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ــــۇ ماق ــــدىنقىمهن ب ــــڭ ائل الىنى
ــشىلىك  ــسمىدا، كى ــالىزSWOTقى  ائن

ـــۈم ـــتۇرۇپ ۆئتت ـــۇلىنى تونۇش .ۇئس
شـىركهت«ۇئنىڭ بۇ قىـسمىدا بولـسا 

SWOTنــــى»  ائنــــالىز ۇئســــۇلى
 .قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن

SWOTــلىدە ــۇلى ەئس ــالىز ۇئس  ائن
شىركهتلهرنىڭ ىئستراتېگىيىلىك پىالن
ــۈن ــتۇرۇش ۈئچ ــشىنى ائسانالش تۈزى

ــ ــۇۋۇجۇدق ــۇپ، ب ــۈرۈلگهن بول ا كهلت
ــڭ ــته تهتقىقــات باشــلىنىپ ۇئنى ھهق
ــشى ــالهتكه كېلى ــر ھ ــدەك بى ھازىرقى

-1970يىلىــدىن -1949ۈئچــۈن 
 يىلــــدىن20يىلىغىــــچه جهمىئــــي 

-1960.  كــۆپرەك ۋاقىــت كهتتــى
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ــدىكى ــۈچه ائمېرىكى ــا كهلگ يىللىرىغ
ــسى ــالرنىڭ ھهممى ــىركهت پىالنالش ش

بولۇپمۇ شـىركهتلهر.  مهغلۇپ بولدى
ـــگهن ەئڭ چـــوڭ مهســـىلهدۇ چ كهل

قانداق قىلىپ باشلىقالر قوشۇنىغا بىـر
ــرىش ــپ بې ــش ېئلى ــۈك ىئ وئمۇميۈزل
ــــدۇرۇش ۋە ــــۇل قىل ــــى قوب پىالنىن
ۇئالرنىڭ ائشۇ پروگراممىنى ەئمهلـگه
ائشۇرۇشقا بولغان ەئقىدىسىنى قولغا

شــۇنىڭ.  كهلتــۈرۈش بولــۇپ قالــدى
ـــزچه ـــدىكى ىئنگلى ـــلهن ائمېرىكى بى
«Fortune 500 companies»

500دەپ ائتىلىدىغان ەئڭ داڭلىـق 
ـــــلهغ شـــــىركهت مهخـــــسۇس مهب

ــــــپ،  ــــــدىن-1960ائجرىتى يىلى
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يىلىغىــــچه ائمېرىكىــــدىكى-1970
ســــتانفورد ۇئنىۋېرســــىتهتىدە بىــــر
تهتقىقات پروجېكتـى ېئلىـپ بارغـان
ـــرت ـــا ائلبې ـــۇ پروجېكتق ـــۇپ، ب بول

،Albert S Humphrey(خــامفرېي 

. رىياسهتچىلىك قىلـدى)1926-2005
بۇ پروجېكت جهريانىدا بىـر گۇرۇپپـا

مۇتهخهسسىـــــسلهر-تهتقىقـــــاتچى
ــــكىالتالر1100 ــــىركهت ۋە تهش  ش

250بىــلهن ســۆھبهت ۆئتكـــۈزۈپ، 
 دىـــن5000ســـوائل تهييـــارالپ، 

ائرتــۇق شــىركهت باشــلىقلىرىنىڭ بــۇ
ــــــاۋابىنى ــــــوائلالرغا بهرگهن ج س

شــۇنىڭ نهتىجىــسىدە بــۇ.  توپلىــدى
تهتقىقـــــــــــات گۇرۇپپىـــــــــــسى
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ـــول باشـــلىق-1ردىكى شـــىركهتله ق
ـــدىكى ـــۇقىرى وئرۇن ـــۇم ەئڭ ي چوق
پىالنلىغــۇچى بۆلىــشى كېرەكلىكىنــى،
ۇئنىڭغــا بىۋاســىته قارايــدىغان ھهر
خىل رولالردىكـى دىرېكتـورالر بولـسا
ـــــالش ـــــىركهتنىڭ پىالن ـــــۇ ش ائش
قوشــــۇنىنىڭ ەئزالىـــــرى بۆلىـــــشى
ـــى ـــى يهكـــۈنلهپ چىقت .كېرەكلىكىن

ـــس بهن ـــور وئتى ـــىدوكت  Otis (ىپ

Benepe(  لوگىكــا زەنجىــرى«بىــر«
نى وئتتۇرىغا قويغـان بولـۇپ، مۇشـۇ
لوگىكــــــا زەنجىــــــرى شــــــىركهت
باشــــــــلىقلىرىنىڭ قوللىــــــــشى ۋە
ــتىكى ــا كهلتۈرۈش ــسىنى قولغ ەئقىدى
ـــدى ـــستېمىغا ائيالن ـــالقىلىق سى .ھ
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ــا ــان لوگىك ــا قويغ ــس وئتتۇرىغ وئتى
:زەنجىرى تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت

  باشلىقالر قوشۇنىنىڭ قىممىتى
  باھاالش 
 ــــــــــــــــــــدۈرۈش رىغبهتلهن

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

قهدەملهرنـــى كـــۆزىتىش ۋە ۇئالرنـــى
 تهكرارالش 

ــــــــــــات ــــــــــــى تهتقىق  ھېلىق
گۇرۇپپىـــــــسىدىكىلهر باشـــــــلىقالر
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قوشـــــــــــۇنىنىڭ قىممىتىنـــــــــــى
ۆئزگهرتهلمهيـــدىغانلىقىنى، ھهمـــدە

(objective)ۇئالر ۈئچــۈن نىــشان 
ــــــدىغانلىقىنى ــــــلهپ بېرەلمهي تىك

ــلهن ۇئالر .  بايقىغــان -1شــۇنىڭ بى
قهدەم سۈپىتىدە مهلۇم بىـر شـىركهت

لىيىتىــــدە نېمىنىــــڭ ياخــــشى،ائپا
نېمىنىڭ يامـان ىئكهنلىكـى ھهققىـدە

لىنى سوراشــنىائبىــر باھــاالش ســو
ــيىن ۇئالر.  باشــلىغان ۇئنىڭــدىن كې

ــــازىر ۋە كهلگۈ ــــڭھ ــــىدە نېمىنى س
ياخشى، نېمىنىڭ يامان ىئكهنلىكىنى

ھــازىرقى ياخــشى ىئــشالر. ســورىغان
ــــــــــــــــــــــــــــك قاناەئتلىنهرلى

)«Satisfactory»(ىئـــشالر يـــاكى 
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ـــــــق« ـــــــۇپ،» ائرتۇقچىلى الر بول
كهلگۈسىدىكى ياخشى ىئشالر بولـسا

.لهر بولۇپ ھېسابلىناتتى» پۇرسهت«
ھازىرقى يامان ىئـشالر كهمچىلىكـلهر

)«Faults» (ولۇپ، كهلگۈسىدىكىب
لهر» تهھـدىت«يامان ىئشالر بولـسا 
شۇڭالشـقا بـۇ.  بولۇپ ھېسابلىناتتى

ـــــــۇلى  ـــــــالىز ۇئس »SOFT«ائن
)«Satisfactory, Opportunity, 

Fault, Threat» (ائنـــالىز ۇئســـۇلى
ـــــان ـــــى-1964.  دەپ ائتالغ يىل

شۋېتـــــسارىيىدە ېئچىلغـــــان بىـــــر
خهلقائرالىــــق ىئلمىــــي تهتقىقــــات

دېـگهن سـۆز» همچىلىكك«يىغىنىدا، 
 دېــگهن«Fault» (قــا» ائجىزلىــق«
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، ۋە) كه«Weakness»ســــــــــۆز 
ـــك« ـــۆز» قاناەئتلىنهرلى ـــگهن س دې
قــــــــــــا» ائرتۇقچىلىــــــــــــق«
)«Satisfactory»دېــــگهن ســــۆز 

«Strength»ـــــپ،)  كه ۆئزگهرتىلى
 ائنـالىز ۇئسـۇلىSOFTيۇقىرىدىكى 

SWOT ــــــــۇلىغا ــــــــالىز ۇئس ائن
شـۇنىڭدىن باشـالپ.  ۆئزگهرتىلگهن

SWOTــا ــۇلى ائمېرىك ــالىز ۇئس  ائن
بىلهن ەئنگلىيىـدە ۈئزلۈكـسىز قانـات

يىلىغــــــا-2004يايــــــدۇرۇلۇپ، 
ـــۇق ـــستېما تۇل ـــۇ سى ـــدە ب كهلگهن
.تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇلۇپ بولۇنغـــان
ـــقى ـــىركهتلهرنىڭ تاش ـــۇنداقال ش ش
ــــاكى ــــا ي مهســــلىھهتچى وئرۇنالرغ
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ــدىغان ــكه توختاي ــايىتى قىممهت ناھ
ــا مهخــسۇس خىزمهتچــى خادىمالرغ

انماي تـۇرۇپ، مۇشـۇ ۇئسـۇلدىنتاي
ــــۇن ــــا ۇئيغ ــــدىلىنىپ رېاللىقق پاي
كېلىدىغان يىللىق پىالنالرنى تـۈزۈش
ــلىقلىرىنىڭ ۇئ ــىركهت باش ــدە ش ھهم
پىالنالرغا بولغان مـاقۇللۇقىنى قولغـا
كهلتــۈرۈش خىزمىتىنــى وئڭۇشــلۇق
ـــــۇق ـــــدىغانلىقىمۇ تول وئرۇنلىياالي

 .ىئسپاتلىنىپ بولغان
20 ائمېرىكــــا بىــــلهن ەئنگلىــــيه

ــۇن ــت ۋە نۇرغ ــۇق ۋاقى ــدىن ائرت يىل
مهبلهغ سهرپ قىلىپ كهشىپ قىلغـان

SWOTائنــالىز ۇئســۇلىنىڭ ۇئيغــۇر 
كارخـــانىچىالر ۈئچۈنمـــۇ ناھـــايىتى
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ــوق ــدە گهپ ي ــدىلىق ىئكهنلىكى .پاي
شــۇنداق بولغاچقــا، مهن ھــازىرغىچه
ـــاكى ـــان، ي ـــۇرۇپ بولغ شـــىركهت ق
بۇنىڭدىن كېيىن شىركهت قۇرمـاقچى

 ياشلىرىغا بۇ ماقـالىنىبولغان ۇئيغۇر
ـــۇپ ـــتايىدىل وئق ـــتىم ەئس ـــر قې بى

 .چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
ـــىركهت ـــر ش ـــز بى ـــازىر ھهممىمى ھ
.وئرمانلىقىنىـــڭ ىئچىـــدە ياشـــايمىز
ــــساق قهد ــــكه قارى ــــسى تهرەپ قاي
كۆتـــۈرۈپ تۇرغـــان شـــىركهتلهرنى

شۇنداقال ۆئز خىزمىتىمىز ۋە. كۆرىمىز
ـــــــشىمىزدىمۇ ـــــــىي تۇرمى خۇسۇس

ت ۇئچـــۇرالرنىىئـــ ائشـــىركهتلهرگه
ۇئشبۇ.  داۋاملىق ۇئچرۇتۇپ تۇرىمىز
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ماقالىدا تونۇشتۇرۇلىدىغان ۇئقـۇمالر
ـــۇنداق ـــڭ ەئنه ش ـــر ائدەمنى ھهر بى
ۇئچۇرالردىن ۈئنۈملۈك پايدىلىنىشى

ــم دا ــڭ بىلى ــدە ۆئزىنى ــسىنىىئھهم رى
كېڭهيتىـــــشى ۈئچۈنمـــــۇ خېلـــــى
.پايـــــــدىلىق، دەپ وئياليـــــــمهن
رۇپشۇڭالشقا ەئگهر سىز شىركهت قۇ

باقمىغــان ھهمــدە بۇنىڭــدىن كېــيىن
بىر شىركهت قۇرۇش پىالنىمۇ يوق بىر
ياش بولسىڭىزمۇ ۇئشبۇ ماقالىنى بىـر

ېچھقېـــتىم وئقـــۇپ بېقىـــشىڭىزنى،
ائخىرقـى«بولمىغاندا بـۇ ماقالىنىـڭ 

ــتىم»ســۆز ــر قې ــسمىنى بى ــگهن قى  دې
.وئقۇپ بېقىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمهن

ــــڭ ــــۇ ماقالىنى ــــلىدە ب مهن ەئس
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ــ ــالىنىڭكىماۋزۇس ــدىنقى ماق ىنى ائل
-2«بىلهن وئخشاش ېئلىـپ، بـۇنى 

ــسىم ــان» قى ــنى پىالنلىغ دەپ ائتاش
كېــيىن وئيـالپ باقــسام، بــۇ.  ىئـدىم

ــىدا  ــڭ ماۋزۇس ــىركهت«ماقالىنى »ش
دېگهن سۆزنىڭ بۆلىشى تولىمـۇ زۆرۈر

شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ ماقالىغــا. ىئــكهن
.ھازىرقىدەك بىـر مـاۋزۇنى تاللىـدىم

بۇ ماقالىنى ائلدىنقىوئقۇرمهنلهرنىڭ 
قىــــــــسمى دەپ-2ماقالىنىــــــــڭ 

 .چۈشىنىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
 ئانالىزى SWOTشىركهت . 1

قانداق ئىشالرغا ئىشلىتىلىدۇ؟
SWOTتۆۋەنـــدە مهن شـــىركهت 

ائنالىزىنىڭ ىئشلىتىلىش وئرۇنلىرىنىڭ
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بىــر قىــسىم مىــساللىرىنى كۆرســىتىپ
 :ۆئتىمهن
  ـــر شـــىركهت ـــازار(بى ـــڭ ب ۇئنى

دىكى وئرنـى، سـودىدا پـۇتىئگىلىكى
 ) تىرەپ تۇرالىشى قاتارلىقالر

 تارقىتىش ۇئسۇلى -بىر سېتىش
 بىر مهھسۇالت ياكى ۇئنىـڭ بىـر

 سورتى 
  بىر يېڭى ىئگىلىك ىئدىيىسى 
 ،ــالالش ــستراتېگىيىلىك ت ــر ىئ بى

مهسىلهن، بىـر يېڭـى بازارغـا كىـرىش
ياكى بىر يېڭـى مهھـسۇالت ىئـشلهپ

 چىقىرىش 
  بىر شىركهتنى سـېتىۋېلىپباشقا

ۆئز شىركىتىگه قوشۇۋېلىش پاالىيىتى 
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 ـــــلهن ـــــىركهت بى ـــــقا ش باش
 شېرىكلىشىشنىڭ بىر ېئھتىماللىقى 

 ــىركهتنى ــۈچى ش ــر تهمىنلىگ بى
 ائلماشتۇرۇش 

 ــــر مــــۇالمىزەت، شــــىركهت بى
خىزمىتــى يــاكى مهبلهغنىــڭ ىئــشىنى
باشـــقا بىـــر شـــىركهتكه ۆئتكـــۈزۈپ

بـــــــۇ ىئنگلىـــــــزچه(بېـــــــرىش 
«outsourcing»ـــــدىغان  دېيىلى

بولۇپ، مېـنىڭچه ۇئنـى ۇئيغۇرچىـدە
دەپ ائلـــــسا» سىرىتالشـــــتۇرۇش«

 ) مۇۋاپىق بۆلىشى مۇمكىن
  بىر مهبلهغ سېلىش پۇرسىتى 

ــا، ــۇھىم نۇقت ــر م ــى بى ــۇ يهردىك ب
SWOTــــــر ــــــڭ ھهر بى  ائنالىزىنى
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تېمىــسى ناھــايىتى ېئنىــق بولۇشــتىن
ـــــــارەتتۇر ـــــــۇنداق. ىئب پهقهت ش

ــــــۇ ائ ــــــدىال ب ــــــڭبولغان نالىزنى
ــــــڭ ەئڭ ــــــارلىرى ۋە ۇئنى تۆھپىك
ائخىرقــــى پــــۈتكهن نۇسخىــــسىنى

SWOTكۆرىـــدىغان كىـــشىلهر بـــۇ 
باھالىــشىنىڭ مهقــسىتىنى مۇۋاپىــق

 .دەرىجىدە ېئنىق چۈشىنهلهيدۇ
2 .SWOT ئانالىزى ئۆز ئىچىگه 

 ئالىدىغان مهزمۇنالر
ــــــر  ــــــدە مهن بى SWOTتۆۋەن

ــىتىپ ــسىنى كۆرس ــالىزى ەئندىزى ائن
 . ۆئتىمهن

 :رتۇقچىلىقالرائ
  تهكلىپنىڭ ەئۋزەللىكى 
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  ىئقتىدار 
 ــسپىي ــابهت جهھهتتىكــى نى رىق

 ەئۋزەللىك 
  ۆئزگىچه سېتىش نۇقتىلىرى 
  مهبلهغ، مۈلۈك، ۋە ائدەملهر 
 تهجـــــرىبىلهر، بىلىمـــــلهر، ۋە

 سانلىق ۇئچۇرالر 
 ــالغان ــسادىي زاپاســالر، س ىئقتى

مهبلهغـــدىن كـــېلىش ېئھتىمـــاللىقى
 ايدىالر بولغان پ
 رىـسى،ىئخېرىدارالر دا: بازارالش

رىسى داىئتارقىلىشى، ۋە ائڭلىتىش 
  يېڭىلىق يارىتىش تهرەپلىرى 
  باھا، قىممهت، ۋە سۈپهت 
 ،تهســـــــــــــــــــــــتىقلىتىش
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ـــامىگه ـــتۈرۈش، ۋە گۇۋان الياقهتلهش
 ېئرىشىش 
 ـــۇر ـــستېما، ۇئچ ـــان، سى جهري

تېخنولوگىيىـــسى، ۋە ائالقىلىـــشىش
 ۋاسىتىلىرى 

 دەنىــــيهت، پوزىتــــسىيه ۋەمه
ـــــش ـــــادە-ىئ ـــــى ىئپ ھهرىكهتتىك

 تهرەپلىرى 
 ــــــۇق ۋە ــــــنىڭ تول باشقۇرۇش

 لىشى وۈئزلۈكسىز ب
 :ائجىزلىقالر 
  تهكلىپنىڭ پايدىسىز تهرىپى 
  ىئقتىداردىكى بوشلۇقالر 
 رىقـــابهت كۈچىنىـــڭ كهمچىـــل

 بۆلىشى 
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 ـــشى ۋە ـــا كىرى ـــى، بازارغ داڭق
ر تارقىلىشى جهھهتتىكى ائجىزلىقال

 ــــڭ ناچــــار ــــالىيه ەئھۋالىنى م
 بۆلىشى 
 ۆئزىــگه بىلىــنگهن، باشــقىالرنىڭ

پايـــدىلىنىۋېلىش ېئھتىمـــاللىقى بـــار
 بولغان ائجىزلىقالر 

  ــــت ــــتداىئۋاقى ــــسى، ۋاقى رى
 چهكلىمىسى ۋە بېسىمالر 

 ــلهن ــى بى ــۇل مهبلىغ ــۆچمه پ ك
 مهبلىغىنىـڭ قـۇرۇپدەسلهپكى پـۇل
  كېتىش ەئھۋالى

  تهمىـــنلهشىئزچىلـــسىزلىق، ۋە
زەنجىرىنىڭ مۇستهھكهملىك ەئھۋالى 

 مهركىزىي شىركهت مهشغۇالتىغا
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بولغــــان تهســــىر ۋە بۇزغۇنچىلىــــق
  ەئھۋالى 
 ـــــــڭ ـــــــانلىق مهلۇماتالرنى س

النىـــــىئـــــشهنچلىك بولـــــۇش، پ
نهتىجىسىنى ائلدىنائال مۆلچهرلهشكه

 بولماسلىق ەئھۋالى -بولۇش
 ىئـرادە، سـادىقلىق ۋە لىــدېرلىق

 ەئھۋالى 
  تهستىقلىتىش ەئھۋالى 
 ـــانى ۋە ىئـــشلهپچىقىرىش جهري

 سىستېمىسى ەئھۋالى 
 باشقۇرۇشنىڭ تولۇق ۋە ىئزچىـل

 بولۇش ەئھۋالى 
 :پۇرسهتلهر

  بازار تهرەققىياتى 
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 ــــق ــــڭ ائجىزلى رىقابهتچىلهرنى
 تهرەپلىرى 
 ســــــــاناەئت ۋە تۇرمــــــــۇش

 ۇئسۇلىدىكى يېڭى يۈزلىنىشلهر 
 ـــاتى ـــوگىيه تهرەققىي  ۋەتېخنول

 يېڭىلىق يارىتىشالر 
  دۇنياۋى تهسىرلهر 
  يېڭى بازارالر 
  ىئگىلهنمىگهن بازارالر 
 ـــــسپورت ۋە جـــــۇغراپىيه، ېئك

 ىئمپورت 
 يېڭـــــى ۆئزگىـــــچه ســـــېتىش

  نۇقتىلىرى 
 ــدا ــادىپى پهي ــاكتىكىالر، تهس ت

بولغــان پۇرســهتلهر، ۋە چــوڭ ســودا
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 كېلىشىملىرى 
 ىئگىلىـــــــك ۋە مهھـــــــسۇالت

  ى تهرەققىيات
  ۇئچۇر ۋە تهتقىقات 
 ،ــپىش شېرىكلىــشىش، ۋەكىــل تې

 ۋە تارقىتىش 
 ـــم، ىئـــشلهپچىقىرىش، ۋە ھهجى

 ىئقتىساد 
 پهسىل، ھاۋا كىلىماتى، ۋە مودا

 تهسىرلىرى 
 :تهھدىتلهر

 سىياسىي تهسىرلهر  
  قانۇنىي تهسىرلهر 
  مۇھىت تهسىرلىرى 
 ۇئچـــــۇر تېخنولوگىيىـــــسىنى
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 راۋاجالندۇرۇش 
 قابهتچىلهرنىڭ مهقسهتلىرى رى
  بازار ېئھتىياجى 
 يېڭى تېخنولـوگىيه، مـۇالزىمهت

 ۋە ىئدىيىلهر 
 ــــــدىغان ــــــسا بولماي كهم بول

 كېلىشىملهر ۋە شېرىكلهر 
 ـــالغىلى ـــچه ســـاقالپ ق ۇئزۇنغى

 بولمايدىغان ىئچكى ىئقتىدارالر 
  دۇچ كهلگهن توسقۇنلۇقالر 
 ـــــــدىغان ـــــــى بولماي يهڭگىل

 ائجىزلىقالر 
 مـــــۇھىم خىـــــزمهتچىلهردىن

 ائيرىلىپ قېلىش 
 ــــا ــــسادىي ائرق ــــۇقىم ىئقتى م
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 تۈۋرۈكتىن ائيرىلىپ قېلىش 
  ىئچكى ۋە تاشقى ىئقتىسادالر
 پهســــىل ۋە ھــــاۋا كىلىمــــاتى

 تهسىرلىرى 
 SWOTشىركهت . 3

 ئانالىزىنىڭ بىر مىسالى
ــــىركهت  ــــدىكى ش SWOTتۆۋەن

ائنالىزىنىــڭ مىــسالى بىــر تهســۋىرىي
ا ائساســــالنغان بولــــۇپ،ەئھۋالغــــ

ۇئنىڭــدا باشــقا شــىركهتلهر ۈئچــۈن
ــدىغان، مهھــسۇالت ىئــشلهپ چىقىرى
ـــــسىنى باشـــــقا ـــــۇرۇن ۆئز سودى ب
تارقــاتقۇچى شــىركهتلهرگه تايىنىــپ
ـــىركهتنىڭ ـــر ش ـــان بى ـــپ بارغ ېئلى

ـــان ـــۆزدە تۇتۇلغ ـــۋالى ك ـــۇ.  ەئھ ب
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ــسۇالتلىرىنى ــڭ مهھ ــىركهت ۆئزىنى ش
ھــــــــــــازىر ىئــــــــــــشلىتىۋاتقان

رىــــــسىداىئنىـــــڭ تارتقاتقۇچىلىرى
ىئچىدە بولمىغان يېڭى خېرىـدارالرغا
ــى ــر يېڭ ــدىغان بى ــىته تارقىتى بىۋاس
تارماق شـىركهت قۇرمـاقچى بولـۇپ،
ـــتىدە ـــالن ۈئس ـــر پى ـــۇنداق بى ائش

SWOTائنـالىزى ېئلىـپ بارمـاقچى 
 .بولغان

 :ائرتۇقچىلىقالر
 ــازار ــسۇالتلىرىمىز ب ــڭ مهھ بىزنى

ېئھتىياجىغــــا ۇئيغــــۇن، ۇئالرنىــــڭ
ۇقىرى ۋە ىئـــشهنچلىكىســـۈپىتى يـــ

 كۈچلۈك 
 ـــــلهن ـــــابهتچىلهرنىڭكى بى رىق
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سېلىــــــــــشتۇرغاندا بىزنىــــــــــڭ
مهھسۇالتىمىزنىڭ ىئقتىدارى يۇقىرى 

 مهھـــــسۇالتىمىزنىڭ ھايـــــاتى
 ۇئزۇن ۋە چىدامچانلىقى يۇقىرى 

 ېئـــــشىنچا ىئـــــشلهپچىقىرىش
 ىئقتىدارىمىز بار 

 بىــر قىـــسىم خادىملىرىمىزنىـــڭ
رغا ائىـتەئڭ تۆۋەندىكى خېرىـدارال

 تهجرىبىسى بار 
  يېتهرلىك خېرىدارالر توپى بار
 ـــرىش ـــۈزۈپ بې بىۋاســـىته يهتك

 ىئقتىدارىمىز بار 
 يېڭــــــــى مهھــــــــسۇالتالرنى

ــــدان ــــشى وئب ــــدۇرۇش ىئ راۋاجالن
 يۈرۈشۈۋاتىدۇ 
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 ىئـــشالرنى ھـــازىر بـــار بولغـــان
 شىركهت وئرۇنلىرىدىال قىالاليمىز 

 ـــتىقتىن ـــسۇالتلىرىمىز تهس مهھ
  بولغان ۆئتۈپ
 ــۇر ــلهن ۇئچ ــانى بى ىئــش جهري

تېخنولوگىيىــــــــــسى بىزنىــــــــــڭ
 ېئھتىياجىمىزدىن چىقااليدۇ 

 باشـــلىقالر بـــۇ ىئـــشقا ۆئزىنـــى
ائتىغــــان ۋە ۇئنىڭغــــا نىــــسبهتهن

 ۈئمىدۋار 
 :ائجىزلىقالر

 ـــــدارالر ـــــى خېرى تىزىملىكتىك
 تېخىچه سىناقتىن ۆئتكۈزۈلمىدى 

 بهزى ســاھهلهردىكى خېرىــدارالر
 ىر قىسىم بوشلۇقالر بار توپىدا ب
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 بىــز ىئگىلىــگهن بــازار بىــر قهدەر
 كىچىك 
 بىۋاســىته بــازارالش تهجرىبىمىــز
 يوق 
 بىز چهت ەئلدىكى خېرىدارالرغا

 مال يهتكۈزۈپ بېرەلمهيمىز 
 تېخىمـــــۇ كـــــۆپ ســـــېتىش

)«sale» (ــۇغۇللىنىدىغان ــلهن ش بى
 خادىمالرغا موھتاج 

 ــك ــۇلىمىز يېتهرلى ــان پ ائجراتق
 هس ەئم
 تــېخىچه ســىناق ېئلىــپ بېرىــپ

 باقمىدۇق 
 تـــېخىچه تهپـــسىلىي پىالنىمىـــز
 يوق 
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 مــالنى يهتكــۈزۈپ بېرىــدىغان
ــــيىن ــــدىن كې ــــادىمالرنى بۇنىڭ خ

 تهربىيىلهش كېرەك 
 خېرىــدارالر ۈئچــۈن خىــزمهت

ــادىمالرنى بۇنىڭــدىن ــدىغان خ قىلى
 كېيىن تهربىيىلهش كېرەك 

 ـــــستېمىالرنى جهريـــــان ۋە سى
 ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش كېرەك 

  باشلىقالر يېتىشمهيدۇ 
 :پۇرسهتلهر

 ــــــــــسۇالت ــــــــــى مهھ يېڭ
 راۋاجالندۇرااليمىز 

 يهرلىــــــك رىقابهتچىلهرنىــــــڭ
مهھسۇالتى بىـزنىڭكىگه قارىغانـدىن

 ناچار 
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 مهھـــسۇالتىمىزنىڭ پايدىــــسى
 profit margins are»(ياخشى 
good» ( 
 كى خېرىدارلىرىمىزەئڭ تۆۋەندى

)«end users» (يېڭــــــــى
 ىئدىيىلهرگه ياخشى ماسلىشىدۇ 

 شىركىتىمىزنى چهت ەئللهرگىمۇ
 كېڭهيتهلهيمىز 

 يېڭــــى مۇتهخهسسىــــسلهردىن
 پايدىلىنااليمىز 

 رىقــــابهتچىلىرىمىزنى ھهيــــران
 قالدۇرااليمىز 

 بىزنىـــــڭ قىلىـــــدىغىنىمىز ەئڭ
ــسادىغا ــڭ ىئقتى ــۇھىم ىئگىلىكلهرنى م

 ۋاسىته ياردەم قىلىدۇ بى
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 ياخـــــشىراق تهمىنلىگـــــۈچى
 شىركهتلهرنى تاپااليمىز 

 :تهھدىتلهر
 تۈزۈلگهن يېڭـى قـانۇن بىزنىـڭ

شىركىتىمىزگه يامـان ەئھـۋال ېئلىـپ
 كېلىشى مۇمكىن 

 ـــــت تهســـــىرى چـــــوڭ مۇھى
شىركهتلهر ۈئچۈن پايدىلىق بۆلىـشى

 مۇمكىن 
 ـــۈنلهي ـــاجى پۈت ـــازار ېئھتىي ب

  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 

 بولغانـدىن كېـيىن،پىالنالرنى تۈزۈپ
ــدىكى  ــى تۆۋەن ــاتېگورىيه6ۇئالرن  ك

ـــــكه ـــــى ھهرىكهت ـــــويىچه ەئمىل ب
 :ائيالندۇرۇش كېرەك

  بىزنـــى نېمىنـــى(مهھـــسۇالت
 ) ساتىمىز؟
  مهھسۇالتالرنى قانداق(جهريان

 ) ساتىمىز؟
  ــــدارالر مهھــــسۇالتالرنى(خېرى
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 ) كىمگه ساتىمىز؟
  مهھـــــسۇالتالرنى(تـــــارقىتىش

ـــدارالرغا قا ـــۈزۈپخېرى ـــداق يهتك ن
 ) بېرىمىز؟
  ـــساد ـــم ۋە(ىئقتى ـــا، چىقى باھ

 ) مهبلهغلهر
  يـۇقىرىقى ىئـشالرنى(باشقۇرۇش

 ) بىز قانداق باشقۇرىمىز؟
ـــــــ ـــــــڭ بهك ۇئزۇراپب ۇ ماقالىنى

6كېتىشىدىن ساقلىنىش ۈئچـۈن بـۇ 
كاتېگورىيه ۈئستىدە مهن بۇنىڭـدىن

 . ائرتۇق توختالمايمهن
 ئاخىرقى سۆز. 4

 يۇرتقــا تۇغقــانيىلــى-2009مهن 
ــسىم ۆئز ــر قى ــدا، بى ــقا بارغان يوقالش
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ــۇر ــان ۇئيغ ــىركهت قۇرغ ــدىغا ش ائل
ائشــۇ.  ياشــلىرى بىــلهن ۇئچراشــتىم

ياشـالرنىڭ بىرسـى دوسـتلىرى بىــلهن
بىــرلىكته قۇرغــان شــىركهت باشــقا
شىركهتلهرنىڭ باشلىقلىرىنى شىركهت
باشقۇرۇشــنىڭ زامــانىۋى بىلىملىــرى

ـــۇالزىم ـــيىلهش م ـــلهن تهربى ىتىنىبى
ۇئ. قىلىـــدىغان شـــىركهت ىئـــكهن

ياشنىڭ دېيىـشىچه، ۇئالر ھـازىر مهن
بۇرۇن شىركهت قۇرۇش ۋە باشقۇرۇش
ھهققىـــدە يازغـــان ىئككـــى پـــارچه
ــيىلهش ــدىن باشــقىالرنى تهربى ماقالى
دەرس ماتېرىيـــــــالى ســـــــۈپىتىدە

ــدىلىنىۋېتىپتۇ ــۆزنى.  پاي ــۇ س مهن ب
ائڭـــالپ بىـــر تهرەپـــتىن ناھـــايىتى
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ۋە ىئلھامالندىم، يهنهھاياجانالندىم 
بىر تهرەپتىن بولـسا ھهيـران بولـدۇم

 مهن ەئسلىدە ۇئ ىئككـى پـارچه--
ماقالىنىڭ ۇئنچىلىك قىممىتـى بـوالر،
دەپ ھهرگىزمـــۇ وئيـــالپ باقمىغـــان

ائشۇ ەئھۋال مېنىڭ بۇ قېتىم.  ىئدىم
ـــــشىمدا ـــــالىنى يېزى ـــــبۇ ماق ۇئش

ھـــازىر.  تۈرتكىلىـــك رول وئينىـــدى
قــــۇشچهت ەئلــــدە وئقــــۇپ، وئ

ــدە پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن چهت ەئل
ــل كهســپىي ــپ، ھهر خى ــۇرۇپ قېلى ت
ـــۇر ـــشلهۋاتقان ۇئيغ ـــاھهلهردە ىئ س

كــۈنگه-ياشــلىرىنىڭ ســانى كۈنــدىن
ــدۇ ــپ مېڭىۋاتى ــىز.  كۆپىيى ەئگهر س

ائشـــــۇنداق ياشـــــالرنىڭ بىرســـــى
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بولسىڭىز، مهن سىزنى ۆئز كهسـپىڭىز
ـــانداىئ ـــي تاپق ـــسىدىكى تهرەققى رى

 تېپىلىــدىغان ۋەدۆلهتــلهردە ائســانال
كۆلهمدە وئمۇملىشىپ بولغان،-كهڭ

ەئممــا ۇئيغــۇر دىيــارى ۋە ۇئيغــۇر
ــــپ ــــېخىچه يېتى ــــتىگه ت جهمىئيى
بارمىغــان ىئلمىــي ۇئقــۇمالر ۋە ھهر
خىل بىلىملهرنى ماقاله قىلىپ يېزىپ
چىقىپ، تور بهتلىرىدە ېئـالن قىلىـپ

بۇنىــــڭ.  تۇرۇشــــقا چــــاقىرىمهن
نۋەتهندىكى ۇئيغۇر ياشلىرى ۈئچـۈ

سىز مۆلچهرلىيهلمهيدىغان دەرىجىدە
چهت ەئلــــدىكى.  پايدىــــسى بــــار

ۇئيغۇرالرنىـڭ ۋەتهنــدىكىلهر ۈئچــۈن
ــــدىغان ىئــــشلىرى ــــپ بېرەلهي قىلى
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يوقىرىدىكىسى مانـا. ناھايىتى كۆپ 
شــــۇالرنىڭ بىرســــى، ھهمــــدە ەئڭ

ــانلىرىنىڭ بىرســى ــر ۇئلــۇغ.  ائس بى
چــوڭ ىئــشالرنى-چــوڭ«ەئربابنىــڭ 

اليدىغان كىچىـكقىلىشنى ۆئزۈڭ قىال
.، دېگىنى ېئسىمدە»ىئشالردىن باشال

ـــــشنى چهت ـــــدىكى ىئ مهن يۇقىرى
ەئلدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ مۇتلهق كـۆپ
ــــــــــسىنىڭ ائســــــــــانال ساندىكى
. قىالاليدىغانلىقىغا تولۇق ىئشىنىمهن

ـــان  ـــۇرۇن يازغ ـــىركهت«مهن ب ش
»قۇرۇشقا قانـداق ىئقتىـدار كېـرەك؟
دېگهن ماقالهمدە بىر بۆرە بىلهن بىـر
ائىئله ىئتىنىڭ ھېكايىـسىنى سـۆزلهپ

ۆئز ائلدىغا شىركهت.  بهرگهن ىئدىم
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قۇرۇپ، شـۇنىڭغا تايىنىـپ ياشـىغان
ــڭ ــدىكى بۆرىنى ــۇ ھېكايى ــات ش ھاي

باشـــقىالر.  ھاياتىغـــا وئخـــشايدۇ
ــات ــىغان ھاي ــشلهپ ياش ــۈن ىئ ۈئچ
بولـــسا ائشـــۇ ھېكايىـــدىكى بـــوينى
باغالنغان ائىئله ىئـشتىنىڭ ھاياتىغـا

ـــدىكى ۇئيغـــۇر. وئخـــشايدۇ  ۋەتهن
ياشـــــلىرى ۈئچـــــۈن خىـــــزمهت
ـــر ـــشنىڭ بى ـــسىنى ھهل قىلى مهسىلى
.ائمالى ۆئز ائلدىغا شىركهت قۇرۇش
روشـهنكى، بـۇ ىئـشنى قىلىـش ائنــچه

ـــــان ەئمهس ـــــان.  ائس ەئگهر ائس
بولغــان بولــسا، ھهمــمه ائدەم ائشــۇ

لــېكىن،.  ىئــشنى قىلغــان بــوالتتى
10ۇئيغــــۇر دىيارىنىــــڭ يېقىنقــــى 
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ىتنىـــڭ مابهينىـــدىكىيىلـــدەك ۋاق
ەئھۋالغا قـاراپ باقىـدىغان بولـساق،
ــــى ــــڭ يېڭ ــــڭ دۇنيانى ۇئيغۇرالرنى
ـــشىپ ـــانال ەئگى ـــا ائس تهرەققىياتىغ
ماڭااليــــدىغانلىقىنى، خۇسۇســــىي
ىئگىلىك تىكلهش جهھهتته ناھايىتى
قىــسقىغىنا ۋاقىــت ىئچىــدە ائدەمنــى
ھهيـــران قالـــدۇرغۇدەك ىئـــشالرنى

ىقىنىقىالاليـــدىغانلىقىنى ۋە قىلغـــانل
ــۆرۈۋاالاليمىز جۇڭگــو مــاائرىپى.  ك

ياشـالرنى ۆئز ائلـدىغا مۇسـتهقىل ۋە
ــــدىغان، ەئركىــــن تهپهككــــۇر قىلى
ـــدىن ـــشقا ۆئزلۈكى ـــق يارىتى يېڭىلى
ــــق ــــدىغان، يېڭىلى جــــۈرەئت قىلى
يارىتىشقا قادىر بولىدىغان، ۋە قولنى
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ىئشلىتىشكه ماھىر بولىدىغان قىلىـپ
ـــي ـــته تهرەققى ـــيىلهش جهھهت تهربى

 غهرب دۆلهتلىـــرى بىـــلهنقىلغـــان
ــدا ــر قهدەر ائرقى ــشتۇرغاندا بى .سېلى
لېكىن ائلىي مهكتهپ ائساسـىي پهن
وئقۇتۇشـــلىرىدا دۇنيـــادىكى خېلـــى
ائلدىـــدىكى ەئللهرنىـــڭ بىرســـىگه

بولۇپمــۇ ىئــسالم دۇنياســى.  كىرىــدۇ
بىـــلهن تـــۈرك دۇنياســـىدا تېخىمـــۇ

ائشـۇنداق بولغاچقـا، مهن.  شۇنداق
هشته ۇئيغۇرخۇسۇسىي ىئگىلىك تىكل

ــــــرى ۋە ــــــلىرىنىڭ ۆئز بىلىملى ياش
ۆئزلىرىنىــڭ ھهر خىــل ىئقتىــدارلىرىغا
ــــقىالر ــــلىقىنى، باش ــــهل قارىماس س
ـــــــــۇ ـــــــــاننى ۆئزلىرىنىڭم قىاللىغ
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قىالاليـــــــــدىغانلىقىغا تولـــــــــۇق
ىئشىنىــشىنى، بــۇ جهھهتــته يېڭىلىــق
يارىتىشقا ناھايىتى مـاھىر بولۇشـىنى

 .  ۈئمىد قىلىمهن
ىمىنمهرھـــۇم ائبدۇشـــۈكۈر مهمـــت

ۈئچ خىل مىللهت«مۇەئللىم ۆئزىنىڭ 
ـــــل ـــــى ۈئچ خى ۋە مىللىيهتلىكتىك

ــــمهت ــــسىدە» قىم ــــگهن ماقالى دې
ـــــڭ مهلهك ـــــى ۇئالرنى -مىللهتلهرن

كامـــالهت ۋە رىقـــابهت ىئقتىـــدارىغا
ــاراپ  ــلهت«ق ــك مىل ،»ېئتنولوگىيىلى

سىياسىي«ۋە » ىئجتىماىئي مىللهت«
تىــن ىئبــارەت ۈئچ خىلغــا» مىلــلهت

ــــۆلگهن، ھهمــــدە ۇئ ــــڭب يغۇرالرنى
ېئتنولوگىيىلىـك«ھازىرمۇ يهنىال بىـر 
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ــلهت ــى» مىل ــقۇچىدا ىئكهنلىكىن باس
ـــدى ـــان ىئ ـــا قويغ ـــر.  ۆئتتۈرىغ بى

مىللهتنىڭ ىئقتىسادىي، سىياسـىي ۋە
ىئجتىمــاىئي جهھهتــلهردە قــۇدرەت

پهن،-تېپىــــشىدا ۇئنىــــڭ ىئلىــــم
ــــــك ۋە ــــــوگىيه، ىئنجىنىرلى تېخنول
ماتېماتىكىنى تهرەققىـي قىلدۇرۇشـى

ـــــۈنۋە  ـــــڭ پۈت ـــــى ۆئزىنى ۇئالرن
جهمىئيىــــــتىگه وئمۇالشتۇرۇشــــــى
.ىئنتـــايىن مـــۇھىم رول وئينايـــدۇ
خۇسۇسىي ىئگىلىكنى كـۆپلهپ بهرپـا
قىلىــــش ۋە ۇئنــــى  زور دەرىجىــــدە
-تهرەققىــي قىلــدۇرۇش بولــسا ىئلىــم

ــك ۋە ــوگىيه، ىئنجىنىرلى پهن، تېخنول
ماتېمــاتىكىنى تهرەققىــي قىلــدۇرۇش
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ـــــــى وئمۇمالشـــــــتۇرۇش ۋە ۇئالرن
ــدۇ ــالقىلىق رول وئيناي ــته ھ .جهھهت
شۇنداق بولغاچقـا، مىلـلهت ۈئچـۈن
ـــشنى ـــپ بېرى ـــش قىلى ـــوڭراق ىئ چ
ـــلىرىنىڭ ـــۇر ياش ـــان ۇئيغ كۆزلهۋاتق
خۇسۇسىي شىركهت قۇرۇش ۋە ۇئنـى
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش ىئـــشلىرىغا
ــد ائالھىــدە كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى ۈئمى

 .قىلىمهن
 »باشقا بىر كۈن بار«

ــىر ــىي ش ــدىغا خۇسۇس كهتۆئز ائل
قۇرۇش كىشىلهر قىلىدىغان ىئشالرنىڭ
ىئچىدىكى چوڭ ىئـشالرنىڭ بىرسـىگه

چــوڭ ىئــشالرنى قىلىــش.  كىرىــدۇ
يــــــولىنى تاللىغــــــان ائدەمــــــلهر
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ــدۇ ــۇ زور بولى ــدىغان نهتىجىم .قازىنى
شۇنداقال ۇئالر بهزىدە ۇئچرايـدىغان
مهغلـــۇبىيهت بىـــلهن تارتىـــدىغان
زىيـــــانمۇ ناھـــــايىتى ېئغىـــــر ۋە

ۇئيغـــۇرالر.  ولىـــدۇېئچىنىـــشلىق ب
ــايىن ــسالالر ىئنت ــداق مى ۈئچــۈن بۇن

ھون«مهن ۇئشبۇ ماقالهمنى .  كۆپ 
ـــىرلىرى ـــدېرلىق س ـــڭ لى »ائتتىالنى
دېــگهن كىتــابتىن ېئلىنغــان، ائتــتىال
ۆئزىنىــڭ قــول ائســتىدىكى قهبىــله

»باشـقا بىـر كـۈن بـار«باشلىقلىرىغا 
-دېـــگهن تېمـــا ائســـتىدا تهربىـــيه

تىـــدانهســـىھهت ېئلىـــپ بارغـــان ۋاق
ســـــۆزلىگهن ســـــۆزلىرى بىـــــلهن

ــــۇ.  ائخىرالشــــتۇرىمهن ــــتىال ب ائت
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ــــونالر  ــــۆزلهرنى ھ ــــى-451س يىل
ېئيتىيۇسنىڭ قولىدا مهغلۇپ بولـۇپ،
ېئغىــر زىيانغــا ۇئچرىغانــدىن كېــيىن

 .دېگهن
ھېچقانداق باشلىق ھهر بىر جهڭدە

قىلىۋاتقىنىــڭ. غهلىــبه قىلىۋەرمهيــدۇ
ــــاكى جهڭ ــــدېرلىقى ي ــــقه لى تهبى

 ۇئرۇش بولۇشـــىدىن،مهيدانىـــدىكى
قىلىۋاتقان ىئشىڭنىڭ قانچىلىك ۇئلۇغ
يــاكى قانچىلىــك ەئرزىــمهس ىئــش
ىئكهنلىكىــــدىن، ھهمــــدە ســــهن
ــــا ــــك پۇخت ــــارلىقنى قانچىلى تهيي
قىلغانلىقىڭدىن قهتىئـي نهزەر، سـهن

 .بهزىدە يېڭىلىسهن
ىڭدە بولسۇنكى، سـهن جهڭخهۋىر
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مهيــــــدانى يــــــاكى كېڭىــــــشىش
اۋاملىـقسورۇنىدىكى مهغلۇبىيهتكه د

ــۇپ تۇرىــسهن شــۇڭا ۇئنــى.  يولۇق
ــا ــار قىلم ــدىن.  ىئنك ــداق ەئھۋال بۇن

ــى ــاي، قارش ــپ قاچم ــى ېئلى ۆئزۈڭن
تهرەپ ېئرىشمهكچى بولغان پايدىنى
ەئڭ زور دەرىجىـــــدە كېمهيـــــتىش
ۈئچۈن دەرھال ھهرىكهتـكه ائتـالن،

 .ھهمدە ۆئز يولۇڭنى داۋامالشتۇر
ــر ــدىكى بى ــاكى قولۇڭ ــر جهڭ ي بى

ــۇىئــشنى داۋامال ــتۇرۇۋېرىش تېخىم ش
ـــــۈرۈپ ـــــانالرنى كهلت ـــــوڭ زىي چ
چىقىرىــدىغان يــاكى قولۇڭــدا بــار
نهرســـــــــــىلهرنى پۈتـــــــــــۈنلهي
قۇرۇتۇۋېتىدىغان بولـسا، ۇئ يولـدىن
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چېكىنىــشنىڭ ۆئزى بىــر ۇئلــۇغ ىئــش
باشـقا بىـر كـۈنى قايتىـدىن.  بولىدۇ

ــهن ــرىش ۈئچــۈن س ــپ بې ىئــش ېئلى
بــــــــــارلىق جهڭچىلهرنــــــــــى ۋە

ـــاقالپ ـــالالرنى س ـــشىڭماتېرىي  قېلى
 .شهرت

كىشىلىك مهغلـۇبىيهتكه يولۇققانـدا
ۆئز قىممىتىنى، ۆئز ىئشهنچىنى ۋە ۆئز
ىئرادىسىنى ۋاقىتلىق يوقىتىپ قۇيۇش
ــسه ــي ھادى ــل نورمــال روھى ــر خى .بى
ســــهن بــــۇ خىــــل كــــۈلپهتلهردىن
ـــدە ـــۇق روھىيىتىڭ ـــڭ ھونل ۆئزۈڭنى
چۈشكۈنلۈك پهيـدا قىلمىغـان ھالـدا

رزۆرۈ.  ۆئتـــــۈپ كېتىـــــشنى ۆئگهن
بولغاندا بۇنىڭ ۈئچۈن قايغۇ ۇئرساڭ
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ــداق ــڭ ۇئن ــا ۆئزۈڭنى ــى، ەئمم مهيل
ــۇرۇپ ــدە بهك ۇئزۇن ت ناچــار ھالىتى

بولمىـــسا ســـېنىڭ قـــايغۇڭ.  قالمـــا
ــــاتىڭنى مهڭگــــۈ ــــېنىڭ كهيپىي س

 .تىزگىنلىۋالىدۇ
ەئگهر ســهن بىــر ەئقىللىــق باشــلىق
ـــــتىڭدىكى ـــــول ائس ـــــساڭ، ق بول
ائدەملهرنى ۈئمىدسىزلىككه تاقابىـل

شقا تهييارلىماي تۇرۇپ، ۇئالرنىتۇرۇ
بىــــــر مهغلــــــۇبىيهتكه باشــــــالپ

 . كىرمهيسهن
كېڭىشىش سـورۇنىغابىر جهڭ ياكى 

كىرىشتىن بـۇرۇن ۇئالردىكـى ھهمـمه
ـــپ ـــتىدە وئيلىنى ـــاللىق ۈئس ېئھتىم

بـۇنى ۆئز.  قويۇش ناھـايىتى مـۇھىم
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ڭلۈڭـــــــدە كـــــــۆپ  قېـــــــتىمكۆ
ســېنىڭ ھهرىكىتىڭــدىن.تهكــرارلىغىن

ىمـاللىقى بولغـانكېلىپ چىقىش ېئھت
ائقىـــــۋەتلهر ۈئســـــتىدە وئبـــــدان

شــۇ ائرقىلىــق ۆئزۈڭنــى.  وئيالنغىــن
يۈز بېرىش ېئھتىمـاللىقى بـار بولغـان
ەئڭ ناچـــار ائقىـــۋەتلهرگه وئبـــدان

 .تهييارلىيالهيسهن
ـــن ـــۇبىيهتتىن ســـاۋاق ائلغى .مهغل
ــقۇنلۇقالرغا ــېڭهلمىگهن توس ۆئزۈڭ ي

ـــۇ ـــدىن كېيىنم ـــڭيولۇققان  ۆئزۈڭنى
ابىلىيىتىنىلىـــــــــــدېرلىق قـــــــــــ

كۈچهيتهلمهيدىكهنــــسهن، ســــېنىڭ
تهجرىبىلىرىــڭ نــۆلگه تهڭ بولــۇپ،
ۆئزۈڭ ۋە ســېنىڭ قــول ائســتىڭدىكى
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ــان ــان قۇرب ــسىز قالغ ــشىلهر ائمال كى
ــــه ــــقا نهرس ــــۈچىلهردىن باش بهرگ

 .بواللمايدۇ
شــــۇ نهرســــه داىئــــم ېئــــسىڭدە
بولــسۇنكى، ســهن ېئلىــپ بېرىۋاتقــان
ــــك ــــانچه زور ەئھمىيهتلى ــــش ق ىئ

ن، ۇئ شــــۇنچه چــــوڭبولىــــدىكه
بۇنــــداق.  قارشــــىلىققا ۇئچرايــــدۇ

ـــــاردەم ۋە قارشـــــىلىق ىئچكـــــى ي
ــىنىمۇ ۆئز ــاداقهتلىكنىڭ كهم بولۇش س

ــدۇ ــگه ائلى ــر.  ىئچى ــهن بى ەئگهر س
غهلىبىگه ائسانال ېئرىشكهن بولـساڭ،
ـــى بولغـــان نىـــشانىڭنىڭ يهتمهكچ
قىممىتــــى ۈئســــتىدە قايتىــــدىن

 .وئيلىنىپ باق
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، سېنىڭبىر ائددىي ھهقىقهت شۇكى
ـــانچه زور ـــبهڭ ق ـــجهڭ ۋە غهلى نهتى
بولىـــــــدىكهن، دۈشـــــــمىنىڭدىن
ــىلىق، ھهســرەت ۋە ــدىغان قارش كېلى
ۈئمىدسىزلهندۈرۈشــــــمۇ شــــــۇنچه

ـــــدۇ ـــــۈك بولى ـــــۇنداق.  كۈچل ش
بولىدىغىنىنى ائلدىن وئيالپ، ۇئنىـڭ

 .قۇربانى بولۇپ قالما
شــــۇنى بىلگىنكــــى، ســــېنىڭ ەئڭ
ــــشچانلىقلىرىڭ ــــك تىرى ەئھمىيهتلى

ۆئزەڭنىڭكىـدىن يــۇقىرىدەرىجىـسى 
تۇرىــــــــــدىغان كىــــــــــشىلهرنىڭ
كهمسىتىــــــــشىگه شــــــــۇنچه بهك

بۇنىــڭ ســهۋەبى، ســهن.  ۇئچرايــدۇ
ــــان ــــدا ەئڭ زىي ــــجه قازانغان نهتى
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ـــــشىلهر تارتىـــــدىغانالر ائشـــــۇ كى
ەئگهر ســــــېنىڭ.  بولغىنىدىنــــــدۇر

ـــشانلىرىڭ ـــڭ ۋە چـــوڭ نى ھهرىكىتى
ۇئالرغــــــا تهھــــــدىت بولــــــۇپ
تۇيۇلمايـــدىكهن، ســـهن كـــۆزلىگهن

انالر ەئرزىــمهس نىــشانالر بولــۇپنىــش
 .چىقىشى مۇمكىن

بهزىـــدە توســـقۇنلۇقالرنى يـــېڭىش
ــــر ــــى بى ــــڭ ەئڭ ائخىرق كۈچۈڭنى
ـــاجلىق بولـــۇپ ـــسمىغىمۇ ېئھتىي قى

شۇڭالشـقا روھىـي. قېلىشىڭ مۇمكىن
ـــر ـــارىتىڭنىڭ بى ـــى جاس جهھهتتىك
قىسمىنى ائشۇنداق پهيـتلهر ۈئچـۈن

چېكىـــــنىش ۋە.  ســـــاقالپ قـــــوي
ـــــــــكىللى ـــــــــدىن تهش نىشقايتى
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ــان ــار بولغ ــدىن ائزراق ب ېئھتىماللىقى
ـــڭ ـــز بارلىقىڭنى ۋاقىتالردىمـــۇ ھهرگى
ھهممىــــسىنى نــــۆۋەتتىكى ىئــــشالر
. ۈئچۈن سهرپ قىلىپ تۈگىتىۋەتمه

بىز ېئتىراپىغـا وئلىـشىپ وئلتۇرغـان
ــى كىچىكــلهپ ــۇ خېل ــۇ داال وئتىم ب

ــدى ــۇ ائزاب.  قال ــڭ ب ــىلهر مېنى -س
ـــپ، ـــاۋاق ېئلى ـــدىن س وئقۇبهتلىرىم

ـــــدىن ـــــالر ۈئچـــــۈنۇئنىڭ  ۆئزۈڭ
مېنىـــڭ يوقـــارقى.  پايـــدىلىنىڭالر

يوشۇرۇن بىلىملىرىم سىلهرنىڭ ىئـرادە
وئچۇغۇڭالرغا وئت تۇتاشـتۇرىدىغان
يېقىلغـــۇ بولـــۇپ، ۆئز ىئرادەڭالرنـــى
باشـــقا بىـــر كـــۈنى مـــۇۋەپپهقىيهت
قازىنىش ۈئچۈن قايتىدىن تۇرغۇزۇپ
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ـــۈرتكه بولغۇســـى ـــشىڭالرغا ت .چىقى
اپالھونالرنىــــڭ نهپىــــسى توختـــــ

قالمايـــــدىكهن، ۇئالر ۆئزلىرىنىـــــڭ
ھهمــــمه نهرسىــــسىدىن ائيرىلىــــپ

  .قالغان بولمايدۇ
  

ــــان ــــا ېئلىنغ ــــدا تىلغ ــــۇ يازمى ب
 : ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى

شىركهت قۇرۇشقا قانداق ىئقتىـدار«
 »كېرەك؟

http://www.meripet.com/Sohbe

t1/Erkinc1_shirket.htm 

شىركهتنى وئڭۇشلۇق ماڭـدۇرۇش«
 »تىدارىىئق

http://www.meripet.com/Sohbe
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t1/Erkinc2_shirket2.htm 

ـــــــــلهت ۋە« ـــــــــل مىل ۈئچ خى
ـــــــل ـــــــى ۈئچ خى مىللىيهتلىكتىك

 :»قىممهت
http://www.meripet.com/Acade

my/MAbduxukur.htm 

ـــــارلىق ـــــىدىقنىڭ ب ـــــن س ەئركى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــازمىلىرى :ي
http://www.meripet.com/Sohbet

 / 
بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخـسهت

رىماي، مهنبهسـىنى ەئسـكهرتكهنسو
ھالــــدا باشــــقا ھهر قانــــداق تــــور
بهتلىرىــــــدە ېئــــــالن قىلــــــسىڭىز

 .بولۇۋېرىدۇ


