
 مىھەرىنامھەررئاللىمىسسىب                                 
 

  ىسىمانمازىن ىدىجس9م  رۇغيۇئ  ۇتنۇروت               
   رالپىسنىرىپ   ىلىكش"ت                           

- رىي-خ ) ېتىر-چ( ناغنىلىئ -گنەئ نىدىپىر-ت ىتىمۈكۆھ اداناك ىدىجس-م رۇغيۇئ ۇتنۇروت : اددام-1  
 اغىرىلشاراق ت-ممىق ەۋ نۇناق ڭىناداناك پۇلوب  ىس-سسەئۇم ت-مىزالۇم ەۋ ت-يىلاپ ىئامىتجىئ، تەۋاخاس
 . ناگروئ ىلىكش-ت رىب لىق-تسۇم قۇلقۇقوھ قۇلوت اقشۇرۇدياي تاناق ىنىرىلت-مزىخ زۆئ اتساسائ نۇغيۇئ

 رۇغيۇئ ۇتنۇروت نۈچۈئ ڭىنۇش . ىسىناختەدابىئ ڭىنرالنامـلۇسۇم ، ىــيۆئ ڭىنھاللائ دىجس-م : اددام-2  
 ڭىنزىمىرىلتنەزر-پ ەۋ رالشاي  ناغىدىلىق تەۋالىت نائرۇق، ناغىديۇقوئ زامان ڭىنرالرۇغيۇئ قىلراب ىدىجس-م
 ىنرالقارىچ-رىز-ن ، ىنر-لت-يىلاپ ىنىد لىخر-ھ،ناغىدىنۇگۈئ  ىنىلىت انائ، ناغىدىرىقىچ ىنىداۋاس نائرۇق

 ناغىدي-لرىتاخ ىنرالتىھٻىش، ىنر-ل-قەۋ ىسايىس ن-كتۆئ پۇلوب ادناتسىكرۈت ىقر-ش، ناغىدىراب پىلىئ
--پرۆئ ەۋ ىتيىنىد-م رۇغيۇئ، ناغىدىراب پىلىئ ىس-يىبر-ت كىلمىك ىللىم ەۋ ىنىد، ىس-يىبر-ت قالخەئ،
 . ۇدىنىلپاسىھ پۇلوب ىسىلىئائ رىب ڭوچ قاتروئ ناغىدىلىق قىلسىراۋ -گزىمىرىلتەدائ

 اققىلناتىسىكرۈت ىقر-ش رىب قادناقر-ھ ادلاھ نۇغيۇئ اغرالپىسنىرىپ ىمالسىئ زىمىدىجس-م رۇغيۇئ : اددام-3
 ەدم-ھ شۇرۇدن-للىك-ش ىنكىلىچتەئاماج رۇغيۇئ نۈتۈپ رىب پۇلوب -قۇچوئ نامازر-ھ اغرالنامـلۇسۇم،
 .  ۇدىلىق ت-مزىخ -ناسىلاخ نۈچۈئ شىتياروز

  15  نىد  7  ەۋ  مامىئ  رىب، سىئەر رىب ىسىمـلۇرۇق ىلىكش-ت ڭىنىدىجس-م رۇغيۇئ ۇتنۇروت : اددام -  4  
 ر-ھ . ۇدىلىك اقدۇجۇۋ قىلىقرائ مالياس سىئەر .  ۇدىپات پىكر-ت نىدىرىلازەئ تەئي-ھ ناغلوب ناس قات -چىگ
 ىنىمامىئ زۆئ تەئاماج . ۇدىلىرىب پىلىئ مالياس نىدىپىر-ت قىل-خ ەدلىك-ش كىتارىكومىد مىتىق رىب ادلىي 3
 ىتىمرۆھ ەۋ ىنروئ ن-ييەئۇم ادىسىرائ تەئاماج قىلىقرائ ش-ڭىك ت-ھىلس-م مامىئ ەۋ سىئەر . ۇدي-لنىي-ت
 ت-يي-ھ نىدر-لسىخ-ش ناغىدىلىق ت-مزىخ سىلاخ ن-لىب قىلپىتـكائ نۈچۈئ ىسازىر ھاللائ، ناغلوب

 . ۇدي-للىكش-ت ىنىرىلازەئ

 ۇدىلىق كىلىچك-تىي -گر-لت-مزىخ ىمۇموئ ڭىنىدىجس-م رۇغيۇئ -: ىسىپىزەۋ ڭىنسىئەر » a «    : اددام-5  
  ىمىئاد مىتىق رىب اديائ، ۇدىتىسرۆك قىلناچشىرىت نۇچۇئ شىتي-چۈك ىنىشۇل ۇرۇق ىلىكش-ت ڭىنىدىجس-م،
 ن-گلۇرۆك، ۇدىرۇتشالنۇروئ ىنرالشىئ كىلشىگىت اقشىلىق ادلاھ كىلرەر-ق پىرىقاچ ىنىغىي رالازەئ
 رۇغيۇئ -: ىسىپىز ەۋ ڭىنمامىئ  » b «  . ۇدىلىق ل-ھ -تـكىلرىب ن-لىب ىرىلازەئ ت-يي-ھ ىنر-للىس-م
 پىلىئ مىتىق رىب ەدىتپ-ھ ىككىئ ىكايەۋ اديائ . ۇدىلىق كىلىچك-تىي -گر-لت-مزىخ ىنىد ڭىنىدىجس-م
 ىشىشىنتاق مۇقوچ ىرىلازەئ ت-يي-ھ دىجس-م -كت-بھۆس ىنىد(، ۇدىرۇتشالنۇروئ ىنت-بھۆس ىنىد ناغىدىراب



 ەدر-لت-يىلاپ قىلراتاق تىيٻھ نابرۇق، نازىمار- ازور، يوت-ھاكىن، مىتىي- مۈلۆئ، قارىچ-رىز-ن ەدم-ھ ) تر-ش
 . ۇدىشىلسام -گىتىمزىخ ڭىنسىئەر -گرىب ن-لىب شىلىق كىلىچت-مامىئ

 ناغنىلىئ قىلراب پۇلوب ىسارۇش ىلائ ڭىندىجس-م ىرىلازەئ ت-يي-ھ ىمىئاد ىدىجس-م رۇغيۇئ : اددام- 6   
 تاسىتقىئ، شىلىق  ەرىكازۇم ىنىرىلنالىپ شىتي-ڭىك، شۇرۇدلىق ىققەر-ت ىندىجس-م، ت-ھىلس-م راراق
 ىسرىكازۇم ڭىنىرىلازەئ ت-يي-ھ دىجس-م ر-لمۈزۈت- ەدىئاق ەۋ رالشىئ ىلىمەئ ىرىلرىبد-ت- ەراچ شالپوت

 ت-يي-ھ ىمىئاد. ۇدىنىلىق ارجىئ ەۋ ودىلوب -گىئ -كچۈك ن-لىب ىشىللۇقام ڭىنزاۋائ قىلناس پۆك قىلىقرائ
                                                                            . ۇدىراب پىلىئ شىئ -چنىيوب ىتامىسق-ت ت-مزىخ  ڭىنسىئەر   ىرىلازەئ
 ىداسىتقىئ ڭىنتەئاماج.قۇچوئ -گتىئاماج رۇغيۇئ قىلراب ىمىرىك ىداسىتقىئ ڭىنىدىجس-م رۇغيۇئ : اددام-7
 ڭىنىدىجس-م. ۇدىلائ ىشراق ىنىشىلىق تەرازان ەۋ ىنىشىللوق تىقاۋر-ھ ىنزىمىدىجس-م نىتت-ھ-ج
 نىدىپر-ت ىرىلمىداخ -يىلام  كىلىچن-شئ كىلىشىك چۈئ ناقپات پىكر-ت نىدرىسساك ەۋ رىتلاغوب ىس-يىلام
 نۇلات اغرالىچۇغلىق -نائىئ. ۇدىلىرۇقشاب -چنىيوب ىسىمىتسىس -يىلام نۇغيۇئ اغىرىلترادناتىس ڭىناداناك
 نىدىلاۋھەئ مىقىچ- مىرىك ڭىنىدىجس-م -كتەئاماج پىنىلىدياپ نىدرالنۇروس ىۋىممائ، ۇدىلىرىب پىسىك
-8                                                                                                                                                  . ۇدىلىرۇت پىلىق تالىكود ىلرەر-ق
 ادىرىلشىئ تەئاماج تىقاۋر-ھ نىتت-ھ-ج لىتسىئ ىمىلتاق ر-لر-بھەر ڭىنىدىجس-م رۇغيۇئ ۇتنۇروت : اددام
  ىكىداداناك، ۇديادغوق ىنكىلرەۋاراب ەۋ كىلرىب ن-لىب قىلناچت-يىلۇس-م ىرۇقۇي، ۇدىلوب پەر-تىب ەۋ لىدائ
 نىدنىقىي -گىرىلت-مزىخ، ۇدياللوق ىنىرىلتالىكش-ت ىئامىتجىئ ەۋ ىسايىس قىلراب ڭىنرالقىلناتسىكرۈت ىقر-ش
     . ۇدىلۇب ك-لۆيراي

 سىئەر ىلي-م نۈچۈئ شىلىئ ىنىدلائ ڭىنشىرىك پىڭىس -گزىمىدىجس-م ڭىنىرىس-ت ياتتىخ : اددام- 9   
 -كشۈشۈرۆك زۇغلاي -گر-لپىلك-ت ەۋ مەدراي ن-گل-ك نىتترىس نۇسلوب ىرىلازەئ ت-يي-ھ ىكاي ەۋ مامىئ ىلي-م،
 ناغىلاخ ىنشىلىق مەدراي ن-لىب ىلڭۆك سىلاخ ت-يىن ىشخاي ر-گەئ. ۇديامـلوب -كشىرىب راراق ەۋ
 -قۇچوئ ىنىۋىلك-ت زۆئ پىشىنتاق اغنىغىي ن-گلىتي-ڭىك ڭىنىرىلازەئ ت-يي-ھ دىجس-م زىمىرىلشادنىرىق
 -گىرىكىپ اسىمىلاخ ىنشالراكشائ ىنىزۆئ زىمىرىلسود ىچتەۋاخاس ىز-ب ادابۇم . ۇدىلوب اسيوق اغىرۇتتوئ قۇروي

 . -تتەۋلەئ، ۇدىنىلىق ت-مرۆھ

  ر9لمۈزۈت  ەدىئاق                                            

 رادرەۋ-خ ىتىيي-ھ  ەرادىئ دىجس-م نىدرالنىغىي ت-يىلاپ قىلراب ناغىدىلىرىب پىلىئ ەددىجس-م : اددام-10   
 . تر-ش ىشۇلوب نۇغيۇئ -گىدىياق ىمالسىئ، -كت-ننۈس، اغنائرۇق القادنۇش، ىشۇلوب

 



 اقشاب ەۋ راللايىرىتام قۇلشۇقوئ ەۋ باتىك ىنىد، سىد-ھ، نائرۇق ناغلوب قۇللەئ-ت -گدىجس-م : اددام-11   
 ادىتخاۋ م-ھ ىشىلىرىب -كت-يىرائ ن-لىب ىتىسخۇر ڭىنمىداخ لۇىئس-م، شارسائ ىنر-لكۈلۈم چۇموق- نازاق
 . كەرىك ىشىلرۇتياق

 قىلازەئ ت-يي-ھ اسىمشانتاق اغىنىغىي ىرىلازەئ ت-يي-ھ مىتىق 3 ادۇئ ىرىلازەئ ت-يي-ھ دىجس-م : اددام-12
 نىدىغىلازەئ ت-يي-ھ ن-لىب ر-لپەۋ-س لىخر-ھ -ن-ي ەۋ . ۇدىلاق نىدل-مەئ نىدىگىلزۆئ ىتىھالاس
  .  ۇدىنىلقۇلوت نىدىپىر-ت كىلر-بھەر ىنروئ شوب ڭىنر-لن-گنىكىچ

 اقشىتىقرات -نتىپ ارائۆئ، -كشۇرۇدن-للىل-ش قىلزابپەر-ت ەدىچىئ ىرىلت-يي-ھ  ەرادىئ دىجس-م :اددام-13   
 ڭنىنراللاۋھەئ ناغىمـلوب ىشخاي ەۋ قىلزسقاپىتتىئ پۇشوت اقتىرىس ىنر-لت-بھۆس ناغلوب ادمىسىق ىكچىئ،
 ، ۇدىلىتىزۈت لاھرەد اسلاقياب راللاۋھەئ لىخۇب ر-گەئ . ۇديامـلۇيوق لوي اغىشىلوب پەۋ-س اغىشىقىچ پىلىك
 . ۇدىلرۇدلاق نىدىغىلازەئ ت-يي-ھ اسلوب رۈرۆز، ۇدىلىرۇدنالھاگائ

 شىتىلشىئ پ-جىت ەدن-كت-لشىئ ىنر-لىسر-ن اقشاب ەۋ ۇس، كىرىتـكىلېئ ەددىجس-م : اددام-14
 . ۇدىنىلىق پ-ل-ت قىلسامـلىق قىلىچپارسىئ،

 ەرادىئ دىجس-م نىتت-مخەز نايىز ەۋ نىدرىلىسىداھ -قەۋ قادناقر-ھ ن-گر-ب زۈي -تدىجس-م : اددام-15
 . كەرىك ىشىنىلىۋىتىلۆت اسلوب نايىز ر-گەئ ىنىشىنىلىق -تشۈرۈس، ىشۇلوب ىرۋ-خ ڭىنىتىيي-ھ

  ؛ ۇديامـلۇيوق لوي اغىشىلىرىب پىلىئ ەددىجس-م ڭىنر-لت-كر-ھ- شىئ ىكىدنەۋۆت : اددام-16

 . ۇديامـلىرىب پىلىئ ر-لش-لكىرب-ت ەرىتاخ قىللىي اقشاب ەۋ نۈك ناغلۇغۇت . ائ

 . ۇديامـلوب اقشىلىق پۇنوق -تدىجس-م ەدىچىك -چنىيوب ىرىلتر-ش شۇرۇقشاب تەرامىئ يۆئ . ب

 . ۇدىنىلىق ىئن-م شىكىچ ۇكامات -تدىجس-م . س

 -يائۇر -گر-لىدىياق ىكىدنەۋۆت نۈچۈئ ىگىلر-ت-خىب ڭىندىجس-م ەۋ ىغىلنامائ ڭىنتەئاماج : اددام-17   
 . تر-ش ىنىشىنىلىق

 . ۇديامـلوب -كشىرىب ىنىرۇمۇن ىـپخ-م ڭىنىگىشىئ دىجس-م -گر-لمەدائ شۇنوتان . ائ

 رۈرۆز ۇديامـلۇب -كشىتر-گزۆئ -چناغىلاخ ىنىچۈگىشڭ-ت ارۇتارپمىت  ڭىندىجس-م ڭىنرالىقشاب . ب
 . كەرىك ىشىدزىئ ىنرالمىداخ كىلتەۋىسانۇم اسلوب

 . ۇديامـلوب اغىشىلىق زۇغلاي -تدىجس-م زىسىنائ- اتائ ڭىنرالىلاب كىچىك . س



 . كەرىك ىشىنىلىق كىلت-لاپاك -گىشىلىرۈچۆئ ڭىنرالقارىچ قىلراب ادناغلىريائ نىتدىجس-م . د

 قىلت-لاپاك اغىشىلوب كىلتەر زىكاپ،ىشىلىق -يائۇر قىلڭائ اغىغىلزات ڭىنىدىجس-م ىشىك رىبر-ھ : اددام -18
 . مىزال ىشىنىلىق

 ىنىنرۇئ شۇيوق انىشام ڭىندىجس-م ەۋ اقشىلىۋىلل-گىئ ىننروئ شىتىتخوت انىشام ڭىنرالىنشوخ : اددام - 19  
 . ۇديامـلوب اقشىلىۋىلل-گىئ زىسبەۋ-س

 يوب قىلڭائ ڭىنر-لىشىك قىلراب . ۇدىنىلىق ارجىئ پالشاب نىدنۈك ناغنىلىق نالىئ -مانمازىن ۇب : اددام -20  
 . ۇدىلىق پ-ل-ت ىشىنۇس

  رالماكھەئ  9چمۇشوق                              

 رالدۇرۇد اغمالاسسھي-لەئ ر-بم-غي-پ ەۋ شىرىك ن-لىب تۇپ ڭوئ نىدىگىشىئ ڭىنىدىجس-م .1
 . شىلىق ائۇد پەد'' ن-سياقچائ ىنىسىزاۋرەد ڭىنڭىتىمھەر اڭام ! ھاللائ اي'' نىيىك نىدناغلۇقوئ

 . شىلىق ىزىمان -لىف-ن ت-كەر ىككىئ نىيىك نىدن-گرىك -گدىجس-م .2
 .شىنىلقاس نىدر-لتەۋي-غ ەۋ زۆس ەدۇھىب .3
 . شىنىيىك كىلتەر زىكاپ ەدن-گرىك -كدىجس-م .4
 .شىلىق ىنر-لزۆس لەزۇگ، شىرىب مالاس -چرالشادنىرىق -گىرىب-رىب .5
 پۇرۇشائ نىدڭىلىز-پ ! ھاللائ اي'' ەۋ شىقىچ ن-لىب تۇپ لوس نىتـكىشىئ اناغلىريائ نىددىجس-م .6

 . شىلىق ائۇد پەد'' ن-سي-گر-ب
 
  ىتىيي9ھ ەرادىئ ىدىجس9م رۇغيۇئ ۇتنۇروت         

 
                راۋىناي  /2020                                                             

 

   

    


