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مهن بــــۇ ماقالىنىــــڭ ائلــــدىنقى
قىــسمىدا ،كىــشىلىك  SWOTائنــالىز
ۇئســـۇلىنى تونۇشـــتۇرۇپ ۆئتتـــۈم.
ۇئنىڭ بۇ قىـسمىدا بولـسا »شـىركهت
 SWOTائنــــالىز ۇئســــۇلى« نــــى
قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن.
 SWOTائنــالىز ۇئســۇلى ەئســلىدە
شىركهتلهرنىڭ ىئستراتﯧگىيىلىك پىالن
تۈزىــشىنى ائسانالشــتۇرۇش ۈئچــۈن
ۋۇجۇدق ـا كهلتــۈرۈلگهن بولــۇپ ،بــۇ
ھهقــته تهتقىقــات باشــلىنىپ ۇئنىــڭ
ھازىرقىــدەك بىــر ھــالهتكه كﯧلىــشى
ۈئچــۈن -1949يىلىــدىن -1970
يىلىغىــــچه جهمىئــــي  20يىلــــدىن
كــۆپرەك ۋاقىــت كهتتــى-1960 .
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يىللىرىغــا كهلگــۈچه ائمﯧرىكىــدىكى
شــىركهت پىالنالشــالرنىڭ ھهممىــسى
مهغلۇپ بولدى .بولۇپمۇ شـىركهتلهر
دۇچ كهلـــگهن ەئڭ چـــوڭ مهســـىله
قانداق قىلىپ باشلىقالر قوشۇنىغا بىـر
وئمۇميۈزلــۈك ىئــش ېئلىــپ بﯧــرىش
پىالنىنــــى قوبــــۇل قىلــــدۇرۇش ۋە
ۇئالرنىڭ ائشۇ پروگراممىنى ەئمهلـگه
ائشۇرۇشقا بولغان ەئقىدىسىنى قولغا
كهلتــۈرۈش بولــۇپ قالــدى .شــۇنىڭ
بىـــلهن ائمﯧرىكىـــدىكى ىئنگلىـــزچه
»«Fortune 500 companies

دەپ ائتىلىدىغان ەئڭ داڭلىـق 500
شـــــىركهت مهخـــــسۇس مهبـــــلهغ
ائجرىتىــــــپ-1960 ،يىلىــــــدىن
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-1970يىلىغىــــچه ائمﯧرىكىــــدىكى
ســــتانفورد ۇئنىۋﯦرســــىتهتىدە بىــــر
تهتقىقات پروجﯧكتـى ېئلىـپ بارغـان
بولـــۇپ ،بـــۇ پروجﯧكتقـــا ائلبﯧـــرت
خــامفرﯦي )،Albert S Humphrey
 (2005-1926رىياسهتچىلىك قىلـدى.
بۇ پروجﯧكت جهريانىدا بىـر گۇرۇپپـا
تهتقىقـــــاتچى-مۇتهخهسسىـــــسلهر
 1100شــــىركهت ۋە تهشــــكىالتالر
بىــلهن ســۆھبهت ۆئتكـــۈزۈپ250 ،
ســـوائل تهييـــارالپ 5000 ،دىـــن
ائرتــۇق شــىركهت باشــلىقلىرىنىڭ بــۇ
ســــــوائلالرغا بهرگهن جــــــاۋابىنى
توپلىــدى .شــۇنىڭ نهتىجىــسىدە بــۇ
تهتقىقـــــــــــات گۇرۇپپىـــــــــــسى
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شـــىركهتلهردىكى -1قـــول باشـــلىق
چوقـــۇم ەئڭ يـــۇقىرى وئرۇنـــدىكى
پىالنلىغــۇچى بۆلىــشى كﯧرەكلىكىنــى،
ۇئنىڭغــا بىۋاســىته قارايــدىغان ھهر
خىل رولالردىكـى دىرﯦكتـورالر بولـسا
ائشـــــۇ شـــــىركهتنىڭ پىالنـــــالش
قوشــــۇنىنىڭ ەئزالىـــــرى بۆلىـــــشى
كﯧرەكلىكىنـــى يهكـــۈنلهپ چىقتـــى.
دوكتـــور وئتىـــس بهنىپـــى ) Otis
 (Benepeبىــر »لوگىكــا زەنجىــرى«
نى وئتتۇرىغا قويغـان بولـۇپ ،مۇشـۇ
لوگىكــــــا زەنجىــــــرى شــــــىركهت
باشــــــــلىقلىرىنىڭ قوللىــــــــشى ۋە
ەئقىدىــسىنى قولغــا كهلتۈرۈشــتىكى
ھـــالقىلىق سىـــستﯧمىغا ائيالنـــدى.
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وئتىــس وئتتۇرىغــا قويغــان لوگىكــا
زەنجىرى تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت:
 باشلىقالر قوشۇنىنىڭ قىممىتى
 باھاالش
 رىغبهتلهنــــــــــــــــــــدۈرۈش
)»(«motivation
 ىئزدەش
 تالالش
 پروگرام تۈزۈش
 ىئش ېئلىپ بﯧرىش
 يــــــــۇقىرىقى  -2 ،-1ۋە -3
قهدەملهرنـــى كـــۆزىتىش ۋە ۇئالرنـــى
تهكرارالش
ھﯧلىقــــــــــــى تهتقىقــــــــــــات
گۇرۇپپىـــــــسىدىكىلهر باشـــــــلىقالر
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قوشـــــــــــۇنىنىڭ قىممىتىنـــــــــــى
ۆئزگهرتهلمهيـــدىغانلىقىنى ،ھهمـــدە
ۇئالر ۈئچــۈن نىــشان )(objective
تىكــــــلهپ بﯧرەلمهيــــــدىغانلىقىنى
بايقىغــان .شــۇنىڭ بىــلهن ۇئالر -1
قهدەم سۈپىتىدە مهلۇم بىـر شـىركهت
پاائلىيىتىــــدە نﯧمىنىــــڭ ياخــــشى،
نﯧمىنىڭ يامـان ىئكهنلىكـى ھهققىـدە
بىــر باھــاالش ســوائلىنى سوراشــنى
باشــلىغان .ۇئنىڭــدىن كﯧــيىن ۇئالر
ھــــازىر ۋە كهلگۈســــىدە نﯧمىنىــــڭ
ياخشى ،نﯧمىنىڭ يامان ىئكهنلىكىنى
ســورىغان .ھــازىرقى ياخــشى ىئــشالر
قاناەئتلىنهرلىــــــــــــــــــــــــــــك
)» («Satisfactoryىئـــشالر يـــاكى
8

»ائرتۇقچىلىـــــــق« الر بولـــــــۇپ،
كهلگۈسىدىكى ياخشى ىئشالر بولـسا
»پۇرسهت« لهر بولۇپ ھﯧسابلىناتتى.
ھازىرقى يامان ىئـشالر كهمچىلىكـلهر
)» («Faultsبولۇپ ،كهلگۈسىدىكى
يامان ىئشالر بولـسا »تهھـدىت« لهر
بولۇپ ھﯧسابلىناتتى .شۇڭالشـقا بـۇ
ائنـــــــالىز ۇئســـــــۇلى »«SOFT
)

Opportunity,

«Satisfactory,

» (Fault, Threatائنـــالىز ۇئســـۇلى
دەپ ائتالغـــــان-1964 .يىلـــــى
شۋﯦتـــــسارىيىدە ېئچىلغـــــان بىـــــر
خهلقائرالىــــق ىئلمىــــي تهتقىقــــات
يىغىنىدا» ،كهمچىلىك« دﯦـگهن سـۆز
»ائجىزلىــق« قــا )» «Faultدﯦــگهن
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ســــــــــۆز » «Weaknessكه( ،ۋە
»قاناەئتلىنهرلىـــك« دﯦـــگهن ســـۆز
»ائرتۇقچىلىــــــــــــق« قــــــــــــا
)» «Satisfactoryدﯦــــگهن ســــۆز
» «Strengthكه( ۆئزگهرتىلىـــــپ،
يۇقىرىدىكى  SOFTائنـالىز ۇئسـۇلى
 SWOTائنــــــــالىز ۇئســــــــۇلىغا
ۆئزگهرتىلگهن .شـۇنىڭدىن باشـالپ
 SWOTائنــالىز ۇئســۇلى ائمﯧرىكــا
بىلهن ەئنگلىيىـدە ۈئزلۈكـسىز قانـات
يايــــــدۇرۇلۇپ-2004 ،يىلىغــــــا
كهلگهنـــدە بـــۇ سىـــستﯧما تۇلـــۇق
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇلۇپ بولۇنغـــان.
شـــۇنداقال شـــىركهتلهرنىڭ تاشـــقى
مهســــلىھهتچى وئرۇنالرغــــا يــــاكى
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ناھــايىتى قىممهتــكه توختايــدىغان
مهخــسۇس خىزمهتچــى خادىمالرغــا
تايانماي تـۇرۇپ ،مۇشـۇ ۇئسـۇلدىن
پايــــدىلىنىپ رﯦاللىققــــا ۇئيغــــۇن
كﯧلىدىغان يىللىق پىالنالرنى تـۈزۈش
ھهمــدە شــىركهت باشــلىقلىرىنىڭ ۇئ
پىالنالرغا بولغان مـاقۇللۇقىنى قولغـا
كهلتــۈرۈش خىزمىتىنــى وئڭۇشــلۇق
وئرۇنلىيااليـــــدىغانلىقىمۇ تولـــــۇق
ىئسپاتلىنىپ بولغان.
ائمﯧرىكــــا بىــــلهن ەئنگلىــــيه 20
يىلــدىن ائرتــۇق ۋاقىــت ۋە نۇرغــۇن
مهبلهغ سهرپ قىلىپ كهشىپ قىلغـان
 SWOTائنــالىز ۇئســۇلىنىڭ ۇئيغــۇر
كارخـــانىچىالر ۈئچۈنمـــۇ ناھـــايىتى
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پايــدىلىق ىئكهنلىكىــدە گهپ يــوق.
شــۇنداق بولغاچقــا ،مهن ھــازىرغىچه
شـــىركهت قـــۇرۇپ بولغـــان ،يـــاكى
بۇنىڭدىن كﯧيىن شىركهت قۇرمـاقچى
بولغان ۇئيغۇر ياشلىرىغا بۇ ماقـالىنى
بىـــر قﯧـــتىم ەئســـتايىدىل وئقـــۇپ
چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن.
ھـــازىر ھهممىمىـــز بىـــر شـــىركهت
وئرمانلىقىنىـــڭ ىئچىـــدە ياشـــايمىز.
قايــــسى تهرەپــــكه قارىــــساق قهد
كۆتـــۈرۈپ تۇرغـــان شـــىركهتلهرنى
كۆرىمىز .شۇنداقال ۆئز خىزمىتىمىز ۋە
خۇسۇســـــــىي تۇرمىـــــــشىمىزدىمۇ
شـــىركهتلهرگه ائىئـــت ۇئچـــۇرالرنى
داۋاملىق ۇئچرۇتۇپ تۇرىمىز .ۇئشبۇ
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ماقالىدا تونۇشتۇرۇلىدىغان ۇئقـۇمالر
ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ ەئنه شـــۇنداق
ۇئچۇرالردىن ۈئنۈملۈك پايدىلىنىشى
ھهمــدە ۆئزىنىــڭ بىلىــم داىئرىــسىنى
كﯧڭهيتىـــــشى ۈئچۈنمـــــۇ خﯧلـــــى
پايـــــــدىلىق ،دەپ وئياليـــــــمهن.
شۇڭالشقا ەئگهر سىز شىركهت قۇرۇپ
باقمىغــان ھهمــدە بۇنىڭــدىن كﯧــيىن
بىر شىركهت قۇرۇش پىالنىمۇ يوق بىر
ياش بولسىڭىزمۇ ۇئشبۇ ماقالىنى بىـر
قﯧـــتىم وئقـــۇپ بﯧقىـــشىڭىزنى،ھﯧچ
بولمىغاندا بـۇ ماقالىنىـڭ »ائخىرقـى
ســۆز« دﯦــگهن قىــسمىنى بىــر قﯧــتىم
وئقۇپ بﯧقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن.
مهن ەئســــلىدە بــــۇ ماقالىنىــــڭ
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ماۋزۇســىنى ائلــدىنقى ماقــالىنىڭكى
بىلهن وئخشاش ېئلىـپ ،بـۇنى »-2
قىــسىم« دەپ ائتاشــنى پىالنلىغــان
ىئـدىم .كﯧــيىن وئيـالپ باقــسام ،بــۇ
ماقالىنىــڭ ماۋزۇســىدا »شــىركهت«
دﯦگهن سۆزنىڭ بۆلىشى تولىمـۇ زۆرۈر
ىئــكهن .شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ ماقالىغــا
ھازىرقىدەك بىـر مـاۋزۇنى تاللىـدىم.
وئقۇرمهنلهرنىڭ بۇ ماقالىنى ائلدىنقى
ماقالىنىــــــــڭ -2قىــــــــسمى دەپ
چۈشىنىشىنى ۈئمىد قىلىمهن.
 .1ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ  SWOTﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﻯ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ؟
تۆۋەنـــدە مهن شـــىركهت SWOT
ائنالىزىنىڭ ىئشلىتىلىش وئرۇنلىرىنىڭ
14

بىــر قىــسىم مىــساللىرىنى كۆرســىتىپ
ۆئتىمهن:
 بىـــر شـــىركهت )ۇئنىـــڭ بـــازار
ىئگىلىكىدىكى وئرنـى ،سـودىدا پـۇت
تىرەپ تۇرالىشى قاتارلىقالر(
 بىر سﯧتىش-تارقىتىش ۇئسۇلى
 بىر مهھسۇالت ياكى ۇئنىـڭ بىـر
سورتى
 بىر يﯧڭى ىئگىلىك ىئدىيىسى
 بىــر ىئــستراتﯧگىيىلىك تــالالش،
مهسىلهن ،بىـر يﯧڭـى بازارغـا كىـرىش
ياكى بىر يﯧڭـى مهھـسۇالت ىئـشلهپ
چىقىرىش
 باشقا بىر شىركهتنى سـﯧتىۋﯦلىپ
ۆئز شىركىتىگه قوشۇۋﯦلىش پاالىيىتى
15

 باشـــــقا شـــــىركهت بىـــــلهن
شﯧرىكلىشىشنىڭ بىر ېئھتىماللىقى
 بىــر تهمىنلىگــۈچى شــىركهتنى
ائلماشتۇرۇش
 بىــــر مــــۇالمىزەت ،شــــىركهت
خىزمىتــى يــاكى مهبلهغنىــڭ ىئــشىنى
باشـــقا بىـــر شـــىركهتكه ۆئتكـــۈزۈپ
بﯧـــــــرىش )بـــــــۇ ىئنگلىـــــــزچه
» «outsourcingدﯦيىلىـــــدىغان
بولۇپ ،مﯧـنىڭچه ۇئنـى ۇئيغۇرچىـدە
»سىرىتالشـــــتۇرۇش« دەپ ائلـــــسا
مۇۋاپىق بۆلىشى مۇمكىن(
 بىر مهبلهغ سﯧلىش پۇرسىتى
بــۇ يهردىكــى بىــر مــۇھىم نۇقتــا،
 SWOTائنالىزىنىــــــڭ ھهر بىــــــر
16

تﯧمىــسى ناھــايىتى ېئنىــق بولۇشــتىن
ىئبـــــــارەتتۇر .پهقهت شـــــــۇنداق
بولغانــــــدىال بــــــۇ ائنالىزنىــــــڭ
تۆھپىكــــــارلىرى ۋە ۇئنىــــــڭ ەئڭ
ائخىرقــــى پــــۈتكهن نۇسخىــــسىنى
كۆرىـــدىغان كىـــشىلهر بـــۇ SWOT
باھالىــشىنىڭ مهقــسىتىنى مۇۋاپىــق
دەرىجىدە ېئنىق چۈشىنهلهيدۇ.
 SWOT .2ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ
تۆۋەنــــــدە مهن بىــــــر SWOT
ائنــالىزى ەئندىزىــسىنى كۆرســىتىپ
ۆئتىمهن.
ائرتۇقچىلىقالر:
 تهكلىپنىڭ ەئۋزەللىكى
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 ىئقتىدار
 رىقــابهت جهھهتتىكــى نىــسپىي
ەئۋزەللىك
 ۆئزگىچه سﯧتىش نۇقتىلىرى
 مهبلهغ ،مۈلۈك ،ۋە ائدەملهر
 تهجـــــرىبىلهر ،بىلىمـــــلهر ،ۋە
سانلىق ۇئچۇرالر
 ىئقتىــسادىي زاپاســالر ،ســالغان
مهبلهغـــدىن كـــﯧلىش ېئھتىمـــاللىقى
بولغان پايدىالر
 بازارالش :خﯧرىدارالر داىئرىـسى،
تارقىلىشى ،ۋە ائڭلىتىش داىئرىسى
 يﯧڭىلىق يارىتىش تهرەپلىرى
 باھا ،قىممهت ،ۋە سۈپهت
 تهســـــــــــــــــــــــتىقلىتىش،
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الياقهتلهشـــتۈرۈش ،ۋە گۇۋانـــامىگه
ېئرىشىش
 جهريـــان ،سىـــستﯧما ،ۇئچـــۇر
تﯧخنولوگىيىـــسى ،ۋە ائالقىلىـــشىش
ۋاسىتىلىرى
 مهدەنىــــيهت ،پوزىتــــسىيه ۋە
ىئـــــش-ھهرىكهتتىكـــــى ىئپـــــادە
تهرەپلىرى
 باشقۇرۇشــــــنىڭ تولــــــۇق ۋە
ۈئزلۈكسىز بولىشى
ائجىزلىقالر:
 تهكلىپنىڭ پايدىسىز تهرىپى
 ىئقتىداردىكى بوشلۇقالر
 رىقـــابهت كۈچىنىـــڭ كهمچىـــل
بۆلىشى
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 داڭقـــى ،بازارغـــا كىرىـــشى ۋە
تارقىلىشى جهھهتتىكى ائجىزلىقالر
 مــــالىيه ەئھۋالىنىــــڭ ناچــــار
بۆلىشى
 ۆئزىــگه بىلىــنگهن ،باشــقىالرنىڭ
پايـــدىلىنىۋﯦلىش ېئھتىمـــاللىقى بـــار
بولغان ائجىزلىقالر
 ۋاقىــــت داىئرىــــسى ،ۋاقىــــت
چهكلىمىسى ۋە بﯧسىمالر
 كــۆچمه پــۇل مهبلىغــى بىــلهن
دەسلهپكى پـۇل مهبلىغىنىـڭ قـۇرۇپ
كﯧتىش ەئھۋالى
 ىئزچىلـــسىزلىق ،ۋە تهمىـــنلهش
زەنجىرىنىڭ مۇستهھكهملىك ەئھۋالى
 مهركىزىي شىركهت مهشغۇالتىغا
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بولغــــان تهســــىر ۋە بۇزغۇنچىلىــــق
ەئھۋالى
 ســـــــانلىق مهلۇماتالرنىـــــــڭ
ىئـــــشهنچلىك بولـــــۇش ،پىـــــالن
نهتىجىسىنى ائلدىنائال مۆلچهرلهشكه
بولۇش-بولماسلىق ەئھۋالى
 ىئـرادە ،سـادىقلىق ۋە لىــدﯦرلىق
ەئھۋالى
 تهستىقلىتىش ەئھۋالى
 ىئـــشلهپچىقىرىش جهريـــانى ۋە
سىستﯧمىسى ەئھۋالى
 باشقۇرۇشنىڭ تولۇق ۋە ىئزچىـل
بولۇش ەئھۋالى
پۇرسهتلهر:
 بازار تهرەققىياتى
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 رىقابهتچىلهرنىــــڭ ائجىزلىــــق
تهرەپلىرى
 ســــــــاناەئت ۋە تۇرمــــــــۇش
ۇئسۇلىدىكى يﯧڭى يۈزلىنىشلهر
 تﯧخنولـــوگىيه تهرەققىيـــاتى ۋە
يﯧڭىلىق يارىتىشالر
 دۇنياۋى تهسىرلهر
 يﯧڭى بازارالر
 ىئگىلهنمىگهن بازارالر
 جـــــۇغراپىيه ،ېئكـــــسپورت ۋە
ىئمپورت
 يﯧڭـــــى ۆئزگىـــــچه ســـــﯧتىش
نۇقتىلىرى
 تــاكتىكىالر ،تهســادىپى پهيــدا
بولغــان پۇرســهتلهر ،ۋە چــوڭ ســودا
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كﯧلىشىملىرى
 ىئگىلىـــــــك ۋە مهھـــــــسۇالت
تهرەققىياتى
 ۇئچۇر ۋە تهتقىقات
 شﯧرىكلىــشىش ،ۋەكىــل تﯧــپىش،
ۋە تارقىتىش
 ھهجىـــم ،ىئـــشلهپچىقىرىش ،ۋە
ىئقتىساد
 پهسىل ،ھاۋا كىلىماتى ،ۋە مودا
تهسىرلىرى
تهھدىتلهر:
 سىياسىي تهسىرلهر
 قانۇنىي تهسىرلهر
 مۇھىت تهسىرلىرى
 ۇئچـــــۇر تﯧخنولوگىيىـــــسىنى
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راۋاجالندۇرۇش
 رىقابهتچىلهرنىڭ مهقسهتلىرى
 بازار ېئھتىياجى
 يﯧڭى تﯧخنولـوگىيه ،مـۇالزىمهت
ۋە ىئدىيىلهر
 كهم بولــــــسا بولمايــــــدىغان
كﯧلىشىملهر ۋە شﯧرىكلهر
 ۇئزۇنغىـــچه ســـاقالپ قـــالغىلى
بولمايدىغان ىئچكى ىئقتىدارالر
 دۇچ كهلگهن توسقۇنلۇقالر
 يهڭگىلـــــــى بولمايـــــــدىغان
ائجىزلىقالر
 مـــــۇھىم خىـــــزمهتچىلهردىن
ائيرىلىپ قﯧلىش
 مــــۇقىم ىئقتىــــسادىي ائرقــــا
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تۈۋرۈكتىن ائيرىلىپ قﯧلىش
 ىئچكى ۋە تاشقى ىئقتىسادالر
 پهســــىل ۋە ھــــاۋا كىلىمــــاتى
تهسىرلىرى
 .3ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ SWOT
ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ
تۆۋەنــــدىكى شــــىركهت SWOT
ائنالىزىنىــڭ مىــسالى بىــر تهســۋىرىي
ەئھۋالغــــا ائساســــالنغان بولــــۇپ،
ۇئنىڭــدا باشــقا شــىركهتلهر ۈئچــۈن
مهھــسۇالت ىئــشلهپ چىقىرىــدىغان،
بـــــۇرۇن ۆئز سودىـــــسىنى باشـــــقا
تارقــاتقۇچى شــىركهتلهرگه تايىنىــپ
ېئلىـــپ بارغـــان بىـــر شـــىركهتنىڭ
ەئھـــۋالى كـــۆزدە تۇتۇلغـــان .بـــۇ
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شــىركهت ۆئزىنىــڭ مهھــسۇالتلىرىنى
ھــــــــــــازىر ىئــــــــــــشلىتىۋاتقان
تارتقاتقۇچىلىرىنىـــــڭ داىئرىــــــسى
ىئچىدە بولمىغان يﯧڭى خﯧرىـدارالرغا
بىۋاســىته تارقىتىــدىغان بىــر يﯧڭــى
تارماق شـىركهت قۇرمـاقچى بولـۇپ،
ائشـــۇنداق بىـــر پىـــالن ۈئســـتىدە
 SWOTائنـالىزى ېئلىـپ بارمـاقچى
بولغان.
ائرتۇقچىلىقالر:
 بىزنىــڭ مهھــسۇالتلىرىمىز بــازار
ېئھتىياجىغــــا ۇئيغــــۇن ،ۇئالرنىــــڭ
ســـۈپىتى يـــۇقىرى ۋە ىئـــشهنچلىكى
كۈچلۈك
 رىقـــــابهتچىلهرنىڭكى بىـــــلهن
26

سﯧلىــــــــــشتۇرغاندا بىزنىــــــــــڭ
مهھسۇالتىمىزنىڭ ىئقتىدارى يۇقىرى
 مهھـــــسۇالتىمىزنىڭ ھايـــــاتى
ۇئزۇن ۋە چىدامچانلىقى يۇقىرى
 ېئـــــشىنچا ىئـــــشلهپچىقىرىش
ىئقتىدارىمىز بار
 بىــر قىـــسىم خادىملىرىمىزنىـــڭ
ەئڭ تۆۋەندىكى خﯧرىـدارالرغا ائىـت
تهجرىبىسى بار
 يﯧتهرلىك خﯧرىدارالر توپى بار
 بىۋاســـىته يهتكـــۈزۈپ بﯧـــرىش
ىئقتىدارىمىز بار
 يﯧڭــــــــى مهھــــــــسۇالتالرنى
راۋاجالنــــدۇرۇش ىئــــشى وئبــــدان
يۈرۈشۈۋاتىدۇ
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 ىئـــشالرنى ھـــازىر بـــار بولغـــان
شىركهت وئرۇنلىرىدىال قىالاليمىز
 مهھـــسۇالتلىرىمىز تهســـتىقتىن
ۆئتۈپ بولغان
 ىئــش جهريــانى بىــلهن ۇئچــۇر
تﯧخنولوگىيىــــــــــسى بىزنىــــــــــڭ
ېئھتىياجىمىزدىن چىقااليدۇ
 باشـــلىقالر بـــۇ ىئـــشقا ۆئزىنـــى
ائتىغــــان ۋە ۇئنىڭغــــا نىــــسبهتهن
ۈئمىدۋار
ائجىزلىقالر:
 تىزىملىكتىكـــــى خﯧرىـــــدارالر
تﯧخىچه سىناقتىن ۆئتكۈزۈلمىدى
 بهزى ســاھهلهردىكى خﯧرىــدارالر
توپىدا بىر قىسىم بوشلۇقالر بار
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 بىــز ىئگىلىــگهن بــازار بىــر قهدەر
كىچىك
 بىۋاســىته بــازارالش تهجرىبىمىــز
يوق
 بىز چهت ەئلدىكى خﯧرىدارالرغا
مال يهتكۈزۈپ بﯧرەلمهيمىز
 تﯧخىمـــــۇ كـــــۆپ ســـــﯧتىش
)» («saleبىــلهن شــۇغۇللىنىدىغان
خادىمالرغا موھتاج
 ائجراتقــان پــۇلىمىز يﯧتهرلىــك
ەئمهس
 تــﯧخىچه ســىناق ېئلىــپ بﯧرىــپ
باقمىدۇق
 تـــﯧخىچه تهپـــسىلىي پىالنىمىـــز
يوق
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 مــالنى يهتكــۈزۈپ بﯧرىــدىغان
خــــادىمالرنى بۇنىڭــــدىن كﯧــــيىن
تهربىيىلهش كﯧرەك
 خﯧرىــدارالر ۈئچــۈن خىــزمهت
قىلىــدىغان خــادىمالرنى بۇنىڭــدىن
كﯧيىن تهربىيىلهش كﯧرەك
 جهريـــــان ۋە سىـــــستﯧمىالرنى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش كﯧرەك
 باشلىقالر يﯧتىشمهيدۇ
پۇرسهتلهر:
 يﯧڭــــــــــى مهھــــــــــسۇالت
راۋاجالندۇرااليمىز
 يهرلىــــــك رىقابهتچىلهرنىــــــڭ
مهھسۇالتى بىـزنىڭكىگه قارىغانـدىن
ناچار
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 مهھـــسۇالتىمىزنىڭ پايدىــــسى
ياخشى ) «profit margins are
»(good
 ەئڭ تۆۋەندىكى خﯧرىدارلىرىمىز
 («endيﯧڭــــــــى
)»users
ىئدىيىلهرگه ياخشى ماسلىشىدۇ
 شىركىتىمىزنى چهت ەئللهرگىمۇ
كﯧڭهيتهلهيمىز
 يﯧڭــــى مۇتهخهسسىــــسلهردىن
پايدىلىنااليمىز
 رىقــــابهتچىلىرىمىزنى ھهيــــران
قالدۇرااليمىز
 بىزنىـــــڭ قىلىـــــدىغىنىمىز ەئڭ
مــۇھىم ىئگىلىكلهرنىــڭ ىئقتىــسادىغا
بىۋاسىته ياردەم قىلىدۇ
31

 ياخـــــشىراق تهمىنلىگـــــۈچى
شىركهتلهرنى تاپااليمىز
تهھدىتلهر:
 تۈزۈلگهن يﯧڭـى قـانۇن بىزنىـڭ
شىركىتىمىزگه يامـان ەئھـۋال ېئلىـپ
كﯧلىشى مۇمكىن
 مۇھىـــــت تهســـــىرى چـــــوڭ
شىركهتلهر ۈئچۈن پايدىلىق بۆلىـشى
مۇمكىن
 بـــازار ېئھتىيـــاجى پۈتـــۈنلهي
پهسىلگه باغلىق
 مۇھىم خىزمهتچـى خـادىمالرنى
ساقالپ قﯧلىش تهس
 مهركىزىــــــــــي كارخانــــــــــا
مهشــغۇالتىمىزدىن چهتــنهپ كﯧــتىش
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ېئھتىماللىقى بار
 جهمىئـــيهتكه ســـهلبىي تهســـىر
بﯧرىپ قويۇشىمىز مۇمكىن
 ائسانال چـوڭ رىقابهتچىلهرنىـڭ
ھۇجۇمىغا ۇئچراپ قالىمىز
 SWOTائنـــــــالىزى بـــــــويىچه
پىالنالرنى تۈزۈپ بولغانـدىن كﯧـيىن،
ۇئالرنــى تۆۋەنــدىكى  6كــاتﯧگورىيه
بـــــويىچه ەئمىلـــــى ھهرىكهتـــــكه
ائيالندۇرۇش كﯧرەك:
 مهھـــسۇالت )بىزنـــى نﯧمىنـــى
ساتىمىز؟(
 جهريان )مهھسۇالتالرنى قانداق
ساتىمىز؟(
 خﯧرىــــدارالر )مهھــــسۇالتالرنى
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كىمگه ساتىمىز؟(
 تـــــارقىتىش )مهھـــــسۇالتالرنى
خﯧرىـــدارالرغا قانـــداق يهتكـــۈزۈپ
بﯧرىمىز؟(
 ىئقتىـــساد )باھـــا ،چىقىـــم ۋە
مهبلهغلهر(
 باشقۇرۇش )يـۇقىرىقى ىئـشالرنى
بىز قانداق باشقۇرىمىز؟(
بـــــــۇ ماقالىنىـــــــڭ بهك ۇئزۇراپ
كﯧتىشىدىن ساقلىنىش ۈئچـۈن بـۇ 6
كاتﯧگورىيه ۈئستىدە مهن بۇنىڭـدىن
ائرتۇق توختالمايمهن.
 .4ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
مهن -2009يىلــى يۇرتقــا تۇغقــان
يوقالشــقا بارغانــدا ،بىــر قىــسىم ۆئز
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ائلــدىغا شــىركهت قۇرغــان ۇئيغــۇر
ياشــلىرى بىــلهن ۇئچراشــتىم .ائشــۇ
ياشـالرنىڭ بىرسـى دوسـتلىرى بىــلهن
بىــرلىكته قۇرغــان شــىركهت باشــقا
شىركهتلهرنىڭ باشلىقلىرىنى شىركهت
باشقۇرۇشــنىڭ زامــانىۋى بىلىملىــرى
بىـــلهن تهربىـــيىلهش مـــۇالزىمىتىنى
قىلىـــدىغان شـــىركهت ىئـــكهن .ۇئ
ياشنىڭ دﯦيىـشىچه ،ۇئالر ھـازىر مهن
بۇرۇن شىركهت قۇرۇش ۋە باشقۇرۇش
ھهققىـــدە يازغـــان ىئككـــى پـــارچه
ماقالىــدىن باشــقىالرنى تهربىــيىلهش
دەرس ماتﯧرىيـــــــالى ســـــــۈپىتىدە
پايــدىلىنىۋﯦتىپتۇ .مهن بــۇ ســۆزنى
ائڭـــالپ بىـــر تهرەپـــتىن ناھـــايىتى
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ھاياجانالندىم ۋە ىئلھامالندىم ،يهنه
بىر تهرەپتىن بولـسا ھهيـران بولـدۇم
 -مهن ەئسلىدە ۇئ ىئككـى پـارچهماقالىنىڭ ۇئنچىلىك قىممىتـى بـوالر،
دەپ ھهرگىزمـــۇ وئيـــالپ باقمىغـــان
ىئدىم .ائشۇ ەئھۋال مﯧنىڭ بۇ قﯧتىم
ۇئشـــــبۇ ماقـــــالىنى يﯧزىـــــشىمدا
تۈرتكىلىـــك رول وئينىـــدى .ھـــازىر
چهت ەئلــــدە وئقــــۇپ ،وئقــــۇش
پۈتتۈرگهنــدىن كﯧــيىن چهت ەئلــدە
تــۇرۇپ قﯧلىــپ ،ھهر خىــل كهســپىي
ســـاھهلهردە ىئـــشلهۋاتقان ۇئيغـــۇر
ياشــلىرىنىڭ ســانى كۈنــدىن-كــۈنگه
كۆپىيىــپ مﯧڭىۋاتىــدۇ .ەئگهر ســىز
ائشـــــۇنداق ياشـــــالرنىڭ بىرســـــى
36

بولسىڭىز ،مهن سىزنى ۆئز كهسـپىڭىز
داىئرىـــسىدىكى تهرەققىـــي تاپقـــان
دۆلهتــلهردە ائســانال تﯧپىلىــدىغان ۋە
كهڭ-كۆلهمدە وئمۇملىشىپ بولغان،
ەئممــا ۇئيغــۇر دىيــارى ۋە ۇئيغــۇر
جهمىئيىــــتىگه تــــﯧخىچه يﯧتىــــپ
بارمىغــان ىئلمىــي ۇئقــۇمالر ۋە ھهر
خىل بىلىملهرنى ماقاله قىلىپ يﯧزىپ
چىقىپ ،تور بهتلىرىدە ېئـالن قىلىـپ
تۇرۇشــــقا چــــاقىرىمهن .بۇنىــــڭ
ۋەتهندىكى ۇئيغۇر ياشلىرى ۈئچـۈن
سىز مۆلچهرلىيهلمهيدىغان دەرىجىدە
پايدىــــسى بــــار .چهت ەئلــــدىكى
ۇئيغۇرالرنىـڭ ۋەتهنــدىكىلهر ۈئچــۈن
قىلىــــپ بﯧرەلهيــــدىغان ىئــــشلىرى
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ناھايىتى كۆپ  .يوقىرىدىكىسى مانـا
شــــۇالرنىڭ بىرســــى ،ھهمــــدە ەئڭ
ائســانلىرىنىڭ بىرســى .بىــر ۇئلــۇغ
ەئربابنىــڭ »چــوڭ-چــوڭ ىئــشالرنى
قىلىشنى ۆئزۈڭ قىالاليدىغان كىچىـك
ىئشالردىن باشال« ،دﯦگىنى ېئسىمدە.
مهن يۇقىرىـــــدىكى ىئـــــشنى چهت
ەئلدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ مۇتلهق كـۆپ
ساندىكىــــــــــسىنىڭ ائســــــــــانال
قىالاليدىغانلىقىغا تولۇق ىئشىنىمهن.
مهن بـــۇرۇن يازغـــان »شـــىركهت
قۇرۇشقا قانـداق ىئقتىـدار كﯧـرەك؟«
دﯦگهن ماقالهمدە بىر بۆرە بىلهن بىـر
ائىئله ىئتىنىڭ ھﯧكايىـسىنى سـۆزلهپ
بهرگهن ىئدىم .ۆئز ائلدىغا شىركهت
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قۇرۇپ ،شـۇنىڭغا تايىنىـپ ياشـىغان
ھايــات شــۇ ھﯧكايىــدىكى بۆرىنىــڭ
ھاياتىغـــا وئخـــشايدۇ .باشـــقىالر
ۈئچــۈن ىئــشلهپ ياشــىغان ھايــات
بولـــسا ائشـــۇ ھﯧكايىـــدىكى بـــوينى
باغالنغان ائىئله ىئـشتىنىڭ ھاياتىغـا
وئخـــشايدۇ .ۋەتهنـــدىكى ۇئيغـــۇر
ياشـــــلىرى ۈئچـــــۈن خىـــــزمهت
مهسىلىـــسىنى ھهل قىلىـــشنىڭ بىـــر
ائمالى ۆئز ائلدىغا شىركهت قۇرۇش.
روشـهنكى ،بـۇ ىئـشنى قىلىـش ائنــچه
ائســـــان ەئمهس .ەئگهر ائســـــان
بولغــان بولــسا ،ھهمــمه ائدەم ائشــۇ
ىئــشنى قىلغــان بــوالتتى .لــﯧكىن،
ۇئيغــــۇر دىيارىنىــــڭ يﯧقىنقــــى 10
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يىلـــدەك ۋاقىتنىـــڭ مابهينىـــدىكى
ەئھۋالغا قـاراپ باقىـدىغان بولـساق،
ۇئيغۇرالرنىــــڭ دۇنيانىــــڭ يﯧڭــــى
تهرەققىياتىغـــا ائســـانال ەئگىـــشىپ
ماڭااليــــدىغانلىقىنى ،خۇسۇســــىي
ىئگىلىك تىكلهش جهھهتته ناھايىتى
قىــسقىغىنا ۋاقىــت ىئچىــدە ائدەمنــى
ھهيـــران قالـــدۇرغۇدەك ىئـــشالرنى
قىالاليـــدىغانلىقىنى ۋە قىلغـــانلىقىنى
كــۆرۈۋاالاليمىز .جۇڭگــو مــاائرىپى
ياشـالرنى ۆئز ائلـدىغا مۇسـتهقىل ۋە
ەئركىــــن تهپهككــــۇر قىلىــــدىغان،
يﯧڭىلىـــق يارىتىـــشقا ۆئزلۈكىـــدىن
جــــۈرەئت قىلىــــدىغان ،يﯧڭىلىــــق
يارىتىشقا قادىر بولىدىغان ،ۋە قولنى
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ىئشلىتىشكه ماھىر بولىدىغان قىلىـپ
تهربىـــيىلهش جهھهتـــته تهرەققىـــي
قىلغـــان غهرب دۆلهتلىـــرى بىـــلهن
سﯧلىــشتۇرغاندا بىــر قهدەر ائرقىــدا.
لﯧكىن ائلىي مهكتهپ ائساسـىي پهن
وئقۇتۇشـــلىرىدا دۇنيـــادىكى خﯧلـــى
ائلدىـــدىكى ەئللهرنىـــڭ بىرســـىگه
كىرىــدۇ .بولۇپمــۇ ىئــسالم دۇنياســى
بىـــلهن تـــۈرك دۇنياســـىدا تﯧخىمـــۇ
شۇنداق .ائشـۇنداق بولغاچقـا ،مهن
خۇسۇسىي ىئگىلىك تىكلهشته ۇئيغۇر
ياشــــــلىرىنىڭ ۆئز بىلىملىــــــرى ۋە
ۆئزلىرىنىــڭ ھهر خىــل ىئقتىــدارلىرىغا
ســــهل قارىماســــلىقىنى ،باشــــقىالر
قىاللىغـــــــــاننى ۆئزلىرىنىڭمـــــــــۇ
41

قىالاليـــــــــدىغانلىقىغا تولـــــــــۇق
ىئشىنىــشىنى ،بــۇ جهھهتــته يﯧڭىلىــق
يارىتىشقا ناھايىتى مـاھىر بولۇشـىنى
ۈئمىد قىلىمهن.
مهرھـــۇم ائبدۇشـــۈكۈر مهمـــتىمىن
مۇەئللىم ۆئزىنىڭ »ۈئچ خىل مىللهت
ۋە مىللىيهتلىكتىكـــــى ۈئچ خىـــــل
قىمــــمهت« دﯦــــگهن ماقالىــــسىدە
مىللهتلهرنـــــى ۇئالرنىـــــڭ مهلهك-
كامـــالهت ۋە رىقـــابهت ىئقتىـــدارىغا
قــاراپ »ېئتنولوگىيىلىــك مىلــلهت«،
»ىئجتىماىئي مىللهت« ۋە »سىياسىي
مىلــلهت« تىــن ىئبــارەت ۈئچ خىلغــا
بــــۆلگهن ،ھهمــــدە ۇئيغۇرالرنىــــڭ
ھازىرمۇ يهنىال بىـر »ېئتنولوگىيىلىـك
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مىلــلهت« باســقۇچىدا ىئكهنلىكىنــى
ۆئتتۈرىغـــا قويغـــان ىئـــدى .بىـــر
مىللهتنىڭ ىئقتىسادىي ،سىياسـىي ۋە
ىئجتىمــاىئي جهھهتــلهردە قــۇدرەت
تﯧپىــــشىدا ۇئنىــــڭ ىئلىــــم-پهن،
تﯧخنولــــــوگىيه ،ىئنجىنىرلىــــــك ۋە
ماتﯧماتىكىنى تهرەققىـي قىلدۇرۇشـى
ۋە ۇئالرنـــــى ۆئزىنىـــــڭ پۈتـــــۈن
جهمىئيىــــــتىگه وئمۇالشتۇرۇشــــــى
ىئنتـــايىن مـــۇھىم رول وئينايـــدۇ.
خۇسۇسىي ىئگىلىكنى كـۆپلهپ بهرپـا
قىلىــــش ۋە ۇئنــــى زور دەرىجىــــدە
تهرەققىــي قىلــدۇرۇش بولــسا ىئلىــم-
پهن ،تﯧخنولــوگىيه ،ىئنجىنىرلىــك ۋە
ماتﯧمــاتىكىنى تهرەققىــي قىلــدۇرۇش
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ۋە ۇئالرنـــــــى وئمۇمالشـــــــتۇرۇش
جهھهتــته ھــالقىلىق رول وئينايــدۇ.
شۇنداق بولغاچقـا ،مىلـلهت ۈئچـۈن
چـــوڭراق ىئـــش قىلىـــپ بﯧرىـــشنى
كۆزلهۋاتقـــان ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ
خۇسۇسىي شىركهت قۇرۇش ۋە ۇئنـى
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش ىئـــشلىرىغا
ائالھىــدە كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى ۈئمىــد
قىلىمهن.
»باشقا بىر كۈن بار«
ۆئز ائلــدىغا خۇسۇســىي شــىركهت
قۇرۇش كىشىلهر قىلىدىغان ىئشالرنىڭ
ىئچىدىكى چوڭ ىئـشالرنىڭ بىرسـىگه
كىرىــدۇ .چــوڭ ىئــشالرنى قىلىــش
يــــــولىنى تاللىغــــــان ائدەمــــــلهر
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قازىنىــدىغان نهتىجىمــۇ زور بولىــدۇ.
شۇنداقال ۇئالر بهزىدە ۇئچرايـدىغان
مهغلـــۇبىيهت بىـــلهن تارتىـــدىغان
زىيـــــانمۇ ناھـــــايىتى ېئغىـــــر ۋە
ېئچىنىـــشلىق بولىـــدۇ .ۇئيغـــۇرالر
ۈئچــۈن بۇنــداق مىــسالالر ىئنتــايىن
كۆپ  .مهن ۇئشبۇ ماقالهمنى »ھون
ائتتىالنىـــڭ لىـــدﯦرلىق ســـىرلىرى«
دﯦــگهن كىتــابتىن ېئلىنغــان ،ائتــتىال
ۆئزىنىــڭ قــول ائســتىدىكى قهبىــله
باشلىقلىرىغا »باشـقا بىـر كـۈن بـار«
دﯦـــگهن تﯧمـــا ائســـتىدا تهربىـــيه-
نهســـىھهت ېئلىـــپ بارغـــان ۋاقتىـــدا
ســـــۆزلىگهن ســـــۆزلىرى بىـــــلهن
ائخىرالشــــتۇرىمهن .ائتــــتىال بــــۇ
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ســــۆزلهرنى ھــــونالر -451يىلــــى
ېئيتىيۇسنىڭ قولىدا مهغلۇپ بولـۇپ،
ېئغىــر زىيانغــا ۇئچرىغانــدىن كﯧــيىن
دﯦگهن.
ھﯧچقانداق باشلىق ھهر بىر جهڭدە
غهلىــبه قىلىۋەرمهيــدۇ .قىلىۋاتقىنىــڭ
تهبىــــقه لىــــدﯦرلىقى يــــاكى جهڭ
مهيدانىـــدىكى ۇئرۇش بولۇشـــىدىن،
قىلىۋاتقان ىئشىڭنىڭ قانچىلىك ۇئلۇغ
يــاكى قانچىلىــك ەئرزىــمهس ىئــش
ىئكهنلىكىــــدىن ،ھهمــــدە ســــهن
تهييــــارلىقنى قانچىلىــــك پۇختــــا
قىلغانلىقىڭدىن قهتىئـي نهزەر ،سـهن
بهزىدە يﯧڭىلىسهن.
خهۋىرىڭدە بولسۇنكى ،سـهن جهڭ
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مهيــــــدانى يــــــاكى كﯧڭىــــــشىش
سورۇنىدىكى مهغلۇبىيهتكه داۋاملىـق
يولۇقــۇپ تۇرىــسهن .شــۇڭا ۇئنــى
ىئنكــار قىلمــا .بۇنــداق ەئھۋالــدىن
ۆئزۈڭنــى ېئلىــپ قاچمــاي ،قارشــى
تهرەپ ېئرىشمهكچى بولغان پايدىنى
ەئڭ زور دەرىجىـــــدە كﯧمهيـــــتىش
ۈئچۈن دەرھال ھهرىكهتـكه ائتـالن،
ھهمدە ۆئز يولۇڭنى داۋامالشتۇر.
بىــر جهڭ يــاكى قولۇڭــدىكى بىــر
ىئــشنى داۋامالشــتۇرۇۋﯦرىش تﯧخىمــۇ
چـــــوڭ زىيـــــانالرنى كهلتـــــۈرۈپ
چىقىرىــدىغان يــاكى قولۇڭــدا بــار
نهرســـــــــــىلهرنى پۈتـــــــــــۈنلهي
قۇرۇتۇۋﯦتىدىغان بولـسا ،ۇئ يولـدىن
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چﯧكىنىــشنىڭ ۆئزى بىــر ۇئلــۇغ ىئــش
بولىدۇ .باشـقا بىـر كـۈنى قايتىـدىن
ىئــش ېئلىــپ بﯧــرىش ۈئچــۈن ســهن
بــــــــــارلىق جهڭچىلهرنــــــــــى ۋە
ماتﯧرىيـــالالرنى ســـاقالپ قﯧلىـــشىڭ
شهرت.
كىشىلىك مهغلـۇبىيهتكه يولۇققانـدا
ۆئز قىممىتىنى ،ۆئز ىئشهنچىنى ۋە ۆئز
ىئرادىسىنى ۋاقىتلىق يوقىتىپ قۇيۇش
بىــر خىــل نورمــال روھىــي ھادىــسه.
ســــهن بــــۇ خىــــل كــــۈلپهتلهردىن
ۆئزۈڭنىـــڭ ھونلـــۇق روھىيىتىڭـــدە
چۈشكۈنلۈك پهيـدا قىلمىغـان ھالـدا
ۆئتـــــۈپ كﯧتىـــــشنى ۆئگهن .زۆرۈر
بولغاندا بۇنىڭ ۈئچۈن قايغۇ ۇئرساڭ
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مهيلــى ،ەئممــا ۆئزۈڭنىــڭ ۇئنــداق
ناچــار ھالىتىــدە بهك ۇئزۇن تــۇرۇپ
قالمـــا .بولمىـــسا ســـﯧنىڭ قـــايغۇڭ
ســــﯧنىڭ كهيپىيــــاتىڭنى مهڭگــــۈ
تىزگىنلىۋالىدۇ.
ەئگهر ســهن بىــر ەئقىللىــق باشــلىق
بولـــــساڭ ،قـــــول ائســـــتىڭدىكى
ائدەملهرنى ۈئمىدسىزلىككه تاقابىـل
تۇرۇشقا تهييارلىماي تۇرۇپ ،ۇئالرنى
بىــــــر مهغلــــــۇبىيهتكه باشــــــالپ
كىرمهيسهن.
بىر جهڭ ياكى كﯧڭىشىش سـورۇنىغا
كىرىشتىن بـۇرۇن ۇئالردىكـى ھهمـمه
ېئھتىمـــاللىق ۈئســـتىدە وئيلىنىـــپ
قويۇش ناھـايىتى مـۇھىم .بـۇنى ۆئز
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كۆڭلۈڭـــــــدە كـــــــۆپ قﯧـــــــتىم
تهكــرارلىغىن.ســﯧنىڭ ھهرىكىتىڭــدىن
كﯧلىپ چىقىش ېئھتىمـاللىقى بولغـان
ائقىـــــۋەتلهر ۈئســـــتىدە وئبـــــدان
وئيالنغىــن .شــۇ ائرقىلىــق ۆئزۈڭنــى
يۈز بﯧرىش ېئھتىمـاللىقى بـار بولغـان
ەئڭ ناچـــار ائقىـــۋەتلهرگه وئبـــدان
تهييارلىيالهيسهن.
مهغلـــۇبىيهتتىن ســـاۋاق ائلغىـــن.
ۆئزۈڭ يــﯧڭهلمىگهن توســقۇنلۇقالرغا
يولۇققانـــدىن كﯧيىنمـــۇ ۆئزۈڭنىـــڭ
لىـــــــــــدﯦرلىق قـــــــــــابىلىيىتىنى
كۈچهيتهلمهيدىكهنــــسهن ،ســــﯧنىڭ
تهجرىبىلىرىــڭ نــۆلگه تهڭ بولــۇپ،
ۆئزۈڭ ۋە ســﯧنىڭ قــول ائســتىڭدىكى
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كىــشىلهر ائمالــسىز قالغــان قۇربــان
بهرگــــۈچىلهردىن باشــــقا نهرســــه
بواللمايدۇ.
شــــۇ نهرســــه داىئــــم ېئــــسىڭدە
بولــسۇنكى ،ســهن ېئلىــپ بﯧرىۋاتقــان
ىئــــش قــــانچه زور ەئھمىيهتلىــــك
بولىــــدىكهن ،ۇئ شــــۇنچه چــــوڭ
قارشــــىلىققا ۇئچرايــــدۇ .بۇنــــداق
قارشـــــىلىق ىئچكـــــى يـــــاردەم ۋە
ســاداقهتلىكنىڭ كهم بولۇشــىنىمۇ ۆئز
ىئچىــگه ائلىــدۇ .ەئگهر ســهن بىــر
غهلىبىگه ائسانال ېئرىشكهن بولـساڭ،
يهتمهكچـــى بولغـــان نىـــشانىڭنىڭ
قىممىتــــى ۈئســــتىدە قايتىــــدىن
وئيلىنىپ باق.
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بىر ائددىي ھهقىقهت شۇكى ،سﯧنىڭ
نهتىـــجهڭ ۋە غهلىـــبهڭ قـــانچه زور
بولىـــــــدىكهن ،دۈشـــــــمىنىڭدىن
كﯧلىــدىغان قارشــىلىق ،ھهســرەت ۋە
ۈئمىدسىزلهندۈرۈشــــــمۇ شــــــۇنچه
كۈچلـــــۈك بولىـــــدۇ .شـــــۇنداق
بولىدىغىنىنى ائلدىن وئيالپ ،ۇئنىـڭ
قۇربانى بولۇپ قالما.
شــــۇنى بىلگىنكــــى ،ســــﯧنىڭ ەئڭ
ەئھمىيهتلىــــك تىرىــــشچانلىقلىرىڭ
دەرىجىـسى ۆئزەڭنىڭكىـدىن يــۇقىرى
تۇرىــــــــــدىغان كىــــــــــشىلهرنىڭ
كهمسىتىــــــــشىگه شــــــــۇنچه بهك
ۇئچرايــدۇ .بۇنىــڭ ســهۋەبى ،ســهن
نهتىــــجه قازانغانــــدا ەئڭ زىيــــان
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تارتىـــــدىغانالر ائشـــــۇ كىـــــشىلهر
بولغىنىدىنــــــدۇر .ەئگهر ســــــﯧنىڭ
ھهرىكىتىـــڭ ۋە چـــوڭ نىـــشانلىرىڭ
ۇئالرغــــــا تهھــــــدىت بولــــــۇپ
تۇيۇلمايـــدىكهن ،ســـهن كـــۆزلىگهن
نىــشانالر ەئرزىــمهس نىــشانالر بولــۇپ
چىقىشى مۇمكىن.
بهزىـــدە توســـقۇنلۇقالرنى يـــﯧڭىش
كۈچۈڭنىــــڭ ەئڭ ائخىرقــــى بىــــر
قىـــسمىغىمۇ ېئھتىيـــاجلىق بولـــۇپ
قﯧلىشىڭ مۇمكىن .شۇڭالشـقا روھىـي
جهھهتتىكـــى جاســـارىتىڭنىڭ بىـــر
قىسمىنى ائشۇنداق پهيـتلهر ۈئچـۈن
ســـــاقالپ قـــــوي .چﯧكىـــــنىش ۋە
قايتىـــــــــدىن تهشـــــــــكىللىنىش
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ېئھتىماللىقىــدىن ائزراق بــار بولغــان
ۋاقىتالردىمـــۇ ھهرگىـــز بارلىقىڭنىـــڭ
ھهممىــــسىنى نــــۆۋەتتىكى ىئــــشالر
ۈئچۈن سهرپ قىلىپ تۈگىتىۋەتمه.
بىز ېئتىراپىغـا وئلىـشىپ وئلتۇرغـان
بــۇ داال وئتىمــۇ خﯧلــى كىچىكــلهپ
قالــدى .ســىلهر مﯧنىــڭ بــۇ ائزاب-
وئقۇبهتلىرىمـــدىن ســـاۋاق ېئلىـــپ،
ۇئنىڭـــــدىن ۆئزۈڭـــــالر ۈئچـــــۈن
پايـــدىلىنىڭالر .مﯧنىـــڭ يوقـــارقى
يوشۇرۇن بىلىملىرىم سىلهرنىڭ ىئـرادە
وئچۇغۇڭالرغا وئت تۇتاشـتۇرىدىغان
يﯧقىلغـــۇ بولـــۇپ ،ۆئز ىئرادەڭالرنـــى
باشـــقا بىـــر كـــۈنى مـــۇۋەپپهقىيهت
قازىنىش ۈئچۈن قايتىدىن تۇرغۇزۇپ
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چىقىـــشىڭالرغا تـــۈرتكه بولغۇســـى.
ھونالرنىــــڭ نهپىــــسى توختـــــاپال
قالمايـــــدىكهن ،ۇئالر ۆئزلىرىنىـــــڭ
ھهمــــمه نهرسىــــسىدىن ائيرىلىــــپ
قالغان بولمايدۇ.
بــــۇ يازمىــــدا تىلغــــا ېئلىنغــــان
ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرﯦسلىرى:
»شىركهت قۇرۇشقا قانداق ىئقتىـدار
كﯧرەك؟«
http://www.meripet.com/Sohbe
t1/Erkinc1_shirket.htm

»شىركهتنى وئڭۇشلۇق ماڭـدۇرۇش
ىئقتىدارى«
http://www.meripet.com/Sohbe
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t1/Erkinc2_shirket2.htm

»ۈئچ خىـــــــــل مىلـــــــــلهت ۋە
مىللىيهتلىكتىكـــــــى ۈئچ خىـــــــل
قىممهت«:
http://www.meripet.com/Acade
my/MAbduxukur.htm

ەئركىـــــن ســـــىدىقنىڭ بـــــارلىق
يــــــــــــــــــــــــــــــــــازمىلىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet
/

بۇ ماقالىنى ھﯧچ كىمدىن رۇخـسهت
سورىماي ،مهنبهسـىنى ەئسـكهرتكهن
ھالــــدا باشــــقا ھهر قانــــداق تــــور
بهتلىرىــــــدە ېئــــــالن قىلــــــسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ.
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