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راِسإٔىڭ وۈٔدۈزدە ئۇٔحۇپ لىٍىپ بىر ٔٗرضٗ ٠ٗۋاجمبْ 

 وىػىٕٝ وۆرگٗٔدە  ئبگب٘الٔدۇرۇظ وېرەوّۇ؟

  

 ِٔٛۇرٌۇق ضٛئبي-23424

 : ضٛئبي

بٗزٜ وىػىٍٗر، راِسإٔىڭ وۈٔدۈزدە ئۇٔحۇپ لىٍىپ بىر ٔٗرضٗ ٠ٗۋاجمبْ 

٠بوٝ ئېچىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبْ وىػىٍٗرٔٝ وۆرگٗٔدە  ئبگب٘الٔدۇرۇظ 

بٗرِٗضٍىه وېرەن، چۈٔىٝ ٘ٗدىطحٗ بب٠بْ لىٍىٕغبٔدەن؛ ئۇ وىػىگٗ ئبٌال٘ 

 .ئىچّٗن ئبجب لىٍدٜ دە٠دۇ، ئۇالرٔىڭ بۇ ضۆزٜ جٛغرىّۇ؟ - ٠ېّٗن 

 : جبۋاپ

 .ببرٌىك گۈزەي ِبخحبغالر ئبٌال٘غب خبضحۇر

- وىّىىٝ راِسإٔىڭ وۈٔدۈزدە ئۇٔحۇپ لىٍىپ بىر ٔٗرضٗ ٠ٗپ

ئېچىۋاجمبْ ٠بوٝ ئىپحبر لىٍىػمب ضٗۋەپ بٌٛىدىغبْ ببغمب ئىػالرٔٝ 

لىٍىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبْ وىػىٕٝ وۆرگٗٔدە  دەر٘بي ئۇ وىػىگٗ 

ئبگب٘الٔدۇرۇظ بېرىپ لىٍىۋاجمبْ ئېػىدىٓ چٗوٍٗظ وېرەن، راِسإٔىڭ 

وۈٔدۈزىدە ئبغىبرا ٘بٌٗجحٗ بۇٔداق ٘ٗرىىٗجٍٗردە بٌٛۇظ چٗوٍىٕىدۇ، گٗرچٗ 

ئۇٔداق لىٍغبْ وىػٝ ئۇٔحۇٌۇپ لىٍىع بىٍْٗ ئۆزرۈٌۈن بٌٛطىّۇ، ٌېىىٓ 

ببغمب وىػىٍٗرٔىڭّۇ راِسإٔىڭ وۈٔدۈزدە ئۇٔحۇپ لبپحىّْٗ دېگٕٗٔٝ بب٘بٔٗ 

لىٍىپ ئبٌال٘ چٗوٍىگْٗ ٘براَ ئىػالرٔٝ لىٍىػىٕىڭ ئبٌدىٕٝ ئېٍىع 

وېرەن، ئٗگٗر ئۇ ٘ٗلىمٗجْٗ ئۇٔحۇپ لبپحىّْٗ دېگْٗ ضۆزىدە ضِٗىّٝ بٌٛطب 

ئۇ وىػىگٗ بۇ وۈٕٔىڭ رٚزىطىٕٝ ببغمب جۇجۇظ الزىُ و٠ٌّٗٗدۇ، چۈٔىٝ 



  

وىّىٝ ئۇٔحۇپ لېٍىپ بىرەر » :پ٠ٗغِٗبٗر ئ٠ٌٗٗٙىططبالَ ِۇٔداق دېگْٗ

ٔٗرضٗ ٠ٗپ ل٠ٛغبْ ٠بوٝ ئىچىپ ل٠ٛغبْ بٌٛطب رٚزىطىٕٝ 

داۋاِالغحۇرىۋەرضۇْ، ٘ٗلىمٗجْٗ بۇ ئبٌالٕ٘ىڭ ئۇٔىڭغب ٠ېّٗن ۋە ئۇضطۇزٌۇق 

 .بىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ ٘ٗدىص .«بٗرگٍٗٔىىىدۇر

ئېغىس ) ٠ٗٔٝ ضٗپٗر ئۈضحىدىىٝ وىػىٍٗر(غۇٔىڭدەن ِۇضبپىرالرٔىڭ 

ئېچىػىغب دىٕىّىسدا رۇخطٗت لىٍىٕغبْ بٌٛطىّۇ ٌېىىٓ ضٗپٗر جٗر٠بٔىدا 

ئبغىبرا بىر - ٠بوٝ بىرەر جب٠غب چۈغىٗٔدە وىػىٍٗر ئبرىطىدا ئٛچۇق

ئېچىػٝ ۋە رٚزىدارالرٔىڭ لىٍىػٝ چٗوٍٗٔگْٗ ئىػالرٔٝ - ٔٗرضىٍٗرٔٝ ٠ٗپ 

 . لىٍىػٝ جٛغرا ئِٗٗش

- ٔىڭّۇ ئٛچۇق (وبفىرالر)ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىدا ٠بغبۋاجمبْ ببغمب ِىٍٍٗت

ئېچىػٝ جٛغرا ئِٗٗش َ٘ٗ چٗوٍىٕىدۇ، - ئبغىبرا بىر ٔٗرضىٍٗرٔٝ ٠ٗپ 

چۈٔىٝ وبپىرالرِۇ ئىٕطبْ بٌٛغبٍٔىمٝ جۈپ٠ٍٗٝ ئىٕطبٔىٟ ئٗخالق بىٍْٗ 

ئىٍىپ ئې١حمبٔدا، ئېحىمبدچىالرٔىڭ دىٕٝ پبئبٌى١ٗجٍىرىگٗ ٘ۆرِٗت لىٍىػٝ 

بۇالرٔىڭ ِّ٘ٗىطٝ دىٕٝ ئىػالرغب ضٗي لبرىّبضٍىك ئۈچۈْ بٌٛۇپ . وېرەن

ِۇضۇٌّبْ دۆٌٗجٍىرىدە ٠بغبۋاجمبْ غ٠ٗرٜ دىٕدىىىٍٗرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر 

ئبرىطىدا ئىطالَ دىٕدا چٗوٍىگْٗ ئىػالرٔٝ لىٍىػٝ ۋە ببجىً دىٕٝ 

ئبدەجٍىرىگٗ زىث ئىػالر بىٍْٗ -پبئبٌى١ٗت ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆرپ

 . غۇغۇٌٍىٕىػٝ چٗوٍىٕىدۇ

 .بٗت-254جَٛ -4غ٠ٗخ ئىبٕٝ ببز پٗجىۋاٌىرٜ جٛپٍىّٝ 

 


