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ـــدىنقى ـــڭ ائل ـــۇ ماقالىنى مهن ب
 ائنـالىزSWOTقىسمىدا، كىشىلىك 

ــتۇرۇ ــۇلىنى تونۇش .پ ۆئتتــۈمۇئس
شىركهت«ۇئنىڭ بۇ قىسمىدا بولسا 

SWOTنــــى»  ائنــــالىز ۇئســــۇلى
 .قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن

SWOTائنالىز ۇئسـۇلى ەئسـلىدە 
ـــستراتېگىيىلىك ـــىركهتلهرنىڭ ىئ ش
ــشىنى ائسانالشــتۇرۇش ــالن تۈزى پى
ۈئچـــۈن ۋۇجۇدقـــا كهلتـــۈرۈلگهن
ـــات ـــته تهتقىق ـــۇ ھهق ـــۇپ، ب بول
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 بىـرباشلىنىپ ۇئنىـڭ ھازىرقىـدەك
-1949ھالهتكه كېلىشى ۈئچـۈن 

ــــــدىن  ــــــچه-1970يىلى يىلىغى
ـــي  ـــۆپرەك20جهمىئ ـــدىن ك  يىل

يىللىرىغـا-1960.  ۋاقىت كهتتـى
كهلگۈچه ائمېرىكىـدىكى شـىركهت
پىالنالشالرنىڭ ھهممىـسى مهغلـۇپ

بولۇپمــۇ شــىركهتلهر دۇچ.  بولــدى
كهلگهن ەئڭ چوڭ مهسىله قانداق
قىلىــپ باشــلىقالر قوشــۇنىغا بىــر

ميۈزلــۈك ىئــش ېئلىــپ بېــرىشوئمۇ
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ـــدۇرۇش ۋە ـــۇل قىل ـــى قوب پىالنىن
ــــى ــــڭ ائشــــۇ پروگراممىن ۇئالرنى
ــــان ــــگه ائشۇرۇشــــقا بولغ ەئمهل
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــسىنى قولغ ەئقىدى

شــۇنىڭ بىـــلهن.  بولــۇپ قالــدى
ـــــــزچه ـــــــدىكى ىئنگلى ائمېرىكى
«Fortune 500 companies»
دەپ ائتىلىــــدىغان ەئڭ داڭلىــــق

 شـىركهت مهخـسۇس مهبـلهغ500
يىلىـــــدىن-1960رىتىـــــپ، ائج

ــدىكى-1970 ــچه ائمېرىكى يىلىغى
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ســـتانفورد ۇئنىۋېرســـىتهتىدە بىـــر
تهتقىقات پروجېكتى ېئلىپ بارغان
ــرت ــا ائلبې ــۇ پروجېكتق ــۇپ، ب بول

،Albert S Humphrey(خـامفرېي 
 رىياســـــــــهتچىلىك)1926-2005
بـۇ پروجېكـت جهريانىـدا.  قىلدى

-بىــــر گۇرۇپپــــا تهتقىقــــاتچى
 شـىركهت1100مۇتهخهسسىسلهر 

ۋە تهشــكىالتالر بىــلهن ســۆھبهت
 ســــــــوائل250ۆئتكــــــــۈزۈپ، 

ــارالپ،  ــۇق5000تهيي ــن ائرت  دى
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شــــىركهت باشــــلىقلىرىنىڭ بـــــۇ
ـــــوائلالرغا بهرگهن جـــــاۋابىنى س

شۇنىڭ نهتىجىسىدە بـۇ.  توپلىدى
ـــــــــسى ـــــــــات گۇرۇپپى تهتقىق

ــول باشــلىق-1شــىركهتلهردىكى  ق
ــدىكى ــۇقىرى وئرۇن ــۇم ەئڭ ي چوق

 كېرەكلىكىنى،پىالنلىغۇچى بۆلىشى
ۇئنىڭغـا بىۋاسـىته قارايــدىغان ھهر
خىل رولالردىكى دىرېكتورالر بولـسا
ــــالش ــــىركهتنىڭ پىالن ــــۇ ش ائش
قوشــــۇنىنىڭ ەئزالىــــرى بۆلىــــشى
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ــى ــۈنلهپ چىقت ــى يهك .كېرەكلىكىن
ــس بهن ــور وئتى ــىدوكت  Otis (ىپ

Benepe(  لوگىكا زەنجىرى«بىر«
نى وئتتۇرىغا قويغان بولۇپ، مۇشۇ

ىـــــرى شـــــىركهتلوگىكـــــا زەنج
باشــــــلىقلىرىنىڭ قوللىــــــشى ۋە
ەئقىدىسىنى قولغـا كهلتۈرۈشـتىكى
ــدى ــستېمىغا ائيالن ــالقىلىق سى .ھ
وئتىس وئتتۇرىغـا قويغـان لوگىكـا
ــــــدىكىلهردىن ــــــرى تۆۋەن زەنجى

 :ىئبارەت
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  باشلىقالر قوشۇنىنىڭ قىممىتى
  باھاالش 
 رىغبهتلهنـــــــــــــــــدۈرۈش

)«motivation» ( 
  ىئزدەش 
  تالالش 
  پروگرام تۈزۈش 
  ىئش ېئلىپ بېرىش 
  3 ۋە -2، -1يــــــۇقىرىقى-

قهدەملهرنــى كــۆزىتىش ۋە ۇئالرنــى
 تهكرارالش 
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 ھېلىقــــــــــى تهتقىقــــــــــات
ـــــلىقالر ـــــسىدىكىلهر باش گۇرۇپپى
ـــــــــى ـــــــــۇنىنىڭ قىممىتىن قوش
ۆئزگهرتهلمهيدىغانلىقىنى، ھهمـدە
ۇئالر ۈئچــــــــــۈن نىــــــــــشان

(objective)تىكـــــــــــــــلهپ 
.انبېرەلمهيـــدىغانلىقىنى بايقىغـــ

قهدەم-1شــــۇنىڭ بىــــلهن ۇئالر 
ســۈپىتىدە مهلــۇم بىــر شــىركهت

لىيىتىـــدە نېمىنىـــڭ ياخـــشى،ائپا
نېمىنىڭ يامان ىئكهنلىكى ھهققىدە



11 

لىنى سوراشــنىائبىــر باھــاالش ســو
ۇئنىڭدىن كېـيىن ۇئالر.  باشلىغان

ـــڭ ـــىدە نېمىنى ـــازىر ۋە كهلگۈس ھ
ياخـــــشى، نېمىنىـــــڭ يامـــــان

ــورىغان ــى س ــازىرقى. ىئكهنلىكىن ھ
اخــشى ىئــشالر قاناەئتلىنهرلىــكي
)«Satisfactory»(ىئشالر يـاكى 
ــــــق« ــــــۇپ،» ائرتۇقچىلى الر بول

كهلگۈســـىدىكى ياخـــشى ىئـــشالر
ـــسا  ـــهت«بول لهر بولـــۇپ» پۇرس

ھـــازىرقى يامـــان.  ھېــسابلىناتتى
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)«Faults»(ىئشالر كهمچىلىكلهر 
ـــان ـــىدىكى يام ـــۇپ، كهلگۈس بول

ـــسا  ـــشالر بول ـــدىت«ىئ لهر» تهھ
شۇڭالشقا بۇ.  اتتىبولۇپ ھېسابلىن

»SOFT«ائنــــــالىز ۇئســــــۇلى 
)«Satisfactory, Opportunity, 

Fault, Threat» (ــالىز ۇئســۇلى ائن
ــــان ــــى-1964.  دەپ ائتالغ يىل

شۋېتــــسارىيىدە ېئچىلغــــان بىــــر
ـــات ـــي تهتقىق ـــق ىئلمى خهلقائرالى

ــدا،  ــك«يىغىنى ــگهن» كهمچىلى دې
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ــق«ســۆز  ــا» ائجىزلى «Fault» (ق
،)ه ك«Weakness»دېگهن سـۆز 

دېگهن سـۆز» قاناەئتلىنهرلىك«ۋە 
ـــــــــــق« ـــــــــــا» ائرتۇقچىلى ق
)«Satisfactory»ــگهن ســۆز  دې

«Strength»ۆئزگهرتىلىـــپ،)  كه
 ائنـــــالىزSOFTيۇقىرىـــــدىكى 

ائنـالىز ۇئسـۇلىغا SWOTۇئسۇلى 
شۇنىڭدىن باشالپ.  ۆئزگهرتىلگهن

SWOTائنالىز ۇئسـۇلى ائمېرىكـا 
بىلهن ەئنگلىيىدە ۈئزلۈكسىز قانات
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ـــــد ـــــا-2004ۇرۇلۇپ، ياي يىلىغ
كهلگهنـــدە بـــۇ سىـــستېما تۇلـــۇق
ــدۇرۇلۇپ بولۇنغــان .تهرەققىــي قىل
شــۇنداقال شــىركهتلهرنىڭ تاشــقى
ـــاكى ـــا ي ـــلىھهتچى وئرۇنالرغ مهس
ناھايىتى قىممهتكه توختايـدىغان
مهخسۇس خىزمهتچى خادىمالرغـا
تايانماي تۇرۇپ، مۇشۇ ۇئسـۇلدىن
ـــۇن ـــا ۇئيغ ـــدىلىنىپ رېاللىقق پاي

 يىللىـــق پىالنالرنـــىكېلىـــدىغان
ـــــدە شـــــىركهت ـــــۈزۈش ھهم ت
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باشلىقلىرىنىڭ ۇئ پىالنالرغا بولغـان
ـــۈرۈش ـــا كهلت ـــاقۇللۇقىنى قولغ م
ـــــــــلۇق ـــــــــى وئڭۇش خىزمىتىن
ــــۇق ــــدىغانلىقىمۇ تول وئرۇنلىياالي

 .ىئسپاتلىنىپ بولغان
20ائمېرىكـــا بىـــلهن ەئنگلىـــيه 

يىلدىن ائرتـۇق ۋاقىـت ۋە نۇرغـۇن
مهبــلهغ ســـهرپ قىلىـــپ كهشـــىپ

 ائنالىز ۇئسۇلىنىڭSWOT قىلغان
ۇئيغـــۇر كارخـــانىچىالر ۈئچۈنمـــۇ
ــدە ــدىلىق ىئكهنلىكى ناھــايىتى پاي
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شۇنداق بولغاچقا، مهن. گهپ يوق
ھازىرغىچه شىركهت قۇرۇپ بولغان،
يــاكى بۇنىڭــدىن كېــيىن شــىركهت
قۇرماقچى بولغان ۇئيغۇر ياشلىرىغا
بۇ ماقالىنى بىر قېتىم ەئسـتايىدىل
ــــى ــــشىنى تهۋس ــــۇپ چىقى يهوئق

 .قىلىمهن
ــىركهت ــر ش ــز بى ــازىر ھهممىمى ھ
.وئرمانلىقىنىــڭ ىئچىــدە ياشــايمىز
ـــساق قهد ـــكه قارى ـــسى تهرەپ قاي
كۆتــۈرۈپ تۇرغـــان شـــىركهتلهرنى
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شۇنداقال ۆئز خىزمىتىمىـز. كۆرىمىز
ۋە خۇسۇســــىي تۇرمىــــشىمىزدىمۇ

ت ۇئچــۇرالرنىىئــشــىركهتلهرگه ائ
ـــۇرىمىز ـــۇپ ت ـــق ۇئچرۇت .داۋاملى

ۇشـتۇرۇلىدىغانۇئشبۇ ماقالىدا تون
ــڭ ەئنه ــر ائدەمنى ــۇمالر ھهر بى ۇئق
ــۈك ــۇنداق ۇئچــۇرالردىن ۈئنۈمل ش
پايدىلىنىشى ھهمدە ۆئزىنىڭ بىلىم

رىــسىنى كېڭهيتىــشى ۈئچۈنمــۇىئدا
.خېلى پايدىلىق، دەپ وئياليـمهن
شۇڭالشـــقا ەئگهر ســـىز شـــىركهت
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قۇرۇپ باقمىغان ھهمدە بۇنىڭـدىن
كېيىن بىر شىركهت قۇرۇش پىالنىمۇ

بىـر يـاش بولـسىڭىزمۇ ۇئشـبۇيوق 
ماقــــالىنى بىــــر قېــــتىم وئقــــۇپ

ــشىڭىزنى، ــۇھبېقى ــدا ب ېچ بولمىغان
 دېگهن»ائخىرقى سۆز«ماقالىنىڭ 

قىــــسمىنى بىــــر قېــــتىم وئقــــۇپ
 .بېقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن

ـــلىدە بـــۇ ماقالىنىـــڭ مهن ەئس
ماۋزۇسىنى ائلـدىنقى ماقـالىنىڭكى

-2«بىلهن وئخشاش ېئلىپ، بۇنى 
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ائتاشـنى پىالنلىغـاندەپ » قىسىم
كېيىن وئيالپ باقـسام، بـۇ.  ىئدىم

»شـىركهت«ماقالىنىڭ ماۋزۇسـىدا 
ــۇ ــشى تولىم ــۆزنىڭ بۆلى ــگهن س دې

ــكهن ــۇ. زۆرۈر ىئ ــلهن ب ــۇنىڭ بى ش
ماقالىغا ھازىرقىـدەك بىـر مـاۋزۇنى

وئقۇرمهنلهرنىـــڭ بـــۇ. تاللىـــدىم
-2ماقالىنى ائلـدىنقى ماقالىنىـڭ 

قىــسمى دەپ چۈشىنىــشىنى ۈئمىــد
 .مهنقىلى
 ئانالىزى SWOTشىركهت . 1
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قانداق ئىشالرغا ئىشلىتىلىدۇ؟
SWOTتۆۋەندە مهن شـىركهت 

ــــــــشلىتىلىش ــــــــڭ ىئ ائنالىزىنى
وئرۇنلىرىنىــــــڭ بىــــــر قىــــــسىم
:مىساللىرىنى كۆرسىتىپ ۆئتىمهن

  ــىركهت ــر ش ــازار(بى ــڭ ب ۇئنى
ىئگىلىكىدىكى وئرنى، سودىدا پۇت

 ) تىرەپ تۇرالىشى قاتارلىقالر
 ــــېتىش ــــر س ــــارقىتىش-بى ت

 ۇئسۇلى 
 بىر مهھـسۇالت يـاكى ۇئنىـڭ
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 بىر سورتى 
  بىر يېڭى ىئگىلىك ىئدىيىسى
 ،بىر ىئستراتېگىيىلىك تـالالش

مهسىلهن، بىر يېڭى بازارغا كىـرىش
ياكى بىر يېڭى مهھسۇالت ىئشلهپ

 چىقىرىش 
 ـــــر شـــــىركهتنى باشـــــقا بى

ســــــېتىۋېلىپ ۆئز شــــــىركىتىگه
 قوشۇۋېلىش پاالىيىتى 

 ــــق ــــىركهت بىــــلهنباش ا ش
شېرىكلىشىشنىڭ بىر ېئھتىماللىقى 
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 بىر تهمىنلىگـۈچى شـىركهتنى
 ائلماشتۇرۇش 

 ـــىركهت ـــۇالمىزەت، ش ـــر م بى
خىزمىتى ياكى مهبلهغنىڭ ىئـشىنى
ــۈزۈپ ــىركهتكه ۆئتك ــر ش ــقا بى باش

بــــــۇ ىئنگلىـــــــزچه(بېــــــرىش 
«outsourcing»ــدىغان  دېيىلى

بولۇپ، مېنىڭچه ۇئنى ۇئيغۇرچىدە
دەپ ائلـــسا» ۇرۇشسىرىتالشـــت«

 ) مۇۋاپىق بۆلىشى مۇمكىن
  بىر مهبلهغ سېلىش پۇرسىتى
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بــۇ يهردىكــى بىــر مــۇھىم نۇقتــا،
SWOTائنالىزىنىــــڭ ھهر بىـــــر 

تېمىسى ناھايىتى ېئنىق بولۇشـتىن
ــــــارەتتۇر پهقهت شــــــۇنداق. ىئب

ـــــۇ ائنالىزنىـــــڭ ـــــدىال ب بولغان
ـــــڭ ەئڭ تۆھپىكـــــارلىرى ۋە ۇئنى
ـــسىنى ائخىرقـــى پـــۈتكهن نۇسخى

SWOTىــدىغان كىــشىلهر بــۇ كۆر
باھالىــشىنىڭ مهقــسىتىنى مۇۋاپىــق

 .دەرىجىدە ېئنىق چۈشىنهلهيدۇ
2 .SWOT ئانالىزى ئۆز 



24 

ئىچىگه ئالىدىغان مهزمۇنالر
ـــــر  ـــــدە مهن بى SWOTتۆۋەن

ائنالىزى ەئندىزىـسىنى كۆرسـىتىپ
 . ۆئتىمهن

 :ائرتۇقچىلىقالر
  تهكلىپنىڭ ەئۋزەللىكى 
  ىئقتىدار 
 تتىكى نىـسپىيرىقابهت جهھه

 ەئۋزەللىك 
  ۆئزگىچه سېتىش نۇقتىلىرى
  مهبلهغ، مۈلۈك، ۋە ائدەملهر
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 ــــلهر، ۋە ــــرىبىلهر، بىلىم تهج
 سانلىق ۇئچۇرالر 

 ىئقتىسادىي زاپاسالر، سـالغان
ــاللىقى ــېلىش ېئھتىم ــدىن ك مهبلهغ

 بولغان پايدىالر 
 خېرىـــــــدارالر: بــــــازارالش
ـــــــشى، ۋەىئدا ـــــــسى، تارقىلى رى

 رىسى داىئ ائڭلىتىش
  يېڭىلىق يارىتىش تهرەپلىرى
  باھا، قىممهت، ۋە سۈپهت 
 ،تهســـــــــــــــــــــتىقلىتىش
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الياقهتلهشــتۈرۈش، ۋە گۇۋانــامىگه
 ېئرىشىش 
 ــۇر ــستېما، ۇئچ ــان، سى جهري

ــشىش ــسى، ۋە ائالقىلى تېخنولوگىيى
 ۋاسىتىلىرى 

 ـــسىيه ۋە ـــيهت، پوزىت مهدەنى
ــــش ــــادە-ىئ ــــى ىئپ ھهرىكهتتىك

 تهرەپلىرى 
 ـــــۇق ۋەباشقۇر ۇشـــــنىڭ تول

 لىشى وۈئزلۈكسىز ب
 :ائجىزلىقالر 
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  تهكلىپنىڭ پايدىسىز تهرىپى
  ىئقتىداردىكى بوشلۇقالر 
 رىقــابهت كۈچىنىــڭ كهمچىــل

 بۆلىشى 
 داڭقــى، بازارغــا كىرىــشى ۋە

تارقىلىشى جهھهتتىكى ائجىزلىقالر 
 ـــڭ ناچـــار ـــالىيه ەئھۋالىنى م

 بۆلىشى 
 نىڭۆئزىگه بىلىنگهن، باشقىالر

ــار پايــدىلىنىۋېلىش ېئھتىمــاللىقى ب
 بولغان ائجىزلىقالر 
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  ـــت ـــتداىئۋاقى ـــسى، ۋاقى رى
 چهكلىمىسى ۋە بېسىمالر 

 كۆچمه پـۇل مهبلىغـى بىـلهن
 مهبلىغىنىڭ قـۇرۇپدەسلهپكى پۇل
  كېتىش ەئھۋالى

 ىئزچىلسىزلىق، ۋە تهمىـنلهش
ـــــتهھكهملىك ـــــڭ مۇس زەنجىرىنى

  ەئھۋالى 
 ــــــــي شــــــــىركهت مهركىزى

ۇالتىغا بولغـــان تهســـىر ۋەمهشـــغ
  بۇزغۇنچىلىق ەئھۋالى 
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 ســــــانلىق مهلۇماتالرنىــــــڭ
النىـــــىئــــشهنچلىك بولــــۇش، پ

نهتىجىـــــــــسىنى ائلـــــــــدىنائال
بولماسـلىق-مۆلچهرلهشكه بولـۇش

 ەئھۋالى 
 ىئرادە، سادىقلىق ۋە لىدېرلىق

 ەئھۋالى 
  تهستىقلىتىش ەئھۋالى 
 ىئــشلهپچىقىرىش جهريــانى ۋە

 ى سىستېمىسى ەئھۋال
 ـــــۇق ۋە باشقۇرۇشـــــنىڭ تول
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 ىئزچىل بولۇش ەئھۋالى 
 :پۇرسهتلهر

  بازار تهرەققىياتى 
 رىقابهتچىلهرنىـــڭ ائجىزلىـــق

 تهرەپلىرى 
 ــــــۇش ــــــاناەئت ۋە تۇرم س

 ۇئسۇلىدىكى يېڭى يۈزلىنىشلهر 
 تېخنولــوگىيه تهرەققىيــاتى ۋە

 يېڭىلىق يارىتىشالر 
  دۇنياۋى تهسىرلهر 
  يېڭى بازارالر 
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 گىلهنمىگهن بازارالر ىئ 
 جــــۇغراپىيه، ېئكــــسپورت ۋە

 ىئمپورت 
 يېڭــــى ۆئزگىــــچه ســــېتىش

  نۇقتىلىرى 
 تاكتىكىالر، تهسـادىپى پهيـدا

بولغان پۇرسهتلهر، ۋە چـوڭ سـودا
 كېلىشىملىرى 

 ـــــسۇالت ـــــك ۋە مهھ ىئگىلى
  تهرەققىياتى 

  ۇئچۇر ۋە تهتقىقات 
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 ،شېرىكلىشىش، ۋەكىل تېـپىش
 ۋە تارقىتىش 

 ھهجىــم، ىئــشلهپچىقىرىش، ۋە
 ىئقتىساد 
 ــاتى، ۋە ــاۋا كىلىم ــىل، ھ پهس

 مودا تهسىرلىرى 
 :تهھدىتلهر

 سىياسىي تهسىرلهر  
  قانۇنىي تهسىرلهر 
  مۇھىت تهسىرلىرى 
 ــــسىنى ــــۇر تېخنولوگىيى ۇئچ
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 راۋاجالندۇرۇش 
  رىقابهتچىلهرنىڭ مهقسهتلىرى
  بازار ېئھتىياجى 
 ،يېڭـــــــى تېخنولـــــــوگىيه

 مۇالزىمهت ۋە ىئدىيىلهر 
 كهم بولـــــسا بولمايـــــدىغان

 كېلىشىملهر ۋە شېرىكلهر 
 ــالغىلى ــچه ســاقالپ ق ۇئزۇنغى

 بولمايدىغان ىئچكى ىئقتىدارالر 
  دۇچ كهلگهن توسقۇنلۇقالر 
 يهڭگىلـــــى بولمايــــــدىغان
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 ائجىزلىقالر 
 ــــزمهتچىلهردىن ــــۇھىم خى م

 ائيرىلىپ قېلىش 
 ـــا ـــسادىي ائرق ـــۇقىم ىئقتى م

 تۈۋرۈكتىن ائيرىلىپ قېلىش 
  ىئچكى ۋە تاشقى ىئقتىسادالر
 پهســـىل ۋە ھـــاۋا كىلىمـــاتى

 تهسىرلىرى 
 SWOTشىركهت . 3

 ئانالىزىنىڭ بىر مىسالى
SWOTتۆۋەنـــدىكى شـــىركهت 
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ائنالىزىنىڭ مىسالى بىـر تهسـۋىرىي
ـــۇپ، ەئھۋالغـــا ائساســـالنغان بول
ۇئنىڭدا باشقا شـىركهتلهر ۈئچـۈن

هپ چىقىرىـدىغان،مهھسۇالت ىئشل
ــــقا ــــسىنى باش ــــۇرۇن ۆئز سودى ب
تارقاتقۇچى شىركهتلهرگه تايىنىپ
ېئلىـــپ بارغـــان بىـــر شـــىركهتنىڭ

بــۇ.  ەئھــۋالى كــۆزدە تۇتۇلغــان
شىركهت ۆئزىنىڭ مهھـسۇالتلىرىنى
ــــــــــشلىتىۋاتقان ــــــــــازىر ىئ ھ

ــــڭ  ــــسىداىئتارتقاتقۇچىلىرىنى رى
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ىئچىــــــدە بولمىغــــــان يېڭــــــى
ـــــــــىته ـــــــــدارالرغا بىۋاس خېرى

ــد ــاقتارقىتى ــى تارم ــر يېڭ ىغان بى
ــــۇپ، ــــاقچى بول ــــىركهت قۇرم ش
ائشــۇنداق بىــر پىــالن ۈئســتىدە

SWOTائنالىزى ېئلىپ بارماقچى 
 .بولغان

 :ائرتۇقچىلىقالر
 بىزنىڭ مهھسۇالتلىرىمىز بـازار

ېئھتىياجىغـــا ۇئيغـــۇن، ۇئالرنىـــڭ
ــۇقىرى ۋە ىئــشهنچلىكى ســۈپىتى ي
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 كۈچلۈك 
 رىقـــابهتچىلهرنىڭكى بىـــلهن

ـــــــــشتۇرغا ـــــــــڭسېلى ندا بىزنى
ـــــدارى ـــــسۇالتىمىزنىڭ ىئقتى مهھ

 يۇقىرى 
 مهھـــسۇالتىمىزنىڭ ھايـــاتى

ۇئزۇن ۋە چىدامچانلىقى يۇقىرى 
 ــــشلهپچىقىرىش ــــشىنچا ىئ ېئ

 ىئقتىدارىمىز بار 
 بىــر قىــسىم خادىملىرىمىزنىــڭ

ــــدارالرغا ــــدىكى خېرى ەئڭ تۆۋەن
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 ائىت تهجرىبىسى بار 
  يېتهرلىك خېرىدارالر توپى بار
 ــ ــرىشبىۋاس ــۈزۈپ بې ىته يهتك

 ىئقتىدارىمىز بار 
 يېڭــــــى مهھــــــسۇالتالرنى

ـــدان ـــشى وئب ـــدۇرۇش ىئ راۋاجالن
 يۈرۈشۈۋاتىدۇ 

 ــان ــار بولغ ــازىر ب ىئــشالرنى ھ
شىركهت وئرۇنلىرىدىال قىالاليمىز 

 مهھــسۇالتلىرىمىز تهســتىقتىن
 ۆئتۈپ بولغان 
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 ىئش جهريـانى بىـلهن ۇئچـۇر
تېخنولوگىيىــــــــسى بىزنىــــــــڭ

 ىمىزدىن چىقااليدۇ ېئھتىياج
 ــى ــشقا ۆئزىن ــۇ ىئ ــلىقالر ب باش

ائتىغـــان ۋە ۇئنىڭغـــا نىـــسبهتهن
 ۈئمىدۋار 

 :ائجىزلىقالر
 ــــدارالر تىزىملىكتىكــــى خېرى

تېخىچه سىناقتىن ۆئتكۈزۈلمىدى 
 ــــــــــــــاھهلهردىكى بهزى س

خېرىـــدارالر توپىـــدا بىـــر قىـــسىم
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 بوشلۇقالر بار 
 بىز ىئگىلىگهن بازار بىـر قهدەر

 كىچىك 
 بىۋاسىته بازارالش تهجرىبىمىز
 يوق 
 ــــــــدىكى بىــــــــز چهت ەئل

خېرىــــدارالرغا مــــال يهتكــــۈزۈپ
 بېرەلمهيمىز 

 تېخىمـــــۇ كـــــۆپ ســـــېتىش
)«sale» (بىلهن شۇغۇللىنىدىغان

 خادىمالرغا موھتاج 
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 ائجراتقان پـۇلىمىز يېتهرلىـك
 ەئمهس 
 تېخىچه سىناق ېئلىـپ بېرىـپ

 باقمىدۇق 
 ىمىــزتــېخىچه تهپــسىلىي پىالن
 يوق 
 مــالنى يهتكــۈزۈپ بېرىــدىغان

ـــيىن ـــدىن كې ـــادىمالرنى بۇنىڭ خ
 تهربىيىلهش كېرەك 

 خېرىدارالر ۈئچـۈن خىـزمهت
قىلىدىغان خـادىمالرنى بۇنىڭـدىن
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 كېيىن تهربىيىلهش كېرەك 
 جهريـــان ۋە سىـــستېمىالرنى

 ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش كېرەك 
  باشلىقالر يېتىشمهيدۇ 

 :پۇرسهتلهر
 ـــــــــسۇالت ـــــــــى مهھ يېڭ

 راۋاجالندۇرااليمىز 
 ــــڭ ــــك رىقابهتچىلهرنى يهرلى

مهھسۇالتى بىزنىڭكىگه قارىغاندىن
 ناچار 
 ــسى ــسۇالتىمىزنىڭ پايدى مهھ
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 profit margins»(ياخــشى 
are good» ( 

 ــــــــــــــــــدىكى ەئڭ تۆۋەن
)«end users»(خېرىدارلىرىمىز 

ــــشى ــــدىيىلهرگه ياخ ــــى ىئ يېڭ
 ماسلىشىدۇ 

 شــــــــــــــىركىتىمىزنى چهت
 ەئللهرگىمۇ كېڭهيتهلهيمىز 

 ــسلهردىن ــى مۇتهخهسسى يېڭ
 پايدىلىنااليمىز 

 رىقــابهتچىلىرىمىزنى ھهيــران
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 قالدۇرااليمىز 
 ـــدىغىنىمىز ەئڭ ـــڭ قىلى بىزنى

مۇھىم ىئگىلىكلهرنىڭ ىئقتىـسادىغا
 بىۋاسىته ياردەم قىلىدۇ 

 ــــۈچى ــــشىراق تهمىنلىگ ياخ
 شىركهتلهرنى تاپااليمىز 

 :تهھدىتلهر
 زۈلگهن يېڭى قانۇن بىزنىڭتۈ

شىركىتىمىزگه يامان ەئھۋال ېئلىپ
 كېلىشى مۇمكىن 

 ــــوڭ ــــىرى چ ــــت تهس مۇھى
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شـــىركهتلهر ۈئچـــۈن پايـــدىلىق
 بۆلىشى مۇمكىن 

 بــازار ېئھتىيــاجى پۈتــۈنلهي
 پهسىلگه باغلىق 

 ــــــــى ــــــــۇھىم خىزمهتچ م
خادىمالرنى ساقالپ قېلىش تهس 

 ــــــــا ــــــــي كارخان مهركىزى
هتنهپ كېتىشمهشغۇالتىمىزدىن چ

 ېئھتىماللىقى بار 
 جهمىئــيهتكه ســهلبىي تهســىر

 بېرىپ قويۇشىمىز مۇمكىن 
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 ائسانال چوڭ رىقابهتچىلهرنىڭ
 ھۇجۇمىغا ۇئچراپ قالىمىز 

SWOTائنـــــالىزى بـــــويىچه 
پىالنالرنــــى تــــۈزۈپ بولغانــــدىن

ـــدىكى  ـــى تۆۋەن ـــيىن، ۇئالرن 6كې
ــــى ــــويىچه ەئمىل ــــاتېگورىيه ب ك

: كېرەكھهرىكهتكه ائيالندۇرۇش
  بىزنـــى نېمىنـــى(مهھـــسۇالت

 ) ساتىمىز؟
  ــــان ــــسۇالتالرنى(جهري مهھ

 ) قانداق ساتىمىز؟
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  مهھــسۇالتالرنى(خېرىــدارالر
 ) كىمگه ساتىمىز؟

  ـــارقىتىش ـــسۇالتالرنى(ت مهھ
ــۈزۈپ ــداق يهتك ــدارالرغا قان خېرى

 ) بېرىمىز؟
  باھــا، چىقىــم ۋە(ىئقتىــساد

 ) مهبلهغلهر
  ــــــقۇرۇش ــــــۇقىرىقى(باش ي

) ىئشالرنى بىز قانداق باشقۇرىمىز؟
ۇ ماقالىنىــــــڭ بهك ۇئزۇراپبـــــ

6كېتىشىدىن ساقلىنىش ۈئچۈن بۇ 
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كـــــــاتېگورىيه ۈئســـــــتىدە مهن
. بۇنىڭدىن ائرتۇق توختالمايمهن

 ئاخىرقى سۆز. 4
يىلى يۇرتقا تۇغقان-2009مهن 

يوقالشقا بارغانـدا، بىـر قىـسىم ۆئز
ائلــدىغا شــىركهت قۇرغــان ۇئيغــۇر

ائشـۇ.   بىلهن ۇئچراشتىمياشلىرى
ياشالرنىڭ بىرسى دوستلىرى بىـلهن
بىــرلىكته قۇرغــان شــىركهت باشــقا
شـــــىركهتلهرنىڭ باشـــــلىقلىرىنى
ــانىۋى ــنىڭ زام ــىركهت باشقۇرۇش ش
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بىلىملىـــرى بىـــلهن تهربىـــيىلهش
مــۇالزىمىتىنى قىلىــدىغان شــىركهت

ۇئ ياشـــنىڭ دېيىـــشىچه،. ىئـــكهن
ــىركهت ــۇرۇن ش ــازىر مهن ب ۇئالر ھ

 ۋە باشـــقۇرۇش ھهققىـــدەقـــۇرۇش
يازغــان ىئككــى پــارچه ماقالىــدىن
ــــيىلهش دەرس ــــقىالرنى تهربى باش
ماتېرىيــــــــــالى ســــــــــۈپىتىدە

مهن بـۇ سـۆزنى.  پايدىلىنىۋېتىپتۇ
ــايىتى ــتىن ناھ ــر تهرەپ ــالپ بى ائڭ
ھاياجانالنـــدىم ۋە ىئلھامالنـــدىم،
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يهنه بىر تهرەپـتىن بولـسا ھهيـران
 مهن ەئســــلىدە ۇئ--بولــــدۇم 

 ماقالىنىڭ ۇئنچىلىـكىئككى پارچه
قىممىتـــى بـــوالر، دەپ ھهرگىزمـــۇ

ــان ىئــدىم ــالپ باقمىغ ــۇ.  وئي ائش
ــتىم ۇئشــبۇ ــۇ قې ــڭ ب ــۋال مېنى ەئھ
ماقالىنى يېزىشىمدا تۈرتكىلىك رول

ـــدى ـــدە.  وئينى ـــازىر چهت ەئل ھ
وئقــۇپ، وئقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن
كېيىن چهت ەئلدە تۇرۇپ قېلىـپ،
ـــاھهلهردە ـــپىي س ـــل كهس ھهر خى
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ــشلهۋاتقان  ــلىرىنىڭىئ ــۇر ياش ۇئيغ
كــۈنگه كۆپىيىــپ-ســانى كۈنــدىن

ەئگهر سىز ائشـۇنداق.  مېڭىۋاتىدۇ
ياشــالرنىڭ بىرســى بولــسىڭىز، مهن
ســــــــــىزنى ۆئز كهســــــــــپىڭىز

ــانداىئ ــي تاپق ــسىدىكى تهرەققى رى
دۆلهتلهردە ائسانال تېپىلىدىغان ۋە

كۆلهمـــــدە وئمۇملىـــــشىپ-كهڭ
بولغان، ەئممـا ۇئيغـۇر دىيـارى ۋە

ـــ ـــۇر جهمىئيى ـــېخىچهۇئيغ تىگه ت
يېتىپ بارمىغـان ىئلمىـي ۇئقـۇمالر
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ۋە ھهر خىـــل بىلىملهرنـــى ماقـــاله
قىلىـــپ يېزىـــپ چىقىـــپ، تـــور
بهتلىرىــدە ېئــالن قىلىــپ تۇرۇشــقا

ــاقىرىمهن ــدىكى.  چ ــڭ ۋەتهن بۇنى
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى ۈئچـــۈن ســـىز
ــدە ــدىغان دەرىجى مۆلچهرلىيهلمهي

چهت ەئلـــدىكى.  پايدىـــسى بـــار
هر ۈئچۈنۇئيغۇرالرنىڭ ۋەتهندىكىل

ـــدىغان ىئـــشلىرى ـــپ بېرەلهي قىلى
ــۆپ  ــايىتى ك ــسى. ناھ يوقىرىدىكى

مانا شۇالرنىڭ بىرسى، ھهمـدە ەئڭ
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بىــر ۇئلــۇغ.  ائســانلىرىنىڭ بىرســى
چـوڭ ىئـشالرنى-چوڭ«ەئربابنىڭ 

ـــــشنى ۆئزۈڭ قىالاليـــــدىغان قىلى
، دېگىنـى»كىچىك ىئشالردىن باشال

مهن يۇقىرىدىكى ىئشنى.  ېئسىمدە
يغۇرالرنىـــــڭچهت ەئلـــــدىكى ۇئ

ـــسىنىڭ ـــۆپ ساندىكى ـــۇتلهق ك م
ائســانال قىالاليــدىغانلىقىغا تولــۇق

 . ىئشىنىمهن
شــىركهت«مهن بــۇرۇن يازغــان 

»قۇرۇشقا قانداق ىئقتىدار كېرەك؟
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دېگهن ماقالهمدە بىـر بـۆرە بىـلهن
ــسىنى ــڭ ھېكايى ــله ىئتىنى ــر ائىئ بى

ۆئز.  ســـــۆزلهپ بهرگهن ىئـــــدىم
ائلدىغا شىركهت قۇرۇپ، شـۇنىڭغا

ايىنىـــپ ياشـــىغان ھايـــات شـــۇت
ھېكايىـــدىكى بۆرىنىـــڭ ھاياتىغـــا

ـــشايدۇ ـــۈن.  وئخ ـــقىالر ۈئچ باش
ــسا ــات بول ــىغان ھاي ىئــشلهپ ياش
ائشۇ ھېكايىدىكى بوينى باغالنغان
ائىئـــــله ىئـــــشتىنىڭ ھاياتىغـــــا

ــۇر.  وئخــشايدۇ ــدىكى ۇئيغ ۋەتهن



55 

ياشــــلىرى ۈئچــــۈن خىــــزمهت
ــر ــشنىڭ بى ــسىنى ھهل قىلى مهسىلى

ا شــــىركهتائمــــالى ۆئز ائلــــدىغ
روشــهنكى، بــۇ ىئــشنى.  قــۇرۇش

ـــان ەئمهس ـــچه ائس ـــش ائن .قىلى
ەئگهر ائسان بولغان بولسا، ھهممه
.ائدەم ائشۇ ىئشنى قىلغان بوالتتى
لېكىن، ۇئيغۇر دىيارىنىـڭ يېقىنقـى

 يىلدەك ۋاقىتنىڭ مابهينىدىكى10
ەئھۋالغا قاراپ باقىدىغان بولساق،
ـــى ـــڭ يېڭ ـــڭ دۇنيانى ۇئيغۇرالرنى
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ــشىپتهرەقق ــانال ەئگى ــا ائس ىياتىغ
ـــىي ـــدىغانلىقىنى، خۇسۇس ماڭاالي
ــــته ــــلهش جهھهت ــــك تىك ىئگىلى
ناھايىتى قىسقىغىنا ۋاقىت ىئچىـدە
ائدەمنـــى ھهيـــران قالـــدۇرغۇدەك
ىئـــشالرنى قىالاليـــدىغانلىقىنى ۋە
.قىلغـــــانلىقىنى كـــــۆرۈۋاالاليمىز
جۇڭگـــو مـــاائرىپى ياشـــالرنى ۆئز
ـــن ـــدىغا مۇســـتهقىل ۋە ەئركى ائل

ۇر قىلىـــدىغان، يېڭىلىـــقتهپهككـــ
ــۈرەئت ــدىن ج ــشقا ۆئزلۈكى يارىتى
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قىلىـــدىغان، يېڭىلىـــق يارىتىـــشقا
ــــولنى ــــدىغان، ۋە ق ــــادىر بولى ق
ـــدىغان ـــاھىر بولى ـــشكه م ىئشلىتى
ـــته ـــيىلهش جهھهت ـــپ تهربى قىلى
تهرەققىي قىلغان غهرب دۆلهتلىـرى
ــلهن سېلىــشتۇرغاندا بىــر قهدەر بى

ــدا ــي مهكــتهپ.  ائرقى ــېكىن ائلى ل
هن وئقۇتۇشـــــلىرىداائساســــىي پ

ـــدىكى ـــى ائلدى ـــادىكى خېل دۇني
ــــدۇ ــــڭ بىرســــىگه كىرى .ەئللهرنى
ــلهن ــۇ ىئــسالم دۇنياســى بى بولۇپم
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.تۈرك دۇنياسىدا تېخىمـۇ شـۇنداق
ائشـــــــۇنداق بولغاچقـــــــا، مهن
ـــك تىكلهشـــته خۇسۇســـىي ىئگىلى
ۇئيغـۇر ياشــلىرىنىڭ ۆئز بىلىملىــرى
ــــــــل ــــــــڭ ھهر خى ۋە ۆئزلىرىنى

سلىقىنى،ىئقتىدارلىرىغا سهل قارىما
باشــقىالر قىاللىغــاننى ۆئزلىرىنىڭمــۇ
قىالاليـــــــدىغانلىقىغا تولـــــــۇق
ىئشىنىشىنى، بۇ جهھهتته يېڭىلىـق
يارىتىـــــشقا ناھـــــايىتى مـــــاھىر

 .  بولۇشىنى ۈئمىد قىلىمهن
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مهرھــۇم ائبدۇشــۈكۈر مهمــتىمىن
ـــڭ  ـــۇەئللىم ۆئزىنى ـــل«م ۈئچ خى

ــى ۈئچ ــلهت ۋە مىللىيهتلىكتىك مىل
ىسىدەدېگهن ماقال» خىل قىممهت

-مىللهتلهرنــــى ۇئالرنىــــڭ مهلهك
كامــالهت ۋە رىقــابهت ىئقتىــدارىغا

،»ېئتنولوگىيىلىـك مىلـلهت«قاراپ 
ۋە» ىئجتىمــــــاىئي مىلـــــــلهت«
تىـن ىئبـارەت» سىياسىي مىللهت«

ــــۆلگهن، ھهمــــدە ۈئچ خىلغــــا ب
ۇئيغۇرالرنىــڭ ھــازىرمۇ يهنىــال بىــر
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ــــــلهت« ــــــك مىل »ېئتنولوگىيىلى
غـاباسقۇچىدا ىئكهنلىكىنى ۆئتتۈرى

ــدى ــان ىئ ــڭ.  قويغ ــر مىللهتنى بى
ـــــــىي ۋە ـــــــسادىي، سىياس ىئقتى
ىئجتىماىئي جهھهتـلهردە قـۇدرەت

پهن،-تېپىـــشىدا ۇئنىـــڭ ىئلىـــم
تېخنولــــوگىيه، ىئنجىنىرلىــــك ۋە
ماتېماتىكىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشى
ۋە ۇئالرنــــى ۆئزىنىــــڭ پۈتــــۈن
ــــى ــــتىگه وئمۇالشتۇرۇش جهمىئيى
.ىئنتــايىن مــۇھىم رول وئينايــدۇ
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ي ىئگىلىكنـــى كـــۆپلهپخۇسۇســـى
بهرپـــــا قىلىـــــش ۋە ۇئنـــــى  زور
دەرىجىــدە تهرەققىــي قىلــدۇرۇش

ــسا ىئلىــم ــوگىيه،-بول پهن، تېخنول
ىئنجىنىرلىــــك ۋە ماتېمــــاتىكىنى
ــى ــدۇرۇش ۋە ۇئالرن ــي قىل تهرەققى
ــــــته ــــــتۇرۇش جهھهت وئمۇمالش

شـۇنداق.  ھالقىلىق رول وئينايـدۇ
بولغاچقا، مىللهت ۈئچۈن چوڭراق

نى كۆزلهۋاتقـانىئش قىلىـپ بېرىـش
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ خۇسۇســـىي
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شىركهت قۇرۇش ۋە ۇئنى تهرەققىي
قىلـــدۇرۇش ىئـــشلىرىغا ائالھىـــدە
.كۆڭۈل بۆلۈشىنى ۈئمىد قىلىمهن

 »باشقا بىر كۈن بار«
ۆئز ائلدىغا خۇسۇسـىي شـىركهت
ــــدىغان ــــشىلهر قىلى ــــۇرۇش كى ق
ــــوڭ ــــدىكى چ ــــشالرنىڭ ىئچى ىئ

چـوڭ.  ىئشالرنىڭ بىرسىگه كىرىدۇ
شالرنى قىلىـش يـولىنى تاللىغـانىئ

ــۇ ــدىغان نهتىجىم ــلهر قازىنى ائدەم
شۇنداقال ۇئالر بهزىـدە.  زور بولىدۇ
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ۇئچرايــدىغان مهغلــۇبىيهت بىــلهن
تارتىدىغان زىيانمۇ ناھايىتى ېئغىر

ۇئيغـۇرالر.  ۋە ېئچىنىشلىق بولىـدۇ
ۈئچۈن بۇنداق مىـسالالر ىئنتـايىن

مهن ۇئشـــبۇ ماقـــالهمنى.  كـــۆپ 
ــــون ائت« ــــدېرلىقھ ــــڭ لى تىالنى

ــــابتىن» ســــىرلىرى ــــگهن كىت دې
ــول ــڭ ق ــتىال ۆئزىنى ــان، ائت ېئلىنغ
ــلىقلىرىغا ــله باش ــتىدىكى قهبى ائس

دېـگهن تېمـا» باشقا بىر كۈن بار«
نهسـىھهت ېئلىـپ-ائستىدا تهربىيه
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بارغان ۋاقتىدا سۆزلىگهن سـۆزلىرى
ائتـتىال.  بىلهن ائخىرالشـتۇرىمهن

يىلــى-451بــۇ ســۆزلهرنى ھــونالر 
يتىيۇســـنىڭ قولىــــدا مهغلــــۇپېئ

بولۇپ، ېئغىر زىيانغا ۇئچرىغاندىن
 .كېيىن دېگهن

ھېچقانـــداق باشـــلىق ھهر بىـــر
ـــدۇ ـــبه قىلىۋەرمهي .جهڭـــدە غهلى
قىلىۋاتقىنىـــڭ تهبىـــقه لىـــدېرلىقى
ــدىكى ۇئرۇش ــاكى جهڭ مهيدانى ي
بولۇشىدىن، قىلىۋاتقـان ىئـشىڭنىڭ
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قانچىلىــك ۇئلــۇغ يــاكى قانچىلىــك
ــش ىئكه ــمهس ىئ نلىكىــدىن،ەئرزى

ھهمدە سهن تهييارلىقنى قانچىلىك
پۇختـــا قىلغانلىقىڭـــدىن قهتىئـــي

 .نهزەر، سهن بهزىدە يېڭىلىسهن
ىڭـــدە بولـــسۇنكى، ســـهنخهۋىر

ــشىش ــاكى كېڭى ــدانى ي جهڭ مهي
ــــــۇبىيهتكه ســــــورۇنىدىكى مهغل
.داۋاملىـــق يولۇقـــۇپ تۇرىـــسهن

بۇنـداق.  شۇڭا ۇئنى ىئنكـار قىلمـا
ــــپ ــــى ېئلى ــــدىن ۆئزۈڭن ەئھۋال
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ــــــــى تهرەپقا ــــــــاي، قارش چم
ېئرىشمهكچى بولغان پايدىنى ەئڭ
زور دەرىجىــدە كېمهيــتىش ۈئچــۈن
دەرھال ھهرىكهتكه ائتالن، ھهمدە

 .ۆئز يولۇڭنى داۋامالشتۇر
بىــر جهڭ يــاكى قولۇڭــدىكى بىــر
ىئشنى داۋامالشتۇرۇۋېرىش تېخىمـۇ
چــــوڭ زىيــــانالرنى كهلتــــۈرۈپ
چىقىرىــدىغان يــاكى قولۇڭــدا بــار

ـــــــــىلهرنى پ ـــــــــۈنلهينهرس ۈت
قۇرۇتۇۋېتىــــــدىغان بولــــــسا، ۇئ
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يولـــدىن چېكىنىـــشنىڭ ۆئزى بىـــر
ــدۇ ــۇغ ىئــش بولى ــر.  ۇئل ــقا بى باش

كۈنى قايتىدىن ىئش ېئلىپ بېـرىش
ۈئچۈن سهن بـارلىق جهڭچىلهرنـى
ۋە ماتېرىيالالرنى ساقالپ قېلىـشىڭ

 .شهرت
ـــــــۇبىيهتكه ـــــــشىلىك مهغل كى
ــــى، ۆئز ــــدا ۆئز قىممىتىن يولۇققان

ــــشهنچىنى ۋە ۆئز ىئ ــــسىنىىئ رادى
ۋاقىتلىق يوقىتىپ قۇيۇش بىر خىل

سـهن بـۇ.  نورمال روھىـي ھادىـسه
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ـــڭ ـــۈلپهتلهردىن ۆئزۈڭنى ـــل ك خى
ھونلۇق روھىيىتىڭدە چۈشـكۈنلۈك
پهيــدا قىلمىغــان ھالــدا ۆئتــۈپ

زۆرۈر بولغانــدا.  كېتىــشنى ۆئگهن
بۇنىـــڭ ۈئچـــۈن قـــايغۇ ۇئرســـاڭ
مهيلــى، ەئممــا ۆئزۈڭنىــڭ ۇئنــداق

ۇئزۇن تـۇرۇپناچار ھالىتىدە بهك 
ــا ــايغۇڭ.  قالم ــېنىڭ ق ــسا س بولمى

ســـېنىڭ كهيپىيـــاتىڭنى مهڭگـــۈ
 .تىزگىنلىۋالىدۇ

ەئگهر سهن بىر ەئقىللىق باشـلىق
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ــــتىڭدىكى ــــول ائس ــــساڭ، ق بول
ـــــىزلىككه ـــــى ۈئمىدس ائدەملهرن
ـــاي ـــقا تهييارلىم ـــل تۇرۇش تاقابى
تۇرۇپ، ۇئالرنى بىـر مهغلـۇبىيهتكه

 . باشالپ كىرمهيسهن
ــــاكى  ــــر جهڭ ي ــــبى شىشكېڭى

ســــورۇنىغا كىرىــــشتىن بــــۇرۇن
ۇئالردىكـــى ھهمـــمه ېئھتىمـــاللىق
ــــۇش ــــپ قوي ــــتىدە وئيلىنى ۈئس

ــــۇھىم ــــايىتى م ــــۇنى ۆئز.  ناھ ب
ــــــتىمكۆ ڭلۈڭــــــدە كــــــۆپ  قې
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سېنىڭ ھهرىكىتىڭدىن.تهكرارلىغىن
كېلىــــپ چىقىــــش ېئھتىمــــاللىقى
ــــۋەتلهر ۈئســــتىدە بولغــــان ائقى

شـۇ ائرقىلىـق.  وئبدان وئيالنغىـن
ېئھتىمـاللىقىۆئزۈڭنى يـۈز بېـرىش 

ــــــار ــــــان ەئڭ ناچ ــــــار بولغ ب
ائقىــــــــــۋەتلهرگه وئبــــــــــدان

 .تهييارلىيالهيسهن
ــن ــاۋاق ائلغى ــۇبىيهتتىن س .مهغل
ۆئزۈڭ يېڭهلمىگهن توسقۇنلۇقالرغا

ــۇ ــدىن كېيىنم ــڭيولۇققان  ۆئزۈڭنى
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ـــــــــابىلىيىتىنى ـــــــــدېرلىق ق لى
ــېنىڭ ــسهن، س كۈچهيتهلمهيدىكهن
تهجرىبىلىرىڭ نـۆلگه تهڭ بولـۇپ،

قول ائستىڭدىكىۆئزۈڭ ۋە سېنىڭ 
كىشىلهر ائمالـسىز قالغـان قۇربـان
ـــۈچىلهردىن باشـــقا نهرســـه بهرگ

 .بواللمايدۇ
ـــسىڭدە ـــم ېئ ـــه داىئ ـــۇ نهرس ش
بولسۇنكى، سهن ېئلىپ بېرىۋاتقـان
ىئـــش قـــانچه زور ەئھمىيهتلىـــك
بولىــــدىكهن، ۇئ شــــۇنچه چــــوڭ



72 

بۇنـــداق.  قارشـــىلىققا ۇئچرايـــدۇ
ــــاردەم ۋە ــــى ي قارشــــىلىق ىئچك

كهم بولۇشىنىمۇ ۆئزساداقهتلىكنىڭ 
ەئگهر ســهن بىــر.  ىئچىــگه ائلىــدۇ

ــــشكهن ــــبىگه ائســــانال ېئرى غهلى
بولــــساڭ، يهتمهكچــــى بولغــــان
نىـــشانىڭنىڭ قىممىتـــى ۈئســـتىدە

 .قايتىدىن وئيلىنىپ باق
ــۇكى، ــقهت ش ــي ھهقى ــر ائددى بى
سېنىڭ نهتىجهڭ ۋە غهلىبهڭ قانچه
زور بولىــــدىكهن، دۈشــــمىنىڭدىن
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ەت ۋەكېلىدىغان قارشىلىق، ھهسـر
ۈئمىدسىزلهندۈرۈشــــمۇ شــــۇنچه

شــــۇنداق.  كۈچلــــۈك بولىــــدۇ
ـــالپ، ـــدىن وئي ـــدىغىنىنى ائل بولى

 .ۇئنىڭ قۇربانى بولۇپ قالما
شـــۇنى بىلگىنكـــى، ســـېنىڭ ەئڭ
ـــشچانلىقلىرىڭ ـــك تىرى ەئھمىيهتلى
دەرىجىسى ۆئزەڭنىڭكىدىن يۇقىرى
ــــــــشىلهرنىڭ ــــــــدىغان كى تۇرى
ــــــۇنچه بهك ــــــشىگه ش كهمسىتى

ەبى، سـهنبۇنىڭ سـهۋ.  ۇئچرايدۇ
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ـــان ـــدا ەئڭ زىي ـــجه قازانغان نهتى
ــــشىلهر ــــدىغانالر ائشــــۇ كى تارتى

ــــدۇر ــــېنىڭ.  بولغىنىدىن ەئگهر س
ــشانلىرىڭ ــڭ ۋە چــوڭ نى ھهرىكىتى
ۇئالرغــــــا تهھــــــدىت بولــــــۇپ
تۇيۇلمايــدىكهن، ســهن كــۆزلىگهن
نىشانالر ەئرزىمهس نىشانالر بولـۇپ

 .چىقىشى مۇمكىن
ــېڭىش ــدە توســقۇنلۇقالرنى ي بهزى

ـــڭ ەئ ـــركۈچۈڭنى ـــى بى ڭ ائخىرق
قىــسمىغىمۇ ېئھتىيــاجلىق بولــۇپ
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ـــۇمكىن ـــشىڭ م ـــقا. قېلى شۇڭالش
روھىي جهھهتتىكى جاسـارىتىڭنىڭ
ــتلهر ــسمىنى ائشــۇنداق پهي ــر قى بى

چېكىـنىش.  ۈئچۈن سـاقالپ قـوي
ــــــدىن تهشــــــكىللىنىش ۋە قايتى
ېئھتىماللىقىدىن ائزراق بار بولغـان
ــڭ ــز بارلىقىڭنى ــۇ ھهرگى ۋاقىتالردىم

ـــۆۋە ـــسىنى ن تتىكى ىئـــشالرھهممى
. ۈئچۈن سهرپ قىلىپ تۈگىتىۋەتمه
بىز ېئتىراپىغا وئلىشىپ وئلتۇرغان
بــۇ داال وئتىمــۇ خېلــى كىچىكــلهپ
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-سـىلهر مېنىـڭ بـۇ ائزاب.  قالدى
ــپ، ــاۋاق ېئلى ــدىن س وئقۇبهتلىرىم
ــــۈن ــــالر ۈئچ ــــدىن ۆئزۈڭ ۇئنىڭ

مېنىـــڭ يوقـــارقى.  پايـــدىلىنىڭالر
يوشـــۇرۇن بىلىملىـــرىم ســـىلهرنىڭ

ۇغۇڭالرغـــــــا وئتىئـــــــرادە وئچ
تۇتاشــتۇرىدىغان يېقىلغــۇ بولــۇپ،
ۆئز ىئرادەڭالرنــى باشــقا بىــر كــۈنى
ــۈن ــازىنىش ۈئچ ــۇۋەپپهقىيهت ق م
قايتىدىن تۇرغۇزۇپ چىقىـشىڭالرغا

ـــى ـــۈرتكه بولغۇس ـــڭ.  ت ھونالرنى
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ــاپال قالمايــدىكهن، نهپىــسى توخت
ــــــــمه ــــــــڭ ھهم ۇئالر ۆئزلىرىنى
نهرسىـــسىدىن ائيرىلىـــپ قالغـــان

  .بولمايدۇ
  

ـــۇ يا ـــانب ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ زمى
 : ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى

شــــىركهت قۇرۇشــــقا قانــــداق«
 »ىئقتىدار كېرەك؟

http://www.meripet.com/Soh
bet1/Erkinc1_shirket.htm 
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شـــــــىركهتنى وئڭۇشـــــــلۇق«
 »ماڭدۇرۇش ىئقتىدارى

http://www.meripet.com/Soh
bet1/Erkinc2_shirket2.htm 

ۈئچ خىــــــــل مىلــــــــلهت ۋە«
ــــــلمىللى يهتلىكتىكــــــى ۈئچ خى

 :»قىممهت
http://www.meripet.com/Aca

demy/MAbduxukur.htm 
ــــارلىق ــــىدىقنىڭ ب ــــن س ەئركى
:يـــــــــــــــــــــــــــــــازمىلىرى
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http://www.meripet.com/Sohb
et / 

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

 .ۋېرىدۇقىلسىڭىز بولۇ
 
 
 
 


