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شـىركهت قۇرۇشـقا قانـداق «لېكىن،  .مهن ئهسلىده كېيىنكى يازمام ئۈچۈن باشقا بىر مهزمۇننى ئويالشقان ئىدىم

ورداشـالر ھـازىر ئۇيغـۇر قىلىنغانـدىن كېـيىن، بهزى ت دېـگهن يازمـام تـور بهتلىرىـده ئـېالن» ئىقتىدار كېـرهك؟

بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئېغىر مهسىلىنىڭ بىرسى، قانداق قىلىپ قۇرۇلۇپ بولغـان  كارخانىچىلىقى ساھهسىده مهۋجۇت

بىـلهن مهن  شـۇنىڭ. ساقالپ قېلىش ۋه ئۇنى تهرهققىي قىلـدۇرۇش ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويۇپتـۇ شىركهتنى

مهن باشـقىالر . توختىلىشنى قارار قىلدىم ن مۇشۇ مهزمۇن ئۈستىدهئهسلىدىكى پىالنىمنى ئۆزگهرتىپ، ئالدى بىله

لېكىن ئـۇ شـىركهتلهرنىڭ ھـېچ .  قېتىم ئۇرۇنۇپ باقتىم4قۇرۇشقا  بىلهن ھهمكارلىشىپ، ئۆز ئالدىمىزغا شىركهت

ىم قىس شۇڭالشقا مېنىڭ تۆۋهنده يازىدىغىنىم بىر. پىالن بويىچه رهسمىي قۇرۇلۇپ باقمىدى قايسىسى ئهسلىدىكى

ــازىرچه  ــۇرمهنلهرگه ھ ــل«ئوق ــى قى ــا، دېگىنىن ــى قىلم ــڭ قىلغىنىن ــدهك» مولالمنى ــۇپ  دېگهن ــر نهرســه بول بى

ــۇمكىن ــان بولۇشــى م ــداق ئهمهس. تۇيۇلۇۋاتق ــيهت ئۇن ــا، ئهمهلى ــز. ئهمم ــى شــىركهتلهرنى خۇسۇســى  بى ھېلىق

ڭ ئوڭۇشـلۇق قۇرۇلماسـلىقى بولۇپ، ئـۇ شـىركهتلهرنى كاپىتالىستالردىن مهبلهغ پۇلى ئېلىپ قۇرۇشنى پىالنلىغان

ئۇنىڭـدىن باشـقا، مهن بـۇ قېـتىم تونۇشـتۇرماقچى بولغـان . سهۋهبىدىن بولـدى مهبلهغ پۇلى ھهل بولمىغانلىقى

بـۇ  .ئاساسىي قىسمى ئامېرىكىدىكى بىـر مۇتهخهسسىـسنىڭ ئـۇزۇن يىللىـق تهتقىقـات نهتىجىـسىدۇر بىلىملهرنىڭ

كىنىشكىـسىغا  بولـۇپ، ئـۇ ئامېرىكىنىـڭ كهسـپىي «Deborah Cole Micek» مۇتهخهسسىس خانىمنىـڭ ئىـسمى

بـۇ خـانىم . ئىـكهن» ئىستراتېگىيىچىـسى ئىگىلىـك«ۋه » كهسپىي كىشىلىك ھهرىكهت ئانالىزچىسى«ئېرىشكهن 

» مـۇۋهپپهقىيهت گۇرۇپپىـسى «RPM ۋىگـاس قـا جايالشـقان ئامېرىكىنىڭ دۇنياغا داڭلىـق قىمـار شـهھىرى الس

بىرسـى بولـۇپ، ئـۇزۇن يىلالردىـن بۇيـان دۇنيـادىكى نۇرغـۇن شـىركهت  رىنىـڭدېگهن شـىركهتنىڭ قۇرغۇچىلى

 ئۇنىڭ شىركىتىنىڭ تور. مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشكهن شهخسلهر ئۈچۈن ئىشلهپ كهلگهن ئىكهن ئىگىلىرى ۋه زور
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مهن بـۇ قېتىمقـى . توغرىسىدا ئالدىن ئىزاھات بېرىپ قويۇشنى مۇۋاپىـق كـۆردۈم مهن بۇ يهرده مۇنداق بىر ئىش

ــۇپ، مهزمــۇن ــۇرهككهپ بول ــر قهدهر م ــته بى ــالالر مهزمــۇن جهھهت ــزچه ماتېرىي ــان ئىنگلى مهن  توغرىــسىدا تاپق

. يېزىـشقا خېلـى تىرىـشتىم ئاددىيالشـتۇرۇپئهسلىدىكى مهنىسىنى ساقالپ قالغان ئاساسـتا ئـۇالرنى ئۇيغۇرچىـدا 

ــۇ يازمىنىــڭ بهزى يهرلىــرى يهنىــال دېگهنــدهك راۋان ــۋاتىمهن شــۇنداقتىمۇ ب شــۇڭا . بولمىغانــدهك ھــېس قىلى

 .كېتىشىنى سورايمهن ئوقۇرمهنلهردىن ئۇنداق يهرلىرىنى تۈزىتىپ ئوقۇپ

 

 سۈپهتلهر شىلىكمۇۋهپپهقىيهتلىك قىلىشتا كهم بولسا بولمايدىغان كى شىركهتنى .1

 

باشـقىالردىن پهرقلهنـدۈرۈپ تۇرىـدىغان بىـر قىـسىم كىـشىلىك  زور مـۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىـشكهن كارخـانىچىالرنى

دۇنيــادىكى مۇۋهپپهقىيهتلىــك بولغــان شــىركهت ئىگىلىــرى بىــلهن ئىگىلىــك  خــانىم Deborah .ســۈپهتلهر بــار

پهرقـى  پ بېرىپ، ئۇالرنىڭ باشقىالر بىـلهن بولغـانھاياتى ئۈستىده تهكشۈرۈش ۋه تهتقىقات ئېلى لېدىرلىرىنىڭ

ئـۇ خـانىم . يهكـۈنلهپ چىقىپتـۇ ئۈستىده چوڭقۇر ئىزدىنىپ، تۆۋهنده چۈشهندۈرۈلىدىغان كىشىلىك سۈپهتلهرنى

. ئىگىلىـك لېـدىرلىرى ئاشـۇنداق بولـۇپ تۇغۇلغـان ئهمهس :ئۆز تهتقىقاتى ئاساسىدا مۇنداق خۇالسـىگه كېلىپتـۇ

 Deborah تۆۋهندىكىـسى. ئاشـۇنداق بولـۇپ تهربىيىلىنىـپ يېتىـشىپ چىققـان غاندىن كېـيىنئۇالر تۇغۇلۇپ بول

 : كىشىلىك سۈپهتلهردىن ئىبارهت10چىقارغان  خانىم يهكۈنلهپ

 

 («ambition and drive») ئارزۇ بىلهن ئىراده، ۋه قاتتىق تىرىشىش روھى (1)

 

ئۇيغـۇرچه -دهپ ئالغـان بولـۇپ، ئىنگلىـزچه «ambition and drive» خـانىم ئىنگلىزچىـدا Deborah بـۇنى

» ئـارزۇ«لـېكىن مېـنىڭچه ئـۇ سـۆزنى . دهپ ئېلىپتـۇ» ئـارزۇ«دېگهن سۆزنى «ambition» ئىنتېرنېت لۇغىتىده

 :دېگهن سۆزنىڭ ئىنگلىزچه لۇغهتتىكى ئىزاھاتى مۇنداق ئىكهن «ambition» .قالىدۇ دېسه بهك ئاددىي بولۇپ

ئورۇنغـا ئېرىشىـشكه  بايلىققـا ئوخـشاش مهلـۇم بىـر ئاالھىـده نهتىـجه يـاكىشهرهپ، نـام يـاكى -ھوقۇق، شان«

شۇڭالشـقا مهن بـۇ . »ئىـشلهش ئىرادىـسى بولغان سهمىمىي ئارزۇ، ھهمده ئاشـۇ ئارزۇغـا يېـتىش يولىـدا قـاتتىق

ئهڭ ياخشىـسى سـىز بـۇ سـۆزنىڭ ئىنگلىـزچه لـۇغهتتىكى . ئالـدىم دهپ» ئارزۇ بىـلهن ئىـراده«سۆزنى يۇقىرىدا 

 دېـگهن سـۆزنىڭ بـۇ يهردىكـى مهزمۇنغـا مـاس «drive» ئىنگلىزچه لۇغهتته. تۇتۇۋېلىڭ زاھاتىنى ئېسىڭىزدهئى

قـاتتىق تىرىـشىش،  مهلۇم بىر نىشانغا يېتىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىـلهن«: كېلىدىغان مهنىسى مۇنداق ئىكهن

دهپـال » قاتتىق تىرىشىش روھى«يۇقىرىدا  شۇڭا مهن ئۇنى. »پۈتۈن ۋۇجۇدى ۋه قاتتىق ئىراده بىلهن ئىشلهش
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توســالغۇالرنى بۆســۈپ ئۆتــۈپ، قىلىــش مــۇمكىن ئهمهســتهك  بــۇ كىــشىلىك ســۈپهت ســىزنى ھهر خىــل. ئالــدىم

تهۋرهنـمهس ئىـراده سـىز . چىقىرىشقا زۆرۈر بولغـان ئېنېـرگىيه بىـلهن تهمىنلهيـدۇ كۆرۈنگهن ئىشالرنى ۋۇجۇدقا

سـىزنى ئـۆز . ئىلگىرىلىتىـدۇ ىتالردىمۇ سىزنى يهنىـال ئالغـا قـاراپئۈمىدلهردىن ئايرىلىپ قالغان ناچار ۋاق ھهممه

قىممىتىــده ئىزچىــل تــۈرده چىــڭ تۇرۇشــقا  ھايــاتىڭىز ۋه شــىركىتىڭىزنىڭ نىــشانى، ۋهزىپىــسى ۋه مهركىزىــي

ئوبيېكتىپ ھالدا ھۆكۈم چىقىرىش ئېنېرگىيىسى بىلهن تهمىنلهيـدۇ،  سىزنى ھهر بىر ئهھۋال ئۈستىده. ئۈندهيدۇ

 .دائىم توغرا يۆنىلىشكه باشاليدۇ سىزنى ھهرھهمده 

 

 ئۆلچهم تۈزۈملهشكهن خىزمهت ئىستىلى ۋه سۈپهتكه بولغان يۇقىرى (2)

 

دهپ  «disciplined work ethic» ئىنگلىزچىـدا خـانىم Deborah بـۇ كىـشىلىك سـۈپهتنىڭ ئالـدىنقى يېرىمىنـى

ىده ناھايىتى كۆپ ئىـشلىتىلىدىغان سـۆزلهرنىڭ دېگهن سۆز غهرب ئهللىر «discipline» ئىنگلىزچىدىكى. ئالغان

پېئىـل  ئۇنىـڭ. مهن ھازىرغىچه ئۇيغۇرچه ئىپادىلهشته ئهڭ قىينىلىۋاتقان سـۆزلهرنىڭمۇ بىرسـى بىرى بولۇپ، ئۇ

قىلىـش ئـارقىلىق مهلـۇم بىـر  چېنىقتۇرۇش ۋه كونترول«بولۇپ ئىشلىتىلگهندىكى ئىنگلىزچه لۇغهتتىكى مهنىسى 

بۇ سۆز سۈپهت شـهكلىده ئىـشلىتىلگهن بولـۇپ،  يۇقىرىدا. ئىكهن» ش ھالىتىده ئهكېلىشتهرتىپ ۋه بوي سۇنۇ

  .دهپ ئالدىم» تۈزۈملهشكهن«مهن باشقا مۇۋاپىق سۆز تاپالماي ئۇنى

 

ۋه كىشىلهرگه كۆڭۈل بولـۇش  («integrity») پۈتۈنلۈك بۇ سۈپهت ھهر بىر كىشىگه خاس بولغان سهمىمىيلىك،

ئهگهر سىز ھهر قانداق ئىش قىلغانـدا ئۆزىڭىزنىـڭ بـارلىقىنى ئۇنىـڭ . ئالىدۇ ئۆز ئىچىگهقاتارلىق سۈپهتلهرنىمۇ 

بېـسىپ  بېغىشلىـسىڭىز، مـاھىيهتته ئـۆز مهھـسۇالتىڭىزغا ئۆزىڭىزنىـڭ سـۈپهت جهھهتـته باشـقىالرنى سـۈپىتىگه

ىـشتۈرۈش ئۈچـۈن سـۈپهتكه ئېر ئۆز مهھسۇالتىڭىزنى يـۇقىرى. چۈشىدىغان ئېسىللىق تامغىسىنى باسقان بولىسىز

شـۇنداق قىلـسىڭىز سـىز . ئاالھىده ئهھمىـيهت بېرىـڭ تىرىشىش جهريانىدا ئىش ئۈنۈمىڭىزنىڭ يۇقىرى بولۇشىغا

سىز ئۆزىڭىزنىـڭ . كۈچىڭىزنى توغرا يۆنىلىشكه مهركهزلهشتۈرۈۋاتقان بولىسىز توغرا ئىش قىلىۋاتقان، ھهمده ئۆز

باشـقۇرىدىغان  قا ئىشلىتىشىڭىز، ھهرگىزمۇ ئىگىلىك سىزنى» ئىگىلىكنى باشقۇرۇش«ئارتۇق ۋاقتىنى   تىن%80

 .ھالهتكه كىرىپ قالماسلىقىڭىز كېرهك

 («Courage and action-orientation») خىسلىتى جۈرئهت ۋه ئهمهلىي ئىشنى مهركهز قىلىش (3) 

 

 ىكىنى قىلىـپدهرىجىـده ئۈمىـدۋار بولـۇپ، باشـقىالر سـىناپ بېقىـشنى خالىمىغـان تهۋهككـۈلچىل سىز يېتهرلىـك
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ئهھۋالنىـڭ ھهمـمه  سـىز چوقـۇم. باقماقچى بولغانـدا، ئـۆزىڭىزنى ناھـايىتى چـوڭ پايـدىغا توغرىلىغـان بولىـسىز

بـۇ . تهۋهككـۈلچىلىكىنى قىلىـپ بېقىـڭ تهرىپىنى ئوبدان دهڭسهپ كۆرۈپ، تهربىيه ۋه بىلىم ئاساسىغا قۇرۇلغان

ئۇنـداق بولمىغـان بولـسا ئـۇنى . ىلىك جۈرئهت كېتىـدۇدهرىج بۇنىڭغا يۇقىرى. تهۋهككۈلچىلىك ناھايىتى مۇھىم

گهرچه ئالـدىنقى قېـتىم سـىز . ئـۇ بىـر قـارار. جۈرئهت بىر خىل ھېسسىيات ئهمهس .ھهممه ئادهم قىلغان بوالتتى

 ئىـشنى سـىناپ بېقىــپ مهغلـۇپ بولغـان بولـسىڭىزمۇ، ھهقىقىــي جاسـارهت سـىزنى داۋاملىــق ئالغـا بىـر يېڭـى

قىلىش ئىقتىـدارىغا ئىـگه  هغلۇپ بولۇشتىن قورقمىسىڭىز، سىز توختىماي تهۋهككۈلچىلىكئهگهر م. ئىنتىلدۈرىدۇ

  .ئۇتۇققا ئېرىشتۈرىدۇ بولغان بولۇپ، سىز قىلغان تهۋهككۈلچىلىكنىڭ بىرسى سىزنى زور

 («Self confidence») ئۆزىگه بولغان ئىشهنچ-ئۆز (4) 

 

دهپمـۇ » تـوغرا پوزىتـسىيه«زنىڭ ھهممه جهھهتلىرىـدىكى تۇرمۇشىڭى بۇ سۈپهت بهزىده سىزنىڭ ئىگىلىكىڭىز ۋه

 مۇددهتلىك مۇۋهپپهقىيهتنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى ئهڭ ئاساسلىق ۋه ئهڭ ھالقىلىق كىشىلىك بۇ ئۇزۇن. ئاتىلىدۇ

نهتىجىـــگه  ســـىزده مۇشـــۇ ســـۈپهت بولغانـــدىال، ســـىز ئـــۆزىڭىز كـــۆزلىگهن. ســـۈپهت بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدۇ

نىشانىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش يولىدا   ئىشىنىپ، ھهر بىر كۈندىكى ھهر بىر مىنۇتتا ئۆزئېرىشهلهيدىغانلىقىڭىزغا

ئـــۆزىگه ئىــشىنىدىغان كىـــشىلهر ناھـــايىتى -ۋه ئـــۆز ھهقىقىــي ئىجـــابىي پوزىتـــسىيهلىك. چىــڭ تۇرااليـــسىز

ابىي ئىجــ. ھهرگىزمــۇ جاۋابكــارلىقنى باشــقىالرغا ئىتتهرمهيــدۇ بۇنــداق كىــشىلهر. مهســئۇلىيهتچان كېلىــدۇ

ئهپهنـدى ئوتتۇرىغـا  Kowey (قىلىـدىغان ھهر بىـر ئىـشتا تهشهببۇسـكار بولىـدۇ پوزىتـسىيهلىك كىـشىلهر ئـۆزى

جهمئىـيهت  ئـۇالر سـهۋهبنى). ئـادهتكه قـاراڭ-1 ئادىتى ئىچىـدىكى 7ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ  قويغان ئىش

ئهھۋالالرغـا، بـازار ئهھۋالىغـا يـاكى  ، بىتهلهيئىقتىسادىغا، تهلهيسىزلىككه، ناچار مۇناسىۋهتكه، ھاۋا كىلىماتىغا

كىشىلهر ئۆز زېھنىنـى قانـداق قىلىـپ باشـقىالرنى ئۆزگهرتىـشكه  تهشهببۇسكار. ئۆز خىزمهتچىلىرىگه دۆڭگىمهيدۇ

 تۇرمۇش ۋه ئىگىلىككه قارىتا ئىجابىي پوزىتسىيه تۇتىـدىغان. ئۆزگهرتىشكه قارىتىدۇ مهركهزلهشتۈرمهي، ئۆزىنى

ناچار نهتىجه چىقىپ  كهلگۈسىده. ساۋاق ئالىدۇ-بىر ياخشى ۋه يامان سهرگۈزهشتلىرىدىن تهجرىبهكىشىلهر ھهر 

 .قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئامالىنى تېپىپ چىقااليدۇ

 («Servant leadership») خىزمهتچى لېدىرلىق (5) 

 

ى كىـشىلهر بىـلهن يـېقىن تۇتىدىغان، قـول ئاسـتىدىك بۇ سۆز ئۆزىنى بىر ئادهتتىكى خىزمهتچى بىلهن ئوخشاش

بــۇ ســىزنىڭ باشــقىالرنىڭ نــېمه دهۋاتقــانلىقى ۋه تهشــۋىقاتنىڭ قانــداق  .ئۆتىــدىغان باشــلىقالرغا قارىتىلغــان
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چىقىـرىش،  بىلهن كارىڭىز بولماي، ئۆزىڭىزنىـڭ ئىگىلىـك پىالنـى بـويىچه ئـۆز ئالـدىڭىزغا قـارار بولۇۋاتقانلىقى

ئىلگىرىلهشكه رىغبهتلهندۈرۈپ ۋه  ىڭىز بهلگىلىگهن يۆنىلىشنى بويالپھهمده ئۆز ئهتراپىڭىزدىكى كىشىلهرنى ئۆز

ناھايىتى تېز سـۈرئهتته ناھـايىتى ياخـشى قـارار چىقىرااليـدىغان  .يېتهكلهپ مېڭىش قابىلىيىتىڭىزنى كۆرسىتىدۇ

 رىغـائهپهنـدى ئوتتۇ Kowey(ئىشىنىڭ ئاخىرقى نهتىجىسىنى ئالدىن كۆرهلهيـدىغان بولىـدۇ كىشىلهر قىلىۋاتقان

ۋاقىتتىكــى  ھهمــده ئــاخىرقى نهتىجىنــى قولغــا كهلتــۈرگهن). ئــادهتكه قــاراڭ-2 ئــادهت ئىچىــدىكى 7قويغــان 

قهيهرده بولسا ئۆزىمـۇ يهرده بولـۇپ،  خىزمهتچى لېدىرالر ئۆز قوشۇنى. ھاياجانلىقنىمۇ كۆز ئالدىغا كهلتۈرهلهيدۇ

نـى كـۆز ئالـدىغا ئهكىلهلهيـدىغان بولۇشـنى، ئـاخىرقى نهتىجى خىزمهتچىلىرىگه خۇددى ئۆزلىرىگه ئوخشاش ئهڭ

  .قولغا كهلتۈرگهندىكى خۇشاللىق ۋه ھاياجانلىقتىن ھۇزۇرلىنىشنى ئۆگىتىدۇ ھهمده ئاخىرقى نهتىجىنى

 («A creative mind») تهپهككۇرغا باي كۆڭۈل (6) 

 

، سـاغالم ھـالهتته تـۇرۇپ بهل باغلىغان بولسىڭىز ئهگهر سىز بىر يۇقىرى دهرىجىلىك مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشىشكه

زۆرۈر بولغانـدا ئۆزگىرهلهيـدىغان قـابىلىيهت . ناھـايىتى ھـالقىلىق رول ئوينايـدۇ تهپهككۇر قىلىش قابىلىيىتىڭىز

ئىـشلىرىنى  شـىركهتنىڭ. ماسلىشىشچانلىقمۇ مۇۋهپپهقىيهت ئۈچۈن كهم بولـسا بولمايـدىغان نهرسـىلهردۇر بىلهن

شـۇنداق قىلـسىڭىز . ئورنىتىـشىڭىز كېـرهك مۇنتىزىم قۇرۇلمـا ۋه سىـستېمىنىدهسلهپته باشلىغاندىن تارتىپال بىر 

ساقالپ يۈرۈشۈپ ماڭىدۇ، ھهمده سىز نوقۇل ئۆزگىرىش ئۈچـۈنال  شىركهتنىڭ ئىشلىرى ئۆزلۈكىدىن تهڭپۇڭلۇقنى

 ۈرۈپ ۋهسىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىگىلىك پىالنىنى قـارارلىق ھالـدا قايتـا تهكـش. ئولتۇرمايسىز بىر نهرسىنى ئۆزگهرتىپ

ئاشۇرۇش ئېھتىياجى بىلهن  باھاالپ، ئۇنىڭدىكى سىز دهسلهپته تۇرغۇزغان شىركهت پىالنى ۋه نىشانىنى ئهمهلگه

. ئورۇنلـۇق ۋه ئۈنۈملـۈك ئۆزگهرتىـشنىڭ ئىپادىـسىدۇر مانـا بـۇ. ماسالشمايدىغان قىـسمىنى ئۆزگهرتىـپ تۇرىـسىز

ىلىك پىالنى بولۇشـى، سـىزنىڭ ھـازىر قىلىۋاتقـان سىزده چوقۇم بىر ئىگ شۇنىمۇ ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرهككى،

 .ھهممىسى ئاشۇ ئىگىلىك پىالنىدا بهلگىلهنگهن ئىشالر بولۇشى كېرهك ئىشلىرىڭىزنىڭ

 بېجىرىش ئادىتىنى مۇكهممهل چۈشىنىش ئۆزىنىڭ ئارتۇقچىلىقى، تاالنتى ۋه ئىش (7) 

 

 ه، ئۆزىڭىز پېتىپ قـېلىش ئېھتىمـالى بولغـانقانداق ئادهمدىن ياخشىراق چۈشهنگهند سىز ئۆزىڭىزنى باشقا ھهر

ــسىز ــونترول قىالالي ــشىراق ك ــۋالالرنى ياخ ــۆزلىرىگه. ئهھ ــڭ ئ ــقىالرنى ئۇالرنى ــىز باش ــشىراق  س ــدا ياخ قارىغان

. بۇنىـڭ سـىزگه زور پايدىـسى بـار. تاللىيااليسىز چۈشهنسىڭىز، ئۇالر بىلهن بىرگه ئىش قىلغاندا توغرا ئۇسۇلنى

بولۇپ، بارلىق ئىگىلىك مۇناسىۋهتلىرىنى قانداق قىلىپ ئوڭۇشلۇق ئېلىـپ  ىلىمگه ئىگهچۈنكى سىز ھازىر مول ب
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قااليمىقـان  ئهگهر باشقا بىرسى سىزنى ئۆزىڭىزدىن ياخشىراق چۈشهنـسه، سـىز داۋاملىـق بىـر. بىلىسىز بېرىشنى

 .ئهھۋالنىڭ ئىچىگه كىرىپ قالىسىز

  يولىدىكى سهمىمىي ئىستهكقىلىش  باشقىالرنى چۈشىنىش ۋه ئۇالرغا ياردهم (8) 

 

چۈشـىنىش ۋه ئۇالرغـا يـاردهم قىلىـش يولىـدىكى سـهمىمىي ئىـستهك، ھهمـده  بۇ كىـشىلىك سـۈپهت باشـقىالرنى

سـاندىكى  سىز يېتهرلىك. ئېھتىياجىنى ئۆزىنىڭكىدىن ئۈستۈن قويىدىغان روھنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ باشقىالرنىڭ

تاپقانـدا، سـىزمۇ شـۇنىڭ نهتىجىـسىده  دهم قىالاليـدىغان بىـر يـولنىكىشىلهرنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشىغا يار

سـىز باشـقىالر ئېھتىيـاجلىق نهرسـىنى ئۇالرغـا بىـر كۆڭۈللـۈك  ئهگهر. ئۆزىڭىز ئىستىگهن نهرسىگه ئېرىشهلهيـسىز

مـمه ھه ئـۆز ھاياتىڭىزنىـڭ. ئهتسىڭىز، ئۆزىڭىزنى بهزى رىقابهتچىلهردىن ساقالپ قاالاليسىز ئۇسۇل بىلهن تهمىن

ھـازىرقى . بولۇشـىنى تېزلىتىـدۇ تهرهپلىرىدىكى ئىجابىي مۇناسىۋهت سىزنىڭ شـىركىتىڭىزنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىـك

ــدارالر  ــلهن(دهۋرده يۇمــشاق ئىقتى ــشىلهر بى تېخنىكىلىــق ) ئۈنۈملــۈك مۇناســىۋهت قىلىــش ئىقتىــدارى يهنــى كى

  . تېخىمۇ شۇنداقشىركهت ئىگىلىرى ئۈچۈن بۇ. مۇھىم ئىقتىدارالرغا قارىغاندا تېخىمۇ

 («!up a notch »)كىچىك ئىت«(داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىش  (9) 

 

بىـر يـۇقىرى دهرىجىلىـك ئىـشهنچ تۇرغـۇزۇش ۋه ئـۇنى  مـۇمكىنچىلىكى بـار ھهمـمه ئىـشالرغا نىـسبهتهن ئۆزىـده

ى ئۆزىنىـڭ تىرىشىش نىشانى تىكلهپ، قىلغىلى بولىدىغان ئىشالر توغرىـسىدىك ئۆزى ئۈچۈن بىر ئېگىز. ساقالش

ئـۇالرنى قـارارلىق  ئۆزى ئۈچۈن قارارلىق ھالدا نىـشان تىكـلهپ،. دائىرىسىنى توختىماي كېڭهيتىپ تۇرۇش نهزهر

 پىرســهنت كىــشىلهر 92ئۇتــۇق باشــقا  ھالــدا قايتــا تهكــشۈرۈپ ۋه باھــاالپ تۇرىــدىغان كىــشىلهر قازىنىــدىغان

ىلهن قىلىدىغان كىـشىلهر بىـر نىـشاننى تۇرغـۇزۇپ نهتىجه ب ئىشنى زور. ئېرىشىدىغان نهتىجىدىنمۇ كۆپ بولىدۇ

 .بۇنداق كىشىلهر مهغلۇبىيهتتىن قورقمايـدۇ. قايتا ئازراقتىن ئېگىزلىتىپ تۇرىدۇ-قايتا بولغاندىن كېيىن، ئۇنى

كىشىلهر ئۈچـۈن بىـر  چۈنكى ئادهتتىكى ئادهملهر ئۈچۈن مهغلۇبىيهت ھېسابلىنىدىغان ئىشالر يۇقىرى نهتىجىلىك

 -ئـاخىرى مۇۋهپپهقىيهتلىـك بولىـدىغان  يـۇقىرى نهتىجىلىـك كىـشىلهر ئهڭ. ريـانى ھېـسابلىنىدۇئـۆگىنىش جه

 .ئۆزلىرى ئۈچۈن چوڭ نىشانالرنى تىكلهۋېرىدۇ بولمايدىغانلىقى ئېنىق ئهمهسلىكىگه قارىماي،

 («Giving back») قايتۇرۇش (10)
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جهمئىيىتىگه بېرىـدىغان شـىركهتلهر شـىركهت ئۆز  ساخاۋهت ئىشلىرىغا ۋه- پىرسهنتىنى خهير10ئۆز كىرىمىنىڭ 

ئويالپ بېقىڭ، ئوخشاش مهھسۇالت . ۋه تىلهكلهرگه ئېرىشىپ تۇرىدۇ  كۆلهملىك ياخشى دۇئا-تىجارىتىده كهڭ 

 مـال ئىئـانه-ساخاۋهت ئىشلىرىغا داۋاملىق پۇل-ئىككى شىركهت بار بولۇپ، بىرسى خهير ئىشلهپ چىقىرىدىغان

پايدىـسىنى كـۆرگهن  سـاخاۋهتنىڭ-بولسا ئۇنداق قىلمىسا، ھهمده سـىز ئاشـۇ خهيـرقىلىپ تۇرسا، يهنه بىرسى 

تونۇشـلىرىڭىزغا -تۇغقـان، دوسـت-ئـۇرۇق بىرسى بولسىڭىز، سىز قايسى شىركهتنىڭ مېلىنى كـۆپرهك ئالىـسىز؟

سادىي بۇ كۆپ قېتىمالپ ئىسپاتالنغان بىـر ئاساسـىي ئىقتىـ قايسى شىركهتنىڭ مېلىنى بهكرهك تهۋسىيه قىلىسىز؟

. قىلىـپ تۇرىـدىغان شـىركهتلهر بـازار تهشـۋىقاتىغا ئۇنچىـۋاال كـۈچهپ كهتمهيـدۇ ساخاۋهت-خهير. قانۇنىيهتتۇر

 .تۇرىدۇ خېرىدارالرنى ئۆزلۈكىدىن جهلپ قىلىپ. خېرىدار قوغلىشىپمۇ يۈرمهيدۇ داۋاملىق

 

بىـر ۋاراق قهغهزگه يېزىـپ، سـۈپهتنى   كىشىلىك10ئهگهر سىز بىر شىركهتنىڭ ئىگىسى بولسىڭىز، يۇقىرىدىكى 

 .چاپالپ قويۇڭ ئۇنى سىز داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىدىغان بىر يهرگه

 

 دېگهنلىرى داڭلىق ئهربابالرنىڭ .2

 

شىركهت قۇرۇپ مۇۋهپپهقىيهتلىك بولغان بىر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ  مهن ئىنگلىزچه تور بهتلىرىنى ئىزدهپ، ئۆزى

ئوقۇرمهنلهرنىـڭ پايدىلىنىـشى .  ئۈزۈنـدىلىرىنى تـاپتىم- سـۆز يهكـۈنلهپ ئېيتقـان سـاۋاقلىرىنى-ئـۆز تهجـرىبه

ئاخىرىغـا ئـۇ  ھهر بىـر كىـشىنىڭ سـۆزىنىڭ. تۆۋهنـده مهن ئـۇالرنى تهرجىـمه قىلىـپ يېزىـپ چىقىـمهن ئۈچۈن،

ئاشــۇ شــىركهت توغرىــسىدا  .كىــشىنىڭ ئىــسمى بىــلهن شــىركىتىنىڭ ئىــسمىنى ئىنگلىــزچىال يېزىــپ قــويىمهن

كىرگـۈزۈپ  Google ئىنگلىـزچه ئىـسمىنى ئېرىـشمهكچى بولغـان تورداشـالر شـىركهتنىڭتهپـسىلىيرهك ئۇچۇرغـا 

 .تاپااليدۇ ئىزدىسىال، ئاشۇ شىركهتنىڭ تور بېتىنى

 

سـىز . سـىزنىڭ ئاشـۇنداق تـالالش يـولىڭىز بـار .بىر توسالغۇغا ئۇچرىغاندا، ئـۇنى پۇرسـهتكه ئايالنـدۇرۇڭ (1)

ــۇۋهپپهقىيهتچى ــپ، م ــسىزبوالال توســالغۇنى يېڭى ــۇپ، . ي ــول قوي ــشىگه ي ــۆزىڭىزنى يېڭى ــاكى توســالغۇنىڭ ئ ي

ۋاز  ھهرگىـز قىلىۋاتقـان ئىـشىڭىزدىن. تـالالش يـولى پهقهت ئـۆزىڭىزگىال مهنـسۇپ. بوالاليـسىز مهغلۇبىيهتچىمـۇ

مهغلـۇبىيهتكه ئـۇچراپ . مېڭىۋېتىڭ مهغلۇبىيهت توسۇپ تۇرغان ئهڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىر مۇساپىنى. كهچمهڭ

  «Mary Kay Ash Mary Kay .چارچىغان جىق ياخشى لغاندىن، مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇش يولىدائارام ئا

« Cosmetics 
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قـابىلىيىتى  ئهھلى بىر ئىشنى قانداق قىلىشنى تېزال ئۆگىنىۋاالاليدىغان ئىـشهنچ سـاقالپ، ئـۆز بىر ئىگىلىك (2)

 .«Roy Ash ،«Litton Industries .بولىدۇيول قويغان دائىرىنىڭ سىرتىدىكى ئىشالرنىمۇ قىلىشقا يۈزلهنگهن 

 

 Richard .بىرسـى كهتــسه يهنه بىرسـى كېلىـپ تۇرىــدۇ .ئىگىلىـك پۇرســهتلىرى ئاپتۇۋۇزغـا ئوخـشايدۇ (3)

Branson ،«Virgin Enterprises». 

 

ئـۇ ئاشـۇنداق . بىـرهر ئىـشنى باشـالش ئىگىلىك تىكلهشنىڭ ئهڭ ھالقىلىق خۇرۇچى سۆڭگهچنى كۆتـۈرۈپ، (4)

لېكىن ئۇالرنىڭ ئاز بىـر قىـسمىال ئـۆز ئىدىيىـسى ئۈسـتىده  نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ياخشى ئىدىيىسى بار،. ىيئادد

ھهقىقىـي ئىگىلىـك ئهھلـى . ئهمهس، كېلهر ھهپته ئهمهس، بۈگۈن ئىش باشـاليدۇ ئهته. دهرھال ئىش باشاليدۇ

 .Nolan Bushnell ،« Atai and Chuck E .ئىـش قىلغـۇچى بولـۇپ، چـۈش كۆرگـۈچى ئهمهس بىـر ئهمىلـى

Cheese’s». 

 

بولـۇپ، ئـۇالر ئاشـۇ قـورالنى ئىـشلىتىپ بىـر  يېڭىلىق يارىتىش كارخـانىچىالر ئۈچـۈن بىـر ئاالھىـده قـورال (5)

. بىر مۇالزىمهت ئۈچۈن يارىتىلغان پۇرسـهت سـۈپىتىده پايدىلىنىـدۇ ئۆزگىرىشتىن باشقا بىر ئىگىلىك ياكى باشقا

ئۆزگىرىـشلهر  يېڭىلىق يارىتىش مهنبهلىرىنى، يېڭى ئۆزگىرىشلهرنى ھهمـده ئاشـۇمهقسهتلىك ھالدا  كارخانىچىالر

شـۇنداقال ئـۇالر قانـداق . كېـرهك ئىشارهت قىلغان ئوڭۇشلۇق ھالـدا يېڭىلىـق يـارىتىش پۇرسـهتلىرىنى ئىزدىـشى

 .Peter F .ھهمده ئهمهلىيهتته يېڭىلىق يارىتىشى كېرهك قىلىپ ئوڭۇشلۇق ھالدا يېڭىلىق يارىتىشنى چۈشىنىشى

Drucker ،«The Father of Modern Management».  

 

ئـويالپ باقمىغـان كهشـپىياتتىن بىرىنىمـۇ مـۇكهممهل  مهن باشقىالر ئۈچۈن نـېمه تۆھپىـسى بولىـدىغانلىقىنى (6)

دۇنيا نېمىگه ئېھتىياجلىق ئىكهنلىكىنى تېپىپ چىقىپ، شـۇ ئېھتىيـاجلىق  مهن ئالدى بىلهن. پۈتتۈرۈپ باقمىدىم

 .Tomas Edison .قىلىمهن رسىنى كهشىپنه

 

ئېسىڭىزده بولسۇنكى، ئهڭ چـوڭ مهغلـۇبىيهت . قورقماسلىق مۇھىم نهرسه تهۋهككۈلچىلىك قىلىپ بېقىشتىن (7)

ئـۇنى  سىز ئۆزىڭىز قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىشنى بايقىغاندىن كېيىن،. ئىبارهتتۇر سىناپ باقماسلىقتىن

  .« Debbi Fields ،« Mrs. Fields Cookies .ىن بىرسى بولۇڭئهڭ ياخشى قىلىدىغانالرد

 

 Bil .قىزىقىـشالر بـار ئىـدى بىز ياش ئىدۇق، ئهمما بىزده ياخشى مهسـلىھهت، ياخـشى ئىـدىيه ۋه نۇرغـۇن (8)

Gates ،«Microsoft Corporation». 
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 مۇۋهپپهقىيىتىمىزنىــڭ ھهقىقىــي ئاساســى بىزنىــڭ ئهڭ دهســلهپتىن باشــالپال باشــقىالر بىــلهن بىزنىــڭ (9)

 .Bil Gates .ھهمكارلىشىپ كهلگهنلىگىمىزدۇر

 

قىلغۇچىالر، پۇلى بىـلهن ئـابرۇيىنى ئۈسـتهلگه تاشـالپ قويـۇپ، مهلـۇم بىـر  كارخانىچىالر تهۋهككۈلچىلىك (10)

قاراملىقنىـڭ  ئـۇالر ئـۆزلىرى باشـلىغان بىـر. دېگـۈچىلهردۇر» ىكـامدهتت«ئىگىلىكنـى قوغلىـشىپ  ئىـدىيه يـاكى

ــۇپ، ــئۇل بول ــلهن مهس ــى بى ــۆز رازىلىق ــۇبىيىتىگه ئ ــاكى مهغل ــۇۋهپپهقىيىتى ي ــى  م ــمه جهھهتتىك ــڭ ھهم ئۇنى

 .«Victor Kiam ،«Remington electric shavers .جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ

 

روھىــي كهيپىيــاتى ســىزنى » ھۆددىــسىدىن چىقىــش ئىــشنىڭ« بولغــان خىــزمهت ئورۇنلىرىــدا مهۋجــۇت (11)

روھىـي » ئۆزىنىڭ كۆڭۈل تۇيغۇسى بويىچه ئىش قىلىـش«كارخانىچىالرنىڭ  .شۇنچىلىك سهۋىيىگىال يهتكۈزىدۇ

سېلىـشتۇرغاندا  ئالدىنقىسى بىلهن. سىزنى ئۆزىڭىز ئارزۇ قىلغان ھهر قانداق پهللىگه يهتكۈزىدۇ كهيپىياتى بولسا

  .Bil Rancic يىنكىسى كۆپ خۇشاللىنارلىق ئىش، سىز ئۇنداق دهپ ئويلىمامسىز؟كې

 

ئىدىيىلهرنى بۇزىـدىغان ئىـدىيه ئىكهنلىكىنـى  مهن ئۆزۈمنىڭ مۇۋهپپهقىيهت توغرىسىدىكى چۈشهنچهم كونا (12)

ئـۇ ماڭـا . ئـابرۇي توغرىـسىدا ئهمهس-مۇۋهپپهقىيهت پـۇل، ئـورۇن يـاكى نـام مهن ئۈچۈن: ھېس قىلىپ كهلدىم

 كېلىدىغان، ئۆزۈمنىڭ ئېھتىيـاجىنى قاندۇرىـدىغان ھهمـده مهنـده دۇنياغـا تـۆھپه قوشـقانلىق خۇشاللىق ئېلىپ

 .«Anita Roddick ،«The Body Shop .تۇيغۇسى پهيدا قىلىدىغان بىر خىل ياشاش يولىدىن ئىبارهت

 

قهغهز ئۈسـتىدىكى نهرسـىلهرنىڭ  بىرسـى. مېنىـڭ سهرگۈزهشـتلىرىم ماڭـا بىـر قـانچه ئىـشالرنى ئـۆگهتتى (13)

ئۇنىڭغا قۇالق سالماي، ئۆزىنىڭ كۆڭـۈل تۇيغۇسـىغا قـۇالق  قانچىلىك ياخشى بولۇپ ئاڭلىنىشىدىن قهتئىينهزهر،

ئۈچىنچىـسى . ئۆزىڭىز بىلگهن يولدا چىڭ تۇرسىڭىز ياخشىراق نهتىجىگه ئېرىشىسىز ئىككىنچىسى، سىز. سېلىش

، Donald Trump .ى مهبلهغ سالىدىغان ئىش زادىال مهبـلهغ سالماسـلىقتۇربهزىده سىز ئۈچۈن ئهڭ ياخش بولسا،

 .ئامېرىكىلىق مىليارد دولالرلىق چوڭ باي

 

 مانـا بـۇ سـىز خىزمهتـسىز قالغانـدا كىـشىلهر سـىزگه بېرىـدىغان. »كارخانىچى«ھازىر بىر  مېنىڭ ئوغلۇم (14)

  .، تېلېۋىزور كارخانىچىسىTed Turner .نامدۇر

 

لـېكىن . ئۆزۈم قاندۇرۇشـقا ۋه ئـۆزۈم ئۈچـۈن پۇرسـهت يارىتىـشقا مهجبـۇرى بولـدۇم ۆز ئېھتىياجىمنىمهن ئ (15)
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پۇرسـهتنى  ئورنىڭىزدىن دهس تـۇرۇپ، ئـۇ. پۇرسهتنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ ساقالپ ئولتۇرماڭ. قىاللىدىم شۇنداق

  .ا تهنلىك ئايالقار ، ئامېرىكىدا مىليونېر بولغان تۇنجىMadam C. J. Walker .ئۆزىڭىز يارىتىڭ

 

 ئۇلۇغلۇققىچه ئىش ئۈنۈمى يۇقىرىلىقتىن .3

 

يىلـى يهنه بىـر -2004ئهپهنـدى Kowey دېگهن كىتابنى يازغان » ئادىتى7ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ «

مهن . ئىـكهن» ئىش ئۈنۈمى يۇقىرىلىقتىن ئۇلۇغلـۇققىچه: ئادهت-8«كىتابنىڭ ئىسمى  كىتاب يازغان بولۇپ، بۇ

ئائىلىـسى، ئـۆز  كارخانىچىالرنىـڭ كۆپىنچىـسى ئـۆز. ئادهتنى قىسقىچىال تونۇشتۇرۇپ ئـۆتىمهن-8ه ئاشۇ يهرد بۇ

شــۇڭا مهن بــۇ يهرده . قىلغــۇچىالردۇر جهمئىيىتــى ۋه ئــۆز مىللىتــى ئۈچــۈن چــوڭراق تــۆھپه قوشۇشــنى ئــارزۇ

نمـۇ ناھـايىتى پايـدىلىق، دهپ بارلىق ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈ تونۇشتۇرىدىغان ئۇقۇمالر ئۇالر ئۈچۈن ھهمده باشقا

 دېـگهن سـۆز پهقهت ئـالالغىال» ئۇلـۇغ«بهتلىرىنىڭ بىرسـىده بهزى تورداشـالرنىڭ  مهن ئۇيغۇر تور. ئوياليمهن

غهرب . قارايدىغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم ئىشلىتىلىدىغان سۆز بولۇپ، ئىنسانغا ئىشلهتسه مۇۋاپىق بولمايدۇ، دهپ

ــسانغىمۇ كه ــۆز ئىن ــۇ س ــده ب ــدهئهللىرى ــشلىتىلىدۇ ڭ دائىرى ــان، . ئى ــلۇق بولغ ــالرغا تونۇش ــىلهن، تورداش مهس

مهن «:  نهچچه ياشلىق ۋاقتىدا مۇنداق دېـگهن ئىـدى10بوكسچى مۇھهممهد ئهلى  ئامېرىكىدىكى دۇنياغا داڭلىق

غـان ئوتتۇرىغـا قوي مېنىڭ ھازىر تونۇشتۇرۇۋاتقىنىم غهربلىكلهر ). «I am the greatest»ئىنگلىزچه(»ئهڭ ئۇلۇغ

شـۇڭا تورداشـالرنىڭ . ئېلىـشقا تـوغرا كېلىـدۇ ئۇقۇم بولغاچقا، بۇ يهرده ئۇ سۆزنى ئهسلى ئىشلىتىلىشى بـويىچه

 .سورايمهن توغرا چۈشىنىشىنى

 

ھهمده باشقىالرنىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئاۋازلىرىنى  ئۆز ئاۋازىنى تېپىش،«: سهككىزىنچى ئادهت مۇنداق بايان قىلىنغان

 .»تېپىشقا ئىلھامالندۇرۇش

 

ئىنـسان روھىيىتىنىـڭ  ئـۇ. ھهر بىر ئادهمنىڭ ئۆزىگه خاس ئـارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرسـىتىدۇ» ئاۋاز«يهردىكى  بۇ

ئهسلىگه كېلىش ئىقتىدارىغا ئىـگه بولغـان،  ئاۋازى بولۇپ، ئۈمىد بىلهن ئهقىلگه تولغان، روھىي جهھهتتىن تهز

 .خىل ئاۋازدۇر ھهمده يوشۇرۇن كۈچىنىڭ چېكى بولمىغان بىر

 

تاالنـت، يۈكـسهك دهرىجىـدىكى : تهركىـب تاپقـان  نهرسـىدىن4ھهر بىر ئادهمگه خاس بولغان بۇ ئاۋاز مۇنـداق 

يۈكـسهك . تاالنت سىزنىڭ تهبىئىي ئارتۇقچىلىقىڭىز ۋه قـۇدرىتىڭىزدۇر .، ئاڭ ۋه ئېھتىياج)»پاسون«(قىزىقىش 

ۋه  ندۈرىـدىغان، ئىلھامالندۇرىـدىغانقىـزىقىش سـىزنى تهبىئىـي ھالـدا روھالندۇرىـدىغان، كۈچله دهرىجىـدىكى
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دۇنيانىـڭ ئېھتىيـاجىنى ئـۆز  ئېھتىياج ئۆز ئېھتىياجىڭىزنى شـۇنداقال تاشـقى. ھهرىكهتلهندۈرىدىغان نهرسىلهردۇر

دۇنيايىڭىزدىكى بىر تۇراقلىق، تـۆۋهن ئـاۋاز بولـۇپ، ئـۇ سـىزگه  ئاڭ دېگىنىمىز سىزنىڭ ئىچكى. ئىچىگه ئالىدۇ

 ئهگهر سـىز ئـۆز. رسىتىپ بېرىدۇ، ھهمده سىزنى ئاشۇ توغرا ئىشنى قىلىـشقا ئۈندهيـدۇكۆ نىمىنىڭ توغرىلىقىنى

كۈچلـۈك ئېھتىيـاجى بىـلهن  تاالنتىڭىزدىن پايدىلىنىپ قىلىدىغان، ئۆز قىزىقىشىڭىزنى قوزغايدىغان، دۇنيانىـڭ

هن شۇغۇلالنـسىڭىز، قاندۇرۇشقا ئۈندىگهن بىر ئىش بىـل ۋۇجۇدقا كهلگهن، ئۆز ئېڭىڭىز سىزنى ئاشۇ ئېھتىياجنى

 .چاقىرغىڭىز ۋه سىزنىڭ قهلبىڭىز ئاشۇ ئىشنىڭ ئىچىده بولىدۇ سىزنىڭ ئاۋازىڭىز، سىزنىڭ

 

Kowey دېيىـشىچه، ئهگهر سـىز خـاتىره قالـدۇرۇلغان تارىخنىـڭ بېـشىدىن تارتىـپ ھـازىرغىچه ئهپهنـدىنىڭ 

 4مـۇكهممهل ئـادهم مۇنـداق  ھهر بىـريېزىلغان غهرب ۋه شهرقنىڭ پهلسهپىسى بىلهن دىنىنى تهتقىق قىلـسىڭىز، 

ــسىز ــدىغانلىقىنى بايقاي ــاددىي ۋه: ئۆلچهملىــك بولى ــائىي ۋه  م ــۆلچهم، ئىجتىم ــۋى ئ ــۆلچهم، مهنى ــسادىي ئ ئىقتى

كىـشىلهر ئىنـسان ھاياتىنىـڭ ئـۆلچهملىرىنى ھهر خىـل ئاتـالغۇالر بىـلهن . ئـۆلچهم ھېسسىياتى ئۆلچهم ۋه روھىـي

 4بـۇ  . ئـۆلچهم كېلىـپ چىقىـدۇ4ىـڭ ھهممىـسىنى يىغىنچاقلىـسا يـۇقىرىقى كهلگهن بولسىمۇ، ئۇالرن تهسۋىرلهپ

تىـن » روھ«ئۇنىڭ مهركىـزى  ئۆلچهمنىڭ يهنه بىر ئاتىلىشى روھ، كۆڭۈل، بهدهن ۋه يۈرهكتىن ئىبارهت بولۇپ،

 4ۇ ئىنـسانالرنىڭ ئېھتىيـاجىمۇ مۇشـ. دهپمـۇ ئاتايـدۇ» ئهقلـى4ئىنسانالرنىڭ « ئۆلچهمنى 4بهزىلهر بۇ . ئىبارهت

مىراس، (بىر ئابىده : يهنى، ئىنسانالرنىڭ ئېھتىياجى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت .ئۆلچهم بويىچه بارلىققا كهلگهن

ئېھتىيـاجى، ۋه )بهدهن(ئېھتىيـاجى، ياشـاش ) كۆڭـۈل(ئېھتىيـاجى، ئـۆگىنىش ) روھ(قالـدۇرۇش ) تـۆھپه ئىـز،

  .ئېھتىياجى) يۈرهك(كۆيۈنۈش 

 

ــالقىل ــوغرا  ىقشــىركهت قۇرۇشــتىكى ئهڭ ھ ــاجىنى ت نهرســىنىڭ بىرســى باشــقىالرنىڭ ۋه جهمئىيهتنىــڭ ئېھتىي

  خىل ئېھتىياجنى توغرا چۈشىنىش ھهر بىر كارخـانىچىالر4بولغانلىقى ئۈچۈن، يۇقىرىقى  چۈشىنىش ۋه بايقاش

  .ئۈچۈن ناھايىتى زۆرۈردۇر

 

ڭ داۋامـى بولماسـتىن، ئـۇ ئىـش  ئادهتنىـ7ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان  ئـادهت بـۇرۇن-8قىسقىچه بايان قىلغاندا، بۇ 

ئۆتمىسه  دهرىجىسىدىن ئۇلۇغلۇق دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىدىغان بىر ئادهم بېسىپ ئۈنۈمى يۇقىرىلىق

بهدهن، كۆڭـۈل، يـۈرهك ۋه روھىـي  سىز: ئۇنىڭ مهزمۇنى بولسا مۇنداق. بولمايدىغان بىر مۇساپىدىن ئىبارهتتۇر

. ئهتراپىڭىزدىكـى ئېھتىيـاجالرنى بايقاشـقا باشاليـسىز قىـي قىلدۇرسـىڭىز، ئـۆز خىل ئهقىلنى تهرهق4جهھهتتىكى 

نهرسـىلهر ۋه باشـقىالر سـىزگه دېـگهن نهرسـىلهرگه ئـانچه قـۇالق سـالمايدىغان  شۇنىڭ بىلهن كىتابقا يېزىلغان

ازنى ئـاۋ ئۇنىڭـدىن كېـيىن سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىكى سـىزنى رىغبهتلهندۈرىـدىغان بىـر .بولىسىز

يـۇقىرى ئـۆلچهم بىـلهن قىلىـدىغان  ئهڭ ئاخىرىدا سىز كىچىك ئىشالرنىمۇ ئۇلۇغلۇق بىلهن،. ئاڭالشقا باشاليسىز
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 .بىر خىل جاسارهتنى تاپىسىز

 

 سۆز ئاخىرقى .4

 

Victor Hugo مهن . »ئىدىيىدهك كۈچلۈك نهرسـه ھـېچ يهرده يـوق پهيتى يېتىپ كهلگهن بىر«: مۇنداق دهيدۇ

ئـۇ . نۆۋهتته قىلىشقا تېگىـشلىك ئهڭ مـۇھىم ئىـشتىن ئـۇچنى ئوتتۇرىغـا قويـدۇم لىرىمدا ئۇيغۇرالرئالدىنقى يازمى

 پهيتــى ھــازىر بولــۇپ، ئــۇنى ئۈنۈملــۈك ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۇســۇلى، پۈتــۈن مىلــلهت مىقياســىدا ئىــشالرنىڭ

ئۇيغۇرالرنىڭ ھـازىر  لېكىن،. سهپهرۋهرلىك قىلىش، تهشۋىق قىلىش ۋه تهربىيه ئېلىپ بېرىشتىن ئىبارهت ئىدى

چوڭ ئىـشالرنى -كۆزلىگهن چوڭ: بىر يول بار ئهمما، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مۇنداق. ئۇنداق قىلىش ئىمكانىيىتى يوق

ھهر بىـر شهخـسنىڭ قىالاليـدىغان ئىـشى . كىچىك ئىشالردىن باشالش ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئۆزىڭىز قىالاليدىغان

 يۇقىرىدا ئېيتىلغىنىـدهك، ئىـراده دېگىنىمىـز بىـر. ادىسىگه باغلىقبىر ئادهمنىڭ ئۆز ئىر بۇ ھهر. ناھايىتى كۆپ

ھهر «: دېـيىلگهن ئايىتىـده مۇنـداق-11سـۈره رېىـد -13قۇرئاننىـڭ . خىـل ھېسـسىيات ئهمهس، بـۇ بىـر قـارار

بـۇ ئۇيغـۇرچه . »ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمهيـدۇ قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگـۈچه ئـالال ئۇالرنىـڭ

ئىنگلىزچه ماتېرىيالالردا بۇ سۆز سهل ئوخـشىمايدىغان شـهكىلده  اندىكى سۆزنىڭ ئهينهن ئېلىنىشى بولۇپ،قۇرئ

تهقـدىرىنى  جهمئىيهت ئۆز تهقدىرىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنـۇپ بـاقمىغىچه ئـالال ئـۇ جهمئىيهتنىـڭ بىر«: ئېلىنغان

رازى بولـۇپال قالمـاي، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن  لالدىنبىز ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر بولۇپ يارىتىلغىنىمىزغا ئـا. »ئۆزگهرتمهيدۇ

سـاندىكىلىرىمىز ئـۆز ئـۆمرىمىزنى بىـر پـاك ئۇيغـۇر بولـۇپ ئۆتكۈزۈشـنى  مۇتلهق كۆپ. ئالالھقا رهھمهت ئېيتىمىز

ئۇنداقتا بىز بـۇ  .شۇنداق قىاللىغىنىمىزدىن غورۇرلىنىمىز. شۇنداق قىاللىغىنىمىزدىن پهخىرلىنىمىز .ئارزۇ قىلىمىز

ئـايرىم مىلـلهت بولـۇپ ياشاشـتىكى ئهڭ  بىـر«: مىزدىن مۇنداق بىر سوئالنى سوراپ بېقىشىمىز كېرهكيهرده ئۆزى

دۇنيادىكى پهيالسـوپالر نـېمه دېگهنلىكىنـى بىلگـۈم كېلىـپ،  مېنىڭ بۇ سوئالغا جاۋابهن» مۇھىم مهقسهت نېمه؟

 اۋاب بولىـدىغان بىـرهر مهزمـۇننىلېكىن ئۇنداق سوئالغا جـ. چىقىرىپ ئىزدهپ باقتىم ئىنتېرنېتنى ئازراق ۋاقىت

ياشاشـتىكى ئهڭ مـۇھىم  بىـر مىلـلهت بولـۇپ«: ئۆزۈمنىڭ بـۇ سـوئالغا بېرىـدىغان جـاۋابىم مۇنـداق. تاپالمىدىم

بــۇ جهھهتــته مهن » .مهنپهئهتىنــى قوغــداش مهقــسهت، كــۈچنى يىغىــپ، ئۆزىنىــڭ مهنپهئهتىنــى ۋه مىللهتنىــڭ

ئـۇالر .  يىـل سـاقالپ قالـدى2000ئويلىنىـپ يـۈرۈپ، ئـۆزلىرىنى  نئـۇالر ئوبـدا. يهھۇدىيالرغـا ناھـايىتى قايىـل

 .كىشىلىك ھوقۇق ۋه دېموكراتىيىنى ئىجـات قىلـدى. كوممۇنىزمنى ئىجات قىلدى. قىلدى سوتسىيالىزمنى ئىجات

بىـر خىـل خاتـا ھهرىكهتـكه  شۇ ئارقىلىق باشقىالرنىڭ ئۆزلىرىنى باستۇرۇشـىنى. ھهمده ئۇالرنى دۇنياغا تارقاتتى

. ھوقۇقتىن بهھرىمهن بولىدىغان بىر شارائىتنى ياراتتى يالندۇرۇپ قويۇپ، ئۆزلىرىمۇ باشقىالر بىلهن ئوخشاشئا

بىر ناھايىتى كىچىك مىللهتلىكىگه قارىمـاي، ھـازىر دۇنيـادىكى ئهڭ كۈچلـۈك  شۇنداق قىلىپ يورۇپ، ئۆزىنىڭ
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قـانچه  بىـز بىـر. ازىر دۇنيـانى سـوراۋاتىدۇمهلـۇم مهنىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ئـۇالر ھـ. ئايالنـدى بىر دۆلهتـكه

يـۈز يىلنىـڭ . ئاشـۇرالمىدۇق يـۇقىرىقى مهقـسهتنى ئوبـدان ئىـشقا. ئهسىرنىڭ مابهينىده ئوبـدان ئويلىيالمىـدۇق

قىلىـۋاتىمىز؟ مهن ھهر قېـتىم ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ  ھـازىر قانـداقراق. مابهينىـدىمۇ دېگهنـدهك ياخـشى قىاللمىـدۇق

ئهگهر بىزنىڭ ئورنىمىزدا يهھۇدىيالر بولۇپ قالغان بولـسا، ئـۇالر «ئۆزۈمدىن  غىنىمدا،ھازىرقى تهقدىرىنى ئويلى

يىلالردا ئۇيغۇرالرغا -60نىسپىيلىك نۇقتىنهزىرىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،. دهپ سورايمهن» قىلغان بوالتتى؟ قانداق

ئـانىالر ئـۆز -ىر قىسىم ئاتالېكىن، ب. بېرىلگهن ئىدى چوڭ ھوقۇقالرمۇ كۆپلهپ. نۇرغۇن ھوقۇق بېرىلگهن ئىدى

قىينالغانلىقى ئۈچۈن، ياكى خهنزۇچه مهكتهپلهرنىڭ سهۋىيىسى يۇقىرى، دهپ  خىزمىتىده تىل جهھهتتىن ئازراق

ئۇچرىـشى  ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ تهھـدىتىگه. ئۈچۈن، بالىلىرىنى خهنزۇچه مهكتهپكه بېرىشكه باشـلىدى قارىغانلىقى

بىزنىـڭ ئـورنىمىزدا يهھـۇدىيالر  ئهگهر. ئۇيغـۇرالر ئـۆزى باشـلىغان ئىـدىئۇنى . مانا شۇ چاغدا باشالنغان ئىدى

بهرمهي، ئـۆزلىرىگه بېـرىلگهن ھوقـۇق ۋه ئـۆز دىيارىـدىكى  بولغان بولسا، ئۇالر بالىلىرىنى خهنزۇچه مهكـتهپكه

 بهلگىلىمىــلهر ماقۇللىنىــپ، ئۇيغــۇر -پايــدىلىنىپ، ھۆكــۈمهتكه يېڭــى قــارار  مــاددىي بــايلىقتىن تولــۇق

تىلـى  چهت ئهل-1ئۇيغـۇر مهكتهپلىرىـده خهنـزۇ تىلىنـى . سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرگهن بـوالتتى كتهپلىرىنىڭمه

تىلـى سهۋىيىــسىنى  سـۈپىتىده ئوقۇتۇشـىنى كۈچهيتىــپ، تولۇقـسىزنى پۈتتــۈرۈپ بولغـۇچه بالىلىرىنىــڭ خهنـزۇ

 نۇرغـۇن دۆلهتـلهر ۋه مىللهتـلهر دۇنيـادىكى) خىزمهت ئېھتىياجىدىن چىقااليدىغان بىـر يهرگه ئاپارغـان بـوالتتى

ســۈپىتىده ئوقۇتــۇپ، تولۇقــسىزنى پۈتتــۈرۈپ بولغــۇچه ئاشــۇ تىلــدا  بالىالرغــا ئىنگلىــز تىلىنــى چهت ئهل تىلــى

ئوقۇتۇشـنى  شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىـدىكى.). ئۇنى ئۇيغۇرالرمۇ قىالاليتتى. چىقىرىپ بولىدۇ ئۇالرنىڭ ساۋاتىنى

بالىالرمۇ بىر پۈتۈن ئۇيغۇر بولۇپ چـوڭ  .تهدرىجىي تهرهققىي قىلدۇرغان بوالتتىئهينهن ساقالپ قالغان، ھهمده 

بولۇپ، باشقا نۇرغۇن ئىشالردا ئۆزىدىكى تاالنـت، ئىقتىـدار، تهپهككـۇر  ئانا تىلىغا پۇختا چوڭ. بولغان بوالتتى

پۈتـۈنلهي   ئورنىغـائۇنىـڭ. بىـز ئۇنـداق قىلمىـدۇق. كۈچلهرنى تولۇق جارى قىلدۇرالىغان بـوالتتى ۋه يوشۇرۇن

مهنپهئهتىنـى ئهمهس، ئۆزىمىزنىـڭ  مىللهتنىڭ. يىراقنى ئويلىمىدۇق ھهم كۆرهلمىدۇق. تهتۈرىسىچه ئىش قىلدۇق

تهدرىجىـي ھالـدا . بىـزده مىللىـي روھ تـۆۋهن بولـدى. بولـدى بىزده تۈركۈم ئېڭى كهم. مهنپهئهتىنىال ئويلىدۇق

ــۇقلىرىمىزنى ــشلىتهلمىگهن ھوق ــد ئى ــاتتۇرۇپ قوي ــساق، . ۇقپ ــۇ ياخــشى قىاللمى ــدىن كېيىنم ــز بۇنىڭ ئهگهر بى

مىللهتـكه ئهزا  بىـر. پهخىرلهنگىنىمىز، ئـۆزىمىزدىن غورۇرالنغىنىمىزنىـڭ ئـانچه ئهھمىيىتـى قالمايـدۇ ئۆزىمىزدىن

ئـۆز . ۋه مهسـئۇلىيهتلىرىمۇ بـار شـۇنداقال نۇرغـۇن مهجبـۇرىيهت. بولۇشـنىڭ نۇرغـۇن ئاالھىـده ھوقـۇقلىرى بـار

ئـۆز مهنپهئهتـى ئۈچـۈن . شـهرهپكه سـازاۋهر بواللمايـدۇ دېـگهن» مىللهتـپهرۋهر«تىنى ئادا قىلمىغانالر مهجبۇرىيى

بىــز ئهمــدى . نىــڭ ئېنىقلىمىــسىدۇر» مىللىــي مۇنــاپىقلىق«قىلىــش بولــسا،  مىللهتنىــڭ مهنپهئهتىنــى قۇربــان

 ئىقبــالى توغرىــسىدامىللهتنىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى تهقــدىرى، بۇنىڭــدىن كېيىنكــى . كېــرهك ئويلىنىــشىمىز

ــرهك ــشىمىز كې ــاس«. ئويلىنى ــرهك» كومپ ــشىمىز كې ــۆپرهك ئويلى ــى ك ــش. ن ــشىنىمهنكى، ئى ــدا  مهن ئى قىلغان

ئـادهت قىاللىـساق، بىـز ئۇيغـۇرالر  ياپونلۇقالردهك قىلىش، ئىش ئويلىغاندا يهھۇدىيالردهك ئويالشنى ئـۆزىمىزگه
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  .ىزقىالاليم ئۆز تهقدىرىمىزده چوقۇم چوڭ ئۆزگىرىش ھاسىل

 

             بىلىـك تـور بېـتىگه چىققانـدىن كېـيىن، دېـگهن يازمـام» شىركهت قۇرۇشقا قانداق ئىقتىـدار كېـرهك؟ «مېنىڭ 

Uginix»« دېـگهن تهمىـدىكى بىـر يازمىـسىنى » شـىركهت قـۇرۇپ باققـان مهن«ئىـسىملىك بىـر قېرىندىـشىمىز

  :ئادرېسى ئۇنىڭ تور بهت. بىلىككه چىقاردى

http://bbs. bilik. cn/viewthread. php?tid=17799  

بايـان  باسـقۇچالر ناھـايىتى تهپـسىلىي-ئۇيغۇر دىيارىدا شـىركهت قـۇرۇش ئۈچـۈن باسـىدىغان قهدهم بۇ يازمىدا

چـوڭ -كـۆزلىگهن چـوڭ«  . هندىدىن ناھايىتى مىننهتدار بولدۇمئهپ» ئۆگىنىش«مهن ئۇنى ئوقۇپ، . قىلىنىپتۇ

ھـازىر . دېـگهن مانـا شـۇ» باشـالش كېـرهك ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى، ئۆزى قىالاليدىغان كىچىـك ئىـشالردىن

-بۇ يهرده مهن ئۇالرنىڭ ھهممىـسىنى بىـردىن. تاللىغانالر ناھايىتى كۆپ ئۇيغۇرالر ئىچىده مۇشۇنداق بىر يولنى

قوشـۇننىڭ  لېكىن، مىللهتنىڭ تهقدىرىده كۆرۈنهرلىك ئـۆزگىرىش ھاسـىل قىلىـش بـۇ. چىقالمايمهن زىپبىر تى

مىللىـتىم ماڭـا نـېمه «قېرىندىـشىمىزغا،  مهن ھهر بىر ئۇيغۇر. كۈنگه زورىيىپ مېڭىشىنى تهلهپ قىلىدۇ-كۈندىن

دهپ سوراشـنى تهۋسـىيه » مىللىـتىمگه نـېمه قىلىـپ بهردىـم؟ مهن«دهپ سوراشـتىن ئـاۋۋال، » قىلىپ بهردى؟

 قىالاليدىغان ئىشالرنى تېپىپ چىقىپ، شـۇ ئـارقىلىق يـۇقىرىقى قوشـۇننىڭ بىـر ئهزاسـى ھهمده ئۆزى. قىلىمهن

 .بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 

بـۇ . ئىدارىده ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر ئىلمىـي دوكالتقـا قاتناشـتىم كۈنى بىزنىڭ-10ئاينىڭ -1يىلى -2008مهن 

بىـز «بولـۇپ، ئۇيغـۇرچه مهنىـسى  «The power of our choices and our words» :ىدوكالتنىـڭ تېمىـس

كىشى بىـر  بۇ دوكالتنى بهرگهن. دېگهنگه توغرا كېلىدۇ» قۇدرىتى-يول ۋه بىز تاللىغان سۆزنىڭ كۈچ تاللىغان

رنېتتىن تېپىـپ، سۆزلهرنى ئىنتې دۇنياغا داڭلىق ئايال زاتنىڭ ھېكمهتلىك سۆزىنى نهقىل قىلغان ئىدى، مهن ئۇ

ــاقتىم ــپ ب ــمه قىلى ــا تهرجى ــامنى. ئۇيغۇرچىغ ــۇ يازم ــلهن  مهن ب ــۆزلىرى بى ــك س ــڭ ھېكمهتلى ــۇ خانىمنى ئاش

قېرىندىـشىمىزنىڭ يازمىـسىغا بىلـدۈرگهن ئىنكـاس شـهكلىده بىلىكـكه  مهن بۇنى بۇرۇن بىـر(ئاخىرالشتۇرىمهن 

 بـۇ). مهقسىتىده بۇ يهرگه كىرگۈزۈپ قويدۇمئۆز يازمىلىرىمنىڭ ئىچىده ساقالپ قويۇش  ئۇنى. چىقارغان ئىدىم

ئـۇ خـانىم . ئاتايـدۇ دهپ» تهرسـا ئانـا«بولۇپ، دۇنيا خهلقى ئـۇنى ھـۆرمهتلهپ » تهرسا«ئايال زاتنىڭ ئىسمى 

 .نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن يىلى-1979. يىلى ۋاپات بولغان-1997يىلى تۇغۇلغان بولۇپ، -1910

 

 شۇنداقتىمۇ قىلىۋهر : سۆزلىرىتهرسا خانىمنىڭ ھېكمهتلىك

 

شـۇنداقتىمۇ . ئـۆزىنى مهركهز قىلىـدىغان كېلىـدۇ كىشىلهر ئادهتته ئورۇنسىز ۋه سهۋهبسىز ئىش كۆرىـدىغان، ۋه
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  .ئۇالرنى ئهپۇ قىلىۋهر

  دېـگهن بوھتـاننى»غهيرىـي مهقـسهتلىك«، »شهخسىيهتچى«كۆڭۈل بولساڭ، كىشىلهر ساڭا -ئاق ئهگهر سهن

  .كۆڭۈللۈك قىلىۋهر-تىمۇ ئۇالرغا ئاقشۇنداق. چاپاليدۇ

بولـساڭ، سـهن ئـۆزۈڭ ئۈچـۈن بهزى سـاختا دوسـتالرنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرىـسهن،  ئهگهر سهن مۇۋهپپهقىيهتلىـك

  .شۇنداقتىمۇ مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇۋهر. ھهقىقىي دۈشمهنلهرنى تىكلهيسهن ھهمده بهزى

سـهمىمىي  شۇنداقتىمۇ راسـتچىل ۋه. ئالدىشى مۇمكىنراستچىل ۋه سهمىمىي بولساڭ، كىشىلهر سېنى  ئهگهر سهن

  .بولۇۋهر

باشــقىالر ئــۇنى بىــر كېچىــدىال ۋهيــران  ئهگهر ســهن نۇرغــۇن يىلالرنــى ســهرپ قىلىــپ بىــر نهرســه ياسىــساڭ،

  .شۇنداقتىمۇ ئۇنى ياساۋهر. قىلىۋېتىشى مۇمكىن

شـۇنداقتىمۇ . مـۇمكىن قىلىـشىئهگهر سـهن خاتىرجهملىـك ۋه بهخـتلىككه ئېرىشـسهڭ، بهزىـلهر ھهسـهتخورلۇق 

  .بهختلىك بولۇۋهر

شـۇنداقتىمۇ ياخـشىلىق . ۋاقىتتا كىشىلهر تهرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كېتىلىدۇ سهن بۈگۈن قىلغان ياخشىلىق كۆپىنچه

  .قىلىۋهر

شـۇنداقتىمۇ ئۆزۈڭنىـڭ . بولمايـدۇ ئۆزۈڭنىڭ بارلىقىنى باشقىالرغا ئاتا قىلساڭمۇ، باشقىالر سهندىن مهڭگـۈ رازى

  .ارلىقىنى باشقىالرغا ئاتا قىلىۋهرب

 سـهن بىـلهن خۇدانىـڭ. ھېـسابتا، بـۇ ئىـش سـهن بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىدىكى ئىـش ئهمهس ئـاخىرقى

   .ئوتتۇرىسىدىكى ئىش

 

  تۈگىدى

 

ئادرېــسلىرى مېنىــڭ يازمــامنى ئۇيغــۇر التىــن  مهن ئــۆز يازمىلىرىمغــا كىرگــۈزگهن تــور بهت: ئهســكهرتىش

غـا ئـۆزگهرتىش جهريانىـدا ئۆزگىرىـپ كېتىـپ، ئىـشلىمهس  (UEL) ۇيغـۇر ئهرهب يېزىقـىدىـن ئ (ULY)يېزىقـى

نىـڭ ئهڭ  www.meripet.com يولۇققانـدا، سـىز مهرىـپهت تـور بېتـى شـۇنداق ئهھۋالغـا. بولـۇپ قالىـدىكهن

نۇسخىـسىنى  ULY هھىپىگه كىرىـپ، مېنىـڭ يازمىلىرىمنىـڭدېگهن س «ئهركىن سىدىق يازمىلىرى«ئاستىدىكى 

ئــۇ يهرده مېنىــڭ ھهمــمه . بهت ئۇالنمىلىرىنىــڭ ھهممىــسى تــوغرا ئىــشلهيدۇ ئاچــسىڭىز، ئۇنىڭــدىكى تــور

 .تاپااليسىز نۇسخىلىرىغىمۇ ئۇالنما قويۇقلۇق بولۇپ، باشقا يازمىلىرىمنىمۇ شۇ يهردىن UEL يازمىلىرىمنىڭ

 

  : ئىگىلىك توغرىسىدا دېگهنلىرىداڭلىق ئهربابالرنىڭ

http://entrepreneurs.about.com/od/famousentrepreneurs/a/quotations.htm  
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  :ئۈزۈندىلىرى-مۇھهممهد ئهلىنىڭ سۆز

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/muhammad_ali.html  

 

  :تهرسا خانىم

http://www.prayerfoundation.org/mother_teresa_do_it_anyway.htm  

تـوربهتلهرده ئـېالن قىلـسىڭىز  سكهرتكهن ھالدا باشقابۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخسهت سورىماي مهنبهسىنى ئه

 .بولۇۋېرىدۇ


