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ـــــــدىنقى قېتىمقـــــــى مهن ائل
ماقالهمنىڭ ەئڭ ائخىرىـدا كـوۋېي
ەئپهنــدىنىڭ كىتابىــدىن ېئلىنغــان
مۇنداق بىر مهزمۇننى بايان قىلغان

ھهر بىر ائدەم تۇغۇلغاندىال: ىئدىم
ــوۋغات  ــسىم س ــر قى ــزچه(بى ىئنگلى

»gift« (بۇ. بىلهن بىلله تۇغۇلىدۇ
ــــدار، ــــت، ىئقتى ــــوغاتالر تاالن س
ىئمتىيــــاز، ەئقىــــل ۋە پۇرســــهت
ــان ــگه ائلغ ــارلىقالرنى ۆئز ىئچى قات
بولۇپ، ەئگهر سىز ۆئزىڭىز ۇئالرنـى
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بايقــاش، تهرەققىــي قىلــدۇرۇش ۋە
ىئـــشلىتىش يولىـــدا تىرىـــشچانلىق
ــزدە ــسىڭىز، ۇئالر ىئچىڭى كۆرسهتمى

بـۇ. ۇشۇرۇنۇپ تۈرىۋېرىدۇمهڭگۇ ي
ـــــــوۋغاتالرنىڭ ەئڭ ـــــــا س تۇغم

: خىلى بار3مۇھىمىدىن مۇنداق 
ــــولىنى) 1( ــــسانالرنىڭ ۆئز ي ىئن

ـــــى ۋە ـــــالالش ەئركىنلىك ۆئزى ت
 .ھوقۇقى

ــاكى) 2( ــانۇنىيهتلهر ي ــىئ ق تهبى
پرىنــسىپالر بولــۇپ، ۇئالر دۇنيــاۋى
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ياكى ۇئنىۋېرسال بولىـدۇ، ھهمـدە
 .مهڭگۈ ۆئزگهرمهيدۇ

 تۈرلـــــۈك4انالرنىڭ ىئنـــــس) 3(
ــل ــدارلىرى-ەئقى ــاددىي: ىئقتى -م

ــــــــسىي ــــــــسادىي، ھېس -ىئقتى
ــي ــۋىي، ۋە روھى ــاىئي، مهنى ىئجتىم

 .ىئقتىدارلىرى-ەئقىل
مهن ھـــازىرغىچه تـــور بهتـــلهردە
ېئــالن قىلغــان ماقالىلىرىمنىــڭ بىــر
قىـــسمىدا، ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ

ــــدىكى  ــــا3يۇقىرى ــــل تۇغم  خى
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ـــسا ـــداق قىل ـــوۋغاتلىرىدىن قان س
ۈك پايدىلىنااليــدىغانلىقىۈئنۈملــ

توغرىسىدا وئخشىمىغان دەرىجىدە
بولۇپمۇ مهن ائلدىنقى. توختالدىم

قېــتىم يازغــان نىــشان تىكــلهش ۋە
ــى ــشتىكى رول ــايىگه يېتى ــڭ غ ۇئنى
توغرىــسىدىكى ماقالهمــدە، نىــشان
ــــڭ ــــلهر ۆئزىنى ــــلهش ائدەم تىك
ـــولالپ، ۆئز ـــى گ ـــۇرۇن ېئڭىن يۇش
كـــــــــۆڭلىنى ۆئزى ۈئچـــــــــۈن

ــــــــــشلهيدىغان ق ــــــــــپىئ ىلى
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ــــق پروگــــراممىالپ، شــــۇ ائرقىلى
ۆئزىنىــڭ ائرتــۇقچىلىقى، يۇشــۇرۇن
ــــــــدىكى ــــــــۈچى ۋە ەئتراپى ك
ـــــــۈك ـــــــهتلهردىن ۈئنۈمل پۇرس
پايـــــدىلىنىپ، ۆئزى كـــــۆزلىگهن
مهقـــسهتلهرگه يېـــتىش جهريـــانى
ــــــى چۈشــــــهندۈرۈپ ىئكهنلىكىن

ائشـۇ مهزمۇنالرغـا. ۆئتكهن ىئدىم
ناھايىتى يېقىن كېلىدىغان، غهرىپ

ــر ھ ــدە بى ــۇ نهپەئللىرى هقىقهتهنم
بېرىدىغان ۈئنۈملۈك ۇئسۇل بولۇپ
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كۆلهمــدە-ېئتىـراپ قىلىنىـپ، كهڭ
ـــستراتېگىيىلىك ـــقان، ىئ وئمۇمالش
پىالن تۈزۈشـنىڭ بىـر ۇئسـۇلى بـار

ــدىكى  ــۇپ، ۇئ ۇئســۇل تۆۋەن 4بول
 :سۆز بىلهن ىئپادىلىنىدۇ

 Strength -ائرتۇقچىلىق 
Weakness -ائجىزلىق 

Opportunity - پۇرسهت 
Thread -  تهھدىت 

ــــۆزلهرنىڭ وئڭ ــــدىكى س يۇقىرى
ــۆزلهرنىڭ ــۇ س ــسى ائش تهرىپىدىكى
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ىئنگلىزچه ائتىلىشى بولۇپ، ەئگهر
ائشـــۇ ىئنگلىـــزچه ائتالغۇالرنىـــڭ
بــاش ھهرىپىنــى بىرلهشــتۈرۈپ بىــر

ــــهك، ۇئ  ــــۆز تۈزس »SWOT«س
ــدۇ ــۆز بولى ــگهن س ــقا. دې شۇڭالش

Swot «غهرىپلىكلهر بۇ ۇئسـۇلنى 
 »ائنـــــــــــــــالىزى

ـــزچ( )»SwotAnalysis«ىئنگلى
)س ۋ و ت (Swot. دەپ ائتايدۇ

ـــشى ـــا كېلى ـــڭ ۋۇجۇتق ائنالىزىنى
يىلــــــــى شــــــــىركهتنى-1949
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ـــۈزلىنىشپ ـــى ي ـــتىكى يېڭ ىالنالش
يىلىغــا-1960. باشــالنغان بىــلهن

كهلگهنـــــــدە، ائمېرىكىـــــــدىكى
ــــــــــــــــــــــــــــــــزچه ىئنگلى

»Fortune500Compan «
دەپ ائتىلىــــدىغان ەئڭ داڭلىــــق

ــسىدە500 ــىركهتلهرنىڭ ھهممى  ش
ــــردىن  ــــالش«بى شــــىركهت پىالن
دېگهن خىـزمهت وئرنـى» باشلىقى

بـــۇ خىـــل. تهســـىس قىلىنغـــان
كــــۈنگه-يــــۈزلىنىش كۈنــــدىن
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ـــات ـــپ، ســـتانفورد تهتقىق كېڭىيى
ىئنـــستىتۇتى ۋە ھـــاۋارد ىئگىلىـــك
ىئنستىتۇتى قاتارلىق وئرۇنالردىكـى
ـــــسلهر ۋە ـــــۇن مۇتهخهسسى نۇرغ
تهتقىقاتچىالرنىــــڭ ەئمگىكىنىــــڭ

ــــــسىدە  ــــــى-1969نهتىجى يىل
SWOT ائنالىز ۇئسـۇلى رەسـمىي

 .مهيدانغا كهلگهن
 Swot«مهن بۈگــۈن گۇگۇلغــا 

Analysis «ـــــــۈزۈپ دەپ كىرگ
يهنـى (1830000باقسام، جهمى 
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يــۈز وئتتــۇز بىــر مىليــون ســهككىز
.دىن ائرتۇق نهتىجه چىقتـى) مىڭ

يۇقىرىقى سۆزنى كىتاپ ساتىدىغان
ــــــــى ــــــــور بېت ــــــــاۋى ت دۇني

www.Amazon.comدىكـــى 
ن وئرۇنغــــاكىتــــاپ ىئزدەيــــدىغا

2372كىرگۈزۈپ ىئزدەپ باقـسام، 
SWOTدېـمهك، . نهتىجه چىقتـى

ــــادىكى ــــۇلى دۇني ــــالىز ۇئس ائن
ـــلهردە ـــان دۆلهت ـــي تاپق تهرەققى
ھهقىقهتهنمـــــۇ ناھـــــايىتى كهڭ
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مهن ۇئشبۇ. وئمۇملىشىپ كهتكهن
يازمامدا ائشۇ ۇئسـۇلنى قىـسقىچه

 .تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن
مهن توردىن تاپقـان ۇئچۇرالرغـا

 ائنـــالىزSWOTنغاندا، ائساســـال
ۇئســــۇلىنى ىئــــشلىتىدىغان ائدەم
ياكى تهشكىالتالردىن مۇنـداقلىرى

 :بار
 ائيرىم شهخسلهر-ائيرىم 
 كارخانىالر-شىركهت 
 ىئدارىلهر-مهكتهپ 
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 مهبلهغ سېلىش ىئنستىتۇتلىرى
 ھۆكۈمهت وئرگانلىرى 
 پايدا تاپمايـدىغان ائممىـۋى

 تهشكىالتالر
 ۋە سىياسىيسىياسىي پارتىيه 

 تهشكىالتالر
 ۋە باشقىالر 

ـــۇ ـــسهم ب ـــازىمهن دې ـــۇق ي تول
.تىزىملىك ۇئزىراپ كېتىۋېرىـدىكهن
شـــــۇڭا ۇئنـــــى مۇشـــــۇ يهردە

ـــــاي ـــــالىزSWOT. توختىت  ائن
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ۇئســۇلى ىئــستراتېگىيىلىك پىــالن
تۈزۈشكه دۇچ كهلگهن ھهر قانـداق
ــــــــكىالت -شــــــــهخس ۋە تهش

ــايىتىمۇ ــۈن ناھ ــستىتۇتالر ۈئچ ىئن
ــــدىلىق بولغ ــــڭپاي ــــا، ۇئنى اچق

قوللىنىش داىئرىـسىنىڭمۇ ناھـايىتى
كهڭ بۇلىــشىنى ائســانال تهســهۋۋۇر

مهن ۇئشــــبۇ. قىلىــــش مــــۇمكىن
يازمامـــدا بـــۇ ۇئســـۇلنىڭ ۆئزۈم
ـــۈن ەئڭ ـــلىرى ۈئچ ـــۇر ياش ۇئيغ
پايدىلىق، دەپ قارىغان قىـسمىنىال
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ــمهن ــسقىچه تونۇشــتۇرۇپ ۆئتى .قى
يهنى، بـۇ ماقـاله جهمىئـي ىئككـى

قىـسمىدا-1ڭ قىسىم بولۇپ، ۇئنىـ
ـــشىلىك « ـــالىزىSWOTكى » ائن

شـىركهت«قىسمىدا بولـسا -2نى، 
SWOTــــــــالىزى ــــــــى»  ائن ن

 تۈرلـۈك3ۆئزىنىڭ . تونۇشتۇرىمهن
ـــۇقىرى ـــوغۇتىنى ەئڭ ي ـــا س تۇغم
ــــارى ــــزىش ۋە ج ــــدە قې دەرىجى
قىلدۇرۇشــنى ىئــستهۋاتقان ۇئيغــۇر
ياشــلىرى، بولۇپمــۇ ھــازىر وئتتــۇرا
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ياكى ائلىي مهكتهپـته وئقۇۋاتقـان
ـــــتهوئ ـــــۇچىالر ۋە جهمىئيهت قۇغ

ـــالر، ـــان ياش ـــزمهت ىئزدەۋاتق خى
ھهمدە ھازىرقى ۋە كهلگۈسـىدىكى
ۇئيغۇر كارخانىچىالر ۋە خۇسۇسىي
ىئگىلىــك ىئگىلىرىنىــڭ بــۇ يــازمىنى
بىــر قېــتىم ەئســتايىدىل وئقــۇپ

 .چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
 SWOTكىشىلىك . 1

 ئانالىزى
ـــاالنتلىرىڭىزنى ەئگهر ســـىز ۆئز ت
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ـــانچه  ـــسىڭىز،ق ـــۇق ىئشلىتهلى تول
ــــــــاتىڭىزدا ســــــــىزنىڭ ۆئز ھاي
ـــــــۇش ـــــــك بول مۇۋەپپهقىيهتلى
ېئھتىمـاللىقىڭىزمۇ شـۇنچه يـۇقىرى

ـــدۇ ـــىز. بولى ـــۇنداقال، ەئگهر س ش
ۆئزىڭىزنىڭ ائجىزلىقلىرىنـى قـانچه
ــدە ۇئ ــسىڭىز، ھهم ــۇق چۈشهن تول
ائجىزلىقلىرىڭىزنىــــــــڭ ســــــــىز
شــۇغۇللىنىۋاتقان ىئــشالرغا بولغــان

ور دەرىجىـــدەتهســـىرىنى قـــانچه ز
ــدىغان ــىز تارتى ــسىڭىز، س ائزلىتالى



18 

ــــدۇ ــــۇنچه ائز بولى ــــانمۇ ش .زىي
SWOTــــالىزى ۆئزىڭىزنىــــڭ  ائن

ائرتــــــــۇقچىلىقلىرى بىــــــــلهن
ائجىزلىقلىرىنــى تولــۇق بايقــاش،
ـــــپ ـــــدىن كېلى ـــــدە ۇئنىڭ ھهم
ــــلهن ــــهت بى ــــدىغان پۇرس چىقى
تهھــــدىتلهرنى تــــوغرا ائنــــالىز
قىلىشىڭىزغا زور دەرىجىـدە يـاردەم

ــدۇ ــڭSWOT. بېرەلهي  ائنالىزىنى
ەئڭ كۈچلۈك يېرى شـۇكى، ائزراق
وئيلىنىش ائرقىلىـق، سـىز ائدەتـته
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ـــــۇن ـــــدىغان نۇرغ ـــــهل قاراي س
شۇنىڭ. پۇرسهتلهرنى بايقىيااليسىز

بىــلهن بىــرگه، ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ
ــۋېلىش ــق بىلى ــى ېئنى ائجىزلىقلىرىن
ائرقىلىــــــق، ســــــىزنىڭ ائلغــــــا
ــــشىڭىزگه توســــالغۇلۇق ىئلگىرىلى

ــدىغان ته ــداقىلى ــدىتلهرگه يولى ھ
ـــى ـــسىز ۋە ۇئالرن ـــل تۇراالي تاقابى

ەئگهر سىز ۆئزىڭىزنى. يوقىتااليسىز
SWOTائنـــــالىزى ائرقىلىـــــق 

باھـــاالپ باقـــسىڭىز، ۆئزىڭىزنىـــڭ
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ــان ــلهن بولغ ــزدىكىلهر بى ەئتراپىڭى
پهرقىنــــى تېپىــــپ چىقااليــــسىز،
ھهمدە بۇنىڭـدىن كېـيىن ۆئزىڭىـز
ــا ــاراپ ائلغ ــشانغا ق ــگهن نى تىكلى

هش ۈئچـۈن زۆرۈر بولغـانىئلگىرىل
ــــــلهن ــــــت بى ائالھىــــــدە تاالن
ـــشى ـــۇ ياخ ـــدارالرنى تېخىم ىئقتى

 .يېتىلدۈرەلهيسىز
ــــــر ــــــر ائدەم ۋە ھهر بى ھهر بى
ـــدا، ـــۈن ېئيتقان ـــكىالت ۈئچ تهش
ائرتۇقچىلىــق بىــلهن ائجىــزلىقالر
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ــهت ــۇپ، پۇرس ــل بول ــى ائمى ىئچك
ــقى ــسا تاش ــدىتلهر بول ــلهن تهھ بى

 .ائمىلالرغا مهنسۇپ بولىدۇ
ىڭىز توغرىسىدا بىر قېـتىمسىز ۆئز
SWOTــرىش ــپ بې ــالىزى ېئلى  ائن

ۈئچــۈن، تۆۋەنــدىكى ســوائلالرنىڭ
.جاۋابىنى يېزىپ چىقسىڭىز بولىدۇ

 :ائرتۇقچىلىقالر
 باشقىالردا يوق، ەئمما سىزدە

بار ائرتۇقچىلىقالر يـاكى پايـدىلىق
)»Advantages«(ائمىلـــــــالر 
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قايـــسىالر؟ بۇنىڭغـــا ماھـــارەت،
 گۇۋاھنامىـسى،وئقۇش پۈتتـۈرۈش

مهدەنىيهت سهۋىيىسى ۋە كىشىلىك
.مۇناسىۋەتلىرى قاتارلىقالر كىرىدۇ

 ســــىز قايــــسى ىئــــشالرنى
باشقىالردىن ياخشىراق قىالاليسىز؟

 سىز پايدىالنسىڭىز بولىدىغان
ــدىن ــىته مهنبهلىرى ــايلىق ۋە ۋاس ب

 قايسىلىرى بار؟
  ــقىالر ــىزنىڭ باش ــۇ(س بولۇپم

ــدىكىنهز) ســىزنىڭ باشــلىقىڭىز ىرى
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 ائرتۇقچىلىقلىرىڭىز قايسىالر؟
 ســـىز ۆئزىڭىزنىـــڭ قايـــسى

ـــدىن بهك ـــدىن ھهممى نهتىجىلىرى
 پهخىرلىنىسىز؟

 ،باشقىالر نامايان قىاللمىغـان
ەئمما سـىز ىئـشىنىدىغان قىمـمهت

 قاراشلىرى قايسىالر؟
 ــــوق ســــىزدە باشــــقىالردا ي

كىـشىلىك مۇناسـىۋەت تورلىرىـدىن
ــار؟ ســىزنىڭ  ــداقلىرى ب ــىرقان تهس

داىئرىــــسى چــــوڭ كىــــشىلهردىن
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ــــشىلىك ــــلهن كى ــــسىلىرى بى قاي
 ائالقىڭىز بار؟

بۇ سوائلالر ۈئستىدە ۆئزىڭىزنىـڭ
)»Perspective«(نهزىـــــــرى 

بــــويىچه، ھهمــــدە باشــــقىالرنىڭ
 Point of«(نهزىــرى -نۇقتــا
view« (بـــــويىچه وئيلىنىـــــڭ.

شــۇنداقال بهك ېئھتىياتچــان يــاكى
ــاڭ ــاق بولم ــانقهدەر. تارتىنچ ىئمك

ەئگهر بــــۇ. وئبيېكتىــــپ بولــــۇڭ
سـوائلالرنىڭ جـاۋابلىرىنى تېپىــشتا
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قىينىلىپ قالـسىڭىز، ائلـدى بىـلهن
ۆئزىڭىزنىڭ شهخسىي خـاراكتېرىنى

ۇئالرنىڭ بىر قىسمى. يېزىپ چىقىڭ
ــشى ســىزنىڭ ائرتــۇقچىلىقىڭىز بۆلى

ــــــــــۇمكىن ــــــــــى. م ۆئزىڭىزن
ــشىلهر بىــلهن ــى كى ەئتراپىڭىزدىك
سېلىــــــــشتۇرۇش ائرقىلىقمــــــــۇ

ىزدىكــــى ائرتــــۇقچىلىقالرنىۆئزىڭ
ـــسىز ـــىلهن، ەئگهر. بايقىياالي مهس

ســـىز بىـــر ناھـــايىتى كۈچلـــۈك
ماتىمـــــــــاتىكچى بولـــــــــۇپ،
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ەئتراپىڭىزدىكىلهرمۇ ماتېماتىكىـدا
ناھايىتى كۈچلۈك بولىـدىكهن، بـۇ
ســـــىزنىڭ ھـــــازىرقى خىـــــزمهت
وئرنىڭىزدىكــــى ائرتــــۇقچىلىقىڭىز
ەئمهس، بهلكى ھـازىرقى خىـزمهت

رۈر بولغـان بىـروئرنىڭىز ۈئچۈن زۆ
 .قابىلىيهت بولىدۇ

 :ائجىزلىقالر
 ۆئزىڭىزنىـڭ ىئـشهنچى ائجىــز

بولغىنىدىن سىز ائدەتته ۆئزىڭىزنى
ېئلىپ قاچىدىغان ىئشالر قايسى؟
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 ســــىزنىڭ ەئتراپىڭىزدىكــــى
كىــــــــشىلهرنىڭ نهزىرىــــــــدىكى

 ائجىزلىقلىرىڭىز قايسى؟
 ســــــىزنىڭ وئقۇشــــــىڭىز ۋە

ماھارەت يېتىلـدۈرۈش كۇرسـلىرىغا
ـــشهنچىڭىز ـــۇق ىئ ـــسبهتهن تول نى
بارمۇ؟ ەئگهر بولمىسا، سىز قايـسى

 جهھهتته ەئڭ ائجىز؟
 ســـىزنىڭ ســـهلبىي خىـــزمهت

ائدەتلىرىڭىــز قايــسى؟ مهســىلهن،
ــپ ــق كېچىكى ــشقا داۋاملى ــىز ىئ س
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ــــسىزمۇ؟ ــــىز رەت ــــسىز؟ س كېلهم
ــــز ســــىزنىڭ ائســــان ائچچىقىڭى
كېلهمدۇ ياكى سىز بېسىمغا يولىدا

 ؟تاقابىل تۇرالمامسىز
 سىزنىڭ ۆئزىڭىزنىڭ خىـزمهت

داىئرىــسى ىئچىــدە ســىزنى ائرقىغــا
تارتىپ تۈرىدىغان بهزى كىـشىلىك
خاراكتېرلىرىڭىز بارمۇ؟ مهسـىلهن،
ــــن ــــق يىغى ــــىز داۋاملى ەئگهر س
ــدىغان ــسىڭىز بولماي وئرۇنالشتۇرمى
ـــــسىڭىز، ســـــىزنىڭ بىرســـــى بول
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باشــــقىالرنىڭ ائلــــدىغا چىقىــــپ
سۆزلهشتىن قورقىدىغان مىجهزىڭىز
سىز ۈئچۈن بىـر ائجىزلىـق بولـۇپ

 .ھېسابلىنىدۇ
بـــۇ جهھهتنىمـــۇ خۇسۇســـىي ۋە
ـــلهن تاشـــقى ـــا بى ـــى نۇقت ىئچك
نۇقتىنىــڭ ھهر ىئككىــسىدە تــۇرۇپ

ســـىزدە. تهھلىـــل قىلىـــپ بېقىـــڭ
باشـــقىالر ھـــېس قىلغـــان، ەئممـــا
ۆئزىڭىــز ســهزمىگهن ائجىــزلىقالر
بارمۇ؟ سىزنىڭ خىزمهتداشـلىرىڭىز
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ـــى داۋام ـــقمـــۇھىم خىزمهتلهرن لى
ـــدۇ؟ ـــشىراق قىالم ـــىزدىن ياخ س
ســىزنىڭ جــاۋابلىرىڭىز رېائللىققــا

ســىز ۆئزىڭىزنــى. ۇئيغــۇن بولــسۇن
ـــدىغان ـــېس قىلدۇرى ـــسىز ھ راھهت
ائجىزلىقالرغا قانچه بۇرۇن تاقابىل

 .تۇرسىڭىز شۇنچه ياخشى
 :پۇرسهتلهر
 ــــــــــى ــــــــــسى يېڭ قاي

تېخنولوگىيهلهرنىڭ سىزگه ياردىمى
تېگىــدۇ؟ ســىز باشــقىالردىن يــاكى
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ــــــاردەملهرگه ــــــوردىن بهزى ي ت
 ېئرىشهلهمسىز؟

 ـــــۇغۇللىنىۋاتقان ـــــىز ش س
ــي ــازىر تهرەققى ــۈرى ھ ــك ت ىئگىلى
ــــي ــــدۇ؟ ەئگهر تهرەققى قىلىۋاتام
ــازار ــسا، ھــازىرقى ب قىلىۋاتقــان بول

 ەئھۋالىدىن پايدىلىناالمسىز؟
 سىزنىڭ ۆئزىڭىـزگه يـاردەم

قىالاليدىغان ياكى سىزگه ياخـشى
ان بىـرمهسلىھهتلهرنى بېرەلهيـدىغ

ىئــــــستراتېگىيىلىك كىـــــــشىلىك
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 مۇناسىۋەت تورىڭىز بارمۇ؟
 ــىركىتىڭىزدىكى ــىز ۆئز ش س

قانــــداق يېڭــــى يۈزلىنىــــشلهرنى
كۆرۈۋاتىــسىز؟ ۇئالردىــن قانــداق

 پايدىلىنااليسىز؟
 ســــــــــــىز بىــــــــــــلهن

ــدە بهزى رىقابهتلهشــكۈچىلهر ىئچى
مــۇھىم ىئــشالرنى قىاللمايۋاتقــانالر
بـــارمۇ؟ ەئگهر بـــار بولـــسا، ســـىز
ـــــــدىن ـــــــڭ خاتالىقلىرى ۇئالرنى

بــۇ: ىئزاھــات(پايدىلىناالمــسىز؟ 
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مهزمۇن مېنىڭ سۆزۈم بولماسـتىن،
ۇئنـــى مهن ۆئزۈم كـــۆرگهن بىـــر
ـــــــــنهن ـــــــــدىن ەئي ماتېرىيال

 .)ەئركىن سىدىق-ائلدىم
 سـىزنىڭ شــىركىتىڭىز يــاكى

ســـىز شـــۇغۇللىنىۋاتقان ســـاناەئت
داىئرىـــسىدە باشـــقىالر تـــېخىچه

 رمۇ؟تولدۇرمىغان بوشلۇقالر با
 ســـىزنىڭ خېرىـــدارلىرىڭىز

يــــاكى ســــىزنىڭ خــــام ەئشــــيا
ــــــــــــــــــــۈچىلىرىڭىز تهمىنلىگ



34 

ـــشالرغا ـــىركىتىڭىزدىكى بهزى ىئ ش
ــــــدۇ؟ ەئگهر ــــــارازى بولۇۋاتام ن
ــال ــر ائم ــىز بى ــسا، س شــۇنداق بول
تېپىپ چىقىش ائرقىلىق بىـر يېڭـى

 پۇرسهت يارىتاالمسىز؟
بۇنىڭدىن باشقا يهنه بىـر مـۇھىم
ــــــڭ ــــــىز ۆئزىڭىزنى ــــــش، س ىئ

رتۇقچىلىقلىرىنى وئبدان تهھلىـلائ
قىلىــپ، ائشــۇ ائرتــۇقچىلىقالر ســىز
ـــــهتلهر ـــــى پۇرس ـــــۈن يېڭ ۈئچ

ــــدۇ ــــوق، دەپ ۆئز-يارىتاالم -ي
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ــــڭ ــــوراپ بېقى ــــزدىن س .ۆئزىڭى
شــــۇنداقال، ســــىز ۆئزىڭىزنىــــڭ
ـــپ ـــۇق تېپى ـــى تول ائجىزلىقلىرىن
ــــــــــۇ ــــــــــپ، ەئگهر ائش چىقى
ـــسىڭىز ـــى تۈگهت ائجىزلىقلىرىڭىزن
ســــــىزگه يېڭــــــى پۇرســــــهتلهر

ــدۇيارىت ــدان-ىالم ــوق، دەپ وئب ي
 .وئيلىنىپ بېقىڭ

 :تهھدىتلهر
 ھــازىرقى خىــزمهتته ســىزگه

ـــىلهر ـــان نهرس ـــالغۇ بولۇۋاتق توس
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 قايسى؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــىزنىڭ س

خىزمهتداشــــلىرىڭىزنىڭ ىئچىــــدە
ـــالن ـــھه -پى )»Project« ( اليى

ياكى خىزمهت وئرنى ۈئچـۈن سـىز
بىلهن رىقابهتلىشىۋاتقانالر بارمۇ؟

 ــــىز ــــاكى س ــــز ي خىزمىتىڭى
وئينايدىغان رولغا بولغان ېئھتىياج

 ۆئزگىرىۋاتامدۇ؟
 تېخنولــوگىيهدىكى يــېڭىلىقالر

ســــىزنىڭ خىــــزمهت وئرنىڭىزغــــا
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 تهھدىت سېلىۋاتامدۇ؟
 ــڭ ــىزنىڭ ائجىزلىقلىرىڭىزنى س

ــدا ــدىت پهي ــىزگه تهھ ــدە س ىئچى
 قىلىدىغانلىرىمۇ بارمۇ؟

مۇشـــۇنداق ائنـــالىزنى ېئلىـــپ
كبېرىش سىزنى ناھايىتى قىممهتلىـ
ــدۇ ــلهن تهمىنلهي ــۇرالر بى ۇئ. ۇئچ

ــش ــشالرنى قىلى ــسى ىئ ــىزگه قاي س
ــدۇ، ــىتىپ بېرى ــۈكىنى كۆرس زۆرۈرل
ھهمدە ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهرنى

 .توغرا چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ



38 

 SWOTنىشان ۋه . 2
 ئانالىزى

نىـشان«مهن ۆئزۈمنىڭ ائلدىنقى 
ھهققىدىكى ماقالهمـدە،» تىكلهش

ــشق ــشان تىكلهشــته ەئمهل قىلى انى
ــداق  ــشلىك مۇن ــى5تېگى  ۆئلچهمن
ېئنىـق يـاكى: تونۇشتۇرغان ىئـدىم

ـــى ـــۇش، ۆئلچىگىل ـــت بول كونكرې
بولىــــدىغان بولــــۇش، ەئمهلــــگه
ائشۇرغىلى بولىدىغان بولۇش، غايه
ـــــۈپ ـــــكىالتنىڭ ت ـــــاكى تهش ي
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ــۇش، ــان بول ــسىتىگه توغرىالنغ مهق
ھهمدە ەئمهلـگه ائشـۇرۇش ۋاقتـى

ــــــــۇش ــــــــق بول SWOT. ېئنى
ىكــــلهشائنالىزىــــدىن نىــــشان ت

ۈئچۈنمــۇ پايــدىالنغىلى، شــۇنداقال
ۇئنـــى بىـــر نىـــشاننى ەئمهلـــگه
ائشـــۇرۇش ۈئچۈنمـــۇ خىـــزمهت

 .قىلدۇرغىلى بولىدۇ
SWOTنىـــــشان تىكلهشـــــته، 

ــشاننى ــر نى ــق بى ــالىزى ائرقىلى ائن
-ەئمهلــگه ائشــۇرغىلى بولىــدىغان
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-3يهنـــــى (بولمايـــــدىغانلىقى 
ـــــچهم ـــــۈم) ۆئل ـــــدە ھۆك ھهققى

ــدۇ ــارغىلى بولى ــى، ەئگ. چىق هريهن
سىز ائلدى بىـلهن ۆئزىڭىزنىـڭ بىـر
ـــى ـــگه ائشۇرۇش ـــشانىنى ەئمهل نى
بىلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك بولغـان
ـــز، ـــۇقچىلىقىڭىز، ائجىزلىقىڭى ائرت
پۇرسهتلىرىڭىز ۋە تهھدىتلىرىڭىزنى
ــۇ ــسىڭىز، ائش ــپ چىق ــۇق تېپى تول
ـــدىغان ـــى بولى ـــشانغا يهتكىل -نى

بولمايـــدىغانلىقىنى خېلـــى تـــوغرا
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ــــسىز ــــىزەئ. مۆلچهرلىيهلهي گهر س
مۇشۇ جهرياندا ۆئزىڭىز تىكلىـگهن
نىشانغا يهتكىلـى بولىـدىغانلىقىنى
ېئنىقلىيالىسىڭىز، كېيىنكى باسـقۇچ

ــــۇقىرىقى  ــــىز ي ــــۈپىتىدە س 4س
SWOTــىدا ــرى ائساس  ېئلېمېنتلى

نىشانىڭىزنى ەئمهلگه ائشۇرۇشـنىڭ
ىئــستراتېگىيىلىك پىالنىنــى تــۈزۈپ

ــــسىز ــــۇ. چىقى ــــىز مۇش ەئگهر س
SWOTــــالىزى ب ــــقۇچىدا ائن اس

ەئسلىدىكى نىـشانىڭىزنى ەئمهلـگه
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ــــۇرغىلى بولمايــــدىغانلىقىنى ائش
بايقىــــــــسىڭىز، ەئســــــــلىدىكى
نىــشانىڭىزدىن ۋاز كېچىــسىز يــاكى
ۇئنىڭ وئرنىغا باشـقا بىـر نىـشاننى

 .تىكلهيسىز
ــى ــشانالردىن ۋاز كهچكىل بهزى نى
.ياكى ۇئنى ۆئزگهرتكىلى بولمايدۇ
ـــــــىزنىڭ ـــــــىلهن، ەئگهر س مهس

يىنكــى بىــر قــانچهبۇنىڭــدىن كې
ــــي ــــر ائلى ــــايىڭىز بى ــــق غ يىللى
مهكــتهپكه قوبــۇل قىلىــنىش يــاكى
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سىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكـى يېـرىم
ــزمهت ــر خى ــشانىڭىز بى ــق نى يىللى
تېپىش بولىدىكهن، سـىز ۇئالردىـن
ائسانلىقچه ۋاز كېچهلمهيسىز ياكى
ۇئالرنـــــــــــى ائســـــــــــانلىقچه

بۇنـــــــداق. ۆئزگهرتهلمهيـــــــسىز
SWOTەئھۋالــــدا، ەئگهر ســــىز 

ائنالىزىــدىن بىــر ىئــستراتېگىيىلىك
ــــۈپىتىدە ــــورالى س ــــالش ق پىالن
پايدىالنسىڭىز، ناھـايىتى ياخـشى

يهنى، بۇنـداق. ۈئنۈمگه ېئرىشىسىز
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ـــلهن ـــدى بى ـــىز ائل ـــدا س ەئھۋال
SWOTائنــالىزى ائساســىدا ۆئز 

نىــشانىڭىزغا يېتىــشكه پايــدىلىق
ــــۇقچىلىقلىرىڭىزنى، ــــان ائرت بولغ
ـــــان ـــــانلىق بولغ ـــــا زىي ۇئنىڭغ

جىزلىقلىرىڭىزنـــــى، ۇئنىڭغـــــاائ
-پايدىلىق بولغـان تاشـقى شـهرت

ـــا ـــدە ۇئنىڭغ ـــاراىئتالرنى، ھهم ش
-دەخلى قىلىدىغان تاشقى شـهرت
ـــسىز ـــپ چىقى ـــاراىئتالرنى تېپى .ش
ۇئنىڭدىن كېـيىن ۆئز نىـشانىڭىزغا
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يېتىشنىڭ ىئـستراگېيىلىك پىالنىنـى
بولۇپمــۇ ســىز. تــۈزۈپ چىقىــسىز

ــزدە كهم ــقۇچتا ۆئزىڭى ــۇ باس مۇش
-غان ىئچكى ۋە تاشـقى شـهرتبول

ـــشىش ـــداق ېئرى ـــاراىئتالرغا قان ش
 .پىالنىڭىزنى تۈزۈپ چىقىسىز

مېنىڭ كىچىكىمدە تۇرغۇزغان بىـر
غـــايهم وئقۇشــــنى ەئڭ يــــۇقىرى
پهللىگىچه وئقۇش، مۇمكىن بولـسا
چهت ەئلــــگه چىقىــــپ وئقــــۇش

ــا،  ــانۋاردا-1978بولغاچق ــى ي يىل
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شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتىغا
ــيىن،  ــدىن كې ــارلىق«كىرگهن تهيي

يىلـى-1دېيىلىـدىغان » باسقۇچى
.خهنزۇ تىلىنـى قـاتتىق ۆئگهنـدىم
كېيىنكـــى ىئككـــى يىـــل ىئچىـــدە
ــــــــپ، ۆئزلۈكۈمــــــــدىن ۆئگىنى

ــىئ ــڭ تهبى ــزۇ-مهكتهپنى پهن خهن
 يىللىــق دەرس3وئقۇغۇچىلىرىغــا 

قىلىپ ۆئتىلىـدىغان ىئنگلىـز تىلـى
.دەرســلىكىنى ۆئگىنىــپ تــۈگهتتىم

ياپون يىلدا بولسا 2ەئڭ ائخىرقى 
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ــۈن ــڭ پۈت ــپ، ۇئنى ــى ۆئگىنى تىلىن
.گرامماتىكىـــــسىنىمۇ تـــــۈگهتتىم
گهرچه مهن يــــــــــــــــاپونىيىگه
ــق ــان ائرقىلى ــڭ ىئمتىھ ھۆكۈمهتنى

ــقا  ــلهن باش ــشى بى ــاش16تاللى  ي
وئقۇتقۇچىالر بىـلهن بىلـله بارغـان
بولــــساممۇ، ۇئنىڭــــدىن كېــــيىن
ائمېرىكىغـــــــا كېلهلىـــــــشىمدە
ــــى ــــز تىل ــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكۈم

ــم ــايىتى زور رولۆئگهنگهنلىكى  ناھ
ـــدى ـــۇقىرىقى. وئينى ـــۇ ي ـــا ب مان
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SWOTائنــالىزىنى بىــر غــايىنى 
ــــۈن ــــۇرۇش ۈئچ ــــگه ائش ەئمهل

 .ىئشلىتىشنىڭ بىر مىسالىدۇر
 :توغرىالش ۋە ائيالندۇرۇش

SWOTائنالىزىــدىن ۈئنۈملــۈك 
ــر ۇئســۇلى ــشنىڭ يهنه بى پايدىلىنى

ۋە) »Matching«(تــــوغرىالش 
)»Converting«(ائيالندۇرۇش 

رىالش دېگىنىمىــز، ۆئزىڭىزنىــڭتــوغ
ـــشقا ـــۇقچىلىقلىرىنى پايدىلىنى ائرت
بولىــــــــدىغان پۇرســــــــهتلهرگه
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ــــق ماسالشــــتۇرۇپ، شــــۇ ائرقىلى
رىقابهت جهھهتتىكى ەئۋزەللىكنـى
.قولغـــا كهلتۈرۈشـــنى كۆرســـىتىدۇ
ائيالنـــدۇرۇش دېگىنىمىـــز بولـــسا،
ـــسىدىن ۆئزگهرتىـــش ىئستراتېگىيى
ـــلهن ـــق بى ـــدىلىنىپ، ائجىزلى پاي

ـــلهنتهھـــدىتنى ـــق بى  ائرتۇقچىلى
پۇرســـــــهتكه ائيالندۇرۇشـــــــنى

ەئگهر سـىز ائجىزلىــق. كۆرسـىتىدۇ
ـــق ـــلهن تهھـــدىتنى ائرتۇقچىلى بى
بىــــــــــــلهن پۇرســــــــــــهتكه
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ائيالندۇرالمىــسىڭىز، ســىز ۇئالرنــى
ــتىش ــارىچه ائزاي ــڭ ب ىئمكانىيهتنى

 .ۈئچۈن تىرىشىشىڭىز كېرەك
خىزمهت تېپىشتىكى . 3

SWOTئانالىزى  
ــازىر ۇئ ــپىش ھ ــزمهت تې ــۇرخى يغ

ــۈن ــلىرىمىز ۈئچ ــدىكى ياش دىيارى
ىئنتايىن قىيىن بىر ىئشقا ائيالنغان
ـــا ـــتىم يۇرتق ـــۇپ، مهن ھهر قې بول
بارغاندا ىئشـسىز يـۈرگهن ۋە ىئـش
ىئــــــزدەپ بىــــــرەر نهتىجىــــــگه
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ېئرىــــــــشهلمىگهن ياشــــــــالرنى
ۇئچراتقىنىمـــــدا، ۇئالر ۈئچـــــۈن
.ناھـــايىتى ائزابلىنىـــپ كېـــتىمهن
ــــۇش ــــڭ تون -بولۇپمــــۇ ۆئزۈمنى

رىنىڭ بــالىلىرى ىئچىــدىكىبىلىــشلى
ۇئيغۇر دىيارىدىكى ياكى ىئچكىرى
ۆئلكىلهردىكى ائلىي مهكتهپلهرنـى
پۈتتــــۈرۈپ قايتىــــپ كېلىــــپ،

 تىـن25خىزمهت تاپالماي، يېشى 
ــا ــدا ائت ــسىز ھال ــسىمۇ ىئش -ائش

ــقا ــرگه ياشاش ــلهن بى ــرى بى ائنىلى
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مهجبۇرى بولغـان ياشـالرنىڭ مهن
بىــــلهن كۆرۈشــــكهن ۋاقىتتىكــــى

رى كۆز ائلدىمدىن خېلىقىياپهتلى
.ۇئزۇن بىر مهزگىلگىچه كهتمهيـدۇ
ھازىر خىزمهت تېپىشتا، ۇئيغـۇرالر
ۈئچۈن ۇئيغـۇر دىيارىـدا باشـقىالر
بىـــلهن بـــاراۋەر وئرۇنـــدا تـــۇرۇپ
ــــــانىيىتى ــــــشىش ىئمك رىقابهتلى

مۇشــــۇنداق. ائساســــهن يــــوق
ەئھۋالدا، يهنى خىـزمهتكه ېئلىـش
ائدىللىــق ۋە باراۋەرلىــك ۈئســتىگه
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لغان رىقابهت ائساسىدا ېئلىپقۇرۇ
ــته، ــر جهمىئيهت ــدىغان بى بېرىلماي
سىزنىڭ مهلۇم بىر خىزمهت ۈئچۈن
ــــــدىلىكىڭىز ۋە ــــــداق ائالھى قان
ائرتۇقچىلىقىڭىزنىـــڭ بۆلىـــشىنىڭ
.ائساســـهن پايدىـــسى بولمايـــدۇ
شۇنداق بولـسىمۇ، مهن ماقالىنىـڭ
مۇشۇ قىسمىدا، خىـزمهت تېپىـشقا

ــــــان  ــــــدىلىق بولغ SWOTپاي
ىنى قىــسقىچه تونۇشــتۇرۇپائنــالىز
ىئـشىنىمهنكى، خىـزمهت. ۆئتىمهن
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ـــــــــــڭ  SWOTىئزدىگۈچىلهرنى
ائنــــــالىزىنى بىلىــــــشى ۇئنــــــى
بىلمىگهنگه قارىغاندا كۆپ ياخشى
بولۇپ، ۇئنـى بىلىـش خېلـى چـوڭ

ــدۇ ــدا يهتكۈزى ــدە مهن. پاي تۆۋەن
SWOTائنالىزىنىــــڭ خىــــزمهت 

ـــىۋەتلىك ـــلهن مۇناس ـــزدەش بى ىئ
ـــسق ـــى قى ـــان تهرەپلىرىن ىچهبولغ

 .خۇالسىلهپ ۆئتىمهن
 :ائرتۇقچىلىقالر

بـــۇ ســـىزنىڭ ىئچكـــى ىئجـــابىي
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ــى ــۇپ، ۇئالرن ــدىلىكىڭىز بول ائالھى
ۆئزىڭىــــز كــــونترول قىالاليــــسىز،
ھهمــدە ۇئالردىــن پىــالن تۈزۈشــته

ــسىز ــۇق پايدىلىناالي ــا. تول بۇنىڭغ
 :تۆۋەندىكىدەك ائمىلالر كىرىدۇ

 خىزمهت تهجرىبىلىرى 
 ـــــان ـــــازىرغىچه تاماملىغ ھ

-وئقۇشـــالر ۋە ائلغـــان ۇئنـــۋان
 گۇۋاھنامىالر

 ۆئزىڭىزنىـــــــڭ كهســـــــپىي
ــــــــۈك ــــــــىدىكى كۈچل ساھهس
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تېخنىكىلىـــــــق بىلىملىرىڭىـــــــز
مهسىلهن، قاتتىق دېتال، يۇمشاق(

 )دېتال ۋە كومپيۇتېر تىللىرى
 بىـــر ســـاھهدىن باشـــقا بىـــر

ـــۆتكهپ ىئـــشلهتكىلى ســـاھهگه ي
مهسىلهن،(بولىدىغان قابىلىيهتلهر 

ك ســۆزلهش ۋەناھــايىتى كۈچلــۈ
 )يېزىش قابىلىيىتى

 ـــــاراكتېرىڭىز ـــــشىلىك خ كى
ـــزمهت( ـــۈك خى مهســـىلهن، كۈچل

ـــــز، ۆئز ـــــى-ەئخالقىڭى ۆئزىڭىزن
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ياخشى تىـزگىنلهش ىئقتىـدارىڭىز،
بېـــسىم ائســـتىدىمۇ خىزمهتنـــى
ـــابىلىيىتىڭىز، ـــش ق ـــشى قىلى ياخ
ىئجادچانلىقىڭىز، ۈئمىدۋارلىقىڭىز،
)ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك جۈرىئتىڭىز

 ياخــــــــشى تونــــــــۇش-
ـــــشلىرىڭىز، ۋە مۇناســـــىۋەت بىلى

 تورىنى پۇختا قۇرغانلىقىڭىز
 كهســـپىي وئرۇنـــالر بىـــلهن

 بولغان ائالقىڭىز
 :ائجىزلىقالر
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ــى ــهلبىي ائمىلالرن ــى س ــۇ ىئچك ب
كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ۇئالرنى سىز
ۆئزىڭىــــز كــــونترول قىالاليــــسىز،
ھهمدە ۇئالرنى ۆئزىڭىـز تىرىـشىش

ۇئالر. يــسىزائرقىلىــق ياخشىلىياال
ـــــگه ـــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچى تۆۋەن

 :ائلىدۇ
ـــڭ ـــزمهت تهجرىبىڭىزنى خى

 كهم بۆلىشى
ـــــڭ وئقـــــۇش نهتىجىڭىزنى

ــــشى، ۋە وئقۇشــــتا ــــۆۋەن بۆلى ت



59 

تاللىغـــان كهســـپىڭىزنىڭ خاتـــا
 بۆلىشى
 نىـــــــــشانلىرىڭىزنىڭ كهم

ــڭ ــشىلىك بىلىمىڭىزنى ــشى، كى بۆلى
ــــت ــــشى، كونكرې ــــل بۆلى كهمچى

بۆلىشىخىزمهت بىلىمىڭىزنىڭ كهم 
 ــڭ ــق بىلىمىڭىزنى تېخنىكىلى

 ائجىز بۆلىشى
 ــــــشىلىك ــــــدېرلىق، كى لى

مۇناســــىۋەت، خهۋەرلىــــشىش، ۋە
ــشلهش ــرگه ىئ ــلهن بى ــقىالر بى باش
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 ماھارىتىڭىزنىڭ ائجىز بۆلىشى
 ـــــزدەش ۋە ـــــزمهت ىئ خى

تېــپىش قابىلىيىتىڭىزنىــڭ تــۆۋەن
 بۆلىشى
 ســـــــهلبىي كىـــــــشىلىك

مهســىلهن، خىــزمهت(خــاراكتېرلهر 
ڭىزنىـــڭ ناچـــار بۆلىـــشى،ەئخالقى

ـــۈزۈمگه بـــوي سۇنۇشـــىڭىزنىڭ ت
ائجىـــز بۆلىـــشى، ۆئزلـــۈكىڭىزدىن
ــــڭ ــــتىلىش روھىڭىزنى ــــا ىئن ائلغ
ـــر ىئـــشنى ـــشى، بى ـــل بۆلى كهمچى
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ائسانلىقچه قـارار قىاللماسـلىقىڭىز،
ــــــــــــــاقلىقىڭىز ۋە بهك تارتىنچ

 )ھېسسىياتچان بۆلىشىڭىز
 :پۇرسهتلهر

-بـــۇ ىئجـــابىي تاشـــقى شـــهرت
دىغان بولــۇپ،شــاراىئتنى كۆرســىتى

ۇئالرنـــى ســـىز ۆئزىڭىـــز كـــونترول
قىاللمايـــسىز، ەئممـــا ۇئالردىـــن
ـــشىپ ـــدىلىنىش ۈئچـــۈن تىرى پاي

ۇئالر. باقـــــــــسىڭىز بولىـــــــــدۇ
ـــــگه ـــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچى تۆۋەن
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 :ائلىدۇ
 ســــــــــىزنىڭ كهســــــــــپى

ســاھهڭىزدىكى كــۆپلىگهن يېڭــى
خىزمهتنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىـدىغان

ــشلهر  ــىلهن،(ىئجــابىي يۈزلىنى مهس
ــــــــسىلىش،ىئقت ــــــــسادىي يۈك ى

دۇنياۋىالشتۇرۇش، ۋە تېخنولوگىيه
)جهھهتتىكى يېڭى ىئلگىرىلهشلهر

 سىز ۆئرلهپ وئقۇش ائرقىلىـق
قولغا كهلتۈرەلهيدىغان پۇرسهتلهر

 ـــــــــپىي ـــــــــىزنىڭ كهس س
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ماھارىتىڭىزگه ائالھىدە ېئھتىياجى
 بار كهسپىي ساھهلهر

 ــــشىلىك ــــۆپرەك كى ــــىز ك س
مهتبىلىملهر ۋە تېخىمۇ ېئنىق خىز

نىـــــشانلىرى ائرقىلىـــــق قولغـــــا
 كهلتۈرەلهيدىغان پۇرسهتلهر

 ســـــــىزنىڭ ۆئز كهســـــــپىي
ــدىغان ســاھهڭىزدە ۆئســكىلى بولى

 پۇرسهتلهر
 ســـــــىزنىڭ ۆئز كهســـــــپىي

ســــاھهڭىزدە ېئلىــــپ بــــارغىلى
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ــات ــپىي تهرەققىي ــدىغان كهس بولى
 پۇرسهتلىرى

 سىزنىڭ خىزمهت جهھهتتىكى
تاللىــــشىڭىز ائرقىلىـــــق قولغـــــا

ــۈرگى ــدەكهلت ــدىغان ائالھى لى بولى
 پۇرسهتلهر
 جۇغراپىيىلىك وئرۇن 
 ــــــــشىلىك ــــــــۈك كى كۈچل

 مۇناسىۋەت تورى
 :تهھدىتلهر

ـــۇ ســـهلبىي تاشـــقى شـــهرت -ب
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شاراىئتالرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ،
ۇئالرنـــى ســـىز ۆئزىڭىـــز كـــونترول
ــڭ ــىز ۇئنى ــا س ــسىز، ەئمم قىاللماي

ـــسىز ـــىرىنى كېمهيتهلهي ـــۇ. تهس ب
ـــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچ ـــــگهتۆۋەن ى

 :ائلىدۇ
 ســــــــــىزنىڭ كهســــــــــپى

ــى ــزمهت وئرنىن ــاھهڭىزدىكى خى س
ائزلىتىدىغان سـهلبىي يۈزلىنىـشلهر

ــــىركهتنىڭ ائدەم( ــــىلهن، ش مهس
ــــسۇالتنىڭ ــــشى ۋە مهھ قىسقارتى
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 )شاللىنىشى قاتارلىقالر
 سىز بىلهن وئخـشاش ۋاقىتتـا

ــۇچىالر ــۈرگهن وئقۇغ ــۇش پۈتت وئق
 ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن رىقابهتلهر

 ىن ۈئســـــتۈنســـــىزنىڭكىد
تۇرىدىغان ماھارىتى، تهجرىبىـسى
ۋە بىلىمــــى بــــار كىــــشىلهردىن

 كېلىدىغان رىقابهتلهر
 ــابىلىيىتى ــپىش ق ــزمهت تې خى

ـــان ـــۇقىرى بولغ ـــىزنىڭكىدىن ي س
كىشىلهردىن كېلىدىغان رىقابهتلهر
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 ــــشىراق ــــىزنىڭكىدىن ياخ س
ـــــان ـــــته وئقۇغ ـــــي مهكتهپ ائلى
كىشىلهردىن كېلىدىغان رىقابهتلهر

 ــــــىزنىڭ ــــــولىڭىزدىكىس  ي
ــــالغۇالر  ــــىز(توس ــــىلهن، س مهس

ىئـــستىگهن پۇرســـهتكه ېئرىـــشىش
ــــي ــــان ائلى ــــۈن زۆرۈر بولغ ۈئچ
ــۋان ــاكى ۇئن ــم ي ــك بىلى دەرىجىلى

 )قاتارلىقالرنىڭ يوقلۇقى
 ســــــــــىزنىڭ كهســــــــــپى

ساھهڭىزدىكى ۆئسۈش پۇرسىتىنىڭ
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ــــــڭ ــــــشى، ۋە رىقابهتنى ائز بۆلى
 ۋەھشىي بۆلىشى

 ســــــــــىزنىڭ كهســــــــــپى
ىســـــــــاھهڭىزدىكى كهســـــــــپ

تهرەققىياتنىــڭ چهكلىــك بۆلىــشى،
ــپى ــىزنىڭ كهس ــهۋەبتىن س ــۇ س ش
ماھارىتىڭىزگه بولغان ېئھتىياجنىڭ

 تۆۋەن بۆلىشى
 شىركهتلهرنىڭ سـىزنىڭكىدەك

ــاكى ســىزنىڭكىدەك كهســىپتىكى ي
ۇئنۋانى بار كىـشىلهرنى خىـزمهتكه
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 ائلماسلىقى
بۇالردىن باشقا، سىز ۆئزىڭىـزدىن

ــدىكى  ــشىلىك «يۇقىرى SWOTكى
دېگهن قىـسىمدا تىزىـپ» نالىزىائ

ــتىم ــر قې ــوائلالرنىمۇ بى ــان س چىقق
ـــڭ ـــوراپ بېقى ـــتا. س ـــۇ ائساس ش

ۆئزىڭىزنىڭ ائرتۇقچىلىقىغا بولغـان
چۈشـــــــــــــــــــــــــهنچىڭىزنى

شــــۇنداقال. مۇكهممهللهشــــتۈرۈڭ
خىزمهتكه كىرمهكچى بولغـان بىـر
شــىركهت يــاكى وئرۇننــى بېكىتىــپ
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بولغاندىن كېيىن، سـىز ۆئزىڭىزنـى
 باشــلىقى وئرنىــداائشــۇ وئرۇننىــڭ

مهن ىئــــشقا«قويــــۇپ تــــۇرۇپ، 
ائلماقچى بولغان ائدەمنىڭ قانداق
،»ائالھىــدىلىكى بۆلىــشى كېــرەك؟

ــــڭ ــــوراپ بېقى ــــاختا. دەپ س س
كهمتهرلىكتىن ساقلىنىڭ، شـۇنداقال
ــستىك ــتچىل ۋە رېائلى ــۇم راس چوق

ۆئزىڭىزنــى ەئڭ ياخــشى. بولــۇڭ
تهســـــــۋىرلهپ بېرەلهيـــــــدىغان

ـــر ۋاراق ـــۆزلۈكلهرنى بى  قهغهزگهس
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ـــڭ ـــسىڭىز،. تىزىۋېلى شـــۇنداق قىل
ائشـــۇ ســـۆزلهرنىڭ كۆپىنچىـــسى
ــــــۇقچىلىقىڭىزنى ــــــىزنىڭ ائرت س
ىئپادىلهيـــدىغان ســـۆزلهر بولـــۇپ

 .چىقىشى مۇمكىن
ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ ائجىزلىقلىرىنــى
باھالىغانـــدا، ســـىزنى خىـــزمهتكه
ائلمــاقچى بولغــان وئرۇن ســىزدىن
بۇنىڭـــدىن كېـــيىن ياخـــشىالشنى

ــــــدىغ ان نهرســــــىلهرتهلهپ قىلى
.ۈئســــتىدە چوڭقــــۇر وئيلىنىــــڭ
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ــــــى ــــــڭ ائجىزلىقلىرىن ۆئزىڭىزنى
تۈگىتىش يولىدا ھازىردىن باشالپال
ىئــــش كۆرســــىڭىز، كهلگۈســــىدە
ــــــۆڭلىڭىزدىكى ــــــىزنىڭ ۆئز ك س
خىزمهتكه ېئرىشىشىڭىز ۈئچۈن زور

ھهر بىر ىئنـسان. پايدىسى تېگىدۇ
ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ائجىز نۇقتىلىرىنى

ـــان ـــچه ائس ـــاش ائن ـــشبايق  ىئ
ــڭ. ەئمهس ــىز ۆئزىڭىزنى ــا س ەئمم

ــۆرۈش ــاالپ ك ــى باھ ائجىزلىقلىرىن
ائرقىلىق، بۇنىڭدىن كېيىن قايـسى
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ــشىڭىز ــرەك تىرىشى ــته بهك جهھهت
ەئگهر. كېرەكلىكىنى بايقىيااليـسىز

سىز مهلۇم بىر ماھارەتنىڭ سـىزنىڭ
كهسپىي سـاھهيىڭىز ۈئچـۈن زۆرۈر
ىئكهنلىكىنى، ەئممـا ۇئ ماھـارەتته

 ائجىــز ىئكهنلىكىنــىۆئزىڭىزنىــڭ
بايقىسىڭىز، سـىز ائشـۇ ماھـارەتنى
كۈچلهندۈرۈش ۈئچـۈن ھـازىردىن
.باشــالپ ىئــش كۆرۈشــىڭىز كېــرەك
ســـىزنىڭ ۈئســـتىڭىزدىن ېئلىـــپ
بېرىلغان باھاالشـالر، مهكتهپتىكـى
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ـــــــــز، ۋە ـــــــــۇش نهتىجىڭى وئق
وئقۇتقۇچىلىرىڭىزنىــــــڭ ســــــىز
ـــــــڭ ـــــــسىدا ېئيتقانلىرىنى توغرى
ـــــــــىزنىڭ ۆئز ـــــــــسى س ھهممى

ىقلىرىڭىزنــى بايقىۋېلىــشىڭىزائجىزل
 .ۈئچۈن زور ياردەم قىالاليدۇ

ەئگهر سىز تېخى وئقۇپ باقمىغان
بولـــــــــسىڭىز، مهن يازغـــــــــان

ـــــــى« ـــــــڭ يېڭ مۇۋەپپهقىيهتنى
ـــــسى ـــــۈك«ۋە » تهڭلىمى ۆئمۈرل

»كهسىپنى قانداق تالالش كېرەك؟
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دېگهن ىئككى پارچه ماقالىنى بىـر
بــــۇ. قېــــتىم وئقــــۇپ بېقىــــڭ

ېـسى مۇشــۇماقالىلهرنىـڭ تـور ائدر
 .يازمىنىڭ ائخىرىدا بار

مهن ائمېرىكىـــدىكى ھـــازىرغىچه
ــر ــدا بى ــاتىم جهريانى ــان ھاي بولغ
قـــانچه شـــىركهتلهردە شـــىركهتكه
ــلىق ــۇچى باش ــادىم ائلغ ــى خ يېڭ

شــۇنداقال. بولــۇپ ىئــشلهپ بــاقتىم
كۆپ قېتىم خىزمهت ىئزدىگۈچىمـۇ

نۇرغـۇن قېـتىم ھهر. بولۇپ بـاقتىم
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ــلىقلى ــىركهتلهرنىڭ باش ــل ش رىخى
بىــلهن خىــزمهت تېــپىش ۈئســتىدە
ـــــزمهت ـــــان خى ـــــپ بېرىلغ ېئلى

ــى  ــزچه (كۆرۈشۈش  Jop«ىئنگلى
Interview« (ــــا قاتنىــــشىپ غ

شـــۇ چـــاغالردا مهنـــدىن. بـــاقتىم
چوقــۇم ســورالغان مۇنــداق ىئككــى

سـىزنىڭ ەئڭ«بىرسـى : سوائل بـار
»چـــوڭ ائرتـــۇقچىلىقىڭىز نـــېمه؟
دېگهن سوائل بولۇپ، يهنه بىرسـى

ــــسا  ــــىزنىڭ «بول ــــوڭس ەئڭ چ
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ـــېمه؟ ـــز ن ـــگهن» ائجىزلىقىڭى دې
ــسىغا . ســوائل مهن«مهن ائلدىنقى

ناھايىتى ىئجادچان بولۇپ، مېنىڭ
بىر ىئشنى مۇسـتهقىل ھهل قىلىـش
ـــۇقىرى، ـــايىتى ي ـــدارىم ناھ ىئقتى
شــۇنداقال مهن قىــيىن ۆئتكهلــگه
ـــشنى ناھـــايىتى جهڭ ېئـــالن قىلى

ــــۆرىمهن ــــگهن»ياخــــشى ك ، دې
اجــاۋابنى تهييــارالپ، ســورىغۇچىغ
.ھهر قېتىم ائشـۇ جـاۋابنى بهردىـم

مهن چهت«كېيىنكىـــسىگه بولـــسا 
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ەئللىك، ھهمدە ىئنگلىزچىنى ۆئزۈم
ۆئگىنىۋالغـــان بولغاچقـــا، مېنىـــڭ
ىئنگلىــز تىلــى ســهۋىيهم يهرلىــك
ــــــشى ــــــرىكىلىقالردەك ياخ ائمې

.دېگهن جاۋابنى بهردىـم» ەئمهس
مهن ۇئ چـاغالردىال ەئمهس، تــاكى

سـورىغىنىيېقىنغىچه بۇ سوائلالردا 
SWOTـــــى ـــــڭ ىئكك  ائنالىزىنى

ــــــسمى ــــــى قى مــــــۇھىم تهركىب
 .ىئكهنلىكىنى بىلمىگهن ىئدىم

 SWOTكىشىلىك -4
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 ئانالىزىنىڭ بىر مىسالى
ــــشىلىك  ــــالىزىSWOTكى  ائن

قانــــداق بولىــــدۇ؟ مهن ۇئشــــبۇ
ماقالىنى يېزىش ۈئچۈن ماتېرىيـال
ـــشىلىك ـــدا، كى ـــزدەش جهريانى ىئ

SWOTائنالىزىنىڭ بىر مىسالىنى 
ماقالهمنىـــڭ ۇئشـــبۇ. اتتىمۇئچـــر

قىسمىدا مهن ائشۇ مىسالنى بايـان
ـــمهن ـــسالدا. قىلىـــپ ۆئتى ـــۇ مى ب

ىئشلىتىلگىنى ائمېرىكىدىكى مهلۇم
بىر چوڭ شىركهتنىڭ ېئالن قىلىـش
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ـــشى ـــر كى ـــۈمىگه مهســـۇئل بى بۆل
بولــــۇپ، مهن ۇئنــــى ائساســــهن

بـۇ مىـسال. ەئينهن بايان قىلىمهن
سىزنىڭ ەئھۋالىغـا تولـۇق ۇئيغـۇن

ـــېكىنكهل ـــۇمكىن، ل ـــلىكى م مهس
ۇئنىــڭ ســىزنى خېلــى كــوپ يىــپ
ۇئچى بىـلهن تهمىنلهيـدىغانلىقىغا

 .ىئشىنىمهن
 :ائرتۇقچىلىقالر

 ــــــق ــــــايىتى يېڭىلى مهن ناھ
ــل ــشقا مايى ــق. يارىتى مهن داۋاملى
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ۆئز خېرىـــــدارلىرىمنى ۇئالرنىـــــڭ
مهھــــسۇالتىنىڭ ۆئزۈم بايقىغــــان
يېڭى سېتىلىش پۇرسهتلىرى بىـلهن

 .مهنتهسىرلهندۈرى
 مهن ۆئزۈمنىڭ خېرىدارلىرى ۋە

ۆئز گۇرۇپپامــــــــــــــــــــــدىكى
ــشى ــلهن ياخ ــلىرىم بى خىزمهتداش
ائالقىلىـــــــــــــــــــــــشهلهيمهن

)»Communicate«( 
 ــــوائلالرنى ــــالقىلىق س مهن ھ

سوراش ائرقىلىق، بىر مهھـسۇالتنى
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ــولىنى ــوغرا ي ــشنىڭ ت ــا سېلى بازارغ
 .تېپىش قابىلىيىتىگه ىئگه

 مهن بىـــــــر خېرىـــــــدارنىڭ
ـــــــــسۇالتىنى ڭ بازارغـــــــــامهھ

ـــــشى ـــــك سېلىنى مۇۋەپپهقىيهتلى
 .ۈئچۈن تولۇق ەئقىدەم بار

 :ائجىزلىقالر
 ــر ىئــشنى ناھــايىتى مهن بى

ـــڭ ـــى ۆئزۈمنى ـــپ، ۇئن ـــز قىلى تې
دىـــــن» ۋەزىـــــپه تىزىملىكـــــى«

ــشكه ــز چىقىرىۋېتى ــانقهدەر تې ىئمك
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ائدەتلهنـــگهن بولـــۇپ، شـــۇنىڭ
ــــان ــــدە قىلغ ــــسىدە بهزى نهتىجى
ىئـــشىمنىڭ ســـۈپىتى تـــۆۋەنرەك

 . قالىدۇبولۇپ
 مهن قىلمىسام بولمايدىغان

ىئــشالر بهك كۆپىيىــپ كهتكهنــدە،
يۇقىرىقىدەك مىجهزىم تۈپهيلىدىن
.مهندە روھىي بېسىم پهيدا بولىدۇ

 ـــــــــــــــــڭ مهن ۆئزۈمنى
ـــــدارالرغا ـــــانلىرىنى خېرى وئيلىغ
ــــــــرائز ــــــــهندۈرگهندە بى چۈش
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جىددىيلىــشىپ كېــتىمهن، ھهمــدە
مۇشـــۇنداق كـــۆپ كىـــشىلهرنىڭ

ـــدا سۆزله ـــتىن قورقـــۇشائلدى ش
مىجهزىم تۈپهيلىدىن بهزىـدە مهن
ېئلىـــپ بارغـــان چۈشهندۈرۈشـــلهر

 .جانلىق بولماي قالىدۇ
 :پۇرسهتلهر

 بىزنىــــــڭ بىــــــر چــــــوڭ
رىقابهتچىلىرىمىزنىــــــڭ بىرســــــى
كىچىكرەك خېرىـدارلىرىغا ياخـشى
مـــۇائمىله قىلماســـلىق بىـــلهن ۆئز



85 

 .نامىنى بۇلغىۋالدى
 كــېلهر ھهپــته مهن بىــر چــوڭ

ــــــــــازارالش ــــــــــزچه (ب ىئنگلى
»Marketing «بولــۇپ، بــۇ ســۆز

ــــسۇالتى ــــىركهتنىڭ مهھ ــــر ش بى
ــــرىش، ــــسىدا ېئــــالن چىقى توغرى
مهھــسۇالتىنى ســېتىش، ۋە ۇئنــى
خېرىــدارالرغا يهتكــۈزۈپ بېــرىش

بــۇ. پــاائلىيهتلىرىنى كۆرســىتىدۇ
ـــى  ـــازارالش«يهردىك ـــگهن» ب دې

سۆزنى مهن ۆئزۈم وئيـالپ چىقىـپ
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.يىغىنىغـا قاتنىـشىمهن) ىئشلهتتىم
ائشـــۇ يىغىنـــدا ىئـــستراتېگىيىلىك
مۇناســــــىۋەت تــــــورى بهرپــــــا
ــسىم ــر قى ــدە بى ــمهن، ھهم قىالالي
ـــــــسىيىلىرى ـــــــيىلهش لېك تهربى

)Course(گه قاتنىشااليمهن. 
 بىزنىــڭ شــىركهتنىڭ ســهنەئت

ــۇت ــدا تۇغ ــات ائرى ــورى پ دىرېكت
مۇناسىۋىتى بىلهن نهچـچه ائيلىـق

ۇئنىــــڭ. دەم ېئلىــــشقا چىقىــــدۇ
رۇش مهنخىزمىتىنـــى قىلىـــپ تـــۇ
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ــزمهتته ــشى خى ــر ياخ ــۈن بى ۈئچ
ۆئســــۈش پۇرســــىتىنى يارىتىــــپ

 .بېرىدۇ
 :تهھدىتلهر

 مېنىڭ بىـر خىزمهتدىـشىمنىڭ
سۆزلهش قابىلىيىتى مهندىن جىـق
ــلهن ــۇپ، ۇئ مهن بى ــۈك بول كۈچل
ــــۇش ــــورى بول ــــهنەئت دىرېكت س

 .پۇرسىتىنى تالىشىۋاتىدۇ
 ـــــدىن بۇيـــــان يـــــۈز يېقىن

ـــشمهسلىك ـــان ائدەم يېتى بېرىۋاتق
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ــــــى ــــــدىن، مهن ۋاقىتن تۈپهيلى
ائشـــۇرۇپ ىئـــشلهشكه مهجبــــۇر

شۇنىڭ بىلهن بۇ ىئش. بولۇۋاتىمهن
ــــشىمغا ــــق يارىتى مېنىــــڭ يېڭىلى

 .سهلبىي تهسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ
 ـــــــسادىي ھـــــــازىرقى ىئقتى

مۇھىتنىڭ تهسىرى بىلهن بـازارالش
ــايىتى ــى ناھ ــڭ ۆئسۈش ىئگىلىكىنى

نۇرغـــــۇن. ائســـــتىالپ كهتتـــــى
.قارتتىشـــــىركهتلهر ائدەم قىـــــس

بىزنىــــڭ شــــىركهتمۇ ىئگىلىــــك
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ــــــشنى ــــــسىنى كىچىكلىتى داىئرى
 .وئيلىشىۋاتىدۇ

ــۇقچىلىقى ــڭ ائرت ــىز ۆئزىڭىزنى س
بىلهن ائجىزلىقى، ھهمـدە سـىزنىڭ
ــلهن ــهتلهر بى ــدىڭىزدىكى پۇرس ائل

ـــــــر  ـــــــسالرنى بى SWOTخىرى
ـــالىز ـــق ائن ماترىســـساسى ائرقىلى

شـۇ ائرقىلىـق. قىلسىڭىزمۇ بولىـدۇ
ى ۆئزىڭىزنىڭسىز زېھنىي كۈچىڭىزن

ائرتۇقچىلىقىغــا مهركهزلهشــتۈرۈپ،
ـــۇقىرى ـــى ەئڭ ي ائجىزلىقلىرىڭىزن
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دەرىجىـــدە ائزايتىـــپ، ســـىزنىڭ
ــان ــار بولغ ــشىڭىزغا تهيي پايدىلىنى
پۇرسـهتلهردىن بـار ىئمكانىيهتنىـڭ
داىئرىــــــسى ىئچىــــــدە ەئڭ زور

 .دەرىجىدە پايدىلىنااليسىز
  ئاخىرقى سۆز-5
مۇۋەپپهقىيهتنىـڭ يېڭـى«مېنىڭ 

ــسىته ــالهمنى» ڭلىمى ــگهن ماق دې
ـــان قېرىنداشـــالرنىڭ ـــۇپ باقق وئق
ـــــدەك، مهن ـــــدە بولغىنى خهۋىرى

 يىللىرى شـىنجاڭ1981-82-19
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ۇئنىۋېرســـــىتېتىدا وئقۇۋاتقــــــان
ــــدا  ــــى مهن (ۋاقتىم 24-23يهن

،)ياشـــــــــالردىكى ۋاقتىمـــــــــدا
مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشنىڭ مۇنداق
ـــىلهپ ـــسىنى خۇالس ـــر تهڭلىمى بى

 :چىققان ىئدىم
+تاالنـــــت = قىيهت مـــــۇۋەپپه
 پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 

ــشان، ــا نى ــتقىچه ماڭ ــۇ ۋاقى ائش
ــشىلىك ــۇۋەپپهقىيهت، كى ــايه، م غ
ىئستهكنى رېائللىققـا ائيالنـدۇرۇش
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دېگهنگه وئخشاش پهلسهپىلىك ۋە
ـــاكى ـــۇم ي ـــسىخولوگىيىلىك ۇئق پ
پهنلهر ھهققىدە بىـرەر ماتېرىيـالنى
ــــانىيىتى ــــۇش ىئمك ــــپ وئق تېپى

ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــىبولمىغ تهڭلىمىن
يېزىشتا مهن پۈتـۈنلهي ۆئزۈمنىـڭ
شۇ ۋاقىتقىچه بولغان ھاياتىمدىكى
ـــــشالرنى ـــــكهن ىئ ـــــۇپ ۆئت بول
.خۇالسىلهشــكه تايانغــان ىئــدىم

ــشىلىك  ــدا كى SWOTمهن يۇقىرى
ـــــــــۈك ـــــــــدىن ۈئنۈمل ائنالىزى
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ــــۇلى ــــر ۇئس ــــشنىڭ بى پايدىلىنى
ىئكهنلىكىنى،» توغرىالش ۇئسۇلى«

يهنــــــــــــى، ۆئزىڭىزنىــــــــــــڭ
ـــۇقچىلىقلىر ـــشقاائرت ىنى پايدىلىنى

بولىدىغان پۇرسهتلهرگه توغرىالپ،
شۇ ائرقىلىق رىقابهت جهھهتتىكـى
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــى قولغ ەئۋزەللىكن

بىر. ىئكهنلىكىنى وئتتۇرىغا قويدۇم
ــــۇ ــــاالنتلىرى ائش ــــڭ ت ائدەمنى
ائدەمنىڭ ائرتۇقچىلىقلىرىنىـڭ بىـر
.قىــــسمى بولــــۇپ ھېــــسابلىنىدۇ
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ــهت ــلهن پۇرس ــت بى ــدە تاالن ھهم
غان تهقدىردىمۇ، ەئگهر بىرھازىرالن

ـــــن پايـــــدىلىنىپ ائدەم ۇئالردى
ەئمهلىي ىئش ېئلىپ بارمايدىكهن،
كــۆزلىگهن غــايه يــاكى نىـــشانغا

ـــدۇ ـــۇ يېتهلمهي ھـــازىر. ھهرگىزم
وئيــــالپ باقــــسام، يۇقىرىــــدىكى
ــــسى ــــڭ تهڭلىمى مۇۋەپپهقىيهتنى

SWOT ــوغرىالش« ائنالىزىنىــڭ ت
بىـــــلهن ائساســـــىي» ۇئســـــۇلى

ــــردەك بو ــــتىن بى ــــۇپ،جهھهت ل
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ـــي ـــى زور ىئلمى ـــته خېل ەئمهلىيهت
 .ائساسقا ىئگه ىئكهن

مۇۋەپپهقىيهتنىـڭ يېڭـى«مېنىڭ 
دېگهن ماقالهم بىلىك» تهڭلىمىسى

تورىغـــا چىقىرىلغانـــدىن كېـــيىن،
دېـگهن تـور ىئـسىملىك» جهسۇر«

ــېمه ــدىن ن ــشىمىز مهن ــر قېرىندى بى
ۈئچـــۈن بـــۇ تهڭلىمىنـــى تـــۈزۈپ
ــۇپ، ــورىغان بول ــانلىقىمنى س چىقق

ــا مهن ۇئ ــى -2007نىڭغ -10يىل
نويـــابىر كـــۈنى بىلىـــك تورىـــدا
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ـــــدىكى جـــــاۋابنى بهرگهن تۆۋەن
 :ىئدىم

ـــل ـــدىن-1976مهن : نهقى يىلى
يىلىغىچه يېزىدا قايتا تهربىيه-78

ېئلىۋاتقاندا، ھېچ قانداق قىممىتـى
10كـۈنىگه . يوق بىر ائدەم ىئـدىم

ســـاەئتتىن ائرتــــۇق ىئــــشلىگهن
بولــساممۇ، ماڭــا بىــر تىــيىن پــۇل

مېنىـــڭ ىئشلىـــشىم. هيتتـــىبهرم
ــــىقىمنى ــــۈنى قورس پهقهت ھهر ك
تويغۇزۇپ، شۇ ائرقىلىق ھاياتىمنى
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ساقالپ قـېلىش ۈئچـۈن، شـۇنداقال
ىئككى يىلدىن كېيىن بىـر ىئـشچى
ــزمىتىگه ــك خى ــاكى خىزمهتچىلى ي

ۇئ چاغـدا. ېئرىشىش ۈئچۈن ىئدى
بىرەر جاننىڭ ائنچه قىممىتى يـوق

ەئگهر مهن ۆئزۈم. ىئــــــــــــــدى
ھـازىرقى(قان كوناشهھهر چېنىقىۋات
ــسۇ ــسۇ) وئن ــلهن ائق ــسى بى ناھىيى

10شــــهھىرى وئتتۇرىــــسىدىكى 
كىلومېتىردىن ائرتۇق يولنى پىيادە
ــرەر ۋەقهگه ــدا بى ــسىش جهريانى بې
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ۇئچراپ ۆئلۈپ قالغان بولسام، ۆئز
ائنــام ۋە تۇغقــانلىرىم مېنــى-ائتــا

ىئزدىگهنــدىن باشــقا، يــول بويىــدا
گهنياتقان مېنىڭ ۆئلۈكۈمنى كـۆر

كىشىلهر مېنىڭ كىـم ىئكهنلىكىمـگه
مېنىـڭ. پهرۋامۇ قىلىپ قويمـايتتى

كىـم ىئكهنلىكىــم، نـېمه ســهۋەبتىن
ۆئلۈپ كهتكهنلىكىم بىـرەر گېزىـت

 .خهۋىرىگىمۇ يارىمايتتى
ائيـدا شـىنجاڭ-1يىلى -1978

ۇئنىۋېرســـــــىتېتىغا وئقۇشـــــــقا
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كىرگهنـــدىن كېـــيىن، مهن ۆئزۈم
ۈئچۈن مۇنـداق ىئككـى پرىنـسىپ

بىرىنچــــى، ۆئتــــۈلگهن. ۈمتــــۈزد
دەرســلهرنى تهلهپــتىن ائشــۇرۇپ
ــشى ــدە ياخ ــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي

ــــنىش ــــا. ۆئگى ــــى، ماڭ ىئككىنچ
ــى ــۇمچه ۋەزىپىلهرن ــرىلگهن قوش بې
ــشى ــدە ياخ ــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي

مۇشۇنداق قىلىپ ىئككـى. ىئشلهش
يىل ۆئتكهندىن كېيىن، مهن ۆئزۈم
بۇرۇنقىـــدىن ائنـــچه ۆئزگىرىـــپ
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ۇ، مېنىـــڭكهتمىـــگهن بولـــسامم
.قىممىـــتىم پۈتـــۈنلهي ۆئزگهردى

ائرقىـــدىن شـــىنجاڭ-مهن ائرقـــا
ۇئنىۋېرســــــىتېتى وئقۇغــــــۇچىالر
ۇئيۇشمىــسىنىڭ رەىئــسى، شــىنجاڭ
ــــــــاق ۇئنىۋېرســــــــىتېتى ىئتتىپ
ــڭ داىئمىــي ھهيىئتــى، كومىتېتىنى
ـــــالر ـــــۇق ياش ـــــوم رايونل ائپتون
بىرلهشمىسىنىڭ مـۇائۋىن رەىئـسى،
ائپتونــوم رايونلــۇق وئقۇغــۇچىالر

ــــــسى ۋەبى ــــــسىنىڭ رەىئ رلهشمى
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ــــــۇچىالر ــــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
بىرلهشمىــسىنىڭ مــۇائۋىن رەىئــسى
.قاتارلىق ۋەزىپىلهرگه تهيىنلهندىم
بېيجىڭغا ائيروپىالن بىلهن يىغىنغا

ــــدۇم ــــدىغان بول شــــىنجاڭ. بارى
ــى، شــىنجاڭ ۇئنىۋېرســىتېتى گېزىت
ــــك ــــى كهچلى ــــى، ۈئرۈمچ گېزىت
گېزىتـــــى، شــــــىنجاڭ رادىــــــوئ

ـــى ـــسى، ش ـــالرىئستانسى نجاڭ ياش
ژۇرنىلى ۋە جۇڭگو خهلـق گېزىتـى
قاتارلىق تهشـۋىقات ائپپاراتلىرىـدا
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ــــدىم ــــۋىق قىلىن ــــۇ. كهڭ تهش ب
تهشۋىقاتالردا ېئيتىلغـان نهرسـىلهر

ــدى ــت ىئ ــڭ. راس ــهن مېنى ائساس
ــــتا ەئال ــــپ وئقۇش ــــداق قىلى قان
كېتىۋاتقـــانلىقىم، قانـــداق قىلىـــپ
ــــى ــــز تىل ــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكۈم

ھهم قانــــداقۆئگىنىۋاتقــــانلىقىم، 
قىلىـــپ وئقۇغـــۇچىالر خىزمىتىنـــى
ـــــــشلهۋاتقانلىقىم ـــــــشى ىئ ياخ

شــۇنىڭ بىــلهن. توغرىــسىدا ىئــدى
ــــۇ ــــۈن جهمىئــــيهت، بولۇپم پۈت
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ـــــىتېتىدىكى ـــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
وئقۇغـۇچىالر،-ۇئيغۇر وئقۇتقۇچى

ماڭا يۈكسهك دەرىجىـدە ھـۆرمهت
قىلىــــدىغان، مېنــــى ىئنتــــايىن

ـــــدى مهن. قهدىرلهيـــــدىغان بول
ــــا ــــتهپتۇرۇۋاتق ــــاق مهك ن يات

ـــــسىنىڭ ـــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
ىئشخانىسى بولۇپ، ۇئ ىئشخانا بىر
.وئقۇش بىناسىنىڭ ىئچىـدە ىئـدى
مهن بهزىدە ھاجهتخانىغا بارسـام،
مېنىـــڭ كېلىـــۋاتقىنىمنى كـــۆرگهن
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بهزى ۇئيغــۇر وئقۇغــۇچىالر مېنىــڭ
تېخى خېلى يىراقتـا ىئكهنلىكىمـگه
قارىمــاي، ھاجهتخانىغــا كىــرمهي،

لدىـــدا كىرســـۇن، دەپمېنـــى ائ
ــۇراتتى ــاقالپ ت ــڭ. س مهن ۇئالرنى

بۇنداق قىلىـپ كېتىـشىنى ائزراقمـۇ
ــايتتىم ــداق. ياقتۇرم ــڭ بۇن ۇئالرنى

ـــڭ ـــشىنى مهن پهقهت ۇئالرنى قىلى
ماڭا كۆرسهتكهن ھـۆرمىتى، مېنـى
ـــىنهتتىم ـــشى، دەپ چۈش .قهدىرلى
داۋاملىــق ھاياجــان ۋە خۇشــاللىق
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تـۇرۇپ-تـۇرۇپ. ىئچىدە ۆئتهتتىم
مــدىن ھاياجــانلىق ياشــلىرىكۆزۈ

 .چىقىپ تۇراتتى
شــــۇنىڭ بىــــلهن وئيلىنىــــشقا

ـــېمه ۈئچـــۈن؟: باشـــلىدىم ـــۇ ن ب
ائلــدىنقى ىئككـــى يىــل ىئچىـــدە
ــر ــارەت بى ــىدىقتىن ىئب ــن س ەئركى
ـــلهن ـــۈپىتىم بى ـــۇش س ائدەم بول
مهنـــدە ھـــېچ قـــانچه ۆئزگىـــرىش

-لــېكىن مېنىــڭ قهدرى. بولمىــدى
قىممىتىمدە غـايهت زور ۆئزگىـرىش
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بـۇ نـېمه ۈئچـۈن؟. هتتـىبولۇپ ك
بـــــــــــۇرۇنقى مهن بىـــــــــــلهن
سېلىشتۇرغاندا، ھازىرنىـڭ نېمىـسى

 وئخشىمايدۇ؟
مانا ائشۇ سوائلغا جاۋاب تېپىش

 جهريانىدا،
ـــۇۋەپپهقىيهت  « ـــت = م +تاالن

 »پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 
ــــى تــــۈزۈپ  دېــــگهن تهڭلىمىن

]نهقىل تۈگىدى. [چىققان ىئدىم
مهن كېيىنكــى ماقالهمــدە، يهنــى
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ــبۇ ــڭ ۇئش ــسمىدا،-2 ماقالهمنى قى
ۋەتهندە يېقىنقى يىلالردىـن بۇيـان
شىركهت قۇرغـان، ھـازىر شـىركهت
ــــــىدە ــــــان ۋە كهلگۈس قۇرۇۋاتق
شىركهت قۇرماقچى بولغان ۇئيغـۇر
ــــسۇن ــــاردىمى بول ــــلىرىغا ي ياش
ۈئچـــــــــــۈن، شـــــــــــىركهتلهر

ـــــــــــــدىغان  SWOTپايدىلىنى
.ائنالىزىنى تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن

مهن ۇئشـــــــــبۇ يازمـــــــــامنى
قىيهتنىـــڭ پرىنـــسىپلىرىنىمۇۋەپپه
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ېئچىـــپ بېـــرىش بىـــلهن دۇنياغـــا
تونۇلغان دوكتـور نـاپولىيىن ھىلـل

نىڭ تۆۋەنـدىكى) 1883-1970(
:سۆزلىرى بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن

ـــــــر ائدەم داىئـــــــم- ەئگهر بى
ەئينهككه قـاراپ، ۆئزىنىـڭ بـارلىق
مهغلۇبىيهتلىرىنىـــــڭ ھهقىقىـــــي
ــــپ ســــهۋەبلىرىنى تېپىــــپ چىقى

 ائدەم ائداققىچهتۇرمايدىكهن، ۇئ
ـــــــدىغان ـــــــلىق بېرەلهي بهرداش
ــــــۇ ــــــۇۋەپپهقىيهتكه ھهرگىزم م
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 .ېئرىشهلمهيدۇ
ائزراق قارشـــىلىقتىن قورقـــۇپ-

ــمهڭ ــسىڭىزدە. كهت ــه ېئ ــۇ نهرس ش
بولـــــسۇنكى، مۇۋەپپهقىيهتنىـــــڭ

ــــــى« ــــــسىزلىق» لهگلىك وئڭۇش
ــــشىپ ۇئچــــۇپ شــــامىلىغا ەئگى

ــارىمۇ ــا ق قارشــى-ەئمهس، ۇئنىڭغ
لىـگهۇئچۇش ائرقىلىق يـۇقىرى پهل

 .كۆتۈرۈلىدۇ
بىزنىــــــڭ مهڭگــــــۈ يــــــۈز-

بهرمهيدىغان ىئـشالردىن ەئندىـشه
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قىلىـشىمىز ھهرگىزمـۇ غهلىـته ىئـش
ــــۇپ. ەئمهس ــــم مهغل ــــز داىئ بى

بولۇشــتىن ەئنــسىرەپ ۆئزىمىزنىــڭ
ىئجادچـــانلىق روھىنـــى بوغـــۇپ

ــــسا. قــــويىمىز ەئمهلىيهتــــته بول
مهغلــــــۇبىيهت ەئڭ پايــــــدىلىق
قۇۋۋەت دورىسى بولۇپ، بىـز ۇئنـى

 .ينهن قوبۇل قىلىشىمىز كېرەكەئ
ــــسى- ــــا پايدى ــــۇ دۇنياغ مۇش

تېگىدىغان بهزى ىئشالرنى قىلىـشتا
مۇۋەپپهقىيهت قازانماقچى بولغـان
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كىــــشىلهر ناھــــايىتى چوڭقــــۇر
چۈشىنىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇنـداق

 :ۈئچ سۆز بار
 باشــــقىالر ۈئچــــۈن خىــــزمهت
ـــۆلهش ۋە ۆئز ـــش، بهدەل ت -قىلى

 .ۆئزىنى تىزگىنلهش
ـــد ـــۇ يازمى ـــانب ـــا ېئلىنغ ا تىلغ

 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى
ــــشكه ــــته بىلى ــــشان تىكلهش نى

 :تېگىشلىك ىئشالر
http://www.meripet.com/Soh
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bet1/2010a1_Goal.htm 
ـــــــى ـــــــڭ يېڭ مۇۋەپپهقىيهتنى

 :تهڭلىمىسى
http://www.meripet.com/Soh

bet1/Erkinb3.htm 
ۆئمۈرلـــۈك كهســـىپنى قانـــداق

 :تالالش كېرەك؟
http://www.meripet.com/Soh

bet1/Erkinb4.htm 
ــــارلىق ــــىدىقنىڭ ب ــــن س ەئركى

 :يازمىلىرى
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http://www.meripet.com/Sohb

et 
كىتــاب ســاتىدىغان تــور بېتــى

 : ائمازون
 http://www.amazon.com 

ـــدىن ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــ ـــدە ېئ ـــور بهتلىرى ـــداق ت النقان

 .قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
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