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 دېـگهن يازمامـدا، دۇنياغـا داڭلىـق»  ئـادىتى7ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ «يازغان  مهن ئالدىنقى قېتىم

ــاتىنى ــۆز ھاي ــدىغان، ئ ــش قىلى ــلهن ئى ــۈم بى ــۇقىرى ئۈن ــان ي ــۈنلهپ چىقق ــدى يهك ــوۋهي ئهپهن ــايىتى  ك ناھ

ئىـش «كـوۋهي ئهپهنـدى ئۆزىنىـڭ  . ئادىتىنى تونۇشـتۇرۇپ ئۆتتـۈم7پهقىيهتلىك ئۆتكۈزگهن كىشىلهرنىڭ مۇۋهپ

ئېالن قىلغاندىن كېـيىن، ئۇنىـڭ داۋامـى تهرىقىـسىده  دېگهن كىتابىنى»  ئادىتى7ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ 

بۇنىـڭ  .«First things first» كىتابىنىـڭ ئىنگلىـزچه ئىـسمى-2بولـۇپ، بـۇ  يهنه بىـر كىتـاب ئـېالن قىلغـان

ئۈچىنچىـسى   ئادهتنىڭ7بۇ ئهسلىده يۇقىرىقى . دېگهنگه توغرا كېلىدۇ» ئىشنى ئالدىدا قىلىش مۇھىم«مهنىسى 

مهن ئۇشـبۇ يازمامـدا . بولـدى بولۇپ، بىزنىڭ ئىدارىده ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر سـېمىنار مهخـسۇس مۇشـۇ تېمىـدا

ۋاقىتـتىن مۇۋاپىـق پايـدىالنغىلى بولىـدىغانلىقى  انـداق قىلغانـدابـويىچه، ق» مـۇھىم ئىـشنى ئالدىـدا قىلىـش«

  .توغرىسىدا توختىلىپ ئوتىمهن

 

ئىنگلىز تىلىدا مۇشـۇ سـۆز  .دهيدۇ «business management» دېگهننى ئىنگلىز تىلىدا» ئىگىلىك باشقۇرۇش«

بـۇ سـۆزنىڭ مهنىـسى  .«time management» ئـۇ بولـسىمۇ. بىلهن ئوخشاش خاراكتېردىكى يهنه بىـر سـۆز بـار

يـوق، ئـۇنى -دېـگهن سـۆز ئىـشلىتىلهمدۇ» ۋاقىـت باشـقۇرۇش«ئۇيغـۇر دىيارىـدا ھـازىر. »ۋاقىت باشـقۇرۇش«

شـۇڭا گهرچه . دىيارىدا ياشاۋاتقان ۋاقتىمدا بۇ سۆزنى ئـاڭالپ باقمـاپتىكهنمهن لېكىن، مهن ئۇيغۇر. بىلمهيمهن

ئوقـۇرمهنلهرگه بىـر ئـاز  دېگهن مهزمۇن بولسىمۇ،» شقۇرۇشۋاقىت با«يازمىدا توختالماقچى بولغىنىم  مېنىڭ بۇ

  .دهپ ئالدىم» مۇۋاپىق باشقۇرۇش ۋاقىتنى«غهلىته تۇيۇلۇپ قالمىسۇن، دهپ ماقالىنىڭ تېمىسىنى 
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ئوتتـۇرا ۋه چـوڭ تىپتىكـى . ناھـايىتى كهڭ تـۈرده قوللىنىلىـدۇ دېـگهن سـۆز» ۋاقىـت باشـقۇرۇش«ئامېرىكىـدا 

ئورگــانالر مۇتهخهسسىــسلهرنى تهكلىــپ قىلىــپ، مۇددهتلىــك ھالــدا ئــۆز   ۋهشــىركهت، ئىــداره، مهكــتهپ

 مهن بۈگـۈن. جهھهتـته تهربىـيىلهپ تۇرىـدۇ» ۋاقىـت باشـقۇرۇش«دهرىجىلىك باشلىقالرنى  شىركىتىدىكى ھهر

نىـڭ تـور بېـتىگه  www.amazon.com ئامېرىكىدىكى ئىنتېرنېت ئارقىلىق كىتاب سـاتىدىغان داڭلىـق شـىركهت

. نهتىجىــسى چىقتــى  ئىــزدهش73272دهپ كىرگــۈزۈپ باقــسام، جهمئىــي  «time management»كىرىــپ، 

بۇنىـڭ . بۆلۈدىغـانلىقىنى كـۆرۈۋالغىلى قـا نهقهدهر كۆڭـۈل» ۋاقىـت باشـقۇرۇش«بۇنىڭدىن ئامېرىكىلىقالرنىـڭ 

قارىـشى -زمـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋاقىـت كـۆ ئهكسىچه، يېقىنقى بىر قانچه ئهسىرنىڭ مابهينىده

ئۇسـسۇل مىللىتـى -بىز قانداقالرچه ناخـشا«مهسىلهن، يالقۇن روزى ئهپهندىنىڭ  .ئىنتايىن ئاجىز بولۇپ كهلدى

 :دېگهن يازمىسىدا مۇنداق دهيدۇ» قالدۇق ئاتىلىپ

 :نهقىل  

ئۆزىنىـڭ  (Manner Heim) مـاننېر خېـيىم يىلى قهشقهرگه كهلگهن فىنالندىيىلىك ئېكسپېدىتسىيىچى-1906

ساپا تۇرمۇشقا ئادهتلهنگهن، تهييار -بىكار تهلهپ، كهيىپ ئۇيغۇرالرنىڭ تهبىئىتى«: ندىلىك خاتىرىسىدهكۈ

بولۇپمـۇ قوغـۇن پىشـشىقىدا ئـۇالر توپلىـشىپ . يۈرىـدۇ، ئىـشلهي دېمهيـدۇ  كـۈنلهپ الغـايالپ-تـاپ، كـۈن

 دىن تـۈن يېـرىمغىچهئىككى قوغۇن تاۋۇزنى پىچىـپ داسـتىخانغا قويۇۋېلىـپ، ئهتتىگهنـ-بىر ئولتۇرۇشۇپ،

 خاتىرىلهنگهن ، دهپ»ناۋا قىلىشىدۇ-نهغمه
 
 

  :ماقالىنىڭ تولۇق تېكىستىنىڭ تور ئادرېسى بۇ

 

http://www.meripet.com/Academy/NaxshaUsulMilliti.htm 

 

ياخـشى «بۇنىـڭ مهنىـسى  «The good is often the enemy of the best» :داق بىر سۆز بـارئىنگلىزچىدا مۇن

ئۇيغۇرالرنىـڭ يېـرى كهڭ، يىمهكلىكـى مـول، » .دۇشمىنى بولىدۇ بولۇش كۆپىنچه ھالدا ئهڭ ياخشى بولۇشنىڭ

 ولغاچقـا، ئالـدىنقىئارا رىقابهتلىشىشنىڭ ئـانچه زۆرۈريىتـى يـوق ب-چىقماي ياشىغاندا ئۆز ئۆز يۇرتىدىن سىرتقا

. ئانچه بىلىنمىگهن ئىدى قارىشىنىڭ ئاجىزلىقى ئۆزلىرى ئۈچۈن-ئهسىرنىڭ يېرىمىغىچه ئۇيغۇرالرنىڭ ۋاقىت كۆز

باشـقىالر بىـلهن رىقابهتلهشـمهي، داۋاملىـق ھهر خىـل  ئهسلىده بۇرۇنقىغا ئوخشاش باشقىالرغا بېقىنـدا بولمـاي،

ھهتتىكــى مــاددىي تۇرمــۇش بىلهنــال قانائهتلىنىــپ، راھهت ۋه يېــيىش جه بېــسىمالرغا ئۇچرىمــاي، ئــۇخالش ۋه

ئهممـا،  .قارىـشىنى ئۆزگهرتمىـسىمۇ بولىـۋېرهتتى-ياشـىغىلى بولغـان بولـسا، چوقـۇم ۋاقىـت كـۆز خۇرام-خۇشال
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شــىددهتلىك دهرىجىــده  رىئــااللىق شــۇكى، يېقىنقــى يېــرىم ئهســىردىن باشــالپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ياشــاش مــۇھىتى

مهۋجـۇتلىقىنى يوقىتىـپ قويىـدىغان بىـر ھـالهت  قۇم باشقىالر بىـلهن رىقابهتلهشمىـسه ئـۆزئۆزگىرىپ، ھازىر چو

 -ئۇرۇمچى قاتارلىق چوڭ شـهھهرلهردىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋاقىـت كـۆز مۇشۇنىڭغا ئهگىشىپ، ھازىر. شهكىللهندى

 »اقىـت باشـقۇرۇشۋ«لـېكىن، ئـۆز پهرىـزىمچه ئۇيغـۇرالردا . ئۆزگىرىشلهر بولىۋېتىپتـۇ قارىشىدا ناھايىتى چوڭ

قـا ئائىـت » باشـقۇرۇش ۋاقىـت«يۇقىرىـدا تىلغـا ئالغىنىمـدهك، . تېخىچه بىر ئىلىم بولۇپ شـهكىللهنگىنى يـوق

  قانچىسى بار؟ ئۇيغۇرچىسىدىن.  مىڭدىن كۆپرهكى بار ئىكهن17ئىنگلىزچه كىتابتىن 

 

. ق تونۇشـتۇرۇپ بواللمـايمهنتهرهپلىرىنـى تولـۇ ئىلىمىنىـڭ ھهمـمه» ۋاقىـت باشـقۇرۇش«مهن بۇ بىر ماقالىـده 

ئۇقـۇمى » مۇھىم ئىشنى ئالدىـدا قىلىـش«ئهپهندى ئوتتۇرىغا قويغان  مېنىڭ بۇ يهرده تونۇشتۇرىدىغىنىم كوۋهي

بىر كىشى ئۆزىنىـڭ كۈنـدىلىك خىزمىتـى ۋه كۈنـدىلىك تۇرمۇشـىدا پايدىالنـسا، چوقـۇم  بولۇپ، ئۇنىڭدىن ھهر

مهۋجـۇد بولـۇپ  بۇ بىلىملهرنىڭ ھـازىر پۈتـۈن ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـده. ئۈنۈم قازىنااليدۇ، دهپ ئوياليمهن ياخشى

پۈتـۈن ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ ساپاسـىنى  تۇرغان ۋاقىت ئىسراپچىلىقى مهسىلىنى تـوغرا تونـۇپ يېـتىش، شـۇنداقال

  .ناھايىتى پايدىلىق ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن ئۆستۈرۈش ۋه رىقابهت كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈنمۇ

   كومپاسسائهت بىلهن .1

 

 .دېگهن ماقالنى ئاڭالپ باقمىغـانالر ئاساسـهن بولمىـسا كېـرهك» ئالدىرىغان يولدا قاالر« ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىده

ئېـسىمدىن چىقىرىـپ  مهنمۇ بۇ سۆزنى ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققان ۋاقتىمدىال ئاڭلىغان بولۇپ، شـۇنىڭدىن كېـيىن

سـۈرئهت قوغلىـشىپ كهتمىـگهن بولـساممۇ،  ھمىيهت بېرىـپ،ئىش قىلغاندا ئىزچىل تۈرده ئۈنۈمىگه ئه. باقمىدىم

بـۇ قېـتىم ئۇشـبۇ يـازمىنى يېـزىش ئۈچـۈن . باقمـاپتىكهنمهن مهن بـۇرۇن بـۇ سـۆز توغرىـسىدا ئـانچه ئويلىنىـپ

. جهريانىدا، بۇ سۆزنىڭ ناھايىتى چوڭقۇر ئىلمىي ئاساسى بـارلىقىنى ھـېس قىلـدىم ئىزدىنىپ ماتېرىيال كۆرۈش

يولـدا « دېگهن سـائهت، ۋاقىـت، ۋه ئىـش قىلىـش سـۈرئىتى دېگهنـگه قارىتىلغـان بولـۇپ،» ئالدىراش« يهنى

نۇرغـۇن كىـشىلهر . قارىتىلغان بولسا بىر ئىشنى قىلىپ، ئهڭ ئاخىرىدا ئېرىشكهن ئۈنۈم ياكى نهتىجىگه» قېلىش

قىت بىـلهن ئىـش لېكىن، ۋا. ئاساسىدا قهدىرلهيدۇ ۋاقىتنى ئىش قىلىش سۈرئىتى. ھاياتنى سائهتكه ئوخشىتىدۇ

كومپـاس بىـر ئىـشنى . ئاخىرىـدا ئېرىـشكهن ئۈنـۈم ۋه نهتىـجه تېخىمـۇ مـۇھىم قىلىش سۈرئىتىگه قارىغانـدا ئهڭ

 ئۈنۈمىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئۇ بىر ئىشنى قىلىـشتىكى يـۆنىلىش، مهقـسهت، دانـالىق، تـوغرا قىلىپ ئېرىشكهن

ھهر قانـداق بىـر  پاسـنى قهدىرلهيـدىغان ئـادهمكوم. ھۆكـۈم، ۋه تهڭپۇڭلـۇق چۈشهنچىـسىگه ۋهكىللىـك قىلىـدۇ

مهن ھـازىر ئـۆز «: ئۆزىـدىن-ئـۆز .ئىـشنى قىلىـشتىن بـۇرۇن، ئۇنىـڭ قىممىتـى توغرىـسىدا چوڭقـۇر ئويلىنىـدۇ
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مـۇھىم ئىـشالر قايـسىالر؟ بـار ۋاقتىمنـى ئاشـۇ مـۇھىم  ۋاقتىمنى ئهھمىيهتلىك ئۆتكۈزىۋاتىمهنمۇ؟ مهن ئۈچۈن ئهڭ

قىلىۋاتىمهن؟ ھازىر قىلىۋاتقان ئىشىمنىڭ مهن كۆزلىگهن نىشانغا يېتىش ئۈچـۈن  هرپئىشالر ئۈچۈن قانچىلىك س

ئهڭ زور  ئهھمىيهتـسىز ئىـشالر ئۈچـۈن ئىـسراپ قىلىۋاتقـان ۋاقتىنـى. سـوراپ تۇرىـدۇ» پايدىسى بـار؟ قانچىلىك

  .قارىتىدۇ دهرىجىده ئازايتىپ، پۈتۈن ۋاقتى بىلهن زېھنىنى ئهھمىيهتلىك ئىشالرغا

 

كۆزهتكـۈچى ۋه يـول باشـلىغۇچى سىستېمىـسى  تهربىيه ئاساسىغا قۇرۇلغان ئاڭ ئادهم ئۈچۈن بىر ئىچكـىياخشى 

ئۇقـۇمى » سـائهت«ئۈنۈملـۈك قىلىـمهن دهيـدىكهن، چوقـۇم  شـۇڭا كىـشىلهر ئىـشنى. بولـۇش رولىنـى ئوينايـدۇ

. هرپا قىلىـشى كېـرهكئاساسىدىكى روھىي دۇنيانى ب» كومپاس«قۇتۇلۇپ،  ئاساسىغا قۇرۇلغان روھىي دۇنيادىن

 ئۇسـۇلىنى قوللىنىـدىغان كىـشىلهر ئـۇزۇن مۇددهتلىـك» ئالـدىراش«تهز قىلىـش، يـاكى  ئىـشنى قـارىغۇالرچه

سۈرئهت . »يولدا قالىدۇ« نۇقتىسىدىن قارىغاندا، قىلغان ئىشىنى ئانچه ياخشى ئۈنۈمگه ئېرىشتۈرهلمهيدۇ، ياكى

باشـقىالر ئۈچـۈن ئىـشلهشكىمۇ قارىتىلغـان بولـۇپ،  قىمۇ ۋهقوغالشماي ئۈنۈم قوغلىشىش ئۆزىنىڭ ئىشىنى قىلىـش

  .ۋاقىتتىمۇ سۈرئهت قوغالشماسلىقىڭىز كېرهك سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىشىنى قىلغان

  پائالىيهتلهر ۋاقىت ماترىتساسى ــــ .2

 

دىكـى يهر بـۇ.  كۇئادراتقـا بـۆلگهن4كىشىلهرنىڭ پائالىيهتلىرىنى بىر ۋاقىـت ماترىتـساسىدىكى  كوۋهي ئهپهندى

ــادرات«بىــلهن » ماترىتــسا« ــالغۇلىرى بولــۇپ،» كۇئ ــانچه چۈشــىنىپ  دېــگهن ســۆزلهر ماتېماتىكــا ئات ئــۇنى ئ

، دهپ » كاتهكلىـك جهدۋهل4بىـر «سـۆزنى  دېـگهن»  كۇئادراتلىق ماترىتـسا4بىر «كهتمهيدىغان ئوقۇرمهنلهر 

رمهنلهرگه قۇاليلىــق بولــسۇن ئوقــۇ. رهســىمده چۈشــهندۈردۈم-1 مهن بــۇ ماترىتــسانى. چۈشهنــسىمۇ بولىۋېرىــدۇ

  :رېسىمدىكى ھهر بىر كۇئادراتنىڭ مهزمۇنىنى قايتا تىزىپ چىقىمهن ئۈچۈن، تۆۋهنده مهن بۇ

 

  رۋه جىددىي ئىشال مۇھىم (1)

  قىستاپ كهلگهن ئىشالر

  قورقۇنچلۇق ئىشالر/كىرىزىسالر

  پۈتتۈرۈش ۋاقتى بېكىتىلگهن ئىشالر

  شالرمۇھىم ئهمما جىددىي ئهمهس ئى (2)

  ئالدىنى ئېلىش ئىشلىرى

  مۇناسىۋهت ئورنىتىش
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  پىالنالش ۋه تهييارلىق كۆرۈش

  سىستېمىالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش

  كهسپىي بىلىملهر ئىگىلهش

  كۆڭۈل ئېچىش

  مۇھىم ئهمهس لېكىن جىددىي ئىشالر (3)

  ئورۇنسىز كاشىال ئىشلىرى

  ھاجهتسىز دوكالتالر

  الرمۇھىم ئهمهس يىغىن ۋه تېلېفون

  ئىشلىرى باشقىالرنىڭ كىچىك

  كهڭ تارالغان ئىشالر

  ئىشالر مۇھىم ئهمهس ھهمده جىددىي ئهمهس (4)

  چۈششهك ئىشالر-ئۇششاق

  ئالدىراش ئىشالر

  مۇناسىۋهتسىز تېلېفونالر

  ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىدىغان ئىشالر

  ئىشلىرى» قۇتۇلۇش«

  تېلېۋىزور، ئىنتېرنېت چېكىدىن ئاشقان

  ئېلىش-ن ئارتۇق ئارامھهددىدى
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 ئىشالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى چۈشـهندۇرىدىغان تـۆت كۇئـادراتلىق ۋاقىـت مۇھىم ئىشالر بىلهن جىددىي: رهسىم-1

 .ماترىتساسى

 

مۇھىملىــق  ئۆلچهملىــك ماترىتــسا بىــزگه جىــددىيلىك چۈشهنچىــسى بىــلهن22xكــۆرگىنىمىزدهك، بــۇ  يۇقىرىــدا

ۋاقتىمىزنـى قانـداق ئىـشالرغا  رسىتىپ بېرىدىغان بولۇپ، بىز ئۇ ئـارقىلىق ئـۆزچۈشهنچىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى كۆ

ماترىتـسانى تولـۇق چۈشـىنىش ۋه ئۇنىڭـدىن تـوغرا پايـدىلىنىش  بـۇ. سهرپ قىلىۋاتقـانلىقىمىزنى كـۆرۈۋاالاليمىز

ىـشىڭىز ئـۆزىڭىز ئۈچـۈن قايـسى ئىـشالرنىڭ ئهڭ مـۇھىم ئىكهنلىكىنـى ئېـنىقالپ چىق ئۈچۈن، سىز ئالدى بىـلهن

كۆرسـىتىلگهن  ئـادهتته-2 ئادهتنىـڭ ئىچىـدىكى 7يهنى سىز ئالدى بىلهن مېنىڭ ئالدىنقى يازمامـدىكى  .كېرهك

ئـۆزىڭىز ئۈچـۈن قايـسى ئىـشالر مـۇھىم  ئهگهر ئۇنـداق قىلمىـسىڭىز، سـىز. ئىشالرنى ئوبـدان قىلىـشىڭىز كېـرهك

  .لمهيسىزپهرقلهندۈره ئىشالر، قايسى ئىشالر جىددىي ئىشالر ئىكهنلىكىنى

 

.  كـاتېگورىيىگه ئايرىـپ بېرىـدۇ4تېگىشلىك ئىشالرنى  بىرىنچى رهسىمدىكى ماترىتسا سىز ۋاقىت سهرپ قىلىشقا

ــشالر ھهم ــادراتتىكى ئى ــسىڭىز  بىرىنچــى كۇئ ــۇم قىلمى ــىز چوق ــۇالر س ــۇپ، ئ ــشالر بول ــۇھىم ئى ــددىي ھهم م جى

 لىگهن نىـشانغا يېقىنلىشااليـسىز يـاكى ئۇنىڭغـابۇ ئىشالرنى قىلىش ئـارقىلىق سـىز كـۆز .بولمايدىغان ئىشالردۇر

. قىلىـپ بولمىـسىڭىز بولمايـدۇ سىز بۇ ئىشالرنى مهلۇم بىر ۋاقىت ئىچىـده. شۇڭا ئۇالر مۇھىم ئىشالر. يېتهلهيسىز

  .مهكتهپكه ئىمتىھان بېرىش مهسىلهن، بۇ يىل يازدا ئالىي. شۇڭا ئۇالر جىددىي ئىشالر

 

قانــداق تهقــسىم قىلىــش مهسىلىــسىده ئوبــدان ئويالنمىــسىڭىز   كۇئادراتقــا3 ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ۋاقتىنــى قالغــان

كۇئادراتقـا ئاسـانال -3دېـگهن ئۇقۇمنىـڭ مهجبۇرلىـشى بىـلهن » جىـددىي«كىـشىلهر  كۆپ سـاندىكى. بولمايدۇ

كــۆزلىگهن  لــېكىن، بــۇ كۇئــادراتتىكى ئىــشالر ســىزنىڭ ۋاقتىڭىزنــى يــېگهن بىــلهن ســىزنىڭ. قالىــدۇ كىرىــپ

بىـلهن قىلىـدىغان كىـشىلهر ئـۆزلىرى  ئىشنى يۇقىرى ئۈنـۈم. زغا يېتىشىڭىزگه ھېچ بىر تۆھپه قوشمايدۇنىشانىڭى

پىالنـالش، تهييـارلىق قىلىـش، . ئىكهنلىكىنـى ئوبـدان بىلىـدۇ كۇئادراتتـا-2ئۈچۈن ئهڭ پايـدىلىق ئىـشالرنىڭ 

ــېلىش، مۇناســىۋهت ــدىنى ئ ــ ئال ــى كېڭهي ــاب ئوقــۇش، كهســپىي بىلىمىن ــورنىتىش، كىت ــسمانىي ئ تىش، ۋه جى

  .قاتارلىقالر مۇشۇ كۇئادراتتىكى ئىشالرنىڭ بىر قىسىم مىساللىرىدۇر جهھهتتىن چېنىقىش

 

قازىنىـشتا  كۇئـادراتتىكى ئىـشالرنىڭ كۆرۈنهرلىـك نهتىـجه-2ئۆزىڭىزنىـڭ كۆڭـۈل تۇيغۇسـى ئاساسـىدىال  سـىز

كۇئـادراتتىكى ئىـشالردىن ھهقىقىـي تـۈرده  لـېكىن، بـۇ. ھالقىلىق رول ئوينايدىغان ئىشالر ئىكهنلىكىنى بىلىسىز

يهنـى، . ئـادهتنى ئوبـدان يېتىلدۇرىـشىڭىز كېـرهك-2ۋه  -1 پايدىلىنىش ئۈچۈن، سىز ئالدى بىلهن ئـۆزىڭىزده

 دهيدىغان بىر كۈچلۈك كىشىلىك خـارهكتېرنى» ياق«كۇئادراتتىكى ئىشالرغا -4  ۋه-3ئالدى بىلهن ئۆزىڭىزده 
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ئۇنـداق . چىقىشىڭىز كېرهك ىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئىشالرنى تولۇق ۋه توغرا بايقاپيېتىلدۈرىشىڭىز، ھهمده ئۆزىڭ

  . كۇئادرات مهۋجۇد بولمايدۇ4قىلمىسىڭىز يۇقىرىقى 

 

مهكتهپـته ئوقۇۋاتقـان ۋاقتىمـدىال  يىلـالردا ئوتتـۇرا-70مهن ئۆزۈم ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئىـشالرنىڭ بىـر قىـسمىنى 

) 2(ئوقــۇش بولــسا ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىنى ئوقــۇش،  ۇنيــادا قانچىلىــكد) 1: (ئــويالپ چىققــان بولــۇپ، ئــۇالر

 ئىـش 3بىـر بهختلىـك ئـائىله قۇرۇشـتىن ئىبـارهت ) 3(ئـۆزگهرتىش،  ئۆزۈمنىڭ ئىقتىسادىي تهقـدىرىنى تـۈپتىن

 يىلـى مهن ئابدۇشـۈكۈر مـۇھهممهتئىمىن ئهپهنـدى بىـلهن-1986ماقـالىنى يېزىۋېتىـپ،  بۇ قېـتىم مۇشـۇ. ئىدى

بىـر ئهر كىـشى « :بىرگه بولغاندا ئۇ كىشى ماڭـا دېـگهن مۇنـداق بىـر سـۆز ئېـسىمگه كېلىـپ قالـدىياپونىيىده 

» .ئۈچىنچىـسى بىـر ياخـشى خوتـۇن بىرىنچىسى بىلىم، ئىككىنچىسى پۇل،: ئۈچۈن مۇھىم نهرسىدىن ئۇچى بار

ئابدۇشــۈكۈر  يىلــدىن كېــيىن 15بىــلهن تهخمىــنهن  يهنــى، مهن ئــۆزۈم ئۈچــۈن ئــويالپ تاپقــان مــۇھىم ئىــشالر

مهن بـۇ ئىـشالرنى ئـويالپ . بىرسـىگه يـېقىن چىقىپتـۇ-مۇھىم ئىـشالر بىـر مۇھهممهتئىمىن ئهپهندىدىن ئاڭلىغان

  .ھاياجانلىنىپ، شۇ كۈنى ئاخشىمى بىر قانچه سائهت ۋاقىت ئۇخلىيالماي قالدىم ئۆزۈمدىن-ئۆز

 

 75%قىلىـدىغان كىـشىلهر  م بىـلهنبىـزگه سـېمىنار بهرگهن مۇتهخهسـسنىڭ ئېيتىـشىچه، ئىـشنى يـۇقىرى ئۈنـۈ

كۇئادراتقــا ســهرپ قىلىــدىغان -3ۋاقتىــنىال  5%كۇئادراتقــا، پهقهت -1 ۋاقتىنــى 20%كۇئادراتقــا، -2ۋاقتىنــى 

  .قىلمايدىكهن كۇئادراتقا ئاساسهن ۋاقىت سهرپ-4بولۇپ، 

 نهتىجه ۋاقىت ماترىتساسى ــــ .3

 

ھهر بىـر  رهسـىمده-2مهن . غان نهتىجىمـۇ ئوخـشاش بولمايـدۇكۇئادراتتىكى ئىشالر كهلتۈرۈپ چىقار 4يۇقىرىقى 

ئوقـۇرمهنلهرگه ئاسـان بولـسۇن ئۈچـۈن،  .كۇئادراتقا ماس كېلىدىغان نهتىجىلهرنىڭ مىساللىرىنى تىزىپ چىقتىم

  .قېتىم تىزىپ چىقىمهن رهسىمدىكى نهرسىلهرنى يهنه بىر-2تۆۋهنده مهن 

 

  مۇھىم ۋه جىددىي ئىشالر (1)

  قىلىش م ھېسكۈچلۈك بېسى

  قاتتىق ھېرىپ كېتىش

  ئهندىشىگه پېتىش

  كېلىش قىيىن مۇناسىۋهتلهرگه دۇچ
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  ساالمهتلىكى ناچارلىشىش

 

  مۇھىم ئهمما جىددىي ئهمهس ئىشالر (2)

  يىراقنى كۆرۈش

  توغرا ھۆكۈم چىقىرىش

  ئىشالرنى ياخشى باشقۇرۇش

  تهڭپۇڭلۇق ساقالش ياخشى

  اخشى بولۇشمۇناسىۋهت ۋه ساالمهتلىكته ي

  خىزمهتته ئۆسۈش

 

  مۇھىم ئهمهس لېكىن جىددىي ئىشالر (3)

  ئىشنى باشقۇرالماي قېلىش

  تىت بولۇش ۋه چۈشكۈنلىشىش-تىت

  خىزمهتته چهكلىمىگه ئۇچراش

  بىلهن سۈركىشىش باشقىالر

  نارازىلىق قىلىش

  باشقىالرنىڭ قۇربانى بولغاندهك ھېس قىلىش

 

  ددىي ئهمهس ئىشالرمۇھىم ئهمهس ھهمده جى (4)

  مهسئۇلىيهتسىزلىك قىلىش

  باشقىالرغا يۆلىنىۋېلىش

  ۋاقىتقا ئىچ ئاغرىتىش

  كېيىن پۇشايمان قىلىش ئىش ئۆتۈپ كهتكهندىن
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ئىشالرنى قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان نهتىجىلهرنـى چۈشـهندۈرىدىغان  مۇھىم ئىشالر بىلهن جىددىي: رهسىم-2

 .ۋاقىت ماترىتساسى تۆت كۇئادراتلىق

ــز ئهگهر يــۇقىرىقى ــر خۇالســىگه كېلىمى ــساق، مۇنــداق بى -1 :تىزىملىكنــى ئوبــدان تهھلىــل قىلىــدىغان بول

ـــۈم بېرىـــدىغان ئىـــشالر-2. كۇئادراتتىكىـــسى زۆرۈر ئىـــشالر ـــادهم -3.كۇئادراتتىكىـــسى ئۈن كۇئادراتتىكىـــسى ئ

ــادهمنى قۇربــان قىلىــدىغان ئىــشالر ــسا ئىــسراپچىلىق ھېــسابلىنىدىغان كۇئادراتتى-4.گولاليــدىغان، ئ كىــسى بول

  .ئارتۇقچه ئىشالر

   مۇھىم ئىش3تۆت ناچار ئادهت ۋه  .4

 

سوئالالر  تهييارلىشىمغا، بۇ يىلنىڭ بېشىدا بىر توردىشىمىز بىلىك مۇنبىرىده سورىغان مۇنداق مېنىڭ بۇ يازمىنى

بىـز «توردىـشىمىزنىڭ سـوراۋاتقىنى  بـۇ. »بىـز قانـداق قىلىمىـز؟«، »مهن قانداق قىلىـمهن؟«: تۇرتكه بولدى

مهن بۇرۇنمـۇ ئېيتىـپ ئۆتكهنـدهك، بىـر . ئىبـارهت ئىـدى دېگهندىن» ئۇيغۇر مهسىلىسىنى قانداق ھهل قىلىمىز؟

بىـلهن ئـۇ مهسـىلىنىڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى، ۋه ئـۇنى نـېمه كهلتـۈرۈپ  مهسـىلىنى ھهل قىلىـش ئۈچـۈن، ئالـدى

ھـازىرقى  يـۇقىرىقى سـوئالنى كۆرگهنـدىن كېـيىن، مهنـده.  تـوغرا كېلىـدۇئايدىڭالشتۇرىۋېلىـشقا چىقارغانلىقىنى

ئهلگه چىققانـدىن بۇيـان، ئـۆزۈم  مهن چهت. ئۇيغۇر مهسىلىسىنى بىر فورمۇالالشتۇرۇپ بېقىش ئىستىكى تۇغۇلدى

 ئۇيغۇرالرنىـڭ ھازىرقىـدهك بىـر قىـسىم ناچـار پـسىخىكا، كۆرگهن، ئاڭلىغان، ۋه ئوقۇغـان نهرسـىلهر ئاساسـىدا

ئادهتلىرىنىـــڭ ئۇيغـــۇر مىللىتىـــده قاچانـــدىن باشـــالپ شهكىللىنىـــشكه -ئـــۆرپ روھىـــي ھـــالهت، مىـــجهز ۋه
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 ھهمـده يېقىنـدا بـۇ. ھهمده ئۇنىڭغا نېمه سهۋهب بولغانلىقىنى چۈشىنىـشكه تىرىـشىپ كهلـدىم باشلىغانلىقىنى،

ئالدىنقى يازمامـدا ئـازراق  الرنىمهسىلىلهر توغرىسىدا ئۆزۈم رازى بولغۇدهك بهزى چۈشهنچىلهرگه ئىگه بولۇپ، ئۇ

ئهگهر بىز ھازىرقى ئۇيغـۇر جهمئىيىتىنـى ئهسـتايىدىل  .شۇڭا ئۇنى بۇ يهرده قايتا تهكرارلىمايمهن. بايان قىلدىم

باشقىالر ئهمهس ئۆزىمىز كهلتۈرۈپ چىقارغـان، ھـازىر ئۇيغۇرالرغـا ناھـايىتى ئېغىـر  كۆزىتىپ باقىدىغان بولساق،

  :وڭ ناچار ئادهتلهردىن مۇنداق تۆتنى بايقىيااليمىزيهتكۈزىۋاتقان چ زىيان

  كىتاب ئوقۇماسلىق)1

  باال تهربىيىلهشكه ئهھمىيهت بهرمهسلىك )2

  ئارا ئۇيۇشالماسلىق-ئۆز)3

  بىلهن ئىسراپ قىلىش ۋاقىت بايلىقىنىڭ كۆپ قىسمىنى مېھماندارچىلىق-پۇل)4

  .چه توختىلىپ ئوتىمهنقىسقى  ئادهتنىڭ ھهر بىرسى ئۈستىده4تۆۋهنده مهن بۇ 

 

ھـازىر ئۇيغـۇر دىيارىـدا . سۆزلىمىسهممۇ، ئۇ ھهممهيلهنـگه ئايـان بۇ ئىش توغرىسىدا كۆپ. كىتاب ئوقۇماسلىق)1

ئـون .  مىـڭ دانىغىـچه سـېتىلىدىكهن5 مىڭـدىن 3ئـېالن قىلـسا، ئۇنىڭـدىن ئـاران  بىرسـى بىـر كىتـاب يېزىـپ

بۇ مهسـىله  مهن. ك مىللهت ئۈچۈن بۇ بىر نومۇس قىلىدىغان ئىشيېقىن نوپۇسقا ئىگه بىر مهدهنىيهتلى مىليونغا

  .قېتىم بۇنىڭدىن كۆپ توختالمايمهن بۇ. تىمۇ بىر ئاز توختالغان» سۆھبهت«توغرىسىدا ئىككى قېتىملىق يازما 

 

ئۇسـسۇلغا مـاھىر ۋه ئـامراق، ھهمـده -ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ ناخـشا. بهرمهسـلىك باال تهربىيىلهشـكه ئهھمىـيهت)2

 مهن بۇرۇنمـۇ ئېيتىـپ ئۆتكهنـدهك، ئهگهر. مېھماندوسـت مىلـلهت ئىكهنلىكـى ھهممىـگه ئايـان ويۇنخۇمـار ۋهئ

ھالـدا ياشـاۋاتقان بىـر  ئابرويغـا ئىـگه-ئۇيغۇرالر يوقاپ كېتىش تهھدىتىگه دۇچار بولماي، دۇنيادا بىـر ئـاز يـۇز

لـېكىن، . گىـشلىك ئىـش بواللمـايتتىئهيىپلهشـكه تې مىلـلهت بولغـان بولـسا، يـۇقىرىقى ئهھـۋال ھهرگىزمـۇ بىـر

ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان تهقدىرنىڭ قايسى دهرىجىده ناچار ئىكهنلىكىنى بـۇ  .ھازىرقى رېئاللىق ئۇنداق ئهمهس

جهمئىيىتىـده  ئۇسـسۇل ۋه سـورۇن پائالىيىتىنىـڭ ھـازىر ئۇيغـۇر-ناخـشا. ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق يهرده دهپ

بىـز «توغرىسىدا يالقۇن رۆزى ئهپهندى ئۆزىنىـڭ  رنى ۋه ئويناۋاتقان زىيانلىق رولىتۇتقان ئىنتايىن نامۇۋاپىق ئو

. دېگهن ماقالىسىده ئهتراپلىـق تهھلىـل ئېلىـپ بېرىپتـۇ» ئاتىلىپ قالدۇق؟ ئۇسسۇل مىللىتى-قانداقالرچه ناخشا

  بۇ ماقاله

 

http://www.meripet.com/Academy 

ھـازىر . چىقىشنى تهشهببۇس قىلىمهن دېگهن تور بېتىده بار بولۇپ، مهن ئوقۇرمهنلهرگه ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ

ئـانىالر ئـۆز پهرزهنتلىرىنىـڭ ئـايىغى -بولـسۇن، نۇرغـۇن ئاتـا مهيلى ئۇيغۇر دىيارىدا بولسۇن يـاكى چهت ئهلـده
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 .لىغانلىقىدىن ئىنتايىن خۇشاللىنىدۇ، ھهمده ناھايىتى پهخىرلىنىدۇدوراشنى باش چىقماستىال ئۇسسۇل ئويناشنى

ئوينىـشى بولغانـدىكىن،  شۇنداق، بالىڭىزنىڭ ئهڭ كۆپ كۆرۈدىغىنى سىزنىڭ ۋه باشـقا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئۇسـسۇل

ىـڭ دېگهن دهۋىتىڭىز بولغاندىكىن، بالىڭىزن" ئويناڭ ئويناڭ باالم"بالىڭىزنىڭ ئهڭ كۆپ ئاڭاليدىغىنى سىزنىڭ 

ئانىالرنىــڭ ئورنىــدا -ئــاق تهنلىكــلهر ئۇيغــۇر ئاتــا. ئۇيغــۇر ئۇســسۇلى بولىــدۇ بىرىنچــى بولــۇپ ئۆگىنىــدىغىنى

ئـانىالر  بهزى! ئاشـۇنداق كىچىـك يېـشىدىال قايـسى ئىـشنى ئۆگىتىـدۇ، بىلهمـسىز؟ كىتـاب ئوقۇشـنى بالىلىرىغـا

ئامېرىكىـدىكى ھهر بىـر . بېرىـدۇ  ئوقـۇپقورسىقىدىكى تېخى تۇغۇلمىغان بالىلىرىغا ئۈنلۈك ئـاۋاز بىـلهن كىتـاب

 ياشـتىن 5بارسىڭىز، نۇرغـۇن ئـاق تهنلىـك ئانىالرنىـڭ  كىچىك شهھهرلهرگه سېلىنغان شهھهر كۇتۇپخانىلىرىغا

 .بهزىلىـرى بالىلىرىغـا كىتـابنى ئـۆزى ئوقـۇپ بېرىـدۇ. بېقىۋاتقـانلىقىنى كۆرىـسىز كىچىك بالىلىرىنى شۇ يهرده

يهرلىرىنـى تۈزىتىـپ  بهزىلىرى بولسا كىتابنى بالىسىغا ئوقۇتۇپ، ئۆزى يېنىدا چۈشهندۈرۈپ ياكى خاتـا كهتـكهن

بـاال تهربىـيىلهش ۋه ئېرىنـى : پهقهت ئىككـى ياپونلۇق ئانىالرنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى. بېرىپ قاراپ ئولتۇرىدۇ

ۇپ، ئـۇ ئـانىالر ئۆمـۈر بـويى ئولتـۇرۇش ۋه ئاساسـهن يـوق بولـ ئـۇالردا ئۇيغۇرالرنىڭكىـدهك ئولتـۇرۇش. كۈتۈش

ياپونلۇقالرنىــڭ ھــازىرقى ساپاســى بىــلهن مىللىــي روھىــي مانــا . بېرىــپ باقمايــدۇ مېھمانــدارچىلىققا ئاساســهن

ئۆگهتـسىڭىز بـالىڭىز  سىز بالىڭىزغا كىچىـك ۋاقتىـدىن باشـالپال ئۇسـسۇل ئويناشـنى. بارلىققا كهلگهن مۇشۇنداق

تـوپ ئويناشـنى . ھوزۇرلىنىـدىغان بولـۇپ چـوڭ بولىـدۇ ا ئامراق، ئـۇالردىن ئىنتـايىنئۇسسۇلغا ۋه باشقا ئويۇنغ

كىتـاب ئوقۇشـنى ئۆگهتـسىڭىز بىـر . ئۇنىڭدىن ھۇزۇرلىنىدىغان بولۇپ چوڭ بولىـدۇ ئۆگهتسىڭىز توپقا ئامراق ۋه

. بولىـدۇ  چـوڭئوقۇمىسا تۇرالمايدىغان، بىر ئاز كىتـاب ئوقۇمىـسا ئاخـشىمى ئۇخلىمايـدىغان بولـۇپ كۈن كىتاب

يىلى يۇرتقا -2007يىلى ۋه -2006 ئاخىرىدا قايسى خىلدا چوڭ بولغان باال ئۇتۇپ چىقىدۇ؟ مهن: ئويالپ بېقىڭ

بالىالرنىـڭ ئۇسـسۇل ئوينـاش ۋه ناخـشا ئېيـتىش مۇسابىقىـسىنى  تۇغقان يوقالشقا بارغاندا، تېلېۋىزوردا كىچىـك

  مۇسابىقىسىمۇ بارمۇ؟ بـۇ بالىالرنىـڭ ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدهئاشۇنىڭغا ئوخشاش بىلىم .كۆپ قېتىم كۆرۈپ قالدىم

باشـالنغان بىـر دهۋرنـى  ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا-19ئۆگىنىۋاتقان ئۇسسۇل بىلهن ناخشىلىرى يېتىشمهمدىكهن؟ 

 ئىنگلىـزچه(» بىلىـم ئىـشچىلىرى دهۋرى«بولسا  ھازىرقى دهۋرنى. دهپ ئاتايتتى» سانائهت دهۋرى«خهلقئارادا 

«knowledge worker age» ( مېھمانـدارچىلىق سـورۇن «ئۇيغۇرالر قايـسى دهۋهرده ياشـاۋاتىدۇ؟  .دهپ ئاتايدۇ

 ئانىالرنىـڭ-بوالمدۇ؟ ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقانـدا، ھـازىر مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى ئاتـا ده دېسهك توغرا» دهۋرى

كـۆپ بولـۇپ، بـۇ  دهرىجىـدهمېھماندارچىلىق ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان ۋاقتى كىشىنى چۆچۈتىدىغان -ئولتۇرۇش

ئۇنىـڭ . باشـقا سـۆز تاپالمىـدىم دېگهن سـۆزدىن» قاالقلىق«ھادىسىنى مۇۋاپىق تهسۋىرلهش ئۈچۈن مهن ھازىر 

-قىسمىنى باال تهربىيىسى ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان ئاتـا ئهكسىچه، ئۆزلىرىنىڭ بوش ۋاقىتلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ

  .ئانىالر ئىنتايىن ئاز

 

ئــۇ ئىنــسانالرنىڭ ئــۆز  انالرنىڭ مهنىــۋى تۇرمۇشــىنى بېيىتىــدىغان بىــر نهرســه، لــېكىنئۇســسۇل ئىنــس-ناخــشا
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شۇنداق بولغاچقا، ئۇيغـۇرالردىن . نهرسه ئهمهس مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قېلىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان بىر

 ئـۇالر ئۇيغـۇرنى ھهمـده بـۇ چولپـانالر پۈتـۈن دۇنياغـا يۈزلهنـسه، ئۇسسۇل چولپانلىرى كۆپلهپ چىقـسا،-ناخشا

ئـۇ  لېكىن. ھهمده نۆۋهتته ئۇيغۇرنى دۇنياغا تونۇتۇشمۇ ناھايىتى مۇھىم. ھهقىقهتهن مۇمكىن دۇنياغا تونۇتالىشى

ئهھۋالـدا بىـر مىللهتنـى پۈتـۈن  كـۆپىنچه. ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادىكى قىممىتى ۋه ئورنىنى ئۆسـتۈرۈپ بېرهلمهيـدۇ

ئېتىبارغا ئىگه بولۇشى، ياكى باشـقىالر تهرىپىـدىن قهدىرلىنىـشى  لدىدادۇنيا تونۇغان بىلهن، ئۇنىڭ باشقىالر ئا

 ئهرهپ. سـىگانالرنى پۈتـۈن دۇنيـا تونۇيـدۇ، لـېكىن ئـۇالرنى ھـېچ كىـم كـۆزگه ئىلمايـدۇ مهسـىلهن،. ناتايىن

نچه ئۇالرنىمـۇ غهرب ئهللىـرى ئـا دۆلهتلىرى ئىچىده دۇنيا بويىچه ئهڭ بايلىرىدىن بىر قانچىسى بولغىنى بىلهن،

نــۆۋهتتىكى ئىنــسانالر جهمئىيىتىنىــڭ تهرهققىياتىغــا  ســهۋهبى ئــۇالردا پــۇل بــولغىنى بىــلهن،. كــۆزگه ئىلمايــدۇ

شـۇڭا . ياپونلۇقالر نۇرغۇن ياخشى نهرسـىلهرنى ئىـشلهپ چىقىرىـدۇ. يوق كۆرۈنهرلىك تۆھپه قوشقۇدهك قۇدرهت

ئىچىـده  ك مىلـلهت بـولغىنى بىـلهن، ئۇالرنىـڭيهھۇدىيالر بىر كىچى. ھۆرمىتىنى قىلىدۇ-ئىززهت دۇنيا ئۇالرنىڭ

شـۇڭا غهرب ئهللىــرى . ناھـايىتى كـۆپ ھـازىر ئىنـسانالر جهمئىيىتىنىـڭ تهرهققىياتىغـا زور تـۆھپه قوشــۇۋاتقانالر

ئىنتـايىن ناچـار تهرهپلىـرى، ھهتتـا ئىنـسانالرغا قىلغـان جىنـايى  يهھۇدىيالرنىـڭ(ئـۇالرنى خېلـى ئهتىۋاراليـدۇ 

 لېكىن ئۇالر مهن بـۇ يهرده ئىلگىـرى سـۈرمهكچى بولغـان ئىـدىيه بىـلهن مۇناسىۋهتـسىز ،ئىشلىرىمۇ خېلى كۆپ

-ئۆسـمۈرلىرىنىڭ ناخـشا-يـاش نۆۋهتتىكى ۋهزىيهت ئاسـتىدا، ئۇيغـۇر). بولغاچقا، ئۇالر ئۈستىده توختالمايمهن

ئۇالرنىـڭ كىتابقـا تۆۋهنلىتىـپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا  ئۇسۇل ۋه سورۇن پائالىيىتىگه بولغان قىزىقىشىنىڭ دهرىجىـسى

ئۇيغـۇرالرنى دۇنياغـا تونۇتـۇش ۋه ئۇنىـڭ دۇنيـادىكى قىممىتىنـى  بولغـان قىـزىقىش دهرىجىـسىنى ئۆسـتۈرۈش،

  .ئوز مهۋجۇدلۇقىنى ساقالپ قېلىش ئۇچۇن تېخىمۇ بهكرهك زورۇردۇر ئۆستۈرۈشكه قارىغاندا،

 

تۆۋهنـدىكى تـور  قىزىقىـدىغانالر ئـۇنى. ئولتۇرۇشى مهسىلىسى ئۈسـتىده بۇرۇنمـۇ ئـازراق توختالغـان مهن ئۇيغۇر

  :سوئالنىڭ جاۋابى-12قىسىم -2يازما سۆھبهت (بېتىدىن كۆرسه بولىدۇ 

 

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=2916&extra=&page=5(  

 

دېـگهن » مهسـچىت قـوش«ئوقۇرمهنلهرنى مهمهتئېلى زۇنۇن ئهپهندىنىڭ  مهن ئالدى بىلهن. ئۇيۇشالماسلىق )3

  :ئۇ ماقالىنىڭ تور ئادرېسى. بېقىشقا چاقىرىمهن ئهسىرىنى بىر ئوقۇپ

 

http://www.bilik.cn/dpindex.php?pagetype-bbsthread-a-tid-17004.html 

 

يازغــان ئىنگلىـز تىلىـدىكى تـارىخ كىتــابىنى   يىـل ئىلگىـرى، بىـر غهرپلىــك تارىخـشۇناس7-6مهن بۇنىڭـدىن 
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 يىلىغىـچه بولغـان ئـارىلىقتىكى تـارىخى-1949يىلىـدىن -1912دىيارىنىـڭ  بـۇ كىتابتـا ئۇيغـۇر. ئوقۇغان ئىدىم

تۇرغـان  مېنىڭ شۇ كىتابنى ئوقۇپ ئېسىمده قېلىشىچه، ئاشۇ مهزگىلده ئۇيغۇر دىيارىـدا مـۇقىم .يېزىلغان ئىكهن

قـالغىنى خاتـا بولغـان  ئهگهر مېنىـڭ ئېـسىمده( مىڭـدىن ئاشـمايدىكهندۇق 30گومىنداڭ ئهسكهرلىرىنىڭ سـانى 

مهن كىتـابنى ئوقـۇپ ). تىپ قويغـان بولـسائهسـكهر بولسا، توغرىسىنى بىلىدىغانالر مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرىـسىدا

 مىڭ ئهسكهر قانـداق قىلىـپ نهچـچه مىليـون ئۇيغـۇر 30: بولغان ئىدىم مۇشۇ يهرگه كهلگهنده ئىنتايىن ھهيران

 بېسىپ تۇرالىغاندۇ؟ مېنىڭ كېيىن چۈشىنىشىمچه، گومىنداڭ ئهسـكهرلىرىنىڭ ئاشـۇنداق خهلقىنى شۇنچه ئۇزاق

بايـان قىلىنغـان،  دېگهن ئهسـهرده» قوش مهسچىت«بلهرنىڭ بىرسى، يۇقىرىقى قىاللىشىدىكى ئاساسلىق سهۋه

ئـارا پـاش قىلىـشىپ، -دهپ ئـۆز» ئورۇق ئۇ سېمىز، مهن«بىرلىشىپ دۈشمهنگه قارشى تۇرماي، ئۇنىڭ ئورنىغا 

. ئاخىرىــدا ھهممىــسى تهڭ ھــاالك بولغــانلىقى ئىــكهن ئــارا قهستلىــشىپ، ئهڭ-ئــارا ئــورا كولىــشىپ، ئــۆز-ئــۆز

 ئۇيۇشالماسلىق، بىرلىشىپ بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالماسلىق ئهھۋالى ھازىرمۇ ئىنتايىن ئارا-غۇرالردىكى ئۆزئۇي

ئۈچـۈن ئۇيغـۇرالر  بۇ ئهھۋال ئۇيغـۇر دىيارىـدىمۇ، چهت ئهلـدىمۇ ئوخـشاشال مهۋجـۇد، بـۇ ناچـار ئـادهت. ئېغىر

  .ھازىرمۇ ئىنتايىن ئېغىر بهدهل تۆلهۋاتىدۇ

 

 بــۇ ناچــار ئــادهت توغرىــسىدا شــهبنهم. ىقىنى مېھمانــدارچىلىق بىــلهن ئىــسراپ قىلىــشبــايل ۋاقىــت-پــۇل)4

بىـز قانـداقالرچه «دېگهن ماقاله بىـلهن يـۇقىرىقى» تويۇڭنى چوڭ قىلغىچه، غېمىڭنى چوڭ قىل«مۇنبىرىدىكى 

نقى ماقالىنىـڭ ئالـدى. مهزمۇنالر بار ئىكهن دېگهن ماقالىدا يېتهرلىك» ئۇسسۇل مىللىتى ئاتىلىپ قالدۇق؟-ناخشا

  :تور ئادرېسى

 

http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-49315.html 

 

ئۇيغۇرالرنىـڭ پـۇل بىـلهن ۋاقىتنـى سـورۇن پائـالىيىتىگه  مېـنىڭچه. شۇڭا مهن بۇ مهسىلىده كۆپ توختالمـايمهن

ــادهت ناچــار«ك ســهرپ قىلىــشى، ھازىرقىــده ــۇقىرى دهرىجىلىــك «دهرىجىــسىدىن ئاللىقاچــان ئېــشىپ، » ئ ي

 ئانىالرنىـڭ پـۇلى بىـلهن ۋاقتـى-ئاتـا. بېرىپ يهتتـى، دېـسىمۇ ئـارتۇقچىلىق قىلمايـدۇ دهرىجىسىگه» قاالقلىق

بىلهن پۇلى يـوق، ۋاقتى  ئاساسهن سورۇن پائالىيهتلىرى بىلهن تۈگىگهنلىكتىن، بالىسىنى ياخشى تهربىيىلهشكه

بـالىلىرىمۇ ياخـشى تهربىـيه كـۆرهلمهي، ئۆزلىرىمـۇ  ئۆزى كىتاب ئېلىپ ئوقۇيدىغانغىمۇ ۋاقىت بىلهن پۇلى يوق،

بـۇ بىـر يامـان سـۈپهتلىك ئـايلىنىش جهريانىغـا . شـۇغۇللىنالمايۋاتىدۇ ئىـشى بىـلهن» ھهرىنى بىلهپ تـۇرۇش«

. كېلىۋاتىـدۇ قېلىـشىغا مۆلچهرلىگۈسـىز زىيـانالرنى ئېلىـپئۇيغۇرالرنىـڭ ئـۆز مهۋجـۇتلىقىنى سـاقالپ  ئايلىنىـپ،

سـورۇن مهدهنىيىتـى . ئوقۇش ئادىتىـدۇر تهرهققىي تاپقان مىللهتلهرده ھهممىدىن بهك ئومۇمالشقان ئادهت كىتاب

ئهزالىرى، بىلل گايتىسكه ئوخشاش كارخانـا چولپـانلىرى، سـپورت  ئامېرىكىنىڭ پرېزىدېنتى، پارالمېنت. ئهمهس
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 چولپانلىرى، ۋه سهنئهت چولپانلىرىنىڭ كۆپلىرى مۇددهتلىك ھالـدا يهسـلى، باشـالنغۇچ ۋه ىرى، كىنوچولپانل

كهسـپى توغرىـسىدا  ئوسـمۈرلهرگه كىتـاب ئوقـۇپ بېرىـپ، ئـۆز خىزمىتـى ۋه-ئوتتۇرا مهكتهپلهرگه بېرىپ، يـاش

سـىده ئۆزلىرىـدهك ئـادهم ئۆگىنىـپ، كهلگۈ پهننى ياخـشى-سۆزلهپ بېرىپ، ئۇالرنى كىتابنى كۆپ ئوقۇپ، ئىلىم

ھهر ئايــدا نهچــچه قېــتىم ئهتراپتىكــى باشــالنغۇچ ۋه ئوتتــۇرا  بىزنىــڭ ئىــدارىمۇ. بولــۇپ چىقىــشقا قىزىقتۇرىــدۇ

ــگهن ــتهپلهردىن كهل ــاتنى  مهك ــرى ۋه كائىن ــات بىلىملى ــا كائىن ــپ، ئۇالرغ ــۇل قىلى ــسكۇرسىيهچىلهرنى قوب ئېكى

ۋه   پهن-الرنى كىچىـك ۋاقتىـدىن باشـالپال تهبىئىـي تېخنىكىـسى توغرىـسىدا بىلىـم سـۆزلهپ، ئـۇ تهكـشۈرۈش

. كــۆپ گهپ قىلمــاي مهن ئهمــدى بۇنىڭــدىن. ئېنژېنىرلىــك كهســىپلىرىگه قىزىقىــدىغان قىلىــشقا يېتهكلهيــدۇ

  .ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئهھۋالىغا ئۆزىڭىز قاراپ بېقىڭ

 

قايرىـپ قويـۇپ، پهقهت ئۇيغـۇرالر   بىـر ياققـائهگهر بىز باشقىالر كهلتۈرۈپ چىقارغان تهسـىر ۋه ئۆزگىرىـشلهرنى

ئوبدان كۈزىتىدىغان بولساق، يۇقىرى سۈپهتلىك لىـدېرالرنىڭ  ئۆزلىرى كهلتۈرۈپ چىقارغان نۆۋهتتىكى ئهھۋالنى

 تۆۋهنلىكىدىن، ئۇيغۇرالر مىللىي روھنىڭ باشقا نۇرغۇن نهرسىلهردىن مۇھىم ئىكهنلىكىنى كهملىكى ۋه ساپانىڭ

ئهخـالق،، تىـل ۋه دىـن  ئـادهت،-اتقانلىقىنى، شۇ سهۋهبتىن مىللىي مهدهنىيهت، مىللىي ئۆرپتونۇپ يېتهلمهيۋ

-ئېغىر دهرىجىده تهھدىتگه دۇچ كېلىشىگه بىلىـپ قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مىللىي كىملىكنىڭ ناھايىتى

 ناچـار 4ۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغـان شۇڭا مهن ئۇيغۇرالرنىڭ ي. قىالاليمىز بىلمهي يول قويۇپ بېرىۋاتقانلىقىنى ھېس

 3تۆۋهنـدىكى  يوقىتىپ، بۇنىڭـدىن كېـيىن قـۇدرهت تېپىـشى ئۈچـۈن قىلىـشىغا تېگىـشلىك ئىـشالردىن ئادهتنى

  :ئىشنى ھېس قىلدىم

  كىملىكنى ساقالپ قېلىش مىللىي ساپانى ئۆستۈرۈش، مىللىي روھنى ئۇرغۇتۇش، ۋه مىللىي

 

-2ماترىتـساسىنىڭ  گهن سـوئالغا جـاۋاب بولىـدىغان، يـۇقىرىقى ۋاقىـتدېـ» بىـز قانـداق قىلىمىـز«ئىـشالر  بۇ

 3 ناچـار ئـادهت بىـلهن 4ئوقـۇرمهنلهردىن يـۇقىرىقى  مهن ھهر بىـر. كۇئادراتىغا تهۋه بولغان مـۇھىم ئىـشالردۇر

ا زامانغـ« مـۇھىم ئىـشقا 3مهن ئهسلىده يۇقىرىقى . چىقارماسلىقىنى سورايمهن مۇھىم ئىشنى ھهر ۋاقىت ئېسىدىن

كېـيىن  .ئىـشنى قوشۇشـنى پىالنلىغـان ئىـدىم-4دېـگهن » ئالىي سۈپهتلىك لىدېرالرنى يىتىلدۇرۇش ماسالشقان

داھىـي يېتىـشىپ چىقىـش  ئويالپ باقسام، مىللهتنىڭ ساپاسى ئۆسۈپ، مىللىي روھى ئۇرغىسا، ھهمـده لىـدېر ۋه

الـدا بىـر قىـسىم ئـالىي سـۈپهتلىك تهبىئىـي ھ شارائىت پىشىپ يېتىلسه، ئۇنىڭدىن-ئۇچۇن زۆرۈر بولغان شهرت

  .بىر ئايرىم ئىش قاتارىغا كىرگۈزمىدىم شۇنىڭ بىلهن ئۇنى. لىدېرالرمۇ چىقىدىكهن
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  ئۇيغۇر ياشلىرىغا تهكلىپ.5

 

 ھىندىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ دۇنياغا مهشھۇر داھىيسى ماھاتما گهنـدى مۇنـداق ھىندىستاننىڭ ھهمده

دۇنيـا مهسـىلىلىرىنىڭ  ىـشالر بىـلهن بىـز قىالاليـدىغان ئىـشالر ئوتتۇرىـسىدىكى پهرقبىز قىلىۋاتقـان ئ«: دهيدۇ

خـۇددى ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن دىيىلگهنـدهكال  بۇ سۆز ماڭـا نىـسبهتهن» .مۇتلهق كۆپ قىسمىنى ھهل قىلىۋېتهلهيدۇ

ىكى پهرقنـى تېپىـپ ئىشالر بىلهن قىالاليدىغان ئىـشالر ئوتتۇرىـسىد يهنى، ئهگهر بىز ھازىر قىلىۋاتقان. تۇيۇلدى

 چىققان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلساق، بىزنىڭ ھهممه مهسىلىلىرىمىز ھهل بولۇپ كهتـكهن چىقىپ، شۇ تېپىپ

: يىغىنچــاقالش مــۇمكىن بــۇ يازمىــدا ھــازىرغىچه بايــان قىلغــان نهرســىلهرنى ئىككــى ئېغىــز ســۆزگه. بــوالتتى

غـا » مـۇھىم ئىـشالر«بـارلىق دىققىتىمىزنـى  مىـزمهركهزلهشـتۈرۈش دېگىنى. مهركهزلهشـتۈرۈش ۋه ئىجـرا قىلىـش

مهن . دېگىنىمىز ئاشۇ مۇھىم ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىن ئىبـارهت »ئىجرا قىلىش«مهركهزلهشتۈرۈش بولۇپ، 

بۇ ناچـار . ئۆتتۈم  چوڭ مۇھىم ئىشىنى كۆرسىتىپ3 چوڭ ناچار ئادىتى بىلهن 4ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى  يۇقىرىدا

ئاشـۇرۇش ئۇيغۇرالرنىـڭ بۇنىڭـدىن كېيىنكـى  ىپ، مۇھىم ئىشالرنى تهدرىجىـي ھالـدا ئهمهلـگهئادهتلهرنى تۈگىت

ستراتېگىيهنىڭ بولۇشى بىر ئىش، ئۇنى ئهمهلىيهتته ئىجرا قىلىش  لېكىن، ئېنىق. ستراتېگىيىسى بولۇشى كېرهك

بىزنىڭ  .ر ناھايىتى كۆپيۇقىرىقى نهرسىلهرنى مهن دېمىسهممۇ بىلىدىغانال. يهنه بىر ئىش ۋه ئهمهلگه ئاشۇرۇش

ــويالپ ــسىلىي ئ ــتراتېگىيىنى تهپ ــداق س ــده بۇن ــشمهنلىرىمىز ئىچى ــوتكهن دانى ــۇرۇن ئ ــا  ب ــان ۋه ئوتتۇرىغ چىقق

ئـۇنى قىلماسـلىق، ئـۇنى بىلمىگهنلىـك بىـلهن  بىر ئىشنى بىلىپ«ھازىرقى گهپ، . قويغانالردىنمۇ كۈرمىڭ توال

  .دىن ئىبارهت بولۇپ قېلىۋاتىدۇ» باراۋهر

 

خېلى ئۇزۇن بىر مهزگىـل ۋاقىـت  قىرىقى ناچار ئادهتلهرنى تاشالپ، مۇھىم ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈنيۇ

ھهمده ئىشنى ھـازىر . ياشلىرى باشالمچى بولۇشى كېرهك بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئۇيغۇر. كېتىدۇ

ئۆزىـدىن مۇنـداق - ھهر بىر كىشىنىڭ ئۆزمهن. كىچىك بالىالردىن باشالش كېرهك ئهمدى تۇغۇلۇۋاتقان ۋه يېشى

يېرىمـى تاشـالپ،  ھـازىردىن باشـالپ مهن سـورۇن پائالىيىتىمنىـڭ«: سوئالنى سوراپ بېقىـشىنى سـورايمهن بىر

مهن بـۇ يهرده » ئوقۇشـقا ئىـشلىتهلهيمهنمۇ؟ ئۇنىڭدىن ئىقتىساد قىلغـان ۋاقىتنـى بـاال تهربىيىلهشـكه ۋه كىتـاب

مهن پهقهت بـوش ۋاقتىڭىزنىـڭ ئىچىـدىكى . ئانچه يۇقىرى ئهمهس  قويغان تهلهپتهكلىپ تهرىقىسىده ئوتتۇرىغا

 ئىـشلىتىۋاتقان ۋاقتىڭىزنىـڭ يېـرىمىنىال بـاال تهربىيىـسى ۋه كىتـاب ئوقۇشـقا ئىـشلىتىپ سورۇن پائالىيهتلىرىگه

 ياخـشى مېـنىڭچه چوقـۇم ئالدى بىلهن مۇشۇنى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ ئىش باشلىسىڭىز،. سىناپ بېقىڭ، دېدىم

ئېيتقاندا، بىز بۇنىڭدىن كېيىنكى بالىالرنى سـورۇنغا  ئۇزۇن مۇددهت نۇقتىسىدىن ئېلىپ. ئۈنۈمگه ئېرىشهلهيسىز

شــۇنداق قىاللىــساق، بىــز ھــازىرقى ئۇيغــۇر . قىلىــپ يېتىلدۈرىــشىمىز كېــرهك ئــامراق ئهمهس، كىتابقــا ئــامراق
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  .نۇرغۇنلىرىنى ھهل قىالاليمىز مهسىلىلىرىنىڭ

 

ئالدىنقى يازمامدا تونۇشـتۇرغان، ئىـشنى يـۇقىرى : تهكلىپىم مۇنداق ر بىر ئۇيغۇر ياشلىرىغا بېرىدىغانمېنىڭ ھه

يېزىپ، ئـۇنى   قىسمىنى بىر قهغهزگه4 ئادىتىنى ۋه ئىنسان تهبىئىتىنىڭ 7قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ  ئۈنۈم بىلهن

 نهرسـىنىڭ ھهر بىرسـىنىڭ 11ئاشـۇ  لـسائهگهر مـۇمكىن بو. ئۆيىڭىزدىكى توڭالتقۇنىڭ ئىشىكىگه چاپالپ قويۇڭ

ئۇنىڭـدىن باشـقا، . ئارزۇ قىلغـان ئىـشنى يېزىـپ قويـۇڭ ئاستىغا بىردىن سىز بۇنىڭدىن كېيىن قىلىپ مېڭىشنى

 مـۇھىم ئىـش دائىرىـسىده سـىز 3 مۇھىم ئىشنى، ھهمـده مۇشـۇ 3ئادهت بىلهن   ناچار4يۇقىرىدا بايان قىلىنغان 

شـۇنداق  .بىـر ۋاراق قهغهزگه يېزىـپ، توڭالتقۇنىـڭ ئىـشىكىگه چـاپالپ قويـۇڭئىـشالرنىمۇ يهنه  قىالاليـدىغان

ئارزۇ قىلغان ئىشالرنى ئهسـلهپ   ئۆلچهم ۋه سىز4 ئادهت، 7قىلسىڭىز، ھهر قېتىم سىز توڭالتقۇنى ئاچقاندا، بۇ 

  .ئېرىشهلهيسىز شۇ ئارقىلىق سىز ناھايىتى ياخشى ئۈنۈمگه. تۇرىسىز

  ئاخىرقى سۆز .6

 

 بىلهن ئۆتكۈزگهن يازما سۆھبهتنىڭ بىر يېرىده، دۇنياغا داڭلىق بىر ئهربابنىـڭ مۇنـداق ىۋال تور بېتىمهن بىل

ئادهمنىـڭ ۋاقتـى، ۋاقىتنـى  ۋاقىتنى سـېكونت بـويىچه ھېـساباليدىغان«: بىر جۈمله سۆزىنى تىلغا ئالغان ئىدىم

بـۇ سـۆز پايدىلىنىـشقا » .ۆپ بولىـدۇھهسـسه كـ 60مىنۇت بويىچه ھېـساباليدىغان ئادهمنىـڭ ۋاقتىغـا قارىغانـدا 

مهن ئاشۇ سـوھبهتنىڭ يهنه بىـر يېرىـده، ئـادهم . پايدىلىنىشقا قارىتىلغان بولىدىغان ۋاقىتالرنىڭ ھهممىسىدىن

ئۈنۈمگه ئېرىـشكىلى  قىلىپ چارچىغاندا، ئۇ ئىش بىلهن مۇناسىۋهتسىز باشقا بىر ئىشنى قىلسا، يهنىال بىر ئىشنى

. ئـالغىلى بولىـدىغانلىقىنى تىلغـا ئالغـان ئىـدىم رقىلىق ۋاقىت ئىسراپچىلىقىنىڭ ئالدىنىبولىدىغانلىقىنى، شۇ ئا

ئاالقىالشـقانالرنىڭ خېلـى كـۆپ قىـسمى مۇشـۇ ئۇسـۇلدىن پايـدىلىنىپ ناھـايىتى  مهن بىـلهن ئـېلخهت ئـارقىلىق

قانــداق  الردىنمهن ئۇشــبۇ يازمامــدا بولــسا، ئاشــۇ ۋاقىــت. ھاســىل قىلىۋاتقــانلىقىنى ئېيتىپتــۇ ياخــشى ئۈنــۈم

يهنـى، مهن . ئۈسـتىده توختالـدىم پايدىالنغاندا قىلغان ئىشىنى يـۇقىرى ئۈنـۈمگه ئېرىـشتۈرگىلى بولىـدىغانلىقى

پايدىلىنىـشقا بولىـدىغان ۋاقىـت ) 1: مۇنـۇالردىن ئىبـارهت ھازىرغىچه ۋاقىـت توغرىـسىدا توختالغـان مهسـىلىلهر

. تاپقان ۋاقىتنىـڭ ھهممىـسىدىن پايـدىلىنىش ئۇسـۇلى) 2. دهرىجىده كۆپهيتىش ئۇسۇلى مىقدارىنى ئهڭ يۇقىرى

مهن يهنه ئـادهم  بۇ ئـاخىرقى مهسـىلىگه بىرلهشـتۈرۈپ،. ۋاقىتالرنى يۇقىرى ئۈنۈمگه ئېرىشتۈرۈش ئۇسۇلى ئۇ) 3

  .پايدىلىق ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم بىر ئىش قىلغاندا سائهتنى ئويلىماي، كومپاسنى ئويالشنىڭ ناھايىتى

 

ئۇنىـڭ مهن ئهڭ كــۆپ . دېـگهن بىــر سـۆز بــار «priority» ئىـشلىتىلىدىغان نگلىـز تىلىـدا ناھــايىتى كـۆپئى
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، »تهرتىپـى ئىشنىڭ مۇھىملىق دهرىجىسى، مۇھىملىق«ئىككى مهنىسى بار بولۇپ، ئۇنىڭ بىرسى  ئۇچرىتىدىغان

 باشـلىقتىن 4-3ىدارىـدىكى ئ مهسـىلهن، بهزىـده ماڭـا بىزنىـڭ. »قىلىدىغان مۇھىم ئىشالر«يهنه بىرسى بولسا 

باشلىماي تۇرۇپ، ئۆز باشلىقىمغا بىر ئـېلخهت يېزىـپ،  مهن ھېچ ئىشنى. تهڭال ئوخشىمىغان ۋهزىپىلهر چۈشىدۇ

بۇ دېگىنىم ئهمهلىيهتـته قايـسى ئىـشنى . دهپ سورايمهن» تهرتىپى قانداق؟ بۇ ئىشالرنىڭ مۇھىملىق«ئۇنىڭدىن 

بـويىچه  ئىـشنى شـۇ. دېگهنـدىن ئىبـارهتتۇر... قايـسىنى قىلىـمهن، قىلىـمهن، ئۇنىڭـدىن كېـيىن  ئهڭ ئالدىـدا

مېنىـڭ ئىـشىم «ئىـزدهپ كېلىـپ،  ئـۇالردىن بىرهرسـى مېنـى. قىلسام، مېنى باشـقا باشـلىقالر ئـاۋاره قىاللمايـدۇ

شـۇڭا ئهگهر . ئورۇندا تۇرىدۇ-3تىزىمىمدا سېنىڭ ئىشىڭ  مېنىڭ. ياق«دهپ سورىسا، مهن ئۇنىڭغا » تتىمۇ؟ۈپ

دهپ » .ئۇ سـېنىڭ ئىـشىڭنىڭ مۇھىملىـق تهرتىپىنـى ئالـدىغا سـۇرۇپ بهرسـۇن .ىرىساڭ، باشلىقىمنى ئىزدهئالد

ئىـش  ئۇنىڭدىن باشقا، ھهر كۈنى ئهتىگهنـده. مهنادا ئىشلىتىلىشىدۇر-1بۇ يۇقىرىقى سۆزنىڭ  .جاۋاب بېرىمهن

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى  يـسىالر؟مهن بۈگـۈن قىلىـشقا تېگىـشلىك ئىـشالر قا«: باشالشتىن بـۇرۇن، مهن ئۆزۈمـدىن

. ئــېلىش كۈنلىرىمــۇ ھهم شــۇنداق دهم. دهپ ســورايمهن» مــۇھىم ئىــشلىرىم قايــسىالر؟-3 ۋه -2، -1مېنىــڭ 

مهن ياشاۋاتقان مۇھىتتـا، . دهپ ئاتايدۇ «my first priority» دېگهننى ئىنگلىزچىدا» مۇھىم ئىشىم-1مېنىڭ «

ــده، مهن ــده، ئۆيۈم ــى ئىدارهم ــدىغان كى يهن ــدىغان كۆرى ــودا ۋه مهن ئوقۇي ــدىغان رادىئ ــوالردا، مهن ئاڭالي ن

بـۇ  بۇ سۆزنىڭ ئاشـۇنداق كـۆپ ئىشلىتىـشى مهن. دېگهن سۆز بهك كۆپ ئۇچرايدۇ «priority» بۇ ماتېرىيالالردا

ئـادهم قىلمـاقچى بولغـان  قېتىم توختالغان ۋاقىتتىن مۇۋاپىـق پايـدىلىنىش بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋهتلىك بولـۇپ،

جىـددىي ھـالهتكه كىرىـپ قېلىـشتىن سـاقلىنىپ،  اشۇنداق مۇھىملىق تهرتىپىگه ئايرىش ئـارقىلىق،ئىشلىرىنى ئ

شۇڭا مهن بـۇ يـازمىنى ئوقۇغـان ھهر بىـر ئوقۇرمهننىـڭ بـۇ . ئېرىشتۈرهلهيدۇ قىلغان ئىشلىرىنى يۇقىرى ئۈنۈمگه

 وھــى ۋه مهۋجــۇتلىقىئهگهر بــۇرۇنقى ئۇيغــۇرالر مىلــلهت ساپاســى، ر. بېقىــشىنى ســورايمهن ئۇســۇلنى ســىناپ

ئـۆز مهۋجۇدلـۇقىمىزنى  كۇئادراتىغـا كىرگـۈزۈپ مۇئـامىله قىلغـان بولـسا،-2قاتارلىقالرنى ۋاقىت ماترىتساسىنىڭ 

  .كۇئادراتقا كىرىپ قالمايتتى-1قوغداش ۋهزىپىسى ھازىر 

 

 »ېلئارىستوت«پهيالسوپ  يىلىغىچه ياشىغان دۇنياغا مهشھۇر-322يىلىدىن -384مىالدىدىن بۇرۇنقى 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle( سىز ئـۆز ھايـاتىڭىزدا كـۆزلىگهن مهقـسهتكه  ئهگهر: مۇنداق دېگهن

  :قهدهمنى چوقۇم بېسىشىڭىز كېرهك  ئاساسىي3يهتمهكچى بولسىڭىز، مۇنداق 

  ئىشىنىڭ ك بوالاليدىغانلىغىڭىزغامۇۋاپپهقىيهتلى (1)

  بېرىپ چىقىڭ نىڭ نېمه ئىكهنلىكىگه توغرا ئېنىقلىما» مۇۋهپپهقىيهت«سىز ئۈچۈن  (2)

  ئۆز تۇرمۇشىڭىزنى ئۇنىڭ ئۇتۇقى ئهتراپىغا ئورۇنالشتۇرۇڭ (3)

ىـشىنىڭ قوزغىتال ئـۆزىنى-ئـۆزىگه ھهيـدهكچىلىك قىلىـش، ئـۆز-باسـقۇچالر ھهر بىـر ئادهمنىـڭ ئـۆز-قهدهم بـۇ

بولـۇپ، بىـرهر ئىـشنى ۋۇجۇدقـا  ئـۆزىمىزگه ھهيـدهكچىلىك قىلىـدىغان كىـشىلهر-بىـز ھهممىمىـز ئـۆز. سىرىدۇر
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پهقهت شــۇنداق قىلىــش . دۇنياســىدىن كېلىــشى كېــرهك چىقىرىــشتىكى قوزغــاتقۇچى كــۈچ ئۆزىمىزنىــڭ ئىچكــى

ــۆزىمىز ئۈچــۈن ئهڭ ــز ئ ــارقىلىقال بى ــاتىمىزدىكى ئ ئ ــشنى، ھاي ــان ئى ــۇھىم بولغ ــگه م ــارزۇنى ئهمهل ــۇھىم ئ هڭ م

   .ئاشۇرااليمىز

 

  تۈگىدى
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