش بېلىق« شۇنداق،.يوق ھاجىتى

 .بولمايدۇ تۇتقىلى
  قىزىقىپ، شهكلىگه تۇرمۇش بايالرنىڭ شاش،ئوخ ئادهمگه نامرات ھېكايىدىكى خۇددى

 ئۈچۈن بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن  بىلهن دورىغان ئۇالرنى قىلىپ ھهۋهس يانچۇقىغا تومپاي

 نامرات ئۆزىنىڭ ئادهم ئۇ ھېكايىدىكى. بولمايدۇ قۇتۇلغىلى نامراتلىقتىن يهنىال تىرىشمىغاندا

 پاراغهتلىك – راھهت بايالرنى ھهمىشه قىلىدۇ، ھهۋهس ابايلىقىغ بايالرنىڭ قاخشايدۇ، تۇرمۇشىدىن

 فوندېستىرلىڭ مىليون بىر بهرگهن ئۆزىگه تهڭرى ئۇ شۇڭالشقا. قارايدۇ دهپ كهچۈرىدۇ تۇرمۇش

 ،دهپ بولىمهن ياشىغان بايالردهك ياشىسام مۇشۇنداق ئۇ. تۈگهتكهن چېچىپ – بۇزۇپ پۇلنى

 .قالغان پېتىپ پاتقىقىغا نامراتلىقنىڭ يهنىال كىيىن يىلدىن بهش بىراق. قارىغان
 بايالرنىڭ ھهرگىزمۇ پاراغهت – راھهت قىلىش، ئىسراپ بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 خهجلىسه چېچىپ – بۇزۇپ ئهگهر ئۇ بولسىمۇ، پۇل كۆپ قانچه ھهر ئادهمده بىر. ئهمهس بهلگىسى

 پىالنلىق قارىتا پۇلغا ھهرۋاقىت ئۇالر شۇڭا بىلىدۇ، قائىدىنى بۇ بايالر ھهقىقىي. تۈگهيدۇ ھامان پۇل

 ئاپتوموبىل»زامانىۋى« كورىيه. كهچۈرىدۇ تۇرمۇش »نامراتالرچه« ئىزچىل بولۇپ، ،تېجهشلىك

 .ۋهكىلى تىپىك بايالرنىڭ خىلدىكى بۇ  جوۋيوڭ جېن قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ
 ئۇ. كهلگهن دۇنياغا هئائىلىسىد دېھقان نامرات بىر چاۋشىيهندىكى يىلى – 1915 جوۋيوڭ جېن

 ناھايىتى تهلپى بولغان ئۇنىڭغا ئانىسىنىڭ – ئاتا سهۋهبلىك، بولغانلىقى باال چوڭ ئائىلىدىكى

 – ئىنى بولۇشىنى، دېھقان جاپاكهش بىر تۇرۇپ قىلىپ ئۈلگه ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن بولۇپ، قاتتىق

 .قىلىدىكهن ئۈمىد بېرىشىنى تىكلهپ نهمۇنه ياخشى بىر سىڭىللىرىغا
 چىقىپ يېزىدىن جوۋيوڭ جېن كىيىن، پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى باشالنغۇچ يىلى – 1931

 قىلىش جاھاندارچىلىق چىقىپ سىرىتالرغا ئۆزىنىڭ ئۇ. قىپتۇ ئارزۇ ناھايىتى كۆرۈشنى دۇنيانى سىرتقى

 جوۋيوڭ جېن.تۇرۇپتۇ قارشى قهتئىي بۇنىڭغا ئۇالر ئېيىتقاندا، ئانىسىغا – ئاتا ئارزۇسىنى



 

    

 3 باپ ئۈچىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 137

WWW.UYHQT.COM 

 .كهپتۇ قايتۇرۇپ ئۇنى ئاتىسى كهتكهنده، چىقىپ ئۆيدىن قېتىم كۆپ امالسىزلىقتىنئ
 بۇرۇلۇش بىر ھاياتىدىكى ئۇنىڭ بۇ. كېتىپتۇ چىقىپ قېتىم – 4 ئۆيدىن جوۋيوڭ جېن– 1935

 ئېغىر بېرىپ پىرىستانغا ئاۋال جوۋيوڭ جېن ئايرىلغان مۇۋهپپهقىيهتلىك ئۆيدىن. ئايلىنىپتۇ نۇقتىسىغا

 دۇكىنىدا گۈرۈچ يهنه كىيىن بوپتۇ، ئىشچى يېقىن يىلغا بىر خهنچېڭدا ئاندىن قىپتۇ، كئهمگه

 .مۇقىملىشىپتۇ تېپىپ ئىشنى ئىشلهيدىغان
 خوجايىننىڭ جوۋيوڭ جېن بولغاچقا، تىرىشچان ئهستايىدىل، ناھايىتى خىزمهتته

 ھهقسىز جوۋيوڭغا جېن دۇكىنىنى ئۇ قالغاندا، ئاغرىپ خوجايىن. ئېرىشىپتۇ مۇئهييهنلهشتۈرۈشىگه

 .ئايلىنىپتۇ خوجاينىغا دۇكان ئىشچىدىن ئاددى بىر جوۋيوڭمۇ جېن بىلهن بۇنىڭ. بېرىپتۇ ئۆتكۈزۈپ
 رېمونت ماشىنا مهخسۇس يىلى – 1940 جوۋيوڭ جېن كىيىن، بولغاندىن ئىقتىسادىي بهلگىلىك

 يىتهكچىلىك ئاقىالنه ۇنىڭئ. چىقىپتۇ قۇرۇپ نى »زاۋۇتى قىلىش رېمونت ماشىنا ئاداۋ« قىلىدىغان

 كۆلهمنى. چوڭىيىپتۇ كۈنسىرى زاۋۇت ئارقىسىدا قىلىشى تىجارهت قويۇپ كۆڭۈل ۋه قىلىشى

 ئاپتوموبىلچىلىق ئاپتوماتىك زامانىۋى« خهنچېڭدا يىلى – 1945 جوۋيوڭ جېن ئۈچۈن، كېڭهيتىش

 زامانىۋى« يهنه ڭجوۋيو جېن كىيىن، يىلدىن ئىككى. چىقىپتۇ قۇرۇپ نى »ئۇيۇشمىسى ئىشلىرى

 بايالردىن ئارقىلىق بۇ ھهمده كىرىشىپتۇ، كهسپىگه قۇرۇلۇش قۇرۇپ، نى »جهمئىيىتى قۇرۇلۇش

 .قاپتۇ بولۇپ
 ئاپتوموبىل زامانىۋى« جوۋيوڭ جېن كۆرۈۋاتقان چۈشىنى ماشىنا ئىزچىل يىلى،– 1967

 »زامانىۋى« ىلىقئارق كۆرسىتىش تىرىشچانلىق توختاۋسىز ئۇنىڭ.چىقىپتۇ قۇرۇپ نى»شىركىتى

 تهسىر بازىرىغا دۇنيا پۈتۈن ئېرىشىپ، ئورۇنغا يىتهكچى بازىرىدا ئىچى دۆلهت ئاپتوموبىلالر ماركىلىق

 بايغا داڭلىق كورىيهدىكى ئېرىشىپ، بايلىققا زور غايهت ئۆزىمۇ جوۋيوڭ جېن. باشالپتۇ كۆرسىتىشكه

 .ئايلىنىپتۇ
 ئۇ. ئۆزگهرمىگهن ھېچقانچه تۇرمۇشى دىلىككۈن جوۋيوڭنىڭ جېن ئايالنغان زهردارغا كاتتا

 يىل نهچچه ئىشتاننى بىر: كهچۈرگهن تۇرمۇش ۋاقتىدىكىدهك نامرات ئىلگىرىكى ئۆزىنىڭ يهنىال
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 بىر ئالماشتۇرغان؛ يېڭىسىغا ئاندىن يىرتىلغاندىال كونىراپ يهڭلىرى ياقىسى، كۆڭلهكنىڭ كىيگهن؛

 .ئالماشتۇرمىغان ىپمۇئىشلىت يىل نهچچه 10 سومكىسىنى ساياھهت دانه
 مهخسۇس جوۋيوڭنىڭ جېن تۇرۇقلۇقمۇ، بولۇپ سهردارى باش گورۇھىنىڭ كارخانا زامانىۋى

 جېن.غىزالىنىدۇ بىرگه بىلهن خىزمهتچىلهر ئاشخانىسىدا خىزمهتچىلهر دائىم يوق،ئۇ ئاشخانىسى

 نام« ۋه رهسىمى ڭگۈلنى پارچه بىر تامغا ئاددى، ناھايىتى بېزىلىشىمۇ ئىشخانىسىنىڭ جوۋيوڭنىڭ

 جېن قالماي، بىلهنال بۇنىڭلىق. يۇپۇشتۇرۇلغان خهتلهر دىگهن »ئاقىللىقتۇر قىزىقماسلىق ئاتاققا –

 تۇرمۇش ساددا – ئاددى ئوخشاش ئۆزىگه بالىلىرىدىن ۋه سىڭىللىرى – ئىنى ئۆزىنىڭ يهنه جوۋيوڭ

 .قىلىدۇ تهلهپ كهچۈرۈشنى
 ئازغىنه بايلىقىنىڭ جوۋيوڭنىڭ جېن ئۇالردا ئهگهر قاندا،ئېيىت نىسبهتهن كىشىلهرگه نۇرغۇنلىغان

 ماددى ئۆزىنىڭ باشالپ، ئۆتكۈزۈشكه بىلهن بهتخهجلىك تۇرمۇشىنى ئۆزىنىڭ بولسىال قىسىمى بىر

 ھهرگىز جوۋيوڭ جېن بولغان ئىگه مۈلۈككه – مال مىلياردلىق 512 بىراق. قاندۇرىدۇ ئىستىكىنى

 ساددا – ئاددى جوۋيوڭنىڭ تۇرۇقلۇقمۇ،جېن بولۇپ زهردار لىقداڭ دۇنيادىكى. قىلمىغان ئۇنداق

 ئۈندىمهي قىلىشقا تهپهككۇر چوڭقۇر كىشىلهرنى  كهچۈرىشى تۇرمۇش »نامراتالرچه« بولغان

 .قالمايدۇ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بىراق. قوغلىشىدۇ شهكلىنى تۇرمۇش ئۇالرنىڭ قىزىقىدۇ، تۇرمۇشىغا بايالرنىڭ نامراتالر

 راھهت ھهرگىزمۇ ئۇالر بولىدۇ، روھ قهدىرلهيدىغان ساددىلىقنى – ئاددى بايالردا ھهقىقىي

 ئىسراپ جايالرغا تېگىشلىك خهجلىمهسلىككه پۇلنىمۇ ھهمده قالمايدۇ، پېتىپ پاتقىقىغا پاراغهتنىڭ–

 كۆره، دىنيۈرگهن قىزىقىپ جهھهتتىن شهكىل بايالرغا ئېيىتقاندا، نىسبهتهن نامراتالرغا. قىلمايدۇ

 ئادىتىنى تىجهشچانلىق يارىتىپ، بايلىق بىلهن تىرىشچانلىق قوللىنىپ، ھهركهت دهرھال

 .ئهۋزهلدۇر يىتىلدۈرۈش
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 بايالرئۆزىنىڭ ئامراق، كۆرۈشكه سىناپ ئامىتىنى نامراتالر
 كۆرىدۇ ئىش تايىنىپ جۇغالنمىسىغا

 خىيالالرنى خىل – خىلمۇ ئادهم بهزىده بولىدۇ، ئىدىيىسى خاس ئۆزىگه بىرئادهمنىڭ ھهر

 نى »چىالش نان شورپىسىغا غازنىڭ كىـدىـانـمـئاس« كۈنده بىراق بواللمايدۇ، خالى قىلىشتىنمۇ

 .ئهمهس ئاقىالنىلىك قىلىش خىيال – خام
 چىالپ نان شورپىسىغا غازنىڭ ئاسماندىكى دائىم ئادهم قانداق«: بهزىلهر ئېھتىمال

 چىالپ نان شورپىسىغا غازنىڭ ئاسماندىكى دائىم ىيهتتهئهمهل. مۇمكىن سورىشى دهپ-،»يهيدۇ؟

 بايلىققا قوللىنىپ ھهركهت ئهمهلىي  ئۇالر ئايالنغان، گه »دهرس« كۈندىلىك نامراتالرنىڭ يىيىش

 قانۇنسىز بهزى: مهسىلهن.قىلىدۇ خىيال تېپىشنىال پۇل كىلىپ ئامىتى پهقهت ئويلىمايدۇ، ئېرىشىشنى

 پۇللىرىغا تاپقان تۆكۈپ تهر ئۇالر بولىدۇ، كۆرگىلى نامراتالرنى ھهمىشه قىمارخانىلىرىدا ئاستى يهر

 باي بىردهمدىال پادىشاھلىرىدهك قىمار كىنوالردىكى سېتىۋالىدۇ،ئۆزلىرىنىڭ التارىيه ئوينايدۇ، قىمار

 كېتىشنى بولۇپ بايالردىن بىلهنال بېلىتى التارىيه يۈهنلىك ئىككى خهۋهرلهردىكىدهك ياكى بولۇشىنى

 خۇددى ئادىتى قىلىش  خىيال-خام بولۇشنى ›تهلهيلىك‹ خىلدىكى بۇ. قىلىدۇ خىيال– خام

 .بولىدۇ كۈلكىلىك دهك »ئۈزۈشى ئاينى ئاسماندىكى مايمۇننىڭ«
 ئېغىزىغا گهپنى بىر مۇنداق ھهمىشه قىلغاندا مۇھاكىمه مۇۋهپپهقىيىتىنى بايالرنىڭ نامراتالر

 نامراتالرنىڭ».كهلدى كاج تهلىيىم مېنىڭ بىراق بار، هلىيىت ئۇالرنىڭ«: كۆرىدۇ ياخشى ئېلىشنى

 كهمبهغهل – باي قازىنىشى، مۇۋهپپهقىيهت ئادهمنىڭ بىر. بهلگىلهيدۇ ھهممىنى تهلهي قارىشىچه

 ئامهتنى سۆزلىرىدىمۇ – گهپ ئۇالر.قۇتۇاللمايدۇ قېچىپ بويۇنتۇرۇقىدىن ئامهتنىڭ بولۇشىمۇ

 بولۇشنى ئامهتلىك بىردهمدىال چاغدىمۇ قىلغان ئىش يهنه قالماستىن، قويۇپال ئورۇنغا مۇھىم ناھايىتى

 .ئويلىمايدۇ جۇغالشنى بايلىق بىرئازدىن – ئاز بىر ھهگىزمۇ ئوياليدۇ،
 بۇ بىراق ئوينايدۇ، رول بهلگىلىك ھهقىقهتهن تهلهي قازىنىشىدا مۇۋهپپهقىيهت بىرئادهمنىڭ
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 رول ھېچقانچه سېلىشتۇرغاندا قىلىشقا كۆرهش تىرىشىپ جهھهتتىكى سۇبيېكتىپ رولنى خىل

 خىزمىتىدىن ئادهم ھهممه ئۇنداقتا بولسا، ئىشهنگىلى ھهقىقهتهن تهلهيگه ئهگهر. ئوينىيالمايدۇ

 .بوالتتى سېتىۋالغان بېلىتى التارىيه بېرىپ ئىستىپا
 ليى نهچچه بىر تارتىپ جاپا ئۇ ، بولۇپ خىزمهتچىسى ئادهتتىكى زاۋۇتنىڭ بىر ئهپهندىم جوۋ

 ئۇنىڭمۇ كۆرۈپ، بېيىغانلىقىنى قىلىپ سودا كىشىلهرنىڭ قىسىم بىر ئهتراپىدىكى.  جۇغالپتۇ پۇل

 بۇ. قىپتۇ قارار قىلىشنى سودا بېرىپ ئىستىپا خىزمىتىدىن ھهم. كهپتۇ تاپقۇسى پۇل قىلىپ سودا

.    ئىدى ڭغانما يولىغا بېيىش قىلىپ سودا كىشىلهر نامرات نۇرغۇنلىغان بولۇپ، ئىش ياخشى ئهسلىده

 تۈرلهرگه بۇ‹ ئهپهندىم جوۋ بىراق. تونۇشتۇرۇپتۇ تۈرنى نهچچه بىر تاپىدىغان پۇل ئۇنىڭغا دوستلىرى

 تېپىشتا پۇل كۆپ ھهم تىزرهك بولىدىكهن، ئاستا ناھايىتى سۈرئىتى تېپىشنىڭ پۇل سالسا مهبلهغ

 .ئويالپتۇ دهپ›  الزىم تايىنىش تهلهيگه چوقۇم
 تېپىشنىڭ پۇل بېرىپ تهرهپلهرگه – تهرهپ ئهپهندىم جوۋ كىيىن، ندىنبولغا پهيدا ئوي بۇ

 بازىرىنىڭ يىلتىزىنىڭ ئوسما شهھىرىده خاڭجۇ ئارقىلىق دوستى ئۇ قېتىم بىر. ئىزدهپتۇ ئۇچۇرلىرىنى

 بۇ. بىلىپتۇ چىققانلىقىنى يۈهنگه50 يىلتىزىنىڭ ئوسما بوالق بىر ئىكهنلىكىنى، ياخشى ناھايىتى

 تۇغقىنى بىر ئۇنىڭ. قىپتۇ قارار سېتىشنى يىلتىزى ئوسما ئهپهندىم جوۋ كىيىن، ىغاندىنئاڭل خهۋهرنى

 تايىنىپ مۇناسىۋىتىگه بولغان بىلهن ئۇنىڭ ئهپهندىم جوۋ بولۇپ، قىلىدىغان خىزمهت زاۋۇتىدا دورا

 50 يىلتىزىنى ئوسما بىربوالق ھهر ئهگهر ھهم. سېتىۋاپتۇ يىلتىزى ئوسما بوالق 300 يۈهندىن 15

 ھېسابالپ ئالىدىغانلىقىنى پايدا ساپ كۆپرهك يۈهندىن 10000 ئۇنداقتا ساتالىسا، باھادا يۈهنلىك

 گېزىتتىن ئويالۋاتقاندا، تېپىشنى پۇل چىقىرىپ سېتىپ يىلتىزلىرىنى ئوسما ئهپهندىم جوۋ. چىقىپتۇ

 دىگهرنىسو نىيهت قارا ئۆستۈرگهن قااليمىقان باھاسىنى يىلتىزىنىڭ ئوسما ھۆكۈمهتنىڭ

 قىلىشقا سودا كېتىپ قورقۇپ قاتتىق بۇنىڭدىن ئهپهندىم جوۋ كۆرۈپتۇ، خهۋهرنى جازالىغانلىقىدهك

 ئوسما قولىدىكى يهنه قالماستىن، تاپالمايال پۇل ئهپهندىم جوۋ نهتىجىده قىاللماپتۇ، جۈرئهت

 .تارتىپتۇ زىيان چىقىرىلماي سېتىپ يىلتىزلىرى
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 ياكى ئاچسا دۇكان كىچىك پايدىلىنىپ مهبلهغدىن قولىدىكى ئۆزىنىڭ ئهسلىده ئهپهندىم جوۋ

 ئاچكۆزلۈك ئۇ بىراق. بوالتتى جۇغلىسا پۇل ئازدىن – ئاز قىلىپ، سودىسىنى تۈرلهرنىڭ مۇقىم باشقا

 قىلىشقا ئىنكار. قالغان چۈشۈپ ئهھۋالغا ئېچىنىشلىق ئاقىۋهتته قىلىپ، پۇرسهتپهرهسلىك بىلهن

 ئامهت بىراق. ئوينايدۇ رول مۇئهييهن ھهقىقهتهن ئامهت يولىدا لىشىشقوغ بايلىقنى بولمايدۇكى،

 ئامهت كېلىپ ئوڭدىن تهلهيى. كېرهك كۈتمهسلىك ئۈمىد ئۇنىڭدىن قالمىسىال ئۇچراپ تاسادىبى

 قېلىشنى ئۇچراپ ئامهتكه دائىم.ئۇچرايدۇ كهم – كهمدىن ناھايىتى ئادهم قۇنىدىغان بېشىغا قۇشى

 .بولىدۇ ۋهيران ھهمىشه ئادهملهر ،ھۇرۇن رهسپه خىيال ئوياليدىغان
 ۋه تىرىشىش توغرىلىشى، ئىدىيىسىنى ئۆزىنىڭ چوقۇم كىشىلهر ئوياليدىغان بولۇشنى باي

 يۇقىرى ئىقتىدارىنى ئۆزىنىڭ قىلىپ قانداق زېھنىنى ئۆزىنىڭ ئېرىشىشى، بايلىققا تايىنىپ جۇغالشقا

 قول ئويالپ قېلىشنى ئۇچراپ ئامهتكه ىبىتاساد ھهرگىزمۇ. كېرهك قىلىشى سهرپ كۆتۈرۈشكه

 جهزمهن بايالر ئاشۇ بولغان باي ئارقىلىق تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ. بولمايدۇ تۇرۇشقا قوشتۇرۇپ

 بىنانىڭمۇ ئىگىز قانچه ھهر« ئۇالر. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ئهمهلىيهتچىلهر پاراسهتلىك-پهم ناھايىتى

 بىر نهتىجىنىڭمۇ چوڭ قانداق ھهر. بىلىدۇ قائىدىنى دهك »قوپۇرۇلغانلىقى خىشتىن بىر – بىرخىش

 يۇمۇپ كۆزنى  ھهرگىزمۇ كېلىدىغانلىقىنى، بارلىققا ئارقىلىق ئىلگىرلهش قهدهمدىن بىر – قهدهم

 .چۈشىنىدۇ قالمايدىغانلىقىنى بولۇپ پهيدا ئاچقۇچه
 پۈتۈن«: بار سۆزى ئهقىليه بىر مۇنداق يۈسۇنىڭ خۇاڭ مۇدىرى باش كىيىملىرىنىڭ ئىچ »ياشى«

 قولغا شهرت،غهلبىنى ئالدىنقى قازىنىشىدىكى مۇۋهپپهقىيهت ئادهمنىڭ بىر بولسا بېرىلىش بىلهن زېھنى

 بىر دهل بايلىقلىرى يۈسۇنىڭ خۇاڭ».كېرهك مېڭىش قهدهمدىن بىر – قهدهم بىر چوقۇم كهلتۈرۈشته

 .جۇغالنغان قهدهمدىن بىر – قهدهم
 بىلهن سودىسى كىيىم ئىچ‹ ئۆزىگه يۈسۇ خۇاڭ ىللىرىدهمهزگ دهسلهپكى يارىتىشنىڭ ئىگىلىك

 .بېكىتىدۇ نىشان چوڭ بىر ئىبارهت تىن ›شۇغۇللىنىش
 يولى يارىتىش ئىگىلىك يۈسۇنىڭ خۇاڭ بىراق بولسىمۇ، بېكىتىلگهن نىشان ئاخىرقى گهرچه
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 ۋه نىسىماشى تىكىش كىيىم دانه ئۈچ پهقهت ئۇنىڭدا چۈنكى.ئۇچرىغان قىيىنچىلىققا قات– قاتمۇ

 ئىشلهپچىقىرىشنى كىيىم ئىچ دهسلهپته. ئىدى بار ئۆيال ئېغىز ئۈچ  ئادهتتىكى ئالغان ئىجاره

 سهۋهب بىر بولۇشى ئاددى ئهسلىھهلهرنىڭ.ئىدى ئاستا ناھايىتى سېتىلىشى كىيىملهرنىڭ باشلىغاندا،

. ئىدى ئاز ناھايىتى غانالرچۈشىنىدى كهسپىنى كىيىم ئىچ زاۋۇتتا ۋاقىتتا ئهينى يهنه قالماستىن، بولۇپال

 موتوسىكىلىتىنى كونا ئۆزىنىڭ ھهمىشه ئۇ قالمايدۇ، قورقۇپ قىيىنچىلىقالردىن بۇ يۈسۇ خۇاڭ ھالبۇكى

.  ئىزدهيدۇ سودىگهر جايالردىن ئاۋات قىسىم بىر ھهمده ئايلىنىدۇ، شهھىرىنى جىنخۇا مىنىپ

 .تاپىدۇ پۇل ئازراق پۈتتۈرۈپ سودىنى نهچچه بىر ئاخىرى ئۇ ئارقىلىق تىرىشىش توختىماي
 ئۇ كىيىن يىلدىن بىر. ئىدى ئهمهس ئادهم قىلدىغان شۈكرى ھهرگىزمۇ يۈسۇ خۇاڭ

 نهچچه ئېلىپ ئىجارىگه ئۆيىنى زاۋۇت مېتىرلىق كۋادرات 800 ئۈچۈن كېڭهيتىش ئىشلهپچىقىرىشنى

 ئىشلهپچىقىرىش مدهقهده دهسلهپكى ئۇ بىلهن بۇنىڭ سېتىۋالىدۇ، ماشىنىسى تىككۈچىلىك  دانه ئون

 بولۇپ ئالدىراش تېخىمۇ يۈسۇ خۇاڭ ۋاقىتتىكى بۇ. ئاشۇرىدۇ ئهمهلگه ئارزۇسىنى كېڭهيتىش كۆلىمىنى

 رېمونتچىالر ھهتتا ئىدى، خادىمى ۋهتېخنىك اليىھهلىگۈچىسى كىيىم ئىچ شىركهتنىڭ ئۇ كهتكهن،

 بۇزۇلغان ئۇ كهلگهنده، دۇچ رغائهسۋابال قىاللمايدىغان رېمونت ئۆزى. قىالتتى ئىشنىمۇ قىلىدىغان

 رېمونت ئاپىرىپ گۇاڭجۇغا قىلغان تهرهققىي بىرقهدهر كىيىمچىلىك ئىچ كۆتۈرۈپ، سايمانالرنى

 زادى ئهگهر تۇراتتى، ئۆره سائهتلهپ نهچچه ۋاگوندا ئۇ ئۈچۈن، تېجهش ھهققىنى كىرا. قىلدۇراتتى

 .مۈگىدىۋاالتتى ئاستىلىرىدا ئورۇندۇقنىڭ بواللمىسا
 هرـهپـس ۇـب. دۇـارىـب كهـۈرۈشـهكشـت ياۋروپاغا ۇـۈسـي خۇاڭ ن،ـتىـئۆتمهس ۇنئوز

 اليىھهلهنگهن كىيىمچىلىكىده ئىچ ياۋروپا. كېڭهيتىدۇ تېخىمۇ دائىرىسىنى– نهزهر ڭـىـۇنـئ

 كىيىملهربىلهن ئىچ ئىشلهپچىقارغان ئۆزى قېتىم تۇنجى ئۇ بولۇپ، نهپىس ناھايىتى ئىچكىيىملهر

 ياۋروپادىن ئۇ. قىلىدۇ ھېس بارلىقىنى پهرقى چوڭ ناھايىتى كىيىملهرنىڭ ئىچ ۋىيىدىكىسه خهلقئارا

 كۆتۈرۈشكه يۇقىرى سۈپىتىنى كىيىمنىڭ ئىچ نۇقتىسىنى مۇھىم خىزمهتنىڭ كىيىن كهلگهندىن قايتىپ

 يۈسۇ خۇاڭ يىلى – 1997.قىلىدۇ قارار مېڭىشنى قهدهمده ماس بىلهن سهۋىيه خهلقئارا قويۇپ،
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 ماللىرى ئۇنىڭ باشالپ شۇنىڭدىن. قىلىدۇ قوبۇل زاكاسىنى  خېرىدارنىڭ چهتئهللىك  قېتىم ىتۇنج

 .باشاليدۇ بولۇشقا پهيدا پۇللىرى چهتئهل يانچۇقىدا يۈسۇنىڭ ،خۇاڭ كىرىپ بازارالرغا خهلقئارا
 ڭخۇا ساالھىيىتىدىكى رهھبىرى كارخانا ئهگىشىپ، چوڭىيىشىغا بارغانسىرى كۆلىمىنىڭ كارخانا

 ھېس الزىملىقىنى يۈكسهلدۈرۈش تېخىمۇ دائىرىسىنى – نهزهر ۋه سهۋىيىسى مهدهنىيهت ئۆزىنىڭ يۈسۇ

 قاتنىشىپ، كۇرسىغا تهربىيلهش دېرىكتورلىرى كارخانا خهجلهپ پۇل ئۇ قىلىپ شۇنداق. قىلىدۇ

 تىنتوختىماس. كىرىشىدۇ ئۆگىنىشكه ئىستىراتىگىيىسىنى چىقىرىش سېتىپ ۋه سهنئىتى رهھبهرلىك

. تاماماليدۇ ( EMBA( ئاسپىرانتلىقىنى ماگىستىر ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ چىڭخۇا ئۇ ئارقىلىق، تىرىشىش

  ئىلگىرىلهپ، تهڭ بىلهن دهۋر ئۇ كىيىن، زورايغاندىن چوڭىيىپ كارخانىسى يۈسۇنىڭ خۇاڭ

 كىشاڭگاڭدى ھهمده قوللىنىدۇ، شهكلىنى سېتىش 1+  1 بولغان خاس ئۆزىگه يېڭىچه نىڭ »ياشى«

 شىركىتى »ياشى« بىلهن بۇنىڭ. قىلىدۇ تهكلىپ بولۇشقا ۋهكىلى ئوبراز شىلۇنى ۋېن ئارتىسى كىنو

 قىلغان تهكلىپ ۋهكىللىكىگه ئوبراز چولپانالرنى قېتىم تۇنجى ئىچىده كارخانىالر ئىچىدىكى دۆلهت

 ئوخشاش توپقا دوملىما خۇددى پۇل ئاستىدا، تىرىشچانلىقى يۈسۇنىڭ خۇاڭ. قالىدۇ بولۇپ كارخانا

 مىليارىد بىر مىقدارى سېتىلىش يىللىق بىر يىلىدىكى – 2006 كىرىپ ئېقىپ كارخانىسىغا ئۇنىڭ

 .يېتىدۇ مىليونغا 600
 ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه. چۈشمهيدۇ ئاسماندىن ئوخشاش گۈللىرىگه قار ھهرگىزمۇ بايلىق

 بىر كۆره،ئۆزى كۈتكهندىن مىدئۈ تهلهيدىن قىلىپ ھهمراھ ئۆزىگه خىيالالرنى قۇرۇق كهلمهيدىغان

 جۇغالپ كاپىتالىنى ۋه مۇناسىۋىتى كىشىلىك ئۆزىڭىزنىڭ. ئهۋزهل قىلغان ئىش ئازدىن بىر – ئاز

 ئهمهلىيهتچانلىق يهنه. باشاليدۇ كېلىشكه ئۆزلۈكىدىن بايلىق كىيىن يهتكهندىن چهككه مۇئهييهن

 كهلگۈسىدىكى بايقاش، ۋه يارىتىش پۇرسهتنى ئاستىدا شهرتى ئالدىنقى تىكلهش ئىگىلىك بىلهن

 .كېرهك تۇتۇش چىڭ قولىدا ئۆز بايلىقالرنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 كۈتۈشتهك »ئۈمىد تهلهيدىن« چوقۇم ئاۋۋال ئاشۇرۇشتا، ئهمهلگه چۈشىنى بولۇش باي
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 ىتىئام كىشىلهرنىڭ مهلۇم جهمىيهتته بولۇپمۇ. كېرهك كېچىش ۋاز پىسخىكىدىن پۇرسهتپهرهسلىك

 سوغۇققانلىق چوقۇم بولغاندا پهيدا گهپلهر ئهپقاچتى ھهققىدىكى ئايالنغانلىقى مىليونىرغا كېلىپ

 قانۇنلۇق بولمايدىغانلىقىغا،– بولدىغان ئىشىنىشكه گهپلهرنىڭ بۇ يهنى قىلىش، تهھلىل بىلهن

. كېرهك راشقا ئهمهسلىكىگه ياكى قىلمىشى ئوغرىالش پۇرسهت غهرهزلىك يامان ئهمهسلىكىگه، ياكى

 .كېرهك  ئهگهشمهسلىكى ئېقىمغا مۇنداق ئۆزى چوقۇم مۇھىمى ئهڭ
 مۇۋاپىق شارائىتالردىن بۇ ھهمده چۈشىنىش، تولۇق شارائىتنى ۋه بايلىق قولىدىكى ئۆزىنىڭ

 بىر يولىغا بايلىق ئۆزىنىڭ تالالش، تۈرىنى سېلىش مهبلهغ كېلىدىغان ماس ئهڭ ئۆزىگه پايدىلىنىپ

 ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش،توختىماستىن توختىماستىن جهريانىدا ئهمهلىيهت. كېرهك بهلگىلهش نىشان

 ئىش ۋه پىسخىكىسى قىلىش مۇبالىغه قااليمىقان ئۆزىنىڭ. كېرهك قىلدۇرۇش تهرهققىي مېڭىسىنى

 ئۆزىنىڭ شهكىللهندۈرۈش، جۇغالنمىسى بىلىم ۋه تېخنىكا ئۆزىده ئۆزگهرتىش، ئۇسۇلىنى قىلىش

 .كېرهك يۈكسهلدۈرۈش قهدهمدىن بىر – قهدهم بىر ئىشلىرىنى
 ئاران بىراق بولمىسىمۇ، ئىشهنچىلىك تايىنىش تهلهيگه گهرچه كېرهككى،  تهكىتلهش شۇنىمۇ

 قول سالدىغاندا قول ئىككىلهنمهسلىك، ھهرگىزمۇ كۆرۈلگهنده پۇرسهت بولىدىغان ئېرىشكىلى

 .كېرهك تۇتۇش چىڭ پۇرسهتنى كېتىدىغان يوقاپ ئاچقۇچه – يۇمۇپ كۆزنى سېلىش،
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 بايالر ياختۇرىدۇ، دىيىشنى »ئهمهس مۇمكىن« نامراتالر
 كۆرىدۇ ياخشى دىيىشنى »قىالاليمهن مهن«

  سىز بولۇش باي«: قىلغان سۆزنى جۈمله بىر مۇنداق مۇۋهپپهقىيهتشۇناس بىر ئامېرىكىلىق

 ھامان سانى تالرنىڭنامرا جهمئىيهتته بۇ ياشاۋاتقان بىز ھالبۇكى. »ئاسان قىلغاندىنمۇ تهسهۋۋۇر

 ئىش؟ قانداق زادى بۇ كۆپ، سانىدىن بايالرنىڭ
 باشقا بايالردىن ئهۋالد ئۈچىنچى ئىككىنچى، ئاشۇ قىلغان ۋارسلىق مۈلكىگه – مال جهمهتىنىڭ

 ئاالھىده ھېچقانداق ئۇالردا. كهلتۈرگهن قولغا بايلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ قول قۇرۇق ھهممىسى بايالرنىڭ

 ئىراده قهتئىي ۋه ھالهت روھى ئاكتىپ بولسا بايلىق قىممهتلىك ئهڭ بولغان بار الردائۇ يوق، ئىقتىدار

 مۇمكىن مهڭگۈ بولۇشى سۆزنىڭ بۇ ئىبارهت دىن »ئهمهس مۇمكىن« لۇغىتىده ئۇالرنىڭ. ،خاالس

 .ئهمهس
 انئايالندۇرااليدىغ ئهمهلىيهتكه غايىنى ئۆزلىرىده ئۇالر بىراق بولىدۇ، غايىسى نامراتالرنىڭمۇ

 نان شورپىسىغا غازنىڭ ئاسماندىكى«ئۆزلىرىنى ھهمىشه ئىشهنمهيدۇ، بارلىقىغا ئىقتىدارنىڭ ئهمهلىي

 ناھايىتى پۇرسىتى ئايلىنىش بايالرغا نامراتالرنىڭ تۇرمۇشتا ئىجتىمائىي. ئوياليدۇ دهپ »چىالۋاتىمهن

 بېرىپ قولدىن يتنىپه ياخشى تۇتالمىغاچقا چىڭ پۇرسهتنى ئۇالر بولىدۇ،بىراق ھهرخىل ۋه كۆپ

 نهرسه باشقا توسالغۇ چوڭ ئهڭ يولىدىكى مۇۋهپپهقىيهت«: دىگهن مۇنداق پهيالسوپ بىر. قويىدۇ

 ئىقتىدارنىڭ يوشۇرۇن قازىنااليدىغان مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىده ئادهم بىر» .ئۆزۈڭ بهلكى ئهمهس،

 .بېكار يهنىال ىردىمۇتهغد »ئۈسۈۋالغان« تهلهيگه چوڭ قانچه ھهر ئۇ ئىشهنمىگهنده، بارلىقىغا
 بۇنىڭ بايالر كۆرىدۇ، تهرىپىنى بولمايدىغان مۇمكىن ئىشنىڭ قاچان ھهر قىلغاندا ئىش نامراتالر

 سېلىشقا قول كۆرسىمۇ نىسبىتىنى قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت بولغان كىچىك ناھايىتى ئىشتا بىر ئهكسىچه

 شوپۇر ئهگهر ئوخشايدۇ، ماشىنىغا ۋاتقانمېڭى قىيادا بولغان تار ناھايىتى خۇددى بۇ. قىلىدۇ جۈرئهت

 ھهقىقهتهن ئېھتىمال قويسا، قىياالرغا تىك تهرىپىدىكى يان يولنىڭ ئېتىبارىنى – دىققهت ئۆزىنىڭ
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 قويسا، يولالرغا كهتكهن كهڭ دىققىتىنى ئۆزىنىڭ شوپۇر ئهكسىچه مۇمكىن؛ كېتىشى ئۆرۈلۈپ ماشىنا

 .ىلهلهيدۇك جايالرغا بىخهتهر ئۆتۈپ خهتهردىن چوقۇم
 مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىڭىزنىڭ دائىم سىز ئهگهر ئوخشىشىدۇ، شۇنىڭغا قازىنىشمۇ مۇۋهپپهقىيهت

 ىشىپـلـيىراق سىزدىن ھهقىقهتهن مۇۋهپپهقىيهت ئۇنداقتا ئويلىسىڭىز، قازىنالمايدىغانلىقىڭىزنى

 ياكى كىچىك مهيلى سىز ئهگهر. ياشايسىز ئىچىده سايىسى نامراتلىقنىڭ ئۆمۈر بىر ده، – كېتىدۇ

 دىسىڭىز،»قىالاليمهن مهن« ئىلھامالندۇرۇپ يوشۇرۇن ئۆزىڭىزنى بۇرۇن قىلىشتىن ئىشالرنى چوڭ

 ئورۇن قاتارىدىن بايالرنىڭ ھهمده قىالاليسىز، يهتكۈزۈپ ۋايىغا ئىشنى سىز قالماي ئوزۇنغا ئۇنداقتا

 .ئاالاليسىز
 ئوبوروت شىركهتنىڭ بىر ىشىنجىندىك ئىلگىرى ۋاڭشى لېدىرى باش سابىق نىڭ »ۋهنكې«

 كېتىپ ئۆتۈپ بۆلىكىدىن يول يىالنسىمان ئولتۇرۇپ ماشىنىغا ئۇ كۈنى بىر. قىلغان خىزمهت بۆلۈمىده

 ئۇ. كۆرۈپتۇ زاۋۇتلىرىنى خهشهك – يهم كۆلهمدىكى چوڭ نۇرغۇنلىغان بويىدىكى يول بارغاندا،

. بايقاپتۇ بارلىقىنى پۇرسهتنىڭ اپىدىغانت پۇل جايدا بۇ تايىنىپ ئېڭىغا سودا بولغان سهزگۈر ئۆزىنىڭ

 ھهم.باشالپتۇ پاراڭلىشىشقا بىلهن باشقۇرغۇچى كىرىپ زاۋۇتىغا خهشهك – يهم ئۇ قىلىپ شۇنداق

 تايالندتىن ۋه ئامېرىكا قىسىمىنىڭ كۆپ كۆممىقوناقالرنىڭ جايدىكى بۇ ئۇ جهريانىدا پاراڭلىشىش

 شىمالنىڭ شهرقى بىۋاسته نېمىشقا سىلهر«: ۇچىدىنباشقۇرغ ۋاڭشى. چۈشىنىپتۇ كىرگۈزۈلگهنلىكىنى

 .سوراپتۇ دهپ »بولمامدۇ؟ ئهرزان تېخىمۇ بۇنداقتا سېتىۋالمايسىلهر؟ كۆممىقوناقلىرىنى
 شۇ ۋاڭشى. دهپتۇ» .قىاللمايمىز ھهل مهسىلىسىنى توشۇش بىز«: بېرىپ جاۋاب باشقۇرغۇچى

 زاۋۇت ئۇ قىلىپ ئېيتىپتۇ،شۇنداق ىقىنىقىالاليدىغانل ھهل مهسىلىسىنى توشۇش ئۆزىنىڭ  زامان

 .تۈزۈپتۇ كېلىشىمى تهمىنلهش بىلهن كۆممىقوناق بىلهن
 ھېچنىمىنى ھهققىده قاتناش بولغان شىنجىنغا شىمالدىن شهرقى ۋاڭشى ئهمهلىيهتته

 شىمالنىڭ شهرقى بېرىپ پىرىستانىغا چىۋهن چىقىپ زاۋۇتىدىن خهشهك – يهم ئۇ. بىلمهيدىكهن

 قاتناش بولغان شىمالغا شهرقى شىنجىندىن ۋاڭشىغا كىشىلهر جايدىكى ئۇ سوراپتۇ، لىنىئهھۋا قاتناش
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 يهنه ئۇ. ئۈمۈدسىزلهنمهپتۇ سهۋهبلىك بۇ ۋاڭشى. بېرىپتۇ ئېيتىپ ئېچىلمىغانلىقىنى تېخى يولىنىڭ

 ئېچىش يولى سۇ بارىدىغان چىۋهنگه دالىيهندىن كېلىپ، شىركىتىگه ئوكيان يىراق گۇاڭجۇ

 خادىم مۇناسىۋهتلىك شىركىتىدىكى ئوكيان يىراق.سۈرۈشتۈرۈپتۇ يوقلۇقىنى – بار ىلىكىمۇمكىنچ

 يهنه ۋاڭشى. ئېيتىپتۇ باشقۇردىغانلىقىنى ئىدارىسىدىن قاتنىشى سۇ گۇاڭجۇ ئىشنى بۇ ئۇنىڭغا

 ھهل مهسىلىنى بۇ ئاخىرى كىيىن مۇناسىۋهتلهردىن قاتار بىر كېلىپ ئىدارىسىگه قاتنىشى شۇ گۇاڭجۇ

 پۇلغا بولمىغان ئاز باشلىنىپ رهسمىي سودىسى كۆممىقوناق ۋاڭشىنىڭ بىلهن شۇنىڭ. ىپتۇق

 .ئېرىشىپتۇ
 ئۇنىڭ سهۋهب، تۈزۈشىدىكى توختام »بىلهن يىنىكلىك« ناھايىتى بىلهن زاۋۇت ۋاڭشىنىڭ

 قىلغىلى ھهل دۇنيادا« بىلهن قهتئىيلىك ئۇنىڭ بهلكى ئهمهس، بارلىقى مهسىله كاللىسىدا

 .قارىغانلىقىدا دهپ»  يوق مهسىله دىغانبولماي
 مۆجىزه ۋاڭشى بولغاچقا، ئىراده قهتئىي دهيدىغان»قىالاليمهن مهن« مۇشۇنداق دهل

 بولغان ئهقىللىق ھهمىشه غهلبه«: بار سۆزى ھېكىمهتلىك بىر مۇنداق ناپالىئوننىڭ. يارىتالىغان

 ئوزۇن خۇددى جهريانى بولۇش ايب. »بولىدۇ تهرهپته ئىشهنگهن ئۆزىگه بهلكى ئهمهس، تهرهپته

 مۇھىم تېخىمۇ قارىغاندا بولۇشقا ئهقىللىق ئىشهنچ ۋه ئىراده قهتئىي ئوخشايدۇ، جهڭگه مهزگىللىك

 »ئهمهس مۇمكىن« ئوخشاش ۋاڭشىغا ھهرگىزمۇ ئادهملهر ئاشۇ كۆرۈنگهن ئهقىللىق قارىماققا. بولىدۇ

 ھهرگىزمۇ ئىدارىسى قاتنىشى سۇ همهس،ئۇالرئ ئىگه جاسارهتكه قىالاليدىغان ئېالن جهڭ ئىشالرغا

 .قارايدۇ دهپ بهرمهيدۇ ئېچىپ يولى سۇ ئۈچۈن توشۇش كۆممىقوناق
 قىيىن نۇرغۇنلىغان ئويالندۇرۇپ، ئهتراپلىق ناھايىتى ئىشنى ئادهمگه ھهمىشه »بولۇش ئۆتكۈر«

 ئۆزلىرى ئۇالر سىنىھهممى مهسىلىلهرنىڭ قىيىن بۇ ئهمهلىيهتته تاشاليدۇ، ئوتتۇرىغا مهسىلىلهرنى

 ھهرگىز بۇالر ئهمهلىيهتته. سالغان قورقاق ئۆزىگه – ئۆز ئارقىلىق بۇ چىققان، قىلىپ تهسهۋۋۇر

 بىر بىلهن بولۇش ئېھتىياتچان زىياده ھهددىدىن ئۇالر. ئهمهس مهسىلىلهر بولمايدىغان يهشكىلى

 .قويغان كهتكۈزۈپ پۇرسهتنىمۇ بولىدىغان باي ۋاقىتتا
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 مۇرهككهپ ناھايىتى ئىشالرنى بولغان ئاددى ناھايىتى ئهسلىده نامراتالر نۇرغۇنلىغان

 پاتقىقىغا نامراتلىق ئاخىرىدا ده، – قويىدۇ قىلىپ پهيدا توسالغۇالرنى نۇرغۇنلىغان ئويالپ،ئۆزىگه

 بىر ئادهمده بىر ھهر نىسبهتهن ئىشالرغا بىلمىگهن. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ كېتىشىنى كىرىپ چوڭقۇرالپ

 دائىم ئۆزلىرىگه يىڭهلهيدۇ،ئۇالر قورقۇنچنى خىل بۇ بايالر بىراق بولىدۇ، ھېسىياتى ورقۇنچق خىل

 مهغلۇب سهۋهبلىك قورقۇنچ خىل بۇ نامراتالر. دهيدۇ »قىالاليمهن چوقۇم مهن قىالاليمهن، مهن«

 يوقىتىپ ئۇالر ئهمهلىيهتته. ئهنسىرهيدۇ قويۇشىدىن يوقىتىپ نهرسىلهرنى مهلۇم ئۆزلىرىنىڭ بولۇپ،

 كېچىش ۋاز ھهممىدىن ئىشهنمهي ئۆزىگه يهنه ۋاقىتتا بۇ قالغان، ئاز ئاللىقاچان نهرسىلهر قويىدىغان

 جاسارهت ئهكسىچه ئهمهس، كهلگهن بارلىققا خىيالدىن قۇرۇق ھهرگىزمۇ يولى بايلىق كېرهكمۇ؟

 !بولغان ھاسىل مېڭىشتىن بىلهن
 پويىز نىيويورك بىلهن باھا يۇقىرى للىرىلىقدو ئامېرىكا مىليون 10 تىراپ يىللىرى،– 1975

 رايونىنىڭ كوچا بۇ ۋاقىتتا ئهينى. سېتىۋالىدۇ مېھمانخانىنى كونا بىر جايالشقان يېقىن ئىستانىسىسىغا

 مۈلۈك – ئۆي باشقا. ئىدى قالغان چۆلدهرهپ جاي ھهممه بولۇپ، قالمىغان ئهسهرمۇ ئاۋاتلىقىدىن

 ئىشى ساراڭنىڭ قۇرۇش بىنا چوڭ جايدا »قالغان چۆلدهرهپ« بۇ ،قاپتۇ ئېزىپ تىراپنى سودىگهرلىرى

 .قارىغان دهپ
 ئالغان قورشاپ سادالىرى تۇرۇش قارشى ۋه گۇمانلىنىش ئهتراپىنى تىراپنىڭ گهرچه

 تهۋرهنمهس ئۆزىنىڭ بوشاشتۇرماي، ئىشهنچىسىنى كۈچلۈك بولغان ئۆزىگه يهنه ئۇ بولسىمۇ،بىراق

 ماقۇل ئېچىشقا تۈرنى بۇ بىرلىكته بىلهن ئۆزى گورۇھىنى كېيىن ئاۋۋال ۇئ. تۇرۇپتۇ چىڭ ئىرادىسىده

 بهھرىمان سىياسىتىدىن قىلىش ئېتىبار ئازايتىش باجنى يىللىق 40 ھۆكۈمهتكه ئاندىن كهلتۈرۈپتۇ،

 ئىشنى ئىككى بۇ قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل بهش تىراپ. بېجىرىپتۇ قهرز قىلىپ ئىلتىماس بولۇشنى

 دائىرىسى – نهزهر تىراپنىڭ. باشالپتۇ راۋانلىشىشقا سودىسى ئۇنىڭ كىيىن، بولغاندىن قىلىپ

 يارايدىغان پۇلغا ئهڭ شهھىرىدىكى نىيويورك كىيىن يهر پارچه بىر بۇ سېتىۋالغان ئۇ ئىدى، ئۆزگىچه

 يارىتىپ نهتىجه پارالق ئۇنىڭغا ئىشهنچىسى بولغان ئۆزىگه تىراپنىڭ ئايلىنىپتۇ، بىرىگه جايالرنىڭ
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 .رىپتۇبې
 تىرىشىۋاتقان گۈللهندۈرۈشكه جاينى تاشالندۇق بىر تايىنىپ كۈچىگه ئۆزىنىڭ تىراپ

 تارىخ ھالبۇكى.قارىغان دهپ تاپقانلىق ئاۋارىچىلىق ئۆزىگه – ئۆز بۇنى كىشىلهر چاغدا،نۇرغۇنلىغان

 ېيتىپئ ئىكهنلىكىنى مهنسۇب كىشىلهرگه ئىشىنىدىغان قهتئىي ئۆزىگه غهلبىنىڭ ئاخىرقى ئۇالرغا

 پهقهت تىراپ. قازانغان مۇۋهپپهقىيهت ئاساسىدا ئىشهنچ ۋه روھ خىل مۇشۇ دهل تىراپ. بهرگهن

 ئىرادىسى كۈچلۈك بۇنچىلىك قىلغان، سهرپ ۋاقىت يىل بهش ئۈچۈنال قىلىش ھهل ئىشنى ئىككى

 قازىنالمىسۇن؟ مۇۋهپپهقىيهت قانداقمۇ ئادهم بار
 بېقىشقا سىناپ ئىشالرنى دىگهن »ئهمهس مۇمكىن« رباشقىال بىلهن جاسارهت پهقهت نامراتالر

 پۇرسهتكه بولىدىغان باي كۆپ تېخىمۇ قارىغاندا باشقىالرغا ئاندىن قىاللىغاندىال، جۈرئهت

 .ئاالاليدۇ ئورۇن قاتارىدىن بايالرنىڭ ده، – ئېرىشهلهيدۇ
 مهكچىكېڭهيىت تايالندقا كهسپىنى ئۆزىنىڭ پىركاداڭ يىللىرىدا، – 70 ئهسىرنىڭ– 20

 مىللىي ئۆزىنىڭ پهقهت بولۇپ، بېكىنمه قهدهر بىر ئىدىيىسى تايالندلىقالرنىڭ ۋاقىتتا ئهينى. بولغان

 بولۇپ، ساتماقچى كىيىم بېرىپ تايالندقا سودىگىرى كىيىم قانچه بىر ئىلگىرى كىيهتتى، كىيمىنىال

 تايالندلىقالرنى چوقۇم ىڭئۆزىن پىركاداڭ بىراق. ئىدى كهتكهن قايتىپ قول قۇرۇق يهنىال ئاخىرىدا

 ئۇ هن،ـگـهنـشـئى اـغـكۆندۈرهلهيدىغانلىقى كىيىشكه كىچهكلهرنى – كىيىم زامانىۋى

 .دىگهن» .قىالاليمهن چوقۇم مهن قىالاليمهن، مهن«: يوشۇرۇنچه ئۆزىگه – ئۆز هـشـىـهمـھ
 بىراق كۈزگهن،ئۆت كۆرگهزمىسى كىچهك – كىيىم تىپتىكى چوڭ تايالندتا باشلىنىشتىال پىركاداڭ

 بۇ. قالغان قۇرۇق زالى كۆرگهزمه چوپچوڭ بولۇپ، ئاز ناھايىتى سانى كهلگهنلهرنىڭ زىيارهتكه

 قاپ ئۇ سۇسالشتۇرالمىغان، ئىشهنچىسىنى بولغان ئۆزىگه پىركاداڭنىڭ ئوڭۇشسىزلىق قېتىمقى

 ئاخىرىدا ئهڭ بېرىپ، ئېلىپ ئۆزگهرتىش قارىتا كىچهكلهرگه – كىيىم ئهسلىدىكى بىلهن يۈرهكلىك

 چىققان اليىھهلهپ ئۆزى ئۇ. چىققان اليىھهلهپ كىچهكلهرنى– كىيىم كېلىدىغان ماس تايالندلىقالرغا

 ئۇ كهلگهنده، جهمئىيىتىگه بىرلهشمه كىچهك – كىيىم تايالند ئېلىپ كىچهكلهرنى – كىيىم يېڭى
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 قانلىقىنىچىق خىزمهتكه كىيىپ كىيىم زامانىۋىي خىزمهتچىنىڭ بىرهرمۇ جايدىكى بۇ

 كىچهك – كىيىم«: ھالدا ئۈمىدسىزلهنگهن خىزمهتدېشى كهلگهن بىلله بىلهن پىركاداڭ.بايقىمىغان

 تايالند ساددا– ئاددى ئۇنداقتا كىيمىسه، كىيىملهرنى زامانىۋىي خىزمهتچىلهرمۇ بىرلهشمىسىدىكى

 يهنىال كاداڭپىر. دهپتۇ».كىتهيلى قايتىپ يهنىال بىز! بولغىدهك ئاغرىنمىساقمۇ خهلقىدىن

 كىيىملهرنى زامانىۋىي چوقۇم تايالندلىقالر!ئىنىم ئىشهن، ماڭا«: ھالدا يوقاتمىغان ئىشهنچىسىنى

 .دهپتۇ» .بولىدۇ كىيىدىغان
 ئۆزى خانقىزنى چىرايلىق بىر بىرلهشمىسىدىكى كىچهك – كىيىم ھالدا غهلبىلىك پىركاداڭ

 ئۆزىنىڭ خانقىز بۇ. كهلتۈرۈپتۇ ماقۇل قابېقىش سىناپ كىيىپ كىيىمنى زامانىۋىي الھىيىلىگهن

 ئالدىدا خىزمهتداشلىرىنىڭ كىيىپ كىيىملىرىنى زامانىۋىي پىركاداڭنىڭ ئورنىغا كىيىمىنىڭ ئهنئهنىۋى

 مۇشۇنداق كۈنده ئۇنىڭغا بولۇپ، مهھلىيا تۇرقىغا گۈزهل ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى بولغاندا، پهيدا

 بىلله پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن پىركاداڭ. بېرىپتۇ تهكلىپىنى چىقىش خىزمهتكه بىلهن كىيىم چىرايلىق

 بىر تايالندتىكى پىركاداڭ كىيىن ئۇنىڭدىن. تارتقۇزۋاپتۇ سۈرىتىنى خانقىزنىڭ سۈرهتچىگه كهلگهن

 رهسىمنى ھېلىقى ۋه پىكىرلىشىش ئهتراپلىق بىلهن سودىگهرلىرى كىچهك – كىيىم داڭلىق قانچه

 گۈزهل تايالندتىكى كىيىملهرنىڭ زامانىۋىي ئۇالرغا قىلىپ، ايىلق ئۇالرنى ئارقىلىق كۆرسىتىش

 كىچهكلىرى– كىيىم زامانىۋىي پىركاداڭنىڭ قىلىپ، شۇنداق. بېرىپتۇ كۆرسىتىپ كهلگۈسىنى

 .باشالپتۇ تارقىلىشقا سۈرئهتته تىز تايالندتا
 ئاسمانغا سېتىش كىچهك – كىيىم زامانىۋىي تايالندلىقالرغا كىشىلهر نۇرغۇنلىغان ۋاقىتتا ئۇ

 قىاللىغان، بۇنى پىركاداڭ ھالبۇكى.قارىغان دهپ ئىش بولمايدىغان مۇمكىن تهس، چىقىشتىنمۇ

 ئادهتتىكى بولىدۇ، ئىچىده نىڭ »ئهمهس مۇمكىن« دهل پۇرسهت چۈشىنىدۇكى، شۇنى ئۇ چۈنكى

 .بولىدۇ يوشۇرۇنغان پۇرسىتى سودا زور ئىشالردا قارىغان دهپ ئهمهس مۇمكىن كىشىلهر
 سوراپ شۇنداق ئۆزىڭىزدىن ۋاقتىڭىزدا ئاغرىنغان ھالىتىدىن نامرات ئۆزىڭىزنىڭ سىز

 مهن« بىلهن شىجائهت مهن يوق؟ – بارمۇ جاسارهت ئۆزگهرتهلهيدىغان ھالهتنى بۇ مهنده:بېقىڭ
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 ياڭرىتااليمهنمۇ؟ ساداسىنى ئىشهنچ بولغان ئۆزۈمكه دهپ »قىالاليمهن
 قىيىنچىلىقنى ئىزچىل ئهگهر ئاستىدىال، پۇتىمىزنىڭ يول بارىدىغان ئېلىپ بايلىققا

 .قويىمىز يوقىتىپ يولىمىزنى ئىلگىرىلهش ئالغا تهكىتلىسهك،ئۇنداقتا
 ھاياتىڭىزدىكى سىز قىلسىڭىزال شۇنداق. مېڭىڭ تهۋرهنمهي يولدا قارىغان دهپ توغرا ئۆزىڭىز

 !يارىتااليسىز مۆجىزىلهرنى شانلىق

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قىالاليدىغانلىقىغا ئىشنى ھهرقانداق ئۆزىنىڭ بولۇپ، ئىگه ئىشهنچكه تهۋرهنمهس بايالر

 قىيىن ئىشنى قانداق ھهر گۇمانلىنىپ، قىالاليدىغانلىقىدىن ئۆزىنىڭ نامراتالر بىراق ئىشىنىدۇ؛

 پهقىيهتمۇۋهپ ئااللىساقال قهدهمنى بىرىنچى ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك پهقهت ئهمهلىيهتته. چاغاليدۇ

 ئۆزىمىزنىڭ بولۇپ، ھالىتى پىسخىك  بايالرنىڭ بىزدىمۇ ئهگهر. بولىدۇ مۈمكىنچىلىك قازىنىشتا

 ئايالندۇرالىساق، گه »مۇمكىن« نى »ئهمهس مۇمكىن« ئارقىلىق ئىشهنچىسى قهتئىي ۋه جاسارىتى

 .كۆپىيىدۇ بارغانسىرى بايالر بولۇپ، گۈزهل تېخىمۇ چوقۇم دۇنيا بۇ ئۇنداقتا
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 ئىشلىرىنى بايالر ئامراق، ئېرىشىشكه تارتماي جاپا راتالرنام
 كۈچلهندۈرىدۇ ئۆزىنى پىالنالپ مهخسۇس

 :باقايلى كۆرۈپ ھىكايىنى ھېكىمهتلىك بىر ئاۋۋال بىز
 ئۆتكهن پادىشاھ بىر كۆيۈنىدىغان خهلققه قابىلىيهتلىك، ناھايىتى بۇرۇنىسىدا– بۇرۇننىڭ

 پاراۋان،باياشات تايىنىپ كۈچىگه ئۆز پۇقراالر ئارقىسىدا قۇرۇشىباش بىلهن ئاقىالنىلىك ئۇنىڭ.ئىكهن

 .كهچۈرىدىكهن تۇرمۇش
 تۇرمۇش باياشات تىنچ، يهنه پۇقراالرنىڭ كىيىن، ئۆتكهندىن ئالهمدىن ئۆزى ھالبۇكى،پادىشاھ

 ئىلىم نۇرغۇنلىغان دۆلىتىدىكى ئۇ قىلىپ شۇنداق. ئهنسىرهيدىكهن كهچۈرهلهيدىغانلىقىدىن

 مهڭگۈلۈك قىلىشنىڭ ئهمىن باياشات، پۇقراالرنى قىلىپ ياردهم ئۆزىگه قىلىپ، تهكلىپ ىنىئهھلىلىر

 .بۇيرۇپتۇ چىقىشقا تېپىپ قانۇنىيىتىنى
 ئارسىدىكى ئهھلىلىرىنىڭ ئىلىم ئۆتمهستىنال، كۈن نهچچه چۈشۈرۈلۈپ بۇيرۇقى پادىشاھنىڭ

  بىلهن ۋهزمىنلىك ئۇ بوپتۇ، ھازىر دىدائال پادىشاھنىڭ كۆتۈرۈپ كىتابنى قېلىن پارچه ئۈچ بىرئۆلىما

 كىتابقا مۇشۇ ئىلىملهر بارلىق ئائىت بولۇشقا باي ئالهمدىكى ئالىيلىرى، پادىشاھ«

 تۇرمۇش پاراۋان تۈگهتسىال،ئۇالرنىڭ ئوقۇپ كىتابالرنى بۇ خهلقىمىز پهقهت. مۇجهسسهملهنگهن

 .دهپتۇ» .بولىدۇ قىلغىلى كاپالهتلىك كهچۈرىشىگه
 ئوقۇپ بۇالرنى پۇقراالرنىڭ كۆرۈپ، كىتابالرنى بۇ بولغان ئېغىر ھهم قېلىن مھه پادىشاھ

 تهتقىق داۋاملىق ئۆلىمانى بۇ ھهمده چايقاپتۇ، بېشىنى قىلىپ ھېس يوقلۇقىنى ۋاقتىنىڭ تۈگهتكىدهك

 .بۇيرۇپتۇ قىلىشقا
 قىلىپ ابكىت بىر كىتابنى پارچه ئۈچ ئىلگىرىكى ئۆلىما بۇ ئارقىلىق تىرىشىش ئايلىق نهچچه

 رازى يهنىال ۋاقىتتا،پادىشاھ قىلغان تهغدىم پادىشاھقا كىتابنى يىغىنچاقالنغان بۇ ئۇ. يىغىنچاقالپتۇ

 .بۇيرۇپتۇ قىلىشقا تهتقىق داۋاملىق ئۇنى چايقاپ، بېشىنى بولماي



 

    

 6 باپ ئۈچىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 153

WWW.UYHQT.COM 

 بۇنى پادىشاھ كۆرسىتىپتۇ، پادىشاھقا قهغهزنى نىپىز پارچه بىر ئۆلىما كىيىن ئايدىن ئىككى

 قىممهتلىك ۇشۇـم پهقهت پۇقرالىرىم مېنىڭ ياخشى، ناھايىتى«: ھالدا خۇشال ناھايىتى كۆرۈپ

» .ئىشىنىمهن كهچۈرهلهيدىغانلىقىغا تۇرمۇش پاراۋان چوقۇم ئۇالرنىڭ تايانسىال، پاراسهتكه – ئهقىل

 .دهپتۇ
 .تارتۇقالپتۇ بىلهن ئىنئامالر كاتتا ئۆلىمانى بۇ ئارقىدىنال

 قهغهزگه نىپىز بۇ ئېرىشتۈرگهن ئىنئامىغا پادىشاھنىڭ ئۆلىمانى ھهممىسى كۆپچىلىكنىڭ

 قاپتۇ، ھهيران كۆرۈپال بۇنى ئۇالر ھالبۇكى كهپتۇ، بىلگۈسى يېزىلغانلىقىنى نېمىلهرنىڭ
 جۈمله بىر دىگهن ››يوق ھاالۋهت تارتماي جاپا‹‹  بولغان ئاددى ناھايىتى قهغهزده ئهسلىده

 .ئىكهن بار سۆز
 كىتابنى پارچه ئۈچ تۇرۇپال قىلماي تهتقىق ھېچقانداق دهسلهپته لىمائۆ بۇ ھېكايىدىكى

 تارتماي جاپا. ئۇچرىغان قىلىنىشقا رهت نهتىجىده بولغان، ئۆتمهكچى ئۆتكهلدىن سۇنۇپ پادىشاھقا

 بىلهن زېھنى پۈتۈن ئۆلىما كىيىن، تاشلىغاندىن چۆرۈپ ئىدىيىسىنى ئوغرىالش پۇرسهت ئېرىشىش،

 بىر مۇنداق ئۆلىما جهريانىدا قىلىش تهتقىق قويۇپ كۆڭۈل ھهمده شلىغان،با قىلىشنى تهتقىق

 مېھنهت يوق، نهرسه ھىچقانداق بولىدىغان ئېرىشكىلى تارتماي جاپا ئالهمده: قىلغان ھېس نۇقتىنى

 !ئىشى ئهخمهقنىڭ ئېنىقال ئويالش كۆرۈشنى ھاالۋهت تۇرۇپ قىلماي
 ئارقىلىق تۆھپىسى كۆرسهتكهن تارتىپ جاپا ئۆزىنىڭ ئۆلىما خاتىمىسىده ھېكايىنىڭ

 نۇقتىنى چىققان خۇالسىلهپ ئۆلىما نۇقتىمۇ بۇ ئېرىشكهن، ئىنئامىغا كاتتا پادىشاھنىڭ

 !يوق ھاالۋهت تارتماي جاپا: بهرگهن گهۋدىلهندۈرۈپ
 تارتماي جاپا دۇنيادا ئوخشاش، بولمىغىنىغا تاماق  ھهقسىز دۇنيادا شۇنداق،خۇددى

 جاپا كىشىلهرھهمىشه نۇرغۇنلىغان يهنه تۇرمۇشتا رىئال ھالبۇكى. يوق نهرسه انبولىدىغ ئېرىشكىلى

 ناھايىتى ئۇالر شۇڭا قىلىۋالغان، ھهمراھ ئۆزىگه پىسخىكىنى بولۇشتهك باي كېچىدىال بىر تارتماي

 .قىلىدۇ سهرپ ۋاقتىنى ئىشالرغا بولىدىغان بولغىلى باي ئاسانال
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 مىليونىرغا سىزنى ئىچىده ئاينىڭ بىر تۇرۇپال مايچىق ئۆيىڭىزدىن« بىزدائىم: مهسىلهن

 ئېھتىياجلىق ھۈنهرگه ئىنچىكه ناھايىتى ۋه زېھىن كۆپ پۇل، كۆپ« ،»تۈر ئايالندۇرۋىتىدىغان

   ھهققىدىكى بولۇش باي دىگهندهك »تاپااليسىز پۇل ئهركىن ئولتۇرۇپال ئۆيىڭىزده ئهمهس،

 كىشىلهر ئوياليدىغان كۆرۈشنى ھاالۋهت تارتماي جاپا دهل ئېالنالر بۇ قالىمىز، كۆرۈپ ئېالنلىرىنى

 .تهييارالنغان ئۈچۈن
 ھېس يوقلۇقىنى ئىشنىڭ ياخشى بۇنداق دۇنيادا بۇ ئىشلهتسهك، كاللىمىزنى ئازراقال ئهمهلىيهتته

 سهۋهبلىك ئىشىنىش ئېالنالرغا خىلدىكى بۇ باي بىر قانداق ھهر ھازىرغىچه، – قهدىمدىن. قىلىمىز

 چۈنكى تۇرىدۇ، قارىشى ئهكسىچه قالماستىن، ئىشهنمهيال نهرسىلهرگه بۇنداق بايالر. غانبولمى باي

 .چۈشىنىدۇ بولىدىغانلىقىنى ئېرىشكىلى ئاندىن تۆلىگهندىال بهدهل پهقهت ئۇالر
 ئامراق،بايالر ئېرىشىشكه تارتماي جاپا نامراتالر: پهرقى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر دهل بۇ

 .كۈچلهندۇرىدۇ ئۆزىنى-ئۆز پىالنالپ مهخسۇس
 قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ماتورى ئېلېكتىر سهنياڭ گورۇھ ھالقىغان دۆلهت داڭلىق ياپونىيهدىكى

 بولۇپ ۋهكىلى تىپىك كۈچلهندۈرىشىدىكى ئۆزىنى پىالنالپ مهخسۇس بايالرنىڭ  موبىيهن جىڭجى

 .ھېسابلىنىدۇ
 دادىسى ۋاقىتلىرىدا بالىلىق. كهلگهن غادۇنيا ئائىلىسىده كېمىچى نامرات بىر موبىيهن جىڭجى

 .كهچۈرگهن تۇرمۇش جاپالىق كىچىكىدىال سهۋهبلىك ئۆتكهنلىكى ئالهمدىن
 مهكتهپنى ئوتتۇرا تولۇقسىز موبىيهن جىڭجى كىرگهن ياشقا 14 ئهمدىال يىلى،– 1925

 ئېلېكتىر اسوڭشىي« جىجۇنىڭ شىڭ سوڭشىيا يېزىنىسى ئايرىلىپ يۇرتىدىن كۈنى ئىككىنچى پۈتتۈرۈپ

 .بولغان شاگىرت كىچىك دا »ئورنى ياساش ئهسۋابلىرىنى
 ئىشلىمهي ھهرگىزمۇ موبىيهن جىڭجى بولسىمۇ، ئىشلهۋاتقان شىركىتىده يېزىنىسىنىڭ گهرچه

 كارخانىچى ئوخشاش جىجۇغا شىڭ سوڭشىيا ئهكسىچه كۈتمىگهن، ئۈمىد ئېرىشىشتىن تۇرۇپ

 ئازدىن بىر – ئاز بىر چوقۇم ئاشۇرۇشتا ئهمهلگه غايىسىنى نىڭئۆزى جىڭجىمو. باغلىغان ئىراده بولۇشقا
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 .بىلهتتى الزىملىقىنى كۆرۈش ئىش ھالدا پىالنلىق ئارقىلىق تىرىشىش
 ئۆزىنىڭ تۇرۇپ، ئورنىدىن سهھهر ناھايىتى ئهتىگهنلىكى كۈنى ھهر ئۇ قىلىپ شۇنداق

 شاگرتالر باشقا كۈنلىرى ېلىشئ دهم ھهمده ۋاقىتلىرى كهچ. تىرىشقان قىلىشقا ياخشى خىزمىتىنى

 ئۆگىنىش بېرىپ مهكتهپكه كېچىلىك ئهتراپتىكى يېقىن ئۇ چاغدا، ئويناۋاتقان ياكى ئۇخالۋاتقان

 بوغالتىرلىقى سودا رېمونتچىلىق، جىڭجىمو ئارقىلىق، تىرىشىش يىل سهككىز مۇشۇنداق. قىلغان

 .ئىگهللىگهن ماھارهتلهرنى ئاساسى قاتارلىق
 ياش 19 جىڭجىمو سهۋهبلىك، بولغانلىقى ياخشى ساپاسى شهخسىي ۋه نهتىجىسى خىزمهت

 ياساش ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن كىيىن ئۆستۈرۈلگهن، باشلىقىلىقىغا زاۋۇت ۋاقتىدىال

 شهخسكه مۇھىم بولمايدىغان بولسا كهم شىركىتىدىكى سوڭشىيا بولۇپ، باشلىقى بۆلۈمىنىڭ

 .ئايالنغان
 ئىستىپا جىڭجىمو پۈككهن كۆڭلىگه غايىسىنى يارىتىش ئىگىلىك بېشىدا، يىلىنىڭ– 1949

 يېزىنىسى ئۇنىڭ بۇ. قىلىدۇ قارار ئايرىلىشنى شىركىتىدىن سوڭشىيا قىلغان خىزمهت يىل 24 بېرىپ

 .ئىدى ئهمهس زهربه كىچىك ھهرگىزمۇ ئېيىتقاندا ئېلىپ نىسبهتهن جىجۇغا شىڭ سوڭشىيا
 شىركىتىنى ماتورى ئېلېكتىر شهنياڭ بىرلىكته بىلهن ىئاكىس چوڭ جىڭجىمو يىلى، ئىككىنچى

 ۋهھىندى ئوكيان چوڭ غهربى ئوكيان، تىنچ – ئوكيان چوڭ ئۈچ شىركىتىنى ئۆزىنىڭ چىقىپ، قۇرۇپ

. پۈكۈپتۇ كۆڭلىگه چىقىشنى قۇرۇپ قىلىپ شىركهت خهلقئارالىق تىپتىكى چوڭ يۈزلهنگهن ئوكيانغا

 قىلىپ، كۆرهش تىرىشىپ مهغرۇرالنماي،ئىزچىل قىلچه دىنبۇنىڭ جىڭجىمو ئايالنغان خوجايىنغا

 قاتۇرۇشقا باش ئۈچۈن كهلگۈسى شىركهتنىڭ دائىم ھهر كېلىپ، ۋاقتىدا ئىشقا بولۇپ ئۈلگه ئۆزى

 .باشالپتۇ
 »ئادهم چىقىدىغان كاماندىروپكىغا قېتىم 48 ئايدا« يهنه جىڭجىمونىڭ شىركىتىده سهنياڭ

 تېخنىكىنى ئىلغار ئهڭ جىڭجىمو سهۋهب، بولۇشىدىكى همنىڭلهق بۇنداق. بار لهقىمى دىگهن

 ۋاقتى ئالىدىغان ئارام بولۇپ، بولىدىغان زىيارهتته دۆلهتته تۆت – ئۈچ كۈنده ئۈچۈن ئۆگىنىش
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 .يوق
 ماتورى ئېلېكتىر سهنياڭ ئاستىدا، رهھبهرلىكى ئاقىالنه ۋه تىرىشىشى توختىماستىن جىڭجىمونىڭ

 جىسمىغا– ئىسمى ھهمده چىققان، كۆتۈرۈپ باش تىزال ناھايىتى ابىتىدهرىق بازار كهسكىن شىركىتى

 .ئايالنغان گورۇھقا ھالقىغان ئوكياندىن ئۈچ اليىق
 ئۆزىگه ۋاقىت ھهر ئوخشاتقان، غا »سازاڭ قالمايدىغان ھېرىپ مهڭگۈ« ئۆزىنى جىڭجىمو

 شاگرتتىن كىچىك بىر ئۇ بولغاچقا، مۇشۇنداق دهل. پىالنلىغان كۈچلىنىشنى قىلىپ ھهيدهكچىلىك

 .ئايالنغان كارخانىچىغا داڭلىق دۇنياغا
 ئۆزىنى ئويالپ، ئېرىشىشنى تارتماي جاپا پهقهت جىڭجىمو ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 »سهنياڭ«يهنه دۇنيادا بۈگۈنكى بوالمدۇ؟ نهتىجىسى بۈگۈنكى ئۇنىڭ ئۇنداقتا كۈچلهندۈرمىسه،

 بوالمتى؟ ماركا بۇ ئىبارهت دىن
) بولۇش باي تېپىپ پۇل بولۇپمۇ(قىلغاندا ئىشنى قانداق ھهر» .ياق« ىقالئېن جاۋاب

 .بولىدۇ قازانغىلى نهتىجه ئاندىن كۆرسهتكهنده تىرىشچانلىق
 بايلىق قىلغاندا، پۇرسهتپهرهسلىك ئويالپ ئېرىشىشنى ھاالۋهتكه تارتماي جاپا ھهمىشه ئهگهر

 .ئهمهس نمۇمكى ئېرىشىش ئاچقۇچقا ئالتۇن ئاچىدىغان ئىشىكىنى
 التارىيه ئۆزىگه ھهمىشه ھهرگىزمۇ! ئويغىنىڭالر تىزراق! دوستالر سۆيۈملۈك ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئۆتكۈزۈشكه ئۈستىلىده ماجىياڭ ۋاقىتنى ھهمىشه ئويالشقا، كۈننى چىقىدىغان مىليون بهش بېلىتىدىن

 مهيدان بىر ياكى ئويالشقا، بولۇشنى باي قاراپ سىزىقىغا K مىدىراۋاتقان توختىماستىن. بولمايدۇ

 ئېرىشىشنى تارتماي جاپا خىلدىكى بۇ! بولمايدۇ تېخىمۇ ئويالشقا بولۇشنى مىليونىر ئويناپ قىمار

 يولىڭىزدىكى بايلىق سىزنىڭ دهل پىسخىكا ئوياليدىغان بولۇشنى باي كېچىدىال بىر ئوياليدىغان،

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ توسقۇنلۇق
 ئۆزىنى پىالنالپ مهخسۇس بايالرنىڭيېڭىپ، پىسخىكىنى خىلدىكى بۇ پهقهت

 پۇرسىتىگه ئاشۇرۇشنىڭ ئهمهلگه غايىڭىزنى سىز ئاندىن ئۆگهنگهندىال، كۈچلهندۈرۈشىنى
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 .ئېرىشهلهيسىز
 .يوق ھاالۋهت تارتماي جاپا: بولسۇن ئېسىڭىزده

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ئادهم ئوياليدىغان ھىرلىنىشنىبه مېۋىسىدىن ئهمگهك باشقىالرنىڭ ئېرىشىشنى، تاماققا ھهقسىز

  چۈشۈشى گۆشنان ئاسماندىن ھهرگىزمۇ باي ھهقىقىي بىر. كېتىدۇ شاللىنىپ تهرىپىدىن دهۋر ھامان

 بۈگۈنكى ئۇ. قىلمايدۇ خىيالالرنى گۈزهل قېلىشىدهك كىرىپ ئالقىنىغا ئۇدۇلال گۆشناننىڭ ياكى

 ئۆزىنى پىالنالپ پۇختا بۈگۈنكى غهلبىنىڭ ئهتىدىكى تىرىشچانلىققا، تۆنۈگۈنكى غهلبىنىڭ

 .چۈشىنىدۇ ئىكهنلىكىنى باغلىق كۈچلهندۈرۈشكه
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 ئاتسا مولالق بايالر كېتىدۇ، تۈگىشىپ ئاتسا مولالق نامراتالر
 قىلىدۇ نامايان شىجائىتىنى

 خۇشاللىقىنى قازانغاندىكى غهلبه ھهرگىزمۇ پهرقى ماھىيهتلىك نامراتالرنىڭ بايالربىلهن

 .قىلغانلىقىدا مۇئامىله قانداق ئازابقا يولۇققاندىكى مهغلۇبىيهتكه بهلكى همهس،ئ ئىپادىلىگهنده
 ھاياتتىن كىشىلىك ئوخشاتساق، چۈشۈشكه يىقىلىپ  قېتىملىق بىر مهغلۇبىيهتنى بىرقېتىملىق ئهگهر

 نباشتى چۈشۈشنى يىقىلىپ قېتىملىق نۇرغۇن بولسۇن بايالر ياكى نامراتالر مهيلى سهھنىده بۇ ئىبارهت

 ئىگه ساۋاققا ھېچقانداق كىيىن چۈشكهندىن يىقىلىپ نامراتالر يېرى، ئوخشىمايدىغان. كهچۈرىدۇ

 كىيىن چۈشكهندىن يىقىلىپ بايالر ؛»قالىدۇ كېتىپ ھوشىدىن« ئاخىرى يىقىلىپ داۋاملىق بولمايدۇ،

 اراشىدىمۇق بولغان ھاياتقا بولىدۇ، ئىگه تهجىرىبىسىگه ھايات كىشىلىك قېتىملىق بىر ئۇنىڭدىن

 ئىگه بايلىققا نۇرغۇن ئاخىرىدا ئايالندۇرۇپ، شىجائىتىگه ئۆزىنىڭ نى »يىقىلىش«بولۇپ، ئۆزگىرىش

 .بولىدۇ
 ئاددى چىقىش ھۆددىسىدىن ئىشالرنىڭ بهزى قهتئىينهزهر، بولۇشىدىن قانداق مهيلى

 يېقىنالپ شالرئى چىقالمايدىغان ھۆددىسىدىن ئادهم خىلدىكى بۇ. كهلمهيدۇ قولىدىن ئادهملهرنىڭ

 مۇۋهپپهقىيهتنىڭ ھهتتا چۈشۈرۋېتىشى، تۆۋهنگه چوققىدىن ئادهمنى بىر ئېھتىمال ۋاقىتتا كهلگهن

 نامراتالر ۋاقىتتا، بۇ. مۇمكىن قىلىشى مهھرۇم نهرسىسىدىن ھهممه كىشىلهرنى پارالۋاتقان چوققىسىدا

 بولغان بار قىلىپ، قوبۇل رېئاللىقنى بۇ بايالر بىراق قالىدۇ، تاپالماي يهر قويىدىغان ئۆزىنى ھهمىشه

 ئورنىدىن قايتىدىن يهنه ھامان يىتىلگهن پىشىپ پۇرسهت پايدىلىنىپ ئىمكانىيهتلهردىن بارلىق

 .تۇرىدۇ
 قۇرۇپ نى »جهمئىيىتى سودا سامسۇڭ« كۈنى – 1 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1938بىڭجې لى

 »ئۈچ« كورىيهلىكلهر سهۋهب كىتاللىشىدى ماركىنى بۇ ئىبارهت دىن »سامسۇڭ«ئۇنىڭ. چىقىدۇ

 ۋهكىللىك يورۇقلۇققا نهزىرىده ئۇالرنىڭ »يۇلتۇز« بولۇپ، كۆرىدىغان ياخشى ناھايىتى رهقىمىنى
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 .قىالتتى
 مهزگىل يامراۋاتقان كىرىزىس ئىقتىسادى دۇنيادا ۋاقىت باشلىغان يارىتىشنى ئىگىلىك بىڭجې لى

 يۈرگۈزۋاتاتتى،بۇنىڭ تاراجىنى – تاالن ئۆزىنىڭ ئىچىده چېگىرىسى كورىيه ياپونىيهلىكلهر بولۇپ،

 بولغان مهجبۇر ساقالشقا جان بېرىپ سىرتالرغا ئايرىلىپ يۇرتلىرىدىن كورىيهلىكلهر نۇرغۇنلىغان بىلهن

 باھاسى يهر ئارقىدىنال قالغان، تاشلىنىپ قېلىپ ئاق يهرلهر نۇرغۇنلىغان تۈپهيلى سهۋهب بۇ. ئىدى

 تارىختىكى بولغان  پۇلى كورىيه 25 مېتىرى بىركۋادرات ھهتتا باشالپ تۆۋهنلهشكه بىلهن شىددهت

 ئاشلىق بولمىغاچقا، ئادهم تېرىيدىغان يهرلهرنى مىقداردىكى كۆپ. چۈشكهن چهككه تۆۋهن ئهڭ

 خىل بۇ. چىققان  پۇڭغا 15 كوي بىر باھاسى ئاشلىقنىڭ بىركۈره جىددىيلىشىپ تهمىنلهش بىلهن

 ھهر ئۇنداقتا سېتىۋالسا، يهرلهرنى بۇ ئهگهر سوققان، چوت كۆڭلىده ېبىڭج لى كۆرگهن ئهھۋالنى

 ھهقىقهتهن بۇ بولۇپ، بولىدىغان قىلغىلى كىرىم ساپ پۇڭ 45 كوي 8 ئارقىلىق مهبلهغ كوي 50

 .قىلغان قارار سېلىشنى مهبلهغ ساھهگه بۇ بىڭجې لى قىلىپ شۇنداق ئىدى، سودا ياخشى
 ئىشهنچىسىدىن بولغان ئۆزىگه كىشىلهرنىڭ بۇيانقى يىلالردىن كۆپ ئۆزىنىڭ بىڭجې لى

 پۇلغا بۇ ھهمده ئېرىشكهن، پۇلىغا قهرز مىقداردىكى زور بانكىسىنىڭ تىكلهش پايدىلىنىپ،ئىگىلىك

 ئوزۇن.باشلىغان سېلىشنى مهبلهغ بولغان يهرگه سېتىۋېلىپ يهرنى مېتىر كۋادرات مىڭ 130

 لى ھالبۇكى. ئايالنغان پومشىچىكقا چوڭ بار يېرى ىرمېت كۇۋادىرات مىليون ئالته ئۇ ئۆتمهستىن

 ياپونىيه بېرىپ يۈز مالىمانچىلىق چاغدا ئويلىشىۋاتقان كېڭهيتىشنى كۆلىمىنى تىجارهت بىڭجې

 سوققان چوتىنى تىزئاخىرالشتۇرۇشنىڭ ئۇرۇشنى ئهسلىده قوزغىغان، ئۇرۇشىنى قىلىش تاجاۋۇز جۇڭگوغا

 ياپونىيه ئاستىدا، ئهھۋال بۇنداق ئۇچرىغان، قارشىلىقىغا كۈچلۈك خهلقىنىڭ جۇڭگو ياپونىيه

 بارلىق ئۈچۈن، قولالش ئۇرۇشنى بىلهن كۈچى پۈتۈن كېڭهيتىپ تهييارلىقىنى ئۇرۇش ھۆكۈمىتى

 .توڭلىتىۋهتكهن مهبلىغىنى بانكىالرنىڭ
 سېتىپ مۈلۈكلىرىنى – مال ئۆزىنىڭ بىڭجې لى سهۋهبلىك، بولمىغانلىقى قوللىشى بانكىنىڭ

 نهرسىسىدىن ھهممه يهنه كىيىن بولغاندىن قايتۇرۇپ تولۇق قهرزىنى بانكىنىڭ ئۇ. قهرزقايتۇرغان
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 .قايىتقان ھالىتىگه دهسلهپكى باشلىغاندىكى يارىتىشنى ئىگىلىك بىردهمدىال ئايرىلىپ،
 ئازاب بۇ بىراق بولسىمۇ، ئازابالنغان گهرچه بىڭجې لى ئۇچرىغان مهغلۇبىيهتكه زور شۇنچه

 تهرهپتىن ھهر جهزمهن قىلىشتا ئىش چۈشىنهتتىكى، شۇنى ئۇ. سۇندۇرالمىغان ئىرادىسىنى ئۇنىڭ

 ھهرگىزمۇ قىيىنچىلىق قېتىمقى بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ تۇراتتى، بولۇپ قىيىنچىلىقالر ۋه بېسىم كهلگهن

 سهۋهب بولمايدىغان تۇرغىلى قارشى ئهكسىچه ئهمهس، چىققان كېلىپ سهۋهبىدىن خاتالىقى ئۇنىڭ

 .چىققان كېلىپ ۈپهيلىدىنت
 شۇنى ئۇ. ئالغان ساۋاق مهغلۇبىيهتتىن يهنه قالماستىن، بېرىپال تهسهللىي ئۆزىگه بىڭجې لى

 يىتهرلىك قىلىش سودا چۆكۈرۈپ باشنى پهقهت بىلهن سۈپىتى بولۇش كارخانىچى بىر چۈشىنىپتۇكى،

 ۋهزىيهتنىڭ ۋه كۈزىتىش نىۋهزىيهت سىياسىي سىرتىدىكى – ئىچى دۆلهت چوقۇم يهنه ئىدى، ئهمهس

 شۇنداق ئىدى، الزىم تۇرۇشى تهڭشهپ ئىستىراتىگىيىسىنى تهرهققىيات ئۆزىنىڭ ئاساسهن ئۆزگىرىشىگه

 .بوالتتى تۇرغىلى دهسسهپ پۇت ئاندىن قىلغاندىال
 بىردىنال تىن »پومشىچىك چوڭ« ئىگه يهرگه مېتىر كۋادرات مىليون ئالته بىڭجې لى

 ئهگهر».  يىقىلىش« زور غايهت ئهلۋهتته بۇ قالغان، ئايلىنىپ قا »ساياق – سالپا«يوق ھېچنىمىسى

 لى بىراق بوالتتى، بولغان ۋهيران ئاللىقاچان يولۇقسا مهغلۇبىيهتكه زور بۇنداق ئادهملهر ئادهتتىكى

 قېتىمقى بۇ. يۈكسهلدۈرگهن ئۆزىنى تۇرۇپ ئورنىدىن بىلهن قهيسهرلىك يهكۈنلهپ ساۋاقالرنى بىڭجې

 قېتىم كىيىنكى. تولغان شىجائهتكه تېخىمۇ ئۇ كىيىن قىلغاندىن قوبۇل ساۋاقلىرىنى نىڭ »ىلىشيىق«

 .يۈزلىنهلهيدۇ،ئهلۋهتته بىلهن شىجائهت زور ئۇچوقۇم كهلسه، دۇچ قا »يىقىلىش« بۇنداق
 يىقىلىپ ئۇالر كهمچىل، ئىقتىدارى بېرىش بهرداشلىق بېسىمغا ئوخشاش بايالرغا نامراتالردا

 كىيىنكى قېلىپ ئىزى زهربىنىڭ ھهتتا زهخمىلىنىدۇ، تهڭ بىلهن بۇنىڭ مېڭىسىمۇ كىيىن دىنچۈشكهن

 .يىقىلىدۇ داۋاملىق بىلمهي قىلىشىنى نېمه يولۇققاندا مهغلۇبىيهتكه ئوخشاش قېتىم
 ئادهملهرال تۇرااليدىغان تىك ئىچىدىن ئوڭۇشسىزلىق«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى جوبىس

 دهس ئىچىدىن ئوڭۇشسىزلىق ئهگهر. ئايالندۇرااليدۇ بايلىققا زهشتىسىنىسهرگۈ بهختسىز ئاندىن
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 سۆزلىرى بۇ جوبىسنىڭ.»  ئايلىنىدۇ ئاپهتكه قېتىملىق بىر ئوڭۇشسىزلىق بۇ ئۇنداقتا تۇرالمىسا،

 كۆرسىتىپ پوزىتسىيىسىنى ھايات كىشىلىك تىگىشلىك بولۇشقا يولۇققاندا مهغلۇبىيهتكه نامراتالردا

 ئاۋارىچىلىق، كىچىك بهزىده ئۇ بولمايدۇ، قاچۇرغىلى ئۆزىنى ئوڭۇشسىزلىقتىن ۇشتاتۇرم. بهردى

 شۇنداق. ئىپادىلىنىدۇ شهكلىده »يىقىلىش مولالقالپ« يهنهبهزىده ،»يىقىلىش« كىچىك بهزىده

 ئېسىمىزده شۇ بولمايدۇ، قورقۇشقا ھهرگىزمۇ كهلگهنده يىتىپ ئىكهن،ئوڭۇشسىزلىق بولغان

 قورقۇنچ قالدۇرغان بىزگه ئوڭۇشسىزلىق ئهمما كېتىدۇ، ئۆتۈپ ئوڭۇشسىزلىق نداققا بولسۇنكى،ھهر

 .ساقلىنىدۇ قهلبىمىزده مهزگىل ئوزۇن ئىلھام ياكى
 ئۇالر. بىلىدۇ ئالمىشىدىغانلىقىنى بىرىگه – بىر تهلهينىڭ ئوڭ بىلهن تهلهي كاج بايالر

 ئوڭۇشسىزلىق ئىزچىل كېلىپ يهنه بولمايدىغانلىقىنى، راۋان ئىزچىل ئىشلىرىنىڭ بىرئادهمنىڭ

 ئىكهن بولغان كېچه مۇھىتىمىزدا تهبئىي بىزنىڭ خۇددى بۇ. بىلىدۇ ئۆتمهيدىغانلىقىنىمۇ ئىچىدىال

 بولغانلىقىغا قىشنىڭمۇ ۋه ئهتىياز يهرده يازبولغان ۋه باھار بولىدىغانلىقى، قاراڭغۇلۇقنىڭمۇ

 تهتۈرلۈكىنى پهلهكنىڭ ئاغرىنمايدۇ، قىالردىنباش ھهرگىزمۇ چۈشكهنده يىقىلىپ بايالر. ئوخشايدۇ

 ئۇچرايمهن؟ ئوڭۇشسىزلىققا بۇنداق نېمىشقا مهن: سورايدۇ تهڭرىدىن پهقهت ئۇالر يۈرمهيدۇ، تىلالپ

 چاڭلىرىنى – توپا ئوڭۇشسىزلىقنىڭ مۈرىسىدىكى پۈكۈپ، كۆڭلىگه ساۋاقالرنى ۋه ئازاب ئۇالر

 .هيدۇئىلگىرىل ئالغا داۋاملىق پاكىزقېقىۋېتىپ
 قاتارىدا ئادهم بهختسىز ئهڭ دۇنيادىكى ئۆزىنى يولۇقسا قىيىنچىلىققا نامراتالرئازراقال

 ھهرگىزمۇ ئوڭۇشسىزلىق يولۇققان ۋاقىتالردا كۆپ ئۇالر ئهمهس، ئۇنداق ئهمهلىيهتته بىراق. كۆرىدۇ

 ياكى ،تارقىتىلغانلىقى كىيىن كۈن ئىككى – بىر ھهققىنىڭ ئىش ئۇالر. ئهمهس ئېغىر ئۇنداق

 شۇنداق. ئۇپرىتىدۇ ئۆزىنى سهۋهبلىك ئىشالر كىچىك قاتارلىق قالغانلىقى بولۇپ زۇكام ئۆزىنىڭ

 »يىقىلىش« ئوخشاشال نامراتالرمۇ چىققان، يېتىشىپ تىن »يىقىلىش« بايالر بولىدۇكى، دېيىشكه

 بولغان ىشقاقوغلىش بايلىق »يىقىلغانسىرى« بايالر ئوخشىمايدىغىنى بىراق. چىققان يېتىشىپ تىن

 .قامالشتۇرالمايدۇ ئىشنى »يىقىلغانسىرى« نامراتالر بارىدۇ، ئېشىپ شىجائىتى
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 باال يىتىم ئايرىلىپ ئانىسىدىن – ئاتا ئۆز ۋاقتىدىال كىچىك ئۇ ئۆتكهن، بىرئادهم شۇنداق

 كىچىكىدىنال خاراكتېرى. كۆرمىگهن تهربىيىسى ئائىله نورمال ئۇ بولغان، چوڭ بىلهن ساالھىيىتى

 ئۆزىنى كىيىن چىققاندىن مهكتهپكه ئالىي. قاالتتى سوقۇشۇپ بىلهن باشقىالر دائىم بولۇپ، ئهركىن

 نى »يىقىلىش« ھهرخىل باشالپ كىچىكىدىن. ھهيدهلگهن مهكتهپتىن ئاخىرىدا بىلمهي تېخىمۇ

 .جوبىس لېدىرى باش شىركىتىنىڭ ئالما دهل ئادهم بۇ كهچۈرگهن باشتىن
 ھاياتىنى يارىتىش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ كېلىپ نىيويوركقا جوبىس ياشلىق 20يىلى – 1975

 ئاكسىيه ئامېرىكا ۋه خاتالىق جهھهتتىكى ئىستىراتىگىيه جوبىس يىلى – 1981.باشلىغان

 مهغلۇبىيهتكه قېتىملىق بىر ئۆزىمۇ ئۇچرىتىپ زىيانغا شىركهتنى سهۋهبلىك داۋۇلغۇش بازىرىدىكى

 شىركهتتىن.چىقىرىۋېتىلگهن بهرگۈزۈلۈپ ئىستىپا ىنشىركىتىد ئالما يهنى بولغان، دۇچار

 بىرنى بىنادىن ئىگىز ئوخشاش بولغۇچىالرغا ۋهيران قىسىم بىر جوبىس كىيىن، چىقىرىۋېتىلگهندىن

 قايتىدىن قىلىپ قانداق بىرتهرهپتىن چاينىغاچ بولكىسىنى ئهكسىچه. سهكرىۋالمىغان تېپىپ

 يىللىق بىر تولۇق. ئىدى ئهمهس ئاسان ئۇنچه قىلىش لھه مهسىلىنى بۇ. قىلغان غېمىنى باشالشنىڭ

 بولغان مۇرهككهپ قۇرۇلمىسى ئۇ يهنى تاپقان، ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل ئاخىرى ئۇ كىيىن ئويلىنىشتىن

 ئهگهر چۈشىنهتتىكى، ئۇ چۈنكى. قىلغان قارار كىرىشنى ئېلىپ دهۋرگه شهخىسلهشكهن كومپيۇتېرنى

 .يارىتاتتى ئۈنۈم ئىقتىسادىي زور غايهت چوقۇم كىرسه ھهربىرئائىلىگه كومپيۇتېر
 پىالنىنى ئۆزىنىڭ ئۇالرغا ئاالقىلىشىپ، بىلهن خوجايىنالر ۋاقىتتىكى ئهينى جوبىس

 قوبۇل پىالنىنى ئۇنىڭ ئاخىرى كىيىن قىلغاندىن مۇھاكىمه ئېچىپ يىغىن شىركىتى ئالما.ئېيىتقان

 ئېلىشقا ئۈستىگه ئۆز ۋهزىپىسىنى ىرىكتورلۇقد باش شىركهتنىڭ كېلىپ قايتىپ ئۇنى ھهمده قىلغان،

 يولىغا بېيىش بولغان خاس ئۆزىگه كىيىن شۇنىڭدىن جوبىس باشلىغان قايتىدىن. قىلغان تهكلىپ

 .ئايالنغان مىليادىرغا ياش ئهڭ تارىخىدىكى ئامېرىكا مېڭىپ، قاراپ
 شۇجايدا ساقيىقىل نهده ئوخشاش بايالرغا جوبىسدهك خۇددى يولۇققاندا ئوڭۇشسىزلىققا

 كۆرۈنمهس تېگى مهغلۇبىيهت ۋاقىتلىق بولمايدىكهن، ئۇنداق. كېرهك تۇرۇشىمىز ئورنىمىزدىن
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 قىلغان مهغلۇبىيهتكه جوبىسنىڭ چوقۇم نامراتالر. چۆكۈرىدۇ تېخىمۇ ئادهمنى ئايلىنىپ سازلىققا

 قاراپ غا »ئېغىزى يارا« ئۆزىنىڭ ھهرگىزمۇ كىيىن يىقىلغاندىن ئۇ. كېرهك ئۆگىنىشى مۇئامىلىسىدىن

 ئۆزىنى ئوڭۇشسىزلىقنى تهڭشهپ ئۆزىنى ۋاقىتتا قىسقا ئهڭ ئهكسىچه تۆكمىگهن، ياش

 غهلبىنى ئاخىرىدا ھهمده قىلغان، جاسارهتلىك تېخىمۇ ئۆزىنى ئايالندۇرۇپ بايلىققا ئىلھامالندۇردىغان

 .كهلتۈرگهن قولغا

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بىزنىڭ مهغلۇبىيهت«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى يىتهكچىسى تمۇۋهپپهقىيه داڭلىق بىر

 ھهرگىزمۇ ئۇ يوقىتىش، ۋاقىتلىق پهقهتال مهغلۇبىيهت ئهمهس؛ گۆركار ھهرگىزمۇ ئوقۇتقۇچىمىز،ئۇ

 ھهرگىزمۇ قېلىش،ئۇ مېڭىپ يولالردا ئهگرى ۋاقىتلىق پهقهتال مهغلۇبىيهت ئهمهس؛ ئازاب مهڭگۈلۈك

 مهغلۇبىيهتكه ۋه ئوڭۇشسىزلىق بىلهن پوزىتسىيه مۇشۇنداق بىز».  ئهمهس غارى ئۆلۈم مهڭگۈلۈك

 .يېقىناليدۇ بارغانسىرى قاراپ بىزگه بايلىق قىلساق، مۇئامىله
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 بايالر قىلمايدۇ، قوبۇل پىكىرىنى باشقىالرنىڭ نامراتالر
 قىلىدۇ قوبۇل بىلهن خۇشاللىق تهنقىدىنى باشقىالرنىڭ

 چوڭ ناھايىتى ئۆزىنى دائىم بىراق بولسىمۇ، غلىقچا كهلگهنده تېپىشقا نامراتالرپۇل

 ئۇالرقوبۇل بولسىمۇ تهنقىد ئازراق سۈرىدىغان ئىلگىرى ئىلگىرىلىشىنى ئالغا ئۇالرنىڭ چاغاليدۇ،شۇڭا

 باشقىالرنىڭ ئۇالر. پاتىدۇ پاتقىقىغا نامراتلىقنىڭ شۇنچه ئۇالر ئايىغانسىرى يۈزىنى قانچه. قىلمايدۇ

 ۋهزىيهتنىڭ ئىلگىرىلىيهلمهي ئالغا ئوياليدۇ،نهتىجىده دهپ زهربه بېرىلگهن هئۆزىگ پىكىرىنى قارشى

 .ماسلىشالمايدۇ ئۆزگىرىشىگه
 تۇراقلىق شۇنچه پىسخىكىسى ئادهمنىڭ كۆپ قانچه پۇلىسى ئوخشىمايدۇ، بۇنىڭغا بايالر

 ماختىشىغا باشقىالرنىڭ ئۇالر. قارىيااليدۇ توغرا تهنقىدىگه بولغان ئۆزىگه بولۇپ،باشقىالرنىڭ

 تهنقىد بۇ. سالىدۇ قۇالق يۈرىكىدىن چىن ئۇچرىغاندا تهنقىدكه بىراق قويىدۇ، كۈلۈپال يولۇققاندا

 ئاكتىپلىق بايالر ۋاقىتالردا نۇرغۇنلىغان. قىلىدۇ قوبۇل مۇۋاپىق ئۇالر بولمىسىمۇ ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه

 بېرىشىنى، كۆرسىتىپ هرهپلىرىنىت يىتهرسىز ئۆزىنىڭ پىكىربېرىشىنى، ئۆزىگه باشقىالرنىڭ بىلهن

 قىلىشىنى ياردهم مۇكهممهللهشتۈرۈشكه تېخىمۇ ئۆزىنى ئارقىلىق بۇ تازىالپ، ئىللهتلهرنى ئۆزىدىكى

 .قىلىدۇ ئۈمىد
 باغلىق كۈچىگه ئهقلىي ئۇنىڭ قازىنالماسلىقى – قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت ئادهمنىڭ بىر دهۋرده بۇ

 ماسلىشالماسلىقى،ئهڭ – ماسلىشىش ئۆزگىرىشىگه ىتنىڭمۇھ ئهتراپتىكى ئۇنىڭ بهلكى ئهمهس،

 ئادهمنىڭ بىر. باغلىق قايتۇرالىشىغا ئىنكاس مۇۋاپىق قارىتا ئۆزگىرىشىگه مۇھىتنىڭ ۋاقىتتا قىسقا

 باشقىالرنىڭ تهس، ناھايىتى قىلمىقى مۇئامىله توغرا ئۆزىگه بولۇپ، چهكلىك ئىقتىدارى تونۇش

 سىزنىڭ ئۇ يىتىلگهنده پىشىپ پۇرسهت تونۇتىدۇ،مۇۋاپىق توغرا تېخىمۇ ئۆزىڭىزنى سىزگه پىكىرى

 .قىلىدۇ ياردهم چىقىرىشىڭىزغا قارار توغرا
 يىلى – 2003. مىليادىر چىققان كۆتۈرۈپ باش ئارقىلىق سېتىش بوتقىسى دۇفۇ بولسا يۆزې ساۋ
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 تىرىشىش قهتلىكمۇشهق. باشلىغان يولىنى يارىتىش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ بېرىپ ئىستىپا ئۇخىزمىتىدىن

 ساۋيۆزې. كىرگهن بازارغا ئالدىدا پهسلىنىڭ باھار يىلى – 2004 مهھسۇالتلىرى ئۇنىڭ ئارقىلىق،

 تاپشۇرۋالغىنى ئۇنىڭ قىلغان،بىراق ئۈمىد تېپىشىنى بازار ناھايىتى بوتقىلىرىنىڭ دۇفۇ ئۆزىنىڭ

 .بولغان ئاغرىنىش ۋه قىدتهن كهلگهن تهرهپتىن– تهرهپ بهلكى ئهمهس، قهغهزلىرى زاكاز كۆپلىگهن
 قورسىقى كىيىن قىلغاندىن ئىستىمال بوتقىلىرىنى دۇفۇ ساۋيۆزېنىڭ كىشىلهر نۇرغۇنلىغان

 قهرز قىلغان، تهلهپ قايتۇرۇشنى مال تاپالمىغانلىقتىن پۇل ساتهرمهنلهر. قىلغان ھېس ئاغرىغانلىقىنى

 نىسبهتهن ساۋيۆزېغا ھالبۇكى. اشلىغانب قهرزسۈيلهشنى قاراپ دهپ بولىدۇ ۋهيران ساۋيۆزېنى ئىگىلىرى

 كهلگهن ئىستىمالچىالردىن بولسا زهربه چوڭ ئهڭ ، بولۇپ ئهمهس زهربه چوڭ ھهرگىزمۇ بۇالر

 ئىگىلىك ساۋيۆزېنىڭ بولمىسا، قوللىشى ئىستىمالچىالرنىڭ ئهگهر. ئىدى ئاغرىنىش ۋه ئاچچىقلىنىش

 ئۆزىنى ھهرگىزمۇ ساۋيۆزې كهلگهنده دۇچ شقاگۇمانلىنى ۋه تهنقىد. بوالتتى بهربات چۈشى يارىتىش

 سهۋهبنى بۇنىڭدىكى ئاخىرىدا قىلىپ تهھلىل مهسىلىنى بىلهن سوغۇققانلىق ئۇ قويمىدى، يوقىتىپ

 كهتكهن كونىراپ ساۋيۆزې سهۋهب ئاغرىشىدىكى قورسىقىنىڭ ئىستىمالچىالرنىڭ ئهسلىده. بايقىدى

 ھاسىل باكتىرىيه بىرخىل جهريانىدا ئېچىش بوتقا ىلهنب شۇنىڭ ئېچىتقان، بوتقا ئىشلىتىپ دۇفۇالرنى

 بىئارام ئۆزىنىڭ كىيىن يىگهندىن بوتقىسىنى دۇفۇ بولغان باكتىرىيه خىل بۇ ئىستىمالچىالر بولۇپ،

 .قىلغان ھېس بولغانلىقىنى
 ئېچىتىش بوتقىسى دۇفۇ قويۇپ كۆڭۈل ساۋيۆزې كىيىن، ئېنىقلىۋالغاندىن سهۋهبىنى ئىشنىڭ

 »ئادهمگه قويغان كۆڭۈل ئالهمده، يوق ئىش قىيىن«. باشلىغان تهتقىقاتىنى يېڭىالش نىتېخنىكىسى

 بوتقىلىرىنىڭ دۇفۇ كىيىنكى ياخشىالنغاندىن ئۆزگهرتىپ بېشىدا يىلىنىڭ – 2005 دىگهندهك،

 .بولغان ياخشى ناھايىتى بازىرى
 ئاغرىنىشىغا ۋه دىتهنقى ئىستىمالچىالرنىڭ چىقىپ مهسىله بوتقىلىرىدىن دۇفۇ ساۋيۆزېنىڭ

 تهنقىدنى بىلهن جاسارهت ئهكسىچه قويمىغان، يوقىتىپ خۇدىنى ھهرگىزمۇ ساۋيۆزې ئۇچرىغاندا،

 ئۆزىنىڭ ئاندىن.قىلغان ئېتىراپ كهمچىلىكىنى جهھهتتىكى تېخنىكا ئۆزىنىڭ قىلىپ قوبۇل
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 تۇرغان، ئورنىدىن اقايت بېرىپ خاتىمه مهسىلىلهرگه ۋه كهمچىلىك ئهسلىدىكى ئارقىلىق تىرىشچانلىقى

 .كهلتۈرگهن قولغا غهلبىنى ھهمده
 توغرا بۇنىڭغا نامراتالر قىسىم كۆپ قويغاندا، ئوتتۇرىغا تهنقىدلهرنى پايدىلىق باشقىالر

 كېرهك،باشقىالرنىڭ قىلىشىمىز ئۆزىمىز ئىشلىرىنى ئۆزىمىزنىڭ ئۇالر. بولمايدۇ قايىل ھهتتا قارىمايدۇ،

 باشقىالرنىڭ ئۇالر نامراتالربولۇپ، خىل بىر يهنه. قارايدۇ دهپ قئاۋارىچىلى ئاڭالش پىكىرىنى

 ۈلۈپالـك ىنـكىي قويغاندىن ئاڭالپ كىرىۋالىدۇ،بىراق قىياپهتكه ئاڭلىغان ئهستايىدىل پىكىرىنى

 بايالر» .كېتىدۇ چىقىپ قۇلقىدىن سول كىرىپ قۇلقىدىن ئوڭ« ئۇالرنىڭ گهپ بۇ ده، – قويىدۇ

 خىزمىتىگه ئۆزىنىڭ ئاندىن ئاڭاليدۇ، تهنقىدىنى ھهتتا پىكىرىنى الرنىڭباشقى بىلهن كهمتهرلىك

 ئىشلىرىنى ئارقىلىق بۇ قىلىپ، قوبۇل پىكىرلهرنى پايدىلىق بېرىپ ئېلىپ ئويلىنىش چوڭقۇر قارىتا

 .قىلىدۇ ياخشى تېخىمۇ
 ڭقاراشنى – كۆز مۇستهقىل ئۇالردا ھهرگىزمۇ ئاڭلىشى پىكىرىنى باشقىالرنىڭ بايالرنىڭ

 ھهقدارغا مهسىلىلهرنىڭ ۋاقىتالردا نۇرغۇنلىغان ئۇالر. بىلدۈرمهيدۇ يوقلۇقىنى

 تۇتۇپ چوڭ ئۆزىنى دائىم نامراتالر. بىلىدۇ ئىكهنلىكىنى ئوچۇق قاراڭغۇ،كۈزهتكۈچىلهرگه

 قولدىن پۇرسىتىنى ياخشى ئىلگىرىلهشنىڭ بىلهن بۇنىڭ قىلمايدۇ، قوبۇل پىكىرىنى باشقىالرنىڭ

 قالىدىغان»چۈشۈپ سهكراتقا« قىلىپ تهرهققىي كهمچىلىكلىرى بهزى ئۇالرنىڭ ،قويىدۇ بېرىپ

 بولۇپ، كېچىككهن ئاللىقاچان ئۇالر ۋاقىتتا بۇ ھالبۇكى. تاپىدۇ ھوشىنى ئاندىن يهتكهنده دهرىجىگه

 .بولمايدۇ ئۈلگۈرگىلى قىلىشقا ئىشنى ھېچقانداق
 كۆپنىڭ« بولىدۇ، چهكلىك يهنىال لسىمۇبو يۇقىرى قانچه ھهر پاراسىتى – ئهقىل ئادهمنىڭ بىر

 – ئهقل كۆپچىلىكنىڭ پهقهت» .بولىدۇ جۇگېلىياڭ كهلسه يهرگه بىر ئادهم ئۈچ كۆپ، ئهقلى

 تېخىمۇ ئۆزىنى تولۇقالپ، كهمچىلىكىنى ئۆزىنىڭ ئاندىن قىلدۇرغاندىال جارى پاراسىتىنى

 قولغا غهلبىنى ماڭغىلى، بىلهن شىجائهت تېخىمۇ يولىدا بايلىق شۇندىال. بولىدۇ يۈكسهلدۈرگىلى

 .بولىدۇ كهلتۈرگىلى
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 ئۇنىڭ شىركهتته گهرچه تهرىپلهنگهن، دهپ »ئىالھى تىجارهت ياپونىيه« شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 يوق كىبىرى ھېچقانداق ئىچىده كارخانا ئۇنىڭ بىراق بولسىمۇ، يۇقىرى ناھايىتى ئورنى

 ناھايىتى قىلىشقا قوبۇل پىكىرىنى – ىدتهنق خىزمهتچىلهرنىڭ كهلگهن قاتالمدىن بولۇپ،تۆۋهن

 .ماھىرئىدى
: دهيتى مۇنداق خادىمالرغا باشقۇرغۇچى ئاستىدىكى قول ئۆزىنىڭ دائىم شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 بىر. »قىالتتىڭىز؟ قانداق بولسىڭىز سىز ئهگهر. بېقىڭ سۆزلهپ قارىشىڭىزنى بولغان ئىشقا بۇ سىز«

 سڭشىيا ئۇالر بىراق پېتىنالمىغان، سۆزلهشكه ئالدىدا ڭئۇنى دهسلهپته باشقۇرغۇچىالر ياش قىسىم

 – كۆز ئۆزىنىڭ تهسىرلىنىپ، كىيىن كۆرگهندىن ئىپادىسىنى چىراي ئهستايىدىل شىڭجىجۇنىڭ

 ئاستىدىكىلهرنىڭ قول شىڭجىجۇ سوڭشىيا. باشاليدۇ قىلىشقا بايان بىلهن ئهستايىدىللىق قاراشلىرىنى

 ئاڭالپ قويۇپ زېھن ناھايىتى پىكىرىنى ئۇالرنىڭ دائىم ئۇ قارايدۇ، ئېتىباربىلهن ناھايىتى پىكىرىگه

 .خاتىرىلىۋالىدۇ
 پىكىرىگه ئىشچىالرنىڭ سهپتىكى بىرىنچى بېرىپ زاۋۇتقا بولسىال ۋاقتى شىڭجىجۇنىڭ سوڭشىيا

 تهرهپنىڭ قارىشى قىلغۇزىدۇ، بايان ھالدا ئهركىن قاراشلىرىنى – كۆز ئىشچىالرغا ئۇ. سالىدۇ قۇالق

 سوڭشىيا. ئاڭاليدۇ بىلهن ئهستايىدىللىق يهنىال تهقدىردىمۇ ئۇچرىغان ئهزۋهيلىشىگه انچىلىكق

 سۆزى جۈمله ئىككى – بىر قهتئىينهزهر، بولۇشىدىن كىم« بولسا بىرى ھېكىمهتلىرىدىن شىڭجىجۇنىڭ

 ».بولىدۇ توغرا
 كىلهرنىڭئاستىدى قول بولسىمۇ، كارخانىچىسى داڭلىق ياپونىيهنىڭ شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 ئۆزىنى جاھاندا ئۇچرىسىال ماختاشقا ئازراق نامراتالر بهزى بىراق. ئاڭاليدۇ ئهستايىدىل پىكىرىنى

 ئاستىدىكىلهرنىڭ قول بىلهن ئاكتىپلىق سالمايدۇ، قۇالق پىكىرىگه ئاستىدىكىلهرنىڭ قول چاغالپ بىر

 .گهپ يوق ئاڭالشقۇ پىكىرىنى
 چوڭى تېخىمۇ قالماستىن، بولۇپال پهرق جهھهتتىكى ىمادد پهرقى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ پهرق جهھهتتىكى پىسخىكا ۋه روھى
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 پىكىرى ئاستىدىكىلهرنىڭ قول بىلهن قىزغىنلىق دائىم ئۇ قۇرغۇچىسى، نىڭ IBM بولسا توماس

 ھهتتا يۇقىرىغا نبىله ئاكتىپلىق خىزمهتچىلهرنى يهنه ئۇ. ئاڭاليدۇ تهرهپلىرىنى بولمىغان رازى ۋه

 ئوزۇنغا بىلهن بۇنىڭ رىغبهتلهندۈرگهن، ئېيتىشقا قاراشلىرىنى – كۆز ئۆزىنىڭ بىۋاسته لېدىرغا باش

 پىكىرىگه خادىمالرنىڭ. شهكىللهنگهن كهيپىيات ياخشى دهك »ئهركىنلكى سۆز« شىركهتته قالماي

 تهسىس ساندۇقى پىكىر ولغانب مهسئۇل ئادهم مهخسۇس يهنه شىركهتته ئۈچۈن بېرىش ئېتىبار تېخىمۇ

 توماس باشقا، ئۇنىڭدىن. تاپشۇرۋېلىنغان كارتىسى پىكىر دانه ئونمىڭ نهچچه يىلى ھهر قىلىنىپ،

 تهكلىپىنى ئۇالرنىڭ مۇكاپاتالپ، خادىمالرنى قويغان ئوتتۇرىغا بارتهكلىپلهرنى قىممىتى يهنه

 .قولالنغان سۈپىتىده تۈزۈمى شىركهتنىڭ
 ياخشى ناھايىتى ئۇنىڭغا كىرىپ ئىشخانىسىغا توماسنىڭ خىزمهتچى ياش قېتىم،بىر بىر

 مۇكاپات ئۇنىڭدا بىراق بولغان، خۇشال ناھايىتى بۇنىڭدىن توماس. ئېيىتقان بىرنى تهكلىپتىن

 تاپقان، باناننى بىر ئاختۇرۇپ يانچۇقىنى ئۇ بىلهن شۇنىڭ ئىدى، يوق نهرسه قىلغىدهك بويۇمى

 شۇنىڭدىن يېرى،بانان قىزىق. بهرگهن خىزمهتچىگه ئۇ سۈپىتىده بويۇمى مۇكاپات بۇنى ھهمده

 .ئايالنغان بهلگىسىگه مۇۋهپپهقىيهتنىڭ شىركىتىده IBM كىيىن
 پىكىرىنى باشقىالرنىڭ ئۇالر يهنى بار، ئورتاقلىق بىر مۇنداق شىڭجىجۇدا سوڭشىيا ۋه توماس

 نامراتالر ئهگهر.ئاالھىدىلىكى ئورتاق ىڭبايالرن قىسىم كۆپ كېلىپ يهنه بۇ ماھىر، ناھايىتى ئاڭالشقا

 قىلماسلىقى، مهركهز ئۆزىنىال ھهرگىزمۇ ئۇنداقتا بولسا، ئۆزگهرتمهكچى ھالىتىنى نامرات ئۆزىنىڭ

 ئۆزىنىڭ چوقۇم پىكىرىنى ۋه تهنقىدى باشقىالرنىڭ كېرهك، ئاڭلىشى پىكىرىنى باشقىالرنىڭ

 ئاندىن بايلىق قىلغاندىال، شۇنداق پهقهت ك،كېره كۆرۈشى قاتارىدا مهجبۇريىتى ۋه مهسئۇليىتى

 .باشاليدۇ يېقىنلىشىشقا

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قىلىش دىققهت ئۇسۇلغا يهنه ئاڭلىغاندا تهكلىپىنى ۋه پىكىرى باشقىالرنىڭ بىلهن ئاكتىپلىق

 لىماقچىئاڭ پىكىرىنى باشقىالرنىڭ بىلهن كهمتهرلىك سىز بولمايدىكهن، ئۇنداق ئهگهر. كېرهك
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 ئۆزىنىڭ چوقۇم ۋاقىتتا، ئاڭلىغان پىكىر. قىلمايدۇ گهپنى كۆڭلىدىكى سىزگه باشقىالر بولسىڭىزمۇ،

 سېلىش نهزهر تهرهپكه قارشى تهرزده قويغان كۆڭۈل قىلىش، دىققهت شهكلىگه بهدهن پوزىتسىيىسىگه،

 ئۆزىنىڭ قىلىپ، ھېس ئېرىشكهنلىكىنى ھۆرمهتكه پىكىرىنىڭ ئۆزىنىڭ تهرهپ قارشى شۇندىال. كېرهك

 .سۆزلهيدۇ ئويلىرىنى چىن كۆڭلىدىكى
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 بايالر چۈشىنىدۇ، دەپ بېسىم مهسۇئلىيهتنى نامراتالر
 قىلىدۇ كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ مهسۇئليهتنى

 كىشىلهرنىڭ بىراق بولىدۇ، مهسئۇليىتى بولغان تهۋه ئۆزىگه دۇنيادا بىرئادهمنىڭ ھهر

 ئېيىتقاندا،نامراتالر ئومۇمالشتۇرۇپ. بولمايدۇ وخشاشئ پوزىتسىيىسى تۇتقان مهسئۇلىيهتكه

 ئالغا ئۆزىنىڭ چۈشىنىپ،ئۇنى دهپ يۈك ۋه بېسىم مهسئۇليهتنى ئۇالر قورقىدۇ، مهسئۇليهتتىن

 نامراتالرنىڭ پوزىتسىيىسى قورقۇش خىلدىكى بۇ. قارايدۇ دهپ توسالغۇ يولىدىكى ئىلگىرىلهش

 قاچىدىغان مهسئۇليهتتىن ئۇالرنى قالماستىن،ھهتتا ىپالچىقىر كهلتۈرۈپ قورقۇشىنى مهسئۇليهتتىن

 .بولىدۇ مهغلۇب رىقابىتىده بايلىق تىزال ناھايىتى ئۇالر ده، – قويىدۇ قىلىپ
 مهسئۇليهتنى ئۇالر ئالىدۇ، ئۈستىگه ئۆز بىلهن خۇشاللىق مهسئۇليهتنى بايالر ئهكسىچه،

 .تىرىشىدۇ توختىماستىن قاراپ دهپ كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ
 ئېڭى مهسئۇليهت ھهممىسىده بايالرنىڭ ئۆتكهن چهتئهللهرده ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 كۆرۈپ قاتارىدا كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ ئىلگىرلىتىدىغان ئالغا ئۆزىنى مهسئۇليهتنى ئۇالر بولىدۇ،

 .ئىلگىرلهيدۇ قاراپ نىشانىغا بايلىق ئۆزىنىڭ
 سېتىش ماشىنا بىر بېيجىڭدىكى جاۋمىڭ كىيىن، نئۆتهلمىگهندى ئىمتىھانىدىن مهكتهپ ئالىي

 ئىش بىراق جاپالىق، ۋه ئاۋارىچىلىق ناھايىتى خىزمىتى ئۇنىڭ. قىلىدۇ خىزمهت كىرىپ شىركىتىگه

 بىلهن مېھنهتكهشلىك جاۋمىڭ بولغان كۈچلۈك ناھايىتى ئېڭى مهسئۇليهت ئهمما ئىدى، تۆۋهن ھهققى

 .ئىشلىگهن تىرىشىپ خىزمىتىنى
 تهييارلىق قايتىشقا ئۆيگه يىغىشتۇرۇپ كېرهكلىرىنى – نهرسه چۈشۈپ ئىشتىن كۈنى بىر

 ئېنگلىز.تاپشۇرۋالىدۇ فاكىسنى پارچه بىر كهلگهن ئهنگىليهدىن تۇيۇقسىز جاۋمىڭ چاغدا، قىلىۋاتقان

 قىلىپ تونۇغان،شۇنداق سۆزنىال تاق نهچچه بىر فاكىستىكى جاۋمىڭ بولمىغان ياخشى ئاساسى تىلى

 تېلفۇنى خوجايىننىڭ بولغان،بىراق قىلماقچى دوكالت ئىشنى بۇ قىلىپ تېلفۇن خوجايىنغا الدهرھ ئۇ
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 .ئاالقىلىشالمىغان بولۇپ ئېتىك
 فاكىس تېپىپ لۇغىتىنى ئېنگلىزتىلى  جاۋمىڭ ئاستىدا، تۈرتكىسى ئېڭىنىڭ مهسئۇليهت

 ئىككىنچى.قايتۇرۇپتۇ ۋاپجا ۋاقتىدا تهرهپكه قارشى ھهمده باشالپتۇ، قىلىشقا تهرجىمه مهزمۇنىنى

 نهق بولۇپ،جاۋمىڭنى خۇشال ناھايىتى بىلىپ ئىشنى بۇ خوجايىن چىققاندا خىزمهتكه كۈنى

 ئالدىن پۇرسهتنى قايتۇرغاچقا،شىركهت جاۋاپ ۋاقتىدا فاكىسقا جاۋمىڭ چۈنكى. ماختاپتۇ مهيداندا

  پۇرسىتىگه سودا وڭچ بىر قالدۇرۇپ، ئارقىدا رىقابهتچىسىنى كۈچلۈك نهچچه بىر ئىگهللهپ

 .ئىدى ئېرىشكهن
 سهۋهبلىك مۇشۇ ئۇ مۇھىمى تېخىمۇ ئېرىشىپتۇ، مۇكاپاتقا كۆپ خېلى بۇسهۋهبلىك جاۋمىڭ

 سېتىش ئۆتمهستىن ئوزۇن ھهمده ئېرىشىپتۇ، بۆلۈشىگه كۆڭۈل ۋه قىلىشى ئېتىراپ خوجايىننىڭ

 .پتۇئېشى يۈهندىن مىليون مائاشى يىللىق ئۆستۈرۈلۈپ نازارهتچىلىكىگه
 يۈهندىن مىليون مائاشى يىللىق جاۋمىڭنىڭ ئىگه سهۋىيىسىگه مهدهنىيهت ئوتتۇرا تولۇق پهقهت

 مهسئۇليهت كۈچلۈك ئۇنىڭدا دهل سهۋهب چىقالىشىدىكى ئورنىغا نازارهتچىلىكى سېتىش ئاشىدىغان

 رىشىپتى خىزمىتىنى ئۆزىنىڭ ئايالندۇرۇپ كۈچكه تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى بولغانلىقى، ئېڭىنىڭ

 .تىرىشقانلىقىدا قىلىشقا ياخشى ئىشنى ھهربىر ئىشلهپ،
 چۈشكهندىن ئىشتىن ئۇ ئۇنداقتا بولسا، كۆرگهن ئورنىدا بېسىم مهسئۇليهتنى ئهگهرجاۋمىڭ

 قاچۇرغان ئۆزىنى قورقۇپ مهسئۇليهتتىن جاۋمىڭ ئهگهر بوالتتى؛ بولمىغان كارى بىلهن فاكىس كىيىن

 بوالتتى؛ قايتۇرمىغان جاۋاپ ۋاقتىدا تهرهپكه قارشى  قىلىپ، هرجىمهت فاكىسنى ئۇ ئۇنداقتا بولسا،

 ئېرىشىپ قىلىشىغا ئېتىراپ خوجايىننىڭ ھهرگىزمۇ ئۇ بولمىسا، ئېڭى مهسئۇليهت جاۋمىڭدا ئهگهر

 .بوالتتى ئېرىشهلمىگهن ئورۇنغا ئاشىدىغان يۈهندىن مىليون مۇئاشى يىللىق
 ئورنىدا بېسىم مهسئۇليهتنى نامراتالر: قىپهر نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر دهل بۇ

 ئېڭى مهسئۇليهت ئۇالردا بولىدۇ، قۇتۇلماقچى ئۇنىڭدىن ھهتتا قاچۇرىدۇ، ئۆزىنى كۆرۈپ،ئۇنىڭدىن

 ئۆزىنىڭ ئۇنى بولۇپ، كۈچلۈك ناھايىتى ئېڭى مهسئۇليهت بايالرنىڭ ئهكسىچه كهمچىل؛
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 .كۆرىدۇ قاتارىدا كۈچى تۈرتكىلىك يولىدىكى بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن
 كارنىگ. ئاندىرو »پادىشاھى تۆمۈر – پوالت« ئامېرىكىلىق ئىچىده، بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان

 بايالرنىڭ كۆرىدىغان قاتارىدا كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ مهسئۇليهتنى كۈچلۈك، ئېڭى مهسئۇليهت

 .ۋهكىلى
 توشۇغۇچى خهت شىركىتىده تېلگېراف داۋىي پىتىسبورگدىكى ۋاقتىدا ياش 14 كارنىگ.ئاندىرو

 ئىتتىك بازىرى شىركهتتىكى تىزال ناھايىتى بولغاچقا ئهستايىدىل بهكمۇ خىزمهتته ئۇ. بولغان

 .ئايلىنىدۇ خادىمغا
 پۈتۈنلهي سىملىرى تېلگېراف بازىرىدىكى سىتۋېر كېتىپ ئېلىپ يار دهرياسىنى قېتىم،ئوخىئو بىر

 يىتىشمهيدىغانلىقىنى كۈچىنىڭ ئادهم شىركهتنىڭ كۆرۈپ بۇنى كارنىگ. ئاندىرو. بولىدۇ ۋهيران

 كېمىدىن  ھهم. كهپتۇ بازىرىغا سىتۋېر ئېلىپ خادىمىنى تېلگېراف بىر ئۇ بىلهن شۇنىڭ قىلىپتۇ، ھېس

  تارتۇقالپ، ئۇنى سهۋهبلىك بۇ خوجايىن. قازىنىپتۇ مۇۋهپپهقىيهت توشۇپ خهت پايدىلىنىپ

 .بېرىپتۇ قوشۇپ مائاش ئۆستۈرۈپ ھۇقۇقىنى
  ئهپهندىم سىكوت باشلىقى ئىدارىسىنىڭ باشقۇرۇش يول تۆمۈر پىتىسبورگ سهھهرده، كۈنى بىر

 كۈتۈۋاپتۇ، ئۇنى يالغۇز ئۆزى كارنىگ. كهپتۇ يىتىپ چۈشمىگهنده ئىشقا تېخى شىركىتى تېلېگراف

 يهنه ئهپهندىم سىكوت چۈشته كۈنى شۇ. يولالپتۇ تېلېگرامما پارچه 15 ياردهملىشىپ ئۇنىڭغا ھهمده

 قىلىشىنى مۇالزىمهت ئۈچۈن ئۆزى ئاتاپ ئىسمىنى كارنىگنىڭ ھهمده كهپتۇ، يوللىغىلى تېلېگرامما

 .ئېيتىپتۇ
 تېلېگراف مهخسۇس ئهگىشىپ ئېشىشىغا مىقدارىنىڭ تېلېگرامما يولنىڭ تۆمۈر ئۆتمهستىن ئوزۇن

 قوشۇمچه ادىمىخ تېلېگراف خۇسۇسىي كارنىگنى سىكوت. تۇغۇلۇپتۇ ئېھتىياجى ئورنىتىش سىمى

 .قىپتۇ مهسئۇل قىلىشقا نازارهت مالىيهسىنى شىركهتنىڭ ۋه يولالش تېلېگرامما كۆرسىتىپ، كاتىپلىققا
 ئۇنىڭ تاپشۇرۋاپتۇ، تېلگېراممنى جىددى كهلگهن باشلىقىغا ئىداره سىكوت كارنىگ قېتىم بىر

 جىددى باشلىقى ئىداره دى،قال توسۇلۇپ سائهت تۆت ئالتودا پويىز: ئىدى يېزىلغان مۇنداق مهزمۇنى
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 كهتكهن چىقىپ سىكوتسىرتقا باشلىقى ئىداره  يىرى، قامالشمىغان.  كېرهك قىلىشى تهرهپ بىر

 ئېھتىمال بېرىلمىگهنده بۇيرۇقى تهڭشهش ،ۋاقتىدا بىراق. بولمايىتتى ئاالقىلهشكىلى بولۇپ

 .ئىدى مۇمكىن چىقىشى كېلىپ خهتهر چوڭ كېتىشىدهك سوقۇلۇپ ئارا – ئۆز پويىزالرنىڭ
 ئىداره ۋاقىتتا بۇنداق چۈنكى چىقماپتۇ، سادا ھېچكىمدىن ئاستىدا ئهھۋال قىيىن بۇنداق

 قالدۇرۇلۇش خىزمهتتىن چۈشۈرسه بۇيرۇقى تهڭشهش بىلهن بېشىمچىلىق ئۆز باشقىالر باشلىقىدىن

 نىگكار چاغدا، جىددىيلىشىۋاتقان ۋه ئىككىلىنىپ ھهممهيلهن كۆپچىلىك. ئىدى بار خهۋپى

 بۇ بېرىپ، بۇيرۇقى تهڭشهش بىلهن ئىمزاسى باشلىقىنىڭ ئىداره كىرىپ ئىشخانىسىغا باشلىقنىڭ

 كارنىگنى ئهپهندىم سىكوت كىيىن ئىشتىن بۇ. قاپتۇ ساقلىنىپ خهتهردىن قېتىملىق بىر ئارقىلىق

 .ماختاپتۇ دهپ كۈچلۈك ناھايىتى ئېڭى مهسئۇليهتچانلىق
 ياخشى ناھايىتى خىزمهتنى كارنىگ تايانغان رلۈكىگهسهزگۈ ۋه تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ

 خىزمهت ئىدارىسىدىكى يول تۆمۈر ئۇنىڭ ئارقىسىدا، كۆرسىتىشى ئهپهندىنىڭ سىكوت. ئىشلهپتۇ

 كهتكهندىن يۆتكىلىپ ئهپهندىم سىكوت كىيىن كۆتۈرۈلۈپ، يۇقىرى بارغانسىرى ئورنى

 .تهيىنلىنىپتۇ ىقلىقىغاباشل ئىدارىسىنىڭ يول تۆمۈر پىتىسبورگ كىيىن،كارنىگ
 ئۆزىنىڭ بېرىپ، ئىستىپا خىزمىتىدىن ئىدارىسىدىكى يول تۆمۈر كارنىگ يىلى – 1865

 ۋه شىركىتى ياساش پاراۋوز شىركىتى، رېلىس پىتىسبورگ كىيىن – ئىلگىرى ئۇ. كىرىشىپتۇ ئىشلىرىغا

 .باشالپتۇ شكهكىرى كهسپىگه تۆمۈر – پوالت قۇرۇپ، قاتارلىقالرنى زاۋۇتى تاۋالش تۆمۈر
 دۇنيادىكى شىركىتى تۆمۈر – پوالت كارنىگ باشلىرىدا ئهسىرنىڭ – 20 ئاخىرى ئهسىرنىڭ– 19

 ئالدىنقى دۇنيانىڭ ۋاقىتتىكى ئهينى ئۆزىمۇ كارنىگ ئايلىنىپ، كارخانىسىغا تۆمۈر – پوالت چوڭ ئهڭ

 .ئايلىنىپتۇ بېيىغا قاتاردىكى
 ئايلىنىش غا »پادىشاھى تۆمۈر – پوالت« دۇنيانىڭ خادىمىدىن تېلېگراف ئاددى بىر

 نامايهن ھاياتىنى خاراكتېرلىك رىۋايهت ئۆزىنىڭ دۇنياغا پۈتۈن كارنىگ ئارقىلىق، سهرگۈزهشتىسى

 كۈچلۈك ناھايىتى ئېڭى مهسئۇليهت بولسا كارنىگ. ئاندىرو ئېنىقكى، ناھايىتى. بهرگهن قىلىپ
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 .ئادهم
  كهتكهنده ئېلىپ يار دهرياسى ئوخىئو سهۋهبلىك، ىكىكۆرمىگهنل ئورنىدا بېسىم مهسئۇليهتنى ئۇ

 قىلغان ھهل قىيىنچىلىقىنى چوڭ شىركهتنىڭ توشۇپ تېلېگرامما پايدىلىنىپ كېمىدىن بىلهن ئاكتىپلىق

 چۈشىدىغان خىزمهتكه تېخى ئۇ سهۋهبلىك، كۆرگهنلىكى قاتارىدا كۈچ تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى ؛

 ئارقىلىق بۇ قىلغان، مۇالزىمهت ئهتراپلىق ئۇالرغا ۈتىۋېلىپ،ك خېرىدارالرنى كهلمهستىال ۋاقىت

 ياردهملهرگه چوڭ ناھايىتى ھاياتىدا كىيىنكى ئۆزىنىڭ قالدۇرۇپ، تهسىر چوڭقۇر ناھايىتى ئۇالردا

 كۆكرهك پهيىتلهرده خهتهرلىك كارنىگ سهۋهبلىك، بولغانلىقى مهسئۇليهتچانلىقى كۈچلۈك ئېرىشكهن؛

 تۇيغۇسى مهسئۇليهتچانلىق  ئېرىشكهن؛ قىلىشىغا ئېتىراپ رهھبىرىنىڭ ئۆز ىپچىق ئوتتۇرىغا كېرىپ

 كۆلهمدىكى زور غايهت ئۇ بولغاچقا، كۈچلۈك
 – پوالت« اليىق جىسمىغا – ئىسمى چىقىپ قۇرۇپ كارخانىسىنى تۆمۈر – پوالت

 .ئايالنغان غا »تۆمۈرپادىشاھى
 ۋه ئۆزى ئۇ. ئادهم ئىگه تچانلىققامهسئۇليه يۈكسهك چوقۇم باي ھهقىقىي بىر ھهقىقهتهن،

 كهتكهن پۇر داڭقى دۇنياغا پۈتۈن. بوالاليدۇ مهسئۇل جهمئىيهتكىچه تارتىپ ئائىلىسىدىن

 ئېڭى مهسئۇليهتچانلىق ئىجتىمائىي موباك قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ»يۇلتۇزى تهڭگه« كارخانىچى،

 .باي بولغان كۈچلۈك ناھايىتى
 ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تېپىش پۇلىنى ئوقۇش موباك مهزگىلده، ۇۋاتقانئوق ئۇنىۋېرسىتىتىدا سىتانفورد

 ئوقۇغۇچىالر ھهمىشه موباك ۋاقىتالردا قىلغان تازلىق. ئالغان ئۈستىگه خىزمىتىنى تازلىق ياتىقىنىڭ

 .تېپىۋاالتتى پۇلالرنى تهڭگه كهتكهن بېسىپ توزان – چاڭ بۇلۇڭلىرىدىن ياتىقىنىڭ
 خۇشياقمىغان ئوقۇغۇچىالر بهرگهنده، قايتۇرۇپ ساۋاقداشالرغا پۇلالرنى تېپىۋالغان موباك

 تۇرسىمۇ بولمايدىغانلىقىنى،يېنىدا سېتىۋالغىلى نهرسه ھېچقانداق تهڭگىلهرگه پارچه بۇ تهلهپپۇزدا

 .ئېيىتقان تاشلىۋىتىدىغانلىقىنى بۇالرنى شۇڭا قالغاچقا، بولۇپ ئاۋارىچىلىق ناھايىتى
 ئۇ ئۆتكهنده ئاي بىر قىلىپ شۇنداق باشالپتۇ، جۇغالشقا پۇلالرنى تهڭگه تاشلىۋىتىلگهن موباك
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 كىرىم ئويلىمىغان بۇ!بايقاپتۇ ئىچىده ھهيرانلىق جۇغلىغانلىقىنى پۇل دوللىرى ئامېرىكا 500 ئۆزىنىڭ

 يهنه قالماستىن، قىلىپال ھهل مهسىلىسىنى پۇلى ئوقۇش ئۆزىنىڭ ئۇ قىپتۇ، خۇشال ناھايىتى ئۇنى

 .ئۆستۈرۈپتۇ سهۋىيىسىنى شتۇرمۇ ئۆزىنىڭ
 ئامېرىكا مىڭ نهچچه ئۇ. كۆپىيىپتۇ يىغقانسىرى پۇلالرنى تهڭگه موباك قىلىپ، شۇنداق

 قهستهن بهرمهسلىك، ئېتىبار پۇلالرغا تهڭگه كىشىلهرنىڭ ۋاقىتتا، يىغقان پۇلالرنى تهڭگه دوللىرىلىق

 قىلماقچى، ئىنكاس يېزىپ خهت كىگهمېنىستىرلى مالىيه ۋه بانكىسى دۆلهت ئهھۋالنى تاشلىۋېتىشىدهك

 تهكلىپ ئۇالرغا ھهمده كهلتۈرۈپ قولغا بۆلۈشىنى كۆڭۈل ئورگانالرنىڭ مۇناسىۋهتلىك ئارقىلىق بۇ

 پۇلالرنى تهڭگه سوممىدىكى كىچىك قهدىرلىمهيدىغان، پۇلالرنى تهڭگه جهمئىيهتتىكى بېرىپ،

 .بوپتۇ كۈچهيىتمهكچى نىباشقۇرۇش بولغان ئهھۋالالرغا تاشلىۋىتىدىغان خالىغانچه
 خىل بۇ ئۇالر قايتۇرۇپتۇ، ئىنكاس خېتىگه موباكنىڭ تىزال ناھايىتى ئورگانالر مۇناسىۋهتلىك

 دوللىرى ئامېرىكا مىليارىد 105 تهخمىنهن ھهريىلى ئىكهنلىكىنى، ئومۇميۈزلۈك ئهھۋالنىڭ

 تهڭگه كىشىلهرگه تىمقې كۆپ ئىلگىرى تاشلىۋىتىلدىغانلىقىنى، پۇلالرنىڭ تهڭگه قىممىتىدىكى

 بۇ نۆۋهتته بولمىغانلىقىنى، ياخشى ئۈنۈمىنىڭ بىراق بولسىمۇ، قىلغان چاقىرىق قهدىرلهشنى پۇلالرنى

 .ئېيتىپتۇ يوقلۇقىنى ئۇسۇلنىڭ ياخشى كۈچهيتىدىغان باشقۇرۇشنى جهھهتتىكى
 ىسىغاكالل كىشىلهرنىڭ ئۇ بىراق بولسىمۇ، ئۈمىدسىزلهندۈرگهن موباكنى جاۋاب بۇ گهرچه

 .كهچمهپتۇ ۋاز تارتقۇزۇشتىن يىلتىز ئىدىيىسىنى قهدىرلهش پۇلالرنى تهڭگه سوممىدىكى كىچىك
 تىزىمغا شىركىتىنى »يۇلتۇزى تهڭگه« موباك پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئالىي يىلى – 1991

 دانه نهچچه موباك. قويۇپتۇ يولغا مۇالزىمىتىنى ئالماشتۇرۇش پۇل تهڭگه مهخسۇس ئالدۇرۇپ،

 ئورنىتىپتۇ، بازارلىرىغا تالال چوڭ قايسى ھهر سېتىۋېلىپ ماشىنىسى ئالماشتۇرۇش پۇل وماتىكئاپت

 ئۇالرغا ماشىنا سالسىال ماشىنىسىغا ئېلىش پۇل ئاپتوماتىك پۇلنى تهڭگه قولىدىكى پهقهت خېرىدار

 سۇپىسىدىن مۇالزىمهت بازىرىنىڭ تالال ئېلىپ ئىسپاتنى بۇ ئۇالر ئاندىن بېرىدۇ، چىقىرىپ ئىسپات

 كېتىدىغان ھهققى رهسمىيهت لىك 9% پهقهت جهريانغا پۈتكۈل. بولىدۇ ئالماشتۇرۋالسا پۇلغا نهق
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 .ئۆلۈشىدۇ بۇيىچه نىسبهت بازىرى تالال ۋه موباك كىرىمنى كىرگهن بۇنىڭدىن بولۇپ،
 قىزىپ ناھايىتى تىجارىتى باشلىشىغىال تىجارهت شىركىتى »يۇلتۇزى تهڭگه«موباكنىڭ

 ئۆزىنىڭ موباك. ئۈزۈلمهپتۇ ئايىغى خېرىدارالرنىڭ كهلگهن ئالماشتۇرغىلى پۇل ۇ،تهڭگهكېتىپت

 ئېرىشىپتۇ، پايدىغا نۇرغۇن بۇنىڭدىن يهنه قالماستىن، ئاشۇرۇپال ئهمهلگه خىياللىرىنى دهسلهپكى

 .بېرىپتۇ يارىتىپ قواليلىق ئىستىمالچىالرغا ۋه بازىرى تالال ھهمده
 پۈتكۈل شىركىتى »يۇلتۇزى تهڭگه« موباكنىڭ ئىچىده، ۋاقىت ىگهنيهتم يىلغا يهتته پهقهت

 پۇل تهڭگه ئاپتوماتىك دانه 11800 بازارلىرىغا تالال تىپتىكى چوڭ جايدىكى 8900 ئامېرىكىنىڭ

. شهكىللهندۈرۈپتۇ كۆلهم مۇئهييهن ئامېرىكىدا قىلىپ، تهسىس دۇكىنى زهنجىرسىمان ئالماشتۇرۇش

 دومىالپ بىرال ئۆزىمۇ ئايلىنىپتۇ،موباك شىركهتكه بازارلىق ىققانچ نامى ناسداكتىكى ھهمده

 .ئايلىنىپتۇ مىليادىرغا
 كىچىك بۇ قىلىدىغان مهسخىره دهپ نامرات باشقىالر ۋاقىتالردا ئهينى ئىبارهت موباكتىن

 بىلهن ئېڭى مهسئۇليهت ئىجتىمائىي ئۇنىڭدىكى ئېرىشىشى نهتىجىگه بۈگۈنكىدهك شهخىسنىڭ

 ئورنىدا بېسىم خىل بىر بولمىسا،مهسئۇليهتنى ئېڭى مهسئۇليهت ئۇنىڭدا ئهگهر. ىكمۇناسىۋهتل

 كىچىك يېزىپ خهت مېنىستىرلىكىگه مالىيه ۋه بانكىسى دۆلهت ئۇنىڭ ئۇنداقتا بولسا، كۆرگهن

 ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن قىلىشى ئىنكاس ئهھۋالىنى بولۇش ئىسراپ پۇلالرنىڭ تهڭگه سوممىلىق
 كىچىك بىر ھهرگىزمۇ ئۇ بولسا، قاچۇرغان ئۆزىنى قورقۇپ،مهسئۇليهتتىن هتتىنمهسئۇلي ئۇ ئهگهر

 قىلمىغان كۈچ تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى ئهگهر بوالتتى؛ بايقىيالمىغان پۇرسىتىنى سودا چوڭ ئىشتىن

 ئهمهلگه غايىسىنى ئۆزىنىڭ مېڭىپ يولىغا يارىتىش ئىگىلىك بىلهن قهتئىيلىك ئۇ ئۇنداقتا بولسا،

 .بوالتتى ىغانئاشۇرم
 قولغا غهلبىنى ئېڭى مهسئۇليهت جهريانىدا قوغلىشىش بايلىقنى بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 كۈچ تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى پهقهت بولۇپ، ئامىل بولمايدىغان بولسا كهم كهلتۈرۈشته

 توپالش بايلىق ئۆزىنىڭ ئاندىن ئالغاندىال ئۈستىگه ئۆز مهسئۇليهتنى بىلهن قىلىپ،جاسارهت
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 .بولىدۇ ئاشۇرغىلى ئهمهلگه ايىسىنىغ
 مهسئۇليهت ئۆزىڭىزنىڭ ، دوستۇم نامرات ئويلىشىۋاتقان بولۇشنى بايالردىن ئۈچۈن، شۇنىڭ

 بولۇشقا ئادهم مهسئۇليهتچان قىلىپ، كۈچ تۈرتكىلىك ئۆزىڭىزگه مهسئۇليهتنى يىتىلدۈرۈڭ، ئېڭىنى

 !تىرىشىڭ
 سېلىشتۇرغىلى تارىخىغا ئوقۇش ھهرقانداق ،كاپىتال يارىتىشتىكى ئىگىلىك ئېڭى مهسئۇليهت

 بېرىپ، ياردهم بايقىشىغا پۇرسىتىنى بولۇش باي ئادهمنىڭ ئېڭى مهسئۇليهت. ئهۋزهللىك بولمايدىغان

 تارىخىغا ئوقۇش يۇقىرى يىتىلدۈرۈش ئېڭى مهسئۇليهت. يۈكسهلدۈرىدۇ كۈچىنى ئىلگىرىلهش ئالغا

 .مۇھىم تېخىمۇ قارىغاندا

 ★ ★ ★بايانى  بايلىقنىڭ ★ ★ ★
 تهقدىردىمۇ، قاچۇرغان ئۆزىنى قوللىنىپ ئامالنى بارلىق چۈشىنىدۇكى، چوڭقۇر شۇنى بايالر

 چوقۇم مهسئۇلىيهتنى ئالىدىغان ئۈستىگه يۈزلىنىش، چوقۇم رىئاللىققا يۈزلىندىغان يهنىال ئاخىرىدا

 كۆره، قاچۇرغاندىن نىئۆزى ئۇنىڭدىن كۆرۈپ، ئورنىدا بېسىم مهسئۇليهتنى. كېرهك ئېلىش ئۈستىگه

 ۋه يۈزلىنىش ئۇنىڭغا بىلهن ئاكتىپلىق كۆرۈپ قاتارىدا كۈچ تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى باشلىنىشتىال

 .الزىم ئېلىش ئۈستىگه ئۆز ئۇنى
 ئېڭى مهسئۇليهت كۆرىدىغان، قاتارىدا كۈچ تۈرتكىلىك مهسئۇليهتنى: كېرهككى بىلىش شۇنى

 ئورنىدا بېسىم مهسئۇليهتنى ئاشۇ ئهكسىچه ئېرىشهلهيدۇ، ابايلىقق كۆپ تېخىمۇ ھامان ئادهم بار

 توختايدۇ، تهسكه ئېرىشمىكى پۇرسهتكه ئادهمنىڭ قاچۇرىدىغان ئۆزىنى مهسئۇليهتتىن كۆرىدىغان،

 .قالىدۇ قۇرۇق پۇرسهتتىن ھهتتا
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 قىيىن بايالر ئۈمىدسىزلىنىدۇ، شارائىتتا قىيىن نامراتالر
 ئۈزمهيدۇ ئۈمىد شارائىتتىمۇ

 قىيىنچىلىق، ھهمىشه. ئهمهس مۇمكىن بولۇشى راۋان ھهمىشه يولىنىڭ ھاياتلىق دهمنىڭئا

 پهرقى نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر. ھهمرا ئۇنىڭغا ئوڭۇشسىزلىق مۇنداق ياكى ئۇنداق

 كۈن باشقا ئۇچرىغان، قىيىنچىلىققا كۆپۈنچه قالماستىن، ئىپادىلىنىپ ۋاقىتالردىال شادىمان،ئازاده

 .چىقىدۇ ئىپادىلىنىپ روشهن قىتالرداۋا چۈشكهن
 ئادهمنى بولسا كۆرىدىغانلىرى ئىچىدىن قىيىنچىلىق نامراتالرنىڭ مۇھىتتا، ئوخشاش

 سهۋهبتىن شۇ كۆرىدۇ، تهرهپنىال بولغان پايدىسىز ئۆزىگه پهقهت ئۇالر ھالهت، ئۈمىدسىزلهندۈردىغان

 ئىچىده قىيىنچىلىق بايالرنىڭ كسىچهئه. كېچىدۇ ۋاز تىرىشىشتىن بولۇپ تهسلىم بالدۇرال ئۇالر

 ئىزدهشنى پۇرسهت ئىچىدىمۇ قىيىنچىلىق ئۇالر  بولۇپ، پۇرسهت ۋه ئۈمىد كۆرىدىغىنى تۇرۇپ

 .قويمايدۇ توختىتىپ
 دايىن بېيجىڭ بىرى، باينىڭ چوڭ ئون بولغان كۈچلۈك كۈچى تهسىر جۇڭگودىكى بۈگۈنكى

 تىپىك بايالرنىڭ شۇنداق دهل جاڭسهن رىلېدى شىركىتىنىڭ باش تهرهققىيات تېخنىكا– پهن

 .ۋهكىل
 ئۇ يىلى – 1982. كهلگهن دۇنياغا ئائىلىده ھهربىي بىر بېيجىڭدىكى يىلى –1965 جاڭسهن

 .ئوقۇغان فاكولىتىتىدا سىياسىي خهلقئارا كىرىپ ئوقۇشقا ئۇنىۋېرسىتىتىغا بېيجىڭ بىلهن نهتىجه ئهال
 قاتناشقۇچىسى ئاكتىپ پائالىيهتلهرنىڭ قايسى هرھ جاڭسهن كىرگهن ھويلىسىغا مهكتهپ ئالىي

 ئېرىشىپال چىمپىيۇنلۇقىغا مۇسابىقىسىنىڭ سۆزلهش نۇتۇق ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ ئالىي ئۇ. ئىدى

 سايلىنىپ باشلىقلىقىغا بۆلۈم بۆلۈمىنىڭ مهدهنىيهت ئۇيۇشمىسى ئوقۇغۇچىالر يهنه قالماستىن،

 .ئاچقان قۇچاق قاراپ جاڭسهنگه كهلگۈسى گۈزهل. بولغان ياخشى ناھايىتى ئىپادىسى
»  تۇرىدۇ بولۇپ كۆڭۈلسىزلىك ئادهمده تۇرىدۇ، بولۇپ چاپقۇن – بوران ئالهمده«ھالبۇكى
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 بىرىنچى ئىلگىرىكى يىل ئۈچ ئۇنىڭ بهزىلهر ئوقۇۋاتقاندا يىللىقتا ئۈچىنچى جاڭسهن ، دىگهندهك

 بارمىغانلىقىنى، ئهمما ئۆتۈپ مهكتهپكه هلۇمم شىمالدىكى شهرقى ئىمتىھانىدا مهكتهپ ئالىي قېتىملىق

 ئهينى. قىلغان پاش ئۆتكهنلىكىنى بېرىپ ئىمتىھان ئۇنىۋېرسىتىتىغا بېيجىڭ يىلى ئىككىنچى

 يىل بىر ئوقۇغۇچىالر بارمىغان تۇرۇپ ئۆتۈپ مهكتهپكه ئالىي ئاساسهن، بهلگىلمىگه ۋاقىتتىكى

 .توختىتىالتتى بېرىشتىن ئىمتىھان
 ئۇنىڭغا قىلىپ، بېكار تهۋهلىكىنى ئوقۇش ئۇنىڭ كىيىن بىلگهندىن خهۋهرنى بۇ مهكتهپ

 ئۆرلهۋاتقان يۇقىرى توختىماستىن ۋاقىتتا ئهينى ئىش بۇ. بهرگهن بۇيرۇقى چېكىنىش ئوقۇشتىن

 تېگىگه ئىشنىڭ ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىالر – ئوقۇتقۇچى. كهلگهن ئېلىپ زهربىلهرنى ئېغىر جاڭسهنگه

 تۇرۇپمۇ ئىچىده قىيىنچىلىق ھالبۇكى. قالغان ئهنسىرهپمۇ قويۇشىدىن قىلىپ ئىش ئهخمىقانه يىتهلمهي

 دائىم ئۇ. كۈچهيگهن تېخىمۇ ئىرادىسى روھلىنىپ تىزال ناھايىتى ئۇ چۈشمىگهن، روھى جاڭسهننىڭ

 پهقهت كېرهك، بولۇش كۈچلۈك چوقۇم«: دهيىتتى شۇنداق ئۆزىگه – ئۆز بىلهن ئۈمىدۋارلىق

 ».قالمايمهن ئارقىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ باشقا ئۇنىۋېرسىتىتىدىكى بېيجىڭ دىالئۆگهنگهن تىرىشىپ
 دىپلومغا ھهممىسى ساۋاقداشالر كىيىن پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى ئالىي يىلى – 1986

 جاڭسهن بىراق چۈشكهن، خىزمهتكه ئورگانالرغا مهركهزدىكى قىسىمى كۆپ ھهمده ئېرىشكهن،

 ئىلگىرىكى بىراق بولسىمۇ، ياخشى نهتىجىسى گهرچه. ئېرىشكهن ىگهقهغىز ئىسپات نىپىز بىر پهقهتال

 ئاللىقاچان جاڭسهن ۋاقىتتىكى ئهينى. بۆلمىگهن خىزمهتكه ئۇنى مهكتهپ سهۋهبلىك ئىش

 ئۆزىنىڭ ئهكسىچه سهۋهبلىك بۆلۈنمىگهنلىك خىزمهتكه  ئۇ تاۋلىغان؛ ئۆزىنى ئىچىده قىيىنچىلىق

 .قىلغان ھېس بولىدىغانلىقىنى كهڭرى يولىنىڭمۇ چىقىش لىقىنى،بولىدىغان كۆپ تېخىمۇ پۇرسىتىنىڭ
 بېرىپ گۇهنسۈنگه جۇڭ ئايرىلىپال مهكتهپتىن جاڭسهن قىلىنمىغان تهقسىم خىزمهتكه تۇتاش بىر

 ئۆزى ئۇ كىيىن، ئۇچرىغاندىن قىلىنىشقا رهت يهرده ھهممىال ئهمما باشلىغان، ئىزدهشنى خىزمهت

 ئويالپمۇ نۇرغۇنلىغان جاڭسهن دهسلىپىده، يارىتىشنىڭ ئىگىلىك. هلگهنك قارارىغا يارىتىش ئىگىلىك

 قورقۇپ قىيىنچىلىقتىن ئۇ بىراق كهلگهن، دۇچ ئوڭۇشسىزلىققا ۋه قىيىنچىلىق باقمىغان
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 .چىققان قۇتۇلۇپ ئهھۋالدىن قىيىن تايىنىپ ئىرادىسىگه قهتئىي ئۆزىنىڭ قالمىغان،ئهكسىچه
 يىللىق كۆپ قېتىم بۇ ئۇ. ئالدۇرغان تىزىمغا شىركىتىنى يىندا ھازىرقى جاڭسهن يىلى – 1992

 خادىم مهخسۇس باشقۇرۇشقا شىركهتنى يهكۈنلهپ، ساۋاقلىرىنى – تهجىرىبه يارىتىش ئىگىلىك

 بىر تىزال ناھايىتى شىركهت ئاستىدا، ئهندىزىسى باشقۇرۇش تىجارهت ئۈنۈملۈل. قىلغان تهكلىپ

 شىركىتىنىڭ كاڭبهي شىركىتى دايىن يىلى – 1994. ىققانچ ھۆددىسىدىن تۈرلهرنىڭ چوڭ قىسىم

 زورىيىشىغا بارغانسىرى شىركهتنىڭ. ئايالنغان سودىگىرىگه ۋهكالهتچى چوڭ ئهڭ رايونىدىكى ئاسىيا

 ئېكرانى كومپيۇتېر مۈلۈك، – ئۆي ياساش، دورا بىئولوگىيىلىك نهزىرىنى جاڭسهن ئهگىشىپ

 دايىن شىركىتى كومپيۇتېر دايىن ئۆتمهستىن ئوزۇن. تىككهن هساھهلهرگ قاتارلىق ئىشلهش پىششىقالپ

 .ئايالنغان گورۇھىغا
 مهھسۇالتلىرىنى كومپيۇتېر بولۇپ، چوڭ ناھايىتى كۆلىمى گورۇھىنىڭ دايىن كۈنده بۈگۈنكى

 مهھسۇالتلىرى،بىئولوگىيىلىك ساغالملىق بىئولوگىيىلىك سىستېما، توپالشتۇرۇلغان سېتىش، پارچه

 – ئۆي ئالىي ۋه سايمانلىرى ئېلېكتىر ئائىله تىپتىكى يېڭى ھهمكارلىقىدىكى ئىتالىيه – وجۇڭگ دورا،

 دىن 30 يهنه باشقا، شىركهتتىن كهسىپلهشكهن بولغان كۈچلۈك كۈچى ئهمهلىي ئالته قاتارلىق مۈلۈك

 شىركهت ماقتار ئارتۇق تىن 40 جايالردا قاتارلىق ئامېرىكا ۋه رايون ئاپتونوم شهھهر، – ئۆلكه ئارتۇق

 .ئاشقان دوللىرىدىن ئامېرىكا مىليارىد مۈلكى – مال بولۇپ،ساپ قىلغان تهسىس
 ئۇنىڭ دهرىجىده زور ناھايىتى سهۋهب كهلتۈرىشىدىكى قولغا غهلبىنى بۈگۈنكىدهك جاڭسهننىڭ

 خىلدىكى بۇ دهل. مۇناسىۋهتلىك بىلهن پوزىتسىيىسى ئاكتىپ چاغدىكى ئۇچرىغان قىيىنچىلىققا

 بىلهن ئۈمىدۋارلىق يهنىال كىيىنمۇ قىلىنغاندىن بېكار تهۋهلىكى ئوقۇش جاڭسهن بولغاچقا، ىيهپوزىتس

 پۈتتۈرۈپ ئوقۇش جاڭسهن بولغاچقا، پوزىتسىيه ئاكتىپ خىلدىكى بۇ دهل داۋامالشتۇرغان؛ ئوقۇشنى

 ۋه پۇرسهت كۆپ تېخىمۇ ئهكسىچه تاشلىۋهتمهي، ئۆزىنى كىيىنمۇ تهقسىملهنمىگهندىن خىزمهتكه

 جاڭسهن بولغاچقا، پوزىتسىيه ئاكتىپ خىلدىكى بۇ دهل قارىغان؛ دهپ بار ئىستىقبالىم پارالق

 .كۆرهلىگهن ئۈمىدنى ئىچىدىن قىيىنچىلىق
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 ئالغا بولۇپ پوزىتسىيىده ئاكتىپ يهنىال بولسىمۇ ئىچىده قىيىنچىلىق شۇنداق،بايالر

 مۇھىتتىن بېرىشكه،قىيىن خاتىمه قانداق ققاقىيىنچىلى زېھنىنى بارلىق ئۆزىنىڭ ئۇالر. ئىلگىرىلهيدۇ

 مۇھىتقا قىيىن ئىزچىل كۆڭلىده ئۇالرنىڭ سهۋهب، بولۇشىدىكى بۇنداق. قارىتىدۇ قۇتۇلۇشقا قانداق

 .بار ئىشهنچ چوڭقۇر ۋه ئۈمىد بولغان يوشۇرۇنغانلىقىغا پۇرسهت
 دهل يوڭچىڭ اڭۋ ئاتالغان دهپ »پىرى تىجارهت« تهيۋهننىڭ قۇرغۇچىسى، گورۇھىنىڭ تهيسۇ

 .ئادهم كۆرهلهيدىغان ئۈمىدنى ئىچىدىن قىيىنچىلىق
 نهزىرىنى ئۆزىنىڭ كىيىن، جۇغلىغاندىن كاپىتال ئارقىلىق ئېچىش دۇكىنى گۈرۈچ ۋاڭيوڭچىڭ

 ماتېرىيالالرغا پالستىك ئىلىنمىغان نهزىرىگه كىشىلهرنىڭ ۋاقىتتا ئهينى ھهمده بىلمهيدىغان ئۆزى

 .ئاغدۇرۇپتۇ
 يهنسۈننىڭ يهن رهئىسى گورۇپپىسىنىڭ سانائهت ۋاقىتتىكى ئهينى قارارى بۇ نىڭيوڭچىڭ ۋاڭ

 سالسا مهبلهغ ماتېرىيالالرغا پالستىك قارىشىچه يهنسۈننىڭ يهن. ئۇچراپتۇ تۇرۇشىغا قارشى كۈچلۈك

 سالغاندا مهبلهغ ماتېرىيالالرغا پالستىك تهيۋهنده  يهنسۇ يهن.ئىكهن يوق ئۈمىد تېپىشتىن پۇل

 ھهمده يوقلۇقىنى، ئهۋزهللىكنىڭ ھېچقانداق بولسۇن جهھهتتىن تهننهرخ ياكى جهھهتتىن كۆلهم

 بولۇش ۋهيران ئېچىنىشلىق ھهتتا قالماستىن، ئىلگىرلىيهلمهيال ئالغا ئىتتىرىپ ھاڭغا يوق تېگى ئۆزىنى

 .ئېيتىپتۇ كېسىپ مۇمكىنچىلىكىنى
 يوڭچىڭ ۋاڭ ئىچىدىكى يىنچىلىققى ئاستىدا، تهسىرى دۇنيانىڭ سىرتقى ۋه تهھلىل ھهرخىل

 بىۋاسته ۋه جاسارىتى قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى ئۆزىنىڭ ئهكسىچه ئۈمىدسىزلهنمهپتۇ، ھهرگىزمۇ

. قىپتۇ قارار كىرىشنى سانائىتىگه ماتېرىيال پالستىك ھهمده كۆرۈپتۇ، ئۈمىدنى ئارقىلىق سهزگۈسى

 خۇسۇسىيىتى، ماتېرىيالالرنىڭ پالستىك  قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل بىر يوڭچىڭ ۋاڭ ئۈچۈن بۇنىڭ

 .ئۆگىنىپتۇ بىلىملهرنى مۇناسىۋهتلىك قاتارلىق قوشۇش ئىش ۋه ئىشلهپچىقىرىلىش جهريانى، ياسىلىش
 كاپالهتلىك سېتىشقا ۋه ئىشلهپچىقىرىش مهزگىلىده، دهسلهپكى سېلىشنىڭ مهبلهغ ھالبۇكى

 كۆپ مهھسۇالتالر يۈرۈشمهي، راۋان مهبلهغ هشىركىتىد تهيسۇ يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ بولمىغاچقا، قىلغىلى
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 ئاستىدا ئهھۋال بۇنداق. قاپتۇ بېرىپ گىردابىغا قېلىش تاقىلىپ شىركهت قېلىپ بېسىلىپ مىقداردا

 ۋاڭ پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن بهزىلىرى ھهتتا قىلىپتۇ، تهلهپ قايتۇرۇشنى پاينى پايچېكالر قىسىم كۆپ

 .قىپتۇ زاڭلىق يوڭچىڭنى
 قويماپتۇ، يوقىتىپ ئۆزىنى ھهرگىزمۇ يوڭچىڭ ۋاڭ ئالدىدا بېسىم كهلگهن نتهرهپتى ھهر

 كهسىپنى ئاخىرىدا قىلىپ، تهھلىل ئهھۋالىنى شىركىتىنىڭ تهيسۇ بىلهن سوغۇققانلىق ئهكسىچه

 بارلىق شىركىتىنىڭ تهيسۇ باھادا تۆۋهن سېتىۋېتىشنى، مهھسۇالتالرنى قىسىم كۆپ ئۆزگهرتىپ

 ئىشلهپچىقىرىش ھهمده قىلىشنى، تىجارهت مۇستهقىل سېتىۋېتىپ نىھوقۇقى ئىشلهپچىقىرىش

 ياكى ساراڭلىق ئىنتايىن قارىشىچه باشقىالرنىڭ قارار بۇ. قىپتۇ قارار كېڭهيتىشنى كۆلىمىنى

 .ئىدى ئهخمىقانىلىق
 ئارقىلىق تهكشۈرۈش ئۇ سهۋهب، كۆرهلىشىدىكى ئۈمىدنى بۇنىڭدىن يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ

 بىرى بازىلىرىدىن ئىشلهپچىقىرىش ئىشقار كۆيدۈرگۈچى ئاساسلىق دۇنيادىكى تهيۋهننىڭ

 70% تاشلىۋېتىلدىغان ئىشلىتىلمهي جهريانىدا ئىشلهپچىقىرىش ئىشقار كۆيدۈرگۈچى ئىكهنلىكىنى،

 بىلهن ئهشيا خام يىتهرلىك تهرهققىياتىنى سانائىتىنىڭ ماتېرىيالالر پالستىك دهل گازىنىڭ خلور

 .يىتىپتۇ شىنىپچۈ تهمىنلهيدىغانلىقىنى
 تۆۋهنلىتىش باھاسىنى سېتىش كىچىكلىتىپ تهننهرخنى كېڭهيتىش، كۆلىمىنى ئىشلهپچىقىرىش

 قاتارلىق سۈرۈش ئىلگىرى ئىشلىنىشىنى پىششىقالپ قايتا ماتېرىيالالرنىڭ پالستىك ۋه

 غانسىرىبار قۇتۇلدۇرۇپ ئېغىزىدىن ئۆلۈم شىركىتىنى تهيسۇ ئۆزىنىڭ يوڭچىڭ ۋاڭ ئۇسۇلالرئارقىلىق،

 .زورايتىپتۇ
 جايلىرىنى ھهرقايسى تهيۋهننىڭ كهسپى ئىشلهپچىقىرىش ۋاڭيوڭچىڭنىڭ كۈنده، بۈگۈنكى

 ۋاڭ.كىرگهن ساھهلهرگه خىل كۆپ قاتارلىق توقۇمىچىلىق ۋه ماتېرىيالى ياغاچ خىمىيه، قاپالپ

 دهپ»كارخانىچى بىرىنچى قىلىدىغان ھۆكۈمرانلىق تهيۋهنگه« تهرىپلىنىپ ئۆزىمۇ يوڭچىڭ

 .ئاتالغان
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 ياخشى ئىشنىڭ ۋاقىتتا قالغان ئىچىده قىيىنچىلىق ئۇالر سهۋهب، بولۇشدىكى باي بايالرنىڭ

 ۋاڭ خۇددى.ئاشۇرىدۇ ئهمهلگه نىشانىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئارقىلىق ئۈمىد كۆرهلهيدۇ، تهرىپىنى

 بېرىپ دابىغاگىر قېلىش تاقىلىپ شىركهت ۋه بېسىمى كىشىلهرنىڭ ئهتراپتىكى ئوخشاش يوڭچىڭغا

 بۇنىڭدىن ئارقىلىق شىجائىتى ۋه پاراسىتى – ئهقل ئۆزىنىڭ يهنىال ئاستىدىمۇ، ئهھۋال قىيىن قالغان

 .كۆرهلىگهن نۇرىنى ئۈمىد
 ئۈمىدسىزلىك پهقهت كۆرگىنى ئىچىدىن قىيىنچىلىق يوڭچىڭنىڭ ۋاڭ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 سانائىتىگه ماتېرىيال پالستىك يېڭىپ لغۇلىلىرىنىغۇ كۆپچىلىكنىڭ يهنه ئۇ بولمىغاندا، ئۈمىد بولۇپ

 تاقىلىپ شىركهت قىلىۋاتقان، تهلهپ قايتۇرۇشنى پاي پايچېكالر يهنه ئۇ قىالالمتى؟ قارار كىرىشنى

 تهيسۇ ۋه كهسىپلىرىنى قىسىم كۆپ ئاستىدا،ئۆزىنىڭ ئهھۋال قىيىن قالغان بېرىپ گىردابىغا قېلىش

 ئۇ قىالالمتى؟ تىجارهت مۇستهقىل ئۆزى سېتىۋېتىپ ھوقۇقىنى ىشئىشلهپچىقىر بارلىق شىركىتىنىڭ

 چىقاالمتى؟ يېزىپ ھېكايىسىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئايلىنىپ غا»پادىشاھى ماتېرىيال پالستىك« يهنه
 بىزگه سهرگۈزهشتىسى بايالرنىڭ ئوخشاش يوڭچىڭغا ۋاڭ ۋه جاڭسهن» .ياق« ئېنىقال جاۋابى

 پهقهت يوشۇرۇنغان، پۇرسهت چهكسىز ئىچىگه قىيىنچىلىق: هردىب ئېيتىپ ھهقىقهتنى بىر مۇنداق

 بايلىق يولىدا بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن جهزمهن تهكشۈرسهكال قېدىرىپ بىلهن ئۈمىدۋارلىق

 .بولىدۇ ئاچقىلى خهزىنىسىنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ئون ئاينىڭ« ئادهم ھهربىر دايولى بايلىق.  »يورۇق بهشى ئون قاراڭغۇ، بهشى ئون ئاينىڭ

 چېكىنىش كۆرۈپ ئۈمىدسىزلىكنى چاغدا بۇنداق ئۇچرايدۇ، قىيىنچىلىققا بولىدىغان »قاراڭغۇ بهشى

 ئادهمده ھهربىر تالالش كېرهكمۇ؟ ئىلگىرىلهش ئالغا بىلهن ئۈمىدۋارلىق ياكى كېرهكمۇ

 تۇرمۇش نامرات املىقداۋ قايتىپ تۇرمۇشىغا ئهسلىدىكى چىكىنگهنلهرئۆزىنىڭ. ئوخشىمايدۇ

 بولغىچه »يورۇق بهشى ئون ئاينىڭ« ئىلگىرلىگهنلهربولسا ئالغا بىلهن ئۈمۈدۋارلىق كهچۈرىدۇ،

.ئايلىنااليدۇ بايالرغا داۋامالشتۇرۇپ
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 نىشانى بايالرنىڭ سهۋىيه، ھاللىق نىشانى نامراتالرنىڭ
 ياشاش باياشات

 شۇڭا مهۋجۇت، پىسخىكىسى »نائهتلىنىشقا يهتكهنده سهۋىيهگه ھاللىق« ھهمىشه نامراتالردا

 مهسىلىسىنى تويۇنۇش ئېرىشىپ نهرسىلهرگه ئازراق سهۋىيه، ھاللىق پهقهتال قوغلىشىدىغىنى ئۇالرنىڭ

 چوڭ ھهرگىزمۇ ئۇالر  ئويلىمايدۇ،شۇڭالشقا ئىلگىرىلهشنى قىلىپ ھاسىل قانائهت قىلسىال ھهل

 .ئېرىشهلمهيدۇ بايلىققا كۆپلىگهن قىلىپ ئىشالرنى
 نىشانى بايلىق مهزگىللىك ئوزۇن ئۇالردا ياشاش، باياشات قوغلىشىدىغىنى بايالرنىڭ ئهكسىچه

 مۇشۇنداق دهل. بار تىرىشچانلىق ھهم ئىراده قهتئىي توختىمايدىغان يهتمىگۈچه نىشانغا ۋه

 .تاپااليدۇ پۇل كۆپ قىلىپ ئىشالرنى چوڭ بايالر بولغاچقا، شىجائهت
 ھاللىق ھېچقايسىسى بايالرنىڭ چهتئهللهردىكى ۋه جۇڭگو كهنئۆت ھازىرغىچه– قهدىمدىن

. نىشانى بايلىق ياشاشتهك باياشات بولسا قوغلىشىدىغىنى ئۇالرنىڭ قالمىغان، قانائهتلىنىپ سهۋىيهده

 دۇنيا قىلىدىغان ئېتىراپ ئورتاق دۇنيا پۈتۈن قۇرغۇچىسى، نىڭ »گورۇھى تىرانسپورت سۇ يهرشارى«

 بايالرنىڭ قوغلىشىدىغان ياشاشنى باياشات يۈگاڭ باۋ مۇھاجىر ڭگولۇقجۇ ،»پادىشاھى كېمه«

 .ۋهكىلى تىپىك
 كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىسىده سودىگهر بىر نىڭبودىكى جېجىياڭنىڭ يىلى – 1918 باۋيۈگاڭ

 بويىغا دېڭىزىنىڭ دوڭخهي نىڭبو. قىالتتى سودا خهنكۇدا بويى يىل باۋياۋلوڭ دادىسى ئۇنىڭ

 بالىلىق باۋيۈگاڭ ئىدى، ئهمهس يىراق دېڭىزغا كهنت تۇرۋاتقان باۋيۈگاڭ غاچقا،بول جايالشقان

 .كۆرهتتى كېمه ئوينىغاچ بېرىپ بويىغا دېڭىز دائىم چاغلىرىدا
 ئۆتمهستىن ئوزۇن ئهۋهتىدۇ، ئوقۇشقا شاڭخهيگه باۋيۈگاڭنى دادىسى ۋاقتىدا، كىرگهن ياشقا 13

 پارتىلىغاندىن ئۇرۇشى تۇرۇش قارشى ياپونغا. كىرىدۇ ۇشقائوق مهكتىپىگه كېمىچىلىك ۋۇسۇڭ باۋيۈگاڭ

 .تاپىدۇ خىزمهت بانكىدىن بىر بېرىپ چۇڭچىڭغا باۋيۈگاڭ كىيىن،
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 بۆلۈمىده سۇغۇرتا ئىدارىسىنىڭ ھاۋاله مهركهز بېرىپ شاڭخهيگه باۋيۈگاڭ يىلى،– 1938

 تهجىرىبىسى خىزمهت ئىشلىگهن بانكىدا ۋه ئهستايىدىل پوزىتسىيىسى خىزمهت. تاپىدۇ خىزمهت

 بىر ئۇ ۋاقىتتا يىل يهتته قىسقىغىنه. كۆپىيىدۇ مائاشى ئۆسۈپ تىزال ناھايىتى باۋيۈگاڭ بولغاچقا،

. تهيىنلىنىدۇ لېدىرلىقىغا بانكىسىنىڭ تارماق چۇڭچىڭ ۋه بانكىسى خۇيياڭ خىزمهتچىدىن ئاددى

 .چىقىدۇ نامى تهيىنلىنىپ قىغالېدىرلى باش مۇئاۋىن بانكىسىنىڭ شاڭخهي باۋيۈگاڭ يىلى، – 1945
 مۇقىم، خىزمىتى قازانغان، مۇۋهپپهقهيهت ئاللىقاچان باۋيۈگاڭ نهزىرىده كىشىلهرنىڭ ئادهتتىكى

 بۇنداق باۋيۈگاڭ قوغلىشىۋاتقان نىشانىنى بايلىق ئىزچىل ھالبۇكى. ئىدى ياخشى تهمىناتىمۇ مائاش

 بانكا قىلىدىغان ھهۋهس باشقىالر بىلهن ئىيلىكقهت ئۇ. خالىمايدۇ داۋامالشتۇرۇشنى تۇرمۇشنى ھاللىق

 .كېلىدۇ شاڭگاڭغا ئېلىپ پۇللىرىنى بارلىق بىرلىكته بىلهن دادىسى بېرىپ، ئىستىپا خىزمىتىدىن
 سودىالرنى كىچىك  تىجارىتىده ئىمپورت باۋيۈگاڭ  مهزگىللهرده دهسلهپكى كهلگهن شاڭگاڭغا

 تىرانسىپورتى سۇ  ئارقىلىق، ئويلىنىش تهكرار جهرياندا بۇ ھهم.  ئېرىشىدۇ بايلىققا ئازغىنه قىلىپ

 قارشى قارارىغا ئۇنىڭ كىيىن بىلگهندىن بۇنى ئانىسى - ئاتا.  قىلىدۇ قارار شۇغۇللىنىشنى بىلهن

 قىلىنسا بىخهستهلىك چوڭ،ئازراقال خهتىرى كهسپىنى تىرانسىپورتى سۇ ئانىسى ، چۈنكى. تۇرىدۇ

 رىقابهت كهسپىده تىرانسىپورت سۇ شاڭگاڭنىڭ دادىسى ارىسا،ق دهپ بار خهۋپى بولۇش ۋهيران

 مۇمكىن قىاللىشىمىز تىجارهت داۋاملىق بىلهن سۈپىتىمىز بولۇش كىشىلهر كهلگهن سىرتتىن كهسكىن،

 .بېرىدۇ تهكلىپى سېلىش مهبلهغ مۈلۈككه – ئۆي ئوغلىغا ئۇالر شۇڭا.قارىغان دهپ ئهمهس،
 ئۆزىنىڭ ۇـئ بولۇپ، چوڭ ئىشهنچى باۋيۈگاڭنىڭ انقوغلىشىۋاتق نىشاننى چوڭ ھالبۇكى

 ئوكيان – دېڭىز ئاساسهن، ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكهن ۋاقىتتىكى قىلغان سودىسى ئېكىسپورت– ئىمپورت

 ئۇنىڭ. ئىدى قىلغان ھاسىل ئىشهنچ چوڭقۇر ئىستىقبالىغا تهرهققىيات كهسپىنىڭ تىرانسىپورت

 تۇتاشتۇرىدىغان تىرانسىپورتىنى  سۇ دۇنيا پۈتۈن تۇرۇپ يۆلىنىپ قۇرۇقلۇققا چوڭ شاڭگاڭ ئۈستىگه

 سۇ شارائىتى يهر ئهۋزهل ئۇنىڭ  بولۇپ، مهركىزى تارقىلىش – جۇغلىنىش ئوبوروتىنىڭ سودا

 .ئىدى پايدىلىق تهرهققىياتىغا تىرانسىپورتىنىڭ
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 ڭتىرانسىپورتىنى سۇ ۋه كېمىچىلىك قاتراپ تهرهپكه تۆت باۋيۈگاڭ قىلىدىغان دېگىنىنى

 37 ھهم. ئۆگىنىدۇ ئهستايىدىل بىلىملىرىنى كېمىچىلىك ۋه تىرانسىپورتى سۇ چۈشىنىپ، ئهھۋالىنى

. باشاليدۇ ئىشلىرىنى دېڭىزچىلىق قۇرۇپ شىركىتىنى چهكلىك كېمىچىلىك شارى يهر ۋاقتىدا ياش

 نهچچه. قىلىنىدۇ رهت بىراق بولسىمۇ، سورىغان قهرز پۇل تهرهپتىن – تهرهپ باۋيۈگاڭ دهسلهپته

 كۆيدۈرۈش كۆمۈرنى ئېلىپ، قهرز ياردىمىده بىردوستىنىڭ ئاخىرى ئۇ كىيىن قىلىنىشتىن رهت قېتىملىق

. سېتىۋالىدۇ بىرنى كېمىسىدىن مال كونا بولغان يىل 28 ھهركهتلىنىدىغان،ئىشلىتىلگىنىگه ئارقىلىق

 تهكلىپ ئادهم دىرلهپقه ناھايىتى ئۇنى باۋيۈگاڭ بىراق بولسىمۇ، كونا ناھايىتى كېمه بۇ گهرچه

 كېمىگه كونا بۇ ناملىق »جىنئهن« باۋيۈگاڭ باشالپ، شۇنىڭدىن. سىرلىتىدۇ قايتىدىن قىلىپ

 خهلقئارا يارىتىپ،چهتئهللىكلهرنىڭ بوشلۇقنى بولغان تهۋه ئۆزىگه كهسپىده تىرانسىپورتى سۇ تايىنىپ

 »پادىشاھى كېمه« دۇنيا ھهمده ۇ،بېرىد تارىخىغاخاتىمه ئىگهللىۋېلىشىدهك يولىنى تىرانسىپورتى سۇ

 دىن 20 قارمىقىدا گورۇھنىڭ باشقۇرۋاتقان باۋيۈگاڭ. ئايلىنىدۇ بايغا كاتتا ئېلىپ نامنى دىگهن

 شاڭگاڭدىكى يىتىپ دولالرغا مىليارىد 50 مۈلكى – مال ئومۇمىي بولۇپ، شىركهت تارماق ئارتۇق

 .ئۆتىدۇ ئورۇنغا ئۈچىنچى ئىچىده گورۇھنىڭ چوڭ ئون
 بايلىق مهزگىللىك ئوزۇن كىيىن، قازانغاندىن نهتىجه خاس ئۆزىگه ئىشلىرىدا ڭىزچىلىقدې

 مهبلىغىنى قىسىم بىر ئۆزىنىڭ كېلىپ، قايتىپ قۇرۇقلۇققا چوڭ  باۋيۈگاڭ قوغلىشىۋاتقان نىشانىنى

 تىناھايى تىجارىتىمۇ ھهمده سالغان، كهسىپلهرگه قاتارلىق قاتناش مېھمانخانا، مۈلۈكچىلىك،– ئۆي

 .بولغان ياخشى
 تهرهققىياتنىڭ كهسىپلىرىمۇ قۇرۇقلۇقتىكى ۋه ئىشلىرى دېڭىزچىلىق باۋيۈگاڭنىڭ يىلى – 1986

 ئۇ بولۇپ، يېتىدىغان سېتىۋېلىشقا دۆلهتنى بىر مۈلكى – مال ئۇنىڭ چىققان، پهللىسىگه يۈكسهك

 يوق،چۈنكى بىلگۈم ىبارلىقىن مۈلكۈم – مال قانچىلىك ئۆزۈمنىڭ مېنىڭ«: قىلىپ چاقچاق ئۆزىمۇ

 .دىگهن» .قورقىمهن قېلىشتىن توختاپ سوقۇشتىن يۈرىكىم بىلمهي قىلىشنى قانداق بىلسهم بۇنى
 شۇنى بىز بىراق بىلمهيمىز، بارلىقىنى مۈلكى – مال قانچىلىك بىزباۋيۈگاڭنىڭ
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 دهل. انئاشۇرغ ئهمهلگه نىشانىنى ياشاش باياشات ئۆزىنىڭ ئاللىقاچان ئۇ جهزملهشتۈرهلهيمىزكى،

 ھاللىق ۋه خىزمىتى قىلدىغان ھهۋهس باشقىالر باۋيۈگاڭ بولغاچقا، نىشان خىل بىر شۇنداق

 ياشاش باياشات قىلغان؛ يۈرۈش ئىشلىرىغا دېڭىزچىلىق چۈشهنمهيدىغان ئۆزى تاشالپ تۇرمۇشىنى

 هلتۈرۈپ،ك بارلىققا مۇۋاپپىقىيىتىنى پارالق كهسپىنىڭ دېڭىزچىلىق  باۋيۈگاڭ بولغاچقا، ئىستىكى

 بولغاچقا، نىشان خىل بىر مۇشۇنداق دهل بولغان؛ بىرى پادىشاھىنىڭ كېمه چوڭ ئون دۇنيادىكى

 تىكىپ، قۇرۇقلۇققا نهزىرىنى كىيىن ياراتقاندىن سهھپه شانلىق بىر ئىشلىرىدا دېڭىزچىلىق باۋيۈگاڭ

 .كهلتۈرگهن قولغا نهتىجىلهرنى قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى قۇرۇقلۇقتىمۇ
 ۋاز تۇرمۇشىدىن تىنچ بولسا،ئۇنىڭ قوغالشقان تۇرمۇشنىال ھاللىق پهقهت باۋيۈگاڭ هگهرئ

 – ئىمپورت بولغان تونۇشلۇق ئۆزى يهنه ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن ئايلىنالىشى خوجايىنغا  كېچىپ

 بوالتتى؛ قىلمىغان ئىشلىرىنى دېڭىزچىلىق بولمىغان تونۇشلۇق ئۆزىگه تاشالپ، كهسپىنى ئېكىسپورت

 قولغا نهتىجىلهرنى پارالق قۇرۇپ گورۇھلىرىنى سودا ئايرىم – ئايرىم قۇرۇقلۇقتا ۋه دېڭىز نهيه

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن تېخىمۇ كهلتۈرهلىشى
 قانائهتلىنىپ تۇرمۇشقا ھاللىق ئوخشاشال بايالرمۇ نۇرغۇنلىغان يهنه باشقا يۈگاڭدىن باۋ

 قىلىپ قانداق كروكنىڭ بولغان ئىگه  ىغىالتارىخ ئوقۇش ئوتتۇرا تولۇق يهرده بۇ بىز. قالمايدۇ

 .باقايلى قاراپ چىققانلىقىغا قۇرۇپ تاماقخانىسىنى تىز مهكدونالد
 مهكتهپتىن چىققاندا يىللىققا بىرىنچى ئوتتۇرا تولۇق كروك بولغاچقا، ناچار شارائىتى ئائىله

 چېلىپ پىئانىنو ئهترىتىده مۇزىكا كروك كىيىن، ئايرىلغاندىن مهكتهپتىن. بولىدۇ مهجبۇر چېكىنىشكه

 ئهسلىھهلىرىنىڭ يىمهكلىك بولغان،يهنه رېژىسسور قانىلىدا تېلېۋېزىيه – رادىئو چىكاگو باققان،

 .بولغان ساتقۇچىسى تونۇشتۇرۇپ
 مهخسۇس ئېچىپ، دۇكان كىچىك بىر تايىنىپ پۇللىرىغا يىغقان ئۆزىنىڭ كروك يىلى – 1937

 بولسىمۇ،كروكنىڭ بولغان خوجايىن ئۆزى گهرچه. قىلغان تىجارىتى ماشىنىسى ئارالشتۇرۇش سۈت

 ئوياليدىغان ياشاشنى باياشات.قامدىيااليىتتى تۇرمۇشىنى ئۆزىنىڭ ئارانال بولۇپ، ئاز يهنىال كىرىمى



 

    

 11 باپ ئۈچىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 188

WWW.UYHQT.COM 

 .ئىزدهيدۇ پۇرسىتىنى بولۇش باي ئىزچىل كروك
 بىر ئۇكىالر– ئاكا مهيىش ئاچىدىغان تاماقخانا تىز سانبېرناردىندا كۈنى، بىر يىلىنىڭ– 1954

 خېرىدار ھېچقانداق ئىلگىرى. قىلىدۇ زاكاس ماشىنىسى ئارالشتۇرۇش سۈت دانه سهككىز قېتىمدىال

 دىققىتىنى كروكنىڭ زاكاس بۇ بولۇپ، قىلمىغان زاكاس ماشىنىسى ئارالشتۇرۇش سۈت كۆپ بۇنچه

 .كېلىدۇ ىگهنىيىت ئىگىلهش ئهھۋال بېرىپ سانبېرناردىنغا ئۇ قىلىپ شۇنداق قوزغايدۇ،
 تاماقخانىسى تىز مهكدونالد بۇ ئاچقان ئۇكىالر– ئاكا مهيىش جهريانىدا ئىگىلهش ئهھۋال

 ھامبورگ كۆرۈنۈشىنىڭ تاشقى ئاشخانىنىڭ بۇ گهرچه. قالدۇرىدۇ  تهسىر چوڭقۇر ناھايىتى كروكقا

. ئىدى ياخشى ناھايىتى سودىسى بىراق بولمىسىمۇ، پهرقى ھېچقانداق بىلهن دۇكانلىرى بولكا

 بۇنداق بولۇپ، تۇرغان ئۆچرهتته ئادهم ئارتۇق دىن 100 ئالدىدا تاماقخانىسىنىڭ مهكدونالد

 سېكونت15 ئۇالر ئىدى، يۇقىرى ناھايىتى ئۈنۈمى ئىش كۈتكۈچىلهرنىڭ ئهھۋالدىمۇ ئالدىراش

 وكنىكر سۈرئهت تېز بۇنداق بېرهلهيىتتى، ئېلىپ يىمهكلىكلهرنى ئېھتىياجلىق خېرىدارالر ئىچىده

 .قالدۇرغان ھهيران ناھايىتى
 سۈپىتىنىڭ تۆۋهن، باھاسىنىڭ يىمهكلىك ئاشخانىنىڭ بۇ تۇرغاچ ئۆچرهتته خېرىدارالر

 ھهممىدىن ئىكهنلىكىنى، ياخشى پوزىتسىيىسىنىڭ مۇالزىمهت ۋه پاكىزه ياخشى،ئاشخانىنىڭ

 ئاڭلىغاندىن سۆزلىرىنى ىڭخېرىدارالرن. ماختاۋاتاتتى ئىكهنلىكىنى تىز ناھايىتى سۈرىتىنىڭ مۇھىمى

 ئاكا مهيىش دهرھال ئۇ قىلىپ شۇنداق. بايقاپتۇ پۇرسىتىنى سودا بۇنىڭدىكى دهرھال كروك كىيىن

 تىز مهكدونالد كۆپلىگهن تېخىمۇ ئامېرىكىدا ھهمكارلىشىپ بىلهن ئۇالر تېپىپ ئىزدهپ ئۇكىالرنى –

 .ۇئىپادىلهپت ئىستىكىنى كهلتۈرۈش بارلىققا تاماقخانىلىرىنى
 مۇشۇ ئۇالر چۈنكى قىزىقماپتۇ، ئانچه تهكلىپىگه كروكنىڭ ئۇكىالر – ئاكا مهيىش ھالبۇكى

 نىسبهتهن ئۇالرغا بۇ بولۇپ، تاپااليدىغان دوللىرى ئامېرىكا مىڭ 100 يىلدا تايىنىپال دۇكىنىغا

 كروكقا ئاندىن ئۇكىالر – ئاكا مهيىش ئارقىلىق، سۆھبهت مۇشهققهتلىك. ئىدى يىتهرلىك ناھايىتى

 قۇرۇش تاماقخانىلىرىنى تىز زهنجىرسىمان مهكدونالد جايلىرىغا ھهرقايسى ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل
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 .بېرىپتۇ ھوقۇقىنى ۋهكالهتچىلىك
 پۇرسىتىنى سودا چهكسىز تاماقخانىسىدىكى تىز مهكدونالد جهريانىدا سېتىش تونۇشتۇرۇپ

 بىلهن باھا يۇقىرى دوللىرىلىق كائامېرى مىڭ 700 مىليون ئىككى يىلى – 1961 كروك بايقىغان

 ئارقىسىدا قىلىشى تىجارهت قويۇپ كۆڭۈل كروكنىڭ. سېتىۋاپتۇ ھوقۇقىنى تىجارهت مهكدونالدنىڭ

 تىز زهنجىرسىمان ئامېرىكىدىكى پۈتۈن مهكدونالدنىڭ ئىچىده، ۋاقىت يهتمىگهن يىلغا 10 قىسقىغىنه

 جىسمىغا – ئىسمى كېڭىيىپ دۇنياغا پۈتكۈل التىز ناھايىتى ھهمده يىتىپتۇ، گه 700 تاماقخانىلىرى

 .ئايلىنىپتۇ غا»پادىشاھلىقى تاماقخانا تىز« اليىق
 مهيىش. تۇرمۇش باياشات بولسا قوغلىشىدىغىنى بايالرنىڭ تۇرمۇش، ھاللىق الزىمى نامراتالرغا

 25 غان،گهرچهقال توختاپ ئىزدا بىر قالغاچقا قانائهتلىنىپ تۇرمۇشقىال ھاللىق پهقهت ئۇكىالر– ئاكا

 قىاللماي، تهرهققىي دۇكاندىن كىچىك بىر پهقهتال مهكدونالد بولسىمۇ قىلغان تىجارهت يىل

 ناھايتى بۇنى سېتىۋىتىلگهن، كروكقا تهرىپىدىن خوجايىنى »ماشىنىسى تېپىش پۇل« بۇ ئاخىرىدا

 ئۆزلىرى ئۇكىالر – ئاكا مهيىش ئىشىنىمىزكى، شۇنىڭغا بىز. بولمايدۇ  دېمهي  ئىش ئهپسۇسلىنارلىق

 »دهرهخ  تۈكۈلىدىغان تىلال« قولىدىكى كروكنىڭ تاماقخانىسىنىڭ تىز مهكدونالد چىققان قۇرۇپ

 قاتتىق قارارىدىن ئهخمىقانه ۋاقىتتىكى ئهينى ئۆزىنىڭ چوقۇم ئۇالر كۆرگهنده، ئايالنغانلىقىنى گه

 .قىلغان پۇشايمان
 بايلىق ئىبارهت ياشاشتىن باياشات ئۇ. چىسىغالبىيهت ئويۇنىنىڭ بايلىق بۇ كىروك ، ئېنىقكى

 بىرقېتىمدىال« ھهمده ئىزدىگهن، پۇرسهتنى بولىدىغان باي تىرىشىپ ئاستىدا تۈرتكىسى نىشانىنىڭ

 تهرهققىيات زور غايهت ئىشتىن كىچىك تهك »بۇيرۇتۇش ماشىنىسى ئارالشتۇرۇش سۈت دانه سهككىز

 ئارقىلىق تىرىشچانلىقى بوشاشماس ئۆزىنىڭ ئۇ. ايقىغانب كهسپىنى تاماقخانا تىز يوشۇرۇنغان پۇرسىتى

 كروك ئايالندۇرغان، غا »پادىشاھلىقى تاماقخانا تىز« اليىق جىسمىغا – ئىسمى مهكدونالدنى

 قۇلىغا ئۇنىڭ بهسته – بهس بايلىق ئايلىنىپ غا»پادىشاھى« مهكدونالدنىڭ دومىالپ بىرال ئۆزىمۇ

 .كهلگهن
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 ۋه »ياشاش ھاللىق« كۆرۈۋاالاليمىزكى، شۇنى بىز زهشتىلىرىدىنسهرگۈ كروكنىڭ ۋه باۋيۈگاڭ

 ھالهت خىل ئىككى بۇ. ھالهت خىل ئىككى ئوخشىمايدىغان پۈتۈنلهي »ياشاش باياشات«

 ئۇنداقتا،.بهلگىلهيدۇ بولۇشىنى باي ياكى مېڭىشى قاراپ نامراتلىققا يولىدا بايلىق كىشىلهرنىڭ

 ياكى مۇ »ياشاش ھاللىق«الزىمى سىزگه دوستۇم، ويلىشىۋاتقانئ بولۇشنى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن

 مۇ؟ »ياشاش باياشات«

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 باياشات بايالرنىڭ دىگهندهك،» !بىلسۇن؟ قانداقمۇ ئىرادىنى يۈكسهك تورغىيى تاغ« خۇددى

 مراتالرنا قالىدىغان قانائهتلىنىپ تۇرمۇشقىال ھاللىق پهقهت قوغلىشىشىنى ياشاشنى

 ئازغىنه پهقهت نهتىجىده قوغلىشىدۇ، ياشاشنى ھاللىق بالىدهك كىچىك نامراتالر.چۈشهنمهيدۇ

 ئهمهس، تهڭ ھېچنىمىگه بايلىقالر كىچىك بۇ نهزىرىده بايالرنىڭ ھالبۇكى. ئېرىشىدۇ بايلىققا

. ياشاش تباياشا الزىمى ئۇالرغا بولۇپ، نىشان يۈكسهك تېخىمۇ قوغلىشىدىغىنى بايالرنىڭ چۈنكى

 غايىسىنى ئىبارهت ياشاشتىن باياشات تاكى بايالر ئۈچۈن، چىقىش چوققىسىغا يۈكسهك بايلىقنىڭ

 .ئىلگىرلهيدۇ ئالغا بويالپ نىشانىنى بايلىق توختىماستىن ئاشۇرغىچه ئهمهلگه
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 تاللىشىدا ئۆزىنىڭ بايالر ئامراق، مۇرەسسهگه كهمبهغهللهر
 تۇرىدۇ چىڭ

 پىكىرىگه باشقىالرنىڭ ئۇچراپ، تهسىرىگه باشقىالرنىڭ ئاسانال سىز ىزدا،ۋاقتىڭ چىقارغان قارار

 خىل تۇرامسىز؟ئىككى چىڭ ئىزچىل چىقارسىڭىز قارار بىرال ياكى قىالمسىز؟ مۇرهسسه

 بولۇشىڭىزنى باي ياكى نامرات يولىدىكى قوغلىشىش بايلىق سىزنىڭ پوزىتسىيه ئوخشىمايدىغان

 .بهلگىلهيدۇ
 يوق،ئاسانال قارشى – كۆز مۇستهقىل ئۆزىنىڭ نامراتالرنىڭ يىتقاندا،ئې ئومۇمالشتۇرۇپ

 تالالشقا ئۇالر سهۋهبتىن، شۇ. بويسۇنىدۇ ئىرادىسىگه باشقىالرنىڭ ئۇچراپ تهسىرىگه باشقىالرنىڭ

 ئۇچرايدۇ، تهسىرىگه باشقىالرنىڭ ۋه دۇنيانىڭ سىرتقى ئاسانال ناھايىتى ھهمىشه كهلگهنده دۇچ

 بولۇش باي نۇرغۇنلىغان بولغاندا، بۇنداق. تۇرالمايدۇ چىڭ ئويلىرىدا ئۆزىنىڭ ۇ،ئهگىشىد ئېقىمغا

 قارىشى خاس ئۆزىگه بايالرنىڭ ئهمما. بولمايدۇ ئېرىشكىلى بايلىققا ده، – كېتىدۇ ئۆتۈپ پۇرسىتى

 .تۇرىدۇ چىڭ قارىشىدا – كۆز ئۆزىنىڭ ئۇچرىمايدۇ، تهسىرىگه دۇنيانىڭ سىرتقى بولۇپ،ئاسانلىقچه
 :باقايلى كۆرۈپ ھېكايىنى بىر بىرلىكته بىز 

 كۆرسىتىدىغان ماھارهت ئۈستىده ئات  دادىسى ئۇنىڭ بولۇپ، بار باال بىركىچىك ئىلگىرى   

 تۆت ئهگىشىپ دادىسىغا ھهمىشه باال بۇ سهۋهبىدىن، خىزمىتىنىڭ دادىسىنىڭ. ئىدى چهۋهندازى

 كهلتۈرۈپ مۇقىمسىزلىقىنى تۇرمۇشىنىڭ ئۇالرنىڭ بۇ ئىكهن، مهجبۇر يۈرۈشكه قاتراپ تهرهپكه

 .كېتىپتۇ تۆۋهنلهپ نهتىجىسىمۇ ئۆگىنىش بولماي، راۋان ئوقۇشىمۇ بالىنىڭ كىچىك.چىقىرىپتۇ
 ئورۇنالشتۇرۇپ، تاپشۇرۇق بىر ساۋاقداشالرغا مهسئۇلى سىنىپ بالىنىڭ كىچىك قېتىم بىر   

 .قىپتۇ تهلهپ يېزىشنى قالهما تېمىدا دىگهن »غايهم كىيىنكى بولغاندىن چوڭ«ئۇالردىن
 يېزىشقا غايىسىنى ئۆزىنىڭ بىلهن ھاياجان ناھايىتى باال كىچىك كىيىن قايتقاندىن ئۆيگه   

 مۇنداق غايىسىنى بۈيۈك ئۆزىنىڭ ئۇ ماقالىده. تولدۇرۇپتۇ بهتلهرنى نۇرغۇنلىغان كىرىشىپ
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 ئىگه مهيدانىغا دېھقانچىلىق نبولغا تهۋه ئۆزۈمگه مهن كىيىن بولغاندىن چوڭ«: ئىكهن تهسۋىرلىگهن

 مهيدانىنىڭ دېھقانچىلىق.كېرهك بولۇشى ئاتالر ۋه كاال – قوي نۇرغۇنلىغان ئۇنىڭدا كېرهك، بولۇشۇم

 »....كېرهك سېلىشىم داچا چوڭلۇقتىكى چىسى ئېنگلىز كۋادرات 5000 ئوتتۇرىسىغا
 ئۇ ھالبۇكى پشۇرۇپتۇ،تا ئوقۇتقۇچىغا ماقالىسىنى بىلهن خۇشاللىق باالناھايىتى كىچىك   

 بولغان قىزىل ھهم چوڭ ھهم پهقهت ماقالىسىگه ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچى بېرىپ يۈز ئىش باقمىغان ئويالپمۇ

»F» ئىشخانىسىغا بالىنى كىچىك كىيىن چۈشكهندىن دهرستىن ئۈستىگه ئۇنىڭ قويۇپتۇ، بهلگىسى 

 .سۆھبهتلىشىپتۇ چاقىرىپ
 دهپ »قالدى؟ بولۇپ الياقهتسىز نېمىشقا ماقاله بۇ مۇئهللىم،«: چۈشهنمهستىن باال كىچىك   

 .سوراپتۇ
 بولۇپ مۇبالىغه بهك ئهمهس، ئهمهلىيهتچىل غايهڭ سېنىڭ قىلىشىمچه ھېس مېنىڭ چۈنكى«   

 سېتىۋاالاليدىغانلىقىڭنى مهيدانى دېھقانچىلىق كىيىن بولغاندىن چوڭ سهن. قاپتۇ

 داچا چوڭلۇقتىكى چىسى ئېنگلىز كۋادرات 5000 قىلىپ قانداق سهن جهزملهشتۈرهلهمسهن؟يهنه

 قايتىدىن سهن ئهگهر بولمايدۇ، ياشاشقا ئىچىده خىيالالرنىڭ – خام قۇرۇق ھهمىشه ساالاليسهن؟

 دهپتۇ» .باقىمهن ئويلىشىپ باھاالشنى الياقهتلىك ماقالهڭنى خالىساڭ، يېزىشنى غايه بىرئهمهلىيراق

 .ئاگاھالندۇرۇپ بالىنى كىچىك ئوقۇتقۇچى
 تاپالماي ئامال زادى ئهمما ئويلىنىپتۇ، چوڭقۇر قايتىپ ئۆيگه ھالدا غهش كۆڭلى باال ىچىكك

: بىلهن سالماقلىق ناھايىتى كۆرۈپ ھالىتىنى ئىككىلىنىۋاتقان ئۇنىڭ دادىسى. سوراپتۇ دادىسىدىن

 ماقالهڭ قارىشىچه، داداڭنىڭ.تالالش بولغان مۇھىم ناھايىتى نىسبهتهن ساڭا بۇ ئوغلۇم،«

 كهچسهڭ ۋاز غايىسىدىن ھهرگىزمۇئۆزۈڭنىڭ سهن بىراق يوق، ھېچقىسى بولسا ياقهتسىزال

 .دهپتۇ» .بولمايدۇ
 كۆتۈرۈپتۇ، بېشىنى بىلهن قهتئىيلىك كىيىن ئاڭلىغاندىن گېپىنى دادىسىنىڭ باال كىچىك   

 چىڭ هغايىسىد ئۆزىنىڭ پۈكۈپ، قاتالملىرىغا چوڭقۇر يۈرىكىنىڭ سۆزلىرىنى دادىسىنىڭ ھهمده
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 .يېزىلماپتۇ قايتا تهبئىيال ماقالىمۇ قىپتۇ، قارار تۇرۇشنى
 تهۋه ئۆزىگه ئاشۇرۇپ، ئهمهلگه غايىسىنى ئۆزىنىڭ باال كىچىك ئارقىلىق تىرىشىش يىللىق 20   

 مهيدانىنىڭ دېھقانچىلىق ئۇنىڭ بوپتۇ، ئىگه مهيدانىغا دېھقانچىلىق پارچه بىر چوڭ بولغان

 .كۆتۈرۈپتۇ قهد داچا چوڭ بىر ھهقىقهتهن ئوتتۇرىسىدا
 ۋهنداز داڭلىق ئامېرىكىدىكى بولسا باال كىچىك ھېكايىدىكى ھېكايه، بىرھهقىقىي بۇ   

 ئۆزىنىڭ ئۇچرىماي تهسىرىگه مهسئۇلىنىڭ سىنىپ مهكتهپتىكى باشالنغۇچ ئۇ. ياداڭس. جېك

 ھهمده بولغان، ئىگه نهتىجىلىرىگه كىيىنكى ئۆزىنىڭ ياداڭس. جېك تۇرغاچقا، چىڭ غايىسىده

 .ئاشۇرغان ئهمهلگه غايىسىنى ۋاقتىدىكى كىچىك ئۆزىنىڭ
 ئاڭالپ، گېپىنى ئوقۇتقۇچىنىڭ كىچىكىده ياداڭس. جېك ئهگهر باقايلى، ئويالپ   

 ھهمده بولسا، كهچكهن ۋاز غايىسىدىن ئۆزىنىڭ ئۈچۈن ئېرىشتۈرۈش نهتىجىگه ياخشى ماقالىسىنى

 ئاشۇرۇپ ئهمهلگه غايىسىنى ئۆزىنىڭ يهنه كىيىن ئۇ ئۇنداقتا ا،بولس يازغان قايتىدىن ماقالىسىنى

 بوالالمتى؟ ئىگه مهيدانىغا دېھقانچىلىق بولغان تهۋه ئۆزىگه
 ئۆزىنىڭ ئىشىنىپ گېپىگه ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ياداڭس. جېك ئهگهر. ئهمهس مۇمكىن ئهلۋهتته   

 ئۆزىنىڭ چوقۇم ئۇنىڭدا ئۇنداقتا ،بولسا قارىغان دهپ خىيال قۇرۇق ئاشمايدىغان ئهمهلگه غايىسىنى

 ئۇنىڭ ئۆتمهستىن ئوزۇن بولۇپ، پهيدا ئىككىلىنىش ۋه گۇمانلىنىش نىسبهتهن ھهركىتىگه ۋه تاللىشى

 ئاسانال ناھايىتى ده،– كېتهتتى قىلىنىپ كونترول تهرىپىدىن كهيپىيات پاسسىپ ئىرادىسى

 پهقهت ئاخىرىدا بولمايىتتى، ارشىق – كۆز مۇستهقىل ئۆزىنىڭ ئۇچراپ تهسىرىگه باشقىالرنىڭ

 .ئۆتكۈزۋىتهتتى ئېرىشهلمهي ھېچنىمىگه ئۆمىرىنى پۈتكۈل
 ناھايىتى ئهھۋال بۇنداق تۇرمۇشتا رېئال ھالبۇكى ئېچىنىشلىق، ناھايىتى نهتىجه بۇنداق   

 ھهمىشه بولمىغاچقا، قارشى – كۆز مۇستهقىل ئاجىز، ئىرادىسى كىشىلهرنىڭ قىسىم بىر. كۆپ

 ئهمهس ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه پىكىرىنى ئۆزىنىڭ باشقىالر ئهگهر. ئۇچرايدۇ كونتروللۇقىغا رنىڭباشقىال

 نىسبهتهن خىياللىرىغا – ئوي ئۆزىنىڭ ئۇالردا تاپمىسا، مۇۋاپىق پىكىرىنى ئۆزىنىڭ ياكى قارىسا دهپ
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 ئىزچىل قىلىقئار بۇ ده، – يوقىتىدۇ ئىشهنچىسىنى بولغان قارارىغا ئۆزىنىڭ بولۇپ، پهيدا گۇمان

 نامراتلىقتىن بىلهن بۇنىڭ قالمايدۇ، ھېچنىمىسى كېچىپ،نهتىجىده ۋاز تىرىشچانلىقىدىن بولغان

 .قالىدۇ ئامالسىز بولۇشقا باي قۇتۇلۇپ
 ئۆزلىرى نىسبهتهن ئۇالرغا چۈنكى ئهمهس، مۇمكىن بېرىشى يۈز ئىشنىڭ بۇنداق بايالردا   

 قىلىدۇ،باشقىالرنىڭ تهۋرهنمهي قارىماستىن قارشىلىققا ىكهن،ئ قىلغان قارار قىلىشنى بىرئىشنى مهلۇم

 باش بىرلهسمىسىنىڭ »سوسو«جۇڭگو. ئامالسىز ئۆزگهرتىشكه قارارىنى ئۇالرنىڭ باھاسى ۋه نهزىرى

 قارشى – كۆز مۇستهقىل تۇرىدىغان، چىڭ تاللىشىدا ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق دهل چېنپېي لېدىرى

 .ئادهم كۈچلۈك ناھايىتى
 چېنپېي كىرگهن ئوقۇشقا فاكولىتىتىغا ماتىماتىكا ئۇنىۋېرسىتىتى جېجىياڭ ۋاقتىدا شيا 16   

 .قىلىدۇ خىزمهت كىرىپ مهركىزىگه ھېسابالش  شىتابنىڭ باش كىيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش
 قىلىدۇ، قارار كىرىشنى بازىرىغا موتورى ئىزدهش تورى ئېنتېرنىت چېنپېي يىلى – 2001   

 ئاللىقاچان ساھهسىده موتورى ئىزدهش ئېنتېرنىت ئىچىدىكى دۆلهت ىتتىكىۋاق ئهينى ھالبۇكى

 جۇڭگو شىركهتلىرىمۇ موتورى ئىزدهش سىرتىدىكى دۆلهت بولۇپ، بولغان بولۇپ باشالمچىالر

 كۆتۈرۈپ باش ئهھۋالدا بۇنداق ئىدى، كهسكىن ناھايىتى رىقابهت باشلىغان، كىرىشكه بازارلىرىغا

 .دىئى تهس ناھايىتى چىقىش
 چېنپېينىڭ دىگۈدهك ھهممىسى ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ئاستىدا، شارائىتى بازار بۇنداق   

 خىل بىر بۇنى ھالدا ئورتاق ھهمده قوللىمىغان، كىرىشىنى ساھهسىگه ماتورى ئىزدهش ئېنتېرنىت

 تۇرۇپمۇ،چېنپېي ئۇچراپ بېسىمغا زور غايهت ھالبۇكى. قارىغان دهپ ھهركىتى قىلىش ھاالك ئۆزىنى

 .كىرگهن ساھهسىگه موتورى ئىزدهش ئېنتېرنىت ئاخىرىدا تۇرۇپ چىڭ قارارىدا ئۆزىنىڭ يهنىال
 تهتقىق ئومۇميۈزلۈك تېخنىىسىنى موتورى ئىزدهش چېنپېي ئارقىلىق، تىرىشىش يىل يېرىم   

 چىققان، قىلىپ تهتقىق تېخنىكىسىنى موتورى ئىزدهش خهۋهر تۇنجى ئىچىدىكى دۆلهت قىلىپ

 .ئىشلىتىلگهن ئومۇميۈزلۈك تورىدا »شىنالڭ« بۇتېخنىكا
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 »بىرلهشمىسى ئىزدهش جۇڭگو« پايدىلىنىپ ۋهزىيهتتىن چېنپېي ئايدا، – 9يىلى – 2002   

 موتورى ئىزدهش ھالقىغان كهسىپ رايون، سهھنه، چوڭ ئهڭ ئىچىدىكى دۆلهت چىقىپ، قۇرۇپ نى

 .چىققان قۇرۇپ سۇپىسىنى مۇالزىمهت
 خهنزۇچه ئهۋالد ئۈچىنچى« بىلهن باشالمچىلىق يهنه چېنپېي يدا،ئا – 8يىلى – 2003   

 تېخنىكا بۇ.  چىققان قىلىپ تهتقىق نى »موتورى ئىزدهش ئىقتىدارلىق ئهقلىي

 ۋاقىتتا بىرال تهرىپىدىن خېرىدار چوڭ تۆت قاتارلىق«TOM« ۋه »سوگو« ،»ۋاڭيى«،»شىنالڭ«

. بهرگهن يۈز ئۆزگىرىش سهۋهبلىك بۇ رىدىمۇبازى موتورى ئىزدهش ئىچىدىكى دۆلهت ئىشلىتىلىپ،

 موتورى ئىزدهش جۇڭگو« تهرىپىدىن تاراتقۇالر چېنپېيمۇ ئېرىشكهن مهنپهئهتكه ۋه ئاتاق-نام ھهم

 .تهرىپلهنگهن دهپ »ئادهم بىرىنچى ساھهسىدىكى
 ئېرىشكهن ئۇنىڭ بولمايدۇ، گۇمانلىنىشقا بولۇشىدىن باي قازىنىپ مۇۋهپپهقىيهت چېنپېينىڭ   

 »ئادهم بىرىنچى ساھهسىدىكى موتورى ئىزدهش جۇڭگو« ئۇنىڭ. ئايدىڭ ھهممهيلهنگه نهتىجىسىمۇ

 چىڭ تاللىشىدا دهسلهپكى ئۇنىڭ دهرىجىده زور ناھايىتى سهۋهب ئېرىشىشىدىكى نامغا دىگهن

 .بولغان قولالنغانلىقىدىن ھهركهت تهۋرهنمهي ھهمده تۇرغانلىقىدىن،
 تهسىرىگه باشقىالرنىڭ چېنپېينىڭ بولسا، بولمىغان رىشىقا – كۆز مۇستهقىل ئهگهر   

 سادالىرىنىڭ گۇمانلىنىش نۇرغۇنلىغان قۇتۇلۇپ، بويۇنتۇرۇقىدىن پىكىرىنىڭ جامائهت ئۇچرىماي،

 مۇمكىن قىاللىشى ئىشنى قارىغان دهپ »ھهركىتى قىلىش ھاالك ئۆزىنى« باشقىالر تۇرۇپمۇ ئىچىده

 موتورى ئىزدهش ئۇنىڭ ئۇنداقتا بولسا، تۇرمىغان چىڭ رىداقارا ئۆزىنىڭ ئهگهر ئىدى؛ ئهمهس

 باشقىالرنىڭ ئهگهرئاسانال ئىدى؛ ئهمهس مۇمكىن ئىگهللىيهلىشى ئورۇننى يۈكسهك ساھهسىده

 ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۇنىڭ بولسا،ئۇنداقتا كهچكهن ۋاز غايىسىدىن ئۆزىنىڭ ئۇچراپ تهسىرىگه

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن ئاشۇرالىشى
 انـغـدىـۇرااليـت ڭـچى ىشىداـلـتال ئۆزىنىڭ بولۇش، قارشى – كۆز هقىلـنداق،مۇستشۇ

 بايلىقنى ئامىل، بولمايدىغان بولسا كهم قازىنىشىدا مۇۋهپپهقىيهت بىرئادهمنىڭ - بولۇش
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 بولساق، قارايدىغان چهتئهللهرگه ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه – قهدىمدىن. شۇنداق ھهم قوغلىشىشتىمۇ

 چىڭ تاللىشىدا ئۆزىنىڭ قىلمايدىغان، مۇرهسسه بىلهن باشقىالر چېنپېيدهك ياداڭس،. جېك

 كومپيۇتېر چېكىنىپ ئۇنىۋېرسىتىتىدىن خارۋارد يېشىدا 19: مهسىلهن. كۆپ ناھايىتى بايالر تۇردىغان

 ئوتتۇرا تولۇقسىز گهيتىس؛. بېل بېيى ئالدىنقى دۇنيانىڭ تۇرغان چىڭ ئېچىشتا دېتاللىرى يۇمشاق

 ئهڭ جۇڭگودىكى( كهنكهن ماۋ باي كىيىنكى يىلالردىن –80 بولغان ئىگه سهۋىيىسىگه يهتمهدهنى

 .قاتارلىقالر جىيۈهن ياڭ ئاتالغان دهپ »ئادهم بىرىنچى ئهسىرتورىدىكى« ؛)مىليونىر ۋه لېدىر ياش
 يارىتىش بايلىق قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن بهردىكى، ئىسپاتالپ شۇنى سهرگۈزهشتىسى بايالرنىڭ   

 تهسىرىگه باشقىالرنىڭ تهۋرهنمهسلىك، ئىزچىل چوقۇم ئىكهن، چىقىرىلغان قارارى تالالش يولىدا

 .كېرهك ساقلىنىش قىلىشتىن مۇرهسسه ۋه ئۇچراشتىن

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 باشقىالرنىڭ خۇددى ئۇالر كۆرىدۇ، ياخشى قىلىشنى مۇرهسسه بىلهن باشقىالر نامراتالر

 بىلىدۇكى، كۆپچىلىك. كۆرۈنىدۇ قىاللمايدىغاندهك ئىشنى ھېچقانداق سابولمى مۇرهسسهسى

 بىزگه ئادهم ھهرقانداق كېرهك، تېپىش ئۆزى پۇلنى مېڭىش، ئۆزى يولنى يولىدا، قوغلىشىش بايلىقنى

 باشقىالر تۇرۇپ، چىڭ تاللىشىدا ئۆزىنىڭ پهقهت. بهرمهيدۇ ئاشۇرۇپ ئهمهلگه غايىمىزنى ۋاكالىتهن

 قىلغاندىال ئىشنى ئوياليدىغان قىلىشنى ئۆزى بهلكى ئهمهس، ئىشنى قارىغان دهپ كېرهك قىلىش

 .بولىدۇ ئېرىشكىلى ئېتىبارىغا – دىققهت ئىالھىنىڭ بايلىق ئاندىن
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 ھۆكۈم ئۆزىگه ئارقىلىق قارىشى – كۆز باشقىالرنىڭ نامراتالر
 ئىسپاتاليدۇ ئۆزىنى ئارقىلىق نهتىجىسى بايالر قىلىدۇ،

 ھۆكۈم ئۆزىگه قارىشىنى – كۆز باشقىالرنىڭ ھهمىشه يوق، ئىشهنچ بولغان ئۆزىگه انامراتالرد

 قانداق ھهر ئۆزىنى ئۇنتۇپ ھهممىنى ۋاقىتتا ماختىغان ئۆزىنى باشقىالر قىلىدۇ، ئۆلچهم قىلىشتىكى

 نهزىرىگه كهمسىتىش ياكى تهنقىدى قىلىشى، ئىنكار باشقىالرنىڭ. چاغاليدۇ كۈچلۈك ئادهمدىن

 ئۇالردا ئهگىشىپ بولىدۇ،بۇنىڭغا پهيدا ئىدىيىسى كهمسىتىش ئۆزىنى نامراتالردا اندا،يولۇقق

 چېقىلىپ ئاسانال« قىاللمايدىغان جۈرئهت ھېچنىمىگه سهۋهبلىك بۇ ھهتتا گۇمانلىنىش، ئۆزىدىن

 .بولىدۇ پهيدا پىسخىكا پاسسىپ »كېتىدىغان
 ئۇالرنىڭ بولۇپ، كۈچلۈك ناھايىتى سىدۇنيا روھى بايالرنىڭ بولساق، قارايدىغان سېلىشتۇرۇپ

 قارىغۇالرچه ۋه گۇمانلىنىشى بولغان ئۆزىگه باشقىالرنىڭ تاشقان، – تولۇپ ئىشهنچى بولغان ئۆزىگه

 جۈمله بىر ياكى نهزىرى بىرهرقېتىملىق باشقىالرنىڭ كهمسىتمهيدۇ، ئۆزىنى سهۋهبلىك قىلىشى ئىنكار

 سىرتقى خىلدىكى بۇ. قىلمايدۇ تېخىمۇ ئىشنى لىدىغانقى ئىنكار پۈتۈنلهي ئۆزىنى ئارقىلىق سۆزى

 كۆرهش ئۇالرنىڭ ئهكسىچه قالماستىن، كىلهلمهيال ئېلىپ كهيپىيات پاسسىپ ئۇالرغا ئامىلالر

 ئۆزىنى باشقىالرغا ئارقىلىق نهتىجىسى ئاخىرقى ئۆزىنىڭ ئۇالر چىڭىتىدۇ، تېخىمۇ ئىرادىسىنى

 .ئىسپاتاليدۇ
 نىڭ »ئهسلىھهلىرى ئېلېكتىر سوڭشىيا« شىركىتى ھالقىغان دۆلهت داڭلىق ياپونىيهنىڭ

 – كۆز باشقىالرنىڭ دهل شىڭجىجۇ سوڭشىيا تهرىپلهنگهن دهپ »پىرى تىجارهت«قۇرغۇچىسى،

 ئۆزىنى باشقىالرغا ئارقىلىق نهتىجىسى ئهمهلىي قىلمايدىغان، ھۆكۈم ئۆزىگه ئارقىلىق قارىشى

 .كىلىۋه تىپىك بايالرنىڭ بېرىدىغان ئىسپاتالپ
 قىلغاندا، خىزمهت شىركىتىده چهكلىك ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر دافهن شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 تۈجۈبىلهپ ناھايىتى قارىغاندا باشقىالرغا قىلىشتا ئىش بولۇپ، ئهستايىدىل ناھايىتى خىزمهتته
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 تهكشۈرگۈچىلىككه سۈپهت شىڭجىجۇ سوڭشىيا يىلدىال ئىككى قىسقىغىنا سهۋهبتىن، شۇ. قىالتتى

 .ۆستۈرۈلگهنئ
 خىزمهت قوزغايدىغان ھهۋىسىنى باشقىالرنىڭ خىزمىتى تهكشۈرگۈچىلىك سۈپهت ۋاقىتتا ئهينى

 سوڭشىيا. ئىدى ياخشى ناھايىتى تهمىناتىمۇ مائاش يىنىك، ۋهزىپه ئاز، مىقتارى خىزمهت بولۇپ،

 ئېلېكتىر اقىتتاۋ سىرتقى يهنهخىزمهتتىن قالماستىن، ئورۇنالپال ئهستايىدىل خىزمهتنى بۇ شىڭجىجۇ

 .شۇغۇللىنىدۇ بىلهن تهتقىقاتى ياخشىالش روزېتكىسىنى چىرىقى
 بىر ئاخىرى شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىيىن، قىلغاندىن سهرپ زېھىن ۋه ۋاقىت نۇرغۇنلىغان

 اليىھهسىنى ئۆزگهرتكهن ئۆزىنىڭ بولۇپ خۇشال ناھايىتى بۇنىڭدىن ئۇ تامامالپتۇ، تهجىرىبىنى

 روزېتكىغا يېڭى خىلدىكى بۇ ھهممىسىنى روزېتكىلىرىنىڭ شىركهت ئارقىلىق ۇب كۆرسىتىپ، خوجايىنغا

 .قىپتۇ ئۈمىد قىلىشنى ئىلتىماس ئۆزگهرتىشنى
 ئىشهنچكه ئېلىپ روزېتكىسىنى چىرىقى ئېلېكتىر اليىھهلىگهن ئۆزگهرتىپ ئۆزى ئۇ كۈنى، بىر

 چىرىقى ئېلېكتىر يىھهلىگهنال ئۆزگهرتىپ ئۆزۈم سىزگه مهن خوجايىن،«: خوجايىنغا ھالدا تولغان

. دهپتۇ».قواليلىق تېخىمۇ ئىشلىتىشكه قارىغاندا ئىلگىرىكىگه ئۇ كۆرسهتمهكچى، روزېتكىسىنى

 شىڭجىجۇ باشالپتۇ،سوڭشىيا كۆرۈشكه چۆرۈپ – ئۆرۈپ روزېتكىسىنى چىرىقى ئېلېكتىر خوجايىن

 خوجايىن سۆزلهۋاتقاندا ىلهنب شوق – زوق ئۇ. تونۇشتۇرۇپتۇ ئهۋزهللىكىنى چىراقنىڭ تۇرۇپ ياندا

 ئاالھىده ھېچقانداق روزېتكىنىڭ بۇ سىزئۆزگهرتكهن جانابلىرى، سوڭشىيا«: بۆلۈپ گېپىنى ئۇنىڭ

 بۇنىڭ يوق، ئۈمىد ھېچقانداق ئىشلهپچىقىرىشتىن نهرسىلهرنى خىلدىكى بۇ ئىكهن، يوق تهرىپى

 .دهپتۇ» .ئىكهن يوق يېرى ھېچقانداق ئالغۇدهك تىلغا
 سوڭشىيا ئىنكارى پۈتۈنلهي بولغان روزېتكىغا ۋه پوزىتسىيىسى كهمسىتىش ڭخوجايىننى

 ئهكسىچه كهچمهپتۇ، ۋاز سهۋهبتىن بۇ ھهرگىزمۇ ئۇ بىراق ئۈمىدسىزلهندۈرۈپتۇ، ئازراق شىڭجىجۇنى

 اليىھهلىگهن ئۆزگهرتىپ ئارقىلىق نهتىجىسى ئهمهلىي ئۆزىنىڭ چىڭىيىپ، تېخىمۇ ئىرادىسى

 .بوپتۇ ئىسپاتلىماقچى ئهمهسلىكىنى نهرسه كهلمهس كارغا ۇھهرگىزم روزېتكىنىڭ
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 سۈپهت قىلىدىغان ھهۋهس باشقىالر شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئارقىلىق، چوڭقۇرئويلىنىش

 يىلى – 1918. قىپتۇ قارار يارىتىشنى ئىگىلىك بېرىپ، ئىستىپا خىزمىتىدىن تهكشۈرگۈچىلىك

 چىرىقى ئېلېىكتىر مهخسۇس قۇرۇپ، نى »نىئور ياساش ئهسلىھهلىرى ئېلېكتىر سوڭشىيا« دافهنده

 سوڭشىيا قارار قېتىمقى بۇ. شۇغۇللىنىپتۇ بىلهن ياساش ئهسلىھهلىرى ئېلېكتىر ھهرخىل ۋه روزېتكىسى

 .قاپتۇ بولۇپ نۇقتىسى بۇرۇلۇش مۇھىم ھاياتىدىكى شىڭجىجۇنىڭ
 ئۆزى جىجۇشىڭ سوڭشىيا تۈرتكىسىده، قارارىنىڭ »كۆرسىتىش باشقىالرغا ياساپ روزېتكا«

 تىرىشىش بىرلىكته بىلهن خادىمالر ئۇ. باشقۇرۇپتۇ بىلهن مۇشهققهت – جاپا ئورۇننى چىققان قۇرۇپ

 نى »روزېتكا چىراقلىق قوش« بولغان ياخشى ناھايىتى سۈپىتى يارىتىپ، يېڭىلىق ئارقىلىق

 باتارىيهلىك ىكشهكىلل ئهسلىھهلىرى،يۇمىالق ئېلېكتىر سىملىق سهپلىمه ھهمده چىقىپتۇ، اليىھهلهپ

 قاتارلىق تورۇبا ۋاكوئوملۇق ۋه تورۇبا رادىئو،ئېلېكتىر توسالغۇسىز دهزمال، ئېلېكتىر چىراق،

 .چىقىرىپتۇ ئىشلهپ مهھسۇالتالرنى
 باي ئهڭ ياپونىيهدىكى شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىرگهن ياشقا 31 ئارانال كىيىن يىلدىن يهتته

 كىرىمى شىڭجىجۇنىڭ سوڭشىيا مابهينىده، يىل 63 بولغان يىلغىچه – 1988. ئايلىنىپتۇ شهخسكه

. تۇرغان ئورۇندا ئىككىنچى بۇيىچه ياپونىيه يىل ئالته ئورۇندا، بىرىنچى بۇيىچه ياپونىيه يىل10

 دىن 230 دۇنيادا پۈتۈن ئايلىنىپ، شىركهتكه ھالقىغان دۆلهت داڭلىق دۇنياغا شىركىتىمۇ سوڭشىيا

 يىللىق شىركهتنىڭ يىلى– 2007. بولغان ئىگه خىزمهتچىگه كۆپرهك مىڭدىن 250 شىركهت، كۆپرهك

 500 كهسپىدىكى ياساش دۇنيا پۈتۈن ئېشىپ، دوللىرىدىن ئامېرىكا مىليارد 700 مىقدارى سېتىش

 .تۇرغان ئورۇندا – 59 ئىچىده كارخانىنىڭ كۈچلۈك
 هكسىچهكهچمىگهن،ئ ۋاز سهۋهبلىك قىلىشى ئىنكار خوجايىننىڭ ھهرگىزمۇ شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 ئارقىلىق قارىشى – كۆز باشقىالرنىڭ. ئىسپاتلىغان ئۆزىنى ئارقىلىق نهتىجه ئاخىرقى ھالدا ئاكتىپ

 سوڭشىيا سهۋهبلىك، بولغانلىق ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى ئارقىلىق نهتىجه قىلماي، ھۆكۈم ئۆزىگه

 غان؛ـلىـاشـب ىنىـمۇساپىس يارىتىش ئىگىلىك بېرىپ ئىستىپا خىزمىتىدىن شىڭجىجۇ



 

    

 2 باپ تۆتىنچى  تهبىئهتلىك هبۆر بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 200

WWW.UYHQT.COM 

 ئىسپاتالشقا ئۆزىنى ئارقىلىق نهتىجه قىلماي، ھۆكۈم ئۆزىگه ئارقىلىق قارىشى – كۆز ىالرنىڭـباشق

 ۋاز ياخشىالشتىن روزېتكىنى كىيىنمۇ قىلىنغاندىن رهت شىڭجىجۇ سهۋهبلىك،سوڭشىيا بولغانلىق ماھىر

 ئۆزىنى ئارقىلىق جهنهتى قىلماي، ھۆكۈم ئۆزىگه ئارقىلىق قارىشى – كۆز كهچمىگهن؛باشقىالرنىڭ

 قازىنىپ نهتىجىلهرنى كىيىنكى شىڭجىجۇ سوڭشىيا سهۋهبلىك، بولغانلىق ماھىر ئىسپاتالشقا

 .ئايالنغان كارخانىچىغا داڭلىق دۇنياغا بايغا، قاتاردىكى ئالدىنقى ياپونىيهدىكى
 مراتالرنا. ئوخشىمايدۇ تۈپتىن نامراتالر سېلىشتۇرغاندا، بىلهن بايالر شىڭجىجۇدهك سوڭشىيا

 ئارقىلىق قارىشى – كۆز ئۇالرباشقىالرنىڭ. ئىشىنىدۇ ئاساسهن نهرسىلهرگه بارلىق باشقا ئۆزىدىن

 قىالاليدىكهن ئۆزىنى باشقىالر ئهگىشىدۇ، ئىشىنىپ قارىغۇالرچه باشقىالرغا قىلىدۇ، ھۆكۈم ئۆزىگه

 ۋه پىسخىكىسى ىكئىشهنمهسل ئۆزىگه خىلدىكى بۇ دىسهقىلمايدۇ، قىاللمايدىكهن قىلىدۇ، دىسه

 بايلىق بۇنداقتا بهلگىلىگهن، مېڭىشىنى ئارقىدىن باشقىالرنىڭ ئۇالرنىڭ مهڭگۈ پوزىتسىيه پاسسىپ

 .ئهمهس مۇمكىن ئىگهللهش ئالدىن پۇرسهتنى يولىدىمۇ قوغلىشىش
 سوڭشىيا سالساق، نهزهر تارىخىغا چهتئهللهرنىڭ ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 زهردار، كاتتا تارىخىدىكى ئامېرىكا: مهسىلهن بايقايمىز، كۆپلىكىنى بايالرنىڭ شىڭجىجۇدهك

 نهتىجىسى ئهمهلىي ئىشىنىدىغان، ئۆزىگه روكفېللېرمۇ »پادىشاھى نىفىت« قىلغان دۇنيائېتىراپ

 .ئادهم ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى ئارقىلىق
 نىفىت ۋهزىپىسى ىزمهتخ ئۇنىڭ قىلغان، خىزمهت شىركىتىده نىفىت بىر ۋاقتىدا ياش روكفېللېر

 پۈتكۈل خىزمهت بۇ. ئىدى تهكشۈرۈش ئۇالنمىغانلىقىنى – ئۇالنغان ياخشى تورۇبىلىرىنىڭ

 بولسىال ئادهم بار دىتى ئازراقال پهقهت بولۇپ، خىزمهت زېرىكىشلىك ئاددى، ئهڭ شىركهتتىكى

 .خالىمايىتتى قىلىشنى
 ئۇ بىلهن شۇنىڭ ئويالپتۇ، شقىالردهكبا روكفېللېرمۇ بولغان ئويلىرى خاس ئۆزىگه ئوخشاشال

 باشقۇرغۇچى ھالبۇكى. ئېيتىپتۇ بولغانلىقىنى ئالماشتۇرماقچى خىزمهت ئۆزىنىڭ تېپىپ باشقۇرغۇچىنى

 قانداقمۇ ئىشالرنى قىاللمىسىڭىز،باشقا ياخشى خىزمهتنىمۇ مۇشۇ سىز«: تهلهپپۇزدا خۇشياقمىغان
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 .دهپتۇ »قىالاليسىز؟
 روكفېللېر بولغان كۈچلۈك ناھايىتى خاراكتېرى كىيىن، اڭلىغاندىنئ گېپىنى باشقۇرغۇچىنىڭ

 ئىسپاتالپ باشقۇرغۇچىغا ئۆزىنى قىلىپ ياخشى ئهڭ خىزمهتنى زېرىكىشلىك بۇ بولماي، قايىل

 .بوپتۇ قويماقچى كۆرسىتىپ
 ئۇالنمىلىرىنىڭ تورۇبا ئۇ كىرىشىپتۇ، خىزمهتكه توختىتىپ كۆڭلىنى روكفېللېر باشالپ شۇنىڭدىن

 خىزمهت. قىپتۇ دىققهت ھالقىغىچه ئۇششاق ھهربىر كۈزىتىپ، بىلهن ئىنچىكىلىك ھالقىسىنى ھهربىر

 الزىم سۇيۇقلۇقى تامچهكهپشهرلهش 39 ئۈچۈن ئۇالش باكىنى نىفىت تال بىر روكفېللېر جهريانىدا

 .بايقاپتۇ بولىدىغانلىقىنى
 گۇمانلىرى بۇ روكفېللېر مدۇ؟بوال ئىشلهتكىلى ئاز تېمىم بىرهر بولىدۇ؟ تامچه39 نېمىشقا

 تامچه38 ئۈچۈن ئۇالش باكىنى نىفىت بىر نهتىجىده. باشالپتۇ قىلىشنى تهتقىق بۇيىچهھېسابالپ،

 يهنه بىراق بوپتۇ، خۇشال ناھايىتى روكفېللېر. بايقاپتۇ يىتىدىغانلىقىنى سۇيۇقلۇقىنىڭ كهپشهرلهش

 تامچه 39 ئۈچۈن باك ھهر كهپشهرلىگۈچ پتوماتىكئا ئهسلىدىكى: قويۇلۇپتۇ ئالدىغا ئۇنىڭ مهسىله بىر

 ئىشلهتكهنده، داۋاملىق كهپشهرلىگۈچنى تىپتىكى كونا ئهگهر اليىھهلهنگهن، قىلىپ چۈشىدىغان

 .بولمايدۇ يهتكىلى مهخسىتىگه تىجهش سۇيۇقلۇقنى ئۇنداقتا
 تهتقىق چكهپشهرلىگۈ تىپتىكى يېڭى سېلىپ قول ئۆزى روكفېللېر ئارقىلىق، چوڭقۇرئويلىنىش

 سۇيۇقلۇق تامچه38« ئاخىرى روكفېللېر ئارقىلىق، سىناق قېتىملىق كۆپ. قىپتۇ قارار چىقىشنى قىلىپ

 ھهر ئىشلهتكهنده، كهپشهرلىگۈچنى خىل بۇ. چىقىپتۇ قىلىپ تهتقىق نى>> كهپشهرلىگۈچ تىپىدىكى

 يىلدا بىر ېللېرروكف بولۇپ، بولىدىغان تېجىگىلى سۇيۇقلۇقى كهپشهرلهش تامچه بىر باكتا بىر

 خىزمهت روكفېلللېرنىڭ. بېرىپتۇ تىجهپ چىقىمنى دوللىرى ئامېرىكا مىڭ 50 ئۈچۈن شىركهت

 ھهمده قالدۇرۇپتۇ، ھهيران باشقۇرغۇچىنى كهمسىتكهن ئۇنى ۋاقىتتا ئهينى تۆھپىسى ۋه ئىپادىسى

 .ئۆسۈپتۇ ئورنى خىزمهتتىكى روكفېللېرنىڭمۇ
 كىيىن يىلالردىن كۆپ باشلىنىپتۇ، جايدىن بۇ قهدىمى مۇۋهپپهقىيهت تۇنجى روكفېللېرنىڭ
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 .ئېرىشىپتۇ بايلىققا نۇرغۇن ئايلىنىپ، پادىشاھىغا نىفىت داڭلىق دۇنياغا روكفېللېر
 پ،ـىنىـئىش هـگـپىـگې ىڭـباشقۇرغۇچىن روكفېللېر ياش ۋاقىتتىكى ئهينى ئهگهر

 خىزمهتنىمۇ ئاددى ئهڭ ىنىئۆز قىلىپ ھۆكۈم ئۆزىگه بۇيىچه قارىشى – كۆز قىالرنىڭـباش

 ئۇنداقتا قاالتتى، پېتىپ پاتقىقىغا كهمسىتىش ئۆزىنى چوقۇم بولسا، قارىغان دهپ قىاللمايدىكهنمهن

 ئىنچىكه تهك »قېلىش تىجهپ سۇيۇقلۇقىنى كهپشهرلهش تامچه بىر قىلىپ قانداق« روكفېللېر

 تهتقىق كهپشهرلىگۈچنىمۇ تىكىتىپ يېڭى بىلهن قولى ئۆز ده، – قىلمايىتتى  تهھلىل مهسلىنىمۇ

 پادىشاھىغا نىفىت داڭلىق دۇنياغا ئاخىرىدا ئۆرلهپ، يۇقىرى ئارقىدىن – ئارقا قىلمايىتتى،

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن ئايلىنىشىمۇ
 كۆرۈۋالغىلى كهچۈرمىشلىرىدىن باينىڭ ئىككى بۇ ئىبارهت روكفېللېردىن ۋه شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 تهرىپىدىن ۋهئويلىرى قارىشى – كۆز باشقىالرنىڭ ئىشىنىش، گهئۆزى يولىدا بايلىق بولىدۇكى،

 ئارزۇ بولۇشنى بايالردىن قاتارلىقالر بولۇش ماھىر ئىسپاتالشقا ئۆزىنى كهتمهسلىك، ئېغىشىپ

 .ساپا تىگىشلىك ھازىرالشقا ئادهم ھهربىر قىلىدىغان
 كۆز باشقىالرنىڭ ر،دوستال ئويالۋاتقان بولۇشنى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن، شۇنىڭ

 نهتىجىڭىزئارقىلىق ئهمهلىي چىقىڭ، قۇتۇلۇپ تىزراق چهكلىمىسىدىن بولغان سىزگه قارىشىنىڭ–

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★        !ئىسپاتالڭ ئۆزىڭىزنى
 بىرنهزىرى مۇنداقال باشقىالرنىڭ بولىدۇ، ئاجىز ناھايىتى ئىرادىسى سهزگۈر، نامراتالرناھايىتى

 بىر مهن: كهلتۈرىدۇ بارلىققا خۇدۇكسىنىشالرنى ھهرخىل ئۇالردا گىپىمۇ قويغان ئېيتىپ ىغانچهخال ۋه

 يوقمۇ؟ كېرىكىم ھېچنىمىگه بولۇپ، كهلمهس كارغا ھهقىقهتهن مهن قىلدىممۇ؟ خاتا ئىشنى
 مهسخىرىسى ياكى تۇرۇشى قارشى باشقىالرنىڭ ئۇالر بولمايدۇ، ئويالردا بۇنداق بايالرئهزهلدىن

 ئىكهنلىكىنى قولىدا ئۆز تهقدىرىنىڭ ئۇالر چۈنكى كهچمهيدۇ، ۋاز قارارىدىن ئۆزىنىڭ ۋهبلىكسه

 ئۇ بىراق بولىدۇ، پايدىلىنىشقا پهقهت قارىشىدىن– كۆز كىشىلهرنىڭ ئهتراپىمىزدىكى. بىلىدۇ

.ئالدىمايدۇ ئادهمنى نهتىجىال ئاخىرقى ئهڭ پهقهت بهلگىلىيهلمهيدۇ، ھېچنىمىنى
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 بايالرجهريان ھېساباليدۇ، ھارغىنلىق رياننىجه نامراتالر
 ئىزدەيدۇ پۇرسهت ئارقىلىق

 ئوخشاش بايالرغا ئۆزلىرىنىڭ. قىلىدۇ ھهۋهس تۇرمۇشىغا بايالرنىڭ كىشىلهر نۇرغۇنلىغان

 يىللىق ۋه ھهيدىشىنى ماشىنىالرنى ماركىلىق داڭلىق ئولتۇرۇشىنى، داچىالردا ھهشهمهتلىك

 ئادهمنى ھهقىقهتهن تۇرمۇشى بۇنداق بايالرنىڭ. قىلىدۇ ئۈمىد نىئېشىشى مىليوندىن كىرىمىنىڭ

 كۆرهلهيدۇ، تهرىپىنى يۈزهكى بايالرنىڭ پهقهتال كىشىلهر ساندىكى كۆپ بىراق قىلىدۇ، جهلپ

 بايالرنىڭ پهقهت ئۇالر يهنى. كۆرهلمهيدۇ بهدهللىرىنى جاپالىق تۆلىگهن ئۈچۈن بۇنىڭ ئۇالرنىڭ

 ئۈچۈن ئېرىشىش بايلىققا ئۇالرنىڭ كۆرىدۇ، نى »نهتىجه« ئىبارهت دىنبولغانلىقى ئىگه بايلىققا

 .كۆرهلمهيدۇ نى »جهريان« ماڭغان
 ئهينى ئۆزلىرىنىڭ ئىلكىده بهخت ئۇالر سالسىڭىز، قۇالق سۆھبىتىگه بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان

 لىرىنىكۈن جاپالىق ۋاقىتتىكى ئهينى ئۇالر ئهمما. ئهسلهيدۇ كۈنلىرىنى جاپالىق ۋاقىتتىكى

 ئېرىشىشته بايلىققا جهريانى، تاۋلىنىش ۋاقىتلىرىنى ئۇ ئهكسىچه قارىماستىن، دهپ مۇشهققهتلىك

 گۈزهل ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ئهكسىچه، بۇنىڭ دهل نامراتالر. قارايدۇ دهپ يول ماڭىدىغان چوقۇم

 خىيال – خام ىنىتۇرالغۇلىر ھهشهمهتلىك ۋه ماشىنا داڭلىق پۇللىرىنى، باغالم – باغالم تۇرمۇشىنى،

 ۋاقىت قىلىدىغان قىزىقىپ،ھهركهت گه »نهتىجه« ئېرىشكهن بايلىققا پهقهتال ئۇالر بىراق. قىلىشىدۇ

 ناھايىتى جهريانى قىلىش ئۇالركۆرهش چۈنكى. باشاليدۇ چېكىنىشكه ئارقىغا ھامانال كهلگهن

 ، جاپالىق مۇشۇ: ۇئوياليد مۇنداق ھهمىشه ئۇالر شۇڭا.قارايدۇ دهپ زېرىكىشلىك ھارغىنلىق،

 بولسا بولغان يهتكىلى مهخسىدىگه بولۇش باي بىراقال كۆچۈرمهي باشتىن جهرياننى زېرىكىشلىك

 پهقهت بۇالر» .يوق ھاالۋهت تارتماي جاپا« دۇنيادا ئهلۋهتته! ھه-، بوالتتى ياخشى دىگهن نېمه

 .ئاشمايدۇ ئهمهلگه مهڭگۈ بولۇپ، چۈشى قۇرۇق نامراتالرنىڭ
 بىر تۇرمۇشتىكى نهتىجه، خىل بىر قىلىشنى ئىش ئۇالر كۆرىدۇ، ياخشى قىلىشنى ئىش بايالر
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 پوزىتسىيىده ئاكتىپ خىل بىر جهريانىدا قىلىش ئىش بايالر شۇڭا. قارايدۇ دهپ خۇشاللىق خىل

 ئىزدهيدۇ؛ پۇرسىتىنى بولۇش باي قىاللمايدىغان ھېس كىشىلهر ئادهتتىكى بۇنىڭدىن بولۇپ،

 ۋه بهختسىزلىك خىل بىر قىلىشنى ئىش ئۇالر كۆرمهيدۇ، ياخشى قىلىشنى ئىش نامراتالر ئهكسىچه

 ئاسماندىكى كۈتۈپ، توشقان ئولتۇرۇپ تۈۋىده كۆتهك« يۈرۈپ، بېكار بۇيى كۈن قارايدۇ، دهپ يۈك

 ساقالپ ئۇالرنى كهلمهي، ماس ئارزۇ بىلهن ھالبۇكى،ئهمهلىيهت» .چىاليدۇ نان شورپىسىغا غازنىڭ

 .بولىدۇ بهختسىزلىك ۋه دسىزلىكئۈمى تۇرغىنى
 بىر ھهر يهنى جهريانىدا ئۇنىڭ مهنىسى ھاياتنىڭ كىشىلىك«: بار سۆز بىرھېكىمهتلىك مۇنداق

 بولسۇن تۆمۈر ياكى ئالتۇن ھالقا بۇ مهيلى ھهربىرھالقىدىن جهرياندىكى بۇ شۇڭا. باسقۇچىدا قهدهم

 » .كېرهك ھوزۇرلىنىش چوقۇم
 پادىچىالرئىشتىنى ئهمما بىلىنىدۇ، ناتونۇش كىشىلهرگه نۇرغۇنلىغان ئېلىنسا تىلغا شېتلىس.لىۋى

 .ئىجادچىسى ئىشتىنىنىڭ پادىچىالر دهل شېتلىس. لىۋى بىلىدۇ، ئادهم ھهممه ئېلىنسا تىلغا
 ئاالھىده ھهرگىزمۇ چىقىشى كېلىپ ئۇنىڭ يهھۇدىي، تهۋهسىدىكى گېرمانىيه  شېتلىس. لىۋى

 ئادهتتىكى كۆپىنچىسى يوق، باققانالر قىلىپ سودا رىسىدائا جهمهتىدىكىلهر ئهمهس،ئۇنىڭ

 ئۇمۇ بولۇپ، ئادهتتىكىچه ناھايىتى يىتىلىشى – ئۆسۈپ شېتلىسنىڭ. لىۋى. خىزمهتچىلهر

 ئالىي ۋه ئوتتۇرا تولۇق تولۇقسىز، باشالنغۇچ، بىلهن تهرتىپ ئوخشاش كىشىلهرگه ئهتراپىدىكى

 .بولغان خىزمهتچى مهمۇرىي ئىشخانىدا پۈتتۈرۈپ مهكتهپلهرنى
 ىتتاـۋاق نىـئهي. ئۇچرىغان بۇزغۇنچىلىققا تۇرمۇشى نورمال شېتلىسنىڭ. لىۋى يىلى،– 1850

 قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى دىگهن ›بايقىلىپتۇ كېنى ئالتۇن چوڭ ناھايىتى غهربىده ئامېرىكىنىڭ‹ 

 چۈشىنى بولۇش باي كىشىلهر نۇرغۇنلىغان ئۆتمهستىن، ئوزۇن تارقىلىپ خهۋهر بۇ! تارقالغان خهۋهر

 كهلگهن، جايالرغا پايانسىز غهربىدىكى ئامېرىكىنىڭ جايلىرىدىن قايسى ھهر دۇنيانىڭ قوغلىشىپ

 ۋاقىتتا ئهينى شېتلىس. لىۋى. ئىدى بار ئىچىده قازغۇچىالرنىڭ ئالتۇن بۇ شېتلىسمۇ. لىۋى ئهلۋهتته

 قىلىش ئېالن جهڭ تېخىمۇ ھاياجانلىق، خىمۇتې ئوخشاش بولۇپ،باشقىالرغا ئاشقان ياشتىن 20 ئارانال
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 .قىالتتى ئۈمىد بولۇشنى باي ئارقىلىق تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ كهچۈرۈشنى، تۇرمۇش خاراكتېرىدىكى
 ناھايىتى ئارزۇسى قېزىش ئالتۇن ئۇنىڭ كهلگهنده، فرانسىسكوغا سان ئهمدىال شېتلىس.لىۋى

 كهلگهنلهربىلهن كولىغىلى ئالتۇن فرانسىسكو انس ۋاقىتتىكى ئهينى چۈنكى. ئۇچرىغان زهربىگه چوڭ

 بۇ قىلىپ تۇرالغۇ ۋاقىتلىق كىشىلهر بوالتتى، كۆرگىلى چېدىرالرنى يهرده ھهممىال بولۇپ، توشقان

 .قىلغان غهرق چوڭقۇرخىيالغا شېتلىسنى. لىۋى مهنزىره بۇ تۇراتتى، ئىچىده چېدىرالرنىڭ
 ۋاز چۈشىدىن قېزىش ئالتۇن ئۆزىنىڭ شېتلىس. ۋىلى ئارقىلىق، كۈزىتىش ئويلىنىپ ۋاقىت ئوزۇن

 كولىغۇچىالرنىڭ ئالتۇن يهردىكى بۇ ئۇ. قارىتىپتۇ كولىغۇچىالرغا ئالتۇن مىڭلىغان كېچىپ،نهزىرىنى

 يوق بويۇملىرىنىڭمۇ تۇرمۇش باشقا ئۇالردا كهچۈرىدىغانلىقىنى، تۇرمۇش چېدىرالردا ھهممىسىنىڭ

 يىراق ناھايىتى ئارلىقى مهركىزىنىڭ شهھهر بىلهن جاي هيدىغانئىزد ئالتۇن. كۆرۈپتۇ ئىكهنلىكىنى

 پۇرسهت ياخشى بىر بۇنىڭ شېتلىس. لىۋى. قواليسىزئىدى ناھايىتى سېتىۋېلىش مال بولۇپ،

 ئالدىدىكى كۆز ھالدا نىشانلىق كۆره، ئىزدىگهندىن ئالتۇن قارىغۇالرچه قىپتۇ، ھېس ئىكهنلىكىنى

 ئېچىپ، ماگزىنى بويۇملىرى تۇرمۇش كۈندىلىك بىر ئۇ قىلىپ قشۇندا.تۈزۈك ئىزدىگهن بايلىقنى

 .كىرىشىپتۇ توپالشقا بايلىق كولىغۇچىالرئارقىلىق ئالتۇن
 ئېچىلىپ ماگزىنى مالالر تۈرلۈك ئۇنىڭ ئىدى، ئوچۇق ناھايىتى كاللىسى شېتلىسنىڭ.لىۋى

 تىزال ناھايىتى دهسمىنىمۇ غانسال ئۈزۈلمهپتۇ، ئايىغى كهلگهنلهرنىڭ سېتىۋالغىلى مال ئۆتمهيال ئوزۇن

 كۆلىمىنى شېتلىس. كىيىن،لىۋى تاپقاندىن پۇلىنى تۈركۈمدىكى تۇنجى ئۆزىنىڭ. قايتۇرۋاپتۇ

 ياساشتا چېدىر ۋه بويۇملىرى تۇرمۇش كۈندىلىك تۈركۈم بىر ئولتۇرۇپ كېمىگه ئۇ. كېڭهيتىپتۇ

 بويۇملىرى تۇرمۇش كۈندىلىك ۇنىڭئ قېتىممۇ بۇ. سېتىۋاپتۇ يىغىپ رهختلهرنى كاناپ ئىشلىتىلدىغان

 ئالتۇن ئهسلىده. چىقماپتۇ خېرىدار رهختكه كاناپ بىراق تۈگهپتۇ، سېتىلىپ تىزال ناھايىتى

 يوق ئېھتىياجى رهختكه كاناپ بولۇپ، بولغان تىكىپ چېدىرىنى ئۆزىنىڭ ئاساسهن كولىغۇچىالر

 .ئىدى
 ئۇ تارتىپتۇ،ئهمما زىيان سودىسىدىن رهخت كاناپ قىلىپ شۇنداق شېتلىس.لىۋى
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 ئالتۇن ئۇ. باشالپتۇ كۈزىتىشكه ئهتپىدىكىلهرنى ۋه قىلىشقا تهپهككۇر يهنه ئۈمۈدسىزلهنمهستىن

 قۇم ۋه تاش كىيمىنىڭ ئۇالرنىڭ قىلىدىغانلىقىنى، ئهمگهك مۇشهققهتلىك كۈنى ھهر كولىغۇچىالرنىڭ

 بۇكاناپ ئهگهر. بايقاپتۇ نلىقىنىكېتىدىغا يىرتىلىپ كىيمهستىنال كۈن نهچچه بىر ئۇپراپ، دهستىدىن

 رهختتىن ئادهتتىكى  چوقۇم ئىشتان خىل بۇ ئۇنداقتا تىكسه، ئىشتان پايدىلىنىپ رهختلهردىن

 يهنه ئورنىدا ئىش ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئېلىناتتى قارىشى تېخىمۇ قارىغاندا ئىشتانغا تىكىلگهن پايدىلىنىپ

 تىكىش ئىشتان رهختتىن كاناپ رهختلىرى چېدىرنىڭ بۇ بولۇپ، چېدىرالر تاشلىۋىتىلگهن نۇرغۇنلىغان

 .بۇالتتى ماتېرىيال خام ھهقسىز ئۈچۈن
 ئورنىدىكى ئىش ۋه رهختلهر بولغان بار قولىدا ئۆزىنىڭ شېتلىس. لىۋى قىلىدىغان دىگىنىنى

 تىكىپ، ئىشتانالرنى رهڭلىك قوڭۇر بولغان چىداملىق پايدىلىنىپ چېدىرالردىن تاشلىۋىتىلگهن

 ئۈستىگه ئۇنىڭ ، چىداملىق ۋه پۇختا ئىشتان خىل بۇ. باشالپتۇ سېتىشقا كولىغۇچىالرغا ئالتۇن

 خىل بۇ شۇسهۋهبتىن. كۆرسىتهتتى ،جهزىبىدار روھلۇق  ئادهمنى ،كهيگهن بولۇپ يېڭى پاسونى

 – تهرهپ زاكاسلىرى مال ۋه. ئىرىشىپتۇ ئېلىشىغا قارىشى قىزغىن كولىغۇچىالرنىڭ ئالتۇن ئىشتان

 كېچىپ، ۋاز دۇكىنىدىن سودا تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى شېتلىس. لىۋى باشالپتۇ، كېلىشكه تىنتهرهپ

 چىقىرىشقا ئىشلهپ ئىشتىنى پادىچىالر مهخسۇس چىقىپ، قۇرۇپ شىركىتى ئىشتىنى پادىچىالر

 ئىنسانىيهتنىڭ شېتلىس. لىۋى ئارقىلىق، يارىتىش يېڭىلىق ئۆزگهرتىپ توختىماستىن. كىرىشىپتۇ

 ئىشتىنىمۇ پادىچىالر كهلتۈرۈپ، بارلىققا ئىسالھاتنى ئۇلۇغ بىرقېتىملىق تارىخىدىكى ىچهكك – كىيىم

 .ئېرىشىپتۇ كۆرۈشىگه ياخشى ياشالرنىڭ دۇنيادىكى پۈتۈن بارغانسىرى
 ھېچنىمىگه كۆپىنچىسى كىشىلهرنىڭ بارغان قىتئهسىگه ئامېرىكا ئىستىكىده كوالش ئالتۇن

 ھهقىقىي تايىنىپ كهسپىگه ئىشتىنى پادىچىالر ئۆزىنىڭ لىسشېت. لىۋى بىراق ئېرىشهلمىگهن،

 كولىغۇچىالر ئالتۇن ئهرزىمهمدۇ؟باشقا ئويلىنىشىمىزغا چوڭقۇر بىزنىڭ بۇ. قېزىۋالغان نى »ئالتۇن«

 قىلىۋاتقان ئارزۇ بولۇشنى باي كوالپ ئالتۇن كۈندىال بىر قىلىپ، دىققهت ئالتۇنغىال ئاستىدىكى يهر

 سهۋهبتىن بۇ ئاغدۇرۇپ، جهريانىغا كوالش ئالتۇن نهزىرىنى ئۆزىنىڭ لىسشېت. لىۋى پهيتته،
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 كىچهك – كىيىم يهنه قالماستىن، تېپىپال پۇل ئارقىلىق بۇ. كهلتۈرگهن بارلىققا ئىشتىنىنى پادىچىالر

 .پۈتۈلگهن نامى تارىخقا ئۈچۈن كهلتۈرگهنلىكى بارلىققا ئىسالھاتىنى
 پهقهت نهزىرىمىزنى مۇشۇنداق، دهل يولىمۇ ايلىقب تۇرمۇشىمىزدىكى كۈندىلىك بىزنىڭ

 بولۇشتىكى باي قىلمىغاندا، دىققهت جهريانىغا »قېزىش ئالتۇن« قويۇپ، ئالتۇنغىال قېزىۋالدىغان

 .قالىمىز بولۇپ مهھرۇم چوقۇم پۇرسهتلهردىن ياخشى ئهڭ
 دهۋر جىددى بۇ. قارايدۇ سهل نۇقتىغا بۇ ھهمىشه كىشىلهر بىراق مۇھىم، نهتىجىدىن جهريان

 قىلىپ بېرىدىغان ئېتىبار زىياده ھهددىدىن نهتىجىگه ئالدىرىتىپ مهنپهئهتكه بارغانسىرى كىشىلهرنى

 ئۇالر بىراق قىلىدۇ، ئارزۇ بولۇشنى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن سېكونتتىال بىر كىشىلهر. قويدى

 .ۈشهنمهيدۇچ ئىكهنلىكىنى مۇھتاج جهريانغا غهۋۋاسالرچه بىر بايلىقنىڭ ھهقىقىي
 بىزنىڭ يهنه ئۇ قالماستىن، بولۇپال پهلهمپهي ئېرىشىشتىكى بايلىققا ھالدا ئوڭۇشلۇق جهريان

 غايهت. كىلهلهيدۇ ئېلىپ تهجىرىبىلهرنى ۋه خۇشاللىق نۇرغۇنلىغان ئۈچۈن ھاياتىمىز ۋه تۇرمۇشىمىز

 قارىغاندا نهتىجىگه ئۇالر. ماھىركىشىلهردۇر تۇتۇشقا جهرياننى چوقۇم كىشىلهر ئېرىشكهن بايلىققا زور

 ئۇنىڭ ھېسابالپ ھالقىسىنى ھهربىر يارىتىشنىڭ بايلىق ئۇالر قىلىدۇ، دىققهت تېخىمۇ جهريانغا

 ئېرىشىشتهك بايلىققا بايقاپ پۇرسهتنى ئارقىلىق جهريان ھهمده تۇتۇۋالىدۇ، جهرياننى مۇھىم

 .قىلىدۇ ئىشنى غهۋۋاسالرچه
 گىرىم ئاساسلىقى قۇرغان، شاۋمىڭ دۈن گورۇھىنى قىلىش كونترول پاينى خهلقئارالىق شاشا

 زهنجىرسىمان بۇيۇملىرى گىرىم چوڭ ئهڭ ئاسىيادىكى ئۇ شۇغۇللىنىدۇ، بىلهن تىجارىتى بويۇملىرى

 قويايلى، دىمهيال ھالىتىنى ھازىرقى گورۇھىنىڭ قىلىش كونترول پاينى خهلقئارالىق شاشا. دۇكىنى

 شاڭگاڭ 32 كىرىمى كۈندىكى تۇنجى شاۋمىڭنىڭ دۈن ۋاقىتتا، قۇرۇلغان ئهمدىال يىلى – 1978

 ئىچىده بۇنىڭ ئۇچرىغان، زهربىلهرگه نۇرغۇن جهريانىدا يىتىلىش ئۆسۈپ گورۇھى شاشا. بولغان پۇلى

 .كىرزىسى مۇئامىله – پۇل ئاسىيا يىلىدىكى – 1997 بولغىنى ئېغىر ئهڭ
 گورۇھىمۇ شاشا ئۇنىڭ يىلى بۇ. يىل ھالقىلىق بىر نىسبهتهن شاۋمىڭغا دۈن يىلى – 1997
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 500 يېزىلىشى سېتىۋېلىشقا پېيىنىڭ ، سېلىنىپ بازارغا بازىرىدا ئاكسىيه شاڭگاڭ ھالدا ۋهپپهقىيهتلىك

 سۈپۈرۈپال بازارنى بارمىغان، كۈنلهرئوزۇنغا ياخشى ھالبۇكى. ئۆرلىگهن كۆپرهككه ھهسسىدىن

 .تارتقان زىيان ئېچىنىشلىق گورۇھى شاشا ارتىالپ،پ تىزال كىرزىسى مۇئامىله – پۇل ئاسىيا كهلگهن
 پۇل كىلهتتى، خېرىدارالردىن ساياھهتچى پايدىسى 25% گورۇھىنىڭ شاشا ۋاقىتتا ئهينى

 گورۇھىنىڭ شاشا ئازالپ بارغانسىرى ساياھهتچىلهر كىيىن، پارتىلىغاندىن كىرزىسى مۇئامىله–

 بىلهن سوغۇققانلىق شاۋمىڭ دۈن كهلگهن دۇچ غائهھۋال قىيىن. كهتكهن ئازالپ تهبئىيال پايدىسىمۇ

 ئۇنىڭ. كىرىشىپتۇ ئىزدهشكه پۇرسىتى تهرهققىيات يېڭى جهريانىدا كىرزىسى مۇئامىله – پۇل

 ئىقتىسادنىڭ گهرچه ئوخشايىتتى، شهمشهرگه بىسلىق قوش كىرزىسى مۇئامىله – پۇل قارىشىچه،

 يۈزلىنىشنىڭ بازارغا خهلقئارا ئۇ بىراق سىمۇ،بول ناچارالشتۇرۋهتكهن سودىسىنى ئۆزىنىڭ چېكىنىشى

. ئىدى تۆۋهنلىگهن  ھهققى ئىش كىشىلهرنىڭ ۋه ئىجارىسى ئۆي چۈنكى. ئىدى پهيتى ياخشى ئهڭ

 ۇپ،ـولـب قـىـتلـۋاقى سىـكىرزى مۇئامىله – پۇل ئاسىيا ئاساسالنغاندا، پهرزىگه ئۇنىڭ ھهمده

 .كېلهتتى ئهسلىگه قالماي يىلغا ئۈچ– ئىككى
 دۇكان زهنجىرسىمان 11 رايونىدا  فهنخۇا شاڭگاڭنىڭ يىتىپ، كۆرۈپ پۇرسهتنى شاۋمىڭ ۈند

 تهسىس دۇكان زهنجىرسىمان دۆلهتلهرده قاتارلىق مااليسىيا سىنگاپور، كىيىنال ئۇنىڭدىن ئېچىپتۇ،

 ۇھىگور شاشا بولۇپ، قىلغىنىدهك پهرهز شاۋمىڭنىڭ دۈن ھهقىقهتهن تهرهققىياتى ۋهزىيهتنىڭ. قىپتۇ

 يىلىغا – 1998 چىقىپ، كۆتۈرۈپ باش تىزال ناھايىتى جهريانىدا كىرزىسى مۇئامىله – پۇل

 .ئېشىپتۇ 1.5% پايدىسى ئۇنىڭ كهلگهنده
 كهلگهن ئۆزگىرىش چوڭ بهردىكى، ئېيتىپ شۇنى بىزگه تارىخى توپالش بايلىق شاۋمىڭنىڭ دۈن

 چۈشسىمۇ ئۆرۈلۈپ ئاسمان«.كېرهك قويۇش اجهريانغ دىققهتنى بولمايدۇ، قورقۇشقا ھهرگىزمۇ ۋاقىتتا

 !بولىدۇ تاپقىلى پۇرسىتىنى ئېرىشىش بايلىققا چوقۇم جهرياندا بۇ چۈنكى »يوق، ھېچقىسى
 ماھىر يارىتىشقا بايلىق ئارقىلىق ھهركهت ئۇالر چۈنكى زېرىكمهيدۇ، جهرياندىن بايالرمهڭگۈ

 تېپىشنى پۇل كۈنده نامراتالر. ولىدۇب پۇرسهت مهڭگۈ كۆردىغىنى جهرياندا ئۇالرنىڭ بولغاچقا،
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 پهقهتال جهرياندا بولغاچقا،ئۇالر زېرىكىدىغان جهريانىدىن تېپىشنىڭ پۇل ئۇالر بىراق ئويلىسىمۇ،

 .كۆرىدۇ زېرىكىشنى ۋه ئازاب
 ئادهتلهنگهن ئۆزىنىڭ چوقۇم ئۈچۈن ئۆزگهرتىش تهقدىرىنى نامرات ئۆزىنىڭ نامراتالر

 بايالرغا ھهمده كېرهك، ئۆگىنىشى قىلىشنى ئىش بىلهن هستايىدىللىقئ كېچىشى، ۋاز تهپهككۇرىدىن

 .كېرهك بولۇشى ماھىر بايقاشقا پۇرسهتنى ئېرىشىدىغان بايلىققا جهريانىدا قىلىش ئىش ئوخشاش،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 رغاتوسالغۇال قات – قاتمۇ ئوخشاشال نامراتالرغا بايالرمۇ جهريانىدا، ئېرىشىش بايلىققا

 يۇقىرى چىقىپ، كۆتۈرۈپ باش ئارىسىدىن توسالغۇالرنىڭ قات – قاتمۇ بۇ ئۇالر ئۇچرايدۇ،بىراق

 ئۆتكىلى قىيىنچىلىقالرنى جهرياندىكى ئهكسىچه نامراتالر تاپااليدۇ؛ پۇرسهتنى ئۆرلهيدىغان

 ىرىدائاخ كۆرۈپ، ھارغىنلىق ئۆزىنىمۇ جهرياننىڭ ھهتتا كۆرۈپ، ئورنىدا توسالغۇ بولمايدىغان

 .ئېرىشهلمهيدۇ ھېچنىمىگه
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 قىلىدۇ، ھاسىل قانائهت ھالىتىدىن ھازىرقى ئاسانال نامراتالر
 بولىدۇ ئارمانلىرى – ئارزۇ نۇرغۇن بايالرنىڭ

 نهتىجىلىرىدىن ھازىرقى ئادهم بىر ئهگهر«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى فورت »پادىشاھى ماشىنا«

 ئادهم بىر شۇنداق،».بولىدۇ مهغلۇب تىزال ناھايىتى ئۇ ائۇنداقت ئىلگىرلىمىسه، ئالغا قانائهتلىنىپ

 ۋه كۈچىنى تۈرتكىلىك ئىلگىرىلهشتىكى ئالغا ئۇ قالسا، قىلىپ ھاسىل قانائهت ھالىتىدىن ھازىرقى

 كهتكهن چوڭقۇرالپ پىسخىكىسى قانائهتلىنىش خىلدىكى بۇ. قويىدۇ يوقىتىپ ئىرادىسىنى كۆرهش

 ئادهمنىڭ ھال بۇ ئوينايدۇ، رول توسالغۇلۇق قىلىشقا ھهركهت پ،بوغۇ ئىرادىسىنى ئادهمنىڭ ھامان

 .پايدىسىز قىلىشىغا تهرهققىي
 قىپتۇ، خىزمهت كىرىپ بىركارخانىغا مهبلىغىدىكى چهتئهل كىيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش ۋاڭشى

 بىلهن تىرىشچانلىق ناھايىتى خىزمهتنى جايىدا، سۆزى – گهپ مول، بىلىمى ئۇنىڭ

 .قارىغان دهپ پارالق ناھايىتى ئىستىقبالى ئۇنىڭ بىردهك هتداشلىرىقىلغاچقا،خىزم
  ياخشى خىزمهتتىكى ئۆزىنىڭ ۋاڭشى كىيىن، يىلدىن بىر كىرىپ شىركهتكه ئويلىغاندهك

 بۆلۈم ئهگىشىپ ئۆتۈشىگه ۋاقىتنىڭ ھالبۇكى. ئۆستۈرۈلۈپتۇ مهسئۇللۇققا بۆلۈم تايىنىپ ئىپادىسىگه

 رازى ناھايىتى خىزمىتىدىن ھازىرقى ئۆزىنىڭ قانائهتلىنىپ، دىنئۆزى ۋاڭشى بولغان باشلىقى

 ۋاقىتتىكى ئهينى روھى، تىرىشچانلىق ۋه قىزغىنلىقى خىزمهت ئىلگىرىكى ده،– بوپتۇ بولىدىغان

 .قالماپتۇ ئهسهرمۇ ئىرادىسىدىن كۈچلۈك
 تىجىسىنه ھېچقانداق خىزمهتته ۋاڭشىنىڭ كىيىن، ئۆتكهندىن ۋاقىت يىل ئۈچ قىلىپ شۇنداق

 خادىمالر بىرقىسىم ئاستىدىكى قول ئۇنىڭ ئهكسىچه. ئېرىشهلمهپتۇ پۇرسىتىگىمۇ ئۆسۈش بولمىغاچقا

 .ئايلىنىپتۇ خوجايىنىغا ۋاڭشىنىڭ ئۆسۈپ ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن
 ئالغا قانائهتلىنىدىغان، ھالىتىدىن ھازىرقى ئۆزىنىڭ ئوخشاش ۋاڭشىغا  تۇرمۇشىمىدا رېئال

 نهتىجىسى كىچىككىنه كهلتۈرگهن قولغا ھهمىشه ئۇالر نۇرغۇن، كىشىلهر ئويلىمايدىغان شنىئىلگىرىله
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. خالىمايدۇ ئىلگىرىلهشنى ئالغا داۋاملىق قويغاچقا، تهمهننا ئۆزىگه قىلىپ ھاسىل قانائهت بىلهن

 چېكىنىپ ئارقىغا ھهتتا دهسسهيدۇ، ئىزىغا – ئىزىدىن يولىدا بايلىق چوقۇم ئادهملهر بۇنداق

 .بولمايدۇ ئاچقىلى سۆز ئۆتۈشىدىن قاتارىغا بايالر ئۇالرنىڭ كېتىدۇ،
 -  يوقىتىش ئىرادىسىنى كۆرهش قانائهتلىنىش، ھالىتىدىن ھازىرقى بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 ئۆمۈرسۇغۇرتا فرانكىلىن سهۋهبتىن، شۇ. توسالغۇ يولىدىكى قوغلىشىش بايلىق كىشىلهرنىڭ

 سىلهرنىڭ مهن«: دىگهن شۇنداق ئاگاھالندۇرۇپ ياشالرنى بېك ىرىلېد باش ئىلگىرىكى شىركىتىنىڭ

 مهن. قىلىمهن ئۈمىد قالماسلىقىڭالرنى قىلىپ ھاسىل قانائهت ھهرگىزمۇ ھالىتىڭالردىن ھازىرقى

 يۈكسۈلدۈرۈپال ۋه ئۆزگهرتىپ ئۆزۈڭالرنى يوقاتماسلىقىڭالرنى، ئىرادهڭالرنى كۆرهش مهڭگۈ سىلهرنىڭ

 ئۈمىد يۈكسهلدۈرۈشۈڭالرنى ئۆزگهرتىپ دۇنيانىمۇ ئهتراپىڭالردىكى لهرنىڭسى يهنه قالماستىن،

 ».قىلىمهن
 بايلىققا بايالرنىڭ. مۇھىم ناھايىتى تولۇش ئرادىسىگه كۆرهش ئېيىتقاندا، نىسبهتهن بايالرغا

 نامراتلىقتىن ئىزچىل نامراتالرنىڭ كهلتۈرۈشىدىكى، قولغا مۇۋهپپهقىيهتنى ئېرىشىپ

 كۆرهش لـىـزچـىـئ دهـىـجـدهرى زور ناھايىتى سهۋهب، دىكىقۇتۇاللماسلىقى

 .باغلىق بولماسلىقىغا– بولۇش ڭـىـىنـسـرادىـئى
 نهچچه باشالپ، ئىش سېتىشتىن رهسىملىرىنى مۆچهل ئۇ باي، مىليادىر  فرانسىيهدىكى  باالۋ

 يىلى – 1998.ئالغان ئورۇن قاتارىدىن باينىڭ 50قاتاردىكى ئالدىنقى فرانسىيهدىكى يىلدىال

 .ئۆتكهن ئالهمدىن سهۋهبلىك راكى بهز دوختۇرخانىسىدا بوبنى فرانسىيهنىڭ
 قىممىتىدىكى فرانك مىليارد 4.6 قالدۇرۇپ ۋهسىيهتنامه باالۋ مهزگىلده قالغان چۈشۈپ سهكراتقا

 بىر يهنه ئۇ باشقا، ئۇنىڭدىن. قالدۇرغان تهتقىقاتىغا راكى بهز دوختۇرخانىسىنىڭ بوبنى پاينى

  بولغان سىرى قازىنىشىدىكى مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىنىڭ قىلىپ، سوممىسى مۇكاپات فرانكنى ليونمى

 ئادهمگه بهرگهن جاۋاب توغرا سۇئالغا دىگهن »نېمه نهرسه بولغان كهمچىل ئهڭ نامراتالردا«

 .بولغان بهرمهكچى
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 سىيهتنامىسىنىۋه ئۇنىڭ گېزىتى »كورسىكالىقالر« فرانسىيه كىيىن، ئۆتكهندىن ئالهمدىن باالۋ

 جاۋابلىرىنى ئۆزىنىڭ ئوقۇرمهنلهر نۇرغۇنلىغان كىيىن، قىلىنغاندىن ئېالن ۋهسىيهتنامه. باسقان

 بۇ. تاپشۇرۋالغان جاۋاب پارچه 48561 جهمئىي گېزىتخانا ئاساسالنغاندا، سىتاتسىتكىغا. ئهۋهتكهن

 قارىغان؛ دهپ پۇل لغىنىبو كهمچىل ئهڭ نامراتالردا ئادهملهر قىسىم كۆپ ئىچىده جاۋابالرنىڭ

 قارىغان؛ دهپ پۇرسىتى بولۇش باي ۋه قىلىش تهرهققىي بولغىنى كهمچىل ئهڭ نامراتالردا بهزىلهر

 ئهڭ نامراتالردا بهزىلهر ئېيىتقان؛ ئىكهنلىكىنى ماھارهت بولغىنىنىڭ كهمچىل ئهڭ نامراتالردا بهزىلهر

 چىرايلىق بولغىنى كهمچىل ئهڭ نامراتالردا بهزىلهر ھهتتا قارىغان؛ دهپ ياردهم بولغىنى كهمچىل

 .ئىدى غهلىته ناھايىتى ھهم ھهرخىل جاۋاب... قارىغان دهپ كىيىم
 ۋاكالهتچىسى ۋه ئادۋوكاتى ئۇنىڭ كۈنى، بولغان يىللىقى بىر ئۆتكهنلىكىنىڭ ئالهمدىن باالۋ

 نامراتالرنىڭ‹ :ئىدى مۇنداق جاۋابى باالۋنىڭ.قىپتۇ ئېالن جاۋابنى ئاساسهن  ۋهسىيىتىگه باالۋنىڭ

 ›. ئىراده ئايلىنىشتىكى بايالرغا – بولغىنى كهمچىل ئهڭ ئۇالردا سهۋهب، بواللماسلىقىدىكى باي
 بايالر قىسىم كۆپ. قىپتۇ پهيدا غۇلغۇال زور ناھايىتى كىيىن قىلنغاندىن ئېالن جاۋابى باالۋنىڭ

 ئۈنۈملۈك ئاالھىده مهڭگۈلۈك ئىرادىنىڭ بولغان ئىزچىللىقى ھهمده قوشۇلۇپتۇ، قارىشىغا – كۆز ئۇنىڭ

‹  ئاخىرىدا كىشىلهر. قىپتۇ قهيت ئىكهنلىكىنى نۇقتىسى باشلىنىش مۆجىزىلهرنىڭ بارلىق دورا،

 ئىرادىنىڭ ئايلىنىشتىكى بايالرغا ئۇالردا- سهۋهب بولۇشىدىكى نامرات كىشىلهرنىڭ نۇرغۇنلىغان

 .هشتۈرۈپتۇمۇئهييهنل پىكىرنى ،دىگهن› بولغانلىقىدا كهمچىل
 ئۇالر: بار ئاجىزلىق ئهجهللىك بىر ئۇالردا سهۋهب بولۇشىدىكى نامرات ھهقىقهتهن،نامراتالرنىڭ

 نۇقتىدا بۇ. كهمچىل ئىرادىسى كۈرهش قانائهتلىنىدۇ، ھالىتىدىن ھازىرقى ئاسانال

 ئېرىشكهن ابايلىقق ئازراق قانائهتلهنمهيدۇ، ھالىتىدىن ھازىرقى ئهزهلدىن ئۇالر بايالرئوخشىمايدۇ،

 بايلىق ھهمده توختاتمايدۇ، قهدىمىنى ئىلگىرىلهش قويمايدۇ، تهمهننا ئۆزىگه ئهزهلدىن ۋاقىتتا،

 بايلىق يىتهكچىلىكىده ئىرادىسىنىڭ كۈرهش ئىزچىل قويۇپ، يىراققا تېخىمۇ ئىگىز، تېخىمۇ نىشانىنى

 .ئۆتىدۇ بۆسۈپ قايتا – قايتا چوققىسىنى
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 ئىچىدىكى قهپهس«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى ڭشىيهنشىڭسې »پادىشاھى گالىستوك«دۇنيا

 بېرىلگهن تاشالپ پهقهت ئۇالر ئهمهس، مۇمكىن ئۇچالىشى قاراپ ئىگىزگه ھهم يىراق قۇشقاچنىڭ

 چاپقۇنالردىن– بوران بۈركۈتال چوققىسىدىكى تاغ پهقهت قانائهتلىنىدۇ؛ يىسىال داننى بىرنهچچه

 دهل» .بارااليدۇ يىتىپ نىشانغا يۈكسهك ئاندىن قىلىدۇ، ۋازپهر ھالدا توسقۇنسىز ھېچقانداق ئۆتۈپ

 بىر – قهدهم بىر سېڭشىيهنشىڭ قىلغاچقا، ئىزچىلكۈرهش قىلماي ھاسىل قانائهت ھالىتىدىن ھازىرقى

 »دۇنياسى ئهرلهرنىڭ جىنلىلهي،« ھهمده ئاشۇرغان، ئهمهلگه نىشانىنى بايلىق ئۆزىنىڭ قهدهمدىن

 .يۈزلهندۈرگهن ادۇنياغ پۈتۈن ماركىلىرىنى
 ھهممىسىنىڭ بايالرنىڭ ئۆتكهن ھازىرغىچه – قهدىمدىن قارىغاندا، ئىسپاتالشالرغا

. بولغان ئىرادىسى كۈرهش ۋه ئارمانلىرى – ئارزۇ نۇرغۇنلىغان بورۇنال قازىنىشتىن مۇۋهپپهقىيهت

 نىشاننى بۇ. بولغان نىشانى قىلىدىغان كۆرهش ئىزچىل ئۇالرنىڭ بولۇش باي ئېرىشىپ بايلىققا

 قالمىغان، توختاپ ئىزدا بىر قانائهتلىنىپ نهتىجىسىدىن ئۇالر تهغدىردىمۇ، ئاشۇرغان ئهمهلگه

 .قىلغان كۆرهش ئىزچىل بهلگىلهپ نىشان يۈكسهك تېخىمۇ ئۆزىگه ئهكسىچه
 ھالىتىدىن ھازىرقى مۇشۇنداق دهل جوجىيهنخې لېدىرى باش گورۇھىنىڭ جۇاڭشېڭ شاڭگاڭ

 .ئادهم تويۇنغان ئىرادىسىگه كۆرهش ۋۇجۇدى ايدىغان،قىلم ھاسىل قانائهت
 پۈتتۈرگهندىن ئوتتۇرىنى تولۇق كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده ئاددى بىر خۇنهندىكى جوجىيهنخې

 بوغالتىر شىركىتىده سودىسى دېھقانچىلىق ناھىيىدىكى قىلىپ، ۋارىسلىق ئىشلىرىغا دادىسىنىڭ كىيىن

 .قىالتتى ھهۋهس ئادهم نۇرغۇنلىغان هخىزمهتك بۇ ۋاقىتتا ئهينى بولغان،
 كىيىن يىلدىن بىر قىلمىغان، ھاسىل قانائهت ھالىتىدىن بۇ ئۆزىنىڭ جوجىيهنخې بىراق

 جوجىيهنخې. كىرگهن دېڭىزىغا سودا قىلىپ، قارار قېلىشنى ساقالپ خىزمىتىنى توختىتىپ ئۇمائاشىنى

 – كىيىم كىچىك بىر ئىشلىتىپ رىنىجۇغالنمىلى ۋه پۇلى ئهمىنلىك يۈهن مىڭ 10 بهرگهن شىركهت

 .شۇغۇلالنغان بىلهن سودىسى يۇڭى توشقان كىيىن تاپقاندىن پۇل ئازراق. ئاچقان دۇكىنى كىچهك
 توقۇلما بېرىپ گۇاڭجۇغا يهنه جوجىيهنخې ئۈچۈن، ئېرىشىش بايلىققا كۆپ تېخىمۇ
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 كۆرهش ئۆزىنىڭ. لالنغانشۇغۇ بىلهن سودىسى چىقىرىش سېتىپ   ماتېرىيالىنى خام مهھسۇالتالرنىڭ

 پىرۇ شاڭگاڭ، ئاخىرىدا چوڭىيىپ، بارغانسىرى سودىسى جوجىيهنخېنىڭ تايانغان ئىرادىسىگه

 .كېڭهيگهن جايالرغىچه قاتارلىق
 جۇاڭشېڭ شاڭگاڭدا ئۇ قويمىدى، توختىتىپ قهدىمىنى ئۆزىنىڭ جوجىيهنخې بولغان باي

 ۋه ئاسىيا جهنۇبى شهرقى مهھسۇالتالرنىڭ ئىچىدىكى دۆلهت چىقىپ، قۇرۇپ شىركىتىنى چهكلىك

 مۈلۈك –ئۆي جۇاڭشېڭ بېيجىڭدا ئۇ ئارقىدىنال،. سۈرگهن ئىلگىرى كىرىشنى بازارلىرىغا ياۋروپا

) شىركهت مهبلىغىدىكى ھهمكارلىق تىپتىكى چوڭ تۇنجى بېيجىڭدىكى( شىركىتى چهكلىك ئېچىش

 تۇرالغۇ چوڭ ئهڭ بېيجىڭدىكى( الالربازىرىم تۈرلۈك روڭگۇاڭ يهنه يىلى – 1998 ھهمده قۇرغان، نى

 .چىققان قۇرۇپ نى) مهركىزى سودا ۋه
 ئىزچىل كۆلىمىنى كارخانا قالماي، قانائهتلىنىپ نهتىجىلهردىن بۇ ھالبۇكى،جوجىيهنخې

 كونترول پېيىنى بولغان، ئىگه مهبلىغىگه پۈتۈن گورۇھى جۇاڭشېڭ كۈنده، بۈگۈنكى. كېڭهيىتكهن

 جهنۇبى ياپونىيه،ياۋروپا، ئامېرىكا، كهسىپلىرى بولۇپ، 38 كارخانىالر نقوشقا پاي قىلغان،

 پارچه تىپتىكى چوڭ مۈلۈك،– ئۆي كېڭىيىپ، جايالرغىچه قاتارلىق ئاسىيا جهنۇبى شهرقى ئامېرىكا،

 مۈلۈك – ئۆي سودا، قىلغان،خهلقئارا يادرو كهسىپنى چوڭ ئۈچ قاتارلىق مېھمانخانا سېتىش،

 قىلىنغان گهۋده بىر كهسىپلهر خىل كۆپ قاتارلىق ئېچىش كۆڭۈل ئىچمهك، – هكيىم ۋاستىچىلىكى،

 .ئايالنغان گورۇھىغا كارخانا خهلقئارالىق تىپتىكى چوڭ ئۇنىۋېرسال
 بوغالتىردىن كىچىك بىر   جوجىيهنخېنىڭ بولغان ئىگه سهۋىيىسىگه مهدهنىيهت ئوتتۇرا تولۇق

 ھازىرقى ئۇنىڭ ئېرىشىشىنى نهتىجىگه ۈنكىدهك،بۈگ بولۇپ لېدىرى باش گورۇھنىڭ خهلقئارا

. بولمايدۇ قارىغىلى ئايرىپ ئىرادىسىدىن كۆرهش كۈچلۈك قىلمايدىغان قانائهت ھالىتىدىن

 شۇ بولۇپ رازى خىزمىتىمدىن مهن ۋاقىتتا ئهينى ئهگهر«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى جوجىيهنخې

 بۈگۈنكى بوالتتى، بولمىغان جىيهنخېجو بۈگۈنكى ئۇنداقتا بولسام، قىلغان شۈكۈر ھالىتىمگه

 كهلتۈرۈپ ئامىل سىرتقى ھهممىسىنى بۇالرنىڭ.بوالتتى بولمىغان تېخىمۇ گورۇھى جۇاڭشېڭ
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 يهنى يوقلۇقىغا، – بار ئىرادىسى ئۆزىنىڭ مۇھىمى ئهڭ بهرگهنده باھا ئادهمگه بىر.چىقارمىغان

 گۈزهل سىزنىڭ ئهگهر. كېرهك قاراش ايوقلۇقىغ– بار ئىرادىسىنىڭ بولۇش كۈچلۈكلهردىن تۇرمۇشتىكى

 قاراپ ئالغا سىزنى كۈچ خىل بىر ئۇنداقتا ئىگهللىسه، ئىرادىڭىزئۈستۈنلۈكنى بولغان ئارزۇيىڭىزغا

 ».تۇرىدۇ ئۈندهپ ئېرىشىشكه نهرسىلىرىڭىزگه بولغان مېڭىشقا،ئېرىشمهكچى
 بايلىقنى هرتىدىغان،ئۆزگ ھالىتىنى ھازىرقى كىشىلهرنىڭ بولسا ئۇ كۈچى، ئىرادىنىڭ دهل بۇ

 ھهيدهكچىلىك ئىلگىرلىشىگه ئالغا بىلهن ئاكتىپلىق كىشىلهرنىڭ ئۇ. كۈچ تۈرتكىلىك قوغلىشىدىغان

 توختىماستىن ئۈچۈن چۈشى بايلىق ئۆزىنىڭ تۈرتكىسىده ئارزۇنىڭ كۈچلۈك كىشىلهرنى قىلىدۇ،

 .ئۈندهيدۇ تىرىشىشقا
 ئارزۇلىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ قازانمىغان، هپپهقىيهتمۇۋ تېخى ھازىر سىز ئېھتىمال دوستۇم، سۆيۈملۈك

 بايالرغا سىزده پهقهت. ئهمهس مۇھىم بۇالر بىراق مۇمكىن، بولۇشىڭىز ئاشۇرمىغان ئهمهلگه تېخى

 چوقۇم سىز قىلسىڭىزال كۆرهش ئاخىرىغىچه بىلهن ئىرادىڭىز بۇ ھهمده بولسىال، ئىرادىسى ئايلىنىش

 .ئېرىشهلهيسىز ۈنگهك ھالقىيدىغان دهرۋازىسىدىن بايلىق

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بولغان رازى بولغانلىقىدىن تامىقى يهيدىغان كىيىمى، كىيىدىغان نامراتالرئۆزىنىڭ

 شىمايالپ يهڭلىرىنى ئۈچۈن يىتىش نىشانغا يۈكسهك تېخىمۇ كىيىنكى ئهكسىچه ۋاقتىدا،بايالر

 ھازىرقى ئاسانال نامراتالر. پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ. بولىدۇ تهييارلىنىۋاتقان

 ئهگهر. قىلىدۇ كۆرهش ئۈچۈن ئارمانلىرى– ئارزۇ نۇرغۇنلىغان ئۆزىنىڭ بايالر بولىدۇ، رازى ھالىتىدىن

 ئىرادىڭىز نىسبهتهن ئېرىشىشكه بايلىققا قىلىپ، ھاسىل قانائهت ھالىتىڭىزدىن ھازىرقى ھهمىشه سىز

 رىقابىتىدىكى بايلىق. مۈشكۈل بهسى قۇتۇلۇشىڭىز ىقتىننامراتل سىزنىڭ بولسا، ئاجىز

 پىسخىكىدا قانائهتچان بولماسلىق، رازى ھالىتىدىن ھازىرقى ئۈچۈن بولۇش يهڭگۈچىلهردىن

 مۇشۇنداق پهقهت. كېرهك تۇرۇش تولۇپ ئىرادىسىگه كۆرهش دائىم ھهر كېرهك،ئهكسىچه بولماسلىق

.بولىدۇ گىلىكهلتۈر قولغا بايلىقنى بولغاندىال،ئاندىن
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 قىلىدۇ، ئىش بۇيىچه تهپهككۇرى ئادەتلهنگهن نامراتالر
 ساقاليدۇ ھهۋىسىنى-  قىزىقىش ئۆزىنىڭ بايالر

 .بىرى سۈپهتلىرىدىن ياخشى ئهڭ ئادهمنىڭ بىر ھهۋهس ۋه قىزىقىش
 كۆرۈلىدىغان دائىم تۇرمۇشتا كۈندىلىك بۇ چۈشىدۇ، پهسكه دهرهختىن كىيىن پىشقاندىن ئالما

 مۇشۇ دهل نىيوتۇن بىراق. كهتمهيدۇ قىلىپ دىققهت بۇنىڭغا كىشىلهر نۇرغۇنلىغان ھادىسه،

 ھور قاينىغاندا سۇ. بايقىغان قانۇنىنى كۈچى تارتىشىش ئالهملىك سهۋهبلىك قىزىقىش ھادىسىگه

 بىراق ھادىسه، كۆرۈلىدىغان دائىم تۇرمۇشتىكى بۇمۇ كۆتۈرۈلىدۇ، يۇقىرىغا كۆتۈرۈپ تۇۋىقىنى قازان

 قىلغان، ئىجاد ماشىنىسىنى پار ئاخىرىدا تۇغۇلۇپ قىزىقىش نىسبهتهن بۇنىڭغا نوكماندا گىليهلىكئهن

 .قوزغالغان ئىنقىالبى سانائهت سۈردىغان ئىلگىرى مهدهنىيىتىنى ئىنسانىيهت ئارقىلىق بۇ
 .شۇنداق بولۇشمۇ باي تېپىپ پۇل مۇھتاج، قېلىشقا ھهيران قىزىقىش، بايقاشمۇ پهندىكى ئىلىم

 قىزىقىشى كۈچلۈك  شېۋ. جورج قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ئېقىمى ئېلېكتىر شېۋ ئامېرىكا

 ىـتـىـايـاھـن الـدهرھ  ا،ـسـولـب ىـچـهكـچۈشهنم ئىشنى بىرهر ئۇ ئهگهر. بارئادهم

 .قىلىدۇ تهتقىق بۇيىچه ھېسىياتى قىزىقىش »بايقايدىغان تهكتىدىن– تېگى« كۈچلۈك
 كېچىكىپ سائهت بهش پويىز. بولىدۇ چىقماقچى كاماندىروپكىغا رۇپئولتۇ پويىزغا ئۇ قېتىم بىر

 پويىزنىڭ خادىمىدىن پويىز ئاغرىنىپ، بهسته – بهس يولۇچىالر نۇرغۇنلىغان سهۋهبلىك، قالغانلىق

 بىلهن پويىز بىر يهنه يولدا يېرىم پويىز«: چۈشهندۈرۈپ خادىمى پويىز. سورايدۇ سهۋهبىنى كېچىكىش

 يولۇچىالر. دهيدۇ» .چىققان كېلىپ توسۇلۇشى قاتناشنىڭ بىلهن شۇنىڭ كهتكهن، سوقۇلۇپ

 جىددىيلهشمهپتۇ، ئازراقمۇ شېۋ. جورج.بوپتۇ ئولتۇرماقچى ماشىنىغا كىيىن بولغاندىن ئاغرىنىپ

 »كېتىپتۇ؟ سوقۇلۇپ نېمىشقا پويىز«: سوراپتۇ باشلىقىدىن بېكهت بېرىپ ئۇ تۈرتكىسىده قىزىقىشنىڭ

 شېۋ. جورج. باشلىقى بېكهت دهپتۇ» .يوقىتىپتۇ كونتروللۇقىنى ىتورمۇز پويىزنىڭ«

 قايتا »يوقىتىدۇ؟ كونتروللۇقىنى تورمۇزالنغاندا پويىز نېمىشقا«: سوراپتۇ داۋاملىق قانائهتلهنمهستىن
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 يوقىتىشنىڭ كونتروللۇقىنى تورمۇزالنغاندا پويىز ئاخىرى شېۋ. جورج ئارقىلىق سوراش قايتا–

 قېتىم ھهر بولۇپ، سهپلهنگهن تورمۇز ئايرىم – ئايرىم ۋاگونغا ھهربىر ئهسلىده. تۇچۈشىنىپ سهۋهبىنى

 ئاستا پويىز شۇندىال ئىكهن، الزىم تارتىش تهڭال تورمۇزنى ۋاگوندىكى ھهربىر ۋاقىتتا توختىغان پويىز

 ربىرھه بولمىغاچقا، ئوخشاش ئىنكاسى تارتقۇچىالرنىڭ تورمۇز ھالبۇكى. توختىيااليدىكهن ئاستا –

 ۋاگون بىلهن ۋاگون بىلهن شۇنىڭ ئىكهن، ئهمهس مۇمكىن تارتىش تهڭال تورمۇزنى ۋاگوندىكى

 كهلتۈرۈپ سوقۇلۇشىنى پويىزنىڭ قاتار ئىككى بولغاندا ئېغىر بېرىپ، يۈز ئارلىقىداسوقۇلۇش

 .چىقىرىدىكهن
 پويىزنىڭ ئهگهر: قاراپتۇ شۇنداق ئارقىلىق ئويلىنىش قايتا – قايتا قارىتا ئىشقا بۇ شېۋ. جورج

 پۇل ئۆزىمۇ بولىدۇ، ئازايىتقىلى ۋهقهلىرىنى سوقۇلۇش پويىز ئۇنداقتا ياخشىالنسا، سىستېمىسى تورمۇز

 .ئېرىشهلهيدۇ پۇرسىتىگه تېپىش
 شېۋ. جورج ئارقىلىق، قىلىش مۇھاكىمه قايتا – قايتا بىلهن خادىملىرى پويىز ۋه مۇتهخهسسىس

 ئۇ. چىقىپتۇ ئويالپ ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل مهسىلىسىنى لۇشبو تهس تورمۇزالش پويىزنى ئاخىرى

 ئۈسكۈنه بۇ ئورنىتىپ، ئۈسكۈنىسىنى تورمۇزالش كهلتۈرۈلگهن بىرلىككه بۆلۈمچىسىگه شوپۇر پويىزنىڭ

 ئهمهلىيهتته بۇنى. دهسسىتىپتۇ ئورنىغا تورمۇزالشنىڭ ئارقىلىق ئادهم تورمۇزالشنى ئارقىلىق

 ھهممىسى پويىزالرنىڭ ئامېرىكىدىكى ئاخىرىدا بولۇپ، ياخشى ناھايىتى ئۈنۈمى كىيىن قولالنغاندىن

 .قوللىنىپتۇ سىستېمىسىنى تورمۇز قىلغان كهشىپ شېۋ. جورج
 بىلهن نهتىجه قېتىمقى بۇ ھهرگىزمۇ ئىزدىنىشى بولغان سىستېمىسىغا تورمۇز شېۋنىڭ.جورج

 قىلىنغان،ئىقتىدارى كۈچ ندۈرگۈچھهركهتله بېسىمى ھاۋا ئۇ ئۆتمهستىن، ئوزۇن. قالماپتۇ توختاپ

 پهقهت بۇنىڭدا. چىقىپتۇ قىلىپ تهتقىق ئۈسكۈنىسىنى تورمۇز بېسىمى ھاۋا بولغان ياخشى تېخىمۇ

 ھاۋا. بوالتتى توختاتقىلى ئاسانال ناھايىتى پويىزنى قويسا، بېسىپ بىرال كونۇپكىسىنى ئېغىزى ھاۋا

 ھهمده قالغان، بولۇپ بىرى هشپىياتالرنىڭك ئۇلۇغ ئهسىردىكى– 19 ئۈسكۈنىسى تورمۇز بېسىمى

 ئېقىمى ئېلېكتىر شېۋ ئۇنىڭ كهشپىيات بۇ. ئايالنغان كهشپىياتىغا پهخىرلىنىدىغان ئهڭ شېۋنىڭ. جورج
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 .كهلگهن ئېلىپ ئۈنۈم ئىقتىسادىي زور ناھايىتى ئۈچۈن شىركىتى
 .كهلگهن ھهۋىسىدىن ۋه قىزىقىش ئۇنىڭ ھهممىسى بۇنىڭ
 بايلىق ۋاقىتتا قىسقا ئهڭ بهردىكى، ئېيتىپ شۇنى بىزگه گۈزهشتىسىسهر شېۋنىڭ.  جورج

 قارىتا ئىشقا ھهرقانداق. كىشىلهردۇر كۈچلۈك ناھايىتى قىزىقىشى دهل كىشىلهر تاپااليدىغان يولىنى

 نامراتالر دهل كىشىلهر قالغان تۇرۇپ تهپهككۇرىدا ئادهتلهنگهن قىلمايدىغان،ئۆزىنىڭ تهۋهككۈل

 داۋاملىق تۇتالمىغاچقا پۇرسىتىنى بايلىق كېتىدىغان ئۆتۈپ ئاچقۇچه – يۇمۇپ زنىئۇالركۆ بولۇپ،

 .كهچۈرىدۇ تۇرمۇش نامرات
 ناھايىتى خىزمهتته ئۇ گهرچه قىپتۇ، خىزمهت يىل نهچچه 10 ئۈچۈن پومشىچىك بىريىللىقچى

 ئادهم سكىئه پومشىچىكمۇ. ئۆتىدىكهن ئىچىده غۇربهتچىلىك بويى يىل بىراق بولسىمۇ، تىرىشقان

 قىلىشنى ياردهم ئۆزگهرتىشىگه ھالىتىنى ئۆز ئۇنىڭ قىلىپ ھېسداشلىق ئۇنىڭغا ئىدى، ئهمهس

 بېرىپتۇ، تهكلىپىنى قۇرۇش بىرتۈگمهن ئېغىزىغا كهنت ئۇنىڭغا پومشىچىك بىلهن شۇنىڭ. ئوياليىتتى

 .بوپتۇ تهمىنلمهكچى بىلهن دهسمايه ئۇنى ھهمده
 ياخشى ناھايىتى ئۆزگهرتىدىغان ھالىتىنى ھازىرقى ىنىڭيىللىقچ بۇنى ئهسلىده پومشىچىك

 ھهيران پومشىچىكنى ھالبۇكى. ئىكهن قارىغان دهپ قوشۇلىدۇ چوقۇم ئۇنى ئويالپ، دهپ پۇرسهت

 ئۈچۈن پومشىچىك قارىشىچه، يىللىقچىنىڭ. قىپتۇ رهت تهكلىپىنى ئۇنىڭ يىللىقچى قالدۇرغىنى،

 ئهگهر. ئىدى ئىگه كاپالهتكه يهنىال تۇرمۇشى ۇ،بولسىم جاپالىق گهرچه قىلغاندا خىزمهت

 ئۆزى ياساقالرنى – ئالۋان ھهريىللىق قۇرسا، تۈگمهن ئېغىزىغا كهنت ئويلىغىنىدهك پومشىچىكنىڭ

 .ئىدى الزىم تۆلىشى
 ئىشنى ئاۋۋالقى قىلىپ، رهت پۈتۈنلهي كۆڭلىنى ياخشى پومشىچىكنىڭ يىللىقچى ئاخىرىدا

 .ئۆتكۈزۈپتۇ ئىچىده غۇربهتچىلىك داۋاملىق تۇرمۇشىنى قىلىپ
 شىجائهتنى ۋه قىزغىنلىق تىگىشلىك بولۇشقا ئادهمده نامرات بۇ غۇربهتچىلىك مهزگىللىك ئوزۇن

 ئادهتلهنگهن ئۆزىنىڭ پهقهت قورقۇپ، ئېلىشتىن ئۈستىگه خهتهرنى بارلىق نامراتالر. ئىدى يوقاتقان
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 خهتهرلهر ھهرخىل بولىدىكهن، ھاياتال ئادهم هئهمهلىيهتت. قارايدۇ مهسىلىلهرگه بۇيىچه تهپهككۇرى

 بولۇپ ئىشالر قالىدىغان بولۇپ قاقسهنهم بهزىده تېپىشتىمۇ پۇل يارىتىپ ئىگىلىك تۇرىدۇ، بولۇپ

 ئۆزىمىزنى يامغۇرالردىن – قار تهبىئهتتىكى ياشىساقمۇ، ئۆيده كهپه ئۆمۈر بىر ھالبۇكى تۇرىدۇ،

 .قاچۇرالمايمىز
 سائهت قوڭغۇراق پۇرژىنىلىق ئۆزىنىڭ قارىشىچه، خىزمهتچىلهرنىڭ لىغاننۇرغۇن شهھهرلهرىدىكى

 قېلىش ئاچ قالسا بولىدۇ،توختاپال مېڭىشقىال توختىماستىن پهقهت يوق، پهرقى ھېچقانداق بىلهن

 بۇ قىاللمايدۇ، جۈرئهت قېلىشقىمۇ ئاغرىپ ھهتتا سېتىۋېلىشقا، ئۆي قىلىشقا، توي ئۇالر بار، خهۋپى

 ھېچنىمه خهتىرى تېپىشنىڭ پۇل يارىتىپ ئىگىلىك سېلىشتۇرغاندا، ئهھۋالغا ىدىيىلىكتراگ خىلدىكى

 .ئهمهس
 توسالغۇ، چوڭ ئهڭ بولۇشىدىكى بايالردىن ئۇالرنىڭ دهل تهپهككۇرى ئادهتلهنگهن نامراتالرنىڭ

 ۆزىنىئ ئارقىلىق خۇشاللىقالر كىچىك قىسىم بىر تۇرمۇشتىكى تۇرسىال، ئوزۇن نامراتلىقتا ئادهم بىر

 مهلۇم ئهگهر ئىچىدۇ، ئۇماچ ئۇ يىسه گۆش باشقىالر.قالىدۇ ئادهتلىنىپ گۆللهشكه ئۆزىنى بهزلهشكه،

 ئارتۇق بولغاندىنمۇ پادىشاھ ئۇ قالسا قوشۇلۇپ شېكهر قىزىل بىرقوشۇق ئۇمىچىغا ئۇنىڭ كۈنى بىر

 .چۆمۈلىدۇ خۇشاللىققا
 ئوخشىمايدىغىنى، مراتالرغانا قالغان بوغۇلۇپ تهپهككۇرىغا ئادهتلهنگهن ئۆزىنىڭ

 چوڭ« نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بويۇنتۇرۇقىدىن تهپهككۇرنىڭ ئادهتلهنگهن بايالرباشلىنىشتىال

 نۆلدىن ئىشالرنى بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان. چىقىدۇ غا »تاختىسى سهكرهش« بايلىقنىڭ »سهكرهپ

 ھهر ئۇالر سهۋهب، لىشىدىكىچىقىرا ۋۇجۇدقا ئىشالرنى چوڭ ئارقىلىق ئىشالر كىچىك باشلىيالىشى،

 .ساقاليدۇ ھهۋهسنى ۋه قىزىقىش ئۆزىدىكى دائىم
 قىزىقىش ئوخشاش بايالرغا ئۇنداقتا بولسا، ئۆزگهرتمهكچى ھالىتىنى نامرات ئۆزىنىڭ نامراتالر

 كارخانىچىالرغا يۈزلىگهن نهچچه ئىلگىرى پىسخولوگ ئامېرىكىلىق. كېرهك ساقلىشى ھهۋهسلىرىنى–

 بارلىقىنى قىزىقىشنىڭ كۈچلۈك ھهممىسىده كارخانىچىالرنىڭ بۇ بېرىپ، ئېلىپ رۈشتهكشۈ قارىتا
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 ئهڭ ھهمده چۈشىنىشنى، تهرىپىنى ھهممه ئىشالرنىڭ قىلىشنى، تهپهككۇر مۇستهقىل ئۇالر. بايقىغان

 .كۆرىدۇ ياخشى قوللىنىشنى ھهركهت پهيتته مۇۋاپىق
 بولماقچى باي سىز ئهگهر قورال، ئۈنۈملۈك بولۇشتىكى باي تېپىپ پۇل بولسا قىزىقىش

 ئىشقا ھهرقانداق بولغان مۇمكىنچىلىكى ئۆزگهرتىش تهغدىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ سىز بولسىڭىز،ئۇنداقتا

 !كېرهك ساقلىشىڭىز قىزىقىشىڭىزنى قارىتا

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 كهلمىگهن، نياغادۇ چىشلهپ ئالتۇن ئاغزىدا ھهرگىزمۇ كىشىلهر ئاشۇ قازانغان مۇۋهپپهقىيهت

. ئهمهس ياخشى ئانچه تۇرمۇشى ۋاقتىدىكى كىچىك نۇرغۇنلىرىنىڭ ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ئهكسىچه

 بولغان، ئىشچى باال شاگرىت، پۈتتۈرۈپال سهۋهبلىك،باشالنغۇچنى نامراتلىقى ئائىلىسىنىڭ بهزىلىرى

 ئۆزىنىڭ ئۇالر. بولۇش هئىگ قىزىقىشقا كۈچلۈك- بولسىمۇ بار،ئۇ ئورتاقلىق بىر ئۇالردا ھالبۇكى

 بولۇپ سهردارالردىن ساھهدىكى مهلۇم ئاخىرىدا ئۆتۈپ، چاپقۇنالردىن– بوران ئارقىلىق قىزىقىشى

 .چىققان يىتىشىپ
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 سېلىشقا مهبلهغ بايالر تاپىدۇ، پۇل تىكىپ جان نامراتالر
 كېلىدۇ ماھىر

 :بار ھېكايه بىرھېكىمهتلىك مۇنداق
 بېقىش سىناپ ئىقتىدارىنى باشقۇرۇش ئىقتىساد ئوغلىنىڭ ئۈچ ئۇ بولۇپ، باي بىركاتتا ئىلگىرى

 بالىلىرىغا بۇكىشى. بېرىپتۇ بۆلۈپ تهڭدىن ئۇالرغا قىسىمىنى بىر مۈلكىدىن – مال ئۆزىنىڭ ئۈچۈن،

 ئاسىرىشىنى، مۈلكىنى – مال ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرغا ۋاقىتتا، بىر بىلهن بېرىش بۆلۈپ مۈلۈكنى – مال

 مۈلۈكنى – مال ئۇالرنىڭ كىيىن بىريىلدىن الزىملىقىنى، كۆپهيتىشى رۇپباشقۇ ياخشى ھهمده

 .ئېيتىپتۇ كۆردىغانلىقىنى قىلىدىغانلىقىنى تهرهپ بىر قانداق
 بۇ ئوتتۇرانچىسى ساپتۇ؛ مهبلهغ ئىشالرغا خىل ھهر كىيىن ئالغاندىن پۇلنى بۇ ئوغۇل چوڭ

 ئوغۇل كهنجى بوپتۇ؛ ساتماقچى ىرىپچىق ئىشلهپ تاۋار سېتىۋېلىپ، ماتېرىيال خام پۇلالرغا

 ئاستىغا دهرهخنىڭ پۇلالرنى بهرگهن دادىسى ئۈچۈن، بولۇشى بىخهتهر قاچۇرۇپ ئۆزىنى خهتهردىن

 .قويۇپتۇ كۆمۈپ
 پۇللىرىنى ئۇالرنىڭ چاقىرىپ، يېنىغا ئوغلىنى ئۈچ باي كېتىپتۇ، ئۆتۈپ تىزال ناھايىتى يىل بىر

 چوڭ ئىشلهتكهن سېلىشقا مهبلهغ پۇللىرىنى. بوپتۇ هكچىكۆرم نهتىجىسىنى ئېرىشكهن ئىشلىتىپ

 پۇلنىڭ بهرگهن دادىسى پۇلى ئوغۇلنىڭ ئوتتۇرانچى ئىشلهتكهن سېتىۋېلىشقا ئهشيا خام ۋه ئوغۇل

 .بوپتۇ رازى ناھايىتى بۇنىڭدىن دادىسى بولۇپ، كۆپهيگهن ھهسسه بىر يهنه ئۈستىگه
 قويۇپ ئالدىغا دادىسىنىڭ پۇلنى بولمىغان ئۆزگىرىش ھېچقانداق ئوغۇل كهنجى ۋاقىتتا بۇ

 ئۇنى ئۈچۈن،مهن ئېلىش ئالدىنى كېتىشىنىڭ بولۇپ زىيان ئىشلىتىلىپ پۇلنىڭ بۇ«: چۈشهندۈرۈپتۇ

 ساقمۇ بۇيىچه ھالىتى ئهسلىدىكى پۇلالر بۇ ھازىر مانا قويدۇم، يوشۇرۇپ جايغا بىخهتهر بىر ئاتايىتهن

 ناھايىتى ئاڭالپ چۈشهندۈرۈشىنى ئوغۇلنىڭ كهنجى ايب» .تۇرۇپتۇ ئالدىڭىزدا سىزنىڭ ساق –

 ئۇنى بىلمهسلىك پايدىلىنىشنى مۈلۈكتىن –مال«: ئاغرىنىپ ئوغۇلدىن كهنجى ده، – ئاچچىقلىنىپتۇ
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 .دهپتۇ» .باراۋهر قىلغانغا ئىسراپ
 نهتىجىنى ئوخشىمىغان ئۇسۇلى قىلىش تهرهپ بىر ئوخشىمىغان نىسبهتهن پۇلغا ئوخشاش

 پۇلالرنى بهرگهن دادىسى ئوغۇل ئوتتۇرانچى بىلهن ئوغۇل چوڭ ھېكايىدىكى. قارغانچى كهلتۈرۈپ

 تارتىپ زىيان ئىشلىتىلىپ پۇلالرنىڭ ئوغۇل كهنجى ئهمما. تاپقان پۇل كۆپ تېخىمۇ سېلىپ مهبلهغ

 ئهسلىدىكى پۇلالر بهرگهن دادىسى كىيىن يىلدىن بىر قويغان، يوشۇرۇپ پۇلنى قورقۇپ كېتىشىدىن

 .ئېرىشهلمىگهن بايلىققا كۆپ تېخىمۇ ئۆزگهرمهي دىنھالىتى
 نامراتلىقتىن بىراق بار، مۇمكىنچىلىكى ئهلۋهتته ئهندىشىسىنىڭ بۇخىل ئوغۇلنىڭ كهنجى

 چوقۇم بولساق،بىزده چهكمهكچى ئىشىكىنى بايلىق بالدۇرراق يولىدا قوغلىشىش بايلىقنى قۇتۇلۇپ

 بولۇشتىن باي ساقالپ پۇلنى پهقهت. الزىم ولۇشىب ئېڭى سېلىش مهبلهغ ۋه روھى تهۋهككۇلچىلىك

 قورقۇش بولغان سېلىشقا كېچىپ،مهبلهغ ۋاز قارىشىدىن باشقۇرۇش ئىقتىساد بولغان خاتا ئىبارهت

 .بار ئۈمىد كهلتۈرۈشتىن قولغا غهلبىنى رىقابىتىده بايلىق ئاندىن يهڭگهندىال، پىسخىكىسىنى
 نامراتالرنىڭ. پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر قىمۇئوخشىماسلى قارىشىنىڭ باشقۇرۇش ئىقتىساد

 قىسىپ بايلىق نىسبهتهن ئۇالرغا كۆرىدۇ، ياخشى ساقالشنى – يىغىپ بولسىال پۇل ئازراق قولىدا

 قارىشى – كۆز باشقۇرۇش ئىقتىساد بايالرنىڭ. كېلىدۇ قولغا ئارقىلىق جۇغالش قىسىپ يهپ،

 بايلىقنى چهكلىك پهقهت قىاللمايدىغانلىقىنى، باي زىنىئۆ ساقالشنىڭ پۇلنى ئۇالر ئوخشىمايدۇ،

 بولىدىغانلىقىنى كۆپهيتكىلى مۈلكىنى – مال ئۆزىنىڭ ئاندىن ئىشلهتكهندىال، سېلىشقا مهبلهغ

 .بىلىدۇ
 ئهمهس، بېيىغان ئارقىلىق ساقالش پۇلنى بىرىمۇ بايالرنىڭ بولغان ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 شهكلى ساقالش پۇل ياخشى ئهڭ سېلىش مهبلهغ بولمايدۇ، تاپقىلى پۇل دومىالتمىغاندا ئۇالرپۇلنى

 داڭلىق ئامېرىكىلىق.ماڭىدۇ يولىدا »بولۇش باي سېلىپ مهبلهغ« ئىزچىل ئۇالر شۇڭا. قارايدۇ دهپ

 .باي ماھىر سېلىشقا مهبلهغ بولسا مورگېن پېرفىت،. جون بانكىر
 دۇنياغا ئائىلىسىده سودىگهر اڭلىقد بىر ئامېرىكىدىكى يىلى – 1837 مورگېن پېرفىت،.جون
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 . قىلغان نامايهن تاالنتىنى تىجارهتتىكى ئۆزىنىڭ ۋاقتىدىال كىچىك ناھايىتى ئۇ كهلگهن،
 مال كۇباغا ئۇ قېتىم بىر. قىلغان پراكتىكا كىرىپ سارىيىغا سودا دېنكىن ئۇ يىلى،– 1857

 ئۇنىڭ ئادهم ناتونۇش بىر چاغدا، نتوختىغا ئورلىئاندا يېڭى كېمه بولىدۇ، بارماقچى سېتىۋالغىلى

 ئارقىلىق سۆھبهتلىشىش. سورايدۇ دهپ »سېتىۋاالمسىز؟ قهھۋه سىز ئهپهندىم،«: كېلىپ ئالدىغا

 توشۇيدىغان قهھۋه قاتنايدىغان ئوتتۇرىسىدا ئامېرىكا بىلهن بىرازىليه ئادهمنىڭ بۇ مورگېن

 ئېلىپ قهھۋهنى بىرپاراخوت بىلهن ھاۋاله بىرازىليهدىن ئىكهنلىكىنى؛ كاپىتانى پاراخوتنىڭ

 كاپىتان. بىلىپتۇ كهتكهنلىكىنى بولۇپ ۋهيران سودىگهرنىڭ ئامېرىكىلىق قايتىۋاتقاندا،

 بۇ كېلىدىغان توننا مىڭ نهچچه. بولىۋاتاتتى ساتماقچى ئۆزى قهھۋهلهرنى ئامالسىزلىقتىن

 بېرىشنى ېتىپس باھادا يېرىم كاپىتان ئۈچۈن، چىقىرىش قولدىن تىزراق قهھۋهلهرنى

 .ئېيتىپتۇ خااليدىغانلىقىنى
 پۇرسهت ياخشى تاپىدىغان پۇل بۇنىڭ كىيىن، ئويالنغاندىن چوڭقۇر كۆرۈپ مالنى مورگېن

 توننا مىڭ نهچچه سېلىپ، مهبلهغ سودىغا بۇ دهرھال بىلهن شۇنىڭ قىپتۇ، ھېس ئىكهنلىكىنى

 ئېلېكتىر سارىيىغا سودا دېنكىن ىنىقارار بۇ ئۇ ئارقىدىنال. قىپتۇ قارار سېتىۋېلىشنى قهھۋهنى

 تېلېگرامما جاۋاب سارىيى سودا دېنكىن ئۆتمهستىن ئوزۇن. ئۇختۇرۇپتۇ ئارقىلىق تېلېگراممىسى

 سودىنى بۇ ئۇنىڭ ھهمده ئاغرىنىپتۇ، ھهركىتىدىن قىلغان بېشىمچىلىق ئۆز مورگېننىڭ قايتۇرۇپ

 ياخشىراق ئۇنى كىيىن، لىغاندىنئاڭ بۇخهۋهرنى دوستىمۇ مورگېننىڭ. چهكلهپتۇ قىلىشىنى

 .ئاگاھالندۇرۇپتۇ قىلىشقا ئىش ئهستايىدىل ئويلىنىشقا،
 سودىنى بۇ تايىنىپ كۈچىگه قىلىش ھۆكۈم ۋه تۇيغۇسى بىۋاسته ئۆزىنىڭ ھالبۇكى،مورگېن

 ئۆتمهستىن ئوزۇن. سېتىۋاپتۇ قهھۋهلهرنى بۇ سوراپ قهرز دادىسىدىن ده، – قىلىپتۇ قارار قىلىشنى

 تهمىنلهش تۆۋهنلهپ، مىقدارى چىقىرىلىش ئىشلهپ قهھۋهنىڭ سهۋهبلىك تېمپراتۇرا ليهدهبرازى

 بۇ مورگېنمۇ ئۆرلهپتۇ، يۇقىرى ھهسسه ئۈچ – ئىككى باھاسىمۇ قهھۋهنىڭ قاندۇرالماپتۇ، تهلهپنى

 .بولۇپتۇ رازى ناھايىتى ھهركىتىدىن سېلىش مهبلهغ ئۇنىڭ دادىسى. تېپىپتۇ پۇل نۇرغۇن  پۇرسهتته
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 كهسپىگه ئالتۇن تهۋهككۈلچى، تاالنتلىق تۇغما بىر ئۇ ماھىر، ناھايىتى سېلىشقا مهبلهغ مورگېن

 بايلىقىنى سېلىپ مهبلهغ قورالالرغا ئىشلىتىدىغان ھهربىيلهر تاپقان؛ پۇل نۇرغۇن سېلىپ مهبلهغ

 بۇنىڭدىن ئېلىپ، كۆتۈره زايومىنى قهرزى ئۇرۇش پۈتكۈل ھۆكۈمهتنىڭ يهنه ئۇ كۆپهيتكهن؛ تېخىمۇ

 .ئېرىشكهن پايدىغا نۇرغۇن
 ئۈنۈملۈك بولۇشتىكى باي سېلىشنىڭ مهبلهغ بىز سهرگۈزهشتىلىرىدىن مورگېننىڭ پېرفىت،.جون

 ئاۋازالرغا قارشى مورگېن بولغاچقا، ماھىر سېلىشقا مهبلهغ دهل. كۆرۈۋاالاليمىز ئىكهنلىكىنى ئۇسۇل

 تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى مورگېن بولغاچقا، ماھىر شقاسېلى مهبلهغ سېتىۋالغان؛ قهھۋه قىلماستىن پهرۋا

 داڭلىق دۇنياغا مورگېن بولغاچقا، ماھىر سېلىشقا مهبلهغ دهل ئېرىشكهن؛ بايلىققا كۆپ تېخىمۇ

 .ئايالنغان سالغۇچىغا مهبلهغ
 قويۇپ بانكىغا بولسىال پۇلى بىلىپ، تېپىشنىال پۇل تىكىپ جان مورگېن ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 ئۆزىنىڭ يهنه ئۇ ئېرىشهلهمدۇ؟ پايدىغا سېلىشتىن مهبلهغ ھهرخىل ئۇ ئۇنداقتا قويسا، الپساق ياكى

 داڭلىق دۇنياغا پۈتۈن يهنه ئۇ كۆپهيتهلهمدۇ؟ بارغانسىرى ئوخشاش توپىغا قار مۈلكىنى – مال

 ئايلىناالمتى؟ سالغۇچىغا مهبلهغ
 قالماستىن، بولمايال تاپقىلى ۇلپ كۆپ تېخىمۇ قويغاندا ساقالپ پۇلنى» .ياق« ئهلۋهتته جاۋاب

 پايدا مهنپىي كىشىلهر ساقاليدىغان پۇل. مۇمكىن كېتىشىمۇ چۈشۈپ قىممىتى پاخاللىشىپ پۇل ھهتتا

 ساقلىغانسىرى قانچه پۇلنى قارىغاچقا، سهل غا »قول بولمايدىغان كۆرگىلى« ئىبارهت نىسبىتىدىن

 خاراكتېردىكى بېكىنمه خىل بۇ ئهگهر. مايدۇبول ئاچقىلى گهپ تېپىشتىن پۇل نامراتلىشىدۇ، شۇنچه

 ئاخىرى ساقلىغاندا، پۇل تىكىپ جان داۋاملىق ئۆزگهرتمهستىن، قارىشىنى باشقۇرۇش ئىقتىساد

 .شهكىللهندۈرىدۇ ۋهزىيهتنى بولىدىغان »باي تېخىمۇ بايالر تېخىمۇنامرات، نامراتالر«
 مهبلهغ بايالرنىڭ ئاۋۋال دوستۇم، انبولغ بولماقچى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن، شۇنىڭ

 يىتىلدۈرۈشىمىز، ئېڭى مهبلهغ ۋه تىجارهت ئۆگىنىشىمىز، ئىقتىدارىنى باشقۇرۇش ئىقتىساد سېلىپ

 ئارقىلىق پۇل بولمايدۇ، بېكارقويۇشقا پۇلنى. كېرهك ئۆگىنىشىمىز ماھارهتلىرىنى باشقۇرۇش ئىقتىساد



 

    

 6 باپ تۆتىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر ىئهتىلىك،تهب قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 225

WWW.UYHQT.COM 

 .كېرهك شىمىزبىلى تېپىشنى پۇل كۆپ تېخىمۇ تېپىشنى، پۇل

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 كارى بىلهن سىز پۇلنىڭ باشقۇرمىسىڭىز، پۇلنى سىز«: دىيىلگهن شۇنداق تهمسىللهرده– ماقال

 ئۇالردا بولىدۇ، قارىشى باشقۇرۇش ئىقتىساد بولغان كۈچلۈك ناھايىتى ئادهتته بايالردا» .بولمايدۇ

 بهزى. ئويلىنىدۇ ئىشلىتىشنى تېپىشقا پۇل كۆپ مۇتېخى پۇلنى بۇ قىلىپ قانداق بولسىال پۇل

 قهرزى بانكا بهلكى ئهمهس، ئۆزىنىڭ پۇلالرھهرگىزمۇ بارلىق سالغان مهبلهغ بايالر ۋاقىتالردا،

. كهلگهن قويۇشىدىن ئامانهت پۇلنى نامراتالرنىڭ بولسا پۇلالر بانكىدىكى ئېرىشكهن، ئارقىلىق

 ياردهم بولۇشىغا باي باشقىالرنىڭ قىلغان، ياردهم ۋاستىلىك رغابايال نامراتالر ئېيتقاندا، مۇنداقچه

 بېشىغا ئۆزىنىڭ ئىشنىڭ بۇنداق ھېچكىممۇ. تۇرغان تىپىرالپ ئىچىده نامراتلىق يهنىال ئۆزى بېرىپ،

 !خالىمايدۇ،ئهلۋهتته قېلىشىنى كېلىپ
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 ئۆرلهيدىغاننى سېتىۋېلىپ، چۈشىدىغىنىنى باھاسى نامراتالر
 سېتىۋېلىپ، ئۆرلهيدىغاننى باھاسى ربايال ئالمايدۇ،

 ئالمايدۇ چۈشىدىغىنىنى

 باھاسى« مۇمكىن، بولۇشى پهيدا گۇمان ئوقۇرمهنلهرده نۇرغۇنلىغان كىيىن كۆرگهندىن ماۋزونى

 ئۆرلهيدىغاننى باھاسى« نېمه؟ دىگهن »ئالماسلىق ئۆرلهيدىغىنىنى سېتىۋېلىپ، چۈشىدىغىنىنى

 نېمه؟ يهنه دىگهن »لىقئالماس چۈشىدىغىنىنى سېتىۋېلىپ،
 ئۆرلهيدىغاننى باھاسى«. باقايلى چۈشىنىپ  ئۇقۇمنى جۈملىدىكى ئىككى بۇ بىز بىلهن ئالدى

 ئۆرلهيدىغاننى سېتىۋېلىپ، چۈشىدىغىنىنى باھاسى« ۋه »ئالماسلىق سېتىۋېلىپ،چۈشىدىغىنىنى

 ھالىتىنى خىكىلىقپىس ئوينايدىغانالرنىڭ پايچهك ھالدا كۆپىنچه جۈمله بۇ دىگهن »ئالماسلىق

 ۋه»ئۆرلهش« بۇرۇن، چۈشىنىشتىن كونكېرىت ئۇقۇمنى ئىككى بۇ ئىشلىتىلىدۇ، تهسۋىرلهشته

 بۇيهرده. الزىم ئايدىڭالشتۇرۋېلىشىمىز مهنىسىنى ئىككىسىنىڭ بۇ ئىبارهت تىن »چۈشۈش«

 نىباسقۇچ مهلۇم ئۆرلهۋاتقان باھا يهنى ھالهت، ھهركهتچان بولسا »ئۆرلهش« دېيىلىۋاتقان

 ئوخشاشال،. كۆرسهتمهيدۇ ئهھۋالنى كىيىنكى بولغاندىن ئۆرلهپ باھا ھهرگىزمۇ ئۇ كۆرسىتىدۇ،

 بولغاندىن چۈشۈپ باھا كۆرسىتىدۇ،ھهرگىزمۇ باسقۇچنى مهلۇم چۈشىۋاتقان باھا مۇ »چۈشۈش«

 ھهرگىزمۇ يۈزلىنىش، خىل بىر ئىپادىلهيدىغىنى ئىككىسىنىڭ بۇ. كۆرسهتمهيدۇ ئهھۋالنى كىيىنكى

 .ئهمهس نهتىجه
 بىز كىيىن چۈشىنىۋالغاندىن مهنىسىنى ئىككىسىنىڭ بۇ ئىبارهت تىن »چۈشۈش«ۋه »ئۆرلهش«

 چۈشىدىغىنىنى سېتىۋېلىپ، ئۆرلهيدىغاننى باھاسى« ئوينايدىغانالرنىڭ پاي

 پاي جهريانىدا ئۆرلهش پايچهك: باقايلى قىلىپ تهھلىل پىسخىكىسىنى»ئالماسلىق

 پاي پهقهت قىلىپ شۇنداق مۆلچهرلهيدۇ، ئۆرلهيدىغانلىقىنى داۋاملىق بۇنىڭ ئوينايدىغانالرئادهتته
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 پاينى كىيىن ئۆرلىگهندىن باھاسى پاينىڭ ئۆتۈپ ۋاقىت بۆلهك بىر سېتىۋالىدۇ، ئۆرلىسىال باھاسى

 پاي چاغدا، تۆۋهنلهۋاتقان باھاسى پاينىڭ ئهكسىچه،. ئالىدۇ پايدا پهرقتىن ئارلىقتىكى سېتىۋېتىپ

 قالىدۇ، ئامالسىز بهلگىلهشكه مۇقىملىشىدىغانلىقىنى باھاسىنىڭ پاي ۋاقىتتا قايسى دىغانالرئويناي

 باھاسىنىڭ پايچهك بولمايدىكهن، ئۇنداق. سېتىۋالمايدۇ پايچهك قىلىپ يىنىكلىك ئۈچۈن شۇنىڭ

 مهبلىغىنىمۇ سالغان ئۆزىنىڭ پاخاللىشىپ سۈرئهتته تىز بولسىال،پايچهك ئېغىر تۆۋهنلىشى

 .تارتىدۇ زىيان ئېغىر ده،– تۇرۋااللمايدۇقاي
 ئۆرلهيدىغاننى سېتىۋېلىپ، چۈشىدىغىنىنى باھاسى« بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 ئۆرلهيدىغاننى باھاسى« سېلىشتۇرغاندا، ھهركىتىگه سېلىش مهبلهغ تهك»ئالماسلىق

 مهبلهغ ئۈنۈملۈك خىل بىر مۇداپىئهلىنىشتىكى خهتهردىن بولسا »ئالماسلىق سېتىۋېلىپ،چۈشىدىغاننى

 .ھهركىتى سېلىش
 تهك »ئالماسلىق چۈشىدىغىنىنى سېتىۋېلىپ، ئۆرلهيدىغاننى باھاسى« ئوينايدىغانالرال پايچهك

 بۇ ھهركىتىمۇ سېلىش مهبلهغ ساھهدىكى باشقا قالماستىن، قىلىپال رىئايه پىرىنسىپقا ئاساسى بۇ

 باھاسى ئۆينىڭ قىلساق، مىسال سېتىشنى – ئېلىپ يئۆ. الزىم قىلىشى رىئايه قائىدىگه ئىقتىسادىي

 بۇ ئېيىتقاندىمۇ نىسبهتهن ئېھتىياجلىقالرغا ئۆزى سېتىۋالغاندا، ۋاقتىدا تۇرغان ھالىتىده »ئۆسۈش«

 ئۆسىدۇ؛ داۋاملىق يهنه باھاسى ئۆينىڭ چۈنكى بولىدۇ، بولغان ئهرزان ناھايىتى باھاسى ئۆينىڭ

 بوشلۇقى ئۆسۈش يهنه باھاسىدا ئۆينىڭ ئېيىتقاندا، نىسبهتهن هكىشىلهرگ ساتىدىغان – ئېلىپ ئۆي

 بۇيىچه قائىده ئوخشاش بار؛ مۇمكىنچىلىكى ئېلىش پايدا يهنه سېتىۋالغاندا بولغاچقا،ۋاقتىدا

 تۇرۇش ئۆزى سېتىۋالساق، ئۇنى تۇرۋاتقاندا ھالىتىده »چۈشۈش« باھاسى ئۆينىڭ ئېيىتساق،

 چۈنكى بولىدۇ، قىممهت ناھايىتى باھاسى ئۆينىڭ بۇ ىتقاندىمۇئېي نىسبهتهن بارالرغا ئېھتىياجى

 ئېيىتقاندىمۇ، نىسبهتهن كىشىلهرگه ساتىدىغان – ئېلىپ ئۆي چۈشىدۇ؛ داۋاملىق باھاسى ئۆينىڭ

 سېتىۋالغاندا بالدۇر ئۆينى بولغاچقا، بوشلۇقى چۈشۈش يهنه ئىچىده ۋاقىت قىسقا باھاسىدا ئۆينىڭ

 .تۇرۋالىدۇ تۇتۇپ مهبلهغنى ئۆيمۇ چۈنكى بولىدۇ، اقالنغانس خهتهردىن چوڭ ناھايىتى
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 باشقا ياكى سېتىۋېلىش ئالتۇن سېتىۋېلىش، ئۆي ئويناش، پايچهك مهيلى ئۈچۈن، شۇنىڭ

 يۈزلىنىشى تهرهققىيات بويسۇنۇش، قانۇنىيىتىگه بازار چوقۇم بولسۇن، ھهركىتى سېلىش مهبلهغ

 تىن »ئالماسلىق چۈشىدىغاننى سېتىۋېلىش، نىئۆرلهيدىغان باھاسى« كېرهك، مېڭىش بۇيىچه

 ئۆزىنىڭ يولىدا يارىتىش بايلىق ئاندىن قىلغاندىال، رىئايه پىرىنسىپىگه بۇ سېلىشنىڭ مهبلهغ ئىبارهت

 .بولىدۇ ئاشۇرغىلى ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق
 مهبلهغ خهتهرلىك« لېدىرى، باش شىركىتىنىڭ نىفىت غهرب ئامېرىكا ئاۋۋال بىز يهرده بۇ

 چۈشىنى بايلىق ئۆزىنىڭ ئۆرلهپ، يۇقىرى قىلىپ قانداق ھامنىڭ. يامېن ئالغان نام دهپ»سالغۇچى

 .باقايلى قاراپ ئاشۇرغانلىقىغا ئهمهلگه
. كهلگهن دۇنياغا ئائىلىسىده سودىگهر بىر شهھرىدىكى نىيويورك يىلى –1898 ھام. يامېن

 نهتىجىسى ھامنىڭ.يامېن ارقىسىدائ بېرىشى تهربىيه – تهلىم بىلهن سهۋرچانلىق دادىسىنىڭ

 مودىلى ئېلېكتىر،ئايروپىالن سىمسىز يهنه ۋاقىتلىرىدا سىرتقى دهرستىن بولۇپ، ياخشى ناھايىتى

 نۇتۇق پۈتتۈرۈش ئوقۇش ئوتتۇرامهكتهپتىكى تولۇق ھهمده ئۆگىنىۋالغان، قاتارلىقالرنى ياساش

 قاتارلىق كارنىگ روكفېللېر، ھام.يامېن ۋاقىتتا، ئهينى. ئېرىشكهن مېدالغا ئالتۇن مۇسابىقىسىده

 بولۇپ مهھلىيا سهرگۈزهشتىسىگه تۇرمۇش كارخانىچىلىرىنىڭ ئامېرىكا تىكلىگهن ئىگىلىك قول قۇرۇق

 مهكتهپته ئوتتۇرا تولۇق. ئىدى باشلىغان ئىزدهشنى ئاماللىرىنى تېپىشنىڭ پۇل بولۇپ، قالغان

 .توپلىغان ىنى »مهبلهغ چوڭ« تۇنجى ئۆزىنىڭ ھام.يامېن ۋاقتىدا، ياش 16ئوقۇۋاتقان
 سىنىپىدىكى تهييارلىق مېدىتسىنا يىللىق ئىككى ئۆزىنىڭ ھام.يامېن يىلى،– 1917

 ئىنتايىن كېلىپ، ئىنىستىتۇتىغا تىببى كولومبىيه بىلهن قىزغىنلىق ناھايىتى ئاساسىغاتايىنىپ،

 .ئايالنغان ئوقۇغۇچىسىغا مهكتهپنىڭ بۇ ھالدا پهخىرلهنگهن
 ئۆزىنىڭ ‹دادىسى خهتته.ئالىدۇ تاپشۇرۇپ خېتىنى پارچه بىر دادىسىنىڭ ھام.يامېن ۈنىك بىر

  قالغانلىقىنى؛ بېرىپ گىردابىغا بولۇش ۋهيران شىركىتىنىڭ ياساش دورا سالغان مهبلىغىنى پۈتكۈل

 ماجالى قاتۇرغىدهك باش ئىشلىرىغا شىركهتنىڭ بولمىغاچقا، ياخشى ساالمهتلىكى – تهن ئۆزىنىڭ
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 ئېلىپ ئۈستىگه ئۆز لېدىرلىقىنى باش شىركهتنىڭ بۇرۇن پۈتتۈرۈشتىن ئوقۇش شۇڭا المىغانلىقىنى،ق

 .ئىدى يازغان› ...قىلىدىغانلىقىنى ئۈمىد قۇتۇلدۇرۇشنى گىردابىدىن ھاالكهت شىركهتنى
 بۇنى بىلهن خۇشاللىق ناھايىتى ھام.يامېن قويغان قىلىپ تهييارلىق سىناققا بىرمهيدان بۇرۇنال

 ئۆتكۈزۋالغاندىن شىركهتنى. قىپتۇ تهييارلىق گه »جهڭ« قېتىملىق بۇ تىزال ناھايىتى قىلىپ، قوبۇل

 تىجارهت شىركهتنىڭ قارىتىپ،ئاۋۋال تىجارىتىگه شىركهتنىڭ زېھنىنى پۈتۈن ھام.يامېن كىيىن،

 شىركهت قالغان بېرىپ گىردابىغا ھاالكهت ئاخىرىدا قىپتۇ، ئىسالھ ئۇسۇلىنى سېتىش ۋه تهدبىرى

 .قاپتۇ ساقلىنىپ بولۇشتىن ۋهيران
 ئېھتىياجىنىڭ بولغان ھارىقىغا زهنجىۋىل جهنۇبنىڭ شىركهتلهر چوڭ نۇرغۇنلىغان ۋاقىتتا ئهينى

 ھهرخىل قارىتا بۇنىڭغا ئۇالر بولۇپ،  بولغان مۆلچهرلهپ ئاللىبۇرۇن يۈزلىنىشىنى ئېشىش

 تهڭشىگهن، باھانى بهزىلىرى جۇغلىسا، مال ىرىبهزىل: مهسىلهن ئىدى، بارغان ئېلىپ تهييارلىقالرنى

 خهۋهرنى بۇ ھام.يامېن. ئىدى سېتىۋېلىۋاتقان زهنجىۋىل يېڭى مىقداردا كۆپ بهزىلىرى يهنه

 ئۇ ئويلىغاندهك بېرىپتۇ، ئېلىپ تهكشۈرۈش تهپسىلىي بېرىپ جهنۇبقا دهرھال كىيىن، بىلگهندىن

 .ئىدى ئۆسۈۋاتقان باھاسى زهنجىۋىلنىڭ جايدىكى
 زهنجىۋىل ئامېرىكىغا قاتارلىق فىجى ھىندىستان، دهرھال ھام.يامېن قىلىپ، شۇنداق

 ئارقىلىق بۇ ھهم سېتىۋاپتۇ، زهنجىۋىل مىقداردا زور ئهۋهتىپ ئادهم دۆلهتلهرگه قىلىدىغان ئېكىسپورت

 تىجارىتى زهنجىۋىل مهخسۇس ھهتتاكى قىلىۋاپتۇ، مونوپول بازىرىنى زهنجىۋىل ئامېرىكىنىڭ

 .سېتىۋاپتۇ زهنجىۋىل قولىدىن ئۇنىڭ سودىگهرلهرمۇ چوڭ دىغانقىلى
 مهبلهغ تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« بۇ ھامنىڭ.يامېن

 ھهتتا ئىنىستىتۇتىدىكى، كولومبىيه ھهمده ئېرىشتۈرۈپتۇ، پايدىغا نۇرغۇن ئۇنى ھهركىتى سېلىش

 .قاپتۇ مىليونىربولۇپ ئوقۇۋاتقان مهكتهپته ئالىي ئامېرىكىدىكى پۈتكۈل
 چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« قاتار بىر ۋه قىلىش تىجارهت قويۇپ كۆڭۈل

 بايلىق ئۆزىنىڭ تىزال ناھايىتى ھام.يامېن ئارقىلىق ھهركىتى سېلىش مهبلهغ تهك»ئالماسلىق
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 .چىقىپتۇ قۇرۇپ ىنىئىمپىرىيىس بايلىق بولغان مهنسۇب ئۆزىگه ئاشۇرۇپ، ئهمهلگه چۈشىنى
 ھام.يامېن پهيىتته، ھالقىلىق قالغان بېرىپ گىردابىغا بولۇش ۋهيران شىركىتى ياساش دورا

 بولغان ئۈنۈملۈك ، ئىلمىي ئۇنىڭ. ئۆتكۈزۋالىدۇ شىركهتنى پۈتكۈل قىلىپ تهۋهككۈل خهتهرگه

 سېلىش لهغمهب تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« ۋه ئىسالھاتى

 قۇتۇلۇپ ھاالكهتتىن شىركهت قالغان بېرىپ گىردابىغا قېلىش تاقىلىپ ئارقىلىق، ھهركىتى

 نىشانىنى بايلىق مهزگىللىك ئوزۇن ئۆزىنىڭ ھاممۇ.يامېن ھهمده ئېرىشىدۇ، زورتهرهققىياتالرغا

 ھامنىڭ.ېنيام ىسهۋهب ئېرىشهلىشىدىك نهتىجىلهرگه زور شۇنچه يولىدا بايلىق. ئاشۇرىدۇ ئهمهلگه

 بىلهن چۈشهنگهنلىكى پىرىنسىپنى تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى«

 سېلىش مهبلهغ تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« دهل. مۇناسىۋهتلىك

 زور غايهت قىلىپ مونوپول بازىرىنى زهنجىۋىل ئامېرىكىنىڭ ھام.تۇرغاچقا،يامېن چىڭ ھهركىتىده

 مهبلهغ تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« دهل ئېرىشكهن؛ بايلىققا

 بايلىق بولغان تهۋه ئۆزىگه ئېرىشىپ ئۈستۈنلۈككه ھام.يامېن تۇرغاچقا، چىڭ ھهركىتىده سېلىش

 .چىققان قۇرۇپ ئىمپىرىيهسىنى
 »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، نىئۆرلىگهن باھاسى« ھام.يامېن ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 مهبلهغ تهك »ئالماسلىق ئۆرلىگهننى سېتىۋېلىش، چۈشكهننى باھاسى« قىلماي، رىئايه پىرىنسىپقا تهك

 ئېرىشهلهمتى؟ غهلبىگه يولىدا بايلىق يهنه ئۇ ئۇنداقتا بولسا، قولالنغان ھهركىتىنى سېلىش
 ».ياق« ئهلۋهتته جاۋابى

 نامراتالر ، يهنى: بهردى چۈشهندۈرۈپ پهرقىنى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل مىسال بۇ

 ئېلىپ، ئۆرلىگهننى باھاسى« بايالر »ئالمايدۇ، ئۆرلىگهننى سېتىۋېلىپ، چۈشكهننى باھاسى«

 ».ئالمايدۇ چۈشكهننى
 باھاسى« ئوخشاش ھامغا.يامېن تارىخىدا، چهتئهللهرنىڭ ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 پايچهك« ئهمهس، ئاز بايالر چۈشىنىدىغان پىرىنسىپىنى »ئالماسلىق چۈشكهننى ش،ئېلى ئۆرلىگهننى
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 چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« دهل سىتۇيهنئېن ياش ئالغان نام دهپ »پىرى

 .باي چۈشىنىدىغان يولىنى مهبلهغ تهك »ئالماسلىق
 ۋاستىچىسى پايچهك دىسىدا ئۇنىڭ كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده بىر ئادهتتىكى سىتۇيهنئېن

 .ئىدى قاتتىق ناھايىتى تهلىپى قويغان بولۇپ،سىتۇيهنئېنغا
 كۈندىلىك كوچىسى ۋال« ۋاقتىدىال كىچىك ناھايىتى سىتۇيهنئېن بىلهن تهسىرى دادىسىنىڭ

 كۆرۈشكه ژورنالالرنى – گېزىت تۈرىدىكى مالىيه قاتارلىق »ھهپتىلىكى سودا«،»گېزىتى

 قانىلىنى ئىقتىساد قويۇلىدىغان سائهت 24 ئامېرىكىنىڭ بىرلىكته بىلهن دادىسى باشلىغان،ھهمده

 بولۇپ،دائىم ھاسىل تونۇش بولغان پايچىكىگه سىتۇيهنئېنده باشالپال، ۋاقىتتىن شۇ. كۆرگهن

 ھهپتىده كىيىنكى:مهسىلهن بارغان، ئېلىپ مۆلچهرلهش نىسبهتهن چۈشۈشىگه – ئۆرلهش پايچهكنىڭ

 .قاتارلىقالر ئۆرلهيدۇ قايسىلىرى دۇ،چۈشى پايچهكلهر قايسى
 پهقهتال بهرمىگهن، ئهھمىيهت مۆلچهرىگه بولغان پايچهككه ئۇنىڭ ئائىلىدىكىلىرى دهسلىپىده

 بولغان ۋاستىچىسى پايچهك ئۇنىڭ ۋاقىتالردا كىيىنكى ئهمما. قارىغان دهپ ئويۇنى بالىنىڭ كىچىك

 .بايقىغان چىققانلىقىنى ئوخشاش بىلهن بازىرى پايچهك ھهمىشه مۆلچهرىنىڭ ئوغلىنىڭ دادىسى
 كۈنى – 19ئاينىڭ – 10 يىلى – 1987 قىزىقىشى ھهقىقىي بولغان پايچهككه سىتۇيهنئېننىڭ

 كۈنى، بۇ. باشالنغان كۈنىدىن ئاتالغان دهپ- »دۈشهنبه رهڭلىك قارا« تهرىپىدىن تاراتقۇالر –

 ياشقا 9 ئهمدىال بۇ ئۆرلىگهن، ىغانۇقت 508 سانى كۆرسهتكۈچ ئوتتۇرىچه سانائىتىنىڭ داۋجىس

 ئىشالرنى ئاالقىدار بىلهن پايچهك ئۇ بىلهن قالدۇرغان،شۇنىڭ ھهيران ناھايىتى سىتۇيهنئېننى كىرگهن

 .باشلىغان چۈشىنىشكه
 دائىم چىرماپ، كاللىسىنى ئۇنىڭ ئۇچۇرالر مۇناسىۋهتلىك بازىرىغا پايچهك باشالپ، شۇنىڭدىن

 ئۇالنما بازىرىدىكى پايچهك سىتۇيهنئېن. بولغان ئايلىنىدىغان ىنىبازارلىر پايچهك شۇجايدىكى

 كۈزهتكهن، تاختىنى كۆرسهتكۈچ ئهھۋال بازىرىدىكى پايچهك باشلىغان، ئۆگىنىشنى كومپيۇتېرنى

 ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ،مۇناسىۋهتلىك كىتابالرنى ئاالقىدار مهبلهغكه بېرىپ كۇتۇپخانىالرغا دائىم يهنه
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 تهسهۋۋۇر بولۇشىنى مىليادىر ئوخشاش باففىتقا.ۋورىن ئۆزىنىڭ سىتۇيهنئېن. ىغانباشل توپالشنى

 .قىلغان
 يول سېلىشىغا مهبلهغ بازىرىدا پايچهك ئۇنىڭ دادىسى ۋاقىتتا، كىرگهن ياشقا 14سىتۇيهنئېن

 يىتهكلىشى پىرىنسىپنىڭ تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى«. قويغان

 تهھلىل ئهستايىدىل يۈزلىنىشىنى تهرهققىيات پايچهكلهرنىڭ كۆپلىگهن سىتۇيهنئېن ىدا،ئارقىس

 ۋه ھېساباتى نىسبىتى، پايدا شىركهتنىڭ بولغان تهۋه پايالر بولغان مايىل ئۆزى ھهمده قىلغان،

 ،بارغان ئېلىپ تهھلىل تهرهپلىمه ھهر نىسبهتهن ئۇچۇرالرغا ئۇنىۋېرسال قاتارلىق نىسبىتى يىتىلىش

 دىتال يۇمشاق بىر بىلهن دهسمايه دوللىرى ئامېرىكا 700 بهرگهن مومىسى – بوۋا ئاخىرىدا

 114% باھاسى پاينىڭ بۇ كىيىن، ئايدىن ئۈچ قىسقىغىنه. سېتىۋالغان پېيىنى شىركىتىنىڭ

 .بولغان غهلبىلىك سېلىشى مهبلهغ تۇنجى ئۆرلهپ،سىتۇيهنئېننىڭ
 ئهگىشىپ، يىتىلىشىگه – پىشىپ ارغانسىرىب ماھارىتىنىڭ سېلىش پايچهككهمهبلهغ

 يۇقىرى بارغانسىرى نىسبىتىمۇ قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت مهبلىغىنىڭ بازىرىدىكى پاي سىتۇيهنئېننىڭ

 ھهمده تهشكىللىگهن، فوند ئورتاق بىر ياردىمىده دادىسىنىڭ سىتۇيهنئېن ۋاقتىدا ياش 15. ئۆرلىگهن

 كىتابتا، بۇ. تۈزگهن كىتابى چۈشهندۈرۈش بىر لىكمۇناسىۋهت فوندقا ئورتاق بىلهن قولى ئۆز

 ۋه تهننهرخى پاينىڭ بىر ھهر خهتىرى، ۋه ئىستىراتىگىيىسى مهبلىغى فوند ھالدا ئاددى سىتۇيهنئېن

 فوندىنىڭ مهبلهغ يېڭىچه بۇ ھهمده  چۈشهندۈرگهن قاتارلىقالرنى نىسبىتى پايدا مۆلچهرلهنگهن

 .ىغانئات دهپ »فوندى سىتۇيهنئېن« ئىسمىنى
 ھهمده جۇغلىغان، دوللىرى ئامېرىكا مىڭ 33 سىتۇيهنئېن ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن

 چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى«. سالغان مهبلهغ بازىرىغا پايچهك بىرقىسىمىنى بۇنىڭ

 دىن30% يىلى بىرىنچى سېلىپ مهبلهغ سىتۇيهنئېن يىتهكچىلىكىده، پىرىنسىپىنىڭ »ئالماسلىق

 .يۇقىرىلىغان تېخىمۇ كىيىن ئۇنىڭدىن ئېرىشكهن، نىسبىتىگه پايدا ئارتۇق
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 بۇنى ھهمده قىلغان، زىيارهت مهخسۇس سىتۇيهنئېننى »گېزىتى كۈندىلىك كوچىسى ۋال«

 پايچهك كوچىسىدىكى ۋال باھاسى بهرگهن ئىپادىسىگه سىتۇيهنئېننىڭ ئۇالرنىڭ. بهتكهباسقان باش

  باشلىغان، چىقىشقا نامى سىتۇيهنئېننىڭ ئارقىدىنال،. سالغان راسىمىگهسا سالغۇچىلىرىنى مهبلهغ

 سالغۇچىالر مهبلهغ پايچهككه نۇرغۇنلىغان باشلىغان، كېلىشكه خهت ۋه تېلفۇن ئۈزۈلمهي ئۇنىڭغا

 بىلهن شۇنىڭ قىلغان، ھاۋاله سېتىۋېلىشنى پاي ۋاكالىتهن ئۆزلىرىگه بىرىپ ئۇنىڭغا مهبلىغىنى

 مهبلهغ جايلىرىدىكى قايسى ھهر دۇنيانىڭ. يهتكهن دوللىرىغا ئامېرىكا مىليون بىر دىفون سىتۇيهنئېن

 دهرس ئۇنى ئارقىدىن – ئارقا شىركهتلىرى باشقۇرۇش مۈلۈك – مال شىركهتلىرى، باشقۇرۇش

 .قىلغان تهكلىپ بولۇشقا مهسلىھهتچى سۆزلهشكه،

 
 سهۋهب ئېرىشهلىشىدىكى نهتىجىلهرگه زور بۇنچىلىك بازىرىدا پايچهك سىتۇيهنئېننىڭ كىچىككىنه

 ۋه يۇقىرىلىقى سهزگۈرلۈكىنىڭ بازار چۈشهنگهنلىكى، مۇناسىۋىتىنى تهلهپ – تهمىنلهش ئۇنىڭ

 بىلهن تۇرغانلىقى چىڭ پىرىنسىپىدا »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى«

 بازىرىدا پايچهك تۇرىدىغان زگىرىپئۆ ۋاقىت ھهر سىتۇيهنئېن سهۋهبلىك مۇشۇ دهل. مۇناسىۋهتلىك

 چىقىرىدىغان، تهر چېكىسىدىن سالغۇچىالرنىڭ مهبلهغ كوچىسىدىكى ۋال ئىلگىرىلهپ، مۇقىم

 .ئايالنغان غا »پىرى پايچهك« تهرىپلىشىدىغان بهسته – بهس كۆپچىلىك

 
 ئۆرلىگهننى باھاسى« بىلهن »ئالماسلىق ئۆرلىگهننى سېتىۋېلىش، چۈشكهننى باھاسى«

 بولسىمۇ، ئالماشقان ئورنى خهتنىڭ ئىككى ئوتتۇرىسىدا نىڭ »ئالماسلىق چۈشكهننى تىۋېلىش،سې

 كهلگهن ئېلىپ ئۇالرنىڭ ھهركىتى، سېلىش مهبلهغ ئوخشىمايدىغان تۈپتىن بىرىگه – بىر ئۇالر بىراق

 اكىي »ئالماسلىق ئۆرلىگهننى سېتىۋېلىش، چۈشكهننى باھاسى«. ئوخشىمايدۇ تهبئىيال نهتىجىسىمۇ

 مهنىسىنى قائىدىنىڭ بۇ ئىبارهت تىن »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى«

 بايلىققىمۇ؟ ياكى ماڭامسىز قاراپ نامراتلىققا سىز:  بېقىڭ ئويالپ ئهمدى كېيىن چۈشهنگهندىن
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 .قىلىمىز ئۈمىد بېقىشىنى ئويلىنىپ ئوبدانراق دوستالرنىڭ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 چۈشكهننى باھاسى« ھهمىشه نامراتالر جهھهتته، تالالش شهكلىنى سېلىش مهبلهغ

 ئۆرلىگهننى باھاسى« بايالر بىراق تالاليدۇ، قارىغۇالرچه نى »ئالماسلىق سېتىۋېلىش،ئۆرلىگهننى

 قاچۇرۇشنى قانداق ئۆزىنى زىياندىن ئۇالر چۈنكى تالاليدۇ، نى »ئالماسلىق چۈشكهننى سېتىۋېلىش،

 ئىچىده ۋاقىت قىسقا ئۇالر بىراق بولمىسىمۇ، ئىقتىدارى كۆرۈش كهلگۈسىنى بايالردا گهرچه. ۇبىلىد

 سېتىۋېلىش، ئۆرلىگهننى باھاسى« ئۇالر شۇڭا كۆرهلهيدۇ، يۈزلىنىشنى تهرهققىيات مۇئهييهن

 قاچۇرۇشتهك زىياندىن قوللىنىپ،ئۆزىنى شهكلىنى سېلىش مهبلهغ تهك »ئالماسلىق چۈشكهننى

 .يىتىلدۈرىدۇ ئاڭنى ادىيئىقتىس
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 ئاۋارىچىلىقنى بايالر قورقىدۇ، ئاۋارىچىلىقتىن نامراتالر
 يوقىتااليدۇ

 ئاۋارىچىلىقالرغا نۇرغۇنلىغان جهزمهن ئهمهس، راۋان ھهرگىزمۇ سهپىرى قوغلىشىش بايلىقنى

. ئاۋارىچىلىقالر جهھهتتىكى ئىشهنچ ھهتتا مهھسۇالت، مهبلهغ،: مهسىلهن. گهپ ئۇچرايدىغان

 قانداق ئادهمنىڭ بىر يولۇققاندا ئاۋارىچىلىقالرغا بولغان مۇرهككهپ ناھايىتى قارىماققا بۇنداق

 .بهلگىلهيدۇ بولۇشىنى نامرات ياكى باي كهلگۈسىده ئادهمنىڭ بۇ يۈزلىنىشى پوزىتسىيهده
 .تااليدۇيوقى ئاۋارىچىلىقنى بايالر قورقىدۇ، ئاۋارىچىلىقتىن نامراتالر ئېيىتقاندا، قىلىپ ئاددى

 تهس، ناھايىتى ساقلىنىش ئاۋارىچىلىقالردىن ۋاقىتلىق تولغان، ئاۋارىچىلىقالرغا ھايات كىشىلىك

 بايالرنى توسالغۇالر ۋاقىتلىق بۇ. قىلىشتا مۇئامىله بىلهن پوزىتسىيه قانداق بۇنىڭغا مهسىله ھالقىلىق

: ئېيتىلغاندهك ماقالدا بىر خۇددى قورقۇتىدۇ، تېخىمۇ نامراتالرنى يىتىلدۈرىدۇ، پىشىپ تېخىمۇ

 .قهبرىسى پۇرسىتى،ئاجىزالرنىڭ كۈچلۈكلهرنىڭ ئاۋارىچىلىق
 پهقهت يۈزلىنىدۇ، ھالهتته ئاجىز ناھايىتى ھهمىشه ئۇچرىغاندا ئاۋارىچىلىققا نامراتالر

 ئهھۋالىنى قىلىپ ئىش بىرهر ئهزهلدىن ئاغرىنىدۇ، تهلهيسىزلىكىدىن ئۆزىنىڭ توختىماستىن

 ئاكتىپ بىلهن سوغۇققانلىق ئۇچرىغاندا ئاۋارىچىلىققا بايالر ئهمما. باقمايدۇ ئويالپ ئۆزگهرتىشنى

 كىيىن، قىلغاندىن تهرهپ بىر ئاۋارىچىلىقنى قېتىملىق ھهر قۇتۇلىدۇ، قىيىنچىلىقتىن قىلىپ تهپهككۇر

 .كۈچلىنىدۇ تېخىمۇ ئوخشاش سۇمۇرغقا تۆرهلگهن قايتا ئوتتىن خۇددى ئۇالر
 ئېچىش كۆڭۈل مۈلۈك، – ئۆي كهسىپلىرى ئۇنىڭ ماگناتى، سودا داڭلىق بىر ابولس چېپ.تاڭنا

 تۇرغان نۇريېغىپ ئۇنىڭ. بار مۈلكى – مال مىليارىد نهچچه چېتىلىپ، قاتارلىقالرغا سورۇنى ۋهقىمار

 ھالبۇكى. يوشۇرۇنغان ئېغىرمهغلۇبىيهتلهر ئىشلىرىدىكى زهربىلهر، ئېغىر ئۇچرىغان ئىلگىرى ئۇ چىرايىغا

 ئالغا بۇيىچه روھى پۈكمهيدىغان تىز مهڭگۈ ئۇ بىراق بولسىمۇ، كۆپ ئاۋارىچىلىقلىرى ئۇچرىغان

 .ئايالندۇرغان كۈچكه تۈرتكىلىك ئىلگىرىلهيدىغان ئالغا ئاۋارىچىلىقلىرىنى ئۇچرىغان ئىلگىرىلهپ،
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 ئهھۋالدا قىيىن كهسپى مۈلۈك – ئۆي ئامېرىكا بېشىدا، يىللىرىنىڭ – 90 ئهسىرنىڭ– 20

 ئازالپ پايدىمۇ ئالىدىغان پاخاللىشىپ مۈلۈكچىلىكىمۇ – ئۆي تاڭنانىڭ ئهگىشىپ بۇنىڭغا.قالغان

 ئويۇنىنى ئۇنىڭ كىشىلهر بارلىق. بوغۇلغان قهرزگه دوللىرى ئامېرىكا مىليارد ئون ئاخىرىدا كهتكهن،

 قاچۇرۇشنى ئۆزىنى ئاۋارىچىلىقتىن چوڭ بۇ ھهرگىزمۇ تاڭنا ساقالۋاتقاندا، بولۇپ كۆرمهكچى

 بىلهن ئاكتىپلىق كۆرۈشۈپ قىلىپ تهكلىپ بانكىالرنى قايسى ھهر ۋاقتىدا دهل ئۇ. ئويلىمىغان

 ئهگهر ھالدا ئوچۇق بانكىرالرغا ئۇ قويغان، ئوتتۇرىغا پىالنىنى قايتۇرۇش قهرز توڭلىتىپ مهبلهغنى

 ئۇ ئهگهر دىغانلىقىنى،كىلهلهي ئېلىپ پايدا زور ئۇالرغا قوللىسا،كهلگۈسىده ئۇنى داۋاملىق ئۇالر

 . ئېيتقان ئۇچرايدىغانلىقىنى زىيانغا كىشىلهرنىڭ بارلىق كهتسه بولۇپ ۋهيران
 بولۇپ ۋهيران ھهقىقهتهن تاڭنا ئۇالر ئىدى، بهرگهن قهرز سوممىلىق زور تاڭناغا بانكىرالر بۇ

 ئۇالر بىلهن شۇنىڭ.تۇيېتىپ تونۇپ قايتۇرۋااللمايدىغانلىقىنى پۇللىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ھالدا ئۇ كهتسه،

 توختىماستىن يىل بهش. قىپتۇ قوبۇل پىالنىنى كۆتۈرۋېتىش ئۆسۈمىنى قهرز قىسىم بىر تاڭنانىڭ

 كارخانىچىالرنىڭ قازانغان مۇۋهپپهقىيهت ئهڭ ئامېرىكىدىكى قېتىم بىر يهنه تاڭنا ئارقىلىق تىرىشىش

 .ئېرىشىپتۇ يدىغاپا كۆرۈنهرلىك بانكىالرمۇ چوڭ ھهرقايسى ئايلىنىپتۇ، بىرىگه
 تاللىغان،ئاخىرىدا يۈزلىنىشنى بىلهن جاسارهت تاڭنا كهلگهنده دۇچ ئاۋارىچىلىققا چوڭ ناھايىتى

 .ئايالندۇرغان كۈچكه ھهركهتلهندۈرگۈچ كۆتۈرىدىغان باش قايتا ئاۋارىچىلىقنى
 بولسۇن، چېكىنىش ئارقىغا ياكى قاچۇرۇش ئۆزىنى مهيلى كهلگهنده، يىتىپ ئاۋارىچىلىق

 ئاۋارىچىلىق ئاندىن قايتۇرغاندىال ئىنكاس ۋاقتىدا دهل پهقهت. ئۆزگهرتهلمهيدۇ بۇالرھېچنىمىنى

 .بولىدۇ ئېرىشكىلى غهلبىگه كېلىپ غالىپ ئۈستىدىن
 نىفىت ئهنگىليه ۋاقىتتىكى ئهينى ۋارتىس بېشىدا، يىللىرىنىڭ – 80 ئهسىرنىڭ– 20

 باقمىغان كۆرۈلۈپ ئىلگىرى شىركهت بۇ ىتتاۋاق شۇ بىراق ئايلىنىپتۇ، سهركىسىگه شىركىتىنىڭ

 كىرزىسى نىفىت قېتىملىق تۇنجى يىلى – 1973. ئىدى كهلگهن دۇچ ۋهزىيهتكه خهتهرلىك

 پهقهت ئامىلالر بۇ بولۇپ، يوشۇرۇنغان ئامىلالر مۇقىمسىز نۇرغۇنلىغان شىركهتته كىيىن، پارتىلىغاندىن
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 .ئىدى ياشاۋاتقان قوينىدا چۈش شىرىن زمهتچىلهرخى قالغان، كۆمۈلۈپ سهۋهبىدىن گۈللىنىش ساختا
 كىرزىسنى يوشۇرۇن ئىچىدىكى گۈللىنىش قېتىملىق بىر ۋارتىس تهيىنلهنگهن ۋهزىپىگه يېڭىدىن

 ۋهزىپىگه ئۇ. ئوياليدۇ دهپ رىقابهت قىلىنغان ئۆزىگه ئاۋارىچىلىقنى چوڭ بۇ ئۇ يېتىدۇ، كۆرۈپ

 كونا ئۇ. بارىدۇ ئېلىپ ئىسالھاتالرنى قاتار ىرب بىلهن يۈرهكلىك قاپ كىيىن، قويۇلغاندىن

 شىركهتكه پۈتكۈل چىقىپ ئۈستىگه ئهڭ لېدىر باش‹  ئهندىزىسىنى باشقۇرۇش شهكىلدىكى

 ئۇسۇلىنىڭ باشقۇرۇش ئۆلۈك خىل بۇ ھهمده ئوخشىتىدۇ، غا›  پىرامىدا قىلىدىغان ھۆكۈمرانلىق

 كهلمهيدىغانلىقىنى ماس سودىغا اكتېرلىكخار شارى يهر بولغان كهسكىن رىقابهت كۈنگه – كۈندىن

 .ئۆتىدۇ كۆرسىتىپ
 نىفىت ئهنگىليه« ئۇ قويىدۇ، ئوتتۇرىغا تهدبىرلىرىنى ئىسالھات بىلهن يۈرهكلىك قاپ ۋارتىس

 بولسا، پايدىلىقال شىركهتكه پهقهت قاراپ، دهپ »يوق ئادهم ھوقۇقلۇق مۇقهددهس بىرمۇ شىركىتىده

 بۇ. تهكىتلهيدۇ بارلىقىنى ھوقۇقى بېرىش پىكىرلهرنى خاراكتېرلىك ئىجادىي ئادهمنىڭ ھهرقانداق

 سىستېمىسى قۇياش ئهندىزىسى باشقۇرۇش شهكىللىك پىرامىدا ئهسلىدىكى ئارقىلىق ئسالھات خىل

 تارماق ھهرقايسى تهققاسلىنىپ، قۇياشقا لېدىر باش. ئايلىنىدۇ ئهندىزىسىگه باشقۇرۇش شهكلىدىكى

 بولۇپ، ئوربېتىسى ئۆزىنىڭ سهييارىلهرنىڭ ھهرقايسى ئوخشىتىلىدۇ، سهييارىلهرگه شىركهتلهر

 شىركهتتىكى ئارقىلىق بۇ. ئىدى الزىم قىلىشى ھهركهت ئايلىنىپ قۇياشنى يهنهچوقۇم

 جارى چهكته يۇقىرى ئهڭ ئىقتىدارى ئهقلىي ئۇالرنىڭ قوزغىتىلىپ، ئاكتىپلىقى ھهربىرخىزمهتچىنىڭ

 ۋه دهل نىسبهتهن بازىرىغا دۇنيا ئۆزگىرىۋاتقان كۈنگه – دىنكۈن شىركهتنى بۇ قىلدۇرۇلۇپتۇ،

 .قىپتۇ ئىگه پۇرسىتىگه قايتۇرۇش ئىنكاس ئۈنۈملۈك
 ئىنكاس ۋاقتىدا دهل ئوخشاش ۋارتىسقا چوقۇم يولۇققاندا ئاۋارىچىلىققا بايالر ھهقىقىي

 الربارلىقنامرات ئهكسىچه. قۇتۇلدۇرىدۇ ئهھۋالدىن قىيىن كارخانىنى ۋه ئۆزى قايتۇرۇپ،

 ئۇ بۇيرۇسا، ئهكىلىشكه سېتىۋېلىپ تاماكا قاپ بىر ئۇنى خوجايىن ئهگهر بىزار، ئاۋارىچىلىقالردىن

 بولمىسا پايدا ئهگهر ئۇرۇنىدۇ، ئېلىشقا پايدا قىلىپ ھېس بولمايدىغانلىقىنى ماڭسا بېكارغا ئۆزىنىڭ
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 .كۆرگهن ئورنىدا ئاۋارىچىلىق بىر بۇئىشنى ئۇ چۈنكى، قىلمايدۇ، ئىشنى بۇ چوقۇم ئۇ
 سېلىش كۆرمهسكه – كۆرسىمۇ ياكى قاچۇرۇش ئۆزىنى نىسبهتهن ئاۋارىچىلىققا نامراتالر

 يهنىال قېلىپ،ئاۋارىچىلىق قۇرۇق پۇرسهتتىن چوڭ قالماي ئوزۇنغا ده، – بولىدۇ پوزىتسىيىسىده

 قىلىنمىغان لھه ۋاقتىدا قالماستىن،ئىلگىرىكى بولۇپال بۇنداق. بولىدۇ مهۋجۇت ئاۋۋالقىدهكال

 تېخىمۇ نامراتالرنى ده، – شهكىللهندۈرىدۇ ئاۋارىچىلىقالرنى چوڭ جۇغلىنىپ ئاۋارىچىلىقالر ئۇششاق

 .ئازاپاليدۇ
 ھېچكىم ئاۋارىچىلىقنى قىلىدۇ، ئۈمىد بولۇشىنى راۋان ناھايىتى تۇرمۇشىنىڭ ئۆز ھهربىرئادهم

 بىز مهۋجۇت، يهرده ھهممىال ئاۋارىچىلىق. تولغان ئاۋارىچىلىققا يهنىال تۇرمۇش بىراق ياختۇرمايدۇ،

 يۈزلىنىشنى ئۇنىڭغا بىلهن پوزىتسىيه قانداق  پهقهت بىز توسالمايمىز، چىقىشىنى كېلىپ ئۇنىڭ

 .تاللىيااليمىز
 پۇرسهتكه ئاۋارىچىلىقالرنى ئۇچرىغان يهنىال يۈرۈش قورقۇپ ۋه قېچىپ ئاۋارىچىلىقتىن

 .كېلىدۇ قاراپ سىزگه بايلىقمۇ قىلسىڭىزال شۇنداق يهتمهيدۇ، پايدىالنغانغا ئۇنىڭدىن ئايالندۇرۇپ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 يېرى، ئوخشىمايدىغان بولىدۇ، ئالماشتۇرغىلى ئارا – ئۆز ئىشالرنى بارلىق دۇنيادىكى

 رنىئىشال نامراتالر بىراق ئۆزگهرتىدۇ، ئىشالرغا ياخشى بولغان پايدىلىق ئۆزىگه ئىشالرنى بايالريامان

 ئاۋارىچىلىقنىڭ دىگهندهك، يوشۇرۇنغان بهخت ئارقىسىغا خهتهرنىڭ. قىلىۋېتىدۇ مۇرهككهپ تېخىمۇ

 ئۆزىنىڭ يۈزلىنىپ، بىلهن ئاكتىپلىق پهقهت. مۇمكىن بولۇشى يوشۇرۇنغان پۇرسهتلهر زور ئارقىسىغىمۇ

 .مۇمكىن ۇشىبول ئايالندۇرغىلى پۇرسهتكه ئاۋارىچىلىقنى ماڭغاندىال تۈزىتىپ كهمچىلىكىنى
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 بايالر تايىنىدۇ، ھاسىغا قىلغان ئىلتىپات نامراتالرباشقىالر
 تاينىدۇ ئۆزىگه

 ئىلتىپات باشقىالر كۆرۈپ، قاتارىدا »ھىممىتى تهڭرىنىڭ« ياردىمىنى نامراتالرباشقىالرنىڭ

 رنىڭئۇال ياختۇرىدۇ، تايىنىشنى ئۆزىگه بايالر ئهمما. كهچۈرىدۇ تۇرمۇش تايىنىپ غا »ھاسا« قىلغان

 تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ يهنىال تهغدىردىمۇ قالمىغان يول ماڭىدىغان ئىشىكى، چىقىش ئالدىدا

 .ئاچااليدۇ يولالرنى داغدام ئارقىلىق
 خىزمهتچىسى ئاددى بىر شىركىتىنىڭ چىرىغى ئېلېكتىر دافهن ئهسلىده شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 ناھايىتى باشقۇرۇشىدىكى ئائىلىسىنىڭ فهندا ۋاقىتتا ئهينى شىركىتى چىرىغى ئېلېكتىر دافهن ئىدى،

 »ھاسا« ياخشى تايىنىدىغان ئېيىتقاندا نىسبهتهن شىڭجىجۇغا شوڭشىيا بولۇپ، شىركهت ياخشى

 چۈنكى خالىمىغان، مېڭىشنى  تايىنىپ غا »ھاسا« بۇ ئۆمۈر بىر شىڭجىجۇ سوڭشىيا ھالبۇكى. ئىدى

 .خااليىتتى مېڭىشنى يولدا بولغان تهۋه ئۆزىگه ئۇ
 بېرىدۇ، ئىستىپا شىركىتىدىن چىرىغى ئېلېكتىر شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئايدا، – 6يىلى – 1916

 رايونىدىن ئهتراپى شهھهر تايىنىپ پۇلىغا يىن 100 ئالغان قهرز ۋه ئامانىتى بانكا يىن 62ئۆزىنىڭ ئۇ

 دهل التئىسكى كىچىك ئالىدۇ،بۇ ئىجارىگه ئىسكىالتنى ئائىلىۋى يهتمهيدىغان مېتىرغا كۋادرات 10

 .ئىدى نوقتىسى باشلىنىش دهسلهپكى ئهڭ شىركىتىنىڭ ئېلېكتىر سوڭشىيا داڭلىق دۇنياغا كىيىنكى
 ئىنىسى خوتۇنىنىڭ جىڭجىمېيېي، ئايالى ۋهئۇنىڭ شىڭجىجۇ سوڭشىيا  جايدا بۇ ۋاقىتتا ئهينى

 قوشۇلۇپ خىزمهتدېشى ئىككى بهرگهن ئىستىپا بىرلىكته بىلهن شىڭجىجۇ سوڭشىيا ۋه جىڭجىسۈينهن

 چىققان اليىھهلهپ شىڭجىجۇ سوڭشىيا ۋهزىپىسى خىزمهت الرنىڭ بۇ بولۇپ، بار ئادهم بهشال پهقهت

 .ئىدى چىقىرىش ئىشلهپ روزېتكىسى چىراغ تىپتىكى يېڭى
 ئۇنچه ئېچىشى يولنى تهۋه ئۆزىگه شىڭجىجۇنىڭ سوڭشىيا قويغان يوقىتىپ سىنى »ھاسا«

 ئون بولماي، ياخشى سېتىلىشى كىيىن چىقارغاندىن ئىشلهپ ىنىروزېتك ئۇالر. توختىمىغان ئاسانغا
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 قالماستىن، يهتكۈزهلمهيال پايدا ئۇالرغا سۈرئىتى سېتىلىش بۇنداق ساتقان، دانه 100 ئارانال كۈنده

 جىڭجىمېييې شارائىتتا، ئۈمىدسىز،قىيىن ناھايىتى. سالغان زىيان مۇنچه بىر ئۇالرغا يهنه

 .كهچۈرگهن تۇرمۇش سېتىپ نهرسىلهرنى ىدهكيارىغ پۇلغا ئائىلىسىدىكى
 يوقاتقاننىڭ سىنى »ھاسا« باشقىالرنىڭ شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئالدىدا، رېئاللىق ئېچىنىشلىق

 سوڭشىيا ئارقىلىق ئويلىنىش ئهستايىدىل. كهچمىگهن ۋاز ھهرگىزمۇ ئۇ بىراق تېتىغان، تهمىنى

 .قانچىق تېپىپ ئىكهنلىكىنى نهده مهسىلىنىڭ ئاخىرى شىڭجىجۇ
 دهماللىققا شىڭجىجۇ سوڭشىيا بىراق بولسىمۇ، تاپقان ئويالپ ئىكهنلىكىنى نهده مهسىلىنىڭ

 چارچىتىپ خىزمهتدېشىنى كونا ئىككى. چىقالمىغان ئويالپ ئۇسۇلنى قىلىدىغان ھهل بۇنى

 ئۆزى تېپىشقاماڭدۇرۋېتىپ، يولىنى چىقىش ئۆزىنىڭ ئۇالرنى شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئۈچۈن، قويماسلىق

 .باشلىغان سىناشقا ساھهده بۇ داۋاملىق بىلهن ئىنىسى ۋه تۇنىخو
 پۇرسهتكه بىر تهسته ناھايىتى ئاخىرى شىڭجىجۇ سوڭشىيا بېشىدا، يىلىنىڭ– 1917

 شامالدۇرغۇچ دانه 1000 شىڭجىجۇغا سوڭشىيا زاۋۇتى شامالدۇرغۇچ ئېلېكتىر بېيچۈهن.ئېرىشكهن

 بىر ھهمده پۇرسهت بىر نىسبهتهن شىڭجىجۇغا سوڭشىيا بۇ. بۇيرۇتقان تهرىقىسىده سىناق تهگلىكىنى

 بولۇپ، مهخپىي تېخنىكىسى ياساش تهگلىكى شامالدۇرغۇچ ۋاقىتتا ئهينى چۈنكى ئىدى، رىقابهت

 .ئىدى بار كهمتۈكلۈكلهر جهھهتتىكى تېخنىكا بۇ شىركىتىدىمۇ سوڭشىيا
. بولمىغان كۆرۈنهرلىك ئۈنۈمى بىراق تۇتۇنغان، تېپىشقا يول بۇنىڭدىن شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 بېرىپ ئهتراپىغا يېقىن زاۋۇتالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىدىغان تهگلىك شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئامالسىزلىقتىن،

 .قىلغان ئۈمىد ئېرىشىشنى ئۇچىغا يىپ بىرهر ئۇنىڭدىن ئىزدهپ، نهرسىلهرنى كونا تاشلىۋىتىلگهن
 كونا شىڭجىجۇ سوڭشىيا دىگهندهك، »ئادهمگه قويغان كۆڭۈل ئالهمده، يوق ئىش قىيىن«

 ھهل ئاخىرى قىيىنچىلىقنى جهھهتتىكى تېخنىكا ئارقىلىق تهتقىقات بولغان نهرسىلهرگه

 كۈچى پۈتۈن قاتارلىقالر شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىيىن، بولغاندىن ھهل مهسىلىسى تېخنىكا.قىلغان

 ئۇالرئىسمىنا ،ئۈچۈن تاپشۇرۇش ۋاقتىدا بهلگىلهنگهن مالنى كىرىشكهن، ئىشلهپچىقىرىشقا بىلهن
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 سۈپىتىگه ۋه مىقدارى مالنىڭ ئاخىرى ئۇالر ئارقىلىق تىرىشىش جاپالىق ئىشلىگهن، قوشۇپ

 پۇل يىن 80 شىڭجىجۇ سوڭشىيا سودىدا بۇ. بولغان ئورۇنالپ ۋهزىپىنى ئاساستا قىلغان كاپالهتلىك

 ئۈچۈن قىلىشى تهرهققىي داۋاملىق شىڭجىجۇنىڭ سوڭشىيا بىراق بولمىسىمۇ، كۆپ گهرچه تاپقان،

 .يارىتىلغان ئاساس
 شىمالى شهھىرىنىڭ دافهن ئىسكىالتنى ئائىلىۋى شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىيىن، مهزگىلدىن بىر

 ھهمده ئۆزگهرتكهن، غا »ئورنى ياساش ئهسۋابلىرى ئېلېكتىر سوڭشىيا« ئىسمىنى يۆتكهپ، رايونىغا

 .باشلىغان ھاياتىنى يارىتىش ئىگىلىك ھهقىقىي ئۆزىنىڭ
 ئوخشاش قىسىم بىر كېڭىيىشى بارغانسىرى سودىسىنىڭ شىڭجىجۇنىڭ ياسوڭشى

 شىڭجىجۇنى ئۇالرسوڭشىيا بىلهن شۇنىڭ چىقارغان، كهلتۈرۈپ قىلىشىنى ھهسهت كهسىپتىكىلهرنىڭ

 ئاستىدىمۇ شارائىت بۇنداق شىركىتى شىڭجىجۇنىڭ سوڭشىيا. بولغان چۈشۈرمهكچى قىلتاققا

 سوممىسىمۇ سېتىش بولغاچقا، كۆپ ئهۋزهللىكى هھسۇالتلىرىنىڭم ئىلگىرىلىگهن، ئالغا داۋاملىق

 .ئاشقان ئىزچىل
 ئۆزلىرىنىڭ داۋامالشتۇرۇپ ئىزچىل يهنه قالماستىن، تېپىپال يولىنى ئۆزىنىڭ شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 مۇنداق ياپونىيهده ۋاقىتتىكى ئهينى. مۇۋاپىقالشتۇرغان ئاممىسىغا خهلق ئادهتتىكى مهھسۇالتلىرىنى

 بولمىسا بولۇپ، كېرهك ياندۇرۇش چىراغ چوقۇم مىنگهنده ۋېلسىپىت كهچته: ئىدى بار ئىدهقا بىر

 ئادهتتىكى بولغاچقا، يۇقىرى قهدهر بىر باھاسى  باتارىيهنىڭ ۋاقىتتىكى ئهينى.تۆلهيىتتى جهرىمانه

 ىتىنىپۇرس سودا چوڭ بىر شىڭجىجۇ سوڭشىيا رېئاللىقتىن بۇ. سېتىۋااللمايىتتى ھهرگىزمۇ كىشىلهر

 قارار ئىشلهپچىقىرىشنى باتارىيه بولغان چىداملىق تۆۋهن، تهننهرخى ياسىلىش ئۇ كۆرۈۋالغان،

 يېرىم. قىلغان تۇتۇش بۇنىڭغا دهرھال شىڭجىجۇ سوڭشىيا كىيىن، بولغاندىن پهيدا ئوي بۇ. قىلغان

 ئۇ ئارقىلىق، كهچۈرۈش باشتىن مهغلۇبىيهتنى كۆپرهك قېتىمدىن نهچچه 100 ۋاقىتتا ئارتۇق يىلدىن

 تهتقىق چىرىغىنى ۋېلسىپىت شهكىللىك يۇمىالق بولىدىغان ئىشلهتكىلى كۆپرهك سائهتتىن 50 ئاخىرى

 .چىققان قىلىپ
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 مهسىلىگه بىرقىيىن يهنه چاغدا بولۇۋاتقان خۇشال كهشپىياتىدىن ئۆزىنىڭ شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 سوڭشىيا قىزىقمىغان، قاچىراغ خىلدىكى بۇ سودىگهرلهر ساتقۇچى توپ يهنى كهلگهن، دۇچ

. يۈزلهنگهن قېلىشقا تاقىلىپ شىركهت قېلىپ بېسىلىپ مالالر ئامبىرىدا شىركهت شىڭجىجۇنىڭ

 تهدبىرىدىن سېتىش بولغان غهلىته ناھايىتى ئۈچۈن قۇتۇلۇش ئهھۋالدىن قىيىن شىڭجىجۇ سوڭشىيا

 ھهربىر شهھىرىدىكى ندافه يالالپ، ئادهملهرنى نۇرغۇنلىغان ئۇ يهنى چىققان، ئويالپ بىرنى

 سودىگهرلهر كۆرگهن پايدىسىنى بۇنىڭ. قىلغان سوۋغا چىراغ دانىدىن ئۈچ دۇكىنىغا ۋېلسىپىت

 خهتهر شىڭجىجۇمۇ سوڭشىيا بىلهن بۇنىڭ كهلگهن، ئالغىلى مال شىركىتىگه ئۇنىڭ تىزال ناھايىتى

 .چىققان قۇرۇپ ئىمپىرىيىسىنى سودا ئۆزىنىڭ قۇتۇلۇپ ئېغىزىدىن
 نامراتلىقتىن ئۇنىڭ بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى سهرگۈزهشتىلىرىدىن شىڭجىجۇنىڭ اسوڭشىي

 يولىنى چىقىش ماسكېلىدىغان ئۆزىگه ئۇنىڭ چىقىشى قۇرۇپ شىركهتنى بولغان تهۋه ئۆزىگه قۇتۇلۇپ

 بىلهن تاشلىۋهتكهنلىكى نى »ھاسا«قىلغان ئىلتىپات باشقىالر ھهمده بىلهن، ماھىرلىقى تېپىشقا

 بىلهن نهتىجىسى شىركىتىدىكى دافهن شىڭجىجۇ سوڭشىيا ئهگهر باقايلى، ئويالپ. لىكمۇناسىۋهت

 كهلتۈرهلىشى قولغا نهتىجىلهرنى شانلىق كىيىنكى ئۇنىڭ ئۇنداقتا بولسا، قالغان قانائهتلىنىپال

 بۇالرمىدى؟ مۇمكىن
 نى »اھاس«قىلغان ئىلتىپات باشقىالر ئۇالردا سهۋهب بولۇشىدىكى نامرات نامراتالرنىڭ

 تهييار ھهممىنى قىلىپ ياردهم ئۆزلىرىگه باشقىالرنىڭ ھهمىشه ئۇالر. يوق جاسارهت تاشلىۋهتكىدهك

 بار يوق،ر نىمهت   بېكارلىق ئالهمده كېرهككى، بىلىش شۇنى. قىلىدۇ ئۈمىد بېرىشىنى قىلىپ

 ناھايىتى بولۇشى نامرات نامراتالرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ.يوق تهمى ھېچقانداق تهقدىردىمۇ بولغان

 .ئهھۋال تهبئىي
 چىقىش كهسىپته ھهربىر. بايقىيالىشىڭىزدا ئۇنى سىزنىڭ مهسىله بار، جايدا ھهممه يولى چىقىش

 ئېلىپ نى»ھاسا« قىلغان ئىلتىپات باشقىالر كېلىدۇ، ماس سىزگه يول بىر مهلۇم ھامان بولىدۇ، يولى

 يولنى بولغان تهۋه ئۆزىگه اشالپت چۆرۈپ ئۇنى كۆره، ماڭغاندىن تهمىتلهپ ئىچىده قاراڭغۇلۇق
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 !ئهۋزهلدۇر تېپىش ئىزدهپ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قادىر مېڭىشقا مۇستهقىل بايالرمۇ ئهمهس، قورالى ھهقىقىي نامراتالرنىڭ ھهرگىزمۇ »ھاسا«

 تىزرهك سهۋهب ئىشلىتىشىدىكى »ھاسا« ئۇالرنىڭ بىراق. تالاليدۇ ئىشلىتىشنى »ھاسا« بواللمىغاندا

 قورالى ئۆمۈرلۈك ئۆزىنىڭ نى »ھاسا« ئوخشاش نامراتالرغا ھهرگىزمۇ ئۆگىنىش، مېڭىشنى يول

 »ھاسا« ياخشى ۋاقىتتا،قانچىلىك ئۆگهنگهن مېڭىشنى مۇستهقىل بايالر. ئهمهس قىلىۋېلىش

 ھهرگىزمۇ كىشىلهرنىڭ ماڭغان تايىنىپ غا »ھاسا« ئۇالر چۈنكى كېچىدۇ، ۋاز قهتئىينهزهر بولۇشىدىن

 يۈگۈرۈش ئوزۇنغا بىر ھاياتنىڭ بواللمايدىغانلىقىنى،كىشىلىك چىمپىيونى يۈگۈرۈش وزۇنغائ

 تاشالپ نى »ھاسا« قىلغان ئىلتىپات باشقىالر پهقهت ئوخشايدىغانلىقىنى، مۇسابىقىسىگه

 .بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى بولغىلى چىمپىيون يۈگۈرگهندىال
 ھېس قالمايدىغاندهك يول ماڭىدىغان كىيىن تاشلىۋهتكهندىن نى »ھاسا« نامراتالرھهمىشه

 قهلبىده ئۇالرنىڭ يول ماڭىدىغان ئهمهلىيهتته بولۇپ، تاپالمىغان يولىنى ماڭىدىغان ئۇالر قىلىدۇ،

 قىلغىلى سهپهر چهكسىزكائىناتقا تېپىپ، يولنى بۇ قىلغاندىال قارار بىلهن جاسارهت پهقهت. مهۋجۇت

 .بولىدۇ
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 دەپ مهنبهسى قىيىنچىلىقنىڭ يوقسۇزچىلىقنى نامراتالر
 قارايدۇ دەپ تۇپرىقى بهختنىڭ بولسا بايالر قارايدۇ،

 دهپ مهنبهسى قىيىنچىلىقنىڭ بۇنى ئازابلىنىپ، ئۈچۈن يوقسۇزلىقى ئۆزلىرىنىڭ نامراتالر

 قاراپ،ئۆزلىرىنىڭ دهپ تۇپرىقى يىتىلىش – ئۆسۈپ بهختنىڭ يوقسۇزچىلىقنى بايالر ئهمما.قارايدۇ

 بولۇش ئهجدادى بايالرنىڭ ئۇالر بۇنداقتا چۈنكى پهخرلىنىدۇ، بولمىغانلىقىدىن هۋالدىئ بايالرنىڭ

 .ئېرىشىدۇ پۇرسىتىگه
 سهۋهبىدىن نامراتلىقى ئۇالر. ئىشكهل ئېغىر ناھايىتى نىسبهتهن نامراتالرغا يوقسۇزچىلىق

 كېتىشىدىن قىلىپيو ماغدۇرنىڭ ئازغىنه ئۆزىدىكى قىاللمايدۇ، جۈرئهت قىلىشقا تهۋهككۈل خهتهرگه

 ئۆزگهرتىش تهغدىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر يوقىتىدۇ، غايىسىنى سهۋهبلىك نامراتلىقى ئۇالر ئهنسىرهيدۇ؛

 كۆنۈپ نامراتلىققا ئۇالر قارايدۇ؛ دهپ خىيال قۇرۇق ئۇسۇلالرنى بارلىق بولغان مۇمكىنچىلىكى

 بولغان ئۆزلىرىگه نامراتلىقنى ئۇالر پقىلى شۇنداق قورقىدۇ، نامراتلىقتىن تهرهپتىن بىر يهنه قالغان،

 .چۈشىنىدۇ دهپ ھالهت بولمايدىغان ئۆزگهرتكىلى خىل بىر قارغاش،
 ئۇچرىتىپ نامراتالرنى ئويلىمايدىغان ئىلگىرىلهشنى خىلدىكى بۇ ۋاقىت ھهر بىز تۇرمۇشتا

 ئالىي ىقداڭل ئۆزلىرىنى يوقلۇقىدىن، ئورنى ۋه پۇلى دادىسىنىڭ ئادهم بولغان باال. تۇرىمىز

 داڭلىق ۋه ھهيدىيهلمىگهنلىكىدىن ماشىنىالرنى داڭلىق ئهۋهتهلمىگهنلىكىدىن، مهكتهپلهرگه

 بالىسىغا ئۈمىدىنى بارلىق ئادهم بولغان ئانا – ئاتا. ئاغرىنىدۇ كىرهلمىگهنلىكىدىن كارخانىالرغا

 قېرىلىق ۇالرئ گهرچه قىلىدۇ، ئۈمىد چىقىشىنى قىلىپ ئىشالرنى چوڭ پهرزهنتلىرىنىڭ باغالپ،

 ئۇالردا زېھىن ۋه ۋاقىت كېتىدىغان يارىتىشقا ئىگىلىك بىراق كېلهلمىسىمۇ، قايتىپ ھالىتىدىن

 خۇالسىگه بولغان ئورتاق ئاغرىنىپ ئارا – ئۆز ئهۋالد بۇئىككى كهلگهنده ئاخىرىغا. بار ئهلۋهتته

 چاشقاننىڭ دۇ،بولى سۇمۇرغ بالىسى سۇمۇرغنىڭ ئهجدىرھا، بالىسى ئهجدىرھانىڭ«: كېلىدۇ

 ».تېشهلهيدۇ  تۆشۈك ئارانال بالىسى
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 ناھايىتى ئۆزلىرىنىڭمۇ بولۇشىنى، دادىسىنىڭ تهل توققۇزى  ئۆزلىرىنىڭ نامراتالر نۇرغۇنلىغان

 غازنىڭ ئاسماندىكى«ھهممىسى ئويالرنىڭ بۇنداق گهرچه. قىلىدۇ ئۈمىد قىاللىشىنى ئىشالرنى چوڭ

 تايىنىپ تىرىشچانلىقىغا ئۆزلىرىنىڭ ئهزهلدىن ئۇالر بىراق ۇ،بولسىم »يىيىش چىالپ نان شورپىسىغا

 ئۇالر ئۇستا، قا »ئېلىش شهھهر ئېغىزىدا« نامراتالر نۇرغۇنلىغان يهنه. خالىمايدۇ ئېرىشىشنى بايلىققا

 ئىشالرنى چوڭ قالدۇردىغان ھهيران ئهھلىنى جاھان بولسىال دهسمايه ئۆزىده ئېتىپ،ئهگهر پو دائىم

 بار، تۈر ياخشى بىر مهنده«: دهيدۇ شۇنداق كىشىلهرگه دائىم ئۇالر ئېيتىدۇ، لىقىنىقىالاليدىغان

 »بولمىغاندهك قورالى بولۇپ قهھرىمان« ئۇھسىنىپ بىر چوڭقۇر ئاندىن» .يوق مهبلهغ بىراق

 .تۇرىدۇ ھالهتته
 ىققانچ يىتىشىپ ئىچىدىن نامراتلىق سېلىشتۇرغاندا، نامراتالرغا تۈمهن – تۈرلۈك خىلدىكى بۇ

 قىيىنچىلىق. قىلىدۇ بۇلىقى ئىلھام ئۆزلىرىگه يوقسۇزچىلىقنى ئۇالر قىلىدۇ، ئهمهلىي ئىشنى بايالر

 ئۆزىنىڭ ئۇالر بولغاچقا، بولىدۇ؛قىيىنچىلىق ئىستىكى بولۇش باي كۈچلۈك ئۇالردا بولغاچقا،

 ئۇالر اچقا،بولغ قىيىنچىلىق ئىزدهيدۇ؛ يولىنى تېپىش پۇل توختىماستىن ئۆستۈرۈپ، ساپاسىنى

 بايالر بۇ. تىكىدۇ دوغا نهرسىسىنى ھهممه بهزىده ھهتتا كهتكهن، ئادهتلىنىپ قىلىشقا تهۋهككۈل

 ئىلگىرىكى ئۆزىنىڭ ۋاقىتتا، ئېرىشكهن بايلىققا زور غايهت ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن

 ئېيتىدۇ، رهھمهت هدهقىقىلهرگ ئۆتكهن قىيىنچىلىقتا شۇ ھهمده ئهسلهيدۇ، ۋاقىتلىرىنى قىيىنچىلىق

 ئېرىشتۈرگهنلىكىگه نهتىجىلهرگه بۈگۈنكى ئۆزلىرىنى قىيىنچىلىقالرنىڭ ۋاقىتتىكى ئۇالرئاشۇ چۈنكى

 .ئىشىنىدۇ
 كىچىك ئۇنىڭ بىراق ئىدى، ئايال باي بىرىنچى ئۆلكىلهردىكى ئىچكىرى ئىلگىرى لىخۇا چېن

 ئۇ بولغاچقا، قىيىنچىلىقى ىلىسىدهئائ. ئۆتكهن ئىچىده قىيىنچىلىق ناھايىتى تۇرمۇشى ۋاقتىدىكى

 كهسپى رېمونتچىلىق ئائىلهجابدۇقلىرى چېكىنىپ، ئوقۇشتىن ۋاقتىدا مهكتهپتىكى ئوتتۇرا تولۇق

 .شۇغۇلالنغان بىلهن
 ئۇنىڭ بولغاچقا، مول تهجىرىبىسى سودا ھهمده ياخشى، ئادهمگهرچىلىكى لىخۇانىڭ چېن
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 ئىگه زاۋۇتىغا جابدۇقلىرى ئائىله تهۋه ئۆزىگه ستىنئۆتمه ئوزۇن كهتكهن، ئېقىپ ناھايىتى سودىسى

 سودىسى ئائىلهجابدۇقلىرى ئۆزىنىڭ ئۇ. بارغان بولۇپ كۆچمهن شاڭگاڭغا ئۇ يىلى – 1982. بولغان

 سېتىۋالغاچقا، باھادا تۆۋهن ناھايىتى ئۇ سېتىۋالغان، اـداچ ئورۇندىن 12 پۇلىغا تاپقان قىلىپ

 .ئېرىشكهن پايدىغا نۇرغۇن ناھايىتى ئۆتۈپ قولغا – قولدىن
 كۇلۇبىنى چاڭئهن بېيجىڭ سېلىپ مهبلهغ ئارتۇق مىليارىدتىن بهش لىخۇا چېن يىلى – 1996

 بىرى كۇلۇبالرنىڭ شهخسىي ياخشى ئهڭ دۆلىتىمىزدىكى ۋاقىتتا ئهينى كۇلۇب بۇ چىققان، قۇرۇپ

 ئوقۇپ مهكتهپته لىيئا ئۇنىڭدىن بهزىلهر كىيىن، قازانغاندىن مۇۋهپپهقىيهت. قالغان بولۇپ

 مۇنداق تۇرۇپ ئۇكۈلۈپ سورىغاندا، ئهپسۇسالنمايدىغانلىقىنى – ئهپسۇسلىنىدىغان باقمىغانلىقىدىن

 ».مهكتهپ ئالىي ياخشى ئهڭ بىر نامراتلىق ئهمهلىيهتته،«: بهرگهن جاۋاب
 رئۇال بىراق بولمىغان، پۇلى باشلىغاندا ئىش ئوخشاشال لىخۇاغا چېن بايالر نۇرغۇنلىغان

 ئۇالر. ماھىر ناھايىتى ئايالندۇرۇشقا كۈچكه تۈرتكىلىك ئىلگىرىلهشتىكى ئالغا يوقسۇزچىلىقنى

 ئېرىشىش بايلىققا ئىشهنمهيدۇ،ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغانلىقىغا نامرات ئۆمۈر بىر ئۆزلىرىنىڭ تهغدىرگه،

 ئهمهلىيهتكه رئۇال ئىچىدىال ۋاقىت قىسقا ناھايىتى بولۇپ، قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى ئىستىكى

 .قىلىدۇ كۆرهش قاتتىق چۆكۈپ
 بولمايدۇ، ئىستىكى ئېرىشىش بايلىققا كۈچلۈك ئوخشاش بايالرغا كۆڭلىده نامراتالرنىڭ

 خىيالدىال خام قۇرۇق ۋه كىنوالردا پهقهت بولۇپ، تهس ئېرىشىش مۇۋهپپهقىيهتكه قارىشىچه ئۇالرنىڭ

 ئۈمىد ئېرىشىشتىن مۇۋهپپهقىيهتكه راستتىنال ردانامراتال بۇنداقتا،. بولىدۇ مهۋجۇت مۇۋهپپهقىيهت

 قانچىلىك ئارزۇنىڭ سىزدىكى قازىنالماسلىقىڭىز – قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت سىزنىڭ چۈنكى قالمايدۇ،

 بولغان ئىستىكى قازىنىش مۇۋهپپهقىيهت كۈچلۈك پهقهت. باغلىق ئىكهنلىكىگه كۈچلۈك دهرىجىده

 ده،ئۆزىنىڭ – قىلىدۇ نامايهن تىرىشچانلىقىنى چهكتىكى ىرىيۇق ئهڭ ئىچىده ۋاقىت قىسقا ئادهمال

 مىليون ئون مىليون، بىر نامراتالردا گهرچه بولمايدىكهن، ئۇنداق. ئۆزگهرتهلهيدۇ ھالىتىنى نامرات

 دهپ »باي« ھهرگىزمۇ ئېرىشهلهيدۇ، ئاتاققا دىگهن ئادهم پۇلدار پهقهت ئۇالر بولسىمۇ، پۇل
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 .ئاتىاللمايدۇ
 باال سهككىز ئائىلىسىده ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار باال كىچىك بىر ئىسىملىك فۇل ئامېرىكىدا

 چوڭالرغا ۋاقتىدىال ياش بهش ئۇ شۇڭا ئۆتهتتى، ئىچىده قىيىنچىلىق ناھايىتى تۇرمۇشى بولغاچقا،

 .باشالپتۇ قىلىشقا ئىشلىرىنى ئائىله ياردهملىشىپ
 بۇ ياشاۋاتقان ئۆزلىرى ئۇ بولۇپ، ئانا ئاالھىده بىر شۇنداق ئائىلىده نامرات بىر مۇشۇنداق

 بولماسلىقى يوقسۇز بۇنداق ئائىلىسىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئىكهنلىكىنى، مولچىلىق ناھايىتى دۇنيانىڭ

 بولۇپ يوقسۇز بىزنىڭ مهن«: فۇلغا ئۇ بولسىال، پۇرسهت پهقهت. بىلىدىكهن كېرهكلىكىنى

 ئازراقمۇ بىلهن تهڭرى بۇنىڭ مهن،ئىشهنمهي ئىكهنلىكىگه ئىرادىسى تهڭرىنىڭ قېلىشىمىزنىڭ

 بولمىغان، پهيدا ئىستىكى بولۇش باي ئهزهلدىن داداڭدا سېنىڭ سهۋهبى بۇنىڭ. يوق مۇناسىۋىتى

 .دهيدىكهن» .باقمىغان بولۇپ ئويدا خىل بۇ ئهزا قانداق ھهر ئائىلىمىزدىكى ھهتتا
 پهيدا ئوي بىر نداقمۇ باشالپال كىچىكىدىن فۇلدا سهۋهبلىك، تهسىرى يوشۇرۇن ئانىسىنىڭ

 بۇ. بولغان پهيدا سهۋهبلىك بولمىغانلىقى ئىستىكى بولۇش باي يوقسۇزچىلىق ئاتالمىش: بولغان

 دۇنياغا ئارقىلىق تىرىشچانلىقى بوشاشماس ئۆزىنىڭ ئۇ ئۆزگهرتكهن، تۈپتىن ھاياتىنى فۇلنىڭ قاراش

 نهقىل سۆزىنى ئانىسىنىڭ ئۇ لغاندا،بو گهپ ئۈستىده مۇۋهپپهقىيىتى ئۆزىنىڭ. ئايالنغان بايغا داڭلىق

 سهۋهب قېلىشىدىكى بولۇپ نامرات ئىلگىرى ئائىلىمىزنىڭ بىزنىڭ«: دهيدۇ شۇنداق كهلتۈرۈپ

 ئهجدادى بايالرنىڭ ھهمىشه مهن ئهمما بولمىغان، پهيدا ئىستىكى بولۇش باي ئهزهلدىن دادامدا

 ».ئوياليمهن بولۇشنى
. قىلىدۇ تهغدىم پاراسهتنى – ئهقىل بولۇشتىكى ايب بىزگه ئۇ ئۇستاز، بىر يوقسۇزچىلىق

 ئادهمنىڭ نامراتلىقمۇ ئېيىتقاندا، مهنىدىن مهلۇم«: بېرىپ تهلىم ئوغلىغا روكفېللېرئىلگىرى.جون

 ئويلىسام بۇنى قېتىم ھهر مهن. ئۆتكۈزگهن بېشىمدىن ئۆز بۇنى مهن ئايلىنااليدۇ، مهبلىغىگه

 ھهدىيه بايلىقنى باقمىغان بولۇپ ئهزهلدىن سهنده ماڭا ۇئ چۈنكى بولىمهن، مىننهتدار تهڭرىدىن

 ئىچىده قىيىنچىلىق قانچىلىك ئائىلىمىزنىڭ ۋاقتىمدىكى ئۆسمۈرلۈك مېنىڭ چوقۇم سهن. قىلغان
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 ئويالپ بولغانلىقىنى كۈنلىرىمىزنىڭ يوق تاماق تويغۇدهك ۋاق ئۈچ بهزىده ھهتتا ئىكهنلىكىنى،

 .دىگهن» .يىتهلمهيسهن
 ئاۋۋال ئهڭ ئېيىتقاندا، نىسبهتهن كىشىلهرگه ئاشۇ قىلغان ئارزۇ بولۇشنى الردىنشۇنداق،باي

 يوقسۇزچىلىق.ئۆزگهرتىش تهپهككۇرىنى ئۆزىنىڭ توختىتىش، ئاغرىنىشنى بولغىنى كېرهك قىلىش

. تۇپراق ئېرىشىشڭىزدىكى بهختكه سىزنىڭ بهلكى ئهمهس، مهنبهسى قىيىنچىلىقنىڭ ھهرگىزمۇ

 كېتىدۇ، ئېلىپ يىراقالرغا تېخىمۇ سىزدىن بايلىقنى يامانالشتۇرىدۇ، تېخىمۇ نىرېئاللىق ئاغرىنىش

 التارىيه بىرىمۇ بايالرنىڭ چىققان مۇقاۋىسىغا ژورنىلىنىڭ »فوربىس« كېرهككى، بىلىش شۇنى

 ئويالڭ، بولۇشنى باي ھالدا جاسارهتلىك ئۈچۈن شۇنىڭ. ئهمهس بولغان باي تايىنىپ سېتىۋېلىشقا

 ئۆزىڭىزنىڭ سىز پهقهت تارتىۋااللمايدۇ، ئىستىكىڭىزنى بولۇش باي سىزنىڭ ئادهم قانداق ھهر

 .ئېرىشهلهيسىز پۇرسىتىگه بولۇش بايالردىن قىاللىسىڭىزال تهسهۋۋۇر كهلگۈسىڭىزنى
 ئۈچۈن ئېرىشىش بايلىققا ھهقىقىي تهلهپ، ئهقهللىي ئهڭ بولۇش ئىستىكىده بولۇش باي ئهلۋهتته،

 سۈپىتىده پىالن بىركونكېرىت ئۇنى بهلگىلهپ، چهك بىر نىسبهتهن غايىسىگه ئۆزىنىڭ ئىشلهش، توختىماستىن

 رېئاللىققا غايىڭىزمۇ سىزنىڭ ئاياغالشتۇرسىڭىز، مۇۋهپپهقىيهتلىك ، ياخشى ئىشلىرىڭىزنى سىز. الزىم يۈرگۈزۈش

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★                   .ئايلىنىدۇ
 ئۆزىنىڭ ئۇنى بولسا بايالر تهققاساليدۇ، غا »يىالن ياتقان توسۇپ يولنى« لىقنىيوقسۇزچى نامراتالر

 كىنودا، ناملىق »قىلغۇچى مالىمان ئالهمنى«. قارايدۇ دهپ مهنبهسى كۈچ ئاشۇرۇشتىكى ئهمهلگه ئۆزلۈكىنى

 – ئاچ پ،قارا ھالىتىگه يۇرتىنىڭ بولغان خهۋبى قىلىنىش ۋهيران تهرىپىدىن ئۇرۇش قهھرىمان باش ئايال

 كۆز ھهرگىزمۇ مهن بولغىن، گۇۋاھ ماڭا سهن تهڭرىم«:قىلىدۇ قهسهم شۇنداق تهڭرىگه ھالدا ماغدۇرسىز

 كهتكهندىن ئۆتۈپ دهقىقىلهر بۇ ئازابلىق ئهڭ بولمايمهن، بىتچىت تۈپهيلىدىن قىيىنچىلىق ئالدىمىزدىكى

 ».قۇتۇلدۇرىمهن ئازابىدىن ئاچلىق قايتىدىن قېرىنداشلىرىمنى ۋه ئۆزۈم كىيىن،مهن

 كۈچتىن خىل بۇ سىزنىڭ بولۇش باي ياكى نامرات كۈچ، كهلگهن ئېلىپ يوقسۇزچىلىق دهل بۇ

.باغلىق بىلمهسلىكىڭىزگه – بىلىش پايدىلىنىشنى
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 ئالماشتۇرىدۇ، تۇتقاندا يۈز زاۋاللىققا كهسىپ بىر نامراتالر
 ئالماشتۇرىدۇ چۈشهنگهندە ھهقىقىي كهسىپنى بىر بايالر

 بىراق. ھادىسه تۇرىدىغان ئۇچراپ ئومۇميۈزلۈك ئالماشتۇرۇش كهسىپ تۇرمۇشتا رېئال

 .بولمايدۇ ئوخشاش سهۋهبى ئالماشتۇرۇشتىكى كهسىپ كىشىلهرنىڭ
 مۇھىتىغا خىزمهت ئۆزىنى: تۆۋهندىكىچه سهۋهبى ئالماشتۇرۇش كهسىپ نامراتالرنىڭ ئادهتته   

 ئۆزىنىڭ بىلهن تهمىناتىم  قاراش؛ دهپ باسىدۇ پاالكهت جايدا ھهر سهۋهبلىك كهلمىگهنلىكى ماس

 دهپ قايتۇرمىدى جاۋاب مۇۋاپىق قارىتا بۇنىڭغا شىركهت بولمىدى، تاناسىپ ئوڭ بهدىلىم تۆلىگهن

 ۋه قىيىنچىلىق ئازراقال خىزمهتته قىلىش؛ ھېس قانمىغاندهك ئېھتىياجىنى ماددى ئۆزىنىڭ قاراپ؛

 بۇ قىلىپ، ھېس چىقالمايدىغاندهك ھۆددىسىدىن ىڭخىزمهتن بۇ ئۆزىنى يولۇققاندا مهسىلىگه

 .تالالش كېچىشنى ۋاز ئارقىلىق
 زاۋاللىققا كهسىپ بىر ئۇالر بولىدۇ، پاسسىپ سهۋهبى ئالماشتۇرۇشنىڭ كهسىپ نامراتالرنىڭ  

 كهسىپ سهۋهبتىن شۇ قاچۇرىدۇ، ئۆزىنى ئاندىن دىگهنده بوالي ۋهيران ئۆزىمۇ تۇتقاندا، يۈز

 باشتىن قىلىپ ئۈمىد قازىنىشىنى مۇۋهپپهقىيهت كهسىپته بىر يهنه ئۆزىنىڭ ھهمده ئالماشتۇرىدۇ،

 دهۋرىي ئۇالرنى پوزىتسىيىسى پاسسىپ خىل بۇ بولغان خىزمهتكه ئۇالرنىڭ ھالبۇكى باشاليدۇ،

 ئۆزى ئۇالرنى يۈرۈش سهكرهپ كهسىپكه بىر يهنه كهسىپتىن بىر. قىلىدۇ بهند ئىچىگه قىيىنچىلىق

 ياخشى بىرسىنىمۇ بىراق قىلسىمۇ، ئىگه چۈشهنچىگه ئازراق قارىتا كهسىپكه اتقانشۇغۇللىنىۋ

 .قازىنالمايدۇ نهتىجه گهۋدىلىك كهسىپته بولۇپ، »چاالمولالم« پهقهت قىاللمايدۇ،
 قىلىدۇ تهھلىل ئهستايىدىل بولسا ئالماشتۇرماقچى كهسىپ ئۇالر ئوخشىمايدۇ، بايالر ئهمما   

 كهسىپنى شۇغۇللىنىۋاتقان ئۆزى ئاللىقاچان ئۇالر بۇرۇن، ئالماشتۇرۇشتىن كهسىپ. ئويلىنىدۇ ۋه

 تولۇق ماھارهتلهردىن كهسپىي ئاالقىدار كهسىپكه بۇ. قالىدۇ بولۇپ ئهھلى كهسىپنىڭ بۇ چۈشىنىپ،

 چىققان قۇرۇپ تورىنى مۇناسىۋهت كىشىلىك بولغان كهڭرى كهسىپته بۇ قالماستىن، بولۇپال خهۋهردار
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 بايلىق كېتىدىغان قىلىشقا كهسىپلهرنى باشقا ۋه دهسمايه مهڭگۈلۈك كهسپىنى بۇ همدهھ بولىدۇ،

 .بولىدۇ بولغان قىلىپ مهنبهسى
 كهسىپ خالىغانچه ھهممىسى بايالرنىڭ ئۆتكهن چهتئهللهرده ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 قارىتىپ، شۇساھهگه ىنىۋۇجۇد پۈتۈن قىلسا تۇتۇش كهسىپكه بىر مهلۇم ئۇالر ئهمهس، ئالماشتۇرغان

 كهسىپنى بۇ پهقهت ئۆگىنىدۇ، بىلىملهرنى مۇناسىۋهتلىك ئىچىده ۋاقىت قىسقا ئهڭ ۋه سۈرئهت تىز ئهڭ

 كهسىپلهرگه باشقا ئاساسهن ئهھۋالغا ئهمهلىي ئاندىن ئۇالر كىيىنال چۈشهنگهندىن ھهقىقىي

 .ئويلىشىدۇ ئالمىشىشنى
 قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ موتورى ئېلېكتىر سهنياڭ ۇھىگور ھالقىغان دۆلهت داڭلىق ياپونىيهنىڭ

 .ۋهكىلى تىپىك بايالرنىڭ خىلدىكى بۇ دهل جىڭجىموبىيهن
 ئايرىلىپ يۇرتىدىن جىڭجىموبىيهن پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئوتتۇرا تولۇقسىز يىلى – 1925

 بېرىپ غا »ئورنى ياساش ئهسۋابلىرىنى ئېلېكتىر سوڭشىيا« قۇرغان شىڭجىجۇ يېزىنىسىسوڭشىيا

 مۇۋهپپهقىيهت ئوخشاش شىڭجىجۇغا سوڭشىيا يېزىنىسى ئىزچىل جىڭجىموبىيهن. بولىدۇ شاگىرت

 ئۇ. ئۆگىنىدۇ بىلهن ئهستايىدىللىق ناھايىتى ئۇ شۇڭا قىالتتى، ئارزۇ بولۇشنى كارخانىچى قازانغان

 تهپلهردهمهك كهچلىك كهچلىرى ئىشلهيدۇ، راۋان خىزمىتىنى ئۆزىنىڭ ئىشلهپ جاپالىق كۈندۈزى

 بىلىملهرنى مۇناسىۋهتلىك ۋه ماھارهتلهر ئاساسىي قاتارلىق بوغالتىرلىقى سودا ياساش، مېخانىكىلىق

 .ئۆگىنىدۇ
 يۈكسىلىشكه روشهن ساپاسى جىڭجىمونىڭ ئارقىلىق تىرىشىش يىل سهككىز تهرىقىده مۇشۇ   

 ياخشى رىنىڭكىدىنئىشداشلى نهتىجىسى خىزمهت ئۇنىڭ ۋاقىتتا، بىر بىلهن شۇنىڭ. ئېرىشكهن

 ھهيئىتى دائىمىي شىركهتنىڭ ئارقىدىنال ئۆستۈرۈلگهن، باشلىقلىقىغا زاۋۇت ۋاقتىدىال ياش 19 بولۇپ،

 ياردهمچىسى ياخشى شىڭجىجۇنىڭ ئۆستۈرۈلۈپ،سوڭشىيا باشلىقلىقىغا بۆلۈمىنىڭ ياساش قوشۇمچه

 . ئايالنغان شهخسكه مۇھىم بولمايدىغان بولسا كهم شىركهتتىكى ۋه
 مېخانىكا ئېلېكتىر ئاللىقاچان ئارقىلىق ئىشلهش يىل 24 شىركىتىده سوڭشىيا جىڭجىمۇ   
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 جىڭجىمو كىيىن، چۈشهنگهندىن چوڭقۇر كهسىپنى بۇ. ئايلىنىپتۇ مۇتهخهسسىسكه كهسپىدىكى

 شىڭجىجۇغا سوڭشىيا يېزىنىسى ئۇنىڭ بۇ قىپتۇ، قارار يارىتىشنى ئىگىلىك ئۆزى ئالماشتۇرۇپ كهسىپ

 .ئىدى زهربه زور ناھايىتى هننىسبهت
 قوشۇلغان بۇنىڭغا ھهمده جۇغالنمىسى ۋه تهجىرىبىسى خىزمهت يىللىق نهچچه 20ئىلگىرىكى   

 قىسقىغىنه. ئاقتۇرۇپتۇ ناھايىتى تىجارىتىنى شىركهت ئۆزىنىڭ جىڭجىمو ئارقىلىق، تىرىشچانلىقى

 ئورۇنغا باشالمچىلىق ساھهسىده سپىكه ئېلېكتىر ئائىله ياپونىيهنىڭ ئارقىلىق، تىرىشىش يىللىق10

 .چىقىپتۇ
 دۇنيانىڭ شىركىتى سهنياڭ جىڭجىمونىڭ ئاخىرىغىچه، يىللىرىنىڭ – 80 ئهسىرنىڭ– 20   

 نهۋره ۋه شىركهت باال شۇغۇللىنىدىغان بىلهن سېتىش ياكى ياساش كۆپ يۈزدىن جايلىرىدا ھهرقايسى

 مىليارد مىڭ 150مىقدارى سېتىلىش يىللىق ىڭشىركىتىن سهنياڭ پۈتكۈل. بوپتۇ ئىگه شىركهتلهرگه

 غهربى ھالدا اليىق جىسمىغا– ئىسمى ئاللىقاچان شىركىتى سهنياڭ بۈگۈنكى. يىتىپتۇ يىنىغا ياپون

 ھالقىغان دۆلهت ھالقىغان ئوكياندىن ئۈچ ئىبارهت ئوكياندىن ھىندى ۋه ئوكيان تىنچ ئوكيان،

 .ئايالنغان گورۇھقا
 ئۆزىنىڭ ئالماشتۇرۇپ كهسىپ ئاندىن قىلىش، خىزمهت يىل 24 اتوپتوغر بىرشىركهتته   

 ئهقلى ئادهمنىڭ نهزىرىده ئادهملهرنىڭ ئادهتتىكى بۇ باشالش، ھاياتىنى يارىتىش ئىگىلىك

 قىلىشى بۇنداق ئۇالرنىڭ بولۇپ، شۇنداق تېخىمۇ نىسبهتهن نامراتالرغا بولۇپمۇ. ئىش يهتمهيدىغان

 ئىشلهش ئاي 24 شىركهتته بىر ئالماشتۇرىدۇ،ئوخشاش كهسىپ يمىقانقاال نامراتالر. ئهمهس مۇمكىن

 ئىشلىگهن يىل 24 شىركهتته بىر ئۇالر بولۇپ، ئىش بىر شۇنداق ئهگهر ئهمهس، ئاسان ئۈچۈن ئۇالر

 ئىلگىرىلهشنى قىلىپ قانائهت ھالىتىگه ھازىرقى كهتكهن، ھورۇنلىشىپ ئاللىقاچان ئۇالر تهغدىردىمۇ،

 ئويلىمىغان تېخىمۇ يارىتىشنى ئىگىلىك بېرىپ ئىستىپا بوالتتى، قالغان لۇپبو ئويلىمايدىغان

 .بوالرئىدى
 خىزمهت شىركىتىده سوڭشىيا ئۇ قىاللىغان، بۇنى جىڭجىمو بولغان بايالردىن ھالبۇكى   
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 بىلىملىرىنى باشقۇرۇش تىجارهت ۋه ماھارهت كهسپىي بىلهن تىرىشچانلىق ناھايىتى قىلغاندا

 ئىلگىرىلهش ئۆزىنىڭ ۋاقىتتا، بىر بىلهن يۈكسهلدۈرۈش ئىقتىدارىنى ۋه ساپاسى زىنىڭئۆ ئۆگهنگهن،

 چۈشهنگهندىن تولۇق بۇكهسىپنى ئىبارهت ئهسۋابلىرىدىن ئېلېكتىر ئۇ. قالمىغان ئۇنتۇپ يۆنىلىشىنى

 ئارقىلىق شۇ باشلىغان، يارىتىشنى ئىگىلىك ئۆزى قىلىپ، قارار ئالماشتۇرۇشنى كهسىپ كىيىن

 بايلىق بولغان يۈكسهك تېخىمۇ ئاشۇرۇپ، ئهمهلگه ھالقىشنى بولغان مۇھىم ناھايىتى تىدىكىھايا

 .باشلىغان كۆرىشىنى بولغان نىشانىغا
 جىياچېڭ لى باي بىرىنچى ئاسىيادىكى كۆپ، ناھايىتى بايالر بۇنداق ئوخشاش جىڭجىموغا   

 .باي بىلىدىغان ىئۆستۈرۈشن ئىقتىدارىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق ئالماشتۇرۇش كهسىپ
 چايخانىدا بولسا خىزمىتى تۇنجى جىياچېڭنىڭ لى بولغان مهجبۇر چېكىنىشكه ئوقۇشتىن   

 ماھىر ئىشلىتىشكه كالال بىراق بولسىمۇ، جاپالىق ناھايىتى خىزمهت بۇ گهرچه.بولۇش چايچى

 لهنبى قىلىش ياخشى خىزمهتنى. قىلغان ياخشى ناھايىتى خىزمهتنى بۇ جىياچېڭ لى بولغان

 نۇرغۇن بۇنىڭدىن سېلىپ زهن سۆھبهتكه ئوتتۇرىسىدىكى خېرىدارالر جىياچېڭ لى بىرۋاقىتتا،

 تۇتۇپ، نهزهرده ياخشىلىقىنى ئىپادىسنىڭ خىزمهت ئۇنىڭ خوجايىن. ئۆگىنىۋالغان نهرسىلهرنى

 .بهرگهن ئۆستۈرۈپ ھهققىنى ئىش ئۇنىڭ يهنه قالماستىن بولۇپال مىننهتدار ئۇنىڭدىن
 قىلىش تهرهققىي داۋاملىق چايخانىدا جىياچېڭ لى بولغان چايچى كۆپرهك ىلدىني بىر   

 سائهتچىلىك جۇاڭيهن تاغىسىنىڭ ئالماشتۇرۇپ كهسىپ ئېلىپ، نهزهرگه يوقلۇقىنى پۇرسىتىنىڭ

 .قىلغان خىزمهت بېرىپ شىركىتىگه
 بۇ تىزال ناھايىتى جىياچېڭ لى تايانغان كۈچىگه ئهمهلىي ۋه تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ   

 ئىشچىدىن شاگىرت قۇيىدىغان چاي سۈپۈرۈپ يهر ھهمده مۇقىمالشتۇرۇپتۇ، ئورنىنى شىركهتتىكى

 ناھايىتى خىزمىتىنى ئۆزىنىڭ. ئايلىنىپتۇ خىزمهتچىسىگه دۇكىنىنىڭ سائهت قاراشلىق شىركهتكه

 ھهر ئهھۋالىغا ىڭبازىرىن سائهت ئوخشاش خوجايىنالرغا يهنه ئۇ ۋاقىتتا، بىر بىلهن قىلىش ئهستايىدىل

 .ساپتۇ نهزهر ۋاقىت
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 بېرىپ، ئىستىپا تاغىسىغا جىياچېڭ لى ياشلىق 17 بولغان چۈشىنىپ كهسپىنى سائهتچىلىك   

 ئۆزىنىڭ ئۇ بۇرۇن، ئالماشتۇرۇشتىن كهسىپ. بوپتۇ قىلماقچى تهرهققىي ئالمىشىپ كهسىپكه باشقا

 دهرىجىدىكى ھال ئوتتۇرا– تۆۋهن ېيتىپئ تاغىسىغا قاراشلىرىنى – كۆز توغرىسىدىكى سائهتچىلىك

 تۆۋهن بولۇپ، ئويلىغىنىدهك جىياچېڭنىڭ لى نهتىجه. ئېيتىپتۇ تولدۇرۇشنى بوشلۇقىنى سائهتچىلىك

 شاڭگاڭمۇ ئايلىنىپ، ئېقىمىغا ئاساسىي سائهتچىلىكىنىڭ شاڭگاڭ سائهتلهر دهرىجىلىك ئوتتۇرا –

 .ئىگهللهپتۇ قىسىمىنى بىر بازىرىنىڭ سائهتچىلىك دۇنيا اقاتارىد قاتارلىقالرنىڭ ياپونىيه شىۋىتسارىيه،
 شىركىتىگه مېتال خىل بهش  جىياچېڭ لى كىيىن، ئايرىلغاندىن شىركىتىدىن تاغىسنىڭ   

 تىزال ناھايىتى بولغاچقا، ياخشى ناھايىتى نهتىجىسى كهسپىي ئۇنىڭ. بوپتۇ ساتقۇچى مال بېرىپ

 .كۆرۈنۈپتۇ كۆزگه ئىچىده ئىشداشلىرىنىڭ
 تهرهققىيات چوڭ بهك ساھهده بۇ ئۇ كىيىن، چۈشهنگهندىن كهسپىنى مېتال خىل بهش   

 ئىستىقبالى تهرهققىيات بېرىپ جېڭفېڭبوغا ئۇ قىلىپ شۇنداق قىپتۇ، ھېس يوقلۇقىنى بوشلۇقىنىڭ

 تىرىشچانلىقى ئۆزىنىڭ. بوپتۇ ساتقۇچى مال كهسپىده ماتېرىيالالر پالستىك بولغان ياخشى تېخىمۇ

 ئالدىغا كهسىپداشلىرىنىڭ تىزال ناھايىتى جىياچېڭ لى تايانغان ئىقتىدارىغا يارىتىش يېڭىلىق ۋه

 ياساش تاسما پالستىك يهنه كىيىن يىلدىن ئىككى. ئۆسۈپتۇ مۇدىرلىقىغا بۆلۈم كېتىپ ئۆتۈپ

 ىملىرىنىبىل چىقىرىش ئىشلهپ ماتېرىيالالرنى پالستىك. ئۆستۈرۈلۈپتۇ دىرىكتورلىقىغا باش شىركىتىنىڭ

 بىلهن ئىشچىالر چۈشۈپ سېخقا ئۆزى جىياچېڭ لى ئۈچۈن، چۈشىنىش كهسىپنى بۇ ئۆگىنىپ، تىزراق

 .قىپتۇ خىزمهت بىرلىكته
 ئۆزىنىڭ جىياچېڭ لى ئايالنغان شهخسكه تۈۋرۈكلۈك شىركهتتىكى ئىچىدىال ۋاقىت قىسقا

 بىريۇقىرى يهنىال قازانسىمۇ تمۇۋهپپهقىيه يهنه ئۆزىنىڭ ئۇ قىلماپتۇ، ھاسىل قانائهت ھالىتىدىن

 ئهمهلگه قىممىتىنى ئۆز چهكته يۇقۇرى ئهڭ قىلىپ، ھېس بوالاليدىغانلىقىنى باشقۇرغۇچى دهرىجىلىك

 .باشالپتۇ ھاياتىنى يارىتىش ئىگىلىك ئۆزىنىڭ ئالماشتۇرۇپ كهسىپ ئۇ ئۈچۈن، ئاشۇرۇش
 ماھارهت كهسپىي ئۇ. غانقىل ياخشى ناھايىتى خىزمهتنى ئۇ قىلسۇن، كهسىپنى قايسى مهيلى
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 يۆلىنىشىنى تهرهققىيات كهسىپنىڭ ئۆگىنىپ ئهستايىدىل بىلىملىرىنى باشقۇرۇش تىجارهت ۋه

 بىلىملهرنى يېڭى يهنه ئۆزىنىڭ چۈشىنىپ، تولۇق كهسىپنى بىر ئۇ. قىلغان چوڭقۇرتهتقىق

 ۋاقىتتا، قىلغان ھېس يوقلۇقىنى بوشلۇقىنىڭ تهرهققىيات كهسىپنىڭ بۇ ھهمده ئۆگىنهلمهيدىغانلىقىنى

 بىر يهنه بولغان كهڭ بوشلۇقى تهرهققىيات يوشۇرۇن ئالماشتۇرۇپ كهسىپ قىلىپ، قارار ئايرىلىشنى ئۇ

 .شۇغۇلالنغان بىلهن كهسىپ
 بىلىملىرىنى سودا ئۇنىڭ سهرگۈزهشتىسى ئالماشتۇرۇش كهسىپ قېتىملىق كۆپ جىياچېڭنىڭ لى

 بىلىملىرىنى جهمئىيهت تونۇشتۇرۇپ،ئۇنىڭ دوستالرنى رغۇننۇ ئۇنىڭغا يهنه قالماستىن، كۆپهيتىپال

 .سالغان ئاساس مۇستهھكهم ئۈچۈن نهتىجىلىرى كىيىنكى ئۇنىڭ ئارقىلىق بۇ مۇستهھكهملىگهن،
 كهسىپ قارىغۇالرچه نامراتالردهك ئۇالر بولىدۇ، نىشانلىق ئالماشتۇرۇشى كهسىپ بايالرنىڭ

 بۇ قارارچىقىرىپ، ياخشى ئهڭ ئاساستا سېلىشتۇرغان ىتهڭپۇڭلۇقىن كۈچ ئۇالر. ئالماشتۇرمايدۇ

 يۈكسىلىش چوڭ بىر ھاياتىدىكى ئالماشتۇرۇشىنىڭ كهسىپ قېتىملىق بىر ھهر ئۆزىنىڭ ئارقىلىق

 يۇقىرى تېخىمۇ ئېشىپ قىممىتى ئالماشتۇرغانسىرى كهسىپ ھهمده قىلىدۇ، كاپالهتلىك بولۇشىغا

 .ۇئالىد يول قاراپ نىشانىغا بايلىق بولغان
 تۇتقاندا يۈز زاۋاللىققا كهسىپ بىر نامراتالر. پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ

 .ئالماشتۇرىدۇ كىيىن چۈشهنگهندىن تولۇق كهسىپنى بىر ئالماشتۇرىدۇ،بايالر
 كهسىپ ئۆزىڭىزنىڭ سىزمۇ ئويالۋاتقان بولۇشنى باي كىيىن، كۆرگهندىن ماقالىنى بۇ   

 باقتىڭىزمۇ؟ ئويلىشىپ ئۆزگهرتىشنى قارىشىڭىزنى – كۆز ۋه پوزىتسىيىرىڭىزنى بولغان ئالماشتۇرۇشقا

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قالسىال زېرىكىپ ياكى يۈزلهنسه زاۋاللىققا كهسىپ بۇ قىلسا، خىزمهت كهسىپته بىرهر نامراتالر

 قاچۇرۇش ئۆزىنى رۇشئالماشتۇ كهسىپ خىلدىكى بۇ ئالماشتۇرىدۇ، كهسىپ بىلهن مهسئۇليهتسىزلىك

 بۇنداق يوق، ياردىمى ھېچقانداق نىسبهتهن تهرهققىياتىغا شهخىسنىڭ بولۇپ، ئالغان خاراكتېرىنى

 ۋه زېھنى قىممهتلىك ئۆزىنىڭ يهنه قالماستىن، تاپالمايال پۇل ئۆگىنىپ بىلىملهرنى كهسپى بولغانداا
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 .امراتلىشىدۇن شۇنچه قاچۇرغانسىرى قانچه ئۆزىنى قىلىدۇ، ئىسراپ ۋاقتىنى
 چۈشهنگهندىن تولۇق كهسىپنى بىر ئۇالر سهۋهب، ئالماشتۇرۇشىدىكى كهسىپ بايالرنىڭ   

 بارلىقىنى ئىستىقبالى تهرهققىيات ۋه كىرىم كۆپ تېخىمۇ قىلسىمۇ داۋاملىق بۇكهسىپنى كىيىن،

 جارى ئىقتىدارىنى ئۆزىنىڭ تېپىپ سهھنه بولغان كهڭ تېخىمۇ ۋاقىتتا، كۆرهلمىگهن

 نۇقتىسى چىقىش ئالماشتۇرۇشنىڭ كهسىپ خىل بۇ. ئوياليدۇ يۈكسهلدۈرۈشنى دۇرۇشنى،ئۆزىنىقىل

 ئومۇميۈزلۈك يولىدا بايلىق سىزنىڭ ئاندىن ئالماشتۇرغاندىال مۇشۇنداق پهقهت توغرا،كهسىپنى

 .بولىدۇ ياردىمى كهلتۈرۈشىڭىزگه قولغا غهلبىنى
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 ۇ،بايالرئاغدۇرىد نهزىرىنى ئىشالرغا كىچىك نامراتالر
 قىلىدۇ تهپهككۇر قىلىپ چىقىش ۋەزىيهتنى ئومۇمىي

 :مۇمكىن بولۇشى ئاڭلىغان يۇمۇرنى بىر مۇنداق ئېھتىمال كۆپچىلىك
 ھۆكۈم جازاسىغا قاماق يىللىق بهش ئۈچهيلهن يهھۇدىي ۋه فرانسىيهلىك ئامېرىكىلىق،

 .بوپتۇ قاندۇرماقچى تهلپىنى بىردىن ئۇالرنىڭ سوتچى بۇرۇن كىرىشتىن تۈرمىگه قىلىنىپتۇ،
 سىگارت ساندۇق بهش يهردىن ئويلىمىغان ئامېرىكىلىق كۆردىغان ياخشى ناھايىتى سىگارتنى

 ھهمرا ئۆزىگه قىزنىڭ گۈزهل بىر فرانسىيهلىك قوغلىشىدىغان تۇرمۇشنى رومانتىك. قىپتۇ تهلهپ

 ئاالقىلىشىپ بىلهن نيادۇ سىرتقى كىيىن ئويلىنىۋالغاندىن ئوبدان يهھۇدىي. قىپتۇ تهلهپ بولۇشىنى

 .قىپتۇ تهلهپ كومپيۇتېر دانه بىر تۇرااليدىغان
 ئۇنىڭ چىقىپتۇ، تۈرمىدىن بولۇپ بىرىنچى ئامېرىكىلىق تاللىغان سىگارتنى توشۇپ يىل بهش

 ئالغىلى ئۆزىنى ئالدىرىغىنىچه ئۇ بولۇپ، كهتكهن توشۇپ سىگارت بۇرۇنلىرىغا ۋه قۇالق ئېغىز،

 ئهينى ئۇ ئهسلىده. دهپتۇ»!بېرىڭالر چاقماق بېرىڭالر، چاقماق ماڭا«: ۋارقىراپ تۇغقانلىرىغا كهلگهن

 .ئىكهن قالغان ئۇنتۇپ چاقماقنى ياقىدىغان ئوت سىگارتقا بۆلۈپ، كۆڭۈل سىگارتقىال پهقهت ۋاقىتتا
 بوۋاقنى بىر يىغالۋاتقان قولىدا ئۇ ئىكهن، فرانسىيهلىك چىققىنى تۈرمىدىن بولۇپ ئىككىنچى

 بوي ئېغىر.قىلىۋاتاتتى چىرماشلىق دهپ بۇنى بىردهم ئۇنى، بىردهم بوۋاق بولۇپ، الغانكۆتۈرۋ

 .ئىدى يىتىلىۋالغان بالىنى بىر قولىدا بىر يهنه يۆلىنىپ، فرانسىيهلىككه قولىدا بىر خوتۇنى
 قولىنى سوتچىنىڭ ئۇ چىقىپتۇ، ئاخىرىدا ئهڭ تۈرمىدىن يهھۇدىي تاللىغان كومپيۇتېرنى

 بولغان بىلهن دۇنيا سىرتقى ئىزچىل مهن بۇيان يىلدىن بهش بۇ«: تۇرۇپ سىقىپ بىلهن ىقمىننهتدارل

 قالمىدى،ئهكسىچه توختاپ سهۋهبلىك كىرىشىم تۈرمىگه سودام مېنىڭ كهلدىم، ساقالپ ئاالقهمنى

 ئۈچۈن، قايتۇرۇش جاۋاب شهپقىتىڭىزگه ۋاقىتتىكى ئهينى سىزنىڭ. كهتتى بولۇپ ياخشى بارغانسىرى

» .قىلىمهن ھهدىيه سىزگه ماشىنابولسىمۇ الۋرېنىس قاندۇرىمهن، تهلپىڭىزنى بىر سىزنىڭ ھازىر مهن
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 .دهپتۇ
 ئىگه ئىلھامغا ئاز بىر چوقۇم كىيىن بولغاندىن ھوزۇرلىنىپ بۇنىڭدىن كۆپچىلىك

 ئۇنتۇپ چاقماقنى ئىشلىتىدىغان ياندۇرۇشقا ئۇنى قىلىپ، خىيال سىگارتنى ئامېرىكىلىك.بولدى

 تاپقان؛فرانسىيهلىك خۇشاللىق قاراپ سىگارتقا پهقهتال جهريانىدا يىل بهش ئۈچۈن شۇنىڭ ان،قالغ

 غا »دادا قېرى«اليىق جىسمىغا – ئىسمى بولۇپ، بالىلىق نۇرغۇن دهپ خۇشاللىقنى ۋاقىتلىق

 گهرچه تالالپ، كومپيۇتېرنى تۇردىغان ئاالقىلىشىپ بىلهن دۇنيا سىرتقى يهھۇدىي ئايالنغان؛

 .ئۇچرىمىغان چهكلىمىگه دائىرىسى– نهزهر بىراق بولسىمۇ، ئۇچرىغان چهكلىمىگه ىتىھهرك
. ئىپادىلىگهن پوزىتسىيىسىنى تۇرمۇش خىل ئۈچ ئوخشىمىغان تالالش ئوخشىمىغان خىل ئۈچ

 بىمهنه ناھايىتى ئويلىغاچقا، ئېھتىياجىنى كۆزئالدىدىكى پهقهتال فرانسىيهلىك بىلهن ئامېرىكىلىق

 ئهكسىچه. ئۇچراتقان چهكلىمىگه يهرده ھهممىال ئۆزىنى قويغان،نهتىجىده تتۇرىغائو تهلهپنى

 ئۈچۈن ئۆزى يۈرگۈزۈپ تهپهككۇر ئاساسهن ۋهزىيهتكه پۈتكۈل تۇتۇپ، كۆزده ئومۇملۇقنى يهھۇدىي

 .ياراتقان بايلىق كۆپ تېخىمۇ
 قىلىپ دىققهت رغىالئىشال كىچىك پهقهت نامراتالر. پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇمۇ

 تهپهككۇر قىلىپ چىقىش ۋهزىيهتنى ئومۇمىي بولسا بايالر ئوياليدۇ، مهنپهئهتىنى كىچىككىنه ئۆزىنىڭ

 .قىلىدۇ
 ئهتىنى بايالر بۈگۈننى، نامراتالر«: بار سۆز ھېكىمهتلىك بىر مۇنداق ساھهسىده سودا ئامېرىكا

 ئۇالر ئۈچۈن ئوياليدۇ،شۇنىڭ تۇتۇپ كۆزده هتنىئومۇمىي ئۇالر كېلىدۇ، ئهقىللىق بايالر» .ئوياليدۇ

 غهلبىگه ئومۇميۈزلۈك يۈكسهلدۈرىدۇ، تېخىمۇ ئۆزىنى قىلىپ تهپهككۇر ئاساسهن ۋهزىيهتكه ئومۇمىي

 .ئېرىشىدۇ
 مۇشۇنداق دهل يىندۇهن لىيۇ مۇدىرى باش شىركىتىنىڭ چهكلىك پاي گورۇھى خاربىن

 .ئادهم نقىلىدىغا تهپهككۇر تۇتۇپ كۆزده ئومۇملۇقنى
 باڭيىڭ كىرىشىپ، قىلىشقا سودا ئالماشتۇرۇپ كهسىپ قىسىمدىن يىندۇهن لىيۇ يىلى – 1992
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 .چىققان قۇرۇپ شىركىتىنى كىيىمچىلىك
 بىر قىلىپ يىتهكچىلىك ئاستىدىكىلهرگه قول يىندۇهن لىيۇ ئارقىلىق، تىرىشىش يىللىق كۆپ

 كۆپ تىجارىتى بولغان، مهبلىغى كۆپرهك ىنمىلياردت سهككىز شىركىتى، تارماق 11 شىركهتنى يهككه

 خاربىن، شىركهت.ئايالندۇرغان گورۇھىغا كارخانا تۈزۈمىدىكى پاي زامان ھازىرقى خىلالشقان

 كهسىپلىرى تارقىلىپ، جايالرغا قاتارلىق فرانكىفورت ۋه شاڭگاڭ دالىيهن، بېيجىڭ، چېچىخار،

 يۇقىرى ۋه ساھهلهر قاتارلىق ياساش يول قۇرۇلۇشى، سۇ ، مۈلۈك – ئۆي بېزهكچىلىكى، قۇرۇلۇش

 .كېڭهيگهن ساھهلهرگه قاتارلىق ئهسلىھهلهر ئاممىۋى كهسىپلىرى، تېخنىكا – پهن
 يىراقالرغا نهزىرىنى ئىزچىل بۇيان، باشلىغاندىن تىكلهشنى ئىگىلىك قىلىپ سودا يىندۇهن لىيۇ

 يېڭى جۇڭگو ئۇ. تۇرغان چىڭ يۈگۈزۈشته تهپهككۇر قىلىپ چىقىش ۋهزىيهتنى ئومۇمىي تىكىپ

 قهدىمى ئۇچۇرلىشىش تور ۋه گهۋدىلىشىش بىر ئىقتىسادنىڭ كىيىن قويغاندىن قهدهم ئهسىرگه

 جارى بىلهن كۈچ زور كهسىپلهرنى تېخنىكىلىق – پهن يۇقىرى ئهگهر كارخانا تىزلىشىدۇ،

 شۇنداق. رىغانقا دهپ يوقىتىدۇ كۈچىنى يوشۇرۇن ۋه پۇرسىتى تهرهققىيات ئۇنداقتا قىلدۇرمىسا،

 مۇھىم تهرهققىياتىدىكى كارخانا نى »بولۇش كارخانا كۈچلۈك تېخنىكىدا – پهن« ئۇ قىلىپ

 بىر بىلهن قىلىش كاپالهتلىك ھهمكارلىشىشقا بىلهن ئورگانلىرى تهتقىقات قىلىپ، ئىستىراتىگىيه

 بىر تهتقىقات ۋه نىشئۆگى ئىشلهپچىقىرىش، بىرلىكته بىلهن ئۇنىۋېرسىتىتى سانائهت دالىيهن ۋاقىتتا،

 ئىككى قۇرغان، مهركىزىنى ئېچىش – قىلىپ تهتقىق ماتېرىيالالرنى تىپتىكى يېڭى قىلىنغان گهۋده

 ئادهم مهكتهپ تهمىنلىگهن، بىلهن ئورۇن ۋه مهبلهغ كارخانا بولسا شهكلى ھهمكارلىق تهرهپنىڭ

 قهدىمىنى بازارلىشىش ىلىرىنىڭنهتىج تېخنىكا – پهن يۇقىرى تهدبىر بۇ. چىقارغان تېخنىكا ۋه كۈچى

 ئاساس تېخنىكا يېڭى ماتېرىيال، تىپتىكى يېڭى گورۇھىنى باڭيىڭ يهنه قالماستىن، تىزلىتىپال

 .ئايالندۇرغان كارخانىغا باشقۇرۇشىدىكى خهلق قىلىنغان
 چوقۇم قىلىشتا كۈچلۈك ھهم چوڭ كارخانىنى يىندۇهن لىيۇ ۋاقىتتا، بىر بىلهن شۇنىڭ

 يهرلىك ئۇ ،شۇڭالشقا يهتكهن تونۇپ الزىملىقىنى ئويلىشىش ئامىلىنى مۇھىت خهلقئارالىق
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 پايدىلىنىپ سىياسىتىدىن قولالش بىلهن كۈچ زور كارخانىالرنى باشقۇرۇشىدىكى خهلق ھۆكۈمهتنىڭ

 قىلىپ ئىلتىماس ھوقۇقىنى ئېكىسپورت – ئىمپورت ھهمده قۇرغان، شىركىتى سودا بىلهن ئاكتىپلىق

 .باشلىغان كىرگۈزۈشكه تۈر ۋه مهبلهغ سىرتىدىن دۆلهت بىلهن كۈچ زور
 سېلىپ مهبلهغ مارك مىليون 30 بىلهن ئاكتىپلىق يىندۇهن لىيۇ بېشىدا، يىلنىڭ– 1998

 جىياشىڭ شهھىرىده فرانكفورت گېرمانىيهنىڭ ھهمكارلىشىپ، بىلهن شىركىتى GSI ئامېرىكا

 ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك ھهمكارلىق قېتىمقى بۇ قۇرغان، شىركىتىنى چهكلىك توقۇمىچىلىق

 تېخنىكىسى – پهن ئىلغار دۇنيانىڭ سهنئىتىنى– ھۈنهر توقۇلما گۈللۈك باسما ئهنئهنىۋى دۆلىتىمىزنىڭ

 ۋه دۆلهت كۆپرهك دىن 20 دۇنيادىكى پۈتۈن مهھسۇالتالر ئىشلهپچىقىرىلغان بىرلهشتۈرۈپ، بىلهن

 .سېتىلغان رايونالرغا
 ئايال تهيۋهنلىك تۈركۈم بىر قاتارلىق مائهيجېن يهنه هنيىندۇ لىيۇ يىلى،– 2000

 بىر بىلهن قىلىش تهكلىپ كېڭىشىشكه ئىشلىرىنى سودا كېلىپ قۇرۇقلۇققا چوڭ كارخانىچىالرنى

 كارخانىچىلىرىنىڭ ئايال قىرغاق ئىككى« بىلهن جهمئىيىتى كارخانىچىالر ئايال تهيۋهنلىك ۋاقىتتا،

 كۆزده ئومۇملۇقنى يىندۇهننىڭ لىيۇ.ئىمزالىغان كېلىشىمىنى ۇشقۇر »باغچىسى يارىتىش ئىگىلىك

 قىلىپ تهرهققىي تىز ناھايىتى گورۇھى باڭيىڭ يىتهكچىلىكىده، ئىستىراتىگىيىسىنىڭ چىقارغان تۇتۇپ

 ئىقتىسادىي ياكى بولسۇن، جهھهتتىن سهۋىيىسى باشقۇرۇش كۆلىمى، كارخانا مهيلى كۈچهيگهن،

 ئوخشاش كهلتۈرۈپ، قولغا نهتىجىلهرنى قالدۇردىغان ھهيران دهمنىئا بولسۇن جهھهتتىن ئۈنۈم

 .ئۆتكهن ئورۇنغا سانىۋالغۇدهك بىلهن بارماق ئىچىده كهسىپتىكىلهرنىڭ
 قانچه سودىنى«: تهسۋىرلىگهن مۇنداق ئىدىيىسىنى سودا ئۆزىنىڭ خۇشۆشى سودىگهر تاالنتلىق

 چوقۇم قىلغاندا سودىنى چوڭ. كېرهك يۇشقو يىراققا شۇنچه دائىرىنى – نهزهر قىلغانسىرى چوڭ

 بىر ئاغدۇرسىڭىز،ئۇنداقتا نهزىرىڭىزنى ئۆلكىگه بىر سىز ئهگهر. الزىم قاراش ۋهزىيهتكه ئومۇمىي

 ئۇنداقتا ئاغدۇرالىسىڭىز، ئالهمگه پۈتكۈل نهزىرىڭىزنى ئهگهر. قىالاليسىز سودىسىنى ئۆلكىنىڭ

 پۈتۈن ئۇنداقتا تىكهلىسىڭىز، –كۆز سىرتىغا تدۆله قىالاليسىز؛ سودىسىنى جاھاننىڭ پۈتكۈل
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 ئىگىلىك ئۇ شۇڭا بىلىدۇ، ئوبدان بۇھهقىقهتنى يىندۇهن لىيۇ» .قىالاليسىز سودىسىنى دۇنيانىڭ

 ئارقىلىق ۋهزىيهت ئومۇمىي تىكىپ يىراقالرغا جهريانىدا،نهزىرىنى قوغلىشىش بايلىق يارىتىپ

 يىتهكلهپ گورۇھىنى باڭيىڭ ئۇ سهۋهبتىن، مۇشۇ هلد. يۈرگۈزگهن قارىغان،تهپهككۇر مهسىلىلهرگه

 نىڭ »باي ئايال چوڭ ئون« جۇڭگودىكى ھهمده يۈزلهنگهن، دۇنياغا چىقىپ ئۆلكىدىن،جۇڭگودىن

 .باھاالنغان بولۇپ بىرى
 يىندۇهن لىيۇ يۈرگۈزمىگهنده، تهپهككۇر چىقىپ ۋهزىيهتتىن ئومۇمىي مهسىلىلهرگه ئهگهر

 گورۇھىغا كارخانا خىلالشقان كۆپ تىجارىتى شىركىتىنى بېزهكچىلىك ۇشقۇرۇل يهككه بىر ھهرگىزمۇ

 يۈرگۈزمىگهنده، تهپهككۇر چىقىپ ۋهزىيهتتىن ئومۇمىي مهسىلىلهرگه ئهگهر بوالتتى؛ ئايالندۇرالمىغان

 مهسىلىلهرگه ئهگهر بولمايىتتى؛ خىيالىدا قىلدۇرۇش تهرهققىي تېخنىكىنى – پهن يۇقىرى يىندۇهن لىيۇ

 بىلهن شىركىتى GSI ئامېرىكا يىندۇهن لىيۇ يۈرگۈزمىگهنده، تهپهككۇر چىقىپ ۋهزىيهتتىن يئومۇمى

 .بوالتتى يۈزلهندۈرمىگهن بازىرىغا دۇنيا گورۇھىنى باڭيىڭ ھهمكارلىشىپ
 كىچىك ھهمىشه قىلغاندا ئىش. بهلگىلهيدۇ دهرىجىسىنى تهرهققىيات دائىره – شۇنداق،نهزهر

 ده،ئۆزىمىزنىڭ – قويىمىز قويۇپ چهكلىمه شهكىلسىز ئۆزىمىزگه اتۇتقاند كۆزده نۇقتىالرنى

 قارنىمىنى قويۇپ يىراقالرغا نهزىرىمىزنى پهقهت. بولىدۇ پايدىسىز يارىتىشىمىزغا بايلىق ۋه تهرهققىياتى

 بايلىق قىلساقال تهپهككۇر مهسىلىلهرنى تۇرۇپ يۈكسهكلىكىده ۋهزىيهتنىڭ ئومۇمىي تۇتساق، كهڭرى

 .ماڭااليمىز ئوزۇن تېخىمۇ لىدايو يارىتىش

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئهگهر. چىقىرىدۇ ئاساسهن ۋهزىيهتكه ئومۇمىي قارارنى بايالرھهرقانداق

 ئىقتىدارىمىزنى تۇتۇش ماكرولۇق ئۆزىمىزنىڭ بىلهن ئاڭلىقلىق ئۇنداقتا بولساق، بولماقچى باي

 يىتىلدۈرۈپ، نۇقتىنهزىرىنى ۋهزىيهتچىلىك ئومۇمىي قاراشتىكى ىلىلهرگهمهس كۆتۈرۈشىمىز، يۇقىرى

 .ئويلىشىمىزالزىم مهسىلىلهرنى ئاساسهن ۋهزىيهتكه ئومۇمىي
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 بايالر قىلىدۇ، ئاساس كهيپىياتنى قىلغاندا ئىش نامراتالر
 قىلىدۇ ئاساس پىالننى قىلغاندا ئىش

 نهتىجىگه ياخشى رىژېسسورى، ئۆزىنىڭ ادهمئ ھهربىر سهھنىسىده كهلتۈرۈش قولغا بايلىقنى   

 بايالربىلهن نۇقتىدا بۇ. كېرهك قىلىش رىژېسسورلۇق ياخشى بۆلهككه ھهربىر چوقۇم ئۈچۈن ئېرىشىش

 .روشهن ناھايىتى پهرقى نامراتالرنىڭ
 قىلىدۇ، ئۆلچهم كهيپىياتىنى قىلغاندا ئىش رىژېسسور، ئىقتىدارسىز نامراتالرناھايىتى   

 قىلغۇسى ئىش ۋاقىتتا ياخشى كهيپىياتى ئۇالرنىڭ. قىاللمايدۇ قامالشتۇرۇپ ىشالرنىئ نهتىجىده

 قىلىشنى روھلىنالماي،ئادهتته بولمىسىال ياخشى كهيپىياتى بىراق قىلىدۇ، ياخشى خېلى ھهم كېلىدۇ

 ىشئ ئۇالر رىژېسسور، نهۋۋهر ناھايىتىمۇ بايالر ئهمما. كهلمهيدۇ قىلغۇسى ئىشنىمۇ كۆردىغان ياخشى

 سهۋهبلىك بولماسلىق ياخشى كهيپىياتى قىلىدۇ،ئهزهلدىن بۇيىچه پىالنى ئۆزىنىڭ ھهمىشه قىلغاندا

 .قىلمايدۇ قااليمىقان پىالنلىرىنى ئۆزىنىڭ
. پهرقى چوڭ بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر بولماسلىق – بولۇش پىالن قىلغاندا ئېنىقكى،ئىش   

 ھهرخىل ماڭىدۇ، تهرتىپلىك بۇيىچه پىالن ئىشالر لىقبار ئۇنداقتا بولسا، پىالن قىلغاندا ئىش

 قىلغاندا ئىش ئهگهر.ئاشىدۇ ئهمهلگه نىشانى بايلىق پىالندىكى بىراق تۇرسىمۇ، بولۇپ دوقۇرۇشالر

 كونتروللۇقىنى تهڭشىلىپ،ئىشالرنىڭ قاراپ كهيپىياتقا ئىش ھهممه ئۇنداقتا بولمىسا، پىالن

 ئوخشاش كېمىگه يوق يۆنىلىشى خۇددى قااليمىقانچىلىق اقبۇند چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ يوقىتىشنى

 .بارالمايدۇ يىتىپ مهنزىلگه مهڭگۈ
 ئالغان ئۈستىگه ئۆز لېدىرلىقىنى باش شىركىتىنىڭ تۆمۈر – پوالت بولىۋ ئامېرىكا   

 سهۋهبلىك يارىتالمىغانلىق ئۈنۈم ئىقتىسادىي بولماي، ياخشى تىجارىتى شىركهتنىڭ شىۋاپ.چارلىس

 توغرىسىدا »ئۆستۈرۈش ئۈنۈمىنى ئىش قىلىپ قانداق« لىدىن.ئهيۋى مۇتهخهسسىسى ئۈنۈم

 ھالدا تولغان ئىشهنچكه كىيىن ئاڭلىغاندىن سۈزىنى ئۇنىڭ لى.ئهيۋى. سوراپتۇ مهسلىھهت
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 شىركهتنىڭ سىلهرنىڭ بۇ بېرىمهن، نهرسه بىر سىزگه ئىچىده مېنۇت ئون مهن«: شىۋاپقا.چارلىس

 .دهپتۇ».ستۈرهلهيدۇئۆ 50% ئۈنۈمىنى ئىش
 نهرسه سىرلىق بۇنداق قانداقمۇ دۇنيادا گۇمانلىنىپ، گېپىدىن لىنىڭ.ئهيۋى شىۋاپ.چارلىس  

: سۇنۇپ شىۋاپقا.چارلىس قهغهزنى ئاق پارچه بىر لى.ئهيۋى ۋاقىتتا بۇ. ئويالپتۇ دهپ بولسۇن

 .ۇدهپت» .يېزىڭ ئىشنى ئالته مۇھىم ئهڭ بولغان قىلماقچى سىز ئهته بۇنىڭغا«
 ئىشالرنى يازغان سىز ھازىر«. بوپتۇ يېزىپ مېنۇتتىال بهش بۇيىچه تهلىپى ئۇنىڭ چارلىس   

» .چىقىڭ تىزىپ تۆۋهنگه – يۇقىرىدىن بويىچه دهرىجىسى مۇھىملىق نىسبهتهن سىزگه ۋه شىركهت

 .ئورۇنالپتۇ بۇنىمۇ بۇيىچه تهكلىپى ئهيۋىنىڭ چارلىس.يهنه ئۇ دهپتۇ
 ئهته سېلىۋېلىڭ، يانچۇقىڭىزغا قهغهزنى بۇ بولدى،«: سۆزلهپ داۋاملىق لى.ئهيۋى   

 بىلهن زېھنىڭىز پۈتۈن ئىشنى مۇھىم ئهڭ قهغهزدىكى بۇ ئىش بىرىنچى قىلىدىغان ئهتىگهنده

 سىز كىيىن، بولغاندىن قىلىپ ئىشنى مۇھىم بىرىنچى. كېرهك ئويلىماسلىقىڭىز ئىشالرنى قىلىش،باشقا

 ئىشتىن تهرىقىده بولىدۇ،مۇشۇ قىلسىڭىز ئىشنى ئۈچىنچى كىنچى،ئىك بىلهن ئۇسۇل ئوخشاش يهنه

 جىددىيلهشمهڭ، تۈگىتهلىسىڭىزمۇ قىلىپ ئىشنىال بىرىنچى پهقهت كۈنى بۇ ئهگهر. قىلىسىز چۈشكىچه

 تهرىقىده مۇشۇ ھهركۈنى. كىلىۋاتىسىز قىلىپ ئىشنى مۇھىم ئهڭ كۈنده سىز چۈنكى

 ئۇنىڭ سىز بايقايسىز، يۇقىرىلىغانلىقىنى ئۈنۈمىنىڭ ئىش ئۆزىڭىزنىڭ سىز داۋامالشتۇرسىڭىز،

 سىناقنى بۇ. بولىدۇ تارقاتسىڭىز خىزمهتچىلىرىڭىزگه ئۇسۇلنى خىل بۇ ۋاقتىڭىزدا ئىشهنگهن قىممىتىگه

 كۆرسهتكهن سىزگه مهن ئاندىن داۋامالشتۇرۇڭ، شۇنچىلىك كهلسه داۋامالشتۇرغىڭىز قانچىلىك

 بهرسىڭىز سېلىپ چهكنى سوممىدىكى شۇنچىلىك ماڭا قارىسىڭىز دهپ يارايدۇ پۇلغا قانچه بۇئامالنى

 .دهپتۇ »بولىدۇ،
 يهنه ئىچىده بۇنىڭ تاپشۇرۋاپتۇ، خهتنى ئهۋهتكهن چارلىس ئهيۋى،لى كىيىن ئايدىن بىر   

 قىممهتلىك ئهڭ ھاياتىدىكى بۇنىڭ خېتىده چارلىس. ئىدى بار چېكى دوللىرىنىڭ ئامېرىكا مىڭ 25

 .ئىدى ئالغان تىلغا لىقىنىبولغان دهرس
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 بهش شىركىتى تۆمۈر – پوالت كىچىك بۇ تايانغان ئۇسۇلىغا كۆرسهتكهن لىنىڭ.ئهيۋى   

 . ئايالنغان كارخانىسىغا تۆمۈر – پوالت مۇستهقىل چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى كىيىن يىلدىن
 لىپقى سهرپ ۋاقىت يىل بهش قىسقىغىنه كارخانا بىر چىقمىغان نامى ئانچه ئىلگىرى   

 بولۇشىدىكى نهتىجىنىڭ بۇنداق. ئايالنغان كارخانىسىغا تۆمۈر – پوالت چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى

 مۇھىملىق خىزمهتنىڭ بۇيىچه ئامالى كۆرسهتكهن لىنىڭ.ئهيۋى خىزمهتچىلهر يهردىكى بۇ سهۋهب

 پىالنغا دهل. قىلغان ئىجرا ئهتراپلىق پىالننى بۇ ھهمده بارغان، ئېلىپ پىالنالش قارىتا دهرىجىسىگه

 ئۈنۈملۈك خىزمهتنى قىلىپ يىتهكچىلىك خىزمهتچىلهرگه شىۋاپ.چارلىس قىلغاچقا، ئىش ئاساسهن

 .قىلغان چوڭ تېخىمۇ تېخىمۇكۈچلۈك، كارخانىسىنى تۆمۈر – پوالت ئارقىلىق بۇ ئورۇنالپ،
 بايلىق چوڭ ھاياتتىكى بۇ تارتىپ ئىشالردىن كىچىك كۈندىكى ھهر ئهمهلىيهتته،  

 سالىدىغان نهزهر بايالرغا ئۆتكهن ھازىرغىچه – قهدىمدىن. بولمايدۇ بولسا كهم پىالن ىغىچهنىشانلىر

 پىالنغا بۇ ئىزچىل ھهمده بار، پىالنى ئېنىق نىسبهتهن كهلگۈسىگه ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ بولساق،

 .قىلغان ئىش ئاساسهن
 گورۇھىنىڭ بانكىسى الدىت يۇمشاق ياپونىيىلىك، بولغان ئۇرۇقىدىن كورىيه ئهمهلىيهتته،  

 .ۋهكىلى بايالرنىڭ مۇشۇنداق دهل سۈنجېڭيى لېدىرى باش قوشۇمچه دىرېكتورى باش
 ئۈچۈن ھاياتى كىشىلىك يىللىق 50 كىيىنكى ئۆزىنىڭ ۋاقتىدىال ياش19 سۈنجېڭيى   

 بىرهر بۇرۇن ياشتىن 30: تۆۋهندىكىچه مهزمۇنى ئوبيېكتىپ پىالننىڭ بۇ تۈزگهن، پىالن كونكېرىت

 ئهۋالدلىرىغا ئىسپاتالپ مهۋجۇتلۇقىنى ئۆزىنىڭ ساھهده شۇغۇللىنىۋاتقان ئۆزى قازىنىش، نهتىجه ئىشتا

 مهبلهغقه دوللىرىلىق ئامېرىكا مىليارد بىر بولغاندا ئاز بۇرۇن كىرىشتىن ياشقا 40 كهلتۈرۈش؛ شهرهپ

 بۇرۇن كىرىشتىن قاياش 50 بولۇش؛ يېتىدىغان مهبلىغى قىلىشقا ئىشنى چوڭ بىرهر بولۇش، ئىگه

 ياخشى ئهڭ كهسىپنى بۇ بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن ھهمده تالالش، كهسىپنى بىر بولغان مۇھىم ناھايىتى

 بولۇش، ئىگه مهبلهغكه بولغان يۇقىرى دوللىرىدىن ئامېرىكا مىليارد 10 شىركهت تىرىشىش، قىلىشقا

 نىشانىنى ئۆزىنىڭ بۇرۇن نياشتى 60 بولۇش؛ شىركهت تارماق ئارتۇق دىن 1000 گورۇھتا پۈتكۈل
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 ئاشۇرۇش؛ دوللىرىدىن ئامېرىكا مىليارد 100 سوممىسىنى تىجارهت ئاشۇرۇش،شىركهتنىڭ ئهمهلگه

 ئۆمىرىنى ئاخىرقى قايتىپ ئۆيگه بېرىپ، تاپشۇرۇپ ئىزباسارغا ئىشلىرىنى بۇرۇن ياشقاكىرىشتىن 70

 .ئۆتكۈزۈش خاتىرجهم
 ئاشۇرۇشقا ئهمهلگه نىشانىنى ئۆزىنىڭ سۈنجىڭيى كىيىن، تۈزۋالغاندىن پىالننى پۈتكۈل   

 ئىشقىلىشى نېمه زادى ئۆزىنىڭ قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل بىر يهنه ئۇ ۋاقتىدا ياش 13. باشالپتۇ

 تۈزگهن، قىلىپ تىزىملىك ئىشلىرىنى بولغان قىلماقچى ھهمده ئويالنغان، ھهققىده كېرهكلىكى

 بازار تهپسىلىي قارىتا ھهربىرئىشقا يهنه ئۇ كىيىن نئۇنىڭدى. بولغان تۈر ئارتۇق تىن 40 بۇنىڭدا

 جهدۋىلى، چىقىم – كىرىم مۆلچهرلهنگهن يىللىق 10 كىيىنكى ھهمده بارغان، ئېلىپ تهكشۈرۈش

 40 بۇ ۋاقىتتا ئهينى(  چىققان سىزىپ سېخمىنى گورۇپپىالشتۇرۇلغان ۋه جهدۋىلى مهبلهغ ئايالنما

 ).ئاشقان مېتىردىن 19 توپتوغرا دا،قوشقان پۈتۈنلهي ماتېرىيالنى تۈرلۈك
 مهزكۇر بۇ بهلگىلىگهن، ئۆلچهمنى تۈرلۈك 25 تالالشتىكى كهسىپ سۈنجېڭيى ئارقىدىنال   

 پۈتۈن ساھهده بۇ ئۆزى ئىچىده يىل 10 بوالمدۇ، ئىشلىگىلى قويۇپ زېھىن بويى ئۆمۈر خىزمهتكه

 ئۆلچهملهرگه بۇ. ئالغان ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنى قاتارلىق بوالالمدۇ بىرىنچى بۇيىچه ياپونىيه

 بېرىپ، ئېلىپ تالالش نىسهتهن كهسپىگه تۈرلۈك نهچچه 40 ئۆزىنىڭ سۈنجېڭيى ئاساسالنغان

 .چىققان كۆتۈرۈپ باش ساھهسىده دېتال يۇمشاق كومپيۇتېر ئاخىرىدا
 پىالنىنى ئۆزىنىڭ ھالدا ئوڭۇشلۇق ناھايىتى سۈنجېڭيى ياشلىق 54 كۈنده، بۈگۈنكى   

 .ئالغان ئورۇن تهرتىپىدىن بايالر ژورنىلىنىڭ »فوربىس« بالدۇرال ئىسمىمۇ رگۈزمهكته،ئۇنىڭيۈ
 زهردارغا كاتتا بۈگۈنكى ئوغلىدىن خوجايىنىنىڭ دۇكىنى ماشىنىسى قىمار كىچىككىنه   

 ئاشىدۇ،بىراق ئهمهلگه تهسته ناھايىتى نهزىرىده كىشىلهرنىڭ ئادهتتىكى جهريان بولغان ئايالنغىچه

 ئېرىشىشىدىكى زورنهتىجىگه بۇنداق ئۇنىڭ. قىلغان سهرپ ۋاقىت يىل نهچچه 10 پهقهتال ۈنجېڭيىس

 .قىلغانلىقىدا بۇيىچه پىالن ئىشنى ئۇنىڭ سهۋهب
 مۇھىملىرىنى ئىشنىڭ بولمىسا، پىالن قىلغاندا ئىش سۈنجېڭيى ئهگهر باقايلى، ئويالپ   
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 ئۆزىنىڭ ئىچىده ۋاقىت قىسقا ناھايىتى يهنه ئۇ ا،قىلس ئىش قاراپال كهيپىياتىغا پهقهت ئايرىماي،

 ئاشۇراالمتى؟ ئهمهلگه نىشانىنى بايلىق
 كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن. ئىشىنىمىز بىلىدىغانلىقىغا جاۋابىنى بۇنىڭ كۆپچىلىكنىڭ   

 بولسا ئۇ مۇھىم، ناھايىتى بولۇش پىالنلىق قىلغاندا ئىش يولىدا قوغلىشىش بايلىق بولىدۇكى،

 بىلهن، پىالن قىلغاندا ئىش. ساپا تىگىشلىك تهييارالشقا ئادهم ھهربىر بولغان بولماقچى نبايالردى

 ئىش ئهمما. ئاالاليدۇ ئوڭۇشلۇق مېۋىنى دهرىخىدىكى بايلىق ئادهمال قىلىدىغان بىلهن ئهقلىيلىك

 .ئۇچرىشالمايدۇ بىلهن ئادهملهربايلىق پىالنسىز قىلىدىغان، ئاساس كهيپىياتىنى قىلغاندا
 بولدىڭىزمۇ؟ تۈزۈپ پىالنىنى ئايلىنىشنىڭ بايالرغا سىز دوستۇم، ئۇنداقتا،سۆيۈملۈك   

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 كهيپىياتنىڭ پاسسىپ ھهرخىل قىلىپ ياردهم كىشىلهرگه بولۇش پىالنلىق قىلغاندا ئىش

 ئىشالرغا بهرگهن زيۈ تۇيۇقسىز قىسىم بىر ئىكهن، بولغان پىالن كۆڭۈلده. ساقاليدۇ تهسىرىدىن

 سهۋهبتىن بۇ بولىدۇ، يۈزلهنگىلى رىئاللىققا تۇتۇپ خاتىرجهم كۆڭۈلنى يهنىال يولۇققاندىمۇ

 ئۇالرنىڭ سهۋهب، قىلىشىدىكى ئىش قاراپ كهيپىياتقا نامراتالرنىڭ. يهتمهيدۇ تهسىر كهيپىياتقىمۇ

 بولۇش، بىزار يولۇقسىال رغائىشال بهرگهن يۈز تۇيۇقسىز قىسىم بىر بولغاچقا، يوق پىالن كۆڭلىده

 ئهگهر. يهتكۈزىدۇ تهسىر ئۈنۈمىگه ئىش ده، – بولىدۇ پهيدا ئامىلالر پاسسىپ قاتارلىق ئازابلىنىش

 ئىش قۇتۇلۇپ، بويۇنتۇرۇقىدىن كهيپىياتنىڭ بولساق،ئۇنداقتا بولماقچى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن

 .كېرهك زيىتىلدۈرۈشىمى ئادهتنى بولۇشتهك پىالنلىق قىلغاندا
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 ئوزۇن بايالر كۆرىدۇ، مهنپهئهتنى ئالدىدىكى كۆز نامراتالر
 ئوياليدۇ كىرىمنى مۇددەتلىك

 :بار ھېكايهت بىرھېكىمهتلىك مۇنداق
 بىرمويسىپىتنى يولدا ئادهم ئىككى ۋهيرانه ناھايىتى ئىلگىرى، زامانالر ئوزۇن ناھايىتى   

 بېلىق دانه بىر ئۈچۈن،ئۇالرغا يهتكۈزۈش تشهپقه ئوخشاش ئۇالرغا مويسىپىت بۇ. ئۇچرىتىپتۇ

 .بۇيرۇپتۇ تالالشنى بىردىن كۆرسىتىپ بىرىنى بېلىقتىن چوڭ تۇرغان ئويناقالپ ۋه قارماق تۇتىدىغان
 بىرى يهنه تالالپتۇ، بېلىقنى بىلهن ئالدىراقسانلىق ئويالنماستىنال بىرى ئىچىدىكى بۇالرنىڭ   

 نائىل شهپقىتىگه مويسىپىتنىڭ تالالپتۇ، قارماقنى ىدىغانتۇت بېلىق كىيىن ئويالنغاندىن ئوزۇن

 .مېڭىپتۇ يوللىرىغا ئۆز ئىككهيلهن كىيىن بولغاندىن
 ئاچكۆزلۈك ئۇ يهپتۇ، پىشۇرۇپ بېلىقنى تېپىپ ئوتۇن قۇرۇق دۆۋه بىر ئادهم ئالغان بېلىقنى   

 قۇرۇقداپ قازاننى ىچىپئ شورپىسىنىمۇ بېلىقنىڭ يهنه قالماستىن، يهپال گۆشىنى بېلىقنىڭ بىلهن

 ئوزۇن ده، – قالماپتۇ ھېچنىمىسى يهنه ئۇنىڭ كىيىن تويۇۋالغاندىن قېتىم بىر ھالبۇكى،. قويۇپتۇ

 .ئۆلۈپتۇ ئاچلىقتىن ئۆتمهستىن
 تهسلىكته ناھايىتى بېرىپ، بهرداشلىق ئاچلىققا  ئادهم بىر يهنه تاللىغان قارمىقىنى بېلىق   

 دېڭىز ئاخىرى ئۇ كىيىن، باسقاندىن يولالرنى ئوزۇن. مېڭىپتۇ قاراپ غابويى دېڭىز كۆتۈرۈپ قارماقنى

 يىلدىن نهچچه بىر. باشالپتۇ كهچۈرۈشنى تۇرمۇش تۇتۇپ بېلىق ھهمده كهپتۇ، يىتىپ بويىغا

 ئىللىق ۋه باال – خوتۇن ياساپ، كېمىسىنى بېلىق ئۆزىنىڭ ساپتۇ، ئۆي تهۋه ئۆزىگه ئۇ كىيىن،

 .ياشاپتۇ خاتىرجهم بويىدا ېڭىزد بولۇپ، ئىگه ئائىلىگه
 بېلىقنى ھېكايىدىكى. بولدى ئىگه ئىلھامغا بهلگىلىك ھېكايىدىن چوقۇم ئوقۇرمهن ئهقىللىق   

 ئالدىراقسانلىق ئۈچۈنال بېسىش ئاچلىقىنى ئۆزىنىڭ پهقهت ئۇ كۆرهلمهيدۇ، يىراقنى ئادهم تاللىغان

 ئۇچرايدىغان كىيىن بولغاندىن يهپ ېلىقنىب بىراق تويدۇرغان، قورسىقىنى تالالپ بېلىقنى بىلهن
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 كىيىن قاندۇرغاندىن ۋاقىتلىق ئېھتىياجىنى ئۇ سهۋهبتىن، شۇ دهل. باقمىغان ئويلىشىپمۇ مهسىلىنى

 .ئۆلگهن بىلهن ھهسرهت قاراپ قاسراقلىرىغا بېلىق قۇرۇق ئاخىرىدا قۇتۇاللماي، ئاچلىقتىن يهنىال
 ئۇ چۈنكى. ئهقىللىق ناھايىتى ئادهم تاللىغان قارمىقىنى بېلىق ئارقىلىق ئويلىنىش ئهتراپلىق   

 يىراقنى بىراق بولىدىغانلىقىنى، قىلغىلى ھهل مهسىلىنى ۋاقىتلىق پهقهتال تاللىغاندا بېلىقنى

 گهرچه تاللىغاندا قارمىقىنى بېلىق. بىلىدۇ يوقلۇقىنى پايدىسى ھېچقانداق بۇنىڭ كۆزلىگهنده،

 بېلىق پايدىلىنىپ ئۇنىڭدىن بىراق بولمىسىمۇ، پايدىالنغىلى نىڭدىنئۇ قىلغىلى، ھهل تېز مهسىلىنى

 نهتىجه. بولىدۇ قىلغىلى كاپالهتلىك مهنبهسىگه ئاشلىق مهزگىللىك ئوزۇن بۇنداقتا بولىدۇ، تۇتقىلى

 .بولغان توغرا تاللىشى ۋه نۇقتىسى چىقىش ئىسپاتلىدىكى،ئۇنىڭ
 يىراقنى ئوخشاش ئادهمگه تاللىغان قنىبېلى ئادهملهر نۇرغۇنلىغان تۇرمۇشتا رېئال   

 تهرهققىياتقا مهزگىللىك ئوزۇن قوغلىشىپ، مهنپهئهتنى ئالدىدىكى كۆز پهقهت ئۇالر كۆرهلمهيدۇ،

 تاللىغان قارمىقىنى بېلىق كىشىلهرھېكايىدىكى قىسىم بىر يهنه ئهلۋهتته،. قالىدۇ مهھرۇم ئېرىشىشتىن

 ئوزۇن قالماي، چهكلىنىپ بىلهنال كىرىم دىكىئالدى كۆرۈپ،كۆز يىراقنى ئوخشاش ئادهمگه

 .ئېرىشهلهيدۇ پايدىغا مهزگىللىك
 تهبئىيال قاراش – كۆز ئوخشىمىغان بولغان پايدىغا ئوخشاش، خاتىمىسىگه ھېكايىنىڭ   

 نامراتالر. پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇمۇ. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ نهتىجىنى ئوخشىمىغان

 .كۆزلهيدۇ كىرىمنى مهزگىللىك ئوزۇن بايالر ئوياليدۇ، هئهتنىالمهنپ ۋاقىتلىق
 :باقايلى كۆرۈپ مىسالىنى  بىر مۇنداق يهنه يهرده،بىز بۇ   
 بېيىش ئۆزلىرىنىڭ بولۇپ، قىلماقچى ئىش چىقىپ سىرتقا شىرىكلىشىپ يىگىت  ئۈچ ئىلگىرى   

 .قىپتۇ ئۈمىد ئېرىشهلىشىنى پۇرسىتىگه
 ھهم قىزىل ھهم بازاردىن تاغلىق بىر چهت يىگىتلهر بۇ ئارقىلىق، ىشتىرىش توختىماستىن   

 جهلپ ناھايىتى ئالمىالر بۇ بايقاپتۇ، ئالمىنى خىل بىر بولغان ياخشى ناھايىتى تهمىناتى چوڭ،

 ئىقتىسادىي بازارنىڭ بۇ بىراق. كىلهتتى سۇ سېرىق ئېغىزىغا ئادهمنىڭ قارىسىال بولۇپ، قىالرلىق
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 تۆۋهن ناھايىتى بازاردىال مۇشۇ پهقهت ئالمىالر سۈپهتلىك بۇ بولغاچقا، قواليسىز قاتناش نامرات،

 ھېس ئىكهنلىكىنى سودا ياخشى ناھايىتى بۇنىڭ بىردهك يىگىتلهر. چىقىرىالتتى سېتىپ بىلهن باھا

 .بوپتۇ بولماقچى باي ئارقىلىق بۇ قايتىپ، ئېلىپ ئالما بازاردىن ئۇالر قىلىپ شۇنداق قىپتۇ،
 توننا 10 ئالمىالردىن قىزىل ياخشى ئهڭ پۇللىرىغا بارلىق يېنىدىكى ئۆزىنىڭ يىگىت رىنچىبى   

 مۇشۇ. سېتىپتۇ باھادا يۇقىرى ھهسسه ئۈچ باھادىن ئهسلىدىكى ھهمده يۆتكهپتۇ، يۇرتىغا ئېلىپ

 شهخىسكه پۇللۇق تۈمهن تۇنجى يۇرتىدىكى ئۇ كىيىن، ماڭغاندىن قېتىمالپ نۇرغۇن تهرىقىده

 .نىپتۇئايلى
 خهجلهپ يېرىمىنى پۇلنىڭ يېنىدىكى ئۆزىنىڭ كىيىن، ئويالنغاندىن ئازراق ياش ئىككىنچى   

 كهلگهندىن قايتۇرۇپ يۇرتىغا كۆچهتلىرىنى ئالما. سېتىۋاپتۇ نى 100 كۆچىتىدىن ئالما سۈپهتلىك

 يىل رائىككىتوپتوغ ھهمده تىكىپتۇ، كۆچهتلهرنى ئېلىپ كۆتۈره يهرنى پارچه بىر دهرھال ئۇ كىيىن،

 .قىپتۇ پهرۋىش قويۇپ كۆڭۈل كۆچهتلىرىنى ئالما قىلىپ سهرپ ۋاقىت
 باغالرنىڭ ئالمىلىق جهرياندا بۇ تۇرۇپ، كۈن نهچچه بازاردا تاغلىق ياش ئاخىرقى ئهڭ   

 كۆچهتلىرىنىڭ ئالما تېپىپ ئىزدهپ ئىگىسىنى باغنىڭ ئاخىرىدا ئۇ. كۈزىتىپتۇ تهپسىلىي ئهتراپىنى

 ».سېتىۋالىمهن توپىالرنى بۇ مهن«: دهپتۇ كۆرسىتىپ وپىنىت ئاستىدىكى
 ئۇنى ئارقىدىنال بوپتۇ، ھهيران ناھايىتى ئاۋۋال ئاڭالپ سۆزىنى يىگىتنىڭ بۇ ئىگىسى باغنىڭ   

 ئهگهر ساتمايمىز، توپىالرنى بىز كهچۈرۈڭ،«: چايقىغىنىچه بېشىنى ئويالپ دهپ قىلىۋاتىدۇ چاقچاق

 .دهپتۇ» !ئۆستۈرهلمهيمىز لمائا سېتىۋهتسهك توپىالرنى
 سىقىم بىر ئىگىلىپ ئۇ ئىدى، يوق مهقسىتى قىلىدىغان چاقچاق بۇيىگىتنىڭ ھالبۇكى،   

 سېتىپ ماڭا الزىم، توپا سىقىم بىر مۇشۇنچىلىك پهقهت ماڭا«: بىلهن كهسكىنلىك ئېلىپ توپىنى

 .دهپتۇ» !مهيلى كهتسه پۇل بېرىڭ،قانچه
 ئۇنىڭ كۆڭلىده ئاڭقىرالماپتۇ، ھېچنىمىنى كۆرۈپ ھالىتىنى بۇ يىگىتنىڭ ئىگىسى باغ   

 تۇپراق يوق الزىمى يىگىت بۇ سېتىۋالسا، ئالما خهجلهپ پۇل باشقىالر ئىكهن، بار مهسىله كاللىسىدا
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 كوي بىر بولىدۇ،بولىدۇ،«: بىلهن سهۋرىسىزلىك ئۇ بىلهن شۇنىڭ ئويالپتۇ، دهپ سېتىۋالماقچىكهن

 .پتۇده» .كېتىڭ ئېلىپ بېرىپ
 قايتىپ ئېلىپال توپىنى سىقىم بىر ئۇنىڭ كۆپچىلىك قايتىپتۇ، يۇرتىغا ئېلىپ توپىنى يىگىت   

 ھهمده قىلماپتۇ، پىسهنت بۇنىڭغا ئۇ بىراق. باشالپتۇ قىلىشقا مهسخىره ئۇنى كۆرۈپ كهلگهنلىكىنى

 ۋه نىتئېلېمى ھهرخىل تهركىبىدىكى ئۇنىڭ ئۆلچىتىپ، تۇپراقنى قىلىپ تهكلىپ مۇتهخهسسىس

 .چىقىپتۇ ئۆلچهپ تهركىبىنى نهملىك
 ۋاقىت يىل تۆت ھهمده ئاپتۇ، كۆتۈره قاپتىلىنى تاغ پارچه بىر يهنه يىگىت بۇ ئارقىدىنال   

 تۇپراق بولغان ئوخشاش تهركىبى بىلهن توپا ئهسلىدىكى كهلگهن ئېلىپ ئېچىپ، يهر قىلىپ سهرپ

 .تىكىپتۇ كۆچهتلىرىنى لمائا تۇپراققا يىتىشتۈرۈلگهن ھهمده يىتىشتۈرۈپتۇ،
 يۇرتىنىڭ بىلهن كهنت تاغلىق ئاۋۋالقىدهكال يىگىت سېتىۋالغان ئالما كىيىن، يىلدىن ئون   

 يهنه قالماي بولۇپال جاپالىق ناھايىتى بۇنداقتا بىراق قىپتۇ، تىجارىتى ئالما قاتناپ ئارلىقىدا

 .كېتىپتۇ ئازالپ بارغانسىرى پايدىمۇ ئالىدىغان
 تهركىبى تۇپراق بىراق بوپتۇ، بار بېغى تهۋه ئۆزىگه ياشنىڭ سېتىۋالغان ۆچىتىك ئالما   

 يهنىال شۇنداهقتىمۇ بولماپتۇ، ياخشى ئالمىالرتهسهۋۋۇردىكىدهك چىققان ئۆسۈپ بولمىغاچقا، ئوخشاش

 .تېپىپتۇ پۇل بهلگىلىك بۇنىڭدىن
 ئۇ كېتىپتۇ، بولۇپ ايب ناھايىتى يهردىن ئويلىمىغان ياش ئۈچىنچى سېتىۋالغان تۇپراق   

 ياخشى ناھايىتى سودىسىمۇ بولغاچقا، ياخشى ناھايىتى سۈپىتى ئالمىالرنىڭ چىققان يىتىشتۈرۈپ

 .بوپتۇ
 بىلهن بۇنىڭ بارغان، ئېلىپ تالالش ئوخشىمىغان ئالدىدا پۇرسهتنىڭ ئوخشاش يىگىت ئۈچ   

 مهزگىللىك قىسقا ئالمىنىڭ الپهقهت ياش بىرىنچى ئىچىده بۇالرنىڭ. بولمىغان نهتىجىسىمۇئوخشاش

 بولماي،ھېچقانچه ئىلگىرىلهش ھېچقانداق بۇيان يىلدىن ئون سهۋهبتىن شۇ كۆرگهن، پايدىسىنى

 بىراق بولسىمۇ، تىككهن يىراقالرغا خېلى نهزىرىنى گهرچه ياش ئىككىنچى ئېرىشهلمىگهن؛ بايلىققا
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 بىر بولغان چهكلىك پهقهت ىلهنب شۇنىڭ تاپالمىغان، ئۇسۇلىنى ياخشى ئهڭ تېپىشنىڭ پۇل كۆپ

 ئۇسۇلنى توغرا ئهڭ يهنه قالماستىن، كۆرۈپال يىراقنى ياش ئۈچىنچى ئېرىشكهن؛ بايلىققىال قىسىم

 .قالغان بولۇپ بايالردىن ئاخىرىدا تېپىپ،
 ۋاقىتلىق قىسقا پهقهتال يولىدا قوغلىشىش بايلىقنى بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن   

 ئوزۇن بىراق مۇمكىن، ئهكىلهلىشى پايدا ۋاقىتلىق قىلىپ ياردهم سىزگه شىشقوغلى مهنپهئهتنى

 كۆرهلهيدىغان كىرىمنى،يىراقنى مهزگىللىك ئوزۇن پهقهت. ئامالسىز يارىتىشقا پايدا مهزگىللىك

 .ئېرىشهلهيدۇ بايلىققا كۆپ ئهڭ ئاندىن ئادهمال
 يىراقالرغا نهزىرىمىزنى ق،بولسا ئۆتمهكچى قاتارىغا بايالرنىڭ ئهگهر ئۈچۈن، شۇنىڭ   

 پايدىنىڭ مهزگىللىك قىسقا ھهرگىزمۇ كېرهك، ئويلىشىشىمىز مهنپهئهتنى مهزگىللىك قويۇپ،ئوزۇن

 .كېرهك قويماسلىقىمىز يول ئېلىشتۇرۇشىغا كاللىمىزنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★   
 تاپااليدىغانلىقىغا پۇل قانچىلىك ئىچىده مهزگىل قىسقا نامراتالر ۋاقىتتا، سالغان مهبلهغ

 پايدا مهزگىللىك قىسقا. سالىدۇ نهزهر پايدىسىغا مهزگىللىك ئوزۇن ئۇنىڭ بايالر ئهمما قارايدۇ،

 ۋاقىتلىق ساقلىيالىشى، ھالىتىنى قىلماسلىق غهم ئىچمهكتىن – يىمهك قىلىپ ياردهم سىزگه ئېھتىمال

 ئېلىپ مهزگىلدىن ئوزۇن ىراقب مۇمكىن، چىقالىشى ھۆددىسىدىن ئېھتىياجىڭىزنىڭ ماددى

 تورنى« بايالر ھهقىقىي. ئامالسىز بېرىشكه كاپالهت ماددى مهزگىللىك ئوزۇن سىزگه ئۇ ئېيىتقاندا،

 .بىلىدۇ قائىدىسىنى »تۇتۇش چوڭىنى بېلىقنىڭ قويۇۋېتىپ ئوزۇن
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 بايالر كېلهلمهيدۇ، قارارغا بىر دەماللىققا ئىشتا بىر نامراتالر
 دۇقارارچىقىرى كىسىپ

 ئۇالرنىڭ قارىلىدۇ، دهپ »مىللهت تاپااليدىغان پۇل كۆپ ئهڭ دۇنيادىكى«يهھۇدىيالر  

 زىياده ھهددىدىن نهرسىنى ئۈچ ھاياتىدىكى ئادهمنىڭ«: بار سۆزى بىرھېكىمهتلىك مۇنداق

» .ئىككىلىنىش ۋه تۇز ئېچىتقۇ، ئىشلىتىلدىغان پىشۇرۇشتا بولكا ئۇالر بولمايدۇ، ئىشلىتىشكه

 ئېچىپ بولكا كهتسه قويۇلۇپ كۆپ ئېچىتقۇ نىسبهتهن، يهھۇدىيالرغا پىشقان ناھايىتى هتىجارهتت

 ئىككىلىنىپ ھهمىشه قىلغاندا ئىش قالىدۇ؛ بولۇپ تۇزلۇق قورۇما كهتسه قويۇلۇپ كۆپ تۇز قالىدۇ؛

 .قالىدۇ كېتىپ پۇرسىتى نۇرغۇنلىغان تېپىشنىڭ پۇل كىلهلمىگهنده، قارارغا بىر
 ھهممىسىنىڭ بايالرنىڭ قازانغان نهتىجه ئۆتكهن ھازىرغىچه – دىمدىنھهقىقهتهن،قه   

 دهرھال تۇرۇش، ھوشىيار كهلگهنده پۇرسىتى تېپىشنىڭ پۇل: بار ئاالھىدىلىكى بىرئورتاق مۇنداق

 ئىككىلىنىپ دائىم بولساق، قارايدىغان سېلىشتۇرۇپ. ئىگهللهش ئالدىن پۇرسهتنى سېلىپ قول

 ئېرىشهلمهيدۇ، بايلىققا بولۇپ، مهھرۇم پۇرسىتىدىن تېپىشنىڭ پۇل لهركىشى بولىدىغان ئارسالدى

 .قالىدۇ قۇرۇق غهلبىدىن ھهمىشه يولىدا قوغلىشىش بايلىقنى ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ
 بىر دهماللىققا ئىشالردا بىر نامراتالر يهنى،.پهرقىدۇر بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ   

 .چىقىرىدۇ قارار سىپكې بايالر كىلهلمهيدۇ، قارارغا
 :باقايلى كۆرۈپ ھېكايىنى ھېكىمهتلىك بىر بىرلىكته بىز

 ئۇالرقۇملۇقتا كىيىن ھارغاندىن ئويناپ بېرىپتۇ، ئوينىغىلى بۇيىغا دېڭىز ئادهم نامرات ئىككى   

 بىر ئارالدا قارشىسىدىكى دېڭىزنىڭ: كۆرۈپتۇ چۈش بىر بىرى ئىچىدىكى بۇالرنىڭ. قاپتۇ ئۇخالپ

 ئاق بىر ھهمده ئىكهن، بېزهلگهن ئهتىرگۈللهربىلهن نۇرغۇنلىغان گۈللۈكى باينىڭ بۇ لۇپ،بو باي

 .ئىكهن كۆمۈلگهن ئالتۇنالر سېرىق نۇرغۇنلىغان تۇپراققا ئاستىدىكى غولىنىڭ ئهتىرگۈلنىڭ
 بېرىپتۇ ئېيتىپ بىرسىگه يهنه چۈشىنى ئۆزىنىڭ نامرات كۆرگهن چۈش كىيىن، ئويغانغاندىن  



 

    

 4 باپ بهشىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 272

WWW.UYHQT.COM 

 بۇ مهن بارمايمۇ؟ ياكى بارايمۇ«: ئۆزىگه – ئۆز بولۇپ ئارسالدى  كىيىن، بولغاندىن دهپ  ۋه

 ئاۋاره بېكار – بېكاردىن مهن بولسا، يالغان ئهگهر بىلمهيمهن، يالغانلىقىنى – راست چۈشنىڭ

! ھهي. بولىدۇ ئىش ئهپسۇسلىنارلىق ناھايىتى بارمىسام مهن بولسا، راست ئهگهر بولىمهن؛

 .دهپتۇ »بارمايمۇ؟ ياكى بارايمۇ! ئاۋارىچىلىق
 بۇنىڭدىن ئادهممۇ نامرات بىر يهنه ۋاقىتتا، چىقىرالمىغان قارار ئولتۇرۇپ بولۇپ ئۇئارىسالدى   

. دهپتۇ» !بهرگىن ستىپ ماڭا چۈشۈڭنى سهن بولمىسا«: بىلهن كهسكىنلىك ھهمده ھاياجانلىنىپتۇ،

 سېتىۋالدىغانلىقىنى چۈشنى تهرهپنىڭ قارشى تۇرغاچقا، ئىچىده ئارسالدىلىق ئادهم كۆرگهن چۈش

 .سېتىۋاپتۇ چۈشنى باھادا ئهرزان ناھايىتى نامرات ئىككىنچى قىلىپ، شۇنداق. قوشۇلۇپتۇ ئاڭالپ
 يول قاراپ ئارالغا قارشىسىدىكى دېڭىزنىڭ نامرات ئىككىنچى كىيىن، سېتىۋالغاندىن چۈشنى   

 باينىڭ بىر ھهقىقهتهن ئارالدا بۇ ھهمده كهپتۇ، يىتىپ ئارالغا بۇ يۈرۈپ يولالرنى نۇرغۇن ئۇ. ئاپتۇ

 ئۆيىگه باينىڭ بىلهن تهۋهككۈلچىلىك ئۇ ئۈچۈن، يېقىنلىشىش بايغا بۇ. بايقاپتۇ تۇرۋاتقانلىقىنى

 .بوپتۇ باغۋهن بېرىپ
 كهتكهن ئېچىلىپ گۈللهر خىل – خىلمۇ ئىچىده بولۇپ، چوڭ ناھايىتى گۈللۈكى باينىڭ   

 ئۈچۈن تېپىش ئالتۇنالرنى ھېلىقى ۋاقىتالردا سىرتقى خىزمهتتىن ئادهم بۇ ۋالغانسېتى چۈشنى. ئىدى

 تۈپ بىر ئاخىرى ئۇ ئۆتۈپ، يىلالر ئۆتۈپ، كۈنلهر.ئىزدهپتۇ تۈپتىن بىر تۈپ، بىر تۈۋىنى گۈللهرنىڭ

 .تېپىپتۇ ئالتۇنالرنى سېرىق كۈپتىكى چوڭ بىر ئاستىدىن ئهتىرگۈلنىڭ
 ئېلىپ ئالتۇننى كۈپ بىر كولىۋالغان بولۇپ، خۇشال ناھايىتى ئادهم سېتىۋالغان چۈشنى   

 چۈش يىلالردىكى ئهينى. ئايلىنىپتۇ ئادهمگه باي ئهڭ جايدىكى شۇ ھهمده كهپتۇ، قايتىپ يۇرتىغا

 خهۋهرنى بۇ بولۇپ، قالغان ئايلىنىپ ساياققا-سالپى يوق ھېچنىمىسى ئاللىقاچان ئادهم ساتقان

 .قىپتۇ پۇشايمان ناھايىتى ئىككىلهنگهنلىكىگه ئۆزىنىڭ كىيىن ئاڭلىغاندىن
 كېلهلمهسلىك قارارغا بىر ئىككىلىنىپ كۆرۈۋاالاليمىزكى، شۇنى بىز ھېكايىدىن يۇقىردىكى   

 ئادهم ساتقان چۈش كىلهلمىگهچكه، قارارغا بىر ئىككىلىنىپ. تاش توسالغۇ بىر يولىدىكى بايلىق
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 بايلىقتىن ھهمده بهرگهن، ئۆتۈنۈپ قولالپ قوش ىالرغاباشق پۇرسىتىنى بايلىق بولغان تهۋه ئۆزىگه

 چۈش قارارچىقىرىپ بىلهن كهسكىنلىك ئىككىلهنمهستىن ئهكسىچه،. خوشالشقان ئهبهدىي

 پۇرسهتكه قويىدىغان قهدهم بوسۇغىسىغا بايلىق ئاخىرىدا تۇتۇپ، چىڭ پۇرسهتنى ئادهم سېتىۋالغان

 .بولغان ئىگه
 ئايلىنىشتىكى بايالرغا چىقىرىش قارار بىلهن كهسكىنلىك دۇكى،بولى كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن   

 پۇرسهت ئۇچۇرجهمئىيىتىده تۇرۋاتقان ئۆزگىرىپ توختىماستىن ھازىرقى بولۇپمۇ. ئىقتىدار زۆزۈربولغان

 شۇنىڭ. كهلمهيدۇ قايتىپ ئۇ تۇتۇۋااللمىغاندا چىڭ پۇرسهتنى يوقايدۇ، تىز بولۇپ، پهيدا تىز

 قاراپ يولىغا نامراتلىق مۇھىم، ناھايىتى ئىقتىدارى چىقىرىش قارار لهنبى كهسكىنلىك ئۈچۈن،

 بولۇش باغلىق دهقىقىگه شۇ چىقارغان قارار مېڭىشنىڭ قاراپ يولىغا بايلىق ياكى مېڭىش

 .چوڭ مۇمكىنچىلىكى
 چۈشىنىدىغان چوڭقۇر قائىدىنى بۇ گېنۇش.جون سهركىسى كهسپىنىڭ مالالر تۈرلۈك ئامېرىكا   

 .ئادهم
 ئىقتىسادىي رايونى بولۋېر ئولتۇراقالشقان گهنبۇش.جون مهزگىلده، بىر ئىلگىرىكى   

 تاقىلىپ ئارقىدىن – ئارقا دۇكانلىرى سودا ۋه زاۋۇت نۇرغۇنلىغان ئۇچراپ، تهسىرىگه كىرىزىسنىڭ

 ربى ۋاقىتتا ئهينى( چىقارغان سېتىپ باھادا تۆۋهن ناھايىتى ماللىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ھهمده قالغان،

 ).بوالتتى سېتىۋالغىلى پايپاق جۈپ 100 دوللىرىغا ئامېرىكا
 كۆرگهندىن ئهھۋالنى بۇ جون بولغان تېخنىكى زاۋۇتىنىڭ توقۇمىچىلىق بىر ۋاقىتتا، ئهينى   

 سېتىۋالغان، بۇمالالرنى باھالىق ئهرزان ئېلىپ پۇللىرىنى يىغقان ئۆزىنىڭ ئىككىلهنمهستىنال كىيىن،

  قاراپ، دهپ بار مهسىله مېڭىسىده ئۇنىڭ كىيىن كۆرگهندىن كىتىنىھهر بۇ ئۇنىڭ كىشىلهر

 مهسخىرىسى باشقىالرنىڭ جون بىراق.قىلغان مهسخىره دهپ ئهخمهق ئۇنى ئالدىدا جامائهتنىڭ

 قايسى ھهر تۇرۇپ، چىڭ قارارىدا ئۆزىنىڭ يهنىال ئۇ ئۆزگهرتمىگهن، قارارىنى ئۆزىنىڭ سهۋهبلىك

 بىر چوڭ ناھايىتى ھهمده سېتىۋالغان، ماللىرىنى باھادىكى ئهرزان ڭدۇكانلىرىنى سودا ۋه زاۋۇت
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 .ساقلىغان مالالرنى  يىغىۋالغان ئېلىپ ئىجارىگه ئامبارنى
 تۆۋهن باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا ئاچچىقلىنىپ، ناھايىتى ئايالى گهنبۇشنىڭ.جون بۇنىڭدىن   

 بولۇپ، ئهمهس كۆپ پۇلى ئۇالرنىڭ چۈنكى. ئاگاھالندۇرغان سېتىۋالماسلىقنى ماللىرىنى باھادىكى

 مهبلهغ قېتىمقى بۇ ئهگهرجوننىڭ. ئىدى الزىم ئىشلىتىشى خراجىتىگه بالىالرنىڭ پۇللىرىنى قىسىم بىر

 قىلىش تهسهۋۋۇر ئاقىۋىتىنى ئاخىرالشسا، بىلهن مهغلۇبىيهت ئۇچراپ ئوڭۇشسىزلىققا ھهركىتى سېلىش

 .بوالتتى تهس
 ئۆزىگه كىيىن، ئاڭلىغاندىن ئهندىشىسىنى ۋه الندۇرۇشىئاگاھ ئايالىنىڭ گهنبۇش.جون   

 بۇمالالرغا بىز كىيىن ئايدىن ئۈچ بولۇڭ، خاتىرجهم سىز«: بېرىپ تهسهللىي ئايالىغا ھالدا ئىشهنگهن

 .دهپتۇ» .قالىمىز بولۇپ بايالردىن چوڭ تايىنىپ
 چۈشۈرۈلگهن باھاسى دۇكانلىرىنىڭ سودا ۋه زاۋۇت بۇ كىيىن، ئۆتكهندىن كۈن نهچچه10  

 سېتىپ ئۈچۈن، تۇراقالشتۇرۇش باھاسىنى مال بازاردىكى. بولغان سېتىلمايدىغان ماللىرى

 بۇنى ئايالى گهنبۇشنىڭ.جون. كۆيدۈرۋېتىلگهن توشۇلۇپ بىلهن ماشىنا مالالر چىقىرىلمىغان

 ئايالىنىڭ جون،گهنبۇش. باشلىغان ئاغرىنىشقا ئېرىدىن بولۇپ، بىئارام كىيىن بىلگهندىن

 .قىلمىغان پهرۋا ئاغرىنىشلىرىغا
 باھاسىنى مال رايونىنىڭ بولۋېر قوللىنىپ تهدبىر جىددى ھۆكۈمىتى ئاخىرىدا،ئامېرىكا   

 كىرىشىشىنى ئىشقا قايتا دۇكانلىرىنىڭ سودا – زاۋۇت يهردىكى بۇ ھهمده باشلىغان، تۇراقالشتۇرۇشقا

 بولغاچقا، قىس مال بولۇپ كۆپ زىياده مالالر كۆيدۈرۋېتىلگهن بىراق. قوللىغان بىلهن كۈچ زور

 ئامباردا ئۆزىنىڭ گهنبۇش.ۋاقىتتا،جون بۇ. ئۆرلىگهن داۋاملىق باھاسى ماك جاينىڭ مهزكۇر

 نۇرغۇن بولغاندا بۇنداق قىلغان، قارار چىقىرىشنى سېتىپ ماللىرىنى مىقداردىكى كۆپ ساقالۋاتقان

 قوشقىلى تۆھپه ئۈچۈن مۇقىمالشتۇرۇش باھاسىنى الم بازاردىكى يهنه قالماستىن، بولۇپال تاپقىلى پۇل

 .بوالتتى
 يهنه ئۇنى ئايالى ۋاقىتتا، قىلغان قارار سېتىۋېتىشنى مالالرنى ئامباردىكى گهنبۇش.جون   
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 بىراق. ئېيىتقان يۇقىرىالۋاتقانلىقىنى كۈنسىرى باھاسىنىڭ مال ئاگاھالندۇرۇپ، جىددىيلهشمهسلىككه

 ئارقىغا يهنه كهلدى، ۋاقىت ساتىدىغان مال«: بىلهن كهسكىنلىك تىنقىلماس پهرۋا بۇنىڭغا جون

 .دهپتۇ» .قالىمىز تاپالماي›قاچا ئالىدىغان پۇشايماننى‹ چوقۇم سۆرىسهك
. كېتىپتۇ چۈشۈپ يهنه باھا بولۇشىغىال سېتىپ ماللىرىنى ئۇ ئېيىتقىنىدهك، گهنبۇشنىڭ.جون  

 قايىل كهسكىنلىكىگه ۋه كۆرهرلىكى يىراقنى ئۇنىڭ ،بولۇپ خۇشال ناھايىتى بۇنىڭدىن ئايالى ئۇنىڭ

 .بوپتۇ
 دۇكىنى مالالر تۈرلۈك جايدا بهش تايىنىپ پۇللىرىغا بۇ گهنبۇش.جون كىيىن، ئۇنىڭدىن   

 پۈتكۈل ئاللىقاچان گهنبۇش.جون كۈنده، بۈگۈنكى. بولغان ياخشى ناھايىتى ئاچقان،سودىسىمۇ

 .ئايالنغان سهركىسىگه سودا ىغانيىتىد سۇنسا نهگه قولىنى ئامېرىكىدىكى
 ئۇنىڭ سهۋهب، ئېرىشىشىدىكى بايلىققا كۆپ بۇنچىلىك گهنبۇشنىڭ.ئېنىقكى،جون   

 كهسكىنلىك ۋاقىتالردا ھالقىلىق ئۇ. بولغانلىقىدا ئىقتىدارىنىڭ چىقىرىش قارار بىلهن كهسكىنلىك

 ئىجرا تهۋرهنمهستىن ارىنىقار ھهمده تۇرغاچقا، چىڭ مهيدانىدا ئۆزىنىڭ چىقىرىپ، قارار بىلهن

 .چىققان ئورۇنغا سهركىلىك كهسپىدىكى مالالر تۈرلۈك تېخنىكتىن كىچىك بىر ئۇ قىلغاچقا،
 ئىككىلىنىپ ھهمىشه كهلگهنده پۇرسىتى تېپىش پۇل گهنبۇش.جون ئهگهر باقايلى، ئويالپ   

 قارارىدىن ىنىڭئۆز سهۋهبلىك مهسخىرىسى ۋه چۆچىكى – سۆز باشقىالرنىڭ قارارچىقىرالمىسا،

 سېتىش مالنىڭ ئاڭالپ گېپىنى خوتۇنىنىڭ كهچسه، ۋاز سېتىۋېلىشتىن مال ھهتتا گۇمانالنسا،

 كىيىنكى ئۆزىنىڭ تېپىپ پۇل كىرىزىستا ئىقتىسادىي  بۇ يهنه ئۇ ئۇنداقتا سۆرىسه، ئارقىغا ۋاقتىنى

 ئاشۇراالمتى؟ ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق
 ئاچقۇچه – يۇمۇپ كۆزنى پۇرسىتى تېپىشنىڭ پۇل چۈنكى» .ياق« ئهلۋهتته جاۋاب   

 بايلىققا بولغاندا، كهمچىل ئىقتىدارى چىقىرىش قارار بىلهن كهسكىنلىك ئهگهر كېتىدۇ، يوقىلىپ

 .قالىمىز مهھرۇم پۇرسىتىدىن ياخشى ئهڭ ئېرىشىشنىڭ
 بايلىق ئېيىتقاندا، نىسبهتهن دوستالرغا ئوياليدىغان بولۇشنى باي ئۈچۈن، شۇنىڭ   
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 ۋاقىت ھهر ئۆستۈرۈش، ئىقتىدارىنى چىقىرىش قارار ئۆزىنىڭ بىلهن ئاڭلىقلىق يولىدا قوغلىشىش

 .كېرهك ساقلىنىش دۈشمهندىن بۇ ئىبارهت ئىككىلىنىشتىن بولۇش، ئارىسالدى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ئۆزىنىڭ بولىدىغان، ئارسالدى ئىككىلىنىپ، قىلغاندا ئىش دهل بىچارىلهر ئهڭ دۇنيادىكى

 – كۆز مۇستهقىل خىلدىكى بۇ. كىشىلهردۇر چىقىرالمايدىغان قارار يوق، قارشى– كۆز مۇستهقىل

 تهس ناھايىتى ئېرىشىشى ئىشهنچىسىگه باشقىالرنىڭ كىشىلهرنىڭ ئاجىز يوق،ئىرادىسى قارشى

 لىساق،ئوي بولۇشنى بايالردىن ئهگهر. تهس قازىنىشىمۇ مۇۋهپپهقىيهت ئىشلىرىدا بولۇپ،ئۆزىنىڭ

 پهقهت كېرهك، ئۆگىنىشىمىز ئىقتىدارىنى چىقىرىش قارار بىلهن كهسكىنلىك بايالرنىڭ ئۇنداقتا

 .ئاشۇرااليمىز ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ئۆزىمىزنىڭ ئاندىن بولغاندىال، شۇنداق
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 ھهم ئويلىيااليدۇ بايالر. قىاللمايدۇ ئويلىيااليدۇ، نامراتالر
 قىالاليدۇ

 قېتىملالپ كۆپ بهلكى يهنه بولىدۇ، چۈشى بايلىق بولغان تهۋه گهئۆزى ھهربىرئادهمنىڭ

 ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق تۇرمۇشتا رېئال بىراق. بولىدۇ باققان كۆرۈپ چۈشىنى گۈزهل بايلىقنىڭ

 پهيدا ئهھۋالنىڭ ساندا،بۇنداق ئاز يهنىال ئايلىنااليدىغانالر بايالرغا ھهقىقىي ئاشۇرااليدىغان،

 بولمايدىغان قاراشقا سهل بىر ھهمده سهۋهبلهربار، ئوبيېكتىپ سۇبيېكتىپ، نۇرغۇن ئېنىقال بولۇشىدا

 .قىالاليدۇ ھهم ئويلىيااليدۇ ئادهملهر بۇ ئايلىنااليدىغان بايالرغا: بولسىمۇ ئۇ. بار نۇقتا
 ۋېلچ.جېك لېدىرى ۋه مۇدىرى باش ياش ئهڭ تارىختىكى شىركىتىنىڭ ئېلېكتىر ھهممىباب

 باغلىغان ئىراده قىلىشقا ئىشنى بىر بولۇپ غايه سىزده ئهگهر«: قىلغان ۆزلهرنىس مۇنداق ئىلگىرى

 ھهرىكهتلىنىشكه ھاياجانلىنىش شۇنداق،» .كېلىڭ ھهرىكهتكه دهرھال ئۇنداقتا بولسىڭىز،

 باسقۇچىدىال خىيال ئارزۇ بۇگۈزهل ئىبارهت بولۇشتىن باي بولىدۇ، ئاجىز كۆپۈكتهك خىيال. يهتمهيدۇ

 كۈنى بىر ھامان خىيال بۇ ئۇنداقتا قوللىنىلمىسا، ھهرىكهت ھېچقانداق ئۈچۈن ئۇنىڭ پ،قېلى تۇرۇپ

 .كېتىدۇ يوقاپ كۆپۈكتهك
 ئۇالر سهۋهب، بواللىشىدىكى بايالردىن بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان رىقابىتىده بايلىق

 ئىشالرنى ايدىغانقىاللم جۈرئهت قىلىشقا كىشىلهر ئادهتتىكى يهنه قالماستىن، قىلىپال قىلىشقاجۈرئهت

 دهرھال ئۇالر ئويكهلسه، بىرهر كاللىسىغا ئۇالرنىڭ قېتىم ھهر ئهمهس، ئۇنداق نامراتالر. قىالاليدۇ

 ھهرىكهتلىنىش نهتىجىده قىلىمهن؟ قانداق بولسام مهغلۇب چوڭمۇ؟ بهك خهتىرى: ئوياليدۇ شۇنداق

 ئهمما ئاخىرلىشىدۇ، بىلهن ۇنىڭش خىيالمۇ –ئوي يوقايدۇ، ئارىسىدا ئىككىلىنىش بۇنداق جاسارىتى

 ئهينى يهنه نامراتالر كۆرگهنده، بولغانلىقىنى باي تايىنىپ ئويغا ئوخشاش ئۆزىگه بايالرنىڭ ئۇالر

 .قىلىدۇ پۇشايمان قىلمىغانلىقىغا بىلهن جاسارهت ئىشنى بۇ ئۈچۈن نېمه ئۆزىنىڭ ۋاقىتتا
. قىاللمايدۇ ئويلىيااليدۇ، الرنامرات يهنى،: پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ
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 .قىالاليدۇ ھهم بايالرئويلىيااليدۇ
 كۆرۈپ لوڭقىسى مۇسابىقىسى پۇتبول دۇنيا بېرىپ كورىيهگه ئۇستامنىڭ كىچىك بىر بىز يهرده بۇ

 :باقايلى سېلىپ نهزهر سهرگۈزهشتىسىگه كهلگهن تېپىپ پۇل كۆپرهك يۈهندىن مىڭ 600
 يىللىق – 2002. ساتقۇچىسى مال شىركىتىنىڭ مپيۇتېركو بىر چاڭشادىكى خۇنهن جياڭچاۋ

 دۇنيا: كهلگهن خىيالغا بىر مۇنداق ئۇ كهلگهنده، يېقىنالپ مۇسابىقىسى پۇتبول لوڭقىسى دۇنيا

 پۇرسىتى سودا زور غايهت چوقۇم كۈنگه بىر بۇنداق ئىبارهت مۇسابىقىسىدىن پۇتبول لوڭقىسى

 قىلمايمهن؟ سودا لىنىپپايدى پۇرسهتتىن بۇ نېمىشقا يوشۇرۇنغان،
 پۈتكۈل مۇسابىقىسىنىڭ پۇتبول لوڭقىسى دۇنيا جىياڭچاۋ كهلگهنده، يهرگه بۇ ئويلىنىپ

 كۈچلۈك 16 چوقۇم قېتىم بۇ كوماندىسىنىڭ كورىيه ئۇ باشلىغان، قىلىشقا تهھلىل ۋهزىيىتىنى

 .قاراتقان بازىرىغا كورىيه نهزىرىنى قىلىپ، پهرهز كىرىدىغانلىقىنى ئىچىگه كوماندىنىڭ
 بىلهن ئۆمىكى ساياھهت ئايدا – 5 يىلى شۇ دوستى قىز ۋه جىياڭچاۋ قىلىدىغان ئويلىغىنىنى

 ئويالۋاتقان بولۇشنى باي پايدىلىنىپ مۇسابىقىسىدىن پۇتبول دۇنيا. كهلگهن يىتىپ كورىيهگه

 سىنىمۇسابىقى كوماندىسىنىڭ جۇڭگو بېرىپ شىگۇيپۇغا بىلهن دوستى قىز ھهرگىزمۇ جىياڭچاۋ

 ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇسابىقىسى مهيدان تۇنجى كوماندىسىنىڭ كورىيه ئۇدۇل ئهكسىچه كۆرمىگهن،

 .بارغان فۇشهنگه جاي
 50 ياسالغان مىستىن سودىگهرلهرنىڭ جايدىكى بۇ جىياڭچاۋ كىيىن، بارغاندىن فۇشهنگه

 جىياڭچاۋ.كۆرگهن ىسېتىۋاتقانلىقىن »قهدىھى ۋاجرا«) پۇلى خهلق يۈهن 300 تهخمىنهن( مىڭۋونلۇق

 مۇسابىقه ئىكهنلىكىنى،ھهمده قىممهت ھهم ئېغىر ھهم بويۇمنىڭ بۇ ياسالغان مىستىن كۆڭلىده،

 تهقلىد سۇلياۋدىن كۆپتۈرمه نېمىشقا مهن قىلىپ، ھېس بولمايدىغانلىقىنى كىرگىلى ئېلىپ مهيدانىغا

 مهيدانىغا مۇسابىقه بولۇپ، ققواليلى ھهم يىنىڭ ھهم بۇنداقتا. ئويالپتۇ دهپ ياسىمايمهن؟ قىلىپ

 .ئۇچرايىتتى ئېلىشىغا قارىشى مهستانىلىرىنىڭ توپ ھهم بوالتتى قواليلىق كىرىشكىمۇ ئېلىپ
 سايمان ۋه ماتېرىيال خام جىياڭچاۋ ئهتىگهنده، كۈنى ئىككىنچى قىلىپ شۇنداق
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 بۇنى. ىپتۇكىرىش ياساشقا »قهدىھى ۋاجرا« سۇلياۋدىن قويۇپ كۆڭۈل سېتىۋېلىپ،مېھمانخانىدا

 تۈسكه كۆركهم ئىكهن،تېخىمۇ بهرگهن ھهل بىلهن رهڭ ئالتۇن كىيىن، بولغاندىن ياساپ

 كوماندىسىنىڭ پولشا بىلهن كورىيه ئاخىرى ئارقىلىق، ئىشلهش كېچىلهپ جىياڭچاۋ.كىرىپتۇ

 .ياساپتۇ لىرىنى »قهدهھ ۋاجرا« سۇلياۋ كۆپرهك دىن 150 بۇرۇن مۇسابىقىسىدىن
 ئۆزى جىياڭچاۋ كۈنى، بولغان مۇسابىقىسى كوماندىسىنىڭ پولشا بىلهن كورىيهكوماندىسى

 ھهربىرىنى ئاپىرىپ ئېغىزىغا كىرىش مهيدانىنىڭ تهنتهربىيه فۇشهن لىرىنى »قهدهھ ۋاجرا« ياسىغان

 كورىيه پهقهت كۆڭلىده جىياڭچاۋ. بولماپتۇ ياخشى سودا ھالبۇكى سېتىپتۇ، باھادا ۋونلۇق مىڭ 10

 جىياڭچاۋنىڭ نهتىجه. ئويالپتۇ تىزسېتىلدىغانلىقىنى مهھسۇالتلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ سىاليهڭ كوماندىسى

 مهيدان بۇ بىلهن نهتىجه 2:0 كوماندىسى كورىيه ئىسپاتالپتۇ، ئىكهنلىكىنى توغرا پهرىزىنىڭ

 .يېڭىپتۇ مۇسابىقىده
 ئالقىش قىزغىن بېرىپ مهيدانىغا پۇتبول مهستانىلىرى توپ كورىيه يوقاتقان خۇدىنى خۇشاللىقتىن

 ۋاجرا« ۋهسۇلياۋ بايرىقى دۆلهت كورىيهنىڭ تىزغان ئېغىزىغا كىرىش جىياڭچاۋنىڭ ياڭرىتىپتۇ،

 كىيىن قايىتقاندىن مېھمانخانىغا كهچلىكى كۈنى ئۇ. تۈگهپتۇ سېتىلىپ بىردهمدىال لىرىمۇ »قهدهھ

 10 توپتوغرا كىيىن، ىنتاشلىغاند چىقىرىپ تهننهرخنى: ھېسابالپتۇ پايدىسىنى ئۆزىنىڭ جىياڭچاۋ

 مىڭ 60 كىرىمنىڭ كۈنلۈك بىر. ئىدى تاپقان) پۇلى خهلق يۈهن مىڭ 60 تهخمىنهن( ۋون مىليون

 .كۆرۈپتۇ پايدىنى زور بۇنىڭدىن ئۇ بولۇپ، باقمىغان ئويالپ ئهزهلدىن جىياڭچاۋ بولۇشىنى يۈهن
 ئايالنما ئىككىنچى ىڭكوماندىسىن كورىيه بىرلىكته بىلهن دوستى قىز جىياڭچاۋ ئارقىدىنال

 كېچىلهپ كىيىن،ئىككهيلهن بارغاندىن داچىيۇغا. بېرىپتۇ داچىيۇغا جاي ئۆتكۈزۈلدىغان مۇسابىقىسى

 تېرىنىرى باش گولالندىيهلىك كورىيهكوماندىسىنىڭ ۋاقىتتا ئهينى. ياساپتۇ »قهدهھ ۋاجرا« سۇلياھ

 بۇ جىياڭچاۋ ئهقىللىق بولۇپ، ئايالنغان چوقۇنغۇچىسىغا مهستانىلىرىنىڭ توپ كورىيه شىدىك

 رهسىمىنى پارچه 5000 شىدىكنىڭ تېپىپ كىشىلهرنى جايدىكى شۇ كىيىن، قىلغاندىن ھېس نۇقتىنى

 تۈگهپتۇ، سېتىلىپ پاكپاكىزه مهھسۇالتى ئۇالرنىڭ كۈنى مۇسابىقه نهتىجىده.باستۇرۇپتۇ
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 .سېتىلىپتۇ باھادا ىيۇقىر ۋونلۇق مىڭ 150 »قهدهھ ۋاجرا« بولغان ۋون 25 ھهتتاتهننهرخى
 جىياڭچاۋ مۇسابىقىسىده، رېنچۈهندىكى كوماندىسىنىڭ پورتوگالىيه بىلهن كوماندىسى كورىيه

 قالغانلىرىنى ئېشىپ سېتىش، يېرىمىنى مهھسۇالتنىڭ بۇرۇن مۇسابىقىدىن دوستى قىز ئۇنىڭ ۋه

 كورىيه ۋاقىتتا ئهينى ئىدى، توغرا ناھايىتى قارار بۇ. قىپتۇ قارار سېتىشنى كىيىن مۇسابىقىدىن

 توپ كورىيه مهيداندىكى نهق كىيىن، قىلغاندىن مهغلۇب كوماندىسىنى پورتوگالىيه كوماندىسى

 پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن بۇ دوستىمۇ قىز ۋهئۇنىڭ جىياڭچاۋ بولغان، خۇشال ناھايىتى مهستانىلىرى

 .تاپقان پۇل ۋون مىليون 20 بىردهمدىال سېتىپ، سۈرىتىنى شىدىكنىڭ
 دۇنيا قېتىم تۇنجى كوماندىسىنىڭ كورىيه كورىيهلىكلهر كىيىن، ئاخىرالشقاندىن ۇسابىقهم

 – كېچه ئۈچ توپتوغرا كىرگهنلىكىنى كوماندىغا كۈچلۈك 16 مۇسابىقىسىدىكى پۇتبول لوڭقىسى

 ۋوندىن مىليون 10 پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن بۇ دوستىمۇ قىز ئۇنىڭ ۋه جىياڭچاۋ تهبرىكلىگهن، كۈندۈز

 .تاپقان پۇل ارتۇقئ
 مىڭ 600 تهخمىنهن( ۋون مىليارىد بىر دوستى قىز ئۇنىڭ ۋه جىياڭچاۋ بېشىدا، ئاينىڭ – 6

 .كهلگهن قايتىپ غهلبىلىك ئېلىپ نى) پۇلى خهلق يۈهن
 بۇنداق. ئايالنغان پۇلدارغا بىر ئۇستامدىن ئادهتتىكى جىياڭچاۋ ۋاقىتتا، يهتمىگهن ئايغا بىر

 .قىالاليدىغانلىقىدا ھهم ئويلىيااليدىغان ئۇنىڭ سهۋهب ىدىكىبولۇش نهتىجىنىڭ زور
 بولمىغان تونۇشلۇق ئۆزىگه يهنه جىياڭچاۋ قىاللمىسا، ئويلىغىنىنى ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 ۋاجرا«كېچىلهپ كېلىپ، ھهرىكهتكه دهرھال يهنه ئۇ ئىزدهمدۇ؟ پۇرسىتى سودا بېرىپ كورىيهگه

 ئاالالمدۇ؟ ئورۇن قاتارىدىن پۇلدارالر ئىچىده ۋاقىت قىسقا يهنه ئۇ ياسامدۇ؟ »قهدهھ
 مۇنداق يهنه جهريانىدا زىيارهت كىيىنكى جىياڭچاۋ» .ياق« ئهلۋهتته جاۋاب

 بىلهن پۇرسىتى سودا زور غايهت ھهممىمىزنى مۇسابىقىسى پۇتبول لوڭقىسى دۇنيا ئهمهلىيهتته«:دىگهن

 قىلىشقا ئويلىغانلىرىنى ئۆزىنىڭ ئادهملهر ساندىكى كۆپ زور ئارىمىزدىكى پهقهت تهمىنلىگهن،

 بولغان ئويلىرى تېپىش پۇل خىلدىكى بۇ كىشىلهرده نۇرغۇنلىغان ئېھتىمال» !خاالس پېتىنالمايدۇ،
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 كېلهلمىگهن، ھهرىكهتكه بىلهن جاسارهت تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر بۇ – ئۇ بىرا مۇمكىن، بولۇشى

 .قالغان قاراپ نبىله پۇشايمان ئارقىسىدىن بايالرنىڭ نهتىجىده
 مۇھىمى ئهمهس، يىتهرلىك ئويلىنىش كهلتۈرۈشته قولغا بايلىقنى بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 ئويالرنىڭمۇ مۇكهممهل ئىجادىيهت، ياخشى ھهرقانداق چۈنكى. ئىبارهت قىلىشتىن ئويلىغانلىرىنى

 ئهسلىدىكى قهتپه بىز ئهگهر. بولىدۇ قىممىتى ئاندىن ئايالنغاندىال ھهرىكهتكه ئهمهلىي پهقهت

 مهڭگۈ ئىشىكىدىن بايلىق ئۇنداقتا پېتىنالمىساق، قىلىشقا ئولتۇرۇپ ئويلىنىپ جايىمىزدا

 .كىرهلمهيمىز
 ئويلىغانلىرىنى چوقۇم بولۇشتا باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن دوستالر، سۆيۈملۈك ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئويلىغانلىرىنى رگىزمۇھه ئىالھى بايلىق كېرهككى، بىلىش شۇنى. كېرهك بولۇش ماھىر قىلىشقا

 .سالمايدۇ نهزىرىنى ئادهمگه قىلمايدىغان

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 چوقۇم بولسۇن،سىز ئورۇنلۇق قانچىلىك سۆزلىرىڭىز مۇكهممهل، قانچىلىك ئويلىغانلىرىڭىز

 يۈزىدىكى غهزقه پهقهتال قىاللمىسىڭىز،ئۇنداقتا ئويلىغانلىرىڭىزنى ئهگهر. الزىم قىلىشىڭىز ئهمهلىيهتته

 بولسىمۇ، خهتىرى ئىشلهشنىڭ سېلىپ قول گهرچه.بولمايدۇ نهتىجه ھېچقانداق بولۇپ، گهپ قۇرۇق

 ھهرىكهت بىراق بولسىمۇ، ناتايىن كېلهلىشى ئېلىپ بايلىق جهزمهن قوللىنىشنىڭ ھهرىكهت

 .بولمايدۇ ئاچقىلى گهپ مهڭگۈ نهتىجىدىن قولالنمىساق
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 خهتهرنى – خىيىم بايالر قىدۇ،قور مهغلۇبىيهتتىن نامراتالر
 قىالاليدۇ كونترول

 ياكى ئامانىتى بانكىدىكى پهرق مهۋجۇت؟ پهرقلهر قانداق زادى بايالردا نامراتالربىلهن  

 نازۇ مول ستىلىدىكىـئۈ تاماق ۋه ماشىنا »بېنىز« تىپتىكى يېڭى ياكى داچىسىدىمۇ؟ دېڭىزبويىدىكى

 پهرقى چوڭ ئهڭ بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر ئهمهس، سىھېچقايسى ئهمهلىيهتته نىمهتلهردىمۇ؟ –

 .پهرقتۇر جهھهتتىكى ئىراده ۋه پهزىلهت
 تۇرمۇش بولسۇن، بايالر ياكى نامراتالر مهيلى ئادىل، نىسبهتهن ھهربىرئادهمگه تۇرمۇش   

 تهئادهت بايالر كهلگهنده، دۇچ دوقاللىرىغا ھاياتنىڭ كىشىلىك. بولمايدۇ راۋان مهڭگۈ ئهزهلدىن

 نۇرغۇنلىغان».ئهگىشىدۇ ئېقىمغا« ھالالردا كۆپىنچه نامراتالر بىراق تالاليدۇ، ئۆتۈشنى ھالقىپ

 دهل سهۋهب مېڭىشىدىكى قاراپ يولىغا يارىتىش ئىگىلىك بولغان خهتهر قات – قاتمۇ بايالرنىڭ

 گىرىشلهرنىڭئۆز خىل بۇ. يۈزبهرگهنلىكىده ئۆزگىرىشلهرنىڭ قىسىم بىر تۇيۇقسىز ھاياتىدا ئۇالرنىڭ

 بۇ. پاتقۇزۋېتىدۇ ھاڭالرغا چوڭقۇر ھاياتىنى ئۇالرنىڭ ھهتتا بولۇپ، ئۆزگىرىش پاسسىپ كۆپىنچىسى

 رېئاللىقنىڭ ئوخشايدۇ، پۇرژىنىغا خۇددى بايالر ۋاقىتتا، كهلگهن دۇچ ئۆزگىرىشلهرگه خىلدىكى

 نامراتالردا ئهمما .بولىدۇ كۈچلۈك شۇنچه ىمۇ »قارشىلىق ئېالستىك« بولسا چوڭ قانچه بېسىمى

 يولۇقسىمۇ تۈرگه بولغان زىيانسىز كىرىمدىكى مۇقىم بىر كهمچىل، پهزىلهت »پۇرژىنىلىق«بۇنداق

 .ئۆتكۈزۋېتىدۇ پۇرسىتىنىمۇ بولۇش باي ئۈچۈن قورققانلىقى بولۇشتىن مهغلۇب قورقىدۇ، يهنىال ئۇال
 بهك ھهرگىزمۇ مهبلهغ ېلىنغانس مۇۋهپپهقىيهتكه«: قىلغان سۆزلهرنى مۇنداق ئىلگىرى باففېت   

 بىراق كۆرىدۇ، خهتهرنىال ھهمىشه بۇرۇن قىلىشتىن ئىش نامراتالر» .ئهمهس مۇھتاج پاراسهتكه كۆپ

 ئېرىشىش پايدىغا چوڭ بىلىدۇكى،ئهڭ شۇنى بايالر. كۆرهلمهيدۇ بايلىقنى ئارقىسىدىكى خهتهرنىڭ

 .كېرهك قىلىش تهۋهككۈل خهتهرگه بهلگىلىك چوقۇم ئۈچۈن
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 :بار ھېكايهت بىرئېبىرهتلىك مۇنداق 
 كۈمۈش نۆكچىدىن بىر ھهربىرىگه چاكىرىنىڭ ئۈچ بۇرۇن چىقىشتىن سهپهرگه يىراققا پادىشاھ   

 كهلگهندىن قايتىپ پادىشاھ. بۇيرۇپتۇ قىلىشقا سودا پايدىلىنىپ كۈمۈشتىن ئۇالرنى ھهمده بېرىپتۇ،

 چاكار بىرىنچى. سۈرۈشتۈرۈپتۇ ئهھۋالىنى »سېلىش مهبلهغ« يىغىپ يهرگه بىر ئۇالرنى كىيىن،

 شهھهرگه ئالمىالرنى ھهمده سېتىۋاپتۇ، ئالما سېۋهت بىر دېھقانالردىن يېزىدىكى ئىشلىتىپ كۈمۈشنى

 ئۇ ئىكهن، ئۇستا ئويناشقا شاھمات چاكار تېپىپتۇ؛ئىككىنچى كۈمۈش نۆكچه 10 سېتىپ ئاپىرىپ

 ئۇتۇپتۇ؛ كۈمۈش نۆكچه بهش نهتىجىده ۇ،قۇرۇپت تاۋكاسى شاھمات بىر ئىشلىتىپ كۈمۈشنى

 ۋاقىتتىكى ئهينى كهلگهنده قايتىپ پادىشاھ قورققاچقا، تارتىشتىن زىيان قىلىپ سودا چاكار ئۈچىنچى

 .بېرىپتۇ قايتۇرۇپ نۆكچهكۈمۈشنى بىر
 تارتۇقالپتۇ، بىلهن شهھهر  10 چاكارنى بىرىنچى پادىشاھ كىيىن، چۈشهنگهندىن ئهھۋالنى   

 شهھهر سېپىل بىر ماڭا پادىشاھ چاكار ئۈچىنچى. قىپتۇ ئىنئام شهھهر  بهش چاكارغا ئىككىنچى

 بهرمهيال ھېچنىمه ئۇنىڭغا پادىشاھ يهردىن ئويلىمىغان ئويالۋاتقاندا، دهپ بولدى بېرىدىغان

 تېخىمۇ كۆپنى«: دهپتۇ مۇنداق پادىشاھ. قايتۇرۋاپتۇ تىلالنى بىر ئۇنىڭدىكى قالماستىن،

 »تهسىرى مهت« ئىلمىدىكى ئىقتىساد دهل قائىده بۇ. »كېرهك ئازايتىش تېخىمۇ ازنىئ كۆپهيتىش،

 .ئىدى
 خهتهرنى – خىيىم بايالر نامراتلىشىدۇ، تېخىمۇ قورققاچقا بولۇشتىن نامراتالرمهغلۇب   

 مۇنداق دائىم نامراتالر. بولىدۇ باي تېخىمۇ بولغاچقا ماھىر قىلىشقا كونترول

 سۇغۇرتىالنغان يهنىال ئهمهسمۇ، مهۋجۇتكهن جايدا ھهممىال خهتهر تاتۇرمۇش«:ئهپسۇسلىنىدۇ

 تهتۈر« نامراتالرنىڭ ئهمهلىيهتته» .ئوڭكهن ئامىتى چوقۇم كىشىلهرنىڭ ئاشۇ تاپقان ياخشىكهن،پۇل

 ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن نىڭ »ئامهت ئوڭ« ئۇالر چۈنكى كهلگهن، قورقۇشتىن »پىشانىلىكى

 .چۈشهنمهيدۇ ىقىنىكېلىدىغانل قولغا
 ئىشنى بىر ئۇالر. يوق» ھۈنىرى خىل ئىككى يهتمىش« سۈنۋۇكۇڭنىڭ ھهرگىزمۇ بايالردا   
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 سىناپ ئۇالر بىراق جهزملهشتۈرهلمهيدۇ، قىلدىغانلىقىنى غهلبه چوقۇم ئۆزىنىڭ بۇرۇن قىلىشتىن

 دائىرىده بىر مهلۇم خهتهرنى – خىيىم ھهمده قىلىدۇ، جۈرئهت بېقىشقا

 قىلىشقا نۇرغۇنلىغان دۇنيادىكى«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى بىرهندىس.لۇيىس.هيدۇتىزگىنل

 ».قارالغان دهپ ئهمهس مۇمكىن تهرىپىدىن باشقىالر ھهمىشه بۇرۇن قىلىشتىن ئىشالر ئهرزىيدىغان
 نۇرغۇنلىغان» .كېرهك قىلىش قىاللمىسىمۇ«: بار جۈمله بىر مۇنداق دا »بايان مۇھاكىمهۋه«   

 »تۇرۇش تاقابىل قاتتىققا بىلهن قاتتىق« خىلدىكى بۇ ۋاقىتتا، يولۇققان خهتهرگه – يىمخى بايالر

 .بولىدۇ پوزىتسىيىسىده
 ئورۇندا ئهۋزهل شاڭگاڭدا ۋاقىتتا ئهينى كهلگهن، بارلىققا شاڭگاڭدا قانىلى سۇمۇرغ   

. قويۇالتتى ھهقسىز نالقا ئىككى بۇ بولۇپ، تېلېۋېزىيه سىمسىز بىلهن تېلېۋېزىيىسى ئاسىيا تۇردىغىنى

 دىن »تېلېۋېزىيه سىمىز« ۋه»تېلېۋېزىيىسى ئاسىيا« شاڭگاڭدىكى تهرهپتىن بىر تېلېۋېزىيىسى سۇمۇرغ

 جۇڭگونىڭ تهرهپتىن بىر يهنه رىقابهتلىشهتتى، بىلهن الر »خوجايىن قېرى« ئىككى بۇ ئىبارهت

 ناھايىتى نىسبهتهن ۋاقىتقا ئهينى ۇب. ئىدى بولغان بازارئاچماقچى كهڭ كىرىپ ئۆلكىلىرىگه ئىچكىرى

 مۇمكىن ئورۇنالش« لىيۇچاڭلې خوجايىنى تېلېۋېزىيهسىنىڭ ھالبۇكى،سۇمۇرغ. ئىدى تهس

 .تۈگهتكهن ئۇرۇنالپ نى »ۋهزىپه بۇ بولمايدىغان
 ھېردوك گورۇھىدىكى ئاخبارات ئامېرىكا بولغان ھهمكارالشقۇچىسى تېلېۋېزىيهسىنىڭ سۇمۇرغ   

 يهنه ئېچىش كۆڭۈل ئېچىش، كۆڭۈل«: بهرگهن ئېنىقلىما مۇنداق تېلېۋېزىيهسىگه سۇمۇرغ ئىلگىرى

 ئېقىم چوڭبولغان خهتىرى ئارقىلىق، ئويلىنىش پىششىق لىيۇچاڭلې ھالبۇكى،. ››ئېچىش كۆڭۈل

 لىيۇچاڭلې ئارقىلىق، بازارتهكشۈرۈش ئهتراپلىق. قىلغان قارار مېڭىشنى قاراپ لىنىيىسىگه مهسىلىلىرى

 سودىگهرلهر، ئوقۇغۇچىلىرى، مهكتهپ ئالىي بۇالر بايقىغان، توپىنى كۆرۈرمهنلهر ىكهڭر بىر

 تۇرىدىغان قىلىپ دىققهت ۋاقىت ھهر خهۋهرلهرگه ئهتراپىدىكى ۋه ئالىمالر خادىملىرى، ھۆكۈمهت

 بولغان مهسىلىلىرىگه ئېقىم سىياسىي توپنىڭ بۇ. ئاالتتى ئىچىگه ئۆز ئاھالىسىنى شهھهر ئۇششاق

 تهيۋهن ئىستانىسسىلىرى تېلېۋېزىيه ھهرقايسى ۋاقىتتا، ئهينى. ئىدى يۇقىرى ناھايىتى نلىقىقىزغى
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 ئېھتىياجىنى توپنىڭ بۇ بولۇپ، چهكلىگهن قويۇشنى خهۋهرلهرنى ۋهخهلقئارا خهۋهرلىرى

 تېلېۋېزىيهسىنىڭ سۇمۇرغ ئاالھىدىلىكنى خىل ئىككى بۇ لىيۇچاڭلې قىلىپ شۇنداق قاندۇرالمايىتتى،

 .قىلغان قارار قىلىشنى »خېتى ليو«
 قويغان؛ بىۋاسته مۇراسىمىنى ماتهم دىئاننانىڭ خانىش تېلېۋېزىيهسى سۇمۇرغ يىلى – 1997   

 قىلغان؛ خهۋهر ۋاقىتتا مۇۋاپىق نى »ۋهقهسى سىنتهبىر – 11« ئامېرىكىنىڭ ئايدا– 9 يىلى – 2001

 .كۆتۈرگهن يۇقىرى ئوبرازىنى دۇنياسىدىكى جۇڭگولۇقالر تېلېۋېزىيهسىنىڭ بۇالرسۇمۇرغ
 ناھايىتى كۈچى ئادهم ۋه كۈچ ماددى ۋاقىتتا، باشلىغان يارىتىشنى ئىگىلىك لىيۇچاڭلې   

 خهتهرلهرنى– خىيىم بۇ ئۇ ھالبۇكى. ئىدى ئۇچرىغان توسقۇنلۇقالرغا قات – قاتمۇ بولۇپ، كهمچىل

 .غانقوي كۆرسىتىپ نى »سۇمۇرغ« دۇنياغا مېڭىپ يولىدا قىلىش كونترول
 كهلگهن، دۇچ مهغلۇبىيهتلهرگه قېتىملىق نۇرغۇن دهسلىپىده يارىتىشنىڭ ئىگىلىك لىيۇچاڭلې   

 ئاخبارات دۇنياسىدىكى جۇڭگولۇقالر قىلىپ جۈرئهت بېقىشقا سىناپ توختىماستىن ئۇ بىراق

 بىلهن ئۇالرئهستايىدىللىق ئالمايدۇ، ئېغىر مهغلۇبىيهتنى ئهزهلدىن بايالر. ئايالنغان سهركىسىگه

 پۇرسهت يۈكسهلدۈردىغان ئۆزىنى مهغلۇبىيهتنى قېتىملىق ھهربىر يهكۈنلهپ، ساۋاقالرنى – تهجىرىبه

 .قىلىدۇ
 بولسا، ئېرىشمهكچى بايلىققا قازىنىپ، نهتىجه ھهقىقهتهن ياشالر دۇنيادىكى بۈگۈنكى   

 ۋه قانۇنى تدۆله تاشلىشى، ئۇسۇلىنى قىلىش ئىش قىلىدىغان ئېھتىيات ئىشتىن ھهممه چوقۇم

 بېقىشى،ھهربىر سىناپ تىرىشىپ ئاستىدا شهرتى ئالدىنقى قىلىش رىئايه ئهخالققا ئىجتىمائىي

 قالماي، ئوزۇنغا ئۇنداقتا.كېرهك ئايالندۇرۇشى پهلهمپىيىگه ئىلگىرىلهش ئالغا مهغلۇبىيهتنى قېتىملىق

 .كېلىدۇ يېقىنالپ بىزگه بايلىق

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 – ھايات«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى جۇدېكۈن مۇدىرى باش شىركىتىنىڭ ئاققۇ كىچىك

 ئۆزگهرتكىلى ئهمىنلىككه خهتهرنى تاپقىلى، يولى چىقىش ئاندىن ماڭغاندىال يولىغا ماماتلىق
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 قاچۇرااليدىغان ئۆزىنى خهتهردىن ھهرگىزمۇ بايالردا چۈشهندۈرىدىكى، شۇنى بۇ» .بولىدۇ

 جاسارهت ۋه ئۇسۇل قىالاليدىغان كونترول خهتهرنى ئۇالردا بىراق يوق، »گۆھهر خىسلهتلىك«

 ھهرگىزمۇ بىراق مۇمكىن، كېتهلىشى ئېلىپ بايلىقنى ماددى بايالرنىڭ مهغلۇبىيهت ئېھتىمال.بار

 تىرىشىش ئۇالر بولسا، ئۈمىد ئازراقال پهقهت كېتهلمهيدۇ، ئېلىپ جاسارىتىنى ۋه ئىرادىسى بايالرنىڭ

 .ئهگدۈرىدۇ باش ئۆزىگه ىتهغدىرن ئارقىلىق
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 كېلىدۇ جاھىل بايالر ئۆزگىرىدۇ، تىز نامراتالر

 ئهقلىنىڭ ئۇالرنىڭ سهۋهب قۇتۇاللماسلىقىدىكى نامراتلىقتىن نامراتالرنىڭ نۇرغۇنلىغان   

 جاھىل ئۇالردا بهلكى ئهمهس، كهلمىگهنلىكىدىن ئوڭ تهلىيى ئۇالرنىڭ ياكى ئازبولغانلىقىدىن،

 .لغانلىقىدابو كهمچىل روھنىڭ
 – بار ئۇسۇلى خىل ئىككى يىتىشنىڭ نىشانغا«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى ناپالىيون   

 كىشلهرگه بولغان ياخشى چىقىشى كېلىپ ئائىله كۈچ ئهمهلىي. كۈچ ئهمهلىي ۋه تىرىشچانلىق

 جهمئىيهتته ھازىرقى ئهمهلىيهتته» .مهنسۇپ ئادهمگه ھهربىر تىرىشچانلىق مهنسۇپ،بىراق

 روھ تىرىشىدىغان بىلهن جاھىللىق ئهگهر كىشىلهردىمۇ بولمىغان ياخشى چىقىشى كېلىپئائىله

 بولىدۇكى،جاھىللىق كۆرۈۋالغىلى. كېتىدۇ توزۇپ توزغاقتهك مۇۋهپپهقىيىتىمۇ ئۇالرنىڭ بولمىسا،

 روھ مۇنداق بولمايدۇ، بولسا كهم قازىنىشىدا مۇۋهپپهقىيهت كىشىلهرنىڭ روھ تىركىشىدىغان بىلهن

 .مۇھىم ئوخشاشال يولىدىمۇ قوغلىشىش يلىقبا
 ئېنىقكى» .باغلىق بېقىشقا سىناپ مۇۋهپپهقىيهت«: دىيىلگهن شۇنداق تهمسىللهرده– ماقال   

 قولغا غهلبىنى ھهممىسىده بېقىشالرنىڭ سىناپ بارلىق بىراق مۇھتاج، بېقىشقا سىناپ مۇۋهپپهقىيهت

 مۇۋهپپهقىيهتنىڭ تۇرغاندا، ئۆزگىرىپ ستىنتىرىشما ھهمىشه ئهگهر ئهمهس، مۇمكىن كهلتۈرۈش

 بىلهن جاھىللىق ھهمده بهلگىلهپ ئېنىق نىشاننى پهقهت. ئهمهس مۇمكىن تېتىش تهمىنى

 .بولىدۇ مهنسۇب سىزگه بايلىق ھهقىقىي تىرىشقاندىال
 تۇرۋالىدىغان چىڭ خاتالىقلىرىدا ئۆزىنىڭ نۇرغۇنلىغان يهنه تۇرمۇشتا رېئال ھالبۇكى   

 يېرىم ئۇالردا قىلىپ شۇنداق. كېچىدۇ ۋاز يولۇقسىال ئوڭۇشسىزلىققا ۋه قىيىنچىلىق ئۇالر بار،ئادهملهر

 باي پىشانىسىگه ئۇالرنىڭ بۇمۇ. يۈزبېرىدۇ دائىم ئىشالر ئۆزگىرىدىغان تىزال قويۋىتىدىغان، بهل يولدا

 .چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ پۈتۈلمهسلىكنى قىسمىتى بولۇش
 ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه – قهدىمدىن. گهۋدىلىك ناھايىتى هۋزهللىكىئ بايالرنىڭ نۇقتىدا بۇ   
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 داڭلىق دۇنياغا. بار روھى تىركىشىش بىلهن جاھىللىق بايدا ھهربىر ئۆتكهن تارىخىدا چهتئهللهرنىڭ

 ۋه تىپىك بايالرنىڭ خىلدىكى بۇ دهل زوڭيىالڭ بېنتىيهن قۇرغۇچىسى ئاپتوموبىللىرىنىڭ خوندا

 .ۋهكىلى گهۋدىلىك
 ئۇ كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده نامرات بىر ياپونىيهدىكى يىلى – 1906 زوڭيىالڭ ېنتىيهنب  

 ئوتتۇرا تولۇقسىز يىلى –1922. قىزىقاتتى ناھايىتى ئۈسكۈنىلهرگه مېخانىكىلىق باشالپال كىچىكىدىن

 شىغاتۇرۇ قارىشى ئانىسىنىڭ – ئۇئاتا كىرگهن ياشقا 16 ئهمدىال كىيىن، پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى

 .بولىدۇ شاگىرىت زاۋۇتىدا رېمونت ئاپتوموبىل بىر توكيودىكى قارىماستىن،
 بولۇپ ئۇستام زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئارقىلىق، قىلىش تهتقىق ۋه تىرىشىش يىللىق ئالته   

 ھۈنىرى.چىقىدۇ قۇرۇپ زاۋۇتى رېمونت ئاپتوموبىل قايتىپ يۇرتىغا ئۇ ئارقىدىنال. چىقىدۇ يېتىشىپ

. بولىدۇ ياخشى ناھايىتى سودىسى زاۋۇتىنىڭ رېمونت بولغاچقا، ئهتراپلىق زىمىتىمۇال ياخشى،

 شۇنداق قىلمايدۇ، ھاسىل قانائهت بىلهن بۇنىڭ زوڭيىالڭ بېنتىيهن كۆزلهيدىغان يىراقنى بىراق

 چىقىپ، قۇرۇپ شىركىتىنى ماشىنىالر سهرخىل دوڭخهي بولغان تهۋه ئۆزىگه ئۇ يىلى، – 1934 قىلىپ

 ئىشلهپ دېتاللىرىنى پارچه كېچىپ،ئاپتوموبىلنىڭ ۋاز مۇالزىمىتىدىن رېمونتچىلىق كىئىلگىرى

 .باشاليدۇ چىقىرىشقا
 دېتال ھالقىلىق ئاپتوموبىلدىكى ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك زوڭيىالڭ بېنتىيهن يىلى – 1937   

 قىسىم بىر زىىڭئۆ زوڭيىالڭ بېنتىيهن يىلى، ئىككىنچى. چىقىدۇ قىلىپ تهتقىق ھالقىسىنى پورشىن

 .كىرىشىدۇ تهتقىقاتىغا ھالقىسى پورشىن بولغان سۈپهتلىك سېتىپ، مۈلكىنى – مال
 كېچىلهپ زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئۈچۈن، چىقىش قىلىپ تهتقىق ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك تىزدىن   

 لىدهئائى قىسلىشىپ مهبلهغ. مۈگىدىۋالىدۇ بىرئاز ئۈستىلىده خىزمهت چارچىغاندا قىلىپ، خىزمهت

 تهتقىقاتقا ئالماشتۇرۇپ، پۇلغا نهق بويۇملىرىنى زىننهت ئايالىنىڭ ئۇ قالمىغاندا نهرسه ساتىدىغان

 .سېتىۋالىدۇ ماتېرىيال كېرهكلىك
 دهسلهپكى ئاخىرى زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئارقىلىق، قىلىش تهتقىق تىرىشىپ ئايلىق نهچچه بىر   
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 تويوتا كهشپىياتىنى ئۆزىنىڭ ھالدا تولغان هئىشهنچك – ئۈمىد ئۇ. چىقىدۇ ياساپ نۇسخىسىنى

 قىلىشىغا رهت بىلهن  قوپاللىق تهرهپنىڭ قارىشى بىراق بولىدۇ، بهرمهكچى سېتىپ شىركىتىگه

 سۈپهتلىك چىققان قىلىپ تهتقىق ئۇ قارىشىچه، خادىمىنىڭ تېخنىك شىركىتىنىڭ تويوتا. ئۇچرايدۇ

 گهۋدىلىك ھېچقانداق سېلىشتۇرغاندا، التالرغامهھسۇ باشقا تۈردىكى ئوخشاش ھالقىسىنى پورشىن

 .ئىدى يوق ئاالھىدىلىكى
 ئىش چاچقاندهك سۇ سوغۇق بېشىغا زوڭيىالڭنىڭ بېنتىيهن قىلىشى رهت شىركىتىنىڭ تويوتا   

 ئۈچۈن، ئېرىشىش قىلىشىغا ئېتىراپ تهرهپنىڭ قارىشى. كهچمىگهن ۋاز سهۋهبلىك بۇ ئۇ بوپتۇ،بىراق

 ئۇ بىلهن بولغان،شۇنىڭ ئۆگهنمهكچى بىلىملهرنى نهزهرىيىۋى كۆپ تېخىمۇ زوڭيىالڭ بېنتىيهن

 ساۋاقداشالرنىڭ ۋه ئۇئوقۇتقۇچى. باشلىغان ئۆگىنىشكه نهزهرىيه كېلىپ قايتىپ مهكتهپكه قايتىدىن

 ھالقىسى پورشىن ۋاقىتالردا سىرتقى ئۆگهنگهن،دهرستىن ئىزچىل قىلماستىن پىسهنت مهسخىرىسىگه

 .ۋامالشتۇرغاندا تهتقىقاتىنى
 زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئاخىرى شىركىتى تويوتا ئارقىلىق تىرىشىش توختىماستىن يىللىق ئىككى   

 ئۈچۈن، كېڭهيتىش كۆلىمىنى شىركهتنىڭ. ئىمزاالپتۇ توختامى سېتىۋېلىش ھالقىسى پورشىن بىلهن

 ئۇرۇشى چىدۇنيا ئىككىن ۋاقىتتا ئهينى بىراق بوپتۇ، قۇرماقچى زاۋۇت يېڭى زوڭيىالڭ بېنتىيهن

 بېنتىيهن  ئهمما.بولمايىتتى سېتىۋالغىلى سېمونت بولۇپ، قىس ناھايىتى ئهشياالر ماددى بولغاچقا،

 ئۇالر ئارقىلىق، تىرىشچانلىقى ھهمراھلىرىنىڭ ۋه ئۇ قويىۋهتمىگهن، بهل سهۋهبلىك بۇ زوڭيىالڭ

 ئوڭۇشلۇق قۇرۇلۇشىنى زاۋۇت ھهمده چىققان، تېپىپ ئۇسۇلىنى يېڭىچه ياساشنىڭ سېمونت بىرلىكته

 .تاماملىغان
 قېتىملىق ئىككى زاۋۇتى زوڭيىالڭنىڭ بېنتىيهن مهزگىلىده، ئۇرۇشى دۇنيا ئىككىنچى   

 ئهسلىھهلهرنى بۇ. ئۇچرىغان بۇزغۇنچىلىققا ئېغىر ئهسلىھهلهر نۇرغۇنلىغان يولۇقۇپ، بومباردىمانغا

 مۇھىم ۋاقىتتىكى ئهينى بىراق بوالتتى، ىمالز تۆمۈر – پوالت مىقداردىكى كۆپ قىلىشتا رېمونت

. بولمايىتتى سېتىۋالغىلى قهتئىي تۆمۈرنى – پوالت بولغاچقا، ئهشيا ماددى ئىستىراتىگىيىلىك
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 ئامېرىكا سىرتتىن قىلىپ سهپهرۋهر خادىمالرنى پۈتكۈل زوڭيىالڭ بېنتىيهن قىلىپ، شۇنداق

 ئوڭشاشتىكى ئهسلىھهلهرنى بۇنى ۋېلىپ،تىرى باكىنى ماي قالغان چۈشۈپ ئايروپىالنلىرىلىدىن

 .قىلغان ماتېرىيال
 زوڭيىالڭنىڭ بېنتىيهن يهرتهۋرهشته قېتىملىق بىر بهرگهن يۈز ئۆتمهستىنال ئوزۇن ھالبۇكى،   

 پورشىن ئامالسىزلىقتىن زوڭيىالڭ بېنتىيهن قىيىنالشقان تىجارىتى. قالغان ئايلىنىپ خارابىگه زاۋۇتى

 قهتئىينهزهر، بولۇشىدىن قانداق. بهرگهن سېتىپ شىركىتىگه تويوتا سىنىتېخنىكى ياساش ھالقىسى

 .بارغان كۈچىيىپ ئىزچىل ئارزۇسى چىقىش كۆتۈرۈپ باش قايتىدىن ئۇنىڭ ۋازكهچمىگهن، يهنىال ئۇ
 كهمچىل ناھايىتى ماي ياپونىيهده كىيىن، ئاياغالشقاندىن ئۇرۇشى دۇنيا ئىككىنچى   

 پۇرسهتتىن بۇ زوڭيىالڭ بېنتىيهن. قالغان ئامالسىز ئىشلىتىشكه ماشىنا كىشىلهر بولۇپ،نۇرغۇنلىغان

 كىشىلهرنىڭ نۇرغۇنلىغان نهتىجىده ساتقان، ئورۇنالشتۇرۇپ ۋېلسىپىتكه ماتورنى پايدىلىنىپ

 بۇنداق سودىنىڭ. بارغان ئالغىلى مال پۇلغا نهق ھهممهيلهن كۆپچىلىك ئېرىشىپ، ياختۇرۇشىغا

 مهھسۇالت خىل بۇ مهخسۇس قۇرۇپ زاۋۇت زوڭيىالڭ بېنتىيهن ۆرگهنك بولغانلىقىنى ياخشى

 مهسىله قىيىن ئهڭ بولۇش قىس مهبلهغ ۋاقىتتا ئهينى ھالبۇكى. قىلغان قارار ئىشلهپچىقىرىشنى

 مهبلهغ يېزىپ خهت دۇكىنىغا ۋېلسىپىت ھهربىر زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئارقىلىق ئويلىنىش بولۇپ،

 .يىغىۋالغان مهبلهغنى بولغان ئېھتىياجلىق ىرىدائاخ قىلغان، قارار توپالشنى
 – 70 ئهسىرنىڭ – 20 زوڭيىالڭ بېنتىيهن ئارقىلىق، تىرىشىش ۋه جۇغلىنىش توختىماستىن   

 خوندا كۈنده، بۈگۈنكى. باشلىغان چىقىرىشقا ئىشلهپ ماشىنىلىرىنى ئۆزىنىڭ باشالپ يىللىرىدىن

 .ئايالنغان ماشىنىغا ىلىقمارك داڭلىق دۇنيادىكى ئاللىقاچان ماشىنىسى
 زاپچاسلىرىنى پارچه ماشىنىالرنىڭ خوجايىنلىقىغىچه، زاۋۇتىنىڭ رېمونت شاگىرتتىن كىچىك   

 جهرياندا، بولغان بولۇشقىچه ئىگه ماركىسىغا ماشىنا بولغان تهۋه ئۆزىگه چىقىرىشتىن ئىشلهپ

 – بوران ېسىپ،نۇرغۇنلىغانب يولالرنى نۇرغۇن قهدهمدىن بىر – قهدهم بىر زوڭيىالڭ بېنتىيهن

 ئىزچىل ئۆزىنىڭ ئهكسىچه ۋازكهچمىگهن، سهۋهبلىك بۇ ئۇ بىراق ئۆتكۈزگهن، بېشىدىن چاپقۇنالرنى
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 بهرگهن، خاتىمه ئوڭۇشسىزلىققا ۋه قىيىنچىلىق ئۇچرىغان تايىنىپ روھىغا جاھىل تىرىشىدىغان

 .چىققان چوققىسىغا مۇنارىنىڭ بايلىق ئاخىرىدا
 رهت شىركىتىنىڭ تويوتا زوڭيىالڭ بېنتىيهن بولمىسا، روھ جاھىل تىرىشىدىغان ئهگهرئىزچىل   

 بىلهن تهتقىقاتى ھالقىسى پورشىن سۈپهتلىك داۋاملىق كىيىن ئۇچرىغاندىن قىلىشىغا

 زوڭيىالڭنىڭ كهچسه،بېنتىيهن ۋاز يولدا يېرىم داۋاملىق ئۆزگىرىپ، تىزال ئهگهر شۇغۇلالنمايىتتى؛

 بۇزۇلغان تىرىپ باكى ماي ئىدى، ئهمهس مۇمكىن قۇرۇشى زاۋۇت يېڭىدىن ىلىپق تهتقىق سېمونتنى

 گۇمران سهۋهبلىك تهۋرهش يهر زاۋۇتى ئىدى، ئهمهس مۇمكىن تېخىمۇ قىلىشى رېمونت ئهسلىھهلهرنى

 ئىزچىل ئهگهر. ئىدى ئهمهس مۇمكىن ھهرگىزمۇ چىقىشى كۆتۈرۈپ باش قايتىدىن بولغاندا

 بولسىمۇ، تېخنىكىسى يۇقىرى ۋه بىلىم كۆپ زوڭيىالڭ بولمىسا،بېنتىيهن روھ جاھىل تىرىشىدىغان

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن كهلتۈرهلىشى قولغا بايلىقنى بولغان تهۋه ئۆزىگه
 يولىدىكى بايلىق ئادهت ئۆزگىرىدىغان تىزال بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن   

 نىسبهتهن، بۇنىڭغا. ئهڭگۈشتهر يولىدىكى بايلىق بولسا روھ تىرىشىدىغان بىلهن توسالغۇ،جاھىللىق

 ھازىرمۇ دۆت، كىچىىمدىن مهن«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى مايۈن لېدىرى باش گورۇھىنىڭ بابا ئهلى

 ھېس بولغاندهك بىئارام كهيسهممۇئۆزۈمنى كاستوم بهزىده چاغلىيالمايمهن، ئهقىللىق ئۆزۈمنى

 بىلىملىرىنى بېكهت تور سودىسىنى، تور چهكلىك، ىناھايىت بىلىملىرىممۇ كومپيۇتېر مېنىڭ. قىلىمهن

 ماڭا قىاللىسا، نۇقتىنى بۇ ئادهم ھهربىر مېنىڭچه،. ۋازكهچمهيمهن مهڭگۈ مهن بىراق. چۈشهنمهيمهن

 ئېيىتقىنىدهك، مايۈننىڭ خۇددى شۇنداق،» .قازىنااليدۇ مۇۋهپپهقىيهت ئادهم80% ئوخشايدىغان

 ئىزچىل. كهچمهسلىك ۋاز مهڭگۈ ئاچقۇچى ىنىشنىڭقاز مۇۋهپپهقىيهت ئېرىشىپ، بايلىققا

 .ئهمهس تارىخى ئوقۇش يۇقىرى ياكى پاراسهت ئاتالمىش روھ تىرىشىدىغان
 ئىكهنلىكىدىن كهمچىل ئهقلىنىڭ تۆۋهن، تارىخىنىڭ ئوقۇش ئۆزىنىڭ دائىم ئۈچۈن، شۇنىڭ   

 ئىشالر بۇ مهغلۇبىيىتىنى ۋه ىنامراتلىق ئۆزىڭىزنىڭ! ئويغىنىڭ دهرھال دوستۇم، يۈرۈيدىغان ئاغرىنىپ

 ئادىتىنىڭ ناچار ئۆزگىرىدىغان تىزال ئۆزىڭىزنىڭ بېقىڭ، قاراپ ئۆزىڭىزگه. قارىماڭ دهپ سهۋهبلىك
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 ئهگهر. بېقىڭ قاراپ ئهمهسلىكىگه ياكى كهمچىل روھنىڭ تىرىشىدىغان ئىزچىل يوقلۇقىغا، – بار

 تىزال ئۆزىڭىزنىڭ باشالپ ھازىردىن قتائۇندا بولسا، ئىرادىسى ئايلىنىش بايالرغا يهنه سىزده

 !ئۆگىنىڭ روھىنى تىرىشىدىغان ئىزچىل بايالرنىڭ ئۆزگهرتىپ، ناچارئادىتىڭىزنى ئۆزگىرىدىغان

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 تىزال ناھايىتى ئۇچرىغاندا،نامراتالر ئوڭۇشسىزلىققا يولىدا بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن

 تىرىشىپ بىلهن ئىزچىللىق بايالر ئېرىشهلمهيدۇ؛ بايلىققا نهتىجىده كېچىدۇ، ۋاز بالدۇرال ئۆزگىرىپ

 باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئهگهر. چىقااليدۇ چوققىسىغا بايلىقنىڭ ئاخىرىدا قويۇۋهتمىگهچكه، بهل

 لئىزچى تۇرۇشىمىز، يىراق ئادهتتىن قويۋىتىدىغان بهل ئۆزگىرىپ تىزال بولساق،ھهرۋاقىت بولماقچى

 .كېرهك يىتىلدۈرۈشمىز روھىنى جاھىللىق تىرىشىدىغان
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 كهڭ باشقىالرغا بايالر كېلىدۇ، قورساق كهڭ ئۆزىگه نامراتالر
 كېلىدۇ قورساق

 تهرهپ بىر مۇناسىۋهتنى كىشىلىك كېلىپ يهنه پهزىلهت، ئېسىل خىل بىر قورساقلىق كهڭ   

 .پاراسهت قىلىشتىكى
 بېرىتانىيه بۈيۈك« تا »قورساقلىق كهڭ« ئهسىرى ئۇنىڭ ئىلگىرى فاڭلوڭ يازغۇچى داڭلىق   

 كهڭ«: دهيدۇ شۇنداق كهلتۈرۈپ نهقىل تهبىرنى بېرىلگهن قورساقلىققا كهڭ دىكى »قامۇسى

 بايان پىكىرىنى نىسبهتهن شهيئىلهرگه ۋه ھهرىكهتلىنىش ھالدا ئهركىن باشقىالرنىڭ- قورساقلىق

 بولمىغان ئوخشاش بىلهن ئۆزى ھالىتىده يهكلىمهسلىك هقىلچ ۋه سهۋىرچانلىق قويۇش، يول قىلىشقا

 .» كۆرسىتىدۇ چىداشنى قاراشالرغا – كۆز
 بېرىدۇ، كۆرسىتىپ پهرقىنى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر قورساقلىقمۇ كهڭ ئهمهلىيهتته،  

 ىياخش تېخىمۇ بولۇشنى قورساق كهڭ نىسبهتهن ئۆزىگه نامراتالر ئېيىتقاندا، قىلىپ ئادهتتىكىچه

 .بولىدۇ قورساق كهڭ نىسبهتهن باشقىالرغا ھهمىشه بايالر كۆرىدۇ،
 قورساق كهڭ نىسبهتهن ئۆزىگه ئهمهلىيهتته بولۇشى قورساق كهڭ باشقىالرغا بايالرنىڭ   

 يولىدىكى ھايات ئۆزىنىڭ بولغاندا، قورساق كهڭ كۆپرهك نىسبهتهن باشقىالرغا چۈنكى. بولۇشتۇر

 ھهرگىزمۇ بولىدۇ، قوللىشى ۋه بۆلۈشى كۆڭۈل دوستالرنىڭ ياتلىقتاھا. بولىدۇ كهڭرى بوشلۇقمۇ

 يولۇققاندا قىيىنچىلىققا دائىم بايالر. بولمايدۇ قېلىشقا يالغۇز بىلهن بولۇشى كهمچىل دوستالرنىڭ

 قورساق كهڭ نىسبهتهن باشقىالرغا ئادهتته ئۇالرنىڭ بۇ ئېرىشهلهيدۇ، ياردىمىگه باشقىالرنىڭ

 .مۇناسىۋهتلىك بىلهن بولغانلىقى
 سۈپىتى بولۇش قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر سوڭشىيا سوڭشىياشىڭجىجۇ  

 »بولۇش قورساق كهڭ باشقىالرغا قاتتىق، ئۆزىگه« ئۇ. تهرىپلىنىدۇ دهپ »پىرى تىجارهت« بىلهن،

 .انقىلغ بۇيىچه مۇشۇ ئۇ تۇرمۇشىدىمۇ كارخانا. قىلغان قىبىلنامىسى ھاياتلىقنىڭ نى
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 ياتاقتا كوللىكتىپ ۋاقىتتا ئوقۇۋاتقان ئوتتۇرىدا تولۇق سوڭشىياشىڭجىجۇ يىلى – 1918   

 سوڭشىياشىڭجىجۇ تازلىقىغا ئۆيىنىڭ ئۆگىنىش ئۇالرنىڭ بۇيىچه، بهلگىلمىسى مهكتهپنىڭ.تۇراتتى

 ۇپ،بول ھورۇن ناھايىتى ساۋاقداشالر باشقا ھالبۇكى ئىدى، مهسئۇل ساۋاقداش نهچچه بىر بىلهن

 سوڭشىياشىڭجىجۇنىڭ.قىالتتى يالغۇز ئۆزى سوڭشىياشىڭجىجۇ تازلىقىنى دهرسخانا كۈندىلىك

 بۇنى مهكتهپدېشى ئېيتىپتۇ، مهكتهپدېشىغا يۇرتداش بىر ئىشنى بۇ كېلىپ، ئاچچىقى بۇنىڭغا

 قىلىشقا ئۆزۈڭ سهن«: قىلىپ ئاددى پهقهتال بىلدۈرمهي، ئىنكاس ھېچقانداق كىيىن ئاڭلىغاندىن

 .دهپتۇ »ئاغرىنىسهن؟ باشقىالردىن نېمىشقا يهنه ئۇنداقتا قىلدىڭ، ئىشنى گىشلىكتى
. قاپتۇ كېتىپ ئويالنغىنىچه سوڭشىياشىڭجىجۇ كىيىن، ئاڭلىغاندىن سۆزىنى يۇرتدېشىنىڭ   

 دوكالت كىچىك – چوڭ ھېچقانداق ئادهمگه ھهرقانداق شوڭشىياشىڭجىجۇ باشالپ، شۇنىڭدىن

 كارى بىلهن قىلماسلىقى – قىلىش ياردهم ساۋاقداشالرنىڭ باشقا ىشلهپتۇ،ئ چۆكۈرۈپ باش قىلماي

 جاپا بۇنداق سوڭشىياشىڭجىجۇنىڭ ساۋاقداشالرمۇ قىلغان ھورۇنلۇق ئىلگىرى. بولماپتۇ

 ئۇالرمۇ بىلهن شۇنىڭ بوپتۇ، خىجىل ناھايىتى كۆڭلىده كۆرۈپ، تارتىۋاتقانلىقىنى

 .بوپتۇ قىلدىغان ردهميا قىلىشىغا تازلىق سوڭشىياشىڭجىجۇنىڭ
 ئېتىراپ كۆپچىلىكنىڭ بولۇشى قاتتىق ئۆزىگه ئاغرىنماي، باشقىالردىن سوڭشىياشىڭجىجۇنىڭ  

. كهپتۇ ساقالپ ئۇسۇلىنى قىلىش ئىش بۇخىل ئاۋۋالقىدهكال ئۇ كۈنلهرده كىيىنكى. ئېرىشىپتۇ قىلىشىغا

 .گهرتمهپتۇئۆز ۋاقىتالردىمۇ بولغان لېدىرى باش گورۇھىنىڭ سوڭشىيا ھهتتا
 كهمچىل تهجىرىبىسى خىزمهت خادىم بىر ئاستىدىكى قول سوڭشىياشىڭجىجۇنىڭ بىرقېتىم   

 بۇخىزمهتچىنى يىغىندىال چوڭ ئاچچىقلىنىپ ئۇ. يىغالمىغان قهرزلهرنى قىسىم بىر سهۋهبلىك، بولۇش

 تىدىنھهرىكى بۇ ئۆزىنىڭ سوڭشىياشىڭجىجۇ كىيىن، كهتكهندىن ئۆتۈپ ئىش. تىللىغان قاتتىق

 پهقهت خىزمهتچىنىڭ قويمىغانلىقىنى، ئىمزا ھۆججىتىگه قهرز ئۇ ئۆزىنىڭ قىلىپ، پۇشايمان قاتتىق

 ھېس ئىكهنلىكىنى ئۆزىده مهسئۇليهتنىڭ ئاساسلىق ئاندىن ئويالپتۇ، ئۆتكۈزمىگهنلىكىنى تهستىقتىن

 .قىپتۇ
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 ئۇ بىلهن لىقئاكتىپ سوڭشىياشىڭجىجۇ كىيىن، قىلغاندىن ھېس خاتالىقىنى ئۆزىنىڭ   

 يېڭى خىزمهتچىنىڭ دهل كۈنى ئۇ. سوراپتۇ كهچۈرۈم بىلهن سهمىمىيلىك بېرىپ تېلفۇن خىزمهتچىگه

 تهبرىكلهپتۇ، بېرىپ ئۆيىگه ئۇنىڭ ئېلىپ گۈل سوڭشىياشىڭجىجۇ بولۇپ، ۋاقتى كۆچكهن ئۆيگه

. بېرىپتۇ ىپيۆتكىش جابدۇقلىرىنى ئائىله ئۇنىڭغا بىلهن قولى ئۆز چۆمۈلگىنىچه تهرگه ھهمده

 شۇىڭدىن تهسىرلىنىپتۇ، ناھايىتى كۆرۈپ سهمىمىيلىكىنى بۇنچىلىك خوجايىنىنىڭ ئۆز خىزمهتچى

 .ئۆزگهرتىپتۇ ئادىتىنى قىلىدىغان بىخهستىلىك ئۆزىنىڭ تىرىشىپ، تېخىمۇ خىزمهتته باشالپ
 نىنىڭخوجايى شىركهتنىڭ چوڭ بىر تارقىلىپتۇ، ئېغىزغا – ئېغىزدىن كارخانىدا  ئىش بۇ   

 ناھايىتى ھهقىقهتهن سورىشى كهچۈرۈم خىزمهتچىدىن ئادهتتىكى بىر چۈشۈپ سۆلىتىدىن ئۆزىنىڭ

 .ئىدى تهس
 ئۆزىنى ئوخشاش سوڭشىياشىڭجىجۇغا بايالر ئۆتكۈزگهنده، باشقىالرخاتالىق   

 ۇ،ئويلىنىد تۇرۇپ مهيدانىدا تهرهپنىڭ قارشى  توغرۇلۇق مهسئۇليىتى ئۆزىنىڭ تىنچالندۇرۋالىدۇ،

 .كېتىدۇ يوقىلىپ بىردهمدىال ئاچچىقلىنىش بۇنداقتا
 قالماسلىقى بولۇپ سۈركىلىش بىلهن باشقىالر مهڭگۈ بولۇشى، راۋان تۇرمۇشنىڭ كىشىلىك   

 ئوتنىڭ« بواللماي قورساق كهڭ ئهگهر بولغاندا، پهيدا توقۇنۇش بىلهن باشقىالر. ئهمهس مۇمكىن

 نامراتالرنىڭ نۇرغۇنلىغان. قويىمىز تارايتىپ تېخىمۇ نىيولى ئۆزىمىزنىڭ »چاچساق، ياغ ئۈستىگه

 ئۆزىنىڭ بىلهن شۇنىڭ بىلمهيدۇ، بولۇشنى قورساق كهڭ ئۇالر بىراق كۈچلۈك، ناھايىتى ئىقتىدارى

 .ئهھۋال ئهپسۇسلىنارلىق ناھايىتى قىلدۇرالمايدۇ،بۇ جارى ئىقتىدارىنىمۇ
 ئوقۇبهت – ئازاب ئادهمده هربىرھ بىزگه سهرگۈزهشتىسى توقاي – ئهگرى بايالرنىڭ   

 قىلغان ئۆزىگه باشقىالرنىڭ بولغاندىال، قورساق كهڭ پهقهت. بېرىدۇ ئېيتىپ بولىدىغانلىقىنى

 ئۆزىگه ئهگهرھهمىشه. بولىدۇ ئۇچقىلى قاراپ ئىگىزگه تېخىمۇ ئاندىن ئۇنتۇغاندىال ئهسكىلىكىنى

 غايهت ئۆزىگه بولغاندا، پوزىتسىيىسىده گۇمانلىنىش نىسبهتهن ئادهملهرگه قىلىدىغان زىيانكهشلىك

 .قويىدۇ يهتكۈزۈپ تهسىر ساغالملىقىغىمۇ ھهمدهئۆزىنىڭ قىلىۋالىدۇ، ھاسىل بېسىم پىسخىكىلىق زور
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 پىسخىكىسى قىساسكارلىق ھهمىشه ئادهمده بىر ئېيىتقاندا، ئېلىپ نۇقتىسىدىن كۈتۈنۈش   

 ئوزۇن خىلدىكى بۇ. بولىدۇ چوڭ ىنمۇتهرهپنىڭكىد قارىشى زىيان ئۇچرايدىغان بولسا،ئۆزى

 قاتارلىقالرغا كېسىلى يۈرهك بېسىم، قان يۇقىرى ئادهمنى پىسخىكىسى قىساسكارلىق مهزگىللىك

 تهشهببۇس ساقالشنى ھالهتنى قورساق كهڭ ھهمىشه قهدىمكىلهر ئۈچۈن شۇنىڭ. قىلىدۇ گىرىپتار

 ئهقىدىسى ئۆمۈرلۈك ئۆزىنىڭ«:راپتۇسو ئۇنىڭدىن ئىلگىرى زىگوڭ ئوقۇغۇچىسى كۇڭزىنىڭ. قىلىدۇ

 دهل سۆز بۇ بار،«: بېرىپتۇ جاۋاب مۇنداق كۇڭزى »بارمۇ؟ سۆز ئهرزىيدىغان قىلىشقا

 .»تۇر ›بولۇش كهڭ قارنى-كۆكسى‹
 كۆرسىتىدىغىنى بۇنىڭ ئهلۋهتته بىلىدۇ، ئوبدان ناھايىتى مهنىسىنى سۆزنىڭ بۇ بايالر   

 ئۆزىگه بايالرنىڭ. ئهمهس نىسبهتهن ئۆزىگه ھهرگىزمۇ ۇش،بول قورساق كهڭ نىسبهتهن باشقىالرغا

 مهۋجۇت ھهممىالجايدا رىقابهتنىڭ جهمئىيهتته بۇ ئۇالر بولۇپ، قاتتىق ناھايىتى تهلپى قويغان

 ھهربىر ئوخشايدىغانلىقىنى،ئۆزىنىڭ مهيدانىغا جهڭ مهيدانىنىڭ سودا ئىكهنلىكىنى،

 ئۈچۈن، شۇنىڭ. چۈشىنىدۇ قىلدىغانلىقىنى تهسىر ئىشلىرىغا كهسپىي ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىنىڭ-سۆز

 خاتالىقىنى ئۆتكۈزگهن ئۆزىنىڭ مۇئامىلىنىڭ خىل بۇ قىلىدۇ، مۇئامىله قاتتىق ناھايىتى ئۆزىگه بايالر

 .بولىدۇ پايدىسى مېڭىشقا ئاز يولنى ئهگرى ئازايتىشقا،
 ھهمىشه بولۇپ، ساققور كهڭ ناھايىتى نىسبهتهن ئۆزىگه نامراتالر ئهكسىچه، بۇنىڭ دهل   

 بولسا، ئورۇنلىيالمىغان ۋهزىپىنى ئۆزلىرى ئۇالر ئهگهر. كهچۈرىدۇ ئۆزىنى تېپىپ باھانىلهرنى ھهرخىل

 دهپ بولىدۇ كهچۈرۋهتكىلى خاتالىقىنى ئۆزىنىڭ ھهمىشه قويىدۇ، ئىتتىرىپ باشقىالرغا مهسئۇليهتنى

 .قىلىدۇ ھېس
 تالىشىپ جان ئىلكىده نامراتلىق پهقهت رنامراتال بولغاچقا، مۇشۇنداق مهزگىل ئوزۇن   

 .ناتايىن چىقالىشى كېمىسىگه بايلىق يۈرىدۇ،مهڭگۈ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ئهمىن ئائىلىسىنى ئېرىشتۈردىغان، مۇۋهپپهقىيهتكه ئىشلىرىنى ئادهم بىلىدىغان قورساقلىقنى كهڭ
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 ۋه ئاھانىتى رهھبهرلهرنىڭ دى،تهنقى خىزمهتداشالرنىڭ. بولىدۇ بىلگهن سىرنى قىلىدىغان

 ئارتۇق ھهددىدىن. بولمايدۇ قۇتۇلغىلى قېچىپ تۇرمۇشتا قېلىشىدىن چۈشىنىپ خاتا دوستالرنىڭ

 بىردهمدىال ئىشالرنى قورساقلىق كهڭ يامانالشتۇرۋېتىدۇ،ئهكسىچه تېخىمۇ ئىشنى زهربه ۋه تالىشىش

 يول ئهمهس، ئاجىزلىق ھهرگىزمۇ كۈچ خىل بىر قورساقلىق كهڭ ئهلۋهتته،. چۈشۈرهلهيدۇ ئىزىغا

 بولىدۇ، ئالغىلى قولغا ھوقۇقىنى ئاكتىپلىق بۇنىڭدا بولىدۇ، ۋهپىالنلىق نىشانلىق چوقۇم قويۇش

 .ئهمهس قورساقلىق كهڭ ھهرگىزمۇ ئىالجسىزلىق ۋه ئامالسىزلىق
 ىدايول بايلىق ھهرگىزمۇ ئادهم چۈشهنمهيدىغان قورساقلىقنى كهڭ تار، كۆكسى– كۆڭلى    

 چوقۇم ئادهم بولغان قورساق كهڭ باشقىالرغا بولغان، قاتتىق ئۆزىگه ئهكسىچه ماڭالمايدۇ، ئوزۇنغا

 .ئېرىشهلهيدۇ بايلىققا زور ئارقىلىق بۇ ئېرىشىپ، ھىمايىسىگه جامائهتنىڭ
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 بايالر. تارتىدۇ زىيان چوڭ تاپىدۇ، پۇلنى كىچىك نامراتالر
 دۇئالى پايدا چوڭ كېچىدۇ، پۇلدىن كىچىك

 تهمسىللهر – ماقال نۇرغۇنلىغان بولغان خاتا ئهمهلىيهتته كۆرۈنسىمۇ، توغرىدهك جۇڭگودا

 ماقال خىلدىكى بۇ نامراتالر» .تارتمايدۇ زىياننى ئالدىدىكى كۆز پالۋان«: بار،مهسىلهن

 كۆز ئهخمهقلهرال پهقهت قىلىپ، ئېتىقادى قىلىشتىكى جاھاندارچىلىق ئۆزىنىڭ تهمسىللهرنى–

 خاتا،چۈنكى قاراش – كۆز خىل بۇ ئهمهلىيهتته. قارايدۇ دهپ تارتىدۇ زىياننى ىكىئالدىد

 دهپ »بهخت تارتىشنى زىيان« بولىدۇ، يۈزهكى پهقهتال »تارتىش زىيان« ۋاقىتالردا نۇرغۇنلىغان

 .ئېرىشىدۇ بايلىققا قالدۇردىغان ھهيران باشقىالرنى دائىم لهر »ئهخمهق« ئاشۇ بىلىدىغان
 پايدا كىچىك يهنه ۋاقىتتا، بىر بىلهن بولۇش بىزار تارتىشتىن ىيانز نامراتالر

 قارىماققا شهخسىيهتچىلىك خىلدىكى بۇ. كۆرىدۇ ياخشى تارتقۇزۇشنى زىيان ئېلىشنى،باشقىالرنى

 ئۇچرىتىپ زىيانغا باشقىالرنى. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ئهخمهقلىق چىققان ئۇچىغا ئهمهلىيهتته توغرا،

 يولنى بارىدىغان ئېلىپ يوقىتىپ،بايلىققا ئادىمىيلىكىنى نامراتالرنىڭ ئېلىش پايدا كىچىك تۇرۇپ

 پايدىغا كىچىك« ئاتالمىش مۇمكىن، ئۇچرىتىشى زىيانغا ماددى زور نامراتالرنى يهنه قويىدۇ، ئۈزۈپ

 .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ھادىسه مۇشۇنداق دهل »تارتىش زىيان چوڭ قىلىپ ئاچكۆزلۈك
  كىتابتا دىگهن »ھېكىمهتلهر تهۋسىيه ئهلگه« يازغان مېڭلوڭ ڭفې سۇاللىسىدىكى مىڭ

 :بار بىرھېكايه مۇنداق ئائىت قا »تارتىش زىيان چوڭ قىلىپ ئاچكۆزلۈك پايدىغا كىچىك«
 ئۇنىڭ ئىكهن، بولغان بىرى لهقهملىك »پايدىكهش« شهھهرده بىر مهلۇم بۇرۇن يىل 400

 پهقهت. كۆردىكهن ياخشى ناھايىتى ئېلىشنى رنىپايدىال كىچىك ئۇ سهۋهب ئاتىلىشىدىكى بۇنداق

 تۈكىنى بىرتال توڭگۇزنىڭ« بېرىپ ئۇنىڭ قالسىال، ئۇچراپ ئۇنىڭغا ئىشالر بولىدىغان ئالغىلى پايدا

 .بوپتۇ بىزار ناھايىتى ئۇنىڭدىن قوشنىلىرىمۇ. ئىكهن>> يۇلغان يۇلغىنى
. قاپتۇ كۆرۈپ بوغچىنى بىر غانتۇر يهرده تۇيۇقسىز كېتىۋېتىپ كوچىدا كۈنى،پايدىكهش بىر
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 ئادهم بىر كۈرىشىگه ئهمدىال بۇرجىكىنى بىر يامبونىڭ كۈمۈش ئىچىدىكى ئېلىپ، قولىغا بوخچىنى ئۇ

 قولدىن پايدىنى بۇنداق ئهلۋهتته پايدىكهش. ئېيتىپتۇ قويغانلىقىنى چۈشۈرۈپ بوغچىنى كېلىپ

 ئويۇن بىردهمدىال ئهتراپقا شقاباشالپتۇ،تالىشى بىلهن ئادهم ھېلىقى ئۇ بىلهن شۇنىڭ بهرمهيىتتى،

 سوقۇشساڭالر كوچىدا ئىككىڭالر«: چىقىپ ئوتتۇرىغا بىرمويسىپىت ۋاقىتتا بۇ. يىغىلىپتۇ كۆرىدىغانالر

 ئالدىدىكى شۇڭا ئااللمايدۇ، پايدا ھېچكىم قالساڭالر يولۇقۇپ ئهگهرخهۋهرچىلهرگه بولمايدۇ،

 كىيىن، ئاڭلىغاندىن گىپىنى مويسىپىتنىڭ. دهپتۇ» .هۋزهلئ مهسلىھهتلهشكىنىڭالر بېرىپ مهيخانىغا

 ئۇالر بىلهن شۇنىڭ قىپتۇ، ھېس بارلىقىنى ئاساسى گهپنىڭ بۇ ئادهم ھېلىقى بىلهن پايدىكهش

 .بېرىپتۇ مهيخانىغا ئهتراپتىكى يېقىن ئهگىشىپ مويسىپىتقا
 ئىچىدىكى چىپ،ئې بوغچىنى ئالدىدىال ئۇالرنىڭ مويسىپىت كىيىن، مهيخانىغابارغاندىن

 ئاچكۆزلۈك تېخىمۇ كىيىن كۆرگهندىن ئۇچۇق بۇالرنى پايدىكهش. كۈرۈپتۇ يامبونى كۈمۈش ئىككى

 نېمىشقا سهن قويغان، چۈشۈرۈپ مهن يامبونى«: ئادهم ھېلىقى ۋاقىتتا بۇ باشالپتۇ، تالىشىشقا بىلهن

 مهن«: تارتماستىنتهپ پايدىكهش. دهپتۇ »بهرمهيسهن؟ قايتۇرۇپ ماڭا كىيىن تېپىۋالغاندىن

: قىلىشىپ غۇلغۇال كىشىلهر ئهتراپتىكى ۋاقىتتا بۇ. دهپتۇ» !بولىدۇ مېنىڭ كىيىن تېپىۋالغاندىن

 بىر بىزگه. خاالس تېپىۋالمىدۇق، پهقهت كۆردۇق، بىزھهممىمىز بار، ئۆلۈشى بىر كۆرگهنلهرنىڭمۇ«

 ئۇنىڭ بىلهن شۇنىڭ لسۇن،قوشۇ قانداقمۇ ئاڭالپ بۇنى پايدىكهش. دهپتۇ».الزىم تىگىشى ئۆلۈش

 .ئوساللىشىپتۇ تېخىمۇ مىجهزى
 تهس تۇرۇش تاقابىل ئهتراپتىكىلهرگه بىراق بولسىمۇ، ئاچكۆز ناھايىتى پايدىكهش گهرچه

 كىشىلهرگه ئۇ. چىقىپتۇ ئويالپ ئامال بىر ئاخىرى ئۇ قۇتۇاللماي بېسىمىدىن جامائهتنىڭ ھهم. بوپتۇ

 پۇل مهن تاالشماڭالر، كۈمۈشنى سىلهرمۇ قوياي، يول هرگهسىل مهنمۇ بولسۇن، مۇنداق«: قاراپ

 كۈمۈشنى بىلهن مهن. قىالي تهكلىپ يىيىشكه گۆش ئىچىپ، ھاراق مهيخانىدا سىلهرنى چىقىرىپ

 ئاۋۋال مهن ئىشقىلىپ تاالشمىغىن، كۈمۈشنى مهندىن سهنمۇ كهلسهك، بۇرادهرگه بۇ تاالشقان

 قىلساق شۇنداق. بېرهي ساڭا ھهممىنى مهن بار، كۈمۈش پارچه دانه نهچچه 10 مهنده. تېپىۋالغان
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 گۆش ئىچىپ، ھاراق بېكارغا كىشىلهر ئاڭلىغان گىپىنى پايدىكهشنىڭ. دهپتۇ »بولمىدىمۇ؟

 ئادهممۇ ھېلىقى تاالشقان كۈمۈش. قوشۇلۇپتۇ دىگىنىگه ئۇنىڭ بولۇپ خۇشال يهيدىغانلىقىدىن

 .قوشۇلۇپتۇ بىلهن ساالسى كۆپچىلىكنىڭ
 خۇشال ئادهم ئۇ بېرىپتۇ، ئادهمگه ھېلىقى كۈمۈشلهرنى بارلىق ئۆزىدىكى هشپايدىك

 ھهمياننى تېپىۋالغان ئۆزى ئاخىرىدا قىپتۇ، مېھمان باشقىالرنى ئاندىن ئۇ. قاپتۇ بولغىنىچهكېتىپ

 .قايتىپتۇ ئۆيىگه بولغىنىچه خۇشال كۆتۈرۈپ
 100بولغاندا ئاز قوشقاندا رنىكۈمۈشله يامبو ئىككى بۇ پايدىكهش كىيىن، ئۆيگهقايىتقاندىن

 سهرراپخانىغا ئۇ قىلىپ شۇنداق. قىپتۇ ھېس بولىدىغانلىقىنى قواليسىز خهجلهشكه بولۇپ، سهر

 توغرا تازا كۆرۈپ سىالپ ئېلىپ يامبونى ئۇستام كۈمۈشچى. بوپتۇ ئېرىتمهكچى كۈمۈشنى كېلىپ

   بولغان »ماشىنىسى شتهكشۈرۈ پۇل« قهدىمكى ئۇ بىلهن شۇنىڭ قىپتۇ، ھېس ئهمهسلىكىنى

 بىرقهۋهت سىرتى ئهمهلىيهتته يامبوالرنىڭ ئاتالمىش بۇ ئىكهن، پارچىلىغان يامبونى بىلهن ئۈسكىنه

. كۈرۈپتۇ ئىكهنلىكىنى قوغۇشۇن ئىچىدىكىسىنىڭ قاپالنغانلىقىنى، بىلهن قهلىيى كۈمۈش

 پهيىتته كېلهلمىگهن هئېسىگ ئۇ. كېتىپتۇ بولۇپ ئالىچهكمهن كۆزلىرى كۆرۈپ بۇنى پايدىكهشنىڭ

 »ياساش پۇل يالغاندىن«سېلىپ، بوينىغا ئۇنىڭ ئىشكهلنى تۆمۈر كىرىپ يايى ئىككى سىرتتىن

 .كېتىپتۇ تۇتۇپ بىلهن جىنايىتى
 قىلىپ ئاچكۆزلۈك ئوياليدۇ، مهنپهئهتنى ئالدىدىكى كۆز دائىم نامراتالر پايدىكهشكهئوخشاش

 بۇنىڭ بايالر. تارتىدۇ چوڭىنى زىياننىڭ دائىم ،بولغاچقا ئۇچراتماقچى زىيانغا باشقىالرنى

 چوڭىنى پايدىنىڭ سهۋهبتىن شۇ ئۇچرىمايدۇ، ئېزىقتۇرۇشىغا مهنپهئهتنىڭ ۋاقىتلىق ئۇالر ئهكسىچه،

 ئوياليدۇ، دهپ ئهخمهق كىشىلهرئۇالرنى قىسىم بىر تارتقاندا، الرنى »زىيان كىچىك« بايالر. ئالىدۇ

 ئاندىن باشقىالر ۋاقىتتا، ئىگهللىگهن چوڭىنى پايدىنىڭ ئارقىلىق نزىيا كىچىك بايالر بۇ ھالبۇكى

 .بايقايدۇ تهرىپىنى ئهقىللىق ئۇالرنىڭ
 نىڭ »باال ئهخمهق« بىر مۇنداق قىسىمىدا، شهرقى ئامېرىكىنىڭ بۇرۇنقى يىل نهچچه 200
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 :تارقالغان ھېكايىسى
 تۇتۇپ سىنىتنى 5 قولىدا ئوڭ سىنىت، 10 قولىدا سول كىشىلهر ئىكهن، بولغان بىرباال مۇنداق

 ئاڭلىغاندىن بۇنى كىشىلهر نۇرغۇنلىغان. تاللىغان سىنىتنى 5 ھهمىشه ئۇ بۇيرۇغاندا، تالالشقا ئۇنى

 ھهر باال بۇ باققان،نهتىجىده سىناپ كېلىپ ئىزدهپ بالىنى ئۆزلىرى كهلمهي، ئىشهنگۈسى كىيىن

 كىشىلهر كېلىدىغان ئىزدهپ بۇبالىنى هگىشىپ،ئ تارقىلىشىغا ئىشنىڭ بۇ. ئالغان سىنىتنى 5 قېتىمدا

 دهپ باال ئهخمهق بار مهسىله كالىىسىدا بالىنى بۇ ھهممىسى كۆپچىلىك كۆپهيگهن، بارغانسىرى

 .قارىغان
 ھېكايىنى بۇ كېتىۋېتىپ ئۆتۈپ يهردىن بۇ گېنىرال سابىق ئابرويلۇق ناھايىتى كۈنى، بىر

 ھېس ئىكهنلىكىنى ئوخشاش بىلهن تهسۋىرلىگهن قىالرباش قىلىپ، سىناق بۇنى ئۆزى ئۇ. ئاڭالپتۇ

 كىيىن سهن! ئهقىللىقكهنسهن ناھايىتى سهن ئوغلۇم،«: بالىغا تۇرۇپ كۈلۈپ قاقاقالپ گېنىرال. قىپتۇ

 كىيىن، ئاڭلىغاندىن گىپىنى گېنىرالنىڭ.دهپتۇ» !بوالاليسهن شهخىسلهردىن بۈيۈك چوقۇم

 بۈيۈك بالىنى »ئهخمهق« بۇ نېمىشقا گېنىرال:ۇئويالپت چۈشىنهلمهي كىشىلهر ئهتراپتىكى

 قارايدۇ؟ دهپ بولىدۇ شهخىسلهردىن
 بالىنىڭ»ئهخمهق« بۇ. ئىسپاتلىغان ئىكهنلىكىنى توغرا پهرىزىنىڭ گېنىرالنىڭ ئهمهلىيهت كىيىن

. بولغان زۇڭتۇڭى نۆۋهتلىك – 9 ئامېرىكىنىڭ كىيىن بولغاندىن چوڭ بولۇپ، خارسىن.ۋېليام ئىسمى

 10 مهن ئهگهر«: دهيدۇ شۇنداق ئهسلهپ ھېكايىنى بۇ ۋاقتىدىكى بالىلىق ئۆزىنىڭ خارسىن زۇڭتۇڭ

 بېكارغا پۇلىنى باشقىالرنىڭ مهن ئۇنداقتا كهلمهيدۇ، ئىزدهپ قايتا مېنى باشقىالر ئالسام، سىنىتنى

 »ئهمهسمۇ؟ زىيان بىرچوڭ بۇ ئهجىبا ئااللمايمهن،
 !ھه ئهقىللىق دىگهن نېمه باال »ئهخمهق«بۇ ىدهئهسل ئىش، قالدۇردىغان ھهيران ئادهمنى

 
 باشقىالرنىڭ باشالپ كىچىكىدىن ئۇ.  ئادهم ئهقىللىق ناھايىتى ھهقىقهتهن خارسىن زۇڭتۇڭ

 سىنىتقا 10 سىنىتنى 5 گهرچه. چۈشهنگهن بولۇشنى باي پايدىلىنىپ ھېسىياتىدىن قىزىقىش
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 ئارقىلىق تارتىش زىيان كىچىككىنه ئۇ قبىرا بولسىمۇ، بولغان زىيان ئېنىقال سېلىشتۇرغاندا،

 .ئالغان پايدىنى چوڭ تهرىقىده مۇشۇ ۋه تۇرغان، ئېلىپ سىنىتنى 5 توختىماستىن
 مهنپهئهتكه كىچىك ئالدىدىكى كۆز ھهمىشه نامراتالر مۇشۇنداق، دهل تۇرمۇشتىمۇ رېئال

 ئالغان پايدا ئادهم بىر بىراق بولسىمۇ، نىسپىي ھهممىسى ئىشالرنىڭ ھالبۇكى. ئوياليدۇ ئېرىشىشنى

 كىچىك نامراتالر يوق، بولغۇسى ئهخمهق ھېچكىمنىڭ دۇنيادا. تارتىدۇ زىيان بىر يهنه ۋاقىتتا،

 زىيان چوڭ ئۆزىنىڭ ئهمما قارايدۇ، دهپ ئالدىم پايدا ئۆزلىرىنى كىيىن، ئىگهللىگهندىن پايدىنى

 ئادىمىيلىكىنى بولغان قىممهتلىك ئهڭ قىلىپ ئاچكۆزلۈك ئۇالر چۈنكى بىلمهيدۇ، تارتقانلىقىنى

 .يوقىتىدۇ
 كىچىك ھهمىشه ئهگهر تويۇنغان، مهنپهئهتلهرگه كىچىك تهرىپى ھهممىال تۇرمۇشنىڭ

 ئهزهلدىن بايالر. چىقىدۇ كېلىپ قاراش سهل بايلىققا ھهقىقىي ئۇنداقتا ئويلىغاندا، مهنپهئهتلهرنى

 ئۆزىنىڭ پهقهت ئۇالر. ئويلىمايدۇ ىمۇبولۇشن باي كېچىدىال بىر قورقمايدۇ، زىياندىن كىچىك

 ئادهمگهرچىلىك ئاالقهجهريانىدا بولغان بىلهن باشقىالر ئىلگىرىلهيدۇ، ئالغا ئاساسهن يۆنىلىشىگه

 دهل بېرىدۇ، پايدا باشقىالرغا تارتسىمۇ زىيان ئازراق ئۆزى بولغاندا زۆرۈر ساقاليدۇ، پوزىتسىيىسىنى

 .بارىدۇ كۆپىيىپ بارغانسىرى بايلىقى داۋاملىشىدۇ، ئوزۇن سودىسى ئۇالرنىڭ بولغاچقا، مۇشۇنداق
 پايدىالرنى كىچىك ئۇالر مهشھۇردۇر، دۇنياغا بىلهن ئهقىللىقلىقى سودىگهرلىرى ۋېنجۇ

 ئهقىلىقلىق ئېرىشىشنى ئىشهنچىسىگه خېرىدارالرنىڭ بهلكى ھېسابلىمايدۇ، ئهقىللىقلىق ئىگهللهشنى

 تارتىشتىنمۇ زىيان بهزىدهھهتتا ئۇالر ئۈچۈن، ئېرىشىش ىسىگهئىشهنچ خېرىدارالرنىڭ. بىلىدۇ دهپ

 .يانمايدۇ
 چاقىرىشقا دهپ خوجايىن لىيۇ ئۇنى كىشىلهر ئۆتكهن، سودىگهر ۋېنجۇلۇق بىر مۇنداق

 كوناخېرىدار بىر قېتىم، بىر. ئېچىپتۇ شىركىتى ئۈسكۈنىلىرى ئېلېكتىر بىر شهنشىده ئۇ.ئادهتلهنگهن

 زاپچاسنى بۇ ئهگهرئۇ بولۇپ، كهتكهن جىددىيلىشىپ ناھايىتى ئۇ. پتۇكه سېتىۋېلىشقا زاپچاس

 يۈهنلىك مىڭ 100بۇنىڭدىن بولۇپ، توختىتىدىغان ئىش كۈن بىر زاۋۇتى ئۇنىڭ ئااللمىسا،
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 يوق ئامباردا زاپچاس دىگهندهك،بۇ» .كهپتۇ قوش كهلسه باال«. چىقاتتى كېلىپ زىيان ئىقتىسادىي

 تهييار زاپچاسنى ئىچىده كۈننىڭ بىر بېرىپ، تهسهللىي خېرىدارغا ىنخوجاي لىيۇ. چىقىپتۇ بولۇپ

 .ئېيتىپتۇ قىلىدىغانلىقىنى
 شىئهنگه ئۆزى خوجايىن لىيۇ ئۈچۈن، ئاشۇرۇش ئهمهلگه ۋهدىسىنى خېرىدارغابولغان

 ئايروپىالنغا ئۇ قىلىپ شۇنداق. چىقىپتۇ بولۇپ يوق مال شىئهندىمۇ يهردىن بېرىپتۇ،ئويلىمىغان

 ئۈچ سهھهرسائهت ئاللىقاچان چۈشكهنده ئايروپىالندىن ئۇ بېرىپتۇ، خاڭجۇغا كېچىلهپ رۇپئولتۇ

 ۋېنجۇغا بېرىپتۇ، ۋېنجۇغا توسۇپ تاكسى خهجلهپ يۈهن يۈز نهچچه يهنه ئۇ. ئىكهن بولغان

 كهلگهن تېپىپ ،ھهم تېپىپتۇ ئىزدىگىنىنى ئاخىر ئايلىنىپ زاۋۇتنى نهچچه 10 ئۇ كىيىن بارغاندىن

 .باشالپتۇ ياساشقا قىلىپ تهقلىد زاپچاسنى كهمچىل ىھېلىق
. ئىكهن ئۆتكهن ۋاقىت سائهت 24 دهل تاپشۇرغاندا، خېرىدارغا زاپچاسنى بۇ لىيۇخوجايىن

 يۈهنلىك مىڭ نهچچه خوجايىن لىيۇ بىراق چىقىدىكهن، پايدا يۈهنال 30 پهقهت بۇزاپچاستىن

 چوڭ ئۇنى خىزمهتچىلهرمۇ ئاستىدىكى قول ىڭئۇن خهجلهپتۇ، پۇلى تاكسى ۋه كىراسى ئايروپىالن

 ھهمده ئهۋهتىپتۇ، سوۋغات چوڭ ئۇنىڭغا خېرىدار بۇ كۈنى ئىككىنچى. قاراپتۇ دهپ تارتتى زىيان

 خېرىدارنىڭ خوجايىننىڭ لىيۇ ئۆتمهستىن ئوزۇن. كهپتۇ باشالپ ۋاستىلىرىنى ئاخبارات يهرلىكتىكى

 بىلهن بۇنىڭ. تارقىلىپتۇ دۇنياسىغا سودا ھېكايه انلىقىدهكبولغ رازى تارتىشقا زىيان ئۈچۈن مهنپهئهتى

 .ئايلىنىپتۇ كارخانىغا باشالمچى كهسىپتىكى تىزال بولۇپ، ياخشى ناھايىتى سودىسىمۇ ئۇنىڭ
 مهنپهئهتنى ئالدىدىكى كۆز كۆرهلىگهنلىكىده، يىراقنى ئۇنىڭ مۇۋهپپهقىيىتى لىيۇخوجايىننىڭ

 كىيىنكى ئارقىلىق پۇل يۈهن مىڭ نهچچه قويمىغانلىقىدا، هيهرد ئىشهنچىسىنى خېرىدارنىڭ دهپ

 .ئېرىشكهنلىكىده بايلىققا مىليونلۇق نهچچه
 كۆز بىلهن سهزگۈرلۈك ناھايىتى ئۇالر چۈشهنمهيدۇ، قائىدىنى بۇ نامراتالر نۇرغۇنلىغان

 ويالپئ  تۇرۇپ مهيدانىدا باشقىالرنىڭ ئهزهلدىن قارىۋالىدۇ، تىكىلىپ مهنپهئهتكه ئالدىدىكى

 كېلىش – بېرىش بىلهن ئادهملهر يوق پايدىسى: بولسا پىرىنسىپى ئۇالرنىڭ.باقمايدۇ
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 تايىنىپ ئىختىساسلىقالرغا قارىماستىن چىقىمغا بايالر. قىلماسلىق ئىشالرنى يوق قىلماسلىق،پايدىسى

 قويىدۇ، پيوقىتى ئادىمىيلىكىنى ئۆزىنىڭ دهپ مهنپهئهتنى كىچىككىنه نامراتالر تېپىۋاتقاندا، پۇل

 .قالمايدۇ يولىمۇ ماڭىدىغانغا ئاخىرىدا تارايتىپ، تېخىمۇ يولىنى ئۆزىنىڭ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قويماق، يول جاھاندارچىلىقتا«: بار سۆزلهر مۇنداق كىتابتا دىگهن »زىيالىيالرھېكىمىتى«

 چىڭىتماق ئاساسىنى ئۆزىنىڭ ،بولماق قورساق كهڭ باشقىالرغا الزىم؛ ئىلگىرلىمهك ئارقىلىق چېكىنىش

 بايلىققا كىشىلهرال قورقمايدىغان زىيانالردىن كىچىك پهقهت مۇشۇنداق، دهل يولىمۇ بايلىق» .الزىم

 پهقهت بولۇڭ، نامرات قانچىلىك سىز مهيلى ئېيىتقاندا، نىسبهتهن ئادهمگه نامرات بىر. ئېرىشهلهيدۇ

 قىيىنچىلىق ئېھتىمال چۈشهنسىڭىزال، قائىدىنى دىگهن »قواليلىق ماڭىمۇ بولسا قواليلىق باشقىالرغا«

 .مۇمكىن قوشۇاللىشىڭىز سىپىگه بايالرنىڭ چىقىپ، قۇتۇلۇپ ئىچىدىن
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 ئۈچۈن ئۆزى بايالر ئىشلهيدۇ، ئۈچۈن خوجايىن نامراتالر
 ئىشلهيدۇ

 خىزمهتكه كىشىلهرنىڭ بىراق بولىدۇ، تارىخى باققان ئىشلهپ دىگۈدهك ئادهمنىڭ ھهربىر  

 ئۈچۈن خوجايىن ئۆزىنى نامراتالر ئېيىتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ. چوڭ پهرق پوزىتسىيىسىده ۇتقانت

 .قارايدۇ دهپ ئىشلهۋاتىمهن ئۈچۈن ئۆزۈم بايالر بىراق ئوياليدۇ، دهپ ئىشلهۋاتىمهن
 قىلغان ئۆزىگه خوجايىنىنىڭ ھهمىشه ئۇالر بولمايدۇ، رازى خوجايىنىدىن نامراتالركۆڭلىده   

 ھهمىشه يوق، ئاكتىپلىقى ھېچقانداق خىزمهتته ئۈچۈن شۇنىڭ ئاغرىنىدۇ، زۇلۇمىدىن ۋه ىدىنبېسىم

 پهقهتال قىلىش ئېيىتقاندا،خىزمهت نىسبهتهن ئۇالرغا. ناچار ئىپادىسى تۇرىدۇ، بۇزۇپ ئىشالرنى

 ئۈچۈن خوجايىن ئۇالرھهرگىزمۇ بولسا مهجبۇرلىمىغان تۇرمۇش ئهگهر ئۈچۈن، بېقىش جاننى

 ھېساب، ئۆتسىال كۈن ئۇالرغا ئارقىلىق بولۇش ئويالردا ۋه كهيپىيات بۇنداق. بوالتتى مىگهنئىشلى

 ئۆمۈر بىر ئۇالرنىڭ ھهرىكهت ۋه ئىدىيه بۇخىل دىگهن »بوالر پۇلى ئىز بولمىسا بوالر، بولسا«

 .بهلگىلىگهن پايدىلىنىشىنى تهرىپىدىن قىلىشىنى،باشقىالر خىزمهت ئۈچۈن باشقىالر
 باشقىالر باشلىنىشتا گهرچه بار، ئىدىيىسى ۋه كۆرهرلىكى يىراقنى خاس ئۆزىگه رنىڭبايال   

 ۋهپىالنى نىشانى مهزگىللىك ئۇزاق خاس ئۆزىگه ئۇالرنىڭ قىلىدۇ، نىشانلىق قىلسىمۇ خىزمهت ئۈچۈن

 ئۆزىنىڭ قالمايدۇ،بهلكى توختاپ ھهقته ئازغىنه ئوخشاش نامراتالرغا نهزىرى ئۇالرنىڭ. بار

 ئىشلهۋاتقاندهك ئۈچۈن ئۇالرخوجايىن قارىغاندا، يۈزهكى. قارىتىلىدۇ تهرهققىياتىغا سىدىكىكهلگۈ

 نامايان ئۆزىنى يۈكسهلدۈرۋاتقان، ئۆزىنى ئارقىلىق قىلىش خىزمهت ئۇالر ئهمهلىيهتته كۆرۈنىدۇ،

 ىدهكهلگۈس يهنه ئېچىۋاتقان، يول كهڭرى ئۈچۈن تهرهققىياتى كهلگۈسىدىكى ئۆزىنىڭ قىلۋاتقان،

 .بولىدۇ سېلىۋاتقان ئاساس مۇستهھكهم ئۈچۈن ئىشلىتىش باشقىالرنى
 دهل بېل.چارلىس باشقۇرغۇچى ياش ئهڭ لېدىرى، باش ئىلگىرىكى شىركىتىنىڭ مهكدونالد   

 .ۋهكىلى تىپىك قىلىدىغانالرنىڭ خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى
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 ئائىله كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىده نامرات بىر ئاۋىستىرالىيهدىكى يىلى – 1960بېل.چارلېس   

 ئۆزىنىڭ چېكىنىپ ئوقۇشتىن بېل.چارلېس كىرگهن ياشقا 15 ئهمدىال بولغاچقا، ناچار شارائىتى

 .باشلىغان ھاياتىنى كهسپىي
 تاماقخانىسىغا تىز مهكدونالد بىر شهھىرىدىكى سېدنىي ئاۋىستىرالىيهنىڭ بېل.چارلېس   

 خىزمىتى تازلىق ئۆيىنىڭ تازلىق تاماقخانا تىخىزمى ئاساسلىق ئۇنىڭ قىلغان، خىزمهت كېلىپ

 .ئىدى
 خىزمهتنى بۇ بولغان ھېرىقچىلىق ھهم پاسكىنا ھهم نهزىرىدىكى باشقىالرنىڭ بېل.چارلېس   

 قىلىپ ئادا ۋهزىپىسىنى خىزمهت ئۆزىنىڭ ئۇ. ۋايسىمايدۇ ئازراقمۇ قىلىدۇ، ئهستايىدىل ناھايىتى

 بهزىده ھهتتا بېرىدۇ، تازلىشىپ ئاشخانىنى ردهملىشىپيا خىزمهتداشلىرىغا كىيىن، بولغاندىن

 .قىلىدۇ ياردهم پىشۇرۇشىغا بولكا ئاشپهزنىڭ بېرىپ مهشغۇالتخانىغا
 بولىدۇ،ھهمده سازاۋهر ماختىشىغا خوجايىننىڭ ئىپادىسى خىزمهتتىكى بېلنىڭ.چارلېس  

 دۇكاندىكى يهنه كىيىن، ىنئاياغالشقاند تهربىيىلىنىش كهسپىي. ئهۋهتىلىدۇ تهربىيلىنىشكه كهسپىي

 .قىلدۇرۇلىدۇ پراكتىكا ئورۇنالردا قايسى ھهر
 بىلىمىنى، كهسپىي ئۆزىنىڭ ھالدا ئاڭلىق جهريانىدا قىلىش خىزمهت بېل.چارلېس   

 كىيىن،ئۇ يىلدىن ئىككى. مۇكهممهللهشتۈرىدۇ تېخىمۇ ئىقتىدارىنى تولۇقالپ، بىلىملىرىنى باشقۇرۇش

 ياش19. كېتىدۇ پىشىپ خىزمهتلىرىگه باشقۇرۇش ۋه مۇالزىمهت ش،ئىشلهپچىقىرى شىركهتنىڭ

 .ئايلىنىدۇ لېدىرىغا ياش ئهڭ تاماقخانىسىنىڭ مهكدونالد ئاۋىستىرالىيهدىكى ئۇ ۋاقتىدا،
 قانائهتلهنمهيدۇ، ھالىتىدىن ھازىرقى ئۆزىنىڭ بېل.چارلېس ئايالنغان خوجايىنىغا دۇكان   

 يوق ئىش قىيىن«. قىلىدۇ خىزمهت بىلهن تىرىشچانلىق تېخىمۇ قالماستىن، توختاپ بهلكى

 مۇئاۋىن شىركهتنىڭ ۋاقتىدا ياش 27 بېل.چارلېس دىگهندهك، »ئادهمگه قويغان ئالهمده،كۆڭۈل

 .ئايلىنىدۇ ئهزاسىغا مۇدىرىيهت ۋاقتىدا ياش 29 ئۆستۈرۈلىدۇ، لېدىرلىقىغا
 ئۇ يىلىغىچه،– 1985 لىدىنيى – 1983. ياخشىلىنىدۇ كۈنسىرى ئىشلىرى بېلنىڭ.چارلېس  
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 ھهمده قىلىدۇ، خىزمهت ئۈچۈن شىركىتى تهرهققىيات ياۋروپا مهكدونالد فرانكفورتتىكى گېرمانىيهنىڭ

 ئاالھىده ۋه ھهمكارالشقۇچىلىرى مهبلهغ بېلگىيهدىكى ۋه نورۋېگىيه گولالندىيه، شىۋېتسىيه،

 لېدىرى رايون ۋه مهسئۇلى ارهتتىج ئىزچىل ئۇ.قىلىدۇ تىجارهت بىلهن سودىگهرلهر رۇخسهتلىك

 ئىپادىسى خىزمهتتىكى يىلى، – 1993. بولىدۇ بازارلېدىرى مۇئاۋىن يىلى – 1990 بولىدۇ،

 دائىملىق شىركىتىده ئاۋىستىرالىيهدىكى مهكدونالدنىڭ بېل.چارلېس بولغان ياخشى ناھايىتى

 .بولىدۇ ھهيئهت
 يۆتكىلىپ، شىركىتىگه باش ىكىرىكىدـئامې مهكدونالدنىڭ بېل.ئارقىدىنال،چارلېس   

 لېدىرى، باش رايونىنىڭ ئافرىقا ۋه شهرق ئوتتۇرا ئوكيان، تىنچ – ئاسىيا بولۇپ كىيىن – ئىلگىرى

. بولىدۇ مهسئۇلى شىتابىنىڭ باش چىكاگودىكى مهكدونالدنىڭ ۋه لېدىرى باش رايونى ياۋروپا

 شىركىتىنىڭ مهكدونالد هيىنلىنىپ،ت نازارهتچىلىككه باش بېل.چارلېس ئاخىرىدا، يىلىنىڭ –2002

 مهسئۇل ئىشلىرىغا تىجارهت ۋه باشقۇرۇش تاماقخانىسىنىڭ ئاتۇق مىڭدىن 30 دۆلهتتىكى 118

 .كىرىدۇ مۇدىرىيهتكه بېل.چارلېس بېشىدا، يىلىنىڭ – 2003. بولىدۇ
 مېنىستىرى ئىجرائىيه باش ۋه رهئىسى مۇدىرىيهت شىركىتىنىڭ مهكدونالد يىلى – 2004   

 بولغانلىق ياخشى ئىپادىسى خىزمهت ھهمده ئۆتكهچكه، ئالهمدىن تۇيۇقسىز كانتېل.جىم

 قوشۇمچه لېدىرلىقىغا باش شىركىتىنىىڭ مهكدونالد تهرىپىدىن مۇدىرىيهت بېل.سهۋهبلىك،چارلېس

 چهتئهللىك تۇنجى شىركىتىنىڭ مهكدونالد ئۇ سهۋهبتىن، شۇ. تهيىنلىنىدۇ باشقۇرغۇچىلىققا

 .قالىدۇ بولۇپ لېدىرى ياش ئهڭ مهكدونالدنىڭ يهنه ۋاقىتتا، بىر بىلهن بولۇش ىباشقۇرغۇچىس
 مهكدونالد ئىشچىسىدىن تازلىق دۇكىنىنىڭ مهكدونالد بىر مهلۇم ئاۋىستىرالىيهدىكى  

 پايدىلىنىشتىن باشقىالرتهرىپىدىن بولۇشقىچه؛ باشقۇرغۇچىسى قوشۇمچه لېدىرى باش شىركىتىنىڭ

 قالدۇردىغان ھهيران كىشىلهرنى سهرگۈزهشتىسى بېلنىڭ.چارلېس ىنىشقىچه،پايدىل باشقىالردىن

 ئۇنىڭ سهۋهبنى كهلتۈرۈشىدىكى قولغا زورنهتىجىنى بۇنداق بېلنىڭ. تويۇنغان مۆجىزىلهرگه نۇرغۇن

 ئايرىپ ئىدىيىسىدىن ئىشلهش ئۈچۈن ئۆزى تۈرده ئىزچىل ۋه قىلىشى خىزمهت بىلهن ئهستايىدىللىق
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 ئۆزىنىڭ بېل.چارلېس تۇرغاچقا، چىڭ قىلىشتا خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى دهل. يدۇبولما قارىغىلى

 خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى دهل قىلغان؛ خىزمهت بىلهن توغرىالپ،ئهستايىدىللىق پوزىتسىيىسىنى خىزمهت

 ئهمهلگه قىممىتىنى ئۆزىنىڭ ئىلگىرىلهپ ئالغا ئىزچىل بېل.تۇرغاچقا،چارلېس چىڭ قىلىشتا

 .ئېرىشكهن بايلىققا زور هتغاي ھهمده ئاشۇرغان،
 ئۆزىنىڭ ئىشلهپ، ئۈچۈنال بېقىش جان پهقهت بېل.چارلېس ئهگهر باقايلى، ئويالپ   

 كهلتۈرهلهمدۇ؟ قولغا نهتىجىلهرنى كىيىنكى يهنه ئۇ تۈزمىسه، پىالن ھېچقانداق ئۈچۈن كهلگۈسى

 قىلىشنى نامايان ىئۆزىن قىلىدىغان، خىزمهت ئۈچۈن خوجايىن پهقهت. ئهمهس مۇمكىن بۇئېنىقال

 پايدىلىنىپ باشقىالرتهرىپىدىن ،)قويايلى دىمهيال پايدىلنىشنىغۇ باشقىالردىن( چۈشهنمهيدىغان

 .قۇتۇاللمايدۇ نامراتلىقتىن مهڭگۈ ئادهم، ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان
 پهقهت باي ھهرقانداق ئۆتكهن تارىخىدا چهتئهللهرنىڭ ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن   

 بېيجىڭ. ياختۇرمىغان تېخىمۇ پايدىلىنىشنى تهرىپىدىن باشقىالر ئىشلىمىگهن، ۈچۈنالئ خوجايىن

 شۇنداق دهل خۇڭكېن جاڭ مۇدىرى باش شىركىتىنىڭ چهكلىك ياساش جابدۇقلىرى ئائىله خۇاۋېي

 .ئادهم ماھىر پايدىلىنىشقا باشقىالردىن قىلغان، نىيهت بولۇشنى خوجايىن
 ئوتتۇرا تولۇق خۇڭكېن جاڭ بولغان ئوغۇل چوڭ مىغاچقا،بول ياخشى شارائىتى ئائىله   

 كېلىپ زاۋۇتىغا جابدۇقلىرى ئائىله بىر ۋۇخهندىكى ئايرىلىپ يۇرتىدىن پۈتتۈرمهستىال تېخى مهكتهپنى

 خىزمهت مۇستهقىل ئايدىال ئۈچ ئۆگىنىپ، تىرىشىپ ھۈنهرنى خۇڭكېن جاڭ بولغان، شاگىرت سىرچى

 .بولغان قىالاليدىغان
 بېرىپ بېيجىڭغا ئېلىپ پۇلنى يۈهن 72 بولغان بار ئۆزىده خۇڭكېن جاڭ يىلى،– 1992   

 خۇڭكېن جاڭ.ئايالنغان سىرچىسىغا ئادهتتىكى شىركىتىنىڭ جابدۇقلىرى ئائىله بىر ئىزدهپ، خىزمهت

 كالال يهنه قالماستىن، قورقمايال جاپادىن قىلىشتا ئىش بولۇپ، ئهستايىدىل ناھايىتى خىزمهتته

 ئىش تۈزۈمده ئايلىق شىركهتنىڭ بۇ ئىشلهۋاتقان ئۆزى ئۇ. ئىدى ماھىر ناھايىتى ىشكهئىشلىت

 بايقىغاندىن ئىكهنلىكىنى تۆۋهن ئۈنۈمنىڭ يۇقىرى ھېساباليدىغانلىقىنى،تهننهرخنىڭ ھهققىنى
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 .بهرگهن تهكلىپىنى ھېسابالش ھهققى ئىش قاراپ ئىشىغا ئىشلىگهن خوجايىنغا كىيىن،
 شىركهتنىڭ قالماستىن،يهنه قوزغاپال ئاكتىپلىقىنى خىزمهتچىلهرنىڭ هكلىپىت خۇڭكېننىڭ جاڭ  

 ئىشلىتىشىگه ئهتىۋارالپ ئۇخوجايىننىڭ بىلهن بۇنىڭ كۆتۈرگهن، يۇقىرى ئۈنۈمىنى ئىشلهپچىقىرىش

 .بولغان مۇيهسسهر
 ۋه نازارهتچىلىكى سۈپهت ئېلىپ، كۆتۈره سېخىنى ئۆزىنىڭ بىلهن ئاكتىپلىق ئارقىدىنال،ئۇ   

 خۇڭكېن جاڭ ئۆتۈپ، يىل بىر تهرىقىده مۇشۇ. ئالغان ئۈستىگه خىزمىتىنى يىتهكچىلىك تېخنىكا

 .تاپقان يۈهننى مىڭ 20 كىرىمى چوڭ تۇنجى ھاياتىدىكى ئۆزىنىڭ
 تاپقان يۇرتداشالر قىلغان خىزمهت كىرىپ شهھهرگه بىرلىكته بىلهن خۇڭكېن ۋاقىتتا،جاڭ بۇ   

 بۇنداق خۇڭكېن جاڭ بىراق. قايتقان يۇرتىغا ئۈچۈن ئېلىش خوتۇن سېلىپ ئۆي  ئېلىپ پۇلىنى

 .كهلگهن خىيالىغا ئۆزگهرتىش تۈپتىن نامراتلىقىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق يارىتىش ئىگىلىك ئۇ قىلمىغان،
 ئائىله ئېلىپ ئىجاره ئۆي  پۇلغا يۈهن مىڭ 30 قىلغان كىرىم ئىشلهپ ئۇ قىلىپ، شۇنداق   

 چاغدا ئىشلىگهن ۋاقىتتىكى ئهينى. بولغان خوجايىن ئۆزى ھهمده قان،ئاچ زاۋۇتى جابدۇقلىرى

 بولغان، ياخشى بارغانسىرى سودىسى خۇڭكېننىڭ جاڭ تايانغان ماھارهتلىرىگه ۋه تهجىرىبه توپلىغان

 .ئايالنغان مىليادېرغا تىزال ناھايىتى ئۆزىمۇ
 ئهڭ خۇڭكېن اڭج ئىشلىگهچكه، ئۈچۈن ئۆزى ئىزچىل قىلىپ خىزمهت تىرىشىپ دهل   

 خوجايىن ئۆزىنى ھهمىشه ئهگهر. ئايلىنالىغان مىليادېرغا ئىشچىدىن بار پۇلى يۈهن 75 دهسلهپتىكى

 خىزمهت بىلهن ئاكتىپلىق خۇڭكېننىڭ جاڭ بولسا، ئويلىغان دهپ قىلىۋاتىمهن خىزمهت ئۈچۈن

 بولسا، ئويلىغان پده ئىشلهۋاتىمهن ئۈچۈن خوجايىن ئۆزىنى ھهمىشه ئهگهر ئىدى؛ ناتايىن قىلىشى

 بهرمىگهن تهكلىپىنى بېرىش ھهق قاراپ ئىشىغا ئىشلىگهن خوجايىنغا ھهرگىزمۇ خۇڭكېن جاڭ

 جاڭ بولسا، ئويلىغان دهپ ئىشلهۋاتىمهن ئۈچۈن خوجايىن ئۆزىنى ھهمىشه ئهگهر بوالتتى؛

 ئهمهس ىنمۇمك ئېرىشهلىشى بايلىققا ۋه پايدىلىنالىشى باشقىالردىن بولۇپ خوجايىن خۇڭكېننىڭ

 .ئىدى
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 خىزمهت ئۈچۈن خوجايىن قىلىش خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى بولىدۇكى، كۆرۈالغىلى بۇنىڭدىن   

 ئۆزىدىن بىلىدىغان، قىلىشنى خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى ھهمده. قىممهتلىك تېخىمۇ قارىغاندا قىلىشقا

 .اليدۇبارا ئوزۇنغا يولىدا بايلىق چوقۇم ئادهم بىلىدىغان پايدىلىنىشنى باشقىالردىن ۋه
 ئۈچۈن كىم ئۆزىڭىزنىڭ دوستۇم، بولغان بولماقچى باي قىلىپ خىزمهت ئۈچۈن، شۇنىڭ   

 بولسىڭىز، قىلىۋاتقان خىزمهت ئۈچۈن خوجايىن يهنىال ئهگهر. كۆرۈڭ ئويلىنىپ ئىشلهۋاتقانلىقىڭىزنى

 !باشالڭ قىلىشنى خىزمهت ئۈچۈن ئۆزىڭىز ئۆزگهرتىپ قارىشىنى ئۆزىڭىزنىڭ تىزراق

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 خۇددى ئۇالر يوق، ئاكتىپلىق ئازراقمۇ ئۇالردا شۇڭا قىلىدۇ، خىزمهت ئۈچۈن نامراتالرخوجايىن

 ئورۇندا ئهسلىدىكى پهقهت تارتسىمۇ كۈنده ئوخشايدۇ، ئېشهككه چۆگىلهۋاتقان تۈگمهنده

 ئۈچۈن ئۇالرخوجايىن. ىدۇبول ئهقىده مۇستهھكهم بايالردا سېلىشتۇرغاندا، نامراتالرغا.چۆگىلهيدۇ

 ئۈچۈنمۇ ھهققى ئىش چهكلىك يهنه قىلمايدۇ، خىزمهت ئۈچۈن ئادهم ھهرقانداق باشقا ياكى

 ئېيىتقاندا، پـلىـقى نىقـئې ىدۇ،ـلـقى هتـخىزم ئۈچۈن ئۆزى بهلكى قىلمايدۇ، خىزمهت

 .قىلىدۇ خىزمهت ئۈچۈن ئارمانلىرى – ئارزۇ ئۆزىنىڭ
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 باشقۇرۇشقا بايالر قىلىدۇ، زمهتخى چۆكۈرۈپ باش نامراتالر
 كېلىدۇ ماھىر

 خىزمهت چۆكۈرۈپ باش كۈنى ھهر«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى روكفېللېر پادىشاھى نېفىت دۇنيا

 گهپنىڭ بۇ» .بىلمهيدۇ تېپىشنىمۇ پۇل يهنه بولمايدۇ، ۋاقتى تاپىدىغان پۇل ئادهمنىڭ قىلىدىغان

 كىتاب ھالهتته دىگهن »قاپتۇ بىخهۋهر دۇنيادىن پاقا ئىچىدىكى قۇدۇقنىڭ« خۇددى بار، ئاساسى

 چۆكۈرۈپ باش كالىدهك قاتقان قوشقا نامراتالرمۇ ئوخشاش، خالىتىسىغا كىتاب ئوقۇيدىغان

 كۆڭلىدىن بۆلمهيدۇ،چىن كۆڭۈل ئىشالرغا سىرتىدىكى خىزمهت ھهرگىزمۇ بىلىدۇ، ئىشلهشنىال

 تىرىشىپ ۋاقىتتا بىر بىلهن قىلىش خىزمهت ربايال ئهمما. قىلىدۇ قوبۇل باشقۇرۇشىنى باشقىالرنىڭ

 باشقىالرنى قوللىنىپ، ئهمهلىيهتته بىلىملىرىنى ئۆگهنگهن ھهمده ئۆگىنىدۇ، بىلىملىرىنى باشقۇرۇش

 .باشقۇرىدۇ بىلهن ماھىرلىق
 ئىشلهش چۆكۈرۈپ باش بىرىمۇ بايالرنىڭ قازانغان نهتىجه ئۆتكهن ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 باشقىالرنى ۋاقىتتا بىر بىلهن قىلىش خىزمهت تىرىشىپ قىسىمى كۆپ ئېرىشمىگهن، بايلىققا ئارقىلىق

 ،»كارخانىچى پۇقراۋى ياخشى ئون جۇڭگودىكى« ئىچىده، بۇنىڭ. باشقۇرغان بىلهن ماھىرلىق

 شىنشىۋاڭ سىچۈهن ئېرىشكهن شهرهپلهرگه قاتارلىق »شهخىس ئۈلگىلىك ئىسالھاتىدىكى جۇڭگو«

 تىپىك بايالرنىڭ بىلىدىغان باشقۇرۇشنى بىلهن ماھىرلىق دهل يوڭخاۋ لىيۇ مۇدىرى باش گورۇھىنىڭ

 .ۋهكىلى
 ئهمدىال يىلى – 1968. تۇغۇلغان ئائىلىده ئاددى بىر سىچۈهندىكى يىلى – 1951 يوڭخاۋ لىيۇ

 كهنتىگه گۇجىيا ناھىيىسى شىنلۇ ئهتراپىدىكى شهھهر چېڭدۇ يوڭخاۋ لىيۇ كىرگهن ياشقا17

 بىر بۇ. كهچۈرگهن باشتىن تۇرمۇشىنى ياش زىيالىي داۋامالشقان ئاي توققۇز يىل تتۆ ئورۇنلىشىپ،

 زور ناھايىتى بۇنىڭدىن ئۇ دهۋربولۇپ، مۇھىم ناھايىتى تۇرمۇشىدىكى يوڭخاۋنىڭ لىيۇ ۋاقىت بۆلهك

 .ئالغان نهپ
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 ادىرىبۇر ئۈچ ئۇنىڭ ۋه يوڭخاۋ لىيۇ ئاستىدا، دولقۇنى ئېچىۋېتىشنىڭ ئىسالھات يىلى – 1982

 ئىستىپا خىزمىتىدىن كارخانا ئىگىلىكىدىكى دۆلهت ۋه ئورگىنى مائارىپ ئورگىنى، ھۆكۈمهت بىرلىكته

 ئىگىلىك. باشلىغان يارىتىشنى ئىگىلىك كېلىپ ناھىيىسىگه شىنلۇ چېڭدۇدىكى سىچۈهن بېرىپ،

 اتارلىقق ۋېلسىپىت سائهت، ئۆزىنىڭ ئۇالر ئۈچۈن، تهييارالش مهبلهغنى كىتهرلىك يارىتىشقا

 يارىتىشنىڭ ئىگىلىك. توپلىغان پۇلى خهلق يۈهن 1000 ئاخىرىدا سېتىۋېتىپ، مۈلۈكلىرىنى

 ، چۈجه يهرده بۇ قۇرغان،ئۇالر »مهيدانى يىتىشتۈرۈش سورتالرنى يېڭى« بىرلىكته ئۇالر دهسلىپىده

 .شۇغۇلالنغان بىلهن يىتىشتۈرۈش سورتلىرىنى كۆكتات يېڭى ۋه بېقىش بۆدۈنه
 يېتىپ كهچ ئۇالر. تىرىشىپتۇ ناھايىتى بىرلىكته ئۇالر مهزگىلىده دهسلهپكى يارىتىشنىڭ ئىگىلىك

 بېرىپ يايمىغا بولمىسا،ئۇالر ساندۇقى ئۇرۇقالندۇرۇش: قىپتۇ بىرلىكته ئىشنى ھهممه تۇرۇپ سهھهر

 زاۋۇت قىپتۇ؛ ئۆزلىرى ئېلىپ ئارىيهت سايمان زاۋۇتتىن ئاندىن تېپىپ، ماتېرىيالنى تاشلىۋىتىلگهن

 كىلومېتىر ئىككى باشالپ بۇرادهرلهرنى دىھقان نهچچه بىر يوڭخاۋ لىيۇ ئۈچۈن، قۇرۇش ئۆيى

 يىراقلىقتىكى كىلومېتىر 40 توخۇالرنى بىلهن قويۇپتۇ؛ۋېلسىپىت خىش بېرىپ جايغا يىراقلىقتىكى

 ...يهتكۈزۈپتۇ قولىغا خېرىدارالرنىڭ
 بۆدۈنه دانه مىڭ 10 توخۇ، دانه مىڭ 50 مهيدانى يىتىشتۈرۈش سورت كىيىن، يىلدىن بىر

 .يىتهكلهپتۇ ئائىلىنى كهسپىي 11 ھهمده چىقىپتۇ، يىتىشتۈرۈپ
 كۈننىڭ ياخشى« بىراق تىرىشىپتۇ، تېخىمۇ بۇرادهرلهر تېتىغان تهمىنى يارىتىشنىڭ ئىگىلىك

 .كهپتۇ پاالكهت بېشىغا ئۇالرنىڭ ئۆتمهستىن ئوزۇن دىگهندهك، »بار يامىنى
 كېلىپ، ئىزدهپ ئۇالرنى ئائىله كهسپىي بىر زىياڭدىكى كۈنى، بىر ڭيىلىنى– 1984

 سودا چوڭ بىر ۋاقىتتا ئهينى بۇ قىپتۇ، زاكاس چۈجىسى توخۇ دانه مىڭ 100بىردهمدىال

 توخۇ دانه مىڭ 100 ئېلىپ قهرز دهرھال بىلهن بۇرادهرلىرى يوڭخاۋ لىيو خۇشالالنغان ناھايىتى.ئىدى

 چۈجه دانه مىڭ 20 يېرى، باقمىغان ئويالپ ئۇكىالرنىڭ – ئاكا بىراق. سېتىۋاپتۇ تۇخۇمى

 يوڭخاۋ لىيو. كهتكهن يوقاپ تۇيۇقسىز خېرىدار بۇ كىيىن، تاپشۇرۇلغاندىن خېرىدارغا بۇ چىقىرىلىپ
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 قان ئايالى ۋاقىتتا،خېرىدارنىڭ سۈيلىگهن قهرزنى بېرىپ ئۆيىگه خېرىدارنىڭ بۇ بىلهن بۇرادهرلىرى

 مىڭ 20 كهلگهن سېتىۋېلىپ يېڭىال ۋه فىرمىسى توخۇ بارلىق ئائىلىسىدىكى پ،تۇرۇ يىغالپ ياش –

 بولغان ۋهيران ئاللىقاچان ئۇالر. ئېيىتقان تۈگهشكهنلكىنى ئاپىتىده ئوت چوڭ مهيدان بىر چۈجه دانه

 .ئىدى ئامالسىز قايتۇرۇشقا قهرزنى بولۇپ،
 يىتىشتۈرۈش سورت مىدسىزلهندۈرگهن،ئۈ ناھايىتى بۇرادهرلىرىنى ئۇنىڭ ۋه يوڭخاۋ لىيۇ ئىش بۇ

 بىرمهيدان بۇ ئارقىلىق، تىرىشىش بىرلىكته ئۇالر گهرچه. قالغان بېرىپ گىردابىغا تاقىلىش مهيدانىمۇ

 چوڭ ناھايىتى قىزغىنلىقى يارىتىش ئىگىلىك ئۇالرنىڭ بىراق بولسىمۇ، كهتكهن ئۆتۈپ خهتهردىن

 ئالغا قويۇپ،ھېچقانداق يوقىتىپ نىخۇدى ئاي نهچچه ئۇدا ئۇالر. ئۇچرىغان زهربىگه

 . ئىلگىرلىيهلمىگهن
 ساۋاقلىرىنى تهجىرىبه مهغلۇبىيهتنىڭ تۇرۇپ دهست ئورنىدىن يوڭخاۋ لىيو پهيىتته، ھالقىلىق بۇ

 ياخشى باشقۇرۇشنىڭ سهۋهب چىقىشىدىكى كېلىپ خهتهرنىڭ بۇنداق ئۇ. يهكۈنلهپتۇ

 ياخشىالش تىجارهتنى ۋه كۈچهيتىش باشقۇرۇشنى ا،قارىت مهسىلىگه بۇ قاراپ، دهپ بولمىغانلىقىدىن

 ئىچكى قولالپ، پىكىرىنى لىيۇيوڭخاۋنىڭ بىردهك بۇرادهرلىرى. قويۇپتۇ ئوتتۇرىغا پىكىرىنى

 مۇۋاپىق ھهرخىل كىيىنكى ئارقىلىق بۇ ياخشىالشنى، تىجارهتنى ۋه باشقۇرۇشنى قىسىمدىكى

 .قىپتۇ تهۋسىيه قلىنىشنىسا قىلمىشلىرىدىن ئالدامچىلىق ۋه قارار بولمىغان
 پۈتۈن ئۇكىالر – ئاكا لىيۇيوڭخاۋ يىلى – 1986 يىتهكچىلىكىده، ئۇسۇلىنىڭ باشقۇرۇش ئىلمىي

 يىتىشتۈرۈپتۇ،ئۇالرنىڭ بۆدۈنه دانه مىڭ 150 يىلى شۇ. ساپتۇ يىتىشتۈرۈشكه بۆدۈنه مهبلىغىنى

 ھالقىپ ئاسىيادىن يهنه ستىن،قالما سېتىلىپال شهھهرلهرده ھهرقايسى ئىچىدىكى دۆلهت مهھسۇالتى

 قابىليىتىمۇ باشقۇرۇش قىسىمنى ئىچكى لىيۇيوڭخاۋنىڭ مهزگىلده، بۇ. قىپتۇ يۈرۈش بازارلىرىغا دۇنيا

 .پىشىپتۇ بارغانسىرى
 سورت يېڭى« ئۇكىالر – ئاكا لىيۇ ئهگىشىپ، چوڭىيىشىغا كۆلهمنىڭ ۋه كېڭىيىشى كهسىپنىڭ

 چۈجىسى توخۇ دائىرىسىنى كهسىپ ئۆزگهرتىپ، غا »ھىگورۇ شىۋاڭ« نى »مهيدانى يىتىشتۈرۈش
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 كهسپىگه خهشهك – يهم يهنه كىيىن كېڭهيتىپ، يىتىشتۈرۈشكه چۈجىسى بۆدۈنه يىتىشتۈرۈشتىن

 قايتا ئۈچۈن،ئۇالر ئېرىشىش پايدىغا ئاشۇرۇپ كۈچىنى رىقابهت كارخانىنىڭ.كېڭهيتىپتۇ

 .كۈچهيتىپتۇ ئىشلهپچىقىرىشنى
 بىلهن سۈرۈش ئىلگىرى قىلىشىنى تهرهققىي سۈرئهتته تىز كارخانىنىڭ ۇكىالرئ – ئاكا يوڭخاۋ لىيۇ

 قىلىشقا دىققهت يوچۇقلىرىغا جهھهتتىكى باشقۇرۇش كارخانىنىڭ خاراكتېرلىك جهمهت ۋاقىتتا، بىر

 يوڭخاۋ لىيۇ ئۈچۈن، مېڭىش ئېلىپ قهدهمده ماس بىلهن ئېقىمى تهرهققىيات كارخانىنى. باشالپتۇ

 باشقۇرۇش بولغان بار ئهسلىده يىلى– 1995 ۋه يىلى – 1992 ھالدا ئايرىم – ئايرىم رئۇكىال – ئاكا

 ھازىرقى ئايدىڭالشتۇرۇپ، ھوقۇقىنى مۈلۈك ھهمده بېرىپ، ئېلىپ تهڭشهش قارىتا سىستېمىسىغا

 .يۈرۈشلهشتۈرۈپتۇ ۋهپپهقىيهتلىك تىجارىتىنىمۇ كۆلهملىك زاماندىكى
 باشچىلىقىدىكى يوڭخاۋ لىيۇ ئارقىلىق، قىلىش ىجارهتت قويۇپ كۆڭۈل يىللىق نهچچه ئون

 يىمهكلىك،ئېلېكتىر، باقمىچىلىق، بولغان، ئىگه شىركهتكه تارماق ئارتۇق دىن 20 گورۇھى شىۋاڭ

 خهشهك – يهم توننا مىليون بىر يىلدا چېتىلغان، كهسىپلهرگه قاتارلىق قۇرۇلۇش مۈلۈك، – ئۆي

 قاتارلىق رۇسىيه كورىيه،ئىسرائىليه، ۋه جايالر ھهرقايسى مهملىكهتتىكى پۈتۈن ئىشلهپچىقىرىپ،

 كارخانىغا تىپتىكى چوڭ ئاشىدىغان مىلياردتىن15 سوممىسى تىجارهت يىللىق سېتىپ، دۆلهتلهرگه

 .ئايالنغان
 بايالرنىڭ جۇڭگولۇق قىلغان ئېالن ژورنىلى »فوربىس« ئامېرىكىنىڭ يىلى،– 1999

 ئىگىدارچىلىقىدىكى يوڭخاۋنىڭ لىيۇ بولۇپ، تۇرىدىغان ئورۇندا ئالدىنقى يوڭخاۋ لىيۇ تىزىملىكىده

 ئامېرىكا مىليارد 10 ھېسابلىغاندا بۇيىچه قىممىتى بازار ۋاقىتتىكى ئهينى بايلىقى گورۇھىنىڭ شىۋاڭ

 .بولغان دوللىرى
 ئېيتىپ قائىدىنى بىر مۇنداق بىزگه تارىخى يارىتىش ئىگىلىك بۇرادهرلهرنىڭ ۋه يوڭخاۋ لىيۇ

 ماھىرلىق يهنه ئهمهس، يىتهرلىك ئىشلهش چۆكۈرۈپ باش پهقهت يولىدا يارىتىش بايلىق:رىدۇبې

 .كېرهك بىلىش باشقۇرۇشنى بىلهن
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 ئىشلهشنى چۆكۈرۈپ باش پهقهت دهسلىپىده يارىتىشنىڭ ئىگىلىك ئۇكىالر – ئاكا لىيۇيوڭخاۋ

 گۇمران مهيدانىنىڭ شيىتىشتۈرۈ سورت قارىغاچقا، سهل باشقۇرۇشقا قىسىمدىكى بىلىپ،ئىچكى

 ساۋاقلىرىنى مهغلۇبىيهتنىڭ لىيۇيوڭخاۋ ئارقىدنال. چىقارغان كهلتۈرۈپ يۈزلىنىشىنى بولۇشقا

 ئۇسۇلىنى تىجارهت ۋه تۈزۈلمىسى باشقۇرۇش ھهمده چىققان، تېپىپ نېگىزىنى مهسىلىنىڭ يهكۈنلهپ،

 بولماسلىقتىن مۇۋاپىق قۇرۇشسۈرۈپ،باش ئىلگىرى تهرهققىياتىنى كارخانا ئارقىلىق بۇ ئۆزگهرتىپ،

 بىلهن قىلىش تىجارهت تىرىشىپ باشقا، ئۇنىڭدىن.قالغان قۇتۇلۇپ تهسىردىن ناچار چىققان كېلىپ

 جهھهتتىكى باشقۇرۇش كارخانىنىڭ خاراكتېرلىك جهمهت يهنه ئۇكىالر– ئاكا لىيۇيوڭخاۋ ۋاقىتتا، بىر

 ئىلگىرىلهش گورۇھىنىڭ شىۋاڭ بېرىپ، ېلىپئ ئهالالشتۇرۇش ۋه قىلىش ئىسالھات قارىتا يوچۇقلىرىغا

 .باشلىغان كېلىشكه يامراپ كهلكۈندهك خۇددى بايلىق بىلهن بۇنىڭ تىزلهتكهن، قهدىمىنى
 بايالر ماھىر باشقۇرۇشقا ئوخشاش يوڭخاۋغا لىيو ئىچىده، بايالرنىڭ نۇرغۇنلىغان تارىختىكى

 شاڭخهيده بېشىدا ئهسىرنىڭ – 20 ىئاخىر ئهسىرنىڭ – 19 بىرلىكته بىز يهرده، بۇ. ئازئهمهس

 .باقايلى كۆرۈپ تارىخىنى بايلىق ھارتىننىڭ سودىگىرى مۈلۈك – ئۆي يهھۇدىي ئۆتكهن
 ئهگىشىپ ئانىسىغا – ئاتا ۋاقتىدا ياش 5 تۇغۇلغان، باغدادتا يىلى –1851 ھارتىن

 .هنئۆتك تهۋهلىكىگه دۆلهت ئهنگىليه كېلىپ، بولۇپ كۆچمهن بومبايغا ھىندىستاننىڭ
. بارغان شاڭخهيگه ئارقىدىن كهلگهن، شاڭگاڭغا يالغۇز ئۆزى ھارتىن ياشلىق 21يىلى – 1872

 ھهممىال.ئىدى يوق ھېچنىمىسى شاڭخهيده بولۇپ، يوق تېخنىكىمۇ پۇلمۇ، ھارتىندا ۋاقىتتا ئهينى

 خىزمهت قارايدىغان ئىشىككه فېرمىسىدىن شاسۈن ئاخىرىدا ھارتىن ئىزدىگهن خىزمهت يهردىن

 .تىرىشقان قىلىشقا ياخشى ئاسىراپ،ناھايىتى خىزمهتنى بۇ تاپقان تهسته ناھايىتى ھارتىن. تاپقان
 باشقۇرۇش، ئىقتىساد پايدىلىنىپ، ۋاقتىدىن سىرت خىزمهتتىن ھارتىن باشقا، ئۇنىڭدىن

 ناھايىتى ھارتىننىڭ خوجايىن. باشلىغان ئۆگىنىشنى كىتابالرنى ئائىت مالىيهگه

 بېجىرگۈچىسى ئىش شىركهتنىڭ ئۇنى كۆرۈپ، ئىكهنلىكىنى ھېرىسمهن شكهتىرىشچان،ئۆگىنى

 ئىشچان ماھىر، قىلىشقا تهپهككۇر ئۇ تىرىشقان، تېخىمۇ سهۋهبتىن بۇ ھارتىن.قىلغان
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 ئۆسۈپ مائاشىمۇ ۋه ئورنى بىلهن بۇنىڭ بولغان، ياخشى ناھايىتى ئىپادىسىمۇ بولغاچقا،خىزمهتتىكى

 .بارغان
 ئۇسۇلىنى باشقۇرۇش تىجارهت فېرمىدىكى ھالدا ئاڭلىق ھارتىن جهريانىدا، خىزمهت

 كىشىلهردىن ساھهدىكى ھهرقايسى تونۇشۇپ، بىلهن كهسىپلهر ھهرقايسى بىلهن ئۆگهنگهن،بۇنىڭ

 .تۇتقان دوست
 نى »فېرمىسى ھارتىن« ئالدىغان ئۆز ئايرىلىپ فېرمىسىدىن شاسۈن ھارتىن يىلى،– 1901

 چهتئهل جۇڭگودا ۋاقىتتىكى ئهينى شۇغۇلالنغان، بىلهن سودىسى ىماللىر چهتئهل ئېچىپ،مهخسۇس

 قىسقىغىنه ھهمده ئېرىشكهن، پايدىغا كۆپ سهۋهبتىن بۇ ھارتىن بولۇپ، بازارلىق ناھايىتى ماللىرى

 ماھارهت كهسپىگهكىرگهن، مۈلۈك – ئۆي ھارتىن ئارقىدىنال،. تاپقان پۇل نۇرغۇن يىلدا نهچچه

 .ئايالنغان بايغا داڭلىق شاڭخهيدىكى تىزال ناھايىتى ئۇ چكه،بىلگه باشقۇرۇشنى بىلهن
 بىلهن ئاكتىپلىق يهنه قالماستىن، بىلىپال قىلىشنى خىزمهت بىلهن ئهستايىدىللىق ھارتىن

 كۈچىنى باشقۇرۇشنىڭ جهريانىدا ئهمهلىيىتى خىزمهت ھهمده ئۆگهنگهن، بىلىملىرىنى باشقۇرۇش

 مۈلۈك– ئۆي داڭلىق ئېرىشىشى، بايلىققا زور مۇۋهپپهقىيىتى، كىيىنكى ئۇنىڭ بۇالر. قىلغان ھېس

 .سالغان ئاساس پۇختا ئۈچۈن ئايلىنىشى سودىگىرىگه
 باشقۇرۇشما بىلىملىرىنى، باشقۇرۇش بىلىپ، ئىشلهشنىال چۆكۈرۈپ باش ئهگهرھارتىن

 ىيۇقىر ھهققىنىڭ ئىش ئۆسۈپ ئوڭۇشلۇق ئۇنىڭ ئۇنداقتا بولسا، ئۆگهنمىگهن ھارهتلىرىنى

 قازىنىپ،ھهرقايسى غهلبه مهيدانلىرىدا سودا ئۇنىڭمۇ ئىدى، ئهمهس مۇمكىن كۆتۈرۈلۈشى

 ئىشلهشنىال چۆكۈرۈپ باش بولۇشى، خوجايىن يارىتىپ ئىگىلىك ئۆزى تۇتۇشى، دوست ساھهلهردىن

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن باشقۇرۇشى كىشىلهرنى ئاشۇ بىلىدىغان
 ساپا، تىگىشلىك ھازىرالشقا چوقۇم بايالر بىلىش ىنىسهنئىت باشقۇرۇش بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى

 .بولىدۇ تاپقىلى پۇل ھالدا ئوڭۇشلۇق ئاندىن بىلگهندىال ئىلمىنى باشقۇرۇش پهقهت
 ئىشلهۋاتقاندا چۆكۈرۈپ باش نېمىشقا دوستۇم، ئوياليدىغان بولۇشنى ئۈچۈن،بايالردىن شۇنىڭ
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 قىلمايسىز؟ ئىش بۇيىچه سهنئىتى باشقۇرۇش ئۆگىنىپ، بىلىملىرىنى باشقۇرۇش كۆتۈرۈپ بېشىڭىزنى

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 تهكىتلهپ بهرگهنده تهربىيه ئهۋالدالرغا كىيىنكى باي بىر قازانغان نهتىجه ئىشلىرىدا ئىلگىرى

» .ئېرىشهلمهيدۇ بايلىققا ئاخىرىدا ئادهم قىلىدىغان خىزمهت تىرىشىپ ئهڭ«: دىگهن مۇنداق

 بايلىق ئادهمنىڭ بىلمهيدىغان باشقۇرۇشنى بىلىپ ئىشلهشنىال چۆكۈرۈپ شبا پهقهت شۇنداق،

 تهرىپىدىن بايالر بار ئىقتىدارى باشقۇرۇش پهقهت ئۇالر ئهمهس، مۇمكىن ئېرىشىشى غهلبىگه يولىدا

 بولۇشنى بايالردىن ئۈچۈن، شۇنىڭ. بولمايدۇ ئاچقىلى گهپ ئېرىشىشىدىن بايلىققا باشقۇرۇلىدۇ،

 ئۆگىنىشكه بىلىملىرىنى باشقۇرۇش چوقۇم سىرت قىلىشتىن خىزمهت دوستۇم،تىرىشىپ انقىلىدىغ ئارزۇ

 .كېرهك بىلىشىڭىز سهنئىتىنى باشقۇرۇش ئارقىلىق بۇ قىلىشىڭىز، دىققهت
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 ئۆزى پۇلنى بايالر قىلىدۇ، خىزمهت ئۈچۈن پۇل نامراتالر
 قىلدۇرىدۇ خىزمهت ئۈچۈن

 بېرىدۇ؟ دېرهك نېمىدىن نهزىرىڭىزده ىزنىڭس پۇل قىلىسىز؟ خىزمهت نېمهئۈچۈن سىز
 خىزمهت نىسبهتهن، نامراتالرغا. ئوخشىمايدۇ جاۋابى بهرگهن بۇنىڭغا بايالرنىڭ نامراتالرۋه

 خىزمهتتىكى كېلىپ يهنه قىسىمى، بىر بىردىن تۇرمۇشىنىڭ ئۇالرنىڭ پۇل قىلىنىدۇ، ئۈچۈنال پۇل

 قۇلى پۇلنىڭ ئۇالرنىڭ پوزىتسىيه قىلىدىغان تخىزمه ئۈچۈنال پۇل خىل بۇ. مهخسىتى بىر بىردىن

 .بهلگىلىگهن ماڭىدىغانلىقىنى تۇتۇپ كۇكۇلىسىدىن ئۇالرنىڭ پۇلنىڭ بولدىغانلىقىنى،
 پۇل ئهمهس، ئۈچۈنال پۇل مهقسىتى قىلىشىتىكى خىزمهت ئۇالرنىڭ ئوخشىمايدۇ، بايالر ئهمما

 ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه قىممىتىنى ئۆزلۈك ،ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه مهخسىتىنى ئاخىرقى ئۇالرنىڭ پهقهت

 بولۇشنى خوجايىنى پۇلنىڭ قىلدۇرۇشنى، خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى پۇلنى ئۇالر. خاالس قورالدۇر،

 ، يهنى. يوشۇرۇنغان مهنىلهر قاتالملىق قوش قارىشىغا بولغان پۇلغا بايالرنىڭ يهرده بۇ. بىلىدۇ

 ئۆزى پۇلنى قولىدىكى ئۆزىنىڭ ئايالندۇرااليدۇ، نىپۇل ھالدا ئازاده – ئهركىن بايالر بىرتهرهپتىن

 ئۆزىنىڭ بايالر بىرتهرهپتىن يهنه يارىتااليدۇ؛ بايلىق كۆپ تېخىمۇ قىلدۇرۇپ مۇالزىمهت ئۈچۈن

 نىشاننى بۈيۈك بۇ پهقهت پۇل قىلىدۇ، خىزمهت ئۈچۈن) باشقا پۇلدىن( نىشان بۈيۈك قهلبىدىكى

 بايالردىن بايالرنىڭ ئاسانال ناھايىتى بىز قارىغاندا، لهردىنتهرهپ بۇ. قورال ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه

 .بىلهلهيمىز سهۋهبنى بولۇشىدىكى
 ئۈچۈن ئۆزى پۇلنى ھهممىسى بايالرنىڭ ئۆتكهن چهتئهللهرده ۋه جۇڭگو ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 داڭلىق دۇنياغا.  بىلگهن تېپىشنى پۇل كۆپ تېخىمۇ پايدىلىنىپ پۇلدىن قىلدۇرۇشنى، خىزمهت

 .ۋهكىلى تىپىك  بۇنىڭ فېيلېر.ئاۋىل كارخانىچى
. كهچۈرگهن تۇرمۇش نامرات باشالپال كىچىكىدىن تۇغۇلۇپ، ئائىلىده نامرات فېيلېر.ئاۋىل

 .ئىدى بار روھ ماڭااليدىغان تهڭ بىلهن دهۋر فېيلېردا.ئاۋىل بىراق بولسىمۇ، نامرات ئائىلىسى
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 رېمونت ۋېلسىپىتنى ئويۇنچۇق لغانتېرىۋا كوچىدىن فېيلېر.ئاۋىل ۋاقتىدا، كىچىك

 ئىجارىگه ئوينىشىغا دوستلىرىنىڭ ۋه ساۋاقداشلىرى بىلهن باھا دولالرلىق يېرىم قىلغان،ھهمده

 .تاپقان پۇل كهلگىدهك ۋېلسىپىت يېڭى بىر ئۇ ۋاقىتتا، يهتمىگهن ھهپتىگه بىر. بهرگهن
 كىيىنال پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى رائوتتۇ تولۇقسىز فېيلېر.ئاۋىل بولغان كۈچلۈك قارىشى ئىقتىساد

 ھهم يولۇقىدۇ، بورانغا داۋامىدا قاتناش پاراخوت بىر قېتىم، بىر. ئايالنغان سودىگهرگه بىر

 مالالر سۈپهتلىك  كېتىپ بولۇپ ھۆل يىپهك توننا بىر كهلگهن يۆتكهپ ياپونىيهدىن پاراخوتتىكى

 تهرهپ بىر باھادا تۆۋهن بۇنى ئامالسىز ئىگىسى مالنىڭ قالىدۇ، ئايلىنىپ مالغا سۈپهتسىز بىردهمدىال

 ئىگىسى مالنىڭ ئامالسىزلىقتىن،. چىقمايدۇ ئادهم ئالىدىغان بىراق بولسىمۇ، بولغان قىلماقچى

 خهۋهرنى بۇ فېيلېر.ئاۋىل.بولىدۇ تاشلىۋهتمهكچى قاتارىدا ئهخلهت يۆتكهپ پورتقا بۇالرنى

 يىپهكلهرنى بۇ قىلمىغان كېرهك كىشىلهر قىلىشىپئاال بىلهن ئىگىسى مالنىڭ كىيىن، ئاڭلىغاندىن

 مىننهتدار ناھايىتى ئاڭالپ بۇنى ئىگىسى مالنىڭ ئېيتىدۇ، قىلىۋىتىدىغانلىقىنى تهرهپ بىر ھهقسىز

 .بولىدۇ
 يۈز جهمئىي سېتىپ، تىكىپ كىيىم بۇالردىن فېيلېر.ئاۋىل كىيىن، ئېرىشكهندىن يىپهكلهرگه بۇ

 .تاپىدۇ پۇل پرهككۆ دوللىرىدىن ئامېرىكا مىڭ
 سېتىۋالىدۇ، يهر پارچه بىر جايدىن چهت ئىشلىتىپ پۇلالرنى بۇ فېيلېر.ئارقىدىنال،ئاۋىل

 .چىقىرىۋېتىدۇ ئهخمهققه ئۇنى ئاڭالپ كىشىلهربۇنى
 يول ئايالنما سىرتىغا شهھهرنىڭ ھۆكۈمهت شهھهرلىك كىيىن يىلدىن ھالبۇكى،بىر

 ئهتراپىدىن يېقىن يهرنىڭ سېتىۋالغان فېيلېر.ئاۋىل دهل يول ائايالنم بۇ. ئۇقتۇرىدۇ ياسايدىغانلىقىنى

 ئهينى يۇقىرىاليدۇ، ھهسسه 150 توپتوغرا ئۆسۈپ، ھهسسىلهپ باھاسى يهرنىڭ سهۋهبتىن بۇ. ئۆتىدۇ

 25 كىيىن يىلدىن ئۈچ بهلكى ئالدىرىمايدۇ، چىقىرىۋېتىشكه قولدىن يهرنى فېيلېر.ئاۋىل ۋاقىتتا

 .ساتىدۇ ىغادوللىر ئامېرىكا مىليون
 ئۇمۇ كىرىدۇ، باشالپ قهسىرىگه بايلىق ئاۋىل،فېيلېرنى ئهقىل بىلىدىغان ئىشلىتىشنى پۇلنى
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 .قالىدۇ بولۇپ زهردارالردىن اليىق جىسمىغا – ئىسمى
 پۇلنى دهل. ئهرزىيدۇ ئۆگىنىشكه تهپهككۈرى ئىقتىسادىي ماھىر تېپىشقا پۇل فېيلېرنىڭ.ئاۋىل

 قۇتۇلغان، نامراتلىقتىن ، تېپىپ پۇل ئارقىلىق پۇل ئۇ بولغاچقا، رماھى ئىشلىتىشكه ئۈچۈن ئۆزى

 .قالغان بولۇپ ئادهملىرىدىن قاتالم يۇقىرى سورۇنىدىكى بايلىق ھهمده
: دىگهن مۇنداق خۇالسىلهپ قىلغانلىرىنى ھېس ئهمهلىيىتىدىن ئۆزىنىڭ دهۋرىدىكى ئۆسمۈرلۈك ئۇ

 ئهڭ ئۇنىڭ دهل بۇ» .كېرهك ئايلىنىش خوجايىنىغا پۇلنىڭ قىلدۇرۇش، خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى پۇلنى«

 .سىرى مۇۋهپپهقىيهت قىممهتلىك
 پۇلنىڭ قىلىپ، خىزمهت ئۈچۈن پۇل ئۆمۈر بىر ئادهم نۇرغۇنلىغان يهنه تۇرمۇشتا رېئال ھالبۇكى

 ئهمما تىرىشىدۇ؛ ئۈچۈنال پۇل بولۇپ، ھالهتته پاسسىپ ئۇالر ئالدىدا پۇلنىڭ. قالىدۇ بولۇپ قۇلى

 بىلهن ئازادىلىك ئۇالر مهغرۇرالنمايدۇ، ھېچقاچان بولۇپ، ئاكتىپ ناھايىتى ئالدىدا پۇلنىڭ ربايال

 .يارىتىدۇ بايلىق كۆپ تېخىمۇ ھهمده قىلدۇرىدۇ، خىزمهت ئۈچۈن ئۆزى دومىلىتىپ پۇلنى
 قالسا چهكلىنىپ بىلهنال تېپىش پۇل مهنىسى ھاياتنىڭ يهنه بايالر قالماستىن، بولۇپال شۇنداق

 ئۆزىنىڭ ئۇالر پۇلنىڭ ھهمده الزىملىقىنى، بولۇش نىشان يۈكسهك تېخىمۇ مايدىغانلىقىنى،بول

 بىلىدۇ، ئىكهنلىكىنى قورال كۆتۈرىدىغان يۇقىرى قىممىتىنى ئۆزلۈك ۋه ئاشۇرىدىغان ئهمهلگه نىشانىنى

 ئىيهتكهجهم ئېيىتقاندا جهھهتتىن قىممىتى،چوڭ ئۆزلۈك ئېيىتقاندا جهھهتتىن كىچىك غايه خىل بۇ

 .تۆھپهدۇر قوشۇلغان
 :باقايلى كۆرۈپ ھېكايىنى بىر مۇنداق بىز يهرده بۇ

 ئۆزىنىڭ ئاندىرسىن. داۋى باشلىقى ئهترهت بىرىده، كۈنلىرىنىڭ ياز بولغان ئىسسىق تومۇز

 ئاستا – ئاستا بىرپويىز ۋاقىتتا بۇ. قىلىۋاتاتتى خىزمهت يولدا تۆمۈر باشالپ كىشىلهرنى ئهترىتىدىكى

 .توختاتتى تاشالپ،ئىشنى سايمانلىرىنى قوللىرىدىكى ئهمگهكچىلهرمۇ كهلدى، پيىتى
 ئىچىدىن ئېچىلىپ، تۇيۇقسىز دېرىزىسى ۋاگوننىڭ ئاخىرقى ئهڭ كىيىن، پويىزتوختىغاندىن

 »سىزمۇ؟ ئاندىرسىن.داۋى«: ئاڭلىنىدۇ ئاۋاز بىر ئارالش ھهيرانلىق ۋه گۇمان
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 ناھايىتى قاراپ ئارقىغا كۆتۈرۈپ بېشىنى ئاندىرسىن.اۋىد پاراڭلىشىۋاتقان بىلهن ئىشداشلىرى

 بىر بۇ. دىدى» !بولدۇم خۇشال ناھايىتى كۆرۈپ سىزنى! مورفى.جېم«: بىلهن ھهيرانلىق

 پويىزغا ئاندىرسىننى مورفى.جېم بولغان مۇدىرى باش شىركىتىنىڭ يول تۆمۈر كىيىن نهچچهجۈملىدىن

 كۆپرهك بىرسائهتتىن خىزمهتداش كونا ئىككى بۇ نكۆرۈشمىگه يىل ئوزۇن بۇيرۇيدۇ، چىقىشقا

 .خوشلىشىپتۇ كۆرۈشۈپ ئېلىشىپ قول ئاخىرى كىيىن، پاراڭالشقاندىن
 »شهخىس چوڭ« بۇ ئورىۋېلىپ ئاندىرسىننى.داۋى ئىشداشالر كىيىن، كهتكهندىن ئۇزاپ پويىز

 بىر ئاندىرسىن. ىداۋ بىلهن مورفى.جېم بۇرۇن، يىل نهچچه 20.  سورايدۇ ئىكهنلىكىنى كىم نىڭ

 يول تۆمۈر مورفىنىڭ كۈنده بۈگۈنكى ھاال چۈشكهنلىكىنى، ئىشقا شىركىتىگه يول تۆمۈر كۈنده

 .بوپتۇ ھهيران ناھايىتى ئىشداشالر بىلگهنده، قالغانلىقىنى بولۇپ مۇدىرى شىركىتىنىڭ
 قاچانئاللى خىزمهتدېشىڭىز كونا«: تهرىزده ئارىالش چاقچاق ئىشچى بىر ئىچىده بۇالرنىڭ

 چوڭقۇر ئاندىرسىن.داۋى. دهپتۇ »قىلىۋاتامسىز؟ ئىش ئاپتاپتا يهنىال سىز ئهمما بوپتۇ، مۇدىر باش

 ئۈچۈن ھهققى ئىش دولالرلىق 1.75 سائهتلىكى ھهر مهن بۇرۇن، يىل 20«: دهپتۇ شۇنداق تىنىپ

 ».قىالتتى مهتخىز ئۈچۈن تهرهققىياتى ئىشلىرىنىڭ يول تۆمۈر مورفى.جېم بىراق قىالتتىم، خىزمهت
 يولىنىڭ ئاخىرقى ئادهمنىڭ ئىككى پوزىتسىيه ئوخشىمىغان نۇقتىسىدىكى باشلىنىش ئوخشاش

 ئۈچۈنال ھهققى ئىش پهقهت ئاندىرسىن.داۋى ھېكايىدىكى. چىقارغان كهلتۈرۈپ ئوخشىماسلىقىنى

 پىشىپ ۆيۈپك ئاپتاپتا بۇرۇن يىل 20( ئۆتكۈزگهن كۈندهك بىر يىلنى 20 نهتىجىده قىلغان، خىزمهت

 ئىلگىرىلهش ،ھېچقانداق)بولغان شۇنداق يهنىال كېيىنمۇ يىلدىن 20 بولسا، قىلغان خىزمهت

 ۋه نىشانى مهزگىللىك ئوزۇن قىلمىغان،ئۇنىڭ خىزمهت ئۈچۈنال پۇل مورفى.جېم ھالبۇكى. بولمىغان

 ئىش دولالر 1.75 سائهتتىكى ھهر نهزىرى ئۇنىڭ سهۋهبتىن شۇ ئىدى، بار غايىسى ھايات كىشىلىك

 تېخىمۇ نهزىرىنى بهلكى قىلىۋالمىغان، خوجايىنى ئۆزىنىڭ پۇلنى قالمىغان، توختاپ ھهققىدىال

 .قىلغان كۆرهش ئۈچۈن ئىشلىرى ئۆزىنىڭ بىلهن جاسارهت تېخىمۇ تىكىپ، يىراقالرغا
 ئاندىرسىنغا.داۋى نۇقتىسىدا باشلىنىش بىر ئوخشاش مورفى.جېم بولغاچقا، مۇشۇنداق دهل
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 مۇدىرى،ئاندىرسىننىڭ شىركىتىنىڭ يول تۆمۈر مېڭىپ، يىراققا تېخىمۇ تىز، تېخىمۇ غانداقارى

 .ئايالنغان خوجايىنىغا
 نۇقتىدىن قايسى مهيلى كۆرۈۋاالاليمىزكى، ئاسانال بىز ھېكايىدىن ئىككى يۇقىرىدىكى

 ئۆزىنى ۈچۈنئ پۇل ئۇالر تۇرىدۇ، ئورۇندا يىتهكچىلىك ھهمىشه ئالدىدا پۇلنىڭ قارايلى،بايالر

 يۈزلىنىدۇ،مۇشۇنداق خىزمىتىگه ئۆزىنىڭ ۋه پۇلغا ھالهتته خوجايىنلىق بهلكى ئۇپراتمايدۇ،

 ياراتقىلى، بايلىق ئۈچۈن ئۆزى تهڭشهپ، توغرا مۇناسىۋىتىنى خىزمهتنىڭ ۋه پۇل ئاندىن بولغاندىال

 .بولىدۇ قوشقىلى تۆھپه ئۈچۈن جهمئىيهت
 ۋه پۇل ئۆزىنىڭ چوقۇم دوستالر بارغان كېتىپ ىدايول قوغلىشىش بايلىق ئۈچۈن، شۇنىڭ

 ئۈچۈن ئۆزى پۇلنى ئىشلىتىشى، جانلىق پۇلنى توغرىلىشى، پوزىتسىيىسىنى بولغان خىزمهتكه

 .كېرهك قىلدۇرۇشى خىزمهت ۋه مۇالزىمهت

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 نىشانى بىر بىردىن ياتىدىكىھا ئۆزىنىڭ پۇلنى ئۇالر ئالدىرايدۇ، ئۈچۈنال پۇل پهقهت نامراتالر

 چىقىرىپال كهلتۈرۈپ پايدىلىنالماسلىقىنى جانلىق پۇلدىن ئۇالرنىڭ پوزىتسىيه بۇنداق. قارايدۇ دهپ

 غايه،: مهسىلهن قويىدۇ، ئۇنتۇلدۇرۇپ نهرسىلهرنى مۇھىم باشقا پۇلدىن ئۇالرغا يهنه قالماستىن،

 يىراق دىن »پوزىتسىيىسى قىلىش خىزمهت ئۈچۈنال پۇل«پهقهت نامراتالر. قاتارلىقالر قىممىتى ئۆزلۈك

 .كېلىدۇ يېقىنالپ قاراپ ئۇالرغا بايلىق تۇرسىال،
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 پۇرسهتنىڭ بايالر بىلمهيدۇ، قهدىرلهشنى پۇرسهتنى نامراتالر
 يېتىدۇ ھهقىقىي قهدىرىگه

 رنىڭنامراتال پۇرسهت ياخشى بىر مۇھىم، ناھايىتى ئېيىتقاندا نىسبهتهن ئادهمگه ھهربىر پۇرسهت

 ياردهم يارىتىشىغا بايلىق تېخىمۇكۆپ بايالرنىڭ ئوخشاشال قىالاليدۇ، ياردهم ئايلىنىشىغا بايالرغا

 .قىلىدۇ
 پۇرسهت قولىدا نامراتالرنىڭ تۈپهيلىدىن، تونۇش ۋه چۈشهنچه خاتا بولغان ھالبۇكى،پۇرسهتكه

 ئۇالر نهتىجىده.لىۋىتىدۇتاش خالىغانچه ده، – كۆرىدۇ قاتارىدا تاش يوق قىممىتى ئۇنى بولسىمۇ،

 .ئېچىلمايدۇ قاراپ ئۇالرغا ئىشىكىمۇ بايلىقنىڭ ئېرىشهلمهيدۇ، پۇرسهتكه مهڭگۈ
 پۇرسهتنى قېتىملىق ھهربىر ئۇالر بولىدۇ، پوزىتسىيه ئوخشىمايدىغان بايالردا نىسبهتهن، بۇنىڭغا

 يوشۇرۇنغان ئۇنىڭغا بايالر بىراق بولسىمۇ، تاش جاۋاھىراتمۇ گهرچه.كۆرىدۇ ئورنىدا جاۋاھىرات

 جاۋاھىراتنى ئاخىرىدا تۇتااليدۇ، چىڭ پۇرسهتنى بۇنىڭدىكى ھهمده قىالاليدۇ، ھېس قىممهتنى

 .ئايالندۇرىدۇ بايلىققا پۇرسهتنى ، پايدىلىنىپ ئۇنىڭدىن سىلىقالپ
 :باقايلى كۆرۈپ ھېكايىنى ھېكىمهتلىك مۇنداق بىز يهرده بۇ

 تىنچ ساتقۇچىنى مال بىردىن ھالدا ئايرىم – ئايرىم شىركىتى ئاياغ خۇرۇم ئىككى ئىلگىرى

 .ئهۋهتىپتۇ كېڭهيتىشكه كهسىپنى ۋه تهكشۈرۈشكه ئهھۋالىنى بازار ئارالغا بىر ئوكياندىكى
 بهلباغقا ئىسسق يهرنىڭ بۇ كىيىن بارغاندىن ئارالغا ساتقۇچى مال ئىككى بۇ

 ئاياغ ياالڭ ىسىدهھهمم پهسىلنىڭ تۆت كىشىلهرنىڭ جايالشقانلىقىنى،ئارالدىكى

 .بايقاپتۇ بولمايدىغانلىقىنى تاپقىلى ئاياغ جۈپ بىر يۈرۈيدىغانلىقىنى،ئارالدىن
 مۇنداق شىركهتكه دهرھال ئۈمىدسىزلىنىپ، ناھايىتى ساتقۇچى مال بىر ئىچىدىكى بۇالرنىڭ

 يۈرۈشكه اغئاي ياالڭ كىشىلهر ئارالدىكى! بولدى يامان ناھايىتى«: يولالپتۇ تېلگرامما مهزمۇندىكى

 ئهته مهن. يوق بازىرى ئاياغنىڭ جايدا بۇ شۇڭا كىيمهيدىكهن، ئاياغ ئهزهلدىن كېتىپتۇ، كۆنۈپ
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 ».قايتىمهن ئولتۇرۇپ ئايروپىالنغا نۆۋهتلىك تۇنجى ئهتىگهندىال
 شىركهتكه بىلهن خۇشاللىق ناھايىتى كىيىن، كۆرگهندىن ئايلىنىپ ئارالدا ساتقۇچى بىرمال يهنه

 سودا چوڭ بىز قېتىم بۇ بولدى، ياخشى ناھايىتى«: يولالپتۇ تېلگرامما ۇندىكىمهزم مۇنداق

 كىيىشنى ئاياغ تېخى ماڭىدىكهن، ئاياغ ياالڭ كىشىلهر يهردىكى بۇ. بولدۇق قىالاليدىغان

 ئوزۇن يهرده بۇ مهن.ئىكهن زور ناھايىتى كۈچى يوشۇرۇن بازىرىنىڭ ئاياغ يهرنىڭ بۇ ئۆگهنمهپتۇ،

 ».ئاچماقچى بازىرىنى يهرنىڭ بۇ تۇرۇپ مهزگىل
 ئارالدىكى ئارقىلىق قىلىشى تهشۋىق ۋه يىتهكلىشى بىلهن مېھنهت ساتقۇچىنىڭ مال بۇ

 كۆلىمىمۇ ئېچىلىپ  بازىرىمۇ ئاياغ يهرنىڭ بۇ. باشالپتۇ كىيىشكه ئاياغ ئاستا – كىشىلهرئاستا

 بۇ ياخشىلىنىپتۇ، بارغانسىرى ىكسهۋهبل بۇ تىجارىتىمۇ شىركهتنىڭ. باشالپتۇ كېڭىيىشكه بارغانسىرى

 مال بىرىنچى ئهمما. بوپتۇ ئىگه شىركهتكىمۇ تهۋه ئۆزىگه ھهمده تېپىپتۇ، پۇل نۇرغۇن ساتقۇچىمۇ مال

 .قىلىۋېرىپتۇ خىزمهت باشقىالرئۈچۈن يهنىال ساتقۇچى
 تاش يوق قىممىتى ھېچقانداق ئۇنى ساتقۇچى مال بىرىنچى ئالدىدا، پۇرسهتنىڭ ئوخشاشال

 ئېرىشكىلى ئاسان بۇنى ساتقۇچى مال ئىككىنچى ئهمما تاشلىۋهتكهن، ئاسانال كۆرۈپ، ىدائورن

 ئۆزى پايدىلىنىپ بۇپۇرسهتتىن ھهمده تۇتقان، چىڭ كۆرۈپ، ئورنىدا جاۋاھىرات بولمايدىغان

 .ياراتقان بايلىق ئۈچۈن
 هتىجىنىن خىل ئىككى ئوخشىمىغان پوزىتسىيه  خىل ئىككى ئوخشىمىغان بولغان پۇرسهتكه

 بايلىقنى مول ئاخىرى ئهڭ بىرى يهنه قويغان، بېرىپ قولدىن بايلىقنى بىرسى: چىقىرىپتۇ كهلتۈرۈپ

 بىلمهيدۇ، قهدىرىنى نامراتالرپۇرسهتنىڭ: پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ. كهلتۈرگهن قولغا

 .يېتىدۇ ھهقىقىي قهدىرىگه پۇرسهتنىڭ بايالر
 پۇرسهت تاشلىۋىتىلگهن تهرىپىدىن نامراتالر بايلىق نۇرغۇنلىغان بولغان ىگهئ بايالر ئهمهلىيهتته،

 ياخشى قارالغان سهل پۈتۈنلهي ھهتتا بېرىلمىگهن ئهھمىيهت تهرىپىدىن نامراتالر يارىتىلغان، ئارقىلىق

 .بېرىلگهن ئهھمىيهت تهرىپىدىن بايالر دهل بايلىق زور غايهت ۋه پۇرسهت
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 بايالرنىڭ بولساق، قارايدىغان تارىخىغا چهتئهللهرنىڭ ۋه گوجۇڭ ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 جۇڭگودىكى ئىچىده، بۇنىڭ. ماھىر يىتىشىگه قهدىرىگه پۇرسهتنىڭ بايقاشقا، پۇرسهتنى ھهممىسى

 تهرىپلهنگهن، دهپ »دهرهخ سۇلماس دۇنياسىدىكى سودا« ۋه بولغان ئىگه ماشىنىغا فارادى تۇنجى

 تۇرغان قاتاردا ئالدىنقى يىل نهچچه تىزىملىكىده بايالرنىڭ ۇقجۇڭگول ژورنىلىدىكى »فوربىس«

 .ۋهكىلى تىپىك بۇنىڭ شاۋخۇا لى مىليادېر
 ئوتتۇرا تولۇقسىز. كهلگهن دۇنياغا ئائىلىسىده ئىشچى نامرات بىر بېيجىڭدىكى لىشاۋخۇا

 يهرده ئۇ لىپ،ئهۋهتى چېگراغا شاۋخۇا لى كىرگهن ياشقا 18 ئهمدىال كىيىن، پۈتتۈرگهندىن مهكتهپنى

 .ئۆتكۈزگهن باھارىنى ياشلىق يىللىق 8
 ئېچىۋېتىشنىڭ – ئىسالھات. كهلگهن قايتىپ بېيجىڭغا چېگرادىن شاۋخۇا لى يىلى – 1978

 قىلىشنى تىجارهتلهرنى كىچىك سهكرهپ غا »دېڭىزى سودا« شاۋخۇا لى پايدىالنغان دولقۇنىدىن

 .قالغان بولۇپ سهكرىگهنلهردىن غا »زىدېڭى سودا« تۈركۈمدىكى تۇنجى ھهمده باشلىغان،
 پهيدا ۋاقىتتا قاتناشقان يىغىنىغا ئالماشتۇرۇش نهنشىيادا ئۇ پۇرسهت تۇنجى ئۇچرىغان شاۋخۇا لى

 سۇ ئىچىملىك قويۇلغان قويۇپ سۈپىتىده ئهۋرىشكىسى كۆرگهزمه تۇيۇقسىز ئۇ يىغىندا بولغان،

 ناھايىتى جۇڭگودا ۋاقىتتىكى ئهينى شىنىسىما سۇ ئىچىملىك خىل بۇ قالغان، كۆرۈپ ماشىنىسىنى

 ئۇ بىلهن شۇنىڭ. كۆرگهن پۇرسىتىنى سودا زور غايهت بۇنىڭدىكى شاۋخۇا لى ئۇچرايىتتى، ئاز

 سۇ ئىچىملىك خىلدىكى بۇ ھهمده قايىتقان، بېيجىڭغا سېتىۋېلىپ بۇنى پۇلغا يۈهن 300 يېنىدىكى

 بۇ تاپقان، پۇل تۈمهن نهچچه ئون ياسىدادهر بېيدهيخې شېڭشادىكى پايدىلىنىپ ماشىنىسىدىن

 .ئىدى پايدا تۇنجى ھاياتىدىكى ئۇنىڭ
 جاۋجاڭگۇاڭ ۋاقىتتا ئهينى بارغان، تهكشۈرۈشكه ياپونىيهگه شاۋخۇا لى يىلى،– 1985

 ناھايىتى سېتىلىشى ياپونىيهدىكى سۇيۇقلۇقىنىڭ ئۆستۈرۈش تۈك» 101« قىلغان پروفېسسورئىجاد

 كىيىن كۆرگهندىن ئىستىقبالىنى مهھسۇالتنىڭ بۇ شاۋخۇا لى. ئۆسۈۋاتاتتى باھاسىمۇ بولۇپ، ياخشى

 ۋاكالهتچىلىكىنى ياپونىيهدىكى نىڭ» 101« ئارقىلىق يولالر ھهرخىل قايتىپ جۇڭگوغا تىزدىن
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 .قىلغان ئىگه مۈلۈككه – مال مىلياردلىق نهچچه بىردهمدىال ئۇنى قارارى بۇ شاۋخۇانىڭ لى. ئالغان
 ئامېرىكىغا– ياۋروپا شاڭگاڭلىقالر نۇرغۇنلىغان ئاخىرىدا، يىللىرىنىڭ – 80 ئهسىرنىڭ– 20

 تهسىرگه چوڭ مۈلۈكچىلىكىمۇناھايىتى – ئۆي شاڭگاڭنىڭ بىلهن بۇنىڭ باشلىغان، بولۇشقا كۆچمهن

 كونا جايلىرىدا ھهممىال شاڭگاڭنىڭ ۋاقىتتا ئهينى. باشلىغان چۈشۈشكه باھاسىمۇ يهر ئۇچراپ،

 شاڭگاڭغا ئىلگىرى ھهتتا بولۇپ، بولىدىغان كۆرگىلى ئېالنالرنى توغرىسىدىكى تىشسې بېناالرنى

 سېتىپ باھادا تۆۋهن ناھايىتى مۈلۈكنى – مال قولىدىكى ئۆزىنىڭ سودىگهرلهرمۇ سالغان مهبلهغ

 بولغان، ۋهيران بازارلىرىمۇ مۈلۈك – ئۆي نۇرغۇن ۋاقىتتا،شاڭگاڭدىكى بۇ. چىقىرىۋهتكهن

 جۈرئهت تىقىشقا قول ساھهگه بۇ قايتا سودىگهرلىرىمۇ مۈلۈكچىلىك –ئۆي اڭگاڭش نۇرغۇنلىغان

 .قىاللمىغان
 سۇڭ بىر ئوخشاش شاڭگاڭغا قارىغان، دهپ پۇرسىتى سودا تېپىلغۇسىز بۇنى ئهكسىچه شاۋخۇا لى

 كهم ناھايىتى كۆرۈلۈشى ئهھۋالنىڭ بۇنداق جايدا بولغان تهڭداش ئالتۇنغا باھاسى يهرنىڭ

 – ئۆي باھالىق تۆۋهن مىقداردا كۆپ سېلىپ مهبلهغ زور شاۋخۇا لى قىلىپ، شۇنداق. تتىئۇچرايى

 شىددهت باھاسى ئۆي شاڭگاڭنىڭ ۋاقىتتا يهتمىگهن يىلغا يېرىم نهتىجىده. سېتىۋالغان مۈلۈكلهرنى

 چىقىرىۋهتكهن، سېتىپ بېناالرنى قولىدىكى تۇتۇپ، چىڭ پهيتنى شاۋخۇا لى. ئۆرلىگهن بىلهن

 .ئالغان ئورۇن قاتارىدىن مىليادېرالر بىردىنال ھهمده
 سهۋهب، ئايلىنالىشىدىكى مىليادېرغا ياشتىن بىر چۈشكهن چېنىقىشقا چېگراغا شاۋخۇانىڭ لى

 قازىنىشىدىكى مۇۋهپپهقىيهت. بولغانلىقىدا ماھىر تۇتۇشقا چىڭ پۇرسهتنى بايقاشقا، پۇرسهتنى ئۇنىڭ

 چىڭ پۇرسهتنى ھهربىرقېتىملىق«: دىگهن مۇنداق ىلگىرىئ ئۇ ۋاقىتتا، سورالغان مهخپىيهتلىكى

 ».قهدىرلهش ۋه تۇتۇش
 ناھايىتى رىقابهت ئۇ بولغاچقا، ماھىر قهدىرلهشكه ۋه تۇتۇشقا چىڭ پۇرسهتنى دهل شۇنداق،

 .تۇرالىغان تىك رىقابىتىده بايلىق بولغان كهسكىن
 بايقاشقا پۇرسهتنى پهقهت زدىال،يېنىمى بىزنىڭ ئۇ باراۋهر، نىسبهتهن ئادهمگه ھهربىر پۇرسهت
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 شۇنىڭ. بار مۇمكىنچىلىكى ئايلىنىش بايالرغا ئادهمنىڭ ھهربىر بولغاندىال، كۆز جۈپ بىر ماھىر

 ۋه بىلهن ئاكتىپلىق ناھايىتى چوقۇم يولىدا بايلىق دوستۇم، ئويلىشىۋاتقان بولۇشنى باي ئۈچۈن،

 .ۇڭبول ماھىر بايقاشقا پۇرسهتنى بىلهن كۆزىڭىز ئۆتكۈر
 بىر يهنىال بۇرۇن سىلىقلىنىشتىن تاشمۇ جاۋاھىرات بولغىنى، تىگىشلىك قىلىشقا دىققهت

 پۇرسهت،پۇرسهتتىن بىر پهقهتال بۇرۇن ئىشلىتىلىشتىن پۇرسهتمۇ بۇيىچه، قائىدى تاش،ئوخشاش

 دهرىجىده زور ئهڭ ۋه تۇتۇشنى چىڭ پۇرسهتنى چوقۇم بولسىڭىز، ياراتماقچى بايلىق پايدىلىنىپ

 .كېرهك ئۆگىنىۋېلىشىڭىز پايدىلىنىشنى نىڭدىنئۇ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 ھهربىرقېتىملىق بهلكى ئهمهس، ئادهم كۆرۈنگهن كۆزگه ھهرگىزمۇ غالبىيهتچى ئۈمىدۋار ئهڭ

 ئاسىرىغاندهك تاشنى جاۋاھىرات باي، ھهقىقىي. ئادهم ماھىر پايدىلىنىشقا ۋه بايقاشقا پۇرسهتنى

 .ئاچىدۇ بايلىقنى ياتقان كۆمۈلۈپ پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن ھهمده رايدۇ،ئاسى پۇرسهتنى
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 پۇرسهت تۈجۈپىلهپ بايالر كۈتىدۇ، پۇرسهت چىداپ نامراتالر
 يارىتىدۇ

 :باققان ئاڭالپ ھېكايىسىنى »كۈتۈش توشقان ئولتۇرۇپ تۈۋىده كۆتهك «ھهممهيلهن كۆپچىلىك
 .ئىشلهيدىكهن ئېتىزلىقتا كۈنى ھهر ئۇ تۇ،تېرىپ يهر مو نهچچه دېھقان بىر دهۋرىدىكى سۇڭ
 يۈگۈرهپ توشقان بىر ئورمانلىقتىن ۇقسىزـتۇي ئىشلهۋاتقاندا ئېتىزلىقتا دېھقان بۇ كۈنى بىر

. قېچىپتۇ يۈگۈرهپ ئۇچقاندهك قورققىنىدىن كۆرۈپ بارلىقىنى ئادهم ئهتراپتا يېقىن ده، – چىقىپتۇ

 ھهمده ئۈسۈۋاپتۇ، كۆتهككه بىر ئېتىزلىقتىكى يهردىن نئويلىمىغا يۈگۈرگهچكه تىز ناھايىتى توشقان

 .ئۆلۈپتۇ ئۈزۈلۈپ بوينى
 كۆتهك يۈگۈرهپ ئۇچقاندهك تاشالپ ئىشىنى قولىدىكى كىيىن، كۆرگهندىن بۇنى دېھقان

 ھېچقانچه«: ئۆزىگه – ئۆز بىلهن خۇشاللىق ناھايىتى ھهمده ئېلىۋاپتۇ، توشقاننى ئۆلۈك تۈۋىدىكى

 قىلىش مهززه ياخشىراق بېرىپ قايتىپ توشقاننى سېمىز بۇنچه. ئالدىم داپاي چوڭ كۈچىمهيال

 .دهپتۇ» .كېرهك
 ئۇ. قىپتۇ تهييارلىق قايتىشقا ئۆيگه بالدۇرراق توختىتىپ، ئىشىنى قىلىۋاتقان ئالدىرىغىنىچه ۋه

 دىنئوڭ تهلىيىم بۈگۈن: ئويالپتۇ شۇنداق قاراپ توشقانغا سېمىز قۇلىدىكى يولىدا، قايتىش ئۆيگه

 ياخشى بۇنداق مهن مۇمكىن، قېلىشى چىقىپ توشقان ئۈسۈۋالىدىغان كۆتهككه يهنه ئهته كهلدى،

 .بولمايدۇ بهرسهم قولدىن پۇرسهتنى
 كۆڭۈل ئىلگىرىكىدهك ئۇ ھالبۇكى كهپتۇ، بالدۇر بۇرۇنقىدىنمۇ ئېتىزلىققا ئۇ كۈنى، ئىككىنچى

 كۆتهككه چىقىپ توشقان يهنه پ،قارا تهرهپكه ئورمان ھهمىشه. قىلماپتۇ ئهمگهك قويۇپ

 ئهمگهك خۇشياقمىغاندهك كۈن بىر تهرىقىده مۇشۇ ھهم. ئۆتكۈزۈپتۇ ۋاقىت قىلىپ ئۈمىد ئۈسۈۋېلىشىنى

 ئوتاپ جايالرنىمۇ تىگىشلىك ئوتاشقا يهنه قالماستىن، ئېرىشهلمهيال ھېچنىمىگه قىلىپ شۇنداق قىپتۇ،

 .بواللماپتۇ
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 ھهپسىلىسىمۇ قىلىشقا ئىش ئۇنىڭ بىراق كهپتۇ، غائېتىز يهنه دېھقان كۈنى، ئۈچىنچى

 ئولتۇرۇپ تۈۋىده كۆتهك ئۆزى قويۇپ، تهرهپكه بىر سايمانلىرىنى دېھقانچىلىق ئۇ.قالماپتۇ

 ئۆتۈپ بېكار كۈن پۈتۈن نهتىجىده ساقالپتۇ، ئۈسۈۋېلىشىنى كۆتهككه چىقىپ  بىرهرتوشقاننىڭ

 .كېتىپتۇ
 ئولتۇرۇپ تۈۋىده كۆتهك كۈنده ئۇ كىيىن شۇنىڭدىن پتۇ،تاپما ئهمىن يهنىال كۆڭلى دېھقاننىڭ

 زىرائهتلىرى ئۇنىڭ بىراق ساقالپتۇ، ساقالپتۇ، دېھقان. ساقالپتۇ ئۈسۈۋېلىشىنى كۆتهككه توشقاننىڭ

 .سايىسىنىمۇكۆرهلمهپتۇ توشقاننىڭ كهتكىچه بېسىپ چۆپ – ئوت يهرلىرىنى قۇرۇپ،
 پۇرسهت تارتىپ جاپا ئۇ قالغان، ھۋالغائه ئېچىنىشلىق ناھايىتى دېھقان ھېكايىدىكى

 بۇنداق دېھقاننىڭ ئهمهلىيهت بىراق قىلغان، ئۈمىد ئۈسۈۋېلىشىنى كۆتهككه كۈتكهن،توشقاننىڭ

 قالماستىن، ئۇچرىمايال توشقان-: ئىسپاتلىغان ئىكهنلىكىنى ئهخمىقانىلىك ناھايىتى ھهرىكىتىنىڭ

 .ئۆتكۈزۋهتكهن ۋاقتىنى ئهمگىكىنىڭ زئېتى نهتىجىسىده كۈتۈش بىلهن پاسسىپلىق ئهكسىچه
 ھهمىشه ئۇالر كىشىلهرنۇرغۇن، ئوخشاش دېھقانغا بۇ يولىدا، بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن

 دىگهن »ئۆلىمهن بهرمىسهڭ يهيمهن، بهرسهڭ« كۈتىدۇ، پۇرسىتىنى تېپىشنىڭ پۇل بىلهن پاسسىپلىق

 .بولىدۇ پوزىتسىيهده
 يهنه قالماستىن، قىلىپال دهخلى ۋاقىتقا كۈتۈش بىلهن قپاسسىپلى بىلىدۇكى، ھهممهيلهن

 كهلمهيدۇ،شهخىسنىڭ كۈتكهنگه پۇرسهت. ئۆتكۈزۋىتىدۇ پۇرسهتلهرنى ئهھمىيهتلىك نۇرغۇنلىغان

 مهڭگۈ يهنه ئىزدىمهيدۇ، سىزنى بىلهن ئاكتىپلىق كهلمهيدۇ، ئهگىشىپ ئارزۇسىغا سۇبيېكتىپ

 ۋاقىتتىكى ئادهتتىكى ھهربىرئادهمنىڭ ئۇ كمهيدۇ،چه ئىشىكىڭىزنى سىزنىڭ بىلهن ئاكتىپلىق

 .كېلىدۇ قولغا ئارقىلىق مېھنىتى ۋه تىرىشچانلىقى
 پۇرسهت ساقالشنىڭ ئۇالر قىلغان، ھېس چوڭقۇر ناھايىتى بايالر نۇقتىنى بۇ

 بهلكى ساقلىمايدۇ، كېلىشىنى پۇرسهتنىڭ ئهزهلدىن ئۈچۈن شۇنىڭ بىلىدۇ، يارىتالمايدىغانلىقىنى

 .يارىتىدۇ پۇرسهت ئاتلىنىپ بىلهن لىقئاكتىپ
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. ياراتقان بىلهن ئاكتىپلىق پۇرسهتنى ھهممىسى بايالرنىڭ ئۆتكهن ھازىرغىچه– قهدىمدىن

 .مىسال ياخشى ناھايىتى ۋانمېك سهردار دۇنياسىدىكى ئوقهتچىلىك ئامېرىكا ئىچىده، بۇالرنىڭ
 يهرمهنكىسىگه تاۋارالر كائامېرى ئۆتكۈزۈلگهن چىكاگودا شىركىتى قېتىم،ۋانمېكنىڭ بىر

 ئورنى يهرمهنكه جايدىن چهت ناھايىتى ۋانمېك كىلىپ، كاژ تهلىيى قېيىشقاندهك ئهمما قاتناشقان،

 ئۈمىدسىزلهنگهن، ناھايىتى خىزمهتچىلهر كىيىن ئاڭلىغاندىن خهۋهرنى بۇ. قالغان تارتىپ چېكى

 ئادهم كۆرىدىغان التلىرىنىكهلمهيدىغانلىقىنى،مهھسۇ ھېچكىمنىڭ جايغا چهت بۇنداق ئۇالر

 ئۇنى شارمېن بېزهكچى مهسئۇل بېرىشكه بېزهپ ئورنى يهرمهنكه ۋانمېكقا. بىلهتتى يوقلۇقىنى

 .قىلغان تهۋسىيه قاتنىشىشنى يهنه يىلى كېلهر كېچىپ ۋاز يهردىن بۇ ئاگاھالندۇرۇپ،
 ئىزدهپ سىزنى تپۇرسه سىزنىڭچه«: سورىغان پايدىلىنىپ سۇئالدىن قايتۇرما ھالبۇكى،ۋانمېك

 »كېرهكمۇ؟ يارىتىشىڭىز پۇرسهتنى ئۆزىڭىز سىز ياكى كېرهكمۇ كېلىشى
 ھهرقانداق كېرهك، يارىتىش پۇرسهتنى بىلهن ئاكتىپلىق ئهلۋهتته«: بېرىپ جاۋاب شارمېن

 .دهپتۇ» .قالمايدۇ چۈشۈپ ئاسماندىن پۇرسهت
 سىزنىڭ مهن. بولدى ىتۋاق يارىتىدىغان پۇرسهت بىز دهل ھازىر«: تۇرۇپ كۈلۈپ ۋانمېك

 .دهپتۇ».قىلىمهن ئۈمىد بېرىشىڭىزنى اليىھهلهپ قىلىپ قىالرلىق جهلپ ناھايىتى ئورنىنى يهرمهنكه
 يهرمهنكه ئۇسلۇبىدىكى ئهرهب قهدىمكى ئورۇنداپ، بىلهن مهسئۇليهتچانلىق ۋهزىپىنى شارمېن

 ئىنتايىن ئادهمنى بولۇپ، هلگۈز ناھايىتى ئورنى يهرمهنكه الھىيهده خىل بۇ اليىھهلهپتۇ، ئورنى

 .قىلىدىكهن جهلپ
 مهخپىي قىسىم بىر يهنه ۋاقىتتا، بىر بىلهن بولۇش رازى ناھايىتى بۇنىڭدىن ۋانمېك

 – ئوغۇل كىرگهن ئىشقا يېڭىدىن بۇيرۇپ زاپخوزغا مهسئۇلىغا:  قىپتۇ خىزمهتلهرنى

 بىلهن ھىجاب ىزمهتچىلهرنىڭخ قىز( كىيدۈرۈپتۇ كىيمىنى قهدىمى ئهرهبلهرنىڭ قىزخىزمهتچىلهرگه

 دانه ئالته دىيارىدىن ئهرهب ؛)قىپتۇ تهلهپ قويۇشنى ئېچىپ كۆزىنى ئىككى پهقهت ئوراپ، يۈزىنى

 تهييارلىق ئىشلىتىشكه بۇيرۇتۇپ،كۆرگهزمىده شار نۇرغۇنلىغان توشۇپتۇ؛ مالالرنى ئهكىلىپ تۆگه
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 .قىپتۇ
 كۆپچىلىك قىپتۇ، جهلپ كىشىلهرنى ۇنلىغاننۇرغ ئورنى كۆرگهزمه بۇ تويۇنغان ئۇسلۇبىغا ئهرهب

 قارىتا مۇخبىرالربۇنىڭغا قىسىم بىر ھهتتا قىپتۇ، پهرهز ئويالۋاتقانلىقىنى نېمه ۋانمېكنىڭ ھهممىسى

 .ئاشۇرۇپتۇ تېخىمۇ قىزىقىشىنى كۆپچىلىكنىڭ بېرىپ، خهۋهر مهخسۇس
 شارالر. كۆتۈرۈلۈپتۇ ائاسمانغ شارالر رهڭلىك ھهرخىل نۇرغۇنلىغان كۈنى، بولغان كۆرگهزمه

 پارچه – پارچه پارتىالپ كىيىن ۋاقىتتىن ئاز بىر ئۆرلهپ ئاسمانغا بولۇپ، الھىيهلهنگهن ئاالھىده

 تېرىۋىلىپ لېنتىالرنى بۇ چۈشكهن يهرگه ئىچىده قىزىقىش كىشىلهر نۇرغۇنلىغان. ئايلىناتتى لېنتىغا

 لېنتىنى بۇ! ئهپهندىلهر – خانىمالر سۆيۈملۈك«:كۆرگهن خهتلهرنى يېزىلغان ئۈستىگه

 بېرىپ ئورنىغا كۆرگهزمه ۋانمېكنىڭ ئارقىلىق لېنتا بۇ سىز!تهبرىكلهيمىز تېرىۋالغانلىقىڭىزنى

 »!رهھمهت ئالماشتۇرۋېلىڭ، بۇيۇمىغا خاتىره لىنتىنى قۇلىڭىزدىكى
 دۆۋلىشىپ ئالدىغا ئورنىنىڭ كۆرگهزمه ۋانمېكنىڭ ئۈچۈن ئېرىشىش بۇيۇمىغا كىشىلهرخاتىره

 كۆپ بۇنداق ئورۇنلىرىغىمۇ كۆرگهزمه ئورۇندىكى بولغان ياخشى ناھايىتى ئورنى باشقا كهتكهن،

 .جۇغالشمىغان ئادهم
 ۋانمېكنىڭ كىشىلهر كۆپلىگهن بارغانسىرى كىيىن، بهرگهندىن قويۇپ شار كۈن نهچچه

 2000شىركىتى ىڭۋانمېكن ئاخىرالشقىچه، كۆرگهزمه تهرىقىده مۇشۇ. قىلغان دىققهت كۆرگهزمهئورنىغا

 توختىمىنىڭ سودا كۆپرهك دىن 500 ئىچىده بۇنىڭ قىلغان، تهرهپ بىر توختامىنى سودا كۆپرهك دىن

 باقمىغان كىشىلهرئويالپمۇ ھهقىقهتهن بۇ بولغان، كۆپ دوللىرىدىن ئامېرىكا مىليون بىر سوممىسى

 ۋانمېكنىڭ ئاساسالنغاندا، سىتاتسىتكىسىغا ھهيئهتلىرىنىڭ گورۇپپا ئۈستىگه، ئۇنىڭ. بولغان ئىش

 .بولغان كۆپ ئهڭ سانى قىلغانالرنىڭ تهشىرىپ قهدهم ئورنىغا كۆرگهزمه
 يارىتىشىڭىز پۇرسهت چوقۇم سىز قازىنىشتا، مۇۋهپپهقىيهت«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى گېف

 سىزنى ئۆتكهنلهرنىڭ يولدىن ساقلىماسلىقىڭىز، پۇرسهتنى بىلهن ئهخمىقانىلىق كېرهك،ھهرگىزمۇ

 چوڭقۇر قائىدىنى بۇ ۋانمېك» .كېرهك قىلماسلىقىڭىز تهمه مېڭىشىنى باشالپ يولىغا بايلىق
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 غهم قالغانلىقىدىن بولۇپ چهتته ئورنىنىڭ كۆرگهزمه ھهرگىزمۇ ئۇ ئۈچۈن، شۇنىڭ. چۈشهنگهن

 .قازانغان مۇۋاپىقهيهت ئاخىرىدا يارىتىپ، پۇرسهت ئۆزى ئهكسىچه يىمىگهن،
 ئورنىدىن كۆرگهزمه ئاڭالپ گېپىنى شارمېننىڭ بېزهكچى ۋانمېك ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 يهنه ۋانمېك ئۇنداقتا قىلسا، ئۈمىد تارتىشنى بېلىتىنى ئورۇننىڭ ياخشى يىلى كىيىنكى ۋازكچىپ،

 يارىتاالمدۇ؟ بايلىق قالدۇردىغان ھهيران باشقىالرنى
 نىڭ »تهلهي كاج«  انمېكۋ ئهگهر بولىدۇكى، ئىشهنسهك شۇنىڭغا بىز! قىاللمايدۇ ئهلۋهتته

 .بولمايتى ئاچقىلى گهپ مۇۋهپپهقىيىتىدىن كىيىنكى ئۇنىڭ ئۇنداقتا بولسا، بولغان تهسلىم ئالدىدا
 پۇرسهتنى بهزىلهر قىلىدۇ؛ ئۈمىد چۈشۈشىنى ئاسماندىن پۇرسهتنىڭ ساقاليدۇ، بهزىلهرپۇرسهتنى

 .پهرقى بايالرنىڭ ىلهنب نامراتالر دهل بۇ. سالىدۇ قول بىلهن ئاكتىپلىق يارىتىدۇ،
 ساقلىغانغا بىلهن پاسسىپلىق پۇرسهتنىڭ چوقۇم قىلساق، ئۈمىد ئايلىنىشنى ئهگهربايالرغا

. الزىم بىلىشىمىز الزىملىقىنى يارىتىش پۇرسهتنى بىلهن ئاكتىپلىق ئهكسىچه كهلمهيدىغانلىقىنى،

 ھهرقايسى ئىشنىڭ ئاكتىپالشتۇرۇشىڭىزكېرهك، ئۆزىڭىزنى باشالپ ھازىردىن ئۈچۈن، شۇنىڭ

 پۇرسهتنى قويۇپ كۆڭۈل ئۆستۈرۈپ، قابىليىتىڭىزنى كۈزىتىش قىلىشىڭىز، دىققهت ھالقىلىرىغا

 .كېلىدۇ قاراپ سىزگه پۇرسهت شۇندىال كېرهك، يارىتىشىڭىز

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
. رىتااليدۇيا پۇرسهتنى يهنه قالماستىن، بىلىپال تۇتۇشنى چىڭ پۇرسهتنى باي ھهقىقىي بىر

 يىتهرلىك شارائىتى جهھهتتىكى ھهرقايسى تۆۋهن، نۇقتىسى باشلىنىش نامراتالرنىڭ

 كۈزىتىش ئۆزىنىڭ قىلىشى، دىققهت تېخىمۇ ئىشالرغا كىچىك – چوڭ بولمىغاچقا،ئهتراپىدىكى

 يارىتىشى پۇرسهت ئۈچۈن ئۆزى ۋه تۇتۇشى چىڭ پۇرسهتنى ھهمده كېرهك، يىتىلدۈرۈشى ئىقتىدارىنى

 يارىتىش بايلىق قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئاندىن ياراتقاندىال، پۇرسهت بىلهن ئاكتىپلىق پهقهت. زىمال

 بايلىققا كهلتۈردىغان ھهۋىسىنى باشقىالرنىڭ ئاخىرىدا ئىگهللىگىلى، ئاۋۋال پۇرسهتنى يولىدا

.بولىدۇ ئېرىشكىلى
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 بايالر قىلىدۇ، ئىش مۆلچهرلىمهيال ۋەزىيهتنى نامراتالر
 كۆتۈرىدۇ يۇقىرى ئۈنۈمىنى ئىش قاراپ كهۋەزىيهت

 قالىدۇ؛ ساق ئهگهشكهنلهر ماڭا«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى ساۋساۋ باشچىالردىن يول تارىختىكى

 رىقابهتنىڭ زاماندىكى ھازىرقى ئهگهر سۆزنى بىرجۈمله بۇ» .تۈگىشىدۇ ئۆرۈگهنلهر يۈز مهندىن

 مۆلچهرلىيهلمىگهنلهر توغرا ۋهزىيهتنى قالىدۇ؛ ساق ئهگهشكهنلهر ۋهزىيهتكه« چوقۇم قويساق ئۈستىگه

 .بولىدۇ دىيىشكه» .تۈگىشىدۇ
 بايلىق ئاندىن ماڭغاندىال ئهگىشىپ ۋهزىيهتكه پهقهت ئۇالر چۈشىنىدۇ، قائىدىنى بۇ بايالر

 ئۈنۈمنى تهك»بېسىش كۈنده بىر يولنى چاقىرىملىق مىڭ« بولىدىغانلىقىنى، راۋان تېخىمۇ يولىنىڭ

 بار، ئىشلهيدىغانالر كاللىسى ئىچىدىمۇ نامراتالرنىڭ. بىلىدۇ بولىدىغانلىقىنى گىلىكهلتۈر قولغا

 قويىدۇ، تالالپ خاتا مهيداننى تۇرىدىغان مۆلچهرلىيهلمىگهچكه، توغرا ۋهزىيهتنى دائىم ئۇالر بىراق

 .كېتىدۇ يىراقلىشىپ تېخىمۇ بايلىقتىن يۈرۈپ، قايمۇقۇپ تاپالماي نىشانىنى ئۆزىنىڭ يولىدا بايلىق
 خۇددى  ، قىلسىمۇ سهرپ كۆپ ناھايىتى كۈچنى ئادهم تۇتىدىغان ئىش قارىشى ۋهزىيهتكه

 دهۋرگه ئهمما.بارالمايدۇ يىراققا ئۇالرمۇ ماڭالمىغىنىدهك يىراققا كېمىنىڭ يولۇققان چاپقۇنغا– بوران

 يولىنى ۆزىنىڭئ چىقىپ، ئېھتىياجىدىن دهۋرنىڭ دائىم كىشىلهر ئاشۇ قىلىدىغان ھهرىكهت ئهگىشىپ

 .تۇرااليدۇ ئورۇندا يىقىلماس كۆپهيتىپ،مهڭگۈ تېخىمۇ بايلىقىنى ئۆزىنىڭ كېڭهيتىدۇ، توختىماستىن
 پۇرسهت بىراق قىلسىمۇ، تىجارىتى ئاساسلىق ئۆزىنىڭ كهسپىنى مېھمانخانا ئالىي گهرچه شىردۈن

 .كېڭهيتىدۇ مهبلىغىنى ئۆزىنىڭ شۇغۇللىنىپ، بىلهن تىجارىتى مۈلۈك كۆچمهس بولسىال
 گۆرىنى ئۆزىنىڭ بولمىسا بولمايدىغانلىقىنى، قالسا ئايرىلىپ دهۋردىن تىجارىتىنىڭ مېھمانخانا ئۇ

 قهدهمده ماس بىلهن قهدىمى تهرهققىيات دۇنيانىڭ ئۇ شۇڭا. بىلىدۇ قويىدىغانلىقىنى كوالپ ئۆزى

 تۇرالغۇ ىشىلهرنىڭك مېھمانخانىنىڭ ئۇ. كېڭهيىتكهن فۇنكىسىيىسىنى مېھمانخانىنىڭ مېڭىپ،

 سودا مۇھىم قىلىشى، ئېالن ئاخبارات شىركهتلهرنىڭ چوڭ يهنه قالماستىن، قاندۇرۇپال ئېھتىياجىنى
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 يۈرۈشۈش مهبلىغىنىڭ ئۆزىنىڭ. بايقايدۇ كېلىدىغانلىقىنى ماس ئۆتكۈزۈشكىمۇ پائالىيهتلىرىنى

. باشلىغان ئېچىشنى ارلىرىنىباز چهتئهل بىلهن كۈچى پۈتۈن شىردۈن ئۈچۈن، قاندۇرۇش ئېھتىياجىنى

 بولۇپ ئېقىم ئاساسى ئىستىمالدىكى بولۇپ، باي بارغانسىرى كىشىلهرنىڭ قاتالمدىكى ئوتتۇرا ئۇ

 شىردۈن قىلىپ، چىقىش ئېھتىياجىنى ئۇالرنىڭ قىلىپ شۇنداق. يهتكهن كۆرۈپ قالىدىغانلىقىنى

 .قىلغان بهرپا مېھمانخانىالرنى ھهشهمهتلىك ئۇسلۇبىدىكى ئامېرىكا نۇرغۇنلىغان سىرتىدا دۆلهت
 قواليلىق يولۇچىالرغا ئارىسىدا مېھمانخانىالر شىردۈن ئۈچۈن، ماسلىشىش ئىستىراتىگىيهگه بۇ

 شهكلىنى تىجارهت كۆرۈنگهن كۆزگه ئاللىقاچان ئىچىده دۆلهت ئېچىپ، لىنىيىسى ئاۋىئاتسىيه بولغان

 .كۆتۈرگهن يۈكسهكلىككه بىر يېڭى
 قىلغاندا، تهلهپ بېرىشنى ئېيتىپ سىرىنى مۇۋهپپهقىيهت شىردۈندىن رمۇخبى قېتىم،بىر بىر

 تهڭ بىلهن دهۋر دهل سىرىم مېنىڭ«: بهرگهن جاۋاب مۇنداق بىلهن ئهستايىدىللىق شىردۈن

 ».ئىلگىرىلهش تهڭ بىلهن دهۋر تۇتۇپ، ئېقىمىنى ئاساسى مېڭىش،دهۋرنىڭ
 مېڭىش قاراپ ۋهزىيهتكه ئهمهلىيهتته دېگىنى قىلىمىز ھهرىكهت ئاگىشىپ دهۋرگه شىردۈننىڭ

 ئېقىش قاراپ تۆۋهنگه يۇقىرىدىن سۇنىڭ تارتقاندا سۇ خۇددى مېڭىش قاراپ ۋهزىيهتكه. دىگهنلىكتۇر

 يىراقتىكى سۇنى ئاندىن قىلغاندىال ئهمهل پىرىنسىپقا مۇشۇ ئوخشايدۇ، پايدىالنغا پىرىنسىپىدىن

 ئوخشاش سۇغا خۇددى بايلىقنى چۈشهنگهچكه، دىنىقائى بۇ بايالر. بولىدۇ باشلىغىلى ئېتىزالرغا

 توسۇۋالغاچقا، يۆنىلىشىنى ئېقىش سۇنىڭ دائىم نامراتالر ئهمما. باشلىيااليدۇ يانچۇقىغا ئۆزىنىڭ

 .قويىدۇ باشالپ ئېتىزلىقىغا باشقىالرنىڭ دائىم سۇنى
 شۇنىڭغا بولسا مودا نېمه كۆرىدۇ، ياخشى ئهگىشىشنى ئېقىمغا نامراتالر بىرقىسىم يهنه

 بىرئېقىندا چوڭ چۈنكى ئهمهس، مېڭىش ئهگىشىپ ۋهزىيهتكه ھهقىقىي ئهمهلىيهتته بۇ ئهگىشىدۇ،

 ئهھۋال بۇنداق.گهپ كىچىۋالدىغان قىلمىسا دىققهت ئازراقال بولىدۇ، كېچىكلهر نۇرغۇنلىغان

 .قالىمىز پېتىپ شۇنچىلىك تىركهشسهك، قانچىلىك ئاستىدا،
 بۇ.بوپتۇ مودا »پوشكىلى توخۇم پورتۇگالىيىچه« قېتىملىق بىر ھىرىدهشه تهيبېي يازدا، يىلى بىر
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 پۈتكۈل ئىچىدىال ۋاقىت قىسقا ناھايىتى بولغاچقا، پهيدا تۇيۇقسىز ناھايىتى پوشكال خىلدىكى

 پوشكىلى توخۇم ئۆتمهستىن، ئوزۇن. سېتىۋاپتۇ بهسته – بهس ئاھالىسى شهھهر قاپالپ، تهيبېينى

 »پوشكىلى تۇخۇم ھهقىقىي« بېشىغا ئىشىكىنىڭ ھهممىسى ئېچىلىپ، هپبىرل – بىر دۇكانلىرى

 بىرىنىڭ كىيىن كۆرگهندىن خهتلهرنى بۇ ئامما جايدىكى ئۇ. يېزىۋاپتۇ خهتنى نهچچه بىر دىگهن

 .سېتىۋاپتۇ تۇرۇپ ئۆچىرهتته قارىماستىن جاپاغا ھهتتا بېرىپتۇ، بىرى ئارقىدىن
 تۇخۇم پورتوگالىيىچه بېرىپ، شهپه پۇرسىتىدىن اسود سودىگهرلهرگه نۇرغۇنلىغان ئىش بۇ

 ئهگىشىپ بۇنىڭغا دۇكانلىرىمۇ بولكا نۇرغۇنلىغان كىيىن كۆپىيىپتۇ، بارغانسىرى دۇكانلىرى پوشكىلى

 بۇ ده، – چىقىرىپتۇ پوشكاللىرىنى تۇخۇم بولغان تۆۋهن دۇكانلىرىدىن سېتىش مهخسۇس باھاسى

 پوشكاللىرىغا تۇخۇم پورتوگالىيىچه بىلهن قىپتۇ،بۇنىڭ هققىيتهر قاراپ رىقابهتكه غهرهزدىكى يامان

 قىسىم بىر يهنىال ۋاقىتتا بۇ. قايتۇرۋااللماپتۇ دهسمىسىنىمۇ سالغان كىشىلهر نۇرغۇنلىغان سالغان مهبلهغ

 بۇالرنىڭ ئېچىپتۇ، دۇكىنى پوشكىلى تۇخۇم پورتوگالىيىچه كىشىلهر »ئهمهس الزىم جان«

 ئۇالرنىڭ بولۇپ،نهتىجىده ئالغان قهرز تۇغقانلىرىدىن پۇلنى كېتهرلىك چىشقائې دۇكان بىرقىسىملىرى

 .بولغان ۋهيران ھهممىسى
 ھېسابلىنىدۇ،ئۇالر ئهقىللىق كىشىلهر سالغان مهبلهغ پوشكالغا پورتوگالىيىچه تۈركۈمده تۇنجى

 بازار كىيىن. تاپالىغان پۇلنىمۇ ئۈچۈن شۇنىڭ ئىگهللىگهن، ئالدىن پۇرسهتنى ئاساسهن ۋهزىيهتكه

 ئۇالر ئهخمهقلهردۇر، كىشىلهر سالغان مهبلهغ بۇنىڭغا ئاستىدىمۇ ئهھۋال بولغان تويۇنۇپ ئاللىقاچان

 يوقالغانلىقىنى ئاللىقاچان ۋهزىيهتنىڭ ياخشى ۋاقىتتىكى ئهينى ئهگهشكهن، ئېقىمغا قارىغۇالرچه

 .ئېرىشهلمىگهن ھېچنىمىگه ىرىدائاخ ماڭغان، ھالهتته قارىشى ئېقىمغا قارىغۇالرچه كۆرهلمىگهچكه،
 بايقاپ،زور تهرهپتىن ھهممه بولسا بايالر كۆرهلهيدۇ، ۋهزىيهتنى  يۈزهكى نامراتالرپهقهت

 .بايقىيااليدۇ پۇرسىتىنى سودا يوشۇرۇن
 كهلتۈردى،جۇڭگودىمۇ بارلىققا بايالرنى تۈركۈم بىر تورى ئېنتېرنىت باشلىرىدا، ئهسىرنىڭ– 21

 ئورۇننى ئالدىنقى تهرهپلىرىده ھهرقايسى ساھهسىنىڭ تور ىچىدىكىئ دۆلهت. شۇنداق ھهم
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 ئىگىلىك ئۇالرنىڭ بولۇپ،»كىرگهنلهر ئېلىپ چهتئهلدىن« ھهممىسى كىشىلهرنىڭ ئىگهللىگهن

 كۆچۈرۈپ جۇڭگوغا شهكلىنى تهرهققىيات ئېنتېرنىت سىرتىدىكى دۆلهت بولسا ئهندىزىسى يارىتىش

 .ئېرىشكهن تكهمۇۋهپپهقىيه زور غايهت ئهكىلىپ،
 تور ئۇالرنى.قاتارلىقالر تاڭيۆ دىڭشى، مايۈن، يهنخۇڭ، لى كهيفۇ، لى:  سهردارالر بۇ

 ئهگىشىپ ئۆتكۈر،دهۋرگه ناھايىتى كۆزى ئۇالرنىڭ‹  كۆره، دىگهندىن تاالنتلىقالر سودىسىدىكى

. ۈكتۈز دىگهن›  كۆرهلىگهن ئالدىن كۈچىنى جۇڭگودىكى تورىنىڭ ئېنتېرنىت ماڭالىغاچقا،

 بهيدۇنى ئېلىپ ئىلھام گوگۇلدىن بولغان موتورى ئىزدهش چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى يهنخۇڭ لى: مهسىلهن

 .چىققان قۇرۇپ
 كهلگۈسىدىكى چوقۇم قازىنىشتا مۇۋهپپهقىيهت«: دىگهن مۇنداق ئىلگىرى گهيتىس.بېل

 ۋهزىيهتكه چوقۇم دهۋرده، بۇ قىلىۋاتقان تهرهققىي ئۇچقاندهك» .كېرهك مۆلچهرلهش توغرا ۋهزىيهتنى

 خهۋهرلهرگه سىرتىدىكى – ئىچى دۆلهت يۈكسهلدۈرۈپ، توختىماستىن نهزىرىمىزنى ئهگىشىشىمىز،

 قول ئاندىن چىقىپ، تالالپ ئۇچۇرالرنى بولغان پايدىلىق ئۆزىمىزگه ھهمده قىلىشىمىز، دىققهت

 .ئايلىنىشىمىزكېرهك يىتهكلىگۈچىسىگه دهۋرنىڭ ئارقىلىق بۇ سېلىشىمىز،

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 سېلىشىمىز قول جهھهتتىن كىچىك كۆرۈشىمىز، جهھهتتىن چوڭ مۆلچهرلهشته توغرا ۋهزىيهتنى

 ئىشالرنى كىچىك كونكېرىت بىراق كۆرهلىسىڭىزمۇ، ۋهزىيهتنى جهھهتتىكى چوڭ سىز ئهگهر.كېرهك

 بولسا ۋهزىيهت. ايسىزقىاللم ھېچنىمه يهنىال ئۇنداقتا بولمىسا، ئىقتىدارىڭىز قىالاليدىغان

 قازانغان مۇۋهپپهقىيهت.قاتلىمى تېخنىكا بولسا قىلىش ئىشالرنى كونكېرىت قاتلىمى، ئىستىراتىگىيه

 جاپالىق ھهمده تۇتقان، چىڭ پۇرسهتنى تهۋه ئۆزىگه جهھهتتىن چوڭ ھهممىسى بايالرنىڭ ئاشۇ

 بار، جايدا ھهممىال يول غانئىرىشىدى بايلىققا. ئاچقان ئىشىكىنى بايلىقنىڭ ئارقىلىق تىرىشىش

 .ئېرىشهلهيسىز بايلىققا زور چوقۇم بولسىال دىت ماڭااليدىغان ئهگىشىپ ۋهزىيهتكه سىزده پهقهت



 

    

 7 باپ ئالتىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ئهقىده قاشگهرلىكى 337

WWW.UYHQT.COM 

 بايالر قىلىدۇ، تهنقىد كهمچىلىكىنى باشقىالرنىڭ نامراتالر
 گهۋدىلهندۈرىدۇ ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ

 قويۇپ يىتهرسىزلىكىگه ۋه همچىلىكىك باشقىالرنىڭ نهزىرىنى ئۆزىنىڭ نامراتالرھهمىشه

 ھېس كهمچىلكىنى ئۆزىنىڭ ئهزهلدىن بىراق تهنقىدلهيدۇ، كهمچىلىكىنى باشقىالرنىڭ تۇرۋالىدۇ،

 گهۋدىلهندۈرۈشكه ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ۋاقتىنى ۋه زېھنى ئاساسلىق ئۆزىنىڭ ھهمده قىاللمايدۇ،

 تهرهققىيات ئۆزىنىڭ نامراتالر ۋاملىقتۇرغاچقا،دا تهرىقىده مۇشۇ ھاياتىنى بىلمهيدۇ، ئىشلىتىشنى

 .قالىدۇ بولۇپ ئاڭقىرالماس ھېچنىمىنى بوغۇپ، ئېڭىنى
 قىلدۇرۇشنى،ئۆزىنىڭ جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئۇالر ئوخشىمايدۇ، پۈتۈنلهي بايالر ئهمما

 ئهۋزهللىكىنى هۋ ئارتۇقچىلىقى ئۆزىنىڭ دائىم ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ بىلىدۇ، ئاشۇرۇشنى قىممىتىنى

 .قىلدۇرىدۇ جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئىزدهپ،
 كۆرىدۇ، ياخشى بېرىشنى باھا باشقىالرغا نامراتالر: پهرقى بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر دهل بۇ

 .قىلدۇرىدۇ تهرهققىي ئۆزىنى بايالر
 جارى ئهۋزهللىكىنى ۋه ئارتۇقچىلىقى ئۆزىنىڭ دهل سىرى شۇنداق،ھاياتلىقنىڭ

 .شۇنداق دهل يولىمۇ لدۇرۇشتا،بايلىققى
 جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ شۇنداق دهل يىمىياۋ لىيۇ مۇدىرى باش گورۇھىنىڭ سىبادا

 .ئادهم ماھىر قىلدۇرۇشقا
 كهسپىگه سهنئهت – گۈزهل مهكتىپىنىڭ سهنئهت – گۈزهل خاربىن يىلى – 1993 يىمىياۋ لىيۇ

 دائىم ئۇ بىلهن شۇنىڭ كۆرمهيىتتى، ياخشى كهسپىنى نئهتسه – ئۇگۈزهل ھالبۇكى. كىرىدۇ ئوقۇشقا

 .قىلىدۇ ئىسراپ ھاياتىنى ئوقۇغۇچىلىق ئۆزىنىڭ بىلهن يولالر ھهرخىل تاشالپ، دهرس
 بهرداشلىق يىمىياۋ لىيۇ كىيىن داۋامالشقاندىن مهزگىل بىر ھالهت خامۇش بۇنداق

 خىيالىنى چېكىنىش ئوقۇشتىن ئۆزىنىڭ دادىسىغا قايىتپ ئائىلىسىگه ئۇ بىلهن بېرهلمهيدۇ،شۇنىڭ
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 ئارقىسىدا، قىلىشى تهربىيه بىلهن ئۇسۇلالر قاتتىق ۋه ئاگاھالندۇرۇشى ئىزچىل دادىسىنىڭ. ئېيتىدۇ

 .داۋامالشتۇرىدۇ ئۆگىنىشىنى ئۆزىنىڭ قايتىپ مهكتهپكه ئامالسىزلىقتىن لىيۇيىمىياۋ
 شىركىتىگه سۇغۇرتا بىرلىكته بىلهن ساۋاقدىشى لىيىمىياۋ پۇرسهتته، تاسادىپىي بىرقېتىملىق

. ئاڭاليدۇ دهرس سائهتلىك بىر ھهققىدىكى قىلدۇرۇش جارى قانداق كۈچنى يوشۇرۇن بېرىپ

 تهسىرلهندۈرىدۇ، ناھايىتى لىيۇيىمىياۋنى بىلهن نۇتۇقى مهزمۇنلۇق مول ئوقۇتقۇچى دهرسخانىدا،

 ئۆتىدۇ، ھالىتىگه قوزغىلىش ىگۈدهكد ھۈجهيرىسى ھهربىر لىيۇيىمىياۋنىڭ »يۇقۇمالنغان« بۇنىڭدىن

 ئاچقۇچى كۈچنى يوشۇرۇن ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچى كهلگهن شاڭگاڭدىن. سورايدۇ سۇئال توختىماستىن ئۇ

 .ئېيتىدۇ كېلىدىغانلىقىنى باب ناھايىتى بولۇشقا
 – بايقايدۇ ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ بىردهمدىال لىيۇيىمىياۋ ئارقىلىق سۆزلىرى بۇ ئوقۇتقۇچىنىڭ

 .پۈكىدۇ كۆڭلىگه بولۇشنى ئاچقۇچى كۈچنى يوشۇرۇن الياقهتلىك بىر جايدىال شۇ ،ده
 نۇتۇق قىلىپ سهرپ پۇلىنى بارلىق ئۆزىنىڭ لىيۇيىمىياۋ قىلىدىغان دىگىنىنى

 – كېچه ھهمده سېتىۋالىدۇ، كىتابالرنى ئائىت قاتارلىقالرغا پىسخىكا ئىلمى، تاالنتى،مۇۋهپپهقىيهت

 ھهرخىل قهرزئېلىپ ھهتتا ئۆگىنىدۇ، بېرىلىپ بىلىملهرنى ىتابالردىكىك بۇ دېمهستىن كۈندۈز

 قهغىزى رهسىم ئۇنىڭغا قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل يېرىم ئاتىسى.  قاتنىشىدۇ كۇرسلىرىغا تهربىيهلهش

 دهرسلىك ئوقۇتقۇچىنىڭ داڭلىق بىر لىيۇيىمىياۋ پۇلغا يۈهن 1500 يىغقان ئۈچۈن بېرىش ئېلىپ رهڭ ۋه

 .تىۋالىدۇسې بېلىتىنى
 ئهگهر ئهيىپلهپ، دهپ يارىماس ئۇنى ئاچچىقلىنىپ، ناھايىتى كىيىن بىلگهندىن بۇنى دادىسى

. ئېيىتقان كىچىشىدىغانلىقىنى بالىلىقتىن – ئاتا بىلهن ئۇنىڭ قىلسا مۇشۇنداق داۋاملىق يهنه ئۇ

 بىلهن قهتئىيلىك ىناھايىت ئۇ پۈكمىگهن، تىز ئالدىدا قورقۇتۇشلىرى ئاتىسىنىڭ لىيۇيىمىياۋ بىراق

 مۇشۇنداق قىلدۇرۇشتا، جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ قىممىتى ھاياتنىڭ كىشىلىك«: ئاتىسىغا

 مهن. كېتىمىز پاخاللىشىپ ۇمـچوق بولمايدىكهن ئاشۇرااليمىز،ئۇنداق قىممىتىمىزنى قىلغاندىال

 .گهندى» ›.بىلىدۇ زهگا قهدىرىنى ئالتۇننىڭ‹چۈشهنمهيمهن، سهنئهتنى – گۈزهل
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 جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ لىيۇيىمىياۋ قارىماستىن، قارشىلىقىغا كۈچلۈك ئاتىسىنىڭ

 ۋه كارخانا جهريانىدا، ئۆگىنىش بىلهن ئاكتىپلىق ئۇ. ماڭغان يولىدا ئۆزىنىڭ قىلدۇرۇپ،

 »ئادهمگه قويغان كۆڭۈل ئالهمده، يوق ئىش قىيىن«. سۆزلىگهن دهرس بېرىپ مهكتهپلهرگه

 كۈچ يوشۇرۇن بار داڭقى كهسپىده ئۆز لىيۇيىمىياۋ كىيىن، ۋاقىتتىن يىل ئىككى قىسقىغىنه دىگهندهك،

 ھهر ئايالنغان، شهخىسكه ئېلىندىغان قارىشى مهكتهپلهرده ۋه كارخانا ئايلىنىپ، مۇتهخهسسىسىگه

 .يهتكهن يۈهنگه مىڭ نهچچه باھاسى دهرسىنىڭ قېتىملىق
 لىيۇ بىلهن مائاش يۇقىرى كارخانىالر نۇرغۇنلىغان ۋاقىتتا، پۈتتۈردىغان مهكتهپنى ئالىي

 ئارخىپلىرىنى ساۋاقداشلىرى ئۇنىڭ ۋاقىتتا بۇ بولغان، ئىشلهتمهكچى قىلىپ تهكلىپ يىمىياۋنى

 ئۆزىنىڭ جهريانىدا خىزمهت يىمىياۋ لىيۇ. ئىزدهۋاتاتتى خىزمهت تهرهپتىن – تهرهپ كۆتۈرۈپ

 ئېلىپ ئاالقه بىلهن باشقىالر ھالدا راۋان ناھايىتى نلىكىنى،ئىكه ئۇستا پىكىرلىشىشكه بىلهن باشقىالر

 خېرىدارالرنىڭ ۋه خىزمهتداشلىرى سهۋهبلىك ئارتۇقچىلىقى بۇ ئۇ بايقىغان، بارااليدىغانلىقىنى

 .ئېرىشكهن باھاسىغا ياخشى
 لىيۇيىمىياۋ يىلى – 1998 ئۈچۈن، قىلدۇرۇش جارى ياخشى تېخىمۇ ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ

 ۇپـولـب نـىـيـكى – رىـىـئىلگ ئۇ. باشلىغان قىلىشنى جاھاندارچىلىق ئېلىپ پۇلنى هنيۈ48

 خىزمىتى سېتىش قاتارلىقالرنى كىتاب سايمانلىرى، ئېلېكتىر ئائىله بويۇملىرى، گىرىم كىچهك، –كىيىم

 ناھايىتى ئارتۇقچىلىقىدىن ئۆزىنىڭ لىيۇيىمىياۋ خىزمهتته، بۇ ئىبارهت سېتىشتىن. شۇغۇلالنغان بىلهن

 .ئېرىشكهن ئىشهنچىسىگه ۋه قوللىشى خېرىدارالرنىڭ بىلهن ئامالالر ھهرخىل ئۇ پايدىالنغان، ياخشى
 ئادهمگه ئۇچرىغانال سېلىۋېلىپ، كارتوچكىسىنى ئىسىم پارچه مىڭ نهچچه يېنىغا ھهمىشه ئۇ

 ئۆزىنىڭ بايغا بىر ئۇ ىم،قېت بىر. قىالتتى قايىل ئېلىشقا ئۇالرنى ئۇنمىسا، ئالغىلى باشقىالر بېرهتتى،

 ھېچنىمىگه  بىراق بارغان، قېتىم نهچچه 10 ئالدىغا ئۇنىڭ تونۇشتۇرۇپ مهھسۇالتىنى

 ئالدىدىال يىمىياۋنىڭ لىيۇ ئۇ بارغاندا، ئالدىغا خېرىدارنىڭ بۇ قېتىم ئاخىرقى ئهڭ. ئېرىشهلمىگهن

 دۇچ ئهھۋالغا ۇقسىزتۇي بۇنداق.يىرتىۋهتكهن كارتوچكىسىنى ئىسىم سۇنغان ئۆزىگه ئۇنىڭ
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 يىرتىۋهتكىنىڭىز سىزنىڭ ئهپهندىم،«: خېرىدارغا بىلهن سوغۇققانلىق لىيۇيىمىياۋ كهلگهندىمۇ،

 بۇنى خېرىدار. دىگهن» .غايىسى ياشنىڭ بىر بهلكى ئهمهس، كارتوچكىسى ئىسىم بىر ھهرگىزمۇ

 كهچۈرۈم يىمىياۋدىن لىيۇ لهنبى سهمىمىيلىك ئارقىدىنال قالغان، تۇرۇپ دهماللىققا كىيىن ئاڭلىغاندىن

 .ئايالنغان خېرىدارىغا ئۇنىڭ ئاخىرىدا سوراپ،
 ۋهزىيهتنى ئۇ ئىقتىداربولۇپ، قىالاليدىغان قايىل خىېرىدارالرنى ئهزهلدىنال يىمىياۋدا لىيۇ

 ئۆيدىكى چهككهن، ئىشىكىنى ئادهمنىڭ ناتونۇش بىر ئۇ قېتىم، بىر. ئوڭشىيااليىتتى تىزال ناھايىتى

 كېتىشكه تىزدىن يىمىياۋنى لىيۇ بولۇپ، قوپال ناھايىتى پوزىتسىيىسى ئهرنىڭ ياشلىق ائوتتۇر

 ياخشى كهيپىياتىڭىز سىزنىڭ ئهپهندىم«: ئۆزگهرتمهستىن چىرايىنىمۇ لىيۇيىمىياۋ بىراق. بۇيرۇغان

 ئاخىرىدا. دىگهن» .كېتهي بولۇپال كۈلدۈرۈپ سىزنى بېرهي، يۇمۇرئېيتىپ سىزگه مهن ئهمهسمۇ؟

 قىلىپ تهكلىپ ئۆيگه ئۇنى يهنه قالماستىن، كۈلۈپال قاقاقالپ يۇمۇردىن ئېيىتقان يىمىياۋ لىيۇ ئهر ۇب

 .پاراڭالشقان ئىچكهچ ھاراق
 باشقىالر ئۇ قىلدۇرىدۇ، جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ بىلهن ئهستايىدىللىق ھهمىشه يىمىياۋ لىيۇ

 قاتالملىرىدىن ئىچكى قهلبىنىڭ كۈچىنى يوشۇرۇن باشقىالرنىڭ بولۇپ، ماھىر قىلىشقا ئاالقه بىلهن

 ئۆزىنىڭ. قىلدۇرىدۇ جارى ياخشى تېخىمۇ ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق بۇ چىقااليدۇ، قېزىپ

 .ئايالنغان مىليونىرغا ئىچىدىال يىلنىڭ بىر يىمىياۋ لىيۇ تايانغان ئهۋزهللىكىگه
 باش گورۇھىنىڭ سىبادا بولۇپ، كۆپ ىرىئىشل قىلىدىغان يىمىياۋنىڭ لىيۇ كۈنده، بۈگۈنكى

 شهھهرلىك شىنجىن نازارهتچىسى، باش مهركىزىنىڭ تهتقىقات مائارىپى ساپا دۆلهت مۇدىرى،يهنه

 باش ئورنىنىڭ سۈرۈشتۈرۈش زېدا كاتىپى، باش مهركىزنىڭ تهتقىقات مهنبهسى بايلىقى كۈچى ئادهم

 »ئىلمى مۇۋهپپهقىيهت تۈرتكىلىك« ،»چىكۈ قىلىشنىڭ رهھبهرلىك« يهنه ئۇ. سۆزلىگۈچىسى دهرس

 .يازغان كىتابالرنى قاتارلىق
 جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بولۇشى ئىگه نهتىجىلهرگه بۈگۈنكىدهك يىمىياۋنىڭ لىيۇ

 ماھىر بايقاشقا ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ دهل. مۇناسىۋهتلىك زىچ بىلهن تۇرغانلىقى چىڭ قىلدۇرۇشتا
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 جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ دهل ئېرىشكهن؛ ئىشهنچىسىگه خېرىدارالرنىڭ ىمىياۋلىيۇي بولغاچقا،

  قېزىش كۈچىنى يوشۇرۇن ئادهملهرنىڭ داڭلىق لىيۇيىمىياۋ ماھىربولغاچقا، قىلدۇرۇشقا

 لىيۇ بولغاچقا، ماھىر قىلدۇرۇشقا جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ دهل ئايالنغان؛ مۇتهخهسسىسىگه

 .ئاشۇرالىغان ئهمهلگه چۈشىنى بايلىق ىڭئۆزىن يىمىياۋ
 زېھنىنى بارلىق ئۆزىنىڭ بېرىپ، باھا كهمچىلىكىگه باشقىالرنىڭ پهقهت يىمىياۋ ئهگهرلىيۇ

 ئۆزىنىڭ بايقىيالمىسا، ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ئهكسىچه قويۇۋالسا، كهمچىلىكىگه باشقىالرنىڭ

 .ئىدى ئهمهس مۇمكىن ئۆتۈشى قاتارىغا بايالر ئۇنىڭ بىلمىسه، قىلدۇرۇشنى تهرهققىي ئهۋزهللىكىنى
 رىقابىتىده بايلىق قىلدۇرۇش جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 ئۆگىنىپ بايالردىن چوقۇم دوستالر، ئوياليدىغان بولۇشنى باي ئۈچۈن شۇنىڭ. مۇھىم ناھايىتى

 .قىلدۇرۇڭالر جارى كۆپرهك ئارتۇقچىلىقىنى زۈڭالرنىڭئۆ باھاالڭالر، ئاز كهمچىلىكىنى باشقىالرنىڭ

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بۇ تهنقىدلهيدۇ، باشقىالرنى ئاۋۋال نامراتالر ئۇچرىغاندا، ئوڭۇشسىزلىققا ياكى مهسىلىگه

 قىلدۇردىغان، جارى ئارتۇقچىلىقىنى ئۆزىنىڭ ھاياتى ئادهمنىڭ. ئىدىيه بولغان خاتا ناھايىتى

 ناھايىتى نۇقتىنى بۇ بايالر.كېرهك بولۇشى ھايات قىلدۇردىغان تهرهققىي ئهۋزهللىكىنى ئۆزىنىڭ

 قىلمايدۇ، سهرپ ۋاقىت باھاالشقا كهمچىلىكىنى باشقىالرنىڭ ئۇالر شۇڭا چۈشىنىدۇ، چوڭقۇر

 ئۆزىنىڭ ھهمده ئىزدهيدۇ، ئهۋزهللىكىنى ۋه ئارتۇقچىلىقى ئۆزىنىڭ بىلهن تىرىشچانلىق ئهكسىچه

 بايلىق ئاندىن قىلغاندىال، مۇشۇنداق پهقهت قىلدۇرىدۇ، جارى چهكته يۇقىرى ئهڭ قچىلىقىنىئارتۇ

 .بولىدۇ كهلتۈرگىلى قولغا غهلبىنى يولىدا
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 ئىنتلىش بايالردا بولىدۇ، بىردەملىك قىزغىنلىق نامراتالردا
 بولىدۇ تۈگىمهس

 قاتنىشىپ كۇرسقا ئاتايىتهن مهن ۋاقىتتا ئهينى! ئاڭلىنىدىكهن چىرايلىق ناھايىتى فرانسوزتىلى«

 »...ئۆگىنهلمىدىم داۋامالشتۇرمىغاچقا ئوزۇن بىراق ئۆگهنگهن،
 شۇڭا بولىدۇ، تاپقىلى خىزمهت ئاسان بوغالتىرلىقتىن مېنىڭچه كىيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش«

 كۈن نهچچه بىراق. قويدۇم قىلىپ تهييار كىتابنىمۇ قاتنىشىمهن، ئىمتھانىغا بوغالتىرلىق مهن

 ئىشكاپتا كىتاب پارچه نهچچه بىر ئۇ ھازىر. قالدىم ئۇنتۇپ ئىشنى بۇ كىيىنال ئۆگهنگهندىن

 ».تۇرىدۇ
 ئۇسسۇل كىشىلىك يالغۇز بىر ئهسلى مهن يىغىنىدا، يىللىق يىلقى بۇ شىركهتنىڭ«

 قىلغۇم مهشىق يوقالغاچقا قىزىقىشىم قىلىپال مهشىق كۈن نهچچه بىراق.ئورۇنلىماقچىدىم

 ».قالدىم قىزىرىشىپ بىلهن خىزمهتداشلىرىم سهۋهبلىك بۇ هتىجىدهكهلمىدى،ن
... 

 پىسخىكىسى قىزىقىش. ئۇچرىتىمىز كۆپ دېئالوگالرنى بۇنداق بىز تۇرمۇشتا رېئال

 نهرسىلهربىلهن يېڭى بىراق قىزىقىدۇ، ناھايىتى نهرسىلهرگه يېڭى كىشىلهر سهۋهبلىك،نۇرغۇنلىغان

 ۋه قىزغىنلىق ئهسلىدىكى تىزال ناھايىتى كىشىلهر قىسىم كۆپ كىيىنال، چۈشهنگهندىن ئۇچرىشىپ

 بۇنداق. تاشلىۋىتىدۇ پۈتۈنلهي ياكى قىلىدۇ، خۇشياقمىغاندهك ياكى قويىدۇ، يوقىتىپ ئىنتىلىشنى

 ئۇالر شۇ، دهل كىشىلهر »سوۋۇيدىغان قىزىپ،پوقتهك ئوتتهك« دهيدىغان دائىم كىشىلهر ئادهملهر

 ئاخىرىدا ئۇالر چىقالمايدۇ، ئېلىپ ئاخىرىغا ئىشالرنى بېرهلمهيدۇ، لىقبهرداش سىنىقىغا ۋاقىتنىڭ

 .كېلهلمهيدۇ يېقىن بايلىققا مهڭگۈ ئېرىشهلمهي، ھېچنىمىگه
 بىلهن ئۆتىشى ۋاقىتنىڭ ئادهملهر داۋامالشتۇرااليدىغان ئىزچىل ئىنتىلىشىنى ئۆزىنىڭ ئهمما

 ئىشقا بىر داۋامالشتۇرىدۇ، قهتئىي ئۇالر. دۇقويماي يوقىتىپ قىزىقىشىنى ۋه قىزغىنلىقى ئهسلىدىكى
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 يهتمىگۈچه مهخسىتىگه ئۆزىنىڭ داۋامالشتۇرۇپ، ئاخىرىغىچه قىزىقىشىنى ئۆزىنىڭ ھامان قىزىققان

 .توختىمايدۇ
 ،تىزال قىزىپ ئاسان ناھايىتى نامراتالرنى ئهگهر. شۇنداق دهل يولىمۇ قوغلىشىش بايلىق

 .داۋامالشتۇرااليدۇ ئىزچىل ئىنتىلىشىنى ۋه قىزىقىشى ۆزىنىڭئ بايالر ئۇنداقتا دىسهك، سوۋۇيدۇ
 ھهممىسىنىڭ بايالرنىڭ ئۆتكهن ھازىرغىچه – قهدىمدىن. پهزىلهت ئېسىل خىل بىر قىزغىنلىق

 زۇچۈهن« بىرى،داڭلىق باينىڭ چوڭ ئون ياپونىيهدىكى ئىچىده، بۇنىڭ. تۇرىدۇ ئۇرغۇپ قىزغىنلىقى

 ئاخىرىغىچه قىزغىنلىقىنى ئۆزىنىڭ دهل زۇچۈهنچىڭ ىسىقۇرغۇچ گوروھىنىڭ »توشۇش راۋان

 .ئادهم داۋامالشتۇرااليدىغان
 كهلگهن، دۇنياغا ئائىلىسىده پومشىچىك بىر ياپونىيهدىكى يىلى – 1922 زۇچۈهنچىڭ

 يامىنى كۈننىڭ ياخشى ھالبۇكى،. كهچۈرگهن تۇرمۇش دۆلهتمهن ناھايىتى باشالپال كىچىكىدىن

 ئوزۇن ئۆتكهن، ئالهمدىن سهۋهبلىك كېسهل ئانىسى ۋاقتىدا ياش ىزسهكك بولۇپ،زۇچۈهنچىڭ

 .ئۆيلهنگهن قايتا دادىسى ئۆتمهستىن
 كۈچلۈك خاراكتېرى. ئۆزگهرتكهن تۈپتىن ھاياتىنى زۇچۈهنچىڭنىڭ كېلىشى ئانىسىنىڭ ئۆگهي

 غان،قارى بىلهن نهزىرى دۈشمهنلىك ئۇنىڭغا تۇرۇپ، قارىشى ئانىسىغا ئۆگهي زۇچۈهنچىڭ بولغان

 .بهرمىگهن تاماق يهيدىغان ئۇنىڭغا خورالپ، ئۇنى قىلىپ ئامالالرنى ئانىسىمۇ ئۆگهي
 ياخشى گهرچه كهتكهن، بولۇپ كهپسىز ناھايىتى كىيىن كىرگهندىن مهكتهپكه زۇچۈهنچىڭ

 بېرىپ ئىمتھان مهكتهپكه داڭلىق ناھىيىدىكى بولغاچقا، ئهقىللىق بولسىمۇ ئۆگهنمىگهن

 زۇچۈهنچىڭ ياشلىق 15 بولمىغاچقا، رازى تۈزۈلمىسىدىن قاتتىق ناھايىتى مهكتهپنىڭ.كىرگهن

 .بولغان قامدىماقچى تۇرمۇشىنى تېپىپ پۇل ئۆزى ئايرىلىپ ئۆيىدىن ھهمده چېكىنگهن، مهكتهپتىن
 شىركىتىگه توشۇش ۋهنيۈهن زۇچۈهنچىڭ قىلىدىغان ھېس كۈچلۈك ئۆزىنى ئاخىرى– باشتىن

 خىزمهتنى بۇ توشۇيدىغان مال قېتىم تۇنجى زۇچۈهنچىڭنىڭ ن،ئىشلىگه بولۇپ ھاممال كىرىپ

 بۇخىزمهتكه زۇچۈهنچىڭنىڭ. قالغان كۆرۈپ ياخشى ھامماللىقنى تىزال ناھايىتى بولغاچقا قىلىشى
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 داۋاملىشىدىغان ئىزچىل خىل بىر ئۇ ئىدى، ئهمهس بىردهملىك ھهرگىزمۇ قىزغىنلىقى بولغان

 .بهلگىلىگهن يۇلىنى ىقھاياتل ئۇنىڭ بۇ بولۇپ، قىزغىنلىق
 ھېچقانداق زۇچۈهنچىڭ تۇرغان ئۇرغۇپ قىزغىنلقى بىراق بولسىمۇ، جاپالىق خىزمهت گهرچه

 بىلىملهرنى ئهتراپىدىكى ئوخشاش شورىغۇچىالرغا دېڭىزدىكى خۇددى ئۇ. قىلمىغان ھېس ھارغىنلىق

 جان خانىنىڭبىركار ئېھتىياجىنىڭ خېرىدارنىڭ ئارقىلىق بۇ يهنه ماڭغان، قىلىپ قوبۇل

 .يهتكهن تونۇپ ئىكهنلىكىنى ئاساس ساقلىشىدىكى
 ئۆيىگه زۇچۈهنچىڭ كىيىن، قىلغاندىن خىزمهت يىل ئىككى شىركىتىده توشۇش ۋهنيۈهن

 قېتىم بىر يهنه زىددىيىتى ئاپىسىنىڭ ئۆگهي بىلهن ئۇنىڭ ئۆتمهستىن، ئوزۇن ھالبۇكى. قايىتقان

 زۇچۈهنچىڭ ئايرىلغان ئائىلىسىدىن. بولغان مهجبۇر ئايرىلىشقا يۇرتىدىن يهنه ئۆتكۈرلىشىپ

 .قامدىغان تۇرمۇشىنى ئارقىلىق بېرىش توشۇپ مال كىشىلهرگه جايالردا ھهرقايسى
 قاتارلىق بېشى ئىش ياغاچچى، ئىشچىسى، پالوبا يهنه زۇچۈهنچىڭ كىيىن، ئۇنىڭدىن

 دائىم ئۇ ھالبۇكى،. ولغانب ياخشى ناھايىتى ئىپادىسى خىزمهتتىكى ھهمده قىلغان، خىزمهتلهرنى

 ھامماللىقتىن ئۇ قىلىپ شۇنداق ئوياليىتتى، قىلىشنى ئىشالرنى تهۋه ئۆزىگه چىقىپ كۆتۈرۈپ باش

 .كهپتۇ قارارىغا تىكلهش بايرىقىنى ئۆزىنىڭ كهسپىده كونا بۇ ئىبارهت
 مول ۋه بهدىنى ساغالم ئۆزىنىڭ زۇچۈهنچىڭ تولغان قىزغىنلىققا ۋۇجۇدى پۈتۈن يىلى،– 1957

 يارىتىشنىڭ ئىگىلىك. چىققان قۇرۇپ ئورنىنى »توشۇش راۋان زۇچۈهن« تايىنىپ تهجىرىبىسىگه

 توكيو ئۈچۈن،ئۇ كېڭهيتىش كهسىپنى ئىدى، ئاز ناھايىتى خېرىدارلىرى زۇچۈهنچىڭنىڭ دهسلىپىده

 ياكى الزىم ھاممال سودىگهرلىرىدىن سېتىش توپ ھهرقايسى قاتناپ، ئارلىقىدا دابهن بىلهن

 .قىلىنغان رهت ئارقىدىن – ئارقا بىراق سورىغان، ئهمهسلىكىنى
 ئۇپهقهت قالمىغان، سوۋۇپ قىزغىنلىقى يارىتىش ئىگىلىك زۇچۈهنچىڭنىڭ بىلهن بۇنىڭلىق

 سودىگهرلهرنى ساتقۇچى توپ بىلهن سهمىمىيلىكى ئۆزىنىڭ چوقۇم تىرىشسىال،

 »ئادهمگه قويغان كۆڭۈل ئالهمده، يوق ئىش قىيىن«. ئىشهنگهن تهسىرلهندۈرهلهيدىغانلىقىغا
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 كهلتۈرگهن، قولغا سودىسىنى تۇنجى ئۆزىنىڭ زۇچۈهنچىڭ ئارقىلىق تىرىشىش كۈنلۈك 45 دىگهندهك،

 توشۇپ ئاپپاراتى تارتىش رهسىم ئۈچۈن خوجايىنى جهمئىيىتىنىڭ سودا چىيهنتىيهن دابهن يهنى

 .بولغان بهرمهكچى
. بولغان قېتىملىقىمۇ ئىككىنچى ئهگىشىپ ابۇنىڭغ ئىكهن، بولغان قېتىملىقى تۇنجى

 ياخشىلىنىش تىجارىتىدىمۇ ئۇنىڭ كۆپىيىپ، مىقدارى سودا قىلغان قوبۇل زۇچۈهنچىڭ

 ئىش خالىمىغان قىلىشنى باشقىالر قهدىرلىگهن، پۇرسىتىنى سودا قېتىملىق ھهر زۇچۈهنچىڭ.كۆرۈلگهن

 .قىلغان قوبۇل ئۇ بولسىمۇ
 زۇچهنچىڭنىڭ سودىگىرى ماشىنىسازلىق ئاتالغان دهپ »نلىرىقازا ئوق گۇاڭياڭ«قېتىم، بىر

 ناھايىتى قازانالر ئوق خىلدىكى بۇ. بولغان توشۇتماقچى توكيوغا قازانالرنى ئوق ئارقىلىق ئورنى

 توشۇشنى بۇنى سودىگهرلىرى تۇشۇش باشقا ئاشاتتى، كلوگرامدىن 50 ھهربىرى ئېغىربولۇپ،

 نىشانغا بىخهتهرھالدا ھهم ۋاقتىدا قىلىپ، قوبۇل بۇالرنى زۇچهنچىڭال پهقهت بولۇپ، خالىمىغان

 روھىدىن قورقمايدىغان جاپادىن ئۇنىڭ خوجايىنى نىڭ »قازانلىرى ئوق گۇاڭياڭ«. يهتكۈزگهن

 .بېكىتكهن قىلىپ سودىگىرى توشۇش مهخسۇس ئۆزىنىڭ ئۇنى مهيداندا نهق تهسىرلىنىپ،
 بارغانسىرى سودىسى ئۇنىڭ ارقىسىدا،ئ قىلىشى تىجارهت قويۇپ كۆڭۈل زۇچۈهنچىڭنىڭ

 ۋاقىت قىسقا ھهمده قۇرۇلۇپتۇ، رهسمىي شىركىتى توشۇش زۇچۈهن يىلى،– 1960. يۈكسىلىپتۇ

 يىللىق قىپتۇ، مونوپول كهسپىنى توشۇش ياپونىيهنىڭ قىلىپ تهرهققىي تىز ناھايىتى ئىچىدىال

 ئورۇنغا بىرىنچى بۇيىچه اپونىيهي يىتىپ، يىنىغا ياپونىيه مىليارد مىڭ ئۈچ سوممىسى تىجارهت

 .ئۆتۈپتۇ
 يۈك يىللىق بولۇپ، ئىگه ماشىنىغا كۆپرهك مىڭدىن 20 ياپونىيهده شىركهت بۇ كۈنده، بۈگۈنكى

 مىليارد مىڭ سهككىز سوممىسىمۇ تىجارهت يىللىق يېتىدۇ، قېتىمغا مىليارد 12 مىقدارى توشۇش

 قىلىپ، تهسىس ئورگانالرنى تارماق جايلىرىدا ىھهرقايس دۇنيانىڭ ھهمده يهتكهن، يىنىغا ياپونىيه

 .ئايالنغان كۈچكه زور بازىرىدىكى توشۇش دۇنيا
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 زۇچۈهنچىڭ قهتئىينهزهر، ئۆزگىرىشىدىن قانداق دهۋرنىڭ ئۆتۈشىدىن، قانداق ۋاقىتنىڭ مهيلى

 قىلغان، تهشهشببۇس نى »قايتىش ئورنىغا ئهسلىدىكى« ساقالپ، قىزغىنلىقىنى ئۆزىنىڭ ئىزچىل

 روھىنى چىداش مۇشهققهتكه – جاپا ۋه قىزغىنلىقى دهسلىپىدىكى يارىتىشنىڭ ئىگىلىك ھهمده

 ھامماللىقتىن يېڭىپ، ئاجىزلىقىنى ئۆزىنىڭ ئۇ سهۋهبتىن، مۇشۇ دهل. كهلگهن داۋامالشتۇرۇپ

 قېتىم كۆپ ئۇ بولغاچقا، مۇشۇنداق دهل قىلغان؛ ياخشى ناھايىتى كهسىپنى بۇ ئىبارهت

 ئهسلىدىكى قويماي، بوشاشتۇرۇپ قىزغىنلىقىنى ئۆزىنىڭ كىيىنمۇ يولۇققاندىن مهغلۇبىيهتكه

 ھهتتا ياپونىيهگه، ھاممالدىن ئادهتتىكى بىر ئۇ بولغاچقا، مۇشۇنداق دهل ساقلىغان؛ ئىنتىلىشنى

 .ئايلىنالىغان بايغا داڭلىق دۇنياغا پۈتۈن
 ئىشنى ھهرقانداق كهتسه، سوۋۇپ ئاسانال قىزىپ تىز زۇچۈهنچىڭ ئهگهر باقايلى، ئويالپ

 بايلىق ئۆزىنىڭ قىالالمتى؟ ياخشى كهسپىنى ئۆز يهنه ئۇ داۋامالشتۇرالمىسا، ئاخىرىغىچه قىلىشتا

 ئاشۇراالمتى؟ ئهمهلگه چۈشىنى
 قىزغىنلىقىنى سوۋۇيدىغان، ئاسان قىزىپ، تىز قىلىشتا ئىش» .ياق« ئهلۋهتته جاۋابى

 بايلىق ئادهم خالىمايدىغان كۆرسىتىشنى تىرىشچانلىق كمهزگىللى ئوزۇن داۋامالشتۇرالمايدىغان،

 .قازىنالمايدۇ غهلبه مهڭگۈ يولىدا
 ئىزچىل چوقۇم ئۆزىمىزده دوستالر، ئويالۋاتقان بولۇشنى باي ئۈچۈن، شۇنىڭ

 ۋه قىزغىنلىق پهقهت كېرهك، يىتىلدۈرۈشىمىز روھى داۋامالشتۇرۇش ۋه كۈچ داۋامالشتۇرااليدىغان

 ئوزۇنغا يولىدا بولۇش باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ساقلىيالىساقال، مهزگىل زۇنئۇ سهۋرچانلىقنى

 .بارااليمىز
 !بولىسىز كۈلگهن ياخشى ئهڭ كۈلهلىسىڭىزال، ئاخىرىغىچه پهقهت: بولسۇن ئېسىڭىزده

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 قىلدۇرالىشىمىز جارى تولۇق رولىنى بولمىغاندا،ئۆزىمىزنىڭ قىزغىنلىق داۋاملىشىدىغان ئوزۇن

 سۇبيېكتىپ ئۆزىمىزنىڭ كىرىشىشىمىز، بىلهن ئاكتىپلىق خىزمهتكه ئهمهس، مۇمكىن
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 ئوزۇن تهپهككۇرىمىزنى جانلىق ئهمهس، مۇمكىن تېخىمۇ قىلدۇرالىشىمىز جارى پائالىيهتچانلىقىمىزنى

. ئهمهس مۇمكىن ھهرگىز ساقلىيالىشىمىز شىجائىتىمىزنى ئېرىشىشتىكى بايلىققا ۋه داۋامالشتۇرالىشىمىز

 دهل بايالر. مۇھتاج ئىنتىلىشكه،قىزغىنلىققا داۋاملىشىدىغان مهزگىل ئۇزۇن يارىتىش بايلىق

 بولغاچقا، ئىگه روھىغا چىدامچانلىق داۋاملىشىدىغان ئىزچىل ئۇالر ئىگه، ئاالھىدىلىككه مۇشۇنداق

 .ئۆتهلهيدۇ سىنىقىدىن قىيىنچىلىقنىڭ ۋه ۋاقىت
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 ئوياليدۇ، يوقىتىشنى رىقابهتچىنى قىلىپ داققان نامراتالر
 ئارتۇقچىلىقىدىن رىقابهتچىنىڭ قىلىپ قانداق بايالر

 ئوياليدۇ پايدىلىنىشنى

 قىلىسىز؟ مۇئامىله رىقابهتچىسىگه ئۆزىڭىزنىڭ بىلهن پوزىتسىيه قانداق سىز
 ياكى زيوقىتىۋىتهمسى ئۇنى ئويالپ ئامالالرنى ھهر بىلهن ئۆچمهنلىك بىلهپ، چىشىڭىزنى

 ئۆگىنهمسىز؟ ئارتۇقچىلىقىنى بولمىغان سىزده ئۇنىڭ بىلهن كهمتهرلىك ۋه سهمىمىيلىك
 قىلىپ ئومۇمهن. ئوخشىمايدۇ ئېنىقال پوزىتسىيىسى تۇتقان بۇنىڭغا بايالرنىڭ نامراتالربىلهن

 قىلغان اتئېھتىي ۋه سوغۇق دۈشمهنلىك، خىل بىر قارىتا رىقابهتچىسىگه ئۆزىنىڭ نامراتالر ئېيىتقاندا،

 بولۇشىنى كۈچلۈك ياخشى،ئۆزلىرىدىن ئۆزلىرىدىن رىقابهتچىسىنىڭ ئۇالر. قىلىدۇ مۇئامىله رهۋىشته

 تېپىپ پۇرسهت بايقىسىال تهرهپلىرىنى يهتمهيدىغان رىقابهتچىسىگه ئۆزىنىڭ پهقهت كۆرهلمهيدۇ،

 رىقابهتچىسىگه يهدهپوزىتسى دىگهن »تىرىلهي ئۆل،مهن سهن« ئوياليدۇ، يوقىتىشنى رىقابهتچىسىنى

 قۇچاقلىشىپ بىلهن ئۇالر كۈلۈمسىرىشى، ئىللىق رىقابهتچىسىگه ئۆزىنىڭ نامراتالرنىڭ. يۈزلىنىدۇ

 .ئهمهس مۇمكىن ھهرگىز كۆرۈشىشى
 توسۇپ يولىنى ئۆزىنىڭ يوقىتىۋهتكهنده رىقابهتچىسىنى ئۇالر. ئوخشىمايدۇ قهتئىي بايالر

 مهغلۇب تهرهپنىڭ ئىككىال ھهر يهنه قالماستىن، لمهيالئهكىله پايدا ئۆزىگه قويىدىغانلىقىنى،

 مهغلۇب تهرهپنىڭ ئىككى ھهر. بىلىدۇ چىقىدىغانلىقىنى كېلىپ ئهھۋالنىڭ ئېچىنىشلىق بولۇشىدهك

 ئۇالرنىڭ بىلهن ئۆتۈش،كهمتهرلىك ئىناق ياخشى، بىلهن رىقابهتچىسى كۆره، بولغىنىدىن

 شۇنداق پهقهت ئهۋزهل، ئۆگهنگهن ساۋاقلىرىنى مهغلۇبىيهت ۋه تهجىرىبىلىرى مۇۋهپپهقىيهت

 .ئېرىشهلهيمىز تهرهققىياتقا مهزگىللىك ئوزۇن ئۆزىمىز قىلغاندىال،
 جهزمهن تهرهپ چىققان ئۇتۇپ ئاخىرىدا ئهڭ تارىختىكى بولغان ھازىرغىچه– قهدىمدىن
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 رىقابهتچىسى نىڭئۇ بىلهن شىركىتى ھارلىي يهرده بۇ بىز. تهرهپ ماھىر ئۆگىنىشكه رىقابهتچىسىدىن

 .باقايلى كۆرۈپ ئهندىزىسىنى رىقابهت ئوتتۇرىسىدىكى شىركىتى خوندا
 خوندا ياپونىيه يىلى، – 1982. ماركىالر داڭلىق دۇنياغا ئىككىسى خوندا بىلهن ھارلىي

 گه 40%نىسبىتى ئىگهللهش بازار بازىرىدىكى موتوسىكىلىت تىپتىكى ئېغىر ئامېرىكا شىركىتىنىڭ

 موتوسىكىلىت ۋاقىتتا، ئهينى. ئىدى رىقابهتچىسى كۈچلۈك ئهڭ شىركىتىنىڭ ھارلىي پ،بولۇ يهتكهن

 باھاسى سىپتا، ياسىلىشى موتوسىكىلىتلىرىنىڭ خوندا ياپونىيهنىڭ  نهزىرىده ھهۋهسكارلىرىنىڭ

 .ئىدى ئهمهس ناچار موتوسىىلىتىدىن ھارلىي سۈپىتىمۇ يهنه قالماستىن، بولۇپال ئهرزان
 ئۇچرىشىش رهھبهرلهر دهرىجىلىك يۇقىرى دائىم شىركىتى ھارلىي ئۇچرىغان تكهرىقابه خىل بۇ

 بىلىش،ئۇنىڭ ئهھۋالىنى تهپسىلىي رىقابهتچىسىنىڭ بۇ ئىبارهت خوندادىن. ئاچاتتى يىغىنى

 شىركىتىنىڭ خوندا باشقۇرغۇچىنى ئاساسلىق بىر شىركىتى ھارلىي ئۈچۈن، ئۆگىنىش ئارتۇقچىلىقىنى

 زاۋۇتتا بۇ ئۇ قالدۇرغىنى، ھهيران باشقۇرغۇچىنى بۇ. ئهۋهتىدۇ زىيارهتكه ۇتىغازاۋ ئامېرىكىدىكى

 خاتىرىلىنىدىغانلىقىنى قهغهزگه ئىشالرنىڭ كۆرهلمهيدۇ،بارلىق ئادهمنىمۇ ماشىنا كومپيۇتېرنىمۇ،

 .بايقايدۇ
 خوندا: بايقىغان پهرىقنى چوڭ مۇنداق خادىم مهسئۇل بۇ ئارقىلىق تهكشۈرۈش تهپسىلىي

 ئهمما ئىدى، 5% ئارانال نىسبىتى بولۇش الياقهتسىز لېنىيىسىده ئىشلهپچىقىرىش وسىكىلىتلىرىنىڭموت

 بولۇش الياقهتسىز لېنىيىسىده ئىشلهپچىقىرىش موتوسىكىلىتلىرىنىڭ شىركىتىنىڭ ھارلىي

 زاپچاسلىرى موتوسىكىلىتنىڭ سهۋهبى ئاساسلىق بولۇشنىڭ الياقهتسىز ئىدى،50% - 60% نىسبىتى

 .ئىدى كهتكهنلىكىده داتلىشىپ ساقلىنىپ ئوزۇن باردائام
 جهريانىدىكى رىقابهت ئۆزىنىڭ ئاخىرى شىركىتى ھارلىي ئارقىلىق، تهكشۈرۈش بۆلهك بىر

 ئۇنى ئاندىن ئىشلهپچىقىراتتى، زاپچاسالرنى تۈركۈمدىكى زر شىركىتى ھارلىي. بايقاپتۇ ئاجىزلىقىنى

 ئىشلهپ كۈنده زاپچاسالرنى كېرهكلىك كۈندىلىك شىركىتى خوندا ئهمما. قوياتتى ساقالپ ئامباردا

 ئۇسۇلى ئىشلىتىش »ۋاقتىدا« خىل بۇ ئىشلىتهتتى، ۋاقىتتىال شۇ چىقارغانلىرىنى ئىشلهپ چىقىراتتى،
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 قالماستىن، تىجهپال تهننهرخىنى ساقالش ھهم ئىدى، ئېرىشتۈرگهن نهپكه كۆپ شىركىتىنى خوندا

 شىركىتى ھارلىي. بوالتتى ئالغىلى ئالدىنى كېتىشىنىڭ داتلىشىپ پساقلىنى ئوزۇن زاپچاسنىڭ يهنه

 تېخنىكا ئىلغار ناھايىتى قىلىپ، كونترول لېنىيىسىنى ئىشلهپچىقىرىش پۈتكۈل كومپيۇتېرئارقىلىق

 .ئىشلهپچىقىراتتى ئهخلهتلهرنى تۈركۈم بىر بىراق كۆرۈنسىمۇ، ئىشلهپچىقىرىۋاتقاندهك ئارقىلىق
 باشقۇرۇش ئامبار شىركىتىنىڭ خوندا شىركىتى ھارلىي كىيىن، تاپقاندىن نېگىزنى مهسىلىنىڭ

 سانلىق ئارقىلىق ئىشلهش قولدا ئهمهس كومپىيوتىردا خىزمهتچىلهر كىرگۈزۈپ، سىستېمىسىنى

 يهنه شىركىتى ھارلىي باشقا، ئۇنىڭدىن. قىپتۇ ئاساسى سۈپهتنىڭ قىلىشنى سىتاتسىتكا مهلۇماتالرنى

 بىرلهشتۈرۈپ، بىلهن ئاالھىدىلىكى پىسخىك ئامېرىكىلىقالرنىڭ تارتىپ، يىلتىز تۇپرىقىغا ئامېرىكا

 ئادهم بولغان ئىلمىي چىقىرىپتۇ،يهنه ئىشلهپ موتوسىكىلىتالرنى كېلىدىغان ماس ئامېرىكىلىقالرغا

 .قۇتۇلدۇرۇپتۇ ئهھۋالدىن قىيىن ئۆزىنى قوللىنىپ ئۇسۇلىنى باشقۇرۇش
 46% نىسبىتى ئىگهللهش بازىرىنى ئامېرىكا سىكىلىتلىرىنىڭموتو ھارلىي كىيىن، يىلدىن بهش

 .يىتىپتۇ دوللىرىغا ئامېرىكا مىڭ 700 مىليون 17 سوممىسى سېتىش يىتىپ، گه
 رىقابهتته بولغان بىلهن خوندا شىركىتىنىڭ ھارلىي بىلهلهيمىزكى، مىسالدىن يۇقىرىدىكى

 ئۇ ئاساسلىقى سهۋهب، لىشىدىكىيىتهكلىيه بازىرىنى موتوسىكىلىت ئامېرىكا چىقىپ ئۇتۇپ

 موتوسىكىلىتلىرىنىڭ خوندا شىركىتى ھارلىي بولغان، ماھىر ئۆگىنىشكه رىقابهتچىسىدىن

 بىرلهشتۈرۈش بىلهن ئارتۇقچىلىقى مهھسۇالتلىرىنىڭ ئۆز يهكۈنلهپ، تهجىرىبىلىرىنى مۇۋهپپهقىيهت

 موتوسىكىلىت خاراكتېرلىك دۇنياۋى قۇتۇلۇپ، ئۆتكهلدىن قىيىن سېتىشتىكى ئاخىرى ئارقىلىق،

 .ئايالنغان ماركىسىغا
 خوندا بىلهن سوغۇققانلىق چاغدا، تۇرۇۋاتقان ئهھۋالدا قىيىن شىركىتى ئهگهرھارلىي

 مۇۋهپپهقىيهت شىركىتىنىڭ خوندا ۋاقتىدا ۋه قىلماي تهھلىل ئارتۇقچىلىقىنى شىركىتىنىڭ

 ۋه رىقابهت غهرهزلىك وقىتىشنى،ياماني شىركىتىنى خوندا ئهكسىچه يهكۈنلىمهي، تهجىرىبىلىرىنى

 ھارلىي ئۇنداقتا بولسا، ئويلىغان ئۇچرىتىشنى زىيانغا شىركىتىنى خوندا ئارقىلىق ۋاستىلهر قانۇنسىز
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 .بوالتتى بولغان گۇمران پۈتۈنلهي ھهتتا قالغان، ئۈزۈلۈپ يولى ئىلگىرىلهش شىركىتىنىڭ
 يولىدا قوغلىشىش بايلىق ئوخشاش، رىقابهتكه دىكىـىـسـئوتتۇرى شىركهت بىلهن شىركهت

 گهـدىـائىـق ۇـب ۇـمـهتـابـقـرى كىـدىـسىـۇرىـوتـئ ئادهم بىلهن ئادهم

 شىر ئۆزگىنى چاغلىساڭ، ئهر ئۆزۈڭنى«:تهمسىللهرده – ماقال. رهكـېــك ىـۇشـۇنـسـويـب

 ئۆزىگه ىڭئادهمن ھهربىر ھهمده بولىدۇ، چهكلىك ئىقتىدارى ئادهمنىڭ ھهربىر. دىيىلگهن »چاغال

 تهجىرىبىلىرىنى مۇۋهپپهقىيهت رىقابهتچىنىڭ بىلهن ئاكتىپلىق پهقهت بولىدۇ، ئاالھىدىلىكى خاس

 بارغىلى يىراققا تېخىمۇ يولىدا بايلىق ئاندىن يهكۈنلىگهندىال، ساۋاقلىرىنى مهغلۇبىيهت ئۆگىنىپ،

 .بولىدۇ
 جىياچېڭ لى باي مۇھاجىر جۇڭگولۇق. قىلغان ھېس چوڭقۇر نۇقتىنى بۇ بايالر نۇرغۇنلىغان

 ئۆگىنىشكه رىقابهتچىدىن كىشىلهرنى ۋاقىتتا، يهكۈنلىگهن تهجىرىبىلىرىنى مۇۋهپپهقىيهت ئۆزىنىڭ

 قويماسلىققا ئۈزۈپ يولىنى چىقىش ئۇالرنىڭ ئويلىماسلىققا، يوقىتىشنىال ئۇالرنى بولۇشقا، ماھىر

 ئامالالر ھهرخىل خۇشۆشىمۇ باي چىبىرىن دهۋرىدىكى سۇاللىسى چىڭ باشقا، ئۇنىڭدىن. چاقىرغان

 ئۆگىنىشكه ھامان رىقابهتچىنىڭ تۇرۇپ، قارىشى ئۇسۇلغا ۋه ئىدىيه يوقىتىشتهك رىقابهتچىنى بىلهن

 .ئىشهنگهن بارلىقىغا تهرهپلىرى تېگىشلىك
 پىرىنسىپى»قىلماسلىق تۆت« خۇالسىالنمىلىرىدىمۇ پاراسهت – ئهقىل قهدىمكىلهرنىڭ

 ھېكمهت دىگهن »بىلىدۇ، بېرىشنى يول ئهزىمهت« دهل بىرى ئىچىدىكى نىڭبۇ گهۋدىلهندۈرۈلگهن،

 بولمايدۇ، ئۇرۇنۇشقا يوقىتىشقا ئۇنى قىستاشقا، ھهرگىزمۇ يۈزلهنگهنده رىقابهتچىگه ،مهنىسى بولۇپ

 ده، – ئالىدۇ »جان جانغا قان، قانغا« رىقابهتچىمۇ ھامان، ئۇرۇنغان يوقىتىشقا رىقابهتچىنى

 .تارتىدۇ زىيان تهرهپ ئىككى ھهر ئاقىۋهتته
 بىزدىن يۈزلىنىشمۇ قانداق رىقابهتچىسىگه ئۆز رىقابهتته بولىدۇكى، كۆرۈۋالغىلى بۇنىڭدىن

 ئوخشىمايدىغان قىلغاندىكى مۇئامىله رىقابهتچىگه ھهمده ئىلىم، قىلىدىغان تهلهپ ئۆگىنىشنى

 .لگىلهيدۇبه بولۇشىڭىزنى باي ياكى بولۇشىڭىز نامرات سىزنىڭ مۇئامىلىڭىز
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 بايالرنىڭ دوستۇم، بولغان بولماقچى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن، شۇنىڭ

 سىزنىڭ رىقابهتتىكى كهسكىن! ئۆگىنىۋېلىڭ سىزمۇ خاراكتېرىنى ماھىر ئۆگىنىشكه رىقابهتچىسىدىن

 ىئهۋزهللىك ۋه ئارتۇقچىلىق ئۇنىڭ چۈنكى ئوبيېكىت، تىگىشلىك ئۆگىنىشكه سىز دهل رىقابهتچىڭىز

 بىلهن كهمتهرلىك پهقهت. جاي تىگىشلىك تولۇقالشقا چوقۇم سىز جاي، بولغان كهم سىزده دهل

 بايلىق چوقۇم سىز بىرلهشتۈرگهندىال، بىلهن ئهۋزهللىكى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆگىنىپ، رىقابهتچىدىن

 .چىقااليسىز ئۇتۇپ رىقابىتىده

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 بولۇپ، كهڭ كۆكسى – كۆڭلى ئۇنىڭ كېلىدۇ، ئۆتكۈر ۋه ىللىقئهق ناھايىتى باي ھهقىقىي بىر

 رىقابهتچىسىنى قىلىپ قانداق ھهمده يۈزلهنمهيدۇ، رىقابهتچىسىگه نهزهرده دۈشمهنلىك ھهرگىزمۇ

 قىلىپ قانداق زېھنىنى ۋه ۋاقىت كۆپ تېخىمۇ ئۇالر ئهكسىچه ئويلىمايدۇ، يوقىتىشنىمۇ

 ھهقسىز ئۆزىنىڭ پاراسىتىنى – ئهقىل رىقابهتچىسنىڭ ئۇالر. قارىتىدۇ ئۆگىنىشكه رىقابهتچىسىدىن

  .ئاالاليدۇ ئېبىرهت ساۋاقلىرىدىن مهغلۇبىيهت ئۇالرنىڭ ئايالندۇرۇپ، دهرسلىكىگه
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 بايالر زىغىراليدۇ، پايدىسىنى ئۆزىنىڭ نامراتالر
 يارىتىدۇ ئۈنۈم قوش بولۇپ ماھىر ھهمكارلىشىشقا

 :باقايلى كۆرۈپ ھېكايىنى ئېبىرهتلىك بىر مۇنداق اۋۋالئ بىز بۇرۇن، كۆرۈشتىن ماقالىنى بۇ
 ئادهمگه كۆڭۈل ئاق بىر كىشى ئىككى كهتكهن ئېچىرقاپ ناھايىتى ئىلگىرى، زامانالر ئوزۇن   

 كىچىك  بىرسىگه ،يهنه قازان تۆمۈر دانه بىر بىرسىگه ئۇالرنىڭ ئادهم كۆڭۈل ئاق. قاپتۇ يولۇقۇپ

 بىرىدىن – بىر كىيىن ئالغاندىن نهرسىلىرىنى ئۆزىنىڭ كهيلهنئىك بۇ. بېرىپتۇ ئۇن خالتا بىر

 .ئايرىلىپتۇ
 مېڭىپتۇ، بېرىپ بهرداشلىق ئازابىغا ئاچلىق كۆتۈرۈپ قازاننى ئېغىر ئادهم ئالغان قازاننى   

 يهيدىغان سېتىپ قازاننى بارغاندا يهرگه ئۇ مېڭىپ، قاراپ بازارغا قهدهمدىن بىر – قهدهم ئۇبىر

 ئاڭلىغاندا ئاۋازىنى ساتارمهنلهرنىڭ– ئاالرمهن بېرىپ بازارغا ئۇ بىراق. ئويالپتۇ نىئېلىش نهرسه

 ئالهمدىن بۇ قىلىپ ھهمرا ئۆزىگه چهكسىزپۇشايماننى ده، – ئايرىلىپتۇ ماغدۇرىدىنمۇ ئاخىرقى

 .ئايرىلىپتۇ
 بولكا ككىچى ئارالشتۇرۇپ سۇغا ئۇننى تىرىپ، ئوتۇن قۇرۇق ئادهم بىر يهنه ئالغان ئۇننى   

 بولكىنىڭ بىلهن ئاچكۆزلۈك كهتكهچكه، ئېچىرقاپ ناھايىتى ئادهم بۇ بىراق. يهپتۇ پىشۇرۇپ قىلىپ

 .ئۆلۈپتۇ يېنىدا خالتىسىنىڭ ئۇن قۇرۇق ئۇمۇ ئۆتمهستىن، ئوزۇن. تۈگىتىپتۇ يهپ تېتىماستىن تهمىنىمۇ
 ياردىمىگه منىڭئاده كۆڭۈل ئاق كىشى ئىككى كهتكهن ئېچىرقاپ يهنه كىيىن، ئۇنىڭدىن   

 ئوخشىمايدىغان ئىككهيلهنگه ئالدىنقى. بوپتۇ ئىگه قازانغا تۆمۈر ۋه ئۇن خالتا بىركىچىك ئېرىشىپ،

 بۇ بىرلىكته ئهكسىچه كهتمهپتۇ، ئايرىلىپ ھهرگىزمۇ كىشىلهر ئالغان نهرسىلهرنى بۇ يىرى،

 .مهسلىھهتلىشىپتۇ پايدىلىنىشنى قانداق نهرسىلهردىن
 بازارغا توقالپتۇ،ئاندىن قورسىقىنى بىلهن ئۇن ئازراق ئىككهيلهن كىيىن، ىنمهسلىھهتلهشكهند  

 ئوت ئادهم بىر يهنه ئالغان قازان بوپتۇ، مهسئۇل ياساشقا پىچىنه ئۇندىن ئادهم ئالغان ئۇن كېلىپ
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 پۇلىغا تاپقان سېتىپ پىچىنه ئۇالر. بوپتۇ مهسئۇل سېتىشقا  پىشۇرۇپ پىچىنىنى بولغان تهييار يېقىپ،

.  باشالپتۇ تىجارىتىنى پىچىنه ئۆزلىرىنىڭ ئىككهيلهن تهرىقىده، مۇشۇ. ياساپتۇ پىچىنه ئېلىپ ئۇن يهنه

 خاتىرجهم ناھايىتى تۇرمۇشىنى ئېچىپ، دۇكىنى پىچىنه بازاردا ئۇالر كىيىن يىلدىن نهچچه

 .ئۆتكۈزۈپتۇ
 پاراسىتى – ئهقىل ىڭئادهمن بىر كۆرۈۋاالاليمىزكى، ھېكايىدىن ھېكىمهتلىك بۇ يۇقىرىدىكى   

 نهتىجه ئاندىن بولغاندىال ھهمكارلىق ئوتتۇرىسىدا ئادهملهر بولىدۇ، چهكلىك ناھايىتى ئىقتىدارى ۋه

 .بولىدۇ قازانغىلى
 ئۇالر ئهخمهق، ئېنىقال ئادهملهر كهتكهن ئايرىلىپ ئېلىپال ئۇننى بىلهن قازان ھېكايىدىكى   

 قازانغىلى مۇۋهپپهقىيهت بولغاندىال ھهمكارلىق ۆلۈپب كۆڭۈل مهنپهئهتكه ئالدىدىكى كۆز پهقهت

 بۇنداق تۇرمۇشتا، رېئال. ماڭغان يولىغا ئۆلۈم نهتىجىده قالغان، ئۇنتۇپ قائىدىنى بولىدىغانلىقىدهك

 ھېسابالپ، زىغىرالپ مهنپهئهتىنى ئۆز ئۇالرھهمىشه ئۇچرايدۇ، كۆپ ناھايىتى ئادهملهر ئهخمهق

 خىل بۇ. قالىدۇ پېتىپ رىقابهتكه غهرهزلىك يامان قىلىدۇ، تارتىش – تاالش ئۈچۈن مهنپهئهت ئازراق

 .قۇتۇاللمايدۇ نامراتلىقتىن ئۆلگىچه ھهتتا كۆرمهيدۇ، كۈن ياخشى ئادهملهر
 چېڭى ئاتنىڭ يالغۇز« ئۇالر ئهقىللىق، ناھايىتى ئىككهيلهن كىيىنكى ھېكايىدىكى   

 بهختلىك ئىككىلىسى ھهر ئاخىرىدا تالالپ ھهمكارلىقنى شۇڭا بىلىدۇ، لىقىنى »چىقمايدىغان

 .كهچۈرگهن تۇرمۇش
 يهنه ئهمهس، يىتهرلىك تايىنىش كۈچكه شهخسىي قازىنىشتا مۇۋهپپهقىيهت ئۈچۈن، شۇنىڭ   

 پايدىلىنىشنى كۈچىدىن باشقىالرنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ، بىلهن ئۇالر ھهمكارلىشىش، بىلهن باشقىالر

 ئادهم بوالاليدىغان باي قازىنىپ مۇۋهپپهقىيهت ئاخىرىدا ئهڭ ،رىقابىتىدىمۇ بايلىق. كېرهك بىلىش

 .ئادهم بىلىدىغان ھهمكارلىشىشنى بىلهن باشقىالر جهزمهن
 بۇالرنىڭ شۇاڭخۇي جىن مۇدىرى باش شىركىتىنىڭ چهكلىك ئوقهتچىلىك خۇيدا شىنجىن    

 .ۋهكىلى تىپىك
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 ئائىله. كهلگهن دۇنياغا ىلىدهئائ نامرات بىر فۇجىيهندىكى يىلى – 1957شۇاڭخۇي جىن   

 توقايلىق – ئهگرى تۇرمۇشىنى چېكىنىپ ئوقۇشتىن دهۋرىده بالىلىق ئۇ بولغاچقا، ناچار شارائىتى

 .ئۆتكۈزگهن ئىچىده
 جاھاندارچىلىق ئۆزىنىڭ كېلىپ شىنجىنغا شۇاڭخۇي جىن ياشلىق 22 يىلى،– 1979   

 1985 ئارقىلىق، تۇرمۇشى سهرگهردانلىق ۋه ئىشلهمچىلىك يىللىق ئالته. باشلىغان تۇرمۇشىنى

 تاالنتىنى ئۇنىڭ خوجايىن بىر. بهرگهن يۈز بۇرۇلۇش مۇھىم تۇرمۇشىدا شۇاڭخۇينىڭ جىن يىلى–

 ياخشى ئىپادىسى خىزمهتتىكى. تهيىنلىگهن قىلىپ بېشى ئىش ئورنىغا قۇرۇلۇش ئۇنى بايقاپ،

 شۇاڭخۇي جىن. ئېرىشكهن قىلىشىغا پئېتىرا ئىشداشالرنىڭ ۋه خوجايىن شۇاڭخۇي جىن بولغاچقا،

 ئېلىش كۆتۈره تۈرنى نهچچه بىر.تىكلىگهن ئوبرازىنى ئۆزىنىڭ ساھهسىده قۇرۇلۇش قهدهم – قهدهممۇ

 .سالغان ئاساسىنى قهدهمدىكىمهبلهغ دهسلهپكى ئۆزىنىڭ  شۇاڭخۇي جىن ئارقىلىق،
 سالغان،جىن مهبلهغ ىپكېل شىنجىنغا سودىگهرلىرى چهتئهل مىقداردىكى زور يىلى،– 1990   

 قۇرۇلۇش خهلقئارالىق بولغان زور ناھايىتى كۈچى ئهمهلىي تايىنىپ سهمىمىيلىكىگه ئۆزىنىڭ شۇاڭخۇي

 پۇرسىتىگه ھهمكارلىشىش بىلهن ۋۇنىڭمىڭ سودىگهر تهيۋهنلىك قىلىپ، مهغلۇب شىركىتىنى

. ئېرىشكهن ىگهئىشهنچىس ۋۇنىڭمىڭنىڭ شۇاڭخۇي جىن جهريانىدا، ھهمكارلىشىش. ئېرىشكهن

 شۇاڭخۇيغا جىن تۈرلىرىنى قۇرۇلۇش بارلىق ئۆزىنىڭ ۋۇنىڭمىڭ جهريانىدا، يىل ئون كىيىنكى

 .تونۇشتۇرغان شۇاڭخۇيغا جىن تۈرلىرىنى قۇرۇلۇش دوستلىرىنىڭ نۇرغۇنلىغان ھهمده قىلدۇرغان،
 ليوندىنمى 10 يىلى – 1995 شۇاڭخۇي جىن ئارقىلىق، ھهمكارلىشىش زىچ بىلهن ۋۇنىڭمىڭ   

 قۇرۇپ شىركىتىنى ئوقهتچىلىك خۇيدا شىنجىن ھهمده بولغان، ئىگه مۈلۈككه – مال ئاشىدىغان

 .شۇغۇلالنغان بىلهن تىجارىتى مېتال خىل بهش ۋه قاچىالش – ئوراپ رهڭلىك چىقىپ،قۇرۇلۇش،
 يۇقىرى زىچلىقى ئهمگهك شۇاڭخۇي جىن بىراق بولسىمۇ، يۈكسىلىۋاتقان كۈنسىرى ئىشلىرى   

 كهسىپلهرنىڭ بۇنداق قارىشىچه، ئۇنىڭ. قانائهتلهنمىگهن قىلىشدىن تهرهققىي كهسىپلهرده

 كىرىشنى كهسىپلهرگه تېخنىكىلىق يۇقىرى ئۇ قىلىپ شۇنداق. ئىدى ئاز پايدىسى كۆپ، دهسمىسى
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 شۇاڭخۇي جىن يىلى،– 1999. ئىزدىگهن تۈرنى كېلىدىغان ماس بۇنىڭغا قىلىپ، قارار

 ئىچىدىكى دۆلهت يىغىنىدا ھهمكارلىق كهسىپلهر تېخنىىلىق يۇقىرى نۆۋهتلىك تۇنجى شىنجىندىكى

 تهتقىق جىمىڭنىڭ لى شۇاڭخۇي جىن.تونۇشقان بىلهن جىمىڭ لى مۇتهخهسسىس تىببىي داڭلىق

 دۇنيادا سهۋىيىسىنىڭ تېخنىكا بولۇپ، ئهسۋابلىرى تهكشۈرۈش مېدىتسىنا كېلىنكىلىق قىلىۋاتقىنىنىڭ

 ئىكهنلىكىنى ئىگه ھوقۇقىغا پاتنېت مۈلۈك – بىلىم مۇستهقىل ۋه تۇرىدىغانلىقىنى اقاتارد ئالدىنقى

 بىلهن جىمىڭ لى ھهمده بايقاپتۇ، پۇرسىتىنى سودا ۋه بازار كهڭرى بۇنىڭدىكى كىيىن، بىلگهندىن

 .ئويالپتۇ تىكلهشنى ئىگىلىك ھهمكارلىشىپ
 شۇاڭخۇي جىن ئارقىلىق قىلىش ىقتهييارل ۋه تۈزۈش ئىستىراتىگىيه سۆھبهت، يىللىق بىر   

 شىركىتىنى چهكلىك تهرهققىيات تېخنىكا – پهن يۇقىرى خۇيدا شىنجىن ئاخىرى جىمىڭ لى بىلهن

 تهكشۈرۈش بايقاپ بالدۇر بولمىغان تهسىرى ئهكىس ھېچقانداق مهخسۇس چىقىپ، قۇرۇپ

 جىمىڭ مهبلهغ،لى خۇيشۇاڭ جىن شۇغۇللىنىپتۇ، بىلهن ئىشلهپچىقىرىشى ۋه تهتقىقاتى ئهسۋابلىرى

 .بوپتۇ چىقىرىدىغان تېخنىكا
 تىببىي جۇڭخۇا مهھسۇالتالر ئۆتكۈزۈشچان ئىشلهپچىقارغان شىركىتى خۇيدا يىلى،– 2003   

 .كىرىپتۇ قاتارىغا مهھسۇالتالر قىلىنغان تهۋسىيه نۇقتىلىق تهرىپىدىن جهمئىيتى ئىلىم
 مهبلىغى مىليارد نهچچه بۈگۈنكى ىچه،باشلىقىغ شىركىتىنىڭ قۇرۇلۇش بىرسهرگهرداندىن   

 20 شۇاڭخۇي ئارلىقتا،جىن بولغان غىچه »پادىشاھى ماتېرىيالالر ئۆتكۈزۈشچان مېدىتسىنادىكى«بار

 قولغا نهتىجىنى زور بۇنداق.ئېرىشكهن بايلىقىغا بولغان تهۋه ئۆزىگه قىلىپ سهرپ ۋاقىت يىل

 قارىغىلى ئايرىپ بولۇشىدىن ماھىر مكارلىشىشقاھه بىلهن باشقىالر ئۇنىڭ سهۋهبنى كهلتۈرهلىشىدىكى

 .بولمايدۇ
 باشقىالرنىڭ ئويالپ، مهنپهئهتىنى ئۆزىنىڭال پهقهت شۇاڭخۇي جىن ئهگهر باقايلى، ئويالپ   

 بىلهن ۋۇنىڭمىڭ يهنه ئۇ ئۇنداقتا، قورقسا، كېتىشىدىن بولۇپ باي تېپىپ پۇلىنى ئۆزىنىڭ

 پهن يۇقىرى خۇيدا ھهمكارلىشىپ بىلهن جىمىڭ لى يهنه ئۇ ؟تاپاالمدۇ پۇل مىليونالپ ھهمكارلىشىپ
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 تېخنىكىسىغا كهسپىي جىمىڭنىڭ لى چىقىپ، قۇرۇپ شىركىتىنى چهكلىك تهرهققىيات تېخنىكا –

 ئايلىناالمدۇ؟ غا»پادىشاھى ماتېرىيالالر ئۆتكۈزۈشچان مېدىتسىنادىكى«  تايىنىپ
 بايالردىن بولىدۇ، چهكلىك ئىقتىدارى ۋه بايلىقى ئادهمنىڭ بىر» .ياق«ئهلۋهتته جاۋابى   

 بولمايدۇ، ئولتۇرسا زىغىرالپ مهنپهئهتىنى كىچىككىنه ئۆزىنىڭ ھهرگىزمۇ ئادهم ئوياليدىغان بولۇشنى

 تېخنىكىسى بولمىغان ئۆزىده باشقىالرنىڭ بولۇشى، ماھىر ھهمكارلىشىشقا بىلهن باشقىالر ئهكسىچه

 ئهمهلگه يالغۇز ئۆزى بىرلهشتۈرۈپ بىلهن ئهۋزهللىكى ۋه ئارتۇقچىلىقى ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنى ۋه

 .كېرهك ئاشۇرۇشى ئهمهلگه نىشانىنى بايلىق بولمىغان مۇمكىن ئاشۇرۇش
 باشقىالر بايالر ھهممه بولساق، سالىدىغان نهزهر تارىخقا بولغان ھازىرغىچه– قهدىمدىن   

 ماھىر يارىتىشقا ئۈنۈم قوش مكارلىشىپھه بىلهن باشقىالر دهل. بولغان ماھىر ھهمكارلىشىشقا بىلهن

 تۆمۈر– پوالت« كارنىگ.ئاندىرۇ چۈشهنمهيدىغان تېخنىكىسىنى تۆمۈر – پوالت بولغاچقا،

 بولغاچقا، ماھىر يارىتىشقا ئۈنۈم قوش ھهمكارلىشىپ بىلهن باشقىالر دهل ئايالنغان؛ غا »پادىشاھى

 توقۇمىچىلىق« دهۋرىدىكى ىڭگوم تىكلهپ ئىگىلىك قول قۇرۇق لىيۇگوجۈن يوق ھېچنىمىسى

 بولغاچقا، ماھىر يارىتىشقا ئۈنۈم قوش ھهمكارلىشىپ بىلهن باشقىالر دهل ئايالنغان؛ غا »پادىشاھى

 ئايالنغان؛ سهركىسىگه باقمىچىلىقىنىڭ كاال ھام.يامېن چۈشهنمهيدىغان كهسپىنى باقمىچىلىقى كاال

 مال دېخۇينىڭ بولغاچقا، ماھىر قايارىتىش ئۈنۈم قوش ھهمكارلىشىپ باشقىالربىلهن دهل

 .قازانغان مۇۋهپپهقىيهت ئىشلىرىدا ئۆزىنىڭ مىڭلىياڭ دىڭ كىرگۈزگۈچىسى
 باشالپ ھازىردىن دوستۇم، بولغان بولماقچى باي قۇتۇلۇپ نامراتلىقتىن ئۈچۈن، شۇنىڭ   

 قابهترى دىگهن »ياشايمهن مهن ئۆلسهڭ، سهن« كونا ئىلگىرىكى ئۆزگهرتىڭ، تهپهككۇرىڭىزنى

 ۈرۈڭ،ـهلتـك اـغـقول يۈكسىلىشنى بولغان گه »بىز« دىگهندىن »مهن« تاشالڭ، ئهندىزىسىنى

 .كهلتۈرۈڭ قولغا غهلبىنى ھهمكارلىشىپ كۆره قىلىشتىن كۆرهش يىگانه – يهككه

 ★ ★ ★بايلىقنىڭ بايانى  ★ ★ ★
 »قماسچى دېڭى چىقسىمۇ چېڭى چىقماس، چېڭى ئاتنىڭ يالغۇز«: تهمسىللهرده– ماقال
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 تايىنىپال كۈچىگه ئادهمنىڭ بىر دهۋرده، بولۇۋاتقان كهسكىن رىقابهت بۈگۈنكى.دىيىلگهن

 ھهمكارلىشىشنى بىلهن باشقىالر چوقۇم يولىدا قوغلىشىش بايلىقنى بولۇپمۇ تهس، غهلبهقازىنىش

 كۈچىدىن باشقىالرنىڭ.كېرهك بولۇش ماھىر تېپىشقا ھهمكارالشقۇچى مۇۋاپىق ئۆگىنىۋېلىش،

 بايلىققا ۋه غهلبه باقمىغان ئويالپمۇ ھهممهيلهن قىلغاندا، ئىشالرنى قىاللمايدىغان ئۆزى يدىلىنىپپا

 .بولىدۇ ئېرىشكىلى

 تۈگىدى تهرجىمىسى كىتاپ
 

  :تهۋسىيهسى شىركىتى قاشگهرلىكى ئهقىده

 سۆزىڭىزگه گهپ كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت تهپهككۈرىڭىزگه

 ھهركىتىڭىزگه ئىش كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ قهتدىق سۆزىڭىزگه گهپ. ئايلىنىدۇ

 ئادىتىڭىزگه كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت ھهركىتىڭىزگه ئىش. ئايلىنىدۇ

 خارهكتىرىڭىزگه كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت ئادىتىڭىزگه. ئايلىنىدۇ

 تهغدىرىڭىزنى كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت خارهكتىرىڭىزگه. ئايلىنىدۇ

  .  بهلگىلهيدۇ

 ۋهزىرى) باش سابىق (ئهنگلىيه خانىم ساچىر ——   

 ئۆزگهرتىشتىن ،تهبىئىيتىڭىزنىئادىتىڭىزنى تهپهككۇر  ى،ئىشن دىسىڭىز بوالي بايالردىن ھهقىقىي

  ...ھازىرال باشالڭ،
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