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 ئهقلىيه سۆزلهر

 

 ھهر بىر تاالنت ئېگىسىدە ئازراقتىن تهلۋىلىك بار.

 ئارستوتىل

 

ئۈمۈدلىرىمىز ئهمهلگه ئاشىدۇ، لېكىن بۇنىڭ ئالدىنقى شهرتى شۇكى، بىزدە ئاشۇ ئۈمۈد  -بىزنىڭ ھهممه ئارزۇ 
 ئارزۇلىرىمىزنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان غهيرەت بولىشى كېرەك. -

 ۋالت دىسنىي

 

ئېرقىۋازلىق ئادەم ئۈچۈن ئهڭ چوڭ تهھدىت، چۈنكى ئېرقىۋازلىق ئهڭ ئاز سهۋەب بىلهن ئهڭ چوڭ نهپرەت 
 شهكىللهندۈرەلهيدۇ.

 ئابراھام جوشۇئا خېشىل

 

 ن قېچىپ قۇتۇاللمايسىز.سىز بۈگۈن ھهر قانچه قاچسىڭىزمۇ ئهتىنىڭ مهسۇئلىيىتىدى

 ئابراھام لىنكولن

 

 سىزنىڭ داڭلىق بولۇشىڭىز مۇھىم ئهمهس، داڭق چىقارغىدەك سۈپىتىڭىزنىڭ بولىشى مۇھىم.

 ئابراھام لىنكولن

 

 تهجرىبه. -بىلىمنىڭ بىردىنبىر مهنبهسى 

 ئالبېرت ئېينىشتىيىن

 

 كوللىكتىپنىڭ تهقدىرىنى بهلگىلهيدۇ.ئهتكىنى  -ئېسىڭدە بولسۇن، ھهر بىر شهخسنىڭ قىلغان 
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 زۇلقهرنهين

 

 كۈلگىن، چۈنكى كۈلكه ھهر قانداق قهلبنىڭ ئىشىكىنى ئاچااليدىغان ئاچقۇچتۇر.

 ئانتونىي دىائنگىلو

 

 پۈتۈن كۈچى ۋە زىھنىنى بېغىشالشتۇر. -ھهر بىر ئىشتا مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشنىڭ بىردىنبىر يولى 

 ئا.پ.ج ئابدۇل كاالم

 

 رۇڭال بولىدىكهن، ھهر قانداق نهرسه قورقۇنچلۇق كۆرۈنمهيدۇ.دوستلۇ

 بىل ۋاتتېرسون

 

 ئاچچىقىڭ كهلگهندە سۆزله، شۇنىڭدىال ئۆزۈڭ ئهڭ پۇشايمان قىلىدىغان سۆزلهرنى قىالاليسهن.

 الۋرىنس ج. پىتىر

 

 ئۆزۈڭ گۈزەل دەپ قارىغان ئىشالر ۋە نهرسىلهر بىلهن مهشغۇل بول.

 رۇمى

 

 جاسارەتلىك بولۇش. -ڭ ياخشى قوغدىنىش ئۇسولى ئايالالرنىڭ ئه

 ئېلىزابىز كادىي ستانتون

 

 ناچار ھهمراھتىن يالغۇزلۇق ياخشى.

 جورج ۋاشىنگتون
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مۇۋەپپهقىيهت ناچار ئوقۇتقۇچى، چۈنكى مۇۋەپپهقىيهت ئهقىللىق ئادەملهرگه ئۇالرنىڭمۇ مهغلۇب بولىدىغىنىنى 
 ئۆگهتمهيدۇ.

 بىل گېيتىس

 

 نهرسىكى، ئۈمۈدۋار ئادەمگه زۇلمهتلىك كېچىدىكى يىپچىلىك نۇرنىمۇ كۆرسىتىدۇ.ئۈمۈد شۇنداق 

 دەسموند تۇتۇ

 

 ئوقۇشقا ئهرزىگۈدەك بىر نىمه ياز ياكى يېزىشقا ئهرزىگۈدەك بىر ئىش قىل.

 بهنجامىن فىرانكلىن

 

ى ئۆزۈم مهن مېنىڭ كىملىكىمنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن بهلگىلىنىشىنى خالىمايمهن، مهن كىملىكىمن
 بهلگىلهيمهن.

 ئهمما ۋاتسون

 

 سايالم بېلىتى ئوقتىن ئۈنۈملۈكرەك.

 ئابراھام لىنكولن

 

 ئىسىڭىزدە بولسۇنكى، مۇۋەپپهقىيهت ئۈچۈن بهل باغالش ئهڭ مۇھىم.

 ئابراھام لىنكولن

 

 چۆپنىڭمۇ غۇنچىسى بار. -دېققهت قىلسىڭىز بايقايسىزكى، ئهڭ ئادەتتىكى ئوت

 ئا. ئا. مىلنى

 

 منىڭ خاتىرىسى "مۇۋەپپهقىيهتلىك يالغانچى" دەپ ئاتالغىدەك ياخشى ئهمهس.ھېچكى
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 ئابراھام لىنكولن

 

كۈلكه بىلهن يىغىنىڭ ئارىسىنى، كومىدىيه بىلهن تىراگىدىيهنىڭ ئارىسىنى، يۇمۇر بىلهن ئازارنىڭ ئارىسىنى 
 پهقهت ئىنچىكه بىر سىزىق ئايرىپ تۇرىدۇ.

 ئهرما بومبهك

 

 قورقۇنچ. -بىردىنبىر نهرسه  قورقۇشقا تىگىشلىك

 فرانكلىن. د. روسېۋەلت

 

 ھاياتنىڭ ئون پىرسهنتى قىسمهت، قالغان توقسهن پىرسهنتى سېنىڭ قىسمهتكه بهرگهن ئىنكاسىڭدۇر.

 چارلىس سۋىندول

 

مۇۋەپپهقىيهتنىڭ مۇقهددىمىسىنى ھازىر باشال، ئۆزەڭنىڭ قولىدىكى نهرسىلهر بىلهن باشال، ئۆزەڭ 
 ئىشالردىن باشال. قىالاليدىغان

 ئارتۇر ئهش

 

قاراڭغۇلۇق مهڭگۈ كۈننىڭ چىقىشىنى توساپ قااللمىغاندەك، ھهر قانداق بىر قىيىنچىلىق كۆڭۈلدىكى ئۈمۈدنى 
 توساپ قااللمايدۇ.

 بېرنارد ۋىليامس

 

 يالغۇزلۇق ماڭا ئۆزۈمنى تۇنۇتقۇزدى.

 شانتال كرېۋىائزى

 

 ماڭمايمهن. مهن ئاستا ماڭىمهن، لېكىن ھهرگىز كهينىمگه

 ئابراھام لىنكولن
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 ئىشق بىلهن ئهقىل تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ.

 فرانسىس باكون

 

 مهن ئالته سائهتته بىر دەرەخنى ئۆرىمهكچى بولسام، ئالدىنقى تۆت سائهتته پالتامنى بىلهيمهن.

 ئابراھام لىنكولن

 

 باشالش. -باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىشىىڭ سىرى 

 نمارك تۋاي

 

 چىن مۇھهببهتنىڭ يولى تۈز بولۇپ باقمىغان.

 ۋىليام شېكىسپىر

 

 قالتىس بىر ئىشنى دەپ بېرەي : "دۇنيانى ياخشىالشنى ھازىرنىڭ ئۆزىدىن باشلىسىڭىز بولىدۇ."

 ئاننې فرانك

 

 مېنىڭ ئاالھىدە تاالنتىم يوق، مهن پهقهت قىزغىنلىق بىلهن قىزىقىمهن.

 ئالبېرت ئېينىشتىيىن

 

 بهزىلهر يامغۇردا ماڭىدۇ، قالغانلىرى پهقهت يامغۇردا ھۆل بولىدۇ. 

 روجىر مىللېر

 

 ئاق كۆڭۈللۈك گاسالرمۇ ئاڭلىيااليدىغان، ئهماالرمۇ كۆرەلهيدىغان تىلدۇر.

 مارك تۋاين
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 دۇنيانى قانداق ئۆزگهرتمهكچى بولساڭ ئۆزۈڭنى شۇنداق ئۆزگهرت. 

 ماخاتما گاندى

 

 ھېچقانداق يېڭىلىقنى سىناپ باقمىغان ئادەم.  -ھېچقانداق خاتالىق ئۆتكۈزۈپ باقمىغان ئادەم 

 ئالبېرت ئېينىشتىيىن

 

 پۇرسهت نۇرغۇن ۋاقىتتا ئېغىر ئهمگهكتهك كۆرۈنىدۇ، شۇڭا نۇرغۇن ئادەم پۇرسهتنى بايقىمايدۇ. 

 ئان الندېرس

 

 بىرىمىزنىڭ تهڭ ھوقوقىمىز بولىشى كېرەك.تهبىەئت ھهممىمىزنىڭ ئانىسى، شۇڭا تهبىەئتته ھهر 

 چىف جوسېف

 

سىز سىناپ باققانمۇ؟ مهغلۇب بولۇپ باققانمۇ؟ ئۇنداقتا يهنه سىناڭ، يهنه مهغلۇب بولۇڭ، تېخىمۇ ياخشى 
 مهغلۇب بولۇڭ.

 سامۇئهل بهككىت

 

 دېگهن سۆز ئۆز مهنىسىنى يۇقىتىدۇ.» خوشاللىق«ھهسرەت بولمىسا  -قايغۇ 

 كارل يۇڭ

 

 نادانالر ئۆزىنى دانا دەپ قارايدۇ، داناالر بولسا ئۆزىنىڭ نادان ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ.

 ۋىليام شېكىسپىر
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سىزنىڭ قانداق ئادەملىكىڭىزنى سىز باشقىالرغا كۆرسىتىشكه تىرىشقان سۈپىتىڭىزدىن ئهمهس بهلكى ئادەتكه 
 ئايالنغان سۈپىتىڭىزدىن كۆرىدۇ.

 ئارستوتىل

 

 بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىنى بىلىشنىڭ بىردىنبىر ئۇسولى ئۇ ئادەمگه ئىشىنىش.بىرىگه ئىشهنسىڭىز 

 ئېرنىست خهمىڭۋېي

 

 قابىلىيىتىمىزنىڭ چهكلىك ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغىنىمىزدىال ئۇ چهكلهردىن ئېشىپ كېتهلهيمىز.

 ئالبېرت ئېينىشتىيىن

 

 ئۆزىڭىز قىاللمايمهن دەپ قارىغان ئىشالرنى قىلىڭ.

 ئېلىنور روزېۋېلىت

 

 كۆپتىن ئاڭال، ئازغا سۆزله.

 ۋىليام شېكىسپىر

 

 ئاخىرالشقانلىقى ئۈچۈن دەپ يىغلىماي بېشىڭدىن كهچۈرۈشكه نېسىپ بولغانلىقىڭ ئۈچۈن كۈل.

 تېوئدور سۇس گايزىل

 

 ئهگهر قىزىلگۈلنىڭ پۇرىقىنى ياقتۇرسىڭىز، ئۇنىڭ تىكىنىنى ئېغىر ئالماسلىقىڭىز كېرەك.

 يسئىساك خې

 

 كهچۈرۈش، يهنى ھهممه ئادەمنى كهچۈرۈش. -ئۆزىڭىزگه بېرەلهيدىغان ئهڭ چوڭ سوۋغات 

 مايا ئانگېلوۋ
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ئهتراپىمىزدىكى مۇھىت ئهمهس، بهلكى ئۆزىمىزنىڭ ھاياتقا تۇتقان پوزىتسىيىمىز خوشال بولىشىمىزنىڭ 
 سهۋەبىدۇر.

 دېيل كارنىج

 

قولالشنى، ھۆكۈمىتىڭىزنى قولالشقا ئهرزىگۈدەك ئىش قىلغاندا ۋەتهنپهرۋەرلىك دۆلىتىڭىزنى توختىماي 
 قولالشنى كۆرسىتىدۇ.

 مارك تۋاين

 

 مۇھهببهت شۇنداق نهرسىكى، سىز سۆيگهن ئادەمنىڭ بهختى ئۆزىڭىزنىڭ بهختىدىن مۇھىم بولىدۇ.

 خ. جېكسون براۋن

 

ئاشۇ ھهيكهلنى تاشنىڭ ئىچىدىن ھهر بىر تاشنىڭ ئىچىدە بىردىن ھهيكهل بار، ھهيكهلتاراشنىڭ ۋەزىپىسى 
 تېپىپ چىقىش.

 مىكىلائنجىلو

 

 ۋېلىسپىتتىن يىقىلىپ كېتىشتىن ئهنسىرىسىڭىز ۋېلىسپىت مىنىشنى مهڭگۈ ئۆگىنهلمهيسىز.

 لهنس ئارمسىتروڭ

 

 بىر ئىشنى قىالاليدىغىنىغا ئىشىنىش ئىشنىڭ يېرىمىنى قىلىپ بولغانغا تهڭ.

 تېوئدور روزېۋېلىت

 

 تهرتىپ نىشان بىلهن رىائللىقنى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈكتۇر. 

 جىم رون
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 تارىخ قايتىلىنىدۇ، بۇرۇنقى تراگېدىيىلهر كومېدىيه بولۇپ قايتىلىنىدۇ.

 كارل ماركس

 

كىشىلهر دائىم "ۋاقىت ھهممىنى ئۆزگهرتىدۇ." دەيدۇ، لېكىن ئهمهلىيهتته ئۇالرنى يهنىال سىز ئۆزىڭىز 
 ئۆزگهرتىسىز. 

 ندى ۋورخولئه

 

 توزانلىرىنى روھىمىزدىن يۇيۇۋېتىشتۇر.  -سهنەئتنىڭ مهقسىدى تۇرمۇشنىڭ چاڭ 

 پابلو پىكاسسو

 

 ھايات ئۆچۈرگۈچسىز رەسىم سىزىدىغان سهنەئتتۇر.

 جون ۋ. گاردىنېر

 

 خاراكتېر ھۆرمهتكه باشاليدۇ.  -قۇدرەتكه باشاليدۇ. ياخشى مىجهز  -بىلىم كۈچ 

 برۇس لى

 

 سۈكۈتنى تاللىغاندا ئاجىزغىنا بىر ئاۋازمۇ شۇنچه قۇدرەتلىك بولىدۇ.پۈتۈن دۇنيا 

 ماالال يۈسۈفزاي

 

 بهختلىك كىشىلهر ئهڭ ئاددىي يهرلهردىنمۇ گۈزەللىكنى تاپااليدىغان كىشىلهردۇر. 

 كامىلال پىساررو

 

 ھاياتلىقنى سۆيسىڭىز، ۋاقىتنى ئىسراپ قىلماڭ، چۈنكى ھايات ۋاقىتتىن تۈزۈلگهن.

 ىبرۇس ل
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 ھازىرنىڭ ئۆزىدە باشالنغان ئادەتتىكى بىر پىالن كىيىنكى ھهپته باشلىنىدىغان مۇكهممهل پىالندىن ياخشى.

 جورج س. پاتتون

 

 مائارىپ ئهركىنلىكنىڭ ئىشىكىنى ئاچىدىغان ئالتۇن ئاچقۇچتۇر.

 جورج ۋاشىنگتون كارۋېر

 

 ور دەرىجىدە ئۆزگهرتىدۇ.باشقىالرنى كهچۈرۈش تارىخنى ئۆزگهرتمهيدۇ، لېكىن كهلگۈسىنى ز

 بېرنارد مهلتزېر

 

 ئوبدان ئويلىشىپ ئۆزىڭىزدىن سوراڭ: "مهن تۇرمۇشۇمدىن رازىمۇ؟"

 بوب مارلېي

 

تاالنت بىلهن مۇسابىقىنى يهڭگىلى بولىدۇ. لېكىن پهقهت ھهمكارلىق ۋە ئهقىلغا تايانغاندىال چىمپيونلۇقنى 
 قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ.

 مايكىل جوردان

 

 راستچىللىق بىلهن ئۇتتۇرۇشنى ساختىلىق بىلهن ئۇتۇشتىن ئهۋزەل كۆرىمهن.مهن 

 سوفوكل

 

 ئانىسىدىن ئۆگىنىدۇ. -بالىالر تهبهسسۇمنى ئاتا 

 شىنئىچى سۇزۇكى

 

 ھهر بىر مۇقهددىمه باشقا بىر مۇقهددىمىنىڭ خاتىمىسىنىڭ داۋامىدۇر.
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 سېنىكا

 

 بهلكى كىيىنكى ئهۋالدالر ئۈچۈندۇر.رەھبهرلىك كىيىنكى قېتىملىق سايالم ئۈچۈن ئهمهس 

 سىمون سىنهك

 

 رەزىللىكنىڭ يېڭىشىغا كېرەك بولغان بىردىنبىر نهرسه ياخشى ئادەملهرنىڭ ئۇنى توسىماسلىقىدۇر.

 ئهدمۇند بېرك

 

ئهخالقلىق ياخشى ئادەملهر مهخلۇقالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر؛ قانۇن ۋە ئادالهتسىز ئادەملهر مهخلۇقالرنىڭ ئهڭ 
 دۇر.ناچىرى

 ئارستوتىل

 

 خىزمهتكه بولغان قىزىقىش ئهمگهكتىكى مۇكهممهللىككه باشاليدۇ.

 ئارستوتىل

 

 ئانىمىزنىڭ مۇھهببىتىنى ئۆزىمىزنىڭمۇ بالىمىز بولغاندا چۈشىنىدىكهنمىز. -ئاتا 

 خهنرىي ۋورد بېچىر

 

بىرىمىزنى تۇتاشتۇرىدىغان  -بىرىمىزنى ئايرىيدىغان تامالرنى شۇنچه كۆپ قىرلىدۇق، لېكىن بىر  -بىز بىر 
 كۆۋرۈكلهرنى يېتهرلىك ياسىمىدۇق.

 ئىساك نيوتون 

 

 ھهقىقهتنى چۈشىنىش ئاسان، بايقىماق تهس.

 گالىلېي
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سىياسىي سهھنىدە تاسادىپىيلىق يوق. بىرەر ئىش يۈز بهرگهندە "بۇ ئىش پىالنالنغان" دېسىڭىز 
 خاتاالشمايسىز.

 فرانكلىن روزېۋېلىت

 

 قۇدرەتكه بولغان مۇھهببهتنى يهڭگهندە دۇنيا تېنچلىقنى چۈشىنىدۇ. -قۇدرىتى كۈچ  - مۇھهببهتنىڭ كۈچ

 جىمى خهندرىكس

 

قىيىنچىلىقالر قهھرىمانالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقمايدۇ، بهلكى قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىغاندا ھهممىمىزنىڭ 
 قهھرىمان تهرىپىمىز نامايان بولىدۇ.

 بوب رايلى

 

 يۈرەكنى ئالدىماق تهس.كۆزنى ئالدىماق ئاسان، 

 ئهل پاچىنو

 

 كۈنلىرىڭنى شۇ كۈندە يىغقان ھوسۇلغا قاراپ باھالىماي، شۇ كۈندە چاچقان ئۇرۇقۇڭغا قاراپ باھاال.

 روبېرت لۇئىس ستىۋېنسېن

 

تىنچلىق توقۇنۇشنىڭ يوقلىقىدىن دېرەك بهرمهيدۇ، بهلكى شۇ توقۇنۇشالرنى تىنچ ئۇسۇلالر بىلهن بىر تهرەپ 
 ىغان ئىقتىدارنى كۆرسىتىدۇ.قىالاليد

 رونالد رىگىن

 

 ئۇنىڭ نېمه دېمهكچى بولغىنىنى ئاڭالشتۇر. -بىر كىشىگه بولغان ئهڭ سهمىمىي ھۆرمهتلهرنىڭ بىرى 

 برايانت خ. مهكگىل
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باشقىالر سىزنىڭ سۆزىڭىزنى ئاڭلىشى ياكى ئاڭلىماسلىقى مۇمكىن، لېكىن پوزىتسىيىڭىزنى چوقۇم ھېس 
 قىلىدۇ.

 ماكسۋېلجون س. 

 

 سىياسهت بىلهن ئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى يوق.

 نىككولو ماچىائۋەللى

 

 ئهركىنلىك بىلهن بىلله كېلىدىغان مهسۇئلىيهتنى چۈشىنىدىغان ئادەملهردۇر. -قهھرىمانالر 

 بوب دىيالن

 

نيانىڭ بۇ دۇنيادا ئىككى خىل نهرسه چهكسىز، بىرى بۇ دۇنيا، يهنه بىرى ئىنسانالرنىڭ دۆتلۈكى، لېكىن دۇ
 چهكسىزلىكىنى جهزملهشتۈرەلمهيمهن.

 ئالبېرت ئېينىشتىيىن

 

 ئۆزگىرىشلهرگه ماسلىشىش ئىقتىدارىدۇر. -ئهقىل 

 ستىۋىن خاۋكىڭ

 

بىر ئاددىي لېكىن مۇھىم پرىنسىپ بار، ئۇ بولسىمۇ، خۇدا پهقهت ھهقىقىي تىرىشقانالرنىڭ تىلىكىنى ئىجابهت 
 قىلىدۇ.

 ئا.پ.ج ئابدۇل كاالم

 

ۈن كۈچىڭىز بىلهن تىرىشتىڭىزمۇ، تىرىشقان بولسىڭىز مۇۋەپپهقىيهت قازىنىسىز، ئهمهلىيهتته سىز پۈت
 تىرىشقان ئادەم بىلهن تهڭلىشهلهيدىغان رىقابهتچىلهر بهك ئاز.

 ئهلبېرت خۇببارد
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 ھهر بىر ئايال بىر گۈلدەك بولسا بولىدۇ، گۈلدەستىسىدەك ئهمهس.

 ئاننا خهلد

 

 ئۆزىگه بولغان ئىشهنچ.  -لىق گىرىمى ئايالالرنىڭ ئهڭ يارىشىم

 بلېيك لىۋېلى

 

 بىز تاغقا ياماشقاندا تاغنى بويسۇندۇرمايمىز، بهلكى ئۆزىمىزنى بويسۇندۇرىمىز.

 ئهدمۇند خىلالرىي

 

 جاسارەت. -ئهركىنلىك، ئهركىنلىكنىڭ مهخپىي رېتسىپى  -خوشاللىقنىڭ مهخپىي رېتسىپى 

 تۇسىدىدىس

 

ھهسرەتنىڭ ھاياتنىڭ مۇھىم بىر قىسىمى ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىڭ. بىر قېتىممۇ  -بىرىنچىدىن، قايغۇ 
 ئۇتتۇرماي يېڭىشنىڭ تهمى ئۇنچه شېرىن ئهمهس.

 ئالىسسا مىالنو

 

 ھهقىقهت خۇددى قوياشقا ئوخشايدۇ، سىز ئۇنى ۋاقىتلىق توساپ قويااليسىز، لېكىن ئۇ يوقاپ كهتمهيدۇ.

 ئهلۋىس پىرەسلىي

 

 قىرغاقتا دېڭىزغا تىكىلىپ قاراپ تۇرساڭ دېڭىزنى كېچهلمهيسهن.پهقهتال 

 رابىندرانات تاگور

 

 -ئۆزىنى ئۆزگهرتىش كېرەكلىكىنى بايقاش، ئىككىنچى قهدەم  -ئۆزىنى ئۆزگهرتىشتىكى بىرىنچى قهدەم 
 ئۆزىنى ئۆزگهرتىشكه چىن كۆڭلىدىن رازى بولۇش.
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 ناتانىائل براندىن

 

 ، بهزىلهر بولىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، بهزىلهر قىلىدۇ.بهزىلهر بولىشىنى خااليدۇ

 مايكىل جوردان

 

كىشىلهر دائىم باشالمچى بىلهن باشلىقنىڭ پهرقىنى سورايدۇ، پهرقى شۇكى، باشالمچى ئالدىدا يىتهكلهيدۇ، 
 باشلىق يۇقىرىدىن بويرۇيدۇ.

 تېوئدور روزېۋېلىت

 

ىرىشىمهن، شۇندىال كېيىن ئۆزۈمنى ئهيىبلهشتىن مېنىڭ قىبلىنامهم "ھهممه ئىشقا پۈتۈن كۈچۈم بىلهن ت
 ساقلىنااليمهن."

 ماگدالېنا نوينىر

 

 چېچهكلهر دۇنيادىكى ئهڭ چىرايلىق نهرسىلهردۇر. -ئايالالردىن قالسا گۈل 

 كىرىستىائن دىوئر

 

 مۇھهببهت قالمىغاندا ئهمهس بهلكى دوستلۇق قالمىغاندا نىكاھ بۇزۇلىدۇ.

 فرىدرىچ نىچې

 

 مۇۋەپپهقىيهت تهييارلىق بىلهن پۇرسهت ئۇچراشقان يهردە.

 بوببىي ئۇنزىر

 

 ھهسرەت باكتېرىيه ۋىروسالردىنمۇ تېز ئۆلتۈرىدۇ.

 جون ستاينبهك
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 سېنىڭ ئاچچىقىڭنى كهلتۈرەلىگهن ئادەم سېنى بويسۇندۇرااليدۇ.

 ئېلىزابېت كهننىي

 

شۇنىڭغا ئىشىنىڭكى، ھهر بىر تاغدىن  تاغ جىلغىسىدا تۇرۇپ كۆرگىلى بولماسلىقى مۇمكىن، لېكىن
 ھالقىيدىغان يول بار.

 تېوئدور رۆتكې

 

كۆڭلىڭىزدە مۇھهببهت بولسۇن، مۇھهببهت بولمىسا كۆڭلىڭىز خۇددى قۇرۇپ قاقشال بولغان باغقا ئوخشاپ 
 قالىدۇ.

 ئوسكار ۋىلدى

 

 كى ھهر بىر ئىنسان ئۆزگىچه. شۇ ئېسىڭىزدىن چىقمىسۇن، دۇنيادا سىزدىن بىرال بار، سىز ئۆزگىچه، دۇنيادى

 مارگىرىت مىد

 

 بىر تۈپ قىزىلگۈل مېنىڭ بېغىم بوالاليدۇ، خۇددى بىر دوستۇم مېنىڭ دۇنيارىم بواللىغاندەك.

 لىوئ بۇسكاگلىيا

 

 تهييارلىق قىلىشتا مهغلۇپ بولۇش مهغلۇپ بولۇشقا تهييارلىق قىلىشتۇر.

 بهنجامىن فىرانكلىن

 

تارتىش  -ئىجادىيهتلهر ئۈچۈن كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىش، زىددىيهتلىشىش، تاالش يېڭى خىيالالر ۋە 
 قىلىش كېرەك.

 مارگىرىت خهففىرنان
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 سىز خهجلهيدىغان باشقىالرنىڭ پۇلى تۈگهپ كېتىدۇ. -سوتسىيالىزىمنىڭ مهسىلىسى 

 مارگىرىت تاتچىر

 

اقالر بىلهن يېڭىدىن باشاليدىغان ساۋ -ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا مهغلۇبىيهت تېخىمۇ جىق تهجرىبه 
 پۇرسهتتۇر.

 خهنرىي فورد

 

 ئاددىيلىق ئېسىللىقنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىدۇر.

 لىوئناردۇ دا ۋىنچى

 

 ئىجادچانلىق. -باشالمچى بىلهن ئهگهشكۈچىنىڭ پهرقى 

 سىتىۋ جوبس

 

 مۇزىكا دۇنيانى ئۆزگهرتهلهيدۇ، چۈنكى مۇزىكا ئادەملهرنى ئۆزگهرتهلهيدۇ.

 بونو

 

خاتالىقالرنى كهچۈرىۋەتكىلى بولىدۇ، لېكىن كهچۈرۈلۈش ئۈچۈن خاتاالشقۇچى خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىشى 
 كېرەك.

 برۇس لى

 

 سىز كۈلمىگهن كۈن سىز ئىسراپ قىلىۋەتكهن كۈندۇر.

 چارلىز چاپلىن

 

 ئىنسانالرنىڭ بىر ئۈنۈملۈك قورالى بار، ئۇ بولسىمۇ كۈلكه.
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 مارك تۋاين

 

 ئىلمى ۋە سهنئىتى بارلىق بىلىملهرنىڭ مهنبهسىدۇر.سوئال سوراش 

 توماس بېرگىر

 

 بىر مىنۇت ئاچچىقالنسىڭىز، ئاتمىش سېكۇنتلۇق خاتىرجهملىكتىن ۋاز كهچكهن بولىسىز.

 رالف ۋالدو ئېمىرسىن

 

 ھېچنېمىنىڭ تهسىر كۈچى ئادەتنىڭ تهسىر كۈچىگه يهتمهيدۇ.

 گىلبېرت پاركىر


