
-قانۇنكېلىشىملهر خهلقئارالىق ئالغان ئىچىگه ئۆز ھوقۇقىنى مائارىپ مىللهتلهرنىڭ يهرلىك

سىدىق ئهركىن

-25كۈنى -5ئاينىڭ -2012يىلى

 «مائارىپ تىللىق »قوش ئهللىرىدىكى غهرب قاتارلىق ئامېرىكا ماقالىلىرىده، قانچه بىر يازغان ھازىرغىچه ئۆزهمنىڭ مهن

 ھهققىده خانىم )بۇ خانىم كاڭاس شۇنداقال  ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ بولىدىغانلىقىنى قانداق نىڭ

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc7_kangas1.htm بار تونۇشتۇرۇش قىسقىچه بىر ده) 

 بېرىلغان ئېلىپ مىقياسىدا دۇنيا مابهينىده يىل 150 بۇرۇنقى مۇتهخهسسىسلهر قانچه بىر تونۇلغان خهلقئارادا قاتارلىق

 ھهمده يهكۈنلهر، ئىلمىي چىققان خۇالسىالپ ئاساسهن نهتىجىلىرىگه تهتقىقاتالر ئۈستىدىكى «مائارىپ تىللىق »قوش

 ھهققىدىكى مائارىپى مىللهت يهرلىك بهرگهن گه (BDT)بدت تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئۇالر

 «مائارىپ تىللىق »قوش قويۇلغان يولغا دىيارىدا ئۇيغۇر ھازىر ئاساستا شۇ ھهمده  ئۆتتۈم. شهرھىلهپ -تهكلىبتهلهپلهرنى

 تىلىنى خهنزۇ ئورنىغا ئۇنىڭ قالدۇرۇپ، ئهمهلدىن رولىنى -ئوقۇئوقۇتۇشىدىكى مهكتهپ تىلىنىڭ ئۇيغۇر ئاستىدىكى نامى

 بۇ ئهگهر ئىكهنلىكىنى، خىالپ پۈتۈنلهي نهتىجىلىرىگه تهتقىقات ئىلمىي بايقالغان ھازىرغىچه سىياسىتىنىڭ دهسسىتىش

 ئهۋالدلىرى ياش ئۇيغۇر يېتىلىدىغان ئۆسۈپ كېيىن بۇنىڭدىن بولسا، داۋاملىشىۋېرىدىغان تهرىقىده ھازىرقى سىياسهت

 مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر ئۇچراپ، -زىيانزهخمىگه دهرىجىده ئېغىر ئىككىسىده ھهر جهھهتلهرنىڭ جىسمانىي ۋه ئهقلىي

 كاڭاس كۆزىتىشىمچه، مېنىڭ  ئۆتتۈم. قويۇپ ئوتتۇرىغا بېرىدىغانلىقىنى يۈز چېكىنىش دهرىجىدىكى ئېغىر سۈپىتىده

 باشالنغۇچ ۋه يېسىله رايونىدىكى مىللهت يهرلىك قويغان، ئوتتۇرىغا مۇتهخهسسىسلهر خهلقئارالىق قاتارلىق خانىم

 يامان بولغان بار ئېھتىماللىقى چىقىش كېلىپ ئىشلهتمىگهنده قىلىپ تىلى مهكتهپ تىلىنى ئانا ئۆز مهكتهپلهرده

 بولۇپ، باشلىغان بېرىشكه يۈز مهكتهپلهرده ئوقۇيدىغان بالىالر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر ھازىر ھهممىسى ئاقىۋهتلهرنىڭ

 تىلدىكى »ئانا  سېلىۋاتىدۇ. ئهندىشىگه دهرىجىده كۈچلۈك بارغانسېرى مىللهتنى پۈتۈن ھازىر ئهھۋال خىل بۇ

 تهقدىرىگه مىللهتنىڭ  بولىۋاتىدۇ. پهيدا ئۇقۇم يېڭى ۋه سۆز  يېڭى دېگهن «ئۇيغۇرالر »خهنزۇۋانلىق «ساۋادسىزلىق،

 ئهھۋالنى خىل »بۇ تۈرده داۋاملىق قېرىنداشالر نۇرغۇن ئهنسىرىگهن قاتتىق ئىستىقبالىدىن مىللهتنىڭ بۆلۈۋاتقان، كۆڭۈل

 ساقلىنىپ داۋاملىق كالالمدىمۇ مېنىڭ سوئال بۇ  سوراۋاتىدۇ. دهپ «بولماسمۇ؟ قىلغىلى ئىش بىرهر ئۈچۈن ئۆزگهرتىش

  كېلىۋاتىمهن. سوراپ دهپ «بېرهلهيمهن؟، قىلىپ ئىش نېمه »مهن تۈرده ئىزچىل -ئۆزئۆزهمدىن مهنمۇ بولۇپ، كېلىۋاتقان

 ھهمده -قانۇنكېلىشىملهر، خهلقئارالىق ئالغان ئىچىگه ئۆز مائارىپىنى مىللهت يهرلىك يېقىندا مهن نهتىجىسىده شۇنىڭ

 بۇ مهن ماقالىدا مهزكۇر  ئىزدهندىم. ئاز بىر ئۈستىده ئهھۋالى قويۇش ئىمزا -قانۇنكېلىشىملهرگه ئاشۇ ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگو

  ئۆتىمهن. تهسۋىرلهپ ئىشالرنى بايقىغان ساھهده يۇقىرىقى قېتىم

 («Aberdeen») ئابېردىن ئهنگلىيه بىلهن خانىم كاڭاس ماتېرىيال ئاساسلىق پايدىالنغان قېتىم بۇ مهن

 روبېرت دوكتۇر مۇتهخهسسىسى، تىلى مىللهت سانلىق ئاز ۋه قانۇن تونۇلغان دۇنيادا پروفېسسورى، ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ

 ئىرقىي جهھهتتىكى تىل مائارىپىنى بالىلىرى مىللهت »يهرلىك تارقاتقان بېسىپ -2010يىلى يېزىپ، بىرلىكته دۇنبار

 دېگهن «نۇقتىئىنهزهر، دۇنياۋى -بوالمدۇبىر قاراشقا دهپ جىنايهت، يۈرگۈزۈلگهن ئۈستىدىن ئىنسانىيهت ۋه قىرغىنچىلىق

 مىللهت سانلىق ئاز ۋه بالىلىرى قهبىله بالىالر، »يهرلىك ماۋزۇسى بابنىڭ بۇ بولۇپ، بابى ئىككىنچى كىتابنىڭ



 خهلقئارالىق قانچه بىر مهن باشقا ئۇنىڭدىن  ئىكهن. «ئاساسلىرى قانۇنىي ھوقۇقىنىڭ مائارىپ بالىلىرىنىڭ

 ئاشۇ ئاخىرىغا ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن بولۇپ، پايدىالنغان نۇسخىلىرىدىنمۇ ئىنگلىزچه ئىنتېرنېتتىكى -قانۇنكېلىشىملهرنىڭ

 يازغان ھهققىده «مائارىپ تىللىق »قوش ھازىرغىچه مهن شۇنداقال ئادرېسلىرىنى، تور ھهممىسىنىڭ ماتېرىيالالرنىڭ

قويدۇم. يېزىپ ئادرېسلىرىنى تور ماقالىالرنىڭ بارلىق

 پهقهت دۇنيادىكى جهھهتته كېرىمى ئىقتىسادىي دۆلهتنىڭ ھازىر جۇڭگو بولغۇنىدهك، خهۋىرىده ھهممهيلهننىڭ

 ئىشالردا خهلقئارا ئاساسىدا تهرهققىياتى مۇشۇنداق ئۆزىنىڭ ئۇ ئۆتتى. ئورۇنغا ئىككىنچى تۈرىدىغان كېيىن ئامېرىكىدىنال

 جۇڭگو  تىرىشىۋاتىدۇ. يولدا ئاشۇ ھهمده  قىلىۋاتىدۇ. ئۈمىد ئېلىشنى ئورۇن قاتارىدا دۆلهتلهر مۇھىم ئوينايدىغان رول چوڭ

 بولغان قىلىشقا ئادا مهسئۇليىتىنى ئۆز ئىشالردىكى خهلقئارا ئۇنىڭ كۆتۈرۈلگهنسېرى، پهللىگه يۇقىرىراق جهھهتته بۇ

 ۋه بدت ئهھۋالىمۇ قىلىش ئىجرا -قانۇنكېلىشىملهرنى خهلقئارالىق ئىمزالىغان ئۆزى ئۇنىڭ  ماڭىدۇ. كۈچىيىپ تهلهپلهرمۇ

 ئاشۇنداق  مۇمكىن. باھالىنىشىمۇ ۋه كۈزىتىلىشى قاتتىق بارغانسېرى تهرىپىدىن جهمئىيهتلهر خهلقئارالىق باشقا

 ئهھۋالىدا قىلىش ئهمهل -قانۇنكېلىشىملهرگه خهلقئارالىق ئىمزالىغان ئۆزى جۇڭگونىڭ تۈرتكىسىده، ئىشالرنىڭ

 ئاستىدىكى نامى «مائارىپ تىللىق »قوش قويىۋاتقان يولغا دىيارىدا ئۇيغۇر ھازىر ئۇالر شۇنداقال بولۇش، ياخشىلىنىش

 مائارىپى ئۇيغۇر شۇڭالشقا  ئهمهس. يوق پۈتۈنلهي ئېھتىماللىقىمۇ قېلىش بېرىپ يۈز ئۆزگىرىش ئىجابىي سىياسىتىده خاتا

 ئىمزاالش ئۇالرنى جۇڭگونىڭ ۋه -قانۇنكېلىشىملهر خهلقئارالىق بولغان مۇناسىۋهتلىك بىلهن تىلى ئانا ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه

 قارايمهن. دهپ مۇھىم، ناھايىتى ئۈچۈن ئۇيغۇرالر بارلىق چۈشۈنىۋېلىش ئهھۋالىنى

مېخانىزمى قىلىش ئىجرا كېلىشىملهرنى خهلقئارالىق.1

 قىسقىچه ھهققىده مېخانىزمى قىلىش ئىجرا كېلىشىملهرنى خهلقئارالىق بۇرۇن، باشالشتىن مهزمۇننى رهسمىي مهن

 قىسقارتىپ بۇالرنى مهن )تۆۋهنده مىللهت سانلىق ئاز ۋه تهبىقه، مىللهت، يهرلىك قانۇنالردا خهلقئارا  ئۆتىمهن. توختىلىپ

 ئۇ بولۇپ، بار ئۆلچهملهر نۇرغۇنلىغان مۇناسىۋهتلىك بىلهن مائارىپى بالىلىرى (ئاتايمهن دهپال «مىللهت »يهرلىك

 بولسا بهزىلىرى يهنه  كىرگۈزۈلگهن. ئىچىگه كېلىشىملهرنىڭ بار جاۋابكارلىقى قانۇنىي قىسىم بىر بهزىلىرى ئۆلچهملهرنىڭ

 ئاپپاراتالردا خهلقئارالىق بولغان مۇھىم ئىنتايىن جهھهتته ئهخالقىي ۋه سىياسىي ئهمما يوق، جاۋابكارلىقى قانۇنىي

 بهزى يهنه قويىدۇ. ئىمزا ئۇنىڭغا دۆلهتلهر بهزى كهلتۈرۈلگهنده، ۋۇجۇتقا كېلىشىم خهلقئارالىق بىر ھهر  ئىپادىلهنگهن.

 بىر پهقهت ئۇ بولۇپ، ئاتايدىغان دهپ «sign» ئىنگلىزچه قويۇشنى ئىمزا  تهستىقاليدۇ. ئۇنى بولسا دۆلهتلهر

 كېلىشىمنى ئاشۇ دۆلهتنىڭ ئۇ قويغىنى ئىمزا كېلىشىمگه خهلقئارالىق بىر دۆلهتنىڭ بىر يهنى ئىگه. كۈچكىال سىمۋوللۇق

  بولمايدۇ. مهجبۇرىيىتى قانۇنىي قىلىش ئىجرا كېلىشىمنى ھېلىقى دۆلهتنىڭ ئۇ بولۇپ، بىلدۈرىدىغان قولاليدىغانلىقىنىال

 تهستىقاليدىكهن، كېلىشىمنى بىر مهلۇم دۆلهت بىر ئهگهر بولۇپ، ئاتايدىغان دهپ «ratify» ئىنگلىزچه تهستىقالشنى

 بىر تهستىقلىغان ئۆزى دۆلهت بىر ئهگهر  بولىدۇ. بار جاۋابكارلىقى قانۇنىي قىلىش ئىجرا كېلىشىمنى ئاشۇ دۆلهتنىڭ ئۇ

 جاۋابكارلىققا جهھهتتىن قانۇنىي دۆلهتنى ئۇ ئاپپاراتالر خهلقئارالىق مۇناسىۋهتلىك قىلمايدىكهن، ئهمهل كېلىشىمگه

 بىر ئهھۋال بۇنداق بولۇپ، بار ئهھۋالمۇ تهستىقلىمايدىغان ماددىلىرىنى بهزى كېلىشىمنىڭ بىر مهلۇم دۆلهت بىر  تارتااليدۇ.



 دۆلهتنىڭ بىر شۇڭالشقا  بولىدۇ. خاتىرلهنگهن قىلىپ ئېنىق ناھايىتى ۋاقىتتا تهستىقلىغان كېلىشىمنى بىر ئاشۇ دۆلهت

 توغرا كۆرۈشكه تهكشۈرۈپ ئېنىق تهرهپلهرنىمۇ يۇقىرىقى تهكشۈرگهنده، ئهھۋالىنى تهستىقالش كېلىشىمنى بىر مهلۇم

كېلىدۇ.

خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك ئۇنىۋېرسال.2

 ماقۇلالنغان -10كۈنى -12ئاينىڭ -1948يىلى تهرىپىدىن بدت ھوقۇقى (مائارىپ )ياكى ئوقۇش ئىنسانالرنىڭ

 تېكىستى تولۇق -26ماددىنىڭ بۇ  قىلىنغان. بايان -26ماددىسىدا نىڭ «خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك »ئۇنىۋېرسال

:()نهقىل مۇنداق

 ھهقسىز باسقۇچالردا ئاساسىي ۋه باشالنغۇچ بولمىغاندىمۇ پهقهت ئوقۇش بار. ھوقۇقى ئوقۇش ئادهمنىڭ بىر ھهر (1)

 ئۈچۈن كىشىلهر ھهممه مائارىپ كهسپىي ۋه تېخنىكىلىق بولىدۇ. مهجبۇرى مائارىپى مهكتهپ باشالنغۇچ  بولىدۇ.

قىلىنىدۇ. بوالاليدىغان بهھرىمان باراۋهر كىشىلهر ھهممه توشقان شهرتى مائارىپمۇ دهرىجىلىك ئالىي بولۇپ، ھازىرالنغان

 بولغان ئهركىنلىككه ئاساسىي بىلهن ھوقۇق كىشىلىك ھهمده يېتىلدۈرۈشنى، تولۇق خۇسۇسىيىتىنى ئىنسان مائارىپ (2)

 -ئۆزئارا ئارىسىدىكى گۇرۇھالر دىنىي ۋه ئىرقىي بارلىق ئهللهر، بارلىق ئۇ قىلىدۇ. نىشانى ئۆز كۈچهيتىشنى ھۆرمهتنى

 نىڭ بدت شۇنداقال  سۈرىدۇ. ئىلگىرى دوستلۇقنى ۋه (قويۇش يول -ئۆزئارا )ياكى سهۋرچانلىق -ئۆزئارا چۈشىنىش،

سۈرىدۇ. ئالغا تېخىمۇ پائالىيهتلىرىنى ساقالش تىنچلىقنى

 ھوقۇققا دهسلهپكى ئهڭ تالالشتا مهكتىپىنى ئوقۇيدىغان بىلهن تۈرى تهربىيهنىڭ ئالىدىغان بالىلىرى ئۆز -ئاتائانىالر (3)

(تۈگىدى )نهقىل  بولىدۇ. ئىگه

  تارتىلمايدۇ. جاۋابكارلىققا قانۇنىي توغرۇلۇق ئۇ ئهللهر ھهرقايسى بولۇپ، ئهمهس كېلىشىم بىر خىتابنامه ئۇنىۋېرسال بۇ

 مهكتهپ ئادهمنىڭ بىر ھهر -1پاراگرافى -26ماددىنىڭ  ئاپپاراتتۇر. خهلقئارالىق بولغان مۇھىم تۈپتىن بىر ئۇ ئهمما

 مائارىپنىڭ ئاشۇنداق بولسا -2پاراگراف قىلىدۇ. ئىگه كاپالهتكه بولۇشىنى بهھرىمان مائارىپتىن ۋه كۆرۈشىنى تهربىيىسى

 ئۆز -»ئاتائانىالر بولسا -3پاراگراف  تهمىنلهيدۇ. بىلهن «قىلىش نىشان يېتىلدۈرۈشنى تولۇق خۇسۇسىيىتىنى »ئىنسان

 ئىكهنلىكىنى « ئىگه ھوقۇققا دهسلهپكى ئهڭ تالالشتا مهكتىپىنى ئوقۇيدىغان بىلهن تۈرى تهربىيهنىڭ ئالىدىغان بالىلىرى

 قىلىدۇ. بايان

شهرتنامىسى خهلقئارالىق ھهققىدىكى ھوقۇقى مهنهدىيهت ۋه ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي، نىڭ .3بدت

 ئىككى -1966يىلىدىكى نىڭ بدت ئاساسالر قانۇنىي بار جاۋابكارلىقى ھهققىدىكى ھوقۇقى مائارىپ مىللهتلهرنىڭ

 مهدهنىيهت ۋه ئىجتىمائىي »ئىقتىسادىي، بىرى ئۇنىڭ قويۇلغان. ئوتتۇرىغا كېلىشىملىرىده ھوقۇق كىشىلىك پارچه

:()نهقىل دېيىلگهن مۇنداق -13ماددىسىدا ئۇنىڭ بولۇپ، «شهرتنامه خهلقئارالىق ھهققىدىكى ھوقۇقى



 ئۇالر  قىلىدۇ. ئېتىراپ ھوقۇقىنى بولغان مائارىپقا ئادهمنىڭ بىر ھهر پارتىيىلهر ۋه دۆلهت كىرگهن شهرتنامىگه بۇ.1

 مائارىپنىڭ قارىتىلىشىغا، يېتىلىشىگه تولۇق تۇيغۇسىنىڭ غۇرۇر ئۇالرنىڭ بىلهن خۇسۇسىيىتى ئىنسانالرنىڭ مائارىپنىڭ

 كىرگهن شهرتنامىگه بۇ قوشۇلىدۇ. كۈچهيتىشىگه قىلىشنى ھۆرمهت ئهركىنلىكلهرگه ئاساسىي بىلهن ھوقۇق كىشىلىك

 ئىمكانىيىتىنى ياشاش ئۈنۈملۈك جهمئىيهتته ئهركىن بىر ئادهملهرنىڭ بارلىق مائارىپنىڭ يهنه پارتىيىلهر ۋه دۆلهت

 ھاسىل چۈشىنىش -ئۆزئارا ئوتتۇرىسىدا گۇرۇھالر دىنىي ۋه ئېتنىك ئىرقىي، بارلىق ۋه ئهللهر بارلىق يارىتىدىغانلىقىغا،

 تىنچلىقنى نىڭ بدت شۇنداقال كۈچهيتىدىغانلىقىغا، ئورنىتىشىنى دوستلۇق -ئۆزئارا ۋه قويۇشى، يول -ئۆزئارا قىلىشى،

قوشۇلىدۇ. سۈرىدىغانلىقىغا ئالغا تېخىمۇ پائالىيهتلىرىنى ساقالش

 ئىشالرنى تۆۋهندىكى ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه تولۇق ھوقۇقنى مۇشۇ پارتىيىلهر ۋه دۆلهت كىرگهن شهرتنامىگه بۇ.2

:قىلىدۇ ئېتىراپ زۆرۈرلۈكىنى قىلىش

 ئۇ چۈشىنىشىمچه مېنىڭ بولۇپ، دېيىلىدىغان «ئهدۇكاتىئون »پرىماري ئىنگلىزچه بۇ :)ئىالۋه ئوقۇش دهسلهپكى (1)

 ھهممه ئۇ بولۇپ، ئوقۇش مهجبۇرى (ئالىدۇ چىگه ئۆز ئوقۇشلىرىنى مهكتهپ ئوتتۇرا تولۇقسىز ۋه باشالنغۇچ يېسىله،

بولىدۇ. ھازىرالنغان ئۈچۈن ئادهملهر

 ئومۇميۈزلۈك مائارىپ ئىككىنچى شهكىلدىكى خىل ھهر ئالغان ئىچىگه ئۆز ئوقۇشنى كهسپىي ۋه تېخنىكىلىق (2)

 ھالدا تهدرىجى ھهمده قىلىنىدۇ. تهييار پايدىلىنىشىغا بىلهن ۋاسىته مۇۋاپىق بارلىق ھهممهيلهننىڭ بولىدۇ. ھازىرالنغان

كىرگۈزۈلىدۇ. شهكلىگه ئوقۇش ھهقسىز

 ۋاسىتىلهر مۇۋاپىق بىر ھهر ئاساسىدا مۇمكىنچىلىكى ئۆز ھهممهيلهننىڭ ئوخشاشال مائارىپمۇ دهرىجىلىك ئالىي (3)

كىرگۈزۈلىدۇ. شهكلىگه ئوقۇش ھهقسىز ھالدا تهدرىجى ھهمده بولىدۇ، ھازىرالنغان پايدىلىنىشىغا ئارقىلىق

 ئىمكان ئوقۇشىنى مائارىپ ئاساسىي كىشىلهر تاماملىيالمىغان ياكى ئوقۇيالمىغان ئوقۇشىنى دهسلهپكى ئۆزىنىڭ (4)

  رىغبهتلهندۈرۈلىدۇ. ئوقۇشقا پهللىگىچه يۇقىرى ئهڭ قهدهر

 بىلهن ئاكتىپلىق قىلدۇرۇشنى تهرهققىي كهلتۈرۈپ ۋۇجۇتقا سىستېمىسىنى مهكتهپ دهرىجىلىك ھهر ھۆكۈمهت (5)

 ماددىي خادىمالرنىڭ ئوقۇتقۇچى ھهمده چىقىدۇ، قۇرۇپ سىستېمىسىنى مۇكاپات ئوقۇش مۇۋاپىق بارىدۇ، ئېلىپ

ياخشىاليدۇ. ھالدا توختاۋسىز -شهرتشارائىتىنى

 پهرزهنتلىرى بېقىۋالغان ھالدا قانۇنلۇق ياكى تۇغقان ئۆزى -ئاتائانىالرنىڭ پارتىيىلهر ۋه دۆلهت كىرگهن شهرتنامىگه بۇ.3

 قۇرمىغان ھۆكۈمهت مهكتهپلهر تاللىغان ئۇالر  قىلىدۇ. ھۆرمهت ئهركىنلىكلىرىگه تالالش ئۆزلىرى مهكتهپلهرنى ئوقۇيدىغان

 توشسىال ئۆلچهملهرگه تۆۋهن ئهڭ تهستىقلىغان ھۆكۈمهت ياكى چىقارغان ھۆكۈمهت پهقهتال بولسىمۇ، مهكتهپلهر

 بويىچه ئهقىدىسى ئۆز ۋه چۈشهنچىسى ئۆز -ئاتائانىالرنىڭ يهنه پارتىيىلهر ۋه دۆلهت كىرگهن شهرتنامىگه بۇ بولىۋېرىدۇ.

قىلىدۇ. ھۆرمهت ئهركىنلىكىگىمۇ قىلىش كاپالهتلىك ئوقۇشىغا جهھهتتىكى ئهخالق ۋه دىن پهرزهنتلىرىنىڭ

 باشقۇرۇش ئۇنى ۋه قۇرۇش مهكتهپ تهشكىالتالرنىڭ ۋه شهخسلهر قىسمىنى قانداق ھېچ ماددىنىڭ بۇ.4

 ماددىنىڭ مۇشۇ قىلىنىشى ئىجرا ئۇنىڭ  بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈشكه قىلىپ پايدىلىق ئارىلىشىشىغا ئهركىنلىكلىرىگه

 بهلگىلهپ ھۆكۈمهت -ئوقۇئوقۇتۇشى مهكتهپلهرنىڭ قۇرمىغان ھۆكۈمهت بىلهن پرىنسىپالر قىلىنغان بايان -1پاراگرافىدا



(تۈگىدى )نهقىل بولىدۇ. ئاساستا قىلغان ئهمهل تهلهپكه دېگهن كېرهك، كېلىشى ئۇيغۇن ئۆلچهملهرگه تۆۋهن ئهڭ بهرگهن

 -2001يىلى يهنه ئۇنى بولۇپ، قويغان ئىمزا كۈنى -27ئۆكتهبىر -1997يىلى ھۆكۈمىتى جۇڭگو شهرتنامىگه بۇ

تهستىقلىغان. كۈنى -27مارت

 ۋه ئېتنىك »ئىرقىي، ئۇنىڭ بىرىنچىسى،  بار. ئاالھىدىلىكى چوڭ ئۈچ مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئۇيغۇرالر شهرتنامىنىڭ بۇ

 ئالدىغا ئۆز تهشكىالتالرنىڭ ۋه شهخسلهرنىڭ ئىككىنچىسى،  ئالغانلىقى. تىلغا مهخسۇس الرنى «گۇرۇھ دىنىي

 » بولسا، ئۈچىنچىسى قىلغانلىقى. ئىگه كاپالهتكه ئهركىنلىكىنى مېڭىش ئېلىپ ئۆزلىرى ئۇنى ۋه قۇرۇش مهكتهپ

 تالالش ئۆزلىرى مهكتهپلهرنى ئوقۇيدىغان پهرزهنتلىرى بېقىۋالغان ھالدا قانۇنلۇق ياكى تۇغقان ئۆزى -ئاتائانىالرنىڭ

 ۋه دىن پهرزهنتلىرىنىڭ بويىچه ئهقىدىسى ئۆز ۋه چۈشهنچىسى ئۆز -»ئاتائانىالرنىڭ قىلىش، «ھۆرمهت ئهركىنلىكلىرىگه

 ئۆز -ئاتائانىالرنىڭ شۇنداقال قىلىش، «ھۆرمهت ئهركىنلىكىگىمۇ قىلىش كاپالهتلىك ئوقۇشىغا جهھهتتىكى ئهخالق

 ئهركىنلىكىگىمۇ ئوقۇتۇش مهكتهپلهرده قۇرۇلغان تهرىپىدىن شهخسلهر ئهمهس، تهرىپىدىن ھۆكۈمهت پهرزهنتلىرىنى

 ھۆكۈمهت پهرزهنتلىرىنى ئۆز بويىچه ئارزۇسى ئۆزلىرىنىڭ -ئاتائانىالرنىڭ پاراگراف بۇ  ئىبارهت. قىلىشتىن ھۆرمهت

 ئهخالق ۋه دىنىي پهرزهنتلىرىنىڭ ئارقىلىق شۇ ئوقۇتۇپ، مهكتهپلهرده بهرمىگهن خىراجهت ھۆكۈمهت ۋه قۇرمىغان

   قوغدايدۇ. ھوقۇقىنى قىلىش ئىگه كاپالهتكه بولۇشىنى ئىگه تهربىيىسىگه

شهرتنامىسى ھهققىدىكى ھوقۇقى بالىالر نىڭ بدت.5

 ھهققىدىكى ھوقۇقى »بالىالر -1989يىلىدىكى نىڭ بدت تۇرىدىغىنى ئورۇندا مۇھىم بهكراق شهرتنامىدىنمۇ يۇقىرىقى

 بولۇپ، شهرتنامه ئاساسىي بىر يهنه ئالغان ئىچىگه ئۆز ھوقۇقىنى مائارىپ نىڭ بدت بۇ ئىبارهت. دىن «شهرتنامىسى

 دۆلهتلهرنىڭ تهستىقلىغان شهرتنامىنى بۇ سېلىشتۇرغاندا، بىلهن شهرتنامىلىرى ھوقۇق كىشىلىك بارلىق باشقا نىڭ بدت

  كۆپ. ھهممىدىن سانى

 :()نهقىل دېيىلگهن مۇنداق -29ماددىسىدا شهرتنامىنىڭ بۇ

:قوشۇلىدۇ قارىتىلىدىغانلىقىغا تۆۋهندىكىلهرگه مائارىپىنىڭ بالىالر پارتىيىلهر ۋه دۆلهت كىرگهن شهرتنامىگه بۇ.1

 يېتىلدۈرۈش تولۇق دهرىجىده يوقىرى ئهڭ قابىلىيهتلىرىنى جىسمانىي ۋه ئهقلىي تاالنتلىرى، خۇسۇسىيىتى، بالىنىڭ(1)

(تۈگىدى. )نهقىل

 :()نهقىل دېيىلگهن. مۇنداق -30ماددىسىدا شهرتنامىنىڭ بۇ

 ئهللهرده، بولغان مهۋجۇت خهلقى مىللهت يهرلىك ياكى مىللهتلهر سانلىق ئاز جهھهتتىكى تىل ۋه دىنىي ئېتنىك،



 كىشىلهردىن باشقا تۈركۈمىدىكى ئادهم ئۆز بالىنىڭ بولغان تهۋه مىللهتكه يهرلىك ياكى مىللهتكه سانلىق ئاز بىر ئاشۇنداق

 ئۇنى ۋه قىلىش ئىزھار -ئوچۇقئاشكاره دىنىنى ئۆزىنىڭ بولۇش، بهھرىمان مهدهنىيىتىدىن ئۆز جهمئىيهتته بىر تاپقان تهركىپ

(تۈگىدى )نهقىل قىلىنمايدۇ. مهھرۇم ھوقۇقىدىن قوللىنىش تىلىنى ئانا ئۆز ياكى قىلىش، پراكتىكا

 -1992يىلى يهنه ئۇنى بولۇپ، قويغان ئىمزا كۈنى -29ئاۋغۇست -1990يىلى ھۆكۈمىتى جۇڭگو شهرتنامىگه بۇ

تهستىقلىغان. كۈنى -2مارت

 ئۆز خانىم كاڭاس بولۇپ، قىلىنغان ئېتىراپ شهرتنامىلىرىدىمۇ ھوقۇق كىشىلىك رايونلۇق قىسىم بىر ھوقۇقى مائارىپ

قىلمايمهن. بايان ئۇالرنى مهن يهرده بۇ ئهمما  توختالغان. تهپسىلىي خېله ئۈستىدىمۇ شهرتنامىلهر ئاشۇ كىتابىدا

 دېلوسى سوت دهرىجىلىك ئالىي بىر شهھىرىدىكى فرانشىسكو سان ئامېرىكا.6

 شىتاتى كالىفورنىيه ئامېرىكا يهرده بۇ مهن سۈپىتىده مىسالى بىر بۇنىڭ  بولىدۇ؟ قانداق قىلىش خىالپلىق ھوقۇقىغا مائارىپ

 خانىمنىڭ كاڭاس مهزمۇنمۇ بۇ ئۆتىمهن. تهسۋىرلهپ دېلوسىنى سوت بىر بهرگهن يۈز شهھىرىده فرانشىسكو سان

 كېلىپ مىللىتىدىن خهنزۇ نهپهر 1800 ياشايدىغان فرانشىسكودا سان دېيىلىشىچه ئۇنىڭدا بولۇپ، ئېلىنغان كىتابىدىن

 الۋ -1974يىلى بىلهن شۇنىڭ ئۆتۈلگهن. دهرس تىلىدىال ئىنگلىز پهقهت بالىالرغا يوق ساۋادى ئىنگلىزچىدىن چىققان،

 ئالىي ئامېرىكا قىلغان. ئهرز ئۈستىدىن ئامېرىكىلىق بىر ئىسىملىق ()نىچولس نىكولس كىشى خهنزۇ بىر ئىسىملىك

:()نهقىل دېيىلىدۇ مۇنداق ھۆكۈمىده چىقارغان ئۈستىدىن ئهرز بۇ سوتىنىڭ

  ئوينايدۇ. رول ھالقىلىق ئىنتايىن ئوقۇتۇشىدا مهكتهپلهرنىڭ ئىگىلىگىدىكى ھۆكۈمهت بۇ ماھارىتى تىلى ئىنگلىز ئاساسلىق

 تولۇق ماھارىتىنى تىل ئاساسلىق ئاشۇنداق بۇرۇن قاتنىشىشىدىن ئۈنۈملۈك پروگراممىسىغا مهكتهپ بىر بالىالرنىڭ

 ئىش باشقا قىلىشتىن ئهخمهق مهكتهپلىرىنى ھۆكۈمهت قىلماسلىق، شهرت ئالدىنقى بىر بولۇشىنى بولغان ئىگىلهپ

 چۈشىنهلمهيدىغان قىلچىمۇ دهرسلهرنى ئۆتۈلگهن سىنىپتا بالىالر بىلمهيدىغان تىلىنى ئىنگلىز بىلىمىزكى، بىز  ئهمهس.

(تۈگىدى. )نهقىل بولمايدۇ ئهھمىيىتى قانداق ھېچ دهرسلهرنىڭ ئۆتۈلگهن ئۇالرغا بولۇپ،

 بېرىلغان ئېلىپ تىلدا يات يهردىكى بۇ ئهمما  ئهمهس. چېتىشلىق بىلهن قانۇن جهھهتتىكى ھوقۇقى مائارىپ دېلو بۇ

 ئهھمىيهتسىز پۈتۈنلهي ئۇنىڭ شۇڭالشقا ئهمهسلىكى، مۇمكىن چۈشىنىشى ئوقۇغۇچىالرنىڭ -ئوقۇئوقۇتۇشنى

 ھوقۇقىغا مائارىپ ھهممه تۇرىۋاتقان بولۇپ مهۋجۇت -ئوقۇئوقۇتۇشنىڭ ھېلىقىدهك يهكۈن، ھهققىدىكى ئىكهنلىكى

 بېرىدۇ. كۆرسىتىپ كېلىدىغانلىقىنى خىالپ

 پۈتۈنلهي بالىالرغا ئۇيغۇر يوق ساۋادى قانداق ھېچ تىلىدىن خهنزۇ دىيارىدىكى ئۇيغۇر قارىغاندا، بويىچه ئۆلچهم مۇشۇنداق

 ياتىدۇ. ئىشقا قىلىدىغان دهپسهنده ھوقۇقىنى مائارىپ ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئىشالرنىڭ ئۆتۈدىغان دهرس تىلىدا خهنزۇ

 » ھۆكۈمىتى جۇڭگو  :قىلىمهن ئۈمىد چىقارماسلىقىنى ئهستىن ئىشنى تۆۋهندىكى ئۇيغۇردىن بىر ھهر يهرده بۇ مهن 



 ئهللهرده، بولغان مهۋجۇت خهلقى مىللهت يهرلىك ياكى مىللهتلهر سانلىق ئاز جهھهتتىكى تىل ۋه دىنىي ئېتنىك،

 ھوقۇقىدىن قوللىنىش تىلىنى ئانا ئۆز بالىنىڭ بولغان تهۋه مىللهتكه يهرلىك ياكى مىللهتكه سانلىق ئاز بىر ئاشۇنداق

 يهنه ئۇنى بولۇپ، قويغان ئىمزا كۈنى -29ئاۋغۇست -1990يىلى شهرتنامىگه دېگهن «قىلىنمايدۇ. مهھرۇم

تهستىقلىغان. كۈنى -2مارت -1992يىلى

 سۆز ئاخىرقى.7

 توغرىسىدا خهلقلىرى مىللهت سانلىق ئاز ۋه مىللهت يهرلىك تهشكىالتالرنىڭ خهلقارا باشقا ۋه بدت كىشىلهر نۇرغۇن

 ئۆز دىنى، ئۆز تىلى، ئانا ئۆز خهلقلىرىنىڭ مىللهت سانلىق ئاز ۋه مىللهت يهرلىك قانۇنالر بۇ بار، قانۇنلىرى چىقارغان

 قىلدۇرۇپ تهرهققىي ئۇالرنى ۋه قوغداش نهرسىلىرىنى قاتارلىق ئهنئهنىسى ئۆز ۋه -ئۆرۈپئادىتى، ئۆز مهدهنىيىتى،

 بۇ بولساممۇ، كهلگهن ئويالپ شۇنداق ھازىرغىچه مهنمۇ  ئوياليدۇ. دهپ قىلىدۇ، ئىگه كاپالهتكه پۈتۈن بىر مېڭىشىنى

 قاتارىدىكى مۇتهخهسسىسلهر تونۇلغان دۇنياغا قېتىم بۇ  ئىدى. يوق خهۋىرىم تولۇق ئهھۋالدىن ھهقىقىي ھهقتىكى

 ھهقتىكى بۇ ئىزدىنىپ، ئاز بىر ئاساسىدا مهزمۇنالر كىتابىدىكى بىر ئهپهندىنىڭ دۇنبار روبېرت بىلهن خانىم كاڭاس

 بۇ قىلغانلىرىم بايان يۇقىرىدا مهن  باقتىم. ئۇرۇنۇپ چىقىشقا ئېنىقالپ قېتىم بىر ئىكهنلىكىنى نهگىچه نهدىن ئىشالرنىڭ

 چهت بولسا، يهرلىرى قالغان كام ئهگهر ئوياليمهن. دهپ ئهتتۈرىدۇ، ئهكس تولۇق خېله ئهھۋالنى ھهقىقىي ھهقتىكى

 چۈشۈرۈپ مهن ھهقته بۇ )ئهگهر قىلىمهن ئۈمىد كېتىشىنى تولۇقالپ قېرىنداشالرنىڭ بار ئىمكانىيىتى باشقا ئهلدىكى

 (بولىمهن. مىننهتدار چوڭقۇر سىزدىن قويسىڭىز، بىلدۈرۈپ ئارقىلىق ئېلخهت ماڭا ئۇنى بولسا، بار مهزمۇنالر قويغان

 ۋه مهدهنىيىتى دىنى، تىلى، ئانا ئۆز مىللهتلهر يهرلىك ئىچىده -قانۇنكېلىشىملهرنىڭ خهلقئارالىق مهزمۇنالردىن يۇقىرىقى

 بارلىقىنى بولىدىغانلىرىمۇ پايدىالنسا جهھهتته راۋاجالندۇرۇش ئۇالرنى ۋه قوغداش قاتارلىقالرنى -ئۆرۈپئادىتى

 ئهۋزهللىكلهردىن بۇ  مهسىلىسىدۇر. پايدىلىنىش قانداق شارائىتالردىن پايدىلىق ئۆزىگه بۇ گهپ ئهمدىكى كۆرۈۋاالاليمىز.

 مىللىتىنىڭ ئۆز تۈپهيلىدىن سىياسىتى قانۇنسىز ۋه خاتا مىللهتنىڭ ئورۇندىكى ھۆكۈمران قىلىش ھاسىل ئۈنۈم قانداق

  باغلىق. تىرىشچانلىقىغا كىشىلهرنىڭ تۇرالمايدىغان قاراپ قىلىپ سۈكۈت ئۇنىڭغا ۋه خالىمايدىغان كېتىشىنى يوقاپ

 سىزنىڭ ئهكسىچه، ئۇنىڭ قويماسلىقىنى، ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ سىزنى مهزمۇنالرنىڭ تونۇشتۇرغان ماقالىدا مهزكۇر مهن

 ئۈچۈن مىللهت يهرلىك ياكى مىللهت ئاجىز بىر  قىلىمهن. ئۈمىد بولىشىنى پايدىلىق چىڭىيىشىغا يهنىمۇ ئىرادىڭىزنىڭ

 قالغىنى  بېرىدۇ. كۆرسىتىپ ئېنىق بۇنى مهزمۇن ماقالىدىكى -بولىدۇمهزكۇر چهكلىك ئىنتايىن ياردهم كېلىدىغان سىرتتىن

باغلىق. ئۆزىگه خهلقىنىڭ مىللهت ئاشۇ

 :ئادرېسلىرى تور ماقالىالرنىڭ ئېلىنغان تىلغا يازمىدا بۇ

 :كىتابى يېڭى خانىمنىڭ كاڭاس پايدىلىنغان ماقالىدا مۇشۇ

http://www.e-pages.dk/grusweb/55/ 



 :يازمىلىرى بارلىق سىدىقنىڭ ئهركىن

http://www.meripet.com/Sohbet/ 

:شهرتنامىسى خهلقئارالىق ھهققىدىكى ھوقۇقى مهنهدىيهت ۋه ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي، نىڭ بدت

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

:دۆلهتلهر تهستىقلىغان شهرتنامىسىنى خهلقئارالىق ھهققىدىكى ھوقۇقى مهنهدىيهت ۋه ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي، نىڭ بدت

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en

:شهرتنامىسى ھهققىدىكى ھوقۇقى بالىالر نىڭ بدت

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

:دۆلهتلهر تهستىقلىغان شهرتنامىسىنى ھهققىدىكى ھوقۇقى بالىالر نىڭ بدت

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

:خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك ئۇنىۋېرسال

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

:باياناتنامىسى بدت ھهققىدىكى ھوقوقى مىللهتلهرنىڭ يهرلىك

http://www.meripet.com/Academy/2009a0_bdt.htm

Bu yazmida tilgha élin'ghan maqalilarning tor adrésliri:

Mushu maqalida paydilin’ghan Kangas xanimning yéngi kitabi: 

<http://www.e-pages.dk/grusweb/55/> 

Erkin Sidiqning barliq yazmiliri: 

<file:///C:\Erkin_Web\Sohbet1\Erkin%20Sidiqning%20barliq%20yazmiliri:> 

<http://www.meripet.com/Sohbet/> 

BDT ning iqtisadiy, ijtima’iy we menediyet hoquqi heqqidiki xelq’araliq 

shertnamisi:



<http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>

BDT ning iqtisadiy, ijtima’iy we menediyet hoquqi heqqidiki xelq’araliq 

shertnamisini testiqlighan döletler:

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en>

BDT ning balilar hoquqi heqqidiki shertnamisi:

<http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>

BDT ning balilar hoquqi heqqidiki shertnamisini testiqlighan döletler:

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en>

Uniwérsal kishilik hoquq xitabnamisi:

<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>

Yerlik milletlerning hoqoqi heqqidiki BDT bayanatnamisi:

<http://www.meripet.com/Academy/2009a0_bdt.htm>

 دهپ «/http://www.meripet.com/Sohbet» مهنبهسىنى سورىماي، رۇخسهت كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

بولىۋېرىدۇ. قىلسىڭىز ئېالن بهتلىرىده تور قانداق ھهر باشقا ھالدا ئهسكهرتكهن

erkinsidiq @ gmail.com:ئادرېسى ئېلخهت ئاپتورنىڭ

http://www.meripet.com :ئادرهسى توربهت ئاپتورنىڭ


