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6 - بۆلۈم: ۇئلۇسچىلىقنىڭ دۆلەت قۇرۇشتىكى رولى 
ۋە ۆئز تەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلەش

ئۇلۇســچىلىق ياۋروپانىــڭ سىياســىي تارىخىــدا ئىنتايىــن 
مۇھىــم رول ئوينىغــان بولــۇپ، ئوســمان ۋە ھابســبۇرگ قاتارلىــق 
تەســىرىدە  ئىدېئولوگىيەســى  ئۇلۇســچىلىق  ئىمپېرىيەلــەر 
يىمىرىلىــپ، كۆپلىگەن ئۇششــاق دۆلەتلــەر مەيدانغا كەلگەن ۋە 
بــۇ جەريانــدا مىللەتچىلــەر ياكــى ئۇلۇســچىالر »ئــۆز تەقدىرىنــى 
ئــۆزى بەلگىلــەش« تىــن ئۈنۈملــۈك پايدىالنغــان. ئەســلىدە 
ئــۆز »تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش« دېگــەن بــۇ ئاتالغــۇ ئــەڭ 
ــان  ــۇپ، گېرم ــا كەلگــەن بول ــان تىلىــدا بارلىقق دەســلەپ گېرم
پەيالســوپلىرى ئــۇزۇن تارىختىــن بېــرى قوللىنىــپ كەلگــەن 
بولســىمۇ، لېكىــن بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىغا قــەدەر پىرىنســىپ 

 )Unterberger,1996( .شــەكلىدە ئوتتۇرىغــا چىقمىغــان

تومــاس  ئاتىســى  ھەرىكىتىنىــڭ  مۇســتەقىللىق  ئامېرىــكا 
»ئــۆز  ھەرىكىتىنــى  مۇســتەقىللىق  ئامېرىــكا  جېففېرســون 
بولــۇپ  پىرىنســىپ  نىــڭ  بەلگىلــەش«  ئــۆزى  تەقدىرىنــى 
قىلىــپ  مىســالى  تۇنجــى  باشــلىغانلىقىنىڭ  شەكىللىنىشــكە 
كۆرســەتكەن ۋە مۇســتەقىل بولماقچــى بولغــان دۆلەتلەرگــە 
ھېسداشــلىق قىلغــان. بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە 
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ئــۆز  لېنىننىــڭ  ۋىلســون  ۋودروف  پىرېزىدېنتــى  ئامېرىــكا 
پىرىنســىپىنى  توغرىســىدىكى  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى 
ــا  ــق دۇني ــەش ئارقىلى ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــالپ، ئ قول
تىنچلىقىغــا كاپالەتلىــك قىلماقچــى بولغــان. نەتىجىــدە پولشــا، 
بېالرۇســىيە، ئۇكرائىنــا، فىنالندىيــە قاتارلىــق كاۋكاز دۆلەتلىــرى 
 )Unterberger,1996. pp.926-941( .مۇستەقىللىقكە ئېرىشتى
ئەممــا ئوخشــاش ۋاقىتتــا ۋىلســون دۆلەتلەرنىــڭ ئىچكى ئىشــىغا 
ئارىالشماســلىق پىرىنســىپىدىمۇ چىڭ تۇرغانلىقتىــن، ھازىرغىچە 
ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش بەزىلەر ئۈچۈن ئىشــقا يارىســا 
بەزىلــەر ئۈچــۈن ئىشــقا يارىمــاي كەلــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئــۆز 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش »خەلــق ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
ــۇ  ــۇپ، ب ــتۇرۇلغان بول ــۇق« دەپ تونۇش ــكە ھوقۇقل بەلگىلەش
يەردىكــى خەلقلەرنىــڭ قانــداق خەلقلەر ئىكەنلىكىگــە ئېنىقلىما 

)Unterberger,1996. pp.926-941( بېرىلمىگــەن 

شۇنداقال 1960 - يىلدىكى خەلقئارا دوستلۇق مۇناسىۋەتلەر 
ــلىتىپ  ــۈچ ئىش ــڭ ك ــر دۆلەتنى ــداق بى ــىدا »ھەرقان شەرتنامىس
باشــقا خەلقلەرنىــڭ باراۋەرلىك ھوقۇقــى ۋە ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى 
بەلگىلــەش ئارقىلىــق ئەركىنلىــك ۋە مۇســتەقىللىققا ئېرىشــىش 
ھوقۇقىنــى تارتىۋالماســلىق مەجبۇرىيىتــى بــار « دەپ يېزىلغان. 
ۋە يەنــە 1971 - يىلدىكــى خەلقئــارا دوســتلۇق شەرتنامىســىدا 
دۆلەتلەرنىــڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكى ھوقۇقىنــى پەقەت خەلقلەرنىڭ 
باراۋەرلىــك ھوقۇقــى ۋە ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش 
ھوقۇقــى پىرىنســىپلىرىغا ئەمــەل قىلغــان ئەھۋالدىــال كۆتــۈرۈپ 
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زېمىــن  دۆلەتلەرنىــڭ  ئەســكەرتىلگەن]1].  چىقااليدىغانلىقــى 
پۈتۈنلىكىنــى ھۆرمــەت قىلىــش قانۇنىــي پەقــەت دۆلــەت بىلــەن 
ــۇپ،  ــان بول ــىۋەتكىال قارىتىلغ ــىدىكى مۇناس ــەت ئوتتۇرىس دۆل
ئېزىلىۋاتقــان خەلقلــەر بىلــەن خەلقئــارادا دۆلــەت دەپ ئېتىــراپ 
قىلىنغــان دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتكە قارىتىلمىغــان. 
ماددىســى  بۇنــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر قانۇنىنىــڭ 2 )4( 
ئىســپاتاليدۇ )ئىزاھاتقــا قارالســۇن(]2]. ئەممــا خىتاي ۋە شــۇنىڭغا 
بــۇ قانۇننــى ئىشــلىتىپ مۇســتەملىكە  ئوخشــاش دۆلەتلــەر 
قىلىنغــان خەلقلەرنىــڭ مۇســتەقىللىق دەۋاســىنى دۆلــەت زېمىن 
پۈتۈنلىكىگــە تەھدىــت ســالغانلىق، پارچىلىغانلىــق دەپ ئــەرز 
قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ مۇســتەقىللىقىنى توســۇپ كېلىۋاتىــدۇ. ئــۆز 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش، سىياســىي ھــەق - ھوقۇقالرغــا 
 indigenous( خەلقلەرنىــڭ  يەرلىــك  مەسىلىســى  ئېرىشــىش 
people( ھــەق - ھوقۇقلىــرى خىتابنامىســىدە ئېنىــق تىلغــا 
ئېلىنغــان. ئەممــا يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
ــال قارىتىلغانلىقتىــن،  ــەت ئىچىگى بەلگىلىشــى پەقــەت شــۇ دۆل

[1] Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Rela-

tions and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of 

the United Nations, UNGA Res. 2625 (XXV), 25 UN GAOR, Supp. (No. 

28) 121, UN Doc. A/8028 (1971):
ــۆز  ــى ۋە ئ ــڭ باراۋەرلىك ــپ، خەلقلەرنى ــە قىلى ــنى باھان ــۆزى بەلگىلەش ــى ئ ــۆز تەقدىرىن  ئ
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش پىرىنســىپلىرىغا ئەمــەل قىلىپ كېلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىڭ 
سىياســىي مۇســتەقىللىقى ۋە زېمىــن پۈتۈنلىكىگــە دەخلــى تــەرۇز يەتكۈزمەســلىك..
[2] Charter of the United Nations, Can. T.S. 1945 No. 76; 59 Stat. 1031, T.S. 

993. Signed at San Francisco on June 26, 1945. 
 بــۇ قانۇننىــڭ 2 - ماددىســىنىڭ 4 - تارمىقىــدا »بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىغا 
ــە ۋە  ــە پۈتۈنلىكىگ ــڭ تېررىتورىي ــر بىرىنى ــىۋەتتە بى ــارا مۇناس ــەر خەلقئ ــەزا دۆلەتل ئ
سىياســىي مۇســتەقىللىقىغا تەھدىــت ۋە كــۈچ ئىشلىتىشــتىن ساقلىنىشــى كېــرەك.« 

دەپ بەلگىلەنگــەن
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ــتەقىل  ــپ مۇس ــن ئايرىلى ــىۋالغان دۆلەتتى ــى بېس ــۇالر زېمىنىن ئ
ــاي  ــىغا قارىم ــۇنداق بولۇش ــدۇ]1]. ش ــپ كېتەلمەي ــۇپ چىقى بول
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ ھــەق - ھوقۇقلىــرى خىتابنامىســىغا 
ئامېرىــكا، كانــادا، ئاۋســترالىيە ۋە يېڭــى زېالندىيــە قــول 
ــى  ــتلۇق شەرتنامىس ــارا دوس ــى خەلقئ ــان. 1970 - يىل قويمىغ
دۆلــەت قــۇرۇپ باقمىغــان ئەزەلدىــن دۆلىتــى بولــۇپ باقمىغــان 
ئېتنىــك مىللەتلــەر ياكــى گۇرۇپپىالرنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى 
ئــۆزى بەلگىلــەش پىرىنســىپىغا ئاساســەن مۇســتەقىل بولۇشــىنى 
چۈنكــى  قىلــدى.  رەت  كىرگــۈزۈپ  قاتارىغــا  بۆلگۈنچىلىــك 
بۇنــداق بولغانــدا ھەممىــال دۆلەتلەردىكــى كۆچمــەن مىللەتلــەر، 
يەرلىــك خەلقلــەر، قەبىلىلــەر، ئــاز ســانلىق مىللــەت ياكــى 
تىلــى ئوخشــىمىغانال مىللەتلەرنىــڭ ھەممىســىنىڭ ئــۆز ئالدىغــا 
مۇســتەقىل بولىمىــز دەپ ئــەرز قىلىشــى ۋە تۈگىمــەس جېدەللەر 
بولۇشــى مۇمكىــن ئىــدى. بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
ــاۋۋال ب د ت نىــڭ قــارارى ۋە خەلقئــارا  پىرىنســىپلىرى ئــەڭ ئ
خەلقئــارا  قويۇلىدىغانلىقتىــن،  ئوتتۇرىغــا  ئارقىلىــق  ســوت 

ــدى.  ــارارى كۈچكــە ئىگــە بول دوســتلۇق شەرتنامىســى ق

ــى- ــەن كېڭەيم ــا يۈرگۈزگ ــىيا ۋە ئافرىقىغ ــڭ ئاس ياۋروپانى
چىلىكلىــرى ئاشــقۇن مىللەتچىلىكنىــڭ تەســىرىدە مەيدانغــا 
بەلگىلــەش«  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  »ئــۆز  كەلگەنلىكتىــن، 

[1] Un.org. (2007). [online] Available at: https://www.un.org/development/

desa/indigenouspeoples/wp - content/uploads/sites/19/2018/11/UN-

DRIP_E_web.pdf [Accessed 20 Jul. 2019].
 )يەرلىك خەلقلەر ھەق – ھوقۇقلىرى خىتابنامىسىنىڭ 3 -، 4 – ماددىلىرىغا قارالسۇن(
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مەسىلىســى ياۋروپانىــڭ ئاســىيا ۋە ئافرىقىدىكــى مەنپەئەتلىــرى 
ــن  ــۈن، 1918 - يىلدى ــلىقى ئۈچ ــۇپ قالماس ــەن توقۇنۇش بىل
1945 – يىلغىچــە بــۇ يەرلەرگــە كېڭىيەلمىــدى ۋە ياۋروپــا 

)Alter,1994.p.19( قالــدى  چەكلىنىــپ  بىلەنــال 

1945 – يىلغا كەلگەندە »ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش« 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ دىققىتىنــى تارتىــپ، 
ــدا  ــڭ 1 - ۋە 55 - ماددىلىرى ــەر قانۇنىنى ــكەن دۆلەتل بىرلەش

 )Un.org,1945( .رەسمىيلەشــتۈرۈلۈپ تىلغــا ئېلىنــدى

گەرچــە ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش بىرلەشــكەن 
دۆلەتلەر تەشــكىالتىنىڭ سىستېمىســىغا كىرگۈزۈلگەن بولسىمۇ، 
لېكىــن يەنىــال يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك نۇرغــۇن 
»باشــقىالرنىڭ  مەۋجــۇت.  زىتلىقــالر  ۋە  چۈشىنىكســىزلىكەر 
قــول ئاســتىدىكى زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان ئېتنىــك توپلۇمالرنىــڭ 
ھەممىســى گەرچــە بــۇرۇن دۆلــەت قــۇرۇپ باقمىغــان بولســىمۇ، 
ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش ئارقىلىــق مۇســتەقىللىققا 
ــە ھوقۇقلىرىغــا  ــۆزى باشــقۇرىدىغان ئاپتونومىي ياكــى ئۆزىنــى ئ
ئېرىشــىش ھوقۇقىغــا ئىگىمــۇ؟ ياكــى بــۇ پەقــەت ئىلگىــرى 
دۆلــەت بولغــان ۋە باشــقىالر تەرىپىدىن مۇســتەملىكە قىلىنغان، 
ــقۇرۇش  ــۆزى باش ــى ئ ــن ئۆزىن ــن كېيى ــتەملىكە قىلىنغاندى مۇس
ھوقۇقــى بولمىغــان ئىــرق ۋە ئېتنىــك توپلــۇم ســۈپىتىدە زۇلۇمغا 
ئۇچراۋاتقانالرغىــال قارىتىلغانمــۇ؟« دېگەن مەســىلىدە، 1970 - 
يىلدىكــى دوســتلۇق شەرتنامىســىدىكى ئېنىــق رەت قىلىنىشــقا 
قارىتــا تــاالش - تارتىــش ھازىرغىچــە داۋاملىشــىپ كېلىۋاتىــدۇ. 
ــۇپ  ــى بول ــۇس دۆلىت ــان، ئۇل ــۇرۇپ باقمىغ ــەت ق ــى دۆل چۈنك
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شەكىللىنىشــتىن بۇرۇنــال بېســىۋېلىنغان ئېتنىــك توپلۇمالرنىــڭ 
بويىچــە  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  كۆپىنچىســىمۇ 

ــدى.  ــان ئى ــا چىقق ــپ ئوتتۇرىغ ــەپ قىلى مۇســتەقىللىق تەل

ــۆزى  ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــڭ ئ ــك توپلۇمنى ــر ئېتنى ــرى بى ئىلگى
ــى  ــك مەدەنىيەتن ــى ئېتنى ــەت قۇرۇش ــق دۆل ــەش ئارقىلى بەلگىل
ئىــدى.  قارالغــان  دەپ  قــۇرۇش  دۆلــەت  قىلغــان  ئاســاس 
ــل ئېتنىــك  ــدا ســۆزلەيدىغان كــۆپ خى ــل تىل ــا، ھــەر خى ئەمم
ــى  ــڭ ئىچىدىك ــەدە ئۇالرنى ــاش تېررىتورىي ــڭ ئوخش توپلۇمالرنى
پەقــەت بىــر ئېتنىــك گۇرۇپپىغىال ۋەكىللىــك قىلىدىغان دۆلەتنى 
قــۇرۇش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىشــى ئېتنىــك توقۇنۇشــقا ســەۋەب 
بولىــدۇ دەپ قارالغانلىقتىــن، ئېتنىكلىقنــى ئاســاس قىلغــان 
ــە  ــوغۇق مۇئامىلىگ ــن س ــى تەرىپىدى ــا خەلق ــك دۇني مىللەتچىلى
ــدا  ــر تىل ــەر بى ــى ھ ــدى. دۇنيادىك ــق ئى ــى ئېنى ئۇچرايدىغانلىق
ســۆزلەيدىغان ھەممــە ئېتنىــك توپلۇمنىــڭ ئــۆز ئالدىغــا دۆلــەت 
قۇرۇۋېلىشــىمۇ مۇمكىــن ئەمەس بولۇپ، نۇرغــۇن تېررىتورىيەلەردە 
ئېتنىــك توپلۇمالرنىــڭ جۇغراپىيەســى بىــر بىرىگــە ئارىلىشــىپ 
ــى.  ــان تۆكۈلۈشــكە ســەۋەبچى بوالتت ــر ق ــن، ئېغى كەتكەنلىكتى
ــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش ھــەر بىــر  ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئ
ئېتنىــك گۇرۇپپىالرغــا قارىتىلغىنىــدا، پەقــەت تارىختــا دۆلىتــى 
ياشــاۋاتقان  دۆلىتىــدە  باشــقىالرنىڭ  ئەمــەس،  بولغانــالرال 
كۆچمــەن ئېتنىــك مىللەتلەرمــۇ بۆلۈنــۈپ چىقىــپ دۆلــەت قۇرۇش 

)Tamir,1994.p.62( جېدىلىنــى قىالتتــى

 فىرانســىيە ئىنقىالبىنىــڭ تەســىرىدە مەيدانغــا كەلگــەن 
بىــر تۇتــاش دۆلــەت ۋە مائارىــپ سىستېمىســى تۇرغــۇزۇپ، 
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شەخســلەرنىڭ يەنى پادىشــاھالرنىڭ ياكى دىنىــي ئەربابالرنىڭ 
قىسقىســى ئــاز ســانلىق بىــر يۇقىــرى تەبىقــە ســىنىپىنىڭ كــۆپ 
ــرول قىلىشــىغا خاتىمــە بېرىلىــپ، باراۋەرلىــك  ســانلىقنى كونت
ياكــى  دېموكراتىيــە  قىلىنىدىغــان  تەرغىــب  ئەركىنلىــك  ۋە 
ــر  ــە بى ــڭ يەن ــدى. بۇنى ــا كەل ــك مەيدانغ ــن مىللەتچىلى ئەركى
خىــل ئاتىلىشــى ئۇلۇســچىلىق ئىــدى. ئۇلۇســچىلىق مىللەتنىــڭ 
ئەســلىدىكى ئېتنىــك تارىخــى يىلتىــز بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك 
بولغانلىقتىــن، ئۇلۇســچىالر دۆلــەت قۇرۇشــنى ئېتنىــك ۋە شــۇ 
ئېتنىكنىــڭ تىلىغــا باغــالپ، ئوخشــاش تىــل ۋە ئوخشــاش 
ئــۆز  گۇرۇپپىنىــڭ  ئېتنىــك  ئىگــە  كىملىكىگــە  ئېتنىــك 
تېررىتورىيەســىدە باشــقا ئېتنىــك گۇرۇپپىالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە 
ئالغــان ھالــدا دۆلــەت قــۇرۇش ئىكەنلىكىنــى كۆتــۈرۈپ چىقتــى. 
ئەممــا بــۇ دېموكراتىــك ئۇلۇســچىلىق ئىدېئولوگىيەســى بىلــەن 
توقۇنۇشــىدىغان بولــۇپ، ئــۇ ھالــدا شــۇ تېررىتورىيەدىكــى 
بــۇرۇن دۆلىتــى بولــۇپ باقمىغــان باشــقا ئۇششــاق ئېتنىــك 
ــى ۋە  ــڭ تىل ــى، ئۇالرنى ــى ھوقۇق ــۇ دۆلەتتىك ــڭ ب مىللەتلەرنى
ــرەك؟  ــە قىلىــش كې ــداق مۇئامىل گىراژدانلىــق مەسىلىســىگە قان

ــى. ــرا كېلەتت ــكە توغ ــاۋاب بېرىش ــوئالغا ج ــەن س دېگ

 ياۋروپــا ئەللىرى فىرانســىيە ئىنقىالبىدىــن كېيىن، بىرلىككە 
ــڭ  ــر ھۆكۈمەتنى ــان بى ــك قىلىدىغ ــە ۋەكىللى ــەن، خەلقق كەلگ
كېلىنمىســە  بىرلىككــە  جەھەتتــە  تىــل  ئۈچــۈن  بولۇشــى 
بولمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتكــەن ۋە ئــەڭ بــۇرۇن ئەنگلىيــە 
مىللەتچىلىكــى ئۆزلىرىنىــڭ ئىنگلىــز تىلىنــى بىرلىككــە كەلگــەن 
تىــل قىلىــپ كېڭەيتىشــكە ئەھمىيــەت بەرگــەن. فىرانســۇز 
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ۋە گېرمــان مىللەتچىلىكىمــۇ فىرانســۇز ۋە گېرمــان تىلىنــى 
ئۆزلىرىنىــڭ ئېتنىــك يىلتىزىغــا ئوخشاشــال مۇھىــم ئورۇنغــا 
قويغــان ئىــدى. ئەممــا بــۇ ئەھۋالــدا شــۇ دۆلەتتــە ياشــاۋاتقان 
فىرانســۇز بولمىغــان، گېرمــان بولمىغــان، يەنــى دۆلەتكــە تــەۋە 
ــڭ  ــان مىللەتلەرنى ــرى بولمىغ ــلى ئىگىلى ــڭ ئەس تېررىتورىيەنى
ــڭ  ــن، ئۇالرنى ــپ قوللىنىلمىغانلىقتى ــى قىلى ــەت تىل ــى دۆل تىل
تىلــى چەتكــە قېقىلىشــى، ئۇالرنىــڭ ئــۆرپ - ئادىتــى ۋە 
ئىــدى.  مۇمكىــن  ئۇچرىشــى  ئاسسىمىلياتســىيەگە  كىملىكــى 
ــن  ــان بىردى ــۆپ ســانلىقنى ئىززەتلەيدىغ ــەت ك ــۇ دۆل ــەر ب ئەگ
مەدەنىيەتلىــك  كــۆپ  قىلمــاي،  دۆلــەت  تىلنــى  ئارتــۇق 
دۆلــەت سىستېمىســى قۇرمــاي، بىــرال تىلنــى دۆلــەت تىلــى 
بولىدىغــان  ھۆكۈمــران  مىللــەت  ئېتنىــك  بىــرال  قىلىــپ، 
دۆلەتنــى قۇرىمــەن دەيدىكــەن، ئــۇ ھالــدا باشــقا مىللەتلەرنــى 
ــى]1].  ــرا كېلەتت ــكە توغ ــپ يوقىتىۋېتىش ــىيە قىلى ئاسسىمىلياتس
بۇنــداق بولغىنىــدا، ئۇلۇســچىلىق ئىدېئولوگىيەســىدە ئېتنىــك 
يىلتىــز ۋە تىلنــى ئاســاس قىلىــپ دۆلــەت قــۇرۇش بولســا 
ئەركىنلىــك، باراۋەرلىكتىــن ئىبــارەت دېموكراتىيەنىــڭ تــۈپ 
پىرىنســىپىغا زىــت كېلەتتــى. فىرانســىيەنى مىســالغا ئالىدىغــان 
شــۇنى تەكىتلەپ ئۆتۇشــكە توغرا كېلىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاسسىمىلياتســىيە   [1[
سىياســىتى بىلــەن ياۋروپــا ئەللىرىدىكــى بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ ئۇششــاق مىللەتلەرنــى 
ــدۇ.  ــن پەرقلىنى ــن تۈپتى ــەت جەھەتتى ــىتى ماھىي ــش سىياس ــىيە قىلى ئاسسىمىلياتس
دۆلىتىنــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كىرىۋېلىــپ  بېســىپ  دۆلىتىگــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  خىتــاي 
ئۇيغۇرالرنــى  بولغــان  ئىگىلىــرى  ئەســلى  تېررىتورىيەنىــڭ  شــۇ  يوقۇتۇۋېتىــپ، 
بــۇ  ئىبــارەت  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  خىتايــالر  قىلماقچــى.  ئاسسىمىلياتســىيە 
ــاش  ــىيەگە ئوخش ــى فىرانس ــا ياۋروپادىك ــەس. ئەمم ــرى ئەم ــڭ ئىگىلى تېررىتورىيەنى
مىللەتلەرنىــڭ ئــۆز دۆلىتىدىكــى ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنــى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــقا 
ــۇ  ــەر ش ــانلىق مىللەتل ــاز س ــۇ ئ ــا ب ــىمۇ، ئەمم ــىزلىق بولس ــە ھەقس ــى گەرچ ئۇرۇنۇش

تېررېتورىيەنىــڭ ئەســلى ئىگىلىــرى ئەمــەس.
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ــان  ــي قىلىۋاتق ــپ تەرەققى ــن تارتى ــاق، 1960 - يىلالردى بولس
ــق  ــي گىراژدانلى ــە ھەقىقى ــەن كۆچمەنلەرگ ــن كىرگ دۆلەتلەردى
مۇئامىلىســى قىلىــش ۋە ئۇالرنــى فىرانســىيە دۆلــەت كىملىكىگــە 
ــى  ــۇزالر بۇن ــدە، فىرانس ــىلىگە كەلگەن ــاراش مەس ــەۋە دەپ ق ت
رەت قىلــدى. 1980 - يىلالرنىــڭ ئاخىرىــدا فىرانســىيەدە ھەتتا 
كۆچمەنلەرگــە بولۇپمــۇ ئالجىرىيەلىك مۇســۇلمانالرغا ئۆچمەنلىك 
قىلىــش، ئۇالرنــى چەتكــە قېقىــش ھەرىكىتى مەيدانغــا كەلدى. 

)Kellas,1998.p.37(

كانــادا بولســا دۆلــەت تىلىــدا، ئىنگلىــز تىلــى بىلــەن 
كۈبېكتىكــى مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىدىغــان فىرانســۇزالرنىڭ 
تىلىنىمــۇ تــەڭ دۆلــەت تىلــى قىلىــپ ئىشــلىتىش بىلــەن 
بارلىــق  قوللىنىــپ،  تۈزۈمىنــى  مەدەنىيــەت  كــۆپ  بىرگــە، 
ــى،  ــى، دىنىن ــۆز تىلىن ــە ئ ــانلىق مىللەتلەرگ ــاز س ــەن ئ كۆچم
ۋە  قوغــداش  مەدەنىيىتىنــى  ئادەتلىرىنــى،   – ئــۆرپ 
ئەمەلىيەتتــە  ئارقىلىــق،  بېرىــش  پۇرســىتى  داۋامالشــتۇرۇش 
بىــر  ئېتنىــك  قىلغــان  ئاســاس  فىرانســۇزالرنى  ۋە  ئىنگلىــز 
مىللەتلىــك،  كــۆپ  بولغــان  بــاراۋەر  ئەركىــن،  دۆلەتنىــڭ 
كــۆپ مەدەنىيەتلىــك تــۈزۈم ئاســتىدا تەرەققىــي قىلىشــىنى 
ــىنىڭ  ــدا بولۇش ــالرنىڭ پەي ــك توقۇنۇش ــۇپ، ئېتنى ــا قوي يولغ
ئالدىنــى ئالــدى. ئەممــا خىتايغــا ئوخشــاش مۇســتەملىكىچى 
ــرول  ــۇق كونت ــى تول ــان زېمىنىن ــتەملىكە قىلىنغ ــەر مۇس دۆلەتل
قىلىــش ئۈچــۈن، شــەرقىي تۈركىســتاندىن ئىبــارەت بېســىۋالغان 
زېمىنــدا ئېتنىــك )ethnocide( ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى 
)genocide( يولغــا قويــۇپ، قۇرۇقلــۇق يولــى ئارقىلىــق دۇنياغــا 
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كېڭەيمىچىلىــك قىلىشــقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقتىــن، دۇنيــا تىنچلىقىغا 
ئىنتايىــن چــوڭ تەھدىــت ئېلىــپ كېلىۋاتىــدۇ. بــۇ ۋەجىدىــن 
ئېيتقاندىمــۇ، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ »ئۇيغۇرىســتان« 
مىللەتچىلىكــى  ئېتنىــك  ئۇيغــۇر  تــار  قانداقتــۇ  نامىدىكــى 
ئاساســىدىكى ئۇلــۇس دۆلىتــى ئەمــەس بەلكــى خىتاينىــڭ 
ئاشــقۇن خىتــاي ئېتنىــك مىللەتچىلىــك ئىدېئولوگىيەســىگە 
ــەت ۋە  ــق، ئادال ــك، تىنچلى ــان باراۋەرلى ــى بولغ ــن قارش تۈپتى
دېموكراتىيەنــى تەرغىــب قىلىدىغــان ئىدېئولوگىيەنــى ئاســاس 
قىلغــان، پەقــەت ئۇيغــۇر خەلقىگىــال ئەمــەس بەلكــى پۈتكــۈل 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە، پۈتكــۈل شــەرقىي تۈركىســتان 
تېررىتورىيەســىگە ۋەكىللىــك قىلىدىغــان كــۆپ مىللەتلىــك 
ئۇلــۇس دۆلىتــى قــۇرۇش نىشــانىغا قــاراپ مېڭىشــىمىز ئىنتايىــن 
ئــۆز  مۇســتەقىللىقى  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئۇنداقتــا  زۆرۈر. 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــامدۇ؟ 
ئەلۋەتتــە ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنىــي كــۈچ 
ــتەقىللىقىنى  ــڭ مۇس ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــلىتىپ ش ئىش
قولىغــا ئېلىــپ بېرەلمەيــدۇ. ئــۇ پەقــەت خەلقلەرنىــڭ قۇتۇلــۇش 
يولــى پىشــىپ يېتىلگەنــدە ئۇنىڭغــا ئــۆز سىياســىي تەقدىرىڭنى 
قانــداق شــەكىلدە بەلگىلەشــنى خااليســەن دەپ ســۇنۇلىدىغان 
بىــر تالالشــتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس. مۇســتەقىللىق يولىدىكى 
ۋە  كــۈچ  ھەرىكەتلەندۈرگۈچــى  ســەۋەب،  كۈرەشــلىرىمىزدە 
پۇرســەتتىن ئىبــارەت ئــۇچ نەرســە ئىنتايىــن مۇھىــم. شــەرقىي 
شــەكىلدىكى  ئېچىنىشــلىق  ئــەڭ  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان 
دۆلىتىنــى  ئــۆز  ئۇالرنىــڭ  ئۇچراۋاتقانلىقــى  قىرغىنچىلىققــا 
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خىتايدىــن قايتــۇرۇپ ئېلىــپ، مۇســتەقىل ياشــاش خىتاينىــڭ 
كونتروللۇقىدىــن مەڭگــۈ قۇتۇلــۇش ئارزۇســىدىن ھەرگىزمــۇ ۋاز 
كەچمەســلىكىدىكى ئىنتايىــن چــوڭ ۋە يېتەرلىــك ســەۋەب. 
تەرغىــب  بىــز  ئەلۋەتتــە  بولســا  ھەرىكەتلەندۈرگۈچــى كــۈچ 
مۇســتەقىللىق،  خەلقىگــە  تۈركىســتان  شــەرقىي  قىلىۋاتقــان 
باراۋەرلىــك، ئادالــەت ۋە دېموكراتىيــە ئېلىپ كېلىش ئارقىلىق، 
تىنچلىقىغىمــۇ  دۇنيــا  توســۇپ،  كېڭەيمىچىلىكىنــى  خىتــاي 
نىشــاندۇر. چۈنكــى  بۈيــۈك  ئىبــارەت  ھەسســە قوشۇشــتىن 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ئۆزلىرىــدە ئەنــە شــۇ مۇســتەقىللىق 
ئەگەشــكەن  زېھنىيەتكــە  بــۇ  ۋە  زېھنىيەتنــى  نىشــانىنى، 
ئەمەلىيەتنــى تەييارلىغــان ئەھــۋال ئاســتىدىال ئاندىــن ئالالھتىن 
بىــر پۇرســەت بېرىلگــەن ۋە خەلقئــارا ۋەزىيــەت ئۇالرغا تارىخنىڭ 
ھىممىتىنــى ســۇنغاندا، ئــۇالر بــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ 

مەقســىتىگە يېتەلەيــدۇ. 

ــڭ  ــەش خەلقلەرنى ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــا ئ ئۇنداقت
ئۆزىنــى ئــۆزى قايســى شــەكىلدە كونتــرول قىلىشــىنى تالــالش 
خەلقئــارا  زېمىنالرنىــڭ  بېســىۋېلىنغان  قارىغىنىمىــزدا،  دەپ 
بويىچــە  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  قانۇندىكــى 
مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇشــى قانۇنىــي ھوقــۇق مەسىلىســىمۇ 
ياكــى سىياســىي پىرىنســىپمۇ؟ ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلەش 
ئارقىلىــق مۇســتەقىللىق ئېــالن قىلىــش قانــداق ئەھۋالالرغــا 
قارىتىلغــان؟ نېمــە ئۈچــۈن ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن 
كېيىــن بــۇ ئارقىلىــق مۇســتەقىل بولغــان دۆلەتلــەر شــۇنچە ئــاز؟ 

ــار؟. ــالغۇالر ب ــداق توس ــدا قان بۇنىڭ



193

 »ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش« 19 - ئەســىردە 
بولــۇپ،  كەلگــەن  مەيدانغــا  تەرىپىدىــن  مىللەتچىلــەر 
مۇســتەملىكىنى تۈگىتىــش ئۈچۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغانلىقتىن، 
مۇســتەقىللىق ئېــالن قىلغۇچىالرنىــڭ تىلــى، ئېتنىــك كىملىكى 
ۋە مەدەنىيىتىنىــڭ ئوخشىماســلىقى تۈپەيلىدىــن مۇســتەقىللىق 
ئېــالن قىلىشــى ئەمــەس، بەلكــى مۇســتەملىكە قىلىنغــان، 
تېررىتورىيەســى باشــقا بىــر دۆلــەت تەرىپىدىــن بېســىۋېلىنغان 
ــى  ــۆز تەقدىرىن ــى ئ ــالن قىلىش ــتەقىللىق ئې ــڭ مۇس خەلقلەرنى
ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنىــي بويىچــە ئېتىــراپ قىلىنىــدۇ. بالتىــق 
شــەرقىي  ۋە  قىلىشــى  ئېــالن  مۇســتەقىللىق  دۆلەتلىرىنىــڭ 
تىمورنىــڭ مۇســتەقىللىق ئېــالن قىلىشــىنى بۇنىڭغــا مىســال 
 )Heraclides,1992. pp.402-404( بولىــدۇ.  كەلتۈرۈشــكە 

ســوۋېت  مۇســتەقىللىقى  دۆلەتلىرىنىــڭ  بالتىــق  ئەممــا، 
ــا،  ــقان بولس ــقا ئاش ــدا ئىش ــان ئەھۋال ــڭ پارچىالنغ ئىتتىپاقىنى
شــەرقىي تىمورنىــڭ مۇســتەقىللىقى بولســا 1998 – يىلىغــا 
كەلگەنــدە ھىندونېزىيەنىــڭ مۇســتەبىت پىرېزىدېنتى ســۇخارتو 
رەســمىي يىقىلغاندىــن كېيىــن، يېڭــى پىرېزىدېنتنىڭ شــەرقىي 
ــا  ــتىدىال ئېتىراپق ــلىقى ئاس ــتەقىللىقنى رەت قىلماس ــور مۇس تىم
ئېرىشــەلىدى. ھېچقاچان، ھېچقانداق سەۋەبســىز، پۇرسەتسىزال 
ــۆز  ــال ئ ــر ئۇخــالپ قوپۇپ ــەر بى ــان خەلقل ــم ئولتۇرغ ــدە جى ئۆيى
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنىــي بويىچــە مۇســتەقىل 
بولــۇپ قالغىنــى يــوق. يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك ئــۆز 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش مۇســتەملىكە قىلىنغــان زېمىنالرغا 
ــن  ــا ئۇرۇشــىدىن كېيى ــان بولســىمۇ، ئىككىنچــى دۇني قارىتىلغ
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ھازىرغىچــە، بىرمــۇ دۆلــەت بېســىۋېلىنغان دۆلــەت بولغىنــى 
ــەش بويىچــە شەرتســىز  ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ئۈچــۈن ئ
ــوق.  ــى ي ــتەقىل بولغىن ــىز مۇس ــداق توسالغۇس ــدا، ھېچقان ھال
ــۇرۇپ  ــەت ق ــۇرۇن دۆل ــا ب ــاي، ھەتت ــىغا قارىم ــۇنداق بولۇش ش
ــۆز  ــۇ ئ باقمىغــان كــۇرد قاتارلىــق نۇرغــۇن ئېتنىــك گۇرۇپپىالرم
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنــى بويىچــە مۇســتەقىل 

ــدۇ.  ــپ كېلىۋاتى ــەپ قىلى ــەت قۇرۇشــنى تەل دۆل

ــەش  ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــالر ئ ــۇن تەتقىقاتچى نۇرغ
ــۆز ئالدىغــا  كاتېگورىيەســىگە كىرىدىغــان خەلقلەرنــى بــۇرۇن ئ
ئۇلــۇس بولغــان زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقــان خەلق، زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان 
ئېتنىــك گۇرۇپپــا، بىــر قىســىم ھوقۇقلىــرى زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان 
ئەســلىدىكى مۇســتەقىل ئۇلۇســلۇقتىن مەھــرۇم قالغــان خەلــق، 
ۋە بىــر قىســىم ھوقۇقلىــرى زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان ئېتنىــك 
تۈرگــە كېڭەيتىشــنى تەشــەببۇس  ئىبــارەت 4  گۇرۇپپىدىــن 
زۇلۇمغــا  ئەممــا،   .)Heraclides,1992.p.409( قىلىۋاتىــدۇ 
ئۇچراۋاتقــان ۋە ياكــى قىســمەن زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان، ئەســلى 
ئۇلــۇس بولــۇپ باققان شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگە ئوخشــاش 
ــۆزى بەلگىلــەش  ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــن باشــقىالرنىڭ ئ خەلقلەردى
بىرلەشــكەن  ئېرىشىشــى  مۇســتەقىللىققا  بويىچــە  قانۇنــى 
دۆلەتلەرنىــڭ تۈزۈمــى تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. چۈنكــى 
ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش ئەســلىدىال ئۇلۇســچىالر 
تەرىپىدىــن مىللەتنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى ئۆزى بەلگىلــەپ ئۇلۇس 
دۆلــەت قۇرۇشــىنى تەرغىــب قىلىــش ئۈچــۈن مەيدانغــا كەلگــەن 
)بــۇ يەردىكــى مىللــەت ئۇقۇمــى ئەلۋەتتــە بىــر ئېتنىــك توپلــۇم 
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ياكــى گۇرۇپپىنــى ئەمــەس بەلكــى دۆلىتــى بولــۇپ باققــان ياكى 
دۆلــەت قــۇرۇپ ئۇلــۇس شــەكىللەندۈرۈپ باققــان ئېتنىكالرنىــال 
ــەر  ــن، بىرلەشــكەن دۆلەتل ــىتىدۇ(. شــۇنداق بولغانلىقتى كۆرس
تەشــكىالتىنىڭ تۈزۈملىرىــدە ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش 
خەلقلەرنىــڭال  بېســىۋېلىنغان  بولغــان،  دۆلىتــى  پەقــەت 
مۇســتەقىللىقىغا ياكــى يۇقىــرى دەرىجىــدە ئۆزلىرىنــى ئۆزلىــرى 
ئىــدارە قىلىــش ئاپتونومىيــە ھوقۇقىغــا قارىتىلغــان بولــۇپ، 
ئەزەلدىــن دۆلىتــى بولــۇپ باقمىغــان، ئۇلــۇس بولــۇپ باقمىغان 
ئېتنىــك گۇرۇپپىالرنىــڭ ئېتنىــك پــەرق تۈپەيلىدىنــال ئايرىلىــپ 
چىقىــپ يېڭىدىــن دۆلــەت قۇرماقچــى بولۇشــى قارشــى ئېلىنماي 
ئەگــەر  ئەلۋەتتــە،   .)Heraclides,1992.p.410( كەلمەكتــە 
ئــۇالر زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان بولســا، پەقــەت ئۇالرنىــڭ ھــەق - 
ھوقۇقلىرىنى قوغداشــنى قولالش تەلەپ قىلىنىدۇ. شــۇنداقتىمۇ 
ئۇيغۇرالرغــا ئوخشــاش ئەســلىدە دۆلــەت قۇرغــان ۋە كېيىــن 
مۇســتەملىكە قىلىنغــان خەلقلەرنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
بەلگىلــەش بويىچــە مۇســتەقىللىق ئېــالن قىلىشــىدا مۇرەككــەپ 
توســالغۇالر مەۋجــۇت. بۇنىڭدىكــى مەســىلە تۆۋەندىكىــدەك 

بىرقانچــە خىــل:

ــڭ 	  ــن، ئۆزلىرىنى ــوتتا بىرىنچىدى ــارا س ــڭ خەلقئ ئۇالرنى
ئىكەنلىكــى،  دۆلــەت  مۇســتەقىل  ئەســلىدە 
ــىۋېلىنغان  ــپ بېس ــتەملىكە قىلىنى ــن، مۇس ئىككىنچىدى
زېمىن ئىكەنلىكىنى ئىســپاتالپ چىقىشــىنىڭ توســالغۇغا 
چۈشۈرەلمەســلىكى؛ قولغــا  تولــۇق  پاكىتالرنــى  ئۇچرىشــى، 

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىدىكى »دۆلەتلەرنىــڭ 	 



196

ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« قانۇنىنىــڭ ئۇالرنىــڭ 
ئىســپاتالپ  ئىكەنلىكىنــى  دۆلــەت  بــۇرۇن  ئۆزىنىــڭ 
ئۇالرنىــڭ  قىلىــپ،  باھانــە  بېرەلمىگەنلىكىنــى 
دۆلىتىنىــڭ  باشــقىالرنىڭ  كۈرىشــىنى  مۇســتەقىللىق 
ئايالنــدۇرۇپ  ئىشــقا  ئىچكــى  تېررىتورىيەســىدىكى 

قويۇشــى؛

ۋە 	  بولۇشــى  كۈچلــۈك  دۆلەتنىــڭ  مۇســتەملىكىچى 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ قانۇنىنــى كۆزىگە 

ئىلماســلىقى. 

 چۈنكــى، ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش بىــر سىياســىي 
پىرىنســىپمۇ ياكــى قانۇنىــي ھوقۇقمــۇ دېگــەن مەســىلە ئېنىــق 
ئەمــەس بولــۇپ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ بــۇ 
ــپ  ــە قىلى ــەكلىدە مۇئامىل ــىپ ش ــىي پىرىنس ــىلىگە سىياس مەس

ــدۇ:  ــن كۆرۈلى ــۇچ تەرەپتى ــداق ئ ــى مۇن كېلىۋاتقانلىق

ئاساســىي  تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن   .1
پىرىنســىپلىرى ئــەڭ ئــاۋۋال بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
ــدۇ.  ــا قويۇلى ــق ئوتتۇرىغ ــوت ئارقىلى ــارا س ــرى ۋە خەلقئ قارارلى
مەسىلەن 1970 -يىلدىكى دوستلۇق مۇناسىۋەتلەر شەرتنامىسى 
بېســىۋېلىنمىغان ياكــى مۇســتەملىكە قىلىنمىغــان زېمىنالردىكــى 
زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ مۇســتەقىللىق 
تەلــەپ قىلىشــىنى مەۋجــۇت دۆلەتتىــن بۆلۈنــۈپ چىقىــش دەپ 

ــدى.  ــاراپ رەت قىل ق
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ئىنســان  ئومۇمىــي  ئەمەلىيلەشــكەن  يىلــى   -1966  .2
ــان  ــان ئىنس ــەن بولغ ــەر بىل ــى دۆلەتل ــەر قايس ــى ھ ھەقلىرىن
ھەقلىــرى ھەققىدىكــى خەلقئارالىــق توختامالرغىچــە كېڭەيتتــى. 

دۆلەتلەرنىــڭ  بېســىۋېلىنغان  زېمىنــى  گەرچــە   .3
ــان ۋە  ــا قويۇلغ ــش ئوتتۇرىغ ــك قىلى ــتەقىللىقىغا كاپالەتلى مۇس
بارلىــق كىشــىلەرنىڭ ئــۆز تەقدىرىنــى ئۆزى بەلگىلــەش ھوقۇقى 
بــار بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ ھوقــۇق »مەۋجــۇت دۆلەتلەرنىــڭ 
بولىدۇ،بــۇ  يەتكــۈزۈش  زىيــان  پۈتۈنلىكىگــە  تېررىتورىيــە 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ قانۇنــى پىرىنســىپلىرىغا 
ئۇيغــۇن كەلمەيــدۇ« دېگــەن گــەپ بىلــەن توســۇلۇپ قالىــدۇ. 

 )Taras and Ganguly, 2011.pp.51-52(

گەرچــە  ئۇيغــۇرالر  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  بۇالردىــن 
ئەســلىدىكى  بېســىۋېلىنغان،  تەرىپىدىــن  خىتــاي  ۋەتىنــى 
ئۇلۇســلۇقىنى مۇســتەملىكە ئاســتىدا قېلىــش بىلــەن يوقاتقــان 
بىــر ئېتنىــك مىللــەت ھېسابالنســىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنى 
ئــۆزى بەلگىلــەش مەسىلىســىدە نۇرغــۇن قىيىنچىلىقالر چىقىشــى 
ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ  چۈنكــى  مۇمكىــن. 
ــڭ  ــى »دۆلەتلەرنى ــارا قانۇندىك ــڭ خەلقئ ــى خىتاينى بەلگىلىش
ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق«]1] ھوقۇقىنىــڭ توسالغۇســىغا 
ئۇچرايدۇ. ئەمما، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ دەۋاسى ھەقلىق دەۋا 
بىــر دۆلەتنىــڭ يەنــە بىــر دۆلەتنىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى ئىشــلىرىغا ئارىالشماســلىق   [1[
ــڭ  ــى قانۇنىنى ــرى شەرتنامىس ــۇق ۋە مەجبۇرىيەتلى ــڭ ھوق ــڭ دۆلەتلەرنى ب د ت نى
1 - ۋە 3 - ماددىلىرىــدا ئېتىــراپ قىلىنغــان بولــۇپ، 1949 – يىلــى خەلقئــارا 
قانــۇن تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغــان. بــۇ قانۇنــدا ئۆزىنــى قوغــداش، تىنچلىــق ۋە 
بىخەتەرلىكتىــن باشــقا ئەھۋالــالردا بىــر دۆلەتنىــڭ يەنــە بىــر دۆلەتكــە قوراللىــق كــۈچ 

ــەن. ــى چەكلەنگ ــلىتىپ ئارىلىشىش ئىش
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ۋە خەلقئــارا قانۇندىكــى »ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش« 
ئېنىقلىمىســىغا شەرتسىز چۈشــىدىغان دەۋا بولغانلىقتىن، ئەگەر 
خىتــاي بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ »دۆلەتلەرنىــڭ 
ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« قانۇنىنــى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، 
بــۇ قانــۇن ئارقىلىــق توســقۇنلۇق قىلماقچــى بولســا، ئــۇ ھالــدا 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ »ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
بەلگىلــەش« قانۇنىنىمــۇ ئېتىــراپ قىلىشــى كېــرەك بولغــان 
ــۆزى بەلگىلــەش شــەرقىي  ــۆز تەقدىرىنــى ئ بولىــدۇ. چۈنكــى ئ
تۈركىســتاننىڭ ئىچكى ئىشى ھېســابلىنىدىغان بولۇپ، شەرقىي 
ــىگە  ــۆزى بەلگىلىش ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــڭ ئ ــتان خەلقىنى تۈركىس
كېــرەك.  قىلماســلىقى  توســقۇنلۇق  ئارىلىشــىپ  باشــقىالر 
ــراپ  ــۈپىتىدە ئېتى ــەت س ــر دۆل ــتان بى ــەرقىي تۈركىس ــا ش ئەمم
قىلىنمىغانلىقتىــن، شــەرقىي تۈركىســتان »دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى 
ــا  ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« پىرىنســىپىغا چۈشــمەيدۇ. دەل مان
ــاي ھاكىمىيىتــى شــەرقىي تۈركىســتان  مۇشــۇ ســەۋەبتىن، خىت
بــۇ  بولغانلىقىدىــن،  مەۋجــۇت  بىــر دۆلەتنىــڭ  ئىســىملىك 
دۆلەتنىــڭ باشــقا دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن بېســىۋېلىنغان دۆلــەت 
ــن  ــىدىن ئىنتايى ــراپ قىلىنىش )colonized country( دەپ ئېتى

ئەنســىرەيدۇ. 

ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا، »ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش« 
ئۇقۇمىنى ســۆز مەنىســى بويىچىال قوبۇل قىلىپ چۈشــىنىۋېلىش 
بىلــەن، ئۇنــى خەلقئارالىــق ۋەزىيــەت، قانــۇن - تۈزۈملەرنىــڭ 
ــوب- ــىتىدىغان ئ ــىر كۆرس ــى، تەس ــش مۇمكىنچىلىك بېجىرىلى

باغــالپ  قاتارلىقالرغــا  ئامىلــالر  ســۇبيېكتىپ  ۋە  يېكتىــپ 
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ئوخشــىمىغان  خىــل  ئىككــى  ئىبــارەت  چۈشىنىۋېلىشــتىن 
ــەن  ــدى بىل ــىدە، ئال ــلىك نەتىجىس ــنى ئايرىۋەتمەس چۈشىنىش
بــۇ ئۇقۇمغــا بولغــان چۈشــەنچە تېخىچــە ئېنىــق ئەمــەس. ئــۆز 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش دېگــەن بــۇ ئۇقــۇم ئۆزىنــى ئــۆزى 
باشــقىالرنى  ئارىلىشالماســلىقى،  باشــقىالرنىڭ  باشــقۇرۇش، 
ئارىالشــتۇرماي ئــۆزى قــارار بېرىــش دېگــەن مەنــا چىقىــدۇ. 
لېكىــن بىــر تــەرەپ باشــقا تەرەپلەردىــن مۇستەســنا ھالــدا ئــۆز 
ــن،  ــۆزى بەلگۈلىيەلمەيدىغانلىقتى ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــال ئ ئالدىغى
تەرەپنىــڭ  بەلگىلىگۈچــى  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  بولۇپمــۇ 
ــن مۇستەســنا  ــان قارشــى تەرەپتى ــارارى مۇســتەملىكە قىلىۋاتق ق
ھالــدا ئەمەلگــە ئاشــمايدىغانلىقتىن، ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
ــدۇ  ــە بولماي ــە ئىگ ــدە كاپالەتك ــي مەنى ــنىڭ ھەقىقى بەلگىلەش

.)Young,2004.p.177(

ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش خەلقئــارا قانــۇن بويىچــە 
خەلقئــارا  تەرەپنىــڭ  قارشــى  بېرىلىدىغانلىقتىــن،  ئېلىــپ 
قانۇندىكــى ھوقۇقىنــى نەزەرگــە ئېلىشــىغا توغــرا كېلىــدۇ. 
مەســىلەن، ئامېرىــكا، كانــادا، يېڭــى زېالندىيــە قاتارلىــق 
 )indigenous people( غــەرب دۆلەتلىرىدىكــى يەرلىك خەلقلــەر
دېموكراتىــك پىرىنســىپالرغا ئاساســەن، ئاپتونومىيــە ھوقۇقىنــى 
تەلــەپ قىلىــپ ئۆزىنــى ئــۆزى باشــقۇرۇش جەھەتتــە خېلــى كۆپ 
ھوقۇقالرغــا ئېرىشەلىســىمۇ، ئەممــا قارشــى تــەرەپ قېتىلمىغــان 
ــى  ــەلمەيدۇ ياك ــا ئېرىش ــۇن ھوقۇقلىرىغ ــال نۇرغ ــدا يەنى ئەھۋال
مۇســتەقىل بواللمايــدۇ. خەلقئــارا قانۇندىكــى دۆلەتلەرنىــڭ 
ــران  ــە، ھۆكۈم ــى بويىچ ــلىق قانۇن ــىغا ئارىالشماس ــى ئىش ئىچك
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دۆلەتلــەر ئۇالرنىــڭ مۇســتەقىللىق ھوقۇقىنــى ۋە ياكــى كەڭــرەك 
ــۆز  ــۇنداقتىمۇ ئ ــدۇ. ش ــۇپ قوياالي ــى توس ــە ھوقۇقىن ئاپتونومىي
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلىگۈچــى خەلقلــەر »ئىچكــى ئىشــقا 
تەقدىرىنــى  ئــۆز  ئىكەنســەن،  قوللىغــان  ئارىالشماســلىقنى 
ــراپ قىلىشــىڭ  ــرەك، ئېتى ــۆزى بەلگىلەشــنىمۇ قوللىشــىڭ كې ئ
ــا  ــۇق ھوقۇقق ــەن، گەرچــە تول ــە بىل ــرەك« دېگــەن رەددىي كې
ئېرىشەلمىســىمۇ، لېكىــن دېموكراتىــك پىرىنســىپالر بويىچــە 
دېموكراتىــك دۆلەتلــەردە كۆپلىگــەن ھوقۇقالرغــا ئېرىشــەلەيدۇ. 
ئەممــا خىتايغــا ئوخشــاش مۇســتەبىت ئەللەردىكــى خەلقلەرنىــڭ 
ــۇم  ــق مەل ــى ئارقىلى ــەش ھوقۇق ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ئ
مۇمكىــن  ئېرىشىشــىمۇ  ھەقلىرىگــە  ئىنســان  دەرىجىدىكــى 
ئەمــەس بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئاشــۇ دۆلــەت ئىچىــدە ھۆكۈمەتكــە 
كۆرســىتەلەيدىغان  قارشــىلىق  ئىشــلىتەلەيدىغان،  بېســىم 
تەشــكىللىك كۈچــى بولمىغانــدا ياكــى دۆلــەت ســىرتىدا تــۇرۇپ 
ــۆزى  ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــدا ئ بېســىم قىلىدىغــان كۈچــى بولمىغان
بەلگىلــەش قــۇرۇق گەپتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس بولــۇپ 
تەقدىرىنــى  ئــۆز  لېكىــن   .)Young,2004.p.189( قالىــدۇ. 
ئــۆزى بەلگىلىگۈچــى خەلقلەرنىــڭ شــۇنداق بىــر كۈچــى بولغــان 
تەقدىردىمــۇ، مۇســتەملىكىچى تــەرەپ يەنــى مەۋجــۇت دۆلــەت 
»دۆلەتلەرنىــڭ ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« قانۇنىنــى 
كۆتــۈرۈپ چىققىنىــدا ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنــى 
ئەمەلگە ئاشــۇرۇش توســالغۇغا ئۇچرايدۇ. چۈنكى ئۆز تەقدىرىنى 
ئــۆزى بەلگىلىگۈچىلــەر خەلقئــارا سىســتېمىدا ئەگــەر بىــر دۆلــەت 
بولــۇپ ئېتىــراپ قىلىنمىغــان بولســا، ئــۇالر باشــقا دۆلەتلەرگــە 
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ــلىق«  ــىغا ئارىالشماس ــى ئىش ــڭ ئىچك ــاش »دۆلەتلەرنى ئوخش
قانۇنــى ئارقىلىــق مۇســتەملىكىچى دۆلەتكــە »مېنىــڭ ئــۆز 
ــۇ  ــەن بۇم ــىگە ئارىلىشالمايس ــڭ بەلگىلىش ــى ئۆزۈمنى تەقدىرىمن
ــارا  ــەن خەلقئ ــەپ بىل ــەن تەل ــىم « دېگ ــى ئىش ــڭ ئىچك مېنى
قانــۇن ئارقىلىــق بېســىم قىاللمايــدۇ ۋە ئۇنىــڭ بــۇ ھوقۇقــى ئــۇ 
تېخــى بىــر دۆلــەت بولمىغىنــى ئۈچــۈن خەلقئــارادا قوغدالمايــدۇ 
دۆلەتنىــڭ  مۇســتەملىكىچى  ئەممــا   .)Young,2004.p.190(
مەۋجــۇت مۇســتەقىل دۆلەتلىــك ھوقۇقــى »ئىچكــى ئىشــىغا 
ئارىالشماســلىق قانۇنــى« تەرىپىدىــن قوغدىلىدىغانلىقتىــن، بۇ 
دۆلــەت بــۇ قانۇننــى ئىشــلىتىپ، ئــۆزى مۇســتەملىكە قىلىۋالغــان 
دۆلەتنــى ئۆزىنىــڭ تېررىتورىيەســىنىڭ بىــر قىســمى، ئۇالرنىــڭ 
مەسىلىســىنى ئىچكــى مەســىلە قىلىــپ كۆرســىتىپ، ئۇالرنىــڭ 
توســۇپ  قىلىشــىنى  يــاردەم  خەلقئارانىــڭ  مۇســتەقىللىقىغا 
ئىشــتاتىدىكى  ئۇتــاھ  ئامېرىكىدىكــى  مەســىلەن  قويااليــدۇ. 
گوشۇتەســالر گەرچــە ئامېرىكىنىــڭ دېموكراتىك پىرىنســىپلىرىغا 
ئاساســەن، ئــۆز تەقدىرىنــى ئۆزى بەلگىلــەش قانۇنىي ھوقۇقىغا 
ــن  ــلىتىش ۋە ئۇنىڭدى ــرى ئىش ــى ئۆزلى ــكەن ۋە يەرلىرىن ئېرىش
ــا  ــرى پايدىلىنىــش ھوقۇقىغــا ئېرىشــكەن بولســىمۇ، ئەمم ئۆزلى
ئامېرىــكا مەركىــزى ھۆكۈمىتىنــى »بــۇ بىزنىــڭ ئىچكــى ئىشــىمىز 
بولمايــدۇ  ئارىالشتۇرماســلىقىغا  ھوقۇقلىرىغــا  بــۇ  »دەپ، 

 .)Young,2004.pp.190-192(

ئەمما »ئىچكى ئىشــقا ئارىالشماســلىق« بىرلەشــكەن دۆلەتلەر 
تەشــكىالتىدا ئېنىــق ھالــدا ئۈچىنچــى بىــر دۆلەتنىــڭ ياكــى 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەلــۇم دۆلەتكــە قوراللىــق 
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 )Un.org,1945( .ــان ــىگە قارىتىلغ ــىنىڭ چەكلىنىش ئارىلىشىش

ئارقىلىــق  ۋاســىتە  بىــر  قانــداق  ھــەر  دېگەنلىــك  بــۇ 
ــتىرتتىن  ــەردە ئاس ــۇ ي ــەس، ب ــك ئەم ــالمايدۇ دېگەنلى ئارىلىش
دىپلوماتىــك  ئارىلىشــىش،  ئارقىلىــق  قولــالش  يوشــۇرۇن 
ئارىلىشــىش، ئىقتىســادىي جەھەتتىــن ئېمبارگــو يۈرگــۈزۈپ 
ياكــى ئىقتىســادىي جــازا قويــۇپ ئارىلىشــىش، ئىنســانى يــاردەم 

ئۈچــۈن ئارىلىشــىش قاتارلىــق ھوقۇقــالر بــار. 

شــۇ  ياكــى  ياشــىغان  تېررىتورىيــەدە  مەلــۇم  ئادەتتــە 
تېررىتورىيەنىــڭ يەرلىــك ئىگىســى بولغــان ۋە شــۇ يــەردە دۆلــەت 
قــۇرۇپ، شــۇ دۆلەتنىــڭ ئۇلۇســى بولغــان بارلىــق ئېتنىــك 
گۇرۇپپىالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان كــۆپ مىللەتلىــك دۆلەتنىــڭ 
مۇســتەملىكىگە ئۇچــراپ، ئــۆز - ئۆزىنــى باشــقۇرۇش ھوقۇقىدىــن 
مەھــرۇم قالغــان ئەھۋالــدا، كېيىــن دەل شــۇ تېررىتورىيــەدە 
قايتــا تىرىلىشــى بولســا چەتئــەل تاجاۋۇزچــى كۈچلىرىگــە قارشــى 
ئۇلۇســچىلىقى  تېررىتورىيــە  ئېــالن قىلىدىغــان  مۇســتەقىللىق 
بولــۇپ، بــۇ مەلــۇم ئېتنىــك گۇرۇپپىنىــڭ پەقــەت ئېتنىــك 
كىملىكــى باشــقىالرغا ئوخشــىمىغىنى ئۈچۈنــال ئايرىــم دۆلــەت 
قۇرماقچــى بولغىنىدىــن تۈپتىــن پەرقلىنىدۇ، چۈنكى كېيىنكىســى 
 )secession( ئېتنىــك مىللەتچىلىــك ئارقىلىــق بۆلۈنــۈپ چىقىــش

)Karolewski and Suszycki,2011( قارىلىــدۇ.  دەپ 

 خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بۈگۈنگــە قەدەر شــەرقىي تۈركىســتان 
ــۇر  ــىدىن ئۇيغ ــتەقىللىق دەۋاس ــە مۇس ــىنى تېررىتورىي مەسىلىس
ئېتنىــك مەسىلىســىگە ئايالنــدۇرۇپ مۇئامىلــە قىلىشــى، تارىخنى 
ئىگىدارچىلىــق  زېمىــن  تۈركىســتان  شــەرقىي  بۇرمىــالپ، 
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مەسىلىســىنى يوققــا چىقىرىــپ، ئۇيغۇرالرنــى خىتــاي دۆلىتىگــە 
ــۇم  ــك توپل ــر ئېتنى ــان بى ــپ قالغ ــۈپ كېلى ــى كۆچ ــەۋە ياك ت
قىلىــپ كۆرسىتىشــى، دۇنيادىكــى بارلىــق دۆلەتلــەر بىلــەن 
بولغــان ســودا كېلىشــىملىرىدە خىتاينىــڭ ئىچكــى ئىشــىغا 
ئارىالشماســلىق مەسىلىســىنى ئالدىنقى شــەرت قىلىپ ئوتتۇرىغا 
ــۇ  ــۇنداقال ب ــدۇ. ش ــق ئىپادىلىنى ــدا ئېنى ــۇپ كېلىۋاتقانلىقى قوي
ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنى ئۆزى 
بەلگىلــەش ئارقىلىــق مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــش ھوقۇقىنــى 
مەقســەت  چىقىرىشــنى  ھەقســىزلىققا  ۋە  قالــدۇرۇش  يېتىــم 
قىلىــدۇ. ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش قانۇنىــي ئارقىلىــق 
دۆلەتنىــڭ  مۇســتەملىكىچى  ئېرىشــكۈچىلەر  مۇســتەقىللىققا 
ــە، شــۇ تېررىتورىيەدىكــى  ــەن بىرگ قارشــىلىقىغا ئۇچــراش بىل
تەســىرىگىمۇ  مەسىلىســىنىڭ  گۇرۇپپىــالر  ئېتنىــك  باشــقا 
ئۇچرايــدۇ. چۈنكــى مۇســتەقىل بولماقچى بولغــان تېررىتورىيەدە 
بىــرال ئېتنىــك گۇرۇپپــا بولۇشــىمۇ ياكى بىردىن ئارتــۇق ئېتنىك 
توپلۇمــالر بولۇشــىمۇ مۇمكىــن. ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلەش 
تېررىتورىيــە  ھوقۇقــى،  ئىگىلىــك  تېررىتورىيــە  ھوقۇقــى 
ــە ئىقتىســادىي ۋە سىياســىتى،ئېكولوگىيە  ــى، تېررىتورىي بايلىق
ــۇ  ــەر ب ــن، ئەگ ــا چېتىلىدىغانلىقتى ــۇن ئامىلالرغ ــق نۇرغ قاتارلى
تېررىتورىيەدىكــى باشــقا ئېتنىــك گۇرۇپپىــالر قوشــۇلمىغان ياكى 
بــۇ تېررىتورىيــەدە مۇســتەقىللىق كۈرىشــى قىلىۋاتقــان ئوخشــاش 
بىــر ئېتنىــك گۇرۇپپىنىــڭ ئىچىــدە ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى 
بەلگىلەشــكە قارىتــا ئوخشــىمىغان سىياســىي تەلــەپ، قىزىقىــش 
ۋە ئىختىــالپ پەيــدا بولغــان ئەھۋالــدا قارشــى تەرەپتىكــى 
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ئــۆز  يەنىــال  بىلەنمــۇ  قوشــۇلغان  دۆلــەت  مۇســتەملىكىچى 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلــەش ھوقۇقىغــا ئېرىشــكىلى بولمايــدۇ. 

)Young,2004.pp.186-187(
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