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شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـى ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىش، 
ئىنسانى شهرىپىمىزنىڭ كاپالىتىدۇر.  

بـىلـىم، ئـىرادە ۋە پـاراسهت قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھىچـقايسـىسـىنـىڭ 
ئهڭ ھالـقىلـىق پهيـتلهردە كـىشـىلـىك خـارەكتېرنـىڭ، جـاسـارەتـنىڭ 

قۇدرىتىدەك كۈچلۈك بولمايدۇ. 
تهشــكىلــلىنــىش، مۇســتهقــىلــلىقــىمــىز ئۈچۈن كۈرەش 
قـىلـىدىغـان سېستىمـىلـىق كۈچ بـارلـىقـقا كهلتۈرۈش، مهسـىلـىمـىزنـى 

ھهل قىلىشنىڭ  ئهڭ دەسلهپكى جان تومۇرى.  
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مهزكۇر نـىزامـنامه، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر 
پـارتـىيهسـىنـىڭ ئـىدىيهۋى، سـىيـاسـىي، تهشـكىلـىي ۋە ھهرىكهت 
قـولـالنـمىسـى بـولۇپ، دۇنـيانـىڭ سـىيـاسـىي قـىمـمهت قـارىشـى ۋە 
خهلــقارا ســىيــاسهتــكه ئۇيغۇن بــولــغان مۇســتهقــىل، زامــانــىۋى 
شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيــىتــى قۇرۇش ئــىرادىســى ئۈچۈن 
پۈتۈن ۋۇجۇدى بـــىلهن كۈرەش قـــىلـــىدىغـــان ئـــىنـــتىزامـــچان 

ۋەتهنپهرۋەرلهر قوشۇنى بهرپا قىلىشنىڭ مهنىۋى ئاساسى. 
بـارلـىق ئهزاالر پـارتـىيـىمـىزنـىڭ قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـى، 
غـايـىمـىزنـىڭ نـىمـىلـىكـىنـى، قـانـداق دۆلهت قۇرىدىغـانـلىقـىمـىزنـى، 
تهشهببۇسـىمـىز ۋە قهدەم بـاسقۇچـلىرىمـىزنـى يـاخشـى بـىلـىشـى، 
پـارتـىيهنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان دۆلهتـچىلـىك ئـىددىيـىسـىنـى 
چۈشهندۈرەلهيدىغان سىياسى چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشى كېرەك. 
پــارتــىيه نــىزامــنامــىســى يهنه داۋامــلىق تۈزىتــىش كــىرگۈزۈلۈپ 
مۇكهمـمهلـلىشـىشـى مۈمـكىن. ئهڭ يېڭى نۇسـخىسـى، شهرقـىي تۈركـىسـتان 

جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىنىڭ ئورگان تورىدا ئېالن قىلىنىدۇ.  

 ئاخىرقى بېكىتىلگهن ۋاقتى
 2019-يىلى 11-ئاينىڭ 12-كۈنى

  برۇسسېل
www.etrp.org 
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 1-كىرىش سۆز 

 مۇســتهقــىل، ئۆز-ئۆزىگه خــوجــا بــولــغان، خهلــقئارا 1.
كــىشــىلــىك ھوقۇق خــىتــابــنامــىســى (1948) ھهربــىر شهرقــىي 
تۈركــىســتانــلىقــقا تهدبــىقــالنــغان، سۆز ئهركــىنــلىكــى ۋە ئــاز 
سـانـلىقـالرنـىڭ ھوقۇقـى تـولۇق كـاپـالهتـكه ئـىگه بـولـغان، كـىشـىلهر 
بـاراۋەر ھوقۇق ۋە پۇرسهتـكه ئـىگه بـولـغان شهرقـىي تۈركـىسـتان 
جۇمھۇرىيـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـىش، بـىزنـىڭ بـىردىنـبىر نـىشـانـىمـىز. 
بۈگۈن شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقى دۇچ كهلـگهن بـارلـىق مـاددى 
مهنـىۋى خـورلۇقـالرنـىڭ تۈپ يـىلـتىزى مۇسـتهقـىل دۆلـىتـىمـىزنـىڭ 
بـولۇشـىنـى بـارلـىقـىمـىزدىن ئۈسـتۈن بـىلـمىگهنـلىكـىمـىز ئـىكهنـلىكـىنـى 
تـارىخـى ئهمهلـىيهت بـىزگه ئـىسـپاتـالپ بهردى. ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا 
ئۆز  بـــىزنـــىڭ  قۇرۇش،  دۆلهت  مۇســـتهقـــىل  ئـــىگه 
مهنـپهئهتـلىرىمـىزنـى، يـاشـاش ھوقۇقـىمـىزنـى قـوغـداش يـولـىدا كهم 

بولسا بولمايدىغان شهرت ئىكهنلىگىگه ئىشهندۇق.  
 خــىتــايــنىڭ شهرقــىي تۈركــىســتانــدا ئېلىپ بېرىۋاتــقان 2.

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى ۋە ئۇمۇمـى دۇنـيا ئېقىمـىغـا قـارشـى ھالـدا 
چېكىنـىۋاتـقان سـىيـاسـى تۈزۈلـمىسـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 
ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئۇزۇنـغا بـارمـايـدىغـانـلىقـىدىن شهپه بېرىۋاتـىدۇ. 
نــاۋادا بــىز يهنه داۋامــلىق ئــىســتىخــىيــلىك يهكــكه پــائــالــىيهت 
ھالـىتـىدىن قۇتۇاللـمىسـاق، مۇسـتهقـىلـلىقـقا بـولـغان تهشـنالـىقـىمـىزنـى 
سېستىمـىغـا چۈشۈرۈپ، تـارقـاق ئـىپـتىدائـى ھالـىتـىمـىزگه خـاتـىمه 
بېرىپ، تهشـكىلـلىك ھهركهت قـىلـىشـقا ئۆتۈپ، قـىسـقا، ئـوتتۇرا ۋە 
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ئۇزاق مهزگـــىلـــلىك ھهركهت پـــىالنـــى تۇرغۇزمـــىســـاق، يېقىن 
كهلگۈســىدە خــىتــتاي ۋە دۇنــيا ســىيــاســىتــىدە داۋالغۇش بــولۇپ 
پۇرسهت كهلـــگهنـــدىمۇ، پۇرسهت تۇتقۇدەك تهيـــيارلـــىقـــىمـــىز 

بولماسلىق خهۋپى، كۆزگه كۆرۈنمهكته. 
 خهلـقارا سهھنىدە مۇسـتهقـىلـلىق تهلـىپـىمـىزنـى ئـوتتۇرىغـا 3.

قــويۇشــنىڭ قــانۇنــىلــىقــىنــى كۈچهيــتىش ئۈچۈن، شهرقــىي 
تۈركــىســتان مۇســتهقــىلــلىق تهلــىپــىنــىڭ ئــامــمىۋى ئــاســاســىنــى 
ئـىسـپاتـالشـقا ئېھتىيـاجـلىقـمىز. ھهربـىر شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق 
سهپهرۋەرلـىكـكه كېلىپ، كۆز قـاراش، ئـىش بېجىرىش ئۇسسۇلـى 
سـىيـاسـى غـايـىنـى مهركهز قـىلـىپ، مۇنـتىزىم تهشـكىلـى ئـىنـتىزام-
پـروگـرامـمىسـى بـار بـولـغان، سهپهرۋەرلـىك ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه 
زامـانـىۋى سـىيـاسـى كۈچـلهرنـى بـارلـىقـقا كهلتۈرۈش، شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـنىڭ سـىيـاسـى ھايـاتـىنـى جـانـالنـدۇرۇش ئۈچۈن بـولـمىسـا 
بـولـمايـدىغـان مۇھىم بـاسقۇچـى. بۇ بـاسقۇچ بـىزدىن، ئـارزۇدىن 
ھهركهتــكه ئۆتۈشــنى، چېچىالڭغۇلۇقــتىن تهشــكىلــلىك ھالهتــكه 
كېلىشـنى، ئـوخـشاش قـاراشـتىكـىلهر بـىلهن بـىرلـىكـته بـىر سـىيـاسـىي 

كۈچ بولۇپ ئۇيۇشۇشنى تهلهپ قىلماقتا. 
 جۇمھۇرىيهت دەپ ئـاتـالـغان بـىر سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىدە، 4.

ئهڭ ئـاۋال پۇقـرالـىق سـاالھىيـىتـى بېكىتـىلـىدۇ، ئـانـدىن پۇقـراالر 
سهپهرۋەر قـىلـىنـىپ، سـىيـاسـىي پـارتـىيه قۇرۇلـىدۇ، سـىيـاسـىي 
پـارتـىيهلهر بـىرلـىكـته پـارالمېنت ھاسـىل قـىلـىدۇ. پهقهت خهلـق 
تهرىپــىدىن ئــاۋاز بېرىلــگهن،  ۋەكــىل،  ئــاســاســىي قــانۇن، ۋە 
ھۆكۈمهتــال قــانۇنلۇق ھىســابــلىنــىدۇ. بــىز شهرقــىي تۈركــىســتان 
مۇسـتهقـىلـلىقـىگه تـوغـرا سـىيـاسـىي ئـىسـتىقـبال ئـىزدەش جهريـانـىدا، 
بۇ تهرتـىپـنىڭ قـااليـمىقـان قـىلـىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى، دەسـلهپـكى قهدەمـدە 
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شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـى ئۈچۈن دۇنـياۋى تهرتـىپـكه 
ئۇيغۇن ھالــدا كۈرەش قــىلــىدىغــان، كۈچلۈك ۋە مۇســتهھكهم 
ئـامـمىۋىي ئـاسـاسـقا ئـىگه، بـاشـقا تهشـكىالتـالر بـىلهن ھهمـكارلـىق ۋە 
بـىرلـىك ئـورنـىتـااليـدىغـان سـىيـاسـىي پـارتـىيهلهرنـىڭ قۇرۇلۇشـىنـىڭ 
زۆرۈرلــىكــىنــى تــونۇپ يهتتۇق. بــاشــقا بــارلــىق دىمــوكــراتــىك 
دۆلهتـلهرگه ئـوخـشاش، زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىك ئـىددىيـىسـى ئۈچۈن 
كۈرەش قــىلــىدىغــان، ئــىـشهنچــلىك دېمـوكــراتــىك سېستىمــىغــا 
ئــىگه، خهلــققه ئېچىۋېتىلــگهن ســىيــاســىي پـــارتــىيه، خهلــقنى 
ھهركهتــكه كهلتۈرەلهيــدىغــان، زۆرۈر تېپىلــغانــدا تهشــكىلــى 
تهجـرىبـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ زورلـىغۇچـى رولـىنـى ئـاالاليـدىغـان بـىر 
كۈچ بـوالاليـدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، ئـىشـنى ئۆزىمـىزدىن بـاشـالش 
كېرەك بـولـغانـلىقـتىن، «ۋەتهن مۇسـتهقـىلـلىقـىدىن بـاشـقا ھىچـبىر 
قـــاراشـــنـى مۇزاكـــىرە قـــىلـــىشـــنـىڭ ۋاقـــتـى ئهمهس» دەپ 
قـــارىغـــانـــلىقـــىمـــىزدىن، مۇســـتهقـــىل شهرقـــىي تۈركـــىســـتان 
جۇمھۇرىيـىتـىنـى قۇرۇش ئـارزۇسـىدىكـى خـىتـتاي تـاجـاۋۇزچـىلـىرىغـا 
قــارشــى قېرىنــداشــالر بــىرلــىكــته، «شهرقــىي تۈركــىســتان 

جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسى»نى قۇرۇشنى قارار قىلدۇق.  
 شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى، 5.

مۇھاجـىرەتـتىكـى بـارلـىق شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالرنـىڭ سـىيـاسـىي 
سهپهرۋەرلـىكـكه كېلىپ، ئۆزىگه خـاس سـىيـاسـىي پـارتـىيهلهرگه 
تهشـكىلـلىنـىشـىنـى تهشهببۇس قـىلـىدۇ. ئـامـمىۋى ئـاسـاسـقا ئـىگه 
تهشـكىلـى بـىرلـىك يـارىتـىپ، يېقىن پـىكـىرلـىك تهشـكىالتـالر بـىلهن 
ھهمـكارلـىشـىدۇ، يـاكـى بـىرلـىشـىدۇ. ۋەتهنـپهرۋەرلهر ئـارىسـىدا 
ئـوخشـىمـىغـان سـىيـاسـىي قـاراشـالرنـىڭ، رىقـابهتـلهرنـىڭ بـولۇشـى 
مۇقهررەر. بـىز بۇ رىقـابهتـلهرنـى بـىزنـى ئـاكـتىپـالشـتۇرىدىغـان 

9



ئېلمىنــت دەپ قــاراپ، خهلــق سهپهرۋەر قــىلــىنــغان، ئــامــمىۋىي 
ئـاسـاسـقا ئېگه، ئـادالهت ۋە دىمـوكـراتـىيه ئـاسـاسـىدا قۇرۇلـغان 
شهرقــىي تۈركــىســتان پــارالمېنتىدا ئــورۇن ئېگهلــلهپ، شهرقــىي 
تۈركــىســتان خهلــقىنــىڭ بــىرلــىكــى، ۋەتــىنــىمــىز شهرقــىي 

تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ.  
شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى، 6.

نــىشــان ئهمهس بهلــكى ۋەتهن ئۈچۈن كۈرەش قــىلــىدىغــان بــىر 
ۋاسـته. پـارتـىيهنـى قـانـداق تهرەقـقى قـىلـدۇرۇش ۋە غهلـىبـىگه 
يېتهكـلهشـته، پـارتـىيهنـىڭ غـايـىسـى ۋە تـوغـرا خـاتـالـىقـىدىنمۇ 
بهكـرەك، پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى، پـىداكـارلـىقـى، ئـىش 
قــىلــىش ئۇسسۇلــى، ئۇنــىۋېرســال ئــىقــتىدارى ھالــقىلــىق رول 
ئـويـنايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىمـىز. ۋەتهن ئـازادلـىقـى ئۈچۈن شهخسـىي 
مهنــپهئهتــىدىن ۋاز كېچهلهيــدىغــان، دىمــوكــراتــىك ســايــالمــنى 
ھۆرمهت قـىلـىدىغـان، پهقهت تهشـكىلـلىنـىش ئـارقـىلـىقـال سـىيـاسـى 
ھايـاتـقا قهدەم بـاسـااليـدىغـانـلىقـىمـىزنـى تـونۇپ يهتـكهن، ئـىنـتىزام 
ئېڭىغـــا ئـــىگه ھهر بـــىر شهرقـــىي تۈركـــىســـتانـــلىقـــنىڭ، 
جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىگه كـىرىشـنى ئـىلـتىمـاس قـىلـىش، 
پىكىر تهكلىپ بېرىش، بىرلىكته كۈرەش قىلىش ھوقۇقى بار. 

 1-باپ ئۇمۇمىي پىرىنسىپ  

 1-ماددا: پارتىيه نامى  
1-مــاددا 1. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 

پارتىيهسى.  
 East Turkistan Republican Party :ئهنگىلىزچىسى 
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 1-مـاددا: 2. شهرقـىي تۈركـىسـتان، تـارىخـتا ئـىكـكى قېتىم 
جۇمھۇرىيهت قۇرۇش شهرىپــىگه ئــىگه بــولــغان بېسىۋېلىنــغان 
دۆلـىتـىمـىزنـىڭ نـامـى. شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر 
پـارتـىيهسـى- كـومۇنـىزىمـنى ۋە ئـىكـىسـتىرىمـىزىم(ئـاشقۇنلۇق)نـى 
ئـورتـاق رەت قـىلـىدىغـان، زامـانـىۋى دىمـوكـراتـىك دۆلهتـچىلـىك 
ئـىدىيهسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتان نـامـىنـى 
بېسىۋېلىنــغان دۆلــىتــىمــىزنــىڭ نــامــى سۈپــىتــىدە يهنه مهلۇم 

مهزگىلگىچه ئىشلىتىلىشى كېرەك دەپ قارايدۇ.  
 1-مـــاددا: 3. شهرقـــىي تۈركـــىســـتان جۇمھۇرىيهتـــچىلهر 
پـارتـىيهسـىنـىڭ ئهڭ تۈپـكى نـىشـانـى-شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خهلـقارا 
كــىشــىلــىك ھوقۇق خــىتــابــنامــىســىنــىڭ (1948-يــىلــى) تــولۇق 
ئـىجـراسـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان بـىر مۇسـتهقـىل جۇمھۇرىيهت 

قۇرۇشتىن ئىبارەت.  
شهرقــىي تۈركــىســتان مۇســتهقــىلــلىق ئــىدىيهســنىڭ كهڭ 
كۆلهمـلىك ۋە تهشـكىلـلىك ئـامـمىۋى ئـاسـاسـىنـى يـارىتـىش بـىزنـىڭ 

بىرىنچى قهدىمىمىز. 
مۇسـتهقـىلـلىق، بـاراۋەرلـىك، قېرىنـداشـلىق بـىزنـىڭ قـىمـمهت 

ئۆلچىمىمىز.  
دىمــوكــراتــىيه، ئــادالهت، پــىداكــارلــىق بــىزنــىڭ خــىزمهت 

ئۇسۇلىمىز. 
شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـى، بـارلـىق 
ۋەتهنـداشـلىرىمـىزغـا، ھازىرقـى بـاسقۇچـتا ۋەتهن ئـازادلـىقـىنـىڭ 
بـىزنـىڭ بـىردىنـبىر ئـورتـاق نـىشـانـىمـىز ئـىكهنـلىكـىنـى، تـا ۋەتهن 
ئـازاد بـولـغانـغا قهدەر بـارلـىق پـىكـىر ئـوخشـىمـاسـلىقـىنـى قـايـرىپ 
قـويۇپ، مۇھاجـىرەتـتىكـى ئـازادلـىق كۈرىشـىمـىزنـى تهشـكىلـلهش، 
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قېلىپــالشــتۇرۇش ۋە كۈچهيــتىش ئۈچۈن بــىر يهرگه كېلىشــكه، 
جان قانغا مۇھتاج بولغاندەك مۇھتاجلىقىمىزنى بىلدۈرىدۇ.  

2-ماددا: پارتىيه پروگراممىسى 
1. شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىنـىڭ 
ســىيــاســى غــايــىســىدىكــى مۇســتهقــىل شهرقــىي تۈركــىســتان 
جۇمھۇرىيـىتـى- ب د ت غـا ئهزا بـولـغان، بـاشـقا كۆپ سـانـلىق 
دۆلهتـلهرگه ئـوخـشاشـال، دۇنـيا كـىشـىلـىك ھوقۇق خـىتـابـنامـىسـىنـى، 
دۇنـيانـىڭ كۆپ خـىلـلىقـىنـى، ئـاز سـانـلىقـالرنـىڭ ھوقۇقـىنـى، بـاشـقا 
دۆلهتـلهرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـى ۋە تـالـلىشـىنـى ھۆرمهت قـىلـىدىغـان 

تېنچلىق سۆيهر بىر جۇمھۇرىيهت. 
غــايــىمــىزدىكــى شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيــىتــى، 
تېررىتــورىيه دۆلهتــچىلــىك ئــىدىيهســنى ئــاســاس قــىلــغان، بــىر 
ئــاســاســىي قــانۇنلۇق(فــىدىراتــىف ئهمهس)، پهن-مــائــارىپ ۋە 
ئـىقـتىسـادنـى تهرەقـقى قـىلـدۇرۇشـقا ئهھمىيهت بېرىدىغـان، كۆپ 
پـارتـىيهلـىك قـانۇنـچىلـىق دۆلـىتـى بـولـىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتان 
دۆلـىتـىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـى، زىمـىن پۈتۈنـلىگـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه 
قـىلـىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتان دۆلهتـچىلـىكـى تهشهببۇسـى ئـاسـتىدا، 
تـار مـىلـلهتـچىلـىك، يۇرتۋازلـىق، مهزھهبۋازلـىقـنى ئـاسـاس قـىلـغان 

گۇرۇھ تهشكىالتالرنىڭ بولۇشىغا يول قويۇلمايدۇ.  
 2-مـاددا: 2. غـايـىمـىزدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، 2-
جۇمھۇرىيهت دەۋرىدىن ئـــىلـــگىرى ئـــولتۇراقـــالشـــقان شهرقـــىي 
تۈركـىسـتانـلىقـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان قـانـداشـلىق ۋەتهنـداشـلىقـى 
تهشهبـبۇس  تۇرغۇزۇشـــنـى   (Jus sanguinis)سېـسـتـىمـــىســـى
قـىلـىدۇ(يهنـى ئهجـدادلـىرى 2-جۇمھۇرىيهت دەۋرىدىن ئـىلـگىرى 
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شهرقــىي تۈركــىســتانــدا تۇغۇلــغان كــىشــىلهرنــىڭ ۋەتهنــداشــلىق 
ھوقۇقــىنــىال ئېتىراپ قــىلــىدۇ، ئۆزى 2-جۇمھۇرىيهت دەۋرىدىن 
كېيىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇغۇلـغان بـولسـىمۇ ئـاتـا ئـانـىسـى 
خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدە تۇغۇلـغانـالرنـىڭ، 2-جۇمھۇرىيهت دەۋرىدىن 
كېيىن خـىتـاي تـاجـاۋۇزچـىلـىرىنـىڭ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـى بـىلهن 
قـانۇنسـىز كۆچۈپ كـىرگهنـلهرنـىڭ ۋە ئۇالرنـىڭ ئهۋالدلـىرىنـىڭ 
شهرقـــىي تۈركـــىســـتانـــدىكـــى ۋەتهنـــداشـــلىق ھوقۇقـــى ۋە 
ئـولتۇراقـلىشـىش سـاالھىيـىتـىنـى قـايـتا قـاراپ چـىقـىشـنى تهشهببۇس 

قىلىدۇ). 
2-مـاددا: 3. غـايـىمـىزدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـلىقـالرنـىڭ ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق خـىتـابـنامـىسـىدا 
كۆرسـىتـىلـگهن بـارلـىق ھوقۇقـى-جۈمـلىدىن، دىنـىي ئېتىقـاد، 
خۇسۇســى مۈلۈك، ئــولتۇراقــلىشــىش ۋە يۆتــكىلــىش، چېگرىدىن 
چــىقــىش-كــىرىش ئهركــىنــلىكــى ئهبهدىي ھۆرمهت قــىلــىنــىدۇ. 
شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى خهلــقارا 
دىمـوكـراتـىك پـارتـىيهلهر بـىرلهشـمىسـىگه ئهزا بـولۇشـنى پـارتـىيهنـىڭ 

سىياسى مهيدانىنىڭ بىرى سۈپىتىدە داۋامالشتۇرىدۇ. 
2-مـاددا: 4. شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالرنـىڭ سۆز-مهتبۇئـات 
ئهركــىنــلىكــى، يــىغــىلــىش، تهشــكىلــلىنــىش، ئــىش تــاشــالش، 
ســىيــاســىي پــارتــىيهلهرگه ئۇيۇشۇش، ھۆكۈمهتــنى ئهيــپلهش، 
زوراۋانـلىقـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـمىغـان شهكـىلـدە ئۆز قـاراشـلىرىنـى 
تهرغـىب قـىلـىش ھوقۇقـلىرى ئهڭ مۇقهددەس ھوقۇقـالر قـاتـارىدا 
قـوغـدىلـىدۇ. ۋەتهنـداشـلىرىمـىزنـىڭ بـىرال ئېتىقـاد، بـىرال ئـىدىيهدە 
بـولـماسـلىقـى زىددىيهتـنىڭ مهنـبهسـى ئهمهس، بهلـكى بـايـلىق ۋە 

رەڭدارلىق سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنىدۇ. 
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 2-مـــاددا: 5. غـــايـــىمـــىزدىكـــى شهرقـــىي تۈركـــىســـتان 
جۇمھۇرىيـىتـى، ھوقۇق تـولۇق ئۈچـكه ئـايـرىۋېتىلـگهن پـارالمېنتلىق 
تۈزۈمــدىكــى جۇمھۇرىيهت بــولــىدۇ. قــانۇن خهلــق تهرىپــىدىن 
تهشـــكىلـــلهنـــگهن پـــارالمېنت تهرىپـــىدىن ئـــاۋازغـــا قـــويۇلۇپ 
مــاقۇلــلىنــىدۇ. ھۆكۈمهت بــاش مــىنــىســتىر ئــىچــكى كــابــىنــتى 
تهرىپـــىدىن ئۆكـــتىچـــىلهرگـــىمۇ ئـــورۇن بېرىلـــگهن ھالـــدا 
يۈرگۈزىلـــىدۇ. ئهدلـــىيه ھۆكۈمهتـــنىڭ دەخـــلى قـــىلـــىشـــىغـــا 
ئۇچـرىمـايـدۇ. مهسـىلـىلهر مۇنـاسـىۋەتـكه ۋە كـىشـىلهرگه قـاراپ 
ئهمهس، بهلــكى قــانۇن ۋە ئــادالهتــكه ئــاســاسهن بــىر تهرەپ 

قىلىنىدۇ.  
 2-مـاددا: 6. خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان بېسىۋېلىنـغان 
مهزگـىلـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ۋە تـاالن-تـاراج جـىنـايهتـلىرى 
خهلـقارا سـوتـنىڭ كۈنـتهرتـىپـىگه تۇرغۇزۇلۇپ، بـىرمۇ بـىر قـاتـتىق 

سۈرۈشته قىلىنىدۇ.  
 2-مــاددا: 7. شهرقــىي تۈركــىســتانــدا ئــولتۇراقــالشــقان 
قـانۇنلۇق پۇقـراالر، دۆلهت مهنـپهئهتـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا 
قـانۇن ئـالـدىدا بـاراۋەر. ئـوخشـىمـىغـان دىنـنى ئېتىقـادتـىكـىلهر، 
ئـوخشـىمـىغـان قـاراشـتىكـىلهر- ئـاز سـانـلىقـالر ئۆز قـارىشـىدا قېلىش 
بـىلهن ۋە كۆپ سـانـلىقـالرنـىڭ تـالـلىشـىنـى ھۆرمهت قـىلـىپ، ئۆزئـارا 
ئـىتـىپـاقـلىق ئـورنۇتۇپ، بـارلـىق ھهق-ھوقۇقـلىرى كـاپـالهتـكه ئېگه 

قىلىنغان ئاساستا تېنچ ئىتىپاق بىلله ياشايدۇ.  
 2-مـاددا: 8. دۇنـيادىكـى بـاشـقا دىمـوكـراتـىك دۆلهتـلهرگه 
ئـوخـشاشـال ب د ت غـا ئهزا بـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ چېگراسـى ۋە 
مۇسـتهقـىلـلىقـى مۇتـلهق ھۆرمهت قـىلـىنـىدۇ. ب د ت ۋە بـاشـقا 
خهلـقارا ئـورگـانـالرغـا قـاتـنىشـىش تهشهببۇس قـىلـىنـىدۇ. قـوشـنا 
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ئهلـلهر بـىلهن بـولـغان بـاراۋەر مۇنـاسـىۋەت دۇنـيانـىڭ ئۇمۇمـىي 
سـىيـاسـىي قۇرۇلـمىسـى دائـىرىسـىدە كۈچهيـتىلـىدۇ. تهرەقـقى تـاپـقان 
ئهللهر بىلهن ئهڭ كۈچلۈك ۋە جىددى ھهمكارلىق ئورنىتىلىدۇ. 
 2-مـــاددا: 9. شهرقـــىي تۈركـــىســـتان جۇمھۇرىيهتـــچىلهر 
پـارتـىيهسـى، كـومۇنـىزىمـغا، بـىر پـارتـىيهلـىك تۈزۈمـگه، شهخـسكه 

چوقۇنۇشقا، مۇستهملىكىچىلىككه قهتئىي قارشى تۇرىدۇ. 

 ئىچكى پروگرامما  
 2-مــاددا: 10. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پـارتـىيهسـى، ۋەتهنـداشـلىرىمـىزنـىڭ ۋەتهن ئـازادلـىقـىنـى قـولـغا 
كهلتۈرۈشـتىكـى ئهڭ مۇھىم كۈچ ئـىكهنـلىكـىنـى ھهر قـاچـان ئېسىدە 
تۇتۇش بـىلهن بـىلـله، ۋەتهنـداشـلىرىمـىزغـا، قهرەلـلىك ھالـدا، 
پــاكــلىق، پــىداكــارلــىق ۋە سهمــىمــىيــلىك بــىلهن بــارلــىق 

خىزمهتلىرىدىن دوكالت بېرىدۇ. 
 2-مـاددا: 11. نۆۋەتـتىكـى بـىرىنـچى قهدەمـدە، شهرقـىي 
تۈركــىســتان خهلــقىنــى ســىيــاسهتــكه ئــاكــتىپ قــاتــنىشــىش 
سهپهرۋەرلـىكـىگه، پـارتـىيهگه ئهزا بـولۇشـقا، ھىمـايه قـىلـىشـقا، 
پــىكــىر تهكــلىپ بېرىپ ئــىنــقىالب سهۋىيــىمــىزنــى ئــاشۇرۇشــقا، 
مۇسـتهقـىلـلىق كۈرىشـىمـىزنـىڭ ئـامـمىۋى ئـاسـاسـىنـى كۈچهيـتىپ، 
ئۆزىنـىڭ ۋەتهن ئـالـدىدىكـى بـىر كـىشـىلـىك بۇرچـىنـى ئـادا قـىلـىشـقا 

چاقىرىدۇ.  
 2-مـاددا: 12. ۋەتهن مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى نـىشـان قـىلـغان 
قېرىنـداشـالرنـىڭمۇ كۆز قـارىشـىدا، مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش 
ئۇسۇلــىدا پهرقــلهرنــىڭ بــولۇشــى مۇقهررەر. بــاشــقا بــارلــىق 
دىمـوكـراتـىك ئهلـلهرگه ئـوخـشاشـال پـارتـىيه ئهزالـىرىنـى بـىر-
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بــىرىنــىڭ ئېتىقــادىغــا، ئــىدىيهســىگه ھۆرمهت قــىلــىپ، ۋەتهن 
ئـازادلـىقـىنـى نـىشـان قـىلـغان بـارلـىق كۈچـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـقا 
يېتهكـلهيـدۇ. ئهزاالرنـىڭ سـىيـاسـى ئـاكـتىپـلىقـى ۋە ئـىقـتىدارىنـى 
جـارى قـىلـدۇرۇشـقا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىدۇ. ئۆزئـارا ھۆرمهت قـىلـىپ، 
سهمـىمـى، ئهسـتايـىدىل، كهڭ قـوسـاق ۋە مۇھهبـبهتـلىك بـولۇشـنى 

تهشهببۇس قىلىدۇ. 
2-مـاددا: 13. ۋەتهن مۇسـتهقـىلـلىقـىدىن ئـىبـارەت بۈيۈك 
غـايـىمـىز ئۈچۈن بـارلـىق زىددىيهتـلىرىمـىزنـى بـىر چهتـكه قـايـرىپ 
قــويۇپ، غهزەپ نهپــرىتــىمــىزنــى پهقهت ۋە پهقهت خــىتــتاي 
تـاجـاۋۇزچـىلـىرىغـا قـارىتـىپ، ۋەتهن ئۈچۈن جـان پـىدا قـىلـىشـنى 
شهرەپ دەپ بـىلـىدۇ. تهشـكىلـلىنـىش ئـارقـىلـىق بـىرلـىكـكه، بـىرلـىك 
ئـارقـىلـىق كۈچ ھاسـىل قـىلـىپ ۋەتهنـنى ئـازاد قـىلـىش غـايـىمـىزگه 

يېتىش ئۈچۈن قهدەم باسىدۇ. 
2-مــاددا: 14. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پـــارتـــىيهســـى مۇســـتهقـــىلـــلىق ئۈچۈن زۆرۈر بـــولـــغان قهدەم 
بـاسقۇچـالرنـى پـىالنـلىق، تهرتـىپـلىك، ئـىزچـىل ئېلىپ بېرىشـقا 
پۈتۈن كۈچـىنـى سهرپ قـىلـىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـى 
ســىيــاســى گهۋدىگه ئۇيۇشۇش، ســىيــاســى ئــىدىيه ۋە پهن- 
مهدەنـىيهت سـاپـاسـىنـى ئۆسـتۈرۈشـكه چـاقـىرىق قـىلـىپ، مۇسـتهقـىل 
شهرقـىي تۈركـىسـتان قۇرۇش ئۈچۈن كېرەكـلىك مـاددى- مهنـىۋى 
ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ ۋە ئهقـلىي مهدەت بـىلهن تهمـىنـلهشـكه، 
سـىيـاسـى بـىرلـىك بـىلهن شهخسـى مهسـىلـىنـى ئـايـرىپ قـارايـدىغـان 
ســاغــالم ســىيــاســىي ســاپــا يېتىلــدۈرۈشــكه كۈچ چــىقــىرىدۇ ۋە 

يېتهكچىلىك قىلىدۇ. 

16



2-مــاددا: 15. جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى -ئۆزىنــىڭ 
تهشــكىلــى قۇرۇلــمىســى، تۈر ئــىلــتىمــاســى، مۇكــاپــات جــازا 
سېستىمــىســى قــاتــارلــىقــالرنــى كۈنسېرى مۇكهمــمهلــلهشــتۈرۈپ، 
ئـاسـاسـىي قـىمـمهت قـارىشـى ئـورتـاق بـولـغان ئۆكـتىچـى پـىكـىرلهرگه 
ئـورۇن بېرىدۇ، ئـىچـكى قـىسـىمـدا دىمـوكـراتـىيهنـى تـولۇق جـارى 
قـىلـدۇرىدۇ، ئـورتـاق غـايه-نـىشـان ۋە تۈزۈم ئـارقـىلـىق ئـىدارە 

قىلىشنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. 
 2-مـــاددا: 16. مۇنـــاســـىۋەتـــنى ئهمهس، ســـاپـــانـــى، 
پـىداكـارلـىقـنى ئـاسـاس قـىلـىپ يـادرولۇق قـوشۇن تهشـكىلـلهيـدۇ. 
ھهر قـاچـان ھالـقىلـىق مهسـىلـىلهرنـى ئـاۋاز بېرىش ئـارقـىلـىق قـارار 
قـىلـىشـنى ئۇمۇمـالشـتۇرىدۇ. ئـوخشـىمـىغـان قـاراشـتىكـى شهرقـىي 
تۈركــىســتان پــارتــىيه تهشــكىالتــلىرى بــىلهن ھهمــكارلــىشــىش، 

بىرلىشىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىدۇ. 
2-مــاددا: 17. كېڭىشــىش ئــاســاســىدىكــى دېموكــراتــىيه 
مهركهزلهشـتۈرۈشـنى كۆپ قـاتـالمـدا تۈزۈمـلهشـتۈرۈپ، ھهر بـىر 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـنى شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىق 
ئـىشـلىرىغـا قـاتـنىشـىش، تۆھپه قـوشۇش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه 
قـىلـىدۇ. ئـىخـتىسـاسـلىقـالرغـا ھۆرمهت قـىلـىدۇ. ئـوخشـىمـىغـان 
پـىكـىرلهرگه يـول ئېچىپ، قېرىنـداشـلىق ئـىنـتىزام تهرتـىپـىنـى 
ئــورنــىتــىدۇ. بــاراۋەرلــىك، ھهمــكارلــىق، ئــىنــاقــلىق ئــاســاســىدا 
ۋەتهنـداشـلىق مۇنـاسـىۋىتـى ئـورنـىتـىشـنى، كۈچـنى بـىرلـىكـكه 
كهلتۈرۈپ خـىتـاي تـاجـاۋۇزچـىلـىرىغـا بـىرلـىكـته تـاقـابـىل تۇرۇشـنى، 
ۋەتهن ئۈچۈن جـان بېرىشـنى ئۆزىنـىڭ ئـىنـسانـىي بۇرچـى دەپ 

قارايدۇ. 
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2-مــاددا : 18. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پــارتــىيهســى ۋەتهن ئۈچۈن خــالــىس خــىزمهت قــىلــىشــنى، 
ئـاكـتىپـلىقـنى، تهرتـىپـنى، ئۆزئـارا نـازارەت قـىلـىشـنى كۈچهيـتىپ، 
پـىالن بـولۇش، دوكـالت بـولۇشـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇپ، بـوشـاڭلىق، 
شۆھرەتـــپهرەســـتلىك، بيۇكـــراتـــلىق، شهخســـىيهتـــچىلـــىك، 
گۇرۇھۋازلـىق، شهكـىلۋازلـىق، مۇسـتهبـىتـلىك قـىلـمىشـلىرىغـا قـارشـى 

تۇرىدىغان ئاممىۋى ئاڭ ۋە تهشكىلى سېستىما تۇرغۇزىدۇ. 

 2- باب پارتىيه تهشكىلى قۇرۇلمىسى 

 3-ماددا : پارتىيه قۇرۇلمىسى 
 شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـى ئۆزىنـىڭ 
ئـاسـاسـى پـىروگـرامـمىسـى ۋە نـىزامـنامـىسـىگه ئـاسـاسهن، ۋەتهن 
مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇشـنى ئـاسـاسـىي قـىمـمهت قـارىشـى 
قــىلــغان، دېموكــراتــىيه مهركهزلهشــتۈرۈش تۈزۈمــى بــويــىچه 

تهشكىللهنگهن بىر پۈتۈن گهۋدە. 
شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى كۆپ 
سـانـلىقـنى ئـاسـاس قـىلـغان دېموكـراتـىـك بـاشـقۇرۇش ئهنـئهنـىـسىنـى 
ئۇمۇمـالشـتۇرۇشـقا تـىرىشـىدۇ. بـىز پـارتـىيه ئـىچـىدە، يېڭى ۋە ئـىلـغار 
كۈچـلهرنـىڭ قـاتـنىشـىش ئـاكـتىپـلىقـىغـا يـول ئېچىپ، دىمـوكـراتـىيهنـى 
ئهمهلـگه ئـاشۇرالـىغـانـدىال، ئـانـدىن بۇنـى ۋەتـىنـىمـىزگه ئېلىپ 
بـارااليـمىز ۋە خـىتـايـنىڭ سـاخـتا دىمـوكـراتـىيهسـىگه قـارشـى كۈچ 
بـوالاليـمىز. بـىزنـىڭ ئهركـىــــن خهلـقــــقه ئـايـلىنـىــــشىمـىزنـى 
كـاپـالهتـلهنـــــدۈرۈدىغـان ئهڭ بـىرىنـچى قهدەم بـىزنـىڭ ئـىچـكى 
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قـــىســـمىمـــىزدا دېمــــوكـــراتـــىيـــىنـــى ئهمـــىلـــىــــيهتـــكه 
ئايالندۇرۇشىمىزدۇر. 

3-مــاددا : 1. دۆلهت ئــىچــى بــىلهن ئــاالقــىنــىڭ راۋان 
بـــولـــماســـلىقـــى، چهتـــئهلـــدىكـــى ئۇيغۇرالرنـــىڭ تـــارقـــاق 
ئــولتۇراقــالشــقانــلىقــى، شهرقــىي تۈركــىســتان دۆلهتــچىلــىك 
ئــىدىيــىســىدە نــوپۇزلۇق رەھبهرنــىڭ بــولــماســلىقــى قــاتــارلــىق 
سهۋەبـلهرنـى كۆزدە تۇتۇپ پـارتـىيهنـىڭ رەھبهرلـىك ھهيـئىتـى، 
ئهنـئهنـىۋى پـارتـىيه بـاشـلىقـى يېتهكـچىلـىكـى شهكـلىنـى ئهمهس، 
بهلـكى ھهيـئهتـلهر كـولـلىكـتىۋى رەھبهرلـىك ئـاپـاراتـى شهكـلىنـى 
قـولـلىنـىدۇ. ھهيـئهتـلهر كـولـلىكـتىۋى رەھبهرلـىك ئـاپـاراتـى پـارتـىيه 

يادروسى دەپ ئاتىلىدۇ. 
3-مـاددا : 2. پـارتـىيه يـادروسـى، تـايـانـچ تهشـكىالتـالردىكـى 
ئهزاالرنــىڭ ســايــلىمــى ئــارقــىلــىق بــارلــىقــقا كېلىدۇ. تــايــانــچ 
تهشـكىالتـالر يـادرو ئهزاالرنـىڭ تهشـكىلـلىشـى ئـارقـىلـىق، تـارمـاق 
تهشـكىالتـالر تـايـانـچ ئهزاالرنـىڭ تهشـكىلـلىشـى ئـارقـىلـىق بـارلـىقـقا 
كېلىدۇ. پـارتـىيه يـادروسـى ئهزاالرنـى مۇنـاسـىۋەتـكه ئهمهس بهلـكى 
ئـىقـتىدارغـا قـاراپ ۋەزىپه بهلـگىلـىشـى كېرەك. بـارلـىق ئهزاالر سـايـالم 
تهرتـىۋى ۋە ۋەزىپـىگه تهيـىنـلهش قـارارىنـى نـازارەت قـىلـىپ پـىكـىر 
بهرسه بــولــىدۇ. پــارتــىيه بــاش تهپــتىشــى ســايــالم ۋە ئــىنــتىزام 

ھهققىدە ئاخىرقى قارار چىقىرىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزىدۇ. 
3-مــاددا : 3. جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى يــادروســى، 
پـارتـىيهنـىڭ ئـالـىي رەھبىرىي ئـورگـىنـى. پـارتـىيه يـادروسـى تـايـانـچ 
تهشـكىالتـقا (دۆلهتـلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان)، تـايـانـچ تهشـكىالتـالر 
تـارمـاق تهشـكىالتـقا(شهھهرلهر ئـاسـاس قـىلـىنـغان) يېتهكـچىلـىك 
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قـىلـىدۇ. پـارتـىيهنـىڭ تـايـانـچ ۋە تـارمـاق تهشـكىالتـى، ۋە پـارتـىيه  
ئهزالىرى بىۋاسته پارتىيه يادروسىغا بويسۇنىدۇ. 

3-مـاددا : 4. پـارتـىيه يـادروسـى، پـارتـىيه تهپـتىش ھهيـئىتـى 
ۋە پـارتـىيه مهمۇرى بۆلۈمـى پـارتـىيهنـىڭ ئـاسـاسـلىق ئۈچ ھوقۇق 

ئاپاراتىدۇر.  
كۆرسـىتـىش ۋە سـايـالم ئـارقـىلـىق بـارلـىقـقا كهلـگهن، پـارتـىيه 
يــادروســىنــىڭ تهســتىقــىدىن ئۆتــكهن پــارتــىيه مهمۇرىي بۆلۈمــى 
پۈتكۈل پـارتـىيهنـىڭ پـىالن-ۋەزىپه، دوكـالت خـىزمـىتـىگه مهسـئۇل 
بــولــىدۇ.  پــارتــىيه ئۇچۇر بــىخهتهرلــىكــى ئۈچۈن، پــارتــىيه 
مهمۇرىيـىتـىدىكـى ئـىسـتىخـبارات مهسـئۇلـى، پـارتـىيه بـاش كـاتـىپـى، 

پارتىيه ئارخىپ مهسئۇلى سايالنمايدۇ. 
 ســايــالم ئــارقــىلــىق بــارلــىقــقا كهلــگهن پــارتــىيه تهپــتىش 
ھهيــئىتــى، پــارتــىيه يــادروســىدىن مۇســتهقــىل ھالــدا پــارتــىيه 

ئىنتىزامىنى نازارەت قىلىدۇ. 

 4-ماددا: ۋەزىپه مۇددىتى ۋە تهشكىلى سېستىما 
4-مـــاددا 1. پـــارتـــىيه تېـخـى قۇرۇلۇش بـــاسـقۇچـــىدا 
بـولـغانـلىقـتىن، ئهزاالرنـىڭ ئـىقـتىدارى ۋە ئـارتۇقـچىلـىقـى تېخى 
ئـىسـپاتـلىنـىپ بـواللـمىغـانـلىقـتىن، پـارتـىيهنـىڭ كېيىنـكى قېتىمـلىق 
يـىغـىنـىدا سـايـالم مۇددىتـى قـايـتا قـاراپ چـىقـىلـىشـتىن بۇرۇن ۋەزىپه 
ئـالـغان ھهيـئهتـلهرنـىڭ ۋەزىپه ئۆتهش مۇددىتـى بـىر يـىل بـولـىدۇ. 
ھهر بــىر يــىلــدا بــىر قېتىم تــايــانــچ تهشــكىالتــالرنــىڭ ھهيــئهت 
سـايـلىمـى بـولـىدۇ. ئۇالپ ۋەزىپه ئۆتهشـكه بـولـىدۇ. پـارتـىيه يـادرو 
ئهزالـىرىدىن ئۈچـتىن بـىرىدىن ئـارتۇقـى تهلهپ قـىلـسا، سـايـالمـنى 
مۇددەتـتىن ئـىلـگىرى ئۆتكۈزۈشـكه بـولـىدۇ؛ پهۋقۇلـئاددە ئهھۋال 
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بـولـمىسـا، كېچىكتۈرۈشـكه بـولـمايـدۇ. سـايـالم مۇددەتـتىن ئـىلـگىرى 
ئۆتكۈزۈلـــسه يـــاكـــى كېچىكتۈرۈلـــسه، ئۇنـــىڭ ۋەزىپه ئۆتهش 
مۇددىتـى شۇنـىڭغا مۇنـاسـىپ ئۆزگهرتـىلـىدۇ. ئـاالھىدە ئهھۋالـدا 
يـادرو يـاكـى تـايـانـچ تهشـكىالت ئهزالـىرىنـىڭ بـوش قـالـغان ئـورنـى 
مهسـلىھهتـچىلهر يـاكـى تـايـانـچ ئهزاالر ئـىچـىدىن سـايـالمـدا ئېرىشـكهن 
ئـاۋاز سـانـىغـا قـاراپ تهرتـىپ بـويـىچه تـولـدۇرۇلـىدۇ. پـارتـىيه 
يـادروسـىدا چـوقۇم تهپـتىش ھهيـئىتـى، ئـايـالـالر، ئـازسـانـلىقـالر ۋە 

ياشالرنىڭ ۋەكىللىرى بولۇشى كېرەك. 
 4-مـاددا 2. سـايـالم خـىزمـىتـى پـارتـىيهنـىڭ ھايـاتـى كۈچـى ۋە 
ئــىچــكى ئۇيۇشۇش كۈچــىنــىڭ ئــاســاســى. جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پـارتـىيهسـىنـىڭ ھهر دەرىجـىلـىك سـايـالمـلىرىدا يـوشۇرۇن ئـاۋاز 
بېرىش ئۇسۇلـى قـولـلىنـىلـىدۇ. نـامـزاتـالر ئۆزىنـى كۆرسـىتـىش يـاكـى 
بـاشـقىالرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىدىن كېيىن قـوبۇل قـىلـىش ئـارقـىلـىق 
بــولــىدۇ. ســايــالم نهتــىجــىســى نــامــزاتــالرنــىڭ ئــىســىمــلىكــى 
بېكىتـىلـگهنـدىن كېيىن ئـاز سـانـلىقـنى قـالـدۇرۇپ كۆپ سـانـلىقـقا 
قــايــتا ئــاۋاز بېرىش شهكــلى بــىلهن بــىر قــانــچه رەت ســايــالم 
ئۆتكۈزۈلۈپ بهلــگىلــىنــىدۇ. بــىر ئــورۇن ئۈچۈن ھهر قېتىمــلىق 
سـايـالمـدا چـوقۇم ئـىكـكىدىن يۇقـىرى نـامـزات بـولۇشـى، چـوقۇم 
يېرىمـىدىن كۆپ مۇنـاسـىۋەتـلىك ئهزاالر سـايـالمـغا قـاتـنىشـىشـى يـاكـى 

ئۆز قارىشىنى يهتكۈزۈشى كېرەك.  
4-مــاددا 3. ســايــلىغۇچــىالر نــامــزاتــالرنــىڭ ئهھۋالــىنــى 
بــىلــىشــكه، نــامــزاتــالرنــى ئــالــماشــتۇرۇشــنى تهلهپ قــىلــىشــقا، 
ھهرقـانـداق بـىر نـامـزاتـنى سـايـلىمـاسـلىقـقا ۋە بـاشـقىالرنـى سـايـالشـقا 
ھوقۇقلۇق. سـايـالنغۇچـى ۋە سـايـلىغۇچـىالر سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى 
ئېتىراپ قــىلــىشــنىڭ ھايــات مــامــاتــلىق تــالــالش ئــىكهنــلىكــىنــى 
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تــونۇشــى، نهتــىجه قــانــداق بــولۇشــىدىن قهتــئى نهزەر تهرتــىپ 
سـاقـالپ، سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى مۇتـلهق ھۆرمهت قـىلـىشـى، ئـاۋاز ۋە 
سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـىنـىڭ پـارتـىيهگه كـىرىش 

قهسىمىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكى ئۇنۇتماسلىقى كېرەك. 
4-مــاددا 4. پــارتــىيهنــىڭ ھهر دەرىجــىلــىك تــايــانــچ 
تهشـكىالتـلىرىنـىڭ سـايـلىمـىدا پـارتـىيه نـىزامـنامـىسـىگه خـىالپ 
ئهھۋالـالر كۆرۈلـسه، پـارتـىيه يـادروسـى تهكشۈرۈپ ئېنىقـلىغـانـدىن 
كېيىن، ســايــالمــنى ئــىنــاۋەتســىز قــىلــىش ۋە مۇنــاســىپ تهدبــىر 
قـولـلىنـىش تـوغـرىسـىدا قـارار چـىقـىرىدۇ ھهمـدە ئۇنـى پـارتـىيه 
تهپـتىش ھهيـئىتـىنـىڭ تهكشۈرۈپ، تهسـتىقـالپ، ئېالن قـىلـىشـىغـا 

سۇنىدۇ. 
4-مـاددا 5. پـارتـىيه ئهزالـىرى ئۈچلۈك سېستىمـا بـويـىچه 
تهرەقـقى قـىلـدۇرۇلـىدۇ. يهنـى ھهر ئۈچ ئهزا بـىر تـارمـاق گۇرۇپـپا 
بـولۇشـنى ئـىلـتىمـاس قـىلـسا، گۇرۇپـپىالر بـىرلهشـسه بـولـىدۇ. تـايـانـچ 
تهشـكىالتـالرنـى ۋە ئهزاالرنـى تهرەقـقى قـىلـدۇرىدۇ. ۋەزىپه ئۆتهش 
مۇددىتـــى تـــوشـــقان يـــادرو ئهزاالر پـــارتـــىيه يـــادروســـىنـــىڭ 
مهسـلىھهتـچىلـىك خـىزمـىتـىنـى داۋامـلىق ئۆتهيـدۇ. يېڭى تـايـانـچ 
تهشــكىالت يــاكــى تــارمــاق قۇرۇشــقا يــاكــى بۇرۇنــقى تــايــانــچ 
تهشــكىالتــنى ئهمهلــدىن قــالــدۇرۇشــقا تــوغــرا كهلــسه، پــارتــىيه 
يــادروســى تهرىپــىدىن بهلــگىلــىنــىدۇ. پــارتــىيهنــىڭ تــارمــاق 
تهشــكىالتــالر ســايــلىمــىنــى شۇ يهردىكــى ئهزالــىرى چــاقــىرىدۇ. 
ئـاالھىدە ئهھۋالـدا، پـارتـىيه يـادروسـى يـاكـى مهسـئۇل رايـونلۇق 
تــايــانــچ تهشــكىالتــنىڭ تهكــلىپــى بــىلهن مۇددەتــتىن بۇرۇن 

ئۆتكۈزۈلسه ياكى كېچىكتۈرۈپ ئۆتكۈزۈلسه بولىدۇ. 
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4-مـاددا 6. بـايـانـات ئېالن قـىلـىش، تهدبـىر بهلـگىلهش، 
سـىيـاسـى ھهركهت قـولـلىنـىش خـاراكتېرلـىك زور مهسـىلـىلهرگه 
پهقهت پـارتـىيه يـادروسـىال قـارار چـىقـىرىشـقا ھوقۇقلۇق. ھهرقـايسـى 
تـارمـاقـالر ۋە تـايـانـچ پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرى بۇ ھهقـته پـارتـىيه 
يـادروسـىغـا تهكـلىپ بهرسه بـولـىدۇ، لېكىن ئۆز ئـالـدىغـا قـارار 
چــىقــارمــاســلىقــى ۋە ئۆز تهشهببۇســىنــى مۇتــلهق ســىرتــقا ئېالن 

قىلماسلىقى كېرەك. 
4-مـاددا 7. پـارتـىيهنـىڭ تـارمـاق ۋە تـايـانـچ تهشـكىالتـى، 
پـارتـىيه يـادروسـىنـىڭ قـارارىنـى قهتـئىي ئـىجـرا قـىلـىشـى شهرت. 
ئهگهر تــارمــاق تهشــكىالتــالر تــايــانــچ تهشــكىالت ۋە پــارتــىيه 
يــادروســىنــىڭ قــارارىنــى ئۆزىنــىڭ ئهمهلــىي ئهھۋالــىغــا ئۇيغۇن 
كهلــمهيــدۇ، دەپ ھېسابــلىســا، ئۆزگهرتــىشــنى تهكــلىپ قــىلــسا 
بـولـىدۇ. ئهگهر پـارتـىيه يـادروسـى ئهسـلىدىكـى قـارارنـى كۈچـكه 
ئـىگه قـىلـغان بـولـسا، تـايـانـچ ۋە تـارمـاق تهشـكىالت ئهزالـىرى ئۇنـى 
مۇتـلهق ئـىجـرا قـىلـىشـى ھهمـدە ئۆزىنـىڭ بـاشـقىچه پـىكـرىدىن 

مۇتلهق ۋاز كېچىشى، ئاشكارا ئېالن قىلماسلىقى كېرەك. 

5-ماددا: پارتىيه يادروسى  
5-مــاددا:1. پــارتــىيه يــادروســى جــايــالردىكــى تــايــانــچ 

تهشكىالتالر ئىچىدىكى: 
پـــارتـــىيهگه ئهزا قـــوبۇل قـــىلـــىشـــتا كۆرۈنهرلـــىك 1.

تهشكىللهش قابىلىيىتىنى نامايهن قىلغان- تهشكىللىگۈچى 
پـارتـىيه نـىزامـنامـىسـىغـا بـىر يېڭى مهزمۇن قـوشـااليـدىغـان 2.

دەرىجـىدە يېڭى ئـىدىيه ئـوتتۇرىغـا قـويـااليـدىغـان - سـىيـاسـىي 
نهزەرىيهچى 
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نــىشــان ئۈچۈن كــونــكىرت ھهركهت پــىالنــى ۋە قهدەم 3.
بـاسقۇچـالرنـى پـىالنـالپ مهسـئۇل بـوالاليـدىغـان - پـىالنـچىالر 
ئـــىچـــىدىكـــى ئـــاكـــتىپـــالردىن پـــارتـــىيه يـــادروســـىنـــى 

شهكىللهندۈرىدۇ. 
5-ماددا: 2. پارتىيه يادروسىنىڭ خىزمهت ھوقۇقى: 

(1) پــارتــىيه نــىزامــنامــىســىنــى بېكىتــىدۇ ۋە تۈزىتــىپ 
تولۇقاليدۇ؛ 

(2) يـادرو ئهزاالرنـى تهڭشهيـدۇ، ۋەزىپه بهلـگىلهيـدۇ، يـاكـى 
ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ، ۋە خىزمهت دوكالتىنى تهكشۈرىدۇ. 

(3) پـارتـىيهنـىڭ سـتراتېگىيـىسـى، ۋەزىپسـى ۋە پـىالن قهدەم 
بـاسقۇچـلىرىنـى بېكىتـىدۇ. ئـىسـتىخـبارات خـىزمـىتـىگه يېتهكـچىلـىك 

قىلىدۇ. 
(4) پـارتـىيه مهمۇرى بۆلۈمـى، پـارتـىيه ئـايـالـالر كـومـىتېتى، 
پـارتـىيه يـاشـالر كـومـىتېتى، پـارتـىيه ئـازسـانـلىقـالر كـومـىتېتى ۋە 
ئۆسمۈرلهرنـى نـىشـان قـىلـغان «ئـىزچـىالر» تهشـكىالتـىنـى بـارلـىقـا 
كهلتۈرىدۇ. تــايــانــچ ۋە تــارمــاق پــارتــىيه تهشــكىالتــلىرىنــىڭ 

خىزمىتىگه يېتهكچىلىك قىلىدۇ؛ 
(5) پــارتــىيه مهمۇرى بۆلۈمــىنــى مۇكهمــمهلــلهشــتۈرىدۇ. 
مۇددەتـتىن بۇرۇن سـايـالم چـاقـىرىقـى چـىقـىرىدۇ، پـارتـىيه ئهزالـىق 

ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىدۇ ياكى رەت قىلىدۇ؛ 
(6) پـارتـىيه مـالـىيهسـىنـى تۇرغۇزىدۇ، بـىۋاسـته بـاشقۇرىدۇ ۋە 

مالىيه دوكالتىنى قاراپ چىقىدۇ.  
(7) پـارتـىيهنـىڭ سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە ئـىسـتىخـبارات 
كۈچـىنـى تهڭ تهرەقـقى قـىلـدۇرۇشـقا ئهھمىيهت بېرىپ، پـارتـىيه 
پـروگـرامـمىسـىنـى قـوزغـاتقۇچـى قـىلـىپ ئهزاالرنـى كۆپهيـتىدۇ ۋە 
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پــارتــىيهنــىڭ ســىيــاســى دىپــلومــاتــىيه ھهركــىتــى ئۈچۈن كهڭ 
دائىرىلىك سىياسىي ھهركهت قوزغايدۇ. 

(8) مۇھىم بــايــانــات، تــاشــقى ئــاالقه، ئــىچــكى سېستىمــا 
ھۆجــجهتــلىرى ۋە تهشۋىقــات مــاتېرىيــالــلىرىنــى تــارقــىتــىشــنى 

تهستىقاليدۇ. 
 (9). پـارتـىيه ئـىچـكى قـىسـمىدا ئهزاالرنـى تهربـىيهلهش ۋە 
ئـىدىيه بـىرلـىكـى تهشۋىقـاتـىغـا، ئهزاالرنـىڭ پـارتـىيهنـىڭ ئـورتـاق 

قىممهت قارىشىغا ئىگه بولۇشىغا يېتهكچىلىك قىلىدۇ. 
　　زۆرۈر ئهھۋالـدا، پـارتـىيه يـادروسـى، تـايـانـچ ۋە تـارمـاق 
پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرىنـىڭ مهسـئۇلـلىرىنـى يۆتـكىسه يـاكـى ۋاقـىتـلىق 

تهيىنلىسه بولىدۇ.  

 6-ماددا : پارتىيه تهپتىش ھهيئىتى  
 پـارتـىيه تهپـتىش ھهيـئىتـى پـارتـىيه ئـىچـىدىكـى مۇسـتهقـىل 
ئهدلـىيه ئـورگـىنـى بـولۇپ، پـارتـىيه ئـىچـىدىكـى ئهدلـىيه-ئـىنـتىزام 

خىزمىتىگه مهسئۇل بولىدۇ، ئۇنىڭ ئاساسىي ۋەزىپىسى: 
 1. پـارتـىيه نـىزامـنامـىسـىنـى، ئـىنـتىزامـىنـى ۋە پـارتـىيه 

ئابرويىنى قوغدايدۇ. 
 2. سـايـالمـنىڭ بـىتهرەپ، ئـادىل بـولۇشـىنـى كۈزىتـىدۇ، 
سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى تهسـتىقـاليـدۇ، پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ ھوقۇقـىنـى 

كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ ۋە مهجبۇرىيتىنى سۈرۈشتۈرىدۇ. 
گۇرۇپـــپـىســـى  تهكـشۈرۈش  ئـــىنـــتـىزام  مهخـسۇس   .3 
تهشـكىلـلهيـدۇ ۋە مۇنـاسـىۋەتـلىك تهشـكىالتـنىڭ يـىغـىنـلىرىغـا 
قـاتـنىشـىدۇ. چـىرىكـلىكـكه قـارشـى تۇرۇشـقا تهشـكىالتـچىلـىق قـىلـىدۇ 

ۋە ئۇنى ماسالشتۇرىدۇ. 
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 4. پـارتـىيه نـىزامـنامـىسـى ۋە ئـىنـتىزامـى بـويـىچه تهكشۈرۈش 
ئېلىپ بېرىپ، مۇكاپات-جازا قارارىنى چىقىرىدۇ. 

 5. پـارتـىيه ئهزالـىرى ۋە ئـامـمىنـىڭ پـاش قـىلـىشـىنـى ۋە 
شـىكـايـىتـىنـى قـوبۇل قـىلـىدۇ. ئـامـمىنـىڭ پـارتـىيه ئهزالـىرى ۋە 
پـارتـىيه ئهمـىلـى ھهركـىتـى تـوغـرىسـىدىكـى تهنـقىد ۋە پـىكـىرلـىرىنـى 
ئـىگـىلهپ، پـارتـىيهنـىڭ ھهقـقانـىيـلىق ۋە قـانۇنـىيـلىق ئـوبـرازىنـى 

قوغدايدۇ. 
 پــارتــىيهنــىڭ ھهر دەرىجــىلــىك تهشــكىالتــلىرى ۋە ئهزاالر 

باش تهپتىشنىڭ خىزمىتىنى قوللىشى شهرت.   

 7-مــاددا: پــارتــىيه تهشــكىلــى خــىزمــىتــى ۋە ئۇمۇمــى 
تهشهببۇس 

7-مــاددا: 1. پــارتــىيه يــادروســى ۋە ھهر قــايســى تــارمــاق 
تهشـكىالتـالرنـىڭ يـىغـىنـى ھهر ھهپـتىدە كهم دېگهنـدە بـىر قېتىم 
ئۆتكۈزۈلـىدۇ. تـايـانـچ تهشـكىالتـالر يـىغـىنـى ئـايـدا بـىر قېتىم، 
پـارتـىيه ئۇمۇمـىي يـىغـىنـى ھهر پهسـىلـدە بـىر قېتىم ئۆتكۈزىلـىدۇ. 
يـىغـىنـدا ئهزاالر تـارمـاق تهشـكىالتـقا، تـارمـاق تهشـكىالت تـايـانـچ 
تهشـكىالتـقا، تـايـانـچ تهشـكىالتـالر پـارتـىيه يـادروسـىغـا تهكـلىپ 
بېرىدۇ. پــىالن تــاپشۇرىدۇ، خــىزمــىتــىدىن دوكــالت بېرىدۇ، 

خىزمهت تهقسىماتىنى قوبۇل قىلىدۇ. 
7-مـاددا: 2. پـارتـىيهنـىڭ ھهر قـايسـى تـايـانـچ ۋە تـارمـاق 
تهشـكىالتـلىرى ئـاكـتىپـلىق بـىلهن ھهركهت قـىلـىشـى، ۋاقـىتـتىن 
ئۈنۈملۈك پــايــدىلــىنــىپ پــارتــىيهنــى كېڭهيــتىش، ئــىقــتىدار 
ئـاشۇرۇش، سـىيـاسـىي تهربـىيه ۋەزىپـىلـىرىنـى ئۈسـتىگه ئېلىشـى 
كېرەك. پـارتـىيه كـاتـىپـى ھهر قـايسـى تهشـكىالتـالرنـىڭ خـىزمـىتـىگه 
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ۋە ئـاكـتىپـلىقـىغـا ھهر ئـايـدا بـىر قېتىم نـومۇر قـويۇپ خـاتـىرىلهيـدۇ. 
ئـاكـتىپـىلـىقـى ئۆلـچهمـگه يهتـمىگهن تهشـكىالت ۋە شهخسـلهرگه 

پارتىيه ئىنتىزامى بويىچه چارە كۆرۈلىدۇ. 
7-مـاددا: 3. جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىنـىڭ تـايـانـچ ۋە 
تـارمـاق تهشـكىالتـلىرى ئۆز خـىزمـىتـى دائـىرىسـىدىكـى مهسـىلـىلهرنـى 
مۇسـتهقـىل مهسـئۇل بـولۇپ ھهل قـىلـىشـى، ئۆز بېشىمـچىلـىق بـىلهن 
پـىكـىر بـايـان قـىلـىش يـاكـى ھهركهت پـىالنـالشـتىن سـاقـلىنـىشـى 
كېرەك. تـايـانـچ تهشـكىالتـالر پـارتـىيهنـىڭ ئـاسـاسـىي قـىمـمهت 
قـارىشـىدا بـىردەك بـولۇشـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇپ، پـارتـىيه يـادروسـى 
بـــىلهن خهۋەرلـــىشـــىپ تۇرۇشـــى، پـــارتـــىيه يـــادروســـىنـــىڭ 
رەھبهرلـىكـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـى ۋە بـىر- بـىرىنـىڭ خـىزمـىتـىنـى 
ئـىلـگىرى سۈرۈشـى الزىم. پـارتـىيهنـىڭ تـايـانـچ تهشـكىالتـلىرى ئۆز 
خـىزمـىتـىنـى بهلـگىلـىمه بـويـىچه ئـاشـكارىالپ، پـارتـىيه يـادروسـىغـا 

قهرەللىك دوكالت بېرىدۇ. 
　　7-مـاددا: 4.جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـى شهخـسكه 
چـوقۇنۇشـنىڭ ھهرقـانـداق شهكـلىنـى مهنـئى قـىلـىدۇ. تـايـانـچ ۋە 
يـادرو ئهزاالر ئۆزلـىرىنـىڭ قهسـىمـىنـى ھهر ۋاقـىت يـادىدا سـاقـالپ 
ئۆزىنــىڭ ۋە سهپــداشــلىرىنــىڭ ئــىنــاۋىتــىنــى قــوغــدىشــى، 
ۋەتهنـپهرۋەرلهرگه خـاس سـىيـاسـى سـاپـا ۋە ئهخـالقـىنـى نـامـايهن 
قـىلـىشـى، خـىزمهت پـوزىتسـىيـىمـىزنـىڭ ۋەتهنـنىڭ ھايـات مـامـاتـىغـا 

مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىقى كېرەك. 
7-مــاددا: 5. جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى، پــارتــىيه 
تهشــكىلــى خــىزمــىتــىنــى كۈچهيــتىش ئۈچۈن پــارتــىيه ئــايــالــالر 
كـومـىتېتى قۇرىدۇ. جـايـالردىكـى ئـاكـتىپ سـىيـاسـى پـائـالـىيهت 
قـىلـىدىغـان شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق ئـايـالـالر پـارتـىيه نـىشـانـى ۋە 
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بـىرلـىك تهشهببۇسـىنـى چـىقـىش قـىلـغان ھالـدا، پـارتـىيهنـىڭ 
ئايالالر ئارىسىدىكى ئاممىۋى ئاساسىنى كۈچهيتىدۇ.  

7-مــاددا: 6. جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى، يــاشــالرنــى 
يېتىشـتۈرۈش، يـاشـالرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـازادلـىقـىغـا بـولـغان 
قـىزغـىنـلىقـىنـى سـىيـاسـىي تهجـرىبه بـىلهن تهمـىنـلهش ئۈچۈن يـاشـالر 
كــومــىتېتى قۇرىدۇ. جــايــالردىكــى يــاشــالر كــومــىتېتى تــايــانــچ 
تهشــكىالتــالرنــىڭ مۇھىم تــارمــىقــى سۈپــىتــىدە تهلــىم-تهربــىيه، 
تهشۋىقــات ۋە پــارتــىيه ســىتــراتــىگــىيهســىدە رولــىنــى جــارىي 
قـىلـدۇرىدۇ. پـارتـىيهنـىڭ يـاشـالر ئـارىسـىدىكـى ئـامـمىۋى ئـاسـاسـىنـى 

كۈچهيتىدۇ.  
پـــارتـــىيهســـى،  جۇمھۇرىيهتـــچــىلهر   .7 7-مـــاددا: 
جۇمھۇرىيهتـچىلـىك، بـاراۋەرلـىك ۋە ئـادالهت پـىرىنسـىپـىدا چـىڭ 
تۇرۇپ ئــازســانــلىقــالرنــىڭ ھوقۇقــىغــا كــاپــالهتــلىك قــىلــىش، 
ئـازسـانـلىقـالرنـىڭ  شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـازادلـىقـىغـا بـولـغان 
قـىزغـىنـلىقـىنـى كۆتـىرىش ئۈچۈن ئـاز سـانـلىقـالر كـومـىتېتى قۇرىدۇ. 
جـايـالردىكـى ئـاز سـانـلىقـالر كـومـىتېتى پـارتـىيه ئۇمۇمـى گهۋدىسـىنـىڭ 
مۇھىم تـارمـىقـى سۈپـىتـىدە تهلـىم-تهربـىيه، تهشۋىقـات ۋە پـارتـىيه 
سـىتـراتـىگـىيهسـىدە رولـىنـى جـارىي قـىلـدۇرىدۇ. پـارتـىيهنـىڭ 

ئازسانلىقالر ئارىسىدىكى ئاممىۋى ئاساسىنى كۈچهيتىدۇ. 

3- باب پارتىيه ئهزالىرى 

8- ماددا: پارتىيهگه ئهزا بولۇشنىڭ شهرتلىرى 
خهلــقئارا كــىشــىلــىك ھوقۇق خــىتــابــنامــىســىنــى ئېتىراپ 
قـــىلـــىدىغـــان، شهرقـــىي تۈركســـتانـــلىقـــالرنـــىڭ بۇ ھوقۇقـــقا 
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ئېرىشـىشـكه، ئۆزىنـىڭ مۇسـتهقـىل ۋەتـىنـىدە يـاشـاش ھوقۇقـى 
ئۈچۈن ۋاسـته تـالـلىمـاي كۈرەش قـىلـىش ھهقـقىنـىڭ بـارلـىقـىغـا چـىن 

دىلىدىن قايىل بولغان، 
پـارتـىيهنـىڭ پـىروگـرامـمىسـى، تهشـكىلـىي ئـىنـتىزامـى ۋە 

نىزامنامىسىنى ئېتىراپ قىلىدىغان،  
كۈچــى، بــىلــىمــى، ۋاقــتى ۋە تهجــرىبــىســىنــى شهرقــىي 
تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىنـىڭ نـىشـانـلىرى ئۈچۈن 

سهرپ قىلىشنى خااليدىغان، 
ۋاقـتى-قهرەلـىدە ئهزالـىق بهدىلـى تـاپشۇرۇشـنى بۇرچۇم دەپ 

بىلىدىغان، 
يېشى 18 گه تــولــغانــالر، دۆلهت تهۋەلــىكــى، ئــىرقــى، 
جـىنسـى، ئېتىقـادى قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر شهرقـىي 
تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىگه كـىرىشـنى ئـىلـتىمـاس 

قىلسا بولىدۇ. 
8-مـاددا: 2. 14 يـاشـتىن يۇقـىرى، 18 يـاشـقا تـولـمىغـان 
ئۆسمۈرلهر، پــارتــىيه ئهزاســى بــولۇشــنى خــالــىســا، جــايــالردا 
پـارتـىيهنـىڭ ئـىزبـاسـار ئۆسمۈرلهر قـانـىتـى بـولـغان «ئـىزچـىالر 
تهشـكىالتـى»نـى قۇرسـا، قـاتـناشـسا، تهرەقـقى قـىلـدۇرسـا بـولـىدۇ. 
پــارتــىيه ئهزالــىرى «ئــىزچــىالر تهشــكىالتــى»نــىڭ خــىزمــىتــىگه 

ياردەملىشىشى كېرەك. 
8-مــاددا: 3. خــىتــتاي بــىخهتهرلــىك تــارمــاقــلىرى ئۈچۈن 
ئـىشـلهۋاتـقان، جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـى ئـىسـتىخـباراتـىنـىڭ 

تهكشۈرۈشىدىن ئۆتهلمىگهنلهر پارتىيهگه قوبۇل قىلىنمايدۇ. 
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　　9- ماددا: ئهزالىق ئىلتىماسى 
 9-مـــاددا: 1. يۇقـــارقـــى ئهزالـــىق شهرتـــلىرىگه ئۇيغۇن 

بولغانالر، پارتىيهگه كىرىشكه ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. 
 9-مـــاددا: 2. شهرقـــىي تۈركـــىســـتان جۇمھۇرىيهتـــچىلهر 
پـارتـىيهسـى تـايـانـچ تهشـكىالتـلىرى ئهزالـىق ئـىلـتىمـاسـىنـى قـوبۇل 
قـىلـغان كۈنـدىن بـاشـالپ 30كۈن ئـىچـىدە ئـىلـتىمـاسـنى مۇزاكـىرە 

قىلىپ، قوبۇل بولغان بولمىغانلىقىنى بىلدۈرۈشى كېرەك.  
 9-مـــاددا: 3. ئهزاالر تـــارمـــاق تهشـــكىالت ۋە پـــارتـــىيه 
يـادروسـىنـىڭ تهسـتىقـىدىن ئۆتـكهن، ۋە كـانـدىداتـلىق مۇددىتـىدە 
سىنالغاندىن كېيىن، ئاندىن رەسمىي پارتىيه ئهزاسى بولىدۇ. 

 9-مـاددا: 4. ئهزالـىق ئـىلـتىمـاسـى رەت قـىلـىنـغانـالر بـاشـقىچه 
پـىكـىردە بـولـسا پـارتـىيه يـادروسـىغـا بـىۋاسـته نـارازىلـىق ئهرزى 
سۇنـسا بـولـىدۇ. نـارازىلـىق ئهرزنـىڭ جـاۋابـى ئهڭ كېچىكـكهنـدە 30 

كۈندە بېرىلىشى كېرەك. 
　 9-مـاددا: 5. ئـاالھىدە ئهھۋالـدا، پـارتـىيه يـادروسـى ۋە 
تـايـانـچ، تـارمـاق پـارتـىيه گۇرۇپـپىلـىرى پـارتـىيهگه بـىۋاسـته ئهزا 

قوبۇل قىلسا بولىدۇ. 

 10-ماددا: پارتىيه خهۋپسىزلىكى 
 10-مـــاددا: 1. پـــارتـــىيهگه ئهزا قـــوبۇل قـــىلـــىشـــتا 
بـىخهتهرلـىكـنى ئـالـدىنـقى ئـورۇنـغا قـويۇش، تـارمـاق تهشـكىالت 
مۇزاكــىرىســىدىن ئۆتكۈزۈش، ئــايــرىم- ئــايــرىم قــوبۇل قــىلــىش 
پــىرىنســىپــىدا چــىڭ تۇرۇش، ئــاالھىدە ۋەزىپــىگه تهيــىنــلىنــىش 
ئېھتىمـالـى بـولـغان پـىدائـىيـالرنـى پـارتـىيه مهخـپىيهتـلىكـىدىن 
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خهۋەردار قـىلـماسـلىقـى، ئهزاالر ئۆزىگه مۇنـاسـىۋەتسـىز پـارتـىيه 
مهخپىيهتلىكىنى سۈرۈشته قىلماسلىقى شهرت. 

 10-مـاددا: 2. تـونۇشـتۇرغۇچـىالر ئـىلـتىمـاس قـىلغۇچـىنـىڭ 
ئـىدىيهسـى، ئهخـالقـى ۋە تـارىخـىنـى ۋە ئهسـتايـىدىل ئـىگـىلـىشـى، 
ئۇنــىڭغا پــارتــىيه نــىزامــنامــىســىنــى چۈشهنــدۈرۈشــى، پــارتــىيه 
ئهزالــىرىنــىڭ شهرتــى، مهجبۇرىيــىتــى ۋە ھوقۇقــىنــى ئۇچۇق 
ئېيتىشـى ھهمـدە تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىنـى پـارتـىيه تهشـكىالتـىغـا 

مهسئۇللۇق بىلهن مهلۇم قىلىشى كېرەك. 
 　10-مـــاددا: 3. پـــارتـــىيه ئـــىســـتىخـــبارات بۆلۈمـــى، 
پــارتــىيهنــىڭ ئــارخــىپ تهكشۈرۈش، مهخــپىيهتــلىك، ئهدىلــيه 
ئـىقـتىسـات خـىزمـىتـىگه يـاردەمـلىشـىدۇ، پـارتـىيه ئـىسـتىخـبارات 
خــىزمــىتــى ھهقــىدە داۋامــلىق يېڭى پــىالن تهكــلىپ ۋە دوكــالت 
بېرىدۇ، ئهزاالرنـىڭ پـارتـىيهگه كـىرىش ئـىلـتىمـاسـىنـى تـاپشۇرۇپ 
ئـالـغانـدىن كېيىن، ئـىلـتىمـاس قـىلغۇچـىنـىڭ سـىيـاسـى ئـارقـا 
كۆرۈنـىشـى ھهقـقىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، تهپسـىلـى پـىكـىر 
ئېلىشــقا ئهھمىيهت بېرىدۇ، يهنــىمۇ ئــىلــگىرىلهپ چۈشــىنــىپ 

سهمىمى دوكالت بېرىشى كېرەك.  
تهشۋىقـــاتـــتـا  ئهزالـــىرى  پـــارتـــىيه   .4 10-مـــاددا: 
كۆرۈنـمهسـلىكـنى يـاكـى مهخـپى ئهزا بـولۇشـنى خـالـىسـا، بۇالرنـى 
ئـاالھىدە خـادىمـالردىن بـاشـقىالر بـىلـمىسـىمۇ، پـارتـىيه تهشـكىلـى 
يــىغــىنــلىرىغــا قــاتــناشــمىســىمۇ بــولــىدۇ. ئهمــما بــاشــقا ھوقۇق 

مهجبۇرىيهتلهرگه ئوخشاش رىئايه قىلىدۇ. 
 10-مــاددا: 5. پــارتــىيه ئهزالــىرى، پــارتــىيهنــىڭ مــالــىيه 
دوكـالتـى ۋە بـاشـقا مهسـئۇلـىيـىتـىنـى سۈرۈشـته قـىلـىش جهريـانـىدا 
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پـارتـىيه ئـوبـرازىنـى قـوغـداشـقا، پـارتـىيه مهخـپىيهتـلىكـىنـى سـاقـالشـقا 
ئهھمىيهت بېرىشى كېرەك. 

 11- ماددا: پارتىيهگه كىرىش قهسىمى  
 كـانـدىدات پـارتـىيه ئهزاسـى رەسـمى پـارتـىيه ئهزاسـى بـولۇش 
ئۈچۈن ئۈچــتىن ئــارتۇق ئهزا قــاتــناشــقان پــارتــىيه يــىغــىنــىدا، 
شهرقـىي تۈركـىسـتان بـايـرىقـى ئـالـدىدا تۇرۇپ قهسهم بېرىشـى 

شهرت.  
 قهسهمنامه مۇنداق: 

 بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم. 
مهن شهرقـى تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـىگه تۆھپه قـوشۇش 
ئۈچۈن، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىگه ئۆز 

ئىختىيارىم بىلهن كىردىم.  
 بۈگۈنـدىن بـاشـالپ، پـارتـىيه پـىروگـرامـمىسـىنـى ھىمـايه 

قىلىمهن، پارتىيه ئىنتىزامىغا قاتتىق رىئايه قىلىمهن. 
پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـىمهن. پـارتـىيه 

قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمهن. 
 پـارتـىيه مهخـپىيهتـلىكـىنـى سـاقـاليـمهن، پـارتـىيهگه سـادىق 

بولىمهن. 
 شهرقـىي تۈركـىسـتان ئۈچۈن ئۆمۈرۋايهت كۈرەش قـىلـىمهن، 
ھىچـقاچـان ۋاز كهچـمهيـمهن، بـارلـىقـىمـنى قۇربـان قـىلـىشـقا ھهر 

ۋاقىت تهييارمهن. 
 شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـىگه، شهرقـىي تۈركـىسـتان 

جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىگه مهڭگۈ ئاسىيلىق قىلمايمهن. 
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 12- ماددا: مهنىۋىيىتىمىزدىكى بهش دۈشمهن 
 شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى، 
بـــىزنـــىڭ ئۇزۇن مهزگـــىلـــلىك تهشـــكىلســـىز ھايـــاتـــىمـــىز، 
تهشـكىالتـلىرىمـىزنـىڭ سـىيـاسـىي ئۈنۈمسـىزلـىك ئـاسـتىدىكـى ئـاسـتا 
تهرەقـقىيـاتـى، سـىيـاسـىي خـاراكـتىرىمـىزنـىڭ خۇنۇكـلىشـىپ كېتىشـى 
قـاتـارلـىق نۆۋەتـتىكـى ئهھۋالـىدىن قـارىغـانـدا، نۆۋەتـته بـىزگه 
ئـاسـاسـلىق كېلىۋاتـقان خهتهرنـىڭ تـاشـقى دۈشـمهنـدىن بهكـرەك، 
ئۆز خــاراكــتىرىمــىزدىكــى كهمــچىلــىك ۋە بــوشــاڭلىقــالردىن 
كېلىۋاتــقانــلىقــىنــى كۆزدە تۇتۇپ مهنــىۋىيــىتــىمــىزدىكــى بهش 
دۈشــمهن قــارىشــىنــى تۇرغۇزدى. شهخســىيــىتــىمــىزدىن غهلــىبه 
قـــىاللـــماي تۇرۇپ، ھهرگـــىزمۇ ۋەتهن مۇســـتهقـــىلـــلىقـــىنـــىڭ 
دۈشـمهنـلىرى ئۈسـتىدىن غهلـىبه قـىاللـمايـدىغـانـلىقـىمـىزنـى چـوڭقۇر 
تـونۇش ئۈچۈن 5 دۈشـمهن قـارىشـىنـى قهلـبىمـىزگه مۇسـتهھكهم 

ئورنىتىشقا ۋە ئهمهلىيىتىمىزدە ئىسپاتالشقا دەۋەت قىلىمىز.  
 12-مـــاددا: 1. بـــىرىنـــچى دۈشـــمىنـــىمـــىز مۇســـتهقـــىل 
دۆلـىتـىمـىزنـىڭ بـولۇشـىنـى ھايـاتـىمـىزدىن، بـارلـىقـىمـىزدىن ئۈسـتۈن 

بىلمىگهنلىكىمىزدۇر. 
 ۋەتهنــنى ئۇنۇتــقان بــىر كۈن ئــىمــانســىز ئۆتــكهن بــىر 
كۈنـىمـىزدۇر. كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە سۆز ئهركـىنـلىكـى كـاپـالهتـكه 
ئــىگه بــولــغان مۇســتهقــىل شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيــىتــى 
قۇرۇش بـىزنـىڭ يـاشـاش قـىمـمىتـىمـىزدۇر. ھهر بـىر كۈن ھايـات 
تۇرساق بىر كۈن ۋەتهننىڭ غېمىنى ئۆز غېمىمىز دەپ بىلىمىز.  
دۈشـــمـىنـــىمـــىز  ئـــىكـــكـىنـــچـى   .2  12-مـــاددا: 
شهخســىيهتــچىلــىكتۇر. شهخســىيــىتــىمــىزدىن ۋاز كېچىپ ئۆز 
قهسـىمـىمـىزگه رىئـايه قـىلـىش-ئۆز ئـىمـانـىمـىزغـا رىئـايه قـىلـىشـتۇر. 
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بـىرلـىشـىش بـىزنـىڭ ئـىمـانـى، ۋىجـدانـى، ئهقـلى ۋە ئـىمـكانـى 
تــالــلىشــىمــىزدۇر. بــىز ۋەتهنــنىڭ ئــازادلــىقــى ئۈچۈن شهرقــىي 
تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىنـىڭ نـىزامـنامـىسـىنـى 
ئېتىراپ قـىلـىدىغـان، بـىرلهشـكىلـى بـولـىدىغـان بـارلـىق ئـىچـكى 
تـاشـقى كۈچـلهر بـىلهن بـىرلـىشـىپ، مۇسـتهقـىل شهرقـىي تۈركـىسـتان 
جۇمھۇرىيــىتــىنــى ئهســلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ۋاســته تــالــلىمــاي 
ئهمهلـى ھهركهت قـولـلىنـىش ۋە زۆرۈر تهيـيارلـىق خـىزمهتـلىرىنـى 

جىددىي ئىشلهشتۇر.  
 12-مـاددا: 3. ئۈچـىنـچى دۈشـمىنـىمـىز چېچىالڭغۇلۇقتۇر. 
كۈچ بـىرلـىك بـىلهن، بـىرلـىك تۈزۈم ۋە تهشـكىلـچانـلىق بـىلهن 
ئـىپـادىسـىنـى تـاپـىدۇ. بـىز ھهرقـانـداق ئهھۋالـدا تهشـكىلـى تۈزۈمـگه، 
پـارتـىيه قـارارىغـا مۇتـلهق بـويسۇنـىمـىز. ۋەتهن ئـازادلـىقـىنـىڭ، 
بـىرلـىكسـىز، ئـىنـتىزامسـىز، پـىالنسـىز بـارلـىقـقا كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى 
تـــونۇش بـــىلهن بـــىلـــله، نـــام-شۆھرەت، شهخســـى غۇرۇر ۋە 
ئــىقــتىســادى شهخســىيــىتــىمــىزنــى 2-ئــورۇنــغا قــويۇپ، ۋەتهن 
ئـازادلـىقـى ئۈچۈن شېھىد بـولـغان ئهجـدادلـىرىمـىز ئۈچۈن خـالـىس، 
پــىداكــار ئــىزچــىالردىن بــولۇشــتۇر. بــىر كۈنــنىمۇ ئــىزســىز 

ئۆتكۈزمهسلىككه تىرىشچانلىق كۆرسۈتۈشتۇر.  
 12-مــاددا: 4. تۆتــىنــچى دۈشــمىنــىمــىز ئــاجــىزلــىق. ھهر 
بـىرىمـىز، قـولـىمـىزدىن كېلىدىغـان تـىرىشـچانـلىق بـىلهن ۋەتهنـنىڭ 
ئـازادلـىقـى يـولـىدا تۆھپه قـوشـالـىغۇدەك بـىر ئـىقـتىدارنـى ھازىرالش، 
ئۆزىمـــىزنـــى ئهقـــلى، ئـــىقـــتىدارى، ئـــىقـــتىســـادى جهھهتـــته 
كۈچـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن تـىرىشـىش، پـارتـىيه بېكىتـكهن كۈنـدىلـىك 
ئــايــلىق ئۆگــىنــىش، ۋەزىپــىلــىرىمــىزگه ئهمهل قــىلــىپ، ئۆز 

ئىقتىدارىمىزنى كۈچهيتىش بىزگه پهرزدۇر. 
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 12-مـاددا: 5. بهشـىنـچى دۈشـمىنـىمـىز ۋاز كېچىشـتۇر. ۋاز 
كېچىش ئېتىقـادىمـىز ۋە غـايـىمـىزگه قـىلـىنـغان سـاتقۇنلۇقتۇر. ھهر 
قــانــداق ئهھۋالــدا مۇســتهقــىلــلىق ئۈچۈن تهشــكىلــلىك ھهركهت 
قـولـلىنـىشـتىن، كۈرەش يـولـىمـىزدىن، پـارتـىيهدىن، قهسـىمـىمـىزدىن 

ۋاز كهچمهسلىگىمىز زۈرۈردۇر. 
  

 13-ماددا: كاندىدات ئهزا ۋە پارتىيهدىن ئايرىلىش، 
 13-مــاددا: 1. پــارتــىيه ئهزالــىرى ئــىلــتىمــاســى قــوبۇل 
قـىلـىنـغان كۈنـدىن بـاشـالپ، كـانـدىدات پـارتـىيه ئهزاسـى بـولۇپ 
ھىســاپــلىنــىدۇ. نۆۋەتــتىكــى جــىددى ۋەزىيهتــكه ئــاســاسهن، 
كـانـدىداتـلىق مۇددىتـى 30 كۈن بـولـىدۇ. پـارتـىيه تهشـكىالتـى 
كـانـدىدات پـارتـىيه ئهزالـىرىنـى ئـىخـالس بـىلهن تهكشۈرۈشـى ۋە 

تهربىيهلىشى الزىم. 
13-مــاددا: 2. كــانــدىدات پــارتــىيه ئهزاســىنــىڭ پــارتــىيه 
يـىغـىنـىدا ئـاۋاز بېرىش، سـايـالش ۋە سـايـلىنـىش ھوقۇقـىدىن بـاشـقا 
ھوقۇق مهجبۇرىيىتى، رەسمىي پارتىيه ئهزاسى بىلهن ئوخشاش. 
13-مــاددا: 3. تــايــانــچ پــارتــىيه تهشــكىالتــى، پــارتــىيه 
ئهزالـىقـىغـا ئـىلـتىمـاس تـاپشۇرۇپ ئـالـغانـدىن كېيىن، ۋاقـتىدا 
مۇزاكـىرە قـىلـىپ رەسـمىي ئهزالـىقـقا ئۆتكۈزۈش قـارارىنـى چـىقـىرىدۇ. 
كـانـدىداتـلىق بېكىتـىلـگهنـدىن كېيىن داۋامـلىق تهكشۈرۈش ۋە 
تهربـىيهلهشـكه تـوغـرا كېلىدىغـانـلىرىنـىڭ كـانـدىداتـلىق مۇددىتـى 
ئۇزارتــىلــسا بــولــىدۇ، لېكىن ئۇزارتــىلــغان ۋاقــىت ئۈچ ئــايــدىن 

ئېشىپ كهتمهسلىكى كېرەك. 

35



13-مـاددا: 4. كـانـدىداتـالر ئـىچـىدە، پـارتـىيه ئهزاسـىلـىق 
مهجبۇرىيهتـلىرىنـى ئـادا قـىلـمىغـان، ھهمـكارلـىشـىش ئـىقـتىدارى ۋە 
ســاپــاســى ســىيــاســى خــىزمهتــكه مــاس كهلــمىگهن، ئــامــمىۋى 
مۇنـاسـىۋەتـته پـاسسـىپ ئـوبـرازى بـولـغانـالر، كـانـدىدات پـارتـىيه 

ئهزاسىلىق الياقىتىدىن قالدۇرۇلىدۇ. 
 كـانـدىداتـلىق مۇددىتـىنـىڭ تۇرغۇزۇلـىشـى، ئۇزارتـىلـىشـى ۋە 
يـاكـى كـانـدىدات پـارتـىيه ئهزاسـىلـىق اليـاقـىتـىدىن قـالـدۇرۇلۇشـى، 
پـارتـىيه تـارمـاق ئهزاالر يـىغـىنـىنـىڭ مۇزاكـىرە قـىلـىپ مـاقۇلـلىشـىدىن 
ۋە تــايــانــچ پــارتــىيه ئهزالــىرىنــىڭ تهســتىقــىدىن ئۆتكۈزۈلۈشــى 

كېرەك. 
 13-مـاددا: 5. كـانـدىدات پـارتـىيه ئهزاسـىنـىڭ كـانـدىداتـلىق 
مۇددىتــى، پــارتــىيه تــارمــاق ئهزاالر يــىغــىنــى ئۇنــى كــانــدىدات 
ئهزالـىقـقا مـاقۇلـلىغـان كۈنـدىن بـاشـالپ ھېسابـلىنـىدۇ. پـارتـىيه 
ئهزاسـىنـىڭ پـارتـىيه ئـىسـتاژى كـانـدىداتـلىق مۇددىتـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ. 
 13-مــاددا: 6. ئهزاالر، ئۆلۈم، يــازمــا ئــىســتىپــا، بــاشــقا 
شهرقــى تۈركــىســتان پــارتــىيهلــىرىگه ئهزا بــولۇش، پــارتــىيهدىن 
چېكىنـدۈرۈلۈش قـاتـارلـىق شهرتـلهر بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتان 
جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســىدىن چېكىنــىدۇ. ئېالن قــىلــىش 

قىلماسلىقنى پارتىيه يادروسى بېكىتىدۇ. 
 13-مـاددا: 7. پـارتـىيه ئهزاسـى يۇقـارقـى سهۋەپـلهرنـىڭ 
بـىرى بـىلهن پـارتـىيهدىن ئـايـرىلـغانـدا، ئۆزى تهۋە گۇرۇپـپىنـىڭ 
مۇزاكـىرىسـىدىن ئۆتـكهنـدىن كېيىن رويـخهتـتىن ئۆچۈرۈلـگهنـلىكـى 
بـاشـقا ئهزاالرغـا جـاكـارلـىنـىشـى ھهمـدە پـارتـىيه يـادروسـىغـا مهلۇم 

قىلىنىشى كېرەك.  

36



 14-ماددا : ئهزالىق ھوقۇقى 
پــارتــىيه ئهزالــىرى تۆۋەنــدىكــى ھوقۇقــالردىن بهھرىمهن 

بولىدۇ: 
 14-مـــاددا: 1. بـــىر دەرىجـــىدىكـــى پـــارتـــىيهنـــىڭ 
مۇنــاســىۋەتــلىك يــىغــىنــلىرىغــا قــاتــنىشــىدۇ، پــارتــىيهنــىڭ ئۆز 
دەرىجــىســىدىكــى مۇنــاســىۋەتــلىك ھۆجــجهتــلىرىنــى كۆرىدۇ، 

پارتىيهنىڭ سىياسى يېتهكچىلىكىدىن بهھرىمهن بولىدۇ. 
14-مـاددا: 2. پـارتـىيهنـىڭ قـارار ۋە خـىزمهتـلىرىگه تهكـلىپ 
بېرىدۇ ۋە مۇھاكـىمـىلهرگه قـاتـنىشـىدۇ. پـارتـىيهنـىڭ كۆپ سـانـلىق 
ئـاۋاز بـىلهن مـاقۇلـالنـغان قـارار-سـىيـاسـىتـىگه بـاشـقىچه پـىكـرى 
بـولـسا، قـارار ۋە سـىيـاسهتـنى قهتـئىي ئـىجـرا قـىلـىش شهرتـى 
ئـاسـتىدا، ئۆز پـىكـرىدە قـالـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرسه بـولـىدۇ، ھهمـدە 
ئۆز پـىكـرىنـى پـارتـىيه يـادروسـىغـا قهدەر سۇنـسا، مهخـپىيهتـلىك 
دائـىرىسـىدە بـولـمىغـان، سۆز ھهركهتـلهرگه چۈشهنـچه بېرىشـنى 

تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
14-مـاددا: 3. پـارتـىيه يـىغـىنـلىرىدا پـارتـىيهنـىڭ ھهرقـانـداق 
تهشـكىالتـىنـى ۋە ھهرقـانـداق ئهزاسـىنـى پـاكـىت كۆرسـىتـىپ تهنـقىد 
قـىلـىدۇ، پـارتـىيهنـىڭ ھهرقـانـداق تهشـكىالتـى ۋە ئهزاسـىنـىڭ 
پـارتـىيه ئـىنـتىزامـىغـا خـىالپ ئـىشـلىرىنـى جـاۋابـكارلـىق بـىلهن پـاش 
قـىلـىدۇ، ئـاشـكارىاليـدۇ، جـازاالشـنى تهلهپ قـىلـىدۇ، خـىزمهتـنىڭ 
ھۆددىسـىدىن چـىقـالـمىغـان پـارتـىيه ئهزالـىرىنـى ۋەزىپـىسـىدىن 

قالدۇرۇش ياكى ئالماشتۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ. 
14-مـاددا: 4. پـارتـىيه يـىغـىنـلىرىدا ئـاۋاز بېرىش ھوقۇقـى، 

سايالش-سايلىنىش ھوقۇقىدىن بهھرىمهن بولىدۇ. 
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14-مـاددا: 5. پـارتـىيه يـىغـىنـى پـارتـىيه ئهزالـىرىغـا ئـىنـتىزام 
جـازاسـى بېرىشـنى مۇزاكـىرە قـىلـىپ قـاراردىن ئۆتكۈزۈش يـاكـى 
ئۇالرنـى بـاھاالش ۋاقـتىدا، پـارتـىيه ئهزاسـى ئۆزى قـاتـنىشـىشـقا ۋە 
ئۆزىنـى ئـاقـالشـقا ھوقۇقلۇق، پـارتـىيهنـىڭ بـاشـقا ئهزالـىرى ئۇنـىڭغا 

گۇۋاھلىق بهرسه ۋە ئۇنى ئاقلىسا بولىدۇ. 

 15-ماددا: : پارتىيه ئهزالىرىنىڭ مهجبۇرىيىتى  
15-مــاددا: 1. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پـارتـىيهسـىنـىڭ ئهزالـىرى، ئهزالـىق ئـىلـتىمـاسـى سۇنـغان كۈنـدىن 
بـاشـالپ، ئۆزىنـىڭ بـارلـىق سـىيـاسـى مهخـپىيهتـلىكـىنـى پـارتـىيهگه 
تـاپشۇرىدۇ، شۇنـداقـال پـارتـىيهنـىڭ ئـاسـاسـى نـىزامـنامـىسـىگه خـىالپ 

باشقا تهشكىالتالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزىدۇ. 
15-مــاددا: 2. پــارتــىيه ئــىنــتىزامــىغــا، مهۋجۇتلۇقــىغــا، 
ســىيــاســىي قــائــىدىســىگه ئــاڭلىق رىئــايه قــىلــىدۇ، پــارتــىيه 
يـادروسـىنـىڭ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـىغـا ئـاكـتىپ بـويسۇنـىدۇ. پـارتـىيهنـىڭ 
تهشـكىلـىي پـائـالـىيهتـلىرىگه قـاتـنىشـىدۇ، ھهر قـاچـان قهسـىمـىنـى 

يادىدا تۇتۇپ پارتىيه نازارىتىنى قوبۇل قىلىدۇ.  
15-مــاددا: 3. پــارتــىيه مهخــپىيهتــلىكــىنــى، ئهزاالرنــىڭ 

بىخهتهرلىكىنى قاتتىق ساقاليدۇ. 
15-مـاددا: 4. پـارتـىيهنـىڭ بـىرلـىكـىنـى، پـارتـىيه ئـوبـرازىنـى 
قــوغــدايــدۇ. پــارتــىيهگه ســادىق- سهمــىمــىي بــولۇپ، سۆز- 
ھهرىكهتــته بــىردەك بــولــىدۇ، بــارلــىق ئــايــرىمــچىلــىقــقا، 
مهزھهپــچىلــىكــكه ۋە يۇرتۋازلــىق، گۇرۇھۋازلــىق ھهرىكهتــلىرىگه 
قهتــئىي قــارشــى تۇرىدۇ، كۆرۈنۈشــته ئهمهل قــىلــغان بــولۇپ، 
ئــاســتىرتــتىن خــىالپــلىق قــىلــىدىغــان ئــىكــكى يۈزلــىمــىچــىلــىك 
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قـىلـمىشـلىرىغـا قـارشـى تۇرىدۇ. پـاسسـىپـلىق، مۇسـتهبـىتـلىك، 
شهخسىيهتچىلىكتىن ئاگاھ بولىدۇ. 

 15-مـاددا: 5. پـارتـىيه ئهزالـىرى ھهر ئـايـنىڭ دەسـلهپـكى 
10 كۈنـى ئـىچـىدە، ئـاشـكارا ئهزاالر 10 يـاۋرو، مهخـپى ئهزاالر 20 
يـاۋرو ھهر ئـايـلىق پـارتـىيه ئهزالـىق بهدىلـىنـى پـارتـىيه مـالـىيهسـىگه 
يهتكۈزۈپ بېرىشـى كېرەك (يهتكۈزۈش جهريـانـىدىكـى چـىقـىمـغا 
پــارتــىيه ئهزاســى ئۆزى مهســئۇل بــولــىدۇ). ئــىقــتىســادى ۋە 
پـىداكـارلـىقـى يـاخشـى ئهزاالر، بـىر نهچـچه ئهزانـىڭ بهدەل ھهقـقىنـى 
ئۈسـتىگه ئـالسـىمۇ، خـالـىغـان مـىقـداردا ئـىئـانه قـىلسـىمۇ بـولـىدۇ. 
تۈركـىيه ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئهزاالر ئـايـلىق مۇئـاشـىنـىڭ %1 
ىنـى ئهزالـىق بهدىلـى قـىلـىپ تۆلهش شهكـلىنـى ئـىلـتىمـاس قـىلـسا 

بولىدۇ. 
 15-مــاددا 6. پــارتــىيه ئهزاســى پــارتــىيه تهشــكىالتــىغــا 
ۋاكـالـىتهن ئېالن قـىلـماقـچى بـولـغان مۇھىم تهشهببۇس پـارتـىيه 
تهشـكىالتـى بهلـگىلـىگهن دائـىرىدىن چـىقـىپ كېتىدىغـان بـولـسا، 
ئۇنـى ئۆزى تۇرۇشـلۇق پـارتـىيه تهشـكىالتـىنـىڭ مۇزاكـىرە قـىلـىپ 
بېكىتــىشــىگه سۇنۇشــى يــاكــى يۇقــىرى دەرىجــىلــىك پــارتــىيه 

تهشكىالتىدىن يوليورۇق سورىشى شهرت.  
15-مـاددا: 7. پـارتـىيه ئهزالـىرى ۋەزىپـىسـىنـىڭ يۇقـىرى- 
تۆۋەن بــولۇشــىدىن قهتــئىيــنهزەر، پــارتــىيهگه مۇنــاســىۋەتــلىك 
مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا ئۆزى قـارار چـىقـارسـا بـولـمايـدۇ؛ جـىددىي 
ئهھۋال بـولۇپ قېلىپ، ئۆزى قـارار چـىقـىرىشـقا تـوغـرا كهلـگهنـدە، 
ئــىشــتىن كېيىن پــارتــىيه تهشــكىالتــىغــا تېز مهلۇم قــىلــىشــى، 
تۈزىتـىشـكه بۇيـرۇلـسا ئـاكـتىپ ئـىجـرا قـىلـىشـى كېرەك. ھهرقـانـداق 
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ئهزانــىڭ ئۆز بېشىمــچىلــىق قــىلــىشــىغــا ۋە ئۆزىنــى پــارتــىيهدىن 
ئۈستۈن قويۇشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ. 

 15-مـاددا: 8. پـارتـىيه يـادروسـى ۋەزىپه يـاكـى چـاقـىرىق 
ئېالن قـىلـغانـدىن كېيىن، پـارتـىيه ئهزالـىرى نـارازى بـولـسا بـىۋاسـته 
تهشــكىالت مهســئۇلــى يــاكــى پــارتــىيه يــادروســىغــا پــىكــرىنــى 
يهتكۈزۈشـى، ئـاشـكارا ئـوتتۇرىغـا قـويـماسـلىقـى كېرەك. پـارتـىيه 
ئهزالـىرىنـىڭ بهرگهن پـىكـىر تهكـلىپـلىرى قـوبۇل قـىلـىنـمىغـان 
بـولـسا، پـارتـىيه ئهزالـىرى جـان بهدلـىگه بـولسـىمۇ ئۇنـى ئـىجـرا 
قـىلـىشـى ھهمـدە ئۆز قـارىشـىدا قـالـغان تهقـدىردىمۇ، ئـاشـكارا ئېالن 

قىلماسلىقى شهرت. 
 15-مــاددا: 9. ئهزاالر پــارتــىيه يــىغــىنــغا قــاتــنىشــىپ ئۆز 
مهسـئۇلـىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـىشـى الزىم. پـارتـىيهنـىڭ تهشـكىلـىي 
تۇرمۇشـىغـا قـاتـناشـمايـدىغـان، پـارتـىيه تهنـقىدى ۋە نـازارىتـىنـى 
قـوبۇل قـىلـمايـدىغـان ئـاالھىدە پـارتـىيه ئهزاسـىنـىڭ بـولۇشـىغـا يـول 
قـويۇلـمايـدۇ. پـارتـىيه ئهزالـىرى ھهرقـانـداق ئهھۋالـدا پـارتـىيه 

يادروسى بىلهن ئاالقىنى ئۈزۈپ قويماسلىقى كېرەك.  

16-ماددا: پارتىيه ئهزالىرىنىڭ بۇرچى، 
16-مــاددا: 1. شهرقــىي تۈركــىســتان جۇمھۇرىيهتــچىلهر 
پــارتــىيهســىنــىڭ ئهزالــىرى جــان- دىل بــىلهن پــىداكــارلــىق 
كۆرســىتــىشــنى شهرەپ دەپ بــىلــىپ، شهرقــىي تۈركــىســتان 
مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش يـولـىدا ئۆمۈرۋايهت كۈرەش 
قــىلــىدۇ، ھهر قــانــداق سهۋەپ بــىلهن ۋەتهن ئۈچۈن كۈرەش 

قىلىشتىن ۋاز كهچمهيدۇ. 

40



16-مـــاددا 2. شهرقـــىي تۈركـــىســـتان جۇمھۇرىيهتـــچىلهر 
پـارتـىيهسـىنـىڭ ئهزالـىرى پـارتـىيه خـىزمـىتـى جهريـانـىدا خۇسۇسـىي 
مهنـپهئهت ۋە ئـىمـتىيـازنـى كۆزلـىمهسـلىكـى، ئۆزلـىرىنـىڭ سـىيـاسـى 
پــائــالــىيهتــلىرىنــى تهلهپ بــويــىچه قهرەلــلىك دوكــالت قــىلــىپ 
تۇرۇشـى، ئـىئـانـىلـىرىنـى پـارتـىيهنـىڭ بـىر تۇتـاش بـىر تهرەپ 

قىلىشىغا ھاۋاله قىلىشى كېرەك. 
16-مـــاددا: 3. كۆك ئـــاســـمان ئـــاي يۇلتۇزلۇق شهرقـــىي 
تۈركــىســتان دۆلهت بــايــرىقــى ۋە دۆلهت گــرىبــى − شهرقــىي 
تۈركـىسـتانـنىڭ سـىمۋولـى ۋە نـامـايهنـدىسـى. پـارتـىيهنـىڭ ھهر 
دەرىجـــىلـــىك تهشـــكىالتـــلىرى ۋە ھهر بـــىر پـــارتـــىيه ئهزاســـى 
جۇمھۇرىيهت بهلــگىســى ۋە جۇمھۇرىيهت بــايــرىقــىنــىڭ ئــىززەت- 
ھۆرمـىتـىنـى قـوغـدايـدۇ. جۇمھۇرىيهت بهلـگىسـى ۋە جۇمھۇرىيهت 

بايرىقىنى بهلگىلىمه بويىچه ئىشلىتىدۇ. 
16-مـاددا 4. مۇنـاسـىۋەت ئـىقـتىدارىنـى يـاخشـىالپ، ئۆز- 
ئۆزىنــى تهنــقىد قــىالاليــدىغــان روھنى ئۆزلهشــتۈرۈپ، پــارتــىيه 
ئـىچـىدىكـى مهسـىلـىلهرنـى پـارتـىيه ئـىچـىدە بـىر تهرەپ قـىلـىدۇ. 
بـاشـقا كۆز قـاراشـتىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالر بـىلهن زىچ 
مۇنـاسـىۋەت بـاغـاليـدۇ، سـىيـاسـى ئېڭىنـى كۈچهيـتىدۇ، بـىر كۈن 
ھايـات يـاشـاشمۇ نـومۇس بـولۇۋاتـقان ھايـات-مـامـاتـلىق پهيـتىمـىزدە 
يــاشــاۋاتــقانــلىقــىمــىزدىن، مۇســتهقــىلــلىق ئۈچۈن پــىداكــارلــىق 
كۆرســىتــىشــنى، تهشــكىلــلىنــىشــنىڭ زۆرۈرلــىكــىنــى، پــارتــىيه 
تهشهببۇسـلىرىنـى ئهيـنهن تهشۋىق قـىلـىدۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتان 
ۋە پـارتـىيه ھهقـقىدىكـى پـىكـىر ۋە تهلهپـلهرنـى ۋاقـتىدا ئـىنـكاس 
قـىلـىدۇ. ئـاكـتىپـلىقـى ۋە ئـىقـتىدار كۆرسهتكۈچـى يۇقـىرى ئهزاالرنـى 

تايانچ تهشكىالتالرغا ۋە پارتىيه يادروسىغا تهۋسىيه قىلىدۇ. 
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16-مــاددا 5. ســىيــاســى ئېڭى كۈچلۈك، ۋەزىپــىلهرنــى 
ئــاكــتىپــلىق بــىلهن ئۈســتىگه ئــاالاليــدىغــان، جــاپــادا ئــالــدىدا، 
ھاالۋەتـته ئـارقـىدا تۇرىدىغـان، نهپسـىدىن كېچىپ غـايـىسـى ئۈچۈن 
ئـىشـلهپ، جـان جهھلى بـىلهن ھهر قـاچـان قۇربـان بېرىشـنى ئـارزۇ 
قـىلـىدىغـان شهرقـى تۈركـىسـتان جهڭچىلـىرىدىن بـولۇشـقا تهيـيار 

تۇرىدۇ. 

4- باب پارتىيه ئىنتىزامى 

17- ماددا: ۋەزىپىلىرىمىزنى ئورۇنالشنىڭ كاپالىتى 
 پـارتـىيه ئـىنـتىزامـى − پـارتـىيهنـىڭ بـارلـىق تهشـكىالتـلىرى ۋە 
بــارلــىق ئهزالــىرى، رىئــايه قــىلــىشــى شهرت بــولــغان ھهرىكهت 
قـائـىدىسـى، پـارتـىيهنـىڭ ئـىتـتىپـاقـلىقـى ۋە بـىرلـىكـىنـى قـوغـداپ، 
ۋەتهن ئـالـدىدىكـى ۋەزىپـىلـىرىمـىزنـى ئـورۇنـالشـنىڭ كـاپـالـىتـى. 
پـارتـىيه ئهزالـىرى پـارتـىيه ئـىنـتىزامـىنـى ئۆز ئـىمـانـى ۋە ھايـاتـىنـىڭ 
مهنـىسـى سۈپـىتـىدە، قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـىشـى ۋە قـوغـدىشـى، ئۆزىنـى 

پارتىيه ئىنتىزامى بىلهن ئاڭلىق تىزگىنلهپ تۇرۇشى شهرت. 

 18- ماددا: پارتىيهنى ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم ۋاسته 
ئۆتمۈشـتىن سـاۋاق ئېلىش، ئـىنـتىزام ئـىجـراسـىدا قهتـئىي 
بـــولۇش، ئـــىنـــتىزامـــغا خـــىالپـــلىق قـــىلـــغانـــالرنـــى جهزمهن 
سۈرۈشــتۈرۈش، بــىخ ھالــىتــىدىال يــوقــىتــىشــتا چــىڭ تۇرۇپ، 
خـاتـالـىقـىنـىڭ خـاراكتېرىگه ۋە قـىلـمىشـىنـىڭ ئېغىر-يېنىكـلىكـىگه 
قــاراپ، تهنــقىد-تهربــىيه بېرىش ۋە ئــىنــتىزام جــازاســى بېرىش 
كېرەك. پـارتـىيه ئـىنـتىزامـىنـى، پـارتـىيهنـى بـاشقۇرۇش، پـارتـىيهنـى 
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ئـىدارە قـىلـىشـتىكـى مۇھىم ۋاسـتىگه ئـايـالنـدۇرۇپ، ئـىنـتىزامـغا ئېغىر 
دەرىجــىدە خــىالپــلىق قــىلــغان پــارتــىيه ئهزالــىرىنــى جهزمهن 

پارتىيهدىن قوغالش كېرەك. 

　 19-ماددا: پارتىيه ئىنتىزامىنىڭ تۈرلىرى 
 پـارتـىيه ئـىنـتىزامـى پـارتـىيه يـادروسـى تهرىپـىدىن تۈزۈلـىدۇ. 
پــارتــىيه تــايــانــچ تهشــكىالت تهپــتىشــلىرى تهرىپــىدىن دوكــالت 
قـىلـىنـىپ، پـارتـىيه يـادرو تهپـتىش ھهيـئىتـى تهرىپـىدىن ئـىجـرا 
قـىلـىنـىدۇ. پـارتـىيه ئـىنـتىزامـى - تهشـكىلـىي ئـىنـتىزام، تهشۋىقـات 
ئـىنـتىزامـى، خـىزمهت ئـىنـتىزامـى، بـىخهتهرلـىك ئـىنـتىزامـى، مـالـىيه 

ئىنتىزامىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

 20-ماددا: پارتىيه مۇكاپاتى  
پارتىيه يادروسى- 

1. پـارتـىيه تهشـكىلـى قۇرۇلـمىسـىنـى كۈچهيـتىش، پـارتـىيهنـى 
مۇكهممهللهشتۈرۈشته تۆھپه كۆرسهتكهن، 

2. پـارتـىيه ئـىدىيهسـى، ۋە كـونـكىرت ھهركهت پـىالنـىنـى 
مۇكهممهللهشتۈرگهن، 

2. كۆرۈنهرلـىك ئـويـغىتـىش، تهشـكىلـلهش خـىزمـىتـى ئېلىپ 
بارغان،  

3. پـارتـىيهنـى مـاددى مهنـىۋى جهھهتـته قـولـالپ شهرقـى 
تۈركىستان مۇستهقىللىكىگه ئهمهلىي خىزمهت قىلغان،  

4. ئۆزىنـــىڭ مـــاددى ۋە مهنـــىۋى ئـــىقـــتـىدارىنـــى تېـز 
يۈكـسهلـدۈرۈپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـىگه تۆھپه 
قـوشۇش ئـىقـتىدارىنـى ئـاشۇرۇپ، پـارتـىيه ئـوبـرازىنـى يـاخشـىالشـقا 
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تۆھپه مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈش، ۋەزىپـىسـىنـى ئۆسـتۈرۈش، پـارتـىيهنـىڭ 
شهرەپ ئـــوردېـنـى ۋە مېـدالـــلـىرىنـــى بېـرىش، ئـــاخـــىرىدا 
مۇھاجـىرەتـتىكـى شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى ھۆكۈمـىتـىگه 

مۇكاپات بېرىشكه ئىلتىماس قىلىش ئارقىلىق مۇكاپاتاليدۇ. 

 21-ماددا: پارتىيه جازاسى 
پـارتـىيه يـادرو تهپـتىش ھهيـئىتـى، پـارتـىيه ئـىچـىدىكـى 1.

ئــىنــتىزام مهســىلــىلــىرىنــى، ئهزاالرنــىڭ يــاكــى پــارتــىيه 
تهشـكىالتـلىرىنـىڭ مهسـئۇلـىيـىتـىنـى، پـارتـىيه ئـىنـتىزامـى بـويـىچه 
سۈرۈشـتۈرۈپ، بـىر تهرەپ قـىلـىدىغـان بـىردىنـبىر ئـورگـان. 
پـارتـىيه بـاش تهپـتىشـى پـارتـىيه ئهزاسـىغـا ئـادەتـتىكـى ئـىنـتىزام 
جــازاســى بېرىشــنى بــىۋاســىته قــارار قــىلــىشــقا ھوقۇقلۇق. 
قــالــدۇرۇپ ســىنــاش ۋە پــارتــىيهدىن چــىقــىرىش جــازاســى، 
پـارتـىيه يـادروسـىدا ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـىمـدىن ئـارتۇق ئـاۋاز 

بىلهن قارار قىلىنىشى شهرت. 
پـارتـىيه مهمۇرى ئـىشـخانـىسـى ۋە پـارتـىيه تهشـكىالتـىنـىڭ 2.

كـاتـىپـلىرى، پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرىنـىڭ ئـاكـتىپـلىقـىغـا ۋە 
ئۇنــىۋېرســال كۆرسهتكۈچــىگه ھهر پهســىلــدە بــىر نــومۇر 
قــويــىدۇ.  ئــاكــتىپــلىق ۋە ئــىقــتىدار كۆرسهتكۈچــى يۇقــىرى 
ئهزاالر، تـايـانـچ تهشـكىالتـالرغـا ۋە پـارتـىيه يـادروسـىغـا تهۋسـىيه 

قىلىنىدۇ. 
تـايـانـچ يـاكـى تـارمـاق تهشـكىالتـالردىكـى پـارتـىيه تهپـتىش 3.

ھهيـئىتـى، ئـىنـتىزامـغا خـىالپـلىق قـىلـغان پـارتـىيه ئهزالـىرى ۋە 
پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرىغـا قـاراتـقان پـىكـىرلـىرىنـى پـاكـىتـلىق ھالـدا 

پارتىيه تهپتىشىگه يولاليدۇ.  
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پـارتـىيه يـادرو تهپـتىش ھهيـئىتـى ئهڭ كېچىكـكهنـدىمۇ 4.
30 كۈن ئــىچــىدە يــولــالنــمىنــى تهكشۈرۈپ تهدبــىقــالپ بــىر 
تهرەپ قـىلـىش قـارارىنـى بـىلـدۈرىدۇ. پـارتـىيه يـادرو تهپـتىش 
ھهيـئىتـى، ئـىنـتىزامـغا خـىالپـلىق قـىلـغان ئهزاالرغـا پـارتـىيه 
ئـىنـتىزامـىنـى ئـادىلـلىق بـىلهن تهدبـىقـاليـدۇ. ۋەزىپـىسـىدىن 
قــالــدۇرىدۇ، ئــاگــاھالنــدۇرۇش بېرىدۇ، ئــاگــاھالنــدۇرۇش 
بېرىلســـىمۇ تۈزەلـــمىگهن پـــارتـــىيه ئهزاســـىنـــى قـــاتـــتىق 
ئــاگــاھالنــدۇرىدۇ، قــالــدۇرۇپ ســىنــايــدۇ ۋە ئهڭ ئــاخــىرىدا 

پارتىيهدىن قوغاليدۇ. 

 22-ماددا: ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش ۋە ئاگاھالندۇرۇش 
ئـورۇنسـىز سهۋەبـلهر بـىلهن ئۇدا ئۈچ ئـايـغىچه پـارتـىيه 1.

بىلهن ئاالقىسىنى ئۈزگهن،  
پـارتـىيهنـىڭ تهشـكىلـىي تۇرمۇشـىغـا قـاتـناشـمىغـان يـاكـى 2.

ئهزالىق بهدىلى تاپشۇرمىغان،  
جـىددى ئهھۋالـدا ئـاالقه قـىلـغىلـى بـولـمىغـان، ۋەزىپه 3.

ئــالــغان ئهزاالردىن پــارتــىيه تهقســىم قــىلــغان خــىزمهتــنى 
ئىشلىمىگهن، خىزمهت دوكالتى تاپشۇرمىغان، 

پـارتـىيه خـىزمـىتـىنـى ئهڭ مۇھىم ئـورۇنـغا قـويۇپ ئـاكـتىپ 4.
پـــوزىتســـىيه تۇتـــالـــمىغـــان، ئهزا تهرەقـــقى قـــىلـــدۇرۇش، 
مۇنـاسـىۋەت تهڭشهش، مهسـىلـىرىدە ئېغىر ئـاقـىۋەت كهلتۈرۈپ 

چىقارغان، 
ئهزالـىق مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـمىغـان، تهشـكىلـى 5.

ئـىنـتىزامـغا بـويسۇنـمىغـان، ئۇشـشاق مهسـىلـىلهرنـى چـوڭايـتىپ، 
پـارتـىيه ئهزالـىرى ئـىچـىدە سۈركـىلـىش پهيـدا قـىلـغان، ئۆز 
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بېشىمـــچىلـــىق بـــىلهن پـــارتـــىيه نـــىزامـــنامـــىســـى ۋە 
ئورۇنالشتۇرۇشىغا زىت ئىش ئېلىپ بارغان، 

پـارتـىيهنـىڭ سـىيـاسـىي ئـوبـرازىغـا، ئـامـمىۋى ئـاسـاسـىغـا، 6.
پارتىيهنىڭ ئىناۋىتىگه تهسىر يهتكۈزگهن، 

ئهزاالرغـا ئهھۋالـنىڭ ئېغىر يېنىكـلىكـىگه قـاراپ ۋەزىپـىسـىدىن 
قالدۇرۇلىدۇ ياكى ئاگاھالندۇرۇش بېرىلىدۇ. 

 23-ماددا: قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش 
 1. ھهرقـانـداق كـىشـىگه ئـىنـسانـىي ئهخـالقـقا ۋە پـارتـىيه 

نىزامنامىسىگه خىالپ ۋاسىتىلهر بىلهن مۇئامىله قىلغان، 
2. بـاشـقىالرغـا ئـاسـاسسـىز بۆھتان قـىلـغان، پـارتـىيهنـىڭ 

ئوبرازى ۋە ئاممىۋى ئاساسىنى زىيانغا ئۇچراتقان، 
3. پـارتـىيهنـىڭ مهخـپىيهتـلىكـىنـى ئـاشـكارىلـىغـان، بـاشـقا 
دۆلهت ۋە ئــىددىيهلهرنــىڭ مهنــپهئهتــىنــى شهرقــىي تۈركــىســتان 
مهنـپهئهتـىدىن ئۈسـتۈن قـويـغان، پـارتـىيه مهنـپهئهتـىگه زىيـان 

يهتكۈزگهن، 
 ئهزاالرغــا قــاتــتىق ئــاگــاھالنــدۇرۇش بېرىلــىدۇ ۋە سۈرۈك 

ئىچىدە تۈزىتىش تهلهپ قىلىنىدۇ. 

 　24-ماددا: قالدۇرۇپ سىناش جازاسى 
 قــاتــتىق ئــاگــاھالنــدۇرۇلــغانــدىن كېيىن خــاتــالــىقــىنــى 
تۈزەتــمىگهن ئهزاالرغــا قــالــدۇرۇپ ســىنــاش جــازاســى بېرىلــىدۇ. 
پـارتـىيهدە قـالـدۇرۇپ سـىنـاش ۋاقـتى ئهڭ ئۇزاق بـولـغانـدا بـىر 
يــىلــدىن ئېشىپ كهتــمهســلىكــى كېرەك. پــارتــىيه ئهزاســىنــىڭ 
پـارتـىيهدە قـالـدۇرۇپ سـىنـاش مهزگـىلـىدە ئـاۋاز بېرىش ھوقۇقـى، 
ســايــالش-ســايــلىنــىش ھوقۇقــى بــولــمايــدۇ. پــارتــىيه ئهزاســى 
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پـارتـىيهدە قـالـدۇرۇپ سـىنـاش مهزگـىلـىدە خـاتـالـىقـىنـى ھهقـىقهتهن 
تۈزەتـكهن بـولـسا، ئۇنـىڭ پـارتـىيه ئهزاسـىلـىق ھوقۇقـى ئهسـلىگه 
كهلتۈرۈلـىدۇ؛ تۈزەتـمهي خـاتـالـىقـىدا چـىڭ تۇرۇۋالـسا، پـارتـىيهدىن 

قوغلىنىدۇ. 
  

　　25-ماددا: پارتىيهدىن قوغالش 
پـارتـىيهدىن قـوغـالش جـازاسـى − پـارتـىيه ئـىچـىدىكـى ئهڭ 
يۇقـىرى جـازا. پـارتـىيه يـادروسـى پـارتـىيه ئهزاسـىنـى پـارتـىيهدىن 
قـوغـالشـنى قـارار قـىلـىش يـاكـى تهسـتىقـالشـتا، ئـاالقـىدار مـاتېرىيـال 
ۋە پـىكـىرلهر ئۈسـتىدە ئهتـراپـلىق مۇھاكـىمه يۈرگۈزۈشـى، ئـىنـتايـىن 

ئېھتىياتچان پوزىتسىيهدە بولۇشى كېرەك. 
پـارتـىيهنـىڭ ئـاسـاسـى ئـىدىيهسـىگه خـىالپ سۆز ھهركهتـلهر 
بـىلهن ئـاسـاسسـىز ئۆسهك سۆز تـارقـاتـقان، پـارتـىيه يـادروسـىنـىڭ 
رەھبهرلـىكـىگه بـويسۇنـمىغـانـالرغـا ئـاگـاھالنـدۇرۇش بېرىلـگهنـدىن 
كېيىنمۇ ئۆزگهرتــمىگهن بــولــسا پــارتــىيهدىن قــوغــالش جــازاســى 

بېرىلىدۇ.  

　26- ماددا: جازا قارارى 
 پـارتـىيه تهشـكىالتـى پـارتـىيه ئهزاسـىغـا ئـىنـتىزام جـازاسـى 
بېرىشـنى قـارار قـىلـىشـتا، پـاكـىتـنى تهكشۈرۈپ ئېنىقـلىشـى الزىم. 
جـازا قـارارىدا ئـاسـاس قـىلـىنـغان پـاكـىت مـاتېرىيـالـلىرىنـى ۋە جـازا 
قـــارارىنـــى جـــازاالنغۇچـــىغـــا كۆرســـىتـــىپ، ئۇنـــىڭ ئهھۋال 
تـوغـرىسـىدىكـى ئـىزاھلىرىنـى ۋە ئۆزىنـى ئـاقـالش پـىكـرىنـى ئـاڭلىشـى 

كېرەك. 
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پـارتـىيه ئهزاسـىغـا بېرىلـىدىغـان ئـىنـتىزام جـازاسـىنـى شۇ ئهزاغـا 
بـىۋاسـته مۇنـاسـىۋەتـلىك تهشـكىالتـنىڭ ئـومۇمـىي يـىغـىنـى يېرىمـدىن 
ئـارتۇق ئـاۋاز بـىلهن قـارار قـىلـىدۇ، ئـىنـتىزام جـازاسـى مۇزاكـىرە 
يـىغـىنـىدا مهلۇم سهۋەپـلهر تۈپهيـلى ئـاۋاز سـانـى تهڭ بـوپ قـالـسا، 
پـارتـىيه بـاش تهپـتىشـىنـىڭ قـارارى كۈچـكه ئـىگه بـولـىدۇ. پـارتـىيه 

جازاسى ئهزاالرنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمايدۇ. 
ئـاالھىدە ئهھۋالـدا، پـارتـىيه يـادروسـى يـاكـى پـارتـىيه تهپـتىش 
ھهيـئىتـى، پـارتـىيه ئهزاسـىغـا ئـىنـتىزام جـازاسـى بېرىشـنى بـىۋاسـىته 

قارار قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 

27-ماددا: جازا تهستىقالش 
ھهر دەرىجـىلـىك تهشـكىالتـالرنـىڭ ئهزالـىرى ۋە كـانـدىدات 
ئهزالـىرىغـا بېرىلـىدىغـان ئـىنـتىزام جـازاسـى جـازا ئۆزىدىن بـىر 
دەرىجه يۇقــىرى تهشــكىالتــنىڭ تهكشۈرۈپ تهســتىقــلىشــىدىن 
ئۆتكۈزۈلۈشــى شهرت، ئۇنــى تــايــانــچ تهشــكىالتــنىڭ ئــىنــتىزام 
مهســئۇلــى ئۆزى بــىلهن تهڭ دەرىجــىلــىك پــارتــىيه يــىغــىنــىغــا 

تهستىقلىتىپ پارتىيه يادروسىغا تىزىمغا ئالدۇرىدۇ. 

28-ماددا: ئهرز  
ھهر بــىر پــارتــىيه ئهزاســى تــوغــرا ھهل قــىلــىنــمىدى دەپ 
قـارىغـان مهسـىلـىلهردە پـارتـىيه بـاش تهپـتىشـىگه يـاكـى يـادرو ئهزاالر 

يىغىنىغا ئهرز سۇنۇپ، ياردەم سوراشقا ھوقۇقلۇق.  
مۇنـــاســـىۋەتـــلىك پـــارتـــىيه تهشـــكىالتـــلىرى ئهرزنـــى 
مهسـئۇلـىيهتـچانـلىق بـىلهن بـىر تهرەپ قـىلـىشـى يـاكـى بـاسـتۇرۇپ 
قـويـماي پـارتـىيه يـادروسـىغـا تېز يهتكۈزۈپ بېرىشـى شهرت. خـاتـا 
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پــىكــىردە ۋە يــولســىز تهلهپــته چــىڭ تۇرۇۋالــغان كــىشــىلهرگه 
تهنقىد- تهربىيه بېرىش الزىم. 

29-ماددا: پارتىيه تهشكىالتىنىڭ ئىنتىزامى 
پـارتـىيهنـىڭ تـايـانـچ يـاكـى تـارمـاق تهشـكىالتـى پـارتـىيه 
ئـىنـتىزامـىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـتا مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك قـىلـسا سۈرۈشـته 

قىلىنىشى شهرت.  

30-ماددا: پارتىيه تهشكىالتىنى جازاالش  
پـارتـىيه ئـىنـتىزامـىغـا ئېغىر دەرىجـىدە خـىالپـلىق قـىلـغان ھهم 
كـولـلىكـتىپ مهسـىله كۆرۈلـگهن پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرىنـى ئۆزىدىن 
بـــىر دەرىجه يۇقـــىرى پـــارتـــىيه تهشـــكـىالتـــى تهكـشۈرۈپ 
ئېنىقـلىغـانـدىن كېيىن، ئهھۋالـنىڭ ئېغىرلـىق دەرىجـىسـىگه قـاراپ، 
شۇ تهشـكىالتـنى ئۆزگهرتـىپ تهشـكىلـلهش يـاكـى تـارقـىتـىۋېتىش 
تــوغــرىســىدا قــارار چــىقــىرىدۇ ھهمــدە پــارتــىيه يــادروســىنــىڭ 
تهكشۈرۈپ تهســتىقــلىشــىدىن ئۆتكۈزگهنــدىن كېيىن، رەســمىي 

ئېالن قىلىپ ئىجرا قىلىدۇ.　　  

31-ماددا: مهسىلىلهرنى دوكالت قىلىش 
ئهزاالر، ئـىسـتىخـبارات خـادىمـلىرى، تهپـتىش ھهيـئهتـلىرى 
نـاۋادا پـارتـىيه ئهزالـىرى يـاكـى پـارتـىيه تهشـكىالتـلىرىدا مهسـىله بـار 
دەپ قــارىســا، ئۆز قــارىشــىنــى ئــوتتۇرىغــا قــويۇشــتىن بۇرۇن 
تهكشۈرۈپ دەلـىلـلىشـى، ئـانـدىن تهپـتىش ھهيـئىتـىگه دوكـالت 

قىلىشى، پارتىيه سىرتىدا سۆزلهپ يۈرمهسلىكى كېرەك. 
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 5-باپ  

ئاخىرقى سۆز  

32-ماددا:  
شهرقـــىي تۈركـــىســـتان جۇمھۇرىيهتـــچىلهر پـــارتـــىيهســـى 
ئهزالـىرى، چـوقۇم ئېتىقـادى مۇسـتهھكهم بـولۇشـى، ئـاكـتىپ ۋە 
خـالـىس خـىزمهت قـىلـىشـى، تـىرىشـچان-ئهمهلـىيهتـچىل بـولۇشـى، 
مهسـئۇلـىيهتـنى دادىل ئۈسـتىگه ئېلىشـى، راسـتچىل، پـاك بـولۇشـى، 
پــارتــىيهنــىڭ تۈپ ئــىدىىيــىســىنــى بــاشــالمــچىلــىق بــىلهن 
ئـىزچـىلـالشـتۇرۇشـى، ئهمهلـىي مهسـىلـىلهرنـى ھهقـقانـى، دىمـوكـراتـىك 
ئۇسۇل بـىلهن ھهل قـىلـىشـقا تـىرىشـىشـى، ئـىتـىپـاقـلىقـقا ئهھمىيهت 

بېرىشى كېرەك. 
جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى ئهزالــىرى ئــاددىي-ســاددا 
يــاشــاش، ۋەتهنــداشــالر بــىلهن زىچ مۇنــاســىۋەت بــاغــالش، 
پـارتـىيهنـىڭ ئـاسـاسـى پـىرىنسـىپـلىرىدا چـىڭ تۇرۇشـنى شهرەپ دەپ 
بــىلــىشــى، پــارتــىيه يــىغــىنــى ۋە قېرىنــداشــلىرىنــىڭ تهنــقىد ۋە 
نــازارىتــىنــى ئــاڭلىق قــوبۇل قــىالاليــدىغــان، ئۆزى ئۈســتىدە 
ئـويـلىنـااليـدىغـان بـولۇشـى، شهكـىلۋازلـىق، راھهتـپهرەسـلىك ۋە 
ھهشهمهتـچىلـىك خـاھىشـىدىن ئۆزىنـى ئـاگـاھالنـدۇرااليـدىغـان 

بولۇشى كېرەك. 
جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيهســى ئهزالــىرى دېموكــراتــىيه- 
مهركهزلهشـتۈرۈش تۈزۈمـىنـى چـىن دىلـىدىن قـوغـدىشـى، ئۆزى 
بـىلهن بـىر پـىكـىردە بـولـمىغـانـالر ۋە پـارتـىيه سـىرتـىدىكـى كۈرەش 
ئـىدىيهسـىگه ئـىگه قـابـىلـىيهتـلىك كـىشـىلهر بـىلهن ئـىتـتىپـاقـلىشـىپ 
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بــىلــله ئــىشــلهشــكه مــاھىر بــولۇشــى، ئــىقــتىدارلــىقــالرنــىڭ، 
تهجـرىبـىلـىكـلهرنـىڭ پـىكـرىگه ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـىشـى ۋە 
ھۆرمهت قـىلـىشـى، ئۇالرنـىڭ ئـارتۇقـچىلـىقـىنـى كهمـتهرلـىك بـىلهن 

ئۆگىنىشى كېرەك. 
ئېسىمىزدە بولسۇنكى: 

ئۇزاق مۇددەتـلىك مهۋجۇتلۇق ۋە ھۆرلۈكـكه يېتهكـلهيـدىغـان 
قـارارنـىڭ ئـىجـراسـى ئۈچۈن ئـاكـتىپ تـىرىشـىدىغـان، ھهر بـىر 
پۇرسهت ئۈچۈن تهۋەككۈل قـــىالاليـــدىغـــان، بهدەل تۆلهشـــكه 
جۈرئهت قــىالاليــدىغــان ھارمــاس بــىر گۇرۇپــپا بــولــمىغــىنــىدا، 

ھهرقانداق ئۇلۇغ غايىمۇ قۇرۇق گهپكه ئايلىنىپ قالىدۇ. 
قـىلـىۋاتـقىنـىمـىز جـان ۋە قـان تهلهپ قـىلـىدىغـان مۇسـتهقـىلـلىق 
كۈرىشـى. ھايـاتـىمـىزدىكـى ئهڭ ئـاكـتىپ ھالهتـكه ئۆتهلـىسهك، 
ھاياـتىـمىـزدىكىـ ئهڭ يۇقىـرى قىـزغىـنلـىقنـى جاـرى قىـلدـۇرالىـساـقال 
ئـانـدىن ھايـاتـىمـىزدىكـى ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىنـى، مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ 

سىياسى ھاياتىدىكى ئهڭ يۇقىرى نهتىجىنى يارىتااليمىز. 
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 قوشۇمچه دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى
1948-يىلى 

سۆز بېشى 
ئـىنـسانـالر ئـائـىلـىسـىنـىڭ بـارلـىق ئهزالـىرىنـىڭ ئۆزىگه خـاس 
ئـىززەت-ھۆرمـىتـىنـى، شۇنـىڭدەك ئۇالرنـىڭ بـاراۋەر ۋە تهۋرەنـمهس 
ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـنىڭ دۇنـياۋى ئهركـىنـلىك، ھهقـقانـىيهت 
ۋە تـىنچـلىقـنىڭ ئـاسـاسـى ئـىكهنـلىكـى، كـىشـىلـىك ھوقۇقـىغـا 
ئېـتـىبـــارســـىز قـــاراش ۋە ھـاقـــارەت كهلـتۈرۈش ئهۋج ئېـلـىپ 
كــىشــىلهرنــىڭ ۋىجــدانــىنــى بۇلــغايــدىغــان يــاۋۇز زوراۋانــغا 
ئــايــالنــغانــلىقــى ، ھهمــمه ئــادەم سۆز ئهركــىنــلىكــى ۋە ئېتىقــاد 
ئهركــىنــلىكــىدىن بهھرىمهن بــولــىدىغــان ھهمــدە ۋەھىمه ۋە 
نـامـراتـلىقـتىن خـالـىي بـولـىدىغـان دۇنـيانـىڭ يېتىپ كېلىشـى ئـاددىي 
خهلـقنىڭ ئـالـىي ئـارزۇسـى دەپ ئېالن قـىلـىنـغانـلىقـى، ئـىنـسانـالرنـىڭ 
ئـىالجـىسـىزلـىقـتىن زوراۋانـلىق ۋە زۇلۇم ئۈسـتىدە ئـىسـيان كۆتۈرىمـىز 
دەپ تهۋەككۈلـــگه ھهرىكهت قـــىلـــىپ يۈرمهســـلىكـــى ئۈچۈن، 
كـىشـىلـىك ھوقۇقـىنـى قـانۇن ئـارقـىلـىق ئـىدارە قـىلـىش يـولـى بـىلهن 
قـــوغـــداش زۆرۈر بـــولـــغانـــلىقـــى، دۆلهتـــلهر ئـــارا دوســـتلۇق 
مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـالـغا سۈرۈشـنىڭ زۆرۈرلـىكـى، 
بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتــىغــا ئهزا دۆلهتــلهر خهلــقىنــىڭ 
بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر خــارتــىيــىســىدە ئۆزلــىرىنــىڭ ئــاســاســىي 
كـىشـىلـىك ھوقۇقـى، ئـىنـسانـىي ئـىززەت-ھۆرمـىتـى ۋە قهدىر - 
قـىمـمىتـى، شۇنـىڭدەك ئهر-ئـايـالـالرنـىڭ بـاراۋەرلـىك ھوقۇقـى 
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تـوغـرىسـىدىكـى ئهقـىدىسـىنـى قـايـتا تهكـىتـلىگهنـلىكـى ھهمـدە بـىر 
قهدەر چـوڭ ئهركـىنـلىك ئـاسـاسـىدا جهمـئىيهتـنىڭ يۈكسـىلـىشـى ۋە 
تۇرمۇش دەرىجـىسـىنـىڭ يـاخشـىلـىنـىشـىنـى ئـالـغا سۈرۈشـكه بهل 
بــاغــلىغــانــلىقــى، ئهزا دۆلهتــلهرنــىڭ بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر 
تهشــكىالتــى بــىلهن ھهمــكارلــىشــىپ، كــىشــىلــىك ھوقۇقــى ۋە 
ئـاسـاسـىي ئهركـىنـلىكـنىڭ ئـومۇميۈزلـىك ھۆرمهتـلىنـىشـى ۋە ئهمهلـگه 
قــويۇلۇشــىنــى ئــىلــگىرى سۈرۈش يــولــىدا قهتــئىي ئــىرادىگه 
كهلــگهنــلىكــى، ئــاشۇ ھوقۇق ۋە ئهركــىنــلىكــنى ئــومۇميۈزلۈك 
چۈشـــىنـــىشـــنىڭ شۇ قهتـــئىي ئـــىرادىنـــىڭ تـــولۇق ئهمهلـــگه 
ئــاشۇرۇلۇشــىغــا مۇھىم تهســىر كۆرســىتــىلــىدىغــانــلىقــى كۆزدە 
تۇتۇلــغاچــقا، يــىغــىن ھازىر بــارلــىق خهلــق ۋە بــارلــىق دۆلهت 
تـىرىشـىپ ئهمهلـگه ئـاشۇرىدىغـان ئـورتـاق ئۆلـچهم سۈپـىتـىدە مۇشۇ 

دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنى ئېالن قىلىدۇ. 
 ھهر بــىر ئــادەم ۋە ئــىجــتىمــائــىي ئــاپــپاراتــنىڭ مۇشۇ 
خـىتـابـنامـىنـى ھهر دائـىم ئهسـته چـىڭ سـاقـالپ، تهلـىم ۋە تهربـىيه 
ئـارقـىلـىق ھوقۇق ۋە ئهركـىنـلىكـنىڭ ھۆرمهتـلىنـىشـىنـى تـىرىشـىپ 
ئـالـغا سۈرۈشـى ھهمـدە دۆلهتـلهرنـىڭ ۋە خهلـقارانـىڭ تهدرىجـىي 
ئـــىلـــگىرىلهش تهدبـــىرلـــىرى ئـــارقـــىلـــىق ئـــاشۇ ھوقۇق ۋە 
ئهركـىنـلىكـنىڭ ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ ئۆزىدىكـى خهلـق ئـارىسـىدا، 
شۇنـىڭدەك شۇ دۆلهتـلهرنـىڭ بـاشقۇرۇش تهۋەلـىكـىدىكـى زېمىنـىدا 
يـاشـايـدىغـان خهلـق ئـارىسـىدا ئـومۇميۈزلۈك ۋە ئۈنۈملۈك ئېتىراپ 

قىلىنىشى ۋە ئهمهلگه قويۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. 
1-مــاددا: ھهمــمه ئــادەم زاتــىدىنــال ئهركــىن ، ئــىززەت-
ھۆرمهت ۋە ھوقۇقـتا بـاپـباراۋەر بـولۇپ تۇغۇلـغان . ئۇالر ئهقـىلـغه 
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ۋە ۋىجـدانـغا ئـىگه ھهمـدە بـىر-بـىرىگه قېرىنـداشـلىق مۇنـاسـىۋىتـىگه 
خاس روھ بىلهن مۇئامىله قىلىشى كېرەك . 

2-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم مۇشۇ خـىتـابـنامـىدە قهيـت قـىلـىنـغان 
بـارلـىق ھوقۇق ۋە ئهركـىنـلىكـتىن بهھرىمهن بـولۇش سـاالھىيـىتـىگه 
ئـىگه، ئۇالر ئـىرقـى، رەڭگى، جـىنسـى، تـىلـى، دىنـى، سـىيـاسـىي 
قـارىشـى يـاكـى بـاشـقا قـارىشـى، دۆلهت تهۋەلـىكـى يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي 
كېلىپ چـىقـىشـى، مۈلـكى، تۇغۇلۇشـى يـاكـى بـاشـقا سـاالھىيـىتـى 
جهھهتـتىن قـىلـچه پهرقـلهنـمهيـدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ھهمـمه ئـادەم 
ئۆزى تهۋە دۆلهت يـاكـى زېمىنـنىڭ سـىيـاسـىي، مهمۇرىي يـاكـى 
خهلـقئارا ئـورنـىنـىڭ ئـوخـشاش بـولـماسـلىقـى بـىلهن پهرقـلهنـمهيـدۇ، 
بۇ زېمىنــنىڭ مۇســتهقــىل زېمىن، ۋەكــالــىتهن بــاشقۇرۇلۇۋاتــقان 
زېمىن، ئـاپـتونـومـىيـىسـىز زېمىن يـاكـى بـاشـقا ھهر قـانـداق ئـىگـىلـىك 
ھوقۇقــىغــا چهك قــويۇلــغان ھالهتــتىكــى زېمىن بــولۇشــىدىن 

قهتئىينهزەر. 
3-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم ھايـاتـلىقـتىن، ئهركـىنـلىكـتىن ۋە 

جىسمانىي بىخهتهرلىكتىن بهھرىمهن بولۇشقا ھوقۇقلۇق. 
4-مـاددا: ھهر قـانـداق ئـادەمـنى قۇل قـىلـىشـقا يـاكـى قۇل 
قـاتـارىدا ئـىشـلىتـىشـكه بـولـمايـدۇ، ھهر قـانـداق شهكـىلـدىكـى قۇللۇق 
تۈزۈمنىمۇ، قۇلالرنى ئېلىپ-سېتىشنىمۇ مهنى قىلىش كېرەك . 

5-مــاددا: ھهر قــانــداق ئــادەمــنى رەھىمســىزلــىك بــىلهن 
قــىيــناشــقا يــاكــى ۋەھشىي، ئــىنــسانــىيهتســىز يــاكــى ھاقــارەت 
خاراكتېرلىك مۇئامىلىگه ياكى جازاغا دۇچار قىلىشقا بولمايدۇ. 

6-مـــاددا: ھهمـــمه ئـــادەم ھهر قـــانـــداق جـــايـــدا قـــانۇن 
ئالدىدىكى كىشىلىك ئىززىتىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا ھوقۇقلۇق. 

54



7-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم قـانۇن ئـالـدىدا بـاپـباراۋەر ھهمـدە 
قـىلـچه كهمسـىتـىلـمهي، قـانۇنـنىڭ بـاراۋەر قـوغـدىشـىدىن بهھرىمهن 
بـولۇشـقا ھوقۇقلۇق. ھهمـمه ئـادەم مۇشۇ خـىتـابـنامـىگه خـىالپ ھهر 
قــانــداق كهمســىتــىشــتىن ۋە مۇشۇنــداق كهمســىتــىشــكه تۈرتــكه 
بـولـىدىغـان ھهر قـانـداق قـىلـمىشـنىڭ زىيـانـكهشـلىكـىدىن سـاقـلىنـىش 

ئۈچۈن، باراۋەر قوغداشتىن بهھرىمهن بولۇشقا ھوقۇقلۇق. 
8-مـاددا: ھهر قـانـداق ئـادەم ئۆزىنـىڭ ئـاسـاسـىي قـانۇن يـاكـى 
قـانۇنـالر بهخـش ئهتـكهن ئـاسـاسـىي ھوقۇقـى زىيـانـكهشـلىكـكه 
ئۇچــرىغــانــدا، اليــاقهتــلىك دۆلهت ســوتــى ئــارقــىلــىق بۇنــداق 
زىيـــانـــكهشـــلىك ھهرىكـــىتـــىدىن ئۈنۈملۈك قۇتۇلۇپ قېلىشـــقا 

ھوقۇقلۇق. 
9-مـاددا: ھهر قـانـداق ئـادەمـنى ھهر قـانـداق شهكـىلـدە قـولـغا 
ئېلىشقا، نهزەربهنت قىلىشقا ياكى سۈرگۈن قىلىشقا بولمايدۇ. 

10-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم مۇسـتهقـىل ھهم خـالـىس سـوتـنىڭ 
ئـادىل ۋە ئـوچۇق سـوراق قـىلـىشـى بـىلهن ئۆزىنـىڭ ھوقۇقـى ۋە 
مهجبۇرىيـىتـىنـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈشـكه ھهمـدە ئۆزىگه قـويۇلـغان 
ھهر قـانـداق جـىنـايـى ئهيـىبـنى ئېنىقـلىۋېلىشـقا پۈتۈنـلهي تهڭ 

ھوقۇقلۇق. 
11-مـاددا: 1) جـىنـايـى ئـىشـالر بـىلهن ئهرز قـىلـىنـغانـلىكـى 
ئـادەم ئـاقـالش جهھهتـته الزىمـلىق بـارلـىق كـاپـالهتـكه ئېرىشـكهن 
ئـاشـكارا سـوتـتا جـىنـايـىتـى بـارلـىقـى قـانۇن بـويـىچه دەلـىلـلهنـگىچه 

گۇناھسىز دەپ قارىلىشقا ھوقۇقلۇق. 
2) ھهر قـانـداق ئـادەمـنىڭ ھهر قـانـداق قـىلـمىشـى يـاكـى 
قـىلـمىشسـىزلـىقـى سـادىر بـولـغان ۋاقـتىدا دۆلهت قـانۇنـى يـاكـى 
خهلــقئارا قــانۇن بــويــىچه جــىنــايــى ئــىشــالر جــىنــايــىتــىنــى 
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شهكـىلـلهنـدۈرمـىگهن بـولـسا، جـىنـايـى ئـىشـالر جـىنـايـىتـىنـى 
ئۆتكۈزگهن دەپ ھۆكۈم چـىقـىرىشـقا بـولـمايـدۇ. جـىنـايـى جـازا 
جــىنــايهت ئۆتكۈزگهنــدە تهتــبىق قــىلــىنــىدىغــان قــانۇنــدىكــى 

بهلگىلىمىلهردىكىدىن ئېغىرلىتىۋېتىلسه بولمايدۇ. 
12-مـاددا: ھهر قـانـداق ئـادەمـنىڭ خۇسۇسـىي تۇرمۇشـىغـا، 
ئـائـىلـىسـىگه، تۇرالغۇ جـايـىغـا ۋە خهت-ئـاالقـىسـىگه خـالـىغـانـچه 
ئـارىلـىشـىۋېلىشـقا بـولـمايـدۇ، ئۇنـىڭ شهنـى ۋە شۆھرىتـىگه ھۇجۇم 
قـىلـىشـقا بـولـمايـدۇ. بۇنـداق ئـارىلـىشـىشـتىن يـاكـى ھۇجۇمـدىن 
ســاقــلىنــىش ئۈچۈن، ھهمــمه ئــادەم قــانۇنــنىڭ قــوغــدىشــىدىن 

بهھرىمهن بولۇشقا ھوقۇقلۇق. 
13-مــاددا: 1) ھهمــمه ئــادەم ھهر قــايســى دۆلهتــلهرنــىڭ 

زېمىنىدا ئهركىن كۆچۈشكه ۋە ئولتۇراقلىشىشقا ھوقۇقلۇق. 
2) ھهمـــمه ئـــادەم ھهر قـــانـــداق دۆلهتـــتىن كېتىشـــكه، 
جۈمـلىدىن ئۆز دۆلـىتـىدىن كېتىشـكه ھوقۇقلۇق ھهمـدە ئۆزىنـىڭ 

دۆلىتىگه قايتىپ كېلىشكه ھوقۇقلۇق. 
14 - ماددا: 

1) ھهمـمه ئـادەم زىيـانـكهشـلىكـتىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، بـاشـقا 
دۆلهتلهردە پاناھ تىلهشكه ۋە پاناھلىنىشقا ھوقۇقلۇق. 

2) ھهقــىقهتهن غهيــرىي ســىيــاســىي جــىنــايهت يــاكــى 
بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتــىنــىڭ ئــاســاســىي مهقســىتــى 
پــرىنســىپــىغــا خــىالپ قــىلــمىش بــىلهن ئهيــىبــلهنــگهن ئهھۋال 

ئاستىدا، بۇنداق ھوقۇقتىن پايدىلىنىشقا بولمايدۇ. 
15-ماددا: 

 1) ھهمـمه ئـادەم دۆلهت تهۋەلـىكـىدىن بهھرىمهن بـولۇشـقا 
ھوقۇقلۇق . 
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2) ھهر قـانـداق ئـادەمـنى دۆلهت تهۋەلـىكـىدىن خـالـىغـانـچه 
مهھرۇم قــىلــىشــقا بــولــمايــدۇ، ئۇنــىڭ دۆلهت تهۋەلــىكــىنــى 

ئۆزگهرتىش ھوقۇقىنى ئىنكار قىلىشقىمۇ بولمايدۇ. 
16-مــاددا: 1) يــاش قــورامــىغــا يهتــكهن ئهر - ئــايــالــالر 
ئـــىرق ، دۆلهت تهۋەلـــىكـــى ۋە دىن جهھهتـــتىن ھهر قـــانـــداق 
چهكـلىمـىگه ئۇچـرىمـاي، تـويـلىشـىشـقا ۋە ئۆي تۇتۇشـقا ھوقۇقلۇق. 
ئۇالر نـىكـاھ جهھهتـته، تـوي قـىلـغان مهزگـىلـدە ۋە نـىكـاھ تـوخـتىمـى 

بىكار قىلىنغاندا، باراۋەر ھوقۇققا ئىگه بولۇشى كېرەك. 
2) ئهر تهرەپ بـىلهن ئـايـال تهرەپـنىڭ ئـىخـتىيـار قـىلـىشـى ۋە 

تامامهن ماقۇل بولۇشى ئارقىسىدىال توي قىلىشقا بولىدۇ. 
3) ئـائـىله_تهبـىئـىي ۋە ئـاسـاسـىي ئـىجـتىمـائـىي بـىرلـىك، ئۇ 

جهمىيهت ۋە دۆلهت تهرىپىدىن قوغدىلىشقا تېگىشلىك. 
17- ماددا: 

1) ھهمـمه ئـادەمـنىڭ مۈلۈكـكه ئـوڭچه ئـىگـىدارلـىق قـىلـىش 
ھوقۇقـى، شۇنـىڭدەك بـاشـقىالر بـىلهن شېرىكـلىشـىپ ئـىگـىدارلـىق 

قىلىش ھوقۇقى بولۇشى كېرەك. 
2) ھهر قـانـداق ئـادەمـنى مـال-مۈلـكىدىن خـالـىغـانـچه مهھرۇم 

قىلىشقا بولمايدۇ. 
18-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم ئـىدىيـىۋى، ۋىجـدانـىي ۋە دىنـىي 
ئهركـىنـلىك ھوقۇقـىغـا ئـىگه. بۇ ھوقۇق شۇ ئـادەمـنىڭ ئۆزىنـىڭ 
دىنـىنـى يـاكـى ئېتىقـادىنـى ئۆزگهرتـىش ئهركـىنـلىكـىنـى، شۇنـىڭدەك 
ئۆزىنـىڭ دىنـى يـاكـى ئېتىقـادىنـى دىنـىي ئهقـىدە، ئهمهلـىيهت، 
نــامــاز-ئــىبــادەت ۋە ئهمــرىمهرۇپ ئــارقــىلــىق يــالغۇز يــاكــى ئۆم، 
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ئـاشـكارا يـاكـى مهخـپىي ئـىپـادىلهش ئهركـىنـلىكـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 
ئالىدۇ. 

19-مـاددا: ھهمـمه ئـادەم ئۆز تهشهببۇسـنى بـىلـدۈرۈش ۋە 
پــىكــىر بــايــان قــىلــىش ئهركــىنــلىكــىدىن بهھرىمهن بــولۇشــقا 
ھوقۇقلۇق. بۇ ھوقۇق مۇداخـىلـىگه ئۇچـرىمـاي ئۆز تهشهببۇسـىنـى 
سـاقـالپ قېلىش ئهركـىنـلىكـىنـى ۋە ئۇچۇر ھهم پـىكـىرلهرنـى ھهر 
قــانــداق ۋاســىته ئــارقــىلــىق ۋە دۆلهت ئــايــرىمــىســىغــا قــارىمــاي 
ئـىزدەش، قـوبۇل قـىلـىش ۋە تـارقـىتـىش ئهركـىنـلىكـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ. 
20 - ماددا: 

1) ھهمـمه ئـادەم تـىنـچ يـول بـىلهن يـىغـىن ئۆتكۈزۈش ۋە 
تهشـكىالتـالرغـا ئۇيۇشۇش ئهركـىنـلىكـىدىن بهھرىمهن بـولۇشـقا 

ھوقۇقلۇق. 
2) ھهر قـــانـــداق ئـــادەمـــنى مهلۇم بـــىر تهشـــكىالتـــنىڭ 

تهۋەلىكىگه ئۆتۈشكه زورالشقا بولمايدۇ. 
21-ماددا: 

1) ھهمـمه ئـادەم دۆلهتـنى ئـىدارە قـىلـىشـقا ئۆزى بـىۋاسـىته 
قـاتـنىشـىش يـاكـى ئۆزى ئهركـىن تـالـلىغـان ۋەكـىلـى ئـارقـىلـىق 

قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه. 
2) ھهمـمه ئـادەم ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ ھۆكۈمهت ئـىشـلىرىغـا بـاراۋەر 

پۇرسهت بىلهن قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگه. 
3) خهلـقنىڭ ئـىرادىسـى _ھۆكۈمهت ھوقۇقـىنـىڭ ئـاسـاسـى، 
بۇ ئـىرادە قهرەلـلىك ۋە ھهقـىقـىي سـايـالم بـىلهن ئـىپـادىلـىنـىشـى 
كېرەك، سـايـالم ئـومۇميۈزلۈك ۋە بـاراۋەر ئـاۋاز بېرىش ھوقۇقـىغـا 
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ئاـساـسلـىنىـشىـ ھهمدـە يوـشۇرۇن ئاـۋاز بېرىش ياـكىـ ئوـبدـانال 
ئهركىن ئاۋاز بېرىش بويىچه ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك. 

22-مــاددا: ھهر بــىر ئــادەم جهمــئىيهتــنىڭ بــىر ئهزاســى 
بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، ئـىجـتىمـائـىي كـاپـالهتـتىن بهھرىمهن 
بـولۇشـقا ھوقۇقلۇق ھهمـدە ئۆزىنـىڭ شهخسـىي ئـىززەت-ھۆرمـىتـى 
ۋە كـىشـىلـىك غۇرۇرىنـىڭ ئهركـىن راۋاجـلىنـىشـى ئۈچۈن زۆرۈر 
بـولـغان ئـىقـتىسـادىي، ئـىجـتىمـائـىي جهھهتـتىكـى ۋە مهدەنـىيهت 
جهھهتـتىكـى ھهر خـىل ھوقۇقـالردىن بهھرىمهن بـولۇشـنى ئهمهلـگه 
ئـــاشۇرۇشـــقا ھوقۇقلۇق، بۇ ئهمهلـــگه ئـــاشۇرۇش دۆلهتـــنىڭ 
تـىرىشـچانـلىقـى ۋە خهلـقئارا ھهمـكارلـىق ئـارقـىلـىق ھهمـدە ھهر 
قـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ تهشـكىالتـى ۋە بـايـلىق ئهھۋالـى بـويـىچه 

بولىدۇ. 
23-ماددا: 

1) ھهمـمه ئـادەم ئـىشـلهشـكه، ئهركـىن كهسـىپ تـالـالشـقا، 
ئــادىل ۋە مۇۋاپــىق خــىزمهت شــارائــىتــىدىن بهھرىمهن بــولۇشــقا 
ھهمـدە ئـىشسـىز قېلىشـتىن سـاقـلىنـىش كـاپـالـىتـىدىن بهھرىمهن 

بولۇشقا ھوقۇقلۇق. 
2) ھهمـمه ئـادەم ھهر قـانـداق شهكـىلـدە كهمسـىتـىلـمهي، 
ئوخشاش ئىش ئۈچۈن ئوخشاش ھهق ئېلىش ھوقۇقىغا ئىگه. 

3) ئــىشــلىگهن ئــادەمــنىڭ ھهر بــىرى ئــادىل ۋە مۇۋاپــىق 
ھهقـتىن بهھرىمهن بـولۇشـقا، ئۆزىنـىڭ ۋە ئـائـىله تـاۋابـىئـاتـىنـىڭ 
ئـىنـسانـىي ئـىززەت-ھۆرمهتـكه اليـىق تۇرمۇش شـارائـىتـىغـا ئـىگه 
بـولۇشـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـقا، زۆرۈر تېپىلـغانـدا، ئۇنـىڭغا 

باشقا ئىجتىمائىي كاپالهتنى قوشۇمچه قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 
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4) ھهمـمه ئـادەم ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش ئۈچۈن، 
ئـىشـچىالر ئۇيۇشـمىسـىنـى تهشـكىلـلهش ۋە ئۇنـىڭغا قـاتـنىشـىش 

ھوقۇقىغا ئىگه. 
24-ماددا: 

ھهمــمه ئــادەم دەم ئېلىش ۋە بــىكــار يۈرۈش ھوقۇقــىدىن، 
ئــىش ۋاقــتىنــىڭ چېكىنــى ئهقــىلــگه مۇۋاپــىقــالشــتۇرۇش ھهمــدە 
قهرەللىك، مائاشلىق دەم ئېلىش ھوقۇقىدىن بهھرىمهن بولىدۇ. 

25-ماددا: 
1) ھهمــمه ئــادەم ئۆزىنــىڭ ۋە ئــائــىله تــاۋابــىئــاتــىنــىڭ 
سـاالمهتـلىكـى ۋە پـاراۋانـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ئۈچۈن 
زۆرۈر بـولـغان تۇرمۇش سهۋىيـىسـىدىن، جۈمـلىدىن يېمهكـلىك، 
كـىيـىم-كېچهك، تۇرالغۇ ئۆي، داۋالـىنـىشـتىن ۋە زۆرۈر ئـىجـتىمـائـىي 
مۇالزىمهتـچىلـىكـتىن بهھرىمهن بـولۇش ھوقۇقـىغـا ئـىگه. ئـىشسـىز 
بــولۇپ قــالــغانــدا، كېسهل بــولۇپ قــالــغانــدا، مهجــرۇھ بــولۇپ 
قــالــغانــدا، تۇل قــالــغانــدا، قېرىغــانــدا يــاكــى تــىزگــىنــلىگــىلــى 
بـولـمايـدىغـان بـاشـقا ئهھۋال بـىلهن تـىرىكـچىلـىك ئـىقـتىدارىنـى 
يــوقــاتــقانــدا، كــاپــالهتــتىن بهھرىمهن بــولۇشــقا ھوقۇقلۇق. 2) 
ئـانـىالر ۋە بـالـىالر ئـاالھىدە ئېتىبـاردىن ۋە يـاردەمـدىن بهھرىمهن 
بـولۇشـقا ھوقۇقلۇق. بـارلـىق بـالـىالر نـىكـاھلىق يـاكـى نـىكـاھسىز 
تۇغۇلـغىنـىغـا قـارىمـاي، ئـوخـشاش ئـىجـتىمـائـىي مۇھاپـىزەتـتىن 

بهھرىمهن بولۇشقا تېگىشلىك. 
26-ماددا: 

 1) ھهمـمه ئـادەم بـىلـىم ئېلىش ھوقۇقـىغـا ئـىگه، بـىلـىم 
ئېلىش ھهقسـىز بـولۇشـى كېرەك، ھېچ بـولـمىغـانـدا، بـاشـالنغۇچـتا 
ۋە ئـاسـاسـىي بـاسقۇچـتا شۇنـداق بـولۇشـى كېرەك. بـاشـالنغۇچ 
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مــائــارىپ مهجبۇرىيهت خــاراكتېرىدا بــولۇشــى كېرەك، تېخنىكــا 
مـائـارىپـى ۋە كهسـپىي مـائـارىپـنى ئـومۇميۈزلـىك تهسـىس قـىلـىش 
كېرەك، ئـالـىي مـائـارىپـنىڭ ئـىشـىكـىنـى نهتـىجـىگه قـاراپ بـارلـىق 

كىشىلهرگه تهڭ ئېچىۋېتىش كېرەك. 
2) مـائـارىپـنىڭ مهقسـىتـى _ ئـادەمـنىڭ خـاسـلىقـىنـى تـولۇق 
يېتىلـدۈرۈش ھهمـدە كـىشـىلـىك ھوقۇقـى ۋە ئـاسـاسـىي ئهركـىنـلىكـكه 
بـولـغان ھۆرمـىتـىنـى كۈچهيـتىش. مـائـارىپ ھهر قـايسـى دۆلهتـلهر، 
ئـىرقـالر يـاكـى ھهر قـايسـى دىنـىي گۇرۇھالر ئـارا چۈشـىنـىشـنى، يـول 
قـويۇشـنى ۋە دوسـتلۇقـنى ئـىلـگىرى سۈرۈشـى ھهمـدە بـىرلهشـكهن 
دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ تـىنچـلىقـنى قـوغـداش يـولـىدىكـى تۈرلۈك 

پائالىيهتلىرىنى ئالغا سۈرۈشى كېرەك. 
 3) ئــاتــا - ئــانــىالر پهرزەنــتلىرىنــىڭ ئېلىشــقا تېگىشــلىك 

بىلىم تۈرلىرىنى ئاۋۋال تالالش ھوقۇقىغا ئىگه. 
27 - ماددا: 

 1) ھهمـمه ئـادەم جهمـئىيهتـنىڭ مهدەنـىي تۇرمۇشـىغـا ئهركـىن 
قـاتـنىشـىپ، سهنـئهتـتىن بهھرىمهن بـولۇشـقا ھهمـدە ئـىلـىم-پهن 
تهرەقـقىيـاتـىدىن ۋە ئۇنـىڭدىن ھاسـىل بـولـغان پـاراۋانـلىقـتىن تهڭ 

بهھرىمهن بولۇشقا ھوقۇقلۇق. 
 2) ھهمــمه ئــادەم ئۆزى ئــىجــاد قــىلــغان ئــىلــمىي، بهدىي 
ئهسهرلهردىن ۋە گۈزەل سهنـئهت ئهسهرلـىرىدىن ھاسـىل بـولـغان 
مهنـىۋى ۋە مـاددىي مهنـپهئهت مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن، قـوغـدىلـىش 

ھوقۇقىغا ئىگه . 
28 - ماددا: 
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 ھهمـمه ئـادەم مۇشۇ خـىتـابـنامـىدە قهيـت قـىلـىنـغان ھوقۇق ۋە 
ئهركـىنـلىكـنىڭ تـولۇق رېئالـلىشـىشـىغـا ئـىمـكان بېرىدىغـان بـىر خـىل 

ئىجتىمائىي ۋە خهلقئارا تهرتىپنى تهلهپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 
29 - ماددا: 

 1) ھهمـــمه ئـــادەم جهمـــئىيهت ئـــالـــدىدا مهجبۇرىيهتـــنى 
ئۈسـتىگه ئـالـغان بـولـىدۇ، چۈنـكى ، ئۇالرنـىڭ خـاسـلىقـى جهمـىيهت 

ئىچىدىال ئهركىن ۋە تولۇق راۋاج تاپااليدۇ. 
 2) ھهمــمه ئــادەم ئۆزىنــىڭ ھوقۇقــى ۋە ئهركــىنــلىكــىنــى 
يۈرگۈزگهنـدە، قـانۇنـدا بهلـگىلهنـگهن چهكـلىمـىگـىال ئۇچـرايـدۇ، 
بۇنــداق چهكــلىمــىنــى بهلــگىلهشــتىكــى بــىردىنــبىر مهقــسهت _ 
بـاشـقىالرنـىڭ ھوقۇقـى ۋە ئهركـىنـلىكـىنـىڭ تېگىشـلىك دەرىجـىدە 
ئېتىراپ قـىلـىنـىشـى ۋە ھۆرمهت قـىلـىنـىشـغا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش 
ھهمـدە دېموكـراتـىك جهمـئىيهتـته ئهخـالق، جهمـئىيهت تهرتـىپـى ۋە 

ئومۇمىي پاراۋانلىقنىڭ ئورۇنلۇق ئېھتىياجىغا اليىقلىشىش. 
 3) ئـاشۇ ھوقۇق ۋە ئهركـىنـلىكـلهرنـى يۈرگۈزگهنـدە، ھهر 
قـانـداق ئهھۋالـدا بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ ئـاسـاسـىي 

مهقسىتى ۋە پرىنسىپىغا خىالپلىق قىلىشقا بولمايدۇ . 
30-ماددا: 

بۇ خـىتـابـنامـىنـىڭ ھهر قـانـداق بـىر مـاددىسـىنـى ھهر قـانـداق 
دۆلهت، گۇرۇھ يـاكـى شهخـس مۇشۇ خـىتـابـنامـىدە قهيـت قـىلـىنـغان 
ھهر قــانــداق ھوقۇق ۋە ئهركــىنــلىكــنى بۇزۇش مهقســىتــىدىكــى 
پـائـالـىيهت يـاكـى ھهرىكهتـلهرنـى ئېلىپ بېرىشـقا ھوقۇقلۇق دەپ 

سۈكۈت قىلىدىغان مهنىدە چۈشهندۈرۈشكه بولمايدۇ . 
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