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 كىرىش سۆز 

لىنغان ىلىۋېكومۇنىست ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ىئشغال قتاي تائيدا تاجاۋۇزچى خى-10يىلى -1949قانۇن  ىيۇئشبۇ ائساس *

ي رتا  مىللوئ تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ ىەرقتىشكە مەجبۇر بولغان شىچىقىپ ك ت ەئللەرگەۋەتىنىمىز تۇپراقلىرىدىن چە

 ىيمىلل ىنىڭتۈركىستان خەلقىنىڭ ۋە ۇئالرنىڭ ەئۋالىلىر  ىەرققانۇن  ش ىيبۇ ائساسراىىسى بىلەن تۈزپ  چىقىلدى  ۇئشىئ
نىڭ ەئمەل لىتىمىز ۋ يىن ىۆ ىرىشكەندىن كنى كاپالەتلەندپرپش ۋە ھۆرىيەتكە ېئەلتۈرپشتنى قولغا كىىللىق ۋە ھۆرىيققمۇستە
  رىشنى مەقسەت قىلىدۇېتۈزپمى ۋە يولىنى كۆرسىتىپ ب ىيگىشلىك سىياسىقىلىشقا ت

ۋاشىڭ توندا چاقىرىلغان قۇرۇلتايدا  چەكۈنىگى 22 -كۈنىدىن -20ڭ ائينى-11يىلى - 2004قانۇن  ىيۇئش بۇ ائساس * 
   نىدۇىسى ائساس قىلىخنۇس ەرىپىدىن ماقۇلالندى ۋە ېئالن قىلىندى  بۇ ائساسىي قانۇننىڭ ۇئيغۇرچەزالىرى تەئپارالمېنت 

 ۋقۇالىىە يىغىندا تۈزپتۈلۈ ،پەكۈنى ۋاشىڭ توندا ېئچىلغان -20ائينىڭ  -4يىلى - 2019قانۇن ۇئش بۇ ائساسي *  
  ماقۇلالنغان

تۇركىستان جۇمھۇريىتى سۇرگۇندى   ىشەرق چاقىرىلغانكۇنى  -22ائينىڭ -3يىلى -2020قانۇن  ىيۇئش بۇ ائساس *      
 ېستىمىسىمىنىستىر  س باش قولالنغان ىئلگىرى  ىۆلىتى تۈركىيە )  تىم تۇزۇتۇلدى شۇنداقالېقدا يەنە بىر ىنت )زووئم( يىغىنېپارالم
ۇ  ستىمىسى ەئمەلدىن قالدۇرۇلېرلىق سىستاش مىنىب سېستىمىسىنىڭ بىرلەشمىسى بولغان(  ائلى كېڭەش اينىڭتخىت بىلەن 
نلىق پارالمىت   ساۆستىمىسى مۇتلە  كېنتلىق سىىدز ېرىستىمىسىنى ۇئلگە قىلغان پېرىكا قوشما شىتاتلىرى ىوۋلەت سېائم

   قىلىندى قوبۇل رەسمي تەستىقى بىلەننت ەئركىن ائبلىمىتنىڭ ىدزىېرىەئزالىرىنىڭ ائۋازى ۋە پ

لغان تىنى سەرىپ قىقخىزمەتنى قىزغىن قوللىغان، ائك تىپ قەلەم تەۋرەتكەن، قىممەتلىك ۋا ىيبۇ ىئنتايىن مۇھىم، تارىخ
   يتىمىزمەت ېئخرىنداشلىرىمىزغا چىن كوڭلىمىزىىن رەېرىيالالر بىلەن تەمىنلىگەن توۋەندىكى قېۋە مات

يىمجان كارۋانېن ائىىلجان ماسىموۋ   

 ىر  مەلىكە ائبلىز ەئركىن ائبلىمىت

يىت تارانچىېس ەئركىن روزى   
نى غۇپۇر ېغ  ىر  تالىپ ائتاجان 

وپۇر غ ەماھىر   ياىىكار غەنىئوۋ  

 *      لىپبە رەت تەرتىۋى بويىچە قاتارغا تىزىلدىېئىئسملىكلەر      
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بۆلۈم بىرىنچى  

تىلى،  ىۆۋلەتگېمىنى، مىللىي مارشى،  ىۆۋلەتگېربى،  ىۆۋلەتبايرىقى،  ىۆۋلەتتۈزپمى،  ىۆۋلەتىئسمى،  ىۆۋلەت 
ختىەىىنى ۋە پايت ىۆۋلەت  

 رنىڭىتالھشې  تارتىشالرغا يېپىق -ىئسمى تاالش ىۆۋلەت   ۇرىيىتىھجۇمتۈركىستان  ىەرقىئسمى: ش ىۆۋلەت  ماىىا:  -1
ىئسمىدىن باشقا ىئسىم تەكلىپ قىلىش، باشقا ىئسىم بىلەن ائتاش  ىۆۋلەتقانلىرى ۋە جانلىرى بەىىلىگە قويۇلغان 

ېتى ە قەىەر مۇشۇ پەلگەنگقىللىق ەئسلىگە كقىئسمى تاكى مۇستە ىۆۋلەتبىرىەك قانۇنغا خىال  قىلمىش ھېساپلىنىدۇ  
  قالۇىۇ

ا'ىئي بىر پۈتۈن قانۇن قىلىدىغان، ىئجتىم ەتۋە كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرم ەراتىيىت تۈزپمى: ىېموكەلۋ ىۆ   ماىىا:  -2
ىنى پارچىالشقا بولمايدۇ ۋە يول بىرلىگ تنىڭە، مىللۈتۈنلۈكىنىلىتىنىڭ زېمىن پۋ تۈركىستان ىۆ  ىرقەشلىتىدۇر  ۋ ىۆ 

   قويۇلمايدۇ

  -3   ائي يۇلتۇزلۇ  كۆك بايرا  -بايرىقى  ىۆۋلەت  ماىىا:

گېربى  ھىالل ائينىڭ وئڭ ۋە سول تەرىپىدە توققۇزىىن مارجان بولغان ۋە مارجانالرنىڭ يىپ ى ھىاللنىڭ  ىۆۋلەت  ماىىا: -4
ككى ، ھىاللنىڭ ىئ«بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم»ت بىلەن يېزىلغان ەائستىدا باغالنغان؛ ھىاللنىڭ وئتتۇرىسىدا ھۆسنىخ

 ۆۋلەتىىر چەمبەر ھاسىل قىلغان بىر شەكىلدىن ىئبارەتتۇر  ۇئچى ائرىسىدىكى بوشلۇ  ۈئچ يۇلتۇز بىلەن تۇتۇشۇ  گويا ب
تۈركىستاندا ياشىغان وئن سەككىز تۈرك قەبىلىسىنىڭ سىمۋولىدۇر  ۈئچ يۇلتۇز  ىەرقش —ككىز مارجان ەگېربىدىكى وئن س
   سىمۋولىدۇر لىرىنىڭ ىۆۋلەتي تۈركىستاندا قۇرۇلغان كۆك تۈرك، ۇئيغۇر ۋە قاراخانىالر ىەرقبولسا تارىختا ش

يىلى مەمتىلى ەئپەندى - 1933نىڭ ىئستىقالل مارشى ىۆۋلەت  نىڭ ىئستىقالل ۋە مىللىي مارشلىرى ىۆۋلەت  ماىىا: -5
ئرىۇر   ىق شېنامل« قۇرتۇلۇش يولىدا »غان تۈركىستانلىقالر تەرىپىدىن وئقۇل ېزىلىپ، ائھاڭغا سېلىنغان، شەرقىتەرىپىدىن ي

ن ىېگە« ختىن سوڭرە يەنە بىز تارى تارىختىن ەئۋۋەل بىز ىئدۇ ،»مەمتىلى ەئپەندىنىڭ  —نىڭ مىللىي مارشى ىۆۋلەت
   ئرىدۇر ېش

   تىلى، ىىنى ۋە پايتەختى ىۆۋلەت ماىىا:  -6

دا تۈركچىسى مىللىي تىل قاتارى قازا  ۋە قىرغىز   تۈركچىسىدۇر تىلى ۇئيغۇر  ىۆۋلەتي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ىەرقش
 ىي ھوقۇقالرغانت قىلىدۇ، قوغدايدۇ، ھەرخىل ىىنەباشقا ىىنالرغىمۇ ھۆرم ىۆۋلەتقوللۇنۇلۇىۇ  ىىنى ىئسالمدۇر  

دۇر ۈئرپمچى —ختى ەتنىڭ پايتەلۋ ىۆ   ۇتلىك قىلىدەكاپال   

ماىىىلىرى ھەرقاندا  شاراىئتتا ۆئزگەرتىلمەيدۇ ۋە  -6،- 5،- 4،- 3، - 2، -1ىي قانۇننىڭ يوقۇرىدا يېزىلغان  ائساس ماىىا:  -7
  رتىشكە تەشەببۇس قىلىنمايدۇەۆئزگ
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  بۆلۈمىئككىنچى 

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى شەرقى  

ختى ۋاشىڭ توندا قۇرۇلغان سۈرگۈندى ەكۈنى ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ پايت -14ائينىڭ   -9يىلى  - 2004 ماىىا:  -8
تۈركىستان خەلقىگە  ىەرقتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قولىدىن ائزات بولغانغا قەىەر شتت، ۋەتىنىمىز تاجاۋۇزچى خىەھۆكۈم

ان بىر ھوقۇقلۇ  وئرگ -تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بىرىىن ىەرقۋاكالىتەن ھوقۇ  يۈرگۈزىدىغان، ش
  بولۇ  ھىساپلىنىدۇ

ىۇنياىىكى بارلىق  —ي ۋەزىپىسى ىائساس جۇمھۇرىيىتى سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭتۈركىستان  ىەرقش  ماىىا: -9
شكەن بىرلە ،لەرىۆۋلەتت قىلىدىغان ەققانىيەتنى، تېنچلىقنى سۆيۈىىغان، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەىېموكراتىيىنى، ھ

ىرى بىلەن گانلر كىشىلىك ھوقۇ  وئلەر تەشكىالتى باشچىلىقىدىكى بارلىق خەلقارالىق تەشكىالتالر، خەلقاراىىكى ىۆۋلەت
تاي تتۈركىستان خەلقىنى تاجاۋۇزچى كوممۇنىست خى ىەرققولغا كەلتۈرپ ، ش يارىىمىنى ھەمكارلىشىپ، ۇئالرنىڭ
قىللىقىنى قەتۈركىستاننىڭ  مۇست ىەرقۋەتىنىمىز ش ەشكىللە تېرورىغا قارشى كۆرەشكە ت ىۆۋلەتھاكىمىيىتى يۈرگۈزپۋاتقان 

  شتىن ىئبارەتەئسلىگە كەلتۈرپ

نىڭ تېنپارالم ،تكەن نامزاتالرنىەكورس پرەزىدىنتزاسى بولمىغان خەلق ىئچىدىن ەئت ېنائلى سوتچىالر پارالم  ماىىا: -10
نتنىڭ ې( پارالم1) شۇنداقال يىل ۋەزىپە وئتەيدۇ  6كو  سانلىق قوللىشى بىلەن سايال  چىقىلىدۇ  ەئڭ كو  بولغاندا 

قانۇن، ىوۋلەت ۋە خەلق مەنپەتىگە ۇئيغۇن كەلگەن كەلمىگەنلىگىنى تەكشۇرۇ  قارار  ىيتۇزۇگەن قانۇنىنىڭ ائساس
  كۇمەتنىڭ قانۇنىنى توغرا ۋە ائىىل ىئجرا قىلغان قىلمىغانلىغى ۇئستىدىن تەكشۇرۇ  ھۇكۇم چىقىرىدۇۆ ( ھ2رىدۇ  )ېب

ۇناسىۋەتلىك بارلىق مەسىلىلەر، قارارالر، ۋە ھۆكۈمەتكە م ىۆۋلەتائلىي سوت، يىلدا بىر قېتىم جەم بولۇ    ماىىا: -11
بايانالرنىڭ ەئمەلىيلىشىش ەئھۋالى، ھۆكۈمەت ۋە ھۆكۈمەت ەئزالىرىغا ائىئت بارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە مۇزاكىرە قىلىپ، 

   رىدۇېەلققە ىوكالت بخدۇ ۋە ەيۇالسلخىزمەتلەرنى خت ىئكۆ  سانلىق ائۋاز بىلەن ائلىي سوتقا ائ

 ىتنىىدز ېرىرلىرى ىوۋلەت پې( مىنىستش ت ج س ھتۇركىستان جۇمھۇرىيىتى سۇرگۇندى ھوكۇمىتىنىڭ ) ىشەرق ماىىا:  -12
لىيەت ائاپ ىئتكۇمەتتىكى ھەرقاندا  بىر ائىەم ھوكۇمەتكە ائۆ تى بولۇ  تەشكىللىنىدۇ  ھىرالر كابىنىقول ائستىدا مىنىست

رنىڭ يازما تەستىقىنى ائلىدۇ، ۇئندا  بولمىغاندا ىمىنىسترىشتىن بۇرۇن چوقۇم مۇناسىۋەتلىك ېلىپ بېئياكى ھەركەت 
تۇتۇ  قويۇش ياكى ختەرىپىدىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش، توپىرېزىدىنت اتالىقىنىڭ ىەرجىسىگە ائساسەن خ

ر ىرالتىالپلىق قىلغۇچى مىنىسختىدا ھوكۇمەت پروگرامىللىرىغا ىرالر كابىنىرى قوللىنىلىدۇ  مىنىستېبىەتائگاھالندۇرۇش 
تۇتۇ  قويۇش ۋە ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش ختەرىپىدىن ائگاھالندۇرۇش، تو ېزىدىنتپىرىگە قارا ، گىلىىداتالىقىنىڭ جىخ

   تەىبىرلىرى قوللىنىلىدۇ

غىن( ىغىلىش )يىرىياسەتچىلىگىدە ي ىنتىىدز ېرىتىم پېتى ائيدا ەئڭ ائز بولغاندا بىر قىرالر كابىنىمىنىست ماىىا:  -13
ىوكالت قىلىنىدۇ   كەپىرېزىدىنتلىنىش ۋە ەئمىلىلىشىش ەئھۋالى ىكۇمەت پروگرامىلىرىنىڭ ىئجرا قۆ تكۇزۇ ، ھۆئ

  ىنىدۇلېئتەستىقى بىلەن زورۇر بولغان تەىبىر ۋە قارارالر  پىرېزىدىنتساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدۇ ۋە 
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بۆلۈمۈئچىنچى   

  نداشلىقەۋەتي تۈركىستاننىڭ پارالمېنت سايلىمى ۋە رقەش 

لىق تنىڭ كو  سانېننىڭ كورسەتكەن ىئككى نامىزاتىدىن بىرنى پارالمپرەزىدىنتازالىرى ىئچىدىن ەئت ېنپارالم  ماىىا: -14
ت نېت سوزچىسى بىر مۇائۋىن پارالمېنسايال  چىقىلىدۇ  سايلىنىپ چىققان پارالم ۆزچىسىت سېنائۋازى بىلەن پارالم

 داموكىراتىك ۇئسۇلېھەرقايسى رايونالرىىن ى   كىتىدۇىزى تالال  بن كاتىپنى ۆئىمۇائۋسوزچىسى، بىر كاتىپ ۋە ىئككى 
-11ھەر توت يىلنىڭ بىرىنچى يىلىنىڭ  ،نت ائالھىدە ەئھۋالالرىىن سىرتېەن پارالمسايالنغان ۋەكىللەرىىن تەشكىللەنگ

، 18، 17نت بۇ ائسساسى قانۇننىڭ ېپارالمىرلىشىدۇ  خكۇنى ائ-11ائينىڭ -11چىلىپ، توتىنچى يىلى كۇنى ىئ– 10ائينىڭ 
كۇنى -12ائينىڭ -11نتنى ۋۇجۇىقا كەلتۇرىدۇ  ېزالىرىنى سايال  چىقىپ پارالمەئنت ېماىىىلىرىغا ائساسەن پارالم -19

  رىپ ۋەزىپە تاپشۇرۇ  ائلىدۇېزالىرى قەسەم بەئنت ېسايالنغان پارالم

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ىئچى ۋە سىرتىدا يۇرتنىڭ ىئشغال قىلىنىشىغا چېتىشلىق بولغان،  ىشەرق  ماىىا: -15
ەرقاندا  ن ھەنگە ياكى يۇرتنى ىئشغال قىلغۇچىالرغا يارىەم بەرگەن، ۇئالرغا قواليلىق يارىتىپ بەرگەنلىكى سېزىلگەىپشم

تەن سىرتىدا پاائلىيەت قىلىۋاتقان تەشكىالتالرىىن كىشىنىڭ پارالمېنت ەئزالىقىغا سايلىنىشىغا يول قويۇلمايدۇ   ۋە
ن قىلىدىغان تەشكىالتالرغا قاتناشقان ائىەتتىكى ەئزاالر بۇ تەشكىالتتى يەمەخسەتلەرنى غا ىيققىللىقتىن باشقا سىياسەمۇست

ۋەكىلى  لەتققىللىققا ۆئزگەرمىگىچە مىلەىئستىپا بېرىپ، مۇائييەن بىر مۇىىەت ۆئتمىگىچە، سىياسى قاراشلىرى مۇست
قارشى جىدىى خاتالىرى بولغانالر،  ەتكەەئنپەائلغانالرىىن ۋەزىپە مۇىىىتى ىئچىدە مىللى م ەبواللمايدۇ   ۋەزىپ

  تۈركىستان پارالمېنتىغا مىللەت ۋەكىلى بواللمايدۇ ىتەشكىالتتىن ىئستىپا بەرگەن تەقدىرىىمۇ شەرق

مۇناسىۋىتى بولمىغان، ىپشمەنلەرگە ياكى تاجاۋۇزچىالرغا يارىەم نىڭ ىئشغال قىلىنىشى بىلەن ىۆۋلەت ماىىا:  -16
ندا  تاي بولمىغان ھەرقاتبەرمىگان، ۇئالرنى قوغدا  قالمىغان، تارىختىن بۇيان شەرقى تۈركىستاندا ياشا  كېلىۋاتقان، خى

اپلىغان، انلىق ىە  ھىستۈركىست ىتۈركىستاننىڭ سىرتىدا ۆئزىنى شەرق ىتۈركىستانلىق ھىساپلىنىدۇ  شەرق ىكىشى شەرق
   اليدۇۋەتەندىشى بوال  تۈركىستاننىڭ تەبىىئ ىۇھاجىر شەرقشەرقى تۈركىستاننى ائنا ۋەتىنىم ىە  تونۇيدىغان ھەرقاندا  م

بۆلۈمتۆرتىنچى   

پارالمېنت ەئزالىرى    

ياشقا تولغان، ۋەتەننىڭ  18پارالمېنت ەئزالىرىنى قىلىنىدۇ  پارالمېنت ەئزالىرىدىن تەشكىل  —پارالمېنت   ماىىا: -17
ققىللىقى ۈئچۈن قولىدىن كەلگەن ھەرتۈرلۈك ەللەرىە ھازىرغىچە ۋەتەن مۇستت ەئقىللىقىغا كۆڭۈل بۆلۈىىغان، چەەقمۇست
ۈركىستانلىق ت ىپاائلىيەتلىرىگە ، ۋەتەنپەرۋەرلىك پاائلىيەتلىرىگە ائك تىپ قاتنىشىپ كېلىۋاتقان ھەربىر شەرق ىيسىياس

ىقالر تۈركىستانل ى  شەرقبېرىش ائرقىلىق سايال  چىقىلىدۇ ن ائۋازەارىماي ىېموكراتىك ۇئسۇلالر بىلجىنسى پەرقىگە  ق
   ىىن مىللەت ۋەكىلى سايلىنىدۇ 10تىن ەئڭ كۆ  بولغاندا ىۆۋلەتياشاۋاتقان ھەر 
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بولمايدۇ  ەئمما سايالم  ەئسكەر ۋە ساقچىالرنى ۋەزىپە ۆئتۋاتقان مۇىىەتتە پارالمېنت ەئزالىقىغا سايالشقا  ماىىا: -18
   ن ۇئالر سايالش، سايلىنىش ھوقۇقىغا ىئگا بوالاليدۇەۋاقتىدىن ەئڭ ائز ۈئچ ائي بۇرۇن ىئستىپا بېرىش شەرتى بىل

تۇركىستان ىۆۋلەت ىئچىدە ھەر ائتمىشمىڭ نوپۇستىن بىر ائىەم پارالمېنت ەئزاسى بولۇ   ىمۇستەققىل شەرق ماىىا:  -19
 ىپارالمېنت ەئزالىرى ياشاۋاتقان ىۆۋلەتلەرىىكى شەرق ،گۈندى ھۆكۈمەت پارالمېنتى ۈئچۈنر سايلىنىدۇ  سۈ 

نالشقان ن قانۇلەپارالمېنتنىڭ تەستىقى بى ،لى ەئھۋالىغا ائساسەنەتۈركىستانلىقالرنىڭ نوپۇس سانىغا ۋە ۇئالرنىڭ ەئم
   بەلگىلىمىلىرى بويىچە سايلىنىدۇ

 يىائسساس ،چىدە ھەرقاندا  سەۋە  تۇپەيلى ۋەزىپىسىدىن ائيرىلغانالرنىڭ وئرنىغانت ەئزالىرى ىئېپارالم  ماىىا: -20
ىئچىدە شۇ ۋەكىل تەۋەلىكىدىكى رايون تەرىپىدىن  تبەلگىلىك مۇىىە ،ماىىىلىرىغا ائساسەن -19، 18، 17قانۇننىڭ 

ۋاپات بولغان ياكى ىئستىبا بەرگەن نتنىڭ ائزاسى ېپارالمەنت ەئزالىرى تولۇقال  سايلىنىدۇ  ەئمما سۇرگۇندىكى پارالم
   تۇركىستانلىقالر ىئچىدىن تولۇقال  سايلىنىدۇ  تىكى شەرقىىۆۋلەتازاسى تۇرۇشلۇ  ەئنت ېتەغدىرىە، شۇ پارالم

ڭ ائز ەئ ،نت مۇائۋىن سوزچىسى، كاتىپ ۋە ىئككى مۇائۋەن كاتىپالر ۋەزىپىسىدىن ىئستىبا بەرمەكچى بولساېەئگەر پارالم
ندا  ك، ۇئەر ېنت سوزچىسىگە تاپشۇرۇشى كېسىنى پارالمىبالدۇر يازما شەكىلدىكى ىئستىبانامۇن )بىر ھەپتە( ك 7ىىگەندە 

با نت سوزچىسى ۋەزىپىسىدىن ىئستىېتەرۇز قىلغانلىق ھىساپلىنىدۇ  ەئگەر پارالم-لىخىزمىتىگە ىەخبولمىغاندا ھوكۇمەت 
 دۇىتاپشۇر  ىگەنتىىدز ېرىسىنى پىبالدۇر يازما شەكىلدىكى ىئستىبانامكۇن ( شەوئن ب) 15ەئڭ ائز ىىگەندە  ،بەرمەكچى بولسا

ر ىغتەرۇز قىلغانلىق ھىساپلىنىدۇ، ېئ-لىخىزمىتىگە ىەخكۇمەت ۆ الن قىلىدۇ، ۇئندا  بولمىغاندا ھنتقا ېئېۋە پارالم
   دۇيمايىتى بولىلىنىش ساالھيقارار مىللەت ۋەكىللىگىگە سايالش ۋە سا 2قارار،  1يىنىكلىگىگە قارا  

بۆلۈمشىنچى ەب  

قانۇنالر ۋە قارارالر   

 ن ماقۇللىنىدۇ ەبارلىق قانۇنالر پارالمېنت تەرىپىدىن تۈزپ  چىقىلىدۇ  بۇ قانۇنالر كۆ  سانلىق ائۋاز بىل  ماىىا: -21
   نىڭ تەستىقىدىن كېيىن قانۇنالرنى ھۆكۈمەت ىئجرا قىلىدۇپىرېزىدىنت

   رنىڭ روھىغا ۇئيغۇن بارلىق ىئجراىئ قارارالر ھۆكۈمەت تەرىپىدىن چىقىرىلىدۇەلنىمىنىزام -يۇقارقى قانۇن   ماىىا: -22

بۆلۈمائلتىنچى   

پارالمېنت ۋە ىۆۋلەت ائرمىيىسى   

   قوماندانىدۇر  باشىۆۋلەت ائرمىيىسىنىڭ ائلى پىرېزىدىنت   ماىىا:  -23

ەئڭ تەجرىبىلىك، ائبرويلۇ ، ىۆۋلەت ائرمىيىسى تەرىپىدىن كۆرسۈتۈلگەن پىرېزىدىنت تېنچلىق مەزگىللىرىدە   ماىىا: -24
 كەپىرېزىدىنتت ائرمىيىسىگە ىۆۋلەت ەىۆۋل ،ىئچىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر ۋە ىئشەنچلىك بىر يوقۇرى ىەرىجىلىك وئفىتسېر

   يىنلىنىدۇەۋاكالىتەن قوماندانلىق قىلىدۇ ۋە باش قوماندان قىلىپ ت
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الن قىلىش، ىۆۋلەت ېئققىللىقىنى قوغداش ۈئچۈن ھەربى سەپەرۋەرلىك، ۇئرۇش ەپارالمېنت ىۆۋلەتنىڭ مۇست  ماىىا: -25
للەر بىلەن بولۇىۇغان شەرتنامىلرىنى تۈزپش ۋە ىئمزاالش ھوقۇقىنى ەت ەئتىنى ائساس قىلىش شەرتى ائستىدا چەەئنپەم

   كۆ  سانلىق ائۋاز بىلەن ھۆكۈمەتكە بېرىدۇ

بۆلۈميەتتىنچى   

ە ھوقۇقلىرى سايلىنىشى ۋ نىڭپىرېزىدىنت   

تى ۇئچۇن پىداكارلىق ەەئەلقىنىڭ مەنپختۇركىستان  ىيزىنى ائتىغان، شەرقتۇركىستان ىاۋاسىغا ۆئ ىيشەرق ماىىا:  -26
زاسى بولۇ  سايالنغان، ۋەتەنداشالر ەئنت ىييان ىەرىجىدە مەىەنىيەت ساپاسى بولغان، پارالمەئبىلەن ىئشلەيدىغان، مۇ

ي ىياشتىن ائشمىغان، ساغالم تۇرۇك 70ياشقا تولغان،  35مىللى ائالھىدىلىكلىرىنى ساقلىغان، رمەتكە سازاۋەر، ۆ ائرىسىدا ھ
 سايلىنىدۇ  شەرقىپىرېزىدىنت تۇركىستانلىق ىئچىدىن سايالم ائرقىلىق  ىھەرقاندا  شەرق ،قەۋىم نەسلىدىن بولغان
ە پسانلىق ائۋازى بىلەن سايلىنىپ چىقىدۇ، ۋنتنىڭ كوېسۇرگۇندى پارالمپىرېزىدىنت  كۇمىتىنىڭۆ تۇركىستان سۇرگۇندى ھ

  پىرېزىدىنتدۇ  ييىل ۋەزىپە وئتە 4ز ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇ  ائلىدۇ ۋە بىر قارار يەنى قەسەم بىلەن ۆئپىرېزىدىنت سايالنغان 
ەئڭ كو  بولغاندا ىئككى قارار سايلىنىدۇ )قوشۇمچە: >قەسەملەر< گە قاراڭ(  

ەندىن سىرت ككىتىىلىپ بقت ەئزالىرىدىن بىرنى مۇائۋىن رەىئس ېنپارالمپىرېزىدىنت ھوقوقلىرى:  نىڭپىرېزىدىنت  ماىىا: -27
قىلىپ  نت سوزچىلىگىگە نامزاتېنت ەئزالىرىدىن ىئككى كىشىنى سۇرگۇندى پارالمېتىنى قۇرۇىۇ   پارالمىرالر كابىنېمىنىست

ىدۇر  ۋلەت بىرلىگىنىڭ سىمىۋولۆ ىپىرېزىدىنت    سۇنىدۇ تاللىشىغا نت ەئزالىرى(ې)پارالمرسۇتۇ  مىللەت ۋەكىللىرىنىڭۆ ك
پارالمەنتنىڭ كوپسانلىق ائۋازى بىلەن تەستىقالنغان قانۇن، شەرتنامە ۋە قارارنامىلەرنى ىئمزااليدۇ ياكى رەت پىرېزىدىنت 
ائۋازى  لىنىدۇ(ېئپ ىمىنلىنخنتنىڭ ۇئچتىن ىئككى )ائىەم سانى پارچە بولۇ  قالغاندا يۇقۇرسى بىلەن تەېقىلىدۇ  پارالم

لەرگە لچەت ەئ  چوقۇم ىئمزااليدۇ يەنى رەت قىاللمايدۇپىرېزىدىنت  بىلەن تەستىقالنغان قانۇن، شەرتنامە ۋە قارارنامىلەرنى
ىر گۇناھكارالرنى غرىنىڭ تەكلىۋى بىلەن ېئىەئل ەئلچىلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ  ەئىلىيە مىنىست ەئلچىلەرنى تەيىنلەيدۇ ۋە چەت

   نىكلىتىدۇېقىلىدۇ ياكى جازاسىنى ي كەچۇرۇم

كېسەللىك، ساياھەت ياكى باشقا سەۋەپلەر بىلەن ۋەزىپىسىدىن ائيرىلغان مەزگىللىرىدە، پارالمېنت پىرېزىدىنت  ماىىا:  -28
ق بارلى نىڭپىرېزىدىنتگە قەىەر ەنوئرنىغا قايتىپ كەلگ مەتخىز پىرېزىدىنت ، پىرېزىدىنت ەئزاسى بولغان مۇائۋىن

 مۇائۋىن پىرېزىدىنت مۇىىەت توشقىچە ۋاپات بولغان تەقدىرىەپىرېزىدىنت ھوقۇقلىرىنى ۈئستىگە ائلۇىۇ ۋە يۈرگۈزپىۇ  
چۈنمۇ كۈچكە ۈئپىرېزىدىنت  تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ىۋەزىپىسىنى ۆئتەيدۇ  بۇ ماىىا سۈرگۈندىكى شەرق نىڭپىرېزىدىنت
   ىئگە بولۇىۇ

 تنىڭ ياكى ائلى سوتنىڭېنچە ھەركەت قىلىپ، پارالممشىېز بىال  ھالدا ۆئخپرىنسىپالرغا -قانۇنپىرېزىدىنت  ماىىا:  -29
نت سوزچىسىنىڭ تەكلىۋىگە ائساسەن ېاتالىق وئتكۇزسە پارالمختىم ېق 3قارارلىرى ۋە پىكىرلىرىگە ھورمەت قىلماستىن 

ىل خۇ  بۇ دىن قالدۇرۇلىدسىۋەزىپىپىرېزىدىنت سوتنىڭ قوشىلىشى بىلەن  نتنىڭ ۇئچتىن ىئككى ائۋازىنىڭ ۋە ائلىېپارالم
، ەتەرلىگىخبى ىۆۋلەت ەئگەر  تە  تۇرىدۇۋەزىپىسىنى ۆئ پىرېزىدىنتمۇىىەت توشقىچە پىرېزىدىنت ەئھۋالدا مۇائۋىن 

اتقان( زىيان سالىدىغان مەنپەتىنى س ىۆۋلەتتاي بىلەن ھەمكارالشقان، تىخۋلەتنىڭ مەنپەەئتىگە )ۆ ۋلەت ائبروي  ى ۋە ىۆ ى
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نتنىڭ ۇئچتىن ىئككى ائۋازىنىڭ ېنت سوزچىسىنىڭ تەكلىۋىگە ائساسەن پارالمېاتالىقنى وئتكۇزسە، پارالمخ غىرېئ
نى جىنايىتى اىئخلىنىپ تاشلىنىپ ۋەتەن ېئبارلىق ۋەزىپىلىرى  نىڭپىرېزىدىنتسوتنىڭ قوشىلىشى بىلەن  قوشۇلۇشى ۋە ائلى

 زىدىنتپىرېمۇىىەت توشقىچە پىرېزىدىنت  ىل ەئھۋالدا مۇائۋىنخلىدۇ  بۇ وغال  چىقىرىقبىلەن ەئيىپلىنىپ ھوكۇمەتتىن 
   ىۇۇتە  تۇر ۋەزىپىسىنى ۆئ

بۆلۈمككىزىنچى ەس  

  سايلىنىشى ۋە ھوقۇقلىرى پىرېزىدىنت  مۇائۋىن 

ەلقىنىڭ مەنپەەئتى ۇئچۇن پىداكارلىق بىلەن ختۇركىستان  ىتۇركىستان ىاۋاسىغا وئزىنى ائتىغان، شەرق ىماىىا: شەرق -30
ازاسى بولۇ  سايالنغان، ۋەتەنداشالر ەئنت ېىئشلەيدىغان، مۇائييەن ىەرجىدە مەىەنىيەت ساپاسى بولغان، پارالم

 ىيياشتىن ائشمىغان، ساغالم  تۇرك 70ياشقا تولغان،  35ائالھىدىلىكلىرىنى ساقلىغان،  ىيائرىسىدا ھورمەتكە سازاۋەر، مىلل
ە ۋەزىپىسىگ پىرېزىدىنت تەرىپىدىن مۇائۋىن پىرېزىدىنت  تۇركىستانلىق ىقەۋىم نەسلىدىن بولغان ھەرقاندا  شەرق

شقىچە مۇىىەت توپىرېزىدىنت ندا مۇائۋىن ۋەزىپىسىدىن ائيرىلغاپىرېزىدىنت تەيىنلەنسە بولىدۇ  ھەرقاندا  سەۋە  بىلەن 
رەىئسىنى  ۋلەتۆ ۇزۇتۇ ، ىكىزمىتىنى ىاۋاملىق خنتنىڭ ېپارالمپىرېزىدىنت ۋەزىپىسىنى وئتە  تۇرىدۇ  مۇائۋىن  پىرېزىدىنت

 نزچىسى تەڭال ۋەزىپىدىۆ نت سېزچىسى ۋە مۇائۋىن پارالمۆ نت سېەۋەرلەندۇرۇ  تۇرىدۇ  ھەرقاندا   سەۋە  بىلەن پارالمخ
مچە ۋەزىپىسىنى قوشۇ كنت سوزچىلىىچە پارالمىگتەيىنلەن سۆزچىسىنت ېڭى پارالمېيپىرېزىدىنت ائيرىلغاندا مۇائۋىن 

   تە  تۇرىدۇۆئ

    كۇمەت باياناتچىسى قىلىپ بەلگىلەيدۇۆ رنى ھىبىر ياكى ىئككى مىنىستپىرېزىدىنت ماىىا:  -31 

تىم ېكۇمەتنىڭ سىياسىتى ھەققىدە ائزىىگەندە يىلدا بىر قۆ وئمومى ەئھۋالى، ھنتقا ۋەتەننىڭ ېپارالمپىرېزىدىنت  ماىىا:  -32
 كۇچكە ىيقانۇن ،ىە ەئھۋال ائستىدا قالغان مەزگىللەرىەىپەۋقۇال يىنىغاندىن كلقىل بوقرىدۇ  ۋەتەن مۇستەېلۇمات بەم

   الن قىلىشقا ھوقوقلۇقتۇر ېئباراۋەر قارارالرنى چىقىرىشقا ۋە ھەربىي ھالەت 

بۆلۈم توققۇزىنچى  

پارالمېنتنىڭ ھوقۇقلىرى    

ۋە  ەالرنى چىقىرىشقا، باج قانۇنى چىقىرىشقا، قەرزلەرنى تۆلەشكنامىقانۇن ۋە نىزام ەممەمەزكۈر پارالمېنت ھ  ماىىا: -33
ېئكسپورت تاۋارلىرىدىن ېئلىنىدىغان باج قانۇنىنى  –ىئمپورت  بىلەنتىنى قوغداشقا، وئمۇمىي باج ەەئنپەوئمۇمنىڭ م

تۈركىستاننىڭ چېگرىسى ىئچىدە باراۋەر ۋە بىر خىل ۆئلچەملىك بولۇشىغا مۇناسىۋەتلىك  ىچىقىرىشقا، باجنىڭ شەرق
   قانۇنالرنى چىقىرىشقا ھوقۇقلۇقتۇر 

:ىقىرىدۇپارالمېنت يەنە تۆۋەندىكى ساھەلەرگە مۇناسىۋەتلىك قانۇنالرنى چ   

ن ەلسېتىق ىئشلىرى بى-رز ېئلىشىغا، سوىا ەلدىن قەئ شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ چات ماىىا:  -34
 تاشقى سوىىنى كونترول قىلىشىغا؛
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ۋەپچى بولۇىۇغان بانكا پۇل ەا سقمدە كىرزىسەنداشلىققا قوبۇل قىلىش، ۋەتانداشلىقتىن چىقىرىش، ھەۋەت ماىىا:  -35
پاخاللىقىنىڭ ائلدىنى ېئلىشقا ۋە بانكىالر قانۇنى چىقىرىشقا؛  

ل پۇللىرىنىڭ كۇرسىنى بەلگىلەشكە، ۆئلچەم ەئ پۇل بېسىش ۋە پۇلنىڭ قىممىتىنى قوغداش، چەت  ماىىا: -36
 بىرلىكلىرىنى بېكىتىشكە؛

ساختا پۇل ياسىغۇچىالرنى جازاالشقا؛  ماىىا:  -37  

پلەرنى ېئچىش ۋە بىناكارلىق قۇرۇلۇشلىرىنى ېئلىپ بېرىشقا؛ەك تەپوچتىخانا، ىوختۇرخانا، م  ماىىا: -38  

پەن ساھسىدىكىلەرگە قەلەم ھەققى بېرىش، ۇئالرنىڭ ىئجاىىيەت ھوقۇقىنى  -، ىئلىمتچىلەرەئنەيازغۇچى ۋە س  ماىىا: -39
تلىك قىلىشقا؛ەقوغداش ۋە ەئركىن پاائلىيەت قىلىشىغا كاپال  

ائلى سوت مەھكىمىسى ۋە ۇئنىڭدىن تۆۋەن بولغان سوت مەھكىمىلىرىنى قۇرۇشقا؛  ىىا:ما -40  

نىقالش ۋە بۇالرغا ېئتكەسچىلىك، گۈمرپك تىكى كۆز بويامچىلىق ھاىىسىلىرىنى ىۆۋلەت چېگرىسىدىكى ەئ  ماىىا: -41
 مۇناسىۋەتلىك قانۇنالرغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى جازاالشقا؛

ھتىمالى بولغان تاجاۋۇزچىلىقالرغا تاقابىل ېئنگە قىلىنغان ياكى قىلىنىش ەسىرتقا ۇئرۇش ېئالن قىلىش، ۋەت  ماىىا: -24
 تۇرۇشقا؛

  ىۆۋلەت ائرمىيىسىنى تەربىيەلەش، كۈچەيتىش ۋە ۇئنى باشقۇرۇشقا؛ ماىىا:  -34

 يىى توساش ۈئچۈن ائرمىيەنى ھەربىۆۋلەتنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى قوغداش، توپىالڭنى تىنجىتىش، تاجاۋۇزن  ماىىا: -44
 ۋەزىپىگە سەپەرۋەر قىلىشقا؛

يىنلەش، پارالمېنتنىڭ ەش، قورالالندۇرۇش، باشقۇرۇش، وئفىتسېرالرنى ۋەزىپىگە تەەئسكەرلەرنى تەشكىلل  ماىىا: -45
تەربىيە ېئلىپ بېرىشقا؛ -تەلىم ىين ھەربەئ’تۈزپمىگە بىنا ىيھەرب   

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە ۇئنىڭ ھەرقايسى وئرگانلىرىنىڭ  ىتۈركىستان پارالمېنتى شەرق ىشەرق  ماىىا: -46
ياكى ھۆكۈمەت ەئرباپلىرىنىڭ يوقۇرىدا بايان قىلىنغان قانۇنالرنى ىئجرا قىلىشى ۈئچۈن زۆرپر بولغان پۈتۈن قانۇنالرنى 

   چىقىرىشقا ۋە قانۇنالشتۇرۇشقا ھوقۇقلۇقتۇر 

بۆلۈم وئنىنچى  

نداشالرنىڭ ھوقوقلىرى ۋە پارالمېنتنىڭ ھوقوقلىرى ەۋەت   

تۈركىستان خەلقىنىڭ ھوقۇقلىرىغا، قانۇن ائلدىدا باراۋەرلىكىگە، ىىننى ېئتىقاىلىرىغا  ىپارالمېنت شەرق ماىىا:  -47
كاپالەتلىك قىلىدۇ  پارالمېنت تۆۋەندىكى ىئشالر ھەققىدە قانۇن چىقارمايدۇ : ھەركىمنىڭ ېئتىقاى قىلغان ىىنىغا ەئركىن 

ى، نەشەرىيات ەئركىنلىگىنى چەكلەيدىغان، ىئباىەت قىلىشىغا چەكلىمە قويۇىىغان، چۈشەنچە ۋە سۆز ەئركىنلىكىن
يىغىلىش ەئركىنلىگى بىلەن ھۆكۈمەتكە خالىغان تېمىدا ىئلتىماس سۇنۇش ەئركىنلىكىنى چەكلەيدىغان، ۋەتەنداشالرنىڭ 

   ىئمتىياز ۋە ائالھىدىلىكىنى تۆۋەنلىتىدىغان قانۇنالر
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قورال ساقالش ۋە قورال ېئلىپ يۈرپش ەئركىنلىكىگە  تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى بىلەن خەلق ىشەرق ماىىا:  -48
   ىئگە

تاجاۋۇزچىالرغا ھەمكارلىشىپ ۋەتەننىڭ ىئشغال قىلىنىشىغا ۋاستىچىلىك قىلغان، ىپشمەنلەرگە ياكى ۋەتەننى   ماىىا: -49
ىدۇ ۋە يېنىكلىكىگە قارا  سوتقا تارتىل -ىئشغال قىلغۇچىالرغا ائشكارە ياكى يوشۇرۇن يارىەم بەرگەنلەر، جىنايىتىنىڭ ېئغىر

   جازالىنىدۇ

لىنغان ەئھۋالدىن باشقا مەيلى تېنچلىق ىەۋرىدە بولسۇن ياكى ۇئرۇش ىەۋرىدە بولسۇن، قانۇندا رۇخسەت قى  ماىىا: -50
ھەرقاندا  ەئسكەر ياكى ساقچىنىڭ مۈلۈك ىئگىسىنىڭ ماقۇللۇقىنى ائلماي تۇرۇ  ۋە سوت مەھكىمىسىنىڭ قارارىنى 

   ى بولمايدۇكۆرسەتمەي تۇرۇ  ھەرقاندا  كىشىنىڭ مۈلكىنى تەكشۈرپش ياكى مۇساىىرە قىلىش ھوقۇق

كىچىك بويۇملىرىنى ۋە ۆئزىنى قانۇنسىز ائختۇرۇش ۋە  -چەكلىرىنى، چوڭ  -كىشىلەر يانلىرىنى، خەت   ماىىا: -15
   چېقىلىشقا قارىتا قانۇنى قوغدۇنۇش ھوقۇقىغا ىئگە بولۇ  ۇئنىڭغا ىەخلى قىلىنمايدۇ

ھالەت ېئالن قىلىنمىغان ياكى وئمۇمى خەلقنىڭ بىخەتەرلىكى تەھدىتكە  ىيۇئرۇش يۈز بەرمىگەن، ھەرب  ماىىا: -25
پتىشنىڭ يازما ەئيىپلىشى بولماي تۇرۇ  جىناي  ى ەۇئچرىمىغان ەئھۋالالرىا ھىچكىم سوت مەھكىمىسىنىڭ قارارىسىز ۋە ت

ىم ەئيىپلەنمەيدۇ  ھىچك جاۋاپكارلىقى ۈئچۈن قولغا ېئلىنمايدۇ  ھەرقاندا  كىشى وئخشاش جىنايىتى ۈئچۈن ىئككى قېتىم
مۈلكىدىن، ھاياتىدىن مەھرۇم قىلىنمايدۇ   ائىىل تۆلەم  -جەريانالرىىن وئتكۈزپلمەي تۇرۇ  ەئركىنلىكىدىن، مال ىيقانۇن

   تۆلەنمەي تۇرۇ  ھىچكىمنىڭ خۇسۇسىي مۈلكى مۇساىىرە قىلىنمايدۇ ياكى خەلققە تەقسىم قىلىپ بېرىلمەيدۇ

سوتلىنىدۇ،  ەھەرقاندا  جىناي  ى ىېلونى بىر تەرە  قىلىشتا، جاۋاپكار بىتەرە  سوت ائلدىدا قانۇن بويىچ  ماىىا: -35
ى تەئپەجاۋاپكار گۇناھلىرى ۋە قارىلىنىش سۋەپلىرىدىن خەۋەرلەندپرپلۈىۇ، گۇۋاھچىالر بىلەن يۈزلەشتۈرپلۈىۇ، ۆئز مەن

   دۇۈئچۈن گۇۋاھچىالرنى چاقىرااليدۇ ۋە ائىۋۇكات تۇتاالي

يرى نورمال ۇئسۇلدا جازاالشقا، ۇئنىڭدىن ائرتۇقچە كاپالەت پۇلى ياكى جەرىمانە ەقارىالنغۇچىنى قەبىھ ۋە غ ماىىا:  -45
 يېنىكلىكىگە ائساسەن -تەلە  قىلىشقا يول قويۇلمايدۇ   گۇناھكار جىناي  ى ىئشالر قانۇنىدىكى جىنايىتىنىڭ ېئغىر

   جازالىنىدۇ

ۋەتەنداشالرنىڭ ائساسىي قانۇندا بېرىلگەن ھوقۇقلىرى، بەھرىمەن بولۇشقا تېگىشلىك قانۇنلۇ  ھوقۇقلىرى  ماىىا:  -55
   ىئنكار قىلىنمايدۇ

نى ۇئنى ماالي قىلىۋېلىش، مەجبۇرى ەئمگەككە سېلىش ۋە ەتچىلەرگە بېرىلگەن جازاىىن سىرت يەسوتتا جىناي  ماىىا: -65
   تۈركىستان ۋەتەنداشلىرى قانۇن ائلدىدا بارابەرىۇر  ىنىئ قىلىنىدۇ  شەرقەش مىئجتىما'ىئ وئرنىغا قارا  كەمسىتى

بۆلۈموئن بىرىنچى   

   چەكلىمىسىوھۆكۈمەتنىڭ ھوق 

سەت قىلىنمايدۇ  ەئمما خدىن سىرت پۇل سەرىپ قىلىشىغا رۇ ىرسىتىلگەن ىاىئر ۆ كۇمەتنىڭ قانۇندا كۆ ھ  ماىىا: -57
اپىق ۋ ۇ تكۇزۇ  منتنىڭ تەستىقىدىن ۆئېپارالمپىرېزىدىنت  ەتەرلىگىنى ساقالش ۇئچۇنخنى تۇنۇتۇش ۋە ۇئنىڭ بىىۆۋلەت
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وت سخامچوت ۋە راخنىڭ بىر يىللىق ىۆۋلەتنت ېىراجەت قىلىش ھوقوقىغا ىئگە  پارالمخمىقتارىىكى مەبلەغنى ساقالش، 
دا بىر قىتىم يائ 6ائىەم، ھەر  7ياكى  5تى، ئىنتنىڭ تەكشۇرۇش ھەيېدۇ  پارالميزىىن كەچۇرۇ  تەستىقلەۆ پىالنىنى ك

  رلىكنىڭ ىئقتىساىى ەئھۋالىنى تەكشۇرۇ  تۇرۇىۇىسى مىنىستيھوكۇمەت ۋە ھەر قا

تۈركىستان ھۆكۈمىتى ھىچكىمگە ائالھىدە ىئمتىيازلىق مەنسەپنى ھەىىيە قىلمايدۇ  ھۆكۈمەتتە ۋەزىپە  ىشەرق ماىىا:  -58
ۆئتىگۈچى شەخس ياكى پارالمېنت ەئزاسى پارالمېنتنىڭ رۇخسىتىسىز ىۆۋلەت ىئچى ۋە سىرتىدىكى ھىچكىمدىن ھەىىيە 

يۈزىسىدىن بىر قىسىم ىۆۋلەت خاىىملىرى، زىيالىالر تى ەئ’ەياكى مەنسە  قوبۇل قىلمايدۇ، ەئمما ىۆۋلەتنىڭ مىللى مەنپ
   شەرە  ۇئنۋانلىرى ۋە خاتىرە بويۇملىرىنى ېئلىش ۋە بېرىش ھوقۇقىغا ىئگە قىلىنىدۇ

بۆلۈموئن ىئككىنچى   

نت تەرىپىدىن چىقىرىلغان قانۇنغا ائساسەن ېمىسى پارالمىستېتۇركىستان ھوكۇمىتىنىڭ ەئىىلىيە س ىماىىا شەرق -58
ھكىمىسى بولۇ  ائلى سوت مەھكىمىسى ۋە سوت مەھكىمىلىرى ائرقىلىق ەقانۇن م ىيققىل ائسساسەمۇست قۇرۇلغان

ىزمەت خرى تەرىپىدىن ائلى مەك تەپنىڭ قانۇن فاكولتىتلىرىنى پۇتتۇرگەن، ېپاائلىيەت قىلىدۇ  تەپتىشلەر ەئىىلىيە مىنىست
ر بىتەرە  تۇرۇ  ەن تەيىنلىنىدۇ  سوىىيە ۋە تەپتىشلەلق ىئچىدە ائبروي  ى بار قانۇنشۇناسالر ىئچىدىخى پاك، ختارى

  جىرىدۇېۋەزىپىلىرىنى ائىىللىق بىلەن ب

سوتالنغانالر تۆۋەن ىەرىجىلىك سوت مەھكىمىلىرىنىڭ چىقارغان قارارى ۋە ھۆكۈمنامىلىرى ھەققىدىكى   ماىىا: -60
   كىمىسىگە ەئرز قىلىش ھوقۇقىغا ىئگەنارازىلىق ەئرزلىرىنى يوقۇرى سوت مەھكىمىسى ھىساپالنغان ائلى سوت مەھ

دۇ، ەن بارلىق قانۇنالرنى بىتەرە  ىئجرا قىلىقانۇندا بەلگىلەنگ ىيستېمىسى ائساسېشەرقى تۈركىستان ەئىلىيە س  ماىىا: -61
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تەرەپتە تۇرۇ  خەلقارا قانۇنالرنى كۆزىە تۇتقان ائساستا ىئش  ىخەلقارا كېلىشىملەرىە شەرق

رىپىدىن رەپسىز ھالدا ەئىلىيە تەەقانۇندا بەلگىلەنگەن پۈتۈن قانۇنالرنىڭ ت ىيتۈركىستان ھۆكۈمىتى ائساس ىبېجىرىدۇ  شەرق
ستان جۇمھۇرىيىتى ىئمزالىغان پۈتۈن خەلقارا قانۇن رنىڭ ۋە شەرقى تۈركىىىئجرا قىلىنىشىغا، خەلقارا قانۇنى كېلىشىمل

   ەئھدىنامىلىرىنىڭ ەئمەلگە ائشۇرۇلۇشىغا مەسۇئل بولۇىۇ

   دۇن بىتەرە  سوتقا تاپشۇرۇلىەلولىرى تەپتىشنىڭ قانۇنى شىكايەتنامىسىگە ائساسىبارلىق جىناي  ى ىئشالر ى  ماىىا: -62

تۈركىستان ىۆۋلىتىگە قارشى ۇئرۇش ېئالن قىلىش، ىۆۋلەت ىپشمەنلىرىنىڭ ياكى  ىىۆۋلەت ىئچىدە شەرق  ماىىا: -36
ە نگەتەۋ —ىۆۋلەتنى ىئشغال قىلغۇچىالرنىڭ ىئراىىسى بويىچە ۇئالرغا يارىەم قىلىش، ۇئالرغا قواليلىق يارىتىپ بېرىش 

ڭ رەزىل جىنايەت بولۇ ، ەئڭ ە ائسىيلىق جىنايىتى ەئڭ ېئغىر، ەئۋەتەنگھىساپلىنىدۇ  ائسىيلىق جىنايىتى بولۇ  
قاتتىق جازاغا تارتىلىدۇ   ىئككى نەپەر گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقى بولمىغان ۋە بىتەرە  سوت مەھكىمىسىنىڭ ېئترا  قىلىشى 

   بىلەن ەئيىپلشكە بولمايدۇ« ە ائسىيلىق جىنايىتى ۋەتەنگ» ەئھۋال ائستىدا ھېچكىمنى  بولمىغان

  «ۋەتەنگە ائسىيلىق جىنايىتى »  تىن ىئككى ائۋازى ۋە ائلى سوتنىڭ تەستىقى بىلەن ۇئچ نىڭنتېپارالم ماىىا:  -64
  كىتىلىدۇېب
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چى، قانۇننىڭ برىنچى، ىئككىن ىيىئككى ائۋازى بىلەن ائساس ىننتنىڭ ۇئچتېنت ھەرقاندا  ۋاقىتتا پارالمېپارالم  ماىىا: -65
ۇئچۇنچى، توتۇنچى، بەشىنچى ۋە ائلتىنچى ماىىىلىرىدىن باشقا ماىىىلىرىغا تۇزۇتۇش كىرگۇزۇشكە بولۇىۇ  تۇزۇتۇش 

  نىق كورسۇتۇلىدۇېئقانۇننىڭ قوشۇمچە قىسمىدا  اسىيكىرگۇزۇلگەن ماىىىالر ائس

تۈركىستان  ىتۈركىستاننىڭ قانۇنلىرى، شەرق ىلگەن شەرققانۇن ۋە ۇئنىڭغا ائساسەن تۈزپ بۇ ائساسىي  ماىىا: -66
 تۈركىستاننىڭ ىجۇمھۇرىيىتى تېرىتورىيىسىدە مۇقەىىەستۇر  سوتچىالر مۇشۇ قانۇنالر بويىچە ىئش بېجىرىدۇ  شەرق

   سەم بېرىپ ۋەزىپە تاپشۇرۇ  ائلىدۇپارالمېنت ەئزالىرى، ىۆۋلەت رەھبەرلىرى، ەئىلىيە خىزمىتى ىئشلەيدىغانالر قە

ت يىلدا بىر قېتىم قۇرۇلتاي ېئچىلىشتىن ائلتە ر تۈركىستان پارالمېنتىنىڭ ەئزالىرى ھەر تۆ  ىسۈرگۈندىكى شەرق ماىىا:  -67
 ىتۈركىستان ۋەتەنداشلىرى تەرىپىدىن ىېموكىراتىك ۇئسۇلدا ائۋاز بېرىش ائرقىلىق سايلىنىدۇ  شەرق ىائي بۇرۇن شەرق

ائينىڭ ىەسلەپكى ھەپتىسىدە  -11ت يىلدا بىر قېتىم، ر ۈركىستاننى ائزات قىلغاندىن كېيىن پارالمېنت سايلىمى ھەر تۆ ت
كۈنى يېڭى پارالمېنتنىڭ ەئڭ پىشقەىەم پارالمېنت ەئزاسىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە قەسەم  -12ائينىڭ  -11ېئلىپ بېرىلىدۇ  

   ن پاائلىيەتلىرىنى ېئلىپ بارىدۇەماىىىغا ائساس -14سىمىدىن كېيىن پارالمېنت بىلەن ۋەزىپە تاپشۇرۇ  ائلىدۇ  قەسەم مۇرا

بۆلۈموئن تۆرتىنچى   

قانۇن مەھكىمىسى ىيائساس   

تۈركىستان پارالمېنتى تەرىپىدىن چىقىرىلغان مەخسۇس قانۇنغا  ىشەرق —قانۇن مەھكىمىسى  ىيائساس  ماىىا: -68
ن تۈركىستا ىائساسەن قۇرۇلغان بولۇ ، بۇ مەھكىمە قانۇنالرنىڭ، قانۇن ھۆكمى بويىچە چىقىرىلغان قارارالرنىڭ ۋە شەرق

ى ھەققىدە قبولمىغانلى قانۇنغا ۇئيغۇن بولغان ياكى ىيپارالمېنتى نىزامنامىلىرىنىڭ شەكىل ھەم ماھىيەت جەھەتتىن ائساس
  كاندىدات ەئزاىىن تەركىپ تاپىدۇ نەپەر رەسمى ەئزا، تۆرت نەپەر 11قانۇن مەھكىمىسى  ىي  ائساسنازارەت ېئلىپ بارىدۇ

قانۇن مەھكىمىسى ەئزالىرى ۆئز ىئچىدىن بىر كىشىنى ائساسىي قانۇن مەھكىمىسى باشلىقى، بىر كىشىنى باشلىق  ىيائساس
     چىقىدۇۋەكىلى قىلىپ سايال

پارتىيىلەرنىڭ ەئمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ۋە  ىيقانۇن مەھكىمىسى ەئڭ ائلى مەھكىمە سۈپىتىدە سىياس ىيائساس ماىىا:  -69
پارتىيىنى ەئملدىن قالدۇرۇشقا تېگىشلىك ىاۋاالرىا جۇمھۇرىيەت باش تەپتىشىنىڭ ەئمەلدىن قالدۇرۇش  ىيمەلۇم سىياس

ھەققىدىكى يازما ىوكالى ۋە تەكلىپىنى كۆزىىن  كەچۈرپ  بۇ ھەقتە قارار چىقىرىدۇ  قارار چىقىرىشتىن ائۋال، ۇئ پارتىيىنىڭ 
   ىدىكى باياناتىنى ائڭاليدۇرە'ىئسى ياكى رە'ىئس ۋەكىلىنىڭ ۆئزىنى ائقالش ھەقق

قانۇن مەھكىمىسى جۇمھۇرىيەت باش تەپتىشىنىڭ يازما شىكايىتى ۋە پارالمېنتنىڭ تەستىقى بىلەن  ىيائساس  ماىىا: -70
ى سوتنىڭ لۋە مىنىستېرالرنى ائپىرېزىدىنت  مۇائۋىن، پىرېزىدىنت تىنى ېئغىر زىيانغا ۇئچراتقان ەەئمانپ ىيىۆۋلەتنىڭ مىلل

 . چىقارغان قارار كەسكىن بولۇ ، ۇئنىڭغا ېئتىراز بىلدپرپشكە بولمايدۇ ائلى سوتنىڭ  تەرە  قىلىشىغا تاپشۇرۇىۇبىر 

يىلى -2004ماىىىدىن تەركىپ تاپقان بولۇ ، مىالىىيە  71وئن تۆرت با ،  (بۆلۈمى-1 ) قانۇن ىيماىىا: ۇئشبۇ ائساس -71
الن ېئپىدىن ماقۇلالندى ۋە ىنت ەئزالىرى تەر ېچاقىرىلغان قۇرۇلتايدا پارالم كۇنىگىچە ۋاشىڭ توندا-22كۇنىدىن -20ائينىڭ-11

سى ائساس قىلىنىدۇسخى  بۇ ائساسى قانۇننىڭ ۇئيغۇرچە نۇدىقىلىن . 
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 قوشۇمچە

قەسىمى نىڭپىرېزىدىنت   

ۈتۈنلۈكىنى بۆلۈنمەس پبولۇش سۈپىتىم بىلەن، ىۆۋلەتنىڭ ىاۋاسىنى، ىئستىقاللىنى ۋە ۋەتەننىڭ، مىللەتنىڭ پىرېزىدىنت 
قىللىقىنى مۇىاپىيە قىلىدىغانلىقىمغا، قانۇنى ائساستا قانۇننىڭ ائلىيلىقىغا ۋە ەققوغدايدىغانلىقىمغا، ۋەتەننىڭ مۇست

 شەرىپىنى قوغدايدىغانلىقىمغا، ىۆۋلەتنى -كىشىلىك ھوقۇ  پىرىنسىپلىرىغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىمغا، ىۆۋلەتنىڭ شان
تۈركىستان خەلقى ائلدىدا  ىيقر ەىدىغانلىقىمغا ۇئلۇغ ائلالھ ۋە شپۈتۈن كۈچۈم بىلەن خىزمەت قىل گۈللەندپرپش ۇئچۈن

   نەنومۇس ۋە شەرىپىم بىلەن قەسەم قىلىم -ائر

      پارالمېنت ەئزالىرىنىڭ قەسىمى -2

 مىللەتنىڭ بۆلۈنمەسپارالمېنت ەئزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، ىۆۋلەتنىڭ ىاۋاسىنى، ىئستىقاللىنى ۋە ۋەتەننىڭ، 

قىللىقىنى مۇىاپىيە قىلىدىغانلىقىمغا، قانۇنى ائساستا قانۇننىڭ ەقپۈتۈنلۈكىنى قوغدايدىغانلىقىمغا، ۋەتەننىڭ مۇست
غانلىقىمغا، شەرىپىنى قوغدايدى -ائلىيلىقىغا ۋە كىشىلىك ھوقۇ  پىرىنسىپلىرىغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىمغا، ىۆۋلەتنىڭ شان

قى تۈركىستان خەل ىيپرپش ۇئچۈن پۈتۈن كۈچۈم بىلەن خىزمەت قىلىدىغانلىقىمغا ۇئلۇغ ائلالھ ۋە شەرقىۆۋلەتنى گۈللەند

  نومۇس ۋە شەرىپىم بىلەن قەسەم قىلىمەن -ائلدىدا ائر
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Sherqi Türkistan Jumhuryiti Sürgündi Hökumiti 

Asasiy Qanuni 
 

 

 

 

 

 

 

 

Birinchi Bölüm  

2020- Yili, 18-April 
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Kirish Söz 

* Ushbu asasiy qanun 1949-yili 10-ayda tajawuzchi xittay komunist hökümiti teripidin 
ishghal qéliwilinghan wetinimiz tupraqliridin chet ellerge chiqip kitishke mejbur bolghan 

Sherqi Türkistanliq muhajirlarning ortaq milly iradisi bilen tüzüp chiqildi. Ushbu asasiy 

qanun  Sherqi Türkistan xelqining we ularning ewladlirining milliy musteqqilliq we 

höriyitini qolgha keltürüshni kapaletlendürüsh we höriyetke érishkendin kiyin 

döwlitimizning emel qilishqa tigishlik siyasiy tüzümi we yolini körsitip bérishni meqset 

qilidu. 

* Ushbu asasiy qanun 2004 -yili 11-ayning 20-künidin - 22 künigiche Washingtonda 

chaqirilghan qurultayda parlamént ezaliri teripidin maqullandi we élan qilindi. Bu asasiy 

qanunning uyghurche nusxisi asas qilinidu.  

* Ushbu asasy qanun 2019 -yili 4- ayning 20-küni Washingtonda échilghan pewquladde 

yighinda tüzütülüp, maqullanghan. 

* Ushbu asasiy qanun 2020-yili 3-ayning 22- kuni chaqirilghan sherqi turkistan jumhuryiti 
surgundi  parlamént (zo'om) yighinida yene bir qétim tuzutuldi shundaqla  (Türkiye döliti 

ilgiri qollanghan bash ministir  séstimisi bilen  xittayning ali kéngesh séstimisining 

birleshmisi bolghan) bash ministirliq séstimisi emeldin qaldurulup Amérika Qoshma 

Shitatliri dowlet séstimisini ulge qilghan pirézidintliq séstimisi mutleq köp sanliq parlamit 

ezalirining awazi we pirézidint Erkin Ablimitning testiqi bilen resmy qobul qilindi.  

Bu intayin muhim tarixiy xizmetni qizghin qollighan, aktip qelem tewretken, qimmetlik 
waqtini serip qilghan we matériyallar bilen teminligen towendiki qérindashlirimizgha chin 

konglimizdin rexmet éytimiz.  

 

Adiljan Masimow Néyimjan Karwan 

Erkin Ablimit Dr. Melike Abliz 

Erkin Rozi Séyit Taranchi 

Ghéni Ghupur Dr. Talip Atajan 

Mahire Ghopur Yadikar Gheni'ow 
 

* Isimlikler élipbe ret tertiwi boyiche qatargha tizildi.     
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Birinchi Bap 

Döwlet ismi, döwlet tüzümi, döwlet bayriqi, döwlet gérbi, döwlet gémini, milliy marshi, 

döwlet tili, döwlet dini we paytexti. 

1-  Madda:  Döwlet ismi: Sherqi Türkistan Jumhuriyiti.  Döwlet ismi talash- tartishlargha 

yépiq. Shéhitlarning qanliri we janliri bedilige qoyulghan döwlet ismidin bashqa isim 

teklip qilish, bashqa isim bilen atash birdek qanungha xilap qilmish hésaplinidu. Döwlet 

ismi taki musteqqilliq eslige kelgen'ge qeder mushu péti qaludu. 

2-  Madda:  Döwlet tüzümi: démokiratiye we kishilik hoquqqa hörmet qilidighan, ijtima'iy 

bir pütün qanun döwlitidur. Sherqi Türkistan döwlitining zimin pütünlükini, milletning 
birligini parchilashqa bolmaydu we yol qoyulmaydu.  

3-  Madda:  Döwlet bayriqi - ay yultuzluq kök bayraq.   

4- Madda:  Döwlet gérbi. Hilal ayning ong we sol teripide toqquzdin marjan bolghan we 

marjanlarning yipi hilalning astida baghlanghan; hilalning otturisida hösnixet bilen 

yézilghan «Bismillahirrehmanirrehim», hilalning ikki uchi arisidiki boshluq üch yultuz 

bilen tutushup goya bir chember hasil qilghan bir shekildin ibarettur. Döwlet gérbidiki on 
sekkiz marjan — Sherqi Türkistanda yashighan on sekkiz türk qebilisining simwolidur. 

Üch yultuz bolsa tarixta Sherqiy Türkistanda qurulghan Kök türk, Uyghur we Qaraxanilar 

döwletlirining simwolidur.  

5- Madda:  Döwletning istiqlal we milliy marshliri. Döwletning istiqlal marshi 1933 -yili 

Memtili ependi teripidin yézilip, ahanggha sélinghan, Sherqi Türkistanliqlar teripidin 

oqulghan «qurtulush yolida » namliq shiérdur . Döwletning milliy marshi — Memtili 
ependining «tarixtin ewwel biz iduq, tarixtin songre yene biz » dégen shiéridur.  

6- Madda:  Döwlet tili, dini we paytexti.  

Sherqiy Türkistan Jumhuriyitining döwlet tili Uyghur Türkchisidur.  Qazaq we Qirghiz 

türkchisi milliy til qatarida qollunuludu. Dini islamdur. Döwlet bashqa dinlarghimu hörmet 

qilidu, qoghdaydu, herxil dinniy hoquqlargha kapaletlik qilidu. Döwletning paytexti — 

Urümchidur.  

7- Madda:  Asasiy qanunning yoqurida yézilghan  1- ,2 - ,3 -,4 -,5 -,6- maddiliri herqandaq 

shara'itta özgertilmeydu we özgertishke teshebbus qilinmaydu. 

Ikkinchi bap  

Sherqi Türkistan Jumhuriyitining Sürgündi Hökümiti 

8- Madda:  2004 -yili  9- ayning  14- küni Amérika Qoshma Shitatlirining paytexti 

Washingtonda qurulghan sürgündi hökümet, wetinimiz tajawuzchi xittay hakimiyitining 
qolidin azat bolghangha qeder Sherqi Türkistan Xelqige wakaliten hoquq yürgüzidighan, 
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Sherqi Türkistan Jumhuriyitige wekillik qilidighan birdin- bir hoquqluq organ bolup 

hisaplinidu. 

9- Madda:  Sherqi Türkistan Jumhuriyiti Sürgündi Hökümitining asasiy wezipisi — 
dunyadiki barliq démokratiyini, heqqaniyetni, ténchliqni söyüdighan, kishilik hoquqqa 

hörmet qilidighan döwletler, birleshken döwletler teshkilati bashchiliqidiki barliq 

xelqaraliq teshkilatlar, xelqaradiki kishilik hoquq organliri bilen hemkarliship, ularning 

yardimini qolgha keltürüp, Sherqi Türkistan xelqini tajawuzchi kommunist xittay 

hakimiyiti yürgüzüwatqan döwlet térorigha qarshi köreshke teshkillep wetinimiz Sherqi 

Türkistanning  musteqqilliqini eslige keltürüshtin ibaret. 

10- Madda:  Ali sotchilar, parlamént ezasi bolmighan xelq ichidin prezidint korsetken 

namzatlarni parlaméntning kop sanliq qollishi bilen saylap chiqilidu. Eng kop bolghanda 6 

yil wezipe oteydu. Shundaqla (1) Parlaméntning tuzugen qanunining asasiy qanun, dowlet 

we xelq menpetige uyghun kelgen kelmigenligini tekshurup qarar béridu. (2) 

Hökumetning qanunini toghra we adil ijra qilghan qilmighanlighi ustidin tekshurup hukum 

chiqiridu. 

11- Madda:  Aliy sot, yilda bir qétim jem bolup döwlet we hökümetke munasiwetlik barliq 

mesililer, qararlar, bayanlarning emeliylishish ehwali, hökümet we hökümet ezalirigha a'it 

barliq mesililer heqqide muzakire qilip, köp sanliq awaz bilen aliy sotqa a'it xizmetlerni 

xulasleydu we xelqqe doklat béridu.  

12- Madda:  Sherqi Turkistan Jumhuriyiti Surgundi Hokumitining (Sh T J S H) ministérliri 

dowlet pirézidinti qol astida ministirlar kabiniti bolup teshkillinidu. Hökumettiki 
herqandaq bir adem hokumetke a'it pa'aliyet yaki herket élip bérishtin burun choqum 

munasiwetlik ministirning yazma testiqini alidu, undaq bolmighanda xataliqining derjisige 

asasen pirézidint teripidin wezipisidin qaldurush, toxtutup qoyush yaki agahlandurush 

tedbéri qollinilidu. Ministirlar kabinitida hokumet programillirigha xilapliq qilghuchi 

ministirlar xataliqining jiddiligige qarap, pirézidint teripidin agahlandurush, toxtutup 

qoyush we wezipisidin qaldurush tedbirliri qollinilidu.  

13- Madda:  Ministirlar kabiniti ayda eng az bolghanda bir qétim pirézidinti 

riyasetchiligide yighilish (yighin) ötkuzup, hökumet programilirining ijra qilinish we 

emililishish ehwali pirézidintke doklat qilinidu. Saqliniwatqan mesililer muzakire qilinidu 

we pirézidint testiqi bilen zorur bolghan tedbir we qararlar élinidu. 

Üchinchi Bap 

Sherqy Türkistanning parlamént saylimi we wetendashliq 

14- Madda:  Parlamént e'azaliri ichidin prezidintning korsetken ikki namizatidin birni 

parlaméntning kop sanliq awazi bilen parlamént sözchisi saylap chiqilidu. Saylinip 

chiqqan parlamént sozchisi bir mu'awin parlamént sozchisi, bir katip we ikki mu'awin 
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katipni özi tallap bikitidu.  Herqaysi rayonlardin démokiratik usulda saylanghan 

wekillerdin teshkillen'gen parlamént alahide ehwallardin sirt, her tot yilning birinchi 

yilining 11-ayning 10 –kuni ichilip, totinchi yili 11-ayning 11-kuni axirlishidu. Parlamént 
bu assasi qanunning 17, 18, 19- maddilirigha asasen parlamént ezalirini saylap chiqip 

parlaméntni wujudqa kelturidu. 11-Ayning 12-kuni saylanghan parlamént ezaliri qesem 

bérip wezipe tapshurup alidu. 

15- Madda:  Sherqi Türkistan Jumhuriyitining ichi we sirtida yurtning ishghal qilinishigha 

chétishliq bolghan, düshmen'ge yaki yurtni ishghal qilghuchilargha yardem bergen, 

ulargha qolayliq yaritip bergenliki sézilgen herqandaq kishining parlamént ezaliqigha 
saylinishigha yol qoyulmaydu . Weten sirtida pa'aliyet qiliwatqan teshkilatlardin 

musteqqilliqtin bashqa siyasiy mexsetlerni ghaye qilidighan teshkilatlargha qatnashqan 

adettiki ezalar bu teshkilattin istipa bérip, mu'ayyen bir muddet ötmigiche, siyasi qarashliri 

musteqqilliqqa özgermigiche millet wekili bolalmaydu . Wezipe alghanlardin wezipe 

mudditi ichide milli menpe'etke qarshi jiddi xataliri bolghanlar, teshkilattin istipa bergen 

teqdirdimu Sherqi Türkistan parlaméntigha millet wekili bolalmaydu. 

16- Madda:  Döwletning ishghal qilinishi bilen munasiwiti bolmighan, düshmenlerge yaki 

tajawuzchilargha yardem bermigan, ularni qoghdap qalmighan, tarixtin buyan Sherqi 

Türkistanda yashap kéliwatqan, xittay bolmighan herqandaq kishi Sherqi Türkistanliq 

hisaplinidu. Sherqi Türkistanning sirtida özini Sherqi Türkistanliq dep hisaplighan, Sherqi 

Türkistanni ana wetinim dep tonuydighan herqandaq muhajir Sherqi Türkistanning tebi'i 

wetendishi bolalaydu.  

Törtinchi Bap 

Parlamént ezaliri 

17- Madda:  Parlamént — parlamént ezaliridin teshkil qilinidu. Parlamént ezaliri 18 

yashqa tolghan, wetenning musteqqilliqigha köngül bölüdighan, chet ellerde hazirghiche 

weten musteqqilliqi üchün qolidin kelgen hertürlük siyasiy pa'aliyetlirige , wetenperwerlik 

pa'aliyetlirige aktip qatniship kéliwatqan herbir Sherqi Türkistanliq jinsi perqige  qarimay 
démokratik usullar bilen awaz bérish arqiliq saylap chiqilidu. Sherqi Türkistanliqlar 

yashawatqan her döwlettin eng köp bolghanda 10 din millet wekili saylinidu.  

18- Madda:  Esker we saqchilarni wezipe ötwatqan muddette parlamént ezaliqigha 

saylashqa bolmaydu. Emma saylam waqtidin eng az üch ay burun istipa bérish sherti bilen 

ular saylash, saylinish hoquqigha iga bolalaydu.  

19- Madda:  Musteqqil Sherqi Turkistan döwlet ichide her atmishming nopustin bir adem 
parlamént ezasi bolup saylinidu. Sürgündi Hökümet parlaménti üchün, parlamént ezaliri 

yashawatqan döwletlerdiki Sherqi Türkistanliqlarning nopus sanigha we ularning emeli 



                            ۇريىتى سۈرگۈندى ھۆكۇمىتىھشەرقى تۇركىستان جۇم
                          East Turkistan Republic Government in Exile                                                                            No 04272020    

19 |Jemi 26 Bet 

 

ehwaligha asasen, parlaméntning testiqi bilen qanunlashqan belgilimiliri boyiche 

saylinidu.  

20- Madda:  Parlamént ezaliri ichide herqandaq sewep tupeyli wezipisidin 
ayrilghanlarning ornigha, assasiy qanunning 17, 18, 19- maddilirigha asasen, belgilik 

muddet ichide shu wekil tewelikidiki rayon teripidin parlament ezaliri toluqlap saylinidu. 

Emma surgundiki parlaméntning azasi wapat bolghan yaki istiba bergen teghdirde, shu 

parlamént ezasi turushluq döwlettiki Sherqi  Turkistanliqlar ichidin toluqlap saylinidu.  

Eger parlamént mu'awin sozchisi, katip we ikki mu'awen katiplar wezipisidin istiba 

bermekchi bolsa, eng az digende 7 kun (bir hepte) baldur yazma shekildiki istibanamisini 
parlamént sozchisige tapshurushi kérek, undaq bolmighanda hokumet xizmitige dexli-

teruz qilghanliq hisaplinidu. Eger parlamént sozchisi wezipisidin istiba bermekchi bolsa, 

eng az digende 15 (on besh) kun baldur yazma shekildiki istibanamisini pirézidintige 

tapshuridu we parlaméntqa élan qilidu, undaq bolmighanda hökumet xizmitige dexli-teruz 

qilghanliq hisaplinidu, éghir yinikligige qarap 1 qarar, 2 qarar millet wekilligige saylash 

we saylinish salahiyiti bolmaydu.  

Beshinchi Bap 

Qanunlar we qararlar 

21- Madda:  Barliq qanunlar parlamént teripidin tüzüp chiqilidu. Bu qanunlar köp sanliq 

awaz bilen maqullinidu. Pirézidintning testiqidin kéyin qanunlarni hökümet ijra qilidu.  

22- Madda:  Yuqarqi qanun - nizamnimilerning rohigha uyghun barliq ijra'i qararlar 

hökümet teripidin chiqirilidu.  

Altinchi Bap 

Parlamént we döwlet armiyisi 

23-  Madda:  Pirézidint döwlet armiyisining ali bash qomandanidur.  

24- Madda:  Ténchliq mezgilliride pirézidint teripidin körsütülgen eng tejribilik, abroyluq, 

döwlet armiyisi ichide hörmetke sazawer we ishenchlik bir yoquri derijilik ofitsér, döwlet 

armiyisige döwlet pirézidintke wakaliten qomandanliq qilidu we bash qomandan qilip 
teyinlinidu.  

25- Madda:  Parlamént döwletning musteqqilliqini qoghdash üchün herbi seperwerlik, 

urush élan qilish, döwlet menpe'etini asas qilish sherti astida chet eller bilen boludughan 

shertnamilrini tüzüsh we imzalash hoquqini köp sanliq awaz bilen hökümetke béridu.  
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Yettinchi Bap 

Pirézidintning saylinishi we hoquqliri 

26- Madda:  Sherqiy Turkistan dawasigha özini atighan, Sherqiy Turkistan xelqining 
menpe'eti uchun pidakarliq bilen ishleydighan, mu'eyyan derijide medeniyet sapasi 

bolghan, parlamint ezasi bolup saylanghan, wetendashlar arisida hörmetke sazawer, milli 

alahidiliklirini saqlighan, 35 yashqa tolghan, 70 yashtin ashmighan, saghlam turk qewim 

neslidin bolghan, herqandaq Sherqi Turkistanliq ichidin saylam arqiliq pirézidint 

saylinidu. Sherqi Turkistan Surgundi Hökumitining pirézidint surgundi parlaméntning 

kopsanliq awazi bilen saylinip chiqidu, we saylanghan pirézidint qesem bilen öz wezipisini 
tapshurup alidu we bir qarar yeni 4 yil wezipe oteydu. Pirézidint  eng kop bolghanda ikki 

qarar saylinidu.(qoshumche: <qesemler> ge qarang) 

27- Madda:  Pirézidintning hoqoqliri: Pirézidint parlamént ezaliridin birni mu'awin re'is 

qilip bikitkendin sirt ministérlar kabinitini qurudu.  Parlamént ezaliridin ikki kishini 

surgundi parlamént sozchiligige namzat qilip körsutup millet wekillirining(parlamént 

ezaliri) tallishigha sunidu.  Pirézidint döwlet birligining simiwolidur. Pirézidint 
parlamentning kopsanliq awazi bilen testiqlanghan qanun, shertname we qararnamilerni 

imzalaydu yaki ret qilidu. Parlaméntning uchtin ikki (adem sani parche bolup qalghanda 

yuqursi bilen texminlinip élinidu) awazi bilen testiqlanghan qanun, shertname we 

qararnamilerni pirézidint choqum imzalaydu yeni ret qilalmaydu. Chet’ellerge elchilerni 

teyinleydu we chet’el elchilirini qobul qilidu. Edliye ministirining tekliwi bilen éghir 

gunahkarlarni kechurum qilidu yaki jazasini yéniklitidu.  

28- Madda:  Pirézidint késellik, sayahet yaki bashqa sewepler bilen wezipisidin ayrilghan 

mezgilliride, parlamént ezasi bolghan mu'awin pirézidint, pirézidint xizmet ornigha qaytip 

kelgen'ge qeder pirézidintning barliq hoquqlirini üstige aludu we yürgüzüdu. Pirézidint 

wapat bolghan teqdirde mu'awin pirézidint muddet toshqiche pirézidintning wezipisini 

öteydu. Bu madda sürgündiki Sherqi Türkistan Jumhuriyitining pirézidint üchünmu 

küchke ige boludu.  

29- Madda:  Pirézidint qanun-prinsiplargha xilap halda öz béshimche herket qilip, 

parlaméntning yaki ali sotning qararliri we pikirlirige hormet qilmastin 3 qétim xataliq 

otkuzse parlamént sozchisining tekliwige asasen parlaméntning uchtin ikki awazining we 

ali sotning qoshilishi bilen pirézidint wezipisidin qaldurulidu. Bu xil ehwalda mu'awin 

pirézidint muddet toshqiche pirézidint wezipisini ötep turidu. Eger döwlet bixeterligi, 

döwlet abroyi we döwletning menpe'etige (xittay bilen hemkarlashqan, döwlet menpetini 
satqan) ziyan salidighan éghir xataliqni otkuzse, parlamént sozchisining tekliwige asasen 

parlaméntning uchtin ikki awazining qoshulushi we ali sotning qoshilishi bilen 

pirézidintning barliq wezipiliri élinip tashlinip weten xa'ini jinayiti bilen eyiplinip 
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hokumettin qoghlap chiqirilidu. Bu xil ehwalda mu'awin pirézidint muddet toshqiche 

pirézidint wezipisini ötep turudu.  

Sekkizinchi Bap 

Mu'awin pirézidint saylinishi we hoquqliri 

30- Madda: Sherqi Turkistan dawasigha ozini atighan, Sherqi Turkistan xelqining 

menpe'eti uchun pidakarliq bilen ishleydighan, mu'ayyen derjide medeniyet sapasi 

bolghan, parlamént e'azasi bolup saylanghan, wetendashlar arisida hormetke sazawer, 

milliy alahidiliklirini saqlighan, 35 yashqa tolghan, 70 yashtin ashmighan, saghlam turk 

qewim neslidin bolghan herqandaq Sherqi Turkistanliq pirézidint teripidin mu'awin 
pirézidint  wezipisige teyinlense bolidu. Herqandaq sewep bilen pirézidint wezipisidin 

ayrilghanda mu'awin pirézidint muddet toshqiche pirézidint wezipisini otep turidu. 

Mu'awin pirézidint parlaméntning xizmitini dawamliq kuzutup, döwlet re'isini 

xewerlendurup turidu. Herqandaq  sewep bilen parlamént sözchisi we mu'awin parlamént 

sözchisi tengla wezipidin ayrilghanda mu'awin pirézidint yéngi parlamént sözchisi 

teyinlen'giche parlamint sozchilik wezipisini qoshumche ötep turidu.  

31- Madda: Pirézidint bir yaki ikki ministirni hökumet bayanatchisi qilip belgileydu.   

32- Madda:  Pirézidint parlaméntqa wetenning omomi ehwali, hökumetning siyasiti 

heqqide azdigende yilda bir qétim melumat béridu. Weten musteqqil bolghandin kiyin 

pewquladde ehwal astida qalghan mezgillerde, qanuniy kuchke barawer qararlarni 

chiqirishqa we herbiy halet élan qilishqa hoqoqluqtur.  

Toqquzinchi Bap 

Parlaméntning hoquqliri 

33- Madda:  Mezkür parlamént hemme qanun we nizamnamilarni chiqirishqa, baj qanuni 

chiqirishqa, qerzlerni töleshke we omumning menpe'etini qoghdashqa, omumiy baj bilen 

import – éksport tawarliridin élinidighan baj qanunini chiqirishqa, bajning Sherqi 

Türkistanning chégrisi ichide barawer we bir xil ölchemlik bolushigha munasiwetlik 

qanunlarni chiqirishqa hoquqluqtur.  

Parlamént yene töwendiki sahelerge munasiwetlik qanunlarni chiqiridu: 

34- Madda:  Sherqi Türkistan Jumhuriyiti Hökümitining chet’eldin qerz élishigha, soda -

sétiq ishliri bilen tashqi sodini kontrol qilishigha; 

35- Madda:  Wetendashliqqa qobul qilish, wetandashliqtin chiqirish, hemde kirzisqa 

sewepchi boludughan banka pul paxalliqining aldini élishqa we bankilar qanuni 

chiqirishqa; 
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36- Madda:  Pul bésish we pulning qimmitini qoghdash, chet’el pullirining kursini 

belgileshke, ölchem birliklirini békitishke; 

37-  Madda:  Saxta pul yasighuchilarni jazalashqa; 

38- Madda:  Pochtixana, doxturxana, mekteplerni échish we binakarliq qurulushlirini élip 

bérishqa; 

39- Madda:  Yazghuchi we senetchiler, ilim- pen sahsidikilerge qelem heqqi bérish, 

ularning ijadiyet hoquqini qoghdash we erkin pa'aliyet qilishigha kapaletlik qilishqa; 

40- Madda:  Ali sot mehkimisi we uningdin töwen bolghan sot mehkimilirini qurushqa; 

41- Madda:  Döwlet chégrisidiki etkeschilik, gümrüktiki köz boyamchiliq hadisilirini 
éniqlash we bulargha munasiwetlik qanunlargha xilapliq qilghuchilarni jazalashqa; 

42- Madda:  Sirtqa urush élan qilish, weten'ge qilinghan yaki qilinish éhtimali bolghan 

tajawuzchiliqlargha taqabil turushqa; 

43- Madda:  Döwlet armiyisini terbiyelesh, kücheytish we uni bashqurushqa;  

44- Madda:  Döwletning bir pütünlükini qoghdash, topilangni tinjitish, tajawuzni tosash 

üchün armiyeni herbiy wezipige seperwer qilishqa; 

45- Madda:  Eskerlerni teshkillesh, qorallandurush, bashqurush, ofitsérlarni wezipige 

teyinlesh, parlaméntning herbiy tüzümige bina’en herbiy telim- terbiye élip bérishqa;  

46- Madda:  Sherqi Türkistan Parlaménti Sherqi Türkistan Jumhuriyiti Hökümitining we 

uning herqaysi organlirining yaki hökümet erbaplirining yuqurida bayan qilinghan 

qanunlarni ijra qilishi üchün zörür bolghan pütün qanunlarni chiqirishqa we 

qanunlashturushqa hoquqluqtur.  

Oninchi Bap 

Wetendashlarning hoqoqliri we Parlaméntning hoqoqliri 

47- Madda:  Parlamént Sherqi Türkistan xelqining hoquqlirigha, qanun aldida 

barawerlikige, dinni étiqadlirigha kapaletlik qilidu. Parlamént töwendiki ishlar heqqide 

qanun chiqarmaydu : herkimning étiqad qilghan dinigha erkin ibadet qilishigha cheklime 

qoyudighan, chüshenche we söz erkinlikini, nesheriyat erkinligini chekleydighan, yighilish 
erkinligi bilen hökümetke xalighan témida iltimas sunush erkinlikini chekleydighan, 

wetendashlarning imtiyaz we alahidilikini töwenlitidighan qanunlar.  

48- Madda:  Sherqi Türkistan Hökümitining ruxsiti bilen xelq qoral saqlash we qoral élip 

yürüsh erkinlikige ige.  
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49- Madda:  Tajawuzchilargha hemkarliship wetenning ishghal qilinishigha wastichilik 

qilghan, düshmenlerge yaki wetenni ishghal qilghuchilargha ashkare yaki yoshurun 

yardem bergenler, jinayitining éghir- yéniklikige qarap sotqa tartilidu we jazalinidu.  

50- Madda:  Qanunda ruxset qilinghan ehwaldin bashqa meyli ténchliq dewride bolsun 

yaki urush dewride bolsun, herqandaq esker yaki saqchining mülük igisining maqulluqini 

almay turup we sot mehkimisining qararini körsetmey turup herqandaq kishining mülkini 

tekshürüsh yaki musadire qilish hoquqi bolmaydu.  

51- Madda:  Kishiler yanlirini, xet - cheklirini, chong - kichik boyumlirini we özini 

qanunsiz axturush we chéqilishqa qarita qanuni qoghdunush hoquqigha ige bolup 
uninggha dexli qilinmaydu.  

52- Madda:  Urush yüz bermigen, herbiy halet élan qilinmighan yaki omumi xelqning 

bixeterliki tehditke uchrimighan ehwallarda hichkim sot mehkimisining qararisiz we 

teptishning yazma eyiplishi bolmay turup jinayi jawapkarliqi üchün qolgha élinmaydu. 

Herqandaq kishi oxshash jinayiti üchün ikki qétim eyiplenmeydu. Hichkim qanuniy 

jeryanlardin otküzülmey turup erkinlikidin, mal- mülkidin, hayatidin mehrum qilinmaydu . 
Adil tölem tölenmey turup hichkimning xususiy mülki musadire qilinmaydu yaki xelqqe 

teqsim qilip bérilmeydu.  

53- Madda:  Herqandaq jinayi diloni bir terep qilishta, jawapkar biterep sot aldida qanun 

boyiche sotlinidu, jawapkar gunahliri we qarilinish swepliridin xewerlendürülüdu, 

guwahchilar bilen yüzleshtürülüdu, öz menpe'eti üchün guwahchilarni chaqiralaydu we 

adwukat tutalaydu.  

54- Madda:  Qarilanghuchini qebih we gheyri normal usulda jazalashqa, uningdin artuqche 

kapalet puli yaki jerimane telep qilishqa yol qoyulmaydu . Gunahkar jinayi ishlar 

qanunidiki jinayitining éghir- yéniklikige asasen jazalinidu.  

55- Madda:  Wetendashlarning asasiy qanunda bérilgen hoquqliri, behrimen bolushqa 

tégishlik qanunluq hoquqliri inkar qilinmaydu.  

56- Madda:  Sotta jinayetchilerge bérilgen jazadin sirt yeni uni malay qiliwélish, mejburi 
emgekke sélish we ijtima'i ornigha qarap kemsitish men’i qilinidu. Sherqi Türkistan 

wetendashliri qanun aldida baraberdur.  

On Birinchi Bap 

Hökümetning hoqoq cheklimisi 

57- Madda:  Hökumetning qanunda körsitilgen da'iridin sirt pul serp qilishigha ruxset 

qilinmaydu, emma döwletni tunutush we uning bixeterligini saqlash uchun pirézidint 
parlaméntning testiqidin ötkuzup muwapiq miqtardiki mebleghni saqlash, xirajet qilish 

hoqoqigha ige. Parlamént döwletning bir yilliq xamchot we rasxot pilanini közdin 
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kechurup testiqleydu. Parlaméntning tekshurush hey’iti, 5 yaki 7 adem, her 6 ayda bir 

qetim hokumet we her qaysi ministirlikning iqtisadi ehwalini tekshurup turudu. 

58- Madda:  Sherqi Türkistan Hökümiti hichkimge alahide imtiyazliq mensepni hediye 
qilmaydu. Hökümette wezipe ötigüchi shexs yaki parlamént ezasi parlaméntning ruxsitisiz 

döwlet ichi we sirtidiki hichkimdin hediye yaki mensep qobul qilmaydu, emma döwletning 

milli menpe’eti yüzisidin bir qisim döwlet xadimliri, ziyalilar sherep unwanliri we xatire 

boyumlirini élish we bérish hoquqigha ige qilinidu.  

On Ikkinchi Bap 

58- Madda Sherqi Turkistan Hokumitining ediliye séstimisi parlamént teripidin 
chiqirilghan qanungha asasen qurulghan musteqqil assasiy qanun mehkimisi bolup ali sot 

mehkimisi we sot mehkimiliri arqiliq pa'aliyet qilidu. Teptishler ediliye ministéri teripidin 

ali mektepning qanun fakoltitlirini putturgen, xizmet tarixi pak, xelq ichide abroyi bar 

qanunshunaslar ichidin teyinlinidu. Sodiye we teptishler biterep turup wezipilirini adilliq 

bilen béjiridu. 

60- Madda:  Sotlanghanlar töwen derijilik sot mehkimilirining chiqarghan qarari we 
hökümnamiliri heqqidiki naraziliq erzlirini yoquri sot mehkimisi hisaplanghan ali sot 

mehkimisige erz qilish hoquqigha ige.  

61- Madda:  Sherqi Türkistan edliye séstémisi asasiy qanunda belgilen'gen barliq 

qanunlarni biterep ijra qilidu, xelqara kélishimlerde Sherqi Türkistan Jumhuriyiti terepte 

turup xelqara qanunlarni közde tutqan asasta ish béjiridu. Sherqi Türkistan hökümiti asasiy 

qanunda belgilen'gen pütün qanunlarning terepsiz halda edliye teripidin ijra qilinishigha, 
xelqara qanuni kélishimlirning we Sherqi Türkistan Jumhuriyiti imzalighan pütün xelqara 

qanun ehdinamilirining emelge ashurulushigha mes’ul boludu.  

62- Madda:  Barliq jinayi ishlar diloliri teptishning qanuni shikayetnamisige asasen biterep 

sotqa tapshurulidu.  

63- Madda:  Döwlet ichide Sherqi Türkistan döwlitige qarshi urush élan qilish, döwlet 

düshmenlirining yaki döwletni ishghal qilghuchilarning iradisi boyiche ulargha yardem 
qilish, ulargha qolayliq yaritip bérish — weten'ge asiyliq jinayiti bolup hisaplinidu. 

Weten'ge asiyliq jinayiti eng éghir, eng rezil jinayet bolup, eng qattiq jazagha tartilidu . 

Ikki neper guwahchining guwahliqi bolmighan we biterep sot mehkimisining étrap qilishi 

bolmighan ehwal astida héchkimni « weten'ge asiyliq jinayiti » bilen eyipleshke bolmaydu.  

64- Madda:  Parlaméntning uchtin ikki awazi we ali sotning testiqi bilen  « weten'ge 

asiyliq jinayiti »  békitilidu. 

65- Madda:  Parlamént herqandaq waqitta parlaméntning uchtin ikki awazi bilen asasiy 

qanunning brinchi, ikkinchi, uchunchi, totunchi, beshinchi we altinchi maddiliridin bashqa 
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maddilirigha tuzutush kirguzushke boludu. Tuzutush kirguzulgen maddilar asasiy 

qanunning qoshumche qismida éniq korsutulidu. 

66- Madda:  Bu asasiy qanun we uninggha asasen tüzülgen Sherqi Türkistanning qanunliri, 
Sherqi Türkistan Jumhuriyiti téritoriyiside muqeddestur. Sotchilar mushu qanunlar 

boyiche ish béjiridu. Sherqi Türkistanning parlamént ezaliri, döwlet rehberliri, edliye 

xizmiti ishleydighanlar qesem bérip wezipe tapshurup alidu.  

67- Madda:  Sürgündiki Sherqi Türkistan Parlaméntining ezaliri her tört yilda bir qétim 

qurultay échilishtin alte ay burun Sherqi Türkistan wetendashliri teripidin démokiratik 

usulda awaz bérish arqiliq saylinidu. Sherqi Türkistanni azat qilghandin kéyin parlamént 
saylimi her tört yilda bir qétim, 11- ayning deslepki heptiside élip bérilidu. 11- Ayning 12- 

küni yéngi parlaméntning eng pishqedem parlamént ezasining riyasetchilikide qesem bilen 

wezipe tapshurup alidu. Qesem murasimidin kéyin parlamént 14- maddigha asasen 

pa'aliyetlirini élip baridu.  

On Törtinchi Bap 

Asasiy Qanun Mehkimisi 

68- Madda:  Asasiy Qanun Mehkimisi — Sherqi Türkistan parlaménti teripidin 

chiqirilghan mexsus qanungha asasen qurulghan bolup, bu mehkime qanunlarning qanun 

hökmi boyiche chiqirilghan qararlarning we Sherqi Türkistan parlaménti 

nizamnamilirining shekil hem mahiyet jehettin asasiy qanungha uyghun bolghan yaki 

bolmighanliqi heqqide nazaret élip baridu. Asasiy qanun mehkimisi 11 neper resmi eza, 

tört neper kandidat ezadin terkip tapidu. Asasiy qanun mehkimisi ezaliri öz ichidin bir 
kishini asasiy qanun mehkimisi bashliqi, bir kishini bashliq wekili qilip saylap chiqidu.  

69- Madda:  Asasiy qanun mehkimisi eng ali mehkime süpitide siyasiy partiyilerning 

emeldin qaldurulushi we melum siyasiy partiyini emeldin qaldurushqa tégishlik dawalarda 

jumhuriyet bash teptishining emeldin qaldurush heqqidiki yazma doklad we teklipini 

közdin  kechürüp bu heqte qarar chiqiridu. Qarar chiqirishtin awal, u partiyining re'isi yaki 

re'is wekilining özini aqlash heqqidiki bayanatini anglaydu.  

70- Madda:  Asasiy qanun mehkimisi jumhuriyet bash teptishining yazma shikayiti we 

parlaméntning testiqi bilen döwletning milliy manpe'etini éghir ziyangha uchratqan 

pirézidint , mu'awin pirézidint we ministérlarni ali sotning bir terep qilishigha tapshurudu. 

Ali sotning chiqarghan qarari keskin bolup, uninggha étiraz bildürüshke bolmaydu.. 

71- Madda: Ushbu asasiy qanun ( 1-bölümi) on tört bap, 71 maddidin terkip tapqan bolup, 

miladiye 2004-yili 11-ayning20-kunidin 22-kunigiche Washingtonda chaqirilghan 
qurultayda parlamént ezaliri teripidin maqullandi we élan qilindi. Bu asasi qanunning 

uyghurche nusxisi asas qilinidu. 

 



                            ۇريىتى سۈرگۈندى ھۆكۇمىتىھشەرقى تۇركىستان جۇم
                          East Turkistan Republic Government in Exile                                                                            No 04272020    

26 |Jemi 26 Bet 

 

Qoshumche 

Pirézidintning Qesimi 

Pirézidint bolush süpitim bilen, döwletning dawasini, istiqlalini we wetenning, milletning 
bölünmes pütünlükini qoghdaydighanliqimgha, wetenning musteqqilliqini mudapiye 

qilidighanliqimgha, qanuni asasta qanunning aliyliqigha we kishilik hoquq pirinsiplirigha 

hörmet qilidighanliqimgha, döwletning shan- sheripini qoghdaydighanliqimgha, döwletni 

güllendürüsh uchün pütün küchüm bilen xizmet qilidighanliqimgha ulugh Allah we Sherqi 

Türkistan xelqi aldida ar- nomus we sheripim bilen qesem qilimen.  

Parlamént Ezalirining Qesimi 

Parlamént ezasi bolush süpitim bilen, döwletning dawasini, istiqlalini we wetenning, 

milletning bölünmes pütünlükini qoghdaydighanliqimgha, wetenning musteqqilliqini 

mudapiye qilidighanliqimgha, qanuni asasta qanunning aliyliqigha we kishilik hoquq 

pirinsiplirigha hörmet qilidighanliqimgha, döwletning shan- sheripini 

qoghdaydighanliqimgha, döwletni güllendürüsh uchün pütün küchüm bilen xizmet 

qilidighanliqimgha ulugh Allah we Sherqi Türkistan xelqi aldida ar- nomus we sheripim 

bilen qesem qilimen. 

 


