
2021 - يىلى 12 - 14 - نويابىر كۈنلىرى |  پىراگا - چېخىيە



6 - نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئومۇمىي خىزمەت دوكالتى
2021 - يىلى 12 - 14 - نويابىر



1

مۇندەرىجە

بىرىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمنىڭ خىزمەت دوكالتى

7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مۇقەددىمە 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى ئورنى�����������������������������������������������������������������������������9

1. ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتەن ئىچىدىكى ۋەزىيىتى������������������������������������������������������������������������������������������ 11

2. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەزىيىتى������������������������������������������������������������������������������������������� 14

3. ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى ئورنى���������������������������������������������������������������� 15

4. خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە يۆنىلىشى���������������������������������������������������������������������������� 16

5. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىدىكى رولى ۋە 
ئەھمىيەتلىك ئورنى���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۆت يىللىق خىزمەتلىرىنىڭ قىسقىچە خۇالسىسى �������������������������������������������� 22

1. ب د ت دا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر��������������������������������������������������������������������������������������������� 22

2. ياۋروپا پارالمېنتى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى پائالىيەتلەر������������������������������������������������ 26

3. ھۆكۈمەت ۋە مىللىي پارالمېنتالردىكى لوبى پائالىيەتلىرى ���������������������������������������������� 29

4. خەلقئارا تەشكىالتالر بىلەن بولغان ھەمكارلىقالر������������������������������������������������������������������������ 35

5. بايانات، مەتبۇئات - تەشۋىقات خىزمەتلىرى ����������������������������������������������������������������������������� 38

6. دوكالتالر ۋە تەتقىقات خىزمەتلىرى��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40

7. ئۇيغۇر رەھبەرلەرنى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق بويىچە تەربىيەلەش 
41 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پىروگراممىسى 



2

8. مۇھاجىرالر ۋە ئىنسانىي ياردەم خىزمەتلىرى ساھەسىدە���������������������������������������������������� 42

9. مەدەنىيەت، مائارىپ ۋە ئىجتىمائىي ساھەدىكى خىزمەتلەر���������������������������������������������� 44

10. دىنىي خىزمەتلەر ساھەسىدە������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48

11. خەلقئارا قانۇنالر دائىرىسىدە ئېلىپ بېرىلغان، قانۇنى كۈرەشلەر �������������������������� 49

ئۇيغۇر سوت مەھكىمىسى�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52

12. دەۋايىمىزنى كەسپىيلەشتۈرۈش ۋە تەشكىلىي قۇرۇلمىنى كۈچلەندۈرۈش 
خىزمەتلىرى��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57

13. ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى كۈچلەندۈرۈش جەھەتىكى پائالىيتەلەر������������������������������������� 59

ئۆزىمىزنى تەكشۈرۈش ۋە ۋەزىپىلەر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60

1. قۇرۇلتاي خىزمىتىدە نۆۋەتتە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ۋە قىيىنچىلىقالر ���������� 60

2. جىددىي ئېھتىياجلىق خىزمەتلەر������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 64

ئىچكى خىزمەتلەردە ساھەسىدە����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64

66 ��������������������������������������������� 3. قۇرۇلتاي خىزمەتلىرىدە نۆۋەتتە ئۇچراۋاتقان قىيىنچىلىقالر

4. قۇرۇلتاي ھازىر موھتاج بولغان ئەمەلىي ياردەملەر����������������������������������������������������������������� 67

خاتىمە������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70

ئىككىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىس ئۆمەر قانات ئەپەندىمنىڭ 
خىزمەت دوكالتى

قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى��������������������������������������������������������������� 74  .1

1. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى پائالىيەتلەر���������������������������������������������������������������������������������� 74

2. ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدىكى ئۇچرىشىشالر ۋە ئېلىپ بېرىلغان 
پائالىيەتلەر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76

3. ئاقسارايدا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر������������������������������������������������������������������������������������������ 77

4. ھەرقايسى دىنىي گۇرۇپپىالر بىلەن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر/ ھىندونېزىيە، 



3

مااليشىيا ۋە تۈركىيەدە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر������������������������������������������������������������������� 78

5. ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ۋە مۇساپىرالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان 
پائالىيەتلەر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

6. ئامېرىكادىكى ھەرقايسى ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئىنستىتۇتالردا ئېلىپ بارغان 
پائالىيەتلەر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

7. دۇنيانىڭ چوڭ تېلېۋىزىيە - رادىيولىرى ۋە گېزىت - ژۇرناللىرى بىلەن 
ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتلەر، ئېالن قىلغان باش ماقالىلەر���������������������������������������������������������������� 80

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى ھەرقايسى كومىتېت ۋە مەركەزلەرنىڭ   .2
خىزمەتلىرى����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

1. قۇرۇلتاي ئۇچۇر تەشۋىقات مەركىزىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى������������������������������������������� 80

2. قۇرۇلتاي تەتقىقات مەركىزىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى������������������������������������������������������������� 82

3. قۇرۇلتاي ياشالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى���������������������������������������������������������������� 83

4. قۇرۇلتاي ئىچكى ئىشالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى��������������������������������������������� 84

5. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئايالالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى��������������������������� 85

6. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇھاجىرالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى���������������� 86

7. قۇرۇلتاي مائارىپ كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى��������������������������������������������������������������������� 90

8. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسىنىڭ خىزمەت دوكالتى������������������������������������������������ 91

9. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندى خىزمىتى دوكالتى���������������������������������������������������������������������� 92

10. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى خىزمەت دوكالتى������������������ 94

11. قۇرۇلتاي مەدەنىيەت كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى.���������������������������������������������������������� 95

12. قۇرۇلتاي دىنىي كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى.����������������������������������������������������������� 95

13. قۇرۇلتاي خىتاي كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى������������������������������������������������������������������ 100

14. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نەشرىيات مەركىزى خىزمەت دوكالتى���������������������������������� 101

15. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى در. ئەركىن سىدىق 
ئەپەندىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103

16. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى در. رىشات ئابباس 
ئەپەندىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 105



4

17. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان رايونىدىكى خىزمەتلىرىگە 
مەسئۇل ئاالھىدە ۋەكىلى ئىلھام مەھمۇت ئەپەندىمنىڭ ئېلىپ بارغان خىزمەتلىرى 

ھەققىدە���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112

خاتىمە��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113

ئۈچىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات يورۇنقاش ئەپەندىمنىڭ 
خىزمەت دوكالتى

4. قۇرۇلتاينىڭ تەشكىلىي جەھەتتە ئېلىپ بارغان خىزمەتلىرى ھەققىدە�������������������������������������������������� 116

قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە�������������������������������������� 119

1. ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ پائالىيەتلىرى���������������������������������������������������� 119

2. ئەنگلىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە�������������������������������������������������� 122

3. كانادا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە���������������������������������� 123

4. كانادا ئالبېرتا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە������������������������������������ 125

5. ئاۋسترالىيە ۋىكتورىئا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە ��������������� 127

129 ������������� 6. ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

7. ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى )سىدنېي(نىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە���������������� 131

8. ئاۋسترالىيە تەڭرىتاغ ئۇيغۇر خانىم - قىزالر ئۇيۇشمىسىنىڭ      
پائالىيەتلىرى ھەققىدە����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133

136 ��������������������������������������������������� 9. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

10. قىرغىزىستان ئۇيغۇر ئىتتىپاقىنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە����� 139

11. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى ۋە قازاقىستاندىكى 
ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر ��������������������������������������� 141

12. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۈركىيە ۋەكىللىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
ۋەخپىنىڭ پائالىيەتلىرى ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143

13.تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان فوندى، ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن فوندى ۋە 



5

شەرقىي تۈركىستان ياشالر – مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى���������������������� 146

14. ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى )UAA(نىڭ پائالىيەتلىرى���������������������������������������������� 149

153 ���������������������������������������������� 15.ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ )UHT( پائالىيەتلىرى 

     )UPF( 16. ئامېرىكا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پىروگراممىسىنىڭ
پائالىيەتلىرى�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157

17. نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ پائالىيەتلىرى�������������������������������������������������������������������� 160

• نورۋېگىيە ئۇيغۇر ئارخىپ ئامبىرى����������������������������������������������������������������������������������������������������� 163

18. گولالندىيە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ پائالىيەتلىرى���������������������������������� 165

19. بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى���������������������������������������������������������������������� 168

20. شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى����������������������������������������������������������� 170

تۆتىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پائالىيەتلىرىنىڭ كونكرېتنى بايانى

2017 – يىلى 11 – ئايدىن 2020 – يىلى 8 – ئايغىچە بولغان پائالىيەتلەر تىزىملىكى���������� 173

بەشىنچى بۆلۈم 

د ئۇ ق نىڭ 7 – نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھەققىدە ئېالن قىلغان 
باياناتلىرى

1. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 7 – نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنى چاقىرىش ھەققىدە       
باياناتى���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 335

2. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 7 – نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىغا ۋەكىل نامزاتلىرى ھەققىدە بايانات���� 337

3. 7 - نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىك ئورگانلىرى، سايلىنىدىغان ئورۇن - 
ۋەزىپىلەر ۋە نامزاتلىق شەرتلىرى������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 340





7

بىرىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا 
ئەپەندىمنىڭ خىزمەت دوكالتى

يغۇر قۇرۇلتىيى 6 - نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ خىزمەت خۇالسە دوكالتى دۇنيا ئۇ

ۋاقتى: 2021 - يىلى 11 - ئاينىڭ 12 - كۈنى 
: چېخىيە، پىراگا  ئورنى 

دوكالت بەرگۈچى: دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا

مۇقەددىمە 

ــۇر  ــا ئۇيغ ــەر، دۇني ــالر، ئەپەندىل ــلىرىم، خانىم ــز ۋەتەنداش ــاالمۇئەلەيكۇم ئەزى ئەسس
قۇرۇلتىيــى 7 - نۆۋەتلىــك ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىــرى، كاندىدات ۋەكىللەر، 
شــەرەپ مېھمانــالر، كۆزەتكۈچــى مېھمانــالر، شــەرقىي تۈركىســتان دوســتلىرى، چــەت 
ئەللىــك مېھمانــالر، مىللىــي ھەرىكىتىمىزنىــڭ پىــداكار خىزمەتچىلىــرى، مەتبۇئــات 

خادىملىــرى يىغىنىمىزغــا خــۇش كەلدىــڭالر.

مــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 6 - نۆۋەتلىــك ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك 
ھەيئىتىگــە ۋاكالىتــەن ســىزلەرگە ســاالم بېرىمــەن ۋە ســەمىمىي ھــال ســورايمەن. 4 
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەھبەرلىكىــدە، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى  ــان دۇني ــن بۇي يىلدى
جايلىرىــدا، ھــەر ســاھە، ھــەر ســەپلەردە مىللىــي ھەرىكىتىمىــز ئۈچــۈن، خالىســانە، 
پىداكارلىــق بىلــەن جاپالىــق ئەجىــر ســىڭدۈرگەن ھــەر بىــر شــەرقىي تۈركىســتانلىق 
ــەن،  ــڭالر! ۋەت ــا چەكتى ــەن! جاپ ــەت ئېيتىم ــن رەھم ــن كۆڭلۈمدى ــالرغا چى ۋەتەنداش

خەلــق ســىلەرنى مەڭگــۈ ئۇنتۇمايــدۇ!
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ئېھتىياجــى،  ئىســتراتېگىيەلىك  دەۋاســىنىڭ  مىللىــي  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئاساســەن،  تەلەپلىرىگــە   - ئــارزۇ  كۈچلــۈك  خەلقىمىزنىــڭ  مۇھاجىرەتتىكــى 
ــي  ــۇرۇش، مىللى ــە ئاش ــى ئەمەلگ ــش بىرلىكىن ــىدىكى ئى ــكىالتلىرىمىز ئوتتۇرىس تەش
ھەرىكىتىمىزنىــڭ ســاالھىيەتلىك مەركىــزى ئاپپاراتنــى مەيدانغــا چىقىرىــش، ئۇيغــۇر 
دەۋاســىنى خەلقئاراالشــتۇرۇش ئۈچــۈن، شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ ئىككــى چوڭ 
ۋەكىللىــك ئورگىنــى بولغــان شــەرقىي تۈركىســتان )ئۇيغۇرىســتان( مىللىــي قۇرۇلتىيى 
بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر ياشــلىرى قۇرۇلتىيــى، 2004 - يىلــى ئاپرېلــدا، گېرمانىيەنىــڭ 
مىيۇنخېــن شــەھىرىدە 4 - نۆۋەتلىــك بىرلەشــمە قۇرۇلتىيىنــى چاقىرىــپ، شــەرقىي 
تۈركىســتان مىللىــي ھەرىكىتىنىــڭ تولــۇق ھوقۇقلــۇق مەركىــزى ئورگىنــى بولغــان، 
مىللىــي مۇســتەقىللىقنى ئاســاس نىشــان قىلغــان، ئەركىنلىــك، دېموكراتىيــە، 
ئىنســان ھەقلىــرى ۋە ئادالەتنــى ئاساســى قىممــەت قارىشــى قىلغــان »دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيى«نــى قــۇرۇپ چىققــان ئىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋۇجۇدقــا چىققاندىــن 

ــۈزدى. ــى ئۆتك ــەر قۇرۇلتىيىن ــي ۋەكىلل ــم ئومۇمى ــي 6 قېتى ــان جەمئى بۇي

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 6 - نۆۋەتلىــك ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيــى 2017 - يىلــى 12 
– ئايــدا گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە، شــىمالى ئامېرىــكا، ئاســىيا - تىنــچ 
ــۇق  ــن ئارت ــۇرا ئاســىيا رايونلىرىدىكــى 20 دى ــۇرا شــەرق، ئوتت ــا، ئوتت ــان، ياۋروپ ئوكي
دۆلەتتىــن كەلگــەن 120 رەســمىي ۋەكىــل ۋە 30 دىــن ئارتــۇق پارالمېنــت ئەزالىــرى، 
ــك  ــەت ئەللى ــئۇللىرى ۋە چ ــكىالتالرنىڭ مەس ــارا تەش ــتىرالر، خەلقئ ــابىق مىنىس س

كۆزەتكۈچىلەرنىــڭ ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن غەلىبىلىــك ئۆتكۈزۈلگــەن ئىــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يېڭــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى ۋەزىپە مەســئۇلىيىتىنى 
ئۈســتىمىزگە تاپشــۇرۇپ ئالغان ۋاقتىمىز دەل تەشــكىالتىمىز ئىقتىســادىي جەھەتتىن 
ئىنتايىــن ئاجىــز، كەســپى خادىملىرىمىــز بــەك ئــاز، بىــراق تەشــكىالتنىڭ يۈكــى ۋە 
مەســئۇلىيىتى ھەددىدىــن زىيــادە ئېغىرالشــقان بىــر ۋەزىيەتكــە توغــرا كەلگــەن ئىــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى رەھبەرلىــرى ۋە 
ــن  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالر، 6 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتايدى دۇني
بىلــەن  پىداكارلىقــالر  زور  ئىچىــدە،  ئىمكانــالر  چەكلىــك  ئىنتايىــن  كېيىــن، 
ــى ئىجــرا قىلىشــقا  ــدا ئېلىنغــان قارارالرن ــى ئېلىــپ بېرىشــقا، قۇرۇلتاي پائالىيەتلەرن
غەيــرەت كۆرســەتتى ھــەم كۆزگــە كۆرۈنەرلىــك نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتــۈردى. مەيلــى 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تاشــقى دىپلوماتىيــە پائالىيەتلىــرى بولســۇن، مەيلــى 
مۇھاجىرەتتىكــى ئومۇمىــي مىللىــي سىياســىي ھەرىكىتىمىــز بولســۇن، كــۈرەش 
ــى،  ــازا الگېرىن ــىر ج ــان 21 - ئەس ــۈز بېرىۋاتق ــزدە ي ــەن ۋەتىنىمى ــانىمىز ئاساس نىش
ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى دۇنياغــا پــاش قىلىــش، خەلقئارانىــڭ دىققىتىنــى، 
ــى  ــازا الگېرلىرىدىك ــۈرۈش، ج ــا كەلت ــى قولغ ــي ياردىمىن ــلىقىنى ۋە ئەمەلى ھېسداش
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نەچچــە مىليونلىغــان ئىنســانلىرىمىزنىڭ ھاياتىنــى قۇتقــۇزۇپ قېلىــش نۇقتىســىغا 
ــدى. ــكەن بول مەركەزلەش

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــلىق پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىنىڭ، 
سىياســىي پائالىيەتچىلەرنىــڭ، كــەڭ ئــاۋام خەلقنىــڭ دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى 
جايلىرىــدا ئېلىــپ بارغــان مەردانــە قارشــىلىق كۈرەشــلىرى بىلــەن، ئۇيغــۇر دەۋاســى 
خەلقئــارادا ئۆزىگــە زور تەرەپــدار توپــالش، ھەتتــا خەلقئــارا ئورگانالرنىــڭ، دۆلەتلەرنىــڭ 

ــتى. ــىگە ئۇالش ــىتىش سەۋىيەس ــىر كۆرس ــەتلىرىگە تەس سىياس

ــدا  ــى 11 - ئاي ــى 2020 - يىل ــك قۇرۇلتىيىمىزن ــە 7 - نۆۋەتلى ــە بويىچ نىزامنام
ــا ســەۋەبىدىن،  ــان ۋاب ــن تارقالغ ــرەك ئىــدى. ئەپسۇســكى خىتايدى چاقىرىشــىمىز كې
قۇرۇلتاينــى  بىلــەن  تاقىلىشــى  چېگراالرنىــڭ  ۋە  چەكلىمىلىــرى  ســاياھەت 
ــن،  ــۈن خەلقىمىزدى ــەن پۈت ــدا م ــۇ نۇقتى ــدى. ب ــن بولمى ــقا مۇمكى ــدا ئېچىش ۋاقتى

ۋەكىللىرىمىزدىــن ســەمىمىي كەچــۈرۈم ســورايمەن.

مــەن بۈگــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 6 - نۆۋەتلىــك ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيــى 
ۋەكىللىــرى ۋە ھەيئىتىنىــڭ ھاۋالىســى بىلــەن، ئۆتكــەن بىــر قــارار بېســىپ ئۆتكــەن 
يولىمىزدىــن ئومۇمىــي خىزمــەت خۇالســە دوكالتــى بېرىــش بىلــەن بىرگــە، داۋام 
قىلىۋاتقــان مۇھىــم پىروگراممىــالر ۋە كېلەچــەك پىالنلىرىمىــز ھەققىدىكــى مۇھىــم 

ــەن.  ــم قىلىم ــا تەقدى ــى دىققىتىڭالرغ مەلۇماتالرن

بۈگۈنكــى يىغىنىمىــز ســىلەرگە ۋە ســىلەر ئارقىلىــق ئەزىــز مىللىتىمىزگــە 
ــش،  ــن، مەجبۇرىيەتلىرىمىزدىــن ھېســاب بېرى ئۆتكــەن 4 يىللىــق خىزمەتلىرىمىزدى
كەمچىلىــك، يېتەرســىزلىكلىرىمىز ھەققىــدە تەنقىدىــي پىكىرلىرىڭالرنــى قوبــۇل 
قىلىــش ۋە كېلەچــەك خىزمەتلىرىمىــز ئۈچــۈن قىممەتلىــك تەكلىــپ - پىكىرىڭالرنى 

ــدۇ. ئېلىشــنى مەقســەت قىلى

ــى  ــەت دوكالتىن ــي خىزم ــق ئومۇمى ــۇ قېتىملى ــڭ ب ــدا ۋەكىللەرنى ــن جەريانى يىغى
ئەتراپلىــق، قىزغىــن، ئىنچىكــە مۇزاكىــرە قىلىشــىڭالرنى ســورايمەن. ھەمــدە دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتلىرىنــى ياخشــىالش ئۈچــۈن تېخىمــۇ ياخشــى ئىدىيــە 
ۋە پىالنالرنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ بىــز بىلــەن ئورتاقلىشىشــىڭالرنى ئۈمىــد قىلىمــەن.

ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى ئورنى

خىتاينىــڭ 2014 - يىلــى 5 - ئايدىكــى ئاتالمىــش 2 - قېتىملىــق شــىنجاڭ 
خىزمــەت يىغىنىــدا شــى جىنپىــڭ، لــى كېچيــاڭ، يــۇ زېشــىڭالرنىڭ 96 بەتلىــك دوكالتــى 



10

بىلــەن، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان قىرغىنچىلىقى 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دەرىجىســىگە كۆتۈرۈلــدى.

ھەممىمىــز نيــۇ - يــورك ۋاقىــت گېزىتىــدە ئېــالن قىلىنغــان شــى جىنپىڭنىــڭ 
ــاي قىلىــپ ئۇالرنىــڭ كۆڭلىنــى  ــى ب شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىدە »ئۇيغۇرالرن
ئااللمايســەن، ئىشەنمىســەڭ يۇگوســالۋىيە، ســابىق ســوۋېت جۇمھۇرىيەتلىرىگــە قــارا، 
بېشــىڭغا كــۈن چۈشــكەندە بىرىنچــى بولــۇپ ســاڭا مۇشــت ئاتىدىغىنــى شــۇ بايلىــرى، 
ــاڭا  ــا، س ــەن بولس ــا كۆرمىگ ــىز، دۇني ــاۋاش، بىلىمس ــاالق، ي ــەل، ق ــە كەمبەغ قانچ
شــۇنچىلىك ســادىق بولــۇپ، مەڭگــۈ ســەندىن ئايرىاللمايــدۇ، ســاڭا مەڭگــۈ تايىنىــپ، 
ئۆتكــەن كۈنىگــە رازى بولــۇپ، تەقدىرىگــە بــاش ئېگىــدۇ « دېگــەن سەپسەتىســى بىلــەن 
ــۇ 96  ــى، ب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن دۇني ــازراق بىلگ ــىنى ئ باشــالنغان ئىستراتېگىيەس
بەتلىــك پۈتــۈن دوكالتنىــڭ بىرىنچــى ۋارىقــى ئىــدى، ھالبۇكــى بۈگۈنگــە قــەدەر قالغان 

95 بېتــى تېخــى ئېــالن قىلىنمىــدى. 

بــۇ 96 بەتلەرنىــڭ ھــەر بىــر ۋارىقــى، ھــەر بىــر قــۇرى، قەبىھلىــك ۋە ۋەھشــىيلىك 
بىلــەن يۇغۇرۇلغــان بولــۇپ، قانداق قىلىــپ ۋەتەندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشــقا تۈركىي 
خەلقلىرىنــى ئوتتــۇرا ئەســىردىكى دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ھالىتىگە قايتۇرۇشــنىڭ 
ــادىر  ــە س ــۈش ۋە نۆۋەتت ــدى. ئۆتم ــەن ئى ــىزىپ بەرگ ــق س ــىنى ئېنى ــول خەرىتىس ي
بولۇۋاتقــان ھــەر بىــر پاجىئــە بــۇ دوكالتتــا ئالدىــن تەييارالنغــان بولــۇپ، جالــالت شــى 
جىنپىــڭ تەرىپىدىــن دۆلــەت ئىستراتېگىيەســى قىلىــپ بەلگىلىنىــپ، ئېنىــق ئىــش 
قىلىــش ئۆلچىمــى، باســتۇرۇش پىالنــى، قىلماقچــى بولغان ئىشــلىرىنىڭ تەپســىالتى، 
مەقســەت مۇددىئاســى، ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي مىللەتلىرىنــى يىلتىزىدىــن قۇرۇتۇش 
تاكتىكىلىــرى، پۈتــۈن مىللــەت بويىچــە يــوق قىلىــش چارىلىــرى، مۇھاجىرەتتىكــى 
ئۇيغۇرالرغــا قارشــى تــۇرۇش تەدبىرلىــرى، پۈتــۈن دۆلــەت بويىچــە قولــالش دەرىجىســى، 
ــۇ ئىشــالرنى قىلمىســا كېلىــپ چىقىدىغــان ئاقىۋىتىدىــن ئىبــارەت نۇرغــۇن  ئەگــەر ب
تەپســىالتالر بىرمــۇ بىــر خــۇددى يەســلى بالىلىرىغا ســىڭدۈرگەندەك يېزىلىــپ، قەتئىي 
ــى  ــا ئاغزاك ــرى ئەمەلدارالرغ ــىدىن يۇقى ــر دەرىجىس ــەكلىدە نازى ــەت ش ــي ھۆجج مەخپى
ئۇقتــۇرۇش شــەكلىدە ئورۇنالشــتۇرۇپ، شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي 
مىللەتلەرگــە قاراتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى باشــلىدى. ئالدىنقــى ۋاقىتــالردا 
قورچــاق رەئىــس شــۆھرەت زاكىرنىــڭ پۈتــۈن ۋەتىنىمىزنــى تۆمۈر ســىم بىلەن قورشــاپ 
چىقىمىــز دېگــەن ئىرادىســى پەقــەت بــۇ 96 بەتلىــك ھۆججەتنىڭ بىر قۇرىدىــن ئىبارەت 
ــەن ســۆزى  ــۇپ جۆيلۈگ ــۇ قورچــاق رەئىســنىڭ چۈشــى بۇزۇل ــۇ ب ــۇ ھەرگىزم ــۇپ، ب بول
ــاڭ، سىياســىي كېڭەشــتىن  ــى كېچي ــن ل ــدا ھۆكۈمەتتى ــۇ دوكالت ئاخىرى ــەس! ب ئەم
ــا چىقىــپ،  ــۈك روياپق ــۈن كۈچــى بىلــەن قوللىشــىدا ئومۇميۈزل ــۇ زېشــىڭالرنىڭ پۈت ي

تېررورىســت شــى جىنپىڭنىــڭ قانلىــق چۈشــى ئەمەلىيلىشىشــكە باشــلىدى. 
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1. ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتەن ئىچىدىكى ۋەزىيىتى

ــدا جالــالت چىــن چۈەنگــو شــەرقىي تۈركىســتاندا خىتــاي  2016 – يىلــى 8 - ئاي
كوممۇنىســت پارتىيەنىــڭ بــاش ســېكرېتارلىق ۋەزىپىســىگە تەيىنلىنىــپ، شــى 
ــۈپ  ــانى ئۆچ ــەت س ــۇپ، ب ــا ئوق ــا - قايت ــى قايت ــڭ مەخســۇس يوليورۇقىن جىنپىڭنى
كەتكىچــە يــادالپ ئۆگىنىــپ، شــۇ مەخپىــي ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق پىالنــى بويىچــە 
ــۇرۇپ  ــالپ ت ــا مىخ ــى تېرررورغ ــۈردى. ئۇيغۇرالرن ــز كۆت ــى ئېگى ــۇق قىلىچىن قانخورل
يوقىتىــش، دۇنيانىــڭ تېررورىزمغــا قارشــى كۈرىشــىدىن پايدىلىنىــپ ئۇيغۇرالرنــى 
ئۇيغۇرالرنــى  تىرىــپ  ئىغــۋا  قەســتەن  ســۆرەش،  زاۋاللىققــا  ســۈپىتىدە  مىللــەت 
ــئۇل  ــەپ مەس ــوم بىرلىكس ــتۇرۇش، پارتك ــدە باس ــەڭ كۆلەم ــىتىپ ك ــى كۆرس تېررورچ
بولــۇپ تەرجىمــە قىلغــان قۇرئاننىــڭ 2 - تەرجىمىســىنى پۈتۈنلــەي كۆيــدۈرۈپ، 
ــى  ــش، ئۇيغۇرالرن ــوق قىلى ــەن ي ــى تامام ــەن پاكىتىن ــڭ ئۆزگەرتك ــى خىتاينى قۇرئانن
ــپ،  ــى قىلى ــەي خال ــن پۈتۈنل ــان ھالەتتى ــي قىلغ ــاي، تەرەققى ــز، ب ــي، پاكى مەدەنى
ــۈك قــاالق، تەربىيەســىز، بۇزغۇنچــى، بۆلگۈنچــى ۋە تېررورچــى  ــى ئومۇميۈزل ئۇيغۇرالرن
قىلىــپ كۆرســىتىپ، ئەزىــز ۋەتىنىمىــزدە مىســلى كۆرۈلمىگــەن ئېغىــر پاجىئەلەرنــى 
ــى  ــڭ كىرىش ــدى. 2017 – يىلىنى ــان ئى ــق قىلغ ــۇق تەييارلى ــقا تول ــدا قىلىش پەي
ــكارا  ــەكىلدە، ئاش ــھ ش ــى قەبى ــۇلى ناھايىت ــەڭ، ئۇس ــۇ ك ــى تېخىم ــەن دائىرىس بىل
ھالــدا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بېرىشــقا باشــالندى. ۋەتــەن تۇپراقلىرىدىــن 
كېلىشــكە  ئۈزۈلمــەي  ئايىغــى  خەۋەرلــەر  قورقۇنچلــۇق  چۆچۈتىدىغــان  كىشــىنى 
ــى  ــقا؛ ئىتتىپاقلىقن ــۇن قىلىنىش ــەر تۇتق ــپ، ئەرل ــچىتلەر چېقىلى ــلىدى. مەس باش
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ــە قىلىــپ، خىتــاي ئەرلىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆيىگــە تۇغقــان بولــۇپ كىرىشــكە؛  باھان
ــالر  ــكە؛ ئايال ــۇرى ئايرىۋېتىش ــن مەجب ــالر ئۆيدى ــپ، بالى ــد قىلىنى ــەزەر بەن ــالر ن ئانى
مەجــرۇھ  ئوغۇللىرىمىــز  ئۇچراشــقا؛  باســقۇنچىلىققا  كوللېكتىــپ  خورلىنىــپ، 
ــۇن  ــز تۇتق ــم زىيالىيلىرىمى ــكە، ئالى ــاس قىلىۋېتىش ــز تۇغم ــپ، قىزلىرىمى قىلىنى
خورلۇققــا  دىنىمىــز  يوقىتىلىشــقا،  كوللېكتىــپ  ســەرخىللىرىمىز  قىلىنىــپ، 
ئۇچــراپ، مەســچىتلىرىمىز چېقىلىشــقا، قۇرئانــالر كۆيدۈرۈلۈشــكە، خەلقىمىــز چوشــقا 
گۆشــى يېيىشــكە، تىجارەتچىلىرىمىــز تۇتۇلــۇپ، بايلىقلىرىمىــز سورۇلۇشــقا، ئۇيغــۇر 
مەكتەپلىرىمىــز تاقىلىــپ، تىلىمىــز يوقىتىلىشــقا، كىتابلىرىمىــز كۆيدۈرۈلــۈپ، 
ــاالل  ــرى ھ ــپ، ئەزالى ــۇل قىلىنى ــلىرىمىز ق ــران ياش ــكە، قى ــز ئۆچۈرۈلۈش تارىخىمى
تىرىــك ئــورگان بولــۇپ دۇنياغــا سېتىلىشــقا، مەدەنىيىتىمىــز يىلتىزىدىــن يۇلۇنــۇپ، 

ــلىدى.  ــقا باش ــۇپ يوقىتىلىش ــن قومۇرۇل ــز تېگىدى ــۆي - ماكانلىرىمى ئ

ــا،  ــي، ئۆلىم ــم، زىيالى ــان ئالى ــون مىڭلىغ ــا، ئ ــق قىرغىنچىلىقت ــەن 4 يىللى ئۆتك
تۆھپىكارلىرىمىــز، بىرقانچــە مىليــون گۇناھســىز خەلقىمىــز تۇتقــۇن قىلىنىــپ، الگېــر 
ــى  ــش ماشىنىس ــۇل تېپى ــى پ ــاھ خەلقىمىزن ــالر بىگۇن ــوالندى. خىتاي ــە س ۋە تۈرمىلەرگ
ئۇچۇرلىــرى  دنــا  ياشــلىرىمىزنىڭ  بولغــان  ياشــقىچە   40 ياشــتىن   16 قىلىۋالــدى. 
ــن  ــى قىلىۋاتىــدۇ. مۇشــۇ ۋەجىدى ــورگان ئەتكەســچىلىكىنىڭ قۇربان ئارخىپالشــتۇرۇلۇپ ئ
ــدا  ــازا الگېرلىرى ــدۇ. ج ــىز يوقىلىۋاتى ــز – دېرەكس ــلىرىمىز ئى ــۇر ياش ــە ئۇيغ مىليونالرچ
قۇربانــى  تۈزۈمنىــڭ  قۇللــۇق  ئەســىردىكى   - 21 ســېلىنىپ،  ئەمگەككــە  مەجبــۇرى 

بولۇۋاتىــدۇ. 

ــابلىنىپ،  ــاھ ھېس ــر گۇن ــۇ ئېغى ــۆرپ – ئادەتلەرم ــاد ۋە ئ ــي ئېتىق ــال دىنى نورم
ــىخانىغا،  ــچىتلەر پاھىش ــدى. مەس ــۇپ قال ــى بول ــز جىنايەتچ ــە خەلقىمى مىليونالرچ
ھــاراق ســورۇنلىرىغا، مېھمانخانىالرغــا، ئېغىلالرغــا ئايالنــدى. تىلىمىــز - يېزىقىمىــز 
چەكلىنىــپ، مەدەنىيــەت - مىراســلىرىمىز يــوق قىلىنــدى. يۇقىــرى تېخنىكىلىــق 
نــازارەت قىلىنىــپ،  ئارقىلىــق خەلقىمىــز 24 ســائەت  نــازارەت سىســتېمىلىرى 
ئىنســانىي ئەركىنلىكــى مەھــرۇم قىلىنــدى. ئانىلىرىمىــز ھــەر خىــل خورلۇققــا 
دۇچــار بولــۇپ، ئەرلىرىمىزنىــڭ غــۇرۇرى دەپســەندە قىلىنماقتــا. قىزلىرىمىزنــى 
خىتــاي ئەرلىــرى بىلــەن تــوي قىلىشــقا، ئــەر - ئايالالرنــى ئۇلــۇغ رامىزانــدا ھــاراق 
ئىچىشــكە، چوشــقا بېقىشــقا زورالپ بېســىم قىلىنماقتــا. يېڭــى مەھەللــە بەرپــا 
ــەر  ــن، ي ــۆي - ماكانىدى ــى ئ ــدا خەلقىمىزن ــۇرۇش نامى ــۋى شــەھەر ق ــش، زامانى قىلى
ســۈيىدىن، ئىقتىســادى كىرىــم مەنبەســىدىن ئايرىماقتــا، ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش 
نامىــدا خىتــاي ئۆلكىلىرىگــە ســۈرگۈن قىلىنىــپ، جىســمانىي، روھــى ۋە جىنســىيەت 
جەھەتتىــن قــۇل قىلىنماقتــا. مىليوندەك نارەســىدە ئۆســمۈرنى ئۆز ئاتا - ئانىســىدىن 
ئايرىــپ، يەســلى نامىــدا خىتايالرنىــڭ تەربىيەلىشــىگە تاپشــۇرۇلۇپ ئاسسىمىلياتســىيە 
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قىلىنماقتــا. يەســلى يېشــىغا توشــمىغانلىرىنى خىتاينىــڭ بېقىشــىغا ســېتىلىپ، 
بالىلىرىمىزنــى قــۇل قىلماقتــا. خىتايــالر ئۇيغــۇر ئائىلىلىرىنــى ۋەيــران قىلىــش ۋە 
يــاش ئايالالرنــى تۇغمــاس قىلىــش ئارقىلىــق مۇشــۇ بىرنەچچــە يىلدىــال ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ــى.  ــە تۆۋەنلىتىۋەتت ــبىتىنى %40 - %85 گىچ ــش نىس كۆپىيى

مۇتەخەسسىســلەرنىڭ ســۈنئىي ھەمــراھ تېخنىكىلىــرى ۋە باشــقا ھــەر خىــل 
شــەرقىي  ئاساســالنغاندا،  قويۇشــىغا  ئوتتۇرىغــا  بىلــەن  ئۇســۇللىرى  تەتقىقــات 
ــڭ  ــى تۇتقۇنالرنى ــە الگېردىك ــانىنى 1200 - 1500 گىچ ــرالر س ــتاندىكى الگې تۈركىس
ــە  ــڭ ھەرقايســى ئۆلكىلىرىدىكــى تۈرمىلەرگ ــۆپ، خىتاينى ــن ك ــۈچ مىليوندى ــانى ئ س
ــز.  ــن قىلىمى ــۆپ دەپ تەخمى ــن ك ــر مىليوندى ــانى بى ــۇن س ــۇر تۇتق ــان ئۇيغ قامالغ
ــدە قۇرۇلغــان  ــاش بولۇشــىچە گەنســۇنىڭ چۆللىرى ســۈنئىي ھەمــراھ ســۈرەتلىرىدىن پ
ــۇم.  ــىغىدىغانلىقى مەل ــادەم س ــە ئ ــر مىليونغىچ ــن - بى ــال 500 مىڭدى تۈرمىلەرگى

خىتــاي ئۆلكىلىرىگــە قــۇل ئىشــچى قىلىــپ يۆتكەلگەنلەرنىــڭ ســانى 500 مىڭدىــن 
بىــر مىليونغىچــە بولۇشــى مۇمكىــن. ئاتــا - ئانىلىرىدىــن ئايرىۋېتىلگــەن نارەســىدە 
بالىالرنىــڭ ســانى بىــر مىليوندىن ئاشــقان. ئاۋســترالىيە ئىســتراتېگىيەلىك تەتقىقات 
ــەن يوقىتىۋېتىلگــەن ۋە  ــا ئاسســالنغاندا ھازىرغىچــە تامام ئىنســتىتۇتىنىڭ دوكالتىغ

چېقىــپ، بۇزۇۋېتىلگــەن مەســچىتنىڭ ســانى 16 مىڭدىــن ئارتــۇق. 

ــاننىڭ  ــان ئىنس ــە مىليونلىغ ــەن، نەچچ ــەر ئۈزۈلگ ــەن ئاالقىل ــا بىل ــن دۇني ئەركى
ــا  ــازا الگېرلىرىغ ــى ج ــزى« نامىدىك ــەش مەركى ــا تەربىيەل ــپ »قايت ــۇن قىلىنى تۇتق
بېشــىنى  خىتاينىــڭ  پەرزەنتلىرىمىــز  مىليونلىغــان  قىلىنىۋاتقانلىقــى،  بەنــد 
كېســىپ، يىلتىزىنــى قۇرۇتــۇش سىياســىتىنىڭ قۇربانــى بولۇۋاتقانلىقــى، ئايــال - 
قىزلىرىمىزنىــڭ غــۇرۇرى ئايــاق ئاســتى قىلىنىــپ، ئانىلىــق ھايا ھۆرمــەت غۇرۇرىدىن 
ــز ساراســىمىگە  ــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى خەلقىمى ــى، ۋەت مەھــرۇم قىلىنىۋاتقانلىق
ســېلىنىپ، تارىختىكــى بېشــىمىزغا كەلگــەن ئــەڭ چــوڭ مىللىــي يوقىلىــش خەۋپــى، 

ئەمەلىيــەت بولــۇپ ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ ئالدىغــا قويۇلــدى.

زامانىغــا  قۇللــۇق  ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  قىسقىســى، 
قايتۇرۇشــنى مەقســەت قىلغــان، ئۇيغۇرالرنىــڭ پۈتــۈن مەدەنىيــەت، تىــل، تارىــخ، 
ــن  ــى يىلتىزىدى ــەت مەۋجۇدىيىتىن ــادەت، مىلل ــۆرپ - ئ ــق، ئ ــن، بايلى ــپ، دى مائارى
ــل  ــڭ قىزى ــان خىتاينى ــق بولغ ــى ئېنى ــان، قاراتمىلىق ــان قىلغ ــنى نىش يوقىتىش
تېــررورى ۋەتىنىمىزنىــڭ ھەممــە يېرىنــى قاپلىــدى. خەلقىمىــز خورلــۇق ۋە مۇســىبەت 
تارىختىكــى  بولماقتــا.  مەجبــۇر  ياشاشــقا  ۋەزىيەتتــە  قورقۇنچلــۇق  ئىچىدىكــى 
بېشــىمىزغا كەلگــەن ئــەڭ چــوڭ مىللىــي يوقىلىــش خەۋپــى، ئەمەلىيــەت بولــۇپ ھــەر 

ــدى. ــا قويۇل ــڭ ئالدىغ ــر ئۇيغۇرنى بى
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2. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەزىيىتى

دۇنيانىڭ ھەرقايســى جايلىرىدا ياشاۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز 
باشــلىدى.  ئۆتكۈزۈشــكە  بېشــىدىن  مىنۇتالرنــى  قاباھەتلىــك  ئــەڭ  تارىختىكــى 
ئوقۇشــقا چــەت ئەلگــە چىققــان پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ ۋەتەنگــە قايتىــش ئىمكانىيىتــى 
ــش  ــىرتقا چىقى ــڭ س ــەن ئىچىدىكىلەرنى ــپ ۋەت ــپورتالر يىغىۋېلىنى ــىلدى، پاس كېس
ــى توســۇلدى، پاســپورت ۋاقتــى توشــقانالرنىڭ ۋاقتــى ئۇزارتىلمــاي پاســپورتلىرى  يول
ئەتكــەس قىلىنــدى، مۇھاجىرەتتىكــى قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ۋەتــەن بىلــەن بولغــان 
مۇناســىۋىتى ئۈزۈلــدى، ســەرگەردانلىق ھايــات ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ بېشــىغا كەلــدى، 
نۇرغــۇن قېرىنداشــلىرىمىز مەجبــۇرى بېســىم بىلــەن مىســىر قاتارلىــق دۆلەتلەردىــن 
ۋەتەنگــە ئېلىــپ كېتىلىــپ زىندانالرغــا تاشــالندى، ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىــالر تۇتقــۇن 
قىلىنــدى، ئــۆي - ماكانىدىــن ئايرىلغــان ئىنســانلىرىمىز جــەۋر - جاپالىــق تۇرمــۇش 
ھەلەكچىلىكىــدە يىلىكــى قۇرىــدى، مــال - دۇنياســىدىن ئايرىلغــان مۇھاجىرەتتىكــى 
قېرىنداشــلىرىمىز دۇنيانىــڭ ھەرقايســى بۇلــۇڭ - پۇچقاقلىرىــدا تەمتىــرەپ قالــدى، 
ــىپ  ــۇرۇن يالىش ــز - ب ــەن ئېغى ــاي بىل ــۇ خىت ــدا بولۇپم ــەزى جايلىرى ــڭ ب دۇنيانى
يۈرگــەن دۆلەتلــەردە ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى تۇتقــۇن قىلىنــدى، ۋەتەندىكــى خەلقىمىزنى 
بەختلىــك كۆرســىتىدىغان يالغــان تەشــۋىقاتالر پۈتــۈن تور دۇنياســىنى قاپلىــدى، يېڭى 
ناخشــا، ئۇسســۇل، ئېپىــزوت، كىنــو، مودېــرن ھايــات، كۈلكــە - چاقچاقــالر ياڭراۋاتقان 
ــرى خەلقىمىزنىــڭ  ــەن ســاختا تەشــۋىقات فىلىملى ــاق بەخــت ئەكــس ئەتتۈرۈلگ قاين
ــۈن كۈچــى بىلــەن ئالداشــقا باشــلىدى. خىتــاي  ــى پۈت كۆزىنــى تورالشــتۇرۇپ، دۇنيان
جاسۇســلىرىنى مۇھاجىرەتتىكــى خەلقىمىزنىــڭ ئىچىگــە ســىڭدۈرۈپ كىرگــۈزۈپ، 
ئىغۋاگەرچىلىــك، ئىتتىپاقســىزلىق، ۋەھىمــە، قورقۇنــچ، زىددىيــەت، بۆلگۈنچىلىــك، 
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ئايرىمىچىلىــق ســېلىپ، ئەزەلدىنــال ئاجىــز خەلقىمىزنــى پاتىپاراقچىلىققــا ســالدى. 
ئىنســانلىرىمىزنىڭ روھىنى چۈشــۈرۈپ؛ ئۈمىدىنى ئۈزۈشــكە، ئىرادىســىنى ســۇندۇرۇپ؛ 
ــن  ــي قىرغىنچىلىقتى ــى ئىرقى ــدى! ۋەتەندىك ــكە قۇترى ــىنى خۇنۈكلەشتۈرۈش كەلگۈس
كەلگــەن ئەجەللىــك زەربــە يۈرىكىمىزگــە نەشــتەر بولــۇپ ســانجىلىپ، مۇھاجىرەتتىكــى 

شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ئېغىــر ســىناققا دۇچ كەلــدى. 

3. ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى ئورنى

شــەرقىي تۈركىســتان كىرىزىســى نۆۋەتتــە خەلقئــارادا ھەرقانــداق دۆلــەت ئايلىنىــپ 
ــۇ مەســىلىدە دۇنيــا كــۆپ قۇتۇپالشــتى.  ئۆتەلمەيدىغــان بىــر مەســىلىگە ئايالنــدى. ب
ــۇالر قوللىســۇن، ئارىســالدى بولســۇن، قارشــى تۇرســۇن، چوقــۇم بىرســىنى  مەيلــى ئ

تالالشــقا مەجبــۇر بولــدى.

ــرى خىتاينىــڭ شــەرقىي  ــەرب دۆلەتلى ــر قىســىم غ ــكا باشــچىلىقىدىكى بى ئامېرى
تۈركىســتان خەلقىگــە قىلغــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــش، 
ئەيىبلــەش ۋە جــازا يۈرگۈزۈشــتەك ئەمەلىــي ھەرىكەتلەرنــى ئېلىــپ بــاردى. ھازىرغىچــە 
پارالمېنتلىرىــدا  كانــادا، گولالندىيــە، ئەنگلىيــە، بېلگىيــە، چېــخ ۋە لىتۋانىيــە 
ئوخشــىمىغان شــەكىللەردە خىتــاي ھۆكۈمەتنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ 
بېرىۋاتقــان جىنايىتىنــى »ئىرقــى قىرغىنچىلىــق ياكــى ئىنســانىيەتكە قارشــى 
جىنايــەت« دېگــەن قــارارالر قوبــۇل قىلىنــدى. ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
مۇنازىرىســى ئاۋســترالىيە، ئىتالىيــە، ياپونىيــە، فىرانســىيە ۋە گېرمانىيــە قاتارلىــق 
دۆلەتلــەردە ئېلىــپ بېرىلــدى ۋە داۋاملىــق ئېلىــپ بېرىلماقتــا. ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا 
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ــادا بىرلىكتــە خىتاينىــڭ كوممۇنىســت  ــكا، كان ــەت ۋە ئەنگلىيــە، ئامېرى ــەزا 27 دۆل ئ
پارتىيەســىنىڭ 4 نەپــەر ئەمەلدارىغــا، ئۇيغۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنىڭ جاۋابكارلىرى 
دەپ، جــازا ئېــالن قىلــدى. ياۋروپــا پارالمېنتــى 2018 - يىلىدىــن ھازىرغىچــە 4 
ــراالر  ــرى، پۇق ــت ئەزالى ــەر، پارالمېن ــۆپ ھۆكۈمەتل ــۇ ك ــدى. تېخىم ــۇل قىل ــارار قوب ق
ــر  ــن بى ــى تېزدى ــۇر قىرغىنچىلىقىن ــكىالتالرنىڭ ئۇيغ ــارا تەش ــى، خەلقئ جەمئىيىت

ــا. ــۈك بولماقت ــن كۈچل ــداق ۋاقىتتىكىدى ــادالىرى ھەرقان ــش س ــەرەپ قىلى ت

ــى  ــى رەھبەرلىكىدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــڭ دۇني ــق ھۆكۈمىنى ــى قىرغىنچىلى ئىرق
ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىمىزنىڭ ئۈزلۈكســىز تىرىشــچانلىقى، ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى 
دېموكراتىــك ئەللەرنىــڭ تۈرتكىســى ئاســتىدا، تېــز ســۈرئەتتە ئــۆز قىممــەت قارىشــىنى 
ــى  ــراپ قىلىنىــش ئېھتىماللىق ــن ئېتى ــەر تەرىپىدى ــان دېموكراتىــك دۆلەتل قوغدايدىغ
يۇقىــرى كۆتۈرۈلــدى. ئۇيغــۇر مەسىلىســى ھازىــر تار مەنىدىكــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىقى 
ھەققانىــي  نۇرغــۇن  ۋە  ئەللىــرى  غــەرب  ئۆتــۈپ،  ھالقىــپ  ھېسداشــلىقىدىن 
دۆلەتلەرنىــڭ ئــۆز قىممــەت قارىشــىنى قوغــداش، دۇنيــا تىنچلىقىنــى قوغــداش، 
دۇنيــاۋى سىســتېمىالرنى قوغــداش، خىتايغــا قارشــى خەلقئارالىــق پىكىــر ئېقىمــى ۋە 
خەلقئارالىــق كــۈچ تەشكىللەشــتىكى مۇھىــم رول ئوينايدىغــان ۋەزىيەت شــەكىللەندى.

4. خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە يۆنىلىشى

ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى دېموكراتىــك دۆلەتلــەر بىلــەن خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ۋە  مۇرەككەپلىشــىۋاتىدۇ  كۈنگــە   - كۈندىــن  مۇناســىۋەتلەر  ئوتتۇرىســىدىكى 
كەسكىنلىشــىۋاتىدۇ. ناتــو خىتاينــى تۇنجــى قېتىــم تەھدىــت دەپ ئېــالن قىلــدى. 
ھەربىــي توقۇنۇشــالرنىڭ يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى كۈچىيىۋاتىــدۇ. ئامېرىــكا، 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا ئــەزا بىــر قىســىم دۆلەتلــەر، ئەنگلىيــە، ئاۋســترالىيە قاتارلىــق 
دېموكراتىــك دۆلەتلــەر خىتاينــى ئىســتراتېگىيەلىك رىقابەتچــى توچكىســىغا قويــۇپ، 
ــرى  ــش، يۇقى ــپ كېتى ــپ چىقى ــن ئېلى ــى خىتايدى ــەش زەنجىرىن ــارەت تەمىنل تىج
پــەن - تېخنىكىــدا ھەمكارلىشىشــنى توختىتىــش، كۇڭــزى مەكتەپلىرىنــى تاقــاش، 
ئەللىرىگــە  غــەرب  تاۋابىئاتلىرىنىــڭ   - ئائىلــە  ئۇالرنىــڭ  ۋە  پاچاقــالر  قىزىــل 
ئەمگــەك  قــۇل  توســۇش،  ئەتكەســچىلىكىنى  ئــورگان  چەكلــەش،  كېلىشــىنى 
ــاي  ــدە پ مەھســۇالتلىرىنى مەنئــى قىلىــش، خىتــاي شــىركەتلىرىنىڭ غــەرب ئەللىرى
چــەك بازىرىغــا كىرىشــىنى توســۇش، خىتــاي ۋىرۇســىنىڭ مەنبەســىنى تەكشــۈرۈش، 
خىتــاي ئىشــپىيونلىرىنى تۇتــۇش، خىتاينىــڭ دۇنيادىكــى تېررورچــى تەشــكىالتالرنى 
داۋاملىــق قولــالش يوللىرىغــا زەربــە بېرىــش قاتارلىــق بىــر قاتــار ئۈنۈملــۈك تەدبىرلــەر 

ــالندى.  ــقا باش قوللىنىش

ھازىرقــى مۇشــۇ جىددىچىلىكلەرنىــڭ باش مەنبەســى تېررورىســت خىتــاي ھۆكۈمىتى 
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بولىۋاتىــدۇ. ئــۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىســادىي، ھەربىي، تېخنىــكا كۈچىدىن پايدىلىنىپ 
ــك  ــالر ۋە دېموكراتى ــارا قانۇن ــدۇ، خەلقئ ــى يۆلەۋاتى ــا قارشــى كۈچلەرن ــن دۇنياغ ئەركى
قىممــەت قاراشــلىرىنى ئۆزگەرتىشــكە تىرىشــىۋاتىدۇ. ئۆزىنىــڭ ئىشلەپچىقىرىشــتىكى 
كۆلــەم ئارتۇقچىلىقىدىــن پايدىلىنىــپ نۇرغــۇن دۆلەتلەرنــى بــوزەك قىلىۋاتىــدۇ، 
ــول بىــر بەلبــاغ ئىستراتېگىيەســى ئارقىلىــق 3 - دۇنيــا ئەللىرىنــى قەرزگــە  بىــر ي
بوغۇۋاتىــدۇ، نۇرغــۇن قــەرز قايتۇرالمىغــان دۆلەتلەرنىــڭ ئەركىــن پورتلىرىغــا ھەربىــي 
كۈچىنــى ئورۇنالشتۇرۇشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ، تــور ھۇجۇمــى قوزغــاپ پۈتــۈن دۇنيــادا ئۇچــۇر 
ــپ  ــۋىقات ئېلى ــان تەش ــىدا يالغ ــور دۇنياس ــدۇ، ت ــى قىلىۋاتى ــكا ئوغرىلىق ۋە تېخنى
بېرىــپ، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ كۆزىنــى بوياۋاتىــدۇ. غــەرب ئەللىــرى ئارىســىغا زىددىيــەت 
ســېلىپ، توپىالڭدىــن توغــاچ ئوغرىالۋاتىــدۇ، مۇســۇلمان دۇنياســىدا پارىخورلــۇق 
ــدۇ،  ــى بوياۋاتى ــالرنىڭ كۆزىن ــۇلمان قېرىنداش ــۈن مۇس ــۈرۈپ، پۈت ــان كەچ ــەن ج بىل
ــەردازالپ، يالغــان مــاركا،  خەلقئارالىــق ســودىالردا خىتــاي شــىركەتلىرىنى تېخىمــۇ پ
يالغــان رەســمىيەتلەر بىلــەن يالغــان ماللىرىنــى پۈتــۈن دۇنيــا بازىرىغــا كىرگۈزۈۋاتىدۇ. 
قانــداق قىلســا پۈتــۈن دۇنيانىڭ ئىشــلەپچىقىرىش سىستېمىســىنى بۇزۇشــنىڭ كويىدا 
يۈرۈيــدۇ. پۈتــۈن دۇنيادىكــى خەلقئــارا مۇناســىۋەتلەردە خىتــاي ھۆكۈمىتــى بارغانســېرى 
ئۆكتەملىشــىپ، خەلقئــارا قانۇنالرنــى كۆزگــە ئىلمــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا داۋاملىــق 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق يۈرگۈزۈۋاتىــدۇ. جەنۇبــى دېڭىــز، تەيــۋەن، خوڭكــوڭ، تىبــەت 
مەســىلىلىرىدە يولســىز زوراۋان سىياســەتلەرنى يۈرگۈزۈۋاتىــدۇ. خەلقئارانىــڭ ۋىــرۇس 
ــق  ــت تېخنىكىلى ــقا ئائى ــپ، ۋىرۇس ــى رەت قىلى ــۈرۈش تەلىپىن ــىنى تەكش مەنبەس
ماتېرىيالالرنــى يوشــۇرۇپ ۋىرۇســنىڭ ھازىرغىچــە ئەركىــن تارقىلىــپ يۈرۈشــىنى 
ۋە  يالغانچىلىــق  خىتاينىــڭ  مەسىلىســى  ۋىــرۇس  چىقىرىۋاتىــدۇ.  كەلتــۈرۈپ 
ئالدامچىلىــق ئويۇنلىــرى بىلەنــال ئاخىرلىشــىدىغان مەســىلە ئەمــەس، بەلكــى پۈتــۈن 
ــۇق  ــن تول ــەر بۇنىڭدى ــش. ئەگ ــوڭ ئى ــىۋەتلىك چ ــا مۇناس ــانىيەتنىڭ ھاياتىغ ئىنس
ھېســاب ئېلىنىــپ، چەكلەنمىســە، رەزىــل خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئېغىــر بېســىمغا 
دۇچ كەلگەنــدە دۇنيانــى يەنــە قااليمىقــان قىلىشــى مۇقــەررەر. بــۇ قېتىمقــى ۋىــرۇس 
مەسىلىســى خىتاينىــڭ بىيولوگىيەلىــك قــورال تېخنىكىســىدا زور ئىلگىرىلــەش 

بولغانلىقىنــى تېخىمــۇ ئېنىــق ئىســپاتلىدى. 

ــن  ــى يىلالردى ــاي ھاكىمىيىت ــان، خىت ــن بۇي ــە چىققاندى ــڭ تەختك ــى جىنپى ش
ــپ تاشــالپ،  ــى ئېلى ــرەڭ ۋە نىقابىن ــە - نەي ــەن ھىيل ــدۇرۇپ كەلگ ــان داۋام قىل بۇي
ئاشــكارا ھالــدا خىتاينىــڭ مەنپەئەتىگــە توغــرا كەلگــەن ھەرقانــداق جىنايــەت ســاۋاب، 
خىتاينىــڭ جانىجــان مەنپەئەتىگــە دەخلــى قىلىدىغــان ھەرقانــداق ياخشــىلىق گۇنــاھ 
ــر  ــەر بى ــك خاھىشــىنى ھ ــاي مىللەتچىلى ــى ئاســاس، چــوڭ خىت ــان ئىدىيەن دەيدىغ
خىتــاي پۇقراســىغا يــول كۆرســەتكۈچ ئەڭگۈشــتەر قىلىــپ بېكىتتــى، بىــر يــول 
ــر  ــا قىلىــپ، ئىنســانىيەت تەقدى بىــر بەلبــاغ تەرەققىيــات ئىستراتېگىيەســىنى تۇتق
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ئورتاقلىقىنــى يالغــان نىشــان قىلىــپ بېكىتتــى. خىتــاي ئىدىيەســى، پۇلــى، 
ــپ  ــا تەرتى ــۈن دۇني ــدۇرۇپ، پۈت ــۇل قىل ــا قوب ــۈن دۇنياغ ــى پۈت ــى، مەدەنىيىتىن تىل
سىياســىي،  كۆزلىــدى.  چىقىشــنى  قــۇرۇپ  باشــقىدىن  بــۇزۇپ  سىستېمىســىنى 
ئىقتىســاد، مەدەنىيــەت سەۋىيەســىنى يۈكســەك تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، خىتاينــى دۇنيــا 
ــى  ــڭ يېڭ ــى جىنپىڭنى ــان ش ــە قىلغ ــنى غاي ــىغا دەسسىتىش ــڭ بېش مىللەتلىرىنى
دەۋر ئىستراتېگىيەســىنىڭ يېتەكچىلىكىــدە، خىتــاي ئەركىــن دۇنيانىــڭ دۈشــمىنى 
ــۈن  ــدى. پۈت ــى تاللى ــش يولىن ــازا ئەكېلى ــاال - ق ــانىيەتكە ب ــۈن ئىنس ــۇپ، پۈت بول
دۇنيــا مىقياســىدا ئادالەتنــى ياقاليدىغــان، ئەركىنلىكنــى ســۆيىدىغان، دېموكراتىيەنــى 

ــدى.  ــىغا دۇچ كەل ــاي خىرىس ــەر خىت ــان خەلقل ياقاليدىغ

ئامېرىكىنــى يــادرو قىلغــان غــەرب دېموكراتىيە ئەللىــرى ئىســتراتېگىيەدە خىتاينى 
ــن بوغــۇش، شــەرقىي تۈركىســتان،  ــى دېڭىــزدا گېلىدى ئىســكەنجىگە ئېلىــش، جەنۇب
تىبــەت، جەنۇبــى موڭغۇلىيــە، تەيــۋەن، خوڭكــوڭ قاتارلىــق جايالردىكــى مىللەتلەرنىڭ 
ــرى  ــا. يۇقى ــداش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلماقت دېموكراتىــك، ھــەق - ھوقۇقىنــى قوغ
پــەن - تېخنىــكا، تەمىنلــەش زەنجىــرى، تــور، مەبلــەغ ســېلىش، خــام ئەشــيا، ھەربىي 
مۇناســىۋەت قاتارلىــق نۇرغــۇن تۈرلــەردە خىتاينى يالغــۇز قالــدۇرۇپ، خىتاينىڭ ئىچكى 
زىددىيىتىنــى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرۈشــتە بىــر قاتــار ئىلگىرىلــەش بولۇۋاتىــدۇ. نۆۋەتتــە 
خىتاينىــڭ ئــۆز ئىچىدىــن پارچىلىنىشــىغا شــارائىت يارىتىدىغــان، ئىســتراتېگىيەلىك 
قورشــاۋ ۋەزىيىتــى شەكىللىنىشــكە باشــلىدى. دۇنيــا ۋەزىيىتىنىــڭ چــوڭ يۆنىلىشــى 
ئەركىــن دۇنيانىــڭ ئەشــەددىي دۈشــمىنى بولغــان خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرغىــب 
قىلىۋاتقــان دىكتاتــور سىســتېمىنى مەغلــۇپ قىلىپ، مەۋجۇت دۇنيا سىستېمىســىنى، 
دېموكراتىــك قىممــەت قارىشــىنى ســاقالپ قېلىــش ۋە بۇنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــتىن 

ئىبــارەت مۇھىــم تارىخىــي تىركىشــىش باســقۇچقا قــەدەم قويــدى.

5. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىدىكى رولى ۋە ئەھمىيەتلىك ئورنى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئــۇزۇن مۇددەتلىــك ئىزدىنىــش، جاپالىــق ۋە مۇرەككــەپ 
سەھنىســىگە  سىياســىي  دۇنيــا  ئارقىلىــق  بېســىش  مۇســاپىلىرىنى  كۈرەشــلەر 
چىقتــى. پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ئۈمىدىمــۇ، خىتايغــا قارشــى 
كۈرەشــنىڭ تەلىپىمــۇ ئىدىيەســى ئىلغــار، ھەرىكەتتــە بىرلىككــە كەلگــەن، كۈچلــۈك، 
جەڭگىــۋار ســاپالىق بىــر باشــالمچى تەشــكىالتنىڭ مەيدانغــا كېلىشــى ئىــدى. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تارىخــى ئاساســى، خەلقئارادىكــى تەســىرى، خەلقىمىــز 
ئىچىدىكــى چاقىرىــق كۈچــى ۋە تەشــكىالت كۆلىمــى جەھەتتىكــى ئەۋزەللىكــى 
بىلــەن دەۋانىــڭ ئالدىنقــى ســېپىدە تۇرۇۋاتىــدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بۈگۈنكــى 
كۈنــدە مۇھاجىرەتتىكــى مۇتلــەق كــۆپ ســاندىكى ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىنى ئەتراپىغــا 
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ــزدە دوســت - دۈشــمەن چۈشەنچىســى  ــدى. بى ــزى تەشــكىالتقا ئايالن ــان مەركى يىغق
ئېنىــق بولــدى. بىزنــى قولالۋاتقــان، ھېسداشــلىق قىلىۋاتقــان، يــاردەم قىلىۋاتقــان 
خەلقئارالىــق كۈچلــەر، خەلقلــەر دوســتىمىز بولــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
خىزمەتلىرىــدە خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن باشــقا دۈشــمەن تۇتمىــدى. نىشــان بۇرالمىدى. 
خىتاينىــڭ قــول - چوماقلىــرى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۈشــمەنلىرىنىڭ بىزنىڭ 
ھــەر بىــر ھالقىلىــق مۇھىــم خىزمەتلىرىمىزگــە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــش، نىشــاندىن 
ــۇراش، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن خەلــق ئوتتۇرىســىغا زىددىيــەت ســېلىش،  ب
ئابرۇيســىزالندۇرۇش  رەھبەرلىرىنــى  قۇرۇلتــاي  ئۇرۇقــى چېچىــش،  ئىشەنمەســلىك 
ــۇپ، دۈشــمەننىڭ  ــا قۇرۇلتــاي رەھبەرلىكــى ســەگەك بول ــا قارىت قاتارلىــق ئويۇنلىرىغ
قاپقانلىرىغــا دەسســىمەي، بەلگىلىگــەن ئىســتراتېگىيەلىك نىشــان بويىچــە مېڭىــپ 
ــا  ــتە قولغ ــى تۆگىتىش ــي قىرغىنچىلىقن ــان ئىرقى ــدە داۋام قىلىۋاتق ــدى. ۋەتەن كەل
كەلگــەن نەتىجىلــەر ئىنتايىــن چەكلىــك بولســىمۇ، ئاممــا داۋام قىلىۋاتقــان ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىقنــى دۇنياغــا ئاڭلىتىــش، ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى خەلقئاراالشــتۇرۇش، 

ــز.  ــەتتۇق دېيەلەيمى ــچانلىقالرنى كۆرس ــە زور تىرىش ــدۇرۇش جەھەتت ــي قىل تەرەققى

رەھبەرلىــك ھەيئىتــى  يېڭــى  نۆۋەتلىــك   - 6 قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــدا  ــى بىرنەچچــە يىل ــن بۇيانق ــە تاپشــۇرۇپ ئالغاندى ــدا ۋەزىپ ــى 11 - ئاي 2017 - يىل
ــىدە  ــدۇق. نارەس ــۇۋاھ بول ــە گ ــك تەقدىرگ ــەڭ قاباھەتلى ــتاندىكى ئ ــەرقىي تۈركىس ش
بالىلىرىمىزدىــن ياشــىنىپ قالغــان بــوۋاي - مومايالرغىچــە تۆكۈلگــەن قــان ۋە 
ــپ  ــى قىلى ــرۇس ھۇجۇم ــانىيەتكە ۋى ــڭ ئىنس ــدۇق. خىتاينى ــۇۋاھ بول ــلىرىغا گ ياش



20

ــك  ــارى خاراكتېرلى ــەر ش ــى، ي ــەۋەب بولۇش ــە س ــڭ ئۆلۈمىگ ــان ئادەملەرنى مىليونلىغ
ــدۇق. ــۇۋاھ بول ــىغا گ ــان سېلىش ــادى زىي ئىقتىس

ــڭ  ــالپ، ئۇنى ــپ تاش ــى يىرتى ــاختا نىقابلىرىن ــڭ س ــى خىتاينى ــۇر مەسىلىس ئۇيغ
ھەقىقىــي ئەپتــى - بەشىرىســىنى دۇنياغــا تونۇتتــى. خىتــاي كوممۇنىســتلىرى 
كەلگــەن  يۈرگــۈزۈپ  ئۈزلۈكســىز  بۇيــان  يىلدىــن   72 ئىگىلىگــەن  ھاكىمىيــەت 
قىرغىنچىلىقلىرىنــى دۆلــەت كۈچىدىــن پايدىلىنىــپ، بارلىــق ۋاســىتىلەرنى ئىشــقا 
ــداپ  ــى ئال ــق خەلقئاران ــۋىقاتالر ئارقىلى ــان تەش ــۇرۇپ، يالغ ــن يوش ــېلىپ، دۇنيادى س
ھۈنىرىنــى  كونــا  قىرغىنچىلىقتىمــۇ  ئىرقىــي  قېتىمقــى  بــۇ  ئىــدى.  كەلگــەن 
ــاختا  ــپ، س ــرول قىلى ــى كونت ــۇر - ئاالقىلەرن ــارات، ئۇچ ــۈل ئاخب ــلىتىپ، پۈتك ئىش
گۇۋاھچىالرنــى تەييــارالپ، دۇنياغــا توختىمــاي يالغــان تەپســىالتالرنى تارقىتىــپ 

كېلىۋاتىــدۇ.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇشــۇنداق قىيىــن ۋە مۇرەككــەپ شــارائىتتا چەكلىــك 
ئۇچــۇر مەنبەلىرىدىــن پايدىلىنىــپ، ئــۆز پائالىيەتلىرىنــى بىــر كۈنمــۇ توختاتمىــدى. 
ھــەر قايســى دۆلــەت ئورگانلىرىغــا، پارالمېنتلىرىغــا، ب د ت، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 
قاتارلىــق خەلقئــارا تەشــكىالتالرغا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زوراۋانلىقنــى، ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىقنــى ئاڭالتتــى. بــۇ ھەرىكەتلــەر نۇرغــۇن سىياســەتچىلەرنى، دۆلــەت 
ئورۇنلىرىنــى  ئاخبــارات  ۋە  تەتقىقاتچىالرنــى  پائالىيەتچىلەرنــى،  ئەربابلىرىنــى، 
ئويغاتتــى، ئۇالرنــى تەســىرلەندۈردى. ئــۇالر بىزنىــڭ تەمىنلىگــەن ئىســپاتلىرىمىزدىن 
گۇمانلىنىشــتىن ئىشىنىشــكە، ھېسداشــلىق قىلىشــتىن ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــكە 
تەرەققىــي قىلــدى. نۇرغــۇن كىشــىلەر ۋە ئورگانــالر بىزنىــڭ ســېپىمىزگە قوشــۇلدى. 
ــك  ــدى، ئەنگلىيەلى ــس ئەپەن ــان زەن ــى ئادرىئ ــك تەتقىقاتچ ــدا گېرمانىيەلى ــۇ جەريان ب
جوئــە فىنلــەي خانىــم، كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتىدىن ســوفى 
ــر  ــان الگې ــم... قاتارلىــق تەتقىقاتچىالرنىــڭ ۋە قەھرىم ــا ۋاڭ خانى رېچاردســون، ماي
شــاھىتلىرىنىڭ ئوينىغــان رولــى ئاالھىــدە بولــۇپ، دەۋايىمىــز ئۈچــۈن تارىخىــي تۆھپــە 

قوشــتى.

بىــز دۇنيانــى ئويغىتىــش ۋە ھەرىكەتكــە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆتكــەن 4 يىلدا )2017 - 
يىلــى 11 - ئايدىــن 2021 - يىلــى 9 - ئايغىچــە(، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى مەركىزى 

ئورگىنى تەرىپىدىن رەســمىي تىزىملىنىپ ئارخىپالشــتۇرۇلغان پائالىيەتلەردىن؛

ــەردە  ــق مۇنبەرل ــارا تەشــكىالتالر ۋە خەلقئارالى ــەت، خەلقئ ــت، ھۆكۈم پارالمېن   -
ئېلىــپ بارغــان پائالىيەتلىرىمىــز 220 قېتىــم. 

مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئاممىۋى پائالىيەتلەر 180 قېتىم.    -
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ئېالن قىلغان يازما باياناتالر 145 قېتىم    -
ئايلىق خەۋەرنامە )ئىنگلىزچە( 48 پارچە    -

ھەپتىلىك خەۋەرنامە 192 پارچە   -
ــن ئىشــلەنگەن ت ۋ پىروگراممىســى  ــزى تەرىپىدى ئۇچــۇر - تەشــۋىقات مەركى   -

960 قېتىــم
ئېالن قىلغان دوكالتالر 12 پارچە    -

ــن  ــزى تەرىپىدى ــى مەركى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن دۇني ــالر ئاساس ــى مەلۇمات يۇقىرىق
بىۋاســىتە ئېلىــپ بېرىلغــان پائالىيــەت بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى ۋە دۇني قۇرۇلتىيىنىــڭ ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى رەھبەرلى
ــى  ــكىالتنىڭ پائالىيىت ــوق. )تەش ــرى ي ــكىالتالرنىڭ پائالىيەتلى ــى تەش تەركىبىدىك
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تەشــكىلى ئىشــالرغا مەســئۇل مۇئاۋىــن رەئىســى پەرھــات 

ــدۇ(.  ــپ ئۆتۈلى ــا ئېلى ــم تىلغ ــدا ئايرى ــڭ دوكالتى ئەپەندىنى

بــۇ پائالىيەتلەرنىــڭ ھــەر بىــرى بىــر پائالىيەتكــە ۋەكىللىك قىلســىمۇ، ئەمەلىيەتتە 
ــۆپ  ــۇ ك ــۇپ، تېخىم ــەر بول ــقان پائالىيەتل ــۈن داۋامالش ــە ك ــرى بىرنەچچ كۆپىنچىلى
ــە رەســمىي  ــۈز تۇران ــدا ي ــەر جەريانى ــۇ پائالىيەتل ــان. ب ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ مەزمۇنالرن
ســۆھبەتتە بولغــان ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى، پارالمېنــت ئەزالىــرى، خەلقئــارا ۋە 
يەرلىــك جەمئىيــەت مەســئۇللىرى تەخمىنــەن 2000 ئــادەم قېتىمدىــن ئاشــىدۇ. 
بــۇ كۆرۈشۈشــلەردە خەلقئاراغــا دەردىمىزنــى ئاڭالتتــۇق. خەلقئارانــى ھەرىكەتكــە 
كېلىشــكە چاقىــردۇق. خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى جازاالشــقا چاقىــردۇق. قانۇنــى ھــەق - 

ــدۇق.  ــەپ قىل ــى تەل ھوقۇقىمىزن

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ئازادلىــق كۈرىشــىدىكى رولــى 
ۋە ئەھمىيەتلىــك ئورنــى ناھايىتــى مۇھىــم بولــۇپ، خەلقىمىزنــى بىــر ۋەتــەن، بىــر 
بايــراق، بىــر رەڭ، بىــر نىشــان، بىــر دۈشــمەن، بىــر جــەڭ، بىــر جەڭچــى، بىــر ئۆلــۈم، 
بىــر كــۆرۈم ســېپىگە بىــر قوشــۇن ســۈپىتىدە ســەپراس قىلــدى! دۇنيادىكــى بارلىــق 
ــڭ  ــنى ئۆزىنى ــك قىلىش ــە ۋەكىللى ــۈپ مەنپەئەتىگ ــتانلىقالرنىڭ ت ــەرقىي تۈركىس ش
مەقســىتى قىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتان مۇســتەقىللىقىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچۈن 
ــى  ــىلىق كۈرىش ــتراتېگىيەلىك قارش ــەن ئىس ــى بىل ــاي ھاكىمىيىت تېررورىســت خىت
ــى،  ــە ئەركىنلىك ــڭ دېموكراتىي ــر ئۇيغۇرنى ــەر بى ــادا ھ ــۈن دۇني ــپ، پۈت ــپ بېرى ئېلى
ھۆرلۈكــى ۋە قانۇنــى ھــەق - ھوقۇقىنــى قوغــداش ئۈچــۈن جــەڭ قىلىــپ، دۇنيــادا 
ــاۋازى ۋە خەلقئــارا دىپلوماتىيــە جەڭگاھىدىكــى تۈۋرۈكــى بولــدى!  ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ئازادلىــق كۈرىشــىدىكى رولــى ۋە 
ئەھمىيەتلىــك ئورنــى دۇنيادىكــى ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ قەلبىــدە چوڭقــۇر ئــورۇن ئالــدى 
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ۋە خەلقئــارا سىياســىي ۋە دىپلوماتىيــە سەھنىســىدە ســاالھىيەت قازانــدى، شــۇنداقال 
خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ يۈرىكىگــە خەنجــەر بولــۇپ ســانجىلدى!

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۆت يىللىق خىزمەتلىرىنىڭ قىسقىچە خۇالسىسى 

ــۆت يىللىــق خىزمەتلىرىنــى تۆۋەندىكــى  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئۆتكــەن ت
ــم قىلىمــەن. ئاساســى نۇقتىــالر بىلــەن دىققىتىڭالرغــا تەقدى

1. ب د ت دا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى )ب د ت( پۈتــۈن دۇنيادىكــى ھەرقايســى دۆلەتلــەر 
ــاق مەســىلىلەرنى مۇزاكىــرە  ــۇپ، ئورت ۋە خەلقئــارا تەشــكىالتالر بىــر يەرگــە جــەم بول
قىلىدىغــان ۋە ھــەل قىلىــش چارىســى ئۈســتىدە ئورتــاق ئىزدىنىدىغــان، تىنچلىــق، 
ئادالــەت، ئىتتىپاقلىــق، ئۆزئــارا ھۆرمەتنــى، كىشــىلىك ھوقۇق ۋە كەڭ قورســاقلىقنى 

ئۆزىنىــڭ قىممــەت قارىشــى دەپ بېكىتكــەن خەلقئارالىــق ئورگانــدۇر.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ 4 يىلدىــن بۇيــان، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ قانچىلىــك 
ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي يولــالر بىلــەن ھــەر خىــل رەزىــل ۋاســىتىلەرنى قوللىنىــپ 
ــۈك  ــڭ تۈرل ــپ ب د ت نى ــن پايدىلىنى ــە ئىمكانىيەتلەردى ــاي، بارچ ــىغا قارىم توسۇش
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يىغىنلىرىغــا پائــال قاتنىشــىپ كەلــدى. بۇ يىغىنــالردا ئۇيغۇرالرنىڭ ئانــا تىل، دىنىي 
ئەركىنلىــك، ئادالەتســىزلىككە ئۇچــراش مەســىلىلىرىدىن تارتىــپ، تاكــى كىشــىلىك 
ــق  ــىي زوراۋانلى ــېلىش، جىنس ــە س ــي ئەمگەكك ــەندىچىلىكى، مەجبۇرى ــۇق دەپس ھوق
ــش،  ــق قىلى ــي قىرغىنچىلى ــپ ئىرقى ــۇر نوپۇســىنى قەســتەن ئازايتى ــش، ئۇيغ قىلى
الگېرالرغــا ســوالش قاتارلىــق مەســىلىلەرگىچە بولغــان ئۇيغــۇرالر ئۇچراۋاتقــان بارلىــق 
ــىنى  ــۇر مەسىلىس ــۇپ، ئۇيغ ــا قوي ــەندىچىلىكىنى ئوتتۇرىغ ــرى دەپس ــان ھەقلى ئىنس
ــارال  خەلقئــارا ســەھنىگە ئېلىــپ چىقىــپ ھەتتــا التىــن ئامېرىكاســى ۋە كىچىــك ئ
دۆلەتلەردىمــۇ ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە كۆڭــۈل بۆلىدىغــان دەرىجىگــە ئېلىــپ كېلىشــكە 

پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن تىرىشــتى.

خىتــاي ھۆكۈمىتــى جــازا الگېرىنــى 2016 - يىلــى رەســمىي يولغــا قويغــان 
ئەمەلدىــن  ئايرىمچىلىقنــى  ئىرقىــي  د ت  يىلــى ب   - 2018 تاكــى  بولســىمۇ، 
قالــدۇرۇش كومىتېتــى خىتــاي دوكالتىنــى كۆزدىــن كەچــۈرۈش يىغىنىــدا، ب د 
ت مۇتەخەسسىســلىرى، جۈملىدىــن م ك. دوئۇگلــە خانىــم باشــلىق كومىتېــت 
ــق  ــا قامالغانلى ــازا الگېرلىرىغ ــڭ ج ــون ئۇيغۇرنى ــر مىلي ــڭ ب د ت دا بى ئەزالىرىنى
مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى بىلــەن الگېــر مەسىلىســى خەلقئارانىــڭ دىققــەت 
نۇقتىســىغا ئايلىنىشــقا باشــلىدى. 2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى يەنــە 
ب د ت كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئومۇميۈزلــۈك كۆزدىــن كەچــۈرۈش يىغىنىــدا جــازا الگېــر 
ــازا  ــۇر ج ــەن ئۇيغ ــى بىل ــا قويۇلۇش ــن ئوتتۇرىغ ــەت تەرىپىدى ــىنىڭ 14 دۆل مەسىلىس
الگېــر مەسىلىســى خىتــاي يوشــۇرۇپ بواللمايدىغــان بىــر ھەقىقــەت بولــۇپ ئوتتۇرىغــا 

ــى. چىقت

ــارا  ــە خەلقئ ــاالھىيىتىگە ئىگ ــى س ــى ب د ت دە كۆزەتكۈچ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ھوقــۇق  كىشــىلىك  ت  د  ب  ھەمكارلىشــىپ،  يېقىندىــن  بىلــەن  تەشــكىالتالر 
كېڭىشــىنىڭ بارلىــق يىغىنلىرىغــا ئىشــتىراك قىلىــپ، بــۇ يىغىنــالردا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئۆتتــى. ب د ت كىشــىلىك 
ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ ئومۇمىــي يىغىنىدىــن باشــقا، ب د ت تــەن جازاســىغا قارشــى 
تــۇرۇش كومىتېتــى )كات(، ب د ت مەدەنىيــەت، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي ھەقلــەر 
كومىتېتــى، ئىرقىــي ئايرىمچىلىقنــى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇش كومىتېتــى، بالىــالر 
ھەقلىــرى كومىتېتــى ۋە كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئومۇميۈزلــۈك كۆزدىــن كەچــۈرۈش 
يىغىنــى، ب د ت ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر مۇنبىــرى، يەرلىــك مىللەتلــەر مۇنبىــرى، 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ســودا مۇنبىرىنىــڭ ئومۇمىــي يىغىنىغــا قاتنىشــىپ دوكالتــالر 
تەقدىــم قىلــدى. ب د ت نىــڭ ئاالھىــدە مۇتەخەسسىســلىرى، ئاالھىــدە پۈتۈكچىلىــرى 
ۋە كومىتېــت ئەزالىــرى بىلــەن ئايرىــم - ئايرىــم يىغىــن ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئۇالرغــا يازمــا 

ــەردى. ــات ب ۋە ئاغزاكــى مەلۇم
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ب د ت پائالىيىتىدىكى سانلىق مەلۇماتالر:

ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ب د ت ئەلچىلىــرى، دىپلوماتــالر، ب د ت نىــڭ ھــەر   )1
خىــل ئورگانلىرىنىــڭ مەســئۇل خادىملىــرى بىلــەن رەســمىي كۆرۈشۈشــى 350 

ئــادەم قېتىمدىــن ئارتــۇق.
ب د ت دا قاتناشقان رەسمىي يىغىن سانى: 75 قېتىمدىن ئارتۇق.  )2

ب د ت مۇنبىرىدە ئېالن قىلىنغان ئوچۇق ئاغزاكى بايانات: 36  )3
ب د ت ھەرقايســى دۆلــەت ۋە ئورگانلىــرى تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان   )4

28 ســانى:  قېتىــم  بولغــان  تۈرتكــە  باياناتىغــا 
ب د ت دا ئېالن قىلىنغان يازما بايانات سانى: 21  )5

ب د ت ئورگانلىرىغا بېرىلگەن يازما ماتېرىيال ۋە تەقدىملەر: 22  )6
ب د ت نىڭ ھەرقايسى ئورگانلىرىغا سۇنۇلغان دوكالت: 12   )7

دوكالت ۋە تەكلىپ سۇنۇلغان ئورگانالر

ب د ت تەن جازاسىغا قارشى تۇرۇش كومىتېتى )كات(،   )1
ب د ت ئىقتىساد، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى كومىتېتى )كەسكر(   )2

ب د ت ھەر خىل ئىرقىي ئايرىمچىلىقنى يوقىتىش كومىتېتى )كەرد(   )3
ب د ت ئايالالرغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتى )كەداۋ(   )4

ب د ت بالىالر ھەقلىرى كومىتېتى )كرك(   )5
ب د ت مەجبۇرى غايىب بولغانالر كومىتېتى )كەد(   )6

ب د ت كىشــىلىك ھوقۇقنــى قەرەللىــك كۆزدىــن كەچــۈرۈش پىروگراممىســى   )7
ــر(  )ئۇپ

ب د ت ئاز سانلىق مىللەتلەر مۇنبىرى  )8
ب د ت يەرلىك مىللەتلەر دائىمىي مۇنبىرى  )9
ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مۇنبىرى  )10

ب د ت مەجبۇرى تۇتقۇن قىلىنغانالر خىزمەت گۇرۇپپىسى  )11
ب د ت مەجبۇرى غايىب قىلىۋېتىلگەنلەر خىزمەت گۇرۇپپىسى  )12

ب د ت ئاالھىدە مۇتەخەسسىسلىرى، ئاالھىدە پۈتۈكچىلىرى )راپورتۇئەر(  )13

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ســىجىل تىرىشــچانلىقى، پىداكارلىقــى بىلــەن، 
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تاقاقلىــق ئىشــىكلەر ئارقــا - ئارقىدىــن ئېچىلىشــقا باشــلىدى. ب د ت دىكــى ئۇيغــۇر 
ــاي  ــدى. قۇرۇلت ــەر ســانى ئۈزلۈكســىز كۆپەي ــان دۆلەتل ــۈل بۆلىدىغ مەسىلىســىگە كۆڭ
رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈشــنى خااليدىغان ئەربابالرنىڭ ســانى ۋە دەرىجىســى ئاشــتى. 
ئامېرىــكا، گېرمانىيــە، ئەنگلىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ب د ت دا تۇرۇشــلۇق بــاش 
ــن،  ــەن كۆرۈشــكەندىن كېيى ــرى بىل ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ئەلچىلى
ــدە  ــي توختىتىشــنى ھەم ــەندىچىلىكنى جىددى ــان دەپس ــۇرالر ئۇچرىغ ــن ئۇيغ خىتايدى

ئۇيغــۇر رايونىغــا بېرىــپ تەكشۈرۈشــنى تەلــەپ قىلــدى. 

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى يەنــە ب د ت كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
ــەت  ــىنىڭ 14 دۆل ــر مەسىلىس ــازا الگې ــدا ج ــۈرۈش يىغىنى ــن كەچ ــك كۆزدى قەرەللى
ــاي  ــى خىت ــر مەسىلىس ــازا الگې ــۇر ج ــەن ئۇيغ ــى بىل ــا قويۇلۇش ــن ئوتتۇرىغ تەرىپىدى
ــۇپ ئوتتۇرىغــا چىققــان ئىــدى. 2021 -  يوشــۇرۇپ بواللمايدىغــان بىــر ھەقىقــەت بول
ــق  ــىنىڭ 47 - قېتىملى ــۇق كېڭىش ــىلىك ھوق ــى ب د ت كىش ــى 6 - ئايدىك يىل
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ــى  ــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرن ــەت، خىت ــادا باشــچىلىقىدىكى 44 دۆل ــدا كان يىغىنى
زوراۋانلىــق بىلــەن باســتۇرۇش جىنايىتىنــى ئەيىبلــەپ، بىرلەشــمە ئىمزالىــق ئوچــۇق 
خــەت ئېــالن قىلــدى. 2021 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى ب د ت دا 43 
دۆلــەت بىرلىكتــە بايانــات ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئەيىبلىــدى ۋە ب د 
ت خادىملىرىنىــڭ شەرتســىز تەكشۈرۈشــىگە يــول قويۇشــىنى تەلــەپ قىلــدى. ئۇيغــۇر 
مەسىلىســى ب د ت مۇنبىرىدىكــى ئاساســلىق مەســىلىلەرنىڭ بىرىگــە ئايالنــدى. 
ــى  ــۇرالر ھەققىدىك ــى ئۇيغ ــى ئىشخانىس ــي كومىتېت ــۇق ئالى ــىلىك ھوق ب د ت كىش

ــا. ــدا تۇرماقت ــى تاپشــۇرۇش ئالدى مەخســۇس دوكالتن

2. ياۋروپا پارالمېنتى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى پائالىيەتلەر

دۇنيانىــڭ سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي سەھنىســىدىكى ئاساســلىق كۈچلەردىــن بىرى 
بولغــان ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ ھەرقايســى ئورگانلىرىدا، جۈملىدىــن ياۋروپا پارالمېنتىدا 
ــا  ــۈزۈش دۇني ــە كىرگ ــۈن تەرتىپىگ ــڭ ك ــىنى ئۇالرنى ــتان مەسىلىس ــەرقىي تۈركىس ش
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يىلالردىــن بىــرى ئاساســلىق ئىســتراتېگىيەلىك پىالنلىرىدىــن 

بىــرى بولــۇپ كەلــدى.
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شــۇ ۋەجىدىــن، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەركىزى بىريۇسســېلدا 
ئىشــخانا تەســىس قىلىــپ، مۇنتىزىــم خىزمەتچــى خادىم بەلگىلــەپ، ياۋروپــا كومىتېتى، 
ياۋروپــا ئەللىــرى ئىتتىپاقــى ۋە ئۇنىــڭ ئــەزا دۆلەتلىــرى بىلــەن يېقىندىــن مۇناســىۋەت 
ئورنىتىلىــپ، ئۇالرنىــڭ دۇنيــا سىياســىي ۋە ئىقتىســادىدىكى مۇھىــم ئورنــى ۋە رولىدىــن 
تولــۇق پايدىلىنىــپ، ئۇيغــۇر دەۋاســىنى خەلقئاراالشتۇرۇشــتىكى مۇھىــم بىــر سىياســىي 
مەيداننــى دۇنياغــا كەلتــۈردى. 2017 – يىلــى قۇرۇلغــان ياۋروپــا پارالمېنتىدىكــى ئۇيغــۇر 
ــن  دوســتلۇق گۇرۇپپىســى خىزمەتلىرىمىزگــە كــۆپ ياردەمــدە بولــدى. 2018 - يىلىدى
ــا پارالمېنتىــدا ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە  2021 - يىلىغىچــە بولغــان 3 يىــل ئىچىــدە ياۋروپ
مەخســۇس 4 قــارار ۋە ئۇيغــۇر، تىبــەت ۋە خوڭكــوڭ مەسىلىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 

بىــر قــارار بولــۇپ، جەمئىــي 5 قــارار قوبــۇل قىلىنــدى.

ــى  ــا زىيانكەشــلىك قىلغۇچىالرن ــا ئىتتىپاقــى »يەرشــارى كىشــىلىك ھوقۇقق ياۋروپ
جــازاالش قانۇنــى« تەســتىقالنغاندىن باشــالپ قۇرۇلتــاي جىددىــي ھەرىكەتكــە ئۆتــۈپ، 
جــازا تىزىملىكــى تۇرغــۇزۇپ، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى تەمىنلىــدى. نەتىجىــدە، ياۋروپــا 
ئىتتىپاقــى ئامېرىــكا، كانــادا ۋە ئەنگلىيــە بىلــەن بىرلىكتــە ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
ــا ۋە  ــاي ئەمەلدارىغ ــان 4 خىت ــرا قىلغ ــپ ئىج ــان ۋە ئاكتى ــى پىالنلىغ جىنايەتلىرىن
»شــىنجاڭ قۇرۇلــۇش ئارمىيەســى« دەپ ئاتىلىدىغــان ئورۇنغــا جــازا ئېــالن قىلــدى. بۇ 
جــازا ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ئۇيغــۇر كىرىزىســىگە قارىتــا تۇنجــى ئەمەلىــي ھەرىكىتــى 
بولــدى. ھازىــر قۇرۇلتــاي بىــر قىســىم تەشــكىالتالر بىلــەن بىرلىشــىپ چىــڭ چۈەنگــو 
قاتارلىــق باشــقا خىتــاي ئەمەلدارلىرىغــا جــازا بېرىــش تىزىملىكىنــى تەييارالۋاتىــدۇ 
ۋە ئۇالرغــا تېخىمــۇ ئېغىــر قانۇنىــي جازاالرنــى بېرىشــنى داۋاملىــق تەلــەپ قىلماقتــا.

ــارا  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2020 - يىلــى 12 - ئايــدا »ياۋروپــا - خىتــاي ئۆزئ
مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمى«نى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇش ھەرىكىتىنــى قوزغــاپ، 
كىشــىلىك ھوقــۇق ماددىلىرىنــى كېلىشــىمگە كىرگۈزۈشــنى تەلــەپ قىلىــپ، ياۋروپــا 
پارالمېنتــى، ياۋروپــا كومىسســىيونى، ياۋروپــا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى، ياۋروپــا 
ــورە،  ــون گىلم ــى ئەئانل ــدە ۋەكىل ــلىرى ئاالھى ــۇق ئىش ــىلىك ھوق ــى كىش ئىتتىپاق
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى تاشــقى ئىشــالر ۋە بىخەتەرلىــك ئاالھىــدە ۋەكىلــى جوســېپ بوررېــل 
ــدارالر  ــك ئەمەل ــرى دەرىجىلى ــان يۇقى ــان نۇرغۇنلىغ ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ئەپەندىلەرن
يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان  خەلقىگــە  ئۇيغــۇر  خىتايدىكــى  بولــۇپ،  كۆرۈشۈشــلەردە  بىلــەن 
ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى، ئۇيغــۇر مەجبــۇرى ئەمگىكىگــە ياۋروپــا 
ــڭ  ــدى. خىتاينى ــرى قويۇل ــەش تەلەپلى ــىنى چەكل ــېرىك بولۇش ــىركەتلىرىنىڭ ش ش
ياۋروپــا پارالمېنتــى ئەزالىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 10 شەخســكە ۋە 4 ئورۇنغــا ئــۆچ 
ــاي -  ــت خىت ــا پارالمېن ــن، ياۋروپ ــن كېيى ــازا يۈرگۈزگەندى ــدە ج ــش خاراكتېرى ئېلى

ــى. ــە توختاتت ــىمىنى ۋاقتىنچ ــېلىش كېلىش ــەغ س ــۈك مەبل ــا ئومۇميۈزل ياۋروپ
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ياۋروپــا ئىتتىپاقــى خىتاينىــڭ كېڭەيمىچىلىــك پىالنىنىڭ يۈرگۈزۈلۈش ۋاسىتىســى 
بولغــان »بىــر بەلبــاغ بىــر يــول« سىياســىتىنىڭ ياۋروپاغــا كۆرســىتىۋاتقان تەســىرى 

ئۈســتىدە ئەســتايىدىل ئويلىنىشــقا باشــلىدى. 

ــمە  ــا )گ 7( بىرلەش ــەت گۇرۇھىغ ــى 7 دۆل ــەر ئەزاس ــڭ 80 نەپ ــا پارالمېنتىنى ياۋروپ
ــە  ــي ئەمگەكك ــى مەجبۇرى ــى ئۇيغۇرالرن ــەت گۇرۇھىن ــپ، 7 دۆل ــەت يېزى ــق خ ئىمزالى
ســېلىش مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش جەھەتتــە كونكرېــت تەدبىــر قوللىنىشــقا دەۋەت 

قىلــدى. 

بۇنىڭدىــن ســىرت 20 نەپــەر ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزاســى ياۋروپا كېڭىشــىگە بىرلەشــمە 
ئىمزالىــق خــەت يېزىــپ، ياۋروپــا ئەللىــرى ئىتتىپاقــى ۋەكىللىرىنىــڭ 2022 - 
يىللىــق بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىــك مۇسابىقىســىگە قاتنىشــىش مەسىلىســىنى 

قايتــا ئويلىشىشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

ياۋروپــا پارالمېنتــى ئــەڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتــى 
بولغــان ســاخاروف پىكىــر ئەركىنلىكــى مۇكاپاتــى، 2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 18 
- كۈنــى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا 700 گــە يېقىــن پارالمېنــت ئەزاســىنىڭ قاتنىشىشــى 
بىلــەن داغدۇغىلىــق مۇراســىم بىلــەن خىتــاي تۈرمىســىدىكى پىروفېسســور ئىلھــام 
ــا  ــۈن دۇني ــى ئۈچ ــا بېرىلىش ــام توختىغ ــڭ ئىلھ ــۇ مۇكاپاتنى ــدى. ب ــا بېرىل توختىغ
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتى )UNPO( ۋە ئىلھــام توختــى 
ــپ  ــان ئېلى ــن بۇي ــدا 2015 - يىلىدى ــا پارالمېنتى ــە ياۋروپ ــىنىڭ بىرلىكت گۇرۇپپىس

ــدى.  ــرى زور رول ئوينى ــان پائالىيەتلى بارغ
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ياۋروپــا پارالمېنتــى ســاخاروف مۇكاپاتــى كومىتېتىنىــڭ 58 ئەزاســى بىرلەشــمە 
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بارلىــق سىياســىي مەھبۇســالرنى 
ــەپ  ــنى تەل ــۇپ بېرىش ــال قوي ــى دەرھ ــام توختىن ــن ئىلھ ــش، جۈملىدى ــۇپ بېرى قوي

ــدى.  قىل

شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى تەشــكىالتى )ناتــو( باشــلىقالر يىغىنىدىــن كېيىــن 
خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە بولغــان تۇنجــى قاتتىق پوزىتسىيەســىدىن كېيىــن، دۇنيا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيــى دەرھــال ھەرىكەتكــە كېلىــپ، ناتــو بىلــەن ئاالقــە باغــالپ، مۇناســىۋەتنى 

كۈچەيتىشــكە تىرىشــتى. 

3. ھۆكۈمەت ۋە مىللىي پارالمېنتالردىكى لوبى پائالىيەتلىرى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قۇرۇلغاندىــن بۇيــان ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت 
ــپ  ــۈردە ئەھمىيــەت بېرى ۋە پارالمېنتلىــرى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتكە ئىزچىــل ت
ــڭ  ــك دۆلەتلەرنى ــن، دېموكراتى ــن كېيى ــك قۇرۇلتايدى ــدى. 6 - نۆۋەتلى ــەن ئى كەلگ
ھۆكۈمــەت ۋە پارالمېنتلىــرى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتكە تېخىمــۇ كــۆپ كــۈچ ســەرپ 
قىلىنــدى. دۆلەتلەرنىــڭ مىللىي سىياســەتلىرىگە، ئىســتراتېگىيەلىك مەنپەئەتلىرىگە 

تەســىر قىلىشــنىڭ يولــى ھەققىــدە ئىزدىنىــش ئېلىــپ بــاردى.
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ــى  ــەر قايس ــەزا ھ ــا ئ ــا ئىتتىپاقىغ ــرى ياۋروپ ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــۋەن،  ــادا، ئەنگلىيــە، ئاۋســترالىيە، ياپونىيــە، تۈركىيــە، تەي ــكا، كان دۆلەتلــەر، ئامېرى
ــالم 31  ــۇپ، توپ ــرى بول ــىيا دۆلەتلى ــۇرا ئاس ــد، ئوتت ــە، تايالن ــىيا، ھىندونېزىي مااليش
ــۇ  ــرى ۋە ب ــرى، پارالمېنتلى ــڭ ھۆكۈمەتلى ــۇ دۆلەتلەرنى ــۇپ، ب ــە بول ــە زىيارەتت دۆلەتت
ــالر  ــۇس ئۇچرىشىش ــەن مەخس ــكىالتالر بىل ــۋى تەش ــىي، ئاممى ــى سىياس دۆلەتلەردىك

ــاردى.  ــپ ب ئېلى

ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت ۋە پارالمېنتلىرىغــا شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى 
دۇچ كېلىۋاتقــان خەتەرلىــك ۋەزىيەتلــەر، بولۇپمــۇ جــازا الگېــرى مەسىلىســى ھەققىــدە 
ــڭ  ــۇر خەلقىنى ــۇس دوكالت ۋە ئۇيغ ــا مەخس ــە، ئۇالرغ ــەن بىرگ ــش بىل ــات بېرى مەلۇم
ــە،  ــە، بېلگىي ــادا، ئىتالىي ــە، كان ــكا، ئەنگلىي ــرى ســۇنۇلدى. ئامېرى ــارزۇ - تەلەپلى ئ
لىتۋانىيــە، گولالندىيــە، ئاۋســترالىيە، ياپونىيــە، گېرمانىيــە، ياۋروپــا پارالمېنتلىــرى 
ــەن  تاشــقى ئىشــالر كومىتېتــى ۋە ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتىــدا تەكلىپكــە بىنائ

گۇۋاھلىقــالر بېرىلــدى. 

كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتى )HRW(، ئاۋســترالىيە ئىســتراتېگىيە 
- سىياســىي ئىنســتىتۇتى )ASPI(، نەۋلىنــە ئىنســتىتۇتى قاتارلىــق خەلقئــارا 
تەتقىقــات مەركەزلىــرى ۋە ئادرىئــان زەنــز قاتارلىــق مۇتەخەسسىســلەر ئاســىيە ئۇيغــۇر، 
ئابدۇۋەلــى ئايــۇپ قاتارلىــق ئۇيغــۇر مۇتەخەسسىســلەر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ دوكالتــالر 
ــس، ب ب س، س ن ن،  ــورك تايمى ــو – ي ــت، ني ــىنگتون پوس ــدى، ۋاش ــالن قىل ئې
ســكاينيوز، د ۋ قاتارلىــق يۈزلىگــەن خەلقئارالىــق مەتبۇئاتالردا مەخســۇس ھۆججەتلىك 
فىلىملــەر، تەكشــۈرۈش دوكالتلىــرى كۆرســىتىلدى. بۇالرنىــڭ نەتىجىســىدە ئامېرىــكا 
ــە،  ــە، ئەنگلىي ــە، بېلگىي ــادا، گولالندىي ــالر، كان ــان قانۇن ــىدىن چىقىرىلغ كونگىرەس
ــۇق  ــە پارالمېنتــى كىشــىلىك ھوق ــرى ۋە گېرمانىي ــە پارالمېنتلى ــە، چېخىي لىتۋانىي
كومىتېتىنىــڭ قارارلىــرى مىللىــي دەۋايىمىــز تارىخىــدا بىــر دەۋر بۆلگــۈچ ھادىســىلەر 

بولــدى.

ــۇر كىشــىلىك پىروگراممىســى،  ــۇر قۇرۇلتىيــى، ئامېرىكىدىكــى ئۇيغ ــا ئۇيغ ‐ دۇني
ــكا جەمئىيىتــى ۋە ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى تەشــكىالتى بىلــەن بىرلىكتــە،  ئۇيغــۇر ئامېرى
ــۇر  ــى، ئۇيغ ــي قىرغىنچىلىقىن ــۇر ئىرقى ــدە ئۇيغ ــى ۋە ھۆكۈمىتى ــكا كونگىرەس ئامېرى
كىشــىلىك ھوقــۇق - سىياســىي قانۇنىنــى قوبــۇل قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن كــۆپ 
تىرىشــچانلىق كۆرســەتتى. 2020 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى تارىخىــدا تۇنجــى 
ــى  ــول قويۇش ــڭ ق ــكا پىرېزىدېنتىنى ــۇن ئامېرى ــدە قان ــۇرالر ھەققى ــر ئۇيغ ــم بى قېتى
بىلــەن قانــۇن بولــۇپ ئۆتتى. شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــى ئەۋجىگە 
چىققــان يىلــالردا ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى كاتىپــى مايــك پومپيۇ ئەپەنــدى 2021 - 
يىلــى 19 - يانــۋار كۈنــى يەنــى ئــەڭ ئاخىرقــى ۋەزىپــە كۈنىــدە ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن 
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مەڭگــۈ ئۇنتۇلمــاس بىــر باياناتنــى ئېــالن قىلىــپ، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
تاراتقــۇالر  غەربتىكــى  قانداقتــۇر  يۈرگۈزۈۋاتقــان جىنايەتلىرىنىــڭ سەۋىيەســىنىڭ 
يىلالردىــن بېــرى تەكــرارالپ كېلىۋاتقــان نوقۇل دىنىي زۇلــۇم، مىللىي زىيانكەشــلىك، 
ئىرقىــي كەمســىتىش، مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقــى سەۋىيەســىدە ئېلىــپ بېرىلىۋاتقان 
ــەت زور  ــان غاي ــە قارىتىلىۋاتق ــۈن مىللەتك ــر پۈت ــى بى ــتىن، بەلك ــەر بولماس جىنايەتل
ــەت  ــر جىناي ــى ئېغى ــانىيەتكە قارش ــىدىكى ئىنس ــق سەۋىيەس ــي قىرغىنچىلى ئىرقى
ــات ۋەتىنىمىــزدە ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر  ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈردى. مەزكــۇر بايان
خەلقــى ئۈچــۈن تارىخىــي خۇشــاللىققا ئايالنــدى. مەزكــۇر قانــۇن ۋە تارىخىــي بايانــات 
ــىمالىي  ــال ش ــۈن ئىچىدى ــى 155 ك ــى يېرىمىدىك ــڭ ئالدىنق ــۇ يىلنى ــىدە ب نەتىجىس
ــەس - بەســتە  ــرى ب ــڭ پارالمېنتلى ــك دۆلەتلەرنى ــكا ۋە ياۋروپادىكــى دېموكراتى ئامېرى
ئورتــاق بايانــات ئېــالن قىلىشــىپ، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقىمىزگە 
قارىتــا ســادىر قىلىۋاتقــان تۈرلــۈك جىنايەتلىرىنــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دەپ 

ئېتىــراپ قىلــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، كانــادا ئۇيغــۇر ھوقۇقىنــى ھىمايــە قىلىــش قۇرۇلۇشــى   ‐
ۋە كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلەشمىســى بىرلىكتــە، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا 
قاراتقــان مىللىــي قىرغىنچىلىقىنــى پــاش قىلىــش ۋە كانــادا پارالمېنتىــدا خىتاينىــڭ 
بــۇ جىنايەتلىرىنــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دەپ ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن 2019 - 
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يىلىدىــن باشــالپ نۇقتىلىــق ۋە سىســتېمىلىق پائالىيــەت باشــلىدى. 2020 - يىلــى 
12 - فېــۋرال كۈنــى كانــادا پارالمېنتىــدا ۋەكىلــى بــار بولغــان 5 سىياســىي پارتىيەنىــڭ 
ــادا پارالمېنتــى ئۇيغــۇر دوســتلۇق  ــەزا بولۇشــى بىلــەن كان 36 مىللــەت ۋەكىلىنىــڭ ئ
گۇرۇپپىســى مۇۋەپپەقىيەتلىــك قۇرۇلــۇپ ئىــش باشــلىغان ئىــدى. 2020 - يىلــى 10 - 
ئاينىــڭ 22 - كۈنــى كانــادا پارالمېنتــى خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتى تۇنجى 
بولــۇپ خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان جىنايــى قىلمىشــىنى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
دەپ دوكالت ئېــالن قىلــدى. ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىغا ئــەزا بولغــان پارالمېنــت 
ئەزالىــرى ئۆزلىــرى تــەۋە بولغــان سىياســىي پارتىيەلەرنــى ھەرىكەتكــە ئۆتكــۈزۈش 
ــى  ــي قىرغىنچىلىق ــۇر ئىرقى ــى ئۇيغ ــۋرال كۈن ــى 22 - فې ــىدە 2021 - يىل نەتىجىس
ــقان 266  ــكە قاتناش ــاۋاز بېرىش ــۇپ ئ ــا قويۇل ــدا ئاۋازغ ــادا پارالمېنتى ــى كان مەسىلىس
مىللــەت ۋەكىلىنىــڭ تولــۇق ئــاۋازى بىلــەن تەســتىقالندى. كانــادا پارالمېنتــى ئۇيغــۇر 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى رەســمىي ئېتىــراپ قىلغــان تۇنجــى پارالمېنتــى بولــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، لونــدون ئىشخانىســى تەســىس قىلىنغاندىــن كېيىــن،   ‐
ئىشــلەنگەن  بۇرۇنقــى  ئاشــۇردى.  كۆرۈنەرلىــك  ســالمىقى  پائالىيــەت  ئەنگلىيەدىكــى 
ــۈردە نۇســرەت  ــى داۋاملىــق ت تەشــۋىقات خىزمەتلىــرى ئاساســىدا، لونــدون ئىشخانىس
غەنــى، لــورد ئالتــۇن، ياســمىن قۇرەشــى، چرىــس الۋ، لوفتــون، ئافــزال خــان قاتارلىــق 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــەن ئۇچرىشــىپ ســۆھبەتلەردە بول مۇھىــم پارالمېنــت ئەزالىــرى بىل
ــۇ  ــي تەشــكىالتالردا، بولۇپم ــقا دىنى ــلىرى باش ــى تەشەببۇس ــڭ ئەنگلىيەدىك قۇرۇلتىيىنى
يەھۇدىــي جەمئىيەتلىرىــدە مۇۋەپپەقىيەتلىــك نەتىجىلەرنــى بېرىــپ، بــۇ كومىتېــت 
ئەزالىــرى بىلــەن ئىنتايىــن ئۈنۈملــۈك مۇناســىۋەت ئورناتتــى. ئەنگلىيەدىكــى يەھۇدىيــالر 
ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنىــڭ ئېتىــراپ قىلىنىشــىغا ئاكتىــپ كــۈچ چىقــاردى. 
ناتسىســتالر چــوڭ قىرغىنچىلىقىدىــن ئامــان قالغــان شــاھىتالر، مىســلى كۆرۈلمىگــەن 
ــتىرى  ــاش مىنىس ــە ب ــق ئەنگلىي ــۈش ئارقىلى ــىنلىق كۆرۈن ــىپ، س ــى بېس قەدەملەرن
بورىــس جونســونغا ئوچــۇق خــەت يېزىــپ، ئۇنىڭدىــن ســودا قانــۇن اليىھەســىدىكى ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق ماددىســىغا تۈزىتىــش كىرگــۈزۈش توغرىســىدىكى بىلــەت تاشالشــنى 
ــا 50  ــڭ چاقىرىقىغ ــدى. ئۇالرنى ــەپ قىل ــى تەل ــنى خااليدىغانلىقلىرىن ــدۇرراق كۆرۈش بال
مىڭدىــن ئارتــۇق ئــادەم ئىمــزا قويــدى. يۇقىرىقــى تىرىشــچانلىقالر نەتىجىســىدە 2021 - 
يىلــى 1 - ئايدا ئەنگلىيە كونســېرۋاتىپالر پارتىيەســىنىڭ كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتى 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 2016 - يىلدىــن 2020 - يىلىغىچــە بولغــان ئېغىــر كىشــىلىك 
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى ھەققىــدە بايانــات ئېــالن قىلــدى ۋە ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتىنــى 
خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىغا قارشــى يــەر شــارى خاراكتېرلىــك ھەرىكەتكــە 
ــڭ 22 -  ــى 4 - ئاينى ــى، 2021 - يىل ــەڭ مۇھىم ــردى. ئ ــك قىلىشــقا چاقى رەھبەرلى
كۈنــى ئەنگلىيــە ئــاۋام پاالتاســى ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. 
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قېرىنــداش  باشــقا  تۈركىيەدىكــى  قۇرۇلتىيــى،  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  تۈركىيــەدە   ‐
تەشــكىالتالر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ داۋاملىــق تــۈردە ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى، 
ــۇر  ــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغ ــرى بىل ــت ئەزالى ــرى ۋە پارالمېن ــە رەھبەرلى سىياســىي پارتىي
دۆلەتلــەر  باشــقا  تۈركىيەنىــڭ  ئاڭلىتىــپ كەلــدى.  ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى 
بىلــەن ئوخشــىمايدىغان يىــرى: تۈركىيەنىــڭ ئاالھىــدە ســەزگۈر سىياســىي مۇھىتــى 
ــار. تۈركىيــە - خىتــاي ئىقتىســادى مۇناســىۋىتىنى ياخشــىالش ئارقــا كۆرۈنۈشــىدە  ب
ــدۇ.  ــن بولۇۋاتى ــى قىيى ــە قويۇش ــى مۇزاكىرىگ ــي قىرغىنچىلىق ــڭ ئىرقى ئۇيغۇرالرنى
تۈركىيــەدە 50 مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ياشــايدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ قولىــدا 
ــى  ــپورتلىرىنىڭ ۋاقت ــوق، پاس ــى ي ــاالھىيەت كىملىك ــر س ــمىي بى ــداق رەس ھېچقان
ــى  ــڭ قانۇن ــە بالىالرنى ــان مىڭالرچ ــەدە تۇغۇلغ ــالردا تۈركىي ــى يىل ــەن، كېيىنك ئۆتك
ــۇالر ئىنتايىــن مۇقىمســىز ۋە خەتەرلىــك ۋەزىيەتتــە تۇرۇۋاتىــدۇ.  ــوق، ئ كىملىكــى ي
ــارا  ــاي ئۆزئ ــە - خىت ــان »تۈركىي ــدا تۇرغ ــزاالش ئېھتىمالى ــى ئىم ــە ھۆكۈمىت تۈركىي
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۈن، دۇني ــش ئۈچ ــىمى«نى توختىتى ــش كېلىش ــۈزۈپ بېرى ئۆتك
پارالمېنتتىكــى  ۋەكىللىرىمىزدىــن  تۈركىيەدىكــى  چاقىرىــپ،  يىغىــن  جىددىــي 
ــە  ــىمنىڭ تۈركىي ــۇ كېلىش ــۈپ، ب ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــە ۋەكىللى ــىمىغان پارتىي ئوخش
پارالمېنتىــدا ئاۋازغــا قويۇلماســلىقى ئۈچــۈن تىرىشىشــنى تەلــەپ قىلــدۇق. ھازىرچــە 
ــە  ــى تۈركىي ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــتى. دۇني ــاۋاز قوش ــەر ئ ــەن پارتىيەل كۆپلىگ
ــەت  ــا خ ــق ئەزالىرىغ ــڭ بارلى ــە كومىتېتىنى ــا ۋە ئەدلىي ــالر كومىتېتىغ ــقى ئىش تاش
ــۇ خــەت پارالمېنــت ئومۇمىــي يىغىنىــدا  ــۆز مەيدانىنــى ئىپــادە قىلــدى. ب يېزىــپ، ئ

ــدى. ــۇپ ئۆتۈل ئوق
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، التۋىيــە پارالمېنتىنىــڭ ئەزاســى دوۋىلــە ســاكالىئەنە   ‐
ــدى ۋە ئۇنىــڭ التۋىيــە  ــۇپ، ھەمكارلىشــىپ كەل خانىــم بىلــەن يېقىــن ئاالقىــدە بول
پارالمېنتىــدا ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى مۇنازىرىگــە قويۇشــى جەريانىــدا 
ماتېرىيــال بىلــەن تەمىنلــەپ، قىزغىــن ياردەمــدە بولــدى. دوۋىلــە ســاكالىئەنە 
ــەن  ــالر بىل ــەن ماتېرىيال ــى تەمىنلىگ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا دۇني ــم، پارالمېنتت خانى
ــاپ كەتكــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ  ــز - دېرەكســىز يوق قوشــۇپ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئى
ــە پارالمېنتىــدا  ــدا التۋىي ــدى. 2021 - يىلــى 5 - ئاي ــا قوي ئىســىملىكىنى ئوتتۇرىغ

ــدى. ــارار ماقۇلالن ــان ق ــراپ قىلىدىغ ــى ئېتى ــي قىرغىنچىلىقىن ــۇر ئىرقى ئۇيغ

شىۋېيتســارىيە ۋە ئاۋســترىيە قاتارلىــق گېرمــان تىللىــق دۆلەتلەرنىــڭ پارالمېنــت   ‐
ئەزالىــرى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەركىــزى ئورگىنــى يېقىــن ئاالقىــدە بولــۇپ 
ــە  ــىي پارتىي ــى سىياس ــەر قايس ــى ھ ــڭ پارالمېنتلىرىدىك ــى دۆلەتنى ــۇ ئىكك ــدى. ب كەل
ــۈزۈپ،  ــى ئۆتك ــور يىغىن ــم ت ــۆپ قېتى ــەن ك ــرى بىل ــت ئەزالى ــرى ۋە پارالمېن رەھبەرلى
ئۇالرغــا ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىنــى ئاڭلىتىــپ، ئۇالرنىڭمــۇ ھەرىكەتكــە كېلىشــى ئۈچــۈن كــۆپ 
تىرىشــچانلىق كۆرســىتىلدى. بۇ ئۇچرىشىشــالر ھازىرمۇ داۋامالشــماقتا. بــۇ پارالمېنتتىمۇ 

ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــى توغرىســىدا تەكلىــپ ۋە مۇنازىرىلــەر بولۇۋاتىــدۇ.

ــۇر تەشــكىالتلىرى  ــى ئۇيغ ــم ۋە گولالندىيەدىك ــى ئايرى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  ‐
بىلــەن بىرلىكتــە، گولالندىيــە پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن كــۆپ قېتىــم تــور يىغىنــى 
ئېلىــپ بــاردى. گولالندىيــە پارالمېنــت ســايلىمى جەريانىــدا، خەلقئــارا تىبــەت 
ــات يىغىنــى ئۆتكــۈزۈپ، ھــەر  ــا مەركىــزى بىلــەن مەخســۇس مەتبۇئ ھەرىكىتــى ياۋروپ
قايســى سىياســىي پارتىيەلەرنىــڭ پارالمېنــت ئەزالىرىنــى تەكلىــپ قىلىــپ، ئۇيغــۇر ۋە 
تىبــەت مەسىلىســىگە بولغــان قولــالش پوزىتسىيەســىنى ئىپادىلەشــكە ھەيدەكچىلىــك 
ــىرى  ــي تەس ــك ئىجابى ــەردە بەلگىلى ــىي مۇنب ــڭ سىياس ــۇ پائالىيەتلەرنى ــدى. ب قىل
ــادا خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا  بولــدى. گولالندىيــە پارالمېنتىنىــڭ تۇنجــى بولــۇپ ياۋروپ
يۈرگۈزۈۋاتقــان جىنايىتىنــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دەپ ئېتىــراپ قىلىشــى ياۋروپــا 

ــەردى. دۆلەتلىرىــدە مۇھىــم ئۈلگــە تىكلــەپ ب

گېرمانىيــە ھۆكۈمىتــى گەرچە خىتاينىڭ كىشــىلىك ھوقــۇق تاجاۋۇزچىلىقىغا،   ‐
خــۇددى ئامېرىــكادەك بــەك ئاكتىــپ پوزىتســىيەدە بولــۇپ كەتمىگەن بولســىمۇ، ئا ما ب 
د ت دا، ئۇيغــۇر قىرغىنچلىقىنــى ئامېرىــكا ۋە ئەنگلىيــە بىلــەن ھەمكارلىــق ئاساســىدا 
كــۆپ قېتىــم، ئاكتىــپ بىــر شــەكىلدە كــۈن تەرتىپكــە ئېلىــپ كەلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــا  ــەت ئىشلىشــى، دۇني ــك خىزم ــەڭ دائىرىلى ــق ۋە ك ــۆپ قاتالملى ــڭ ك قۇرۇلتىيىنى
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە باشــقا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى داۋاملىــق بېســىم 
قىلىشــى نەتىجىســىدە ئۇيغــۇر مەسىلىســى گېرمانىيــە تاشــقى ئىشــالر سىياســىتىدە 
ئويالشمىســا بولمايدىغــان مۇھىــم ئىشــالر قاتارىغــا كىــردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، 
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گېرمانىيــە پارالمېنتىدىكــى ھــەر قايســى سىياســىي پارتىيەلــەر بىلــەن كــۆپ قېتىــم 
ــالم 3 قېتىــم  ــن 2021 - يىلىغىچــە توپ ئۇچرىشــىش نەتىجىســىدە، 2019 - يىلىدى
ــى  ــە پارالمېنت ــدى. گېرمانىي ــى ئۆتكۈزۈل ــق يىغىن ــدا گۇۋاھلى ــە پارالمېنتى گېرمانىي
كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتــى 2021 - يىلــى 5 - ئايــدا، مەخســۇس بايانــات ئېــالن 
ــى  ــان قىرغىنچىلىقىن ــپ بېرىۋاتق ــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلى ــپ، خىتاينى قىلى

»ئىنســانىيەتكە قارشــى ئىشــلەنگەن جىنايــەت« دەپ ئېــالن قىلــدى. 

گولالندىيــە، ئەنگلىيــە، لىتۋانىيــە، بېلگىيــە ۋە چېــخ قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ    -
پارالمېنتلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى رەســمىي ئېتىــراپ قىلىشــى، 
ــڭ  ــى ۋە كىملەرنى ــەھنىدىكى ئورنىن ــىي س ــارا سىياس ــڭ خەلقئ ــۇر دەۋايىمىزنى ئۇيغ
بىزگــە ســەپداش بولۇۋاتقانلىقىنــى ئېنىق كۆرســىتىپ بەردى. گېرمانىيــە، نورۋېگىيە، 
شىۋېيتســارىيە، فىرانســىيە قاتارلىــق ياۋروپــا ئەللىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىســى ئاللىبۇرۇن 

ھۆكۈمــەت، پارالمېنتالرنىــڭ خىزمــەت كۈنتەرتىپىدىــن ئــورۇن ئالــدى.

4. خەلقئارا تەشكىالتالر بىلەن بولغان ھەمكارلىقالر

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قۇرۇلغاندىــن بۇيــان خەلقئــارا تەشــكىالتالر )NGO( بىلەن 
بولغــان ئاالقــە ۋە ھەمكارلىقــا ئەھمىيــەت بېرىــپ كەلگــەن ئىــدى. ئۆتكــەن 4 يىــل 
ــەۋىيەگە  ــر س ــرى بى ــدۇردى ۋە يۇقى ــىز داۋام قىل ــى ئۈزلۈكس ــۇ ھەمكارلىقن ــدە ب ئىچى
ئۇالشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئــۇزۇن يىلالردىــن بۇيــان يېقىــن ھەمكارلىقتا 

بولــۇپ كەلگــەن تەشــكىالتالردىن:
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 ،)AI(خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى -
 ،)HRW( كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزۇتىش تەشكىالتى -

- خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەر تەشكىالتى )گفبۋ(، 
- خەلقئارا مۇھاجىرالر تەشكىالتلىرى، 

 ،)UNPO( ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىالتى -
- چىگىراسىز ئىنسان ھەقلىرى تەشكىالتى )HRWف(، 

- چىگىراسىز مۇخبىرالر تەشكىالتى
- رافتو فوئۇندى، 

- ھەلسىنكى كومىتېتى
- ئالكاراما فوندى

 ،)NED( ئامېرىكا دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش فوندى -
 ،)WMD( دۇنيا دېموكراتىك ھەرىكىتى -

 ،)HRIC( خىتايدا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتى -
- كىشىلىك ھوقۇق خەلقئارا فېدېراتسىيەسى، 

- ئەركىنلىك ئۆيى، 
- كوممۇنىزم قۇربانلىقى خاتىرە فوندى

- ئۇنىتەد
- دۇنيا ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئىتتىپاقى

- ئادىل سوتالش
- خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى، 

- خەلقئارا ئىسالم تەشكىالتلىرى، 
- خەلقئارا خىرىستىيان تەشكىالتلىرى، 

- تۈرك تەشكىالتلىرى، 
- يەھۇدىي تەشكىالتلىرى، 

- خىتــاي مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى مىللەتلەردىن تىبــەت، جەنۇبى موڭغۇلىيە، 
خوڭكــوڭ، تەيــۋەن ۋە خىتــاي دېموكراتىــك ھەرىكەتلىــرى بىلەنمــۇ ھەمكارلىق 

مۇناســىۋەتلىرىدە بولۇپ كەلدۇق.

2018 - يىلىنىــڭ ئاخىــرى ۋە 2019 - يىلىدىــن باشــالپ يۇقىرىقــى تەشــكىالتالر 
خەلقئارادىكــى  بىلــەن،  كۈچەيتىــش  تېخىمــۇ  ھەمكارلىقنــى  بولغــان  بىلــەن 
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ــالر ۋە  ــي گۇرۇپپى ــودا بىرلەشــمىلىرى، ھەرقايســى دىنى ئىشــچىالر ئۇيۇشمىســى، س
ــن  ــۇ يېقى ــان تەشــكىالتالر بىلەنم ــى تەشــەببۇس قىلىدىغ ــالر ئاراســى دىيالوگن دىن
ھەمكارلىــق شــەكىللەندۈردۇق. يەھۇدىــي، خىرىســتىيان، مۇســۇلمان ۋە بۇددىســت 
جامائىتــى، ئىبــادەت مەركەزلىــرى بىلەنمــۇ يېقىن ئىــش بىرلىكى ئېلىــپ بېرىلدى. 
يەھۇدىــي  قىلغــان  مەركــەز  ئەنگلىيەنــى  بولۇپمــۇ  تەشــكىالتلىرىنىڭ  يەھۇدىــي 
تەشــكىالتلىرىنىڭ، ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش جەھەتتــە 
ــدۇ. 2020 -  ــرا كېلى ــكە توغ ــپ ئۆتۈش ــا ئېلى ــدە تىلغ ــى ئاالھى ــان رولىن ئوينىغ
ــي  ــەن 74 دىنى ــى بىل ــڭ تەشەببۇس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــدا، دۇني ــى 8 - ئاي يىل
ــي  ــۇر ئىرقى ــانىيەتنى ئۇيغ ــپ، ئىنس ــالن قىلى ــق ئې ــمە چاقىرى ــەر بىرلەش رەھبەرل

ــردى. ــقا چاقى ــى توختىتىش قىرغىنچىلىقن

خەلقئــارا تەشــكىالتالر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتلەر، بىرلىكتــە ئەمەلىــي ھەرىكــەت 
ئېلىــپ بېرىــش، خەلقئــارا ســەۋىيەدە ۋە دۆلەتلــەر، ھۆكۈمەتلــەر سەۋىيەســىدە بىرلىكتــە 
ئەمەلىــي ئىــش قىلىــش دەرىجىســىگە يۈكســەلدى. مەســىلەن؛ 2020 - يىلــى 5 - 
ئايدىــن باشــالپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى 
تەشــكىالتلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر  قاتارلىــق   UAA كفــۇ،   ،UHRP تەشــكىالتالردىن، 
بىرلىكتــە ســەپەرۋەر قىلىشــى بىلــەن مەجبــۇرى ئەمگەكنــى توختىتىــش خەلقئارالىــق 
ــە ئىــش ئېلىــپ بېرىلىشــقا باشــلىدى.  ــۇپ چېقىلىــپ، بىرلىكت ھەمكارلىــق قۇرۇل
بــۇ ھەمكارلىقنىــڭ ئىچىــدە ھازىــر 70 ئۇيغــۇر تەشــكىالتىنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
باشــقا خەلقئــارا تەشــكىالتالر بولــۇپ، جەمئىــي 380دىــن ئارتــۇق تەشــكىالت بىرلىكتــە 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبــۇرى قــۇل ئەمگىكىنــى ئاخىرالشــتۇرۇش ھەرىكىتىنــى 

قانــات يايدۇرماقتــا.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2019 - يىلدىن باشــالپ ياۋروپا ئالەم بوشــلۇق ئىدارىســى 
بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى الگېــرالر، تۇرمىلــەر، مەجبــۇرى ئەمگــەك ئورۇنلىرىنــى 

تېپىــپ چىقىــش ئۈچــۈن بىرلىكتــە تەتقىقــات پىروگراممىلىــرى ئېلىــپ بارماقتا.

بۇنىڭدىــن باشــقا خەلقئــارا تەشــكىالتالر بىلــەن بىرلىكتــە مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى 
ئورۇنالشــتۇرۇش، دوكالت تەييــارالش، بىرلىكتــە نامايىــش، نارازىلىــق پائالىيەتلىــرى، 
مەتبۇئــات يىغىنلىــرى ئۇيۇشــتۇرۇش قاتارلىــق كۆپلىگــەن پائالىيەتلــەر ئېلىــپ 
بېرىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى نۇرغۇنلىغــان خەلقئــارا تەشــكىالتالر، 
پارتىيــە، تەتقىقــات ئورۇنلىــرى، ئۇنىۋېرســىتېتالر ۋە پارالمېنت ئەزالىرىنىــڭ تەكلىپىگە 
ــدە  ــتان ھەققى ــەرقىي تۈركىس ــىپ، ش ــا قاتنىش ــارا يىغىنغ ــە خەلقئ ــەن يۈزلەرچ بىنائ
ئوخشــىمىغان تېمىــالر بويۇنچــە دوكالت بــەردى. خەلقئــارا تەشــكىالتالرنىڭ، تەتقىقــات 
مەركەزلىرىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك دوكالتالرنــى تەييارلىشــىغا يېقىندىــن 
ماسلىشــىپ، ئۇالرنــى ماتېرىيــال ۋە پاكىتــالر بىلــەن تەمىنلەشــكە تىرىشــىپ كەلــدى.
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5. بايانات، مەتبۇئات - تەشۋىقات خىزمەتلىرى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ خەلقئارادىكــى ئــاۋازى 
بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، ھالقىلىــق پەيــت ۋە مۇھىــم ۋەقەلەرگــە نىســبەتەن ئۇيغــۇر 
خەلقىنىــڭ مەنپەئەتىنــى چىقىــش نوختىســى قىلىــپ، ۋاقتىــدا بايانــات ۋە چاقىرىــق 

ئېــالن قىلىشــقا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ كەلــدى.

خەلقئــارادا يــۈز بەرگــەن سىياســىي ۋەقەلــەر، خىتــاي ۋە شــەرقىي تۈركىســتان 
تەتقىــق  يېقىندىــن شىۋىيېتســارىيە،  مۇناســىۋەتلىك ھادىســىلەرنى  ۋەزىيىتىگــە 
بۇنىــڭ  ۋە  ھادىســىلەر  ئۆزگىرىشــلەر،  خاراكتېرلىــك  رايــون  ۋە  دۇنيــا  قىلىــپ، 
ــا  ــازا الگېرىغ ــۇنداقال ج ــىرلىرى، ش ــان تەس ــتان مەسىلىســىگە بولغ ــەرقىي تۈركىس ش
ــي ۋە  ــي، مەدەنى ــي، دىنى ــىي، ئىجتىمائى ــان سىياس ــان قىلغ ــزدە جەري ۋە ۋەتىنىمى
ئىقتىســادى ۋەزىيەتلــەر ھەققىــدە ئەســتايىدىل مۇالھىــزە ئېلىــپ بېرىــپ، ۋەقەلەرگــە 
باياناتــالر ئېــالن قىلىــپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر  قارىتــا دەرھــال ئىنــكاس قايتــۇرۇپ، 
قۇرۇلتىيىنىــڭ مەيدانىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى مۇھىــم ۋەزىپــە دەپ بىلــدى. بولۇپمــۇ 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ باياناتلىرىنــى خەلقئــارا مەتبۇئاتــالردا ھــەر كۈنــى 

ــن. ــۆرۈش مۇمكى ــۈدەك ك دېگ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلغانــدا رېئاللىقنــى ئەكــس ئەتتۈرۈشــكە، 
خەلقئاراغــا توغــرا ۋە ئىشــەنچلىك ئۇچۇرالرنــى تارقىتىشــقا ئاالھىــدە دىققــەت قىلىــپ 
كەلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئېــالن قىلغــان باياناتــالر خەلقئــارا مەتبۇئاتالرنىڭ، 
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ئىشەنچىســىگە  ۋە  ئېتىبارىغــا  دىققــەت  دۆلەتلەرنىــڭ  تەشــكىالتالرنىڭ،  خەلقئــارا 
ئېرىشــىپ كەلمەكتــە. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تارقاتقــان ئۇچــۇرالر توغــرا ئۇچــۇرالر 

ــۇل قىلىنماقتــا. دەپ قوب

2017 - يىلــى 11 - ئايدىــن 2021 - يىلــى 10 - ئايغىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ئــا ب س خەۋەرلىــرى، BBC، CNN، ئەلجەزىــرە، گېرمانىيــە دولقۇنلىــرى، 
فرانــس 24، مۇھاپىزەتچــى گېزىتــى، ۋاشــىنگتون پوســت، جەنۇبى گېرمانىيــە گېزىتى، 
ــەن  ــۇالر بىل ــە تاراتق ــادا تەســىر كۈچكــە ئىگ ــى قاتارلىــق دۇني ــى، قانىل ــا گېزىت دۇني
ــى  ــارا جەمئىيەتن ــپ، خەلقئ ــالن قىلى ــات ئې ــۇق بايان ــن ئارت ئاالقىلىشــىپ، 300 دى
ــڭ  ــى خىتاينى ــا ئەللىرىن ــكا ۋە ياۋروپ ــۈش، ئامېرى ــۈل بۆل ــىگە كۆڭ ــۇر مەسىلىس ئۇيغ
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنــى ۋەھشــىيلەرچە دەپســەندە قىلىشــىنى توسۇشــقا 

چاقىــردى.

دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى ئۆزلىرى 
تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەردىكــى گېزىــت - ژۇرنــال، رادىيــو - تــۋ ئورگانلىــرى بىلــەن يېقىــن 
مۇناســىۋەت قۇرۇشــقا تىرىشــىپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ خەلقئــارا مەتبۇئاتــالردا 
ــۈن  ــە. بۈگ ــكە تىرىشــىپ كەلمەكت ــا كەلتۈرۈش ــىنى قولغ ــىر قوزغىش ــك تەس بەلگىلى
خەلقئــارا مەتبۇئاتــالردا ھــەر كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گــە ئائىــت بىــر قانچــە 

خــەۋەر، باياناتــالر چىقىــپ تۇرۇۋاتىــدۇ.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى دۇنيانىــڭ مەشــھۇر گېزىــت ۋە ژۇرناللىرىــدا 
ئۇيغــۇر  جەمئىيەتنىــڭ  خەلقئــارا  قىلىــپ،  ئېــالن  )ئوبــزور(  ماقالــە  مەخســۇس 

مەسىلىســىگە بولغــان تونۇشــىنى چوڭقۇرالشــتۇردى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا مەتبۇئــات بىلەن يېقىــن ھەمكارلىــق ئورنىتىش 
بىلــەن بىرگــە، تەشــۋىقات خىزمەتلىرىگىمــۇ ئەھمىيــەت بېرىــپ كەلــدى. تەشــۋىقات 
ــان  ــەپ قىلىدىغ ــى تەل ــپى خادىمالرن ــاد ۋە كەس ــە زور ئىقتىس ــى، ئەمەلىيەتت خىزمىت
بىــر ســاھەدۇر. ئىقتىســادى ۋە ئــادەم كۈچــى جەھەتتىكــى زور قىيىنچىلىــق ئىچىــدە، 
ــق  ــش ئارقىلى ــەپەرۋەر قىلى ــى س ــپى خادىمالرن ــان كەس ــەت قىلىدىغ ــانە خىزم خالىس
خەلقئــارا ســەھنىدە ۋە مىللىــي تەشــۋىقات ساھەســىدە كــۆپ خىزمەتلــەر ئىشــلەندى.

چىقىرىــپ،  كــۈچ  كــۆپ  ئىشــلىرىغا  تەشــۋىقات  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــەردە  ــر تۈرمىل ــى بوغۇلغــان، الگې ــدە ئۈن توختىمــاي تىرىشــچانلىقى ئارقىلىــق، ۋەتەن
قىينىلىۋاتقــان، خەلقىمىزنىــڭ ئــاۋازى بولــدى. خىتــاي يوشۇرۇشــقا تىرىشــقان 
ــا  ــى دۇنياغ ــق جىنايىتىن ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى ــن چىقق ــانىيەت قېلىپىدى ئىنس
تونۇتۇشــتا ۋاســىتىلىك رول ئوينىــدى. دۇنيــا خەلقىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا بولغان تونۇشــى، 
ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە بولغــان چۈشەنچىســىنى زور دەرىجىدە چوڭقۇرالشــتۇردى ۋە ئۇيغۇر 
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مەسىلىســى ھەققىــدە مۇنازىــرە قوزغىــدى. بىزنــى چۈشــىنىدىغانالرنىڭ كۆپىيىشــىگە 
ئەگىشــىپ ســېپىمىز كۈندىــن كۈنگــە زورايماقتــا.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغۇرچــە، ئىنگلىزچــە، نېمىســچە، فىرانســۇزچە، تۈركچە، 
رۇســچە، خىتايچــە، ياپونچــە ۋە ئەرەبچــە بولــۇپ، جەمئىــي 10 خىــل تىلــدا تــور بېتــى 
يولغــا قويــۇش بىلــەن بىرگــە تۋىتتېــر قاتارلىق ئىجتىمائىــي تاراتقۇالردىنمــۇ ئۈنۈملۈك 
ــپ  ــدا تارقىتى ــز تىلى ــالپ ئىنگلى ــن باش ــە. 2010 - يىلىدى ــپ كەلمەكت پايدىلىنى
كېلىۋاتقــان ئايلىــق خەۋەرنامــە، ھــەر ئاينىــڭ بىرىنچــى ھەپتىســى قەرەللىــك ھالــدا 
ــە  ــات مەركەزلىرىگ ــات ۋە تەتقىق ــارا تەشــكىالت، مەتبۇئ ــەت، پارالمېنــت، خەلقئ ھۆكۈم
يولالنماقتــا. 2018 - يىلــى 12 - ئايدىــن باشــالپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــور تــۋ 
ســى يولغــا قويــۇپ، دەســلەپتە ھەپتىلىــك خەۋەرلــەر شــەكلىدە، 2019 - يىلــى 8 - 

ئايدىــن باشــالپ كۈندىلىــك خەۋەرلــەر پىروگراممىســى يولغــا قويــۇپ كەلــدۇق. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــور بېكىتىنــى مۇقىــم كۆرىدىغانــالر 45 مىڭدىن ئاشــتى، 
تــور بېكــەت ئوتتــۇرا ھېســاب 330 مىڭدىــن ئارتــۇق چېكىلــدى. ئىجتىمائىــي ئاالقــە 
تورلىــرى جەھەتتــە، فېيســبۇك، تۋىتتېــر ۋە ئىنســتاگرامدىكى ئەگەشــكۈچىلەر ئايرىــم 
ــدا 18 مىــڭ 600، 42 مىــڭ 100 ۋە 12 مىــڭ 500گــە يەتتــى. دۇنيــا  ــم ھال - ئايرى
ــەن  ــدە ئۆتكۈزۈلگ ــك خەۋەرلىرى ــرى ۋە ھەپتىلى ــق خەۋەرلى ــى ئايلى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ــان  ــن كەلگۈســىدە ئۆتكۈزۈلمەكچــى بولۇنغ ــەر، يېقى ــەر ھەققىدىكــى خەۋەرل پائالىيەتل
ــالر ئېــالن قىلىنىــپ،  ــو قاتارلىــق مەزمۇن ــي ۋىدېئ ــەر، خۇالســىلەر، ئىجادى پائالىيەتل
ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر مەسىلىســى ھەققىدىكــى ئىشــەنچلىك ئۇچۇر مەنبەســىگە ئايالندى.

6. دوكالتالر ۋە تەتقىقات خىزمەتلىرى

بىــر  ھالقىلىــق  ۋە  نــازۇك  بۈگۈنكىــدەك 
ــش  ــل قىلى ــق، قايى ــى پاكىتلى ــدە، دۇنيان مەزگىل
كۈچىگــە ئىگــە مەلۇماتــالر بىلــەن تەمىنلــەش، 
ــۇرۇش  خىتاينىــڭ يالغــان پاكىتلىرىغــا تاقابىــل ت
ئۈچــۈن پاكىتالرغــا ۋە ھۆججەتلەرگــە تايىنىشــقا 
توغــرا كېلىــدۇ. شــۇڭا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ 
ــي،  ــپ، ئىلمى ــەت بېرى ــدە ئەھمىي ــا ئاالھى نۇقتىغ
نەشــر  تەييــارالپ،  دوكالتلىرىنــى  تەكشــۈرۈش 
ــە،  ــارا تەشــكىالتالرغا، ھۆكۈمەتلەرگ قىلىــپ خەلقئ
ــم  ــا تەقدى ــە ۋە مەتبۇئاتالرغ ــات مەركەزلىرىگ تەتقىق
قىلىــپ كەلــدى. بۇ دوكالتــالر خەلقئــارا ئورگانالر ۋە 
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دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن ئىشــەنچلىك ماتېرىيــال مەنبەســى ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىنىــپ، 
پايدىلىنىــش قىممىتىگــە ئېرىشــمەكتە. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەرىپىدىــن تەييارالنغــان دوكالتالر، ب د ت نىڭ ھەرقايســى 
ئورگانلىــرى تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنىــپ، ب د ت، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى خەلقئــارا 
ــش  ــى پايدىلىنى ــۇ دوكالتالرن ــدا، ب ــپ بارغان ــۈرۈش ئېلى ــە تەكش ــەر بويۇنچ ئەھدىنامىل
ماتېرىيالــى ۋە مەنبــە قىلىــپ ئىشــلەتمەكتە. ھازىرغىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
تەرىپىدىــن ب د ت ئەھــدى ئورگانلىرىغــا يولالنغــان 8 پارچــە دوكالت ب د ت تەرىپىدىــن 

قوبــۇل قىلىنىــپ، ب د ت تــور بېتىــدە ئېــالن قىلىنــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2004 - يىلدىــن ھازىرغىچــە ھــەر خىــل تېمىــالر بويۇنچــە 
توپــالم 40 پارچــە مەخســۇس دوكالت تەييــارالپ، نەشــر قىلــدى. )بۇنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر 

قۇرۇلتىيــى تــور بەتلىرىدىــن كۆرۈۋاالاليســىلەر(

7. ئۇيغۇر رەھبەرلەرنى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق بويىچە تەربىيەلەش پىروگراممىسى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 2017 - يىلدىــن بۇيان ئېلىپ بارغان سىســتېمىلىق 
پىروگراممىســىدىن  تەربىيەلــەش  رەھبەرلەرنــى  ئۇيغــۇر  بىــرى،  پائالىيەتلىرىدىــن 
ــپ  ــەۋىيەدە ئېلى ــارا س ــىنى خەلقئ ــي دەۋاس ــتان مىللى ــەرقىي تۈركىس ــارەت. ش ئىب
بېرىــش، تەشــكىالت رەھبەرلىرىنىــڭ ۋە مىللىــي دەۋا ســېپىمىزدىكى سىياســىي 
ــۈرۈش، بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر  پائالىيەتچىلىرىمىزنىــڭ كەســپى سەۋىيەســىنى يۇقىــرى كۆت
ئامېرىــكا  كەلــدۇق.  بېرىــپ  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  تەربىيەلەشــكە  ياشــلىرىنى 
دېموكراتىيەنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش فونــدى )NED(نىــڭ ماددىــي جەھەتتىــن قوللىشــى 
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بىلــەن ھازىرغىچــە، ۋاشــىنگتون، توكيــو، ســىدنېي، ئادىاليــدې، مېلبــورن، دېنھــاك، 
ئىســتوكھولم، ئوســلو، بىريۇسســېل، بېرلىــن، مۇيىخــەن، جەنــۋە، ئىســتانبۇل، 
بىشــكەك شــەھەرلىرىدە بولــۇپ توپــالم 16 قېتىــم تەربىيەلــەش كۇرســى ئۆتكــۈزدۇق. 
بۇنىــڭ 6 قېتىملىقــى كېيىنكــى 2 يىــل ئىچىــدە ئېلىــپ بېرىلــدى. تەربىيەلــەش 
پىروگراممىمىســى ئارقىلىــق، ئۇيغــۇر سىياســىي پائالىيەتچىلىرىگــە خەلقئاراغــا 
»ئۇيغــۇر ئاۋازى«نــى توغــرا ئۇســۇلدا، ئۈنۈملــۈك يەتكۈزۈشــنى ئۆگەتتــى، ئۇيغــۇر 
ــد  سىياســىيونلىرىنىڭ ئاخبــارات خەۋپىدىــن ســاقلىنىش ئېڭىنــى كۈچەيتتــى. كوۋى
ســەۋەبلىك، نۇرغــۇن چەكلىمىلەرگــە ئۇچرىغــان بولســىمۇ، لېكىــن تەربىيەلــەش 

ــۈزدى.  ــرە ئۆتك ــۇق مۇنازى ــن ئارت ــتۇرۇپ، 12 مەيداندى ــوردا ئورۇنالش ــىنى ت كۇرس

ھازىــر سىياســىي پائالىيەتچىلىرىمىزنىــڭ سەۋىيەســىدە زور ئىلگىرىلەشــلەر بولــدى، 
بۇرۇنقــى دەرس ئــاڭالش شــەكلى ھازىرقــى خەلقئارادىكــى مۇھىــم سىياســىيونالر، 
ئالىمــالر،  چىقارغۇچىــالر،  قانــۇن  بەلگىلىگۈچىلــەر،  يۆلىنىشــىنى  ئىســتراتېگىيە 
مۇتەخەسسىســلەر بىلــەن بىرگــە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى مۇزاكىــرە قىلىدىغــان ســەۋىيەگە 
ئۇالشــتى. )بــۇ كۇرســالرغا قاتناشــقان بىــر قىســىم ياشــلىرىمىز بۈگــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــق  ــكىالتالر، خەلقئارالى ــى تەش ــى تەركىبىدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني قۇرۇلتىي
تەتقىقــات مەركەزلىــرى، مەتبۇئــات ئورۇنلىرىــدا تايانچــى كــۈچ بولــۇپ خىزمــەت قىلماقتا(

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئۇيغــۇر رەھبەرلىرىنــى تەربىيەلــەش پىروگراممىســى 
مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ھەرىكىتــى تارىخىدىكــى مۇھىــم 
بېســىلغان قــەدەم بولــۇپ، مىللىــي دەۋا بىلــەن شــۇغۇللىنىپ كەلگــەن ئۇيغــۇر 
تەشــكىالتلىرى رەھبەرلىــرى تۇنجــى قېتىــم ئۇيغــۇر مىللىــي ھەرىكىتىنــى خەلقئــارا 
قانۇنالرغــا ۋە ھوقۇقالرغــا تايانــدۇرۇپ ئېلىــپ بېرىشــنىڭ سىســتېمىلىق نەزەرىيــەۋى 

ــدى. ــە بول ــە ئىگ بىلىملىرىگ

8. مۇھاجىرالر ۋە ئىنسانىي ياردەم خىزمەتلىرى ساھەسىدە

ــلىدۇق.  ــۇپ ئىش ــڭ تۇت ــىدا چى ــا مىقياس ــۈن دۇني ــى پۈت ــاپىرالر خىزمىتىن مۇس
خىتــاي زۇلۇمىنىــڭ كۈندىــن كۈنگــە ئېشــىپ بېرىشــىغا ئەگىشــىپ، ۋەتەننــى تــەرك 
ئەتىــپ دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا چېچىلىــپ ھاياتلىــق يولى ئىــزدەپ جاپالىق 
ياشــاپ يۈرگــەن ئۇيغۇرالرمــۇ، خىتاينىــڭ ئۇالرنــى قايتــۇرۇپ كېتىــش، يوقىتىۋېتىــش، 

مەجبــۇرى غايىــب قىلىۋېتىــش، خەۋپــى ئاســتىدا تۇرماقتــا.

بــۇ مۇســاپىر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ تەقدىــرى مۇھاجىرەتتىكــى ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىڭ 
يۈرىكىنــى تىترەتتــى. ئۇالرنىڭ تەقدىرىگە باش قاتــۇردى. ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئۆلمەس 
ــەر  ــاپىر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىخەت ــۇ مۇس ــپ، ب ــان قىلى ــى ناماي ئۇيۇشــقاق روھىن
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ئورۇنلىشىۋېلىشــى  يەرگــە  بىــر 
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى  ئۈچــۈن دۇني
ــي ۋە  ــىچە ماددى ــن كېلىش قولىدى

مەنىــۋى ياردەملــەردە بولــدى.

قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
دەۋاســىغا  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان مەركىــزى 
ســۈپىتى  بولــۇش  تەشــكىالت 
ئۇيغۇرنىــڭ  بىــر  ھــەر  بىلــەن، 

تونــۇدى.  دەپ  بۇرچــى  بولمايدىغــان  تارتىــپ  بــاش  قوغداشــنى  مەنپەئەتىنــى 
پاناھالنغۇچىالرنىــڭ خەۋىرىنــى ئاڭلىغــان ھامــان، ئۇالرنىــڭ دۇنيانىــڭ قانداقــال يېرىدە 
بولۇشــىدىن قەتئىــي نــەزەر بىرىنچــى ۋاقىتتــا شــۇ جايدىكــى مۇناســىۋەتلىك ئــورۇن، 

تىرىشــتى. قىلىشــقا  يــاردەم  ئۇالرغــا  ئاالقىلىشــىپ،  بىلــەن  تەشــكىالتالر 

ب د ت مۇھاجىــرالر ئالىــي كومىسســارلىقى، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى، جۈملىدىــن 
ئەنگلىيــە، گېرمانىيــە، بۇلغارىيــە، تۈركىيــە، تايالنــد، مااليشــىيا، ئۇكرائىنــا قاتارلىــق 
پاناھلىــق  سىياســىي  مۇســاپىرلىرى،  ئۇيغــۇر  ئاالقىلىشــىپ،  بىلــەن  دۆلەتلــەر 
تىلىگۈچىلەرنىــڭ خىتايغــا قايتۇرۇلۇشــىنىڭ ئالدىنــى ئالــدى. ھەتتــا جىددىــي 
ــتى.  ــقا ھەمكارالش ــى قۇتقۇزۇش ــپ، ئۇالرن ــادەم ئەۋەتى ــۇس ئ ــتىدا مەخس ــۋال ئاس ئەھ

ــدى. ــەۋەر ئال ــن خ ــالپ ھالىدى ــالرنى يوق ــۇ قېرىنداش ــك ب ــدە قەرەللى ھەم

ــەر  ــان 11 نەپ ــد تۈرمىســىدىن قاچق ــدا تايالن ــڭ ئاخىرى ــى 11 - ئاينى 2017 - يىل
كىشــىنى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دەرھــال 2 كىشــى ئەۋەتىــپ، 
ئۇالرغــا ئىنســانىي يــاردەم قىلىــش ھەرىكىتــى ئېلىــپ بــاردى. نەتىجىــدە قۇتقــۇزۇش 
ھەرىكىتىنــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئورۇنالنــدى. بۇلغارىيەدىكــى 5 ئۇيغــۇر، ئۇكرائىنادىكــى 
4 ئۇيغــۇر، شــۇنداقال كۇۋەيــت، ئــەرەب بىرلەشــمە خەلىپىلىكــى، مىســىر قاتارلىــق ۋە 
ــەر  ــدۇرۇپ بىخەت ــى قۇتۇل ــان ئۇيغۇرن ــتىدا قالغ ــەۋپ ئاس ــى خ ــەردە ھايات ــقا دۆلەتل باش
ــدا ئۈچىنچــى بىــر دۆلەتكــە ئورۇنالشتۇرۇشــىدا مۇھىــم رول ئوينىــدى. بۈگۈنكــى  ھال
ــا.  ــۇپ تۇرۇلماقت ــرالر تۇت ــۇر مۇھاجى ــەر ئۇيغ ــە 54 نەپ ــىدە يەن ــد تۈرمىس ــدە تايالن كۈن
ئۇالرغــا ئىنســانىي يــاردەم قىلىــش ۋە بىخەتــەر بىــر دۆلەتكــە ئورۇنالشــتۇرۇش ئۈچــۈن 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى داۋاملىــق تىرىشــچانلىق كۆرســىتىپ كەلمەكتــە. مەخســۇس 

بەلگىلىگــەن خادىمــالر بــۇ ھەقتــە خىزمەتلىرىنــى داۋام قىلىۋاتىــدۇ. 

تۈركىيــەدە قوللىرىــدا پاســپورت بولمىغــان، كېلەچىكــى قاراڭغۇلۇقتــا تۇرۇۋاتقان بىر 
قانچــە مىــڭ مۇھاجىــر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش، بىخەتــەر 
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ــلەر  ــي كۆرۈشۈش ــان جىددى ــن بۇي ــەن 2 يىلدى ــۈن، ئۆتك ــەش ئۈچ ــە يۆتك 3 - دۆلەتك
ئېلىــپ بېرىلــدى ۋە بېرىلىۋاتىــدۇ.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گەرچــە ياردەم تەشــكىالتى بولمىســىمۇ، ئەممــا مۇھاجىرالر 
مەسىلىســىدە دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا كۆپلىگەن خىزمەتلەرنــى ئېلىپ باردى. 
خەلقىمىزنىــڭ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بولغــان ئىشەنچىســى ۋە ئۈمىدىنىڭ يۇقىرى 
كۆتۈرۈلۈشــى بىلــەن، دۇنيانىــڭ نەرىــدە بولســا - بولســۇن قىيىنچىلىققــا دۇچ كەلگــەن 
ــە  ــڭ ياردىمىگ ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــتانلىق دۇني ــەرقىي تۈركىس ــر ش ــداق بى ھەرقان
ــن  ــك قىيى ــۇ قانچىلى ــۇر قۇرۇلتىيىم ــا ئۇيغ ــلىدى. دۇني ــقا باش ــەت قىلىش مۇراجىئ
ــاردەم  ــىچە ي ــڭ يېتىش ــالرغا ئىمكانىيىتىنى ــۇن، ۋەتەنداش ــا - بولس ــارائىتتا بولس ش
قىلىشــقا تىرىشــىپ كەلــدى. ھەتتــا جىددىــي ئەھۋالــالردا مەخســۇس ئــادەم ئەۋەتىــپ، 
ــەل  ــىلىلىرىنىڭ ھ ــڭ مەس ــالپ، ئۇالرنى ــالرنى يوق ــر يۇرتداش ــى مۇھاجى ــۇ يەرلەردىك ب
قىلىنىشــى ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســەتتى. ئىقتىســادى قىيىنچىلىقىنــى ھــەل 
قىلىشــقا تىرىشــىپ كەلــدى. سىياســىي پانالىــق تىلىگۈچىلەرنىــڭ مەسىلىســىنىڭ 
ــۇالر  ــارلىقى، ئ ــي كومىسس ــرالر ئالى ــۈن ب د ت مۇھاجى ــى ئۈچ ــەل بولۇش ــزراق ھ تې
تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت خادىملىــرى، ئەلچىخانىلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈش 
ئېلىــپ بــاردى. خەلقئارادىكــى مۇھاجىــرالر تەشــكىالتلىرىنىڭ ياردىمىنــى قولغــا 

كەلتۈرۈشــكە تىرىشــتى.

خىتايدىن تارقالغان كوۋىد - 19 ۋاباســى، پۈتۈن ئىنســانىيەتنىڭ ھاياتىنى ئاســتى 
- ئۈســتۈن قىلىۋەتتــى. نۇرغۇنلىغــان دۆلەتلەر مەخســۇس ياردەم پىروگراممىســى يولغا 
قويــۇپ، بــۇ كىرىزىــس ۋاقتىــدا ئــۆز پۇقرالىرىغــا يــاردەم قولىنــى ئۇزاتتــى. ئەپسۇســكى 
تۈركىيــە قاتارلىــق بىــر قىســىم دۆلەتلــەردە تۇرۇۋاتقــان كىملىكســىز، باشپاناھســىز 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ئىنتايىــن قىيىــن ئىقتىســادى ئەھۋالــدا قالــدى. بــۇ 
ئەھۋالــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دەرھــال ھەرىكــەت كېلىــپ، تۈركىيەدىكــى مائارىــپ 
ــەرقىي  ــى، ش ــۇر ئاكادېمىيەس ــى، ئۇيغ ــاالر بىرلىك ــق تەشــكىالتى، ئۆلىم - ھەمكارلى
تۈركىســتان ۋەخپــى قاتارلىــق تەشــكىالتالر بىلــەن مۇزاكىرىلىشــىپ، 2020 - يىلــى 
ــر  ــى ئاســتىدا بى ــاردەم مەركىــزى« نام ــي ي ــدا »شــەرقىي تۈركىســتان جىددى 4 - ئاي
ۋاقىتلىــق يــاردەم مەركىزىنــى قــۇرۇپ چىقتــى. بــۇ مەركــەز دۇنيانىــڭ ھــەر - قايســى 
ــپ، بىــر  ــالش ھەرىكىتــى ئېلىــپ بېرى ــاردەم توپ جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ي
ــكا دوللىــرى  ئايغــا يەتمىگــەن قىســقىغىنا بىــر ۋاقىــت ئىچىــدە 220$ مىــڭ ئامېرى
نــەخ پــۇل توپــالم، ئېغىــر ئىقتىســادى ۋەزىيەت ئاســتىدا قالغــان ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ 

ھالىغــا دەرمــان بولــدى. 

9. مەدەنىيەت، مائارىپ ۋە ئىجتىمائىي ساھەدىكى خىزمەتلەر
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەدەنىيــەت، مائارىــپ ۋە ئىجتىمائىــي پائالىيەتلەرگىمــۇ 
ئاالھىــدە ئېتىبــار بېرىــپ كەلــدۇق. جۇمھۇرىيــەت كۈنــى، تارىخــى، دىننــى ۋە مىللىــي 
بايــرام كۈنلىرىمىــز مۇناســىۋىتى بىلەن دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ســەپەرۋەرلىك قىلىپ، 
ــرى  ــەش پائالىيەتلى ــەكىلدە خاتىرىل ــان ش ــاش بولمىغ ــەردە ئوخش ــى دۆلەتل ھەرقايس
ئۆتكۈزۈلــدى. بــۇ پائالىيەتلــەر ھــەر قايســى دۆلەتلــەردە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنــى تونۇتۇش، 
خەلقئــارا جەمائەتنــى ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە ئەتراپلىــق مەلۇماتقــا ئىگــە قىلىــش بىلــەن 
بىرگــە ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ، جۈملىدىــن يــاش ۋە ئۆســمۈرلىرىمىزنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك 

روھىنــى كۈچلەندۈرۈشــتە مۇھىــم رول ئوينىــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي غۇرۇرىنــى 
ئۇرغۇتــۇش، مىللــەت پۈتۈنلۈكىنــى ســاقالش، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنــى جامائەتچىلىككــە 
تونۇشــتۇرۇش، يېڭــى ئــەۋالد ئۇيغۇرلىرىغــا ئۇيغــۇر ئىرادىســىنى يەتكــۈزۈش خىزمىتىگــە 
ــن  ــەت ۋە ئېھتىماللىقالردى ــق پۇرس ــىرتتىكى بارلى ــەردى. س ــەت ب ــدە ئەھمىي ئاالھى
ئىتتىپاقلىشــىپ  بىلــەن  كۈچلــەر  بولىدىغــان  ئىتتىپاقالشــقىلى  پايدىلىنىــپ، 

ــى.  ــى ئاڭالتت دەۋايىمىزن

ئەنئەنىــۋى بايراملىرىمىزدىــن نــەۋرۇز، روزا ھېيــت ۋە قۇربــان ھېيتنــى تەبرىكلــەش 
ــى،  ــا بايرىم ــە دوپپ ــى يەن ــاي، بەلك ــتۇرۇپال قالم ــل ئورۇنالش ــى ئىزچى پائالىيەتلىرىن
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ــي  ــق مىللى ــەش ئارقىلى ــۇ تەبرىكل ــى بايرامالرنىم ــق يېڭ ــى قاتارلى ــل كۈن ــا تى ئان
ــى ســاقالپ قېلىشــقا تىرىشــتى. ــر ئامىلن ــەر بى ــت ھ ــە ئائى كىملىگىمىزگ

كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغۇرالرنــى يوقــالپ 
تــۇردى. ئانــا تىــل مەكتەپلىرىنىــڭ قۇرۇلۇشــىغا كۆڭــۈل بۆلــدى. ئانــا تىلــى 
بــەردى.  ئەھمىيــەت  يايدۇرۇشــقا  قانــات  پائالىيەتلەرنــى  قاتارلىــق  مۇسابىقىســى 
ــى  ــا تىل ــى ئان ــى دۆلەتلەردىك ــەر - قايس ــرى ھ ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــپ  ــان قىلى ــلىرىنى ناماي ــان قولالش ــا بولغ ــپ، ئۇالرغ ــارەت قىلى ــى زىي مەكتەپلىرىن
ئۆتكــۈزۈپ،  پائالىيەتلەرنــى  »دەك  مۇسابىقىســى  مارشــى  »ئىســتىقالل  كەلــدى. 
مىللىــي روھنــى ئۇرغۇتتــى. ھــەر يىلــى »ئىككــى جۇمھۇرىيــەت كۈنى«نــى تەبرىكلــەش 
ئارقىلىــق مۇھاجىرەتتىكــى ھــەر بىــر ئۇيغۇرنــى غۇرۇرالنــدۇردى. ھەمــدە ئۆزلىرىنىــڭ 
ــك  ــى ۋە ھۆررىيەتلى ــى ئىكەنلىكىن ــڭ ۋارىس ــتەقىل جۇمھۇرىيەتنى ــن مۇس ــۇ ئەركى ش
شــەرقىي تۈركىســتان زېمىنىمىزنى مۇســتەبىت خىتاينىڭ قولىدىن قايتۇرۇپ كېلىش 
ــى  ــان مەجبۇرىيىت ــپ بولمايدىغ ــاش تارتى ــنىڭ ب ــدا مېڭىش ــدادالر يولى ــۈن ئەج ئۈچ

ــدۇردى. ــس قىل ــۇر ھې ــى چوڭق ئىكەنلىكىن

ــق  ــامبىلى قاتارلى ــۇر ئانس ــا ئۇيغ ــامبىلى، ياۋروپ ــام ئانس ــۇر مۇق ــترالىيە ئۇيغ ئاۋس
ــڭ  ــۇپ، ئۇالرنى ــدە بول ــق ئىچى ــن ھەمكارلى ــەن يېقىندى ــرى بىل ــەت ئورگانلى مەدەنىي
پائالىيىتىنــى ئىزچىــل قولــالپ كەلــدى. ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر مۇقــام ئانســامبىلىنىڭ 
ــەت  ــالردا پائالىي ــق جاي ــە قاتارلى ــادا، گېرمانىي ــدې، كان ــورن، ئادېالي ــىدنېي، مېلب س

ئېلىــپ بېرىشــىغا يېقىندىــن كۆڭــۈل بولــۇپ كەلــدى ھــەم ســەمىمىي قوللىــدى.

بېرىۋاتقــان  ئېلىــپ  پائالىيــەت  ئەللــەردە  چــەت  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
تەشــكىالتلىرىمىزنىڭ نامايىــش ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش تىنچلىــق شــەكىلدىكى 
نارازىلىــق پائالىيەتلىرىنــى قــەدەم بىرلىكــى بىلــەن، بىــر تۇتــاش ئېلىــپ بېرىشــنى 
ــى،  ــى قىرغىنچىلىق ــى، ئۈرۈمچ ــا ۋەقەس ــى، غۇلج ــن ئىنقىالب ــۇردى. بارى ــقا ئاش ئىش
ــى،  ــەم كۈن ــى مات ــڭ 1 - كۈندىك ــى، 10 - ئاينى ــۇق كۈن ــىلىك ھوق ــارا كىش خەلقئ
يەركەنــت قىرغىنچىلىقىغــا ئوخشــاش خاتىــرە كۈنلىرىــدە، ۋەتەنــدە تۇيۇقســىز ۋەقەلــەر 
ــپ ۋە  ــالن قىلى ــق ئې ــاش چاقىرى ــر تۇت ــى بى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدە دۇني ــۈز بەرگەن ي
ــدە  ــاش كۈن ــكىالتالرنى، ئوخش ــق تەش ــپ، بارلى ــۈزۈپ چىقى ــدارى ت ــەت كالېن پائالىي

ــدى. ــپ كەل ــەپەرۋەر قىلى ــكە س ــرى ئۆتكۈزۈش ــق پائالىيەتلى نارازىلى

ــۇ مەســىلىگە يېتەرلىــك  ــن كېيىــن، دۇنيانىــڭ ب ــا قويۇلغاندى ــرى يولغ جــازا الگې
ئۈســتىدە  تاكتىكىــالر  يېڭــى  ئۇســۇل،  يېڭــى  بىزنــى  قوزغىماســلىقى،  دىققــەت 
ئويلىنىشــقا مەجبــۇر قىلــدى. 4 ئايلىــق جىددىــي تەييارلىــق خىزمىتىنــى ئىشــلەش 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ياۋروپــا  كۈنــى،   - 27 ئاينىــڭ   - 4 يىلــى   - 2018 ئارىلىــق، 
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ــدا 5000 كىشــىلىك زور كۆلەملىــك نامايىــش پائالىيىتىنــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك  ئالدى
ــۋەدە ب د ت  ــى، جەن ــڭ 6 - كۈن ــى 11 - ئاينى ــە 2018 - يىل ــاردى. يەن ــپ ب ئېلى
ــاردى.  ــپ ب ــك ئېلى ــنى غەلىبىلى ــك نامايىش ــىلىك زور كۆلەملى ــدا 3000 كىش ئالدى
بــۇ نامايىشــالرغا ياۋروپــا دۆلەتلىرىنــى ئاســاس قىلغــان ھالــدا 20 گــە يېقىــن 
ــنىڭ  ــۇ نامايىش ــدى. ب ــتىراك قىل ــپ ئىش ــەر كېلى ــۇر پائالىيەتچىل ــن ئۇيغ دۆلەتتى
ــدە بولســۇن زور  ــز ئىچى ــۆز خەلقىمى ــى ئ ــارادا بولســۇن، مەيل ــى خەلقئ ــىرى مەيل تەس
ئىجابىــي تەســىر پەيــدا قىلــدى. بــۇ نامايىشــالر ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ، ب د ت نىــڭ 
ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــىگە تەســىرى كۆرســەتتى. ئوخشــاش شــەكىلدە 2019 - يىلــى 4 - 
ئاينىــڭ 16 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــلىق تەشــكىالتالرنىڭ بىرلىكتــە 
ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن ۋاشــىنگتوندا بىــر قانچــە يــۈز كىشــىنىڭ قاتنىشىشــى بىلــەن 

ــدى. ــپ بېرىل ــش ئېلى ــك نامايى ــوڭ كۆلەملى چ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى دۇنيادىكــى داڭلىق ئۇنىۋېرســىتېتالردىن 
خــارۋارد، ئوكســفورد، ئەنگلىيە خانلىق ئۇنىۋېرســىتېتىدىن ئىبارەت ئۇنىۋېرســىتېتالرغا 
ــەنچە  ــدە چۈش ــى ھەققى ــى ئەھۋال ــڭ ھازىرق ــۆزلەپ، ئۇيغۇرالرنى ــىيە س ــپ، لېكس بېرى

بېرىــپ، ئۇيغــۇر دەۋاســىنى ئىلىــم ساھەســىگە ئاڭالتتــى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيا دائىرىســىدە يەھۇدىي تەشــكىالتلىرى، خىرىســتىيان 
تەشــكىالتلىرى، ئىســالم تەشــكىالتلىرى بىلەنمــۇ كــەڭ مۇناســىۋەت ئورنىتىــپ، 
يېقىندىــن ھەمكارلىشــىپ، قىلىۋاتقــان خىزمەتلىرىنــى جەمئىيەتنىــڭ ھــەر قايســى 

قاتالملىرىغىچــە يەتكــۈزدى.
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا تەشــكىالتالر بىلــەن مۇناســىۋەت ئورناتقاندىــن 
ســىرت، تىبــەت، موڭغــۇل، خوڭكــوڭ، تەيــۋەن تەشــكىالتلىرى بىلەن ھەمكارلىشــىپ، 
»بىــز خوڭكــوڭ بىلــەن بىــر ســەپتە«، »كۇڭــزى ئىنســتىتۇتىنى تاقــاش« قاتارلىــق 
پائالىيەتلەرنــى ئورۇنالشــتۇرۇپ، مۇســتەبىت خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئەپتــى - 
بەشىرىســىنى بىرلىكتــە ئېچىــپ تاشالشــقا ھەرىكــەت قىلــدى. ھازىــر بــۇ تەشــكىالتالر 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەت ئىــش نۇقتىســىدا كۈچەيــدى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ 
تەشــكىالتالر بىلەن بىرلىشــىپ، 180 تەشــكىالتتىن تەشــكىل تاپقان بىر ھەمكارلىق 
ــا 2022  ــك كومىتېتىغ ــارا ئولىمپى ــمە خەلقئ ــۇ بىرلەش ــەكىللەندى، ب ــى ش گۇرۇپپىس
- يىللىــق بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىكقــا قارشــى تــۇرۇش ھەققىــدە ئوچــۇق 
ــڭ قىشــلىق  ــارادا بېيجى ــدى. خەلقئ ــالن قىل ــالر ئې ــازدى، بىرلەشــمە بايانات ــەت ي خ
ئولىمپىكقــا قارشــى تــۇرۇش دولقۇنــى قاتتىــق كۆتۈرۈلــۈپ، دۇنيــاۋى سىياســىي 

ــدى. پائالىيەتكــە ئايالن

سىياســىي  تەشــكىالتالر  تەركىبىدىكــى  ئۇنىــڭ  ۋە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
مەركەزلــەردە، شــەھەر مەيدانىــدا جۇمھۇرىيــەت كۈنىمىزنــى تەبرىكلــەش ئاالھىــدە 
پائالىيىتــى ئورۇنالشــتۇرۇپ جانلىــق، جەلــپ قىالرلىــق ئۇســلۇبتا دۇنيــا جامائىتىگــە 
ــى ب د ت  ــەندۈردى. جەنۋەدىك ــى چۈش ــى، تارىخىن ــى، مەدەنىيىت ــڭ كىملىك ئۇيغۇرنى
دا 4 قېتىــم ئايرىــم - ئايرىــم »ئۇيغــۇر ئەركىنلىــك چېدىــرى »رەســىم كۆرگەزمىســى 
قىرغىنچىلىقىنــى  ئىرقىــي  ئۇچراۋاتقــان  ھازىرقــى  ئارقىلىــق  ئۇيۇشــتۇرۇش 
ــدا ئامېرىكىنىــڭ ب د  ــان قىلــدى. 2021 - يىلــى 9 - ئاي خەلقئاراغــا روشــەن ناماي
ت دىكــى ئەلچىخانىســى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ، ئۇالرنىــڭ ماددىــي قوللىشــى بىلــەن 
»ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــاۋازى: كىشــىلىك ھوقــۇق رەســىمى كۆرگەزمىســى« پائالىيىتــى 
ــە  ــۋىقاتلىرىغا رەددىي ــاختا تەش ــۈك س ــەر تۈرل ــى ھ ــڭ ب د ت دىك ــق خىتاينى ئارقىلى

ــەردى.  ب

10. دىنىي خىزمەتلەر ساھەسىدە

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەخســۇس دىنىــي ئىشــالر كومىتېتــى تەســىس قىلىــپ، 
ــزدە  ــدى. پائالىيەتلىرىمى ــپ كەل ــەت بېرى ــدە ئەھمىي ــە ئاالھى ــي پائالىيەتلەرگ دىنى
مىللىتىمىزنىــڭ دىنىــي ھېسســىياتلىرىغا ھۆرمــەت قىلىش ۋە يــاش ئەۋالدلىرىمىزنى 
دىنىــي ۋە مىللىــي روھ بىلــەن تەربىيەلــەش پىروگراممىلىرىنــى يولغــا قويــدى. قۇربان 
ھېيــت، روزا ھېيــت ۋە رامىــزان ئايلىرى...قاتارلىــق دىنىــي كۈنلىرىمىــزدە بارلىــق 

تەشــكىالتالرنى دىنىــي مۇراســىمالر ئۆتكۈزۈشــكە ســەپەرۋەر قىلــدى.

ــەل دىپلوماتلىــرى،  ــارەك رامىــزان ئېيىــدا، چــەت ئ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇب
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ھۆكۈمــەت ۋە پارالمېنــت ئەزالىــرى، مەتبۇئــات شــۇنداقال مۇســۇلمان تەشــكىالتلىرىنىڭ 
رەھبەرلىرىنــى تەكلىــپ قىلىــپ، مەخســۇس ئىپتــار زىياپىتــى ئورۇنالشــتۇرۇپ كەلدى. 
بــۇ پائالىيەتتىــن پايدىلىنىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دىنىــي ۋەزىيــەت ھەققىــدە 
ــقا  ــى قوزغاش ــەت - ئېتىبارىن ــلىقىنى، دىقق ــڭ ھېسداش ــش ۋە ئۇالرنى ــات بېرى مەلۇم

ھەرىكــەت قىلــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دىنىــي ئىشــالر كومىتېتــى بىۋاســىتە خەيــرى - ســاخاۋەت 
ئىشــلىرىنى ئېلىــپ بېرىشــقا تىرىشــتى. ســەدىقە - پىتىــر، زاكات، قۇربانلىق توپالش 
پىروگراممىلىرىنــى يولغــا قويــۇپ تۈركىيــە، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، پاكىســتان، 
مىســىر، ئافغانىســتان قاتارلىــق دۆلەتلــەردە ئىقتىســادى قىيىنچىلىــق تارتىۋاتقــان 

قېرىنداشــلىرىمىزغا قۇربانلىــق ئەۋەتىــش ۋە باشــقا ياردەملــەردە بولــۇپ كەلــدى.

2018 - يىلــى 11 - ئايــدا چاقىرىلغــان شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي كېڭــەش 
ــەر  ــۇلمان دۆلەتل ــەن، مۇس ــا ئاساس ــڭ روھىغ ــم قارارالرنى ــان مۇھى ــدا ئېلىنغ يىغىنى
ۋە خەلقئارالىــق ئىســالمى تەشــكىالتلىرى بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى قــۇرۇش ۋە 

ــدى.  ــپ كەل ــەت بېرى ــدە ئەھمىي ــكە ئاالھى كۈچلەندۈرۈش

11. خەلقئارا قانۇنالر دائىرىسىدە ئېلىپ بېرىلغان، قانۇنى كۈرەشلەر 

خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان كۈرىشــىمىز، نېگىزىدىــن ئالغــان 
ھــەق - ھوقــۇق كۈرىشــىدىن ئىبــارەت. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئازادلىقىنــى قولغــا 
ئېلىــش، بىزنىــڭ تەبىئىــي ھەققىمىــز، ئەركىنلىكىمىزنــى قولغــا ئېلىــش تەبىئىــي 
ــدۇ ۋە  ــن كەلمەي ــۇ ئۆزلۈكىدى ــۇق ھەرگىزم ــۇ ھوق ــەق، ب ــۇ ھ ــا ب ــز. ئەمم ھوقۇقىمى
بېرىلمەيــدۇ. بــۇ كــۈرەش بىلــەن ئېلىنىدىغان ھــەق ۋە ھوقۇق. بىزنىــڭ مۇھاجىرەتتە 
ــەق -  ــى ھ ــلىرىمىز، يۇقىرىق ــە كۈرەش ــىي، دىپلوماتىي ــان، سىياس ــپ بېرىۋاتق ئېلى
ھوقۇقىمىزنــى قولغــا ئېلىــش جەريانىدىكــى، باسمىســاق بولمايدىغــان بىــر باســقۇچ. 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى قانچىلىــك ۋەھشــىي، مۇتتەھــەم ۋە كۈچلــۈك بولۇشــىغا قارىمــاي، 
بىزنــى باستۇرۇشــنى قانۇنــى ئاساســالرغا تاياندۇرۇشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ. ۋەتــەن ئىچىــدە 
بولســا، 21 - ئەســىردىكى جــازا الگېرىنــى، »تېررورىــزم ۋە رادىكاللىققــا قارشــى 
تــۇرۇش« ۋىۋىسكىســى بىلــەن پــەردازالپ، 2016 - يىلــى 1 - ئايــدا ئىجــرا قىلىشــقا 
باشــلىغان »تېررورىزمغــا قارشــى كــۈرەش قانۇنــى« غــا تەتبىقالۋاتىــدۇ. چــەت ئەللــەردە 
ــە  ــالر بويۇنچ ــارا قانۇن ــپ، خەلقئ ــىرىنى كۈچەيتى ــى تەس ــارا ئورگانالردىك ــا خەلقئ بولس
دەۋايىمىزغــا زەربــە بېرىشــكە ئۇرۇنۇۋاتىــدۇ. خەلقئــارا قانــۇن ۋە خەلقئــارا ئورگانالرنــى 
بىزگــە قارشــى ئىشــلىتىدىغان ۋاســىتە قىلىشــقا ئۇرۇنــۇپ كەلــدى. بۇنىــڭ مىســالى؛ 
ــش  ــە ئۆزگەرتى ــىپى بويۇنچ ــاي پىرىنس ــا خىت ــۇق قانۇنلىرىغ ــىلىك ھوق ب د ت كىش
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سىياســىي  قىلىــپ،  سۇيىئىســتېمال  ئىنتېرپولنــى  ھەرىكىتــى،  كىرگۈزۈشــى 
پائالىيەتچىلەرگــە زەربــە بېرىدىغــان ئــورۇن قىلىــپ ئىشلىتىشــى، ھــەر قايســى 
دۆلەتلــەر بىلــەن تۈزىگــەن ۋە تــۈزۈش ئالدىــدا تۇرغــان جىنايەتچىلەرنــى ئالماشــتۇرۇش 

ــن ئېنىــق كــۆرۈش مۇمكىــن.  قانۇنلىرىدى

خىتــاي ھۆكۈمىتــى، 2002 - يىلــى ETIM نــى غەلىبىلىــك ھالــدا ب د ت دا 
تېررورىســت تەشــكىالتالر تىزىملىكىگــە كىرگــۈزدى. بــۇ ۋەتــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى 
مىللىــي دەۋايىمىــزدا نۇرغــۇن قىيىنچىلىقالرنــى ئېلىپ كەلــدى. 2003 - يىلى چەت 
ــۇ  ــۈزۈپ، ب ــە كىرگ ــالر تىزىملىكىگ ئەلدىكــى 4 تەشــكىالت ۋە 11 شەخســنى تېررورچى
11 شەخســنى ئىنتېرپــول )خەلقئــارا ســاقچى تەشــكىالتى( نىــڭ خەلقئارالىــق تۇتــۇش 
ــدۇق. مەنمــۇ  ــن كېيىــن، نۇرغــۇن دىشــۋارچىلىقالرغا دۇچــار بول بۇيرۇقــى چىقارغاندى
ــە  ــۇن ئاۋارىگەرچىلىكلەرگ ــەن نۇرغ ــۈپىتىم بىل ــۇش س ــرى بول شــۇ 11 شەخســنىڭ بى
يولۇقتــۇم، 7 دۆلەتتــە تۇتقــۇن قىلىندىــم، 11 قېتىــم ھــەر قايســى دۆلەتنىــڭ 
چىگراســىدىن قايتۇرۇۋېتىلدىــم، ھەتتــا ب د ت يىغىنلىرىدىــن ھەيــدەپ چىقىرىلدىم. 
ــدە  ــان دەرىجى ــاش بولمىغ ــۇ ئوخش ــقا رەھبەرلىرىم ــڭ باش ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني

بۇنــداق ئاۋارىچىلىقالرغــا دۇچــار بولــدى.

تېررورىســت  نــى   ETIM ھۆكۈمىتــى  ئامېرىــكا  ئايــدا،   -  11 يىلــى   -  2020
تەشــكىالتالر تىزىملىكىدىــن ئۆچــۈردى. بــۇ مىللىــي دەۋايىمىزنىــڭ 2020 - يىلدىكى 
ئــەڭ چــوڭ غەلىبىلىرىدىــن بىــرى. 2020 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى، 
ــۇر  ــان »ئۇيغ ــا ئايالنغ ــمىي قانۇنغ ــەن رەس ــى بىل ــڭ ئىمزاس ــكا پىرېزىدېنتىنى ئامېرى
كىشــىلىك ھوقــۇق قانۇنــى« ئۇيغــۇر دەۋاســىنىڭ قانۇنىــي جەھەتتــە كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلىنغانلىقىنىــڭ تىپىــك مىســالىدۇر. 2021 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى، 
ــكا ســابىق تاشــقى ئىشــالر پومپېيونىــڭ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇمنــى  ئامېرى
»ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ۋە ئىنســانىيەتكە قارشــى ئىشــلىگەن جىنايــەت« دەپ 
جاكارلىشــى ۋە كانــادا، ئەنگلىيــە، گولالندىيــە، التۋىيــە، بېلگىيــە پارالمېنتلىــرى 
كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتلىرىنىڭمــۇ »ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق« دەپ ئېــالن 

ــابلىنىدۇ. ــە ھېس ــى ھادىس ــىرىدىكى زور تارىخ ــى، 21 - ئەس قىلىش

خىتايــدەك بىــر چــوڭ دۆلــەت بىلــەن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىــدەك بىــر تەشــكىالت 
ــۇن دائىرىســىدە كــۈچ ئېلىشىشــىمىز مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. ئاممــا  خەلقئــارا قان
بىــز بــۇ يولدىــن ۋاز كەچمىــدۇق، دۇنيــادا قىســمەن بولســىمۇ ئادالەتنىــڭ، قانۇننىــڭ 
بارلىقىغــا ئىشــىنىپ، خەلقئــارا قانۇنــالر دائىرىســىدە ھوقۇقىمىزنــى قوغداشــقا 
تىرىشــتۇق. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ قانۇنــى غەلىبىلىرىدىــن 
بىــرى 2018 - يىلــى 2 - ئايــدا، ئىنتېرپولنىــڭ مېنىــڭ ئۈســتۈمدىن چىقىرىلغــان 
خەلقئارالىــق تۇتــۇش بۇيرۇقىنىــڭ ئۆچۈرۈلۈشــى بولــدى. ئىنتېرپولنىــڭ پىرېزىدېنتى 
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ــەزى  ــىنى ب ــۇن قىلىنىش ــن تۇتق ــى تەرىپىدى ــاي ھۆكۈمىت ــڭ خىت ــەڭ ھوڭۋەئىنى م
مەتبۇئاتــالر ۋە تەھلىلچىلــەر، مېنىــڭ ھەققىمدىكــى تۇتــۇش بۇيرۇقىنــى ئۆچۈرۈشــنى 
ــار. بۇنىــڭ قانچىلىــك ھەقىقــەت  توســۇپ قااللمىغانلىقىغــا باغلىغــان ئەھۋالالرمــۇ ب

ئىكەنلىكــى بىزگــە نامەلــۇم.

بۇنىڭدىــن باشــقا 202 - يىللىــق بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىكىنــى توختىتىــش 
ئۈچــۈن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئولىمپىــك ســوتىغا ۋە ئولىمپىــك ئەخــالق ســوتىغا 
ــا  ــدى. ئەمم ــقا ئۇچرى ــز رەت قىلىش ــۇ ئەرزىمى ــكى ب ــدۇق. ئەپسۇس ــۇنغان ئى ــەرز س ئ
ئولىمپىــك كومىتېتــى ئۈســتىدىكى دەۋايىمىــز داۋام قىلماقتــا. 2020 - يىلــى 2 - 
ــن باشــالپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــچىلىقىدا 180 خەلقئــارا تەشــكىالت  ئايدى
بىرلىكتــە خەلقئارالىــق ھەمكارلىــق گۇرۇپپىســى قــۇرۇپ چىقىــپ، 2022 - يىللىــق 
بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىكنــى 2022 توختىتىــش ئۈچــۈن خەلقئارالىــق ھەرىكــەت 
ئېلىــپ بــاردى. كــۆپ قېتىــم بىرلىكتــە بايانــات ئېــالن قىلــدى، مەتبۇئــات يىغىنــى 
ــڭ  ــى دۆلەتلەرنى ــەر قايس ــدا ۋە ھ ــى ئالدى ــك كومىتېت ــارا ئولىمپى ــۈزدى، خەلقئ ئۆتك
ــاردى.  ــپ ب ــلىرى ئېلى ــق نامايىش ــدا نارازىلى ــى ئالدى ــك كومىتېت ــي ئولىمپى مىللى
خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتــى رەھبەرلىــرى بىلــەن 3 قېتىمدىــن ئارتــۇق مەخســۇس 
ئۇچرىشــىش ئۆتكۈزۈلــدى. نەتىجىــدە بىــر قىســىم دۆلــەت ۋە ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى، 
تەســىرلىك شەخســلەر، تەنھەرىكەتچىلەرمۇ بۇ ســەپكە قوشــۇلۇپ، بېيجىڭ ئولىمپىكنى 
ئەمەلدىــن قالــدۇرۇش ۋە بايقــۇت قىلىــش چاقىرىقلىرى ئېالن قىلدى. بــۇ جەھەتتىكى 

پائالىيەتلــەر داۋامالشــماقتا. 

2019 - يىلىنىــڭ ئاخىرىدىــن باشــالپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى يېڭى بىــر تاكتىكىنى 
ئىشــقا ســېلىپ، جــازا الگېرلىرىنىــڭ ئىچىگــە ۋە يېنىغــا زاۋۇت - كارخانىالرنــى 
ــدا  ــۇرى ھال ــالردا مەجب ــۇ زاۋۇت ــانالرنى ب ــاھ ئىنس ــوالنغان بىگۇن ــرالردا س ــۇرۇپ، الگې ق
قــۇل ئىشــچى قىلىــپ ئىشلىتىشــكە باشــلىدى. بــۇ پاجىئەلىــك ئەھــۋال ھــەر 
خىــل دوكالتــالر بىلــەن ئىســپاتالندى، نۇرغۇنلىغــان غــەرب شــىركەتلىرىنىڭ ئۇيغــۇر 
خىتــاي  يالغــۇز  بولــدى.  پــاش  ئېلىۋاتقانلىقــى  پايــدا  ئەمگىكىدىــن  مەجبــۇرى 
ھۆكۈمىتىگىــال بېســىم قىلىــش ئەمــەس، خىتــاي بىلــەن بــۇ ئىرقىــي قىيىنچىلىقىغا 
ھەمنەپــەس بولۇۋاتقــان، ئۇيغۇرالرنىــڭ قېنــى بەدىلىگــە پايــدا ئېلىۋاتقــان خەلقئارالىق 
شــىركەتلەرنىڭ جاۋابكارلىقىنــى سۈرۈشــتە قىلىش زۆرۈرىيەت بولــۇپ ئوتتۇرىغا چىقتى. 
ــۇر  ــە »ئۇيغ ــكىالتالر بىرلىكت ــق تەش ــقا خەلقئارالى ــى ۋە باش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
مەجبــۇرى ئەمگىكىنــى توختىتىــش« نامــى ئاســتىدا بىــر خەلقئارالىــق ھەمكارلىــق 
گۇرۇپپىســى قــۇرۇپ چىقىلــدى. بــۇ ھەمكارلىــق گۇرۇپپىســىغا ئــەزا تەشــكىالتالرنىڭ 
ســانى ئۈزلۈكســىز كۆپىيىــپ، كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى، خەلقئــارا ئەمگــەك 
ــالم  ــۇپ، توپ ــمىلىرى بول ــچىالر ئۇيۇش ــرى، ئىش ــات مەركەزلى ــكىالتلىرى، تەتقىق تەش
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380 تەشــكىالتتىن تەشــكىل تاپقــان غايــەت زور بىــر ھەمكارلىــق شــەكىللەندى. بــۇ 
ھەمكارلىــق گۇرۇپپىســى ئۇيغــۇر مەجبــۇرى ئەمگىكى بىلــەن چېتىشــلىق دەپ قارىغان 
ــۈش،  ــەن كۆرۈش ــۇالر بىل ــش، ئ ــەت يېزى ــىركەتلەرگە خ ــق ش ــان خەلقئارالى نۇرغۇنلىغ
ــا تارتىــش ئۈچــۈن  ــى جاۋابكارلىقق ــا قانۇن ــۇت قىلىــش، ھەتت ــى بايق ئۇالرنىــڭ مېلىن
ــەن ھەرىكىتىنــى  ــەرز ســۇنۇش قاتارلىــق ھــەر خىــل ئۇســۇلالر بىل مەھكىمىلەرگــە ئ
داۋام قىلدۇرماقتــا. بۇنىــڭ نەتىجىســىدە بىــر قىســىم شــىركەتلەر مەجبــۇرى ئەمگــەك 
چېكىنىــپ  بازىرىدىــن  خىتــاي  ئۈزىدىغانلىقىنــى،  ئاالقىســىنى  بولغــان  بىلــەن 

چىقىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. 

ئۇيغۇر سوت مەھكىمىسى

مەن بۇ يەردە لوندون ئۇيغۇر سوتى توغرىلىق قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.

لوندون ئۇيغۇر سوتى دۇنيانى زىلزىلىگە سېلىپ، جالالت خىتاينى تىترەتتى!

ئۇيغــۇر ســوتى خەلقئــارا ســەھنىدە تۇنجــى قېتىــم ئۇيغۇرنىــڭ نامــى بىلــەن 
ــي  ــقا تۈركى ــازاق ۋە باش ــۇر، ق ــتاندا ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــان، خىتاينى چاقىرىلغ
مىللەتلەرگــە قارىتــا يۈرگۈزۈۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق جىنايىتىنــى ئەيىبلــەپ، 
ئۇيغــۇر ۋە باشــقا قېرىنــداش خەلقلــەر ئۈچۈن ئادالــەت تەلەپ قىلىدىغــان خەلقئارالىق، 

مۇســتەقىل ســوتتۇر.

خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ جىنايــى قىلمىشــىنى خەلقئــارا ســوتا جاۋابكارلىققــا 
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تارتىشــنىڭ يوللىــرى ئۈســتىدە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلدىــن باشــالپ 
جىددىــي ئىزدىنىشــكە باشــلىدى. كۆپلىگــەن ئادۋوكاتــالر، قانۇنچىــالر، ســوتچىالر 
ــكك  ــى ئى ــاي ھۆكۈمىتىن ــىدە، خىت ــالر نەتىجىس ــان ئۇچرىشىش ــپ بارغ ــەن ئېلى بىل
ۋە ئىكــج دە ســوراققا تارتىشــنىڭ مۇمكىنچىلىكىنىــڭ يوقلىقــى ئوتتۇرىغــا چىقتــى. 
ــى  ــى ھازىرق ــڭ جىنايىتىن ــق، خىتاينى ــش ئارقىلى ــتىدە ئىزدىنى ــالر ئۈس ــقا يول باش
ئەھۋالــدا پەقــەت تەرەپســىز خەلــق ســوتى قــۇرۇش ئارقىلىــق ئەيىبلەشــنىڭ بىردىنبىر 
چــارە ئىكەنلىكــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈلدى. ئاخىــردا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2020 - 
ــدا ســابىق يۇگوســالۋىيەنىڭ پىرېزىدېنتــى مىلوشــېۋىچنى ســوتلىغان  يىلــى 6 - ئاي
ــر  ــدۇق. بى ــە بولۇن ــمىي مۇراجىئەتت ــە رەس ــە ئەپەندىگ ــي نىك ــوتچى گېئوفرې ــاش س ب
قانچــە ئايلىــق مۇزاكىــرە ۋە تەكشۈرۈشــلەردىن كېيىــن، بــۇ كىشــى ئەرزىمىزنــى قوبــۇل 
ــق  ــدا ئۇيغــۇر خەل ــدا لوندون ــدۈردى ۋە 2020 - يىلــى 9 - ئاي قىلىدىغانلىقىنــى بىل

ــدى.  ــى جاكارلى ســوتى قۇرۇلغانلىقىن

بىــر يىلغــا يېقىــن جىددىــي تەييارلىقالردىــن كېيىــن، 2021 - يىلــى 6 - 
ــق  ــق گۇۋاھلى ــى قېتىملى ــوتىنىڭ بىرىنچ ــۇر س ــرى، ئۇيغ ــڭ 4 - 7 - كۈنلى ئاينى
ئــاڭالش يىغىنــى لوندونــدا ئۆتكۈزۈلــدى. ئــۆز جىنايىتىنــى ئېنىــق بىلىدىغــان 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغــۇر ســوتىنىڭ ئېچىلىشــىنى توســۇپ قېلىــش ئۈچــۈن پۈتــۈن 
كۈچــى بىلــەن ھەرىكــەت قىلىپمــۇ بۇنــى ئىشــقا ئاشــۇرالمىدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ئۇيغــۇر ســوتىدا گۇۋاھلىــق بەرگەنلەرنىــڭ ئــۇرۇق تۇغقانلىرىنــى ئۇيغــۇر ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىقىنــى يالغانغــا چىقىرىــش ئۈچۈن ســۆزلىتىش، شــاھىتالرنىڭ ســۆزلىرىنى 
يالغانغــا چىقىرىــش، ئۇيغــۇر ســوتىنى قارىــالش قاتارلىــق رەزىــل ۋاســىتىلەر بىلــەن 
ئۇيغــۇر ســوتىنىڭ ئىناۋىتىنى چۈشــۈرمەكچى بولغان بولســىمۇ ئىككىنچــى قېتىملىق 
ئۇيغــۇر ســوتى ئۆزىنىــڭ پىداكارلىــرى ۋە قوللىغۇچىلىــرى بىلــەن تېخىمــۇ زور داغدۇغــا 
بىلــەن لوندونــدا ئېچىلــدى. ئىككىنچــى قېتىملىــق ســوت 9 - ئاينىــڭ 10 - 

ــدى. ــۈن داۋام قىل ــە 4 ك ــڭ 13 - كۈنىگىچ ــن 9 - ئاينى كۈنىدى

ئۇيغــۇر ســوتى خەلقئــارا قانــۇن ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق ساھەســىدىكى نۇرغۇنلىغــان 
نوپۇزلــۇق مۇتەخەسسىســلەر، ئادۋوكاتــالر، ســوتچىالر، ۋە تەپتىشــلەردىن تەشــكىللىگەن 
بولــۇپ، خەلقئــارا قانــۇن - تەرتىپلــەر بىلــەن ئېلىــپ بېرىلىدىغــان مۇســتەقىل 
ــى  ــڭ ياك ــەت ۋە ھۆكۈمەتنى ــداق دۆل ــۇ ســوت ھېچقان ــابلىنىدۇ. ب ــۇپ ھېس ــوت بول س
ئىدېئولوگىيەنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىمايدىغــان، ھېچقايســى تەرەپكــە يــان باســماي 
پاكىــت ئاساســىدا، قانۇنــى ئۆلچــەم بويىچــە ھۆكــۈم چىقىرىدىغان مۇســتەقىل ســوتتۇر. 
شــۇنداق بولغاچقــا بــۇ ســوتنىڭ چىقارغــان ھۆكۈمــى خەلقئــارا جەمئىيەتتــە كۈچلــۈك 

تەســىرگە ۋە ئىشــەنچكە ئىگــە بولىــدۇ.

ــەر  ــۇپ، ئەگ ــار بول ــى ب ــە ئاالھىدىلىك ــوتنىڭ ئۆزگىچ ــق س ــى قېتىملى ــەر ئىكك ھ
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ــتۇرۇلۇش  ــڭ ئورۇنالش ــق بەرگۈچىلەرنى ــوتتىكى گۇۋاھلى ــق س ــى قېتىملى ــز ئىكك بى
ئەھۋالىغــا قارايدىغانــال بولســاق، تۇنجــى قېتىملىــق ســوتتا ۋەتەندىكــى الگېــر 
ھاياتىنــى باشــتىن ئۆتكــۈزۈپ باققــان الگېــر شــاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقلىــرى ئاســاس 
ــالر  ــت ئەھۋال ــان كونكرې ــۈز بېرىۋاتق ــدە الگېــر ئىچــى ۋە ســىرتىدا ي قىلىنىــپ، ۋەتەن
مەركــەز قىلىنغــان بولســا، ئىككىنچــى قېتىملىــق ســوتتا ۋەتەندىكــى ئومۇميۈزلــۈك 
ــەكلىدىكى  ــات ش ــان تەتقىق ــپ بارغ ــات ئېلى ــش، تەتقىق ــتىدە ئىزدىنى ــالر ئۈس ئەھۋال
ــوتنىڭ  ــدا، س ــپ ئېيتقان ــق قىلى ــۇ ئېنى ــان. تېخىم ــاس قىلىنغ ــالر ئاس گۇۋاھلىق
ئاساســى مەقســىتى، يالغــۇز ھــەر بىــر شــەخس ۋە ئۇالرنىــڭ ئائىلىســى دۇچ كەلگــەن 
پاجىئەلــەر ئۈســتىدىن ھۆكــۈم چىقىرىــش بولماســتىن، بەلكــى بىــر قىســىم تىپىــك 
خاراكتېرگــە ئىگــە بولغــان كونكرېــت شەخســلەرنىڭ كەچۈرمىشــلىرى ئارقىلىــق، 
ئۇيغــۇرالر دۇچ كەلگــەن ئومۇميۈزلــۈك ئەھۋالغــا نــەزەر ســېلىش، ئاندىــن مۇتەخەسســىس 
ۋە تەتقىقاتچىالرنىــڭ بايانلىــرى ئارقىلىــق ئۇيغــۇرالر يۈزلىگــەن ئومۇميۈزلــۈك ئەھــۋال 
بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىــش، ۋە شــۇ ئارقىلىــق پۈتۈن مىللــەت دۇچ كېلىۋاتقــان ئىرقىي 

ــل ھۆكــۈم چىقىرىشــتۇر. ــا توغــرا ۋە ئادى قىرغىنچىلىقق

ئارتــۇق  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىپــى، 500 دىــن 
گۇۋاھلىقــالر ئىچىدىــن، بىــر قــەدەر تەپســىلىي ۋە كونكرېــت بولغــان گۇۋاھلىقتىــن 
تۇنجــى قېتىملىــق ســوت ئۈچــۈن 150 گۇۋاھلىقنــى، ئىككىنچــى قېتىملىــق ســوت 
ئۈچــۈن 92 گۇۋاھلىقنــى تەۋســىيە شــەكلىدە ســوتقا يوللىــدى. تۇنجــى قېتىملىــق 
ســوتتا گۇۋاھلىــق بەرگــەن 37 گۇۋاھچىدىــن 15 گۇۋاھچــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ۋە ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىپــى ئامبىــرى تەۋســىيە قىلغــان شــۇ 150 گۇۋاھچــى ئىچىدىن 
تالالنــدى. قالغــان 22 گۇۋاھچــى، ســوتقا بىۋاســىتە ئىلتىمــاس قىلغانــالر ئىچىدىــن 
ــۇق  ــن ئارت ــەن 30 دى ــق بەرگ ــوتتا گۇۋاھلى ــق س ــى قېتىملى ــان. ئىككىنچ تاللىغ
گۇۋاھچىدىــن 10 گۇۋاھچــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىپــى 
تەۋســىيە قىلغــان شــۇ 92 گۇۋاھچــى ئىچىدىــن تالالنــدى، قالغــان 20 دىــن ئارتــۇق 
گۇۋاھچــى، ســوتقا بىۋاســىتە ئىلتىمــاس قىلغانــالر ئىچىدىــن تالــالپ چىققــان. 
ــڭ  ــپ ئامبىرىنى ــە ئارخى ــۇر ئەدلىي ــى ۋە ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدا دۇني ــۇ جەريان ب
ــى  ــەش، تەرجىمــە قىلىــش ۋە گۇۋاھچىالرن ــى ئېلىــش، رەتل ۋەزىپىســى، گۇۋاھلىقالرن
ــارەت  ــتىن ئىب ــوتقا ماسلىشىش ــەردە س ــق جەھەتل ــش قاتارلى ــىيە قىلى ــوتقا تەۋس س
بولــدى. ســوت تامامــەن خەلقئــارا قانــۇن - تەرتىپلــەر بويۇنچــە ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ، 
گۇۋاھچىالرنــى تالــالش ياكــى باشــقا جەريانلىــرى ســوت تەرىپىدىــن بىۋاســىتە ئېلىــپ 

بېرىلــدى. 

ئىككىنچــى قېتىملىــق ســوت ئۈچــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر ئەدلىيــە 
ئارخىپــى تەۋســىيە قىلغــان ئاشــۇ 92 گۇۋاھچىالرنىــڭ ئائىلىســىدىن جەمئىــي 534 
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ــوالنغان  ــا س ــادەم الگېرغ ــن ئ ــىدە 10 دى ــۇپ، ئائىلىس ــوالنغان بول ــا س ــادەم الگېرغ ئ
ــادەم تۇتۇلغــان گۇۋاھچىــالر 4. ســوتقا  ــۇق ئ ــن ئارت ــن 30 دى گۇۋاھچىــالر 15، ئۆيىدى
تەۋســىيە قىلىنغــان گۇۋاھچىالرنىــڭ ھەممىســى گەرچــە ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز 
يۈزلىگــەن ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنىــڭ تىپىــك ۋەكىللىــرى بولســىمۇ، بىــراق 
ــكە  ــق بېرىش ــىتە گۇۋاھلى ــوتتا بىۋاس ــى س ــڭ ھەممىس ــزدەك، ئۇالرنى كۆرۈۋاتقىنىمى
تالالنغىنــى يــوق. ۋاقىــت چەكلىمىســى تۈپەيلىدىــن بىــر قىســمى ســوتتا نەقمەيــدان 
گۇۋاھلىــق بېرىــش ئۈچــۈن تالالنغــان بولســا، بىــر قىســىم گۇۋاھلىقــالر ســوتچىالرنىڭ 

ــن كەچۈرۈشــى ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن. كۆزدى

مۇســتەقىل ئۇيغــۇر ســوتى، ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق باشــالنغاندىن بېــرى شــەرقىي 
تۈركىســتانلىقالر ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بارلىــق پائالىيــەت ۋە ھەرىكەتلەرگــە ئوخشــاش، 
ــى  ــان جىناي ــە قاراتق ــڭ خەلقىمىزگ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى ۋە خىت ــى ۋەزىيەتن ۋەتەندىك
قانۇنــى  خەلقئــارا  رەســمىي  بولۇپمــۇ  ئاڭلىتىشــتا،  خەلقئاراغــا  قىلمىشــلىرىنى 
ۋە  ئاڭلىتىــش  قىلىــپ  ئىســپاتلىق  دەلىــل  بويىچــە،  تەلىپــى  ئۆلچەملەرنىــڭ 
ــۇز  ــۇر ســوتى، يالغ ــە. ئۇيغ ــدە ئەھمىيەتكــە ئىگ باشــقىالرنى قايىــل قىلىشــتا ئاالھى
خەلقئــارادا خىتايغــا قارشــى جامائــەت پىكىــرى توپالشــتا ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە 
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ــى  ــان گۇۋاھلىقالرن ــۇالردا بېرىلىۋاتق ــي تاراتق ــى ئىجتىمائى ــتىن، بەلك ــۇپ قالماس بول
خەلقئــارا قانــۇن ئۆلچىمىگــە كۆتــۈرۈپ، مۇناســىۋەتلىك خەلقئــارا قانۇنالرنىــڭ تەلىپــى 
ــن  ــى جەھەتتى ــى قانۇن ــي قىرغىنچىلىقىن ــان ئىرقى ــۇرالر دۇچ كېلىۋاتق ــە ئۇيغ بويىچ
مۇئەييەنلەشــتۈرۈش ۋە بۇندىــن كېيىــن ئېچىلىــش ئېھتىمالــى بولغــان ســوتالر ئۈچــۈن 

ــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە. ئاســاس يارىتىشــتا ئاالھى

ئەگــەر ســوتتا، ئۇيغۇرالرغــا نىســبەتەن ئادىــل بىــر ھۆكــۈم چىقىرىلســا، بــۇ تارىختــا 
تۇنجــى قېتىملىــق شــۇنداق بىــر ھۆكــۈم بولــۇپ، ئۇنىــڭ تارىخــى ئەھمىيىتــى 
ئاالھىــدە چــوڭ بولىــدۇ. مۇســتەقىل خەلــق ســوتىنىڭ ئەھمىيىتــى كۆپىنچــە 
ئەھۋالــدا گەرچــە ســىمۋوللۇق بولســىمۇ، بىــراق ســوتنىڭ قــارارى خەلقئــارا ئەدلىيــە 
ــۇ  ــڭ، بولۇپم ــەن دۆلەتلەرنى ــۈن، كۆپلىگ ــى ئۈچ ــەن چىقىرىلغىن ــە ئاساس ئۆلچەملىرىگ
غەربتىكــى دېموكراتىــك قانــۇن تــۈزۈم ئۈســتۈنلۈكنى ئىگىلەيدىغــان ۋە ھەققانىيەتنــى 
تەســىر  ئاالھىــدە  سىياســەتلىرىگە  قارىتــا  خىتايغــا  دۆلەتلەرنىــڭ  ياقىاليدىغــان 
ــى ئېلىشــىغا تۈرتكــە  كۆرســىتىپ، ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا ھەقلىــق قارارالرن
بولىــدۇ، ۋە ئــۇ دۆلەتلەرنــى كۆپلىگــەن قانۇنــى ئاساســالر بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. ســوتنىڭ 
ــڭ  ــك دۆلەتلەرنى ــەن دېموكراتى ــان كۆپلىگ ــى ياقىاليدىغ ــۇز ھەققانىيەتن ــارارى، يالغ ق
خىتايغــا قاراتقــان سىياســەتلىرىنى بەلگىلەشــكە تەســىر كۆرســىتىپ قالمــاي، ھەتتــا 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــەزى قىلمىشــلىرىغا چەكلىمــە قويــۇش ۋە جــازا بېرىشــىگە 

تۈرتكــە بولىــدۇ. 

بالقاندىكــى ئــۈچ جالــالت دەپ ئاتالغــان مىلوشــېۋىچ، مىالدىــچ ۋە كارادىچــالر 1991 
- 1998 - يىللىــرى بالقــان يېرىــم ئارىلىــدا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قىلغــان 
قانخــورالر بولــۇپ، ئىلگىــرى - كېيىــن ھەممىســى خەلقئــارا جىنايــى ئىشــالر ســوتى 
ــۆز مۇســتەقىللىقىنى  ــدى. بوســنىيە، كوســوۋو قاتارلىــق ئەللــەر ئ تەرىپىدىــن جازاالن
قولىغــا ئالــدى. ئۇيغــۇر خەلقىمــۇ يېقىــن كەلگۈســىدە شــى جىنپىــڭ، چىــن چۈەنگــو، 
جــۇ خەيلــۈن قاتارلىــق جالالتالرنــى ســوتقا تارتىــپ تېگىشــلىك جازاســىنى بېرىــدۇ. 

لوندونــدا ئېچىلغــان ئۇيغــۇر ســوتى بۇنىــڭ بىرىنچــى قەدىمــى.

ــان  ــۈچ چىقارغ ــۈن ك ــى ئۈچ ــك ئۆتۈش ــوتىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلى ــۇر س ــدون ئۇيغ لون
بارلىــق ۋەتەنداشــلىرىمىزغا، ئىنســانىيەت ئۈچــۈن، ئادالــەت ئۈچــۈن، دۇنيــادا ئىرقىــي 
ــى  ــڭ ئاخىرلىشىش ــلىگەن جىنايەتنى ــى ئىش ــانىيەتكە قارش ــق ۋە ئىنس قىرغىنچىلى
ــۇر  ــان، ئۇيغ ــە قىلغ ــانىي ۋەزىپ ــى ۋە ئىنس ــە ۋىجدان ــنى، ئۆزىگ ــك تۇرۇش ــۈن تى ئۈچ
ســوتىنى قۇرغــان گېئوففــري نىكــە ئەپەنــدى باشــلىق ئۇيغۇر ســوت كوللېگىيەســىنىڭ 
ــدە  ــوت خىزمىتى ــلەرگە، س ــك مۇتەخەسىس ــەت ئەللى ــا، چ ــا، ئادۋوكاتالرغ خادىملىرىغ
ــا  ــق دۇني ــان بارلى ــدە بولغ ــۋىقات خىزمىتى ــە، تەش ــق خىزمەتچىلەرگ ــان بارلى بولغ
مېدىيالىرىغــا، ھــەر مىللــەت گۇۋاھچىلىرىمىزغــا، ئارقــا ســەپ مۇالزىمىتىدىكــى 
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بارلىــق سەپداشــلىرىمىزغا، ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىن ئىســىملىك ۋە ئىسىمســىز 
ياردەمــدە بولغــان بارلىــق قېرىنداشــلىرىمىزغا، نورۋېگىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى ۋە دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىدىكــى ئالدىنقــى ســەپتە كېچــە - كۈنــدۈز كــۈرەش قىلغــان بارلىــق 

ــەن !  ــەت ئېيتىم ــە رەھم جەڭچىلىرىمىزگ

12. دەۋايىمىزنى كەسپىيلەشتۈرۈش ۋە تەشكىلىي قۇرۇلمىنى كۈچلەندۈرۈش خىزمەتلىرى

مۇھاجىرەتتىكــى مىللىــي ھەرىكىتىمىز ئۇزۇن تارىخى جەريانغا ئىگە بولســىمۇ، ئامما 
مۇكەممەل تەشــكىلى قۇرۇلما شەكىللەندۈرەلمەســلىك ئېغىر يېتەرســىزلىكلىرىمىزدىن 
بىرســى بولــۇپ كەلــدى. بۇنىــڭ ھــەر خىــل سىياســىي، ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي 
ســەۋەبلىرى بــار. 2004 - يىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۈتــۈن تەشــكىالتلىرىمىزنى 
ــىتىدە  ــۇرۇش مەقس ــا ق ــكىلى قۇرۇلم ــەل تەش ــالپ، مۇكەمم ــتىغا توپ ــەز ئاس ــر مەرك بى
قۇرۇلغــان ئىــدى. كېيىنكــى يىلــالردا ھــەر خىــل يــول ۋە مەقســەتلەر بىلــەن ۋەتــەن 
مىللىــي  بىلــەن،  كۆپىيىشــى  تۈركىســتانلىقالرنىڭ  شــەرقىي  چىققــان  ســىرتىغا 
دەۋايىمىــزدا ھــەم كۈچلىنىــش ھــەم مۇرەككەپلىشــىش ۋەزىيىتــى پەيــدا بولــدى. 
تەشــكىالتالرنىڭ ســانى تىــز قەدەمــدە كۆپەيــدى، مىللىــي دەۋايىمىزنىــڭ ســاغالم 
ۋەرەقــى قىلىشــىغا، مەركىــزى تەشــكىلى قۇرۇلمىنــى كۈچلەندۈرۈشــكە بەلگىلىــك 
دەرىجىــدە تەســىر كۆرسىتىشــكە باشــلىدى. مۇشــۇنداق مۇرەككــەپ ۋەزىيــەت ئىچىــدە 
ــاغالم  ــال س ــدە يەنى ــڭ يېتەكچىلىكى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــز دۇني ــي دەۋايىمى مىللى
ــدى.  ــاغالم كۈچەي ــەپ س ــدە ئىلگىرىل ــق ئىچى ــك، ئىتتىپاقلى ــەن، بىرلى ــەدەم بىل ق
ــان شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي كېڭەيتىــش  ــدا چاقىرىلغ ــى 11 - ئاي 2018 - يىل
يىغىنىــدا ئېلىنغــان قارارالرنــى ئىجــرا قىلىش يۆلىنىشــىدە چــەت ئەللەردىكــى مۇتلەق 
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كــۆپ قىســىم، ئاساســلىق تەشــكىالتالر بىرلىــك ئىچىــدە ھەرىكــەت قىلــدۇق. بولۇپمــۇ 
2020 - يىلــى 4 - ئايــدا شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتالر مۇنبىــرى تەشــكىل 
قىلىنغاندىــن كېيىــن، مۇھاجىرەتتىكــى %95 دىــن ئارتــۇق تەشــكىالتالر ئىشــتا 

ــەت شــەكىللەندى.  ــە ئاشــۇرغان ۋەزىي ــى ئەمەلگ بىرلىكن

ــە  ــى 15 دۆلەتت ــى ئەزاس ــە كومىتېت ــەر ئىجرائىي ــى 33 نەپ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ياشــايدىغان بولــۇپ، مۇتلــەق كــۆپ قىســىمى ئىجرائىيــە كومىتېــت ئەزالىــرى 
خىزمەتلىرىنــى ئىشــتىن ســىرتقى، خالىســانە ھالــدا، زور پىداكارلىــق كۆرســىتىپ، 
ــق  ــىنىڭ خەلقئارالى ــۇر مەسىلىس ــە. ئۇيغ ــۈزۈپ كەلمەكت ــەن يۈرگ ــق بىل پىدائىيلى
تەشــكىالتىمىزنىڭ  دەۋايىمىزنىــڭ،  ئوتتۇرىغــا چىقىشــى،  بولــۇپ  مەســىلە  بىــر 
كەسىپلىشىشــىگە ھــەر ۋاقىتتىكىدىــن بەكــرەك تەقــەززا بولماقتــا. ئۇيغــۇر دەۋاســىدا 
ــى  ــكىالت قۇرۇلمىس ــقان تەش ــكەن، سىستېمىالش ــكەن، كەسىپلەش مۇتەخەسسىسلەش
بولمىســا بولمايدىغــان بىــر ۋەزىيــەت ئوتتۇرىغــا قۇيۇلــدى. بىــز 2017 - يىلــى دۇنيــا 
ــا  ــان دۇني ــن بۇي ــى رەھبەرلىــك ۋەزىپىســىنى ئۈســتىمىزگە ئالغاندى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ــۈچ  ــدە ك ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ سىستېمىلىشىشــى ۋە ئىختىساسلىشىشــىغا ئاالھى ئۇيغ
ســەرپ قىلــدۇق. بىــز تەشــكىالتنى سىستېمىالشتۇرۇشــتا؛ تەشــكىالتنى ئىنســانغا، 
رەھبەرگــە باغلىــق ئەمەس، نىزامنامىگە، پىرىنســىپقا، سىســتېمىغا باغلىق شــەكىلدە 
ئىشــلەيدىغان قىلىــش، تەشــكىالتنىڭ مەۋجۇدىيىتــى ۋە پائالىيەتلىــرى، تەشــكىالت 
رەھبەرلىرىنىــڭ ئۆزگىرىشــى بىلــەن تەســىرگە ئۇچرىمايدىغــان بىــر سىســتېما قــۇرۇش، 
مۇقىــم  ئادەملــەر،  كەســپى  ســەۋىيەدىكى  بولســا؛ خەلقئــارا  ئىختىساسلىشىشــتا 
ئىشــلەيدىغان، مائاشــلىق خىزمەتچــى سىستېمىســىنى يولغــا قويــۇش ۋە ئۇنــى 
كېڭەيتىشــكە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىلــدى. 2017 - يىلــى يېڭــى رەھبەرلىــك 
ھەيئىتــى ۋەزىپــە تاپشــۇرۇۋالغاندا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىــدا خىزمــەت قىلىدىغــان 
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەر، دۇني ــالم 4 نەپ ــانى توپ ــڭ س ــپىي خادىمنى ــلىق كەس مائاش
ــم ســانى 10 ئەتراپىــدا  ــالم كەســپى خادى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالرنى قوشــقاندا توپ
ــپ،  ــرەك كۆپىيى ــىدىن كۆپ ــەش ھەسس ــبەت ب ــۇ نىس ــدە ب ــل ئىچى ــۆت يى ــدى. ت ئى
ــانى 20  ــى س ــلىق خىزمەتچ ــلىق مائاش ــىتە قاراش ــا بىۋاس ــۇر قۇرۇلتىيىغ ــا ئۇيغ دۇني
ــۇر كىشــىلىك  ــى تەشــكىالتالر )ئۇيغ ــى تەركىبىدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە، دۇني نەپەرگ
ھوقــۇق پىروگراممىســى، ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى، ئۇيغــۇر ئامېرىــكا بىرلەشمىســى، ئۇيغــۇر 
ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى، ئۇيغــۇر ھەقلىــرى پائالىيــەت پىروگراممىســى، ياپونىيــە 
ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى، ئۇيغــۇر پروجېكــت فونــدى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەخپــى( 
نــى قوشــقاندا توپــالم 50 كىشــىگە يۈكســەلدى. خىزمەتچــى قوبــۇل قىلىــش، خەلقئــارا 
ــۇس  ــۇالردا مەخس ــي تاراتق ــورالردا، ئىجتىمائى ــدى. ت ــپ بېرىل ــە ئېلى ــەم بويۇنچ ئۆلچ
خىزمەتچــى قوبــۇل قىلىــش ئۇقتۇرۇشــلىرىنى چىقىرىــپ، ئىلتىمــاس قىلغۇچــى 
ــلىق  ــي ئىختىساس ــق ھەقىقى ــاالش ئارقىلى ــپ ت ــارەت قىلى ــن زىي ــالر ئىچىدى نامزات
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خادىمالرنــى تالــالپ چىقتــۇق. كادىرلىرىمىزنــى ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئىچىدىــن تالالشــقا، 
ــەردۇق. ــار ب ــدە ئېتىب ــقا ئاالھى ياشالشتۇرۇش

ــا  ــى دۇني ــش، دەۋايىمىزن ــۈك پايدىلىنى ــدا ۋە ئۈنۈمل ــەتلەردىن ۋاقتى ــارا پۇرس خەلقئ
سىياســىتىگە بىۋاســىتە تەســىر كۆرســىتەلەيدىغان سىياســىي مەركەزلــەردە كۈچلەندۈرۈش 
ــچانلىق  ــقا تىرىش ــپ بېرىش ــەت ئېلى ــدا ھەرىك ــتېمىلىق ھال ــەردە سىس ــۇ مەركەزل ۋە ب
قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئىچىــدە  يىــل   4 بــۇ  ســەۋەبتىن،  بــۇ  كۆرســىتىلدى. 
مىيۇنخېندىكــى مەركىــزى ئىشخانىســىدىن باشــقا، بېرلىنــدا، بىريۇسســېلدا، لوندونــدا، 
ــارس، ئىســتانبۇل قاتارلىــق جايــالردا ئىــش بېجىرىــش ئىشــخانىلىرى  ۋاشــىنگتوندا، پ

ــدى.  ــىس قىلىن تەس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالرنىڭ كەسىپلىشىشــى ۋە 
ــا  ــە زور ئىلگىرىلەشــلەر قولغ ــدۈرۈش جەھەتت ــارا ھەمكارلىقنــى كۈچلەن تەشــكىالتالر ئ
كەلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى تەركىبىدىكى ياكى ھەمكارالشــقان تەشــكىالتالردىن، 
نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى، ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى، ياپونىيــە ئۇيغــۇر 
جەمئىيىتــى، كانــادا ئۇيغــۇر ھەقلىــرى لوبــي پىروگراممىســى، ئامېرىــكا ئۇيغــۇر 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋە  فوندىــالر  پروجېكــت  ئۇيغــۇر   ،UAA تەشــكىالتى،  ھەرىكىتــى 
قۇرۇلتىيــى ۋەخپــى مەخســۇس مائاشــلىق، كەسىپلەشــكەن خىزمەتچــى تۈزۈمــى يولغــا 
قويغــان تەشــكىالتالردۇر. بــۇ تەشــكىالتالردىكى مۇتەخەسسىســلەر ۋە كەســپى خادىمــالر 
ئۆزئــارا خىزمــەت تەقســىماتى قىلىــپ، ھەمكارلىــق ئاساســىدا پائالىيەتلەرنــى كەســپى 

ــا. ســەۋىيەدە ئېلىــپ بارماقت

13. ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى كۈچلەندۈرۈش جەھەتىكى پائالىيتەلەر

تەشــكىالتنى كەسپىيلەشــتۈرۈش ۋە سىستېمىالشــتۇرۇش خىزمىتىنىــڭ ئــەڭ 
ئاساســلىق ئاچقۇچــى ئىقتىســادقا بېرىــپ تاقىلىــدۇ. ئىقتىســادىي ئاساســى كۈچلــۈك 
بولمىغــان ھــەر - قانــداق تەشــكىالت مۇكەممــەل تەشــكىلى ئاســاس قۇرالمــاي، 
ــۇر قۇرۇلتىيــى  ــا ئۇيغ ــدۇ. شــۇڭا دۇني ــى قىلىشــى مۇمكىــن بولماي ئۈزلۈكســىز ۋەرەق

ــەردۇق.  ــەت ب ــدە ئەھمىي ــكە ئاالھى ــى كۈچلەندۈرۈش فوندىن

2018 - يىلــى 5 - ئايدىــن باشــالپ »ئۇيغــۇر بەدىلــى« چاقىرىقىنــى ئېــالن قىلىــپ، 
18 ياشــتىن ئاشــقان پۈتــۈن ۋەتەنداشــلىرىمىزنى ئۇيغۇرلــۇق بەدىلــى تاپشــۇرۇپ دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پائالىيەتلىرىنــى ماددىــي جەھەتتىــن قوللىشــىنى تەلــەپ 

قىلــدۇق.

پىروگراممىــالر  مەخســۇس  قىلىــش،  قوبــۇل  ئىئانــە  ئارقىلىــق  ئىنتېرنېــت 
ــوراش،  ــاردەم س ــپ، ي ــەت قىلى ــاھىبلىرىغا مۇراجىئ ــش س ــالر، ئى ــۈن كارخانىچى ئۈچ
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ــە يىغىــش  ــا پروجېكــت الھىيەلىرىنــى ســۇنۇش، مەخســۇس ئىئان ــارا فوندىالرغ خەلقئ
پائالىيەتلىرىنــى ئورۇنالشــتۇرۇش قاتارلىــق ئۇســۇلالر بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ئىقتىســادى ئاجىــز قىزىــل رەقــەم ھالىتىدىــن، مەلــۇم دەرىجىدە ئىقتىســادىي ئاساســقا 

ــدى.  ــە تەشــكىالت سەۋىيەســىگە ئېلىــپ كېلىن ئىگ

2017 - يىلــى 11 - ئايــدا 6 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ئېچىلغانــدا، NED نىڭ دۇنيا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پروجېكىتىگــە ئاجرىتىلغــان مالىيەســى ســىرتىدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــاي، دۇني ــال قالم ــۇرۇق بولۇپ ــى ق ــڭ ئىچ ــى فوندىنى قۇرۇلتىي
مالىيەســى $9000 قىزىــل رەقەملىــك ۋەزىيەتتــە ئىــدى. ئۆتكــەن 4 يىلدىــن بۇيــان، 
ــىز  ــى ئۈزلۈكس ــان پۇلىن ــا ئاجراتق ــى پروجېكتىغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــڭ دۇني NED نى
ئاشــتى، 2017 - يىلــى $ 195 مىــڭ دولالرلىــق ياردەمنــى، 2018 - يىلــى $  350 
مىــڭ، 2019 - يىلــى $380 ۋە 2019 - يىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيــا 
ــڭ  ــال 445$مى ــى بىراق ــن، 2020 - يىل ــن كېيى ــى ئالغاندى ــە مۇكاپاتىن دېموكراتىي
چىقــاردى. 2021 - 2023 - يىللىــق ئىككــى يىللىــق پروجېكتــى ئۈچــۈن توپــالم $ 

ــۇل قىلىنىــپ، ئىــش باشــالندى. 890 مىــڭ ئىلتىماســىمىز قوب

NED نىــڭ ماددىــي ياردىمىدىــن باشــقا ئۇيغۇرلــۇق بەدىلــى، ئىئانــە، باشــقا 
خەلقئارالىــق فوندىالردىــن يىغىلغــان ماددىــي ياردەملەر ۋە كىرىم - چىقىم ھېســاباتى 
ھەققىدىكــى تەپســىلىي مەلۇماتنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فونــدى رەئىســى مالىيــە 

دوكالتىدىــن كۆرىمىــز.

مائاشــلىق  نەپــەر   20 قاراشــلىق  بىۋاســىتە  قۇرۇلتىيىغــا  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
خىزمەتچىلەرنىــڭ چىقىمــى، 5 دۆلەتتىكى 6 ئىشــخانا چىقىملىرى، لوندوندىكى ئۇيغۇر 
مەھكىمىســى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۋ ۋە ھازىرمــۇ ئۈزلۈكســىز داۋام قىلىۋاتقــان 
بىــر - قانچــە تەتقىقــات ۋە پائالىيــەت پروجېكتلىــرى قاتارلىــق پائالىيەتلەرنىــڭ 
ــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن  ــن چىقىــم قىلىنماقتــا. مــەن ب چىقىمــى دەل مۇشــۇ پۇلالردى
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ماددىــي ياردەمــدە بولــۇپ كەلگــەن ئىسىمســىز، ئىســىملىك 

ــەن. ــى بىلدۈرىم ــەت ۋە رەھمەتلىرىمن ــىز ھۆرم ــالرغا چەكس ــق ۋەتەنداش بارلى

ئۆزىمىزنى تەكشۈرۈش ۋە ۋەزىپىلەر 

1. قۇرۇلتاي خىزمىتىدە نۆۋەتتە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ۋە قىيىنچىلىقالر 

بىــز يۇقىرىقىــدەك بىــر قاتــار پائالىيەتلەرنــى ئۇتۇقلــۇق ئېلىــپ بارغــان بولســاقمۇ 
ئەممــا، خىزمەتلىرىمىزدە نۇرغۇنلىغان يېتەرســىزلىكلەرنىڭ ۋە ۋۇجۇدقا چىقىرالمىغان 
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ــڭ  ــز. بۇالرنى ــاي تۇرالمايمى ــراپ قىلم ــى ئېتى ــڭ بارلىقىن ــم خىزمەتلىرىمىزنى مۇھى
بىــر قىســمى بىزنىــڭ بىزنىــڭ ئىرادىمىزنىــڭ ســىرتىدا بولســىمۇ، يەنــە بىــر قىســمى 
تىرىشــچانلىق كۆرسەتســەك، غەيــرەت قىلســاق، يوللىــرى ھەققىــدە ئىزدەنســەك 

تامامــەن مۇمكىــن بولىدىغــان ئىشــالر. 

يۇقىرىــدا ب د ت دىكــى پائالىيــەت ھەققىــدە توختالــدۇق. ئەممــا ب د ت   .1
ــز  ــى خەلقىمى ــز. چۈنك ــدۇق دېيەلمەيمى ــەت قىل ــك خىزم ــۇق مۇۋەپپەقىيەتلى دا تول
ــەڭ  ــىردىكى ئ ــە. 21 - ئەس ــەس، نەتىج ــان ئەم ــى، جەري ــم بولىدىغىن ــۈن مۇھى ئۈچ
ــدە،  ــر مەســىلە ھەققى ــان بى ــۈز بېرىۋاتق ــە ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ي چــوڭ پاجىئ
خىتاينىــڭ جىددىــي توســقۇنلۇق قىلىشــى ۋە ب د ت دا باشــقا دۆلەتلــەر بىلــەن 
ــۇق كېڭىشــىدە تېخىغىچــە  گۇرۇپپىلىشىشــى نەتىجىســىدە، ب د ت كىشــىلىك ھوق
ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقــى تېمــا قىلىنغــان ئايرىــم، مەخســۇس يىغىنــى چاقىرىلمىــدى. 
كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىدىن بىــر قــارار چىقمىــدى. ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق 
ئالىــي كومىسســارى ۋە مۇســتەقىل تەكشــۈرۈش ھەيئىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى 
زىيــارەت قىلىــش ئىشــى ھازىرغىچــە ئەمەلگــە ئاشــمىدى. ب د ت بــاش كاتىپــى 
ئانتونىئــو گۇتېررېــس ھازىرغىچــە جــازا الگېــر مەسىلىســى ھەققىــدە بىــر پىكىــر بايــان 
ــدى،  ــە كەل ــۈن - تەرتىپك ــم ك ــك كېڭىشــىدە 2 قېتى ــدى. ب د ت بىخەتەرلى قىلمى
ــالر  ــىرتىدىكى ئىش ــز س ــڭ ئىرادىمى ــە بىزنى ــۇالر ئەلۋەتت ــدى. ب ــارار چىقمى ــا ق ئەمم

ــىدىكى ئىشــالر. ــق تىرىشىشــىمىز دائىرىس ــا، داۋاملى ــىمۇ ئەمم بولس

ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى ب د ت دا   .2
خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى، جــازا الگېرىنــى تاقــاش ھەققىدىكــى بىرلەشــمە باياناتقــا 
ئىمــزا قويغــان، 4 نەپــەر خىتــاي ئەمەلدارىغــا جــازا ئېــالن قىلغــان بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ 
يېتەرلىــك ئەمــەس، ئەمەلىــي قــەدەم بېسىشــتا نۇرغــۇن مەســىلىلەر مەۋجــۇت. بۇنىڭــدا 
ــە ۋە فىرانســىيەنىڭ ئىقتىســادىي،  ــان گېرمانىي ــورى بولغ ــا ئىتتىپاقنىــڭ موت ياۋروپ
تىجارىــي مەنپەئــەت بەدىلىگــە، پاسســىپ ھەرىكــەت قىلىشــىنىڭ رولــى چــوڭ بولــدى 
دەپ قارايمىــز. خىتــاي - ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدىكى ســودا ئۇرۇشــىدىن، ياۋروپــا 
ــي  ــىردىكى ئىرقى ــۇ 21 - ئەس ــدى، ب ــەت قىل ــقا ھەرىك ــەت چىقىرىش ــە مەنپەئ ئۆزىگ
قىرغىنچىلىقنــى توختىتىشــقا ئەمەلىــي قــەدەم ئالمىغانلىقىنىــڭ مۇھىم ســەۋەبلىرى 
بولۇشــى مۇمكىــن. ئەلۋەتتــە بۇنىــڭ يەنــە تۈرلــۈك ســەۋەبلىرى بــار. بــۇ جەھەتتــە بىــز 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ياۋروپادىكــى تەشــكىالتلىرىمىز رولىمىزنــى تولــۇق جــارى 
قىلدۇرالمىــدى دەپ ئوياليمــەن. بــۇ بىزنىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكــى خىزمەتلىرىمىــزدە 

جىددىــي ئويلىنىشــقا تېگىشــلىك مۇھىــم نۇقتــا. 

شــەرقىي ياۋروپــا دۆلەتلىــرى، بولۇپمــۇ التىــن ئامېرىكاســى ۋە ئافرىقــا دۆلەتلەردە   .3
ئاساســەن پائالىيەتلىرىمىــز تېخــى ئــەڭ تــۆۋەن ســەۋىيەدە ۋە ھەتتا باشــالنمىدى. دۇنيا 
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پەقەتــال ئامېرىــكا، ياۋروپــا دېگەنلىــك ئەمــەس. خىتــاي بۈگــۈن پۈتــۈن ئىقتىســادىي ۋە 
دىپلوماتىيــە كۈچىنــى ئىشــقا ســېلىپ بــۇ دۆلەتلــەردە ئۆزىنىــڭ تەســىر دائىرىســىنى 
كۈچلەندۈرۈۋاتىــدۇ. ئەلۋەتتــە بىزنىــڭ ھازىرقــى مەۋجــۇت ئىمكانىمىــزدە بىــز ئۈچــۈن 
ــز  ــى، بى ــس قىلىشــىمىز كېرەكك ــا شــۇنى ھې ــدۇ، ئەمم ــدەك بىلىنى ــۇ قېيىن تولىم
مىللىــي دەۋايىمىزنىــڭ ئاخىرقــى مەقســىتى دۆلــەت قــۇرۇش ئىكــەن، بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ 
مەقســىتىمىزگە  ئاخىرقــى  بولغــان  قىلماقچــى  بىزنىــڭ  ئىشــىكىنى چېكىــش، 
جىددىــي  بىزنىــڭ  بۇمــۇ  ئەمــەس.  مەســىلە  قىيىــن  پەقەتــال  سېلىشــتۇرغاندا 

ــىلىلەر.  ــلىك مەس ــىمىزغا تېگىش ئويلىنىش

ئىســالم دۇنياســى ھازىرغىچــە ســۈكۈتتە، ســۈكۈتتىال ئەمــەس، ھەتتــا مۇتلــەق   .4
كــۆپ قىســمى خىتاينــى قولــالش پوزىتسىيەســىدە تۇرماقتــا. خىتــاي يالغــۇز شــەرقىي 
تۈركىســتان خەلقىگىــال ئەمــەس، مۇقــەددەس دىنىمىــز ئىســالمغا ئــۇرۇش ئاچقــان بىــر 
ۋەزىيەتتــە. ئىســالمىڭ مۇقــەددەس قىممــەت قاراشــلىرىغا ئاشــكارا ھۇجــۇم قىلماقتــا. 
ــرە  ــا نۇقتىلىــق مۇزاكى ــۇ نوخت 2018 - يىلــى11 - ئايدىكــى مىللىــي كېڭەشــتە، ب
ــارى  ــەر باشــالنغان بولســىمۇ، ئۈزلۈكســىزلىكىنى ج ــار خىزمەتل ــر قات ــپ، بى قىلىنى
قىلدۇرالمىــدۇق. ئىســالم ھەمكارلىــق تەشــكىالتى باياناتلىرىــدا خىتاينــى قولــالش 
ــدا،  ــى جايى ــز خىزمەتلىرىمىزن ــە بى ــۇ جەھەتت ــدى. ب ــۇپ كەل ــىنى تۇت پوزىتسىيەس
ئىشــىكلەرنى  نۇرغــۇن  چېكىدىغــان  دېيەلمەيمىــز.  بــاردۇق  ئېلىــپ  يېتەرلىــك 
بۇمــۇ  قىاللمىــدۇق.  ئىشــالرنى  نۇرغــۇن  تېگىشــلىك  قىلىشــقا  چېكەلمىــدۇق، 
ــي قەدەملــەر  ــۇ ھەقتــە جىددى ــي ئويالندۇرىدىغــان ۋە بۇندىــن كېيىــن ب بىزنــى جىددى

ــىلە.  ــلىك مەس ــىمىزغا تېگىش ئېتىش

ــى  ــازا ياخش ــى ت ــىم خىزمەتلەرن ــر قىس ــىدىمۇ بى ــەر دائىرس ــى خىزمەتل ئىچك  .5
ئېلىــپ بارالمىــدۇق.

مىللىــي دەۋايىمىــزدا ئايالالرنىــڭ رولــى تولىمــۇ مۇھىــم ئىــدى. ۋەتــەن ئىچــى   )1
ۋە ســىرتىدىكى نوپۇســىمىزنىڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكىنــى خانىمــالر تەشــكىل قىلىــدۇ. 
خانىملىرىمىزنىــڭ دەۋادىكــى ئاكتىپچانلىقــى يىلالرغــا نىســبەتەن يۇقىــرى بولســىمۇ، 
ئەممــا يەنىــال نىســبەت جەھەتتىــن ئــاز. بۇنىڭــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــلىق 
ــلىكىمىز  ــۈل بۆلەلمەس ــك كۆڭ ــە يېتەرلى ــالر خىزمىتىگ ــكىالتلىرىمىزنىڭ ئايال تەش
ســەۋەب بولــدى دەپ ئوياليمىــز. ئەممــا جــازا الگېــرى مەسىلىســىدە دۇنيانــى ماددىــي 
يېتەرلىــك  بۇالرغــا  بىــز  ئاساســەن خانىمــالردۇر.  تەمىنلىگــەن،  بىلــەن  پاكىــت 
ــۇق  ــن تول ــڭ رولىدى ــدۇق. بۇالرنى ــۈل بۆلەلمى ــدۇق، كۆڭ ــاردەم قىاللمى ــدە ي دەرىجى

ــدۇق.  پايدىلىنالمى

بۈگــۈن ئۇيغــۇر ئاياللىــرى دۇچ كېلىۋاتقــان زۇلــۇم 21 - ئەســىردە پۈتــۈن   )2
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ئىنســانلىق ئۈچــۈن زور پاجىئــە. ئەممــا خەلقئارادىكــى نۇرغۇن ئايالالر تەشــكىالتلىرى، 
فەمىنىســت گۇرۇپپىالرنىــڭ بــۇ پاجىئەلەرگــە ســۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنــى كۆرۈۋاتىمىز. 
ئەگــەر بىــز خانىملىرىمىزنــى تەشــكىللەپ، ئايالــالر ھەرىكىتىنــى كۈچلەندۈرەلىســەك، 
ــە  ــادا يۈزمىڭالرچ ــە قىاللىســاق، دۇني ــەن ياخشــى ئاالق فەمىنىســت تەشــكىالتالر بىل
ــۇ  ــدۇ، ب ــا قوزغىلى ــا، دۇني ــالر قوزغالس ــن - ئايال ــىمىز مۇمكى ــالر قوزغىيالىش ئايال

ــۈرۈپ چىقىشــى مۇمكىــن.  خىتاينىــڭ يىمىرىلىشــىنى كەلت

ياشــالر ھەرىكىتىــدە يېتەرلىــك خىزمەتلەر ئىشــلەنمىدى. بۈگــۈن چەت ئەلدىكى   )3
نوپۇســىمىزنىڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى ياشــالر. نۇرغــۇن يوشــۇرۇن كۈچلىرىمىــز بــار. 
بــۇالر كېيىــن ۋاقىتــالردا ئاكتىپچانلىقىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ، بەزىلىــرى يالغــۇز، ئــۆز 
ئالدىغــا، بەزىلىــرى كوللېكتىــپ ھالــدا ھەر خىــل پائالىيەتلەرنى قىلىۋاتىــدۇ. بۇالرنى 
ــۆپ  ــدە ك ــدۈرۈش خىزمەتلىرى ــى كۈچلەن ــە تورن ــى ئاالق ــۇالر ئوتتۇرىدىك ــەش، ئ يېتەكل
مەســىلىلەر مەۋجــۇت بولــۇپ كەلــدى. بــۇ جەھەتتىكــى خىزمەتلىرىنىمــۇ ئالدىمىــزدا 

كۈچلەندۈرۈشــىمىز كېــرەك. 

تەشــكىالتالر ئارىســىدىكى ھەمكارلىقــالر، ئىــش بىرلىكلىرىــدە 2020 - يىلدىن   )4
بۇيــان زور ئىلگىرىلەشــلەر مەيدانغــا كەلــدى. 95 % تەشــكىالتالر تەشــكىالتالر مۇنبىرى 
ئاســتىدا بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىدىغــان مۇھىــت يارىتىلــدى. ئەممــا بۇنــى تېخىمــۇ 
قىســىم  بىــر  ئۈچــۈن  قويۇقالشــتۇرۇش  ۋە  سىستېمىالشــتۇرۇش  كۈچلەنــدۈرۈش، 

خىزمەتلــەر جىددىــي ئىشلىنىشــى كېــرەك. 

تەشــكىالتلىرىمىزنى كەسپىيلەشــتۈرۈش جەھەتتــە ئۆتكــەن يىلدىــن بۇيــان بىر   )5
قاتــار خىزمەتلــەر ئىشــلەندى. ئەممــا يېتەرلىــك ئەمــەس، مۇقىــم ئىشخانىســى، مۇقىم 
ــڭ  ــى دەۋانى ــەن بۈگۈنك ــكىالتالر بىل ــان تەش ــى بولمىغ ــپى خادىم ــلەيدىغان كەس ئىش
ئېھتىياجىدىــن چىقىــپ بولغىلــى بولمايــدۇ. شــۇڭا ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى 
تەشــكىالتالردىكى بــۇ مەســىلە جىددىــي ھــەل قىلىنىشــى كېــرەك. بۇنىــڭ بىــر ئۇچى، 
بىــر ئۇچــى ئەمــەس، ئاساســلىق ئۇچــى ئىقتىســادقا بېرىــپ تاقىشــىدۇ. ھازىــر بىــز 
ئۈچــۈن ياخشــى بىــر پۇرســەت، ئۇيغۇرالرغــا ھېسداشــلىق تارىختــا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان 
ــۇپ، ھەرىكــەت قىلســاق، ھــەر بىــر تەشــكىالت  ــۇ پۇرســەتنى چىــڭ تۇت ۋەزىيەتتــە، ب
ــەل  ــەن ھ ــىلىنى تامام ــخانا مەس ــم ۋە ئىش ــپىي خادى ــى كەس ــاز 1 - 2 كىش ــەڭ ئ ئ
قىلىــپ كەتكىلــى بولىــدۇ. ئىزدىنىــش، ئىشــىكلەرنى چەكىــش كېــرەك. نۇرغۇنلىغــان 
خەلقئــارا فوندىــالر بــار، ئۇالرغــا مۇراجىئــەت قىلىشــىمىز الزىــم. روجەكىتلــەر ئۈچــۈن 
ئىلتىمــاس سۇنۇشــىمىز الزىــم. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكــى 
مۇھىــم كــۈن تەرتىپــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالرنى بــۇ 
ــكەرتىپ  ــدە ئەس ــۇنى ئاالھى ــتۈرۈش. ش ــى كەسپىيلەش ــەش، ئۇالرن ــە يېتەكل جەھەتت
ــمايلى،  ــى توس ــڭ يولىن ــر - بىرىمىزنى ــز بى ــى، ھەرگى ــۇن كۆرىمەنك ــنى ئۇيغ ئۆتۈش
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قىزغانمايلــى. ئەگــەر ھــەر تەشــكىالت يېتەرلىــك پائالىيــەت كۆرســىتىدىكەن، ئىشــنى 
قامالشــتۇرۇپ قىلىدىكــەن، يېتىــپ ئاشــقىچە ئىــش ۋە بۇ ئىشــنى قىلىشــقا ئىقتىســاد 
تېپىــش مۇمكىــن. بۇنــى بىــز تەجرىبــە قىلــدۇق. بىــز تېخــى ئۆتكــەن ھەپتــە 2021 
ــالم 1.5  ــا توپ ــان 4 ئورۇنغ ــاش بولمىغ ــۈن ئوخش ــز ئۈچ ــق پائالىيەتلىرىمى - يىللى
مىليــون دولالرلىــق پىروجەكــت ســۇندۇق. بۇالرنىــڭ بىــر قىســمىدىن ئىجابىــي جاۋاب 

ئالــدۇق. بىــر قىســىم فوندىــالر بىلــەن مۇزاكىــرە ھالىتىــدە تۇرۇۋاتىمىــز. 

ــە نۇرغــۇن ئۇششــاق - چۈششــەك نۇرغــۇن كەمچىلىــك ۋە  بۇالردىــن باشــقا يەن  )6
ــرى ۋە كۆزەتكۈچــى  ــاي ۋەكىللى ــى قۇرۇلت ــق، بۇالرن ــى ئېنى ســەۋەنلىكلىرىمىز بارلىق

ــورايمەن.  ــىڭالرنى س ــڭ بېرىش مېھمانالرنى

2. جىددىي ئېھتىياجلىق خىزمەتلەر

مەســىلىلەر  تۆۋەندىكــى  ۋەكىللەرنىــڭ  جەريانىــدا  قۇرۇلتــاي  قېتىمقــى  بــۇ 
ــۇت  ــىلىلەرنى مەۋج ــۇ مەس ــنى ۋە ب ــپ بېرىش ــرە ئېلى ــتايىدىل مۇزاكى ــتىدە ئەس ئۈس
ئىمكانىيەتلىرىمىــز ئىچىــدە ئــەڭ مۇكەممــەل شــەكىلدە ھــەل قىلىشــنىڭ چــارە - 

تەدبىرلىــرى ئۈســتىدە ئويلىنىشــنى ئومــۇت قىلىمــەن. 

ئىچكى خىزمەتلەردە ساھەسىدە

تەشــكىلى ئاپپاراتىمىزنى تېخىمۇ كەسپىيلەشتۈرۈش ۋە سىستېمىالشتۇرۇش.    -
ھەرقايســى كومىتېــت ۋە مەركەزلەرنىــڭ فۇنكســىيەلىك رولىنــى تېخىمــۇ 

ياخشــى جــارى قىلــدۇرۇش، 
قۇرۇلتــاي رەھبەرلىرىنىــڭ ۋە خىزمەتچىلىرىنىــڭ مەســئۇلىيەت دائىرىســىنى    -
ــش،  ــتە قىلى ــدا سۈرۈش ــى - ۋاقتى ــى ۋاقت ــپ، جاۋابكارلىقىن ــق بېكىتى ئېنى
تەشــۋىقات ۋە ئۇچــۇر - ئاالقــە خىزمىتىنــى مۇكەممەللەشــتۈرۈش، ھــەر خىــل    -

ــش،  ــلىرىنى كۈچەيتى ــۋىقات ئىش ــى تەش تىلالردىك
ئىستراتېگىيە - تەتقىقاتىنى خىزمەتلىرىنى كۈچلەندۈرۈش   -

ھــەر - قايســى دۆلەتلەردىكــى ۋەتەنداشــلىرىمىز، يەنــى كــەڭ خەلق ئاممىســى    -
بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى تېخىمــۇ كۈچلەنــدۈرۈش، 

تەشــكىالتالر ئــارا ھەمكارلىقنــى ۋە ئىــش بىرلىكنــى ئــەڭ يۈكســەك ســەۋىيەگە    -
چىقىرىــش 

تەشــكىالتى  ئايالــالر  خەلقئــارا  قىلــدۇرۇش،  جــارى  رولــى  ئايالالرنىــڭ    -
كۈچەيتىــش ھەمكارلىقىنــى 

ــتۇرۇش ۋە  ــۇ سىستېمىالش ــىنى تېخىم ــەش پىروگراممىس ــالرنى تەربىيەل ياش   -
ياشــالر ھەرىكىتىنــى كەســپىي جانلىــق ئېلىــپ بېرىــش، 
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تەشــكىالتىمىزنىڭ ئىقتىســادىي ئاساســىنى كۈچلەندۈرۈش، قانۇنى ئاساســالرغا    -
تايانغــان ھالــدا ھــەر خىــل شــەكىلدىكى ئىئانــە توپــالش، خەلقئــارا فوندىالرغا 
مۇراجىئــەت قىلىــش، ھۆكۈمــەت ۋە دۆلەتلەرنىــڭ ياردىمىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش 
ــەۋىيەگە  ــەك س ــپى يۈكس ــى كەس ــم خىزمەتلىرىن ــم - چىقى ــە كىرى ۋە مالىي

كۆتــۈرۈش.
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە بارلىــق تەشــكىالت رەھبەرلىرىنىــڭ قانۇنــى ھەق    -

ھوقۇقىنــى، بىخەتەرلىكىنــى ۋە ئوبرازىنــى قوغــداش، 
ــەل  ــىنى ھ ــرالر مەسىلىس ــۇر مۇھاجى ــى ئۇيغ ــقا دۆلەتلەردىك ــە ۋە باش تۈركىي   -

قىلىشــنىڭ چــارە - تەدبىرلىرىنــى تېپىــش، 

تاشقى مۇناسىۋەتلەر ۋە دىپلوماتىيە خىزمەتلىرىدە

ب د ت دىكى خىزمەتلەرنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش ۋە سىستېمىالشتۇرۇش،    -
ياۋروپا ئىتتىپاقىدا خىزمەتلەرنى تېخىمۇ كەسپى شەكىلدە يۈكسەلدۈرۈش،    -

غەرب دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىنى تېخىمۇ كېڭەيتىش،    -
شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش،    -

ئىســالم دۇنياســىدا ئاكتىــپ ۋە جانلىــق پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىــپ، ئىســالم    -
ــۈزۈش،  ــە ئۆتك ــى ھەرىكەتك ــۇزۇش ۋە ئۇالرن دۇنياســىنىڭ ســۈكۈتىنى ب

ئىشــىكىنى  دۆلەتلەرنىــڭ  قىتئەلىرىدىكــى  ئافرىقــا  ۋە  ئامېرىــكا  التىــن    -
كەلتــۈرۈش،  قولغــا  قوللىشــىنى  ۋە  ھېسداشــلىقى  چېكىــش، 

موڭغــۇل،  تىبــەت،  ئاســتىدىكى  تەھدىتــى  ۋە  مۇستەملىكىســى  خىتــاي    -
خوڭكــوڭ، مانجۇرىيــە ۋە تەيــۋەن خەلقلىــرى ۋە تەشــكىالتلىرى بىلــەن بولغــان 

ــش،  ــە چىقىرى ــەك دەرىجىگ ــۇ يۈكس ــى تېخىم ھەمكارلىقن
ۋە  تەشــكىالتلىرى  بۇددىســت  ۋە  خىرىســتىيان  يەھۇدىــي،  مۇســۇلمان،    -

كۈچەيتىــش،  ھەمكارلىقنــى  بولغــان  بىلــەن  جامائەتلىــرى 
ۋاتىكاننىــڭ قوللىشــىنى ۋە ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىغــا قارىتــا ئېنىــق مەيدانى    -

ئوتتۇرىغــا قويۇشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش، 
قولغــا  قوللىشــىنى  فوندىالرنىــڭ  دېموكراتىــك  دۆلەتلىرىدىكــى  غــەرب    -

كەلتۈرۈشــتە
ــپ  ــەن ئاكتى ــالر بىل ــە گۇرۇھ ــىي پارتىي ــى سىياس ــى دۆلەتلەردىك ــەر قايس ھ   -

ئۇچرىشــىش، 
جەمئىيــەت  سىياســىيون،  داڭلىــق  ئەربابــالر،  تەســىرلىك  دۇنيادىكــى    -
ئەربابلىــرى، مۇخبىــرالر، يازغۇچىــالر، ئادۋوكاتــالر، تەنھەرىكەتچىلــەر، ئارتىســت 

چولپانــالر، تىجارەتچىلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىــش، 
ئۇيغــۇر ســوتىدىن ئەگــەر ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قــارارى چىيقــان ئەھۋالــدا،    -
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دۆلەتلــەر، بولۇپمــۇ دېموكراتىــك دۆلەتلەرنــى ۋە خەلقئــارا تەشــكىالتالرنىڭ 
ــتاش،  ــقا قىس ــرا قىلىش ــئۇلىيىتىنى ئىج ــى مەس ــى ۋە ئەخالق قانۇن

غــەرب شــىركەتلىرى بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر مەجبــۇرى ئەمگىكــى بىلــەن چېتىشــلىق    -
شــىركەتلەرگە بولغــان بېســىمنى ھــەم قانۇنــى يولــالر ھــەم ئەخالقــى يولــالر 
ــقا  ــودىنى توختىتىش ــان س ــەن بولغ ــاي بىل ــش ۋە خىت ــپ بېرى ــەن ئېلى بىل

قىســتاش، 
دۇنيــا ئەمگــەك تەشــكىالتىغا، دۇنيــا ســودا تەشــكىالتىغا مۇراجىئــەت قىلىــپ،    -

ئۇالرنــى تەدبىــر ئېلىشــقا قىســتاش، 
پۈتــۈن دۇنياغــا بىــز كەلگۈســى قۇرۇشــقا ئىنتىلىدىغــان شــەرقىي تۈركىســتان    -
دۆلىتىنــى ئېنىــق شەرھلىشــىمىز، يەنــى دېموكراتىــك، قانــۇن بىلــەن 
ئىــدارە قىلىنىدىغــان، كىشــىلىك ھوقۇققــا كاپالەتلىــك قىلىدىغــان، ئادالــەت 
ۋە ئىجتىمائىــي پاراۋانلىقىنــى ئىشــقا ئاشــۇرىدىغان، خەلقئــارا قانــۇن ۋە 
ــا قويۇشــىمىز ۋە  ــەۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغ ــان تەس ــرا قىلىدىغ ــى ئىج ئەھدىنامىلەرن

ــرەك،  ــىمىز كې تەسۋىرلىش
ــۈك  ــان تەشــۋىقاتىغا كۈچل ــى ۋە توردىكــى يالغ خىتاينىــڭ تەشــۋىقات ھۇجۇم   -

ــرەك.  ــىمىز كې ــە بېرىش زەرب

ــدە  ــە خىزمىتى ــقى دىپلوماتىي ــى تاش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــالر دۇني ــى نۇقتى يۇقىرىق
تېخىمــۇ كــۆپ غەيــرەت جاســارەت، سىياســىي پاراســەت، ئىقتىســادىي خىراجــەت، غەيــۇر 
ــك  ــى غەلىبىلى ــقۇچلۇق ۋەزىپىلەرن ــۇپ، 2 - باس ــان بول ــەپ قىلىدىغ ــىجائەت تەل ش
ئورۇنــالش ئۈچــۈن يېڭــى نۆۋەتلىــك رەھبەرلــەر قەتئىــي ھــەل قىلىشــقا تېگىشــلىك 

ــىلىلەردۇر. مەس

3. قۇرۇلتاي خىزمەتلىرىدە نۆۋەتتە ئۇچراۋاتقان قىيىنچىلىقالر

كەســپىي ۋە تولــۇق ۋاقىتلىــق خىزمەتچىلەرنىــڭ كەملىكــى ســەۋەبىدىن خىزمــەت    -
ئۈنۈمىنىــڭ يۇقىــرى بولماســلىق، 

كــۆپ تىللىــق خىزمەتچىلەرنىــڭ ئازلىقىدىــن تاشــقى دۇنياغــا ئۆزىمىزنــى كــەڭ    -
دائىرىــدە تونۇشتۇرۇشــتا بولۇۋاتقــان قىيىنچىلىــق، 

ــۆز ئىچىمىزدىكــى كەســپىي تەتقىقاتچىالرنىــڭ كەمچىــل بولۇشــى ســەۋەبىدىن،  ئ   -
ۋەتەندىــن كەلگــەن ئۇچۇر ۋە مەلۇماتالرنى پىششــىقالپ ئىشــلەپ، ئىلمىي شــەكىلدە 
ھۆججەتلەشــتۈرۈش ۋە دۇنياغــا تەقدىــم قىلىشــتا ســاقلىنىۋاتقان قىيىنچىلىــق، 
ــە  ــە ئىگ ــى كاپالەتك ــەپ تەمىنات ــا س ــان ئارق ــلىكتىن بولغ ــەت يېتىشمەس خىراج   -

بولماســلىقى، 
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كەسپىي دىپلوماتىيە سەۋىيەسىدىكى پائالىيەتچىلىرىمىزنىڭ يېتىشمەسلىكى،    -
ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى نىزا بېسىمىدىن بولغان ئىچكى زىددىيەتلەر    -

ئېلىــپ  ئارقىلىــق  دەرىجىــدە مەبلــەغ ســېلىش  زور  خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ    -
تەســىرى،  ســەلبىي  كەلگــەن  ئېلىــپ  تەشــۋىقاتىنىڭ  يالغــان  بېرىۋاتقــان 
مىللىــي بىرلىكنــى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــتا ئەھمىيەتنى چۈشەنمەســلىكتىن كەلگەن    -

قارشــىلىقالر، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك ئىدىيەســىنى بىلمەســلىكتىن،    -
ــان  ياكــى يامــان نىيەتلىــك كىشــىلەرنىڭ قايمۇقتۇرۇشــى بىلــەن كېلىــپ چىيق

ــرى،  ــر قااليمىقانچىلىقىلى ــۇدە پىكى بىھ
ــڭ  ــاي تېررورلۇقىنى ــل خىت ــان قىزى ــى دۇچ كېلىۋاتق ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ش   -
ــڭ  ــەندۈرەلمىگەن ۋە ئۇنى ــۇق چۈش ــە تول ــۇر خەلقىگ ــۈل ئۇيغ ــى پۈتك ماھىيىتىن
ۋەزىيەتنىــڭ  قىاللمىغــان  ئېتىــراپ  ئۆزىمىــز  مەۋجۇتلۇقىنــى  ئوبيېكتىــپ 
پوزىتســىيەلەر. پاسســىپ  جامائەتچىلىكىدىكــى  ئۇيغــۇر  بولغــان  شەكىللىنىشــىدىن 
ــرى  ــڭ يۇقى ــي كۈچىنى ــاغالملىقى ۋە ھاياتى ــر س ــىدىكى پىكى ــۇر دىياسپوراس ئۇيغ   -
بولماســلىقى ســەۋەبتىن كېلىــپ چىققــان، قۇتۇپلىشــىش ۋە ئورۇنســىز جېدەللــەر.

4. قۇرۇلتاي ھازىر موھتاج بولغان ئەمەلىي ياردەملەر

قۇرۇلتىيىنــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  پۈتــۈن    -
ــەڭ مۇھىــم ئىشىنىشــى، تېخىمــۇ  ــە قىلىشــى ۋە ئ چۈشىنىشــى، قوللىشــى، ھىماي
ــا  ــڭ دۇني ــلىرىمىزنىڭ، خانىملىرىمىزنى ــۇ ياش ــلىرىمىزنىڭ، بولۇپم ــۆپ قېرىنداش ك

ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئەمەلىــي خىزمىتىــدە بولۇشــى.
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پېشــقەدەم سىياســىيونلىرىمىز، ئۇســتازلىرىمىز، لىدىرلىرىمىزنىــڭ تېخىمــۇ    -
ــى. ــەن قوللىش ــق بىل ئاكتىپلى

زىيالىــي، تەتقىقاتچــى، ئالىملىرىمىــز ۋە دىنىــي زاتلىرىمىزنىــڭ دۇنيــا ئۇيغۇر    -
قۇرۇلتىيىنــى ھــەم پىكرىــي جەھەتتىــن ھــەم ئەمەلىــي خىزمەتتــە جەھەتتىن 

للىشى،  قو
ئايرىــم پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان، ھەقىقىــي ۋەتەنپەرۋەر تەشــكىالتالرنىڭ    -

ۋە پائالىيەتچىلەرنىــڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ســېپىگە قوشۇلۇشــى، 
پۈتــۈن دۇنيــادا ھــەر بىــر ئۇيغــۇر ۋە باشــقا شــەرقىي تۈركىســتانلىق بىرلىكتــە    -
ــى  ــش ئىمكانىيىت ــەر ئاتلىنى ــى، ئەگ ــكە ئاتلىنىش ــى كۈرەش ــا قارش خىتايغ
بولمىســا ئارقــا ســەپتە يــاردەم بېرىشــى، ھېــچ بولمىغانــدا زىددىيــەت تەرمــەي، 

بۇزغۇنچىلىــق خائىنلىــق قىلمــاي جىــم تۇرۇشــى.
پۈتــۈن خەلقىمىزنىــڭ كۈرەشــنىڭ ھالقىلىق توچكىســىنى پەقەت تېررورىســت    -

خىتايغــا قارىتىشــى.
»ئۇيغۇرلــۇق  قويغــان  يولغــا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  خەلقىمىزنىــڭ    -
ــە  ــادىي جەھەتت ــى، ئىقتىس ــاۋاز قوشۇش ــى، ئ ــن قوللىش ــى قىزغى بەدىلى«ن

ئىشىنىشــى،  قۇرۇلتىيىغــا  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
تىجارەتچــى، كارخانىچىلىرىمىزنىــڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە سىياســىي    -

ــى. ــن قوللىش ــاد جەھەتتى ــلىرىمىزنى ئىقتىس كۈرەش
كەســپىي خادىمالرنىــڭ ئىشــتىن ســىرت دەۋايىمىزغــا خالىــس ياردەمــدە    -

بولۇشــى.
خەلقىمىزنىــڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۋ پىروگراممىلىرىغــا مۇشــتەر    -
ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــەت ۋە دۇني ــىي ۋەزىي ــى سىياس ــۇپ، نۆۋەتتىك بول
ــى  ــى ن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇپ، دۇني ــدا خــەۋەردار بول ــن ۋاقتى پائالىيەتلىرىدى

ــى،  ــاردەم قىلىش ــقا ي ــۇش ۋە تونۇشتۇرۇش ــرا تون توغ
پۈتــۈن ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ئۇنىــڭ رەھبەرلىــرى    -
ــى  ــكىالتالر، رەھبەرلىرىن ــان تەش ــەردە بولۇۋاتق ــي خىزمەتل ــق ئەمەلى ۋە بارلى
قوغدىشــى، ھۆرمــەت قىلىشــى، ئىززەتلىشــى، تاشــقى ۋە ئىچكــى دۈشــمەنگە 

ــە بېرىشــى،  قارىتــا ھوشــيار بولــۇش، ئۇالرغــا زەرب

ئەزىز ۋەتەنداشالر، قىممەتلىك ۋەكىللەر، 

شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ھۆرلۈكــى، ئازادلىقــى، ئەركىنلىكــى ئۈچــۈن 
ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان كۈرىشــىمىز ھېــچ قاچــان توختىمىــدى ۋە توختاتمايمىــز. 
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بىزنىــڭ مىللىــي كۈرىشــىمىزگە يېقىندىــن ياردەمــدە بولۇۋاتقــان، قولــالپ قۇۋۋەتلــەپ 
ــەت  ــلەرگە رەھم ــورگان ۋە شەخس ــى ئ ــان تۆۋەندىك ــلىق قىلىۋاتق ــەن، ھېسداش كەلگ

ــز.  ــە دەپ بىلىمى ــى ۋەزىپ ــر ۋىجدان ــنى بى ئېيتىش

ئۇيغــۇر  تەشــكىالتالرغا،  خەلقئــارا  ھۆكۈمەتلەرگــە،  دۆلەتلەرگــە،  بارلىــق   )1
ــا، دىنىــي تەشــكىالتالر،  ــان پارالمېنتلىرىغ ــۇل قىلغ ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى قوب
جامائەتلەرگــە، ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى تەنتەربىيــە، ســەنئەتچىلەرگە، چولپانلىرىغا، 
تەتقىقــات  ۋە  تەتقىقاتچــى  مەتبۇئاتالرغــا،  ئادالەتپــەرۋەر  تەرەپســىز،  فوندىالرغــا، 

ئېيتىمىــز. رەھمەتلىرىمىزنــى  ئورۇنلىرىغــا 

ــى  ــراپ قىلىنىش ــن ئېتى ــا تەرىپىدى ــى دۇني ــي قىرغىنچىلىقىن ــۇر ئىرقى ئۇيغ  )2
ئۈچــۈن، دۇنيانــى ماددىــي پاكىــت بىلــەن تەمىنلــەپ، پىداكارلىــق كۆرســەتكەن، 
قەھرىمــان الگېــر شــاھىتلىرىغا، گۇۋاھچىالرغــا، چىــن كۆڭلىمىزدىــن رەھمــەت 

ئېيتىمىــز.

ــان، دۇنيــا ئۇيغــۇر  ــن بۇي 2004 - يىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قۇرۇلغاندى  )3
قۇرۇلتىيىنىــڭ دۇنيــادا ئېتىــراپ قىلىنىشــى، مىللىــي دەۋايىمىزنىڭ تەمسىلچىســى 
ســاالھىيىتىگە ئېرىشىشــى يولىــدا، ئــۇزۇن يىــل جــان كۆيــدۈرۈپ ئىشــلىگەن، 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــان، دۇني ــە ياراتق شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ئازادلىــق كۈرىشــىدە تۆھپ
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســلىك ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئېلىــپ، خىزمــەت قىلغــان 
ســابىق رەئىســىمىز ئەركىــن ئالىپتېكىــن، رابىيــە قادىــر قاتارلىــق رەھبەرلىرىمىزگــە 

ــز. ــى بىلدۈرىمى ــىز رەھمىتىمىزن چەكس

ــەر  ــەن ھ ــالپ - قۇۋۋەتلىگ ــى قول ــڭ خىزمەتلىرىن ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني  )4
ــۇر قۇرۇلتىيــى  ــا ئۇيغ ــن دۇني ــۇر تەشــكىالتلىرىغا، جۈملىدى قايســى ئەللەردىكــى ئۇيغ
سىياســىي  رەھبەرلىرىگــە،  ئاساســلىق  ئۇنىــڭ  ۋە  تەشــكىالتالر  تەركىبىدىكــى 

ئاكتىۋىســتالرغا چىــن كۆڭلىمىزدىــن رەھمــەت ئېيتىمىــز.

ــدۈرۈپ  شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ئازادلىــق ھەرىكىتــى يولىــدا جــان كۆي  )5
ئىشــلەۋاتقان، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتلىرىنــى يېقىندىــن قولــالپ 
قۇۋۋەتلــەپ كەلگــەن بارلىــق ۋەتەنداشــالرغا، پىدائىــي قېرىنداشــلىرىمىزغا چىــن 

كۆڭلىمىزدىــن رەھمــەت ئېيتىمىــز.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نــى قولــالپ - قۇۋۋەتلىگــەن مۇھاجىرەتتىكــى   )6
داڭلىــق جامائــەت ئەربابلىــرى، ســەرخىلالر، قەلەمكەشــلەر، ئاكتىۋىســتالر، ئالىمــالر، 
زىيالىيــالر، تىجارەتچىلــەر، كارخانىچىالرغــا چىــن كۆڭلىمىزدىــن رەھمــەت ئېيتىمىــز.

قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  جۈملىدىــن  ۋە  ھەرىكىتىمىزنــى  مىللىــي   )7
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خىزمەتلىرىنــى قولــالپ - قۇۋۋەتلىگــەن ئۇيغــۇر تەشــۋىقات - مېدىيــا ئورگانلىرىغــا ۋە 
بىرىنچــى ســەپتە تەشــۋىقات كۈرىشــىنى ئاكتىــپ قانــات يايدۇرۇۋاتقــان قېرىنداشــالرغا 

ــز. ــەت ئېيتىمى رەھم

مىللىــي ھەرىكىتىمىزنــى، جۈملىدىــن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پۈتــۈن   )8
ــەپ  ــالپ قۇۋۋەتل ــن قول ــي جەھەتتى ــۋى ۋە پىكرى ــي، مەنى ــى، ماددى خىزمەتلىرىن
رەھمــەت  كۆڭلىمىزدىــن  چىــن  قېرىنداشــلىرىمىزغا  باتــۇر  نامســىز  كەلگــەن 

ئېيتىمىــز.

مىللىــي دەۋا يولىمىــزدا ھــەر خىــل ســەۋەبلەر بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر   )9
قۇرۇلتىيــى بىلــەن بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــتىن ئــۇزاق تۇرغــان، ھەتتــا 
ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــەپ، دۇني ــى ئورۇنســىز ئەيىبل ــۇر قۇرۇلتىيىن ــا ئۇيغ دۇني
ــۆز  ــا ئ ــىمۇ، ئەمم ــان بولس ــقۇنلۇق قىلغ ــەكىلدە توس ــەن ش ــە مۇئەيي خىزمەتلىرىگ
ــا  ــڭ ئالغ ــان، دەۋايىمىزنى ــر قىلغ ــۈن ئەجى ــز ئۈچ ــي دەۋايىمى ــىدە مىللى دائىرىس
بېسىشــى ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىۋاتقــان ھــەر قايســى گــۇرۇھ - تەشــكىالتالرغا ۋە 
ئۇالرنىــڭ رەھبەرلىرىگــە، شــۇنداقال يەككــە پائالىيەتچىلەرگــە قىلغــان خىزمەتلىــرى 

ــز. ــەت ئېيتىمى ــۈن رەھم ئۈچ

ئاخىــردا، 2017 - يىلــى 11 - ئايــدا چاقىرىلغــان 6 - نۆۋەتلىك پەۋقۇلئاددە   )10
قۇرۇلتايــدا، ھــەر خىــل ئىچكــى - تاشــقى بېســىمغا كۆكــرەك كېرىــپ، قۇرۇلتايغــا 
ۋەكىــل بولــۇپ قاتناشــقان ۋەكىللەرگــە، رەھبەرلىك ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئېلىپ، 
ئىنتايىــن قىيىــن شــەرتلەر ئاســتىدا، جــان - پىدالىــق بىلــەن خىزمــەت قىلىــپ 
كەلگــەن ۋە بۈگۈنكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مەۋجۇدىيىتــى، تەرەققىياتــى ۋە 
كۈچلىنىشــى ئۈچــۈن، كېچــە - كۈنــدۈز، مۈرىنــى - مۈرىگــە تىــرەپ، تەۋرەنمــەي بىر 
ســەپتە ماڭغــان ۋە بۈگــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيىــدا، 
بــۇ مۇقــەددەس ئامانەتنــى مىللىتىمىزگــە، ۋەكىللەرگــە ســاالمەت تاپشــۇرغان، 
سەپداشــلىرىمىزغا چوڭقــۇر ھۆرمــەت ۋە رەھمەتلىرىمىزنــى بىلدۈرىمىــز. شەخســەن 
مــەن بــۇ پىــداكار سەپداشــلىرىم بىلــەن 4 يىل بىرگــە خىزمــەت قىاللىغانلىقىمدىن 

ئۆزۈمنــى چەكســىز بەختلىــك ۋە غــۇرۇر ھېــس قىلىمــەن. 

خاتىمە

سۆيۈملۈك ۋەكىللەر، سەپداشلىرىم، قېرىنداشلىرىم!

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ھەرىكىتىدىكــى 
تۈۋرۈكلــۈك ئورنــى تىكلىنىــپ، ئەھمىيەتلىــك رولــى خەلقىمىزگــە ئۈمىــد، خەلقئــارا 
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ــە ئېلىــپ  ــا دەھشــەتلىك ۋەھىم ــل تېررورىســت خىتايغ ــە ئىشــەنچ، قىزى جەمئىيەتك
ــدى!  كەل

خىتاينىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ باياناتچىلىــرى بىلــەن روبىــرو - روھ ئېلىشــىدىغان، 
خەلقئارالىــق ســوتتا خىتاينــى جىنايــى جاۋابكارلىققــا تارتىدىغــان، ب د ت ۋە 
باشــقا خەلقئــارا ســورۇنالردا بەلگىلىــك ئــورۇن، ھۆرمــەت ۋە تەســىرگە ئىگــە بولــدۇق. 

دۈشــمەنلىرىمىزنى يىغلىتىــپ، دوســتلىرىمىزنى كۈلــدۈردۇق! 

دۇنيــا دېموكراتىيــە مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىپ، خىتاينىــڭ دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنى 
ــا  ــكا، ياۋروپ ــدۇق. ئامېرى ــەن قارىلىشــنى بىتچىــت قىل ــى بىل تېررورىســت قالپىق
ــڭ ۋە  ــازاالش قارارلىرىنى ــى ج ــڭ خىتاين ــەرب ئەللىرىنى ــلىق غ ــى باش ئىتتىپاق
قانۇنلىرىنىــڭ روياپقــا چىقىشــىغا ياردەمــدە بولــدۇق. خىتاينــى غەربىــي شــىمالدىن 

ئىســكەنجىگە ئېلىشــتا سىياســىي كــۈچ بولــۇپ شــەكىللەندۇق. 

ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىنىڭ ئىــش بىرلىكنــى ئىلگىرى ســۇرۇپ، ئىتتىپاقالشــقان، 
كۈچلىــك مىللىــي بىرلىــك ســەپ قۇرۇشــقا تىرىشــتۇق ۋە بــۇ بىرلىــك ســەپ 
نەتىجىســىدە ئۇيغــۇر مۇھاجىرلىرىغــا يــاردەم قىلىــش، ب د ت گــە بىرلىكتــە 
چاقىرىــق قىلىــش، بېيجىــڭ 2020 - يىلــى قىشــلىق ئولىمپىكنــى بايقــۇت 
قىلىــش، ئۇيغــۇر مەجبــۇرى ئەمگىكىنــى توختىتىــش ۋە بۇنىڭغــا چېتىشــلىق 
بولغــان غــەرب شــىركەتلىرىگە بېســىم قىلىــش، ئۇيغــۇر ســوتىنى روياپقــا چىقىرىــش 

ــتۇق.  ــە ئېرىش ــك نەتىجىگ ــاھەلەردە بەلگىلى ــق س قاتارلى

ھەرقايســى دىندىكــى مىللەتلــەر، جامائەتلــەر بىلــەن ئىتتىپاقلىقنــى كۈچەيتىپ 
مۇناســىۋەتتە ئىنــاق ۋەزىيەتنــى شــەكىللەندۈردۇق. پۈتــۈن دۇنيــادا ھــەر بىــر 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقنىڭ دېموكراتىيــە، ئەركىنلىــك، ھۆرلــۈك ۋە قانۇنــى ھــەق 
ھوقۇقىنــى قوغــداش ئۈچــۈن جــەڭ قىلىــپ، دۇنيــا ئۇيغۇرلىرىنىــڭ دىپلوماتىيــە 
جەڭگاھىدىكــى تۈۋرۈكــى بولۇشــقا پۈتــۈن كۈچىمىــز بىلــەن تىرىشــىپ كەلــدۇق!

تاشــقى دىپلوماتىيــە ساھەســىدە قولغــا كەلتۈرگــەن ھەرقانــداق بىــر غەلىبىمىــز 
ــدۇ!  ــە بولى ــك زەرب ــق ئەجەللى ــر قېتىملى ــەن بى ــا بېرىلگ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ خىت
ھەممىمىــز بىــر بايــراق بىــر ســەپتە ئىتتىپاقلىشــىپ، بارلىــق كۈچىمىزنــى 
ــدا دۈشــمەن  ــە جەڭگاھى ــۇرۇش دىپلوماتىي ــا قارشــى ت ــل تېررورىســت خىتايغ قىزى

ــلىتەيلى!  ــقا ئىش ــۇم قىلىش ــىددەتلىك ھۇج ــتىھكامىغا ش ئىس

يــول ئــۇزۇن، ۋەزىپە مۈشــكۈل! ھەممىمىز بىرلىكتە تىرىشــىپ قىيىنچىلىقالرنى 
يېڭىــپ، كېيىنكــى باســقۇچلۇق ۋەزىپىمىزنــى ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن تىرىشــايلى. 
ھەرقانــداق قىيىنچىلىقــالر بىزنــى قورقۇتالمايــدۇ، قىزىــل تېررورىســت خىتاينىــڭ 
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زۇلۇمــى بىزنى ئۇيۇلتاشــتەك ئىتتىپاقالشــتۇرۇپ، كــۈرەش ئىرادىمىزنــى ۋە ئەمەلىي 
ھەرىكىتىمىزنــى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرگۈســى. جانابــى ئالــالھ خەلقىمىزنــى ئەركىــن، 

ھــۆر ئــازاد ۋەتىنىمىــزدە ياشاشــقا نېســىپ قىلغۇســى. 

2021 - يىلى 11 - ئاينىڭ 11 - 14 - كۈنى
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ئىككىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىس 
ئۆمەر قانات ئەپەندىمنىڭ خىزمەت دوكالتى

يغۇر قۇرۇلتىيى 6 - نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىجرائىيە كومىتېتى  دۇنيا ئۇ
خىزمەت خۇالسە دوكالتى

ۋاقتى: 2021 - يىلى 11 - ئاينىڭ 12 - كۈنى 
: چېخىيە، پىراگا  ئورنى 

دوكالت بەرگۈچى: دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!

قەدىرلىك ۋەتەنداشلىرىم، سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم!

ــى  ــەر قايس ــى ھ ــى رەھبەرلىكىدىك ــە كومىتېت ــك ئىجرائىي ــاي 6 - نۆۋەتلى قۇرۇلت
ئەركىنلىــك  مىللىــي  ئىشــلەۋاتقان،  جاپالىــق  ۋاقىــت  ئــۇزۇن  كومىتېتــالردا 
كۈرىشــىمىزنىڭ بىرىنچــى ســېپىدە كېچــە كۈنــدۈز كــۈرەش قىلىۋاتقــان سەپداشــلىرىم! 

ــاالم!  ــۇق س ــن ئوتل ــن يۈرىكىمدى ــا چى ھەممىڭالرغ

ھۆرمەتلىــك ۋەكىللــەر، ئالــدى بىلــەن مــەن شــۇ نۇقتىنــى قايتــا تەكىتلــەپ 
ئۆتمەكچىمەنكــى، قۇرۇلتىيىمىــز تەرىپىدىــن 2005 – يىلــى ئېــالن قىلىنغــان 
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ  >مىيونخېــن خىتابنامىســى< دا كۆرســىتىلگىنىدەك، دۇني
ئاخىرقــى مەقســىتى ھېــچ شۈبھىســىزكى ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
مىللىــي مۇســتەقىللىقىنى تەلتۆكــۈس ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ۋە 3 – مۇســتەقىل 
ــۇ  ــڭ ب ــاالس! قۇرۇلتىيىمىزنى ــارەت، خ ــتىن ئىب ــۇرۇپ چىقىش ــى ق جۇمھۇرىيىتىمىزن

ــدۇ ! ــكار قىاللماي ــم ئىن ــىنى ھېچكى ــۋار غايىس ئۇلۇغ
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قۇرۇلتــاي ئىجرائىيــە كومىتېتــى دۇنيانىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي، مەدەنىيــەت 
ــادا  ــۈن دۇني ــۇرۇپ پۈت ــپ ت ــى ئاســاس قىلى ــەرب دۆلەتلىرىن ــكا ۋە غ ــزى ئامېرى مەركى
سىياســىي پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ، ناھايىتــى كۆرۈنەرلىــك نەتىجىلەرنى 
قولغــا كەلتــۈردى. بــۇ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك 
خىزمــەت ئورۇنالشتۇرۇشــىنىڭ يارقىن نەتىجىســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ. مــەن بۇ يەردە 
6 - نۆۋەتلىــك ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەھبەرلىــك ھەيئىتىگــە ۋاكالىتــەن قۇرۇلتــاي 
ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەھبەرلىكىدىكــى ھەرقايســى فۇنكســىيەلىك كومىتېتالرنىــڭ 
ئۆتكــەن 4 يىــل جەريانىــدا قىلغــان خىزمەتلىــرى ۋە قولغــا كەلتۈرگــەن نەتىجىلىــرى 

ھەققىــدە كۆپچىلىككــە دوكالت بېرىمــەن.

قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى  .1

1. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى پائالىيەتلەر

ــەت  ــكا دۆل ــى« ئامېرى ــىتى قانۇن ــۇق سىياس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــكادا »ئۇيغ ئامېرى
مەجلىســىدىن ئۆتكــۈزۈش ۋە ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك باشــقا قانــۇن اليىھەلىرىنىــڭ 
تونۇشتۇرۇلۇشــىدا ئوينىغــان مۇھىــم رولــى ۋە بــۇ قانــۇن اليىھەلىرىنــى ئامېرىــكا دۆلەت 

مەجلىســىدىن ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان خىزمەتلىــرى؛

ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى كېڭــەش پاالتاســىدىكى 100 ســېناتور ۋە 435   )1
ئــاۋام پاالتاســى ئەزاســىنى بىــر –بىرلــەپ زىيــارەت قىلىــپ، ياكــى ئۇالرنىــڭ ئىشــخانا 
مۇدىرلىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىپ، ئۇالرغــا ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى ئەھۋالــى ھەققىــدە 
مەلۇمــات بېرىلــدى ۋە ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قانــۇن اليىھەســىنى 

ــدى. ــەپ قىلىن ــى تەل ــى ۋە قوللىش تونۇشتۇرۇش

خىرىســتىيان  يەھۇدىــي،  مۇســۇلمان،  جامائىتــى،  ئۇيغــۇر  ئامېرىكادىكــى   )2
تەشــكىالتلىرى ۋە دىنىــي رەھبەرلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە ئامېرىــكا دۆلەت مەجلىســىدە 
ــدى. ــپ بېرىل ــى ئېلى ــك پائالىيىت ــە داۋامالشــقان لوبىچىلى ــە ھەپت ــم نەچچ 4 قېتى

ئامېرىكادىكىپۈتــۈن كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى، ياشــالر ۋە ئوقۇغۇچىالر   )3
تەشــكىالتلىرىنى ھەرىكەتكــە كەلتــۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنــى قوللىغــان باياناتــالر ئېــالن 
قىلدۇرۇلــدى ۋە ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى ئەزالىرىنــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق 
قانــۇن اليىھەســىنى قولالشــقا چاقىرغــان خەتلــەر يازدۇرۇلــدى. ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي 
ــي  ــۈن جىددى ــدۇرۇش ئۈچ ــە ئايالن ــق ھەرىكىتىگ ــر خەل ــكادا بى ــى ئامېرى ھەرىكىتىن

ــىتىلدى.  ــچانلىق كۆرس تىرىش
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ئامېرىــكا ئۇيغــۇر بىرلەشمىســى، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشــى ۋە كانادا   )4
شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا، ئامېرىــكا دۆلەت مەجلىســىنىڭ 
ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقنــى تېزدىــن ماقۇللىشــى ۋە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتاي 
ــىنگتوندا  ــپ، ۋاش ــەپ قىلى ــىنى تەل ــر ئېلىش ــي تەدبى ــى ئەمەلى ــە قارش ھۆكۈمىتىگ

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئامېرىــكا تارىخىدىكــى ئــەڭ كــەڭ كۆلەملىــك نامايىشــى ئۆتكۈزۈلــدى.

ــىلىك  ــۇر كىش ــى، ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدا دۇني ــاي ئېيى ــى م 2019 - يىل  )5
ــۇرالر  ــدا ئۇيغ ــىنىڭ ھەمكارلىقى ــۇر بىرلەشمىس ــكا ئۇيغ ــى ۋە ئامېرى ــۇق قۇرۇلۇش ھوق
ھەققىــدە خەلقئارالىــق بىــر يىغىــن ئۆتكــۈزدى. بــۇ يىغىننىــڭ ئېچىلىــش مۇراســىمى 
ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە ئۆتكۈزۈلــدى. ئېچىلىــش مۇراســىمىغا ئامېرىــكا دۆلــەت 
ــتىرى،  ــى مىنىس ــالر ياردەمچ ــقى ئىش ــكا تاش ــقا، ئامېرى ــن باش ــى ئەزالىرىدى مەجلىس
ئامېرىــكا دۆلــەت مۇداپىئــە ياردەمچــى مىنىســتىرى ۋە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ دىنىــي 
ئەركىنلىــك مەسىلىســىدىكى ئاالھىــدە ۋەكىلــى قاتارلىــق ئامېرىــكا دۆلــەت ئەربابلىرى 
ــكا  ــك ئامېرى ــرى دەرىجىلى ــداق يۇقى ــۇ، بۇن ــدى. ب ــۆز قىل ــدا س ــتى ۋە يىغىن قاتناش
دۆلــەت ئەربابلىرىنىــڭ، تۇنجــى قېتىــم ئۇيغۇر تەشــكىالتلىرىنىڭ يىغىنىغاقاتنىشــىپ 
ســۆز قىلىشــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. يىغىنــدا يەنــە ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىنىڭ 
رەئىســى نەنســىي پېلوســى خانىمنىــڭ ياردەمچىســى، پېلوســى خانىمنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى 

قولــالپ يازغــان خېتىنــى ئوقــۇدى. 

يەنــە 2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر   )6
ــۇر بىرلەشمىســىنىڭھەمكارلىقىدا،،  ــكا ئۇيغ ــۇق قۇرۇلۇشــى ۋە ئامېرى كىشــىلىك ھوق
ــان  ــن چاقىرىلغ ــدى تەرىپىدى ــو ئەپەن ــتىرى پومپېي ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ئامېرى
2 - نۆۋەتلىــك خەلقئــارا دىنىــي ئەركىــن ئالىــي دەرىجىلىــك يىغىنىنىــڭ يېپىلىــش 
مۇراســىمىغا ســاھىبخانلىق قىلــدى. بــۇ يېپىلىــش مۇراســىمىغا ئامېرىكىنىــڭ ھــەر 
دەرىجىلىــك دۆلــەت ئەربابلىــرى دۇنيانىــڭ ھەرقايســى دۆلەتلىرىدىــن كەلگــەن ھۆكۈمەت 
خادىملىــرى، پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە دىنىــي رەھبەرلــەر بولــۇپ 500 ئەتراپىــدا كىشــى 
قاتناشــتى. يىغىنــدا ئامېرىكىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ھۆكۈمــەت ئەربابلىــرى، 
ھەرقايســى دۆلەتلەردىــن كەلگــەن ۋەكىللــەر ۋە ئۇيغۇر رەھبەرلەر ســۆز قىلىــپ، ئۇيغۇرالر 
ــى  ــارا جامائەتن ــى ۋە خەلقئ ــكا ھۆكۈمىت ــدى ۋە ئامېرى ــا قوي ــىنى ئوتتۇرىغ مەسىلىس
خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان باستۇرۇشــىنى توختىتىــش ئۈچــۈن كونكرېــت تەدبىــر 

ئېلىشــقا چاقىــردى. 

بــۇ تىرىشــچانلىقالر ۋە پائالىيەتلــەر نەتىجىســىدە »ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق   )7
قانۇنــى« 2020 - يىلــى 5 - ئايــدا دۆلەت مەجلىســىدىن مۇتلــەق ئاۋاز كۆپلۈكى بىلەن 
ــكا ســابىق پىرېزىدېنتــى دونالــد ترامــپ  ئوتتــى ۋە 6 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى ئامېرى
تەرىپىدىــن ئىمزالىنىــپ رەســمىي قانۇنغــا ئايالنــدى. بــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ نەچچــە مىــڭ 
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يىللىــق تارىخىــدا تۇنجــى قېتىــم بىــر دۆلەتتە ئۇيغۇرالرنــى قولالپ چىقىرىلغــان قانۇن 
ھېســابلىناتتى. بــۇ قانۇننىــڭ قوبــۇل قىلىنىشــىدىن كېيىــن ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى 
خىتايغــا قارشــى جــازا تەدبىرلىــرى ئېلىشــقا باشــلىدى. ھەمــدە بــاش دۆلەتلەرنىمــۇ 
ــكا  ــدى. ئامېرى ــى قولالشــقا ۋە ئوخشــاش جــازا تەدبىرلىــرى ئېلىشــقا ئۈندى ئۇيغۇرالرن
ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي رەھبەرلىرىگــە، شــىركەتلىرىگە ۋە بىخەتەرلىــك ئورگانلىرىغــا 
قارشــى يولغــا قويغــان جــازا تەدبىرلىرىنىــڭ ســانى 94 يېتىــدۇ. شــۇنداقال ئامېرىــكا 

تۇنجــى بولــۇپ ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دەپ جاكارلىــدى.

ئۇيغۇرالرغا مۇناســىۋەتلىك، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگەســۇنۇلغان ۋە تەســتىقلىنىش 
ئالدىــدا تۇرغــان قانــۇن ۋە قــارار اليىھەلىرى

 
ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارار اليىھەسى  )1(

ئۇيغۇر مەجبۇرى ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇن اليىھەسى  )2(
ئۇيغۇر مەجبۇرى ئەمگىكىنى ئاشكارىالش قانۇن اليىھەسى  )3(

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش قانۇن اليىھەسى )كۆچمەنلەر(  )4(
قانــۇن  توختىتىــش  تۇغماسالشتۇرۇشــنى  مەجبــۇرى  ئاياللىرىنــى  ئۇيغــۇر   )5(

اليىھەســى
ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن اليىھەسى  )6(

بىــز بۇ قانۇن اليىھەلىرىنىڭ ئاساســەن ھەممىســىنىڭ تەييارلىنىشــى، ماددىلىرىنىڭ 
تۈزۈلۈشــى ۋە سۇنۇلۇشــىدا مۇھىم رول ئوينىدۇق. 

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدىكى ئۇچرىشىشالر ۋە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر  .2

ــتىرلىرى،  ــى مىنىس ــتىرلىقىنىڭ، ياردەمچ ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ئامېرى  )1
بــۇ  قاتارلىــق  مەســلىھەتچىلىرى  يېقىــن  مىنىســتىرىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقى 
ــىۋەت  ــەمىمىي مۇناس ــن ۋە س ــەن يېقى ــرى بىل ــي رەھبەرلى ــتىرلىقنىڭ ئالى مىنىس
ئورناتتــۇق. ئۆتكــەن 4 يىــل ئىچىــدە، ترامــپ ھۆكۈمىتــى دەۋرىــدە بولســۇن بايدىــن 
ھۆكۈمىتــى دەۋرىــدە بولســۇن تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭھەر دەرىجىلىــك 
رەھبەرلىــرى ۋە خادىملىــرى بىلــەن 22 قېتىــم ئۇچرىشــىپ، ســۆھبەت ئۆتكۈزۈلــدى. 
ئاخىرقى ئۇچرىشــىش 2021 - يىلى 7 - ئايدا تور ئارقىلىق، ئامېرىكا تاشــقى ئىشــالر 
ــۇ ئۇچرىشىشــالر  ــدى. ب ــەن ئۆتكۈزۈل ــم بىل ــي بلىنكېــن ئەپەندى مىنىســتىرى ئانتونى
جەريانىــدا ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك پۈتــۈن مەســىلىلەر ئوتتۇرىغاقويۇلــدى، خىتــاي 
سىياســىتى  باســتۇرۇش  بېرىۋاتقــان  ئېلىــپ  قارىتــا  ئۇيغۇرالرغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
توغرىســىدا دەلىــل ئىســپاتلىق ھۆججەتلــەر ســۇنۇلدى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ 
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ــى ۋە  ــەر ئېلىنىش ــت تەدبىرل ــۈن كونكرې ــش ئۈچ ــىتىنى توختىتى ــتۇرۇش سىياس باس
ــدى.  ــەپ قىلىن ــى تەل ــق دەپ تونۇلىش ــي قىرغىنچىلى ــڭ ئىرقى بۇنى

ئۇچرىشىشــالر،  ئۆتكۈزۈلگــەن  پائالىيەتلــەر،  مۇشــۇ  بېرىلغــان  ئېلىــپ   )2
ســۇنۇلغان ئىســپاتلىق دەلىللــەر، باشــقا دۆلەتلەردىــن ھــەر تۈرلــۈك يولــالر ئارقىلىــق 
ئامېرىكاغائېلىــپ كېلىنگــەن جــازا الگېــرى شــاھىتلىرى ۋە ئــۇرۇق تۇغقانلىــرى 
ــىدە،  ــرى نەتىجىس ــەن گۇۋاھلىقلى ــلىرىمىزنىڭ بەرگ ــى قېرىنداش ــازا الگېرلىرىدىك ج
ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى، ئامېرىــكا مالىيــە ۋە ئىچكــى بىخەتەرلىــك 
مىنىســتىرلىقلىرى بىرلىكتــە، خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى تۈرلۈك جــازا تەدبىرلىرى 
ئالــدى. ئونلىغــان خىتــاي شــىركەتلىرى، بىخەتەرلىــك ئورگانلىــرى قــارا تىزىملىككــە 
ــقى  ــدى. تاش ــزا چەكلىمىســى قويۇل ــا ۋى ــاي ئەمەلدارىغ ــەن خىت ــدى ۋە يۈزلىگ ئېلىن
ــى،  ــۋار كۈن ــم 2021 - يىلــى 19 - يان ــو ئەپەندى ــك پومپېي ئىشــالر مىنىســتىرى ماي
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان باســتۇرۇش ھەرىكىتىنــى ئىرقىــي 

ــى.  ــق دەپ بېكىتت قىرغىنچىلى

3. ئاقسارايدا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر  

ــاراي ۋە  ــىدە، ئاقس ــىش نەتىجىس ــق تىرىش ــدا قاتتى ــل جەريانى ــەن 4 يى ئۆتك  )1
ئامېرىــكا مىللىــي بىخەتەرلىــك كېڭىشــى بىلــەن ياخشــى مۇناســىۋەت ئورنىتىلــدى.

ئۆتكــەن 4 يىــل ئىچىــدە، ئاقســاراي ۋە ئامېرىــكا مىللىــي بىخەتەرلىــك   )2
ــر  ــە بى ــۈز تۇران ــم ي ــەن 6 قېتى ــرى بىل ــك خادىملى ــرى دەرىجىلى ــىنىڭ يۇقى كېڭىش

قېتىــم تــور ئارقىلىــق ســۆھبەت ئېلىــپ بېرىلــدى.

ئــەڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ســۆھبەت 2019 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى   )3
ئامېرىــكا مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت مايــك پېنــس ئەپەندىــم بىلــەن ئاقســارايدا ئۇچرىشــىپ 

ئېلىــپ بېرىلغــان ئۇچرىشــىش بولــدى. 

ــي  ــڭ ئومۇمى ــە ئۇيغۇرالرنى ــس ئەپەندىمگ ــك پېن ــدا ماي ــۇ ئۇچرىشــىش جەريانى ب  )4
ئەھۋالــى، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان باســتۇرۇش سىياســىتى دەلىل 
ئىســپاتالر بىلــەن ئاڭلىتىلــدى ۋە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ جىددىــي تەدبىــر ئېلىشــى 
تەلــەپ قىلىنــدى. شــۇنىڭدەك يەنــە، خىتــاي ئەمەلدارلىرىنــى )ئۇيغۇرالرنــى باســتۇرۇش 
ھەرىكىتىــدە مەســئۇلىيىتى بولغــان( جازاالشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــە  ــس ئەپەندىمگ ــت پېن ــن پىرېزىدېن ــرى مۇئاۋى ــەپ ۋە تەكلىپلى ــڭ تەل قۇرۇلتىيىنى

تەقدىــم قىلىنــدى.

بايدىــن ئامېرىــكا پىرېزىدېنتــى بولــۇپ ســايالنغاندىن كېيىــن، 2021 - يىلــى   )5
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ــدا ئاقســاراي بىلــەن تۇنجــى ســۆھبەت ئېلىــپ بېرىلــدى. 4 - ئاي

ئاقســارايغا ســۇنۇلغان دەلىــل - ئىســپاتالر ۋە بېرىلگــەن گۇۋاھلىقــالر، ئامېرىكا   )6
ھۆكۈمىتىنىــڭ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى، ئۇيغۇرالرنــى باستۇرۇشــتا مەســئۇلىيىتى 
بولغــان خىتــاي رەھبەرلىرىنــى ۋە خىتــاي شــىركەتلىرىگە قارشــى جــازا تەدبىرلىــرى 

ــدى.  ــق رول ئوينى ــتا ھالقىلى ئېلىش

ئامېرىــكا مۇداپىئــە مىنىســتىرلىقى ۋە ئىچكــى بىخەتەرلىــك مىنىســتىرلىقى   )7
يۇقىــرى  مۇداپىئەســىنىڭ  ئامېرىــكا  ئورنىتىلــدى.  مۇناســىۋەت  ياخشــى  بىلــەن 
دەرىجىلىــك خادىملىــرى بىلــەن، جۈملىدىــن ئامېرىكىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇداپىئــە 
مىنىســتىرى رانــدي شــرىۋەر ئەپەندىــم بىلــەن 2019 - يىلــى مــارت ئېيىــدا ۋە 2019 
ــۆھبەتلەر  ــۇ س ــدى. ب ــپ بېرىل ــۆھبەت ئېلى ــۇزۇن س ــم ئ ــى قېتى ــدا ئىكك ــاي ئېيى م
جەريانىــدا ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك، بولۇپمــۇ ســۈرىيەدە كــوردالر تەرىپىدىــن ئەســىر 

ــدى.  ــا قويۇل ــى ئوتتۇرىغ ــرى مەسىلىس ــرى ۋە بالىلى ــۇر ئاياللى ــان ئۇيغ ئېلىنغ

4. ھەرقايسى دىنىي گۇرۇپپىالر بىلەن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر/ ھىندونېزىيە، مااليشىيا ۋە 
تۈركىيەدە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر

ــەر ۋە  ــي جامائەتل ــى دىنى ــق ھەرقايس ــتىيان قاتارلى ــي ۋە خىرىس ــۇلمان، يەھۇدى مۇس
ئۇالرنىــڭ رەھبەرلىــرى بىلــەن يېقىــن مۇناســىۋەت ئورنىتىلىــپ خىزمەتلــەر ئەتىراپلىــق 

ــلەندى. ئىش

ئىســالم دۆلەتلىرىنــى ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىدە ھەرىكەتلەندۈرۈش، مۇســۇلمانالرغا   )1
ــان ئىرقىــي ۋە دىنىــي قىرغىنچىلىقىنــى  خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتق
ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن، 2019 - يىلــى 1 - ئايــدا ھىندونېزىيــە ۋە مااليشــىيا قاتارلىــق 
دۆلەتلەرنــى زىيــارەت قىلــدۇق. بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ ئالىــي دەرىجىلىــك دۆلــەت ئەربابلىرى 
ــەرقىي  ــۇلمانلىرىغا ۋە ش ــۇر مۇس ــڭ ئۇيغ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــىپ، خىت ــەن ئۇچرىش بىل
تۈركىســتاندىكى باشــقا تۈركــى - مۇســۇلمان خەلقلەرگــە قارشــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
ــلىرىغا  ــۇلمان قېرىنداش ــن مۇس ــۇق ۋە ئۇالردى ــىتىنى ئاڭالتت ــق سىياس قىرغىنچىلى
ئىگــە چىقىشــىنى تەلــەپ قىلــدۇق بولۇپمــۇ مااليشــىيادىكى زىيارىتىمىــز بــەك 
ــر نەچچــە  ــاش مىنىســتىر ياردەمچىســى ۋە بى ــدى. مااليشــىيانىڭ ب غەلىبىلىــك بول
مىنىســتىرلىرى بىلــەن ئۇچرىشــىپ ســۆھبەتتە بولــدۇق ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەزىيىتىنــى 
ــەن  ــرى بىل ــكىالت رەھبەرلى ــى تەش ــڭ دىن ــى چ ــۇ دۆلەتلەردىك ــە ب ــۇق. يەن ئاڭالتت
كۆرۈشــتۇق ۋە بۇالردىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــاۋازى بولۇشــىنى تەلــەپ قىلــدۇق. نەتىجىــدە، 
مااليشــىيادىكى 26 تەشــكىالت بىرلىشــىپ، ئۇيغۇرالرنــى قولــالش گۇرۇپپىســىنى قۇرۇپ 
پائالىيەتكــە باشــلىۋەتتى. ئۆتكــەن 4 يىــل جەريانىــدا يەنــە ئاۋســترالىيە، ياپونىيــەدە 
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زىيارەتتــە بولــدۇق ۋە بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت خادىملىــرى ۋە پارالمېنــت ئەزالىــرى 
بىلــەن ســۆھبەتتە بولــدۇق. بۇندىــن ســىرت تۈركىيەنــى 6 قېتىــم زىيــارەت قىلدۇق ۋە 
ھۆكۈمــەت ئەربابلىــرى، پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە سىياســىي پارتىيــە رەھبەرلىــرى بىلەن 
ــق  ــەزى خەلقئارالى ــردۇق. ب ــقا چاقى ــە چىقىش ــا ئىگ ــى ئۇيغۇرالرغ ــىپ ئۇالرن ئۇچرىش
چــوڭ دىنىــي تەشــكىالتالر بىلــەن، خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى بىرلىكتــە ھەرىكــەت 
قىلىــش توختامــالر ئىمزالىنىــپ، بىرلىكتــە كــەڭ كۆلەملىــك نامايىشــالر، مۇھاكىمــە 

يىغىنلىــرى ۋە ئۇيغۇرالرغــا ياردىــم ئۈچــۈن ئاالھىــدە كۈنلــەر ئورۇنالشــتۇرۇلدى. 

ئامېرىكادىكــى دىنىــي رەھبەرلــەر، ئۆزلىرىنىــڭ دىنىــي جامائەتلىرىنــى قوزغــاش   )2
ئارقىلىــق، ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە، ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىگە ســۇنۇلغان قانــۇن 
اليىھەلىرىنىــڭ دۆلــەت مەجلىســىدە مۇتلــەق ئــاۋاز كۆپلۈكــى بىلــەن ماقۇللىنىشــىدا 

ــدى. ــم رول ئوينى مۇھى

بــۇ قانۇنالرنىــڭ ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە تېزدىــن ماقۇللىنىشــى ئۈچــۈن   )3
6 قېتىــم، ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى ئىچىــدە ۋە 3 قېتىــم تــور ئارقىلىــق ئاالھىــدە 
ئامېرىــكا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋاشــىنگتوندا  بىرلىكتــە  ئۇيۇشــتۇرۇلدى.  پائالىيەتلــەر 

ــتۇرۇلدى. ــىنى ئورۇنالش ــوڭ نامايىش ــەڭ چ ــى ئ تارىخىدىك

ئۆتكــەن 4 يىــل ئىچىــدە يەھۇدىــي تەشــكىالتلىرى تەرىپىدىــن ئورۇنالشــتۇرغان   )4
مۇســۇلمان  ۋە   9 ئورۇنالشــتۇرغان  تەرىپىدىــن  تەشــكىالتلىرى  خىرىســتىيان   ،13
تەشــكىالتلىرى بىلــەن ئورۇنالشــتۇرغان 15 يىغىنغــا ئاالھىــدە تەكلىــپ بىلــەن 

ــدى. ــۆز قىلىن ــىپ، س قاتنىش

5. ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ۋە مۇساپىرالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر

دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى دۆلەتلىرىــدە خىتايغــا قايتــۇرۇش خــەۋپ ئاســتىدا قالغــان 
ــپ  ــن پايدىلىنى ــار ئىمكانىيەتتى ــۈن ب ــۇزۇش ئۈچ ــلىرىمىزنى قۇتق ــۇر قېرىنداش ئۇيغ
تىرىشــچانلىقنى كۆرســىتىش نەتىجىســىدە )گەرچــە بىــر قىســمىنى قۇتقۇزۇشــقا 
كۈچىمىــز يەتمىگــەن بولســىمۇ،( كۆپىنچىســىگە ماددىــي ۋە مەنىــۋى يــاردەم قىلىنــدى 

ــە ئورۇنالشــتۇرۇلدى. ــەر دۆلەتلەرگ ــر قىســمى بىخەت بى

مېھرىگۈل تۇرسۇن مىسىردىن ئامېرىكاغا ساق - ساالمەت يېتىپ كەلدى.  )1

ئابلىكىــم يۇســۇپ، قاتــار ئايرودۇرۇمىــدا، خىتايغــا قايتــۇرۇش ئالدىــدا تۇرغانــدا،   )2
ئامېرىكاغــا ئېلىــپ كېلىنــدى.

ــۇ  ــدۇق. ب ــپ كەل ــا ئېلى ــى ئامېرىكاغ ــۇنئاي زىياۋۇدۇنن ــاھىتى تۇرس ــر ش الگې  )3
الگېــر شــاھىتىنىڭ بەرگــەن گۇۋاھلىقــى پۈتــۈن دۇنيــادا غۇلغــۇال قوزغىــدى.
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تايالنــد تۈرمىســىدە تۇتۇلــۇپ تۇرغــان ۋە خىتايغــا قايتۇرۇلۇشــى جەزملەشــكەن،   )4
زەكەرىيــا ئابلىمىتنــى، تايــالن تۈرمىســىدىن قۇتقــۇزۇپ، ئامېرىكاغا ئېلىــپ كېلىندى.

ئامېرىكىنىڭ مۇناســىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭ ياردىمى ۋە بىۋاســىتە ئارىلىشىشــى   )5
ــە، مااليشــىيا، مىســىر،  ــە، گىرۇزىي ــالرۇس، بۇلغارىي ــە، بې نەتىجىســىدە، ھىندونېزىي
ــە  ــۇرۇش خەۋپىگ ــا قايت ــەردە خىتايغ ــېربىيەقاتارلىق دۆلەتل ــنىيە، س ــىكو، بوس مېكس

ــاردەم قىلىنــدى. دۇچ كەلگــەن قېرىنداشــلىرىمىزغا ي

6. ئامېرىكادىكى ھەرقايسى ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئىنستىتۇتالردا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلەر

يالــې، ئىســتانفورد، خــارۋارد، كولومبىيــە روچىشــتەر، نورتــھ كارولىنــا، قاتارلىــق   )1
ــتۇرۇلغان  ــدە ئۇيۇش ــۇرالر ھەققى ــۇس ئۇيغ ــتىتۇتتا مەخس ــىتېت ۋە ئىنس 18 ئۇنىۋېرس
ــان  ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى خىت ــىپ، نۆۋەتتىك ــا قاتنىش يىغىنالرغ
ۋە  ئوقۇتقۇچىــالر  بېرىلــدى.  مەلۇمــات  ھەققىــدە  سىياســىتى  قىرغىنچىلىــق 

ــدى. ــا قويۇل ــەر ئوتتۇرىغ ــپ، تەلەپل ــقا چاقىرى ــى قولالش ــى ئۇيغۇرالرن ئوقۇغۇچىالرن

ئۇنىۋېرســىتېتالردا ئۇيغۇرالرنــى قولاليدىغــان ئوقۇغۇچــى گۇرۇپپىلىــرى قۇرۇلــۇپ   )2
ئۇيغــۇر مەسىلىســى ئامېرىكادىكــى ئوقۇغۇچىــالر، ياشــالر ئارىســىدا تونۇلۇشــىدا مۇھىــم رول 

ــدى. ئوينى

7. دۇنيانىڭ چوڭ تېلېۋىزىيە - رادىيولىرى ۋە گېزىت - ژۇرناللىرى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتلەر، 
ئېالن قىلغان باش ماقالىلەر

CNN، PBS، BBC، ئەلجەزىــرە، گېرمانىيــە دولقۇنلىــرى قاتارلىــق چــوڭ   )1
ــۇرالر  ــەن ئۇيغ ــرى بىل ــق گېزىتلى ــڭ ئاتاقلى ــەم دۇنيانى ــوالر ھ ــە - رادىي تېلېۋىزىي

مەسىلىســىدە ئۆتكۈزۈلگــەن ســۆھبەتلىرىمىز ئېــالن قىلىنــدى.

دىپلومــات، ماالســىئاكىنى، The Global Post قاتارلىــق گېزىتلــەردە 12 بــاش   )2
ماقالــە ئېــالن قىلــدۇق. 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى ھەرقايســى كومىتېت ۋە   .2
مەركەزلەرنىڭ خىزمەتلىرى

1. قۇرۇلتاي ئۇچۇر تەشۋىقات مەركىزىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى

ــى  ــزى »2017 – يىلىدىك ــۋىقات مەركى ــۇر – تەش ــى »ئۇچ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
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ــۆپ  ــى ك ــۋىقات خىزمىتىن ــال تەش ــن كېيىن ــاددە قۇرۇلتايدى ــك پەۋقۇلئ 6 – نۆۋەتلى
تەرەپلىمــە يۆنىلىشــتە تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا ھــەم كۈچەيتىشــكە زور دەرىجىــدە 
ئەھمىيەتلــەر بــەردى. مۇئەسسەسېلىشــىش خىزمىتىنــى چىــڭ تۇتــۇپ ئىشــلەپ، 
تەشــۋىقات خىزمىتىگــە كېرەكلىــك ماشــىنا ئۈســكۈنە، كومپيوتېــر، كامېــرا، ئاپپــارات، 
ــۇق  ــۈك تول ــۇق كۈنل ــە تول ــۋىقات خىزمىتىگ ــدى. تەش ــى تولۇقلى ــاق دېتالالرن يۇمش
ــۈم  ــرى ئۈن ــدا يۇقى ــۆز ۋاقتى ــڭ ئ ــەپلەپ، خىزمەتلەرنى ــى س مائاشــلىق خىزمەتچىلەرن
بىلــەن ئورۇنلىشــىغا كاپالەتلىــك قىلــدى. ئىشــلەنگەن فىلىملەرنــى قەرەللىك باھاالپ 
ــن ئېشىشــىغا كاپالەتلىــك  ــپ، ئابۇنىتــالر ســانىنىڭ تېزدى ئۆزگەرتىــش ئېلىــپ بېرى
قىلىنــدى. بىخەتەرلىــك خىزمىتــى كۈچەيتىلىــپ خىتاينىــڭ تــور ھۇجۇمىدىــن 
ســاقلىنىش چــارە تەدبىرلىــرى قوللىنىلــدى. قۇرۇلتــاي رەھبەرلىــرى تەشــۋىقات 
ــدە  ــن ئاالھى ــەر جەھەتتى ــى ھ ــۇپ، خىزمەتلەرن ــۈل بول ــدە كۆڭ ــە ئاالھى خىزمەتلىرىگ

ــدى. قوللى

2018 - يىلى 1 - ئايدىن باشالپ ئايلىق »خەۋەرنامە« نەشر قىلدى.  )1

2018 - يىلــى 1 - ئايدىــن باشــالپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ فېيســبۇك   )2
ــۇرۇپ چىقىــپ، تەشــۋىقات كۆلىمىنــى كېڭەيتتــى. ۋە يۇتىيــۇب قاناللىرىنــى ق

2018 - يىلــى 4 - ئايــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى تور تېلېۋىزىيەســى رەســمىي   )3
قۇرۇلدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »ئۇچــۇر - تەشــۋىقات مەركىــزى« ۋە ئۇنىــڭ تەركىبىدىكــى 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــور تېلېۋىزىيەســىنىڭ فېيســبۇك ۋە يۇتىيــۇب قاناللىرىــدا 
ــانى  ــي س ــڭ ئومۇمى ــۈك پىروگراممىلىرىنى ــەن تۈرل ــپ كەلگ ــەدەر تارقىتى ــا ق ھازىرغ

1834 پارچــە بولــۇپ، ئابۇنىتلىرىنىــڭ ســانىمۇ 10 مىڭدىــن ئاشــتى.

مەخسۇس زىيارەت پىروگراممىلىرى 214 ئىشلەندى.  )1(
نەقمەيدان سۆھبەتلىرى پىروگراممىلىرى 117 ئىشلەندى.  )2(

ھەپتىلىك خەۋەرلەر پىروگراممىلىرى 108 ئىشلەندى.  )3(
كۈندىلىك خەۋەرلەر پىروگراممىلىرى 734 ئىشلەندى.  )4(

خىزمەت دوكالتى پىروگراممىلىرى 11 ئىشلەندى.  )5(
خىتايچە تەرجىمە پىروگراممىلىرى 22 ئىشلەندى.  )6(

رۇسچە تەرجىمە پىروگراممىلىرى 73 ئىشلەندى.  )7(
پائالىيەت پىروگراممىلىرى 119 ئىشلەندى.  )8(

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ھۆججەتلىــك فىلىملــەر 58   )9(
ــدى.  ــۈرۈپ تارقىتىل كۆچ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇنىــڭ رەھبەرلىرىنىــڭ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى   )10(
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تەشــۋىق  قېتىــم   128 پائالىيەتلىــرى  تەشــكىالتالرنىڭ  تەركىبىدىكــى 
ــدى. قىلىن

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇنىــڭ رەھبەرلىرىنىــڭ نۇتۇقلىــرى، باياناتلىرى،   )11(
چاقىرىقلىــرى، مۇراجىئەتلىــرى 210 قېتىــم تارقىتىلــدى.

تۈركچە ھەپتىلىك خەۋەرلەر 40 پارچە ئىشلەندى.  )12(
فېيسبۇك، يۇتىيۇب ئابۇنت سانى: 13.700، كۆرۈلۈشى: 12، 000  )13(

2. قۇرۇلتاي تەتقىقات مەركىزىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى

»كۆچمەنلەر، پاناھالنغۇچىالر قولالنمىســى« تۈزۈپ مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداشــالرنىڭ   )1
بــۇ جەھەتتىكــى قىيىنچىلىــق، بوشــلۇقى ھــەل قىلىنــدى. 

ــۈك  ــە تۈرل ــي جەھەتت ــۈن قانۇنى ــلىرىمىز ئۈچ ــەن، قېرىنداش ــق تىلىگ پاناھلى  )2
مەســلىھەت بېرىــش، تەرجىمانلىــق قىلىــش خىزمىتى، ھەقســىز، مەســئۇلىيەتچانلىق 

بىلــەن ئىشــلەندى.

ھــەر خىــل ئۇســۇلدا دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ئۇيغۇرالرنــى تونۇشــتۇرۇش   )3
پائالىيەتلىــرى ئۆتكۈزۈلــدى. 

ئۇيغــۇر جامائىتــى، تــۈرك تەشــكىالتلىرى بىلــەن بىرلىشــىپ »خەلقئــارا   )4
كىشــىلىك ھوقۇقــى كۈنــى« »بىــر قــەدەم بىــر ئــاۋاز«.. ۋە ھــەر خىــل خاتىــرە 
ــەھەرلىرىدە  ــوڭ ش ــق چ ــرۇھە،. قاتارلى ــورت، كارلس ــن، فىرانكف ــدە مىيۇنخې كۈنلىرى

نامايىشــالر ئېلىــپ بېرىلــدى.

فىرانكفــورت شــەھىرىدىكى 4 ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلــەن بىرلىكتە،   )5
خىتاينىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســىتىگە قارشــى 8 كىلومېتىرلىــق يــۈرۈش 

نامايىشــى ئۆتكۈزۈلــدى. 

ياپونىيەلىــك فــروف.در جــۇن تــاكادا ھازىرلىغــان، »خىتــاي ئاتوم ســىنىقىنىڭ   )6
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئاپەتلىــرى« ناملىــق تەتقىقــات دوكالتــى تۈركىيــەدە تۈركچــە 

ئىككــى قېتىــم نەشــر قىلىنىشــىنى روياپقــا چىقــاردى.

كــۆپ قېتىــم گېرمانىيــە ۋە باشــقا دۆلەتلــەر ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىنىڭ   )7
نۆۋەتتىكــى ئەھۋالــى تونۇشــتۇرۇلدى. زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇيغۇرنىــڭ 

تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ ئىلمىــي خىزمەتلىرىنــى كۈچەيتىــش ئۈچۈن«مۇھاكىمە   )8
مۇنبىــرى« تەســىس قىلىنىــپ، مەخســۇس تېمىــالردا بىر قاتــار ئىلمىــي مۇھاكىمىلەر 

ئېلىــپ بېرىلــدى.
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خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ 100 يىللىقــى - ئــۆز - ئۆزىنــى ئىنــكار   )9
قىلىــش، زوراۋانلىــق، تاجاۋۇزچىلىــق، كېڭەيمىچىلىــك تارىخىدىــن ئىبــارەت. دېگەنگە 
ئوخشــاش تەســىرى كۈچلــۈك 30 پارچىغــا يېقىــن مۇالھىــزە، ئوبــزور، ئەدەبىــي ئاخبارات 
ــي رول  ــە ئىجابى ــەش جەھەتت ــى يېتەكل ــپ، خەلقىمىزن ــەر يېزىلى ــق ماقالىل قاتارلى

ئوينىــدى.

ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقــى توغرىســىدا گېرمانىيــە فېدېــرال ســوتىغا ئــەرز قىلىــش   )10
ــا  ــى ياۋروپ ــادۋوكات ۋە بېرلىندىك ــدى. ئ ــى ھازىرالن ــىنىڭ گۇۋاھلىق ــۈن 25 كىش ئۈچ
ئاساســىي قانۇنــى تەشــكىالتى بىلــەن گېرمانىيــە فېدېــرال ســوتىغا ئــەرز قىلىشــنىڭ 

ئاخىرقــى تەييارلىــق ئىشــلىرى جىددىــي ئېلىــپ بېرىلىۋاتىــدۇ.

3. قۇرۇلتاي ياشالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى.

ــدە  ــىم پائالىيەتلىرى ــۆپ قىس ــەق ك ــكىالتالرنىڭ مۇتل ــك تەش ــاي ۋە يەرلى قۇرۇلت
ــىنى  ــۆز ھەسسىس ــۈپىتىدە ئ ــى س ــۈك تايانچ ــرى كۈچل ــڭ ئەزالى ــالر كومىتېتىنى ياش

ــدى. ــۇپ كەل قوش

ــەت -  ــقا مەدەنىي ــابىقىلىرى ۋە باش ــەت مۇس ــرەپ ۋە تەنھەرىك ــش، مەش نامايى  )1
ســەنئەت پائالىيەتلىــرى ئېلىــپ بــاردى.

مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنلىــرى، خاتىرىلــەش كۈنلىــرى، خــەۋەر - ئاالقە   )2
ۋاســىتىلىرى ۋە ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر ئارقىلىــق خەلقىمىزنىــڭ دەرد ئەلەملىرىنــى 
دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە ئاڭلىتىــش قاتارلىــق ئىجتىمائىــي پائالىيەتلەرنــى جانلىــق 

ئېلىــپ بــاردى.

دېموكراتىيەنــى  بىلــەن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كومىتېتــى  ياشــالر   )3
ئىلگىــرى ســۈرۈش جەمئىيىتــى )NED( بىرلىكتــە ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئۇيغــۇر يــاش 
رەھبەرلىرىنــى تەربىيەلــەش پىروگراممىســىنىڭ رامكىســى ئىچىــدە مۇھاجىرەتتىكــى 
ۋەتەنپــەرۋەر، پىــداكار، پائالىيەتچــان ۋە دەۋانىــڭ كەلگۈســىگە ياراملىــق ئىزباســار 
بوالاليدىغــان ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى بايقــاش، تەربىيەلــەش، يېتەكلــەش ۋە ئۇالرنىــڭ 
ــقا  ــارى قىلدۇرۇش ــېپىدە ج ــق دەۋا س ــڭ خەلقئارالى ــى قۇرۇلتاينى ــم ئىقتىدارىن بىلى

رىغبەتلەنــدۈرۈش ۋەزىپىســىنى ياخشــى ئورۇنــداپ كەلــدى.

ــكا  ــە ۋە ئامېرى ــە، تۈركىي ــە، بېلگىي ــە، گېرمانىي ــىيە، نورۋېگىي 4 - شىۋېتس  )4
ــەش  ــى تەربىيەل ــۇر رەھبەرلىرىن ــاش ئۇيغ ــان ي ــپ بېرىلغ ــەردە ئېلى ــق دۆلەتل قاتارلى
ــۇر  ــۇق ئۇيغ ــن ئارت ــۇق دۆلەتتىــن، 100 دى ــن ئارت پىروگراممىســى ئارقىلىــق، 20 دى
ياشــلىرىنى شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنى خەلقئاراالشــتۇرۇش، دەۋايىمىزغا ئاالقىدار 
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ــۇن  خەلقئارالىــق سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي سىســتېمىالر ھەمــدە خەلقئارالىــق قان
ــۇ ۋاســىتىلىرىنى  ــن پايدىلىنىــش يوللىــرى، لوبىچىلىــق ۋە خــەۋەر تاراتق تۈزۈملەردى

ــدى. ــرى بويىچــە تەربىيەلى قوللىنىــش ماھارەتلى

ــور  ــق ت ــت ئارقىلى ــدە ئىنتېرنې ــى مەزگىلى ــاي ۋاباس ــى خىت ــالر كومىتېت ياش  )5
مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى، تــور ســۆھبەتلىرى ئېلىــپ بــاردى.

شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر ھەمكارلىــق مۇنبىرىنــى تەشــكىللەپ ھەرقايســى   )6
دۆلەت ۋە تەشــكىالتالردىكى ياش دەۋا خادىملىرى ئارىســىدا قېرىنداشــلىق، باراۋەرلىك، 
ئۆزئــارا ئىشــەنچ، ھۆرمــەت ۋە قولالشــنى ئىشــقا ئاشــۇرۇپ، چىــن دىيالوگىنى ســاقالش، 

ئىــش بىرلىكــى ۋە ســوز بىرلىكىنــى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا كــۈچ چىقــاردى.

4. قۇرۇلتاي ئىچكى ئىشالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى.

ئىجرائىيــە ھەيئــەت ئەزالىرىنىــڭ ئارخىپــى تۇرغۇزۇلــدى ۋە ئىجرائىيــە ھەيئــەت   )1
ئەزالىرىنىــڭ كىملىــك كارتىســى ئىشــلەپ يولالنــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نىزامنامىســىنىڭ ئىچكــى ئىشــالر خىزمىتىگــە   )2
ئائىــت بەلگىلىمىلىرىگــە قوشــۇمچە 11 ماددىلىــق »دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىچكــى 

ــدى. ــۈزۈپ چىقىل ــى« ت ــداش بەلگىلىمىس ــى قوغ بىخەتەرلىكن

ئاۋســترالىيەدىكى جامائىتىمىــز ئولتۇراقالشــقان شــەھەرلەردە ۋە دۇنيادىكــى   )3
قىســمەن دۆلەتلــەردە كومىتېــت ئەزالىــرى ۋە ھەمكارالشــقۇچىالر تۇرغۇزۇلــدى.

ــۇر  ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدا دۇني ــى جايلىرى ــڭ ھەرقايس دۇنيانى  )4
قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىنىــڭ ســاالھىيىتىنى قوغــداش ئۈچــۈن ئېتىراپلىــق ھەرىكەتلەر 

قىلىنــدى. 

جەمئىيىتــى،  ئۇيغــۇر  ۋىكتورىيــە  جەمئىيىتــى،  ئۇيغــۇر  ئاۋســترالىيە   )5
»ئاۋســترالىيەدە تەڭرىتــاغ ئۇيغــۇر خانىــم - قىــزالر ئۇيۇشمىســى«نىڭ قانۇنــى تىزىمغــا 
ئىلىنىشــى، ســايالم ۋە نورمــال سىياســىي خىزمەتلىرىنىڭ دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 

ــدى. ــدە بول ــن ياردەم ــىغا يېقىندى ــپ بېرىلىش ــق ئېلى ــدە جانلى رەھبەرلىكى

مۇھەممەد ســالىھ ئىلىم مەركىزى« نىڭ ســىدنېيدا قۇرۇلۇشــىغا ياردەم بېرىپ،   )6
ــرى،  ــالرنىڭ پائالىيەتلى ــرى، ياش ــڭ پائالىيەتلى ــۇر جەمئىيىتىنى ــترالىيە ئۇيغ ئاۋس
ئايالالرنىــڭ پائالىيەتلىــرى ئېلىــپ بېرىــش بىلــەن بىرگــە دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
پائالىيەتلىرىنــى، مۇراجىئەتلىرىنــى تەشــۋىق قىلىــپ يەتكــۈزۈش ۋەزىپىلىرىنــى 

ئورۇنلىــدۇق. 
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ســىدنېيدا »ســتوپ ئۇيغــۇر جېنوســايد« ھەرىكىتــى قانۇنى تىزىمغــا ئالدۇرۇلۇپ،   )7
ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى، ۋۇج ۋە تەڭرىتــاغ ئايالــالر تەشــكىالتىنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغــان بىرلىكســەپ تۈزۈلــدى. ئىنگلىــز لوبىچىــالر خىزمەتكــە تەكلىــپ قىلىنىــپ 

پائالىيەتلــەر كەســپىي ئېلىــپ بېرىلماقتــا.

تايالندىكــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ئۈچــۈن ئاكتىــپ سىياســىي خىزمەتلــەر   )8
ئىشــلەندى، تايالنــد ۋە مااليشــىيادا پارالمېنــت ئەزالىــرى، ئادۋوكاتــالر، ئىنســانپەرۋەر 
ــەن  ــاپىرلىرى بىل ــۇر مۇس ــى ئۇيغ ــالر، تۈرمىدىك ــئۇللىرى ۋە پىدائىي ــكىالت مەس تەش
ــى،  ــك تۇرمۇش ــاپىرالرنىڭ كۈندىلى ــدى. مۇس ــىل قىلىن ــورى ھاس ــە ت ــۈپ ئاالق كۆرۈش
داۋالىنىشــى، قانۇنــى ئادۋوكاتــالر ئۈچــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىقتىســادىي 
ــك  ــاپىرالرنىڭ كۈندىلى ــپ، مۇس ــى قىلىنى ــۇ ئىمكان ــى ۋە باشــقا ياردەملەرنىڭم ياردىم
ھاياتىــدا زور ئۆزگىرىــش ھاســىل قىلىنــدى. مۇســاپىرالرنى 3 - بىــر دۆلەتكــە بىخەتــەر 

ــا. ــي ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرىلماقت يۆتكــەش ئۈچــۈن جىددى

5. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئايالالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى:

ــالر  ــى ئايال ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني ــاۋاز« چاقىرىق ــر ئ ــەدەم، بى ــر ق »بى  )1
كومىتېتىنىــڭ ھەمكارلىقــى بىلــەن 18 دۆلەتنىــڭ 30 غــا يېقىــن شــەھىرىدە نامايىش 

ئېلىــپ بېرىلــدى.

ئۇنىۋېرســىتېتالردا  تۈركىيەدىكــى  تەشــكىللەپ،  ئايالالرنــى  ئىنســانپەرۋەر   )2
ئوقۇۋاتقــان )دىپلومــات، قانــۇن، سىياســەت كەســىپلىرىدە( 32 نەپــەر قىــز ئوقۇغۇچىغــا 

ئايلىــق ئىقتىســادىي ياردەمــدە بولۇۋاتىــدۇ.

ــپ  ــاش تارتى ــڭ ب ــۇر ئانىلىرىنى ــش، ئۇيغ ــداپ قېلى ــى قوغ ــۇر تىلىمىزن ئۇيغ  )3
بواللمايدىغــان ۋەزىپىمىــز دېگــەن شــوئار ئاســتىدا، گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ يــاردەم 

ــۇردۇق. ــى ق ــل »مەكتىپىن ــا تى ــرى ئان ــاغ غۇنچىلى ــەن »تەڭرىت ــى بىل مەبلىغ

ــڭ  ــاركا ماگىزىنلىرىنى ــق م ــاتىدىغان داڭلى ــۇالتلىرىنى س ــڭ مەھس خىتاينى  )4
ئالدىــدا نامايىــش تەشــكىللەندى.

ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى ئايالــالر ۋە بالىالرغــا يــاردەم قىلىدىغــان تەشــكىالتالر   )5
ــا  ــا - بالىالرغ ــتاندىكى ئان ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــپ، خىتاينى ــە قىلىنى ــەن ئاالق بىل
ــى  ــىيلەرچە قىرغىنچىلىق ــان ۋەھش ــن چىيق ــان قېلىپىدى ــان ئىنس ــپ بېرىۋاتق ئېلى

ــدى. تەشــۋىق قىلىن

ئايالالرنىــڭ مۇســتەقىللىق كۈرىشــىمىزدىكى رولــى توغرىســىدا، دۇنيانىــڭ   )6
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ۋەتەنپــەرۋەر، ئاكتىــپ ئايالــالر بىلــەن كــۆپ قېتىم ســۆھبەت 
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ئۆتكــۈزۈپ، يــاش ۋە ئاكتىــپ، خانىــم - قىزلىرىمىزنــى تەشــكىللەپ 17 خىــل 
تىلــدا »ئۇيغــۇرالر يوقۇلــۇپ كېتىۋاتىــدۇ، دۇنيــا ئاۋازســىز قالمىســۇن«دېگەن تېمىــدا 

ــدى.  ــپ بېرىل ــۋىقات ئېلى ــۇق تەش ۋىدېئول

6. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇھاجىرالر كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى

ئۇيغــۇر  تارمىقىدىكــى  كومىتېتىنىــڭ  مۇھاجىــرالر  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
مۇھاجىــرالر فونــدى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەقلىرىنــى قوغــداش قۇرۇلۇشــى خىزمەتلىــرى، 
بــۇ كومىتېتنىــڭ ئاساســلىق ئىككــى فۇنكســىيەلىك ئورنىنىــڭ خىزمەتلىــرى بولــۇپ، 

ــز. ــە جــاۋاب بېرىمى ــەر توغرىلىــق خەلقىمىزگ ــدە ئىشــلىگەن خىزمەتل تۆۋەن

-  ئۇيغۇر مۇھاجىرالر فوندى

مەزكــۇر فونــد ئۇيغــۇر مۇھاجىرلىرىنىــڭ قىيىنچىلىقىغا كانادا ۋە باشــقا دېموكراتىك 
مەقســىتىدە  تېپىــش  يــاردەم  پايدىلىنىــپ  مۇمكىنچىلىكلەردىــن  دۆلەتلەردىكــى 

ــان ئىشــلەنگەن خىزمەتلــەر: ــن بۇي قۇرۇلغاندى

3400 مۇھاجىرنىــڭ تەپســىلىي ئەھۋالىنــى ئىگىلــەپ ئارخىپالشــتۇرۇپ چىقتــى   )1
ۋە بــۇ ئارخىپــى ئۈچــۈن مەخســۇس بىخەتــەر سىســتېما بەرپــا قىلــدى.

2 قېتىم مەخســۇس تۈركىيەگە ۋەكىل ئەۋەتىپ مۇھاجىر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ   )2
ئەمىلــى قىيىنچىلىقىنــى ئىگىلەپ ئۇنى ھۆججەتلەشــتۈردى. 

پارالمېنتىــدا  كانــادا  مەسىلىســى  ئورۇنالشــتۇرۇش  مۇھاجىرالرنــى  ئۇيغــۇر   )3
ئۆتكۈزۈلگــەن گۇۋاھلىــق ئــاڭالش يىغىنلىرىــدا 10 قېتىمدىــن ئارتــۇق تەكىتلىنىــپ 

كانــادا ھۆكۈمىتىنىــڭ تەدبىــر قوللىنىشــى تەلــەپ قىلىنغــان بولــدى.

نەتىجىــدە كانــادا پارالمېنتــى خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتــى تۇنجــى   )4
بولــۇپ خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە قارىتىــپ ســادىر قىلىۋاتقان جىنايى قىلمىشــىنى 

مىللىــي قىرغىنچىلىــق دەپ جاكارلىــدى.

ئۇيغــۇر  قالغــان  تــۇرۇپ  تاپالمــاي  يولــى  دۆلەتلــەردە چىقىــش  خەتەرلىــك   )5
ــپ،  ــال ئېچى ــاددە قان ــۈن پەۋقۇلئ ــش ئۈچ ــەپ كېلى ــا يۆتك ــى كاناداغ پاناھالنغۇچىالرن
ئۇيغۇرالرنىــڭ كاناداغــا كېلىــش قەدىمىنىــڭ تېزلىتىلىشــىنى كانــادا ھۆكۈمىتىدىــن 

ــدى. ــەپ قىل تەل

ــا  ــە قارىت ــادا ھۆكۈمىتىگ ــى كان ــالر كومىتېت ــقى ئىش ــى تاش ــادا پارالمېنت كان  )6
ئېــالن قىلغــان 15 ماددىلىــق ئۇيغــۇر سىياســىتى تەۋســىيە قارارىنىڭ 9 - ماددىســىدا 
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ــدى. ــەپ قىل ــىنى تەل ــۇرۇپ كېلىش ــادا قايت ــڭ كان ــۇر پاناھالنغۇچىالرنى ئۇيغ

ئۇيغــۇر مۇھاجىــرالر يــاردەم فونــدى ئــۆز ئىمكانلىرى بىلــەن ھازىرغىچــە 4 ئۇيغۇر   )7
ئائىلىســىنىڭ )جەمئىــي 30 نەپــەر ئۇيغۇرغــا تــەڭ كېلىــدۇ( كاناداغــا كېپىللىــك يولى 
ــەر مىنىســتىرلىكىگە تاپشــۇرۇپ  ــادا كۆچمەنل ــالپ كان ــە توپ ــەن كېلىشــىگە ئىئان بىل
بولــدى. بــۇ ئىلتىماســالر ئاساســەن قوبــۇل قىلىنىــپ رەســمىيەتلەر ئىشــلىنىۋاتىدۇ. 
بــۇ  120 مىــڭ دولــالر ئىقتىســاد پۈتۈنلــەي ئــۆز ئىمكانلىرىمىز بىلەن ھــەل قىلىندى.

-  ئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشى 

مەزكــۇر تەشــكىالت كانــادا ھۆكۈمىتىگــە رەســمىي تىزىملىتىلىــپ ئەنگــە ئېلىنغــان 
ــى  ــادا ھۆكۈمىت ــى ۋە كان ــادا پارالمېنت ــە كان ــۇپ، ھازىرغىچ ــكەن بول ــقا كىرىش ۋە ئىش
بىلــەن ئۇيغــۇر دەۋاســىنىڭ كانادادىكــى غوللــۇق سىياســىي ئورگىنــى بولــۇش 

فۇنكسىيەســىنى يۈرگۈزۈۋاتىــدۇ.

تىلغــا ئېلىنغــان غايــەت زور نەتىجىلــەر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ توغــرا 
رەھبەرلىكــى، يېقىندىــن ياردەمــدە بولۇشــى بىلــەن بىرگــە، كانادادىكــى بارلىــق 
ــان  ــپ بارغ ــە ئېلى ــلىرىمىزنىڭ پىداكىران ــەرۋەر قېرىنداش ــكىالتالرنىڭ ۋە ۋەتەنپ تەش
خىزمەتلىرىنىــڭ ئورتــاق نەتىجىســى. بىــز پەقــەت ســەھنە ئالدىــدا، ئارقىمىــزدا بىزنى 
قوللىغــان كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى ۋە باشــقا قېرىنداشــالرنىڭ قوللىشــى 

ــۇ نەتىجىلــەر بولۇشــى مۇمكىــن ئەمــەس. بولمــاي ب

2020 - يىلــى 5 - ئايدىــن باشــالپ ئامېرىكادىكــى دېموكراتىيەنــى ئىلگىــرى   )1
ــى  ــۇرالر ھوقۇقلىرىن ــپ، ئۇيغ ــى تەســتىق قىلىنى ــە ياردىم ــن مالىي ــۈرۈش فوندىدى س
قوغــداش خىزمەتلىرىنىــڭ روياپقــا چىقىشــىغا تۈرتكــە بولــدى. مۇقىــم ئىشــلەيدىغان 

خادىــم ھازىــر ئىككــى نەپــەر.

كانــادا پارالمېنتىــدا 15 قېتىمدىــن ئارتــۇق گۇۋاھلىــق ئــاڭالش يىغىنــى   )2
ئۆتكۈزۈشــكە تۈرتكــە بولــدى.

ئۇتۇقلــۇق  ئۆتكۈزۈلگــەن گۇۋاھلىــق يىغىنلىرىنىــڭ  پارالمېنتىــدا  كانــادا   )3
بولۇشــى ئۈچــۈن تەرجىمانلىــق، گۇۋاھچىالرنــى ئورۇنالشــتۇرۇش، مۇزاكىــرە قىلىشــقا 
ــى  ــتىك خىزمەتلەرن ــتەك لوجىس ــالپ بېكىتىش ــى تال ــم تېمىالرن ــلىك مۇھى تېگىش

ئورۇنلىــدى. مۇۋەپپەقىيەتلىــك 

ــۇق كومىتېتــى ئېــالن قىلغــان  ــارا كىشــىلىك ھوق ــادا پارالمېنتــى خەلقئ كان  )4
مىللىــي قىرغىنچىلىــق قــارارى ئۇيغۇرچــە تەرجىمــە قىلىنىــپ كانــادا پارالمېنتىنىــڭ 

رەســمىي تــور بېتىــدە ئېــالن قىلىنىشــىنى قولغــا كەلتــۈردى.
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ــادا پارالمېنتىــدا بېرىلگــەن گۇۋاھلىــق ئاساســىدا كومىتېتنىــڭ ئۇيغــۇرالر  كان  )5
ھەققىــدە مەخســۇس دوكالت ئېــالن قىلىشــىنى، ئېــالن قىلغــان دوكالتىغــا ئاساســەن 
كانــادا ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇرالر سىياســىتىگە بېغىشــالنغان تەۋســىيە قــارارى قوبــۇل 

قىلىشــنى قولغــا كەلتــۈردى.

كانادا پارالمېنتىدا شــەرقىي تۈركىســتان مىللىي بايرىمىنىڭ تەبرىكلىنىشــىنى   )6
ــا كەلتۈردى. قولغ

ــەت  ــن 34 مىلل ــىي پارتىيەدى ــان 5 سىياس ــى بولغ ــدا ۋەكىل ــادا پارالمېنتى كان  )7
ــادا پارالمېنتىــدا ئۇيغــۇر دوســتلۇق  ۋەكىللىرىنىــڭ ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن كان
گۇرۇپپىســى قۇرۇلــدى ۋە مەزكــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنىڭ ئاساســى قانۇنــى ئېــالن 

ــدى. ــە ئېلىن ــپ ئەنگ ــمىي تىزىملىنى ــدا رەس ــادا پارالمېنتى ــپ كان قىلىنى

كانــادا پارالمېنتــى 266 گــە قارشــى نــۆل ئــاۋاز بىلەن بىــردەك ئــاۋازدا خىتاينىڭ   )8
ــى قىلمىشــى مىللىــي قىرغىنچىلىــق دەپ  ــە بولغــان جىناي ــا يۈرگۈزمەكت ئۇيغۇرالرغ

جاكارلىــدى.

ــي 53  ــر جەمئى ــا دائى ــي قىرغىنچىلىقىغ ــۇر مىللى ــدا ئۇيغ ــادا پارالمېنتى كان  )9
قېتىــم تەكلىــپ، مۇزاكىــرە ۋە مەخســۇس ســوئال ســورالدى.

مىللىــي  ئۇيغــۇر  پارتىيەلەرنىــڭ  ئۆكتىچــى  مىنىســتىرى،  بــاش  كانــادا   )10
قىرغىنچىلىقــى ھەققىــدە ســورالغان 13 قېتىملىــق ســوئالىغا جــاۋاب بېرىشــكە 

مەجبــۇر بولــدى.

 5 قىلىدىغــان  ۋەكىللىــك  ئارزۇســىغا  ئومۇمىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كانادادىكــى   )11
ماددىلىــق ھەرىكــەت پىالنــى تۈزۈلــۈپ ســەپەرۋەرلىك باشــلىتىلدى ۋە 3 ماددىســى 
كانادادىكــى كونســېرۋاتىپالر پارتىيەســىنىڭ ســايالم پىروگراممىســىدا ئــورۇن ئالــدى.

-  كۆچمەنلەر مەركىزى خىزمەت دوكالتى

ــەك  ــاق ۋە بۆل ــان، تارق ــالر، ھەرىكەتچ ــۇر پاناھالنغۇچى ــىرتىدىكى ئۇيغ ــە س تۈركىي
ــە  ــان دۆلەتلەرگ ــق تۇرغ ــالر ۋاقىتلى ــۇ پاناھالنغۇچى ــا، ب ــە بولغاچق ــەك ھالەتت - بۆل
تەســىر قىالاليدىغــان غــەرب دۆلەتلىرىنــى ھەرىكەتلەنــدۈرۈش يولــى بىلــەن ھــەر بىــر 
ــۇس ۋە  ــاراپ مەخس ــە ق ــى ۋە دۆلىتىگ ــان ئورن ــق تۇرۇۋاتق ــڭ ۋاقىتلى پاناھالنغۇچىنى

ــدۇ.  ــپ بېرىلىۋاتى ــەن ئېلى ــەكلى بىل ــش ش ــول مېڭى ــق ي قاراتمىلى

ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىــالر قولالنمىســى تەپســىلىي يېزىلىــپ تارقىتىلــدى.   )1
قولالنمــا )89 بەتلىــك كــەڭ دائىرىلىــك 1 - قــول ماتېرىيالالردىــن تەشــكىل تاپقــان 
بولــۇپ( ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىــالر دۇچ كېلىدىغــان چوقــۇم بىلىشــكە تېگىشــلىك 
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قانۇنــى ئۇقۇمــالر، مۇناســىۋەتلىك ئورگانــالر، پاناھلىنىــش جەريانلىــرى، زۆرۈر بولغــان 
ــى  ــك ماتېرىيالالرن ــل ئىســپات ۋە كېرەكلى ــارالش، دەلى ــداق تەيي ــى قان ماتېرىيالالرن
رەتلــەش ۋە تالــالش ئۇســۇللىرى، زۆرۈر بولغــان ئەھۋالــدا ئاالقىلىشــىش ئورگانلىرىنىڭ 

ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــى مەلۇماتالرن ــق كونكرېتن تىزىملىكــى، ئادرېســى قاتارلى

ــى.  ــش باشلىش ــى ۋە ئى ــڭ قۇرۇلۇش ــاردەم فوندىنى ــالر ي ــۇر پاناھالنغۇچى ئۇيغ  )2
ــەر  ــاردەم فونــدى پۈتۈنلــەي ئــۆز ئىمكانلىــرى بىلــەن 20 نەپ ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىــالر ي
ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىنــى )3 ئائىلــە( كاناداغــا كېپىللىــك يولــى بىلــەن كېلىشــى 
ئۈچــۈن كانــادا كۆچمەنلەر مىنىســتىرلىكىگە رەســمىي ئىلتىماســنى تاپشــۇردى. شــەرت 
ــۆز مەنبەلىــرى ۋە ھەمكارالشــقۇچى  ــادا دوللىرىنــى فونــدى ئ قىلىنغــان 91 مىــڭ كان

ــدى. ــەن توپالن ــى بىل تەشــكىالتالرنىڭ ياردىم

ــى  ــەر كومىتېت ــدە. كۆچمەنل ــالر ھەققى ــان پاناھالنغۇچى ــن تىزىمالتق تۈركىيەدى  )3
ــى  ــىنىڭ قانۇن ــا ماكانلىشىش ــڭ كاناداغ ــەن ئۇيغۇرالرنى ــالپ كەلگ ــن تىزىم تۈركىيەدى
ھوقــۇق  كىشــىلىك  خەلقئــارا  پارالمېنتــى  كانــادا  ئۈچــۈن  ئېچىــش  يوللىرىنــى 
كومىتېتــى ۋە تاشــقى ئىشــالر كومىتېتــى تەرىپىدىــن ئىككــى قــارار ماقۇللىنىشــىغا 
ــۇل  ــۇ قارارلىرىنــى قوب ــادا پارالمېنتىنىــڭ ب ــادا ھۆكۈمىتــى، كان ــدى. كان تۈرتكــە بول

قىلىدىغانلىقىنــى ۋە ئىقــرار قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى.

ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنىــڭ دەســلەپكى ئارخىپىنــى تۇرغــۇزۇش. قۇرۇلتــاي   )4
كۆچمەنلــەر مەركىــزى، تۈركىيەنــى مەركــەز قىلغــان ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنىــڭ، 
خالىســانە بەرگــەن مەلۇماتلىــرى ئاساســىدا، تۈركىيــە، مىســىر، ســەئۇدى ئەرەبىســتان، 
قاتارلىــق  پانامــا  قازاقىســتان،  ئافغانىســتان،  پاكىســتان،  تايالنــد،  ئۇكرائىنــا، 
ــەدە  ــى. تۈركىي ــۇزۇپ چىقت ــى تۇرغ ــلەپكى ئارخىپىن ــڭ دەس ــى ئۇيغۇرالرنى دۆلەتلەردىك
تىزىملىتىلغــان 11883 نەپــەر ئۇيغۇرنىــڭ ئارخىپىنــى كومپيۇتېرالشــتۇرۇش جەريانىدا، 
ــان  ــڭ بۇرمىالنغ ــەزى پاناھالنغۇچىالرنى ــى، ب ــڭ تەكرارالنغانلىق ــەن ئارخىپالرنى كۆپلىگ
ــپ  ــاراپ چېقىلى ــا ق ــا قايت ــن، ئۇالرغ ــن كېيى ــى ئېنىقالنغاندى ــالر بەرگەنلىك مەلۇمات

ــدى. ــپ تۇرغۇزۇل ــالر ئارخى ــىلىك پاناھالنغۇچى ــدا 3400 كىش ــەڭ ئاخىرى ئ

ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنى تىزىمالش خىزمىتىنىڭ يان تەســىرلىرى. كۆچمەنلەر   )5
مەركىزىنىــڭ، ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنــى خالىســانىلىك ئاساســىدا تىزىمــالش ئېلىــپ 
بېرىــش خىزمىتــى، ئۇالرنىــڭ ۋەزىيىتــى ۋە دۇچ كېلىۋاتقــان ھــەر خىــل شــەكىلدىكى 
قىيىنچىلىقالرنــى، مەۋھۇملۇقتىــن ئاشــكارىلىققا، تارقــاق ھالەتتىكــى ســۆھبەت 
تېمىســىدىن مەركەزلەشــكەن ھەرىكــەت پىالنىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىرىلىشــىغا تۈرتكــە 
ــانە  ــىمىزنىڭ خالىس ــۇق قېرىندىش ــن ئارت ــدە 11،000 دى ــە ئىچى ــر ھەپت ــدى. بى بول
ھالەتتە تىزىملىتىشــى ھەر بىر مەســئۇلىيەتچان تەشــكىالتالر ۋە شەخســلەرنى ھەيران 



90

ــۇ  ــا ئويلىنىشــىغا، ب ــۇ رېئاللىقنــى قايت ــار بېرىلمىگــەن ب ــەت ئېتىب ــدۇردى، دىقق قال
ــرى  ــم بى ــەۋەبلىرىدىن مۇھى ــاراپ چىقىشــىغا س ــي ق ــتايىدىل جىددى مەســىلىگە ئەس

بولــدى. شــۇ تىزىمالشــتىن كېيىــن:

تۈركىيــەدە، ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنىــڭ قامەت مەســىلىلىرىنى ھەل قىلىشــقا   )1(
قارىتىلغــان خىزمەتلــەر بۇرۇنقىغــا قارىغانــدا جىددىــي قارىلىــپ ئىشــلەندى.

كانــادا پارالمېنتــى ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرغــا يــاردەم قىلىــش ئۈچــۈن 2 قېتىــم   )2(
قــارار ماقۇلالنــدى.

بۇ قارارالر كانادا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن دىققەتكە ئېلىندى.  )3(
ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنــى ئورۇنالشــتۇرۇش   )4(

كۆرۈشــۈلۈۋاتىدۇ. اليىھەســى  قانــۇن  بويىچــە 
كومىتېتــى  كۆچمەنلــەر  قۇرۇلتــاي  مەسىلىســى،  پاناھالنغۇچىــالر  ئۇيغــۇر   )5(
تەرىپىدىنــال بىــر تــەرەپ قىلىنااليدىغــان، ھۆددىســىدىن چىقااليدىغــان ئاددىــي 
مەســىلە ئەمــەس. لېكىــن كومىتېــت بــۇ مەسىلىســىنى كۆزگــە كۆرۈنگىــدەك، 
ھــەر بىــر ئۇيغــۇر ۋە ئۇيغــۇر تەشــكىالتىنىڭ دىققــەت ئېتىبارىنــى تارتىدىغــان 

ــدۇردى.  ــر مەســىلىگە ئايالن بى

قۇرۇلتــاي كۆچمەنلــەر كومىتېتــى، ھېچبىــر ماددىــي كۈچــى بولمىغــان، خىزمــەت 
قىلىدىغــان رەســمىي خادىملىــرى يــوق، ئىســمى بــار، ۋەزىپىســى بــار، مەســئۇلىيىتى 
ۋە جاۋابكارلىقــى يۇقىــرى بولغــان بىــر ئــورگان. بــۇ ئورگاننىڭ مەشــغۇلىيەت ساھەســى 
ئەزىــز ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىالرنىــڭ ھاياتــى بىخەتەرلىكىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش، 
يەنــى جــان قۇتقۇزۇشــتىن ئىبــارەت. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئۇيغــۇر پاناھالنغۇچىــالر، چــەت 
ئەلــدە خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن بىۋاســىتە قارمــۇ قارشــى كېلىدىغــان، تىغمۇتىــغ 
ــۇر  ــدا. ئۇيغ ــەڭ مەيدانى ــر ج ــكىن بى ــى كەس ــان ناھايىت ــەھنە بولىدىغ ــكە س كۈرەش
پاناھالنغۇچىالرنــى قۇتقــۇزۇش يەنــە بىــر جەھەتتىــن ئالغانــدا خىتايــدەك بىــر دۆلەتكــە 
ــۇرۇش ۋە تاقابىــل تۇرااليدىغــان دۆلەتلــەر بىلــەن ھەمكارلىــق ئورنىتىــش  تاقابىــل ت
ــەر  ــزى كېل ــەر مەركى ــاي كۆچمەنل ــۇنداقكەن، قۇرۇلت ــىدۇ. ش ــقا ئاش ــق ئىش ئارقىلى
قېتىملىــق قۇرۇلتاينىــڭ جىددىــي قوللىشــىغا، سىســتېمىلىق، كوردىناتســىيەلىك 
ھەمكارلىقىغــا ۋە شــۇنداقال كەســپى خادىمــالر جەھەتتىــن، مالىيــە مەنبەلىــرى 

جەھەتتىــن ئىزچىــل كۆڭــۈل بۆلۈشــىگە تېگىشــلىك بىــر ئــورگان.

7. قۇرۇلتاي مائارىپ كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى

ــا  ــپ، دۇني ــالر ئېچىلى ــەن گۇرۇپپى ــاالردا كۆپلىگ ــىيال مېدىي ــتان سوتس قازاقىس  )1
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ سىياســىي ئۇقتۇرۇشــلىرى، مۇھىــم خەۋەرلىــرى ۋاقتىــدا 
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ــدى. تارقىتىل
قۇرۇلتــاي يوليورۇقلىرىدىــن 16 پارچىســى رۇس تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ   )2

قازاقىســتاندىكى ھەرقايســى گۇرۇپپىالرغــا ئەۋەتىلــدى.
ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ھەققىدىكى ماتېرىيالالر توپالندى   )3

ئانا تىل مەكتەپلىرى بىلەن ئاالقە ئورنىتىلدى.  )4
كومىتېتىنىــڭ خىزمىتىنــى كېڭەيتىــش ئۈچــۈن قازاقىســتاندىن باشــقا   )5
دۆلەتلەردىكــى مائارىــپ سىستېمىســىدا خىزمەت قىلىۋاتقــان زىيالىيالر بىلەن 
ــدى. ــۈزۈپ چىقىل ــرى ت ــش پىالنلى ــپ بېرى ــش ئېلى ــە ئى ــۇپ بىرلىكت تونۇش

ــدى..  ــپ گۇرۇپپىســى قۇرۇل ــارا مائارى ــان خەلقئ ــب تاپق 29 كىشــىدىن تەركى  )6
فىرانســىيە،  تۈركىيــە،  نورۋېگىيــە،  ئامېرىــكا،  گۇرۇپپىســىغا  مائارىــپ 

قوشــۇلدى. زىيالىيــالر  دۆلەتلەردىــن  قاتارلىــق  ئاۋســترالىيە 
قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر مەكتەپلىرىنــى ســاقالپ قېلىــش پائالىيەتلىــرى   )7

بېرىلــدى. ئېلىــپ  جانلىــق 
ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ســانىنى مۇمكىــن قــەدەر كۆپەيتىــش خىزمىتــى   )8

بېرىلــدى. ئېلىــپ  ئاكتىــپ 
مائارىــپ فونــدى، يــاۋرو ئاســىيا ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســىنىڭ ئەزالىــرى ۋە   )9
ئاكتىــپ  ھەمكارلىقتــا  بىلــەن  مەركىــزى  مەدەنىيــەت  جۇمھۇرىيەتلىــك 

ئۆتكۈزۈلــدى. پائالىيەتلــەر 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پائالىيەتلىرىگــە ئاكتىــپ قاتنىشــىپ، بــەدەل پۇلى،   )10
ــالردا  ــدە ۋە گۇرۇپپى ــق ئىچى ــلىرىدا خەل ــش ئىش ــۇل يىغى ــوتقا پ ــارا س خەلقئ
چۈشــەندۈرۈش ئىشــلىرىنى ئېلىــپ بــاردى. مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئىئانــە توپــالش 

ھەرىكەتلىرىنــى ئورۇنالشــتۇردى.

8. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسىنىڭ خىزمەت دوكالتى

6 – نۆۋەتلىــك پەۋقۇلئــاددە قۇرۇلتايدىن بۇيان خىتاينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــان  ــپ بېرىلىۋاتق ــىدا ئېلى ــەتنىڭ سايىس ــۇ سىياس ــىتى، ب ــرى سىياس ــازا الگېرلى ج
ئاشــكارىالش،  قارشــى جىنايەتلەرنــى  ئىنســانىيەتكە  ۋە  ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
خىتاينىــڭ بــۇ جىنايەتلەرنــى يوشــۇرۇش ئۈچــۈن قولالنغــان چارىلىــرى، باياناتلىــرى، 
ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــدە دۇني ــش ھەم ــى بېرى ــى رەددىيەلەرن ــا قارش مەلۇماتلىرىغ
باياناتلىــرى،  رەھبەرلىرىنىــڭ  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  پائالىيەتلىــرى،  ئىــش 
مۇراجىئەتلىــرى قاتارلىقالرنــى دۇنياغــا ئاڭلىتىش، جــاكارالش دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 

ــدى. ــۇپ كەل ــى ئاساســلىق ۋەزىپىســى بول ــن بۇيانق باياناتچىســىنىڭ 4 يىلدى

كۈتۈۋېلىــش  مۇخبىرالرنــى  مىنىســتىرلىقىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقى  خىتــاي   )1
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يىغىنلىرىــدا ئوتتۇرىغــا قويغــان سەپســەتىلىرىگە جاۋابــەن، دەل ۋاقتىــدا، ئــاز 
ــەردى. ــە ب ــدى ۋە رەددىي ــالن قىل ــات ئې ــى بايان ــم قارش ــدە 47 قېتى دېگەن

خىتايــدا يــۈز بېرىۋاتقــان الگېــرالر مەسىلىســى، مەجبــۇرى ئەمگــەك، مەجبــۇرى   )2
تۇغــۇت چەكلــەش، مەســچىتلەرنى چېقىش، دىننــى خىتايالشــتۇرۇش، مىللىي 
كىملىكنــى چەكلــەش، ئۇيغــۇر مۇســاپىرالر مەسىلىســى ۋە بېيجىــڭ قىشــلىق 
ــالر  ــالپ بايانات ــۆپ قېتىم ــىدا ك ــالر توغرىس ــەش قاتارلىق ــى چەكل ئولىمپىكن

ئېــالن قىلــدى.
خىتــاي ھازىرغــا قــەدەر ئېــالن قىلغــان تۈرلــۈك »ئــاق تاشــلىق كىتــاب »غــا   )3

ــەردى. ــە ب ــدا رەددىي ۋاقتى
تۈرلــۈك  »قاتارلىــق  قانۇنــى  سىياســىتى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  »ئۇيغــۇر   )4
ــىنىڭ  ــۇل قىلىنىش ــدە قوب ــەرب ئەللىرى ــقا غ ــكا ۋە باش ــڭ ئامېرى قانۇنالرنى
ئالــدى - كەينىــدە خىتايالرنىــڭ ھۇجۇملىرىغــا ۋە باياناتلىرىغــا قارشــى كــۆپ 

قېتىمــالپ باياناتالرنــى بــەردى.
خىتاينىڭ«ئۇيغۇر سوتى »غا قارشى ھۇجۇملىرىغا ۋاقتىدا رەددىيە بەردى.  )5

قۇرۇلتايغــا ۋاكالىتــەن 5 قىتئەدىكــى چــوڭ - كىچىــك مەتبۇئاتالرنىــڭ   )6
ــارات  ــەن ئاخب ــۇل قىلدى.كۆپلىگ ــۇق قوب ــن ئارت ــى 1000 قېتىمدى زىيارىتىن
ســاھەلىرى بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىــپ، ۋەتەندىكــى زۇلۇمالرنــى چــەت ئەللەرگــە 
ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ۋەتەنگــە بېرىــپ پىروگراممىالرنــى ئىشلىشــىگە 

ھەمكارالشــتى.
ــچە،  ــە، رۇس ــە، خىتايچ ــەر - ئىنگلىزچ ــات ۋە زىيارەتل ــان بايان ــالن قىلغ ئې  )7
ئەرەبچــە، تۈركچــە، فىرانســۇزچە، گېرمانچــە، ئىســپانچە، پورتىگاليەچە، پارســچە 

ــدى. ــەڭ تارقىتىل ــالردا ك ــن تىل ــا يېقى ــق 30غ قاتارلى
خىتايــدا ۋە دۇنيــادا ۋۇجۇدقــا چىققــان ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك ھەرقانــداق   )8

ــدى. ــالن قىل ــات ئې ــدا بايان ــا ۋاقتى ــا قارىت ــق تېمىغ قىزى
ــى،  ــالردا باياناتالرن ــم نۇقتى ــادا مۇھى ــۈن دۇني ــۈن پۈت ــى ئۈچ ــۇر جامائىت ئۇيغ  )9
مۇراجىئەتلەرنــى ۋاقتىــدا ئېــالن قىلىــپ تــۇردى. خەلقىمىزنــى مۇھىــم 

ۋاقتىــدا خەۋەرلەنــدۈردى. ئىشــالردا 

9. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندى خىزمىتى دوكالتى

2017 - يىلــى نويابىــردا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فوندىنــى 9 مىــڭ ئامېرىكا دولالر 
قــەرز بىلــەن تاپشــۇرۇپ ئالغاندىــن ئېتىبــارەن كــۆپ ئىزدىنىشــلەردىن كېيىــن، دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى، ۋەكىللىــرى، 18 ياشــتىن يۇقىــرى ئىمكانىيەتلىــرى 
ــۇق  ــن ئۇيغۇرل ــەن ســىرتىدىكى شــەرقىي تۈركىســتانلىق ئۇيغۇرالردى ــەن ۋەت ــار بەرگ ي
بــەدەل پۇلىنــى يىغىــش، خەلقئــارا فوندىالرغــا مۇراجىئــەت قىلىــش، تــۈرك تەشــكىالت 
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ــەر  ــن، ھ ــن كېيى ــى ئېلىنغاندى ــش قارارلىرىن ــەت قىلى ــە مۇراجىئ ۋە جەمئىيەتلىرىگ
قايســى دۆلەتلەردىكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرى ۋە تەشــكىالت رەئىســلىرى 
بىلــەن ماسلىشــىپ 13 دۆلەتتــە 20 دىــن ئارتــۇق فونــدى مەســئۇللىرىنى بېكىتىــپ 

چىقىــپ جىددىــي ھەرىكــەت باشــلىدۇق.

ئالدىــدا  نىــڭ  د ت  )بىريۇسســېلدا(، ب  ئالدىــدا  پارالمېنتىنىــڭ  ياۋروپــا   )1
)جەنــۋەدە( ۋە گېرمانىيەنىــڭ ھــەر قايســى شــەھەرلىرىدىكى نامايىشــالردا 
ــادىي  ــڭ ئىقتىس ــەش پائالىيەتلەرنى ــى خاتىرىل ــى جۇمھۇرىيىتىمىزن ۋە ئىكك
قىيىنچىلىقلىرىنــى ھــەل قىلىنــدى ۋە لوگىســتىك ئىشــلىرىنىمۇ تولۇقــى 
ــن  ــدى. بۇندى ــك قىلىن ــەن مۇكەممــەل شــەكىلدە ئۆتكۈزۈشــكە كاپالەتلى بىل
ــر پائالىيىتىگــە، 70  باشــقا 60 تىــن ئارتــۇق نامايىــش، 4 قېتىملىــق چېدى

ــدى. ــىدا بولۇن ــتى ئاالقىس ــا قاتناش ــۇق يىغىنالرغ ــن ئارت تى
ئۇيغۇرلــۇق بــەدەل پۇلــى يىغىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن دۇنيانىــڭ ھــەر   )2
قايســى جايلىرىدىكــى قېرىنداشــلىرىمىز بىلــەن 3 مىــڭ قېتىمدىــن ئارتــۇق 

مۇناســىۋەتتە بولۇنــدى.
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىــس ۋەكىلــى بىلــەن گېرمانىيــە ئىچــى ۋە   )3
ــر  ــۈپ بى ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــكىالت رەھبەرلى ــۈرك تەش ــەزى ت ــىرتىدىكى ب س

كەلتۈرۈلــدى. قولغــا  ياردەملــەر  ئىقتىســادىي  قىســىم 
ئىجتىمائىــي خىزمەتلــەردە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىــس ۋەكىلــى بىلــەن   )4
ھەمكارلىشــىپ ئۆشــرە - زاكات ۋە قۇربانلىقالرنــى يىغىــش كومپانىيەســى 
باشــالپ ۋەتــەن ســىرتىدىكى 10دىــن ئارتــۇق دۆلەتلــەردە قىيىنچىلىققــا دۇچــار 
بولغــان ئېھتىيــاج ئىگىلىرىگــە 70 مىــڭ يــاۋرو ئەتراپىدىكــى قۇربانلىقالرنــى 
ۋاقتىــدا يەتكــۈزۈپ بېرىــپ ئۇالرنىــڭ قىســمەن قىيىنچىلىقلىــرى ھــەل 

ــدى. قىلىن
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ چاقىرىقىغا ئاساســەن قۇرۇلغــان ۋىرۇس كىرىزىس   )5
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى  ــن ماسلىشــىپ دۇني ــاردەم مەركىــزى بىلــەن يېقىندى ي
قۇۋۋەتلىشــى،   - قولــالپ  تەشــكىالتالرنىڭ  ھەمكارلىــق  تەركىبىدىكــى 
مىللەتســۆيەر ســاخاۋەتچىلەرنىڭ دەستەكلىشــى بىلــەن 200 مىــڭ دولــالر 
ــەرقىي  ــى ش ــى جايلىرىدىك ــەر قايس ــڭ ھ ــپ دۇنيانى ــە يىغى ــدا ئىئان ئەتراپى
تۈركىســتانلىق ئېھتىيــاج ئىگىلىرىگــە يەتكــۈزۈپ ئۇالرنىــڭ قىيىنچىلىقلىرى 

ــدى. ھــەل قىلىن
ئۇيغــۇر ســوت كوللېگىيەســىنىڭ چىقىملىرىنــى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن ئىئانــە   )6
توپــالش كومپانىيەســى باشــلىتىپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى 
ــڭ  ــپ، ئۇالرنى ــەت قىلى ــكىالتالرغا مۇراجىئ ــى تەش ــق ئىچىدىك ۋە ھەمكارلى
ــى  ــاردەم قىلىش ــلىرىمىزنىڭ ي ــۆيەر قېرىنداش ــى، ۋەتەنس ــالپ قۇۋۋەتلىش قول
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ــە يىغىلــدى. ــۇق ئىئان ــن ئارت بىلــەن 400 مىــڭ دولالردى
ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى، تەشــكىالت   )7
رەئىســلىرى، فونــدى مەســئۇللىرى بىلــەن زىچ مۇناســىۋەتتە بولــۇپ ھازىرغىچە 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  يىغىــپ  ياردەملەرنــى  ئىقتىســادىي  ئەتراپىــدا  مىليــون   1
قۇرۇلتىيىنىــڭ خەلقئارادىكــى سىياســىي - ئىجتىمائىــي پائالىيەتلىــرى 

ــدى.  ــق يارىتىل ــۈن قواليلى ئۈچ

10. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى خىزمەت دوكالتى

ــكا تاشــقى ئىشــالر/دۆلەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىقى ئورۇنالشــتۇرغان  ئامېرى  )1
ۋە  ئۇچراۋاتقانلىقــى،  قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يىغىنــالردا 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ رەزىــل سىياســەتلىرى، ئىســپات ۋە دەلىللــەر بىلــەن 

ــدى. ــا قويۇل ئوتتۇرىغ
ــاردەم  ــكە، ي ــۈل بۆلۈش ــىگە كۆڭ ــۇرالر مەسىلىس ــى ئۇيغ ــازەم ئىبراھىمن در. ئ  )2
قىلىشــىغا قايىــل قىلىــپ: »ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقــى، خىتاينىــڭ 1948 - 
ــدە  ــى ھەققى ــق قىلغانلىق ــق كېلىشــىمىگە خىالپلى ــى قىرغىنچىلى يىلدىك

ــدى. ــر قىلىن ــپ نەش ــل« يېزىلى تەھلى
بــۇ دوكالت ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى دۇنيا جامائەتچىلىكىگــە، ئۇن، خەلقئارا،   )3
دۆلەتلەرنىــڭ سىياســەت بەلگىلــەش ۋە قانۇنــى ئــورگان، تەشــكىالتالرنىڭ 
خىتايغــا قارىتــا تەدبىر قوللىنىشــىغا ئەڭ نوپۇزلۇق تەســىر كۆرســىتەلەيدىغان 

بىردىنبىــر ھۆججــەت بولــدى.
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە باشــقا ئــورگان، تەشــكىل ۋە ھۆكۈمەتلەرگــە   )4
ھازىرمــۇ  ۋە  تىزىملىكــى  كەتكەنلەرنىــڭ  يوقــاپ  الگېــردا  ياردەملىشــىپ 
رەتلــەش خىزمىتــى  الگېردىكىلەرنىــڭ ئىستاتىستىكىســىنى يىغىــش ۋە 

ئىشــلەندى.
ئامېرىكادىكــى ئەركىنلىك ســارىيى، كىشــىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشــكىالتى،   )5
نۇرغۇنلىغــان ئالىــي مەكتەپلــەر، تىبــەت، خىتــاي دېموكراتچىلىــرى، خوڭكــوڭ 
ــقا  ــش ۋە باش ــرى، نامايى ــز يىغىنلى ــتۇرغان ئانالى ــەر ئورۇنالش ۋە تەيۋەنلىكل
مۇناســىۋەتلىك  ۋاكالىتــەن  قۇرۇلتىيىغــا  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  پائالىيەتلــەردە 

ــتى. ــپ قاتناش ــە ئاكتى خىزمەتلەرگ
ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى دۇنيادىكــى نوپۇزلــۇق تەھلىــل ئاخباراتلىــرى:   )6
ــس،  ــرى پرې ــوڭ فى ــات، خوڭك ــرى، دىپلوم ــاي ئارخىپلى ــل /خىت ــا فاي چاين
تاشــقى سىياســەت، زېمىســتان، ۋورلــد پولىتىكــس ۋە باشــقا نۇرغــۇن ئاخبــارات 
ــارا  ــى خەلقئ ــۇر قىرغىنچىلىقىن ــق ئۇيغ ــرى ئارقىلى ــڭ زىيارەتلى تاراتقۇالرنى

ــدى. ــەھنىگە چىقىرىل س



95

11. قۇرۇلتاي مەدەنىيەت كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى.

ــم  ــي 23 قېتى ــدا، جەمئى ــل جەريانى ــەن 4 يى ــى ئۆتك ــەت كومىتېت مەدەنىي  )1
ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت ۋە ســەنئىتىنى تونۇشــتۇرۇش پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى. 
ــرى  ــادام قاتناشــتى. پائالىيــەت خەۋى ــدا 16 ئ ــاز بولغان ــدا 500 ئ كــۆپ بولغان

)تــۋ - پىروگراممــا رادىيــو، گېزىــت - ژۇرنالــالردا( بېرىلــدى.
يەرلىــك گولالندىيەلىكلەردىــن 373 ئــادەم قاتناشــقان »ئۇيغــۇر ســاپورت گــۇرۇپ   )2

ــدى. ــد »قۇرۇل نەتھەرالن
ئۇيغــۇر ســاپورت گۇرۇپپىســى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشــى 3077 كىشــىلىك   )3

ئىمــزا تــوۋالپ گولالندىيــە پارالمېنتىغــا يوللىــدى.
16 كىشــىلىك خىزمــەت ھەيئىتــى تەشــكىللەپ ھۆكۈمــەت ئورنــى، پارالمېنــت   )4
 116 جەمئىــي  بىلــەن  شەخســلەر  تونۇلغــان  گولالندىيەدىكــى  ئەزالىــرى 

قېتىملىــق ئۇچرىشــىش ئېلىــپ بــاردى. 
ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر مۇقــام ئانســامبىلىنىڭ قۇرۇلۇشــىغا يېقىندىــن ياردەمــدە   )5
بولــدى. ئانســامبىلنىڭ ســىدنېي، مېلبــورن، ئادېاليــدې، كانــادا، گېرمانىيــە 
قاتارلىــق جايــالردا پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىشــىغا يېقىندىــن كۆڭــۈل بولــۇپ 

كەلــدى ھــەم ســەمىمىي قوللىــدى.
ئۇيغــۇر تائاملىــرى بىلــەن پارالمېنــت ئەزالىرىغــا رەھمىتىمىزنــى بىلــدۈردۇق،   )6
كەچــۈرۈم  خەلقئــارا  مەقســىتىدە،  تونۇشــتۇرۇش  مەسىلىســىنى  ئۇيغــۇر 
ــرى  ــۇر تائاملى ــەن ئۇيغ ــى بىل ــڭ نام ــەن بىرلىشــىپ ئۇالرنى تەشــكىالتى بىل

تەمىنلەنــدى.

12. قۇرۇلتاي دىنىي كومىتېتىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى.

ــلىق  ــى ئاساس ــى تارمىقىدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــالر كومىتېت ــي ئىش دىنى
ــدا  ــى مىيۇنخېن ــزى ئورگىن ــەن، مەركى ــۈپىتى بىل ــۇش س ــرى بول ــڭ بى كومىتېتالرنى
بولۇشــتەك ئارتۇقچىلىقىدىــن پايدىلىنىــپ، قۇرۇلتاينىــڭ كۈندىلىــك خىزمەتلىرىنــى 
يېقىندىــن جــان كۆيــدۈرۈپ ئىشــلەپال قالمــاي، »ئۇيغــۇر چېدىــرى »، »مىللىــي 
ــۈرك  ــدۇردى. ت ــارى قىل ــى ج ــۆز رولىن ــەردە ئ ــدە پائالىيەتل ــەردەك ئاالھى ــەش »ل كېڭ
نامايىشــالرنى  خىــل  ھــەر  قارشــى  خىتايغــا  بىرلىكتــە  بىلــەن  تەشــكىالتلىرى 
ئورۇنالشــتۇرۇش بىلــەن بىرگــە، ياۋروپادىكــى مۇســۇلمان تەشــكىالتلىرى ۋە ھەمكارلىق 
تەشــكىالتالر ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرنى يۈرۈشــتۈرۈش خىزمىتىنىمــۇ پىداكارلىــق 

ــدى. ــەن ئىشــلەپ كەل بىل

-  ياۋروپادىكى تۈرك تەشكىالتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەر
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خەلقئــارا تــۈرك دېموكراتــالر بىرلىكــى رەھبەرلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي   )1
تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى. ھەمــدە خەلقئارا تــۈرك دېموكراتالر 
بىرلىكىنىــڭ بــاش مەركىــزى ۋە ســتۇتتگارت شــەھىرىدىكى نىزامــى ئالــەم تەشــكىالتى 
بــاش مەركىــزى ۋە ئۇنىتــەد فىلىــم ئىستۇدىيەســى قاتارلىــق تەشــكىالت ۋە تەشــۋىقات 
ئورگانلىــرى بىلــەن »ئۇيغۇرالرنــى قولــالش مۇنبىرىنى«قــۇرۇپ چىقىــش ھەققىــدە 

مۇزاكىــرە ئېلىــپ بــاردى.

ياۋروپــا تــۈرك كونفېدېراتسىيەســىنىڭ فىرانكفــورت شــەھىرىدە ئۆتكۈزگــەن   )2
رايــون باشــلىقلىرى ئومۇمىــي يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا 

ــەردى. ــۇس دوكالت ب ــدە مەخس ــى ھەققى ــرى مەسىلىس الگېرلى

ياۋروپــا تــۈرك ئىســالم بىرلىكى بــاش مەركىزىنــى زىيارەت قىلىــپ، بىرلىكنىڭ   )3
ئۇيغــۇر مەھكىمىســىگە بولغــان ئىقتىســادىي ياردىمىنــى قولغــا كەلتــۈردى.

ــالر  ــي ئىش ــىنىڭ دىنى ــاش ئەلچىخانىس ــە ب ــى گېرمانىي ــە جۇمھۇرىيىت تۈركىي  )4
بــاش مەسلىھەتچىســى ۋە DITIB )دىيانــەت ئىشــلىرى تــۈرك ئىســالم بىرلىكــى( 
بىلــەن  ياردەمچىلىــرى  ۋە  ئەپەنــدى  تۈركمــەن  كازىــم  رەئىســى  تەشــكىالتىنىڭ 
ــزان  ــى ۋە رامى ــى ئاڭالتت كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىن
ئېيىــدا DITIB جامەلىرىــدە ئۇيغۇرالرغــا ماددىــي ۋە مەنىــۋى يــاردەم توپــالش ھەققىــدە 

ــۈزدى. ــۆھبەت ئۆتك س

ATIB )ياۋروپــا تــۈرك ئىســالم بىرلىكــى( بــاش مەركىزىنــى زىيــارەت قىلىــپ،   )5
شــەرقىي تۈركىســتان مۇســۇلمانلىرىنىڭ نۆۋەتتىكــى جىددىــي ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى 
ــر  ــدە الگې ــۆھبەت ئۆتكۈزدى.ھەم ــدە س ــەر ھەققى ــق ياردەمل ــق، قۇربانلى ۋە رامىزانلى
ــا تەكلىــپ  ــەر بەكالىنــى تەشــكىالتىنىڭ 24 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيىغ شــاھىتى ئۆم

قىلىــپ جــازا الگېرلىــرى ھەققىدىكــى تېخىمــۇ تەپســىلىي دوكالتىنــى ئاڭالتتــى.

ــەن  ــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگ ــرۇھە ش ــىنىڭ كارلس ــۈرك فېدېراتسىيەس ــە ت گېرمانىي  )6
»مىللىــي مەدەنىيەتنــى قوغــداش« يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، مىيۇنخېــن شــەھىرىدىكى 
بولۇۋاتىــدۇ؟«  نېمــە  تۈركىســتاندا  »شــەرقىي  دە  مەركىــزى  مەدەنىيــەت  تــۈرك 
ــەرقىي  ــە ش ــۈرك خەلقىگ ــا قاتناشــتى. ت ــش يىغىنىغ ــات بېرى ــدا مەلۇم ــەن تېمى دېگ

تۈركىســتاننىڭ جىددىــي ۋەزىيىتىدىــن دوكالت بــەردى.

تــۈرك تەشــكىالتلىرىدىن مىللىــي گۈرۈش، ئالپــەرەن ئوجاقلىــرى نورنبېرگدىكى   )7
تــۈرك تەشــكىالتلىرى تەشــكىالتى ئۇيۇشــتۇرغان ئۇيغــۇرالر ھەققىدىكــى يىغىنلىرىغــا 

قاتناشــتى ۋە بىرلىكتــە كــەڭ كۆلەملىــك نامايىشــالرنى ئورۇنالشــتۇردى.

ياۋروپادىكــى تــۈرك تېلېۋىزىيــە قانىلــى »ئاۋرۇپــا كانــال« ئورۇنالشــتۇرغان   )8
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ــان  ــىدا مىليونلىغ ــۆھبەت پىروگراممىس ــدان س ــقان نەقمەي ــە كىشــى قاتناش مىڭالرچ
تــۈرك خەلقىگــە ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى.

ــالم  ــۈرك - ئىس ــەھەرلىرىدىكى ت ــى ش ــڭ ھەرقايس ــترىيە ۋە گېرمانىيەنى ئاۋس  )9
زىيــارەت  تەشــكىالتلىرىنى، جامــى - مەســچىتلىرىنى، مېدىيــا قۇرۇلۇشــلىرىنى 
قىلىــپ، كــەڭ تــۈرك مۇســۇلمانلىرىغا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئومۇمىــي ۋەزىيىتــى 
– بولۇپمــۇ جــازا الگېرلىــرى ھەققىــدە دوكالت بــەردى. ئۇيغــۇر مەھكىمىســى ئۈچــۈن 

ــۈردى. ــا كەلت ــى قولغ ــي ياردىمىن ــڭ ماددى ئۇالرنى

-  ياۋروپا مۇسۇلمان )ئىسالم( تەشكىالتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەر

ياۋروپــا مۇســۇلمانلىرى مۇنبىــرى يىغىنىغــا قاتنىشــىپ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى   )1
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ كــەڭ يىغىــن ئەھلىنىــڭ دىققىتىنــى قوزغىــدى ھەمــدە ئۇالرنىــڭ 
ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن بىرلىكتــە ياۋروپــا پارالمېنتــى تاشــقى ئىشــالر كومىسســىيونى 
ئۇيغــۇرالر  مەخســۇس  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  خانىــم  موگرىنــى  فېدېرىــكا  باشــلىقى 

ــاردى. ــپ ب ــرە ئېلى ــدە مۇزاكى مەسىلىســى ھەققى

ياۋروپــا نىزامــى ئالــەم فېدېراتسىيەســى ۋە ياۋروپــا مىللىــي گــۈرۈش تەشــكىالتى   )2
ــى  ــى ۋەزىيىتىن ــتاننىڭ نۆۋەتتىك ــەرقىي تۈركىس ــۈپ، ش ــەن كۆرۈش ــرى بىل رەھبەرلى

ئاڭالتتــى.

ــىم  ــق كېلىش ــمە ھەمكارلى ــەن بىرلەش ــى ئۆتكۈزگ ــالر كېڭىش ــارا ئىمام خەلقئ  )3
تــۈزۈش يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىــس ۋەكىلــى تۇرغۇنجــان 
ئــاالۋۇدۇن ۋە دىنىــي ئىشــالر كومىتېتــى مۇدىــرى در. ئالىمجــان بۇغــدا خەلقئــارا 

ــردى. ــۇپ كى ــەزا بول ــالر كېڭىشــىگە ئ ئىمام

ئەنگلىيــە مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئــەڭ كۈچلــۈك تەشــكىالتلىرىدىن كوردوبــا فونــدى   )4
ۋە ئەنگلىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىدا ئۆتكۈزۈلگــەن »ئۇيغــۇرالر 
ــي  ــالر ۋە ئەخالقى ــارا ئىنكاس ــى – خەلقئ ــەت قىرغىنچىلىق ــان مەدەنىي دۇچ كېلىۋاتق
مەجبۇرىيــەت« ناملىــق يىغىنغــا قاتنىشــىپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئومۇمىــي ۋەزىيىتــى 

ــەردى. ــدە دوكالت ب ھەققى

-  تۈركىيەدە ئىشلەنگەن خىزمەتلەر

ــالپ،  ــەن يوق ــا ۋاكالىت ــى قۇرۇلتايغ ــاۋام خەلقىمىزن ــقان ئ ــەدە ئولتۇراقالش تۈركىي
ھالىدىــن خــەۋەر ئېلىــپ تــۇرۇش بىلــەن بىرگــە، شــۇ يــەردە پائالىيــەت قىلىۋاتقــان 
ــم  ــىم مۇھى ــر قىس ــرى ۋە بى ــكىالت رەھبەرلى ــتان تەش ــەرقىي تۈركىس ــى ش ھەرقايس
ــنى  ــەن ھەمكارلىشىش ــى بىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۈپ، دۇني ــەن كۆرۈش ــلەر بىل شەخس



98

ئىلگىــرى ســۈرۈش دىنىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ ئاساســلىق خىزمەتلىرىدىــن بىــرى 
ــە: ــەر تۆۋەندىكىچ ــلەنگەن خىزمەتل ــە ئىش ــۇ جەھەتت ــۇپ كەلدى.ب بول

ــەرقىي  ــا ۋە ش ــي يىغىنىغ ــى ئومۇمى ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ش  )1
ــق  ــۇر خەل ــەن ئۇيغ ــتانبۇلدا ئۆتكۈزگ ــى ئىس ــپ جەمئىيىت ــتان مائارى تۈركىس
دىپلوماتىيەســى ھەرىكىتــى قــۇرۇپ چىقىــش مەســلىھەت يىغىنىغــا قاتناشــتى. 
تۈركىســتانلىقالر  شــەرقىي  نۆۋەتلىــك   -  11 ئۆتكۈزۈلگــەن  ئىســتانبۇلدا   )2

قاتناشــتى. يىغىنىغــا  ئۇچرىشــىش  قېرىنداشــلىق 
ئىســتانبۇلدىكى ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىالتى ئورۇنالشــتۇرغان   )3

قاتناشــتى. يىغىنىغــا  ھوقــۇق  كىشــىلىك  قېتىملىــق  تۇنجــى 
ئەنقــەرەدە ئۆتكۈزۈلگــەن 3 - قېتىملىــق مىللىــي بىرلىــك شۇراســى ۋە 12 -   )4
قېتىملىــق شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر قېرىنداشــلىق ئۇچرىشــىش يىغىنىغــا 
قاتناشــتى ۋە مىللىــي رەھبەرلىرىمىزدىــن مەمتىمىــن بۇغرانىڭ قەبرىســىنى، 
ــۇر  ــى ۋە ئۇيغ ــەت مەركىزىن ــۇر مەدەنىي ــان ئۇيغ ــن ئېچىلغ ــەرەدە يېڭىدى ئەنق

تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىنى زىيــارەت قىلــدى.
ئىســتانبۇلدا شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتالر بىرلىكــى تەرىپىدىــن 5   )5
ــى  ــەن مۇخبىرالرن ــدە ئۆتكۈزۈلگ ــى ھەققى ــى قىرغىنچىلىق ــۇن ئۈرۈمچ - ئىي
ــادا  ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ياۋروپ ــا ئۇيغ ــا قاتنىشــىپ، دۇني كۈتۈۋېلىــش يىغىنىغ

ئېلىــپ بېرىۋاتقــان خىزمەتلىرىنــى ھەققىــدە بايانــات بــەردى.
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇئاۋىــن رەئىســلىرىدىن تەركىــب تاپقــان بىــر   )6
ھەيئــەت بىلــەن بىرلىكتــە ئىســتانبۇلدىكى خىتــاي كونســۇلى ئالدىدا:«ئاتــا 
- ئانــام، ئــۇرۇق - تۇغقانلىرىــم نــەدە؟« دېگــەن تېمىــدا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقان 

ــورىدى. ــال س ــالردىن ھ ــقا قاتنىشــىپ قېرىنداش ــك نامايىش كۈندىلى
ۋىــرۇس كىرىزىــس مەركىزىنىــڭ ئىســتانبۇلدىكى يــاردەم تارقىتىــش مەركىزىدە   )7
يــاردەم خىزمەتلىرىنــى كۆزدىــن كەچــۈردى ۋە كىرىزىــس مەركىزىنىــڭ ئېلىــپ 

بارغــان خىزمەتلىرىنــى خۇالســە قىلــدى.
ــر  ــى مۇھاجى ــلىرىمىز تۈركىيەدىك ــۆيەر قېرىنداش ــۈرك ياردەمس ــى ت ياۋروپادىك  )8
ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن توپلىغــان ئىقتىســادىي ياردەملىرىنــى ئېلىــپ ئىســتانبۇلغا 

ــورىدى. ــال س ــن ھ ــر ئۇيغۇرالردى ــق مۇھاجى ــپ، ئېھتىياجلى بېرى
ــۇر  ــر قىســىم ئۇيغ ــدا تۈركىيەدىكــى بى ــۇش جەريانى ــە بول ــەدە زىيارەتت تۈركىي  )9
ئىقتىســادىي  مەھكىمىســىگە  ئۇيغــۇر  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  تىجارەتچىلــەر 

ياردەمنــى قولغــا كەلتــۈردى.

-  ھەمكارلىق تەشكىالتالر ۋە باشقىالر بىلەن ئىشلەنگەن خىزمەتلەر

گولالندىيەدىكــى ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ جەمئىيىتى مەســئۇللىرى   )1
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تــۈرك  مەركىــزى،  گولالندىيــە  تەشــكىالتى  گــۈرۈش  مىللىــي  بىرگــە  بىلــەن 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش ــارەت قىلى ــى زىي ــە مەركىزىن ــى گولالندىي فېدېراتسىيەس
ــا شــەرقىي تۈركىســتان  ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ياۋروپ
مائارىــپ جەمئىيىتــى مەركىزىنــى زىيــارەت قىلىــپ، جەمئىيــەت رەھبەرلىــرى بىلــەن 
كېلەچەكتىكى ھەمكارلىشــىپ ئىشلەشــكە تېگىشــلىك مەســىلىلەر ھەققىدە ســۆھبەت 

ــۈزدى. ئۆتك

گولالندىيەنىــڭ روتېــردام شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن »ئۇيغۇر رادىيو تېلېۋىزىيەســى   )2
»نىــڭ قۇرۇلــۇش يىغىنىغــا قاتناشــتى.

»شــەرقىي تۈركىســتان ۋىــرۇس كىرىزىســى يــاردەم مەركىــزى« دۇنيانىــڭ ھــەر   )3
يېرىدىكــى 30 تەشــكىالت ۋەكىللىرىنىــڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن رەســمىي خىزمــەت 
باشــالپ ئىككــى ئــاي ئىچىــدە 160 مىــڭ ئامېرىــكا دوللىــرى – يەنــى 1 مىليوندىــن 
ئارتــۇق تــۈرك لىراســى توپلىنىــپ، تۈركىيــە، ئوتتــۇرا ئاســىيا، مىســىر، پاكىســتان، 
ــد، ماراكــەش، ئۇكرائىنــا قاتارلىــق دۆلەتلەردىكــى  ئافغانىســتان، ھىندىســتان، تايالن
ۋىــرۇس ســەۋەبلىك قىيىنچىلىقتــا قالغــان قېرىنداشــلىرىمىزغا يەتكــۈزۈپ بېرىلــدى. 

4( 2019 – يىللىــق قۇربــان ھېيتــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ياۋروپادىكــى تــۈرك 
تەشــكىالتلىرىدىن 200 تۇيــاق قۇربانلىــق ياردىمــى توپــالپ، تۈركىيــە، قازاقىســتان، 
مىســىر،  كەشــمىر،  پاكىســتان،  ئافغانىســتان،  ئۆزبېكىســتان،  قىرغىزىســتان، 
تايالنــد قاتارلىــق دۆلەتلــەردە تۇرۇۋاتقــان ئىقتىســادىي قىيىنچىلىقــى بــار ئۇيغۇرالرغــا 

ــدى. ــپ بېرىل تارقىتى

2020 - يىلــى 25 - ئىيــۇن كۈنــى گېرمانىيەنىــڭ غەربــى رايونىغــا يېڭىدىــن   )5
كېلىــپ ئورۇنالشــقان ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىنــى زىيــارەت قىلىــپ ھــال ســورىدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىــس ۋەكىلــى ۋە دىنىــي ئىشــالر كومىتېتــى ھــەر   )6
يىلــى رامىــزان ۋە قۇربــان ئايلىرىــدا ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك جامائىتىدىــن زاكات، فىتــرە ۋە 
قۇربانلىــق قاتارلىــق ياردەملەرنــى توپــالپ دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ھــەر خىــل 
ــۈزۈپ  ــان قېرىنداشــلىرىمىزغا يەتك ــدا قالغ ــۇش قىيىنچىلىقى ــەن تۇرم ســەۋەبلەر بىل

بــەردى.

ــپ،  ــا توپلىنى ــان ئارىلىقت ــە بولغ ــا ھازىرغىچ ــن ت ــك قۇرۇلتايدى 6 - نۆۋەتلى  )7
تۈركىيــە، تايالنــد، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، ئۆزبېكىســتان، ئۇكرائىنا، پاكىســتان، 
ئافغانىســتان، ھىندىستان)كەشــمىر(، مىســىر، ماراكــەش قاتارلىق دۆلەتلەردە ياشــاپ، 
خىتــاي ۋىرۇســى ســەۋەبلىك ئېغىــر قىيىنچىلىققــا يولۇققــان ۋە ســەپەر قىلىــش 
جەريانىــدا توســۇلۇپ قالغــان قېرىنداشــلىرىمىزغا يەتكۈزۈلگــەن يــاردەم پــۇل مىقــدارى 
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200 مىــڭ دولــالر، قۇربانلىــق ياردىمــى 800 تۇيــاق قۇربانلىــق قــوي.

13. قۇرۇلتاي خىتاي كومىتېتىنىڭ خىزمەت دوكالتى

تەشــۋىقاتنى  بولغــان  ئىزچىــل ھالــدا خىتايغــا  ئىشــالر كومىتېتــى  خىتــاي 
كۈچەيتىــپ، ئۇيغــۇر دەۋاســىنى ئۇيغــۇر مەيدانىــدا تــۇرۇپ دۇنياغــا ئاڭالتتــى؛ بولۇپمــۇ 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى تونۇشــتۇرۇش، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مەقســىتى، 
ــدى. ــم رول ئوينى ــتا مۇھى ــى ئاڭلىتىش ــق نۇقتىالرن ــق ھالقىلى ــى قاتارلى ۋەزىپىس

ــدا  ــاي تىل ــن خىت ــە يېقى ــدە، 100 پارچىگ ــور بەتلىرى ــاي ت ئوخشــىمىغان خىت  )1
ماقالــە ئېــالن قىلىنــدى؛ بــۇ ماقالىلــەردە ئۇيغــۇر دەۋاســىغا مۇناســىۋەتلىك كەســكىن 

ــدى. ــەت تەســىرى قوزغى ــۇپ، جامائ مەســىلىلەرنى يورۇت

ــى  ــاي تىلىدىك ــقا خىت ــاۋازى ۋە باش ــكا ئ ــى، ئامېرى ــىيا رادىيوس ــن ئاس ئەركى  )2
مېدىيــاالردا ئۇيغــۇر دەۋاســىنى خىتــاي تىلىــدا تونۇشــتۇردى.

ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا رايونلىرىــدا كۆپلىگــەن خىتــاي تىلىدىكــى يىغىنــالر   )3
ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى تونۇشــتۇردى، ھــەم چــوڭ تەســىر قوزغىــدى.

كىــالب ھاۋســتىن پايدىلىنىــپ، كۆپلىگــەن تەربىيــە خاراكتېرلىــك ســۆھبەت   )4
مىللىتــى  ئۇيغــۇر  نۆۋەتتىكــى  كىشــىلەرگە  تىلىدىكــى  ئورۇنالشــتۇرۇپ، خىتــاي 

ئۇچراۋاتقــان مىللىــي قىرغىنچىلىقنــى ئۈنۈملــۈك ئاڭالتتــى.

تۋىتتېــر، فېيســبۇك، ۋاتســئاپ قاتارلىــق جەمئىيــەت تاراتقۇلىــردا كۆپلىگــەن   )5
مەيدانىنــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  قاتنىشــىپ،  مۇنازىرلەرگــە   - بــەس 

تونۇشــتۇردى.

ۋاشــىنگتون، نيــۇ - يــوركالردا كۆپلىگەن نامايىش، يىغىلىشــالرغا قاتنىشــىپ،   )6
جامائەتچىلىككــە ئۇيغــۇر دەۋاســىنى ئۈنۈملــۈك تونۇشــتۇردى.

خوڭكــوڭ مەسىلىســى چىققاندىــن كېيىــن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا   )7
ۋاكالىتــەن، كۆپلىگــەن بىرلەشــمە نامايىــش، يىغىلىــش، تور يىغىن، ۋە ســۆھبەتلەرنى 
نۇقتىلىــق  دائىرىســىنى  تەســىر  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئورۇنالشــتۇرۇپ، 
كېڭەيتتــى، ھــەم بــەزى مەســىلىلەردە يېتەكچىلىــك رولــى ئارقىلىــق، دۇنيــا ئۇيغــۇر 

ــدى. ــان قىل ــى ناماي ــكىالت ئىكەنلىكىن ــەن تەش ــر يېتىلگ ــڭ بى قۇرۇلتىيىنى

ــەر، ۋە  ــپ، تىبەتل ــۇ كۈچەيتى ــىۋەتنى تېخىم ــان مۇناس ــەن بولغ ــەر بىل تىبەتل  )8
موڭغۇلــالر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بــاردى.

ــارا ســەھنىدە تۇنجــى  ــاي مۇســتەقىلچىلىرىنى ســەپەرۋەر قىلىــپ، خەلقئ خىت  )9
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قېتىــم: »خىتاينــى پارچىــالپ، ھەرقايســى مىللەتلەرنىــڭ مۇســتەقىللىقىنى ئەمەلگــە 
ئاشــۇرايلى! دېگــەن شــوئار ئاســتىدا، ئىككــى قېتىــم يىغىــن ئورۇنالشــتۇرۇلدى.

14. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نەشرىيات مەركىزى خىزمەت دوكالتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىــش – پائالىيەتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان   )1
ــكىالتلىرىغا،  ــۇر تەش ــپ ئۇيغ ــە« چىقىرى ــان »خەۋەرنام ــۇز س ــي توقق ــق جەمئى ئايلى

ــدى. ــىز تارقىتىل ــە ھەقس ــۇر جامائەتچىلىكىگ ئۇيغ

مەرھــۇم تۇرغــۇن ئالماســنىڭ »ئۇيغــۇرالر« ناملىــق كىتابــى ئارقــا – ئارقىدىــن   )2
ئــۈچ قېتىــم باســتۇرۇپ تارقىتىلــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ســادىق تەكلىمــاكان ئۇيغــۇر نەشــرىياتى بولــۇش 
زىيالىيلىرىمىزنىــڭ  ســۈپىتىمىز بىلــەن مۇھاجىرەتتىكــى مەشــھۇر تەتقىقاتچــى 
كىتابلىرىنــى تۈركىيــەدە باســتۇرۇش ۋە دۇنياغــا تارقىتىش ئىشــلىرى ئېلىــپ بېرىلدى 

ــا. ــدە داۋام قىلماقت ھەم

1. قەھرىمــان غوجامبەردىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي تارىخــى ناملىــق كىتابــى 
ســىالۋىيان يېزىقىدىــن ئۇيغــۇر يېزىقىغــا ئاغدۇرۇلــۇپ نەشــر قىلىــپ تارقىتىلــدى.

2. تارىخچــى نەبىجــان تۇرســۇننىڭ »ئۇيغــۇر ئومۇمىــي تارىخى«دىن تۆت تــوم )7 – 8 – 9 
– 10 – توملىــرى( تۈركىيــەدە باســتۇرۇلۇپ، تۈركىيەدە ۋە باشــقا ئەللــەردە تارقىتىلماقتا.

3. دوكتــور ئەســەت ســۇاليماننىڭ »ئابدۇرەھىــم ئەيســا ۋە ئۇيغۇرىســتان چۈشــى«، 
»سىياســىي ســەھنىدىكى زاكىروپــالر«،  »1937 – 1957 – 2017« ناملىــق ئــۈچ كىتابــى 

ــدى. ــەردە تارقىتىل ــقا ئەلل ــەدە ۋە باش تۈركىي
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4. ئاۋســترالىيەدىكى تەتقىقاتچــى بىــالل نىزامنىــڭ »شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نوپــۇس 
جۇغراپىيەســى«،  »شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يېــزا ئىگىلىكــى« ناملىــق ئىككــى كىتابــى، 

5. مەمتىمىــن ئەالنىــڭ »ئۇيغــۇرالر پىســخولوگىيەلىك ئۇرۇشــتا«، »ئۇيغــۇر قەتلىئامــى« 
ناملىــق كىتابلىــرى، 

6. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ »مەھبۇس روھالر« قاتارلىق بىر قانچە كىتابلىرى، 

ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ئەسلىمىسى،    -

ھاكىم تۇرسۇننىڭ ئەسلىمىسى،    -

تۈركىيەدىكــى پىروفېسســور ســۇلتان مەخمۇتنىــڭ كىتابلىرىنــى باســتۇرۇش ۋە    -
تارقىتىــش ئىشــلىرىغا يــاردەم قىلىنــدى.

ب دت پــەن – مائارىــپ باشقارمىســىنىڭ 2019 – يىلىنــى يۈســۈپ خــاس   )3
ھاجىــپ يىلــى قىلىــپ بەلگىلىشــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ئابدۇرەھىــم ئۆتكــۈر، 
ئەھمــەد زىيائىــالر تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارلىنىــپ 1986 – يىلــى ئۈرۈمچىــدە 
نەشــر قىلىنغــان »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىدىكــى نەزمىــي 
يەشمىســى قايتىدىــن ئىمالســى تۈزىتىلىــپ زامانغــا مۇناســىپ ســۈپەت ۋە ســەۋىيەدە 
ئۇيغــۇر تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ باســتۇرۇلدى ۋە 2019 – يىلــى 
12 – ئاينىــڭ 22 – كۈنــى ئىســتانبۇلدا مەزكــۇر كىتابنــى تونۇشــتۇرۇش مۇناســىۋىتى 
يۈزىســىدىن ئۇيغــۇر تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى بىلــەن تەكلىمــاكان ئۇيغــۇر نەشــرىياتى 

چــوڭ يىغىــن ئۆتكــۈزدى.

ــەرلىرىنى  ــڭ ئەس ــب – يازغۇچىالرنى ــان ئەدى ــلىككە ئۇچرىغ ــدە زىيانكەش ۋەتەن  )4
ســاقالپ قېلىــش مەقســىتىدە جىددىــي پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىلماقتــا، ئىمكانىيــەت 
ــا.  ــىپ تارقىتىلماقت ــن بېس ــالر قايتىدى ــىم كىتاب ــر قىس ــدە بى ــەن دائىرى ــار بەرگ ي
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يېقىنــدا ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشــىنىڭ 
ماددىــي ياردىمــى بىلــەن ئابدۇقادىــر جااللىدىننىــڭ 
كىتابــى  ناملىــق  تەشــنالىقى«  »مەۋجۇتلــۇق 
ۋە- مۇھاجىرەتتىكــى  باســتۇرۇلۇپ،  قايتىدىــن 

ــدۇ. ــىز تارقىتىلىۋاتى ــالرغا ھەقس تەنداش

ــان  ــن يېزىلغ ــۇران تەرىپىدى ــل ت ئابدۇلجېلى  )5
»ئۇيغــۇر ئىســالم ئېنسىكلوپېدىيەســى« ناملىــق 
كىتــاب مۇشــۇ يىــل يەنــى 2021 – يىلــى 4 – 
ــۇر  ــىرلىك ئۇيغ ــۇزۇن ئەس ــپ ئ ــر قىلىنى ــدا نەش ئاي
مەدەنىيەت تارىخىدا ئۇيغۇر ئېنسىكلوپېدىيەســىنىڭ 

ــدى. ــەن بول ــا كەلگ ــى بارلىقق مۇقەددىمىس

15. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى در. ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ پائالىيەتلىرى 
ھەققىدە

ــەھىرىدە  ــخ( ش ــن )مۇنى ــڭ مىيۇنخې ــدا گېرمانىيەنى ــى 11 - ئاي 1. 2018 - يىل
ــەن  ــڭ كېڭەيتىلگ ــە كومىتېتىنى ــى ئىجرائىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن دۇني ئۆتكۈزۈلگ
يىغىنىــدا »دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئالىــي دەرىجىلىــك مەسلىھەتچىســى« 
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ۋەزىپىســىگە تەيىنلەنــدى. ئــۇ شــۇنىڭدىن تارتىــپ دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيە 
كومىتېتىنىــڭ تــوردا ئېچىلغــان يىغىنلىرىغــا بىرنىمــۇ قالدۇرمــاي قاتناشــتى، ھەمدە 
مۇزاكىرىگــە قويۇلغــان خىزمــەت ياكــى تۈرلــەر ئۈســتىدە ئاكتىــپ پىكىــر قاتناشــتۇرۇپ، 

مۇھىــم ۋە ئىجابىــي مەســلىھەتلەرنى بېرىــپ كەلــدى.

2. 2018 - يىلىدىــن باشــالپ ئامېرىــكادا ئىنگلىزچــە 50 قېتىمدىــن ئارتــۇق 
لېكســىيە ســۆزلەپ، خىتاينىــڭ ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدىن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنــى 
بىــر مىللــەت ســۈپىتىدە يوق قىلىش پىالنىنــى ئىنگلىزچە سۆزلىشــىدىغان دۇنيادىكى 

كىشــىلەرگە سىســتېمىلىق ۋە ئىلمىــي ئۇســۇلدا چۈشەندۈرۈشــنى باشــلىدى.

ــە،  ــادا، تۈركىي ــە كان ــقا يەن ــن باش ــۇ ئامېرىكادى ــالپ ئ ــن باش 3. 2019 - يىلىدى
ياپونىيــە، ئاۋســترالىيە، شىۋېتســىيە، گېرمانىيــە، شىۋېيتســارىيە، فىنالندىيــە، 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــپ، »دۇني ــە بېرى ــق دۆلەتلەرگ ــە قاتارلى ــە ۋە نورۋېگىي ــە، گولالندىي بېلگىي
قۇرۇلتىيىنىــڭ ئالىــي مەسلىھەتچىســى« دېگــەن ســاالھىيەت بىلــەن ئۇيغــۇر ۋە 
ئىنگلىــز تىللىرىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ھەققىدە 

ــۆزلىدى. ــىيە س لېكس

4. ئامېرىكىدىكــى بىــر قىســىم مەســچىت، خىرىســتىيانالر چېــركاۋى، يەھۇدىيــالر 
چېــركاۋى ۋە مەكتەپلــەردە لېكســىيە ســۆزلىدى.

5. 2020 - يىلى خىتاي ۋىرۇســى تۈپەيلىدىن يولالر توســۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن، 
ئــۇ يەنــە غەربتىكــى كۆپلىگــەن جايالردىكــى ھــەر خىــل تەشــكىالتالر ئورۇنالشــتۇرغان 
ۋىدېئولــۇق ســۆھبەتلەردە نۇتــۇق ســۆزلىدى. بۇنــداق ئىشــنى قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ 

ئىچىــدە ئەنگلىيەمــۇ بــار.

6. ئەركىــن ســىدىق 2017 - يىلــى 5 - ئايــدا ئــۆز ئەتراپىغــا ئىقتىدارلىــق ئۇيغــۇر 
زىيالىيلىرىدىــن نەچچــە ئــون كىشــىنى توپالپ، »مەشــئەل ئۇيغۇر گۇرۇپپىســى« نامىدا 
خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان يوقىتىــش سىياســىتىگە قارشــى ئىــش 
باشــلىدى. ئىنگلىزچــە 18 مۇراجىئەتنامــە ۋە دوكالت ئېــالن قىلىــش، تەشــكىللىك 
ماقالــە يېزىــپ، مىللەتنىــڭ دىققىتىنــى مۇھىــم ئىشــالرغا بــۇراش ۋە چــەت ئەلدىكــى 
ــەتتى.  ــاھەلىرىدە تىرىشــچانلىق كۆرس ــەش س ــرا يۆنىلىشــكە يېتەكل ــى توغ ئۇيغۇرالرن
ــن قولــالپ، دۇنيــا  ــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى يېقىندى ھەمــدە كوللېكتىــپ ھال
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى جىددىــي ياردەمگــە ئېھتىياجلىــق بولــۇپ قالغانــدا، بــۇ بىــر تــوپ 
زىيالىيــالر ھەمكارلىشــىپ يــاردەم قىلىــپ، بــۇ خىــل قولــالش ئىشــلىرىنى ھازىرغىچە 

داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتىــدۇ.

7. ئەركىــن ســىدىق ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكــى زىيالىيــالر 2019 - يىلــى 6 - 
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ــۇر  ــى ۋە »ئۇيغ ــور ژۇرنىل ــۇرالر« ت ــۇرۇپ، »ئۇيغ ــى ق ــت فوندىن ــۇر پروجېك ــدا ئۇيغ ئاي
ئاخبــارات مەركىــزى« نىــڭ ۋىدېئولــۇق تەشــۋىقات خىزمەتلىرىنــى يولغــا قويغاندىــن 
بۇيــان، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتلىرىنــى قولــالش، چــەت ئەلدىكــى 
ــدە  ــش، ھەم ــا ئۇيۇشۇشــقا چاقىرى ــڭ ئەتراپىغ ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ئۇيغۇرالرن
چــەت ئەلدىكــى خەلقنــى ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىغــا خــاس ھالــدا توغــرا يۆنىلىشــكە 
ــدۇ.  ــپ بېرىۋاتى ــى ئېلى ــىز خىزمەتلەرن ــە توختاۋس ــىش جەھەتت ــكە تىرىش يېتەكلەش
ــا  ــرى دۇني ــۇر زىيالىيلى ــان ئۇيغ ــا توپالنغ ــىدىقنىڭ ئەتراپىغ ــن س ــى، ئەركى قىسقىس
ــەڭ  ــدا ئ ــۇپ، زۆرۈر بولغان ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭمــۇ ســاداقەتمەن قوللىغۇچىلىــرى بول
زور تىرىشــچانلىقالرنى كۆرســىتىپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا يــاردەم قىلىشــقا ھــەر 

ــدۇ. ــار تۇرۇۋاتى ــت تەيي ۋاقى

8. ئەركىــن ســىدىق يەنــە ھــەر ھەپتىــدە »نۆۋەتتىكــى ۋەزىيــەت »نامىــدا جەمئىــي 
100 دىــن ئارتــۇق ۋىدېئــو پىروگراممىســىنى ئىشــلەپ، ۋەتەندىــن كەلگــەن بىر قىســىم 
خەۋەرلــەر، ۋە نۆۋەتتىكــى خەلقئــارا ۋەزىيەتلەرنــى ئۇيغــۇر جامائىتىگــە يەتكــۈزۈش بىلەن 
ــار ئىدىيــە ۋە يېڭــى پىكىــر ئېقىملىرىنــى تەشــۋىق  ــق ئىچىدىكــى ئىلغ بىرگــە خەل

قىلىــپ كەلــدى.

16. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى در. رىشات ئابباس ئەپەندىنىڭ پائالىيەتلىرى 
ھەققىدە

در. رىشــات ئاببــاس ئامېرىــكادا تېببىــي دورا تەتقىقــات بىلــەن شــۇغۇلالنغان 
ــش،  ــق قىلى ــى تەتقى ــي دوران ــى تېببى ــل يېڭ ــا 10 خى ــۇق ۋاقىتت ــن ئارت 25 يىلدى
تەرەققىــي قىلــدۇرۇش خىزمەتلىرىــدە بولغــان ۋە بــۇ دوراالر تەســتىقلىنىپ راك ۋە 
باشــقا كېســەللەرگە دەۋا بولۇشــىغا ئــۆز ھەسسىســىنى قوشــقان. نەتىجىــدە، 150 دىــن 
ئارتــۇق ئىلمىــي تەتقىقــات ماقالىســىنى خەلقئــارا ژۇرنالــالردا ئېــالن قىلغــان، شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە، نەچچــە قېتىــم ئامېرىــكا دۆلــەت مىنىســتىر دەرىجىلىــك مۇكاپاتالرغــا 

ئېرىشــكەن.

ــى  ــتان خەلقىن ــەرقىي تۈركىس ــز ش ــى ۋەتىنىمى ــاي ھۆكۈمىت ــى خىت 2017 - يىل
جــازا الگېرالرغــا ســوالپ، ۋەتەنــدە خەلقىمىــز يۈزلىنىۋاتقــان ۋەزىيــەت جىددىيلىشىشــى 
بىلــەن، در. رىشــات ئاببــاس، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى بىلــەن بىرلىكتە، 
ۋەتەندىكــى ئاشــۇ ئېغىــر ئەھۋالالرنــى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
كونگىرەســىگە،  ھۆكۈمىتىگــە،  ئامېرىــكا  جىنايىتىنــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
ئاكادېمىكالرغــا ۋە ئامېرىــكا خەلقىگــە ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن ھــەر تۈرلــۈك ئەمىلــى 
خىزمەتلەرنــى توختىمــاي ئېلىــپ بــاردى؛ ھــەم ئامېرىــكا كونگىرەســىدىكى ھــەر 
تۈرلــۈك پائالىيــەت ۋە ئۇنىۋېرســىتېتالردىكى مۇھاكىمــە يىغىنلىرىغــا قاتنىشــىپ ۋە 
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ــدى: ــەپ كەل ــالپ - قۇۋۋەتل ــن قول ــى يېقىندى شــۇ تۈردىكــى خىزمەتلەرن

ــاس  ــەن ئابب ــى روش ــى ۋەكىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدا دۇني ــل ئاخىرى 1. 2017 - يى
خانىــم ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى 
ــي  ــى ئومۇمى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇرۇپ چىقىــپ، تەشــكىالتنىڭ دۇني تەشــكىالتىنى ق
ــي  ــۋى ۋە ماددى ــي قىلىشــىغا مەنى ــپ، تەرەققى ــەت قىلى ــتىدا خىزم قۇرۇلمىســى ئاس

ــى قىلــدى. ياردەملەرن

ــى در. رىشــات ئابباســنىڭ تەشــەببۇس  ــڭ 8 - كۈن ــل 10 - ئاينى 2. 2017 - يى
درەخــەل  ئاكادېمىيەســى،  ئۇيغــۇر  بىلــەن،  يېتەكچىلىــك قىلىشــى  ۋە  قىلىشــى 
ھوقــۇق  كىشــىلىك  ئۇيغــۇر  تەشــكىالتى،  ھەرىكىتــى  ئۇيغــۇر  ئۇنىۋېرســىتېتى، 
قۇرۇلۇشــى ۋە ئۇيغــۇر ئامېرىــكا بىرلەشمىســى بىرلىكىــدە ئامېرىكىنىــڭ فىالدېلفىيــا 
ــى  ــل مەسىلىس ــا تى ــى ۋە ئان ــك كىرىزىس ــەن كىملى ــۇرالر دۇچ كەلگ ــەھىرىدە ئۇيغ ش
ــدا  ــۇ يىغىن ــتۇرۇلدى. ب ــى ئورۇنالش ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــارا ئىلمى ــدە خەلقئ ھەققى
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقىمىزنىــڭ تىلــى ۋە مەدەنىيىتــى خىتــاي ھاكىمىيىتــى 

ــدى. ــرە قىلىن ــالر مۇزاكى ــر ئەھۋال ــان ئېغى ــەندە قىلىنىۋاتق ــن دەپس تەرىپىدى

ــۇر  ــى، ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن ــى 3 - ئاينى 3. 2018 - يىل
بىرلىكتــە  بىلــەن  بىرلەشمىســى  ئامېرىــكا  ئۇيغــۇر  ۋە  تەشــكىالتى،  ھەرىكىتــى 
ئامېرىــكا كونگىرەســىدە ۋەتىنىمىــزدە خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئۇيغــۇر 
قىرغىنچىلىقىنــى تۇنجــى قېتىــم ئاڭلىتىــش پائالىيىتى ئورۇنالشــتۇردى. در. رىشــات 
ــىپ  ــن قاتنىش ــالرغا يېقىندى ــالش ۋە ئورۇنالشتۇرۇش ــى پىالن ــۇ پائالىيەتن ــاس ب ئابب

ــدى. ــەردە بول ــي ياردەمل ــۋى ۋە ماددى مەنى

ــى ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى تەشــكىالتىنىڭ  4. 2018 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 15 - كۈن
ــكا بىرلەشمىســى ۋە در.  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ئۇيغــۇر ئامېرى يېتەكچىلىكىــدە، دۇني
ــەدەم«  ــر ق ــاۋاز، بى ــر ئ ــەن »بى ــي ياردىمــى بىل ــۋى ۋە ماددى رىشــات ئابباســنىڭ مەنى
ھەرىكىتــى خەلقئــارا نامايىشــى ئورۇنالشــتۇرۇلدى. بــۇ نامايىــش ئامېرىكىنىــڭ نيــۇ - 
يــورك شــەھىرىدىكى ب د ت بىناســى ئالدىــدا ۋە دۇنيــادا 14 دۆلــەت 18 شــەھەردە بىــر 
كۈنــدە بولــدى. بــۇ نامايىشــنىڭ خەۋىــرى ۋە جــازا الگېرلىــرى مەسىلىســى دۇنيــادا 100 
دىــن ئارتــۇق گېزىــت - ژۇرنالــالردا 20 دىــن ئارتــۇق تىلالردا ئېالن قىلىندى. شــۇنىڭ 
بىلــەن جــازا الگېــرى مەسىلىســى خەلقئــارا ســەھنىگە چىقىشــقا، ۋە دىياســىپورادىكى 

ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ كــۈچ بىرلىكىگــە ســەۋەبچى بولــدى.

5. 2018 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى در. رىشــات ئابباســنىڭ تەشــەببۇس 
قىلىشــى ۋە يېتەكچىلىــك قىلىشــى بىلــەن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ئۇيغــۇر 
ــكا بىرلەشمىســى  ــۇر ئامېرى ــى تەشــكىالتى، ۋە ئۇيغ ــۇر ھەرىكىت ــى، ئۇيغ ئاكادېمىيەس
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ۋاشــىنگتون  جــورج  شــەھىرىدىكى  ۋاشــىنگتون  پايتەختــى  ئامېرىــكا  بىرلىكتــە 
ــي  ــدا ئىلمى ــەن تېمى ــى دېگ ــك كىرىزىس ــۇر كىملى ــە ئۇيغ ــىتېتىدا نۆۋەتت ئۇنىۋېرس
مۇھاكىمــە يىغىــن ئورۇنالشــتۇرۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەتىنىمىــزدە ئۇيغۇرالرنــى 
داۋاملىــق يوقاتقانلىقــى ۋە قىرغىنچىلىــق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقــى ھەققىدە مۇھاكىمە 

ــدى. ئېلىــپ بېرىل

ــى ۋە  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــتۈرۈپ، دۇني ــى بىرلەش ــۇر زىيالىيلىرىن ــارا ئۇيغ 6. خەلقئ
ــرى  ــىنىڭ پەخ ــۇر ئاكادېمىيەس ــش ئۈچــۈن، ئۇيغ ــا يىغى ئۇيغــۇر دەۋاســىنىڭ يېنىغ
رەئىســى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئالىــي مەسلىھەتچىســى بۇلــۇش ســۈپىتىدە، 
ــدى: ــدە بول ــۇرۇش خىزمەتلىرى ــى ق ــارا تارماقلىرىن ــىنىڭ خەلقئ ــۇر ئاكادېمىيەس ئۇيغ

1( 2018 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى ئامېرىكادىكــى ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ 
ــد  ــى ئابدۇلھەمى ــە رەئىس ــۇر ئاكادېمىي ــچانلىقى ۋە ئۇيغ ــى، تىرىش ــن قوللىش يېقىندى
قاراخــان ئەپەندىمنىــڭ يېتەكچىلىكــى بىلــەن، ئامېرىــكا پايتەختــى ۋاشــىنگتون 

ــكا تارمىقــى قۇرۇلــدى. شــەھىرىدە ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى ئامېرى

مىيۇنخېنــدا  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئايــدا   -  11 يىلــى   -  2018  )2
ــۇر ئاكادېمىيەســىنىڭ  ــدا، ئۇيغ ــارا كېڭىشــىگە قاتنىشــىش جەريانى ئېچىلغــان خەلقئ
رەئىســى پــروف. در. ئالىمجــان ئىنايــەت ۋە ئىجرائىيــە رەئىســى ئابدۇلھەمىــد قاراخــان 
ــدى. ــا تارمىقــى قۇرۇل ئەپەندىلەرنىــڭ يېتەكچىلىكىــدە، ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى ياۋروپ

3( 2019 - يىلــى 12 - ئايــدا ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشــكىالتى 
ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يېتەكچىلىكىــدە ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى 

قۇرۇلدى.

ــۇر  ــى، ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن ــى 7 - ئاينى 7. 2018 - يىل
ھەرىكىتــى ۋە ئامېرىــكا ئۇيغــۇر بىرلەشمىســى رەھبەرلىــرى بىلــەن دۆلــەت مەجلىســىدە 

ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى ئاڭلىتىــش مۇھاكىمــە يىغىنىغــا قاتناشــتى.

8. 2018 - يىلى 7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى ئامېرىكا كېڭەش پاالتاســىنىڭ ئەزاســى، 
2016 - يىلدىكــى ئامېرىــكا پىرېزىدېنتلىــق ســايلىمىغا قاتناشــقان كاندىداتــى تــەد 

كىــرۇز بىلەن كۆرۈشــتى.

ــۇر  ــەن، ئۇيغ ــا ۋاكالىت ــۇر قۇرۇلتىيىغ ــا ئۇيغ ــدا دۇني ــى 10 - ئاي 9. 2018 - يىل
ھەرىكىتــى، ئامېرىــكا ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى ۋە ئامېرىــكا ئۇيغــۇر بىرلەشمىســى 
رەھبەرلىــرى بىلــەن ئامېرىكادىكى ئىندىئانا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقنى 

ــە يىغىــن ئۆتكــۈزدى. ئاڭلىتىــش مۇھاكىم

10. 2019 - يىلــى 2 - ئايــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى بىلــەن نيــۇ 
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- يوركتىكــى كولومبىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۇيغــۇر كىرىزىســى توغرىســىدا مۇھاكىمــە 
ــا  ــىتېتىدىكى خەلقئاراغ ــە ئۇنىۋېرس ــدا كولومبىي ــۇ جەريان ــتى. مۇش ــا قاتناش يىغىنغ

تونۇلغــان پىروفېسســورالر بىلــەن ســۆھبەتتە بولــدى.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى ۋە ئۇيغــۇر  ــدا دۇني 11. 2019 - يىلــى 2 - ئاي
قانــۇن  ئۇيغــۇر  كونگىرەســىدە  ئامېرىــكا  بىرلىكتــە  بىلــەن  رەئىســى  ھەرىكىتــى 
ــى  اليىھەســىنى ئۆتكــۈزۈش توغرىســىدا تۇنجــى قېتىملىــق لوبىچىلىــق ھەرىكەتلەرن
ئېلىــپ بــاردى. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە، ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىدا 
مۇئاۋىــن مىنىســتىر، دىرېكتــورالر ۋە مۇتەخەسسىســلەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر 
تەلەپلىرىنــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋە  تونۇشــتۇردى  ئەھۋاللىرىنــى  قىرغىنچىلىقنىــڭ 

ــى. ئاڭالتت

ــە  ــڭ تەكلىپىگ ــۇر زىيالىيالرنى ــى ئۇيغ ــدا ياپونىيەدىك ــى 3 - ئاي 12. 2019 - يىل
ــە  ــەدە زىيارەتت ــەن ياپونىي ــىدىق بىل ــن س ــاس، در. ئەركى ــات ئابب ــەن، در. رىش ئاساس
زىيالىيــالر،  ياپونىيەلىــك  ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى  نۆۋەتتىكــى  ئــۇالر  بولــدى. 
سىياســىيون - ئەربابــالر ۋە ئۇيغۇرالرنــى قولــالش گۇرۇپپىلىرىغــا تونۇشــتۇردى. ئۇيغــۇر 
ــى  ــاردى ۋە ئۇالرن ــپ ب ــۆھبەتلەرنى ئېلى ــەن س ــالر بىل ــالر ۋە ئوقۇغۇچى ــە زىيالىي يەن

ــردى. ــە چاقى ھەرىكەتك

13. 2019 - يىلــى 5 - ئايــدا كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىنىــڭ 
تەكلىپىگــە ئاساســەن، در. رىشــات ئاببــاس، در. ئەركىــن ســىدىق ۋە در. مەمــەت 
ــۇ  ــۇالر ش ــدى. ئ ــە بول ــەھىرىدە زىيارەتت ــو ش ــڭ تورونت ــە كانادانى ــەر بىرلىكت ئەمىنل
ــى  ــۇر قىرغىنچىلىق ــى ئۇيغ ــە نۆۋەتتىك ــۇر جامائىتىگ ــۇلمانالر ۋە ئۇيغ ــى مۇس يەردىك
ــۇر  ــاردى، ئۇيغ ــپ ب ــۆھبەتلەرنى ئېلى ــەن س ــۇالر بىل ــەردى ۋە ئ ــىدا دوكالت ب توغرىس

مەكتەپلەرنــى ۋە ئۇيغــۇر مەســچىتىنى زىيــارەت قىلــدى.

14. 2019 - يىلــى 6 - ئايــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئامېرىــكادا ئېلىــپ 
بارغــان ئۇيغــۇر ھەپتىســى دېگــەن پائالىيەتنىــڭ تەييارلىــق خىزمەتلىرىگە قاتناشــتى، 
ــۇ زور ئەھمىيەتكــە ئىگــە پائالىيەتلەرنىــڭ نەتىجىلىــك بولۇشــىغا تۆھپــە قوشــتى.  ب
ئۇيغــۇر ھەپتىســى ئامېرىــكا كونگىرەســىدىكى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا NEDنىــڭ 
ــۆز  ــى ئ ــى قاتارلىقالرن ــە يىغىن ــش، مۇھاكىم ــم قىلى ــى تەقدى ــك مۇكاپاتىن ئەركىنلى
ئىچىگــە ئالغــان بىــر تۈركــۈم پائالىيەتلەرنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشــىغا ياردەمــدە بولــدى.

15. 2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 16 - 17 - كۈنلىــرى، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە 
ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى رەھبەرلىــرى بىلــەن ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ 
تەكلىپىگــە ئاساســەن ئامېرىــكا پايتەختــى ۋاشــىنگتوندا ئېچىلغــان خەلقئــارا دىنىــي 
ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش يىغىنىغا قاتناشــتى. يىغىنغا قاتناشــقان ھۆكۈمەت 
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ــڭ  ــۇر قىرغىنچىلىقىنى ــدا ئۇيغ ــم ھال ــا ئايرى ــت ئەزالىرىغ ــە ۋە پارالمېن خادىملىرىگ
ئەھۋالىنــى ئاڭالتتــى. 

ــا  ــىنىڭ يىغىنىغ ــۇر ئاكادېمىيەس ــەدە ئۇيغ ــدا تۈركىي ــى 9 - ئاي 16. 2019 - يىل
ــى ۋە  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەرەدە دۇني ــى ئەنق ــە پايتەخت ــن، تۈركىي قاتناشــقاندىن كېيى
ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى رەھبەرلىــرى بىلــەن بېرىــپ، ئامېرىكىنىــڭ تۈركىيــەدە تۇرۇشــلۇق 
ئەنقەرەدىكــى  ئۇالرنــى  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  مۇتەخەسسىســلىرى  ئەلچىخانىســىنىڭ 
ــتۇرغان 5  ــڭ ئەلچىخانىســىدىن ئورۇنالش ــتۈردى. ئامېرىكىنى ــەن كۆرۈش ــۇرالر بىل ئۇيغ
دۆلــەت ئەلچىخانىســى، تۈركىيــە دۆلىتىنىــڭ سىياســىي مەســلىھەتچىلىرى، خىتــاي 
ئىشــلىرى مۇتەخەسسىســلىرى، ۋە تۈركىيەدىكــى يۇقىــرى ئەقىــل ئامبارلىرىنىــڭ 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــا قاتناشــتى ۋە ئۇالرغ ــان ســۆھبەت يىغىنىغ ــەن بولغ ــرى بىل تەتقىقاتچىلى

ــتۇردى. ــى تونۇش قىرغىنچىلىقىن

17. 2019 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى نيــۇ - يــورك شــەھىرىدە ئېچىلغــان 
74. قېتىملىــق بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ ئومۇمىــي يىغىنــى جەريانىــدە، 
در. رىشــات ئاببــاس، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيە رەئىســى ئۆمەر قانــات ۋە دۇنيا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ قانۇنــى مەسلىھەتچىســى ئــادۋوكات نــۇرى تۈركەللــەر ئامېرىــكا 
ــى  ــكا پىرېزىدېنت ــەن، ئامېرى ــە ئاساس ــدە تەكلىپىگ ــاراينىڭ ئاالھى ــى ئاقس ھۆكۈمىت
ترامپنىــڭ تۇنجــى قېتىــم بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ ئومۇمىــي يىغىنىــدا 
خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك توغرىســىدا مۇھىــم ســۆز قىلىشــىغا مېھمــان ســۈپىتىدە 
قاتناشــتى. يەنــە شــۇ يىغىنــدا، پىرېزىدېنــت ترامپنىــڭ، مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت 
ســۆزلىرىدىن  پومپېيونىــڭ  مايــك  مىنىســتىرى  ئىشــالر  تاشــقى  ۋە  پېنســنىڭ 
كېيىــن، ئۇيغــۇر زىيالىيســى ئىلھــام توختىنىــڭ قىــزى جەۋھــەر ئىلھاممــۇ خىتــاي 
كوممۇنىســتلىرى تەرىپىدىــن دادىســى ئىلھــام توختىنــى جازالىغىنــى ۋە ئۇيغۇرالرغــا 
ــۇ 3  ــن، ب ــدى. شــۇنىڭدىن كېيى ــۆز قىل ــالر توغرىســىدا س ــان زۇلۇم ــپ بېرىۋاتق ئېلى
ــۈپ،  ــەن كۆرۈش ــو بىل ــك پومپېي ــتىرى ماي ــالر مىنىس ــقى ئىش ــى تاش ــۇر ۋەكىل ئۇيغ
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى ئاڭالتتــى ۋە ئۇيغۇرالرنــى قوللىغانلىقــى ئۈچــۈن مايــك 

پومپېيــو ئەپەندىگــە رەھمــەت ئەيىتتــى.

18. 2019 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئاالھىــدە تەكلىپىگــە ئاساســەن، شــۇ 74 - قېتىملىــق 
ب د ت نىــڭ ئومۇمىــي يىغىنــى جەريانىــدا، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى، كانــادا، ئەنگلىيــە، 
ــۇر  ــتۇرغان ئۇيغ ــە ئورۇنالش ــەن بىرگ ــەر بىل ــقا دۆلەتل ــە ۋە باش ــە، گولالندىي گېرمانىي
كىرىزىســى توغرىســىدىكى يىغىنــدا در. رىشــات ئاببــاس، ئــادۋوكات نــۇرى تۈركــەل ۋە 
الگېــر شــاھىتى زۇمــرەت داۋۇتــالر ســۆز قىلىــپ، خىتــاي كوممۇنىســتلىرى تەرىپىدىــن 
ــق  ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى ــپ بېرىلىۋاتق ــتاندا ئېلى ــەرقىي تۈركىس ــز ش ۋەتىنىمى
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ــەردى. توغرىســىدا مەلۇمــات ب

19. 2019 - يىــل 12 - ئايــدا، ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى رەھبەرلىــرى بىلــەن ئامېرىــكا 
ــن  ــى تەرىپىدى ــاي ھۆكۈمىت ــۇپ، خىت ــدا بول ــم يىغىن ــارايدا مۇھى ــى ئاقس ھۆكۈمىت
ۋەتىنىمىــزدە ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق توغرىســىدا مەلۇمــات 

ــەردى. ب

20. 2020 - يىــل 1 - ئايــدا، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى ئاقســارايدا پىرېزىدېنــت 
ترامپنىــڭ ۋە مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت پېنســنىڭ مەســلىھەتچىلىرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، 
نۆۋەتتــە ۋەتىنىمىزدىكــى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالىنى تونۇشــتۇرۇپ، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىگە 

خىتــاي سىياســىتى توغرىســىدا تەكلىپلەرنــى بــەردى.

21. 2020 - يىــل 2 - ئايــدا، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىغا ئاساســەن، 
جەنۋەدىكــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر ئىنســان ھوقۇقــى كېڭىشــىنىڭ يىغىنىغــا دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا بىلــەن بىرلىكتــە قاتناشــتى. ب د ت دە 
ھــەر تۈرلــۈك يىغىنــالردا بولــۇپ، نۆۋەتتــە خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن ۋەتىنىمىزدە 
ــى  ــات ۋە تەكلىپلەرن ــىدا مەلۇم ــق توغرىس ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى ــپ بېرىۋاتق ئېلى

بــەردى.

22. 2020 - يىــل 2 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى 
دولقــۇن ئەيســا بىلــەن نيــۇ - يــورك شــەھىرىدە ئۇيغــۇر، تىبــەت ۋە موڭغۇلىيەلىكلــەر 
يىغىنىغــا  مۇھاكىمــە  توغرىســىدا  قىرغىنچىلىقــى  ئۇيغــۇر  نۆۋەتتىكــى  بىلــەن 

ــتى. قاتناش

ــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى  23. 2020 - يىــل 3 - ئاينىــڭ 4 - كۈن
ــاش  ــى ب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــات، دۇني ــەر قان ــە رەئىســى ئۆم ــۇن ئەيســا، ئىجرائىي دولق
ــالر  ــەن ئابباس ــى روش ــى رەئىس ــۇر ھەرىكىت ــس ۋە ئۇيغ ــم ئىدرى ــى ئابدۇلھەكى تەپتىش
ــە  ــدە تەكلىپىگ ــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئاالھى ــە ئامېرى ــەن بىرگ بىل
ــتۇرغان  ــو ئورۇنالش ــك پومپېي ــتىرى ماي ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ــەن، ئامېرى ئاساس
ــر  ــقان ۋە الگې ــپ قاتناش ــا ترام ــى مېالنىئ ــڭ خانىم ــت ترامپنى ــكا پىرېزىدېن ئامېرى

ــتى. ــا قاتناش ــم يىغىنغ ــان، مۇھى ــات ئالغ ــائۇيتباي مۇكاپ ــايراگۇل س ــاھىتى س ش

ــىنگتوندا  ــى ۋاش ــكا پايتەخت ــى ئامېرى ــڭ 4 - كۈن ــى 3 - ئاينى 24. 2020 - يىل
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىشخانىســىنىڭ قۇرۇلۇشــىغا ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىن 

كــۆپ ياردەمــدە بولــدى.

25. 2020 - يىــل 5 - ئايــدا، ئامېرىــكا كونگىرەســىدە ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى 
قانۇنــى ماقۇللىنىشــىدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ۋاكالىتــەن مۇھىــم خىزمەتلــەردە 
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بولــدى.

26. 2020 - يىــل 6 - ئايــدا، ئامېرىــكا پىرېزىدېنــت ترامپنىــڭ خەلقئــارا دىنىــي 
ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئىجرائىيــە ھۆكۈمىگــە قــول قويــۇش مۇراســىمىغا، 
تەكلىپنامــە  ئاالھىــدە  )ئاقســارايدىن(  ئىشخانىســىدىن  ترامپنىــڭ  پىرېزىدېنــت 

ــدى. ــۇرۇپ ئال تاپش

27. 2020 - يىــل يازدىــن باشــالپ، ئۇيغــۇر ســوتىغا تەييارلىــق كومىتېتىــدا 
دائىمىــي ئــەزا بولــۇپ، ھــەر ھەپتىــدە 1 - 2 قېتىــم پىداكارلىــق بىلــەن تەييارلىــق 
يىغىنلىرىغــا قاتناشــتى. ســوتقا كېتىدىغــان ئىقتىســاد توپالشــقا يېقىندىــن ياردەمــدە 
بولــۇپ، كــۆپ مىقــداردا پــۇل يىغىشــقا كــۈچ چىقــاردى. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە، ئۇيغــۇر 
ــى ۋە  ــۇر ئاكادېمىيەس ــا ئۇيغ ــى، ياۋروپ ــۇر ئاكادېمىيەس ــكا ئۇيغ ــى، ئامېرى ئاكادېمىيەس
ــپ،  ــق قىلى ــا چاقىرى ــۇر زىيالىيالرغ ــىدىكى ئۇيغ ــۇر ئاكادېمىيەس ــترالىيە ئۇيغ ئاۋس
ــر  ــان الگې ــپات بېرىدىغ ــوتىغا ئىس ــۇر س ــڭ ئۇيغ ــۇر زىيالىيلىرىنى ــان ئۇيغ نۇرغۇنلىغ
شــاھىتلىرى ۋە گۇۋاھچىالرنىــڭ ئىســپاتلىرىنى ئۇيغۇرچىدىــن ئىنگلىزچىغــا تەرجىمە 
قىلىشــنى ئورۇنالشــتۇردى ۋە ئــۆزى بىۋاســىتە يېتەكچىلىــك قىلــدى ۋە ئىككــى 

قېتىملىــق ســوتنىڭ پىــالن بۇيىچــە ئېچىلىشــىغا كاپالەتلىــك قىلــدى.

ئىشــالر  تاشــقى  ئامېرىــكا  يىلغىچــە،   -  2021 يىلدىــن   -  2018  .28
مىنىســتىرلىقىدىكى مۇتەخەسسىســلەر بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ۋاكالىتــەن 
داۋاملىــق كۆرۈشــۈپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن ۋەتىنىمىــزدە ئېلىــپ بېرىۋاتقان 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق توغرىســىدا مەلۇماتالرنــى تەمىنلــەپ، ئىنگلىزچىغــا تەرجىمــە 
قىلىنغــان دەلىــل ئىســپاتالرنى بېرىــپ، ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مايــك 
پومپېيونىــڭ ۋە ھازىرقــى ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئانتونــي بلىنكېنــالر 
ــى  ــانىيەتكە قارش ــق ۋە ئىنس ــي قىرغىنچىلى ــا ئىرقى ــى ئۇيغۇرالرغ ــاي ھۆكۈمىت خىت
جىنايــەت ئېلىــپ بېرىۋاتىــدۇ دەپ ھۆكــۈم چىقىرىشــى ئۈچــۈن ئۇيغۇرالرنىــڭ شــاھىت 

ــەردى. ئىســپاتلىرىنى يەتكــۈزۈپ ب

29. 2021 - يىــل 3 - ئايــدا، ئامېرىــكا خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك ئىدارىســى 
مۇئاۋىــن رەئىســى ئــادۋوكات نــۇري تۈركــەل، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــاش تەپتىشــى 
ئابدۇلھەكىــم ئىدرىــس ۋە ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى رەئىســى روشــەن ئابباســالر بىلــەن بىرگــە 
ئامېرىــكا كونگىرەســىنىڭ باشــلىقى نەنســىي پېلوســى خانىــم بىلەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغۇر 
خەلقىنىــڭ نۆۋەتتىكــى ئەھۋالىنــى تونۇشــتۇرۇپ، نەنســىي پېلوســى خانىمنىــڭ ئــۇزۇن 
ــىدە  ــكا كونگىرەس ــۇپ، ئامېرى ــۈل بول ــا كۆڭ ــڭ ئەھۋالىغ ــرى ئۇيغۇرالرنى ــن بې يىلالردى
ــا  ــك قىلغىنىغ ــىغا يېتەكچىلى ــڭ ماقۇللىنىش ــرى قانۇنىنى ــان ھەقلى ــۇر ئىنس ئۇيغ

ئۇيغــۇرالر نامىدىــن تەشــەككۈرلىرىنى بىلــدۈردى.
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30. 2021 - يىــل 7 - ئاينىــڭ 13. ۋە 15 - كۈنلىــرى، ئامېرىــكا پايتەختــى 
ۋاشــىنگتوندا ئېچىلغــان خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك ئومۇمىي يىغىنىغــا دۇنيا ئۇيغۇر 
ــڭ كۆرگەزمىســىگە  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــەن قاتنىشــىپ، دۇني ــا ۋاكالىت قۇرۇلتىيىغ
تەرىپىدىــن  قاتناشــقۇچىالرغا خىتــاي ھۆكۈمىتــى  يىغىنغــا  ۋە  بولــدى  مەســئۇل 

ــتۇردى. ــى تونۇش ــي قىرغىنچىلىقن ــان ئىرقى ــپ بېرىلىۋاتق ــزدە ئېلى ۋەتىنىمى

31. 2021 - يىــل 7 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى، ئامېرىــكا كونگىرەســىدە خىزمــەت 
گۇرۇپپىســىنى قۇرۇشــقا ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن بىللــە 

ــدى. ــى قىل ــاردەم خىزمەتلىرىن ــەن ي ــۈردە كۆپلىگ ــل ت ئىزچى

17. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان رايونىدىكى خىزمەتلىرىگە مەسئۇل ئاالھىدە 
ۋەكىلى ئىلھام مەھمۇت ئەپەندىمنىڭ ئېلىپ بارغان خىزمەتلىرى ھەققىدە

1( تايالندتىــن مااليشــىياغا قېچىــپ بارغــان قېرىنداشــلىرىمىزنى قۇتۇلــدۇرۇش 
ــدى.  ــلىق رول ئوينى ــۈن ئاساس ئۈچ

2( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىنــى ياپونىيەگــە تەكلىــپ قىلىــپ بىــر قــارار 
ئاكتىــپ سىياســىي پائالىيەتلــەر ئېلىــپ بېرىلــدى.

3(ياپونىيــە سىياســەتچىلىرى بىلــەن ئۇچرىشــىش، دۆلــەت دەرىجىلىــك ئاكادېمىــكالر 
بىلــەن كۆرۈشۈشــلەر بولــدى.

4(ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەزىيىتى توغرىلىق دوكالت بېرىلدى

5(ئاۋامغا قارىتىلغان دوكالت بېرىش پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلدى.

6(ياپونىيــە ۋە خەلقئــارا مېدىياالرنىــڭ زىيارەتلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش پائالىيەتلىرى 
ئۆتكۈزۈلدى.

7(ھەرقايســى ســاھەلەردىكى ئەربابــالر بىلــەن تونۇشــۇش پىكىــر ئالماشــتۇرۇش چــوڭ 
تىپتىكــى زىياپــەت پائالىيىتــى ئورۇنالشــتۇرۇلدى.

ــىي  ــەن ھەمكارلىشــىپ سىياس ــى بىل ــتان جەمئىيىت ــەرقىي تۈركىس ــۋەن ش 8( تەي
ــدى. ــپ بېرىل ــق ئېلى ــەر جانلى پائالىيەتل

9(تەيۋەنــدە »سېپىلســىز تۈرمــە شــەرقىي تۈركىســتان« تېمىســىدا چــوڭ تىپتىكــى 
رەســىم كۆرگەزمىســى ئېلىــپ بېرىلــدى.

ــپ،  ــپ قىلى ــە تەكلى ــى تەيۋەنگ ــوۋا خانىمن ــار جېلىل ــاھىتى گۈلباھ ــر ش 10(الگې
مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنــى، بىرقانچــە مەيــدان ئىســپات بېرىــش پائالىيەتلىــرى 

ئورۇنالشــتۇرلدى.
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11( مەتبۇئاتالرنىــڭ زىيارەتلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش ئارقىلىــق تەيۋەنــدە ئۇيغۇرالرغــا 
ھېسداشــلىق قىلىــش ۋە قولــالش دولقۇنــى يېڭــى بىــر پەللىگــە يەتتــى. كۆرگەزمــە 
پائالىيىتــى تەيۋەننىــڭ ھەرقايســى شــەھەرلەردە ســەييارە شــەكىلدە ھازىرمــۇ داۋام 

ــدۇ. قىلىۋاتى

12( تەيــۋەن شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش نەتىجىســىدە 
ــەر پارالمېنــت ئەزاســىنىڭ  ــۋەن پارالمېنتــى ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســى 30 نەپ تەي

ئــاۋاز قوشۇشــى بىلــەن رەســىمى قۇرۇلــدى.

خاتىمە

ــى  ــى رەھبەرلىكىدىك ــە كومىتېت ــك ئىجرائىي ــاي 6 - نۆۋەتلى ــل، قۇرۇلت ــۇ 4 يى ب
رەھبەرلىكىــدە  توغــرا  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كومىتېتــالر  قايســى  ھــەر 
خىزمەتلەرنــى جانلىــق ئېلىــپ بارغــان كۈرەشــچان 4 يىــل بولــدى! سەپداشــلىرىمىز 
ــدى!  ــل بول ــچان 4 يى ــان تىرىش ــىز چېنىقق ــەھنىلەردە ئۈزلۈكس ــىي س ــى سىياس يېڭ
ــدا جەســۇرانە ئالغــا باســقان شــانلىق 4 يىــل  ياشــلىرىمىز دىپلوماتىيــە جەڭگاھلىرى
بولــدى! ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ قىزىــل خىتــاي تېررورىغــا بىرلىكتــە قارشــى كۈرەشــكە 
ــازا  ــى ج ــڭ ۋەتىنىمىزدىك ــدى! گۇۋاھچىلىرىمىزنى ــل بول ــان 4 يى ــان قەھرىم ئاتالنغ
الگېرلىرىنــى باتۇرالرچــە دۇنياغــا نامايــان قىلغــان جاســارەتلىك 4 يىــل بولــدى! يــاۋۇز 
ــدى!  ــل بول ــۋار 4 يى ــغ ئېلىشــقان جەڭگى ــۇ تى ــەن تىغم ــرى بىل ــاي تېررورچىلى خىت

مــەن قۇرۇلتــاي 6 - نۆۋەتلىــك ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســى بولــۇش ســاالھىتىم 
ــۈرەش  ــەن ك ــۇدى بىل ــۈن ۋۇج ــەن، پۈت ــالپ - قۇۋۋەتلىگ ــى قول ــەن خىزمىتىمىزن بىل
ســېپىمىزدە جــەڭ قىلىۋاتقــان ھــەم بىزنــى يېقىندىــن قولــالپ قۇۋۋەتلــەپ كەلگــەن 
دۇنيادىكــى  پۈتــۈن  قېرىنداشــلىرىمىزغا،  ۋەتەنداشــلىرىمىزغا،  سەپداشــلىرىمىزغا، 
ھەققانىيەتنــى ياقلىغۇچــى دۆلەتلــەر، خەلقلــەر، پارتىيــە - گۇرۇھالرغــا، دىنىــي 
ئارتىســت  تەنھەرىكەتچــى،  مېدىيالىرىغــا،  تەشــۋىقات  فوندىالرغــا،  تەشــكىالتالرغا، 
ئادەملىرىگــە ھــەم  يازغۇچىالرغــا، تىجارەتچــى، ئىــش  چولپانالرغــا، تەتقىقاتچــى، 
شــۇنداقال ناملىــق، نامســىز يــاردەم بەرگــەن بارلىق ئــوت يۈرەكلەرگە چىــن يۈرىكىمدىن 

ــەن!  ــى بىلدۈرىم رەھمىتىمن

بۇنىڭدىــن كېيىــن بىــز خەلقئاراالشــقان شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى 
ئىجــرا قىلغىلــى بولىدىغــان سىياســىي پىروگراممــا شــەكلىگە ئېلىــپ كېلىــش 
سىياســىي  داۋامالشــتۇرىمىز،  كۈرىشــىمىزنى  قارشــى  زۇلۇمىغــا  خىتــاي  ئۈچــۈن 
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ــت خىزمەتلەردىكــى  ــپ بېرىشــقا، كونكرې ــەۋىيەدە ئېلى كۈرەشــلىرىمىزنى كەســپىي س
يېتەرســىزلىكلىرىمىزنى تۈزىتىــپ، سىياســىي خىزمەتلىرىمىزنــى تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك 
ئېلىــپ بېرىشــقا تىرىشــىمىز! ياشىســۇن ئەركىنلىــك! ياشىســۇن دېموكراتىيــە! 
ياشىســۇن باراۋەرلىك! ياشىســۇن كىشــىلىك ھوقۇق! ياشىســۇن شــەرقىي تۈركىســتان 

ــى! ئازادلىق
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ئۈچىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات 

يورۇنقاش ئەپەندىمنىڭ خىزمەت دوكالتى

يغۇر قۇرۇلتىيى 6 - نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشكىلىي خىزمەتلىرى ۋە  دۇنيا ئۇ

قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى تەشكىالتالرنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە خۇالسە دوكالت

ۋاقتى: 2021 - يىلى 11 - ئاينىڭ 12 - كۈنى 
ئورنى: چېخىيە، پىراگا

ــات  ــن رەئىســى پەرھ ــڭ مۇئاۋى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى: دۇني دوكالت بەرگۈچ
تەشــكىلىي  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  )دۇنيــا  يورۇنقــاش 

خىزمەتلىرىگــە مەســئۇل مۇئاۋىــن رەئىســى(

ــارار  ئىزاھــات: 7 – نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى چاقىرىــش ھەققىــدە ق
ئېلىنغــان ھامــان قۇرۇلتــاي مەركىزى ئورگىنــى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكى 
قېرىنــداش تەشــكىالتلىرىمىزدىن ئۆزىنىــڭ قىســقىچە خىزمــەت دوكالتىنــى قۇرۇلتــاي 
مەركىــزى ئورگىنىغــا يولــالپ بېرىشــنى جىددىــي ئىلتىمــاس قىلغــان ئىــدۇق، 
ــڭ  ــپ ئۆزلىرىنى ــەل قىلى ــكىالتلىرىمىز ئەم ــىم تەش ــر قىس ــا بى ــۇ چاقىرىقىمىزغ ب
دوكالتىنــى يولــالپ بــەردى، يەنــە بىــر قىســىم تەشــكىالتلىرىمىزدىن ھازىرغــا قــەدەر 
دوكالت تاپشــۇرۇپ ئااللمىــدۇق، شــۇڭا بىــز تاپشــۇرۇپ ئالغــان دوكالتالرنــى تۆۋەندىكــى 
شــەكىل بويىچــە رەتلــەپ چىقتــۇق، ۋاقىــت قىس، ئــادەم ئــاز، تەيياراليدىغــان دوكالتالر 
ــىدىن  ــادىر بولۇش ــڭ س ــەزى كەمچىلىكلەرنى ــە ب ــۈن خىزمەتت ــى ئۈچ ــۆپ بولغانلىق ك
ســاقلىنالماي قالــدۇق، ھۆرمەتلىــك ۋەكىللىرىمىزنىــڭ تۈزىتىــپ كــۆرۈپ چىقىشــىنى 

ئۈمىــد قىلىمىــز.
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4. قۇرۇلتاينىڭ تەشكىلىي جەھەتتە ئېلىپ بارغان خىزمەتلىرى ھەققىدە

ھۆرمەتلىــك ۋەكىللــەر، ھەممىڭالرغــا مەلــۇم بولغىنىــدەك، دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
ــى  ــتانلىقالرنىڭ خەلقئارادىك ــەرقىي تۈركىس ــۈن ش ــىرتىدىكى پۈت ــى ۋە س ــەن ئىچ ۋەت
ئــەڭ يۈكســەك ۋەكىللىــك ئورگىنــى بولــۇپ، قۇرۇلتىيىمىــز تەشــكىلىي جەھەتتىنمــۇ 
ــا  ــي ئورگانغ ــر ئالى ــقان بى ــقان ۋە سىستېمىالش ــپ، مۇنتىزىمالش ــىز زورىيى ئۈزلۈكس

قــاراپ يۈزلەنمەكتــە.

5 – نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تەشــكىلىي جەھەتتــە ئېلىــپ بارغــان 
خىزمەتلىرىنــى تۆۋەندىكــى بىرقانچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقــالش مۇمكىــن: 

ــاي  ــدا قۇرۇلت ــان ھال ــۆزدە تۇتق ــى ك ــڭ ئېھتىياجىن ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ 1.دۇني
تەركىبىدىكــى ھەرقايســى ئورگانالرنىــڭ ســانىنى 5 – نۆۋەتلىــك قۇرۇلتايغــا قارىغانــدا 
زور دەرىجىــدە كېڭەيتتــۇق، ئىجرائىيــە كومىتېتــى تەركىبىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
فونــدى، ياشــالر كومىتېتــى، ئايالــالر كومىتېتــى، ئىچكــى ئىشــالر كومىتېتــى، 
ــى،  ــي ئىشــالر كومىتېت ــزى، دىننى ــات مەركى ــزى، تەتقىق ــۇر مەركى ــۋىقات – ئۇچ تەش
مائارىــپ كومىتېتــى، مەدەنىيــەت كومىتېتــى، مۇھاجىــرالر مەركىــزى، نەشــرىيات 
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مەركىــزى، ســەھىيە كومىتېتــى، خىتــاي ئىشــلىرى كومىتېتــى، كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــن  ــدۇق، كېيى ــان ئى ــى تەســىس قىلغ ــەت كومىتېت ــق 14 خىزم ــى قاتارلى كومىتېت
يەنــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ كۈندىــن – كۈنگــە كۈچىيىۋاتقــان خىزمــەت 
ئېھتىياجىغــا ئاساســەن ئېكولوگىيــە كومىتېتــى بىلــەن ئارخىــپ مەركىزىنــى تەســىس 
ــەت كومىتېتلىرىنىــڭ ســانى  ــى تەركىبىدىكــى خىزم ــە كومىتېت ــدۇق، ئىجرائىي قىل
16 گــە كۆپەيــدى. خىزمــەت كومىتېتلىرىنىــڭ ســاالھىيىتى ۋە خىزمــەت دائىرىســى 

ــدا ئېنىــق بېكىتىــپ بېرىلــدى. ــم ھال ــم – ئايرى ئايرى

پېشــقەدەم ئۇســتازلىرىمىزدىن تەركىــب تاپقــان مەخســۇس مەســلىھەتچىلەر   .1
كېڭىشــى تەســىس قىلــدۇق، ئەلگــە تونۇلغــان ئۇيغــۇر ئالىملىرىنــى تەكلىــپ قىلىــپ 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەســلىھەتچىلەر كېڭىشــىنىڭ دائىرىســىنى كېڭەيتتــۇق، 
ئۇالرنىــڭ پىكىــر ۋە مەســلىھەتلىرىدىن ئۈنۈملــۈك ھالــدا پايدىلىنىدىغــان مۇنتىزىــم 

ــەكىللەندى. سىستېمىســى ش

خىزمــەت ئېھتىياجىغــا ئاساســەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىســالم   .2
ياۋروپادىكــى  بىلــەن  ۋەكىلــى  رەئىــس  مەســئۇل  خىزمەتلىرىگــە  ئەللىرىدىكــى 
خىزمەتلىرىگــە مەســئۇل ئاالھىــدە ۋەكىلىنــى تەيىنلەش ئۇســۇلى بىلــەن خىزمەتلەرنى 

جانلىــق ئېلىــپ بېرىشــقا كاپالەتلىــك قىلىنــدى.

3.  ھــەر ئايــدا ئىككــى قېتىــم ئىجرائىيــە كومىتېتــى يىغىنىنــى، ھــەر 6 
ــش  ــە كومىتېتىنىــڭ كېڭەيتىلگــەن يىغىنىنــى چاقىرى ــر قېتىــم ئىجرائىي ــدا بى ئاي
ئارقىلىــق، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزئــارا ھەمكارلىق 

مۇناســىۋەتلىرىنى كۈچەيتتــى.

ــەش، خاتالىــق ۋە  ــەت كۆرســەتكەنلەرنى تەقدىرل ــە كومىتېتــى خىزم 4.  ئىجرائىي
ســەۋەنلىك ئۆتكۈزگەنلەرنــى جــازاالش سىستېمىســىنى يولغــا قويــدى، ھازىرغــا قــەدەر 
مىللىــي ھەرىكىتىمىــزدە ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتلىرىگــە نەتىجىســى 
كۆرۈنەرلىــك بولغــان تەشــكىالت ۋە شەخســلەرنى ماددىــي ۋە شــەرەپ بۇيۇملىــرى بىلــەن 
مۇكاپاتلىــدى. تەشــكىلىي ئىنتىزامغــا خىالپلىــق قىلغــان رەھبەرلەرگە ۋەزىپىســىدىن 

قالــدۇرۇش ۋە ئاگاھالنــدۇرۇش جازالىــرى بېرىلــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تەشــكىلىي ئىنتىزامىنى ئۈزلۈكســىز كۈچەيتتى.   .5
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى جىددىــي مۇزاكىــرە ئېلىــپ بېرىــش 
ئارقىلىــق، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىنىــڭ دىققــەت قىلىشــىغا تېگىشــلىك 
ــا  ــۇ پىرىنســىپالر دۇني ــدى، ب ــپ چىقىل مەخســۇس تەشــكىلىي پىرىنســىپالر بېكىتى
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى ھېچقانــداق ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكــى ماجىــرا ۋە جەڭگــى 
ــۇر قۇرۇلتىيــى ســىرتىدىكى تەشــكىالت ۋە  ــا ئۇيغ ــە كىرمەســلىك، دۇني – جېدەللەرگ
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سىياســىي پائالىيەتچىلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتتىكى ئىختىــالپ ۋە توقۇنۇشــالرغا 
ئىجرائىيــە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  تاراتقــۇالردا  ئىجتىمائىــي  كىرمەســلىك، 
كومىتېتىنىــڭ قارارىســىز ئــۆز مەيلىچــە ئاخبــارات، بايانــات ياكــى يازمىالرنــى ئېــالن 
قىلماســلىق، پەقەتــال خىزمــەت ئارقىلىــق خەلقىمىزگــە جــاۋاب بېرىــش قاتارلىقالرنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بارلىــق رەھبەرلىــرى بــۇ 
پىرىنســىپالرغا ئورتــاق قاتتىــق ئەمــەل قىلىــپ كەلــدى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 

خەلقىمىــز ئىچىدىكــى ئىجابىــي تەســىرى ئۈزلۈكســىز كۈچەيتىلــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن   .6
ــۇم  ــە مەل ــدى. ھەممىگ ھەمكارلىشــىۋاتقان تەشــكىالتالرنىڭ ســانى ئۈزلۈكســىز كۆپەي
بولغىنىــدەك، 6 – نۆۋەتلىــك ئومۇمىي ســايلىمىدىن كېيىن قۇرۇلتىيىمىز تەشــكىلى 
جەھەتتىــن ئېغىــر خىرىســالرغا دۇچ كەلــدى، خىتاينىــڭ قۇرۇلتىيىمىزنــى بۆلــۈش ۋە 
پارچىــالش ھەرىكىتــى تېخىمــۇ كۈچەيــدى. بــەزى شــەخس ۋە تەشــكىالتالر بىلىــپ – 
بىلمــەي دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىــن ئايرىلــدى، نەتىجىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالرنىڭ ئومۇمىــي ســانى 30 غــا يەتمەيدىغــان بىــر 
ــۇ خىــل  ۋەزىيــەت شــەكىللەندى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى ب
ــكىالتلىرىمىزغا  ــى تەش ــى ئەللەردىك ــۇش، ھەرقايس ــوغۇققان بول ــا س ــە قارىت ۋەزىيەتك
ســەمىمىيلىك بىلــەن ئىدىيــەۋى خىزمــەت ئىشــلەش، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
خەلقئارادىكــى پائالىيەتلىرىنــى ئۈزلۈكســىز زورايتىش ئارقىلىق ھەرقايســى ئەللەردىكى 
ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى بىلــەن مۇناســىۋەتنى تېخىمــۇ يېقىنالشــتۇردى، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالرنىڭ ئومۇمىــي ســانى 40 تىــن ئاشــتى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەركىبىــدە 
بولمىغان شــەرقىي تۈركىســتان مائارىپ جەمئىيىتى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەســى، شــەرقىي 
تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى، خەلقئــارا ئۇيغۇر قەلەمكەشــلەر جەمئىيىتــى قاتارلىق 
كۆپلىگــەن ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى بىلــەن بولغــان ھەمكارلىققــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت 
ــكە  ــە كىرىش ــى تەركىبىگ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــكىالتنى دۇني ــر تەش ــچ بى ــەردى، ھې ب
ــەن ھەمكارلىشــىۋاتقان تەشــكىالتالرنىڭ  ــى بىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى، دۇني زورلىمى
مايىللىقــى ئۈزلۈكســىز كۈچەيــدى، 20 دىــن ئارتــۇق دۆلەتتىكــى چــوڭ – كىچىــك 70 
تىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر تەشــكىالتى قۇرۇلتــاي بىلــەن يېقىــن ھەمكارلىــق مۇناســىۋىتى 

ئورنىتىــپ ئىــش بىرلىكــى ئېلىــپ بارىدىغــان ۋەزىيــەت شــەكىللەندى.

قــۇرۇپ چىقىشــقا  يېڭــى ســايالم سىستېمىســىنى  تەشــكىلىي جەھەتتــە   .7
تىرىشــتى. ھازىرغــا قــەدەر قۇرۇلتاينىــڭ رەســمىي ۋەكىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ھەرقايســى  تەركىبىدىكــى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋە  ئورگىنــى  مەركىــزى 
تەشــكىالتلىرىمىزنىڭ تەيىنلىشــى بىلــەن ۋۇجۇدقــا چىققــان ئىــدى، 6 – نۆۋەتلىــك 
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى ۋەكىــل ســايلىمىنى خەلقئارالىــق 
ــا  ــك دۇني ــۈن، 7 – نۆۋەتلى ــتۇرۇش ئۈچ ــتۇرۇش ۋە مۇنتىزىمالش ــە ماسالش ئۆلچەملەرگ
ــتانلىق  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــى ئەللەردىك ــى ھەرقايس ــى ۋەكىللىرىن ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
قېرىنداشــلىرىمىز دېموكراتىــك ئۇســۇلدا ســايالپ چىقىدىغــان يېڭــى بىر سىســتېمىنى 
يولغــا قويــدى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ قــارارى بىلــەن 
7 – نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەييارلىــق كومىتېتــى قــۇرۇپ چىقىلــدى، 
ھەرقايســى ئەللــەردە مەخســۇس ۋەكىــل ســايالش كومىتېتلىــرى تەســىس قىلىنــدى، 
8 دۆلەتتــە مەخســۇس ســايالم ســاندۇقى قويۇلــدى، ۋەكىــل ســايلىمى جەريانىــدا دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەركىــزى ئورگىنــى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك 
ــدى،  ــەرۈزدە بولمى ــى – ت ــايلىمىغا دەخل ــل س ــى ۋەكى ــر دۆلەتتىك ــى ھېچبى ھەيئىت
ــز  ــڭ خەلقىمى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــايالم سىستېمىس ــى س ــل يېڭ ــۇ خى ب

ــۇردى. ــۇ ئاش ــى تېخىم ــى ۋە ھۆرمىتىن ــى ئىشەنچىس ئىچىدىك

ئېيتىــپ  يۇقىرىــدا  خــۇددى  ئۆتمەكچىمەنكــى،  ئەســكەرتىپ  شــۇنى  ئاخىرىــدا 
ئۆتكىنىمــدەك، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەتــەن ئىچى ۋە ســىرتىدىكى پۈتۈن شــەرقىي 
تۈركىســتانلىقالرنىڭ خەلقئارادىكــى ئــەڭ يۈكســەك ۋەكىللىــك ئورگىنىدىــن ئىبــارەت، 
قۇرۇلتىيىمىزنىــڭ تــۈپ مەقســىتىمۇ ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مىللىــي 
مۇســتەقىللىقىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــتىن ئىبــارەت، ئەگــەر خەلقئــارا ۋەزىيــەت 
پىشــىپ يېتىلســە قۇرۇلتىيىمىزنــى بىــر كــۈن ئىچىــدە شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي 
پارالمېنتىغــا ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتىگــە ئايالندۇرااليمىــز، 
ــى  ــى ئىچك ــى ۋەكىللىرىن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــك دۇني ــۇ 7 – نۆۋەتلى ــۇنىڭ ئۈچۈنم ش
قىلــدۇق،  ئىگــە  ســاالھىيەتكە  ئالغــان  تۈســىنى  ئەزاســى  پارالمېنــت  جەھەتتــە 
قۇرۇلتــاي رەھبەرلىــك ئورگىنىنىمــۇ شــەرقىي تۈركىســتان ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتىــدەك 
ــز ۋە  ــك ۋەكىللىرىمى ــە ھۆرمەتلى ــۇ جەھەتت ــۈزدۇق، ب ــىگە كىرگ ــت تۈس ــر كابىنى بى

ــۇن!  ــىدە بولمىس ــر ئەندىش ــز ھېچبى خەلقىمى

قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ پائالىيەتلىرى 
ھەققىدە

1. ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ پائالىيەتلىرى

گېرمانىيەنىــڭ بېرلىــن، ھامبۇرگ، فىرانكفورت ۋە مىيۇنخېن قاتارلىق شــەھەرلىرىدە 
37 قېتىــم نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.
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ــدە  ــتان ھەققى ــەرقىي تۈركىس ــىتېتلىرىدا ش ــەن ئۇنىۋېرس ــى كۆپلىگ گېرمانىيەدىك
ماركــۇس  خانىــم،  بائۇســە  مارگارىتــا  پائالىيەتلەرگــە  )بــۇ  بېرىلــدى.  دوكالتــالر 
رىندەرســپاچەر، ئۇلرىچ دەلىئۇس ۋە ھاننو ســچەدلەر قاتارلىق ئۇيغۇرالرغا ھېسداشــلىق 
قىلىۋاتقــان سىياســىيونالر ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالت ۋەكىللىرى قاتناشــتى.( 

تــۈرك ۋە گېرمــان تەشــكىالتلىرى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ 23 قېتىــم شــەرقىي   )1
ــالر بېرىلــدى. تۈركىســتان ۋە الگېــرالر ھەققىــدە دوكالت

ــا ۋە برەمــەن پارالمېنتلىــرى ئۇيغــۇرالر ۋە الگېــرالر ھەققىــدە 4 قېتىــم  2(  باۋەري
ــدى. ــارار ماقۇللى ق

ھــەر يىلــى رامىــزان ئېيىــدا ئۆتكۈزگــەن ئىپتــار پائالىيىتىگە باۋەريــا پارالمېنت   )3
ئەزالىرى، مىنىســتىرالر، ئامېرىكا باش ئەلچىســى، شــەھەرلىك ھۆكۈمــەت ۋەكىللىرى، 

پىروتســتانت ۋە ئەۋانگلىســت دىنىنىــڭ ۋەكىللىــرى قاتناشــتى.

كورونــا جەريانىــدا ئۇيۇشــتۇرۇلغان 11 قېتىملىــق ئىنتېرنېت تــور يىغىنلىرىغا،   )4
ياۋروپــا پارالمېنتــى مۇئاۋىــن رەئىســى كاتارىنا بارلــەي، گېرمانىيە پارالمېنــت ئەزالىرى، 
ئامېرىــكا مىيۇنخېــن بــاش ئەلچىســى، ئىلىــم ئەربابلىرىدىــن ئادرىئان زەنــس ۋە ئۇلرىچ 
دەلىئۇســغاالر قاتناشــتى. يىغىنــالر نېمىــس تىلىــدا ئېلىــپ بېرىلغانلىقــى ئۈچــۈن 

چــوڭ تەســىر قوزغىــدى.

5(  42 قېتىم تۈرك ۋە گېرمان مەتبۇئاتالرنىڭ زىيارىتى قوبۇل قىلىندى.

باۋەريــا تېلېۋىزىيەســى بىلــەن گولالندىيەگــە بېرىــپ، الگېر شــاھىتلىرىمىزدىن   )6
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ئومــەر ئالــى بــەك نــى زىيــارەت قىلىــپ 40 مىنۇتلــۇق پىروگراممــا ئىشــلەندى.

گېرمانىيــە كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك كومىتېتىنىــڭ رەئىســى   )7
در. بربــەل كوفلــەر خانىــم ۋەتىنىمىزگــە بارماقچــى بولــۇپ تەلــەپ - ئارزۇلىرىمىــز ۋە 

قانــداق كونكرېــت مەســىلىلەرنى ئوتتۇرىغــا قويــۇش كېرەكلىكــى ســورالدى.

8(  تۈركىيەدىكــى راك كېســىلىگە گىرىپتــار بولــۇپ داۋالىنالمايۋاتقــان 4 ياشــلىق 
بابۇرنــى دادىســى بىلــەن گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىپ ئۇنىۋېرســىتېت دوختۇرخانىســىدا 

داۋاالتتۇق.

ــىركەتلەرنىڭ  ــلىق ش ــە چېتىش ــۇرى ئەمگەكك ــىمېنس ۋە WW دەك مەجب 9(  س
مىيۇنخېــن ۋە ۋولفســبۇرگتىكى زاۋۇتلىــرى ئالدىــدا نامايىــش ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ 
7 مىــڭ كىشــىلىك يىللىــق ئومۇمىــي يىغىنىــدا دوكالت بېرىلــدى ۋە گېرمانىيەنىــڭ 
ئــەڭ چــوڭ تــۋ قانىلىدىكى خــەۋەردە بېرىلىپ قويۇلغــان تەلەپلەر ئۈســتىدە توختالدى. 

پۇتبــول  تالىشــىش  لوڭقىســىنى  ئەركىنلىــك  ئۇيغــۇر  ئارىســىدا  ياشــالر   )10
مۇسابىقىســى ئۇيۇشــتۇرۇلدى. مۇســابىقىگە ياۋروپــادا 6 دۆلەتتىــن 150 تىــن ئارتــۇق 
ئــادەم قاتناشــتى. 3 كۈنلــۈك پائالىيــەت مىللىــي دۆلــەت مارشــى بىلــەن باشــلىنىپ، 
ــن رەئىســى ماركــۇس  ــا پارالمېنتــى مۇئاۋى دۆلــەت مارشــى بىلــەن ئاياغالشــتى. باۋەري

ــۆزلىدى. ــى س ــش نۇتۇق ــم ئېچىلى ــپاچەر ئەپەندى رىندەرس

11( نــەۋرۇز بايرىمــى پائالىيىتىگــە 300 دىــن ئارتــۇق كىشــى قاتناشــتى. )بۇالرنىــڭ 
ــى  ــەۋرۇز بايرىم ــڭ ن ــەر( ئۇيغۇرالرنى ــۈدەك باشــقا مىللەتل ــر دېگ ــن بى ئارىســىدا ئۇچتى

ھەققىــدە ئەتراپلىــق مەلۇمــات بېرىلىــپ، مىللىــي مەدەنىيىتــى تونۇشــتۇرۇلدى.

ــالردا  ــۋى باغ ــەن ئاممى ــەت بىل ــى رۇخس ــت نامىزىن ــەۋەبىدىن ھېي ــرۇس س 12( ۋى
ئوقۇشــتەك ھەرىكەتلــەر بىلــەن باشــقا قېرىنــداش مىللەتلىرىگــە ئۈلگىلىــك رول 

ــى.  ــۇپ چىقت ــەۋەر بول ــدە خ ــۈرك گېزىتلىرى ــاپ ت ئوين

13( تۈركىيــەدە باشــالنغان ئائىلــەم نــەدە ھەرىكىتىگــە ماسلىشــىپ تەشــكىالت بىــر 
ئــاي ھــەر كۈنــى مىيۇنخېــن خىتــاي كونسۇلخانىســى ئالدىــدا شــۇ شــوئاردا نامايىــش 

ئۆتكــۈزدى. 

ــڭ  ــدا، »2022 بېيجى ــق مەيدانلىرى ــڭ داڭلى ــى مىيۇنخېننى ــەر شــەنبە كۈن 14( ھ
ــى 2 -  ــى 2022 يىل ــۇپ تاك ــان بول ــش بولۇۋاتق ــش« نامايى ــۇت قىلى ــك بايق ئولىمپى
ئايغىچــە داۋاملىشــىدۇ. گېرمانىيــەدە چــوڭ بولغــان ياشــالرنىڭ نېمىــس تىلىــدا 

ــا.  ــى تارتماقت ــدە دىققىتىن ــڭ ئاالھى ــرى گېرمانالرنى ــۆزلىگەن نۇتۇقلى س

15( مىيۇنخېندىــن بىــر ئۇيغۇرنىــڭ قانۇنغــا خىالپ ھالــدا خىتايغا قايتۇرۇلۇشــىدىن 
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كېيىــن، گېرمانىيــە پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە باۋەريــا ھۆكۈمىتىگە ھۆججــەت ۋە پاكىتالر 
تەمىنلەنگــەن 6 پارچــە خــەت، كــۆپ تېلېفــون ســۆھبەتلىرى ھــەم مارگارەتــە ۋە گيــدە 
ــى  ــىدە، ئۇيغۇرالرن ــى نەتىجىس ــۈل بولۇش ــدە كۆڭ ــەلىگە ئاالھى ــۇ مەس ــڭ ب خانىمالرنى

خىتايغــا قايتۇرســا بولمايــدۇ دېگــەن قــارار ئېــالن قىلىنــدى.

2. ئەنگلىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ــەپ  ــى كۆپل ــت ماقالىلەرن ــا ئائى ــي قىرغىنچىلىقق ــۇالردا ئىرقى ــۋى تاراتق 1( ئاممى
خــەۋەر قىلىنــدى. يەنــى ژۇرنالىســتالرغا، ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىغا قەھرىتــان قىش 
ــپ  ــپ ئەۋەتى ــە قىلى ــى تەرجىم ــىۋەتلىك ماقالىلەرن ــقا مۇناس ــى خورالش ۋە ئۇيغۇرالرن

ــۇ مەســىلىگە بولغــان دىققىتىنــى كۈچەيتىلــدى. بېرىــش ئارقىلىــق ئۇالرنىــڭ ب

2(دەلىــل - ئىســپاتالرنىڭ پۇختىلىقــى ئۈســتىدە خىزمــەت ئىشــلەندى: مەســىلەن 
پارالمېنــت  ۋە  چىقىرىلــدى  خــەۋەر  كۆپلــەپ  ۋاســىتىلىرىدا  ئاخبــارات  ئاممىــۋى 

ــدى. ــەپ قىلىن ــى تەل ــوئال قويۇش ــا س ــڭ پارالمېنتت ئەزالىرىنى

ــۇرى  ــش ۋە مەجب ــەندە قىلى ــى دەپس ــىلىك ھوقۇقن ــۇر كىش ــى ئۇيغ 3( ئەنگلىيەدىك
ــى  ــي ئەمگەكن ــتاندىكى مەجبۇرى ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــەت ئارقىلى ــە پائالىي ئەمگىكىگ
ئاخىرالشــتۇرۇش بىرلەشمىســى قۇرۇشــنىڭ ئاساســىنى يارىتىلــدى )ھازىــر دۇنيــا 
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ــلەۋاتىدۇ.( ــكىالت ئىش ــۇق تەش ــن ئارت ــىدا 200 دى مىقياس

4( دىنــى رەھبەرلەرگــە قەرەللىــك دوكالت بېرىــش ئارقىلىــق 70 دىــن ئارتــۇق دىنــى 
رەھبەرنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ چــوڭ قىرغىنچىلىقتىــن بۇيانقــى ئــەڭ قەبىــھ ئىنســانىي 
پاجىئەگــە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنــى جاكارلىغــان خەتكــە ئىمــزا قويۇشــىنى قولغــا 
ــل  ــەر خى ــى ھ ــالر توپىدىك ــىمىغان ئېتىقادچى ــدە، ئوخش ــى كۈن ــۈردى. بۈگۈنك كەلت
ياشــتىكى كىشــىلەر ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش پائالىيىتىگــە قاتناشــتى، 
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە يەھۇدىــي تەشــكىالتلىرى، ئېتىقادچىــالر رەھبەرلىــرى، ئوقۇغۇچىــالر 

ــي خەۋەرلىــرى ئاساســلىق رول ئويناۋاتىــدۇ. ۋە يەھۇدى

بېرىلــدى.  ئەھمىيــەت  مۇناســىۋەتكە  ئارىســىدىكى  ئەزالىــرى  5(پارالمېنــت 
پارالمېنتتــا 30 دىــن 40 كېچــە پارالمېنــت ئەزاســى بىلــەن يېقىندىــن ئاالقــە قىلىــش 
ــەش ئالىــي  ــن بولغــان ب ــۇچ پارتىيەدى ــى چۈشــەندۈرۈش نەتىجىســىدە ئ ۋە دەۋايىمىزن
مەســلىھەتچىنىڭ ياردىمىــدە مۇھىــم پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن ئۇچرىشىشــالر 
ــاد  ــكىالتالر، ئېتىق ــۋى تەش ــالر، ئاممى ــدى. قوللىغۇچى ــالر ئىچىل ــم يىغىن ۋە مۇھى
جامائىتــى ۋە ئــاۋام خەلقنــى ھەرىكەتلەنــدۈرۈپ ئــۇالر ئارقىلىــق ئالدىــن تەييارالنغــان 
ــىغا  ــت ئەزاس ــدۇ؟( 650 پارالمېن ــە بولۇۋاتى ــا نېم ــى )ئۇيغۇرالرغ ــت ۋەدىنامىس پارالمېن
ئەۋەتىــپ، كــۆپ ســاندىكى پارالمېنــت ئەزالىرىنىــڭ ۋەدىگــە ئىمــزا قويۇشــىنى قولغــا 
كەلتــۈردى. ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقــى تېمىســى بۈگــۈن ئەنگلىيــە پارالمېنتىدىكــى ئــەڭ 

ــدى. ــرە نۇقتىســىغا ئايالن ــر مۇنازى ــق بى قىزى

3. كانادا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ــى  ــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتــى خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىــرى كۈن 1( كان
مۇناســىۋىتى بىلــەن ئوتتاۋادىكــى دۆلەتلىــك پارالمېنتىــدا تىبــەت، خوڭكــوڭ، خىتــاي 
ــدا  ــش يىغىنى ــالن قىلى ــارات ئې ــەن ئاخب ــە ئۆتكۈزگ ــەن بىرلىكت ــرى بىل دېموكراتلى
ــت  ــاي كوممۇنىس ــرى ۋە خىت ــازا الگېرلى ــتاندىكى ج ــەرقىي تۈركىس ــپ ش ــاش كاتى ب
زۇلۇملىــرى ھەققىــدە  بېرىۋاتقــان  ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدىن ئېلىــپ  پارتىيەســىنىڭ 

ــەردى. ــات ب مەلۇم

ــادادا زىيارەتتــە بولــۇپ،  2( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســىنىڭ 15 كۈنلــۈك كان
پائالىيىتىگــە قاتنىشــىپ ئۇيغــۇر قېرىنداشــالرغا قۇرۇلتاينىــڭ  نــورۇز  تورونتــودا 
ــال،  ســاالملىرىنى يەتكۈزگــەچ جامائەتنىــڭ ســوئاللىرىغا جــاۋاب بېرىشــىگە، مونتېري
ــپ ئۇيغــۇر جامائىتــى  ــگارى قاتارلىــق شــەھەرلىرىگە بېرى ــر، ئېدمونتــون، كال ۋانكوۋې
بىلــەن كۆرۈشــۈپ قىزغىــن ســۆھبەتلەردە بولۇشــىغا، ئوتتــاۋادا ھۆكۈمەتنىــڭ تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرى، مۇئاۋىن كۆچمەنلەر مىنىســتىرلىرى ۋە لېبىرال پارتىيەســىنىڭ 
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پارالمېنــت ئەزاســى ئۆمــەر ئالگېبــرا، كونســېرۋاتىپ پارتىيەســىنىڭ مىللــەت ۋەكىلــى 
داۋىــت ســىۋىت بىلــەن كۆرۈشۈشــىگە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
جــازا الگېرلىــرى ۋە تۈركىيەدىكــى 10 مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنىــڭ كاناداغــا كېلىــش 
ــدە 10  ــى ئىچى ــت بىناس ــادا پارالمېن ــۆھبەتلىرىگە، كان ــتىدىكى س ــى ئۈس مەسىلىس
ســائەت ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى ئۆتكۈزۈشــىگە جەڭگىــۋار ياردەملەشــتى ۋە 
ئورۇنالشــتۇرۇپ ماسالشــتۇرۇش، ئارقــا ســەپ كاپالىتــى خىزمىتىنــى ئاالھىــدە يۇقىــرى 

ســۈپەتتە ئورۇنلىــدى.

3( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن )بارىــن ئىنقىالبــى 
ــتۇرۇپ  ــنى ئۇيۇش ــۇر قېرىنداش ــن ئۇيغ ــە يېقى ــقا( 300 يۈزگ ــق نامايىش 29 - يىللى

ۋاشــىنگتوندىكى پائالىيەتكــە ئاكتىــپ قاتناشــتى.

4( ئۇيغــۇر خەيــر - ســاخاۋەت كېچىلىكىگــە 500 دىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر قاتنىشــىپ 
يىغىلغــان 7900 دولــالر پــۇل تۈركىيەدىكــى ئوقۇش پۇلى تۆلىيەلمىگەن قېرىنداشــالرغا 

بىۋاســىتە يەتكــۈزۈپ بەردى.

ــە  ــۇن ئابدۇۋەلىگ ــى تۇيغ ــڭ رەئىس ــتان جەمئىيىتىنى ــەرقىي تۈركىس ــادا ش 5( كان
ئاناتولىيــە ئىســالم مەركىــزى تەرىپىدىــن 2019 - يىللىــق كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــدى. ــى بېرىل مۇكاپات

6( كانــادا ئوتتــاۋادا پارالمېنت بىناســى ئالدىدا پارالمېنتتىــن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان ۋەھشــىي زۇلۇملىرىنــى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇشــى 

ۋە بــۇ ھەقتــە قــارار چىقىرىشــى ئۈچــۈن نامايىش ئېلىــپ بېرىلدى.
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7( كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتــى بىلــەن تىبــەت ياشــالر تەشــكىالتى 
بىرلىكتــە ئونتارىئــو پارالمېنــت ئالدىــدا خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىــرى كۈنــى 
ــازا  ــتاندىكى ج ــەرقىي تۈركىس ــۈن ش ــوغۇقتا 3 ك ــەن، - 25 ك س ــىۋىتى بىل مۇناس
الگېرلىــرى ۋە خىتايالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى قىرغىــن قىلىۋاتقانلىقىــدەك رەزىــل ئەپتــى 
ــپ  ــش ئېلى ــش نامايى ــالن قىلى ــق ئې ــۈن ئاچلى ــش ئۈچ ــاش قىلى ــىنى پ بەشىرىس

ــاردى. ب

8( ئوتتــاۋا پارالمېنــت بىناســى ئالدىــدا قــار شــىۋىرغانلىق ســوغۇققا قارىمــاي، 400 
يۈزگــە يېقىــن ئۇيغــۇرالر 8 ســائەت نامايىــش قىلىــپ، كانــادا ھۆكۈمىتىدىــن ئۇيغۇرالرنى 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــش قــارارى چىقىرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 
ــە  ــن 0 گ ــى تەرىپىدى ــادا پارالمېنت ــۇپ كان ــى بول ــادا تۇنج ــى دۇني ــۇ كۈن ــدە ش نەتىجى
ــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  ــاۋاز بىلــەن ئۇيغۇرالرن قارشــى 266 ئ

قىلىــپ يوقاتماقتــا دېگــەن قارارنــى ئېــالن قىلىنــدى.

9( كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىنىــڭ ســەپەرۋەرلىكىدە كانــادا ۋە پۈتــۈن 
ــى  ــاردەم بىلــەن كۆركــەم چېركاۋن ــن يىغىلغــان ئىقتىســادىي ي دۇنيادىكــى ئۇيغۇرالردى
ســېتىۋېلىپ 2021 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىدىــن ئېتىبــارەن كانادادىكــى 
جامائىتىمىــز ئۈچــۈن مەســچىت، مەدەنىيــەت مەركىــزى قىلىــپ ئىشلىتىشــكە 
باشــلىدى.ھەمدە 9 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي مارشــىنىڭ 
تەڭكىشــىدە، ئــاي يۇلتۇزلــۇق كــۆك بايرىقىمىــز چىقىرىلىــپ، تەنتەنىلىــك ئىچىلىش 

مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى.

ــرى بىــالل  ــۇت مۇدى ــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىنىــڭ ئۇچــۇر بۇل 10( كان
مالىــك ئەركىنلىــك ئۈچــۈن يــۈرۈش نامىــدا تورونتودىــن 450 كىلومېتىــر يولنــى پىيادە 
مېڭىــپ يــول بويــى )كانــادا خەلقىگــە ۋە يەرلىــك ۋە ئۆلكىلىــك پارالمېنــت ئەزالىرىغــا( 
ــاردەم تەلــەپ  ئۇيغــۇرالر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى توختاتقۇزۇشــقا ھــەر جەھەتتىــن ي
قىلىــش تەشــۋىقاتنى ئېلىــپ بــاردى. »يــۈرۈش« ئاخىرالشــقان كۈنــى ئوتتــاۋادا بــاش 
مىنىســتىر بىناســى ئالدىــدا ھۆكۈمەتنىــڭ پارالمېنتتىــن قارارنــى ئىجــرا قىلىشــنى 
تەلــەپ قىلىــش نامايىــش بولــدى. بــۇ قېتىمقــى نامايىــش نۇرغــۇن ھۆكۈمــەت گېزىــت 

ۋە تېلېۋىزورلىرىــدا ئېــالن قىلىنــدى.

4. كانادا ئالبېرتا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ــۇر  ــا ئۇيغ ــۇپ، دۇني ــان بول ــى قۇرۇلغ ــى 2018 - يىل ــۇر جەمئىيىت ــا ئۇيغ ئالبېرت
ــا  ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــاي ھاكىمىيىتىنى ــدا، خىت ــا رايونى ــتىدا ئالبېرت ــڭ ئاس قۇرۇلتىيىنى
قارىتــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى ئاڭلىتىشــتا، ئىنتايىــن 
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مۇھىــم رول ئوينــاپ كېلىۋاتىــدۇ. كتــۋ رادىيوغــا، گلوبــال خــەۋەر تــۋ ســىغا نەقمەيــدان 
سۆھبەت بېرىپ، دەۋايىمىزنىڭ مېدىياغا ئېلىپ چىقتى.

ئىككــى قېتىملىــق ئۇيغــۇر ســوتى ئۈچــۈن $ 3000 پۇل ئىئانە قىلــدى ۋە يېقىندىن 
ــالپ لوندونغا باردى.  قول

ــى  ــەن، 2019 - يىل ــۈپىتىمىز بىل ــۇش س ــى بول ــۇر جەمئىيىت ــا ئۇيغ 1. ئالبېرت
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، CFU )كەمپەيــن فــور ئۇيغــۇرس( 
رەھبەرلىــرى، كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتــى رەھبەرلىرىنــى تەكلىــپ 

ــۈزدۇق. ــن ئۆتك ــدە يىغى ــوڭ كۆلەم ــپ چ قىلى

CFU .2 رەســىم كۆرگەزمىســى ئۆتكۈزدۇق ۋە CTV_Radyo غا نەقمەيدان ســۆھبەت 
بېرىــپ، يەرلىــك خەلقلەرنىڭمــۇ كورگەزمىگە كېلىشــىنى قولغــا كەلتۈردۇق. 

3.دوختــۇر ۋە سىياســەتچىلەرنىڭ قاتنىشىشــى بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن، كوۋىــد - 19 
نىــڭ الگېــر الرغــا تارقىلىــش ئېھتىماللىقى دېگــەن مەزمۇندىكى يىغىنغا قاتناشــتۇق، 

ھــەم گلوبــال خــەۋەر تــۋ نىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدۇق.

ــەھىرىدە 3  ــگاري ش ــىپ، كال ــەن بىرلىش ــرى بىل ــىتېت ئوقۇغۇچىلى 4. ئۇنىۋېرس
ــۈزدۇق. ــش ئۆتك ــۈك نامايى كۈنل

5. خوڭكوڭلۇقالر بىلەن خىتاي كونسۇلى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزدۇق.

6. ئېدمونتــون شــەھىرىدە ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇغۇچىلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە، 
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ئالبېرتا پارالمېنت بىناسى ئالدىدا خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدۇق.

7. ئالبېرتــا ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى بولــۇش ســۈپىتىمىز بىلــەن، تىبــەت، خوڭكــوڭ، 
بىرمــا تەشــكىالتلىرى بىلــەن بىرلىشــىپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئورۇنالشــتۇرغان 

»بويكوتــت بېيجىــڭ 2022« ئۆتكــۈزدۇق.

8. 2020 - يىلــى 11 - ئايــدا ھەپتىلىــك نامايىشــىمىزنى بــازار مەركىزىــدە 
باشــلىغان ئىــدۇق. بــۇ يىــل 3 - ئايدىــن باشــالپ ۋولكســۋېيگېن ئالدىغــا ئۆزگەرتىــپ 

ــز. ــەدەر داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتىمى ــا ق ھازىرغ

9. جەمئىيىتىمىزنىــڭ يــاش ئەزاســى مەھلىيــا پارالمېنــت ئەزاســى گارنەتــت 
گەنۇئەســنىڭ ئىشخانىســىدا ياردەمچــى بولــۇپ ئىشلەشــكە تالالنــدى.

5. ئاۋسترالىيە ۋىكتورىئا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە 

ئاۋســترالىيە ۋىكتورىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى )ئــاۋۇج( 2006 - يىلى مايــدا قۇرۇلغان 
ــە  ــاق مەنپەئەتىگ ــڭ ئورت ــۇر خەلقىنى ــاۋام ئۇيغ ــتاتىدىكى ئ ــە ئىش ــۇپ، ۋىكتورىي بول
ــىغا  ــڭ بېش ــۇر خەلقىنى ــاۋۇج ئۇيغ ــدۇر. ئ ــر ئورگان ــان بىردىنبى ــك قىلىدىغ ۋاكالەتلى
ــۋى  ــتاتىدا ئاممى ــە ئىش ــى ۋىكتورىي ــە قارش ــازاب - ئوقۇبەتلەرگ ــۇم ۋە ئ ــەن زۇل كەلگ
ــانىيەتكە  ــق ئىنس ــۇر ۋە بارلى ــۇپ، ئۇيغ ــورگان بول ــي ئ ــورايدىغان ھەققانى ــاردەم س ي
ئەركىنلىــك، كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە دېموكراتىيەنــى ئــۇرۇش - تاالشســىز، تىنچلىــق 

ــۈرىدۇ. ــرى س ــا كەلتۈرۈشــنى ئىلگى ــۇلدا قولغ ــك ئۇس ۋە دېموكراتى

1( خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەگــە قارشــى ئۇيغــۇر، تىبــەت، خوڭكــوڭ، ۋىيېتنــام، 
فالوڭگــۇڭ ۋە خىتــاي دېموكراتىــك ئورگانــالر بىرلىكىنــى قــۇرۇپ چىقتــى.

2( 5 - ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا قارشى نامايىشى ئورۇنالشتۇردى.

3( خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى ۋە خىتــاي خەلق جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغانلىقىغا 
قارشــى يىللىــق نامايىشــى، 2022 - يىللىــق بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىــك 

ــۇرۇش نامايىشــى ئورۇنالشــتۇردى. يىغىنىغــا قارشــى ت

ــان  ــا يۈرگۈزۈۋاتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــە خىت ــترالىيە ھۆكۈمىتىگ 4( ئاۋس
ــەن  ــتاتى بىل ــە ئىش ــۇزۇش ۋە ۋىكتورىي ــراپ قىلغ ــى ئېتى ــي قىرغىنچىلىقىن ئىرقى
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئوتتۇرىســىدىكى بىــر يــول - بىــر بەلبــاغ كېلىشــىمىگە قارشــى 

ــۇق قاتناشــتى. ــن ئارت ــق نامايىشــالرغا 20 قېتىمدى ــۇرۇش قاتارلى ت

5( ئۇيغۇر ۋە باشــقا شــەرقىي تۈركىســتانلىق قېرىنداشــالرنىڭ ھەق - ھوقۇقىنىڭ 
ــى  ــا يېقىــن ھەرخىــل زىيارەتلەرن ــدە 20 قېتىمغ ــى ھەققى دەپســەندە قىلىنىۋاتقانلىق
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قوبــۇل قىلــدى ۋە تــورالردا ئۇچــۇر بېرىلــدى.

ــول  ــر ي ــىدىكى بى ــى ئوتتۇرىس ــاي ھۆكۈمىت ــەن خىت ــتاتى بىل ــە ئىش 6( ۋىكتورىي
ــەر  ــىغا ھ ــكار قىلىنىش ــىدا بى ــڭ بېش ــىمى 2021 - يىلىنى ــاغ كېلىش ــر بەلب - بى

ــاردى. ــۈچ چىق ــن ك جەھەتتى

ــى، مۇھاجىرەتتىكــى  7( جەمئىيــەت نامىدىــن خەلــق ئارالىــق ماگنىتســكي قانۇن
ئۇيغــۇر جامائىتــى دۇچ كېلىۋاتقــان خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەھدىتلىــرى ۋە ئۇيغــۇر قــۇل 
ــدە  ــلىك ھەققى ــى كىرگۈزمەس ــان مالالرن ــىدە ئىشــلەپ چىقىرىلغ ــى نەتىجىس ئەمگىك
ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتــى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىگە ئىلتىمــاس ســۇنۇلدى ۋە 

ئاممىــۋى گۇۋاھلىــق بېرىلــدى.

8( ۋىكتورىيــە ئىشــتاتىدىكى ئۇيغــۇر جامائىتــى ۋە ئۇيغــۇر تىجارەتچىلەرنىــڭ ياردىمى 
ئارقىلىــق، 2019 - يىلــى چــوڭ كۆلەملىــك روزى ھېيتنــى تەبرىكلــەش ۋە گۇۋاھلىق 

بېرىــش پائالىيىتــى ئېلىــپ باردى.

قاتنىشــىپ،  بىلــەن  تەكلىــپ  تېلېۋىزىيــە ئىستانسىســى   ABC ئاۋســترالىيە 
ئېگىــز  رەســىملىرىنى  قېرىنداشــالرنىڭ  قىلىنغــان  تۇتقــۇن  ناھــەق  الگېرالرغــا 
كۆتــۈرۈپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايەتلىرىگــە قارىتــا 

بەرگــەن گۇۋاھلىقلىرىنــى ھۆججەتلىــك فىلىــم قىلىــپ ئىشــلىدى.

9( ۋىكتورىيــە ئىشــتاتىدىكى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر نوپــۇس تەكشۈرۈشــى ئېلىپ 
بېرىلدى.

10( جامائەتكــە قواليلىــق يارىتىــش ئۈچــۈن بىــر ئورۇندىــن ئۇيغــۇر يەرلىكــى 
ســېتىۋېلىندى.

ــالش  ــە توپ ــە ئىئان ــەن بىرلىكت ــى بىل ــاردەم ئورگىن ــارا ي ــترالىيە خەلقئ 11( ئاۋس
ــن  ــۇرۇش دەردىدى ــۇرالر ۋە ئ ــاپىر ئۇيغ ــى مۇس ــتۇرۇپ، تۈركىيەدىك ــى ئورۇنالش پائالىيىت

ئاچلىققــا دۇچ كەلگــەن يەمەنلىكلەرگــە AU $، 000.00.200 ئىئانــە يىغىلــدى.

12( ۋىكتورىيــە ئىشــتاتىدىكى ئۇيغــۇر جامائىتىدىــن ئــوت - ئۆچــۈرۈش ئەترەتلىــرى 
ئۈچــۈن AU$6، 000.00 غــا يېقىــن ئىئانــە يىغىلــدى.

13( ئۇيغۇر سوتىغا جەمئىي AU$16، 519.00 ئىئانە يىغىلدى.

14( 2020 - يىلــى ۋىكتورىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپــۇس ئىستاتىستىكىســى 
ئېلىــپ بېرىلــدى. نەتىجىســى:141 ئائىلــە )تەخمىنــەن 150 ئائىلــە( 485 )500( 

ــادەم. ئ
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6. ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

1( جامائــەت پائالىيەتلىــرى ئاكتىــپ قانــات يايدۇرۇلــدى. ســەنئەت ۋە كۆرگەزمىلــەر 
ــەڭ  ــەر ك ــي پائالىيەتل ــدى، ئىجتىمائى ــالر ئىچىل ــى يىغىن ــدى، ئىچك ــپ بېرىل ئېلى
قانــات يايدۇرۇلــدى، مەدەنىيــەت تەنتەربىيــە پائالىيەتلىــرى جانلىــق ئېلىــپ بېرىلدى، 
تۇرالغــۇ ئــوي جــاي، جەمئىيىتىمىــز ئۈچــۈن پائالىيــەت مەركىــزى ســېلىندى. 
ــى  ــۇر جامائىت ــدى. ئۇيغ ــپ بېرىل ــك ئېلى ــدا قەرەللى ــۆز ۋاقتى ــەر ئ ــي پائالىيەتل دىنى
ــاردى. باشــقا ئىشــتاتالردىكى  ــى ئېلىــپ ب ــرە پائالىيەتلىرىن ــدە ئاكتىــپ مۇنازى ئىچى
پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ ئىشــتىراك قىلــدى، كىشــىلىك ھوقــۇق ھىمايــە قىلىشــقا 
مۇناســىۋەتلىك پائالىيەتلــەردە ئاكتىــپ بولــۇپ، ھۆكۈمەتنىــڭ ياردەم پۇلىغا ئېرىشــىپ 
ــقا  ــررا نامايىش ــورن ۋە كانبې ــدى، مېلب ــارات ئۆتكۈزۈل ــى پ ــترالىيە كۈن ــدى. ئاۋس كەل
ئاكتىــپ قاتناشــتى. خاتىرىلــەش پائالىيىتــى ئېلىــپ بېرىلــدى. ئادېاليــدې نۇرغــۇن 

قېتىــم خىتايغــا قارشــى نامايىشــى ئېلىــپ بېرىلــدى.

2( ھۆكۈمــەت بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتلەر ئاكتىــپ ئېلىــپ بېرىلدى.ئاۋســترالىيە 
ھۆكۈمىتــى پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن ئاالقىلىشــىش، ئوخشــىمىغان شــەھەرلەردىكى 
فېدېراتســىيە ئەزالىرىنــى زىيــارەت قىلىــش، ئاالقــە ۋە ھــەر ھىــل ھۆججەتلەرنــى 
تاپشــۇرۇش ئىشــلىرىنى ۋاقتىــدا ئورۇنــالپ كەلــدى. جەنۇبىــي ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتــى 
ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈش، ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرىغــا تېلېفــون 
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ــڭ  ــق خىتاينى ــش ئارقىلى ــارەت قىلى ــىتە زىي ــش، بىۋاس ــەت ئەۋەتى ــش ۋە ئېلخ قىلى
ئۇيغــۇر خەلقىگــە بولغــان زۇلۇمىنــى ئاڭالتتــى.

3( ئاۋســترالىيە خەلقئــارا ياردىمــى ۋە ئۇيغۇر قېرىنداشــالرنىڭ جىددىي ياردەملىرىنى 
تۈركىيەگــە يەتكۈزدى.

4(مااليشــىيادا ھۆكۈمــەت، ئۇنىۋېرســىتېتالر، ئىســالم مەركەزلىــرى ۋە كارخانىلىرىــدا 
ئۇيغــۇر كىرىزىســى ھەققىــدە لېكســىيە بــەردى

5( تاســمانىيەدە: ھۆكۈمــەت ئورگانلىرى، ئۇنىۋېرســىتېت، ئاخبــارات ۋە مەتبۇئاتالردا، 
ئاممىــۋى نۇتۇقــالردا، ئىســالم جەمئىيەتلىرىــدە شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ھازىرقــى ۋەزىيىتى تونۇشــتۇرۇلدى.

ــەت  ــا ھۆجج ــاق كومىتېتىغ ــۇق تارم ــىلىك ھوق ــى كىش ــترالىيە ھۆكۈمىت 6( ئاۋس
ــەش  ــۇالتالرنى چەكل ــلەنگەن مەھس ــدا ئىش ــەك الگېرلىرى ــي ئەمگ ــدى. مەجبۇرى يولالن

ــدى ــەت يولالن ــا ئېلخ ــدارالر ۋە تاراتقۇالرغ ــۇنۇلدى. ئەمەل ــى س ئىلتىماس

ــپ  ــق ئاڭلىتى ــى جانلى ــڭ ئاۋازىن ــۇر خەلقىنى ــۇالردا ئۇيغ ــىمىغان تاراتق 7( ئوخش
ئانادولــۇ   ،The Australian ئەلجەزىــرە،   ،ABC، The Guardian ســبس،  كەلــدى. 
ــىيا  ــن ئاس ــەۋس، ئەركى ــارت، 9 ن ــو ھوب ــە ئادۋەرتىســەر، ABC رادىي ــى، تھ ئاگېنتلىق
رادىيوســى، ئىســتىقالل قاتارلىــق تاراتقــۇالردا ھــەر خىــل شــەكىلدە تەشــۋىقات 
ئىشــلىرىدا بولــدى. ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ۋە تــور بېكــەت يېڭىالش خىزمىتــى ئىنچىكە 

ــدى،  ــەت ئەۋەتىل ــلەندى. 500 ئېلخ ئىش

تۋىتتېــر  فېيســبۇك،  قىلىنــدى،  ئېــالن  جامائەتكــە  پائالىيەتلىــرى  جەمئىيىتىمىــز 
ۋە ۋاتســئاپ نــى ئىشــلىتىلدى، تەشــۋىقات ۋاراقلىــرى ۋە نەشــر بۇيۇملىرىنــى بېســىلىپ 

تارقىتىلــدى.

8( باشــقا قېرىنــداش تەشــكىالتالر بىلــەن يېقىــن مۇناســىۋەتتە بولــدى. خەلقئــارا 
ــپ ۋە  ــۇر قۇرۇلتىيــى، شــەرقىي تۈركىســتان مائارى ــا ئۇيغ كەچــۈرۈم تەشــكىالتى، دۇني
ئىتتىپاقلىــق جەمئىيىتــى، ۋىكتورىيــە ئىســالم كېڭىشــى، ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر 
جەمئىيىتــى، ۋىكتورىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى، باشــقا ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى بىلــەن 

ــاردى. يېقىــن ئىــش بىرلىكــى ئېلىــپ ب

ــت، زاكات ۋە  ــان ھېي ــدۇردى. قۇرب ــات ياي ــەڭ قان ــى ك ــاردەم پىروگراممىلىرىن 9( ي
فىتىــر، جىددىــي دەۋاالشــقا ياردەمــدە بولــۇش، جىددىــي قۇتقــۇزۇش، جەمئىيەتنىــڭ 
قوللىشــى )جەمئىيــەت ئەزالىرىنــى يوقــالپ ئەھــۋال ســوراش(، يېمەكلىــك تارقىتىــش، 
كىتــاب ۋە ژۇرنــال ســېتىۋېلىش، مۇســاپىرالرنى قولــالش قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى 

ــاردى. ئاكتىــپ ئېلىــپ ب
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ــقا  ــارى قىلدۇرۇش ــى ج ــى رولىن ــۇر جەمئىيىتىدىك ــك ئۇيغ ــكىالتنىڭ يەرلى 10( تەش
ــا قىلىــش، باشــقۇرۇش  ــپ كەلدى.ئەتانىــڭ يېڭــى قۇرۇلمىســىنى بەرپ ئەھمىيــەت بېرى
ئىستراتېگىيەســىنى مۇكەممەللەشــتۈرۈش، خەتەرنــى بايقــاش ۋە ئالدىنــى ئېلىــش، 
جاۋابكارلىــق ۋە توغرىلىققــا كاپالەتلىــك قىلىش)مەســئۇلىيەت تۈزۈمــى(، قىيىــن 
ئەھۋالالرنــى بىــر تــەرەپ قىلىــش قاتارلىــق تەرەپلــەردە ئاكتىــپ رول ئوينــاپ كەلــدى. 
ئەتائــا نىــڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى، يېڭــى ۋەزىيەتكــە يۈزلىنىــش، مەھەللىــدە يــۈز بەرگــەن 
ئىشــالرنى چۈشــىنىش، نەتىجىگــە ئەھمىيەت بېرىشــتىن ئىبارەت ئەمەلىــي خىزمەتلەرگە 
ــەت،  ــي - مەدەنىي ــىي، ئىجتىمائى ــاھەلىرى سىياس ــۇت س ــڭ مەۋج ــدى. ئەتائانى يۈزلەن
دىنىــي، مېدىيــا، يــاردەم ۋە باشــقا پائالىيەتلــەر ســاھەلىرىدە ئاكتىــپ پائالىيــەت ئېلىــپ 
بېرىــش بولــۇپ، ئەتائانىــڭ كېلــەر يىللىــق خىزمــەت نىشــانى بولســا يىللىــق ئومۇمىــي 
يىغىــن چاقىرىــش، خاتىرىلــەش، ئارخىــپ قالــدۇرۇش، داۋاملىق ئىلگىرىلــەش، جامائەت 
پىكىرىنــى ئــاڭالش، تېخىمــۇ كــۆپ ئىقتىســادىي ياردەمگــە ئېرىشــىش، خىزمەتچىلەرنــى 
تولــۇق مائاشــلىق قىلىــش ئۈســتىدە داۋاملىــق ئىزدىنىــش، ئاكنــك غــا تىزىملىتىــش 

)ئاۋســترالىيەن چارىتىئــەس ئانــد نــوت – فــور - پروفىــت كوممىســىئون(تۇر.

7. ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى )سىدنېي(نىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

1( ئاۋســترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى، ئاۋســترالىيە شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتى 
ھەيئــەت  كىشــىلىك   10 تەشــكىللەنگەن  ئۇيغــۇر جەمئىيىتىدىــن  ۋىكتورىيــە  ۋە 
ــت  ــىنىڭ پارالمېن ــەن پارتىيەس ــور ۋە گرەئ ــرال، الب ــدا لىبې ــترالىيە پارالمېنتى ئاۋس
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ئەزالىــرى بىلــەن ســۆھبەت ئېلىــپ بېرىــپ شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتىنــى 
تەپســىلىي ئاڭلىتىلــدى. ئامېرىــكا ئەلچىخانىســى، تۈركىيــە ئەلچىخانىســىدا ئۇالرنىڭ 
قوبــۇل قىلىشــى بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى ئۈســتىدە ســۆھبەت ئېلىــپ 

بېرىلــدى

 GENOCIDE MOTION« »RESSET CHINA GLOBAL« »BOYCOTT« )2
ــانپەرۋەر  ــالر ۋە ئىنس ــرداش گۇرۇپپى ــەردە تەقدى ــرە كۈنل ــى خاتى OLYMIC« »ۋە تارىخ

دوســتالر بىلــەن كۆپلىگــەن نامايىشــالرغا قاتناشــتى.

3( ســىدنېي ئۇنىۋېرســىتېتىدا بىــر قــەدەم بىــر ئــاۋاز ھەرىكىتىنــى قولــالش رەســىم 
ــى بولدى. كۆرگەزمىس

4( فائىرفىئەلــد كوئۇنكىــل مۇزېيــدا ســىدنېي خانىــم قىــزالر گۇرۇپپىســى بىلــەن 
بىرلىشــىپ ئۇيۇشــتۇرغان مىــراس رەســىم كۆرگەزمىســى 3 ئــاي داۋامالشــتى.

5( مۇھەممــەد ســالىھ ئىلىــم مەركىزىــدە دۆلــەت بايرىمىنــى خاتىرىلــەش پائالىيىتى 
ئۆتكۈزۈلدى.

6( ئەركىــن ســىدىق ۋە مەمــەت توختىالرنــى كۈتۈۋېلىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن كــەڭ 
كۆلەملىــك ســۆھبەت يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى.

ــىدا  ــڭ قوللىش ــى رەھبەرلىرىنى ــۇر ھەرىكىت ــى ۋە ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ 7( دۇني
ــدى.  ــى قۇرۇل ــۇر ئاكادېمىيەس ــترالىيە ئۇيغ ئاۋس

8( تىبەتلەرنىــڭ ئاۋســترالىيەدىكى ۋەكىللىــك ئىشخانىســىنىڭ ســاھىبخانلىقىدا 
كانبېــررادا بىرلىكســەپ يىغىنــى ئېلىــپ بېرىلــدى. 

9( جەمئىيــەت ۋەكىللىــرى تۈرك ئەلچىخانىســىدا ســۆھبەتتە بولــۇپ ۋەتىنىمىزنىڭ 
ئەھۋالىنى تونۇشــتۇردى.

10( جەمئىيــەت ۋە ســىدنېي خانىــم قىــزالر گۇرۇپپىســى ھەمكارلىشــىپ ئائۇبــۇرن 
تــۈرك زالىــدا نــورۇز پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى. ســىدنېي جامائىتــى بولۇپمــۇ ياشــالرنىڭ 

كــۆپ قىســمى قاتناشــتى. 

11( ئۇيغــۇر ھەپتىســى ھەققىــدە جامائەتكــە مەلۇمــات بېرىلــدى ۋە جەمئىيــەت 
نامىدىــن 5000 ئامېرىــكا دوللىــرى ئىئانــە قىلــدى.

12( ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى توپلىغــان 8000$ تۈركىيــە ۋىــرۇس كىرىزىــس 
ــە يولالندى مەركىزىگ

13( جەنۋە ئۇيغۇر چېدىرى ئۈچۈن 10، 000 ئاۋسترالىيە دوللىرى ياردەم قىلدى.
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14( ئۇيغــۇر ســوت كوللېگىيەســى ۋە قۇرۇلتــاي بــەدەل پۇلــى ئۈچــۈن 10، 000 
ئاۋســترالىيە دوللىــرى ئەۋەتىــپ بېرىلــدى.

8. ئاۋسترالىيە تەڭرىتاغ ئۇيغۇر خانىم - قىزالر ئۇيۇشمىسىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ئاۋســترالىيە تەڭرىتــاغ ئۇيغــۇر خانىــم - قىــزالر ئۇيۇشمىســى )ئائۇتــۋا(، جەنۇبىــي 
ئاۋســترالىيەدە يەرلىــك ۋە خەلقئــارا تەشــكىالتالرغا ماسلىشــىپ ئاكتىــپ پائالىيــەت 
ئېلىــپ بېرىۋاتقىنىغــا 12 يىلدىــن ئاشــتى. 2020 - يىلــى 2 - ئايــدا رەســمىي ئەنگــە 
ئالدۇرۇلــدى. ئۇيۇشــمىنىڭ باشــقۇرۇش كومىتېتــى توققــۇز خانىمدىــن تەركىــب تاپقــان 
ــدا ئۇيغــۇر جامائىتــى ئۈچــۈن  ــۇالر يەرلىــك ۋە دۆلــەت دەرىجىلىــك ئورۇنلىرى بولــۇپ، ئ
ــڭ ئىنســانىي  ــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنى ــە بول ــي خىزمەتت ئاكتىــپ ئەمەلى
ھــەق - ھوقۇقلىرىنــى قوغــداش تەشەببۇســكارلىرى بولــۇپ كەلــدى. ئۇيۇشــما 
ــاردا  ــر قات ــەن بى ــكىالتلىرىمىز بىل ــارا تەش ــك ۋە خەلقئ ــان، يەرلى ــن بۇي قۇرۇلغاندى
نۇرغۇنلىغــان پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ قاتنىشــىپ، ئۇيغــۇر ئاياللىــرى ۋە ياشــلىرىنى 
ــق  ــك ۋە ئىقتىدارلى ــىنىدىغان، يۈرەكلى ــە ئىش ــڭ ئۆزىگ ــترالىيە جەمئىيىتىنى ئاۋس

ــدى. ــاپ كەل ئەزاســى بولۇشــقا ئىلھامالندۇرۇشــتا جانلىــق رول ئوين
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1( ئۇيۇشــما يەرلىــك ۋە خەلقئــارا تەشــكىالتلىرىمىزنىڭ يېقىندىــن ئاكتىــپ 
ھەرىكــەت قىلىــپ ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ تۆۋەندىكــى قانــۇن اليىھەلىرىنــى 

ئوتتۇرىغــا قويۇشــىدا، ماقۇلــالش ۋە يولغــا قويۇشــىدا مۇھىــم رول ئوينىــدى.

- يەرشارى ماگنىتسكىي قانۇنى

- ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئۇچراۋاتقانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش 
ىكىتى ر ھە

- ئۇيغۇر مەجبۇرىيەت ئەمگىكى ئىشلەپچىقارغان مەھسۇالتالرنى چەكلەش قانۇنى

ــا ئەزالىــرى بىلــەن يېقىندىــن  2( ئۇيۇشــما فېدېراتىــپ ۋە ئىشــتات كېڭــەش پاالت
ــى قوللىشــىغا ۋە ئادالەتســىزلىك، كىشــىلىك  ھەمكارلىشــىپ، ئۇالرنىــڭ دەۋايىمىزن
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا قارشــى ســۆز ھەرىكەتتــە 

ــدى. ــك رول ئوينى ــىغا تۈرتكىلى بولۇش

3( ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــەر بىــر سىياســىي چــوڭ پائالىيەتلىرىدە، خاتىرىلــەش كۈنلىرىدە 
تەڭرىتــاغ ئايالــالر ئۇيۇشمىســى ئاكتىــپ ھەرىكــەت قىلىــپ كەلدى. نامايىــش قىلىش، 

ئىمــزا توپــالش، ئاكتىپ تەشــۋىقات

پائالىيەتلىــرى ئارقىلىــق ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتــى ۋە خەلقىنىــڭ ھازىرقــى ئۇيغــۇر 
ۋەزىيىتىگــە بولغــان تونۇشــىنى ئۆســتۈردى. 

سىياسىي پائالىيەتلەر ھەققىدە

رەسىم ۋە ئۇچۇر كۆرگەزمىسى ئېلىپ بېرىلدى.  •
بىلــەن  مۇالزىمــەت  تەشــكىالتالر،  قوغالشــمايدىغان  پايــدا  ئىقتىســادىي   •
تەمىنلىگۈچىلــەر ۋە ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىغــا تەپســىلىي چۈشەندۈرۈشــلەردە 

بولــدى.
ھــەر يىلــى 10 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىدىكــى خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە قارشــى   •

دۇنيــاۋى ھەرىكەتلــەردە ســەپ ئالــدى.
يەرشارى ھەرىكەت كۈنى نوبېيجىڭ2022 پائالىيىتى ئېلىپ باردى.  •

مۇراجىئەتنامىلەر ئۈچۈن ئىمزا توپالش پائالىيەتلىرىنى تەشكىللىدى.  •
سىياســىيونالرنىڭ بېيجىــڭ قىشــلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىســىنى   •

ــدى. ــدە بول ــق قىلىــش خىزمەتلىرى ــۇت قىلىشــى ئۈچــۈن لوبىچىلى بايق
ئاۋســترالىيە تىبــەت كېڭىشــى بىلــەن ھەمكارلىشــىش خىزمىتىنــى ئاكتىــپ   •

ــاردى. ــپ ب ئېلى
تور يىغىنلىرىغا ئاكتىپ قاتناشتى.  •
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ھــەر خىــل تەشــكىالتالر، ئورگانــالر ۋە جامائەتلــەر بىلــەن تېلېۋىزىيــە ۋە   •
قىلــدى. قوبــۇل  زىيارەتلىرىنــى  تاراتقۇالرنىــڭ 

ــىنىڭ  ــاي كونسۇلخانىس ــدا خىت ــەن ئادېاليدې ــۇالر بىل ــىيونالر ۋە تاراتق سىياس  •
بولــدى. پائالىيەتلىرىــدە  بىلــدۈرۈش  ئېتىــراز  ئېچىلغانلىقىغــا 

ــترالىيەدىكى  ــڭ ئاۋس ــا ئۇيغۇرالرنى ــەر مۇزېيىغ ــترالىيە كۆچمەنل ــى ئاۋس جەنۇب  •
تۇنجــى ئولتۇراقالشــقانلىق تارىخــى ئويۇلغــان خاتىــرە قىــش ياتقــۇزدى.

ئىجتىمائىي پائالىيەتلەر ھەققىدە

جامائىتىمىــز ئىچىــدە، شــەرقىي تۈركىســتان ئاياللىرىنــى رىغبەتلەنــدۈرۈش ۋە 
ــدى  ــاپ كەل ــپ رول ئوين ــى ئاكتى ــى ناھايىت ــالر ئۇيۇشمىس ــاغ ئايال ــتا تەڭرىت قولالش

ــتى: ــىغا ئېرىش ــن قوللىش ــالرنىڭ قىزغى ــالر ۋە ياش ــۇنداقال ئايال ــەم ش ھ

خەلقئارا ئايالالر بايرىمىغا ئاكتىپ قاتناشتى.  •
خانىمالر كېچىلىكى ئۆتكۈزدى.  •

ئايالالرنىڭ روھىي ۋە جىسمانىي ساغالملىق جەھەتتە:  •
كۈتۈنۈش كۇرسى  •

سەنئەتلىك دەۋاالش ئارت تھەراپي  •
يوگا دەرسلىرى  •

خانىم - قىزالر سۆھبەت يىغىنى  •
مەسلىھەت مۇالزىمىتى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردى.  •

ئائىلىۋى داال سەيلىلىرىنى ئاكتىپ ئورۇنالشتۇردى.  •
ئادىاليــدې ئۇنىۋېرســىتېتى ئوتتــۇرا ئاســىيا ئوقۇغۇچىلىــرى جەمئىيىتــى   •
ئورۇنالشــتۇردى. پائالىيەتلىرىنــى  تەبرىكلــەش  نورۇزنــى  ھەمكارلىشــىپ  بىلــەن 
ئۇيغــۇر جامائىتــى ئۈچــۈن مۇھىــم ئۇچۇرالرنىــڭ كىتابچــە ۋە ســىنلىق   •
ــا ســۇندى.  ــڭ ھۇزۇرىغ ــا ئۇيغۇرلىرىنى ــۈن دۇني ــى ئىشــلەپ پۈت تەرجىمىلىرىن
ئاۋســترالىيە تەڭرىتــاغ ئۇيغــۇر خانىــم - قىــزالر ئۇيۇشمىســى، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى شــۇنداقال ئۇيغــۇر ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ئىشــلىرىنى تەشــەببۇس 
ــدى  ــن قوللى ــى يېقىندى ــي تەشــكىالتالرنىڭ خىزمىتىن ــان ھەققانى قىلىدىغ
ۋە ھەمكارلىشــىپ كەلــدى. ئۇالرنىــڭ قولغــا كەلتۈرگــەن نەتىجىلىــرى پۈتــۈن 
ــك،  ــە، ئەركىنلى ــى دېموكراتىي ــكىالتلىرىمىز ۋە ئۇيغۇرالردىك ــى تەش دۇنيادىك
ــان  ــۈل بولۇۋاتق ــەم كۆڭ ــان ھ ــۈرەش قىلىۋاتق ــى ئۈچــۈن ك كىشــىلىك ھوقۇق
قىلىشــىغا  ھۆرمــەت  ۋە  ئۆگىنىشــكە  سەپدىشــىمىزنىڭ  بىــر  ھەرقانــداق 

ــدۇ. ئەرزىي
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9. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ــر  ــۇپ، ھازى ــان بول ــودا قۇرۇلغ ــى توكي ــى 2008 - يىل ــۇر جەمئىيىت ــە ئۇيغ ياپونىي
800 دىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە ياپونلــۇق پىــداكار پائالىيەتچىلەردىــن تەشــكىل تاپقــان، 
دوكتورلــۇق، ماگىســتىرلىق ئالىــي ئۇنۋانىغــا ئىگــە ئەزاالرغــا ئىگــە، تەشــكىلىي 
قۇرۇلمىســى بىــر قــەدەر مۇكەممــەل ۋە سىســتېمىلىق بولغــان تەشــكىالت. ياپونىيــە 
ئۆتــۈپ  تەســتىقىدىن  قانۇنلــۇق  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ياپونىيــە  جەمئىيىتــى  ئۇيغــۇر 
كورپوراتىئــون نونپروفىــت ســپەكىفىئەد ســاالھىيىتىگە ئېرىشــكەن بولــۇپ، ياپونىيەنــى 
مەركــەز قىلىــپ تــۇرۇپ ئاســىيا - تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا ئاكتىــپ پائالىيــەت قىلىــپ 

ــەزا تەشــكىالت. كېلىۋاتقــان، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ئ

1( ياپونىيە سىياسىي ساھەسىگە قارىتىلغان نىشانلىق تەشۋىقات: 

ــىمۇ، )گ7(  ــان بولس ــزا قويغ ــا ئىم ــان باياناتالرغ ــى ئەيىبلەيدىغ ــە خىتاين ياپونىي
ئىچىــدە ئۇيغــۇر مەسىلىســىدە ھازىرغىچــە خىتاينــى جــازاالش توغرىســىدا كونكرېــت 

ــەت. ــر دۆل ــان بىردىنبى ــەت قىلمىغ ھەرىك

يېقىنقــى 3 يىــل جەريانىــدا 51 قېتىم پارالمېنت بىناســىدا ھاكىمىيەت بەشــىدىكى 
پارتىيــە ھــەم ئۆكتىچــى پارتىيەلەرنىــڭ يىغىنلىرىغــا قاتنىشــىپ ئۇيغــۇر مەسىلىســى 
ــۆپ  ــا ك ــۇ يىغىنالرغ ــز يەتكۈزۈلدى.ب ــەم تەرەپلىرىمى ــدى ھ ــىدا دوكالت بېرىل توغرىس
ــرى ۋە  ــتىرلىقى خادىملى ــالر مىنىس ــقى ئىش ــرى ۋە تاش ــت ئەزالى ــاندىكى پارالمېن س
كۆپلــەپ مەتبۇئاتالرمــۇ ئىشــتىراك قىلــدى. جەمئىيىتىمىــز تەرىپىدىــن ئۇيغــۇر 
ــەن 400  ــن تەخمىن ــە دوكالتتى ــك ياپونچ ــڭ خەتلى ــىدىكى 10 مى ــى توغرىس ۋەزىيىت
كىشــىلىك تەييارلىنىــپ دوكالت يىغىنــى قاتناشــقۇچىلىرىغا تارقىتىــپ بېرىلــدى. 
بــۇ پائالىيەتلەرنىــڭ ھەممىســى ياپونىيــە مەتبۇئاتلىرىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ، پارالمېنــت 
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ــر ســەۋىيەدە  ــان بى ــۈپ باقمىغ ــا كۆرۈل ــۇر مەسىلىســى تارىخت ــالردا ئۇيغ ھــەم مەتبۇئات
كۈنتەرتىپكــە كەلــدى.

2( جىمىنتــو )ھاكىمىيــەت بەشــىدىكى پارتىيە(نىــڭ تاشــقى ئىشــالر كومىتېتىنىڭ 
باشــلىقى ســاتو ماساھىســا ئەپەنــدى بىلــەن بولغــان ئايرىــم ئۇچرىشىشــتىن كېيىــن، 
ياپــون تارىخىــدا تۇنجــى قېتىــم ئۇيغــۇرالر جىمىنتــو باش ئىشــتابىدا قوبــۇل قىلىنىپ 

دوكالت بېرىــش پۇرســىتىگە ئېرىشــتى.

3( ئۆكتىچــى پارتىيەلەردىــن رىككــەن مىنشــۇتونىڭ ئەزاســى ماتســۇبارا جىــن 
ئەپەنــدى بىلــەن بولغــان ئايرىــم ئۇچرىشىشــالر نەتىجىســىدە، ياپــون تارىخىــدا تۇنجــى 
ــە  ــاۋام خەلقق ــوردا ئ ــۇرۇپ، ت ــاپ ت ــىنى ئات ــتان« ئاتالغۇس ــەرقىي تۈركىس ــم »ش قېتى
ئوچــۇق تارقىتىلىدىغــان پارالمېنــت يىغىنىــدا 30 مىنــۇت ئۇيغــۇر مەسىلىســى بويىچە 
ناھايىتــى كۈچلــۈك رەۋىشــتە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى ۋە ھۆكۈمەتنــى ســوراققا 

تارتىشــتەك تارىخــى ۋەقــە ۋۇجۇدقــا چىقىــپ چــوڭ تەســىر قوزغىــدى. 

4( 11 قېتىم يەرلىك پارالمېنت ئەزالىرىغا قارىتا دوكالت بېرىش ۋە شــاھىتلىرىنىڭ 
كەچۈرمىشــلىرى ئاساســىدا يېزىــپ چىقىلغــان كارتــون كىتابقــا ئىئانــە قىلىــش 
ــۇر  ــەپ، ئۇيغ ــەن تەمىنل ــال بىل ــى ماتېرىي ــاردى. ئۇالرن ــپ ب ــى ئېلى پائالىيەتلىرىن

ــەپ سۇنۇشــقا چاقىــردى. مەسىلىســى بويىچــە ھۆكۈمەتكــە تەل

ــرى گۇرۇپپىســى« ياپوندىكــى  ــالش يەرلىــك پارالمېنــت ئەزالى ــى قول 5( »ئۇيغۇرالرن
ئۇيغۇرالرنــى قوغداشــتا مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولغــان بىــر تەلەپنــى، يەنــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ياپوندىكــى كىملىــك كارتىســىغا »ئۇيغــۇر« دەپ ئېنىــق يېزىشــنى 
قانۇنالشــتۇرۇش تەلىپىنــى رەســمىي يوســۇندا ھۆكۈمەتكــە ســۇندى. ئۇيغۇر مەسىلىســى 
ــە  ــە يازمىچ ــپ ھۆكۈمەتك ــەپ قىلى ــنى تەل ــر ئېلىش ــۈرۈش ۋە تەدبى ــىدا تەكش توغرىس

ــى. ــا يەتت ــانى 10 غ ــڭ س ــك پارالمېنتنى ــۇنغان يەرلى ــپ س رەســمىي تەكلى

6( نۆۋەتتــە، ياپونىيــەدە »ماگنتىســكي قانۇنــى« تۇرغــۇزۇش ھــەم پارالمېنتتــا ئۇيغــۇر 
ــەت  ــۈن ھەرىك ــش ئۈچ ــارار چىقىرى ــان ق ــى ئەيىبلەيدىغ ــە خىتاين ــى بويىچ مەسىلىس

قىلىۋاتقــان سىياســىي گۇرۇپپىــالر بىلــەن زىــچ ئاالقىــدە بولــۇپ كېلىۋاتىــدۇ.

بىلــەن  تەشــكىالتى  كەچــۈرۈم  خەلقئــارا  ۋە  ئۇنىۋېرســىتېتى  مېيجىــي   )7
ھەمكارلىشــىپ، الگېــر شــاھىتلىرىدىن ئۆمــەر بەكالــى ئەپەندىنــى ياپونىيەگــە تەكلىپ 
قىلىــپ مېيجــى ئۇنىۋېرســىتېتىدا گۇۋاھلىــق بەرگــۈزۈش، مېھرىگــۈل تۇرســۇن 
ــق  ــك گۇۋاھلى ــوڭ كۆلەملى ــەن چ ــىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگ ــي ئۇنىۋېرس ــى مېيجى خانىمن
ــور ئارقىلىــق گۇۋاھلىــق بەرگــۈزۈش خىزمەتلىــرى ئىشــلەندى. بېرىــش يىغىنىغــا ت

ھەقلىــرى  ئىنســان  ھــەم  تەتقىقاتچىلىــرى  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  توكيــو   )8
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تەشــكىالتلىرى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ تۇتقۇندىكى ئۇيغــۇر زىيالىيلىرى مەسىلىســىدە 
ئۇنىۋېرســىتېتىدىن  ئۇيۇشــتۇردى.)توكيو  يىغىنــى  مۇھاكىمــە  تــور  مەخســۇس 
ــەم  ــدى، ھ ــى ئەپەن ــو ساتوش ــور ھىران ــم، پىروفېسس ــو خانى ــو توموك ــور ئاك پىروفېسس
توكيــو ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تەتقىقاتچىســى در. گراھــام ۋھىتــە قاتارلىــق ئاكادېمىكالر 

ئوخشــىمىغان تېمىــالردا دوكالت بــەردى(.

مۇناســىۋەتلىك  ياپونغــا  ئىچىدىكــى  زىيالىيلىــرى  ئۇيغــۇر  تۇتقۇندىكــى   )9
ئىشــالر  تاشــقى  ياپــون  تىزىملىكىنــى  رەتلــەپ،  ئۇچۇرلىرىنــى  زىيالىيالرنىــڭ 
مىنىســتىرى، مائارىــپ مىنىســتىرى، ھاكىمىيــەت بەشــىدىكى پارتىيــە جىمىنتونىــڭ 
تاشــقى ئىشــالر كومىتېتــى، ۋە مۇناســىۋەتلىك 9 ئالىــي مەكتەپنىــڭ مەكتــەپ مۇدىــرى 
ــەپ قىلىنــدى.  ــا تاپشــۇرۇپ ئۇالرنىــڭ ئىــز - دېرىكىنــى قىلىشــنى تەل قاتارلىقالرغ
ــى  ــدى، تۇتقۇندىك ــورۇن ئال ــەڭ ئ ــن ك ــى مەتبۇئاتالردى ــڭ ھەممىس ــۇ پائالىيەتلەرنى ب

ــدى. ــقا يۈزلەن ــى تارتىش ــدا دىققەتن ــى ياپون ــالر مەسىلىس زىيالىي

10( ياپونىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى يەنــە توكيــو ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تەتقىقاتچىســى 
در. گراھــام ۋھىتــە قاتارلىــق ئاكادېمىــكالر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ، تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر 
زىيالىيلىرىنــى قۇتقۇزۇشــنى مەقســەت قىلغــان خەلقئــارا ئاكادېمىــكالر گۇرۇپپىســىنى 
ــى  ــا قارش ــي قىرغىنچىلىقق ــۇر ئىرقى ــىدا »ئۇيغ ــارا مىقياس ــپ، خەلقئ ــۇرۇپ چىقى ق
ئاكادېمىــكالر « نامىــدا ئىمــزا توپــالش پائالىيىتى ئېلىپ باردى ۋە دەســلەپكى قەدەمدە 
ياپونىيەنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ داڭلىق ئۇنىۋېرســىتېتلىرى، 
تەتقىقــات ئورگانلىرىــدا خىزمــەت قىلىۋاتقــان، ســەييارە تەتقىقاتچىالردىــن بولــۇپ 500 

دىــن ئارتــۇق ئىمــزا توپالنــدى.

11( ياپونىيە كەڭ ئاۋام خەلقىگە قارىتا نىشانلىق تەشۋىقات

12( 9 قېتىــم مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنــى ئۇيۇشــتۇرۇلدى. نھــك، ئاســاخى 
تېلېۋىزىيەســى قاتارلىــق داڭلىــق تېلېۋزىيــە قاناللىــرى، ئابەمــا، دھك تېلېۋىزىيەســى 
قاتارلىــق تەســىرى كۈچلــۈك تــور تېلېۋىزىيــە قاناللىرىــدا نەچچــە ئونلىغــان مەتبۇئــات 
ــا تۇنجــى قېتىــم  ــا چىقىشــىغا تۈرتكىلىــك قىلىنــدى. تارىخت خەۋەرلىرىنــى ۋۇجۇدق
ياپوندىكــى چــوڭ تېلېۋىزىيــە قاناللىرىــدا پــات - پاتــال »ماتېرىيــال )رەســىم، ۋىدېئــو( 
نــى ياپونىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى تەمىنلىگــەن« دېگــەن خەتلــەر كۆزگــە چېلىقىدىغان 

ھالــەت شــەكىللەندى.

13( خاتىرىلــەش، نارازىلىــق نامايىشــلىرىدىن 50 قېتىمدىــن كــۆپ ئۆتكۈزۈلــدى ۋە 
بــۇ نامايىشــالر نۇرغــۇن مەتبۇئــات گېزىتلىرىــدە خــەۋەر قىلىنــدى.

14( شــەھەر ئاتــالپ ئــادەم كــۆپ بېكەتلــەر ئالدىــدا كــۈچ ئــۇالش ئۇســۇلىدىكى ئــۇزۇن 
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ــى تارقىتىــش ھەرىكىتــى باشــالندى. )20 شــەھەردە 60  مەزگىللىــك تەشــۋىقات ۋارىق
ــۇ داۋاملىشــىۋاتىدۇ( ــا يېقىــن ۋە ھازىرم قېتىمغ

15( بــۇ پائالىيەتلەرمــۇ مەتبۇئاتالردىــن ئورۇن ئالغاندىن ســىرت، ئاممىــۋى تاراتقۇالردا 
كەڭ تارقىلىپ نۇرغۇنلىغان ياپونىيەلىك دوســتالرنىڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى.

16( شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تارىخــى، جۇغراپىيەســى، مەدەنىيىتــى ۋە ۋەزىيىتــى 
ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن رەســىم كۆرگەزمىســىنى بىــر نەچچــە شــەھەرلەردە ئۆتكــۈزدى ۋە بــۇ 

كۆرگەزمىنــى ياپونىيەنىــڭ كۆپلىگــەن چــوڭ شــەھەرلىرىدە ئۆتكۈزمەكچــى.

17( جەمئىيىتىمىــز ياپونىيەنىــڭ شــەھەر ناھىيەلىرىــدە 50 قېتىمدىــن كــۆپ 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا لېكســىيە ۋە ســۆھبەت 
ئالماشــتۇرۇش پائالىيەتلىرىنــى ئورۇنالشــتۇردى ياكــى مېھمــان ســۈپىتىدە سۆزلەشــكە 

ــدى. ــپ قىلىن تەكلى

10. قىرغىزىستان ئۇيغۇر ئىتتىپاقىنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە

قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئۇيغۇرالرنــى  ياشــاۋاتقان  قىرغىزىســتاندا   )1
نىزامنامىســى، چاقىرىــق - مۇراجىئەتلىــرى، پائالىيەتلىــرى ۋە يېڭىلىقلىرىدىــن 

خــەۋەردار قىلىــپ تــۇردى.

2( مەركىــزى ئاســىيادا »ئىتتىپــاق« گېزىتىــدە ئۇيغــۇر ۋە رۇس تىللىرىــدا دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋە ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ ماتېرىياللىــرى بېســىلىپ 
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تــۇردى ۋە »ئىســتىقالل تــۋ« ۋە »دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۋ«خەۋەرلىــرى ئاالھىــدە 
ئــورۇن ئالــدى.

3( ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى ۋە »ئىتتىپاق«نىــڭ ھەمكارلىقىــدا ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن 
ئۇنتۇلمــاس كۈنلــەر بولغــان: )1962 - يىلــى 29 - مايدىكــى ئىلــى قىرغىنچىلىقــى، 
1991 - يىلدىكــى بارىــن ئىنقىالبــى، 1997 - يىلىدىكــى 5 - فېــۋرال غۇلجــا 
ــي  ــى، مىللى ــى قىرغىنچىلىق ــۇل ئۈرۈمچ ــل 5 - ئىي ــى، 2009 - يى قىرغىنچىلىق
ئارمىيــە كۈنــى، ئىككــى جۇمھۇرىيــەت كۈنــى قاتارلىقالر(ئۇيغــۇر مارشــى ۋە كــۆك بايــراق 

بىلــەن ئۆتكۈزۈلــۈپ كەلــدى.

4( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بىــر قىســىم رەھبەرلىــرى بىلــەن تــور ســۆھبىتى 
ئۆتكۈزۈلــۈپ، جامائەتكــە ناھايىتــى ياخشــى تەســىرى بولــدى.

ــويدۇرۇپ،  ــدا س ــا( تەشــكىللىك ھال ــۇچ بۇق ــوي ۋە ئ ــاق ق ــق )172 تۇي 5( قۇربانلى
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نامىدىن بىشــكەك شــەھىرى ۋە چــۇي ۋىاليىتىدە ياشــاۋاتقان 
ئــوش  جااللئابــاد،  بىشــكەكتىكى  تارقىتىلــدى.  ئائىلىلەرگــە  ئارتــۇق  مىڭدىــن 

ــدى. ــزى ئوقۇل ــازا نامى ــاپ جىن ــا ئات ــان بولغانالرغ ــدە قۇرب ــچىتلىرىدە ۋەتەن مەس

6( تۈركىيەدىكــى ۋىــرۇس كىرىزىســى ئۇچرىغــان ئۇيغۇرالرغــا 10000 )ئاقــش(، دۇنيــا 
ــۈن 30000  ــوتى ئۈچ ــدون س ــى ۋە لون ــۇر بەدەل ــا ئۇيغ ــڭ فوندىغ ــۇر قۇرۇلتىيىنى ئۇيغ

)ئاقــش( تاپشــۇرۇلدى.

7( ھۆكۈمــەت ئورۇنلىرىغــا »دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغۇرالر قىرغىزىســتاندىكى 
ــىي ئىشــالرغا ئارىالشــمايدۇ  ــى سىياس ــدۇ، ئىچك ــى قولالي ــى ۋە مۇقىملىقن تىنچلىقن

»دەپ مەلۇمــات بېرىــپ تۇرۇلــدى.

8( ياۋروپــا ئىتتىپاقــى كومىتېتىنىــڭ ئــاز ســانلىق مىللەتلەر بويىچە كومىسســيونى 
ــەر،  ــم ئادەمل ــى ئايرى ــەن، تۈركىيەدىك ــن بىل ــي خالكى ــى ئاندرې ــلىقى ياردەمچىس باش

غــەرب ۋە ياپــون تەتقىقاتچىلىــرى بىلــەن ســۆھبەتلەر ئۆتكۈزۈلــدى.

9( قىرغىزىســتان تۈرمىلىرىدىكــى ئەســقەر توختــى ۋە باشــقا ئۇيغۇرالرنــى خىتايغــا 
قايتۇرماقچــى بولغانــدا، ھۆكۈمــەت ئەربابلىــرى، ئىنســان ھوقۇقنى قوغداش تەشــكىالت 
رەھبەرلىــرى ۋە قىرغىزىســتاندىكى چــەت ئــەل مۇخبىرلىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىش 

ئۆتكــۈزۈپ ئۇالرنىــڭ خىتايغــا قايتۇرۇلماســلىقىغا تۈرتكــە بولــدى.

ــدە )ســىرلىق ۋەقــە(  10( چېگــرادا 11 ئۇيغۇرنــى قىرغىــز ئەســكەرلىرى ئېتىۋەتكەن
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ نارازىلىقــى مۇناســىۋەتلىك ھۆكۈمــەت  دۇني

ــدى. ئورۇنلىرىغــا يەتكۈزۈل
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11. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى ۋە قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى 
تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر 

1( ئۇيغــۇرالر زىــچ ئولتۇراقالشــقان شــەھەر، يېــزا، كەنتلــەردە، جامائــەت ســورۇنلىرىدا 
)نەزىرلــەردە، تويــالردا، ئاتاقلىــق ئەدىپلىرىمىزنىــڭ تەۋەلۇتلىرىدا، مەشــرەپ - چايالردا 
ۋە باشــقا يىغىلىشــالردا( ســاھىبخاننىڭ رۇخســىتى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
پائالىيەتلىــرى، خىتاينىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســەتلىرى ۋە خەلقئــارا 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــۇق ســوزلەندى، دۇني ــم قىســقا نۇت ــي 53 قېتى ــەت توغرىلىــق جەمئى ۋەزىي

قۇرۇلتىيىغــا ماسلىشــىپ نەزىــر جەمئىــي 17 قېتىــم پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلــدى.

تــور  ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى  باياناتلىرىنــى، دۇنيــا  ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى  2( دۇنيــا 
تۇرۇلــدى. تارقىتىــپ  ۋاتســئاپالردا  تــورالردا،  خەۋەرلىــرى  تېلېۋىزىيەســى 

ــقا  ــڭ، ب د ت ۋە باش ــەرب دۆلەتلىرىنى ــكا ۋە غ ــدە ئامېرى ــارات »گېزىتى 3( »ئاخب
ــۇر  ــا ئۇيغ ــەتلىرى، دۇني ــىدىكى سىياس ــۇر مەسىلىس ــكىالتالرنىڭ ئۇيغ ــارا تەش خەلقئ
سىياســەتلىرى  قىرغىنچىلىــق  خىتاينىــڭ  ۋە  پائالىيەتلىــرى  قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ــور ۋە ۋاتســئاپالردا كــەڭ  ھەققىدىكــى ئانالىزلىــق ماقالىلىــرى ئېــالن قىلىنىــپ، ت
ــى  ــۇمچە Sh.T.J كۈن ــۇپ، قوش ــان بول ــرى 36 س ــق نەش ــەر ئايلى ــدى.. ھ تارقىتىل
ــر  ــان نەش ــالپ 16 - س ــە بېغىش ــەن كۈنلەرگ ــى بەلگىلىگ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ۋە دۇني

ــدى. قىلىن
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4( ھۆكۈمــەت ۋە مۇناســىۋەتلىك ئورگانالرغــا ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە دائىــر 14 پارچــە 
خــەت يېزىلــدى.

5( ئۇيغۇرچــە، قازاقىســتان رۇســچە گېزىتــالردا ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە ئائىــت 9 پارچــە 
ماقالــە ئېــالن قىلىنــدى.

قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچە ئەھۋالى تۆۋەندىكىچە 

ئا( ئۇيغۇرالر نوپۇسى

1. قازاقىســتاندا رەســمىي ئېــالن قىلىنغــان نوپۇس 260 مىــڭ. ئەمەلىيەتتە تەخمىنەن 
450 - 500 مىــڭ ئەتراپىدا؛

ك( قازاقىســتاننىڭ مەدەنىيــەت، مائارىــپ ۋە ســەنئەت ســاھەلىرى: قازاقىســتاندا 11 
ــۇپ،  ــار بول ــرى ب ــۇر - رۇس مەكتەپلى ــازاق ۋە ئۇيغ ــۇر - ق ــەپ، 63 ئۇيغ ــۇر مەكت ئۇيغ
ــك  ــى دۆلەتلى ــدۇ. ئالمۇتىدىك ــرى ئوقۇي ــۇر بالىلى ــدا ئۇيغ ــڭ ئەتراپى ــي 16مى جەمئى
پېداگوگىــكا ئۇنىۋېرســىتېتىدا 5 - 10 ئەتراپىــدا ئۇيغــۇر گۇرۇپپىســى، يەركەنتتىكــى 

ــار. پېداگوگىــكا كوللىجىــدا ئۇيغــۇر بۆلۈمــى ب

ــۋ«  ــرى، »جۇرگىنى ــۇر تىياتى ــك ئۇيغ ــك ئاكادېمىيەلى ــى جۇمھۇرىيەتلى ئالمۇتىدىك
ــەر  ــي پەنل ــار. قازاقىســتان ئىجتىمائى ــۇر گۇرۇپپىســى ب ــر ئىنســتىتۇتىدا ئۇيغ تىياتى
ئاكادېمىيەســىنىڭ شەرقشۇناســلىق ئىلمىي تەتقىقات ئىنســتىتۇتىدا ئۇيغۇرشۇناسلىق 

مەركىــزى بــار بولــۇپ ئۇنىڭــدا 10 ئەتراپىــدا ئۇيغــۇر خادىــم ئىشــلەيدۇ.

ــۇق  ــن ئارت ــورى، 90 دى ــەن دوكت ــم پ ــۇق ئىلى ــن ئارت ــە 20دى ــتان بويىچ قازاقىس
ــار. ــالر ب ــدات ئالىم كاندى

ــۇق ئەزاســى  ــن ئارت دۆلەتنىــڭ يېتەكچىلىكــى ۋە مالىيەســىگە ئېرىشــكەن، 40 دى
بولغــان ئۇيغــۇر يازغۇچىلىــرى گۇرۇپپىســى ئۇيغــۇر تىلى كىرىــل ئېلىپبەســىدە »ئۇيغۇر 
ئاۋازى«گېزىتــى چىقىرىلىدۇ.ھازىرغىچــە 16123 نۇســخا چىقتــى. جەمئىيەتلىــك 
ــدە  ــڭ ئىچى ــۇپ، بۇالرنى ــت بول ــۇق 10 دەك گېزى ــىلەرگە تەئەلل تەشــكىالت ۋە شەخس
»بۈگۈنكــى ئاســىيا« گېزىتــى 5050 نۇســخا، »ئاخبــارات«، »ئىنتىــزار«، »مەرىپــەت« 
قاتارلىقــالر مىــڭ نۇســخا چىقىــدۇ. »ئاخبارات«تــا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇنىــڭ 

قازاقىســتاندىكى ئەزالىرىنىــڭ پائالىيەتلىــرى بېرىلىــدۇ.

ئۇيغــۇرالر  قېتىــم  بىــر  ھەپتىــدە  رادىيوســىدا  ۋە  تېلېۋىزىيەســى  قازاقىســتان 
توغرىلىــق »قازاقىســتان بىزنىــڭ ئومۇمىــي ئويىمىــز« ناملىــق 15 مىنۇتلــۇق 
ــى  ــر« نامىدىك ــى »مى ــان كىتابالرن ــدا يېزىلغ ــۇر يېزىقى ــدۇ. ئۇيغ ــا بېرىلى پىروگرامم

شەخســى نەشــرىيات نەشــر قىلىــدۇ.
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12. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۈركىيە ۋەكىللىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىنىڭ پائالىيەتلىرى 

1( ئېيــى پارتىيەســىنىڭ تۈركىيــە پارالمېنتىدىكــى مەســئۇلى، پارالمېنــت ئەزاســى 
ــاۋۇز ئاغىرالىئوغلــۇ ئەپەنــدى قاتارلىــق پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن كــۆپ قېتىــم  ي
ــدا بولــۇپ، ئېيــى پارتىيەســى تۈركىيــەدە  ئۇچرىشــىپ، يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنلىرى
ئۇيغــۇر خەلقىگــە ھــەر جەھەتلەردە ئىگــە چىقىشــىغا، ۋە تۈركىيە پارالمېنتىــدا كۈچلۈك 
ئۇيغــۇر ئــاۋازى بولۇشــىغا ھەمــدە پارالمېنتقــا ئۇيغــۇر دىيارىدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق 
دەپســەندىچىلىكىنى تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن مەخســۇس بىــر تەكشــۈرۈش گۇرۇپپىســى 

قــۇرۇش توغرىســىدا ئىلتىمــاس سۇنۇشــىغا تۈرتكــە بولــدى. 

2( ھاكىمىيــەت بېشــىدىكى ئادالــەت ۋە تەرەققىيــات پارتىيەســى مۇئاۋىــن باشــلىقى 
جــەۋدەت يىلمــاز، ئۆكتىچــى پارتىيەلەردىــن بىــرى بولغــان ســائادەت پارتىيەســى 
ــەر بىلــەن ئۇچرىشــىپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېغىــر  ــۇ ئەپەندىل رەئىســى تەمــەل قارامولالئوغل
ۋەزىيىتــى بايــان قىلىنغــان >شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق<، 
>شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكى< ناملىــق دوكالتلىرىنى 
ــى  ــەپ خېتىن ــان تەل ــان قىلىنغ ــى باي ــڭ قىيىنچىلىق ــى ئۇيغۇرالرنى ۋە تۈركىيەدىك

ســۇندى. 

3( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى در. ئەركىــن ئەكــرەم، شــەرقىي 
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تۈركىســتان تەشــكىالتالر بىرلىكىنىــڭ رەئىســى ھىدايەتۇلــال ئوغۇزخــان ئەپەنــدى 
باشــچىلىقىدىكى 7 كىشــىدىن تەركىــب تاپقــان ئۇيغــۇر ھەيئىتــى تۈركىيەدىكــى 
ھاكىمىيــەت بېشــىدىكى پارتىيــە - ئادالــەت ۋە تەرەققىيــات پارتىيەســىنىڭ ۋەكىلــى 
نۇمــان قۇرتۇلمــۇش ئەپەنــدى، پارتىيەنىــڭ مۇئاۋىن رەئىســى جــەۋدەت يىلمــاز ئەپەندىلەر 
ــر  ــى ئېغى ــڭ ھازىرق ــۇر دىيارىنى ــا ئۇيغ ــم ئۇچرىشــىپ، ئۇالرغ ــم - ئايرى ــەن ئايرى بىل
ۋەزىيىتــى توغرىســىدىكى دوكالتــى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ تەلەپلىــرى بايــان قىلىنغــان 

ــى ســۇندى. يازمىالرن

ئەھمــەت  مىنىســتىر  بــاش  ســابىق  رەئىســى،  پارتىيەســىنىڭ  كېلەچــەك   )4
داۋۇتئوغلــۇ، مۇئاۋىــن رەئىــس ســەلچۇق ئــۆزداغ ئەپەندىملــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، 
ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە كۆڭــۈل بولۇشــى ۋە ھــەر خىــل پائالىيەتلــەر ئارقىلىــق 

تۈركىيەنىــڭ كۈنتەرتىپىگــە ئېلىــپ كېلىشــىگە تىرىشىشــىغا تۈرتكــە بولــدى.

ــۈك بىرلىــك پارتىيەســى رەئىســى، پارالمېنــت ئەزاســى مۇســتاپا دەســتىچى  5( بۈي
ئەپەنــدى، جۇمھۇرىيــەت خەلــق پارتىيەســىنىڭ رەئىســى كەمــال قىلىچدارئوغلــۇ 

ــدى.  ــالر بولۇن ــۆپ ئۇچرىشىش ــۇ ك ــەر بىلەنم ئەپەندىل

ــڭ  ــى پارتىيەلەرنى ــرى، ھەرقايس ــە رەھبەرلى ــى تۈركىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ 6( دۇني
ــە  ــەن ئەدلىي ــى بىل ــالر كومىتېت ــقى ئىش ــى تاش ــە پارالمېنت ــلىرى ۋە تۈركىي رەئىس
كومىتېتــى مەســئۇللىرى ھــەم ئەزالىرىغــا ئەۋەتكــەن »خىتــاي بىلــەن تۈركىيــە 
ئارىســىدىكى جىنايەتچىلەرنى ئۆزئارا ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشــىمىنى ماقۇللىماســلىققا 
چاقىرغــان خېتــى، ئېيــى پارتىيەســى پارالمېنــت ئەزاســى فاھرەتتىن يوقــۇش ئەپەندىم 
تەرىپىدىــن تۈركىيــە پارالمېنتــى ئومۇمىــي يىغىنىــدا ئوقۇلــۇپ چوڭ تەســىر قوزغىدى.

7( ئەزەربەيجــان يۈكســىلىش پارتىيەســى رەئىســى ئانــار ئەســەدلى باشــچىلىقىدىكى 
خەلقىگــە  ئەزەربەيجــان  مەسىلىســىنى  ئۇيغــۇر  ئۇچرىشــىپ  بىلــەن  ھەيئــەت 

ئىزدەنــدى. ئۈســتىدە  يوللىــرى  ئاڭلىتىشــىنىڭ 

ــۇالر  ــپ، ئ ــارەت قىلى ــتابىنى زىي ــاش ئىش ــكىالتىنىڭ ب ــۈرۈش تەش ــي گ 8( مىللى
بىلــەن 16 دىــن ئارتــۇق دۆلــەت، 20 دىــن ئارتــۇق چــوڭ شــەھەرلەردىكى تەشــكىالت 
ئەزالىــرى بىلــەن كــەڭ كۆلەملىــك خىتايغــا قارشــى نامايىــش ئۇيۇشتۇرۇشــنى 

پىالنلىــدى.

9( لىمــون فىلىــم شــىركىتىنىڭ مۇدىــرى ۋە جەڭچــى فىلىمىنىــڭ ئاپتــورى 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ، بــۇ فىلىمنىــڭ ئــۇچ قىســمىدا ئۇيغــۇر جەڭچىنىــڭ ســۆزلىرى ۋە 
ــى  ــۇر ۋەزىيىتىن ــۇلدا ئۇيغ ــاب ئۇس ــق ئاممىب ــە جانلى ــق ئۆزگىچ ــلەر ئارقىلى كۆرۈنۈش

ــدى. ــە بول ــىغا تۈرتك ــە ئاڭلىتىلىش ــۈرك خەلقىگ ت
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10( 8 - مــارت دۇنيــا ئايالــالر بايرىمــى مۇناســىۋىتى بىلــەن >شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئايــال بولــۇش< تېمىلىــق يىغىــن چاقىــردى.

11( ئىســتانبۇلدا مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنــى چاقىرىــپ ئۇيغــۇرالر ھازىرقــى 
ــەردى.  ــات ب ــن بايان ــى ئەھۋالىدى ــڭ ھازىرق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني ۋەزىيىت
ئامېرىــكا ئــاۋازى، فىرانســىيە خــەۋەر ئاگېنتلىقــى، نيــۇ - يــورك ۋاقتــى گېزىتــى ۋە 
تۈركىيەدىكــى ئاناتولىيــە ئاگېنتلىقــى قاتارلىــق گېزىــت - ژۇرنالالرنىــڭ مۇخبىرلىرى 

ۋە ئوبزورچىلىــرى قاتناشــتى.

12( ئەنقــەرەدە ئۇيغــۇر دەۋاســى ئۈچــۈن تۆھپــە قوشــقان ژۇرنالىســتالرنى مۇكاپاتــالش 
پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى. 

13( مااليشــىيا ۋە ھىندونېزىيەلــەردە زىيارەتتــە بولــۇپ، بىــر قىســىم مۇھىــم 
ــۇق  ــىلىك ھوق ــرى، كىش ــكىالت رەھبەرلى ــي تەش ــوڭ دىنى ــرى ۋە چ ــەت ئەربابلى دۆل

تەشــكىالتلىرى ۋەكىللىــرى بىلــەن مۇھىــم ئۇچرىشىشــالردا بولــدى.

ــەر  ــى ھ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــدە تەبرىكلەن ــى ئاالھى ــەت كۈن 14( جۇمھۇرىي
ــى تەكلىــپ قىلىــپ،  قايســى ئەللەردىكــى بىــر قىســىم شــاھىتالر ۋە تەتقىقاتچىالرن
ــى  ــە يىغىن ــور مۇھاكىم ــەش ت ــى خاتىرىل ــەكىلدە جۇمھۇرىيەتن ــۇق ش ــا ئوچ ئاممىغ
ئۇيۇشــتۇردى. ئۇيغــۇر پېشــقەدەم زىيالىيلىــرى ۋە ئىنقىالبچىلىرىدىــن غوالمىدىــن 
ــەمەدى،  ــزا س ــن رى ــۇر مۆتىۋەرلىرىدى ــى. ئۇيغ ــۆزى ئەۋەتت ــك س ــدى تەبرى ــا ئەپەن پاخت
قەھرىمــان غوجامبــەردى، ئەھمــەت ئىگەمبــەردى، ســۈيۈنگۈل چانىشــېف، دوكتــور 
نەبىجــان تۇرســۇن، دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم قاتارلىقــالر يىغىنغــا قاتنىشــىپ، ئىككــى 

ــىلدى. ــالر ئورتاقلىش ــي كۆزقاراش ــى ئىلمى ــەت ھەققىدىك جۇمھۇرىي

15( د ئــۇ ق ئىســتانبۇلدا ئاچقــان ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك 
ھەرقايســى  تۈركىيەنىــڭ  كۇرســىغا  تەربىيەلــەش  بىلــەن  بىلىملىــرى  ھوقــۇق 
ئۇنىۋېرســىتېتلىرىدا ئوقۇۋاتقــان 40 تىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر يــاش قاتناشــتى. ھەر ســاھە 
ــە ماسالشــتۇرۇپ  ــڭ ئەمەلىيىتىگ ــى تۈركىيەنى ــان نەزەرىيەن مۇتەخەسسىســلەردىن ئالغ
ــق  ــۇ قېتىملى ــش ب ــپ بېرى ــۇق دەۋاســى ئېلى ــۇر سىياســىي ۋە كىشــىلىك ھوق ئۇيغ

ــدى. كۇرســنىڭ ئاساســى مەقســىتى بول

ــس،  ــۇپ، رەئى ــى ئىســتانبۇلدا قۇرۇل ــە ۋەخپ ــى تۈركىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ 16( دۇني
رەئىــس ۋەكىلــى، مۇئاۋىــن رەئىــس، مالىيە ئىشــلىرى مۇدىــرى ۋە ۋەخپى تەپتىشــلىرى 
ســايلىنىپ چىقىــپ، قۇرۇلتاينىــڭ تۈركىيــەدە مۇكەممەل بىر ئورگىنى شــەكىللەندى.

17( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەخپــى بىلــەن ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى تەشــكىالتىنىڭ 
تەشــكىالتلىرى  تۈركىســتان  شــەرقىي  قىســىم  بىــر  تۈركىيەدىكــى  بىرلىكتــە 
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رەھبەرلىــرى، ئاقســاقالالر ۋە ياشــلىرى بىلــەن ئۇيغۇر مەسىلىســى توغرىســىدا مۇزاكىرە 
ــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى، ئۇيغــۇر ســوت كوللېگىيەســى  ئېلىــپ بېرى
ــكىالتالرنى  ــى تەش ــى ۋە ھەرقايس ــى ئۇيغۇرالرن ــدە دۇنيادىك ــدى ھەم ــتىدە توختال ئۈس

ئىــش بىرلىكــى ۋە پىكىــر بىرلىكــى بولۇشــقا چاقىــردى.

13.تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان فوندى، ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن فوندى ۋە شەرقىي 
تۈركىستان ياشالر – مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى

ــان  ــېھىت بولغ ــدا ش ــڭ زىندانلىرى ــچىتىدە خىتاينى ــھ مەس ــتانبۇل / فاتى 1( ئىس
شــەرقىي تۈركىســتان ئەلالمــە مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىــم ئۈچــۈن ســىرتتا دەپنــە 

مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى.

2( 5 - فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ خاتىرە كۈنىدە، خىتاينىڭ ئىســتانبۇلدىكى 
كونسۇلخانىســى ئالدىدا نامايىش قىلدى.

3( شــەرقىي تۈركىســتان فوندى ۋە ئىســا يۈســۈپ ئالىپتېكىن فوندىدىن ئىســتانبۇل 
ۋالىيلىقىنــى زىيارەت قىلدى.

4( پىروفېسسور گۈلچىن چاندارلىئوغلۇنى ھۆرمەتلەش كۈنى ئۆتكۈزدى

ــى«  ــەت كۈن ــۇ ھۆرم ــدە »در. گۈلچىــن چاندارلىئوغل ــۇران مەدەنىيــەت مەركىزى 5( ت
ــتۇرۇلدى. ئۇيۇش
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6( شەرقىي تۈركىستان فوندى جەمئىيىتى ئايالالر شۆبىسى قۇرۇلدى.

يۈســۈپ  ئەيســا  مەدەنىيــەت جەمئىيىتــى  ۋە  ياشــالر  تۈركىســتان  7( شــەرقىي 
ئالىپتېكىــن فونــدى جەمئىيىتــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتىنىــڭ 
ئايالــالر تارمىقــى بىرلىكتــە »شــەرقىي تۈركىســتاندا ئايــال بولــۇش« ناملىق ســۆھبەت 

ــدى. ــى ئۆتكۈزۈل يىغىن

8( مەركىزى ۋالىيالر گۇرۇپپىســىنىڭ باشــلىقى مۇرات يىلدىم، ئادانا ھۈســەيىننىڭ 
ــەر  ــۇن ئەپەندىل ــەلمان يەنىگ ــي س ــزى ۋالى ــوش ۋە مەركى ــى ك ــابىق ۋالىيســى ئاۋن س

بۈگــۈن فوندىمىزنــى زىيــارەت قىلــدى.

9( فونــدى ھەيئەتلىــرى شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىيىتىدىكــى كۆزگــە كۆرۈنگــەن 
كىشــىلەر بىلەن كۆرۈشۈشــى 05 - ماي شــەنبە كۈنى زەيتىنبۇرنۇ مېھمان رېســتورانىدا 

ئۆتكۈزۈلدى.

10( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى ئايالــالر شۆبىســى »ئانىــالر بايرىمى« 
پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلدى.

11( 5 - ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى خىتاينىڭ ئىســتانبۇلدىكى كونسۇلخانىســى 
ئالدىدا نامايىــش قىلىندى.

12( شــەرقىي تۈركىســتاندىن كەلگــەن 126 بــاال شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى 
ــتان ياشــالر  ــەرقىي تۈركىس ــدى ۋە ش ــن فون ــۈپ ئالىپتېكى ــا يۈس ــى، ئەيس جەمئىيىت

جەمئىيىتــى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ خەتنىســى قىلىنــدى.

13( 16 - نۆۋەتلىــك ئۇيغــۇر پىيونېــرالر ئــەۋالد تەربىيەلــەش پىروگراممىســى 
ئەيســا  فونــدى جەمئىيىتــى،  تۈركىســتان  قۇرۇلتىيــى، شــەرقىي  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــەن  ــى بىل ــالر جەمئىيىت ــتان ياش ــەرقىي تۈركىس ــدى ۋە ش ــن فون ــۈپ ئالىپتېكى يۈس

ھەمكارالشــتى. 

14( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى، ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن فوندى 
جەمئىيىتــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر ۋە مەدەنىيــەت جەمئىيىتىمىزنىــڭ 
ياردىمــى بىلــەن تۈركىيەگــە كۆچــۈپ كېلىــپ ئولتۇراقلىشىشــقا مەجبــۇر بولغــان 
ئۇيغــۇر ئاياللىــرى ئۈچــۈن تۈركچــە ئوقــۇش ۋە يېزىشــنى ئۆگىنىشــى ۋە يەرلىشىشــىگە 

ــۈرك دەرســلىكى« ئورۇنالشــتۇرۇلدى. ياردەمــدە بولۇشــىنى مەقســەت قىــل »ت

ــا  ــى، ئەيس ــدى جەمئىيىت ــتان فون ــەرقىي تۈركىس ــى، ش ــۇر ئاكادېمىيەس 15( ئۇيغ
ــەن  ــى بىل ــالر جەمئىيىت ــتان ياش ــەرقىي تۈركىس ــدى ۋە ش ــن فون ــۈپ ئالىپتېكى يۈس
ــڭ  ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــازا الگېرلىرىدىك ــڭ ج ــقان خىتاينى ھەمكارالش
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ــتۇرۇلدى. ــى ئۇيۇش ــە يىغىن ــىدىكى مۇھاكىم ــرى توغرىس تەقدى

يۈســۈپ  ئەيســا  رەھبەرلىكىــدە،  ۋەخپىمىزنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي   )16
ــى ۋە  ــالر جەمئىيىت ــتان ياش ــەرقىي تۈركىس ــى، ش ــدى جەمئىيىت ــن فون ئالىپتېكى
ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى تەشــكىالتلىرىنىڭ قوللىشــى ۋە ئاقكۆڭــۈل پۇقرالىرىمىزنىــڭ 
ياردىمىــدە، شــەرقىي تۈركىســتاندىن كەلگــەن 60 يېتىــم بالىغــا يېڭــى كىيىــم 

كىيگۈزۈلــدى.

17( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى، ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن 
فونــدى جەمئىيىتــى، شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر جەمئىيىتــى 80 ئۇيغــۇر بالىنىــڭ 

ــدى. ــى قىل خەتنىس

18( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر 
تەتقىقــات ئورنــى بىلــەن بىرلىكتە ئەنقــەرەدە »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيەتلىرىنى 

خاتىرىلــەش« تېمىســىدىكى ســۆھبەت يىغىنى ئۇيۇشــتۇردى.

ــان  ــات بولغ ــڭ ۋاپ ــۇف ئالىپتېكىننى ــا يۇس ــز ئەيس ــقەدەم ۋە رەھبىرىمى 19( پېش
ــى،  ــدى جەمئىيىت ــتان فون ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــەش پىروگراممىس ــى خاتىرىل كۈنىن
ــالر  ــتان ياش ــەرقىي تۈركىس ــى ۋە ش ــدى جەمئىيىت ــن فون ــۈپ ئالىپتېكى ــا يۈس ئەيس

جەمئىيىتــى تەرىپىدىــن بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرۇلدى.

ــودا  ــەن س ــدە، »م ــڭ رەھبەرلىكى ــالر جەمئىيىتىنى ــتان ياش ــەرقىي تۈركىس 20( ش
ئــۇچ ئۇســتاز بىلىــش مۇسابىقىســى« ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن فونــدى جەمئىيىتــى 
ۋە شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى بىلــەن بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرۇلدى، 

ــۇ يىــل ئۆتكۈزۈلىــدۇ. ئۇالرنىــڭ بىرىنچىســى ب

21( م. رىــزا بەكىــن پاشــانىڭ ۋاپــات بولغانلىقىنىــڭ 10 يىللىقىــدا، ئۇلــۇغ 
ــن  ــزا بەكى ــرال م. رى ــرى گېنې ــگادا كوماندى ــان بىرى ــىيەگە چىقق ــز، پېنس دەۋاچىمى

ــدى. ــى ئۆتكۈزۈل ــەش پىروگراممىس ــى خاتىرىل ــا ن پاش

22( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى، ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن فوندى 
ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر جەمئىيىتــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، زەيتىنبۇرنــۇ 
ــى  ــتاندىكى قىيىنچىلىق ــەرقىي تۈركىس ــەن ش ــا دۇچ كەلگ ــزدا قىيىنچىلىقق رايونىمى
بــار ئائىلىلەرگــە يېمەكلىــك تەمىناتــى، زاكا ئىشــتىنى ۋە ئىجــارە ھەققــى شــەكلىدە 

نــەق پــۇل تارقىتىــپ بېرىلــدى.

23( پاندەمىك ســەۋەبىدىن شــەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى )12.11.1933(، 
پىروگراممىســى  خاتىرىلــەش   )12.11.1944( جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 

فوندىمىزنىــڭ باغچىســىدا ئۆتكۈزۈلــدى.
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24( 1995 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى ئالەمدىــن ئۆتكــەن شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ مۇســتەقىللىق كۈرىشــىدىكى ئالپاگۇتنــى خاتىرىلــەش ۋە قۇرئــان 
تىالۋەت قىلىش پىروگراممىســى، گۆكبايراقلىق كۇرشــاد، ســەۋەب ۋە يۈرەك ئىگىســى.

25( بىــز »ئىپارخــان مائارىــپ خىزمــەت ئورنــى« تــۈرى دائىرىســىدە شــەرقىي 
تۈركىســتانلىق ئىشســىز يــاش ئايالالرغــا ياردەمــدە بولــدى.

26( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى بىلــەن تــۈرك ئوچــاق باش ئىشــتابى 
بىرلىكتــە شــەرقىي تۈركىســتاندىن كەلگــەن 300 ئائىلىگە ياردەم بېرىشــكە باشــلىدى.

27( شــەرقىي تۈركىســتان فونــدى جەمئىيىتــى، ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن 
ــار  ــى ب ــدا قىيىنچىلىق ــى رامىزان ــدى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر جەمئىيىت فون

ــەردى. ــاردەم ب ــە ي ئائىلىلەرگ

14. ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى )UAA(نىڭ پائالىيەتلىرى

ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇنيانىڭ سىياســىي مەركىزى بولغان ۋاشــىنگتون دك 
دە بولغاچقــا، ئۇيغــۇر دەۋاســىنى پۈتــۈن دۇنياغــا ئاڭلىتىشــتا، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىڭ 
ــۇر  ــۇپ يېتىشــتە، ئۇيغ ــۇق تون ــى تول ــي قىرغىنچىلىقن ــان ئىرقى ــۇرالر ئۇچراۋاتق ئۇيغ
قىرغىنچىلىقىغــا قارشــى ئەمەلىــي ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــتە ئاالھىــدە سىياســىي ئورنــى 
ــار. ئامېرىــكا ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى قۇرۇلغاندىــن ھازىرغىچــە سىياســىي كۈرەشــلەردە  ب
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ئاجايىــپ پىداكارلىقالرنــى كۆرســىتىپ، شــەرقىي تۈركىســتان ئازادلىــق كۈرەشــلىرىدە 
ئاۋانگارتلىــق رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ كەلمەكتــە:

1( ئامېرىــكا ئــاۋام پاالتاســىنىڭ ۋەكىلــى نەنســېي پېلوســى ئىشخانىســىغا زىيارەتتــە 
بولــۇپ ئۇنىــڭ مەسلىھەتچىســى بىلــەن كۆرۈشــتى

ــوم  ــەر ۋەختــون، ت ــا ئەزاســى جەننىف ــكا دۆلــەت مەجلىســى كېڭــەش پاالت 2( ئامېرى
ســوئۇزى بىلــەن كۆرۈشــتى

ــاۋام پاالتــا  3( ئۇيغــۇر قانۇنــى قولالشــقا ئېرىشــتۈرۈش ئۈچــۈن 300 دىــن ئارتــۇق ئ
ئەزالىرىنــى زىيــارەت قىلىــپ ســەپەرۋەرلىك قىلىــش پائالىيىتــى ئېلىــپ بېرىلــدى. 
ــم  ــۆپ قېتى ــىك ك ــر ئىش ــەر بى ــى ھ ــقان 3 بىنادىك ــى جايالش ــېناتورالر ئىشخانىس س
ــى  ــان ئەھمىيىت ــا بولغ ــىنىڭ ئۇيغۇرالرغ ــى اليىھەس ــۇر قانۇن ــا ئۇيغ ــپ ئۇالرغ چېكىلى

ــدى. ــەپەرۋەر قىلىن ــېلىنىپ، س ــەت س ــۇق خ ــن ئارت ــەندۈرۈلدى. 500 پارچىدى چۈش

ــى  ــڭ ئۇيغۇرالرن ــۈپ خىتاينى ــەن كۆرۈش ــى بىل ــىنىڭ 58 ئەزاس ــەت مەجلىس 4( دۆل
مەجبــۇرى ئەمگەكچــى قىلىــپ ئىشلىتىشــىگە قارىتــا ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــىنى جىددىــي 
تەلــەپ قىلــدى ھەمــدە »مەجبــۇرى ئەمگــەك چەكلــەش قانۇنــى« قوبــۇل قىلىنىشــىغا 
تۈرتكىلىــك رول ئوينــاش ئۈچــۈن مەخســۇس ۋىدېئــو ئىشــلىنىپ كەڭــرى تارقىتىلدى.

5( »بىــر ئــاي ھــەر كۈنــى بىر ســېناتور بىلەن 30 مىنــۇت تور ســۆھبىتى ئۆتكۈزۈش« 
ھەرىكىتــى ئېلىپ بېرىلدى.

6( ب د ت دا »خىتــاي بالىالرنىــڭ ئېتىقادىنــى چەكلەۋاتىــدۇ« دېگــەن تېمىــدا 
ــۆزلەندى. ــۇق س نۇت

7( خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك يىغىنىغــا قاتنىشــىپ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۇيغــۇرالر ئۇچراۋاتقــان دىنىــي باســتۇرۇش ۋە ئۇنىــڭ ۋەھشــىيلىكى ئېچىــپ بېرىلــدى.

8(دۇنيا ســەھىيە تەشــكىالتى ۋە ئاقســارايغا كورانا ۋىرۇســىنىڭ الگېردىكى ئۇيغۇرالرغا 
تەســىرىنى ئازايتىــش توغرىلىق خــەت يېزىش ھەرىكىتــى ئېلىپ بېرىلدى.

9( مەجبــۇرى ئەمگــەك مەھســۇالتلىرىنى چەكلــەش توغرىلىــق 70 شــىركەتكە 
ــى  ــۇرى ئەمگەكن ــۇس زارا مەجب ــردا مەخس ــازدى. تۋىتتې ــەت ي ــكىالتقا خ ۋە 180 تەش
ــۈك  ــارادا كۈچل ــپ، خەلقئ ــپ بېرى ــى ئېلى ــش ھەرىكىت ــەپ قىلى ــىنى تەل توختىتىش

ــدى. ــىر قوزغى تەس

10( مېھرىگــۈل تۇرســۇننىڭ سەرگۈزەشــتىلىرى بايــان قىلىنغــان »بىــز مــال 
ئەمــەس، ئىنســان ئىــدۇق« ناملىــق ۋىدېئوســى، تۋىتتېــردا دەســلەپ ئېــالن قىلىنغان 

ــدى. ــۇق كۆرۈل ــن ئارت ــال 50 مىــڭ قېتىمدى 3 كۈندى
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11( مىھــراي ئەركىننىــڭ سەرگۈزەشــتىلىرى ئارقىلىــق بۈگۈنكى ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىنى 
تېخىمــۇ كــۆپ يەرلىــك ئامېرىكالىقالرغــا چۈشــەندۈرۈش ئۈچــۈن، ئاممىــۋى ســورۇنالردا، 
ــپ  ــى ئېلى ــش ھەرىكىت ــۆزلەپ بېرى ــر س ــۇ بى ــە بىرم ــر يەرلىكك ــەر بى ــالردا ھ مەيدان

بېرىلــدى.

12( 5 - فېــۋرال، 5 - ئىيۇنــدەك ئەنئەنىــۋى نامايىــش كۈنلىرىمىــزدە داۋاملىــق 
نامايىــش ئورۇنالشــتۇرۇلدى.

13( 1 - ئۆكتەبىــردە ئاقســاراي ئالدىــدا تەقدىرداشــلىرىمىزدىن تىبــەت خوڭكــوڭ، 
موڭغۇلىيــە، تەيۋەنلىكلــەر بىلــەن بىرلەشــمە خىتايغــا قارشــى نامايىشــالر ۋە خوڭكــوڭ 
دېموكراتىيەنــى قولــالش، تىبەت قوزغىلىڭى 62 يىللىقى خاتىرىلىشــىدەك نامايىشــالر 

ــىلدى. داۋاملىق قاتنىش

14( ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى خىتــاي دوكالتــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش 
ــالرنىڭ  ــان قېرىنداش ــرى ۋە يوقىتىلغ ــە تاۋابىئاتلى ــدا ئائىل ــن زالى ــدا، يىغى يىغىنى

ــدى. ــش ئۆتكۈزۈل ــچ نامايى ــم تىن ــۇرۇپ، جى ــۇپ ئولت ــىملىرىنى تۇت رەس

ــق«  ــي قىرغىنچىلى ــۇ ئىرقى ــە »ب ــەن بىرلىكت ــۇلمانلىرى بىل ــكا مۇس 15( ئامېرى
ــدى. ــى ئۆتكۈزۈل نامايىش

16( تۈركىيەدىكى قېرىنداشــالرنى قولالپ خىتاي كونســۇلى »ئائىلەم نەدە«نامايىشــى 
ئۆتكۈزۈلدى.

17( ئالمــا، ۋولكســۋاگەن قاتارلىــق شــىركەتلەر ئالدىــدا بىرلەشــمە نارازىلىــق 
داۋامالشــماقتا. نامايىشــلىرى 

UAA )18 ئەزالىــرى »ج ســترەئەت ئادۋوكاكــي«دەك ھــەر خىــل تەربىيەلــەش 
كۇرســلىرىغا قاتنىشــىپ، ئۇالرنىــڭ تەشــۋىقات بىلــەن شــۇغۇللىنىش تەجرىبــە - 
ئۇســۇللىرىنى ئۆگىنىــپ، كېيىنكــى خىزمەتلىرىــدە كــۆپ يېڭىلىقالرنــى يارىتىشــىغا 

ــدى. ــە بول تۈرتك

19( 100 دىــن ئارتــۇق ۋەتەنپــەرۋەر ئۇيغــۇر يىغىلىــپ نــۇرى تۈركــەل ئەپەندىمنىــڭ 
ئامېرىــكا قانــۇن سىستېمىســى توغرىســىدىكى لېكسىيەســىنى ئاڭلىدى، بــۇ ئارقىلىق 
تولــۇق  پۇقــراالر كۈچىدىــن  ماقۇللىنىشــىدا  قانــۇن الھىيەلىرىنىــڭ  كېيىنكــى 

ــەندى. ــى چۈش ــنىڭ يوللىرىن پايدىلىنىش

20( كــۆپ قېتىــم دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغۇرالرنــى يىغىــپ، 
ــەش  ــور تەربىيەل ــالردا ت ــدەك تېمى ــۈچ« دېگەن ــا ك ــڭ ئۇيغۇرغ ــىزنىڭ ئاۋازىڭىزنى »س
ــق  ــەك ئارقىلى ــەت چ ــون ۋە خ ــەت، تېلېف ــا ئېلخ ــۈزۈپ، ئوقۇغۇچىالرغ ــى ئۆتك كۇرس
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ئۆگەتتــى.  ئاڭلىتىشــنى  دەۋايىمىزنــى 

ــالرغا  ــق قېرىنداش ــۈزۈپ، ئېھتىياجلى ــن ئۆتك ــوردا يىغى ــدا ت ــرۇس جەريانى 21( ۋى
»ئىشســىزالر ئىلتىمــاس جەدۋىلــى توشقۇزۇشــى، الزىملىــق تۇرمــۇش بۇيۇملىــرى 

ــدى. ــاردەم قىل ــىغا ي ــك تۇرمۇش ــىدەك كۈندىلى سېتىۋېلىش

22( كوۋىــد ۋاكسىنىســى ۋە ئۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەردە جامائىتىمىزنىڭ 
ئېنىــق مەلۇماتالرغــا ئېرىشىشــى ئۈچــۈن، در.ســائەئەدنى تەكلىــپ قىلىــپ تــور 
ســۆھبىتى ئۆتكــۈزدى، ھەمــدە ئۇالرنىــڭ ســوئاللىرىغا نەقمەيدانــدا جــاۋاب بېرىلــدى.

23( »ئۇيغــۇر پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرگــە قانــداق يــاردەم بېرىــش« »كەمسىتىشــكە 
قارشــى تــۇرۇش »»ھەرگىــز قايتىالنمايــدۇ« دېگــەن تېمىــالردا ھــەر خىــل تــور 

ــدى. ــپ بېرىل ــۆھبەتلەر ئېلى ــزە س ــرى، مۇالھى يىغىنلى

24( كېيىنكــى ئــەۋالد ئۇيغــۇر بالىلىرىنــى تەربىيەلەشــكىمۇ ئاالھىــدە كۆڭــۈل بولۇپ 
ــىنگتون  ــە ۋاش ــى بىرگ ــۇق بالىن ــن ئارت ــن 100 دى ــل مەكتىپىدى ــا تى ــدى. ئان كەل
ھايۋاناتــالر باغچىســىغا ئېلىــپ بېرىــش، تــوردا بالىالرغا رەســىم كۇرســى ئېچىش ۋە ھەم 
»ئۇيغــۇرالر ئامېرىكاغــا رەھمــەت ئېيتىــدۇ »تېمىســىدا دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايدىكــى 
17 دۆلەتتىــن بولغــان ئۇيغــۇر بالىلىرىنــى ئامېرىكاغــا رەھمــەت خېتــى يازدۇرۇشــتەك 
پائالىيەتلەرنــى ئۆتكــۈزۈپ ئۇالرنــى كىچىكىدىــن تىــل، مەدەنىيــەت ئۆگىتىــش بىلــەن 

بىرگــە يەنــە ئۆزلىرىنىــڭ دەۋانىــڭ ۋارىســلىرى ئىكەنلىكىنــى ئۆگەتتــى.

25( ســەئان روبېرتنىــڭ »ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدىكى جــەڭ« ناملىــق كىتابــى نەشــردىن 
چىققانــدا، كىتــاب مۇھاكىمــە تــور يىغىنــى ئورۇنالشــتۇرۇلدى.

ــى  ــى« كىتابىن ــي تارىخ ــۇر ئومۇمى ــۇق »ئۇيغ ــۇننىڭ 13 تومل ــان تۇرس 26( نەبىج
تارقىتىــش مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــۈپ، در. نەبىجــان تۇرســۇننىڭ بــۇ تارىخىي ئەســىرىنىڭ 
ــۈزۈش  ــون كىيگ ــا »ت ــەپ، ئاپتورغ ــى ئىپادىل ــان ھۆرمىتىن ــا كېلىشــىگە بولغ مەيدانغ

ــدى. مۇراســىمى« ئۆتكۈزۈل

ــا  ــەۋرۇز، ئان ــت، ن ــل، ھېي ــى يى ــى، يېڭ ــەت بايرىم ــز جۇمھۇرىي 27( جەمئىيىتىمى
تىــل بايراملىرىنــى ئۆتكۈزۈپــال قالماســتىن يەنــە ئۆزگىچــە ئاالھىدىلىككــە ئىگــە 

ــدى. ــتۇرۇپ كەل ــى ئۇيۇش ــەن پائالىيەتلەرن ــان كۆپلىگ ــق ياراتق يېڭىلى

UAA )28 بوســتوندا شــەھەر مەركىزىــدە ئۆتكۈزۈلگــەن تارىخــى ئەھمىيەتكــە ئىگــە 
ئۇيغــۇر بايــراق چىقىرىــش مۇراســىمىگە قاتناشــتى.

29( 500 دىــن ئارتــۇق جامائىتىمىــز بىرلىكتــە ئۆتكۈزگەن يېڭى يىــل پائالىيىتىدە 
ــى  ــات ئوغل ــەن مۇكاپ ــۇنغا بېرىلگ ــەۋۋەر تۇرس ــا »مۇن ــان ئان ــى قەھرىم »2019 يىلدىك
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فەرقات جەۋدەتكە تاپشۇرۇپ بېرىلدى.

30( كىشــىلىك ھوقــۇق كۈنــى لىنكولىــن خاتىــرە مۇنبىــرى ئالدىــدا شــام يېقىــپ، 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق جەريانىــدا شــاھىت بولغــان قېرىنداشــالرنى ئەســلىدى.

31( 400 ئادەملىك داال سەيلىسى ۋە پۇتبول مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى.

32( الگېــر شــاھىتلىرىدىن مېھرىگــۈل تۇرســۇن، زۇمــرەت داۋۇت ۋە تۇرســۇنئاي 
ــق  ــادا »ناملى ــن س ــا »ۋىجداندى ــۈن ئۇالرغ ــارىتى ئۈچ ــەتكەن جاس ــڭ كۆرس زىياۋۇدۇننى

ــدى. ــى بېرىل ــەت مۇكاپىت ھۆرىي

15.ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ )UHT( پائالىيەتلىرى 

2017 - يىلىدىكــى 6 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيىدىــن بۇيــان، ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى   )1
تەشــكىالتى خىزمەتلــەردە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا يېقىندىــن ھەمكارلىشــىپ، ھــەر 
ۋاقىــت ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئىشــغالىيەت ئاســتىدىكى خەلقىمىزنىــڭ 
ئەركىنلىــك يولىــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ چاقىرىقىغــا ئىزچىــل ئاۋاز قوشــۇپ 

تۆۋەندىكــى بىــر قاتــار پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بــاردى:

 )UHT( تەشــكىالتى  ھەرىكىتــى  ئۇيغــۇر  مــارت   -  5 يىلــى   -  2018  )2
ــاق  ــڭ ئورت ــرى كومىتېتىنى ــان ھەقلى ــوس ئىنس ــوم النت ــدا، ت ــكا پارالمېنتى ئامېرى
ــەن،  ــى بىل ــڭ قاتنىشىش ــم مىكگوۋەرننى ــى جى ــت ئەزاس ــاھىبخانلىقىدا، پارالمېن س
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىــم بىلــەن بىللــە ئۇيغۇرالرنىڭ 
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نۆۋەتتىكــى ئەھۋاللىرىنــى تونۇشــتۇرۇش پائالىيىتــى ئېلىــپ بــاردى.

3( 2018 - يىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بىــر قوللــۇق قوللىشــى بىلەن، 14 
دۆلــەت 18 شــەھەردە »بىــر ئــاۋاز، بىــر قــەدەم« ئايالــالر باشــالمچىلىقىدىكى خەلقئــارا 
نامايىشــى ئورۇنالشــتۇردى. بــۇ نامايىشــنىڭ خەۋىــرى »خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىــر 
مىليــون ئۇيغۇرالرنــى الگېرالرغــا ســولىدى« دېگــەن ســەرلەۋھە بىلــەن 20 دىــن ئارتــۇق 
تىلــدا 100 دىــن ئارتــۇق ئاساســىي مەتبۇئاتالرغــا چىقىــپ دۇنيــا جامائەتچىلىكىنىــڭ 
ــر  ــارت، »بى ــى 15 - م ــدى. UHT، 2019 - يىل ــە بول ــقا تۈرتك ــى قوزغاش دىققىتىن
ئــاۋاز، بىــر قــەدەم« خەلقئــارا ئايالــالر ھەرىكىتىنىــڭ بىــر يىللىــق خاتىــرە كۈنىــدە، 
»جــازا الگېرلىــرى قايتىــپ كەلــدى« دېگــەن تېمېــدا 15 دۆلــەت 33 شــەھەردە رەســىم 

كۆرگەزمىســى تەشــكىللەپ مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئېلىــپ بېرىلــدى.

4( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە UHT بىرلىكتــە، ئامېرىــكا پارالمېنتىــدا، تاشــقى 
ــەن،  ــڭ قاتنىشىشــى بىل ــن مىنىســتىرى ســىكوت بۇزبىنى ئىشــالر ياردەمچــى مۇئاۋى

ــى تەشــكىللىدى. ــە يىغىن ــدە مۇھاكىم ــۇرالر ھەققى ئۇيغ

لوئۇئىســۋىل  ئۇنىۋېرســىتېتى،  پىرىنســېتون  ئۇنىۋېرســىتېتى،  ئىندىياننــا   )5
ئۇنىۋېرســىتېتى،  بەركەلــەي  ئۇنىۋېرســىتېتى،  پېنســىلۋانىيە  ئۇنىۋېرســىتېتى، 
ــو ئۇنىۋېرســىتېتى، تۇففــس ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە  ئىســتانفورد ئۇنىۋېرســىتېتى، چىكاك
كولومبىيــە ئۇنىۋېرســىتېتى، جوھــن ھوپكىنــس، ھاۋايــى ئۇنىۋېرســىتېتى قاتارلىــق 
ــترالىيە،  ــترىيە، ئاۋس ــەردە، ۋە ئاۋس ــي مەكتەپل ــى ئالى ــۇق ئامېرىكادىك ــن ئارت 10 دى
بېلگىيــە، باڭالدىــش، چېخىيــە، دانىيە، كانادا، فىنالندىيە، ھىندىســتان، ئېســتونىيە، 
ۋە مااليشــىيا قاتارلىــق 10 دىــن ئارتــۇق دۆلەتلەردىكــى ئالىــي مەكتەپلــەردە ۋە ئەقىــل 
قۇرۇلمىلىرىــدا، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىشــغالىيەتتىكى شــەرقىي تۈركىســتاندا 

ــەردى. ــق دوكالت ب ــى توغرىلى ــي قىرغىنچىلىق ــان ئىرقى يۈرگۈزۈۋاتق

6( 2019 - يىلــى ئاپرېــل ئايلىرىدىــن باشــالپ، ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى ئامېرىكا 
بــاش ئەلچىخانىلىرىنىــڭ ســاھىبخانلىقىدا، ئاۋســترىيە، ئاۋســترالىيە، بېلگىيــە، 
دانىيــە، چېخىيــە ۋە تۈركىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە بېرىــپ، ئامېرىــكا تاشــقى 
ــىنىڭ  ــۆزلىگۈچى پىروگراممىس ــى س ــكا گىراژدان ــتىرلىقىنىڭ ئامېرى ــالر مىنىس ئىش
ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن، ســۆزلىگەن نۇتۇقلىرىــدا ئۇيغــۇر دەۋاســىنى ئاڭلىتىــش بىلەن 
بىــر ۋاقىتتــا، ھــەر يەرلــەردە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى تونۇشــتۇرۇپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر 

ــدى. قۇرۇلتىيىنىــڭ تەشــۋىقاتىنى قىل

7( تەيــۋەن دىننىــي ئەركىنلىــك فورۇمــى، كونكوردىئــا فــورۇم، فــورۇم 2000 ۋە 
ياۋروپــا دېموكراتىيــە فورۇمــى قاتارلىــق خەلقئــارا يىغىنــالردا، ۋە ئامېرىكادىكــى چــوڭ 
قىرغىنچىلىــق موزېيلىــرى، كەچــۈرۈم تەشــكىالتلىرى، ۋە دىننىــي تەشــكىالتالر، 



155

مەسچىتلەر، ئىسالم تەشكىالتلىرى ئالدىلىرىدا نۇرغۇن قېتىم نۇتۇق سۆزلىدى.

8( ئامېرىــكا ئــاۋام پاالتاســى، كېڭــەش پاالتاســى ۋە خىتــاي ئىشــلىرى كومىتېتــى 
شــۇنداقال  بــەردى.  ئىســپاتلىق  قېتىــم   4 كوڭىرەسســىدە  ئامېرىــكا  قاتارلىــق 
ــدە 1  ــى« گېزىتى ــىنگتون ۋاقت ــم، »ۋاش ــدە 2 قېتى ــا« گېزىتى ــىنگتون پوچت »ۋاش
قېتىــم، »ئامېرىــكادا بۈگــۈن« گېزىتىــدە بىــر قېتىــم، فــوخ نــەۋس دا 1 قېتىــم، ۋە 
ــۇپ 8  »ئىندەخــت« جورنىلىــدا 2 قېتىــم، »لۇككبــوخ« جورنىلىــدا بىــر قېتىــم بول

ــدى. ــالن قىل ــپ ئې ــە يەزى ــم ماقال قېتى

ــرە، ASPN، دېموكراتســىيە نۆۋەتتــە )دېموكراكــي  BBC، CNN، NBC )9، ئەلجەزى
ــالردا  ــلىق مەتبۇئات ــق ئاساس ــان، قاتارلى ــى، زام ــورك ۋاقت ــۇ - ي ــوۋ!(، VOA، ني ن

ــدى. ــۇل قىل ــى قوب زىيارەتلەرن

10( 2019 - يىلنىــڭ بېشــىدىن تارتىــپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى 
بىلــەن بىرلىكتــە ئامېرىــكا ئــاۋام پاالتــا ۋە كېڭــەش پاالتاســىدا، نۇرغۇنلىغــان 
ــۇر  ــا كۆرۈشــۈپ، ئۇيغ ــا - قايت ــەن قايت ــرى بىل ــەت مەجلىســى ئەزالى ســېناتور ۋە دۆل
ــۇن قىلىــپ ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن نۇرغــۇن  ــۇن اليىھەســىنى ئاۋازغــا ســېلىش ۋە قان قان

ــاردى. ــپ ب ــى ئېلى پائالىيەتلەرن

باشــقا  ۋە  ئۇنىۋېرســىتېتالر  ھۆكۈمەتتــە،  ۋە  مەجلىســى  دۆلــەت  ئامېرىــكا   )11
ئىجتىمائىــي توپالمــالردا يالقــۇن روزى ۋە در. راھىلــە داۋۇتنىــڭ دەۋاســىنى ئاڭلىتىــپ 

ــدى. كەل

UHT )12 رەئىســى روشــەن ئاببــاس 2019 - يىلــى 9 - ئاپرېــل كالىفورنىيــە 
ئىشــتاتىدا »ئەركىنلىــك جەڭچىســى« مۇكاپاتــى ئالــدى.

UHT )13نىڭ مۇئاۋىن رەئىســى تۇرنىســا مەتســىدىق كانادانىڭ ۋانكوۋېر شــەھىرىدە 
بىــر يىلدىــن ئارتــۇق مــۇددەت ھــەر ھەپتــە ئاخىــرى، ئــۆز ئائىلىســى بىلــەن خىتايغــا 

قارشــى نامايىــش ئېلىــپ بــاردى.

كانادانىــڭ ئېدمونتــون شــەھىرىدە، UHT دىــن مۇكــەررەم قۇربــان ۋە مەھلىيــا 
چەتىنكايــاالر ھــەر ھەپتــە ئاخىــرى ئىزچىــل نامايىــش ئېلىــپ بېرىــپ ئۇيغــۇر 
ــەن  ــڭ تەشەببۇســى بىل ــا UHTنى ــا چەتىنكاي ــى. مەھلىي ــى ئاڭالتت قىرغىنچىلىقىن

مــاالال ۋەھبــى تەرىپىدىــن ئىــش - ئىزلىــرى تونۇشــتۇرۇلدى.

14( روشــەن ئاببــاس، پىرېزىدېنــت ترامپنىــڭ دۆلەتلىــك بىرلەشــمە نۇتقــى )ســتاتە 
ــر  ــم بى ــى قېتى ــا تۇنج ــۇ يىغىنغ ــتى ۋە ب ــە قاتناش ــپەئەچ( گ ــون س ــە ئۇنىئ ــوف تھ ئ

ئۇيغۇرنىــڭ قاتنىشىشــتەك تارىخىــي ئەھــۋال بولــدى.
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15( پىرېزىدېنــت ترامــپ، مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت پېنــس، پارالمېنــت باشــلىقى 
نەنســى پېلوســىې، تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى پومپېيو، ۋە دۆلەتلىك مىنىســتىرالر، 
ــا  ــتىلىق دۇئ ــك »ناش ــكا دۆلەتلى ــقان، ئامېرى ــالر قاتناش ــىيونالر ۋە دىپلومات سىياس
كۈنــى« يىغىنىغــا تەكلىــپ بىلــەن قاتناشــتى. نــەخ مەيداندىكــى ئېكرانــدا UHTنىــڭ 

پائالىيەتلىــرى تونۇشــتۇرۇلدى.

پارتىيــە  ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى، تۈركىيەدىكــى  UHT )16 ۋە دۇنيــا 
ــەرە شــەھەر باشــلىقلىرى بىلــەن  باشــلىقلىرى ۋە مەســئۇللىرى، ئىســتانبۇل ۋە ئەنق
كۆرۈشــۈپ تۈركىيەدىكــى پارتىيەلەرنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى قولالشــلىرىنى تەلــەپ قىلــدى. 
UHT، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ۋە ئۇيغــۇر ئاكادىمىيەلىــرى بىرلىكتــە 2020 – يىلى 
12 – نويابىــردا شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيــەت كۈنىنــى تۈركىيەنىــڭ پايتەختــى 

ــەرەدە بىرلىكتــە ئۆتكــۈزدى. ئەنق

17( دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، UHT رەھبەرلىرى ئامېرىكا كونگىرەســىنىڭ باشــلىقى 
نەنســېي پېلوســىي خانىــم بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر خەلقــى يۈزلىنىۋاتقــان ئىرقىــي 
ــان ئىنســانىيەتكە  ــا يۈرگۈزۈۋاتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــى ۋە خىتاينى ــق ئەھۋالىن قىرغىنچىلى
ئۇيغۇرالرنىــڭ  بــەرى  يىلالردىــن  ئــۇزۇن  تونۇشــتۇردى.  جىنايەتلىرىنــى  قارشــى 
ئەھۋالىغــا كۆڭــۈل بولــۇپ، دۆلــەت مەجلىســىدە ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى قانۇنىنىــڭ 
ماقۇللىنىشــىغا يېتەكچىلىــك قىلغــان نەنســېي پېلوســىي خانىمغا رەھمــەت ئېيتتى.

UHT )18 رەھبەرلىــرى ئۇيغــۇر ســوتىغا بېرىــپ قاتناشــتى. روشــەن ئاببــاس ئۇيغــۇر 
ســوتىدا گۇۋاھلىــق بــەردى.

ــاش  ــىيە ب ــى شىۋېتس ــرى ئەنقەرەدىك ــى، UHT رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ 19( دۇني
ئەلچىســىنىڭ شەخســىي ســارىيىدا، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى، ئەنگلىيــە، گېرمانىيــە، دانىيــە، 
دىپلوماتلىرىغــا شــەرقىي  دۆلــەت   10 پىكىرلىــك«  »ئورتــاق  قاتارلىــق  ئامېرىــكا  ۋە 
تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى، ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى ۋە تۈركىيەنىــڭ ئۇيغــۇرالر 
ھەققىدىكــى سىياســەتلىرى توغرىســىدا تەپســىلىي مەلۇمــات بەردى ۋە ئەنقــەرەدە بىر يۈرۈش 
ــدا ياخشــى پارتىيەســى باشــلىقى  ــۇ جەريان ــاردى. ب ــەر ئېلىــپ ب ــق پائالىيەتل لوبىيچىلى

ــەن كۆرۈشــۈپ شــەرقىي تۈركىســتان ســۆھبەت ئۆتكــۈزدى. ــەرال ئاكشــەنەر خانىــم بىل م

 NED ــى ۋە ــە ھەرىكىت ــارا دېموكراتىي ــكىالتى، خەلقئ ــى تەش ــۇر ھەرىكىت 20( ئۇيغ
ــدى. ــى ئال ــە مۇكاپات ــارا دېموكراتىي ــن بېرىلگــەن، 2021 - يىللىــق خەلقئ تەرىپىدى

21( ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە، ئۇيغــۇر خىزمەت گۇرۇپپىســى )كونگىرەســىىئونال 
ئۇيغــۇر كائۇكــۇس( UHT ۋە دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ تەشەببۇســكارلىقى 

ۋە ئىزچىل تىرىشــچانلىقلىرى نەتىجىســىدە قــۇرۇپ چىقىلدى.
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16. ئامېرىكا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پىروگراممىسىنىڭ )UPF( پائالىيەتلىرى

ــى  ــپ ياك ــكادا تىزىملىتىلى ــى ئامېرى ــڭ 12 - كۈن ــى 6 - ئاينى UPF 2019 - يىل
قۇرۇلۇپ، شــۇ يىلى 12 - ئاينىڭ 13 - كۈنى »تاپاۋەتســىز تەشــكىالت« ساالھىيىتىگە 
ــا  ــە ۋاقىتت ــقا، كۆپىنچ ــن باش ــۆزى قىلغاندى ــى ئ ــمەن تۈرلەرن ــتى. UPF قىس ئېرىش
باشــقىالر قىلماقچــى بولغــان ياكــى باشــلىغان، ئۇيغــۇر تىلــى، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى 
ــاقالپ  ــدە س ــەت ئەل ــى چ ــقا ئېلېمېنتلىرىن ــڭ باش ــي كىملىكىنى ــۇر مىللى ۋە ئۇيغ
قېلىشــقا، چــەت ئەلدىكــى ئۇيغۇرالرنــى كۈچلەندۈرۈشــكە ھەمــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ بېشــىغا 
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كەلگــەن زۇلۇمنــى دۇنياغــا ئاڭلىتىشــقا پايدىلىــق بولغــان پروجېكــت ياكــى تۈرلەرگــە 
كوچىنىــڭ يېتىشــىچە ئىقتىســادىي جەھەتتىــن يــاردەم قىلىــدۇ.

UPF قۇرۇلغاندىن بۇيان قىلغان ئىشالرنى قىسقىچە خۇالسىسى تۆۋەندىكىچە:

بىرىنچى قىسىم: UPF ئۆزى قىلغان ۋە قىلىۋاتقان ئىشالر

1( تۆۋەندىكى تور بەتلىرىنى قۇرۇپ چىقتۇق:

UPF تور بېتى  .1
ئۇيغــۇر ئاخبــارات مەركىزىنىــڭ ئىنگلىزچــە تــور بېتــى، ھەپتىــدە بىــر قېتىــم   .2

ــدۇ: يېڭىلىنىــپ تۇرى
ئۇيغۇر تىلى تور بېتى   .3

ــاردەم  ــال بويتاقالرنىــڭ جــورا تېپىشــىغا ي ــەر - ئاي قىــز - يىگىــت ياكــى ئ  .4
ــدۇ. ــدا پۈتى ــات يېقىن ــى، پ ــور بېت ــان ت قىلىدىغ

2( »ئۇيغــۇرالر« ئايلىــق تــور ژۇرنىلــى، 2021 - يىلــى ئاۋغۇســتقىچە 23 ســان 
ــدى: ــپ بول چىقى

3( ئۇيغــۇر ئاخبــارات مەركىــزى ۋىدېئو پىروگراممىســى. ھازىر ھەپتىــدە 3 پىروگرامما 
ئىشــلىنىۋاتىدۇ. 2021 - يىلى 22 - ئاۋغۇســتقىچە 57 ســان ئىشلەپ تارقىتىلدى.

 https://www.youtube.com/channel/UCW35Y_iqXm8g4fohw :يۇتىيۇب  .1
ئۇقجدنــق

تۋىتتېر: @ئۇيغۇراخبارات  .2
https://www.facebook.com/uyghuraxbarat.merkizi :فېيسبۇك  .3

/https://www.instagram.com/uyghuraxbaratmerkizi :ئىنستاگرام  .4
4( ئۇيغــۇر تىلــى ئــەپ ياســاپ چىقتــۇق: https://www.tilim.org/hay - ھــاي - 

ئېلىپبــە/

ــور  ــر قىســىم چــوڭ ت ــان بى ــۇت بولغ ــۇرۇن مەۋج ــن ب ــدە 2017 - يىلىدى 5( ۋەتەن
 https://www.uyghur :بەتلىرىنىــڭ مەزمۇنىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈپ ســاقلىۋالدۇق

ــوم/ - ئارچىۋە.ك

ــن  ــە ۋە ئۇنىڭدى ــرى، ناھىي ــە رەھبەرلى ــاي كومپارتىي ــى خىت ــىنجاڭ« دىك 6( »ش
شــىركەتلىرىنىڭ  ئەمگــەك  مەجبۇرىــي  ۋە  دوختۇرخانىــالر،  دەرىجىلىــك  يۇقىــرى 
ــدۇ (:  ــدا پۈتى ــات يېقىن ــك پ ــدۇق )3 - تىزىملى ــالن قىل ــالپ ئې ــى توپ ئۇچۇرلىرىن
 https://www.uyghurinfo.org/en/names - of - chinese - officials - in -

/xinjiang
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 - https://www.uyghurinfo.org/en/list - of - all - hospitals - in - east
تۈركىســتان/

7( كىتابالر:

1. »ئۇيغــۇر تارىخــى«، پــات يېقىنــدا پۈتىــدۇ، ئاندىــن ئــۇ ئۇيغۇرچــە، ئىنگلىزچــە، 
تۈركچــە، ۋە خىتايچــە قاتارلىــق كــۆپ تىلــدا نەشــر قىلىنىــدۇ.

2. »ئۇيغۇرغــا قارشــى ئــۇرۇش«، نەشــرىياتتىن ئىجــازەت ئېلىــپ، ئىنگلىزچىدىــن 
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىۋاتىمىــز. پۈتكەنــدە نەشــر قىلــدۇرۇپ تارقىتىمىــز.

ئىككىنچى قىسىم: باشقىالر قىلغان، UPF ئىقتىسادىي ياردەم قىلغان تۈرلەر

1( ئېلكىتاب ئامبىرى قۇرۇش ۋە ئۇنى ماڭدۇرۇش

ئېلكىتاب تورى: https://elkitab.org/ )گېرمانىيە، مەمەت ئەلى نىياز(  .1
ــور بېكىتــى : http://www.uyghurkitap.com/ )تۈركىيــە،  ئۇيغــۇر كىتــاب ت  .2

ــى( ــەۋالد گۇرۇپپىس ئ
/http://www.yanghin.net :يانغىن ئېلكىتاب ئامبىرى  .3

2( كىتابــالر: تۆۋەندىكــى كىتابالرنىــڭ تەھرىرلــەش، كوررېكتورلــۇق، تەرجىمــە 
قىلىــش ۋە نەشــر قىلــدۇرۇش ئىشــلىرىغا ئوخشــىمىغان دەرىجىــدە يــاردەم قىلــدۇق:

»ئېلىپبــە« )ئابدۇۋەلــى ئايــۇپ، نەشــر قىلىنــدى، ھازىــر يېڭــى نەشــرگە   .1
تەييارلىنىۋاتىــدۇ( قايتىدىــن 

»مەھبــۇس روھــالر« )ئابدۇۋەلــى ئايــۇپ، ئۇيغۇرچــە ۋە تۈركچــە نۇسخىســى نەشــر   .2
قىلىنــدى، ئىنگلىزچــە نۇسخىســى نەشــرگە تەييارلىنىۋاتىــدۇ(

ــەرقىي  ــەدەر ش ــىغا ق ــت ئىستېالس ــن كوممۇنىس ــن چى ــۇل ئىنقىالبىدى »قۇم  .3
تۈركىســتان«، 1000 نۇســخا باســتۇرۇلدى

»ئۇيغۇر بۇالق«، 500 نۇسخا باستۇرۇلدى  .4
»فېۋرال ئارخىپلىرى« )گۈلشەن ئابدۇ قادىر(  .5

ــر نەشــرگە  ــۇپ، ئىككــى قىســىم، ھازى ــى ئاي »بۈگۈننىــڭ تارىخــى« )ئابدۇۋەل  .6
تەييارلىنىۋاتىــدۇ(

3( مائارىــپ، ئۇيغــۇر مەكتەپلىــرى ۋە مەخســۇس تەربىيەلەش كۇرســلىرى: تۆۋەندىكى 
تۈرلەرگــە ئوخشــىمىغان مىقداردا ئىقتىســادىي يــاردەم قىلدۇق:

تۈركىيەدىكى ئوقۇغۇچىالرغا تابلەت ئېلىپ بېرىش  .1
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئوقۇش مۇكاپات پۇلى  .2

ھىرا ئۇيغۇر تىلى مەكتىپى )ئىستانبۇل، لوقمانجان، پاتىگۈل(  .3
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سەرخىلالر مائارىپ پىروگراممىسى )ئىستانبۇل، مەخمۇتجان لىتىپ(  .4
تولــۇق ئوتتــۇرا ۋە ئالىــي مەكتەپكــە ئۆرلــەپ ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچىــالر ئۈچــۈن   .5

ــدى( ــار فون ــا تەييارلىــق قىلىــش كۇرســى )ئۇيغۇري ئىمتىھانىغ
ــش  ــم تىكى ــەش، كىيى ــم اليىھەل ــۈن كىيى ــرى ئۈچ ــم - قىزلى ــۇر خانى ئۇيغ  .6

تەربىيەلــەش كۇرســى )ئۇيغۇريــار فونــدى(
ئۇيغۇر ئۆسمۈرلەرنى تەربىيەلەش مەركىزى )ئىستانبۇل، مۇيەسسەر خەندان(  .7

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كۇرسى )ئىستانبۇل، 2021 - يىلى 7 - ئاي(  .8
4( ۋىدېئو پىروگراممىلىرى ۋە يۇتىيۇب قاناللىرىغا ئىقتىسادىي ياردەم قىلدۇق:

كومپيۇتېر ۋە تۇرمۇش:  .1
Https://www.youtube.com/channel/uce8l8dzf6tueohklrb xmbqa

كارۋان ساداسى:  .2
Https://www.youtube.com/channel/uczlnuahea2ikmienurp a'igq

ئانا - تىل بالىالر پىروگراممىسى:  .3
Https://www.youtube.com/channel/ucx1eukhf1enyiwqj - ksti'i'a

ئۇنتۋ بىز )خەدىچە، ئىستانبۇل(:  .4
Https://www.youtube.com/channel/uckw6xgrwkdso3gj1v 2f5'oza5( 

باشقا ئاالھىدە تۈرلەردە قىلىنغان خىزمەتلەر

يېقىندىــن  خىزمەتلــەردە  ئېچىلىشــىغا  غەلىبىلىــك  ســوتىنىڭ  ئۇيغــۇر   .1
ماسالشــتۇق.

ــى  ــك دوكالتن ــر 200 بەتلى ــى بى ــى ھەققىدىك ــي قىرغىنچىلىق ــۇر ئىرقى ئۇيغ  .2
خىتايچىدىــن ئىنگلىزچىغــا تەرجىمــە قىلىــش )ئاســىيە ئۇيغــۇر، ھازىــر 

تەييارلىنىۋاتىــدۇ، يېقىنــدا پۈتىــدۇ (
ئۇيغــۇر ســوتى ئۈچــۈن ســۇنۇلغان ۋىدېئولــۇق گۇۋاھلىقالرنــى يېزىق شــەكلىگە   .3

ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن ئىقتىســادىي ياردەمــدە بولــدۇق.

17. نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ پائالىيەتلىرى

ــى  ــڭ يېڭ ــدا ئۆزىنى ــل ئېيى ــى ئاپرې ــى 2017 - يىل ــۇر كومىتېت ــە ئۇيغ نورۋېگىي
رەھبەرلىــك ھەيئىتىنــى ســايالپ چىققاندىــن بۇيانقــى تــۆت يىــل ئىچىــدە ناھايىتــى 

ــى ئىشــلىدى. ــۆپ خىزمەتلەرن ك

1( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە باشــقا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى بىلــەن 
بولغــان ھەمكارلىــق
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ــۇر  ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــۇر كومىتېت ــە ئۇيغ ــدا نورۋېگىي ــارت ئېيى ــى م 1. 2018 - يىل
قۇرۇلتىيــى، ئامېرىــكا دېموكراتىيەنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش فونــدى ۋە نورۋېگىيــە رافتــو 
فونــدى جەمئىيىتىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا، نورۋېگىيەنىــڭ پايتەختــى ئوســلو شــەھىرىدە 
«ئۇيغــۇر تىلــى ھۇجــۇم ئاســتىدا»ناملىق ئىلمىــي يىغىــن ۋە شــۇنىڭغا ئۇالپــال 
ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق بۇيىچــە تەربىيەلــەش كۇرســى 

ــدى. ئۆتكۈزۈل

2. 2019 - يىلــى 2 - ئايــدا، نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قەلەمكەشــلەر  نورۋېگىيــە  جەمئىيىتــى،  فونــدى  رافتــو  نورۋېگىيــە  قۇرۇلتىيــى، 
جەمئىيىتــى بىرلىكتــە ئوســلو شــەھىرىدە »خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا 

ئۇيۇشــتۇردى. يىغىــن  ئىلمىــي  ناملىــق  قاراتقــان ھۇجۇمى&قۇئــوت؛ 

3. 2018 - ۋ 2019 - يىللىــرى كــۈز ئايلىرىــدا، نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتىنىــڭ 
تەكلىپــى بىلــەن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەھبەرلىــرى نورۋېگىيەگــە كېلىــپ 
ــدار  ــى ئاالقى ــەردى ۋە نورۋېگىيەدىك ــىيە ب ــە لېكس ــۇر جامائىتىگ ــى ئۇيغ نورۋېگىيەدىك
تەشــكىالت - ئورگانــالر ۋە نورۋېگىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنــى قولالۋاتقــان سىياســىي پارتىيــە 

ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشۈشــلەردە بولــدى.

4. نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى رەھبەرلىــك ھەيئىتــى، 2018 - يىلــى 6 - 
ئايــدا، نورۋېگىيەدىكــى يەرلىــك ئــاز ســانلىق مىللــەت - ســامىالرنىڭ پارالمېنتىنــى 
ــر ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى. ــا ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى ئېغى ــارەت قىلىــپ، ئۇالرغ زىي
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5. نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى نورۋېگىيەدىكــى باشــقا كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــى،  ــوڭ كومىتېت ــە خوڭك ــى، نورۋېگىي ــەت كومىتېت ــە تىب ــكىالتلىرى، نورۋېگىي تەش
نورۋېگىيــە - تەيــۋەن دوســتلۇق گۇرۇپپىســى قاتارلىــق ئــورۇن ۋە تەشــكىالتالر بىلــەن 
ــى  ــا قارش ــە خىتايغ ــەن بىرلىكت ــكىالتالر بىل ــۇ تەش ــى. ب ــق ئورناتت ــچ ھەمكارلى زى
كۆپلىگــەن نامايىــش، يىغىــن ۋە پائالىيەتلەرنــى ئۇيۇشــتۇردى، نورۋېگىيــە ھۆكۈمىتــى 

ــدى. ــى يوللى ــمە دوكالت ۋە خەتلەرن ــە بىرلەش ــىي پارتىيەلەرگ ۋە سىياس

2( »ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپ ئامبىرى«نىڭ قۇرۇلۇشى

2018 - يىلــى ئەتىيازدىــن ئېتىبــارەن، نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى، دۇنيــا 
ــى  ــتاندا 2017 - يىل ــەرقىي تۈركىس ــەن، ش ــڭ تەشەببۇســى بىل ــۇر قۇرۇلتىيىنى ئۇيغ
ئەتىيــازدا باشــالنغان كــەڭ - كۆلەمــدە تۇتقــۇن قىلىــش داۋامىــدا الگېــر ۋە تۈرمىلەرگە 
قامالغــان ۋە ئىــز - دېرەكســىز غايىــب بولغــان كىشــىلەرنىڭ ئارخىپىنــى تۇرغــۇزۇش 
ۋە ئــۇالر ھەققىــدە گۇۋاھلىــق ماتېرىياللىرىنــى توپــالش خىزمىتىنــى باشــلىغان 
ئىــدى. مۇشــۇ خىزمــەت ئاساســىدا 2019 - يىلــى ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى 
رەســمىي قۇرۇلــدى ۋە ئامېرىــكا دېموكراتىيەنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش فوندىنىــڭ ماددىــي 
ياردىمىگــە ئېرىشــتى. ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى قۇرۇلغاندىــن تاكــى 2021 - 
يىلــى 8 - ئايغىچــە بولغــان ئارىلىقتــا، شــەرقىي تۈركىســتاندا الگېــر ۋە تۈرمىلەرگــە 
ــز - دېرەكســىز  ــدە ئى ــەن ھەم ــۈپ كەتك ــدا ئۆل ــالر داۋامى ــازا ۋە قىيناق ــان، ج قامالغ
ــك  ــقا يەرلى ــازاق ۋە باش ــا ق ــن قالس ــۇرالر، ئاندى ــلىقى ئۇيغ ــان، ئاساس ــب بولغ غايى
مىللــەت ئەزالىرىدىــن نەچچــە ئــون مىــڭ كىشــىنىڭ ئارخىپىنــى تۇرغــۇزۇپ چىقتــى. 
شــۇنىڭدەك، تۇتقۇنالرنىــڭ چــەت ئەلدىكــى ئــۇرۇق - تۇغقانلىرىنىــڭ ئــۇالر ھەققىدىكى 
ــا  ــوتى« غ ــۇر س ــان »ئۇيغ ــكىل قىلىنغ ــەدە تەش ــدى. ئەنگلىي ــى توپلى گۇۋاھلىقىن
ــە  ــى نورۋېگىي ــارالش خىزمىتىن ــى تەيي ــى ۋە گۇۋاھچىالرن ــق ماتېرىياللىرىن گۇۋاھلى
ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىــرى ئۈســتىگە ئالغــان بولــۇپ، يېرىــم يىلدىــن ئارتــۇق 

جاپالىــق خىزمــەت ئىشــلەش ئارقىلىــق، 2021 - يىلــى 6 - ئايــدا ۋە 9 - ئايــدا

ئۆتكۈزۈلگــەن ئىككــى قېتىملىــق ســوتنىڭ ئۇتۇقلــۇق ئۆتۈشــىگە كاپالەتلىــك 
ــدى. قىل

3( خىتايغا قارشى تۈرلۈك نامايىش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىلدى

ئالدىنقــى تــۆت يىلــدا، نورۋېگىيەنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدا نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر 
ــىۋەتلىك  ــا مۇناس ــتۇرغان ئۇيغۇرالرغ ــى ئۇيۇش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني كومىتېت

كۆپلىگــەن چــوڭ - كىچىــك نامايىشــالر ئۆتكۈزۈلــدى.

بــۇ نامايىشــالرنىڭ ئوڭۇشــلۇق ئۆتكۈزۈلۈشــى ئۈچــۈن نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى 
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ــن  ــۋى جەھەتتى ــي ۋە مەنى ــدى، ماددى ــن قوللى ــى يېقىندى ــۇر قۇرۇلتىيىن ــا ئۇيغ دۇني
ياردەمــدە بولــدى.

4( نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى، ئالدىنقــى تــۆت يىلــدا، نورۋېگىيــە ھۆكۈمىتــى، 
ــەن  ــەر بىل ــىي پارتىيەل ــى سىياس ــى ھەرقايس ــى ۋە نورۋېگىيەدىك ــە پارالمېنت نورۋېگىي
ئاالقــە ئورنىتىــش ۋە ئۇالرغــا خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقــان ئىرقىــي 
ــۈن  ــش ئۈچ ــاش قىلى ــى پ ــى جىنايەتلىرىن ــانىيەتكە قارش ــى ۋە ئىنس قىرغىنچىلىق
خەتلەرنــى  ۋە  دوكالت  قېتىــم  بىرقانچــە  كۆرســەتتى.  تىرىشــچانلىقالرنى  نۇرغــۇن 
يوللىــدى. بــۇ جەريانــدا، نورۋېگىيــە سوتسىيالىســتىك ســولچىالر پارتىيەســى، يېشــىل 
مۇھىــت پارتىيەســى، خىرىســتىيان خەلــق پارتىيەلىرىنىــڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن كــۆپ 

قېتىــم ئۇچرىشىشــالرنى ئۆتكــۈزدى.

شــەرقىي  خىتاينىــڭ  يىلــدا  ئىككــى  بــۇ  كومىتېتــى  ئۇيغــۇر  نورۋېگىيــە   )5
ــازارەت قىلىــش سىستېمىســىنى ئورنىتىــش  ــال ن ــا قىلغــان دېگىت تۈركىســتاندا بەرپ
ئىشــلىرى بىلــەن شــۇغۇلالنغان خىتاينىــڭ ھىكۋىســون )ھىكۋىســىئون( شــىركىتىگە 
ــا خــەت  ــە قىلىــپ، ئۇالرغ ــەن ئاالق ــدى بىل ــە نېفىــت فون ــەغ ســالغان، نورۋېگىي مەبل
ــق  ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى ــتاندا يۈرگۈزۈۋاتق ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــپ، خىتاينى يېزى
سىياســىتىنى چۈشــەندۈردى، ئــۇالر مەبلــەغ ســالغان نــازارەت سىستېمىســىنىڭ ئۇيغــۇر 
ــلىتىلىۋاتقانلىقىنى  ــكە ئىش ــتۇرۇش، تەقىپلەش ــى باس ــك مىللەتلەرن ــقا يەرلى ۋە باش
ــت  ــە نېفى ــرى نورۋېگىي ــق، ئاخى ــش ئارقىلى ــل قىلى ــۆزلەپ قايى ــەن س ــالر بىل پاكىت
فوندىنىــڭ ھىكۋىســون بىلــەن تۈزىگــەن توختامىنــى بىــكار قىلىــپ، ســالغان 

ــدى. ــوڭ رول ئوينى ــتە چ ــا كەلتۈرۈش ــنى قولغ ــى قايتۇرۋېلىش مەبلىغىن

• نورۋېگىيە ئۇيغۇر ئارخىپ ئامبىرى

1( ئارخىپ ئامبىرى

1. ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىرىنىــڭ 2021 - يىلــى 6 - ئــاي ۋە 9 - ئايدىكى 
ــوتىغا  ــاڭالش س ــق ئ ــق گۇۋاھلى ــى قېتىملى ــان ئىكك ــىس قىلىنغ ــەدە تەس ئەنگلىي
تەمىنلىگــەن، ســوتتا گۇۋاھلىــق بېرىدىغانالرغــا ۋاكالىتــەن ئىشــلەپ ئەۋەتكــەن 

ــي 242. گۇۋاھلىــق ئىســپاتى جەمئى

2. بۇنىڭدىــن بىرىنچــى قېتىــم 150، ئىككىنچــى قېتىــم 92 گۇۋاھلىق يولالندى. 
ــق تەشــكىالت ۋە گۇۋاھچــى شەخســلەردىن  ــۇالر ئىســتىقالل تېلېۋىزىيەســى قاتارلى ب
ئېلىنغــان ۋە تەۋســىيە قىلىنغــان 500 دىــن ئارتــۇق گۇۋاھلىقتىــن تاللىنىــپ 
تەييارالنغــان. بارلىــق گۇۋاھلىقالرغــا ســوت تەييارلىقــى جەريانىــدا يېڭىدىــن بىرمــۇ - 
بىــر گۇۋاھلىــق فىلىمــى ئېلىنىــپ، شــۇ گۇۋاھلىــق ئاساســىدا خەلقئــارا ســوتنىڭ 
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ئۆلچىمــى بويىچــە ئۇيغۇرچــە ۋە ئىنگلىزچــە تىلــدا تېكىســتى يېزىلىــپ ســوتقا 
گۇۋاھلىــق ئۈچــۈن تەۋســىيە قىلىنــدى.

3. بــۇ گۇۋاھلىقالرغــا يېزىــق ۋە تەرجىمــە ئىشــلىرى ئۈچــۈن ياردەم قىلغــان ئورۇنالر 
ــۆبىلىرى  ــترالىيە ش ــا ۋە ئاۋس ــكا، ياۋروپ ــە، ئامېرى ــىنىڭ تۈركىي ــۇر ئاكادېمىيەس ئۇيغ

بولــۇپ، بىرىنچــى

 ،5 تۈركىيەدىــن  ئاكادېمىيەســى  ئۇيغــۇر  گۇۋاھلىــق   150 ســوتتا  قېتىملىــق 
ــن 4، ئاۋســترالىيەدىن 4 بولــۇپ جەمئىــي 36 ئاكادېمىــك  ــن 23، ياۋروپادى ئامېرىكادى
ــر  ــدە بى ــىلىلەرنى ھەپتى ــان مەس ــپ ئۇچرىغ ــت چىقىرى ــاي ۋاقى ــە ئ ــالر يەتت زىيالىي
قېتىــم كۆرۈشــۈپ يىغىــن ئېچىــپ، ئۇيغۇرچــە ۋە ئىنگلىزچــە تىلــدا يېزىــپ چىقىشــقا 

ــدى. ــاردەم قىل ي

ــن 7،  ــى تۈركىيەدى ــۇر ئاكادېمىيەس ــوتتا ئۇيغ ــق س ــى قېتىملى 4. ئىككىنچ
ئامېرىكادىــن ئىككــى گۇرۇپپىــدا 20، ياۋروپادىــن 5، ئاۋســترالىيەدىن 4 بولــۇپ 
36 ئاكادېمىــك زىيالىيــالر تەرجىمــە ۋە يېزىــق خىزمەتلىرىگــە يــاردەم قىلغاندىن 
باشــقا، كانــادا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى 7 كىشــىنى چىقىرىــپ تەرجىمــە 
ئىشــلىرىغا ياردەملەشــتى. شــەرقىي تۈركىســتان ئاۋســترالىيە جەمئىيىتــى 
ــۇپ  ــى بول ــش جەمئىيىت ــرى كۆزىتى ــان ھەقلى ــتان ئىنس ــەرقىي تۈركىس ۋە ش
ــق ئىشــلىرىغا 9 تەشــكىالت،  ــە ۋە يېزى ــى قوشــقاندا تەرجىم ــاي ۋە بىزن قۇرۇلت
ئەللىكتىــن ئارتــۇق ئــادەم ئىككــى ئــاي تىرىشــچانلىق قىلىــش نەتىجىســىدە 
ســوتنىڭ بارلىــق تەلەپلىرىگــە ئاساســەن ماتېرىيالالرنــى يۇقىــرى ســۈپەتتە 

ــدى. ــارالپ يولالن تەيي

5. ئىستاتىســتىكىمىزغا قارىغانــدا پەقــەت ئىككىنچــى قېتىملىــق ســوت ئۈچــۈن 
گۇۋاھلىــق بەرگــەن 92 گۇۋاھچىنىــڭ ئائىلىســىدىن 534 ئــادەم الگېرالرغــا تۇتۇلغــان 
بولــۇپ. ئۇنىڭدىــن بىرقىســمى الگېــردا ئۆلگــەن ۋە ئىــز - دېرەكســىز غايىــب بولغــان.

ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــە خىزمەتلى ــق تەرجىم ــدا بارلى ــۇ جەريان 6. ب
يېتەكچىلىكىــدە »تەرجىمــە يــاردەم گۇرۇپپىســى« قۇرۇلــۇپ ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ 
2020 - يىلى 10 - ئايدا باشــالنغان ســوتقا دەلىل - ئىســپات تەمىنلەش خىزمىتى 
2021 - يىلــى 9 - ئايغىچــە، 11 ئــاي ئۈزلۈكســىز داۋاملىشــىپ ئۇيغۇرچــە، قازاقچــە، 
خىتايچــە ۋە ئىنگلىزچــە تــۆت خىــل تىلــدا تەمىنلەنگــەن گۇۋاھلىقــالر ھەجمــى 3000 
بەتتىــن ئېشــىپ كەتتــى. يەنــى بــۇ گۇۋاھلىقــالر 500 بەتلىــك كىتابتىــن 6 ســىگە 

بــاراۋەر كېلىــدۇ.

2( ئۇيغــۇر ســوتىغا ئۇيغــۇر ئەدلىيــە ئارخىــپ ئامبىرىدىــن تەمىنلەنگــەن ماتېرىيالالر 
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جەمئىــي 7 تۈرلــۈك بولــۇپ:

ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپ ئامبىرىنىڭ 2020 - 2021 - يىللىق دوكالتى.  .1
ــڭ  ــلىككە ئۇچرىغۇچىالرنى ــق زىيانكەش ــاقالنغان بارلى ــدا س ــپ ئامبىرى ئارخى  .2

مەلۇماتــى. ئىستاتىســتىكا 
ــەك  ــە ۋە ئەمگ ــر، تۈرم ــان الگې ــالپ چىقىلغ ــتاندىكى ئېنىق ــەرقىي تۈركىس ش  .3

بىلــەن ئۆزگەرتىــش مەيدانلىرىنىــڭ ئارخىپــى.
ئېنىقالپ چىقىلغان الگېرالردا ئۆلگەنلەرنىڭ تىزىملىكى.  .4

ئېنىقالپ چىقىلغان الگېرغا سوالنغان دىنىي ئۆلىماالرنىڭ تىزىملىكى.  .5
ئېنىقالپ چىقىلغان چېقىلغان مەسچىت ۋە مازارالرنىڭ تىزىملىكى.  .6

ھازىرغىچــە خەلقئــارادا ئېــالن قىلىنغــان ئۇيغــۇرالر ۋە شــەرقىي تۈركىســتانغا   .7
پــاش قىلىدىغــان دوكالت ۋە  مۇناســىۋەتلىك خىتاينىــڭ جىنايەتلىرىنــى 

ــى. ــەر ئارخىپ خەۋەرل

18. گولالندىيە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ پائالىيەتلىرى

ئۇچراۋاتقــان  ئۇيغــۇرالر  بۇيــان  قۇرۇلغاندىــن  ئايــدا   -  3 يىلــى   -  2020
ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى گولالندىيــە خەلقىگــە ۋە ھۆكۈمىتىگــە ئاڭلىتىــش، 
ــە ئورنىتىــپ، ئۇيغــۇر  ــەر بىلــەن يېقىــن ئاالق گولالندىيەدىكــى سىياســىي پارتىيەل
ئارقىلىــق  كۈچەيتىــش  تەپســىالتالرنى  ھەققىدىكــى  قىرغىنچىلىقــى  ئىرقىــي 
كــۆپ نەتىجىلەرگــە ئېرىشــتى. بــۇ تىرىشــچانلىقالر ۋە خىزمەتلــەر ســەۋەبلىك 
گولالندىيــەدە ئۇيغۇرالرنــى قولاليدىغــان تۈرلــۈك تەشــكىالتالر، شەخســلەر، پارتىيەلەر، 
پارالمېنــت ئەزالىــرى، سىياســىي تەشــكىالتالر، سوتســىيال ئاخبــارات ۋاســىتىلىرى 
قاتارلىقــالر كۆپەيــدى، ئۇيغــۇرالر مەسىلىســى كۆپلىگــەن ماقالــە ۋە خــەۋەر، ســۆھبەت 
ــەر  ــىم پائالىيەتل ــر قىس ــدى. بى ــورۇن ئال ــا ئ ــا پارالمېنتت ــرى ھەتت پىروگراممىلى
گولالندىيــەدە ناھايىتــى زور تەســىر قوزغــاش بىلــەن تــەڭ، يەرلىكلەرنىــڭ ئۇيغــۇر 
كېلىۋاتقــان  ئېلىــپ  دۇنياســىغا  غــەرب  خىتاينىــڭ  ســەۋەبلىك  مەسىلىســى 
ــتەك  ــۈل بۆلۈش ــن كۆڭ ــىلىلەرگە يېقىندى ــۇ مەس ــىنىش ۋە ب ــى چۈش تەھدىتلىرىن

ھالەتلەر شەكىللىنىشكە باشلىدى.

1. گولالندىيــە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق فونــدى گولالندىيــەدە ئۇيغــۇر سىياســىي 
قانۇنــى چىقىرىــش ھەققىــدە پارالمېنتقــا تەكلىــپ ســۇندى. گولالندىيــە پارالمېنتىــدا 
مەخســۇس ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق يىغىنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى 
ئاڭالتتــى، پارالمېنــت ئەزالىرىنىــڭ تۈرلــۈك ســوئاللىرىغا نەقمەيداندا جــاۋاب بەردى. بۇ 
ھەقتــە ســۇنۇلغان تەكلىپكــە گولالندىيــە پارالمېنتــى ناھايىتــى تېــز جــاۋاب قايتۇرغان 
ــۇ ھەقتــە يەرلىــك خەلقنىــڭ كۈچلــۈك قوللىشــىنى قولغــا كەلتۈرۈشــنىڭ  بولــۇپ، ب
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قانۇنىنــى  سىياســىتى  ئۇيغــۇر 
گولالندىيــەدە چىقىرىشــقا ئاســاس 
بىلدۈرۈلــدى.  بولىدىغانلىقىنــى 
تېگىشــلىك  ھەقتــە  بــۇ  نۆۋەتتــە 
ــۋىقاتالر  ــەت ۋە تەش ــدار خىزم ئاالقى

. كتە نمە ئىشــلە

ــي  ــۇر ئىرقى ــەدە ئۇيغ 2. گولالندىي
قىرغىنچىلىقىنــى ئېتىــراپ قىلدۇ-
پارتىيــە  كۆپلىگــەن  ئۈچــۈن  رۇش 
مەســئۇللىرى، مەشــھۇر سىياســىيون 
خادىملىــرى  ھۆكۈمــەت  ئەربابــالر، 
ــپ  ــۈش ئېلى ــۈك كۆرۈش ــەن تۈرل بىل
ئىرقىــي  ئۇيغــۇر  ۋە  بېرىلــدى 
تۈرلــۈك  ئائىــت  قىرغىنچىلىقىغــا 
ــە  ــدى. گولالندىي ئىســپاتالر تەمىنلەن
ھۆكۈمىتــى بىلــەن يېقىــن مۇنــا-

ســىۋەت ئورنىتىــپ، ھۆكۈمەتنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە بولغــان قوللىشــىنى قولغــا 
بولــدى. ياردەمــدە  كەلتۈرۈشــتە 

ــىلىپ  ــەردە قاپس ــەت ئەلل ــدى چ ــۇق فون ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــە ئۇيغ 3. گولالندىي
ــدى. ــدە بول ــپ ياردەم ــلىرىدا ئاكتى ــۇزۇش ئىش ــى قۇتق ــان ئۇيغۇرالرن قالغ

4. گولالندىيەدىكــى ئەقىــل ئامبارلىــرى، سىياســىي تەتقىقاتچىالرغــا، ئۇيغۇرالرنــى 
بولغــان  بىلــەن  گولالندىيــە  شــىركەتلىرىنىڭ  خىتــاي  قىلغــان  ئىشــچى  قــۇل 
مۇناســىۋەتلىرىگە دائىــر تۈرلــۈك ئىســپاتالرنى تېپىــپ چىقىــپ، ئۇالرغــا تەمىنلىــدى. 
بــۇ ســەۋەبلىك گولالندىيــە ھۆكۈمىتــى گولالندىيەدىكــى شــىركەتلەرنىڭ خىتــاي بىلەن 
بولغــان ســودا ئاالقىســىدا ئۇيغۇرالرنــى قــۇل ئىشــچى قىلىۋاتقــان خىتاي شــىركەتلىرى 
بىلــەن ئاالقــە ئورناتماســلىقى ھەققىــدە قــارار ئالــدى. ئەقىــل ئامبارلىــرى ئۇيغۇرالرنىڭ 
قــۇل ئىشــچى قىلىنغانلىقىغــا ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ دنــا بىيولوگىيەلىــك ئۇچۇرلىرىنىــڭ 
گولالندىيــەدە تەجرىبــە قىلىنغانلىقىغــا ئائىــت دوكالتالرنــى تەييــارالپ، گولالندىيــەدە 

كۈچلــۈك غۇلغــۇال قوزغىــدى.

5. گولالندىيــە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق فونــدى خىتاينىــڭ گولالندىيــە بىلــەن 
ئىرقىــي  ئۇيغــۇر  مۇناســىۋەتلەرنىڭ  بــۇ  ۋە  مۇناســىۋىتى  ئــارا  بولغــان شــەھەرلەر 
قىرغىنچىلىقــى بىلــەن، شــۇنداقال گولالندىيەنىــڭ سىياســىي بىخەتەرلىكــى بىلــەن 
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بولغــان زىــچ مۇناســىۋەتلىرى ھەققىــدە كۈچلــۈك ئىســپاتالرنى پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە 
سىياســىي پارتىيەلەرگــە، شــۇنداقال ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزالىرىغــا تەمىنلــەپ بــۇ ھەقتە 
كۈچلــۈك جامائــەت پىكــرى ھاســىل قىلــدى. بــۇ ســەۋەبلىك گولالندىيەنىــڭ ئارنېــم 
ــۇ  ــۈزدى. ب ــىۋىتىنى ئ ــان دوســتلۇق شــەھىرى مۇناس ــەن بولغ ــاي بىل شــەھىرى خىت
ھەرىكــەت نۆۋەتتــە گولالندىيەدىكــى باشــقا شــەھەرلەرنىڭمۇ خىتــاي بىلــەن بولغــان بــۇ 
خىــل دوســتلۇق مۇناســىۋىتىنى ئۈزۈشــىگە تەســىر كۆرســەتمەكتە. نــاۋادا بــۇ ھەرىكــەت 
ــور  ــا مىقياســىدىكى سىياســىي ت ــڭ پۈتكــۈل دۇني ــا خىتاينى خەلقئاراالشســا، ئۇنداقت

ئاالقىســىنى زور زىيانغــا ئۇچرىتىشــتا ناھايىتــى مۇھىــم رول ئوينىغۇســى.

6. گولالندىيەدىكــى ھەرقايســى دۆلــەت ئەلچىلىــرى بىلــەن ئاكتىپ ئاالقــە ئورناتتى. 
ئامېرىكىنىــڭ گولالندىيەدىكــى بــاش ئەلچىســى پېتىــر ھوكۈســترا ئەپەندىمنــى 
ــۇر  ــى ئۇيغ ــان گولالندىيەدىك ــدى تەييارلىغ ــۈزۈپ، فون ــى ئۆتك ــش پائالىيىت كۈتۈۋېلى
ــاش  ــپاتالرنى ب ــل ئىس ــم دەلى ــىم مۇھى ــر قىس ــرى ۋە بى ــاھىتالرنىڭ گۇۋاھلىقلى ش
ئەلچىگــە تاپشــۇرۇپ بــەردى. ئامېرىــكا بــاش ئەلچىســى گولالندىيــە ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ــىدىقنى  ــۇر س ــاھىتى قەلبىن ــر ش ــى ۋە الگې ــال خادىملىرىن ــڭ ئاي ــۇق فوندىنى ھوق
ــا  ــرى باھ ــە يۇقى ــڭ خىزمەتلىرىگ ــپ، ئۇالرنى ــپ قىلى ــا تەكلى ــا يىغىنغ ئەلچىخانىغ

ــەردى. ب

ــە  ــئۇللىرى گولالندىي ــڭ مەس ــۇق فوندىنى ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــە ئۇيغ 7. گولالندىي
تۈرلــۈك كۆرۈشــمىلەردە  بىلــەن  ئورگانلىــرى  ھۆكۈمىتــى ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق 
بولــدى، تۈرلــۈك زىيارەتلەرنــى قوبــۇل قىلــدى ۋە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ گولالندىيــەدە 
ــم  ــۇق بولۇشــىدا مۇھى ــك، ئۇتۇقل ــڭ تەرتىپلى ــڭ خىزمەتلىرىنى تونۇلۇشــى، فوندىنى
ــپ  ــم تەكلى ــۆپ قېتى ــا ك ــق پىروگراممىلىرىغ ــڭ داڭلى ــدى. گولالندىيەنى رول ئوينى
بىلــەن قاتنىشــىپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى گولالندىيــە خەلقىگــە ئاڭالتتــى. تۈرلــۈك 
ــال،  ــت، ژۇرن ــۈك گېزى ــالر ۋە تۈرل ــدان پىروگراممى ــرى، نەقمەي ــو پىروگراممىلى رادىي
ئەقىــل ئامبارلىــرى قاتارلىقالرنىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە 

ــەردى. ــى ب ــۈك مەلۇماتالرن تۈرل

8. فونــدى ئەزالىــرى الگېــر شــاھىتى قەلبىنــۇر ســىدىق خانىمنىــڭ شــاھىتلىق 
ــر  ــلەپ، الگې ــەن ئىش ــق بىل ــى پىداكارلى ــق خىزمەتلىرىن ــىدە تەرجىمانلى مەسىلىس
ــۆز ساھەســىدە  ــۇالر ئ ــا ئاڭلىتىشــىدا مۇھىــم رول ئوينىــدى. ئ مەسىلىســىنى دۇنياغ
فوندىنىــڭ خىزمەتلىــرى ئۈچــۈن جــان كۆيــدۈرۈپ خىزمــەت قىلغان بولــۇپ، گولالندىيە 
ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق فونــدى قۇرۇلغاندىــن بۇيان قولغــا كەلتۈرگەن بــۇ نەتىجىلەر 
دەل گولالندىيەدىكــى باتــۇر ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ پىــداكار كــۈرەش رويىنىــڭ 

تولــۇق ئىســپاتىدۇر. 
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19. بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى

چــەت  ئارقىلىــق  تارقىتىــش  ۋارىقــى  تەشــۋىقات  بىريۇسســېلدا  پايتەخــت   .1
ئەمگــەك  مەجبــۇرى  ئۇيغــۇر  يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان  تەرىپىدىــن  خىتــاي  ئەللىكلەرگــە 

ئاڭالتتــى. جىنايىتىنــى 

بىرگــە  ئورنىتىــپ  بىلــەن ھەمكارلىــق  قولــالش گۇرۇپپىلىــرى  ئۇيغۇرنــى   .2
بــاردى. ئېلىــپ  پائالىيەتلەرنــى 

3. بېلگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ ئاساســلىق نىشــانى بېلگىيــەدە ياشــاۋاتقان 
مۇســۇلمان ۋە باشــقا مىللــەت ئاممىلىرىغــا ئۇيغۇرنىــڭ ۋەزىيىتىنــى ئاڭلىتىــش 
بولــۇپ، 2020 - يىلــى 2 - ئۆكتەبىــر شــۇ نىشــاننى ئاســاس قىلىــپ تــۇرۇپ خىتــاي 
ــق  ــۇلمان خەل ــان مۇس ــۇر بولمىغ ــۆپ ئۇيغ ــن ك ــدا 800 دى ــىنىڭ ئالدى كونسۇلخانىس
ــش  ــۇ نامايى ــاردى ۋە ب ــپ ب ــش ئېلى ــك نامايى ــوڭ كۆلەملى ــپ چ ــى يىغىلى ئاممىس
بېلگىيــە تارىختىكــى ئۇيغــۇر بولمىغــان مىللەتلــەر ئــەڭ كــۆپ قاتناشــقان نامايىــش 

ــدى. بول

ــۇرا ۋە ئالىــي مەكتــەپ  ــۇر جەمئىيىتــى 10 نەچچــە قېتىــم ئوتت ــە ئۇيغ 4. بېلگىي
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ئوقۇغۇچىلىرىغــا تــوردا لېكســىيە ســۆزلەپ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ئاڭالتتــى، بۇالرنىــڭ 
بىــر قىســىملىرى بىلــەن ھازىرغــا قــەدەر ئاالقىــدە بولۇۋاتىــدۇ.

5. 2020 - يىلنىــڭ ئاخىرىــدا بىــز بېلگىيــە يېشــىلالر پارتىيەســىنىڭ بېلگىيــە 
ــم ۋە خىزمەتدىشــى  ــى ئەپەندى فېدېراتســىيە ھۆكۈمەتتىكــى ۋەكىلــى ســامۋل كوگوالت
ئىرقىــي  ئۇيغــۇر  چىققــان  يېزىــپ  بىرگــە  بىلــەن  ئەپەندىــم  دۋىرىنــت  ۋاۋتىــر 
قىرغىنچىلىــق تەكلىــپ اليىھەســىنىڭ دەســلەپكى نۇسخىســىنى تاپشــۇرۇپ ئالــدى ۋە 

ــورىدى. ــىنى س ــر بېرىش ــپ - پىكى ــڭ تەكلى ــۇر جەمئىيىتىنى ــە ئۇيغ بېلگىي

6. 2021 - يىلــى بېلگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنى 
بېلگىيەنىــڭ ئېتىــراپ قىلىشــىنى كۆزلىگــەن پىــالن بويىچە ھەرىكــەت قىلدى.

ــرى  ــالر گۇرۇپپىلى ــۇلمان ئوقۇغۇچى ــي ۋە مۇس ــان يەھۇدى ــى قولاليدىغ 7. ئۇيغۇرالرن
ــۈپ ھەرقايســى  بىلــەن ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســى قــۇردى. ئىككــى ســەپكە بۆلۈن

ــاردى. ــپ ب ــى ئېلى ــق پائالىيەتلىرىن ــا لوبىچىلى ــە قارىت پارتىيەلەرگ

8. بېلگىيــە ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســى قــۇرۇپ فىرانســۇز تىللىــق ھــەر قايســى 
پارتىيەلــەر بىلــەن ئاالقىــدە بولــۇپ ئەھۋالىمىزنــى ئاڭالتتــى.

9. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن يېقىندىــن ھەمكارلىشــىپ نېدىرالنــد تىللىــق 
ــدە  ــق ھەققى ــي قىرغىنچىلى ــۇر ئىرقى ــۇپ ئۇيغ ــدە بول ــچ ئاالقى ــەن زى ــەر بىل پارتىيەل
مۇنازىرىــدە بولــدى. خىتاپەرەســت ئەمگەكچىلــەر پارتىيەســىدىن باشــقا بېلگىيەدىكــى 

بارلىــق پارتىيەلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ چىقتــى.

10. تەشــۋىقات جەھەتتــە بېلگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ تۋىتىــر، فېســبۇك ۋە 
ــدە  ــە ۋە ئۇيغۇرچى ئىنســتاگرام ســەھىپىلىرىنى ئىنگلىزچــە، فىرانســۇزچە، نېدىرالنچ
ــى  ــل گۇۋاھلىقالرن ــى، ھەرخى ــك خەۋەرلەرن ــت كۈندىلى ــا ئائى ــدۇرۇپ ئەھۋالىمىزغ ماڭ
يولــالپ تــۇردى. ئىنســتاگرام سەھىپىســىدە »مــەن ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىغــا 
ــۇن«  ــى ئۆتكۈزۈلمىس ــلىق ئولىمپىك ــڭ قىش ــى بېجى ــى« ۋە »2022 - يىلدىك قارش
دېگــەن تېمىــدا تــور تەشــۋىقات ھەرىكىتــى ئېلىــپ بــاردى ۋە ئۇيغــۇر دەۋاســىنى 
ــر  ــتاگرام، تۋىتى ــى. ئىنس ــۈم ياراتت ــك ئۈن ــتا بەلگىلى ــە ئاڭلىتىش ــەت ئەللىكلەرگ چ
ــۆپ  ــن ك ــە 8000 دى ــۇر جەمئىيىتىگ ــە ئۇيغ ــدا بېلگىي ــى يىل ۋە فېيســبۇكالردا ئىكك

ــدى. ــكۈچى توپلى ئەگەش

11. يەرلىــك ۋە باشــقا دۆلــەت ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىدا مۇشــۇ بىــر يىــل ئىچىــدە 
20 قېتىمغــا يېقىــن ئۇيغــۇر ھەققىــدە سۆھبەتلەشــتى، بۈگۈنگــە قــەدەر بېلگىيەنىــڭ 

ئوخشــىمىغان يەرلىرىــدە 10 قېتىمدىــن كــۆپ نامايىــش ئېلىــپ بــاردى.

12. الگېــر شــاھىتى قەلبىنــۇر ســىدىق خانىمنــى بېلگىيــە پارالمېنتىغــا گۇۋاھچى 
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قەلبىنــۇر خانىــم  پارالمېنتىــدا  بېلگىيــە  مــاي   - 18 تونۇشــتۇردى.  ســۈپىتىدە 
ــتۇردى. ــلىرىنى ئورۇنالش ــق ئىش ــەردى، تەرجىمانلى ــق ب گۇۋاھلى

13. بېلگىيــە ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىغا ماقالــە يېزىلــدى. تەشــۋىقات خاراكتېرلىــك 
ھۆججەتلىــك فىلىمــالر ئىشــلىنىلدى.

14. 2021 - يىلــى 15 - ئىيــۇن بېلگىيــە فېدېراتىــپ پارالمېنتــى ئۇيغــۇر ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىقىنــى 12گــە قارشــى 125 ئــاۋاز بىلــەن رەســمىي ئېتىــراپ قىلدى.

15. بېلگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى ھازىرغــا قــەدەر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
بىلــەن يېقىــن مۇناســىۋەتنى ســاقالپ قۇرۇلتاينىــڭ خىزمەتلىرىنــى قولــالپ كەلــدى. 
ــا چىقىرىشــتا بېلگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىدىكــى  ــى روياپق بېلگىيەدىكــى خىزمەتلەرن
ھەربىــر ئەزاالرنىــڭ ئەجىــرى ســىڭدى. بىــز مۇشــۇ مۇناســىۋەت بېلگىيــە ئۇيغــۇر 
ــەر  ــز ۋە ھ ــەت ئېيتىمى ــۆپ رەھم ــلىرىمىزغا ك ــق قېرىنداش ــى بارلى جەمئىيىتىدىك

بىرەيلەننىــڭ كۆرســەتكەن پىداكارلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىمىــز.

20. شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى

ــى  ــۇش پائالىيەتلىرىن ــك ئۇچۇرۇش ــى قەرەللى ــۇر جەمئىيىت ــارىيە ئۇيغ 1( شىۋېيتس
قانــات يايــدۇردى. شىۋېيتســارىيەدىكى ئۇيغــۇرالر تارقــاق ئولتۇراقالشــقان بولغاچقــا، 
قېرىنداشــالرنىڭ قەرەللىــك ئۇچرىشــىپ تۇرۇشــى جامائىتىمىزدىكــى ھــەر بىــر 
قېرىنداشــنىڭ ئۆزئــارا غەمخورلــۇق قىلىشــىدا، ھالىدىــن خــەۋەر ئېلىشــىدا مۇھىــم 

ــدۇ. رول ئويناي

ــىي  ــل سىياس ــەر خى ــىدىكى ھ ــڭ ئورۇنالشتۇرۇش ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ 2( دۇني
پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ ئىشــتىراك قىلــدى. ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن مۇھىــم بولغــان: 
جۇمھۇرىيــەت كۈنــى، ھېيــت، نــورۇز، ئانــا تىــل كۈنــى، ئۈرۈمچــى ۋە غۇلجــا 
قىرغىنچىلىقــى قاتارلىــق خاتىــرە كۈنلــەردە خاتىرىلــەش پائالىيەتلىرىنــى ئىزچىل 
ــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى  تەشــكىللەش بىلــەن بىرگــە يەن
ــاۋاز بىــر  ۋە چاقىرىقىدىكــى بىريۇسســېلدىكى 5000 كىشــىلىك نامايىــش، »بىــر ئ
ــكىالتالر  ــك تەش ــاي، يەرلى ــىپال قالم ــپ قاتنىش ــالرغا ئاكتى ــەدەم »دەك نامايىش ق
بىلــەن »ئولىمپىكنــى بايقــۇت قىلىــش« تــەك نامايىشــالرغىمۇ ئىشــتىراك قىلىــپ 

كەلــدى.

3( مېدىيــا تەشــۋىقات خىزمىتىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتلىرىگــە 
يېقىندىــن ياردەمــدە بولــدى. الگېــر شــاھىتلىرىدىن ســايراگۈل ۋە قەلبىنــۇر 
تەرجىمىســىگە  پىروگراممىلىرىنىــڭ  زىيــارەت  مىــن   20 گفبــۋ،  ســىدىقنىڭ 
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ــى،  ــى، رس ــا گېزىت ــس، ۋوز، ال لەبەرت ــو، رت ــرفى رادىي ــۇنداقال س ــتى. ش ياردەملەش
ــدى. ــدە بولۇن ــڭ زىيارىتى ــى قانالىرىنى ئىتالىيەچ

ــە.  ــاپ كەلمەكت ــپ رول ئوين ــەردە ئاكتى ــىي پائالىيەتل ــي سىياس 4( ئىجتىمائى
چۈشــەنچە  ھەققىــدە  ئۇيغــۇرالر  مەركىزىــدە  مەدەنىيــەت  ئاســىيا  ســيۇرىختىكى 
بېرىــش پائالىيىتــى، خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى شىۋېيتســارىيە شۆبىســى 
پائالىيىتــى ۋە بېرىنــدا ئۆتكۈزۈلگــەن خەتــەر ئاســتىدىكى مىللەتلەرگــە يــاردەم 
بېرىــش تەشــكىالتىنىڭ ســۆھبەت يىغىنىــدەك ئاممىــۋى پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ 

قاتناشــتى.

5( شىۋېتســارىيە – خىتــاي ئارىســىدىكى ئەركىــن تىجــارەت كېلىشــىمىنىڭ 
قايتــا كۆزدىــن كۆچۈرۈلۈشــىنى تەلــەپ قىلىــش، بېيجىــڭ ئولىمپىكىنــى بايقــۇت 
ــۇردى.  ــا تاپش ــى پارالمېنتق ــان ئىمزاالرن ــدە يىغىلغ ــزا پائالىيەتلىرى ــش ئىم قىلى

ــا. ــرى تارقاتماقت ــى كەڭ ــت ۋاراقچىالرن ــا ئائى ــق بۇالرغ ــدە داۋاملى ھەم

6( شىۋېتســارىيە پارالمېنتىــدا شــەرقىي تۈركىســتان - ئۇيغــۇر مەسىلىســى 
ھەققىــدە سىياســەتچىلەر بىلــەن پىكىــر ئالماشــتۇرۇش، شىۋېيتســارىيە پارالمېنتىدا 
ــم ئۇچرىشىشــالردا  ــەن ئۇچرىشىشــتەك مۇھى ــئۇللىرى بىل ــەت مەس تاشــقى سىياس
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ــدى. بولۇن

ئەركىنلىــك  جەنــۋەدە  ئورۇنالشتۇرۇشــىدىكى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا   )7
چېدىــرى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى 
ئورۇنالشــتۇرغان رەســىم كۆرگەزمىســىگە ئىشــتىراك قىلدى ۋە يېقىندىن ياردەملەردە 

ــدى. بولۇن
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تۆتىنچى بۆلۈم

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پائالىيەتلىرىنىڭ كونكرېتنى 
بايانى

2017 – يىلى 11 – ئايدىن 2020 – يىلى 8 – ئايغىچە بولغان 
پائالىيەتلەر تىزىملىكى

• 2017 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 10 - كۈنىدىــن 12 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەنىــڭ 
مىيۇنخېــن شــەھىرىدە 6 - نۆۋەتلىــك ئومۇمىــي قۇرۇلتــاي چاقىردى

ــك  ــن شــەھىرىدە 6 - نۆۋەتلى ــڭ مىيۇنخې ــى گېرمانىيەنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
قۇرۇلتاينــى ئېچىــپ غەلىبىلىــك تاماملىدى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقلەرنىڭ 
ھەرىكەتلىرىنــى  ئەمىلــى  بولغــان  كۇرىشــىگە  قوغــداش  ھوقۇقلىرىنــى  ھــەق - 
داۋامالشــتۇرۇپ كەلــدى. قۇرۇلتــاي جەريانىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان ســايالمدا ئۇزۇندىــن 
ــان ئۇيغــۇر پائالىيەتچــى ۋە  بىــرى ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــپ كېلىۋاتق
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ قۇرغۇچىســىنىڭ بىــرى بولغــان دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىــم 
رەئىــس بولــۇپ ســايالندى ۋە ئۆمــەر قانــات ئەپەندىــم ئىجرائىيــە كومىتېتىنىڭ رەئىســى 

بولــۇپ ســايالندى. 

19 دۆلەتتىــن كەلگــەن 100 دىــن كــۆپ ۋەكىللــەر بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ دۇنيــا 
ــۇر  ــدى. ئۇيغ ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــان قىيىنچىلىقالرن ــى دۇچ كېلىۋاتق ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
خەلقىنىــڭ ئەركىنلىكــى، دېموكراتىيەســى ۋە ئىنســان ھەقلىرىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش 
ســۈرىدىغان  ئىلگىــرى  خىزمەتلىرىنــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئۈچــۈن 
ئىســتراتېگىيەلەر ھەققىــدە مەخســۇس مۇزاكىرەلەرنــى ئېلىــپ بــاردى. ۋەكىللــەر دۇنيــا 

ــتى.  ــايلىمىغا قاتناش ــڭ س ــۇر قۇرۇلتىيىنى ئۇيغ

ــاپىرالر  ــى مۇس ــى تايالندتىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــڭ 22 - كۈن ــى 11 - ئاينى 2017 - يىل  •
قىلــدى  تــۇرۇش ئورنىدىــن قېچىــپ چىققــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىدىــن ئەندىشــە  تۇتــۇپ 
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ تايالندنىــڭ جەنۇبىدىكــى 
ــن  ــڭ تەقدىرىدى ــان ئۇيغۇرالرنى ــپ چىقق ــن قېچى ــۇرۇش ئورنىدى ــۇپ ت ــاپىرالر تۇت مۇس

ئەندىشــە قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. 

2017 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فىرانســىيە بــاش مىنىســتىرىنى   •
خىتــاي زىيارىتــى جەريانىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا چاقىــردى. 

ــۈن  ــر ك ــن بى ــان زىيارىتىدى ــا قىلىدىغ ــاش مىنىســتىرىنىڭ خىتايغ فىرانســىيە ب
ــۆ  ــتىر ل ــاش مىنىس ــپ ب ــالن قىلى ــارات ئې ــى ئاخب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇرۇن، دۇني ب
دىغــاڭ ئەپەندىمدىــن ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى 

ــەپ قىلــدى.  تەل

2017 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 27 - كۈنىدىــن 29 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرى   •
ب د ت ســودا ۋە ئىنســان ھەقلىــرى مۇنبىرىگــە قاتناشــتى. 

ــڭ  ــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مۇھىتنى ــى ن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەر دۇني ــۇ مۇنب ب
ناچارلىشىشــى، ئىقتىســادىي پەرقنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ســودىغا ئاالقىــدار ئىنســان 
ھەقلىــرى مەسىلىســى ۋە بىــر بەلبــاغ بىر يولنىڭ تەســىرى ھەققىدىكــى نۇقتىالرغىچە 
پىكىــر بايــان قىلىــش پۇرســىتىگە ئىگــە قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بۇندىــن 
ــىدە  ــىپ، كەلگۈس ــە قاتنىش ــە مۇنبەرلەرگ ــر قانچ ــاش بى ــۇنىڭغا ئوخش ــۇ مۇش بۇرۇنم

مۇشــۇنداق تېمىالردىكــى يىغىنالرغــا قاتنىشىشــقا ئاســاس ســالغان. 

2017 - يىلى 11 - ئاينىڭ 30 - كۈنى دولقۇن ئەيسا خەلقئارا ئەركىنلىك يىغىنىغا قاتناشتى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقۇن ئەيســا ئەپەندىــم ئىلھام توختىغا ئىنســان 
ھەقلىــرى مۇكاپاتىنــى بەرگــەن گولالندىيەنىــڭ دەنھــاگ شــەھىرىدىكى خەلقئــارا 
ــر  ــم بى ــا ئەپەندى ــۇن ئەيس ــتى. دولق ــە قاتناش ــڭ پائالىيىتىگ ــك مۇنبىرىنى ئەركىنلى
نەچچــە سىياســىيونالر، گولالندىيــە پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە ھۆكۈمەتســىز تەشــكىالتالر 
بىلــەن كۆرۈشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىلھــام توختــى ئەپەندىمنــى ۋە ئۇنىــڭ 

ئۇيغــۇر مىللىتىگــە بولغــان كۈرەشــلىرىنى كۈچلــۈك قوللىــدى.

•  2017 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەتــەر ئاســتىدىكى مىللەتلــەر 
تەشــكىالتى بىلــەن ب د ت دا

ــەن ب  ــكىالتى بىل ــەر تەش ــتىدىكى مىللەتل ــەر ئاس ــى خەت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــالر  ــك تىل ــى يەرلى ــۋى دۇنيادىك ــدە »زامانى ــەر مۇنبىرى ــانلىق مىللەتل ــاز س د ت دا ئ
ۋە شــۇ تىلالرنــى ئىشــلىتىدىغان ياشــالرغا بولغــان كەلگۈســى رىقابــەت« دېگــەن 
ــىمىغان  ــە ئوخش ــۇ پائالىيەتك ــاردى. ب ــپ ب ــەت ئېلى ــۇمچە پائالىي ــر قوش ــدا بى تېمى
رايونالردىــن كەلگــەن ســۆزلىگۈچىلەر قاتناشــقان بولــۇپ، ئــۇالر يەرلىــك مىللەتلــەر دۇچ 
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كېلىۋاتقــان ســىناقالر ۋە ئــۆز ئانــا تىلىنــى ئىشلىتىشــتىكى چەكلىمىلــەر ھەققىــدە 
ــا  ــو، دۇني ــكىالتىدىن توماس ــەر تەش ــىز مىللەتل ــاردى. ۋاكالەتس ــپ ب ــرە ئېلى مۇزاكى
ــرى  ــان ھەقلى ــە ئىنس ــي موڭغۇلىي ــا، جەنۇبى ــۇن ئەيس ــن دولق ــۇر قۇرۇلتىيىدى ئۇيغ
ــى  ــۇر پائالىيەتچ ــاش ئۇيغ ــاۋاتقان ي ــارىيەدە ياش ــۇ ۋە شىۋېيتس ــن ئەڭخەبات مەركىزىدى
ــى دۇچ  ــا تىل ــى ۋە ئان ــى ئىشلىتىشــنىڭ مۇھىملىق ــا تىلىن ــۆز ئان ــام ئ ــا ئىلھ رىزۋان
كېلىۋاتقــان ســىناقالر ھەققىــدە مۇزاكىرىــدە بولــدى. بــۇ قوشــۇمچە پائالىيەتكــە يەنــە 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇرۇنقى تەربىيەلەش كۇرســلىرىغا قاتناشــقان بىر قىســىم 
ــا تىلىنــى ۋەتــەن ســىرتىدا ئىشلىتىشــتىكى تەجرىبــە  ــۆز ئان يــاش پائالىيەتچىلــەر ئ
ــەر  ــانلىق مىللەتل ــاز س ــى. ئ ــى ئەۋەتت ــان ۋىدېئولىرىن ــان قىلغ ــاۋاقلىرىنى باي - س
ــە  ــۇمچە پائالىيەتك ــۇ قوش ــىلەر ب ــۆپ كىش ــى ك ــقان خېل ــا قاتناش ــرى يىغىنىغ مۇنبى
ــا تىــل ھــەق - ھوقۇقلىــرى ھەققىــدە مۇالھىزىلــەردە  قاتناشــتى ۋە خىتايدىكــى ئان
ــۇر  ــەردە ئۇيغ ــارا مۇنبەرل ــدا خەلقئ ــق ھال ــى داۋاملى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني بول
تىلــى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قۇيىــدۇ، بــۇ ئارقىلىــق خەلقئــارا جەمئىيەتنــى ئۇيغــۇر 

ــدۇ. ــەۋەردار قىلى ــان خىرىســالردىن خ ــى دۇچ كېلىۋاتق تىل

2017 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ۋايمــار ئىنســان ھەقلىــرى   •
قاتناشــتى.  يىغىنىغــا  بېرىــش  مۇكاپاتــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقۇن ئەيســا ئەپەندىــم ۋە مىيۇنخېندىكى ئۇيغۇر 
ــا  ــام توختىغ ــپ، ئىلھ ــار شــەھىرىگە بېرى ــڭ ۋايم ــرى گېرمانىيەنى ــەت ۋەكىللى جامائ
بېرىلگــەن ۋايمــار ئىنســان ھەقلىــرى مۇكاپاتــى يىغىنىغــا قاتناشــتى. مىيۇنخېندىــن 
كەلگــەن 30 دىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋەكىللــەر مۇكاپات تارقىتىش مۇراســىمىغا قاتناشــتى 
ۋە ۋايمــار ھۆكۈمــەت بىناســى ئالدىــدا ئىنســان ھەقلىــرى كۈنىنــى خاتىرىلــەش ئۈچــۈن 

تىنــچ شــەكىلدە نامايىــش ئېلىــپ بــاردى. 

2017 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بارلىــق يەرلىــك تارمــاق   •
قىلــدى.  چاقىرىــق  بېرىشــقا  ئېلىــپ  پائالىيەتلەرنــى  ئۇســۇلدىكى  باشــقا  ۋە  نامايىــش  تەشــكىالتالرغا 

ئىنســان ھەقلىــرى كۈنىنــى  يىلىدىكــى   - 2017 قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
خاتىرىلــەش ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى يەرلىــك تەشــكىالتالرغا 
نامايىــش، ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى چاقىرىــش ۋە باشــقا شــەكىلدىكى 

پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بېرىشــقا چاقىرىــق قىلــدى. 

2017 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەنگلىيــە پارالمېنتىــدا ئــورگان   •
ــا قاتناشــتى ــالق ئۈســتەل يىغىنىغ ــدە يۇمى ئەتكەســچىلىكى ھەققى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئەنگلىيــە پارالمېنتىــدا 
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خىتايدىكــى ئــورگان ئەتكەســچىلىكى ھەققىدىكــى يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنىغــا 
ــورگان  قاتناشــتى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان ئ
ئەتكەســچىلىكى جىنايىتىنىــڭ زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغۇچــى ئىكەنلىكــى ھەققىــدە 
مۇالھىزىلــەردە بولــدى. يىغىنــدا ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئــورگان 
ئەتكەســچىلىكىنى ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىــپ ئوتتــى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىۋاتقان ئاسسىمىلياتســىيە ۋە باســتۇرۇش سىياســىتىنى 

ــەردى. ــۇپ ب يورۇت

2017 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى ئىســتانبۇلدا ئاممىۋى پائالىيەت   •
ئېلىــپ بــاردى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۈركىيەنىــڭ ئىســتانبۇل شــەھىرىدە تۈركىيەدىكــى 
ــودىگەرلەر ۋە  ــالر، س ــلىرى، يازغۇچى ــكىالت باش ــلىرى، تەش ــەت باش ــى جامائ ھەرقايس
زىيالىيالرنــى بىــر يەرگــە يىغىــپ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يېڭــى رەھبەرلىكــى 
ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئېلىــپ بېرىۋاتقــان خىزمەتلىــرى ھەققىــدە دوكالت 
بېرىــش پائالىيىتــى ئېلىــپ بــاردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى 
ــات  ــەر قان ــڭ رەئىســى ئۆم ــە كومىتېتىنى ــم ۋە ئىجرائىي ــرەم ئەپەندى ــن ئەك در. ئەركى

ــدى.  ــەتچىلىك قىل ــا رىياس ــۇ يىغىنغ ــم ب ئەپەندى

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى دولقــۇن ئەيســا گېرمانىيــە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى بىلــەن   •
كۆرۈشــتى. 

دولقۇن ئەيســا گېرمانىيە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئاســىيا - خىتاي بۆلۈمىنىڭ 
دىرېكتــورى پەتــرا ســىگمۇند خانىــم بىلــەن كۆرۈشــۈپ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
كېلىۋاتقــان  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋە  ئاڭالتتــى  ۋەزىيەتنــى  ئومۇمىــي 
قۇرۇلتىيــى ھەققىــدە ئۇچۇرالرنــى بــەردى. بــۇ خانىــم بىلــەن بولغــان ســۆھبەت يەنــە 
ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى، پاناھلىــق تىلىگۈچىلــەر ۋە گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ باشــقا 
دۆلەتلــەر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ ۋەتەنســىز ئۇيغۇرالرغــا كۆڭــۈل بولــۇش ھەققىدىكــى 

ــدى. ــەر ئۈســتىدە بول خىزمەتل

ــى ترامــپ  ــكا پىرېزىدېنت ــى ئامېرى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 3 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2018 - يىل  •
ئەپەندىمنــى خىتايغــا قىلماقچــى بولغــان رەســمىي زىيارىتىــدە ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقــى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا 

ــدى.  ــەپ قىل قويۇشــنى تەل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ ئامېرىــكا پىرېزىدېنتــى دونالــد 
ترامپنــى بېيجىڭغــا قىلماقچــى بولغــان رەســمىي ســەپىرىدە خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن 
ئىنســان ھەقلىرىگــە ھۆرمــەت قىلىشــنى، ئوچــۇق - ئاشــكارا بولۇشــنى تەلــەپ 
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ــردى.  قىلىشــقا چاقى

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فىرانســىيە پىرېزىدېنتــى ماكروننىڭ   •
خىتــاي زىيارىتــى جەريانىــدا ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا چاقىــردى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 8 - كۈنىدىــن 10 - 
ماكروننــى  پىرېزىدېنتــى  فىرانســىيە  بولىدىغــان  زىيارەتتــە  خىتايــدا  كۈنىگىچــە 
ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنى تىلغــا ئېلىشــقا، بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر خەلقىگــە ئېلىــپ 
بېرىۋاتقــان كۆپلىگــەن زۇلۇمــالر ھەققىــدە خىتايغــا بەســىم ئىشلىتىشــكە چاقىــردى، 
ــان  ــن تەييارالنغ ــە ئالدى ــر پارچ ــق بى ــا ئارقىلى ــە پوچت ــى يەن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني

ــى.  ــى ئەۋەتت دوكالتن

ــى  ــۋەدە ب د ت مۇســاپىرالر كومىتېت ــۇن ئەيســا جەن ــى دولق ــڭ 7 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2018 - يىل  •
بىلــەن كۆرۈشــتى.

دولقۇن ئەيســا ئەپەندىم مىســىر ۋە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر مۇســاپىرلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى 
ــاپىرالر  ــد مۇس ــلۇق بت ــۋەدە تۇرۇش ــۈن جەن ــىش ئۈچ ــدە سۆھبەتلىش ــى ھەققى ئەھۋال
كومىتېتىنىــڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇ يەنە قاھىــرە ۋە ئەنقــەرەدە پاناھلىق 
تىلىگــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ تىزىملىكىنــى تاپشــۇردى ۋە مىســىردىكى يوشــۇرۇنۇپ يۈرگــەن 

ۋە تۇتقۇنــدا تۇرۇۋاتقــان ئۇيغــۇر مۇســاپىرالرنىڭ نۆۋەتتىكــى ئەھۋالىنــى ئاڭالتتــى.

ــا  ــن 12 - كۈنىگىچــە ياۋروپ ــڭ 10 - كۈنىدى ــى 1 - ئاينى ــى 2018 - يىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  •
پارالمېنتىــدا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 10 - كۈنىدىــن 12 
- كۈنىگىچــە، ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزالىــرى، ياۋروپــا تاشــقى ئىشــالر ھەرىكــەت 
ــى  ــەن كەين ــرى بىل ــڭ ۋەكىللى ــا كومىتېتىنى ــرى ۋە ياۋروپ گۇرۇپپىســىنىڭ خادىملى
كەينىدىــن ئۇچرىشــىش ئېلىــپ بېرىــپ ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
ھالــدا ئۇيغــۇر دەۋاســىنى ئاڭالتتى. بۇ ئۇچرىشىشــالردىن كېيىن ياۋروپــا پارالمېنتىدىن 
ــۇ 5  ــڭ ش ــە ھۆكۈمىتىنى ــپ بۇلغارىي ــالن قىلى ــات ئې ــمە بايان ــەزا بىرلەش ــەر ئ 5 نەپ
نەپــەر ئۇيغۇرالرنــى قايتۇرماســلىق ھەققىــدە جىددىــي ئاگاھالنــدۇرۇش بــەردى. شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى فابىئــو ماسســىمو ئەپەندىممــۇ 
ئۆزىنىــڭ ئىجتىمائىــي تاراتقۇلىرىــدا ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە يازمــا ئېــالن قىلــدى. ياۋروپــا 
ــرى  ــڭ خادىملى ــا كومىتېتىنى ــەن ياۋروپ ــى بىل ــەت گۇرۇپپىس ــالر ھەرىك ــقى ئىش تاش
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ۋەدە بېرىــپ، بۇلغارىيــە ھۆكۈمىتــى بىلــەن جىددىــي ئاالقــە 
ــى  ــدۇرۇش بېرىدىغانلىقىن ــا ئاگاھالن ــدە ئۇالرغ ــى ھەققى ــڭ ئەھۋال ــپ ئۇيغۇرالرنى قىلى

ــدۈردى.  بىل
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ــى  ــەش كۇرس ــرى تەربىيەل ــڭ 13 - 14 - كۈنلى ــى 1 - ئاينى ــى 2018 - يىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ •  دۇني
ــۈزدى ئۆتك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 13 - 14 - كۈنلىــرى 
گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە ئۇيغــۇر يــاش پائالىيەتچىلەرنــى يېتىشــتۈرۈش 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  يىلــدا  كېلىۋاتقــان  پىكىرلــەر  كۇرســتا  بــۇ  ئاچتــى.  كۇرســىنى 
ــۇلدا  ــى ئۇس ــەڭ ياخش ــدا ئ ــداق قىلغان ــى قان ــەت پىالنلىرىن ــڭ پائالىي قۇرۇلتىيىنى
ئىلگىرىلەتكىلــى بولىــدۇ دېگــەن نۇقتىغــا مەركەزلەشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلەرنــى يىغىــپ 2 
ــا  ــۇرۇن دۇني ــىدىن ب ــەش كۇرس ــۇ تەربىيەل ــى. ب ــى ئاچت ــەش كۇرس ــۈك تەربىيەل كۈنل
ــن 12 -  ــڭ 10 - كۈنىدى ــى 11 - ئاينى ــڭ 2017 - يىل ــى ئۆزىنى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ــا  ــان دۇني ــە ئالغ ــن ۋەزىپ ــپ يېڭىدى ــى ئېچى ــك قۇرۇلتىيىن ــە 6 - نۆۋەتلى كۈنىگىچ
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىنىــڭ دەۋا ئۈچــۈن ئەمەلىــي ۋە كونكرېــت بولغــان 
نىشــانالرغا مەركەزلىشىشــكە تۈرتكــە بولــدى. تەربىيەلــەش كۇرســىغا قاتناشــقانالر دۇنيا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كاتىباتلىقــى، ســايالنغان ھەرقايســى كومىتېتالرنىــڭ باشــلىقى ۋە 
ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى تارمــاق تەشــكىالتالر بىلــەن كېيىنكــى يىلالردىكــى دەۋا 

ــدى. ــىدە بول ــىش ئىپادىس ــۈك ھەمكارلىش ــۈن ئۈنۈمل ــلىرى ئۈچ ئىش

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى، ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزالىــرى بۇلغارىيــە ھۆكۈمىتىنــى   •
چاقىــردى. قايتۇرماســلىققا  خىتايغــا  ئۇيغۇرالرنــى 

ــن،  ــالردىن كېيى ــي ئۇچرىشىش ــان جىددى ــەن بولغ ــى بىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــە  ــپ بۇلغارىي ــالن قىلى ــات ئې ــمە بايان ــى بىرلەش ــت ئەزاس ــا پارالمېن ــەر ياۋروپ 6 نەپ
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى خىتايغــا قايتۇرماســلىقىنى تەلــەپ قىلــدى. ئــۇالر خېتىدە 
مۇنــداق دېــدى، »بىــز ئۆزىمىزنىــڭ قۇربىنىــڭ يېتىشــىچە، بۇلغارىيــە ھۆكۈمىتىدىــن 
ھازىــر تۇتــۇپ تــۇرۇش ئورنىــدا تۇرۇۋاتقــان بــەش ئۇيغۇرنــى خىتايغــا قايتۇرماســلىقنى 
ــا  ــاي خىتايغ ــن بولم ــۇزۇش مۇمكى ــى قۇتق ــەر ئۇالرن ــز. ئەگ ــەپ قىلىمى ــي تەل جىددى
ــۈن  ــى ئۈچ ــۇر بولغانلىق ــۇالر ئۇيغ ــدۇ. ئ ــەردە قالى ــى خەت ــڭ ھايات ــا، ئۇالرنى قايتۇرۇلس
يوقــاپ كېتىشــى، خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلىنىشــى ياكــى قىيىن قىســتاققا ئېلىنىشــى 

ئېنىــق«. 

ــىز  ــڭ ئۈزلۈكس ــۇر زىيالىيلىرىنى ــەن ئۇيغ ــە كۆرۈنگ ــى كۆزگ ــڭ 16 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2018 - يىل  •
تۇتقــۇن قىلىنىشــى ھەققىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى جىددىــي ئاخبــارات ئېــالن قىلــدى. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى جىددىــي ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ يوقــاپ كەتكــەن كۆزگــە 
كۆرۈنگــەن ئۇيغــۇر پىروفېسســورى خالمــۇرات غوپۇرنىــڭ ئىــز - دېرىكــى ھەققىــدە ئــۆز 
ــەن  ــە كۆرۈنگ ــدى: »كۆزگ ــداق دېيىل ــا مۇن ــدى. باياناتت ــا قوي ئەندىشىســىنى ئوتتۇرىغ
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ئۇيغــۇر پىروفېسســور خالمــۇرات غۇپــۇر 2017 - يىلــى 11 - ئايــدا تۇتقــۇن قىلىنغــان 
ــا  ــان ئورۇنغ ــۇم بولغ ــەن نامەل ــان بىل ــەن بوھت ــان دېگ ــى چىقق ــە قارش ۋە ھۆكۈمەتك

ئېلىــپ كېتىلگــەن.«

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 21 – كۈنــى دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىريۇسســېلدىكى 5000 كىشــىلىك   •
نامايىشــنى پىالنــالش ئۈچــۈن ھەيئەتلــەر يىغىنــى چاقىــردى. 

ــە  ــى ئىجرائىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 21 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2018 - يىل
كومىتېتــى يىغىنــى چاقىرىــپ )تېلېفــون يىغىنــى( 9 ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىكــى ئۇيغــۇر 
جامائەتچىلىكىنــى ســەپەرۋەر قىلىــپ، 2018 - يىلــى ئاپرېلــدا بىريۇسســېلدىكى 
ياۋروپــا پارالمېنتــى ئالدىــدا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان چــوڭ كۆلەملىــك نامايىــش ھەققىــدە 

جىددىــي ســۆھبەتتە بولــۇپ تەييارلىــق كومىتېتــى قــۇرۇپ چىقتــى. 

2018 - يىلــى 1 - ئايــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئامېرىــكا   •
ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. 

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــىدە دۇني ــى ھەپتىس ــڭ ئاخىرىق ــى 1 - ئاينى 2018 - يىل
ــر قىســىم  ــرى ۋە بى ــى ئەزالى ــكا كونگىرەس ــم ئامېرى ــا ئەپەندى ــۇن ئەيس رەئىســى دولق
ئەمەلــدارالر بىلــەن ئارقىمــۇ ئارقــا كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ۋەزىيەتنىــڭ يامانلىشــىپ كېتىــپ بارغانلىقىنــى ئۇقتــۇردى ۋە ئۇيغــۇر خەلقىگە بولغان 
ــم ئامېرىكادىكــى  ــۇن ئەيســا ئەپەندى ــەپ قىلــدى. دولق قولالشــنى كۈچەيتىشــىنى تەل
ئۇيغــۇر تەشــكىالتالر ۋە بىــر قىســىم جامائەتلــەر بىلەن كۆرۈشــۈپ ۋاشــىنگتوندا ئېلىپ 
بېرىلىدىغــان دىنىــي ۋە مەدەنىيــەت ئەركىنلىكىگــە بولۇۋاتقــان تەھدىتلــەر يىغىنىغــا 

تەييارلىــق قىلىشــقا ياردەمــدە بولــدى. 

ــرى  ــخانا ياردەمچىلى ــتىرى ئىش ــاش مىنىس ــە ب ــا گېرمانىي ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ 24 - كۈن 1 - ئاينى  •
كۆرۈشــتى بىلــەن 

دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىــم بېرلىنــدا گېرمانىيــە بــاش مىنىســتىرلىكىنىڭ ئاســىيە 
بۆلۈمىنىــڭ ۋەكىلــى بىتنــەر ئەپەندىــم بىلــەن كۆرۈشــتى. بىتنــەر ئەپەندىــم بۇلغارىيــە 
ۋە مااليشــىيادا تۇتۇلــۇپ قالغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىغــا كۆڭــۈل بۆلگــەن ئادەمتــى. 
ــڭ دۇچ  ــان ئۇيغۇرالرنى ــدا تۇرۇۋاتق ــى تۇتقۇن ــۇ دۆلەتلەردىك ــم ئ ــا ئەپەندى ــۇن ئەيس دولق
ــدە  ــەر ھەققى ــان پاجىئەل ــۈز بېرىدىغ ــا ي ــا قايتۇرۇلس ــى ۋە خىتايغ ــان ئەھۋال كېلىۋاتق

چۈشــەنچە بــەردى. 

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەســىر دائىرىســى زور ئۇيغــۇر   •
دىنىــي ئۇســتاز ۋە ئالىــم مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىمنىــڭ يوقــاپ كېتىشــى ھەققىــدە خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 

ئوچــۇق - ئاشــكارا جــاۋاب بېرىشــكە چاقىــردى. 
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ئۇيغــۇر دىنىــي لىدىــر ۋە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە تەســىر دائىرىســى كۈچلــۈك دىنىــي 
ئۆلىمــا مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىمنىــڭ تۇتقــۇن قىلىنىشــى ۋە يوقــاپ كېتىشــى 
ھەققىــدە ئېــالن قىلىنغــان كۆپلىگــەن دوكالتالردىــن كېيىــن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن مۇھەممەد ســالىھ ھاجىمنىڭ ئىز - 
دېرىكــى ھەققىــدە ئۇچــۇق جــاۋاب بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
ــىدىن  ــۇن قىلىنىش ــى ۋە تۇتق ــاپ كېتىش ــڭ يوق ــڭ، زىيالىيالرنى ــي ئۆلىماالرنى دىنى
ــۇن  ــن تۇتق ــاقچىلىرى تەرىپىدى ــاي س ــڭ خىت ــالىھ ھاجىمنى ــەد س ــن، مۇھەمم كېيى

قىلىنغانلىقىغــا قارىتــا ئۆزىنىــڭ ئەنسىرەشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر دىنىــي ئۆلىمــا مۇھەممــەد   •
ســالىھ ھاجىمنىــڭ خىتــاي زىندانىــدا ۋاپــات بولغانلىقىدىــن كــۆپ قايغــۇردى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ ئۇيغــۇر دىنىــي ئۆلىمــا 
مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىمنىــڭ خىتاينىــڭ جــازا الگېرىــدا ۋاپــات بولغانلىقىدىــن 
كــۆپ قايغۇرغانلىقىنــى ئىپــادە قىلــدى. مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىــم دىنىــي ئېتىقــاد 
بىلــەن شــۇغۇلالنغانلىقى ئۈچــۈن 40 كــۈن بــۇرۇن تۇتقــۇن قىلىنغــان ۋە جــازا الگېرىغــا 
ــە  ــڭ ئۆلۈمىگ ــالىھ ھاجىمنى ــەد س ــى مۇھەمم ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن. دۇني ئەۋەتىلگ
ــاش ۋە باشــقا ئۇســۇلالردىكى خورالشــالردىن  ــازا الگېرىدىكــى قىين ــان ج ســەۋەب بولغ

ــان ئىــدى.  خــەۋەر تاپق

2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەنگلىيــە بــاش مىنىســتىرى مــاي   •
ــردى.  ــا قويۇشــقا چاقى ــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغ ــۇر ئىنســان ھەقلى ــدە ئۇيغ ــاي زىيارىتى ــڭ خىت خانىمنى

ــمىي  ــان رەس ــا قىلىدىغ ــڭ خىتايغ ــاي خانىمنى ــتىرى م ــاش مىنىس ــە ب ئەنگلىي
زىيارىتىنىــڭ ئالدىــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، ئەنگلىيــە 
ھۆكۈمىتىنىــڭ دۆلــەت تاشــقى سىياســىتىدىكى ئىنســان ھەقلىــرى ۋە دېموكراتىيەگــە 

ئوخشــاش قىممــەت قاراشــلىرىدا چىــڭ تۇرۇشــنى تەلــەپ قىلــدى. 

1 - ئاينىڭ 29 - كۈنىدىن 2 - ئاينىڭ 2 - كۈنىگىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋاشــىنگتوندىكى   •
يۇقىــرى دەرىجىلىكلــەر ئۇچرىشىشــلىرى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە كومىتېتى رەئىســى 
ئۆمــەر قانــات ۋاشــىنگتوندا ئامېرىكىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىك ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرى 
بىلــەن ئۇچراشــتى. ياردەمچــى ئامېرىكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى، ئامېرىكا تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ خىتــاي ۋە موڭغۇلىيــە بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى، شــەرقىي 
ئاســىيا ۋە تىنــچ ئوكيــان ئىشــلىرى ئىدارىســىنىڭ مەســئۇل خادىملىــرى قاتارلىقالرنى 
ــرى  ــەت ئەمەلدارلى ــك ھۆكۈم ــرى دەرىجىلى ــڭ يۇقى ــان ئامېرىكىنى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ
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بىلــەن بولغــان بــۇ بىــر قاتــار ئۇچرىشــىش جەريانىــدا، دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قانــات 
ئەپەندىلــەر ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى ئاڭلىتىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىدىن ئۇيغــۇر مۇھاجىــرالر مەسىلىســىنى ئــۆز 
ــي مەســىلىلەرگە كۆڭــۈل بولۇشــىنى ۋە ياردەمــدە  ــار جىددى ئىچىگــە ئالغــان بىــر قات

بولۇشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

ئىشــالر  تاشــقى  ئامېرىــكا  يەنــە  ئەپەندىلــەر  قانــات  ئۆمــەر  ۋە  ئەيســا  دولقــۇن 
مىنىســتىرلىكىنىڭ خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك ئىدارىســىدىكى زىيارىتــى جەريانىــدا 
ــەك  ــرى ۋە ئەمگ ــە، ئىنســان ھەقلى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ دېموكراتىي
مەســىلىلىرى بويىچە ياردەمچى مىنىســتىرى ھەمدە شــەرقىي ئاســىيا ۋە تىنچ ئوكيان 
مەســىلىلىرى ئىدارىســىنىڭ مەســئۇللىرى بىلــەن ئۇچراشــتى. ئامېرىــكا تاشــقى 
ــك  ــي ئەركىنلى ــارا دىنى ــەن خەلقئ ــن تەيىنلىگ ــتىرلىقىنىڭ يېڭىدى ــالر مىنىس ئىش
ــدى بىلــەن ئۇچراشــقاندا، دۇنيــا ئۇيغــۇر  ــاش ئەلچىســى ســامۇئېل بورۋېنبىــك ئەپەن ب
قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىــك ھەقلىرىنىــڭ قانــداق 

ــدى. ــان قىل ــى باي ــەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقانلىقىن دەپس

ــقى  ــى تاش ــەش پاالتاس ــكا كېڭ ــەر ئامېرى ــات ئەپەندىل ــەر قان ــا ۋە ئۆم ــۇن ئەيس دولق
مۇناســىۋەتلەر كومىتېتــى ۋە ئــاۋام پاالتاســى تاشــقى ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ يۇقىــرى 
دەرىجىلىــك خادىملىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىش جەريانىــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى قولــالش 
ئۈچــۈن خىتايغــا قارشــى ئىســتراتېگىيەلىك قانــۇن ۋە سىياســەتلەرنى چىقىرىــش 
ــە  ــەر يەن ــات ئەپەندىل ــەر قان ــۇن ئەيســا ۋە ئۆم ــدا، دولق ــۇ جەريان ــدى. ب ــدە بولۇن تەلىپى
ئامېرىــكا كونگىرەســى ئەزاســى جېيمــس مــەك گاۋەرن ھەمــدە ئامېرىكا كونگىرەســىنىڭ 
115 - نۆۋەتلىــك خىتــاي ئىستراتېگىيەســى يىغىنىغــا رىياســەتچىلىك قىلىۋاتقــان 
ــون  ــدى ھۇلگت ــئۇلى ران ــىيونىنىڭ مەس ــرى كومىسس ــان ھەقلى ــوس ئىنس ــوم النت ت
ئەپەندىملــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ئاڭالتتــى ۋە يــاردەم تەلــەپ 

قىلــدى.

ــە خۇدســون ئىنســتىتۇتى دىنىــي  ــات ئەپەندىملــەر يەن دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قان
ئەركىنلىــك مەركىــزى، پىروجېكــت 2019، ئامېرىــكا خەلقئارالىــق دىنىــي ئەركىنلىــك 
مەركىــزى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر قانچــە ئاقىلــالر ئامبىرىنىــڭ 
ــى،  ــكا ھۆكۈمىت ــلەردە ئامېرى ــى كۆرۈشۈش ــتى. يۇقىرىق ــەن كۆرۈش ــئۇللىرى بىل مەس
جۈملىدىــن تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى ئۇيغۇرالرنــى باســتۇرۇش مەسىلىســى 
گەۋدىلەندۈرۈلگــەن قانــۇن چىقىرىــش تىرىشــچانلىقىنى قولالشــقا دەۋەت قىلىنــدى ۋە 
ــە  ــارا گەۋدىلەرگ ــش، خەلقئ ــات بېرى ــالپ بايان ــى قول ــكا كونگىرەســىدە ئۇيغۇرالرن ئامېرى
ــالردا  ــان يىغىن ــەن بولغ ــاي بىل ــش، خىت ــى ئەۋەتى ــان خەتلەرن ــى قولاليدىغ ئۇيغۇرالرن

ــدى. ــا قويۇل ــرى ئوتتۇرىغ ــۇش تەلەپلى ــدا قوي ــم ئورۇن ــىنى مۇھى ــۇر مەسىلىس ئۇيغ



182

2 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى غۇلجــا قىرغىنچىلىقىنىــڭ 21 يىللىقــى مۇناســىۋىتى   •
بىلــەن مەتبۇئــات باياناتــى ئېــالن قىلــدى

باياننامىســىنى ئېــالن قىلىــپ غۇلجــا  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەتبۇئــات 
قىرغىنچىلىقىنىــڭ 21 يىللىقىنــى خاتىرىلىــدى. 1997 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 5 - 
كۈنــى دىنىــي ئەركىنلىكلىرىنــى تىنچلىــق بىلــەن تەلــەپ قىلىــپ غۇلجــا كوچىســىغا 
تۆكۈلگــەن يۈزلىگــەن بىگۇنــاھ ئۇيغــۇرالر جالــالت خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ قانلىــق 

باستۇرۇشــىغا ئۇچــراپ شــېھىت قىلىنغــان ئىــدى. 

2 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مااليشــىيا ھۆكۈمىتىدىــن 11 ئۇيغــۇر مۇســاپىرنىڭ   •
خىتايغــا قايتۇرۇلماســلىقىنى تەلــەپ قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلىــپ، مااليشــىيا ھۆكۈمىتىنــى 
خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىــرى ئۆلچەملىرىگــە ئەمــەل قىلىشــقا ۋە 11 بىگۇنــاھ ئۇيغۇرنــى 
خىتايغــا قايتــۇرۇپ ئۆلۈمگــە يولالشــتىن توختاشــقا چاقىــردى. تاراتقۇالرنىــڭ دوكالتىدا 
كۆرسىتىلىشــىچە، مااليشــىيادا تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان 11 ئۇيغــۇر مۇســاپىرنىڭ خىتايغــا 
مەجبــۇرى قايتۇرۇلــۇش خەۋپــى زور ئىكــەن. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ باياناتىــدا 
ئەگــەر ئــۇ ئۇيغــۇرالر خىتايغــا قايتۇرۇلســا، ئۇالرنىــڭ مىللىــي كىملىكــى ســەۋەبىدىن 
ــىز  ــۇن - تىنس ــراش، ئ ــتاققا ئۇچ ــن - قىس ــش، قىيى ــۇن قىلىنى ــە تۇتق خالىغانچ
ــق  ــى ئېنى ــقا ئۇچرايدىغانلىق ــۈم قىلىنىش ــە ھۆك ــى ئۆلۈمگ ــش ۋە ياك ــوق قىلىنى ي

كۆرســىتىلدى.

ــە  ــا تەزىي ــڭ ۋاپاتىغ ــي ئالىمىنى ــۇر دىنى ــى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 11 - كۈن 2 - ئاينى  •
بىلــدۈردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە مەخســۇس تەزىيــە 
بىلــدۈرۈش پائالىيىتــى ئۆتكــۈزۈپ، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ھۆرمەتكــە ســازاۋەر پەرزەنتــى، 
ــان كەرىمنــى  ــاد ئەتتــى. قۇرئ دىنــى ئۇســتاز مۇھەممــەد ســالىھ ھاجىمنــى چوڭقــۇر ي
تۇنجــى قېتىــم ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلغــان بــۇ مەشــھۇر دىنــى ئالىــم 82 يېشــىدا 

زالىــم خىتاينىــڭ جــازا الگېرىــدا شــېھىت قىلىنغــان ئىــدى.

2 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دولقــۇن ئەيســا تۈركىيــە بــاش مىنىســتىرى ۋە ئىچكــى ئىشــالر مىنىســتىرى   •
ــەن كۆرۈشــتى بىل

گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقــان »مىيۇنخېــن بىخەتەرلىــك 
ــدى  ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــى رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدا، دۇني كېڭىشــى« جەريانى
تۈركىيــە بــاش مىنىســتىرى بىنالــى يىلدىرىــم ۋە ئىچكــى ئىشــالر مىنىســتىرى 
ــۆھبەت  ــدى س ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــەن كۆرۈشــتى. دولق ــەر بىل ــويلۇ ئەپەندىل ــۇاليمان س س
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جەريانىــدا تۈركىيەنىــڭ ئۇيغــۇر مۇھاجىرلىــرى ئۈچــۈن قۇچــاق ئاچقانلىقىغــا چوڭقــۇر 
تەشــەككۈرىنى ئىپادىلىــدى ۋە مااليشــىيادا ھاياتــى خــەۋپ ئاســتىدا قالغــان 11 ئۇيغــۇر 
قېرىندىشــىمىزنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىشــنى ئىلتىمــاس قىلــدى. شــەرقىي تۈركىســتان ۋە 
ــدى  ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــتۇرغان دولق ــى تونۇش ــى ئەھۋالىن ــڭ نۆۋەتتىك ــۇر خەلقىنى ئۇيغ

ــم قىلــدى. ــەڭ يېڭــى دوكالتىنــى تەقدى ئۇالرغــا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئ

2 - ئاينىــڭ 21 – كۈنــى خەلقئــارا ئانــا تىــل كۈنىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھاكىمىيىتىنى   •
ئۇيغــۇر تىلــى چەكلىمىلىرىنــى بىــكار قىلىشــقا چاقىــردى.

بىلــەن  مۇناســىۋىتى  كۈنــى  تىــل  ئانــا  خەلقئــارا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــارا جەمئىيەتكــە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ  ــى ئېــالن قىلىــپ، خەلقئ ــات بايانات مەتبۇئ
ــىددەت  ــە ش ــەردە ۋە جەمئىيەتت ــتاندىكى مەكتەپل ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇر تىلىن ئۇيغ
ــا تىلىــدا مائارىــپ كــۆرۈش ھــەق  ــۆز ئان بىلــەن چەكلەۋاتقانلىقىنــى، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئ
- ھوقۇقلىرىنــى دەپســەندە قىلىۋاتقانلىقىنــى، ئۇيغــۇر تىلىنــى پۈتۈنلــەي يــوق 

قىلىۋېتىــش ئۈچــۈن تىرىشــىۋاتقانلىقىنى كۆرســەتتى.

2 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى 2018 - يىللىــق جەنــۋە ئىنســان   •
قىلــدى ئىشــتىراك  قۇرۇلتىيىغــا  دېموكراتىيــە  ۋە  ھەقلىــرى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 2018 - يىللىــق جەنــۋە ئىنســان 
ھەقلىــرى ۋە دېموكراتىيــە قۇرۇلتىيىغــا ئۇشــبۇ پائالىيەتنىــڭ بىــر ســاھىبخانى 
ــان  ــق ب د ت ئىنس ــەر يىللى ــى ھ ــۋە قۇرۇلتىي ــتى. جەن ــۈپىتىدە قاتناش ــۇش س بول
ھەقلىــرى كېڭىشــى باشلىنىشــتىن ئــاۋۋال ئۆتكۈزىلىدىغــان بولــۇپ، دۇنيانىــڭ ھــەر 
ــرى،  ــرى پائالىيەتچىلى ــان ھەقلى ــەر، ئىنس ــەن ئۆكتىچىل ــن كەلگ ــى جايلىرىدى قايس
ئوقۇغۇچىــالر  ۋە  ژۇرنالىســتالر  دىپلوماتــالر،  ئۇچرىغۇچىــالر،  زىيانكەشــلىككە 
ــۇ  ــىلەر مۇش ــەن كىش ــان يۈزلىگ ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــڭ رەھبەرلىرىن ھەرىكەتلىرىنى
ــي  ــى نۆۋەتتىكــى جىددى ــدۇ ۋە خەلقئارانىــڭ دىققىتىن ــا توپلىنى ــر ئارىغ پۇرســەتتە بى
ئىنســان ھەقلىــرى ۋەزىيىتىگــە بۇراشــقا بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىــدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــا  ــۇ قۇرۇلتايغ ــە ب ــەن بىرلىكت ــكىالتالر بىل ــق تەش ــقا 26 خەلقئارالى ــى باش قۇرۇلتىي

ــدى. ــاھىبخانلىق قىل س

2 - ئاينىــڭ 23 – كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىمنىــڭ ئىســمى   •
ئارىدىــن 20 يىــل ئۆتكەندىــن كېيىــن ئىنتېرپولدىكــى قىزىــل رەڭلىــك تــۇرۇش بۇيرۇقــى تىزىملىكىدىــن 

چىقىرىۋېتىلــدى 

ئادىــل ســوت تەشــكىالتىنىڭ ئىزچىــل تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــى نەتىجىســىدە، 
20 يىلدىــن بۇيــان ئىنتېرپولدىكــى قىزىــل رەڭلىــك تــۇرۇش بۇيرۇقــى تىزىملىكىــدە 
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ئىزچىــل قەيــت قىلىنغــان دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ــە  ــۇ ھەقت ــى ب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــرى ئۇچۇرۇل ــمى ئاخى ــڭ ئىس ئەپەندىمنى
ــات ئېــالن قىلىــپ تۇتــۇش بۇيرۇقىنىــڭ ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغانلىقىنــى قارشــى  بايان
ــا  ــۇن ئەيس ــدا دولق ــى باياناتى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدۈردى. دۇني ــى بىل ئالىدىغانلىقىن
ئەپەندىمگــە چىقىرىلغــان بــۇ تۇتــۇش بۇيرۇقىنىــڭ ئەســلىدە خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ــاھ ئەيىبلەشــكە ئاساســالنغانلىقىنى ۋە  ــن ســاختا جىنايەتلــەر بىلــەن بىگۇن تەرىپىدى
بۇنىــڭ تۈپەيلــى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىنىــڭ 20 يىــل قاتتىــق تەكشــۈرۈش ئاســتىدا 
ياشاشــقا مەجبۇرالنغانلىقىنــى كۆرســەتتى ھەمــدە بــۇ ئارقىلىــق ئىنتېرپولغــا ئوخشــاش 
خەلقئارالىــق قانــۇن ئورگانلىرىــدا يىلتىز تارتىۋاتقان سىياسىيلىشــىش ۋە ئادالەتســىز 

ــدۈردى. ــىملەرنى گەۋدىلەن كېس

2 - ئاينىــڭ 26 – كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 20 گــە يېقىــن ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىالتى   •
بىلــەن بىرلىكتــە دۆلەتلەرنــى ئىنســان ھەقلىــرى كېڭىشــىدە خىتاينــى جاۋابكارلىققــا تارتىشــقا چاقىــردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 20 گــە يېقىــن ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىالتى بىلــەن 
بىرلىكتــە ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كېڭىشــىنىڭ 37 - قېتىملىــق يىغىنىدىــن 
ئىلگىــرى ب د ت غــا ئــەزا دۆلەتلەرگــە بىرلەشــمە خــەت يولــالپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
مىسلىســىز ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكى توغرىســىدا جاۋابكارلىققــا تارتىشــقا 
چاقىــردى. بىرلەشــمە خەتتــە يېقىنــدا قولغــا ئېلىنغــان سىياســىي مەھبۇســالرنىڭ 
ــپ  ــڭ ب د ت دا ئېلى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــۇپ، خىت ــەن بول ــرى گەۋدىلەندۈرۈلگ ئەھۋاللى
بېرىلىۋاتقــان ئىنســان ھەقلىــرى خىزمەتلىرىگــە توســقۇنلۇق قىلىشــى ۋە ھۇجۇملىرى 

ئاڭلىتىلــدى.

ــكا  ــدى ئامېرى ــۇن ئەيســا ئەپەن ــى رەئىســى دولق ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 26 - كۈن 2 - ئاينى  •
كونگىرەســىدە ئۆتكۈزۈلگــەن »ئېغىــر تەقىــب ئاســتىدا قالغــان ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە دىنىــي ئەركىنلىكــى« 

ــتى ــا قاتناش ــىدىكى يىغىنغ تېمىس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتى )UNPO ئۇيغــۇر 
ئىنســان ھەقلىــرى پىروجېكتــى )URP( ھەمــدە ئۇيغــۇر ئامېرىــكا بىرلەشمىســى 
)UAA( قاتارلىــق ئورۇنالرنىــڭ بىرلىكتــە ھەمكارلىشىشــى نەتىجىســىدە »مۇھاســىرە 
ئاســتىدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىكــى ۋە مەدەنىيــەت قىممــەت قاراشــلىرى« 
ــىدە  ــكا كونگىرەس ــالندى. ئامېرى ــك باش ــن مۇۋەپپەقىيەتلى ــى يىغى ــەن تەمىدىك دېگ
ــرى ۋە  ــرى پائالىيەتچىلى ــان ھەقلى ــكالر، ئىنس ــا ئاكادېمى ــۇ يىغىنغ ــەن ب ئۆتكۈزۈلگ
مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەكىللىــرى ئىشــتىراك قىلــدى ھەمــدە شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى ۋە بۇنىڭغــا قارىتا تەدبىرلــەر مۇزاكىرە قىلىندى.

3 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ئامېرىــكا كونگىرەســىدىكى مەدەنىيــەت   •
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ــدى ــتىراك قىل ــە ئىش پائالىيىتىگ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئامېرىكىنىــڭ پايتەختى 
ــدى.  ــۆز قىل ــدە س ــى پائالىيىتى ــەت كۈن ــۇر مەدەنىي ــەن ئۇيغ ــىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگ ۋاش
ئامېرىــكا ئۇيغــۇر بىرلىكــى ۋە تــوم النتــوس ۋەخپــى بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرغان مەزكــۇر 
ــۇ  ــتۇرۇلدى ۋە ش ــى تونۇش ــەت بايلىق ــول مەدەنىي ــڭ م ــۇر خەلقىنى ــە ئۇيغ پائالىيەتت
ئارقىلىــق بــۇ بىباھــا مەدەنىيەتنىــڭ بۈشــۈكى بولغــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 

ــدى. ــى ئاڭلىتىل ــر ۋەزىيىت ــى ئېغى نۆۋەتتىك

3 - ئاينىــڭ 5 - كۈنىدىــن 8 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھەيئىتــى ۋاشــىنگتوندا يۇقىــرى   •
ــەن كۆرۈشــتى ــالر بىل ــك ئەرباب دەرىجىلى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە كومىتېتــى 
ــا  ــەت ئەربابلىرىغ ــڭ دۆل ــىنگتوندا ئامېرىكىنى ــەر ۋاش ــات ئەپەندىل ــەر قان ــى ئۆم رەئىس
قارىتىلغــان بىــر قاتــار تەشــۋىقات ۋە تونۇشــتۇرۇش پائالىيەتلىرىگــە قاتناشــتى. ھــەر 
ــەرقىي  ــا ش ــەت ئەربابلىرىغ ــڭ دۆل ــۇالر ئامېرىكىنى ــدا ئ ــالر جەريانى ــى ئۇچرىشىش قايس
تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى ۋە ئۇيغــۇر خەلقــى يولۇقۇۋاتقــان ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق ھەققىــدە ئــەڭ يېڭــى مەلۇماتالرنــى تەقدىــم قىلــدى ۋە ئامېرىكىنىــڭ 

ــدى. ــەپ قىل ــىنى تەل ــە ئۆتۈش ھەرىكەتك

3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر ۋىــل ھــۇرد، 
مــارك مــەدوۋس ۋە گىــرەي پەتىــرس قاتارلىــق ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى ئەزالىــرى 
ــى  ــتاندىكى ۋەزىيەتن ــەرقىي تۈركىس ــىنىڭ ش ــكا كونگىرەس ــۈپ، ئامېرى ــەن كۆرۈش بىل
ئوڭشــاش يولىــدا كۆرســىتىش ئېھتىمالــى بولغــان تىرىشــچانلىقالر ھەققىــدە پىكىــر 

ئالماشــتۇردى. 

3 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى، دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر ئامېرىكىنىــڭ 
خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك بــاش ئەلچىســى ســامۇئېل بروۋنبېــك ئەپەنــدى بىلــەن 
كۆرۈشــتى ۋە خىتــاي مۇستەملىكىســى ئاســتىدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دىنىــي ئەركىنلىكى 
قانچىلىــك دەرىجىــدە بوغۇلۇۋاتقانلىقىنــى ئاڭالتتــى. بروۋنبېــك ئەپەنــدى ئارقىدىنــال 
ــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ 2017 - يىللىــق  ئېلىــپ بېرىلغــان ئامېرى
خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك دوكالتىنــى ئېــالن قىلىــش مەتبۇئــات يىغىنىغــا 
ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىــك ۋەزىيىتــى ئۈســتىدە مەخســۇس توختىلىــپ بايانــات 
ــي  ــان دىنى ــىپ كېتىۋاتق ــېرى يامانلىش ــە كۈنس ــڭ نۆۋەتت ــۇر خەلقىنى ــەردى. ئۇيغ ب

ئەركىنلىــك ۋەزىيىتــى ئۇشــبۇ دوكالتتــا مۇھىــم يــەر ئالغــان ئىــدى.

دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى يەنــە ۋاشــىنگتوندىكى مىللىــي مەتبۇئــات كۇلۇبىــدا 
ئۆتكۈزۈلگــەن مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى ھەمــدە يەرلىــك ۋە 
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خەلقئارالىــق مەتبۇئاتالرنىــڭ خەلقئــارا ســاقچى تەشــكىالتى يېقىنــدا بىــكار قىلغــان 
بۇيرۇقــى ۋە شــۇنداقال شــەرقىي  تۇتــۇش  رەڭلىــك  ئۇنىــڭ ھەققىدىكــى قىزىــل 
تۈركىســتاندىكى جــازا الگېرلىــرى توغرىســىدىكى ســوئاللىرىغا جــاۋاب بــەردى. ئەينــى 
ــكا كونگىرەســى خەلقئــارا  ــات ئەپەندىلــەر ئامېرى كۈنىــدە، دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قان
دىنىــي ئەركىنلىــك تەكشــۈرۈش كومىتېتىنىــڭ ئەزالىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىپ خىتــاي 

ــى. ــى ئاڭالتت ــى زۇلۇملىرىن ــېلىۋاتقان دىن ــە س ــۇر خەلقىگ ــڭ ئۇيغ ھاكىمىيىتىنى

ــكا  ــەر ئامېرى ــات ئەپەندىل ــەر قان ــا ۋە ئۆم ــۇن ئەيس ــى، دولق ــڭ 8 - كۈن 3 - ئاينى
كونگىرەســى خىتــاي ئىشــلىرى كومىسسىيەســىنىڭ مەســئۇللىرى بىلــەن ئۇچراشــتى. 
ئوخشــاش كۈنــدە، ئــۇالر يەنــە ئامېرىــكا تىنچلىــق ئىنســتىتۇتى دىن ۋە سىغدۇرۇشــچان 
ــتى.  ــەن كۆرۈش ــى بىل ــك مەسلىھەتچىس ــي دەرىجىلى ــڭ ئالى ــەر بۆلۈمىنى جەمئىيەتل
بارلىــق ئۇچرىشىشــالردا ئۇيغــۇر خەلقــى ئۇچراۋاتقــان مىسلىســىز دىنــى زۇلۇمــالر 
ئاڭلىتىلــدى ھەمــدە بــۇ زۇلۇمالرنــى توختىتىشــنىڭ چــارە - تەدبىرلىــرى ھەققىــدە 

ــەر ئېلىــپ بېرىلــدى. مۇزاكىرىل

3 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاشــىنگتوندا ئىنتېرپولنىــڭ قىزىــل رەڭلىــك   •
ئۆتكــۈزدى يىغىنــى  قىلىــش  ئېــالن  ئاخبــارات  توغرىســىدا  قىلىشــى  ئەمەلدىــن  بۇيرۇقىنىــڭ  تۇتــۇش 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئامېرىكادىكــى ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى پىروجېكتــى 
ــارات ئېــالن قىلىــش  ــدا ئاخب ــات كۇلۇبى ــە ۋاشــىنگتوندىكى مىللىــي مەتبۇئ بىرلىكت
تەشــكىالتىنىڭ  ســوت  ئادىــل  ئەنگلىيەدىكــى  يىغىنــدا  ئۇيۇشــتۇردى.  يىغىنــى 
جاپالىــق خىزمەتلىــرى نەتىجىســىدە خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ســاختا پاكىتــالر 
ــى  ــۇش بۇيرۇق ــك تۇت ــل رەڭلى ــڭ قىزى ــەن ئەيىبلىشــى ســەۋەبىدىن ئىنتېرپولنى بىل
تىزىملىكىگــە چۈشــۈپ قالغــان د ئۇ ق رەئىســى دولقۇن ئەيســا ئەپەندىنىــڭ ئاقلىنىپ، 

ــدى.  ــا قىلىن ــزى تېم ــن ئىســمىنىڭ ئۆچۈرۈلگەنلىكــى مەركى تىزىملىكتى

خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىرىنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتىنىڭ خىتــاي ئىشــلىرى 
دىرېكتــورى ســوفىي رىچاردســون خانىــم، ئامېرىــكا دېموكراتىيەنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش 
فوندىنىــڭ ســابىق مۇئاۋىــن رەئىســى لۇئىســا گــرەۋ خانىــم ۋە ئەنگلىيــەدە تۇرۇشــلۇق 
ــدارى  ــۇن ۋە سىياســەت ئەمەل ــك قان ــرى دەرىجىلى ــل ســوت تەشــكىالتىنىڭ يۇقى ئادى
رەبــەككا شــەففەر خانىمــالر بــۇ مەســىلە توغرىســىدا پىكىــر بايــان قىلــدى. خىتاينىــڭ 
سىياســىي ئۆكتىچىلــەر ۋە ئىنســان ھەقلىــرى پائالىيەتچىلىرىنــى جىمىقتــۇرۇش 
ۋە پۇقــرا جەمئىيىتىنــى باســتۇرۇش ئۈچــۈن ئىنتېرپــول ۋە باشــقا خەلقئارالىــق 

ــدى. ــلىتىۋاتقانلىقى گەۋدىلەندۈرۈل ــپ ئىش ــىتە قىلى ــكىالتالرنى ۋاس تەش

ــە  ــن 9 - كۈنىگىچ ــڭ 6 - كۈنىدى ــى 3 - ئاينى ــرى 2018 - يىل ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  •
جەنــۋەدە
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى 2018 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنىدىــن 
ــۋە شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن ب د ت ئىنســان  9 - كۈنىگىچــە شىۋېيتســارىيەنىڭ جەن
ــا قاتناشــتى. مۇتەخەسسىســلەر،  ــك يىغىنىغ ــرى كېڭىشــىنىڭ 37 - نۆۋەتلى ھەقلى
ــي  ــلۇق دائىمى ــڭ ب د ت دا تۇرۇش ــرى ۋە دۆلەتلەرنى ــۋى تەشــكىالتالر ۋەكىللى ئاممى
ۋەكىللىــرى بىلــەن بىرلىكتــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەممــە جايلىرىدا پەۋقۇلئــاددە زور كۆلەملىك جــازا الگېرلىرى 
قۇرغانلىقــى ۋە مىليونلىغــان بىگۇنــاھ ئۇيغۇرالرنــى خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلغانلىقــى، 
خىتايالشــتۇرۇش  بالىالرنىــڭ  ۋە  ئۇچرىغانلىقــى  خورلۇققــا  ئېغىــر  ئايالالرنىــڭ 
سىياســىتىنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ كېتىۋاتقانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. بــۇ بىــر 
قاتــار يىغىنــالر پــات ئارىــدا ئۆتكۈزۈلىدىغــان ب د ت نىڭ 2018 - يىللىــق خىتايدىكى 
ــن كەچــۈرۈش چــوڭ يىغىنىغــا  ئىنســان ھەقلىــرى ۋەزىيىتىنــى ئومۇميۈزلــۈك كۆزدى
ئالدىــن تەييارلىــق بولۇپ، ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ خىتايدىكى ئومۇميۈزلۈك ئىنســان 
ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكلىرىنى، جۈملىدىــن ئۇيغــۇر خەلقــى دۇچــار بولۇۋاتقــان 
خىتاينىــڭ قەبىــھ زۇلۇملىرىنــى ئاشــكارا ئەيىبلىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش مەقســەت 

قىلغــان.

ــاۋاز  ــە ئ ــەدەم« پائالىيىتىگ ــر ق ــاۋاز، بى ــر ئ ــۇر قۇرۇلتىيى»بى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 15 - كۈن 3 - ئاينى  •
قوشــتى

شــەرقىي  ھاكىمىيىتــى  خىتــاي  دىققىتىنــى  جامائەتچىلىكنىــڭ  خەلقئــارا 
ــان قەبىــھ باســتۇرۇش سىياســەتلىرىگە تارتىــش ئۈچــۈن، 14  تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتق
ــدە  ــاش كۈن ــۇرالر ئوخش ــەن ئۇيغ ــە يۈزلىگ ــر قانچ ــەھەردە بى ــوڭ ش ــى 15 چ دۆلەتتىك
بىرلىكتــە نامايىــش ئېلىــپ بــاردى. بــۇ نامايىشــالر ئامېرىكادىكــى »بىــر ئــاۋاز، بىــر 
ــن تەشــكىللىگەن  ــالر گۇرۇپپىســى تەرىپىدى ــەدەم« ناملىــق جەڭگىــۋار ئۇيغــۇر ئايال ق
بولــۇپ، مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر ئاياللىرىنــى ســەپەرۋەرلىككە كەلتــۈرۈش ئارقىلىــق 
ــت  ــۈن كونكرې ــۇرۇش ئۈچ ــى ت ــا قارش ــىز زۇلۇمغ ــتاندىكى مىسلىس ــەرقىي تۈركىس ش
ھەرىكــەت قىلىشــنى نىشــانلىغان ئىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئــۆز تەركىبىدىكى 
تەشــكىالتلىرىغا بــۇ پائالىيەتنــى قىزغىــن قولالشــقا چاقىرىــق قىلــدى ۋە ئەمەلىــي 

ــاۋاز قوشــتى. ــۈك ئ ــەن كۈچل ــرى بىل ھەرىكەتلى

3 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نورۋېگىيــە پايتەختــى ئوســلودىكى نوبېــل   •
ئۆتكــۈزدى يىغىنــى  مۇھاكىمــە  ئۈســتەل  يۇمىــالق  مەركىزىــدە  تىنچلىــق 

ۋەخپىنىــڭ  ھەقلىــرى  ئىنســان  رافتــو  ۋە  كومىتېتــى  ئۇيغــۇر  نورۋېگىيــە 
ــلوغا  ــى ئوس ــە پايتەخت ــى نورۋېگىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن، دۇني ــى بىل ھەمكارلىشىش
ــى  ــۇر تىل ــان ئۇيغ ــاۋۇز قىلىنىۋاتق ــدە »تاج ــق مەركىزى ــل تىنچلى ــقان نوبې جايالش
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ــەق  ــەت ھ ــى ۋە مەدەنىي ــۇر تىل ــتاندىكى ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس ــى: ش ــەق - ھوقۇق ھ
- ھوقۇقلىــرى« تېمىســىدا يۇمىــالق ئۈســتەل مۇھاكىمــە يىغىنــى ئېلىــپ بــاردى. 
ئۇيغــۇر تىلــى ئالىملىــرى، ئىنســان ھەقلىــرى پائالىيەتچىلىــرى ۋە نورۋېگىيەدىكــى 
ــان  ــا جــەم قىلغ ــر ئارىغ ــى بى ــڭ ۋەكىللىرىن ــي گۇرۇپپىالرنى ــەر قايســى ئىجتىمائى ھ
بــۇ يىغىنــدا كۈنســېرى ناچارلىشــىۋاتقان ئۇيغــۇر تىلــى ۋە مەدەنىيىتىنىــڭ ۋەزىيىتــى 
ھەمــدە خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان قەبىــھ تىــل - مەدەنىيــەت سىياســىتى 

ــدى. ــە قىلىن مۇھاكىم

ــۇر  ــە ئۇيغ ــدى، نورۋېگىي ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــرى ھــول  ــو ۋەخپىنىــڭ مۇدى ــدى ۋە رافت ــەر ئەپەن ــار ئۆم كومىتېتــى رەئىســى بەختىي
ــن  ــر ئەرۋى ــدى. پىتى ــم قىل ــى تەقدى ــش نۇتۇقلىرىن ــەر ئېچىلى ــت ئەپەندىمل كوبەلتۋى
ئەپەنــدى رىياســەتچىلىك قىلغــان مۇھاكىمــە يىغىنىنىــڭ بىرىنچــى بۆلۈمىــدە ھــول 
كوبەلتۋىــت ئەپەنــدى، خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتىنىڭ نورۋېگىيەدىكــى سىياســىي 
مەسلىھەتچىســى گەرالــد كادور فولكلــورد ئەپەنــدى ۋە ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى 
شــەرقىي  نۆۋەتتــە  قاتارلىقــالر  ئەپەنــدى  قانــات  ئۆمــەر  دىرېكتــورى  پىروجېكتــى 
ــى ۋە نورۋېگىيەدىكــى  تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر تىــل ھــەق - ھوقۇقلىرىنىــڭ ئەھۋال
ئىنســان ھەقلىرى پائالىيەتچىلىرىنىڭ زىممىســىگە چۈشــىدىغان رىقابەتلەر مۇھاكىمە 
قىلىنــدى. ئارقىدىــن، نورۋېگىيــە پارالمېنــت ئەزاســى نىكــوالس ۋىلكىنســون ئەپەنــدى 
ــى  ــان ھەقلىرىن ــى ئىنس ــن بۇيانق ــڭ يېقىندى ــپ، نورۋېگىيەنى ــالن قىلى ــات ئې بايان
قوغداشــتىكى يېتەرســىزلىكلىرىگە بولغــان نارازىلىقىنــى ئىپــادە قىلــدى. نورۋېگىيــە 
تىبــەت كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ســومو سىۋەنىڭســىن خانىــم، فورســتبۇرگ دۆلەتلىــك 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ياردەمچــى پىروفېسســورى مــا خەييــۇن ئەپەنــدى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى پىروجېكــت كوئوردىناتــورى رىيــان بــەرى ئەپەندىــم قاتارلىقــالر مۇھاكىمــە 

ــى داۋامالشــتۇردى. ــى بۆلۈمىن ــڭ ئىككىنچ يىغىنىنى

3 - ئاينىــڭ 16 - كۈنىدىــن 18 – كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئوســلودا ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى   •
ــۈزدى ــك ئۆتك ــەش پىروگراممىســىنى مۇۋەپپەقىيەتلى تەربىيەل

ئامېرىــكا  ۋە  ھەمكارلىشىشــى  يېقىندىــن  كومىتېتىنىــڭ  ئۇيغــۇر  نورۋېگىيــە 
ــەن  ــى بىل ــادىي ياردىم ــڭ ئىقتىس ــۈرۈش جەمئىيىتىنى ــرى س ــى ئىلگى دېموكراتىيەن
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نورۋېگىيــە پايتەختــى ئوســلو شــەھىرىدە يېڭى بىــر نۆۋەتلىك 
ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى ئىنســان ھەقلىــرى بويىچــە تەربىيەلــەش كۇرســى ئېلىــپ بــاردى. 
شــەرقىي  ئۇنىــڭ  ماھىيىتــى،  خىزمىتىنىــڭ  ھەقلىــرى  ئىنســان  كۇرســانتالرغا 
ــڭ  ــالر نورۋېگىيەنى ــق مەزمۇن ــى قاتارلى ــى ۋە ئەھمىيىت تۈركىســتان دەۋاســىدىكى رول
ۋە شــۇنداقال خەلقئارانىــڭ شــارائىتلىرىنى چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ تونۇشــتۇرۇلدى. 
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ــەت  ــالش مەدەنىي ــى قۇتلۇق ــى نەۋرۇزن ــى ھەيئىت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 18 - كۈن 3 - ئاينى  •
قىلــدى ئىشــتىراك  پائالىيەتلىرىگــە 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئوســلودىكى ئىنســان ھەقلىــرى بويىچــە تەربىيەلــەش 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــرى ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، دۇني كۇرســى ۋە يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنلى
قۇرۇلتىيــى ۋە نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتىنىــڭ ۋەكىللىــرى نورۋېگىيەدىكــى ئۇيغــۇر 
جامائەتچىلىكــى ئورۇنالشــتۇرغان نەۋرۇزنــى قۇتلۇقالش پائالىيىتىگە قاتناشــتى. نەۋرۇز 
مۇناســىۋىتى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تەركىبىدىكــى باشــقا تەشــكىالتالرمۇ 
ئــۆزى تۇرۇشــلۇق دۆلەتلــەردە ئىســتىقامەت قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر مۇھاجىرلىــرى بىلــەن 

ھــەر خىــل مەدەنىيــەت پائالىيەتلىرىنــى ئورۇنالشــتۇرغان ئىــدى.

ــارا  ــدى خەلقئ ــۇن ئەيســا ئەپەن ــى رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 21 - كۈن 3 - ئاينى  •
ئاڭالتتــى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ۋەزىيىتىنــى  مەتبۇئاتقــا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئىتالىيەنىــڭ ئاســىيا 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  قىلىــپ  قوبــۇل  زىيارىتىنــى  گېزىتىنىــڭ  خەۋەرلىــرى 
ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان ئىرقىــي يوقىتىــش سىياســىتى ئېلىــپ كەلگــەن تەسۋىرلىگۈســىز 

ــى.  ــى ئاڭالتت ــازاب - ئوقۇبەتلەرن ئ

3 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھەيئىتــى ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كېڭىشــىنىڭ   •
ــتى ــا قاتناش ــك يىغىنىغ 37 - نۆۋەتلى

ھەيئــەت  بىــر  تاپقــان  تەركىــب  ۋەكىللىرىدىــن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ھەقلىــرى  ئىنســان  ت  د  ب  جايالشــقان  شــەھىرىگە  جەنــۋە  شىۋېيتســارىيەنىڭ 
كېڭىشــىنىڭ 37 - نۆۋەتلىــك يىغىنىغــا ئىشــتىراك قىلدى. دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
ــك  ــلۇق ۋەكىللى ــم تۇرۇش ــڭ ب د ت دا مۇقى ــدار دۆلەتلەرنى ــان ئاالقى ــن بۇي يىلالردى
ئورگانلىرى، ب د ت ئەمەلدارلىرى ۋە كۇپ ســاندىكى ھۆكۈمەتســىز تەشــكىالتالر بىلەن 
زىــچ ھەمكارلىشــىپ، ئۇيغــۇر خەلقــى يولۇقۇۋاتقــان مىسلىســىز زۇلۇمالرنــى دۇنيانىــڭ 
مۇھىــم سىياســىي سەھنىســى بولغــان ب د ت دا ئاڭلىتىــپ كەلمەكتە ھەمدە شــەرقىي 
تۈركىســتان ۋە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش يولىــدا خەلقئارالىق ســەھنىلەردە 

چــارە تېپىــش ئۈچــۈن ئاكتىــپ خىزمــەت قىلىــپ كەلمەكتــە.

ــڭ رەئىســلىك  ــى رەئىســى UNPO نى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ 23 ۋە 24 - كۈنلى 3 - ئاينى  •
يىغىنىغــا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر 
 UNPO ،ــەن ــاالھىتى بىل ــۇش س ــى بول ــن رەئىس ــڭ مۇئاۋى ــكىالتى )UNPO( نى تەش
نىــڭ بــۇ يىللىــق رەئىســلىك يىغىنىغــا قاتناشــتى ۋە UNPO نىــڭ كەلگۈســى پىــالن 
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- پىروگراممىلىرىنــى كۆزدىــن كەچــۈردى.

ــەن  ــدا ئۆتكۈزۈلگ ــا پارالمېنتى ــى ياۋروپ ــى ۋەكىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 25 - كۈن 3 - ئاينى  •
دىنىــي ئەركىنلىــك يىغىنىغــا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات 
ئەپەنــدى ياۋروپــا كونســېرۋاتىپالر ۋە ئىســالھاتچىالر گۇرۇپپىســى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا 
ــان دىنىــي ئەركىنلىــك تېمىســىدىكى پائالىيەتكــە ئىشــتىراك  ســاھىبخانلىق قىلغ
قىلــدى. ئۆمــەر قانــات ئەپەنــدى ئۇيغــۇر خەلقــى ئۇچراۋاتقــان پەۋقۇلئــاددە ئېغىــر دىنــى 
زۇلۇمالرنــى ۋە خىتاينىــڭ جــازا الگېــرى سىياســىتىنىڭ زىيانكەشــلىكىنى ئاڭالتتــى. 
پائالىيەتكــە ئىشــتىراك قىلغــان تەرەپلــەر، خىتاينىــڭ دىنــى زۇلۇمىغــا ئۇچراۋاتقــان 
ــۇ زۇلۇمنىــڭ توختىشــى ئۈچــۈن  ــچ ئىتتىپاقلىشــىپ، ب ھــەر قايســى قەۋملەرنىــڭ زى

ــۈرەش قىلىشــىنىڭ زۆرۈرىيىتىنــى تەكىتلىــدى. ــە ك بىرلىكت

4 - ئاينىــڭ 4 – كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنــى بىريۇسســېلدا جــازا   •
ــردى ــراز بىلدۈرۈشــكە چاقى ــا ئېتى الگېرلىرىغ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلىــپ، مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر 
قېرىنداشــالرنى 4 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى بېلگىيەنىــڭ پايتەختــى بىريۇسســېلدا 
يۈرگۈزۈۋاتقــان  تۈركىســتاندا  بولغــان خىتاينىــڭ شــەرقىي  بېرىلماقچــى  ئېلىــپ 
دەھشــەتلىك جــازا الگېــرى سىياســىتىگە نارازىلىــق بىلــدۈرۈش مەقســىتىدىكى كــەڭ 

ــردى.  ــقا چاقى ــاۋاز قوشۇش ــقا ئ ــك نامايىش كۆلەملى

4 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ يالغــان - ياۋىــداق ئۇچــۇر   •
ــدى ــى ئەيىبلى تارقىتىۋاتقانلىقىن

خەلقئــارا  قىلىــپ،  ئېــالن  باياناتــى  مەتبۇئــات  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
جامائەتچىلىكنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ يېقىنــدا كۈچــەپ ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
تېررورلۇقنــى باھانــە قىلىــپ ئوچۇق - ئاشــكارا يالغــان ياۋىداق خاتا ئۇچــۇر تارقىتىش 
قىلمىشــىغا دىققــەت قىلىشــىغا چاقىرىــق قىلــدى ۋە خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ بــۇ 
ــان  ــپ بېرىۋاتق ــۈن ئېلى ــى ئۈچ ــەق - ھوقۇق ــۆز ھ ــڭ ئ ــۇر خەلقىنى ــق ئۇيغ ئارقىلى
قانۇنلــۇق كۈرىشــىنى خۇنۈكلەشــتۈرۈش ۋە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــش ماھىيىتىنــى 

ــەردى.  ــىتىپ ب كۆرس

4 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ جــازا الگېرىغــا ئائىــت پاكىتــالر بىلــەن   •
ــدى ــق قىل تەمىنلەشــكە چاقىرى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلىــپ، مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر 
جامائەتچىلىكىنــى خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېرى سىياســىتىنىڭ 
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ئۆلتۈرۈلگــەن  ۋە  بولغــان  غايىــب  تۇتقــۇن قىلىنغــان،  نەتىجىســىدە خالىغانچــە 
ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە ئۇچــۇر ۋە پاكىــت ئىســپاتالر بىلــەن تەمىنلەشــكە چاقىــردى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي تەرىپىدىــن ھازىــر جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان 
مىليونلىغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىملىرى ۋە باشــقا ئۇچۇرلىرىنــى 4 - ئاينىــڭ 27 - 
كۈنــى بىريۇسســېلدا ئۆتكۈزۈلمەكچــى بولغــان چــوڭ كۆلەملىــك نارازىلىــق نامايىشــىدا 
رەســمىي  ســۈپىتىدە  ئىســپات  ئورگانلىرىغــا  ئاالقىــدار  ئىتتىپاقىنىــڭ  ياۋروپــا 
ــپ  ــر قوللىنى ــي تەدبى ــن جىددى ــا ئىتتىپاقىدى ــدە ياۋروپ ــى ھەم ــۇرۇپ بەرمەكچ تاپش
جــازا الگېرلىرىــدا ئــازاب چېكىۋاتقــان بىگۇنــاھ شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ دەرھــال 

ــدى. ــان ئى ــەپ قىلىنماقچــى بولغ ــۈرۈش تەل ــا كەلت ــۇپ بېرىلىشــىنى قولغ قوي

4 - ئاينىڭ 16 - كۈنىدىن 25 – كۈنىگىچە ب د ت دا  •

4 - ئاينىــڭ 16 - كۈنىدىــن 25 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى 
دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســى ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر نيــۇ - يورك 
ــەر مەسىلىســى دائىمىــي مۇنبىرىنىــڭ  ــپ، ب د ت يەرلىــك مىللەتل شــەھىرىگە بېرى
17 - نۆۋەتلىــك يىغىنىغــا قاتناشــتى. يىغىنغــا قاتنىشــىش ئىلتىماســى بىــر نەچچــە 
ــك بولۇشــىغا  ــڭ تېخــى ئىناۋەتلى ــتىقالنغان ۋە ئىجازەتنامىنى ــرى تەس ــە ئىلگى ھەپت
ــۇن  ــەن دولق ــى بىل ــقۇنلۇق قىلىش ــۈك توس ــڭ كۈچل ــاي ھۆكۈمىتىنى ــاي، خىت قارىم
ئەيســا ئەپەندىنىــڭ بــۇ مۇنبەرنىــڭ كۇپ قىســىم يىغىنلىرىغا قاتنىشىشــى چەكلەندى. 
دولقۇن ئەيســا ئەپەندى ب د ت مۇنبىرىگە قاتنىشــىش ئۈچۈن نيۇ - يوركقا كېلىشــتىن 
ئــۇچ كــۈن بــۇرۇن ئېلېكتىرونلــۇق خــەت تاپشــۇرۇۋېلىپ بىــر نەچچــە ھەپتــە ئىلگىــرى 
تەســتىقالنغان يىغىنغــا قاتنىشــىش ئىجازەتنامىســىغا »بىخەتەرلىــك« ئەندىشــىلىرى 
ــى  ــدى. 4 - ئاينىــڭ 16 - كۈن ــى بىلدۈرۈل ــاراپ چىقىدىغانلىق ــا ق ــن قايت تۈپەيلىدى
دۈشــەنبە، ئىســا ئەپەندىنىــڭ ب د ت بىناســىغا كىرىــپ مۇنبەرگــە قاتنىشىشــىغا ب د 
ت خىزمەتچىلىــرى تەرىپىدىــن »بىخەتەرلىــك« باھانىســى بىلــەن يــول قويۇلمىــدى.

دولقــۇن ئەيســا بىلــەن ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر ئامېرىكىنىــڭ ب د ت دا دائىمىــي 
تۇرۇشــلۇق ۋەكىللىــك ئورگىنىنىــڭ بــاش كاتىــپ ياردەمچىســى ئانــدرەۋ گىلمــور ۋە 
گېرمانىيەنىــڭ ب د ت دا دائىمىــي تۇرۇشــلۇق ۋەكىللىــك ئورگىنىنىــڭ خادىملىــرى 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ بــۇ مەســىلىنى مۇزاكىــرە قىلــدى. دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى كېيىــن 
مۇنبەرگــە قاتنىشــىش ئىجازەتنامىســىنى قايتىدىــن تەســتىقلىتىپ ئالغــان بولســىمۇ، 
ئەممــا ئەتىســى ب د ت غــا كىرمەكچــى بولغانــدا، ئامېرىكىنىــڭ ئەكوســوك تۇرۇشــلۇق 
بــاش ئەلچىســى كەللــەي كۇرىــي خانىمنىــڭ ھەمــراھ بولۇشــىغا قارىمــاي دولقۇن ئەيســا 
ئەپەندىنىــڭ ب د ت غــا كىرىشــى يەنــە رەت قىلىنــدى. كۇرىــي خانىــم دولقــۇن ئەيســا 
ئەپەندىنــى تۈركىيــە، ئىســرائىلىيە ۋە گېرمانىيــە قاتارلىــق بىر قانچە دۆلــەت ۋەكىللەر 
ئۆمىكىگــە تونۇشــتۇردى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ پۇرســەتتە ئۇيغــۇر خەلقــى دۇچــار 
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بولۇۋاتقــان ئېچىنىشــلىق ۋەزىيەتنــى تونۇشــتۇردى. ئامېرىــكا ۋە گېرمانىيەنىــڭ ب د 
ت دا دائىمىــي تۇرۇشــلۇق ۋەكىللــەر ئۆمىكىدىكــى يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەربابلىرىنىــڭ 
بىــر قوللــۇق ئارىلىشىشــى نەتىجىســىدە، بــاش كاتىپىنىــڭ ياردىمىــدە دولقــۇن ئەيســا 
ئەپەنــدى ئاخىــرى 4 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى پەيشــەنبە ب د ت غــا كىــردى ۋە ب د ت 
مۇنبىرىــدە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ دەرد - ئەھۋالىنــى دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە ئاڭالتتــى. 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى نۆۋەتتــە ب د ت غــا بېســىم ئىشــلىتىپ دولقۇن ئەيســا ئەپەندىنىڭ 
يىغىنغــا قاتنىشــىش ســاالھىيىتى ھــەل قىلىــپ بەرگــەن گېرمانىيــەدە تۇرۇشــلۇق 
خەتــەر ئاســتىدىكى مىللەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ ب د ت دىكــى ســاالھىيىتى پۈتۈنلــەي 
ــىلە ب د ت  ــۇ مەس ــالماقتا. ب ــقا س ــى ئىش ــار كۈچىن ــۈن ب ــدۇرۇش ئۈچ ــن قال ئەمەلدى

ئاممىــۋى تەشــكىالتالر كومىتېتىــدا ئاۋازغــا قويۇلــۇش ئالدىــدا تۇرماقتــا.

4 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى داڭلىــق ئۇيغــۇر يازغۇچىســى ۋە ئالىمــى   •
ــدى ــى ئەيىبلى ــۇن قىلىنغانلىقىن ــن خالىغانچــە تۇتق ــاي ســاقچىلىرى تەرىپىدى ــڭ خىت ــر جااللىدىننى ئابدۇلقادى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات قىلىــپ، كۆزگــە كۆرۈنگــەن ئۇيغــۇر يازغۇچىســى ۋە 
ئالىمــى ئابدۇقادىــر جااللىدىننىــڭ خىتــاي ســاقچىلىرى تەرىپىدىن خالىغانچــە تۇتقۇن 
ــن  ــر جااللىدى ــىچە، ئابدۇقادى ــەۋەر قىلىنىش ــدى. خ ــق ئەيىبلى ــىنى قاتتى قىلىنىش
ئەپەنــدى 2018 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى قولغــا ئېلىنغــان بولــۇپ، ئەينــى 
چاغــدا خىتــاي ســاقچىلىرى ئۇنىــڭ ئۆيىگــە بېســىپ كىرىــپ، بېشــىغا قــارا رەڭلىــك 
خالتــا كىيــدۈرۈپ ئېلىــپ كەتكــەن. ئۇنــى قولغــا ئېلىشــتا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ھېچقانــداق ئاساســى يــوق بولــۇپ، گەرچــە داۋاملىــق تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان بولســىمۇ، 

تېخىغىچــە ھېچقانــداق كونكرېــت جىنايــەت بىلــەن ئەيىبلەنمىگــەن.

ــۇر  ــا ئۇيغ ــان دۇني ــق توســقۇنلۇقىغا ئۇچرىغ ــڭ قاتتى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى خىت ــڭ 25 - كۈن 4 - ئاينى  •
قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىنىــڭ ب د ت يەرلىــك مىللەتلــەر مۇنبىرىگــە كىرىشــكە رۇخســەت 

ــدى قىلىن

ئىككــى ھەپتىگــە يېقىــن توســقۇنلۇق ۋە قايتــا - قايتــا رەت قىلىشــالردىن كېيىن، 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى دولقۇن ئەيســا ئەپەندىنىڭ ب د ت بىناســىغا كىرىشــى 
ۋە 4 - ئاينىــڭ 25 - كۈنىدىكــى يەرلىــك مىللەتلــەر مەسىلىســى بويىچــە دائىمىــي 
مۇنبىرىگــە قاتنىشىشــىغا رۇخســەت قىلىنــدى. مۇنبەرگــە قاتنىشىشــتىن بىــر قانچــە 
ھەپتــە ئىلگىــرى تەســتىقالنغان ۋە تېخــى بىــر ھەپتــە بــۇرۇن ئېلېكتىرونلــۇق خــەت 
ئارقىلىــق تەكــرار تەســتىقالنغان بولســىمۇ، دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىنىــڭ ئــۇدا ئىككــى 
ــقۇنلۇققا  ــىز توس ــى سەۋەبس ــە قاتنىشىش ــپ مۇنبەرگ ــىغا كىرى ــم ب د ت بىناس قېتى
ــك  ــي ۋەكىللى ــلۇق دائىمى ــڭ ب د ت دا تۇرۇش ــكا ۋە گېرمانىيەنى ــدى. ئامېرى ئۇچرى
ــتەن  ــى قەس ــاي ھۆكۈمىت ــىدە خىت ــى نەتىجىس ــي ئارىلىشىش ــڭ جىددى ئورگانلىرىنى
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پەيــدا قىلىۋاتقــان بــۇ مەســىلە ھــەل قىلىنــدى.

ــات  ــى رەئىســى ئۆمــەر قان ــە كومىتېت ــى ئىجرائىي ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 25 - كۈن 4 - ئاينى  •
پارالمېنتىــدا ياۋروپــا 

4 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســى 
ــى ۋە  ــڭ كونســېرۋاتىپالر ۋە ئىســالھاتچىالر گۇرۇھ ــا پارالمېنتىنى ــات ياۋروپ ــەر قان ئۆم
ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزاســى بــاس بەلــدەر ســاھىبخانلىق قىلغــان خىتايدىكــى دىنىــي 
ــن  ــدى يىغى ــات ئەپەن ــەر قان ــە قاتناشــتى. ئۆم ــك تېمىســىدىكى پائالىيەتك ئەركىنلى
ئىشــتىراكچىلىرىغا ئۇيغــۇر خەلقــى دۇچ كېلىۋاتقــان خىتاينىــڭ پەۋقۇلئــاددە ئېغىــر 
دىنــى باســتۇرۇش سىياســىتى ۋە جــازا الگېــر سىياســىتىنى ئاڭالتتــى. يىغىــن 
قاتناشــچىلىرى خىتاينىــڭ دىنــى زۇلۇملىرىغــا ئۇچراۋاتقان ئوخشــىمىغان خەلقلەرنىڭ 
بىرلىكتــە ئىتتىپاقلىشــىپ، ئۆزىگــە تېگىشــلىك ھــەق - ھوقۇقلىــرى ئۈچــۈن ئورتاق 

تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 

4 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۆزىنىــڭ ھەمكارالشقۇچىســى ۋاكالەتســىز   •
بــاردى ئېلىــپ  نامايىــش  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  بىريۇسســېلدا  بىلــەن   )UNPO( تەشــكىالتى  مىللەتلــەر 

ــەر  ــىز مىللەتل ــى ۋاكالەتس ــڭ ھەمكارالشقۇچىس ــى ۋە ئۇنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
بىريۇسســېلدا  پايتەختــى  بېلگىيەنىــڭ  بىرلىكتــە  بىلــەن   )UNPO( تەشــكىالتى 
چــوڭ كۆلەملىــك نارازىلىــق نامايىشــىنى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئۆتكــۈزدى. بــۇ نامايىــش 
ــازا  ــتاندىكى ج ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــان ئۇيغۇرالرن ــڭ مىليونلىغ ــاي ھۆكۈمىتىنى خىت
الگېرلىرىغــا تۇتقــۇن قىلىشــى شــىددەت بىلــەن كۈچىيىۋاتقــان پەيتكــە توغــرا 
ــپ،  ــا يىغىلى ــوس« مەيدانىغ ــۇرالر »مىئ ــان ئۇيغ ــى مىڭلىغ ــدى. مۇھاجىرەتتىك كەل
ــا  ــدە ياۋروپ ــق يۈرۈشــىنى باشــلىدى ھەم ــن نارازىلى ــڭ يۈرىكىدى ــا ئىتتىپاقىنى ياۋروپ
ئورگانلىرىنــى ۋە خەلقئــارا جامائەتچىلىكنــى خىتاينىــڭ جىنايەتلىرىگــە ســۈكۈت 
قىلماســلىققا چاقىــردى، جــازا الگېرلىرىــدا ئــازاب چېكىۋاتقــان مىليونلىغــان ئۇيغــۇر 

ــدى. ــەپ قىل ــاردەم تەل ــۈن ي ــى ئۈچ ــۇپ بېرىلىش ــال قوي ــلىرىنىڭ دەرھ قېرىنداش

5 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى جەنــۋەدە ب د ت مۇســاپىرالر ئالىــي   •
كومىسســارلىقى بىلــەن ئۇچراشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ب د ت مۇســاپىرالر ئالىي 
كومىسســارلىقىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، خىتايدىــن 
ھاكىمىيىتىنىــڭ زىيانكەشــلىكىدىن ئــۆز يۇرتىنــى تاشــالپ قېچىــپ چىقىشــقا 
مەجبــۇر بولغــان ئۇيغــۇر مۇھاجىرلىرىنىڭ ۋەزىيىتــى ۋە قاتمۇقــات قىيىنچىلىقلىرىنى 
ئاڭالتتــى. 2018 - يىلــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرىنىڭ ســانىدا جىددىــي ئېشــىش 
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كۆرۈلگــەن بولــۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۆزىنىــڭ كۈنســېرى ئېشــىۋاتقان خەلقئارالىــق 
نوپۇزىدىــن پايدىلىنىــپ، چــەت ئەلگــە قېچىــپ چىققــان، سىياســىي پاناھلىــق 
تىلىگــەن ئۇيغۇرالرغىمــۇ خاتىرجــەم كــۈن كــۆرۈش پۇرســىتىدىن مەھــرۇم قالدۇرۇشــقا 
تىرىشــىۋاتىدۇ. دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ب د ت مۇســاپىرالر ئالىــي كومىسســارلىقىدىن 
ئۇيغــۇر مۇســاپىرالر مەسىلىســىنى جىددىــي كۈنتەرتىپتــە قويۇشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

5 - ئاينىڭ 3 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ژۇرنالىستالرغا ئېھتىرام بىلدۈردى  •

دۇنيــا مەتبۇئــات ئەركىنلىكــى كۈنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ دۇنيــا مىقياســىدا تونۇلىشــى ئۈچــۈن 
كــۈچ چىقىرىۋاتقــان ژۇرنالىســتالرغا، جۈملىدىــن خىتايــدا جېنىنــى ۋە مېلىنــى 
ئالىقانغــا ئېلىــپ قويــۇپ خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىرقىــي 
ــتالرغا  ــكارىالۋاتقان ژۇرنالىس ــە ئاش ــا جامائەتچىلىكىگ ــىتىنى دۇني ــش سىياس يوقىتى

ــدى.  ــى ئىپادىلى ــۇر ھۆرمىتىن ــان چوڭق بولغ

5 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى لوندوندىكــى ئۇيغــۇر جامائىتــى بىلــەن   •
ئۇچراشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئەنگلىيــەدە رەســمىي 
شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتى قــۇرۇش قارارىدىــن كېيىــن لوندوندىكــى ئۇيغــۇر 
ــۇ ئۇچرىشىشــتا ئەنگلىيەدىكــى ھــەر  جامائەتچىلىكــى بىلــەن ئۇچراشــتى. كۆپچىلىــك ب
قايســى ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئارىســىدا مۇناســىۋەت 
كەلگۈســىدىكى  ھەمــدە  ئالماشــتۇردى  پىكىــر  ئەتراپلىــق  توغرىســىدا  ئورنىتىــش 
پائالىيەتلەرنــى بىرلىكتــە ھەمكارلىشــىپ ئېلىپ بېرىشــقا كېلىشــتى. ئەنگلىيە زىيارىتى 
جەريانىــدا دولقــۇن ئەيســا پەندىــم تىبــەت ئاممىــۋى تەشــكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىــرى بىلەن 

ــاردى. ــرە ئېلىــپ ب ــەر ھەققىــدە مۇزاكى كۆرۈشــتى ۋە كەلگۈســى پائالىيەتل

5 - ئاينىڭ 5 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارالىق ئۇيغۇر دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلىدى  •

ــى  ــۇر جامائىت ــى دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
بىلــەن بىرلىكتــە بــۇ يىللىــق خەلقئــارا ئۇيغــۇر دوپپــا بايرىمىنــى قۇتلۇقلىــدى. 2009 
- يىلىدىكــى ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىدىــن كېيىــن مەيدانغــا كەلگــەن بــۇ پائالىيــەت، 
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ ســىمۋولى بولغــان ئۇيغــۇر دوپپىســى ئارقىلىــق نەپىــس ئۇيغۇر 

مەدەنىيىتىنــى دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە تونۇتۇشــنى مەقســەت قىلغــان ئىــدى.

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ رامىــزان مەزگىلىدىكــى دىنــى   •
ئەيىبلىــدى باستۇرۇشــلىرىنى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلىــپ، دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە 
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خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ مۇقــەددەس رامىــزان مەزگىلىــدە ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان دىنــى 
باستۇرۇشــنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرســەتتى ۋە جۈملىدىن مۇســۇلمان دۇنياســىنىڭ 

ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئەھۋالىغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــكە چاقىــردى.

ــا  ــدى ياۋروپ ــۇن ئەيســا ئەپەن ــى رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــڭ 15 - كۈن 5 - ئاينى  •
پارالمېنتىــدا

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ــلىرى  ــاي ئىش ــكىالتى خىت ــش تەش ــى كۆزىتى ــان ھەقلىرىن ــارا ئىنس ــدى خەلقئ ئەپەن
ــەر  ــەر ئاســتىدىكى مىللەتل بۆلۈمىنىــڭ دىرېكتــورى ســوفىي رىچاردســون خانىــم، خەت
تەشــكىالتى ئاســىيا بۆلۈمىنىــڭ مۇدىــرى ئۇلرىــخ دەلىئــۇس ئەپەندى قاتارلىقــالر بىلەن 
ــا پارالمېنتىنىــڭ ئىنســان ھەقلىــرى تارمــاق كومىتېتىــدا ئېلىــپ  بىرلىكتــە ياۋروپ
بېرىلغــان يىغىنغــا قاتناشــتى. ئامېرىــكا پارالمېنتــى تــوم النتــوس كىشــىلىك ھوقۇق 
ــا  ــۇ يىغىنغ ــەر ب ــرەن ئەپەندىل ــدى خۇلتگ ــوۋەرن ۋە ران ــس ماكگ ــن جەيمى كومىتېتىدى
مەخســۇس ۋىدېئولــۇق تەبرىــك ئەۋەتكــەن ئىــدى. بــۇ يىغىــن مەخســۇس خىتايدىكــى 
ــۇپ، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ  ئىنســان ھەقلىــرى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا ئۆتكۈزۈلگــەن بول
نۆۋەتتىكــى قورقۇنچلــۇق ئىنســان ھەقلىــرى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا نۇقتىلىــق 

مۇزاكىــرە ئېلىــپ بېرىلــدى.

دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ ئىنســان ھەقلىــرى تارمــاق 
كومىتېتىغــا خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان جــازا الگېــرى سىياســىتى ۋە ئۇنىڭ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنــى ئېتىقــادى، مەدەنىيىتــى، ســۆز ئەركىنلىكــى ۋە كىشــىلىك ئىززەت 
- ھۆرمىتىگــە ئېلىــپ كەلگــەن پاجىئەلىــك زىيانكەشــلىكلىرىنى دەلىل - ئىســپاتالر 
بىلــەن ئاڭالتتــى، ھەمــدە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى ئەمەلىــي ھەرىكەتلــەر بىلــەن ئۇيغــۇر 
ــە  ــى جىنايەتلىرىگ ــانىيەتكە قارش ــڭ ئىنس ــقا، خىتاينى ــۇزۇپ قىلىش ــى قۇتق خەلقىن
ــۈن  ــش ئۈچ ــىنى توختىتى ــڭ داۋاملىشىش ــۇ جىنايەتلەرنى ــلىققا ۋە ب ــۈكۈت قىلماس س

خىتايغــا كەســكىن تەدبىــر قوللىنىشــقا چاقىــردى.

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنىدىــن 22 – كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كانــادا دائىرىلىــرى بىلــەن   •
ــاردى ــپ ب ــالرنى ئېلى ــار ئۇچرىشىش ــر قات بى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇھاجىــرالر كومىتېتىنىــڭ دىرېكتــورى مەمــەت توختــى 
ئەپەنــدى كانــادا ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى بىلــەن ئۇچراشــتى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ كۈنســېرى ناچارلىشــىۋاتقان خىتــاي زۇلۇمىنــى ئاڭالتتــى. مەمــەت 
ــك  ــەڭ كۆلەملى ــۇ ك ــى ئىنســانىيەتكە قارشــى ب ــادا ھۆكۈمىتىن ــدى كان ــى ئەپەن توخت
جىنايەتكــە كــۆز يۇمماســلىقىنى ۋە ئەمەلىــي تەدبىــر قوللىنىــپ خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بــۇ ئېغىــر جىنايەتلەرنــى توختىتىشــقا چاقىــردى. مەمــەت توختــى 
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ئەپەنــدى يەنــە كانــادا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىك 
كومىتېتــى ئورۇنالشــتۇرغان يىغىنغــا قاتنىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتىنــى، 

ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ دەرد ئەھۋالىنــى ئاڭالتتــى.

5 - ئاينىــڭ 22 – كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مېركېــل خانىمنىــڭ خىتــاي زىيارىتــى جەريانىــدا   •
ــردى ــرى سىياســىتىنى ئاشــكارا ئەيىبلەشــكە چاقى ــازا الگې ج

ــەت  ــان دۆل ــا قاراتق ــڭ خىتايغ ــل خانىمنى ــتىرى مېركې ــاش مىنىس ــە ب گېرمانىي
ــات  ــى مەتبۇئ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــىدا دۇني ــڭ ھارپىس ــمىي زىيارىتىنى ــلىرى رەس ئىش
باياناتــى ئېــالن قىلىــپ، مېركېــل خانىمنــى خىتــاي ئەمەلدارلىــرى بىلەن كۆرۈشــكەن 
ــن خىتاينىــڭ جــازا  ــا قويۇشــىنى، جۈملىدى ــۇر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغ ــا ئۇيغ ۋاقىتت

ــدى. ــق قىل ــرى سىياســىتىنى ئاشــكارا ئەيىبلەشــكە چاقىرى الگې

ــر  ــە بى ــان يەن ــات بولغ ــدا ۋاپ ــاي زىندانى ــى خىت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 29 - كۈن 5 - ئاينى  •
بىلــدۈردى تەزىيــە  ۋاپاتىغــا  ئالىمىنىــڭ  دىنــى  ئۇيغــۇر 

ــد  ــى ئابدۇلھەمى ــى ئالىم ــۇر دىن ــۆيگەن ئۇيغ ــق س ــى خەل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــدا 88  ــى 11 - ئاي ــدۈردى. 2017 - يىل ــە بىل ــۇر تەزىي ــا چوڭق ــۇمنىڭ ۋاپاتىغ مەخس
ياشــقا كىرگــەن بــوۋاي بولۇشــىغا قارىمــاي، زالىــم خىتــاي ھاكىمىيىتىنــى بــۇ دىنــى 

ــا تاشــلىغان ئىــدى.  ئالىمنــى جــازا الگېرىغ

6 - ئاينىڭ 4 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تيەنئەنمىن قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلىدى  •

ــڭ 29 -  ــن قىرغىنچىلىقىنى ــى ۋە تيەنئەنمى ــالر ھەرىكىت ــن ئوقۇغۇچى تيەنئەنمى
ــالن  ــى ئې ــات بايانات ــى مەتبۇئ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن دۇني ــى مۇناســىۋىتى بىل يىللىق

ــدى. ــى ئەيىبلى ــم ۋە قانخــور ماھىيىتىن ــڭ زالى ــاي ھاكىمىيىتىنى قىلىــپ، خىت

خاتىرىلــەش  قىرغىنچىلىقىنــى  تيەنئەنمىــن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  4 ئاينىــڭ   -  6  •
قىلــدى ئىشــتىراك  پائالىيىتىگــە 

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا ۋە دۇني ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
پروجېكــت كوردىناتــورى رىيــان بــەرى ئەپەندىلەر ۋاكالەتســىز مىللەتلەر تەشــكىالتىنىڭ 
بىريۇسســېلدىكى ئىشخانىســىدا ئېلىــپ بېرىلغــان تيەنئەنمىــن قىرغىنچىلىقىنىــڭ 
29 يىلىنــى خاتىرىلــەش پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. دولقۇن ئەيســا ئەپەنــدى پائالىيەتتە 
ســۆز قىلىــپ، خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 

مىسلىســىز زۇلۇملىرىنــى ئاڭالتتــى. 

6 - ئاينىڭ 7 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىندا نامايىش ئېلىپ باردى  •

ھەمكارلىشىشــى  تەشــكىالتىنىڭ  قوغــداش  خەلقلەرنــى  ئاســتىدىكى  خەتــەر 
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بىلــەن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىنــدا چــوڭ نامايىــش ئۆتكــۈزۈپ، گېرمانىيــە 
ھۆكۈمىتىنــى خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېــرى سىياســىتىگە كــۆز 
يۇمماســلىققا، ئەمەلىــي چــارە قوللىنىــپ الگېرغــا قامالغــان مىليونلىغــان ئۇيغۇرالرغــا 

ــردى.  ــاردەم قىلىشــقا چاقى ي

ــك  ــرى دەرىجىلى ــڭ يۇقى ــە ھۆكۈمىتىنى ــى گېرمانىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 8 - كۈن 6 - ئاينى  •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى دولقۇن ئىيســا ئەپەندى گېرمانىيە باش مىنىســتىرى 
ــەن  ــرى بىل ــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلى ــم ئىشخانىســىنىڭ يۇقى ــال مېركېــل خانى ئانگې
كۆرۈشــۈپ، گېرمانىيــە بــاش مىنىســتىرىنىڭ خىتايغــا قارىتىلغــان زىيارىتــى جەريانىــدا 
جــازا الگېــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى ھەمــدە خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن 
مىليونلىغــان بىگۇنــاھ ئۇيغۇرالرنــى دەرھــال قويۇۋېتىشــنى تەلــەپ قىلىشــىنى ســورىدى.

6 - ئاينىڭ 15 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ئانا تىل كۈنىنى تەبرىكلىدى  •

ــا تىــل كۈنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا ئۇيغــۇر ئان
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ تۈۋرۈكــى ھېســابالنغان ئۇيغــۇر 
ــى  ــەت بايلىقىن ــا مەدەنىي ــۇ بىباھ ــدى ۋە ب ــى تەكىتلى ــڭ مۇھىملىقىن ــا تىلىنى ئان
يوقىتىشــقا كۈچەۋاتقــان خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتىنى 

ــدى. ــق ئەيىبلى قاتتى

6 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتان ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكىتىنــى   •
ــلىدى ئەس

1988 - يىلــى مەيدانغــا كەلگــەن، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يېقىنقــى زامــان 
ئىيــۇن شــەرقىي   - 15 بىــرى ھېســابالنغان  ۋەقەلەرنىــڭ  مۇھىــم  تارىخىدىكــى 
ــا  ــەن دۇني ــىۋىتى بىل ــى مۇناس ــڭ 30 يىللىق ــالر ھەرىكىتىنى ــتان ئوقۇغۇچى تۈركىس
ــى  ــك تارىخ ــۇ زور كۆلەملى ــپ، ب ــالن قىلى ــات ئې ــۇس بايان ــى مەخس ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ

ۋەقەنــى ئەســلىدى. 

6 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 1988 - يىلىدىكــى شــەرقىي تۈركىســتان   •
خاتىرىلىــدى ھەرىكىتىنــى  ئوقۇغۇچىــالر 

ــى  ــى ئەھمىيىت ــەن، تارىخ ــا كەلگ ــتاندا مەيدانغ ــەرقىي تۈركىس ــى ش 1988 - يىل
 -  30 ھەرىكىتىنىــڭ  ئوقۇغۇچىــالر  تۈركىســتان  شــەرقىي  قېتىملىــق  بىــر  زور 
يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ مىيۇنخېندىكــى 

ــۈزدى.  ــى ئۆتك ــق نامايىش ــدا نارازىلى ــىنىڭ ئالدى كونسۇلخانىس
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6 - ئاينىڭ 16 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى روزا ھېيتنى قۇتلۇقلىدى  •

ــدا  ــى مىيۇنخېن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن، دۇني ــىۋىتى بىل ــت مۇناس ــۇغ روزا ھېي ئۇل
ھېيتنــى  روزا  جامائەتچىلىكــى  ئۇيغــۇر  ئورۇنالشــتۇرۇپ،  پائالىيىتــى  مەدەنىيــەت 

قۇتلۇقــالش پائالىيىتــى ئېلىــپ بــاردى.

6 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتان ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكىتــى   •
ھەققىــدە يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنــى ئۆتكــۈزدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېن شــەھىرىدە مەخســۇس يۇمىالق 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــە ش ــە ئىگ ــى ئەھمىيەتك ــۈزۈپ، تارىخ ــۆھبىتى ئۆتك ــتەل س ئۈس
ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكىتىنــى خاتىرىلىــدى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى 

ــاردى. ــرە ئېلىــپ ب ۋەزىيىتــى ھەققىــدە مۇزاكى

6 – ئاينىڭ 18 – كۈنى ئىنسان ھەقلىرى كېڭىشىنىڭ 38 - نۆۋەتلىك يىغىنىدا  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى 6 - ئاينىڭ 18 - كۈنىدىــن 22 - كۈنىگىچە 
ئېلىــپ بېرىلىدىغــان ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كېڭىشــىنىڭ 38 - نۆۋەتلىــك 
ــي كەمسىتىشــنى  ــان ب د ت ئىرقى ــدا ئۆتكۈزىلىدىغ ــا قاتنىشــىش، 8 - ئاي يىغىنىغ
يوقىتىــش كومىتېتىنىــڭ يىغىنــى ۋە 11 - ئايدا ئۆتكۈزىلىدىغان خىتايدىكى ئىنســان 
ــق  ــا تەييارلى ــۈرۈش يىغىنلىرىغ ــن كەچ ــۈك كۆزدى ــى ئومۇميۈزل ــرى ۋەزىيىتىن ھەقلى

قىلىــش مەقســىتىدە شىۋېيتســارىيەنىڭ جەنــۋە شــەھىرىگە يېتىــپ كەلــدى.

6 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرىغا   •
ــردى ــقا چاقى ــە چىقىش ئىگ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيــا مۇســاپىرالر كۈنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن مەتبۇئــات 
باياناتــى ئېــالن قىلىــپ، دۇنيــا جامائەتچىلىكىنــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرىنىڭ ئېغىــر 
ۋەزىيىتىگــە دىققــەت ئېتىبارىنى ئاغدۇرۇشــقا ھەمدە ئۇيغۇر مۇســاپىرلىرى ۋە سىياســىي 

پانالىــق تىلىگۈچىلىرىگــە يــاردەم قولنــى سۇنۇشــقا چاقىــردى.

6 - ئاينىــڭ 20 - كۈنىدىــن 23 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا   •
قاتناشــتى يىغىنىغــا  رەئىســلىك  بارســېلونادىكى  ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ  ئەپەنــدى 

ــىنى  ــلىك ۋەزىپىس ــن رەئىس ــكىالتىنىڭ )UNPO( مۇئاۋى ــەر تەش ــىز مىللەتل ۋاكالەتس
ــڭ  ــدى UNPO نى ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــان دۇني ئۆتەۋاتق
ــق  ــڭ بارلى ــتى. UNPO نى ــا قاتناش ــلىك يىغىنىغ ــان رەئىس ــپ بارغ ــېلونادا ئېلى بارس
ۋەكىللىــرى ئىشــتىراك قىلغــان بــۇ يىغىنــدا، UNPO نىــڭ ياۋروپــا پارالمېنتــى ۋە ب د 
ــان ۋە كەلگۈســىدە ئېلىــپ بېرىلىدىغــان خىزمەتلىــرى  ــە ئېلىــپ بېرىلىۋاتق ت دا نۆۋەتت
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ــدى. ــرە قىلىن مۇزاكى

مەزكــۇر يىغىــن جەريانىــدا، »خەلقئارالىــق ســولچىالرنىڭ ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر 
ۋە خەلقلــەر مەركىــزى« ۋە »كاتالونىيــە جۇمھۇرىيەتچــى ســولچىالر پارتىيەســى« نىــڭ 
ھەمكارلىقىــدا، ئۇيغــۇر، تىبــەت، ئېفىيوپىيەدىكــى ئومۇمــروالر، تەيۋەنلىكلــەر قاتارلىــق 
تەقدىــرداش خەلقلــەر ئارىســىدا چۈشىنىشــنى ۋە ھەمكارلىقنــى چوڭقۇرالشــتۇرۇش 
مەركــەز قىلىنغــان بىــر قېتىملىــق خەلقئارالىــق ئۇچرىشىشــمۇ ئېلىــپ بېرىلــدى.

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى ياۋروپــا پارالمېنتــى ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنىڭ تۇنجــى قېتىملىــق   •
پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلــدى

قېتىملىــق  تۇنجــى  گۇرۇپپىســىنىڭ  دوســتلۇق  ئۇيغــۇر  پارالمېنتــى  ياۋروپــا 
پائالىيىتــى ياۋروپــا خەلــق پارتىيەســىنىڭ ســاھىبخانلىقىدا ئېلىــپ بېرىلــدى. 
»خەتــەر ئاســتىدىكى مەزلــۇم خەلــق: خىتايدىكــى جــازا الگېرلىرىــدا ئــازاب چېكىۋاتقان 
ئۇيغــۇرالر« تېمىســىدىكى بــۇ پائالىيەتتــە خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا شــىددەت 
بىلــەن كېڭەيتىۋاتقــان جــازا الگېرلىــرى ۋە ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە ئېلىــپ كەلگــەن 

ــدى. ــلىكلىرى ئاڭلىتىل زىيانكەش

6 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دىنىــي   •
ئەركىنلىــك ۋە سىياســىي پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرنىــڭ ۋەزىيىتــى تېمىســىدىكى پائالىيەتكــە ئىشــتىراك قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروجېكــت كوردىناتــورى رىيــان بــەرى ئەپەندى چېگراســىز 
ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىالتى ۋە ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزاســى زىچوۋىســكىي ئەپەنــدى 
ــك ۋە  ــي ئەركىنلى ــى دىنى ــدا ئورۇنالشــتۇرغان خىتايدىك ــا پارالمېنتى ــە ياۋروپ بىرلىكت
خىتايدىــن قېچىــپ چىققــان سىياســىي پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرنىــڭ ۋەزىيىتــى 

تېمىســىدىكى بىــر قېتىملىــق پائالىيەتكــە قاتناشــتى.

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنىدىــن 28 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ب د ت ئىنســان   •
ــا قاتناشــتى ــك يىغىنىغ ــىنىڭ 38 - نۆۋەتلى ــرى كېڭىش ھەقلى

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا ۋە دۇني ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ھەقلىــرى  ئىنســان  ت  د  ب  ئەپەندىلــەر  بــەرى  رىيــان  كوردىناتــورى  پروجېكــت 
كېڭىشــىنىڭ 38 - نۆۋەتلىــك يىغىنىغــا قاتناشــتى ۋە ئۇيغۇرالرغا ۋاكالىتەن شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى مىسلىســىز خىتــاي زۇلۇمــى ھەققىــدە ئېغىزچــە بايانــات بــەردى. بــۇ 
جەريانــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى كۆپلىگــەن دۆلەتلەرنىــڭ ۋەكىللىــرى 
ــۇ قېتىمقــى ب د ت يىغىنىــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى  بىلــەن ئۇچرىشــىپ، ئۇالرغــا ب

ــدى. ــقا دەۋەت قىل ــا قويۇش ــق ئوتتۇرىغ نۇقتىلى

7 - ئاينىــڭ 2 - كۈنىدىــن 5 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا باشقۇرغۇچىســى   •
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ــدا ئۆتكۈزۈلگــەن پائالىيەتكــە قاتناشــتى لوندون

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا باشقۇرغۇچىســى پىتىــر ئەرۋىــن ئەپەنــدى 
ــدى ۋە  ــز ئەپەن ــان زەنى ــات ئىنســتىتۇتىنىڭ ئادرىي ــا تەتقىق ــپ، ئافرىق ــا بېرى لوندونغ
راچىــل ھارىــس خانىــم بىلــەن ئېلىــپ بارغــان مۇھاكىمــە يىغىنــى ھەمــدە ئەنگلىيــە 
ــتەل  ــالق ئۈس ــان يۇمى ــپ بېرىلغ ــدە ئېلى ــى ھەققى ــۇر مەسىلىس ــدا ئۇيغ پارالمېنتى

يىغىنىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر قاتــار پائالىيەتلەرگــە قاتناشــتى.

يىللىقىنــى   9 قىرغىنچىلىقىنىــڭ  ئۈرۈمچــى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 3 ئاينىــڭ   - 7  •
ىلىــدى تىر خا

ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 9 يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر 
زالىــم خىتــاي ھاكىمىيىتــى  ئېــالن قىلىــپ،  باياناتــى  قۇرۇلتىيــى مەتبۇئــات 
ــكىالتالرنى  ــق تەش ــلىدى ۋە بارلى ــى ئەس ــان ئۇيغۇرالرن ــن قىلىنغ ــن قىرغى تەرىپىدى
5 - ئىيــۇل كۈنــى خىتايغــا قارشــى نارازىلىــق نامايىشــى ئېلىــپ بېرىشــقا چاقىرىــق 

ــدى. قىل

7 - ئاينىڭ 5 – كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقىدا   •

ــا ۋە  ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن 7 - ئاينى
قۇرۇلتــاي پىروجېكــت باشقۇرغۇچىســى پېتىــر ئەرۋىــن ئەپەندىلــەر ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 
تاشــقى ھەرىكــەت ئىدارىســى چاقىرغــان، 7 - ئاينىــڭ 9 - كۈنىدىــن 10 - كۈنىگىچــە 
بېيجىڭــدا ئۆتكۈزىلىدىغــان 36 - نۆۋەتلىــك ياۋروپــا ئىتتىپاقى ۋە خىتاي ئارىســىدىكى 

ئىنســان ھەقلىــرى دىيالوگىغــا تەييارلىــق قىلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. 

7 - ئاينىڭ 5 - كۈنى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر 5 - يۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلىدى  •

5 - يــۇل ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 9 يىللىقى مۇناســىۋىتى بىلــەن، دۇنيانىڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ئــەزا تەشــكىالتالر ئۆزلىــرى 
تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەردىكــى ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىنىــڭ كۈچلــۈك ئــاۋاز قوشۇشــى 
بىلــەن، ئــۆز دۆلەتلىرىدىكــى سىياســىي ۋەزىيەتكــە ئاساســەن نامايىشــالر، مۇخبىرالرنــى 
كۈتۈۋېلىــش يىغىنلىرىغــا ئوخشــاش ھەرخىل خاتىرىلــەش پائالىيەتلىرىنــى ئۆتكۈزۈپ، 
ــىز  ــز - دېرەكس ــان، ئى ــن ئايرىلغ ــا ھاياتىدى ــىدىكى قىرغىنچىلىقت ــى ۋەقەس ئۈرۈمچ
ــان  ــە بولغ ــاي ھاكىمىيىتىگ ــدە خىت ــان قېرىنداشــالرنى ئەســلىدى ھەم غايىــب بولغ

غــەزەپ - نەپرەتلىرىنــى ئىپادىلىــدى.

7 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەدىكــى ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك جامائەتلىــرى   •
بىلــەن ئۇچراشــتى
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ئەپەنــدى گېرمانىيەنىــڭ  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
دۇيىســبۇرگ شــەھىرىدە ئىســتىقامەت قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك جامائەتلىــرى 
ــۇر ۋە  ــى ئۇيغ ــە ۋە ياۋروپادىك ــە گېرمانىي ــەن بىرلىكت ــۇالر بىل ــىپ، ئ ــەن ئۇچرىش بىل
ــتۇرۇش  ــى چوڭقۇرالش ــتلۇق ۋە ھەمكارلىقن ــڭ ئارىســىدىكى دوس ــۈرك جامائەتلىرىنى ت

يوللىــرى ئۈســتىدە ئىزدەنــدى.

7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى گېرمانىيــە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى   •
ــەن ئۇچراشــتى بىل

ــدى بېرلىنــدا گېرمانىيــە  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەن
تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى ئاســىيا ئىشــلىرى بۆلۈمىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە ئۇالردىــن گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ جۈملىدىــن 
جــازا الگېــرى مەسىلىســىگە جىددىــي كۆڭــۈل بولۇشــىنى تەلــەپ قىلــدى. شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئــەڭ يېڭــى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا مەلۇمــات ســۇنغان دولقــۇن ئەيســا 
ئەپەنــدى گېرمانىيــەدە ئىســتىقامەت قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر جامائىتــى ۋە يېڭىدىــن 
كەلگــەن سىياســىي پاناھلىــق تىلىگۈچىلــەر يولۇققــان خىلمۇخىــل قىيىنچىلىقالرنى 
ــىنى  ــەل قىلىش ــزراق ھ ــىلىلەرنى تې ــۇ مەس ــڭ ب ــە دۆلىتىنى ــى ۋە گېرمانىي ئاڭالتت

تەلــەپ قىلــدى.

7 - ئاينىڭ 9 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىندا خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە خەتــەر ئاســتىدىكى خەلقلەرنى قوغداش تەشــكىالتىنىڭ 
ــۈن  ــى ئۈچ ــەت زىيارىت ــمىي دۆل ــا رەس ــەن، بېرلىنغ ــى بىل ــە ئورۇنالشتۇرۇش بىرلىكت
كەلگــەن خىتــاي بــاش مىنىســتىرى لــى كېچياڭغــا قارشــى چــوڭ كۆلەملىــك 
نامايىــش ئېلىــپ بېرىلــدى. شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ نۆۋەتتىكــى 
ئېچىنىشــلىق ۋەزىيىتــى ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن لوزۇنكىالرنــى كۆتۈرگــەن نامايىشــچىالر 
جاراڭلىــق شــوئارالرنى تــوۋالپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن جــازا الگېرلىرىنــى تاقاشــنى 

تەلــەپ قىلــدى. 

7 - ئاينىڭ 13 - كۈنىدىن 15 – كۈنىگىچە ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەربىيەلەش كۇرسى ئۆتكۈزۈلدى  •

7 - ئاينىــڭ 13 - كۈنىدىــن 15 - كۈنىگىچــە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۈركىيەنىڭ 
ئىســتانبۇل شــەھىرىدە، تــوردا ئىلتىمــاس قىلىــش تەلەپلىــرى تەســتىقالنغان ئاكتىپ 
ۋە جەڭگىــۋار ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا دەۋانــى ئاڭلىتىــش ئۇســۇللىرى ۋە ئۈنۈملــۈك خىزمــەت 

قىلىــش ماھارەتلىــرى بويىچــە ئــۇچ كۈنلــۈك تەربىيەلەش كۇرســى ئېلىــپ باردى.

7 - ئاينىــڭ 16 - كۈنىدىــن 21 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى بۇداپېشــتتا   •
قاتناشــتى يىغىنغــا  خەلقئارالىــق  ئۆتكۈزۈلگــەن 
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النتــوس  تــوم  ئەپەنــدى  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ئىنســتىتۇتى، مەملىكەتلىــك مەمۇرىــي خىزمــەت ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە لونــدون مىدىــل 
ســىكس ئۇنىۋېرســىتېتى قاتارلىــق ئورۇنــالر ھەمكارلىشــىپ ۋېنگىيەرنىــڭ پايتەختــى 
بۇداپېشــت شــەھىرىدە ئورۇنالشــتۇرغان 5 كۈنلــۈك خەلقئارالىــق مۇھاكىمــە يىغىنىغــا 
ــۇق مەنپەئەتىنــى قوغداشــنى مەركىــزى  ــاز ســانلىق خەلقلەرنىــڭ ھوق قاتناشــتى. ئ
ــدى  ــا ئەپەن ــۇن ئەيس ــدا، دولق ــە يىغىنى ــق مۇھاكىم ــۇ خەلقئارالى ــان ب ــا قىلغ نۇقت
شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ خەتەرلىــك ۋەزىيىتىنــى ئاڭالتتــى ھەمــدە 

ــتۇردى. ــى تونۇش ــڭ خىزمەتلىرىن ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني

7 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياۋروپــا كومىسســىيونى ۋە ياۋروپــا كېڭىشــىگە   •
ــدى ــالن قىل ــەت ئې ــۇق خ ــمە ئوچ بىرلەش

ياۋروپــا ۋە خىتــاي ئارىســىدىكى 2018 - يىللىــق ئالىــي دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشــى 
ھارپىســىدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 23 خەلقئارالىــق تەشــكىالت بىلــەن بىرلىكتــە 
ياۋروپــا كومىسســىيونىنىڭ رەئىســى يۇڭكــەر ئەپەنــدى ۋە ياۋروپــا كېڭىشــىنىڭ رەئىســى 
تۇســك ئەپەندىلەرگــە بىرلەشــمە ئوچــۇق خــەت ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
ئىلھــام توختــى قاتارلىــق ئۇيغــۇر سىياســىي مەھبۇســلىرىنى قويــۇپ بېرىشــكە 

چاقىرىشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

ــرى ئىســتانبۇلدا  ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــن 26 - كۈنىگىچــە دۇني ــڭ 23 - كۈنىدى 7 - ئاينى  •
قىلــدى ئىشــتىراك  ئۇچرىشىشــىغا  قېرىنداشــلىق  ئۆتكۈزۈلگــەن 

قۇرۇلتــاي دىنىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ رەئىســى تۇرغۇنجــان ئــاالۋۇدۇن ھاجىــم ۋە 
قۇرۇلتــاي ياۋروپــا ئىشــلىرى مەســئۇلى ئەســقەرجان ئەپەندىلەر دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغا 
ۋاكالىتــەن شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى ئىســتانبۇلدا 
تەشــكىللىگەن 10 - نۆۋەتلىــك شــەرقىي تۈركىســتان قېرىنداشــلىق ئۇچرىشىشــىغا 
ۋە  قېرىنداشــلىق  ئارىســىدا  تەشــكىالتلىرى  تۈركىســتان  شــەرقىي  قاتناشــتى. 
ــۇ چــوڭ ئۇچرىشىشــتا، دۇنيانىــڭ  ــا قىلىشــنى نىشــان قىلغــان ب ھەمكارلىقنــى بەرپ
ھــەر قايســى جايلىرىدىــن يىغىلغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىق تەشــكىالت ۋەكىللىــرى 
ۋە جامائــەت ئەربابلىــرى بىرلىكتــە شــەرقىي تۈركىســتان ۋە مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر 

خەلقــى دۇچ كېلىۋاتقــان مەســىلىلەر ھەققىــدە مۇزاكىــرە ئېلىــپ بــاردى.

ــك  ــي ئەركىنلى ــق دىنى ــى ۋاشــىنگتوندا خەلقئارالى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن 7 - ئاينى  •
تېمىســىدىكى مۇھاكىمــە يىغىنىغــا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە كومىتېتى رەئىســى 
ئۆمــەر قانــات ئەپەندىلــەر ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مايــك پومپېيــو 
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ــق  ــىدىكى خەلقئارالى ــك تېمىس ــي ئەركىنلى ــان دىنى ــاھىبخانلىق قىلغ ــدى س ئەپەن
ــۇرى  يىغىنغــا قاتناشــتى. ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى پىروجېكتىنىــڭ دىرېكتــورى ن
تۈركــەل ئەپەنــدى خىتاينىــڭ جــازا الگېــرى سىياســىتى توغرىســىدا نۇتــۇق ســۆزلىدى. 
دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى يىغىــن جەريانىــدا ئامېرىكىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ــىۋاتقان  ــەن ناچارلىش ــىددەت بىل ــا ش ــەن ئۇچرىشــىپ، ئۇالرغ ــرى بىل ــەت ئەربابلى دۆل
شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ۋەزىيىتىنــى ئاڭلىتىــش بىلــەن بىرگــە، 

ــورىدى. ــاردەم بېرىشــىنى س ــە ي ــۇر خەلقىگ ــڭ ئۇيغ ئامېرىكىنى

ــي  ــەن دىنى ــىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگ ــى رەئىســى ۋاش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن 7 - ئاينى  •
ئەركىنلىــك نامايىشــىدا ســۆز قىلــدى

خەلقئارالىــق  ئەپەنــدى  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كوممۇنىــزم زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغانالرنــى خاتىرىلــەش ۋەخپىنىــڭ ۋاشــىنگتوندىكى 
ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى بىناســىنىڭ ئالدىــدا ئورۇنالشــتۇرغان دىنــى ئەركىنلىــك 
ــى  ــاي ھاكىمىيىت ــپ، خىت ــۆز قىلى ــقا س ــك نامايىش ــوڭ كۆلەملى ــىدىكى چ تېمىس
ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان الگېــر سىياســىتى ۋە دەھشــەتلىك دىنــى زۇلۇمالرنــى 

ــى. ئاڭالتت

ــكا  ــدى ئامېرى ــۇن ئەيســا ئەپەن ــى رەئىســى دولق ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن 7 - ئاينى  •
كونگىرەســى ئەزاســى تــەد كىــرۇز ئەپەنــدى بىلــەن ئۇچراشــتى

ــى  ــەش ۋەخپ ــى خاتىرىل ــلىكىگە ئۇچرىغانالرن ــزم زىيانكەش ــق كوممۇنى خەلقئارالى
ــۇن  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولق ئورۇنالشــتۇرغان پائالىيەتتىــن كېيىــن، دۇني
ــەن  ــدى بىل ــرۇز ئەپەن ــەد كى ــى ت ــى ئەزاس ــەت مەجلىس ــكا دۆل ــدى ئامېرى ــا ئەپەن ئەيس
يېڭــى  ئــەڭ  خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ۋە  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئۇنىڭغــا  كۆرۈشــۈپ، 

ۋەزىيىتىدىــن خــەۋەردار قىلــدى.

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنىدىــن 26 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر   •
مىنىســتىرلىقىنىڭ دىنىــي ئەركىنلىــك مىنىســتىر دەرىجىلىكلــەر يىغىنىغــا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئامېرىــكا پىرېزىدېنتــى 
ــكا تاشــقى ئىشــالر  ــى ئامېرى ــدۈرۈش ۋە ئۇن ــي ئەركىنلىكنــى كۈچلەن ترامپنىــڭ دىنى
ئايالنــدۇرۇش تىرىشــچانلىقىنىڭ بىــرى  سىياســىتىنىڭ مۇھىــم بىــر تەرىپىگــە 
ــەن  ــىنگتوندا ئۆتكۈزگ ــتىرلىقى ۋاش ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ــابالنغان، ئامېرى ھېس
ــۇ قېتىمقــى  دىنىــي ئەركىنلىــك مىنىســتىر دەرىجىلىكلــەر يىغىنىغــا قاتناشــتى. ب
ــۇن  ــۇپ، دولق ــك بول ــي ئەركىنلى ــى دىنى ــى خىتايدىك ــزى تېمىس ــڭ مەركى يىغىننى
ئەيســا ئەپەنــدى يىغىنغــا قاتناشــقان ھــەر قايســى دۆلەتلەرنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
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ــتۇرۇش  ــى باس ــەتلىك دىن ــان دەھش ــا يۈرگۈزۈۋاتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــا خىتاينى ئەربابلىرىغ
ــى.  ــىتىنى ئاڭالتت سىياس

7 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــرى ئامېرىــكا كونگىرەســى ئۆتكۈزگــەن   •
ــا قاتناشــتى ــاڭالش يىغىنىغ ــق ئ گۇۋاھلى

ــاي ئىشــلىرى  ــكا كونگىرەســى خىت ــرى ئامېرى ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
كومىسســىيونىنىڭ ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى كىرىزىســىغا بېغىشــلىغان گۇۋاھلىــق 
ئۇيغــۇرالر  ئەزالىــرى خىتاينىــڭ  قاتناشــتى. كومىسســىيون  يىغىنىغــا  ئــاڭالش 
ئۈســتىدە يۈرگۈزۈۋاتقــان دەھشــەتلىك ئىرقىــي يوقىتىــش سىياســىتى، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئۇســتى ئوچۇق تۈرمىگە ۋە خىتاينىڭ يۇقىرى ســەۋىيەلىك باســتۇرۇش 
تېخنىكىلىرىنــى ســىناق قىلىدىغــان تەجرىبىخانىغــا ئايالندۇرۇلۇشــى ھەققىدە دەلىل 
- ئىســپاتالرنى كۆزدىــن كەچــۈردى ۋە الگېــر شــاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقىنــى ئــاڭالپ 
ئۇتتــى. يىغىــن ئاخىــردا، كومىسســىيون ئەزالىــرى ترامــپ ھۆكۈمىتىنــى خىتاينىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېــرى سىياســىتىگە قارشــى ماگنىتىســكىي قانۇنىغا 
ــى  ــاش جالالتالرن ــا ئوخش ــن چۈەنگوغ ــپ، چى ــى ئېلى ــي تەدبىرلەرن ــاش ئەمەلى ئوخش

جازاالشــنى تەلــەپ قىلــدى.

4 - يىللىقىنــى  27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى يەكــەن قىرغىنچىلىقنىــڭ  7 - ئاينىــڭ   •
ىلىــدى تىر خا

يەكــەن قىرغىنچىلىقىنىــڭ 4 - يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــات باياناتــى ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا  قۇرۇلتىيــى مەتبۇئ
ئېنىقســىز  ئەيىبلىــدى.  قاتتىــق  باســتۇرۇش سىياســىتىنى  قانلىــق  قاراتقــان 
مەلۇماتالرغــا ئاساســالنغاندا، 4 يىلنىــڭ ئالدىدىكــى مۇشــۇ كۈنــدە خىتــاي قوراللىــق 
ــۇر  ــڭ ئۇيغ ــە مى ــر قانچ ــىدە بى ــەن ناھىيەس ــتاننىڭ يەك ــەرقىي تۈركىس ــرى ش كۈچلى

ــدى. ــان ئى ــن قىلىنغ ــىنى قىرغى ئاھالىس

8 - ئاينىڭ 7 - كۈنىدىن 13 – كۈنىگىچە ب د ت دا  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى مەزكــۇر كومىتېتىنىــڭ 8 - ئاينىــڭ 7 
ــان  ــەن بولغ ــكىالتالر بىل ــۋى تەش ــەن ئاممى ــە ئۆتكۈزۈلگ ــن 13 - كۈنىگىچ - كۈنىدى
مەخســۇس يىغىنىغــا قاتناشــتى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
جــازا الگېرلىــرى سىياســىتىنى ئاڭالتتــى. 8 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىكــى يىغىنــدا، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ب د ت ئىرقىــي كەمسىتىشــنى يوقىتىــش 
كومىتېتــى ئەزالىرىنىــڭ ئۇيغــۇر ۋەزىيىتى ھەققىدە ســورالغان ســوئاللىرىغا تەپســىلىي 
جــاۋاب بــەردى. بۇنىڭدىــن ئىلگىــرى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى كومىتېــت 
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ئەزالىــرى بىلــەن بىــر قانچــە قېتىــم ئايرىم ئۇچرىشــىپ ئۇيغۇر مەسىلىســى توغرىســىدا 
چوڭقــۇر پىكىــر ئالماشــتۇرۇش پۇرســىتىگە ئىگــە بولغــان ئىــدى.

جەنۋەدىكــى مەزگىلىــدە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى »رېيتېــر « ۋە 
ــڭ  ــق مەتبۇئاتالرنى ــە خەلقئارالى ــر قانچ ــق بى ــى« قاتارلى ــت گېزىت ــورك ۋاقى »نىيۇي
زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ۋەزىيىتىنــى 
ــىۋاتقان  ــېرى ئېش ــڭ كۈنس ــاي ھۆكۈمىتىنى ــا، خىت ــر ۋاقىتت ــەن بى ــش بىل ئاڭلىتى
دۆلــەت كۈچىدىــن پايدىلىنىــپ، باشــقا دۆلەتلەرگــە بېســىم ئىشــلىتىش ئارقىلىــق ب 
د ت سەھنىســىدە ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان زۇلۇملىرىنــى يوققــا چىقىرىــش ۋە يالغانغــا 

ــدى. ــا قوي ــش ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغ چىقىرى

ب د ت ئىرقىــي كەمسىتىشــنى يوقىتىــش كومىتېتىنىــڭ 8 - ئاينىــڭ 10 - 
كۈنىدىكــى يىغىنــدا خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرالرغــا ئومۇميۈزلــۈك قاراتقــان ئىرقىــي 
كەمســىتىش سىياســىتى توغرىلىــق قاتتىــق ســوئال ســوراققا دۇچ كەلــدى. 8 - 
ــاي  ــدا، خىت ــان يىغىن ــاۋاب بېرىدىغ ــمىي ج ــەر رەس ــى دۆلەتل ــڭ 13 - كۈنىدىك ئاينى
ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان باســتۇرۇش سىياســىتىنى ئىنــكار قىلىدىغــان، 
يالغانغــا چىقىرىدىغــان جاۋابلىــرى بىلــەن يىغىــن ئەھلىنىــڭ يەنــە بىــر قېتىملىــق 
تەنقىدىگــە ئۇچرىــدى. يىغىنــالر ئاخىرالشــقاندىن كېيىن، بۇ يىغىننى شىۋىيېتســارىيە 
كېلىۋاتقــان خەلقئارالىــق مۇخبىــرالر قۇرۇلتــاي ۋەكىللىرىنــى زىيــارەت قىلىــپ ئۇيغۇر 

مەسىلىســى توغرىســىدا مەخســۇس خــەۋەر ئىشــلىدى.

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پائالىيەتچىلىــرى خەلقئــارا   •
ــش  ــڭ ســانىنى كۆپەيتى ــۇرۇش ۋە الگېرالرنى ــۇپ ت ــڭ خالىغانچــە تۇت ــۇر دەۋاســى، خىتاينى ــا ئۇيغ تاراتقۇالرغ

مەسىلىســى توغرىســىدا ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىجرائىيــە رەئىســى ئۆمــەر قانــات، سىياســىي 
تەربىيەلــەش الگېرلىــرى ۋە ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان قىيىــن - قىســتاق ۋە 

زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى. خورالشــلىرى توغرىســىدا CNN نىــڭ 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســانىڭ ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــون  ــۆزىنى ۋىئ ــق س ــەن گۇۋاھلى ــە بەرگ ــق پائالىيەتت ــر قېتىملى ــىدىكى بى كېڭىش
خەۋىرىــدە بــەردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، ۋىكــە 
خەۋەرلەرنىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتى 
ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ ھەرىكەتكــە كېلىــپ، خىتاينىــڭ ئىنســانىيەتكە قاراتقــان 
جىنايىتىنــى ئاخىرالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان كۈرىشــى ھەققىــدە توختالــدى. 
ــپ،  ــۇل قىلى ــى قوب ــڭ زىيارىتىن ــىيە 24 خەۋەرلىرىنى ــە فىرانس ــدى يەن ــا ئەپەن ئىس
مۇســۇلمان كــۇپ ســانلىق دۆلەتلەرنــى ســۈكۈتنى بــۇزۇپ، ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن ســۆز 
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قىلىشــقا چاقىــردى. ئىســا ئەپەنــدى ئەئۇرونــەۋس تــۈرك تىلــى بىلەن سۆھبەتلىشــىپ، 
ئۇالرغــا الگېــرالر ۋە خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر رايونىــدا تېخىمــۇ كــۇپ الگېر قۇرۇش ســۈرىتىنى 

قانــداق ئاشــۇرۇۋاتقانلىقىنى ئۇقتــۇردى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن خوڭكــوڭ ئەركىــن 
ــزەت  ــى، »مۇھاپى ــورك ۋاقىــت گېزىت ــۇ - ي ــان ئۆلچىمــى، ني ــچ ئوكي ــارات، تىن ئاخب
گېزىتــى«، »ســودا ئىچكــى ئىشــالر گېزىتــى«، »خۇففىڭتــون پوچتىســى« قاتارلىــق 
سىياســىي  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  بىلــەن  بۇيۇملىــرى  نەشــر  يازمــا  نۇرغــۇن 
تەربىيەلــەش الگېرلىــرى ۋە بــۇ مەســىلىنىڭ قانــداق بولــۇپ بــەزى دۆلەتلــەر ئۈچــۈن 
ــە خوڭكــوڭ  ــۇ يەن سىياســىي قــورال بولــۇپ قالغانلىقــى توغرىســىدا ســۆز قىلــدى. ئ
ئەركىــن مەتبۇئاتلىرىغــا كۆزگــە كۆرۈنگــەن ئۇيغــۇر ئىقتىسادشۇناســى ۋە پىروفېسســور 

ــان. ــەد( يازغ ــوپ - ئ ــدە ئىســتون )ئ ــى ھەققى ــام توخت ئىلھ

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى بىريۇسســېلدا ياۋروپــا   •
ــەن كۆرۈشــتى ــرى بىل ــى ئەزالى پارالمېنت

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ياۋروپــا پارالمېنتــى ئەزالىــرى ۋە ياۋروپانىــڭ 
باشــقا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرنــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك 
ــە  ــىي تەربىي ــقا ۋە سىياس ــاۋاز چىقىرىش ــۇ ئ ــبەتەن تېخىم ــىغا نىس ــۇق كىرىزىس ھوق
الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقانالرنىــڭ قويــۇپ بېرىلىشــىنى كاپالەتلەندۈرۈشــنى 
مەقســەت قىلغــان كونكرېــت تەدبىــر قوللىنىشــقا چاقىــردى. ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ 
ئەزالىــرى بىرىنچــى قەدەمــدە، رامــون ترەموســا، بالكەلس فابىئو، ماسســىمو كاســتالدو، 
ــالر  ــاجتورىروداجا قاتارلىق ــلو س ــەس الس ــابا ۋە تاك ــوگور كس ــراس ئاۋىســتىرىۋىچ، س پەت
ــا  ــن، »ياۋروپ ــكا موگەرىنىدى ــى فېدېرى ــڭ تاشــقى ئىشــالر ۋەكىل ــا ئىتتىپاقىنى ياۋروپ
ئىتتىپاقــى بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنــى سىياســىي تەربىيەلــەش الگېرلىرىــدا 
خالىغانچــە تۇتــۇپ تۇرۇشــنى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن قانــداق كونكرېــت ھەرىكەتلەرنــى 

قىلىۋاتىــدۇ؟« دېگــەن يازمــا ســوئالنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىــن خەلقئــارا ئەدەبىيــات   •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  ئوقــۇش  كىتــاب  تىبەتچــە  بايرىمىــدا 

ــك  ــەن 18 - نۆۋەتلى ــدا ئۆتكۈزۈلگ ــرى بېرلىن ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــك  ــوكجاڭنىڭ »ئەركىنلى ــەت يازغۇچىســى ش ــتىۋالىدا تىب ــات فېس ــارا ئەدەبىي خەلقئ
ــت  ــۇر فرەئىھەئى ــلى: ف ــەن« )ئەس ــايمان قىلمايم ــتىن پۇش ــچ ئىش ــەن ھې ــۈن م ئۈچ
بەرەئۇئــە ئىــچ نىچتــس( ناملىــق كىتابنــى ئوقۇشــقا قاتناشــتى. بــۇ كىتــاب تىبەتنىــڭ 
ــە ۋە  ــدۇ. شــاكجاڭ شــېئىر، ماقال ــر ئەۋالدلىرىنىــڭ ئىپادىســى دەپ قارىلى يېڭــى بى
ــاب  ــدى ۋە كىت ــد قىل ــدا خىتاينىــڭ تىبەتتىكــى زۇلۇمىنــى تەنقى ــوگ يازمىلىرى بىل
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ئوقــۇش تىبــەت تىلىــدا ئېلىــپ بېرىلــدى.

ــە  ــرى گېرمانىي ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ 6 - 7 - كۈنلى ــى 9 - ئاينى 2018 - يىل  •
بىلــەن كۆرۈشــتى پارالمېنتىنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ۋەكىلــى 
كىشــىلىك  پارالمېنتــى  گېرمانىيــە  بېرلىندىكــى  گېرمانىيەنىــڭ  جــان  ئەســقەر 
ــۇالر نۆۋەتتىكــى  ــەن كۆرۈشــتى. ئ ــۇق كومىتېتىدىكــى پارالمېنــت ئەزالىــرى بىل ھوق
ۋەزىيەتنــى، بولۇپمــۇ سىياســىي تەربىيەلــەش الگېرلىــرى ۋە ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرىنىڭ 
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــدى، چۈنك ــرە قىل ــى مۇزاكى ــى ئەھۋالىن گېرمانىيەدىك
ــردى. ــقا چاقى ــر قوللىنىش ــت تەدبى ــى كونكرې ــە ھۆكۈمىتىن ــرى گېرمانىي ۋەكىللى

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئاقســارايدا ئامېرىــكا   •
ــەن كۆرۈشــىدۇ  ــرى بىل ئەمەلدارلى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــە  ــقا زىيارەتت ــىنگتوندا قىس ــات ۋاش ــەر قان ــى ئۆم ــڭ رەئىس ــە كومىتېتىنى ئىجرائىي
جازانــى  قارىتىلغــان  ئەمەلدارلىرىغــا  خىتــاي  جاۋابــكار  ئامېرىكىنىــڭ  بولــۇپ، 
ــرى  ــڭ يۇقى ــى ئامېرىكىنى ــپ ھۆكۈمىتىدىك ــدى. ترام ــرە قىل ئويلىشىشــىنى مۇزاكى
ــر يەرشــارى ماگنىتســكىي  ــڭ ھازى ــكا ھۆكۈمىتىنى ــرى ئامېرى ــك ئەمەلدارلى دەرىجىلى
ــدى.  ــان قىل ــىۋاتقانلىقىنى باي ــنى ئويلىش ــازا يۈرگۈزۈش ــپ ج ــن پايدىلىنى قانۇنىدى
ــى  ــكا ھۆكۈمىت ــڭ ئامېرى ــكا ئەمەلدارلىرىنى ــش ۋە ئامېرى ــارەت قىلى ــاراينى زىي ئاقس
مۇھىــم تەدبىرلەرنــى قوللىنىــپ، خىتاينــى، كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئېغىــر دەپســەندە 
ئۇيغۇرالرنــى  مۇھاجىرەتتىكــى  ۋە  تارتىشــى  جاۋابكارلىققــا  ئۈچــۈن  قىلغانلىقــى 
قوغدىشــى، ئەممــا ۋەزىيەتنــى ياخشــىالش ئۈچــۈن تېخىمــۇ كــۇپ ئىشــالرنى قىلىشــقا 
ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكــى توغرىســىدىكى بايانلىــرى ئۇيغۇرالرغــا ئۈمىد بېغىشــلىدى.

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 10 - كۈنىدىــن 28 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىرلەشــكەن   •
ــا قاتناشــتى ــق يىغىنىغ ــۇق كېڭىشــىنىڭ 39 - قېتىملى ــەر تەشــكىالتى كىشــىلىك ھوق دۆلەتل

ــۋەدە  ــدا شىۋېيتســارىيەنىڭ جەن ــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلــى 9 - ئاي ــا ئۇيغ دۇني
ئۆتكۈزۈلگــەن ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ 39 - قېتىملىــق يىغىنىغــا 
ۋەكىــل ئەۋەتىــپ، دۆلــەت ۋەكىللىــرى، ئاممىۋى تەشــكىالتالر ۋە ئوخشــاش پىكىردىكى 
خەلقئارالىــق تەشــكىالتالر بىلــەن سۆھبەتلىشىشــكە قاتنىشــىپ، سىياســىي تەربىيــە 
الگېرلىرىغــا بولغــان تونۇشــىنى تېخىمــۇ ئۆســتۈردى. ئــەزا دۆلەتلەرنــى ئاشــكارا 
ــدا  ــن جەريانى ــەر يىغى ــدى. ۋەكىلل ــقا دەۋەت قىل ــەت قوللىنىش ــكە ۋە ھەرىك سۆزلەش

ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەر ئۈســتىدە توختالــدى.
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2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۈر )پىروجېكت ( ياردەمچىســى   •
UNHRC نىــڭ قوشــۇمچە پائالىيىتىــدە ســۆز قىلــدى

ــرەت  ــۈر )پىروجېكــت ( ياردەمچىســى شــاھزادە غەي ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ت ــا ئۇيغ دۇني
ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىدە UNPO ۋە تەھدىتكــە ئۇچرىغــان خەلــق 
ــى  ــپ، »ۋەكىل ــۆز قىلى ــە س ــق پائالىيەتت ــر قېتىملى ــتۇرغان بى ــى ئۇيۇش جەمئىيىت
بولمىغــان ئايالــالر ھوقۇقــى - سىغدۇرۇشــچانلىق ۋە ئۆزئــارا گىرەلىشــىش« تېمىســىدا 
ــىلىك  ــلىرى ۋە كىش ــڭ كەچۈرمىش ــم ئۆزىنى ــرەت خانى ــاھزادە غەي ــدى. ش ــۆز قىل س
ھوقــۇق پائالىيەتلىرىگــە قاتنىشىشــتىكى مۇددىئاســى، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــى  ــۇق ئۇيغۇرن ــن ئارت ــى )بولۇپمــۇ بىــر مىليوندى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋال
سىياســىي تەربىيەلــەش الگېرلىرىــدا خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش( ۋە ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىڭ 
ــۆز  ــدە س ــى ھەققى ــىنىڭ مۇھىملىق ــە قاتنىشىش ــۇق پائالىيەتلىرىگ ــىلىك ھوق كىش

قىلــدى.

 UNPO 2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 14 - 15 - كۈنلىــرى - دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى  •
ــا قاتناشــتى ــي يىغىنىغ ــك ئومۇمى ــڭ 14 - نۆۋەتلى نى

ــق تەشــكىالتى )UNPO( ئۆزىنىــڭ 14 - نۆۋەتلىــك  ــەر ۋە خەل ۋاكالەتســىز دۆلەتل
ئومۇمىــي مەجلىســىنى ســاۋوينىڭ ســاينىت گەرۋايــس - لــەس - بەينــس شــەھىرىدە 
ئۆتكــۈزدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۆزىنىــڭ ئىككــى ۋەكىلنــى ئىككــى كۈنلــۈك 
يىغىنغــا قاتنىشىشــقا ئەۋەتتــى. دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئــەزاالر ۋەكىللــەر 
ئۆمىكــى يىغىلىــپ، بــۇ تەشــكىالتنىڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن مۇھىــم ئىشــالرغا بېلــەت 
ۋە  ئىلگىرىكــى  بىلــەن  باشقارمىســى  كاتىبــات  ۋە  ئــۆزى  شــۇنداقال  تاشــلىدى، 

ــدى. ــرە قىل ــتراتېگىيەلەرنى مۇزاكى ــەر ۋە ئىس ــىدىكى پائالىيەتل كەلگۈس

ــى  ــىلىك ھوقۇقن ــى ب د ت كىش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 18 - كۈن ــى 9 - ئاينى 2018 - يىل  •
ــتى ــە قاتناش ــان پائالىيىتىگ ــپ بارغ ــۇق ئېلى ــرى توغرۇل ــازا الگې ــڭ ج ــىنىڭ خىتاينى ــش كومىسسىيەس كۆزىتى

ــىلىك  ــۇر كىش ــى، ئۇيغ ــكال پارتىيەس ــق رادى ــى، تىنچلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى، كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش جەمئىيىتــى بىرلىكتــە ب د ت 
نىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق كومىسسىيەســى ئورۇنالشــتۇرغان خىتاينىڭ كــەڭ كۆلەملىك 
ــى جــازا الگېرىغــا يىغىۋېلىــش توغرىســىدىكى  ــن ئارتــۇق ئۇيغۇرالرن ئېلىــپ مىليوندى
پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. بۇ بولســا دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاۋازىنى 
ب د ت غــا خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئەھۋالىنــى قەرەللىــك ھالــدا ئومۇميۈزلــۈك 
تەكشــۈرۈپ چىقىــش يىغىنــى ئالدىــدا ئاڭلىتىدىغــان مۇھىــم پۇرســەتلىرىدىن بولــۇپ 

ھېســابلىنىدۇ.

ــى ب د ت دا  ــۇ - يوركتىك ــى ني ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 18 - كۈن ــى 9 - ئاينى 2018 - يىل  •
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»شــى جىنپىڭغــا قارشــى تــۇرۇش« بىرلەشــمە نامايىشــقا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇرالر، تىبەتلــەر، جەنۇبىــي موڭغۇلــالر، خوڭكوڭلۇقالر، 
تەيۋەنلىكلــەر ۋە خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق قوغدىغۇچىلىرىغــا ۋەكىللىــك قىلىدىغان 
بىرلەشــمىلىرى  تەشــكىالتالر  ۋە  مۇناســىۋەتلىك شەخســلەر  ھوقۇققــا  كىشــىلىك 
بىلــەن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقان دەھشــەتلىك كىشــىلىك 
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە قارشــى بىرلەشــمە نامايىــش ئۆتكــۈزدى. بــۇ ئەركىنلىــك 
ــان  ــلىكىگە ئۇچرىغ ــڭ زىيانكەش ــدا، خىتاينى ــى توپلىغان ــە چاقىرىقىن ۋە دېموكراتىي
ــم  ــرى ســۈرىدىغان مۇھى ــى ئىلگى ــالر ئوتتۇرىســىدىكى ئىتتىپاقلىقن بارلىــق گۇرۇپپى

بىــر پائالىيــەت ئىــدى.

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بەرگەندىكــى مەدەنىيــەت ئۇچــۇر   •
ــدى ــارەت قىل ــى زىي ــى مەكتىپىن كۈنىگــە قاتناشــتى ۋە ئۇيغــۇر تىل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتىنىــڭ 
رەئىســى بەختىيــار ئۆمــەر بىلــەن بىرلىكتــە بەرگەندىكــى ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى بىلــەن 
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــۈزۈپ، ش ــى ئۆتك ــۇر كۈنىن ــەت ئۇچ ــۇر مەدەنىي ــە ئۇيغ بىرلىكت
ــاي ئۇيغــۇر  ــەڭ يېڭــى ۋەزىيىتــى توغرىســىدىكى ئۇچــۇر رىسالىســىنى تارقىتىــپ، ب ئ
ــان قىلــدى. پائالىيەتتىــن كېيىــن، ئەيســا ۋە ئۆمــەر ئۇيغــۇرالر  مەدەنىيىتىنــى ناماي
جەمئىيىتــى بىلــەن بىرلىكتــە بەرگەندىكــى ئۇيغــۇر تىلــى مەكتىپىنــى زىيــارەت 
قىلــدى. ئــۇالر زىيــارەت جەريانىــدا كەلگۈســىدە ئوخشــىمىغان شــەھەرلەردىكى ئۇيغــۇر 
تىلــى مەكتەپلىــرى بىلــەن بولغــان ھەمكارلىقنــى مۇزاكىــرە قىلدى ۋە بۇنــى نورۋېگىيە 

ئۇيغــۇر كومىتېتىنىــڭ مۇھىــم نۇقتىســى قىلــدى.

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دئــۇق ۋەكىللىــرى ب د ت كىشــىلىك ھوقۇق كومىسسىيەســى   •
بىلــەن جەنــۋەدە كۆرۈشــۈپ ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلەتســىزلىك مەســىلىلىرىنى مۇزاكىــرە قىلــدى

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا ۋە دۇني ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
پروجېكــت باشــلىقى پېتېــر ئىرۋىــن ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كومىسسىيەســىنىڭ 
ئىككــى رەھبىــرى بىلــەن جەنــۋەدە ئۇيغۇرالرنىــڭ كۈنســايىن تۈركىيە ۋە باشــقا رايونالردا 
دۇچ كېلىۋاتقــان دۆلەتســىزلىك خەۋىپــى توغرۇلۇق كۆرۈشــتى. بۇ كۆرۈشــۈش ناھايىتى 
ئەھمىيەتلىــك كۆرۈشــۈش بولــۇپ ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كومىسسىيەســى دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىرىگــە ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلەتســىزلىك مەسىلىســىگە قارىتــا 
ــەردى.  ــپ ب ــىدا تەكلى ــى توغرىس ــە بولىدىغانلىق ــش كۆرس ــداق ئى ــارا قان ــەر ئ دۆلەتل
ــەڭ  ــىدا ك ــىلە توغرىس ــۇ مەس ــى ب ــۇق كومىسسىيەس ــىلىك ھوق ــە ب د ت كىش گەرچ
دائىرىلىــك ۋە كونكرېــت ئومۇمىــي سىياســەت چىقارمىغــان بولســىمۇ لېكىــن ئۇيغــۇر 
رەھبەرلىرىگــە ھــەر بىــر دۆلەتتىكــى بــۇ مەســىلە توغرىســىدا ئــەڭ ئۈنۈملــۈك بولغــان 
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كۆرۈشــۈش ئاالقىســىنى تەمىنلــەپ بــەردى. 

ــۈم  ــىغا ھۆك ــاق جازاس ــىز قام ــى مۇددەتس ــام توخت ــى ئىلھ ــڭ 24 - كۈن ــى 9 - ئاينى 2018 - يىل  •
قىلىنىــپ تــۆت يىلدىــن كېيىــن ئۇنىــڭ قويــۇپ بېرىلىشــىنى تەلــەپ قىلــدى 

ئىلھــام توختــى ئۆمۈرلــۈك قاماق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغانلىقىنىڭ 4 - يىللىق 
ــى 2018 - يىلــى خىتــاي  ــۈن دۇنيان ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۈت خاتىــرە كۈنىــدە، دۇني
ــەنئەتكارالرنىڭ  ــرى ۋە س ــوگ يازغۇچىلى ــم، يازغۇچــى، بىل ــان ئالى ــن قامالغ تەرىپىدى
تەقدىرىگــە كۆڭــۈل بۆلۈشــكە چاقىــردى. ئىلھــام توختىنىــڭ ئەھۋالىغــا قارىتــا 
ئەمىلــى ئىپــادە كۆرســىتىلمىگەنلىكتىن، خىتــاي تېخىمۇ جاســارەتلىنىپ ھەرقايســى 
ــدا  ــەن ھال ــم يېمىگ ــە ۋايى ــىدىن قىلچ ــكاس قىلىش ــىپ ئىن ــڭ بىرلىش دۆلەتلەرنى

ــا بولغــان زۇلۇمنــى ئېغىرالشــتۇردى. ئۇيغۇرالرغ

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا   •
تۇرۇۋاتقــان  ســىرتىدا  تۈركىســتان  ۋە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ھازىرقــى  نورۋېگىيــەدە 

ئاڭالتتــى ئەھۋالىنــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 

دولقــۇن ئەيســا ســەپىرىدە نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى بىلــەن بىرگــە نورۋېگىيــە 
ــتلۇقنى  ــەن دوس ــۇالر بىل ــڭ ئ ــۈپ ئۇيغۇرالرنى ــەن كۆرۈش ــى بىل ــالر جەمئىيىت يازغۇچى
ــاردى. ــپ ب ــۆھبەتلىرى ئېلى ــىش س ــاھەلەردە ھەمكارلىش ــي س ــش ۋە ئىلمى كۈچەيتى
ئۇيغــۇر رەھبەرلىــرى بــۇ كۆرۈشۈشــتە ئۇيغــۇرالر ئىچىدىكــى جــازا الگېرىــدا يىغىۋېلىنغان 
مىليونلىغــان ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مىللەتلــەر ئىچىدىكى يازغۇچى ۋە قەلــەم ئىگىلىرىنىڭ 
ــو  ــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى رافت ــۇن ئەيســا ۋە نورۋېگىي ــا ئاڭالتتــى. دولق ئاۋازىنــى ئۇالرغ
فونــدى جەمئىيىتــى بىلــەن ئۇچراشــتى ھەمدە شــەرقىي تۈركىســتان ئۇيغــۇر ئېلىدىكى 

كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى مۇزاكىــرە قىلــدى. 

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى ئــەرەب بىرلەشــمە خەلىپىلىكىدىــن خىتايغــا قايتۇرۇلــۇش   •
ــدى ــالن قىل ــات ئې ــى بايان ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۈن دۇني ــۇر ئۈچ ــى ئۇيغ خەۋپىدىك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئــەرەب بىرلەشــمە خەلىپىلىكــى دائىرىلىــرى تەرىپىدىــن 
ئېنىقســىز ســەۋەبلەر بىلــەن يېقىنــدا قولغــا ئېلىنغــان ھەمــدە خىتايغــا قايتۇرۇلــۇپ 
بېرىلىــش خەۋپىــدە قالغــان، خىتايغــا قايتۇرۇلســا الگېرغــا قامىلىشــى ۋە ھەتتــا تــەن 
ــىملىك  ــۇپى ئىس ــل س ــان ئابدۇجېلى ــرى بولغ ــى يۇقى ــراش ئېھتىمال ــىغا ئۇچ جازاس
ئۇيغــۇر كىشــىنىڭ ئامانلىقــى ھەققىــدە ئەنسىرەشــلىرىنى ئىپادىلــەپ بايانــات ئېــالن 

قىلــدى.

27 ياشــلىق ئابدۇجېلىــل ســۇپى 2017 - يىلــى مــارت ئېيىــدا مىســىردىن ئــەرەب 
بىرلەشــمە خەلىپىلىكىگــە كەلگــەن بولــۇپ دۇبــەي شــەھىرىگە يېقىــن شــارجاھ دېگــەن 



211

يــەردە 3 يىللىــق ئولتــۇراق ئىجازەتنامىســى بىلــەن تۇرۇۋاتقــان ئىــدى.

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ب د ت دا ۋەكىلــى بولمىغــان   •
مىللەتلــەر تەشــكىالتى ۋە كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش جەمئىيىتــى بىرلىكتــە ياۋروپــا پارالمېنتىــدا يۇمىــالق 

ــۈزدى ئۈســتەللىك ســۆھبەت ئۆتك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ب د ت دا ۋەكىلــى بولمىغــان مىللەتلــەر تەشــكىالتى ۋە 
كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش جەمئىيىتــى بىرلىكتــە ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ياۋروپــا 
ئۇيغــۇر دوســتلىرى جەمئىيىتــى تەرىپىدىــن ئورۇنالشــتۇرغان ئۇيغۇرالرنىــڭ كــەڭ 
كۆلەملىــك جــازا الگېرىغــا يىغىۋېلىنىشــى توغرۇلــۇق ئۆتكۈزگــەن يۇمىــالق ئۈســتەل 
ســۆھبىتىگە قاتناشــتى. ئــۇالر ھازىرقــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالــى توغرۇلــۇق توختىلىــپ 
ياۋروپــا پارالمېنتــى ۋە ياۋروپــا بىرلەشمىســىنىڭ ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ھەل قىلىش 
ــپ  ــۆھبەت ئېلى ــىدا س ــى توغرىس ــىنىڭ زۆرۈرلۈك ــارا قوللىنىش ــت چ ــۈن كونكرې ئۈچ
باردى.يۇمىــالق ئۈســتەل ســۆھبىتى ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ياۋروپــا ئېلىــدە بولۇپمــۇ 
ــى  ــۇر ئاۋازىن ــا ئۇيغ ــا ئەمەلدارلىرىغ ــك ياۋروپ ــرى دەرىجىلى ــدا يۇقى ــا پارالمېنتى ياۋروپ

ئاڭالتقىلــى بولىدىغــان مۇھىــم بىــر ســورۇن بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 

2018 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى: ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا   •
ئۆتكــۈزدى يىغىنــى  ســۆھبەت  ئۈســتەل  يۇمىــالق 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروجېكــت باشــلىقى پېتېــر ئىرۋىــن مىيۇنخېــن 
شــەھىرىدە شىۋېتســىيە كۆچمەنلــەر ئاگېنتلىقىنىــڭ ئىككــى ئەزاســى بىلەن كۆرۈشــۈپ 
ــى  ــڭ خەلقئارادىك ــى ۋە ئۇنى ــان زۇلۇم ــدا دۇچ كېلىۋاتق ــڭ خىتاي ــە ئۇيغۇرالرنى نۆۋەتت
ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ كېلىۋاتقــان تەســىرى توغرۇلــۇق مۇزاكىــرە ئېلىــپ بــاردى. 
يىغىــن باشلىنىشــتىن بــۇرۇن دۆلەتتىــن چىقىرىۋېتىشــكە دۇچ كېلىــپ قالغــان بىــر 
ئۇيغــۇر ئائىلىســىنى تىلغــا ئېلىــپ ئۇالرنــى قوغــداپ قېلىــش توغرىســىدا شىۋېتســىيە 

ــۈزدى.  ــەن ســۆھبەت ئۆتك ــرى بىل ئەمەلدارلى

ــى  ــۆبە كومىتېت ــۇق ش ــىلىك ھوق ــى كىش ــادا پارالمېنت ــى كان ــڭ 2 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2018 - يىل  •
ئىــزدەش يىغىنــى ئۆتكــۈزدى  ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا پاكىــت 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇســاپىرالر كومىتېتــى دىرېكتــورى مەمــەت توختــى پاكىت 
ئىــزدەش يىغىنىــدا ئۆزىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئىشــلىرىغا توپلىغــان 
ــادا ۋە باشــقا غــەرب  ــدى. مەمــەت توختــى يىغىنــدا كان ئىســپاتلىرىنى ئوتتۇرىغــا قوي
دېموكراتىــك دۆلەتلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ كۆلىمــى ئىنتايىــن زور بولغــان 
مىليوندىــن كــۆپ ئادەمنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بەكمــۇ چــوڭ پاجىئــە ئىكەنلىكىنــى 
ھەمــدە كانــادا ۋە غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ بــۇ ئىشــقا جىددىــي قــاراپ، ئــۈزۈل - كېســىل 
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بىــر جــاۋاب قايتۇرۇشــىنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى بىلــدۈردى.

ــكا  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە رەئىســى ئامېرى ــى 10 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇني 2018 - يىل  •
دىننىــي ئەركىنلىــك يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنىــدا گۇۋاھلىــق بــەردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــاش رەئىســى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى 
ــي  ــن ئورۇنالشــتۇرغان دىننى ــكا سېناتوســى تەرىپىدى ــات ئامېرى ــەر قان ــورى ئۆم دىرېكت
ــان  ــكە ئۇچرىغ ــي ئېزىلىش ــقا دىنى ــۆھبىتىدە باش ــتەل س ــالق ئۈس ــك يۇمى ئەركىنلى
ــي  ــارا دىننى ــكا خەلقئ ــن ئامېرى ــۇ يىغى ــەردى. ب ــال دوكالت ب ــەن بىل ــەر بىل مىللەتل
ئەركىنلىــك كومىتېتــى بــاش ئەلچىســى ســان بروۋنبېــك تەرىپىدىــن رىياســەتچىلىك 
كېلىۋاتقــان  دۇچ  خىتايــدا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  نۆۋەتتــە  ئەپەنــدى  قانــات  قىلىنغــان. 
مەســىلىلىرى توغرىســىدا ســۆزلەپ، نۆۋەتتــە ئۇيغــۇر پاجىئەســىنىڭ كۈندىــن - كۈنگــە 
زەئىپلىشــىپ كېتىۋاتقانلىقىنــى تىلغــا ئالــدى ھەمــدە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى قىلىشــقا 

ــەردى.  ــۇق مەســلىھەت ب ــەر توغرۇل ــۈرۈش چــارا تەدبىرل تېگىشــلىك بىــر ي

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياۋروپــا پارالمېنتــى تەرىپىدىــن   •
ئۆتكۈزۈلگــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ كــەڭ كۆلەملىــك تۇتقــۇن قىلىنىشــى توغرۇلــۇق جىددىــي قانۇنىنــى تەســتىقتىن 

ــا قاتناشــتى. ــۈزۈش يىغىنىغ ئۆتك

ــا پارالمېنتــى ئۇيغۇرالرنــى كــەڭ كۆلەملىــك تۇتقــۇن قىلىــپ جــازا الگېرىغــا  ياۋروپ
تاشــالش توغرىســىدا جىددىــي چــارا تەدبىــر ماقۇللىــدى. بــۇ يىغىننىــڭ دەســلەپكى 
ــا  ــا پارالمېنــت ئەزالىــرى ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ياۋروپ تەييارلىــق باســقۇچىدا ياۋروپ
بىرلەشمىســىگە ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ خىتــاي بىلــەن قىلىدىغــان ھەرقانداق ســۆھبىتىدە 
تىلغــا ئېلىشــى كېرەكلىكىنــى بىلــدۈردى. پارالمېنــت نۆۋەتتە ئۇيغۇرالر مەسىلىســىنى 
جىددىــي تەكشۈرۈشــنىڭ زۆرۈرلۈكــى ھەمــدە خىتــاي بىلــەن جىددىــي ســۆھبەت 
ــى  ــان ھوقۇقلىرىن ــڭ ئىنس ــنى ۋە خىتاينى ــى تاقىۋېتىش ــازا الگېرلىرىن ــۈزۈپ ج ئۆتك
دەپســەندە قىلغانلىــق جىنايىتــى ئۈچــۈن خىتايغــا ئىقتىســادىي جەھەتتىــن جەرىمانــە 

قويۇشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى تەكىتلىــدى.

ــى شىۋېتســىيەنىڭ ئىســتوكھولم  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2018 - يىل  •
شــەھىرىدە يۇقىــرى دەرىجىلىــك شىۋېتســىيە رەھبەرلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى

ــالر  ــقى ئىش ــىيە تاش ــا شىۋېتس ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
مىنىســتىرلىقى، شىۋېتســىيە پارالمېنتــى ۋە شىۋېتســىيە كۆچمەنلــەر ئىدارىســىدىكى 
يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلــدارالر بىلەن كۆرۈشــۈپ نۆۋەتتىكى كۈنســايىن زەئىپلىشــىپ 
شىۋېتســىيە  ھەمــدە  ئاڭالتتــى  ئەھۋالىنــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  كېتىۋاتقــان 
ــالش  ــا تاش ــازا الگېرلىرىغ ــدە ج ــەڭ كۆلەم ــى ك ــڭ ئۇيغۇرالرن ــى خىتاينى ھۆكۈمىتىن
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ــردى. ــقا چاقى ــر قوللىنىش ــارە تەدبى ــى چ ــىتىگە قارش سىياس

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 8 - كۈنىدىــن 11 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د   •
ت كىشــىلىك ھوقۇقنــى قەرەللىــك ئومۇميۈزلــۈك كۆزىتىــپ چىقىــش يىغىنىنىــڭ ئالدىــن تەييارلىــق يىغىنىغــا 

قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ھەمــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــان  ــڭ ئىچىلىدىغ ــى 11 - ئاينى ــن 2018 - يىل ــر ئىرۋى ــلىقى پېتې ــت باش پروجېك
خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق مەســىلىنى قەرەللىــك كۆزىتىــش يىغىنىنىــڭ ئالدىدىكــى 
تەييارلىــق يىغىنىغــا قاتناشــتى. پېتېــر ئىرۋىــن خوڭكــوڭ ئۇپــر گۇرۇپپىســى، 
تىبــەت ئاۋازىنــى ئاڭلىتىــش گۇرۇپپىســى، خــەۋپ ئىچىــدە قالغــان ئىلمىــي خادىمــالر 
تەشــكىالتى، خەلقئارالىق پەن تەشــكىالتى ۋە خوڭكوڭ ســودا تەشــكىالتى ئۇيۇشمىســى 
قاتارلىــق تەشــكىالتالر بىلــەن بىللــە 40 دىــن ئارتــۇق دۆلــەت ۋەكىللىرىگــە ئايرىــم 
ســۆھبەت گۇرۇپپىســىدا ئۇيغــۇرالر مەسىلىســى توغرۇلــۇق پىكىــر قىلدى. دۇنيــا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيــى يەنــە ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ ۋە ھۆكۈمەتكــە تەۋە بولمىغان تەشــكىالتالرنىڭ 
ــدە  ــۇ ھەپتى ــدى. ب ــدا ســۆز قىل ــەن مەسلىھەتلىشــىش يىغىنى ــا گەۋدىســى بىل ياۋروپ
ــەت  ــە چــوڭ يىغىنــدا تىلغــا ئېلىنغــان تېمىــالردا دۆل دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى يەن

رەھبەرلىــرى بىلــەن ئايرىــم ســۆھبەتتە بولــۇپ تەپســىلىي پاراڭالشــتى. 

9 - كۈنــى نورۋېگىيــە ھۆكۈمىتىنــى خىتايغــا جــازا الگېرلىــرى  ئاينىــڭ   - 10 يىلــى   - 2018  •
قىلــدى ئېــالن  بايانــات  بىرلەشــمە  قىلىــپ  چاقىرىــق  قويۇشــقا  ئوتتۇرىغــا  مەسىلىســىنى 

نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى نــۇك – )نــۇك – دەن نورســكە ئۇئىغــۇر كومىتەئــەن( 
بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نورۋېگىيــە ھۆكۈمىتــى ۋە نورۋېگىيــە تاشــقى ئىشــالر 
مىنىســتىرى ئىنــە ئەرىكســەن سøرەئىــدە گــە بىرلەشــمە بايانــات يولــالپ نورۋېگىيــە 
ــۆھبىتىدە  ــان س ــەن بولغ ــەرەپ بىل ــاي ت ــدە خىت ــاي زىيارىتى ــڭ خىت ئەمەلدارلىرىنى
جــازا الگېرلىرىغــا خالىغانچــە كــەڭ - كۆلەملىــك ھالــدا تۇتقــۇن قىلىنىــپ ســوالنغان 

ئۇيغۇرالرنىــڭ مەسىلىســىنى ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا مۇراجىئــەت قىلــدى.

ــش  ــك نامايى ــەڭ - كۆلەملى ــى ك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 9 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2018 - يىل  •
ئېلىــپ بارىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى

ــۋەدە بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغــا  جەن
ئۇنىۋېرســال شــەكىلدە قــاراپ چىقىــش يىغىنــى باشلىنىشــتىن بــۇرۇن، ياۋروپادىكــى 
نەچچــە مىڭلىغــان ئۇيغۇرالرنــى تەشــكىللەپ كــەڭ - كۆلەملىك نامايىش ئۇيۇشــتۇرۇش 
پىالنالنــدى. نامايىــش ب د ت ئەمەلدارلىــرى، سىياســەت بەلگىلىگۈچىلــەر ۋە خەلقئــارا 
ــڭ  ــا ۋە خىتايالرنى ــا قارىت ــى ئەھۋالىغ ــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرق جەمئىيەتن
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سانســىز قېتىم ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇرالرغا قارشــى كىشــىلىك ھوقۇق دەپســەندىچىلىكىگە، 
بولۇپمــۇ بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرالرنــى جــازا الگېرىغــا ســولىۋالغىنىغا قارىتــا 

كونكرېــت ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرىشــقا چاقىرماقچــى بولــدى. 

ــرى ب د ت ئىنســان  ــى ۋەكىللى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 11 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2018 - يىل  •
ھوقۇقلىــرى مۇئاۋىــن كومىسســارى بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە پروجېكــت باشــلىقى پېتېــر 
ئىرۋىــن ب د ت ئىنســان ھوقۇقلىــرى مۇئاۋىــن كومىسســارى، كاتــە گىلمــورە ۋە 
ــر  ــان بى ــەت ئېلىــپ بېرىۋاتق ــاي ئۇســتىدا پائالىي ــە خىت ــەن بىلل ــڭ بىل باشــقا ئۇنى
نەچچــە ھۆكۈمــەت تەۋەلىكــى بولمىغــان تەشــكىالت ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. بــۇ 
ــۇ  ــدە ب ــى ھەم ــە خىتايدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋال ــۇن ئەيســا نۆۋەتت كۆرۈشۈشــتە دولق
ــالردا بىــر  ۋەزىيەتنىــڭ خەلقئارادىكــى ئۇيغۇرالرغــا بولغــان تەســىرى قاتارلىــق مەزمۇن
نەچچــە مىنــۇت ســۆز قىلــدى. ئىســا ئەپەنــدى يەنــە UNHCR نىــڭ قانــداق قىلىــپ 
ــادام ئەۋەتىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى تەكشــۈرۈش  ب د ت نىــڭ ئۇيغــۇر رايونىغــا ئ
پۇرســىتىگە ئېرىشــەلەيدىغانلىقى ھەمــدە بــۇرۇن ئىشــلەتكەن يىراقتــا تــۇرۇپ كۆزىتىــش 
ئۇســۇللىرىنىمۇ ئىزدىنىــپ كۆرۈشــى توغرۇلــۇق مەســلىھەتلەرنى بــەردى. بۇ كۆرۈشــۈش 
ھازىرغــا قــەدەر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كۆرۈشــكەن ئــەڭ يۇقىــرى ب د ت ئىنســان 
ھوقۇقلىــرى ئەمەلــدارى بولــۇپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كەلگۈســىدە ب د ت نىــڭ 
ــەڭ يۇقىــرى ئىنســان ھوقۇقــى كومىسســارى بىلــەن كۆرۈشــۈش ئۈچــۈن داۋاملىــق  ئ

تىرىشــىدۇ.

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەنگلىيــە پارالمېنتىــدا ئــورگان   •
ــا قاتناشــتى ــش يىغىنىغ ــش توغرىســىدىكى ئىســپات بېرى يىغىۋېلى

ــدا  ــە پارالمېنتى ــا ئەنگلىي ــۇن ئەيس ــى دولق ــى پىرېزىدېنت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــادام ئورگانلىرىنــى چىقىرىۋېلىــش تېمىســىدا ئۆتكۈزگــەن  ئۆتكۈزۈلگــەن خىتاينىــڭ ئ
ــى  ــۇق ئۇيغۇرالرن ــن ئارت ــڭ مىليوندى ــدى خىتاينى ــا قاتناشــتى. ئىســا ئەپەن يىغىنىغ
يىغىۋالغــان الگېــر ئىچىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئورگانلىــرى چىقىرىۋېلىنىشــىدىن قاتتىــق 
ــش  ــن يوشــۇرۇپ ئىــش بىجىرى ــدۈردى. تاشــقى دۇنيادى ئەندىشــىدە بولغانلىقىنــى بىل
ــداق سۈرۈشــتە قىلىــش پۇرســىتىنىڭ  ــدە يىغىۋېلىــش الگېــرى ئىچىــدە ھېچقان ھەم
ئىچىــدە  الگېــرى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئامىلالرنىــڭ خىتــاي  قاتارلىــق  بولماســلىقى 
ئىنســان ئورگانلىرىنــى يوشــۇرۇنچە ئېلىۋېلىشــقا پۇرســەت تۇغــدۇرۇپ بېرىۋاتقانلىقــى، 
ــڭ رۇخسىتىســىز  ــە تاۋابىئاتلىرىنى ــىتىنى ئائىل ــڭ جەس ــدە ئۆلگەنلەرنى ــر ئىچى الگې
كۆيدۈرۈۋېتىشــى ئــورگان ئوغرىــالش توغرىســىدا چــوڭ گۇمــان پايــدا قىلىۋاتقانلىقىنــى 

ــدۈردى. بىل
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ــدا ئىســتراتېگىيە  ــى 11 - ئاي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 17 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2018 - يىل  •
يىغىنــى ئىچىشــنى پىالنلىــدى 

ــى  ــن شــەھىرىدە 2018 - يىل ــڭ مىيۇنخې ــى گېرمانىيەنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
11 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 11 - كۈنىگىچــە ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ يىللىــق 
يىغىنــى، شــەرقىي تۈركىســتان ھەققىــدە 3 كۈنلــۈك دۇنيــاۋى مەســلىھەتچىلىك 
يىغىنــى، ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئاالقــە تــور يىغىنــى، شــەرقىي تۈركىســتان دۆلــەت كۈنــى 
ۋە ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى پائالىيىتــى قاتارلىــق بىــر قاتــار پائالىيەتلەرنــى ئۆتكــۈزدى.

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە بېلگىيەدىكــى ئۇيغــۇر   •
ئۆتكــۈزدى نامايىــش  بىرلەشــمە  بىريۇسســېلدا  جامائىتــى 

ــاي  ــالر ۋە خىت ــي موڭغۇل ــەر، جەنۇبى ــۇرالر، تىبەتل ــى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــا  ــان كىشــىلىك ھوقۇقق ــا ۋەكىللىــك قىلىدىغ ــۇق قوغدىغۇچىلىرىغ كىشــىلىك ھوق
مۇناســىۋەتلىك شەخســلەر ۋە تەشــكىالتالر بىرلەشمىســى بىلــەن خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان دەھشــەتلىك كىشــىلىك ھوقۇق دەپســەندىچىلىكىگە 
ــي  ــا - شــەرقىي جەنۇبى ــۇ نامايىــش ياۋروپ ــۈزدى. ب قارشــى بىرلەشــمە نامايىــش ئۆتك
ئاســىيا ئەللىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ ئەئــۇ - ئاســەئان ئاســەم يىغىنىغــا توغــرا كېلىــپ، 
ياۋروپانىــڭ تەدبىــر بەلگىلىگۈچىلىرىنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىنى خىتــاي 
ــا  ــدى. دۇني ــەپ قىل ــە قويۇشــىنى تەل ــۈن تەرتىپىگ ــان مۇناســىۋىتىدە ك ــەن بولغ بىل
ــارى نامايىشــتا  ــان ب ــڭ ماسالشتۇرغۇچىســى راي ــۇش تۈرىنى ــى قۇرۇل ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســاغا ۋاكالىتــەن ســۆز قىلــدى.

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ جــازا الگېرلىرىنــى   •
باشــقىچە ئاتالغــۇ بىلــەن ئىپادىلىگىنىگــە قارىتــا بايانــات بــەردى

خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي خەلقلەرنــى 
جــازا الگېرلىرىغــا قامــاپ ئۇالرغــا قارىتــا سىياســىي مېڭــە يۇيــۇش ھەرىكىتىنــى 
باشــقىچە سۈپەتلەشــتە رادىــكال قــەدەم ئالــدى. خىتاينىــڭ ھۆكۈمــەت تېلېۋىزىيەســى 
يېڭــى فىلىــم تارقىتىــپ پۇقــراالر پۇقــراالر تەشــكىالتلىرى، ئاكادېمىــكالر ۋە بــۇ رايونغــا 
ــۈك دەپســەندە قىلغــان  ــالر بەرگــەن كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئومۇميۈزل ــان دىپلومات بارغ
پاكىتلىــق ئۇچۇرالرغــا تۈپتىــن قارىمــۇ - قارشــى تەشــۋىقاتىنى باشــلىۋەتتى. بۇنىڭغــا 
ــن  ــا دۆلەتلەردى ــر گۇرۇپپ ــى بى ــاش مەۋقەدىك ــى ئوخش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا دۇني قارىت
خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــلىرىنى تەكشۈرۈشــكە چاقىــردى. »ئائىلــەم قەيــەردە؟« دېگــەن 
ســوئالالرغا جــاۋاب تېپىشــقا بېســىم قىلىشــنى پۇقــراالر تەشــكىالتىنىڭ خىزمىتــى 

دەپ قارىــدى.

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 29 - كۈنىدىــن 31 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى   •
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پارىــژدا ئۆتكۈزۈلگــەن دۇنيــا ئىنســان ھوقۇقلىرىنــى قوغدىغۇچىالرنىــڭ خەلقئارالىــق ئۇچرىشىشــى يىغىنىغــا 
قاتناشــتى

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىرېزىدېنتى دولقۇن ئەيســا فىرانســىيەنىڭ پارىژ شــەھىرىدە 
ئۆتكۈزۈلگــەن 2018 - يىللىــق دۇنيــا ئىنســان ھوقۇقلىرىنــى قوغدىغۇچىالرنىــڭ 
ــى  ــۈن دۇنيادىك ــا پۈت ــۇ يىغىنغ ــتى. ب ــا قاتناش ــى يىغىنىغ ــق ئۇچرىشىش خەلقئارالى
ئىنســان ھوقۇقلىــرى قوغدىغۇچىــالر، ئىنســان ھوقۇقــى پائالىيەتچىلىــرى ۋە ئىنســان 
ھوقۇقــى ئۈســتىدە پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى قاتارلىــق 
ــدا ئىنســان ھوقۇقلىــرى  ــۇالر نۆۋەتتــە قانــداق قىلغان ۋەكىللــەر قاتناشــقان بولــۇپ ئ
ئۈچــۈن ئــەڭ ئۈنۈملــۈك پائالىيــەت قىلغىلــى بولىدىغانلىقــى ھەمــدە دۇنيانىــڭ 
ھازىرقــى ئىنســان ھوقــۇق ئەھۋالــى توغرىســىدا مۇزاكىــرە ئېلىــپ بــاردى. بــۇ يىغىــن 
ــپ  ــەت ئېلى ــۈن پائالىي ــى ئۈچ ــان ھوقۇق ــى ئىنس ــى جايلىرىدىك ــڭ ھەرقايس دۇنيانى
ــەن ھەمكارلىشــىش  ــۇالر بىل ــالش ۋە ئ ــە باغ ــەن ئاالق ــەر بىل ــان پائالىيەتچىل بېرىۋاتق
پۇرســىتىگە ئىگــە ئەھمىيەتلىــك يىغىــن ئىــدى. ئىســا ئەپەنــدى يىغىنغــا كەلگــەن 
ۋەكىللەرگــە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى ئاڭالتتــى ھەمــدە ئۇيغــۇر مەســىلىنى يىغىننىڭ 

كــۈن تەرتىپىگــە كىرگۈزۈشــكە تىرىشــتى. 

2018 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لــودى گيــارى رىنپوچــە ۋاپــات   •
ــدۈردى ــە بىل ــا تەزىي بولغانلىقىغ

ــاش  ــە داالي المانىــڭ ئامېرىكادىكــى ســابىق ب ــۇ ھەپت ــۇر قۇرۇلتىيــى ب ــا ئۇيغ دۇني
ــى  ــاس قوللىغۇچ ــتىكى ھارم ــى قوغداش ــىلىك ھوقۇقن ــال كىش ــى، ئۇنىۋېرس ئەلچىس
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدۈردى. دۇني ــى بىل ــن قايغۇرغانلىقىن ــڭ ۋاپاتىدى ــارى رىنپوچەنى ــودى گي ل
قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر جامائىتــى تىبــەت خەلقىنىــڭ بــۇ چــوڭ يوقىتىشــىغا چوڭقــۇر 
ھېسداشــلىقىنى بىلــدۈردى ۋە بــۇ ئەپەندىدىــن ئۈلگــە ئېلىــپ كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
ئىلگىــرى ســۈرۈش ئۈچــۈن داۋاملىــق تىرىشــچانلىق كۆرســىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى جەنــۋە فورۇمــدا   •
قاتناشــتى يىغىنغــا  تېمىســىدىكى  ھوقــۇق  كىشــىلىك 

ــورۇم  ــۋە ف ــق جەن ــا 2018 يىللى ــۇن ئەيس ــى رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
يىغىــن  بــۇ  قىلــدى.  ســۆز  ھەمــدە  قاتناشــتى  يىغىنىغــا  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
ــلىرىنى  ــۇق ئىش ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــەھىرىدە خىتاينى ــۋە ش ــارىيەنىڭ جەن شىۋېيتس
ئېچىلغــان.  ئالدىــدا  يىغىنىنىــڭ  كۆزىتىــپ چىقىــش  ئومۇميۈزلــۈك  قەرەللىــك 
خادىمــالر  ئىلمىــي  ۋە  پائالىيەتچىلىــرى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  مۇتەخەسســىس، 
تەكلىــپ قىلىنغــان بــۇ يىغىنــدا تىبــەت، شــەرقىي تۈركىســتان، ئىچكــى موڭغۇلىيــە 
ئەللەردىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســى مۇزاكىــرە  قاتارلىــق  ۋە خوڭكــوڭ 
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قىلىنــدى. ئىســا ئەپەنــدى ئايرىــم مۇزاكىــرە گۇرۇپپىســىدا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى توغرىســىدا ســۆز قىلــدى ھەمــدە خىتاينــى ئىنســان 
ــش  ــا تارتى ــداق جاۋابكارلىقق ــۈن قان ــى ئۈچ ــان جىنايىت ــەندە قىلغ ــى دەپس ھەقلىرىن
ــان  ــەۋەبلىك دۇچ كېلىۋاتق ــى س ــتۈنلۈك ئورن ــڭ ئىقتىســادىي ئۈس ــدا خىتاينى جەريانى
قىيىنچىلىقــالر، شــۇنداقال بــۇ قىيىنچىلىقلىرىنــى ھــەل قىلىــش يوللىــرى قاتارلىــق 

ــدى.  ــۆز قىل ــالردا س تېمى

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى بىريۇسســېلدا ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق   •
ئۆتكۈزۈلگــەن يۇمىــالق ئۈســتەل ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پروجېكــت ئاالقىلىشــىش تەيىنــى ريــان بــارري برۇخەللەس 
لىبــرە ئۇنىۋېرســىتېتى شــەرقىي ئاســىيا فاكۇلتېتــى ئورۇنالشــتۇرغان خىتــاي ئۇيغــۇر 
كىشــىلىك ھوقۇق كىرىزىســى تېمىســىدىكى يۇمىالق ئۈســتەل يىغىنىغا قاتناشــتى. 
يىغىــن خىتــاي ۋە ئۇيغــۇرالر توغرۇلــۇق 5 مۇتەخەسسىســنى چاقىرىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ھازىرقــى ئەھۋالــى توغرىســىدا پىكىرلەشــتى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە پۇقــراالر تەشــكىالتلىرى   •
كىشــىلىك ھوقــۇق ئالىــي كومىسسىيەســىنىڭ خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقۇققــا قــاراپ چىقىدىغــان قەرەللىــك 

يىغىنــدا ئۆزلىرىنىــڭ مۇۋاپىــق يوســۇندا تىلغــا ئېلىنمىغانلىقىغــا بولغــان ئەندىشىســىنى ئىپادىلىــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە پۇقــراالر تەشــكىالتلىرى خىتاينىــڭ كىشــىلىك 
ھوقــۇق خاتىرىســىگە قەرەللىــك قــاراپ چىقىدىغــان ئۈچىنچــى قېتىملىــق يىغىنىــدا 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىغا ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ مۇزاكىرىســىگە ســېلىنىدىغان 
دوكالتتىكــى بــەزى مۇھىــم ئۇچۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئالىــي كومىسسىيەســى 

ــدى.  ــان ئەندىشــىنى ئىپادىلى ــە بولغ ــن چىقىرىۋېتىلگەنلىكىگ تەرىپىدى

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت نىــڭ خىتاينىــڭ ئىنســان   •
ــا قاتناشــتى ــش يىغىنىغ ــپ چىقى ــك كۆزىتى ــۈك قەرەللى ــى ئومۇميۈزل ــرى ۋەزىيىتىن ھوقۇقلى

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا ۋە دۇني ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
پروجېكــت باشــلىقى پېتېــر ئىرۋىــن ب د ت كىشــىلىك ھوقۇقى كومىتېتــى تەرىپىدىن 
ــپ  ــۈك كۆزىتى ــى ئومۇميۈزل ــۇق ئەھۋالىن ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــەن خىتاينى ئۆتكۈزۈلگ
چىقىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتىنىــڭ باھالىشــىغا 
ئاساســالنغاندا، 24 ھۆكۈمــەت ئۇيغــۇرالر ۋە تىبەتلەرنىــڭ مەســىلىنى تىلغــا ئالغــان. 
بۇنىــڭ ئىچىــدە 14 ھۆكۈمــەت ئۇيغــۇرالر ئېلىدىكــى جــازا الگېــرى مەسىلىســىنى 
تىلغــا ئالغــان. بىــر نەچچــە چــوڭ غــەرب دۆلەتلىــرى خىتاينــى ئەيىبلــەپ، ئۇيغــۇرالر 
ــوق  ــى ي ــازا الگېرىن ــدە ج ــى ھەم ــىتىنى توختىتىش ــتۇرۇش سىياس ــى باس دىيارىدىك
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ــەن. ــپ بەرگ ــا تەكلى ــۇق خىتايغ قىلىــش توغرۇل

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى – مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر خىتايدىكــى جــازا الگېرلىرىغــا   •
ــدى ــش قىل ــۋەدە نامايى ــدۈرۈپ جەن ــراز بىل ئېتى

مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر، تىبــەت، جەنۇبىــي موڭغۇل، خىتــاي خىرىســتىيانلىرى ۋە 
ۋىيېتناملىقــالر بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ، خىتاينىــڭ يىرگىنچلىك كىشــىلىك ھوقۇق 
خاتىرىســىگە قارشــى نارازىلىــق نامايىشــى ئېلىــپ بــاردى ۋە ب د ت كىشــىلىك ھوقۇق 
ــۈك تەكشــۈرۈش  كېڭىشــىدە خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق خاتىرىســىنى ئومۇميۈزل
باشــالنغاندا جــازا الگېرلىرىــدا قامالغانالرنىڭ ھەممىســىنى قويۇپ بېرىشــكە چاقىردى. 
خىتايدىكــى نۇرغــۇن ئوخشــىمىغان جەمئىيەتلەرگــە ۋەكىللىــك قىلىدىغــان دۇنيانىــڭ 
ھــەر قايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغان 
ۋە ئاساســىي ھوقۇقــى رەت قىلىنىشــىغا دۇچ كەلگــەن مېھمــان ســۆزلىگۈچىلەرمۇ 

نامايىــش جەريانىــدا ســۆز قىلــدى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ ئەندىشــىلىرىنى ئىپادىلىــدى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 8 - كۈنىدىــن 10 - كۈنىگىچــە – دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى مىيۇنخېندا   •
شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي كېڭىشــى يىغىنــى ئۆتكــۈزدى

ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــدا تۇنج ــە مىيۇنخېن ــى گېرمانىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
مىللىــي كېڭىشــى يىغىنــى ئۆتكــۈزدى. دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن 
تەخمىنــەن 250 ئۇيغــۇر مىيۇنخېنغــا كېلىــپ يىغىنغــا قاتناشــتى. بــۇ پائالىيەتنىــڭ 
ئاساســلىق مەقســىتى دۇنيانىــڭ ھەر قايســى جايلىرىدىن كەلگەن ئۇيغــۇر رەھبەرلىرى، 
زىيالىيلىــرى ۋە پائالىيەتچىلىــرى ئۈچــۈن ئىجابىــي مۇنبــەر ھازىــرالپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاندا خىتــاي دائىرىلىــرى تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان باستۇرۇشــالرنى، 
بولۇپمــۇ جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرالرنىــڭ 

جىددىــي ۋەزىيىتىنــى مۇزاكىــرە قىلىــش ئىــدى. 

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 8 - كۈنىدىــن 10 - كۈنىگىچــە – دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى مىيۇنخېندا   •
خەلقئارالىــق ئۇيغــۇر ياشــالر كونفرانســى ئۆتكــۈزدى

ئــۇچ كۈنلــۈك پائالىيەتتــە دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىــن كەلگەن يــاش ئۇيغۇر 
پائالىيەتچىلىــرى يۇمىــالق ئۈســتەل مۇزاكىرىســى، تەشــۋىقات مەشــىقى، تەقلىــد 
قىلىــش مەشــىقى ۋە ئۆزئــارا ئاالقــە تــورى قــۇرۇش ۋە بىــر - بىرىنــى كۈچلەنــدۈرۈش 
ئارقىلىــق، ئــۆز جامائىتىدىكــى باشــالمچىالرغا ئايلىنىشــنى تۈپ نىشــانغا ئايالندۇردى. 
ــۇر  ــڭ كۈنســېرى ناچارلىشىشــى ئۇيغ ــۇرالر ۋەزىيىتىنى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغ
ــرى ئۈســتىدە  ــاق تىرىشىشــنىڭ يوللى ــاراپ ئورت ــاق نىشــانغا ق دىياسپوراســىنى ئورت
ــىلىك  ــۇر كىش ــرى ئۇيغ ــۇر پائالىيەتچىلى ــاش ئۇيغ ــدى، ي ــۇر قىل ــكە مەجب ئىزدىنىش
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ــى  ــش ۋە تەرەققىياتالرن ــى ئۆزگىرى ــە يېڭ ــش پائالىيىتىگ ــەببۇس قىلى ــى تەش ھوقۇقن
ئېلىــپ كېلىشــنى ئــارزۇ قىلىشــتى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى غــەرب ھۆكۈمەتلىــرى ب د ت نىــڭ كىشــىلىك ھوقۇققــا   •
قــاراپ چىقىــش يىغىنىــدا خىتاينــى جــازا الگېرلىرىنــى تاقاشــقا چاقىــردى

ــان  ــا بولغ ــى ئۇيغۇرالرغ ــاي ھۆكۈمىتىن ــرى خىت ــەرب ھۆكۈمەتلى ــاندىكى غ ــۆپ س ك
باستۇرۇشــنى توختىتىشــقا، مىليوندىــن كــۆپ ئادەمنى قامىغان جازا الگېرىنى تاقاشــقا 
ۋە ب د ت نىــڭ مۇســتەقىل تەكشــۈرگۈچىلەر ئۆمىكىنــى ئۇيغــۇر رايونىغــا ئەۋەتىشــىنى 
كۈچلــۈك شــەكىلدە تەۋســىيە قىلــدى. بــۇ ھەپتىدىكــى يىغىــن ئىچىلىشــتىن ئالدىــدا 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ تەۋســىيەلەرگە يانــداش تەكلىپلەرنــى ســۇنغاندا نۇرغــۇن 
توســقۇنچىلىققا ئۇچرىغــان بولۇشــىغا قارىمــاي، يەنــە نۇرغــۇن تەكلىپ ھەم تەۋســىيەلەر 

سۇنۇلدى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مااليشــىيا ھۆكۈمىتىنىــڭ   •
ئالــدى قارشــى  بەرگىنىنــى  قويــۇپ  ئۇيغۇرالرنــى  تىلىگۈچــى  پاناھلىــق  سىياســىي 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تايالنــد ۋە مااليشــىيادىكى كۆچمەنلەرنــى تۇتــۇپ تــۇرۇش 
ئورنىــدا ھېچقانــداق ئەيىبنامــە بولمىغــان شــارائىت ئاســتىدىمۇ بــەش يىــل تۇتــۇپ 
تۇرۇلغــان ھەمــدە كېيىــن مااليشــىياغا كەلگــەن 11 نەپــەر سىياســىي پاناھلىــق 
تىلىگۈچــى ئۇيغۇرنــى مااليشــىيا ھۆكۈمىتىنىــڭ بىخەتــەر دەپ قارالغــان ئۈچىنچــى بىر 
دۆلەتكــە قويــۇپ بەرگىنىنــى قارشــى ئېلىــپ بايانــات بــەردى. بــۇ 11 كىشــى ئەســلىدە 
2013 ۋە 2014 - يىللىــرى شــەرقىي تۈركىســتاندىن ئايرىــم ئايرىــم قېچىــپ، كېيىــن 

بىــر يەرگــە جــەم بولغــان چــوڭ بىــر گۇرۇپپــا ئادەملەرنىــڭ بىــر قىســمى ئىــدى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى كوممۇنىزم پائالىيىتىدە   •
زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغۇچىــالردا ســۆز قىلــدى 

فونــدى  خاتىــرە  قۇربانلىــرى  كوممۇنىــزم  ۋاشــىنگتوندىكى  ئەيســا  دولقــۇن 
جەمئىيىتــى تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان »21 - ئەســىردىكى كوممۇنىزمنىــڭ ئــۇزاق 
مۇددەتلىــك خىرىســى« ناملىــق پائالىيەتكــە قاتناشــتى. ئەيســا ئەپەنــدى پائالىيەتتــە 
ــۇق ســۆزلەپ، قاتناشــقۇچىالرغا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى،  نۇت
ئۇيغۇرالرنىــڭ الگېرالرغــا كــەڭ كۆلەمــدە تۇتقــۇن قىلىنىشــى، ئامېرىــكا ۋە دۇنيانىــڭ 
بــۇ ۋەزىيەتنــى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن نېمىلەرنــى قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ئۇقتــۇردى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى، مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇرالر ھەرقايســى ھۆكۈمەتلەرنــى   •
ــى تاقاشــقا  ــازا الگېرلىرىن ــى ج ــەم خىتاين ــال مۇناســىۋەتنى ئاخىرالشــتۇرۇش ھ ــان نورم ــەن بولغ ــاي بىل خىت

ــردى ــقا چاقى ــەت قوللىنىش ــى ھەرىك ــتەك ئەمىل چاقىرىش
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تۈركــى  باشــقا  ۋە  ئۇيغــۇر  ئارتــۇق  مىليوندىــن  بىــر  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
پاكىتــالر  نۇرغــۇن  قىلمىشــلىرىنىڭ  قاماشــتەك  الگېرلىرىغــا  جــازا  خەلقلەرنــى 
ھۆكۈمەتلەرنىــڭ  ئۇيغــۇرالر  مۇھاجىرەتتىكــى  بىلــەن  ئاشكارىلىنىشــى  ئارقىلىــق 
ــقا تېگىشــلىك 8  ــرا قىلىش ــال ئىج ــۈن دەرھال ــەت قوللىنىشــى ئۈچ ــە ھەرىك بىرلىكت
قــەدەم باســقۇچنى شــەرھلىدى. گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن 
يىغىنــدا 250 نەپەردىــن ئارتــۇق پائالىيەتچىلــەر، ئاكادېمىكالر ۋە جامائــەت رەھبەرلىرى 
بــاش قوشــۇپ، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا الگېرالرنــى قۇرغانلىقــى، ئۇيغۇرالرنــى 
ــلىكىگە  ــان زىيانكەش ــا قاراتق ــى ئۇيغۇرالرغ ــەت ئەلدىك ــى ۋە چ ــۈك بېسىش ئومۇميۈزل

ــتى. ــدە مۇزاكىرىلەش ــش ھەققى ــارە تېپى ــتراتېگىيەلىك چ ــا ئىس قارىت

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى – جــورج ۋاشــىنگتون ئۇنىۋېرســىتېتى ئۇيغــۇر مەسىلىســى   •
توغرىســىدا ئوچــۇق دەرس ســۆزلىدى

جــورج ۋاشــىنگتون ئۇنىۋېرســىتېتى »ئۇيغــۇر كىرىزىســى: قىيىنچىلىقتــا قالغــان 
مىللــەت« ناملىــق پائالىيــەت ئۇيۇشــتۇردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ۋاكالىتــەن 
ــات  ــى ئىلش ــڭ رەئىس ــى )UAA( نى ــكا جەمئىيىت ــۇر ئامېرى ــا ۋە ئۇيغ ــۇن ئەيس دولق
ھەســەن شــەرقىي تۈركىســتاندا داۋام قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرالرغــا قىلىنغــان زۇلــۇم 
ــۇ  ــۇر كىرىزىســى، بولۇپم ــدى. ئىشــتىراكچىالرغا نۆۋەتتىكــى ئۇيغ ــدە ســۆز قىل ھەققى
بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنىــڭ جــازا الگېرلىرىــدا خالىغانچــە تۇتــۇپ تۇرۇلۇشــى 

ــدى. ــۇر بېرىل ــدە ئۇچ ھەققى

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياپونىيــە چــەت ئــەل مۇخبىــرالر   •
ــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى ئۆتكــۈزدى. كۇلۇبىــدا ئاخب

ــەل مۇخبىــرالر كۇلۇبىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن ئاخبــارات  دولقــۇن ئەيســا ياپونىيــە چــەت ئ
ئېــالن قىلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. ئەيســا ئەپەنــدى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى، بولۇپمــۇ پاناھلىنىش الگېرلىرىغا مۇناســىۋەتلىك ئەھۋالالرنى 
چۈشــەندۈردى ۋە خىتاينىــڭ ئىنســانىيەتكە قارشــى ئېلىــپ بېرىلغــان بــۇ جىنايىتــى 
ئۈچــۈن جاۋابكارلىقنــى سۈرۈشــتۈرۈش ۋە الگېردىكىلەرنىــڭ ھەممىســىنى قويــۇپ 

ــدى. ــرە قىل ــى مۇزاكى ــى قەدەملەرن ــان كېيىنك ــۈن زۆرۈر بولغ ــش ئۈچ بېرى

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى ب د ت بىخەتەرلىك كېڭىشــىنىڭ   •
خىتايغــا زىيارەتكــە بېرىشــى ئالدىــدا بايانــات بــەردى

ب د ت خەۋپســىزلىك كېڭىشــىنىڭ دىپلوماتلىــرى خىتاينىــڭ شــەنزەن ۋە گۇاڭجــۇ 
شــەھەرلىرىنىڭ تەرەققىياتىنــى گەۋدىلەنــدۈرۈش ھــەم خىتاينىــڭ ب د ت نىــڭ 
تىنچلىــق ســاقالش ھەرىكىتىــدە ئوينىغــان رولىنــى قولــالش ئۈچــۈن 11 - ئاينىــڭ 
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ــۇ دىپلوماتــالر  22 - كۈنىدىــن 22 - كۈنىگىچــە زىيارەتتــە بولــدى. ھازىرغــا قــەدەر ب
ــدا  خىتــاي ھەمراھلىــرى بولغــان يىغىنــدا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېرلىرى
ــدا تۇرۇۋاتقــان بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركــى خەلقلەرنىــڭ  تۇتقۇن

ــدە ھېچنېمــە دېيىشــمىدى. ــى ھەققى ئەھۋال

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى – دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ياپونىيەنىــڭ   •
يايــدۇردى قانــات  پائالىيىتىنــى  قىلىــش  تەشــەببۇس  ھوقۇقنــى  كىشــىلىك  ئۇيغــۇر  توكيــودا 

ــر  ــىدە بى ــۇق مەسىلىس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــپ ئۇيغ ــا بېرى ــا توكيوغ ــۇن ئەيس دولق
يــۈرۈش تەشــۋىقات پائالىيەتلىــرى بىلــەن شــۇغۇلالندى. 2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 
20 - كۈنــى، ياپونىيەنىــڭ بىــر تۈركۈم ئاخبارات ۋاســىتىلىرى ياپونىيەنىڭ كىشــىلىك 
ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى بىلــەن بىرلىكتە »شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ئەھۋالى 
ــدى پائالىيەتتــە  توغرىســىدىكى دوكالت« ناملىــق پائالىيــەت ئۆتكــۈزدى. ئەيســا ئەپەن
ســۆز قىلــدى ۋە يىغىنغــا قاتناشــقانالرغا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــر  ــاي دائىرىلىرىنىــڭ بى ــەردى ۋە خىت كىرىزىســى توغرىســىدا قىســقىچە چۈشــەنچە ب
مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنــى جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنــى ئاڭالتتــى.

ــەت  ــى تىب ــا پارالمېنت ــى ياۋروپ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 21 - كۈن ــى 11 - ئاينى 2018 - يىل  •
قاتناشــتى كونفەرانســىغا 

ــا  ــارى ياۋروپ ــان ب ــۇش ماسالشتۇرغۇچىســى راي ــڭ قۇرۇل ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
پارالمېنتىــدا »تىبەتكــە كىرىــش ۋە ئۆزئــارا كېلىشــىش ئەمەلىيىتــى« تېمىســىدىكى 

يىغىنغــا قاتناشــتى. 

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياپونىيــە ئاممىســىغا شــەرقىي   •
ــەردى ــەنچە ب ــقىچە چۈش ــىدا قىس ــى توغرىس ــى ئەھۋال ــتاننىڭ ھازىرق تۈركىس

دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ياپونىيــە ۋەكىلــى، ياپونىيــە ئۇيغــۇر 
جەمئىيىتىنىــڭ رەھبىــرى ئىلھــام مەھمــۇت پائالىيەتكــە قاتنىشــىپ، ئوســاكادىكى 
ياپــون ئاممىســىغا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى، بولۇپمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــقانالر  ــا قاتناش ــتۇردى. يىغىنغ ــى تونۇش ــازا الگېرلىرىن ــان ج ــېرى كېڭىيىۋاتق كۈنس
ياپونىيــە ھۆكۈمىتىگــە بېســىم ئىشــلىتىپ، نۆۋەتتىكــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــدى. ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــۆز قىلىدىغانلىقىن ــدە س كىرىزىســى ھەققى

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغۇر ســاخاۋەتچىگە بېرىلگەن   •
ئۆلــۈم جازاســى ھەققىدىكــى خەۋەردىــن چوڭقــۇر ئەندىشــە قىلغانلىقىنــى بىلــدۈردى

ئابدۇغاپپــار ئابدۇرۇســۇل ئىســىملىك ئۇيغــۇر ســودىگەر ھەم ســاخاۋەتچىنىڭ ســەئۇدى 
ئەرەبىســتانغا رۇخسەتســىز ھــەج قىلىشــقا بارغىنــى ئۈچــۈن ئۆلــۈم جازاســىغا ھۆكــۈم 
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قىلىنغانلىقــى خــەۋەر قىلىنــدى. خىتاينىــڭ ئۇنىڭغــا بەرگــەن جازاســى خالىغانچــە 
ھــەم ھەقســىز بولــۇپ، بــۇ 2018 - يىلىدىكى ئۇيغــۇرالر ئۇچراۋاتقان زىيانكەشــلىكنىڭ 

كــەڭ دائىرىلىــك يۈزلىنىشــىدىن دېــرەك بــەردى.

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت ئــاز ســانلىقالر   •
قاتناشــتى يىغىنىغــا  قېتىملىــق   -  11 مۇنبىرىنىــڭ 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قۇرۇلــۇش دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن شىۋېيتســارىيەنىڭ 
ــق  ــڭ 11 - قېتىملى ــى مۇنبىرىنى ــەر مەسىلىس ــانلىق مىللەتل ــاز س ــى ئ جەنۋەدىك
ــا قاتنىشــىپ، دۆلەتســىزلىك ھادىسىســىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ۋە  يىغىنىغ
چــەت ئەلدىكــى نۇرغــۇن ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ كەلگەن دەھشــەتلىك زىيانكەشــلىكلىرىنى 
گەۋدىلەنــدۈردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئالدىنقــى يىلالردىكىگــە 
بايــان قىلىــش  ئاغزاكــى  ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىنى  ئوخشــاش 
ئارقىلىــق مۇنبەرگــە ئاكتىــپ قاتناشــتى. ئــۇالر يەنــە ئــەزا دۆلەتلــەر ۋە ب د ت ئاالھىدە 
خادىملىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغۇرالرنــى جــازا الگېرلىرىــدا خالىغانچــە تۇتــۇپ 
ــنى  ــپ بېرىش ــەت ئېلى ــدا ھەرىك ــەن ھال ــۇ ئىلگىرىلىگ ــىدە يەنىم ــۇرۇش مەسىلىس ت

ــدى. ــرە قىل مۇزاكى

ــو( ئىنســتىتۇتىدا  ــو )كات ــى كات ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 28 - كۈن ــى 11 - ئاينى 2018 - يىل  •
قاتناشــتى مۇزاكىرىســىگە  گۇرۇپپــا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر پائالىيەتچىســى، ئــادۋوكات ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ــش  ــى كۆزىتى ــىلىك ھوقۇقن ــەل، كىش ــۇرى تۈرك ــى ن ــىنىڭ رەئىس ــۇق قۇرۇلۇش ھوق
تەشــكىالتىنىڭ مۇدىــرى ســوفىي رىچاردســون، ژۇرنالىســت ســىگال ســامۇئىل ۋە تــۈرك 
يازغۇچى ۋە ژۇرنالىســت مۇســتاپا ئاقيول قاتارلىقالر بىلەن كاتو ئىنســتىتۇتىدا »يېڭى 
گــۇالگ تاقىــم ئارىلــى: خىتــاي ئۇيغۇرالرنــى قانداقالرچــە »قايتىدىــن تەربىيەلەيــدۇ« ۋە 
دۇنيــا نېمــە ئۈچــۈن بۇنىڭدىــن چۈچۈشــى كېــرەك« ناملىــق مۇزاكىرىگــە قاتناشــتى. 
مۇتەخەسسىســلەر گۇرۇپپىســى خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ دۆلەتنىــڭ تەشــۋىقاتى، كــەڭ 
كۆلەملىــك نــازارەت قىلىــش ۋە يۈزمىڭلىغــان ئۇيغۇرالرنــى جــازا الگېرلىرىغــا سوالشــنى 
ــداق  ــەش« پىروگراممىســىنى قان ــا تەربىيەل ــان ئۇنىۋېرســال »قايت ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ

باشــلىغانلىقىغا قــاراپ چىقتــى.

11 - ئاينىڭ 28 - كۈنىدىن 30 - كۈنىگىچە ب د ت دا  •

11 - ئاينىــڭ 28 - كۈنىدىــن 30 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــاز ســانلىقالر مەسىلىســى  پېتىــر ئىرۋىننــى شىۋېيتســارىيەنىڭ جەنۋەدىكــى ب د ت ئ
ــى  ــۇر قۇرۇلتىيىن ــا ئۇيغ ــن دۇني ــۆھبەت يىغى ــۇ س ــى. ب ــا ئەۋەتت ــۆھبەت يىغىنىغ س
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ئاممىــۋى تەشــكىالتالرنىڭ )ڭــو( ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈش ۋە يىغىــن جەريانىــدا 
يىغىننىــڭ تېمىســى - دۆلەتســىزلىك توغرىســىدا بايانــات ئېــالن قىلىــش پۇرســىتى 
ــى ب د ت  ــش مەسىلىس ــۇپ قېلى ــىز بول ــڭ دۆلەتس ــدى. ئۇيغۇرالرنى ــەن تەمىنلى بىل
مۇســاپىرالر مەھكىمىســىدە )UNHCR( ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ھوقۇقى ئۈســتىدە 
ئىشــلەۋاتقان باشــقا ۋەكىللەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ســۆھبەت يىغىنىــدا ئوتتۇرىغــا 

قويۇلــدى.

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى – دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئاۋســترالىيە   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  پارتىيەســى  يېشــىلالر 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــىنىڭ ۋەكىللىــرى 
ئاۋســترالىيە پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە تاشــقى ۋە ئىچكــى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ 
ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىنســانىي كىرىزىســىنى 
ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن سىياســەت ۋە قانــۇن چىقىرىشــنى تەشــەببۇس قىلــدى. ئــۇالر 
ئاۋســترالىيە ئەمەلدارلىرىغــا سىياســىي جــازاالش الگېرلىــرى ھەققىدە چۈشــەنچە بەردى 
ۋە ئۇالرنــى چــەن چۈەنگوغــا ئوخشــاش كىشــىلىك ھوقۇقنــى دەپســەندە قىلغۇچىالرنــى 
جــازاالش ئۈچــۈن »يــەر شــارى ماگنىتســكىي قانۇنــى« نىــڭ ئاۋســترالىيە نۇسخىســىنى 
ئويلىشىشــنى تەلــەپ قىلــدى. ئــۇالر يەنــە ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتىنــى خىتــاي 
ــى  ــان ھەمكارلىقن ــەن بولغ ــىتېتالر بىل ــى ئۇنىۋېرس ــى كونتروللۇقىدىك كومپارتىيەس

قايتــا ئويلىنىشــقا چاقىــردى.

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى – دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق   •
قۇرۇلۇشــى ۋەكىللىــرى ئاۋســترالىيە دۆلەتلىــك ئۇنىۋېرســىتېتىدا ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتناشــتى

ــرى  ــۇق قۇرۇلۇشــى ۋەكىللى ــۇر كىشــىلىك ھوق ــى ۋە ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ئاۋســترالىيە دۆلەتلىــك ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ كانبېررادىكــى ئاممىــۋى مۇھاكىمــە 
ــۇر ۋە  ــن ئۇيغ ــا يېقى ــتاننىڭ 2 مىليونغ ــەرقىي تۈركىس ــقا ۋە ش ــا قاتنىشىش يىغىنىغ
ــى  ــان ۋەزىيەتن ــۇپ تۇرۇلۇۋاتق ــە تۇت ــدا خالىغانچ ــازا الگېرلىرى ــڭ ج ــقا مىللەتنى باش
سۆزلەشــكە تەكلىــپ قىلىنــدى. بــۇ ھەيئــەت ئۇيغۇر كىشــىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشــىنىڭ 
ــقى  ــڭ تاش ــۇق تۈرىنى ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــەل، ئۇيغ ــۇرى تۈرك ــى ن ــەت رەئىس مۇدىرىي
ئىشــالر دىرېكتــورى لۇئىســا گــرەۋ ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىــك ئىنســتىتۇتىنىڭ دوتســېنتى 

ــان. دوكتــور مايكىــل كالركتىــن تەركىــب تاپق

ــات  ــڭ ۋاپ ــرەم ئابدۇۋەلىنى ــى كى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2018 - يىل  •
قايغــۇردى بولغانلىقىدىــن 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ ھەپتــە خىتاينىــڭ تۈرمىســىدە قــازا قىلغــان كــەرەم 
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ــۇ  ــدا ئ ــە قارىغان ــدۈردى. خەۋەرلەرگ ــى بىل ــن قايغۇرغانلىقىن ــڭ ئۆلۈمىدى ئابدۇۋەلىنى
ــە  ــەن ھەپتىگىچ ــرى ئۆتك ــۈم خەۋى ــڭ ئۆل ــۇپ، ئۇنى ــان بول ــازا قىلغ ــى ق ــەن يىل ئۆتك
ئاڭلىتىلمىغــان. كىــرەم ئابدۇۋەلــى مەشــھۇر ئۇيغــۇر دىنىــي ئالىمــى ھــەم سىياســىي 
مەھبــۇس بولــۇپ، ئــۇ 1990 - يىلىدىــن بۇيــان 28 يىــل خىتــاي تۇرمىســىدە ياتقــان، 

62 ياشــتا قــازا قىلغــان.

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى– دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق   •
قۇرۇلۇشــى ۋەكىللىــرى شــەرقىي تۈركىســتان ھەققىــدە مۇزاكىرىگــە قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســى 
ئۆمــەر قانــات، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق تۈرىنىــڭ ئادۋوكاتــى ۋە مۇدىرىيــەت رەئىســى 
نــۇرى تۈركــەل ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــىنىڭ تاشــقى ئىشــالر دىرېكتورى 
ــڭ  ــەن »خىتاينى ــىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگ ــە ئۇنىۋېرس ــىدنېي تېخنولوگىي ــرەۋ س ــا گ لۇئىس
ئۇيغــۇر خەلقىنــى ۋەيــران قىلىــش پائالىيىتىگــە دۇنيــاۋى ئىنــكاس« تېمىســىدىكى 

ســۆھبەتكە قاتناشــتى. 

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى– دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق   •
قۇرۇلۇشــى ۋەكىللىــرى لــوۋي )لــوۋي( ئىنســتىتۇتىدا پائالىيەتكــە قاتناشــتى

ــرى  ــۇق قۇرۇلۇشــى ۋەكىللى ــۇر كىشــىلىك ھوق ــى ۋە ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
لــوۋى ئىنســتىتۇتىدىكى يەنــە بىــر پائالىيەتكــە قاتناشــتى. لوۋىــي ئىنســتىتۇتىدىن 
رىچــارد ماكگرەگــور ئۇيغــۇر رايونىنىــڭ ۋەزىيىتــى ۋە جــازا الگېرلىرىنىــڭ كۆلىمىنىــڭ 
قانــداق ئاشــكارىالنغانلىقى توغرىســىدا ســۆھبەت ئېلىــپ بــاردى. ســۆھبەت يىغىنىــدا 
ــۇرالر  ــترالىيە ئۇيغ ــەل، ئاۋس ــۇرى تۈرك ــىدىكى ن ــۇق قۇرۇلۇش ــىلىك ھوق ــۇر كىش ئۇيغ
ــەال، ســىدنېي ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى  ــن ئ ــور مەمتىمى ــڭ رەئىســى دوكت جەمئىيىتىنى
داۋىــد بروفــى ۋە لــوۋى ئىنســتىتۇتىنىڭ تەتقىقاتچىســى كەلســەي مۇنــرو قاتارلىقــالر 
قاتناشــتى. پائالىيەتكە ئاۋســترالىيە ئاخبارات ۋە ژۇرنالىســت، سىياســەت ئانالىزچىسى 

ۋە ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىمــۇ قاتناشــتى.

7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئادېاليدىــدا  12 - ئاينىــڭ  2018 - يىلــى   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  ئاۋســترالىيەنىڭ 

ــى  ــىنىڭ ئەزاس ــاۋام پاالتاس ــترالىيە ئ ــدە ئاۋس ــدې زىيارىتى ــا ئادېالي ــۇن ئەيس دولق
ــرى ۋە  ــك ئەمەلدارلى ــرى دەرىجىلى ــترالىيەنىڭ يۇقى ــق ئاۋس ــا قاتارلى ــي زاپپىي تونى
ئاۋســترالىيە پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــى  ــترالىيە ھۆكۈمىتىن ــۇردى ۋە ئاۋس ــى ئۇقت ــىۋاتقان ۋەزىيىتىن ــېرى ناچارلىش كۈنس
ــر  ــۇرۇش مەسىلىســىگە تەدبى ــۇپ ت ــدا تۇت ــازاالش الگېرلىرى ــى سىياســىي ج ئۇيغۇرالرن
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ــردى. ــقا چاقى قوللىنىش

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مېلبۇرندىكــى نامايىشــقا   •
تناشــتى قا

ئەزالىــرى،  پارالمېنــت  ئاۋســترالىيە  ۋەكىللىــرى،  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
دېموكراتىــك  خىتــاي  ۋە  جەمئىيەتلىــرى  ۋىيېتنــام  ۋە  ئۇيغــۇر  مېلبۇرندىكــى 
پائالىيەتچىلىــرى مېلبۇرندىكــى پارالمېنــت بىناســى ئالدىــدا نامايىشــقا قاتنىشــىپ، 
ھوقــۇق  كىشــىلىك  ۋە  تاقــاش  الگېرلىرىنــى  جــازا  كومپارتىيەســىنى  خىتــاي 

چاقىــردى. ئاخىرالشتۇرۇشــقا  دەپســەندىچىلىكىنى 

2018 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن   •
ئۆتكــۈزدى نامايىشــى  قارشــىلىق  شــەھىرىدە 

خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق كۈنىنــى خاتىرىلــەش ھــەم شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــى  ــۇر جامائىت ــى ئۇيغ ــن تىك ــۈن مىيۇنخې ــش ئۈچ ــەت تارتى ــە دىقق ــۇت ۋەزىيەتك مەۋج
ئودەئونســپالتز دېگــەن يــەردە نامايىــش قىلــدى. نامايىشــتا خىتايدىكــى دەھشــەتلىك 
كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى، بولۇپمــۇ خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر، 
قــازاق ۋە باشــقا ئــاز ســانلىق مىللەتلەردىــن بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق كىشــىنى جــازا 
الگېرىغــا قامىغــان قىلمىشــى ئەيىبلەنــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى بــۇ 
نامايىشــتا ســۆز قىلــدى ھەمــدە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقــى كىرىزىســىنى جامائەتكــە 
ئاڭالتتــى، نامايىشــچىالردىن بەزىلىــرى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇرالر ۋە باشــقا 
ــى  ــۋىقات ۋاراقلىرىن ــان تەش ــان قىلىنغ ــۇم باي ــان زۇل ــەر ئۇچراۋاتق ــك مىللەتل ئېتنى

نامايىــش مەيدانىدىــن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقانالرغــا تارقاتتــى.

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كانــادا ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرى   •
بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇســاپىرالر كومىتېتىنىڭ رەئىســى مەمــەت توختى، پېتېر 
ــدا  ــى جەريانى ــاۋا زىيارىت ــىموف ئوتت ــۇم ماس ــى قېي ــۇر پائالىيەتچىس ــن ۋە ئۇيغ ئىرۋى
كانــادا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئىشــخانا 
ــدە  ــى ھەققى ــتان ۋەزىيىت ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــۈپ، ئۇالرغ ــەن كۆرۈش ــئۇللىرى بىل مەس
مەلۇمــات بــەردى ۋە تۈركىيەدىكــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ھەققىــدە يېڭــى مەلۇماتالرنــى 
ــالردا كانادانىــڭ ئۇســۇللىرى ھەققىــدە ھەمــدە  ــە كېيىنكــى ئاي ــەردى. يىغىنــدا يەن ب
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئوتتۇرىســىدىكى 
ئىرۋىــن  بېرىلــدى.  ئېلىــپ  مۇناســىۋەتلەرنى كۈچەيتىــش ھەققىــدە ســۆھبەتلەر 
بىلــەن توختــى يەنــە كۆچمەنلــەر مىنىســتىرىنىڭ سىياســەت مەسلىھەتچىســى بىلــەن 
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ــىنىڭ  ــۇپ قېلىش ــىز بول ــەدە دۆلەتس ــدا تۈركىي ــات يېقىن ــڭ پ ــۈپ، ئۇيغۇرالرنى كۆرۈش
ــڭ  ــڭ ئۇالرنى ــادا ھۆكۈمىتىنى ــرى ۋە كان ــى چارىلى ــەڭ ياخش ــنىڭ ئ ــى ئېلىش ئالدىن
تــۈرك كەسىپداشــلىرى بىلــەن بولغان ئۇســۇلىنىڭ قانــداق بولىدىغانلىقى توغرىســىدا 

ــتى. سۆھبەتلەش

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گوگۇلنىــڭ يىڭناغۇچ قۇرۇلۇشــى   •
)دراگونفلــي پروجېكــت( ھەققىــدە ئاخبــارات ئېنىقلىمىســى بــەردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قۇرۇلــۇش تۈرىنىــڭ ياردەمچىســى شــاھزادە غەيــرەت 
ئىككــى قېتىملىــق بىرلەشــمە ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىــدا رەقەملىــك 
تېخنىــكا ۋە ئەخــالق ئىســتەمالچىلىرى مۇتەخەسسىســلىرى بىلــەن بىرلىكتــە تىبــەت 
ۋە خىتــاي ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىغا قوشــۇلۇپ، گوگۇلنىــڭ يىڭناغــۇچ دەپ ئاتالغــان 
ــان  ــى تۇرغ ــىغا قارش ــڭ ياسىلىش ــزدەش ماتورىنى ــورالنغان ( ئى ــۈرۈلگەن )سېنس تەكش
ــەۋەبىدىن  ــازارەت س ــق ن ــى قاتتى ــۇ رايوندىك ــم ب ــرەت خانى ــان. غەي ــرە قىلغ ۋە مۇنازى
يېقىنقــى ئىككــى يىلــدا شــەرقىي تۈركىســتاندا ياشــايدىغان دادىســى بىلــەن قانــداق 

ــدى. ــال قىل ــىي مىس ــەلمىگەنلىكىنى شەخس ئاالقىلىش

ــاۋاز  ــا ئ ــمە باياناتق ــى بىرلەش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 10 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2018 - يىل  •
قوشــتى

ــكىالتىنىڭ  ــۇق تەش ــىلىك ھوق ــۇق كىش ــن ئارت ــى 20 دى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــاز  خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر، تىبەتلىكلــەر ۋە باشــقا ئ
ــا دەس  ــىغا قارىت ــەندە قىلىش ــى دەپس ــىلىك ھوقۇقىن ــڭ كىش ــانلىق مىللەتلەرنى س
تۇرۇشــقا چاقىرىــپ بەرگــەن بىرلەشــمە باياناتىغــا قوشــۇلۇپ كىشــىلىك ھوقــۇق 

خىتابنامىســىنىڭ 70 يىللىغىنــى خاتىرىلىــدى.

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى ئۇيغــۇر   •
ــدى ــكە دەۋەت قىل ــۈن سۆزلەش ئۈچ

الگېرىــدا  جــازا  خىتاينىــڭ  جامائەتنــى  خەلقئــارا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
تىمتاســلىق ئىچىــدە ئــازاب چېكىۋاتقــان ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن سۆزلەشــكە چاقىرىــق 
قىلىــپ بايانــات بــەردى. ئــۇالر دۇنيــا جامائەتچىلىكىنــى ئۆزلىرىنىــڭ ئەنئەنىســىنى 

ــردى. ــقا چاقى ــى دەس تۇرۇش ــە قارش ــاي ھۆكۈمىتىگ ــدۇرۇپ، خىت ــارى قىل ج

ــا  ــاش دىرېكتورىغ ــۇل ب ــى گوگ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 11 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2018 - يىل  •
يېزىلغــان ئوچــۇق خەتكــە ئىمــزا قويــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گوگــۇل بــاش دىرېكتــورى ســۇندەر پىچائىســغا يېزىلغــان 
ئوچــۇق خەتكــە ئىمــزا قويــۇپ گوگۇلنىــڭ ئۇچقۇر ئەجدىھــا پروجېكتىنــى ۋە خىتايدىكى 
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ــداق ئەپنــى ياساشــقا قاتناشماســلىقنى ھەمــدە  چەكلــەش خاراكتېرىگــە ئىگــە ھەرقان
گوگــۇل 2010 – يىلــى بەرگــەن خىتاينىــڭ چەكلەشــكە ئائىــت ئىــزدەش تۈرلىرىگــە 

قاتناشــمايدىغانلىق ۋەدىســىنى يەنــە بىــر قېتىــم جاكارلىشــىنى تەلــەپ قىلــدى. 

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كانــادا ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرى   •
بىلــەن كۆرۈشــتى

مەمــەت توختــى ۋە پېتېــر ئىرۋىــن كانــادا پارالمېنتــى ئەزاســى ۋە كىشــىلىك 
ھوقــۇق تارمــاق كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى چەرىــل خاردكاســتەل بىلــەن 
كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــە دۇني ــدا يەن ــتى. يىغىن ــىدا سۆھبەتلەش ــى توغرىس ــڭ ئىنكاس ۋە كانادانى
قۇرۇلتىيىنىــڭ كومىتېتنىــڭ باشــقا ئەزالىــرى بىلــەن قانــداق قىلغانــدا ئــەڭ ياخشــى 
ئاالقىلىشــەيدىغانلىقى ۋە 2019 - يىلــى كــۆزدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئىســپات ئــاڭالش 
يىغىنىدىــن كېيىــن بــۇ كومىتېتنىڭ ئۇســۇلىنىڭ قانــداق بولىدىغانلىقى توغرىســىدا 

ــدى. ــزە ئېلىــپ بېرىل ــۇ تەپســىلىي مۇالھى تېخىم

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى خاتــا ھالــدا قايتۇرۇۋېتىلگــەن   •
ــدى ــىنى ئىپادىلى ــى ئەندىشىس ــرى ھەققىدىك ــڭ تەقدى ــق تىلىگۈچىنى ــىي پاناھلى ــۇر سىياس ئۇيغ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەدىــن خىتايغــا قايتۇرۇلغــان 22 ياشــلىق 
ــى  ــى ھەققىدىك ــى ۋە پاراۋانلىق ــات ئەھۋال ــڭ ھاي ــق تىلىگۈچىنى ــىي پاناھلى سىياس
ئۆزىنىــڭ ئەندىشىســىنى بىلــدۈردى. ئۆتكــەن ھەپتىــدە ئېــالن قىلىنغــان خەۋەرلەردىن 
قارىغانــدا، ئــۇ »بۆلگۈنچىلىــك« بىلەن ئەيىبلىنىپ خىتاينىڭ تۈرمىســىگە تاشــالنغان 
بولــۇپ، ئــۇزۇن مــۇددەت كېسىلىشــى ۋە ھەتتــا ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىنىشــىمۇ 
ــم  ــە قېتى ــر نەچچ ــى بى ــڭ ئەھۋالىن ــى ئۇنى ــە ھۆكۈمىت ــە گېرمانىي ــن. گەرچ مۇمكى
ــۇ ھەققىدىكــى خەۋەرنىــڭ تارقىلىشــى بىلــەن دۇنيــا  ئوتتۇرىغــا قويغــان بولســىمۇ، ئ
ــۇ ياشــنىڭ ئامانلىقــى ھەققىــدە زور  ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىدىــن ب

ــدى. ــىنى ئۆتۈن ــچانلىق كۆرسىتىش تىرىش

ــى  ــڭ بېرلىندىك ــى گېرمانىيەنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 21 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2018 - يىل  •
نامايىــش ۋە يىغىنالرغــا قاتناشــتى

ــۈرك تەشــكىالتلىرى بىلــەن  ــۇن ئەيســا، ۋە ئۇيغــۇر جامائىتــى بېرلىندىكــى ت دولق
بىرلىكتــە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقــى مەسىلىســى تۈپەيلــى ئۆتكۈزۈلگــەن نامايىشــقا 
ــتىن  ــدا چۈش ــىنىڭ ئالدى ــاي ئەلچىخانىس ــى خىت ــش بېرلىندىك ــتى. نامايى قاتناش
كېيىــن 3 دە باشــالندى. نامايىشــتىن كېيىنــال دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ۋەكىللىــرى تــۈرك تەشــكىالتلىرى ئۇيۇشــتۇرغان مۇناســىۋەتلىك يىغىنغــا قاتناشــتى.
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2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى مۇســۇلمان   •
چاقىــردى چىقىشــقا  ئىگــە  ئۇيغۇرالرغــا  بــۇزۇپ،  ســۈكۈتنى  ھەققىدىكــى  ئۇيغــۇرالر  دۇنياســىنى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا مۇســۇلمان دۇنياســىغا بولۇپمــۇ 
ــي  ــە جىددى ــڭ رەھبەرلىرىگ ــان دۆلەتلەرنى ــانلىقنى ئىگىلەيدىغ ــۆپ س ــۇلمانالر ك مۇس
خىتــاب قىلىــپ ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇرالر ئۇچراۋاتقــان زۇلۇمغــا ســۈكۈت قىلىشــىنى 
ئاخىرالشتۇرۇشــنى ســورىدى. ھازىرغــا قــەدەر مۇســۇلمان دۇنياســىنىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى كىرىزىســقا قارىتــا ئىنكاســى كىشــىنى ئۈمىدســىزلەندۈرىدۇ. غــەرب 
ــدە  ــۇ ھەققى ــاپ ب ــپ رول ئوين ــېرى ئاكتى ــىدە بارغانس ــۇرالر مەسىلىس ــرى ئۇيغ ئەللى
ئوچــۇق ســۆزلەپ كېلىۋاتســىمۇ، ئەممــا مۇســۇلمانالر كــۆپ ســانلىقنى ئىگىلەيدىغــان 

ــا.  ــىيە تۇتماقت ــەرۋا پوزىتس ــمىتىگە بىپ ــڭ قىس ــەر ئۇيغۇرالرنى دۆلەتل

2018 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈرك تەشــكىالتلىرى بىلــەن   •
قاتناشــتى نامايىشــقا  نۇرېنبېرگدىكــى 

دولقــۇن ئەيســا ۋە باشــقا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى نۇرېنبېرگقــا بېرىــپ 
ــش  ــۇ نامايى ــقا قاتناشــتى. ب ــر نامايىش ــە بى ــۈرك تەشــكىالتلىرى ئۇيۇشــتۇرغان يەن ت
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى ھەققىــدە بولــۇپ، نامايىشــتا 

جــازا الگېرلىرىنــى تاقــاش ھەمــدە تۇتقۇنالرنــى قويــۇپ بېرىــش تەلــەپ قىلىنــدى.

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى خىتايدىــن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى الگېرالرنى توسالغۇســىز   •
زىيــارەت قىلىشــىغا يــول قويــۇش تەلــەپ قىلىنــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېرلىرىغــا ئوچــۇق - ئاشــكارا 

ــەپ قىلــدى.  كىرىشــىنى تەل

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دائىمىــي خەلــق ســوت   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــى بىل مەھكىمىس

ــى  ــڭ مىالندىك ــا ئىتالىيەنى ــۇن ئەيس ــڭ رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ــۇالر  ــتى. ئ ــەن كۆرۈش ــى بىل ــاش كاتىپ ــىنىڭ ب ــوت مەھكىمىس ــق س ــي خەل دائىمى
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى سىســتېمىلىق كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى 
ــىش  ــە ئېرىش ــىنىڭ ھۆكۈمىگ ــوت مەھكىمىس ــق س ــي خەل ــىلىدە دائىمى ــۇ مەس ۋە ب
ــي  ــى دائىمى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــتى. دۇني ــىدا سۆھبەتلەش ــى توغرىس مۇمكىنچىلىك
خەلــق ســوت مەھكىمىســى بىلــەن كۆرۈشــكەندىن كېيىن ســوت تەرتىپىنى باشــلىدى.

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 13 - كۈنىدىــن 19 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــكىالتالر بىل ــي تەش ــى ۋە دىنى ــراالر جەمئىيىت ــرى، پۇق ــە ئەمەلدارلى ــىيا ۋە ھىندونېزىي مااليش
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات، 
دىنىــي كومىتېتنىــڭ مۇدىــرى تۇرغۇنجــان ئــاالۋۇدۇن ۋە خىتــاي ئىشــلىرى دىرېكتــورى 
ــىيا ۋە  ــى مااليش ــەر ئۆمىك ــرى ۋەكىلل ــۇر رەھبەرلى ــق ئۇيغ ــەن قاتارلى ــات ھەس ئىلش
ــى  ــى دۆلەتتىك ــۇالر ئىكك ــاردى. ئ ــپ ب ــى ئېلى ــۋىقات پائالىيىت ــەدە تەش ھىندونېزىي
نۇرغــۇن يۇقىــرى دەرىجىلىــك ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى، پۇقــراالر جەمئىيىتــى ۋە 
كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، مااليشــىيا ۋە 
ھىندونېزىيــەدە ھەرىكــەت قوللىنىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ قىيىنچىلىقىنــى تونــۇپ يېتىپ، 
ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقىنــى تېخىمــۇ قوللىشــىنى تەلــەپ قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى زىيارىتــى جەريانىــدا ھىندونېزىيــە تەرەققىيــات خەلقئــارا 
ــۇالر  ــا بىلــەن كۆرۈشــتى. ئ ــۇل ئۇالم ئاممىــۋى مۇنبىــرى )ئىنفىــد( ۋە ســۇئارا نەھدەت
يەنــە »جاكارتــا پوچتىســى« گېزىتــى بىلــەن سۆھبەتلەشــتى، ھىندونېزىيــە ھۆكۈمىتى 
ــە  ــۇر خالىغانچ ــۇق ئۇيغ ــن ئارت ــر مىليوندى ۋە ئىســالم ھەمكارلىــق تەشــكىالتىنى بى

ــردى. ــى ئاشــكارا ئەيىبلەشــكە چاقى ــە الگېرلىرىن ــان سىياســىي تەربىي قامالغ

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىلھــام توختىنىــڭ قولغــا   •
چاقىــردى بېرىشــكە  قۇيــۇپ  توختىنــى  ئىلھــام  ھارپىســىدا  يىللىــق   5 ئېلىنغانلىقىنىــڭ 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن 137 تەتقىقاتچىــالر، 21 ھەق - تەلــەپ جەمئىيەت 
ــەش  ــالنغانغا ب ــە تاش ــى تۈرمىگ ــام توخت ــورى ئىلھ ــۇر پىروفېسس ــكىالتلىرى ئۇيغ تەش
يىــل بولغــان كۈنــى، خىتاينــى ئىلھــام توختىنــى دەرھــال قويــۇپ بېرىشــكە چاقىردى. 
بىرلەشــمە مۇراجىئەتنامــە 2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى ئېــالن قىلىنغــان 
ــۇپ  ــڭ قوي ــۇر ئالىملىرىنى ــىزلىغان ئۇيغ ــان سانس ــا ئېلىنغ ــى قولغ ــۇپ، خىتاين بول

بېرىلىشــى توغرىســىدىكى چاقىرىقالرغــا قــۇالق سېلىشــقا چاقىرغــان. 

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »زىمىســتان« مۇخبىرلىرىنىــڭ   •
خىتايــدا كــەڭ كۆلەمــدە قولغــا ئېلىنىشــىغا نىســبەتەن ئەندىشىســىنى بىلــدۈردى

ئۈچــۈن  قىلىــپ، »زىمىســتان«  ئېــالن  ئاخبــارات  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــن باشــالپ  ــۇق تۆھپىكارنىــڭ 2018 - يىلــى 8 - ئايدى ــن ئارت ئىشــلەيدىغان 45 دى
قولغــا ئېلىنغــان ياكــى غايىــب بولغانلىقــى توغرىســىدىكى خەۋەرلەرگە بولغــان چوڭقۇر 

ــدى.  ــىنى ئىپادىلى ئەندىشىس

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 20 - كۈنىدىــن 22 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لوندونــدا   •
ــى ــى ئاچت ــۋىقات يىغىن تەش

ــۇن ئەيســا ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولق دۇني
پائالىيەتچىســى رەھىمــە مەخمــۇت ئەنگلىيــە پارالمېنتــى ئەزالىــرى ۋە ئەنگلىيــە 
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مۇســۇلمانالر جەمئىيىتــى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
خەلقىنىــڭ ناچــار ۋەزىيىتــى ۋە مۇســۇلمانالر جامائىتىنىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىنــى قولــالش 
يوللىــرى، نۆۋەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ قىيىنچىلىقىنــى تونۇتــۇش ۋە خىتايغــا بېســىم 
ــاش توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى.  ــى تاق ــە الگېرلىرىن ئىشــلىتىپ، سىياســىي تەربىي

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى لونــدون پادىشــاھلىق   •
ــدى ــە ســۆز قىل ئىنســتىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلگــەن پائالىيەتت

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق 
پائالىيەتچىســى رەھىمــە مەھمــۇت لوندوندىكى پادىشــاھالر ئىنســتىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلگەن 
پائالىيەتتــە ســۆز قىلــدى. بۇ پائالىيەتنى شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتىگــە ئەھمىيەت 
بەرگــەن ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇغۇچىلىــرى تەشــكىللىگەن. پائالىيەتكــە قاتناشــقان 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  پىروفېسســورلىرىغا  ۋە  ئوقۇغۇچىلىــرى  ئۇنىۋېرســىتېت 
ــاردەم  كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيىتىگــە ي

قىلىشــنىڭ يوللىــرى ئۇقتۇرۇلــدى.

تەشــكىالتالر  ئاممىــۋى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  24 ئاينىــڭ   -  1 يىلــى   -  2019  •
ــالن  ــاي تەشــۋىقات قىســتۇرمىلىرىنى ئې ــى خىت ــە ســوئىر« ن ــى »ل ــە گېزىت بىرلەشمىســىگە قاتنىشــىپ، بېلگىي

چاقىــردى. توختىتىشــقا  قىلىشــنى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى )ئىكــت(، خەلقئــارا 
كىشــىلىك ھوقــۇق فېدېراتسىيەســى )فىــدھ(، ال لىگۇئــە ئىنســانالر كىشــىلىك 
ھوقۇقــى، ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتلىرى )UNPO( ۋە بېلگىيەنىــڭ تىبــەت 
ــرى ۋە  ــڭ تەھرى ــوئىر« گېزىتىنى ــە س ــە »ل ــە، بېلگىي ــەن بىرلىكت ــى بىل جەمئىيىت
بــاش مۇدىــرى ئولىــۋەر دە رائەيمائەكەرغــا ئوچــۇق خــەت ئەۋەتتــى. ئۇنــى خىتايدىكــى 
رەســمىي ئاخبــارات ئورگانلىرىنىــڭ تەشــۋىقات قىســتۇرمىلىرىنى گېزىتتــە ئېــالن 

قىلىشــنى توختىتىشــقا چاقىــردى. 

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، UNPO ۋە نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر   •
ــا كۆرســەتتى ــى نامزاتلىقق ــام توختىن ــا ئىلھ ــو مۇكاپاتىغ ــى رافت كومىتېت

ــكىالتى  ــق تەش ــەر ۋە خەل ــىز مىللەتل ــى )ۋۇك(، ۋاكالەتس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
)UNPO( ۋە نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتــى )نــۇك( ئۇيغــۇر ئالىمــى ئىلھــام توختىنــى 
ــى كىشــىلىك  ــەر يىل ــى ھ ــو مۇكاپات ــا كۆرســەتتى. رافت ــا نامزاتلىقق ــو مۇكاپاتىغ رافت
ھوقــۇق قوغدىغۇچىالرنىــڭ خىزمىتىنــى ئېتىــراپ قىلىــش ۋە كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ 

ئېغىــر دەخلــى - تەرۇزغــا ئۇچرىغانلىقىنــى يورۇتــۇش ئۈچــۈن تارقىتىلىــدۇ.

2019 - يىلى 1 - ئاينىڭ 28 - كۈنى  •
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ــا  ــارى ياۋروپ ــان ب ــا ۋە رىي ــۇن ئەيس ــن دولق ــى ۋەكىللىرىدى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــتى  ــا قاتناش ــىدىكى يىغىنغ ــك تېمىس ــي ئەركىنلى ــى دىنى ــدا خىتايدىك پارالمېنتى
)پارالمېنــت ئەزالىــرى بــاس بەلــدەر، خىرىســتىيان دان پــرەدا ۋە جوســەف ۋەيدەنخولــزەر 
تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان(. ئىســا ئەپەنــدى ۋە باشــقا ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىــرى 
ــۇ  ــۇردى. ب ــى ئۇقت ــەتلىك ۋەزىيەتن ــتاندىكى دەھش ــەرقىي تۈركىس ــقۇچىالرغا ش قاتناش
پائالىيــەت خىتايدىكــى بارلىــق دىنىــي گۇرۇپپىالرنىــڭ ئــۆز ھۆكۈمىتىدىــن ئۈســتۈن 
تۇرىدىغــان ھېچقانــداق ھوقۇققــا بەرداشــلىق بېرەلمەيدىغــان خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 

ــتۇردى. ــى ئايدىڭالش ــلىكىگە دۇچ كەلگەنلىكىن زىيانكەش

2019 - يىلى 1 - ئاينىڭ 30 - كۈنى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۈرىنىــڭ ماسالشتۇرغۇچىســى رىيــان بــارى ياۋروپــا 
پارالمېنتىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ ماگنىتســكىي قانۇنى توغرىســىدىكى 
پارالمېنــت  ئــۈچ  پائالىيەتكــە  ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. 
ئەزاســى ۋە داڭلىــق ماگنىتســكىي قانۇنــى تەشۋىقاتچىســى بىــل بــروۋدەر قاتناشــتى. 
»ماگنىتســكىي قانۇنــى« ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ ئېغىــر دەخلــى 
- تەرۇزغــا ئۇچرىغــان شەخســلەرگە قاراتمىلىقــى بولغــان جــازا يۈرگــۈزۈش ئىقتىدارىنــى 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ  قــارار ماقۇلــالپ،  پارالمېنتــى  ياۋروپــا  بېرىــدۇ. كېيىــن 

ــاردى. ــۇن چىق ــۈن قان ــىنى ئۈچ ــى ماقۇللىش ــكىي قانۇنىن ماگنىتس

2019 - يىلى 1 - ئاينىڭ 30 - كۈنى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى سىياســەت ماسالشتۇرغۇچىســى رىيــان بــارى ياۋروپــا 
پارالمېنتىــدا ياۋروپــا - خىتــاي مۇناســىۋىتىدىكى سىياســىي قىممــەت قارىشــى 
پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. پائالىيەتتــە ياۋروپانــى ئاســاس قىلغان ئاقىلــالر ئامبىرىنىڭ 
ئەھۋالــى  ھازىرقــى  ۋە  رولــى  قىممەتلەرنىــڭ  سىياســىي  خىتايدىكــى  ۋە  ياۋروپــا 
توغرىســىدىكى تەھلىللىــرى كۆرســىتىلدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى 
ــدى ۋە  ــا قوي ــە جــازا الگېــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغ ــەن بىلل ــا ئەزالىــرى بىل گۇرۇپپ
ئىنســانىيەتكە قارىتىلغــان بــۇ جىنايەتنىــڭ ياۋروپــا سىياســەت بەلگىلىگۈچىلەرنىــڭ 

تەپەككۇرىغــا قانــداق تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقىنى ســورىدى.

2019 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى پــات يېقىندا ئۆتكۈزۈلىدىغان كىشــىلىك ھوقۇق كېڭىشــىنىڭ   •
يىغىنىــدا، دۆلەتلــەر خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى ھــەل قىلىــش 

توغرىســىدا قــارار ماقۇللىشــى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە خىتــاي، ئۇيغــۇر ۋە تىبــەت مىللەتلىرىگــە ۋەكىللىــك 
قىلىدىغــان ۋە ئۇالرنــى قولاليدىغــان ئوتتۇزدىــن ئارتــۇق تەشــكىالت بىرلەشــمە خــەت 
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ــپ، خىتايدىكــى  ــارار چىقىرى ــۇق كېڭىشــىنىڭ ق ئەۋەتىــپ، ب د ت كىشــىلىك ھوق
كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى ھــەل قىلىشــنى تەلــەپ قىلــدى. تېخىمــۇ 
ــۇ  ــا، بولۇپم ــى جايلىرىغ ــەر قايس ــڭ ھ ــە خىتاينى ــدا، خەتت ــپ ئېيتقان ــق قىلى ئېنى
مىللىــي ۋە دىنىــي گۇرۇپپىالرنىــڭ نوپۇســى بــار رايونالرغــا مۇســتەقىل زىيــارەت 
قىلىشــنى ماقۇلــالش، دۆلــەت بىخەتەرلىــك قانۇنىنــى ئىســالھ قىلىــش ۋە خالىغانچــە 
تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقانالرنــى، بولۇپمــۇ جــازا الگېرلىرىدىكــى كىشــىلەرنى شەرتســىز قويــۇپ 

بېرىشــكە چاقىــردى.

ــۇر  ــەردە ئۇيغ ــى پائالىيەتل ــرى كانادادىك ــۇر ۋەكىللى ــى ئۇيغ ــڭ 2 - كۈن ــى 2 - ئاينى 2019 - يىل  •
قويــدى ئوتتۇرىغــا  كىرىزىســىنى  كىشــىلىك ھوقــۇق 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كانــادا جەمئىيىتىنىــڭ ۋەكىلــى مەمــەت 
توختــى تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى قانــۇن ئىنســتىتۇتى تەشــكىللىگەن خىتــاي قانــۇن 
ــدى  ــى ئەپەن ــدى. توخت ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــتان ۋەزىيىتىن ــەرقىي تۈركىس ــدا ش يىغىنى
 UHRP ،ــەردى ــىدا دوكالت ب ــەر« تېمىس ــەۋەبلەر ۋە ئاقىۋەتل ــۇرالر: س ــىز ئۇيغ »دۆلەتس
ــا يۇرتىنــى باســتۇرۇش تەجرىبىخانىســى«  ۋەكىلــى لۇئىســا گــرەۋ بولســا »ئۇيغــۇر ئان
نــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. توختــى ئەپەنــدى يەنــە 2 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى ئۆتكۈزۈلگــەن 
»دىنــالر ئــارا ئىتتىپاقلىــق: روھىــڭYF ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ زىيانكەشــلىكىگە گۇۋاھچــى 
بولــۇش« تېمىســىدىكى يىغىنــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ باستۇرۇلۇشــى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى 
ۋە 2 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى كانادانىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى ۋە پۇقــراالر 

جەمئىيىتــى ۋەكىللىــرى بىلــەن بىــر قاتــار ئۇچرىشىشــالرغا قاتناشــتى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ كۈنىدىــن 4 - كۈنىگىچــە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى نورۋېگىيەنىڭ   •
ئوســلودا ئۆتكۈزۈلگــەن بىــر يــۈرۈش تەشــۋىقات پائالىيەتلىرىگــە قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا نورۋېگىيەنىــڭ ئوســلو 
شــەھىرىدە بولــۇپ، نورۋېگىيەدىكــى كىشــىلەرنىڭ الگېرالرغــا بولغــان تونۇشــىنى 
ئۆســتۈرگەن بىــر قاتــار پائالىيەتلــەر ۋە يىغىنالرغــا قاتناشــتى. بــۇ ســەپەرگە نورۋېگىيــە 
ئۇيغــۇر كومىتېتــى بىــر قانچــە پائالىيــەت ۋە يىغىنالرنــى ئۇيۇشتۇرۇشــقا يــاردەم بەردى. 
ئىســا ئەپەنــدى رافتــو كىشــىلىك ھوقۇق فونــدى جەمئىيىتــى، نورۋېگىيە خېلســىنكى 
كومىتېتــى بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە نورســك پــەن رافتــو فونــدى جەمئىيىتــى ۋە نورۋېگىيــە 

ئۇيغــۇر كومىتېتــى تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان پائالىيەتتــە ســۆز قىلــدى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغۇچىالرنــى   •
ــردى ــە چاقى ــەن ھەرىكەتك ــىۋىتى بىل ــى مۇناس ــڭ 22 يىللىق ــا قىرغىنچىلىقىنى ــلەش ۋە غۇلج ئەس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى غۇلجــا قىرغىنچىلىقىــدا قــازا قىلغانالرنــى خاتىرىلــەش 
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ئۈچــۈن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى تىنــچ ئۇيغــۇر نامايىشــچىلىرىنى شــىددەت بىلــەن 
باســتۇرۇپ كەلگەنلىكتىــن يۈزلىگــەن ئۇيغــۇر ئۆلتۈرۈلگــەن، قولغــا ئېلىنغــان ياكــى 
ــدى.  ــالن قىل ــارات ئې ــەن ئاخب ــىۋىتى بىل ــى مۇناس ــڭ 22 يىللىق ــان ۋەقەنى يارىالنغ
ــان  ــا قىلغ ــتاندىكى ئۇيغۇرالرغ ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــاي ھۆكۈمىتىنى ــت خىت ــۇ ۋاقى ب
ــر  ــى بى ــن كېيىنك ــابلىنىدۇ. ئۇنىڭدى ــى ھېس ــىنىڭ باشلىنىش ــەبىي باستۇرۇش ئەس

ــدى. ــارىتى ئى ــلىكنىڭ بېش ــىدىغان زىيانكەش ــل داۋاملىش ــە يى نەچچ

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى   •
ــان ــەپ قىلغ ــى تەل ــۇق كېڭىشــىدە شــەرقىي تۈركىســتان قارارىن كىشــىلىك ھوق

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتى، خەلقئــارا 
كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ۋە خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق مۇالزىمىتــى بىرلەشــمە بايانــات 
ئېــالن قىلىــپ، ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ قــارار ماقۇلــالپ، شــەرقىي 
تۈركىســتانغا خەلقئارالىــق پاكىــت ئىــزدەش ۋەزىپىســىنى تەســىس قىلىــپ، ئــۇ 
ــكە  ــەندىچىلىكىنى تەكشۈرۈش ــۇق دەپس ــىلىك ھوق ــر كىش ــەن ئېغى ــۈز بەرگ ــەردە ي ي
چاقىــردى. بولۇپمــۇ جــازا الگېرلىرىــدا. يۇقىرىقــى تــۇت تەشــكىالت جەنــۋەدە بىرلەشــمە 
ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى ئۆتكــۈزدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى 
دولقــۇن ئەيســا ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىــدا ســكايپې ئارقىلىــق ســۆز قىلــدى، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن پائالىيەتتــە دۇنيــا ئۇيغــۇر 

قۇرۇلتىيىغــا ۋەكىللىــك قىلىــپ قاتناشــتى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى غــۇال قىرغىنچىلىقىنىــڭ 22   •
خاتىرىلىــدى يىللىقىنــى 

خاتىــرە كۈنــى مىڭلىغــان ئۇيغــۇر دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى شــەھەرلەردە 
نامايىــش قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە مىيۇنخېنــدا ئۆتكۈزۈلگــەن بــۇ 
دۇنيــاۋى نامايىشــقا قاتناشــتى. نامايىــش ئامېرىكا، فىرانســىيە، ئاۋســترىيە، بېلگىيە، 
ئەنگلىيــە، ئاۋســترالىيە، شىۋېتســىيە، تۈركىيــە، قىرغىزىســتان، قازاقىســتان ۋە 
ياپونىيــەدە ئۆتكۈزۈلــدى. ئــۇالر قىرغىنچىلىقتــا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغۇچىالرنــى 
ئەســلىدى ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتتىــن ئۇيغۇرالرنــى جــازا الگېرلىرىــدا خالىغانچــە تۇتۇپ 

تــۇرۇش توغرىســىدا جىددىــي تەدبىــر قوللىنىشــنى تەلــەپ قىلــدى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى خۇدســون ئىنســتىتۇتىدىكى   •
پائالىيەتتــە ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، كېڭــەش پاالتــا ئەزاســى تــوم 
كوتتــون، ئامېرىكىنىــڭ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىدا تۇرۇشــلۇق مۇئاۋىــن بــاش 



234

ــە  ــى بىرلىكت ــۋى تەشــكىالتالرنىڭ ۋەكىل ــي ۋە باشــقا ئاممى ئەلچىســى كەللىــي كۇرى
ۋاشــىنگتوندىكى خۇدســون ئىنســتىتۇتى ئۇيۇشــتۇرغان پائالىيەتكــە قاتناشــتى. ئىســا 
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــتىراكچىالر ش ــۆزلىدى. ئىش ــۇق س ــە نۇت ــدى پائالىيەتت ئەپەن
ــپ،  ــەت قوللىنى ــى ھەرىك ــكا ھۆكۈمىتىن ــدە ۋە ئامېرى ــى ھەققى ــى ۋەزىيىت نۆۋەتتىك
ــدا خالىغانچــە تۇتــۇپ تۇرۇشــنى ئاخىرالشــتۇرۇش ئۈچــۈن  ئۇيغۇرالرنــى جــازا الگېرلىرى

رەھبەرلىــك رولىنــى جــارى قىلدۇرۇشــقا چاقىــردى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 9 - كۈنىدىــن 10 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى   •
ــدى ــۆز قىل ــدا س ــا يىغىنى ــەھىرىدىكى روھىڭي ــورك ش ــۇ - ي ني

ــە  ــورك كولومبىي ــۇ - ي ــا ني ــۇن ئەيس ــڭ رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ــدى  ــا ئەپەن ــۆزلىدى. ئىس ــۇق س ــا قاتناشــتى ۋە نۇت ــا يىغىنىغ ــىتېتى بېرم ئۇنىۋېرس
ــتاندىكى  ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش ــۆز قىلى ــەن س ــە ۋاكالىت ــۇر خەلقىگ ــە ئۇيغ پائالىيەتت
كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى ۋە روھىڭيــا ۋە ئۇيغــۇر خەلقىگــە 

ــدى. ــەپ قىل ــر قوللىنىشــنى تەل ــي تەدبى ــەن جىددى ۋاكالىت

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى - دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر مۇزىكانتى ئابدۇرەھىم   •
ھېيتنىــڭ تەقدىرىگــە چوڭقــۇر كۆڭــۈل بولــدى

 -  2 مىنىســتىرلىكى  ئىشــالر  تاشــقى  تۈركىيــە  قۇرۇلتىيــى،  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــڭ  ــم ھېيتنى ــائىر ئابدۇرەھى ــت ۋە ش ــۇر مۇزىكان ــھۇر ئۇيغ ــى، مەش ــڭ 9 - كۈن ئاينى
خىتاينىــڭ نەزەربەندتــە ئالەمدىــن ئۆتكەنلىكــى خــەۋەر قىلىنغــان باياناتىغــا ئىنــكاس 
ئۇيغــۇرالر  ياشــايدىغان  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  قايتــۇرۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
بىلــەن دىياســپورادىكىلەر ئوتتۇرىســىدىكى ئاالقــە لىنىيەســىنى قايتىدىــن ئېچىــش، 
ــش  ــۇچ ئېلى ــلىرى ۋە ئ ــش قىلمىش ــەۋەر بېرى ــان خ ــش، يالغ ــنى توختىتى تەكشۈرۈش
ــۇق -  ــەت ئوچ ــارا جەمئىي ــردى. خەلقئ ــقا چاقى ــىنى ئاخىرالشتۇرۇش ئىستراتېگىيەس
ئاشــكارا ۋە جاۋابكارلىققــا كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن، خىتاينىــڭ خالىغانچــە تۇتــۇپ 
تۇرۇلۇۋاتقانالرنىــڭ ئىســمى، ئىــز - دېرىكــى ۋە ھازىرقــى ئەھۋالىنــى ئاشكارىالشــنى 

ــدى.  ــرەك دې ــەپ قىلىشــى كې تەل

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 11 - كۈنىدىــن 15 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاشــىنگتوندا   •
يۇقىــرى دەرىجىلىــك تەشــۋىقات يىغىنــى ئاچتــى

ــۇن ئەيســا ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولق دۇني
پروجېكــت ۋەكىللىــرى ئامېرىكىنىــڭ بىــر تۈركــۈم يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى 
ــۇ  ــىدە يەنىم ــر مەسىلىس ــىپ، الگې ــەن ئاالقىلىش ــرى بىل ــر بەلگىلىگۈچىلى ۋە تەدبى
ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا ھەرىكەتكــە كېلىــپ، پــات ئارىــدا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان قانــۇن 
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چىقىرىــش تەشەببۇســىنى قوللىــدى. ئىســا ئەپەنــدى ئامېرىــكا خەلقئــارا دىنىــي 
ــرى،  ــا ئەزالى ــەش پاالت ــرى، كېڭ ــڭ ۋەكىللى ــى )ئۇســكىرف( نى ــك كومىتېت ئەركىنلى
پارالمېنــت ئەزاســى تــەد يوخــو ۋە بــراد شــەرمان ۋە ئامېرىكىنىــڭ ھازىرقــى خەلقئــارا 
دىنىــي ئەركىنلىــك بــاش ئەلچىســى ســام بروۋنبــاك بىلــەن كۆرۈشــتى. بــۇ يىغىنــالر 
ــىغا  ــەت قوللىنىش ــت ھەرىك ــڭ كونكرې ــكا ھۆكۈمىتىنى ــۇپ، ئامېرى ــك بول ماھىيەتلى
تۈرتكــە بولــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى يەنــە ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ــى  ــىلەرگە مىننەتدارلىقىن ــئۇل كىش ــكە مەس ــى تۈزۈش ــىتى قانۇنىن ــۇق سىياس ھوق
بىلــدۈردى. ئــۇالر يەنــە كېڭــەش پاالتــا ئەزاســى تــەد كىــرۇز ۋە كېڭــەش پاالتــا ئەزاســى 
ماركــو رۇبىئونىــڭ ئىشــخانىلىرىنىڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر 
مەسىلىســىنى توختىمــاي ئوتتۇرىغــا قويغانلىقــى ۋە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ تېخىمــۇ 

كــۇپ تەدبىــر قوللىنىشــىغا تۈرتكــە بولغانلىقىغــا رەھمــەت ئېيتتــى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى كوردوبــا فونــدى لوندونــدا ئۇيغۇرالرنــى قولــالش پائالىيىتى   •
ئۆتكــۈزدى

كوردوبــا فونــدى جەمئىيىتــى شــەرقىي لونــدون مەســچىتى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ 
لوندونــدا پائالىيــەت تەشــكىللەپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى كىرىزىســنى 
مەھمــۇت  رەھىمــە  پائالىيەتچىســى  ئۇيغــۇر  قوللىــدى.  ۋە  قىلــدى  مۇزاكىــرە 
قاتناشــقۇچىالرغا ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ الگېرالردىكــى كەچۈرمىشــلىرى ۋە ئازابلىــرى 

ــدى. ــۆز قىل ــدە س ھەققى

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى   •
شــەرقىي كېنتاكىــي ئۇنىۋېرســىتېتىدا ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات شــەرقىي 
كېنتاكىــي ئۇنىۋېرســىتېتىدا >ئۇيغــۇر خەلقــى كىــم؟< تېمىســىدا نۇتــۇق ســۆزلىدى. 
ــتاندىكى  ــەرقىي تۈركىس ــى ۋە ش ــۇر مەدەنىيىت ــىبىنالرغا ئۇيغ ــدى تاماش ــات ئەپەن قان
مىليونلىغــان ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تــۈرك مىللەتلىــرى دۇچ كېلىۋاتقــان نۆۋەتتىكــى ئېغىر 

ۋەزىيەتنــى تونۇشــتۇردى.

2019 - يىلى 2 - ئاينىڭ 15 - كۈنىدىن 17 - كۈنىگىچە ياشالرنى تەربىيەلەش كۇرسى  •

ــۈك  ــۇچ كۈنل ــەھىرىدە ئ ــتاننىڭ بىشــكەك ش ــى قىرغىزىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ياشــالرنى تەربىيەلــەش كۇرســى ئۇيۇشــتۇردى. كــۇرس 2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 15 

- كۈنىدىــن 17 - كۈنىگىچــە ئۆتكۈزۈلــدى.

2019 - يىلى 2 - ئاينىڭ 18 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىتاينى ئەيىبلىدى  •

ــان.  ــالن قىلغ ــارات ئې ــى ئاخب ــڭ 18 - كۈن ــى 2 - ئاينى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
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ــى  ــە دۆلەتتىك ــر قانچ ــى بى ــڭ غەربتىك ــى ئەمەلدارالرنى ــالر ياك ــق ئوقۇغۇچى خىتايلى
ئوتتۇرىغــا قويغــان  تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىنى  شــەرقىي 
ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىــرى ۋە ئاكادېمىكالرنــى توســۇش ياكــى قورقۇتــۇش مەسىلىســىدە 
كىشــىنى ئەندىشــىگە ســالىدىغان يۈزلىنىــش پەيــدا بولــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــى  ــۆز دۆلەتلىرىدىك ــى ئ ــەت ھۆكۈمەتلىرىن ــى دۆل ــەر قايس ــا ھ ــۇن ئەيس ــى دولق رەئىس
ئىلمىــي ئەركىنلىــك ۋە پىكىــر ئەركىنلىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىشــقا 

ــردى.  چاقى

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 19 - كۈنىدىــن 21 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــكىالتلىرى بىل ــۈرك تەش ــى ت گېرمانىيەدىك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقۇن ئەيســا دىنىــي ئىشــالر كومىتېتىنىڭ 
مۇدىــرى تۇرغۇنجــان ئــاالۋۇدۇن ۋە مالىيــە مىنىســتىرى ئابدۇجېلىــل ئەمــەت بىرلىكتــە 
ــپ،  ــارەت قىلى ــكىالتلىرىنى زىي ــۈرك تەش ــى ت ــورت ۋە نۇرنبېرگدىك ــن، فىرانكف كول
نۆۋەتتىكــى ئۇيغــۇر مەســىلىلىرى ھەققىــدە دوكالت بــەردى. دە ســۆز قىلىشــنى تەلــەپ 
قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرى خەلقئارا دېموكراتىيە بىرلەشمىســىنىڭ 
رەئىســى بۈلەنــت بىلگــى، بىرلەشــمە كىنــو تەتقىقاتــى ئىشــچىلىرى ۋە »نىــزام - ئــى 
ئالــەم ئوجاغــى« بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىغا تېخىمــۇ 

كــۇپ كۆڭــۈل بۇلــۇش ئۈچــۈن كەلگۈســىدىكى ھەمكارلىقنــى مۇزاكىــرە قىلــدى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2019 - يىللىــق خەلقئــارا ئانــا   •
ــدى ــى يوقىتىشــقا ئۇرۇنۇشــنى ئەيىبلى ــۇر تىلىن ــدە ئۇيغ ــل كۈنى تى

خەلقئــارا ئانــا تىــل كۈنىــدە دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى ئاخبارات ئېــالن قىلىپ، ئۇيغۇر 
ــڭ  ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى خىت ــدۈردى، چۈنك ــى گەۋدىلەن ــى ۋەزىيىتىن ــڭ ھازىرق تىلىنى
سىياســىتى ئۇنىــڭ ئىشلىتىلىشــىنى چەكلەۋاتىــدۇ. ئۇيغــۇر تىلــى يېقىنقــى ئىككــى 
يىلــدا داۋاملىــق باســتۇرۇلدى، بــۇ مىليونلىغــان ئوقۇغۇچىالرغــا تەســىر كۆرســەتتى، 

مەكتەپلــەردە ئۇيغــۇر تىلــى پۈتۈنلــەي چەكلەنــدى.

2019 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 26 - كۈنىدىــن 3 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى   •
ــتى ــا قاتناش ــى قۇرۇلتايغ ــىغا قارش ــۈم جازاس ــا ئۆل ــك دۇني ــرى 7 - نۆۋەتلى ۋەكىللى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە تــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى 
رىيــان بــارى بىريۇسســېلدا ئۆتكۈزۈلگــەن 7 - نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۆلۈم جازاســىغا قارشــى 
ــش  ــكار قىلى ــىنى بى ــۈم جازاس ــەت ئۆل ــۇ پائالىي ــتى. ب ــا قاتناش ــۇرۇش قۇرۇلتىيىغ ت
ھەرىكىتىگــە قاتناشــقانالر بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىــش ۋە ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان ئۆلــۈم 
جازاســىنىڭ كۈنســېرى كۆپىيىشــىگە، شــۇنداقال تۈرمىــدە يېتىۋاتقــان ســىرلىق 
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ــەت  ــم پۇرس ــۈن مۇھى ــش ئۈچ ــەت بېرى ــڭ كۈنســېرى كۆپىيىشــىگە ئەھمىي ئۆلۈملەرنى
ــالر  ــار گۇرۇپپى ــر قات ــرى بى ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــەن تەمىنلى بىل

ــا قاتناشــتى.  ســۆھبەت يىغىنــى ۋە يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنىغ

2019 - يىلى 3 - ئاينىڭ 4 - كۈنى ئامېرىكادا دىنالر ئەركىنلىكى بىرلەشمىسى قۇرۇلدى  •

ئوندىــن  بولىدىغــان  كۆڭــۈل  ئەھۋالىغــا  ئەركىنلىكنىــڭ  دىنىــي  خىتايدىكــى 
ئارتــۇق دىنىــي تەشــۋىقات گۇرۇپپىســى بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ، ۋاشــىنگتوندا دىنىــي 
ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئىتتىپاقــى )كارفــك( نــى قــۇردى. بــۇ ئىتتىپاققــا 
ئۆمــەر قانــات قاتارلىــق دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ۋە UHRP ۋەكىللىــرى 
قاتناشــتى. كاتولىكلــەر، پىروتېســتانتالر، زاڭــزۇ بۇددىســتلىرى ۋە فالوڭگوڭچىالرمــۇ 

بــار. 

2019 - يىلى 3 - ئاينىڭ 5 - 6 - كۈنلىرى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىكى   •
پائالىيەتلەرگە قاتناشــتى

ــۇق  ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــى، ئۇيغ ــە رەئىس ــڭ ئىجرائىي ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
تۈرىنىــڭ مۇدىــرى ئۆمــەر قانــات ئامېرىــكا ئۇنىۋېرســىتېتلىرىدا ئۆتكۈزۈلگــەن ئىككــى 
پائالىيەتكــە قاتنىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى ئوتتۇرىغــا 
قويــدى ۋە مۇزاكىــرە قىلــدى. 3 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى ئــۇ يالــى قانــۇن مەكتىپىدىكــى 
بىــر پائالىيەتكــە قاتناشــتى، 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى تۇفتىــس ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى 
بىــر پائالىيەتكــە قاتناشــتى. بــۇ ئامېرىــكا ئۇنىۋېرســىتېتلىرى بىلــەن ئۇيغۇرغــا 
مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەردە مۇھىــم ئاالقىنــى داۋامالشــتۇردى. UHRP ۋەكىللىــرى 
2 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى كېنتاكىــي ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە 2 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى 

ئىندىياننــا ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى پائالىيەتلەرگــە قاتناشــتى.

3 - ئاينىڭ 6 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ب د ت دا  •

3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە تــۈر 
ــۇق كېڭىشــىدە »شــىنجاڭدىكى  ــن ب د ت كىشــىلىك ھوق ــر ئىرۋى ــورى پېتې دىرېكت
باســتۇرۇش: كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ ھەرىكىتىگــە چاقىرىــق« تېمىســىدىكى 
ــۈرۈم  ــارا كەچ ــرى خەلقئ ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــتى. دۇني ــە قاتناش پائالىيەتك
تەشــكىالتى، خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق كۆزىتىــش، كىشــىلىك ھوقــۇق خەلقئــارا 

مۇالزىمــەت، ب د ت ئايالــالر ئورنــى كومىتېتــى بىلــەن بىللــە ســۆز قىلــدى. 

2019 - يىلى 3 - ئاينىڭ 7 - كۈنى،   •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە تۈر ياردەمچىســى شــەھرىزاد 
غەيــرەت ياۋروپــا پارالمېنتىــدا بېيجىڭنىــڭ ياۋروپانىــڭ مەدەنىيەت ئىشــلىرىغا ســىڭىپ 
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كىرىشــى توغرىســىدىكى ياۋروپــا يىغىنىغــا قاتناشــتى. ئەيســا ئەپەنــدى يىغىــن 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  شــۇنداقال  كىرىزىســىنى  ئۇيغــۇر  نۆۋەتتىكــى  جەريانىــدا 
ــۇق مەسىلىســى توغرىســىدا  ــۇر كىشــىلىك ھوق ــۈك تەســىرى ســەۋەبىدىن ئۇيغ كۈچل
ســۆزلىمەيدىغان بىــر قىســىم ياۋروپــا ھۆكۈمەتلىــرى ۋە ياۋروپــا ئۇنىۋېرســىتېتلىرىنىڭ 

ــدى. ــا قوي ــۆز - ئۆزىنــى تەكشۈرۈشــىنى ئوتتۇرىغ ئ

2019 - يىلى 3 - ئاينىڭ 8 - كۈنى خەلقئارا ئايالالر بايرىمى  •

خەلقئــارا ئايالــالر بايرىمىــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ئاياللىــرى دۇچ كەلگــەن ئىنتايىن مۈشــكۈل ئەھۋالغا 
دىققــەت قىلىشــقا چاقىــردى. ئۇيغــۇر ئايالــالر بىــرال ۋاقىتتــا كــۇپ خىل كەمسىتىشــكە 
ئۇچرايــدۇ ھەمــدە مىللىــي كىملىكــى ۋە جىنســىي ئاساســىدا دائىملىــق كىشــىلىك 
ــڭ  ــە دۇنيانى ــى يەن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدۇ. دۇني ــەندىچىلىكىگە ئۇچراي ــۇق دەپس ھوق
ــالر پائالىيەتچىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر كىشــىلىك  ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇر ئايال
ھوقــۇق مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــتا قىلغــان ئېســىل خىزمەتلىرىنــى تىلغــا 
ئالــدى. نۇرغۇنلىغــان ئايــال پائالىيەتچىلــەر ھەرىكەتتىكــى ئــەڭ كۈچلــۈك يېتەكچــى 
ــاۋاز ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىقتــى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى جىنــس كەمســىتىش  ئ
مەسىلىســى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىگــە بولغــان تونۇشــىنى 
ــىنى  ــەدەم تەشەببۇس ــر ق ــاۋاز، بى ــر ئ ــان بى ــەت قىلغ ــەال خىزم ــۈن ئ ــتۈرۈش ئۈچ ئۆس

ئاالھىــدە قەدىرلىــدى.

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تىبــەت مىللىــي قوزغىلىڭىنىــڭ   •
60 يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن 

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 1959 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 10 - كۈنىدىكــى تىبــەت  دۇني
مىللىــي قوزغىلىڭىنىــڭ 60 يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن تىبەتلــەر بىلــەن يىغىــن 
ــەر  ــازاب - ئوقۇبەتل ــق ئ ــون يىللى ــە ئ ــى نەچچ ــەت خەلق ــۇر ۋە تىب ــۈزدى. ئۇيغ ئۆتك
دەردىدىــن بىــر يەرگــە جــەم بولــدى، ئەممــا ھازىــر ھــەر ئىككــى خەلــق دۇچ كەلگــەن 

كەلگۈســى ئىنتايىــن ناچــار. 

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى   •
ــۆزلىدى ــادا دەرس س فىالدېلفىي

مەزگىلىــدە:  ســەرىئەس  لېكســىيەنىڭ  يىللىــق  جەمئىيىتــى  پھىلوماتھەئــان 
ــا  ــدا دۇني ــىم < يىغىنى ــىۋاتقان بېس ــى ۋە ئېش ــىرىنىڭ كۈچىيىش ــڭ تەس >خىتاينى
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات شــەرقىي 
ــڭ  ــون ئۇيغۇرنى ــى ۋە 2 مىلي ــلىق ۋەزىيىت ــڭ ئېچىنىش ــتاندىكى ئۇيغۇرالرنى تۈركىس
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خالىغانچــە الگېرالرغــا سولىنىشــى توغرىســىدا ســۆز قىلــدى.

3 - ئاينىڭ 19 - كۈنى ياۋروپا پارالمېنتىدا  •

ــى  ــۇن ئەيســا 3 - ئاينىــڭ 19 - كۈن ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولق دۇني
جــازا  خىتايدىكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  پائالىيەتتــە  ئۆتكۈزۈلگــەن  پارالمېنتىــدا  ياۋروپــا 
ــدا كــەڭ كۆلەمــدە تۇتــۇپ تۇرۇلۇشــى ئەھۋالىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئىســا  الگېرلىرى
ــدى،  ــۆز قىل ــدە س ــى ھەققى ــى ۋەزىيىت ــتاننىڭ نۆۋەتتىك ــەرقىي تۈركىس ــدى ش ئەپەن
ئۆزىنىــڭ الگېرالرغــا مۇناســىۋەتلىك شەخســىي يوقىتىــش ھېكايىســىنى ســۆزلەپ 
بــەردى ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ قانــداق ھەرىكــەت قوللىنىــپ الگېرالرنــى تاقــاش ۋە 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئــازاب - ئوقۇبەتلىرىنــى يېنىكلىتىــش ئۈچــۈن كونكرېــت تەكلىــپ 

ــەردى. ب

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىتالىيــە ھۆكۈمىتىنــى كىشــىلىك   •
ــردى ــا قويۇشــقا چاقى ــى بىرىنچــى ئورۇنغ ھوقۇقن

خىتــاي دۆلــەت رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ رەســمىي زىيارىتــى مۇناســىۋىتى بىلــەن 
ئىتالىيەگــە كېلىــش ۋاقتىــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىتالىيەنــى خىتــاي بىلــەن 
بولغان ئىقتىســادىي مۇناســىۋىتى ســەۋەبلىك كىشــىلىك ھوقۇقتىن ۋاز كەچمەسلىككە 
چاقىــردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى يەنــە بىرلەشــمە مۇراجىئەتنامــە ئىمــزاالپ، جــازا 
الگېرلىرىنــى تاقاشــنى تەلــەپ قىلــدى ھەمــدە ئىتالىيــە ھۆكۈمەتلىرىنىــڭ خىتاينىڭ 
ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە قارىتــا »ئۇيغۇر 
ــىنى  ــى ماقۇللىش ــاش قانۇنالرن ــا ئوخش ــى« غ ــىتى قانۇن ــۇق سىياس ــىلىك ھوق كىش
تەلــەپ قىلــدى. بــۇ مۇراجىئەتنامىگــە يۇقىــرى دەرىجىلىــك پائالىيەتچىلــەر، نوبېــل 
دۇنيانىــڭ  باشــقا  ۋە  مىنىســتىرلىرى  ھۆكۈمــەت  ســابىق  ســاھىبى،  مۇكاپاتــى 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇر رەھبەرلىــرى ئىمــزا قويــدى. بــۇ مۇراجىئەتنامــە شــى 
جىنپىڭنىــڭ ئىتالىيــە زىيارىتــى جەريانىــدا ئىتالىيــە مەتبۇئاتلىرىــدا تارقىتىلــدى.

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىتالىيــە رىمــدا خىتــاي   •
ئۆتكــۈزدى نامايىــش  قارشــى  شــىغا  پىرېزىدېنتــى 

خىتــاي پىرېزىدېنتــى شــى جىنپىــڭ 3 - ئاينىــڭ 22 - كۈنى ئىتالىيــەدە زىيارەتتە 
بولــۇپ، ئىتالىيــە ھۆكۈمىتــى بىلــەن كۆرۈشــتى. 3 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى ئۇيغــۇر 
ۋە تىبەتلــەر جەمئىيىتــى رىمــدا بىرلەشــمە نامايىــش ئۆتكــۈزۈپ، ئىتالىيەنــى ئۇيغــۇر 
ۋە تىبەتلەرنىــڭ زىيانكەشــلىك ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىدە خىتاينــى 
ــى  ــى ۋەكىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــقا دۇني ــردى. نامايىش ــقا چاقى ــا تارتىش جاۋابكارلىقق
ــۇ  ــەھرىزاد غەيرەتم ــى ش ــڭ ياردەمچىس ــى تۈرىنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــتى. دۇني قاتناش
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نامايىشــقا قاتناشــتى ھەمــدە نۇتــۇق ســۆزلەپ، ئىتالىيــە ھۆكۈمىتىدىــن كىشــىلىك 
ھوقۇقنــى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويۇشــنى تەلــەپ قىلــدى. 

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 22 - كۈنىدىــن 30 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــى بىل ــۇر جامائىت ــى ئۇيغ كانادادىك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا، پېتېــر ئىرۋىــن ۋە مەمــەت 
توختــى مونتېرىيــال ۋانكوۋېــر، كالگارىدىكــى ئۇيغــۇرالر جەمئىيىتــى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يىللىــق خىزمىتــى شــۇنداقال شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
نۆۋەتتىكــى ئۇيغــۇر كىرىزىســى ئوتتۇرىغــا قويــدى ۋە كانــادا ھۆكۈمىتىگــە بېســىم 
ئىشــلىتىپ، خىتــاي ئەمەلدارلىرىغــا قاراتمىلىقــى بولغــان جــازا يۈرگۈزۈشــىنى تەلــەپ 

قىلــدى.

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پارىژدىكــى تىبــەت جەمئىيىتــى   •
ــتى ــقا قاتناش ــۇرۇش« نامايىش ــى ت ــا قارش ــى جىنپىڭغ ــەن »ش بىل

ــقا  ــەن نامايىش ــى بىل ــەر بىرلەشمىس ــى تىبەتل ــى پارىژدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــل  ــى ئېممانۇئې قاتناشــتى. نامايىشــقا قاتناشــقان كىشــىلەر فىرانســىيە پىرېزىدېنت
ماكروننــى كىشــىلىك ھوقۇققــا ھۆرمــەت قىلىــش مەسىلىســىدە شــى جىنپىڭغــا 
قارشــى تۇرۇشــقا چاقىــردى. بــۇ ئۇيغــۇر بىلــەن تىبــەت جەمئىيىتــى ھــەر ئىككىســى 
خىتاينىــڭ زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغانلىقتىــن، ئۇيغــۇر بىلــەن تىبــەت جەمئىيىتــى 
ئوتتۇرىســىدىكى ئىتتىپاقلىقنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان مۇھىــم نامايىــش بولــۇپ 
ــك ۋە  ــن ئەركىنلى ــۈن خىتايدى ــەت ئۈچ ــى دۆل ــەر ئىكك ــە ھ ــۇالر بىرلىكت ــدى. ئ قال

ــدى. ــەپ قىل ــە تەل دېموكراتىي

كونكوردىيــە  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  26 ئاينىــڭ   -  3 يىلــى   -  2019  •
قاتناشــتى پائالىيەتكــە  ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى 

ئىرقىــي  مونتېرىيــال  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــاھىبخانلىق  ــس( س ــى )مىگ ــات ئورن ــۇق تەتقىق ــىلىك ھوق ــق ۋە كىش قىرغىنچىلى
قىلغــان كونكوردىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگــەن پائالىيەتكە قاتنىشــىپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى كىرىزىســنى مۇزاكىــرە قىلــدى. پائالىيەتتىــن ئىلگىــرى، 
خىتــاي ئەمەلدارلىــرى مىگســگە ۋە ئۇنىۋېرســىتېتقا خــەت ئەۋەتىــپ پائالىيەتنــى 
ــا ۋە شــىمالىي  ــڭ ياۋروپ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــۇ خىت ــان. ب ــى بولغ ــن قالدۇرماقچ ئەمەلدى
قااليمىقانالشــتۇرماقچى  پائالىيەتلەرنــى  مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا  ئامېرىكادىكــى 
ياكــى بىــكار قىلماقچــى بولۇۋاتقــان تېخىمــۇ كــەڭ يۈزلىنىشــىنى ئەكــس ئەتتــۈردى. 

ــدى. ــدەك ئىلگىرىلى ــەت پىالندىكى ــا پائالىي ئەمم
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ــا  ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 28 - كۈن ــى 3 - ئاينى 2019 - يىل  •
قىلــدى ســۆز  ئۇنىۋېرســىتېتىدا  خــارۋارد 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتى كارر 
كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى مەركىزىــدە ســۆز قىلــدى، 2019 - يىللىــق نۇتــۇق 
ســۆزلەش يۈرۈشــلۈكلىرى : قىيىــن جايالردىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق. بــۇ پائالىيــەت 
شەخســلەر ئۈچــۈن كىشــىلىك ھوقــۇق ساھەســىدىكى دۇنيادىكــى ئالدىنقــى قاتاردىكــى 
پراكتىكانتــالر ۋە ئاكادېمىكالردىــن ئاڭالش، ئۆگىنىش، ســوئال ســوراش ۋە ئارىلىشــىش 
ئۈچــۈن ســەھنە ھازىــرالش ئىــدى. ئىســا ئەپەنــدى »خىتــاي ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق: 
ئۇيغــۇرالر جەمئىيىتىنىــڭ كەلگۈســى« ماۋزۇلــۇق نۇتــۇق ســۆزلىدى. ئىســا ئەپەنــدى 
ــۈرك  ــقا ت ــۇر ۋە باش ــۇ ئۇيغ ــس، بولۇپم ــى كىرىزى ــتاندىكى نۆۋەتتىك ــەرقىي تۈركىس ش
ــى  ــۇپ تۇرۇلۇش ــدە تۇت ــەڭ كۆلەم ــدا ك ــازا الگېرلىرى ــڭ ج ــۇلمان گۇرۇپپىلىرىنى مۇس

ھەققىــدە ســۆز قىلــدى.

2019 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى يېڭى زېالندىيە باش مىنىســتىرىنى   •
خىتــاي زىيارىتــى جەريانىــدا الگېــر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا چاقىــردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باياناتىــدا يېڭــى زېالندىيــە بــاش مىنىســتىرى جاكىنــدا 
ئاردەرننىــڭ خىتــاي زىيارىتىــدە بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنىــڭ سىياســىي 
تەربىيەلــەش الگېرىــدا خالىغانچــە تۇتــۇپ تۇرۇلــۇش مەسىلىســىنى ۋە الگېرالرنــى 

ــدى.  ــەپ قىل ــۈك تەل ــنى كۈچل ــا قويۇش ــنى ئوتتۇرىغ تاقاش

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئوتتــاۋادا ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش   •
ــردى ــا ھەرىكــەت قوللىنىشــقا چاقى ــا قارت ــى الگېرلىرىغ ــادا ھۆكۈمىتىن ــى ئۆتكــۈزۈپ، كان يىغىن

ــۈر  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا، مەمــەت توختــى ۋە ت
ــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى  ــاۋادا ئاخب ــن كانادانىــڭ ئوتت دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋى
چاقىــردى. ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىــدا، ئۇالر كانــادا ھۆكۈمىتىنى بىرلەشــكەن 
ــى  ــۈرۈش ئۆمىك ــتەقىل تەكش ــتانغا مۇس ــەرقىي تۈركىس ــكىالتىدىن ش ــەر تەش دۆلەتل
ئەۋەتىشــنى ســوراش، خىتــاي ئەمەلدارلىرىغــا قاراتمىلىقــى بولغــان جــازا يۈرگۈزۈشــنى 

تەلــەپ قىلــدى.

2019 - يىــل 4 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىدىــن 5 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى   •
يىغىنلىرىنــى ئۆتكــۈزدى يــۈرۈش تەشــۋىقات  بىــر  كانــادادا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا، پېتېــر ئىرۋىــن ۋە مەمــەت 
توختــى كانادانىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى بىلــەن بىــر قاتــار تەشــۋىقات 
يىغىنلىرىنــى ئۆتكــۈزۈپ، الگېــر مەسىلىســىدە تەدبىــر قوللىنىشــنى ئىلگىــرى 
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ســۈردى. ۋەكىللــەر داۋىــد ئاندەرســون، داۋىــد ســۋىت، ئۆمــەر ئالگابــرا، ئارىــف ۋىرانــى 
ــارى  ــۇنداقال يەرش ــرى ش ــت ئەزالى ــادا پارالمېن ــق كان ــتەل قاتارلى ــل خاردكاس ۋە چەرى
ئىشــلىرى ۋەكىللىــرى ۋە كانــادا كۆچمەنلــەر، مۇســاپىرالر ۋە پۇقــراالر ۋەكىللىــرى 

ــەن كۆرۈشــتى. بىل

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى يۈزلەرچــە كىشــى ۋاشــىنگتونغا يىغىلىــپ، ئــاۋام پاالتاســىدا   •
ــردى ــقا چاقى ــىنى ماقۇلالش ــۇن اليىھەس ــۇق قان ــىلىك ھوق ــۇر كىش ئۇيغ

شــەنبە، 4 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ھوقــۇق تــۈرى ئامېرىكىنىــڭ ۋاشــىنگتوندىكى ئەركىنلىــك مەيدانىغــا يىغىلىپ ئۇيغۇر 
كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنــى ۋە ئۇيغــۇر قانۇنــى ماقۇلالشــقا چاقىــردى. بــۇ 
قانــۇن اليىھەســىدە ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى، ســودا ۋە فېدېراتســىيە 
تەكشــۈرۈش ئىدارىســى قاتارلىــق ئامېرىــكا ھۆكۈمــەت تارماقلىرىنىــڭ ئىنكاســى تەلــەپ 

قىلىندى. 

4 - ئاينىڭ 6 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نامايىشقا چاقىردى  •

نامايىــش ئىككــى پارتىيەنىــڭ قانــۇن اليىھەســى »ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق 
سىياســىتى قانۇنــى« ۋە »ئۇيغــۇر قانۇنــى« نــى گەۋدىلەندۈرۈشــنى مەقســەت قىلغــان 
بولــۇپ، ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى، ســودا ۋە فېدېراتســىيە تەكشــۈرۈش 
ئىدارىســى قاتارلىــق ئامېرىــكا ھۆكۈمــەت تارماقلىرىنىــڭ ئىنكاســىنى تەلــەپ قىلغان. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر فېيســبۇك بېتــى ۋاشــىنگتوندىكى نامايىشــنى 

ــن تارقاتتــى نەقمەيداندى

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى   •
ئوتتۇرىغــا قويــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، جەنۇبىــي ۋە ئوتتــۇرا 
ئاســىيانىڭ مۇئاۋىــن ياردەمچــى ســېكرىتارى بولغــان بــاش ئەلچــى ئەلىــس ۋەللىــس 
بىلــەن كۆرۈشــتى. ئىســا ئەپەنــدى ۋە ۋەللىــس خانىــم خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا، 
قازاقالرغــا ۋە باشــقا مۇســۇلمان ئــاز ســانلىق مىللــەت ئەزالىرىغا قارىتىلغان باســتۇرۇش 
ھەرىكىتــى ۋە ئۇنىــڭ جەنۇبىــي، ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى كىشــىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگــە 

ــدى.  ــرە قىل ــىرىنى مۇزاكى ــىتىدىغان تەس كۆرس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 21 - نۆۋەتلىــك ياۋروپــا - خىتــاي باشــلىقالر يىغىنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن   •
ــۈزدى ــش ئۆتك نامايى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى ئۆتكۈزۈلمەكچــى 
بولغــان 21 - نۆۋەتلىــك ياۋروپــا - خىتــاي باشــلىقالر يىغىنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن 
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ــرى  ــى ئەزالى ــەر جەمئىيىت ــۇرالر، تىبەتل ــرى، ئۇيغ ــۇق پائالىيەتچىلى كىشــىلىك ھوق
بىلــەن بىرلىكتــە بىريۇسســېلدىكى ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئورگانلىرىنىــڭ ئالدىــدا 
ــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ  ــرى ب ــى رەھبەرلى ــا ئىتتىپاق ــۈزدى. ياۋروپ نامايىــش ئۆتك

ــدى. ــەت قىلىشــقا دەۋەت قىل ــا ھۆرم ــى كىشــىلىك ھوقۇقق خىتاين

ــالر  ــى يەھۇدىي ــى گېرمانىيەدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 12 - كۈن ــى 4 - ئاينى 2019 - يىل  •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ۋەكىلــى  جەمئىيىتىنىــڭ 

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇن ئەيســا دۇني ــڭ رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
جەمئىيىتىنىــڭ  يەھۇدىيــالر  گېرمانىيەدىكــى  بىرلىكتــە  بىلــەن  ۋەكىللىــرى 
رەھبىــرى، دۇنيــا يەھۇدىيــالر مەجلىســى ۋە ياۋروپــا يەھۇدىيــالر مەجلىســىنىڭ مۇئاۋىــن 
رەئىســى چارلەتــت كنوبلــوچ خانىــم بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
كــەڭ  ئۇيغۇرالرنــى  تۈركىســتاندىكى  بولۇپمــۇ شــەرقىي  كىرىزىســنى،  نۆۋەتتىكــى 
ــرە قىلــدى ۋە كەلگۈســى  ــۇپ ســوالش مەسىلىســىنى مۇزاكى ــدە خالىغانچــە تۇت كۆلەم

ــدى. ــتىدە توختال ــى ئۈس ــڭ مۇمكىنچىلىك ھەمكارلىقنى

ــى رەئىســى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە دۇني ــن 20 - كۈنىگىچ ــڭ 17 - كۈنىدى ــل 4 - ئاينى 2019 - يى  •
ياۋروپــا ئاساســىي قاتــالم ئىرقچىلىققــا قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتىنىــڭ يىللىــق يىغىنىغــا قاتناشــتى

ــالم  ــىي قات ــا ئاساس ــا ياۋروپ ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ئىرقچىلىققــا قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتــى )ئــەگام( نىــڭ يىللىــق يىغىنىنىــڭ ئىككــى 
تۈركىســتاننىڭ  قاتناشــقۇچىالرغا شــەرقىي  ئەپەنــدى  قاتناشــتى. ئىســا  كۈنىگــە 
نۆۋەتتىكــى كىرىزىســى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
كەلگۈســىدە بۇ تەشــكىالتالر بىلەن ھەمكارلىشــىش يوللىرى ھەققىدە سۆھبەتلەشــتى.

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى - ئاممىبــاب ماشــىنا زاۋۇتــى خوجايىــن خىتايدىكــى   •
»قايتــا تەربىيەلــەش« الگېرلىرىدىــن ھېچنېمىنــى بىلمەيدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى: ئاممىبــاب ئۆزىنىــڭ 

پىرىنســىپىغا خىالپلىــق قىلىــپ، ئىناۋىتىنــى يوقىتىــدۇ

تەھدىتكــە ئۇچرىغــان خەلــق جەمئىيىتــى ۋە دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋولكىســۋاگەن 
ــە  ــاش ئىجرائىي ــىركەتنىڭ ب ــدى. ش ــى دەپ ئەيىبلى ــى يوقاتت ــى ئىناۋىتىن ــاگ ن ئ
ئەمەلــدارى ھېربېــرت دىئېــس BBC نىــڭ تېلېۋىزىيــە زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلغانــدا، 
ئۆزىنىــڭ »قايتــا تەربىيەلــەش« الگېرلىــرى ھەققىــدە ھېچنەرســە بىلمەيدىغانلىقىنــى 
ئېيتتــى. كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى ۋولكىســۋاگەن رەھبەرلىــك قاتلىمىغــا 

ئۆزلىرىنىــڭ شــىركەت پىرىنســىپلىرىنى ئەســكەرتتى.

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى - ئۇيغــۇر پائالىيەتچىســى ئامېرىــكا كېڭــەش پاالتاســىدا   •
ــەردى ــق ب ــدا گۇۋاھلى ــاڭالش يىغىنى ــپات ئ ئىس
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ســام بروۋنبەكنىــڭ ئىشخانىســى 4 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى دىپلوماتــالر، ئامېرىــكا 
مەمۇرىــي ئەمەلدارلىــرى ۋە ئاممىــۋى تەشــكىالتالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان دولقۇن ئەيســا 
ۋە ئۆمــەر قانــات قاتناشــقان دىنىــي ئەركىنلىــك توغرىســىدا پائالىيــەت تەشــكىللىدى.

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى - ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىــرى ياپونىيــەدە تەشــۋىقات يىغىنــى   •
ئاچتــى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ــورى  ــڭ دىرېكت ــۇر ھەرىكىتىنى ــس ۋە ئۇيغ ــم ئىدرى ــاش مەسلىھەتچىســى ئابدۇلھەكى ب
روشــەن ئاببــاس ياپونىيــەدە زىيارەتتــە بولــۇپ، ياپونىيــە پۇقــراالر جەمئىيىتــى بىلــەن 
كۆرۈشــتى، ئاممىــۋى نۇتــۇق ســۆزلىدى ۋە ياپونىيەدىكــى ئۇيغــۇرالر جەمئىيىتــى بىلــەن 

كۆرۈشــتى.

2019 - يىلى 4 - ئاينىڭ 25 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىالتلىرى   •
ب د ت نىــڭ بــاش كاتىپــى گۇتېررېســنى خىتــاي بىلــەن بولغــان ئۇچرىشىشــتا الگېــرالر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا 

قويۇشــقا چاقىــردى

ــاش  ــكىالتلىرى، ب د ت ب ــۇق تەش ــانىي ھوق ــى ۋە ئىنس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
كاتىپــى ئانتونىئــو گۇتېررېســنى خىتــاي بىلــەن بولغــان ئۇچرىشىشــتا ئۇيغــۇر الگېــر 

ــردى.  ــا قويۇشــقا چاقى مەسىلىســىنى ئوچــۇق - ئاشــكارا ئوتتۇرىغ

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســى   •
نىــگارا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات نىئــاگارا 
ئۇنىۋېرســىتېتى مۇســۇلمان ئوقۇغۇچىــالر ئىتتىپاقــى ۋە كــۇپ مەدەنىيــەت ئىشــلىرى 
ئىشخانىســى سىياســىي پەن ۋە تارىخ تارماقلىرىنىڭ قوللىشــى بىلەن ئۇيۇشــتۇرۇلغان 
خىتاينىــڭ ھازىرقــى جــازا الگېرلىــرى توغرىســىدىكى دوكالتتــا ئاالھىــدە ســۆز قىلــدى. 
ــۇرا  ــى، ئوتت ــەت ئاالھىدىلىكىن ــي ۋە مەدەنىي ــڭ مىللى ــدى، ئۇيغۇرالرنى ــات ئەپەن قان
ئاســىيانىڭ شــەرقىي تۈركىســتان دەپ ئاتالغــان رايونلىرىــدا ياشــايدىغان تــۈرك خەلقــى 

ئىكەنلىكــى چۈشــەندۈردى. 

2019 - يىلى 4 - ئاينىڭ 28 - كۈنى - مىيۇنخېندا ئۇيغۇر ياشالر يىغىلىشى ئۆتكۈزۈلدى  •

ــدا  ــى مىيۇنخېن ــڭ 28 - كۈن ــى 4 - ئاينى ــالر جەمئىيىت ــۇر ئانى ــە ئۇيغ گېرمانىي
ــۇر  ــە دىياســپورادىكى ئۇيغ ــۇ پائالىيەتت ــۇر ياشــلىرى يىغىلىشــى ئۇيۇشــتۇردى. ب ئۇيغ
ياشــلىرىنى تېخىمــۇ باغــالپ ۋە تەشــكىللەپ، يېقىــن كەلگۈســىدە ئۇيغــۇر دەۋاســىغا 

ــدى. ــەر بول ــش توغرىســىدا مۇزاكىرىل ــاردەم بېرى ــداق ي قان
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2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيــا يەھۇدىيــالر مەجلىســىنىڭ   •
ــەن كۆرۈشــتى رەئىســى بىل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە رەئىســى ئۆمــەر 
ــى  ــابىق رەئىس ــك( س ــىنىڭ )ۋج ــالر مەجلىس ــا يەھۇدىي ــا دۇني ــۇ - يوركت ــات ني قان
ئىســرائىلىيە ســىڭەر بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى 
ــس ۋە خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىگە قارشــى كوللېكتىــپ ھەرىكەتنىــڭ  كىرىزى
ــە  ــى ئىجرائىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى. دۇني مۇمكىنچىلىك
كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات ۋە ۋجــك نىــڭ ســابىق رەئىســى ســىڭەر ئەپەنــدى 
ــتى.  ــەن كۆرۈش ــى بىل ــىۋەتلەر كومىتېت ــقى مۇناس ــى تاش ــەش پاالتاس ــكا كېڭ ئامېرى
ئۇيغــۇر مەسىلىســى شــۇنداقال ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قانۇنىنــى مۇزاكىــرە قىلدى.

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئۇســكىرف يىللىــق   •
دوكالت ئېــالن قىلىــش پائالىيىتىگــە قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە رەئىســى ئۆمــەر 
ــڭ 2019 -  ــك كومىتېتىنى ــي ئەركىنلى ــارا دىنى ــكا خەلقئ ــە ئامېرى ــات بىرلىكت قان
يىللىــق يىللىــق دوكالت ئېــالن قىلىــش پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. دوكالتتــا ئۇيغۇرالر 
ــرى  ــۇڭ ئەزالى ــتىيانالر، فالۇڭگ ــەر، خىرىس ــۇلمانلىرى، تىبەتل ــۈرك مۇس ــقا ت ۋە باش
ۋە باشــقا دىندارالرغــا قىلىنغــان زىيانكەشــلىك ۋە قىيناشــالر تەپســىلىي بايــان 
قىلىنغــان. دوكالتتــا يەنــە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ نــازارەت قىلىــش تېخنىكىســىدىن 
پايدىلىنىــپ الگېــر ســىرتىدىكى پۇقراالرغــا زەربــە بېرىۋاتقانلىقــى ۋە ئۇيغــۇر رايونىنىــڭ 
ــارا  ــە خەلقئ ــار. پائالىيەتك ــۇ ب ــە ئايالنغانلىقىم ــكارا تۈرمىگ ــۇق - ئاش ــدا ئوچ ئاخىرى
دىنىــي ئەركىنلىــك چــوڭ بــاش ئەلچىســى ســام بروۋنبــەك رىياســەتچىلىك قىلــدى. 
ئىســا ۋە قانــات ئەپەنــدى خىتايدىكــى ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان نۆۋەتتىكــى ۋەزىيــەت 
ــدى،  ــىۋاتقانلىقىنى تەكىتلى ــۇ يامانلىش ــڭ تېخىم ــپ، ۋەزىيەتنى ــدە توختىلى ھەققى
ــان  ــۈن قوللىنىدىغ ــۇرۇش ئۈچ ــى ت ــا قارش ــى خىتايغ ــكا ھۆكۈمىتىن ــۇنداقال ئامېرى ش

ــەر بىلــەن تەمىنلىــدى. ئەمەلىــي تەدبىرل

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى گېرمانىيەنىــڭ ب د ت دىكــى ئۆمىكــى نيــۇ - يوركتــا   •
ئاچتــى يىغىنــى  بېرىــش  دوكالت  شەخســىي  ھەققىــدە  مەسىلىســى  ئۇيغــۇر 

ــىدىن  ــڭ تەكلىپنامىس ــە ۋەكىللىرىنى ــات گېرمانىي ــەر قان ــا ۋە ئۆم ــۇن ئەيس دولق
ــش  ــىي دوكالت بېرى ــتۇرۇلغان شەخس ــى ب د ت دا ئورۇنالش ــۇ - يوركتىك ــن ني كېيى
يىغىنىغــا قاتناشــتى. دوكالت بېرىــش يىغىنىــدا ئىســا بىلــەن قانــات ھــەر ئىككىســى 
ــاش  ــە ب ــا گېرمانىي ــەردى. يىغىنغ ــاۋاب ب ــوئالالرغا ج ــار س ــر قات ــدى ۋە بى ــۆز قىل س
ئەلچىســى كىرىســتوف رىياســەتچىلىك قىلــدى. 20 دىــن ئارتــۇق دۆلەتنىــڭ ب د ت 
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دىكــى ۋەكىللىــرى قاتناشــتى ۋە ئــۇالر ئۇيغــۇر كىرىزىســىغا قانــداق يــاردەم قىلىــش 
ــتى.  ــىدا مۇزاكىرىلەش توغرىس

2019 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 29 - كۈنىدىــن 5 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى   •
ــتى ــە قاتناش ــەر مۇنبىرىگ ــك مىللەتل ــڭ يەرلى ب د ت نى

ــەن بىرلەشــكەن  ــق ئاممىســىغا ۋاكالىت ــان خەل ــۇن ئەيســا تەھدىتكــە ئۇچرىغ دولق
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ دائىمىــي يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتان ھازىر 
ــك  ــى يەرلى ــۇ - يوركتىك ــۇق كىرىزىســىنى ني ــۇر كىشــىلىك ھوق ــان ئۇيغ يولۇقۇۋاتق
ــۇن ئەيســا ئەپەندىنىــڭ  ــۇ يىــل دولق ــەر مۇنبىرىنىــڭ دىققىتىگــە ســالدى. ب مىللەتل
مۇنبەرگــە قاتنىشىشــى ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن بىــر ئىجابىــي تەرەققىيــات بولــدى. ب د ت 
نىــڭ يېقىنقــى ئىككــى قېتىملىــق يەرلىــك مۇنبىرىــدە خىتــاي ۋەكىللــەر ئۆمىكــى 
ئۆتكــەن يىلــى ئىســا ئەپەندىنىــڭ يىغىنغــا قاتنىشىشــىنى توســماقچى بولــدى، بىــر 
ــە  ــر ھەپتىگ ــدى ۋە بى ــكە ئۇرۇن ــن چىقىرىۋېتىش ــۇلدا يىغىندى ــل ئۇس ــەر خى ــل ھ يى

يېقىــن ئۇنىــڭ يىغىنغــا كىرىشــىنى توســىدى. 

ــڭ  ــى رەئىســى ئەنگلىيەنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ 1 - 2 - كۈنلى ــى 5 - ئاينى 2019 - يىل  •
قاتناشــتى. يىغىنىغــا  رەئىســلىك   UNPO ئۆتكۈزۈلگــەن  شــەھىرىدە  ئوكســفورد 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر 
ئــۇ  ئۆتەيــدۇ.  ۋەزىپىســىنى  رەئىســلىك  مۇئاۋىــن  نىــڭ   )UNPO( تەشــكىالتى 
ئەنگلىيەنىــڭ ئوكســفورد شــەھىرىدە 3 - ئاينىــڭ 1 - 2 - كۇنلىرىدىــن باشــالپ 
ــۇ تەشــكىالتنىڭ  ــا قاتناشــتى. ئىســا ب ــق يىغىنىغ ــۇ تەشــكىالتنىڭ پىرېزىدېنتلى ب
ئىســتراتېگىيەلىك يۆنىلىشــىنى بەلگىلــەش ۋە كەلگۈســى پائالىيەتلەرگــە ئەھمىيــەت 
بېرىــش ئۈچــۈن مۇزاكىرىگــە قاتناشــتى. ئىســا ئەپەنــدى يەنــە ئەنگلىيــە تاشــقى ئىشــالر 
ۋە ســودا مىنىســتىرلىكىنىڭ ئاســىيا دىرېكتــورى مــارك بىننىڭتــون بىلەن كۆرۈشــۈپ، 
ــرك 40  ــۆزلەپ، ھ ــدە س ــى ھەققى ــۇق كىرىزىس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــى ئۇيغ نۆۋەتتىك
يىغىنىــدا ئۇنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىرىزىســنى ئوتتۇرىغــا قويغانلىقىغــا 

ــى. ــەت ئېيتت رەھم

2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 3 - كۈنىدىــن 5 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەنگلىيــە   •
ئاچتــى يىغىنــى  تەشــۋىقات  لوندونــدا 

ــار  ــر قات ــپ، بى ــا بېرى ــا لوندونغ ــۇن ئەيس ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
كىرىزىســنى  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  قاتنىشــىپ،  يىغىنلىرىغــا  تەشــۋىقات 
ئاڭلىتىــش ھەرىكىتىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتتــى ۋە ئەنگلىيــەدە كەلگۈســى پائالىيەتلەرنى 
تېخىمــۇ جانالندۇرۇشــتا ئاكتىــپ رول ئوينىــدى. ئىســا ئەپەنــدى ئەنگلىيــە ھۆكۈمــەت 
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ئەمەلدارلىــرى، لونــدون ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى ۋە ئەنگلىيــە مۇســۇلمان تەشــكىالتلىرى 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئالدىنقــى قېتىملىــق زىيارەتتــە ئورنىتىلغــان ھەمكارلىقنــى 

ــۈردى. ــرى س ئىلگى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ئىنتەلەكــت ۋە ســەرخىلالرنىڭ مەجبۇرىي   •
غايىــب بولۇشــىغا دىققــەت تارتتــى

2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
ســايلىغۇچىلىرى ۋە ســەرخىللىرىنىڭ مەجبۇرىــي غايىــب بولۇشــىغا داۋاملىــق دىققــەت 
قىلىــش ئۈچــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فاكەسوفتھەدىســاپپەئارەد دېگــەن خەتكــۈش 
ئاســتىدا ئىجتىمائىــي ئاالقــە پائالىيىتىنــى باشــلىدى. بــۇ پائالىيــەت يېقىنقــى 
ــەۋەر  ــك ۋە خ ــدۈرۈش ئۈچــۈن گىرافى ــان شەخســلەرنى گەۋدىلەن ــب بولغ ــالردا غايى يىل
ماقالىلىرىنىــڭ پايدىلىنىشــىنى ئىشلىتىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ. ھــەر بىــر خىزمەت 
كۈنىــدە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئايرىــم بــاش ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن پىــالكات ئېــالن 

قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ غايىــب بولغــان ۋاقتــى ۋە تۇتــۇپ تــۇرۇش ســەۋەبىنى يازغــان.

ــن  ــر ئىرۋى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى پېتې ــى 5 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇني 2019 - يىل  •
ئاممىــۋى تەشــكىالت رەھبەرلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن نيۇيوركتىكــى يەرشــارى 
ــت  ــوكال پوئىن ــىيا ف ــس ۋە ئاس ــىمون ئادام ــرى س ــڭ مۇدى ــئۇلىيەت مەركىزىنى مەس
تىكــى نادىــرا كھۇدايبەردىــۋا بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا خىتايدىكــى الگېرالرنىــڭ 
يېقىنقــى ئەھۋالــى، ئۇيغۇرالرغــا زىيانكەشــلىك قىلىــش ۋە ئىنســانىيەتكە قارشــى 

ــەردى. ــدە دوكالت ب ــەر ھەققى ــار جىنايەتل ــى ب ــش ئىمكانىيىت ــپ بېرىلى ئېلى

دىنىــي  ئۇچرىغــان  ئۇيغــۇرالر  رامىزانــدا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  7 ئاينىــڭ   -  5  •
گەۋدىلەنــدۈردى  زىيانكەشــلىكلەرنى 

ــۇر خەلقىنىــڭ قاتتىــق  ــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
دىنىي زىيانكەشــلىك ۋە چەكلىمىلەر ســەۋەبىدىن رامىزاننى تۇتالماســلىق مەسىلىســى 
ــڭ  ــى ئۆزىنى ــى خىتاين ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــالن قىل ــارات ئې ــدە ئاخب ھەققى
ئاساســىي قانۇنــى ۋە خەلقئــارا قانۇنالرغــا رىئايــە قىلىشــقا ۋە ئۇيغۇرالرغــا قىلىۋاتقــان 

زىيانكەشــلىكىنى توختىتىشــقا چاقىــردى. 

ــت  ــى پروجېك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە دۇني ــن 8 - كۈنىگىچ ــڭ 7 - كۈنىدى ــى 5 - ئاينى 2019 - يىل  •
دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن ب د ت يىغىنىغــا قاتناشــتى

پېتېــر ئىرۋىــن ئەپەنــدى مائارىــپ ھوقۇقــى ۋە دەپســەندە قىلىــش جىنايىتــى 
ھەققىــدە دوكالت تەيياراليدىغــان ب د ت مۇتەخەسسىســلىرى ۋە ئاالھىــدە دوكالتچىــالر 
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يىغىنىغــا قاتناشــتى. نەتىجىــدە ئاالھىــدە دوكالتچىالرنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى دوكالتــى 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەمىنلىگــەن خىتاينىــڭ ئاتالمىــش قايتــا تەربىيەلەشــنى 
باھانــە قىلغــان زۇلــۇم سىياســىتىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھالــدا ب د ت نىــڭ 

ــۇنۇلدى. ــا س ــي يىغىنىغ ئومۇمى

ــۇق  ــان پارالمېنتىكــى كىشــىلىك ھوق ــۇن ئەيســا گېرم ــى دولق ــڭ 8 - كۈن ــى 5 - ئاينى 2019 - يىل  •
كومىتېتىــدا ئوچــۇق ئىســپات ئــاڭالش يىغىنىــدا گۇۋاھلىــق بــەردى

ھوقــۇق  كىشــىلىك  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كومىتېتىنىــڭ ئوچــۇق ئىســپات ئــاڭالش يىغىنىــدا گۇۋاھلىــق بــەردى ۋە ئۇيغۇرالرنــى 
جــازا الگېرلىرىــدا خالىغانچــە تۇتــۇپ تــۇرۇش ۋە خىتاينىــڭ ســىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنــى 
پاراكەندىچىلىككــە ســېلىش مەســىلىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. گېرمانىيــە ۋە دۇنيانىــڭ 
ــۆز  ــى ئ ــان تەھدىتن ــە بولغ ــپورا جەمئىيىتىگ ــۇر دىياس ــى ئۇيغ ھەرقايســى جايلىرىدىك
كەچۈرمىشــلىرى ئارقىلىــق چۈشــەندۈرۈپ، نۆۋەتتىكــى گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنــى 

ــدى.  ــكە دەۋەت قىل ــە كېلىش ھەرىكەتك

2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى UNHCR نىــڭ   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــى بىل ــى ئىشخانىس ــۇ - يوركتىك ني

 )UNHCR( پېتېــر ئىرۋىــن نيۇ - يوركتىكى كىشــىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسســارى
ئىشخانىســىنىڭ باشــلىق ياردەمچىســى ئانــدرەۋ گىلموئــۇر بىلــەن كۆرۈشــۈپ دولقــۇن 
ئەيســاغا ئوخشــاش ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىرىنىــڭ ئەھۋاللىــرى قايتــا مۇزاكىــرە قىلــدى. 
بــۇ يىغىــن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نىــڭ UNHCR غــا قايتــا كــۆرۈپ چىقىلىدىغــان 
ھۆججەتلەرنــى يەتكــۈزدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بــۇ ئىشــخانا بىلــەن ھەمــدە 
ــى  ــق ياخش ــەن داۋاملى ــرى بىل ــى خىزمەتچىلى ــۇ - يوركتىك ــۋە ۋە ني ــڭ جەن ئۇالرنى

مۇناســىۋەت ئورنىتىشــىغا تۈرتكــە بولــدى.

ــا  2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى نيــۇ - يوركت  •
قاتناشــتى. پائالىيەتكــە  ئۆتكۈزۈلگــەن 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى پېتېــر ئىرۋىــن نيۇيوركتىكــى ئامېرىــكا 
چــەت ئــەل ئاخبــارات كۇلۇبىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن »ئوتتۇز يىلدىــن كېيىنكــى تىيەنئەنمېن 
ــق  ــىمۇ؟« ناملى ــىنىڭ نامايەندىس ــتەبىت كەلگۈس ــۇ مۇس ــۇش تېخىم ــى، ئۆتم مەيدان

پائالىيەتكــە قاتناشــتى.

ئاممىــۋى تەشــكىالتالر، ئاكتىۋىســتالردىن ئوركــەش دۆلــەت، تــەڭ بىيــاۋ ۋە جەرومــە 
كوھــەن، شــارون ھــوم، ســوفىې رىچاردســون ۋە مىنكــي ۋوردەنــالر ســوز قىلــدى.

ــڭ كارلســرۇھە شــەھىرىدە  ــۇن ئەيســا گېرمانىيەنى ــى، دولق ــڭ 23 - كۈن ــى 5 - ئاينى 2019 - يىل  •
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قاتناشــتى پائالىيەتكــە 

ــرۇخەدىكى  ــىنىڭ كارلس ــەر ئۇيۇشمىس ــان خەلقل ــە ئۇچرىغ ــا تەھدىتك ــۇن ئەيس دولق
ــان  ــلىككە ئۇچرىغ ــرالر، زىيانكەش ــا الگې ــە قاتنىشــىپ ئۇالرغ ــەن پائالىيەتك ئۆتكۈزۈلگ
ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى قىســقىچە تونۇشــتۇردى ۋە خىتايدىكى ئىنســانىيەتكە 

قارشــى جىنايەتلــەر توغرىســىدا مەلۇمــات بــاردى. 

2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى NED نىــڭ ۋىدېئــو زىيارىتىــدە   •
ــدى بول

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا تىبــەت ھەرىكىتــى تەتقىقــات 
مەركىــزى ۋە چىنــا ئائىــت كە قىلغان تەشــۋىقات ســەپىرىدە مەملىكەتلىــك دېموكراتىيە 
فونــدى )NED( نىــڭ ۋىدېئــو زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى. بــۇ ۋىدېئــو دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ باشــقا كۆزگــە كۆرۈنگــەن كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى بىلــەن 

مۇناســىۋەت ئورنىتىشــىغا تۈرتكــە بولــدى.

2019 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 31 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ۋە ئۆمــەر قانــات   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  ئامېرىــكا  ئەپەنــدى 

دولقــۇن ئەيســا ۋە ئۆمــەر قانــات پېنتاگونــدا ھىندىســتان - تىنــچ ئوكيــان دۆلــەت 
ــا  ــەن كۆرۈشــتى. دۇني ــدال ســچرىۋەر بىل ــە مىنىســتىرىنىڭ ياردەمچىســى ران مۇداپىئ
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى يەنــە ئامېرىــكا دۆلەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىدە 
دېموكراتىيــە، كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئەمگــەك ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن ياردەمچــى 
كاتىپــى ســىكوت ت بۇســبي كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســى ھەققىــدە مۇزاكىــرە ئېلىپ 

بــاردى.

ھــەر ئىككــى يىغىنــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى گەرچــە ھازىــر 
ماگنىتىســكىي جازاســىنى يۈرگــۈزۈش بىــر قىســىم توســالغۇالرغا ئۇچرىغــان بولســىمۇ، 
بــۇ نــى داۋاملىــق كۈچەيتىشــنى تەلــەپ قىلــدى. بــۇ تەلەپنىــڭ ئوخشــىمىغان 
ــكىي  ــىدە ماگنىتىس ــى، كەلگۈس ــا قويۇلۇش ــم ئوتتۇرىغ ــە قېتى ــر قانچ ــالردا بى قاتالم

ــن. ــى مۇمكى ــە قوشۇش ــكە تۆھپ ــىنى يۈرگۈزۈش جازاس

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاشــىنگتوندا پارالمېنــت ئەزالىــرى   •
ــەن كۆرۈشــتى بىل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى پارالمېنــت ئەزاســى نىتــا لوۋەينىــڭ قانــۇن 
خىزمەتچىســى ۋەنــدي كوئۇرســەن بىلــەن كۆرۈشــتى، بــۇ يىغىن ئــاۋام پاالتاســىدا 2019 
- يىلدىكــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنىنــى قولالشــنى تەشــەببۇس 

قىلىشــقا ۋە پارالمېنــت ئەزاســى لوۋەينىــڭ ئىمــزا قويۇشــىغا چــوڭ تۈرتكــە بولــدى.
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ــەن  ــى بىل ــىنگتون پوچتىس ــى ۋاش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 4 - كۈن ــى 6 - ئاينى 2019 - يىل  •
كۆرۈشــتى

ئەيســا ئەپەنــدى ۋە قانــات ئەپەنــدى ۋاشــىنگتون پوچتىســى تەھرىــر ھەيئىتــى بىلەن 
كۆرۈشــۈپ، خىتايدىكــى ۋە باشــقا جايلىرىدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى 
ــار  ــر قات ــىدا بى ــۇرالر توغرىس ــن ئۇيغ ــن كېيى ــاردى. يىغىندى ــات ب ــۇق مەلۇم توغرۇل
ماقالىلەرنــى ئېــالن قىلــدى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن داۋاملىــق ئاالقىنــى 

ــدۈردى. ــاقاليدىغانلىقىنى بىل س

ــڭ ۋاشــىنگتون د س  ــى ئامېرىكىنى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 4 - كۈن ــى 6 - ئاينى 2019 - يىل  •
دىكــى ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى 

دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى بىلــەن ئۆمــەر قانــات ئەپەنــدى پارالمېنــت ئەزاســى تــەد يوھــو 
ۋە پارالمېنــت ئەزاســى دىنــا تىتــۇس بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــاۋام پاالتاســى تاشــقى ئىشــالر 
كومىتېتــى، شــۇنداقال پارالمېنــت ئەزاســى، پارالمېنتنىــڭ ئىجرائىيــە ئەمەلــدارى تــوم 
ســۇئوززى بىلــەن كۆرۈشــتى. پارالمېنــت ئەزاســى ســۇئوززى ۋە پارالمېنــت ئەزاســى يوھــو 
ھازىــر بىرلىكتــە 2019 - يىلدىكــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنىغــا 
ــۇق ئاالقىــدە بولىدىغانلىقىنــى  ــدى ۋە ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى بىلــەن قوي ئىمــزا قوي

بىلدۈردى.

ــە  ــق دېموكراتىي ــى 2019 - يىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 4 - كۈن ــى 6 - ئاينى 2019 - يىل  •
ئېرىشــتى مۇكاپاتىغــا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، خىتايغا يــاردەم ۋە تىبەت ھەرىكىتى مەركىــزى قاتارلىقالر 
بىلــەن بىرلىكتــە، 2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى ۋاشــىنگتوندىكى ئامېرىــكا 
دۆلــەت مەجلىســى بىناســىدا مەملىكەتلىــك دېموكراتىيــە فونــدى جەمئىيىتــى 

تەرىپىدىــن تارقاتقــان دېموكراتىيــە مۇكاپاتىنــى قوبــۇل قىلــدى.

ھەرقايســى  دۇنيانىــڭ  يىلــى  ھــەر  تەرىپىدىــن   NED مۇكاپاتــى  دېموكراتىيــە 
جايلىرىدىكــى دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش يولىــدا 
ــي خىزمىتىنــى  خىزمــەت قىلغــان شــەخس ۋە تەشــكىالتالرنىڭ جاســارىتى ۋە ئىجادى
ــوۋەرن  ــەس مكگ ــات. پارالمېنــت ئەزاســى جام ــان مۇكاپ ــراپ قىلىــپ تارقىتىدىغ ئېتى
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندىمنــى دېموكراتىيــە مۇكاپاتــى 
بىلــەن مۇكاپاتلىــدى. 40 تىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر قېرىنداشــالر ۋە دۇنيانىــڭ ھەرقايســى 
ــۇ  ــى ب ــۇر دەۋا تارىخىدىك ــالر ئۇيغ ــدە مېھمان ــان ئاالھى ــپ قىلىنغ ــن تەكلى جايلىرىدى

ــدى.  ــاھىتى بول ــڭ ش ــدە مىنۇتالرنى ئاالھى

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى تيەنئەنمېن مەيدانى قىرغىنچىلىقىنى   •
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خاتىرىلــەش يىغىلىشــقا قاتناشــتى

تيەنئەنمېــن مەيدانــى قىرغىنچىلىقىنــى خاتىرىلــەش يىغىلىشــى كوممۇنىزمنىــڭ 
زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغانــالر فونــدى جەمئىيىتــى تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلــدى. قۇرۇلتايدا 
ســۆزلىگۈچىلەرنىڭ ئىچىــدە ئــاۋام پاالتاســىنىڭ ئەزاســى نەنســي پېلوســىي، پارالمېنــت 
ئەزاســى جىــم مكگوۋېــرن، پارالمېنــت ئەزاســى ئانــدي لېۋىــن ۋە كېڭــەش پاالتــا ئەزاســى 

ماركــو رۇبىئــو قاتارلىقــالر بــار.

خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى، زىمىســتان، ئۇيغــۇرالر ھەرىكىتــى، خىتايغــا يــاردەم 
ــوڭ  ــەش چ ــى خاتىرىل ــۇ قىرغىنچىلىقن ــالر ب ــى قاتارلىق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ۋە دۇني

يىغىلىشــقا قاتناشــتى.

6 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى: دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رامىــزان بايرىمــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ئۇيغــۇرالر   •
ئۇچراۋاتقــان دىنىــي زىيانكەشــلىكلەرنى گەۋدىلەنــدۈردى 

ــا ســاالم  ــزان بايرىمىغ ــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيادىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ رامى ــا ئۇيغ دۇني
ــقانلىقىدىن  ــڭ ئاخىرالش ــزان ئېيىنى ــەددەس رامى ــى مۇق ــزان ھېيت ــدى. رامى يوللى

ــدۇ.  ــرەك بېرى دې

6 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى: دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تيەنئەنمېــن مەيدانــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 30   •
خاتىرىلىــدى يىللىقىنــى 

ــڭ 30  ــان قىرغىنچىلىقنى ــدا بولغ ــن مەيدانى ــۇن، تىيەنئەنمې ــل 4 ئىي 2019 يى
يىللىــق خاتىــرە كۈنــى بولــۇپ، بــۇ كۈنــى مىڭلىغــان نامايىشــچىلىرى دېموكراتىيــە 
ــن  ــى تەرىپىدى ــاي ھۆكۈمىت ــۈن خىت ــى ئۈچ ــش ئۆتكۈزگەنلىك ــپ نامايى ــەپ قىلى تەل
ئوقۇتقۇچىــالر،  ئوقۇغۇچىــالر،  نامايىشــقا  ئىــدى.  باســتۇرۇلغان  رەھىمســىزلەرچە 
پائالىيەتچىلــەر ۋە پۇقــراالر قاتناشــقان. ئــۇالر خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن كىشــىلىك 
ــانالر  ــە ئىنس ــۇ نامايىشــتا مىڭالرچ ــان. ب ــەپ قىلغ ــەت قىلىشــنى تەل ــا ھۆرم ھوقۇقق

ئۆلتۈرۈلگــەن.

ــەش پاالتاســى  ــرى كېڭ ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن ــى 6 - ئاينى 2019 - يىل  •
تاشــقى ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ ئىســپات ئــاڭالش يىغىنىغــا قاتناشــتى

ئىشــالر  تاشــقى  پاالتاســى  كېڭــەش  ۋەكىللىــرى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كومىتېتىنىــڭ »قورقۇتــۇش ئارقىلىــق باشــقۇرۇش: 30 يىلدىــن بۇيانقــى تىيەنئەنمېن 

ــتى. ــا قاتناش ــاڭالش يىغىنىغ ــپات ئ ــق ئىس ــى « ناملى مەيدان

ئەيســا ئەپەنــدى ۋە قانــات ئەپەنــدى ئالېــخ پىنســون، قانــۇن تۇرغــۇزۇش ياردەمچىســى 
ــرس ۋە كېڭــەش ئەزاســى ۋە باشــقا مۇناســىۋەتلىك  ۋە پارالمېنــت ئەزاســى ھــال روگې
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تەشــكىالتالر بىلــەن كۆرۈشــتى.

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى پارالمېنــت ئەزالىــرى   •
ۋە باشــقا ئامېرىــكا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ 
رەئىســى ئۆمــەر قانــات پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــاۋام پاالتاســى تاشــقى 
ئىشــالر كومىتېتىدىكــى گېــررى كوننولــى ۋە ئالىــي قانــۇن چىقىرىــش ئورگىنىدىكــى 
ۋە  ياردەمچىســى  روجېرســنىڭ  خــال  ئەزاســى  پارالمېنــت  پىنســون،  ئالېكىــس 
مەسلىھەتچىســى، ئــاۋام پاالتاســىنىڭ رەت تەرتىپىنىــڭ ئەزاســى، كومىتېــت كېڭــەش 
ــۇن  ــر، قان ــەن ساسســې، NED مۇدىرىيــەت ئەزاســى ئېددىئــې لىنكزې ــا ئەزاســى ب پاالت
ــۇ  ــەن كۆرۈشــتى. ب ــا بىل ــوم پاخت ــا ئەزاســى ت ــش ياردەمچىســى كېڭــەش پاالت چىقىرى
ئۇچرىشىشــالرنىڭ ئاساســلىق مەقســىتى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقۇق 

كىرىزىســىنى يورۇتــۇش بولــدى.

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى ۋاشــىنگتوندىكى HRW بــاش ئىشخانىســىدىكى خىزمــەت   •
ــى يىغىن

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋاشــىنگتوندىكى ئىككــى  ــى دۇني 6 - ئاينىــڭ 5 - كۈن
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇرۇن، دۇني ــۈن ب ــر ك ــن بى ــق يىغىنىدى ــۈك خەلقئارالى كۈنل
ۋەكىللــەر بىــر نەچچــە ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىدىكى ئۇيغــۇرالر ۋە دك نــى ئاســاس 
قىلغــان ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش 
تەشــكىالتىنىڭ DC دىكــى بــاش ئورگىنىــدا ئۆتكۈزگــەن بېيجىــڭ 2022 - يىللىــق 
قىشــلىق ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســىگە قارشــى تــۇرۇش ســۆھبەت يىغىنىغــا 
ــورى  ــت دىرېكت ــى پروجېك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــن، دۇني ــن كېيى ــتى. يىغىندى قاتناش
نورىغتســنوگامەس2022   # ھالــدا  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  بىرلىكتــە  ئىرۋىــن  پېتېــر 

)#ھوقۇقيوقمۇســابىقەيوق2022( ئىســىملىك پائالىيىتــى باشــلىدى.

2019 - يىلــى 6 - 7 - ئىيۇنغىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تەشكىللىشــى بىلــەن ۋاشــىنگتون   •
دك دا خىتاينىــڭ پەسكەشــلىكى، ســەتچىلىكى تېمىســىدا خەلقئارالىــق كونفىرېنــس چاقىرىلــدى.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق پروجېكــت، ئۇيغــۇر  دۇني
ــىيا  ــۇرا ئاس ــىتېتىدىكى ئوتت ــىنگتون ئۇنىۋېرس ــورج ۋاش ــى ۋە ج ــكا جەمئىيىت ئامېرى
ــىيلىككە  ــى ۋەھش ــىنگتوندا »خىتايدىك ــە، ۋاش ــالر بىرلىكت ــى قاتارلىق پىروگراممىس
ــەن  ــكاس« دېگ ــك ئىن ــارى خاراكتېرلى ــەر ش ــىغا ي ــۇر كىرىزىس ــۇرۇش: ئۇيغ ــى ت قارش
تېمىــدا يىغىــن چاقىــردى. يەتتــە ئايرىــم گۇرۇپپىــدا ھــەل قىلىــش ئىستراتېگىيەســى 
مۇھاكىمــە قىلىنىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
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خەلقىگــە قىلغــان ۋەھشــىيلىكىنى قانــداق قىلىــپ ئۈنۈملــۈك ھالــدا توســۇش 
ھەققىــدە تەدبىرلــەر ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى. بــۇ پائالىيەتنىــڭ مەقســىتى قىزىقىدىغــان 
ئوخشــىمىغان دائىرىلەرنــى سۆزلەشــكە ۋە پىكىــر قىلىشــقا ئىلھامالنــدۇرۇپ، خىتاينىڭ 

ــش ئىــدى.  ــداق قىلىــپ ئۈنۈملــۈك ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرى زۇلۇمىغــا قارشــى قان

6 - ئاينىڭ 12 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خوڭكوڭ نامايىشچىلىرى بىلەن ئۇچراشتى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خوڭكــوڭ خەلقــى بىلــەن بىرلىكتــە كوچىالرغــا چىقىــپ 
ــا  ــدا يولغ ــش يېقىن ــۇ نامايى ــدۈردى. ب ــى بىل ــى قولاليدىغانلىقىن ــوڭ خەلقىن خوڭك
ــش  ــى نامايى ــىغا قارش ــا قويۇلۇش ــڭ ئوتتۇرىغ ــش قانۇنىنى ــۈزۈپ بېرى ــان ئۆتك قۇيۇلغ
ئىــدى. خىتــاي بــۇ قانــۇن ئارقىلىــق يىغىلىــش ئەركىنلىكىنــى ۋە باشــقا كىشــىلىك 
ھوقــۇق ئەركىنلىكىنــى يوقىتىــدۇ. بــۇ قانــۇن خوڭكوڭدىكــى پۇقــراالر جەمئىيىتىنــى 

ــۇم قىلىشــقا ئىشــلىتىلىدۇ. جىمىقتــۇرۇش ۋە زۇل

6 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى تىبــەت، ئۇيغــۇر ۋە خىتــاي پائالىيەتچىلىــرى گوگۇلنــى: »كىشــىلىك ھوقۇققا   •
ھۆرمــەت قىلىــش، خىتاينىــڭ مەينــەت خىزمىتىنــى قىلماســلىق «قــا چاقىــردى

گۇگــۇل پايچىــكالر يىغىنىدىــن بىــر قانچــە كــۈن بــۇرۇن، تەشــكىالتالر گوگۇلنىــڭ 
ــا  ــزدەش ماتورىغ ــق ئى ــان »ئەجدىھا«ناملى ــى بولغ ــاپ بەرمەكچ ــۈن ياس ــاي ئۈچ خىت
قارشــى تــۇرۇش توغرىســىدا تــوردا نامايىــش قىلــدى. بــۇ ماتــوردا مەزمۇنــالر چەكلەنگەن، 
ــۇل  ــدۇ. گۇگ ــكە بولى ــال ئىزدەش ــان مەزمۇنالرنى ــا قويغ ــاي يولغ ــەت خىت ــۇ پەق بولۇپم
شــىركىتىنىڭ خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە شــېرىك بولــۇش 

قىلمىشــى ئوتتۇرىغــا قۇيۇلــدى.

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 14 - كۈنىدىــن 16 - كۈنىگىچــە ئۇيغــۇر ئەركىنلىك لوڭقىســى تالىشــىش   •
پۇتبــول مۇسابىقىســى ئۆتكۈزۈلــدى.

ــڭ قوللىشــى  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــتان بىرلىك ــەرقىي تۈركىس ــا ش ياۋروپ
بىلــەن گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە ئــۇچ كۈنلــۈك ئۇيغــۇر ئەركىنلىــك 
لوڭقىســى تالىشــىش پۇتبــول مۇسابىقىســى ئۆتكــۈزدى. گېرمانىيــە مىيۇنخېنــدا 
پۇتبــول  ئۇيغــۇر   7 ئەركىنلىــك لوڭقىســى مۇسابىقىســىگە  ئۇيغــۇر  ئۆتكۈزۈلگــەن 
كوماندىســى مۇســابىقىگە قاتناشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى يەڭگــەن كوماندىالرنــى 
ئايرىــم مۇكاپاتلىــدى: بىرىنچىلىككــە ئېرىشــكەنلەر 1000 يــاۋرو، ئىككىنچىســى 700 

ــتى. ــا ئېرىش ــى 500 ياۋروغ ــاۋرو، ئۈچىنچىس ي

ــن  ــىنىڭ ئۆلۈمىدى ــۇر يازغۇچىس ــق ئۇيغ ــى داڭلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 19 - كۈن 6 - ئاينى  •
قايغــۇردى قاتتىــق 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى داڭلىــق ئۇيغــۇر يازغۇچىســى نۇرمۇھەممــەت توختىنىــڭ 
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ۋاپاتىدىــن قاتتىــق قايغــۇردى.

ــۇپ  ــە تۇت ــل مارتقىچ ــۇ يى ــن ب ــى 11 - ئايدى ــۇ 2018 - يىل ــىچە، ئ ئىگىلىنىش
كېتىلگــەن ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بىــر جــازا الگېرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇلــۇپ ئــۇزۇن 
ــقا  ــال 70 ياش ــى، ئەمدى ــۈرەك كېســىلى تۈپەيل ــت ۋە ي ــان. دىيابې ــازا قىلغ ــەي ق ئۆتم
ــن  ــۇ تاالنتلىــق يازغۇچــى داۋاالشــتىن مەھــرۇم قىلىنغانلىقــى تۈپەيلىدى كىرگــەن ب

ــان. ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــۈپ كەتكەنلىك ئۆل

2019 - يىلى 6 - ئاينىڭ 20 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى بېرلىندىكى ئۇنىۋېرســىتېت   •
ئوقۇغۇچىلىرىغــا ئۇيغــۇر كىرىزىســى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا بېرلىندىكــى ئۇنىۋېرســىتېت 
ئوقۇغۇچىلىرىغــا ئۇيغــۇر كىرىزىســى ھەققىــدە لېكســىيە ســۆزلىدى.

2019 - يىلى 6 - ئاينىڭ 24 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى جەنۋەدە نامايىش ئۆتكۈزدى  •

ــازى(  ــەن تۇنىي ــاز )ئائىئەرك ــن تۇنىي ــن ۋالىيســى ئەركى ــڭ مۇئاۋى ــۇر رايونىنى ئۇيغ
نىــڭ ســۆزىگە قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشــكىالتى ئالدىــدا 41 - قېتىملىــق كىشــىلىك ھوقــۇق قەرەللىــك يىغىنــى 
مۇناســىۋىتى بىلــەن نامايىــش ئۆتكــۈزدى. ياۋروپانىــڭ ھــەر تەرىپىدىــن كەلگــەن باشــقا 
ئۇيغــۇرالر بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى جەنــۋە ئىشخانىســىنىڭ ئالدىغــا بايــراق 
ۋە يوقــاپ كەتكــەن يېقىنلىرىنىــڭ رەســىمىنى قويــدى. نامايىشــتا بىــر مىليوندىــن 
ــۇپ تۇرۇلۇشــى  ــدە خالىغانچــە تۇت ــۇر ۋە باشــقا تۈركلەرنىــڭ كــەڭ كۆلەم ــۇق ئۇيغ ئارت

جانلىــق ئاڭلىتىلــدى. 

2019 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مۇســاپىرالر مەركىزىنىــڭ مۇدىــرى   •
مەمــەت توختــى كانــادا ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى

مەمەت توختى كۆچمەنلەر، مۇســاپىرالر ۋە پۇقراالر مىنىســتىرلىكى ئىشخانىســىنىڭ 
ھۆكۈمىتىدىــن  تــرۇدۇ  كانــادا  كۆرۈشــتى.  بىلــەن  مەسلىھەتچىســى  سىياســەت 
الگېرلىرىغــا  تەربىيەلــەش  ئۇيغۇرالرنــى  ئەگىشــىپ  ئىنكاســىغا  خەلقئارانىــڭ 
ســوالنغانلىغى ئۈچــۈن خىتاينــى ئوچــۇق - ئاشــكارا ئەيىبلەشــنى تەلــەپ قىلــدى. بــۇ 
يىغىــن كانــادا ھۆكۈمىتىنىــڭ تۈركىيەدىكــى خەتــەر ئاســتىدىكى مۇســاپىر ئۇيغۇرالرنــى 
ــر قىســمى  ــۈرۈش جەريانىدىكــى كۆرۈشۈشــلەرنىڭ بى ــا كەلت ــۇل قىلىشــىنى قولغ قوب

ــدى. بول

2019 - يىلــى 26 - ئىيــۇن UNPO، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە باشــقا ئۇيغــۇر ئۇيۇشــمىلىرى   •
بېلگىيــەدە خىتايغــا قارشــى پائالىيــەت ئۆتكــۈزدى
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ــۇ قارشــى تــۇرۇش پائالىيىتــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى كىرىزىســقا  ب
بولغــان تونۇشــىنى كېڭەيتىــش ئۈچــۈن ئۆتكۈزۈلــدى. دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىســى 
دولقــۇن ئەيســا پائالىيەتتــە ســۆز قىلىــپ، قاتناشــقۇچىالرغا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
كىشــىلىك ھوقۇققــا قارشــى تــۇرۇش جىنايىتــى ۋە كىرىزىســقا دۇچ كەلگــەن، غايــەت 
زور ئازابالرغــا ئۇچرىغــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى ئۇيغــۇر خەلقى 

توغرىســىدا مەلۇمــات بــەردى.

2019 - يىلى 28 - ئىيۇن دولقۇن ئەيسا بېلگىيە ئانتۋەرپىندىكى ئۇيغۇرالر بىلەن كۆرۈشتى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى بېلگىيەنىــڭ ئانتۋەرپىندىكى ئۇيغــۇر جەمئىيىتى 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ، قانــداق قىلغانــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســى ئۈســتىدە ئۈنۈملۈك ئىشــلەش 
توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى ۋە ياۋروپــا پارالمېنتىــدا 1 - ئۆكتەبىــردە ئۆتكۈزۈلىدىغــان 
خىتاينىڭ 70 يىللىق تاجاۋۇزچىلىقى ۋە بېسىۋېلىشــىغا قارشــى نامايىش توغرىســىدا 

مۇزاكىــرە ئېلىــپ باردى.

6 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا ۋە رىيــان بــارى   •
كاســتالدو بىلــەن ياۋروپــا پارالمېنتىــدا كۆرۈشــتى.

6 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرىدىــن دولقــۇن ئەيســا 
ۋە رىيــان بــارى كاســتالدو بىلــەن ياۋروپــا پارالمېنتىــدا كۆرۈشــتى. فابىئــو ماسســىمو 
كاســتالدو ئەپەنــدى ئۇيغۇرالرنىــڭ قوللىغۇچىســى ۋە ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنىڭ 
ــا پارالمېنتىنىــڭ مۇئاۋىــن  ــۇ قېتىــم ياۋروپ ئالدىنقــى مۇئاۋىــن رەئىســى بولغــان ۋە ب
ــۇر  ــا ئۇيغ ــڭ دۇني ــۇ ئۆزىنى ــدا ئ ــن جەريانى ــدى. يىغى ــايالنغان ئى ــۇپ س ــى بول رەئىس
قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىغا بولغــان قوللىشــىنى، داۋاملىــق 
ــى  ــى بارلىقىن ــۇش خىيال ــى بول ــن رەئىس ــىنىڭ مۇئاۋى ــتلۇق گۇرۇپپىس ــۇر دوس ئۇيغ

ــدى.  ئىپادىلى

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەلچىســى  بــاش  تۇرۇشــلۇق  بېرلىنــدا  ئامېرىكىنىــڭ 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىرېزىدېنتــى ئامېرىكىنىــڭ بېرلىنــدا تۇرۇشــلۇق بــاش 
ئەلچىســى رىچــارد گرەنــەل بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇ ئۇيغــۇر مەسىلىســى ۋە ئۇنىــڭ بىــر 
ــا ئۇيغــۇر  ــۇالر دۇني ــدى. ئ ــا قوي ئىنســانپەرۋەرلىك كىرىزىســى ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغ
قۇرۇلتىيىنىــڭ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى بىلــەن بولغۇســى ھەمكارلىقــى توغرىســىدا 
ــى  ــەن نېمىلەرن ــى بىل ــڭ ياردىم ــەدە ئامېرىكىنى ــۇ گېرمانىي ــتى، بولۇپم سۆھبەتلەش

ــدى. ــتىدە توختال ــى ئۈس ــش مۇمكىنلىك ــا چىقىرى ۋۇجۇدق

ئامېرىكىنىــڭ  ۋەكىللىــرى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 4 ئاينىــڭ   - 7 يىلــى   - 2019  •
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قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  خاتىرىلــەش  كۈنىنــى  مۇســتەقىللىق 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــدا تۇرۇشــلۇق  ــڭ بېرلىن ــان ئامېرىكىنى ــۇر قۇرب ــرى غەي ــڭ مۇدى ياشــالر كومىتېتىنى
بــاش ئەلچىســىنىڭ تەكلىپىگــە بىنائــەن مۇســتەقىللىق كۈنىنــى خاتىرىلــەش 
پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. بــۇ پائالىيــەت دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمىتىنــى 
ئىلگىــرى ســۈرۈش شــۇنداقال باشــقا دۆلەتلــەر ۋەكىلــى بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىشــنىڭ 

ــدى. ياخشــى پۇرســىتى بول

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا   •
ــدى ــى خاتىرىلى ــرە كۈنىن ــق خاتى ــڭ 10 يىللى ــۇل قىرغىنچىلىقىنى ــى 5 - ئىي ــكىللەپ، ئۈرۈمچ ــش تەش نامايى

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2009 - 
يىلــى 5 - ئىيــۇن ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 10 يىللىقىنــى خاتىرىلىــدى. 
ياۋروپانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن ئۇيغــۇرالر گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېندىكــى 
ــى  ــرى، مىيۇنخېندىك ــما ۋەكىللى ــۇر ئۇيۇش ــى ئۇيغ ــتى. ياۋروپادىك ــقا قاتناش نامايىش
ــۇ  ــت ئەزالىرىم ــە پارالمېن ــەزى گېرمانىي ــۇنداقال ب ــرى ش ــى ۋەكىللى ــۈرك جەمئىيىت ت

ــتى.  ــقا قاتناش نامايىش

ميۇنخېندىكــى خىتــاي بــاش كونسۇلخانىســىنىڭ ئالدىــدا يىغىلىــش ئۆتكــۈزدى ۋە 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ تەلىپــى يېزىلغــان بىــر پارچــە خەتنــى خەت ســاندۇقىغا قالــدۇردى. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ۋەزىيىتــى 
ــدى. 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنىدىكــى  كۈنســېرى ناچارلىشــىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قوي
نامايىــش دۇنيادىكــى 22 شــەھەردە ۋە دۇنيادىكــى 14 دۆلەتتــە ئېلىــپ بېرىلىــپ، 
ئۆلتۈرۈلگــەن ياكــى زورلــۇق بىلــەن غايىــب بولغــان ۋە يارىالنغــان مىڭلىغــان ئۇيغــۇر 

نامايىشــچىالرنى ئەســلىدى.

5 - ئىيــۇل - پاجىئەســى : 5 ئىيــۇل ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 10 يىللىــق خاتىــرە كۈنىــدە دۇنيــا   •
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى تارىختىكــى قىرغىنچىلىققــا قايتماســلىققا دەۋەت قىلــدى

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى جۈمــە، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۈرۈمچــى 
قىرغىنچىلىقىنىــڭ 10 يىللىــق خاتىــرە كۈنــى. 2009 - يىلــى مىڭلىغــان ئۇيغــۇر 
ــى  ــان ياك ــب بولغ ــي غايى ــەن، مەجبۇرى ــىزلەرچە ئۆلتۈرۈلگ ــچىلىرى رەھىمس نامايىش
يارىالنغــان، خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۈرۈمچىدىكــى ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ تىنــچ 

ــتۇرغان. ــق باس ــىزلەرچە قوراللى نامايىشــىنى رەھىمس

دىرېكتــورى  تــۈر  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنلىــرى   - 7  -  6 ئاينىــڭ   - 7 يىلــى   - 2019  •
قاتناشــتى كۇرســىغا  تەربىيەلــەش  نىــڭ  ت  د  ب  بارســېلونادىكى 
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ــى«  ــا يىغىلىش ــىئونال كاتاالن ــېلونادىكى »ناس ــڭ بارس ــن ب د ت نى ــر ئىرۋى پېتې
ئىشــتىراكچىالر  قاتنىشــىپ،  ســۈپىتىدە  »مەشــقاۋۇل«  كۇرســىغا  تەربىيەلــەش 
ــدا باھــاالش جەريانىغــا قاتنىشــىدىغانلىقى  ــدا قەرەللىــك ھال ــداق قىلغان بىلــەن قان
توغرىســىدا ھەمكارالشــتى. كاتالونىيــە بىلــەن تېخىمــۇ قويــۇق مۇناســىۋەت ئورناتتــى 
شــۇنداقال دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ قانــداق قىالاليدىغانلىقى 

ــدى.  ــا قوي ــىيەلەرنى ئوتتۇرىغ ــت تەۋس توغرىســىدا كونكرې

ئامېرىكىنىــڭ  ۋەكىللىــرى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 8 ئاينىــڭ   - 7 يىلــى   - 2019  •
كۆرۈشــتى بىلــەن  كونسۇلخانىســى  مىيۇنخېندىكــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، شــەرقىي تۈركىســتان ياۋروپــا 
بىرلىكــى رەئىســى ئەســقەرجان ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياردەمچىســى شــەھرىزاد 
غەيــرەت بىلــەن ئــۇ.س نىــڭ مىيۇنخېنــدا تۇرۇشــلۇق ئەلچىســى مــەگان گرەگونىــس ۋە 
ئۇنىــڭ خىزمەتچىســى لــۇ جــوۋ، ھەلــگا كرۇئۇگــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا شــەرقىي 
ــدە  ــتۇردى ھەم ــقىچە تونۇش ــى قىس ــى ئەھۋالىن ــڭ ھازىرق ــتاندىكى ئۇيغۇرالرنى تۈركىس
ــۇر  ــەدە ئۇيغ ــىپ گېرمانىي ــەن ھەمكارلىش ــى بىل ــكا كونسۇلخانىس ــىدە ئامېرى كەلگۈس

مەسىلىســىنى تېخىمــۇ كەڭــرى تونۇتــۇش توغرىســىدا مۇزاكىرىلەشــتى.

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت غــا رەســمىي دوكالت   •
بــەردى

ــڭ  ــە خىتاينى ــى بىرلىكت ــارا ھەرىكىت ــەت خەلقئ ــى ۋە تىب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش قانۇنــى ۋە ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر ۋە تىبەتلەرگــە كۆرســىتىدىغان 
ــەردى.  ــمىي دوكالت ب ــىگە رەس ــپ شۆبىس ــدە تەرتى ــدە ب د ت ئاالھى ــىرى ھەققى تەس
بۇنىــڭ مەقســىتى ب د ت نــى ئۆزىنىــڭ ھــرك 42 - قېتىملىــق يىغىنــى مەزگىلىــدە 
ئۇيغــۇر ۋە تىبــەت مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئۈچۈنــدۇر. 
ــە  ــۇ ھەقت ــى ب ــىلىۋاتىدۇ، بەلك ــن ئويلىش ــەر تەرىپىدى ــدە كۆزەتچىل ــۇ دوكالت ئاالھى ب

رەســمىي ھۆججــەت ئېــالن قىلىنىشــى مۇمكىــن.

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دولقــۇن ئەيســا ۋېنگىرىيەدىكــى خەلقئــارا كەچــۈرۈم   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  تەشــكىالتى 

7 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ئىشخانىســىنىڭ خىزمەتچىلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. 
ــىۋاتقان  ــېرى ناچارلىش ــتاننىڭ كۈنس ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــەپىرىدە ئۇالرغ ــە س ۋېنگىرىي
ئەھۋالالرنــى ئۇقتــۇردى. خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتىنىڭ ۋېنگىرىيــە ھۆكۈمىتىدىــن 
سىياســىي الگېــرالردا ھازىرغىچــە تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقــان ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىگە جىددىي 
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ھەرىكــەت قوللىنىشــىنى تەلــەپ قىلــدى. 

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 13 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى   •
دولقــۇن ئەيســا ۋېنگىرىيەنىــڭ پايتەختــى بۇداپىشــىتتىكى ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتناشــتى

7 - ئىيۇلدىــن 13 - ئىيۇلغىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقۇن ئەيســا 
ۋېنگىرىيەنىــڭ پايتەختــى بۇداپېشــتتا ئۆتكۈزۈلگــەن »يەرشــارى ئــاز ســانلىق مىللەتلەر 
ھوقۇقــى يازلىــق مەكتىپــى 2019 »نىــڭ 5 كۈنلــۈك ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتناشــتى. 
تــوم النتــوس ئىنســتىتۇتى )تلــى(، ئاممىــۋى مۇالزىمــەت دۆلەتلىــك ئۇنىۋېرســىتېتى 
ــۇ  ــىپ ب ــەن ھەمكارلىش ــۇ( بىل ــىتېتى )م ــەخ ئۇنىۋېرس ــدون مىددلەس ــس( ۋە لون )نۇپ
ــاز ســانلىق  ــۇ ھازىرقــى قائىــدە تۈزۈملەرنىــڭ ئ ســۆھبەت يىغىنىنــى ئۇيۇشــتۇردى. ب
مىللەتلەرنىــڭ ھوقۇقىنــى قوغداشــتىكى رولىغــا ئەھمىيــەت بەرگــەن يىغىــن ئىــدى. 
ســۆھبەت يىغىنىــدا، ئەيســا ئەپەنــدى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى 
ــرى  ــڭ پائالىيەتلى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــۇرالر ۋە دۇني ــپ، ئۇيغ ــۆز قىلى ــدە س ھەققى
ــەش  ــا سىياســىي تەربىيەل ــدە مۇشــۇ مىنۇتت ــەردى ھەم ــدە قىســقىچە دوكالت ب ھەققى
الگېرلىرىــدا تەخمىنــەن بىــر مىليوندىــن ئــۇچ مىليونغىچە ئۇيغۇرنىــڭ قامالغانلىقىنى 

يىغىــن ئەھلىگــە ئۇقتــۇردى.

7 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ۋىيېننــادا ئاۋســترىيە تاشــقى ئىشــالر   •
مىنىســتىرلىكى بىلــەن كۆرۈشــتى

7 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ئاۋســترىيە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ كىشــىلىك ھوقــۇق بۆلۈمىدىــن 
ســتېفان رۇتكوۋســكى بىلــەن ۋىيېننــادا كۆرۈشــتى. بــۇ ســۆھبەتتە خىتايدىكــى دىنىــي 
زىيانكەشــلىك ۋە پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرنىــڭ خىتايدىــن قېچىــش مەسىلىســى 
مۇزاكىــرە قىلىنــدى ھەمــدە كەلگۈســىدىكى ئاۋســترىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئاۋســترىيەدىكى 

ــدى. ــەر تەكىتلەن ــىۋەتلىك خىزمەتل ــاپىرلىرىغا مۇناس ــۇر مۇس ئۇيغ

ــاش  ــڭ ب ــەي نى ــى ســىلىكون ۋالل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 15 - كۈن ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
ئىجرائىيــە ئەمەلدارلىرىغــا خــەت يــازدى

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى ۋاشــىنگتوندا دىنىــي ئەركىنلىكنــى 
ئىلگىــرى ســۈرۈش بىرلەشمىســى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىرلىكتــە ســىلىكون 
كىشــىلىك  ئەمەلدارلىرىغــا  ئىجرائىيــە  بــاش  كارخانىلىرىنىــڭ  جىلغىســىدىكى 
ھوقۇقنــى دەپســەندە قىلماقچــى بولغــان خىتايــدەك بىــر دۆلەتنــى تېخنىــكا بىلــەن 
ــە >خىتــاي  ــۇ بىرلەشــمە، يەن ــەپ قىلىــپ خــەت يوللىــدى. ب تەمىنلىمەســلىكى تەل
بىرلەشمىســى< دەپمــۇ ئاتالغــان بولــۇپ، خىتايدىكــى دىنىــي ئەركىنلىكنى قوغداشــنى 
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مەقســەت قىلغــان كــۆپ خىــل ئېتىقاد تەشــكىالتلىرىدىن تەركىب تاپقان. »ســىلىكون 
جىلغىســى ۋە خىتــاي: تېخنىــكا ئارقىلىــق دىنىــي زۇلۇمنىــڭ كۈچىيىشــى « دەپمــۇ 
ئاتالغــان بــۇ يولالنمــا خىتاينىــڭ ئىلغــار تېخنىــكا ئارقىلىــق دىنىــي گۇرۇپپىالرغــا ۋە 
ــە بېرىۋاتقانلىقىنــى ئىلگىــرى  ــاز ســانلىق مىللەتلەرگــە زەرب ــى ئ ئۇيغــۇر، قــازاق كەب

ســۈردى.

ــى  ــۇق دوكالت ــىلىك ھوق ــى كىش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 16 - كۈن ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
ســۇندى

مىنىســتىرلىقىغا  ئىشــالر  تاشــقى  شىۋېيتســارىيە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئۇيغــۇر مەسىلىســى توغرىســىدا ئەتراپلىــق بىر دوكالت ســۇندى. 

ــۈرۈلدى. ــە س ــۆھبىتى كېيىنگ ــاي س ــارىيە - خىت ــن شىۋېيتس ــن كېيى دوكالتتى

ــارا دىنىــي ئەركىنلىكنــى  2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئ  •
ئىلگىــرى ســۈرۈش يىغىنىغــا قاتناشــتى

ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى ئامېرىكىنىڭ مىنىســتىر دەرىجىلىك 
دىنىــي ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش يىغىنــى جەريانىــدا »ئۇيغــۇرالر: تەرەققىيــات 
ــازا  ــدا ج ــۈزدى. ســۆھبەت يىغىن ــەت ئۆتك ــدا پائالىي ــەن تېمى ــۇم« دېگ يولىدىكــى زۇل
الگېرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇلــۇپ زىيانكەشــلىككە ئۇچراۋاتقــان 1 - 2 مىليــون ئۇيغۇرالرنىــڭ 
خىتاينىــڭ بىــر بەلبــاغ بىــر يــول تەشەببۇســىنىڭ كۈچــى، خىتاينىــڭ ب د ت 
ــالش ۋە  ــۇر دەۋاســىنى يەنىمــۇ قول ــى ۋە ئۇيغ نىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى كونتروللۇق

ماسالشــتۇرۇش مەزمۇنلىــرى ســۆزلەندى.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى UNPO تەرىپىدىــن  2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇني  •
ئورۇنالشــتۇرۇلغان پائالىيەتتــە ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقۇن ئەيســا UNPO نىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىدىكى 
پائالىيەتتــە »مۇرەسســە بوشــلۇقى: ئــۇن قانــداق قىلىــپ دىنىــي ۋە باشــقا ئاز ســانلىق 
مىللــەت ۋەكىللىرىنىــڭ كۈنســېرى خەتەرلىــك جايىغــا ئايلىنىــپ قىلىۋاتقانلىقــى« 
ھەققىــدە ســۆز قىلــدى. فېرنانــدو بۇرگېــس رىياســەتچىلىك قىلغــان بــۇ ســۇپا 
مۇزاكىرىســىدە ســۆز قىلغۇچىــالر ئوخشــىمىغان ئــاز ســانلىق مىللەتلەردىــن تەركىــب 

تاپقــان.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى  ــن 18 - كۈنىگىچــە دۇني ــڭ 16 - كۈنىدى ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  مىنىســتىرالر 

دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى دىنىــي ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش يىغىنــى 
ــتى.  ــە قاتناش ــۇمچە پائالىيىتىگ ــىدىكى قوش ــڭ ئورۇنالشتۇرۇش ــت نى ــدا دوس جەريانى
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ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ســاھىبخانلىقىدىكى »ئۇيغــۇرالر  ئۇيغــۇر ھەرىكىتــى ۋە دۇني
خىتايدىكــى تەرەققىيــات يولىدىكــى زۇلــۇم« نامىدىكــى بــۇ پائالىيــەت ســكوتت بۇســكي 
)داس ئــوف دوســت( نىــڭ ئېچىلىــش نۇتۇقــى بىلــەن باشــالندى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، مايــك برېئېــن، HRW دىــن ســوفى ۋە جەۋھــەر 

ــدى. ــۆز قىل ــدا س ــۆھبەت يىغىنى ــۇ س ــۇ ب ئىلھامالرم

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاشــىنگتون دك دا باشــقا   •
ئۇيۇشــتۇردى  يىغىنــى  كىرىزىســى  ئۇيغــۇر  بىرلىكتــە  بىلــەن  تەشــكىالتالر  ئاممىــۋى 

 ،) UHRP( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق پىروجېكــت
ــدى  ــرى فون ــي خەۋەرلى ــد ۋە دىنى ــى )UAA(، چىنائائى ــكا جەمئىيىت ــۇر ئامېرى ئۇيغ
ــى  ــتەل يىغىن ــالق ئۈس ــك يۇمى ــي ئەركىنلى ــارا دىنى ــە خەلقئ ــى بىرلىكت جەمئىيىت

ئۇيۇشــتۇردى. 

بــۇ پائالىيــەت ئۇيغــۇر كىرىزىســى، ئېتنىــك - مەدەنىيــەت يوقىتىشــى ۋە ئۇيغۇرالرنى 
كــەڭ كۆلەمــدە جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ تۇرۇشــىدەك ھەقىقەتنــى يورۇتــۇپ بېرىشــنى 

ــەت قىلىدۇ.  مەقس

ــدى  ــا فون ــرى كوردوب ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 21 - كۈن ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
ســۆزلىدى نۇتــۇق  جەمئىيىتىــدە 

لوندوندىكــى كوردوبــا فونــدى جەمئىيىتــى ئۇيۇشــتۇرغان »ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ 
ــا ئۇچرىشــىغا قارشــى تۇرۇشــتا خەلقئارانىــڭ تۇتقــان مۇئامىلىســى ۋە  قىرغىنچىلىقق
ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــە دۇني ــىدىكى پائالىيەتت ــى« تېمىس ــى مەجبۇرىيىت ئەخالق
رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دىنىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ 
ــان  ــۇرالر دۇچ كېلىۋاتق ــاالۋۇدۇن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغ ــان ئ ــرى تۇرغۇنج مۇدى

دىنىــي باســتۇرۇش ھەققىــدە ســۆز قىلــدى.

7 - ئاينىڭ 22 - كۈنى كاروال بەنناتو بىلەن  •

 UNPO 7 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلى رىيــان بارى ۋە
ۋەكىلــى لۇســىيا پاررۇچــى، كاروال بەنناتــو )پارالمېنــت ئەزاســى رافائىــل گلۇكســماننىڭ 
ياردەمچىســى( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــپ  ــىدە ئېلى ــدا كەلگۈس ــا پارالمېنتى ــەردى ۋە ياۋروپ ــات ب ــدە مەلۇم كىرىزىســى ھەققى
ــدى  ــمان ئەپەن ــتى. گلۇكس ــىدا سۆھبەتلەش ــەر توغرىس ــان پائالىيەتل ــى بولغ بارماقچ
ــن  ــى )كىشــىلىك ھوقــۇق تارمــاق كومىتېتــى( نىــڭ مۇئاۋى ــا پارالمېنتــى دروئ ياۋروپ
رەئىســى ۋە س&د سىياســىي گۇرۇپپىنىــڭ ئەزاســى بولــۇپ، ياردەمچىســى بەنناتــو 
خانىــم گلۇكســمان ئەپەندىنىــڭ بــۇ مەســىلىگە قىزىقىدىغانلىقىنــى، باشــقىالرغا 
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ــىمىغان  ــۈن ئوخش ــش ئۈچ ــەت قوللىنى ــدۈرۈش ۋە ھەرىك ــىنى بىل ــۇر مەسىلىس ئۇيغ
ــدى. ــى ئىپادىلى ــنى خااليدىغانلىقىن ــتىدە ئىزدىنىش ــالر ئۈس تەشەببۇس

7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى پھىل بەننىئون ۋە ياردەمچىسى سوفى سوھم بىلەن  •

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ريــان بــارري ۋە 
ــڭ  ــون ۋە ئۇنى ــل بەننىئ ــى فى ــت ئەزاس ــى پارالمېن ــىيا پاررۇچ ــى لۇس UNPO ۋەكىل
ياردەمچىســى ســوفى ســاخىم بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك 
ــىدە  ــدا كەلگۈس ــا پارالمېنتى ــەردى ۋە ياۋروپ ــات ب ــدە مەلۇم ــۇق كىرىزىســى ھەققى ھوق
ئېلىــپ بارماقچــى بولغــان پائالىيەتلــەر توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى. بەننىئــون 
ئەپەندىمــۇ ياۋروپــا پارالمېنتــى دروئــى )كىشــىلىك ھوقــۇق تارمــاق كومىتېتــى( نىــڭ 
مۇئاۋىــن رەئىســى بولــۇپ، ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ئۇيغــۇر كىرىزىســىغا تېخىمــۇ دىققــەت 
ــىلەرنىڭ  ــم كىش ــتىكى مۇھى ــا كەلتۈرۈش ــنى قولغ ــەت قوللىنىش ــاش ۋە ھەرىك قوزغ
بىــرى ئىــدى. بــۇ يىغىندىــن كېيىــن، بەننىئــون ئەپەنــدى ئۇيغــۇر دوســتلۇق 
گۇرۇپپىســىغا قاتنىشىشــقا ۋە ئورتــاق رەئىــس بولۇشــقا قوشــۇلدى ۋە شــۇنداقال ئىلھــام 
ــاردەم  ــا كۆرسىتىلىشــىگە ي ــا نامزاتلىقق توختىنىــڭ ياۋروپادىكــى ســاخاروف مۇكاپاتىغ

ــدۈردى. ــى بىل بېرىدىغانلىقىن

7 - ئاينىڭ 24 - كۈنى جۇلىئا ۋاگنەر بىلەن   •

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى رىيــان بــارى جۇلىيــا 
ۋاگنــەر )ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزاســى مورىتز كورنەر نىڭ ياردەمچىســى( بىلەن كۆرۈشــۈپ، 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى ھەققىــدە مەلۇمــات بــەردى ۋە 
ياۋروپــا پارالمېنتىــدا كەلگۈســىدە ئېلىــپ بارماقچــى بولغــان پائالىيەتلــەر توغرىســىدا 
سۆھبەتلەشــتى. كورنــەر ئەپەنــدى ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن 
بولغــان مۇناســىۋىتىنى بىرتــەرەپ قىلىــش ۋەكىللــەر ئۆمىكىنىــڭ ئەزاســى بولغاچقــا، 
ــۇق  ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــۇ ئۇيغ ــۇق، بولۇپم ــىلىك ھوق ــدا كىش ــى يىغىن ــۇ قېتىمق ب
كىرىزىســىنىڭ ياۋروپــا پارالمېنتــى بىلــەن خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئوتتۇرىســىدىكى 

مۇناســىۋەتتە ئالدىنقــى ئورۇننــى ئېلىشــى نىشــان قىلىنــدى.

ــي  ــدا دىنى ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەنگلىيــە پارالمېنتى ــى 7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇني 2019 - يىل  •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  ئەركىنلىــك 

نىــڭ  )ئاپپــگ(  گۇرۇھــى  پارتىيــە  پارالمېنــت  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ئورۇنالشتۇرۇشــىدىكى >شــىنجاڭدىكى دىنىــي ئەركىنلىــك< پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. 
بــۇ پائالىيــەت ئۇيغــۇرالر ۋە باشــقا تــۈرك مىللەتلىــرى بۈگــۈن خىتايــدا دۇچ كېلىۋاتقان 
ــەت  ــدى. پائالىي ــىتى بول ــى پۇرس ــنىڭ ياخش ــا قويۇش ــنى ئوتتۇرىغ ــي باستۇرۇش دىنى
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ــق  ــان قاتارلى ــزال خ ــمىن قۇرەشــى، ئاف ــس الۋ، ياس ــا، چرى ــۇن ئەيس ــدا دولق جەريانى
بىــر قانچــە ئەنگلىيــە پارالمېنــت ئەزاســى بىلــەن كۆرۈشــۈش پۇرســىتىگە ئىگــە بولــدى 

ــەردى. ــەنچە ب ــقىچە چۈش ــدە قىس ــۇرالر ھەققى ــا ئۇيغ ــدە ئۇالرغ ھەم

ــەل  ــدا مىچائ ــى رەئىســى لوندون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 25 - كۈن ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
پــوالكك بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە 
ــەرقىي  ــى ش ــۈپ، ئۇن ــەن كۆرۈش ــوالكك بىل ــال پ ــى مىچەئ ــالر ئادۋوكات ــى ئىش جىناي
تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى ۋە خەلقئــارا قانۇندىــن قانــداق پايدىلىنىــپ 
الگېــرالردا ســولىنىۋاتقان بىگۇنــاھ ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تــۈرك مىللەتلىــرى ئۈچــۈن ئادالەت 
ئىــزدەش ھەققىــدە سۆھبەتلەشــتى ھەمــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىغــا ئاالھىــدە كۆڭــۈل 
بولىدىغــان خەلقئارالىــق ئادۋوكاتــالر گۇرۇپپىســى قۇرۇشــنى ۋە ئــۇالر بىلــەن بىرلىكتــە 

ــدۈردى. ــى بىل ــدا ئىزدىنىۋاتقانلىقىن ــش يولى ــەت قىلى خىزم

ــۇرالر  ــدون ئۇيغ ــى لون ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 26 - كۈن ــى 7 - ئاينى 2019 - يىل  •
سۆزلەشــتى  بىلــەن  جەمئىيىتــى 

ــداق  ــەن قان ــى بىل ــۇر جەمئىيىت ــدون ئۇيغ ــى رەئىســى لون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
قىلغانــدا ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى بىلــەن ئۇيغــۇر مەســىلىلىرى توغرىلىــق تېخىمــۇ 
توغرىســىدا  تەشــەببۇس قىلىــش  ئۈنۈملــۈك  ۋە  ئورنىتىــش  ياخشــى ھەمكارلىــق 

سۆھبەتلەشــتى.

2019 - يىلى 7 - ئاينىڭ 29 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى ب د ت دا  •

2019 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ب د 
ت نىــڭ ئاالھىــدە تەرتىــپ شۆبىســىگە دوكالت ھۆججىتىنــى تاپشــۇردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ب د ت نىــڭ ئاالھىــدە تەرتىــپ شۆبىســىگە مەســچىتلەرنى ۋە ئۇيغــۇر 
ــۇندى.  ــدە دوكالت س ــە ئاالھى ــش جەھەتت ــران قىلى ــق ۋەي ــى فىزىكىلى مەدەنىيىتىن
بــۇ دوكالت بىــر گۇرۇپپــا ئاالھىــدە كۆزەتچىلــەر تەرىپىدىــن ئويلىشــىۋاتىدۇ. بــۇ ھەقتــە 

رەســمىي ھۆججــەت ئېــالن قىلىنىشــى مۇمكىــن.

30 - ئىيۇل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شۆھرەت زاكىرنىڭ سۆزىدىن گۇمانلىنىشقا چاقىردى  •

ئۇيغــۇر رايــون باشــلىقى شــۆھرەت زاكىــر بۈگــۈن ئەتىگــەن بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈلگــەن 
ــر  ــى >ھازى ــدا قامالغانالرن ــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنىــدا، رايوندىكــى الگېرلىرى مۇخبىرالرن
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــا قوي ــدى< دەپ ئوتتۇرىغ ــەت ئىمزالى ــدى ۋە خىزم ــۇپ بېرىل قوي
ــى  ــلىك ۋە ئېھتىياتچانلىقن ــا ئىشەنمەس ــى بۇنىڭغ ــارا جەمئىيەتن ــى خەلقئ قۇرۇلتىي
ســاقالپ قېلىشــقا چاقىــردى ۋە خىتاينىــڭ جــازا الگېــرى توغرىســىدىكى يالغــان دەۋا 
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تارىخىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، بــۇ بايانالرغــا چوڭقــۇر گۇمــان بىلــەن قاراشــنى تەشــەببۇس 
قىلــدى.

2019 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 2 - كۈنىدىــن 4 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  جامائىتــى  ئىســالم  لوندوندىكــى  ئۆمىكــى 

ــەت  ــاس، مەم ــۇن ئەيســا، روشــەن ئابب ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولق ــا ئۇيغ دۇني
توختــى، ئابلىكىــم ئىدرىــس، كــەرەم ھاجىــم ۋە رەھىمــە مەھمــۇت قاتارلىــق ئۇيغــۇر 
پائالىيەتچىلىــرى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى جالســا ســاالنا دا 2019 - يىلدىكــى ئەھمەدىييــە 
قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  قاتناشــتى.  يىغىنىغــا  جامائىتىنىــڭ  مۇســۇلمانالر 
ۋەكىللىــرى ئەنگلىيەدىكــى ۋە دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىــن كەلگەن مۇســۇلمان 
جامائىتىنىــڭ خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان ئىنســانىيەتكە 
ــۇر مۇســۇلمانلىرى دۇچ  ــان تونۇشــىنى ئۆســتۈردى ۋە ئۇيغ ــە بولغ قارشــى جىنايەتلەرگ
كېلىۋاتقــان دىنىــي زىيانكەشــلىكلىرىنى تونۇشــتۇردى. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــۇلمان  ــە مۇس ــە، بىرقانچ ــەن بىرگ ــى بىل ــا قويۇلۇش ــى ئوتتۇرىغ ــى كىرىزىس نۆۋەتتىك
رەھبەرلــەر ئۇيغــۇر خەلقــى دۇچ كېلىۋاتقــان كىرىزىســىگە بولغــان ئەندىشىســىنى بايــان 

ــدى. قىل

2019 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا مايــك   •
پېنــس بىلــەن كۆرۈشــتى

2019 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە 
ــك  ــى ماي ــن پىرېزىدېنت ــڭ مۇئاۋى ــات ئامېرىكىنى ــەر قان ــى ئۆم ــڭ رەئىس كومىتېتىنى
ــات  پېنــس ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىــك كېڭىشــىنىڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. قان
مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت پېنــس بىلــەن كۆرۈشــكەندە 1 - 3 مىليــون ئۇيغۇرنىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى تۈرمــە، الگېرلىرىــدا خالىغانچــە قامالغانلىقــى شــۇنداقال ئۇيغۇرالرنىــڭ 
چەكلىمىلەرگــە  كۆپلىگــەن  ھاياتىــدا  كۈندىلىــك  ۋە  مەدەنىيــەت  تىــل،  دىــن، 
ــڭ  ــكا ھۆكۈمىتىنى ــات ئامېرى ــدى. قان ــدە توختال ــدە ئاالھى ــى ھەققى ئۇچراۋاتقانلىق
ــى  ــىنىڭ مۇھىملىقىن ــازا يۈرگۈزۈش ــا ج ــىدا خىتايالرغ ــى ئاساس ــكىي قانۇن ماگنىتىس

ــدى. تەكىتلى

ــارەت قىلىشــىغا  ــڭ زىي ــە يېشــىلالر پارتىيەســى ئەزالىرىنى ــۇم گېرمانىي ــاي چوق 5 - ئاۋغۇســت: خىت  •
يــول قويۇشــى كېــرەك

5 - ئاۋغۇســت: دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينــى گېرمانىيەنىــڭ ئۇيغــۇر رايونىغــا 
ــىلالر  ــردى. يېش ــقا چاقى ــەت قىلىش ــە ھۆرم ــش تەلىپىگ ــى ئەۋەتى ــۈرۈش ئۆمىك تەكش
پارتىيــە ئەزاســى مارگارېتــا بــاۋزې بــۇ ئايــدا بىــر كومىتېــت ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بىلــەن 
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بىللــە ئۇيغــۇر رايونىــدا تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. ئەممــا خىتــاي 
مارگارېتــا بــاۋزې ئەگــەر داۋاملىــق بــۇ ۋەكىللــەر تىزىملىكىــدە بولســا، زىيــارەت 

قىلىشــقا بولمايدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرنــى قوغداشــتىكى ئورتــاق تىرىشــچانلىقىنى   •
قەدىرلىــدى

6 - ئاۋغۇســت ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى، ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى 
ــا  ــن خىتايغ ــىدە، قاتاردى ــى نەتىجىس ــەت قىلىش ــەز خىزم ــڭ ت ۋە پائالىيەتچىلىرىنى
ئامېرىكاغــا  يۇســۇپنىڭ  ئابلىكىــم  كەلگــەن  دۇچ  خەۋپىگــە  قىلىنىــش  ســۈرگۈن 

ــدى. ــەت قىل ــىگە رۇخس كىرىش

2019 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى ۋاشــىنگتوندا   •
ــەردى ــتىرلىقىغا دوكالت ب ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ئامېرى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات، ئۇيغــۇر 
ھەرىكىتىنىــڭ دىرېكتــورى روشــەن ئاببــاس ۋە تېببىــي ئالىــم دوكتــور رىشــات ئاببــاس 
ــتىرلىقىدا  ــالر مىنىس ــقى ئىش ــكا تاش ــەن ئامېرى ــا ۋاكالىت ــۇر قۇرۇلتىيىغ ــا ئۇيغ دۇني
>ۋەھشــىيلىكنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش، مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقى، كىشــىلىك ھوقۇق 
دەپســەندىچىلىكى، دىنىــي ئەركىنلىككــە چــەك قويــۇش< قاتارلىــق مەســىلىلەر 
توغرىســىدا دوكالت بــەردى. روشــەن ئاببــاس توختىمــاي كۆزىتىــش، تەربىيەلــەش 
الگېرلىــرى، دىنىــي چەكلىمىلــەر شــۇنداقال دىياســپورادىكى ئۇيغــۇرالر يۈزلىنىۋاتقــان 
تەپســىلىي  تەســىرىنى  بولغــان  ھاياتىغــا  كۈندىلىــك  پاراكەندىچىلىكلەرنىــڭ 
چۈشــەندۈردى. ئۆمــەر قانــات ئۇيغــۇر خەلقىنــى قوغــداش ۋە خىتاينىــڭ باستۇرۇشــىغا 

ــەردى. ــان تەۋســىيەلەرنى ب ــا قويااليدىغ ــەت يولغ ــر دۆل قارشــى تۇرۇشــقا دائى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 8 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى تايالندنىــڭ مۇئاۋىــن بــاش مىنىســتىرى پراۋىــت   •
ــى ــەت ئەۋەتت ــۇۋانغا خ ۋوڭس

ــاش  ــن ب ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تايالندنىــڭ مۇئاۋى ــى، دۇني 8 - ئاينىــڭ 23 - كۈن
مىنىســتىرى پراۋىــت ۋوڭســۇۋانغا خــەت ئەۋەتتــى ۋە ئۇنــى تــۆت يىلدىــن بــەرى تۇتــۇپ 
تۇرۇلۇۋاتقــان 56 ئۇيغــۇر مۇســاپىرنىڭ كېيىــن بىخەتــەر ئۈچىنچــى دۆلەتكــە كۆچۈشــىگە 

يــول قويۇشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

ــا  ــىدا ئوتتۇرىغ ــۋە ئىشخانىس ــڭ جەن ــى خىتاينى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 27 - كۈن 8 - ئاينى  •
بىلــدۈردى  ئەندىشىســىنى  بولغــان  ســۆزىگە  قويغــان 

ــەزا دۆلەتلــەر ئارىســىدا  خىتــاي ۋەكىللــەر ئۆمىكــى يېقىنــدا جەنــۋەدە ب د ت غــا ئ
يالغــان ســۆزلەرنى تارقاتتــى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقۇن ئەيســانىڭ 
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»خىتايغــا قارشــى داڭلىــق بۆلگۈنچــى ۋە تېررورچــى « ئىكەنلىكــى ســۆزلەپ، دۇنيــا 
ــدى ۋە ب  ــان تەشــۋىق قىل ــدۇ دەپ يالغ ــى قولالي ــى زوراۋانلىقن ــى ن ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ــۇ  ــەزا دۆلەتلەرنىــڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە ئ د ت غــا ئ

ھەمكارالشــقان تەشــكىالتالر بىلــەن كۆرۈشمەســلىكنى تەلــەپ قىلــدى.

2019 - يىلى 30 - ئاۋغۇست - مەجبۇرىي غايىب بولغانالرنى خاتىرىلەش كۈنى  •

بــۇ يىــل دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 20 دىــن ئارتــۇق كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىالتى 
ــەر  ــى ھ ــاي ھۆكۈمىتىن ــپ، خىت ــالن قىلى ــات ئې ــمە بايان ــە بىرلەش ــەن بىرلىكت بىل
خىــل مەجبۇرىــي غايىــب قىلىۋېتىشــنى توختىتىشــقا چاقىــردى ۋە بارلىــق دۆلەتلەرگە 
مۇراجىئــەت ئېــالن قىلىــپ، ئۇالرنــى خىتــاي دۆلىتــى تەرىپىدىــن مەجبۇرىــي غايىــب 
ــردى.  ــقا چاقى ــك قىلىش ــا كاپالەتلى ــلىكىگە ئۇچرىغانالرغ ــش زىيانكەش ــۇپ كېتى بول
ــات شــياڭگاڭ ئەركىــن  ــەر قان ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىجرائىيــە رەئىســى ئۆم دۇني
ئاخبــارات ئاگېنتلىقىــدا 30 - ئاۋغۇســت بىــر ماقالــە ئېــالن قىلــدى ۋە بىرلەشــكەن 
خىالپلىــق  ھوقۇققــا  كىشــىلىك  ئېغىــر  خىتاينىــڭ  تەشــكىالتىنى  دۆلەتلــەر 
تېررورلۇقنــى  خىتاينىــڭ  ۋە  چاقىــردى  قىلىشــقا  ئېتىــراپ  قىلىۋاتقانلىقىنــى 
ــى  ــدا قوللىنىلىۋاتقانلىقىن ــتېمال ئورنى ــىنى سۇيىئىس ــش ئىستراتېگىيەس كېڭەيتى

ــان قىلــدى. باي

2019 - يىلى 3 - سېنتەبىر   •

2019 - يىلــى 3 - ســېنتەبىر د ئــۇ ق گېرمانىيــە بــاش مىنىســتىرىنى ئۇيغۇرالرنى 
كــەڭ كۆلەمــدە خالىغانچــە تۇتــۇپ تــۇرۇش مەسىلىســىدە خىتايغا جەڭ ئېالن قىلىشــقا 
چاقىــردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە باش مىنىســتىرى ئانگېــال مېركېلنى 
ســودىنى رەت قىلىشــقا ۋە كېلــەر قېتىملىــق زىيارەتتــە خىتــاي رەھبەرلىــرى بىلــەن 
ــك  ــىنى ماھىيەتلى ــۇرۇش مەسىلىس ــۇپ ت ــە تۇت ــى خالىغانچ ــون ئۇيغۇرن 1 - 3 مىلي

ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا چاقىــردى.

ــى  ــڭ ماسالشتۇرغۇچىس ــى تۈرىنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 5 - كۈن ــى 9 - ئاينى 2019 - يىل  •
بازىســى مۇزاكىرىســىگە  بىلــەن تەپەككــۇر  بــاش ئەلچىســى  ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق 

قاتناشــتى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۈرىنىــڭ ياردەمچىســى ريــان بــارري گېرمانىيــە ئاقىلــالر 
ئامبىــرى ســۋپ ۋە يــاش خىتاي كۆزەتكۈچىلىرى تەشــكىللىگەن ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ 
ــاي  ــڭ خىت ــا ئىتتىپاقىنى ــقان، ياۋروپ ــى قاتناش ــاش ئەلچىس ــلۇق ب ــدا تۇرۇش خىتاي
ــان  ــرە قىلغ ــلىرىنى مۇزاكى ــى ۋە خىرىس ــىۋىتىنىڭ ماھىيىت ــان مۇناس ــەن بولغ بىل
ــۆز  ــان ك ــا بولغ ــڭ خىتايغ ــا ئىتتىپاقىنى ــەت ياۋروپ ــتى. پائالىي ــە قاتناش پائالىيەتك
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قارىشــى ۋە مەيدانــى ھەققىــدە مۇھىــم چۈشــەنچە بــەردى ھەمــدە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ 
كەلگۈســى پائالىيەتلىرىنــى خــەۋەر قىلــدى.

2019 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى - ئامېرىــكا كېڭــەش پاالتاســى ماقۇللىغــان ئۇيغــۇر   •
قانۇنــى سىياســىتى  ھوقــۇق  كىشــىلىك 

9 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى ئامېرىــكا كېڭــەش پاالتاســى قانــۇن اليىھەســىنى 
ــىلىك  ــر كىش ــۇلمانلىرىنىڭ ئېغى ــۈرك مۇس ــتاندىكى ت ــەرقىي تۈركىس ــالپ، ش ماقۇل
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى ئەيىبلىــدى، شــۇنداقال خىتــاي ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى 
جامائەتچىلىكنــى خالىغانچــە تۇتــۇپ تــۇرۇش، قىينــاش ۋە پاراكەندىچىلىك سېلىشــنى 
ــۇن  ــۇ قان ــا ئەزاســى ماركــو رۇبىئــو ب ــكا كېڭــەش پاالت توختىتىشــقا چاقىــردى. ئامېرى
ــاز  ئارقىلىــق ئامېرىكىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمان ئ
ــەندىچىلىكىگە  ــۇق دەپس ــر كىشــىلىك ھوق ــان ئېغى ــە قارىتىلغ ــانلىق مىللەتلەرگ س
شــۇنداقال ئامېرىكادىكــى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغــان تەھدىتكە تاقابىــل تۇرااليدىغانلىقىنى 
بىلــدۈردى. بــۇ قانــۇن اليىھەســى 2019 - يىلــى 6 - ئايــدا ئۆتكۈزۈلگــەن دۇنيــا 
كېيىــن  يىغىنىدىــن  خەلقئارالىــق  ۋاشــىنگتوندىكى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
ماقۇلالنغــان بولــۇپ، UHRP ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئامېرىكادىكى تەشــۋىقات 

ــدى. ــە قىل ــى مەنب پائالىيەتلىرىن

2019 - يىلى 17 - سېنتەبىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى  •

2019 - يىلــى 17 - ســېنتەبىر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۇقــراۋى تەشــكىالتالر 
بىلــەن بىرلىشــىپ، بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ باش كاتىپىنــى خىتاينىڭ 
ئۇيغۇرالرنــى خورلىغانلىقىنــى ئەيىبلەشــكە چاقىــردى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــكەن  ــدە بىرلەش ــمە خېتى ــان بىرلەش ــالن قىلغ ــېنتەبىر ئې ــى 17 - س 2019 - يىل
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ بــاش كاتىپــى ئانتونىئــو گۇتېررېســنى كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
كۆزىتىــش تەشــكىالتى، خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى، خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق 
بىرلەشمىســى ۋە خەلقئــارا قانۇنشۇناســالر كومىتېتــى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ خىتاينــى 

ئەيىبلەشــكە چاقىــردى.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى  ــن 25 - كۈنىگىچــە دۇني ــڭ 23 - كۈنىدى ــى 9 - ئاينى 2019 - يىل  •
دولقــۇن ئەيســا ياۋروپــا پارالمېنتىــدا

2019 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 23 - كۈنىدىــن 25 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ۋە تــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى ريــان بــارري، شــۇنداقال 
UNPO دىكــى لۇســىيا پاررۇچچــى، ئىلھــام توختــى گۇرۇپپىســىدىكى ئەنۋەرجــان ياۋروپــا 
پارالمېنتىنىــڭ بىــر قانچــە ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغــا ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى 
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تونۇشــتۇردى. ئۇالرنى كەلگۈســىدىكى تەشەببۇســالرنى قولالشــقا دەۋەت قىلدى. بولۇپمۇ 
ــام  ــۇرۇش، ئىلھ ــا ق ــۇر دوســتلۇق گۇرۇپپىســىنى قايت ــى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــا كۆرســىتىش ۋە  ــا نامزاتلىقق ــاخاروف مۇكاپاتىغ ــڭ س ــا پارالمېنتىنى ــى ياۋروپ توختىن

ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى جىددىــي ھــەل قىلىشــنى مەقســەت قىلــدى.

9 - ئاينىڭ 23 - كۈنىدىن 24 - كۈنىگىچە ئۆمەر قانات دبت دا  •

9 - ئاينىــڭ 23 - كۈنىدىــن 24 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيە 
كومىتېتىنىــڭ رەئىســى، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق تۈرىنىــڭ مۇدىــرى ئۆمــەر قانــات 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ئومۇمىــي كېڭىشــى ۋە ئامېرىــكا ئۇيۇشــتۇرغان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئەھۋالــى توغرىســىدىكى قوشــۇمچە پائالىيەتكــە 
ــزا  ــەت ئىم ــرى 23 دۆل ــال ھەرىكەتلى ــڭ پائ ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــتى. دۇني قاتناش
قويغــان خەتنــى 2019 - يىلــى ئۆكتەبىــردە ب د ت ئومۇمىــي مەجلىســىگە سۇنۇشــقا 
تۈرتكــە بولــدى. كانــادا، گېرمانىيــە، گولالندىيــە ۋە ئەنگلىيــە بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرغان 
ــۇق  ــن ئارت ــەزا 30 دى ــكىالتىغا ئ ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــە بىرلەش ــر پائالىيەتك ــە بى يەن
دۆلــەت، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە 20 دىــن ئارتــۇق ئاممىــۋى تەشــكىالتنىڭ ۋەكىللىــرى 
شــۇنداقال زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغــان ئۇيغــۇرالر قاتناشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــان  ــە »مىليونلىغ ــدە ۋەكىللەرگ ــاس ب د ت پائالىيىتى ــات ئابب مەسلىھەتچىســى رىش

ئۇيغــۇر خەلقئــارا ســودا سىياســىتىنىڭ زىيىنىغــا ئۇچرىماقتــا« دېــدى.

2019 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 25 - 26 - كۈنلىــرى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە فېدېراتســىيە   •
پارالمېنتىــدا يىغىــن ئاچتــى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى گېرمانىيــە فېدېراتســىيە پارالمېنتىــدا ئــودف 
ــار  ــر قات ــىپ بى ــەن ھەمكارلىش ــى بىل ــۇق بىرلەشمىس ــىلىك ھوق ــارا كىش ۋە خەلقئ
تەشــۋىقات يىغىنــى ئاچتــى. كــدۇ پارالمېنــت ئەزاســى مىچەئــال برانــد، ســپد پارالمېنت 
ــا  ــىيانىڭ ماسالشتۇرغۇچىســى، موف ــۇرا ئاس ــىيە ۋە ئوتت ــە، رۇس ــرك ۋىئەس ئەزاســى دى
ــەل ســاررازىن بىلــەن كۆرۈشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى  پارالمېنــت ئەزاســى مانۇئ
ۋەكىللىــرى يەنــە گېرمانىيــە فېدېراتســىيە پارالمېنتىــدا >خەلقئــارا جىنايــى ئىشــالر 
ئەدلىيەســى ۋە يەرشــارى ماگنىتســكىي جازاســى< ھەققىدىكــى ئىســپات ئــاڭالش 
ــت  ــك ســچۋابە، پارالمېن ــت ئەزاســى فىران ــە پارالمېن ــۇالر يەن ــا قاتناشــتى. ئ يىغىنىغ
ئەزاســى مانۇئــەل ســاررازىن رىياســەتچىلىك قىلغــان »مۇســتەبىت دۆلەتلــەر كىشــىلىك 

ھوقۇقنــى قانــداق دەپســەندە قىلىــدۇ« دېگــەن تەمىدىكــى يىغىنغــا قاتناشــتى.

2019 - يىلى 26 - سېنتەبىر - »خىتاينىڭ 70 يىللىق باستۇرۇشى«  •

ــارات  ــمە ئاخب ــى بىرلەش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــېنتەبىر دۇني ــى 26 - س 2019 - يىل
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ئېــالن قىلىــپ »خىتاينىــڭ 70 يىللىــق باستۇرۇشــى يېتەرلىــك، كىشــىلىك ھوقــۇق 
ۋە ئەركىنلىــك!« تېمىســىدىكى تىنچلىــق نامايىشــى 10 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى 
بېلگىيەنىــڭ بىريۇسســېلدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنــى جاكارلىــدى. خىتــاي خەلــق 
جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 70 يىللىــق خاتىــرە كۈنىدە دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى، 
خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى، ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىالتى، بېلگىيــە ئۇيغــۇر 
جەمئىيىتــى ۋە بېلگىيــە تىبەتلــەر جەمئىيىتــى بىريۇسســېلدا بىرلەشــمە نامايىــش 

ــدۈردى.  ــكىللەيدىغانلىقىنى بىل تەش

2019 - يىلى 30 - سېنتەبىر خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقى  •

2019 - يىلــى 30 - ســېنتەبىر، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 
70 يىللىقــى ھارپىســىدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، 
خىتايــدا ئۆتكــەن 70 يىلــدا نۇرغــۇن ئۆزگىرىــش بولــدى، ئەممــا ئۇيغــۇرالر مەقســەتلىك، 
ئىنــكاس  دەرھــال  بىــز  ئەگــەر  كەمســىتىلدى،  باســتۇرۇلدى،  سىســتېمىلىق 
قايتۇرمىســاق ۋە ئادىــل مۇئامىلــە قىلىشــقا چاقىرمىســاق، كەلگۈســى 70 يىــل 

ــدى. ــدۇ، دې ــۇ بولى ــال قاراڭغ ئوخشاش

ــەڭ كۆلەملىــك نامايىــش  ــۇر قۇرۇلتىيــى ك 2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغ  •
بىلــدۈردى  لەنــەت  يىللىقىغــا   70 خىتاينىــڭ  تەشــكىللەپ، 

ــەر  ــىز مىللەتل ــى ۋە ۋاكالەتس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــڭ 1 - كۈن 10 - ئاينى
تەشــكىالتى، )UNPO(، خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى )ئىكــت(، بېلگىيــە ئۇيغــۇر 
ــش  ــمە نامايى ــېلدا بىرلەش ــى بىريۇسس ــەت جەمئىيىت ــە تىب ــى ۋە بېلگىي جەمئىيىت
ــقا  ــەندىچىلىكىنى ئاخىرالشتۇرۇش ــۇق دەپس ــىلىك ھوق ــى كىش ــكىللەپ، خىتاين تەش
بىلــەن  جەمئىيەتلىــرى  خوڭكــوڭ  ۋە  تىبــەت  جەمئىيىتــى  ئۇيغــۇر  چاقىــردى. 
بىرلىشــىپ، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ مۇســتەبىت ھاكىمىيىتىگــە قارشــى 
تــۇردى. نامايىشــچىالر ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى تېخىمــۇ كونكرېــت تەدبىــر قوللىنىــپ، 
خىتاينىــڭ ئەشــەددىي كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە خاتىمــە بېرىشــكە 
چاقىــردى. نامايىــش ياۋروپــا پارالمېنتــى ئەزالىرىنــى ۋە مىڭلىغــان كىشــىنى جەلــپ 
ــا  ــۇ ياۋروپ ــى، بولۇپم ــارا جەمئىيەتن ــۆزلەپ، خەلقئ ــۇق س ــچىالر نۇت ــدى. نامايىش قىل
پارالمېنتىنــى خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى تېخىمــۇ ئاكتىــپ 
ــون،  ــل بەننىئ ــردى. فى ــقا چاقى ــلىرىنى قولالش ــڭ ئىش ــكە ۋە ئۇيغۇرالرنى ئەيىبلەش
موللــى ســىكوت - كاتــو، مىكــۇالس پەكســا، مارتېن خــورۋۇد ۋە رافائىل گلۇكســماندىن 
ئىبــارەت ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ بــەش ئەزاســى ســۆز قىلــدى. ئۇيغــۇر ۋە تىبــەت 
ــن باشــقا، خوڭكوڭدىكــى ســابىق دېموكراتىــك نامايىــش رەھبىــرى راي  رەھبەرلىرىدى
ۋوڭ ۋە بىريۇسســېل ئەركىــن ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئالىمــى ۋانەســا فرانۋىــل، بېلگىيــە 
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ــڭ  ــاس نى ــت ۋە ئەئەئ ــابىق پىرېزىدېن ــى، س ــامۇئىل كوگوالت ــى س ــت ئەزاس پارالمېن
ــدى. ــۇ ســۆز قىل ــوس قاتارلىقالرم ــرى مال ئەزاســى ھەن

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى 28 ئورۇننــى قــارا تىزىملىككــە   •
قويــدى يولغــا  چەكلىمىســىنى  ۋىــزا  قوشــۇپ 

 28 مىنىســتىرلىكى خىتاينىــڭ  ســودا  ئامېرىــكا  كۈنــى   - 7 ئاينىــڭ   - 10
شــىركىتى ۋە ھۆكۈمــەت ئورگىنىنــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان 
ــەۋدە  ــي گ ــۈن، »ئەمەلى ــقانلىقى ئۈچ ــەندىچىلىكىگە قاتناش ــۇق دەپس كىشــىلىك ھوق
تىزىملىكى«گــە قويــۇش قارارىنــى ئېــالن قىلــدى. ئەمەلىــي گــەۋدە تىزىملىكــى ســودا 
قــارا تىزىملىكــى بولــۇپ، شــىركەت ياكــى باشــقا ئورۇنالرنىــڭ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــدۇ.  ــكا شــىركەتلىرىدىن زاپچاســالرنى سېتىۋېلىشــىنى چەكلەي رۇخسىتىســىز ئامېرى

گېرمانىيەنىــڭ  ۋەكىلــى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 9 ئاينىــڭ   -  10 يىلــى   -  2019  •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  كىرىزىســى  ئۇيغــۇر  مىيۇنخېندىكــى 

10 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ياۋروپادىكــى ۋەكىلــى 
ئەســقەرجان باۋارىيە پىروتســتانت چېــركاۋى، تەھدىتكە ئۇچرىغــان خەلقلەر جەمئىيىتى 
ــا ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى تەشــكىللىگەن پائالىيەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ  ۋە ياۋروپ
كىشــىلىك ھوقــۇق ئەھۋالــى ھەققىــدە نۇتــۇق ســۆزلىدى. ئامېرىكىنىــڭ مىيۇنخېنــدا 
تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇلى مەغــان گرەگونىــس، گېرمانىيــە فېدېراتســىيە پاالتاســىنىڭ 
ئەزاســى مارگارېتــى بــاۋزې، مىيۇنخېــن شــەھەرلىك كېڭــەش ئەزاســى كۇمالــى نــاز ۋە 

ئۇلرىــچ دەلىئۇســالر پائالىيەتكــە قاتناشــتى.

2019 - يىلــى 10 - ئۆكتەبىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى قاراتمىلىــق جازاغــا   •
ــردى چاقى

2019 - يىلــى 10 - ئۆكتەبىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى 
قاراتمىلىــق جــازا ۋە چەكلىمىلەرنــى يولغــا قويۇشــقا چاقىــردى. ئامېرىــكا ســودا 
مىنىســتىرلىقى ۋە دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى خىتــاي شــىركەتلىرى، ھۆكۈمــەت 
ئورۇنلىــرى ۋە شەخســلەرگە قارىتــا بىــر قاتــار جــازا ۋە چەكلىمىلەرنــى ماقۇللىغاندىــن 
ــتاندا  ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى خىت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــن، دۇني كېيى
ــۈن  ــش ئۈچ ــەل قىلى ــى ھ ــى جىنايەتلىرىن ــانىيەتكە قارش ــان ئىنس ــپ بېرىۋاتق ئېلى

ــدى. ــى قارشــى ئال ــت تەدبىرن قوللىنىلغــان تۇنجــى كونكرې

2019 - يىلى 11 - ئۆكتەبىر خوڭكوڭ ۋەكىلى بىلەن كۆرۈشۈش   •

ــۇن  ــارري ۋە ياشــار يالق ــان ب ــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى ري ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ت دۇني
)بېلگىيــە ئۇيغــۇرالر جەمئىيىتــى( خوڭكــوڭ ئالىــي مەكتەپلــەر خەلقئــارا ئىشــالر 
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ئۆمىكىنىــڭ باياناتچىســى جوئىــي ســىيۇ بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر خوڭكــوڭ ۋە 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە خوڭكوڭ 
ــەردە تېخىمــۇ  ــا ئىتتىپاقــى شــۇنداقال باشــقا مۇنبەرل ــراالر جەمئىيىتىنىــڭ ياۋروپ پۇق
كــۇپ ھەمكارلىشــىش، بىــر - بىرىنــى قولــالش ھەققىــدە مۇزاكىــرە ئېلىــپ بــاردى.

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئامېرىكانىــڭ   •
قاتناشــتى يىغىنىغــا  كونسۇلخانىســىنىڭ  بــاش  مىيۇنخېندىكــى 

ــڭ  ــرى ئامېرىكانى ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 11 - كۈن 10 - ئاينى
كومىتېتــى  مەســلىھەتچىلەر  ياشــالر  كونسۇلخانىســىنىڭ  بــاش  مىيۇنخېندىكــى 
يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىنى تونۇشــتۇردى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىزمەتچىلىــرى ئۇيغۇرالرنــى، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنــى تونۇشــتۇردى. 
ئارقىدىــن ئــۇالر نۆۋەتتىكــى كىرىزىســنى جۈملىدىــن نــازارەت قىلىــش ۋە بىخەتەرلىــك 
مەسىلىســى، تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى باشــقا كىشــىلىك 

ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكلىرىنى تونۇشــتۇردى. 

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى گېرمانىيــە تاشــقى   •
ــالق ئۈســتەل يىغىنىغــا قاتناشــتى. ــۇق ۋەزىيىتــى يۇمى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوق

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۈرىنىــڭ ياردەمچىســى ســتېفان المپــې گېرمانىيــە 
ــاي  ــر ۋە خىت ــل كوفلې ــور باربې ــارى دوكت ــۇق كومىسس ــىلىك ھوق ــى كىش ھۆكۈمىت
ــرى جــورن بەئىبــەرت رىياســەتچىلىك قىلغــان  تاشــقى ئىشــالر ئىشخانىســىنىڭ مۇدى
ئاالقىلىشــىپ،  بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  گېرمانىيــە  المپــې  قاتناشــتى.  يىغىنغــا 
ــدى. ــە بول ــىغا تۈرتك ــر قوللىنىش ــۇپ تەدبى ــۇ ك ــڭ تېخىم ــە ھۆكۈمىتىنى گېرمانىي

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 15 - كۈنىدىــن 17 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ   •
قىلــدى.  ســۆز  بايرىمىــدا  دېموكراتىيــە  پراگادىكــى  رەئىســى 

10 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
2000 مۇنبــەردە »خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق تېخىمــۇ  پــراگادا ئېچىلغــان 
جــازا  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئــۇ  قىلــدى.  ســۆز  تېمىســىدا  ناچارالشــماقتا« 
الگېرلىــرى مەسىلىســى ھەققىــدە توختالــدى. ئــۇ يەنــە خىتاينىــڭ قانــداق قىلىــپ 
ــىنى  ــتۇرۇش تاكتىكىس ــش ۋە ئارخىپالش ــازارەت قىلى ــىز ن ــك قانۇنس ــەڭ كۆلەملى ك
قىلىدىغانلىقىغــا  نــازارەت  تەرەپلىرىنــى  ھەرقايســى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئىشــلىتىپ، 
دىققــەت قىلىۋاتقانلىقىنــى بىلــدۈردى. مۇنبــەر چارلېــس ئۇنىۋېرســىتېتى قانــۇن 
ئىنســتىتۇتىدىكى خىتــاي دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق ئۇچــۇر مەركىزىنىــڭ 
خىتــاي  ســاڭاي،  لوســاڭ  دوكتــور  ۋەكىلــى  تىبــەت  ئېچىلــدى،  ھەمكارلىقىــدا 
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ھەرىكىتىنىــڭ رەئىســى يــاڭ جيەنلــى قاتارلىقــالر قاتناشــتى. 10 - ئاينىــڭ 17 - 
كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دېموكراتىيــە كۈنىنىــڭ بىــر قىســمى بولغــان 
»شــەرقىي تۈركىســتان كىرىزىســى: دۆلــەت ئىچــى تەرەققىياتــى ۋە خەلقئــارا تەســىر« 

ــۆزلىدى. ــۇق س ــدە نۇت ــى پائالىيىتى ــىيا سۇپىس ــۇرا ئاس ــق ئوتت ناملى

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى بىريۇسســېلدا   •
قاتناشــتى يىغىنىغــا  ئۈســتەل  يۇمىــالق  ئەركىنلىكــى  ئېتىقــاد  دىنىــي  ئېچىلغــان 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۈرىنىــڭ ماسالشتۇرغۇچىســى ريــان بارري ۋە ياشــار يالقۇن 
بىريۇسســېلدىكى ئاخبــارات كۇلۇبىدىكــى يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنىغــا قاتناشــتى ۋە 
ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ريــان بــارري رىياســەتچىلىكىدىكى يۇمىــالق 
ئۈســتەل يىغىنىــدا دىنىــي ئەركىنلىــك خىزمەت گۇرۇپپىســى قــۇرۇش مۇمكىنچىلىكى 

مۇزاكىــرە قىلىنــدى.

ــەن  ــى بىل ــراالر جەمئىيىت ــى پۇق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 17 - كۈن ــى 10 - ئاينى 2019 - يىل  •
بىرلىشــىپ، ئالمــا شــىركىتىنى خىتاينىــڭ تەكشۈرۈشــىنى رەت قىلىشــقا چاقىــردى

10 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئەركىــن تىبــەت ئوقۇغۇچىــالر 
جەمئىيىتــى، تىبــەت ھەرىكــەت تەتقىقــات مەركىــزى، ســۇموفۇس بىلــەن بىرلەشــمە 
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، ئالمــا شــىركىتىدىن خىتــاي بىلــەن باســتۇرۇش سىياســىتى 
ۋە ســۆز ئەركىنلىكىنــى تەكشــۈرۈش ھەققىــدە ھەمكارلىشىشــنى توختىتىشــنى تەلــەپ 
قىلــدى. ئۇيغــۇرالر، تىبەتلــەر، خىتــاي، خوڭكــوڭ ۋە تەيۋەنلىــك كىشــىلىك ھوقــۇق 
پائالىيەتچىلىــرى سۇموفۇســنىڭ نيــۇ - يوركتىكــى دۇكىنىنىــڭ ئالدىغــا يىغىلىــپ، 
بىلــەن ھەمكارالشــقانلىقىغا ئېتىــراز  ئالمــا شــىركىتىنىڭ خىتــاي ھۆكۈمىتــى 

بىلــدۈردى.

2019 - يىلــى 18 - ئۆكتەبىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۇقــراۋى تەشــكىالتالر بىلــەن بىرلىشــىپ،   •
ئالمــا شــىركىتىنى خىتاينىــڭ تەكشــۈرۈش سىستېمىســىنى قولالشــنى توختىتىشــقا چاقىــردى. 

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىندىكى ئىش باشقارمىســىدا   •
مۇھىــم مېھمانالرنــى كۈتۈۋالــدى.

ــى  ــن ئىشخانىس ــڭ بېرلى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 22 - كۈن 10 - ئاينى
رەســمىي ئېچىلــدى. گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەكىللىــرى، پارالمېنــت ئەزالىــرى، 
چــەت ئــەل ھۆكۈمــەت ۋەكىللىــرى، پۇقــراالر جەمئىيىتــى ۋە خەلقئــارا تاراتقۇالرنىــڭ 
ۋەكىللىــرى كۈتۈۋېلىشــقا قاتناشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن 
ئەيســا مېھمانالرغــا ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنــى قولالشــنىڭ ھالقىلىــق 
پەيتىنــى قايتــا تەكىتلىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يېڭــى ۋەكىللىــرى 
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ئەلچــى  بــاش  ۋەكىلــى،  تەيــۋەن  ئېرىشــتى.  ئېلىشــىغا  قارشــى  مېھمانالرنىــڭ 
پىروفېسســور جــى - ۋەي شــىخە، ئامېرىكانىــڭ بېرلىندىكــى بــاش ئەلچىخانىســىدىن 
ــدۇ  ــم، ك ــاۋزې خانى ــا ب ــى مارگارېت ــڭ ئەزاس ــىلالر پارتىيەنى ــون ، يېش ــك نېلس جېي
ــن  ــەر جەمئىيىتىدى ــان خەلقل ــە ئۇچرىغ ــت، تەھدىتك ــن پاتزېل ــى مارتې ــڭ ئەزاس نى
دىرېكتــور ئۇلرىــچ دەلىئــۇس ۋە خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتىنىــڭ ئىجرائىيــە مۇدىــرى 
كــەي مۇللــەر ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئاساســىي ئەركىنلىــك كۈرىشــىنى 
قولاليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. لىبېرالــالر پارتىيەســىنىڭ پارالمېنــت ئەزاســى فىرانــك 
مۇللــەر - روســەنترىتمۇ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كۈتۈۋېلىــش زىياپىتىگــە مېھمــان 
ــى  ــپ، خىتايدىك ــخانىدىن پايدىلىنى ــى ئىش ــى يېڭ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــدى. دۇني بول
كىشــىلىك ھوقۇققــا قىزىقىدىغــان بېرلىندىكــى ئاالقىــدار تەرەپلــەر بىلــەن تەشــۋىقات 
يېڭىــپ،  بىرلىكتــە  خىرىســالرنى  كەلگۈســىدىكى  ماسالشــتۇرۇپ،  خىزمىتىنــى 
ھەممــە جايــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغــا ھۆرمــەت قىلىدىغــان كەلگۈســىنى 

ــدى. ــد قىل يارىتىشــنى ئۈمى

2019 - يىلى 10 - ئاينىڭ 24 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياۋروپا پارالمېنتىدا  •

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياۋروپــا 
پارالمېنتىنىــڭ ئىلھــام توختىغــا ســاخاروف مۇكاپاتىنــى تارقىتىــش قارارىنــى قارشــى 
ئۇيغــۇر  تۈرمىدىكــى  پارالمېنتىنىــڭ  ياۋروپــا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئالــدى. 
ئىقتىسادشۇناســى ئىلھــام توختىغــا 2019 - يىللىــق ســاخاروف پىكىــر ئەركىنلىكــى 
مۇكاپاتىنــى بېرىــش قارارىنــى قارشــى ئالدى. ســاخاروف مۇكاپاتى پارالمېنــت تەرىپىدىن 
بېرىلگــەن ئــەڭ يۇقىــرى كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتــى بولــۇپ، بــۇ قــارار ياۋروپانىــڭ 
خىتاينىــڭ ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە ســۈكۈت قىلمايدىغانلىقــى 

ــى ھېســابلىنىدۇ. توغرىســىدىكى كۈچلــۈك مەيدان

2019 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى لوندوندىكــى   •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  جەمئىيىتىنىــڭ  ئادۋوكاتــالر  يــاش  ئەنگلىيــە 

10 - ئاينىــڭ 25 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ئەنگلىيــە يــاش ئادۋوكاتــالر جەمئىيىتــى ئۇيۇشــتۇرغان كەچلىــك تامــاق زىياپىتىــدە 
كىشــىلىك ھوقــۇق ئادۋوكاتلىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك 
ھوقــۇق مەسىلىســىدە تەجرىبىســى مــول بولغــان بىــر قانچــە ئــادۋوكات دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى رەئىســى بىلــەن ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن خەلقئارالىــق ئادۋوكاتــالر قولــالش 

ــتى. ــىدا سۆھبەتلەش ــۇرۇش توغرىس ــى ق گۇرۇپپىس

ــى قۇرۇشــقا  ــدە ئۇيغــۇرالر جەمئىيىت ــى تەيۋەن ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــدا دۇني ــى 10 - ئاي 2019 - يىل  •
يــاردەم بــەردى
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ شــەرقىي ئاســىيا ۋە تىنــچ ئوكيــان ۋەكىلــى ئىلھــام 
مەھمۇت ، خىتاي ئىشــلىرى دىرېكتورى ئىلشــات ھەســەن تەيۋەن شــەرقىي تۈركىســتان 
ــڭ  ــكىالت ئۇيغۇرالرنى ــۇ تەش ــتى. ب ــىمىغا قاتناش ــش مۇراس ــڭ ئېچىلى جەمئىيىتىنى

مەنپەئەتىنــى قوغــداش خىزمىتىنــى قانــات يايدۇرىــدۇ.

2019 - يىلى 30 - ئۆكتەبىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ب د ت غا ئەزا دۆلەتلەرگە  •

2019 - يىلــى 30 - ئۆكتەبىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى ب د ت غا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ 
ــى تۇتــۇپ تۇرۇشــنى توختىتىــش ۋە كىشــىلىك ھوقۇققــا ھۆرمــەت قىلىــش  ئۇيغۇرالرن
ھەققىدىكــى يېڭــى چاقىرىقىنــى قوللىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت غــا ئــەزا 
دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينــى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمانالرنىڭ ھوقۇقىغــا ھۆرمەت قىلىشــقا 
ۋە كــەڭ كۆلەملىــك تۇتۇپ تۇرۇشــنى توختىتىشــقا چاقىرغانلىقىنــى ماختىدى. گەرچە 
خەلقئــارا جەمئىيــەت بــۇ مەســىلىگە بارغانســېرى دىققــەت قىلىۋاتقــان بولســىمۇ، ئەمما 

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى سىستېمىســىنىڭ ئىنكاســى يېتەرلىــك ئەمەس.

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 3 - كۈنىدىــن 5 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دارامســاالدا   •
ــتى  ــا قاتناش ــى يىغىنىغ ــالش گۇرۇپپىس ــى قول تىبەتن

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر ياردەمچىســى زۇمرەتئــاي ئەركىــن دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيىغــا ۋاكالىتــەن 3 - نويابىردىــن 5 - نويابىرغىچــە دارامســاالدا ئۆتكۈزۈلگــەن 
تىبەتنــى قولــالش گۇرۇپپىســىنىڭ 8 - نۆۋەتلىــك خەلقئارالىق يىغىنىغا قاتناشــتى. 
ئــۇ ســۆزىدە ئىككــى گۇرۇپپــا ئوتتۇرىســىدىكى كۈچلــۈك ھەمكارلىــق مۇناســىۋىتىنىڭ 
ــەن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى  ــۇر قۇرۇلتىيــى بىل ــا ئۇيغ ــەپ، دۇني مۇھىملىقىنــى تەكىتل
ئوتتۇرىســىدىكى  تەشــكىالتلىرى  ئاممىــۋى  تىبــەت  ئوخشــىمىغان  جايلىرىدىكــى 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھەمكارلىــق تۈرلىرىنىــڭ تەپســىالتلىرىنى تونۇشــتۇردى. ئــۇ داالي 
المــا ۋە تىبــەت پىرېزىدېنتــى لوبســاڭ ســېڭ بىلــەن كۆرۈشــتى. زۇمرەتئــاي خانىمنىڭ 
ــى  ــە ۋە ھەمكارلىقن ــان ئاالق ــەن بولغ ــى بىل ــەت جەمئىيىت ئىشــتىراك قىلىشــى تىب
چوڭقۇرالشتۇرۇشــقا يــاردەم بــەردى. تىبــەت جەمئىيىتــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ئايــال ۋەكىــل ئەۋەتكەنلىكىدىــن ئاالھىــدە خۇشــال بولــدى. زۇمرەتئــاي تىبــەت 
ــرى  ــى ئىلگى ــق تۈرلىرىن ــىم ھەمكارلى ــر قىس ــەن بى ــكىالتلىرى بىل ــۋى تەش ئاممى
ســۈردى. ئۇنىــڭ ســۆزىدىن كېيىــن، يىغىنغــا قاتناشــقۇچىالر ئــۆز دۆلىتىدىكــى ئۇيغــۇر 
جەمئىيەتلىرىگــە قىزىقىدىغانلىقىنــى بىلدۈرۈشــتى. نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى، 
نورۋېگىيــە تىبــەت جەمئىيىتــى ۋە نورۋېگىيــە خوڭكــوڭ جەمئىيىتــى نورۋېگىيەدىكــى 
گــۇر مەلبــى )نورۋېگىيــە لىبېرالــالر پارتىيەســىدىن( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، تۈرلــۈك 
ــن  ــار. بۇنىڭدى ــپ ب ــرە ئېلى ــدە مۇنازى ــەندىچىلىكى ھەققى ــۇق دەپس ــىلىك ھوق كىش
باشــقا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھازىــر نۇرغــۇن تىبــەت تەشــكىالتلىرى بىلــەن ئالمــا 
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ــەت ۋە  ــە تىب ــاي يەن ــلىدى. زۇمرەتئ ــى باش ــۇرۇش ھەرىكىتىن ــى ت ــىركىتىگە قارش ش
ــۋىقات  ــى ۋە تەش ــۇر كىرىزىس ــالردا ئۇيغ ــل يىغىن ــەر خى ــىۋەتلىك ھ ــا مۇناس روھىڭياغ

خىزمىتــى ھەققىــدە ســۆز قىلىشــقا تەكلىــپ قىلىنــدى. 

2019 - يىلى 11 - ئاينىڭ 4 - كۈنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تەبرىكلەندى  •

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى 
تەبرىكلــەش مۇناســىۋىتى بىلــەن ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە دېموكراتىيــە بايرىمــى 
ئۆتكۈزۈلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ كىشــىلەرنىڭ 

دىققىتىنــى تارتتــى.

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى بىريۇسســېلدا   •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە   UNPO ئۆتكۈزۈلگــەن 

11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى تۈرىنىڭ ياردەمچىســى شــەھرىزاد 
غەيــرەت ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ ئەزاســى ئىســابېل ســانتوس ســاھىبخانلىق قىلغــان 
ــەر ۋە  ــاز ســانلىق مىللەتل ــا ئىتتىپاقــى ب د ت نىــڭ ئ »مۇرەسســە بوشــلۇقى: ياۋروپ
ــنى  ــۆچ ئېلىش ــۇش ۋە ئ ــش، توس ــوزەك قىلى ــى ب ــۇق قوغدىغۇچىالرن ــىلىك ھوق كىش
قانــداق بىــر تــەرەپ قىلىــدۇ؟« دېگــەن تەمىدىكــى پائالىيىتىگە قاتناشــتى. كومىتېت 
ئىچىدىكــى س&د گۇرۇپپىســىدىن گېلــالرت خانىــم خىتاينىــڭ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشــكىالتىغا ئەزالىــق ئورنىدىــن پايدىلىنىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنــى 

دەپســەندە قىلىۋاتقانلىقىنــى ھەمــدە بۇنــى توختىتىــش ھەققىــدە ســۆزلىدى.

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى مااليشــىيانىڭ   •
بولــدى زىيارەتتــە  ئەلچىخانىســىدا  بــاش  بېرلىندىكــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىللىــرى مااليشــىيانىڭ بېرلىندىكى 
ــن  ــد كامارۇدى ــال نورفارى ــى كام ــتىر مەسلىھەتچىس ــىنىڭ مىنىس ــاش ئەلچىخانىس ب
بىلــەن چۈشــلۈك تاماقتــا بىللــە بولــدى ۋە ئۇنىڭغا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەقىقىي 

ئەھۋالىنــى چۈشــەندۈردى.

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر پائالىيەتچىســى ۋارىــس   •
ئابابەكرىنىــڭ ۋاپاتىغــا قايغــۇردى. رەئىســى دولقــۇن ئەيســانىڭ ئىلگىرىكــى ساۋاقدىشــى ۋارىــس ئابابەكــرى 
ــم شــەخس  ــى مۇھى ــەت چەمبىرىكىدىك ــۇر مەدەنىي ــرى ئۇيغ ــس ئابابەك ــى. ۋارى ــن ئۆتت ــدە ئالەمدى ئۈرۈمچى
بولــۇپ، ئــۇزۇن يىلالردىــن بۇيــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە ســەنئىتىنى بېيىتىشــقا كــۈچ 

چىقارغــان.

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تىبــەت پائالىيەتچىســى ڭاۋاڭ   •
ــن  ــن ئۆتكەندى ــۋەدە ئالەمدى ــى جەن ــى ڭاۋاڭ قۇپەئ ــەت پائالىيەتچىس ــۇردى. تىب ــا قايغ ــڭ ۋاپاتىغ قۇپەئىنى
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كېيىــن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئائىلىســىدىكىلەر ۋە دوســتلىرىغا تەزىيــە بىلــدۈردى. ڭاۋاڭ قۇپەئــى 
ــرى  ــا ۋە باشــقا جايالردىكــى ئۇيغــۇر جەمئىيەتلى ــۇپ، ياۋروپ ــم شــەخس بول ــەر جەمئىيىتىدىكــى مۇھى تىبەتل

ــقان. ــل ھەمكارالش ــۇزۇن يى ــەن ئ بىل

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ   •
ئۇيغۇرالرنــى تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىــرى توغرىســىدىكى ئاساســلىق ئەندىشــىلىرىگە دىققــەت قىلىشــنى 
تەلــەپ قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرنــى تۇتــۇپ تــۇرۇش 
الگېرلىرىــدا كــەڭ كۆلەمــدە خالىغانچــە تۇتــۇپ تۇرۇلۇشــىدىن ماھىيەتلىــك گۇمانلىنىــش ئۈچــۈن كۆرســەتكەن 
ئــەڭ يېڭــى تىرىشــچانلىقىنى گەۋدىلەنــدۈردى. ب د ت مۇتەخەسسىســلىرى گۇرۇپپىســى خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە 

خــەت ئەۋەتتــى. 

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى مىيۇنخېنــدا ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە دېموكراتىيــە بايرىمــى   •
ــدى ئۆتكۈزۈل

11 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى چۈشــتىن كېيىــن ســائەت 1 دىــن كــەچ ســائەت 5 
گىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 1933 - ۋە 1944 - يىللىــرى قۇرۇلغــان شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى خاتىرىلەنــدى. پائالىيەتكــە يەرلىــك ئاممىمــۇ قاتناشــتى. 
پائالىيــەت مىيۇنخېــن شــەھىرىدىكى كۆچمەنلــەر ۋە كۈلتــۈر رېفاراتىنىــڭ قوللىشــىغا 
ئېرىشــتى. پائالىيەتتــە مەدەنىيــەت ۋە ســەنئەت نومۇرلىرىنــى ئورۇنالنــدى، دۇنيــا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە يېشــىلالر پارتىيەســىنىڭ پارالمېنتتىكــى 
ــەن  ــن كەلگ ــى جايلىرىدى ــەر قايس ــڭ ھ ــۇنداقال ياۋروپانى ــاۋزې ش ــا ب ــى مارگارېت ئەزاس
ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ ئەزالىــرى، مىيۇنخېــن ئاممىســى بۇنىڭغا ئىشــتىراك قىلدى. 

ــن  ــى بېرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 9 - كۈن ــى 11 - ئاينى * 2019 - يىل
ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى »بىــز خوڭكــوڭ بىلــەن بىــر ســەپتە« پائالىيىتىــدە ســۆز 

قىلــدى.

ــەن  ــا ۋاكالىت ــۇر قۇرۇلتىيىغ ــا ئۇيغ ــان دۇني ــۇر قۇرب ــى غەي ــڭ 9 - كۈن 11 - ئاينى
بېرلىــن تېمــى يىقىلغانلىقىنىــڭ 30 يىللىقىنــى تەبرىكلىــدى. غەيــۇر قۇربــان 
بېرلىــن تەمىنىــڭ يەقىلىشــى بىلــەن 21 - ئەســىردىكى خىتــاي كوممۇنىزمى ئېلىپ 

ــت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى كۆرســەتتى. كەلگــەن تەھدى

2019 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 14 - كۈنىدىــن 15 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ   •
قاتناشــتى مۇنبىرىگــە  جەنــۋە  جەمئىيىتىنىــڭ  تىبــەت  رەئىســى 

11 - ئاينىــڭ 14 - كۈنىدىــن 15 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ــۇ  ــۋە مۇنبىرىگــە قاتناشــتى. ب رەئىســى دولقــۇن ئەيســا تىبــەت جەمئىيىتىنىــڭ جەن
يىلقــى مۇنبــەردە خىتاينىــڭ يۇقىــرى تېخنىكىلىق ۋاســىتىلەر بىلەن باستۇرۇشــلىرى 



276

ــرە قىلىنــدى.  ــان ئۇســۇللىرى مۇزاكى ــى نىشــان قىلغ ۋە ئۇنىــڭ دىنىــي گۇرۇپپىالرن
دولقــۇن ئەيســا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا ئورۇنالشــتۇرغان قاتتىق 
ــۇ  ــدى، ب ــان قىل ــىلىي باي ــكۈنىلىرىنى تەپس ــى ۋە ئۈس ــش تېخنىكىس ــازارەت قىلى ن
ئۈســكۈنىلەرنىڭ خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى مەدەنىيــەت ۋە ئىدىيــەۋى 

ــدى. ــى تەكىتلى ــاردەم بېرىدىغانلىقىن ــە ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــىغا ي جەھەتت

2019 - يىلــى 22 - نويابىردىــن 24 - نويابىرغىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى 2019   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــدارالر بىل ــەزى ئەمەل ــدە ب ــك مۇنبىرى ــس بىخەتەرلى ــق خالىفاكى - يىللى

ــن 24 -  ــا 22 - نويابىردى ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
نويابىرغىچــە كانادانىــڭ خالىفاكىس شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن 2019 - يىللىق خەلقئارا 
ــان  ــە ئۇچرىغ ــل تەھدىتىگ ــەر خى ــەر ھ ــۇ مۇنب ــە قاتناشــتى. ب ــك مۇنبىرىگ بىخەتەرلى
شەخســلەرنى ۋە خەلقئــارا بىخەتەرلىــك ئۈچــۈن مۇھىــم تەدبىرلەرنــى قولالنغــان قــارار 
ــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇنجــى  چىقارغۇچىالرنــى بىــر يەرگــە توپالشــنى مەقســەت قىلىــدۇ. ب
قېتىــم مۇنبەرگــە تەكلىــپ قىلىنىشــى ھېســابلىنىدۇ. ئامېرىــكا دۆلــەت بىخەتەرلىــك 
مەسلىھەتچىســى روبىــرت ئوبرىئېــن خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خىتاينىــڭ 1 مىليوندىــن 
ــەت قىلىشــقا  ــا دىقق ــا ســوالپ قويغانلىقىغ ــۇرۇش الگېرىغ ــۇپ ت ــى تۇت ــۇق ئۇيغۇرن ئارت
چاقىــردى. دولقــۇن ئەيســا ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ باياناتچىســى 
ــرال  ــن ئادمى ــزەت ئەترىتىدى ــى مۇھاپى ــز قىرغىق ــكا دېڭى ــۇس، ئامېرى ــورگان ئورتاگ م
الئۇســان ســاڭەر، ئۇكرائىنــا پروشــېنكو نېفىــت شــىركىتىنىڭ ســابىق رەئىســى كارل 
ــا مۇالزىمــەت شــىركىتىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك  شــۇلتىز، BBC رادىيوســى ۋە دۇني
رىياسەتچىســى جامېــس كوماراســامى قاتارلىــق بىــر قاتــار يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ئەمەلــدارالر بىلــەن كۆرۈشــتى. دولقــۇن ئەيســا خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغداش 
جەھەتتىكــى تەجرىبىلىــرى شــۇنداقال بــۇ جەھەتتىكــى خىرىســالرنى ســۆزلىدى، 
ــان  ــە كىشــىلەرنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا داۋاملىشــىۋاتقان كىرىزىســقا بولغ ــۇ يەن ئ
ــى  ــۇرۇش الگېرلىرىن ــۇپ ت ــڭ تۇت ــاي ھۆكۈمىتىنى تونۇشــىنى چوڭقۇرالشــتۇردى، خىت

ــى ئاشــكارىلىدى. ئىســپاتاليدىغان ھۆججەتلەرن

2019 - يىلــى 28 - نويابىــر شىۋېيتســارىيە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئەمەلدارلىــرى دۇنيــا   •
ــدى  ــۇل قىل ــى رەئىســىنى قوب ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي

11 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ــى  ــەر ئۆمىك ــى ۋەكىلل ــەر جەمئىيىت ــان دۆلەتل ــە ئۇچرىغ ــارىيە تەھدىتك ۋە شىۋېيتس
ــن  ــدا شىۋېيتســارىيە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ۋەكىللىــرى تەرىپىدى بېرن
قوبــۇل قىلىنــدى. دولقــۇن ئەيســا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
پائالىيــەت قىلىۋاتقــان شىۋېيتســارىيە شــىركەتلىرىنىڭ دەرھــال تەدبىــر قوللىنىــپ، 
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ــك قىلىشــىنى  ــلىقىغا كاپالەتلى ــۇق دەپســەندىچىلىكىگە قاتناشماس كىشــىلىك ھوق
ســودا  بولغــان  بىلــەن  خىتــاي  ھۆكۈمىتىنــى  شىۋېيتســارىيە  قىلــدى.  تەلــەپ 
ــدا  ــۇر رايونى ــڭ ئۇيغ ــۇ خىتاينى ــردى. ئ ــقا چاقى ــن ئويلىنىش ــىۋىتىنى قايتىدى مۇناس
ــازارەت  ــقان ن ــن قاتناش ــىغا يېقىندى ــا قويۇش ــىنى يولغ ــش سىستېمىس ــازارەت قىلى ن
ــدۇر  ــتاندا پەمى ــەرقىي تۈركىس ــىئون، ش ــىركىتى ھىكۋىس ــكۈنىلىرى ش ــش ئۈس قىلى
ــدى.  ــا ئال ــدە تىلغ ــىركىتىنى ئاالھى ــتلە ش ــېتىۋالىدىغان نەس ــۇالتلىرىنى س مەھس

2019 - يىلــى 28 - نويابىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لوندونــدا ئۆتكۈزۈلگــەن خەلقئــارا روھىڭيــا   •
ــا قاتناشــتى ياشــالر يىغىنىغ

ــدا  ــن لوندون ــاي ئەركى ــى زۇمرەتئ ــڭ ياردەمچىس ــى تۈرىنى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــۇالر  ــتى. ئ ــا قاتناش ــالر يىغىنىغ ــا ياش ــق روھىڭي ــى خەلقئارالى ــەن تۇنج ئۆتكۈزۈلگ
ــىدىكى  ــەت ئوتتۇرىس ــى جەمئىي ــتى. ئىكك ــتراتېگىيەلەرنى ئورتاقالش ــر ۋە ئىس پىكى
مۇناســىۋەت كۈچەيتىلــدى. بــۇ پۇرســەتتە ئــۇ ئەركىــن تىبــەت ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ 
ئاساســىي قاتــالم مۇدىــرى بېيمــا دومــا بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇالر يېقىــن كەلگۈســىدە 

ــتۇردى. ــر ئالماش ــىدا پىكى ــەر توغرىس ــان تۈرل ــن بولىدىغ مۇمكى

2019 - يىلى 28 - نويابىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شەرقىي تۈركىستاندا  •

ــتاندا  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــر دۇني ــى 28 - نويابى 2019 - يىل
ســودا قىلىۋاتقــان شىۋېيتســارىيە شــىركەتلىرىگە دىققــەت قىلىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 
ــېرى  ــدا كۈنس ــۇرالر رايونى ــڭ ئۇيغ ــەل مەبلىغىنى ــەت ئ ــى چ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
كۈچىيىۋاتقــان رولــى ۋە كــەڭ كۆلەملىــك كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىدىكى 
شــېرىكلىك ئەندىشىســى ھەققىــدە ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، شىۋېيتســارىيەدىكى بىــر 
قىســىم داڭلىــق شــىركەتلەردىن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ھەرىكەتلىرىنــى قاتتىــق 
تەكشۈرۈشــنى، ســودا ۋە كىشــىلىك ھوقۇققــا ئائىــت خەلقئارالىــق ئۆلچەملەرگــە 

ھۆرمــەت قىلىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 

11 - ئاينىڭ 28 - كۈنىدىن 30 - كۈنىگىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى ب د ت دا  •

11 - ئاينىــڭ 28 - كۈنىدىــن 30 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى 
زۇمرەتئــاي ئەركىننــى شىۋېيتســارىيەنىڭ جەنــۋەدە ئۆتكۈزۈلگــەن ب د ت ئــاز ســانلىقالر 
مۇنبىرىگــە قاتنىشىشــقا ئەۋەتتــى. بــۇ مۇنبــەر ئاممىــۋى تەشــكىالتالرنىڭ ۋەكىللىــرى 
ــەن  ــىتى بىل ــش پۇرس ــالن قىلى ــات ئې ــدا بايان ــن جەريانى ــۈش ۋە يىغى ــەن كۆرۈش بىل
ــۇق  ــدا نۇت ــەن تېمى ــل« دېگ ــى ۋە تى ــل مائارىپ ــا تى ــاي »ئان ــدى. زۇمرەتئ تەمىنلى
ســۆزلىدى. 11 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۈرىنىڭ ياردەمچىســى 
ــى  ــانلىقالر مەسىلىس ــاز س ــكىالتى ئ ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــن بىرلەش ــاي ئەركى زۇمرەتئ
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مۇنبىرىنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر تىــل مائارىپــى يىغىنىدا 
نۇتــۇق ســۆزلىدى

ــنى  ــى ئىشلىتىش ــا تىلىن ــڭ ئان ــن »بالىالرنى ــى خىتايدى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــەپ قىلــدى. 26  ــى تەل ــدۇرۇش« ن ــن قال پۈتۈنلــەي چەكلــەش سىياســىتىنى ئەمەلدى
ــۈر دىرېكتــورى پېتېــر  ــن 27 - نويابىرغىچــە رەئىــس دولقــۇن ئەيســا ۋە ت - نويابىردى
ــەر تەشــكىالتى ســودا ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق مۇنبىرىگــە  ــن بىرلەشــكەن دۆلەتل ئىرۋى
جاۋابكارلىققــا  ۋە  ئەمگــەك  مەجبۇرىــي  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  قاتنىشــىپ، 
مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرنى مۇزاكىــرە قىلــدى. دولقــۇن ئەيســا بايانــات ئېــالن 
قىلىــپ، دۆلەتلــەر ســودىنى كىشــىلىك ھوقۇقتىــن ئۈســتۈن ئورۇنغــا قويــدى، دېــدى. 
ــى ۋە كــەڭ  ــان رول ــدا كۈنســېرى كۈچىيىۋاتق ــۇر رايونى ــەل مەبلىغىنىــڭ ئۇيغ چــەت ئ
ئەندىشىســىنى  چېتىشــلىق  دەپســەندىچىلىكىگە  ھوقــۇق  كىشــىلىك  كۆلەمــدە 
كــۆزدە تۇتــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقۇققــا كاپالەتلىــك قىلىشــقا 
چاقىــردى. ئــۇ خەلقئــارا ســودا جەمئىيىتىنــى ســودا پائالىيىتىنىــڭ ئۆزىنىــڭ ســودا ۋە 
كىشــىلىك ھوقــۇق پىرىنســىپىغا ئەمــەل قىلغــان - قىلمىغانلىقىنــى تەكشۈرۈشــكە، 
ــش  ــال تۈزىتى ــا، دەرھ ــان بولس ــەرۇز قىلغ ــى - ت ــا دەخل ــىلىك ھوقۇقق ــەر كىش ئەگ

ــدى. ــقا دەۋەت قىل ــى قوللىنىش تەدبىرلىرىن

بېرلىنــدا ئۆتكۈزۈلگــەن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  3 - كۈنــى دۇنيــا  ئاينىــڭ   - 12 يىلــى   - 2019  •
قاتناشــتى پائالىيىتىگــە  ســۆھبەت«  بىلــەن  ئۇچرىغۇچىــالر  زىيانكەشــلىككە  »شــىنجاڭدا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ســتېفان ئۈلگــە بېرلىندىكى ئىختىيــارى مۇخبىر 
بــەن مائــۇك ســاھىبخانلىق قىلغــان پائالىيەتكــە قاتناشــتى، ئــۇ خىتاينىــڭ تۇتــۇپ 
تــۇرۇش الگېرىــدا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغــان، ھازىــر قازاقىســتاندا تۇرۇۋاتقان قىســمەن 

شەخســلەر بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكــۈزدى.

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2019 - يىللىــق ئۇيغــۇر   •
ئالــدى. قارشــى  ماقۇلالنغانلىقىنــى  قانۇنىنىــڭ 

ــاۋام  ــكا ئ ــە ئامېرى ــۇ ھەپت ــپ، ب ــالن قىلى ــارات ئې ــى ئاخب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
پاالتاســىنىڭ 2019 - يىللىــق ئۇيغۇر قانۇنىنىــڭ ماقۇلالنغانلىقىغا مىننەتدارلىقىنى 
ــى قوللىنىــپ،  ــارا جەمئىيەتنــى مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش تەدبىرلەرن ــدۈردى، خەلقئ بىل
بــۇ مەســىلىگە تېخىمــۇ ئەھمىيــەت بېرىشــكە، قانــۇن اليىھەســىنى نــازارەت قىلىشــقا 
مەســئۇل ۋەكىللەرنــى تەيىنلەشــكە چاقىــردى ھەمــدە بارلىــق مۇنبەرلــەردە بــۇ 

ــدى. ــەت قىل ــا قويۇشــنى مۇراجىئ ــۈك ئوتتۇرىغ مەســىلىنى كۈچل

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى مىيۇنخېندىكــى   •
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بولــدى. بىللــە  تاماقتــا  چۈشــلۈك  بىلــەن  ۋەكىللىــرى  كونسۇلخانىســىنىڭ  ئامېرىــكا 

رېســتورانى  ئۇيغــۇر  ۋەكىللىــرى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  دېكابىــر   - 5
ــا  ــلۈك تاماقت ــەن چۈش ــرى بىل ــىنىڭ ۋەكىللى ــكا كونسۇلخانىس ــدا ئامېرى تەكلىماكان
ــۇر  ــە ئۇيغ ــىنىڭ خىزمەتچىلىرىگ ــكا كونسۇلخانىس ــەر ئامېرى ــدى. ۋەكىلل ــە بول بىرگ
يېمەكلىكلىرىنــى تونۇشــتۇردى، بــۇ ئىككــى تەرەپنىــڭ مۇناســىۋىتىنى تېخىمــۇ 

كۈچەيتىشــكە يــاردەم بــەردى.

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 9 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىريۇسســېلدا   •
ــى. ــى ئاچت ــى يىغىن ــە كومىتېت ئىجرائىي

12 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 9 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېلگىيەنىڭ 
ــى  ــە ئايدىك ــەن ئالت ــپ ، ئۆتك ــى ئېچى ــى يىغىن ــە كومىتېت ــېلدا ئىجرائىي بىريۇسس
پائالىيــەت ۋە مالىيــە دوكالتىنــى مۇزاكىــرە قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــى  ــان پائالىيەتلەرن ــى پىالنالنغ ــە ئايدىك ــى ئالت ــە كەلگۈس ــى يەن ــك قاتلىم رەھبەرلى
كۆزدىــن كەچــۈردى. يېپىلىــش مۇراســىمىدا، شەخســلەر، ئاممىــۋى تەشــكىالتالر، 

جەمئىيەتلــەر ۋە رەھبەرلەرنىــڭ تىرىشــچانلىقى مۇكاپاتالنــدى. 

ــەش  ــالرنى تەربىيەل ــى ياش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە دۇني ــن 10 - كۈنىگىچ ــڭ 7 - كۈنىدى 12 - ئاينى  •
ئۆتكــۈزدى كۇرســى 

12 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 10 - كۈنىگىچــە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ۋاكالەتســىز 
مىللەتلــەر تەشــكىالتى )UNPO( بېلگىيەنىــڭ بىريۇسســېلدا ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىرى 
ئۈچــۈن ئاخبــارات تەربىيەلــەش كۇرســى ئاچتــى. دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىــن 
كەلگــەن ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىــرى 7 - دېكابىردىــن 9 - دېكابىرغىچــە ئــۈچ كۈنلــۈك 
ئاخبــارات مەشــىقىگە قاتناشــتى، ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى ھــەل قىلىــش جەريانىــدا 
تاراتقــۇالر بىلــەن قانــداق قىلغانــدا ئۈنۈملــۈك ۋە مەســئۇلىيەتچان ئاالقــە قىلىشــنى 
ئۆگەنــدى. ســۆھبەت يىغىنــى يــاش ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلىرىنــى ماھــارەت، بىلىــم ۋە 
ئارقــا كۆرۈنــۈش بىلــەن تەمىنلــەپ، ئۇالرنىــڭ ئۈنۈملــۈك، مەســئۇلىيەتچان ۋە مۇۋاپىــق 
ئۇســۇلدا ئوخشــىمىغان شــەكىلدىكى ئاخبــارات ۋاســىتىلىرى بىلــەن ئاالقىلىشىشــىغا 
يــاردەم بــەردى. داڭلىــق مۇخبىــرالر، كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىــرى، تەشــۋىقات 
ــەش جەريانىــدا  ــارات مۇتەخەسسىســلىرى تەربىيەل مۇتەخەسسىســلىرى ۋە ئۇيغــۇر ئاخب
نۇتــۇق ســۆزلەپ، قاتناشــقۇچىالرنى تاراتقۇالر بىلــەن قانداق قىلىــپ مۇۋەپپەقىيەتلىك 
ئاالقــە قىلىــش توغرىســىدا ھــەر خىل كۆز قــاراش ۋە چۈشــەنچىلەر بىلــەن تەمىنلىدى. 
ســۆھبەت يىغىنىــدا پۇرســەت، خىرىــس، ۋاســىتە، ئاالقە قاتارلىــق مەســىلىلەر مۇزاكىرە 

قىلىندى. 

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ئاخبــارات ئېــالن   •
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قىلىــش يىغىنىــدا ســۆز قىلــدى

12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر ياردەمچىســى زۇمرەتئــاي 
ئەركىــن ئالمــا شــىركىتىنىڭ پائالىيەتلىرىنىــڭ بىــر قىســمى بولغان ئاخبــارات ئېالن 
قىلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. بــۇ ھەرىكەتكــە خەلقئــارا تىبــەت تــورى، ســۇموفۇس، 
ئەركىــن تىبــەت ئوقۇغۇچىلىــرى، تىبــەت ھەرىكــەت ئىنســتىتۇتى، ئەركىــن تىبــەت ۋە 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قاتناشــتى. تىبەتلەر، ئۇيغــۇرالر، خوڭكــوڭ پائالىيەتچىلىرى 
ۋە رەقەملىــك تېخنىــكا مۇتەخەسسىســلىرى تــوردا ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىغــا 
قاتنىشــىپ، ئالمــا شــىركىتىنىڭ خىتاينىــڭ زۇلۇمنــى تەكشــۈرۈش قانۇنىغــا ئەمــەل 
قىلغانلىقــى شــۇنداقال بېيجىڭنىــڭ بۇ شــىركەتكە بولغان بىۋاســىتە تەلىپىنىڭ ئېغىر 
ــاي  ــدى. زۇمرەتئ ــرە قىل ــى مۇزاكى ــدا قىلغانلىقىن ــى پەي ــۇق ئاقىۋىت كىشــىلىك ھوق
ــىنى  ــى ۋە ئىدېئولوگىيەس ــڭ مەدەنىيىت ــڭ ئۇيغۇرالرنى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــم خىت خانى
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــتا قولالنغان نازارەت قىلىش تېخنىكىســىنى چۈشــەندۈردى. 
ــى  ــازارەت قىلغانلىقىن ــى ن ــق ئۇيغۇرالرن ــون ئارقىلى ــا يانف ــڭ ئالم ــە خىتاينى ــۇ يەن ئ
ــۇرۇش  ــۇپ ت ــڭ تۇت ــون ئۇيغۇرنى ــەن 1 - 3 مىلي ــر تەخمىن ــۇ ھازى ــدۈردى. ئ گەۋدىلەن
يىغىنــى  بېرىــش  دوكالت  ئەســكەرتتى.  تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنــى  تۇتــۇپ  الگېرلىرىــدا 
ناھايىتــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولــدى، تــوردا 20 مىــڭ قېتىمغــا يېقىــن كۆرۈلــدى. بــۇ 
گۇرۇپپىــالر پائالىيەتنىــڭ كېيىنكــى باســقۇچلىرىنى بىرلىكتــە مۇزاكىــرە قىلماقتــا.

ــىلىك  ــن كىش ــى بېرلى ــى ۋەكىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 10 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2019 - يىل  •
ھوقــۇق كۈنــى يىغىلىشــىدا ســۆز قىلــدى

12 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى كىشــىلىك ھوقــۇق كۈنىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ۋەكىلــى ســتېفان المپــې گېرمانىيەنىــڭ بېرلىنــدا رېيىــن - مائــاس بېرۇفســكوللېگ 
ئۇيۇشــتۇرغان نامايىشــتا نۇتــۇق ســۆزلىدى. ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىرىزىســنى 
ــەت  ــۇپ ھەرىك ــۇ ك ــدا تېخىم ــى ئالدى ــاي ئەلچىخانىس ــىلەرنى خىت ــەپ، كىش تەكىتل
قوللىنىشــقا چاقىــردى. نۇتۇقتــا گېرمانىيــە ۋە ياۋروپانىڭ تەدبىــر بەلگىلىگۈچىلىرىنى 

خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق خىرىســىغا تاقابىــل تۇرۇشــقا چاقىرىلــدى.

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئامېرىكانىــڭ   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەلچىســى  بــاش  تۇرۇشــلۇق  بېرلىنــدا 

ــن  ــى بېرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــڭ 11 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2019 - يىل
ــەن  ــىدا ئۆتكۈزۈلگ ــكا ئەلچىخانىس ــان ئامېرى ــۇر قۇرب ــلىقى غەي ــىنىڭ باش ئىشخانىس
بىلــەن  ئەلچىســى  بــاش  گېرمانىيەدىكــى  ئامېرىكانىــڭ  يىغىنىــدا  كۈتۈۋېلىــش 
ــۇرالر  ــڭ ئۇيغ ــكا پارالمېنتىنى ــى ئامېرى ــۇر خەلقىن ــدى ئۇيغ ــان ئەپەن ــتى. قۇرب كۆرۈش

قانۇنــى ئارقىلىــق قوللىغانلىقىغــا مىننەتدارلىقىنــى بىلــدۈردى.
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2019 - يىلى 12 - ئاينىڭ 17 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن يىغىنىغا قاتناشتى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىرى ســتېفان المپې ۋە ئېۋزا ســتوكېر »خىتايدىكى 
ــا  ــرە« يىغىنىغ ــىدىكى مۇنازى ــى توغرىس ــۇق ئۆلچىم ــىلىك ھوق ــڭ كىش كارخانىالرنى
ــن لېيفكېرنىــڭ نۇتۇقىنىــڭ خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  قاتناشــتى. مارې
ئىكەنلىكــى  مۇھىــم  ئىنتايىــن  مەسىلىســىدە  ســېلىش  ئەمگەككــە  مەجبۇرىــي 

ــپاتالندى. ئىس

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىــن جەمئىيىتىنىــڭ باشــلىقى   •
پۇقــراالر جەمئىيىتــى بىلــەن كۆرۈشــتى

ــن  ــى بېرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 18 - كۈن ــى 12 - ئاينى 2019 - يىل
پۇقــراۋى  پايتەختىدىكــى  گېرمانىيــە  قۇربــان  غەيــۇر  باشــلىقى  ئىشخانىســىنىڭ 
ــڭ  ــۈپ، ئۇيغۇرالرنى ــەن كۆرۈش ــالر بىل ــرى ۋە ئوقۇغۇچى ــكىالتالرنىڭ قوللىغۇچىلى تەش
كىشــىلىك ھوقۇقــى دەخلــى - تەرۇزغــا ئۇچرىغانــدا ئۆزىنــى قوغــداش ئېڭىنــى تېخىمۇ 
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن كەلگۈســىدىكى پائالىيەتلەرنــى قانــداق ماسالشتۇرۇشــنى مۇزاكىــرە 

قىلــدى

2019 - يىلى 12 - ئاينىڭ 18 - كۈنى د ئۇ ق ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ  •

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياۋروپــا 
قارارىنــى  تارقىتىــش  مۇكاپاتىنــى  ســاخاروف  توختىغــا  ئىلھــام  پارالمېنتىنىــڭ 
ماختىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېالن قىلىــپ، ياۋروپــا پارالمېنتىنىڭ 
تۈرمىدىكــى ئۇيغــۇر ئىقتىسادشۇناســى ئىلھــام توختىغــا 2019 - يىللىــق ســاخاروف 
ــى  ــش قارارىنــى ماختىــدى. ســاخاروف مۇكاپات ــر ئەركىنلىكــى مۇكاپاتىنــى بېرى پىكى
ــام  ــۇپ، ئىلھ ــى بول ــۇق مۇكاپات ــىلىك ھوق ــرى كىش ــەڭ يۇقى ــەن ئ ــت بەرگ پارالمېن
ــى  ــۇر خەلقىن ــڭ ئۇيغ ــا پارالمېنتىنى ــارارى ياۋروپ ــالش ق ــل مۇكاپات ــۇ يى ــى ب توختىن

قوللىغانلىقىنىــڭ ســىمۋوللۇق تەدبىــرى.

2019 - يىلــى 19 - دېكابىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ ئۇيغــۇر كىرىزىســىغا   •
ــدى.  ــى ماختى ــارار ماقۇللىغانلىقىن ــۈك ق ــا كۈچل قارىت

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئاخبــارات ئېــالن قىلىــپ، ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ 
مۇتلــەق كــۇپ ســانلىقنىڭ ماقۇللىغــان ئۇيغــۇر كىرىزىســىغا قارىتــا كۈچلــۈك قــارار 
ماقۇللىغانلىقىنــى ماختىــدى. بــۇ قــارار ئۇيغــۇر پىروفېسســورى ئىلھــام توختــى 
خىزمىتــى ئۈچــۈن ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ داڭلىق ســاخاروف مۇكاپاتىغا ئېرىشــكەندىن 
كېيىنكــى ئىككىنچــى كۈنــى ماقۇلالنــدى. بــۇ قارارنــى ماقۇلــالش ۋە ئىلھــام توختىغــا 
ــىگنال  ــق س ــەن ئېنى ــە بېرىلگ ــاي ھۆكۈمىتىگ ــش خىت ــى بېرى ــاخاروف مۇكاپاتىن س
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جــازا  قوللىنىــپ،  تەدبىرلەرنــى  كونكرېــت  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  ھېســابلىنىدۇ، 
الگېرلىرىنــى تاقــاش ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر شــۇنداقال باشــقا ئاز ســانلىق 
ــى  ــنى خااليدىغانلىقىن ــالرنى توختىتىش ــى قىلمىش ــان جىناي ــە قارىتىلغ مىللەتلەرگ

ــادە قىلــدى.  ئىپ

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بېرلىندىكــى   •
ئىلھــام توختــى گۇرۇپپىســىنىڭ مۇزاكىرىســىگە قاتناشــتى

2019 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى 
دولقــۇن ئەيســا، بېرلىــن ئىشخانىســىنىڭ مۇدىــرى غەيۇر قۇربــان ۋە ئۇيغــۇر ۋەكىللىرى 
بىلــەن ياۋروپــا پارالمېنتــى ماسالشــتۇرۇش ئىشخانىســى گېرمانىيەنىــڭ بېرلىنــدا 
ــى ھەققىدىكــى ســۆھبەت  ــام توخت ــاھىبى ئىلھ ــى س ــاخاروف مۇكاپات ئۇيۇشــتۇرغان س
ــەر  ــزى جەۋھ ــڭ قى ــام توختىنى ــور ئىلھ ــەر پىروفېسس ــتى. ۋەكىلل ــا قاتناش يىغىنىغ
ــارد  ــى رېينخ ــڭ ئەزاس ــا پارالمېنتىنى ــن، ياۋروپ ــۆزىدىن كېيى ــم س ــڭ مۇھى ئىلھامنى
ــن  ــخ - ئالېكســاندېر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پىروفېسســورى كاترى بۇتىكوفېــر ، فىرېدرى

كىنزېلبــاخ بىلــەن ســۆھبەت يىغىنــى ئۆتكــۈزدى.

ــەن  ــتادتا ئۆتكۈزۈلگ ــرى ئىڭولس ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــر دۇني ــى 23 - دېكابى 2019 - يىل  •
قاتناشــتى نامايىشــقا 

12 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دىنىي ئىشــالر كومىتېتىنىڭ 
مۇدىرى تۇرغۇنجان ئاالۋۇدۇن ئىڭولســتادتىكى مۇســۇلمانالر جەمئىيىتى تەشــكىللىگەن 

نامايىشــقا قاتناشتى. 

2019 - يىلــى 27 - دېكابىــر دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ بېرلىندىكــى بــاش ئەلچىخانىســى   •
ــش تەشــكىللىدى ــدا يىغىلى ئالدى

12 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىندىكــى پۇقــراۋى 
تەشــكىالتالرنىڭ قوللىشــى بىلــەن يىغىلىــش ئۇيۇشــتۇردى، يىغىلىشــقا 1000 دىــن 
ئارتــۇق ئــادەم قاتناشــتى، كىشــىلەرنىڭ خىتــاي ئەلچىخانىســى ئالدىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دەپســەندىچىلىكىگە  ھوقــۇق  كىشــىلىك  سىســتېمىلىق  ۋە  كۆلەملىــك  كــەڭ 
ئۇچراۋاتقانلىقــى ھەققىدىكــى تونۇشــى چوڭقۇرالشــتى. بېرلىــن ئىشخانىســىنىڭ 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  قىلــدى،  رىياســەتچىلىك  يىغىلىشــقا  قۇربــان  غەيــۇر  باشــلىقى 

قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا نۇتــۇق ســۆزلىدى.

ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  13 ئاينىــڭ   -  1 يىلــى   -  2020  •
ئەيىبلىــدى تەھدىتلىرىنــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغا قىلغان 
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تەھدىــت، پوپــوزا ۋە تۆھمەتلىرىنــى ئەيىبلىــدى. 2019 - يىلــى دېكابىرنىــڭ بېشــىدا 
ــۇق  ــۇر كىشــىلىك ھوق ــى ئۇيغ ــارا جەمئىيەتن ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خەلقئ ــا ئۇيغ ، دۇني
كىرىزىســىغا تاقابىــل تۇرۇشــقا ســەپەرۋەر قىلىــش جەھەتتىكــى مۇۋەپپەقىيەتلىرىدىــن 
كېيىــن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــىنخۇا ئاگېنتلىقــى ۋە ئۆزىنىــڭ ئــورگان تــور بەتلىرىدە 
ــدى ۋە  ــى ئەيىبلى ــۇر قۇرۇلتىيىن ــا ئۇيغ ــالن قىلىــپ، دۇني ــە ئې ئىككــى پارچــە ماقال
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئوبرازىنــى خۇنۈكلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن مەزكــۇر تەشــكىالت 
ــڭ  ــى 1 - ئاينى ــى. 2020 - يىل ــى تارقاتت ــداق ئۇچۇرالرن ــان - ياۋى ــدە يالغ ھەققى
12 - كۈنــى، گېرمانىيەنىــڭ مىيۇنخېــن شــەھىرىدە يــۈز بەرگــەن ۋەقــە بــۇ ھەقتىكــى 
ئەندىشــىلەرنى تېخىمــۇ كۈچەيتىۋەتتــى، ئەينــى چاغــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
رەئىســى دولقــۇن ئەيســا بىــر تەزىيــە مۇراســىمىدا »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم 
رايونى«نىــڭ رەئىســى شــۆھرەت زاكىرنىــڭ ئــۇرۇق – تۇغقانلىرىنىــڭ تەھدىتىگــە 
ئۇچرىغانىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بۇنىڭدىــن قورقــۇپ قالمايدىغانلىقىنــى 
ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندا ئــازاب - ئوقۇبــەت چېكىۋاتقــان بارلىــق ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــەت  ــق ھەرىك ــۈن داۋاملى ــۈرۈش ئۈچ ــا كەلت ــائادىتىنى قولغ ــت - س ــى ۋە بەخ ھوقۇق

ــان قىلــدى. قىلىدىغانلىقىنــى باي

ــڭ  ــت ســەي يىڭۋېننى ــى پىرىزدېن ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىي ــى دۇني ــڭ 14 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2020 - يىل  •
تەبرىكلىــدى ســايالنغانلىقىنى  قايتــا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىــر پارچــە ئاخبــارات باياناتىــدا ســەي يىڭۋېننىــڭ 
تەيۋەننىــڭ پىرېزىدېنتلىقىغــا قايتــا ســايالنغانلىقىنى تەبرىكلىــدى. تەيۋەننىــڭ 
بېيجىڭنىــڭ بېســىملىرىدىن قورقــۇپ قالمايدىغانلىقىنــى نامايــان قىلغــان بــۇ غەلىبە 
ــايلىمىنىڭ نەتىجىســىگە  ــۋەن س ــاي تەي ــە خىت ــدى. گەرچ ــە ئى ــە ئىگ زور ئەھمىيەتك
تەيــۋەن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  بولســىمۇ،  ئۇرۇنغــان  كۆرسىتىشــكە  تەســىر 
پۇقرالىرىنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئىگىلىــك ھوقــۇق پۈتۈنلۈكىنــى قوغداشــقا تىرىشــقانلىقىدىن 
ئىلھامالنــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەيــۋەن خەلقىنــى ۋە ئۇالرنىــڭ ھۆكۈمىتىنــى 
ــۋەن خەلقىنىــڭ دېموكراتىيەســى،  ــدۇ، شــۇنداقال ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋە تەي قەتئىــي قولالي

ــدۇ. ــد قىلى ــنى ئۈمى ــۈرەش قىلىش ــە ك ــۈن بىرلىكت ــى ئۈچ ئەركىنلىك

نامايىــش  بىرلەشــمە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  14 ئاينىــڭ   -  1 يىلــى   -  2020  •
قىلــدى ئېــالن  ئۆتكۈزىدىغانلىقىنــى 

ــۈش  ــۈل بۆل ــا كۆڭ ــى خوڭكوڭلۇقالرغ ــى ۋە گېرمانىيەدىك ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
تەشــكىالتى )ھــكگكگ( 1 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى بېرلىنــدا بىرلەشــمە نامايىــش 
ــۇش ئەركىنلىكــى«  ئۆتكۈزىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. »قورقۇنچتىــن ئەمىــن بول
دەپ ئىســىم قويۇلغــان مەزكــۇر نامايىــش، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى خىتــاي 
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مۇســتەبىتلىكىگە جــازا يۈرگۈزۈشــنى مەقســەت قىلغانىــدى. بېرلىندىــن باشــقا، 
ــرال  ــۇ بى ــە ۋە ئەنگلىيەدىم ــە ، بېلگىي ــى زېالندىي ــادا، يېڭ ــكا، كان ــوڭ، ئامېرى خوڭك
ــاق  ــۇر ئىككــى تەشــكىالتنىڭ تۇنجــى ئورت ــۇ مەزك ــدى. ب ــا نامايىــش ئۆتكۈزۈل ۋاقىتت

تەشەببۇســىدۇر.

ــى  ــۈر ماسالشتۇرغۇچىس ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 18 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2020 - يىل  •
بېرلىندىكــى ياۋروپــا ياشــالر جەمئىيىتىــدە ســۆز قىلــدى

ــدى  ــۇر ئەپەن ــئۇلى غەي ــىنىڭ مەس ــن ئىشخانىس ــى بېرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــا  ــدا ســۆز قىلــدى. دۇني ــا ياشــالر جەمئىيىتــى بېرلىــن شۆبىســىنىڭ يىغىنى ياۋروپ
ــڭ كىشــىلىك  ــرى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنى ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ــە  ــەن ئاالق ــپ ياشــالر بىل ــى ئاكتى ــدى ۋە بېرلىندىك ــۇق كىرىزىســىنى تەكىتلى ھوق

ــى. ئورناتت

2020 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى مىيۇنخېندا گېرمانىيە   •
فېدېــرال پارالمېنتىنىــڭ ئەزاســى بىلــەن كۆرۈشــتى

ــە  ــدا گېرمانىي ــا مىيۇنخېن ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
فېدېــرال پارالمېنتىنىــڭ ئەزاســى ئۇلرىــچ لېچتــې )ئۇلرىــچ لېچتــې ( بىلەن كۆرۈشــۈپ، 
ــى ئۆزگىرىشــلەرنى مۇزاكىــرە قىلــدى ۋە گېرمانىيــە  ــى ئــەڭ يېڭ ئۇيغــۇر رايونىدىك

ــەپ قىلــدى. ــاردەم تەل ــن تېخىمــۇ كــۆپ ي ــرال پارالمېنتىدى فېدې

2020 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى ســيۇرىختىكى ســودا   •
ــا قاتناشــتى ــالق ئۈســتەل يىغىنىغ ــۇق يۇمى ۋە كىشــىلىك ھوق

ــۇن ئەيســا  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولق ــى دۇني 1 - ئاينىــڭ 27 - كۈن
پۇقــراۋى جەمئىيەتلــەر ۋە خۇسۇســىي تارماقــالر بىلــەن ســيۇرىختا ئۆتكۈزۈلگــەن ســودا 
ــۇ  ــا قاتناشــتى. ب ــۇق تېمىســىدىكى يۇمىــالق ئۈســتەل يىغىنىغ ۋە كىشــىلىك ھوق
دىيالــوگ خىتاينىــڭ مۇســتەبىت ھاكىمىيىتىگــە ۋاســىتىلىك بويســۇنغان ئۇبــس ۋە 

نەســتلە قاتارلىــق شىۋېيتســارىيە شــىركەتلىرىگە قارىتىلغانىــدى. 

2020 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى لوندونــدا   •
ئۆتكۈزۈلگــەن 75 - قېتىملىــق خەلقئارالىــق يەھۇدىــي قىرغىنچىلىقىنــى خاتىرىلــەش مۇراســىمىغا قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
لونــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىمــە مەھمــۇت لوندونــدا ئۆتكۈزۈلگــەن 75 
ــىمىغا  ــەش مۇراس ــى خاتىرىل ــي قىرغىنچىلىقىن ــق يەھۇدى ــك خەلقئارالى - نۆۋەتلى
قاتناشــتى. مۇراســىمدىن ئىلگىــرى، ئەنگلىيــە يەھۇدىــي ۋەكىللــەر كومىتېتــى 
رەئىســى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئاچتــى.  يىغىنــى  ئۈســتەل  يۇمىــالق 
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ــۈپ،  ــەن كۆرۈش ــكىالتلىرى بىل ــي تەش ــۇت يەھۇدى ــە مەھم ــا ۋە رەھىم ــۇن ئەيس دولق
مىليونلىغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلىنىــپ، جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ 
تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنــى تەكىتلىــدى. بــۇ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بىلــەن ياۋروپــا 
يەھۇدىــي تەشــكىالتلىرىنىڭ قويــۇق ھەمكارلىقىغــا تۈرتكــە بولــدى. شــۇنىڭدىن 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــە كاسســىن( تەشــكىالتى دۇني ــىن« )رەن ــە كاس ــى »رەن ــن، لوندوندىك كېيى
قۇرۇلتىيــى بىلــەن ھــەر خىــل پائالىيەتلــەردە يېقىندىــن ھەمكارالشــتى. لوندوندىكــى 
ئاممىــۋى تەشــكىالتالر ۋە يەھۇدىــي چېركاۋلىــرى رامىــزان ئېيىــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لونــدون ئىشخانىســىنىڭ 
ــۇ  ــى ب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەردى. دۇني ــى ب ــار زىياپىت ــمە ئىپت ــە بىرلەش ۋەكىللىرىگ
ــا  ــان ياۋروپ ــكىالتى بولغ ــالر تەش ــم ياش ــى مۇھى ــق ياۋروپادىك ــالر ئارقىلى ھەمكارلىق
ــي ئوقۇغۇچىــالر بىرلەشمىســى بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىشــقا مۇۋەپپــەق بولــدى.  يەھۇدى
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر - يەھۇدىــي بىرلەشــمە ھەرىكىتى بولغــان »ھازىردىن 
باشــالپ قايتــا تەكرارالنمىســۇن« ھەرىكىتىنــى باشــالپ، خىتاينــى ئۇيغۇرالرغــا قاراتقان 
مەدەنىيــەت ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا خاتىمــە بېرىشــكە چاقىــردى. مەزكــۇر تەشــكىالت 
ــق  ــۇق كېڭىشــىنىڭ 43 - قېتىملى ــڭ كىشــىلىك ھوق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
يىغىنىغــا قاتنىشىشــىغا ھوقــۇق بــەردى ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــۇ ئارقىلىــق 

ــى. ــە ئەۋەتت ــۈن جەنۋەگ ــش ئۈچ ــالن قىلى ــات ئې ــى بايان ــى ئاغزاك ــى ۋەكىلىن ئىكك

2020 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينــى تاجىســىمان ۋىــرۇس   •
ۋاباســى مەزگىلىــدە الگېرالردىكــى مىليونلىغــان مەھبۇســالرنى قويــۇپ بېرىشــكە چاقىــردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى تاجىســىمان ۋىــرۇس ۋاباســى 
توغرىســىدىكى ئۇچۇرالرنــى يوشۇرماســلىققا ۋە شــەرقىي تۈركىســتانغا، بولۇپمــۇ ۋۇخەنگــە 
بارىدىغــان بارلىــق ئۇچــۇش ۋە زۆرۈر بولمىغــان تىرانســپورت ئىشــلىرىنى توختىتىــپ، 
ۋىرۇســنىڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا تارقىلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــقا چاقىــردى. 
ــى  ــراپ كېتىش ــرۇس يام ــن ۋى ــاي ھۆكۈمىتىدى ــە خىت ــى يەن ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
مۇمكىــن بولغــان جــازا الگېرلىرىغــا قامالغــان بارلىــق ئۇيغۇرالرنــى قويــۇپ بېرىشــنى 

تەلــەپ قىلــدى.

ــى  ــۈر ماسالشتۇرغۇچىس ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 29 - كۈن ــى 1 - ئاينى 2020 - يىل  •
بېرلىــن تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ســۆز قىلــدى

ــن  ــان بېرلى ــۇر قۇرب ــى غەي ــۈر ماسالشتۇرغۇچىس ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ئۇنىۋېرســىتېتىدا  تېخنىــكا  بېرلىــن  تەرىپىدىــن  بىرلەشمىســى  ئوقۇغۇچىــالر 
لېكســىيە سۆزلەشــكە تەكلىــپ قىلىنــدى. ئــۇ ئــۆز نۇتۇقىــدا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى ھەققىــدە توختىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 1.8 
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مىليوندىــن ئــۈچ مىليونغىچــە ئۇيغۇرنىــڭ سەۋەبســىز تۇتــۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنــى 
ئاالھىــدە تەكىتلىــدى. بۇنىڭدىــن ســىرت، ئــۇ يەنــە ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخــى ۋە كۈلتــۈرى 
ھەققىــدە ســۆز قىلــدى. بــۇ پائالىيەتكــە ئەللىكتىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچــى - ئوقۇغۇچى 

قاتناشــتى.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خىزمەتچىلىــرى ئېســتونىيەنىڭ   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــىنىڭ ۋەكىللى ــاش ئەلچىخانىس ــى ب بېرلىندىك

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى ئېســتونىيەنىڭ بېرلىندىكــى بــاش 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  ۋەكىللىــرى  ئەلچىخانىســىنىڭ 
نۆۋەتتىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ئېســتونىيە ۋەكىللىرىدىــن بــۇ مەســىلىنى خىتــاي بىلــەن بولغــان قــوش 
تەرەپلىــك ئۇچرىشىشــتا ۋە ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىدە ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى 
تەلــەپ قىلــدى. ئېســتونىيە بــۇ مەســىلىنى، بولۇپمــۇ الگېردىكــى ۋىــرۇس تەھدىتىنــى 

ــدۈردى. ــى بىل ــنى خااليدىغانلىقىن ــا قويۇش ــق ئوتتۇرىغ ــالر ئارقىلى ــمىي يول رەس

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى بېرلىنــدا گېرمانىيــە   •
ــەن كۆرۈشــتى ــڭ مەســئۇلى بىل ــاي بۆلۈمىنى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى خىت

ــۋا  ــۈر ياردەمچىســى ئې ــۇن ئەيســا ۋە ت ــڭ رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ســتوكېر )ئېــۋا ســتوككېر ( گېرمانىيــە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ خىتــاي 
بۆلۈمىدىكــى ســىمون پرەكــەر )ســىمون پرەككــەر( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، نۆۋەتتىكــى 
خىتــاي - گېرمانىيــە دىپلوماتىــك مۇناســىۋىتى، گېرمانىيەنىــڭ بىرلەشــكەن دۆلەتلەر 
تەشــكىالتىدىكى رولــى ۋە دولقــۇن ئەيســانىڭ ئاتــا - ئانىســىنىڭ ســىرلىق ئۆلۈمــى 

ــتى. ــىدا سۆھبەتلەش توغرىس

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى غۇلجــا قىرغىنچىلىقىنىــڭ 23   •
خاتىرىلىــدى قىلغانالرنــى  قــازا  قىرغىنچىلىقتــا  مەزكــۇر  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  يىللىقــى 

ــىۋىتى  ــى مۇناس ــڭ 23 يىللىق ــا قىرغىنچىلىقىنى ــى غۇلج ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
مەزكــۇر  خاتىرىلىــدى.  قىلغانالرنــى  قــازا  قىرغىنچىلىقتــا  مەزكــۇر  بىلــەن، 
قىلغــان  نامايىــش  تىنــچ  قىســىملىرى  بىخەتەرلىــك  خىتــاي  قىرغىنچىلىقتــا 
ــا  ــەن ، قولغ ــىنى ئۆلتۈرگ ــەن كىش ــتۇرۇپ، يۈزلىگ ــەن باس ــۇق بىل ــى زورل ئۇيغۇرالرن
ئالغــان ياكــى يارىالندۇرغانىــدى. ئۇيغۇرالرنىــڭ شــۇنىڭدىن كېيىنكــى نامايىشــلىرىمۇ 
ــى  ــاي ھۆكۈمىت ــدى. خىت ــەرەپ قىلىن ــر ت ــر ۋە زوراۋان شــەكىلدە بى ئوخشاشــال ئېغى
ــۇر  ــا ئۇيغ ــۇ پۇرســەتتە، دۇني ــدى. ب ــى ئۈزلۈكســىز باســتۇرۇپ كەل ــداق ئېتىرازن ھەرقان
قۇرۇلتىيــى يەنــە خەلقئــارا جەمئىيەتنــى الگېرنــى تاقــاش ۋە كۈنســېرى كۈچىيىۋاتقــان 
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ــدى. ــكە ئۈندى ــە ئۆتۈش ــال ھەرىكەتك ــۈن دەرھ ــتۇرۇش ئۈچ ــنى ئاخىرالش ــۇ باستۇرۇش ب

لوندوندىكــى  ۋەكىلــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 5 ئاينىــڭ   - 2 يىلــى   - 2020  •
قىلــدى ســۆز  ئىنســتىتۇتىدا  پادىشــاھلىق 

رەھىمــە مەھمــۇت لونــدون پادىشــاھلىق ئىنســتىتۇتىدا »ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى 
ــە  ــۇ شــۇ كۈنــى يەن چۈشــىنىش« تېمىســىدىكى ســۆھبەت يىغىنىــدا ســۆز قىلــدى. ئ
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا زىيانكەشــلىك قىلىشــىغا قارشــى نامايىشــتا ســۆز 

قىلــدى.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى غۇلجــا قىرغىنچىلىقىنىــڭ 23   •
تەشــكىللىدى نامايىــش  بىرلەشــمە  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  يىللىقــى 

ــىۋىتى  ــى مۇناس ــڭ 23 يىللىق ــا قىرغىنچىلىقىنى ــى غۇلج ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
بىلــەن مەزكــۇر قىرغىنچىلىقتــا قــازا قىلغانالرنــى خاتىرىلىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ياۋروپادىكــى شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى بىلــەن بىرلىكتــە خىتاينىــڭ 
مىيۇنخېندىكــى بــاش ئەلچىخانىســى ئالدىــدا بىرلەشــمە نامايىش ئۆتكــۈزۈپ، دۇنيانىڭ 

ــەردى. ــەدەت ب ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىگــە م

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى رىيــان   •
ــا  ــالق ئۈســتەل يىغىنىغ ــى تېمىســىدىكى يۇمى ــاد ئەركىنلىك ــي ئېتىق ــېلدا دىنى ــارري( بىريۇسس ــان ب ــارى )ري ب

قاتناشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى رىيــان بــارى بىريۇسســېلدا 
ئۈســتەل  يۇمىــالق  تېمىســىدىكى  ئەركىنلىكــى  ئېتىقــاد  دىنىــي  ئۆتكۈزۈلگــەن 
يىغىنىغــا قاتناشــتى. ئــۇالر تاجىســىمان ۋىــرۇس ۋاباســىنىڭ تارقىلىشــى ۋە دىنىــي 
ــىلىك  ــتاندىكى كىش ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش ــرە قىلى ــى مۇزاكى ــاد ئەركىنلىكىن ئېتىق
ھوقــۇق كىرىزىســى توغرىســىدا ئاالھىــدە توختالــدى. بــۇ يىغىــن ئــۆز نۆۋىتىــدە 
ــالر بىلــەن  ــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغــان باشــقا توپ يەن
ــاق نىشــانغا يېتىــش ئۈچــۈن كۆرســەتكەن  ــن ھەمكارلىشــىپ، ئورت تېخىمــۇ يېقىندى

ــمىدۇر. ــر قىس ــچانلىقىنىڭ بى تىرىش

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 7 - كۈنىدىــن 9 - كۈنىگىچــە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى   •
ــتى ــىغا قاتناش ــەت ياشــالر سۇپىس ــا تىب ــك ياۋروپ ــبۇرگدىكى 6 - نۆۋەتلى ئىستراس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر ۋە تەشــۋىقات بۆلۈمى 6 - نۆۋەتلىــك ياۋروپا تىبەت 
ياشــالر سۇپىســىغا قاتناشــتى. زۇمرەتئــاي ئەركىــن خانىم ســۆزىدە ئۇيغــۇر ھەرىكىتى ۋە 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى ھەققىــدە 
توختالــدى. ئــۇالر تىبــەت ياشــلىرى ۋە خوڭكــوڭ ۋەكىللىــرى بىلەن بىرلىكتــە تۈرلۈك 



288

ھەمكارلىــق ئۇســۇللىرىنى ۋە ياشــالر ھەرىكىتىنىــڭ ئىچكــى قىســىمدا قويــۇق 
ھەمكارلىشىشــىنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى مۇزاكىــرە قىلــدى.

2 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىن 14 - كۈنىگىچە جەنۋەدە  •

جەنۋەدىكــى 43 - نۆۋەتلىــك كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــى يىغىنىنىــڭ ئالدىــدا، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى ۋە خىزمەتچىلىــرى 2 - ئاينىــڭ 10 - 
كۈنىدىــن 14 - كۈنىگىچــە جەنــۋەدە بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىدا تۇرۇشــلۇق 23 
دائىملىــق ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نۆۋەتتىكى 
كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى ۋە ئۇالرنــى ب د ت 43 - نۆۋەتلىك 
ــۇالر  ــردى. ب ــقا چاقى ــا ئېلىش ــىلىنى تىلغ ــۇ مەس ــىدە ب ــۇق كېڭىش ــىلىك ھوق كىش
شىۋېيتســارىيە، لىچتەنشــتەين، چېخىيــە ، ئىرېالندىيــە ، بىرازىلىيــە، ياپونىيــە، 
ــە،  ــترالىيە، مېكســىكا ، ئەنگلىي ــە، ئاۋس ــترىيە، گېرمانىي ــە، ئاۋس ــكا، زامبىي ئامېرى
ــتونىيە ،  ــۋا، ئېس ــالندىيە، لىت ــە، ئىس ــە، دانىي ــىيە، فىنالندىي ــە، شىۋېتس نورۋېگىي
التۋىيــە، ماكېدونىيــە ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋەكىللــەر ئۆمىكىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدۇ.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى   •
قىلــدى ســۆز  ئۇنىۋېرســىتېتىدا  لېيچېســتېر 

رەھىمــە مەھمــۇت لېيچېســتېر ئۇنىۋېرســىتېتى ئىســالم جەمئىيىتــى ئۇيۇشــتۇرغان 
لېكســىيەدە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرغــا قىلىنىۋاتقــان سىســتېمىلىق زۇلۇم 
ــۇلمان  ــە مۇس ــڭ ئەنگلىي ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــۇ دۇني ــدى. ب ــۆز قىل ــىدا س توغرىس
تەشــكىالتلىرى بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى كۈچەيتىــش جەھەتتىكــى ئۇرۇنۇشــلىرىدىن 

بىرىــدۇر.

2020 - يىلى 2 - ئاينىڭ 18 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى »باســتۇرۇلدى، تۇتۇلدى ۋە غايىب   •
ــى  ــى ئۆتكۈزىدىغانلىقىن ــە پائالىيىت ــىدىكى كۆرگەزم ــۇق كىرىزىســى« تېمىس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ــدى: ئۇيغ بول

ئېــالن قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 2 - ئاينىــڭ 24 - كۈنىدىــن 28 - كۈنىگىچە، جەنۋەدىكى 
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى بىناســىنىڭ ئالدىدا »باســتۇرۇلدى، قولغــا ئېلىندى 
ۋە غايىــب بولــدى: ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق كىرىزىســى« تېمىســىدىكى بىــر ھەپتــە 
داۋاملىشــىدىغان رەســىم كۆرگەزمىســى ئۆتكۈزىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. مەزكــۇر 
پائالىيــەت خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قىلغــان ۋەھشــىي جىنايەتلىرىنــى 
ــۇر رەســىم كۆرگەزمىســىدە كىشــىلەرنىڭ  ــان. مەزك گەۋدىلەندۈرۈشــنى مەقســەت قىلغ
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەۋجــۇت كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكلىرىنى ھــەس 
ــان كۆرۈنۈشــلۈك  ــۇ خۇسۇســتا ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــىگە تۈرتكــە بولىدىغ قىلىشــىغا ۋە ب
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ھېكايىلــەر بايــان قىلىنىــدۇ. الگېرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ئىســپاتاليدىغان ســۈرەتلەر ۋە 
ھۆججەتلىــك فىلىملــەر كۆرســىتىلىدۇ. 

2020 - يىلى 2 - ئاينىڭ 19 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دۇنيانىڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكى   •
خوڭكــوڭ تەشــكىالتلىرى بىلــەن بىرلەشــمە نامايىــش ئۆتكــۈزدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خوڭكــوڭ تەشــكىالتلىرى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ بېرلىن 
ۋە لوندونــدا بىرلەشــمە نامايىــش ئۆتكــۈزدى. بېرلىــن ۋە لوندوندىــن باشــقا، خوڭكــوڭ، 
ــەزى جايلىرىدىمــۇ  ــادا، يېڭــى زېالندىيــە ، بېلگىيــە ۋە ئەنگلىيەنىــڭ ب ــكا، كان ئامېرى

بىــرال ۋاقىتتــا مــاس قەدەملىــك نامايىــش ئۆتكــۈزدى.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى ياۋروپــا بىخەتەرلىــك   •
ــە قاتناشــتى ــق تەشــكىالتىنىڭ قوشــۇمچە پائالىيەتلىرىگ ۋە ھەمكارلى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ياۋروپــا بىخەتەرلىــك ۋە 
ــن  ــدى« تەرىپىدى ــوگ فون ــۇق دىيال ــەن، »ئوچ ــكىالتىدا ئۆتكۈزۈلگ ــق تەش ھەمكارلى
ئۇيۇشــتۇرۇلغان »ياۋروپــا بىخەتەرلىــك ۋە ھەمكارلىق تەشــكىالتى رايونىــدا ئېتىرازالرنى 
باستۇرۇشــنىڭ كونــا ۋە يېڭى ئۇســۇللىرى: سىياســىي مۇســاپىرالرنى قانــۇن ۋە تېخنىكا 
ئارقىلىــق تەھدىــت سېلىنىشــتىن قوغــداش« تېمىســىدىكى پائالىيەتكــە قاتناشــتى. 
دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ۋە پاناھلىــق تىلىگۈچىلــەر دۇچ كەلگەن 
خەتەرلــەر؛ شــۇنداقال ئۇيغــۇر دىياســپورانىڭ بېشــىغا كەلگــەن پاراكەندىچىلىــك ۋە 

تەھدىتلــەر توغرىســىدا ســۆز قىلــدى

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى لونــدون   •
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شــەرق ۋە ئافرىقــا تەتقىقاتــى ئىنســتىتۇتى )ســوئاس(دا ســۆز قىلــدى ۋە نومــۇر ئورۇندىــدى

ــدون  ــۇت لون ــە مەھم ــى رەھىم ــى ۋەكىل ــڭ لوندوندىك ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شــەرق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنســتىتۇتى )ســوئاس(دا ئۇيغۇرالرنى 
ــي  ــالش مەقســىتىدە ئۆتكۈزۈلگــەن مەدەنى ــەغ توپ ــۇرالر ئۈچــۈن مەبل ــۇش ۋە ئۇيغ تونۇت

پائالىيەتلــەردە ســۆز قىلــدى ۋە نومــۇر ئورۇندىــدى.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خادىملىــرى بېرلىنــدا شــىمالىي   •
ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ خادىملىــرى بېرلىنــدا نورۋېگىيــە، شىۋېتســىيە 
ــڭ  ــا دۆلەتلىرىنى ــىمالىي ياۋروپ ــق ش ــالندىيە قاتارلى ــە ۋە ئىس ــە، دانىي ، فىنالندىي
ئاپــەت خاراكتېرلىــك  تۈركىســتاندىكى  بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي  ۋەكىللىــرى 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتــى، ئەمگــەك كۈچلىرىنــى مەجبۇرىي يۆتكــەش ۋە رايوندىكى 
تاجىســىمان ۋىــرۇس ۋاباســى توغرىســىدا مۇزاكىرىلەشــتى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
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ۋىرۇســنىڭ الگېرالرغــا تارقىلىشــىدىن قاتتىــق تەشۋىشــلىنىۋاتقانلىقىنى بىلــدۈردى. 
بــۇ ئۇچرىشــىش شــىمالىي ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى تاجىســىمان 
ۋىــرۇس كىرىزىســىنى دىپلوماتىــك يولــالر ئارقىلىــق ھــەل قىلىشــنى ۋە بىرلەشــكەن 
ــان  ــەپ قىلىدىغ ــنى تەل ــاردەم بېرىش ــق ي ــە داۋاملى ــكىالتىدا ئۆزلىرىگ ــەر تەش دۆلەتل

ياخشــى پۇرســەت بولــدى.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلى لوندوندا   •
ئۆتكۈزۈلگــەن 2020 - يىللىــق ئەنگلىيــە ئىســالم يىغىنىــدا ســۆز قىلــدى

ــۇت  ــە مەھم ــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىم ــى لون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ئەنگلىيــە مۇســۇلمانلىرى بىــر يەرگــە جــەم بولغــان 2020 - يىللىق ئەنگلىيە ئىســالم 
ــىنىڭ  ــۇلمانالر دۇنياس ــم مۇس ــۇت خانى ــە مەھم ــۆزلىدى. رەھىم ــۇق س ــدا نۇت يىغىنى
قوللىشــىنىڭ  جەھەتتىكــى  قوغــداش  ھوقۇقىنــى  كىشــىلىك  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مۇھىملىقىنــى تەكىتلىــدى. بــۇ ئەنگلىيەدىكــى مۇســۇلمان جامائەتچىلىكىنىــڭ دۇنيا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لونــدون ئىشخانىســى بىلــەن تېخىمــۇ قويــۇق ئاالقىلىشىشــىغا 

تۈرتكــە بولــدى.

2 - ئاينىڭ 23 - كۈنىدىن 26 - كۈنىگىچە جەنۋەدە  •

قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنىگىچــە   -  26 كۈنىدىــن   -  23 ئاينىــڭ   -  2
ئېــۋا ســتوكېر خەلقئــارا كىشــىلىك  ۋە  ئەركىــن  زۇمرەتئــاي  خىزمەتچىلىرىدىــن 
ھوقــۇق مۇالزىمىتــى )ئىشــر( تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان ب د ت تەشــۋىقات ســۆھبەت 
يىغىنىغــا قاتنىشــىش پۇرســىتىگە ئېرىشــتى. بــۇ ســۆھبەت يىغىنىنىــڭ مەقســىتى 
بىلــەن  ئورگانــالر  ئوخشــىمىغان  ۋە  ئوخشــىمىغان مېخانىزملىــرى  نىــڭ  ب د ت 
قانــداق قىلغانــدا ئۈنۈملــۈك ئاالقىلىشــىش توغرىســىدا تېخىمــۇ كــۇپ بىلىــم ئېلىــش 
ــىمىغان  ــڭ ئوخش ــۇالر ب د ت نى ــدا، ئ ــۆھبەت يىغىنى ــۈك س ــۇت كۈنل ــۇ ت ــدى. ب ئى
ــدە دوكالتچىســى،  ــى ئاالھى ــپ ھوقۇق ــۇالر مائارى ــەن كۆرۈشــتى. ئ ــرى بىل ھوقۇقدارلى
ــا قارشــى  ــدە دوكالتچىســى، تېررورلۇقق ــەت ۋە ئۇيۇشــۇش ئەركىنلىكــى ئاالھى جەمئىي
تــۇرۇش جەريانىــدا كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئاساســىي ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش 
ۋە قوغــداش توغرىســىدا ئاالھىــدە دوكالت بەرگۈچــى ۋە دىــن ياكى ئېتىقــاد ئەركىنلىكى 
ئاالھىــدە دوكالتچىســى، ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر مەسىلىســىدىكى ئاالھىــدە دوكالتچى، 
 UHCHR ــەت گۇرۇپپىســى ۋە ــاپ كېتىــش خىزم ــى ئىختىيارســىز يوق ــي ياك مەجبۇرى

ــەن كۆرۈشــتى. ــرى بىل ــات باشقارمىســى خادىملى كاتىب

2 - ئاينىڭ 24 - كۈنىدىن 28 - كۈنىگىچە جەنۋەدە رەسىم كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلدى  •

يەنــى كىشــىلىك ھوقــۇق  28 - كۈنىگىچــە،  24 - كۈنىدىــن  ئاينىــڭ   - 2
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ــى جەنۋەدىكــى ســۇنۇق  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ كېڭىشــىنىڭ بىرىنچــى ھەپتىســىدە دۇني
ئورۇنــدۇق مەيدانىــدا »باســتۇرۇلغان، تۇتۇلغــان ۋە غايىــب بولغانــالر: ئۇيغۇر كىشــىلىك 
ــۋەدە  ــەت جەن ــۈزدى. مەقس ــى ئۆتك ــىم كۆرگەزمىس ــق رەس ــى« ناملى ــۇق كىرىزىس ھوق
مىڭلىغــان دىپلومــات قاتناشــقان كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ بىرىنچــى ۋە 
ــۇق  ــۈز بەرگــەن كىشــىلىك ھوق ــەڭ مۇھىــم ھەپتىســىدە، شــەرقىي تۈركىســتاندا ي ئ

ــدى. ــۇش ئى ــى يورۇت ــي ماھىيىتىن ــەندىچىلىكىنىڭ ھەقىقى دەپس

ــا  ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 27 - كۈن ــى 2 - ئاينى 2020 - يىل  •
خاننوۋېــردا ئۆتكۈزۈلگــەن ســودا ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى

ــر  ــڭ خاننوۋې ــا گېرمانىيەنى ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ــە  ــن گېرمانىي ــى« تەرىپىدى ــەر جەمئىيىت ــان خەلقل ــە ئۇچرىغ ــەھىرىدە »تەھدىتك ش
توغرىســىدا  كىرىزىســى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋە  شــىركەتلىرى 
ئــۇ شــەرقىي  قاتناشــتى.  يىغىنىغــا  ئېــالن قىلىــش  ئاخبــارات  ئۇيۇشــتۇرۇلغان 
ــڭ  ــىركەتلەرنىڭ ئۆزىنى ــق ش ــۋاگەن قاتارلى ــان ۋولكىس ــودا قىلىۋاتق ــتاندا س تۈركىس
تەمىنلــەش زەنجىرىگــە قــاراپ چىقىــپ، ئۇنــى خەلقئــارا ئۆلچەمگــە يەتكــۈزۈش ۋە 
كىشــىلىك ھوقــۇق جەھەتتىكــى ۋەدىســىنى ئورۇنــداش جەھەتتىكــى مەســئۇلىيىتى 
ۋە كۆرسىتىشــكە تېگىشــلىك تىرىشــچانلىقى توغرىســىدا توختالــدى. دولقــۇن ئەيســا 
ئەپەنــدى يەنــە كوۋىــد - 19 نىــڭ ئۇيغۇرالرغــا، بولۇپمــۇ تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىدىكــى 
ــڭ  ــە تاراتقۇلىرىنى ــۇ گېرمانىي ــدى. ب ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــان تەھدىتىن ــا بولغ ئۇيغۇرالرغ
ــن  ــۇ يىغىندى ــدى. ش ــى قوزغى ــان دىققىتىن ــىگە بولغ ــەك مەسىلىس ــي ئەمگ مەجبۇرى
ــۇرۇۋالدى. ــى تاپش ــارەت تەلەپلىرىن ــۇن زىي ــى نۇرغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــن، دۇني كېيى

2 - ئاينىڭ 28 - كۈنى جەنۋەدە  •

2 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر ۋە تەشــۋىقات دىرېكتــورى 
زۇمرەتئــاي ئەركىــن يېڭــى كىشــىلىك ھوقــۇق بــاش كاتىپــى ئىلــزە برانــدس كەھرىــس 
ۋە باشــقا ئاممىــۋى تەشــكىالتالر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
ئىچىدىكــى پۇقــراۋى جەمئىيــەت ئەزالىــرى دۇچ كەلگــەن ئــۆچ ئېلىنىــش ئەھۋالىنــى 
مۇزاكىــرە قىلــدى. ئــۇ بىــر نەچچــە قېتىــم ب د ت دىــن قوغــالپ چىقىرىلغــان دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا دۇچ كەلگــەن ئــۆچ ئېلىشــنى ۋە خىتاينىڭ 

ب د ت دە ئۇنــى جىمىقتۇرۇشــقا ئۇرۇنغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى.

ــۇ  ــراۋى جەمئىيەتلەرم ــدا، پۇق ــرە جەريانى ــۇ مۇزاكى ــان ب ــەن بولغ ــى ئاســگ بىل يېڭ
مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاپ كېتىدىغــان ئەندىشــىلەرنى ئوتتۇرىغــا قويدى. ھــەر ئىككى تەرەپ، 
ئــۆچ ئېلىــش ھادىسىســى يــۈز بەرگەنــدە ب د ت نىــڭ ئۇنىڭغــا جــاۋاب قايتۇرۇشــنىڭ 
ئورنىغــا، ئۇنىــڭ ئالدىنــى ئېلىشــى كېرەكلىكىگــە قوشــۇلدى. زۇمرەتئــاي يەنــە ب د ت 
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ئورگانلىرىدىــن كەلگــەن ئاشــكارا باياناتالرنىــڭ بــۇ خىــل ئــۆچ ئېلىشــنى ئەيىبلــەش ۋە 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن مۇھىــم رول ئوينايدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. خەلقئــارا 
كىشــىلىك ھوقــۇق مۇالزىمىتــى دولقــۇن ئەيســادىن ئــۆچ ئېلىنىــش دېلوســىنى 

يىللىــق خۇالســىگە قوشــقان.

2020 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا نيــۇ   •
ــا قاتناشــتى ــەت ياشــالر قۇرۇلتىيىغ ــۇق تىب ــى رايونل - يوركتىك

ــۇن ئەيســا نيــۇ - يوركتــا ئېچىلغــان  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولق
رايونلــۇق تىبــەت ياشــالر قۇرۇلتىيىغــا قاتنىشــىپ، خىتاينىــڭ دۇنيــا دېموكراتىيەســى 
ــلىرى  ــىي كەچۈرمىش ــڭ شەخس ــى ۋە ئۆزىنى ــان تەھدىت ــا بولغ ــىلىك ھوقۇقق ۋە كىش
ــە خىتــاي  ــن باشــقا، يىغىــن ئىشــتىراكچىلىرى يەن ــدى. ئۇنىڭدى توغرىســىدا توختال
كومپارتىيەســىنىڭ تاكتىكىلىرىغــا قارشــى ئەركىنلىــك، دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك 
ھوقۇقنــى قوغــداش ئىستراتېگىيەســى ۋە تەشــكىالتالر ئــارا ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــش 

ۋەدىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئــۇزۇن مۇددەتلىــك اليىھەنــى مۇزاكىــرە قىلــدى.

3 - ئاينىڭ 1 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا كانادادا  •

ــا  ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 1 - كۈن 3 - ئاينى
مونترېئالدىكــى كونكوردىيە ئۇنىۋېرســىتېتىدا مۇســۇلمانالر جەمئىيىتى ســاھىبخانلىق 
قىلغــان ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ئۈچــۈن ئىئانــە توپــالش پائالىيىتىگــە قاتناشــتى. بــۇ 
مەبلــەغ كانادانىــڭ يېڭــى ئۇيغــۇر تەشــەببۇس پىروگراممىســى »ئىســالمىي يــاردەم« نــى 
يولغــا قويۇشــىغا يــاردەم بېرىــدۇ. دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ســۆزىدە دۇنيادىكــى ئۇيغــۇر 

مۇســاپىرلىرىنىڭ ئېغىــر ۋەزىيىتىنــى تىلغــا ئالــدى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا   •
مونترېئــال ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلگــەن يىغىنغــا 

قاتناشــتى

ئىرقىــي  مونترېئــال  ئەيســا  دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
قىرغىنچىلىــق ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق تەتقىقات ئىنســتىتۇتىدا ئۇيغــۇرالر دۇچ كەلگەن 
زىيانكەشــلىك ۋە كوۋىــد - 19 نىــڭ خەۋپــى توغرىســىدا ســۆز قىلــدى. دولقــۇن ئەيســا 
ــان  ــردە، مىليونلىغ ــان تەقدى ــا تارقالغ ــىنىڭ الگېرالرغ ــد - 19 ۋىرۇس ــدى كوۋى ئەپەن
ئۇنىڭدىــن  تەكىتلىــدى.  ئۇچرىتىدىغانلىقىنــى  خەۋپكــە  ھاياتىنــى  كىشــىنىڭ 
باشــقا، ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ كارانتىــن تەدبىرلىــرى 
كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئاشــلىق يېتىشمەســلىك ۋە ئاچارچىلىــق كىرىزىســىغا بولغــان 
ئەندىشىســىنى ئىپادىلىــدى. بــۇ دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئاكادېمىــك ئورگانــالر 
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ــە  ــش جەھەتت ــى ئېلى ــڭ ئالدىن ــي قىرغىنچىلىقنى ــۇ ئىرقى ــان بولۇپم ــەن بولغ بىل
ــن  ــىۋەت يېقى ــۇ مۇناس ــۇپ، ب ــرى بول ــلىرىدىن بى ــش ئۇرۇنۇش ــى كۈچەيتى ھەمكارلىقن

ــن. ــى مۇمكى ــىنى كۆرسىتىش ــىدە پايدىس كەلگۈس

3 - ئاينىڭ 3 - كۈنى   •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر ۋە تەشــۋىقات دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن 
تىبــەت ھەرىكىتــى بىرلەشمىســى بىلــەن بىرلىكتــە تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش 
جەريانىــدا كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئاساســىي ئەركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش ۋە 
قوغــداش توغرىســىدا ئاالھىــدە دوكالت بەرگۈچــى بىلــەن كۆرۈشــتى. يىغىــن جەريانىدا، 
ــى«  »ئاشــقۇنلۇقنى يوقىتىشــنىڭ كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــتىكى رول
ــدى.  ــۆز قىل ــىتە س ــدە بىۋاس ــى ھەققى ــارار اليىھەس ــان ق ــالن قىلىنغ ــىدا ئې توغرىس
ــدا ئۇيغــۇر رايونىدىكــى بىيولوگىيەلىــك ســانلىق  ــات ئارى ــە پ ئاالھىــدە دوكالتچــى يەن
مەلۇماتالرنــى توپالشــقا ئائىــت ئۇچۇرالرنــى تەلــەپ قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 

ــەردى.  ــق دوكالت ب ــۇ توغرىلى ــىغا ب ــڭ ئىشخانىس ــن ئۇنى ــۇنىڭدىن كېيى ش

ــق  ــى 2020 - يىللى ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 4 - كۈن ــى 3 - ئاينى 2020 - يىل  •
قاتناشــتى مۇراســىمىغا  مۇكاپاتــالش  ئايالالرنــى  جاســارەتلىك  خەلقئارالىــق 

ــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى ئامېرى
ســاھىبخانلىق قىلغــان 2020 - يىللىــق خەلقئارالىــق جاســارەتلىك ئايالالرنــى 
مۇكاپاتــالش مۇراســىمىغا قاتنىشىشــقا تەكلىــپ قىلىندى. بۇ مۇراســىم بــۇ يىلقى ئەڭ 
جەســۇر ئايالالرنى تەقدىرلەشــنى مەقســەت قىلغان بولۇپ، مۇكاپاتقا ئېرىشــكۈچىلەرنىڭ 
بىــرى ســايراگۈل ســاۋۇتباي خانىــم ئىــدى. ســايراگۈل 2017 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 
1 - كۈنىدىــن 2018 - يىلــى 3 - ئايغىچــە، خىتــاي كومپارتىيەســى تەرىپىدىــن 
ــاز ســانلىق مىللەتلەرگــە خىتــاي  تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىدىكــى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا ئ
تىلــى ئۆگىتىشــكە مەجبۇرالنغانىــدى. بــۇ مۇكاپاتنــى دۆلــەت ئىشــلىرى كاتىپــى مايــك 

پومپېيــو ۋە ئامېرىــكا پىرېزىدېنتىنىــڭ ئايالــى مېالنىيــا ترامــپ تەقدىــم قىلــدى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋاشــىنگتوندىكى ئىشخانىســىنىڭ   •
ئېچىلىــش مۇراســىمىدا مۇھىــم مېھمانالرنــى كۈتۈۋالــدى

3 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ يېڭــى ئىشخانىســى 
ۋاشــىنگتوندا رەســمىي ئېچىلــدى، سىياســەت، ئاخبــارات ساھەســىدىكىلەر ۋە ئاممىــۋى 
تەشــكىالتالرنىڭ ۋەكىللىــرى كۈتۈۋېلىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. مەزكــۇر يېڭــى 
ــى  ــۋىقات پائالىيەتلىرىن ــى تەش ــڭ ئامېرىكادىك ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــخانا دۇني ئىش
تېخىمــۇ جانالندۇرۇشــىغا، شــۇنداقال جــازا الگېرلىرىنى تاقاش، ئۇيغۇرالرنىڭ كىشــىلىك 
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ــرى ۋە  ــالر ئامبى ــەر، ئاقىل ــەردە پائالىيەتچىل ــش جەھەتل ــك قىلى ــا كاپالەتلى ھوقۇقىغ
ــدۇ. ــە بولى ــۇ ياخشــى ماسلىشىشــىغا تۈرتك ــەن تېخىم ــدارالر بىل ئەمەل

كۈتۈۋېلىــش يىغىنىــدا ســۆز قىلغانــالر تۆۋەندىكىچــە: دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
رەئىســى دولقۇن ئەيســا؛ 2020 - يىللىق جاســارەتلىك ئايالالر مۇكاپاتىنىڭ ســاھىبى 
ســايراگۈل ســاۋۇتباي؛ »ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى«نىڭ دىرېكتــورى ئۆمــەر 
ــە  ــاي؛ »ھەممىگ ــۇززات ئالت ــى ق ــىنىڭ رەئىس ــۇر بىرلەشمىس ــكا ئۇيغ ــات؛ ئامېرى قان
ــا  ــەرى )ھەن ــا زۇب ــئۇلى خەن ــكىالتىنىڭ مەس ــل( تەش ــور ئال ــتىكە ف ــەت« )جۇس ئادال
زۇبــەرى(؛ »ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى«نىڭ يەرشــارى تەشــۋىقات دىرېكتورى 
لۇيىســا گــرەۋ )لوئۇئىســا گــرەۋە( ۋە كېڭــەش پاالتــا ئەزاســى پائــۇل ئىســترائۇس )پائــۇل 

سترائۇســس(.

3 - ئاينىڭ 4 - كۈنى ب د ت دا   •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ب د ت دا 
مەدەنىيەت ھوقۇقى ساھەســىدىكى ئاالھىدە دوكالتچى بىلەن ئىشخانىســىدا كۆرۈشــۈپ، 
ئۇالرنىــڭ ئىشخانىســى ئارقىلىــق ئېلىــپ بېرىلىدىغــان ئاالقىنــى مۇزاكىــرە قىلــدى. 
ئىشــخانا ئۇنىڭغــا ئۇيغــۇر رايونىغــا مۇناســىۋەتلىك ئاالقىنىــڭ تەييارلىنىۋاتقانلىقىنــى 
ــەت  ــۇر مەدەنىي ــلەۋاتقان ئۇيغ ــى ئىش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە دۇني ــۇالر يەن ــۇردى. ئ ئۇقت

ھوقۇقىنــى قوغدىغۇچىــالر ھەققىــدە تېخىمــۇ كــۇپ ئۇچــۇر تەلــەپ قىلــدى.

3 - ئاينىڭ 5 - كۈنى ب د ت دا  •

زۇمرەتئــاي ئەركىــن دىــن ۋە ئېتىقــاد ئەركىنلىكــى ئاالھىــدە دوكالتچىســى بىلــەن 
كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دىنىــي ئەركىنلىــك ئەھۋالىنــى مۇزاكىــرە 
قىلــدى ھەمــدە ئۇنىڭغــا ۋە ئىشخانىســىغا ئاشــكارىالنغان ئــەڭ يېڭــى ھۆججــەت 
»قاراقــاش تىزىملىكــى« توغرىســىدا قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ، ئۇنىڭدىكــى نىيــەت 
ئىســالم ۋە ئۇنىڭغــا ئېتىقــاد قىلغۇچىالرنــى زەربــە بېرىــش ئىكەنلىكىنىمــۇ ئاڭالتتــى. 
ئۇالرنىــڭ ئىشخانىســى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئوتتــۇرا ئافرىقىدىكــى دۆلەتلەرنــى 
نىشــانالش ۋە مۇســۇلمانالر كــۇپ ســاندا بولغــان دۆلەتلەرنىــڭ رەھبەرلىرىنىــڭ تېخىمــۇ 

كــۇپ قوللىشــىغا ئېرىشــىش قاتارلىــق يېڭــى پۇرســەتلەرنى ئوتتۇرىغــا قويــدى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  ئامېرىــكا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات ئامېرىــكا دېموكراتىيــە، كىشــىلىك 
ھوقــۇق ۋە ئەمگــەك مىنىســتىرلىقىنىڭ مۇئاۋىــن مىنىســتىر ياردەمچىســى ســىكوت 



295

بازبــى )ســكوتت بۇســبي( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇنىڭغــا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
نۆۋەتتىكــى ئەھۋالىدىــن خــەۋەر بــەردى. دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى بىلــەن ئۆمــەر قانــات 
ــى  ــلىرى مەھكىمىس ــەت ئىش ــكا دۆل ــى ئامېرى ــڭ 7 - كۈن ــە 3 - ئاينى ــدى يەن ئەپەن
شــەرقىي ئاســىيا ۋە تىنــچ ئوكيــان ئىشــلىرى ئىدارىســىنىڭ ياردەمچــى ســېكرىتارى 
دەيۋىــد ســتىۋەل )داۋىــد ر. ســتىلۋەلل( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى ۋە كوۋىــد - 19 ۋاباســى توغرىســىدا 
مۇزاكىرىلەشــتى. يىغىنــدا، دولقــۇن ئىيســا ئەپەنــدى ھــەر ئىككىســى نامەلــۇم ئەھــۋال 
ئاســتىدا ئۆلــۈپ كەتكــەن ئاتا - ئانىســىنىڭ ئەھۋالىنــى ئوتتۇرىغا قويدى. ســىتىلۋەل 
ئەپەنــدى خىتــاي بىلــەن بولغــان قــوش تەرەپلىــك ئۇچرىشىشــتا بــۇ مەســىلىنى 

ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا قوشــۇلدى.

ۋەكىلــى  لوندوندىكــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 5 ئاينىــڭ   - 3 يىلــى   - 2020  •
قىلــدى ســۆز  نامايىشــىدا  ئەركىنلىــك«  ئۈچــۈن  خەلقــى  »ئۇيغــۇر  لوندوندىكــى 

ــۇت  ــە مەھم ــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىم ــى لون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــى«  ــۇر ئىتتىپاقلىــق ھەرىكىت ــەن لوندوندىكــى »ئۇيغ ــى بىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرغان »ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن ئەركىنلىــك« نامايىشــىدا ســۆز 
ــي  ــڭ مەجبۇرى ــى »ئۇيغۇرالرنى ــنىڭ تېمىس ــمە نامايىش ــق بىرلەش ــۇ ئايلى ــدى. ب قىل
ئىشــتىراك  بۇنىڭغــا  شــىركەتلەرنىڭ  خەلقئارالىــق  ۋە  سېلىنىشــى  ئەمگەككــە 
قىلىشــى« بولــدى. نامايىشــتا ئىشــچىالر ئۇيۇشــمىلىرى، يەھۇدىيــالر جەمئىيىتــى ۋە 

ــدى. ــۆز قىل ــرى س ــڭ ۋەكىللى ــاد گۇرۇپپىلىرىنى ــىمىغان ئېتىق ئوخش

ۋەكىلــى  لوندوندىكــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   - 6 ئاينىــڭ   - 3 يىلــى   - 2020  •
قىلــدى ســۆز  فېســتىۋالىدا  ئايالــالر  دۇنيــا  لوندوندىكــى 

ــۇت  ــە مەھم ــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىم ــى لون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــۆز  ــتىۋالىدا س ــالر فېس ــا ئايال ــدا دۇني ــتىۋال زالى ــى فېس ــان جەمەت ــى خ لوندوندىك
قىلىشــقا تەكلىــپ قىلىنــدى. رەھىمــە مەھمــۇت خانىــم »خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر 
ــۇق  ــۇر« ماۋزۇل ــى جىنايەتت ــانىيەتكە قارش ــرى ئىنس ــان ھۇجۇملى ــا قىلغ ئاياللىرىغ
ئاياللىرىغــا  ئۇيغــۇر  خىتاينىــڭ  خانىــم  مەھمــۇت  رەھىمــە  ســۆزلىدى.  نۇتــۇق 
ــەت  ــي ھەرىك ــى ئەمەلى ــەتلىرىگە قارش ــق سىياس ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى قارىتىلغ
قوللىنىــش چاقىرىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئــۇ بــۇ پائالىيەتتــە يەنــە داڭلىــق ئايــال 
يازغۇچىــالر ۋە ئاخباراتچىــالر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرنــى ئۇيغــۇر كىرىزىســى ھەققىــدە 
ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ بەزىلى ــدى. ئۇالرنى ــكە ئۈندى ــەم تەۋرىتىش قەل

پائالىيەتلىرىگــە ئاكتىــپ قاتنىشــىپ كەلگەنلــەر ئىــدى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى پىــراگادا   •
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چېخىيــە پەنلــەر ئاكادېمىيەســىدىكىلەر بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى غەيــۇر قۇربــان چېخىيــە 
ــۇر  ــڭ ئۇيغ ــۈپ، خىتاينى ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــىنىڭ تەتقىقاتچىلى ــەر ئاكادېمىيەس پەنل
خەلقىگــە قاراتقــان ئۆتمۈشــتىكى ۋە ھازىرقــى سىياســەتلىرىنى مۇزاكىــرە قىلــدى ۋە 

ــدى. ــىتى ئىزدى ــىش پۇرس ــەرلەردە ھەمكارلىش ــي ئەس ــى ئىلمى ــۇ جەھەتلەردىك ب

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى پىــراگادا   •
ــتى ــا قاتناش ــتىۋالى «غ ــو فېس ــا كىن ــر دۇني ــق »بى ــەن 2020 - يىللى ئۆتكۈزۈلگ

3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى غەيــۇر قۇربــان يەنــە 2020 - يىلــى پىــراگادا ئۆتكۈزۈلگــەن 
»بىــر دۇنيــا كىنــو فېســتىۋالى «دا چوڭىــدۇر ۋوكىســپوت )ۋوخپــوت( تەرىپىدىــن 
ئىشــلىگەن، تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىــرى تېمــا قىلىنغــان يېڭــى ھۆججەتلىــك 
فىلىمنىــڭ قويۇلۇشــىدىن كېيىنكــى گۇرۇپپــا مۇزاكىرىســىگە قاتناشــتى. بــۇ دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقنــى ئاســاس قىلغــان مەدەنىيــەت ۋە ســەنئەت 
ــەت  ــىغا ئىمكانىي ــەن ئۇچرىشىش ــىبىنالر بىل ــى تاماش ــق يېڭ ــلىرى ئارقىلى كۆرۈنۈش

ياراتتــى.

3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا دۆلەتلىــك دېموكراتىيە   •
فونــدى جەمئىيىتىدىكىلــەر بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات دۆلەتلىــك دېموكراتىيــە فوندىنىــڭ 
ئۆتمۈشــتىكى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  ۋەكىللىــرى 
پائالىيەتلىرىنــى باھالىــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا، يەنــە پــات ئارىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇش 

ــدى. ــرە قىل ــۇ مۇزاكى ــان تەكلىپلەرنىم ــدا تۇرغ ئالدى

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  مەســئۇلى  رادىيوســىنىڭ  ئاســىيا  ئەركىــن 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ رەئىســى ئۆمــەر قانــات ۋاشــىنگتوندا ئەركىــن ئاســىيا 
رادىيوســىنىڭ مۇدىــرى بــەي فــاڭ )بــاي فــاڭ( بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە ئەركىــن ئاســىيا 
رادىيــو گۇرۇپپىســىدىكىلەرنىڭ مۇھىــم خىزمەتلىرىگــە رەھمــەت ئېيتتــى. شــۇنداقال 
فــاڭ خانىــم دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ۋە ئۆمــەر قانــات ئەپەنــدى بىلــەن ئەركىــن ئاســىيا 
رادىيوســىدا ئۇيغۇرچــە مەزمۇنالرنى كۆپەيتىش ئۇســۇللىرى توغرىســىدا مۇزاكىرىلەشــتى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى لونــدون   •
ــدى ــۆز قىل ــتىتۇتىدا س ــى ئىنس ــا تەتقىقات ــەرق ۋە ئافرىق ــىتېتىنىڭ ش ئۇنىۋېرس
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ــۇت  ــە مەھم ــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىم ــى لون ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
لونــدون ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شــەرق ۋە ئافرىقــا تەتقىقاتــى ئىنســتىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلگەن 
ــىنجاڭ  ــش: ش ــازارەت قىلى ــتۇرۇش ۋە ن ــى باس ــانلىق مىللەتلەرن ــاز س ــۇلمان ئ »مۇس
ۋە باشــقا رايونــالر« تېمىســىدىكى يىغىنــدا خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
رەقەملىــك نازارەتچىلىكــى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى. رەھىمــە مەھمــۇت خانىــم بــۇ يــەردە 
ــك  ــق ھۆججەتلى ــدە« ناملى ــى ئىچى ــك گۇالگ ــڭ رەقەملى ــك: خىتاينى »مەخپىيەتلى
فىلىمنىــڭ مەسلىھەتچىســى ۋە تەرجىمانــى بولــۇپ ئىشــلەش جەريانىــدا ئىگىلىگــەن 

ــدى. ــى ھەمبەھىرلى بىلىملىرىن

ــڭ  ــدا ئامېرىكانى ــى بېرلىن ــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىل ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنى ــى دۇني ــڭ 7 - كۈن 3 - ئاينى  •
بــاش ئەلچىخانىســىدىكىلەر بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىــن ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى غەيــۇر قۇربــان 
ــالردىكى  ــۈرەل ئىش ــىنىڭ كۈلت ــاش ئەلچىخانىس ــلۇق ب ــراگادا تۇرۇش ــڭ پى ئامېرىكانى
مەخســۇس خادىمــى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، چېخىيــە قاتارلىق شــەرقىي ياۋروپــا دۆلەتلىرىدە 
ــىدا  ــدۇرۇش توغرىس ــى جانالن ــداش پائالىيەتلىرىن ــى قوغ ــىلىك ھوقۇقن ــۇر كىش ئۇيغ

ــتى. سۆھبەتلەش

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى لوندوندىكــى   •
قىلــدى ســۆز  يىغىنــدا  ئۇيۇشــتۇرغان  تەشــكىالتالر  مۇســۇلمان 

دولقــۇن  رەئىســى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  9 ئاينىــڭ   -  3
ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لونــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىمــە 
ــۇك( ۋە  ــالم ئ ــۇل ئىس ــى« )دەۋەت ــالم دەۋىت ــەدە ئىس ــى »ئەنگلىي ــۇت لوندوندىك مەھم
»ئەيــر« )ئەئىــرە( تەشــكىالتلىرى ســاھىبخانلىق قىلغــان »مۇســۇلمانالر ئۇيغــۇر 
ــۆز  ــە س ــق پائالىيەتت ــدۇ؟« تېمىلى ــە قىالالي ــۈن نېم ــداش ئۈچ ــۇلمانلىرىنى قوغ مۇس
ــۇلمان  ــىردار مۇس ــان تەس ــە نۇرغۇنلىغ ــۇ پائالىيەتك ــدى. ب ــپ قىلىن ــقا تەكلى قىلىش
رەھبەرلەرمــۇ قاتناشــتى. بــۇ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۈچــۈن مۇســۇلمان دۇنياســى 
ــدى. ــىتى بول ــى پۇرس ــنىڭ ياخش ــرى سۈرۈش ــى ئىلگى ــان ھەمكارلىقن ــەن بولغ بىل

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى بېرلىنــدا   •
ــتى ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــە ئەمەلدارلى ــى زېالندىي يېڭ

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىــن ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى غەيــۇر قۇربــان 
ــمان  ــاندرا سىمىس ــى ئالېكس ــاش ئەلچىس ــن ب ــڭ مۇئاۋى ــى زېالندىيەنى ــدا يېڭ بېرلىن
)ئالەخانــدرا ســمىتھيمان( خانىــم بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇنىڭغا ئۇيغۇر كىشــىلىك ھوقۇق 
ــى خىتايدىكــى  ــەردى ۋە يېڭــى زېالندىيەن ــات ب كىرىزىســى ھەققىــدە قىســقىچە مەلۇم
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ــۇپ  ــە قىلىــش ئۈچــۈن تېخىمــۇ ك ئۇنىۋېرســال كىشــىلىك ھوقۇقنــى كاپالەتكــە ئىگ
كــۈچ چىقىرىشــقا چاقىــردى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لــوزان تەنتەربىيــە كېســىم ســوتىغا   •
ــى ئىلتىماســى ئەۋەتت

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتىنىــڭ 2022 - يىللىــق 
قىشــلىق ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســىنى بېيجىڭــدا ئۆتكــۈزۈش قارارىغا قارىتا 
لــوزان تەنتەربىيــە كېســىم ســوتىغا )كاس( كېســىم ئىلتىماســى ســۇندى. دۇنيــا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيــى بــۇ قارارنىــڭ ئولىمپىــك نىزامنامىســىدا بايــان قىلىنغان قىممــەت قاراش 
ــت  ــا زى ۋە پىرىنســىپالرغا شــۇنداقال ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســىنىڭ روھىغ
ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى نۆۋەتتــە ئىنســانىيەتكە قارشــى 
جىنايــەت ســادىر قىلماقتا، شــۇنداقال ئۇيغۇرالرنىــڭ، تىبەتلەرنىــڭ، خوڭكوڭلۇقالرنىڭ، 
ــىلەرنىڭ  ــۇن كىش ــقا نۇرغ ــڭ ۋە باش ــۇق پائالىيەتچىلىرىنى ــىلىك ھوق ــاي كىش خىت
كىشــىلىك ھوقۇقلىرىنــى ئېغىــر ۋە سىســتېمىلىق ھالــدا دەپســەندە قىلماقتــا. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتىنىــڭ ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت 
مۇسابىقىســىنىڭ دۇرۇســلۇقىغا كاپالەتلىــك قىلىشــىنى تەلــەپ قىلــدى؛ ھەمــدە 
ــن ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايىتىنــى  ــارا ئولىمپىــك كومىتېتىنــى خىتايدى خەلقئ
توختىتىشــنى، تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىنــى تاقاشــنى، 2022 - يىلىدىكــى ئولىمپىك 
مۇسابىقىســىنى ئۆتكــۈزۈش ســاالھىيىتىنىڭ تەقەززاســى بولغــان كىشــىلىك ھوقــۇق 
ئەھۋالىنــى كۆرۈنەرلىــك ياخشىالشــنى قەتئىــي تەلەپ قىلىشــقا ئۈندىدى. تاجىســىمان 
ۋىــرۇس ۋاباســى بارلىــق پائالىيەتلەرنــى قااليمىقانالشــتۇرۇۋەتكەنلىكى ســەۋەبلىك، بىز 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــى تاپشــۇرۇۋالمىدۇق. ھالبۇك ــۇر ســوتنىڭ جاۋابىن ــەم مەزك ھېلىھ

قۇرۇلتىيــى بــۇ مەســىلىدە كېســىم ســوتىغا يېقىندىــن دىققــەت قىلىۋاتىــدۇ.

3 - ئاينىڭ 10 - كۈنى رىيان باررىمۇ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە  •

3 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر ماسالشتۇرغۇچىســى رىيــان 
باررىمــۇ ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىدە، 4 - مــاددا توغرىســىدىكى ئومۇمىــي 
مۇنازىرىــدە ياۋروپــا يەھۇدىــي ئوقۇغۇچىــالر بىرلەشمىســىگە ۋاكالىتەن يەنە ســۆز قىلدى. 
ئــۇ باياناتىــدا خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــە  ــۇ يەن كىرىزىســىغا قايتۇرغــان ئىنكاســىدىن ئۈمىدســىزلەنگەنلىكىنى بىلــدۈردى. ئ
خىتاينىــڭ ب د ت دىكــى كىشــىلىك ھوقۇققــا دەخلــى - تــەرۇز قىلىۋاتقانلىقىنــى ۋە 
شــەرقىي تۈركىســتان كىرىزىســىنىڭ ئۇيغــۇر خەلقىگىــال ئەمــەس، پۈتكــۈل خەلقئــارا 

جەمئىيەتكــە مۇھىــم تەســىر كۆرســىتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىــدى.

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تىبــەت قوزغىلىڭىنىــڭ 61   •
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بــەردى مــەدەت  تىبەتلەرگــە  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  يىللىقــى 

تىبــەت قوزغىلىڭىنىــڭ 61 يىللىقىــدا، دۇنيانىڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا تىبەتلەرگە 
مــەدەت بېرىــش نامايىشــلىرى ئۆتكۈزۈلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى 
ــى  ــپ، ئىكك ــۆز قىلى ــەردە س ــش ۋە پائالىيەتل ــەھەرلەردىكى يىغىلى ــىمىغان ش ئوخش
مىللــەت ئوتتۇرىســىدىكى قولــالش ۋە ئىتتىپاقلىقنــى نامايــان قىلــدى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە لوندوندىكــى ئىشخانىســىنىڭ 
ــا  ــۇن ئەيس ــتى. دولق ــە قاتناش ــى پائالىيەتك ــۇت لوندوندىك ــە مەھم ــئۇلى رەھىم مەس
ئەپەنــدى ئۇيغــۇرالر بىلــەن تىبەتلەرنــى ھەمكارلىــق ۋە ئىتتىپاقلىقنــى كۈچەيتىشــكە 
ــۇر  ــن غەي ــڭ ۋەكىللىرىدى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــن ســىرت، دۇني ــردى. بۇنىڭدى چاقى
ــن،  ــدا بېرلى ــم ھال ــم - ئايرى ــى ئايرى ــەت توخت ــن ۋە مەم ــاي ئەركى ــان، زۇمرەتئ قۇرب

ــدى. ــۆز قىل ــى يىغىلىشــالردا س ــن ۋە تورونتودىك كوپېنھاگې

ئوكســفورد  ۋەكىلــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  11 ئاينىــڭ   -  3 يىلــى   -  2020  •
قىلــدى ســۆز  ئۇنىۋېرســىتېتىدا 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ۋە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
لونــدون ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى رەھىمــە مەھمــۇت ئوكســفورد ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى 
ئوكســفورد بىرلەشمىســى ئۇيۇشــتۇرغان »ئۇيغــۇر خەلقــى: ئۇنتۇلغانالرنىــڭ نىداســى« 
ــن ســىرت، تىيەنئەنمېــن  تېمىســىدىكى ســۆھبەت يىغىنىــدا ســۆز قىلــدى. بۇنىڭدى
ھەرىكىتىنىــڭ رەھبىــرى ۋە ئۇيغــۇر پائالىيەتچــى ئۆركــەش ھەمــدە ئۇيغــۇر پائالىيەتچــى 
نــۇرى تۈركەلمــۇ ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتناشــتى. ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
كۈنســېرى ناچارلىشــىۋاتقان ۋەزىيىتــى ۋە كوۋىــد - 19 نىــڭ خەۋپىنــى مۇزاكىــرە 
ــانىيەتكە  ــان ئىنس ــادىر قىلىنغ ــن س ــى تەرىپىدى ــاي ھۆكۈمىت ــدە خىت ــدى ھەم قىل

ــالر ئۈچــۈن گــەپ قىلــدى. قارشــى جىنايەتلەرنىــڭ زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغان

2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئاممىــۋى تەشــكىالتالر   •
بىرلەشمىســى نورۋېگىيــە نېفىــت فوندىنــى ھىكۋىســىئون ۋە داخۇئادىــن مۇناســىۋىتىنى ئۈزۈشــكە چاقىــردى.

ــە  ــى، نورۋېگىي ــىنكى كومىتېت ــە خېلس ــى، نورۋېگىي ــۇر كومىتېت ــە ئۇيغ نورۋېگىي
ــۇر كىشــىلىك  ــدى، ئۇيغ ــۇق فون ــو كىشــىلىك ھوق ــى، رافت قەلەمكەشــلەر جەمئىيىت
ــالن  ــەت ئې ــۇق خ ــە ئوچ ــى بىرلىكت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني ــۇق قۇرۇلۇش ھوق
قىلىــپ، نورۋېگىيــە ھۆكۈمــەت پېنســىيە فوندىنىــڭ خىتــاي تېخنىــكا شــىركەتلىرى 
ــى  ــۇا تېخنىكىس ــاڭ داخ ــى ۋە جېجي ــك تېخنىكىس ــىئون رەقەملى ــان ھىكۋىس بولغ
شــىركەتلىرىنىڭ ئۇيغــۇر رايونىدىكــى ئېغىــر ۋە داۋاملىشــىۋاتقان كىشــىلىك ھوقــۇق 
دەپســەندىچىلىكىگە قاتناشــقانلىقى ئۈچــۈن بــۇ شــىركەتلەردىن مۇناســىۋەتلىرىنى 

ــردى. ــكە چاقى ئۈزۈش
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2020 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر دىرېكتــورى كوپېنھاگېنــدا   •
ــەن كۆرۈشــتى ــرى بىل ــە ئەمەلدارلى دانىي

ــن  ــاي ئەركى ــورى زۇمرەتئ ــۋىقات دىرېكت ــۈر ۋە تەش ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
كوپېنھاگېنــدا دانىيــە پارالمېنتىنىــڭ تاشــقى ئىشــالر كومىتېتى ۋە تاشــقى سىياســەت 
كومىتېتىنىــڭ ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى. ئــۇ نۆۋەتتە ئۇيغــۇرالر مەجبۇرىــي ئەمگەككە 
ســېلىنىۋاتقان شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ يېڭــى ئەھۋالالرنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 
ئــۇ يەنــە الگېرالردىكــى كوۋىــد - 19 تەھدىتــى ۋە چــەت ئەلدىكــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ھوقــۇق پائالىيەتچىلىــرى يولۇققــان خىرىســالر ھەققىــدە توختالــدى. شــۇ كۈنــى ئــۇ 
يەنــە دانىيەلىــك مۇخبىــر بىلــەن دانىيەنىــڭ ئۇيغۇر كىرىزىســىغا تۇتقان پوزىتسىيەســى 
توغرىســىدا ســۆھبەت ئۆتكــۈزدى ۋە ئۇنىڭغــا ئۆزىنىــڭ شەخســىي كەچۈرمىشــىنى 
ســۆزلەپ بــەردى. ئــۇ يەنــە خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتىنىڭ دانىيەدىكــى ئاخبــارات 
بۆلۈمىنىــڭ مەســئۇلى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئاۋســترالىيە ئىســتراتېگىيەلىك سىياســەت 
ئىنســتىتۇتى )ASPI( يېقىنــدا ئېــالن قىلغــان مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ئاالقىــدار دوكالت 

ۋە كەلگۈســى ھەمكارلىــق توغرىســىدا مۇزاكىرىلەشــتى.

12 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى  3 - ئاينىــڭ  2020 - يىلــى   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  گولالندىيــە  بېرلىندىكــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىــن ئىشخانىســىنىڭ مەســئۇلى غەيــۇر قۇربــان 
گولالندىيەنىــڭ بېرلىندىكــى بــاش ئەلچىخانىســىنىڭ سىياســىي بۆلۈمىنىــڭ مۇدىــرى 
بۇنيامىــن ئەنكــەر )بەنجامىــن ئانكــەر( ۋە ئۇنىــڭ كاتىپــى گەبرىئــەل ســكولتەن 
)گابرىئەللــە ســچولتەن( بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك 
ھوقــۇق كىرىزىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى، شــۇنداقال گولالندىيــە ھۆكۈمىتىدىــن 
گولالندىيەدىكــى خەلقئارالىــق شــىركەتلەرنىڭ تەمىنلــەش زەنجىرىــدە مەجبۇرىــي 

ئەمگــەك كۈچــى ئىشــلىتىش جاۋابكارلىقىنــى سۈرۈشتۈرۈشــكە چاقىــردى.

12 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى  3 - ئاينىــڭ  2020 - يىلــى   •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ئەمەلدارلىــرى  ئامېرىــكا  بېرلىندىكــى 

ــان،  ــۇر قۇرب ــئۇلى غەي ــىنىڭ مەس ــن ئىشخانىس ــى بېرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــىي مىنىســتىر  ــاش ئەلچىخانىســىنىڭ سىياس ــدا تۇرۇشــلۇق ب ــڭ بېرلىن ئامېرىكانى
ــتى ۋە  ــەن كۆرۈش ــىدەرەئاس( بىل ــا س ــىدەرەس )ئەۋيەنىئ ــا س ــى ئەۋەني مەسلىھەتچىس
گېرمانىيەنىــڭ سىياســىي ۋەزىيىتىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنــى قوغــداش 

ــۈزدى.  ــرە ئۆتك ــك مۇزاكى ــىدا نەتىجىلى ــدۇرۇش توغرىس ــى جانالن پائالىيەتلىرىن

ــورى شــەرقىي  ــۈر دىرېكت ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن ــى 3 - ئاينى 2020 - يىل  •
تۈركىســتاندىكى باســتۇرۇش، نــازارەت قىلىــش سىستېمىســى ھەققىدىكــى تــور ســۆھبىتىدە ســۆز قىلــدى
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ــن  ــاي ئەركى ــورى زۇمرەتئ ــۋىقات دىرېكت ــۈر ۋە تەش ــڭ ت ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ــكىللىگەن  ــكىالتى تەش ــى تەش ــات ئەخالق ــانلىق مەلۇم ــر س ــۇم بى ــى مەل مانىالدىك
ــا  ــۆھبەت يىغىنىغ ــور س ــىدىكى ت ــالق توغرىس ــات ۋە ئەخ ــانلىق مەلۇم ــش، س كۆزىتى
قاتناشــتى. ئــۇ خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر رايونىنــى نــازارەت قىلىــش سىستېمىســىنى، 
شــۇنداقال مەزكــۇر سىســتېمىنىڭ قايســى رەۋىشــتە پۈتكــۈل خەلقنــى نــازارەت قىلىشــقا 
ئىشــلىتىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىــڭ شەخســىي مەخپىيەتلىــك ھوقۇقىغــا دەخلــى - 
تــەرۇز قىلغانلىقىنــى، شــۇنداقال خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ مەزكــۇر رايوندىكى كىشــىلىك 
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكلىرىنىڭ تېخىمــۇ كــەڭ ئارقــا كۆرۈنۈشــىنى تونۇشــتۇردى. بــۇ 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ فىلىپپىندىكــى يېڭــى كىشــىلەر بىلــەن ئۇچرىشىشــىغا 
شــارائىت ھازىــرالپ بــەردى، بــۇ يەردىكــى ئاددىــي پۇقــراالر مەزكــۇر ئەھۋالالردىــن 

خەۋەرســىز ئىــدى.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر مەھبۇســلىرىنىڭ مەجبۇرىي   •
ئەمگەككــە سېلىنىشــى ۋە كــەڭ كۆلەمــدە يۆتكىلىشــىنى توختىتىشــنى تەلــەپ قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرمىدىكى ۋە جــازا الگېرلىرىدىكى 
ــى  ــە ســېلىش ۋە ئۇالرن ــي ئەمگەكك ــدا مەجبۇرى ــۇر مەھبۇســالرنى توختاۋســىز ھال ئۇيغ
مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ســېلىش ئۈچــۈن خىتــاي ئۆلكىلىرىگــە كــەڭ كۆلەمــدە يۆتكــەش 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  بىلــدۈردى.  تەشۋىشــلىنىۋاتقانلىقىنى  قاتتىــق  قىلمىشــلىرىدىن 
ــاي  ــڭ خىت ــى ۋە ئۇيغۇرالرنى ــي ئەمگەكن ــى مەجبۇرى ــدار ئاپپاراتالرن ــى ئاالقى قۇرۇلتىي
ئۆلكىلىرىگــە كــەڭ كۆلەمــدە يۆتكىلىشــىنى توختىتىــش ئۈچــۈن تۆۋەندىكىــدەك 

ــردى. ــقا چاقى ــى قوللىنىش ــت تەدبىرلەرن كونكرې

1. خۇسۇســىي شــىركەتلەر چوقــۇم دەرھــال تەدبىــر قوللىنىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ 
خىتــاي چــوڭ قۇرۇقلۇقىغــا ئاپىرىلىــپ، ئىشــلەپچىقىرىش زىيىنىنــى تولۇقــالش 
ئۈچــۈن مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ســېلىنىۋاتقان ئۇيغــۇر ياشــلىرىدىن نــەپ ئالمىغانلىقىغا 

ــرەك. ــى كې ــك قىلىش كاپالەتلى

2. ھەرقايســى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى چوقۇم خۇسۇســىي ئىگىلىكتىكى شىركەتلەرنىڭ 
ــدە  ــى ھەم ــى سۈرۈشتۈرۈش ــىدىكى جاۋابكارلىقىن ــرى توغرىس ــى پائالىيەتلى خىتايدىك
ئاكتىــپ تەدبىــر قوللىنىــپ، ئۇالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگىكىدىــن نــەپ 
ئالماســلىقىغا ياكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگەككــە سېلىنىشــىغا ســەۋەب 

بولماســلىقىغا كاپالەتلىــك قىلىشــى كېــرەك.

3. خىتاينىــڭ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىدىكى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى ب د ت 
كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ 43 - قېتىملىــق مەجلىســىدە ۋەدە قىلغانــدەك، 
خىتــاي ب د ت كىشــىلىك ھوقــۇق ئالىــي كومىسســارى مىشــېل باچېلېتنىــڭ 
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شــەرقىي تۈركىســتانغا دەرھــال كىرىشــىگە ھەمــدە بــۇ رايوندىكــى مەجبۇرىــي ئەمگــەك 
ــىلىك  ــر كىش ــان ئېغى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــەش قاتارلىقالرن ــالرنى يۆتك ۋە مەھبۇس
ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكلىرىنى چەكلىمىســىز تەكشۈرۈشــىگە يــول قويۇشــى كېــرەك.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر ئاممىــۋى تەشــكىالتلىرى   •
بىرلەشمىســى ئامېرىــكا كېڭــەش پاالتاســىنى س.178 قانــۇن اليىھەســىنى ماقۇلالشــقا چاقىــردى

4 - ئايــدا، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى بىرلەشمىســى 
تاشــقى  پاالتاســىنىڭ  كېڭــەش  ئامېرىــكا  خەتنــى  بىرلەشــمە  بىــر  ئىمزالىغــان 
مۇناســىۋەتلەر كومىتېتىغــا ســۇنۇپ، كېڭــەش پاالتاســىنىڭ 9 - ئايــدا »س.178: 
ــردەك  ــدە بى ــالش ھەققى ــى ماقۇل ــىتى قانۇنى«ن ــۇق سىياس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ئۇيغ
ــۇ خــەت  ــدۈردى. ب ــى بىل ــن مىننەتدارلىقىن ــا چىــن كۆڭلىدى ھەرىكــەت قىلغانلىقىغ
كومىتېتنىــڭ بــۇ مۇھىــم قانۇننــى ماقۇلالشــقا ئەھمىيــەت بېرىشــى ۋە بۇنىــڭ 
تەخىرســىزلىكنى تەكىتلــەپ، ئۇنىــڭ مۇھىــم ئىــش ســۈپىتىدە ھــەل قىلىنىشــىغا 
كاپالەتلىــك قىلىشــنى مەقســەت قىلغــان. 14 - مــاي كۈنــى كېڭــەش پاالتاســى 
ــۇن  ــۇ قان ــاۋام پاالتاســىدا ب ــۇن اليىھەســىنى ماقۇللىــدى ھەمــدە 27 - مــاي ئ ــۇ قان ب

ــدى. ــەن ماقۇلالن ــاۋاز بىل ــانلىق ئ ــۇپ س ــەق ك ــى مۇتل اليىھەس

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى »ئۇيغــۇر   •
ــدى ــدا ســۆز قىل ــور ســۆھبەت يىغىنى ــى« تەشــكىللىگەن ت ــق ھەرىكىت ئىتتىپاقلى

4 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى، رەھىمــە مەھمــۇت »ئۇيغــۇر ئىتتىپاقلىــق ھەرىكىتــى« 
تەشــكىللىگەن تــور نامايىشــقا قاتناشــتى. »تاجســىمان ۋىــرۇس ۋاباســى مەزگىلىــدە: 
ئۇيغۇرالرنــى ئۇنتۇمــاڭ« پائالىيىتــى خىتاينىــڭ لوندوندىكــى بــاش ئەلچىخانىســىنىڭ 
ســىرتىدىكى ئايلىــق نامايىشــنىڭ ئورنىنــى ئالــدى. ســۆھبەت يىغىنىغــا دۇنيــا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىــرى رەھىمــە مەھمــۇت، نــۇرى تۈركــەل، پىروفېسســور دىبەيــش 
ئانانــد )دىبەيــش ئانانــد(، دەيۋىــد بــول )داۋىــد بالــل( ۋە جــەك بەيكــەر )جــاكك باكــەر( 

قاتارلىقــالر قاتناشــتى.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر دىرېكتــورى خەلقئــارا   •
ــدى ــۆز قىل ــدا س ــۆھبەت يىغىنى ــور س ــتۇرغان ت ــۋورك ( ئۇيۇش ــەت نېت ــىيونال تىب ــورى )ئىنتېرناتس ــەت ت تىب

4 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ تــۈر ۋە تەشــۋىقات دىرېكتورى 
ــد - 19  ــور ســۆھبەت يىغىنىغــا قاتنىشــىپ، خىتاينىــڭ كوۋى زۇمرەتئــاي ئەركىــن ت
كۈنتەرتىپــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى. تــور 
ســۆھبەت يىغىنىنــى خەلقئــارا تىبــەت تــورى ئۇيۇشــتۇرغانىدى. زۇمرەتئــاي ئەركىــن 
ــتان ۋە  ــەرقىي تۈركىس ــەۋەبلىك( ش ــى س ــۇر قامال ــڭ ئۇچ ــدا )خىتاينى ــم باياناتى خانى
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ــكىلى  ــا ئېرىش ــداق ئۇچۇرغ ــىدا ھېچقان ــى توغرىس ــد - 19 ۋەزىيىت ــى كوۋى تىبەتتىك
ئەھۋالــى  ســاالمەتلىك  مەھبۇســالرنىڭ  ئــۇ  قىلــدى.  تەنقىــد  بولمىغانلىقىنــى 
ئىنتايىــن ناچــار بولغــان ۋە يېتەرلىــك داۋالىنىــش ئىمكانىيىتىگــە ئېرىشــەلمەيدىغان 

ــدۈردى. ــان ئەندىشىســىنى بىل ــا بولغ ــى ئەھۋالغ الگېرالردىك

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب د ت نىــڭ خىتاينــى كىشــىلىك   •
ھوقــۇق كېڭىشــى مەســلىھەتچىلەر گۇرۇپپىســىغا كىرگــۈزۈش قارارىنــى تەنقىــد قىلــدى

ت  د  ئۆمىكىنىــڭ ب  ۋەكىللــەر  خىتــاي  يېقىنــدا  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــى مەســلىھەتچىلەر گۇرۇپپىســىغا قوشۇلۇشــىدىن قاتتىــق 
ــىلىك  ــكىالتىدىكى كىش ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــۇ بىرلەش ــى ب ــىزلەندى ، چۈنك ئۈمىدس
ھوقــۇق ئىشــلىرىغا ئېغىــر زىيــان يەتكۈزىــدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بارلىــق ئــەزا 
دۆلەتلەرنــى يــۈز بېرىۋاتقــان ئىشــالرنى دەڭســەپ بېقىشــقا ئۈندىــدى. گەرچــە ئەمەلىــي 
ئىجــرا قىلىنىــش جەريانىــدا يېتەرســىزلىكلەر بــار بولســىمۇ، ئۇنىۋېرســال كىشــىلىك 
ــداق  ــۇ ھــەر قان ــن بىــرى بولــۇپ، ئ ھوقــۇق ئىنســانىيەتنىڭ زور مۇۋەپپەقىيەتلىرىدى
بــەدەل تۆلىنىشــىدىن قەتئىينــەزەر قوغدىلىشــى كېــرەك. ئەگــەر بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشــكىالتى ۋە ئۇنىڭغــا ئــەزا دۆلەتلەر خىتاينىڭ بىرلەشــكەن دۆلەتلەر تەشــكىالتىدىكى 
ــۇ  ــە، ب ــول قويۇۋەرس ــىغا ي ــەرۇز قىلىش ــى - ت ــلىرىغا دەخل ــۇق ئىش ــىلىك ھوق كىش
خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ زۇلۇمــى ئاســتىدا ئىڭراۋاتقــان مىليونلىغــان ئۇيغــۇرالر ۋە 
باشــقىالر ئۈچۈنــال ئەمــەس، بەلكــى پۈتكــۈل ئىنســانىيەت ئۈچۈنمــۇ غايــەت زور زىيــان 

بولىــدۇ.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى   •
قاتناشــتى نامايىشــقا  تــور  قارشــى  ئەمگەككــە  مەجبۇرىــي 

ئىتتىپاقلىــق  »ئۇيغــۇر  ۋەكىلــى  لوندوندىكــى  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ھەرىكىتــى« ئۇيۇشــتۇرغان ئايلىــق تــور نامايىشــقا قاتنىشــىپ، ئالمــا شــىركىتىنىڭ 
ــەپ  ــنى تەل ــىنى ئۈزۈش ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــى بىل ــي ئەمگىك ــڭ مەجبۇرى ئۇيغۇرالرنى

ــدى. ــون قىل ــىركىتىگە تېلېف ــا ش ــە ئالم ــچىالر يەن ــدى. نامايىش قىل

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ   •
شــەرقىي تۈركىســتاندا يــادرو ســىنىقىنى قايتــا باشــلىغانلىقىدىن قاتتىــق تەشۋىشــلىنىۋاتقانلىقىنى بىلــدۈردى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ لوپنــۇر 
رايونىــدا يــادرو قوراللىــرى ســىنىقىنى قايتىدىــن باشــلىغانلىقى توغرىســىدىكى 
ئىشــلىرى  دۆلــەت  ئامېرىــكا  بىلــدۈردى.  تەشۋىشــلىنىۋاتقانلىقىنى  خەۋەرلەردىــن 
مەھكىمىســى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ لوپنــۇردا مەخپىــي يــادرو قوراللىــرى ســىنىقى 
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ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنــى خــەۋەر قىلغانىــدى. بــۇ خىتــاي ئىمزالىغــان »يــادرو 
ــال  ــالپ بولۇپ ــت( خى ــى«غا )كتب ــەش شەرتنامىس ــۈك چەكل ــىناقلىرىنى ئومۇميۈزل س
قالمــاي، شــەرقىي تۈركىســتاندا ياشــايدىغان مىليونلىغــان ئۇيغۇرالرنــى ۋە جانلىقالرنــى 
ئېغىــر ئەگەشــمە كېســەللىكلەرگە گىرىپتــار بولــۇش خەۋپىگــە دۇچــار قىلــدى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ھــەر 

ــردى. ــەپ قىلىشــقا چاقى ــىنىقىنى توختىتىشــىنى تەل ــادرو س ــداق ي قان

ــەن  ــەر بىل ــراۋى جەمئىيەتل ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پۇق ــى دۇني ــى 4 - ئاينىــڭ 20 - كۈن 2020 - يىل  •
بىرلىكتــە، خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــى مەســلىھەتچىلەر گۇرۇپپىســىغا تەيىنلىگەنلىكىنــى ئەيىبلىــدى

ــە، ب  ــەن بىرلىكت ــەر بىل ــكىالت ۋە جەمئىيەتل ــى 82 تەش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ب د ت دا 
تۇرۇشــلۇق دائىمىــي ئورگىنىنىــڭ مىنىســتىرى جيــاڭ دۇئەننــى كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــدى. ــى ئەيىبلى ــەش قارارىن كېڭىشــىنىڭ مەســلىھەتچىلەر گۇرۇپپىســىغا تەيىنل

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكى ۋەكىلى تونۇشــنى   •
كۈچەيتىــش توغرىســىدىكى تــور پائالىيىتىــدە ســۆز قىلــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى رەھىمــە مەھمــۇت خانىــم 
مۇســۇلمان - يەھۇدىــي ھەمشــىرىلەر تەشــكىالتى »نىســا - ناشــىم« تەرىپىدىــن ھــەر 
ئىككــى تەشــكىالتنىڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى قىســمىتى توغرىســىدىكى تونۇشــىنى 
ئۆســتۈرۈش مەقســىتىدە ئۇيۇشــتۇرۇلغان ۋىدېئولــۇق يىغىنــدا ســۆز قىلــدى. بــۇ 
تەشــكىالتالردىكى ئايالــالر ھازىــر »ئۇيغۇرالرنــى ئــازاد قىلىــش ھەرىكىتى«نــى باشــالش 

ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلماقتــا.

2020 - يىلى 4 - ئاينىڭ 23 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياۋروپانىڭ تېخنىكا ساھەســىدىكى   •
يېتەكچــى كارخانىلىرىدىــن بىــرى بولغــان ئىئابــگ نىــڭ خادىملىــرى بىلــەن كۆرۈشــتى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىئابــگ شــىركىتىدىكىلەر بىلــەن تــوردا كۆرۈشــتى. 
ئىئابــگ ياۋروپادىكــى ئالدىنقــى قاتاردىكــى تېخنىــكا شــىركەتلىرىدىن بىرىــدۇر. مەزكــۇر 
شــىركەتنىڭ جۇغراپىيەلىــك ســانلىق مەلۇمــات زاۋۇتــى ھــەر ســاھەدىكى خېرىدارالرنــى 
يىراقتىــن ســېزىش ۋە فوتوگرافىــك ئۆلچــەش تېخنىكىســى بىلەن تەمىنلەيــدۇ. بۇالر يەر 
تۈزۈلۈشــى ۋە تېماتىك خەرىتە، يەر تەۋەلىكى خەرىتىســى / ئۆلچەش ۋە يەر ئىشلىتىشــنى 
پىالنــالش قاتارلىــق ســاھەلەردىكى ھــەل قىلىــش چارىلىرىنــى ئۆز ئىچىگە ئالىــدۇ. ھازىر 
ئــۇالر كەلگۈســىدە يــۈز بېرىشــى مۇمكىــن بولغــان ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايەتلەرنــى 
ــۇن ئىجــرا  ــا ئىتتىپاقىنىــڭ قان ئايدىڭالشتۇرۇشــنى ئاساســىي نىشــان قىلغــان »ياۋروپ
ــلەۋاتىدۇ.  ــى ئىش ــى تۈرن ــق يېڭ ــت( ناملى ــۇ الۋ ئەنفوركەمەن ــى« )ئەئ ــش ئاپپارات قىلى
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ــانلىق  ــەرۋاتىئون( س ــھ ئوبس ــش« )ئەئارت ــارىنى كۆزىتى ــەر ش ــىتى »ي ــڭ مەقس ــۇ تۈرنى ب
ــات  ــانلىق مەلۇم ــى س ــە تېخنىكىس ــۇر – ئاالق ــان، ئۇچ ــاس قىلغ ــى ئاس مەلۇماتلىرىن
ــۆز  ــى ئ ــانلىق مەلۇماتالرن ــقا س ــن باش ــارىنى كۆزىتىش«تى ــەر ش ــى ۋە »ي تەھلىللىرىن
ئىچىگــە ئالغــان يېڭــى مۇالزىمەتلەرنــى بەرپــا قىلىــش ئارقىلىــق، قانــۇن ئىجــرا قىلىــش 
ــەم قاتنىشــى ئىدارىســى  ــا ئال ــاردەم بېرىشــتۇر.ئىئابگ شــىركىتى ياۋروپ ــا ي ئورگانلىرىغ
)ئەســا( بىلــەن ھەمكارلىشــىپ، »يەرشــارىنى كۆزىتىــش« مۇالزىمىتىنــى تەرەققىــي 
ــەر شــارىنى كۆزىتىــش« مۇالزىمــەت ئىقتىــدارى ۋە  ــى »ي ــدۇ. ئەممــا، پايچىكالرن قىلدۇرى
مەشــغۇالتىنى اليىھەلــەش ۋە تەھلىــل قىلىــش جەريانىغــا ئىشــتىراك قىلغــۇزۇش، 
پايچىكالرنــى مــاس قەدەملىــك ھــەل قىلىــش چارىســى، قوشــۇمچە قىممــەت ۋە زور 
پايدىغــا ئىگــە قىلىشــتا ئىنتايىــن زۆرۈر. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھازىــر ئۇالرغــا بــەزى 
مەھســۇالتالرنى روياپقــا چىقىرىــش توغرىســىدا مەســلىھەت بېرىــش ۋە بىزنىــڭ بــۇ تۈردىــن 
ــەندىچىلىكىنى  ــۇق دەپس ــىلىك ھوق ــتۈرۈش ، كىش ــى سۈرۈش ــەت ۋە جاۋابكارلىقن ئادال
تىزىمــالش قاتارلىــق تۈرلــۈك شــەكىللەردە پايدىلىنىــش مۇمكىنچىلىكلىرىمىزنــى 

ــۇالر بىلــەن ھەمكارلىشــىۋاتىدۇ. ــدۈرۈش ئۈچــۈن، ئ گەۋدىلەن

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە يەرشــارى قانــۇن ھەرىكىتــى   •
ــورت قىلىشــنى توختىتىشــنى  ــن قانۇنســىز ئىمپ ــى خىتايدى ــي ئەمگەككــە چېتىشــلىق تاۋارالرن ــورى مەجبۇرى ت

ــدى ــەپ قىل تەل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە يەرشــارى قانــۇن ھەرىكىتــى تــورى )گالن( ئەنگلىيەنىڭ 
ــدا  ــا كــەڭ دائىرىلىــك دەلىــل - ئىســپاتالرنى ســۇندى ۋە خىتاي ــا ئورگانلىرىغ تاموژن
مەجبۇرىــي ئەمگــەك بىلــەن ئىشــلەپچىقىرىلغان پاختــا مەھســۇالتلىرىنىڭ ئەنگلىيەگــە 
ــن  ــۇ ق ۋە گالن تەرىپىدى ــدى. د ئ ــەپ قىل كىرىشــىنى ۋاقتىنچــە توختىتىشــنى تەل
ھمــرك غــا يولالنغــان خەتتــە بۇنــداق ئىمپورتنىــڭ ئەنگلىيەدىكــى بىــر قاتــار مۇھىــم 
قانــۇن پىرىنســىپلىرىغا خىــالپ ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. ئەنگلىيەنىــڭ 
ــدە  ــەل تۈرمىلىرى ــەت ئ ــى )1897( چ ــاۋارالر قانۇن ــالغان ت ــەل تۈرمىســىدە ياس ــەت ئ چ
ئىشــلەپچىقىرىلغان تاۋارالرنــى ئىمپــورت قىلىشــنى چەكلەيــدۇ، شــۇنداقال پاختىنىــڭ 
ــى  ــۇ جىناي ــا، بولۇپم ــالر قانۇنىغ ــى ئىش ــڭ جىناي ــى دائىرىلەرنى ــورت قىلىنىش ئىمپ
ــش  ــق قىلى ــا خىالپلى ــالر قانۇنىغ ــى ئىش ــر جىناي ــى ۋە ئېغى ــى قانۇن ــالر كىرىم ئىش

ــدۇ. ــرەك بېرى ــن دې خەۋپىگــە دۇچ كېلىشــى مۇمكىنلىكىدى

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رامىــزان مەزگىلىــدە ئۇيغۇرالرنىڭ   •
دىنىــي زىيانكەشــلىككە ئۇچــراش ئەھۋالىنــى گەۋدىلەنــدۈردى

ــى  ــزان ئېيىن ــان مۇســۇلمانالر رامى دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى مىليونلىغ
تەبرىكلەشــكە باشــلىغان بىــر ۋاقىتتــا، نۇرغــۇن كىشــىلەر ككــپ نىــڭ ۋەزىيەتنــى 
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ــى  ــرى ۋە ئوچــۇق - ئاشــكارا بولمىغانلىق ــەرەپ قىلىــش جەھەتتىكــى خاتالىقلى ــر ت بى
ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىققــان يــەر شــارى خاراكتېرلىــك تاجســىمان ۋىــرۇس ۋاباســىنىڭ 
ــە،  ــم ھالەتت تارقىلىشــى ســەۋەبىدىن، دوســتلىرى، ئائىلىســى ۋە مەھەللىســىدىن ئايرى
رامىــزان ئېيىنــى ئــۆز ئۇيلىرىگــە بەنــد بولغــان ھالــدا تەبرىكلەشــكە مەجبــۇر بولــدى. بــۇ 
قىيىــن ۋاقىــت دىنىــي پائالىيەتلــەر بىلــەن ئەركىــن شــۇغۇللىنىش، مەھەللە تۇرمۇشــىغا 
ئىشــتىراك قىلىش ۋە ئاساســىي ھوقۇقىڭىز ۋە ئەركىنلىكىڭىزدىن بەھرىمەن بولۇشــنىڭ 
مۇھىملىقىنــى كۆرســىتىپ بــەردى. د ئــۇ ق دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى 
ــدا ۋە  ــوي - خىياللىرى مۇســۇلمانالرنى مۇقــەددەس رامىــزان ئېيىــدا ئۇيغــۇر خەلقىنــى ئ
دۇئالىرىــدا يــاد ئېتىشــكە ۋە ئــۆز ھۆكۈمەتلىرىدىــن خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا بولغــان دىنىــي 

زىيانكەشــلىكنى دەرھــال توختىتىشــىنى تەلــەپ قىلىشــقا چاقىــردى.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلى ئەنگلىيە   •
ھۆكۈمىتىنىــڭ خۇاۋېــي شــىركىتى بىلــەن بولغــان 5گ تــورى ھەمكارلىقىغــا قارىتــا نارازىلىــق ئــەرزى ســۇندى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىلــى رەھىمــە مەھمــۇت ۋە ئۇيغــۇر پائالىيەتچــى 
ئەنــۋەر توختــى ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ خۇاۋېــي شــىركىتى بىلــەن 5گ تــورى توختامــى 
ئىمــزاالش قارارىغــا قارىتــا نارازىلىــق ئــەرزى ســۇندى. بــۇ ئىككــى نەپــەر دەۋاگــەر خۇاۋېــي 
شــىركىتىنىڭ خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشــتا ئىشــلىتىلگەن باســتۇرغۇچى 
ــىلىك  ــتاندىكى كىش ــەرقىي تۈركىس ــۈن، ش ــى ئۈچ ــەن تەمىنلىگەنلىك ــالر بىل تېخنىكى
ئىلگىــرى  بارلىقىنــى  دەپســەندىچىلىكىنى قواليالشتۇرۇشــتا مەســئۇلىيىتى  ھوقــۇق 
ــول  ــادۋوكات مايك ــك ئ ــى ۋە ئەنگلىيەلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــە دۇني ــۈردى. دەۋاگەرلەرگ س
پوالكنىــڭ )مىچائــەل پــوالك( ئورتــاق تەشەببۇســى بىلــەن ۋۇجۇدقــا چىققــان »ئۇيغۇرالرنىڭ 
ھوقۇقىنــى قوغدىغۇچــى ئادۋوكاتــالر« )الۋيــەرس فور ئۇيغــۇر رىغتس( تەشــكىالتى ۋەكىللىك 
ــۇ  ــارەت( ب ــتىن ئىب ــەرزى سۇنۇش ــق ئ ــى نارازىلى ــە قارش ــە ھۆكۈمىتىگ ــدۇ. )ئەنگلىي قىلى

ھەرىكــەت دۇنيــا مىقياســىدا نۇرغــۇن تاراتقۇالرنىــڭ دىققىتىنــى قوزغىــدى.

2020 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قــازاق يازغۇچــى نارگىــز   •
چاقىــردى قوللىنىشــقا  ھەرىكــەت  جىددىــي  قارىتــا  دېلوســىغا  مۇھەممەدنىــڭ 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قازاق يازغۇچى نارگىز مۇھەممەدنىڭ تۈرمىگە تاشلىنىشىدىن 
چوڭقــۇر ئەندىشــە قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئالتــاي 
ۋىاليەتلىــك دۆلــەت شەكىلســىز مەدەنىيــەت مىراســلىرى ئىشخانىســىدا يازغۇچــى بولــۇپ 
ئىشــلىگەن ھەمــدە »شــىنجاڭ يازغۇچىــالر جەمئىيىتى«نىــڭ ئەزاســى بولغــان. ئــۇ ئــەڭ 
ئاخىرقــى قېتىــم 2018 - يىلــى 3 - ئايــدا قازاقىســتاننى زىيــارەت قىلىــپ ئۈرۈمچىگــە 
ــڭ  ــىدىكىلەر ئۇنى ــڭ ئائىلىس ــان. ئۇنى ــا ئېلىنغ ــن قولغ ــن كېيى ــپ كەلگەندى قايتى
قولغــا ئېلىنغانلىقىنــى 2019 - يىلىنىــڭ بېشــىدا بىلگــەن. بىــر مەنبەگــە قارىغانــدا، 
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ئــۇ مەخپىــي ســوتتا »بۆلگۈنگىچىلىــك « بىلــەن ئەيىبلىنىــپ، »قايتــا تەربىيەلــەش« 
الگېرىغــا ئەۋەتىلگــەن. ئۇنىــڭ ھازىــر نــەدە ئىكەنلىكــى ۋە باشــقا ئەھۋالــى يەنىــال 
نامەلــۇم. ئۇنىــڭ ئەھۋالــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى پىكىــر ئەركىنلىكىگــە قارىتىلغــان 
سىســتېمىلىق باستۇرۇشــنىڭ ئىپادىلىرىدىــن بىرىــدۇر. نۇرغۇنلىغــان كۆزگــە كۆرۈلگــەن 
ئۇيغــۇر ئالىملىرىمــۇ خــۇددى نارگىــز مۇھەممەدكە ئوخشاشــال »بۆلگۈنچىلىك « جىنايىتى 
بىلــەن تۈرمىگــە تاشــالندى ۋە مەخپىــي ســوتالردا ئۆلــۈم جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنــدى. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھەممەيلەننــى نارگىــز مۇھەممەدنىڭ دېلوســىغا دەرھــال تەدبىر 
ــە  ــن خالىغانچ ــاي ھۆكۈمىتىدى ــى خىت ــارا جەمئىيەتن ــردى ۋە خەلقئ قوللىنىشــقا چاقى
ــن  ــازا الگېرلىرىدى ــى ج ــى مىللەتلەرن ــقا تۈرك ــازاق ۋە باش ــۇر، ق ــان ئۇيغ ــا ئېلىنغ قولغ

قويــۇپ بېرىــش ھەققىــدە بېســىم ئىشلىتىشــكە چاقىــردى.

2020 - يىلى 5 - ئاينىڭ 14 - كۈنى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنــى لەيپزىگــدا ئۆتكۈزۈلگــەن ياۋروپــا 
- خىتــاي باشــلىقالر يىغىنىــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى كۈنتەرتىپكــە ئېلىپ كېلىشــكە 
چاقىــردى. گېرمانىيــە 2020 - يىلــى 9 - ئايــدا لەيپزىگدىكــى ياۋروپــا بىرلىكــى - 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدا، دۇني ــقا تەييارلىنىۋاتقان ــاھىبخانلىق قىلىش ــىغا س ــاي ئۇچرىشىش خىت
ــۇر  ــە ھۆكۈمىتــى ۋە مېركېلنــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغ قۇرۇلتىيــى گېرمانىي
مەسىلىســى ۋە ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى كۈنتەرتىپكــە قويــۇش 
ــە  ــاي ھۆكۈمىتىگ ــە خىت ــى ۋە گېرمانىي ــا بىرلىك ــدى. ياۋروپ ــق قىل ــۈن چاقىرى ئۈچ
كۈچلــۈك بىــر ئۇچــۇر يولــالپ، كىشــىلىك ھوقۇققــا ھۆرمــەت قىلىشــنىڭ مۇھىملىقــى 
ۋە ھــەر ۋاقىتتىكىــدەك ســودا دۇنياســىنىڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارغــان 
ھۆكۈمــەت بىلــەن ھەمكارلىقنــى داۋامالشــتۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشــى كېــرەك.

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقــى قانۇنىنىــڭ ئامېرىــكا   •
ــدى ــى تەبرىكلى ــىدا ماقۇلالنغانلىقىن ــەش پاالتاس كېڭ

ــەن  ــارارى بىل ــردەك ق ــىنىڭ بى ــەش پاالتاس ــكا كېڭ ــى ئامېرى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
2020 - يىلدىكــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنىنىــڭ ماقۇللىنىشــىدىن 
زور ئىلھــام ئالــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ مۇھىــم ھەرىكەتنــى ماقۇللىغــان بارلىق 
كېڭــەش پاالتــا ئەزالىرىدىــن مىننەتــدار، بۇ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتــاي ھۆكۈمىتىنى 
ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان ئىنســانىيەتكە قارشــى تــۇرۇش جىنايىتــى ئۈچــۈن جاۋابكارلىققــا 
ــى  ــاي ھۆكۈمىت ــدى. خىت ــا قوي ــۈپىتىدە ئوتتۇرىغ ــى س ــم مۇددىئاس ــتىكى مۇھى تارتىش
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىرىزىســنى ئاخىرالشــتۇرىدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئــاۋام 
ــۇن  ــۇ قان ــۈزۈپ، ب ــن يەتك ــا تېزدى ــكا پىرېزىدېنتىغ ــى ئامېرى ــۇ ھەرىكەتن ــىنى ب پاالتاس

اليىھەســىگە ئىمــزا قويۇشــنى جىددىــي مۇھىــم ئىــش ســۈپىتىدە تەلــەپ قىلــدى.
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5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتىنىڭ يىللىــق كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيىتىگــە   •
قاتناشــتى

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىســى زۇمرەتئاي ئەركىن 
خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتىنىڭ يىلــدا بىــر ئۆتكۈزۈلىدىغــان »كىشــىلىك ھوقــۇق 
ــم  ــن خانى ــتى. ئەركى ــا قاتناش ــو يىغىنىغ ــور ۋىدېئ ــڭ« ت ــقا چىقى ــۈن ئاپتوبۇس ئۈچ
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى ۋە 
ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ ســاخاروف مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن تۈرمىدىكــى ئۇيغــۇر ئالىمــى 

ئىلھــام توختــى ھەققىــدە ســۆز قىلــدى.

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى كىشــىلىك ھوقــۇق ئادۋوكاتــى ئامــال كلوئونــەي كىشــىلىك ھوقۇقنــى   •
چاقىــردى. يۈرگۈزۈشــكە  جــازا  قىلغۇچىالرغــا  دەپســەندە 

ئامــال  ئادۋوكاتــى  ھوقــۇق  دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
كلوئونەيغــا خــەت يېزىــپ ، ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر ئىشــلىرى ئۈچــۈن بــاش ئەلچــى بولۇشــىنى 
ــەن  ــدى. ئەتىســى، تاشــقى ئىشــالر بىرلەشــمە دائىمىــي كومىتېتــى بىل ــەپ قىل تەل
ئۆتكۈزۈلگــەن ئىســپات ئــاڭالش يىغىنىــدا، يۇقىــرى دەرىجىلىــك كىشــىلىك ھوقــۇق 
ئادۋوكاتــى ئامــال كلوئونــەي ئاۋســترالىيەنى ماگنىتســكي قانۇنىنــى قوبــۇل قىلىشــقا، 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرغــا قارشــى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچلىكىگە 
ــدى:  ــداق دې ــم مۇن ــەي خانى ــردى. كلوئون ــقا چاقى چېتىشــلىق شــىركەتلەرنى تۇتۇش
»بىزنىــڭ ئەيىبلەشــنى بىلىدىغــان باشــقا قوراللىرىمىــز بــار، ئەممــا بــۇ تەننەرخىنــى 
ئۆســتۈرىدىغان ئاز ســاندىكى قورالالرنىڭ بىرى ». ئامېرىكاغا ئوخشــاش ، ئاۋســترالىيە 
ھۆكۈمىتــى قانــۇن چىقىرىــش مۇساپىســىنى باشــالتتى، بــۇ دۆلەتكــە كىشــىلىك 
ھوقۇقنــى دەپســەندە قىلغۇچىالرنىــڭ مــال - مۈلكىنــى تۇتــۇپ قىلىــش ۋە ســاياھەت 

ــدۇ. ــۇش ھوقۇقىنــى بىرى چەكلىمىســى قوي

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنىدىــن 21 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھەپتىلىــك تــور مۇھاكىمــە   •
ــى ــى ئاچت يىغىن

5 - ئاينىــڭ 15 - كۈنىدىــن 21 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھەپتىلىك 
يەتتــە گۇرۇپپىدىــن تەركىــب تاپقــان تــور مۇھاكىمــە يىغىنــى ئاچتــى. بــۇ تــور 
مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۇيغــۇر قاتناشــقۇچىالرنى ئوخشــىمىغان تېمىــالردا ئــەال ســۈپەتلىك 
تــور نەقمەيــدان يىغىنــى بىلــەن تەمىنلــەپ، ئۇالرنىــڭ بۈگۈنكــى سىياســەت ۋە ئۇنىــڭ 
ئۇيغــۇر ھەرىكىتىگــە كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى تېخىمــۇ ياخشــى چۈشىنىشــنى 
مەقســەت قىلغــان. 7 گۇرۇپپىــدا ئوخشــىمىغان ئارقــا كۆرۈنۈشــتىكى مۇتەخەسسىســلەر 

ــار بولــۇپ ئوخشــىمىغان تېمىــالردا سۆزلەشــتى. ب

تور مۇالھىزە يىغىنىغا ھەر قېتىمدا 500 ئەتراپىدا قاتناشقۇچى قاتناشتى.
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5 - ئاينىڭ 20 - كۈنى ھۇممۇس ۋە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئىككىنچى يىغىنى  •

5 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى رەنــە كاسســىن تەشــكىللىگەن ھۇممــۇس ۋە كىشــىلىك 
ھوقۇقنىــڭ ئىككىنچــى يىغىنــى ئېچىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى لونــدون 
ــۇت  ــە مەھم ــى رەھىم ــۇق پائالىيەتچىس ــىلىك ھوق ــلىقى كىش ــىنىڭ باش ئىشخانىس
ــڭ  ــقا مىللەتلەرنى ــۇرالر ۋە باش ــتاندىكى ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــۈچ يىل ــى ئ يېقىنق
ئەھۋالــى ۋە خىتاينىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســىتىنىڭ ئۆزگىرىشــى ھەققىدە 
ــداق  ــە كىشــىلەرنىڭ قان ــۇ يەن ــدى. ئ ــا قوي ــۆز - قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغ شەخســىي ك
قىلىــپ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ئىلگىــرى ســۈرەلەيدىغانلىقى توغرىســىدا ســۆزلىدى.

5 - ئاينىڭ 22 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى سفت گۇرۇپپىسىدا سۆز قىلدى  •

ــاي  ــورى زۇمرەتئ ــۈر دىرېكت ــى ت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 22 - كۈن 5 - ئاينى
ئەركىــن ئوقۇغۇچىــالر تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان ئەركىــن تىبەت دېگــەن پىروگراممىدا 
»تارقىلىشــچان سىياســەت: خىتاينىــڭ دۇنياغــا بولغــان خەتىــرى« دېگەن تېمىدا ســۆز 
قىلــدى. بــۇ گۇرۇپپىــدا تىبــەت، تەيــۋەن، خوڭكــوڭ ۋە ئۇيغــۇر ياشــالر ھەرىكىتىنىــڭ 
ــد - 19 نىــڭ  ــم ســۆزىدە كوۋى ــن خانى ــدى. ئەركى ــە جــەم بول ــر يەرگ ــرى بى ۋەكىللى
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەزىيىتىگــە كۆرســەتكەن تەســىرى 
ــنىڭ  ــىپ ئىشلەش ــەن ئىتتىپاقلىش ــەر بىل ــقا ھەرىكەتل ــپ، باش ــدە توختىلى ھەققى

مۇھىملىقىنــى قايتــا تەكىتلىــدى. 

پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  كۈنــى   -  22 ئاينىــڭ   -  5  •
ئەيىبلىــدى بېســىمىنى  خوڭكوڭدىكــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خوڭكوڭنىــڭ دۆلــەت بىخەتەرلىــك 
مۇناســىۋەتلىك  يۆنىلىشــىگە  پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســتىك  ۋە خىتــاي  قانۇنــى 
ــي، مۇۋاپىــق تەدبىــر  ــى ئويلىشىشــقا چاقىــردى ھەمــدە جىددى ــەڭ يېڭــى ئۇچۇرالرن ئ
قوللىنىــپ، خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايىتى 
ــال  ــى دەرھ ــە ھۇجۇمىن ــۇق ۋە ئەركىنلىكك ــى ھوق ــى ۋە خەلقئارادىك ــەت ئىچ ۋە دۆل

ــەپ قىلــدى. تۈگىتىشــنى تەل

5 - ئاينىڭ 22 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خوڭكوڭ بىلەن بىر سەپتە تۇردى  •

يۇقۇمنىــڭ  پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  كۈنــى   -  22 ئاينىــڭ   -  5
ــان  ــەت بولغ ــىي پائالىي ــم سىياس ــەڭ مۇھى ــى ئ ــۇ يىلق ــاي، ب ــىغا قارىم داۋاملىشىش
مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيىنــى يولغــا قويــدى. بــۇ يىلقــى مەملىكەتلىــك خەلــق 
قۇرۇلتىيــى مەزگىلىــدە، خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىخەتەرلىــك قانۇنىنــى ئىلگىــرى ســۇرۇپ، 
ــە  ــر دۆلەتت ــى ۋە »بى ــن تارقىتىۋەتت ــىي جەھەتتى ــى ئاساس ــداق ئاپتونومىيەن ــەر قان ھ
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ئىككــى خىــل تــۈزۈم« پىرىنســىپىنى يوقاتتــى ۋە ئەنگلىيە بىلەن تۈزىگەن شــەرتنامىگە 
ــك،  ــك، بۆلگۈنچىلى ــى »خىيانەتچىلى ــك قانۇن ــەت بىخەتەرلى ــدى. دۆل ــق قىل خىالپلى
توپىــالڭ ۋە ئاغدۇرمىچىلىــق« نــى چەكلەيــدۇ، بــۇ كــەڭ دائىرىلىــك ئېنىقلىمــا بولــۇپ، 
ــداق ســەۋەب بىلــەن شــياڭگاڭ پۇقرالىرىنــى قولغــا  خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ ھــەر قان
ــتىك  ــاي كوممۇنىس ــوڭ خىت ــە خوڭك ــۇ يەن ــدۇ. ئ ــول قويى ــىغا ي ــى ۋە جازالىش ئېلىش
پارتىيەســىنىڭ مەخپىــي ســاقچىلىرىنىڭ شۆبىســىنى قــۇرۇپ، پائالىيەتچىلەرنــى 
قىيىــن - قىســتاققا ئېلىــپ، خالىغانچــە تۇتــۇپ تــۇرۇش ۋە يوقــاپ كېتىــش خەۋپىگــە 
دۇچــار قىلىــدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــقا گۇرۇپپىــالر بىلــەن بىرلىكتــە 
ــەپتە  ــر س ــەن بى ــوڭ بىل ــان خوڭك ــۈن قوزغاتق ــەت ئۈچ ــن تىب ــڭ ئەركى ئوقۇغۇچىالرنى
تــۇرۇش پائالىيىتىگــە، شــۇنداقال خەلقئــارا تىبــەت تورىنىــڭ پائالىيىتىگــە قاتناشــتى.

5 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئــادۋوكات نــۇرى تۈركــەل ئەپەندىمنىــڭ ئامېرىكا   •
خەلقئارالىــق دىنىــي ئەركىنلىــك كومىتېتىغــا باشــلىق بولغانلىقىنــى مەمنۇنلــۇق بىلــەن قارشــى ئالــدى

نــۇرى ئەپەنــدى بــۇ ۋەزىپىگــە ئامېرىــكا ئــاۋام پاالتاســىنىڭ باشــلىقى نەنســى 
پېلوســى تەرىپىدىــن تەيىنلىگــەن بولــۇپ، نــۇرى ئەپەنــدى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
قۇرغۇچىلىرىدىــن بىــرى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق تۈرىنىــڭ ئورتــاق قۇرغۇچىســى 
ــپ  ــەن ۋە ئاكتى ــە كۆرۈنگ ــى كۆزگ ــۇرالر جەمئىيىتىدىك ــەن ئۇيغ ــۈپىتى بىل ــۇش س بول
شــەخس. ئــۇ يەنــە ھازىرقــى ۋە ســابىق ئامېرىــكا پىرېزىدېنتىغــا سىياســىي ۋە قانۇنىــي 

ــان. ــلىھەتچىلىك قىلغ ــن مەس جەھەتتى

5 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنىنىــڭ   •
ــدى ــى تەبرىكلى ــەش پاالتاســىدا ماقۇلالنغانلىقىن ــكا كېڭ ئامېرى

27 - مــاي، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئامېرىــكا ئــاۋام پاالتاســىنىڭ ئۇيغــۇر 
كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنىنىــڭ تەســتىقالنغانلىقىغا ئاپىرىــن ئوقــۇدى ۋە 
پىرېزىدېنــت دونالــد ترامپنــى بــۇ قانۇنغــا ئىمزا قويۇشــقا چاقىــردى. ئۇيغۇر كىشــىلىك 
ھوقــۇق قانۇنــى ۋە ئۇيغــۇر خەلقىگــە قىلىنغــان ۋەھشــىيلىككە ئائىــت باشــقا قانۇنــالر 
ئامېرىــكا پارالمېنتىــدا بىــر نەچچــە ئــاي ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ ئويلىشــىلغانىدى، ئەممــا 
ھــەر خىــل توســالغۇالر ئۇنىــڭ تــەز قوبــۇل قىلىنىشــىغا كاشــىال بولۇۋاتاتتــى. يېڭــى 
تەرەققىيــات ئامېرىكانىــڭ يېڭــى قارارىنــى كۆرســەتتى. ھۆكۈمــەت ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى 

ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن جىددىــي، ئەھمىيەتلىــك ۋە ســىجىل ھەرىكــەت قوللىنىــدۇ.

5 - ئاينىڭ 29 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خائۇۋەئى توغرىسىدا ئۇچۇر يىغىنى ئاچتى  •

5 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى خۇاۋېينىــڭ ئۇيغۇرغا قارىتىلغان 
ــا  ــى. دۇني ــن ئاچت ــدە يىغى ــى ھەققى ــۇق دەپســەندىچىلىكىدىكى رول كىشــىلىك ھوق
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ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تــۈر دىرېكتــورى رەھىمــە مەھمــۇت ، ئۇيغــۇر ھوقۇقــى ئادۋوكاتــالر 
بىرلەشمىســىنى قۇرغۇچىســى مىچائــەل پــوالك ۋە نوتتىنغــام ئۇنىۋېرســىتېتى قانــۇن 
ياردەمچــى پىروفېسســورى در.ئارىــس گەئارگوپوئۇلوســالر قاتنىشــىپ، بىــر ســائەت 
ــىغا ۋە  ــش قۇرۇلۇش ــك كۆزىتى ــەڭ كۆلەملى ــتاندىكى ك ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش خۇاۋېينى
ئۇنىــڭ يەرشــارى بىخەتەرلىكــى ۋە كىشــىلىك ھوقۇققــا بولغــان تەســىرىنى مۇزاكىــرە 
قىلــدى. يېغــى قاتناشــقۇچىال يەنــە قانــداق ھەرىكــەت قوللىنىــپ باســتۇرۇش 
مۇنازىــرە  بولىدىغانلىقىنــى  قالغىلــى  توســۇپ  تارقىلىشــىنى  تېخنىكىســىنىڭ 
قىلــدى. 7 - ئايــدا ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتــى ئەنگلىيەدىكــى تېلېگــراف تورىنىــڭ يېڭــى 
خۇاۋېــي 5گ ئۈســكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىشــىغا يــول قويمايدىغانلىقىنــى ، 2027.
يىلغىچــە خۇاۋېينىــڭ بارلىــق ئۈســكۈنىلىرىنىڭ كۆچمــە توردىــن چىقىرىۋېتىلىشــى 

ــدى. ــالن قىل ــى ئې كېرەكلىكىن

6 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تىيەنئەنمېــن مەيدانــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 31   •
خاتىرىلىــدى يىللىقىنــى 

2020 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 4 - كــۈن تىيەنئەنمېــن مەيدانــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 
ــە ۋە  ــى دېموكراتىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇپ، دۇني ــى بول ــرە كۈن ــق خاتى 31 - يىللى
ــدى.  ــچىالرنى خاتىرىلى ــان نامايىش ــن ئايرىلغ ــۈن ھاياتىدى ــۇق ئۈچ ــىلىك ھوق كىش
خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى تەرىپىدىــن نەچچــە 10 يىلدىــن بۇيــان رەت 
قىلىنىــپ كەلگــەن يىغىلىــش ئەركىنلىكــى ھوقۇقــى ھەرىكەتچــان ۋە ئەركىــن 

ــابلىنىدۇ. ــى ھېس ــڭ ئۇل جەمئىيەتنى

6 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتايغــا قارشــى پارالمېنتــالر ئــارا ئىتتىپاقنىــڭ   •
ئالقىشــلىدى باشلىنىشــىنى 

 )IPAK( دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتايغــا قارشــى پارالمېنتــالر ئــارا ئىتتىپاقنىــڭ
نىــڭ قۇرۇلغانلىقىنــى ئالقىشــلىدى، بــۇ يــەر شــارىدىكى توققــۇز پارالمېنتنىــڭ 
قاتتىــق  تېخىمــۇ  قارىتــا  خىتايغــا  ئىتتىپاقلىشــىپ،  ئەزالىرىنىــڭ  پارالمېنــت 
پوزىتســىيە قوللىنىشــىغا تۈرتكــە بولــدى. IPAK خىتــاي پارالمېنتــالر ئــارا ئىتتىپاقى 
نورۋېگىيــە،  ياپونىيــە،  گېرمانىيــە،  پارالمېنتــى،  ياۋروپــا  كانــادا،  ئاۋســترالىيە، 
شىۋېتســىيە، ئەنگلىيــە ۋە ئامېرىــكا قاتارلىــق ئەللەردىكــى داڭلىــق پارالمېنــت 
ئەزالىــرى ۋە قانــۇن چىقارغۇچىالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ ئىتتىپاقنىــڭ 
شەكىللىنىشــى خىتايدىكــى بارلىــق خەلقلەرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقنى قوغداشــتىكى 
مۇھىــم قەدىمــى ھېســابلىنىدۇ. خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقۇققــا ئېغىــر دەخلــى - 
تــەرۇز قىلغانلىقىنــى سۈرۈشــتۈرۈش ئۈچــۈن نۇرغــۇن تىرىشــچانلىقالر ئېلىــپ بېرىلغان 
بولســىمۇ، IPAK نىــڭ شەكىللىنىشــى دۆلــەت ۋە قىتئەلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
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ــدۇ.  ــكىل قىلى ــنى تەش ــارا تەشەببۇس ــالر ئ ــي پارالمېنت ــى ھەقىقى تۇنج

ــارار«  ــە »ق ــى تۈركىي ــڭ 5 - كۈن ــۇن ئەيســا 6 - ئاينى ــڭ رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني  •
ــۇل  ــى قوب ــڭ زىيارىتىن ــم نەۋس«نى ــى »قىرى ــڭ 7 - كۈن ــى 6 - ئاينى ــىنىڭ زىيارىتىن ــە ئىستانسىس تېلېۋىزىي

ــدى. قىل

ئىســا ئەپەنــدى ھــەر ئىككــى قېتىملىــق زىيارەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــڭ  ــە ئۇيغۇرالرنى ــۇ يەن ــەندۈردى. ئ ــى چۈش ــۇق ۋەزىيىتىن ــى كىشــىلىك ھوق نۆۋەتتىك
ھوقۇقىنــى تەشــەببۇس قىلىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، تۈركىيەنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان 
ــاش  ــە ئوخش ــۇش دېگەنگ ــى قوي ــاياھەت چەكلىمىس ــا س ــڭ ئۇنىڭغ ــۇن دۆلەتلەرنى نۇرغ
ئۆزىنىــڭ شەخســىي كەچۈرمىشــلىرى ۋە دۇچ كەلگــەن توســالغۇالرنى ســۆزلەپ بــەردى. 
ــەندىچىلىكىنى  ــۇق دەپس ــىلىك ھوق ــوڭ كىش ــەڭ چ ــىردىكى ئ ــە 21 - ئەس ــۇ يەن ئ
توختىتىشــتا مۇســۇلمان دۆلەتلىرىنىــڭ مەســئۇلىيىتىنى تەكىتلىــدى. ھازىرغــا 
قــەدەر، مۇســۇلمان دۆلەتلىرىنىــڭ كۆپىنچىســى 1.8 - 3 مىليــون ئۇيغــۇر ۋە باشــقا 

ــا. ــۈكۈت قىلماقت ــىغا س ــۇپ تۇرۇلۇش ــڭ تۇت خەلقلەرنى

6 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى قىرغىزىســتاندا كىشــىلىك ھوقــۇق قوغدىغۇچــى   •
ــدى ــە قىل ــۇر ئەندىش ــن چوڭق ــن كېيى ــا ئېلىنغاندى قولغ

مــاي   - 29 يىلــى   - 2020 رۇزىيېۋنىــڭ  كامىــل  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
گۇمانلىــق ســەۋەبلەر بىلــەن قىرغىزىســتان بىخەتەرلىــك تارماقلىــرى تەرىپىدىــن 
تۇتــۇپ كېتىلگەندىــن كېيىــن ۋە 2020 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 31 - كۈنــى نەزەربەنــد 
قىلىنغاندىــن كېيىــن، كامىــل رۇزىيېۋنىــڭ پاراۋانلىقــى ۋە بىخەتەرلىكىگــە كۆڭــۈل 
بۆلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن قىلىنغــان يالغــان ئەيىبلەشــلەرنىڭ 
ــۇ  ــدى. ئ ــق قىل ــۈن چاقىرى ــى ئۈچ ــۇپ بېرىلىش ــال قوي ــى ۋە دەرھ ــكار قىلىنىش بى
ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق ئىشــلىرىغا ئاكتىــپ قاتناشــقان، ئەمما قىرغىزىســتاندىكى 
كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە، بولۇپمــۇ قىرغىزىســتان دائىرىلىرىنىــڭ 
قىيىــن - قىســتاقلىرىغا دىققىتىنــى مەركەزلەشــتۈرگەن ۋە ۋېنتــۇس كىشــىلىك 
ھوقــۇق تەشــكىالتىنىڭ باشــلىقى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ئائىلــە زوراۋانلىقــى 

ــەن. ــاردەم بەرگ ــي ي ــا قانۇنى دېلولىرىغ

6 - ئاينىڭ 6 - كۈنىدىن 29 – كۈنىگىچە تور مۇھاكىمە يىغىنى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى 6 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا باشقۇرغۇچىســى ئــاج+ فىرانچائىس نىڭ نەقمەيــدان تارقىتىش 

پىروگراممىســىغا قاتناشــتى.

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى يانــى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پىروگرامما ۋە تەشــۋىقات 
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مۇدىــرى زۇمرەتئــاي ئەركىــن فىرانســىيە مېدىياســىنىڭ فېيســبۇك نەقمەيــدان 
تارقىتىشــقا قاتنىشــىپ، خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قارشــى 

داۋام قىلىۋاتقــان جىنايەتلىــرى ھەققىــدە ســۆزلىدى.

ــڭ بېرلىندىكــى مەســئۇلى  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 28 - كۈن 6 - ئاينى
ــۇر مەسىلىســى ھەققىــدە ســۆزلىدى ــدا ئۇيغ مۇھاكىمــە يىغىنى

ــە  ــان »تھ ــۇر قۇرب ــرى غەي ــخانا مۇدى ــى ئىش ــى بېرلىندىك ــڭ 29 - كۈن 6 - ئاينى
ھاپپــي ســكىئەنكە گېرمانــي« تەرىپىدىــن تەشــكىللىگەن ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقۇقىغا 

دائىــر مۇھاكىمــە يىغىنىــدا دوكالت بــەردى.

6 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى ئىككــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى IPAK )خەلقئــارا خىتــاي   •
قېتىلــدى  غــا  ئىتتىپاقــى(  پارالمېنــت  مەسىلىســى 

6 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن پارالمېنــت 
ــق  ــۇ قاتتى ــا تېخىم ــى خىتايغ ــى دۆلەتلەرن ــەر قايس ــۇرۇپ، ھ ــى ق ــرى IPAK ن ئەزالى
ــى  ــداش جەھەتتىك ــى قوغ ــى ۋە مەنپەئەتىن ــڭ ھوقۇق ــردى. ئۇيغۇرالرنى بولۇشــقا چاقى
تىرىشــچانلىقىدىن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئىككــى ۋەكىلــى IPAK كــە 
ئەزالىققــا تالالنــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئەنگلىيــە مەســئۇلى رەھىمــە 
مەھمــۇت مەركىــزى كاتىباتلىقتىــن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى 
 IPAK .دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم كىشــىلىك ھوقــۇق ئۇچــۇر كومىتېتىدىــن يەر ئالــدى
ــۈن  ــر پۈت ــدى، ھازى ــالن قىل ــى ئې ــم ئاخباراتالرن ــۇن مۇھى ــرى نۇرغ ــن بى قۇرۇلغاندى

ــدى. ــا قېتىل ــت ئەزاســى ئۇنىڭغ ــۇق پارالمېن ــن ئارت ــادا 150 دى دۇني

6 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى ئەئۇجــس )ياۋروپــا ئىتتىپاقــى   •
قېتىلــدى. يىغىنىغــا  ئۈســتەل  يۇمىــالق  ئۇيۇشمىســى(  ئوقۇغۇچىــالر  يەھۇدىــي 

ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا، دۇني ــۇن ئەيس ــى دولق ــڭ رەئىس ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
ــالر  ــي ئوقۇغۇچى ــى يەھۇدى ــا ئىتتىپاق ــەن ياۋروپ ــۇت بىل ــە مەھم ــورى رەھىم ــۈر دىرېكت ت
ئۇيۇشمىســى ئۇيۇشــتۇرغان يۇمىالق ئۈســتەل يىغىنىغا قاتناشــتى. بۇ يۇمىالق ئۈســتەل 
يىغىنىغــا پارالمېنــت ئەزاســى پېتــرا ئائۇســترەۋىكىئۇس، پارالمېنــت ئەزاســى ئېۋېليــن 
گېرھــاردت ۋە ئاالھىــدە پاالتا سوتچىســى كائى ئامبوســمۇ قاتناشــتى. مۇالھىــزە يىغىنىدا 
جەمئىيەتتىكــى مۇناســىۋەتلىك سىياســىيونالر، ئاكادېمىكالرنــى بىرلەشــتۈرۈپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاندا يــۈز بېرىۋاتقــان ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايەتلەرنــى ئاخىرالشتۇرۇشــنىڭ 
ئۈنۈملــۈك ئۇســۇلىنى تېپىشــقا تىرىشــتى. بــۇ ئەئۇجــس نىــڭ خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر 
خەلقىگــە قارىتىلغــان مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقىنــى ئاخىرالشتۇرۇشــنى مەقســەت 

قىلغــان »ھەرگىــز قايتىالنمايــدۇ، دەل ھازىــر« ھەرىكىتىنىــڭ بىــر قىســمى.
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ــرە  ــى مۇزاكى ــى ۋە كىملىك ــۇر مەدەنىيىت ــى ئۇيغ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 14 - كۈن 6 - ئاينى  •
قاتناشــتى  يىغىنىغــا 

6.ئاينىــڭ 14.كۈنــى، يەھۇدىــي ئوقۇغۇچىــالر بىرلەشمىســى ئۇيغۇر ياشــلىرى بىلەن 
مۇالھىــزە يىغىنــى ئاچتــى. بــۇ مۇالھىــزە يىغىنــى ئۇالرنىــڭ ھاياتلىــق ھېكايىلىــرى 
، ئۇالرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۆســۈپ يېتىلىــش ھېكايىســى ياكــى دىياســپورادا 
ــەت  ــى مەدەنىي ــڭ ھازىرق ــۇنداقال ئۇيغۇرالرنى ــى، ش ــاش كەچمىش ــۇپ ياش ــۇر بول ئۇيغ
قىرغىنچىلىقىنــى چۆرىدىگــەن ھالــدا ئېلىــپ بېرىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن گۇرۇپپــا مۇزاكىرىســىگە 
قاتناشــتى. بــۇ يــاش ئــەۋالدالر ئارىســىدا تونۇشــنى ئۆستۈرۈشــنى مەقســەت قىلغــان. 

6 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر دېموكراتىيــە نامايىشــىنىڭ 32 يىللىقىنــى   •
ــدى خاتىرىلى

2020 - يىلــى 15 - ئىيــۇن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــالر 
ــى.  ــرە كۈن ــق خاتى ــىنىڭ 32 يىللى ــە نامايىش ــان دېموكراتىي ــن قوزغىتىلغ تەرىپىدى
ــم ئەينــى ۋاقىتتىكــى  دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا ئەپەندى
ئوقۇغۇچىــالر نامايىشــىنىڭ باشــالمچىلىرىدىن بىــرى ئىــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
خەلقئــارا جەمئىيەتتىــن ئۇيغــۇر خەلقــى بىلــەن كىشــىلىك ھوقــۇق، ئەركىنلىــك ۋە 

ــەپ قىلــدى.  دېموكراتىيــە چاقىرىقىــدا بىرگــە بولۇشــنى تەل

ــى  ــى ئىمزاالنغانلىق ــرى قانۇن ــۇق ھەرىكەتلى ــڭ كىشــىلىك ھوق ــى ئۇيغۇرالرنى ــڭ 17 - كۈن 6 - ئاينى  •
ئۈچــۈن ئۈمىــد تۇغۇلــدى

قانۇنــى  ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق سىياســىتى  كۈنــى   - 17 ئاينىــڭ   - 6
ــۇ قانۇننىــڭ ماقۇللىنىشــى ئۇيغــۇر  ــدى. ب ــن ئىمزاالن ــكا ھۆكۈمىتــى تەرىپىدى ئامېرى
ــا  ــى جاۋابكارلىقق ــۇم قىلغانالرن ــاھ ئىنســانالرغا زۇل كىرىزىســىنى تۈگىتىــش ۋە بىگۇن
تارتىــش ئۈچــۈن كونكرېــت تەدبىــر قولالنغــان تۇنجــى قانــۇن چىقىرىــش تەشەببۇســىنى 
تەشــكىل قىلىــدۇ. ئــۇ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئــازاب - ئوقۇبەتلىرىگــە خاتىمــە بېرىشــكە 

ــدۇ. ــاردەم بېرى ي

6 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى باشــقا 85 تەشــكىالت بىلــەن بىرگــە خوڭكوڭنىــڭ   •
ــى ئەيىبلىــدى دۆلــەت خەۋپســىزلىك قانۇنىن

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، باشــقا 85 تەشــكىالت بىلــەن بىرگــە خوڭكوڭنىــڭ 
ــۇن  ــۇ قان ــدى. ب ــن قالدۇرۇلىشــى چاقىرىقىــدا بولۇن بىخەتەرلىــك قانۇنىنىــڭ ئەمەلدى

ــۇم. ــان ھۇج ــە قىلىنغ ــى ۋە ئەركىنلىكىگ ــڭ ھوقۇق ــوڭ خەلقىنى خوڭك

6 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »خىتاينىــڭ چــەت ئەلدىكــى تەســىرى«   •
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قاتناشــتى يىغىنىغــا  مۇزاكىــرە  تېمىســىدىكى 

6.ئاينىــڭ 17.كۈنــى چارشــەنبە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتاينىــڭ چــەت 
ــان  ــە بولغ ــە ۋە پائالىيەتچىلەرگ ــىتېتالرغا، جەمئىيەتك ــا، ئۇنىۋېرس ــە، تاراتقۇالرغ ئەلگ
ــى  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا قاتناشــتى. دۇني ــرە يىغىنىغ ــىرى تېمىســىدىكى مۇزاكى تەس
تــۈر دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن، ســوفى رىچاردســون، درېــۋ پاۋلــو ، جــون جونېــس 
، كيىنــزوم دوڭدۇئــې بىرلىكتــە خىتاينىــڭ چــەت ئەلدىكــى تەســىرىنىڭ كۈچىيىشــى 

ــاردى. ــرە ئېلىــپ ب ــدا مۇزاكى ــەت دېگــەن تېمى ۋە دۇچ كەلگــەن رىقاب

6 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيــا مۇســاپىرالر كۈنىــدە ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى   •
ــدى ــپ كەل ــە ئېلى ــى كۈنتەرتىپك ــڭ قىيىنچىلىقىن ــق تىلىگۈچىلەرنى ۋە پاناھلى

2020 - يىللىــق دۇنيــا مۇســاپىرالر كۈنىــدە، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيانىــڭ 
پاناھلىــق تىلىگۈچىلەرنىــڭ  ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ۋە  ھەرقايســى جايلىرىدىكــى 
ئۇرۇنۇشــالر  خەتەرلىــك  ۋە  مۈشــكۈل  دائىــم  تارتتــى.  دىققــەت  قىيىنچىلىقىغــا 
نەتىجىســىدە، نۇرغۇنلىغــان ئۇيغــۇرالر دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى پاناھلىنىش 
قوشــىدۇ.  تۆھپــە  جايــالردا  ئېرىشــكەن  پاناھلىققــا  ئــۇالر  ئېرىشــتى،  ھوقۇقىغــا 
ــەتلىك  ــەر ۋە دەھش ــان جىنايەتل ــپ بېرىلىۋاتق ــى ئېلى ــانىيەتكە قارش ــدا ئىنس خىتاي
زىيانكەشــلىكلەردىن قاچقــان تەقدىردىمــۇ، ئۇالرنىــڭ ئــازاب - ئوقۇبەتلىرىگــە خاتىمــە 
بېرەلمەيــدۇ ، چۈنكــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى يەنىــال بىخەتــەر ئەمــەس، ئــۇالر تۈرلــۈك 
بېســىم ۋە قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كەلمەكتــە. خىتاينىــڭ ئــۇزۇن قولــى ئۇيغــۇر 
مۇســاپىرلىرىنى ھەممــە يــەردە تىنــچ قويمايــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ ئــازاب - ئوقۇبەتلىرىنــى 
ــۇ باشپاناھســىز ئۇيغــۇر مۇســاپىرلىرى ۋە  ئاشــۇرۇۋېتىدۇ. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ب

ــدى. ــىس قىل ــدى تەس ــش فون ــاردەم بېرى ــە ي ــق تىلىگۈچىلەرگ پاناھلى

6 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىكىــر ئەركىنلىكــى ۋىدېئــو كونســېرتىغا   •
قاتناشــتى.

ــى ئوقۇغۇچىــالر، ھەرخىــل گۇرۇپپىــالر، ســەنئەتچىلەر ۋە دۇنيــا  6.ئاينىــڭ 20.كۈن
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن قاتناشــقان بىــر 

ۋىدېئــو كونســېرتى ئۆتكۈزۈلــدى.

6 - ئاينىــڭ 21 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تۇنجــى قېتىملىــق دۇنيــا ئالمىنىڭ تەكشۈرۈشــىگە   •
قارشــى تــۇرۇش يىغىنىغــا قاتناشــتى

6.ئاينىــڭ 21.كۈنــى دۈشــەنبە >ئالمــا< ئۆزىنىــڭ يىللىــق دۇنيــا ئاچقۇچىــالر 
يىغىنىنــى باشــلىغاندا، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، تىبەتلىكلــەر ۋە ئاممىۋى جەمئىيەت 
گۇرۇپپىلىرىغــا قوشــۇلۇپ، >ئالمىنىــڭ تەكشۈرۈشــنى توختات< ھەرىكىتىگە ئاساســەن، 
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ئالمىنــى تەكشۈرۈشــنى توختىتىشــقا چاقىــردى. بــۇ پۇرســەتتە دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
پىروگراممــا تەشــۋىقات دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن ئىككىنچــى گۇرۇپپىــدا »پىكىــر 
ئەركىنلىكــى ۋە ئالمــا: خىتــاي، تىبــەت، شــەرقىي تۈركىســتان ۋە خوڭكــوڭ غــا قــوش 

ئۆلچــەم« دەپ ســۆز قىلــدى.

ــكىالتىنىڭ  ــك تەش ــا بىخەتەرلى ــى ياۋروپ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ 22 - 23 كۈنلى 6 - ئاينى  •
قاتناشــتى. يىغىنىغــا  ئەركىنلىــك  ۋە  ئاخبــارات  پىكىــر، 

6 - ئاينىــڭ 22 - 23 - كۈنلىــرى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىلــى ريــان 
ــا بىخەتەرلىــك ۋە ھەمكارلىــق تەشــكىالتى ئۇيۇشــتۇرغان ئەركىنلىكنــى  ــارري ياۋروپ ب
ــا  ــا قاتناشــتى. دۇني ــرى توغرىســىدىكى يىغىنغ ــرى ۋە ئۇچۇرلى ــەش تاراتقۇلى ئىپادىل
ــر  ــڭ پىكى ــىغان ئۇيغۇرالرنى ــەردە ياش ــەت ئەلل ــڭ ۋە چ ــى خىتاينى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ئەركىنلىكىنىــڭ خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن قاتتىــق چەكلىمىگــە ئۇچرىغانلىقــى 
ۋە خىتاينىــڭ دۇنيــا پىكىــر ئەركىنلىكــى ۋە ئاخبــارات ئەركىنلىكىگــە بولغــان 

ــدى. ــى ئىپادىلى ــە قىلغانلىقىن ــن ئەندىش تەھدىتىدى

ــس  ــاج+ فىرانچائى ــورى ئ ــا دىرېكت ــى پىروگرامم ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 22 - كۈن 6 - ئاينى  •
زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى

6 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات 
ــەن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  ــاج فرانچائىــس بىل ــاي ئەركىــن، ئ ــورى زۇمرەتئ دىرېكت
ــۇ  ــۇ فىرانســىيەنىڭ ب ــۇم ھەققىــدە سۆھبەتلەشــتى. ئ ــان زۇل ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتق
تاراتقۇســىدا ئۇيغــۇرالردا يــۈز بېرىۋاتقــان ئىشــالرنىڭ ئەلۋەتتــە »ئىنســانىيەتكە قارشــى 

جىنايــەت« ئىكەنلىكىنــى ئېيتتــى.

6 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا دىرېكتــورى The World بىلــەن   •
ســۆھبەتتە بولــدى

6 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات 
دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىــن The World دىــن ماركــو ۋېرمان نىڭ پىروگراممىســىغا 
قاتنىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ يېڭــى خەۋەرلــەر ھەققىــدە ۋە بىــر ئۇيغــۇر 
پائالىيەتچىســى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ئۆزىنىڭ شەخســىي كەچۈرمىشــلىرى ھەققىدە 

ــرە قىلدى. مۇزاكى

6 - ئاينىڭ 26 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى پراگادا تەشۋىقات يىغىنى ئاچتى  •

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقۇن ئەيســا چېخىيە 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پايتەختــى پراگاغــا تەشــۋىقات يىغىنــى ئېچىــش ئۈچــۈن كەلــدى. 
ئــۇ ئاممىــۋى تەشــكىالتالر ۋە ئەمەلــدارالر بىلــەن ۋە باشــقا ئاالقىــدار كىشــىلەر بىلــەن 
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كۆرۈشــۈپ ئۇيغــۇر كىرىزىســىغا مۇناســىۋەتلىك تەشــۋىقات پائالىيەتلەرنــى پىالنلىــدى. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ھازىــر 11 - ئايــدا پــراگادا ئۆتكۈزۈلمەكچــى بولغــان 2000 - 
يىللىــق مۇنبــەر ۋە ئامېرىكانىــڭ پراگادىكــى كونسۇلخانىســى بىلــەن ئۆتكۈزىلىدىغــان 

يىغىنىغــا تەييارلىــق قىلىۋاتىــدۇ. 

ــەن  ــۇن ئەيســاالر بىل ــەخ ۋە دولق ــۇس ئال ــى ســايراگۈل ســاۋۇتباي، كاۋەلىئ ــڭ 26 - كۈن 6 - ئاينى  •
ــدى. ــاب تارقىتىل ــق كىت ــدا »تاجــدار گۇۋاھچــى« ناملى ــش يىغىنى ــالن قىلى ــارات ئې ــان ئاخب ــدا ئېچىلغ بېرلىن

ســايراگۈل ســاۋۇتباي خانىــم 2017 - يىلىدىــن بۇيــان 1.8 - 3 مىليــون ئۇيغــۇر 
خالىغانچــە تۇتۇلــۇپ ســوالنغان يىغىۋېلىــش الگېرىدىكــى ئىنســانلىقتىن چەتنىگــەن 
ــش  ــن ئاشــۇ يىغىلى ــى تەرىپىدى ــاي ھۆكۈمىت ــۇ خىت ــۆزلىدى. ئ ــدە س ــەر ھەققى ۋەقەل

الگېرىدىكــى مەھبۇســالرغا خىتــاي تىلــى ئۆگىتىشــكە مەجبۇرالنغــان.

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇمنــى توختىتىشــنى   •
تەلــەپ قىلــدى

6 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى خەلقئــارا زۇلــۇم زىيانكەشــلىكىگە ئۇچرىغۇچىالرنــى 
قولــالش كۈنــى بولــۇپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ الگېرىدىكــى 
ئۇيغــۇر مەھبۇســالر، كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغدىغۇچىالرنــى قويــۇپ بېرىشــنى ۋە 
مەھبۇســالرغا قارىتىلغــان قىيناشــنى توختىتىشــىنى تەلــەپ قىلــدى. خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قولالنغــان قىينــاش ئۇســۇلى خەلقئــارا قانۇن ۋە ئىنســانىي 
ــى  ــتىك پارتىيەس ــاي كوممۇنىس ــۇر. خىت ــە خىالپت ــىي ئۆلچىمىگ ــڭ ئاساس ئەخالقنى
دائىــم قىينــاش ئارقىلىــق يالغــان ئىقــرار قىلــدۇرۇش، الگېــرالردا ئىتائــەت قىلىشــقا 
ــى  ــەت ۋە خوڭكوڭلۇقالرن ــۇر، تىب ــۇنداقال ئۇيغ ــدۇ ، ش ــۇللىرىنى قوللىنى زورالش ئۇس

ــدۇ. ــى ئۈچــۈن جازاالي ــا قارشــى ســۆز قىلغانلىق زالىمغ

6 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى يېڭــى دوكالتتــا خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قارشــى   •
ــپاتالندى ــى ئىس ــق قىلىۋاتقانلىق ــي قىرغىنچىلى ئىرقى

ئادرىئــان زەنــز يېقىنقــى ئىلمىــي دوكالتىــدا خىتاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ 
كــەڭ كۆلەملىــك قىسىرالشــتۇرۇش ۋە نوپــۇس كونتــرول قىلىش سىياســىتى ئارقىلىق 
ــت  ــر كونكرې ــا دائى ــى كەلگۈســىدىن مەھــرۇم قىلىشــقا ئۇرۇنغانلىقىغ ــۇر خەلقىن ئۇيغ
پاكىتــالر بىلــەن تەمىنلەنــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
ــۈچ  ــۇ دوكالتنىــڭ نەتىجىســى نۇرغــۇن ئۇيغۇرالرنىــڭ يېقىنقــى ئ ــداق دېــدى : »ب مۇن
يىلــدا نېمىدىــن قورقىدىغانلىقىنــى ئىســپاتلىدى: خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىزنــى 

پۈتۈنلــەي يوقاتماقچــى بولۇۋاتىــدۇ«. 

6 - ئاينىــڭ 29 - كۈنىدىــن 7 - ئاينىــڭ 2 - كۈنىگىچــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە   •
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ئاچتــى. يىغىنــى  تەشــۋىقات  پارالمېنتىــدا 

6 - ئاينىــڭ 29 - كۈنىدىــن 7 - ئاينىــڭ 2 - كۈنىگىچــە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
ۋەكىللــەر ئۆمىكــى گېرمانىيــە پارالمېنــت ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئۇالرغــا شــەرقىي 
ــن  ــۇرى ھامىلىدارلىقتى ــان مەجب ــا يۈرگۈزۈلۈۋاتق ــۇر ئاياللىرىغ ــتاندىكى ئۇيغ تۈركىس
ســاقلىنىش ۋە بــاال چۈشــۈرۈش ئوپېراتسىيەســى قاتارلىــق ئــەڭ يېڭــى ئۆزگىرىشــلەر 
ــى  ــداق تەدبىرلىرىن ــەن قان ــى بىل ــە ھۆكۈمىت ــەردى، گېرمانىي ــات ب ــدە مەلۇم ھەققى

قوللىنىــپ بــۇ خىــل ۋەزىيەتكــە خاتىمــە بېرىــش مەسىلىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇچراشقان پارالمېنت ئەزالىرىنىڭ تىزىملىكى تۆۋەندىكىچە:  •

گېرمانىيــە پارالمېنتــى ســول پارتىيــە گۇرۇپپىســىنىڭ رەئىســى، گېرمانىيــە پارالمېنت 
تاشــقى مۇناســىۋەتلەر كومىتېتىنىــڭ ئەزاســى ســەۋىم داغدەلــەن خانىــم.

رەئىســى، گېرمانىيــە  پارتىيــە گۇرۇپپىســنىڭ  پارالمېنتــى يېشــىلالر  گېرمانىيــە 
ــى  ــى ئەزاس ــاردەم كومىتېتىدىك ــانپەرۋەرلىك ي ــۇق ۋە ئىنس ــىلىك ھوق ــى كىش پارالمېنت

ــم. ــې خانى ــې بائۇس مارگارېت

ــت كىشــىلىك  ــە پارالمېن ــڭ ئەزاســى، گېرمانىي ــى كدۇ/كســۇ نى ــە پارالمېنت گېرمانىي
ھوقــۇق ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك يــاردەم كومىتېتــى ئەزاســى نوربېــرت ئالتېنكامــپ ئەپەندىم.

گېرمانىيــە پارالمېنتــى ئەزاســى، ب د ت نىــڭ خەلقئارا تەشــكىالتالر ۋە يەرشارىلىشــىش 
كومىتېتىنىــڭ گېرمــان پارالمېنتىدىكــى رەئىســى ئۇلرىــچ لېچتــى ئەپەندىم.

مۇناســىۋەتلەر  تاشــقى  پارالمېنتــى  گېرمانىيــە  ئەزاســى،  پارالمېنتــى  گېرمانىيــە 
ئەپەندىــم. ئۆزدەمىــر  كــەم  ئەزاســى  كومىتېتىنىــڭ 

مۇناســىۋەتلەر  تاشــقى  پارالمېنتــى  گېرمانىيــە  ئەزاســى،  پارالمېنتــى  گېرمانىيــە 
كومىتېتىدىكــى ئەركىــن دېموكراتــالر پارتىيەســىنىڭ رەئىســى بىجــان دجىــر - ســارائى 

ــم. ئەپەندى

گېرمانىيــە پارالمېنتــى ئەزاســى، گېرمانىيــە پارالمېنتــى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە 
ئىنســانپەرۋەرلىك يــاردەم كومىتېتىنىــڭ باشــلىقى گيــدە جەنســەن خانىــم

گېرمانىيــە پارالمېنتــى ئەزاســى، گېرمانىيــە پارالمېنتــى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە 
ــچۋابە  ــك س ــى فىران ــىنىڭ رەئىس ــپد گۇرۇپپىس ــى س ــاردەم كومىتېت ــانپەرۋەرلىك ي ئىنس

ــم. ئەپەندى

2020 - يىلى 7 - ئايدىن 12 - ئايغىچە ، گېرمانىيە ياۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشىدە 
رەئىســلىك ۋەزىپىســىنى ئۆتەيــدۇ ، شــۇنداقال ب د ت بىخەتەرلىــك كېڭىشــىنىڭ، 
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شــۇنداقال كىشــىلىك ھوقۇقــى كېڭىشــىنىڭ ئەزاســى. گېرمانىيــە ھازىــر ئۇيغۇرالرغــا 
ئوخشــىمىغان  ئۈچــۈن  ئاخىرالشــتۇرۇش  ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى  قارىتىلغــان 
ــا  ــدا. دۇني ــۈرىدىغان ئورۇن ــرى س ــى ئىلگى ــك ھەرىكەتلىرىن ــى ئەھمىيەتلى قاتالمدىك
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش ئۈچــۈن 

جىددىــي ۋە كونكرېــت تەدبىــر قوللىنىشــىڭ الزىملىقىنــى تەكىتلىــدى.

شــۇنىڭدىن كېيىــن، گېرمانىيــە پارالمېنــت ئەزالىــرى پارالمېنتىــدا ۋە باشــقا 
قاتالمــالردا ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى دائىــم ئوتتۇرىغــا قويــدى. 11 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى، 
يېشــىلالر پارتىيەســى پارالمېنــت ئەزاســى مارگارېتــا بائۇســې ، سوتســىيال دېموكراتــالر 
پارتىيەســى )ســپد( نىــڭ پارالمېنــت ئەزاســى فىرانــك ســچۋابە الگېــردا ھايــات قالغانــالر 
)ســايراگۈل ســاۋۇتباي( بىلــەن بىرلىكتــە ۋىدىيــودا پارالمېنــت ناشــتىلىقى ئۆتكۈزىــدۇ 
ۋە گېرمانىيــە پارالمېنتىــدا گۇۋاھلىــق بېرىــدۇ. ئۇندىــن باشــقا، 11 - ئاينىــڭ 18 - 
كۈنــى، گېرمانىيــە پارالمېنتــى ئەزاســى، گېرمانىيــە پارالمېنتــى كىشــىلىك ھوقــۇق 
ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك يــاردەم كومىتېتىنىــڭ باشــلىقى گيــدە جەنســەن خانىــم الگېــردا 

ھاياتتــا قالغانالرنىــڭ رەســمىي ئىســپات ئــاڭالش يىغىنــى ئۆتكــۈزدى.

6 - ئاينىڭ 29 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلق سوتى قۇرۇشنى تەلەپ قىلدى  •

6 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا 
خەلــق ســوتى قۇرۇلــۇپ، خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا ئېلىــپ 
ــى  ــي قىرغىنچىلىقن ــلىرى ۋە ئىرقى ــت قىلمىش ــا زى ــىلىك ھوقۇقق ــان كىش بېرىۋاتق
تەكشۈرۈشــنى رەســمىي تەلــەپ قىلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن 
ــە  ــرەي نىك ــادۋوكات گېئوفف ــق ئ ــق داڭلى ــدا خەلقئارالى ــە ماتېرىيالى ــا يازمىچ ئەيس
ــتىگە  ــىنى ئۈس ــلىك ۋەزىپىس ــكىللەش ۋە رەئىس ــىنى تەش ــوت كوللېگىيەس ــڭ س نى

ــدى. ــەپ قىل ــىنى تەل ئېلىش

6 - ئاينىڭ 30 - كۈنى رەئىس دولقۇن ئەيسا >دۋ نەۋس< نەقمەيدان زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى  •

ئادرىئېــن زەنــز نىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ئاياللىرىغــا مەجبۇرىــي 
ــىدىكى  ــى توغرىس ــۈرۈش ئوپېراتسىيەس ــاال چۈش ــاقلىنىش ۋە ب ــن س ھامىلىدارلىقتى
دوكالتــى ئېــالن قىلىنغاندىــن كېيىــن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى گېرمانىيــە 
پايتەختىدىكــى دۋ نــەۋس ئىستۇدىيەســىدە نەقمەيــدان زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى. ئــۇ 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىن قىلىش سىياســىتىنى 
ــقانلىقىنى  ــڭ ناچارالش ــۇق ۋەزىيىتىنى ــىلىك ھوق ــى كىش ــدۈرۈپ، رايوندىك گەۋدىلەن
قايتــا تەكىتلىــدى. ئــۇ خەلقئــارا جەمئىيەتنــى، بولۇپمــۇ گېرمانىيەنــى بــۇ زۇلۇمنــى 
ــقا، ۋە  ــى قوللىنىش ــت تەدبىرلەرن ــۈن كونكرې ــتۇرۇش ئۈچ ــش ۋە ئاخىرالش ــەل قىلى ھ

»بۇرۇنقىــدەك ســودا« دىــن ۋاز كېچىشــكە چاقىــردى.



320

6 - ئاينىــڭ 31 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، 7.5 ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىنىــڭ 11 - يىلــى   •
مۇناســىۋىتى بىلــەن پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىشــقا چاقىــردى

2020 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۈرۈمچــى 
قىرغىنچىلىقىنىــڭ 11 - يىلــى مۇناســىۋىتى بىلــەن خاتىرىلــەش پائالىيىتــى ئېلىپ 
بــاردى. 2009 - يىلــى 5 - 7 - ئىيــۇل كۈنلىــرى خىتاينىــڭ رايونــدا يۈرگۈزۈۋاتقــان 
سىياســەتلىرىگە قارشــى مىڭلىغــان ئوقۇغۇچىنىــڭ تىنچلىــق بىلــەن ئېلىــپ بارغــان 
نارازىلىــق نامايىشــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەھشــىيلەرچە باستۇرۇشــىغا ئۇچرىــدى. 
نەتىجىــدە كــۆپ ســاندا كىشــى ئۆلتۈرۈلــدى ، يارىــدار بولــدى ۋە غايىــب قىلىۋېتىلــدى. 
ــە قارشــى مۇئامىلىســىدىكى  ــۇر خەلقىگ ــڭ ئۇيغ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــۇ ھادىســىلەر خىت ب

ئىنتايىــن مۇھىــم بىــر بۇرۇلــۇش ھاســىل قىلغانلىقىنــى ئىســپاتلىدى.

7 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى - دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقــى« نــى خاتىرىلــەش   •
ئۈچــۈن، ياشــالرغا تــوردا مۇھاكىمــە يىغىنــى ئورۇنالشــتۇردى.

7 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ياشــالر بىرلەشمىســىنىڭ مۇدىــرى ۋە بېرلىندىكــى   •
ئىشــخانا مۇدىــرى »ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقى«نــى خاتىرىلــەش يۈزىســىدىن ، تۈرلۈك ياشــالر تەشــكىالتلىرى ۋە 
الگېــر شــاھىتلىرىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ياشــالر تــور مۇھاكىمــە يىغىنــى ئورۇنالشــتۇردى. بــۇ تــور مۇھاكىمــە 

يىغىنىغــا 200 دىــن ئارتــۇق كىشــى قاتناشــتى.

7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى - دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقــى« نىــڭ 11 -   •
خاتىرىلىــدى يىللىقىنــى 

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى »ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقــى« نىــڭ 11 - يىللىقــى 
مۇناســىۋىتى بىلــەن 4 - ئىيــۇل كۈنــى ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى 
ــۇن  ــى دولق ــى رەئىس ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــكىللىدى. دۇني ــش تەش ــدا نامايى مىيۇنخېن
ــتاتە  ــان س ــې ، باۋارىئ ــى بائۇس ــرى مارگارېت ــى ۋەكىللى ــە پارالمېنت ــا گېرمانىي ئەيس
ــچ  ــرى ئۇلرى ــب مۇدى ــپاچەر، گف ــۇس رىندەرس ــى مارك ــت ئەزاس ــالر ۋە پارالمېن قاتارلىق

ــدى. ــۆز قىل ــتا س ــۇ نامايىش ــۇس ب دەلىئ

ۋە  زۇلــۇم  خەلقىنــى  ئۇيغــۇر  ھەرىكىتــى  ھەمكارلىــق  ئۇيغــۇر  ئەنگلىيەدىكــى 
يىغىنــى  بىلــدۈرۈش  ئېتىــراز  تــوردا  ئۈچــۈن  قولــالش  قارشــى  قىرغىنچىلىققــا 
تەشــكىللىدى. ئىشــچىالر خەلــق ۋەكىللىرىدىــن ئوھــن مكدوننەلــل، كاتــە ئوســامور 
ــەش  ــى خاتىرىل ــى قىرغىنچىلىقى«ن ــالر »ئۈرۈمچ ــل قاتارلىق ــتەپھەن مكدوننەل ۋە س
ــۇ تــور يىغىنىغــا  ــۇ تــور يىغىنىغــا ئىتتىپاقلىــق ئۇچۇرلىــرى يوللىــدى. ب ئۈچــۈن ب
ــۇت  ــە مەھم ــن ۋە رەھىم ــاي ئەركى ــن زۇمرەتئ ــى ۋەكىللىرىدى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني

قاتارلىقالرمــۇ قاتناشــتى.
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ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق  ۋە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ســىرت،  بۇالردىــن 
قۇرۇلۇشــى ئۈرۈمچــى ۋەقەســىنى ئەســلەپ، 5 - ئىيــۇل ۋەقەســىنىڭ قانــداق قىلىــپ 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان سىستېمىالشــقان ئاسسىمىلياتســىيە 
چۈشــەندۈرگەن  ئايالنغانلىقىنــى  قىرغىچىلىقىغــا  مەدەنىيــەت  سىياســىتىدىن 
مەجبۇرىــي  ئاياللىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  يىغىنــدا  قىلــدى.  ســاھىبخانلىق  يىغىنغــا 
قىسىرالشتۇرۇلۇشــى ۋە مەجبــۇر تۇغــۇت چەكلــەش ھەققىدىكــى يېڭــى دوكالتــى بىلــەن 
ــق  ــكا خەلقئارالى ــدى، ئامېرى ــز ئەپەن ــان زەن ــور ئادرىئ ــك دوكت ــان گېرمانىيەلى تونۇلغ
ئەپەنــدى، مۇخبىــر ئۇرســۇال  نــۇرى تۈركــەل  دىننىــي ئەركىنلىــك ھەيئىتىدىــن 
ــىلىك  ــى ۋە كىش ــات ياردەمچىس ــۇم، تەتقىق ــان تھ ــور رىئ ــم، دوكت ــەر خانى گائۇتھىئ
ھوقــۇق كۆزەتكۈچىســى دوكتــور ســوفى رىچاردســون قاتارلىقــالر ســۆز قىلــدى. دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى »ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقــى« نىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە بولغــان 
ــرى ۋە  ــۇر پائالىيەتچىلى ــۈن، ئۇيغ ــش ئۈچ ــە قىلى ــىنى مۇھاكىم ــىرى ۋە كەلگۈس تەس
ــڭ 5 -  ــتۇردى. 7 - ئاينى ــن ئورۇنالش ــكىللىگەن يىغى ــاھىتلىرىدىن تەش ــر ش الگې
كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى ئۇيغۇرچــە 

ــدى. ــاھىبخانلىق قىل ــا س يىغىنغ

7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى ئىتالىيــە كېڭــەش پاالتاســىدا ســۆز   •
قىلــدى.

7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســى دولقــۇن ئەيســا، 
IPAK ۋە يــەر شــارى قانــۇن قائىــدە كومىتېتــى »ماركــو پاننەلال«بىلــەن ئۆتكۈزگــەن 
ــەڭ  ــى ك ــۇر ئاياللىرىن ــڭ ئۇيغ ــڭ نى ــدا، خىتاينى ــش يىغىنى ــى كۈتۈۋېلى مۇخبىرالرن
كۆلەمدە تۇغماســلىق ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش نىســبىتىنى تۆۋەنلىتىش سىياســىتى 

توغرىلىــق ســكايپېدا ســۆز قىلــدى.

ــو  ــەن ۋىدېئ ــى بىل ــت ئەزاس ــە پارالمېن ــى گېرمانىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 7 - كۈن 7 - ئاينى  •
يىغىنــى ئاچتــى

7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللــەر ئۆمىكــى گېرمانىيــە 
پارالمېنتــى ئەزاســى، گېرمانىيــە پارالمېنــت كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك 
ــم  ــچ ئەپەندى ــك ھەئىنرى ــلىقى فىران ــڭ باش ــۇ بۆلۈمىنى ــى كدۇ/كس ــاردەم كومىتېت ي
ــرى  ــت ئەزالى ــقا پارالمېن ــدى باش ــچ ئەپەن ــى. ھەئىنرى ــى ئاچت ــو يىغىن ــەن ۋىدېئ بىل
ــت  ــا ئائى ــۇر قىرغىنچىلىقىغ ــدا ئۇيغ ــە پارالمېنتى ــىپ، گېرمانىي ــەن ئاالقىلىش بىل
گېرمانىيــە  قويــدى.  ئوتتۇرىغــا  تەشكىللەشــنى  پائالىيەتلەرنــى  ئوخشــىمىغان 
ــى  ــت ئەزاس ــلىقى پارالمېن ــڭ باش ــۇق كومىتېتىنى ــىلىك ھوق ــى كىش پارالمېنتىدىك
ــى  ــە پارالمېنت ــەن گېرمانىي ــالر بىل ــات قالغان ــردا ھاي ــردا الگې ــەن نويابى ــدە جەنس گي
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ۋە  ئۇيۇشــتۇرۇش  يىغىنــى  ئــاڭالش  ئىســپات  كومىتېتىــدا  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
ــې  ــې بائۇس ــى مارگارېت ــت ئەزاس ــقا، پارالمېن ــن باش ــۇلدى. ئۇندى ــكە قوش تەشكىللەش
ــەر ئۈچــۈن مەۋھــۇم پارالمېنــت  ــدا جــازا الگېردىكىل ــە پارالمېنتى ــردا، گېرمانىي نويابى

ناشــتىلىقى ئۇيۇشــتۇردى.

ــاش  ــڭ مىيۇنخېندىكــى ب ــرى ئامېرىكانى ــى ۋەكىللى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 8 - كۈن 7 - ئاينى  •
كونســۇللىرى بىلــەن كۆرۈشــتى

2020 - يىلــى ئامېرىــكا كېڭــەش پاالتاســى ۋە ئــاۋام پاالتاســىدا ئۇيغــۇر كىشــىلىك 
ھوقــۇق سىياســىتى قانۇنــى ماقۇلالنغاندىــن كېيىــن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــس  ــان گرەگونى ــۇلى مەغ ــاش كونس ــى ب ــڭ مىيۇنخېندىك ــرى ئامېرىكانى خىزمەتچىلى
خانىــم بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ قارارىغــا مىننەتدارلىــق بىلــدۈردى 

ۋە كەلگۈســى ھەمكارلىــق تۈرلىرىنــى مۇزاكىــرە قىلــدى.

7 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تىبەتلەرنىــڭ »ئاپپلــە سېنسورشــىپ »ھەرىكىتىگــە   •
قاتناشــتى

7 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى تىبــەت ۋە ئۇيغــۇر پائالىيەتچىلەرنىــڭ بىر ۋىدېئو كۆرۈنۈشــى 
لوندوندىكى بىر ئالما دۇكىنىنىڭ ۋە خىتاي ئەلچىخانىســىنىڭ تاملىرىغا چۈشــۈرۈلدى. 
ــالر ئۈچــۈن  ــورى، ئوقۇغۇچى ــەت ت ــق تىب ــڭ خەلقئارالى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــۇ دۇني ب
ئەركىــن تىبــەت، تىبــەت نامايىــش ئىنســتىتۇتى ۋە ئەركىــن تىبــەت بىلــەن بىــر ســەپتە 
ــېنتەبىردە  ــدى. س ــر قىســمى ئى ــڭ بى ــۇرۇش ھەرىكىتىنى ــا قارشــى ت ــان ئالمىغ تۇرغ
ئالمــا شــىركىتى ئۇچــۇر ۋە ســۆز قىلىــش ئەركىنلىكىكىگــە ھۆرمــەت قىلىدىغــان بىــر 
ــۆز  ــۇ ئ ــۇر قۇرۇلتىيىنىم ــا ئۇيغ ــدى. دۇني ــالن قىل ــۇق سىياســىتى ئې كىشــىلىك ھوق
ئىچىگــە ئالغــان بىــر نەچچــە كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ »ئالما تەكشــۈرۈش 
ــى  ــۈرۈش تۈزۈمىن ــا تەكش ــى ئالم ــەن خىتايدىك ــى بىل ــات« ھەرىكىت ــى توخت تۈزۈمىن

ئاخىرالشــتۇرغاندىن كېيىــن بــۇ قــارار چىقىرىلــدى.

7 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىتــاي ئەمەلدارالرغــا ۋە ئورگانالرغــا ئۇيغۇالنغــان   •
ــدۈردى ــى بىل ــۇن بولغانلىقىن جازاالشــتىن مەمن

باغلىــق  مىنىســتىرلىقىغا  خەزىنــە  ئامېرىــكا  كۈنــى   -  9 ئاينىــڭ   -  7
ئوفــاك، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى بىلــەن 
ــا  ــەت ئەمەلدارىغ ــۆت ھۆكۈم ــى ۋە ت ــەت ئورگىن ــر دۆل ــان بى ــىۋەتلىك دەپ قارالغ مۇناس
ــەت خەۋپســىزلىك  ــۇالر: شــىنجاڭ جامائ جــازا يۈرگۈزىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. ب
نازارىتــى، كومپارتىيــە شــىنجاڭ بــاش ســېكرېتارى چىــن چۈەنگــو، ســابىق مۇئاۋىــن 
بــاش ســېكرېتارى جــۇ خەيلــۇن، جامائــەت خەۋپســىزلىك نازارىتــى ۋەزىپىدىكــى پارتىيــە 
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ســېكرېتارى ۋە ئىــدارە باشــلىقى ۋاڭ مىنشــەن ۋە بــۇ نازارەتنىــڭ ســابىق ســېكرېتارى 
ــارەت. ــن ئىب ــۇن قاتارلىقالردى ــۇ لىج خ

10 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئارالىــق جۇمھۇرىيــەت ئىنســتىتۇتى  ئاينىــڭ   - 7  •
كۆرۈشــتى بىلــەن  ۋەكىللىــرى 

خەلقئارالىــق جۇمھۇرىيــەت ئىنســتىتۇتى ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى دۇنيانىــڭ باشــقا 
رايونلىرىــدا، بولۇپمــۇ مۇســۇلمان كۆپ بولغان دۆلەتلەردە قىزىق نۇقتىغا ئايالندۇرۇشــنى 
ــۇ  ــتى. ب ــەن ئاالقىلەش ــى بىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۈن، دۇني ــش ئۈچ ــە قىلى مۇھاكىم
ئىككــى تەشــكىالت مەزكــۇر دۆلەتلــەردە ئوتتۇرىغــا قويۇلىدىغــان پىكىرلەرنــى مۇھاكىمــە 
قىلــدى ۋە ھىندونېزىيــە قاتارلىــق جەنۇبىــي ئاســىيا دۆلەتلىرىنــى نىشــان قىلــدى.

ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى خىتــاي ئېتىقادلىقــالر  7 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇني  •
كۆرۈشــتى بىلــەن  گۇرۇپپىســىدىكىلەر 

ــن  ــىئا« چېركاۋىدى ــىدىن »ھس ــتىيان گۇرۇپپىس ــاي خىرىس ــى خىت گېرمانىيەدىك
تەشــكىللىگەن بىــر ھەيئەت دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بېرلىندىكى ئىشخانىســىنى 
زىيــارەت قىلــدى. خىتــاي ياشــلىرىنىڭ قانــداق قىلغانــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە 
ــى  ــداق قوللىيااليدىغانلىق ــىنى قان ــۇر دەۋاس ــى، ئۇيغ ــاردەم بېرىدىغانلىق ــپ ي ئاكتى

ــدى. ــە ئېلىــپ بېرىل ــدە مۇھاكىم ھەققى

جــازا  خالىغانچــە  ئەمەلدارالرغــا  ئامېرىكالىــق  دائىرىلىــرى  خىتــاي  كۈنــى   -  14 ئاينىــڭ   -  7  •
قىلــدى بايــان  يۈرگۈزىدىغانلىقىنــى 

ــا  ــى ۋە ئۇيغۇرغ ــڭ ماقۇللىنىش ــىتى قانۇنىنى ــۇق سىياس ــىلىك ھوق ــۇر كىش ئۇيغ
قارىتىلغــان كىشــىلىك ھوقــۇق ۋەھشــىيلىكلىرىگە چېتىشــلىق دەپ قارالغــان 
ئىــدارە ۋە كىشــىلەرگە قارشــى جــازا يۈرگۈزىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلغانلىقىغــا قارشــى 
خىتــاي ھۆكۈمىتىمــۇ ئامېرىــكا ئەمەلدارلىرىغــا جــازا يۈرگۈزىدىغانلىقىنــى ئېــالن 
قىلــدى. خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ جــازا ئۇيغــۇالش نىشــانى ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ 
ئــاۋازى بولغــان ۋە ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش ئۈچــۈن كونكرېــت 
ھۆكۈمــەت  قۇرۇلتىيــى،  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  بولغــان.  بارغانــالر  ئېلىــپ  پائالىيــەت 
ئەمەلدارلىــرى ۋە سىياســىيونالرغا، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا 
قارشــى چىققانالرنــى جىمىقتــۇرۇش ۋە ئەمىلــى تەدبىــر ئېلىشــقا توســقۇنچىلىق 
قىلىشــىغا يــول قويماســلىققا چاقىرىــق قىلــدى. ئۇيغــۇر خەلقــى ناھايىتــى ئېغىــر 
خەتــەر ئاســتىدا تۇرۇۋاتىــدۇ، ئۇالرنىڭ قايغۇســىنى ۋە ئــازاب ئوقۇبەتلىرىنــى توختىتىش 

ــرەك. ــە ئۆتۈشــى كې ــال ھەرىكەتك ــەت دەرھ ــارا جەمئىي ئۈچــۈن خەلقئ

7 - ئاينىڭ 17 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ۋەكىلى يەزىدى ڭو بىلەن كۆرۈشتى  •
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ئىلگىــرى بېرلىندىكــى ئىشــخانا مۇدىــرى غەيــۇر قۇربــان يەزىدى ڭــو تەرىپىدىن ئۇيغۇر 
كىرىزىســى توغرىســىدا زىيــارەت قىلىنغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ »مەكتــەپ پاراڭلىــرى« 
ناملىــق پىروگراممىســىدا ئېلىــپ بېرىلغــان بــۇ زىيــارەت گېرمانىيەدىكــى ئوقۇغۇچىــالر 
ئارىســىدا مۇســۇلمانالر ئۇچراۋاتقــان زۇلۇمغــا دىققــەت تارتىــش مەقســەت قىلىنغانىــدى.

7 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ بېرلىندىكــى ۋەكىلــى تــوردا ئىســتراتېگىيەلىك   •
ــا قاتناشــتى ــە يىغىنىغ ــالر ۋە مۇھاكىم تەتقىقات

تەرىپىدىــن  ئىنســتىتۇتى  تەتقىقــات  ئۇيغــۇر  مۇدىــرى  ئىشــخانا  بېرلىندىكــى 
تەشــكىللەنگەن ۋە مەۋجــۇت گېئــو - جۇغراپىيەلىــك ئىلگىرىلەشــلەرنى تەكشــۈرۈش 
ۋە ئۇيغــۇر خەلقــى ئۈچــۈن كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە دېموكراتىيــە ئۈچــۈن خەلقئارالىــق 
ــەت  ــنى مەقس ــا كەلتۈرۈش ــتراتېگىيەلەر بارلىقق ــتە ئىس ــرى سۈرۈش ــى ئىلگى ھەرىكەتن

ــتى. ــا قاتناش ــە يىغىنىغ ــور مۇھاكىم ــان ت قىلغ

7 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ماجىــد ناۋازغــا ئۇيغــۇرالر تەرىپىــدە تۇرغانلىقــى   •
ــى ئۈچــۈن رەھمــەت ئېيتت

7 - ئاينىڭ 13 - كۈنىدىن باشالپ، ئىنگلىز يازغۇچى، پائالىيەتچى ۋە ئاشقۇنلۇققا 
ــى تــۇرۇش تەشــكىالتىنىڭ )قۇئىللىئــام ئىنتەرناتىئونــال( قۇرغۇچىلىرىدىــن  قارش
ــي  ــان ئىرقى ــى يۈرگۈزۈلۈۋاتق ــا قارش ــتاندا ئۇيغۇرالرغ ــەرقىي تۈركىس ــاۋاز ش ــد ن ماجى
قىرغىنچىلىققــا دىققــەت قوزغــاش ئۈچــۈن ئاچلىــق ئېــالن قىلغانلىقىنــى جاكارلىدى. 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ماجىــد ناۋازغــا ئۇيغــۇر خەلقىنــى دادىللىــق بىلــەن ئوتتۇرىغا 
ــى  ــۈن جەمئىيەتن ــى. پۈت ــەت ئېيتت ــۈن رەھم ــى ئۈچ ــە قىلغانلىق ــپ مۇداپىئ چىقى

ھەرىكەتكــە كەلتۈرگــەن بــۇ پىداكارلىقىغــا مىننەتدارلىــق بىلــدۈردى.

7 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئەنگلىيەدىكــى ۋەكىلــى ئەنگلىيــە كىشــىلىك   •
ــدى ــۆز قىل ــدا س ــكىالتى يىغىنى ــۇق تەش ھوق

7 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى، ئەنگلىيــە بــار كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتى ۋە ۋالــەس 
ــا  ــۇلمانالرغا قارىت ــقا مۇس ــۇرالر ۋە باش ــڭ ئۇيغ ــى دۆلەتلەرنى ــەر قايس ــى »ھ گۇرۇپپىس
ــن  ــالن قىلغاندى ــى ئې ــق دوكالتىن ــئۇلىيىتى« ناملى ــى مەس ــق قانۇندىك خەلقئارالى
ــە  ــى رەھىم ــى ۋەكىل ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى ۋە دۇني ــى پائالىيەتچ ــن، لوندوندىك كېيى
مەخمــۇت ئەنگلىيــە بــار كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتى ۋە ۋالــەس گۇرۇپپىســى 
تەشــكىللىگەن يىغىنــدا »ئــا ۋاي فــورۋارد؟ فىندىــڭ جۇســتىكە فــور ئۇيغــۇرس ئىــن 
ــەل  ــا ئالىســتائىر كارمىچائ ــۇ يىغىنغ ــۆزلىدى. ب ــا »تېمىســىدا س شــىنجياڭ ، چاين
ــەس  ــۇق تەشــكىالتى ۋە ۋال ــار كىشــىلىك ھوق ــە ب ــدى. ئەنگلىي رىياســەتچىلىك قىل
گۇرۇپپىســى رەئىســى ســچونا جوللــي ھوقــۇق ئىجراچىســى ۋە مۇدىــر نىكــوال ماكبەئــان 
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ۋە تەتقىقاتچــى دوكتــور ئادرىئــان زەنــز قاتارلىقالرمــۇ بــۇ يىغىنغــا ئىشــتىراك قىلــدى.

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرىــي ئەمگەكنــى   •
ــتى ــىگە قاتناش ــش بىرلەشمىس توختىتى

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى 
جايلىرىدىكــى 72 ئۇيغــۇر تەشــكىالتى، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى 200 دىــن 
ئارتــۇق ئاممىۋىــي تەشــكىالت ۋە ئىشــچىالر ئۇيۇشمىســىغا ئۇيغــۇر رايونىــدا مەجبۇرىــي 
ئەمگەكنــى توختىتىــش بىرلەشمىســىگە قاتنىشىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچۈن كۆپ 
كــۈچ چىقــاردى. بــۇ گۇرۇپپىــالر بىــر يىل ئىچىــدە مەجبۇرىــي ئەمگەككە مۇناســىۋەتلىك 
ــۈزۈش ۋە ئۇيغــۇر رايونىــدا  بولغــان مــال تەمىنلىگۈچىلەرنىــڭ بارلىــق ئاالقىســىنى ئ
پاختىدىــن ئىشــلىگەن كىيىملەرگىچــە بارلىــق تەمىنلەشــنى ئاخىرالشــتۇرۇش ئۈچــۈن 

مــاركا كاپالەتنامىلىرىنــى ئىزدەيدىغــان نامايىــش چاقىرىقــى ئېــالن قىلــدى.

بــۇ بىرلەشــمە مــاركا ۋە مــال تەمىنلىگۈچىلەرنىــڭ تەمىنــات زەنجىرىنىــڭ ھــەر 
ــار مەھســۇالتالرغىچە شــەرقىي تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ  ــن تەيي دەرىجىلىــك پاختىدى
مەجبۇرىــي  ئەســلىھەلەردە  باشــقا  گۇرۇپپىالرنىــڭ  باشــقا  ۋە  ئۇيغــۇر  چىقىشــىنى، 
سىستېمىســىنى  ئەمگــەك  مەجبۇرىــي  ۋە  ئېلىشــنى  ئالدىنــى  ئىشلىتىلىشــىنىڭ 
ــىۋەتنى ئاخىرالشتۇرۇشــنى  ــان مۇناس ــەن بولغ ــەر بىل ــال تەمىنلىگۈچىل ــان م قولاليدىغ
تەلــەپ قىلــدى. مــاركا ۋە مــال تەمىنلىگۈچىلــەر بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
ســودا ۋە كىشــىلىك ھوقۇق يېتەكچى پىرىنســىپى قاتارلىق خەلقئارالىق پىرىنســىپالردا 
بېكىتىلگــەن كىشــىلىك ھوقۇققــا ھۆرمــەت قىلىشــتىكى مەســئۇلىيەت مەجبۇرىيىتىنى 

ــرەك.  ــۈش كې ــۇ باســقۇچالرنىڭ ھەممىســىنى بېســىپ ئۆت ــادا قىلىــش ئۈچــۈن، ب ئ

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ئــاج+ فىرانچائىــس دا نەقمەيــدان   •
قاتناشــتى تارقىتىشــقا 

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات 
مۇدىــرى زۇمرەتئــاي ئەركىــن ئاج+ فىرانچائىس دا، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرىي 
ــى ئىســپاتالر  ــر يېڭ ــڭ كېڭىيىشــىگە دائى ــي ئەمگەكنى قىسىرالشــتۇرۇش ۋە مەجبۇرى
ــي  ــۇر مەجبۇرى ــان »ئۇيغ ــا قويۇلغ ــن ئوتتۇرىغ ــۇنداقال يېڭىدى ــۆزلىدى. ش ــدە س ھەققى
ــق  ــۇ قېتىملى ــى. ب ــتۇرۇپ ئۆتت ــىنى تونۇش ــش« بىرلەشمىس ــى توختىتى ئەمگىكىن
ــەت  ــۇر مەسىلىســىگە دىقق ــەردە ئۇيغ ــى ئىشــلىتىدىغان دۆلەتل ــن فىرانســۇز تىل يىغى
ــن  ــرى يېقىندى ــۇز مېدىيالى ــان فىرانس ــۇپ، نۇرغۇنلىغ ــان بول ــتا رول ئوينىغ تارتىش
ــق  ــا ۋە خەل ــا ئالماقت ــدا تىلغ ــپ ھال ــۇ ئاكتى ــىنى تېخىم ــۇر كىرىزىس ــان ئۇيغ بۇي
ۋەكىللىرىــدەك يۇقىــرى قاتالمدىكــى كىشــىلەرگە يەتكۈزۈلــدى. يەنــە ئوخشــاش ئايــدا، 
30 فىرانســۇز پارالمېنــت ئەزاســى بىرلىكتــە فىرانســىيە پىرېزىدېنتــى ماكرونغــا ئۇيغــۇر 
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ــەدەم  ــي ق ــە ئەمەلى ــۇ ھەقت ــش ۋە ب ــا ئېلى ــىنى تىلغ ــۇق مەسىلىس ــىلىك ھوق كىش
ئېلىــش ئۈچــۈن مەكتــۇپ ئەۋەتتــى. ســېنتەبىردە ماكــرون ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى تىلغــا 
ئالغــان بولــۇپ، بــۇ ئۇنىــڭ ۋەزىپىگــە ئولتۇرغاندىــن بۇيانقــى تۇنجــى قېتىملىــق ئۇيغۇر 

مەسىلىســىنى تىلغــا ئېلىشــى ھېســابلىنىدۇ.

7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى جەۋىش نەۋس پانەل دا سۆزلىدى  •

ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ئىشخانىســىنىڭ  ــا ئۇيغ ــى دۇني 7 - ئاينىــڭ 23 - كۈن
ــىمىز  ــە ئۆتۈش ــقا ھەرىكەتك ــى ۋە نېمىش ــڭ ئەھۋال ــۇت »ئۇيغۇرالرنى ــە مەخم ــرى رەھىم مۇدى
كېــرەك؟« دېگــەن تېمىــدا بىــر يىغىنغــا قاتناشــتى. بــۇ يىغىنغــا يەنــە رەنەئە كاسســىن نىڭ 
مۇدىــرى مىئــا ھانسەنســون - گروســس، يازغۇچــى ۋە پائالىيەتچــى ماجىــد نــاۋاز قاتارلىقالرمــۇ 

قاتناشــتى.

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى كىيىــم - كېچــەك ماركىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر مەجبۇرى   •
ئەمگىكىگــە چېتىشــلىق جىنايەتكــە شــېرىك بولــۇپ قالماســلىقىنى تەلــەپ قىلغــان 180دىــن كــۆپ ئەزاســى 

بولغــان ھەرىكەتكــە قېتىلــدى 

7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى دۇنيانىڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكى 100دىن كۆپ تەشــكىالت 
ۋە ئىشــچىالر ئۇيۇشمىســىنىڭ كىيىــم ماركىلىرىغــا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرىي 
ــڭ  ــاي ھۆكۈمىتىنى ــش ۋە خىت ــىنى توختىتى ــلىق ئىشلەپچىقىرىش ــە چېتىش ئەمگەكك
بولماســلىق  شــېرىك  قىلمىشــلىرىغا  دەپســەندىچىلىكىدىكى  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
چاقىرىقىغــا 72 ئۇيغــۇر تەشــكىالتالرمۇ قېتىلــدى. بــۇ گۇرۇپپــا مەجبــۇرى ئەمگەكنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان ئىشــلەپچىقارغۇچىالرغا 12 ئــاي ئىچىدە بارلىق ئاالقىســىنى كېسىشــنى 
نــە ئۇيغــۇر رايونىــدا ئىشــلەپچىقىرىلغان پاختــا ئىشــلىتىلگەن كىيىــم - كېچەكلەرگىچە 

بارلىــق پائالىيەتلىرىنــى توختىتىــش توغرىســىدا ۋەدە بېرىشــكە چاقىــردى.

7 - ئاينىڭ 27 - كۈنى مىيۇنخېندىكى سىئېمېنس مەركىزى ئالدىدا نامايىش ئېلىپ بېرىلدى  •

7 - ئاينىــڭ 27 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەھدىــت ئىچىدىكــى خەلقلــەر 
ــى  ــەر ن ــە كائەس ــرى جوئ ــڭ لىدى ــى ســىئېمېنس ۋە ئۇنى ــۇر خەلق تەشــكىالتى ۋە ئۇيغ
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان كىشــىلىك ھوقۇق 
ــق  ــكە چاقىرى ــاۋاب بېرىش ــىدا ج ــى توغرىس ــاق بولۇۋاتقانلىق ــەنچىلىكىگە يانتاي دەپس
قىلىــش ئۈچــۈن مىيۇنخېنــدا نامايىــش ئېلىــپ بــاردى. ســىئېمېنس شــىركىتى 
»خىتــاي ئېلېكترونلــۇق تېخنىــكا گۇرۇپپىســى« بىلــەن ھەمكارلىشــىۋاتقان بولــۇپ، 
مەزكــۇر خىتــاي شــىركىتى 1000 دىــن ئارتــۇق يىغىۋېلىــش الگېرىدىكــى ئۇيغۇرالرنــى 

ــەپ ئىشــلەپ چىقارغــان. ۋە باشــقىالرنى كۆزىتىدىغــان ئ

7 - ئاينىڭ 28 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەكەن قىرغىنچىلىقىنىڭ قۇربانلىرىنى خاتىرىلىدى  •
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يەكــەن قىرغىنچىلىقىنىــڭ 6 - يىلــى مۇناســىۋىتى بىلەن دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
خىتايــالر تەرىپىدىــن قىرغىــن قىلىنغــان بارلىــق قۇربانالرنــى خاتىرىلىــدى. خىتــاي 
قوراللىــق قىســىملىرىنىڭ يەكەنــدە نۇرغۇنلىغــان ئۇيغۇرنىــڭ ئۆلتۈرۈلۈشــىگە ســەۋەب 
بولغــان تىنچلىــق بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان بىــر نارازىلىــق بىلــدۈرۈش ھەرىكىتىنــى 
ــان تەخمىنــەن بىــر  ــۇ ۋاقىتتىــن بۇي قانلىــق باســتۇرغىنىغا ئالتــە يىــل بولــدى. ئ
مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغۇرنىــڭ خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلىنىــپ سىياســىي مېڭــە 
يۇيــۇش الگېرلىرىــدا ئوپچــە قىسىرالشــتۇرۇش، مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىش ۋە 

ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارغــان دۆلــەت سىياســىتىگە شــاھىت بولــدۇق.

ــڭ  ــا خىتاينى ــك كومىتېتىغ ــارا ئولىمپى ــى، خەلقئ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 30 - كۈن 7 - ئاينى  •
ئويلىشىشــى  قايتىدىــن  قىلىشــىنى  ســاھىبخانلىق  مۇسابىقىســىگە  ئولىمپىــك  قىشــلىق  يىللىــق   -  2022

بولۇنــدى چاقىرىقتــا  توغرىســىدا 

ــڭ 2022  ــا خىتاينى ــك كومىتېتىغ ــارا ئولىمپى ــى، خەلقئ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
- يىللىــق قىشــلىق ئولىمپىــك مۇسابىقىســىگە ســاھىبخانلىق قىلىشــقا رۇخســەت 
بېرىشــنى يېڭىدىــن كۆزدىــن كەچۈرۈشــىنى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئوچۇق ئاشــكارا 
ئۇيغۇرالرغــا قارشــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــى، ئىنســانلىققا قارشــى ئىشــلەۋاتقان 
ــى ۋە  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــۇپ دۇني ــۆزدە تۇت ــى ك ــقا زۇلۇملىرىن ــرى ۋە باش جىنايەتلى
باشــقا ئورگانــالر تەرىپىدىــن ســۆزى قىلىنىۋاتقــان ئەندىشــىلەرنى جىددىــي كۆرۈشۈشــكە 
چاقىــردى. بــۇ قــارار ئولىمپىــك تەنھەرىكىتىنىــڭ شــەرتلىرىگە، قىممــەت قاراشــلىرىغا 

ۋە ئولىمپىــك تەنھەرىكىتىنىــڭ روھىغــا خىــالپ.

ــڭ  ــى رەھبەرلىرىنى ــرى دىن ــات گۇرۇپپىلى ــى تەتقىق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 9 - كۈن 8 - ئاينى  •
ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان ۋەھشــىيلىك جىنايىتىنــى توختىتىــش ھەرىكىتىنىــڭ چاقىرىقىنــى قارشــى ئالــدى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش، ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىققــا تاقابىــل تۇرۇش بىرلەشمىســى كســۋ ۋە ئەنگلىيــە يەھۇدىيالر ۋەكىللەر 
ئۆمىكىگــە قاتنىشــىپ، ئېتىقــاد ۋە ئېتىقــاد جەمئىيىتــى رەھبەرلىرىنىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان ۋەھشــىيلىك جىنايــى قىلمىشــلىرىنى 
توختىتىــش ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە چاقىرغــان چاقىرىقىنى قارشــى ئالــدى. كانتەربۇرينىڭ 
ــرى،  ــڭ كاردىناللى ــا ۋە ھىندونېزىيەنى ــس، بېرم ــى روۋان ۋىللىئام ــاش پوپ ــابىق ب س
لونــدون بــاش پوپــى ئېپىســكوپى ئاڭائەلــوس، ئەنگلىيەنىــڭ بىــر قىســىم پېشــقەدەم 
ــۇددا دىنــى جەمئىيىتىنىــڭ  راببىــالرى، مۇســۇلمان دىنــى رەھبەرلىــرى، ئەنگلىيــە ب
رەئىســى، داالي المانىــڭ ۋەكىلــى، ياۋروپــا ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك جەمئىيىتىنىــڭ 
ئەنگلىيــە ئىجرائىيــە مۇدىــرى بۈگــۈن ئېــالن قىلىنغــان باياناتقــا ئىمــزا قويغــان 76 
كىشــى ئىچىــدە بولــۇپ، »چــوڭ قىرغىنچىلىق«تىــن بۇيانقــى ئــەڭ قەبىــھ ئىنســانىي 
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پاجىئەلەردىــن بىــرى ئۇيغــۇرالر ۋە خىتايدىكــى باشــقا مۇســۇلمانالرغا قارشــى ئېلىــپ 
بېرىلىۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى توختىتىشــقا چاقىــردى.

8 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتىنىــڭ دا 2022 -   •
يىللىــق قىشــلىق ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســىنى ئۆتكۈزۈشــنى قايتــا قــاراپ چىقىشــنى رەت قىلغانلىقى 

ئۈچــۈن ئەخــالق كومىتېتىغــا يازمــا ئــەرز ســۇندى

ــارا  ــىدىكى خەلقئ ــى پاالتاس ــوت مەھكىمىس ــركاۋ س ــى، چې ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
كىشــىلىك ھوقــۇق ئادۋوكاتــى مايكېــل پــوالك ۋە ئۇيغــۇر ھوقۇقــى ئادۋوكاتلىرىنىــڭ 
باشــچىلىقىغا، ئەخــالق ۋە ماسلىشــىش ئىشخانىســى ئارقىلىــق خەلقئــارا ئولىمپىــك 

كومىتېتــى ئەخــالق كومىتېتىغــا رەســمىي ئــەرز تەييارالشــقا بۇيرىــدى.

ــۇ  ــان ب ــرەك بولغ ــۇم جــاۋاب قايتۇرۇشــى كې ــارا ئولىمپىــك كومىتېتــى چوق خەلقئ
ئــەرزدە خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتــى ئىجرائىيــە ھەيئىتــى ۋە خەلقئــارا ئولىمپىــك 
كومىتېتــى رەئىســى تومــاس باچنىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ۋە ئىنســانىيەتكە 
ــق  ــۇ 2022 - يىللى ــپاتالنغاندىن كېيىنم ــرى ئىس ــڭ دەلىللى ــى جىنايەتلەرنى قارش
قىشــلىق ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســىنىڭ بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈلۈشــىنى قايتــا 

ــدى. ــى بىلدۈرۈل ئويالشــماي ئولىمپىــك نىزامنامىســىدا خىالپلىــق قىلغانلىق

8 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتىغــا رەســمىي ئــەرز   •
ســۇندى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى خەلقئــارا ئولىمپىك كومىتېتىغا رەســمىي ئەرزنامە تەييارالش 
ئۈچــۈن چېــركاۋ مەھكىمىســى ئىشخانىســىدىن كىشــىلىك ھوقــۇق ئادۋوكاتــى ۋە ئۇيغــۇر 
ــتى.  ــەن ھەمكارالش ــوالك بىل ــكل پ ــلىقى مايې ــرى باش ــۇق ئادۋوكاتلى ــىلىك ھوق كىش
ــپاتالر  ــى ئىس ــل مەنبەلەردىك ــەر خى ــۇنۇلغان ھ ــە س ــەن بىلل ــىكايەتلەر بىل ــەرز - ش ئ
مەجبۇرىــي قىسىرالشــتۇرۇش، خالىغانچــە ئــادەم تۇتــۇش، زۇلۇم، باســتۇرۇش شــەكلىدىكى 
ــار  ــر قات ــق بى ــتۇرۇش قاتارلى ــش، قۇلالش ــەك، كۆزىتى ــي ئەمگ ــك ۋە مەجبۇرى بىخەتەرلى

كىشــىلىك ھوقۇققــا زىــت جىنايەتلــەر ئىشــلىنىۋاتقانلىقىنى ئىســپاتلىماقتا.

ئۆتكــۈزۈش  بېيجىڭــدا  ئولىمپىكنــى  كۆرســىتىلدى:  دەپ  مۇنــداق  دوكالتتــا 
ــنى  ــقان باستۇرۇش ــن ئاش ــان چېكىدى ــۇلمانلىرى تارتق ــۈرك مۇس ــقا ت ــۇر ۋە باش ئۇيغ
قوللىغانلىــق بولۇپــال قالمــاي، بەلكــى خىتايدىكــى تەمىنلــەش زەنجىرىنىــڭ، بولۇپمــۇ 
توقۇمىچىلىــق ۋە تېخنىــكا ساھەســىدە ئوچــۇق - ئاشــكارىلىقىنى كــۆزدە تۇتىدىغــان 
بولســاق، خەلقئــارا ئولىمپىــك كومىتېتــى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تــۈرك مۇســۇلمان خەلقىگە 
قىلىنغــان خەلقئارالىــق جىنايەتلەرگــە بىۋاســىتە قاتناشــقان بولــۇپ قالىــدۇ. چۈنكــى 
كــەڭ كۆلەمــدە ھۆججەتكــە ئېلىنغــان ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تــۈرك مۇســۇلمانلىرىنى قــۇل 
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ئەمگەكچى ســۈپىتىدە ئىشلىتىلىشــى ، مەجبۇرىي يۆتكىلىپ ئىشلىتىلىشــى خەلقئارا 
ئولىمپىــك كومىتېتىنىــڭ ئولىمپىــك مۇســابىقىلىرىدە قوللىنىلغــان تېخنىكىنىــڭ 
ۋە ئولىمپىــك تاۋارلىــرى ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان توقۇمىچىلىــق مەھســۇالتلىرىنىڭ 

كاپالەتكــە ئىگــە قىلىنىشــىنىڭ مۇمكىــن ئەمەســلىكىنى كۆرســىتىدۇ. 

8 - ئاينىڭ 17 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى ئامېرىكا تارماق كومىتېتىدا  •

ــۇر  ــەن ئۇيغ ــى بىل ــاق كومىتېت ــكا تارم ــى رەئىســى ئامېرى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــڭ 17  ــتى. 8 - ئاينى ــا قاتناش ــمە دوكالت يىغىنىغ ــىدا بىرلەش ــى توغرىس كىرىزىس
ــدا  ــكا پارالمېنتى ــا ئامېرى ــۇن ئەيس ــى رەئىســى دولق ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني - كۈن
تارمــاق كومىتېتىــالر ئۆتكۈزگــەن بىرلەشــمەدە دوكالت بېرىــش يىغىنىغــا قاتناشــتى. 
ــۈن  ــش ئۈچ ــەل قىلى ــى ھ ــۇر قىرغىنچىلىقىن ــقۇچىالرغا ئۇيغ ــدى قاتناش ــا ئەپەن ئىس
ــقا  ــى باش ــكا ھۆكۈمىتىن ــدى ۋە ئامېرى ــۆز قىل ــىدا س ــەر توغرىس ــك ھەرىكەتل كېرەكلى
تەۋســىيەلەر بىلــەن بىللــە ئۇيغــۇر مەجبــۇرى ئەمگەكنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش قانۇنىنــى 

ــردى.  ماقۇلالشــقا چاقى

8 - ئاينىــڭ 18 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 70 تەشــكىالت بىلەن بىرگە كانــادا ۋە ئەنگلىيەنى   •
يەرشــارى ماگنىتســكي جازاســىغا قايتىشــقا چاقىــردى

ــادا ۋە  ــىپ كان ــەن بىرلىش ــكىالت بىل ــقا 70 تەش ــى، باش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــۈرك مۇســۇلمانالرنى ئاســاس  ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتىنــى خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر ۋە باشــقا ت
قىلغــان باشــقا خەلقلەرگــە قارىتىلغــان كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىدە 
مەســئۇلىيىتى بــار بولغــان خىتاينىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىرىنــى ۋە 

ئىدارىلىرىنــى جازاالشــقا قاتنىشىشــقا چاقىــردى.

8 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مىيۇنخېنــدا مەجبۇرىــي ئەمگەككــە قارشــى   •
ئۆتكــۈزدى نامايىــش 

19 - ئاۋغۇســتتا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مىيۇنخېنــدا ئادىــداس، نىــك قاتارلىــق 
خەلقئارالىــق چــوڭ شــىركەتلەرنىڭ تارماقلىــرى ئالدىــدا ئۇيغۇر مەجبۇرىــي ئەمگىكىنى 

توختىتىــش ھەققىــدە نامايىــش قىلدى.

ــۇر مەسىلىســى  ــى ئۇيغ ــى ۋەكىل ــڭ بېرلىندىك ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 23 - كۈن 8 - ئاينى  •
قاتناشــتى  مۇزاكىرىســىگە  ئۈســتەل  يۇمىــالق  ھەققىدىكــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بېرلىندىكــى ئىشــخانىنىڭ مۇدىــرى »ھاپپــي ســكىئەنكە 
گېرمانــي« تەرىپىدىــن ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق ئەھۋالىنــى مۇزاكىــرە قىلىدىغــان 

يۇمىــالق ئۈســتەل مۇزاكىرىســىگە تەكلىــپ قىلىنــدى.
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ــى  ــت ئەزاس ــا پارالمېن ــى ياۋروپ ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 27 - كۈن 8 - ئاينى
ــەن كۆرۈشــتى. ــۇ بىل ــن ئەروگل ئەڭى

ــڭ  ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــۇ دۇني ــن ئەروگل ــى ئەڭى ــڭ ئەزاس ــا پارالمېنتىنى ياۋروپ
ئىشــخانا مۇدىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى ۋە 
ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ مۇمكىنچىلىكــى بولغــان ئىنــكاس ۋە ھەرىكەتلىــرى ھەققىــدە 

سۆھبەتلەشــتى. 

8 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيەنــى خىتــاي تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرى بىلــەن كۆرۈشــكەندە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا 

چاقىــردى.

9 - ئاينىڭ 1 - كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرىنىڭ زىيارىتى 
ئالدىــدا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بايانــات ئېــالن قىلىــپ، گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ 
يىغىــن جەريانىــدا ئۇيغــۇر خەلقىگــە قارىتىلغــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق مەسىلىســىنى 
ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا چاقىــردى. ئۇندىــن باشــقا دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 
ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ھېئىكــو مائاســقا خــەت يازغ گېرمانىي
خــەت ئــاۋاز ئارقىلىــق ئۇنىڭغــا يەتكۈزۈلگــەن. خەتتــە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئۇيغــۇر 
ــاي  ــۇ خــەت خىت ــان. ب ــەپ قىلغ مەسىلىســىنىڭ قارشــى تەرەپكــە ئۇقتۇرۇلۇشــىنى تەل

ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بىلــەن كۆرۈشــكەندە تاپشــۇرۇپ ئېلىنــدى ۋە تارقىتىلــدى.

ئۇندىــن باشــقا دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيــى ۋاڭيى رەســمىي زىيارەتتە بولغــان گولالندىيە، 
فىرانســىيە، نورۋېگىيــە، ئىتالىيــە، گېرمانىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەردىكــى مۇناســىۋەتلىك 
ــۈدەك  ــە دېگ ــر دۆلەتت ــەر بى ــان ھ ــارەت قىلغ ــۇ زىي ــدى. ئ ــەپەرۋەر قىل تەشــكىالتالرنى س
ــچىالرنىڭ  ــەن نامايىش ــن كەلگ ــقا جەمئىيەتلەردى ــىزاڭ ۋە باش ــياڭگاڭ، ش ــۇر، ش ئۇيغ
ــۇالر خىتــاي ئىتتىپاقــى )IPAK( پارالمېنــت  كــەڭ كۆلەملىــك نامايىشــقا ئۇچرىــدى، ئ
ئەزالىــرى بىلــەن بىرلىكتــە ۋاڭيــى بىلــەن كۆرۈشــكەندە دۆلــەت ئەمەلدارلىرىنى ئىنســان 

ھەقلىــرى ئەھۋالىنــى ياخشىالشــقا كۆڭــۈل بۆلۈشــكە چاقىــردى. 

8 - ئاينىــڭ 28 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى گېرمانىيــە ھۆكۈمىتىنــى ئۇيغــۇر قىرغىنچىلىقىغــا   •
ــردى ــاۋاز بېرىشــكە چاقى قارشــى ئ

ســېنتەبىرنىڭ 1 - كۈنــى خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرىنىڭ بېرلىندىكــى 
ــى  ــە ھۆكۈمىتىن ــى گېرمانىي ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــەن دۇني ــىۋىتى بىل ــى مۇناس زىيارىت
پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ئۇيغــۇر كىرىزىســىنى ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا قويــۇش ۋە خىتاينــى 
جاۋابكارلىققــا  ســەۋەبلىك  قىرغىنچىلىقــى  ئىرقىــي  يۈرگۈزۈۋاتقــان  ئۇيغۇرالرغــا 
كېڭىشــىنىڭ  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  گېرمانىيەنىــڭ  قىلــدى.  تەلــەپ  تارتىشــنى 
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رەئىســلىك ۋەزىپىســىنى ئۆتەۋاتقــان بــۇ مەزگىلــدە ھائىكــو مائاســنىڭ بــۇ پۇرســەتنى 
ئۇيغــۇر ئىرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى توختىتىــش ئۈچــۈن ئۈنۈملــۈك قوللىنىشــى 

كېرەكلىكىنــى بىلــدۈردى.

ــارا  ــڭ خەلقئ ــاپ كەتكۈچىلەرنى ــۇرى يوق ــى مەجب ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 30 - كۈن 8 - ئاينى  •
گەۋدىلەنــدۈردى كۈنىنــى 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى دۇنيادىكــى زالىــم ھاكىمىيەتلەر، ئۇالرنىڭ مۇناســىۋەتلىك 
ســاقچىلىرى، ھەربىيلىــرى ياكــى بۇنــى باســتۇرۇش قۇرالــى ســۈپىتىدە تەتبىقلىغــان 
بارلىــق  قىلىۋېتىلگــەن  غايىــب  مەجبــۇرى  قولىــدا  پارتىيەلەرنىــڭ  ھەرقانــداق 

ــدى. ــىلەرنى خاتىرىلى كىش

بــۇ كــۈن ئەركىنلىــك ۋە باشــقا ئــەڭ ئاساســلىق ھوقۇقتىــن مەھــرۇم قىلىنغانالرنى 
خاتىرىلــەش ۋە ئۇالرغــا ۋاكالىتــەن ئادالەتنى تەشــەببۇس قىلىــش ۋە جىنايەتچىلەرنىڭ 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــۈن. دۇني ــر ك ــم بى ــۈن مۇھى ــش ئۈچ ــى چىقى ــىغا قارش ــىز قېلىش جازاس
ــق  ــاپىرلىرى ۋە پانالى ــۇر مۇس ــەن ئۇيغ ــۇرى قايتۇرۇۋېتىلگ ــا مەجب ــى خىتايغ قۇرۇلتىي
تىلىگۈچىلەرنىــڭ غايىــب بولغانلىقىدىــن تۇيغــان ئەندىشىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 
ياخشــىراق بىــر تۇرمــۇش كۆچــۈرۈش ئۈچــۈن زۇلۇمدىــن قاچماقچــى بولغانالرنــى 

ــن تەكرارالنغــان بىــر رىئاللىقتــۇر. جىمىقتــۇرۇش خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدى

8 - ئاينىــڭ 31 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئامېرىكانىــڭ ئىقتىســادىي ۋە چېگــرا قوغــداش   •
ئورنىغــا ئىلتىمــاس ســۇندى

ــەت  ــە ئەرزىي ــى« ئىككــى پارچ ــەر گېزىت ــى »مۇھاپىزەتچىل ــڭ 31 - كۈن 8 - ئاينى
خېتىنىــڭ ئامېرىــكا كۇســتوم ۋە چېگــرا قوغــداش ئورنىغــا يەتكۈزگەنلىكىنــى خــەۋەر 
ــۇپ،  ــالمچى بول ــن باش ــى تەرىپىدى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــرى دۇني ــڭ بى ــدى، بۇنى قىل
ــكە  ــنى چەكلەش ــورت قىلىش ــا ئىمپ ــن پاخت ــۇر رايونىدى ــى ئۇيغ ــكا دائىرىلىرىن ئامېرى
ــۇر  ــڭ ئۇيغ ــىرى خىتاينى ــادىي تەس ــنىڭ ئىقتىس ــۇت قىلىش ــداق بايق ــردى. بۇن چاقى

ــدۇ. ــقا ئىتتىرى ــن ئويلىنىش ــىتىنى قايتىدى ــان سىياس ــە قاراتق خەلقىگ

ئاخباراتالر نىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىش  •

7 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى گېرمانىيــە 
ــۋ  ــدر / زدف نىــڭ ت ــە ئىستانسىســى ن ــە دۆلەتلىــك تېلېۋىزىي ــدا گېرمانىي پارالمېنتى
زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ گېرمانىيــە پارالمېنتىدىكى 

ــدى. ــىدا توختال ــچانلىقى توغرىس ــۋىقات تىرىش تەش

7 - ئاينىڭ 8 - كۈنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھوپە نوت ھاتە زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى  •
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7 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى 
رەھىمــە مەخمــۇت ۋە كولــورادو ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى ئىنسانشــۇناس داررەن بيلــەر 
ــىدا  ــق توغرىس ــي قىرغىنچىلى ــان ئىرقى ــپ بېرىلىۋاتق ــتاندا ئېلى ــەرقىي تۈركىس ش
ھوپــە نــوت ھاتــە نىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى. ھوپــە نــوت ھاتــە ئەنگلىيەدىكــى 
ئــەڭ مۇۋەپپەقىيــەت قازانغــان سىياســىي ھەرىكــەت گۇرۇپپىســىنىڭ بىــرى بولــۇپ، بــۇ 
ئۆچمەنلىــك سىياســىتىنى ئاكتىــپ زەھــەر قايتــۇرۇش دورىســى بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

7 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ئەئۇرونــەۋس دا نەقمەيــدان ســۆھبىتىدە   •
بولــدى

7 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا ۋە تەشــۋىقات 
دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىن ئەئۇرونەۋس گېزىتىدە يېقىندا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ســۆز  توغرىســىدا  كۈچىيىشــى  كۈنســېرى  جىنايەتلىرىنىــڭ  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
قىلــدى. زۇمرەتئــاي ئەركىــن خەلقئــارا جەمئىيەتنــى ب د ت ئومۇمىــي مەجلىســىنىڭ 
قــارار چىقىرىشــىنى ئىلگىــرى ســۇرۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قىلغــان 
ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن مۇســتەقىل 

ــردى. ــكە چاقى مۇتەخەسســىس ئەۋەتىش

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى Sky News دا نەقمەيدان ســۆھبىتىدە   •
بولــدى

ــى ئاخىرالشــتۇرۇش  ــي ئەمگەكن ــۇر مەجبۇرى ــى ئۇيغ ــى، يەن ــڭ 23 - كۈن 7 - ئاينى
بىرلەشمىســىنىڭ يولغــا قويۇلغــان كۈنــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ پىروگراممــا 
ــى  ــدان زىيارىتىن ــاي ئەركىــن Sky News دا نەقمەي ــورى زۇمرەتئ ۋە تەشــۋىقات دىرېكت
قوبــۇل قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگىكــى ھەققىــدە ۋە بىرلەشــمىنىڭ 

ــدى. ــى توغرىســىدا توختال ــى مەقســەت قىلىدىغانلىق نېمىن

7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى تھە سۇن زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى  •

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندوندىكــى ۋەكىلــى 
رەھىمــە مەخمــۇت ئەنگلىيــە تاراتقۇســى تھــە ســۇن نىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، 
ــي  ــان ئىرقى ــۈز بېرىۋاتق ــتاندا ي ــەرقىي تۈركىس ــى ۋە ش ــاددە كەچمىش ــڭ پەۋقۇلئ ئۇنى

ــدى. ــدە توختال ــى ھەققى ــق مەسىلىس قىرغىنچىلى

7 - ئاينىڭ 23 - كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى Sky News زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى  •

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى رەھىمــە مەخمــۇت 23 - ئىيــۇل ئۇيغــۇر مەجبۇرىــي 
ــۇل قىلــدى. رەھىمــە خانىــم  ئەمگىكــى توغرىســىدا Sky News نىــڭ زىيارىتىنــى قوب
ــۆز  ــدە س ــرى ھەققى ــارەت ۋە ئازابلى ــڭ ھاق ــايدىغان ئۇيغۇرالرنى ــۈرگۈندە ياش ــە س زىيارەتت
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قىلــدى، چۈنكــى ئــۇالر ئىشــلىتىۋاتقان تاۋارالرنىڭمــۇ تۈرمىگــە ســوالنغان ۋە مەجبۇرىــي 
ئەمگــەك زاۋۇتلىرىــدا ئىشلەشــكە زورالنغــان ئــۆز خەلقىدىــن كەلگــەن بولۇشــىدىن 

ــىرەيتتى. ئەنس

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى گوئــود مورنىــڭ برىتائىــن دە ئاالھىــدە   •
ــدى ســۆھبەتتە بول

7 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ لوندوندىكــى ۋەكىلى رەھىمە 
ــتاندا  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇس غان ــى ن ــت ئەزاس ــڭ پارالمېن ــۇت ۋە ئەنگلىيەنى مەخم
يــۈز بېرىۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق توغرىســىدا گوئــود مورنىــڭ برىتائىــن 
نىــڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلــدى. رەھىمــە مەخمــۇت ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ خىتــاي 
ــان ئېغىــر كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنىڭ  ــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتق تەرىپىدى
ــەردى.  ــۆزلەپ ب ــى توغرىســىدىكى شەخســىي ھېكايىســىنى س ــىرىگە ئۇچرىغانلىق تەس
نــۇس غانــى ۋە رەھىمــە مەخمــۇت خەلقئــارا جەمئىيەتنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە بېســىم 
ــھ  ــان قەبى ــە قارىتىلغ ــۇلمان خەلقلەرگ ــۈرك مۇس ــقا ت ــۇرالر ۋە باش ــلىتىپ، ئۇيغ ئىش

ــردى. ــقا چاقى ــى ئاخىرالشتۇرۇش جىنايەتلەرن

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى BBC ئاســىئان نەتــۋورك دا ســۆز   •
قىلــدى

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ لوندونــدا تۇرۇشــلۇق 
ئەنگلىيــە ۋەكىلــى رەھىمــە مەخمۇت BBC ئاســىئان نەتۋورك بىلــەن ئۇنىڭ پائالىيىتى 
توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتى. ئاكتىــپ پائالىيــەت قىلىۋاتقانلىقــى ســەۋەبىدىن ئــۇ 20 
يىلدىــن بۇيــان شــەرقىي تۈركىســتانغا قايتىــپ كېتەلمىگــەن ۋە ئــۈچ يىلدىــن بۇيــان 
ئائىلىســىدىكىلەر بىلــەن پاراڭلىشــالمىغان. رەھىمــە مەخمــۇت ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىم 
ئائىلىســىدىكىلەر بىلــەن پاراڭالشــقاندا، چــوڭ ئاكىســى ئۇنىڭغــا: »بىزنــى ئالالھقــا 

تاپشــۇرغىن، بىزمــۇ ســېنى ئالالھقــا تاپشــۇرىمىز« دېگــەن.

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى ۋوركىــڭ لىفــە پودكاســت دا ســۆھبەتتە   •
ــدى  بول

7 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى جوناتــان تاســىنى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيە 
ۋەكىلــى رەھىمــە مەھمــۇت ۋە ئافــل - چىئــو خەلقئــارا بۆلۈمــى يەرشــارى ئىشــچىالر 
ــەن  ــە دېگ ــى ئۆزىنىــڭ ۋوركىــڭ لىف ــان فىننەگانن ــى ماسالشتۇرغۇچىســى برىئ ھوقۇق
رادىيــو پىروگراممىســىغا تەكلىــپ قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگەككــە 
يۆتكىلىشــى ۋە مۇناســىۋەتلىك دۇنيــاۋى داڭلىــق ماركىــالر ھەققىــدە سۆھبەتلەشــتى.

8 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىلــى لبــك دا الگېردىكــى ھايــات قالغۇچىالرنىــڭ   •



334

گۇۋاھلىقىنــى ئوقــۇدى

8 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئەنگلىيە دىرېكتــورى رەھىمە 
مەخمــۇت ماجىــد نــاۋاز ســاھىبخانلىق قىلغــان لەئادىــڭ برىتائىنــس كونۋەرســاتىئون 
)لبــك( دا الگېــردا ھايــات قالغــان ســايراگۈل ســاۋۇتباينىڭ كىشــىنى چۆچۈتىدىغــان 
نــە  نــاۋاز ئەپەنــدى شەخســىي گۇۋاھلىــق توپالشــنىڭ  گۇۋاھلىقىنــى ئوقــۇدى. 
ــۆز  ــەت ئ ــتەبىت ھاكىمىي ــى مۇس ــدى، چۈنك ــى تەكىتلى ــم ئىكەنلىكىن ــەدەر مۇھى ق
ئىختىيارلىقــى بىلــەن ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى ئېتىــراپ قىلمايــدۇ. ماجىــد نــاۋاز 
ئالدىنقــى ئايــدا ئۇيغۇرالرنــى قولــالپ ئاچلىــق ئېــالن قىلغــان. ئۇنىــڭ ئاچلىــق ئېــالن 
قىلىشــى ئەنگلىيــە پارالمېنتىــدا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســىتىنى يولغــا قويۇشــىغا يــاردەم بەرگــەن شەخســلەرگە 
»ماگنىتســكىي قانۇنــى« ئۇســلۇبىدىكى قانــۇن ئارقىلىــق جــازا يۈرگــۈزۈش توغرىســىدا 
ئەنگلىيــە  ئۇيغــۇر مەسىلىســى  بېرىشــنى مەقســەت قىلغــان.  ئېلىــپ  مۇنازىــرە 

ــرە قىلىنــدى. ــدا مۇنازى پارالمېنتى

8 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ئەنگلىيــە تــۈر دىرېكتــورى ســكايپېدا ئۇيغــۇر   •
قىرغىنچىلىقىنــى گەۋدىلەنــدۈردى

8 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى ســكايپېدا رەھىمــە مەخمــۇت بىلــەن بولغــان زىيارىتىنــى 
ئەھۋالــى،  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ســۆھبەتتە  قىلــدى،  ئېــالن 
خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر خەلقىگــە زىيانكەشــلىك قىلىشــىنىڭ 2016 - يىلدىــن باشــالپ 
قانــداق تەرەققىــي قىلغانلىقــى ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ بــۇ ۋەھشــىيلىككە قانداق 

ئىنــكاس قايتۇرغانلىقــى ھەققىــدە ســۆز قىلىنــدى.

8 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەكىللىــرى گېرمانىيــە دۆلەتلىــك رادىيوســىنىڭ   •
ــدى ــۇل قىل ــى قوب زىيارىتىن

رادىيــو ئىستانسىســى  8 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ردد، گېرمانىيــە دۆلەتلىــك 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــان ۋە دۇني ــۇر قۇرب ــورى غەي ــن دىرېكت ــڭ بېرلى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
قۇرۇلتىيــى پىروگراممــا دىرېكتــورى زۇمرەتئــاي ئەركىننىــڭ زىيارىتىنــى ئېــالن 
ــى  ــت كۈن ــان ھېي ــان قۇرب ــى بولغ ــي بايرىم ــۇلمانالرنىڭ دىنى ــارەت مۇس ــدى. زىي قىل
ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا دۇچ كەلگــەن 
ــەت باستۇرۇشــلىرى  ــە مەدەنىي ــۇ يەن دىنىــي زىيانكەشــلىكلىرى گەۋدىلەندۈرۈلگــەن. ئ
ۋە دىياســپورادىكى ئۇيغۇرالرغــا تەســىر كۆرســىتىدىغان ئائىلىنــى ئايرىــش سىياســىتى 
ۋە ئۇالرنىــڭ ۋەتــەن ســىرتىدا ئۇيغــۇر كىملىكىنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن قانــداق 

تىرىشــچانلىق كۆرســىتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىــدى.
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بەشىنچى بۆلۈم 

د ئۇ ق نىڭ 7 – نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
ھەققىدە ئېالن قىلغان باياناتلىرى

1. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 7 – نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنى 
چاقىرىش ھەققىدە باياناتى

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاخباراتى ھۆججەت نومۇرى: د ئۇ ق 7 - 001

ــەر قۇرۇلتىيــى 2021 - يىلــى  ــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 7 – نۆۋەتلىــك ۋەكىلل ــا ئۇيغ دۇني
11 – ئاينىــڭ 12 – كۈنىدىــن 14 – كۈنىگىچــە چېخىيەنىــڭ پايتەختــى پىــراگادا 

ئۆتكۈزۈلىــدۇ.

ــدا بىــر قېتىــم ئۆتكۈزىلىدىغــان ۋە  ــۈچ يىل قۇرۇلتــاي نىزامنامىســى بويىچــە، ھــەر ئ
ئەســلىدە 2020 - يىلــى 11 - ئايــدا ئۆتكــۈزۈش قــارار قىلىنغــان 7 - نۆۋەتلىك ۋەكىللەر 

قۇرۇلتىيــى، كورونــا ۋاباســى ســەۋەبىدىن كېچىكتۈرۈلگــەن ئىــدى.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، بــۇ يىــل 7 – ئاينىــڭ 7 – كۈنــى ئېچىلغــان دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتىنىــڭ يىغىنــى ۋە 7 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى ئېچىلغــان 
د ئــۇ ق تەركىبىدىكــى تەشــكىالت رەھبەرلىــرى يىغىنىــدا مۇزاكىــرە قىلىــش ئارقىلىــق، 
7 – نۆۋەتلىكــى ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيىنــى 2021 - يىلــى 11 – ئاينىــڭ 12 – كۈنىدىــن 

14 – كۈنىگىچــە چېخىيەنىــڭ پايتەختــى پىــراگادا ئۆتكــۈزۈش قارارىنــى ئالــدى.

تەييارلىــق  قۇرۇلتىيىغــا  ۋەكىللــەر  نۆۋەتلىــك  يەنــە »7 –  يىغىنــدا  يۇقىرىقــى 
قىلىــش كومىتېتــى« قــۇرۇپ چىقىلــدى. تەييارلىــق كومىتېتــى قارمىقىــدا »ۋەكىللــەر 
ــا  ــىيونى «، »ئارق ــە كومىسس ــىيونى «، »مالىي ــالر كومىسس ــىيونى «، »نامزات كومىسس
ــىيونى  ــەت كومىسس ــەش خىزم ــق ب ــق« قاتارلى ــىيونى « ۋە »كاتىباتلى ــەپ كومىسس س

ــدى. ــىس قىلىن تەس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 7 - قۇرۇلتىيــى، خىتــاي ھاكىمىيىتــى شــەرقىي 
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تۈركىســتاندىكى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق جىنايىتىنــى داۋام قىلدۇرۇۋاتقــان، دۇنيادىكى 
دېموكراتىــك ئەللــەر خىتاينىــڭ بــۇ جىنايىتىنــى كۈچلــۈك ئەيىبلەۋاتقــان ۋە ســوراققا 
تارتىۋاتقــان، شــۇ جۈملىدىــن دۇنيــا دۆلەتلىــرى ب د ت دە ئۇيغــۇر مەسىلىســىدە خىتايغــا 
قارشــى تــۇرۇش ياكــى قولــالش بويىچــە ئىككــى قۇتۇپقــا بۆلۈنگــەن، شــۇنداقال، دۇنيانىــڭ 
ــرا  ــە توغ ــر پەيتك ــاددە بى ــان پەۋقۇلئ ــۈز بېرىۋاتق ــۇش ي ــدە زور بۇرۇل سىياســىي ۋەزىيىتى
كەلــدى. بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، بــۇ قېتىمقــى قۇرۇلتــاي، دەۋر بۆلگــۈچ ئەھمىيەتكــە 

ئىگــە بىــر قېتىملىــق قۇرۇلتــاي بولغۇســى.

ــىغا  ــتان دەۋاس ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــە خەلقئارادىك ــى، نۆۋەتت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان مەركىــزى تەشــكىالت بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، ئۇنىــڭ مىللىــي 
ھەرىكىتىمىزدىكــى مەســئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيىتــى ھەرقانــداق ۋاقىتتىكىدىــن تېخىمــۇ 
ئېشــىپ بارماقتــا. مۇشــۇ نۇقتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقاندىمــۇ، 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتاينىــڭ 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئېچىلىشــى ۋەتــەن ســىرتىدا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان مىللىــي ئازادلىــق 
ھەرىكىتىمىزنىــڭ بۇندىــن كېيىــن ھــەم ئىزچىــل، سىســتېمىلىق ۋە ئۇتۇقلــۇق داۋام 

قىلىشــىدا زور ئەھمىيەتكــە ئىگىــدۇر.

بــۇ قېتىمقــى قۇرۇلتــاي، ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ 
دېموكراتىــك ئۇســۇل بىلــەن ســايالپ چىققــان قۇرۇلتــاي ۋەكىللىــرى، كۆزەتكۈچىلــەر ۋە 
تەكلىــپ قىلىنغــان ئاالھىــدە مېھمانالرنىــڭ ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن ئۆتكۈزۈلىــدۇ. 
ــى،  ــەت دوكالت ــق خىزم ــۆت يىللى ــەن ت ــڭ ئۆتك ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــدا دۇني قۇرۇلتاي
ــۇ  ــى تېخىم ــي ھەرىكىتىمىزن ــۇنداقال مىللى ــدۇ، ش ــم قىلىنى ــى تەقدى ــە دوكالت مالىي
كۈچلەندۈرۈشــنىڭ چــارە - تەدبىرلىــرى، ئىســتراتېگىيەلىرى ھەققىــدە مۇزاكىــرە ئېلىپ 

بېرىلىــدۇ ۋە مۇھىــم قــارارالر قوبــۇل قىلىنىــدۇ.

ئېلىــپ  ئىســالھات  يېڭــى  رەھبەرلىــك ھەيئىتىــدە  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ــلىق  ــىگە ۋارىس ــي ئەنئەنىس ــڭ ئىجابى ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــدۇ. يەن بېرىلى
ــان  ــەت قىالاليدىغ ــاس خىزم ــا يۈزلىنىشــىگە م ــە، بۈگۈنكــى دۇني ــەن بىرگ قىلىــش بىل
يــاش، قابىلىيەتلىــك ۋە جەڭگىــۋار يېڭــى رەھبەرلىــك قوشــۇنى دېموكراتىــك شــەكىلدە 

ــدۇ. ــايالپ چىقىلى س

7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي، خەلقىمىزنىــڭ مىللىــي مۇســتەقىللىق ئارزۇســى ۋە 
سىياســىي غايىســىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك بولغــان تەدبىرلەرنــى 
ئىزدەيدىغــان، مىللىتىمىزنىــڭ كەلگۈســىگە بولغــان ئۈمىــدى ۋە كــۈرەش ئىرادىســىنى 
كۈچەيتىدىغــان قۇرۇلتــاي بولىــدۇ. بــۇ قۇرۇلتــاي يەنــە، دۇنيادىكــى بىزنــى قولالۋاتقــان 
شــەرقىي  ۋە  تەشــكىالتالر  خەلقئــارا  پارتىيەلــەر،  سىياســىي  دۆلەتلــەر،  ھەرقايســى 
تۈركىســتان دوســتلىرىغا ئۆزىمىزنىــڭ كەلگۈســىدە يەتمەكچــى بولغــان بۈيۈك نىشــانىمىز 
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ھەققىــدە مەلۇمــات بېرىدىغــان بىــر قۇرۇلتايــدۇر. شــۇ جۈملىدىــن، قۇرۇلتايــدا، شــەرقىي 
تۈركىســتان خەلقنىــڭ مىللىــي مۇســتەقىللىقىغا ئېرىشىشــتىن ئىبــارەت ئاداققــى 

ــە بىــر قېتىــم جاكارلىنىــدۇ. غايىســى ۋە سىياســىي نىشــانى دۇنياغــا يەن

بــۇ قېتىمقــى قۇرۇلتــاي، مىللىــي دەۋا ئىشــلىرىمىزغا پايدىلىقــال بولغــان ھەرخىــل 
پىكىــر ئېقىملىــرى ۋە كــۆز قاراشــالرنىڭ ئەركىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلۇشــى ئۈچــۈن كەڭــرى 
ســورۇن ھازىــرالپ بېرىــدۇ، شــۇنىڭدەك، بۈگۈنگىچــە، ھــەر خىل ســەۋەبلەر بىلــەن مىللىي 
ــك  ــاش، قابىلىيەتلى ــان ي ــىرتىدا قالغ ــڭ س ــۇ ق نى ــن د ئ ــز، جۈملىدى ھەرىكىتىمى

زىيالىيلىرىمىــز ۋە پائالىيەتچىلىرىمىزگــە كــەڭ قۇچــاق ئاچىــدۇ.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقىمىزنىڭ قۇرۇلتىيىدۇر!

ــە  ــن بارچ ــەر، جۈملىدى ــكىالتالر، ۋەتەنپەرۋەرل ــى تەش ــى دۆلەتلەردىك ــەر قايس ــز، ھ بى
ــن  ــز ئۈچــۈن ھازىردى ــان 7 - قۇرۇلتىيىمى ــردا ئۆتكۈزۈلىدىغ ۋەتەنداشــلىرىمىزنى نويابى
ئېلىــپ  جايــالردا  ئۈچــۈن،  بۇنىــڭ  كېلىشــكە،  ســەپەرۋەرلىككە  جىددىــي  باشــالپ 
قۇرۇلتــاي  ئاخىرقــى  تارتىــپ،  ســايلىمىدىن  ۋەكىللىــك  قۇرۇلتــاي  بېرىلىدىغــان 
تارتىــپ،  مۇزاكىرىلەردىــن  ئەركىــن  قۇرۇلتايدىكــى  ســايلىمىغىچە،  رەھبەرلىــك 
ــاۋاز  ــپ ئ ــا ئاكتى ــۈن جەريانالرغ ــان پۈت ــى ئېلىشــقىچە بولغ ــتراتېگىيەلىك قارارالرن ئىس
قوشۇشــقا، بــۇ قۇرۇلتاينىــڭ، خەلقىمىزنىــڭ نۆۋەتتىكــى ھەقىقىي ئارزۇ - ئىســتەكلىرى 
ۋە تەلەپلىرىگــە جــاۋاب بېرەلەيدىغــان، خەلقئــارا ســەۋىيەدىكى غەلىبىلىــك بىــر قۇرۇلتاي 

ــز. ــقا چاقىرىمى ــىلىرىنى قوشۇش ــۆز ھەسس ــىگە ئ ــۇپ ئۆتۈش بول

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى
2021 – يىلى 7 - ئاينىڭ 14 - كۈنى

2. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 7 – نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىغا ۋەكىل نامزاتلىرى 
ھەققىدە بايانات

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاخباراتى ھۆججەت نومۇرى: د ئۇ ق 7 - 002

ــى 2021 -  ــەر قۇرۇلتىيىن ــى ۋەكىلل ــڭ 7 – نۆۋەتلىك ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ دۇني
يىلــى 11 – ئاينىــڭ 12 – كۈنىدىــن 14 – كۈنىگىچــە چېخىيەنىــڭ پايتەختى پىراگادا 
ئۆتكــۈزۈش قــارار قىلىنغاندىــن كېيىــن، ھەرقايســى تەشــكىالتالرنىڭ مەســئۇللىرى، 
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ــن  ــۇپ 40 تى ــن بول ــى خادىملىرىدى ــڭ خىزمەتچ ــرى ۋە قۇرۇلتاينى ــەت ئەربابلى جامائ
ــەت  ــى، 5 خىزم ــق كومىتېت ــاي تەييارلى ــان قۇرۇلت ــب تاپق ــۇق كىشــىدىن تەركى ئارت

كومىسســىيونىغا بۆلۈنــۈپ ئۆزىنىــڭ خىزمەتلىرىنــى رەســمىي يوســۇندا باشــلىدى.

ــدا، بۆســۈش خاراكتېرلىــك بىــر ئىســالھات ئېلىــپ بېرىــپ،  ــۇ قېتىمقــى قۇرۇلتاي ب
يۈكســەك دەرىجىــدە دېموكراتىيــە جارى قىلدۇرۇلۇپ، قۇرۇلتــاي ۋەكىللىرى خەلقىمىزنىڭ 
ئالىــي مەنپەئەتــى ۋە مىللىــي ئىرادىســىگە ھەقىقىــي ۋەكىللىــك قىلىدىغــان، پىــداكار، 
قابىلىيەتلىــك قېرىنداشــلىرىمىز ئىچىدىــن ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى شــەرقىي 

تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئــاۋاز بېرىشــى ئارقىلىــق ســايالپ چىقىلىــدۇ.

بــۇ قارارنىــڭ ئىجــرا قىلىنىشــى ئۈچــۈن ھەرقايســى ئەللــەردە مەخســۇس 7 – 
نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا ۋەكىــل ســايالش كومىتېتلىــرى تەســىس 
قىلىنــدى، 7 – نۆۋەتلىــك قۇرۇلتايغــا ۋەكىــل ســايالش خىزمەتلىــرى 8 – ئاينىــڭ 
ئاخىرىغــا قــەدەر تاماملىنىــپ بولىــدۇ ۋە ئۇيغــۇرالر كــۆپ ئولتۇراقالشــقان دۆلەتلــەردە 
ــل  ــدا ۋەكى ــاش ھال ــر تۇت ــدە بى ــەنبە ئوخشــاش كۈن ــى يەكش ــڭ 22 – كۈن 8 – ئاينى

ــدۇ. ــايلىمى ئۆتكۈزۈلى س

7 – نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ۋەكىللىكىگــە نامــزات بولغۇچىالرغــا 
شــەرقىي  بىــر  ھەرقانــداق  ھازىرلىغــان  شــەرتلەرنى  تۆۋەندىكــى  قويۇلىدىغــان 
تۈركىســتانلىق، قۇرۇلتــاي ۋەكىــل نامزاتلىقىغــا ئۆزىنــى كۆرســىتىش ھوقۇقىغــا ئىگــە 
بولــۇپ، ھەرقايســى ئەللەردىكــى ۋەكىــل ســايالش كومىتېتلىــرى بــۇ بەلگىلىمىنىــڭ 
پۈتــۈن ماددىلىرىغــا قاتتىــق ئەمــەل قىلغــان ئاساســتا ۋەكىــل نامزاتلىرىنــى تالــالپ 

ــم: چىقىشــى الزى

ــان  ــپ بېرىۋاتق ــەت ئېلى ــەردە پائالىي ــى دۆلەتل ــرى ھەرقايس ــاي ۋەكىللى 1. قۇرۇلت
ــەرقىي  ــان ش ــە قىلىۋاتق ــى ھىماي ــى تەشــكىالتالر ۋە قۇرۇلتاين ــاي تەركىبىدىك قۇرۇلت

ــدۇ؛ ــايالپ چىقىلى ــۇلدا س ــك ئۇس ــن دېموكراتى ــتانلىقالر تەرىپىدى تۈركىس

2. ھــەر بىــر دۆلەتلــەردە ســايالپ چىقىلىدىغــان ۋەكىللەرنىــڭ ئــەڭ ئــاز 3 تــەن 1 
قىســمى ياشــالردىن ۋە خانىــم – قىزلىرىمىزدىــن تەركىــب تاپقــان بولۇشــى؛

3. ۋەكىــل نامزاتــى جەزمــەن 18 ياشــنى تولدۇرغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىق 
ــى؛ بولۇش

4. ئۆزىنىــڭ ئانــا تىلىنــى راۋان ســۆزلىيەلەيدىغان بولۇشــى ۋە ئــەڭ ئــاز بىــر چــەت 
ئــەل تىلىنــى بىلگــەن بولۇشــى؛

5. ۋەتــەن، مىللــەت سۆيگۈســى كۈچلــۈك، مىللىــي دەۋا ســېپىمىزدە مىننەتســىز 
پىداكارلىــق كۆرســىتىش روھىغــا ئىگــە بولۇشــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى قىزغىن 



339

ھىمايــە قىلىدىغــان، قولاليدىغــان كىشــى بولۇشــى، قۇرۇلتــاي تاپشــۇرغان ۋەزىپىلەرنى 
ئاكتىپلىــق بىلــەن ئورۇناليدىغــان بولۇشــى؛

6. ئــۆزى تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەردىكــى ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىدا خىزمــەت قىلغــان 
بولۇشــى، ياكــى مەلــۇم ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن تەشــكىالتالردا ۋەزىپە ئالمىغان بولســىمۇ 

ئــۆز ئالدىغــا مىللىــي دەۋايىمىــز ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىۋاتقــان بولۇشــى؛

ــىرتىدىكى  ــى ۋە س ــڭ ئىچ ــرى خىتاينى ــە ئەزالى ــى ئائىل ــەت ئەلدىك ــۆزى، چ 7. ئ
ــي  ــي ۋە تىجارى ــي، مەدەنى ــىي، ئىجتىمائى ــان سىياس ــلىق بولغ ــا باغلىنىش خىتايغ

ــى؛ ــان بولۇش ــدە بولمىغ ــەكىلدىكى ئاالقى ــداق ش ــەن ھەرقان ــالر بىل ئورۇن

بولۇشــى،  تۇيغۇســى  جاۋابكارلىــق  مەســئۇلىيەتچانلىق،  كۈچلــۈك  8. چوقــۇم 
ئىلتىمــاس قىلغــان ۋەزىپىگــە ســايالنغان ياكــى تەيىنلىگــەن تەقدىــردە، ۋەزىپــە ئالغان 
ــرام  ــالن - پىروگ ــىلىي پى ــدە تەپس ــاھە ھەققى ــئۇل س ــۆزى مەس ــدە ئ ــۇددەت ئىچى م
ــا  ــان ئىقتىدارغ ــرا قىالاليدىغ ــەكىلدە ئىج ــق ش ــى جانلى ــان ۋە ئۇن ــۈزۈپ چىقااليدىغ ت

ــم. ئىگــە بولۇشــى الزى

9. قۇرۇلتــاي ئېچىلغىچــە بولغــان مۇددەتتىــن ئــەڭ ئــاز 3 يىــل ئىلگىرىگىچــە ۋە 
قۇرۇلتاينىــڭ ۋەكىلــى بولــۇپ خىزمــەت قىلغان مــۇددەت ئىچىدە، شــۇنداقال ۋەكىللىك 
مۇددىتــى ئاخىرالشــقاندىن كېيىنكــى بىــر يىــل ئىچىــدە شــەرقىي تۈركىســتان، خىتاي 
ۋە خىتــاي مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى رايونالرغــا بارمىغــان ۋە بارمايدىغــان بولۇشــى؛

10. سىياســىي جەھەتتىــن بەلگىلىــك ئــاڭ ۋە تەجرىبىگــە ئىگــە بولۇشــى، خەلقئارا 
سىياســەت، خىتــاي ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى ھەققىــدە بەلگىلىــك چۈشــەنچە 

ۋە مەلۇماتقــا ئىگــە بولغــان بولۇشــى؛

11. ئۇيغۇرلــۇق بەدىلىنــى ياكــى ئــۆزى ئەزا بولغان تەشــكىالتنىڭ ئەزالىق بەدىلىنى 
ــە  ــن ھازىرغىچ ــەۋەب تۈپەيلىدى ــۇم س ــەن بولۇشــى، مەل ــەپ كەلگ ــۈردە تۆل ــل ت ئىزچى
ــى  ــۇق بەدىلىن ــان ئۇيغۇرل ــا قويۇلۇۋاتق ــان يولغ ــن بۇي ــن 40 ئايدى ــاي تەرىپىدى قۇرۇلت
ــەر  ــر قىســمىنى تۆلىمىگەنل ــەپ بى ــر قىســمىنى تۆل ــى بى ــەر ياك ــەت تۆلىمىگەنل پەق
ــۇرۇن  ــتىن ب ــاس قىلىش ــا ئىلتىم ــل نامزاتلىقىغ ــى ۋەكى ــەدەل پۇلىن ــق ب 40 ئايلى

تۆلىۋېتىشــى شــەرت؛

ــور  ــى ت ــىتە ياك ــا بىۋاس ــك قۇرۇلتايغ ــۇم 7 – نۆۋەتلى ــى چوق ــل نامزات 12. ۋەكى
ئارقىلىــق قاتنىشــااليدىغان بولۇشــى شــەرت؛

ــلىرىمىز  ــتانلىق قېرىنداش ــەرقىي تۈركىس ــان ش ــەرتلەرنى ھازىرلىغ ــى ش 13. يۇقىرىق
ئۆزىنــى 7 – ئاينىــڭ 31 – كۈنىدىــن بــۇرۇن ۋەكىــل نامزاتلىقىغــا كۆرســىتىپ بولۇشــى 

الزىــم.
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14. ۋەكىــل نامزاتلىــرى قۇرۇلتــاي تەرىپىدىن تەييارالنغــان ۋەكىللىككە ئىلتىماس 
ــۆزى تۇرۇشــلۇق دۆلەتتىكــى ســايالم كومىتېتىغــا  ــدۇرۇپ، ئ قىلىــش جەدۋىلىنــى تول
بەلگىلىگــەن مــۇددەت ئىچىــدە تاپشۇرۇشــى كېــرەك. بۇ جــەدۋەل ئىنتېرنېــت ئارقىلىق 
ــۇ  ــدۇ. ب ــەكىلدە تولدۇرىلى ــا ش ــدە يازم ــەز يۈزى ــى قەغ ــەكىلدە ياك ــك ش ئېلېكتىرونى

جــەدۋەل ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى ســايالم كومىتېتــى تەرىپىدىــن تەمىنلىنىــدۇ.

جۈملىدىــن  ۋەتەنپەرۋەرلــەر،  تەشــكىالتالر،  دۆلەتلەردىكــى  قايســى  ھــەر  بىــز، 
ــي  ــن باشــالپ جىددى ــز ئۈچــۈن ھازىردى بارچــە ۋەتەنداشــلىرىمىزنى 7 - قۇرۇلتىيىمى
ســەپەرۋەرلىككە كېلىشــكە، بۇنىــڭ ئۈچــۈن، جايــالردا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان قۇرۇلتــاي 
ــاي رەھبەرلىــك ســايلىمىغىچە،  ــى قۇرۇلت ۋەكىللىــك ســايلىمىدىن تارتىــپ، ئاخىرق
قارارالرنــى  ئىســتراتېگىيەلىك  تارتىــپ،  مۇزاكىرىلەردىــن  ئەركىــن  قۇرۇلتايدىكــى 
ئېلىشــقىچە بولغــان پۈتــۈن جەريانالرغــا ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشۇشــقا، بــۇ قۇرۇلتاينىــڭ، 
ــارزۇ - ئىســتەكلىرى ۋە تەلەپلىرىگــە جــاۋاب  خەلقىمىزنىــڭ نۆۋەتتىكــى ھەقىقىــي ئ
بېرەلەيدىغــان، خەلقئــارا ســەۋىيەدىكى غەلىبىلىــك بىــر قۇرۇلتــاي بولــۇپ ئۆتۈشــىگە 

ــز. ــقا چاقىرىمى ــىلىرىنى قوشۇش ــۆز ھەسس ئ

ھۆرمەت ۋە ئېھتىرام بىلەن:
7 – نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەييارلىق كومىتېتى

2021 – يىلى 7 – ئاينىڭ 16 – كۈنى

3. 7 - نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىك ئورگانلىرى، 
سايلىنىدىغان ئورۇن - ۋەزىپىلەر ۋە نامزاتلىق شەرتلىرى

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاخباراتى ھۆججەت نومۇرى: دۇق 7 - 003

مۆھتەرەم ۋەكىللەر، 

ــايالش ۋە  ــى س ــا ۋەكىللەرن ــك قۇرۇلتىيىغ ــى 7 - نۆۋەتلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني
ــزدە  ــى كۈنتەرتىپىمى ــدى. نۆۋەتتىك ــام بول ــۇق تام ــرى ئۇتۇقل ــش خىزمەتلى بېكىتى
قىلىنىدىغــان ئىــش بولســا، 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيىمىــزدا ســايالپ چىقىلىدىغــان 
يېڭــى بىــر نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتىــدە ۋەزىپــە 
ئېلىشــقا ئۆزىنــى كۆرســىتىدىغان نامزاتالرنــى تەييارالشــتىن ئىبــارەت. ئالدىنقــى 
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ئىككــى ھەپتىــدە ئىچىــدە دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتــى ئەزالىــرى 
ۋە 7 - قۇرۇلتــاي تەييارلىــق كومىتېتــى نامزاتلىــق كومىسســىيونى بىرلىكتــە 
مۇزاكىــرە قىلىــش ئارقىلىــق، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتىگــە بــۇ 
قېتىمقــى قۇرۇلتىيىمىــزدا ســايلىنىدىغان ئــورۇن - ۋەزىپىلەرنــى بېكىتىپ چىقتۇق. 
ــەزى  نۆۋەتتىكــى دەۋا ۋەزىيىتىنىــڭ ئېھتىياجىغــا كــۆرە بۇرۇنقىغــا ئوخشــىمايدىغان ب
تەڭشەشــلەر ئېلىــپ بېرىلــدى. شــۇنىڭدەك، د ئــۇ ق رەھبەرلىــك ھەيئىتىگــە ئۆزىنــى 

ــدى. ــۈزۈپ چىقىل ــەرتلىرى ت ــق ش ــان نامزاتلى ــىتىدىغانالرغا قويۇلىدىغ كۆرس

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نىزامنامىســىدىكى ئاالقىــدار بەلگىلىمىلــەر بويىچــە، بــۇ 
قېتىــم ۋەكىللىككــە تالالنغــان 207 نەپــەر رەســمىي ۋەكىلنىــڭ ھەممىســىنىڭ 7 - 
قۇرۇلتايــدا ھــەم ســايلىنىش ۋە ســايالش ھوقۇقــى بولىــدۇ. شــۇڭا، ۋەكىللىرىمىزنــى 
رەھبەرلىــك  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  بىلــەن  تەشەببۇســكارلىق  ۋە  دادىللىــق 
ھەيئىتىدىكــى ھەرقايســى ئــورۇن - ۋەزىپىلەرگــە ئۆزلىرىنــى نامزاتلىققــا كۆرسىتىشــكە 

چاقىرىــق قىلىمىــز.

ــان  ــالن قىلىنغ ــۇرۇش ئې ــبۇ ئۇقت ــى ئۇش ــىتىش مۇددىت ــا كۆرس ــى نامزاتلىقق ئۆزىن
ــدۇ.  ــۈن بولى ــە 35 ك ــن باشــالپ 10 - ئۆكتەبىرگ ــېنتەبىر( دى ــۈن 6 - س ــۈن )بۈگ ك
نامزاتلىققــا ئىلتىمــاس قىلىــش جەدۋىلــى ۋە باشــقا قوشــۇمچە مەلۇماتــالر كېيىنكــى 

بىــر قانچــە كــۈن ئىچىــدە نــۆۋەت بىلــەن ئېــالن قىلىنىــدۇ.

ۋە  ئورگانلىــرى  رەھبەرلىــك  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  نۆۋەتلىــك   -  7
ۋەزىپىلــەر:  - ئــورۇن  ســايلىنىدىغان 

2021 – يىــل 11 - ئاينىــڭ 12 - كۈنىدىــن 14 – كۈنىگىچــە چېخىيەنىــڭ 
پايتەختــى پىــراگادا ئۆتكۈزۈلىدىغــان 7 – نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىــدا، دۇنيــا 
ــاي  ــڭ مەســئۇللىرى قۇرۇلت ــى قارمىقىدىكــى تۆۋەندىكــى ئورگانالرنى ــۇر قۇرۇلتىي ئۇيغ
ۋەكىللىــرى تەرىپىدىــن، ئۆزىنــى ئالدىــن نامزاتلىققــا كۆرســەتكەن رەســىمى ۋەكىللــەر 

ئىچىدىــن دېموكراتىــك ئۇســۇلدا، ئــاۋاز بېرىــش ئارقىلىــق ســايالپ چىقىلىــدۇ.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسلىرى: 3 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى: 4 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باش تەپتىشى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن باش تەپتىشلىرى: 4 نەپەر• 
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دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندىنىڭ رەئىسى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرى: 2 نەپەر• 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى تەركىبىدىكى ئورگانالر:

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياشالر كومىتېتىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئايالالر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىچكى ئىشالر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشالر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەدەنىيەت كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى سەھىيە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئېكولوگىيە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قانۇن كومىتېتى مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇھاجىرالر مەركىزى مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەشۋىقات – ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى: 1 نەپەر• 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نەشرىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى: 1 نەپەر• 

رەسمىي ئاۋازغا قويۇپ سايلىنىدىغان رەھبەرلەر جەمئىي 32 نەپەر• 

يۇقىرىقىالردىــن باشــقا، مەســلىھەتچىلەر، قۇرۇلتاينىــڭ كاتىپــى، ئارخىــپ مۇدىــرى، 
ــرى ۋە  ــى ۋاكالەتچىلى ــى ئەللەردىك ــڭ ھەرقايس ــەر( قۇرۇلتاينى ــۈچ نەپ ــالر، )ئ باياناتچى
قۇرۇلتاينىــڭ ھەرقايســى دۆلەتلەردە تەســىس قىلغان ئىشــخانىلىرىنىڭ دىرېكتورلىرى، 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەئىســىنىڭ، قۇرۇلتــاي ۋەكىللىــرى ئىچىدىــن ياكــى 
ــڭ  ــە كومىتېتىنى ــپ كۆرسىتىشــى ۋە ئىجرائىي ــپ قىلى ــىتە تەكلى ــىرتتىن بىۋاس س

ماقۇللۇقــى بىلــەن ۋەزىپىگــە قويۇلىــدۇ.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىكىگــە نامــزات بولىدىغانالرغــا 
شــەرتلەر: قويۇلىدىغــان 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســلىكىگە نامــزات بولىدىغانالرغــا قويۇلىدىغــان 
شــەرتلەر:
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دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ۋەكىللىكىگــە قويۇلغــان   )1
ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــۇق ئورۇندىغ ــەرتلەرنى تول ــق ش 13 ماددىلى

ــەن  ــرى بىل ــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدا سىياســىي، ئىجتىمائىــي پائالىيەتلى ۋەت  )2
تونۇلــۇپ، ئېتىــراپ قىلىنغــان بولۇشــى، دەۋا ئىشــلىرىدا كۆرۈنەرلىــك نەتىجــە 

ــرەك. ــان بولۇشــى كې ــە ھاســىل قىلغ ــان ۋە يېتەرلىــك تەجرىب ياراتق
خەلقئارادا بەلگىلىك تەسىر ۋە ئابرۇيغا ئىگە بولغان بولۇشى كېرەك.  )3

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتىــدە ئــەڭ كــەم دېگەنــدە 7 يىــل   )4
ــرەك. ــان بولۇشــى كې ــدە بولغ رەھبەرلىــك خىزمىتى

خىتــاي  ۋە  خىتــاي  تۈركىســتان،  شــەرقىي  كېيىــن  يىلدىــن   -  2009  )5
ۋەزىپىســىدىن  ۋە  بارمىغــان  رايونالرغــا  ئاســتىدىكى  مۇستەملىكىســى 
كېــرەك. بولۇشــى  بارمايدىغــان  يىلغىچــە   10 كېيىــن  ئايرىلغاندىــن 

نامــزات  رەئىســلىكىگە  مۇئاۋىــن  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
شــەرتلەر: قويۇلىدىغــان  بولىدىغانالرغــا 

7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ۋەكىللىكىگــە قويۇلغــان 13 ماددىلىــق شــەرتلەرنى   )1
ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــۇق ئورۇندىغ تول

ــان  ــە بولغ ــەت تەجرىبىســىگە ئىگ ــي دەۋا ساھەســىدە يېتەرلىــك خىزم مىللى  )2
ــرەك. ــى كې بولۇش

ــۇر  ــا ئۇيغ ــى دۇني ــدە ۋە ياك ــك ھەيئىتى ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  )3
قۇرۇلتىيــى تەركىبىدىكــى تەشــكىالتالردا ئــەڭ ئــاز بولغانــدا 5 يىــل خىزمــەت 

ــرەك. ــى كې ــان بولۇش قىلغ
خىتــاي  ۋە  خىتــاي  تۈركىســتان،  شــەرقىي  كېيىــن  يىلىدىــن   -  2009  )4
مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى رايونالرغا بارمىغان ۋە ۋەزىپىســىدىن ئايرىلغاندىن 

كېيىــن 10 يىلغىچــە بارمايدىغــان بولۇشــى كېــرەك.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتــى رەئىســلىكىگە نامــزات 
بولىدىغانالرغــا قويۇلىدىغــان شــەرتلەر:

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ۋەكىللىكىگــە قويۇلغــان   )1
ــرەك ــى كې ــان بولۇش ــۇق ئورۇندىغ ــەرتلەرنى تول ــق ش 13 ماددىلى

ــل  ــدە 5 يى ــەم دېگەن ــدە ك ــك ھەيئىتى ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  )2
كېــرەك. بولۇشــى  قىلغــان  خىزمــەت 

خىتــاي  ۋە  خىتــاي  تۈركىســتان،  شــەرقىي  كېيىــن  يىلىدىــن   -  2009  )3
مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى رايونالرغا بارمىغان ۋە ۋەزىپىســىدىن ئايرىلغاندىن 



344

ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــە بارمايدىغ ــن 6 يىلغىچ كېيى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ئىجرائىيــە كومىتېتــى مۇئاۋىن رەئىســلىكىگە 
نامــزات بولىدىغانالرغــا قويۇلىدىغان شــەرتلەر:

7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ۋەكىللىكىگــە قويۇلغــان 13 ماددىلىــق شــەرتلەرنى   )1
ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــۇق ئورۇندىغ تول

ــۇر  ــا ئۇيغ ــى دۇني ــدە ۋە ياك ــك ھەيئىتى ــى رەھبەرلى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ دۇني  )2
ــل  ــۈچ يى ــدە ئ ــەم دېگەن ــك تەشــكىالتالردا ك ــى يەرلى ــى قارمىقىدىك قۇرۇلتىي

ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــەت قىلغ خىزم
خىتــاي  ۋە  خىتــاي  تۈركىســتان،  شــەرقىي  كېيىــن  يىلىدىــن   -  2009  )3
ۋەزىپىســىدىن  ۋە  بارمىغــان  رايونالرغــا  ئاســتىدىكى  مۇستەملىكىســى 

كېــرەك. بولۇشــى  بارمايدىغــان  يىلغىچــە   6 كېيىــن  ئايرىلغاندىــن 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى فونــدى، تەپتىشــلىك، ھەرقايســى كومىتېتــالر 
ۋە مەركەزلەرگــە نامــزات بولىدىغانالرغــا قويۇلىدىغــان شــەرتلەر:

7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتــاي ۋەكىللىكىگــە قويۇلغــان 13 ماددىلىــق شــەرتلەرنى   )1
ــرەك. ــى كې ــان بولۇش ــۇق ئورۇندىغ تول

مىللىــي دەۋا ساھەســىدە بەلگىلىــك خىزمــەت تەجرىبىســىگە ئىگــە بولغــان   )2
ــرەك. ــى كې بولۇش

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى رەھبەرلىــك ھەيئىتىــدە ياكــى دۇنيــا ئۇيغــۇر   )3
ــاز 3  ــەڭ ئ ــكىالتالردا ئ ــك تەش ــىۋاتقان يەرلى ــەن ھەمكارلىش ــى بىل قۇرۇلتىي

يىــل خىزمــەت قىلغــان بولۇشــى كېــرەك.
ۋەزىپىگــە سايلىنىشــتىن بــۇرۇن 5 يىــل ۋە ۋەزىپىســىدىن ئايرىلغاندىــن   )4
بولۇشــى كېــرەك. بارمايدىغــان  ۋە  بارمىغــان  ۋەتەنگــە  يىلــدا  ئــۈچ  كېيىنكــى 

ــك  ــاي ۋەكىللى ــى 7 - قۇرۇلت ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــكەرتىش: دۇني ئەس
ــەرتلىرى: ش

قۇرۇلتــاي ۋەكىللىــرى ھەرقايســى دۆلەتلــەردە پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
ــەرقىي  ــان ش ــە قىلىۋاتق ــى ھىماي ــى تەشــكىالتالر ۋە قۇرۇلتاين ــاي تەركىبىدىك قۇرۇلت

تۈركىســتانلىقالر تەرىپىدىــن دېموكراتىــك ئۇســۇلدا ســايالپ چىقىلىــدۇ؛

ھــەر بىــر دۆلەتتــە ســايالپ چىقىلىدىغــان ۋەكىللەرنىــڭ ئــەڭ ئــاز 3 دىــن 1 قىســمى 
ياشــالردىن ۋە خانىــم - قىزلىرىمىزدىــن تەركىــب تاپقان بولۇشــى؛
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ۋەكىــل نامزاتــى جەزمــەن 18 ياشــنى تولدۇرغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىق بولۇشــى، 
ئــەڭ ئــاز بىــر چــەت ئــەل تىلىنــى بىلگــەن بولۇشــى؛

ۋەتــەن، مىللــەت سۆيگۈســى كۈچلــۈك، مىللىــي دەۋا ســېپىمىزدە مىننەتســىز 
پىداكارلىــق كۆرســىتىش روھىغــا ئىگــە بولۇشــى، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى قىزغىن 
ــى ۋە  ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــى، دۇني ــى بولۇش ــان كىش ــان، قولاليدىغ ــە قىلىدىغ ھىماي
ئۇنىــڭ رەھبەرلىرىنىــڭ ئوبرازىغــا زىيــان يەتكۈزىدىغــان ســۆز - ھەرىكەتلــەردە بولمىغان 
ــل بىلــەن  ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى مەنپەئەتىنــى جــان - دى ــن كېيىنمــۇ دۇني ۋە بۇندى
ــى ئاكتىپلىــق بىلــەن ئورۇناليدىغــان بولۇشــى؛ قوغدايدىغــان، تاپشــۇرغان ۋەزىپىلەرن

ئــۆزى تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەردىكــى ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىدا خىزمــەت قىلغان بولۇشــى، 
ــۆز  ــان بولســىمۇ ئ ــە ئالمىغ ــن تەشــكىالتالردا ۋەزىپ ــۇم ســەۋەبلەر تۈپەيلىدى ــى مەل ياك

ئالدىغــا مىللىــي دەۋايىمىــز ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىۋاتقــان بولۇشــى؛

ئــۆزى، چــەت ئەلدىكــى ئائىلــە ئەزالىــرى خىتاينىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى خىتايغــا 
باغلىنىشــلىق بولغــان سىياســىي، ئىجتىمائىــي، مەدەنىــي ۋە تىجارىــي ئورۇنالر بىلەن 

ھەرقانــداق شــەكىلدىكى ئاالقىــدە بولمىغان بولۇشــى؛

چوقــۇم كۈچلــۈك مەســئۇلىيەتچانلىق، جاۋابكارلىق تۇيغۇســى بولۇشــى، ئىلتىماس 
قىلغــان ۋەزىپىگــە ســايالنغان ياكــى تەيىنلەنگــەن تەقدىــردە، ۋەزىپــە ئالغــان مــۇددەت 
ئىچىــدە ئــۆزى مەســئۇل ســاھە ھەققىــدە تەپســىلىي پىــالن - پىروگــرام تــۈزۈپ 
ــە  ــا ئىگ ــان ئىقتىدارغ ــرا قىالاليدىغ ــەكىلدە ئىج ــق ش ــى جانلى ــان ۋە ئۇن چىقااليدىغ

بولۇشــى الزىــم.

قۇرۇلتــاي ئېچىلغىچــە بولغــان مۇددەتتىــن ئــەڭ ئــاز 3 يىــل ئىلگىرگىچــە ۋە 
قۇرۇلتاينىــڭ ۋەكىلــى بولــۇپ خىزمــەت قىلغان مــۇددەت ئىچىدە، شــۇنداقال ۋەكىللىك 
مۇددىتــى ئاخىرالشــقاندىن كېيىنكــى بىــر يىــل ئىچىــدە شــەرقىي تۈركىســتان، خىتاي 
ۋە خىتــاي مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى رايونالرغــا بارمىغــان ۋە بارمايدىغــان بولۇشــى؛

ــارا  ــە بولۇشــى، خەلقئ ــە ئىگ ــاڭ ۋە تەجرىبىگ ــك ئ ــن بەلگىلى سىياســىي جەھەتتى
سىياســەت، خىتــاي ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى ھەققىــدە بەلگىلىــك چۈشــەنچە 

ۋە مەلۇماتقــا ئىگــە بولغــان بولۇشــى؛

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى تەرىپىدىــن يولغا قۇيۇلغــان ئۇيغۇرلــۇق بەدىلىنى ئىزچىل 
تــۈردە تۆلــەپ كەلگــەن بولۇشــى، مەلــۇم ســەۋەب تۈپەيلىدىــن ھازىرغىچــە تۆلىمىگەنلــەر 
ــۇرۇن  ــتىن ب ــاس قىلىش ــا ئىلتىم ــل نامزاتلىقىغ ــى ۋەكى ــەدەل پۇلىن ــق ب 36 ئايلى
تۆلىۋېتىشــى شــەرت )ئۇيغۇرلــۇق بــەدەل پۇلــى: ياۋروپــا، ئامېرىــكا، ئاســىيا - تىنــچ 
ــەرق  ــۇرا ش ــە ۋە ئوتت ــالر؛ تۈركىي ــدا 5 دول ــۈن ئاي ــەر ئۈچ ــى دۆلەتل ــان رايونىدىك ئوكي
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ــدا 1  ــۈن ئاي ــرى ئۈچ ــىيا دۆلەتلى ــۇرا ئاس ــالر؛ ئوتت ــدا 3 دول ــۈن ئاي ــرى ئۈچ دۆلەتلى
دولــالر(؛

ۋەكىــل نامزاتــى چوقــۇم 7 - نۆۋەتلىــك قۇرۇلتايغــا بىۋاســىتە ياكــى تــور ئارقىلىــق 
قاتنىشــااليدىغان بولۇشــى شەرت؛

يۇقىرىقــى شــەرتلەرنى ھازىرلىغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىق قېرىنداشــلىرىمىز 
ئۆزىنــى 7 - ئاينىــڭ 31 - كۈنىدىــن بــۇرۇن ۋەكىــل نامزاتلىقىغــا كۆرســىتىپ 

ــم. ــى الزى بولۇش

13. ۋەكىــل نامزاتلىــرى قۇرۇلتــاي تەرىپىدىن تەييارالنغــان ۋەكىللىككە ئىلتىماس 
ــۆزى تۇرۇشــلۇق دۆلەتتىكــى ســايالم كومىتېتىغــا  ــدۇرۇپ، ئ قىلىــش جەدۋىلىنــى تول
بەلگىلەنگــەن مــۇددەت ئىچىــدە تاپشۇرۇشــى كېرەك. بــۇ جەدۋەل ئىنتېرنېــت ئارقىلىق 
ــۇ  ــدۇ. ب ــەكىلدە تولدۇرىلى ــا ش ــدە يازم ــەز يۈزى ــى قەغ ــەكىلدە ياك ــۇق ش ئېلېكتىرونل

جــەدۋەل ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى ســايالم كومىتېتــى تەرىپىدىــن تەمىنلىنىــدۇ.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى
7 - قۇرۇلتاي تەييارلىق كومىتېتى، نامزاتالر كومسسىيونى

2021 - يىل، 4 – سېنتەبىر


