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پائالىيەتلەر
پارىژدىكى مەدەنىيەت كۆرگەزمىسىدە ئۇيغۇرالر
- 2ئاينىــڭ -1كۈنــى فىرانســىيەنىڭ پارىــژ شــەھىرىدىكى
ئىنالكــو ئىنســتىتۇتى ،يەنــى شــەرق تىللىــرى ئىنســتىتۇتىدا
تــۈرك دۇنياســى كۈلتــۈر كۈنلىــرى ئۆتكۈزۈلــدى .بــۇ پائالىيەتكــە
تۈركىيە ،قازاقىســتان ،قىرغىزىســتان ،ئەزەربەيجان ۋە شــەرقىي
تۈركىســتاندىن كەلگــەن ئوقۇغۇچىــار مەخســۇس بۆلــۈم ئېچىــپ
ئىشــتىراك قىلــدى.

د ئۇ ق ھەيىتى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولدى

- 2017يىلــى -2ئاينىــڭ -2كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر
قۇرۇلتىيىنىــڭ گېرمانىيــەدە تۇرۇشــلۇق مۇئاۋىــن رەئىســى
ئۈمىــد خەمىــت ئەپەنــدى باشــچىلىقىدا  8كىشــىلىك بىــر
ھەيــەت ئىســتانبۇل ۋالىيلىقــى ،مىللەتچــى ھەرىكــەت
پارتىيىســى ئىســتانبۇل شۆبىســى ،ئادالــەت ۋە تەرەققىيــات
پارتىيىســى ئىســتانبۇل شۆبىســى قاتارلىــق ئورۇنالرنــى
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زىيــارەت قىلىــپ ،مۇھىــم رەھبەرلــەر
بىلــەن ئۇچراشــتى ۋە ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا
ســۆھبەت ئېلىــپ بــاردى .زىيــارەت
جەريانىــدا تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ۋە
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ
نۆۋەتتــە دۇچ كېلىۋاتقــان مەســىلىلىرى
توغرىســىدا پىكىــر ئالماشــتۇردى ،تەكلىــپ
بەردى ،ئىلتىماســار ســۇندى .بــۇ ھەيەتكە
ئىســتانبۇلدىكى شــەرقىي تۈركىســتان
ۋەخپىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى خەيرۇلــاھ
ئەپەنــدى ،بــاش كاتىــپ دوكتــور ئۆمــەر
قــۇل ،شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق
جەمىيىتىنىــڭ بــاش كاتىپــى ئابدۇلەھــەد ئابدۇراخمــان
ئەپەندىلەرمــۇ بىرلىكتــە قاتناشــتى .ئــۇالر تۈركىيــەدە
ھۆكۈمــەت ئەربابلىــرى بىلــەن مۇھىــم ئۇچرۇشۇشــاردا
بولغاندىــن ســىرت ،مۇســاپىر ئۇيغۇرالرنــى ئاالھىــدە يوقالپ،
ئۇالردىــن ھــال ســورىدى.
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دولقۇن ئەيسا ياۋروپا پارالمېنتىدا زىيارەتتە بولدى

– 7فېــۋرال كۈنــى د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا
ئەپەنــدى بېلگىيــە پايتەختــى بىريۇسســېلدىكى ياۋروپــا
پارالمېنتىــدا مۇھىــم ئۇچرۇشۇشــار ئۆتكــۈزدى ۋە ئىلمىي مۇھاكىمە
يىغىنلىرىغــا قاتناشــتى .د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا
ئەپەنــدى ۋەكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتى خادىمــى لۇســىيا
خانىــم بىلــەن بىرگــە ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ ئەزاســى ،لېبىــرال
دېموكراتــار پارتىيىســىنىڭ مەســۇللىرىدىن تىرېموســا بالچېلىــس
ھەمــدە ياۋروپــا پارالمېنتــى كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتىنىــڭ
مۇئاۋىــن رەئىســى پىرېــدا ئەپەندىنىــڭ ياردەمچىســى دالىــا
خانىــم بىلــەن ئايرىــم ئايرىــم ھالــدا كۆرۈشــتى.

يولىــدا يەنــە بىرقېتىــم تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــتىن ئىبــارەت
بولــۇپ ،ئالدىنقــى ئــاي بىــر ھەپتىلىــك زىيــارەت بولــۇپ
ئۆتكــەن ئىــدى .دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى بــۇ ســۆھبەتلەردە
شــەرقىي تۈركىســتاندا كۈنســېرى ناچارلىشــىۋاتقان ۋەزىيەتنــى،
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېتىقــاد ،مەدەنىيــەت ۋە مىللىــي كىملىكىگــە
ئائىــت ســاھەلەردە ئومۇميۈزلــۈك باســتۇرۇش ۋە چەكلىمىلەرگــە
ئۇچراۋاتقانلىقىنــى ،خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا كىشــىلىك
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىدە ئىلگىرىكــى يىلالرغــا سېلىشــتۇرغاندا
زور دەرىجىدە ۋەھشىلەشــكەنلىكىنى مىســاللىرى بىلەن تەپســىلىي
بايــان قىلىــپ ئۆتتــى .بــۇ قېتىمقــى ســۆھبەتلەردە يەنــە ئىلھــام
توختــى مەسىلىســى« ،قــوش تىللىــق مائارىــپ» ،دىنىــي
باســتۇرۇش ۋە مەســچىت چېقىــش ،پاســپورت يىغىۋېلىــش،
خىتاي-ئۇيغــۇر مەجبــۇرى تۇغقانچىلىــق سىياســىتى« ،ئــۈچ خىــل
كۈچلــەر» مەسىلىســى ۋە ھەممــە يــەردە ئەۋجــى ئالغــان ســاقچى
تېــررورى قاتارلىقــار ھەققىــدە توختالــدى – 8 .فېــۋرال ياۋروپــا
پارالمېنتىنىــڭ مىللــەت ۋەكىلــى ،پارالمېنــت تاشــقى ئىشــار
كومىتېتــى ئەزاســى تۇننــە كالــەم شــۇنداقال پارالمېنــت ئەزاســى
بىلبــاۋ خانىــم قاتارلىقــار بىلــەن ئۇچرىشىشــار ئۆتكــۈزۈپ
ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئەتراپلىــق ئاڭالتتــى.
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا
ئەپەنــدى  – 8فېــۋرال كۈنــى يەنــە پارالمېنــت بىناســىدا

بــۇ قېتىمقــى زىيارەتنىــڭ ئاساســىي مەقســىدى؛ ئۇيغــۇرالر
مەسىلىســىنى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا كۈنتەرتىپكــە كىرگــۈزۈش
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چاقىرىلغــان «خىتاينىــڭ تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش قانۇنــى
ۋە بۇنىــڭ تىبــەت ،ئۇيغۇرالرغــا بولغــان تەســىرى» ناملىــق
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنىغــا قاتناشــتى .دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى
ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ئېلىــپ بارغــان بــۇ  3كۈنلىــك زىيارىتىــدە

ئۇيغۇرالرنىــڭ ياۋروپــا پارالمېنتىدىــن كۈتىدىغــان تەلــەپ –
ئىســتەكلىرىنى بىلــدۈردى ۋە پارالمېنتىــڭ خىتايغــا ئۈنۈملىــك
رەۋىشــتە بېســىم ئىشلىتىشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

رابىيە قادىر خانىم ياپونىيەدە زىيارەتتە بولدى

- 11فېۋرالدىــن باشــاپ ياپونىيەنىــڭ توكيــو شــەھىرىدە
زىيارەتتــە بولۇۋاتقــان ئۇيغــۇر مىللىــي ھەرىكىتىنىــڭ رەھبىــرى
رابىيــە قادىــر خانىــم توكيودىكــى ئوكــۇرا مېھمانخانىســىنىڭ
زىياپــەت زالىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن تىبــەت ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتىنىڭ
بــاش مىنىســتىرى لوبســاڭ ســاڭاينى كۈتۈۋېلىــش زىياپىتىگــە
شــەرەپ مېھمىنــى بولــۇپ قاتناشــتى.

مەزكــۇر كۈتۈۋېلىــش زىياپىتىنــى توكيودىكــى تىبــەت
ئىشخانىســى ئورۇنالشــتۇرغان بولــۇپ ،رابىيــە قادىــر خانىــم
تىبــەت ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاالھىــدە تەكلىپــى بىلــەن
قاتناشــقان شــۇنداقال زىياپەتتــە تىبــەت بــاش مىنىســتىرى
لوبســاڭ ســاڭاي بىلــەن ســۆھبەتتە بولغــان .رابىيــە قادىــر خانىــم
يەنــە  -13فېــۋرال توكيودىكــى چەتــەل مۇخبىرلىــرى كۇلۇبىــدا
مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنــى چاقىرىــپ ،چەتــەل ۋە ياپــون
مەتبۇئاتلىرىغــا نۆۋەتتىكــى ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىدىن قىســقىچە دوكالت
بېرىــش بىلــەن بىرگــە ،مۇخبىرالرنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســى
ھەققىــدە ســورىغان تۈرلــۈك ســوئاللىرىغا جــاۋاب بەرگــەن.
توكيــودا چاقىرىلغــان يىغىنغــا رابىيــە قادىــر خانىمغــا ھەمــراھ
بولــۇپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســلىرىدىن
ســېيىت تۈمتــۈرك ۋە ئۈمىــد خەمىــت قاتارلىقــار قاتناشــقان.

رابىيە قادىر خانىم ياپونىيە كاماكۇرادا دوكالت بەردى
رابىيــە قادىــر خانىــم -14فېــۋرال كۈنــى ياپونىيەنىــڭ
كانــاگاۋا ئۆلكىســى كاماكــۇرا شــەھەر پارالمېنتىنىــڭ
تەكلىپىگــە ئاساســەن ئۇيغــۇر مەســىلىلىرى بويىچــە دوكالت
بەرگــەن .كاماكــۇرا شــەھەر پارالمېنتــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك
ھوقــۇق مەسىلىســىگە يېقىندىــن دىققــەت قىلىــپ كېلىۋاتقــان
بىردىــن  -بىــر شــەھەر پارالمېنتلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ،
رابىيــە قادىــر خانىــم پارالمېنتتــا دوكالت بەرگەندىــن
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كېيىــن ،مەزكــۇر شــەھەرنىڭ شــەھەر باشــلىقى بىلــەن

ئايرىــم ســۆھبەتتە بولغــان.

رابىيە خانىم ياپونىيە پارالمېنتىدا
ئۇيغۇر مەسىلىلىرى بويىچە دوكالت
بەردى

 - 15فېــۋرال ياپونىيــە پارالمېنتىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن
ئۇيغــۇر مەســىلىلىرى بويىچــە دوكالت بېرىــش يىغىنــى
پارالمېنــت ئالىــي كېڭــەش يىغىــن زالىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان
بولــۇپ ،يىغىنغــا ياپونىيــە بــاش ۋەزىــرى شــىنزو ئابېنىــڭ
ياردەمچىســى ئېتــو ســېئىجى رىياســەتچىلىك قىلغــان.
يىغىنــدا ئالــدى بىلــەن ســابىق ياپونىيــە دۆلــەت
بىخەتەرلىكــى كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ،ياپونىيــە پارالمېنتــى

ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنىڭ
مەســۇلى فۇرىيــا كېيجــى ســۆز قىلىپ
 - 2009يىلىدىكــى  -5ئىيــۇل
ئۈرۈمچــى ۋەقەســىدىن كېيىــن ئۇيغۇر
ئېلىــدا خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ
باســتۇرۇش
ئۇيغۇرالرنــى
سىياســىتىنىڭ كۈندىن-كۈنگــە كۈچەيگەنلىكىنــى ،ئۇيغــۇر
ئېلىنىــڭ كۈنســايىن ناچارلىشــىۋاتقان سىياســىي ۋەزىيىتىگە
ياپونىيــە پارالمېنتــى ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنىڭ
يېقىندىــن دىققــەت قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ئىلگىــرى
ســۈرگەن .دوكالتتىــن كېيىــن رابىيــە قادىــر خانىــم
ياپونىيــە پارالمېنتىدىكــى بىــر قىســىم يۇقىــرى دەرىجىلىــك
ئەربابــار بىلــەن ئايرىــم ســۆھبەتتە بولغــان.

ياپونىيە باش ۋەزىرى ياردەمچىسى بىلەن د ئۇ ق نىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرى سۆھبەتتە بولدى
- 15فېــۋرال ياپونىيــە پارالمېنتىــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر
قۇرۇلتىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى ســېيىت تۈمتــۈرك ،ئۈمىــد
خەمىــت قاتارلىقــار ياپونىيــە بــاش ۋەزىــرى شــىنزو ئابېنىــڭ
ياردەمچىســى ئېتــو ســېيجى ئەپەنــدى بىلــەن ســۆھبەتتە
بولــۇپ ،شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا ئەللىرىدىكــى تۈرمىلەردە
تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان ئۇيغــۇرالر ۋە تۈركىيەنىــڭ قەيســەرى
شــەھىرىدىكى ئۇيغــۇر مۇســاپىرالر مەسىلىســى توغرىســىدا
سۆھبەتلەشــتى.
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«شەرقىي تۈركىستاننىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالى» يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى
- 18فېــۋرال شــەنبە كۈنــى مەركىــزى ئىســتانبۇلغا
جايالشــقان تــۈرك دۇنياســى تەتقىقاتلىــرى ۋەخپىنىــڭ
ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلــەن« ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ بۈگۈنكــى
ئەھۋالــى» دېگــەن تېمىــدا يىغىــن ئۆتكۈزۈلــدى .يىغىنغــا
تــۈرك ۋە ئۇيغۇرالردىــن بولــۇپ  300گــە يېقىــن كىشــى
قاتناشــتى .يىغىنــدا يېقىنــدا شــەرقىي تۈركىســتاننى
زىيــارەت قىلىــپ كەلگــەن غــازى ئۇنىۋېرســىتېتى ئەدەبىيــات
فاكۇلتېتىنىــڭ چاغــداش (ھازىرقــى زامــان) تــۈرك تىــل-
ئەدەبىيــات بۆلۈمــى ئوقۇتقۇچىســى ،پروفېسســور ئەكــرەم

ئاركلىئوغلــى ســۆز قىلىــپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى
ۋە دۇچ كېلىۋاتقــان قىيىنچىلىقلىــرى توغرىســىدا توختالــدى.

ئۇيغۇر ۋەكىللىرى «جەنۋە ئالىي دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى» يىغىنىدا
يىغىنغــا قاتناشــتى.
- 21فېــۋرال بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ
شۋېتســارىيەنىڭ جەنــۋە شــەھىرىدىكى مەركىزىنىــڭ خەلقــارا
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىــن زالىــدا باشــانغان «دېموكراتىيــە
ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق ئۈچــۈن جەنــۋە ئالىــي دەرىجىلىكلــەر
ئۇچرىشىشــى» يىغىنىنــى د ئــۇ ق نــى ئــۆز ئىچىگــە
شۋېتســارىيەنىڭ جەنــۋە شــەھىرىدىكى بىرلەشــكەن
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەركىزىــدە «جەنــۋە ئالىــي
دەرىجىلىكلــەر ئۇچرىشىشــى» يىغىنــى باشــاندى .د ئــۇ ق
بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا ۋە د ئــۇ ق نىــڭ ب د ت ھــەم
ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا مەســۇل خادىمــى كېــرەم شــېرىپالر بــۇ

ئالغــان  25خەلقارالىــق كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتى
ئۇيۇشــتۇرغان بولــۇپ ،يىغىنغــا ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ
بــاش مىنىســتىرلىرى ،ئەدلىيــە مىنىســتىرلىرى ،ب د ت دا
تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىلىــرى ،دىپلوماتــار ،سىياســىيونالر،
كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ مەســۇللىرىدىن بولــۇپ
 500ئەتراپىــدا كىشــى قاتناشــقان.

 19تەشكىالت ب د ت دا بىرلەشمە مۇراجىئەتنامە ئېالن قىلدى
- 21فېــۋرال «جەنــۋە ئالىي دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشــى»
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ۋە كۆزەتكۈچــى دۆلەتلەرنــى كۈنســېرى يامانلىشــىۋاتقان
خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە دىققــەت
قىلىشــقا ھەمــدە خىتاينــى ئۆزىنىــڭ ئاساســىي قانۇنىغــا
ۋە خەلقــارا ئەھدىنامىلەرگــە رىئايــە قىلىشــقا مەجبۇرالشــقا
چاقىرغــان.
مۇراجىئەتنامــە ئېــان قىلىــپ ،خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق
ۋەزىيىتىگــە دىققەتنــى تارتتى.

بىرلەشــمە مۇراجىئەتنامىــدە ،ئۆتكــەن بىــر يىلــى
خىتايدىكــى ناچــار كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتىــدە ئۆزگىرىش
بولمىغانلىقــى كۆرســىتىلىپ ،كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىگە

خەلقــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ،ئەركىنلىــك ئۆيــى ،د ئۇ

ئــەزا دۆلەتلــەر ۋە كۆزەتكۈچــى دۆلەتلەردىــن بىرلىكتــە

ق ۋە ئەركىــن تىبــەت ئوقۇغۇچىــار ھەرىكىتــى قاتارلىــق 19

ھەرىكــەت قوللىنىــپ ،كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ

خەلقارالىــق تەشــكىالت بىرلەشــمە بايانــات ئېــان قىلىــپ،

-34نۆۋەتلىــك يىغىنىــدا خىتاينــى كىشــىلىك ھوقــۇق

ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىگە ئــەزا دۆلەتلــەر

خاتىرىســىگە مەســئۇل بولۇشــقا مەجبۇرالشــنى ئۈمىد قىلغان.

ئالماتادا خەلقارا ئانا تىل كۈنى مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى
- 21فېــۋرال كۈنــى خەلقــارا ئانــا تىــل بايرىمــى
مۇناســىۋىتى بىلــەن ئالماتادىكــى دوســتلۇق ئۆيىــدە
«تىــل بىرلىكــى» ماۋزۇســىدا تەنتەنىلىــك پائالىيــەت
بولــۇپ ئۆتتــى .قازاقىســتان خەلقلىــرى ئاسسامبلېيىســىنىڭ
(قۇرۇلتىيىنىــڭ) ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن مەزكــۇر
مۇراســىمغا شــەھەرلىك ئالىــي كېڭــەش ئەزالىــرى ،مىللىــي
مەدەنىيــەت مەركەزلىــرى« ،جاراســىم» جۇمھۇرىيەتلىــك
ياشــار تەشــكىالتى ،مەكتەپلــەر ،ئىجادىيــەت بىرلەشــمىلىرى

ۋە ئاممىــۋى جەمىيــەت ۋەكىللىــرى ھەمــدە كــۆپ ســاندا
زىيالىيــار قاتناشــتى.

«- 1نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستانلىقالر ئىستراتېگىيىلىك مۇھاكىمە يىغىنى»
تۈركىســتانلىقالر

ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن -25فېۋرالدىــن -27فېۋرالغىچــە

«1

-

نۆۋەتلىــك

شــەرقىي

ئىســتراتېگىيىلىك مۇھاكىمــە يىغىنى» ئۇيغــۇر تەتقىقاتچىالر،

شــىمالىي ســىپرۇس تــۈرك جۇمھۇرىيىتىنىــڭ گىرنــە

جامائــەت ئەربابلىــرى ،سىياســەتچىلەر ۋە زىيالىالرنىــڭ

شــەھىرىدىكى لــوردس پــاالس مېھمانخانىســىدا ئۆتكۈزۈلــدى.
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دوكتــور ئەركىــن ئەكرەمنىــڭ تەشەببۇســى بىلــەن
چاقىرىلغــان بــۇ ئۇچرىشىشــقا ئامېرىــكا ،گېرمانىيــە،
ئەنگلىيــە ،ياپونىيــە ،ئاۋســترالىيە ،كانــادا ،نورۋېگىيــە،
شىۋېتســىيە ،شۋېتســارىيە ،قازاقىســتان ،ســەئۇدى
ئەرەبىســتان ۋە تۈركىيــە قاتارلىــق  12دۆلەتتىــن 19
كىشــى ئىشــتىراك قىلــدى .يىغىنــدا خەلقــارا ۋەزىيەتنىــڭ
نۆۋەتتىكــى يۆنىلىشــى ۋە ئــۇ پەيــدا قىلىدىغــان ئىجابىي-
ســەلبىي تەســىرلەرنىڭ ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىگە ئېلىــپ
كېلىدىغــان ئاقىۋەتلىــرى ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى ھــەم
بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك چارە-تەدبىرلــەر مۇھاكىمــە قىلىنــدى.
بــۇ يىغىننىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىــن ،تېخىمــۇ كېڭەيتىلگــەن ھالــدا
داۋامالشتۇرۇلۇشــى توغرىســىدا بىردەكلىــك ھاســىل قىلىنــدى.
يىغىنــدا دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم ئۆزىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ
غايىســى ۋە ئــەڭ ئاخىرقــى مەقســىتى ھــەم بۇنىڭغــا يېتىشــنىڭ

يوللىــرى توغرىســىدا تەييارلىغــان ئۈچ قەدەملىك ئىســتراتېگىيىلىك
پىالنلىــرى توغرىســىدا مەلۇمــات بــەردى .ئۇچرىشــىش ئەھلــى
ئۆزگىرىۋاتقــان خەلقــارا ۋەزىيــەت ۋە ئۇيغــۇرالر ھــەم ئۇيغۇرالرنىــڭ
چىقىــش يولــى توغرىســىدا ئــۆز پىكىرلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــتى
ھەمدە خىتاينىڭ ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ۋەزىيىتى توغرىســىدا
مۇزاكىرىلــەر ئېلىــپ بــاردى.

غۇلجا ئىنقىالبى مۇناسىۋېتى بىلەن نامايىشالر
ئامېرىكىدا «-5فېۋرال ۋەقەسى» نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى
ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىســىنىڭ تەشكىللىشى
بىلــەن ۋاشــىڭتون شــەھىرى ،ۋىرجىنىيــە شــىتاتى

 – 3فېــۋرال ۋاشــىڭتون شــەھىرىدىكى خىتــاي
ئەلچىخانىســى ئالدىــدا نامايىــش ئېلىــپ بــاردى.

ۋە باشــقا قوشــنا شــىتاتالردىن كەلگــەن ئۇيغــۇرالر

غۇلجا ۋەقەسى مۇناسىۋېتى بىلەن گېرمانىيەدە نامايىش
غۇلجىــدا يــۈز بەرگــەن قانلىــق باســتۇرۇش

ئەتــراپ شــەھەرلەردىن كەلگــەن ئۇيغــۇرالر ھەمــدە

ۋەقەســىنىڭ  20يىللىقىنــى خاتىرىلــەش يۈزســىدىن

بىرقىســىم تــۈرك تەشــكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ

گېرمانىيەنىــڭ ميۇنخېــن شــەھرىدىكى خىتــاي

ئىشــتىراكىدا  100ئەتراپىــدا كىشــى  – 4فېــۋرال

بــاش كونسۇلخانىســى ئالدىــدا ميۇنخېــن ھــەم

كۈنــى نارازىلىــق نامايىشــى ئېلىــپ بــاردى.
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كارلىسرۇھىدا پائالىيەت ئۆتكۈزۈلدى
 - 5فېــۋرال كۈنــى گېرمانىيەنىــڭ كارلىســرۇھى

ئەيســا ،ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى

شــەھرىدە غۇلجــا ۋەقەســىنىڭ  20يىللىقــى

تەشــكىالتىنىڭ رەئىســى تۇرغۇنجان ھاجىمقاتارلىق

يىغىلىــش

بىــر گورۇپپــا كىشــى ئااليىتــەن ميۇنخېــن شــەھرىدىن

خاتىرىلــەش

مۇناســىۋېتى

بىلــەن

ئۆتكۈزۈلــدى .د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن

كېلىــپ پائالىيەتكــە قاتناشــتى.

شىۋېتسىيەدە «-5فېۋرال غۇلجا ۋەقەسى» خاتىرىلەندى
شىۋېتســىيەدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرمــۇ -2017

مەدەنىيــەت

مەركىزىگــە

يىغىلىــپ

غۇلجــا

يىلــى -5فېــۋرال يەكشــەنبە كۈنــى شىۋېتســىيە

ۋەقەســىنىڭ  20يىللىقىنــى خاتىرىلــەپ ،ۋەقــەدە

پائــال

ھاياتىدىــن ئايرىلغــان ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ روھىغــا

ئۇيغــۇر

مائارىــپ

ئۇيۇشمىســىنىڭ

ھەمكارلىشىشــى ئاســتىدا تەكلىمــاكان ئىســام

ئاتــاپ قۇرئــان ئوقــۇپ دۇئــا قىلــدى.

ياپونىيەدىكى  5چوڭ شەھەردە نامايىش ئۆتكۈزۈلدى
ياپونىيــە ئۇيغــۇر بىرلىكــى تەشــكىالتىنىڭ

ۋە ئوكىناۋادىكــى خىتــاي ئەلچىخانىســى ۋە

كۈنــى

كونســۇلخانىلىرى ئالدىــدا خىتايغــا قارشــى نامايىــش

تەشكىللىشــى

بىلــەن

-4فېــۋرال

ياپونىيەنىــڭ توكيــو ،ئوســاكا ،فۇكۇئــوكا ،ناگاســاكى

ئۆتكۈزۈلــدى.

قەيسەرى شەھىرىدە غۇلجا ۋەقەسىنىڭ  20يىللىقى خاتىرىلەندى
تۈركىيەنىــڭ قەيســەرى شــەھىرىدە پائالىيــەت

بىلــەن مەخســۇس بايانــات ئېــان قىلغاندىــن ســىرت،

ئېلىــپ بېرىۋاتقــان شــەرقىي تۈركىســتان مەدەنىيــەت

ئۇيغــۇرالر مەســچىتىكە جــەم بولــۇپ قــۇران تىالۋىتــى

ۋە ھەمكارلىــق جەمىيىتى غۇلجا ۋەقەســى مۇناســىۋىتى

قىلىــپ خاتىرىلــەش پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى.

گولالندىيەدىكى ئۇيغۇرالر غۇلجا ۋەقەسىنى خاتىرىلىدى
- 2017يىلــى -5فېــۋرال كۈنــى گولالندىيەدىكــى
ئۇيغــۇرالر ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ

ۋە «تــۈرك مىللەتچىلىكــى ھەققىــدە ســاۋات» قاتارلىــق
پائالىيەتكــە ئىشــتىراك قىلــدى.

جەمىيىتــى تەرىپىدىن «غۇلجا ۋەقەســى» نــى خاتىرىلەش
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تورونتودىكى ئۇيغۇرالر نامايىشى ئۆتكۈزدى
كانادانىــڭ تورونتو شــەھىرىدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇر
جامائىتــى-5 ،فېــۋرال غۇلجــا ئىنقىالبىنىــڭ 20
يىللىقىنــى خاتىرىلــەش ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ
شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاسســىمىل-

ياتســىيە ۋە بېســىم سىياســىتىگە قارشــى ئەركىــن
دۇنيــادا ئــۆز نارازىلىقىنــى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن،
تورونتودىكــى خىتــاي كونسۇلخانىســىنىڭ ئالدىغــا
يىغىلىــپ نارازىلىــق نامايىشــى ئۆتكــۈزدى.

ئىستانبۇلدا غۇلجا شېھىدلىرىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى
– 5فېــۋرال يەكشــەنبە كۈنــى غۇلجــا ۋەقەســىنىڭ

تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمىيىتىنىــڭ

 – 20يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ئىســتانبۇلدا

ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن بولــۇپ،

 - 5فېــۋرال غۇلجــا شــېھىدلىرىنى خاتىرلــەش

مۇراســىمغا ئىســتانبۇلدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالردىــن

مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى .بــۇ مۇراســىم شــەرقىي

ئــەر – ئايــال بولۇپ  400ئەتراپىدا كىشــى قاتناشــتى.

ئاۋسترالىيە پارالمېنتى ئالدىدا خىتايغا قارشى نامايىش
ئاۋســترالىيەنىڭ ئادىاليــت شــەھىرىدىكى

بولــۇپ ،نامايىشــقا يۈزدىــن ئوشــۇق ئۇيغــۇر

جەنۇبىــي ئاۋســترالىيە پارالمېنتــى ئالدىــدا خىتايغا

قاتناشتى .نامايىشــچىالر قوللىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق

قارشــى نامايىــش ئۆتكۈزۈلــدى .نامايىشــنى

كــۆك بايراقنــى كۆتــۈرۈپ خىتايغــا قارشــى تۈرلــۈك

ئادىاليــت شــەھىرىدە پائالىيەت ئېلىــپ بېرىۋاتقان

شــوئارالرنى تــوۋالپ ،مەزكــۇر ۋەقەگــە دائىــر

شــەرقىي تۈركىســتان جەمىيىتــى تەشــكىللىگەن

تەشــۋىقات ۋاراقچىلىرىنــى تارقاتتــى.

گولالندىيەدە نامايىش ئېلىپ بېرىلدى
گولالندىيەدىكــى ئۇيغــۇرالر -6فېــۋرال دۈشــەنبە
كۈنى گولالندىيەنىڭ دەنھاخ شــەھىرىگە جايالشــقان
خىتــاي بــاش ئەلچىخانىســى ئالدىــدا -5فېــۋرال
غۇلجــا ۋەقەســىنى خاتىرىلــەش مۇناســىۋىتى بىلــەن

نامايىــش قىلــدى .پائالىيەتنــى گولالندىيــە شــەرقىي
تۈركىســتان ئۇيغــۇر بىرلىكــى تەشــكىالتى
تەشــكىللىدى .ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان
مائارىــپ جەمىيىتــى ھەمدەمــدە بولــدى.

ياپونىيەدە ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى
- 4فېــۋرال توكيونىــڭ شــىنجۇكۇ رايونىدىكــى
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بېرىۋاتقــان ياپونىيــە ئۇيغــۇر جەمىيىتىنىــڭ

ئىلھــام ماھمــۇت -5فېــۋرال غۇلجــا ۋەقەســىنىڭ

ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن -5فېــۋرال غۇلجــا

كېلىــپ چىقىــش ســەۋەبلىرى ۋە ئۇنىــڭ

ۋەقەســىنىڭ  20يىللىقىنى خاتىرىلەش مەقســىتىدە

باستۇرۇلۇشــىدىن ئىبــارەت مەزكــۇر ۋەقەگــە دائىــر

ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى چاقىرىلغــان بولــۇپ،

بىــر قاتــار مەســىلىلەر توغرىســىدا تەپســىلىي

يىغىنــدا ياپونىيــە ئۇيغــۇر جەمىيىتىنىــڭ رەئىســى

توختالغــان.

ئاۋىستىرالىيەدە شېھىدالر كېچىلىكى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى
- 5فېــۋرال كۈنــى كەچتــە ئاۋســترالىيەنىڭ
ئادىاليــت

شــەھىرىدە

پائالىيــەت

ئېلىــپ

بېرىۋاتقــان شــەرقىي تۈركىســتان جەمىيىتىنىــڭ
ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن «شــېھىتالر كېچىلىكــى»
قــۇر.ان تىــاۋەت قىلىــش پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلگەن.

پائالىيەتكــە قاتناشــقان بىــر قىســىم ئۇيغــۇر
جامائىتــى ۋە ۋەقەنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن
شــاھىدالر ،بــۇ ھەقتــە ئۆزىنىــڭ كۆرگەنلىرىنــى
بايــان قىلغــان.

قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى غۇلجا پاجىئەسى قۇربانلىرىنى ئەسلىدى
- 12فېۋرالدا ئالماتا شــەھىرىنىڭ ســۇلتانقورغان

بولغانالرغــا ئاتــاپ قــۇران ئوقۇلغاندىــن كېيىــن،

مەھەللىســىدە ئورۇنالشــقان كافېخانىالرنىــڭ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســىنىڭ قازاقىســتان

بىرىــدە خاتىرىلــەش پائالىيىتــى بولــۇپ ئۆتتــى.

بويىچــە ئورۇنباســارى ئەركىــن ئەخمەتــوف غۇلجــا

ئالماتــا شــەھىرى ۋە ناھىيەلەردىــن كەلگــەن

ۋەقەســىنىڭ كېلىــپ چىقىشــى ھــەم ســەۋەبلىرى

ۋەكىللــەر قاتناشــقان مەزكــۇر پائالىيەتتــە شــېھىت

ھەققىــدە دوكالت قىلــدى.

ميۇنخېندا دۇنيا خەۋىپسىزلىك يىغىنى مۇناسىۋېتى بىلەن نامايىش ئېلىپ بېرىلدى
ئىلھــام توختــى گورۇپپىســىنىڭ رەئىســى

ئــۆز ئالدىلىرىغــا ئىككــى كىشــىلىك نامايىــش

ئەنۋەرجــان ئەپەنــدى بىلــەن ياۋروپــا شــەرقىي

ئېلىــپ بــاردى .بــۇ نامايىــش ئــۈچ داۋامالشــتى3 .

تۈركىســتان بىرلىكــى تەشــكىالتىنىڭ رەئىســى

كىشــىدىن ئارتــۇق ئىنســاننىڭ نامايىــش قىلىشــى

تۇرغۇنجــان ئاالۋۇدۇنھاجىمــار ميۇنخېنــدا – 17

بىخەتەرلىــك تۈپەيلــى چەكلەڭــەن بولغــاچ،

فېــۋرال باشــانغان دۇنيــا خەۋىپســىزلىك يىغىنــى

نامايىشــقا كــۆپ ســاندا ئۇيغۇرالرنىــڭ قاتنىشىشــى

مۇناســىۋېتى بىلــەن يىغىــن مەيدانىغــا يېقىــن جايــدا

مۈمكىــن بولمىــدى.

11

 - 2017يىلى مارت |  - 3سان

شەرقىي تۈركىستاندا
گۇمىدا خىتايالرغا قارشى ھۇجۇم ۋەقەسى يۈز بەردى
 – 14فېــۋرال گۇمــا ناھىيىســىدە  3نەپــەر ئۇيغــۇر خىتــاي

ئۈرۈمچــى قاتارلىــق جايــاردا ئەســكەرىي مانىۋېــر ۋە

خادىملىرىغــا ھۇجــۇم قىلىــپ 5 ،كىشــىنى ئۆلتۈرگــەن ۋە

ســاقچىالرنىڭ تېررورغــا قارشــى قەســەمياد يىغىنلىرىنــى

 5كىشــىنى يارىالندۇرغــان .خىتــاي قوراللىــق كۈچلىــرى
ۋەقــە ســادىر قىلغــان  3ئۇيغۇرنــى نــەق مەيدانــدا ئېتىــپ
تاشــلىغان .ۋەقەنىــڭ ســەۋەبى ،جەريانــى ئېنىــق ئەمــەس.
ۋەقەدىــن كېيىــن خىتــاي دائىرىلىــرى خوتــەن ،قەشــقەر،

ئۇيۇشــتۇرۇپ ،خەلققــە تەھدىــت ســالدى .گۇمــا ۋەقەســى
يېقىنقــى  2ئــاي ئىچىــدە يــۈز بەرگــەن  – 3قېتىملىــق زور
قانلىــق ۋەقــە.

- 9فېۋرال يېڭىساردا پالتىلىق ھۇجۇم ۋەقەسى يۈز بەردى
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بارغــان

ئاشــكارىالندى .مەزكــۇر ۋەقەلەردىــن بىــرى -9فېــۋرال كۈنــى

تېررورلۇققــا قارشــى قەســەمياد يىغىنــى ۋە ھەربىــي كــۈچ

چۈشــتىن كېيىــن يېڭىســار دوختۇرخانىســىدا يــۈز بەرگــەن

كۆرسىتىشــلىرىنىڭ ســەۋەبىنىڭ يالغــۇز گۇمــا پىچاقلىــق
ھۇجــۇم ۋەقەســى ئەمەســلىكى ،بــۇ تۈردىكــى قارشــىلىق
ھەرىكەتلىرىنىــڭ يېقىنقــى ھەپتىلــەردە يېڭىســار ۋە
غۇلجــا قاتارلىــق كۆپلىگــەن جايالردىمــۇ يــۈز بەرگەنلىكــى

پالتىلىــق ھۇجــۇم بولــۇپ ،ۋەقــەدە ئــاز دېگەنــدە  4كىشــى
ئۆلــۈپ ،بىــر كىشــى يارىالنغــان .ھۇجۇمچىنىــڭ  30نەچچــە
يــاش چامىســىدىكى نــاۋاي مەمــەت ئەلــى ئىكەنلىكــى مەلــۇم.

خىتاي  7كىشىنى ئىنتېرنېت قولالنغانلىقى ئۈچۈن جازالىدى
خىتاينىــڭ يەرشــارى ۋاقتــى گېزىتــى يېقىنــدا بــەش

نەپــەر ئۇيغۇرنىــڭ تېررورلــۇق ،زوراۋانلىــق ،دىنىــي

نەپىــرى ئۇيغــۇر ،ئىككىســى خىتــاي جەمىــي  7كىشــىنى

رادىكاللىــق ۋە مىللىــي بۆلگۈنچىلىككــە ئائىــت ئــۈن،

ئىجتىمائىــي ئاالقــە تورلىــرى ئارقىلىــق دىنىــي رادىكاللىــق
ۋە باشــقا زىيانلىــق ئۇچۇرالرنــى ســاقالش ۋە تارقىتىــش
جىنايىتــى بىلــەن جازالىغانلىقىنــى بىلــدۈردى .بــۇ 5
نەپــەر ئۇيغۇرنىــڭ  21ياشــتىن  34ياشــقىچە ئىكەنلىكــى
ۋە ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئىككىســىنىڭ ئايــال ئىكەنلىكــى
مەلــۇم .تەڭرىتــاغ تــورى بــۇ ھەقتىكــى خەۋىرىــدە ،بــەش

12

ســىن ماتېرىياللىرىنــى كۆرگەنلىكىنــى ،ئۇنــى تېلېفونىــدا
ســاقلىغانلىقىنى ۋە ھەمبەھىرلىگەنلىكىنــى ،ئارىدىكــى بىــر
ئۇيغۇرنىــڭ ئۈندىداردىكــى «مېھــرى» ناملىــق توپتــا مىللىــي
بۆلگۈنچىلىــك ۋە دىنىــي رادىكاللىقنــى تەرغىــب قىلىدىغــان
ســۆزلەرنى قىلغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن.
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خىتاينىڭ تازىالش ھەرىكىتى كۈچەيمەكتە
خىتــاي يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئۇيغــۇر كادىــرالر بىلــەن
زىيالىيالرغــا قاراتقــان يەنــە بىــر قېتىملىــق «تازىــاش»
ھەرىكىتىنــى كۈچەيتمەكتــە-9 .فېــۋرال كۈنــى چېــن چۋەڭــو
مۇقىملىــق مەسىلىســى ھەققىــدە ســۆز قىلىــپ ،رەھبىرىــي
كادىرالرنىــڭ بۆلگۈنچىلىككــە قارشــى كۈرەشــتە بايرىقــى
روشــەن بولۇشــنى« ،ئىككــى يۈزلــۈك گۇرۇھــار» بىلــەن
«ئىككــى يۈزلــۈك شەخســلەر» نــى قاتتىــق بىــر تــەرەپ
قىلىشــنى تەكىتلىگــەن .شــۇ كۈنــى ئۇيغۇر ئاپتونــوم رايونلۇق
ئىنتىــزام تەكشــۈرۈش كومىتېتــى ئاپتونــوم رايونلــۇق مائارىــپ

نازارىتىنىــڭ ســابىق نازىــرى ســاتتار داۋۇت ھەمــدە خوتــەن
ۋىاليىتىنىــڭ ســاقچى ۋە دۆلــەت ئىچــى خەۋپســىزلىكى
سىستېمىســىدىكى  6نەپــەر يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئۇيغــۇر
ئەمەلدارنــى «ئىنتىزامغــا ئېغىر دەرىجىــدە خىالپلىق قىلىش»
جىنايىتــى بىلــەن تەكشۈرۈشــكە ئالغانلىقىنــى ئېــان قىلغان.
بــۇ خىتاينىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئۇيغــۇر كادىرلىرىغــا
قاراتقــان كوللېكتىــپ «تازىــاش» ھەرىكىتىنىــڭ قىپيالىڭاچ
ئوتتۇرىغــا چىقىشــىدۇر.

خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا 4گ تور ئېقىمىنى تاقىدى
خىتــاي تېلېفــون مۇالزىمــەت شــىركەتلىرى ئۇيغــۇرالر زىــچ
ئولتۇرۇشــلۇق ۋىاليــەت ،ئوبالســتالردىكى قــول تېلېفــون
ئابۇنتلىرىغــا ئۇچــۇر يولــاپ4 ،گ تېــز ســۈرەتلىك تــور
ئېقىمىنىــڭ تاقالغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن .ئۇچــۇردا4 ،گ
ســىناق مۇالزىمــەت باســقۇچىنىڭ ئاخىرالشــقانلىقىنى،
مەزكــۇر سىســتېما تېخىمــۇ مۇكەممەللەشــتۈرۈلگەندىن
كېيىــن قايتــا ئېچىلىدىغانلىقىنــى ئۇقتۇرغــان .ئەممــا قاچــان
ئېچىلىدىغانلىقىنــى ئېيتمىغــان9 .-فېــۋرال «ليەنتــوڭ»

شــىركىتىنىڭ دەلىللىشــىچە ،نۆۋەتتــە 4گ مۇالزىمىتــى ئۇيغۇر
رايونىنىــڭ «ئاقســۇ ،خوتــەن ،قەشــقەر ،قىزىلســۇ ،كــورال
قاتارلىــق  3ۋىاليــەت 2 ،ئوبالســتى ،ئۈرۈمچــى شــەھىرى،
تۇرپــان ،غۇلجــا قاتارلىــق جايــاردا تاقالغــان » .ئەممــا 4گ
قارىمــاي ،شــىخەنزە ،كۇيتــۇڭ قاتارلىــق خىتــاي كۆچمەنلــەر
نوپۇســى ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرىدىغــان بــۇ شــەھەر،
رايونــاردا مۇالزىمەتتىــن توختىمىغــان.

ئوقۇغۇچى بەختىيار رەھمىتۇلالھ قاماق جازاسىغا ئۇچرىغان
 20ياشــلىق بەختىيــار رەھمىتۇلــا «شــىنجاڭ
ئۇنىۋېرســىتېتى» نىــڭ ئوقۇغۇچىســى بولــۇپ ،ئــۇ بۇنىڭدىن
 10نەچچــە ئــاي ئــاۋۋال قولغــا ئېلىنىــپ ،قامــاق جازاســىغا
ھۆكــۈم قىلىنغــان .بەختىيــار رەھمىتۇلالنىــڭ دېلوســىدىن
خــەۋەردار كىشــىلەرنىڭ قەيــت قىلىشــىچە ،ئۇنىــڭ
قولغــا ئېلىنىشــىغا تېلېفونىدىــن تەبلىــغ ۋە باشــقا دىنىــي

مەزمۇنالرنىــڭ چىقىــپ قېلىشــى ياكى ساۋاقداشــلىرىغا دىنىي
تەبلىــغ قىلىشــى ســەۋەب بولغــان .ئۇنىــڭ قانچــە يىللىــق
قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغانلىقــى ۋە ھازىــر قايســى
تۈرمىــدە تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقــى قاتارلىــق مەســىلىلەردە
تولــۇق ئۇچۇرغــا ئىگــە ئەمــەس.
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مەتبۇئاتالردا
پروفېسسور ئېللىئوت سپېرلىڭ قازا قىلدى
تىبەتشۇناســلىق ساھەســىدە خەلقــارادا ئالدىنقــى
قاتاردىكــى ئالىمالردىــن بىــرى شــۇنداقال تىبەتلــەر ۋە
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق مەســىلىلىرى بويىچــە
تونۇلغــان پائالىيەتچــى ،پروفېسســور ئېللىئــوت ســپېرلىڭ
-1ئاينىــڭ -31كۈنــى نيۇيوركتــا ۋاپــات بولــدى .دۇنيــا
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پروفېسســور ســپېرلىڭنىڭ ۋاپــات
بولغانلىقىغــا قايغــۇرۇپ ئېــان قىلغــان باياناتىــدا ،ئۇنىــڭ
ئۇيغــۇر ۋە تىبــەت دەۋاســىغا ھەقىقىــي ئۆزىنــى بېغىشــلىغان
دوســتى ئىكەنلىكىنــى كۆرســەتتى.
ئېللىئــوت ســپېرلىڭ -1951يىلــى نيۇيوركتــا دۇنياغــا
كەلگــەن بولــۇپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق
مەســىلىلىرىگىمۇ ئەھمىيــەت بەرگــەن .ئــۇ ئىلگىــرى
بېيجىڭغــا بېرىــپ ،مەركىــزى مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ

ئەينــى ۋاقىتتىكــى دوتســېنتى ،ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر زىيالىيســى
ئىلھــام توختــى بىلــەن كۆرۈشــكەن .ئــۇ ،ئىلھــام توختىنىــڭ
ئىندىئانــا ئۇنىۋېرســىتېتىغا زىيارەتچــى ئالىــم ســۈپىتىدە
كېلىشــى ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن بولســىمۇ،
ئەممــا ئىلھــام توختــى ســەپەردىن توســۇپ قويۇلغــان ئىــدى.

خىتاي رابىيە خانىمنىڭ تەيۋەن زىيارىتىگە ئىنكاس قايتۇردى
يېقىنــدا تەيۋەندىكــى «ئىتتىپــاق جەمىيىتــى» دۇنيــا

خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ قانــداق قارايدىغانلىقــى ھەققىــدە

ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى رابىيــە قادىــر خانىمنــى -3ئــاي

ســوئال ســورىغاندا ،تەيــۋەن ئىشــلىرى باشقارمىســىنىڭ

ئىچىــدە تەيۋەنــدە زىيارەتتــە بولۇشــقا تەكلىــپ قىلغــان

باياناتچىســى ئــەن فېڭشــەن خىتــاي ھۆكۈمىتــى «رابىيــە

بولــۇپ ،بۈگــۈن خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قاراشــلىق تەيــۋەن

قادىرنىــڭ ھەرقانــداق شــەكىلدىكى تەيــۋەن زىيارىتىگــە

ئىشــلىرى باشقارمىســى  – 8فېــۋرال بۇنىڭغــا جىددىــي ئىنكاس

قەتىــي قارشــى تۇرىــدۇ .تەيۋەن مۇســتەقىلچىلىرىنىڭ شــەرقىي

قايتــۇردى« .خىتــاي خەۋەرلىــرى تورى» تورىدا ئېيتىلىشــىچە،

تۈركىســتانچىالرنىڭ كاتتىۋېشــى ،شــۇنداقال ســېپى ئۆزىدىــن

خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتىگــە قاراشــلىق تەيــۋەن ئىشــلىرى

مىللىــي بۆلگۈنچــى بولغــان رابىيــە قادىــردەك بىــر شەخســنى

باشقارمىســى مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنــى ئۆتكۈزگــەن.

تەيۋەڭــە تەكلىــپ قىلىشــى ،شۈبھىســىزكى ،ئىككــى تــەرەپ

يىغىنــدا مۇخبىــرالر رابىيــە خانىمنىــڭ تەيــۋەن زىيارىتىگــە

مۇناســىۋىتىنى يامانالشــتۇرىدۇ» دەپ جــاۋاب بەرگــەن.
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شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاپتوموبىلالرغا «ئورۇن بەلگىلەش سىستېمىسى» ئورۇنالشتۇرۇلدى
خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى ئۈنۈملىــك نــازارەت قىلىــش

ئېــان قىلىنغاندىــن كېيىــن ،بــۇ ،خەلقــارا مەتبۇئاتالرنىــڭ ۋە

ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يــۈك ئاپتوموبىللىرىنىمــۇ ئــۆز

خىتــاي ۋەزىيىتــى كۆزەتكۈچىلىرىنىــڭ دىققىتىنــى قوزغىــدى .خەلقــارا

ئىچىگــە ئالغــان بارلىــق ئاپتوموبىلالرغــا «بېيــدۇ ســۈنىي ھەمــراھ

كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ۋە بىــر قىســىم كۆزەتكۈچىلــەر بــۇ سىســتېمىنىڭ

ئارقىلىــق ئــورۇن بەلگىلــەش بىخەتەرلىــك نــازارەت سىستېمىســى»

ئۇيغۇرالرغــا قارشــى سۇيىئىســتېمال قىلىنىش ئېھتىماللىقىنــى ئوتتۇرىغا

(گپــس) ئورۇنالشتۇرۇشــنى قــارار قىلغانلىقــى ھەققىدىكــى خــەۋەر

قويۇشــتى.

خوتەن ۋىاليىتىدە ھەرقانداق گۇمانلىق ئادەم ۋە ئەھۋالالرنى پاش قىلىشنىڭ باھاسى ئۆستى
خىتــاي ئاخبــارات ۋاســىتىلىرى ئۇقتــۇرۇش چىقىرىــپ،
«تېررورلــۇق ،زوراۋانلىــق» قــا دائىــر يىــپ ئۇچــى
بىلــەن تەمىنلىگەنلەرنــى يۇقىرىســى  5مىليــون ســومغىچە
مۇكاپاتاليدىغانلىقىنــى جاكارلىــدى .بــۇ ئۇقتۇرۇشــتا خــەۋەر

يەتكۈزگۈچىلەرگــە تەمىنلىگــەن يىــپ ئۇچىنىــڭ قىممىتىگــە
قــاراپ تــۇرۇپ يەنــە ئوخشــىمىغان باھــاالر بېكىتىلگــەن
بولــۇپ ،كۆزەتكۈچىلــەر ئۇنــى «تېررورلۇقنىــڭ ئالدىنــى
ئېلىــش ئەمــەس ،تېررورلــۇق پەيــدا قىلغانلىــق» دېــدى.

خەلقارا كەچۈرۈم تەشكىالتى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ،مەدەنىيەت ھوقۇقلىرىنىڭ ئىزچىل دەپسەندە
قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى
خەلقــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى يىللىــق كىشــىلىك ھوقــۇق

تۇتــۇپ تۇرۇۋاتقــان كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغدىغۇچىــار كۆپەيگــەن.

دوكالتىــدا ،خىتاينىــڭ -2016-2017يىللىــرى كىشــىلىك ھوقۇقنــى

بەزىــدە ئۇالرنىــڭ ئــۇزۇن مەزگىــل ئادۋوكاتــى بىلــەن كۆرۈشۈشــى

داۋاملىــق باســتۇرۇپ ،پائالىيەتچىلــەر ۋە كىشــىلىك ھوقۇقنــى

چەكلىنىــپ ،تۇتقۇنالرنىــڭ تــەن جازاســى ۋە قوپــال مۇئامىلىگــە

قوغدىغۇچىالرنىــڭ داۋاملىــق سىســتېمىلىق نــازارەت قىلىــش،

ئۇچــراش خەۋپــى كۈچەيگــەن .دۆلەتنىــڭ كونتروللۇقــى ســىرتىدىكى

پاراكەندىچىلىــك ســېلىش ،قورقۇتــۇش ،قولغــا ئېلىــش ،تۇتقــۇن

دىنىــي پائالىيەتلەرنــى باســتۇرۇش ئەۋجىگــە چىققــان« .تېررورلــۇق»

قىلىــش نىشــانى بولــۇپ كەلگەنلىكىنــى بىلــدۈردى .دوكالتتــا قەيــت

ۋە «ئەســەبىيلىك»كە قارشــى تــۇرۇش نامىدىكــى دىنىــي باســتۇرۇش

قىلىشــىچە ،بــۇ مەزگىــل ئىچىــدە غەيرىــي رەســمىي تۈرمىلــەردە

تىبــەت ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندا ئاالھىــدە ئېغىرالشــقان.

ئەركىنلىك سارىيى ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان دىنىي ئېتىقاد دەپسەندىچىلىكىنى تەنقىدلىدى
- 28فېــۋرال ئامېرىكىدىكــى ئەركىنلىــك ســارىيى تەرىپىدىــن

كۈچەيتىلگەنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ ،ئۇيغــۇرالر ئۇچراۋاتقــان

ئېچىلغــان «خىتايدىكــى مەنىۋىيــەت كۈرەشــلىرى» ناملىــق يىغىنــدا،

دىنىــي ئېتىقــاد دەپســەندىچىلىكى ۋەزىيىتــى ئەنســىزلىك پەيــدا

خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ تەختكــە چىققاندىــن بۇيــان،

قىلغانلىقــى تەكىتلەنــدى .مەزكــۇر يىغىنــدا خىتــاي رەئىســى شــى

ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان دىنىــي ئېتىقــاد جەھەتتىكــى باســتۇرۇش

جىنپىــڭ تەختكــە چىققــان -2012يىــل نويابىــر ئېيىدىــن بۇيانقــى 5
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يىــل ئىچىــدە ،دىنىــي ئېتىقادقــا قارىتىلغــان چەكلىمە-بەلگىلىمىلــەر

ۋە يــەر ئاســتى خرىســتىيان كاتولىــك تەشــكىالتلىرىنىڭ زەربــە

كۆپەيتىلگەنلىكــى ،بولۇپمــۇ ئىســام دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىدىغــان

نىشــانى قىلىنغانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان.

ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى ،تىبــەت بۇددىســتلىرى ،فالۈڭــۇڭ مۇرىتلىــرى

د ئۇ ق باياناتچىسى خىتاينىڭ تېررورلۇققا زەربە بېرىش
قەسەمياد يىغىنىنى ئەيىبلىدى
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باياناتچىســى دىلشــات رېشــىت
-27فېــۋرال ئۈرۈمچــى ،قەشــقەر ،خوتــەن ،ئاقســۇ قاتارلىــق
شــەھەرلەردە ئۆتكۈزۈلگەن  10مىڭ كىشــىلىك ئاتالمىش «تېررورلۇققا
زەربــە بېرىــش قەســەمياد يىغىنــى» نــى ئۇيغۇرالرغــا قوراللىــق ھەيــۋە
كۆرســىتىش ،دەپ ئەيىبلىــدى .ئــۇ ســۆزىدە «خىتــاي دائىرىلىــرى
تانــكا ،برونېۋىكلىــرى ئارقىلىــق قورالالنغــان يۇقىــرى تېخنىكىلىــق

ھۇجــۇم نىشــانىنىڭ خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان سىياســىي

ھەربىــي قوشــۇن ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرغــا ھەيــۋە كۆرســىتىۋاتىدۇ.

باستۇرۇشــىنىڭ ئىجراچىلىــرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئائىلــە تاۋابىئاتلىرىغــا

مانــا بــۇ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ئويغىنىــپ ،رايــون ۋەزىيىتىنىــڭ

قارىتىلىشــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئەنســىرەتكەن بولســا ،شــەرقىي

جىددىيلەشــكەنلىكىنى كۆرســىتىدۇ .نۆۋەتتــە ئەنســىرەش ئىچىدىكــى

تۈركىســتاندىكى خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ ۋەھىمىســىنى كۈچەيتكــەن.

خىتــاي دائىرىلىــرى بــۇ زېمىننىــڭ ئىگىســى بولغــان ئۇيغۇرالرنــى

-9فېــۋرال قەشــقەردە يــۈز بەرگــەن پالتىلىــق چانــاش ۋەقەســى ۋە

دۈشــمەن ئورنىغــا قويــۇپ ،بــۇ مىللەتكــە جــەڭ ئېــان قىلىۋاتىــدۇ.

-14فېــۋرال خوتــەن گۇمىدىكــى پىچاقلىــق ھۇجۇمدىــن كېيىــن،

خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان دۈشــمەنلىك پوزىتسىيىســىنى

ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىنىــڭ يېڭىدىــن بەلگىلەڭەن خىتــاي ئەمەلدارى

توختىتىشــى ،دۇنيــا جامائىتــى بــۇ ۋەزىيەتكــە جىددىــي دىققــەت

چېــن چۈئەڭــو مۇقىملىقنــى قوغــداش چاقىرىقــى ئاســتىدا ،شــەرقىي

قىلىشــى كېــرەك» دېــدى-2017 .يىــل كىرىشــى بىلەنــا خوتــەن،

تۈركىســتاندىكى ھەرقايســى چــوڭ شــەھەرلەردە قوراللىــق ھەيــۋە

قەشــقەر قاتارلىــق جايــاردا ،ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتاينىــڭ ســاقچى

كۆرســىتىش ،تېررورلۇققــا زەربــە بېرىــش قەســەمياد يىغىنلىرىنــى

قاتارلىــق ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىغــا ۋە خىتــاي كۆچمەنلىرىگــە قارشــى

ئۆتكۈزۈشــكە باشــلىغان ئىــدى.

پىچاقلىــق ھۇجــۇم ۋەقەلىــرى يەنــە يــۈز بــەردى.

خىتاي چېگرىدا بارماق ئىزى ئېلىشنى يولغا قويدى
خىتــاي ج خ مىنىســتىرلىقى 10-فېۋرالدىــن باشــاپ
چېگرادىــن كىرگــەن چەتــەل پۇقرالىرىنىــڭ بارمــاق ئىزىنــى
ئېلىشــنى رەســمىي يولغــا قويغــان .خىتــاي ئاخبــارات
ۋاســىتىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشــىچە ،بارمــاق ئىــزى ئېلىــش ئالــدى
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بىلــەن شــىنجېن ئايرودرومــى قاتارلىــق بىــر قىســىم چېگــرا
ئېغىزلىرىــدا ســىناق تەرىقىســىدە يولغــا قويۇلــۇپ ،ئاندىــن
خىتايدىكــى باشــقا چېگــرا ئېغىزلىرىغــا كېڭەيتىلىدىكــەن.
خىتاي ج خ مىنىستىرلىقى ئۇقتۇرۇشىدا ،بۇ بەلگىلىمە چېگرا
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باشقۇرۇشــنى كۈچەيتىشــنىڭ مۇھىــم تەدبىــرى ئىكەنلىكىنــى بــۇ تەدبىرنىــڭ نۇقتىلىــق ئۇيغــۇر ،تىبــەت مۇھاجىرلىرىنــى
بىلــدۈرۈپ ،بــۇ تەدبىرنىــڭ نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە يولغــا ۋە چەتەللەردىكــى خىتــاي ئۆكتىچىلىرىنــى نىشــان قىلغــان
قويۇلغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن .لېكىــن بــەزى ئانالىزچىــار ،بولۇشــى مۇمكىنلىكىنــى بىلــدۈردى.

تۇرغۇن ئالماسنىڭ چەكلەنگەن  3كىتابى تۈركىيەدە نەشر قىلىندى
داڭلىــق شــائىر ۋە تارىخچــى تۇرغــۇن ئالماســنىڭ «ئۇيغــۇرالر»« ،ھونالرنىڭ قىســقىچە تارىخى»
ۋە «قەدىمكــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى» ناملىــق كىتابلىــرى د ئــۇ ق تەرىپىدىــن ئۇيغۇرچــە قايتــا نەشــر
قىلدۇرۇلــدى .تۇرغــۇن ئالماســنىڭ بــۇ ئەســەرلىرى -1987 ،-1986 ،ۋە -1989يىللىــرى قەشــقەر
ۋە ئۈرۈمچىــدە نەشــر قىلىنىــپ ئــۇزۇن ئۆتمــەي خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن مەنــى قىلىنىــپ
يىغىۋېلىنغــان ئىــدى.

«ئەتەبەتۇل ھەقايىق» ناملىق ئەسەر تۈركىيەدە يەنە نەشر قىلىندى
ئەدىــب ئەخمــەت بىــن مەخمــۇت يۈكنەكــى يازغــان «ئەتەبەتــۈل ھەقايىــق» ناملىــق ئەســەر
يېقىنــدا تۈركىيــەدە «ھازىرقــى زامــان تــۈرك تىلــى بىلــەن ئەتەبەتــۇل ھەقايىق-ھەقىقەتنىــڭ
ئىشــىكى» نامــى بىلــەن نەشــر قىلىنــدى .ئىســتانبۇلدىكى ئۆتۈكــەن نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر
قىلىنغــان كىتابنــى ياشــار چاغبايىــر تەييارلىغــان بولــۇپ ،كىتــاب ئوقۇرمەنلــەر ئاســان چۈشەنســۇن
دەپ ئاممىبــاب تۈركچــە بىلــەن تەييارالنغــان 71 .بەتلىــك كىتــاب ئــۈچ بابتىــن تەركىــپ تاپقــان.

«شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى» ناملىق كىتاب نەشر قىلىندى.
يېقىنــدا ئالماتــادا «شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى » ناملىــق كىتــاب نەشــر قىلىنــدى .مەزكــۇر كىتابنىــڭ ئاپتــورى مــارات يۇســىموف
بولــۇپ ،ئــۇ بــۇ ئەمگەكنــى ئۆزىنىــڭ ئاتا-ئانىســى ،يەنــى شــەرقىي تۈركىســتان
جۇمھۇرىيىتــى دەۋرىــدە خىزمــەت قىلغــان ئابدۇرېھىــم كېرىــم ۋە نازىلــە رائــۇف قىــزى
ئوســمانوۋاغا بېغىشــلىغان 223 .بــەت ھەجىمگــە ئىگــە بــۇ كىتابتــا ،ئۇيغــۇر ئېلىنىــڭ
 -1930ۋە بولۇپمــۇ -1940يىلالردىكــى تارىخىــدا يــۈز بەرگــەن ۋەقەلەرگــە قاتناشــقان
 150تىــن ئوشــۇق شەخســنىڭ ســۈرىتى ھــەم قىســقىچە ئۆمــۈر بايانــى ،شــۇ دەۋرىنــى
يورۇتىدىغــان  120دىــن ئوشــۇق ســۈرەت بېرىلگــەن.

د ئۇ ق نەشرىيات – تەشۋىقات كومىتېتى تۈزدى
گېرمانىيە – ميۇنخېن |  - 2017يىلى ،مارت.
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