
  ه                             ئهركىن سىدىقلىنىش توغرىسىدا قىسقىچه تهۋىسىيمهكتهپ ھاياتىدىن مۇۋاپىق پايدى

 1

 
مهكتهپ ھاياتىدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش توغرىسىدا قىسقىچه 

  تهۋسىيه
 

 سىدىق ئهركىن

 كۈنى- 18ئاينىڭ - 1يىلى - 2008

 

 

 :نى يازغان ئۇكام» كومپيۇتېر  ۋهكهلگۈسىمئۆتمۈشۈم، «ھۆرمهتلىك 

 

بېقىـشنى سـىز سـورىغان سـوئالالرغا ئـازراق جـاۋاب بېرىـپ  مهن سىزنىڭ بۇ يازمىڭىزنى ئـۆز ۋاقتىـدىال كـۆرۈپ،

. سـوزىۋهتتىمجاۋاب بېرىش ئۈستىده ئويلىنىپ بواللمـاي، بـۇ ئىـشنى سـهل ئۇزۇنغـا  ئويلىغان بولساممۇ، قانداق

 3سـوئالالرنى مۇنـداق  مېـنىڭچه سـىز سـورىغان.  ئويلىغانلىرىنى قىسقىچه سـۆزلهپ بېـرهيئۆزۈمنىڭئهمدى  مهن

  :تۈرگه ئايرىش مۇمكىن

 

  پ ھاياتىنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرغان بولىدۇ؟مهكته قانداق قىلغاندا ئالىي (1)

 تېـز چۈشـكۈنلۈكتىنبىر ئادهم قانداق قىلغاندا ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققـان روھىـي  ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغان (2)

  ئۈنۈملۈك قۇتۇلۇپ چىقااليدۇ؟ ۋه

 ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرهك؟ ئۇيغۇرنىڭ مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قېلىش (3)

 

ئۈچىنچى سوئالدا بىر ئىنتايىن سهزگۈر مهسـىله . بېرىپ ئۆتهي سوئالغىال بىر ئاز جاۋاب-1زمامدا، مهن ئۇشبۇ يا

 مهن بـۇ مهسـىله توغرىـسىدا.  كـۆپخېلـىبولۇپ، مېنىڭچه ئۇنىـڭ جـاۋابىنى بىلىـدىغانالر  ئوتتۇرىغا قويۇلغان

 نۇقتىلىق توختالغان بىر يازمام ئازبىر .  بۇرۇنقى يازمىلىرىدا ئوخشىمىغان دهرىجىده توختالغان ئىدىمئۆزۈمنىڭ

http://www.meripet.com/Sohbet/Erkina8.htm قـا ياشـالرغا پهقهت ۋۇجۇدقاسـىزگه ئوخ سـىزگه ۋه. ده بـار

ىرىــشنى ئــۆزىڭىز قىالاليــدىغان كىچىــك ۋۇجۇتقــا چىق چــوڭ ئىــشالرنى-چــوڭ«: مۇنــداق بىــر مهســلىھهتىم بــار

ربابنىــڭ ســۆزى بولــۇپ، ئــۇ كىــشىنىڭ ئىــسمى ئېــسىمده يۇقىرىقىد بــۇ غهربتىكــى بىــر(» .ئىــشالردىن باشــالڭ

غا كهلـسهك، مهن ئۇنىـڭ جـاۋابى توغرىـسىدا ئـايرىم توختىلىـشنى مۇۋاپىـق كۆردۈم2 ئهمدى يوقىرىقى.) قالماپتۇ
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قىرىقى ده يـونـتۆۋه. مكىنه ئۇ توغرىسىدا بىر ئايرىم يازما تهييارلىشىم مـۇىديۇقىرىقىئىككى ئا-يهنى بىر .كۆردۇم

 .سوئالغا قىسقىچه جاۋاب بېرىپ ئۆتىمهن-1

 

بىـر يـاش مۇنـداق  ئهمىليىتىڭىزدىمۇ كۆرۈنۈپ تۇرغاندهك، ئوتتۇرا ياكى ئالىي مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ھهر سىزنىڭ

ئۆزى ئهڭ قىزىقىـدىغان ئىـشالرنى  (2) لىك ئىشالرنى قىلىشئۆزى قىلىشقا تېگىش) 1: (ئىككى يولغا دۇچ كېلىدۇ

دېگىنىمىـز مهكـتهپ ھهر بىـر ئوقۇغۇچىـدىن تهلهپ » ئىـشالر ئـۆزى قىلىـشقا تېگىـشلىك«بـۇ يهردىكـى . قىلىش

ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىمى ئۆتۈلگهن بارلىق دهرسلهرنى پۇختا ئىگىلهپ مېڭىـشتىن  قىلغان ئىشالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ

 ئهمدى ئىككىنچى ئىشقا كهلسهك، ئۇنى چۈشـهندۈرۈپ ئولتۇرۇشـنىڭ ئـانچه ھـاجىتى يـوق؛ سـىزگه .ئىبارهتتۇر

  .ئىشتۇر نىسبهتهن ئېيتقاندا كومپيۇتېر بىلىملىرىنى ئىگىلهش سىز ھهممىدىن بهك قىزىقىدىغان

 

مۇنـداق كىـشىلىك خـاراكتېرى جهھهتـته  مهكتهپ ھايـاتىنى ناھـايىتى مۇۋهپپهقىيهتلىـك ئۆتكـۈزگهن ياشـالرنىڭ

 :ئورتاق ئاالھىدىلىكى بار

 

تـوغرا  ۋاقىت ۋه ھهر جايـدا ئـۆزلىرى قىلمـاقچى بولغـان ئىـشالرنى مۇھىملىـق دهرىجىـسى بـويىچه ئۇالر ھهر (1)

 .تىزىپ چىقااليدۇ

ئهڭ «ۋاقتــى بىــلهن زېھنىنــى ئالــدى بىــلهن  ئــۆزىنى كــونترول قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ-ئــۇالر ھهر ۋاقىــت ئــۆز (2)

ئهڭ مۇھىم ئىشالرنى ۋۇجۇتقـا . ئۈچۈن سهرپ قىالاليدۇ» ئىشالر ئهڭ مۇھىم«كى ۋۇجۇدقا ئهم»قىزىقارلىق ئىشالر

نـى قىلىـپ » ئهڭ مـۇھىم ئىـشالر«. باشـقا نۇرغـۇن قىزىقىـشلىرىدىن ۋاز كېچهلهيـدۇ چىقىرىش ئۈچۈن ئۆزىنىـڭ

 .ىلىدۇپوزىتسىيه» ئهڭ قىزىقارلىق ئىشالر«ۋاقتى بىلهن زېھنىنىال  ئېشىنغان

. ماسلىـشااليدۇ يېڭـى شـارائىتقا تېـز. داۋاملىق قىيىنچىلىققا جهڭ ئېالن قىلىدىغان پۇزىتسىيه بولىدۇ ائۇالرد (3)

 .يېڭى پۇرسهتلهرنى تېپىپ چىقااليدۇ ىچىدىن ئۆزى ئۈچۈن پايدىلىقيۇقىرىداھهمده ئۆزى ئۈچۈن پايدىسىز بىر 

 

ېـسىمگه كهلـگهن بىـر قىـسىم خاراكتېرىـدىن تىـزىم بولماسـتىن، ھـازىر ئ يوقىرىدا تىلغا ئالغىنىم بىـر مـۇكهممهل

ھاياتىغـا خـېله  مۇ ھهر بىر ياشنىڭ مهكـتهپ» مۇۋهپپهقىيهتنىڭ يېڭى تهڭلىمىسى«بۇالردىن باشقا،  .ئىبارهتتۇر

 .تىرىشىپ بېقىڭ شۇڭا مۇمكىن بولسا ئۇنى ئوبدان ئۆزلهشتۈرىۋېلىشقا. ئۇيغۇن كېلىدۇ

 

لـېكىن، مېـنىڭچه سـىزنىڭ بىـر . ئىـش ئهمهس  قىزىقىشىڭىز خاتـاسىزنىڭ ھازىر كومپيۇتېرغا يۈكسهك دهرىجىده

بىلىمىنى كـۆپرهك ئىگىـلهش ئۈچـۈن قالغـان دهرسـلهرنى نورمـال  ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى تۇرۇپ، كومپيۇتېر

ئهگهر كهلگۈســىده چــوڭ ئىــشالرنى قىلمــاقچى . يهتكۈزۈشــىڭىز مۇۋاپىــق ئهمهس ئۆزلهشــتۈرۈپ مېڭىــشقا تهســىر
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ئهگهر بىـر . تىرىـشىڭ ڭىزده چوقۇم يوقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغاندهك ئىقتىدارالرنى يېتىلدۈرۈشكهئۆزى بولسىڭىز،

ياخـشى كۆرىـدىغان باشـقا بىلىملهرنىـال  ئوقۇغۇچى دهرسخانىدا ئۆتـۈلگهن دهرسـلهرنى ئىگىـلهپ ماڭمـاي، ئـۆزى

-ئاتـا.  ۋه قىممىتـى بولمايـدۇمهكتهپته تۇرۇشىنىڭ ھېچ بىر ھاجىتى ئۆگهنسه، ئۇ ھالدا ئۇ ئوقۇغۇچىنىڭ ئالىي

مهبلهغلهرنىـڭ  تۇغقانالر تهمىنلىگهن ئىقتىسادىي ياردهم، ھهمده مهكتهپ ۋه جهمئىيهت ئاجراتقـان-ئۇرۇق ئانا ۋه

مهزگىلـده چوقـۇم شـۇ مهكتهپتىكـى بـارلىق  ھهر بىر ئوقۇغۇچى مهكتهپته ئوقۇۋاتقان. ھهممىسىمۇ ئىسراپ بولىدۇ

ئۆتــۈلگهن دهرســلهرنى پۇختــا ئىگىــلهپ مېڭىــشقا تىرىشىــشى  ه پايــدىلىنىپ،شــارائىتتىن ئهڭ يــوقىرى دهرىجىــد

ــۈلگهن دهرســلهر «ئوخــشىمىغان دۆلهت ۋه مىللهتلهرنىــڭ ھهممىــسىده  مهن ھــازىرغىچه. كېــرهك ــته ئۆت مهكتهپ

 دېـگهن چۈشـهنچىدىكى ياشـالرنىڭ بـارلىغىنى ھـېس» چىققانـدا جانغـا ئـانچه ئهرز قاتمايـدىكهن جهمئىـيهتكه

دوكتۇرلـۇق ئۇنـۋانى  مهيلـى سـىز بـاكالۋېر، ماگىـستىرلىق يـاكى. ېنىڭچه بـۇ چۈشـهنچه تـوغرا ئهمهسم. قىلدىم

كېرهكلىـك بىلىملهرنىـڭ ھهممىـسىنىمۇ  .ئۈچۈن ئوقۇڭ، مهكتهپ ھهرگىز سىزگه كېرهكسىز دهرسلهرنى ئۆتمهيـدۇ

پ، شـۇ ئـارقىلىق سـىزنى قىـسىم ئاساسـلىق بىلىملهرنـى ئۆگىتىـ مهكتهپ پهقهت سىزگه بىر. ئۆگىتىپ بواللمايدۇ

ئۆزىڭىزگه تايىنىپ ئۆگىنهلهيـدىغان، شـۇ ئـارقىلىق سـىز خىـزمهت جهريانىـدا دۇچ  كهلگۈسىده يېڭى بىلىملهرنى

مۇشـۇ مهنىـدىن  .ئۆزىڭىزگه تايىنىـپ ھهل قىلىـدىغان ئىقتىـدارنى يېتىلدۈرىـدۇ-يېڭى مهسىلىلهرنى ئۆز كهلگهن

  .دهرسلهرگه سهل قارىماسلىقى كېرهك پته ئۆتۈلگهن ئاساسلىقئېلىپ ئېيتقاندا، ئوقۇغۇچىالر ھهرگىز مهكته

 

بولسۇن ،مهدهنىيهت جهھهتته بولسۇن ،ئىقتىساد ۋهياكى سىياسى  بىزنىڭ مهيلى تارىخ جهھهتته«مهن سىزنىڭ 

» يولىمىزنىــڭ پهقهت ۋه پهقهت كومپيــۇتېردا ئىكهنلىكىنــى چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىم جهھهتــته بولــسۇن چىقىــش

تهرهققىياتىنىڭ قانـداق  ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى. ىشىڭىزغا تولۇق قوشۇلۇپ كهتمهيمهنقار-كۆز دېگهن

ــڭ ــدىغان ئامىلالرنى ــۇھىم رول ئويناي ــۇتېر م ــشىدا كومپي ــردىن بولى ــېكىن، بى ــل ئهمهس-بىرســى، ل ــر ئامى . بى

قىلمىـسا، ئۇنىـڭ تېخنولـوگىيه ۋه ئىگىلىـك ئىـشلىرى تهكـشى تهرهققىـي  پهن،-ئۇيغۇرالرنىـڭ مائارىـپ، ئىلىـم

ئاساسـى  مهسـىلهن، بهلگىلىـك مهكـتهپ تهربىـيه. ئىـشلىرىنىڭ تهرهققىـي قىلىـشىمۇ مـۇمكىن ئهمهس كومپيـۇتېر

تهرهققىـي تـاپقۇزۇش ئۈچـۈن  شـۇڭا مىللهتنـى. بولمىغان بىر ئادهمنىڭ كومپيـۇتېر ئۆگىنهلىـشى مـۇمكىن ئهمهس

 .كېرهك ئۇنىڭ ھهممه ئىشلىرىنى تهكشى تهرهققىي قىلدۇرۇش

 

قىزىقىشىڭىزدىن توغرا پايدىالنسىڭىز، كهلگۈسـىده  ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ ھازىرقى كومپيۇتېرغا بولغان يۈكسهك

 دۇنيادا مۇۋهپپهقىيهتلىك بولغان كىشىلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ. مۇۋهپپهقىيهتلىك بوالاليسىز ئاشۇ ساھهده ناھايىتى

كۆپـۈنچه ئهھۋالـدا  .تىمـدىال مۇۋهپپهقىيهتلىـك بولغـان ئهمهسقې-1قىسمى ھهرگىز بىـر ئىـشنى سـىناپ باققـان 

سـاۋاقالرنى يهكـۈنلهپ، يېڭـى -تهجـرىبه كىشىلهر نهچچه قېتىمالپ مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، ئـۆز مهغلۇبىيىتىـدىن

سـىناپ، مۇشـۇنداق بىـر جهريـاننى نۇرغـۇن قېـتىمالپ تهكـرارالش  بىلىمگه ئېرىشىپ، قىلىۋاتقان ئىـشىنى قايتـا
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دهپ كومپيـوتېر خىـزمهت گۇرۇپپىـسى » قـۇت بىلىـك «سـىزنىڭ . مۇۋهپپهقىيهتلىـك بولغـان  ئـاخىرىئـارقىلىق

. قايتىدىن باشالڭ ئهگهر ئىمكانىيىتىڭىز يار بهرسه، بۇ ئىشنى. باققىنىڭىز بىر ياخشى باشلىنىش بولۇپتۇ قۇرۇپ

زمهت گۇرۇپپىـسى ئاساسـىدا مۇشـۇ خىـ شـۇ ئـارقىلىق سـىز. ھهمده ئۇنى ھهرگىز يېرىم يولدا توختىتىـپ قويمـاڭ

 :مېنىڭ بۇ جهھهتتىكى تهكلىپىم مۇنداق. مۇمكىن كهلگۈسىده بىرهر شىركهتنى ۋۇجۇتقا چىقىرالىشىڭىزمۇ

ــدارلىق، (1) ــا ئىقتى ــجهز ئهتراپىڭىزغ ــلهن مى ــسى بى ــده ئىدىيى ــدان -ھهم ــلهن ئوب ــىزنىڭكى بى ــاراكتېرى س خ

 ئـارا چىقىـشااليدىغان-خـاراكتېرى ئـۆز-بىلهن مىـجهزئىدىيىسى .  نى توپالش6-5ياشالردىن  ماسلىشااليدىغان

قالغـانالر بىـلهن   كىـشىلىك بىـر گۇرۇپپىنىـڭ ئىچىـده مىـجهزى10ئهگهر . ئـادهملهرنى يىغىـش ئىنتـايىن مـۇھىم

ھـېچ بىـر قىمـمهت يارىتالمـايال قالمـاي،  چىقىشالمايدىغان بىر ئادهم بولسا، ئۇ يالغۇز ئۆزى بـۇ گۇرۇپپـا ئۈچـۈن

ــدىكى قا ــۇ زورگۇرۇپپى ــش ئۈنۈمىگىم ــڭ ئى ــىتىدۇ لغانالرنى ــىر كۆرس ــهلبىي تهس ــده س ــش. دهرىجى ــڭ ئى -ئۇنى

 .گۇرۇپپىنىڭ مهغلۇپ بولىشىغا ئېلىپ بارىدۇ ھهرىكهتلىرى بهزىده ھهتتا پۈتۈن

كارخانا ئىگىلىكلىـرى ئۈسـتىده بىـر تهپـسېلى -تهشكىللهپ، ئۇيغۇر شىركهت ئۆز گۇرۇپپىڭىزدىكى ياشالرنى (2)

 شۇ ئارقىلىق ھـازىر ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـده ئهڭ چـوڭ كـۆلهمگه ئېرىـشكهن كهسـىپ،. بېرىش تهكشۈرۈش ئهلىپ

كىچىكلىكىگه قـاراپ ئـۇالرنى -چوڭ ھهمده ئۇالرنىڭ كۆلىمىنىڭ. شىركهت، كارخانا قاتارلىقالرنى تېپىپ چىقىش

 .دهرىجىگه ئايرىپ چىقىش

 ھهمـده تـېخىچه. ئهھـۋالىنى ئېـنىقالپ چىقىـشئورگانلىرىدا كومپيۇتېرنىڭ ئىشلىتىلىش  يوقىرىقى ئىگىلىك (3)

ئۆسـتۈرگىلى بولىـدىغان  كومپيۇتېر ئىشلىتىلمىگهن، ئهمما كومپيۇتېر ئىشلىتىلسه ئىـش ئۈنـۈمىنى زور دهرىجىـده

 .خىزمهت تۈرلىرىنى تېپىپ چىقىش شىركهت، كارخانا، ئورگانالرنى ۋه ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كونكرېت

» ئۇچـۇر دهپتىـرى«ئوخشىمىغان كهسىپ تـۈرلىرىگه بىـردىن  نى ئىشقا سېلىپ،گۇرۇپپىدىكى بارلىق ئهزاالر (4)

بۇ ئۇچۇر دهپتىرىده ئاشۇ بىـر كهسـىپ يـاكى خىـزمهت . تۈزۈپ چىقىش)« Information Booklet» ئىنگلىزچه(

ا شـۇنداق قىلـس قايسى خىلدىكى كومپيـۇتېر ۋه يۇمـشاق دېتـالالردىن پايدىالنـسا بولىـدىغانلىقى، ئهگهر ئورنىدا

 .بولىشى كېرهك ئىش ئۈنۈمىنى قانچىلىك ئۆستۈرگىلى بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇر

ئۇچــۇر «كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا ھېلىقــى  يــوقىرىقى شــىركهت، كارخانــا قاتارلىقالرنىــڭ باشــلىقلىرى بىــلهن (5)

 ئاساسـىدا بىـر ئهگهر سـىز بـۇ گۇرۇپپـا. خهۋهردار قىلىـش نى بېرىپ، ئۇالرنى بۇ يېڭى ئۇچۇرالردىن» دهپتىرى

 يوقىرىقى ئورۇنالرنى كومپيۇتېر ۋه يۇمشاق دېتال سېتىۋېلىش، يۇمـشاق دېتـالالرنى شىركهت قۇرغان بولسىڭىز،

تهربىـيىلهش قاتـارلىق  كومپيۇتېرغا قاچىالش، ئۇالرنىڭ خادىملىرىنى كومپيۇتېرنى قانـداق ئىـشلىتىش جهھهتـته

ــدۇ ــسىڭىز بولى ــلهن تهمىــن ئهت ــۈرلىرى بى ــۇالزىمهت ت ــده بهزى. م ــالالرنى ســىزنىڭ  ھهم ــشاق دېت ــده يۇم ئاالھى

ده كىچىـك كۆلهملىـك شـىركهتلهرگه  « MicroSoft Excel» مهسـىلهن،. شىركىتىڭىز ئىشلهپ بهرسىمۇ بولىـدۇ

ئۇنداق پروگراممىالرنـى ئىشلىتىـشمۇ ناھـايىتى . پروگراممىالرنى تۈزگىلى بولىدۇ زور پايدا يهتكۈزىدىغان نۇرغۇن

 MicroSoft Excel . ۇالرنى تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپ سهۋىيىسىگه ئىگه كىشىلهرمۇ ئىشلىتهلهيدۇبولۇپ، ئ ئاسان
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بىلمهيدىغانالر ئۈچۈن بـۇ ئىـشالرنى قىلىـش مـۇمكىن  لېكىن ئۇنى. نى پۇختا بىلىدىغانالرغا بۇ بىر ئاددىي ئىش

 .مۇ توپلىيااليسىزئارقىلىق سىز ئۆز شىركىتىڭىزگه خېرىدار باسقۇچالر-يوقىرىقى قهدهم. ئهمهس

 

ھهممىـسىنى  كالالمغا كهلگهن ئىشالرنىڭ. جاۋابنى بۇنچىۋاال ئۇزۇن يېزىشنى پىالنلىمىغان ئىدىم مهن ئهسلىده بۇ

ئوقـۇرمهنلهرگه مىكروسـوفت شـىركىتىنىڭ  ئاخىرىـدا مهن. يېزىـشقا تىرىـشىپ ئـۇنى بىـر ئـاز ئـۇزۇن قىلىـۋهتتىم

ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغـا سـۆزلىگهنده ئوتتۇرىغـا   تولـۇقئامېرىكىدىكى بىـر «Bill Gates» قۇرغۇچىسى

ئهگهر مېنىـڭ . نـى ئىنگلىزچىـدىن ئۇيغۇرچىغـا تهرجىـمه قىلىـپ سـۇندۇم » قائىدىـسى11ھاياتنىـڭ «قويغـان 

 .سورايمهن ياكى يېتهرسىزلىكلهر بولسا باشقا تورداشالرنىڭ تۈزىتىش بېرىشىنى تهرجىمهمده خاتالىق

 

 :مهنبهســــــى« ى باشــــــقا تــــــور بهتلىــــــرىگه چىقارمــــــاقچى بولــــــسىڭىز،ئهگهر بــــــۇ يــــــازمىن

http://www.meripet.com/Sohbet/« مهندىن سوراش ھاجهتسىز. چىقىرىۋېرىڭ دهپ ئهسكهرتىپ قويۇپ.  

 

  قائىدىسى11ھاياتنىڭ 

 

Bill Gates 

 

 .ئۇنىڭغا كۆنگىن. ئهمهسھايات ئادالهتلىك  .1

 بـۇ دۇنيـا سـهندىن. پهرۋا قىلمايـدۇ) يـاكى غۇرۇرىڭغـا(ئۆزهڭگه بولغان ھـۆرمىتىڭگه -ئۆز بۇ دۇنيا سېنىڭ .2

 .يارىتىشىڭنى ئۇمىد قىلىدۇ ئۆزهڭگه نىسبهتهن بىر ياخشى ھېسىياتقا ئىگه بولۇشتىن بۇرۇن بهزى نهتىجىلهرنى

سـهن بىـر شـىركهتكه ماشىنىـسىدا . دولالر پۇل تاپالمايـسهن  مىڭ40ىغا سهن تولۇق ئوتتۈرىنى پۈتتۈرۈپال يىل.3

 بۇ نهرسىلهرنىڭ ھهر ئىككىسىنى سـهن ئـۆزهڭ قولغـا كهلتۈرۈشـۈڭ. بواللمايسهن تېلېفونى بار مۇئاۋىن رهئىسمۇ

 .كېرهك

قولىـدا شىركهتنىڭ باشـلىقىنىڭ  دېسهڭ، سهن بىر» مۇئهللىمىم بهك قاتتىق تهلهپ قويىدىكهن«ئهگهر سهن .4

نـى ئـۆز بهشـىدىن » سـىناق مهزگىلـى«ئۆتكـۈزگهن  ئـۇ باشـلىق ھېلىقـى ئوقۇتقـۇچى بهشـىدىن. ئىـشلهپ بـاق

 .ئۆتكۈزمهيدۇ

 مومىلىرىـڭ بىـر ئاشـخانىدا ئىـشلهشنى-سېنىڭ بـوۋا. دېمه» غۇرۇرۇمغا تهسىر يېتىدۇ ئاشخانىدا ئىشلىسهم«.5

 .دهپ ئاتايتتى» پۇرسهت«

شۇڭا سهن ئۆزهڭنىڭ خاتـالىقلىرى ئۈچـۈن . ئهمهس ئاناڭدا-ويساڭ گۇناھ ئاتائهگهر سهن بىر ئىشنى بۇزۇپ ق.6

 .ئالغىن غۇدۇرلىماي، ئۇالردىن ساۋاق
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ئۇالر ھازىر سـېنىڭ چىقىمىڭنـى  .ئاناڭ سهندىن ھازىرقىدهك زېرىككهن ئهمهس-سهن تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن ئاتا.7

قان پـولىرىڭنى ئـاڭالپ سـهندىن ھازىرقىـدهك توغرۇلۇق ئات كۈتۈرۇپ، كېرلىرىڭنى يۇيۇپ، ھهمده سېنىڭ ئۆزهڭ

-ياشىغان دهۋرنى تهنقىت قىلىشتىن بۇرۇن ئۆزهڭنىڭ كېيىملىرىدىكى پىـشت ئاناڭ-شۇڭا سهن ئاتا. زېرىككهن

  .تازىلىغىن سىركىلهرنى

مۇمكىن، لېكىن ھايـات ئۇنـداقالردىن تېخـى  مهكتىۋىڭ غالىبىيهتچى ۋه مهغلۇبىيهتچىلهردىن قۇتۇلغان بولىشى.8

ئۆتهلمهيدىغان ئىـشالرنى ئهمهلـدىن قالـدۇرغان بولـۇپ، سـهن تـوغرا  بهزى مهكتهپلهر ئىمتىھانىدىن. قۇتۇلمىدى

 لـېكىن بۇنـداق ئىـش رىيـال تۇرمۇشـتا. سورىساڭ ئۇالر سـاڭا شـۇنچه قېـتىم دهپ بېرىـدۇ جاۋابنى قانچه قېتىم

 .ئازراقمۇ يوق

ئـۆزۈڭنى تـوغرا تونۇشـقا -سـاڭا ئـۆز. بولمايدۇ تهتىلىڭسېنىڭ يازلىق . ھاياتلىق مهۋسۇمغا بۆلۈنگهن ئهمهس.9

 .بۇ ئىشالرنى ئۆزهڭنىڭ ۋاقتىدا قىلمىساڭ بولمايدۇ. مهۋجۇت ئهمهس ياردهملىشىدىغان شىركهتلهرمۇ ئاساسهن

ئايرىلىــپ ئىــشقا  ھهقىقىــي تۇرمۇشــتا كىــشىلهر كافىخانىــدىن. تېلېۋىزوردىكىــسى ھهقىقىــي تۇرمــۇش ئهمهس.10

 .بارمىسا بولمايدۇ

كۈنلهرنىڭ بىرىده ئاشـۇنداقالرنىڭ بىرسـىنىڭ قولىـدا ئىـشلهپ  .دۆت كىشىلهرگىمۇ ياخشى مۇئامىله قىلغىن.11

 .قېلىشىڭ مۇمكىن


