
Мӧҥгешла кыл 

Мемнан веб-сайтнан мӧҥгешла кыл функцийже уло, кудыжо тыланда мемнан материална дене 

пашам ыштымыда годым кеч-могай мумо йоҥылыш да ситыдымашлык нерген палдараш 

полша. Ме уло ӱнарнам ты мӧҥгешла кыл полшымо дене тендан темлымашдам ончен лекташ 

да йоҥылышнам тӧрлаш пыштена, тидым те лышташ мучашыште муын кертыда. Те электрон 

почтыдам пуэда да комментарийдам кодеда гын, те мемнан деч раш вашмутым налыда, да 

ончалын кертыда: кузе ме тендан каҥашдам шотыш налынна. 

Кумдан палыме марий йылме дене эксперт-влак мемнан дене кылдалт кертыт, тыгакак 

парольым налын кертыт, кудыжо нунылан комментарийышт почеш ончыкыжым пашам ышташ 

полша. Но, кеч-могай пайдаланыше мӧҥгешла кыл дене пароль деч поснат пайдаланен кертеш.  

Комментарийым пуымыда годым тыгай принцип-влакым шотыш налза: 

 Шарнен код: мемнан мутерна чыла пуртымо принциплан эҥерта. Идеологий амаллан 

кӧра южо мутшым мутер гыч кораҥдыме огыл. Южо умылымаш-влакым вес семын 

каласаш альтернативе йӧн-влакым, тыгакак руш шомак-влакым у шомак-влак дене 

кылдаш ямде улына, кудыжо кӱсынлымаш деч кораҥаш полша, но ме мутерна дене 

пайдаланымашым ынена волто, садлан перспективе принциплан эҥертена. Мемнан 

мутерна, эн ондак описательный сынан улеш. 

 Те марий йылме дене шочмо йылме семын кутырышо улыда гын, шарнен кодса: 

мемнан мутерна литератур йылмылан эҥерта, кудыж дене шуко диалект да 

социолингвистике тӱшка пайдалана. Тыланда шомак але конструкций палыме огыл гын, 

шарнен кодса: тиде марий йылмылан келшыше вашталтмаш огыл.  

 Мыланна раш да шотан темлымашым пуза. Палемден кодыза : мо тыланда йоҥылышла 

чучеш, мом ме ыштен кертына, можыч чумыр налмаште мутерым сайрак ышташ лиеш 

ыле. 

 Лиеш гын, йодмашланда кылверым кондыза. Иктаж-могай йомшо вид значенийым 

муыда гын, мыланна шижтарыза, кушто те кычалме шомакдам ужында. Марий йылме 

шочмо йылмыда гын, иллюстраций шотеш пример-влакым кондыза.  

Тендан комментарийда нине йодмашлан келшен огыт тол гын, тыланда тидын нерген 

шижтарыше серыш толеш, тушто тендан деч тиде йодмашлан келыштараш йодыт. 

Йодмашым тыгай йылме-влак дене возаш лиеш: англичан, немыч, марий, руш, финн, венгр, 

эстон. Ме англичанла але марла вашештена. 

  


