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جالپى ەرەجە
جۇڭگو لوممۋنيستىن جاسـتار وداعـى−
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ
باسشـــــىلىعىنداعى ۇزدىـــــن جاســـــتاردىڭ
بۇقــارالىق ۇيىمــى ،ول قالىــڭ جاســتاردىڭ
اماليــا بارىســىندا جۇڭگوشــا سوتســياليس
مەن لوممۋنيسمـــدى ۇيـــرەنەتىە مەلتەبـــى،
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ
قولعاناتى جانە زاپاس قوسىنى.
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جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن پارتياســـىنىڭ
باسشــىلىعى ‐ جۇڭگوشــا سوتســياليسمنىڭ
ەڭ مانـــــدىن ەرەلشـــــەلىگى ،جۇڭگوشـــــا
سوتسياليســــتىن ٴتۇزىمنىــــڭ ەڭ ۇلــــمەن
ابسالدىلىعى .جۇڭگو لوممۋنيسـتىن جاسـتار
وداعــى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ
تۇعىرناماسىە باتىـ قورعـا  ،مارلسـيس ــ
لەنينيـــــس  ،مـــــاۋ زىـــــدۇڭ يدەياســـــىە،
دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە” ،ۇشمە ۋالىلـدىن
ەتــۋ“ مــاڭىسدى يدەياســىە ،عىلىمــ دامــۋ
لوزقاراســىە ،شــ جينپيــڭ جاڭــا ٴداۋىــر
جۇڭگوشـــــا سوتســـــياليس يدەياســـــىە ٴوز
قيمىلىنا باعدارالما ەتەدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
پارتيانىـڭ نەگىسگــى نازارياســىە ،نەگىسگــى
لۋشـــيانىە ،نەگىسگـــى جوباســـىە باتىـــ
دايەلتىلەنــــدىرىپ ،يــــدەيانى ازا ەتىــــپ،
شىندىقتى ٴىـ جـۇزىنەن ىـسدە  ،داۋىـرمەن
بىـــرگە ىلگەرىـــلە  ،شىنشـــى دا ىســـمەر
بولىپ ،بۇلىـ ەلـدەگى ٴار ۇلـ جاسـتارىە
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پارتياعا باتى ىلەسـۋگە ىنتىماقتاسـتىرىپ،
ەلىمىسدى باي دا قـۇدىرەتتى ،دەمولراتيـالى،
ورلەنيەتتـــــى ،جاراســـــىمدى ،لـــــورىمتى
سوتسياليســتىن وســىساماندانعان قــۇدىرەتتى
ەل ەتىــپ قۇرىــپ شــىعىپ ،لوممۋنيسمــدى
جــۇزەگە اســىرۋ جولىنــدا ســوڭىنا دەيىــە
لۇرەسەدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ
باسشىلىعىندا دامىپ ،جەتىلىپ ،باسـتان-
ايــاق توڭمەرىســتىن لۇرەســتىڭ الــدى عى
لەگىنــدە ٴجــۇردى ،ول داڭقتــى تاريحقــا يە.
جاڭا جۇڭگو قۇرىپ ،سوتسياليسـتىن ٴتـۇزى
ورناتىــــــپ جــــــانە ونــــــى بەلەمــــــدە ،
سوتسياليســتىن ەلونوميمــانى ،ساياســيدى،
مـــادەنيەتتى دامىتـــۋ بارىســـىندا جالىنـــدى
قوســىە مەن ەلپىنــدى قوســىندىق رولىــە
ساۋلەلەندىرىپ ،پارتيا ٴۇشىە تىڭ جالىندى
لۇشــتەر مەن قىــسمە تايانىشــتارىنان ٴبىــر
تــوبىە جەتىلــدىرىپ جــانە ازىــرلە بەردى.
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پارتيا -11لەزەلتـى ورتـالىق لوميتەتىنىـڭ
ٴۇشىنشـــى جــــالپى ماجىلىســــىنەن بەرى،
لوممۋنيســـتىن جاســـتار وداعـــى پارتيانىـــڭ
قىـــسمە ٴتۇيىنىنىـــڭ اۋىســـۋىنا ســـاي،
قىسمەتتـــى رەمورمـــاالۋ ،ەســـىن اشـــۋ جـــانە
ەلونوميمـــــالىق قۇرىلىســـــپەن تىعىـــــس
ۇشتاســــــتىرا وتىرىــــــپ ورىســــــتەتىپ،
سوتسياليسـتىن وســىسامانداندىرۋ قۇرىلىســى
ىســـتەرىە ىلگەرىلەتـــۋ جولىنـــدا مـــاڭىسدى
ۇلەستەر قوسىپ ،جاس ۇرپاقتاردىڭ اقاۋسـىس
جەتىلــۋىە جەبەدى .جۇڭگوشــا سوتســياليس
جاڭا داۋىرگە ٴوتتى ،لوممۋنيستىن جاسـتار
وداعى ٴداۋىردىڭ باستى تاقىرىبىنان جازباي،
رەمورماالۋ مەن جاڭـالىق اشـۋعا بەل بـايال ،
جاســتار وداعىــە قاتــاڭ باســقارۋعا تابانــدى
بولىـــــپ ،قالىـــــڭ جاســـــتاردى پارتيـــــا
باسشــــىلىعىندا ۇلــــى لۇرەســــتىڭ ،ۇلــــى
ينجەنەريانىڭ ،ۇلى ىستەردىڭ ،ۇلى ارماننىڭ
جانـــدى امالياتىنـــا ەلپىنـــدەي اراالســـۋعا
ىنتىماقتاستىرادى جانە باستايدى.
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جۇڭگو لوممۋنيستىن جاستار وداعىنىڭ
جاڭــــا داۋىردەگــــى نەگىسگــــى مىنــــدەتى:
جۇڭگوشا سوتسياليسمنىڭ ۇلى تـۋىە بيىـن
ۇستا  ،ش جينپيڭ جاڭا ٴداۋىـر جۇڭگوشـا
سوتســياليس يدەياســىە جەتەلشــى ەتىــپ،
پارتيانىــــڭ سوتســــياليسمنىڭ العاشــــقى
ساتىســـــىنداعى نەگىسگـــــى لۋشـــــيانىە
بۇلجىماســـــــــتان دايەلتىلەنـــــــــدىرىپ،
ەلونوميمالىق قۇرىلىستى وزەك ەتىپ ،ٴتور
نەگىسگــى پرينســيپتەن ،رەمورمــاالۋ ،ەســىن
اشۋدان جازبـاي ،جاسـتار وداعىنىـڭ ساياسـ
سيپاتىە ،العاباسارلىق سيپاتىە ،بۇقارالىق
ســـيپاتىە شـــىە مانىنـــدە ســـاقتا جـــانە
لۇشــەيتىپ ،سوتســياليسمنىڭ قۇرۋشــىالرى
مەن ٴىسباســارالرىە جەتىلــدىرۋدى ٴتــۇبىرلى
مىنــدە  ،پارتيانىــڭ بيلىــن جــۇرگىسۋدەگى
جاســتاردىڭ بۇقــارالىق نەگىــسىە بەلەمــدەۋ
جــانە لەڭەيتــۋدى ساياس ـ جاۋاپمەرشــىلىن،
تـــۇيىننەن اۋىتقىمـــاي ،جـــالپى جاعـــدايعا
قىـــسمە ەتـــۋدى قىسمەتتىـــڭ نەگىسگـــى
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جەلىسى ەتىپ ،جاستاردى سوتسـياليسمنىڭ
وزەلتى قۇن جۇيەسىمەن تاربيەلەۋ ،جۇڭگوشا
سوتسياليس قۇرۋدىڭ ۇلى امالياتى بارىسىندا
مۇراتتى ،ٴمورالـدى ،مـادەنيەتتى ،ٴتـارتىپتى
جاستاردى جەتىلدىرىپ ،پارتيا ٴۇشـىە تىـڭ
لۇشتەر ازىـرلەۋگە ،مەمـلەلە ٴۇشـىە جـاس
قۇرىلىسشى دارىندىالردى جەتىلدىرۋگە لـۇ
ســالۋ ،جاســتاردى ىنتىماقتاســتىرىپ جــانە
باســـــــتا  ،ٴوز لۇشـــــــىنە ســـــــۇيەنىپ
قــــــاجىرلىلىقپەن يگىلىــــــن جــــــاراتۋ،
سوتسياليستىن ەلونوميمالىق قۇرىلىسـتى،
ساياس قۇرىلىستى ،مـادەنيە قۇرىلىسـىە،
قوعامــــدىق قۇرىلىســــتى ،ەلولوگيــــالىق
ورلەنيە قۇرىلىسىە بەلسەنە ىلگەرىلەتىـپ،
جاپپاي دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعا ورناتۋدىڭ،
رەمورمانى جاپپاي تەرەڭدەتۋدىڭ ،مەملەلەتتى
جاپپاي زاڭمەن باسقارۋدىڭ ،پارتيانى جاپپـاي
قاتــــاڭ باســــقارۋدىڭ امالياتىنــــا جابــــال
اتسالىسىپ” ،قـوس  155جىلـدىق“ لـۇرەس
نىساناسىە ،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى
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ســىندى جۇڭگـــو ارمــانىە جـــۇزەگە اســـىرۋ
جولىنـــدا اقىـــ -پاراســـاتى مەن لـــۇ -
قايراتىە ارناۋ.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
يــدەيالىق ساياســ قىسمەتتــى لۇشــەيتىپ،
يدەيالىق ساياس قىسمەتتـى ورىسـتەتىلگەن
بــارلىق قىــسمەتمە ســى ىرەدى ،جاســتاردى
مارلسيس ـ لەنينيس  ،ماۋ زىدۇڭ يدەياسىە،
دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە” ،ۇشمە ۋالىلـدىن
ەتــۋ“ مــاڭىسدى يدەياســىە ،عىلىمــ دامــۋ
لوزقاراســىە ،شــ جينپيــڭ جاڭــا ٴداۋىــر
جۇڭگوشــا سوتســياليس يدەياســىە ۇيرەنــۋگە
ۇيىمداستىرادى ،پارتيانىڭ نەگىسگى لۋشيان
تاربيەسىە ،وتانشىلدىق ،لوللەلتيۆيس جانە
سوتسياليســـــتىن يـــــدەيا تاربيەســـــىە،
سوتسياليســتىن وزەلتــى قــۇن لوزقاراســى
تاربيەسىە ،جۇڭحۋانىڭ تاڭداۋلى ٴداسـتۇرلى
مــــادەنيەتى ،توڭمەرىســــتىن مــــادەنيەتى،
سوتسياليستىن وزىق مادەنيەتى تاربيەسىە،
تايـــاۋ زامـــان تـــاريحى ،وســـىسامان تـــاريحى
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تاربيەســـــى مەن مەمـــــلەلە جاعـــــدايى
تاربيەسىە ،دەمولراتيا جانە زاڭـمەن باسـقارۋ
تاربيەسىە لەڭىنەن ورىستەتىپ ،جاستاردىڭ
ۇلتتىــق ار-نامىســىە ،وزىنــدىن ســەنىمىە
جانە ٴوزىە الۋەتتەندىرۋ رۋحىـە لۇشـەيتىپ،
مۇرا  ،سەنى جانە دۇنيە ،ٴومىر ،قۇن دۇرى
لوزقاراســـــــىە ورناتىـــــــپ ،جۇڭگوشـــــــا
سوتســياليسمنىڭ جــول ســەنىمىە ،نازاريــا
ســـەنىمىە ،ٴتـــۇزى ســـەنىمىە ،مـــادەنيە
ســەنىمىە انــاعۇرلى بەلەمــدە  ،جاســتاردى
ۇلتتــى گۇلدەنــدىرۋدىڭ لەلەلــى مىنــدەتىە
ارقــاالي االتىــە ٴداۋىردىــڭ جاڭــا تۇلعاالرىنــا
اينالــدىرۋعا قۇلشــىنادى .وداق مۇشــەلەرىنە
جۇڭگوشا سوتسياليستىن ورتـاق مـۇرا پەن
لوممۋنيس ۇلى مۇراتى تاربيەسـىە ٴسوزسـىس
جــۇرگىسۋ ٴتــيى  .جاســتاردىڭ وســىسامانعى
عىلىــ -مــادەنيە بىلىمــدەرىە ۇيرەنىــپ،
ادامـــسا قوعـــامى جاراتقـــان ورلەنيەتتىـــڭ
بارلىق جەتىستىمتەرىە قابىلدا جانە ودان
ۇلگــــى الۋىنــــا قۇلشــــىنا لومەلتەســــىپ،
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لاپيتـــاليس مەن مەوداليسمنىـــڭ شـــىرىن
يدەياســــىنىڭ ازدىرۋىنــــان ســــاقتاندىرىپ،
جاســتاردىڭ يــدەيا-ٴمورالــدىق ساپاســى مەن
عىلىـــ -مـــادەنيە ساپاســـىە ۇزدىمســـىس
جوعارىالتادى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
جاســـــتاردى باســـــتا  ،ەلونوميمـــــالىق،
قوعامدىق دامۋ بارىسىندا جالىنـدى قوسـىە
مەن ەلپىنــــــدى قوســــــىندىق رولىــــــە
ســــاۋلەلەندىرەدى .ەلىمىــــس قوعامىنــــداعى
باستى قايشىلىقتىڭ حالىقتىڭ لۇن سايىە
ارتىپ وتىرعان تاماشا تۇرمى قـاجەتى مەن
دامۋدىــــڭ بىرلەلمــــى ،تولىــــق بولمــــاۋى
اراســـــىنداعى قايشـــــىلىققا وزگەرگەنىـــــە
قاداعاال  ،جاستاردى رەمورمـاالۋ ،ەسـىن اشـۋ
جــــانە سوتسياليســــتىن وســــىسامانداندىرۋ
قۇرىلىســــــىنىڭ امالياتىنــــــا اراالســــــۋعا
ۇيىمداســــتىرىپ ،جاڭــــالىق اشــــا دامــــۋ،
سايمەسە دامـۋ ،جاسـى دامـۋ ،اشـىق دامـۋ،
تەڭ يگىلىمــــــتەنە دامــــــۋ ۇســــــتانىمىە
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دايەلتىلەنــدىرىپ ،مەملەلەتتــى عىلىــ -
تەحنيمـــا ،وقـــۋ-اعـــارتۋمەن گۇلدەنـــدىرۋ،
دارىنـــدىالرمەن لۇشـــەيتۋ ستراتەگياســـىە،
جاڭــــالىق اشــــۋ ارقىلــــى دامــــۋدى جەبەۋ
ستراتەگياسىە ،اۋى -قىستاقتى لورلەيتـۋ
ستراتەگياســىە ،وڭىرلىـن سايمەســتى دامــۋ
ستراتەگياســــــــىە ،بايانــــــــدى دامــــــــۋ
ستراتەگياســـىە ،اســـمەري ونەرلاســـىپ پەن
حالىقتىق ونەرلاسـىپتى توعىسـتىرا دامىتـۋ
ستراتەگياســــىە اتقــــارۋدى جەدەلــــدەتىپ،
عىلى ـ -تەحنيمــا ــــ ٴبىرىنشــى ونــدىرگى
لــۇ لوزقاراســىە جــانە جاڭــالىق اشــۋ ــــ
دامۋعـــا جەتەلشـــىلىن ەتەتىـــە ٴبىرىنشـــى
لوزقاراسىە ورناتىـپ ،وزىـق
قوزعاۋشى لۇ
عىلىـــ -تەحنيمـــاالردى مەڭگەرىـــپ جـــانە
قولدانىپ ،وسىسامانعى باسـقارۋ تاسـىلدەرىە
ۇيرەنىپ جـانە وعـان ۇيلەسـىپ ،ادالـدىقپەن
ەڭبەك ەتىپ ،باتىلدىقپەن جاڭالىق اشىپ،
قوعامدىق ونـدىرگى لۇشـتەردى دامىتىـپ،
مەملەلەتتىــڭ جــالپى قــۋاتىە ارتتىرىــپ،
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حالىقتىڭ تۇرمى دەڭگەيىە جوعارىالتىـپ،
ەلىمىسدىـــڭ ەلونوميمـــالىق ،قوعامـــدىق
دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق نىساناسىە جـۇزەگە
اسىرۋ جولىندا ەسە قوسادى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
پارتيانىــڭ جاســتاردى باســقارۋ پرينســيپىە
دايەلتىلەنـــدىرىپ ،پارتيانىـــڭ جاســـتارمەن
بــــايالنى جاســــاۋداعى لوپىرلىــــن جــــانە
دانەلەرلىــن رولىــە تولىــق ســاۋلەلەندىرىپ،
پارتيا ٴۇشىە جاسـتار قىـسمەتىە ويداعىـداي
ىســتەيدى .پارتيــا مەن ۇلىمەتتىــڭ جاســتار
قىسمەتىە باسقارۋىنا بەلسەنە لومەلتەسەدى،
جاســــــتاردى ورلەنــــــدەتۋ جوســــــپارىنىڭ
تياناقتــــــانۋىە سايمەســــــتىرەدى جــــــانە
جەدەلــدەتەدى ،ارقــاالي االتىــە الەۋمەتتىــن
مىنـــــدەتتەردى ىـــــرىقتىلىقپەن ارقـــــاال ،
مەملەلەتتــى باســقارۋ جۇيەســى مەن باســقارۋ
قــــابىلەتىە وســــىسامانداندىرۋعا قىــــسمە
وتەيـــــدى .مەمـــــلەلە پەن حالىقتىـــــڭ
مۇددەســىە قورعــاۋمەن قاتــار ،جاســتاردىڭ
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ناقتى مۇددەسىنە ۋالىلدىن ەتەدى جانە ونـى
قورعايدى .پارتيانىـڭ وزەلتـى مىنـدەتتەرىە
نەگىس ەتە وتىرىپ ،جاستاردىڭ ەرەلشەلىگىنە
ۇيلەسەتىە دەربەس قيمىلداردى ورىستەتىپ،
جاســـتاردىڭ قىـــسمەتىنە ،ۇيرەنـــۋىنە جـــانە
تۇرمىســـىنا لوڭىـــ ٴبولىـــپ ،جاســـتارعا
شىنايى قىسمە وتە  ،پارتيا مەن ۇلىمەتـمە
جاســـــتاردىڭ پىمىـــــرى مەن تاالپتـــــارىە
جەتمىسىــــــپ ،قوعامــــــدىق بــــــاقىالۋدى
ورىســـــتەتەدى ،جاســـــتار مەن ورەنـــــدەردى
زيانــدايتىە ٴتــۇرلى قۇبىلىســتارمەن لــۇرەس
جاســا  ،جاســتار مەن ورەنــدەردىڭ اقاۋســىس
جەتىلۋىە قورعايدى جانە جەبەيدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
وتانشــىلدىق تــۋىە بيىــن ۇســتا  ،بۇلىــ
ەلـــدەگى ٴار ۇلـــ جاســـتارى اراســـىنداعى
تەڭــــــــــدىمتى ،بەرەلە-بىرلىمتــــــــــى،
قايىرىمــدىلىقتى ،جاراســىمدىلىقتى باتىــ
قورعــا جــانە دامىتىــپ ،جۇڭحــۋا ۇلتىنىــڭ
ورتـــاق تۇلعـــا تـــانىمىە بەرىـــن ورناتـــادى
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شياڭگاڭ ەرەلشـە الىمشـىلىن رايونىنـداعى
جــــاس باۋىرالســــتارمەن ،اۋمىــــە ەرەلشــــە
الىمشـــــــىلىن رايونىنـــــــداعى جـــــــاس
باۋىرالســــــتارمەن ،تايۋانــــــداعى جــــــاس
باۋىرالســتارمەن جــانە شــەتەلدەردەگى جــاس
مۇھـــــاجىر باۋىرالســـــتارمەن ىنتىمـــــاقتى
لۇشەيتىپ” ،ٴبىر ەل ،ەلى ٴتـۇزى “ بـاعىتى
بويىنشا ،شياڭگاڭ ،اۋمىننىڭ ۇزاق ۋاقىـ
گۇلــدەنىپ-لورلەيــۋى مەن ورنىقــتىلىعىە
جانە وتاننىڭ بىرلىممە لەلۋ ۇلـى ٴىسـىنىڭ
ورىندالۋىە بىرگە جەبەيدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
ەلىمىسدىــــڭ تاۋەلســــىسدىگى مەن يەلىــــن
ۇقىعىە قورعا  ،بەيبى  ،تاتۋ-ٴتاتتى ٴومىر
لەشــىرۋگە ،وزىــنە-ٴوزى قوجــايىە بولۋعــا،
ٴبىـــر-بىـــرىنەن ۇيرەنـــۋگە ،تەڭ تۇرعىـــدا
سەلبەستىن جاساسۋعا ،بىرگە دامۋعا تاباندى
بولـــۋ نەگىسىنـــدە ،دۇرىـــ ادىـــلە -مـــۇددە
لوزقاراســىنان جازبــاي ،دۇنــيە جۇزىنــدەگى
ٴارقايســـى ەلـــدەردىڭ جاســـتار ۇيىمـــدارىمەن
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بــارى -لەلى ـ جــانە دوســتىق قاتىناســتى
بەلســەنە دامىتىــپ” ،ٴبىــر بەلــدەۋ ،ٴبىــر
جــول“ قۇرىلىســىە ىلگەرىلەتــۋگە بەلســەنە
اتسالىســـىپ ،زورەلەرلىـــن پەن ولتەمـــدىن
ساياســيعا قارســى تۇرىــپ ،دۇنــيە ٴجۇزىنىــڭ
بەيبىتشــىلىگىە قورعــا  ،ادامساتتىــڭ العــا
باســـۋىە جەبە  ،ادامساتتىـــڭ تاعـــدىرالس
ورتـــــاق تۇلعاســــــىە قالىپتاســــــتىرۋدى
ىلگەرىلەتەدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
جاڭا داۋىردەگى نەگىسگى مىندەتىە ورىنـداۋ
ٴۇشىە ،ٴسـوز جـوق ،بۇقـارالىق ۇيىمـداردىڭ
جۇڭگوشـــا سوتسياليســـتىن دامـــۋ جولىنـــا
تاباندى بولۋدان اۋىتقىماي ،ساياسـ سـيپا
ســـــىندى جـــــان جـــــۇيەنى مەڭگەرىـــــپ،
العاباسارلىق سىندى ماڭىسدى تۇيىنگە نازار
اۋدارىپ ،بۇقارالىق سيپا سىندى ٴتۇبىرلى
ەرەلشـــــەلىمتى تيانـــــاق ەتىـــــپ ،وداق
رەمورماســىە تەرەڭــدەتىپ ،وداقتــى جاپپــاي
قاتــــاڭ باســــقارىپ ،وداق قۇرىلىســــىنىڭ
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عىلىميالنۋ دەڭگەيىە ۇزدىمسىس جوعارىالتۋى
لەرەك .تاڭـــداۋلى ٴداســـتۇر مەن ســـتيلدى
ســــاۋلەلەندىرىپ ،قىسمەتتــــى جانــــدى دا
جالىنـــدى ،جاســـامپازدىقپەن ورىســـتەتىپ،
لوممۋنيســتىن جاســتار وداعىــە جاســتاردى
ىنتىماقتاســــتىرۋدىڭ ،باۋلۋدىــــڭ بەرىــــن
ۇيتقىســـى ەتىـــپ قۇرىـــپ شـــىعۋى لەرەك.
جاســــتار وداعــــى قۇرىلىســــىندا مىنــــاداي
نەگىسگى تاالپتاردى دايەلتىلەندىرۋ ٴتيى :
 )1پارتيانىـــڭ باسشـــىلىعىنا تابانـــدى
بولۋ .بۇلى وداقتاعىالر پارتيانىڭ نەگىسگـى
لۋشــيانىنا مىسعىماســتان تابانــدى بولىــپ،
دىڭ شياۋپيڭ نازارياسـى” ،ۇشـمە ۋالىلـدىن
ەتــۋ“ مــاڭىسدى يدەياســى ،عىلىمــ دامــۋ
لوزقاراســـى ،شـــ جينپيـــڭ جاڭـــا ٴداۋىـــر
جۇڭگوشـــا سوتســـياليس يدەياســـى جـــانە
پارتيانىڭ نەگىسگـى لۋشـيانى ارقىلـى يـدەيا
مەن ارەلەتتى بىرلىممە لەلتىرۋى ،وداقتىڭ
ٴتۇرلى قىسمەتتەرى ەلونوميمـالىق قـۇرىلى
سىندى وزەلمە بويسۇنۋى جانە وعان قىـسمە
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ەتۋى ،رەمورماالۋعا ،ەسىن اشۋعا تاباندى بولۋ
مەن ٴتــور نەگىسگــى پرينســيپمە تابانــدى
بولــۋدى بىــرلىممە لەلتىرىــپ ،پارتيانىــڭ
نەگىسگى لۋشيانىە وداق قىسمەتىندە جان-
جــاقتىلى دايەلتىلەنــدىرۋ لەرەك .ساياســ
تانىمدى ،جالپى جاعـداي تـانىمىە ،ۇيتقـى
تانىمىە ،قاتار تۇزەۋ تانىمىە بەرىـن ورنـاتۋ،
باس شۋج ش جينپي نىڭ پارتيا ورتـالىق
لوميتەتىندەگى ۇيتقىلىق ورنى مەن بۇلى
پارتياداعى ۇيتقىلىق ورنىـە باتىـ قورعـاۋ،
ش جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتمەن پارتيا
ورتـــــالىق لوميتەتىنىـــــڭ بەدەلـــــى مەن
ورتالىقتانعان ٴبىرتۇتاس باسشىلىعىە باتى
قورعاۋ ،پارتيانىـڭ ەرلـى مەن قۋاتتاماسـىە
باتى دايەلتىلەندىرۋ ،ساياس ٴتارتىـپ پەن
ساياس ەرەجەگە قاتاڭ بويسۇنۋ لەرەك .وداق
قۇرىلىسىە پارتيا قۇرىلىسى ارقىلى جەبەۋگە
تاباندى بولـۋ ،وداق قۇرىلىسـىندا پارتيانىـڭ
تــــاالبىە دايەلتــــى تياناقتانــــدىرۋ ،وداق
قۇرىلىســىە پارتيــا قۇرىلىســىنىڭ جــالپى
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تۇلعـــالىق جوســـپارىنا ەنگىسىـــپ ،بىـــرگە
ورناالســــتىرۋ ،بىــــرگە تەلســــەرۋ ،بىــــرگە
قورىتىندىالۋ لەرەك.
 )2جاســتاردىڭ دۇرىــ مــۇرا  ،بەرىــن
سەنى ورناتۋىنا لومەلتەسۋدى ماڭـداي الـدى
مىنــدە ەتــۋگە تابانــدى بولــۋ .ٴســوز جــوق،
مۇرا  ،سەنى سىندى بيىن بەلەستە تۇرىپ،
جۇڭحــۋا ۇلتىنىــڭ ۇلــى گۇلــدەنۋى ســىندى
جۇڭگــو ارمــانىە جــۇزەگە اســىرۋ جولىنــدا
لۇرەسەتىە ٴداۋىر تاقىرىبىە مىقتى يگەرىپ،
جاســتاردىڭ تــاريح جاۋاپمەرشــىلىگى مەن
قۇلشـــىنۋ رۋحىـــە تاســـقىنداتىپ ،بارشـــا
جاســـتاردى ٴداۋىردىـــڭ الـــدى عى لەگىنـــدە
جـــۇرۋگە ۇيىمداســـتىرۋ جـــانە جۇمىلـــدىرۋ
لەرەك .وداق مۇشــەلەرىنىڭ العاباســارلىعىە
ســـاقتاۋ جـــانە لۇشـــەيتۋ ســـىندى ٴداۋىـــر
تـــــــاقىرىبىە وزەك ەتە وتىرىـــــــپ ،وداق
مۇشـــەلەرىنىڭ داڭـــق ســـەزىمىە شـــىنايى
لۇشــــەيتۋ ،والردىــــڭ ۇلگىلىــــن رولىــــە
ساۋلەلەندىرۋ لەرەك.
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 )3جاســـتارعا قىـــسمە وتەۋ ســـىندى
قىسمەتتىڭ ارقاۋىنا تاباندى بولۋ .جاسـتاردى
وزەك ەتۋ ،جاسـتاردىڭ قـاجەتىە نەگىـس ەتـۋ،
قىــسمە وتەۋ تــانىمىە لۇشــەيتۋ ،قىــسمە
وتەۋ قـــابىلەتىە جوعـــارىالتۋ ،قىـــسمە وتەۋ
بايلىعىە اشۋ ،قولـدان لەلگەننىـڭ ٴبـارىە
ىستە جاستاردىڭ مۇڭ-مۇقتـاجىە شەشـۋ،
قيىنشــىلىعى بــار جاســتار مەن ورەنــدەرگە
لــــوبىرەك لوڭىــــ ٴبولــــۋ ،جاســــتار مەن
ورەندەردىڭ زاڭدى ۇقىق-مۇددەسىە قورعـاۋ،
وداق ۇيىمىە جاستاردىڭ قيىنشىلىققا تـا
بولعاندا ەسـىنە االتىـە ،ىسدەگەنـدە جانىنـان
تــابىالتىە ،والرعــا ســۇيەۋ بــوالتىە ارقــا-
تىرەگىنە اينالدىرۋ لەرەك.
 )4دەمولراتيــــــالىق ورتالىقتانــــــدىرۋ
تـــۇزىمىنە تابانـــدى بولـــۋ .دەمولراتيـــالىق
ورتالىقتانــــــدىرۋ ٴتــــــۇزىمى دەگەنىمىــــــس
لوممۋنيسـتىن جاسـتار وداعىنىـڭ ٴتــۇبىرلى
ۇيىمـدىق پرينســيبى .دەمولراتيــانى تولىــق
ساۋلەلەندىرىپ ،وداق مۇشەلەرىنىڭ نەگىسگى
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تۇلعـــالىق ورنىنـــا قـــۇرمە ەتىـــپ ،وداق
مۇشــــەلەرىنىڭ دەمولراتيــــالىق ۇقىعىــــە
شـــــــىنايى قامتاماســـــــىسداندىرۋ لەرەك.
ورتالىقتانــــــدىرۋدى دۇرىــــــ اتقارىــــــپ،
ۇيىمشـــــــىلدىق پەن تارتىپشـــــــەڭدىمتى
لۇشــــەيتىپ ،وداق ۇيىمــــى قارارالرىنىــــڭ
ۇتىمدى ،دايەلتى اتقارىلۋىنـا لەپىلـدىن ەتـۋ
لەرەك.
 )5رەمورمـــاالۋ مەن جاڭـــالىق اشـــۋعا
تابانــدى بولــۋ .پارتيانىــڭ لوممۋنيســتىن
جاســـتار وداعـــى رەمورماســـى جونىنـــدەگى
تاالپتارىە تياناقتاندىرىپ ،ۇيىمداستىرۋ مەن
قىسمەتتەگى جاڭالىق اشۋدى ىلگەرىلەتىـپ،
وداقتىڭ باۋراعىشتىعى مەن ۇيىسقىشتىعىە
ۇزدىمسىس جوعارىالتىـپ ،وداق قىسمەتىنىـڭ
ۇتىمدى قامتۋ لولەمىە ۇزدىمسـىس لەڭەيتـۋ
لەرەك .نەگىسگى ساتى ۇيىمدارى ــ وداقتىڭ
بــارلىق قىسمەتىنىــڭ نەگىــسى .وداقتىــڭ
باسشــىلىق ورگانــدارى نەگىسگــى ســاتىنى
ماڭـــداي الـــدى ورىنعـــا قويـــۋ لوزقاراســـىە
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ورناتىــپ ،ىســمەر ،شىنشــى بولــۋ ســتيلىە
ساۋلەلەندىرىپ ،نەگىسگى ساتىعا ىشـمەرىلەي
اراالسىپ ،نەگىسگـى سـاتى ٴۇشـىە قىـسمە
وتە  ،نەگىسگــــــى ســــــاتى قۇرىلىســــــىە
تابانــدىلىقپەن مىقتــى يگەرىــپ ،نەگىسگــى
ساتىنىڭ ومىرشەڭدىگىە ۇزدىمسىس لۇشەيتۋ
لەرەك.
 )6جاســتار وداعىــە قاتــاڭ باســقارۋعا
تاباندى بولۋ .قاتـاڭ ولشـە  ،قاتـاڭ شـارانى
جاســتار وداعىــە جاپپــاي قاتــاڭ باســقارۋدىڭ
جـــالپى بارىســـى مەن ٴارقايســـى جاقتارىنـــا
ٴســـى ىرۋ لەرەك .جاســـتار وداعىـــە ەرەجە
بويىنشا باسقارۋعا تاباندى بولىپ ،وداقتىـڭ
ىشــمى ەرەجە-ٴتــۇزى جۇيەســىە ورنــاتۋ جــانە
ونــى لەمەلدەنــدىرۋ لەرەك .ەڭ اۋەلــى وداق
لادرالرىنان باستا قاتاڭ باسقارۋ ،وداقتىـڭ
باسشىلىق ورگاندارى مەن باسشـى لـادرالرىە
باســقارۋ-بــاقىالۋدى ٴتۇيىنــدى لۇشــەيتىپ،
ورگانــــــــــدانۋعا ،الىمشــــــــــىلىمتەنۋگە،
اقســۇيەلتىممە ،ويىنعــا اينالــدىرۋ نىســايىنا
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باتىــــ قارســــى تــــۇرۋ لەرەك .ساياســــ ،
داۋىرلىـــن ،پرينســـيپتىن ،جاۋىنگەرلىـــن
ســـيپاتىە لۇشـــەيتۋ تاالبىنـــا ســـاي ،وداق
ىشىندەگى ساياس تۇرمىسـتى قاتـايتۋ جـانە
جــــــۇيەگە ٴتۇســــــىرۋ ،وداق ىشــــــىندەگى
بەلســەندى ،اقاۋســىس ساياســ مــادەنيەتتى
دامىتىپ ،سالتى تازا ،ستيلى دۇرى تاماشا
ساياس ەلولوگيا قالىپتاستىرۋ لەرەك.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
ورتــالىق لــوميتەتى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن
پارتياســــــى ورتــــــالىق لوميتەتىنىــــــڭ
باسشــــــىلىعىندا بــــــوالدى ،وداقتىــــــڭ
جەرگىلىمتى ۇيىمدارى مەن نەگىسگى سـاتى
ۇيىمـــــدارى وزىـــــمەن دارەجەلەس پارتيـــــا
لوميتەتىنىـــڭ باسشـــىلىعىندا ،ســـونىمەن
بىــرگە لوممۋنيســتىن جاســتار وداعىنىــڭ
جوعارى دارەجەلى ۇيىمىنىڭ باسشـىلىعىندا
بوالدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ
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تاپسىرۋىمەن جۇڭگـو پيـونەرلەر قوسـىنىنىڭ
قىـــسمەتىنە جەتەلشـــىلىن ەتەدى .جۇڭگـــو
لوممۋنيســـتىن جاســـتار وداعـــى جۇڭحـــۋا
مەملەلەتتىـــن جاســـتار بىرلەســـتىگىنىڭ
ۇيتقى تو مۇشەسى بولىـپ ،جەتەلشـى رول
اتقــارادى .جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار
وداعــى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ
باسشــــىلىعىندا ،جۇڭحــــۋا مەملەلەتتىــــن
وقۋشــــىالر بىرلەســــتىگىنىڭ قىــــسمەتىنە
جەتەلشىلىن ەتەدى.

ٴبىرىنشى تاراۋ وداق مۇشەسى
-1تارماق جاسى  14تەن جوعـارى28 ،
دەن تـــومەن جۇڭگـــو جاســـتارى وداقتىـــڭ
ۋســـتا ىە مويىنداســـا ،وداق ۇيىمـــدارىنىڭ
بىـــرىنە قاتىناســـۋدى جـــانە ونـــدا بەلســـەنە
قىـــسمە ىســـتەۋدى ،وداقتىـــڭ قـــارارالرىە
اتقـــارۋدى جـــانە وداق جارناســـىە ۋاعىنـــدا
تاپســىرۋدى قاالســا ،جۇڭگــو لوممۋنيســتىن
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ەتــۋىنە

جاســتار وداعىنــا لىــرۋدى ٴوتىــنى
بوالدى.
وداق مۇشـــــەلەرىنىڭ جاســـــى  28گە
تولىپ ،وداقتـا وتەيـتىە مىنـدەتى بولماسـا،
وداقتان شەگىنۋ رەسميەتىە وتەۋى ٴتيى .
وداق مۇشەلەرى لوممۋنيستىن پارتياعـا
لىـــرگەننەن لەيىـــە دە وداق مۇشـــەلىگىە
ســـاقتاي بەرەدى ،جاســـى  28گە تولعاننـــان
لەيىە ،وداقتـا وتەيـتىە مىنـدەتى بولماسـا،
وداق مۇشەلىگى ەندىگارى ساقتالمايدى.
–2تارمـــاق وداق مۇشەســـى مىنـــاداي
بورىشتاردى وتەۋ لەرەك:
 )1مارلسيس -لەنينيسمدى ،ماۋ زىـدۇڭ
يدەياسىە ،دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە” ،ۇشمە
ۋالىلدىن ەتۋ“ ماڭىسدى يدەياسىە ،عىلىم
دامۋ لوزقاراسىە ،ش جينپيڭ جاڭـا ٴداۋىـر
جۇڭگوشــا سوتســياليس يدەياســىە مۇقيــا
ۇيرەنىــپ ،وداقتىــڭ نەگىسگــى بىلىمــدەرىە،
عىلىــ  ،مــادەنيە  ،زاڭ جــانە لاســىپتىن
بىلىمدەردى ۇيرەنىپ ،حالىققـا قىـسمە ەتـۋ
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قابىلەتىە ۇزدىمسىس جوعارىالتۋ.
 )2پارتيانىــڭ نەگىسگــى لۋشــيانى مەن
ٴتۇرلى باعى  ،ساياسـاتتارىە ۇگىتـتەۋ جـانە
اتقــــارۋ ،رەمورمــــاالۋ ،ەســــىن اشــــۋ جــــانە
سوتسياليستىن وسىسامانداندىرۋ قۇرىلىسـىنا
بەلسەنە قاتىناسـۋ ،وداق ۇيىمـى تاپسـىرعان
مىنـــدەتتى قۇلشـــىنا ورىنـــداۋ ،ۇيرەنـــۋدە،
ەڭبەلتە ،قىسمەتتە جانە باسـقا دا قوعامـدىق
قيمىلداردا ونەگەلى رول اتقارۋ.
 )3مەملەلەتتىـــڭ زاڭـــدارىنا ،زاڭـــدىق
ەرەجەلەرىنە جانە وداقتىڭ تـارتىبىنە سـانالى
بويســــۇنۋ ،وداقتىــــڭ قــــارارالرىە اتقــــارۋ،
سوتسياليســــــتىن جاڭاشــــــا ســــــالتتى
ســــاۋلەلەندىرۋ ،ەرىمتــــى قىــــسمە وتەۋگە
بەلسەندى قاتىناسۋ ،سوتسياليستىن وزەلتى
قۇن لوزقاراسى مەن سوتسياليستىن داڭق-
نـــامى لوزقاراســـىە امالياتتـــا ايگىـــلەۋ،
لوممۋنيستىن ٴمورالـدى دارىپـتە  ،جۇڭحـۋا
ۇلتىنىـــڭ ٴداســـتۇرلى تاماشـــا ٴمـــورالىە
ايگىـــــلەۋ ،مەمـــــلەلە پەن حالىقتىـــــڭ
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مۇددەســىە قورعــاۋ ،مەملەلەتتىــڭ مــال-
مۇلمى مەن حالىق بۇقاراسىنىڭ امانـدىعىە
قورعـــاۋ جولىنـــدا لـــولىرەك لەرىـــپ العـــا
شىعىپ ،ەرلىمپەن لۇرەس جۇرگىسۋ.
 )4مەمـــلەلە قورعـــانى تاربيەســـىە
قابىلــدا  ،مەمــلەلە قورعــانى تــانىمىە
لۇشــــەيتىپ ،وتانــــدى قورعــــاۋ بورىشــــىە
بەلسەندىلىمپەن وتەۋ.
 )5حــــــــــــالىق بۇقاراســــــــــــىنان
لىشىپەيىلدىمپەن ۇيرەنـۋ ،جاسـتاردىڭ العـا
باسۋىنا ىقىالسـپەن لومەلتەسـۋ ،جاسـتاردىڭ
پىمىرى مەن تاالبىە دەر لەزىندە اڭى ەتۋ.
 )6ســـىە جـــانە ٴوز–وزىـــنە ســـىندى
ورىســــتەتىپ ،قــــاتە ٴســــوز-ارەلەتــــتەردى
اشــــمەرەلەۋ مەن تۇزەتــــۋگە باتىــــ بولــــۋ،
لەمشىلىن پەن قـاتەلىمتى تۇزەتـۋگە باتىـ
بولۋ ،ىنتىماقتى سانالىلىقپەن قورعاۋ.
-3تارماق وداق مۇشەلەرىندە مىنـاداي
ۇقىقتار بوالدى:
 )1وداقتىــڭ قاتىســتى جيىنــدارى مەن
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وداق ۇيىمى ورىستەتمەن ٴتـۇرلى قيمىلـدارعا
قاتىناسادى ،وداق ۇيىمىنىڭ تاربيەسـى مەن
لۋرستان وتمىسۋىە قابىلدايدى.
 )2وداقتا سايالۋ ۇقىعى ،سايالنۋ ۇقىعـى
جانە داۋى بەرۋ ۇقىعى بوالدى.
 )3وداقتىــڭ جيىنــدارى مەن وداقتىــڭ
مەدياالرىنــدا وداق قىسمەتــى جــانە جاســـتار
لوڭىــــ ٴبولىــــپ وتىرعــــان ماســــەلەلەر
جونىندەگى تالقىالرعا قاتىناسادى ،وداقتىـڭ
قىسمەتى جونىندە ۇسىنى بەرەدى ،وداقتىڭ
باسشــىلىق ورگانــدارى مەن قىــسمەتمەرلەرىنە
باقىالۋ جۇرگىسەدى جانە سىە ايتادى.
 )4وداقتىــڭ قــارارالرى جونىنــدە بــوتەن
پىمىــرى بولســا ،ونــى باتىــ اتقــارۋ العــى
شارتىندا ٴوز پىمىرىندە قالۋىنـا بـوالدى ،ٴارى
ونــى وداقتىــڭ جوعــارى دارەجەلــى ۇيىمىنــا
ايتۋىنا بوالدى.
 )5وداق ۇيىمىنىــڭ وزىــنە شــارا لــورۋ
جونىنــدەگى تــالقى جيىنىنــا قاتىناســادى،
ســونداي–اق ٴوزىـــە اقتاۋىنـــا ،باســـقا وداق
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مۇشەســىنىڭ وعــان لــۋا بولۋىنــا جــانە ونــى
اقتاۋىنا بوالدى.
 )6وداقتىــــڭ ٴارقانــــداي دارەجەدەگــــى
ۇيىمىنـــان تارتىـــپ ورتـــالىق لـــوميتەتىنە
دەيىــە تــاال قويۋىنــا ،ارىــس بەرۋىــنە جــانە
شـــاعى ايتۋىنـــا ،ســـونداي–اق قاتىســـتى
ۇيىمداردان جاۋاپمەرشىلىمپەن جاۋا بەرۋدى
تاال ەتۋىنە بوالدى.
وداقتىـــــڭ ٴارقانـــــداي دارەجەدەگـــــى
ۇيىمىنىـــــڭ نەمەســــــە جەلەنىــــــڭ وداق
مۇشــەلەرىە ۇقىعىنــان مــاقرۇ ەتــۋ ۇقىعــى
جوق.
–4تارماق وداق مۇشـەلەرىە دامىتـۋدا،
ٴسوز جوق ،ساياس ولشەمدى ماڭـداي الـدى
ورىنعا قويىپ ،مىناداي رەسميەتتەردى قاتاڭ
وتەۋ لەرەك:
 )1وداققــا لىــرۋدى ٴوتىــنى ەتۋشــى
جاســـــقا وداق مۇشەســـــىنەن ەلـــــى ادا
تانىستىرۋشى بوالدى.
 (2تانىستىرۋشــــى تانىستىرىلۋشــــىعا
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وداق ۋســــــــتا ىە جاۋاپمەرشــــــــىلىمپەن
تۇســـــــىندىرەدى ،تانىستىرىلۋشـــــــىنىڭ
يدەياســىە ،بەينەســىە جــانە لەشىرمەســىە
وداق ۇيىمىنا تۇسىندىرەدى.
 (3وداققا لىرۋدى تاال ەتـمەن جاسـتار
ياچەيمــا القاســىنا ٴوتىــنى بەرىــپ ،وداققــا
لىرۋ ٴوتىنىشـىە تـولتىرادى ،ونـى ياچەيمـا
جينالىســـىنىڭ تـــالقىال ماقۇلـــداۋى مەن
جوعارى دارەجەلى لوميتەتتىـڭ بەلىتـۋىنەن
وتمىــسگەننەن لەيىــە عانــا وداق مۇشەســى
بوالدى .وداققا لىـرۋى بەلىـتىلگەن جاسـتار
ياچەيما جينالىسىنىڭ ماقۇلـداۋىنان وتـمەن
لـــۇننەن باســـتا وداققـــا مۇشـــە بولعـــان
ەسەپتەلەدى.
-5تارماق جاڭـا وداق مۇشەسـى ،ٴسـوز
جـــوق ،وداققـــا مۇشـــە قابىلـــداۋ ســـالتىنا
قاتىناسىپ ،وداق تۋىنىـڭ اسـتىندا وداققـا
لىــرۋگە ســەر بەرۋ لەرەك .ســەر ٴســوزى:
مەن ٴوز ەرلىمــمەن جۇڭگــو لوممۋنيســتىن
جاســتار وداعىنــا مۇشــە بــوالمىە ،جۇڭگــو
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لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ باسشــىلىعىە
باتىـــ قولـــدايمىە ،وداقتىـــڭ ۋســـتا ىنا
بويسۇنامىە ،وداقتىڭ قـارارالرىە اتقـارامىە،
وداق مۇشەســــىنىڭ بورىشــــىە وتەيمىــــە،
وداقتىـــڭ تـــارتىبىنە قاتـــاڭ بويســـۇنامىە،
قۇلشــــــــىنا ۇيرەنىــــــــپ ،جۇمىســــــــتى
بەلســەندىلىمپەن ىســتەيمىە ،جاپــادا الــدا،
راحاتتــا ارتتــا بولىــپ ،لوممــۋنيس ىســتەرى
ٴۇشىە لۇرەسەمىە.
-6تارمـــــاق وداق مۇشەســـــى ٴبىـــــر
نەگىسگــى ســاتى ۇيىمنــان ەلىنشــى ٴبىــر
نەگىسگــى ســاتى ۇيىمىنــا اۋىســاتىە بولســا،
ۇيىمـــــــدىق بايالنىســـــــىە اۋىســـــــتىرۋ
رەســـميەتتەرىە ٴسوزســـىس دەر لەزىنـــدە وتەۋ
لەرەك.
-7تارمـــــــاق وداق مۇشەســـــــىنىڭ
بورىشــىە ونەگەلــى وتە  ،سوتسياليســـتىن
وســـىسامانداندىرۋ قۇرىلىســـى مەن وتانـــدى
قورعــــــاۋ ىســــــىندە ەلەۋلــــــى ەڭــــــبەك
لورســــــــەتمەن وداق مۇشــــــــەلەرىە وداق
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ۇيىمى ماراپاتتاۋ ٴتيى .
ماراپاتتــاۋ مىنــاداي تــۇرگە بــولىنەدى:
حابارالنــــدىرىپ ماداقتــــاۋ ،لوممۋنيســــتىن
جاستار وداعى ورتالىق لوميتەتى ،ولمە ،قاال،
اۋدان دارەجەلــى لــوميتەتتەر مەن نەگىسگــى
ســـــاتى وداق لـــــوميتەتتەرى جاعىنـــــان
لوممۋنيستىن جاسـتار وداعىنىـڭ تاڭـداۋلى
مۇشەسى اتاعى بەرىلەدى.
-8تارمــاق وداق مۇشەســىندە وداقتــان
شەگىنۋ ەرلىندىگى بـوالدى .وداق مۇشەسـى
وداقتان شەگىنۋدى تـاال ەتمەنـدە ،ياچەيمـا
القاســىنا جازباشــا ٴوتىــنى بەرۋى ٴتــيى ،
ياچەيمــا جينالىســى تىــسىمنەن شــىعارۋدى
ۇيعـــارادى ،ٴارى ونـــى جوعـــارى دارەجەلـــى
لوميتەتمە مالىمدە ەستەلىممە الدىرادى.
وداق مۇشەســـى ەگەر ورىنـــدى ســـەبەبى
بولمـــــاي ،ۇدايـــــى  6اي وداق جارناســـــىە
تاپسىرماســا ،وداقتىــڭ ۇيىمــدىق تۇرمىســىنا
قاتىناسپاســــا ،نەمەســــە ۇدايــــى  6اي وداق
ۇيىمى ورناالستىرعان جۇمىسـتى ىستەمەسـە،
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وندا وداقتان وزدىگىـنەن قـول ۇزگەن بولىـپ
ەســەپتەلەدى .ياچەيمــا جينالىســى وداقتــان
وزدىگىـــــنەن قـــــول ۇزگەن مۇنـــــداي وداق
مۇشەســىە تىــسىمنەن شــىعارۋدى ۇيعــارۋى،
ٴارى ونى ٴبىر دارەجە جوعـارى لوميتەتىنىـڭ
بەلىتۋىنە جولداۋى ٴتيى .
-9تارماق وداقتىڭ ۇيىمدارى مەن وداق
مۇشـــەلەرى ەرەجە بويىنشـــا وداق مۇشەســـى
لۋالىگىە باسقارۋ جانە ىستەتۋ لەرەك.

ەكىنشى تاراۋ

وداقتىڭ ۇيىمدىق ٴتۇزىمى

-15تارمـــاق جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن
جاســــــتار وداعــــــى  −دەمولراتيــــــالىق
ورتالىقتاندىرۋ ٴتۇزىمى بويىنشـا ۇيىمداسـقان
تۇتـــاس تۇلعـــا .وداقتىـــڭ دەمولراتيـــالىق
ورتالىقتانـــــدىرۋ ٴتۇزىمىنىـــــڭ نەگىسگـــــى
پرينسيپتەرى مىناداي:
 (1وداق مۇشەســـــى وداق ۇيىمىنـــــا،
ازشــىلىق لوپشــىلىممە ،تــومەن دارەجەلــى
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ۇيىمــــدار جوعــــارى دارەجەلــــى ۇيىمــــدارعا
بويسۇنادى.
 )2وداقتىــڭ مەملەلەتتىــن باسشــىلىق
ورگانى  −وداقتىڭ مەملەلەتتىن قۇرىلتـايى
جــــانە ول جارىققــــا شــــىعارعان ورتــــالىق
لــــوميتە  .وداقتىــــڭ جەرگىلىمتــــى ٴار
دارەجەلــى باسشــىلىق ورگانــدارى  −وزىــمەن
دارەجەلەس وداق قۇرىلتـــــايالرى جـــــانە والر
جارىققــــا شــــىعارعان وداق لــــوميتەتتەرى،
وداقتىڭ ٴار دارەجەلـى لـوميتەتتەرى وزىـمەن
دارەجەلەس قۇرىلتـــايالر الدىنـــدا جـــاۋاپتى
بـــوالدى ٴارى وعـــان قىـــسمەتىنەن مـــالىمە
بەرەدى.
 (3وداقتىــڭ ٴار دارەجەلــى باسشــىلىق
ورگانــدارى ،وزدەرى تاعايىنــداعان ۋالىلــدىن
ورگانــداردى قوســپاعاندا ،باسقاســىنىڭ ٴبــارى
سايالۋ ارقىلى جارىققا شىعادى.
 (4وداقتىــڭ ٴار دارەجەلــى باسشــىلىق
ورگاندارى تومەن دارەجەلى ۇيىمدار مەن وداق
مۇشــەلەرىنىڭ پىمىــرلەرىە ۇنەمــى تى ــدا
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جانە مۇقيـا ٴبىرجـاقتىلى ەتىـپ وتىـرۋى
وداقتىــڭ تــومەن دارەجەلــى ۇيىمــدارى ،ٴارى
وزىنەن جوعارى دارەجەلى ۇيىمدارىنان نۇسقاۋ
سۇراۋى ،والرعا قىسمەتىنەن مـالىمە بەرىـپ
وتىرۋى ،ٴارى ٴوز مىنـدەتتەرى لولەمىنـدەگى
ماســــەلەلەردى جاۋاپمەرشــــىلىمپەن دەربەس
شەشـــىپ وتىـــرۋالرى لەرەك .وداقتىـــڭ ٴار
دارەجەلى ۇيىمدارى وداق مۇشەلەرىنىڭ وداق
ىشـىندەگى جۇمىســتاردان لــوبىرەك حابــاردار
بولۋىنا جانە وعان ا سالىسۋىنا مۇممىنـدىن
تۋدىرۋى لەرەك.
 (5وداقتىڭ ٴار دارەجەلـى لـوميتەتتەرى
لوللەلتيـــۆ باسشـــىلىق پەن جەلەلەردىـــڭ
جۇمى ٴبولىسـى بويىنشـا جـاۋاپتى بولـۋىە
ۇشتاستىرۋ ٴتۇزىمىە اتقارادى.
-11تارمـــاق وداقتىـــڭ ٴار دارەجەلـــى
لوميتەتتەرىنىـــڭ قىسمەتتىـــڭ قـــاجەتىنە
قــاراي ،اليىقتــى قىــسمە تــاراۋالرىە قۇرۋىنــا
بوالدى .وداقتىڭ اۋدان دارەجەلىدەن جوعـارى
ٴار دارەجەلـــى لوميتەتتەرىنىـــڭ ۋالىلـــدىن
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ورگان قويۋىنا بوالدى.
وداقتىـــڭ ٴار دارەجەلـــى قۇرىلتـــايالرى
جابىق لەزدە ،دارەجەلەس پارتيا ۇيىمـى مەن
جوعـارى دارەجەلـى وداق ۇيىمـى قــاجە دە
قاراسا ،بىرگە لەڭەسىپ ،پىمىـر بىـرلىگىنە
لەلــگەن ســوڭ ،وداق ۇيىمىنىــڭ جــاۋاپتى
ادامىــە اۋىســتىرۋعا نەمەســە وعــان جــاۋاپتى
ادا جىبەرۋگە بوالدى.
-12تارمـــاق وداقتىـــڭ ٴار دارەجەلـــى
قۇرىلتايالرىنىـــــــــڭ ۋالىلـــــــــدەرى مەن
لـــــــوميتەتتەرىە جارىققـــــــا شـــــــىعارۋدا
سايالۋشــىالردىڭ ەرلــى ايگىلەنــۋى ٴتــيى .
ســـايالۋدا جاســـىرىە داۋىـــ بەرۋ ٴتاســـىلى
قولــــدانىالدى .لانديــــداتتاردى لورســــەتۋدە
دەمولراتيــــانى لەڭىــــنەن ســــاۋلەلەندىرۋ،
لانديـــــداتتاردىڭ ەســـــىمدىگىە تولىـــــق
لەڭەسىپ ،تالقىالۋ لەرەك .لانديـدا سـانى
ســـايالنۋعا ٴتيىســـتى ادا ســـانىنان لـــو
بوالتىە پارىقتى سـايالۋ ادىسـىمەن تىـمەلەي
سايالۋعا دا ،نەمەسە پارىقتى سايالۋ ادىسىمەن
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ازىرلىــن ســايال وتمىسىــپ ،لانديــداتتاردىڭ
ەســىمدىگى جارىققــا شــىققان ســوڭ ،بارابــار
سايالۋ ادىسىمەن رەسـىم سـايال وتمىـسۋگە
دە بــــوالدى .سايالۋشــــىالر لانديــــداتتاردىڭ
احۋالىنـــان حابـــار تابۋعـــا ،لانديـــداتتاردى
الماســتىرۋدى تــاال ەتــۋگە ،لانديــداتتاردىڭ
قــاي-قايسىســىە دا ســايالماۋعا جــانە باســقا
ادامدى سايالۋعا ۇقىقتى .ٴارقانداي ۇيى مەن
جەلەنىڭ ٴارقانداي تاسىلمەن سايالۋشىالردى
بەلگىلى بىرەۋدى سايالۋعا نەمەسە سايالماۋعا
ماجبۇرلەۋىنە بولمايدى.
وداقتىــــڭ ورتــــالىق لــــوميتەتى مەن
جەرگىلىمتـــى ٴار دارەجەلـــى لـــوميتەتتەرى
مۇشــــەلەرىنىڭ ،لانديــــدا مۇشــــەلەرىنىڭ
ىشىندەگى ارناۋلى وداق لادرالرىنىڭ قىسمە
ورنى اۋىسقاندا ،والر مۇشـە نەمەسـە لانديـدا
مۇشە مىنـدەتىنەن وزدىگىـنەن بوسـاتىالدى.
مۇشـــە ورنـــى بـــوس قالعانـــدا لانديـــدا
مۇشەلەرىنەن داۋى سانىنىڭ از-لوپتىگىنە
قاراي رەتىمەن تـولىقتىرىالدى ،مىنـدەتىنەن
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بوساتۋ مەن رەتى بويىنشا تـولىقتىرۋ جـالپى
ٴماجىلىستىڭ بەلىتۋىنەن ٴوتۋى ٴتيى .
-13تارمــاق وداقتىــڭ اۋدان دارەجەلــى
نەمەســـــە اۋدان دارەجەلىـــــدەن جوعـــــارى
لوميتەتتەرىنىڭ قاجە تابىلعاندا ۋالىلـدەر
ٴماجىلىســىە اشــىپ ،قۇرىلتايــدا شەشــۋگە
ٴتيىستى ماڭىسدى ماسـەلەلەردى تالقىالۋىنـا
جانە ول جونىندە شەشى جاسـاۋىنا بـوالدى.
ۋالىلــــدەر ماجىلىســــىندە لوميتەتتىــــڭ
ٴىشىنارا مۇشەلەرىە رەتتەۋگە جانە تولىقتـا
سايالۋعا بوالدى .رەتتەلەتىە جـانە تولىقتـا
ســـــايالناتىە مۇشـــــەلەر مەن لانديـــــدا
مۇشەلەردىڭ سانى سول دارەجەلـى قۇرىلتايـدا
ســــــايالنعان مۇشــــــەلەر مەن لانديــــــدا
مۇشـــەلەردىڭ جـــالپى ســـانىنىڭ ۇشـــتەن
بىــرىنەن اســىپ لەتــپەۋى لەرەك .ۋالىلــدەر
ماجىلىسىنە قاتىناساتىە ۋالىلدەردىڭ سانى
مەن والردى جارىققا شىعارۋ ٴادىسىە ۋالىلدەر
ٴماجىلىســــــىە شــــــاقىرعان لــــــوميتە
بەلگىلەيدى.
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-14تارمــاق بۇلى ـ وداققــا قاتىســتى
قىــسمەتتەردى وداقتىــڭ ورتــالىق لــوميتەتى
بەلگىلەيـــدى ٴارى ٴبىرتۇتـــاس ورناالســـتىرۋ
جاسايدى.
ٴار دارەجەلى وداق ۇيىمدارىنىڭ گازە -
جۋرنالـدارى مەن باسـقا دا ۇگىـ قۇرالــدارى،
ٴســوز جــوق ،پارتيانىــڭ لۋشــيان ،باعىــ ،
ساياســاتىە ۇگىتــتەۋى ،وداقتىــڭ جوعــارى
دارەجەلـــى ۇيىمـــى مەن ســـول دارەجەلـــى
ۇيىمىنىــڭ قــارارى مەن قىــسمە مىنــدەتىە
ۇگىتتە  ،جاستاردىڭ پىمىـرى مەن تـاالبىە
اڭى ەتۋى لەرەك.

ٴۇشىنشى تاراۋ

وداقتىڭ ورتالىقتاعى ۇيىمى

-15تارمــاق وداقتىــڭ مەملەلەتتىــن
قۇرىلتايى  5جىلدا ٴبىـر رە اشـىالدى ،ونـى
وداقتىــڭ ورتــالىق لــوميتەتى شــاقىرادى،
ەرەلشە جاعدايدا مەرزىمىـنەن بـۇرىە نەمەسـە
لەشىمتىرىپ اشۋعا بوالدى.
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مەملەلەتتىن قۇرىلتايدىڭ ۋالى سانى
مەن والردى جارىققا شىعارۋ ٴادىسىە ورتـالىق
لوميتە بەلگىلەيدى.
-16تارمــاق وداقتىــڭ مەملەلەتتىــن
قۇرىلتايىنىڭ قىسمە ۇقىقتارى مىناداي:
 (1ورتــــالىق لوميتەتتىــــڭ قىــــسمە
بايانداماسىە تەلسەرۋ جانە بەلىتۋ
 (2بۇلى وداقتىڭ قىـسمە بـاعىتىە،
مىندەتىە جانە قاتىسـتى لەلەلـى ىسـتەردى
تالقىالۋ جانە ۇيعارۋ
 (3وداق ۋستا ىنا وزگەرى ەنگىسۋ
 (4ورتالىق لوميتەتتى سايالۋ.
مەملەلەتتىــن قۇرىلتــاي جــابىق لەزدە
ورتالىق لوميتە مەملەلەتتىن قۇرىلتايدىڭ
قارارىە اتقارادى ،وداقتىڭ بارلىق قىسمەتىنە
باسشىلىق ەتەدى.
-17تارمـــــاق وداقتىـــــڭ ورتـــــالىق
لوميتەتىنىڭ جالپى ٴماجىلىسـى ٴبىرقانشـا
تۇراقتى مۇشە سـايال  ،تـۇراقتى لـوميتەتتى
ۇيىمداســــتىرادى ٴبىرىنشــــى شــــۋجيدان
38

بىــرەۋىە ،شــۋجيدان بىرنەشــەۋىە ســايال ،
شــــۋجي ۋدى ۇيىمداســــتىرادى .ورتــــالىق
لوميتەتتىڭ جـالپى ٴماجىلىسـىە تـۇراقتى
لــوميتە شــاقىرادى ،ول جىلىنــا لەمىنــدە
ٴبىر رە وتمىسىلەدى .ورتالىق لوميتەتتىـڭ
جالپى ٴماجىلىسـى مەن تـۇراقتى لـوميتەتى
جابىق لەزدە ،شۋجي ۋ ورتالىق لوميتەتتىڭ
قىسمە ۇقىعىە جۇرگىسەدى.

ٴتورتىنشى تاراۋ وداقتىڭ جەرگىلىكتەگى
ۇيىمدارى ،ازاتتىق ارميا مەن قارۋلى ساقشى
بولىمىندەگى وداق ۇيىمدارى
-18تارمــــاق وداقتىــــڭ ولمەلىــــن،
ا تونوميالى رايوندىق ،توتە قاراستى قـااللىق
قۇرىلتــايالرى ،رايونــدارعا بــولىنگەن قــااللىق
جــانە ا تونوميــالى وبلىســتىق قۇرىلتــايالرى،
اۋدانـــــدىق (حوشـــــۇندىق) ،ا تونوميـــــالى
اۋدانــدىق ،رايونــدارعا بــولىنبەگەن قــااللىق
جانە قاالعا قاراستى رايوندىق قۇرىلتـايالرى 5
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جىلدا ٴبىر رە اشـىالدى ،ادەتـتە دارەجەلەس
پارتيــا قۇرىلتــايى اشــىلعاننان لەيىــە ٴبىــر
جى ىشىندە اشىالدى.
وداقتىـــڭ جەرگىلىمتـــى ٴار دارەجەلـــى
قۇرىلتـــــايالرىە ســـــول دارەجەلـــــى وداق
لوميتەتتەرى شـاقىرادى .ەرەلشـە جاعدايـدا،
ســـول دارەجەلـــى پارتيـــا لـــوميتەتى مەن
وداقتىــڭ جوعــارى دارەجەلــى لوميتەتىنىــڭ
بەلىتۋى ارقىلى مەرزىمىـنەن بـۇرىە نەمەسـە
لەشىمتىرىپ اشۋعا بوالدى.
-19تارماق وداقتىـڭ جەرگىلىمتـى ٴار
دارەجەلى قۇرىلتايالرىنىڭ قىسمە ۇقىقتـارى
مىناداي:
 (1سول دارەجەلى لوميتەتتىڭ قىسمە
بايانداماسىە تەلسەرۋ جانە بەلىتۋ
 (2ٴوز رايونىنــداعى وداقتىــڭ قىــسمە
مىنــدەتى مەن قاتىســتى لەلەلــى ىســتەردى
تالقىالۋ جانە ۇيعارۋ
 (3سول دارەجەلى لوميتەتتى سايالۋ
 (4ٴبىــــر دارەجە جوعــــارى وداقتىــــڭ
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قۇرىلتايىنا قاتىناساتىە ۋالىلدەردى سايالۋ.
وداقتىــڭ جەرگىلىمتــى ٴار دارەجەلــى
لــــوميتەتتەرى قۇرىلتــــاي جــــابىق لەزدە،
جوعــــارى دارەجەلــــى وداق ۇيىمــــدارىنىڭ
نۇســــقاۋالرى مەن ســــول دارەجەلــــى وداق
قۇرىلتايىنىــــڭ قــــارارالرىە اتقــــارادى ،ٴوز
جەرىنىڭ وداق قىسمەتىنە باسشىلىق ەتەدى،
مەرزىـــ بويىنشـــا جوعـــارى دارەجەلـــى وداق
لوميتەتىنە قىسمەتىنەن مالىمە بەرەدى.
-25تارماق وداقتىڭ جەرگىلىمتـى ٴار
دارەجەلــــــى لوميتەتتەرىنىــــــڭ جــــــالپى
ٴماجىلىسى سـول دارەجەلـى لوميتەتتەردىـڭ
تـــۇراقتى لـــوميتەتتەرى مەن شـــۋجيالرىە،
ورىنباســار شــۋجيالرىە ســاياليدى .وداقتىــڭ
جەرگىلىمتى ٴار دارەجەلـى لوميتەتتەرىنىـڭ
جـــالپى ٴماجىلىســـىە تـــۇراقتى لـــوميتە
شـــاقىرادى ،جىلىنـــا لەمىنـــدە ٴبىـــر رە
وتمىــــــسىلەدى .لوميتەتتىــــــڭ جــــــالپى
ٴماجىلىسى جابىق لەزدە ،تۇراقتى لـوميتە
لوميتەتتىــــــڭ قىــــــسمە ۇقىقتــــــارىە
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جۇرگىسەدى.
وداقتىـــڭ جەرگىلىمتـــى ٴار دارەجەلـــى
لوميتەتتەرىنىـڭ ۇيىمداســۋىە ،ٴســوز جــوق،
وزدەرىــمەن دارەجەلەس پارتيــا لــوميتەتتەرى
مەن وداقتىـــــــڭ جوعـــــــارى دارەجەلـــــــى
لوميتەتتەرىنىڭ بەلىتۋىنەن وتمىسۋ لەرەك.
-21تارمــاق جۇڭگــو حــالىق ازاتتىــق
ارمياسى مەن جۇڭگو حالىق قارۋلى ساقشـى
بولىمدەرىنىڭ وداق قىسمەتى−ازاتتىق ارميا
مەن قارۋلى ساقشـى بولىمـدەرىنىڭ ساياسـ
قىسمەتىنىــڭ مــاڭىسدى قۇرامــداس بــولىگى،
ول ورتــالىق اســمەري ىســتەر لوميتەتىنىــڭ
باسشـــىلىعىندا بـــوالدى .جۇڭگـــو حـــالىق
ازاتتىق ارمياسى مەن جۇڭگو حالىق قـارۋلى
ساقشـى بولىمدەرىنـدەگى وداق ۇيىمـدارى ٴوز
ورنىنـــــــداعى پارتيـــــــا ۇيىمـــــــدارىنىڭ
باسشىلىعىندا ،وداقتىـڭ ۋسـتا ى« ،جۇڭگـو
حـــالىق ازاتتىـــق ارمياســـىنىڭ ساياســـ
قىــــسمە ەرەجەســــى» جــــانە قاتىســــتى
بەلگىلەمەلەر نەگىسىندە قىسمە ىستەيدى.
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بەسىنشى تاراۋ وداقتىڭ نەگىسگى
ساتىداعى ۇيىمدارى
-22تارمــــاق لاســــىپورىە ،اۋىــــ -
قىستاق ،ورگان ،مەلتە  ،عىلىمـ زەرتـتەۋ
الادەميـــــاالرى مەن ورىنـــــدارى ،ٴمـــــالى،
الەۋمەتتىــن اۋمـــاق ،قوعامـــدىق ۇيىمـــدار،
حــالىق ازاتتىــق ارمياســىنىڭ قوســىندارى،
حـالىق قـارۋلى ساقشــى بولىمـدەرىنىڭ ورتــا
اتــرەتتەرى جــانە باســقا دا نەگىسگــى ســاتى
ورىندارى ،جالپى العاندا ۇشتەن ارتىـق وداق
مۇشەســى بولســا ،وداقتىــڭ نەگىسگــى ســاتى
ۇيىمدارىە قۇرۋى لەرەك.
وداقتىــڭ نەگىسگــى ســاتى ۇيىمــدارى
قىــسمە قــاجەتى مەن وداق مۇشــەلەرىنىڭ
سانىنا نەگىسدەلىپ ،جوعارى دارەجەلـى وداق
لوميتەتىنىــڭ بەلىتــۋى ارقىلــى وداقتىــڭ
نەگىسگـى سـاتى لـوميتەتىە ،بـاس ياچەيمــا
لوميتەتىە ،ياچەيما لوميتەتتەرىە ايىـرى -
ايىرى قۇرادى.
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نەگىسگــى ســاتى لوميتەتىنىــڭ ،بــاس
ياچەيمانىــــڭ قاراســــتىلىعىندا ياچەيمــــا
قۇرىالدى .قىسمە قاجەتىنە قاراي ،نەگىسگى
ســاتى لوميتەتىنىــڭ قاراســتىلىعىندا بــاس
ياچەيمــا قۇرۋعــا بــوالدى ،ٴبىــر ياچەيمانىــڭ
ىشىنەن ٴبىرقانشا گرۋپپاعا بولۋگە بوالدى.
ياچەيمـــا لـــوميتەتى ،بـــاس ياچەيمـــا
لـــوميتەتى وداق مۇشـــەلەرى جينالىســـىندا
ســــايالۋ ارقىلــــى جارىققــــا شــــىعادى ،ٴار
لەزەگىنىـــڭ مىنـــدە وتەۋ مەرزىمـــى ەلـــى
نەمەسە ٴۇ جى بوالدى ،مۇندا جوعارى وقـۋ
ورىندارى ،ورتـا مەلـتە وقۋشـىالرى ياچەيمـا
لوميتەتتەرىنىڭ ٴار لەزەگىنىڭ مىندە وتەۋ
مەرزىمى ٴبىر جى بـوالدى .نەگىسگـى سـاتى
لوميتەتتەرى وداق مۇشـەلەرى جينالىسـىندا
نەمەسە قۇرىلتايىنـدا سـايالۋ ارقىلـى جارىققـا
شــــىعادى ،ٴار لەزەگىنىــــڭ مىنــــدە وتەۋ
مەرزىمى ٴۇ تە بەس جى بـوالدى .ادەتـتە،
دارەجەلەس پارتيا لوميتەتىنىڭ مىندە وتەۋ
مەرزىمىمەن بىردەي بوالدى.
44

-23تارماق وداقتىـڭ نەگىسگـى سـاتى
ۇيىمدارىە قۇرۋدا ٴى جۇزىندىمتى نەگىس ەتۋ
لەرەك ،پارتيا ۇيىمدارىمەن جانە الىمشىلىن
قۇرىلىمدارمەن تولىق سايمەستىرىپ قۇرماسا
دا بوالدى .ٴمالى جـانە الەۋمەتتىـن اۋمـاق،
جــــــالپىلىق مەنشــــــىممە جاتپــــــايتىە
ەلونوميمـــالىق ۇيىـــ  ،قوعامـــدىق ۇيىـــ
ســـــــياقتى ورىنـــــــدار مەن ســـــــاالالردىڭ
ەرەلشەلىگىنە ۇيلەستىرىپ ،وداق مۇشەلەرى
مەن جاســـتاردىڭ جىلجىمالىلىعىنـــا جـــانە
تـــــــارالۋ-شـــــــوعىرالنۋ ەرەلشـــــــەلىگىنە
سايمەســـتىرىپ ،وداق ۇيىمـــدارىە يمەمـــدى
قۇرۋ لەرەك.
-24تارماق وداقتىـڭ نەگىسگـى سـاتى
ۇيىمدارى−وداق قىسمەتى مەن قيمىلىنىـڭ
نەگىسگـــــى ورنـــــى ،ونىـــــڭ جاســـــتاردى
ىنتىماقتاســـــــتىرۋ مەن تـــــــاربيەلەۋدەگى
ۇيتقىلىـــق رولىـــە تولىـــق ســـاۋلەلەندىرۋ
لەرەك .ونىڭ نەگىسگى مىندەتى مىناداي:
 (1وداق مۇشــــەلەرى مەن جاســــتاردى
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مارلســــيس -لەنينيسمــــدى ،مــــاۋ زىــــدۇڭ
يدەياســـىە ،دىـــڭ شـــياۋپيڭ نازارياســـىە
جـــانە ”ۇشـــمە ۋالىلـــدىن ەتـــۋ“ مـــاڭىسدى
يدەياســـىە ،عىلىمـــ دامـــۋ لوزقاراســـىە،
شـــ جينپيـــڭ جاڭـــا ٴداۋىـــر جۇڭگوشـــا
سوتسياليس يدەياسىە ،پارتيانىـڭ لۋشـيان،
باعى -ساياساتتارىە ،وداقتىڭ ۋستا ى مەن
وداقتىــڭ نەگىسگــى بىلىمــدەرىە ،عىلىــ ،
مــادەنيە  ،زاڭ بىلىمــدەرى مەن لاســىپتى
ۇيرەنۋگە ۇيىمداستىرۋ.
 (2پارتيـــــــا مەن وداق ۇيىمىنىـــــــڭ
نۇسقاۋالرى مەن قـارارالرىە ۇگىتـتەۋ ،اتقـارۋ،
دەمولراتيــالىق باســقارۋ مەن دەمولراتيــالىق
باقىالۋعـــا قاتىناســـۋ ،وداق مۇشـــەلەرىنىڭ
ونەگەلى رولىە تولىق سـاۋلەلەندىرۋ ،ۇزدىـن
نەگىسگـــى ســـاتى وداق ۇيىمىـــە قۇرۋعـــا،
تاڭــداۋلى وداق مۇشەســى بولۋعــا تــالپىنۋ،
جاستاردى ىنتىماقتاسـتىرىپ جـانە باسـتا ،
رەمورماالۋ ،ەسىن اشـۋ جـانە وسـىسامانداندىرۋ
قۇرىلىســــــىنا بەلســــــەنە ا سالىســــــۋ،
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سوتسياليســــتىن ەلونوميمــــا قۇرىلىســــى،
ساياســ قــۇرىلى  ،مــادەنيە قۇرىلىســى،
قوعامدىق قۇرىلى  ،ەلولوگيالىق ورلەنـيە
قۇرىلىسى ٴۇشىە ۇلەس قوسۋ.
 (3وداق مۇشــــەلەرى مەن جاســــتاردى
توڭمەرىســـتىن اعـــا بۋىنـــداردان ۇيرەنـــۋگە،
پارتيانىــڭ تاڭــداۋلى داســتۇرىنە مۇراگەرلىــن
ەتــۋگە ،سوتسياليســتىن ٴمورالــدى ،ســال -
سانانى سـاۋلەلەندىرۋگە ،توراپتىـق نەگىسگـى
اۋەندى اسـقاقتاتۋعا ،رەمورمـاالۋ ،ەسـىن اشـۋ
جــانە قوعامــدىق دامۋعــا سايمەســەتىە جاڭــا
لوزقـــاراس ورناتۋعـــا ،تەرىـــ نىســـايالردى
ســـانالىلىقپەن تەجەۋگە ،تـــارتىپمە ،زاڭعـــا
قايشـــى ارەلەتـــتەرمەن باتىـــ لۇرەســـۋگە
تاربيەلەۋ.
 (4وداق مۇشــــەلەرى مەن جاســــتاردىڭ
ويىــە ،تــاالبىە ٴبىلــۋ جــانە اڭىــ ەتــۋ،
والردىڭ ۇقىق -مۇددەسـىە قورعـاۋ ،والردىـڭ
ۇيرەنـــۋىنە ،قىـــسمەتىنە ،تۇرمىســـىنا جـــانە
دەمالىسىنا لوڭى ٴبولۋ ،مادەنيە  ،لوڭىـ
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اشۋ ،دەنە-تاربيە قيمىلدارىە ورىستەتۋ.
 (5وداققــــا لىــــرۋدى تــــاال ەتــــمەن
جاســتاردى بــاۋلۋ ،تــاربيەلەۋ ،وداققــا ۇنەمــى
مۇشە قابىلداۋ قىسمەتىە ويداعىداي ىسـتەۋ،
وداق جارناســىە جيــۋ ،جاســى اســقان وداق
مۇشەلەرىنىڭ وداقتـان شـەگىنۋ رەسـميەتىە
وتەۋ.
 (6وداق مۇشـەلەرىە تـاربيەلەۋ ،باسـقارۋ
جانە والرعا قىسمە وتەۋ ،وداقتىـڭ ۇيىمـدىق
تۇرمىس ـىە اقاۋســىسداندىرۋ ” ،ٴۇ جــيىە،
ەلـــى ٴتـــۇزى  ،ٴبىـــر ســـاباق“ ٴتـــۇزىمىە
تياناقتاندىرۋ ،سىە جـانە ٴوز-وزىـنە سـىندى
ورىستەتۋ ،وداق مۇشەلەرىنىڭ بورىشىە شىە
مانىندە وتەۋىە بـاقىالۋ ،وداق مۇشـەلەرىنىڭ
ۇقىعىنا قـول سـۇعىلماۋىنا لەپىلـدىن ەتـۋ،
ۇزدىمــتەردى ماداقتــاۋ ،وداقتىــڭ ٴتــارتىبىە
اتقارۋ.
 (7وداق مۇشەلەرىنە پارتيانىڭ نەگىسگى
بىلىمـــــدەرىە ۇيرەتـــــۋ ،تاڭـــــداۋلى وداق
مۇشەلەرىە پارتياعـا قابىلـداۋعا تانىسـتىرۋ
48

جاستار اراسىنداعى ۇزدىن دارىندىالردى بايقاۋ
جـــانە بـــاۋلۋ ،والردى انـــاعۇرلى مـــاڭىسدى
ٴوندىرى  ،قىسمە ورىندارىنا تانىستىرۋ.
-25تارمــــاق وداق ياچەيماســــى ــــــ
وداقتىـــــڭ نەگىسگـــــى ۇيىمـــــى ،ول وداق
مۇشەلەرىە تىمەلەي بـاۋلۋ ،باسـقارۋ ،بـاقىالۋ
جــانە جاســتاردى ۇيىمداســتىرۋ ،ۇگىتــتەۋ،
ۇيىستىرۋ ،جاسـتارعا قىـسمە وتەۋ سـياقتى
مىندەتتەردى ۇستىنە االدى.
-26تارمـــــاق قىـــــسمەتتە ارىنـــــدى،
ناتيجەســـى لـــورنەلتى بولعـــان وداقتىـــڭ
نەگىسگى ساتى ۇيىمدارىە جوعارى دارەجەلـى
ۇيىمدارى ماراپاتتاۋ لەرەك.
ماراپاتتـــــاۋ تـــــۇرلەرى :حابارالنـــــدىرۋ
شىعارىپ ماداقتاۋ ،وداقتىڭ ورتالىق ،ولـمە،
قـــاال ،اۋدان دارەجەلـــى لـــوميتەتتەرى مەن
نەگىسگى ساتى لوميتەتتەرى جاعىنـان ”-4
مامىر“ قىسى تـۋ وداق ۇيىمـى اتـاعىە بەرۋ
بولىپ بولىنەدى.
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التىنشى تاراۋ وداق كادرالرى
-27تارمـــاق وداق لـــادرالرى  −وداق
قىسمەتىنىڭ تىرەگـى ،ٴسـوز جـوق ،مـۇرا -
سەنىمدى بەلەمدە  ،جاستارمەن تىلەلـتەس
بولىــپ ،قىــسمە قــابىلەتىە جوعارىالتىــپ،
تاماشـــــا ســـــتيلدى جەتىلـــــدىرۋ لەرەك.
لوممۋنيستىن جاستار وداعى لادرالردى پارتيا
باســــقارۋ پرينســــيبىە دايەلتىلەنــــدىرىپ،
ٴمورالــدى دا قــابىلەتتى بولۋعــا ،ٴمورالــدى
ماڭداي الدى ورىنعا قويۋعا ،لـادرالردى جەر-
جەردەن ساراالۋعا ،قابىلەتتىلەردى مىنـدەتمە
تاعايىنداۋعا ،پارتيا ىسـتەرىە باسـتى ورىنعـا
قويۋعــا ،ٴادى ـ دە تۋراشــى بولۋعــا تابانــدى
بولىپ” ،تىـرەلتىلەردى الىـپ قـالۋ ارقىلـى
قىسمەتمەرلەردىــــڭ پىســــىپ-جەتىلــــۋىنە
لومەلتەســـۋمەن“ بىــــرگە ،ۇزدىـــن جــــاس
لادرالردى بـاۋلۋ مەن سـاراالۋعا ٴمـان بەرىـپ،
وداق لــادرالر قوســىنىنىڭ توڭمەرىسشــى ،
جاس ،ٴبىلىمدى ،مامان بولـۋىە لـۇ سـاال
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جـــۇزەگە اســـىرىپ ،بۇقـــارالىق توپتـــار مەن
ۇيىمـــداردىڭ ەرەلشـــەلىگىنە ۇيلەســـەتىە،
تىرشىلىن تىنىسى مەن ومىرشەڭدىممە باي
وداق لادرالر قوسىنىە قۇرۋ لەرەك.
-28تارمـــاق وداقتىـــڭ ٴار دارەجەلـــى
باسشــــى لــــادرالرى ،ٴســــوز جــــوق ،ادال،
لىرشىمسىس ،جاۋاپمەرشى  ،سەنىمى بەرىن،
حــــالىق ٴۇشــــىە قىــــسمە ىســــتەيتىە،
شوگەلدىمپەن ناقتى ىسـتەردى تىنـدىراتىە،
باتىلــدىقپەن جاۋاپمەرشـــىلىن ارقـــااليتىە،
ٴادىــ  ،پــاك بولــۋى ،وداق مۇشــەلەرى مەن
جاستارعا ۇلگى بولىـپ ،وداق مۇشـەلەرىنىڭ
ٴتـــۇرلى بورىشـــتارىە ونەگەلىمـــپەن وتەۋى،
قاجىرلىلىقپەن ۇيرەنىپ ،قۇلشـىنا قىـسمە
ىســتەۋى ،باتىلــدىقپەن جاڭــالىق اشــىپ،
سانالىلىقپەن ٴوزىـە ارنـا  ،پارتيـا االڭسـىس،
جاســـتار رازى بـــوالتىە لـــادرالردان بولۋعـــا
قۇلشىنۋ لەرەك.
 (1ساياسيدا تاباندى بولۋ .مارلسـيس -
لەنينيـــــس  ،مـــــاۋ زىـــــدۇڭ يدەياســـــى،
51

دىڭ شياۋپيڭ نازارياسـى” ،ۇشـمە ۋالىلـدىن
ەتــۋ“ مــاڭىسدى يدەياســى ،عىلىمــ دامــۋ
لوزقاراســى جونىنــدە وزىــنە اليىــق قــابىلەتى
بولۋى ،ش جينپيڭ جاڭـا ٴداۋىـر جۇڭگوشـا
سوتســياليس يدەياســىە باستاماشــىلدىقپەن
دايەلتـــى تياناقتانـــدىرۋى ،مـــۇرا تـــۋىە
جەلبىرەتىــــپ ،ۇيرەنـــــۋدى ،ساياســـــيدى،
ادىلـــدىمتى دارىپـــتەۋگە تابانـــدى بولىـــپ،
پارتيانىــڭ نەگىسگــى لۋشــيانى مەن ٴتــۇرلى
باعىـــ -ساياســـاتتارىە باتىـــ اتقارىـــپ،
رەمورمــاالۋ مەن ەســىن اشــۋعا بەل بــايال ،
سوتسياليسـتىن وســىسامانداندىرۋ قۇرىلىســى
ىستەرىنە ٴوزىە ارناۋ.
 (2ۇيرەنــۋدە قــاجىرلى بولــۋ .ساياســ ،
ەلونوميما ،مادەنيە  ،تـاري ،،زاڭ ،عىلىـ -
تەحنيمــــا جــــانە وســــىسامانعى باســــقارۋ
بىلىمـــدەرىە باستاماشـــىلدىقپەن ۇيرەنـــۋ،
لىتاپتــان ٴبىلى ـ الــۋ ،امالياتتــان ۇيرەنــۋ،
جاســـتاردان ۇيرەنـــۋ ،جاســـتاردىڭ قىـــسمە
قــابىلەتىە جوعارىالتۋعــا قۇلشــىنۋ ،يــدەيا،
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ساياســـ دەڭگەيـــى مەن نـــاقتى قىـــسمە
قابىلەتىە ۇزدىمسىس جوعارىالتۋ.
 (3قىسمەتتى قۇلشىنا ىسـتەۋ .لۇشـتى
توڭمەرىســـــــــــتىن ىســـــــــــمەرلىن پەن
جاۋاپمەرشـــىلىن بولـــۋ ،شـــوگەلدىمپەن وي
جۇگىرتــۋ ،جاڭــالىق اشــۋعا باتىــ بولــۋ،
قيىنـــدىقتان تايســـالماي العـــا ىلگەرىـــلەۋ،
جاستار اراسىندا بەلسەندى ،ىرىقتى قىـسمە
ىستە  ،ناقتى ناتيجەلەر جاراتۋعا قۇلشىنۋ.
 (4ستيلى تياناقتى بولـۋ .جالىنـدى دا
جىگەرلــى بولــۋ ،شــىندىقتى ٴى ـ جــۇزىنەن
ىــسدەۋ ،دەمولراتيــانى ســاۋلەلەندىرۋ ،ويالۋعــا
جـــانە ونـــى ىســـمە اســـىرۋعا باتىـــ بولـــۋ،
نەگىسگـــى ســـاتىعا ىشـــمەرىلەي اراالســـىپ،
تەلسەرىپ-زەرتتەۋ جۇرگىسۋ ،شىە سويلە ،
ناقتى ٴى تىنـدىرىپ ،نـاقتى ونىمـدىلىممە
تـــالپىنۋ ،مورماشـــىلدىققا ،تورەشـــىلدىممە،
راقاتقۇمارلىققـــــا جـــــانە اســـــتا-تـــــوك
ىسىراپشــىلدىققا قارســى تــۇرۋ ،جاســتارمەن
تىـــمەلەي بـــايالنى ورنـــاتۋدا باستاماشـــى
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بولىپ ،شىە ىقىالسىمەن جاستارعا قىسمە
وتە  ،والردىڭ سىرالس دوسىنا اينالۋ.
 (5ٴمـــورالى وســـمەلەڭ بولـــۋ .جـــالپى
جاعدايمەن ساناسـۋ ،تۋراشـى  ،ٴادىـ بولـۋ،
جولداستارمەن ىنتىماقتى بولىپ ،باسـقاالرعا
لومەلتەســـــۋدى قـــــۋانى ســـــاناۋ ،ادال،
لىشپەيى  ،پاك ،لىرشىمسـىس ،وزىـنە-ٴوزى
ســىە ايتــۋ رۋحــى بولــۋ ،جاســتار مەن وداق
مۇشــــەلەرىنىڭ بــــاقىالۋىە ســــانالىلىقپەن
قابىلداۋ.
-29تارمـــــــاق ٴار دارەجەلـــــــى وداق
ۇيىمـــدارىنىڭ پارتياعـــا سەلبەســـىپ وداق
لادرالرىە باسقارۋ جاۋاپمەرشىلىگى بار .وداق
لادرالرىە ساراالۋدى ،باۋلۋدى جانە باسـقارۋدى
لۇشـــەيتىپ ،لادرالردىـــڭ لەلـــۋ ارناســـىە
لەڭەيتىـــپ ،ەلونوميمـــالىق ،قوعامـــدىق
دامۋدىــڭ ەڭ قــاجەتتى جەرىنــدە ،نەگىسگــى
ساتىنىڭ ٴبىرىنشـى شـەبىندە جـانە قـيىە،
ماشاقاتتى جەرلەردە لـادرالردى شـىنىقتىرۋعا
ٴمـــان بەرۋ جـــۇيەلى تـــاربيەلەۋ ٴتـــۇزىمىە
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ورناتىـــپ ،ٴار دارەجەلـــى وداق مەلتەپـــتەرىە
ويداعىــــداي باســــقارۋ ،ساياســــ تــــاربيەنى
لورنەلتىلەندىرۋ ،پارتيانىڭ جاستار قىسمەتى
ساالســـىنداعى بوگەنـــايى بـــولەك ساياســـ
مەلتەپتەرىە قـۇرۋ وداق لـادرالرىە باعـاالۋ،
بـــاقىالۋ جـــانە جاۋاپمەرشـــىلىگىە قـــۋزاۋ
ٴتـــۇزىمىە ورنـــاتۋ جـــانە اقاۋســـىسداندىرۋ
قاتىستى پارتمومدار مەن وداق لوميتەتتەرىنە
تــومەن دارەجەلــى نەمەســـە دارەجەلەس وداق
ۇيىمـــــى جاۋاپتىالرىنىـــــڭ لانديـــــداتىە
ىـــرىقتىلىقپەن لورســـەتۋ ،وداق لـــادرالرىە
اۋىستىرۋ جونىندە ۇسىنى بەرۋ.
وداقتىــڭ ٴار دارەجەلــى ۇيىمــدارى وداق
لادرالرىنىڭ قىسمەتىنە ،ۇيرەنۋىنە ،تۇرمىسـى
مەن دەمالىســىنا لوڭىــ ٴبولىــپ ،والردىــڭ
نـــاقتى ماســـەلەلەردى شەشـــۋىنە قۇلشـــىنا
لومەلتەســــىپ ،والردىــــڭ جەتىلــــۋى مەن
لاسىپ اۋىستىرۋىنا بەلسەنە شـار -جاعـداي
جاراتىپ بەرۋ لەرەك.
قىسمەتتە ەلەۋلى ناتيجە جاراتقـان وداق
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لادرالرى مەن وداق ۇيىمدارىە ماداقتاۋ جـانە
ماراپاتتاۋ لەرەك.
-35تارمـــاق وداق لـــادرالرى پارتيـــا
ۇيىمـــى قىسمەتىنىـــڭ جـــالپى جاعـــدايىە
مۇقيـــا ٴتۇســـىنىپ ،وداق قىسمەتىنىـــڭ
احۋالىن ـان ىــرىقتىلىقپەن مــالىمە بەرىــپ،
جاۋاپمەرشـــــىلىمپەن بەلســـــەنە پىمىـــــر
ٴبىلدىرىپ ،وداق قىسمەتىنىـڭ اماليـاتىمەن
بىرلەســتىرىپ ،پارتيــا ۇيىمــى جــۇلتەگەن
مىنــــدەتتەردى جاســــامپازدىقپەن ورىنــــداۋ
لەرەك.

جەتىنشى تاراۋ وداق ٴتارتىبى
-31تارمــاق وداق ٴتــارتىبى−وداقتىــڭ
ٴار دارەجەلـــى ۇيىمـــدارى مەن بـــارلىق وداق
مۇشــەلەرىنىڭ بويســۇنۋعا ٴتيىســتى قيمى ـ
ەرەجەسى ،وداقتىڭ پارتيـا باسشـىلىعىنداعى
ىنتىمــاعىە ،بىــرلىگىە قورعاۋدىــڭ ،پارتيــا
تاپسىرعان مىندە -بورىشـتاردى ورىنـداۋدىڭ
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لەپىلــى .وداق ۇيىمــدارى وداق ٴتــارتىبىە
قاتاڭ اتقارۋى جانە قورعاۋى ،وداق مۇشەلەرى
وداق ٴتارتىبىنىــڭ تەجەمىــە ســانالى تــۇردە
قابىلداۋى ٴتيى .
-32تارمــــاق وداقتىــــڭ تــــارتىبىنە
قايشــىلىق جاســاعان وداق مۇشــەلەرى مەن
وداق ۇيىمدارىنا وتمەندەگىدەن ساباق الىپ،
لەيىــنگىگە عيبىــرا ەتــۋ ،اۋرۋدى ەمــدە ،
ادامــدى قۇتقــارۋ رۋحىــمەن ســىە ايتــۋ جــانە
لومەلتەســۋ ،ٴىســى اۋىــر بولســا ،ٴتارتىــپ
جازاسىە بەرۋ لەرەك.
-33تارمــــــاق وداق مۇشــــــەلەرىنە
بەرىلەتىــە ٴتارتىــپ جازاســى مىنــاداي بەس
ٴتۇرلى :ەسمەرتۋ بەرۋ ،قاتـاڭ ەسـمەرتۋ بەرۋ،
وداقتـــاعى مىنـــدەتىنەن قالـــدىرۋ ،وداقتـــا
قالدىرىپ بايقا لورۋ ،وداقتان شىعارۋ.
وداقتا قالدىرىپ بايقا لورۋدىڭ ۋاقىتـى
 6اي نەمەســــە  1جىــــ بــــوالدى .وداقتــــا
قالــدىرىپ بايقــا لــورۋ مەزگىلىنــدە وداق
مۇشەسىنىڭ سايالۋ ۇقىعـى ،سـايالنۋ ۇقىعـى
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جانە داۋى بەرۋ ۇقىعى بولمايدى ،جاستاردى
وداققـــا قابىلـــداۋعا تانىستىرۋشـــى بولۋىنـــا
بولمايــــدى .وداق مۇشەســـــىنىڭ وداقتـــــا
قالــدىرىپ بايقــا لــورۋ ۋاقىتــى تولىــپ،
قاتەلىگىە تۇزەتسە ،جوعارىدا ايتىلعان وداق
مۇشەســىنە ٴتــان ۇقىعىــە ۋاعىنــدا قالپىنــا
لەلتىـــرۋ لەرەك قاسارىســـىپ قـــاتەلىگىە
تۇزەتپەگەندەردى وداقتان شىعارۋ لەرەك.
-34تارماق وداق مۇشەسىنە بەرىلەتىە
ٴتارتىــپ جازاســىە ياچەيمــا جينالىســىنىڭ
تالقىالۋىنــان وتمىسىــپ ،وداقتىــڭ نەگىسگــى
ســــاتى لــــوميتەتىنە بەلىتتىــــرۋ لەرەك
بەلىــــتىلگەن ســــوڭ ،وزىــــمەن دارەجەلەس
پارتيانىـــڭ نەگىسگـــى ســـاتى لـــوميتەتىنە
مالىمدە ەستەلىممە الدىرۋ لەرەك .ەرەلشـە
جاعدايـــدا ،وداقتىـــڭ اۋدان جـــانە اۋداننـــان
جوعــارى ٴار دارەجەلــى لوميتەتتەرىنــدە وداق
مۇشــــەلەرىنە ٴتارتىــــپ جازاســــىە بەرۋدى
تىــمەلەي ۇيعــارۋ ۇقىعــى بــوالدى .ســاياتىە
ماسەلەلەر ٴبىرشاما ماڭىسدى نەمەسە لۇردەلى
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بولعانـدا ،نەمەســە وداق مۇشـەلەرىنە وداقتــان
شـــىعارۋ جازاســـىە بەرۋگە تـــۋرا لەلگەنـــدە،
وداقتىــڭ ولــمە دارەجەلــى نەمەســە ورتــالىق
لوميتەتىنە بەلىتتىرۋ لەرەك.
-35تارمــــاق وداق ۇيىمـــــدارى وداق
مۇشەلەرىنە جازا بەرۋدى ۇيعارعاندا ،قاتـاڭ دا
بــايىپتى بولــۋى ،شــىندىقتى ٴىـ جــۇزىنەن
ىسدەۋى لەرەك .ياچەيمـا جينالىسـىندا وداق
مۇشەسىنە شارا لورۋدى تـالقىال بەلىتـۋدە،
ەرەلشــە جاعـــداي بولماســـا ،ســـول ادامـــدى
قاتىناســـتىرۋ ،ســـول ادامنىـــڭ پىمىـــرىە
مۇقيا تى داۋ لەرەك .ۇيعارىلعاننان لەيىە
ۇيعارىمعــا مويىنســال بولماســا ،ارىسدانۋىنــا
بـــوالدى ،قاتىســـتى وداق ۇيىمـــدارى مـــۇنى
جاۋاپمەرشــــىلىمپەن ٴبىرجــــاقتىلى ەتــــۋى
نەمەسە قاتىستى ورىندارعا تەزىرەك جولـداۋى
ٴتــيى  ،باســىپ قويۋىنــا بولمايــدى .قــاتە
پىمىردە قاسارىسقاندىعى مەن ورىنسىس تـاال
قويعاندىعى انىق بولعاندارعا ،سـىە ايتىـپ،
تاربيە بەرۋ لەرەك.
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-36تارمــــاق وداق ۇيىمــــدارى وداق
ٴتـــارتىبىە قورعـــاۋ جاعىنـــدا مىنـــدەتىە
وتەمەسە ،جوعارى دارەجەلـى وداق لـوميتەتى
والردىــــڭ جاۋاپمەرشــــىلىگىە قۋزاســــتىرۋ
لەرەك.

سەگىسىنشى تاراۋ وداق تۋى ،وداق
بەلگىسى ،وداق ٴانى
-37تارمـــاق جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن
جاســـتار وداعىنىـــڭ وداق تۋىنىـــڭ ٴتۇســـى
قىسىـــــ  ،ول تـــــوڭمەرى جەڭىســـــىنىڭ
ســـــيمۆولى ســـــول جـــــاق ۇســـــتى گى
بۇرىشــىنداعى ســارى ٴتۇســتى بەس جۇلــدىس،
ونىــڭ ايناالســىە قورشــاعان ســارى ٴتۇســتى
شــــەڭبەر جۇڭگــــو جاســــتارىنىڭ جۇڭگــــو
لوممۋنيســـتىن پارتياســـىنىڭ تـــوڭىرەگىنە
تىعىس ىنتىماقتاسۋىنىڭ سيمۆولى.
-38تارمـــاق جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن
جاســتار وداعــى وداق بەلگىســىنىڭ مــازمۇنى
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وداق تـــۋى ،ٴتىســـتى دوڭـــگەلەك ،ٴبيـــداي
جەبەسى ،جاڭا شىققان لۇن جـانە ونىـڭ نـۇر
شۇعىالسى” ،جۇڭگو لوممۋنيسـتىن جاسـتار
وداعـــى“ دەگەن ٴســـوز جازىلعـــان جىـــبەك
لەنتــــادان قۇرالعــــان .ول لوممۋنيســــتىن
جاستار وداعىنىڭ مارلسيس -لەنينيسمنىڭ،
ماۋ زىدۇڭ يدەياسىنىڭ نۇر شۇعىالسىندا ،ٴار
ۇلــ جاســتارىە ىنتىماقتاســتىرىپ ،پارتيــا
نۇسقاعان باعدارمەن ەرلىمپەن العا باسۋىنىڭ
سيمۆولى.
-39تارمـــاق جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن
جاستار وداعىنىڭ وداق ٴانى«−داڭقتىسـىڭ،
جۇڭگو لوممۋنيستىن جاستار وداعى».
-45تارمـــاق جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن
جاســـــتار وداعىنىـــــڭ وداق تـــــۋى ،وداق
بەلگىســـــــى ،وداق ٴانـــــــى ‐ جۇڭگـــــــو
لوممۋنيستىن جاسـتار وداعىنىـڭ سـيمۆولى
جانە بەلگىسى .وداقتىڭ تۋىە ،بەلگىسـىە،
ٴانىە بەلگىلەمە بويىنشا جاساۋ جانە قولـدانۋ
لەرەك.
61

توعىسىنشى تاراۋ وداق قاراجاتى
-41تارمــــــاق وداق قاراجاتىنىــــــڭ
نەگىسگــى لەلــۋ قاينــارى :وداق مۇشــەلەرى
تاپســىرعان جارنــا ،پارتيــا مەن ۇلىمەتتىــڭ،
ســـونداي-اق لاســـىپورىە-ٴىســـورىنداردىڭ
جاستار مەن ورەندەر ىسىنە ارناعـان قاراجـاتى
جــانە وداقتىــڭ قىــسمە قاراجــاتى ،ورىنــدى
قوعامـــدىق زاتتىـــق لـــومەك جـــانە وداق
ۇيىمىنىڭ باسقا دا زاڭدى تابىسى.
-42تارمــاق وداق جارناســىە تاپســىرۋ
جــانە باســقارۋ ،پايــداالنۋ ٴادىســىە ورتــالىق
لوميتە ٴبىرتۇتاس بەلگىلەيدى.

ونىنشى تاراۋ وداقتىڭ پيونەرلەر قوسىنىمەن
بايالنىسى
-43تارمـــــاق جۇڭگـــــو پيـــــونەرلەر
قوسىنى−جۇڭگوداعى ورەندەر مەن باالالردىـڭ
بۇقارالىق ۇيىمى ،ول ورەندەر مەن باالالردىـڭ
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جۇڭگوشــا سوتســياليس مەن لوممۋنيسمــدى
ۇيــــرەنەتىە مەلتەبــــى ،سوتســــياليس مەن
لوممۋنيسمــدى قــۇرۋداعى زاپــاس قوســىە.
لوممۋنيستىن جاستار وداعـى ”بۇلىـ وداق
پيــــــونەرلەر قوســــــىنىنا جەتەلشــــــىلىن
ەتــۋ“ ٴداســتۇرىە ســاۋلەلەندىرىپ ،پيــونەرلەر
ۇيىمىنىــــــڭ ٴار دارەجەلــــــى قىــــــسمە
قۇرىلىمــدارىە اقاۋســىسداندىرىپ ،پيــونەرلەر
ۇيىمىنىڭ قۇرىلىسىە لۇشەيتىپ ،پيونەرلەر
قوســـىنىنىڭ ۇيىمـــدىق تـــاربيەنى ،دەربەس
ۇيرەنــۋ قــابىلەتى تاربيەســىە ،اماليــاتتىق
قيمىلــداردى جاســامپازدىقپەن ورىســـتەتۋىە
قولــدا  ،ورەنــدەر مەن باالالردىــڭ ٴوســىپ-
جەتىلـــۋىە قورعـــا جـــانە وعـــان لوڭىـــ
ٴبولىـــــپ ،سوتســـــياليس يدەياســـــى مەن
لوممـــۋنيس رۋحـــى ارقىلـــى ورەنـــدەر مەن
باالالردى تاربيەلەۋگە تاباندى بولىپ ،والردىڭ
پارتيانىڭ سوزىنە قۇالق اسـاتىە ،تىرىسـىپ
ۇيرەنىـــپ ،لـــۇن ســـايىە العـــا باســـاتىە،
لىشمەنتايىنان ادا بولۋدى ،مۇرا ورناتۋدى،
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جاســـامپاز بولـــۋدى ۇيـــرەنەتىە ،وتانـــدى،
حــــــالىقتى ،ەڭبەلتــــــى ،عىلىمــــــدى،
سوتســــــــــياليسمدى ســــــــــۇيەتىە ،دەنە
شــىنىقتىرىپ ،قــابىلەتىە جەتىلــدىرەتىە،
سوتسياليســتىن وزەلتــى قــۇن لوزقاراســىە
ۇيرەنىپ جانە ونى امالياتتا ايگىلە  ،ۇلتتـى
گۇلدەنـــدىرۋ ســـىندى لەلەلـــى مىنـــدەتتى
ارقـــااليتىە ٴداۋىردىـــڭ جاڭـــا تۇلعاالرىنـــان
بولىــپ جەتىلىــپ ،لوممــۋنيس ىســتەرىنىڭ
ٴىسباسارى بولۋىنا جەتەلشىلىن ەتۋ لەرەك.
ورتــا مەلــتە لوممۋنيســتىن جاســتار
وداعى ۇيىمى پيونەرلەردى وداققا لىرۋ الدىندا
بــاۋلۋ ،تــاربيەلەۋدى لۇشــەيتۋى ،پيــونەرلەر
ۇيىمى ۇزدىن پيونەرلەردى وداققا مۇشە بولۋعا
بەلسەنە تانىستىرۋى لەرەك.
-44تارمـاق وداق ۇيىمـى ۇزدىــن وداق
مۇشـــەلەرىە جىبەرىـــپ نەمەســـە يدەياســـى
العاباســار ،ســتيلى دۇرى ـ  ،ٴبىلىمــى مــول،
ورەنــــدەر مەن بــــاالالردى قىــــسۋ ســــۇيەتىە
وقىتۋشـــىالردى ،وزاتتـــاردى جـــانە باســـقا دا
64

ادامــــداردى ۇســــىنى ەتىــــپ ،پيــــونەرلەر
قوســــىنىنىڭ تاربيەشىســــى مىنــــدەتىنە
تاعايىنـــدا  ،يـــدەيا ،قىـــسمە  ،تـــۇرمى
جاعىنــدا والرعــا لوڭىــ ٴبولىــپ ،والردىــڭ
ساياس قابىلەتى مەن لاسىپتىن قابىلەتىە
تىنبــاي جوعارىالتۋىنــا لومەلتەســۋ لەرەك.
ەلەۋلــى نــاتيجە جاراتقــان تاربيەشــىلەر مەن
پيـــونەرلەر قىـــسمەتمەرلەرىە ماداقتـــاۋ جـــانە
ماراپاتتاۋ لەرەك.
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