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ئوقـۇش پۈتتۈرگهنـدىن . خىزمهت تېپىش مهسىلىسىدۇر ھازىر ئۇيغۇر ياشلىرى دۇچ كېلىۋاتقان ئهڭ ئېغىر مهسىله

-رنى ۋه ئۇالرنىـڭ ئاتـائىستىقبالنىڭ قاراڭغۇلۇقى نۇرغۇن ئوقۇغـۇچىال كېيىن ئېرىشىدىغان خىزمهت جهھهتتىكى

 ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئـۆگىنىش ئـاكتىپلىقى ۋه قىزغىنلىقىغـا. دهرىجىـده ئهندىـشىگه سـېلىۋاتىدۇ ئـانىلىرىنى ئېغىـر

. سـهۋهب بولۇۋاتىـدۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـانچه كىتـاب ئوقۇماسـلىقىغىمۇ بىـر مـۇھىم. سهلبىي تهسـىر كۆرسـىتىۋاتىدۇ

يوقلـۇقى، خىـزمهت بولغانـدا -پۇرسـىتىنىڭ بـار  ئۈچـۈن خىـزمهتبولۇپمۇ، مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئوقۇغـۇچىالر

 قـابىلىيىتى، ئوقۇغـان مهكتىپـى، ۋه مهكتهپتىكـى -كىـشىلىك تاالنـت  قانداقراق خىزمهتنىڭ بولۇشى ئۇالرنىـڭ

 قاتارلىقالر بىلهن دېگهندهك ئـوڭ تاناسـىپ بولمىغاچقـا، نۇرغـۇن ياشـالر مهكـتهپ ھايـاتىنى ئوقۇش نهتىجىسى

سـوئالالر بىـلهن توشـۇپ  ئۇالرنىـڭ كاللىـسى ھهر خىـل. كۈزۈشنى بىلهلـمهي، گـاڭگىراپ قېلىۋاتىـدۇقانداق ئۆت

سوئالالرنى كىمـدىن سـوراپ، نهدىـن جـاۋاب تېپىـشنى  ئۇ. كهتكهن بولسىمۇ، ئۇ سوئالالرغا جاۋاب چىقمايۋاتىدۇ

-ىڭ ئورنىغــا قويــۇپ، ئــۆزمهن نۇرغــۇن قېــتىم ئــۆزۈمنى ئاشــۇ ياشــالرن .بىلهلــمهي يۈرۈۋاتقــانالرمۇ ئــاز ئهمهس

 ئاشۇنداق بىر شـارائىتتا مهن«، »ئاشۇالرنىڭ ئورنىدا بولغان بولسام، قانداق قىالتتىم؟ ئهگهر مهن«ئۆزۈمدىن 

قـانچه كهڭ بىلىمـگه  ئادهم قانچه كۆپ ئىـشنى بىلـسه،. دهپ سوراپ باقتىم» نېمىگه ئهڭ ئېھتىياجلىق بوالتتىم؟

شـۇنىڭ ئۈچـۈن، . توغرا قـارار چىقىرااليـدۇ  بىر قهدهم توغرىسىدا شۇنچهئىگه بولسا، ئۆزى باسىدىغان كېيىنكى

ۋاقىـتالردىن تولـۇق پايـدىلىنىپ، ئىمكـان قهدهر كـۆپرهك بىلىـم  سـىز چوقـۇم پايدىلىنىـشقا بولىـدىغان بـارلىق

 ئادهمنىڭ كهلگۈسى قاراڭغۇ بولغاندا، روھىي چۈشكۈنلۈككه ئۇچراپ، ئۆگىنىـشكه پۈتـۈن .ئىگىلهشكه تىرىشىڭ

كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسى  لـېكىن، يىراقنـى كۆرهلهيـدىغان. كۈچى بىلهن كىرىشىـشى ئـانچه ئاسـانغا توختىمايـدۇ

بولـۇپ كهتـسۇن، جاھـان قايـسى تهرهپـكه  مهيلـى كهلگۈسـىدىكى ئىـشالر قانـداق: مۇنداق بىر پـاكىتنى بىلىـدۇ

ئۆگىنىش قىلماي زايه .  ئهسقاتىدۇقىسمىدا ياشايلى، بىلىم چوقۇم ئۆزگهرسۇن، ئۆزىمىز يهر شارىنىڭ قايسى بىر
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-1 شـۇڭا سـىز ئۈچـۈن ئـۆگىنىش ھهر ۋاقىـت. زىيىنىنـى مهڭگـۈ تولـدۇرۇۋالغىلى بولمايـدۇ قىلغـان ۋاقىتنىـڭ

  .دهرىجىلىك مۇھىم ئىش بولۇشى كېرهك

 

بىـر بـۆره بىـر كـۈن . بىـلهن ئىـت توغرىـسىدا مۇنـداق بىـر ھېكايىـسى بـار ئىنگلىز تىلىدىكى كىشىلهرنىڭ بۆره

 .ھېچنېمه تاپالمـاي، قورسـىقى ئـاچ كېتىۋاتقانـدا، قورسـىقى تـوق بىـر ئىتقـا ئـۇچراپ قـاپتۇ مهكلىك ئىزدهپيې

ــشالرنى ــداق ئى ــۈن قان ــشىش ئۈچ ــېمهكلىككه ئېرى ــداق ي ــتىن ئۇن ــۆره ئىت ــلهن ب ــۇنىڭ بى ــدىغانلىقىنى  ش قىلى

ىـسىنى قوغـداپ بهرسـهم، بىلهن ئائىل پهقهت غوجامنىڭ ئۆيى. ھېچ قانچه ئىش قىلمايمهن«: سوراپتىكهن، ئىت

بـۆره بـۇ ئىـش توغرىـسىدا ئىنتـايىن . جـاۋاب بېرىپتـۇ دهپ» ھهمده ئۇنىڭ باشقۇرۇشىغا بوي سۇنـسامال بولىـدۇ

ھهر كــۈنى قورســىقىنى تويغــۇزۇش ئۈچــۈن جېنىنــى تىكىــپ ئىزدهنمىــسه  چــۈنكى ئــۇ. ئهســتايىدىل ئويلىنىپتــۇ

ئىتقـا  بـۆره ئاشـۇ. بىـر كاپـالهتكه ئىـگه ئهمهس ئىـكهنشۇنداقتىمۇ قورسىقىنى تويغۇزالىشى ھېچ  .بولمايدىكهن

كهتـكهن يهرگه چۈشـۈپتۇ،  ئوخشاش ياشاشنى ئويالپ تۇرغاندا، ئۇنىڭ كۆزى ئىتنىڭ بوينىدىكى تۈكى چۈشـۈپ

ئـۇ تـۈكلهرنى . ئۇ مۇھىم ئهمهس«: ئىت بۆرىگه .ھهمده ئۇنىڭدىن بوينىدىكى تۈككه نېمه بولغانلىقىنى سوراپتۇ

سـهن ئـۆزۈڭ خالىغـانچه ! نـېمه، زهنجىـر«: بۆره چۆچـۈپ كېتىـپ .دهپتۇ» ر چۈشۈرۈۋهتكهنبوينۇمدىكى زهنجى

ئۇ ئىنتـايىن «دهپتىكهن، بۆره » ئهمما ئۇ مۇھىم ئهمهسقۇ؟. ياق«: ئىت. سوراپتۇ دهپ» ھهرىكهت قىاللمامسهن؟

شـىركهت قۇرۇشـقا  يئامېرىكىـدىكى خۇسۇسـى. دېگىنىچه ئورمانلىققا كىرىپ كېتىپتۇ» ئۇ ئىنتايىن مۇھىم مۇھىم،

ئـۆز ئالـدىڭغا شـىركهت قـۇرۇپ، «نۇرغۇنلىرىدا،  ئائىت مهزمۇندىكى كىتاب، ماقاله ۋه ئىنتېرنېت ئۇچۇرلىرىنىڭ

كىـشىلهرنى ئـۆز ئالـدىغا شـىركهت قۇرۇشـقا رىغبهتلهندۈرىـدىغان  دېگهنگه ئوخشاش،» ئۆزۈڭگه خوجا بول-ئۆز

ۈزلۈك ئېتىراپ قىلغـان بىـر پاكىـت شـۇكى، باشـقىالر ئۈچـۈن كىشىلهر ئومۇمي. تۇرىدۇ بىر سۆز داۋاملىق ئۇچراپ

خورلـۇقتىن باشـقا  ئۆزى ئۈچۈن ئىشلهشكه قارىغاندا جىق تهس؛ باشقىالرغا بېقىنىپ ياشاش بىـر خىـل ئىشلهش

  .نهرسه ئهمهس

 

ى تېپىپ، باشقىالر ئۈچۈن ئىـشلهپ جـان بېقىـشتىن باشـقا، ئـۆز ھازىر ھهر بىر ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن خىزمهت

ئۇيغۇر ياشـلىرىنىڭ خىـزمهت . شىركهتنىڭ خوجايىنى بولۇپ ياشاش يولىمۇ بار شىركهت قۇرۇپ، بىر خۇسۇسىي

ئۇيغـۇر دىيارىـدا  ئىشىنىڭ قىيىنلىشىشىغا، ھهمده بازار ئىقتىسادى تهسـىرىنىڭ كۈچىيىـشىگه ئهگىـشىپ، تېپىش

ئارمـان، ئـامىنه . تهرهققىـي قىلىپتـۇ ه يىل جهريانىدا خېلى زور دهرىجىـد10شىركهت قۇرۇش ئىشلىرى ئالدىنقى 

خېلـى نۇرغـۇن چـوڭ كۆلهمـدىكى رېـستورانالر ۋۇجۇدقـا  قاتـارلىق بىـر قىـسىم مۇۋهپپهقىيهتلىـك شـىركهتلهر ۋه

كــېچهك مهھــسۇالتلىرىنى ئىــشلهپ چىقىرىــدىغان شــىركهتلهرال ئهمهس، -كىــيىم ئىچــمهك ۋه-يــېمهك. كېلىپتــۇ

كىچىـك  ىتى بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرسـوفت، قـارلۇق قاتـارلىقيۇمـشاق دېتاللىرىنىـڭ مـۇالزىم كومپيۇتېر

خۇشـال قىلىـدىغان بـۇ ھادىـسه  كىشىنى. تىپلىق، يۇقىرى تېخنولوگىيه شىركهتلىرىمۇ بارلىققا كهلگىلى تۇرۇپتۇ
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يهنى، بىر قىـسىم . دىن ئىبارهتتۇر» مهھسۇالتى قوشۇمچه«نىڭ » ئىش تېپىش قىيىن بولۇش«مهلۇم دهرىجىده 

ئامالسىز قېلىپ، ياكى باشـقىالر ئۈچـۈن ئىـشلهشنى خالىمـاي، ئـۆزى شـىركهت  غۇر ياشلىرى خىزمهت تېپىشقائۇي

ياخشى ئىـش  يامان ئىشتىن«. تالالپ، ھازىر ئۆز شىركهتلىرىنى ناھايىتى ئوبدان ماڭدۇرۇۋېتىپتۇ قۇرۇش يولىنى

  .دېگهن مانا شۇدۇر» كهلتۈرۈپ چىقىرىش

 

 ئۈستىده» وڭۇشسىزلىقتىن كېيىن روھىي جهھهتتىن تېز ئهسلىگه قايتىش ئىقتىدارىئ«مهن يېقىندا ئادهملهرنىڭ

ئوتتۇرىغـا قويغـان  ئۇسـۇلى قىلىـپ تۆۋهنـدىكىنى-13 ۋه -12توختالغاندا، مۇشـۇ ئىقتىـدارنى يېتىلدۈرۈشـنىڭ 

 ئىدىم

 :نهقىل  

 »تۇرمـۇش«. ئىـگه بولـۇشيهنه بىـر ئىـشقا ئېرىـشهلهيدىغان تاالنتقـا  بىر ئىشنى قوغلىشىش جهريانىدا) 12

 مهكتهپــته ئــۆگهنگهن بىلىمــلهر باشــقىالرنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ قېلىــشنىڭ ئالــدىنى دهپ ئاتىلىــدىغان

ئوخـشاش بىـر  ئۇ بىلىمـلهر باشـقىالر ئۈچـۈن روھىـي جهھهتتىكـى زهھهرگه. ئالىدىغان ئهڭ ياخشى قورالدۇر

ئاشـۇنداق بىلىمـگه . بېرهلهيـدۇ سىگه ئايالنـدۇرۇپئهھۋالنى ئۆزى ئۈچۈن روھىي ئوزۇق بوالاليدىغان بىر نهر

سـاۋاقالرغا ئېرىـشكهن بولغاچقـا، باشـقىالر ئۈچـۈن -تهجرىبه ئىگه كىشىلهر ناچار سهرگۈزهشتلهردىن ياخشى

تۇيۇلغـان ئهھـۋالالر ئىچىـدىمۇ ئـۆز ئىـشلىرىنى يهنىـال ياخـشى يۈرۈشـتۈرۈپ  كۈچلۈك روھىـي بېـسىم بولـۇپ

يېڭـى  كنى بىر ياخشى تهلهيـگه ئايالندۇرااليـدۇ، ھهمـده ناچـار ئهھـۋال ئىچىـدىنئۇالر بىتهلهيلى .كېتهلهيدۇ

  .قۇۋۋهتكه ئېرىشهلهيدۇ-كۈچ

ئىپادىـسى، بىـر ئـادهم ئـۆزى يولۇققـان بىـر ناچـار ئهھـۋال  ئادهتتىن تاشقىرى روھىي ساغالملىقنىڭ بىـر)13

زمۇ ئۆز ئىختىيارلىقىم بىـلهن قايتـا بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنداق ئهھۋالنى ھهرگى مهن«ئۈستىده توختالغاندا، 

بېـشىمدىن  لېكىن بۇ قېتىم يۈز بهرگهن ئهھۋال مېنىڭ ھـازىرغىچه بولغـان ئۆمرۈمـده ئـۆز. قىلمايمهن سادىر

قانــداق قىلــسام بــۇ «ئۆزىــدىن-ئــۆز. ، دهپ ئــويالش»ئۆتكــۈزگهن ئهڭ ياخــشى ئىــشالرنىڭ بىرســى بولــدى

يـۈز بهرگهنلىكىنىـڭ ياخـشى تهرىپـى  بـۇ ئىـش«،»هلهيمهن؟ئهھۋالنى ئـۆزۈمگه پايـدىلىق ئهھۋالغـا ئـۆزگهرت

 .سوراش  دهپ»بۇ ئىشتىن ماڭا كهلگهن سوۋغات نېمه؟«، »نېمه؟

 

...  
 
 

يازمىنىـڭ تولـۇق تېكىـستىنى ئهسـتايىدىل  مهن ھهر بىر ئوتتۇرا مهكتهپ ۋه ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا ئاشـۇ



 ؟                                                        ئهركىن سىدىقشىركهت قۇرۇشقا قانداق ئىقتىدار كېرهك

 4

 بىـر قىـسىم. ىده چوڭقۇر ئويلىنىپ بېقىشىنى تهۋسـىيه قىلىـمهنئۈست ئوقۇپ، ئۇنىڭدا تهسۋىرلهنگهن مهزمۇنالر

ــۇقىرىقى ــالر ي ــۇرۇش«ياش ــىركهت ق ــۆزى ش ــۇنداق» ئ ــڭ ش ــيىن، ئۆزىنى ــدىن كې ــى كۆرگهن ــگهن تهكلىپن  دې

يهنه بىر قىسىم ياشـالرنىڭ  .قىالاليدىغانلىقىغا ئىشهنمهي، بۇ تهكلىپكه ئانچه پهرۋا قىلىپ كهتمهسلىكى مۇمكىن

ئاشـۇنداق قىلىـشقا زۆرۈر بولغـان جـۈرئهت،  شىركهت قۇرۇش ئارزۇسـى بـار بولـسىمۇ، ئۆزىـدهكهلگۈسىده ئۆزى 

ئـۆزى «. يوقلىغىنى بىلهلمهي تۇرۇۋاتقان بولۇشـى مـۇمكىن-شارائىتنىڭ بار-شهرت ماھارهت، ئىقتىدار، بىلىم ۋه

بولغـان  مـاقچىئامېرىكىـدا بىـر كهڭ دائىرىلىـك كهسـىپكه ئايالنغـان بولـۇپ، شـىركهت قۇر» قـۇرۇش شـىركهت

پۈتــۈنلهي قۇرۇلــۇپ بولغــۇچه  شهخــسلهرگه مهســلىھهت بېرىــپ، تهييــارلىق ئىــشلىرىغا ياردهملىــشىپ، شــىركهت

بۇ ھهقته نهشر قىلىنغان كىتاب، . ناھايىتى كۆپ مۇتهخهسسىسلهرچه خىزمهت قىلىدىغان مۇالزىمهت شىركهتلىرى

مهســىلهن، ئهگهر ئىنگلىــزچه . ۇ ناھــايىتى كــۆپيۇمــشاق دېتــال قوراللىرىمــ ماقــاله، ئىنتېرنېــت ئۇچــۇرلىرى ۋه

  :تۆۋهندىكى تور بېتىنى كۆرۈپ بېقىڭ بىلسىڭىز،

http://www.smartbiz.com/article/view/49/1/3 

 

قتـۇرۇش ۋه شـۇنىڭغا كېرهكلىـك قىزى ئۆسـمۈرلهرنى كىچىـك ۋاقتىـدىن تـارتىپال ئـۆزى شـىركهت قۇرۇشـقا-يـاش

ــىركهت ــى ش ــدارنى، يهن ــارهت ۋه ئىقتى ــم، ماھ ــان بىلى ــۈپهتلهرنى  بولغ ــشىلىك س ــان كى ــقا زۆرۈر بولغ قۇرۇش

سـانلىق تولـۇق ئوتتـۇرا مهكـتهپلهر ئـۆز ئوقۇغـۇچىلىرى ئۈچـۈن بىـر  يېتىلدۈرۈش ئۈچـۈن، ئامېرىكىـدىكى كـۆپ

 هن سېلىشتۇرغاندا، نـۆۋهتته ئۇيغـۇر ياشـلىرى ئۈچـۈن بـۇئۇالر بىل. تهربىيه ئېلىپ بارىدۇ ھهپتىلىك مهخسۇس

  .دېيىشكه بولىدۇ» زادىال مهۋجۇت ئهمهس«تهربىيىنى -جهھهتتىكى تهلىم

 

شـىركهت قۇرماسـلىق  مهيلى ھازىر ياكى كهلگۈسىده ئۆز ئالدىڭىزغا شىركهت قۇرۇش قارارىغا كېلىـڭ، يـاكى سىز

مهن ئۇيغـۇر . قۇرۇلغـان بولۇشـى كېـرهك ىلمىي ئاساس ئۈسـتىگهقارارىغا كېلىڭ، سىزنىڭ قارارىڭىز بهلگىلىك ئ

ئوقۇۋاتقـان، يـاكى بولمىـسا ئوقـۇش پۈتتـۈرۈپ بولـۇپ خىـزمهت  دىيارىدىكى ھازىر ئوتتۇرا ياكى ئالىي مهكتهپته

قۇرماسـلىق توغرىـسىدا -ئۆزىنى توغرا بايقاپ، ئـۆز ئالـدىغا شـىركهت قـۇرۇش-ئۆز كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان ياشالرنىڭ

زۆرۈر بولغـان  ئاساستا توغرا قارار چىقىرىشىغا، ھهمـده شـىركهت قـۇرۇش ئارزۇسـى بارالرنىـڭ ئۆزلىرىـده ئىلمىي

ــسۇن ئۈچــۈن، ــاردىمى بول ــۈپهتلهرنى يېتىلدۈرۈشــىگه ي ــشىلىك س ــۇرالرنى  كى ــزچه ئۇچ ــى ئىنگلى ئىنتېرنېتتىك

 كهسپىي ساھهسـىده يـۇقىرى  ياشقا كىرگهنده ئۆزۈمنىڭ38كېلىپ  مهن ئامېرىكىغا. تهكشۈرۈپ ئازراق ئىزدهندىم

 شۇ.  يىلىغىچه داۋامالشتۇردۇم- 2006قۇرۇش ئىشىغا ئارىلىشىشنى باشالپ، ئۇنى تاكى  تېخنولوگىيىلىك شىركهت

تهجرىبىــسى بــار  جهريانــدا كالىفورنىيىنىــڭ كرېمنىــي جىلغىــسىدىكى خۇسۇســىي شــىركهت قــۇرۇش جهھهتــته

ئـوز ئالـدىمىزغا شـىركهت قـۇرۇش   قېـتىم4جهمئىـي . ىم غا يـېقىن كىـشىلهر بىـلهن ھهمكارالشـت10كىشىلهردىن 

بىزنىڭ كهسـپىي سـاھهيىمىزده يـۈز بهرگهن تاسـادىپى  ئىشىنى باشلىغان بولساممۇ، ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي ۋه
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 شـىركهتنىڭ ھـېچ قايسىـسى مۇۋهپپهقىيهتلىـك 4سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن، ئـۇ  ئۆزگىرىـشلهر ۋه باشـقا ھهر خىـل

 ن ئامېرىكىدا ئـۆز ئالـدىغا يـۇقىرى تېخنولـوگىيه شـىركىتى قـۇرۇش جهھهتـته بىـر قىـسىممه لېكىن،. بولمىدى

ئىنتېرنېتتىكـى ماتېرىيالالرنىـڭ  بـۇ يازمـا ئاشـۇ بىلىمـلهر بىـلهن بـۇ قېـتىم ئوقۇغـان. بىلىمـلهرگه ئىـگه بولـدۇم

  .نهتىجىسىدۇر

  شىركهت قۇرۇشقا كېرهكلىك بولغان كىشىلىك سۈپهتلهر .1

 

شــىركهت قــۇرۇش دېــگهن، كىــشىلهرنىڭ بىــر ئېھتىيــاجىنى بايقــاپ، ئاشــۇ  دېــگهن نــېمه؟شــىركهت قــۇرۇش 

ئالـدىغا  ئـادهم ئـۆز. قاندۇرىدىغان نهرسىنى ئىـشلهپ چىقىرىـدىغان بىـر كارخانـا قـۇرۇش دېمهكتـۇر ئېھتىياجنى

ــم ــدار ۋه بىلى ــۇم روھ، ماھــارهت، ئىقتى ــاج-شــىركهت قۇرۇشــتا مهل رنىــڭ تۆۋهنــده مهن بۇال .تهجــرىبىگه موھت

پهقهت يۇقىرىقىـدهك كىـشىلىك سـۈپهتلهر  بـۇ يازمـا. دهپ ئـالىمهن» كىـشىلىك سـۈپهت«ھهممىـسىنى يىغىـپ، 

. كېرهكلىـك بولغـان باشـقا نهرسـىلهر ئۈسـتىده توختالمـايمهن توغرىسىدىال بولۇپ، بۇ يهرده شـىركهت قۇرۇشـقا

ئــۆزىنى -هپــته ئوقــۇش، ئــۆزكىــشىلهر تۇغۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن مهكت» ماھــارهت« مېنىــڭ چۈشىنىــشىمچه،

 نىـڭ بهزىلىـرى تۇغمـا» ئىقتىـدار«. ۋه مهخـسۇس تهربىيىلىـنىش ئـارقىلىق ئېرىـشىدىغان نهرسـه تهربىـيىلهش

ئىنگلىـزچه ماتېرىيـالالردا  .كه ئوخشاش كېيىنكى ھاياتتا ۋۇجۇدقـا كېلىـدۇ» ماھارهت«بولىدۇ، بهزىلىرى بولسا 

قوللىنىلغـان بولـۇپ، مهنمـۇ تۆۋهنـدىكى بايانىمـدا بـۇ  سـىلهرگهبۇ ئىككى نهرسه ئېنىق ھالـدا ئوخـشىمىغان نهر

  .ماتېرىيالالردىكى بىلهن ئوخشاش تهرىقىده قوللىنىمهن ئۇقۇمالرنى ئىنگلىزچه

 

  :شىركهت قۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىغان كىشىلىك سۈپهتلهردىن تۆۋهندىكىلهر بار ئۆز ئالدىغا بىر

 

  قاراملىق قىلىش روھى (1)

قاراملىق قىلىشقا جۈرئهت «ئهڭ كۆپ تىلغا ئېلىنىدىغان بىر سۆز  ۇرۇشنىڭ گېپى بولغاندا، ئامېرىكىداشىركهت ق

 مېنىـڭ چۈشىنىـشىمچه، ئۇيغۇرچىـدا. دهپ ئاتايـدۇ «willing to take a risk» ئىنگلىزچىـدا ، ئـۇنى»قىلىش

دېـگهن » قارام ئادهم«ان بولۇپ،دېگهن سۆز كۆپىنچه ھالالردا سهلبىي مهنىده ئىشلىتىلىدىغ» قاراملىق قىلىش«

ئىنگلىزچىـدىكى . كىـشىگه قارىتىلىـپ ئېيتىلىـدۇ سۆز ئانچه بىلىملىك ئهمهس، بىر ئىشنى قارىسىغىال قىلىدىغان

ئىقتىدار -مهنىدىمۇ ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، مهلۇم بىر ئىشنى بهلگىلىك بىلىم بولسا ئىجابىي» قاراملىق قىلىش«

قا جـۈرئهت  »قاراملىق قىلىش«ۇپ قىلىپ بېقىشقا، يهنى ئاشۇنداق بىر تهرىقىده دهپ تۇر» دهتتىكام«ئاساسىدا

ئـۇالرنى ھهر خىـل ئىـشالردا قـاراملىق  ئـامېرىكىلىقالر بـالىلىرى كىچىـك ۋاقتىـدىن باشـالپال. قىلىشقا قارىتىلغان
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يارىلىنىـدىغان، بىـر قاراملىقالرنى قىلىپ، ئېغىـر دهرىجىـده  خهتىرى بار. قىلىپ چوڭ بولۇشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ

مهزگىلـدىال  شـۇنداقال ئوتتـۇرا ۋه ئـالىي مهكتهپـته ئوقۇۋاتقـان. سۇندۇرۇۋالىدىغان ياشالر ئـاز ئهمهس يهرلىرىنى

ياسـاپ چىققـانالر، كىچىـك تـۇرۇپال  خېلى يۇقىرى تېخنىكىلىق، ناھايىتى مۇرهككهپ بىر نهرسىلهرنى اليىھىـلهپ

ياشــالرنى مۇشــۇنداق . بولغــان كىــشىلهرمۇ خېلــى بــار ر بولــۇپ نهچــچه يېــشىدا مىليــونې20شــىركهت قــۇرۇپ، 

 ئۆز ئالـدىغا. ئامېرىكىدا كاتتا ئىشالرنى قىلىپ، مۆجىزه يارىتىدىغانالر كۆپ چىقىدۇ تهربىيىلهيدىغان بولغاچقا،

ه ئهگهر سىزد. ھېسابلىنىدۇ شىركهت قۇرغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى يۇقىرىقى مهنىدىكى قاراملىق قىلغۇچىالر بولۇپ

قىلىدىغانـدا مهغلـۇپ بولۇشـتىن قورقـۇپ، چـوڭ ئىـشنى  قاراملىق قىلىش غهيرىتى كهم بولسا، سـىز بىـر ئىـشنى

 لېكىن، كـۆپىنچه. قۇرىدىغانالرنىڭ ھهممىسى مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ شىركهت. باشلىيالمايسىز

شـۇڭا . مـۇمكىن ئهمهس توغرا مۆلچهرلىيهلىـشىئهھۋالدا ئۇ شىركهتنىڭ تهقدىرى قانداق بولىدىغانلىقىنى ئالدىن 

  .قاراملىق قىلىش روھىنى تهلهپ قىلىدۇ شىركهت قۇرۇش بىر قاراملىق قىلىش جهريانى بولۇپ، ئۇ سىزدىن

 

  بهدهل تۆلهش روھى (2)

قىلىـشتا  يهنـى، پـۇلنى تهقـسىم. ئالدىڭىزغا شىركهت قۇرسـىڭىز، سـىز ئهڭ ئاخىرىـدا پۇلغـا ئېرىشىـسىز سىز ئۆز

تهمىـنلىگهن شـىركهتلهر ۋه سـىزنىڭ  زگه پۇل بېرىپ تۇرغان بانكا، سىزنى خام ئهشـيا ماتېرىيـاللىرى بىـلهنسى

. ئۇالر ئالدى بىلهن ئىقتىسادىي كىـرىمگه ئېرىـشىدۇ. تۇرىدۇ خىزمهتچىلىرىڭىزنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ ئالدىڭىزدا

 .ت ئۈچۈن قۇربـان قىلىـشقا تـوغرا كېلىـدۇبولغان ۋاقىتالرنىڭ ھهممىسىنىمۇ شىركه سىز بۇرۇن ئۆزىڭىزگه تهۋه

ھهمده يازدا بىـر قـانچه  يهكشهنبه كۈنلىرى دهم ئالىدىغان،- سائهت ئىشلهيدىغان، شهنبه8بۇرۇنقىدهك كۈنىگه 

بولۇپمـۇ شـىركهت قۇرۇلغـان دهسـلهپكى . تۈگهيدۇ ھهپته دهم ئېلىپ، ساياھهت قىلىدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى

شـىركهت قۇرمـاقچى بولغـانالردا ناھـايىتى كۈچلـۈك بهدهل تـۆلهش روھـى،  شـۇڭا. ۇۋاقىتالردا ئاشـۇنداق بولىـد

 بهرداشلىق بېرىش ئىرادىسى، ھهمده ئوڭۇشسىزلىقتىن كېيىن روھىي جهھهتتىن تېز ئهسـلىگه ئوڭۇشسىزلىقالرغا

سىنى تۆلهشـنىڭ دهرىجىـ قـاراملىق قىلىـشتىن كېلىـپ چىققـان بهدهل. كېلهلهيدىغان ئىقتىدارى بولۇشـى كېـرهك

توختاتماي، شـىركهت قـۇرۇش ئىـشىنى دهسـلهپته  يېنىكلىتىش ئۈچۈن، ئامېرىكىدا بۇرۇن قىلىۋاتقان خىزمىتىنى

ئىـشهنچلىك باسـقۇچقا يهتكهنـده ئانـدىن بـۇرۇنقى خىزمىتىنـى  قوشـۇمچه ئېلىـپ بېرىـپ، بـۇ ئىـش خېلـى بىـر

  شـىركهتلهرنىڭ ئىـشىنى قىلىـش4لغـان ئۆزۈممۇ ھازىرغىچه قۇرماقچى بو. ناھايىتى كوپ تاشاليدىغان ئهھۋالالر

بولمىغان ئىـدى، بـۇرۇنقى  يېڭى شىركهت ئوڭۇشلۇق. جهريانىدا ئۆزۈمنىڭ ئهسلى خىزمىتىنى تاشلىمىغان ئىدىم

كــۈنلىرىمنى، نۇرغــۇن ئاخــشامالرنى، ۋه  لــېكىن شــۇ جهريانــدا نۇرغــۇن دهم ئــېلىش. خىزمىتىمنــى قىلىــۋهردىم

  .ن قىلدىمبهلگىلىك قىممهتتىكى پۇلۇمنى قۇربا

 

  كىشىلىك مۇناسىۋهتلهرنى ياخشى قىالاليدىغان ماھارهت (3)
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قىلىـشىڭىزغا تـوغرا  شىركهتنىڭ ئىگىسى بولسىڭىز، جهمئىيهتتىكى ھهر خىل ئادهملهر بىلهن مۇناسىۋهت سىز بىر

ر، ئـۆز شـىركهتنىڭ ئـادهملىرى، خېرىـدارال مهسىلهن، سىز شىركهتنى خام ئهشيا بىلهن تهمىنلهيـدىغان. كېلىدۇ

ـــاتالر، ـــرى، ئادۋوك ـــىركىتىڭىزنىڭ خىزمهتچىلى ـــۇقىرىقىالر  ش ـــدارلىرى، ۋه ي ـــۈمهت ئهمهل ـــالتىرالر، ھۆك بوغ

شۇڭا سىز ھهر خىـل مىجهزلىـك كىـشىلهر بىـلهن . بىلهن مۇناسىۋهت قىلىسىز ئوتتۇرىسىدىكى ھهر خىل كىشىلهر

ئىــستهيدىغانلىقىنى، نېمىنــى  مىنــىبېجىرهلهيــدىغان بولۇشــىڭىز، ئــۆز خېرىــدارلىرىڭىزدىن ئۇالرنىــڭ نې ئىــش

  .ئىستىمهيدىغانلىقىنى بايقىيااليدىغان بولۇشىڭىز كېرهك

 

  ماھارىتى) رهھبهرلىك(كۈچلۈك لېدىرلىق  (4)

ــشانغا ــۆزلىرى كــۆزلىگهن نى ــدۇ ئ ــسىگه يۆلىنى ــشته، باشــقىالرنىڭ ھهممىــسى شــىركهتنىڭ ئىگى شــىركهت . يېتى

 هت باشـلىغىنىڭ ھهر خىـل مهسـىلىلهرنى ھهل قىلىـپ بېرىـشىگهشـىرك. باشلىشىنى ئىـستهيدۇ ئىگىسىنىڭ يول

ئوڭۇشـلۇق چىقىـش  شۇڭا شىركهت باشلىقى يۇقىرىقىـدهك مهسـئۇلىيهتنىڭ ھهممىـسىنىڭ ھۆددىـسىدىن. قارايدۇ

  .كېرهك ماھارىتىگه ئىگه بولۇشى) رهھبهرلىك(ئۈچۈن، چوقۇم كۈچلۈك لېدىرلىق 

 

  كۈچلۈك تهشكىللهش ماھارىتى (5)

بولۇۋاتقان ئىشالرنىڭ ھهممىـسىدىن تولـۇق خهۋهردار بولـۇپ تۇرۇشـى، مـۇھىم  ئىگىسى ئۆز شىركىتىدهشىركهت 

كاپالهتلىـك قىلىـشى  تهرتىپىنى بېكىتىپ تۇرۇشى، ھهمده ھهر بىـر مـۇھىم ئىـشالرنىڭ ئىجـرا قىلىنىـشىغا ئىشالر

  .بولمايدۇ بۇنداق قىلىش ئۈچۈن كۈچلۈك تهشكىللهش ماھارىتى بولمىسا. كېرهك

 

  زېرهكلىك (6)

ئىمتىھانالردا يۇقىرى نومۇر ئاالاليدىغان بولۇش، دېگهنلىـك ئهمهس،  بولۇش دېگىنىمىز ھهر خىل» زېرهكلىك«

 يهنـى، قولىـدىن ئىـش كېلىـدىغان، ئىـشنىڭ ئېپىنـى. دېگهنلىـك» ئهقىـل ئىگىـسى بولـۇش كـوچىالردىكى«

ئـۇنى ئالـدىن  ر ئىـش يـۈز بېرىـشتىن بـۇرۇنئهقىللىـق شـىركهت ئىگىلىـرى بىـ. تاپااليدىغان بولۇش دېگهنلىك

ھهمـده . بېرىـشىنىڭ ئالـدىنى ئاالاليـدۇ مۆلچهرلهپ، ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش يولىدا تهدبىر قوللىنىپ، ئۇنىڭ يۈز

  .قىلىشنى بىلىدۇ كرىزىس يۈز بهرگهنده ئۇنى قانداق بىر تهرهپ

 

  باشقۇرۇش ئىقتىدارى (7)

. ان ئاساسلىق ئىش ھهر خىـل مۇناسـىۋهتلهرنى باشقۇرۇشـتىن ئىبـارهتقىلىدىغ كىچىك شىركهتلهرنىڭ ئىگىلىرى

بانكــا،  خېرىــدارالر، خىــزمهتچىلهر، ماتېرىيــال بىــلهن تهمىنلىگــۈچىلهر، بوغــالتىر، ئادۋوكــاتالر، يهنــى ئــۇالر

بـۇ ئهھـۋال ھهر بىـر . كېـرهك ئائىلىـدىكىلهر ۋه ھۆكـۈمهت بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋهتلهرنى بىـر تهرهپ قىلىـشى
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  .تهلهپ قىلىدۇ كهت ئىگىسىدىن كۈچلۈك باشقۇرۇش ئىقتىدارى بولۇشنىشىر

 

  شىركهت تهجرىبىسى (8)

شـىركهت تهجرىبىـسى بولـۇش، ئـۆزى بىـر شـىركهت . ھهممهيلهنـگه ئايـان بۇ نۇقتىنى كۆپ سۆزلىمىـسهكمۇ، ئـۇ

 ڭ بۇنـداق تهجـرىبىگهئۇيغۇر دىيارىدىكى يېڭى مهكتهپ پۈتتۈرگهنلهرنىـ. رول ئوينايدۇ قۇرۇشتا ناھايىتى چوڭ

ياردهملىـشىپ بېرىـپ،  ئانىسىنىڭ شـىركىتىگه-شۇڭا ئۇالر ئوقۇش جهريانىدا ئاتا. ئىگه بولۇشى مۇمكىن ئهمهس

ئىككـى -بولغاندىن كېيىن بىرهر شىركهتته بىر ياكى بولمىسا ئوقۇش پۈتتۈرۈپ. شۇ جهرياندا ئۆگهنسىمۇ بولىدۇ

يـاكى شـىركهت تهجرىبىـسى بـار كىـشىلهر بىـلهن ھهمكارلىـشىپ ۋه  .يىل ئىشلهپ، تهجرىبه توپلىـسىمۇ بولىـدۇ

 ئهگهر شىركهت تهجرىبىسى. ئامېرىكىدا بۇنداق ئىشالر ناھايىتى ئومۇملىشىپ كهتكهن .شىركهت قۇرسىمۇ بولىدۇ

نۇرغـۇن ئىـشالرنى  لـېكىن،. پهقهتال بولمىسا، شـىركهت قۇرمـاقچى بولغـان كىـشى دهسـلهپته چوقـۇم قىينىلىـدۇ

ئۇيغـۇر دىيارىـدا ئاشـۇنداق . بولىـدۇ ش جهريانىدا ئۆگىنىپ، شۇ ئارقىلىق تهجرىبىلىك بولغىلىمۇشىركهت قۇرۇ

شۇڭا شىركهت تهجرىبىسىنى بولمىسا قهتئىـي بولمايـدىغان بىـر  .قىلىۋاتقانالر ھازىر خېلى كوپ بولۇشى مۇمكىن

  .كهتمهسلىك كېرهك نهرسه، دهپمۇ قاراپ

 

  ئۈمىدۋارلىق (9)

خـاراكتېرمۇ ئىنتـايىن -ئىـشالرغا ئۈمىـدۋارلىق بىـلهن قارايـدىغان مىـجهز انالر ئۈچـۈن ھهمـمهشـىركهت قۇرۇيـدىغ

بىـر  بۇنـداق ئهھۋالـدا. شىركهت ئىشلىرى داۋاملىق سىز ئويلىغاندهك ئوڭۇشـلۇق بولۇۋهرمهيـدۇ چۈنكى،. مۇھىم

تقان ئىشىدىن بىر دهمدىال قىلىۋا كېرهكلىرىنى يىغىشتۇرۇپ،-ئىشتىن ئاسانال ئۈمىدسىزلىنىدىغان كىشىلهر نهرسه

بهزىبىـر ئوڭۇشـسىزلىقالرنىڭ چوقـۇم يـۈز . قىلمايـدۇ لـېكىن، ئۈمىـدۋار كىـشىلهر ئۇنـداق. ۋاز كېچىشى مـۇمكىن

شـۇنىڭ بىـلهن ماڭغـان يولـدىن . ۋاقىتلىـق ئىكهنلىكىنـى ئوبـدان چۈشـىنىدۇ بېرىدىغانلىقىنى، ھهمـده ئۇنىـڭ

  .ئاخىرى مۇۋهپپهقىيهتلىك بولىدۇ قايتماي، ئهڭ

ھهممىسى يېڭىدىن بىر شىركهت قۇرمـاقچى بولغـان بىـر كىـشى  يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان كىشىلىك سۈپهتلهرنىڭ

ھـازىرغىچه مۇۋهپپهقىيهتلىـك شـىركهت قـۇرۇپ باققـان كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسى  لېكىن،. ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم

 يهنـى، سـىزده يـۇقىرىقى. ققـان ئهمهسكىشىلىك سۈپهتلهرنىڭ ھهممىسىنى تهڭال ھازىرالپ با ئۆزىده يۇقىرىقى

. قۇرالىـشىڭىز مـۇمكىن كىشىلىك سۈپهتلهرنىڭ ھهممىسى تولۇق بولمىسىمۇ، سىز بىر مۇۋهپپهقىيهتلىـك شـىركهت

  .، دهپ بېلىڭىزنى قويۇۋهتمهڭ»ئهمهسكهن  سۈپهتنىڭ ھهممىسى تهل9مهنده يۇقىرىقى «شۇڭا سىز ھهرگىزمۇ 

 

 .ئۇ بولسىمۇ پۇل. ىركهت قۇرۇشتا كهم بولسا بولمايدىغان يهنه بىر نهرسه بارش مهن ھازىرغىچه تىلغا ئالمىغان،

بهزىلىـرى . قهرز ئالىـدۇ ئامېرىكىدا يېڭى شىركهت قۇرىدىغانالرنىڭ بهزىلىرى ھۆكۈمهتتىن يـاكى بانكىـدىن پـۇل
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ىن پـۇل سـېلىش خۇسۇسـىي كاپىتالىـستلىرىد مهبلهغ سېلىش بانكىسى، مهبلهغ سېلىش شىركىتى، ياكى مهبـلهغ

ئۇيغـۇر دىيارىـدا ھـازىرغىچه بـۇ ئىـشالر . بىلهن شـىركهت باشـاليدۇ يهنه بهزىلىرى بولسا ئۆز پۇلى. ھهل قىلىدۇ

قۇرغانالرنىـڭ  ئۆزۈمنىـڭ پهرىـزىچه ھـازىرغىچه شـىركهت. بولۇۋاتقـانلىقىنى مهن تهپـسىلىي بىلمهيـمهن قانـداق

مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ياشالر ئۈچـۈن  ھازىر. ۇمكىنمۇتلهق كۆپ قىسمى ئۆز پۇلى بىلهن ئىش باشلىغان بولۇشى م

شۇڭا مهكتهپ ھاياتىدا ياشـالر زېھنىنـى ئۆزىـده . قىلىدۇ پۇل مهسىلىسى ئۈستىده باش قاتۇرۇش سهل بالدۇرلۇق

سـىزده ئىقتىـدار بولـسا پـۇل . سۈپهتلهرنى يېتىلدۈرۈشكه مهركهزلهشتۈرگىنى ياخـشى  خىل كىشىلىك9يۇقىرىقى 

بىـر شـىركهت  ئهگهر سىزده ئىقتىـدار بولمىـسا بىرسـى سـىزگه پـۇل بهرسـىمۇ. كهت قۇرااليسىزبولغاندا شىر ھهل

ھهرگىزمۇ ياشـلىق ۋاقتىڭىزنـى ئىـسراپ  شۇڭا. قۇرالىشىڭىز ھهمده ئۇنى قامالشتۇرۇپ ئېلىپ ماڭالىشىڭىز ناتايىن

  .قىلىپ ئۆتكۈزۈۋهتمهڭ

 

  :ئوينىيااليدۇ  شىركهت قۇرۇشتا ناھايىتى چوڭ رولسۈپهتلهردىن باشقا، تۆۋهندىكى نهرسىلهرمۇ بىر يۇقىرىقى

ــۇم بىــر نهرســه. باشــقىالردا يــوق ياخــشى ئىــدىيه (1) ــاكى  ئهگهر ســىزده مهل توغرىــسىدا باشــقىالردا يــوق ي

نهرسىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شىركهتتىن بىرنى قۇرسىڭىز،  باشقىالرنىڭكىدىن ياخشىراق بىر اليىھه بولسا، شۇ

  .قازىنااليسىز سىز چوقۇم مۇۋهپپهقىيهت

سـىزنىڭ بهزى ئـاجىزلىقلىرىڭىزنى تولـۇقالپ  ئهگهر سـىزده بىـر خىـل ئاالھىـده تاالنـت بولـسا، ئـۇ تاالنـت (2)

  .مۇۋهپپهقىيهتلىك قىالاليسىز كېتىپ، سىز بىر شىركهتنى يهنىال

ناھـايىتى مۇۋهپپهقىيهتلىـك شـىركهت قـۇرۇپ چىققـانالرمۇ  دا بىـر ئاالھىـده تهلهينىـڭ كېلىـشى بىـلهندۇنيا (3)

  .ياخشى تهلهي كېلىپ قالسا، ئۇنى ھهرگىز قولدىن بېرىپ قويماڭ شۇڭا سىزگه بىر. ئىنتايىن كۆپ

 

 پانى ئۆسـتۈرۈشئۇيغۇرالرنىـڭ بۇنىڭـدىن كېيىنكـى ئهڭ مـۇھىم ۋهزىپىـسىنىڭ بىرسـى مىللىـي سـا مهن يېقىندا

ئهزالىرىـدىن ئـۇزۇن  مىللىـي سـاپانى ئۆسـتۈرۈش مىللهتنىـڭ بـارلىق. بولۇشـى كېرهكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدۇم

 50دېگىنىمىـز » ئـۇزۇن مـۇددهت» بـۇ يهردىكـى. مۇددهت بوشاشماي تىرىشىـشنى تهلهپ قىلىـدىغان بىـر ئىـش

ىن بۇيان تهييـارالپ ئىنتېرنېتقـا چىقىرىۋاتقـان يېقىند مهن.  يىلغىچه بولغان ۋاقىت بولۇشى مۇمكىن100يىلدىن 

يازمىال يالغۇز ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ نـۆۋهتتىكى بىـر قىـسىم ئىـشلىرىغا يـاردىمى  قا ئائىت» كىشىلىك تهرهققىيات«

ئاشۇرۇشــقىمۇ  ئۈچــۈنىال ئهمهس، ئۇيغۇرالرنىــڭ يۇقىرىقىــدهك ئــۇزۇن مۇددهتلىــك نىــشانىنى ئهمهلــگه بولــسۇن

كىـشىلىك سـۈپهت يـالغۇز شـىركهت   خىـل9مهن يۇقىرىـدا تىزىـپ چىققـان . ۆزده تۇتقـانپايدىسى بولۇشىنى كـ

چوڭ ئىـشالرنى -كۆپىنچىسى ئۆز ھاياتى ئۈچۈن چوڭ قۇرغۇچىالر ئۈچۈن كېرهكلىك بولۇپ قالماستىن، ئۇالرنىڭ

ىڭ بــۇ شــۇڭا مهن ھهر بىــر يــۇقىرى ئىرادىلىــك ياشــن. ئىنتــايىن زۆرۈردۇر كۆزلهۋاتقــان ھهر بىــر يــاش ئۈچــۈن

ســۈپهتلهرنى  ســۈپهتلهرنى ھهر دائىــم ئېــسىده چىــڭ ســاقالپ، پۇرســهت بولــسىال ئۆزىــده ئاشــۇنداق كىــشىلىك
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  .يېتىلدۈرۈپ ۋه مۇستهھكهملهپ مېڭىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 

  شىركهت قۇرۇشتىكى مهقسهت .2

 

قـسىتى بىـلهن قـارارى ئادهمنىـڭ مه. چىقىرىـدۇ ئادهمنىڭ ئېھتىياجى ئۇنىڭ مهقسىتى بىلهن قـارارىنى كهلتـۈرۈپ

كىـشىلهر ئوخـشاش بولمىغـان مهقـسهت ۋه ئوخـشاش بولمىغـان . چىقىرىدۇ بولسا، ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى كهلتۈرۈپ

مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى كىـشىلهرنىڭ . ئـۆز ئالـدىغا شـىركهت قـۇرۇش قارارىغـا كېلىـدۇ سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن

ئۈچـۈنال  لـېكىن، ھهمـمه ئـادهم پـۇل تېـپىش. رهتقۇرۇشتىكى مهقسىتى پۇل تېپىپ باي بولۇشتىن ئىبـا شىركهت

ــدۇ ــشىچه،. شــىركهت قۇرماي ــدا ئېيتىلى ــر ماتېرىيال ــان بى ــسى كــۆپ ســانلىق  مهســىلهن، مهن ئوقۇغ تۆۋهندىكى

  :كىشىلهرنىڭ شىركهت قۇرۇشتىكى مۇددىئاسىدىن ئىبارهت

  تېپىپ باي بولۇش پۇل

  كهسىپته يۇقىرى پهللىگه چىقىش

  يېڭىلىق يارىتىش ىدهكهسىپ بىلهن تېخنولوگىي

  ئۆزى ياخشى كۆرگهن جايدا ياشاش

  قىلىش ئۆز تۇرمۇشىنى خاتىرجهم

بولـسىڭىز، نـېمه ئۈچـۈن شـۇنداق  ئهگهر سىز ھازىر ياكى كهلگۈسـىده بىـر شـىركهت قـۇرۇش قارارىغـا كهلـگهن

ز، سىز يـۇقىرىقى شىركهت قۇرىسىز؟ ئهگهر خالىسىڭى قىلماقچى بولۇپ قالدىڭىز؟ ياكى سىز نېمه مهقسهت ئۈچۈن

. كېلىدىغانلىرىنى تالالپ، ئـۇالرنى مۇھىملىـق تهرتىپـى بـويىچه تىزىـپ بېقىـڭ  مهقسهتنىڭ ئۆزىڭىزگه ئۇيغۇن5

مهقـسهتكه  ئاندىن سىز تاللىغان ھهر بىر مهقـسهتنىڭ ئاسـتىغا سـىزنىڭ ئاشـۇ. ئهڭ مۇھىمى بولسۇن بىرىنچىسى

  .بولغان چۈشهنچىڭىزنى يېزىپ بېقىڭ

 

نى قـۇرۇپ، ئـوز ئالـدىغا كىچىـك تىپلىـق شـىركهت » تىپلىق ئىگىلىك مهكتىپى كىچىك«مېرىكىدا مهسىلهن، ئا

 ئىـسىملىك بىـر خـانىم ئۆزىنىـڭ «Hattie Bryant» مهسلىھهت بېرىش جهھهتـته داڭ چىقارغـان قۇرىدىغانالرغا

. نى كۆرسـىتىدۇمۇكاپـات پۇل دېگهن تۆھپىگه بېـرىلگهن«: توغرىسىدىكى چۈشهنچىسىنى مۇنداق يازغان» پۇل«

ئهگهر مهن باشـقىالرنىڭ ھايـاتى . كېـرهك مېنىڭ تۆھپهم قانچه چوڭ بولسا، مهن شۇنچه كۆپ پۇلغـا ئېرىشىـشىم

ئاشۇ جهمئىيهتنىڭ سىستېمىسى ماڭا تـۆھپهمگه چۇشـلۇق مائـاش  ئۈچۈن بىر مۇھىم ھهسسه قوشۇۋاتقان بولسام،

پهقىيهت قازىنىش ئۈچـۈن، بىـر خىـل ئېھتىيـاجنى چۈشىنىشىمچه، شىركهت قۇرۇپ مۇۋهپ مېنىڭ. بېرىشى كېرهك
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قاندۇرالىـسام، ئاخىرىـدا  ئهگهر مهن خېرىـدارالرنىڭ ئېھتىيـاجىنى. ئاشۇ ئېھتىياجنى قانـدۇرۇش كېـرهك بايقاپ،

مهن پهقهت . تۇرمۇش ئادىتىدهك مۇھىم ئهمهس پۇل. ماڭا بېرىلىدىغان پۇل مېنى ساقالپ تۇرغان بولۇشى كېرهك

  .» ئىقتىسادىي مهنپهئهتكه ئېرىشىشى كېرهك، دهپ ئوياليمهن چۇشلۇق ر شۇنىڭغاقاتتىق ئىشلىگهنله

 

ــىزنىڭ ــۇ مهشــىق س ــۇن ئىــش ب ــا ئۇيغ ــده رېئاللىقق ــك دهرىجى ــتا قانچىلى ــىركهت قۇرۇش ــدىڭىزغا ش ــۆز ئال  ئ

مۇ ئۇيغۇر ياشلىرى تېخى .مهقسهت قىلىپ تالاليدۇ-1نى » پۇل«نۇرغۇن كىشىلهر . كۆرىدىغانلىقىڭىزنى سىنايدۇ

ئامېرىكـا . پـۇلنى مهقـسهت قىلغـان بولمايـدۇ لېكىن، شىركهت قۇرغانالرنىڭ ھهممىسى. شۇنداق قىلىشى مۇمكىن

بارغـان بىـر تهكـشۈرۈش نهتىجىـسىگه ئاساسـالنغاندا، ئاشـۇ  كىچىـك شـىركهتلهر ئىگىـسى بىرلهشمىـسى ئېلىـپ

ز شـىركىتىنى پـۇل ئۈچـۈن قۇرغـان  پىرسـهنتتىن ئـاز قىـسمىال ئـۆ20ئىچىدىكى  بىرلهشمىگه تهۋه شىركهتلهرنىڭ

شـارائىتتا،  ھـازىرقى. ئامېرىكىدا پۇل ئۈچۈن شـىركهت قۇرىـدىغانالر ئـانچه كـۆپ ئهمهس ئىـكهن يهنى،. ئىكهن

ئۇيغـۇر . خاتـالىقى يـوق مېـنىڭچه ئۇنىـڭ ھـېچ بىـر. ئۇيغۇرالرنىـڭ كۆپىنچىـسى پـۇل ئۈچـۈن شـىركهت قۇرىـدۇ

قىلمايدىغان بولغاندا، ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى باشـقا   قورساقتىن غهمجهمئىيىتىمۇ باي بولۇپ، ئامېرىكىغا ئوخشاش

 مېنىڭ ئۇشبۇ قىسىمنى بۇ يازمىغا. كىشىلهرنىڭ نىسبىتىمۇ كۆپىيىپ ماڭىدۇ مهقسهت ئۈچۈن شىركهت قۇرىدىغان

ئهمهسـلىكىنى، ھهر  كىرگۈزۈشىمدىكى مهقسىتىم، ئۇيغۇر ياشلىرىغا شىركهت قۇرۇش پهقهت پۇل تېـپىش ئۈچـۈن

ــ ــىركهتبى ــشىپ، ش ــسىنىڭ ئۈسۈشــىگه ئهگى ــڭ ئىقتىــسادىي سهۋىيى ــۇنى تهرهققىــي  ر ئادهمنى قــۇرۇش ۋه ئ

مهسـىلهن، مىكروسـوفت . قويۇشـتىن ئىبـارهت قىلدۇرۇشتىكى مهقسىتىمۇ ئۆزگىرىـپ ماڭىـدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپ

ىقىنىـڭ قىممىتـى يىلىـدىكى پـۇل بايل-2008ئۇنىـڭ . بىلىمىز شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى بىل گايتىسنى ھهممىمىز

ئهگهر بىـز .  يـاش ئىـكهن53يىلى تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھازىرقى يېـشى -1995ئۇ.  مىليارد دولالر ئىكهن58

ھـازىردىن باشـالپ  ئهگهر ئـۇ.  يىـل ياشـايدۇ47ياشقىچه ئۆمۈر كۆرىدۇ، دهپ پهرهز قىلساق، ئـۇ يهنه  90ئۇنى 

ھهممىسىنى خهجلهپ بولماقچى بولـسا، ئـۇ  ل بايلىقىنىڭقهتئىي ئىشلىمهي، ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ھازىرقى پۇ

لـېكىن، بىـل گـايتىس يـاش ۋاقتىـدا قانـداق تىرىـشقان . كېـرهك  مىليون دولالر پـۇل خهجلىـشى3.3ھهر كۈنى 

بـۇ كىـشىلهر پهقهت . بۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالر ناھـايىتى كـۆپ. تىرىشىپ ئىشلهۋاتىدۇ بولسا، ھازىرمۇ شۇنداق

يۇقىرىـدا تىلغـا  ۇش ئۈچۈن ئهمهس، ئۆز ئىقتىدارىنى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده نامايان قىلىپ،تېپىپ باي بول پۇل

  .ئىشلهيدۇ ئېلىنغان پۇلدىن باشقا مهقسهتلهرگىمۇ يېتىش ئۈچۈن ئۆمۈر بويى قاتتىق

 

  ئۆسمۈرلهرنى تهربىيىلىشى-ئامېرىكىنىڭ ياش .3
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تهرهققىـي قىلغـان بولـۇپ، بۇنـداق شـىركهتلهرنىڭ خۇسۇسىي شىركهتلهر ناھـايىتى  ئامېرىكىدا كىچىك تىپتىكى

تېلېــۋىزور  گېزىــت، رادىئــو ۋه. بــارلىق كارخانــا ئىگىلىكــى ئىچىــده خېلــى چــوڭ ســالماقنى ئىگىلهيــدۇ ســانى

شـىركهتنىڭ گېپـى ناھـايىتى كـۆپ  دوكالتالردىمۇ كىچىـك تىپتىكـى شهخـسىي-قاتارلىقالردا بېرىلىدىغان خهۋهر

شهخــسىي شــىركهت مــۇھىتى بىــلهن ئۇچرىــشىش  ئۆســمۈرلهرنىڭ-چقــا، يــاششــۇنداق بولغا. چىقىــپ تۇرىــدۇ

قارىمـاي، كهلگۈسـىدىكى كارخانـا ئىگىلىكىنىـڭ سـاغالم تهرهققىـي  شۇنداق بولۇشىغا. پۇرسىتىمۇ ناھايىتى كۆپ

 ئۆسـمۈرلهرنى كهلگۈسـىدىكى كارخانـا ئىگىلىكىنىـڭ لېدىرلىرىـدىن-قىلىش، ھهمده يـاش قىلىشىغا كاپالهتلىك

مهخـسۇس تهربىيىمـۇ   رىغبهتلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن، تولـۇق ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغـا قارىتىلغـانبولۇشـقا

بىلـسىڭىز، ھهمـده بـۇ جهھهتتىكـى تهپـسىلىي  مهسىلهن، ئهگهر سىز ئىنگلىزچىنى. كۆپلهپ مهيدانغا كېلىۋاتىدۇ

  :كۆرۈپ بېقىڭ ئۇچۇرغا قىزىقسىڭىز، تۆۋهندىكى تور بېتىنى

www.bizkids.biz 

پروگراممىنـى  ئېلىـپ بېرىۋاتقـان بىـر» ۋاشـىنگتون ئىگىلىـك ھهپتىلىـك ژۇرنىلـى«سـۈپىتىده، مهن  بىر مىسال

ئېلىـپ بارىـدىغان بىـر ھهپتىلىـك  ئۇالرنىڭ تولۇق ئوتتۇرا ئوقۇغۇچىلىرى ئۈچـۈن. قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتهي

ئۇالرنىـڭ بـۇ بىـر .  يىـل بولغـان30قىلغىلـى ھـازىر  ربىيىسى بـار بولـۇپ، ئـۇالر بـۇ ئىـشنىته-مهخسۇس تهلىم

قۇرۇپ چىقـارغۇزۇپ، شـۇ ئـارقىلىق ئـۇالرنى » خىيالىي شىركهت«ئوقۇغۇچىالرنى بىر  ھهپتىلىك پروگراممىسىدا،

 بـۇ. ىكهنشىركهتلهرنىڭ ھهر خىل فۇنكسىيىسى بىلهن تونۇشـۇپ چىقىـش پۇرسـىتىگه ئىـگه قىلىـد خۇسۇسىي

تهتقىقـات ۋه تهرهققىيـات،  فۇنكسىيىلهر خېرىدارالر مۇالزىمىتى، مهھسۇالت تهشۋىقاتى، ئىقتىسادىي پائـالىيهتلهر،

ئـارا ھهمكارلىــشىش، ۋه شـۇنىڭغا ئوخــشاش -ئــۆز ئىـستراتېگىيه، لېـدىرلىق، زىــددىيهتنى بىـر تهرهپ قىلىــش،

مۇشـۇنداق . كهپ ماھـارهتلهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىكهنبولمايدىغان مۇرهك ھازىرقى ئىگىلىك دۇنياسىدا بولمىسا

 تهربىــيه جهريانىــدا دهرس ســۆزلهيدىغانالر ئامېرىكىــدىكى داڭلىــق شــىركهتلهرنىڭ چــوڭ-تهلىــم مهخــسۇس

ئىش باشالپ، كېـيىن  باشلىقلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى جهمئىيهتتىكى بىر ئاددىي خىزمهتچى بولۇشتىن

ئامېرىكىـدىكى داڭلىـق شـىركهتلهر قاتارىغـا  قـۇرۇپ، ئهڭ ئاخىرىـدا ئـۆز شـىركىتىنىئۆز ئالـدىغا بىـر شـىركهت 

ــشىلهردۇر ــقان كى ــۇالر. قوش ــا، ئ ــۇنداق بولغاچق ــاش ش ــته -ي ــۈزگهن بىۋاس ــشىدىن ئۆتك ــۆز بې ــمۈرلهرگه ئ ئۆس

هر بېرىپ، ئۇالرنى مېڭىسىده بىـر ئۆمـۈر سـاقلىنىدىغان قىممهتلىـك بىلىمـل سهرگۈزهشتلىرىنى تهپسىلىي سۆزلهپ

ئوقۇغـۇچىالر مۇشـۇ  بۇرۇن چوڭ بولغاندا نېمه قىلىشىنى بىلمهي گاڭگىراپ يـۈرگهن نۇرغـۇن. تهمىنلهيدۇ بىلهن

توغرىسىدا بىـر ناھـايىتى ئېنىـق قارارغـا  تهربىيىنى ئالغاندىن كېيىن ئۆزلىرى كهلگۈسىده قىلىدىغان ئىش-تهلىم

ىرىنى پۈتـۈنلهي ئـۆزگهرتكهن كىـشىلهرمۇ ئـاز بىـلهن ئـۆز تهقـد مۇشـۇنداق تهربىيىنىـڭ تۈرتكىـسى. كېلهلهيـدۇ

-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا قارىتىلغـان بـۇ بىـر ھهپتىلىـك مهخـسۇس تهلىـم شۇڭالشقا تولۇق. ئهمهسكهن

چـوڭ  ئۆسـمۈرلهرنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ يوشـۇرۇن كـۈچىنى تولـۇق بايقـاپ، شـۇ ئـارقىلىق كهلگۈسـىده-ياش تهربىيه

ئىنتــايىن مــۇھىم رول  م تــۆھپىلهرنى قوشــىدىغانالردىن بولــۇپ چىقىــشىدائىــشالرنى قىلىــپ جهمئىــيهتكه مــۇھى
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  .ئوينىماقتا

 

لـېكىن ئۇنـداق ئىـشنىڭ ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى پۈتـۈن . قىلغىلى بولىدۇ بۇنداق ئىشنى ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ ئاسانال

  مهن بـۇ يهرده بېرىلماسـلىقى ھۆكـۈمهتكه بـاغلىق بىـر ئىـش بولغاچقـا،-ئېلىپ بېـرىلىش  مائارىپ ساھهسىده

يۇقىرىــدا ئېيتىــپ  مهن. شهخــسىيلهر ئــۆز ئالــدىغا قىالاليــدىغان ئىــشالر ئۈســتىده قىــسقىغىنا توختىلىــپ ئــۆتهي

كىــشىلهرگه يــاردهم قىلىــدىغان  ئۆتكهنــدهك، ئامېرىكىــدا مهخــسۇس ئــۆز ئالــدىغا شــىركهت قۇرمــاقچى بولغــان

كىتىنى قۇرغـانالر ئاساسـهن ئـۆز ئالـدىغا شـىركهت شىر بۇنداق مۇالزىمهت. مۇالزىمهت شىركهتلىرى ناھايىتى كۆپ

ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ ئاشۇنداق ئادهملهر . توپلىغان كىشىلهردىن ئىبارهتتۇر قۇرۇش ئىشلىرىدا يېتهرلىك تهجرىبه

ئوخـشاش چـوڭ  مېـنىڭچه بولغانـدا بـۇ ئىـشنى ئالـدى بىـلهن ئارمـان شـىركىتىگه. لېكىن بهك كۆپ ئهمهس .بار

ئالـدىغا شـىركهت قۇرمـاقچى بولغـانالرنى  يهنى ئۇالر بىر يىلدا بىر قانچه قېتىم ئـۆز. ا بولىدۇشىركهتلهر باشلىس

يــاش ئهۋالدالرنــى كهلگۈســىگه ماسالشــتۇرۇپ . ئورۇنالشتۇرســا بولىــدۇ)كــۇرس(تهربىــيىلهش پۇللــۇق ســېمىنارى 

 پلهرگه ئوقۇتقـۇچىياخـشى ئىـشنى تېخىمـۇ كېڭهيتىـشنى ئويلىـسا، تهلهپ قىلغـان مهكـته تهربىيىلهيـدىغان بـۇ

ئوقۇغۇچىلىرىغـا بىـر كـۈن  ئهۋهتىپ، مهكتهپلهردىن پۇل ئالماي، يۇقىرىدا بايـان قىلىنغانـدهك، تولـۇق ئوتتـۇرا

مېـنىڭچه يۇقىرىقىـدهك ئىـشالرنى . تېخىمـۇ ياخـشى تهربىـيه ئورۇنالشـتۇرۇپ بهرسـه-ياكى بىر ھهپتىلىـك تهلىـم

لىيهتنىـڭ قانـداق بولۇشـى ھـازىرقى ئۇيغـۇر كارخانىچىالرنىـڭ كېيىنكى ئهمه بۇنىڭدىن. ئاسانال قىلغىلى بولىدۇ

  .ئىقتىسادىي ئهھۋالى، غهيرىتى ۋه ئالىيجانابلىق دهرىجىسىگه باغلىق تونۇشى،

 

تۈرلـۈكنى ئوتتۇرىغـا  3ئالدىنقى بىـر يازمامـدا ئىنـسانالرنىڭ تهدرىجىـي ئـۆگىنىش ئۇسـۇلىدىن تۆۋهنـدىكى  مهن

  :قويغان ئىدىم

ئوقۇتقۇچىـدىن، ۋه يېڭـى باشـلىغانالرنىڭ بىلىملىكلهردىـن ئـۆگىنىش  انىدىن، ئوقۇغۇچىنىـڭئ-بالىنىڭ ئاتا)1

  .كهڭ قوللىنىلىۋاتقان، ئهنئهنىۋى ئۆگىنىش ئۇسۇلىدۇر بۇ ھازىر ئهڭ. ئۇسۇلى

  .قىلىپ تۇرۇپ ئۆگىنىش ئۇسۇلى ئىلغار شهخسلهرنى ئۈلگه)2

  .ۇرۇپ تۇرۇپ ئۆگىنىش ئۇسۇلىباشق ئۆزىنى-ئۆزىگه ھهيدهكچىلىك قىلىپ، ۋه ئۆز-ئۆز)3

بېرىــشته، مهن ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى ئــۈلگه ئــارقىلىق يېــتهكلهش  ئۇيغــۇر شــىركهتلىرىگه يۇقىرىقىــدهك تهكلىــپ

بىـزگه زادى نـېمه «يېقىنـدا ئهكـرهم ئىـسىملىك بىـر قېرىندىـشىمىز بىلىـك كۇلۇبىغـا  .ئۇسۇلىنى كـۆزده تۇتقـان

ناھــايىتى  ياشــلىرىنى ئــۈلگه ئــارقىلىق يېتهكلهشــنىڭ ھــازىردېــگهن بىــر تېمىنــى يــولالپ، ئۇيغــۇر »كېــرهك؟

 :كۆرۈپ باقسا بولىدۇ قىزىققۇچىالر بۇ يازمىنى تۆۋهندىكى ئۇلىنىشتىن. زۆرۈرلۈكىنى تهكىتلهپتۇ

 

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=16080&extra=page%3D1 
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» لېـدىرلىق كۇلـۇبى«مهكـتهپلهرده   ئوتتـۇرا ۋه ئـالىييۇقىرىقىدهك مهخسۇس تهربىيىدىن باشقا، ئامېرىكىـدىكى

بـۇ كۇلۇبقـا ئهزا بولـۇپ . قـۇرۇپ چىققـان كۇلۇبالرمـۇ بـار دهپ ئاتىلىدىغان، ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى تهشكىللىنىپ

 ئارا ھهمكارلىشىپ، لېدىرلىققا ئائىت ھهر خىل بىلىم ۋه ماھـارهتنى-ئاستىدا ئۆز كىرگهنلهر مهكتهپنىڭ ياردىمى

ئىمكانىيىتىنىــڭ  نــى يولغــا قويــۇش» لېــدىرلىق كۇلــۇبى«ئۇيغــۇر دىيارىــدا مۇشــۇنىڭغا ئوخــشاش . دۇئۆگىنىــ

ئارزۇ قىلىدىغانالر ئۈچۈن ئوقۇغـۇچى  لېكىن، كهلگۈسىده شىركهت قۇرۇشنى. قانچىلىك ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن

مهســىلهن، ئهگهر ســىز . پۇرســهتلىرىدىن بىــر قىــسىملىرى بــار ئــۆزىنى تهربىــيىلهش-ۋاقتىــدىن باشــالپال ئــۆز

مهكــتهپلهرده ســىنىپنىڭ ئــۆگىنىش باشــلىقى، ســىنىپ باشــلىقى يــاكى مهكــتهپ  باشــالنغۇچ، ئوتتــۇرا ۋه ئــالىي

جهريانىـدا  ئۇيۇشمىسىنىڭ كادىرى بولۇپ ئىشلىسىڭىز، ئاشـۇنداق ئوقۇغـۇچىالر خىزمىتىنـى قىلىـش ئوقۇغۇچىالر

كىـشىلىك ) 3: (تۆۋهنـدىكىلهرنى يېتىلدۈرهلهيـسىز تىـداردىنئۆزىڭىزده يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغـان ماھـارهت ۋه ئىق

شـۇڭا . باشقۇرۇش ئىقتىدارى) 7(تهشكىللهش ماھارىتى؛ ۋه ) 5(ماھارىتى؛  لېدىرلىق) 4(مۇناسىۋهت ماھارىتى؛ 

يۇقىرىقىـدهك  كهلگۈسىده چوڭراق ئىشالرنى كۆزلهپ ياشىماقچى بولسىڭىز، ئوقۇۋاتقان ۋاقتىڭىزدىكـى ئهگهر سىز

 .تلهرنى قولدىن بېرىپ قويماڭپۇرسه

  ئاخىرقى سۆز .4

 

دهسـلهپته، بىـر ئوقۇغـۇچى «:نهقىـل. مۇنـداق دهيـدۇ Nelson Mandela جهنـۇبىي ئافرىقىلىقالرنىـڭ داھىيـسى

مېنىڭ خىيالىمـدىكى ۋاقىتلىـق . ئىزدىگهن ئىدىم بولۇش سۈپىتىم بىلهن، مهن پهقهت ئۆزۈم ئۈچۈنال ئهركىنلىك

بولۇش، ئۆزۈم ياخشى كۆرگهن نهرسىنى ئوقۇيااليـدىغان بولـۇش، ۋه  تقا چىقااليدىغانئهركىنلىك ئاخشىمى سىر

دىكـى بىـر يـاش بولـۇش سـۈپىتىم  Johannesburg كېيىـنچه. بارااليدىغان بولـۇش ئىـدى ئۆزۈم تاللىغان يهرگه

ر بهرگهن پهللىگه يا ئۇ ئهركىنلىك ئۆز ئىقتىدارىم. مهن ئاساسىي ۋه شهرهپلىك ئهركىنلىكنى ئارزۇ قىلدىم بىلهن

ئــائىله قۇرۇشــتىن ئىبــارهت بولــۇپ، بــۇ  ئــۆزۈمنى باقااليــدىغان بولــۇش، ھهم تــوي قىلىــپ بىــر-يېــتىش، ئــۆز

ئهممـا، . تهرىپىدىن توسقۇنلۇققا ئۇچرىمايدىغان ئهركىنلىك ئىـدى ئهركىنلىك بىر قانۇنلۇق جهمئىيهتته باشقىالر

 ئىنىلىـرىم ۋه-ئهركىـن بولمـاي قالماسـتىن، مېنىـڭ ئاكـاشۇنى كـۆردۈمكى، مهن ئـۆزۈمال  مهن تهدرىجىي ھالدا

تهشـنالىقىم مېنىـڭ  شـۇ چاغـدا مېنىـڭ ئـۆز ئهركىـنلىكىمگه بولغـان.... سىڭىللىرىممۇ ئهركىن ئهمهسكهن-ھهده

-مېنىڭ خهلقىمنىڭ ئۆز غۇرۇرى ۋه ئىززهت .خهلقىمنىڭ ئهركىنلىكىگه بولغان تېخىمۇ چوڭ تهشنالىققا ئۆزگهردى

مهنـدهك بىـر . بولغـان ئـارزۇيۇم مېنىـڭ ھايـاتىمنى جانالنـدۇردى  ياشـىيااليدىغان ئهركىـنلىكىگهھۆرمىتى بىلهن

 مهندهك بىر قانۇنغا ئوبدان رىئايه قىلىدىغان. بىر جاسارهتلىك ئادهمگه ئايالندۇردى قورقۇنچاق كىچىك بالىنى
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ئهرنى بىر ئۆيسىز ئهرگه  كۆيۈنىدىغانمهندهك بىر ئائىلىسىگه . ئادۋۇكاتنى بىر جىنايهتچىگه ئايلىنىشقا قىستىدى

ئـۆزىنى قۇربـان -پهزىلهتلىـك يـاكى بهكـرهك ئـۆز مهن ئۆزۈمنىڭ قېشىدىكى ئادهمدىن بهكرهك. ... ئايالندۇردى

مهن شۇنى بايقىدىمكى، ئهگهر مېنىڭ خهلقىم ئهركىن بولمايدىكهن،  لېكىن. قىلىشنى خااليدىغان كىشى ئهمهس

  .» چاره ۋه چهكلىك ئهركىنلىكتىن ھۇزۇرلىنالمايدىكهنمهنقىلىنغان بى مهن ئۆزۈمگه ئاتا

 

مىلــلهت  .ئادهمنىــڭ تهقــدىرى پۈتــۈن مىللهتنىــڭ تهقــدىرى بىــلهن چهمبهرچــاس باغالنغــان بولىــدۇ ھهر بىــر

ھهمـمه نهرسـىمىز تهل  مـاددىي جهھهتـته. بىزنىـڭ ياخـشى ياشىيالىـشىمىزمۇ مـۇمكىن ئهمهس-گۈللهنمىسه، سىز

مىللهتنىـڭ كـۈنى ياخـشى بولمايـدىكهن، بىـر  ڭ دهردىنـى تارتمىغـان تهقـدىردىمۇ، ئهگهربولۇپ، يولـسىزلىقنى

ھازىر ئۇيغۇر ياشلىرى ئىچىـده ئـۆز . ياشىيالىشى مۇمكىن ئهمهس ۋىجدان ئىگىسىنىڭ روھىي جهھهتته خاتىرجهم

 ڭ تهرهققىيـاتىمىللهتنىڭ تهقدىرى بىلهن زىچ باغالپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن مىللهتنىـ تهقدىرىنى ھهر ۋاقىت

ئۇيغـۇر . بولۇۋاتىـدۇ بۇنىـڭ نهتىجىـسىمۇ ناھـايىتى چـوڭ. ئۈچۈن كۈچ چىقىرىۋاتقانالر كۈنـسايىن كۆپىيىۋاتىـدۇ

ھازىرمۇ نۇرغـۇن . شۇنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالىنىڭ ھازىرغىچه بولغان تهرهققىياتى مانا

 مهسىلهن، سىز. تىنسىز تىرىشىۋاتىدۇ-شلىتىپ، مۇشۇ ساھهده ئۈنئى ئۇيغۇر ياشلىرى ئۆزىنىڭ ۋاقتى ۋه پۇلىنى

http://ouigour.fr/dictionnaire ــڭ ــاراپ بېقى ــتىگه ق ــور بې ــگهن ت ــۇچىالر  .دې ــۇر ئوقۇغ ــسىيىدىكى ئۇيغ فران

مهن ۋهتهن . نتېرنېـت لـۇغىتى تهييارالۋاتىـدۇفرانـسۇزچه ئى - ئۆزلۈكىدىن تهشكىللىنىپ، ھـازىر بىـر ئۇيغـۇرچه

 قېرىنداشالرنىڭ ئۇالرغا قولىدىن كېلىشىچه ماددىي ۋه مهنىۋى ياردهمده بولۇشـىنى ئىچى ۋه سىرتىدىكى ئۇيغۇر

يۇقىرىـدا تىلغـا  شۇنداقال كهلگۈسىده شـىركهت قۇرۇشـنى كۆزلهۋاتقـان ياشـالرنىڭ، خـۇددى. تهۋسىيه قىلىمهن

ــۈرهك ي ــدا، مىللهتنىــڭ  اشــلىرىمىزغا ئوخــشاش، ئۆزىنىــڭ مهنپهئهتىنــى ئاســاسئېلىنغــان ئــوت ي قىلغــان ھال

مهيلى سىز نېمه ئىش قىلماقچى . ئۈمىد قىلىمهن تهقدىرىنىمۇ ھهر ۋاقىت كۆڭلىگه پۈكۈپ تۇرۇپ ئىش قىلىشىنى

كهت قۇرمـاقچى ئهگهر سىز بىر شـىر. خهلقىمىزنى ھهرگىز ئۇنتۇلۇپ قالماڭ ۋه قىلىۋاتقان بولۇڭ، يۇرتىمىز بىلهن

بىر  تېپىپ جان بېقىش، ياكى باي بولۇشنى ئاساسلىق مهقسهت قىلىش بىلهن بىرلىكته، مۇنداق بولسىڭىز، پۇل

 200باقـاالرمهنمۇ؟   ئۇيغـۇر ياشـنى20مهن شـىركىتىمده «: ئـۆزىڭىزدىن داۋاملىـق سـوراپ تـۇرۇڭ-سوئالنى ئـۆز

  » نىچۇ؟2000نىچۇ؟ 

 

ئـارقىلىق ئـۇ ماقـالىنى چىقارغـان باشـقا  «Google»چىقارغانـدىن كېـيىن،  غامهن ھهر بىر ماقالىنى بىلىك تورى

ئوقـۇپ  بهتلىرىنـى تېپىـپ، ئۇالرغـا مېنىـڭ يازمـام ھهققىـده يېزىلغـان ئىنكاسـالرنىڭ ھهممىـسىنى ئۇيغۇرچه تور

ه بولغان  غىچ30 تىن 15ھازىر  ئۆزۈمنىڭ ھېسابالپ كۆرۈشۈمچه، مېنىڭ ھهر بىر يازمام. چىقىشقا تىرىشىۋاتىمهن

يولـدا ئهجىـر سـىڭدۈرۈۋاتقان بـارلىق قېرىنداشـالرغا،  مهن بـۇ يهرده مۇشـۇ. ئۇيغۇر تور بهتلىـرىگه چىقىۋاتىـدۇ

مهن . يېزىۋاتقــان تورداشــالرغا چىــن كۆڭلۈمــدىن مىننهتــدارلىق بىلــدۈرىمهن ھهمــده ۋاقىــت چىقىرىــپ ئىنكــاس
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 هن ماقالىـدا مۇنـداق بىـر ئىـشنى ئهسـكهرتىپدېـگ» غهربلىكلهرنىڭ يېـزىش ئۇسـلۇبى«يازغان  ئالدىنقى قېتىم

ئىجتىمـائىي پهننـى ئاسـاس  مېنىـڭ چۈشىنىـشىمچه، ئۇيغـۇر جهمئىيىتـى ھـازىرمۇ. قويۇشنى ئۇنتۇلۇپ قـاپتىمهن

تولىسى ئىجتىمـائىي پهن ساھهسـىدىكىلهر بولۇشـى  قىلغان جهمئىيهت بولۇپ، كىتاب ئوقۇيدىغانالرنىڭ تهڭدىن

دېـگهن يازمـا » غهربلىكلهرنىـڭ يېـزىش ئۇسـلۇبى«ئوقۇرمهنلهر ئۈچۈن  سىدىكىئىجتىمائىي پهن ساھه. مۇمكىن

 چۈنكى ئۇالر كىتابنى تېز ئوقۇيدىغان بولۇپ، ئادهتلىنىـپ كهتـكهن. تۇيۇلماسلىقى مۇمكىن ئانچه ئهھمىيهتلىك

ــاله ــان ماق ــان ئۇســلۇبتا يېزىلغ ــۇپ تۇرغ ــۇرالردا مهۋجــۇت بول ــازىر ئۇيغ ــا ھ ــا - بولغاچق ــابالردىن بىم الل كىت

تهبىئىـي پهن ۋه ئىنژېنېرلىـق ساھهسـىدىكى ياشـالر،  مېنىڭ ئۇ يازمىدا بهكرهك كۆزده تـۇتقىنىم. پايدىلىنااليدۇ

ئهگهر بىز ھـازىر ئىقتىـسادىي، ئىجتىمـائىي ۋه . چوڭقۇر ئۇچراۋاتقان ياشالردۇر ھهمده خهنزۇ تىلىنىڭ تهسىرىگه

ــ سىياســىي ــاپونلۇق، گېرم ــان ي ــي قىلغ ــته ئهڭ تهرهققى ــلهرگهجهھهت ــارلىق مىللهت ــۇدىي قات ۋه  انلىق ۋه يهھ

تهبىئىـي پهنچىـلهر، سـانائهتچىلهر  ئامېرىكىدهك دۆلهتلهرگه قاراپ باقىدىغان بولساق، بۇ مىللهت ۋه دۆلهتلهرده

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تىرىـشىش . ئىگىلهيدىغانلىقىنى كۆرۈۋالىمىز ۋه ئىنژېنېرالر مۇتلهق كۆپ ساننى

ئىنژېنېرالرنىــڭ  قــۇم ئۆزىنىــڭ بىلىملىــك نوپۇســى ئىچىــدىكى تهبىئىــي پهنچــى، ســانائهتچى ۋهچو نىــشانىمۇ

مۇشـۇنداق بىـر يۈزلىنىـشكه ماسلىشىـشى،   ماقاله يازىـدىغانالرمۇ-كىتاب . نىسبىتىنى ئۆستۈرۈش بولۇشى كېرهك

ىكلهرنىـڭ يېـزىش غهربل«مهن . پايـدىلىق يـولنى تۇتۇشـى كېـرهك ئاشـۇنداق بىـر نىـشاننى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا

 يۇقىرىقىدهك ئهھـۋالالرنى كـۆزده تۇتـۇپ تهييارلىغـان بولـۇپ، ئوقۇرمهنلهرنىـڭ بـۇ دېگهن يازمامنى» ئۇسلۇبى

پهنچىـلهر ئورنىـدا تـۇرۇپ  ماقالىنى ئوقۇغانـدا ئۇنىڭغـا ئىجتىمـائىي پهنچىـلهر ئورنىـدا تـۇرۇپ ئهمهس، تهبىئىـي

  .مۇئامىله قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 .تۈگىدى

Nelson Mandela ئادرېسى نىڭ سۆزىنىڭ تور بهت: 

http://www. readonbc. 

ca/EN/mla_book_reviews/long_walk_to_freedom/?&PHPSESSID=afae0412c98571e2471ce275c0992
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  :بۆره بىلهن ئىت ھېكايىسىنىڭ تور بهت ئادرېسى

http://www. wolfcountry. net/information/myth_stories/wolfanddog. html 

 

 :قىزىقسىڭىز، تۆۋهندىكى تور بېتىنى كۆرۈڭ توغرىسىدىكى باشقا ھېكايىلهرگهبۆره 

http://www. wolfcountry. net/stories 

 

Hattie توغرىسىدىكى تور بهت خانىم: 



 ؟                                                        ئهركىن سىدىقشىركهت قۇرۇشقا قانداق ئىقتىدار كېرهك

 17

 

http://www. smallbusinessschool. com/webapp/sbs/sbs/index. jsp?page=http%3A%2F%2Fwww. 

smallbusinessschool. com%2Fwebapp%2Fsbs%2Fsbs%2Fhattielive. jsp 

 :ئارقىلىق تېپىلدى بهزى ئىنگلىزچه سۆزلهرنىڭ ئۇيغۇرچىسى تۆۋهندىكى ئىنتېرنېت لۇغىتى

http://dict.yulghun.com 

ن قىلـسىڭىز تـوربهتلهرده ئـېال بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخسهت سورىماي مهنبهسىنى ئهسكهرتكهن ھالدا باشقا

 .بولۇۋېرىدۇ


