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 جۇڭگو كوممۋنيستىك جاستار وداعىنىڭ ۋستاۆى
 

 )جۇڭگو لوممۋنيستىن جاستار وداعىنىڭ مەملەلەتتىن
ىشىنارا وزگەرىستەر ەنگىسىلىپ، ٴـ قۇرىلتايىندا  18 

 قابىلداندى( لۇنى-29ايدىڭ -6جىلى -2518
 
 
 
 

 جالپى ەرەجە
   

− جۇڭگو لوممۋنيستىن جاسـتار وداعـى
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ 
باسشـــــىلىعىنداعى ۇزدىـــــن جاســـــتاردىڭ 

ــى،  ــارالىق ۇيىم ــتاردىڭ ول بۇق ــڭ جاس قالى
ــا   ــياليس  امالي بارىســىندا جۇڭگوشــا سوتس

ـــى،  مەن ـــرەنەتىە مەلتەب لوممۋنيسمـــدى ۇي
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ 

 قولعاناتى جانە زاپاس قوسىنى. 
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جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن پارتياســـىنىڭ 
ــىلىعى  ــياليسمنىڭ ‐ باسش ــا سوتس جۇڭگوش

ـــــا  ـــــەلىگى، جۇڭگوش ـــــدىن ەرەلش ەڭ مان
ٴتۇزىمنىــــڭ ەڭ ۇلــــمەن  سوتسياليســــتىن

جۇڭگو لوممۋنيسـتىن جاسـتار . ابسالدىلىعى
وداعــى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ 

ــ  ماسىە باتىـ  قورعـا ، مارلسـيس تۇعىرنا
         زىـــــدۇڭ يدەياســـــىە، لەنينيـــــس ، مـــــاۋ

ۇشمە ۋالىلـدىن ”دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە، 
ــۋ ــىە “ەت ــاڭىسدى يدەياس ــ م ــۋ  ، عىلىم دام

ــىە ــڭ جاڭــا لوزقاراس داۋىــر ٴ، شــ  جينپي
وز ٴ سوتســـــياليس  يدەياســـــىەجۇڭگوشـــــا 
 . ەتەدىباعدارالما  قيمىلىنا 

جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
نازارياســىە،  نەگىسگــى نەگىسگــى  پارتيانىـڭ

ـــيانىە،  ـــى لۋش ـــ  جوبانەگىسگ ـــىە باتى س
يــــدەيانى ازا  ەتىــــپ، دايەلتىلەنــــدىرىپ، 

ىـ  جـۇزىنەن ىـسدە ، داۋىـرمەن ٴشىندىقتى 
ـــرگە  ـــلە بى ـــى  دا ىىلگەرى ـــمەر ، شىنش س

 ار ۇلـ  جاسـتارىەٴبولىپ، بۇلىـ  ەلـدەگى 
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، ىنتىماقتاسـتىرىپ ىلەسـۋگە باتى  پارتياعا
، دەمولراتيـالى، قـۇدىرەتتىباي دا ەلىمىسدى 

ـــــىمدى ـــــى، جاراس ـــــور، ورلەنيەتت ىمتى ل
 قــۇدىرەتتىاماندانعان سوتسياليســتىن وســىس

ــپ شــىعىپ، ــدى ەل ەتىــپ قۇرى  لوممۋنيسم
ســوڭىنا دەيىــە جــۇزەگە اســىرۋ جولىنــدا 

 لۇرەسەدى.
 ۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــىج

جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ 
-باسـتان باسشىلىعىندا دامىپ، جەتىلىپ،

توڭمەرىســتىن لۇرەســتىڭ الــدى عى  ايــاق
ــدە  ــۇردىلەگىن ــى، ول داڭٴج ــا قت . يە تاريحق

 تـۇزى ٴجاڭا جۇڭگو قۇرىپ، سوتسياليسـتىن 
بەلەمــــــدە ،  ونــــــى ورناتىــــــپ جــــــانە 

، ســيدى، ساياەلونوميمــانىسوتسياليســتىن 
بارىســـىندا جالىنـــدى  مـــادەنيەتتى دامىتـــۋ

ــە  قوســىە مەن ــدى قوســىندىق رولى ەلپىن
ۇشىە تىڭ جالىندى ٴساۋلەلەندىرىپ، پارتيا 

ــسمە  تايانىشــتارىنان  ــر ٴلۇشــتەر مەن قى بى
ــوبىە جەت ــدت ــرلە  بەردى. ىل ــانە ازى ىرىپ ج
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لەزەلتـى ورتـالىق لوميتەتىنىـڭ -11پارتيا 
ۇشىنشـــى جــــالپى ماجىلىســــىنەن بەرى، ٴ

لوممۋنيســـتىن جاســـتار وداعـــى پارتيانىـــڭ 
، ســـاي تۇيىنىنىـــڭ اۋىســـۋىنا ٴقىـــسمە  

ەســـىن اشـــۋ جـــانە  قىسمەتتـــى رەمورمـــاالۋ،
ەلونوميمـــــالىق قۇرىلىســـــپەن تىعىـــــس 
ۇشتاســــــتىرا وتىرىــــــپ ورىســــــتەتىپ، 

ســى سوتسياليسـتىن وســىسامانداندىرۋ قۇرىلى
ـــۋ ىســـتەرىە ـــاڭىسدى  ىلگەرىلەت جولىنـــدا م

اقاۋسـىس  جاس ۇرپاقتاردىڭۇلەستەر قوسىپ، 
جۇڭگوشــا سوتســياليس  جەتىلــۋىە جەبەدى. 

، لوممۋنيستىن جاسـتار ٴوتتى جاڭا داۋىرگە 
، تاقىرىبىنان جازبايباستى  ٴداۋىردىڭوداعى 
، جاڭـالىق اشـۋعا بەل بـايال  مەن ماالۋرەمور

ــاڭ  ــە قات ــتار وداعى ــدى جاس ــقارۋعا تابان باس
ـــــتاردى ـــــڭ جاس ـــــپ، قالى ـــــا بولى  پارتي

 ىىلىعىندا ۇلــــى لۇرەســــتىڭ، ۇلــــباسشــــ
ۇلى ارماننىڭ نەريانىڭ، ۇلى ىستەردىڭ، ينجە

ـــ ـــدى امالياتىن ـــدەيجان  اراالســـۋعا  ا ەلپىن
 .  ىنتىماقتاستىرادى جانە باستايدى



5 

جۇڭگو لوممۋنيستىن جاستار وداعىنىڭ 
مىنــــدەتى:  نەگىسگــــى جاڭــــا داۋىردەگــــى

جۇڭگوشا سوتسياليسمنىڭ ۇلى تـۋىە بيىـن 
داۋىـر جۇڭگوشـا ٴش  جينپيڭ جاڭا  ۇستا ،

ــپ،  ــى ەتى ــىە جەتەلش ــياليس  يدەياس  سوتس
پارتيانىــــڭ سوتســــياليسمنىڭ العاشــــقى 
ـــــيانىە  ـــــى لۋش ـــــىنداعى نەگىسگ ساتىس
بۇلجىماســـــــــتان دايەلتىلەنـــــــــدىرىپ، 

تور  ٴەلونوميمالىق قۇرىلىستى وزەك ەتىپ، 
ــانەگىسگــى  ، ەســىن الۋپرينســيپتەن، رەمورم

ساياسـ   جاسـتار وداعىنىـڭاشۋدان جازبـاي، 
بۇقارالىق سيپاتىە، العاباسارلىق سيپاتىە، 

مانىنـــدە ســـاقتا  جـــانە  ســـيپاتىە شـــىە
ى قۇرۋشــىالر نىڭسوتســياليسملۇشــەيتىپ، 

ٴتــۇبىرلى  مەن ٴىسباســارالرىە جەتىلــدىرۋدى
دەگى جــۇرگىسۋمىنــدە ، پارتيانىــڭ بيلىــن 

ــدەۋ  ــسىە بەلەم ــارالىق نەگى ــتاردىڭ بۇق جاس
ەڭەيتــۋدى ساياســ  جاۋاپمەرشــىلىن، جــانە ل

ـــدايعا  ـــۇيىننەن اۋىتقىمـــاي، جـــالپى جاع ت
نەگىسگـــى  تىـــڭقىسمەتدى قىـــسمە  ەتـــۋ
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ڭ جاستاردى سوتسـياليسمنىجەلىسى ەتىپ، 
، جۇڭگوشا وزەلتى قۇن جۇيەسىمەن تاربيەلەۋ

ا امالياتى بارىسىند ۇلى دىڭسوتسياليس  قۇرۋ
تـارتىپتى ٴمورالـدى، مـادەنيەتتى، ٴمۇراتتى، 
ۇشـىە تىـڭ ٴپارتيا  ىرىپ،جەتىلد جاستاردى

 جـاس ۇشـىەٴ، مەمـلەلە  لۇشتەر ازىـرلەۋگە
لـۇ   جەتىلدىرۋگە دىقۇرىلىسشى دارىندىالر

ــالۋ ــانە، س ــتىرىپ ج ــتاردى ىنتىماقتاس  جاس
ـــــــتا ،   وز لۇشـــــــىنە ســـــــۇيەنىپٴباس

ــــــاجىرلىلىقپەن  ــــــنق ــــــاراتۋ يگىلى ، ج
سوتسياليستىن ەلونوميمالىق قۇرىلىسـتى، 

ە، ىساياس  قۇرىلىستى، مـادەنيە  قۇرىلىسـ
ــــالىق  ــــتى، ەلولوگي ــــدىق قۇرىلىس قوعام

، لەتىـپورلەنيە  قۇرىلىسىە بەلسەنە ىلگەرى
، دىڭورناتۋجاپپاي دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعا  
 مەملەلەتتىرەمورمانى جاپپاي تەرەڭدەتۋدىڭ، 

پارتيانى جاپپـاي  جاپپاي زاڭمەن باسقارۋدىڭ،
ــــاڭ ــــا قات ــــقارۋدىڭ امالياتىن ــــال باس  جاب

لـۇرەس “ جىلـدىق 155قـوس ” ،اتسالىسىپ
ى جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋنىساناسىە، 
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 جـــۇزەگە اســـىرۋســىندى جۇڭگـــو ارمــانىە 
ـــ  ـــدا اقى ـــۇ -جولىن ـــاتى مەن ل -پاراس
 قايراتىە ارناۋ. 

جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
ــدەيالىق ساياســ  قىسمەتتــى لۇشــەيتىپ،  ي
ى ورىسـتەتىلگەن ساياس  قىسمەتتـ يدەيالىق

ــسمەتمە  ــارلىق قى ــى ىرب ــتاردى دىەس ، جاس
مارلسيس  ـ لەنينيس ، ماۋ زىدۇڭ يدەياسىە، 

ۇشمە ۋالىلـدىن ”دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە، 
ــۋ ــىە، “ ەت ــاڭىسدى يدەياس ــ م ــۋ  عىلىم دام

ــىە ــڭ جاڭــا لوزقاراس داۋىــر ٴ، شــ  جينپي
ۇيرەنــۋگە  سوتســياليس  يدەياســىەجۇڭگوشــا 

ۇيىمداستىرادى، پارتيانىڭ نەگىسگى لۋشيان 
جانە  وتانشىلدىق، لوللەلتيۆيس تاربيەسىە، 

سوتسياليســـــتىن يـــــدەيا تاربيەســـــىە، 
سوتسياليســتىن وزەلتــى قــۇن لوزقاراســى 

تاڭداۋلى ٴداسـتۇرلى  جۇڭحۋانىڭ، تاربيەسىە
ــــادەنيەتى ــــادەنيەتى ،م ــــتىن م ، توڭمەرىس

تاربيەسىە،  ىسوتسياليستىن وزىق مادەنيەت
تايـــاۋ زامـــان تـــاريحى، وســـىسامان تـــاريحى 
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 مەمـــــلەلە  جاعـــــدايى مەن تاربيەســـــى
 تاربيەسىە، دەمولراتيا جانە زاڭـمەن باسـقارۋ

، جاستاردىڭ لەڭىنەن ورىستەتىپ تاربيەسىە
نامىســىە، وزىنــدىن ســەنىمىە -ۇلتتىــق ار

تىپ، وزىە الۋەتتەندىرۋ رۋحىـە لۇشـەيٴجانە 
ومىر، قۇن دۇرى  ٴمۇرا ، سەنى  جانە دۇنيە، 

ورناتىـــــــپ، جۇڭگوشـــــــا  ىەلوزقاراســـــــ
ــيالي ــول سمنىڭسوتس ــەنىمىە ج ــا، س  نازاري
ـــۇزى  ســـەنىمىەٴ، ســـەنىمىە ، مـــادەنيە  ت
، جاســتاردى بەلەمــدە انــاعۇرلى   ســەنىمىە

ــدىرۋ ــى دىڭۇلتتــى گۇلدەن  مىنــدەتىە لەلەل
ــڭ جاڭــا ارقــاال  تۇلعاالرىنــاي االتىــە ٴداۋىردى

ــىنادى. ــدىرۋعا قۇلش ــەلەرىنە  وداق اينال مۇش
 مـۇرا  پەنورتـاق  ستىنجۇڭگوشا سوتسيالي

سوزسـىس ٴتاربيەسـىە  ىمۇراتۇلى   سلوممۋني
وســىسامانعى  تــيى . جاســتاردىڭٴ جــۇرگىسۋ
ــ  ــپ، -عىلى ــدەرىە ۇيرەنى ــادەنيە  بىلىم م

ادامـــسا  قوعـــامى جاراتقـــان ورلەنيەتتىـــڭ 
قابىلدا  جانە ودان بارلىق جەتىستىمتەرىە 

پ، ۇلگــــى الۋىنــــا قۇلشــــىنا لومەلتەســــى
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ـــاليس  ـــڭمەودال مەن لاپيت ـــىرىن  يسمنى ش
، ســــاقتاندىرىپ اندىرۋىنــــاز يدەياســــىنىڭ

ــدەيا ــٴ-جاســتاردىڭ ي ساپاســى مەن  دىقمورال
ـــ  ـــىس -عىلى ـــىە ۇزدىمس ـــادەنيە  ساپاس م

 جوعارىالتادى. 
ممۋنيســتىن جاســتار وداعــى جۇڭگــو لو

ـــــتا  ـــــتاردى باس ـــــالىق ،جاس  ،ەلونوميم
 جالىنـدى قوسـىە بارىسىندا قوعامدىق دامۋ

ــــــىن مەن ــــــدى قوس ــــــە دىقەلپىن  رولى
ەدى. ەلىمىــــس قوعامىنــــداعى ســــاۋلەلەندىر

حالىقتىڭ لۇن سايىە  تىڭباستى قايشىلىق
قـاجەتى مەن  ارتىپ وتىرعان تاماشا تۇرمى 

 مۋدىــــڭ بىرلەلمــــى، تولىــــق بولمــــاۋىدا
 وزگەرگەنىـــــەاراســـــىنداعى قايشـــــىلىققا 

 ەسـىن اشـۋ جاستاردى رەمورمـاالۋ،، قاداعاال 
ــــتىن  ــــانە سوتسياليس ــــىساماندانج ۋ دىروس

 امالياتىنــــــا اراالســــــۋعا قۇرىلىســــــىنىڭ
،  ا دامــــۋجاڭــــالىق اشــــۇيىمداســــتىرىپ، 

، دامـۋشـىق جاسـى  دامـۋ، ا، ە دامـۋسايمەس
ۇســــــتانىمىە  ە دامــــــۋتەڭ يگىلىمــــــتەن
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-مەملەلەتتــى عىلىــ دايەلتىلەنــدىرىپ،  
ـــا ـــۋتەحنيم ـــدىرۋ، -، وق ـــارتۋمەن گۇلدەن اع

ـــىە، د ـــەيتۋ ستراتەگياس ـــدىالرمەن لۇش  ارىن
جەبەۋ  جاڭــــالىق اشــــۋ ارقىلــــى دامــــۋدى

 لورلەيتـۋقىستاقتى -اۋى ستراتەگياسىە،  
سايمەســتى دامــۋ  نستراتەگياســىە، وڭىرلىــ
بايانــــــــدى دامــــــــۋ ستراتەگياســــــــىە، 

، اســـمەري ونەرلاســـىپ پەن ستراتەگياســـىە
ۋ ىتـدام اتوعىسـتىرتى حالىقتىق ونەرلاسـىپ
اتقــــارۋدى جەدەلــــدەتىپ، ستراتەگياســــىە 

بىرىنشــى ونــدىرگى  ٴــــ  تەحنيمــا-عىلىــ 
ـــ جــانە  ەلــۇ  لوزقاراســى جاڭــالىق اشــۋ ـ

ٴبىرىنشـــى  دامۋعـــا جەتەلشـــىلىن ەتەتىـــە
وزىـق قوزعاۋشى لۇ  لوزقاراسىە ورناتىـپ، 

ـــپ جـــانە -عىلىـــ  تەحنيمـــاالردى مەڭگەرى
لدەرىە تاسـى، وسىسامانعى باسـقارۋ قولدانىپ

 دىقپەن، ادالـۇيلەسـىپۇيرەنىپ جـانە وعـان 
، اشىپەڭبەك ەتىپ، باتىلدىقپەن جاڭالىق 

دى دامىتىـپ، قوعامدىق ونـدىرگى  لۇشـتەر
ــالپى ــڭ ج ــپ،  مەملەلەتتى ــۋاتىە ارتتىرى ق
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جوعارىالتىـپ، دەڭگەيىە ى  حالىقتىڭ تۇرم
ەلونوميمـــالىق،  قوعامـــدىق  دىـــڭەلىمىس

جـۇزەگە  نىساناسىەراتەگيالىق ست ىنىڭۋدام
 . اسىرۋ جولىندا ەسە قوسادى

جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
ــيپىە  ــقارۋ پرينس ــتاردى باس ــڭ جاس پارتيانى

ـــدىرىپ،  پارتيانىـــڭ جاســـتارمەن دايەلتىلەن
بــــايالنى  جاســــاۋداعى لوپىرلىــــن جــــانە 
دانەلەرلىــن رولىــە تولىــق ســاۋلەلەندىرىپ، 
پارتيا ٴۇشىە جاسـتار قىـسمەتىە ويداعىـداي 

ۇلىمەتتىــڭ جاســتار ىســتەيدى. پارتيــا مەن 
 ،لومەلتەسەدىقىسمەتىە باسقارۋىنا بەلسەنە 

ــــــدەتۋجاســــــتاردى   جوســــــپارىنىڭ ورلەن
ــــــانۋىە سايمەســــــتىرەدى جــــــانناتيا ە قت

ــاال ــدەتەدى، ارق ــەجەدەل ــن ا ي االتى لەۋمەتتى
، ىـــــرىقتىلىقپەن ارقـــــاال  مىنـــــدەتتەردى

لەتتــى باســقارۋ جۇيەســى مەن باســقارۋ مەملە
ــــسمە   ــــىسامانداندىرۋعا قى ــــابىلەتىە وس ق

ـــــدى.  ـــــڭ وتەي ـــــلەلە  پەن حالىقتى مەم
مۇددەســىە قورعــاۋمەن قاتــار، جاســتاردىڭ 
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جانە ونـى  مۇددەسىنە ۋالىلدىن ەتەدى ناقتى
قورعايدى. پارتيانىـڭ وزەلتـى مىنـدەتتەرىە 
نەگىس ەتە وتىرىپ، جاستاردىڭ ەرەلشەلىگىنە 
ۇيلەسەتىە دەربەس قيمىلداردى ورىستەتىپ، 
ـــانە  ـــۋىنە ج ـــسمەتىنە، ۇيرەن ـــتاردىڭ قى جاس

ـــ   ـــىنا لوڭى ـــتارٴتۇرمىس ـــپ، جاس  عابولى
مەن ۇلىمەتـمە شىنايى قىسمە  وتە ، پارتيا 
ـــــرى م ـــــتاردىڭ پىمى ـــــارىە جاس ەن تاالپت

ــــــپ ــــــاقىالۋدى ، قجەتمىسى ــــــدىق ب وعام
ـــــورىســـــتەتەدى دەردى ، جاســـــتار مەن ورەن
لــۇرەس  قۇبىلىســتارمەنٴتــۇرلى زيانــدايتىە 

ــ ــتار مەن ورەن ــا ، جاس ــىس جاس دەردىڭ اقاۋس
 جەبەيدى.جەتىلۋىە قورعايدى جانە 

جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
ــۋىە بيىــن ۇســتا ، بۇلىــ   وتانشــىلدىق ت

ـــدەگى  ـــتارىٴەل ـــ  جاس ـــىنداعى ار ۇل  اراس
ــــــــــ ــــــــــى-، بەرەلەدىمتىتەڭ ، بىرلىمت

ــدىقايى ــىمدىلىقتىرىم ــ  لىقتى، جاراس  باتى
 جۇڭحــۋا ۇلتىنىــڭجــانە دامىتىــپ،  قورعــا 

تـــانىمىە بەرىـــن ورناتـــادى    ورتـــاق تۇلعـــا
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شياڭگاڭ ەرەلشـە الىمشـىلىن رايونىنـداعى 
جــــاس باۋىرالســــتارمەن، اۋمىــــە ەرەلشــــە 

ـــــــداعى  ـــــــاس الىمشـــــــىلىن رايونىن ج
ــــــاس  ــــــداعى ج ــــــتارمەن، تايۋان باۋىرالس

ــەتەلدە ــانە ش ــتارمەن ج ــاس گىردەباۋىرالس  ج
ىنتىمـــــاقتى  باۋىرالســـــتارمەنۇھـــــاجىر م

بـاعىتى  “تـۇزى ٴ، ەلى بىر ەلٴ”لۇشەيتىپ، 
 ، اۋمىننىڭ ۇزاق ۋاقىـ اڭگاڭبويىنشا، شي
ــدەنىپ ــتىلىعىە -گۇل ــۋى مەن ورنىق لورلەي

ىسـىنىڭ ٴۇلـى  جانە وتاننىڭ بىرلىممە لەلۋ
 .جەبەيدى ورىندالۋىە بىرگە

جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
ىسدىگى مەن يەلىــــن ەلىمىسدىــــڭ تاۋەلســــ

ٴومىر  ٴتاتتى-، بەيبى ، تاتۋ ۇقىعىە قورعا
ــىرۋگە ــنە، لەش ــايىە-وزى ــا،  ٴوزى قوج بولۋع

ـــرٴ ـــۋگە، تەڭ ت-بى ـــرىنەن ۇيرەن ـــدا بى ۇرعى
دامۋعا تاباندى  سەلبەستىن جاساسۋعا، بىرگە

مـــۇددە -دۇرىـــ  ادىـــلە بولـــۋ نەگىسىنـــدە، 
دۇنــيە جۇزىنــدەگى ، لوزقاراســىنان جازبــاي

ارقايســـى ەلـــدەردىڭ جاســـتار ۇيىمـــدارىمەن ٴ
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قاتىناســتى  دوســتىق جــانە لەلىــ -بــارى 
ٴبىــر بەلــدەۋ،  ٴبىــر ”بەلســەنە دامىتىــپ، 

ــول ــۋگە بەلســەنە “ ج ــىە ىلگەرىلەت قۇرىلىس
ـــن پەاتسالىســـىپ،  ـــدىن  نزورەلەرلى ولتەم

 ڭىــنجۇزىٴساياســيعا قارســى تۇرىــپ، دۇنــيە 
 ورعــا ، ادامساتتىــڭ العــابەيبىتشــىلىگىە ق

ـــۋىە ـــدىرالس  باس ـــڭ تاع جەبە ،  ادامساتتى
 قالىپتاســــــتىرۋدىورتـــــاق تۇلعاســــــىە 

 . ىلگەرىلەتەدى
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 

ىە ورىنـداۋ نەگىسگى مىندەت جاڭا داۋىردەگى
بۇقـارالىق ۇيىمـداردىڭ سـوز جـوق، ٴ ،ۇشىەٴ

جولىنـــا جۇڭگوشـــا سوتسياليســـتىن دامـــۋ 
سـيپا   ساياسـ ، ياۋىتقىما تاباندى بولۋدان

مەڭگەرىـــــپ،  ســـــىندى جـــــان جـــــۇيەنى
العاباسارلىق سىندى ماڭىسدى تۇيىنگە  نازار 

ٴتۇبىرلى  اۋدارىپ،  بۇقارالىق سيپا  سىندى
 وداقەرەلشـــــەلىمتى تيانـــــاق ەتىـــــپ، 

،  وداقتــى جاپپــاي تەرەڭــدەتىپرەمورماســىە 
ــــقارىپ،  ــــاڭ باس ــــىنىڭ قات وداق قۇرىلىس
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ۇزدىمسىس جوعارىالتۋى دەڭگەيىە عىلىميالنۋ 
ـــداۋلى  ـــتيلدىٴلەرەك. تاڭ ـــتۇر مەن س  داس
جانــــدى دا قىسمەتتــــى  ،ســــاۋلەلەندىرىپ

ـــدى ـــتەتىپ، ، جالىن ـــامپازدىقپەن ورىس جاس
داعىــە جاســتاردى لوممۋنيســتىن جاســتار و

ــــتىرۋ ــــڭدىڭىنتىماقتاس ــــن  ، باۋلۋدى بەرى
لەرەك. ۇيتقىســـى ەتىـــپ قۇرىـــپ شـــىعۋى 

 مىنــــاداي جاســــتار وداعــــى قۇرىلىســــىندا
 تيى : ٴنەگىسگى تاالپتاردى دايەلتىلەندىرۋ 

ـــدى  (1 پارتيانىـــڭ باسشـــىلىعىنا تابان
پارتيانىڭ نەگىسگـى  وداقتاعىالر بۇلى  بولۋ.

ــدى بولمىسعىماســتان  لۋشــيانىنا ، ىــپتابان
ۋالىلـدىن ۇشـمە ”پيڭ نازارياسـى، دىڭ شياۋ

دامــۋ  عىلىمــ مــاڭىسدى يدەياســى،  “ەتــۋ
داۋىـــر ٴلوزقاراســـى، شـــ  جينپيـــڭ جاڭـــا 

جۇڭگوشـــا سوتســـياليس  يدەياســـى جـــانە 
نەگىسگـى لۋشـيانى ارقىلـى يـدەيا  پارتيانىڭ

، وداقتىڭ بىرلىممە لەلتىرۋى ارەلەتتى مەن
ەلونوميمـالىق قـۇرىلى   ىسمەتتەرىتۇرلى قٴ

نە وعان قىـسمە  سىندى وزەلمە بويسۇنۋى جا
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ەسىن اشۋعا تاباندى بولۋ ، رەمورماالۋعا، ەتۋى
ــدى ٴمەن  ــيپمە تابان ــى پرينس ــور  نەگىسگ ت

بولــۋدى بىــرلىممە لەلتىرىــپ، پارتيانىــڭ 
-نەگىسگى لۋشيانىە وداق قىسمەتىندە جان

ــاقتىلى ــ ج ــ   لەرەك. دىرۋدايەلتىلەن ساياس
 جالپى جاعـداي تـانىمىە، ۇيتقـى تانىمدى،

، تۇزەۋ تانىمىە بەرىـن ورنـاتۋ ر، قاتاىەتانىم
پارتيا ورتـالىق  نىڭش  جينپي باس شۋج  

ورنى مەن بۇلى   لىقۇيتقى لوميتەتىندەگى
ورنىـە باتىـ  قورعـاۋ،  لىقپارتياداعى ۇيتقى

ش  جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتمەن پارتيا 
ـــــى مەن ـــــڭ بەدەل ـــــالىق لوميتەتىنى  ورت
ورتالىقتانعان ٴبىرتۇتاس باسشىلىعىە باتى  

اتتاماسـىە مەن قۋ ەرلـىقورعاۋ،  پارتيانىـڭ 
ساياس  ٴتارتىـپ پەن  باتى  دايەلتىلەندىرۋ،

ساياس  ەرەجەگە قاتاڭ بويسۇنۋ لەرەك. وداق 
قۇرىلىسىە پارتيا قۇرىلىسى ارقىلى جەبەۋگە 
تاباندى بولـۋ، وداق قۇرىلىسـىندا پارتيانىـڭ 

وداق  ،يەلتــــى تياناقتانــــدىرۋتــــاالبىە دا
 پارتيــا قۇرىلىســىنىڭ جــالپى قۇرىلىســىە
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ـــالىق ـــپارىنا تۇلع ـــپ،  جوس ـــرگە ەنگىسى بى
ــــرگە ورناالســــتىرۋ،  ــــرگە تەلســــەرۋ، بى بى

 تىندىالۋ لەرەك. ىقور
ــتاردىڭ (2 ــن د جاس ــۇرا ، بەرى ــ  م ۇرى

 لومەلتەسۋدى ماڭـداي الـدى سەنى  ورناتۋىنا
جــوق،   ٴســوز .مىنــدە  ەتــۋگە تابانــدى بولــۋ

تۇرىپ،   بيىن بەلەستەمۇرا ، سەنى  سىندى 
جۇڭحــۋا ۇلتىنىــڭ ۇلــى گۇلــدەنۋى ســىندى 
ــدا ــىرۋ جولىن ــۇزەگە اس ــانىە ج ــو ارم  جۇڭگ

 ،ىپتاقىرىبىە مىقتى يگەر لۇرەسەتىە ٴداۋىر
ــاريح ــتاردىڭ ت   جاۋاپمەرشــىلىگى مەن جاس

ـــقىنداتىپ ـــە تاس ـــىنۋ رۋحى ـــا قۇلش ، بارش
ـــڭٴجاســـتاردى  ـــدى عى داۋىردى ـــدە  ال لەگىن

ـــتىرۋ  ـــۇرۋگە ۇيىمداس ـــدىرۋ ج ـــانە جۇمىل ج
باســارلىعىە وداق مۇشــەلەرىنىڭ العا لەرەك.

ـــر  ـــىندى ٴداۋى ـــەيتۋ س ـــانە لۇش ـــاقتاۋ ج س
وداق تـــــــاقىرىبىە وزەك ەتە وتىرىـــــــپ، 

ق ســـەزىمىە شـــىنايى داڭـــمۇشـــەلەرىنىڭ 
ــــە  ــــن رولى ــــڭ ۇلگىلى ــــەيتۋ، والردى لۇش

 ساۋلەلەندىرۋ لەرەك. 
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ـــسمە  وتەۋ ( 3 ـــتارعا قى ـــىندى جاس س
جاسـتاردى  تاباندى بولۋ. ارقاۋىناتىڭ قىسمەت

جاسـتاردىڭ قـاجەتىە نەگىـس ەتـۋ،  وزەك ەتۋ،
قىــسمە  وتەۋ تــانىمىە لۇشــەيتۋ،  قىــسمە  

قىـــسمە  وتەۋ وتەۋ قـــابىلەتىە جوعـــارىالتۋ، 
اشۋ،  قولـدان لەلگەننىـڭ ٴبـارىە  بايلىعىە
شەشـۋ، مۇقتـاجىە -جاستاردىڭ مۇڭ ىستە 

دەرگە جاســتار مەن ورەنــقيىنشــىلىعى بــار 
، جاســــتار مەن لوڭىــــ  ٴبولــــۋ لــــوبىرەك
مۇددەسىە قورعـاۋ، -قزاڭدى ۇقى ورەندەردىڭ

لىققا تـا  جاستاردىڭ قيىنشى وداق ۇيىمىە
ىسدەگەنـدە جانىنـان ، االتىـە بولعاندا ەسـىنە

-ارقــابــوالتىە  ســۇيەۋ والرعــا ،تــابىالتىە
 اينالدىرۋ لەرەك.  تىرەگىنە
دەمولراتيــــــالىق ورتالىقتانــــــدىرۋ  (4

ـــۋ. دەمولراتيـــالىق  ـــدى بول ـــۇزىمىنە تابان ت
ــــــۇزىمى دەگەنىمىــــــس  ــــــدىرۋ ٴت ورتالىقتان
لوممۋنيسـتىن جاسـتار وداعىنىـڭ ٴتــۇبىرلى 

ى. دەمولراتيــانى تولىــق پرينســيبۇيىمـدىق 
ساۋلەلەندىرىپ، وداق مۇشەلەرىنىڭ نەگىسگى 
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ـــپ، وداق  ـــۇرمە  ەتى ـــا ق ـــالىق ورنىن تۇلع
ىڭ دەمولراتيــــالىق ۇقىعىــــە مۇشــــەلەرىن

شـــــــىنايى قامتاماســـــــىسداندىرۋ لەرەك. 
ــــــپ،  ــــــ  اتقارى ــــــدىرۋدى دۇرى ورتالىقتان
ـــــــەڭدىمتى  ـــــــىلدىق پەن تارتىپش ۇيىمش

ــــڭ  ۇيىمــــى لۇشــــەيتىپ، وداق قارارالرىنى
ۇتىمدى، دايەلتى اتقارىلۋىنـا لەپىلـدىن ەتـۋ 

 لەرەك.
ا مەن جاڭـــالىق اشـــۋع الۋرەمورمـــا( 5

ــڭ ــۋ.  پارتيانى ــدى بول ــتىن  تابان لوممۋنيس
ـــتار  ـــىجاس ـــدەگىرەمورما وداع ـــى جونىن  س
تياناقتاندىرىپ، ۇيىمداستىرۋ مەن تاالپتارىە 
جاڭالىق اشۋدى ىلگەرىلەتىـپ،   قىسمەتتەگى

 وداقتىڭ باۋراعىشتىعى مەن ۇيىسقىشتىعىە
جوعارىالتىـپ، وداق قىسمەتىنىـڭ  ۇزدىمسىس

لەڭەيتـۋ  ۇزدىمسـىس لولەمىە ۇتىمدى قامتۋ
وداقتىڭ  ــ ساتى ۇيىمدارى نەگىسگىلەرەك. 

 وداقتىــڭبــارلىق قىسمەتىنىــڭ نەگىــسى. 
باسشــىلىق ورگانــدارى نەگىسگــى ســاتىنى 
ماڭـــداي الـــدى ورىنعـــا قويـــۋ لوزقاراســـىە 
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ورناتىــپ، ىســمەر، شىنشــى  بولــۋ ســتيلىە 
ساۋلەلەندىرىپ، نەگىسگى ساتىعا ىشـمەرىلەي 

، نەگىسگـى سـاتى ٴۇشـىە قىـسمە  اراالسىپ
ىلىســــــىە ســــــاتى قۇرنەگىسگــــــى وتە ، 

ــپ ــى يگەرى ــدىلىقپەن مىقت ــى نەگى، تابان سگ
ۇزدىمسىس لۇشەيتۋ  ومىرشەڭدىگىە ساتىنىڭ
 لەرەك.
قاتــاڭ باســقارۋعا  جاســتار وداعىــە (6

 نىقاتـاڭ ولشـە ، قاتـاڭ شـارا .تاباندى بولۋ
ىــە جاپپــاي قاتــاڭ باســقارۋدىڭ جاســتار وداع

ى مەن ٴارقايســـى جاقتارىنـــا بارىســـ جـــالپى
ەرەجە  . جاســـتار وداعىـــەٴســـى ىرۋ لەرەك

ڭ باسقارۋعا تاباندى بولىپ،  وداقتىـ بويىنشا
جــانە  ٴتــۇزى  جۇيەســىە ورنــاتۋ-ىشــمى ەرەجە

ــدىرۋ ــى لەمەلدەن ــى ودالەرەك ون ق . ەڭ اۋەل
ىـڭ ،  وداقتلادرالرىنان باستا  قاتاڭ باسقارۋ

لـادرالرىە باسشىلىق ورگاندارى مەن باسشـى 
ــاقىالۋدى -باســقارۋ لۇشــەيتىپ، تۇيىنــدى ٴب

ــــــــــدانۋعا، الىمشــــــــــىلىمتەنۋگە  ،ورگان
 نىســايىنا ويىنعــا اينالــدىرۋ اقســۇيەلتىممە،
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ساياســــ ،  .لەرەك باتىــــ  قارســــى تــــۇرۋ
داۋىرلىـــن، پرينســـيپتىن، جاۋىنگەرلىـــن 
ســـيپاتىە لۇشـــەيتۋ تاالبىنـــا ســـاي، وداق 

يتۋ جـانە قاتـا تىۇرمىسـساياس  ت ىندەگىىش
  ىشــــــىندەگى وداق ،جــــــۇيەگە ٴتۇســــــىرۋ
 تىساياســ  مــادەنيەتبەلســەندى، اقاۋســىس 

، سالتى تازا، ستيلى دۇرى  تاماشا دامىتىپ
 ساياس  ەلولوگيا قالىپتاستىرۋ لەرەك. 
 وداعــىجۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار 

ورتــالىق لــوميتەتى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن 
ــــــڭ  ــــــالىق لوميتەتىنى ــــــى ورت پارتياس
باسشــــــىلىعىندا بــــــوالدى، وداقتىــــــڭ 

رى مەن نەگىسگى سـاتى جەرگىلىمتى ۇيىمدا
ـــــا  ـــــمەن دارەجەلەس پارتي ـــــدارى وزى ۇيىم
لوميتەتىنىـــڭ باسشـــىلىعىندا، ســـونىمەن 
بىــرگە لوممۋنيســتىن جاســتار وداعىنىــڭ 
جوعارى دارەجەلى ۇيىمىنىڭ باسشـىلىعىندا 

 بوالدى.
جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار وداعــى 
جۇڭگـــــو لوممۋنيســـــتىن پارتياســـــىنىڭ 
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قوسـىنىنىڭ  پيـونەرلەر مەن جۇڭگـوتاپسىرۋى
قىـــسمەتىنە جەتەلشـــىلىن ەتەدى. جۇڭگـــو 
ـــۋا  ـــى جۇڭح ـــتار وداع ـــتىن جاس لوممۋنيس
 مەملەلەتتىـــن جاســـتار بىرلەســـتىگىنىڭ

جەتەلشـى رول  بولىـپ، مۇشەسىتو   ۇيتقى
. جۇڭگــو لوممۋنيســتىن جاســتار اتقــارادى

وداعــى جۇڭگــو لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ 
باسشــــىلىعىندا، جۇڭحــــۋا مەملەلەتتىــــن 

ــــىال ــــسمەتىنە وقۋش ــــتىگىنىڭ قى ر بىرلەس
 .لشىلىن ەتەدىتەجە
 

 وداق مۇشەسى  رىنشى تاراۋٴبى
 

 28، تەن جوعـارى 14جاسى   تارماق-1
ـــومەن  ـــودەن ت ـــتار جۇڭگ ـــڭ  ىجاس وداقتى

ـــدارىنىڭ  ـــا، وداق ۇيىم ۋســـتا ىە مويىنداس
بىـــرىنە قاتىناســـۋدى جـــانە ونـــدا بەلســـەنە 
ـــارارالرىە  ـــڭ ق ـــسمە  ىســـتەۋدى، وداقتى قى
ـــدا  ـــارۋدى جـــانە وداق جارناســـىە ۋاعىن اتق
تاپســىرۋدى قاالســا، جۇڭگــو لوممۋنيســتىن 
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ــرۋدى  ــا لى ــۋىنە ٴجاســتار وداعىن ــنى  ەت وتى
 بوالدى.

گە  28وداق مۇشـــــەلەرىنىڭ جاســـــى 
نـدەتى بولماسـا، وتەيـتىە مى تـاتولىپ، وداق

 تيى .ٴ وتەۋىتىە وداقتان شەگىنۋ رەسميە
وداق مۇشەلەرى لوممۋنيستىن پارتياعـا 

وداق مۇشـــەلىگىە دە لىـــرگەننەن لەيىـــە 
گە تولعاننـــان  28، جاســـى ســـاقتاي بەرەدى

مىنـدەتى بولماسـا،  وتەيـتىە تـالەيىە، وداق
 ايدى.لمەندىگارى ساقتا وداق مۇشەلىگى

وداق مۇشەســـى مىنـــاداي   تارمـــاق–2
 لەرەك: وتەۋ بورىشتاردى

، ماۋ زىـدۇڭ دىلەنينيسم-( مارلسيس 1
ۇشمە ”يدەياسىە، دىڭ شياۋپيڭ نازارياسىە، 

 عىلىم ماڭىسدى يدەياسىە،  “ۋالىلدىن ەتۋ
داۋىـر ٴ، ش  جينپيڭ جاڭـا دامۋ لوزقاراسىە

ــا   سوتســياليس  يدەياســىەجۇڭگوشــا  مۇقي
، ىەنەگىسگــى بىلىمــدەر تىــڭوداقۇيرەنىــپ، 

ــادەنيە ، زاڭ عىل ــ ، م ــانەى لاســىپتىن  ج
قىـسمە  ەتـۋ  قـابىلىمدەردى ۇيرەنىپ، حالىق
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 قابىلەتىە ۇزدىمسىس جوعارىالتۋ.
ــيانى مەن  (2 ــى لۋش ــڭ نەگىسگ پارتيانى

گىتـتەۋ جـانە ە ۇتۇرلى باعى ، ساياسـاتتارىٴ
جــــانە اتقــــارۋ، رەمورمــــاالۋ، ەســــىن اشــــۋ 

اندىرۋ قۇرىلىسـىنا وسىساماندسوتسياليستىن 
قاتىناسـۋ، وداق ۇيىمـى تاپسـىرعان  بەلسەنە
ـــ ـــۋدەمىن ـــداۋ، ۇيرەن ـــىنا ورىن ، دەتتى قۇلش

دا قوعامـدىق  ەڭبەلتە، قىسمەتتە جانە باسـقا
 ونەگەلى رول اتقارۋ.  قيمىلداردا

مەملەلەتتىـــڭ زاڭـــدارىنا، زاڭـــدىق ( 3
تـارتىبىنە سـانالى  تىڭەرەجەلەرىنە جانە وداق

ــــڭبويســــۇنۋ، وداق ــــارۋ،  تى ــــارارالرىە اتق ق
ــــــالتتى  ــــــا س ــــــتىن جاڭاش سوتسياليس

ــــاۋلەلەندىرۋ،  ــــسمە  وتەۋگە س ــــى قى ەرىمت
ليستىن وزەلتى سوتسيا بەلسەندى قاتىناسۋ،
 -سوتسياليستىن داڭق قۇن لوزقاراسى مەن

ـــام ـــان ـــىە امالياتت ـــلەۋ ى  لوزقاراس ، ايگى
جۇڭحـۋا مورالـدى دارىپـتە ، ٴلوممۋنيستىن 

 ۇلتىنىـــڭ ٴداســـتۇرلى تاماشـــا ٴمـــورالىە
ـــــلەۋ ـــــلەلە  پەن حالىق، ايگى ـــــڭ مەم تى
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-مــال تىــڭمۇددەســىە قورعــاۋ، مەملەلەت
 امانـدىعىە مۇلمى مەن حالىق بۇقاراسىنىڭ

قورعـــاۋ جولىنـــدا لـــولىرەك لەرىـــپ العـــا 
 ەرلىمپەن لۇرەس جۇرگىسۋ.  ،شىعىپ
 ســـىەقورعـــانى  تاربيەمەمـــلەلە  ( 4

ــدا ،  ــلەلە  قابىل ــانىممەم ــانى  ت  ىەقورع
لۇشــــەيتىپ، وتانــــدى قورعــــاۋ بورىشــــىە 

 بەلسەندىلىمپەن وتەۋ. 
ــــــــــــىنان 5 ــــــــــــالىق بۇقاراس ( ح

، جاسـتاردىڭ العـا ەنـۋلىشىپەيىلدىمپەن ۇير
، جاسـتاردىڭ ىقىالسـپەن لومەلتەسـۋ باسۋىنا

 لەزىندە اڭى  ەتۋ. پىمىرى مەن تاالبىە دەر
 ســـىندىوزىـــنە –وزٴ( ســـىە جـــانە 6

ــــتەردى -ٴســــوز قــــاتەورىســــتەتىپ،  ارەلەت
تۇزەتــــۋگە باتىــــ  بولــــۋ،  اشــــمەرەلەۋ مەن
ن قـاتەلىمتى تۇزەتـۋگە باتىـ  لەمشىلىن پە

 ، ىنتىماقتى سانالىلىقپەن قورعاۋ.بولۋ
مىنـاداي دە وداق مۇشەلەرىن  تارماق-3
 بوالدى: ۇقىقتار
 ( وداقتىــڭ قاتىســتى جيىنــدارى مەن1
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تـۇرلى قيمىلـدارعا ٴوداق ۇيىمى ورىستەتمەن 
، وداق ۇيىمىنىڭ تاربيەسـى مەن قاتىناسادى

 .قابىلدايدىلۋرستان وتمىسۋىە 
سايالۋ ۇقىعى، سايالنۋ ۇقىعـى  تا( وداق2

 جانە داۋى  بەرۋ ۇقىعى بوالدى. 
ــ3 ــدارى ڭ( وداقتى وداقتىــڭ  مەن جيىن

وداق قىسمەتــى جــانە جاســـتار  مەدياالرىنــدا
ــــ   ــــەلەلٴلوڭى ــــان ماس ــــپ وتىرع ەر بولى

 تىـڭ، وداقجونىندەگى تالقىالرعا قاتىناسادى
داقتىڭ ، وەدىقىسمەتى جونىندە ۇسىنى  بەر
قىــسمەتمەرلەرىنە  باسشــىلىق ورگانــدارى مەن

 . باقىالۋ جۇرگىسەدى جانە سىە ايتادى
 جونىنــدە بــوتەن الرىرقــارا تىــڭ( وداق4

ــا، ــرى بولس ــى  پىمى ــارۋ الع ــ  اتق ــى باتى ون
، ٴارى بـوالدى وز پىمىرىندە قالۋىنـاٴ شارتىندا

ــى ــا  ون ــى ۇيىمىن ــارى دارەجەل ــڭ جوع وداقتى
 ايتۋىنا بوالدى. 

ــورۋ ( ود5 ــارا ل ــنە ش ــڭ وزى اق ۇيىمىنى
ــدەگى  ــالقى جونىن ــادىت ــا قاتىناس  ، جيىنىن

ە اقتاۋىنـــا، باســـقا وداق وزىـــٴاق –ســونداي
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ــى  مۇشەســىنىڭ وعــان لــۋا بولۋىنــا جــانە ون
 اقتاۋىنا بوالدى. 

 دارەجەدەگــــى( وداقتىــــڭ ٴارقانــــداي 6
ورتـــالىق لـــوميتەتىنە  تارتىـــپ ۇيىمىنـــان

ــاال  قويۋ ــە ت ــادەيى ــس بەرۋىن ــنە، ارى ــانە  ى ج
ـــاشـــاعى  ايتۋ اق قاتىســـتى –، ســـوندايىن

ان جاۋاپمەرشىلىمپەن جاۋا  بەرۋدى ۇيىمدارد
 . ىنە بوالدىتاال  ەتۋ

ـــــڭ  ـــــىوداقتى ـــــداي دارەجەدەگ  ٴارقان
نەمەســــــە جەلەنىــــــڭ وداق  ۇيىمىنىـــــڭ
ــا ۇقىعىنــان مۇشــەلەرىە ــۋ ۇقىعــى  رۇ قم ەت

 جوق.
وداق مۇشـەلەرىە دامىتـۋدا،   تارماق–4
جوق، ساياس  ولشەمدى ماڭـداي الـدى  ٴسوز

قاتاڭ ردى ەتتەسميەر مىنادايورىنعا قويىپ، 
 لەرەك: وتەۋ

 وتىــنى  ەتۋشــىٴ ( وداققــا لىــرۋدى1
 جاســـــقا وداق مۇشەســـــىنەن ەلـــــى ادا 

 . تانىستىرۋشى بوالدى
تانىستىرۋشــــى تانىستىرىلۋشــــىعا 2) 
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وداق ۋســــــــتا ىە جاۋاپمەرشــــــــىلىمپەن 
تۇســـــــىندىرەدى، تانىستىرىلۋشـــــــىنىڭ 
يدەياســىە، بەينەســىە جــانە لەشىرمەســىە 

 .تۇسىندىرەدىوداق ۇيىمىنا 
داققا لىرۋدى تاال  ەتـمەن جاسـتار و 3)

ــا ٴ القاســىناياچەيمــا  ــپ، وداقق وتىــنى  بەرى
 ياچەيمـا، ونـى تـولتىرادى ٴوتىنىشـىەلىرۋ 

 ۋى مەنتـــالقىال  ماقۇلـــدا ىڭجينالىســـىن
بەلىتـۋىنەن  جوعارى دارەجەلى لوميتەتتىـڭ

ــاوتم ــە عان ــسگەننەن لەيى ــى  ى وداق مۇشەس
بوالدى. وداققا لىـرۋى بەلىـتىلگەن جاسـتار 

جينالىسىنىڭ ماقۇلـداۋىنان وتـمەن  ياچەيما
ـــە ـــا مۇش ـــتا  وداقق ـــۇننەن باس ـــان  ل بولع

   ەسەپتەلەدى. 
 ، ٴسـوزجاڭـا وداق مۇشەسـى  تارماق-5

مۇشـــە قابىلـــداۋ ســـالتىنا  جـــوق،  وداققـــا
وداققـا  اسـتىنداوداق تۋىنىـڭ  قاتىناسىپ، 

ــرۋ ــەر گەلى ــەر    س ــوزىبەرۋ لەرەك. س : ٴس
ممۋنيســتىن وز ەرلىمــمەن جۇڭگــو لوٴمەن 

، جۇڭگــو مۇشــە بــوالمىەجاســتار وداعىنــا 
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لوممۋنيســتىن پارتياســىنىڭ باسشــىلىعىە 
ـــدايمىە، ـــ  قول ـــڭوداق باتى ـــتا ىنا  تى ۋس

بويسۇنامىە، وداقتىڭ قـارارالرىە اتقـارامىە، 
وداق مۇشەســــىنىڭ بورىشــــىە وتەيمىــــە، 

تـــارتىبىنە قاتـــاڭ بويســـۇنامىە،  تىـــڭوداق
قۇلشــــــــىنا ۇيرەنىــــــــپ، جۇمىســــــــتى 
ــدا،  ــادا ال بەلســەندىلىمپەن ىســتەيمىە، جاپ
راحاتتــا ارتتــا بولىــپ، لوممــۋنيس  ىســتەرى 

  ۇشىە لۇرەسەمىە.ٴ
بىـــــر ٴوداق مۇشەســـــى   تارمـــــاق-6

 بىــرٴنەگىسگــى ســاتى ۇيىمنــان ەلىنشــى 
بولســا،  نەگىسگــى ســاتى ۇيىمىنــا اۋىســاتىە

 ۇيىمـــــــدىق بايالنىســـــــىە اۋىســـــــتىرۋ
ـــدە  سوزســـىس دەرٴرىە ەتتەســـميەر  وتەۋلەزىن

 لەرەك. 
ـــــــاق-7 وداق مۇشەســـــــىنىڭ   تارم

وتە ، سوتسياليســـتىن  بورىشــىە ونەگەلــى
وتانـــدى ەن وســـىسامانداندىرۋ قۇرىلىســـى م
 ەڭــــــبەك قورعــــــاۋ ىســــــىندە ەلەۋلــــــى

لورســــــــەتمەن وداق مۇشــــــــەلەرىە وداق 
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  تيى .ٴۇيىمى ماراپاتتاۋ 
ــولىنەدى:  ــۇرگە ب ــاداي ت ــاۋ مىن ماراپاتت

لوممۋنيســــتىن  ماداقتــــاۋ، حابارالنــــدىرىپ
، جاستار وداعى ورتالىق لوميتەتى، ولمە، قاال

ــوميتەتتەر ــى ل ــى  اۋدان دارەجەل مەن نەگىسگ
ـــــان  ـــــوميتەتتەرى جاعىن ـــــاتى وداق ل س

وداعىنىـڭ تاڭـداۋلى  لوممۋنيستىن جاسـتار
 . ەدىىلبەر مۇشەسى اتاعى

وداق مۇشەســىندە وداقتــان   مــاقتار-8
ەرلىندىگى بـوالدى. وداق مۇشەسـى  شەگىنۋ
 ياچەيمـادى تـاال  ەتمەنـدە، شەگىنۋوداقتان 

ــنى  بەرۋى ٴالقاســىنا جازباشــا  ــيى ، ٴوتى ت
ــا ــىعارۋدى ياچەيم ــسىمنەن ش ــى تى  جينالىس

ارى ونـــى جوعـــارى دارەجەلـــى ٴۇيعـــارادى، 
 .مالىمدە  ەستەلىممە الدىرادى لوميتەتمە

وداق مۇشەســـى ەگەر ورىنـــدى ســـەبەبى 
اي وداق جارناســـــىە  6بولمـــــاي، ۇدايـــــى 

يىمــدىق تۇرمىســىنا وداقتىــڭ ۇ تاپسىرماســا،
اي وداق  6ۇدايــــى  قاتىناسپاســــا، نەمەســــە

جۇمىسـتى ىستەمەسـە،  ورناالستىرعانۇيىمى 
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وداقتان وزدىگىـنەن قـول ۇزگەن بولىـپ  وندا
ــان  ياچەيمــاەســەپتەلەدى.  جينالىســى وداقت

وزدىگىـــــنەن قـــــول ۇزگەن مۇنـــــداي وداق 
ــسىمنەن شــ ــارۋى، مۇشەســىە تى ىعارۋدى ۇيع

جوعـارى لوميتەتىنىـڭ ٴبىر دارەجە ونى  ٴارى
 .ٴتيى  جولداۋىبەلىتۋىنە 

مەن وداق  ۇيىمدارى وداقتىڭ تارماق-9
 مۇشەســـى مۇشـــەلەرى ەرەجە بويىنشـــا وداق

 لۋالىگىە باسقارۋ جانە ىستەتۋ لەرەك. 
 

 تۇزىمىٴوداقتىڭ ۇيىمدىق  ەكىنشى تاراۋ  
 
ـــاق-15 ـــتىن  تارم ـــو لوممۋنيس جۇڭگ

ــــــالىق  ــــــى − دەمولراتي ــــــتار وداع جاس
تۇزىمى بويىنشـا ۇيىمداسـقان ٴورتالىقتاندىرۋ 

تۇتـــاس تۇلعـــا. وداقتىـــڭ دەمولراتيـــالىق 
ىـــــڭ نەگىسگـــــى تۇزىمىنٴورتالىقتانـــــدىرۋ 

 پرينسيپتەرى مىناداي:
ـــــى وداق ۇيىمىنـــــا،  1) وداق مۇشەس

ــى  ــومەن دارەجەل ــىلىممە، ت ــىلىق لوپش ازش
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ۇيىمــــدار جوعــــارى دارەجەلــــى ۇيىمــــدارعا 
 بويسۇنادى. 

( وداقتىــڭ مەملەلەتتىــن باسشــىلىق 2
ورگانى − وداقتىڭ مەملەلەتتىن قۇرىلتـايى 

ــــا شــــىعارعاجــــانە ول  ــــالىق  نجارىقق ورت
ار ٴلــــوميتە . وداقتىــــڭ جەرگىلىمتــــى 

دارەجەلــى باسشــىلىق ورگانــدارى − وزىــمەن 
ـــــايالرى جـــــانە والر  دارەجەلەس وداق قۇرىلت

وداق لــــوميتەتتەرى،  جارىققــــا شــــىعارعان
ر دارەجەلـى لـوميتەتتەرى وزىـمەن اٴوداقتىڭ 

دارەجەلەس قۇرىلتـــايالر الدىنـــدا جـــاۋاپتى 
ارى وعـــان قىـــسمەتىنەن مـــالىمە  ٴبـــوالدى 
 بەرەدى.
ــڭ 3)  ــىلىق ٴوداقتى ــى باسش ار دارەجەل

ــدارى، و ــداعانورگان ــدىن  زدەرى تاعايىن ۋالىل
بــارى ٴقوســپاعاندا، باسقاســىنىڭ  ورگانــداردى

  .سايالۋ ارقىلى جارىققا شىعادى
ــڭ 4)  ــىلىق ٴوداقتى ــى باسش ار دارەجەل

ورگاندارى تومەن دارەجەلى ۇيىمدار مەن وداق 
ــدا مۇشــە ــى تى  ــرلەرىە ۇنەم  لەرىنىڭ پىمى
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  ىجـاقتىلى ەتىـپ وتىـرۋجانە مۇقيـا  ٴبىر
ــدارى،  ــى ۇيىم ــومەن دارەجەل ارى ٴوداقتىــڭ ت

وزىنەن جوعارى دارەجەلى ۇيىمدارىنان نۇسقاۋ 
قىسمەتىنەن مـالىمە  بەرىـپ والرعا سۇراۋى، 
وز مىنـدەتتەرى لولەمىنـدەگى ٴارى ٴوتىرۋى، 

دەربەس جاۋاپمەرشــــىلىمپەن ماســــەلەلەردى 
ـــرۋالرى لەرەك.  ـــىپ وتى ـــڭ شەش ار ٴوداقتى

وداق  ىڭلەرىنۇيىمدارى وداق مۇشە دارەجەلى
حابــاردار  ىشـىندەگى جۇمىســتاردان لــوبىرەك

ا  سالىسۋىنا مۇممىنـدىن جانە وعان  بولۋىنا
 لەرەك. ىۋدىرۋت

ار دارەجەلـى لـوميتەتتەرى ٴوداقتىڭ  5)
ـــۆ ـــڭ  لوللەلتي ـــىلىق پەن جەلەلەردى باسش

جـاۋاپتى بولـۋىە  بولىسـى بويىنشـاٴ جۇمى 
 .تۇزىمىە اتقارادىٴۇشتاستىرۋ 

ار دارەجەلـــى ٴوداقتىـــڭ  تارمـــاق-11
ىـــڭ قـــاجەتىنە نىـــڭ قىسمەتتلوميتەتتەرى

قۇرۋىنــا  تــاراۋالرىەقــاراي، اليىقتــى قىــسمە  
بوالدى. وداقتىڭ اۋدان دارەجەلىدەن جوعـارى 

ـــى لوميتەتتەرىٴ ـــڭار دارەجەل ـــدىن  نى ۋالىل
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 ورگان قويۋىنا بوالدى.
ـــڭ  ـــايالرى ٴوداقتى ـــى قۇرىلت ار دارەجەل

 زدە، دارەجەلەس پارتيا ۇيىمـى مەنجابىق لە
ۇيىمـى قــاجە  دە  جوعـارى دارەجەلـى وداق 
نە ، پىمىـر بىـرلىگىقاراسا، بىرگە لەڭەسىپ

ــوڭ، وداق ۇيى ــگەن س ــاۋاپتى لەل ــڭ ج مىنى
مەســە وعــان جــاۋاپتى نە ادامىــە اۋىســتىرۋعا

 بوالدى. ادا  جىبەرۋگە
ـــاق-12 ـــڭ   تارم ـــى ٴوداقتى ار دارەجەل

ـــــــــدەرى مەن  ـــــــــڭ ۋالىل قۇرىلتايالرىنى
 جارىققـــــــا شـــــــىعارۋدالـــــــوميتەتتەرىە 

ــيى ساي ــۋى ٴت ــى ايگىلەن . الۋشــىالردىڭ ەرل
تاســـىلى ٴســـايالۋدا جاســـىرىە داۋىـــ  بەرۋ 

قولــــدانىالدى. لانديــــداتتاردى لورســــەتۋدە 
ــــاۋلەلەندىرۋ،  ــــنەن س ــــانى لەڭى دەمولراتي

ـــــداتتار ـــــق  دىڭلاندي ـــــىمدىگىە تولى ەس
لەڭەسىپ، تالقىالۋ لەرەك. لانديـدا  سـانى 

ـــايالنۋعا  ـــانىناٴس ـــتى ادا  س ـــو تيىس  ن ل
تىـمەلەي  سـايالۋ ادىسـىمەن بوالتىە پارىقتى

 ۋ ادىسىمەنسايال پارىقتى ، نەمەسەدا سايالۋعا
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ــدات لىــن ســايال  وتمىسىــپ،ازىر تاردىڭ لاندي
ــا شــىققان ســوڭ ــار  ،ەســىمدىگى جارىقق باراب

گە وتمىـسۋ سـايال  م ىرەسـ سايالۋ ادىسىمەن
ر لانديــــداتتاردىڭ . سايالۋشــــىالدە بــــوالدى

ـــا ـــار تابۋع ـــان حاب ـــداتتاردى احۋالىن ، لاندي
الماســتىرۋدى تــاال  ەتــۋگە، لانديــداتتاردىڭ 

 اســقاقايسىســىە دا ســايالماۋعا جــانە ب-قــاي
ارقانداي ۇيى  مەن ٴ. سايالۋعا ۇقىقتى ادامدى

داي تاسىلمەن سايالۋشىالردى ارقانٴجەلەنىڭ 
بىرەۋدى سايالۋعا نەمەسە سايالماۋعا  بەلگىلى

 .بولمايدى ماجبۇرلەۋىنە
 وداقتىــــڭ ورتــــالىق لــــوميتەتى مەن

ـــ ـــوميتەتتەرى ٴى جەرگىلىمت ـــى ل ار دارەجەل
مۇشــــەلەرىنىڭ، لانديــــدا  مۇشــــەلەرىنىڭ 
ىشىندەگى ارناۋلى وداق لادرالرىنىڭ قىسمە  

نەمەسـە لانديـدا   والر مۇشـە ،اۋىسقانداورنى 
 بوسـاتىالدى. وزدىگىـنەنمىنـدەتىنەن  مۇشە

لانديـــدا   ورنـــى بـــوس قالعانـــدامۇشـــە 
لوپتىگىنە -مۇشەلەرىنەن داۋى  سانىنىڭ از

قاراي رەتىمەن تـولىقتىرىالدى، مىنـدەتىنەن 
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بوساتۋ مەن رەتى بويىنشا تـولىقتىرۋ جـالپى 
 . ٴوتۋى ٴتيى ماجىلىستىڭ بەلىتۋىنەن ٴ

وداقتىــڭ اۋدان دارەجەلــى   تارمــاق-13
ـــــارى  ـــــدەن جوع ـــــە اۋدان دارەجەلى نەمەس

تەرىنىڭ قاجە  تابىلعاندا ۋالىلـدەر ەتلوميت
ــىپٴ ــىە اش ــۋگە ماجىلىس ــدا شەش ، قۇرىلتاي
قىالۋىنـا تال تيىستى ماڭىسدى ماسـەلەلەردىٴ

 .بـوالدى ول جونىندە شەشى  جاسـاۋىنا جانە
ــــڭ  ــــىندە لوميتەتتى ــــدەر ماجىلىس ۋالىل

تولىقتـا   رەتتەۋگە جانە ەلەرىەىشىنارا مۇشٴ
رەتتەلەتىە جـانە تولىقتـا   .بوالدى سايالۋعا

ســـــايالناتىە مۇشـــــەلەر مەن لانديـــــدا  
ڭ سانى سول دارەجەلـى قۇرىلتايـدا ىمۇشەلەرد

ــــــدا   ســــــايالنعان مۇشــــــەلەر مەن لاندي
ـــتەن  ـــانىنىڭ ۇش ـــالپى س ـــەلەردىڭ ج مۇش

. ۋالىلــدەر لەتــپەۋى لەرەكبىــرىنەن اســىپ 
دەردىڭ سانى ۋالىل ماجىلىسىنە قاتىناساتىە

ادىسىە ۋالىلدەر ٴ شىعارۋجارىققا والردى  مەن
ىە شــــــاقىرعان لــــــوميتە  ماجىلىســــــٴ

 بەلگىلەيدى.
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بۇلىــ  وداققــا قاتىســتى   تارمــاق-14
قىــسمەتتەردى وداقتىــڭ ورتــالىق لــوميتەتى 

ـــدى  ـــتىرۋ ٴبىرارى ٴبەلگىلەي ـــاس ورناالس تۇت
 جاسايدى. 

-ار دارەجەلى وداق ۇيىمدارىنىڭ گازە ٴ
 ،جۋرنالـدارى مەن باسـقا دا ۇگىـ  قۇرالــدارى

ــوزٴ ــيان س ــڭ لۋش ــوق، پارتيانى ــ ج ، ، باعى
ــتەۋى ــاتىە ۇگىت ــارى ساياس ــڭ جوع ، وداقتى

 ســـول دارەجەلـــىدارەجەلـــى ۇيىمـــى مەن 
ىە ۇيىمىنىــڭ قــارارى مەن قىــسمە  مىنــدەت

تـاالبىە  ۇگىتتە ، جاستاردىڭ پىمىـرى مەن
 اڭى  ەتۋى لەرەك. 

 
 وداقتىڭ ورتالىقتاعى ۇيىمى   ۇشىنشى تاراۋٴ

 
ــاق-15 ــن   تارم ــڭ مەملەلەتتى وداقتى

 بىـر رە  اشـىالدى، ونـىٴجىلدا  5قۇرىلتايى 
شــاقىرادى،  ىورتــالىق لــوميتەت وداقتىــڭ

نەن بـۇرىە نەمەسـە ىـەرەلشە جاعدايدا مەرزىم
 لەشىمتىرىپ اشۋعا بوالدى. 
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مەملەلەتتىن قۇرىلتايدىڭ ۋالى  سانى 
ادىسىە ورتـالىق ٴ جارىققا شىعارۋمەن والردى 

 لوميتە  بەلگىلەيدى. 
ــاق-16 ــن   تارم ــڭ مەملەلەتتى وداقتى

 قۇرىلتايىنىڭ قىسمە  ۇقىقتارى مىناداي: 
ورتــــالىق لوميتەتتىــــڭ قىــــسمە   1)

 بايانداماسىە تەلسەرۋ جانە بەلىتۋ  
بۇلى  وداقتىڭ قىـسمە  بـاعىتىە، 2) 

 دىلەلەلـى ىسـتەرقاتىسـتى  مىندەتىە جانە
   ۇيعارۋتالقىالۋ جانە 

 وداق ۋستا ىنا وزگەرى  ەنگىسۋ  3) 
 ورتالىق لوميتەتتى سايالۋ.4) 

مەملەلەتتىــن قۇرىلتــاي جــابىق لەزدە  
ورتالىق لوميتە  مەملەلەتتىن قۇرىلتايدىڭ 
قارارىە اتقارادى، وداقتىڭ بارلىق قىسمەتىنە 

 باسشىلىق ەتەدى. 
وداقتىـــــڭ ورتـــــالىق   تارمـــــاق-17

بىرقانشـا ٴماجىلىسـى ٴلوميتەتىنىڭ جالپى 
، تـۇراقتى لـوميتەتتى تۇراقتى مۇشە سـايال 
دان شــــۋجيبىرىنشــــى ٴۇيىمداســــتىرادى   
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ــرەۋىە ــۋجيدان، بى ــايال ،  ۋىەنەشــەبىر ش س
ــــالىق  شــــۋجي ۋدى ۇيىمداســــتىرادى. ورت

ماجىلىسـىە تـۇراقتى ٴلوميتەتتىڭ جـالپى 
لــوميتە  شــاقىرادى، ول جىلىنــا لەمىنــدە 

ورتالىق لوميتەتتىـڭ  .بىر رە  وتمىسىلەدىٴ
 ىماجىلىسـى مەن تـۇراقتى لـوميتەتٴجالپى 

جابىق لەزدە، شۋجي ۋ ورتالىق لوميتەتتىڭ 
 قىسمە  ۇقىعىە جۇرگىسەدى.

 
وداقتىڭ جەرگىلىكتەگى  تورتىنشى تاراۋ ٴ

قارۋلى ساقشى  ۇيىمدارى، ازاتتىق ارميا مەن
 بولىمىندەگى وداق ۇيىمدارى 

 
ــــاق-18 ــــن،   تارم ــــڭ ولمەلى وداقتى

 توتە قاراستى قـااللىقا تونوميالى رايوندىق، 
ايونــدارعا بــولىنگەن قــااللىق قۇرىلتــايالرى، ر

، قۇرىلتــايالرى جــانە ا تونوميــالى وبلىســتىق
ـــــالى  ـــــۇندىق(، ا تونومي ـــــدىق )حوش اۋدان
ــااللىق  ــولىنبەگەن ق ــدارعا ب ــدىق، رايون اۋدان

 5عا قاراستى رايوندىق قۇرىلتـايالرى قاالجانە 
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ەلەس ، ادەتـتە دارەجاشـىالدىجىلدا ٴبىر رە  
ٴبىــر  پارتيــا قۇرىلتــايى اشــىلعاننان لەيىــە

 جى  ىشىندە اشىالدى. 
ار دارەجەلـــى ٴوداقتىـــڭ جەرگىلىمتـــى 

 ســـــول دارەجەلـــــى وداققۇرىلتـــــايالرىە 
ەرەلشـە جاعدايـدا، . لوميتەتتەرى شـاقىرادى

پارتيـــا لـــوميتەتى مەن  ســـول دارەجەلـــى
وداقتىــڭ جوعــارى دارەجەلــى لوميتەتىنىــڭ 
بەلىتۋى ارقىلى مەرزىمىـنەن بـۇرىە نەمەسـە 

 لەشىمتىرىپ اشۋعا بوالدى. 
ار ٴوداقتىـڭ جەرگىلىمتـى   تارماق-19

دارەجەلى قۇرىلتايالرىنىڭ قىسمە  ۇقىقتـارى 
 مىناداي: 
لوميتەتتىڭ قىسمە   سول دارەجەلى1) 

 لسەرۋ جانە بەلىتۋ  بايانداماسىە تە
ــڭ قىــسمە  ٴ 2) ــداعى وداقتى وز رايونىن

ــى ىســتەرمى  دىنــدەتى مەن قاتىســتى لەلەل
   ۇيعارۋتالقىالۋ جانە 

 لوميتەتتى سايالۋ   سول دارەجەلى3) 
ــــڭ ٴ 4) ــــارى وداقتى ــــر دارەجە جوع بى
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 قۇرىلتايىنا قاتىناساتىە ۋالىلدەردى سايالۋ.
ــى   ــڭ جەرگىلىمت ار دارەجەلــى ٴوداقتى

ــــابىق لەزدە ــــاي ج ــــوميتەتتەرى قۇرىلت  ،ل
جوعــــارى دارەجەلــــى وداق ۇيىمــــدارىنىڭ 

وداق  ســــول دارەجەلــــىنۇســــقاۋالرى مەن 
ــــارارالرىە اتقــــارادى،  ــــڭ ق وز ٴقۇرىلتايىنى

جەرىنىڭ وداق قىسمەتىنە باسشىلىق ەتەدى، 
مەرزىـــ  بويىنشـــا جوعـــارى دارەجەلـــى وداق 

 تىنە قىسمەتىنەن مالىمە  بەرەدى.لوميتە
ار ٴوداقتىڭ جەرگىلىمتـى   تارماق-25

دارەجەلــــــى لوميتەتتەرىنىــــــڭ جــــــالپى 
تەردىـڭ ماجىلىسى سـول دارەجەلـى لوميتەتٴ

ـــوميتەتتەرى مەن ـــۇراقتى ل ـــۋجيالر ت  ،ىەش
وداقتىــڭ  .ورىنباســار شــۋجيالرىە ســاياليدى

ار دارەجەلـى لوميتەتتەرىنىـڭ ٴجەرگىلىمتى 
ماجىلىســـىە تـــۇراقتى لـــوميتە  ٴجـــالپى 

ـــاقىرادى، جى ـــدە ش ـــا لەمىن ـــر رە  ٴلىن بى
ەدى. لوميتەتتىــــــڭ جــــــالپى ىلوتمىــــــس

تۇراقتى لـوميتە   ،ماجىلىسى جابىق لەزدەٴ
ــــــارىە  ــــــسمە  ۇقىقت ــــــڭ قى لوميتەتتى
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 جۇرگىسەدى. 
ار دارەجەلـــى  ٴوداقتىـــڭ جەرگىلىمتـــى 
جــوق،  ســوزٴلوميتەتتەرىنىـڭ ۇيىمداســۋىە، 

ــوميتەتتەرى  ــا ل ــمەن دارەجەلەس پارتي وزدەرى
مەن وداقتىـــــــڭ جوعـــــــارى دارەجەلـــــــى 
 لوميتەتتەرىنىڭ بەلىتۋىنەن وتمىسۋ لەرەك. 

جۇڭگــو حــالىق ازاتتىــق   تارمــاق-21
 ىق قارۋلى ساقشـىارمياسى مەن جۇڭگو حال

ارميا  ازاتتىق−وداق قىسمەتى بولىمدەرىنىڭ
ساياسـ   بولىمـدەرىنىڭ مەن قارۋلى ساقشـى

 ،گىىقىسمەتىنىــڭ مــاڭىسدى قۇرامــداس بــول
ورتــالىق اســمەري ىســتەر لوميتەتىنىــڭ  ول

ـــوالدى جۇڭگـــو حـــالىق . باسشـــىلىعىندا ب
مەن جۇڭگو حالىق قـارۋلى  ازاتتىق ارمياسى

وز ٴى داروداق ۇيىمــ بولىمدەرىنـدەگى ساقشـى
ـــــــ ـــــــ داعىورنىن ـــــــا ۇيىم  دارىنىڭپارتي

جۇڭگـو »باسشىلىعىندا، وداقتىـڭ ۋسـتا ى، 
ـــالىق  ـــ  ح ـــىنىڭ ساياس ـــق ارمياس ازاتتى

ــــى ــــسمە  ەرەجەس ــــانە« قى ــــتى  ج قاتىس
 ەلەر نەگىسىندە قىسمە  ىستەيدى. بەلگىلەم
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وداقتىڭ نەگىسگى    بەسىنشى تاراۋ
 ۇيىمدارى داعىساتى

 
-لاســــىپورىە، اۋىــــ   تارمــــاق-22

قىستاق، ورگان، مەلتە ، عىلىمـ  زەرتـتەۋ 
ـــــدارى،  ـــــاالرى مەن ورىن ـــــالى، ٴالادەمي م

، قوعامـــدىق ۇيىمـــدار، اۋمـــاق الەۋمەتتىــن
، قوســىندارىحــالىق ازاتتىــق ارمياســىنىڭ 

ورتــا  بولىمـدەرىنىڭ حـالىق قـارۋلى ساقشــى
ــرەتتەرى ــانە  ات ــاتى ج ــى س ــقا دا نەگىسگ باس
ۇشتەن ارتىـق وداق  جالپى العاندا ورىندارى،

مۇشەســى بولســا، وداقتىــڭ نەگىسگــى ســاتى 
 ى لەرەك. قۇرۋۇيىمدارىە 

وداقتىــڭ نەگىسگــى ســاتى ۇيىمــدارى 
قىــسمە  قــاجەتى مەن وداق مۇشــەلەرىنىڭ 

جوعارى دارەجەلـى وداق  ،سانىنا نەگىسدەلىپ
ــى وداق ــۋى ارقىل ــڭ بەلىت ــڭلوميتەتىنى  تى
 ياچەيمــانەگىسگـى سـاتى لـوميتەتىە، بـاس 

-ايىـرى  لوميتەتتەرىە ياچەيمالوميتەتىە، 
 قۇرادى. ايىرى  
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ــاس نەگىسگــى ســاتى لوميتە تىنىــڭ، ب
 ياچەيمــــا قاراســــتىلىعىندانىــــڭ ياچەيما

، نەگىسگى قىسمە  قاجەتىنە قارايقۇرىالدى. 
بــاس  قاراســتىلىعىندانىــڭ ســاتى لوميتەتى

ــا ــوالدى، ياچەيم ــا ب ــر ٴ قۇرۋع ــڭ نياچەيمابى ى
 بولۋگە بوالدى. گرۋپپاعا بىرقانشاٴ ىشىنەن

ـــا ـــاس  ياچەيم ـــوميتەتى، ب ـــال  ياچەيم
ندا ىاق مۇشـــەلەرى جينالىســـلـــوميتەتى ود

ــــى ــــايالۋ ارقىل ــــىعادى س ــــا ش ار ٴ، جارىقق
لەزەگىنىـــڭ مىنـــدە  وتەۋ مەرزىمـــى ەلـــى 

وقـۋ  ۇ  جى  بوالدى، مۇندا جوعارىٴنەمەسە 
 ياچەيمـاورتـا مەلـتە  وقۋشـىالرى  ،ورىندارى

مىندە  وتەۋ  لەزەگىنىڭ ارٴ لوميتەتتەرىنىڭ
نەگىسگـى سـاتى  بىر جى  بـوالدى.ٴمەرزىمى 

دا نىلوميتەتتەرى وداق مۇشـەلەرى جينالىسـ
جارىققـا  نەمەسە قۇرىلتايىنـدا سـايالۋ ارقىلـى

ار لەزەگىنىــــڭ مىنــــدە  وتەۋ ٴ، شــــىعادى
ادەتـتە، ۇ  تە بەس جى  بـوالدى. ٴمەرزىمى 

وتەۋ  دارەجەلەس پارتيا لوميتەتىنىڭ مىندە 
 بىردەي بوالدى.  مەرزىمىمەن
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وداقتىـڭ نەگىسگـى سـاتى   تارماق-23
ەتۋ  نەگىسى  جۇزىندىمتى ٴ ۇيىمدارىە قۇرۋدا

، پارتيا ۇيىمدارىمەن جانە الىمشىلىن لەرەك
سايمەستىرىپ قۇرماسا  تولىقمدارمەن ىقۇرىل
، اۋمـاق الەۋمەتتىـنمالى  جـانە ٴبوالدى.  دا

ــــــايتىەجــــــالپىلىق مەنشــــــىمم  ە جاتپ
ـــ   ـــدىق ۇيى ـــ ، قوعام ـــالىق ۇيى ەلونوميم

 ســـــــاالالردىڭورىنـــــــدار مەن  ســـــــياقتى
، وداق مۇشەلەرى ىپتىرۇيلەسەرەلشەلىگىنە 

 جـــانە عىنـــالىجىلجىمالىمەن جاســـتاردىڭ 
ەرەلشـــــــەلىگىنە شـــــــوعىرالنۋ -تـــــــارالۋ
وداق ۇيىمـــدارىە يمەمـــدى  ،تىرىپسايمەســـ

 قۇرۋ لەرەك. 
وداقتىـڭ نەگىسگـى سـاتى   تارماق-24
ى مەن قيمىلىنىـڭ وداق قىسمەت−ۇيىمدارى

ـــــڭ ـــــى، ونى ـــــى ورن ـــــتاردى  نەگىسگ جاس
ـــــــاربيەلەۋدەگى ىماقتاســـــــتىىنت رۋ مەن ت

ـــق  ـــە تولى ـــق رولى ـــاۋلەلەندىرۋ ۇيتقىلى س
 ونىڭ نەگىسگى مىندەتى مىناداي: .لەرەك

ــــتاردى 1) ــــەلەرى مەن جاس  وداق مۇش
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، مــــاۋ زىــــدۇڭ دىلەنينيسمــــ-مارلســــيس 
ـــىە  ـــياۋپيڭ نازارياس ـــڭ ش ـــىە، دى يدەياس

مـــاڭىسدى  “ۇشـــمە ۋالىلـــدىن ەتـــۋ”جـــانە 
ـــ ، يدەياســـىە ـــۋ لوزقاراســـىە،  عىلىم     دام

ـــا  ـــڭ جاڭ ـــ  جينپي ـــا ٴش ـــر جۇڭگوش داۋى
لۋشـيان، پارتيانىـڭ سوتسياليس  يدەياسىە، 

ۋستا ى مەن  تىڭوداق ساياساتتارىە،-باعى 
عىلىــ ،  وداقتىــڭ نەگىسگــى بىلىمــدەرىە، 

ــادەنيە  ــدەر ، زاڭم ــىپت مەن ىبىلىم  ىلاس
 ۇيرەنۋگە ۇيىمداستىرۋ.

پارتيـــــــا مەن وداق ۇيىمىنىـــــــڭ 2) 
، ۇسقاۋالرى مەن قـارارالرىە ۇگىتـتەۋ، اتقـارۋن

ەمولراتيــالىق دەمولراتيــالىق باســقارۋ مەن د
ـــۋ ـــا قاتىناس ـــەلەرىنىڭ باقىالۋع ، وداق مۇش

، ۇزدىـن رولىە تولىق سـاۋلەلەندىرۋ ونەگەلى
ـــاتى  ـــى س ـــا، وداق ۇيىمنەگىسگ ـــە قۇرۋع ى

ــداۋلى  ــاتاڭ ــى بولۋع ــالپىنۋ وداق مۇشەس  ،ت
 ، جاستاردى ىنتىماقتاسـتىرىپ جـانە باسـتا 

وسـىسامانداندىرۋ  ، ەسىن اشـۋ جـانەالۋرەمورما
ــــــىنا ــــــەنە  قۇرىلىس ــــــۋبەلس ، ا  سالىس
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، ىقۇرىلىســــ ەلونوميمــــاسوتسياليســــتىن 
 ســى،ى، مــادەنيە  قۇرىل ىساياســ  قــۇرىل

، ەلولوگيالىق ورلەنـيە  قوعامدىق قۇرىلى 
 ۇلەس قوسۋ. سى ٴۇشىەىقۇرىل

ــــتاردى  3) ــــەلەرى مەن جاس وداق مۇش
ـــۋگە تىنتوڭمەرىســـ ، اعـــا بۋىنـــداردان ۇيرەن
مۇراگەرلىــن  ەداســتۇرىن تاڭــداۋلىپارتيانىــڭ 

-ســال  مورالــدى،ٴ، سوتسياليســتىن ەتــۋگە
نەگىسگـى  توراپتىـق، ندىرۋگەسانانى سـاۋلەلە

رەمورمـاالۋ، ەسـىن اشـۋ ، اسـقاقتاتۋعااۋەندى 
 جاڭــا سايمەســەتىە جــانە قوعامــدىق دامۋعــا
ـــا ـــاراس ورناتۋع ـــ ، لوزق ـــايالردى  تەرى نىس

ـــانالىلىقپەن ـــارتىپمە، ، تەجەۋگە س ـــا ت زاڭع
ـــى ـــتەر قايش ـــۋگە ارەلەت ـــ  لۇرەس مەن باتى
 .تاربيەلەۋ
مۇشــــەلەرى مەن جاســــتاردىڭ  وداق4) 
 ۋ، جــانە اڭىــ  ەتــ ٴبىلــۋ، تــاالبىە ويىــە

رعـاۋ، والردىـڭ مۇددەسـىە قو -والردىڭ ۇقىق
ـــۋ  ىنا جـــانەىنە، تۇرمىســـ، قىـــسمەتىنەۇيرەن
، مادەنيە ، لوڭىـ  ولۋبٴنا لوڭى  ىدەمالىس
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 .تاربيە قيمىلدارىە ورىستەتۋ-اشۋ، دەنە
تــــاال  ەتــــمەن  لىــــرۋدىوداققــــا 5) 

ــا  ــاربيەلەۋ، وداقق ــاۋلۋ، ت ۇنەمــى جاســتاردى ب
ىسـتەۋ،  قىسمەتىە ويداعىداي مۇشە قابىلداۋ

ــىو ــۋ، جاس ــىە جي ــقان داق جارناس وداق  اس
مۇشەلەرىنىڭ وداقتـان شـەگىنۋ رەسـميەتىە 

 .وتەۋ
وداق مۇشـەلەرىە تـاربيەلەۋ، باسـقارۋ  6)

ۇيىمـدىق  جانە والرعا قىسمە  وتەۋ، وداقتىـڭ
ٴۇ  جــيىە،  ”، ە اقاۋســىسداندىرۋىتۇرمىســ

ٴتـــۇزىمىە “ ەلـــى ٴتـــۇزى ، ٴبىـــر ســـاباق
سـىندى  وزىـنە-وزٴسىە جـانە ، قتاندىرۋتيانا

، وداق مۇشەلەرىنىڭ بورىشىە شىە ورىستەتۋ
مانىندە وتەۋىە بـاقىالۋ، وداق مۇشـەلەرىنىڭ 

لەپىلـدىن ەتـۋ،  قـول سـۇعىلماۋىناۇقىعىنا 
ــاۋ، وداقتىــڭ  ــارتىبىە ٴۇزدىمــتەردى ماداقت ت

 اتقارۋ. 
مۇشەلەرىنە پارتيانىڭ نەگىسگى وداق 7) 

ـــــداۋلى ىبىل ـــــۋ، تاڭ ـــــدەرىە ۇيرەت وداق م
   تىرۋمۇشەلەرىە پارتياعـا قابىلـداۋعا تانىسـ
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دارىندىالردى بايقاۋ  جاستار اراسىنداعى ۇزدىن
ـــاۋلۋ، والردى  ـــانە ب ـــاعۇرلى ج ـــاڭىسدى  ان م

 قىسمە  ورىندارىنا تانىستىرۋ.  وندىرى ،ٴ
ــــىوداق  تارمــــاق-25  ــــــ ياچەيماس

وداق  ول وداقتىـــــڭ نەگىسگـــــى ۇيىمـــــى،
ىالۋ بـاق باسـقارۋ،لەرىە تىمەلەي بـاۋلۋ، مۇشە

ــتەۋ، ــتىرۋ، ۇگىت ــتاردى ۇيىمداس ــانە جاس  ج
 تىرۋ، جاسـتارعا قىـسمە  وتەۋ سـياقتىۇيىس

 مىندەتتەردى ۇستىنە االدى. 
ـــــاق-26 ـــــدى،  تارم ـــــسمەتتە ارىن قى

ـــورنەلتى ـــى ل ـــان ناتيجەس ـــڭ  بولع وداقتى
جوعارى دارەجەلـى  ەنەگىسگى ساتى ۇيىمدارى

 لەرەك.  ماراپاتتاۋ ىۇيىمدار
ـــــۇرلەرى ماراپاتتـــــاۋ ـــــدىرۋ  :ت حابارالن
، وداقتىڭ ورتالىق، ولـمە، شىعارىپ ماداقتاۋ

ـــاال ـــىق ـــوميت ، اۋدان دارەجەل ەرى مەن ەتتل
-4”ان جاعىنـ نەگىسگى ساتى لوميتەتتەرى

سى  تـۋ وداق ۇيىمـى اتـاعىە بەرۋ قى “مامىر
 . بولىپ بولىنەدى
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 التىنشى تاراۋ  وداق كادرالرى
  

ـــاق-27 ـــادرالرى   تارم وداق  −وداق ل
  -جـوق، مـۇرا  ، ٴسـوزىرەگـىقىسمەتىنىڭ ت

تىلەلـتەس جاستارمەن  سەنىمدى بەلەمدە ،
قىــسمە  قــابىلەتىە جوعارىالتىــپ،  ،بولىــپ

ـــــدىرۋ لەرەك.  ـــــتيلدى جەتىل تاماشـــــا س
لادرالردى پارتيا  لوممۋنيستىن جاستار وداعى

ىە دايەلتىلەنــــدىرىپ، باســــقارۋ پرينســــيب
مورالــدى ٴ، عــاقــابىلەتتى بولۋرالــدى دا موٴ

-لـادرالردى جەر، عاماڭداي الدى ورىنعا قويۋ
جەردەن ساراالۋعا، قابىلەتتىلەردى مىنـدەتمە 

ورىنعـا  باسـتىتاعايىنداۋعا، پارتيا ىسـتەرىە 
بولۋعــا تابانــدى قويۋعــا، ٴادىــ  دە تۋراشــى  

قـالۋ ارقىلـى  الىـپ تىـرەلتىلەردى”، ىپبول
ــــىپ ــــڭ پىس ــــۋىنە -قىسمەتمەرلەردى جەتىل

ۇزدىـــن جــــاس بىــــرگە،  “لومەلتەســـۋمەن
مەن سـاراالۋعا ٴمـان بەرىـپ،  لادرالردى بـاۋلۋ
ــادرالر ــىنىنىڭ ت وداق ل ــى ، قوس وڭمەرىسش

لـۇ  سـاال  بولـۋىە مامانبىلىمدى، ٴ ،جاس
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 بۇقـــارالىق توپتـــار مەنجـــۇزەگە اســـىرىپ، 
ـــدار  ،ەرەلشـــەلىگىنە ۇيلەســـەتىە دىڭۇيىم

 ىرشەڭدىممە بايومتىرشىلىن تىنىسى مەن 
 .لادرالر قوسىنىە قۇرۋ لەرەك وداق

ـــاق-28 ـــڭ   تارم ـــى ٴوداقتى ار دارەجەل
ــــادرالرى ــــوزباسشــــى ل ــــوق، ادال ، ٴس ، ج

سەنىمى بەرىن،   ،جاۋاپمەرشى لىرشىمسىس، 
، حــــالىق ٴۇشــــىە قىــــسمە  ىســــتەيتىە

، تىنـدىراتىەشوگەلدىمپەن ناقتى ىسـتەردى 
، ارقـــااليتىە جاۋاپمەرشـــىلىنباتىلــدىقپەن 

ــ ،  ــاكٴادى ــۋ پ ــەلەرى مەن  ى،بول وداق مۇش
جاستارعا ۇلگى بولىـپ، وداق مۇشـەلەرىنىڭ 

ـــتارىە ونەگەلىٴ ـــۇرلى بورىش ـــپەن وتەۋىت ، م
ۇيرەنىپ، قۇلشـىنا قىـسمە  قپەن ىقاجىرلىل
، باتىلــدىقپەن جاڭــالىق اشــىپ ،ىســتەۋى

پارتيـا االڭسـىس،  وزىـە ارنـا ،ٴ سانالىلىقپەن
ـــتار رازى  ـــادرالرجاس ـــوالتىە ل ـــا بولۋ دانب ع

 لەرەك. قۇلشىنۋ
 -س مارلسـيبولۋ.  تاباندى ساياسيدا1) 

ـــــى ـــــدۇڭ يدەياس ـــــاۋ زى ـــــس ، م            ،لەنيني
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ۇشـمە ۋالىلـدىن ”، دىڭ شياۋپيڭ نازارياسـى
دامــۋ  ، عىلىمــ مــاڭىسدى يدەياســى “ەتــۋ

 جونىنــدە وزىــنە اليىــق قــابىلەتىســى لوزقارا
داۋىـر جۇڭگوشـا ٴبولۋى، ش  جينپيڭ جاڭـا 

 باستاماشــىلدىقپەن سوتســياليس  يدەياســىە
ـــى ت  مـــۇرا  تـــۋىە، ياناقتانـــدىرۋىدايەلت

ۇيرەنـــــۋدى، ساياســـــيدى، ، تىــــپجەلبىرە
ـــدىم ـــدى بادىل ـــتەۋگە تابان ـــپ، تى دارىپ ولى

ــيانى مەن ــى لۋش ــڭ نەگىسگ ــۇرلى ٴ پارتيانى ت
ـــ  ـــاتتارى-باعى ـــپ، ساياس ـــ  اتقارى ە باتى

ــاالۋ ــايال  رەمورم ــۋعا بەل ب ــىن اش ، مەن ەس
سوتسياليسـتىن وســىسامانداندىرۋ قۇرىلىســى 

 وزىە ارناۋ. ٴىستەرىنە 
ــۋ. 2) ــاجىرلى بول ــۋدە ق ساياســ ،  ۇيرەن

-، مادەنيە ، تـاري،، زاڭ، عىلىـ ەلونوميما
تەحنيمــــا جــــانە وســــىسامانعى باســــقارۋ 
بىلىمـــدەرىە باستاماشـــىلدىقپەن ۇيرەنـــۋ، 
لىتاپتــان ٴبىلىــ  الــۋ،  امالياتتــان ۇيرەنــۋ،  

ـــۋ، جاســـجاســـتاردان   قىـــسمە  دىڭتارۇيرەن
ــىنۋ، ــا قۇلش ــابىلەتىە جوعارىالتۋع ــدەيا ق  ، ي
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ـــ ـــ  ساياس ـــسمە   ىدەڭگەي ـــاقتى قى مەن ن
 قابىلەتىە ۇزدىمسىس جوعارىالتۋ.

لۇشـتى قىسمەتتى قۇلشىنا ىسـتەۋ.  3)
ـــــــــــتىن ـــــــــــمەرلىن توڭمەرىس ەن پ ىس

ـــۋ جاۋاپمەرشـــىلىن وي  شـــوگەلدىمپەن، بول
، ۋباتىــ  بولــ جۇگىرتــۋ، جاڭــالىق اشــۋعا

، العـــا ىلگەرىـــلەۋ تايســـالماينـــدىقتان ىقي
قىـسمە   جاستار اراسىندا بەلسەندى، ىرىقتى

 ىستە ، ناقتى ناتيجەلەر جاراتۋعا قۇلشىنۋ.
جالىنـدى دا  بولـۋ. تياناقتىستيلى  4)

ىــ  جــۇزىنەن ٴجىگەرلــى بولــۋ، شــىندىقتى 
ويالۋعــا ىــسدەۋ، دەمولراتيــانى ســاۋلەلەندىرۋ، 

، باتىـــ  بولـــۋجـــانە ونـــى ىســـمە اســـىرۋعا 
ىشـــمەرىلەي اراالســـىپ،  عانەگىسگـــى ســـاتى

 ،زەرتتەۋ جۇرگىسۋ، شىە سويلە -تەلسەرىپ
ى  تىنـدىرىپ، نـاقتى ونىمـدىلىممە ٴناقتى 

مورماشـــىلدىققا، تورەشـــىلدىممە، تـــالپىنۋ، 
تـــــوك -جـــــانە اســـــتا قـــــاراقاتقۇمارلىق

ــۇرۋ ــى ت ــىلدىققا قارس ــتارمەن  ،ىسىراپش جاس
ـــى  ـــاتۋدا باستاماش ـــايالنى  ورن ـــمەلەي ب تى
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شىە ىقىالسىمەن جاستارعا قىسمە  بولىپ، 
 وتە ، والردىڭ سىرالس دوسىنا اينالۋ.

ەڭ بولـــۋ. جـــالپى مـــورالى وســـمەلٴ 5)
ادىـ  بولـۋ، ٴتۋراشـى ، جاعدايمەن ساناسـۋ، 
تى بولىپ، باسـقاالرعا ماقىجولداستارمەن ىنت

ـــــ ـــــاناۋلومەلتەس ـــــۋانى  س ادال، ، ۋدى ق
 ٴوزى-وزىـنەلىشپەيى ، پاك، لىرشىمسـىس، 

رۋحــى بولــۋ، جاســتار مەن وداق ايتــۋ ســىە 
قپەن ىمۇشــــەلەرىنىڭ بــــاقىالۋىە ســــانالىل

 قابىلداۋ. 
ار دارەجەلـــــــى وداق ٴ  تارمـــــــاق-29

داق ۇيىمـــدارىنىڭ پارتياعـــا سەلبەســـىپ و
وداق  .لادرالرىە باسقارۋ جاۋاپمەرشىلىگى بار

 جانە باسـقارۋدى باۋلۋدىساراالۋدى، لادرالرىە 
ـــەيت ـــۋ پ،ىلۇش ـــڭ لەل ـــىە  لادرالردى ارناس

ـــپ،  ـــدىق لەڭەيتى ـــالىق،  قوعام ەلونوميم
ــڭ ــى  ەڭ دامۋدى ــدە، نەگىسگ ــاجەتتى جەرىن ق

 شـەبىندە جـانە قـيىە، ٴبىرىنشـىىنىڭ سات
 اتتى جەرلەردە لـادرالردى شـىنىقتىرۋعاماشاق

ـــان بەرۋ   ـــاربيەلەۋ ٴم ـــۇزىمىە ٴجـــۇيەلى ت ت
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 ەدارەجەلـــى وداق مەلتەپـــتەرىار ٴورناتىـــپ، 
ساياســــ  تــــاربيەنى باســــقارۋ،  ويداعىــــداي

 ىلورنەلتىلەندىرۋ، پارتيانىڭ جاستار قىسمەت
ـــولەك  ساياســـ   ـــايى ب ساالســـىنداعى بوگەن

، وداق لـادرالرىە باعـاالۋمەلتەپتەرىە قـۇرۋ  
ـــاقىالۋ ـــىجاۋاپمەر جـــانە ب  زاۋۋلىگىە قـــش

ـــىسداندىرۋ  ٴ ـــانە اقاۋس ـــاتۋ ج ـــۇزىمىە ورن ت
قاتىستى پارتمومدار مەن وداق لوميتەتتەرىنە 

وداق  ەسدارەجەلتــومەن دارەجەلــى نەمەســـە 
ـــــداتىە  ـــــڭ لاندي ـــــى جاۋاپتىالرىنى ۇيىم

ـــرىقتىلىقپەن  ـــادرالرىە ى ـــەتۋ، وداق ل لورس
 نى  بەرۋ.ىجونىندە ۇساۋىستىرۋ  

ــٴوداقتىــڭ  ــى ۇيىم دارى وداق ار دارەجەل
لادرالرىنىڭ قىسمەتىنە، ۇيرەنۋىنە، تۇرمىسـى 

ــڭ ٴمەن دەمالىســىنا لوڭىــ   بولىــپ، والردى
ـــەلەلەردى ـــاقتى ماس ـــىنا  ن ـــۋىنە قۇلش شەش

ــــۋى مەن  ــــڭ جەتىل ــــىپ، والردى لومەلتەس
جاعـداي -بەلسەنە شـار لاسىپ اۋىستىرۋىنا 

  لەرەك. جاراتىپ بەرۋ
قىسمەتتە ەلەۋلى ناتيجە جاراتقـان وداق 
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جـانە  ماداقتاۋ رى مەن وداق ۇيىمدارىەلادرال
 لەرەك.  ماراپاتتاۋ
پارتيـــا  وداق لـــادرالرى  تارمـــاق-35

ـــدايىە  ۇيىمـــى قىسمەتىنىـــڭ جـــالپى جاع
ـــا   ـــىنىپ، وداق قىسمەتىنىـــڭ ٴمۇقي تۇس
 ان ىــرىقتىلىقپەن مــالىمە  بەرىــپ،احۋالىنــ
ـــــىجاۋاپمەر ـــــەنە لىمپەنش پىمىـــــر  بەلس

 اماليـاتىمەنبىلدىرىپ، وداق قىسمەتىنىـڭ ٴ
بىرلەســتىرىپ، پارتيــا ۇيىمــى جــۇلتەگەن 
ــــداۋ  ــــامپازدىقپەن ورىن ــــدەتتەردى جاس مىن

 لەرەك. 
 

 ٴتارتىبى وداق جەتىنشى تاراۋ 
 

وداقتىــڭ −وداق ٴتــارتىبى  تارمــاق-31
وداق  بـــارلىقٴار دارەجەلـــى ۇيىمـــدارى مەن 

بويســۇنۋعا ٴتيىســتى قيمىــ   مۇشــەلەرىنىڭ
 عىباسشـىلىعىندا پارتيـا وداقتىڭ ەرەجەسى،
 پارتيــا، ۋدىــڭقورعا گىە، بىــرلىعىەىنتىمــا

ورىنـداۋدىڭ  بورىشـتاردى-مىندە تاپسىرعان 
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ٴتــارتىبىە  وداقۇيىمــدارى  وداقلەپىلــى. 
مۇشەلەرى  وداققاتاڭ اتقارۋى جانە قورعاۋى، 

 تــۇردەٴتارتىبىنىــڭ تەجەمىــە ســانالى وداق 
 قابىلداۋى ٴتيى . 

ــــاق-32 ــــارت  تارم ــــڭ ت ىنە بىوداقتى
ــاعان  ــىلىق جاس ــەلەرى مەن قايش وداق مۇش

وتمەندەگىدەن ساباق الىپ،  اوداق ۇيىمدارىن
ــدە  ــۋ، اۋرۋدى ەم ــرا  ەت ــنگىگە عيبى  ،لەيى

 ســىە ايتــۋ جــانەادامــدى قۇتقــارۋ رۋحىــمەن 
ٴىســى اۋىــر بولســا، ٴتارتىــپ ، لومەلتەســۋ

 . ە بەرۋ لەرەكجازاسى
مۇشــــــەلەرىنە  وداق   تارمــــــاق-33

ــاداي بەس  ــپ جازاســى مىن ــە ٴتارتى بەرىلەتى
ٴتۇرلى: ەسمەرتۋ  بەرۋ، قاتـاڭ ەسـمەرتۋ بەرۋ، 

ـــاعىوداق ـــدەتىنەن ت ـــدىرۋ مىن ـــا، قال  وداقت
 شىعارۋ.  وداقتانقالدىرىپ بايقا  لورۋ، 

ۋاقىتـى   دىڭقالدىرىپ بايقا  لورۋ وداقتا   
 وداقتــــا. جىــــ  بــــوالدى 1اي نەمەســــە  6

ــا ــدىرىپ بايق ــورۋ قال  وداق مەزگىلىنــدە  ل
 ۇقىعـى سـايالنۋۇقىعـى،  سايالۋمۇشەسىنىڭ 
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، جاستاردى بولمايدى ۇقىعى داۋى  بەرۋجانە 
بولۋىنـــا  وداققـــا قابىلـــداۋعا تانىستىرۋشـــى

 وداقتـــــا نىڭمۇشەســـــى . وداقبولمايــــدى
، ۋاقىتــى تولىــپ قالــدىرىپ بايقــا  لــورۋ

جوعارىدا ايتىلعان وداق قاتەلىگىە تۇزەتسە، 
قالپىنــا  ۋاعىنــدا ۇقىعىــە مۇشەســىنە ٴتــان
 قـــاتەلىگىە قاسارىســـىپ لەلتىـــرۋ لەرەك 

 شىعارۋ لەرەك.  وداقتان تپەگەندەردىتۇزە
بەرىلەتىە  مۇشەسىنە وداق  تارماق-34

ٴتارتىــپ جازاســىە ياچەيمــا جينالىســىنىڭ 
نەگىسگــى  وداقتىــڭوتمىسىــپ،  ۋىنــانتالقىال

ــــرۋ لەرەك   ــــوميتەتىنە بەلىتتى ــــاتى ل س
بەلىــــتىلگەن ســــوڭ، وزىــــمەن دارەجەلەس 
ـــوميتەتىنە  ـــاتى ل ـــى س ـــڭ نەگىسگ پارتيانى

ەرەلشـە لەرەك.  الدىرۋمالىمدە  ەستەلىممە 
اۋدان جـــانە اۋداننـــان  وداقتىـــڭجاعدايـــدا، 

ــى لوميتەتتەرٴار  جوعــارى ــدە ىدارەجەل  وداقن
ــــىە بەرۋدى  ــــپ جازاس ــــەلەرىنە ٴتارتى مۇش

ــوالدى ۇيعــارۋتىــمەلەي  ســاياتىە . ۇقىعــى ب
ماسەلەلەر ٴبىرشاما ماڭىسدى نەمەسە لۇردەلى 
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نەمەســە وداق مۇشـەلەرىنە وداقتــان  ،بولعانـدا
، بەرۋگە تـــۋرا لەلگەنـــدەشـــىعارۋ جازاســـىە 

ــى ــمە دارەجەل ــالىق نەمەســە  وداقتىــڭ ول ورت
 لەرەك. بەلىتتىرۋ لوميتەتىنە

 وداقۇيىمـــــدارى وداق   تارمــــاق-35
  دا قاتـاڭمۇشەلەرىنە جازا بەرۋدى ۇيعارعاندا، 

شــىندىقتى ٴىــ  جــۇزىنەن ، بــايىپتى بولــۋى
اچەيمـا جينالىسـىندا وداق يلەرەك.  ىىسدەۋ

، ۋدەمۇشەسىنە شارا لورۋدى تـالقىال  بەلىتـ
دى ســـول ادامـــەرەلشــە جاعـــداي بولماســـا، 

ـــتىرۋ ـــڭ قاتىناس ـــول ادامنى ـــرىە ، س پىمى
 ۇيعارىلعاننان لەيىەتى داۋ لەرەك.  مۇقيا 

ــا ــا، ارىسدانۋىنــا  ۇيعارىمع ــال بولماس مويىنس
ۇيىمـــدارى مـــۇنى  وداقبـــوالدى، قاتىســـتى 

 ىلىمپەن ٴبىرجــــاقتىلى ەتــــۋشــــىجاۋاپمەر
 ىعا تەزىرەك جولـداۋدارورىن قاتىستىنەمەسە 

ــاتە  ــدى. ق ــا بولماي ــىپ قويۋىن ــيى ، باس ٴت
ورىنسىس تـاال   مەن قاسارىسقاندىعىدە پىمىر

ى انىق بولعاندارعا، سـىە ايتىـپ، قويعاندىع
 تاربيە بەرۋ لەرەك. 
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ــــاق-36  وداقۇيىمــــدارى  وداق   تارم
ـــدەتىە  ـــدا مىن ـــاۋ جاعىن ـــارتىبىە قورع ٴت

 وداق لـوميتەتى دارەجەلـى جوعارىوتەمەسە، 
ــــڭ ــــتىرۋ  والردى ــــىلىگىە قۋزاس جاۋاپمەرش
 لەرەك. 

 
وداق تۋى، وداق   تاراۋ  سەگىسىنشى

ٴانى وداق ،بەلگىسى  
 

جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن   تارمـــاق-37
تۇســـى ٴجاســـتار وداعىنىـــڭ وداق تۋىنىـــڭ 

  جەڭىســـــىنىڭ ىتـــــوڭمەر ول ،قىسىـــــ 
ســـــيمۆولى  ســـــول جـــــاق ۇســـــتى گى 

تۇســتى بەس جۇلــدىس، ٴبۇرىشــىنداعى ســارى 
 ٴتۇســتى ونىــڭ ايناالســىە قورشــاعان ســارى

شــــەڭبەر جۇڭگــــو جاســــتارىنىڭ جۇڭگــــو 
ەگىنە لوممۋنيســـتىن پارتياســـىنىڭ تـــوڭىر

 سيمۆولى. ىنىڭۋتىعىس ىنتىماقتاس
لوممۋنيســـتىن  جۇڭگـــو  تارمـــاق-38

مــازمۇنى  جاســتار وداعــى وداق بەلگىســىنىڭ
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ـــۋى،  بيـــداي ٴتىســـتى دوڭـــگەلەك، ٴوداق ت
نـۇر ونىـڭ جەبەسى، جاڭا شىققان لۇن جـانە 

جۇڭگو لوممۋنيسـتىن جاسـتار ”، سىشۇعىال
ـــى ـــوزدەگەن  “وداع ـــبەك  ٴس ـــان جى جازىلع

لوممۋنيســــتىن قۇرالعــــان. ول  لەنتــــادان
، نىڭلەنينيسم-سيس جاستار وداعىنىڭ مارل

ار ٴماۋ زىدۇڭ يدەياسىنىڭ نۇر شۇعىالسىندا، 
 تارىە ىنتىماقتاســتىرىپ، پارتيــاۇلــ  جاســ

ەرلىمپەن العا باسۋىنىڭ نۇسقاعان باعدارمەن 
 سيمۆولى.
جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن   تارمـــاق-39

داڭقتىسـىڭ، »−انىٴجاستار وداعىنىڭ وداق 
 «.جۇڭگو لوممۋنيستىن جاستار وداعى

جۇڭگـــو لوممۋنيســـتىن   تارمـــاق-45
ـــــتار وداعى ـــــۋى، وداق جاس ـــــڭ وداق ت نى

ـــــــى  ـــــــى، وداق ٴان ـــــــو ‐ بەلگىس جۇڭگ
لوممۋنيستىن جاسـتار وداعىنىـڭ سـيمۆولى 
جانە بەلگىسى. وداقتىڭ تۋىە، بەلگىسـىە، 
ٴانىە بەلگىلەمە بويىنشا جاساۋ جانە قولـدانۋ 

 لەرەك. 
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 وداق قاراجاتى  تاراۋ توعىسىنشى
 
ــــــاق -41 ــــــڭ  تارم وداق قاراجاتىنى

ــا ــۋ قاين ــى لەل ــەلەرى نەگىسگ رى: وداق مۇش
 ،، پارتيــا مەن ۇلىمەتتىــڭتاپســىرعان جارنــا

ـــونداي ـــىپورىە-س ـــورىنداردىڭ ٴ-اق لاس ىس
 ىىسىنە ارناعـان قاراجـات جاستار مەن ورەندەر

ورىنــدى  تىــڭ قىــسمە  قاراجــاتى،جــانە وداق
قوعامـــدىق زاتتىـــق لـــومەك جـــانە وداق 

 دا زاڭدى تابىسى.  ۇيىمىنىڭ باسقا
وداق جارناســىە تاپســىرۋ   تارمــاق-42

ــقارۋ ــانە باس ــداالنۋ ،ج ــالىق ٴ پاي ــىە ورت ادىس
 تۇتاس بەلگىلەيدى.بىرٴلوميتە  
 
 قوسىنىمەن وداقتىڭ پيونەرلەرتاراۋ  ونىنشى

   بايالنىسى
 
ـــــاق -43 ـــــونەرلەر  تارم ـــــو پي جۇڭگ
ورەندەر مەن باالالردىـڭ  داعىجۇڭگو−قوسىنى

بۇقارالىق ۇيىمى، ول ورەندەر مەن باالالردىـڭ 
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ــدى  ــياليس  مەن لوممۋنيسم ــا سوتس جۇڭگوش
ســــياليس  مەن تۇيــــرەنەتىە مەلتەبــــى، سو

زاپــاس قوســىە.  اعىلوممۋنيسمــدى قــۇرۋد
 بۇلىـ  وداق” جاستار وداعـىلوممۋنيستىن 

جەتەلشــــــىلىن  پيــــــونەرلەر قوســــــىنىنا
ــۋ ــونەرلەر ٴ “ەت ــاۋلەلەندىرىپ، پي ــتۇرىە س داس

ار دارەجەلــــــى قىــــــسمە  ٴۇيىمىنىــــــڭ 
ــىسداندىرىپ،  ــدارىە اقاۋس ــونەرلەر قۇرىلىم پي

پيونەرلەر قۇرىلىسىە لۇشەيتىپ،  نىڭۇيىمى
ۇيىمـــدىق تـــاربيەنى، دەربەس  قوســـىنىنىڭ

ــاتتىق  ــىە، امالي ــابىلەتى تاربيەس ــۋ ق ۇيرەن
ورىســـتەتۋىە جاســامپازدىقپەن  قيمىلــداردى

ــڭ  ــدەر مەن باالالردى ــدا ، ورەن ــىپٴقول -وس
جـــانە وعـــان لوڭىـــ   جەتىلـــۋىە قورعـــا 

ـــــى مەن ٴ ـــــياليس  يدەياس ـــــپ، سوتس بولى
ـــدەر مەن  ـــى ورەن ـــى ارقىل ـــۋنيس  رۋح لومم
باالالردى تاربيەلەۋگە تاباندى بولىپ، والردىڭ 

 ، تىرىسـىپسوزىنە قۇالق اسـاتىەپارتيانىڭ 
 يرەنىـــپ، لـــۇن ســـايىە العـــا باســـاتىە،ۇ

لىشمەنتايىنان ادا  بولۋدى، مۇرا  ورناتۋدى، 
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ـــرەنەتىە،  ـــۋدى ۇي ـــامپاز بول ـــدى،  جاس وتان
ــــــى، عىلىمــــــدى ــــــالىقتى، ەڭبەلت ، ح

ــــــــــياليسمدى ــــــــــۇيەتىە، دەنە  سوتس س
ــدىرەتىە ــابىلەتىە جەتىل ، شــىنىقتىرىپ، ق

سوتسياليســتىن وزەلتــى قــۇن لوزقاراســىە 
ى تـۇلت، امالياتتا ايگىلە ەنىپ جانە ونى ۇير

ـــدەتتى  ـــى مىن ـــدىرۋ ســـىندى لەلەل گۇلدەن
داۋىردىـــڭ جاڭـــا تۇلعاالرىنـــان ٴ ارقـــااليتىە

ىســتەرىنىڭ ، لوممــۋنيس  بولىــپ جەتىلىــپ
 بولۋىنا جەتەلشىلىن ەتۋ لەرەك. ىسباسارىٴ

ــتە ــا مەل ــتار ورت ــتىن جاس   لوممۋنيس
ەردى وداققا لىرۋ الدىندا پيونەرل وداعى ۇيىمى

ــاۋلۋ ، پيــونەرلەر ىلۇشــەيتۋ، تــاربيەلەۋدى ب
ۇيىمى ۇزدىن پيونەرلەردى وداققا مۇشە بولۋعا 

 لەرەك.  ىبەلسەنە تانىستىرۋ
وداق ۇيىمـى ۇزدىــن وداق   تارمـاق-44

ـــى  ـــە يدەياس ـــپ نەمەس ـــەلەرىە جىبەرى مۇش
بىلىمــى مــول، ٴالعاباســار، ســتيلى دۇرىــ ، 

ورەنــــدەر مەن بــــاالالردى قىــــسۋ ســــۇيەتىە 
جـــانە باســـقا دا  وزاتتـــاردىوقىتۋشـــىالردى، 
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ونەرلەر ادامــــداردى ۇســــىنى  ەتىــــپ، پيــــ
ــــى ــــىنىنىڭ تاربيەشىس ــــدەتىنە  قوس مىن

ـــدا  ـــۇرمى  تاعايىن ـــسمە ، ت ـــدەيا، قى ، ي
ــ   ــا لوڭى ــدا والرع ــڭ ٴجاعىن ــپ، والردى بولى

قابىلەتى مەن لاسىپتىن قابىلەتىە  ساياس 
لومەلتەســۋ لەرەك.  تىنبــاي جوعارىالتۋىنــا

ــىلەر ــان تاربيەش ــاتيجە جاراتق ــى ن مەن  ەلەۋل
 جـــانە ماداقتـــاۋ پيـــونەرلەر قىـــسمەتمەرلەرىە

ماراپاتتاۋ لەرەك.
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