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ــشىلىك  ــسمىدا، كى ــدىنقى قى ــڭ ئال ــۇ ماقالىنى ــالىز SWOTمهن ب  ئان

 SWOTشـىركهت «ئۇنىڭ بۇ قىسمىدا بولسا .  ۇپ ئۆتتۈمئۇسۇلىنى تونۇشتۇر
 .نى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن» ئانالىز ئۇسۇلى

SWOT ئانــالىز ئۇســۇلى ئهســلىده شــىركهتلهرنىڭ ئىــستراتېگىيىلىك 
پىالن تۈزىشىنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن ۋۇجۇدقـا كهلتـۈرۈلگهن بولـۇپ، بـۇ 

ك بىر ھالهتكه كېلىـشى ئۈچـۈن ھهقته تهتقىقات باشلىنىپ ئۇنىڭ ھازىرقىده
 يىلــدىن كــۆپرهك ۋاقىــت 20يىلىغىــچه جهمئىــي -1970يىلىــدىن -1949
يىللىرىغا كهلگۈچه ئامېرىكىدىكى شىركهت پىالنالشالرنىڭ -1960.  كهتتى

بولۇپمــۇ شــىركهتلهر دۇچ كهلــگهن ئهڭ چــوڭ .  ھهممىــسى مهغلــۇپ بولــدى
ۇميۈزلـۈك ئىـش ئېلىـپ مهسىله قانداق قىلىپ باشـلىقالر قوشـۇنىغا بىـر ئوم

بېرىش پىالنىنى قوبۇل قىلدۇرۇش ۋه ئۇالرنىـڭ ئاشـۇ پروگراممىنـى ئهمهلـگه 
شـۇنىڭ .  ئاشۇرۇشقا بولغـان ئهقىدىـسىنى قولغـا كهلتـۈرۈش بولـۇپ قالـدى

 دهپ «Fortune 500 companies»بىـــلهن ئامېرىكىـــدىكى ئىنگلىـــزچه 
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-1960جرىتىپ،  شىركهت مهخسۇس مهبلهغ ئا500ئاتىلىدىغان ئهڭ داڭلىق 
يىلىغىچه ئامېرىكىـدىكى سـتانفورد ئۇنىۋېرسـىتهتىده بىـر -1970يىلىدىن 

تهتقىقات پروجېكتى ئېلىپ بارغان بولۇپ، بۇ پروجېكتقا ئـالبېرت خـامفرېي 
)Albert S Humphrey ،1926-2005 (ـــدى ـــهتچىلىك قىل ـــۇ .  رىياس ب

 1100مۇتهخهسسىــسلهر -پروجېكــت جهريانىــدا بىــر گۇرۇپپــا تهتقىقــاتچى
 سـوئال تهييـارالپ، 250شىركهت ۋه تهشكىالتالر بىلهن سۆھبهت ئۆتكـۈزۈپ، 

 دىن ئارتۇق شىركهت باشـلىقلىرىنىڭ بـۇ سـوئالالرغا بهرگهن جـاۋابىنى 5000
شۇنىڭ نهتىجىسىده بـۇ تهتقىقـات گۇرۇپپىـسى شـىركهتلهردىكى .  توپلىدى

ى قــول باشــلىق چوقــۇم ئهڭ يــۇقىرى ئورۇنــدىكى پىالنلىغــۇچى بۆلىــش-1
كېرهكلىكىنــى، ئۇنىڭغــا بىۋاســىته قارايــدىغان ھهر خىــل رولالردىكــى 
دىرېكتورالر بولسا ئاشۇ شىركهتنىڭ پىالنالش قوشۇنىنىڭ ئهزالىـرى بۆلىـشى 

) Otis Benepe(ى پـىدوكتـور ئـوتىس بهن.  كېرهكلىكىنى يهكۈنلهپ چىقتى
جىرى نى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، مۇشۇ لوگىكا زهن» لوگىكا زهنجىرى«بىر 

شىركهت باشـلىقلىرىنىڭ قوللىـشى ۋه ئهقىدىـسىنى قولغـا كهلتۈرۈشـتىكى 
ئوتىس ئوتتۇرىغا قويغان لوگىكا زهنجىـرى .  ھالقىلىق سىستېمىغا ئايالندى

 :تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت
  باشلىقالر قوشۇنىنىڭ قىممىتى 
  باھاالش 
  رىغبهتلهندۈرۈش)«motivation» ( 
  ئىزدهش 
  تالالش 
  پروگرام تۈزۈش 
  ئىش ئېلىپ بېرىش 
  قهدهملهرنـــى كـــۆزىتىش ۋه ئـــۇالرنى -3 ۋه -2، -1يـــۇقىرىقى

 تهكرارالش 
ـــۇنىنىڭ  ـــلىقالر قوش ـــسىدىكىلهر باش ـــات گۇرۇپپى ـــى تهتقىق  ھېلىق
قىممىتىنـــى ئۆزگهرتهلمهيـــدىغانلىقىنى، ھهمـــده ئـــۇالر ئۈچـــۈن نىـــشان 

(objective)شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر .  غان تىكلهپ بېرهلمهيدىغانلىقىنى بايقى
الىيىتىــده نېمىنىــڭ ياخــشى، ئقهدهم ســۈپىتىده مهلــۇم بىــر شــىركهت پا-1

ــر باھــاالش ســو ــده بى ــان ئىكهنلىكــى ھهققى الىنى سوراشــنى ئنېمىنىــڭ يام
ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ھازىر ۋه كهلگۈسىده نېمىنىـڭ ياخـشى، .  باشلىغان

ياخـــشى ئىـــشالر ھـــازىرقى . نېمىنىـــڭ يامـــان ئىكهنلىكىنـــى ســـورىغان
الر بولـۇپ، » ئارتۇقچىلىق«ئىشالر ياكى ) «Satisfactory»(قانائهتلىنهرلىك 



 3

.  لهر بولـۇپ ھېـسابلىناتتى» پۇرسـهت«كهلگۈسىدىكى ياخشى ئىشالر بولسا 
بولـۇپ، كهلگۈسـىدىكى ) «Faults»(ھازىرقى يامان ئىـشالر كهمچىلىكـلهر 

شۇڭالشقا بۇ ئانالىز .  ناتتىلهر بولۇپ ھېسابلى» تهھدىت«يامان ئىشالر بولسا 
) «SOFT «)«Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat«ئۇســـۇلى 

يىلـى شۋېتـسارىيىده ئېچىلغـان بىـر -1964.  ئانالىز ئۇسـۇلى دهپ ئاتالغـان
ــدا،  ــات يىغىنى ــي تهتقىق ــارالىق ئىلمى ــك«خهلقئ ــۆز » كهمچىلى ــگهن س دې

، ۋه )كه «Weakness» دېـــــگهن ســـــۆز «Fault»(قـــــا » ئـــــاجىزلىق«
 دېگهن «Satisfactory»(قا » ئارتۇقچىلىق«دېگهن سۆز » قانائهتلىنهرلىك«

 ئانـالىز ئۇسـۇلى SOFTئۆزگهرتىلىپ، يۇقىرىـدىكى )  كه«Strength»سۆز 
SWOTشۇنىڭدىن باشالپ .   ئانالىز ئۇسۇلىغا ئۆزگهرتىلگهنSWOT ئانالىز 

-2004دۇرۇلۇپ، ئۇسۇلى ئامېرىكا بىلهن ئهنگلىيىده ئۈزلۈكسىز قانـات يايـ
.  يىلىغــا كهلگهنــده بــۇ سىــستېما تۇلــۇق تهرهققىــي قىلــدۇرۇلۇپ بولۇنغــان

شــۇنداقال شــىركهتلهرنىڭ تاشــقى مهســلىھهتچى ئورۇنالرغــا يــاكى ناھــايىتى 
قىممهتكه توختايدىغان مهخسۇس خىزمهتچـى خادىمالرغـا تايانمـاي تـۇرۇپ، 

ــدىغا ــۇن كېلى ــا ئۇيغ ــدىلىنىپ رېاللىقق ــۇلدىن پاي ــۇ ئۇس ــق مۇش ن يىللى
پىالنالرنــى تــۈزۈش ھهمــده شــىركهت باشــلىقلىرىنىڭ ئــۇ پىالنالرغــا بولغــان 
ــــــى ئوڭۇشــــــلۇق  ــــــۈرۈش خىزمىتىن ــــــاقۇللۇقىنى قولغــــــا كهلت م

 .ئورۇنلىيااليدىغانلىقىمۇ تولۇق ئىسپاتلىنىپ بولغان
 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىـت ۋه نۇرغـۇن مهبـلهغ 20ئامېرىكا بىلهن ئهنگلىيه 

 ئانـــالىز ئۇســـۇلىنىڭ ئۇيغـــۇر SWOTن ســهرپ قىلىـــپ كهشـــىپ قىلغــا
شـۇنداق . كارخانىچىالر ئۈچۈنمۇ ناھايىتى پايدىلىق ئىكهنلىكىـده گهپ يـوق

بولغاچقا، مهن ھازىرغىچه شىركهت قۇرۇپ بولغان، ياكى بۇنىڭدىن كېـيىن 
شــىركهت قۇرمــاقچى بولغــان ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا بــۇ ماقــالىنى بىــر قېــتىم 

 .ىيه قىلىمهنئهستايىدىل ئوقۇپ چىقىشىنى تهۋس
قايـسى . ھازىر ھهممىمىز بىر شىركهت ئورمانلىقىنىڭ ئىچىـده ياشـايمىز

شـۇنداقال ئـۆز . تهرهپكه قارىساق قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان شىركهتلهرنى كـۆرىمىز
ت ئۇچـۇرالرنى ئىـخىزمىتىمىز ۋه خۇسۇسىي تۇرمىشىمىزدىمۇ شىركهتلهرگه ئا

نۇشتۇرۇلىدىغان ئۇقـۇمالر ھهر ئۇشبۇ ماقالىدا تو.  داۋاملىق ئۇچرۇتۇپ تۇرىمىز
ــده  بىــر ئادهمنىــڭ ئهنه شــۇنداق ئۇچــۇرالردىن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىــشى ھهم

ىرىـسىنى كېڭهيتىـشى ئۈچۈنمـۇ خېلـى پايـدىلىق، دهپ ئئۆزىنىڭ بىلىـم دا
شۇڭالشقا ئهگهر سىز شىركهت قۇرۇپ باقمىغان ھهمده بۇنىڭـدىن . ئوياليمهن

 بىـر يـاش بولـسىڭىزمۇ ئۇشـبۇ كېيىن بىر شـىركهت قـۇرۇش پىالنىمـۇ يـوق
ېچ بولمىغانـدا بـۇ ماقالىنىـڭ ھماقالىنى بىر قېـتىم ئوقـۇپ بېقىـشىڭىزنى،
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 دېگهن قىسمىنى بىـر قېـتىم ئوقـۇپ بېقىـشىڭىزنى ئۈمىـد »ئاخىرقى سۆز«
 .قىلىمهن

مهن ئهسلىده بۇ ماقالىنىڭ ماۋزۇسـىنى ئالـدىنقى ماقـالىنىڭكى بىـلهن 
ــۇنى  .   ئاتاشــنى پىالنلىغــان ئىــدىمدهپ» قىــسىم-2«ئوخــشاش ئېلىــپ، ب

دېگهن سـۆزنىڭ » شىركهت«كېيىن ئويالپ باقسام، بۇ ماقالىنىڭ ماۋزۇسىدا 
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ ماقالىغـا ھازىرقىـدهك بىـر . بۆلىشى تولىمۇ زۆرۈر ئىـكهن

-2ئوقۇرمهنلهرنىـڭ بـۇ ماقـالىنى ئالـدىنقى ماقالىنىـڭ . ماۋزۇنى تاللىـدىم
 .ىمهنقىسمى دهپ چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىل

  ئانالىزى قانداق ئىشالرغا ئىشلىتىلىدۇ؟SWOTشىركهت . 1
 ئانالىزىنىڭ ئىشلىتىلىش ئورۇنلىرىنىـڭ SWOTتۆۋهنده مهن شىركهت 

 :بىر قىسىم مىساللىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمهن
  ئۇنىڭ بازار ئىگىلىكىدىكى ئورنى، سودىدا پۇت تىرهپ (بىر شىركهت

 ) تۇرالىشى قاتارلىقالر
 تارقىتىش ئۇسۇلى -بىر سېتىش 
  بىر مهھسۇالت ياكى ئۇنىڭ بىر سورتى 
  بىر يېڭى ئىگىلىك ئىدىيىسى 
  بىر ئىستراتېگىيىلىك تالالش، مهسىلهن، بىر يېڭى بازارغـا كىـرىش

 ياكى بىر يېڭى مهھسۇالت ئىشلهپ چىقىرىش 
  باشــقا بىــر شــىركهتنى ســېتىۋېلىپ ئــۆز شــىركىتىگه قوشــۇۋېلىش

 پاالىيىتى 
 قا شىركهت بىلهن شېرىكلىشىشنىڭ بىر ئېھتىماللىقى باش 
  بىر تهمىنلىگۈچى شىركهتنى ئالماشتۇرۇش 
  بىر مۇالمىزهت، شىركهت خىزمىتى ياكى مهبلهغنىـڭ ئىـشىنى باشـقا

 «outsourcing»بـــۇ ئىنگلىـــزچه (بىـــر شـــىركهتكه ئۆتكـــۈزۈپ بېـــرىش 
دهپ » تۇرۇشسىرىتالشـ«دېيىلىدىغان بولۇپ، مېـنىڭچه ئـۇنى ئۇيغۇرچىـده 

 ) ئالسا مۇۋاپىق بۆلىشى مۇمكىن
  بىر مهبلهغ سېلىش پۇرسىتى 

 ئانالىزىنىـڭ ھهر بىـر تېمىـسى SWOTبۇ يهردىكى بىر مـۇھىم نۇقتـا، 
ــارهتتۇر ــتىن ئىب ــق بولۇش ــايىتى ئېنى ــۇ . ناھ ــدىال ب ــۇنداق بولغان پهقهت ش

ئانالىزنىــڭ تۆھپىكــارلىرى ۋه ئۇنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى پــۈتكهن نۇسخىــسىنى 
 باھالىشىنىڭ مهقسىتىنى مۇۋاپىق دهرىجىـده SWOTرىدىغان كىشىلهر بۇ كۆ

 .ئېنىق چۈشىنهلهيدۇ
2 .SWOTئانالىزى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان مهزمۇنالر  
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 .  ئانالىزى ئهندىزىسىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمهنSWOTتۆۋهنده مهن بىر 
 :ئارتۇقچىلىقالر

  تهكلىپنىڭ ئهۋزهللىكى 
  ئىقتىدار 
 هتتىكى نىسپىي ئهۋزهللىك رىقابهت جهھ 
  ئۆزگىچه سېتىش نۇقتىلىرى 
  مهبلهغ، مۈلۈك، ۋه ئادهملهر 
  تهجرىبىلهر، بىلىملهر، ۋه سانلىق ئۇچۇرالر 
  ئىقتىسادىي زاپاسـالر، سـالغان مهبلهغـدىن كـېلىش ئېھتىمـاللىقى

 بولغان پايدىالر 
 رىسى دائىش ىرىسى، تارقىلىشى، ۋه ئاڭلىتىئخېرىدارالر دا: بازارالش 
  يېڭىلىق يارىتىش تهرهپلىرى 
  باھا، قىممهت، ۋه سۈپهت 
  تهستىقلىتىش، الياقهتلهشتۈرۈش، ۋه گۇۋانامىگه ئېرىشىش 
  ــشىش ــسى، ۋه ئاالقىلى ــۇر تېخنولوگىيى ــستېما، ئۇچ ــان، سى جهري

 ۋاسىتىلىرى 
 ھهرىكهتتىكى ئىپاده تهرهپلىرى -مهدهنىيهت، پوزىتسىيه ۋه ئىش 
 لىشى ورۇشنىڭ تولۇق ۋه ئۈزلۈكسىز بباشقۇ 
 :ئاجىزلىقالر 
  تهكلىپنىڭ پايدىسىز تهرىپى 
  ئىقتىداردىكى بوشلۇقالر 
  رىقابهت كۈچىنىڭ كهمچىل بۆلىشى 
  داڭقى، بازارغا كىرىشى ۋه تارقىلىشى جهھهتتىكى ئاجىزلىقالر 
  مالىيه ئهھۋالىنىڭ ناچار بۆلىشى 
 رنىڭ پايدىلىنىۋېلىش ئېھتىمـاللىقى بـار ئۆزىگه بىلىنگهن، باشقىال

 بولغان ئاجىزلىقالر 
  رىسى، ۋاقىت چهكلىمىسى ۋه بېسىمالر دائىۋاقىت 
 مهبلىغىنىـڭ قـۇرۇپ كۆچمه پۇل مهبلىغـى بىـلهن دهسـلهپكى پـۇل 

  كېتىش ئهھۋالى
  ئىزچىلسىزلىق، ۋه تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ مۇستهھكهملىك ئهھۋالى  
 غۇالتىغا بولغــان تهســىر ۋه بۇزغۇنچىلىــق مهركىزىــي شــىركهت مهشــ

  ئهھۋالى 
 الن نهتىجىــسىنى ىــســانلىق مهلۇماتالرنىــڭ ئىــشهنچلىك بولــۇش، پ
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 بولماسلىق ئهھۋالى -ئالدىنئاال مۆلچهرلهشكه بولۇش
  ئىراده، سادىقلىق ۋه لىدېرلىق ئهھۋالى 
  تهستىقلىتىش ئهھۋالى 
 لى ئىشلهپچىقىرىش جهريانى ۋه سىستېمىسى ئهھۋا 
  باشقۇرۇشنىڭ تولۇق ۋه ئىزچىل بولۇش ئهھۋالى 

 :پۇرسهتلهر
  بازار تهرهققىياتى 
  رىقابهتچىلهرنىڭ ئاجىزلىق تهرهپلىرى 
  سانائهت ۋه تۇرمۇش ئۇسۇلىدىكى يېڭى يۈزلىنىشلهر 
  تېخنولوگىيه تهرهققىياتى ۋه يېڭىلىق يارىتىشالر 
  دۇنياۋى تهسىرلهر 
  يېڭى بازارالر 
  ئىگىلهنمىگهن بازارالر 
  جۇغراپىيه، ئېكسپورت ۋه ئىمپورت 
  يېڭى ئۆزگىچه سېتىش نۇقتىلىرى  
  تــاكتىكىالر، تهســادىپى پهيــدا بولغــان پۇرســهتلهر، ۋه چــوڭ ســودا

 كېلىشىملىرى 
  ئىگىلىك ۋه مهھسۇالت تهرهققىياتى  
  ئۇچۇر ۋه تهتقىقات 
  شېرىكلىشىش، ۋهكىل تېپىش، ۋه تارقىتىش 
  ھهجىم، ئىشلهپچىقىرىش، ۋه ئىقتىساد 
  پهسىل، ھاۋا كىلىماتى، ۋه مودا تهسىرلىرى 

 :تهھدىتلهر
 سىياسىي تهسىرلهر  
  قانۇنىي تهسىرلهر 
  مۇھىت تهسىرلىرى 
  ئۇچۇر تېخنولوگىيىسىنى راۋاجالندۇرۇش 
  رىقابهتچىلهرنىڭ مهقسهتلىرى 
  بازار ئېھتىياجى 
 مۇالزىمهت ۋه ئىدىيىلهر يېڭى تېخنولوگىيه ، 
  كهم بولسا بولمايدىغان كېلىشىملهر ۋه شېرىكلهر 
  ئۇزۇنغىچه ساقالپ قالغىلى بولمايدىغان ئىچكى ئىقتىدارالر 
  دۇچ كهلگهن توسقۇنلۇقالر 
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  يهڭگىلى بولمايدىغان ئاجىزلىقالر 
  مۇھىم خىزمهتچىلهردىن ئايرىلىپ قېلىش 
 ا تۈۋرۈكتىن ئايرىلىپ قېلىش مۇقىم ئىقتىسادىي ئارق 
  ئىچكى ۋه تاشقى ئىقتىسادالر 
  پهسىل ۋه ھاۋا كىلىماتى تهسىرلىرى 

  ئانالىزىنىڭ بىر مىسالىSWOTشىركهت . 3
ــىركهت  ــدىكى ش ــۋىرىي SWOTتۆۋهن ــر تهس ــسالى بى ــڭ مى  ئانالىزىنى

ئهھۋالغا ئاساسالنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا باشـقا شـىركهتلهر ئۈچـۈن مهھـسۇالت 
ـــۆز سودىـــسىنى باشـــقا تارقـــاتقۇچى ئىـــش ـــۇرۇن ئ لهپ چىقىرىـــدىغان، ب

شــىركهتلهرگه تايىنىــپ ئېلىــپ بارغــان بىــر شــىركهتنىڭ ئهھــۋالى كــۆزده 
بــۇ شــىركهت ئۆزىنىــڭ مهھــسۇالتلىرىنى ھــازىر ئىــشلىتىۋاتقان .  تۇتۇلغــان

رىسى ئىچىده بولمىغان يېڭى خېرىدارالرغا بىۋاسىته دائىتارتقاتقۇچىلىرىنىڭ 
دىغان بىر يېڭى تارمـاق شـىركهت قۇرمـاقچى بولـۇپ، ئاشـۇنداق بىـر تارقىتى

 . ئانالىزى ئېلىپ بارماقچى بولغانSWOTپىالن ئۈستىده 
 :ئارتۇقچىلىقالر

  ــازار ئېھتىياجىغــا ئۇيغــۇن، ئۇالرنىــڭ بىزنىــڭ مهھــسۇالتلىرىمىز ب
 سۈپىتى يۇقىرى ۋه ئىشهنچلىكى كۈچلۈك 

 اندا بىزنىــــــڭ رىقــــــابهتچىلهرنىڭكى بىــــــلهن سېلىــــــشتۇرغ
 مهھسۇالتىمىزنىڭ ئىقتىدارى يۇقىرى 

  مهھسۇالتىمىزنىڭ ھاياتى ئۇزۇن ۋه چىدامچانلىقى يۇقىرى 
  ئېشىنچا ئىشلهپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز بار 
  بىر قىـسىم خادىملىرىمىزنىـڭ ئهڭ تۆۋهنـدىكى خېرىـدارالرغا ئاىـت

 تهجرىبىسى بار 
  يېتهرلىك خېرىدارالر توپى بار 
 سىته يهتكۈزۈپ بېرىش ئىقتىدارىمىز بار بىۋا 
  يېڭى مهھسۇالتالرنى راۋاجالندۇرۇش ئىشى ئوبدان يۈرۈشۈۋاتىدۇ 
  ئىشالرنى ھازىر بار بولغان شىركهت ئورۇنلىرىدىال قىالاليمىز 
  مهھسۇالتلىرىمىز تهستىقتىن ئۆتۈپ بولغان 
  ئىــــش جهريــــانى بىــــلهن ئۇچــــۇر تېخنولوگىيىــــسى بىزنىــــڭ
 جىمىزدىن چىقااليدۇ ئېھتىيا
  باشلىقالر بۇ ئىشقا ئۆزىنى ئاتىغان ۋه ئۇنىڭغا نىسبهتهن ئۈمىدۋار 

 :ئاجىزلىقالر
  تىزىملىكتىكى خېرىدارالر تېخىچه سىناقتىن ئۆتكۈزۈلمىدى 
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  بهزى ساھهلهردىكى خېرىدارالر توپىدا بىر قىسىم بوشلۇقالر بار 
  بىز ئىگىلىگهن بازار بىر قهدهر كىچىك 
  بىۋاسىته بازارالش تهجرىبىمىز يوق 
  بىز چهت ئهلدىكى خېرىدارالرغا مال يهتكۈزۈپ بېرهلمهيمىز 
  تېخىمۇ كۆپ سېتىش)«sale» ( بىلهن شـۇغۇللىنىدىغان خادىمالرغـا
 موھتاج 
  ئاجراتقان پۇلىمىز يېتهرلىك ئهمهس 
  تېخىچه سىناق ئېلىپ بېرىپ باقمىدۇق 
 نىمىز يوق تېخىچه تهپسىلىي پىال 
  مــالنى يهتكــۈزۈپ بېرىــدىغان خــادىمالرنى بۇنىڭــدىن كېــيىن

 تهربىيىلهش كېرهك 
  خېرىدارالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان خادىمالرنى بۇنىڭدىن كېيىن

 تهربىيىلهش كېرهك 
  جهريان ۋه سىستېمىالرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش كېرهك 
  باشلىقالر يېتىشمهيدۇ 

 :پۇرسهتلهر
  يېڭى مهھسۇالت راۋاجالندۇرااليمىز 
  يهرلىك رىقابهتچىلهرنىڭ مهھسۇالتى بىزنىڭكىگه قارىغاندىن ناچار 
  مهھسۇالتىمىزنىڭ پايدىسى ياخشى)«profit margins are good» ( 
  ئهڭ تۆۋهندىكى خېرىدارلىرىمىز)«end users» ( يېڭى ئىدىيىلهرگه

 ياخشى ماسلىشىدۇ 
 ئهللهرگىمۇ كېڭهيتهلهيمىز شىركىتىمىزنى چهت  
  يېڭى مۇتهخهسسىسلهردىن پايدىلىنااليمىز 
  رىقابهتچىلىرىمىزنى ھهيران قالدۇرااليمىز 
  بىزنىڭ قىلىدىغىنىمىز ئهڭ مـۇھىم ئىگىلىكلهرنىـڭ ئىقتىـسادىغا

 بىۋاسىته ياردهم قىلىدۇ 
  ياخشىراق تهمىنلىگۈچى شىركهتلهرنى تاپااليمىز 

 :تهھدىتلهر
 زۈلگهن يېڭى قانۇن بىزنىڭ شىركىتىمىزگه يامان ئهھۋال ئېلىـپ تۈ

 كېلىشى مۇمكىن 
  مۇھىت تهسىرى چوڭ شىركهتلهر ئۈچۈن پايدىلىق بۆلىشى مۇمكىن 
  بازار ئېھتىياجى پۈتۈنلهي پهسىلگه باغلىق 
  مۇھىم خىزمهتچى خادىمالرنى ساقالپ قېلىش تهس 



 9

 هتنهپ كېتىش ئېھتىمـاللىقى مهركىزىي كارخانا مهشغۇالتىمىزدىن چ
 بار 

  جهمئىيهتكه سهلبىي تهسىر بېرىپ قويۇشىمىز مۇمكىن 
  ئاسانال چوڭ رىقابهتچىلهرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ قالىمىز 

SWOT ئانالىزى بويىچه پىالنالرنى تۈزۈپ بولغاندىن كېـيىن، ئـۇالرنى 
 : كېرهك كاتېگورىيه بويىچه ئهمىلى ھهرىكهتكه ئايالندۇرۇش6تۆۋهندىكى 
  بىزنى نېمىنى ساتىمىز؟(مهھسۇالت ( 
  مهھسۇالتالرنى قانداق ساتىمىز؟(جهريان ( 
  مهھسۇالتالرنى كىمگه ساتىمىز؟(خېرىدارالر ( 
  مهھسۇالتالرنى خېرىدارالرغا قانداق يهتكۈزۈپ بېرىمىز؟(تارقىتىش ( 
  باھا، چىقىم ۋه مهبلهغلهر(ئىقتىساد ( 
  ئىشالرنى بىز قانداق باشقۇرىمىز؟يۇقىرىقى(باشقۇرۇش  ( 
ــ ــۇ ب ــۈن ب ــاقلىنىش ئۈچ ــشىدىن س ــۇزۇراپ كېتى ــڭ بهك ئ  6ۇ ماقالىنى

 . كاتېگورىيه ئۈستىده مهن بۇنىڭدىن ئارتۇق توختالمايمهن
 ئاخىرقى سۆز. 4

يىلى يۇرتقا تۇغقـان يوقالشـقا بارغانـدا، بىـر قىـسىم ئـۆز -2009مهن 
ئاشۇ ياشالرنىڭ .   بىلهن ئۇچراشتىمئالدىغا شىركهت قۇرغان ئۇيغۇر ياشلىرى

بىرسى دوستلىرى بىلهن بىـرلىكته قۇرغـان شـىركهت باشـقا شـىركهتلهرنىڭ 
باشلىقلىرىنى شىركهت باشقۇرۇشنىڭ زامانىۋى بىلىملىرى بىلهن تهربىيىلهش 

ئۇ ياشنىڭ دېيىشىچه، ئۇالر ھـازىر . مۇالزىمىتىنى قىلىدىغان شىركهت ئىكهن
 ۋه باشـقۇرۇش ھهققىـده يازغـان ئىككـى پـارچه مهن بۇرۇن شىركهت قـۇرۇش

ــــۈپىتىده  ــــالى س ــــيىلهش دهرس ماتېرىي ــــقىالرنى تهربى ــــدىن باش ماقالى
مهن بـــۇ ســـۆزنى ئـــاڭالپ بىـــر تهرهپـــتىن ناھـــايىتى .  پايـــدىلىنىۋېتىپتۇ

 --ھاياجانالندىم ۋه ئىلھامالندىم، يهنه بىر تهرهپتىن بولسا ھهيران بولدۇم 
 ماقالىنىـڭ ئۇنچىلىـك قىممىتـى بـوالر، دهپ مهن ئهسلىده ئۇ ئىككـى پـارچه

ئاشـۇ ئهھـۋال مېنىـڭ بـۇ قېـتىم ئۇشـبۇ .  ھهرگىزمۇ ئويالپ باقمىغان ئىدىم
ھـازىر چهت ئهلـده ئوقـۇپ، .  ماقالىنى يېزىشىمدا تۈرتكىلىـك رول ئوينىـدى

ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن چهت ئهلده تۇرۇپ قېلىپ، ھهر خىـل كهسـپىي 
ــشلهۋاتقان  ــاھهلهرده ئى ــدىنس ــانى كۈن ــلىرىنىڭ س ــۇر ياش ــۈنگه -ئۇيغ ك

ئهگهر سىز ئاشۇنداق ياشـالرنىڭ بىرسـى بولـسىڭىز، .  كۆپىيىپ مېڭىۋاتىدۇ
رىسىدىكى تهرهققىي تاپقان دۆلهتلهرده ئاسانال دائىمهن سىزنى ئۆز كهسپىڭىز 

كۆلهمده ئومۇملىشىپ بولغان، ئهمما ئۇيغۇر دىيـارى -تېپىلىدىغان ۋه كهڭ
تىگه تـېخىچه يېتىـپ بارمىغـان ئىلمىـي ئۇقـۇمالر ۋه ھهر ۋه ئۇيغۇر جهمئىيى
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خىل بىلىملهرنى ماقاله قىلىپ يېزىپ چىقىپ، تـور بهتلىرىـده ئـېالن قىلىـپ 
بۇنىــڭ ۋهتهنــدىكى ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئۈچــۈن ســىز .  تۇرۇشــقا چــاقىرىمهن

چهت ئهلـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ .  مۆلچهرلىيهلمهيدىغان دهرىجىده پايدىسى بـار
ــدىكىل ــايىتى كــۆپ ۋهتهن ــشلىرى ناھ ــدىغان ئى ــپ بېرهلهي . هر ئۈچــۈن قىلى

بىـر .  يوقىرىدىكىسى مانا شۇالرنىڭ بىرسى، ھهمده ئهڭ ئاسانلىرىنىڭ بىرسى
چـوڭ ئىـشالرنى قىلىـشنى ئـۆزۈڭ قىالاليـدىغان -چـوڭ«ئۇلۇغ ئهربابنىـڭ 

مهن يۇقىرىدىكى ئىشنى چهت .  ، دېگىنى ئېسىمده»كىچىك ئىشالردىن باشال
ۇيغۇرالرنىــــڭ مــــۇتلهق كــــۆپ ساندىكىــــسىنىڭ ئاســــانال ئهلــــدىكى ئ

 . قىالاليدىغانلىقىغا تولۇق ئىشىنىمهن
دېـگهن » شىركهت قۇرۇشقا قانداق ئىقتىدار كېرهك؟«مهن بۇرۇن يازغان 

ماقالهمده بىر بۆره بىلهن بىر ئائىله ئىتىنىـڭ ھېكايىـسىنى سـۆزلهپ بهرگهن 
ايىنىپ ياشـىغان ھايـات شـۇ ئۆز ئالدىغا شىركهت قۇرۇپ، شۇنىڭغا ت.  ئىدىم

ــشايدۇ ــا ئوخ ــڭ ھاياتىغ ــدىكى بۆرىنى ــشلهپ .  ھېكايى ــۈن ئى ــقىالر ئۈچ باش
ياشىغان ھايات بولسا ئاشۇ ھېكايىدىكى بوينى باغالنغان ئـائىله ئىـشتىنىڭ 

ۋهتهنــدىكى ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئۈچــۈن خىــزمهت .  ھاياتىغــا ئوخــشايدۇ
.  ا شــىركهت قــۇرۇشمهسىلىــسىنى ھهل قىلىــشنىڭ بىــر ئامــالى ئــۆز ئالــدىغ

ئهگهر ئاسـان بولغـان .  روشهنكى، بـۇ ئىـشنى قىلىـش ئـانچه ئاسـان ئهمهس
لېكىن، ئۇيغۇر دىيارىنىـڭ .  بولسا، ھهممه ئادهم ئاشۇ ئىشنى قىلغان بوالتتى

 يىلــدهك ۋاقىتنىــڭ مابهينىــدىكى ئهھۋالغــا قــاراپ باقىــدىغان 10يېقىنقــى 
ىياتىغـا ئاسـانال ئهگىـشىپ بولساق، ئۇيغۇرالرنىـڭ دۇنيانىـڭ يېڭـى تهرهقق

ماڭااليــدىغانلىقىنى، خۇسۇســىي ئىگىلىــك تىكــلهش جهھهتــته ناھــايىتى 
قىـــسقىغىنا ۋاقىـــت ئىچىـــده ئـــادهمنى ھهيـــران قالـــدۇرغۇدهك ئىـــشالرنى 

ــۆرۈۋاالاليمىز ــانلىقىنى ك ــدىغانلىقىنى ۋه قىلغ ــارىپى .  قىالالي ــو مائ جۇڭگ
ۇر قىلىدىغان، يېڭىلىـق ياشالرنى ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ۋه ئهركىن تهپهكك

يارىتىــشقا ئۆزلۈكىــدىن جــۈرئهت قىلىــدىغان، يېڭىلىــق يارىتىــشقا قــادىر 
بولىدىغان، ۋه قولنى ئىشلىتىـشكه مـاھىر بولىـدىغان قىلىـپ تهربىـيىلهش 
جهھهتته تهرهققىي قىلغان غهرب دۆلهتلىرى بىلهن سېلىـشتۇرغاندا بىـر قهدهر 

هن ئوقۇتۇشلىرىدا دۇنيادىكى خېلى لېكىن ئالىي مهكتهپ ئاساسىي پ.  ئارقىدا
بولۇپمـۇ ئىـسالم دۇنياسـى بىـلهن .  ئالدىدىكى ئهللهرنىڭ بىرسىگه كىرىـدۇ

ــۈرك دۇنياســىدا تېخىمــۇ شــۇنداق ئاشــۇنداق بولغاچقــا، مهن خۇسۇســىي .  ت
ئىگىلىك تىكلهشته ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئـۆز بىلىملىـرى ۋه ئۆزلىرىنىـڭ ھهر 

ـــهل قارىما ـــدارلىرىغا س ـــل ئىقتى ـــاننى خى ـــقىالر قىاللىغ ـــلىقىنى، باش س
ئۆزلىرىنىڭمۇ قىالاليدىغانلىقىغا تولۇق ئىشىنىشىنى، بۇ جهھهتته يېڭىلىق 



 11

 .  يارىتىشقا ناھايىتى ماھىر بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن
ئۈچ خىل مىللهت ۋه «مهرھۇم ئابدۇشۈكۈر مهمتىمىن مۇئهللىم ئۆزىنىڭ 

ىــسىده مىللهتلهرنــى دېــگهن ماقال» مىللىيهتلىكتىكــى ئــۈچ خىــل قىمــمهت
ئېتنولوگىيىلىـك «كامالهت ۋه رىقابهت ئىقتىدارىغا قـاراپ -ئۇالرنىڭ مهلهك

تىن ئىبـارهت ئـۈچ » سىياسىي مىللهت«ۋه » ئىجتىمائىي مىللهت«، »مىللهت
ئېتنولوگىيىلىـك «خىلغا بۆلگهن، ھهمده ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرمۇ يهنىال بىـر 

بىر مىللهتنىـڭ .  غا قويغان ئىدىباسقۇچىدا ئىكهنلىكىنى ئۆتتۈرى» مىللهت
ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي جهھهتلهرده قۇدرهت تېپىـشىدا ئۇنىـڭ 

ــم ــي -ئىلى ــاتىكىنى تهرهققى ــك ۋه ماتېم ــوگىيه، ئىنجىنىرلى پهن، تېخنول
ــى  ــتىگه ئومۇالشتۇرۇش ــۈن جهمئىيى ــڭ پۈت ــۇالرنى ئۆزىنى ــى ۋه ئ قىلدۇرۇش

ي ئىگىلىكنى كۆپلهپ بهرپا قىلىش خۇسۇسى.  ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ
ـــم ـــسا ئىلى ـــدۇرۇش بول ـــي قىل ـــده تهرهققى ـــۇنى  زور دهرىجى پهن، -ۋه ئ

تېخنولوگىيه، ئىنجىنىرلىك ۋه ماتېماتىكىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ۋه ئۇالرنى 
شۇنداق بولغاچقا، مىللهت .  ئومۇمالشتۇرۇش جهھهتته ھالقىلىق رول ئوينايدۇ

نى كۆزلهۋاتقـان ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ ئۈچۈن چـوڭراق ئىـش قىلىـپ بېرىـش
خۇسۇسىي شىركهت قۇرۇش ۋه ئۇنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ئىـشلىرىغا ئاالھىـده 

 .كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن
 »باشقا بىر كۈن بار«

ئۆز ئالدىغا خۇسۇسىي شىركهت قۇرۇش كىشىلهر قىلىدىغان ئىـشالرنىڭ 
شالرنى قىلىش يولىنى چوڭ ئى.  ئىچىدىكى چوڭ ئىشالرنىڭ بىرسىگه كىرىدۇ

شـۇنداقال ئـۇالر بهزىـده .  تاللىغان ئادهملهر قازىنىدىغان نهتىجىمۇ زور بولىـدۇ
ئۇچرايــدىغان مهغلــۇبىيهت بىــلهن تارتىــدىغان زىيــانمۇ ناھــايىتى ئېغىــر ۋه 

مهن .  ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇنداق مىسالالر ئىنتايىن كۆپ .  ئېچىنىشلىق بولىدۇ
دېـگهن كىتـابتىن » تىالنىڭ لىدېرلىق سـىرلىرىھون ئات«ئۇشبۇ ماقالهمنى 

باشقا بىـر «ئېلىنغان، ئاتتىال ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى قهبىله باشلىقلىرىغا 
نهسـىھهت ئېلىـپ بارغـان ۋاقتىـدا -دېگهن تېما ئاسـتىدا تهربىـيه» كۈن بار

ئـاتتىال بـۇ سـۆزلهرنى ھـونالر .  سۆزلىگهن سۆزلىرى بىلهن ئاخىرالشـتۇرىمهن
يتىيۇســـنىڭ قولىـــدا مهغلـــۇپ بولـــۇپ، ئېغىـــر زىيانغـــا يىلـــى ئې-451

 .ئۇچرىغاندىن كېيىن دېگهن
قىلىۋاتقىنىـڭ . ھېچقانداق باشلىق ھهر بىر جهڭده غهلىبه قىلىۋهرمهيدۇ

تهبىقه لىدېرلىقى ياكى جهڭ مهيدانىدىكى ئۇرۇش بولۇشـىدىن، قىلىۋاتقـان 
ـــش  ـــمهس ئى ـــك ئهرزى ـــاكى قانچىلى ـــۇغ ي ـــك ئۇل ـــشىڭنىڭ قانچىلى ئى

نلىكىدىن، ھهمده سهن تهييارلىقنى قانچىلىك پۇختا قىلغانلىقىڭدىن ئىكه
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 .قهتئىي نهزهر، سهن بهزىده يېڭىلىسهن
ىڭـــده بولـــسۇنكى، ســـهن جهڭ مهيـــدانى يـــاكى كېڭىـــشىش خهۋىر

شۇڭا ئـۇنى ئىنكـار .  سورۇنىدىكى مهغلۇبىيهتكه داۋاملىق يولۇقۇپ تۇرىسهن
چمـــاي، قارشـــى تهرهپ بۇنـــداق ئهھۋالـــدىن ئـــۆزۈڭنى ئېلىـــپ قا.  قىلمـــا

ئېرىشمهكچى بولغان پايدىنى ئهڭ زور دهرىجىده كېمهيـتىش ئۈچـۈن دهرھـال 
 .ھهرىكهتكه ئاتالن، ھهمده ئۆز يولۇڭنى داۋامالشتۇر

بىر جهڭ ياكى قولۇڭدىكى بىر ئىشنى داۋامالشتۇرۇۋېرىش تېخىمۇ  چوڭ 
ۈتـۈنلهي زىيانالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ياكى قولۇڭدا بار نهرسىلهرنى پ

قۇرۇتۇۋېتىدىغان بولسا، ئۇ يولـدىن چېكىنىـشنىڭ ئـۆزى بىـر ئۇلـۇغ ئىـش 
باشقا بىر كۈنى قايتىدىن ئىش ئېلىپ بېـرىش ئۈچـۈن سـهن بـارلىق .  بولىدۇ

 .جهڭچىلهرنى ۋه ماتېرىيالالرنى ساقالپ قېلىشىڭ شهرت
كىشىلىك مهغلۇبىيهتكه يولۇققاندا ئۆز قىممىتىنى، ئۆز ئىـشهنچىنى ۋه 

.  ىرادىسىنى ۋاقىتلىق يوقىتىپ قۇيۇش بىر خىـل نورمـال روھىـي ھادىـسهئۆز ئ
سهن بۇ خىل كۈلپهتلهردىن ئۆزۈڭنىڭ ھونلـۇق روھىيىتىڭـده چۈشـكۈنلۈك 

زۆرۈر بولغاندا بۇنىڭ ئۈچۈن .  پهيدا قىلمىغان ھالدا ئۆتۈپ كېتىشنى ئۆگهن
ئـۇزۇن قايغۇ ئۇرساڭ مهيلى، ئهمما ئۆزۈڭنىـڭ ئۇنـداق ناچـار ھالىتىـده بهك 

بولمىــسا ســېنىڭ قــايغۇڭ ســېنىڭ كهيپىيــاتىڭنى مهڭگــۈ .  تــۇرۇپ قالمــا
 .تىزگىنلىۋالىدۇ

ئهگهر سهن بىر ئهقىللىق باشلىق بولساڭ، قول ئاستىڭدىكى ئادهملهرنى 
ئۈمىدســىزلىككه تاقابىــل تۇرۇشــقا تهييارلىمــاي تــۇرۇپ، ئــۇالرنى بىــر 

 . مهغلۇبىيهتكه باشالپ كىرمهيسهن
شىش ســورۇنىغا كىرىــشتىن بــۇرۇن ئــۇالردىكى كېڭىــبىــر جهڭ يــاكى 

بـۇنى ئـۆز .  ھهممه ئېھتىماللىق ئۈستىده ئويلىنىپ قويۇش ناھـايىتى مـۇھىم
ســېنىڭ ھهرىكىتىڭــدىن كېلىــپ .ڭلۈڭــده كــۆپ  قېــتىم تهكــرارلىغىنكۆ

شـۇ .  چىقىش ئېھتىماللىقى بولغان ئاقىۋهتلهر ئۈسـتىده ئوبـدان ئـويالنغىن
ــرىش  ــۈز بې ــۆزۈڭنى ي ــارقىلىق ئ ــار ئ ــان ئهڭ ناچ ــار بولغ ــاللىقى ب ئېھتىم

 .ئاقىۋهتلهرگه ئوبدان تهييارلىيالهيسهن
ئـۆزۈڭ يـېڭهلمىگهن توسـقۇنلۇقالرغا .  مهغلۇبىيهتتىن ساۋاق ئـالغىن

ـــــۇ ـــــدىن كېيىنم ـــــابىلىيىتىنى يولۇققان ـــــدېرلىق ق ـــــڭ لى  ئۆزۈڭنى
كۈچهيتهلمهيدىكهنسهن، سېنىڭ تهجرىبىلىرىڭ نۆلگه تهڭ بولـۇپ، ئـۆزۈڭ 

ـــېنىڭ  ـــان ۋه س ـــان قۇرب ـــسىز قالغ ـــشىلهر ئامال ـــتىڭدىكى كى ـــول ئاس ق
 .بهرگۈچىلهردىن باشقا نهرسه بواللمايدۇ

شۇ نهرسه دائىم ئېـسىڭده بولـسۇنكى، سـهن ئېلىـپ بېرىۋاتقـان ئىـش 
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.  قانچه زور ئهھمىيهتلىك بولىدىكهن، ئۇ شۇنچه چـوڭ قارشـىلىققا ئۇچرايـدۇ
كهم بولۇشـىنىمۇ ئـۆز بۇنداق قارشـىلىق ئىچكـى يـاردهم ۋه سـاداقهتلىكنىڭ 

ئهگهر سـهن بىـر غهلىـبىگه ئاسـانال ئېرىـشكهن بولـساڭ، .  ئىچىگه ئالىـدۇ
 .يهتمهكچى بولغان نىشانىڭنىڭ قىممىتى ئۈستىده قايتىدىن ئويلىنىپ باق

بىر ئاددىي ھهقىقهت شـۇكى، سـېنىڭ نهتىـجهڭ ۋه غهلىـبهڭ قـانچه زور 
هت ۋه بولىــــدىكهن، دۈشــــمىنىڭدىن كېلىــــدىغان قارشــــىلىق، ھهســــر

شۇنداق بولىدىغىنىنى ئالدىن .  ئۈمىدسىزلهندۈرۈشمۇ شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇ
 .ئويالپ، ئۇنىڭ قۇربانى بولۇپ قالما

ــشچانلىقلىرىڭ  ــك تىرى ــېنىڭ ئهڭ ئهھمىيهتلى ــى، س ــۇنى بىلگىنك ش
ــــشىلهرنىڭ  ــــدىغان كى ــــۇقىرى تۇرى ــــدىن ي ــــسى ئۆزهڭنىڭكى دهرىجى

هبى، سهن نهتىجه قازانغاندا بۇنىڭ سهۋ.  كهمسىتىشىگه شۇنچه بهك ئۇچرايدۇ
ــدۇر ــشىلهر بولغىنىدىن ــۇ كى ــدىغانالر ئاش ــان تارتى ــېنىڭ .  ئهڭ زىي ئهگهر س

ھهرىكىتىڭ ۋه چوڭ نىشانلىرىڭ ئۇالرغـا تهھـدىت بولـۇپ تۇيۇلمايـدىكهن، 
 .سهن كۆزلىگهن نىشانالر ئهرزىمهس نىشانالر بولۇپ چىقىشى مۇمكىن

ڭ ئــاخىرقى بىــر بهزىــده توســقۇنلۇقالرنى يــېڭىش كۈچۈڭنىــڭ ئه
شۇڭالشــقا روھىــي . قىــسمىغىمۇ ئېھتىيــاجلىق بولــۇپ قېلىــشىڭ مــۇمكىن

جهھهتتىكى جاسارىتىڭنىڭ بىر قىسمىنى ئاشۇنداق پهيـتلهر ئۈچـۈن سـاقالپ 
چېكىنىش ۋه قايتىدىن تهشـكىللىنىش ئېھتىماللىقىـدىن ئـازراق بـار .  قوي

تتىكى ئىـشالر بولغان ۋاقىتالردىمۇ ھهرگىز بارلىقىڭنىـڭ ھهممىـسىنى نـۆۋه
 . ئۈچۈن سهرپ قىلىپ تۈگىتىۋهتمه

بىز ئېتىراپىغا ئولىشىپ ئولتۇرغـان بـۇ داال ئوتىمـۇ خېلـى كىچىكـلهپ 
ئوقۇبهتلىرىمدىن ساۋاق ئېلىـپ، ئۇنىڭـدىن -سىلهر مېنىڭ بۇ ئازاب.  قالدى

مېنىــڭ يوقــارقى يوشــۇرۇن بىلىملىــرىم .  ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن پايــدىلىنىڭالر
ۇغۇڭالرغا ئوت تۇتاشـتۇرىدىغان يېقىلغـۇ بولـۇپ، ئـۆز سىلهرنىڭ ئىراده ئوچ

ئىرادهڭالرنـى باشــقا بىـر كــۈنى مـۇۋهپپهقىيهت قــازىنىش ئۈچـۈن قايتىــدىن 
ھونالرنىـڭ نهپىـسى توختـاپال .  تۇرغۇزۇپ چىقىشىڭالرغا تـۈرتكه بولغۇسـى

قالمايــدىكهن، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ھهمــمه نهرسىــسىدىن ئايرىلىــپ قالغــان 
  .بولمايدۇ
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 : ۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرىب
 »شىركهت قۇرۇشقا قانداق ىئقتىدار كېرهك؟«

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc1_shirket.htm 

 »شىركهتنى وئڭۇشلۇق ماڭدۇرۇش ىئقتىدارى«
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc2_shirket2.htm 

 :»ىللىيهتلىكتىكى ۈئچ خىل قىممهتۈئچ خىل مىللهت ۋه م«
http://www.meripet.com/Academy/MAbduxukur.htm 

 / http://www.meripet.com/Sohbet :ەئركىن سىدىقنىڭ بارلىق يازمىلىرى

بۇ ماقالىنى ھېچ كىمـدىن رۇخـسهت سـورىماي، مهنبهسـىنى ەئسـكهرتكهن ھالـدا 
 .بولۇۋېرىدۇباشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىده ېئالن قىلسىڭىز 

  


