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 هاياتىڭىزنى رەتلىۋېلىڭ

بىزنى بۇ هاياتلىق دۇنياسىدا بهلگىلهنگهن  ئالاله تائاال   

بۇ جهريانىدا زېمىندا . ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈشىمىز ئۈچۈن ياراتتى

ئالالهنىڭ پىالنىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيهت مهنپهئهتى 

 .ئۈچۈن تۆهپىلهرنى قوشۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم

 ئۆزىمىز ۋە ئهتراپىمىزدىكىلهرنىڭ هاياتىغا تاشالنغان نهزەر،

هاالكهت ۋە پارچىلىنىش، تهرتىپسىزلىكلهرنىڭ قوماندانلىق 

ئىش ئۇنداق . قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشىمىزغا كۇپايه قىلىدۇ

بولغان ئىكهن، ئىزىمىزدا كىچىككىنه جىم تۇرۇۋېلىپ، 

دە، هاياتىمىزنى بىر -ئارقىمىزغا بىر قهدەم چېكىنهيلى

 .ىشىپ باقايلىتهكشۈرەيلى ۋە ئۇنى يېڭىدىن تهرتىپلهشكه تىر

ئهگهر بۇ پىكىرگه قىزغىن قاراۋاتقان بولسىڭىز، بىز بۇ   

پىكىرنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن مۇهىم دەپ قارالغان 

ئاساسلىق پىالنالرنى بىرلىكته مۇزاكىرە قىلىپ باقساق قانداق 

 قارايسىز؟
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 :ئهڭ مۇهىم ئىشىڭىز قايسى؟

اساسلىق پىالن ۋە هاياتىڭىزنى قايتىدىن رەتلهش يولىدىكى ئ

سىز هاياتىڭىزدىكى : ئهڭ بۇرۇن باشاليدىغان ئىشلىرىڭىزدىن

ئهڭ ئههمىيهتلىك ئىشىڭىزنى مۇئهييهنلهشتۇرىشىڭىز، شۇنداقال 

سىز نېمىگه ئىشىنىسىز؟ قايسى ئىشنى بهدەل تۆلهش ۋە 

پىداكارلىق قىلىشقا ئهرزىيدۇ دەپ قارايسىز؟ دېگهندەك 

بىلهن مۇئامىله قىلىشىڭىزغا  سوئالالرنىڭ جاۋابىغا چىنلىق

 .باغلىقتۇر

يۇقىرىدىكى سوئالالر ئوتتۇرىغا تاشالنغاندا، كۆپ ساندىكى   

ئادەت دەپ جاۋاپ -دىن، پرىنسىپ، ئائىله، ئۆرۈپ: كىشىلهر

بېرىشكه ئالدىرىشىدۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ۋە 

قىرىدا ئىجتىمائىي ئاالقىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى، ئۆزلىرىنىڭ يۇ

 .بهرگهن جاۋاپلىرىغا هېچ ماس كهلمهيدۇ

هاياتىڭىزدا مۇهىم بولغان ئىشلىرىڭىزنى بىلىۋېلىشنى   

خالىسىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ كۆز قارىشىدا بهدەل تۆلهشكه 
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ئهرزىيدىغان ئىش زادى قايسى؟، كۈندىلىك هاياتىڭىزنى قانداق 

ئۆتكۈزىۋاتقانلىقىڭىزغا بىر قاراڭ، شۇنداقال كۈندىلىك 

وگىراممىڭىزدا بىر ئىشنى يهنه بىر ئىشتىن نېمىگه ئاساسهن پر

ئالدىن ئورۇندايسىز؟، ئىشلىرىڭىزنىڭ مۇهىمى بىلهن بهكراق 

ههقىقهتهن يۇقىرىقى . ئههمىيهتلىكىنى قانداق تالاليسىز؟

سوئالالرغا بهرگهن جاۋابىڭىز بولسا، سىزنىڭ هاياتقا بولغان 

ئههمىيهتلىك ئىشالرغا  ئهخالقى كۆز قارىشىڭىز ۋە مۇهىم بىلهن

ئهمما ئېچىنارلىق يېرى . بهرگهن قىممهتلىك باهايىڭىزدۇر

شۇكى؛ كۆپۈنچه ۋاقىتتا ئهمهلىيىتىمىز بىلهن ئېتىقادىمىزنى 

بۇ يهردە ئالدىنقى ئورۇندا قويۇش كېرەك دەپ (سېلىشتۇرساق 

ئېتىقادىمىز بىلهن  ، )ئېتىقاد قىلغان ئىشالر كۆزدە تۇتىلىدۇ

 .ئارىسىدىكى بوشلۇقنى كۆرۈۋاالاليمىز رېئاللىقىمىز

 :ئهمهلىيهت باسقۇچى

قهغهز ئېلىڭ، تۆۋەندىكى -سىز ئالدى بىلهن قولىڭىزغا قهلهم

ئىشالرنى كۆز قارىشىڭىزدىكى ئههمىيهتلىك دەرىجىسى بويۇنچه 

ئىبادەت، خىزمهت، ئهخالق ۋە توغرىغا : رەتلهپ چىقىڭ
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، ساغالملىق )چاقا-ئانا، ئايال، باال-ئاتا(يېتهكلىنىش، ئائىله

قاتارلىق يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ئىشالرنىڭ قايسىسىنى ئهڭ 

ئۇالرنىڭ . مۇهىم دەپ قارايسىز؟ شۇ بويىچه رەتلهپ چىقىڭ

كىمىكى : مهسىلهن. ئارىسىدىكى پهرقنى مۇالهىزە قىلىڭ

ئهخالق ۋە ساغالم ئېتىقادنى خىزمىتىدىن مۇهىم ئورۇندا قويىدۇ، 

ئهخالق ۋە ساغالم ئېتىقادتىن مۇهىم دەپ كىمىكى خىزمىتىنى 

ئىككى شهخسنىڭ  مانا بۇ ئىككى خىل كۆز قاراش، بۇ . قارايدۇ

بىرىنچى . هاياتى يۆلىنىشىدە تامامهن ئۆزگۈرۈش پهيدا قىلىدۇ

ئهخالق ۋە ساغالم ئېتىقاتى ئۈچۈن خىزمىتىنى قۇربان : شهخس

ە قىلىدۇ، ئهمما ئىككىنچى شهخس خىزمىتى ئۈچۈن ئهخالق ۋ

يۇقىرىدىكى ئىشالرنى رەتلهپ . ساغالم ئېتىقاتىنى قۇربان قىلىدۇ

بولغىنىڭىزدىن كىيىن، ئههمىيهتلىك ياكى ئهڭ ئالدىنقى 

قاتارغا قويۇش كېرەك دەپ قارىغان ئىشلىرىڭىزغا مۇناسىپ بىر 

يول بىلهن ۋاقتىڭىزنى چىقىرالىشىڭىزغا ئىشىنىسىز ۋە 

ر پىالن تۈزۈپ كۈندىلىك تۇرمۇشىڭىز ئۈچۈن يېڭىدىن بى

 .چىىقمىسىڭىز بولمايدىغانلىقىنى هېس قىلىسىز
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 :نىشانلىرىڭىزنى بېكىتىڭ

قايسى ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى خااليدىغانلقىنىڭىزنى 

 ٢٠زادى نېمىلهرگه ئېرىشىشنى خااليسىز؟، . مۇئهييهنلهشتۇرۇڭ

يىل كېيىنكى ئۆز هاياتىڭىزنى تهسۋىرلهپ هېكايه  ٣٠يىل ياكى 

ىڭىز، هېكايه جهريانىدا نېمىلهرنى يېزىشىڭىز يېزىپ باقس

ۋاپات بولغان كۈنىڭىزدە، ئائىلىڭىز ۋە دوست . مۇمكىن

بۇرادەرلىرىڭىز سىز توغرۇلۇق نىمىلهرنى دېيىشىنى تهسۋىرلهپ 

ئۇالرنىڭ سىز توغرىسىدا نېمىلهرنى . قهلهم تهۋرىتىپ بېقىڭ

بۇ ئارقىلىق شهخسىيىتىڭىزدە . دېيىشىنى ياخشى كۆرىسىز؟

دە، كېلهچهكته -ئىسالهات ئىلىپ بېرىش ئىستىكى قوزغىلىدۇ

يهتمهكچى بولغان غايىڭىزگه پىالن تۈزۈشكه ههرىكهت قىلىسىز 

 .ياكى هېچ بولمىغاندا نىيهت قىلىسىز

نىشانالرنى ئوتتۇرىغا قويۇش، ئىككى تۈرلۈك باسقۇچ بىلهن    

 :بارلىققا كېلىدۇ
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يهنى قولغا كهلتۈرمهكچى . ئهقلىمىزدە ياسىلىدۇ: بىرىنچى

بولغان نىشاننى تهپسىلى هالدا ئوچۇق قىلىپ ئويالپ چىقىش 

هارپىسىدا، مهزكۇر نىشانغا يېتىش ئۈچۈن بىر ياكى بهش ۋەياكى 

 .ئون يىل كېتىشىنى تهخمىنلهشتۇرۇش

يهنى رېئاللىققا . ئهمهلىيهت ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ: ئىككىنجى

خۇددى قۇرۇلۇش . ىلىق بارلىققا كېلىدۇيۈزلىنىش ئارق

ئىنژېنېرى سالماقچى بولغان ئۆيگه بىر تال مىخ قېقىشتىن 

بۇرۇن، ئۆينىڭ پىالن ۋە خهرىتىسىنى تۇلۇق سىزىپ چىققاندەك، 

سىزمۇ راستىنال ۋۇجۇتقا چىقارماقچى بولغان ئىشىڭىزنى پىالن 

 .بىلهن ئىلىپ بېرىشىڭىزنى تهقهززا قىلىدۇ

رنى يېزىش جهريانىدا ئهقلى هۇشى ساغالم، مهن بۇ سۆزله 

هېسسىياتچان ۋە ئهمهلىيهتچان تۇرۇپ، مهقسهت ۋە غايىلىرى 

ئوچۇق بولمىغانلىق سهۋەبىدىن، يولدىن ئاداشقان ياكى 

ئىجتىمائىي جهمئىيهتته ئىگىلىك تىكلهشتىن ئاجىز كهلگهن 

كۆپلىگهن كىشىلهرنى كۆز ئالدىمدىن ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپ 

 .يېزىۋاتىمهن
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 :فورمۇالسى ٢٠%ۋە  ٨٠%   

هاياتىڭىزنى ئۆزگهرتهلهيدىغان تهئهججۈپلىنهرلىك كۆز  

ۋە  ٨٠%قاراشالردىن بۇ ههقته ئىزدەنگۈچىلهر بىرلىككه كهلگهن 

قىممهتلىك  ٨٠%ههقىقهتهن بىزنىڭ : فورمۇالسى، ئۇالر ٢٠%

پىالنلىرىمىزنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىدا، كۈندىلىك 

اسى نىشان دائىرىسى ئىچىدە نىڭ ئاس ٢٠%ئىشلىرىمىزنىڭ 

 .بولغانلىقى ئاساسلىق رول ئوينىدى، دەيدۇ

ئاال بهلگىلىنىشى -قىلماقچى بولغان ئىشالرنىڭ ئالدىن  

سىز . نىشاننىڭ رېئاللىققا ئايلىنىشىدىكى ئاساسلىق ئامىل

بۇگۇندىن باشالپ، ههرقانداق ئىشنى باشالشتىن بۇرۇن، 

ان ئىشىم ئاساسلىق مېنىڭ بۇ قىلماقچى بولغ: ئۆزىڭىزدىن

نىڭ ئىچىگه كىرەمدۇ،  ٢٠%نىشانىمنىڭ كۈندىلىك 

كىرمهمدۇ؟ دەپ سورىغىنىڭىزدا، ۋاقىت ۋە ئهقلىڭىزنى سهرىپ 

قىلىۋاتقان ئونالرچه ئىشالرنى، ئۆزىڭىز تۇيماستىن 

 .قالدۇرۋەتكهنلىكىڭىزنى بايقايسىز
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 :نىشانغا يۈزلهنگهن چهكلىك پىالن فورمۇالسى

ا يىتىش جهريانىدا مۇتهخهسسىس ئالىمالر مهقسهت ۋە نىشانغ

شۇنداق مۇالهىزە قىلدىكى، بهزى ئىشالرنىڭ ئههمىيهتلىك 

دەرىجىسى يۇقىرى بولۇپ، ئۇ ئىشالردا نهتىجه قازىنىش ئىنتايىن 

بهلكى ئۇ پىالن، مهزكۇر ئىشالرنىڭ هۆددىسىدىن . مۇهىمدۇر

كىمنىڭ چىقااليدىغان كىمنىڭ چىقالمايدىغانلىقىنى 

سىزنى ) چهكلىك پىالنالر(مانا بۇ ئىشالر . دىغان پاسىلدۇرئايرىي

مهقسىتىڭىزگه يىتىش ئۈچۈن بىر پهللىدىن يهنه بىر يۇقىرى 

 .پهللىگه يۆتكهيدۇ

سىز ئهگهر داڭلىق بىر : بۇ ههقته سىزگه بىر مىسال بېرەي

ئۇنىۋېرسىتېتىدا تهتقىقاتچى بولۇشقا تهلپۈنسىڭىز، سىزنىڭ 

ۋەزىپه  كۇر ئۇنىۋېرسىتېتىدىن بىرىنچى پىالنىڭىز مهز

ئېلىشىڭىز ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۆلچىمىگه اليىق ئىلمى ئۇنۋانغا 

قولىڭىزدا ئىلمى ئۇنۋان بولماي . ئېرىشكهن بولىشىڭىز الزىم

تۇرۇپ، سىزنىڭ ئۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا تهتقىقاتچى بولۇشىڭىز 

مانا ئهمدى ئۇ ئۇنۋاننى قولغا . ههرگىزمۇ مۇمكىن ئهمهس
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. بىر پىالن ئاساسلىق پىالنالر قاتارىغا كىردى-ن ههركهلتۈرىدىغا

نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ههر كۈن، ههر سائهت : بۇ دېگهنلىك

ئهقىلنى مهركهزلهشتۈرۈش ۋە تىرىشىش هارپىسىدا كۆزلىگهن 

 .نهتىجىگه ئېرىشىش مۇمكىن دېگهنلىكتۇر

 :كېچىكتۈرۈشنىڭ ياخشى تهرىپى

ائالىيهتلىرىڭىزدىن هاياتىڭىزنى رەتلهش ئۈچۈن كۈندىلىك پ 

بۇ . بىرقانچىنى كېچىكتۈرۈپ ئورۇنالشقا مهجبۇر بولىسىز

ئهمهللهرنى ئۆز ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈشكه ئېهتىياجلىق ياكى 

ئهمهسلىكىنى قانداق بىلهلهيسىز؟ ئۇنداقتا سىز ئالدى بىلهن 

ئهگهر بۇ ئىش ئورۇنالنسا . ئۆزىڭىزگه سۇئال قويۇشىڭىز كېرەك

  . ئورۇنالنمىسىچۇ؟ سىرى قانچىلىك؟ ئهگهر ئۇزۇن مۇددەتلىك ته

ههقىقهتهن ۋاقىتالرنى ئىبادەت، ئائىله ۋە نهپسىنى  

ياخشىلىققا ئادەتلهندۇرۇشتهك كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى 

ئههمىيهتلىك ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزگهنلىك هاياتىمىزدا ئۇزۇن 

كىچىلهپ دوستالر -كىچه. مۇددەتلىك ئاالهىدە تهسىر قالدۇرىدۇ
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پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇش، كوچىالردا ئايلىنىپ يۈرۈش،  بىلهن

تېلىۋىزور كۆرۈش يهنى ئاساسلىق نىشانالردىن سىرت بولغان 

پروگىراممىالرغا قاتنىشىش، بۇالرنىڭ ههممىسىنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن . قالدۇرىدىغان تهسىرى يوق دىيهرلىك بولىدۇ

ا بۇنداق پائالىيهتلهرنى ئىمكان قهدەر كېچىكتۈرۈپ ئورۇنالشق

يهنى هاياتتا ئههمىيهتلىك ئىشالرنى . (تىرىشىشىڭىز الزىم

ئالدىن ئورۇنداشقا تىرىشىپ، ئههمىيهتسىز ئىشالردىن 

يىراقلىشىش نهتىجىسىدە، كۈندىلىك تۇرۇشىمىزنى تهرتىپلىك 

ئورۇنالشتۇرۇپ، ئالاله ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلى رازى بولىدىغان 

مىز ئىنتايىن سۈپهتلىك مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا تىرىشىشى

 ).-مۇههررىر-مۇهىمدۇر

  


