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ــى ــر یېقىنق ــى-بى ــڭ ئىكك ــدە یىلنى ــا مابهینى  ماڭ
ــى ــۆپ خېل ــاندىكى ك ــۇكىالر س ــاكى خهت ئ ــۇر ی  ئۇچ

 ئۇیغــۇر ئوقۇۋاتقــان ئىچكىرىــدە ھــازىر ماڭــا یېزىــپ،
ــاش ــمۈرلهرنىڭ-یـ ــۆگىنىش ئۆسـ ــدا ئـ  زور قىزغىنلىقىـ

. ئېیتتـــى بهرگهنلىكىنـــى یـــۈز چېكىـــنىش دەرىجىـــدە
ــدە ــدىن ھهمـ ــۇمكىن مهنـ ــا مـ ــرەر بولسـ ــا بىـ  یازمـ

ــارالپ، ــۇنداق تهیی ــاش ئاش ــمۈرلهرنى-ی ــى ئۆس  یاخش
ــقا ــدەپ ئوقۇش ــۇمنى ئۈن ــاس قویۇش ــدى ئىلتىم  مهن. قىل

ــۇ ــته ب ــاكى ھهق ــۈنگىچه ت ــدىم قهلهم بۈگ . تهۋرىتهلمى
 ھـــازىرغىچه مهن بىرىنچىـــدىن ســـهۋەبى، ئۇنىـــڭ
ــڭ ــۇرۇنقى ئۆزۈمنى ــدا ب ــنىڭ یازمىلىرى  نهقهدەر ئۆگىنىش
 ۋە تاپالىغـــان ئـــویالپ ئـــۆزۈم ھهققىـــدە مـــۇھىملىقى
ــپ ــهلىگهنئېرى ئىزدىنى ــى ش ــڭ یاخش ــى گهپلهرنى  خېل
 ئۆزۈمنىــڭ ئىككىنچىــدىن،. بولــدۇم قىلىــپ كــۆپلىرىنى

ــم ــۇچى ۋە بىلىـ ــدىغان، ئوقۇتقـ ــا قهدىرلهنمهیـ  ھهتتـ
ــۇچىالر ــاتتىق ئوقۇتق ــكه ق ــان كۈرەش ــر تارتىلغ  دەۋردە بى
 تۇرۇپمــۇ، ئوقــۇپ مهكتهپــته ئوتتــۇرا ۋە باشــالنغۇچ
ــال ــى یهنىـ ــنى ۋە بىلىمنـ ــى، ئوقۇشـ  قهدىرلىگهنلىكىمنـ
 سـىنىپىمدىكى  قالمـاي،  قىلىـپ  شـۇنداق  ئـۆزۈمال  یالغۇز
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 چاقىرغــانلىقىم ئوقۇشــقا یاخشــى ساۋاقداشــالرنىمۇ باشــقا
 قىلغىــنىم ئاشــۇنداق قىلغــانلىقىمنى، یــاردەم ئۇالرغــا ۋە

ــڭ ــى ئۆزۈمنى ــدا، كېیىنك ــۇنداقال ھایاتى ــڭ ش  ئۆزۈمنى
ــدەك ــر ھازىرقىــ ــم بىــ ــوگىیه پهن،-ئىلىــ  ۋە تېخنولــ
ــا ــڭ ئىنژېنېرلىقتـ ــدا ئهڭ دۇنیانىـ ــان ئالدىـ  كېتىۋاتقـ

 رول مـــۇھىم ناھـــایىتى ئىشلىیهلىشـــىمدە ئورۇنـــدا
 قېــتىم كــۆپ یازمىلىرىمــدا بــۇرۇنقى ئوینىغــانلىقىنى

ــان ــدىم بایـ ــڭ. قىلـ ــازمىلىرىمنى مېنىـ ــۇپ، یـ  ئوقـ
ــىدە ــۇش ئىدىیىس ــاپ، بۇرۇل ــېڭىچه یاس ــقا ی  تىرىشىش
 ئــۆزگهرتكهن تهقــدىرىنى ئــۆز ئــارقىلىق شــۇ ئاتلىنىــپ،

 ئـــۇالر بولـــۇپ، بـــار كـــۆپلىرى خېلـــى ردىنمـــۇئۇكىال
ــۆزلىرى ــان ئـ ــان نىشـ ــگه چهت قىلغـ ــپ ئهلـ  چىقىـ
 ئاشــۇرغاندىن ئهمهلــگه غــایىنى چــوڭ بىــرەر ئوقۇشــتهك
ــیىن، ــا كېـ ــۇس ماڭـ ــپ، خهت مهخسـ ــا یېزىـ  ماڭـ

ــى ــى رەھمىتىنـ ــداق. ئېیتتـ ــۋال ئۇنـ ــازىرمۇ ئهھـ  ھـ
 رەھمىتـــى ئۇالرنىـــڭ ئهمهلىیهتـــته. داۋاملىشـــىۋاتىدۇ

ــا ــى ئهمهس، ماڭ ــا بهلك ــهۋەبى،. تهۋە یاراتقۇچىمىزغ  س
ــاراتقۇچىمىز ئهگهر ــۇم ی ــر مهل ــكه بى ــىل ئۆزگىرىش  یېش

 بىــر مهلــۇم یهنــى بهرمهیــدىكهن، یېقىــپ چىــراغ
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 بىــــر یهنه قىلمایــــدىكهن، نېســــىپ ئۆزگىرىشــــنى
 بىــر قانــداق ھــېچ قىلىــش پهیــدا ئــۆزگىرىش ئىنســاندا

ــاننىڭ ــدىن ئىنس ــدۇ قولى ــدە. كهلمهی ــۆزگىرىش كىم  ئ
 بولمایـــــدىغانلىقىنىمۇ كىمـــــدە ۋە بولىـــــدىغانلىقى

ــاراتقۇچىمىز ــۆزى ی ــدۇ ئ ــقا. بهلگىلهی  ئوخشــاش شۇڭالش
 بولىــدىغان پهیــدا ئىنســانالردا ئوقۇغــان نهرســىنى

ــنىڭ ــىمۇ ئۆزگىرىشـ ــاش دەرىجىسـ ــدۇ ئوخشـ . بولمایـ
 .بولمایدۇ ئۆزگىرىش زادىال بولسا بهزىلهردە

ــگهن ماڭــا یۇقىرىــدىكى ئهمــدى  ئىلتىماســقا كهل
ــپ ــهك، قایتىـ ــازىرغىچه مهن گهرچه كهلسـ ــرەر ھـ  بىـ
 تهلىپىنـى  ئۇكىالرنىـڭ  ھېلىقـى  تهییـارالپ،  تېمـا  ئایرىم

ــان ــاممۇ، ئورۇنلىمىغـ ــۇ بولسـ ــىله ئـ ــتىدە مهسـ  ئۈسـ
ــویلىنىش ــنى ۋە ئـ ــدىم ئىزدىنىشـ ــى،. توختاتمىـ  یهنـ

 ئـۆگىنىش  ئۇكىالرنىـڭ  كـۆپ  تېخىمـۇ  قىلغانـدا  قانداق«
 »بـوالر؟  قىلغىلـى  پهیـدا  یۈكسـىلىش  ئـاز  بىر قىزغىنلىقىدا
ــگهن ــوئال دې ــتىدە س ــل ئۈس ــۈردە ئىزچى ــپ ت  ئویلىنى
ــدىم ــڭ. كهلـ ــدە مېنىـ ــازىر نهزىرىمـ ــقىالرغا ھـ  باشـ
 ئاشـۇ  كۆرۈنۈۋاتقـان  بولـۇپ  سـۇس  قىزغىنلىقـى  ئۆگىنىش

 ئهســـلىدە پىرســـهنتى 95 دېگهنـــدە كهم ئۇكىالرنىـــڭ



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 5 - 

 ھــازىر ئــۆزلىرى ئــۇالرنى بولــۇپ، ئهمهس ئۇنــداق
ــاۋاتقان ــت یاش ــۇالرنى ۋە مۇھى ــۈپ ئ ــان كۈت  تۇرۇۋاتق
ــر ھازىرقىــدەك ئــۇالردا كــېلهچهك  ئۇســۇلىنى یاشــاش بى
ــدا ــان پهی ــى،. قىلغ ــۇش ئهگهر یهن ــدىن ئوق  پۈتتۈرگهن

 تاپىــدىغان ۋە پۇرســىتى تېــپىش خىــزمهت كېیىنكــى
 ئادەمنىــڭ بىــر ھهر دەرىجىســى یاخشــىلىق خىزمهتنىــڭ

 نهتىجىســـى ئوقـــۇش ۋە تىرىشـــچانلىقى مهكتهپتىكـــى
ــلهن ــوڭ بى ــىپ ئ ــان تاناس ــا، بولغ ــاكى بولس ــېچ ی  ھ

ــدا ــۇالر بولمىغانـ ــلهن شـ ــىۋەتلىك بىـ  بولغـــان مۇناسـ
ــا، ــۇ بولس ــۇكىالر ئاش ــۇ ئ ــڭ ھهرگىزم ــۇش ئۆزلىرىنى  ئوق

ــى ــتۇرۇپ قىزغىنلىقىنـ ــایتتى سۇسالشـ ــۇ. قویمـ  ھهرگىزمـ
. قویمــایتتى یوقىتىــپ قىزغىنلىقىنــى ئوقــۇش ئۆزلىرىنىــڭ

 ۇئاشـــ یازالمىســـاممۇ، ئوچـــۇق یهردە بـــۇ مهن گهرچه
ــۇكىلىرىمىز ــازىر ئـ ــان ھـ ــي تارتىۋاتقـ ــازابنى روھىـ  ئـ

ــۇ ــۇرۇن ئۆزۈمم ــپ ب ــان تارتى ــقا. باقق ــڭ شۇڭالش  مېنى
 .بار ھېسداشلىقىم چوڭقۇر ئۇالرغا

 یاخشــى ئــارقىلىق ئوقــۇش تىرىشــىپ قــاتتىق
 ئىشـــهنچ ئـــانچه ئېرىشـــهلهیدىغانلىقىغا كـــۈنگه

ــاي، ــاڭگىراش قىاللمـ ــدە گـ ــان ئىچىـ ــۇ تۇرۇۋاتقـ  ئاشـ
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ــۇكىالر ــازىر ئ ــا ھ ــىغا-ئات ــۈز ئانىس ــلىك، ی  كېلهلمهس
ــۇرۇق ــان-ئـ ــت ۋە تۇغقـ ــۇرادەرلىرىگه-دوسـ ــۈز بـ  یـ

ــلىك، ــا كېلهلمهســ ــرى ئانــ ــۇرۇنقى ۋە مهكتهپلىــ  بــ
ــا ــۈز ئوقۇتقۇچىلىرىغ ــلىك، ی ــیهتكه، ۋە كېلهلمهس  جهمئى

 كېلهلمهســلىك یــۈز خهلقىــگه ئــۆز ۋە یۇرتىغــا ئــۆز
ــىنىڭ ــي تۇیغۇســـ ــازابىنى روھىـــ ــۈچه ئـــ  یهتكـــ
 ئاشـــۇ ئۇالرنىـــڭ مهن. یـــوق گهپ تارتىۋاتقانلىقىـــدا
ــازابلىرىنىمۇ ــدان ئـ ــىنىمهن ئوبـ ــۇ. چۈشـ ــۇكىالر ئـ  ئـ
ــۇ ــدا ھهقىقهتهنم ــا یۇقىرى ــان تىلغ ــادەملهر ئېلىنغ  ۋە ئ

 ئـۆز  ئـۇالر  ھـازىر  بولـۇپ،  جاۋابكـار  ئالدىدا جهمئىیهت
 ئهممـا، . قېلىۋاتىـدۇ  ئامالسـىز  قىلىشـقا  ئـادا  بۇرچلىرىنى

 ســاھهلهر تارتىلىــدىغان جاۋابكارلىققــا ئىنســان بىــر ھهر
ــالغۇز ــۇقىرىقىالرال یــ ــىز ئهگهر. ئهمهس یــ ــۆز ســ  ئــ

 تــوغرا ۋە تولــۇق قىممىتىنــى ۋە مهقســىتى ھایاتىڭىزنىــڭ
ــىڭىز، ــىز ئهگهر چۈشهنسـ ــدا ئهڭ سـ ــڭ ئاخىرىـ  كىمنىـ

ــدا ــار ئالدى ــى، جاۋابك ــېمه ئىكهنلىكىڭىزن ــۈن ن  ئۈچ
 جاۋابكــار قانــداق ھهمــدە ئىكهنلىكىڭىزنــى، جاۋابكــار

ــىئىكهنلىكىڭى ــۇق زن ــىڭىز، تول ــىز چۈشهنس ــۇم س  چوق
ــڭ ــات ئۆزىڭىزنى ــدىكى ھای ــىڭىزنى یولى ــقا تاللىش  باش
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 NASA« ئۆزۈمنىــــڭ مهن. ئۆزگهرتىســــىز بىرســــىگه
 »باھـــالىرى بهرگهن ئۇیغۇرغـــا بىـــر دىكىلهرنىـــڭ

 ســىزدە ئۆتكىنىمــدەك، چۈشــهندۈرۈپ یازمامــدا دېــگهن
ــش، ئاشــۇنداق ــداق یهنــى قىلى ــۆزىڭىز یاشاشــنى قان  ئ
ــالالش ــۇقى ت ــدارى ۋە ھوق ــار ئىقتى ــڭ مهن. ب  ئۆزۈمنى
 ئىشــنى مــۇھىم بىــر یهنه یازمىســىدا بىــر بــۇرۇنقى
 بىرىنــى-بىــر ئىنســانالر بولســىمۇ، ئــۇ. ئۆتتــۈم ســۆزلهپ

 قـــاراپ تىرىشــچانلىقىغا  كۆرســهتكهن  ۋە ئىنتىلىشــىغا 
 نهتىجىلىـــرىگه كهلتـــۈرگهن قولغـــا پهقهت ئهمهس،

ــهن ــدۇ ئاساس ــاراتقۇچىمىزال پهقهت. باھاالی ــر ھهر ی  بى
ــاننى ــڭ ئىنســ ــى، ئۇنىــ ــهتكهن ئىنتىلىشــ  كۆرســ

ــۆزىگه ۋە تىرىشــچانلىقى، ــوۋغا ئ ــان س ــۇرۇن قىلىنغ  یوش
ــڭ ــقا قابىلىیهتلهرنى ــېلىنىش ئىش ــا س ــاراپ ئهھۋالىغ  ق

 بىــر قىلىــدىغان یېــرىم كــۆڭلىنى ئادەمنىــڭ. باھاالیــدۇ
ــۋال ــۇكى، ئهھـ ــڭ شـ ــانالردىن یاراتقۇچىمىزنىـ  ئىنسـ
ــى ــدىغانلىقى نېمىن ــر ھهر ۋە كۈتى ــادەمنى بى ــداق ئ  قان

ــدىغانلىقى ــدە باھاالیـ ــۇقهددەس ھهققىـ ــڭ مـ  كىتابنىـ
ــۆپ ــدە ك ــایىتى یهرلىرى ــق ناھ ــانالر ئېنى ــۇت بای  مهۋج

 قىلىنغانـدا  تهرجىـمه  تىلالرغـا  باشـقا  كىتـاب  ئۇ بولسىمۇ،
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 تولـۇق  یـاكى  تـوغرا  سـۆزلهر  مـۇھىم  ئىنتایىن ھېلىقىدەك
ــمه ــان تهرجىـــ ــۇ مهن. قىلىنمىغـــ ــۋالنى بـــ  ئهھـــ

 دىنىــي یــاش داڭلىــق قــانچه بىــر ئامېرىكىــدىكى
 .بىلدىم لېكسىیهلىرىدىن زىیالىیالرنىڭ
ــۇر مهن ــازمىنى مهزك ــۇر ی  ئۆســمۈرلهر-یــاش ئۇیغ
 ماڭــــا ئـــۇنى  مهن گهرچه. تهییارلىـــدىم  ئۈچـــۈن 
ــۆگىنىش ــى ئ ــۇقىرى قىزغىنلىق ــان ی ــۇكىالرنى بولمایۋاتق  ئ

ــدۇرۇش ــۈن ئىلھامالنـ ــر ئۈچـ ــا بىـ ــارالش یازمـ  تهییـ
ــىنى ــۇنغان ئىلتىماس ــڭ س ــپىگه ئۇكىالرنى ــاۋابهن تهلى  ج

ــان ــاممۇ، یازغ ــدىكى بولس ــدىن تۆۋەن ــارلىق مهزمۇن  ب
 .ئویالیمهن دەپ ئاالالیدۇ، پایدا ئۆسمۈرلهر-یاش

ــڭ مهن ــى ئۆزۈمنىـ ــڭ ئىككـ ــدا ئاینىـ  ئالدىـ
 تۇرمــۇش كىشــىلىك ئاتــاق،-نــام« چىقارغــان تورالرغــا

 »ئویغـــان« ماقالىســـىدە دېـــگهن »مهجبـــۇرىیهت ۋە
 بىــر ئۇنىــڭ ۋە زاتنــى، دىنىــي داڭلىــق بىــر ئىســىملىك

ــىنىڭ ــۇنىنى لېكسىیهسـ ــقىچه مهزمـ ــتۇرغان قىسـ  تونۇشـ
 یۇتیـــۇب كـــۈنى ئاۋغۇســـت-21 یىـــل بـــۇ. ئىـــدىم

)YouTube (ــا ــڭ ق ــر یهنه ئۇنى  لېكسىیهســى یېڭــى بى
ــان ــۇپ، چىقق ــۇنى مهن بول ــدە كهم ئ ــتىم 10 دېگهن  قې
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ــاڭالپ ــتىم، ئ ــدە چىق ــۇنى ھهم ــایىتى ئ ــى ناھ  یاخش
ــۇرا قىلمىغــان، تــوي تېخــى لېكســىیه بــۇ. كــۆردۈم  ئوتت
ــتهپ ــىتېتالردا ۋە مهك ــان ئۇنىۋېرس ــالرنى ئوقۇۋاتق  یاش
 كانــــادادا ئاساســــتا قىلغــــان نىشــــان ئاساســــىي

ــۈزۈلگهن، ــچه ئۆتك ــڭ نهچ ــى مى ــقان كىش ــر قاتناش  بى
 ســـۆزلهنگهن شـــهكلىدە دوكـــالت قۇرۇلتایـــدا دىنىـــي
ــۇپ، ــڭ بولـ ــۇقى ئۇنىـ ــۇتتىن 40 ئۇزۇنلـ ــهل مىنـ  سـ

 لېكســىیهنىڭ ئاشــۇ یازمىــدا مهزكــۇر مهن. ئاشــىدىكهن
ــىي ــۇنىنى ئاساســ ــان مهزمــ ــمهن بایــ  مهن. قىلىــ

ــۇ تورداشــالردىن ــۇننى ب ــۆزۈم خــۇددى مهزم  یاخشــى ئ
 .قىلىمهن ئۈمىد یاقتۇرۇشىنى دەرىجىدە كۆرگهندەك

ــى ــان« تۆۋەندىكىس ــڭ »ئویغ ــىنىڭ نى  لېكسىیهس
-كـــۆز ئـــۆز مهن ئۇنىڭغـــا ئهگهر بولـــۇپ، مهزمـــۇنى
ــىمنى ــۇپ قارىش ــاقچى قوش ــام، قویم ــۇنى بولس ــر ئ  بى

 .قویىمهن قىستۇرۇپ شهكلىدە »ئىالۋە«
 بهختلىـك  یـاكى  بولۇشـنى،  خۇشـال  ئـادەم  ھهممه
ــۇش ــى) be happy( بولـ ــتهیدۇ نـ ــا. ئىسـ  ئهممـ

 ھـــېچ ھهققىـــدە »خۇشـــاللىق« كىتابتـــا مـــۇقهددەس
 مــاس ئاشــۇنىڭغا مهن بولــۇپ، یــوق مهزمــۇن قانــداق
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ــدىغان ــۇننى كېلى ــى مهزم ــازىر ئىزدەۋاتقىل ــل 15 ھ  یى
 ھـــازىرقى بهخـــت یـــاكى خۇشـــاللىق« مهن. بولـــدى
 ئاساســــىي  ئهڭ ئۈچــــۈن  ئىنســــانلىرى  زامــــان

 نهرسـىنى  بـۇ  یـاراتقۇچىمىز  تۇرسـا،  بىـرى  ئىستهكلهرنىڭ
ــېمه ــۈن ن ــا ئۈچ ــدۇ؟ تىلغ ــپ دەپ »ئالمای  ئهجهبلىنى

ــدىم ــۇقهددەس. كهل ــاب م ــاللىق« كىت ــدە »خۇش  ھهققى
ــال ــۆزلىمهي، زادىــــ  رازىمهنلىــــــك،« پهقهت ســــ

ــانلىق ــدە) contentment( »قانائهتچــــ  ھهققىــــ
 نىشــان یــۇقىرى ئهڭ دىنىمىزدىكــى دېــمهك. ســۆزلهیدۇ

 یـاكى  خۇشـاللىق  بولـۇپ،  تىنچلىـق  یـاكى  رازىمهنلىك،
 بىــرىگه-بىــر نهرســه ئىككــى یــۇقىرىقى. ئهمهس بهخــت
 .ئوخشىمایدۇ زادىال

ــالۋە ــڭ: ئىـ ــىمچه، مېنىـ ــدە چۈشىنىشـ  ئۇیغۇرچىـ
ــك ــاللىقنى كىچى ــاللىق« خۇش ــوڭ دەپ، »خۇش ــاكى چ  ی

ــا ــوزۇلغان ئۇزۇنغـ ــاللىقنى سـ ــت« خۇشـ  دەپ »بهخـ
ــایمىز ــا،. ئاتـ ــان ئهممـ ــۆز ئویغـ ــىدە ئـ  لېكسىیهسـ

ــلهتكهن ــزچه ئىشـ » happy, happiness« ئىنگلىـ
ــگهن ــۆزنىڭ دې ــاللىق« س ــگهن »بهخــت« ۋە »خۇش  دې

ــى ھهر ــل ئىكك ــى خى ــار مهنىس ــۇپ، ب ــۇ بول  یهردە ب
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ــان ــهن ئویغ ــقا ئاساس ــك قىس ــت مۇددەتلى ــاكى بهخ  ی
 .تۇتقان كۆزدە خۇشاللىقنى

ــۇقهددەس ئىلمــى پىســخولوگىیه ــابتىكى م ــر كىت  بى
ــاننى ــكه بایــ ــدە زور چۈشىنىشــ ــاردەم دەرىجىــ  یــ
 ئاشـــۇ ئاساســـهن بۈگـــۈن مهن بولـــۇپ، قىلىـــدىغان

 . سۆزلهیمهن ھهققىدە مهزمۇن
ــۇقهددەس ــا مــ ــداق كىتابتــ ــدۇ مۇنــ : دېیىلىــ

 تىرىشـــقان قـــاتتىق ئىنتىلىـــپ ئـــۆزلىرى ئىنســـانالر«
 نهرســىلهرگه پایــدىلىق ئــۆزلىرىگه باشــقا نهرســىلهردىن

 كىتابنىـــڭ مـــۇقهددەس ســـۆز بـــۇ(» .ئېرىشـــهلمهیدۇ
ــۇرچه ــىدە ئۇیغ ــان« تهرجىمىس ــڭ پهقهت ئىنس  ئۆزىنى
ــلىگهن ــىنىڭ ئىش ــىنى ئىش ــدۇ نهتىجىس » )53:39( كۆرى

 نىـــڭ »ئویغـــان« ئـــۇ بولـــۇپ، ئېلىنغـــان دەپ
 زادىـــال مهنىســـىگه ئالغـــان بىۋاســـىته ئهرەبچىـــدىن

ــۇن ــدۇ ئۇیغ ــته بــۇ. كهلمهی  یهنه تۆۋەنــدە مهن ھهق
 .) ئاپتوردىن--بېرىمهن چۈشهنچه ئازراق
 
 ) Happiness( خۇشاللىق. 1

ــىلهر ــۆز كىشـ ــدا ئـ ــدىغان ھایاتىـ  ئهڭ ئىنتىلىـ
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ــۆۋەن ــك ت ــه دەرىجىلى ــاللىقتىن نهرس ــارەت خۇش . ئىب
 مهسىلهن،
ــىز-- ــهنبه س ــۈنى ش ــاڭ ك ــهھهردە ت ــۇرۇپ، س  ت

ــۇرۇق ــنى تاپش ــى ئىشلهش ــىز یاخش ــۇنىڭ. كۆرمهیس  ش
 خۇشــال ئۇنىڭغــا ئانــدىن ئــۇخالپ، چۈشــكىچه بىــلهن
ــىز ــۇ. بولىس ــاللىققا ب ــۋاال ئېرىشــىش خۇش ــر ئۇنچى  ئهجى
 .قىلمایدۇ تهلهپ

 كومپیــۇتېر كــېچىچه ئاخشــىمى بــالىالر بهزى--
 ئۇنىڭـدىن  ئۇتـۇپ،  قېـتىم  قـانچه  بىـر  ئوینـاپ،  ئویۇنى
 .بولىدۇ خۇشال

ــلهرگه-- ــلىقىدىن بهزىـ ــون باشـ ــپ، تېلېفـ  كېلىـ
ــار بۈگــۈن«  ئىشــقا شــۇڭا كهتتــى، یېغىــپ كــۆپ بهك ق

 .بولىدۇ خۇشال ئۇالر دېسه، »بولىدۇ كهلمىسهڭمۇ
 ناھـــایىتى  ئېرىشـــىش  خۇشـــاللىققا  دېـــمهك،

 ئېرىشـــىش خۇشـــاللىققا ئىشـــالردا كىچىـــك. ئاســـان
ــایىتى ــان ناھ ــىلىك. ئاس ــىۋەتته كىش ــاللىققا مۇناس  خۇش
ــىش ــان ئېرىش ــا. ئهمهس ئاس ــانىڭىزنى-ئات ــوش ئ  خ
ــش، ــاكى قىلى ــا ی ــانىڭىزدىن-ئات ــۇپ رازى ئ  خــوش بول
 قىلىشــنىڭ خــوش ئایــالىڭىزنى. تهس ناھــایىتى بولــۇش
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 خـوش  ئـۆزىڭىزنى . قویـایلى  ئالمـایال  تىلغـا  تهسلىكىنى
 یاخشــى ئــۆزىڭىز مهســىلهن،. ئاســان ناھــایىتى قىلىــش

. بولىسـىز  خـوش  كۆرسـىڭىز  بىرنـى  كىنـودىن  كۆرىدىغان
 بىــر. بولىســىز خــوش كۆرۈشســىڭىز، بىــلهن دوســتلىرىڭىز
. بولىســىز خــوش یېســىڭىز، تامــاق بېرىــپ رېســتورانغا
ــداق ــاللىقالرغا بۇنـ ــىش خۇشـ ــانچه ئېرىشـ ــر ئـ  ئهجىـ
 .قىلمایدۇ تهلهپ

ــا، ــداق ئهمم ــاللىقالر بۇن ــز خۇش ــپ، تې ــز كېلى  تې
 ئــاز بىــر بولســىڭىز، خۇشــال ھــازىر ئىشــقا بىــر. كېتىــدۇ
 زېرىكىــپ، ئۇنىڭــدىن كېــیىن ئۆتكهنــدىن ۋاقىــت

. قالىســـىز بولـــۇپ بواللمایـــدىغان خۇشـــال ئۇنىڭغـــا
ــىزنىڭ ــز یهنه س ــىدۇ ئىچىڭى ــۇنىڭ. پۇش ــلهن ش  یهنه بى
 زەھهرلىـــك بهزىـــلهر. ئىزدەیســـىز خۇشـــاللىق یېڭـــى

 ئهممــا. قىلىــدۇ خــوش ئــۆزىنى بىــلهن چېكىملىــك
ــداق ــاللىق ئۇنـ ــۇ خۇشـ ــادەملهردە ئـ ــاقلىنىپ ئـ  سـ

ــۇرۇۋەرمهي، ــر ت ــدىن بى ــنال دەم ــاپ كېیى ــدۇ یوق . كېتى
 چېكىملىـــك زەھهرلىـــك یهنه ئـــۇالر بىـــلهن شـــۇنىڭ

ــتهیدۇ ــمهك،. ئىس ــاللىق دې ــارلىق خۇش ــلهر ب  ئىنتىلىش
)pursuit (تــــــۆۋەن ئهڭ ئىچىــــــدىكى نىــــــڭ 
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 . دەرىجىلىكىدۇر
 ،»بــار یۈرگـۈم  خۇشـال  پهقهتـال  مېنىـڭ « بهزىـلهر 

ــدۇ ــا. دەی ــىز ئهمم ــق س ــداق داۋاملى ــىز ئۇن . قىاللمایس
ــاراتقۇچىمىز ــانالرغا ی ــایىتى ئىنس ــۆپ ناھ ــدىكى ك  خىل

ــي ــالهتلهرنى روھى ــا ھ ــان ئات ــۇپ، قىلغ ــاللىق بول  خۇش
 ھایاتنىــڭ ســاغالم. بىــرى ئىچىــدىكى ئۇالرنىــڭ پهقهت

ــۇنلىرى ــایىتى مهزمـ ــۆپ ناھـ ــۇپ، كـ ــاللىق بولـ  خۇشـ
 خۇشــال داۋاملىــق ســىز ئهگهر. بىــرى ئۇالرنىــڭ پهقهت

ــۈرمهكچى ــىز، یـــ ــىز بولىدىكهنســـ ــۇن ســـ  نۇرغـــ
ــلهرگه ــىزك دۇچ ئۈمىدسىزلىنىشـ ــداق. ېلىسـ  ئىـــش ئۇنـ

ــۇ ھایـــات. بولمایـــدۇ مـــۇمكىن ھهرگىزمـــۇ  ھهرگىزمـ
ــداق ــۇ. ئهمهس ئۇنـ ــك بـ ــىز دېگهنلىـ ــۇم سـ  چوقـ

ــكۈنلۈككه ــىز، چۈشــ . ئهمهس دېگهنلىــــك ئۇچرایســ
 ســىز. ئىبــارەت تىــن »ئېلىشــىش« مهنىســى تۇرمۇشــنىڭ
 بهدەن. بولمایســـىز خۇشـــال بهرگهنـــدە ئىمتىھـــان

ــۇرۇپ، ــایىتى چېنىقت ــاپ ناھ ــدە چارچ ــال كهتكهن  خۇش
 خۇشـــال نهتىجىســـىگه ئۇنىـــڭ ئهممـــا بواللمایســـىز،

 . بولىسىز
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 ) Cool( كېتىش سىڭىپ یاكى سىغىش. 2
 »ســـىغىش« بالـــدىقى ئىككىنچـــى ئىنتىلىشـــنىڭ

 ئىنتىلىشــنىڭ. ئىبــارەت تىــن »قىلىــنىش قوبــۇل« یــاكى
 ئالـــدىنقى ئېرىشـــىش بالـــدىقىغا یـــۇقىرى بىـــر یهنه

 بـۇ . قىلىـدۇ  تهلهپ ئهجىـر  كـۆپرەك  قارىغانـدا  بالدىقىغا
ــز »ســىغىش« یهردىكــى  ســىزدىن كىــم ھــېچ« دېگىنىمى

ــۇر ــدۇ قۇس ــتىن »تاپالمای ــارەت دېگهنلىك ــقىالر. ئىب  باش
ــىزگه ــپ س ــاراپ، تىكىلى ــقا« ق ــداق نېمىش ــیىم ئان  كى

ــهن؟ ــقا كىیىس ــداق نېمىش ــهن؟ گهپ ئان ــقا قىلىس  نېمىش
 ماڭىسـهن؟  ئانـداق  نېمىشـقا  قىلىسـهن؟  گىـرىم  ئانداق
ــقا ــۇنداق نېمىش ــىلهر ئاش ــلهن كىش ــهن؟ بى  »ئارىلىشىس

 پۈتــۈنلهي ئىچىــگه باشــقىالرنىڭ ســىز ســورىمایدۇ، دەپ
ــىڭىپ ــىز، س ــتىن كېتىس ــارەت دېگهنلىك ــۇ. ئىب ــل ب  خى
 باشـقا  سـىز . قىلمایـدۇ  تهنقىـد  سـىزنى  كىم ھېچ ئهھۋالدا
ــلهن كىشــىلهر ھهمــمه ــۇپ، ئوخشــاش بى  باشــقىالرغا بول
ــىز ــهن سـ ــۆرۈنمهس ئاساسـ ــۇپ كـ ــىز بولـ . تۇیۇلىسـ

 تهلهپ ئهجىــر ئېرىشــىش ھــالهتكه بىــر مۇشــۇنداق
 ئوقۇۋاتقــان مهكتهپــته ئوتتــۇرا ســىز مهســىلهن،. قىلىــدۇ

ــزدا، ــتهپكه ۋاقتىڭىـ ــداق مهكـ ــیىم قانـ ــپ كىـ  كىیىـ
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ــنىڭ ــۆزى بېرىش ــر ئ ــوڭ بى ــىله چ ــدى مهس ــىز. ئى  س
ــدىغان ئهتىگىنـــى ــى كىیىـ ــدا، كىیىمنـ ــۇ« تاللىغانـ  بـ
ــى ــهم، كىیىمن ــرەرى كىیس ــى بى ــق مېن ــۇ؟ زاڭلى  »قىالرم

ــویالیتتىڭىز دەپ ــىز. ئــ ــتىكى ســ ــۇن تۇرمۇشــ  نۇرغــ
ــلىرىڭىزنى ــۇنى« تالالش ــقىالر قىلســام ب ــى باش ــېمه مېن  ن

ــویالپ دەپ ــاالر؟ ئـ ــگهن »قـ ــه دېـ ــتىدە نهرسـ  ئۈسـ
ــپ ــۇرۇپ ئویلىنى ــىز ت ــا. بهلگىلهیس ــۇ مان ــىزنىڭ ب  س

 ئېرىشـىش  ئۇنىڭغـا  بولـۇپ،  ئىنتىلىشـىڭىز  قـا  »سىغىش«
ــىزدىن ــك س ــدە بهلگىلى ــر دەرىجى ــدۇ تهلهپ ئهجى . قىلى

ــر ــىم بىـ ــاش قىسـ ــمۈرلهر-یـ ــىغىش« پهقهت ئۆسـ  »سـ
 ئۆزىنىــڭ یــاكى قىیــاپىتىنى، ئهســلى ئۆزىنىــڭ ئۈچــۈنال

 ئادەمنىــڭ بىــر باشــقا یاشــىیالماي، ســاقالپ كىملىكىنــى
 . كىرىۋالىدۇ قىیاپىتىگه

 
 ) Popularity( ئاتاق-نام. 3

-نــام بالــدىقى بىــر یهنه ئىنتىلىشــىنىڭ ئىنســانالر
 ئــادەملىرىڭىز ئارىلىشــىۋاتقان ســىز. ئىبــارەت ئاتــاقتىن

ــدىكى ــى ئهڭ ئىچى ــنگهن یاخش ــرى كىیى ــنى بى  بولۇش
 بولۇشــنى بىــرى دورایــدىغان ئهڭ باشــقىالر ئىستهیســىز،



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 17 - 

ــىز، ــاق ۋە ئىستهیسـ ــتىلىدە تامـ ــقا ئۈسـ ــمه باشـ  ھهمـ
ــادەملهردىن ــۈكرەك ئـ ــدىغان گهپ ئۈنلـ ــرى قىلىـ  بىـ

ــنى ــىز بولۇش ــىزنى. ئىستهیس ــقا س ــرى باش ــق بى  زاڭلى
 قىلىۋالىــدىغان زاڭلىــق ئــۇالرنى ســىز بــۇرۇن، قىلىشــتىن

 بـار  ئـاتىقى -نـام  مهكتهپـته . ئویالیسـىز  بولۇشـنى  بىـرى 
 زاڭلىـــق باشـــقىالرنى كـــۆپى خېلـــى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ

 بۇنـداق  باشـقىالر . ئېرىشـىدۇ  ئاتاققـا -نـام  بىلهن قىلىش
ــڭ ــا بالىالرنى ــۇچراپ ھۇجۇمىغ  ئهنســىرەپ، قېلىشــتىن ئ
. تىرىشــىدۇ كىرىۋېلىشــقا ئاســتىغا قــانىتى ئۇالرنىــڭ

 قارىتىــپ ئۆســمۈرلهرگه-یــاش گهپلهرنــى یۇقىرىــدىكى
 چــــوڭالر ئىشــــالر بۇنــــداق بولســــاقمۇ، دېــــگهن

ــىدىمۇ ــال ئارىس ــۇت ئوخشاش ــۇ. مهۋج ــۆزى چوڭالرم  ئ
ــىدا ــى توغرىســ ــڭ یاخشــ ــا پاراڭالرنىــ  ئوتتۇرىغــ
 پاراڭالرنىـــڭ خىـــل ھهر ئۆزىنىـــڭ ۋە چىقىشـــىنى،
 بۇنىـــڭ. ئىســـتهیدۇ بولۇشـــىنى نۇقتىســـى مهركىزىـــي
ــۈن ــدە بهزى ئۈچ ــچانلىقالرنى ئاالھى ــىتىدۇ تىرىش . كۆرس
 قالســا، پهســىیىپ ســهل پــاراڭالر توغرىســىدىكى ئــۆزى
ــۇالر ــى ئ ــتىن یېڭ ــى یهنه ئىش ــپ، بىرەرن ــاراڭنى قىلى  پ

 . تىرىشىدۇ ئۇلغایتىشقا یېڭىۋاشتىن
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ــر قوغلىشــىش ئاتــاق-نــام  ئىــش غهلىــته خىــل بى
 قوغلىشـــىپ، ئـــابرۇي-نـــام كىشـــىلهر بهزى بولـــۇپ،

ــڭ ــۈزىنى ئۆزىنىــ ــدۇ یــ ــى،. تۆكۈۋالىــ  بهزى یهنــ
ــڭ ــام ئادەملهرنىـ ــڭ-نـ ــىرى ئاتىقىنىـ ــهل تهسـ  سـ

 ئهســلىگه ئــابرۇیىنى ئۆزىنىــڭ ئــۇالر قالســا، تــۆۋەنلهپ
 نومۇسســىز یــاكى غهلىــته بهزى ئۈچــۈن كهلتــۈرۈش
ــالرنى ــپ، ئىش ــۇنىڭ قىلى ــلهن ش ــڭ بى ــۈزىنى ئۆزىنى  ی
 .تۆكۈۋالىدۇ
 ئهجىـــر بهلگىلىـــك ئېرىشىشـــمۇ ئاتاققـــا-نـــام

ــدۇ تهلهپ ــا. قىلىـ ــىش ئۇنىڭغـ ــۈن ئېرىشـ ــىز ئۈچـ  سـ
 مهخسـۇس  باشـقا  ۋە پـۇل  مهخسـۇس  ۋاقىـت،  مهخسۇس

ــچانلىقالرنى ــىڭىز تىرىشـــ ــدۇ كۆرسهتمىســـ . بولمایـــ
ــڭ ــا ئۆزىڭىزنى ــىڭىز، پهرۋىــش ئوبرازىغ ــدە قىلمىس  ھهم

ــر ــل بى ــوبرازنى یاخشــى خى ــىڭىز ئ ــدۇ ساقلىمىس . بولمای
 بىـر  ئىنتىلىشـىنىڭ  كىشـىلهرنىڭ  ئاتـاقمۇ -نـام  قىسقىسى،
 .قىلىدۇ ۋەكىللىك بالدىقىغا

 
 ) Prestige( ئابرۇي. 4

ــانالر ــىنىڭ ئىنسـ ــر یهنه ئىنتىلىشـ ــۇقىرى بىـ  یـ



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 19 - 

ــدىقى ــابرۇي« بال ــن »ئ ــارەت دى ــقىالر. ئىب ــلهن باش  بى
 مهكــــتهپ ئــــالىي بالــــداق بــــۇ سېلىشــــتۇرغاندا،
. تۇیۇلىـــدۇ مـــۇھىم بهكـــرەك ئۈچـــۈن ئوقۇغـــۇچىلىرى

 بىـــر مهلـــۇم بىـــلهن ئـــۆزى دېگىنىمىـــز »ئـــابرۇي«
ــایىتى ــك ناھ ــه قىممهتلى ــىدا نهرس ــاغلىنىش ئوتتۇرىس  ب
 سـىز  مهسـىلهن، . كۆرسـىتىدۇ  قىلىشـنى  بهرپـا  مۇناسىۋىتى
ــارۋارد ــىتېتى خ ــاكالۋۇرلۇق ئۇنىۋېرس ــىنىڭ ب -1 ئوقۇش
 ھــېچ تېخــى ســىز بولســىڭىز، ئوقۇۋاتقــان یىللىقىــدا
ــداق ــر قان ــجه بى ــان نهتى ــىز یاراتمىغ ــۇنداق. بولىس  ش
ــىغا ــاي، بولۇش ــىز قارىم ــۆزىڭىزنى س ــا مهن« ئ  خارۋاردت

. قىلىســـىز كـــۆز-كـــۆز باشـــقىالرغا دەپ، ،»ئوقـــۇیمهن
ــهت ــا پۇرس ــىز بولس ــق بهزى س ــىلهر داڭلى ــلهن كىش  بى
ــله ــىمگه بىل ــنى رەس ــىز چۈشۈۋېلىش ــىزنىڭ. ئىستهیس  س

 ئهســته كىشــىنى ئــۇ مهقســهت قىلىشــىڭىزدىكى ئۇنــداق
 رەســىمنى ئاشــۇ بهلكــى ئهمهس، قالــدۇرۇش یاخشــىراق
 بىـــر ئۆزىڭىزنىـــڭ ئـــارقىلىق، كۆرســـىتىش باشـــقىالرغا
ــدە ــادەم ئاالھى ــى، ئ ــۇنىڭغا ئىكهنلىكىن ــۇنداق ش  ئاش

 رەســــىمگه بىلــــله بىــــلهن ئــــادەم مــــۇھىم بىــــر
. ئىبــارەت قىلىشــتىن نامایــان چۈشــهلىگهنلىكىڭىزنى
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 توغرىســـىدا ئـــۆزىڭىز پهقهت ئىشـــالر بۇنـــداق ئهگهر
 ئهمهس ئىــش ئهجهبلىنهرلىــك بىــر ئــۇ بولســا، بولغــان
 قىلىشـــىڭىزدىكى ئۇنـــداق ســـىزنىڭ ئهممـــا،. ئىـــدى

ــىتىڭىز ــڭ مهقسـ ــر ئۆزىڭىزنىـ ــدە بىـ ــادەم ئاالھىـ  ئـ
ــى ــادىلهش ئىكهنلىكىنـ ــۇپ، ئىپـ ــۇ بولـ ــابرۇي ئـ  ئـ
ــۇپ قوغلىشـــىش ــابلىنىدۇ بولـ ــالىالرال. ھېسـ  ئهمهس، بـ

 خـــارۋارد بـــاالم« باشـــقىالرغا ئـــانىالرمۇ-ئاتـــا بهزى
 ئوخشــــاش دېگهنــــگه ،»ئــــۆتتى غائۇنىۋېرســــىتېتى

. قوغلىشـــىدۇ ئـــابرۇي ئـــارقىلىق، قىلىـــش گهپلهرنـــى
 ئــۆزى بىــلهن نهرســه قىممهتلىــك بىــر ئــابرۇي بۇنــداق

 قـۇرۇش  مۇناسـىۋىتىنى  بـاغلىنىش  خىـل  بىـر  ئوتتۇرىسىدا
 بىــر ھهرگىزمــۇ ئــۇ بولــۇپ، چىققــان ۋۇجۇدقــا ئــارقىلىق

 ۋۇجۇدقـــا بىـــلهن نهتىجىســـى یاراتقـــان ئادەمنىـــڭ
 . ئهمهس كهلگهن

ــالۋە ــىنجاڭ مهن: ئىـــ ــىتېتىنى شـــ  ئۇنىۋېرســـ
 قېلىــپ بولــۇپ ئوقۇتقــۇچى مهكتهپــته ئاشــۇ پۈتتــۈرۈپ،

 بهزى قالغـان  مهكتهپـته  قـاراردا  بىـر  مهزگىلـدە،  قالغان
 ئاشــۇ ئۆزىنىــڭ بارســا یهرگه قانــداق ھهر ئوقۇتقــۇچىالر

ــڭ ــى مهكتهپنىــــ ــى ئوقۇتقۇچىســــ  ئىكهنلىكىنــــ
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 دېـــگهن »ئۇنىۋېرســـىتېتى شـــىنجاڭ« بىلدۈرىـــدىغان
ــى ــىگه ئىزنهكنـ ــاقىۋاالتتى مهیدىسـ ــۇر مهن. تـ  ئۇیغـ

ــدىكى ــالرغا دىیارى ــت ئىش ــىن ئائى ــۆججهتلىرىنى س  ھ
ــدە، ــي كۆرگهن ــى ھهربى ــپ كىیىمىن ــالرغا كىیى  ئولتۇرۇش
ــان، ــاقچى ۋە بارغ ــى س ــپ كىیىملىرىن ــقا كىیى  ئولتۇرۇش
ــان ــۇرالرنى بارغ ــۆپ ئۇیغ ــۇچراتتىم ك ــدا. ئ  ئامېرىكى

ــپ ــزمهت ئاكتىـ ــان خىـ ــتىن ئۆتهۋاتقـ ــقا ۋاقىتـ  باشـ
 كىیىمىنــى خىــزمهت تارقاتقــان ئىدارىســىدىن ۋاقىــتالردا

 .چهكلهیدۇ یۈرۈشنى كىیىپ
 
 ) Money( پۇل. 5

 ئـــۇالر بـــاركى، كىشـــىلهر خىـــل بىـــر شـــۇنداق
ــاللىق، ــىغىش، خۇش ــام س ــاق-ن ــڭ ۋە ئات  ئابرۇیالرنى

ــېچ ــىغا ھ ــاي، قایسىس ــۇلغىال پهقهت قىزىقم ــدۇ پ . قىزىقى
 ناھــایىتى تېپىشــنى پــۇل قىلىــپ قانــداق ئــۇالر ھهمــدە
ــدۇ یاخشــى ــداق. بىلى ــرى كىشــىلهرنىڭ بۇن ــر بهزىلى  كى

 كىیىملهرنـــى یىرتىـــق یۈرىـــدۇ، كىیىـــپ كىیىملهرنـــى
ــپ ــدۇ، كىیى ــر یۈرى ــر بى ــىنىنى جهپپى ــدۇ، ماش  ھهیدەی

ــاچلىرى ــان چ ــدۇ، قاالیمىق ــقىالرنىڭ یۈرى ــۆزىنى باش  ئ
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 پهرۋا قىلىچىلىكمـــۇ قېلىشـــىغا ئـــویالپ دەپ نـــېمه
 پــۇل ســوم مىلیــون نهچــچه یىلــى ھهر ئــۇالر. قىلمایــدۇ
ــدۇ ــۇ. تاپى ــل ب ــال كىشــىلهر خى ــدۇ دەم زادى ــۇ. ئالمای  ب
 تېخىمــۇ قارىغانــدا بالــداققا ئالــدىنقى چىقىــش بالــداققا
 جاپـــا كـــۆپ تېخىمـــۇ. قىلىـــدۇ تهلهپ ئهجىـــر كـــۆپ

 . قىلىدۇ تهلهپ چېكىشنى
 
ــاكى مۇنهۋۋەرلىــــــك. 6 ــھۇرلۇق یــــ  مهشــــ

)Excellence ( 
ــار ئىنتىلىشــى بۇنــداق ــر شــىركىتىدە كىشــىلهر ب  بى
ــادەتتىكى ــى ئ ــنى خىزمهتچ ــاي، بولۇش ــارلىق خالىم  ب

ــزمهتچىلهردىن ــۇقىرى خى ــدىغان ی ــادەم، تۇرى ــاكى ئ  ی
ــڭ ــى خىزمهتچىلهرنى ــنى بېش ــتهیدۇ بولۇش ــىنىپتا. ئىس  س
ــال ــۇچى ئوتتۇراھـــ ــدا-1 ئهمهس، ئوقۇغـــ  ئورۇنـــ
ــدىغان ــۇچى تۇرىــ ــنى ئوقۇغــ ــتهیدۇ بولۇشــ . ئىســ
ــانالردا ــۇقىرى ئىمتىھ ــۇر ی ــنى نوم ــتىمهیدۇ، ئېلىش  ئىس

ــى ــۇق بهلك ــۇر تول ــنى نوم ــتهیدۇ ئېلىش ــداق. ئىس  بۇن
ــىلهر ــۆزلىرىگه كىش ــال ئ ــاي، رازى زادى ــۆزلىرىنى بولم  ئ
ــۇ ــاتتىق تېخىم ــكه، ق ــۇ ئىشلهش ــۆپرەك تېخىم ــش ك  ئى
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 چىقىشـــقا بالـــداققا یـــۇقىرىراق تېخىمـــۇ ۋە قىلىشـــقا،
 بولســۇن، ئوقۇشــتا مهیلــى كىشــىلهر بۇنــداق. قىســتایدۇ

ــتا ــۇن، چېنىقىشــ ــته بولســ ــۇن، تهنھهرىكهتــ  بولســ
 ئىـش  نـېمىال  بولسـۇن،  تهتقىقاتىـدا  بولسـۇن،  خىزمىتىدە
 ھهمـــمه باشـــقا ئهتراپىـــدىكى قىلســـۇن، قىلســـا

ــادەملهردىن ــتۈن ئـ ــدىغان ئۈسـ ــر تۇرىـ ــا بىـ  ئورۇنغـ
ــنى ــتهیدۇ چىقىۋېلىش ــق. ئىس ــقا بىرىنچــى داۋاملى  بولۇش

ــدۇ ــۇالر. ئىنتىلى ــۆزلىرىنى ئ ــڭ ئ ــۈنكى ئۆزلىرىنى  تۈنۈگ
 بىـلهن  باشـقىالر  ئۇالرنىـڭ . سېلىشـتۇرىدۇ  بىـلهن  ھالىتى
 ئهھۋالىغــا باشــقىالرنىڭ ئــۇالر. بولمایــدۇ كــارى قىلــچه

ــچه ــدۇ پهرۋا قىلــ ــق. قىلمایــ ــىمنى« داۋاملىــ  ئىشــ
. ئویالیــدۇ دەپ ،»قىالالیتــتىم یاخشــىراق بۇنىڭــدىن

ــۆز ــۆزىگه-ئ ــۈ ئ ــدۇ رازى مهڭگ ــۈ. بولمای ــى مهڭگ  بېلىن
ــدۇ، ــۈ ۋە قویۇۋەتمهی ــۆزىنى مهڭگ ــهل ئ ــپ، س  قویۇۋېتى
ــدۇ ــۇالر. راھهتلهنمهیـ ــقىالرنىڭ ئـ ــى باشـ  ۋە ماختىشـ

ــراپ ــىغىمۇ ئېتىــ ــدۇ پهرۋا قىلىشــ ــۆزىنى. قىلمایــ  ئــ
ــدىنمۇ« ــىراق ئۇنىڭ ــتىم یاخش ــویالپ، دەپ ،»قىالالیت  ئ

ــدا توختاۋســىز ئــۆزىنى ــاتتىق تېخىمــۇ ھال  ئىشلهشــكه ق
ــتایدۇ ــارالىق. قىس ــك خهلقئ ــىدە ئولىمپى ــۇ مۇسابىقىس  س
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ــۈزۈش ــۈرى ئ ــویىچه ت ــالتۇن 18 ب ــدال ئ ــپ، مې  ئېلى
 مـــایكۇل ئـــامېرىكىلىق یاراتقـــان رېكـــورتى دۇنیـــا

ــپس ــۇنداق ئهنه) Michael Phelps( فېلـــ  شـــ
ــىلهرنىڭ ــر كىشـ ــالىدۇر بىـ ــادا. مىسـ ــداق دۇنیـ  بۇنـ
 كىشــىلهر، نۇرغــۇن. ئــاز ناھــایىتى ســانى ئادەملهرنىــڭ

ــۇ ــۆپلىگهن بولۇپمـ ــالر كـ ــنه یاشـ ــجه كىچىككىـ  نهتىـ
ــۇپال یارىتىـــپ ــىنى قىلىۋاتقـــان قویـ  توختىتىـــپ ئىشـ
. قالىـــدۇ كېتىـــپ قوغلىشـــىپ »خۇشـــاللىق« قویـــۇپ،
ــا، ــۇنهۋۋەرلىكنى ئهممـ ــىدىغان مـ ــىلهر قوغلىشـ  كىشـ
 نـارازى  ئۆزىـدىن -ئـۆز  ئالسـىمۇ  نومـۇر  99 ئىمتىھانىدا

  .بولىدۇ
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 ئۈزۈش سۇ مۇسابىقىسىدە ئولىمپىك خهلقئارالىق: رەسىم- 1
 رېكورتى دۇنیا ئېلىپ، مېدال ئالتۇن 18 بویىچه تۈرى

 Michael( فېلپس مایكۇل ئامېرىكىلىق یاراتقان
Phelps.(  

  
 ) Impact( كۆرسىتىش تهسىر چوڭ. 7

 كۆرسىتىشـــــنى تهســـــىر چـــــوڭ باشـــــقىالرغا
 ۋە پـۇل  ئـابرۇي،  ئاتـاق، -نـام  كىشـىلهر  قوغلىشىدىغان

 ئـــانچه قایسىســـىغا ھـــېچ نهرســـىلهرنىڭ باشـــقا
ــزمهت ئۈچــۈن باشــقىالر پهقهتــال ئــۇالر. قىزىقمایــدۇ  خى
 ئابىـــدە بىـــر ئۆمرىـــدىن ئـــۆز. ئویالیـــدۇ قىلىشـــنى

ــنى ــدە. ئىســتهیدۇ قالدۇرۇش ــارى یهر ئۆلگهن ــدە ش  یۈزى
ــر ــز بىـ ــدۇرۇپ ئىـ ــتىش قالـ ــۈن كېـ ــىدۇ ئۈچـ . تىرىشـ

ــڭ ــدا ھایاتىنى ــقىالرنىڭ مهن« ئاخىرى ــىنى باش  تۇرمۇش
ــىالش ــۈن یاخشـــ ــاتتىق ئۈچـــ ــتىم قـــ  »تىرىشـــ

ــدىغان ــنى دېیهلهیــ ــدۇ بولۇشــ ــداق. كۆزلهیــ  ئۇنــ
ــڭ كىشــىلهرنىڭ ــۈپ ھایاتىنى ــقىالرغا مهقســىتى ت  ۋە باش
ــدىكى ــل ھهر ئهتراپى ــابىي زور ئىشــالرغا خى ــىر ئىج  تهس
 . ئىبارەت كۆرسىتىشتىن
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ــالۋە ــۇ مهن: ئىـ ــل بـ ــدا-5 یىـ ــا ئىیۇنـ  تورالرغـ
 ئۆتـــــۈلگهن خادىملىرىغـــــا NASA« چىقارغـــــان

ــدېرلىق ــدە دېــگهن »دەرســلىرى لى  »تهســىرچى« ماقالى
 دەرســـنى بىـــر دېـــگهن »تهســـىرلهمچى« یـــاكى

ــتۇرغان ــۇ. ئىـــدىم تونۇشـ ــلىتىلگهن دەرســـكه ئـ  ئىشـ
 ئۇمــــۇ بولــــۇپ،» influence« ســــۆز ئىنگلىــــزچه
ــدە ــىر« ئۇیغۇرچىـ ــىتىش تهسـ ــدۇ دەپ »كۆرسـ . ئېلىنىـ

 ئىنگلىـــــزچه دېیىلىۋاتقـــــان یهردە بـــــۇ ئهممـــــا
»impact «ــگهن ــۆز دېـ ــایىتى سـ ــۈك ناھـ  ۋە كۈچلـ

ــایىتى ــوڭ ناھـــ ــك چـــ ــىرلهرگه دائىرىلىـــ  تهســـ
ــلىتىلىدىغان ــۇپ، ئىش ــۇنى مهن بول ــوڭ« ئ ــىر چ  تهس

 سـۆز  یاخشـىراق  بۇنىڭـدىن . ئالـدىم  دەپـال  »كۆرسىتىش
ــا، ــۇنى بولسـ ــا ئـ ــىڭالرنى دەپ ماڭـ ــد بېرىشـ  ئۈمىـ
 .قىلىمهن

ــالىي ــته ئ ــۇقىرى مهكتهپ ــك ی ــا دەرىجىلى  ئۇنۋانغ
ــىپ، ــزمهتكه ئېرىش ــا خى ــا ئورۇنالشس ــڭ یىلىغ  یۈزمى
 یاشــالر بهزى ئاالالیــدىغان مائــاش ئــارتۇق دولالردىــن
ــداق ــزمهتلهردىن ئۇنـ ــپ، ۋاز خىـ ــپ كېچىـ  مائارىـ

 خىــزمهتلهر ئوخشــاش قىلىشــقا ئىســالھات سىستېمىســىنى
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ــلهن ــۇغۇللىنىدىغان بىـ ــىز شـ ــكىالتالرغا كىرىمسـ  تهشـ
 ئوقۇشــىنى دوختۇرلــۇق بهزىــلهر. ئىشــلهیدۇ بېرىــپ

 بېرىـــدىغان مائـــاش یـــۇقىرى ناھـــایىتى تامـــامالپ،
ــمىي ــزمهت رەسـ ــهتلىرىدىن خىـ ــپ، ۋاز پۇرسـ  كېچىـ

ــىز« ــۇرالر چېگراســ ــگه »دوختــ ــاش دېگهنــ  ئوخشــ
. ئىشـــلهیدۇ بولـــۇپ ئهزا تهشـــكىالتلىرىغا پىـــدائىیالر

ــىز« ــۇرالر چېگراســ ــگه »دوختــ ــاش دېگهنــ  ئوخشــ
 مائـــاش قانــداق  ھـــېچ ئىشــلىگهنلهرگه  تهشــكىالتتا 
ــدۇ ــۇالر. بېرىلمهی ــقىالر پهقهت ئ ــۈن باش ــىز ئۈچ  ھهقس
ــلهیدۇ ــۇالر. ئىشـ ــۆزلىرىنى ئـ ــازراقمۇ ئـ ــویالپ ئـ  ئـ
ــدۇ ــادا. قویمای ــداق دۇنی ــڭ بۇن ــانى ئادەملهرنى  بهك س

ــۆپ ــا ئهمهس، ك ــۇالر ئهمم ــىتىدىغان ئ ــابىي كۆرس  ئىج
ــىر ــایىتىمۇ تهسـ ــوڭ ناھـ ــۈك ۋە چـ ــۇنداق. كۈچلـ  ئاشـ

ــىلهرنىڭ ــر كىش ــالى بى ــڭ مىس ــى ئافرىقىلىقالرنى  داھىیس
 تـۇرۇپ،  چىـڭ  ئېتىقادىـدا  ئـۆز  ئـۇ . ماندېالدۇر نېلسون

ــادالهتنى ــا ئـ ــۈرۈش قولغـ ــۈن كهلتـ ــدە ئۈچـ  تۈرمىـ
 بىــر مهلــۇم ئــادەملهر بۇنــداق. بولــدى رازى یېتىشــقىمۇ

 ئـــــۇالر. بولىـــــدۇ خىزمهتچىســـــى داۋانىـــــڭ
ــك« ــىدىن »مۇنهۋۋەرلىـ ــۆپ دەرىجىسـ ــتۈن كـ  ئۈسـ
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 ئۈچـــۈن ئـــادەملهر بۇنـــداق ئهمهلىیهتـــته. تۇرىـــدۇ
 بىــر ئــۇ بولماســتىن، نىشــان بىــر »مۇنهۋۋەرلىــك«
 . بولىدۇ »مهھسۇالت قوشۇمچه«

ــر ــىر چــوڭ« كىشــىلهر قىســىم بى  »كۆرســىتىش تهس
ــى ــانالر ن ــىدىغان ئىنس ــۇقىرى ئهڭ قوغلىش ــداق، ی  بال
ــدۇ دەپ ــته. ئویالی ــا ئهمهلىیهت ــداق بولس . ئهمهس ئۇن

 .بار بالداق بىر تۇرىدىغان ئۈستۈن ئۇنىڭدىنمۇ
 
ــۇقىرى ئهڭ. 8 ــك یـــ ــقهت دەرىجىلىـــ  ھهقىـــ

)Ultimate Truth ( 
 بهزى. ئىنتىلىـــدۇ ئـــادالهتكه ئـــادەملهر بهزى
ــادەملهر ــر ئ ــدېئالغا بى ــدۇ ئى ــادەملهر بهزى. ئىنتىلى  ئ
ــا ــكه بولســ ــدۇ ھهقىقهتــ ــادەملهر بهزى. ئىنتىلىــ  ئــ

ــادالهتكه ــىنىدۇ ئ ــا. ئىش ــىز ئهمم ــادا س ــۇق دۇنی  تول
ــى ــىز ھهقىقهتنـــ ــىزگه. كۆرەلمهیســـ ــۇق ســـ  تولـــ

 ئۈچـــۈن ئېرىشـــىش نهرســـىگه بىـــر كۆرۈنمهیـــدىغان
 ئىشـــالرنىڭ قىـــیىن ئهڭ دۇنیـــادىكى بـــۇ تىرىشـــىش

ــرى ــىز ئهگهر. بىـ ــىر زور سـ ــىتىش تهسـ ــۈن كۆرسـ  ئۈچـ
ــىپ، ــنه تىرىش ــىر كىچىككى ــدا تهس ــىڭىزمۇ، پهی  قىاللىس
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 تېخىمـۇ  بىـلهن  شـۇنىڭ . كېتىسـىز  ئىلھاملىنىـپ  ناھایىتى
 ئــادالهت یــاكى ئىــدىیه خىــل بىــر. تىرىشىســىز قــاتتىق
ــى ــدا داۋاس ــىڭىز، یولى ــىز تىرىشس ــتىگهن س ــۇ ئىس  ئاش

ــادالهتنى ــۈ ئ ــىز مهڭگ ــا. كۆرەلمهیس ــر ئهمم ــىم بى  قىس
ــادەملهر ــۇ ئـ ــۆزگه ئاشـ ــدىغان كـ ــه كۆرۈنمهیـ  نهرسـ
. تىرىشــىدۇ قــاتتىق ئاتــاپ بــارلىقىنى ئۆزىنىــڭ ئۈچــۈن

ــۇ ــىلهر ئ ــر كىش ــىگه بى ــهنگهندىن نهرس ــیىن، ئىش  كې
 ئــازراقمۇ ئویلىشــىغا دەپ نــېمه ئــۆزلىرىنى باشــقىالرنىڭ

ــاي، پهرۋا ــۆز قىلم ــى ئ ــۈن غایىس ــىدۇ ئۈچ  ئهنه. تىرىش
 یــۇقىرى ئهڭ ئۈچــۈن، ئــادالهت كىشــىلهر شــۇنداق

ــۆزىنى ئۈچـــۈن ھهقىـــقهت دەرىجىلىـــك  ئاتىغـــان ئـ
ــىلهردۇر ــۇ. كىشــ ــداقنىڭ بــ ــىدا ئهڭ بالــ  یۇقىرىســ
 ئىنســـانالرغا یـــاراتقۇچىمىز كىشـــىلهر تۇرىـــدىغان
ــكهن ــبهر ئهۋەتـــ ــاالمالردۇر پهیغهمـــ  ئهلهیھىسســـ

 دىنىمىزغــا یهردىكــى مۇشــۇ لېكســىیهنىڭ ئهســلىدىكى(
 ). قىسقارتىلدى مهزمۇنى قىسىم بىر ئائىت
 
 قىسمى خۇالسه لېكسىیهسىنىڭ ئویغان. 9

-ئـــۆز كىشـــىلهر ئىنتىلىـــدىغان مـــۇنهۋۋەرلىككه
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ــۆزىگه ــۈ ئـ ــدۇ رازى مهڭگـ ــاراتقۇچىمىز. بولمایـ  ھهر یـ
 یوشــۇرۇن ئادەمنىــڭ ئاشــۇ ئــادەمگه بىــر قانــداق

 ئىشـــالرنى ســـىرتىدىكى دائىرىســـىنىڭ قـــابىلىیىتى
 ئــایهتنى ئهرەبــچه ئویغاننىــڭ بــۇ( ئهمهس لىگهنیــۈك

ــى ــۇپ، چۈشهندۈرۈشـ ــۇ بولـ ــایهت بـ ــڭ ئـ  قۇرئاننىـ
ــۇرچه ــىدە ئۇیغ ــالالھ« تهرجىمىس ــى ئ ــاقىتى ھېچكىمن  ت

ــدىغان ــقا یهتمهی ــپ ئىش ــدۇ، تهكلى » )2:286( قىلمای
ــۇ دەپ ــۇ. ئېلىنىپت ــدا 2 ب ــایىتى مهزمۇن  پهرق چــوڭ ناھ
 تىلالردىكــى باشــقا ئایهتنىــڭ بــۇ ئویغــان بولــۇپ، بــار

ــىدە ــر تهرجىمىس ــىله ئېغى ــارلىقىنى مهس ــۆپ ب ــتىم ك  قې
ــدى ــقا). تهكىتلى ــىزدە شۇڭالش ــدىن ئىشــالرنى س  ھازىرقى
ــىراق ــدىغان یاخش ــابىلىیهتلهر قىالالی ــار ق ــالرنى. ب  ئىش
ــدىن ــۆپرەك ھازىرقى ــدىغان ك ــابىلىیهتلهر قىالالی ــار ق . ب
ــاراتقۇچىمىز ــىزدىن ی ــۆزىڭىزدىكى پهقهت س ــۇرۇن ئ  یوش

ــڭ ــۆۋەن ئهڭ قابىلىیهتلهرنىـ ــېكىگه تـ ــلۇق چـ  چۇشـ
ــالرنىال ــنى ئىش ــدۇ، قىلىش ــى كۈتمهی ــڭ بهلك  ئهڭ ئۇنى
. كۈتىــدۇ قىلىشــنى ئىشــالرنى چۇشــلۇق چــېكىگه یــۇقىرى

 بولســا، یاراتقــان بىــلهن خــۇرۇچالر قانــداق ســىزنى ئــۇ
 ئىشـقا  تولـۇق  ھهممىسـىنى  خۇرۇچالرنىـڭ  ئاشـۇ  سىزدىن



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 31 - 

 . قىلىدۇ تهلهپ سېلىشنى
ــز ــاللىق بىــ ــمایمىز، خۇشــ ــۈنكى قوغالشــ  چــ

ــاراتقۇچىمىز ــاللىقنى یـ ــر خۇشـ ــۇمچه بىـ ــدا قوشـ  پایـ
 . بولغان بېرىپ بىزگه سۈپىتىدە
 چــۈنكى ئىنتىلمهیمىــز، كه »كېــتىش ســىڭىپ« بىــز

 كېـتىش  سـىڭىپ . ئىپادىسـى  ئاقسـاقلىقنىڭ  خىـل  بىـر  ئۇ
 مهغلـــۇبىیهتچىلهر ھهممىســى  تاللىغانالرنىــڭ  یــولىنى 
 بولـــۇپ بىـــرى ئىچىـــدىكى شـــۇالرنىڭ بىـــز بولـــۇپ،
 . خالىمایمىز قېلىشنى

ــز ــام بى ــاققىمۇ-ن ــز ئات ــام. ئىنتىلمهیمى ــا-ن  ئاتاقق
 كــالۋاالردىن یــوق مهقســىتى ھایاتىنىــڭ ئىنتىلگــۈچىلهر

-نـــام بىزمـــۇ ئهگهر بولـــۇپ، ئهمهس نهرســـه باشـــقا
ــاق ــىدىكهنمىز، ئاتــ ــۇ قوغلىشــ ــڭ ئاشــ  كالۋاالرنىــ

ــدىكى ــۇقىرى ئهڭ ئىچى ــك ی ــالۋا دەرىجىلى ــۇپ ك  بول
 . قالىمىز

ــز ــابرۇیغىمۇ بى ــز، ئ ــۈنكى ئىنتىلمهیمى ــابرۇي چ  ئ
ــاراتقۇچىمىزدىن ــدۇ ی ــۇن. كېلى ــىلهر نۇرغ ــابرۇینى كىش  ئ

 .باغلىۋالىدۇ نهرسىلهرگه خاتا
ــز ــى( بىـ ــان یهنـ ــرى ئىمـ ــادەتتىكى) ئىگىلىـ  ئـ
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 قانـائهت  ئـۆزىمىزگه -ئـۆز  بىـلهن  ھایـات  سهۋىیهدىكى
 یاخشــىراق ئۇنىڭــدىن چوقــۇم بىــز. قىاللمــایمىز ھاســىل

ــات ــولىنى ھایـ ــىمىز، یـ ــۇنىڭ ۋە تاللىشـ ــۈن شـ  ئۈچـ
ــڭ ــارلىقىنى ئۆزىمىزنى ــاپ ب ــىمىز ئات ــرەك تىرىشىش . كې

 شــۇغۇللىنىڭ، شۇغۇلالنســىڭىز بىــلهن ئىــش قایســى ســىز
 ئوقۇۋاتقـــان ســـىز ئهگهر. قىلىـــڭ یاخشـــىراق ئـــۇنى

 یاخشــــىراق ھازىرقىــــدىن چوقــــۇم بولســــىڭىز،
 بولســـــىڭىز، ئىشـــــلهۋاتقان ئهگهر. ئوقۇیاالیســـــىز

ــىخىز ــدىن مىتىڭىزنـ ــىراق ھازىرقىـ ــىز یاخشـ . قىالالیسـ
 ئـــۇ بولســـىڭىز، قىلىۋاتقـــان پىـــدائىیلىق ســـىز ئهگهر

ــنىمۇ ــىراق ئىشــ ــىز یاخشــ ــۆزىڭىزنى. قىالالیســ  ئــ
ــدىن ــقا یاخشــىراق بۇرۇنقى ــدەك. قىســتاڭ بولۇش  ھازىرقى

ــاش ــزدا ی ــۇ ۋاقتىڭى ــۇنداق تېخىم ــڭ ش ــىزنىڭ. قىلى  س
ــازىر ــتىكى ھ ــۇرۇقلىرىڭىز ئوقۇش ــار، تاپش ــا ب ــۇ ئهمم  ئ

ــۇ ــایىتى ھهرگىزم ــر ناھ ــئۇلىیهت ئېغى ــىز. ئهمهس مهس  س
ــوي ــدىن ت ــیىن، قىلغان ــالىڭىز ۋە كې ــار ب ــدىن ب  بولغان

ــیىن، ــدىن كې ــىزگه ئان ــي س ــدىكى ھهقىقى ــر مهنى  ئېغى
ــئۇلىیهت ــدۇ مهسـ ــازىر. یۈكلىنىـ ــىز ھـ ــایىتىمۇ سـ  ناھـ

ــن ــازىر. ئهركىـ ــىز ھـ ــۆز سـ ــقا ئۆمرىڭىزنىـــڭ ئـ  باشـ
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ــقۇچلىرىدا ــۇ باســـ ــهلمهیدىغان ھهرگىزمـــ  ئېرىشـــ
ــدىكى ــنلىككه دەرىجى ــگه ئهركى ــۇپ، ئى ــازىرقى بول  ھ

ــت ــىز ۋاقىـ ــۈن سـ ــۈچىڭىز پۈتـ ــلهن كـ ــاتتىق بىـ  قـ
ــىدىغان، ــۆزىڭىزدىكى تىرىشــــ ــۇرۇن ئــــ  یوشــــ

ــابىلىیهتلهرنى  چـــېكىگىچه یـــۇقىرى ئهڭ ئۇالرنىـــڭ قـ
ــارى ــدىغان جـ ــت قىلدۇرىـ ــازىر. ۋاقىـ ــىزنىڭ ھـ  سـ

. ئهمهس ۋاقتىڭىـــز ئوینایـــدىغان ئویـــۇنى كومپیـــۇتېر
. ئهمهس ۋاقتىڭىزمــۇ كۆرىــدىغان تېلېــۋىزور بــویى كــۈن
-چـوڭ  نۇرغـۇن  باشـقا  ئـۇالردىن  تېگىشـلىك  قىلىشقا سىز

ــوڭ ــالر چ ــار ئىش ــز. ب ــىز خهلقىڭى ــىتىدىغان س  زور كۆرس
 باشــقىالر. تۇرۇۋاتىــدۇ ســاقالپ نــى) impact( تهســىرلهر
ــداق ــلهردە. قىلىۋەرســۇن قىلســا قان ــېچ بهزى ــداق ھ  قان

 ئۇالرغـــا ســـىز ئهممـــا. ئهمهس مهۋجـــۇت ئىنـــتىلىش
ــىز ــىز. ئوخشىمایسـ ــۇنهۋۋەرلىككه سـ ــىڭىز مـ  ئىنتىلىشـ

ــرەك ــر ھهر. كې ــاش بى ــۆز ی ــدىن-ئ ــداق ئۆزى  دەپ مۇن
 ماڭـــا یـــاراتقۇچىمىز«: كېـــرەك بېقىشـــى ســـوراپ
ــا نېمىلهرنــى ــان؟ ئات ــا قىلغ ــرىلگهن ماڭ  ئاشــۇنداق بې

 مهن پایـــــدىلىنىپ، قـــــابىلىیهتلهردىن یوشـــــۇرۇن
ــقىالرغا ــىر زور باش ــ تهس ــىدە ىتىشكۆرس ــداق ساھهس  قان



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 34 - 

ــالرنى ــمهن؟ ئىشـ ــۇ مهن قىالالیـ ــابىلىیهتلهرنى ئاشـ  قـ
 بىــلهن ئــویالش ئاشــۇنداق ســىز »ئىشــلىتىمهن؟ نـېمىگه 
ــله، ــارلىق بىلــ ــچانلىقالرنى بــ ــىتىپ، تىرىشــ  كۆرســ

ــا ــڭ یاراتقۇچىمىزغــ ــېمه ئۆزىڭىزنىــ ــالرنى نــ  ئىشــ
 . كېرەك قایتۇرۇشىڭىز جاۋاب ھهققىدە قىلغانلىقىڭىز

ــىزدە ــى ئهڭ سـ ــۇخالش یاخشـ ــادىتى ئـ ــار ئـ  بـ
ــۇن ــىزدە. بولس ــى ئهڭ س ــیىش یاخش ــادىتى یې ــار ئ  ب
ــۇن ــىزدە. بولس ــى ئهڭ س ــنىقىش یاخش ــۈزۈمى چې ــار ت  ب
ــۇن ــنى. بولس ــۇقىرى ئهڭ ئوقۇش ــدە ی ــى دەرىجى  یاخش
 ئىشـتا  بىـر  ھهر قىلغـان  ھایـاتىڭىزدا  ئـۆز . مېڭىڭ ئېلىپ
 یــۇقىرى ئهڭ یــاكى ئورنىغــا، مۇنهۋۋەرلىــك بىــر چوقــۇم

ــا ــىڭ ئورۇنغ ــى. ئېرىش ــالر ئهتراپىڭىزدىك ــىزنى یاش  س
ــۈلگه ــدىغان ئ ــۇن قىلى ــڭ. بولس ــز بىزنى  ئهنه خهلقىمى
 . موھتاج یاشالرغا مۇنهۋۋەر شۇنداق

 ئــــۆز ئــــانىالر-ئاتــــا نۇرغــــۇن ھــــازىرغىچه
ــرىگه ــڭ پهرزەنتلى ــىتى ھایاتنى ــدىكى ۋە مهقس  قىممىتى
 چۈشــــهندۈرۈپ تولــــۇق بالــــداقالرنى یۇقىرىــــدەك
 یــۇقىرى ئهڭ تهربىیىســى بــاال ئۇالرنىــڭ. قویمىــدى

ــدىمۇ ــابرۇي« بولغانــ ــۇل« ۋە »ئــ ــگهن »پــ  دېــ
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ــداقالردىن ــپ بال ــدى ھالقى ــۇالر. ئۆتهلمى ــۆپ ئهڭ ئ  ك
ــورىغان ــوئالالرمۇ س ــا« س ــزمهت قاچانلىقق ــپ خى  تېپى
 ئـۆي  قاچانلىققـا  تاپىسـىز؟  پـۇل  قاچانلىققـا  ئىشلهیسىز؟
ــىز؟ ــن »ئالىس ــارەت دېگهنلهردى ــدى ئىب ــا. بول  ئهمم
-ئاتـا  ئهگهر. كـۆپ  جىـق  ئـۇالردىن  ئىشـالر  ھایاتتىكى
ــانىالر ــالغۇز ئ ــابرۇي ی ــۇلنىال ۋە ئ ــا، پ ــالغۇز ئویلىس  ی
ــابرۇي ــۇل ۋە ئـ ــدىال پـ ــه، ھهققىـ ــالىالرنى سۆزلىسـ  بـ

 تهســـىر چـــوڭ ۋە بولۇشـــقا، كىشـــىلهردىن مـــۇنهۋۋەر
 یېتهكلهیدۇ؟ كىم بولۇشقا كۆرسهتكۈچىلهردىن
: دېـــیىلگهن مۇنـــداق كىتـــابىمىزدا مـــۇقهددەس

ــانالر« ــۆزلىرى ئىنس ــپ ئ ــاتتىق ئىنتىلى ــچانلىق ق  تىرىش
ــهتكهن ــىلهردىن كۆرســ ــقا نهرســ ــدىلىق باشــ  پایــ
ــىلهرگه ــهلمهیدۇ نهرسـ ــۇ» .ئېرىشـ ــى بـ  ئهڭ یهردىكـ

ــۇھىم ــه م ــتىلىش« نهرس ــن »تىرىشــچانلىق« ۋە »ئىن  تى
 قىممهتلىــك ئهڭ ئۈچــۈن یــاراتقۇچىمىز یهنــى. ئىبــارەت
 تىــــن »تىرىشــــچانلىق« ۋە »ئىنــــتىلىش« نهرســــه
ــارەت ــام. ئىب ــاق،-ن ــابرۇي ئات ــۇل ۋە ئ ــارلىق پ  قات
ــىلهر ــدىن نهرس ــدىغان ئۆزلۈكى ــىلهر كېلى ــۇپ، نهرس  بول

 نهرســــــه قهدىرلهیــــــدىغان ئهڭ یــــــاراتقۇچىمىز
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ــتىلىش« ــچانلىق« ۋە »ئىنـ ــن »تىرىشـ ــارەت تىـ . ئىبـ
ــقا ــالر شۇڭالش ــۈچىلهر یاش ــقۇچىالردىن ۋە ئىنتىلگ  تىرىش
ــى ــرەك بولۇشــ ــویالپ. كېــ ــڭ ئــ ــىزنىڭ: بېقىــ  ســ

 ۋاقىتنــى ســىز ئهگهر نــېمه؟ مهنىســى ھایاتىڭىزنىــڭ
ــۇتېر پهقهت ــۇنلىرىنى كومپیــــ ــاپال ئویــــ  ئوینــــ

ــان ــىڭىز، ئۆتكۈزۈۋاتقـ ــىز ئهگهر بولسـ ــى سـ  ۋاقتىڭىزنـ
ــۋىزور پهقهت ــۆرۈپال تېلې ــان ك ــىڭىز، ئۆتكۈزۈۋاتق  بولس

ــىزدىكى ــتىلىش س ــېمه؟ زادى ئىن ــىزنىڭ ن ــۇتېر س  كومپی
 قىلىــدۇ؟ پهرۋا كىــم ئۇتۇۋاتقانلىقىڭىزغــا ئویۇنلىرىــدا

 پهرۋا كىــم كۆرۈۋاتقانلىقىڭىزغــا كىنــوالرنى قانــداق ســىز
ــدۇ؟ ــىز قىلى ــۆپرەك ئۇنىڭــدىن س ــىڭىز ك ــرەك ئویلىش . كې
ــىز ــدىن س ــزرەك ئۇنىڭ ــىڭىز ئېگى ــرەك ئویلىش ــىز. كې  س

ــۇنداق ــقا شـ ــلىغاندا، قىلىشـ ــاراتقۇچىمىز باشـ ــىز یـ  سـ
ــگهن  خۇشــاللىق ســىزگه ئــۇ. بېرىــدۇ نهرســىنى تىلى
ــدۇ ــىزدە. بېرى ــرب س ــل ى ــي خى ــتىلىش ھهقىقى ــار ئىن  ب

 ئىــگه مهنىــگه خىــل بىــر ھایــاتىڭىز ئانــدىن بولغانــدا،
 بولغانــدا، ئىــگه مهنىــگه خىــل بىــر ھایــاتىڭىز. بولىــدۇ
 . بولىدۇ پهیدا خۇشاللىق سىزدىمۇ

ــۇقهددەس ــابىمىزدا مـــ ــداق یهنه كىتـــ  مۇنـــ
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ــیىلگهن ــۇ«: دېــ ــهتكهن ئــ ــچانلىق كۆرســ  تىرىشــ
 ئۇنىــڭ« قۇرئانــدا ئۇیغــۇرچه(» .كۆرۈلىــدۇ كهلگۈســىدە

ــان ــى قىلغ ــىدە ئىش ــدۇ كهلگۈس  دەپ» )53:40( كۆرۈلى
 .) ئېلىنىپتۇ

ــالۋە ــۇر: ئىـ ــڭ مهزكـ ــى ئایهتنىـ  ۋە ئىنگلىزچىسـ
 دېــگهن »تىرىشــچانلىق« لېكسىیهســىدە ئویغاننىــڭ

ــۆز ــار س ــۇپ، ب ــۇرچه بول ــدا ئۇیغ ــلىدىكى قۇرئان  ئهس
 ئۇنىـــڭ« ســـۆز دېـــگهن »تىرىشـــچانلىقى ئۇنىـــڭ«

ــان ــۇ دەپ »ئىشــى قىلغ ــۇ. یېزىلىپت ــۆزنىڭ ئىككــى ب  س
ــىدە ــار پهرق زور مهنىس ــى. ب ــچانلىقنى ئالدىنقىس  تىرىش

ــىتىدۇ، ــى كۆرسـ ــا كېیىنكىسـ ــچانلىقنىڭ بولسـ  تىرىشـ
 . كۆرسىتىدۇ نهتىجىسىنى
ــىز ــرەر س ــا بى ــش ئورۇنغ ــزدەپ ئى ــدا، ئى  بارغان
ــتهپ ئۆزىڭىزنىـــــڭ قهغهزگه ــىدىكى مهكـــ  ئوقۇشـــ

) تــۈر خىــل ھهر( پروجېكــت خىــل ھهر ۋە نهتىجىلىرىڭىــز
. ئاپىرىســىز یېزىــپ نهتىجىلهرنــى ئېرىشــكهن لهردە

 ئۈچـــۈن ئېرىشـــىش نهتىجىـــلهرگه ئاشـــۇ ھهرگىزمـــۇ
ــك ــچانلىق قانچىلىــ ــهتكهنلىكىڭىزنى تىرىشــ  كۆرســ

 نۇرغـۇن  ئۈچـۈن  ئىمتىھـان  بىـر  سـىز  بهزىـدە . یازمایسىز
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 شـۇنداق  ئهممـا  قىلىسـىز،  تهییـارلىق  سـىڭدۈرۈپ  ئهجىر
 ئىمتىھانىــــدىن ئــــۇ ســــىز قارىمــــاي قىلىشــــىڭىزغا
 قىلغــان ئۈمىــد ئــۆزىڭىز بولمىســا یــاكى. ئۆتهلمهیســىز

 قولغــا بىرىنــى-بىــر ئىنســانالر. ئېرىشهلمهیســىز نومۇرغــا
 ئــۇالر. باھاالیــدۇ ئاساســهن نهتىجىلىــرىگه كهلتــۈرگهن
ــۇ ــر ھهرگىزمـ ــادەم بىـ ــك ئـ ــچانلىق قانچىلىـ  تىرىشـ

ــهتكىنىگه، ــك كۆرسـ ــر قانچىلىـ ــىڭدۈرگىنىگه ئهجىـ  سـ
 ئــانچه ئهجىــرگه بىــلهن تىرىشــچانلىق. قارىمایــدۇ

ــپ پهرۋا ــدۇ قىلىــ ــىگىال پهقهت. كهتمهیــ  نهتىجىســ
 ئهگهر تىرىشــىڭ، تىرىشســىڭىز قانچىلىــك ســىز. قارایــدۇ

ــدىن ــىڭىز، ئىمتىھانىـــ ــىز ئۆتمىســـ ــۇش ســـ  ئوقـــ
 یــاراتقۇچىمىز كــۈنى قىیــامهت ئهممــا،. پۈتتۈرەلمهیســىز

 قـــاراپ نهتىجىســـىگه ئۇالرنىـــڭ ئـــادەمنى بىـــر ھهر
 قـــاراپ تىرىشـــچانلىققا كۆرســـهتكهن الرئـــۇ ئهمهس،

 كهلگۈســىدە تىرىشــچانلىقى ئۇنىــڭ« یهنــى،. باھاالیــدۇ
 ئــۇنى بولــۇپ، مــۇھىم ئىنتــایىن نۇقتــا بــۇ» .كۆرۈلىــدۇ
ــك ــهكمۇ قانچىلى ــازلىق تهكىتلىس ــدۇ ئ ــى،. قىلى  یهر یهن
 بىـــر یهنه ئىنســـان بىـــر قانـــداق ھـــېچ یۈزىـــدىكى
 پهقهت. كۆرەلمهیــــدۇ تىرىشــــچانلىقىنى ئىنســــاننىڭ



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 39 - 

ــاراتقۇچىمىزال ــر ھهر یــ ــادەم بىــ ــهتكهن ئــ  كۆرســ
ــچانلىقنى ــدۇ تىرىشـ ــز. كۆرەلهیـ ــاق بىـ  پهقهت بولسـ

 تهســىرنى قىلغــان پهیــدا تىرىشــچانلىق ئاشــۇنداق
ــۆرەلهیمىز، ــۆرەلهیمىز نهتىجىســىنىال ئۇنىــڭ پهقهت ك . ك

ــز ــانالر بىـ ــجه« ئىنسـ ــادەملىرى نهتىـ ــۇپ، »ئـ  بولـ
 ھۆكــۈم ئۈســتىدىن تىرىشــچانلىق« بولســا یــاراتقۇچىمىز
 بىزنىــــڭ یــــاراتقۇچىمىزال پهقهت. دۇر »چىقــــارغۇچى

 شۇڭالشـــــقا. قهدىرلهیـــــدۇ تىرىشـــــچانلىقىمىزنى
ــچانلىقنىڭ ــى تىرىشـ ــۇ ئهھمىیىتىنـ ــۆۋەن ھهرگىزمـ  تـ

ــاڭ ــىز. چاغلىم ــهتكهن س ــچانلىقنى كۆرس ــقىالر تىرىش  باش
ــا مــۇمكىن، كهتمهســلىكى ئىلىــپ كــۆزگه ئــانچه  ئهمم

 یــــاراتقۇچىمىز ئىلىــــدۇ، كــــۆزگه یــــاراتقۇچىمىز
 . قهدىرلهیدۇ

 چىقارغــــان تورالرغــــا یېقىنــــدا مهن: ئىــــالۋە
ــڭ« ــىگه بالىڭىزنىـ ــول غایىسـ ــۇڭ یـ ــگهن »قویـ  دېـ

ــڭ ــۆز ئــاخىرقى« ماقالىنى  یۇقىرىــدىكى قىســمىدا »س
ــا ــاس مهزمۇنغـ ــدىغان مـ ــۆزۈم كېلىـ ــدىكى ئـ  ھهققىـ
ــانالر ــار بایـ ــۇپ، بـ ــى بولـ ــۇپ تېخـ ــان ئوقـ  باقمىغـ

 ئوقــۇپ قېــتىم بىــر بایــانالرنى ئاشــۇ قېرىنداشــالرغا
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 .قىلىمهن تهۋسىیه بېقىشنى
 مۇشــۇ مهزمــۇنالر لېكسىیهســىدىكى ئویغاننىــڭ

 .ئاخىرالشتى یهردە
 

 سۆز ئاخىرقى
 شـــــىنجاڭ ئایـــــدا-1 یىلـــــى-1983 مهن

 ئوقۇشـــــىنى بـــــاكالۋۇرلۇق ئۇنىۋېرســـــىتېتىدىكى
ــدىم ــتهپ. تاماملىـــ ــڭ مهكـــ ــزمهت بىزنىـــ  خىـــ
 فىزىكـــا بـــۇرۇن، قىلىشـــتىن ئـــېالن تهقســـىماتىمىزنى

ــڭ ــرى فاكۇلتېتىنى ــا رەھبهرلى ــڭ ماڭ ــىنجاڭ ئۆزۈمنى  ش
ــىتېتىنىڭ ــا ئۇنىۋېرسـ ــانلىقىمنى ئوقۇتقۇچىلىققـ  تالالنغـ

ــۇرۇپ، ــى ئۇقت ــاڭخهي مېن ــاش ش ــىتېتىغا قاتن  ئۇنىۋېرس
ــر ــق بىــ ــم یىللىــ ــقا بىلىــ ــدۇردى ئاشۇرۇشــ  ماڭــ

ــاڭخهیدىكى( ــلىنىپ دەرس شـــ ــدىغان باشـــ  كېتىـــ
 قىلىــش ئــېالن نهتىجىســىنى تهقســىمات مهن بولغاچقــا،
ــى ــاقلىمایال ۋاقتىن ــاڭخهیگه س ــپ ش ــدىم كېتى ــۇ). قال  ب

ــۇرۇن، ئىشــالردىن ــر یهنه ماڭــا ب . بهردى یــۈز ئىــش بى
ــۇ ــىمۇ، ئـ ــۇ بولسـ ــى شـ ــتهپ ۋاقىتتىكـ ــارتىیه مهكـ  پـ

ــڭ ــول-1 كومىتېتىنى ــلىقى ق ــاڭ باش ــاڭ ج ــدى ی  ئهپهن
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ــى ــۆز مېن ــىغا ئ ــپ، ئىشخانىس ــا چاقىرى ــداق ماڭ  مۇن
 مهخســـۇس كادىرلىققـــا‹ ســـىزنى بىـــز«: دېـــدى

ــیىلهش ــوبیېكتى تهربى ــپ ›ئ ــزگه قىلى ــر بېكىتكىنىمى  بى
 ئىككـى  ئالـدىڭىزدا  سـىزنىڭ  ھـازىر . بولـدى  یىل قانچه
ــول ــار ی ــڭ. ب ــرى ئۇنى ــۇرىي بى ــزمهت مهم ــلهن خى  بى

ــداق. شــۇغۇللىنىش ــىز قىلســىڭىز ئۇن ــا س  ئوخشــاش ماڭ
ــلىق ــىز باش ــۆز. بولىس ــدىڭىزغا ئ ــوپۇرىڭىز، ئال ــۆز ش  ئ

ــدىڭىزغا ــپىزىڭىز ئالـ ــار ئاشـ ــدۇ بـ ــۆپىنچه. بولىـ  كـ
 قاتنىشـــىپ، زىیـــاپهتلهرگه خىـــل ھهر ۋاقىتالرنـــى
ــى ــلهن راھهت ۋاقتىڭىزنـ ــىز بىـ ــداق. ئۆتكۈزىسـ  بۇنـ
ــڭ ــىمۇ خىزمهتنى ــار، جاپاس ــا ب ــڭ ئهمم ــى ئۇنى  جاپاس
ــۋاال ــر ئۇنچى ــڭ. ئهمهس ئېغى ــتىگه ئۇنى ــۇرالر ئۈس  ئۇیغ

ــدە ــلىقالر ئىچىــــ ــىزنىڭ. ئهمهس كهم باشــــ  ســــ
 بىـــلهن كهســـپىڭىز ئـــۆز یـــول-2 ئالدىڭـــدىكى
ــۇغۇللىنىش ــلىق. ش ــۇش باش ــلهن بول ــتۇرغاندا، بى  سېلىش

ــۇ ــول ب ــۇ ی ــالىق، تولىم ــدە جاپ ــدا ھهم ــلىق ئۇنىڭ  باش
ــۇش ــلهن بول ــاش بى ــدە ئوخش ــاي دەرىجى ــۇ ب  بولغىلىم
 مىلــلهت ســانلىق ئــاز شــىنجاڭدىكى ئهممــا. بولمایــدۇ
ــلىرى ــدىن یاش ــازىرغىچه ئىچى ــىزدەك ھ ــان س  ئوقۇیالىغ
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 ماڭســىڭىز، یــولنى بــۇ ئهگهر. باقمىغــان چىقىــپ ئــادەم
. تولدۇرىسـىز  بوشـلۇقنى  بىـر  ئۈچـۈن  مىللىتىڭىـز  ئـۆز  سىز

ــر شۇڭالشــقا ــانچه بى  یــولنى قایســى ئویلىنىــپ، كــۈن ق
 ».بېرىڭ جاۋاب بىزگه ھهققىدە تالالیدىغانلىقىڭىز

ــر مهن ــانچه بىـ ــۈن قـ ــدىم، كـ ــدە ئویالنـ  ھهمـ
 بىــلهن كهســىپ ئۆزۈمنىــڭ رەھبهرلىــرىگه مهكــتهپ

ــتىم تاللىغــانلىقىمنى یــولىنى شــۇغۇللىنىش  ئــۇ مهن. ئېیت
ــدا ــڭ چاغ ــىتى ھایاتنى ــى ۋە مهقس ــدىكى قىممىت  ھهققى

ــدىكى ــداقنى 8 یۇقىرى ــتىم بال ــا. بىلمهیت ــۇالرنى ماڭ  ئ
 ئاشـــۇنداق چاغـــدا ئـــۇ. ئـــۆگهتمىگهن كىـــم ھـــېچ

ــىلىلهرنى ــا مهسـ ــان تېمـ ــاله قىلغـ ــابالرمۇ-ماقـ  كىتـ
ــایتتى ــا. تېپىلم ــدەك ئهمم ــارارنى یۇقىرىقى ــتا، ق  ئېلىش

ــداقم مهن ــامىلنى 3 ۇن ــۆزدە ئ ــان ك ــدىم تۇتق ) 1: (ئى
ــۆز مهن ــپىمنى ئ ــۆیهتتىم، كهس ــدە س ــگه چهت ھهم  ئهل

ــپ، ــۇقىرى ئهڭ چىقى ــچه ی ــۇش پهللىگى ــایهم ئوق ــار غ  ب
 كهسـپىم  ئـۆز  چاغـدا  شـۇ  مهن باشـقا،  ئۇنىڭـدىن . ئىدى
 تــۆھپه چــوڭراق ئۈچــۈن مىلــلهت شۇغۇلالنســام، بىــلهن

ــاالیدىغانلىقىمغا ــىنهتتىم قوشــ ــۇرى) 2. (ئىشــ  مهمــ
ــى ــۆرمهیتتىم یاخشــى خىزمهتن ــك ھهر مهن. ك  دەرىجىلى
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ــۇچىالر ــى ئوقۇغـ ــلهش خىزمهتلىرىنـ ــدا ئىشـ  جهریانىـ
 رازى ئوقۇغـــۇچىالرنى قىلســـام رازى یۇقىرىـــدىكىلهرنى
ــدىغان، ــۇچىالرنى قىاللمایـــ ــام رازى ئوقۇغـــ  قىلســـ
ــدىكىلهرنى ــدىغان، رازى یۇقىرى ــۆز قىاللمای ــۆزۈمگه-ئ  ئ

ــر بواللمــاي، ئىــگه ــا بى  ئېلىشــقا رول ئوخشــاش قورچاقق
ــۇرى ــدىغان مهجبـ ــا بولىـ ــۆپ ئهھۋالالرغـ ــتىم كـ  قېـ
ــتىم ھهر ھهمــدە. یولۇقتــۇم  ئــازابى ۋىجــدان قــاتتىق قې

ــپ، ــان تارتىــ ــى نۇرغۇنلىغــ ــىز كېچىلهرنــ  ئۇیقۇســ
 كــــۆرمىگهن راۋا كۆڭلــــۈم مهن) 3. (ئۆتكــــۈزدۈم

 قىاللمــایمهن،  یالغــانچىلىق  قىاللمــایمهن،  ئىشــالرنى 
ــدە ــدىكى ھهمـ ــىیاتلىرىمنى كۆڭلۈمـ ــدە ھېسسـ  ئىچىمـ

ــاقلىیالماي، ــۇ سـ ــدا ئۆزىـــدىال ۋاقىتنىـــڭ شـ  چىرایىمـ
ــۇر ۋاقىتتىكـــى ئهینـــى. قـــویىمهن ئىپـــادىلهپ  ئۇیغـ
ــدا ــلىق دىیارىـ ــۇپ باشـ ــاش بولـ ــۈن یاشـ  زۆرۈر ئۈچـ
 بولمىغاچقــا، مهنــدە »ماھــارەتلهر« قىســىم بىــر بولغــان

 مهنســـۇپ غـــا »زامـــان بهختىیـــار« ئۆزۈمنىـــڭ مهن
 تولــۇق بارمایــدىغانلىقىغا ئۇزۇنغــا ئــانچه مۇددىتىنىــڭ
  .ئىدىم ئىشهنگهن
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 ئایـــدا-5 یىلـــى-1979 بېیجىڭـــدا: رەســـىم-2

ــۈزۈلگهن ــو ئۆتكـ ــۇچىالر مهملىكهتلىـــك جۇڭگـ  ئوقۇغـ
ــى ــك-19 بىرلهشمىسـ ــڭ نۆۋەتلىـ ــاتىرە قۇرۇلتىیىنىـ  خـ
ــىمىدىن ــر رەس ــۈش بى ــۇ. كۆرۈن ــتىم ش ــك قې  مهملىكهتلى
ــۇچىالر ــىن ئوقۇغـ ــس ىڭبىرلهشمىسـ ــاۋىن ۋە رەئىـ  مۇئـ
ــلىرى ــۇ رەئىس ــى ش ــۇقىرى ئهڭ ۋاقىتتىك ــك ی  دەرىجىلى

 یهنــى قاتــاردا، بىــر بىــلهن رەھبهرلىــرى دۆلهت جۇڭگــو
 مهنمـۇ  قاتارىـدا  شـۇالرنىڭ  بولـۇپ،  ئولتۇرغـان  قۇردا-1
). كىشـــى-3 ســـولدىن( ئىـــدىم ئولتۇرغـــان قـــۇردا-1

 ۋاقىتتىكــى شــۇ كىشــى بىرىنچــى ئوڭــدىن قــۇر بىرىنچــى
ــك ــۇچىالر مهملىكهتلى ــىنىڭ ئوقۇغ ــى بىرلهشمىس  رەئىس

ــاۋزۇ ۋۇ ــدى شــ ــۇپ، ئهپهنــ ــۇ بولــ ــنچه ئــ  كېیىــ
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 مىنىســــتىر( كــــومىتېتى تهنتهربىــــیه مهملىكهتلىــــك
ــك ــورۇن دەرىجىلى ــول-1 گه) ئ ــلىق ق ــدى باش ــۇ. بول  ب
ــىمنىڭ ــۇقى رەسـ ــانتىمېتىر 80 ئۇزۇنلـ ــدىغان سـ  كېلىـ

ــۇ بولــۇپ، ــنه رەســىمنىڭ ئاشــۇ یهردىكىســى ب  كىچىككى
ــر ــمى بى ــڭ. قىس ــمىنى 2 یهنه ئۇنى ــدە قىس  ۋە -3 تۆۋەن

ــىم-4 ــپ رەس ــم قىلى ــۇ. بهردى ــىملهر ب ــۇ رەس  یهردە ب
ــۆز پهقهت ــا ئ ــت ھایاتىمغ ــر ئائى ــىم بى ــارىخىي قىس  ت

ــاتىرىلهر ــۈپىتىدىال خ ــلىتىلگهن س ــۇپ، ئىش ــۇالرنى بول  ئ
  .ئهمهس مۇۋاپىق چۈشىنىۋېلىش باشقىچه ئۇنىڭدىن

  

  
 ئایـــدا-5 یىلـــى-1979 بېیجىڭـــدا: رەســـىم-3

ــۈزۈلگهن ــو ئۆتكـ ــۇچىالر مهملىكهتلىـــك جۇڭگـ  ئوقۇغـ
ــى ــك-19 بىرلهشمىسـ ــڭ نۆۋەتلىـ ــاتىرە قۇرۇلتىیىنىـ  خـ



ئېلكىتابلىرىمهنزىل                                     ھهققىدە قىممىتى ۋە مهقسىتى ھایاتنىڭ  

 
- 46 - 

ــىمىدىن ــۈش-2 رەس ــى. كۆرۈن ــۇر بىرىنچ ــولدىن ق -4 س
 قېـتىم  شـۇ . بولىـدۇ  ئهپهنـدى  ئهزىـزى  سهیپىدىن كىشى

 ســــهیپىدىن ئۇیغــــۇرالردىن ئولتۇرغــــان قــــۇردا-1
ــزى ــدى ئهزىـ ــلهن ئهپهنـ ــزال مهن بىـ ــار ئىككىمىـ  بـ

  .ئىدۇق
  

  
 ئایـــدا-5 یىلـــى-1979 بېیجىڭـــدا: رەســـىم-4

ــۈزۈلگهن ــو ئۆتكـ ــۇچىالر مهملىكهتلىـــك جۇڭگـ  ئوقۇغـ
ــى ــك-19 بىرلهشمىسـ ــڭ نۆۋەتلىـ ــاتىرە قۇرۇلتىیىنىـ  خـ
 بىرىنچــى رەســىمنىڭ بــۇ. كۆرۈنــۈش-3 رەســىمىدىن

 خــۇا رەھبهرلىرىــدىن دۆلهت ۋاقىتتىكــى ئهینــى قۇرىــدا
 خـــۇ ۋە جیهنیىـــڭ یـــې شـــیاۋپىڭ، دېـــڭ گوفېـــڭ،
  .بار یاۋباڭالر
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ــىم-5 ــزى NASA: رەســ ــڭ JPL مهركىــ  نىــ

ــىكى ــدا ئىش ــۇ. یېنى ــىم ب ــى-2015 رەس ــدا-9 یىل  ئای
  .تارتىلغان

  
 ئاشــــۇ یىلىــــدىكى-1983 ئۆزۈمنىــــڭ مهن
. قىلمـــایمهن پۇشـــایمان ئـــازراقمۇ ھـــازىر قارارىمغـــا
 ۋە رازى تولىمــۇ ئۇنىڭــدىن مهن ئهكســىچه، ئۇنىــڭ
 ۋە یـــۇرتىمىز ھـــازىر مهن. خۇشـــال تولىمـــۇ ئۇنىڭغـــا
 بىـر  جهھهتتىكـى  بېـرىش  قىلىـپ  ئىـش  ئۈچۈن خهلقىمىز
 نۇتــۇق یهنــى،. قالــدىم مهھــرۇم ئهركىنلىكــتىن قىســىم

 شــۇ رىغبهتلهنــدۈرۈش، ئۆســمۈرلهرنى-یــاش ســۆزلهپ،
 مېنىـڭ  بولـۇش  »كۆرسـهتكۈچى  تهسـىر  چـوڭ « ئارقىلىق
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 مهن. ئىــدى ئــارزۇیۇم ۋە تــاالنتىم قىزىقىشــىم، بىــر
ــدە ــان ئۈرۈمچىـ ــالردا ئوقۇۋاتقـ ــداق مهن« یىلـ  قانـ
ــدىم؟  ئوتتــۇرا قــانچه بىــر تېمىــدا دېــگهن »ئۆگهن
ــتهپلهردە ــىیه مهك ــۆزلهپ، لېكس ــایىتى س ــى ناھ  یاخش

ــۈمگه ــكهن ئۈن ــدىم ئېرىش ــۇ. ئى ــىیه ئ ــنچه لېكس  كېیى
 ئۇنىـــڭ ھهمـــدە بېرىلىـــپ، قېـــتىم كـــۆپ رادىئـــودا
 ناھــایىتى بېســىلىپ، ژۇرنالالرغــا-گېزىــت مهزمــۇنى
ــى ــابىي یاخش ــىرلهرنى ئىج ــهتكهن تهس ــدى كۆرس . ئى

ــداق مهن ــالرنى ئۇن ــازىر ئىش ــدىال چهت پهقهت ھ  ئهل
ــمهن، ــدە قىالالی ــازراقتىن ھهم ــۋاتىمهن ئ ــۆزۈم. قىلى  ئ

 قىسـىم  بىـر  باشـقا  تۇرۇۋاتقـان  ھـالهتته  ئوخشاش بىلهن
ــىلهر ــىۋاتقان كىشــــ ــا ئېرىشــــ  مهن ئىمتىیازالرغــــ

 ئۆزۈمنىــــڭ ھــــازىر مهن ئهممــــا. ئېرىشــــهلمىدىم
 یــــوق ئۆزۈمــــدە ئهمهس، ئاســــتىدا كونتروللــــۇقى

ــىلهر ــۈن نهرسـ ــاھ ئۈچـ ــاي، ئـ ــدە ئۇرمـ ــار ئۆزۈمـ  بـ
 ئۇالرغـــا  ۋە چىقارمـــاي، ئېســـىمدىن  نهرســـىلهرنى

 ئــۆزۈم بىلــدۈرۈپ، رەھمىتىمنــى ۋە رازىلىقىمنــى چوڭقــۇر
ــدىغان ــالردا قىالالیـ ــاتتىق ئىشـ ــچانلىقالرنى قـ  تىرىشـ
ــىتىپ، ــۈ كۆرسـ ــۇق كۆتۈرەڭگـ ــر روھلـ ــالهتته بىـ  ھـ
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ــاۋاتىمهن ــازىرمۇ مهن. یاشـ ــال ھـ ــزدىنىش یهنىـ  ۋە ئىـ
 ئۆگىنىۋاتقــــان یېڭىــــدىن. باســــقۇچىدا ئــــۆگىنىش
 بىــر بىرلهشــتۈرۈپ، بىــلهن ئهمهلىیىــتىم ئــۆز بىلىملهرنــى

ــىم ــى قىس ــى یېڭ ــىنىۋاتىمهن ھهقىقهتلهرن ــادەم. چۈش  ئ
ــۆز ــدىن-ئـ ــق ئۆزىـ ــېمه مهن« داۋاملىـ ــۈن نـ  ئۈچـ

ــان؟ ــدە یارالغـ ــداق مهنـ ــۇرۇچالر قانـ ــار؟ خـ  مهن بـ
ــۆزۈمگه ــان ئ ــۇرىیهتلهرنى ئارتىلغ ــۇق مهجب ــادا تول  ئ

ــدىممۇ؟ ــدىكى مهن قىاللىــــ ــۇرۇن ئۆزۈمــــ  یوشــــ
ــابىلىیهتلهرنى ــۇق قـ ــقا تولـ ــااللىدىممۇ؟ ئىشـ  مهن سـ

 یــۈز یاراتقۇچىمىزغــا بىــلهن ھــالىتى ھــازىرقى ئۆزۈمنىــڭ
ــۇ؟ ــوراپ دەپ »كېلهلهیمهنم ــا، س ــدە تۇرس ــۆزى ھهم  ئ
 قىلىشــــقا ھهممىســــىنى ئىشــــالرنىڭ قىالالیــــدىغان
 كۆرســــــــىتهلهیدىغان ئــــــــۆزى ئىنتىلســــــــه،

ــچانلىقالرنىڭ ــىنى تىرىش ــه، ھهممىس ــدىن كۆرسهتس  ئان
ــۇ ــچانلىقالردىن ئ ــداق تىرىش ــجه قان ــىنى نهتى  چىقىش

ــا ــۇپ یاراتقۇچىمىزغـ ــا، قویـ ــر ھهر قویسـ ــادەم بىـ  ئـ
ــپ ــالرنى ئاجایى ــدىكهن ئىش ــۆز. قىالالی ــدىن ئ  ھایاتى
ــدىكهن ئاجایىــپ ــازىر مهن. ھۇزۇرلىناالی ــۇ ھ  نداقمۇش

 بىلــدۈرۈپ ئۆســمۈرلىرىمىزگه-یــاش ھهقىقهتنــى بىــر
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 یـــازمىمۇ مهزكـــۇر. تىرىشـــىۋاتىمهن ئۈچـــۈن قویـــۇش
ــر تىرىشــچانلىقنىڭ ئاشــۇنداق  ھــازىر ئهگهر. قىســمى بى
ــۇش ــى ئوق ــۆۋەنلهپ قىزغىنلىق ــان ت ــۇكىالر كېتىۋاتق ــۇ ئ  ب

 ئــــۆز مهن ئااللىســــا، نهپ ئــــاز بىــــر یازمىــــدىن
 ئـــۇنى مهن ھهمـــدە بـــولىمهن، رازى ئهمگىكىمـــدىن

ــڭ ــا یاراتقۇچىمىزنىــ ــارتۇقى، بهرگهن ماڭــ  دەپ تــ
 . چۈشىنىمهن
ــڭ مهن ــایىنى« ئۆزۈمنىــــ ــا غــــ  رېئاللىققــــ

 دېــــگهن »قــــانۇنىیىتى ســــىرلىق ئایالندۇرۇشــــنىڭ
 ئـۆز  كىشـىلهر  گۇرۇپپـا  بىـر  یـاكى  ئـادەم  بىر ماقالىسىدە
 بولــۇش مۇۋەپپهقىیهتلىــك ئاشۇرۇشــتا ئىشــقا ئارزۇســىنى
ــداق ئۈچــۈن ــدىكى كېرەكلىكــى قىلىشــى قان ــر ھهققى  بى
ــىم ــي قىسـ ــى ئىلمىـ ــان نهزەرىیىلىرىنـ ــدىم بایـ .  قىلـ

-تىرىشـــچانلىق ۋە یـــاردەم بۇیرۇلغـــان« ئۆزۈمنىـــڭ
ــىدىن بهدرى ــانلىرىم ئۇرۇشـــ ــگهن »ئویلىغـــ  دېـــ

 ئىشــقا نىشــاننى كــۆزلىگهن قــوۋم بىــر ماقالىســىدە
ــتا ــك ئاشۇرۇش ــۇش مۇۋەپپهقىیهتلى ــداق ئۈچــۈن بول  قان

 ۋە پـاكىتلىرى  دىنىـي  قىسـىم  بىـر  كېرەكلىكىنىـڭ  قىلىشى
ــالىزلىرىنى ئۆزۈمنىــڭ ــا ئان ــدۇم ئوتتۇرىغ ــۇر.  قوی  مهزك
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 داۋامـــى ماقالىنىـــڭ پـــارچه 2 یۇقىرىـــدىكى ماقـــاله
 ھایـــاتىنى ئـــۆز ئـــادەم بىـــر ھهر ئۇنىڭـــدا بولـــۇپ،
ــك ــك ۋە مهنىلى ــته مۇۋەپپهقىیهتلى ــداق ئۆتكۈزۈش  قان
ــپاتلىرى دىنىــــي كېرەكلىكىنىــــڭ قىلىشــــى  ۋە ئىســ

ــخولوگىیه ــدىكى پىس ــر ئىلمى ــىم بى ــى قىس  نهزەرىیىلهرن
ــۋىرلىدىم ــۆز مهن.  تهســ ــاتىنى ئــ ــراپ ھایــ  ئىســ
ــۋەتمهي، ــدىن قىلىـ ــۈك ئۇنىڭـ ــنى ئۈنۈملـ  پایدىلىنىشـ
 پـــارچه 3 بـــۇ قېرىنداشـــالرغا بـــارلىق ئىســـتهیدىغان

ــالىنى ــتۈرۈپ ماقـ ــۇپ، بىرلهشـ ــۇالردا ئوقـ ــان ئـ  بایـ
 ىئۆزلهشتۈرۈۋېلىشـــن تولـــۇق مهزمـــۇنالرنى قىلىنغـــان
  .قىلىمهن تهۋسىیه
 مهنبهســىنى ســورىماي، ھېچكىمــدىن ماقــالىنى بــۇ
 تورغــــا قانــــداق ھهر باشــــقا ئاساســــتا بهرگهن

ــىڭىز، ــاكى چىقارس ــا ی ــاش ئېلكىتابق ــقا ئوخش  ھهر باش
 ماقـاله  بـۇ . بولۇۋېرىـدۇ  ئىشلهتسـىڭىز  شـهكىلدە  قانداق
  .مهنسۇپ ئۇیغۇرالرغا بارلىق
  

  باغداش مۇنبىرى: ئهسهر مهنبهسى
 مهنزىل گۇرۇپپىسى: ئېلكىتاب ئىشلىگۈچى
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