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ئىزاھات

ئەزىز ۋەتەنداشالر:
2017 - يىلــى يانۋاردىــن باشــاپ د ئــۇ ق 
ــدا  ــەر ئاي ــى ھ ــرىيات كومىتېت ــۋىقات – نەش تەش
ــى  ــش قارارىن ــىر قىلى ــە نەش ــان خەۋەرنام ــر س بى
ئالدى. ئىنگلىزچە نۇسخىســى 2013 – يىلىدىن 
ئىتىبــارەن نەشــىر قىلىنىــپ كېلىنمەكتــە ئىــدى.

خەۋەرنامىــدا شــەرقىي تۈركىســتان ۋە دۇنيــادا 
مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا  ئۆتكــەن  بولــۇپ 
ئالىــدۇ.  ئــورۇن  ھادىســىلەر  ۋەقــە –  مۇھىــم 
دۇنيانىــڭ ھــەر يېرىدىكــى ئۇيغۇرچــە نوپۇزلــۇق 
تەشــۋىقات ۋاســتىلىرى ۋە تۈرلىــك خەلقئارالىــق 
ئاخبــارات ئورگانلىــرى ھەمــدە د ئــۇ ق باشــلىق 
ئۇيغــۇر تەشــكىاتلىرى مەزكــۇر خەۋەرنامىنىــڭ 

ــدۇ. ــۇر مەنبەســى قىلىنى ئاساســلىق ئۇچ

خەۋەرنامىنىــڭ تۇنجــى ســانى 2016 – يىلــى 
يــۈز بەرگــەن ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك مۇھىم 
ــمەن  ــىدىكى  قىس ــىلەر توغرىس ــە – ھادىس ۋەق

مەلۇماتارنــى ئاســاس قىلىــپ تۈزۈلــدى.

مەلــۇم بولغىنىــدەك، 2016 – يىلــى ئۇيغــۇرالر 
مەسىلىســى خەلقئــارادا تېخىمــۇ كــەڭ تونۇلغــان 
ــان  ــڭ س ــان پائالىيەتلەرنى ــپ بېرىلغ ــەم ئېلى ھ

ۋە ســۈپىتى زور دەرىجىــدە يۈكســەلگەن بىــر 
ۋە  بــدت  پارالمېنتــى،   ياۋرۇپــا  بولــدى.  يىــل 
ــۇنداقا   ــدە، ش ــرى ھۆكۈمەتلىرى ــەرب دۆلەتلى غ
ئەللــەردە  قاتارلىــق  ياپونىيــە  تۈركىيــە، 
ئىلگىرىكــى يىلارغــا سېلىشــتۇرغاندا مىللىــي 
ئىلگىرىلەشــلەر  زور  ساھەســىدە  مۇجادىلــە 
يېرىــدە  ھــەر  دۇنيانىــڭ  كەلــدى.  بارلىققــا 
يىغىلىشــار  نامايىشــار،  بېرىلغــان  ئېلىــپ 
ۋە باشــقا تۈرلىــك سىياســىي، ئىجتىمائىــي، 
ھەممىســىنى  پائالىيەتلەرنىــڭ  مەدەنىــي 
ســەھىپە چەكلىمىســى ســەۋەبلىك بــۇ ســانغا 
ئىمكانىيىتىمىزنىــڭ  كىرگــۈزۈش  تولــۇق 
ئەپسۇســلىنىدىغانلىقىمىزنى  بولمىغانلىقىغــا 

بىلدۈرىمىــز. 

تۇنجــى ســاندا كۆرۈلگەن تۈرلۈك ســەۋەنلىكلەرگە 
قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ  قــاراپ،  نەزىرىــدە  ئەپــۇ 
بــۇ  بىلــەن  پىكىرلــەر   – تەكلىــپ  قىممەتلىــك 
ئۈمىــد  قوللىشــىنى  يېقىندىــن  خىزمىتىمىزنــى 

قىلىمىــز.

 
د ئۇ ق تەشۋىقات – نەشرىيات كومىتېتى

2017 – يىلى 1-ئاينىڭ 1 – كۈنى
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قۇرۇلتاي ۋە مۇراسىمالر

د ئۇ ق 5-نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى پارىژدا ئۆتكۈزۈلدى

13-11 - ئىيــۇل فىرانســىيە 
ق  ئــۇ  د  پارىجــدا  پايتەختــى 
نىــڭ 5-نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيــى 
 15 يىغىنغــا  ئۆتكۈزۈلــدى. 
دۆلەتتىــن كەلگــەن 130 دىــن 
ئارتــۇق ۋەكىــل قاتناشــتى. ئــۈچ 
كــۈن داۋام قىلغــان بــۇ يىغىنــدا 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ســاياپ  رەھبەرلىــرى  يېڭــى 

چىقىلــدى.
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 5 – نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىك  ھەيئىتىنىڭ تىزىملىكى

رابىيە قادىر رەئىس:         

ئۆمەر قانات مۇئاۋىن رەئىسلەر:         

سېيىت تۇمتۈرك          

ئۈمىد ھەمىت          

ئەركىن ئەھمەتوۋ          

پەرھات يورۇڭقاش          

دولقۇن ئەيسا باش كاتىپ:         

در. ئەركىن ئەمەت مۇئاۋىن باش كاتىپار:       

در. زۇبەيرە شەمسىدىن          

دىلشات رېشىت باياناتچىار:         

ئالىم سېيىتوف               

روزىمەمەت باقىيېۋ تەپتىش:         

ئابدۇجېلىل تۇران فوندى رەئىسى:        

خەيرۇلاھ ئەفەندىگىل  ئىچكىي ئىشار كومىتېتى مۇدىرى:      

ئەكرەم ھەزىم تەشۋىقات كومىتېتى مۇدىرى:       

در. ئەركىن ئەكرەم تەتقىقات كومىتېتى مۇدىرى:      

تۇرغۇنجان ئاالۋۇدۇن دىنىي ئىشار كومىتېتى مۇدىرى:      

پوالت سايىم  مۇھاجىرالر كومىتېتى مۇدىرى:      

گۈلمىھرە زۇنۇن ئايالار كومىتېتى مۇدىرى:       

غەيۇر قۇربان ياشار كومىتېتى مۇدىرى:       

دىلنار قاسىموۋا مائارىپ – مەدەنىيەت كومىتېتى مۇدىرى:     

ئالىم سېيىتوۋ خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى مۇدىرى:      
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 ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى مەسىلىسى ھەققىدە خەلقئارالىق يىغىن 

گېرمانىيەنىــڭ  كۈنلىــرى  27-25-ئاپرېــل 
بېرلىــن شــەھرىدە د ئــۇ ق نىڭ ئورۇناشتۇرۇشــى، 
ســۈرۈش  ئىلگىــرى  دېموكراتىيەنــى  ئامېرىــكا 
ــىز  ــى ۋە ۋاكالەتس ــادىي ياردىم ــڭ ئىقتىس فوندىنى
ئاســتىدىكى  خەتــەر  تەشــكىاتى،  مىللەتلــەر 
ــى  ــكىاتلىرىنىڭ ھەمكارلىشىش ــەر تەش مىللەتل
مەسىلىســى  مۇســاپىرالر  ئۇيغــۇر  بىلــەن 
توغرىســىدىكى خەلقئارالىــق ئىلمىــي مۇھاكىمــە 

ئۆتكۈزۈلــدى. يىغىنــى 

ئىككى جۇمھۇرىيەت ۋە رابىيە خانىمنىڭ 07 يىللىق تەۋەللۇتى قۇتالندى

13-نويابىــر ميۇنخېــن شــەھرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن 
رابىيــە  ۋە  خاتىرىلــەش  ئىككــى جۇمھۇرىيەتنــى 
قۇتــاش  يىللىقىنــى   70 تەۋەللۇتىنىــڭ  خانىــم 
پائالىيىتىگــە 8 دۆلەتتىــن كەلگــەن 150 ئەتراپىــدا 
ئۇيغــۇر جامائىتــى ۋە گېرمانىيەدىكــى پارتىيــە-
گورۇھارنىــڭ بىــر قىســىم رەھبەرلىرى قاتناشــتى.

ئىستانبۇلدا »شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى جەمئىيىتى« قۇرۇلدى

ــەت- دۇنيانىــڭ ئوخشــىمىغان دۆل
ئارتــۇق ئۇيغــۇر  دىــن   30 لىرىدىــن 
دىنىــي ئالىــم بــۇ يىــل 17 - يانــۋار 
ئىســتانبۇلدا ئۇچرىشــىپ، »شــەرقىي 
بىرلىكــى  ئۆلىمــاالر  تۈركىســتان 
رەســمىي  نىــڭ  جەمئىيىتــى« 

قىلــدى. ئېــان  قۇرۇلغانلىقىنــى 
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ئىســتانبۇلدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
يىلــى پائالىيىتى مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلدى

20 -فېــۋرال يۈســۈپ خاس ھاجىپ 
يىلــى   -  1000 تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 
مۇناســىۋىتى بىلــەن 2016 - يىلىنــى 
»يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ يىلــى« دەپ 
پائالىيەتلىرىنىــڭ  قىلىــش  ئېــان 
ــتانبۇلدا  ــىمى ئىس ــش مۇراس ئېچىلى

ــدى. ئۆتكۈزۈل

 ياۋروپا پارالمېنتىدا ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ھەققىدە ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىلدى

2016 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 25 - 
كۈنــى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا پارالمېنت 
ئەزاســى ئىلھــان كۈچــۈك ئەپەندىنىــڭ 
ســاھىپخانلىقىدا ئىلھــام توختىغــا 
ئائىــت ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى 

ئۆتكۈزۈلــدى.

بىريۇسسېلدا »ئىلھام توختى ۋە ساخاروف مۇكاپاتى« يىغىنى 

ــا پارالمېنتىــدا  10-ئۆكتەبىــر كۈنــى، ياۋروپ
مۇكاپاتــى«  ســاخاروف  ۋە  توختــى  »ئىلھــام 
يىغىنغــا  چاقىرىلــدى.  يىغىنــى  مۇھاكىمــە 
گېرمانىيــە، بېلگىيــە، گولاندىيــە قاتارلىــق 
باشــقا،  ئۇيغۇرالردىــن  كەلگــەن  ئەللەردىــن 
ياۋروپــا پارالمېنتىدىكــى بىر قىســىم پارالمېنت 
ۋە  كۆزەتكۈچىلــەر  سىياســىي  ئەزالىــرى، 

خىتــاي ۋەكىللىرىمــۇ قاتناشــتى. 
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ئامېرىكا ئۇيغۇر جامائىتى رابىيە خانىمنىڭ 07 يىللىقىنى قۇتلىدى

ئامېرىكىنىــڭ  كۈنــى  11-دېكابىــر 
ئۇيغــۇرالر  ۋاشــىڭتوندىكى  پايتەختــى 
رابىيــە قادىــر خانىــم تۇغۇلغانلىقىنىڭ 70 
يىللىقىنــى تەبرىكلىــدى ھەمــدە ئۇنىڭغــا 
ــق  ــش ئارقىلى ــم قىلى ــتىلەر تەقدى گۈلدەس
بولغــان  خانىمغــا  رابىيــە  ئۆزلىرىنىــڭ 

ئىپادىلىــدى. ئىــززەت - ھۆرمىتىنــى 

»ئىلھام توختى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى« ناملىق يىغىن 

ــدا  ــە پارالمېنتى ــر باۋارىي 12 - دېكابى
يېشــىلالر پارتىيىســى رەئىســى مارگارىتا 
بــاۋزې خانىمنىــڭ ســاھىپخانلىقىدا 
ــا  ــا 10 غ ــۇ يىغىنغ ــەن ب ئۆتكۈزۈلگ
ــىلىك  ــەن كىش ــن كەلگ ــن دۆلەتتى يېقى
ھوقــۇق مۇتەخەسسىســلىرى، ئالىمــالر، 
ــە پارالمېنتىنىــڭ  سىياســىيونالر، باۋارىي
ئۇيغــۇر  ۋەكىللىــرى،  مىللــەت 
ــن  ــە يېقى ــۇپ 80 گ ــى بول جامائىت

ــتى. ــى قاتناش كىش

 قارارالر ۋە مۇكاپاتالر

ياۋروپا پارالمېنتى ئىلھام توختىنى قويۇپ بېرىش ھەققىدە قارار قوبۇل قىلدى

ــۇق  ــر 3026 – نومۇرل ــا دائى ــەت ۋە ئۇيغۇرالرغ ــان تىب ــۇل قىلغ ــر قوب ــى 15 – دېكابى ــا پارالمېنت ياۋروپ
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قارارىــدا ئىلھــام توختىنــى دەرھــال ھــەم شەرتســىز 
ــەپ قىلــدى. قويــۇپ بېرىشــنى تەل

»ياۋروپــا  دېكابىــر   –  15 پارالمېنتــى  ياۋروپــا 
15 -دېكابىردىكــى  2016-يىلــى  پارالمېنتىنىــڭ 
الرۇڭ گار - تىبــەت بۇددىزىــم ئاكادېمىيىســى ۋە 
ئىلھــام توختــى توغرىســىدىكى قــارارى« ناملىــق 
قوبــۇل  قــارار  ماددىلىــق   13 نومۇرلــۇق   –  3026

قىلــدى. 

ياۋروپــا  ئەسلەتمىســىدە،  قارارنىــڭ  مەزكــۇر 
پارالمېنتىنىــڭ تىبەتلــەر ۋە ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە 
ھازىرغىچــە قوبــۇل قىلغــان تۈرلىــك قارارلىــرى 
ئۇيغۇرالرغــا  بولــۇپ،  ئۆتۈلگــەن  قىلىــپ  بايــان 
مۇناسىۋەتلىك ئەســلەتمىدە، ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ 
2011 – يىلــى 10 – مــارت »قەشــقەرنىڭ ھالــى ۋە 
مەدەنىــي مىــراس« ناملىــق قارار قوبــۇل قىلغانلىقى، 
2014 – يىلــى 23 – ســىنتەبىر ئىلھــام توختىنــى 
ھەققىــدە  بېرىــش  قويــۇپ  شەرتســىز  دەرھــال 
بايانــات ئېــان قىلغانلىقــى، ئىلھــام توختىنىــڭ 
ئەننالىــس  مارتېــن  ئۆكتەبىــر   –  11  –  2016
يىلــى   –  2016 ئېرىشــكەنلىكى،  مۇكاپاتىغــا 
ســىنتەبىردە بولســا ســاخاروف مۇكاپاتىغــا نامــزات 

ئەســكەرتىلگەن.  كۆرســىتىلگەنلىكى 

نومۇرلــۇق   –  3026 پارالمېنتىنىــڭ  ياۋروپــا 

قارارىنىڭ  9 – ماددىسىدا مۇنداق دېيىلىدۇ: »ئىلھام 
مۇددەتســىز  ئاتىلىــپ  بۆلگۈنچــى  توختىنىــڭ 
قىلىنغانلىقىنــى  مەھكــۇم  جازاســىغا  قامــاق 
قاتتىــق ئەيىپلەيمىــز. ئۇنىــڭ ســوتىدا قانۇنىــي 
تەرتىپلەرگــە رىئايــە قىلىنمىغانلىقــى ۋە ئاقلىنىش 
قىلىنمىغانلىقىدىــن  ھۆرمــەت  ھەقلىرىگــە 
ئىنتايىــن ئەپسۇســلىنىمىز. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئــۆز قانۇنلىرىغــا كــۆرە، ئۇنىــڭ ئايــدا بىــر قېتىــم 
ئائىلىســىدىكىلەر تەرىپىدىــن يوقلىنىــش ھەققىگە 

ھۆرمــەت قىلىشــىنى تەلــەپ قىلىمىــز. «. 

قارارنىــڭ 10 – ماددىســىدا تېخىمــۇ ئېنىــق 
ۋە  توختــى  »ئىلھــام  دېگــەن:  مۇنــداق  قىلىــپ 
ئۇنىــڭ سەبداشــلىرىنى دەرھــال ھەمــدە شەرتســىز 
قويــۇپ بېرىشــكە چاقىرىمىــز، بەلكــى ئۇنىــڭ 
ئەســلىگە  ســاالھىيىتىنىڭ  ئوقۇتقۇچىلىــق 
ــدە  ــەت ئىچــى ھەم ــڭ دۆل كەلتۈرىلىشــىنى ۋە ئۇنى
ســىرتىدا ئەركىــن ســاياھەت قىلىــش ھوقۇقىغــا 

ســورايمىز.« قىلىنىشــىنى  كاپالەتلىــك 

بــۇ خەلقئــارادا ئىلھــام توختى ھەققىــدە ئېلىنغان 

تۇنجى رەســمىي قارار ھېســابلىنىدۇ.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2016-0505+0+DOC+XML+V0//EN
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دولقۇن ئەيسا »ترۇمان-رېگان ئەركىنلىك مېدالى«غا ئېرىشتى

30-مــارت »كوممۇنىــزم قۇربانلىــرى خاتىــرە 

ئۆتكــۈزۈپ،  مۇراســىم  تەنتەنىلىــك  فونــدى« 

»ترۇمــان- 2016-يىللىــق  ئەيســاغا  دولقــۇن 

قىلــدى.  تەقدىــم  مېدالــى«  ئەركىنلىــك  رېــگان 

بــۇ خوشــخەۋەر پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۇيغۇرالرنــى 

ســۆيۈندۈردى. 

 رابىيە قادىر خانىم ئەلمۇنېر فوندىنىڭ »ئۆمۈرلۈك نەتىجە« مۇكاپاتىنى تاپشۇرۇپ ئالدى

ــر  ــى مۇنې ــى مۇفت ــى ئامېرىكىدىك ــل كۈن 1 – ئاپرى
ــرى  ــى رەھبى ــي ھەرىكىت ــۇر مىللى ئەخمەتاخــون ئۇيغ
ــەت تەســىس  ــر خانىمغــا، مەزكــۇر جەمىي ــە قادى رابىي
قىلغــان »ئۆمۈرلــۈك نەتىجــە مۇكاپاتى«نــى ئــۆز قولــى 

ــەردى. بىلــەن تاپشــۇرۇپ ب

 ئىلھــام توختىغــا »ئىســمائىل غاســپىرالى ئەركىنلىــك 
مۇكاپاتــى« بېرىلــدى

ــپىرالى  ــمائىل غاس ــان »ئىس ــىس قىلىنغ ــن تەس ــى تەرىپىدى ــتار جەمئىيىت ــى ژورنالىس ــۈرك دۇنياس ت
خەلقئارالىــق ئىنســان ھەقلىــرى ۋە ژورنالىســتار مۇكاپاتــى« نىــڭ تۇنجــى مۇكاپاتى، خىتاي تۈرمىســىدىكى 
ــى  ــدى. 2016 – يىل ــان ئى ــان قىلىنغ ــا بېرىلگەنلىكــى ئې ــام توختىغ ــۇر زىيالىيســى ئىلھ مەشــھۇر ئۇيغ
24-ئىيــۇل كۈنــى ئۆتكۈزۈلگــەن مۇراســىمدا بــۇ مۇكاپاتنــى جەۋھــەر ئىلھامغــا يەتكــۈزۈپ بېرىــش ھاۋالــە 

قىلىنــدى.
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ھۇنالر قۇرۇلتىيى ئۈمىد ئاگاھىنى ئالتۇن مىدال بىلەن تەقدىرلىدى

بۇداپېســتتا  پايتەختــى  ۋېنگىرىيــە  ئاۋغۇســت   -17
چاقىرىلغــان 7-نۆۋەتلىــك ھۇنــار قۇرۇلتىيــى د ئــۇ ق 
مۇئاۋىــن رەئىســى ئۈمىــد ئاگاھىغــا ھــۇن - ئۇيغــۇر 
مۇناســىۋەتلىرى يولىــدا ياراتقــان تۆھپىســىنى تەقدىرلــەش 
ــدى. ــم قىل ــەرەپنامە تەقدى ــدال ۋە ش ــۇن مى ــۈن ئالت ئۈچ

  

ئىلھام توختى ساخاروف مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا تالالندى

ــا بىنائــەن، خىتــاي  ــا پارالمېنتىنىــڭ قارارىغ 15 - ســىنتەبىر ياۋروپ
توختىنىــڭ  ئىلھــام  زىيالىيســى  ئۆكتىچــى  ئۇيغــۇر  تۈرمىســىدىكى 
ســاخاروف مۇكاپاتىغــا نامــزات قىلىــپ تالانغانلىقــى جاكارالنــدى. ئىلھــام 
توختــى 2016 - يىللىــق ســاخاروف مۇكاپاتــى نامزاتلىقىغــا تالانغــان 4 
شــەخس قاتارىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ، ئۇيغۇرالرغــا شــەرەپ بېغىشــلىدى.

 مارتېن ئەننالس مۇكاپاتى ئىلھام توختىغا بېرىلدى

10 – ئۆكتەبىــر دۇنيادىكــى ئىنســان ھەقلىرىنــى قوغدىغۇچــى شەخســلەر ئۈچــۈن بېرىلىدىغــان 

مارتىــن ئەننالىــس فوندىنىــڭ 2016-يىللىــق مۇكاپاتــى خىتــاي 

تۈرمىســىدىكى ئۇيغــۇر زىيالىيســى ئىلھــام توختىغــا بېرىلــدى. 

ئىلھــام توختــى »ئىنســان ھەقلىرىنىــڭ نوبېــل مۇكاپاتى«غــا 

ــى 11 –  ــدى. مۇكاپاتن ــۇپ قال ــۇر بول ئېرىشــكەن تۇنجــى ئۇيغ

ــدى. ــام تاپشــۇرۇپ ئال ــەر ئىلھ ــر جەۋھ ئۆكتەبى
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 2016-يىلى خەلقئارادا ئىلھام توختىغا مۇناسىۋەتلىك بەزى ئىشالر:

12-دېكابىــر كۈنــى  پارالمېنتىــدا  باۋارىيــە   .1
كىشــىلىك  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋە  توختــى  »ئىلھــام 
بولــۇپ  يىغىــن  خەلقئارالىــق  ناملىــق  ھوقۇقــى« 

ئۆتتــى. 

2. ياۋروپــا پارالمېنتىــدا 10-ئۆكتەبىــر، »ئىلھــام 
توختــى ۋە ســاخاروف مۇكاپاتــى« ناملىــق مۇھاكىمــە 

ــى چاقىرىلدى.  يىغىن

ــا  ــى ياۋروپ ــڭ 25-كۈن ــى 5-ئاينى 3. 2016-يىل
پارالمېنتىــدا ئىلھــام توختىغــا ئائىــت مەخســۇس 

ــدى. ــى ئۆتكۈزۈل ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ئىلمى

كۈنلىــرى گېرمانىيــە  ئاپرېــل   -26  - 25  .4
»ئۇيغــۇر  چاقىرىلغــان  بېرلىنــدا  پايتەختــى 
مۇســاپىرالر مەسىلىســى يىغىنــى« دا ئىلھــام توختى 

جاكارالنــدى. قۇرۇلغانلىقــى  گۇرۇپپىســىنىڭ 

تەشــكىاتى«نىڭ  كەچــۈرۈم  »خەلقئــارا   .5
ساھەســىدە  ئىلىــم  دۇنيــا  بىلــەن  تەشەببۇســى 
تونۇلغــان 400 نەپــەر كىشــى 2016-يىلــى يانۋاردىن 
باشــاپ خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىڭغــا ئوچــۇق 
خــەت يېزىــپ، تۈرمىدىكــى ئۇيغــۇر زىيالىيســى 

ئىلھــام توختىنــى قويــۇپ بېرىشــكە چاقىــردى.

6. »ئىنســان ھەقلىرىنىــڭ نوبېــل مۇكاپاتــى« دەپ 
تەرىپلىنىدىغــان مارتىــن ئەننالىــس مۇكاپاتىــن 2016-
يىلــى 10-ئۆكتەبىــر كۈنــى ئىلھــام توختىغــا بېرىلدى. 

7. ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ قارارىغــا بىنائــەن، 

تۈرمىســىدىكى  خىتــاي  كۈنــى  ســېنتەبىر   -15
ئۇيغــۇر ئۆكتىچــى زىيالىيســى ئىلھــام توختىنىــڭ 
ســاخاروف مۇكاپاتىغــا نامزات قىلىــپ تالانغانلىقى 

جاكارالنــدى. 

8. »ئىســمائىل گاســپىرالى ئەركىنلىك مۇكاپاتى« 
2016 – يىلــى 24 – ئىيــۇل ئىلھــام توختىغا بېرىلدى.

9. 2016 – يىلــى 15 – دېكابىــر كۈنــى ياۋروپــا 
ــۇق مەخســۇس  ــى توغرۇل ــام توخت ــى ئىلھ پارالمېنت

قــارار قوبــۇل قىلــدى.

ئامېرىكىدىكى پائالىيەتلەر

رابىيە قادىر خانىم ۋاشىنگتوندا مۇھىم سۆز قىلدى

قانــات  ئۆمــەر  ۋە  خانىــم  رابىيــە  فېــۋرال   –27  

ۋاشــىڭتوندىكى  پايتەختــى  ئامېرىــكا  ئەپەندىلــەر 
ــك  ــوت مېھمانخانىســىدا ئۆتكۈزۈلگــەن 9-نۆۋەتلى مارىئ
»ســتۇدېنتار ئۈچــۈن ئەركىنلىــك« ناملىــق خەلقئارالىــق 
قىلــدى. ســۆز  مۇھىــم  قاتنىشــىپ  كونفېرېنســىيەگە 



12

2017 - يىلى يانۋار | 1 - سان

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرالر مەسىلىسى ئاڭلىتىلدى

24-مــاي  مەجلىســىدە  دۆلــەت  ئامېرىــكا 
ــدا  ــش يىغىنى ــق بېرى ــان گۇۋاھلى ــى چاقىرىلغ كۈن
ئۇيغۇرالرغــا ۋەكالىتــەن ئىلشــات ھەســەن ئەپەندى 
ســۆز قىلىــپ، ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى يەنــە بىــر 

ــى. ــپ چىقت ــە ئېلى ــا كۈنتەرتىپىگ ــم دۇني قېتى
 

ئىلشات ھەسەن كۆكبۆرە ئۇ ئا ئا رەئىسلىكىگە سايالندى

 -  8 بىرلەشمىســىنىڭ  ئامېرىــكا  ئۇيغــۇر 
نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيــى ۋە يېڭــى نۆۋەتلىــك رەئىــس 
چاقىرىلــدى.  ۋاشــىنگتوندا  29-مــاي  ســايلىمى 
ئىلشــات  ئاكتىپلىرىدىــن  سىياســىي  ئۇيغــۇر 
ھەســەن ئەپەنــدى مۇتلــەق ئۈســتۈن ئــاۋاز بىلــەن 

ســاياندى. بولــۇپ  رەئىســى  ئۇيۇشــمىنىڭ 

 رابىيە خانىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇر داۋاسىنى ئاڭالتتى

ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە 7-دېكابىــر خىتايدىكــى ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكى ۋە 
ھەققىــدە  ئەھۋالــى  ھازىرقــى  ئۇنىــڭ 
ــدى.  ــى ئۆتكۈزۈل ــش يىغىن ــق بېرى گۇۋاھلى
ۋە  خانىــم  رابىيــە  رەئىســى  ق  ئــۇ  د 
ــات ئەپەندىلــەر  مۇئاۋىــن رەئىــس ئۆمــەر قان
گۇۋاھلىــق بەرگۈچىلــەر ســۈپىتىدە ســۆز 
قىلىــپ، خىتــاي ھاكىمىيىتــى ئاســتىدىكى 
ھەقلىرىدىــن  ئىنســانىي  ئۇيغۇرالرنىــڭ 

بــەردى. مەلۇمــات 
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ياۋروپادىكى پائالىيەتلەر

»شەرقىي تۈركىستاننىڭ دەردى« ناملىق يىغىندا ئۇيغۇرالر 

23-يانــۋار ميۇنخېــن شــەھىرىدە »ميۇنخېــن تــۈرك ئۈلكىچىلــەر بىرلىكــى« تەشــكىاتى ئۇيۇشــتۇرغان 
ــەردى.  ــدى تۈركچــە دوكات ب ــۇن ئەيســا ئەپەن ــدا دولق ــق يىغىن »شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ دەردى« ناملى
24 - يانــۋار كۈنــى يەنــە، دىنىــي ئىشــار كومىتېتــى مۇدىــرى تۇرغۇنجــان ئاالۋۇدۇنھاجىــم ميۇنخېــن 
شــەھىرىدىكى »تــۈرك مەدەنىيــەت مەركىــزى« دە تەكلىپكــە بىنائــەن ئۇيغــۇرالر توغرۇلــۇق دوكات بــەردى.

ئۇيغۇرالر مەسىلىسى ياۋروپا تىبەت ياشلىرى قۇرۇلتىيىدا

ــا  ــى قۇرۇلتىيىغ ــلىرى جەمىيىت ــەت ياش ــا تىب ــك ياۋروپ ــان 47-نۆۋەتلى ــۋەدە چاقىرىلغ ــارت جەن 26-م
دولقــۇن ئەيســا باشــچىلىقىدىكى ئــۈچ كىشــىلىك بىــر ھەيــەت ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن قاتنىشــىپ، 

ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر ئىلىنىــڭ ئومۇمىــي ۋەزىيىتىدىــن تەپســىلىي دوكات بــەردى.

ئۇيغۇرالر گېرمانىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدا سۆھبەتتە بولدى

ــى  ــۇق كومىتېت ــىلىك ھوق ــە كىش ــەر گېرمانىي ــۇر ئەپەندىل ــا ۋە غەي ــۇن ئەيس ــى دولق ــل كۈن 8 - ئاپرې
مەســۇلى بەربېــل كوفلېرنىــڭ تەكلىپــى بىلــەن تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقى بىناســىدا ســۆھبەت 
ــتى. ــۇ قاتناش ــكىاتارنىڭ ۋەكىللىرىم ــق تەش ــەن خەلقئارالى ــە كۆپلىگ ــۆھبەتكە يەن ــۇ س ــۈزدى. ب ئۆتك

رابىيە خانىم گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدە دوكالت بەردى

25 – ئاپرىــل »خەلقئــارا ئۇيغــۇر مۇســاپىرالر 
مەسىلىســى« ماۋزۇلــۇق يىغىنغــا قاتنىشــىش 
خانىــم  قادىــر  رابىيــە  كەلگــەن  ئۈچــۈن 
تۈركلەرنىــڭ بېرلىــن شــەھىرىدىكى شــېھىتلەر 
جامىســىنىڭ ئىچىدىكى مەدەنىيــەت مەركىزىدە 

بــەردى. دوكات 
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د ئۇ ق ۋەكىللىرى ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىالتى يىغىنىدا 

ــىدا  ــت بىناس ــى شىۋېتســىيە پارالمېن ــل كۈن ــى 28 - ئاپرې ــەر تەشــكىاتى يىغىن ۋاكالەتســىز مىللەتل
ئۆتكۈزۈلدى. بۇ يېغىنغا د ئۇ ق دىن دولقۇن ئەيســا، دىلشــات رېشــىت، ئۇيغۇر مائارىپ ئۇيۇشمىســىنىڭ 

بــاش كاتىپــى نىجــات تۇرغــۇن قاتارلىقــار ئىشــتىراك قىلــدى. 

د ئۇ ق رەئىسى رابىيە قادىر خانىم فرانسىيەدە زىيارەتتە بولدى

29 - ئاپرېلدىــن 30 - ئاپرېلغىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى رابىيــە خانىــم باشــچىلىقىدىكى 
قۇرۇلتــاي رەھبەرلىــرى فىرانســىيەدە زىيارەتتــە بولــدى. رابىيــە خانىــم پارىجدىكــى تــۈرك ئاممىۋىــي 
تەشــكىاتلىرىنىڭ مەســۇللىرى ۋە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى قولاۋاتقــان كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىرى 
ــىدا  ــىلىلەر توغرىس ــۈك مەس ــان تۈرل ــاپىرالر دۇچ كېلىۋاتق ــۇر مۇس ــى ئۇيغ ــە چەتەللەردىك ــەن نۆۋەتت بىل

تەپســىلىي ســۆھبەت ئېلىــپ بــاردى.

ياۋروپا پارالمېنتى ۋەكىلى د ئۇ ق نى زىيارەت قىلدى

6-مــاي ياۋروپــا پارالمېنتــى كىشــىلىك 

رەئىســى  مۇئاۋىــن  كومىتېتىنىــڭ  ھوقــۇق 

باربــارا لوخبېھلېــر خانىــم د ئــۇ ق بــاش 

قىلىــپ،  زىيــارەت  مەخســۇس  شــىتابىنى 

ئۇيغــۇرالر مەسىلىســى توغرىلىــق ســۆھبەت 

ئېلىــپ بــاردى. بــۇ ســۆھبەتكە د ئــۇ ق 

رەھبەرلىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا، ئەنۋەرجــان 

ۋە ئەســقەرجان ئەپەندىلــەر قاتناشــتى.

 تيەنەنمېن ۋەقەسىنىڭ 27 يىللىقىدا ئۇيغۇرالر مەسىلىسى

3 - ئىيــۇن گېرمانىيەنىــڭ فرانكفــۇرت شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن تيەنەنمېن ۋەقەســىنىڭ 27 يىللىقىنى 
ــا  ــدى. يىغىنغ ــا قوي ــۇرالر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغ ــدى ئۇيغ ــۇن ئەيســا ئەپەن ــدا دولق ــەش يىغىنى خاتىرىل
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ــۇق  ــن ئارت ــۇپ 70 تى ــەر بول ــي موڭغۇلىيەلىكل ــەر ۋە جەنۇبى ــۇرالر، تىبەتل ــرى، ئۇيغ ــاي دېموكراتلى خىت
ۋەكىــل قاتناشــتى. 

خىتاينىڭ »تېررورلۇققا قارشى قانۇنى« ھەققىدىكى يىغىن 

ــا قارشــى يېڭــى  ــڭ تېررورلۇقق ــڭ دەنخــاھ شــەھىرىدە »خىتاينى ــۇن گولاندىيەنى ــى 7 -ئىي 2016 -يىل
قانۇنــى ۋە ئۇنىــڭ ئــاز ســانلىقارغا بولغــان تەســىرى« ناملىــق مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى. دولقــۇن 

ئەيســا ئەپەنــدى ئۇيغۇرالرغــا ۋەكالىتــەن يىغىنــدا ســۆز قىلــدى.

6-نۆۋەتلىك خەلقئارا ئۆلۈم جازاسىغا قارشى تۇرۇش قۇرۇلتىيىدا ئۇيغۇرالر مەسىلىسىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلدى

21-ئىيــۇن ئوســلودا باشــانغان، 90 دۆلەتتىــن 1300 كىشــى ئىشــتىراك قىلغــان 6-نۆۋەتلىــك خەلقئــارا 
ــىپ،  ــدى قاتنىش ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــى دولق ــۇ ق ۋەكىل ــا د ئ ــۇرۇش قۇرۇلتىيىغ ــى ت ــىغا قارش ــۈم جازاس ئۆل

ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئاڭلىتىــش پۇرســىتىگە ئېرىشــتى. 

پارىژدا 5 - ئىيۇل ۋەقەسى ۋە ئىلھام توختى مەسىلىسى 

ھوقــۇق  كىشــىلىك  باشــقا  ۋە  تەشكىللىشــى  جەمىيىتىنىــڭ  ئۇيغــۇر  فرانســىيە  ئىيــۇل   -  8  

تەشــكىاتلىرىنىڭ ھەمكارلىشىشــى بىلــەن پارىــج شــەھەرلىك ھۆكۈمــەت بىناســىدا 5 - ئىيــۇل ۋەقەســى 
ۋە ئىلھــام توختــى مەسىلىســى توغرىســىدا ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى چاقىرىلــدى. 

د ئۇ ق رەھبەرلىرى بۇداپېشتتىكى تۇران قۇرۇلتىيىغا قاتناشتى

12 - ئاۋغۇســت ۋىڭىرىيــە پايتەختــى بۇداپېشــىتتا ئۆتكۈزۈلگــەن 6 – نۆۋەتلىــك تــۇران قۇرۇلتىيىغــا د 
ئــۇ ق مۇئاۋىــن رەئىســى ئۈمىــد ئاگاھــى ۋە دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىلــەر قاتناشــتى. 150 مىڭدىــن ئارتــۇق 

كىشــى قاتناشــقان بــۇ قۇرۇلتايــدا ئۇيغــۇرالر مەسىلىســى كــەڭ تونۇتۇلــدى

د ئۇ ق رەھبەرلىرى ياۋروپا پارالمېنتىدىكى دېپلوماتىيە كۇرسىدا 

ــرى كۇرســىغا  ــە بىلىملى ــەن دېپلوماتىي ــدا ئۆتكۈزۈلگ ــا پارالمېنتى ــرى ياۋروپ ــىنتەبىر كۈنلى 9-8 - س
ــى رەئىســى  ــاي ياشــار كومىتېت ــەن قۇرۇلت ــى دولقــۇن ئەيســا بىل ــاش كاتىپ ــۇ ق ب ــەن د ئ تەكلىپكــە بىنائ
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ــش  ــات بېرى ــدن مەلۇم ــي ۋەزىيىتى ــتاننىڭ ئومۇمى ــەرقىي تۈركىس ــىپ، ش ــار قاتنىش ــۇر قۇربان غەي
پۇرســەتلىرىگە ئېرىشــتى. 

ئۇيغۇرالر ۋە تىبەتلەر جەنۋەدە بىرلەشمە نامايىش ئۆتكۈزدى

 -  2016 تىبەتلــەر  ۋە  ئۇيغــۇرالر 
يىلــى 16 - ســېنتەبىر ئېلىــپ بارغــان 
ــۇ ق بىلــەن  بىرلەشــمە نامايىشــنى د ئ
خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى بىرلىكتــە 
تەشــكىلىگەن بولــۇپ، نامايىشــقا 2 
مىڭدىــن ئارتــۇق كىشــى قاتناشــتى. 
نامايىشــچىار خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ۋە  تىبەتتىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق 

دەپســەندىچىلىكىنى قاتتىــق ئەيىپلىــدى.

رابىيە قادىر خانىم كاتالونىيەدە بىر ھەپتىلىك زىيارىتتە بولدى

ــەن  ــم بىل ــە خانى ــۇ ق رەئىســى رابىي د ئ
مۇئاۋىــن رەئىــس ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر  
27 – ســېنتەبىردىن 4 – ئۆكتەبىرگىچــە 
ئۆلكىســىدە  كاتالونىيــە  ئىســپانىيەنىڭ 
قوغدايدىغــان  ھوقۇقنــى  »كىشــىلىك 
قاتنىشــىپ،  پائالىيىتىگــە  شــەھەرلەر« 
يۇقىــرى  قىســىم  بىــر  ئىســپانىيەنىڭ 
ــۇرالر مەسىلىســىنى ئىســپانىيەدە  ــتى ۋە ئۇيغ ــەن ئۇچراش ــرى بىل ــەت خادىملى ــك ھۆكۈم دەرىجىلى

بولــدى.  ئىگــە  ئىمكانىغــا  تونۇتــۇش 

خىتاي بىلەن گېرمانىيە دىئالوگى ھارپىسىدا يىغىن ئۆتكۈزۈلدى

19 -ئۆكتەبىــر بېرلىنــدا خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق مەســىلىلىرى ســۆھبەت يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى. تەكلىپكــە 
ــەھىرىدە  ــن ش ــرى بېرلى ــر كۈنلى ــدا 9-8-نويابى ــتى. يىغىن ــدى قاتناش ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــا دولق ــەن يىغىنغ بىنائ
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ــش مەسىلىســى  ــدارە قىلى ــۇن بويىچــە ئى ــى قان ــۇق ۋە دۆلەتن ــق »كىشــىلىك ھوق ــان 14 -قېتىملى ئۆتكۈزۈلمەكچــى بولغ
ــە تاپشــۇرۇلدى. ــە دائىرىلىرىگ ــالر گېرمانىي ــان ماتەرىيال ــەپ قىلىنغ ــۇش تەل ــا قوي دىئالوگــى« دا ئوتتۇرىغ

بىريۇسسېلدا كىشىلىك ھوقۇق سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى

26-ئۆكتەبىــر بېلگىيەنىــڭ بىريۇسســېل شــەھىرىدىكى ياۋروپــا  پارالمېنتىنىــڭ تاشــقى ئىشــار 
باشقارمىســىدا خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق مەســىلىلىرى ســۆھبەت يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى. پائالىيەتكــە 
ــى كۆزىتىــش تەشــكىاتى، ۋاكالەتســىز  ــارا كەچــۈرۈم تەشــكىاتى، خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقۇقن خەلقئ
مىللەتلــەر تەشــكىاتى، خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىــرى مەركىــزى قاتارىــدا ئۇيغــۇر، تىبــەت ۋە دېموكراتىــك 
خىتاي تەشــكىاتلىرىمۇ قاتناشــتى. ئۇيغۇرالرغا ۋەكالىتەن دولقۇن ئەيســا ۋە »ئىلھام توختى گورۇپپىســى« 

دىــن ئەنىۋەرجــان ئەپەندىلــەر يىغىنغــا قاتناشــتى. 

موناكودا ئۆتكۈزۈلگەن 89 خەلقئارا تەشكىالتنىڭ يۇمۇالق ئۈستەل يىغىنىدا ئۇيغۇرالر مەسىلىسى ئاڭلىتىلدى

11 - ئاينىــڭ 3 - ، 4 - كۈنلىــرى موناكــودا 
ناملىــق  ئىتتىپاقــى«  جەمىيەتلــەر  »خەلقئــارا 
 98 ئۇيۇشــتۇرغان  تەشــكىات  خەلقئارالىــق 
تەشــكىاتتىن 300 دىــن ئارتــۇق ۋەكىــل قاتناشــقان 
چــوڭ يىغىنغــا ئۇيغۇرالرغــا ۋەكالىتەن دولقۇن ئەيســا 
ــى  ــڭ نۆۋەتتىك ــۇ قاتنىشــىپ، ئۇيغۇرالرنى ئەپەندىم

ۋەزىيىتــى ھەققىــدە مەلۇماتــار بــەردى.

 رابىيە خانىم تۈرك ئاياللىرى قۇرۇلتىيىدا نۇتۇق سۆزلىدى

چــوڭ  ئــەڭ  تۈركلەرنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ياۋروپــادا 
ئاممىۋىــي تەشــكىاتلىرىدىن بىــرى بولغــان مىللىــي 
12-كۈنــى  11-ئاينىــڭ  تەشــكىاتى  چۈشــەنچە 
گېرمانىيەنىــڭ كۆلىــن شــەھرىدە ئايالــار قۇرۇلتىيــى 
ــۈپىتىدە  ــان س ــدە مەھم ــا ئاالھى ــۈزدى. يىغىنغ ئۆتك
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تەكلىــپ قىلىنغــان د ئــۇ ق رەئىســى رابىيــە قادىــر خانىــم نۇتــۇق ســۆزلەپ، يىغىــن ئىشــتىراكچىلىرىغا 
ئىككــى جۇمھۇرىيــەت ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا مەلۇمــات بــەردى. يىغىنغــا 
ياۋروپانىــڭ ھەرقايســى دۆلەتلىرىــدە ياشــاۋاتقان تۈرك ئايال ۋەكىللەردىن 6500 ئەتراپىدا كىشــى قاتناشــقان. 

در. ئەركىن ئەكرەم ئۇيغۇر مىللىي دەۋاسى ھەققىدە لېكسىيە سۆزلىدى

12-نويابىــر كۈنــى تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ــدى ئىككــى  ــرەم ئەپەن ــن ئەك ــور ئەركى پروفېسســورى دوكت
جۇمھۇرىيەتنــى خاتىرىلــەش ۋە رابىيــە خانىــم تەۋەللۇتىنىــڭ 
70 يىللىقىنــى قۇتــاش پائالىيىتىگــە قاتنىشــىش ئۈچــۈن 8 
ــۇر  ــەن ئۇيغ ــپ كەلگ ــەھىرىگە يېتى ــن ش ــن ميۇنخې دۆلەتتى
ۋەكىللىرىگــە د ئــۇ ق  خىزمــەت بىناســىدا ئۇيغــۇر مىللىــي 
دەۋاســىنى كۈچلەندۈرۈشــنىڭ ئىســتراتېگىيىلىك يوللىــرى 

ھەققىــدە لېكســىيە ســۆزلەپ زور ئالقىشــقا ئېرىشــتى.

 رابىيە خانىم نورۋېگىيەدە رافتو مۇراسىمىغا قاتناشتى

د ئــۇ ق رەئىســى رابىيــە خانىــم بىلــەن مۇئاۋىــن رەئىســى ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر 11-ئاينىــڭ 20-
كۈنــى رافتــو فونــدى قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 30 يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن نورۋېگىيەنىــڭ بېرگىن شــەھىرىدە 
ئۆتكۈزۈلگــەن 2016-يىللىــق رافتــو كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتىنــى تارقىتىــش مۇراســىمىغا قاتناشــتى. 
مۇراســىمغا 30 يىلدىــن بېــرى ياۋروپادىكــى ئىنســان ھەقلىــرى مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن كىشــىلەر تەكلىــپ 
قىلىنغــان بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە رافتــو مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەندىن كېيىــن نوبېــل مۇكاپاتىغــا ســازاۋەر 
بولغــان بىــر قىســىم كىشــىلەرمۇ بــار ئىــدى. مۇراســىمغا نورۋېگىيەنىــڭ ئالىــي رەھبەرلىرىمــۇ ئىشــتىراك 

قىلــدى.

خىتاي، گېرمانىيە سۆھبىتى ھەققىدە دوكالت يېغىنى ئۇيۇشتۇرۇلدى

ــر  ــر گېرمانىيەنىــڭ بېرلىــن شــەھىرىدىكى تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقىدا، 9-8-نويابى 24-نويابى
كۈنلىــرى بېرلىــن شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن 14-قېتىملىــق »كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە دۆلەتنــى قانــۇن بويىچە 
ئىــدارە قىلىــش مەسىلىســى دېئالوگى«نىــڭ نەتىجىســىدىن دوكات بېرىــش يېغىنــى ئۇيۇشــتۇرۇلدى. 
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يىغىنغا د ئۇ ق ياشار كومىتېتى رەئىسى غەيۇر ئەپەندى قاتناشتى.

د ئۇ ق رەھبەرلىرى گېرمانىيە پارالمېنتىدا ئۇچرىشىش ئۆتكۈزدى

د ئــۇ ق رەھبەرلىرىدىــن ئۈمىــد ئاگاھــى ۋە پەرھــات 
گېرمانىيــە  1-دېكابىــر  ئەپەندىلــەر  مۇھەممــەدى 
يۇقىــرى  قىســىم  بىــر  دۆلەتنىــڭ  پارالمېنتىــدا 
دەرىجىلىــك رەھبەرلىــرى بىلــەن ســۆھبەت ئېلىــپ 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ســۆھبەتتە،  بــاردى. 
مۇھاجىرلىــرى  ئۇيغــۇر  ۋەزىيىتــى،  نۆۋەتتىكــى 

مەسىلىســى، ئىلھــام توختــى مەسىلىســى، ئابدۇقادىــر ياپچــان مەسىلىســى ۋە خىتاي زۇلمى ســۆز تېمىســى 
بولــدى.

تۈركىيە، ياپونىيەدىكى پائالىيەتلەر

رابىيە خانىم ياپونىيەدە زىيارەتتە بولدى

باشــلىرىغىچە  ئاينىــڭ   –  6 مايدىــن   -24
خانىــم  رابىيــە  بولغــان  زىيارەتتــە  ياپونىيــەدە 
باشــچىلىقىدىكى د ئــۇ ق رەھبەرلىــرى ياپونىيەنىــڭ 
بىــر قىســىم يۇقىــرى دەرىجىلىك ئەربابلىــرى بىلەن 
ســۆھبەتلەردە  ھەققىــدە  مەسىلىســى  ئۇيغــۇرالر 
بولــدى ۋە ياپونىيەدىكــى ئۇنىۋېرىســتېتاردا كــۆپ 

قېتىــم ئۇيغــۇرالر توغرۇلــۇق دوكاتــار تەقدىــم قىلــدى.

»شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا ساغالم ئىدىيە، توغرا ھەرىكەت« 

شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتىنىــڭ ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلــەن يىلــدا بىــر قېتىــم 
ئۆتكۈزۈلــۈپ كېلىۋاتقــان »دۇنيــا شــەرقىي تۈركىســتانلىقار قېرىنداشــلىق ئۇچرىشــىش يىغىنــى« نىــڭ 8 
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-نۆۋەتلىكى 18 - ئىيۇل ئىستانبۇلدا ئېچىلدى. 

ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر ئانا تىل ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىلدى

ــك  ــەن ئىســتانبۇلدا 6-نۆۋەتلى ــىۋىتى بىل ــى مۇناس ــل كۈن ــا تى ــا ئان ــى دۇني ــۋرال يەكشــەنبە كۈن 21-فې
»ئۇيغــۇر ئانــا تىــل ۋە ئۇيغــۇر ماگىســتىر، دوكتــور ئوقۇغۇچىــار ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى« ئېچىلدى.

د ئۇ ق ھەيىتىنىڭ تۈركىيە پائالىيەتلىرى 

8-كۈنىگىچــە  3-كۈنىدىــن  11-ئاينىــڭ 
خىتــاي بــاش مىنىســتىر مۇئاۋىنــى ۋاڭ يــاڭ 
تۈركىيەگــە رەســمىي زىيــارەت ئېلىــپ بېرىــپ 
ــن  ــول قويغاندى ــار توختامنامىلەرگــە ق ــر قات بى
ئوتتۇرىســىدا  دۆلــەت  ئىككــى  ســىرت، 
ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى كــۈن تەرتىپكــە ئېلىپ 
كەلگــەن ئىــدى. د ئــۇ ق مۇئاۋىــن رەئىســى 
ــۈرك باشــچىلىقىدىكى شــەرقىي  ســېيت تۇمت
ــپ، مۇناســىۋەتلىك  ــە كېلى ــۋى تەشــكىاتلىرى مەســئۇللىرى 9-ســىنتەبىر ئەنقەرەگ تۈركىســتان ئاممى
ــات  ــۇرالر مەســىلىلىرى توغرىســىدا مەلۇم ــەن ئۇچرىشــىپ ئۇيغ ــرى بىل ــت ئەزالى مىنىســتىر ۋە پارالمېن

ــەردى. ب

 د ئــۇ ق مۇئاۋىــن رەئىســى ســېيىت تۇمتــۈرك ئەپەنــدى 2016 – يىلــى تۈركىيەنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىك 
رەھبەرلىــرى بىلــەن كــۆپ قېتىم ئۇچرىشــىپ ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئاڭلىتىش، ئۇيغۇر مۇســاپىرلىرىغا 
ــم  ــۈرۈش مۇھى ــر ي ــق بى ــى تونۇشــتۇرۇش قاتارلى ــدا ئۇيغۇرالرن ــۈرك TV قاناللىرى ــش، ت ــۇق قىلى غەمخورل

پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بــاردى. 

تۈركىيــەدە پائالىيــەت قىلىۋاتقــان باشــقا ئۇيغــۇر تەشــكىاتلىرىنىڭمۇ  2016 – يىلــى ئېلىــپ بارغــان 
پائالىيەتلىرىنىڭ ســانى ئىنتايىن كۆپ. سىياســىي، ئىلمىي يىغىلىشــار، نامايىشــار، دۆلەت ئەربابلىرى 
بىلــەن ئۇچرىشىشــار، تۈركىيەدىكــى مۇھىــم ھەرىكەتلەرگــە ئــاۋاز قېتىشــار ۋە بــۇ ئارقىلىــق ئۇيغــۇرالر 
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مەسىلىســىنىڭ تــۈرك دۇنياســىغا تونۇلۇشــىغا چامىنىــڭ يېتىشــىچە ھەسســە قېتىشــار، تۈركىيەدىكــى 
ــان قىلىشــقا  مۇســاپىر قېرىنداشــلىرىنىڭ دەردلىرىگــە دەرمــان بولۇشــارنىڭ ھەممىســىنى تەپســىلى باي
ئاجىزمىــز. تۈركىيەدىكــى ۋەتەنپــەرۋەر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ئالــاھ رىزاســى يولىــدا قىلىۋاتقــان ئەجرىگــە 

دۇنيــا ئۇيغۇرلىــرى گــۇۋاھ بولماقتــا!

ياپونىيەدە ئۇيغۇرالر مەسىلىسى 

ياپونىيــەدە سىياســىي مۇجادىلــە بىلــەن مەشــغۇل 
نىــڭ  بىرلىكــى«  ئۇيغــۇر  »ياپونىيــە  بولىۋاتقــان 
 –  2016 ئەپەنــدى  ھاشــىم  تۇرمەمــەت  رەئىســى 
يىلــى كــۆپ قېتىــم يىغىــن ئۇيۇشــتۇرۇش، نامايىــش 
قاتارلىــق  بايانــات ئېــان قىلىــش  تەشــكىللەش، 
شــەكىللەردە ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنىڭ ياپونىيەگــە 

تونۇلىشــىغا زور ھەسســىلەر قاتتــى. 

 ياپونىيەدە ئۇيغۇرالر ئۈچۈن يەنە

ــۇر.  ــام ماھمۇتت ــر ئەزىمــەت ئىلھ ــە بى ــان يەن ــۈرەك ساداســىنى ياڭرىتىۋاتق ــڭ ي ــەدە ئۇيغۇرالرنى ياپونىي
»ياپونىيــە ئۇيغــۇر جەمىيىتى«نىــڭ رەئىســى ئىلھام ماھمۇت ئــۇزۇن يىلاردىن بۇيــان ئۇيغۇرالرنىڭ ياپونىيە 

ــچانلىق  ــدا زور تېرىش ــى يولى ــە تونۇتۇلىش خەلقىگ
يىغىلىــش،  تۈرلىــك  ئــۇ  كەلــدى.  كۆرســىتىپ 
نامايىــش ۋە ئىلمىــي مۇھاكىمــە پائالىيەتلىرىنــى 
ئۇيۇشــتۇرغاندىن ســىرت، ئاخىرقــى يىلــاردا يەنــە 
ــور تېلېۋىزىيەســىنى بارلىققــا  ــاۋازى< ت >ئۇيغــۇر ئ
كەلتــۈرۈپ، ئۇيغــۇر تارىخــى ۋە مەدەنىيىتىنىــڭ 
تونۇلۇشــى ئۈچــۈن زور ھەسســە قوشــۇپ كەلمەكتە.

ئۇيۇشــتۇرغان  ئەپەندىلــەر  ھاشــىم  تۇرمەمــەت  ۋە  ماخمــۇت  ئىلھــام  يىلــى   –  2016 ياپونىيــەدە 
ــدا  ــىيا-پازىفىك رايونلىرى ــدى. ئاس ــرى بول ــەم يۇقى ــۆپ ھ ــى ك ــۈپىتى ناھايىت ــان ۋە س ــڭ س پائالىيەتلەرنى
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شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ تونۇلىشــى ئۈچــۈن ھەسســىلەر قوشــۇۋاتقان ياپونىيەدىكــى ئەزىمەتلــەر د 
ئــۇ ق ۋە ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ ئالقىشــلىرىغا ئېرىشــىپ كەلمەكتــە.

ب د ت دا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر

ب د ت دا ئۇيغۇرالر مەسىلىسى يەنە مۇزاكىرە تېمىسى بولدى

»كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە دېموكراتىيــە ئۈچــۈن جەنــۋە ئالىــي ئۇچرىشىشــى« ناملىــق خەلقئارالىــق 

ــىي  ــۇر سىياس ــا ۋە ئۇيغ ــۇن ئەيس ــەن دولق ــا ۋاكالىت ــاندى. ئۇيغۇرالرغ ــۋەدە باش ــۋرال جەن ــن 23-فې يىغى

پائالىيەتچىســى، ســابىق دىپلومــات كېــرەم شــېرىپلەر قاتناشــتى.

ب د ت دا چاقىرىلغان خىتاي ھەققىدىكى يىغىندا ئۇيغۇر مەسىلىسى

 10-مــارت ب د ت دا چاقىرىلغــان »خىتاينىڭ 

تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش قانۇنــى ۋە ئۇنىــڭ 
ئىنســان ھەقلىرىگــە بولغــان تەســىرى« ناملىــق 
ــار  ــەر ۋە خىتاي ــدا ئۇيغــۇرالر، تىبەتلىكل يىغىن
يىغىنــدا  قويۇلــدى.  ئوتتۇرىغــا  مەسىلىســى 
ئىجرائىيــە  ق  ئــۇ  د  ۋەكالىتــەن  ئۇيغۇرالرغــا 
كومىتېتــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى 

ــدى. ســۆز قىل

ب د ت دا خىتاينىڭ ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىغانلىقى 

ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ 31 - نۆۋەتلىــك يىغىنىنىــڭ 14 - مــارت ئۆتكۈزۈلگــەن 

»خىتــاي ۋەزىيىتىنــى ئىككىنچــى نۆۋەتلىــك ئومۇمــى يۈزلــۈك كۆزدىــن كۆچــۈرۈش ۋە پۇقــراالر جەمىيتىنىــڭ 

ــدى خىتاينىــڭ  ــۇ ق پروگراممــا يىتەكچىســى پېتېــر ئەپەن ــدا د ئ تېخنىكىلىــق باھاســى« ناملىــق يىغىنى

2013 - يىلــى ب د ت غــا بەرگــەن ۋەدىســىگە ئەمــەل قىلمىغانلىقىنــى تەكىتلىــدى.
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ب د ت »خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق« ناملىق يىغىندا ئۇيغۇرالر

ــۇن  ــا دولق ــق يىغىنغ ــۇق« ناملى 19-ســېنتەبىر ب د ت دا ئۆتكۈزۈلگــەن »خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوق
ئەيســا ئەپەندىمــۇ قاتنىشــىپ، ئۇيغــۇرالر ۋەزىيىتــى توغرۇلــۇق دوكات تەقدىــم قىلــدى. يىغىننــى تىبــەت 
ســەرگەردان ھۆكۈمىتــى بىلــەن خەتــەر ئاســتىدىكى مىللەتلەرنــى قوغداش تەشــكىاتى، ب د ت  كىشــىلىك 

ھوقــۇق كېڭىشــى ئالىــي كومىسســارلىقى بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرغان ئىــدى.

ب د ت »كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىيە، قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش« 

21-نويابىــر ب د ت دا باشــانغان تۇنجــى نۆۋەتلىــك »كىشــىلىك ھوقــۇق، دېموكراتىيــە، قانــۇن بىلــەن 
ئىــدارە قىلىــش مۇنبىــرى« يىغىنىغــا ئۇيغۇرالرغــا ۋەكالىتــەن دولقــۇن ئەيســا ئەپەندى قاتنىشــىپ، يۈزلەرچە 

كىشــى قاتناشــقان بــۇ چــوڭ يىغىنــدا ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئەتراپلىــق ئوتتۇرىغــا قويــدى. 

ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ب د ت دا بىر يۈرۈش پائالىيەتلەر ئېلىپ باردى

23-نويابىــر ب د ت خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق مەركىزىدە ۋاكالەتســىز مىللەتلەر تەشــكىاتى، تىبەت 
ئادالــەت مەركىــزى ۋە ئوكىســفورت ئۇنىۋېرســىتېتى بىرلىكتــە تەشــكىللىگەن »ۋاكالەتســىز مىللەتلەرنىڭ 

دىپلوماتىيــە كۇرســى« دا ئۇيغۇرالرغــا ۋەكالىتــەن دولقــۇن 
ئەيســا ئەپەنــدى دوكات تەقدىــم قىلــدى. يىغىــن ب د ت 
نىــڭ خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق مەركىزىــدە باشــانغان 
ــن  ــۇپ، يىغىنغــا ب د ت دا ۋەكىلــى بولمىغــان 30 دى بول
ۋەكىللىــرى  تەشــكىاتارنىڭ  خەلقئارالىــق  ئارتــۇق 

قاتناشــتى.

د ئــۇ ق ۋەكىلىنىــڭ ســۆز ھەققــى تۈپەيلــى ب د ت دا خىتــاي بىلــەن دېموكراتىــك دۆلەتلــەر ئارىســىدا تــاالش-
تارتىــش چىقتى

ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق مەركىزىــدە 24-نويابىــر باشــانغان »ئــاز ســانلىقار مۇنبىــرى« يىغىنىــدا د ئــۇ ق 
ۋەكىللىرىنىــڭ ســۆز قىلىــش ھەققىگــە خىتــاي قارشــى چىقتــى، دېموكراتىــك دۆلەتلــەر قوللىــدى. نەتىجىــدە، 
ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى تاالش-تارتىــش 25 مىنــۇت داۋاماشــتى. ئاخىــرى د ئــۇ ق ۋەكىلــى ســۆزىنى 
داۋام قىلىــش ھوقۇقىنــى قولغــا كەلتــۈرۈپ، خىتاينىــڭ ئىنسانىيەتســىزلىكلىرى ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلــدى. 
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بايانات ۋە دوكالتالر

د ئۇ ق ھاشار ھەققىدە دوكالت ئېالن قىلدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرىــي ئەمگــەك ھاشــار مەسىلىســى 

ــەرقىي  ــڭ ش ــاي ھۆكۈمىتىنى ــا خىت ــدى. دوكاتت ــان قىل ــى ئې ــى دوكاتىن ــدا يېڭ ــدە 11 – ئاي ھەققى

تۈركىســتاندا ئىزچىــل ئىجــرا قىلىۋاتقــان ھاشــاردىن ئىبــارەت مەجبۇرىــي ئەمگەكنىــڭ ئوخشــىمىغان 

ــام ۋە شــەكىللەردە داۋام قىلىۋاتقانلىقــى، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ھاشــارنى ئۇيغۇرالرنىــڭ كۈندىلىــك  ن

ھەرىكىتىنــى تەقىــب قىلىــش ۋە ئۇنــى كونتــرول قىلىــش ۋاسىتىســىگە ئاياندۇرىۋالغانلىقــى پاكىتلىــرى 

ــان قىلىنــدى. بىلــەن باي

د ئۇ ق مۇھاجىرالر مەسىلىسى ھەققىدە دوكالت ئېالن قىلدى

د ئــۇ ق 2016 – يىلــى 26-25 – ئاپرىــل بېرلىنــدا چاقىرىلغــان ئۇيغــۇر مۇھاجىــرالر مەسىلىســى 

توغرىســىدىكى خەلقئارالىــق ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنىدىــن كېيىــن، 6 – ئايــدا مۇھاجىــرالر مەسىلىســى 

ھەققىــدە مەخســۇس ھازىرالنغــان  »ئەركىــن نەپــەس ئۈچــۈن زېمىــن ئىــزدەش« ناملىــق دوكاتىنــى ئېــان 

قىلــدى. بــۇ دوكات غــەرب ئەللىــرى ھۆكۈمەتلىرىگــە، خەلقئارادىكــى تۈرلىــك كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــى ۋە كېلىچىكىگــە  ــرى مەسىلىســىنىڭ ئۆتمۈشــى، بۈگۈن ــۇر مۇھاجىرلى ــپ، ئۇيغ ــرى يوللىنى ئورگانلى

ــدى. ــەن تەمىنلى ــار بىل ــر مەلۇمات دائى

شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ناملىق دوكالت

ــدا د ئــۇ ق »شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتــى« ناملىــق  2016 - يىلــى 3 - ئاي

دوكات ئېــان قىلــدى. بــۇ دوكاتتــا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىگــە ئائىــت مەلۇماتــار 

ئــورۇن ئالغــان بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇالرنىــڭ ئومۇمىــي ۋەزىيىتىنــى چۈشىنىشــتە مۇھىــم قولانمىلىــق 

رولىنــى ئۆتىــدى. مەزكــۇر دوكات دۆلەتلــەر ھۆكۈمــەت ئورگانلىــرى ۋە كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىاتلىرىغا 

يولانــدى. 
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د ئۇ ق خىزمەت دوكالتى نەشىر قىلىندى

2016 – يىلــى 7 – ئايــدا د ئــۇ ق نىــڭ تــۆت يىللىــق خىزمــەت دوكاتى نەشــىر قىلىنىپ، فرانســىيەنىڭ 
ــەر  ــڭ ھ ــۈن دۇنيانى ــا قاتنىشــىش ئۈچ ــك قۇرۇلتىيىغ ــۇ ق 5 – نۆۋەتلى ــان د ئ ــەھرىدە چاقىرىلغ ــج ش پارى
ــدى.  ــم قىلىن ــۇر تەشــكىات ۋەكىللىرىگــە تەقدى ــەر ســاھە ئۇيغ ــۇق ھ ــن ئارت ــن كەلگــەن 130 دى يېرىدى
مەزكــۇر دوكاتتــا د ئــۇ ق نىــڭ 2012 – يىلىدىــن بۇيــان خەلقئــارادا ئېلىــپ بارغــان تۈرلىــك پائالىيەتلىرى، 

مالىيــە ئەھۋالــى ھەمــدە باشــقا ســاھەلەرگە ئائىــت نۇرغــۇن مەلۇماتــار ئــورۇن ئالــدى.

د ئۇ ق نىڭ 2016-يىلى ئېالن قىلغان باياناتلىرى

5 - فېۋرال »غۇلجا ۋەقەسىنىڭ 19-يىللىقى« مۇناسىۋىتى بىلەن،   

16 - فېــۋرال خىتــاي تاشــقىي ئىشــار مىنىســتەرلىگى باياناتچىســى خــوڭ لەئىنىــڭ دولقــۇن ئەيســا   
ھەققىدە خەلقئارا مەتبۇئاتقا بەرگەن قارىلىشىغا قارشى،

ئادالەتســىز  ســاقچىارنىڭ  تۇرمىســىدا  تھائىانــد  مۇھاجىرلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  مــارت   -  5  
مۇئامىلىسىگە ئۇچرىشىغا قارشى،

18 - مــارت د ئــۇ ق رەئىســى رابيىئــە خانىمنىــڭ خىتــاي تۇرمىســىدىن قويــۇپ بەرىلگەنلىكىنىــڭ   
11-يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن،

30 - مــارت دولكــۇن ئەيســانىڭ »ترۇمــان –رەگان ئەركىنلىــك مەدالى«غــا ئېرىشــكەنلىگى   
مۇناسىۋىتى بىلەن،

5 - ئاپرىل بارىن ئىنقىابىنىڭ 26-يىللىق مۇناسىۋىتى بىلەن،   

7 - ئاپرىل پاتىگۈل غوالمنىڭ سوت قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن،   

ــرى  ــۇل كۈنلى ــڭ 13-11-ئىي ــي قۇرۇلتىيىنى ــك ئومۇمى ــڭ 5-نۆۋەتلى ــۇ ق نى ــل، د ئ 13 - ئاپرى  
پارىژدا ئېچىلىدىغانلىقى مۇناسىۋېتى بىلەن،

ئەمەلدىــن  ۋىزىنــى  بېرىلگــەن  ئەيســاغا  دولقــۇن  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ھىندىســتان  ئاپرىــل   -  25  
قالدۇرغانلىقىغا نارازلىق بىلدۈرۈش يۈزسىدىن،  

6 - ماي مۇھاجىرالر مەسىلىسى ھەققىدە ئېلىنغان قارار تۈپەيلى،   

20 - ماي ئۇيغۇر دوستى ماركو پانەالنىڭ ۋاپاتى تۈپەيلى،  
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ــىۋىتى  ــى مۇناس ــان قىلگاھنلىق ــق ئې ــڭ ئاچلى ــد تۇرمىســىدىكى ئۇيغۇرالرنى ــاي تھائىان 31 - م  
بىلەن،

ــلىق  ــاق تاش ــى ئ ــك ھەققىدىك ــي ئەركىنلى ــان »دىنى ــان قىلغ ــى ئې ــاي ھۆكۈمىت ــۇن خىت 6 - ئىي  
كىتاپ« قا قارشى،

10 - ئىيــۇن گەرمانىيــە بــاش مىنىســتىرى ئاڭــەال مەركــەل خانىمنىــڭ  خىتاي زىيارىتى مۇناســىۋىتى   
بىلەن،

5 - ئىيۇل  ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ 7-يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن،   

15 - ئىيــۇل د ئــۇ ق نىــڭ پارىجــدا ئۆتكۈزۈلگــەن 5-نۆۋەتلىــك ئومۇمىــي  قۇرۇتىيــى مۇناســىۋېتى   
بىلەن،

28 - ئىيۇل يەركەن قەۋەسىنىڭ 2 - يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن،   

5 - ئاۋغۇســت خىتايــدا ئۆتكۈزىلىدىغــان گ-20 ئالىــي دەرىجىلىكلــەر  يىغىنىدىــن بــۇرۇن،   
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان ئايرىمچىلىق ماھىيىتىدىكى ئۇقتۇرۇشلىرىغا قارشى، 

8 - ئاۋغۇست »شام-ئىراق ئىسام دۆلىتىگە« قاتناشقان ئۇيغۇرالر ھەققىدە،  

16 - سىنتەبىر جەنۋەدە ئۇيغۇر-تىبەت بىرلەشمە نامايىش ئۆتكۈزۈش ھەققىدە،  

مۇكاپاتى«غــا  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ئەننالــس  »مارىــن-  توختىنىــڭ  ئىلھــام  ئۆكتەبىــر   -  12  
ئېرىشكەنلىكى مۇناسىۋىتى بىلەن، 

ــىتىگە  ــش سىياس ــپورتىنى يىغىۋىلى ــڭ پاس ــڭ ئۇيغۇرالرنى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــر خىت 21 - ئۆكتەبى  
قارشى، 

10 - نويابىر ھاشار ھەققىدىكى دوكات تۈپەيلى،    

11 - نويابىــر خىتــاي ج خ مىنىســتىرىنىڭ خەلقئــارا ســاقچى تەشــكىاتىغا رەئىــس بولغانلىقىغــا   
قارشى،

1 - دېكابىــر د ئــۇ ق ۋەكىلىنىــڭ بــدت دا ســۆز قىلىــش ھەققىنــى خىتاينىــڭ چەكلەشــكە   
ئۇرۇنغانلىقىغا قارشى،

12 - دېكابىر دۇنيا ئىنسان ھەقلىرى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن باياناتار ئېان قىلىندى.   
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د ئۇ ق، خىتاي ۋە خەلقئارا مەتبۇئاتالردا
ــكىالتالرنى  ــىز تەش ــى« ۋە »ھۆكۈمەتس ــۇرۇش قانۇن ــى ت ــا قارش ــڭ »تېررورىزىمغ خىتاينى

ــى« ــقۇرۇش قانۇن باش
خىتــاي ھۆكۈمىتــى 2016 – يىلــى 1- يانۋاردىــن باشــاپ »تېررورىزىمغــا قارشــى تــۇرۇش قانۇنى«نــى، 
2016 – يىلــى ئاپرىلدىــن باشــاپ »ھۆكۈمەتســىز تەشــكىاتارنى باشــقۇرۇش قانۇنى«نــى رەســمى 
يولغــا قويــدى. بــۇ قانۇنــار 2015 – يىلــى خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيىنىــڭ تەســتىقىغا ســۇنۇلغان چاغدىــن 
باشــاپا خەلقئــارا جامائــەت ۋە ياۋروپــا ئەللىــرى، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ تەنقىدىگــە ئۇچــراپ كەلگــەن 
ئىــدى. ئېنىقســىز، مۈجىمــەل، نەگــە تارتســا شــۇ يەرگــە ئاغىدىغــان بــۇ قانۇنارنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق 
پائالىيەتچىلىرىگــە، چەتــەل تەشــكىاتلىرىغا خەۋپلــەر ئېلىــپ كېلىدىغانلىقــى خەلقئــارادا كــۆپ قېتىــم 

تــاالش – تارتىــش قىلىنــدى.

ــۇپ،  ــى بول ــي ھەرىكىت ــەت مىللى ــۇر ۋە تىب ــن ئۇيغ ــىي جەھەتتى ــانى ئاساس ــڭ نىش ــۇر قانۇنارنى  مەزك
مۇتىخەسىســلەر خىتاينىــڭ قــارا قولىنــى چەتەللــەردە مىللىــي مۇجادىلــە بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغــۇر 
ۋە تىبــەت كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىرىگــە قــەدەر سۇنۇشــقا ئۇرۇنىۋاتقانلىقىنــى ئىلگىرى ســۈرىدۇ. 

ياۋروپا ئىنسان ھەقلىرى سوتىنىڭ قارارى

ــرى  ــا ئىنســان ھەقلى ــرى ياۋروپ ــڭ ئاخىرلى 11 – ئاينى
ســوتى تۈركىيــە ســاقچى دائىرىلىــرى تەرىپىدىــن تۇتــۇپ 
ــىي  ــپ سىياس ــي زات ۋە ئاكتى ــۇر دىنى ــان ئۇيغ تۇرۇلۇۋاتق
پائالىيەتچــى ئابدۇقادىــر ياپچــان توغرىســىدىكى قارارىنــى 
ئېــان قىلــدى. قــاراردا ئابدۇقادىــر ياپچاننــى 3 – دۆلەتكــە 
ســۈرۈلدى.  ئىلگىــرى  بولمايدىغانلىقــى  يۆتكەشــكە 
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا مەشــھۇر بولغــان ئابدۇقادىــر ياپچاننى 
تۈركىيــە دائىرىلىرىنىــڭ خىتاينىــڭ بېســىمى بىلــەن 

ــارام قىلــدى. ــى بىئ ــۈن دۇنيادىكــى ئۇيغۇرالرن ــۇ ھــال پۈت ــا. ب ــۇم بولماقت قولغــا ئالغانلىقــى مەل

ھىندىستاننىڭ 3 ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇش قارارى نارازىلىق قوزغىدى

جامۇ-كەشــمىر يۇقىــرى ســوتى 11 – ئاينىــڭ باشــلىرىدا ئابدۇخالىــق، ئادىــل ۋە ئابدۇســاالم قاتارلىــق 
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ــا جامۇ-كەشــمىر  ــان. ئارقىدىن ــىنى رەت قىلغ ــق ئىلتىماس ــىي پاناھلى ــاپىرىنىڭ سىياس ــۇر مۇس 3 ئۇيغ
ھۆكۈمىتــى ئۇالرنىــڭ خىتايغــا قايتۇرۇلىدىغانلىقىنــى ئېــان قىلغان ئىــدى. د ئۇ ق رەھبەرلىرى مەســىلىگە 
جىددىــي قــاراپ، ھىندىســتان دائىرىلىــرى بىلــەن ســۆھبەتلەر ئېلىــپ بەرىشــى نەتىجىســىدە، ھىندىســتان 

تــەرەپ بــۇ قارارىدىــن ۋاز كەچتــى.

پاتىگۈل غوالم مەسىلىسى خەلقئارادا جىددىي تېما بولدى

ــب  ــن غايى ــرى تەرىپىدى ــاي دائىرىلى ــدا خىت 5-ئىيۇل
ئانىســى  ئېلىنىــڭ  ئىماممەمــەت  قىلىۋېتىلگەنلەردىــن 
ــىلىك  ــرى ۋە كىش ــەل مەتبۇئاتلى ــوالم، چەت ــۈل غ پاتىگ
ــە  ــەق تۈرمىلەرگ ــرى ناھ ــكىالتلىرىغا بالىلى ــۇق تەش ھوق
ســوالنغان ئۇيغــۇر ئانىالرنىــڭ ۋەكىلــى ھەمــدە كىشــىلىك 
ھوقۇقــى دەپســەندە قىلىنىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ســىمۋولى 
ــي  ــاۋى ئىجتىمائى ــى دۇني ــمى ۋە سىماس ــڭ ئىس ــۇپ، ئۇنى ــەخس بول ــر ش ــان بى ــۈپىتىدە تونۇلغ س
تاراتقۇالرغــا كــەڭ يېيىلــدى. پاتىگــۈل غوالمنىــڭ 2014-يىلــى 5-ئاينىــڭ 27 -كۈنــى خىتــاي دۆلــەت 
ــۇپ كېتىلگەنلىكــى ئاشــكارىالنغاندىن  ــن تۇت ــن ئۈرۈمچىدىكــى ئۆيىدى ــرى تەرىپىدى ــك تارماقلى بىخەتەرلى
كېيىــن، خەلقئارالىــق كىشــىلىك ھوقــۇق ئورگانلىرىــدا بەلگىلىــك ئىنــكاس قوزغىــدى. د ئــۇ ق باشــلىق 
خەلقئارالىــق تەشــكىالتالرنىڭ رولــى نەتىجىســىدە، خىتــاي ھۆكۈمىتــى پاتىگــۈل غــوالم ئانىنــى 2016 - 

ــدى. ــۇر بول ــكە مەجب ــۇپ بېرىش ــى قوي ــڭ 27- كۈن ــى 5-ئاينى يىل

 ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىقى 5102- يىلــى ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنىــڭ  داۋاملىــق دەپســەندە 
قىلىشــقا ئۇچرىغانلىقىنــى ئىلگىرى ســۈردى

ــا  ــق دۇني ــڭ يىللى ــل ئۆزىنى ــتىرلىقى 13 -ئاپرې ــلىرى مىنىس ــەت ئىش ــكا دۆل ئامېرى
كىشــىلىك ھوقــۇق دوكاتىنــى ئېــان قىلــدى. دوكاتتــا، ئۆتكــەن يىلــى ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــەن ئوتتۇرىغــا  ــي مىســاللىرى بىل ــى ئەمەلى ــق دەپســەندە قىلىنغانلىقىن ــى داۋاملى ھوقۇق

ــدى.  قوي

دولقــۇن ئەيســانىڭ ھىندىســتان ۋە تەيۋەڭە كىرگۈزۈلمىگەنلىكــى خىتاي ۋە چەتەللەردە 
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كۈچلــۈك ئىنــكاس قوزغىدى

ــدا  ــن 21-فېۋرالغىچــە تەيبېي ــۇن ئەيســانىڭ 18-فېۋرالدى ــى دولق ــاش كاتىپ ــۇ ق ب د ئ
ئۆتكۈزۈلىدىغــان تۇنجــى نۆۋەتلىــك ئاســىيا-تېنچ ئوكيــان دىنىــي ئەركىنلىــك يىغىنىغــا 
دولقــۇن  ئارقىدىنــا  قىلىنــدى.  تەرىپىدىــن رەت  دائىرىلىــرى  تەيــۋەن  قاتنىشىشــى، 
ــان »خىتايدىكــى  ــن 1 – مايغىچــە ھىندىســتاندا چاقىرىلىدىغ ئەيســانىڭ 28 – ئاپرىلدى
ئوخشــىمىغان مىللەتلــەر ۋە دىنىــي گورۇھارنىــڭ ئــۆزارا دىئالوگــى« ناملىــق خەلقئارالىق 
يىغىنغــا قاتنىشىشــىمۇ ھىندىســتان تەرىپىدىــن رەت قىلىنــدى. بۇنىــڭ بىلــەن خەلقئــارا 
مەتبۇئاتــاردا دولقــۇن ئەيســانى چۆرىدىگــەن ھالــدا ئۇيغــۇرالر مەسىلىســى زور غۇلغــۇال 
قوزغىــدى. ۋەقەگــە خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنىســتېرلىكىمۇ ئارىاشــتى ھەمــدە 
تەكــرار ئىنكاســار بىلــدۈردى. د ئــۇ ق خىتاينىــڭ باياناتلىرىغــا بايانــات بىلــەن جــاۋاپ 
قايتــۇردى ھەمــدە ھىندىســتان بىلــەن تەيۋەننــى خىتاينىــڭ بېســىمىغا تىــز پۈككەنلىكتــە 

ــدى. ئەيىپلى

خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرالرنىڭ پاسپورتلىرىنى مۇسادىرە قىلدى

د ئــۇ ق 7 - ئۆكتەبىــر كۈنــى بايانــات ئېــان قىلىــپ، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
باشــلىغان پاســپورت يىغىۋېلىــش ھەرىكىتىنى قاتتىق تەنقىدلىــدى. خىتاي ج خ تارماقلىرى 
يېقىنقــى كۈنلــەردە ئارقــا - ئارقىدىــن ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ پاســپورتلىرىنى 
ــۇم بولىشــىچە، پاســپورتار يىغىۋېلىنغاندىــن كېيىــن   ــە يىغىۋېلىشــقا باشــلىدى. مەل يەن
ــان  ــوق؟ پاســپورتتا ق ــۇ ي ــەج قىلدىم ــاق ھ ــاردى؟ تارق ــە ئىشــقا ب ــاردى؟ نېم ــە ب ــم نەگ كى
ئەۋرىشكىســى، ئــاۋازى، دنــا ئەۋرىشــكىلىرىگە ئوخشــاش چوقۇم بولۇشــى شــەرت قىلىنغان 

ئۇچــۇرالر تولۇقمــۇ؟ دېگەنــدەك ئۇچۇرلىرىغىچــە تەكشــۈرۈلىدىكەن. 

ئامېرىــكا خەلقئارالىــق دىنىــي ئەركىنلىــك دوكالتىــدا ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئېتىــپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگــە ئائىــت 
خەۋەرلــەر ئــورۇن ئالــدى

ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــار مىنىســتىرلىكى ئېــان قىلغــان 2015-يىللىــق خەلقئارالىق 
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دىنىــي ئەركىنلىــك دوكاتىــدا خىتــاي قاتارلىــق دۆلەتلــەردە دىنىــي باستۇرۇشــنىڭ 
ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ  قىلغانلىقىنــى،  داۋام  يەنىــا سىســتېمىلىق شــەكىلدە 
ئېتىــپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگــە ئائىــت خەۋەرلەرنىــڭ ئۈزۈلمىگەنلىكىنــى بىلــدۈردى. 
دوكاتتــا خىتاينىــڭ دىنىــي پائالىيەتلــەر ئۈچــۈن قولغــا ئېلىــش، خــورالش، قىينــاش ۋە 
تۈرمىلەرگــە تاشاشــنى داۋام قىلغانلىقىغــا ئائىــت خەۋەرلەرنىــڭ ئۆكســۈمىگەنلىكىنى 

ــان قىلغــان.  باي

خىتاي ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرنى تەيجى گۇمپىسى ئويناشقا مەجبۇرلىدى

تەڭرىتــاغ تورىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغانــدا، 18-ئاۋغۇســت كۈنــى يەكەن ناھىيىســىدىكى »ئون 
ئىككــى مۇقــام مەيدانــى« دا »دۆلــەت ناخشىســى ئېيتىــپ، تەيجــى گۇمپىســى مەشــىق قىلىــش« 
دەپ ئىســىم قويۇلغــان بــۇ پائالىيەتكــە يەكــەن ناھىيەســىنىڭ ئــاۋات بازىــرى، بەشــكەنت 
ــن تەشــكىللەپ ئېلىــپ  ــزا، بازاردى ــۆز ئىچىگــە ئالغــان 25 يې ــرى ۋە مىشــا يېزىســىنى ئ بازى
كېلىنگــەن خىتايچــە كېيىندۈرۈلگــەن ئــون مىڭلىغــان كىشــىلەر تەيجــى گۇمپىســى ئويناشــقا 
ــەڭ  ــى ك ــدا ناھايىت ــەت تاراتقۇلىرى ــق ھۆكۈم ــۇر خــەۋەر خىتايدىكــى بارلى ــان. مەزك مەجبۇرالنغ
خــەۋەر قىلىنــدى. ئــۇالر ئــۆز خەۋەرلىرىــدە، تۈمــەن كىشــىلىك »دۆلــەت ناخشىســى ئېيتىــپ، 
ئېســىل  مىللەتلىرىنىــڭ  »جۇڭخۇئــا  پائالىيىتــى  قىلىــش«  مەشــىق  گۇمپىســى  تەيجــى 
مەدەنىيــەت ئەنەنىســىنى جــارى قىلــدۇرۇپ، ۋەتەنپەرۋەرلىــك تەربىيەســىنى قانــات يايــدۇرۇش« 

ــى مەقســەت قىلغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈردى. ن

ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلەتلىرى ئىلھام توختى ۋە ليۇ شاۋبونى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى

ــرى 9 -  ــرى ۋە ئەلچىلى ــلۇق ۋەكىللى ــدا تۇرۇش ــڭ بېيجىڭ ــى 28 دۆلەتنى ــا ئىتتىپاقىدىك ياۋروپ
دېكابىــر ئورتــاق بايانــات ئېــان قىلىــپ، خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتىنــى قاتتىــق تەنقىــد 
ــات  ــاق بايان ــم ئورت ــى قېتى ــڭ تۇنج ــەت ئەلچىلىرىنى ــى 28 دۆل ــا ئىتتىپاقىدىك ــۇ ياۋروپ ــدى. ب قىل
ئېــان قىلىــپ، خىتاينــى تەنقىــد قىلىشــىدۇر. ئــۇالر »خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق كۈنــى« ئېــان 
قىلغــان باياناتىــدا، خىتــاي تۈرمىســىدىكى نوبېــل تىنچلىــق مۇكاپاتــى ســاھىبى ليــۇ شــاۋبو، ئۇيغــۇر 

زىيالىيســى ئىلھــام توختىنــى قويــۇپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 
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ــى  ــات ھۇجۇم ــڭ رەھبەرلىرىگــە مەتبۇئ ــۇ ق ۋە ئۇنى ــەن د ئ ــى بىل ــلەرنىڭ قول ــك مۇتەخەسىس ــەت ئەللى ــاي چ خىت
ــا قوزغىماقت

خىتــاي ھۆكۈمىتــى بــۇ يىــل يــازدا »رابىيــە قادىرنىــڭ ئەپتــى – بەشىرىســى« ناملىــق كىتاپنــى 

ــازدۇرۇپ، رابىيــە خانىــم باشــلىق د ئــۇ ق رەھبەرلىرىگــە  ــى ئارقىلىــق ي چەتەللىكلەرنىــڭ قول

قارشــى سەپســەتە تارقاتقــان ئىــدى. بــۇ يىــل 4 – نويابىــر ئىتالىيەدىكــى »مــودەرن دىپلوماتــي« 

ناملىــق تــور بېتىــدە گىئانكارلــو ئەللىئا ۋالورى ئىســىملىك بىر چەت ئەللىك مۇتىخەسىســنىڭ 

قەلىمــى بىلــەن »ئۇيغــۇر مۇجادىلىســىدىكى ئىســتىراتېگىيىلىك مەســىلىلەر« ناملىــق چاتمــا 

ماقالىســىنى ئېــان قىلىــپ، د ئــۇ ق غــا ۋە دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىگــە ئاساسســىز ھالــدا ھۇجــۇم 

قوزغىــدى. بــۇ يىــل 2 – دېكابىــر مەزكــۇر يازغۇچــى ئوخشــاش تــور بېتىــدە يەنــە بىــر پارچــە 

ــدى. د  ــم بىلــەن قارىاشــقا ئۇرۇن ــە ئېــان قىلىــپ، دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىنــى تېررورىزى ماقال

ئــۇ ق بــاش شــىتابىنىڭ پروگراممــا يېتەكچىســى پېتېــر ئەپەنــدى  گىئانكارلــو ئەللىئــا ۋالــورى 

ئىســىملىك بــۇ چــەت ئەللىــك مۇتىخەسىســنىڭ ھــەر ئىككىــا ماقالىســىغا قارشــى »مــودەرن 

دىپلوماتــي« تــور بېتىــدە رەددىيــە ئېــان قىلىــپ، ئۇنىــڭ ئىقتىســادىي مەنپەئەت ئۈچــۈن خىتاي 

ھاكىمىيىتىگــە خىزمــەت قىلىشــتەك ئەخاقســىزلىقىنى ئەيىپلىــدى. خىتــاي ھاكىمىيىتــى 

ــى توســۇش  ــڭ يولىن ــڭ رەھبەرلىرىنى ــۇر دەۋاســى ۋە ئۇنى كۈنســېرى خەلقئارالىشــىۋاتقان ئۇيغ

مەقســىدىدە ياۋروپــا ھەمــدە تۈركىيــەدە بىــر بۆلــۈك خىتايپەرەســت، مەنپەئەتپەرەســت ئادەملەرنى 

ســېتىۋېلىپ، ئۇيغۇرالرغــا قارشــى مەتبۇئــات كۆرىشــىگە ســالماقتا.

 د ئۇ ق تەشۋىقات - نەشرىيات كومىتېتى
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