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پائالىيەتلەر

 د ئۇ ق رەھبەرلىرى ياۋروپا پارالمېنتىدا بىر ھەپتە پائالىيەت ئېلىپ باردى

 -  27 23-يانۋاردىــن  رەھبەرلىــرى  ق  ئــۇ  د 
بىريۇسســېلدىكى  پايتەختــى  بېلگىيــە  يانۋارغىچــە 
دىپلوماتىــك  ھەپتىلىــك  بىــر  پارالمېنتىــدا  ياۋروپــا 

بــاردى.  ئېلىــپ  پائالىيەتلــەر 

 د ئــۇ ق مۇئاۋىــن رەئىســى ئۆمــەر قانــات، قۇرۇلتــاي 
قۇرۇلتــاي  ھەمــدە  ئەيســا  دولقــۇن  كاتىپــى  بــاش 
ئەكــرەم  مۇدىــرى  كومىتېتــى  تەشۋىقات-نەشــرىيات 
ھەزىمدىــن تەركىــب تاپقــان بىــر گۇرۇپپــا كىشــى 
ــى بىريۇسســېلغا  ــە پايتەخت ــى بېلگىي ــۋار كۈن 22-يان
ياۋروپــا  باشــاپ  23-يانۋاردىــن  كېلىــپ،  يېتىــپ 
ھەپتىلىــك  بىــر  بارىدىغــان  ئېلىــپ  پارالمېنتىــدا 

ئىــدى. باشــلىغان  پائالىيەتلىرىنــى  سىياســىي 

ئاساســىي  پائالىيەتنىــڭ  ھەپتىلىــك  بىــر  بــۇ 
مەزمۇنــى؛ ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ بىــر قىســىم يۇقىرى 
ياۋروپــا  ئەزالىــرى،  ۋە  رەھبەرلىــرى  دەرىجىلىــك 
كومىتېتىنىــڭ  ئىشــار  تاشــقى  كومىسسىيەســى 
پارتىيــە- سىياســىي  ھەرقايســى  مەســئۇللىرى، 

ئايرىم-ئايرىــم  بىلــەن  رەھبەرلىــرى  گورۇھارنىــڭ 
ۋەزىيىتــى  نۆۋەتتىكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئۇچرىشــىپ، 
ئۇيغــۇرالر  ھەمــدە  بېرىــش  مەلۇمــات  ھەققىــدە 
كۈنتەرتىپكــە  پارالمېنتىــدا  ياۋروپــا  مەسىلىســىنى 
كۆرسىتىشــتىن  تىرىشــچانلىق  يولىــدا  كىرگــۈزۈش 

ئىــدى.  ئىبــارەت 

شــەرقىي  رەھبەرلىــرى  ق  ئــۇ  د  ســۆھبەتلەردە 
ۋەزىيەتنــى،  ناچارلىشــىۋاتقان  كۈنســېرى  تۈركىســتاندا 
مىللىــي  ۋە  مەدەنىيــەت  ئېتىقــاد،  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
كىملىكىگــە ئائىــت ســاھەلەردە ئومۇميۈزلــۈك باســتۇرۇش 
خىتاينىــڭ  ئۇچراۋاتقانلىقىنــى،  چەكلىمىلەرگــە  ۋە 
ئۇيغۇرالرغا قارىتا كىشــىلىك ھوقۇق دەپســەندىچىلىكىدە 
ئىلگىرىكــى يىلارغــا سېلىشــتۇرغاندا زور دەرىجىــدە 
تەپســىلىي  بىلــەن  مىســاللىرى  ئېغىرالشــقانلىقىنى 
بىرلىكىنىــڭ  ياۋروپــا  ھەمــدە  ئۆتتــى  قىلىــپ  بايــان 
ئىقتىســادىي مەنپەئــەت ئۈچــۈن كىشــىلىك ھوقۇققــا ســەل 

ئەســكەرتتى. ئاالھىــدە  قاراۋاتقانلىقىنــى 
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ياۋروپــا  رەھبەرلىرىنىــڭ  ق  ئــۇ  د  24-يانــۋار 
زىــچ  ھــەم  كــۆپ  پائالىيەتلىــرى  پارالمېنتىدىكــى 
ئورۇناشــتۇرۇلغان ئىــدى. قۇرۇلتــاي مۇئاۋىن رەئىســى 
ئۆمــەر قانــات، بــاش كاتىــپ دولقــۇن ئەيســا، قۇرۇلتاي 
ــەر  ــا ياردەمچىســى ۋە ۋاكالەتســىز مىللەتل پروگرامم
قۇرۇلتــاي  ھەمــدە  لۇســىيا  ئەزاســى  تەشــكىاتى 
تەشۋىقات-نەشــرىيات كومىتېتــى مۇدىــرى ئەكــرەم 
ھەزىمنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئۇيغــۇر ۋەكىللىــرى 
بــۇ بىــر كۈنــدە ئىلگىرى-كېيىــن بولــۇپ ياۋروپــا 
پارالمېنتىنىــڭ بىر قىســىم پارالمېنــت ئەزالىرى بىلەن 
ســۆھبەت ئېلىــپ بــاردى. بــۇ مىللــەت ۋەكىللىرىنىڭ 
ھەممىســىنىڭ ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ئۆزىگــە اليىــق 
مۇھىــم ۋەزىپىلىــرى بولــۇپ، كۆپىنچىســى ئــۇزۇن 
يىلاردىــن بۇيــان ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى پارالمېنتتا 
قــارارالر  ھەققىــدە  ئۇيغــۇرالر  كەلگــەن،  قولــاپ 
قوبــۇل قىلىشــقا تۈرتكــە بولغــان ھەمــدە ئىلھــام 
توختىنــى ســاخاروف مۇكاپاتىغــا نامــزات كۆرســىتىش 

ــدى. ــىلەر ئى ــان كىش ــى قوللىغ ھەرىكىتىن

بــۇ ئۇچرىشىشــارنىڭ ھەممىســىدە د ئــۇ ق 
رەھبەرلىــرى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى 
ئوتتۇرىغــا  بــەردى.  مەلۇماتــار  ۋەزىيىتىدىــن 
ئىلھــام  بولســا؛  تېمىــار  كونكرېــت  قويۇلغــان 
مائارىــپ،  تىللىــق  قــوش  توختــى مەسىلىســى، 
چېقىــش،  مەســچىت  ۋە  باســتۇرۇش  دىنىــي 
ئۇيغــۇر   - خىتــاي  يىغىۋېلىــش،  پاســپورت 

ــل  ــۈچ خى ــىتى، ئ ــق سىياس ــۇرى تۇغقانچىلى مەجب
كۈچلــەر مەسىلىســى ۋە ھەممــە يــەردە ئەۋجــى 
بولــدى.  قاتارلىقــار  تېــررورى  ســاقچى  ئالغــان 
ۋەكىللىــرى  ئۇيغــۇر  پارالمېنتىنىــڭ  ياۋروپــا 
مىللــەت  بارلىــق  بولغــان  ئۇچرىشىشــتا  بىلــەن 
نۆۋەتتىكــى  ۋەتىنىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ۋەكىللىــرى 
ــا  ــا قارىت ــىنىدىغانلىقنى، خىتايغ ــى چۈش ۋەزىيىتىن
ئۈنۈملــۈك بىــر بېســىم يوللىرىنــى تېپىــش ئۈچــۈن 

بىلدۈرۈشــتى. تېرىشــىدىغانلىقلىرىنى 

ئــۇ ق  د  يانــۋار كۈنلىــرى   – 26 ۋە  يانــۋار   25  
رەھبەرلىــرى يەنــە ياۋرۇپــا بىرلىكــى كىشــىلىك 
ھوقــۇق كومىتېتىنىڭ رەئىســى پانســېرى ئەپەندىنى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان مۇھىــم ئەربابــار بىلــەن 
ــەت  ــى 8-7 مىلل ــەر كۈن ــدى. ھ ســۆھبەتلەردە بول
ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئــۆز غايىلىــرى ۋە 
تەلەپلىرىنــى بىلــدۈرۈپ ئۆتتــى ھەمــدە ياخشــى 
23-يانۋاردىــن  ئېرىشــتى.  جاۋابارغــا  ئىجابىــي 
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بۇيــان، د ئــۇ ق رەھبەرلىــرى ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ 
20 نەپــەر رەھبىــرى ۋە ئەزاســى بىلــەن ســۆھبەتلەر 
رەئىســى  قۇرۇلتــاي  26-يانــۋار  بــاردى.  ئېلىــپ 
كېلىــپ،  يېتىــپ  ئامېرىكىدىــن  خانىــم  رابىيــە 
بولــدى.  بىرگــە  بىلــەن  رەھبەرلىــرى  ق  ئــۇ  د 

بــۇ قېتىمقــى د ئــۇ ق مەســئۇللىرىنىڭ ياۋرۇپــا 
ــا سېلىشــتۇرغاندا  ــى ئىلگىرىكــى چاغارغ زىيارىت
دائىرىســى كــەڭ، ســۆھبەت مەزمۇنــى مــول، تەلــەپ 
–  ئىســتەكلەر ئۇيغــۇر مىللىــي مەنپەئەتىگــە زىــچ 
باغانغــان ئىنتايىــن مۇھىــم بىــر زىيــارەت بولــدى.

د ئۇ ق رەھبەرلىرى ئۇ ن پ ئو دا

 23-يانــۋار چۈشــتىن بۇرۇن د ئــۇ ق رەھبەرلىرى 
ئــۇ ن پ ئــو )ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر تەشــكىاتى( 
ئۇيۇشــتۇرغان  شــەھىرىدە  بىريۇسســېل  نىــڭ 

ــا قاتناشــتى.  ــي مۇھاكىمــە يىغىنىغ ئىلمى

ــازدا  ــل ي ــۇ يى ــڭ ب ــو نى ــۇ ن پ ئ ــن ئ ــۇ يىغى  ب
قۇرۇلتىيىغــا  10-نۆۋەتلىــك  چاقىرىلىدىغــان 
ھازىرلىــق قىلىــش مەقســىتىدە چاقىرىلغــان بولۇپ، 
يىغىنــدا ئــۇ ن پ ئو نىڭ تەشــكىلىي قۇرۇلمىســى، 
ئــەزا  فۇنكىســىيونى،  خىزمــەت  ئەھدىنامىســى، 
مەســئۇلىيىتىنى  ۋە  ۋەزىپىســى  مىللەتلەرنىــڭ 
ئېچىلغۇســى  كەچــۈرۈش،  كۆزدىــن  قايتىدىــن 
ــق  ــرالش قاتارلى ــىنى ھازى ــڭ نىزامنامىس قۇرۇلتاينى

مەزمۇنارنــى مۇزاكىــرە تېمىســى قىلغــان.

مارىنــو  رەئىســى  ئــو  پ  ن  ئــۇ   يىغىنغــا 
ــۇر  ــدى يېتەكچىلىكىدىكــى مەزك بۇســداچېن ئەپەن
تاپقــان  تەركىــب  كىشــىدىن   11 تەشــكىاتنىڭ 
قاتناشــتى.  ئەزالىــرى  كومىتېتــى  ئىجرائىيــە 
ــى  ــى ئەزاس ــڭ قۇرغۇچ ــو نى ــۇ ن پ ئ ــۇرالر ئ ئۇيغ

ھەمــدە دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى ئۇنىــڭ ئىجرائىيــە 
كومىتېتــى ئەزاســى بولغاچقــا، د ئــۇ ق  رەھبەرلىرى 
ــان  ــپ قىلىنغ ــدە تەكلى ــا ئاالھى ــاس يىغىنغ ــۇ خ ب

ــدى. ئى

  45 دىــن ئارتــۇق خەلــق ۋە مىللەتتىــن ئەزاســى 
بولغــان، دۇنيــادا 150 مىليــون خەلققــە ۋەكىــل 
ــڭ  ــو نى ــۇ ن پ ئ ــان ئ ــەت قىلىۋاتق ــۇپ پائالىي بول
بــۇ يىغىنىــدا ئــەزاالر خەلقــارا ۋەزىيــەت ھەققىدىكــى 
تەھلىل-قاراشــلىرىنى شەرھىيلەشــتى، مۇستەبىت 
مۇھاكىمــە  ۋەزىيىتىنــى  ھاكىمىيەتلەرنىــڭ 

قىلىشــتى.
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ــم باســچلىقىدىكى  ــە خانى ــۋار رابىي 27 – يان
نىــڭ  ئــو  پ  ن  ئــۇ  رەھبەرلىــرى  ق  ئــۇ  د  
ئىشخانىســىنى مەخســۇس زىيــارەت قىلىــپ، 
ــن كېيىنكــى ھەمكارلىقــار  ــەن بۇندى ــۇالر بىل ئ

ب  بــاردى.  ئېلىــپ  مۇھاكىمىلــەر  ئۈســتىدە 
د ت ۋە ياۋرۇپــا پارالمېنتىــدا ئۇيۇشــتۇرىدىغان 
پروگراممىلىــرى   – پىــان  پائالىيەتلەرنىــڭ 

تۈزۈشــتى.

ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ 20 -نۆۋەتلىك سايلىمى ئېلىپ بېرىلدى

ياۋروپــا  بولغــان  يىــل   27  قۇرۇلغىنىغــا 
شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى تەشــكىاتىنىڭ 
ــا  ــى دۇني ــۋار كۈن ــايلىمى 15-يان ــك س 20-نۆۋەتلى
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى خىزمــەت بىناســىدا ئېلىــپ 
ۋەكىللىرىدىــن  ئۇيغــۇر  ســايامغا  بېرىلــدى. 
ــۇر  ــايامغا مەزك ــتى. س ــى قاتناش ــۇق 50 كىش تول
بىــرى  ئەزالىرىدىــن  قۇرغۇچــى  تەشــكىاتنىڭ 
بولغــان ئەركىــن ئالىپتېكىــن ئەپەنــدى ۋە د ئــۇ 
ئەپەندىلــەر  ئەيســا  دولقــۇن  كاتىپــى  بــاش  ق 
رىياســەتچىلىك قىلــدى. ســايامغا قاتناشــقان 50 
كىشــى دېموكراتىــك ئۇســۇلدا بىلــەت تاشــاش 
ــا شــەرقىي تۈركىســتان بىرلىكــى  ــق ياۋروپ ئارقىلى
رەئىســىنى  20-قېتىملىــق  تەشــكىاتىنىڭ 

چىقتــى. ســاياپ 

كومىتېتىنىــڭ  ئىشــار  دىنىــي  ق  ئــۇ  د 
زاتاردىــن  دىنىــي  گېرمانىيەدىكــى  مۇدىــرى، 
ــەن  ــاۋاز بىل ــم ئۈســتۈن ئ تۇرغۇنجــان ئاالۋۇدۇنھاجى
تەشــكىاتنىڭ رەئىســى بولــۇپ ســاياندى. رەئىــس 
تەشــكىاتنىڭ  مەزكــۇر  كېيىــن،  ســايلىمىدىن 

ئىككــى نەپــەر مۇئاۋىــن رەئىســى، بــاش كاتىپىنــى 
ــى  ــدارە ھەيئىت ــەر ئى ــان 11 نەپ ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ
ــاۋاز بېرىشــى  ــۈرۈپ ئ ــول كۆت ــڭ ق ســايام ئەھلىنى
يادروســىنى  رەھبەرلىــك  تەشــكىاتنىڭ  بىلــەن 
تەشــكىل قىلــدى. ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان 
بىرلىكــى تەشــكىاتى غــەرب ئەللىرىــدە قۇرۇلغــان 
تۇنجــى ئۇيغــۇر تەشــكىاتى بولــۇپ، 1990-يىلــى 
ئەركىــن ئالىپتېكىــن باشــچىلىقىدىكى 7 نەپــەر 
ئۇيغــۇر ميۇنخېــن شــەھىرىدە قــۇرۇپ چىققــان، 
قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  بــۇ تەشــكىات  2015-يىلــى 
شــەھىرىدە  ميۇنخېــن  خاتىرىســى  25-يىللىــق 

داغدۇغىلىــق ئۆتكۈزۈلگــەن ئىــدى.
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تەيۋەندىكى »تەيۋەن ئىتتىپاق بىرلىكى« پارتىيەسىنىڭ يىللىق پىالن يىغىنىغا ئۇيغۇرالرمۇ قاتناشتى

تەيبىيــدا  مەركىــزى  تەيۋەننىــڭ   6-يانــۋار 
بىرلىكــى«  ئىتتىپــاق  »تەيــۋەن  ئۆتكۈزۈلگــەن 
ۋە  يىغىنىغــا  خۇالســە  يىللىــق  پارتىيەســىنىڭ 

ياپونىيــە  زىياپىتىگــە  توپــاش  ئىئانــە  كەچلىــك 
ئىلھــام  رەئىســى  جەمئىيىتىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
مەھمــۇت ئاالھىــدە تەكلىــپ بىلــەن قاتناشــقان 
بولــۇپ، »تەيــۋەن ئىتتىپــاق بىرلىكــى« پارتىيەســى 
ئۇيغــۇر  پىانىــدا،  خىزمــەت  2017-يىللىــق 
كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىگە ئاالھىــدە ئــورۇن 
بېرىــش، تەيۋەنــدە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى كــەڭ 
كۆلەمــدە تەشــۋىق قىلىــش پائالىيەتلىرىنــى ئېلىــپ 

پىانلىغــان. بېرىشــنى 

جەنۋەدە شى جىنپىڭغا قارشى نامايىش ئېلىپ بېرىلدى

تەشەببۇســى  نىــڭ  ق  ئــۇ   د 
ۋە ياۋروپــا شــەرقىي تۈركىســتان 
بىرلىكــى تەشــكىاتىنىڭ ئورۇن-
16-يانــۋار  بىلــەن  الشتۇرۇشــى 
ئىككــى ئاپتوموبىلــدا ميۇنخېــن 
ــر  ــان بى ــا چىقق ــەھىرىدىن يولغ ش
17-چىســا  ئۇيغــۇرالر  قىســىم 
جەنــۋە شــەھىرىگە يېتىپ كېلىپ، 

بــۇ يەردىكــى ئۇيغۇرالرغا قوشــۇلۇپ تىبەتلىكلەر 
بىلــەن  تەشــكىاتلىرى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ۋە 
بىرگــە، خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىڭغــا قارشــى 
ئېلىــپ  نامايىــش  بىرلەشــمە  ئالدىــدا  ت  د  ب 

ــاردى. ب

نامايىــش جەريانىــدا مۇنبەرگە تەكلىــپ قىلىنغان 
دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى، خىتاينىــڭ ئۇيغــۇرالر 
ــى  ــا قارش ــېلىۋاتقان زۇلۇمىغ ــە س ۋە تىبەتلىكلەرگ
ــڭ  ــش ئەھلىنى ــۇق ســۆزلەپ، نامايى ــق نۇت جاراڭلى

ــۈك ئالقىشــلىرىغا ئېرىشــتى. كۈچل
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ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەخپىدە سايالم ئۆتكۈزۈلدى

 1-ئاينىــڭ 29-كۈنــى يەكشــەنبە، مەركىــزى 
تۈركىســتان  شــەرقىي  جاياشــقان  ئىســتانبۇلغا 
ۋەخپىنىــڭ ئىــدارە ھەيــەت رەھبەرلىكــى قايتىدىــن 
ســاياپ چىقىلدى. ســايامغا شــەرقىي تۈركىســتان 
ۋەخپىنىــڭ ئاساســىي قاتــام رەھبەرلىكــى ۋە ئىدارە 
ھەيئــەت رەھبەرلىــرى قاتناشــتى. ســايام شــەرقىي 
مەرھــۇم  بايراقــدارى  داۋاســىنىڭ  تۈركىســتان 
ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىننىــڭ ئوغلــى ئىلغــار 
ــدى. ــپ بېرىل ــڭ باشــچىلىقىدا ئېلى ئالىپتېكىننى

رەھبەرلىكىدىــن  قاتــام  ئاساســى  ۋەقىپىنىــڭ 
دوكتــور  ئــۆزكان،  مەتىــن  تــۇران،  ئابدۇجېلىــل 
ــب  ــىدىن تەركى ــق 4 كىش ــرەم قاتارلى ــن ئەك ئەركى

نــازارەت  ســايامنى  كومىتېتــى  ســايام  تاپقــان 
يۈســۈپ  ئەيســا  يەنــە  ســايامغا  قىلــدى. 
ئالىپتېكىننىــڭ چــوڭ ئوغلــى ئەركىــن ئالىپتېكىــن 

قاتناشــتى. كېلىــپ  گېرمانىيەدىــن  ئەپەنــدى 

تۈركىســتان  شــەرقىي  نەتىجىســىدە  ســايام 
ــت  ــور ئابدۇلھەمى ــلىكىگە دوكت ــڭ رەئىس ۋەخپىنى
دوكتــور  كاتىپلىققــا  بــاش  ســاياندى.  ئاۋشــار 
ئۆمــەر قــۇل قايتــا ســاياندى. ئىــدارە ھەيئــەت 
مۇھەممــەت  ئــۆزكان،  مەتىــن  رەھبەرلىكىگــە 
ــۇر، مەھمەتجــان  ــن جانۇيغ ــان، مۇھىتتى ــۇر تۇرپ ن
قەشــقەرلى ۋە خەيرۇلــاھ ئەپەندىگىــل ئەپەنــدى 

ســاياندى. يېڭىدىــن  كىشــىلەر  قاتارلىــق 
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 سېيىت تۇمتۈرك ئۇيغۇرالر مەسىلىسىنى تۈركىيەدە كەڭ تونۇتتى

 1-ئاينىــڭ 1-كۈنــى ئىســتان-
بۇلدىكى رېئىنــا كەچلىك كۇلۇبىغا 
تېررورچــى  كىرگــەن  بېســىپ 
ئاپتوماتىــك قــورال بىلــەن كىشــى-
لەرگــە ئوق چىقىرىــپ، 39 ئادەمنى 
تــۈرك  كېيىــن  ئۆلتۈرگەندىــن 
ــۇرا  ــدا قاتىلنىــڭ ئوتت ئاخباراتلىرى
ئاســىيالىق ئىكەنلىكــى ئىلگىــرى 
قىرغىــز،  بۇنىــڭ  ســۈرۈلۈپ، 
بولــۇش  ئۇيغــۇر  ۋە  ئۆزبېــك 
دېيىلگــەن  بارلىقــى  ئېھتىمالــى 

ــاش مىنىســتېرىنىڭ  ــن ب ــە مۇئاۋى ــدى. تۈركىي ئى
تۈركىيەدىكــى  ئىپادىســى  ھەقتىكــى  بــۇ 
ــدى. د  ــان ئى ــان قىلغ ــۆپ پەرىش ــى ك ئۇيغۇرالرن
ــۈرك  ــن رەئىســى ســېيت تۈمت ــڭ مۇئاۋى ــۇ ق نى ئ
ئەپەنــدى ۋەقــە ســادىر بولغــان كۈندىــن تاكــى 
قاتىــل تۇتۇلغۇچــە بولغــان ئارىلىققىچــە ۋە قاتىــل 
تۇتۇلغاندىــن كېيىنمــۇ تــۈرك مەتبۇئاتلىرىغــا، 
تېلېۋىزورلىغــا كــۆپ قېتىــم نۇتــۇق ســۆزلەپ، 
تۈركىيــە ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرىغــا مەكتۇپــار 
يولــاپ ھەمــدە تــۈرك رەھبەرلىــرى بىلەن بىۋاســتە 
ئۇچرۇشۇشــار ئۆتكــۈزۈپ ئۇيغــۇر مىلىتىگــە 
سۈرتۈلىشــكە ئۇرۇنۇلغــان قارىنــى ئاقــاش يولىــدا 

زور ئەجىــر قىلــدى. 

1-ئاينىــڭ 16-كۈنــى قاتىــل ئىســتانبۇلنىڭ 
ئىســتانبۇل  تۇتۇلــدى.  رايونىــدا  ئەســەنيۇرت 
ۋالىيســى ۋاســفى شــاھىن بــۇ ھەقتــە مۇخبىــر-
تېررورچىنىــڭ  باياناتىــدا  بەرگــەن  الرغــا 
تۇغۇلغــان،  1983-يىلــى  ئۆزبېكىســتاندا 
ئابدۇقادىــر  تەربىيەلەنگــەن  ئافغانىســتاندا 
ــەن- ــى ئىك ــارىپوف ئىســىملىك تېررورچ ماش
لىكىنــى ئاشــكارىلىغاندىن كېيىنمــۇ ســېيت 
ســۆز  مىدىئــاالردا  يەنــە  ئەپەنــدى  تۇمــرۈرك 
بىلــەن  تــەررور  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئېلىــپ، 
باشــقا  خىتايدىــن  بولمىغــان،  ئاالقىســى 
بىــر  قىلمايدىغــان  دۈشــمەنلىك  مىللەتكــە 

تونۇتتــى. بولغانلىقىنــى  خەلــق 
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شەرقىي تۈركىستاندا

 قاراقاش ناھىيەلىك پارتكومغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەردى

شــەرقىي  بۇيــان  يىلاردىــن  يېقىنقــى 
تۈركىســتاندا مىللىــي ۋە دىنىــي باستۇرۇشــارغا 
خاراكتېرلىــك  ئېلىــش  ئــۆچ  قارشــى 
ــپ  ــى كېڭىيى ــانى ۋە كۆلىم ــڭ س ھەرىكەتلەرنى
بارماقتــا. ر ف ئــا نىــڭ ئاشكارىلىشــىچە، 2016 
– يىلــى  28  - دېكابىــر قاراقــاش ناھىيەلىــك 
قىلىــش  ھۇجــۇم  ئاپتوموبىللىــق  پارتكومغــا 
ۋەقەســى يــۈز بەرگــەن. 4 نەپــەر ھۇجۇمچىنىــڭ 
يېزىســىدىن  يــاۋا  قارىقاشــنىڭ  ھەممىســىا 
بولــۇپ، بۇالردىــن 34 ياشــلىق توختىمەمــەت 
تۇرســۇننىياز بىلــەن نۇرمەمــەت تۇرســۇننىياز 
ئــاكا- ئولتۇرۇشــلۇق  كەنتىــدە  بــازار  جۈمــە 
ئۇكىــار، يەنــە بىــر نەپىــرى جاھانبــاغ كەنتىــدە 
ئابدۇلېتىــپ  ياشــلىق   23 ئولتۇرۇشــلۇق 

مەتقۇربانــدۇر.

 ئاپتوموبىلــدا پارتكــوم قورۇســىغا باســتۇرۇپ 
بىــر  ھۇجۇمچىــار  پىچاقلىــق  كىرگــەن 
ئامانلىــق  بىــر  بىلــەن  كادىــرى  ھۆكۈمــەت 

ھۇجۇمچىارنــى  ئۆلتۈرگــەن.  قوغدىغۇچىنــى 
ــدە،  ســاقچىار ئېتىۋەتكــەن. خىتــاي خەۋەرلىرى
پارتاتقــۇچ  ھۇجۇمــدا  ھۇجۇمچىارنىــڭ 

ســۈرگەن. ئىلگىــرى  قولانغانلىقىنــى 

خىتــاي  كېيىــن،  ۋەقەدىــن  قاراقاشــتىكى 
قاراقــاش  پۈتــۈن  دائىرىلىــرى  ئامانلىــق 
ناھىيەســىنى قامــال قىلىــپ، كــەڭ كۆلەملىــك 
نىــڭ  ق  ئــۇ  د  بارغــان.  ئېلىــپ  ئاختــۇرۇش 
ئــادەم   34 قــەدەر  ھازىرغــا  بىلدۈرۈشــىچە، 
تۇتقــۇن قىلىنغان.تۇتقۇنارنىــڭ 14 نەپىــرى 
ــاش  ــرى قاراق ــدا، 20 نەپى ــقەر يولى قاراقاش-قەش
قىلىنغــان.  تۇتقــۇن  ئۆزىــدە  ناھىيەســىنىڭ 
قارىقــاش  28-دىكابىــر  دائىرىلىــرى  خىتــاي 
پارتكــوم بىناســىغا ھۇجــۇم قىلىــش ۋەقەســى 
ــى بېســىقتۇرغان  ــن ۋەقەن ــن كېيى ــۈز بەرگەندى ي
بولســىمۇ، يەنــە كۆڭلــى تىنمــاي ئىلگىــرى 
كىشــىنىمۇ   22 چىققــان  ئوۋالشــقا  توشــقان 

قىلغــان.  تۇتقــۇن 

 16 مىليون 850 مىڭ ئادەم »ساالمەتلىك تەكشۈرىشى« گە قاتناشتۇرۇلدى

تۈركىســتاندا  خىتــاي بــۇ يىــل 9-ئايدىــن 12-ئاينىــڭ  شــەرقىي  ئاخىرىغىچــە 
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ــۈرتۈش  ــاالمەتلىك تەكش ــق س ــي خەل »ئومۇمى
قۇرۇلۇشــى« نــى جىددىــي رەۋىشــتە ئېلىــپ 
مىليــون   16 قــەدەر  27-دېكابىرغــا  بــاردى. 
850 مىــڭ ئاھالــە ســاالمەتلىك تەكشــۈرۈش 
بۇنىــڭ  قاتناشــتۇرۇلدى.  پروگراممىســىغا 
ئىچىــدە جەنۇبتىكــى ئــۈچ ۋىايــەت ۋە بىــر 
مىليوندىــن  توققــۇز  جەمىــي  ئوباســتتىن 
تەكشۈرۈشــكە  ســاالمەتلىك  ئاھالــە  ئارتــۇق 

قاتناشــتۇرۇلغان بولــۇپ، بــۇ يەردىكــى ئومۇمىي 
ئاھالىنىــڭ 98 پىرســەنتىنى تەشــكىل قىلغان. 
قۇرۇلۇشــى  تەكشــۈرۈش«  »ســاالمەتلىك 
مەجبۇرىــي يوســۇندا ئېلىــپ بېرىلغــان. بــۇ 
جەريانــدا ھــەر بىــر شەخســنىڭ قــان ئۆرنىكى، 
فىزىكىلىــق  باشــقا  ۋە  ئۆرنىكــى  ئــا  ن  د 
قېلىنىــپ،  ئېلىــپ  ئۇچۇرلىــرى  شەخســىي 

ئارخىپاشــتۇرۇلغان.  كومپىئوتېــردا 

خىتاي قوراللىق ساقچىلىرى ئۈرۈمچىدە قەسەمياد يىغىنى ئۆتكۈزدى

قوراللىــق  خىتــاي  كۈنــى   31-دېكابىــر 
ســاقچى قىســىم ئەســكەرلىرى ۋە جامائــەت 
خەۋپســىزلىك ســاقچىلىرى ھــەم ھــەر قايســى 
مۇقىملىقنــى  تەشــكىللەڭەن  ســاھەدىن 
ــدە  ــرى بىرلىشــىپ، ئۈرۈمچى ــداش كۈچلى قوغ
تــۇرۇپ،  قارشــى  »تېررورلۇققــا  مەخســۇس 
مۇقىملىقىنــى قوغــداش قەســەمياد يىغىنــى« 

ئۆتكۈزگــەن.

 خىتــاي ھۆكۈمــەت ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىنىڭ 
خەۋەرلىرىدىــن مەلــۇم بولۇشــىچە، ئۈرۈمچىگــە 

بــاش  قىســىم  ســاقچى  قوراللىــق  جاياشــقان 
قىبلىتاغدىكــى  ئۈرۈمچــى  ئەترىتىنىــڭ 
»تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش مەشــىق بازىســى«دا 
ــۇ قەســەمياد مۇراســىمىغا 2000  ئۆتكۈزۈلگــەن ب
ــكەر- ــىم ئەس ــاقچى قىس ــق س ــدا قوراللى ئەتراپى
جامائــەت  ئارتــۇق  دىــن   1000 ۋە  ئوفىتســېرى 
تولــۇق  ساقچىســى  ئاالھىــدە  خەۋپســىزلىك 
يىغىــن  بولــۇپ،  قاتناشــقان  قورالانغــان ھالــدا 
مەيدانىغــا يەنــە برونېۋىــك، ھــەر خىــل تىپتىكــى 
قوراللىــق ســاقچى قىســىم ئاپتوموبىللىــرى ۋە 

كىرگۈزۈلگــەن.  باشــقىار 

 ئونسۇ ناھىيەسى بىسلىق سايمانالرغا كىملىك نومۇرى ئويۇلىدىغانلىقى ھەققىدە ئۇقتۇرۇش چىقارغان

بازىــرى  ئونســۇ  ناھىيەســىنىڭ  ئونســۇ 
لوڭچــۋەن ئاھالىلــەر كومىتېتــى 1- ئاينىــڭ 
8- كۈنــى ئۇقتــۇرۇش چىقىرىــپ، ئائىلىلــەردە 

بارلىــق  تۈرىدىكــى  پىچــاق  ئىشــلىتىدىغان 
ــك  ــق ســايمانارغا ئىگىســىنىڭ كىملى تىغلى
بىلدۈرگــەن. ئويۇلىدىغانلىقىنــى  نومۇرىنــى 
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مەزكــۇر ئۇقتۇرۇشــتا مۇنــداق دېيىلگــەن: 
ــنى  ــان باشقۇرۇش ــايمانارغا بولغ ــق س »تىغلى
كۈچەيتىــش ۋە ئۇالرنىــڭ يوقــاپ كېتىشــىنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن پۈتــۈن بازاردىكــى 
ــك  ــۋابارغا ئىگىســىنىڭ كىملى ــق ئەس تىغلى
نومــۇرى ئويۇلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچــۈن ئاھالىلەردىن 
ــى،  ــدۇ: بىرىنچ ــەپ قىلىنى ــەر تەل تۆۋەندىكىل
ســانى  ســايمانارنىڭ  تىغلىــق  بارلىــق 
ــا ئىگىســىنىڭ ئىســمى  ئېلىنىشــى ۋە ئۇالرغ
ئائىلــە  ھەرقانــداق  بۇنىڭدىــن  ئويۇلۇشــى، 
بــاش تارتماســلىقى، ھەتتــا بىــر تــال تىغلىــق 
الزىــم.  قالماســلىقى  چۈشــۈپ  ســايمانمۇ 
ئىككىنچــى، قىڭــراق، قەلەمتىــراچ، قــوي-
كاال بوغۇزاليدىغــان پىچــاق، پالتــا، كەركــە، 
كەســكۈچى ۋە چانىغۇچــى ئەســۋابارنى ئــۆز 
ــايمانار  ــق س ــق تىغلى ــان بارلى ــە ئالغ ئىچىگ
بېرىلىــپ،  ئېلىــپ  ئورۇنغــا  بەلگىلەڭــەن 

ئىگىلىرىنىــڭ كىملىــك نومــۇرى ئويۇلۇشــى، 
بۇنىڭغــا كېتىدىغــان 3 ســوم ھەقنــى ئىگىســى 
تۆلىشــى الزىــم. ئۈچىنچــى، ئويــۇش ۋاقتــى 
10-كۈنىگىچــە  8-كۈنىدىــن  1-ئاينىــڭ 
ئىچىــدە  ۋاقىتنىــڭ  مۇشــۇ  ئەگــەر  بولىــدۇ. 
تىغلىــق ســايمانلىرىغا كىملىــك نومۇرىنــى 
بىــر  ســاقچىخانىارنىڭ  ئويدۇرمىغانــار، 

تــەرەپ قىلىشــىغا يولــاپ بېرىلىــدۇ.«

ئاھالىلــەر  ناھىيەســىدىكى   ئونســۇ 
قىلغــان  ئېــان  كومىتېت-لىرىنىــڭ 
بارلىــق  تەۋەلىك-تىكــى  ئۇقتۇرۇشــىدا، 
پۇقراالرنىــڭ بەلگىلەڭــەن ئورۇنغــا بېرىــپ، 
قاتارلىــق  ئوغــاق  قىڭــراق،  پىچــاق،  پالتــا، 
ئائىلىدىكــى تىغلىــق ئەســۋابارغا شــۇ ئائىلــە 
مەســۇلىنىڭ كىملىــك نومۇرىنــى باستۇرۇشــنى 

قىلغــان. تەلــەپ 

 خىتاي ساقچىلىرى »تېررورلۇق گۇرۇپپىسى« غا چېتىشلىق 3 نەپەر ئۇيغۇر گۇماندارنى ئېتىپ 
ئۆلتۈرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن

 خىتــاي ســاقچى تــەرەپ 8-يانــۋار كۈنــى 

كەچقــۇرۇن خوتەندە »تېررورلۇق گۇرۇپپىســى« 

ــى قوغــاپ  ــەر گۇماندارن غــا چېتىشــلىق 3 نەپ

ــى  ــپ ئۆلتۈرگەنلىكىن ــدا ئېتى ــۇش جەريانى تۇت

ــەن. بىلدۈرگ

تورىــدا  خەلــق  بىلــەن  تــورى   تەڭرىتــاغ 
خــەۋەردە  قىســقا  ھەقتىكــى  بــۇ  بېرىلگــەن 
مۇنــداق دېيىلگــەن: »2017-يىلــى 1-ئاينىــڭ 
8-كۈنــى كــەچ ســائەت ســەككىزدىن ئاشــقاندا، 
ئورگىنــى  خەۋپســىزلىك  جامائــەت  خوتــەن 
ــەن  ــۈز بەرگ ــا ناھىيەســىدە ي ــى گۇم 2015-يىل
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قىلغــان  ســادىر  نــى  ۋەقەســى‹  ›22-ئاپرېــل 
نەپىرىنــى  ئــۈچ  شايكىســىدىن  تېررورلــۇق 
قاچقۇننــى  ســاقچىار  ئۆلتۈرگــەن.  ئېتىــپ 
قوغــاپ تۇتۇۋاتقانــدا، ئــۇالر زوراۋانلىــق بىلــەن 
مەيدانــدا  نــەق  كۆرســەتكەچكە،  قارشــىلىق 
قــازا  ســاقچىاردىن  تاشــانغان.  ئېتىــپ 

بولمىغــان«. يارىانغانــار  ۋە  قىلغانــار 

ــرى  ــەت تاراتقۇلى ــاي ھۆكۈم ــى، خىت ھالبۇك
ئالغــان  تىلغــا  خــەۋەردە  مەزكــۇر 
يــۈز  ناھىيەســىدە  گۇمــا  2015-يىلىدىكــى 
بەرگــەن »22-ئاپرېــل ۋەقەســى« ھازىرغىچــە 
تاشــقى دۇنياغــا مەلــۇم بولمىغــان بىــر ۋەقــە 
بولــۇپ، خىتــاي تــەرەپ ئــۆز ۋاقتىــدا بــۇ ھەقتــە 

بەرمىگــەن. خــەۋەر  ھېچقانــداق 

 گۇما ناھىيىسىدە جىددىي ھەربىي ھالەت يۈرگۈزۈلدى

قوراللىــق  خىتــاي  ئاخباراتــى  خىتــاي 
كۈچلىرىنىــڭ 1-ئاينىــڭ 8-كۈنــى خوتەنــدە 
ــى ئېتىــپ تاشــلىغانلىقىنى  ــەر گۇماندارن 3 نەپ
ــىدە  ــا ناھىيەس ــى گۇم ــڭ 2015-يىل ۋە بۇالرنى
ــررور  ــل تې ــەن ئاتالمىــش »22-ئاپرې ــۈز بەرگ ي

ۋەقەســى« بىلــەن چېتىشــلىق ئىكەنلىكىنــى 
يانــۋار  خــەۋەر قىلــدى. ئەممــا خىتــاي 7 - 
ناھىيىســىدە1- گۇمــا  باشــاپا  كۈنىدىــن 
دەرىجىلىــك بىخەتەرلىــك مۇداپىئــە تەدبىرىنــى 

يولغــا قويغــان ئىــدى.

 شەرقىي تۈركىستاندا دىنىي زاتالرغا قارىتا بېسىم داۋامالشماقتا

خەلــق تورىدىــن بېرىلگەن بىــر خەۋەردىن 
يېقىنــدا  ناھىيىســى  كۇچــا  قارىغانــدا، 
»دىنــى زاتــار قوشــۇن قۇرۇلۇشــى« دېگــەن 
ــي  ــى دىنى ــەن ناھىيىدىك ــە ئاساس خىزمەتك
زاتارنــى خىتــاي ئۆلكىلىرىنــى ســاياھەت 
ــك  ــا نەمۇنىلى ــق ئۇالرغ ــدۇرۇش ئارقىلى قىل
دىنىي زات بولۇپ، دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان 
ــنى  ــار تۇرمۇش ــى، بەختىي ــى ۋەتەنن ئاممىن
قەدىرلەشــكە چاقىرىشــقا بۇيرىغــان. بۇندىن 

باشــقا يەنــە، كۇچــا ناھىيەســى »بەشــتە 
ياخشــى دىنىــي پائالىيــەت ســورۇنلىرى« 
ــام  ــا ن ــي زات«الرغ ۋە »بەشــتە ياخشــى دىنى
ئېچىــپ،  يىغىنــى  تەقدىرلــەش  بېرىــش، 
مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنــى، ئىجتىمائىــي 
جەھەتلــەردە  قوغــداش  مۇقىملىقنــى 
نەتىجىســى گەۋدىلىك بولغان 52 مەسچىت 

ــەن.  ــى تەقدىرلىگ ــي زاتن ۋە 123 دىنى

ــۇ مەخســۇس  ــەن ۋىايىتىم ــدا خوت يېقىن
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300 نەپــەر كادىرنى »مەســچىت باشــقۇرۇش 
سىياســىتى« بويىچــە يېزىارغــا ئەۋەتكــەن 
ئىــدى. يەرلىكتىــن ئەھــۋال ئىنــكاس قىلغان 
ــى  ــڭ يېزىدىك ــۇ كادىرالرنى ــر كىشــى، ب بى
قارالغــان  دەپ  قويــۇق  كەيپىياتــى  دىنىــي 

كىشــىلەرنىڭ ئۆيلىرىگــە ھەپتىــدە ئــەڭ 
ئــاز دېگەنــدە ئىككــى قېتىــم بېرىــپ ئــۇالر 
تۇرىدىغانلىقىنــى  سۆزلىشــىپ  بىلــەن 

ــدى. ــەن ئى بىلدۈرگ

 غۇلجىدا 300 گە يېقىن ئۇيغۇر تۇتقۇن قىلىنغان

قىلىشــىچە،  بايــان  نىــڭ  ئــا  ف  ر 
نامەلــۇم بىــر كىشــىدىن كەلگــەن مەكتۇپتــا 
ــەرقىي  ــرى ش ــەت دائىرىلى ــاي ھۆكۈم »خىت
 300 شــەھىرىدە  غۇلجــا  تۈركىســتاننىڭ 
گــە يېقىــن ئۇيغۇرنــى تۇتقــۇن قىلــدى« 
ــا  ــۇپ، مەكتۇپت دەپ ئۇچــۇر بېرىلگــەن بول
ئىســام  ئۆزىنىــڭ  خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
دىنىنــى ســاقاپ قېلىــش ئۈچــۈن ئېغىــر 
بــەدەل تۆلەۋاتقانلىقــى قەيــت قىلىنىــپ، 
ئۇچــۇرالر  مۇنــداق  قىلىــپ  كونكرېــت 
12-ئاينىــڭ  »2016-يىلــى  بېرىلگــەن: 
15-كۈنــى غۇلجــا شــەھىرىدىكى ئايــدۆڭ 
مەســچىتى ئىمامىنىــڭ ئۆيىنــى قازانچــى 
ساقچىخانىســىدىكى ســاقچىار ئاختــۇرۇش 
داۋامىــدا، ئۆيدىكــى تامــاق يېگــەن قاچــا-
ــپ،  ــن گۇمانلىنى قۇمۇشــارنىڭ كۆپلۈكىدى
ئاختۇرغــان.  كەڭ-كۆلەملىــك  ئۆيىنــى 
بۇنىــڭ بىلــەن ئۆينىــڭ يــەر ئاســتى ئۆيىــدە 

تەربىيىلىنىۋاتقــان 10دىــن ئارتــۇق بــاال پاش 
بولــۇپ قالغــان. خىتــاي ســاقچىار ئىمامنــى 
ۋە بالىارنىــڭ ھەممىســى تۇتــۇپ قازانچــى 
ســولىغان.  ئاپىرىــپ  ساقچىخانىســىغا 
ســوراقتىن كېيىــن بالىارنىــڭ ئاتا-ئانىســى 
ــۇپ 300  ــار بول ــاردەم قىلغان ــا ي ۋە ئۇالرغ
گــە يېقىــن ئۇيغۇرنــى تۇتقــۇن قىلغــان. 
ــتى  ــەر ئاس ــۈن ي ــەھىرىدىكى پۈت ــا ش غۇلج

باشــلىغان.« ئۆيلەرنــى ئاختۇرۇشــقا 

ئۇچۇرالرنــى  دائىرىلىرىنىــڭ   خىتــاي 
گەرچــە  بىلــەن،  قىلىشــى  قامــال  قاتتىــق 
ــۇن  ــك تۇتق ــەڭ كۆلەملى ــۇ ك ــى ب ئايدۆڭدىك
ھەرىكىتىنىــڭ تەپســىاتى ھازىرچــە ســۇ 
يۈزىگــە چىقمىغان بولســىمۇ، دائىرىلەرنىڭ 
ــي  ــتى دىنى ــەر ئاس ــى ي ــۇ خىلدىك ــدا ب رايون
كــەڭ  ھەمــدە  باســتۇرۇش  مەكتەپلەرنــى 
كۆلەملىــك تۇتقــۇن قىلىشــى ھەرىكەتلىــرى 

يېڭــى ۋەقــە ئەمــەس. 
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 شاياردا »مەدەنىيەت ئىنقىالبى« شەكلىدىكى مەسىلە تاپشۇرۇش 

شــەرقىي  نۆۋەتتــە  دائىرىلىــرى  خىتــاي 
تۈركىســتاننىڭ شــايار قاتارلىــق ناھىيىلىرىــدە 
تاپشــۇرۇش  مەســىلە  ھالــدا  ئومۇميۈزلــۈك 
يىغىنــى ئېچىۋاتقــان بولــۇپ، ئەتىگەن ســائەت 
8دىــن كــەچ ســائەت 8 گىچــە داۋام قىلىۋاتقان بۇ 
ــەر  ــدا، ئاھالىل مەســىلە تاپشــۇرۇش يىغىنلىرى
ئىلگىــرى ئۆزلىــرى ياكــى قوشــنىلىرى بىلىــپ 
جىنايــى  قىلغــان  ســادىر  بىلمــەي  ياكــى 
قىلمىشــارنى مەلۇم قىلىشقا مەجبۇرالنماقتا.  
ســوئال  تۈرلــۈك   39 ئاھالىلەرگــە  يىغىنــدا 
جــەدۋەل  تارقىتىلغــان.  جــەدۋەل  يېزىلغــان 
نــۆۋەت  ئاھالىلــەر  كېيىــن،  تولدۇرۇلغاندىــن 
ياكــى  تارتىــپ چىقىلىــپ ئۆزىنىــڭ  بىلــەن 
جىنايەتلىرىنــى  ئاتالمىــش  قوشــنىلىرىنىڭ 
بۇيرۇلغــان.  قىلىشــقا  پــاش  ۋە  ئەسلەشــكە 
بــۇرۇن  جەدۋىلىــدە،  تاپشــۇرۇش  مەســىلە 
قانۇنســىز ئــۈن- باققانمــۇ؟  ســاقال قويــۇپ 

ســىن بۇيۇملىرىنــى تۇتقانمــۇ؟ بەلگىلەڭــەن 
نامــاز  توپلىشــىپ  ســىرتىدا  مەســچىتنىڭ 
تەبلىغقــە  قانۇنســىز  بىــرەر  ئوقۇغانمــۇ، 
ســوئالار  دېگەنــدەك  باققانمــۇ  قاتنىشــىپ 
ئەمەلــدارالر،  دەرىجىلىــك  ھــەر  ســورالغان. 
مەمــۇرى خادىمــار ۋە ســاقچىارنىڭ نازارىتــى 
مەســىلە  بــۇ  بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئاســتىدا 
مەســىلە  دائىرىلــەر  يىغىنىــدا،  تاپشــۇرۇش 
تاپشــۇرغانارنىڭ يېنىــك، يوشــۇرغانارنىڭ 
ئاھالىلەرگــە  جازالىنىدىغانلىقىنــى  ئېغىــز 
بىــر  تاپشــۇرۇش  مەســىلە  ئۇقتۇرغــان. 
سىياســىي ھەرىكــەت ســۈپىتىدە خىتاينىــڭ 
ــۆۋەت  ــر ن ــدە بى ــي دەۋرى ــەت ئىنقىابى مەدەنىي
ئۇيغــۇر  بــۇ ھەرىكــەت  بېرىلغــان.  ئېلىــپ 
كــۆپ  تېخىمــۇ  يىلــاردا  ئەينــى  رايونىــدا 
كىشــىلەرنىڭ سازايى قىلىنىشــىغا ۋە تۈرمىگە 

بولغــان. ســەۋەب  تاشلىنىشــىغا 

 شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇنىۋېرسىتېتالردا 7 نى چەكلەش نىزامنامىسى ئېالن قىلىندى

ئۈرۈمچىدىكــى  كۈنــى  18-يانــۋار 
»پېداگوگىــكا  ئۇنىۋېرســىتېتى«،  »شــىنجاڭ 
مەكتەپلەرنىــڭ  قاتارلىــق  ئۇنىۋېرســىتېتى« 
را- ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  بەتلىرىــدە،  تــور 
تەرىپىدىــن  نازارىتــى  مائارىــپ  يونلــۇق 

ئالىــي  رايوندىكــى  تۈزۈلگــەن،  يېڭىدىــن 
خىزمەتچىلىــرى  ئوقۇتقۇچــى،  مەكتــەپ 
تەلــەپ  قىلىــش  رىئايــە  ئوقۇغۇچىلىــرى  ۋە 
ئوقۇتقۇچــى،  »شــىنجاڭدىكى  قىلىنغــان 
نــى   7 ئوقۇغۇچىارنىــڭ  ۋە  خىزمەتچىلــەر 
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چەكلــەش نىزامنامىســى« نىــڭ تولــۇق مەزمۇنى 
ــان قىلىنغان. ئې

7 ماددىلىــق نىزامنامىنىــڭ ئوقۇتقۇچــى ۋە 
خىزمەتچىلەرگــە  مەمــۇرى  مەكتەپلەردىكــى 
ــى  ــي پائالىيەتلەرن ــان قىســمىدا، دىنى قارىتىلغ
ــە  ــي پائالىيەتلەرگ ــۋىق قىلماســلىق، دىنى تەش
قاتناشماســلىق، دىنىــي تــۈس ئالغــان كىيىــم-
لەرنى كىيمەسلىك، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا 
خىــاپ ئىشــارنى قىلماســلىق، مىللەتلــەر 
گەپلەرنــى  پايدىســىز  ئىتتىپاقلىقىغــا 
قىلماســلىق، دۆلەتنىــڭ بىرلىكىنــى قوغــداش، 
ھەرىكەتلىرىــدە  بۆلگۈنچىلىــك  مىللىــي 

تەشــۋىق  خۇراپاتلىقنــى  بولماســلىق، 
قىلماســلىق تەلــەپ قىلىنغــان. ئوقۇغۇچىارغا 
قارىتىلغــان قىســمىدا، ماركســىزملىق ئاتىــزم 
دىنىــي  قىلماســلىق،  رەت  تەربىيىســىنى 
ئېتىقــاد ۋە دىنىــي پائالىيەتتــە بولماســلىق، 
دىنىــي تۈســتىكى كىيىــم كىيمەســلىك، دىنىي 
تارقاتماســلىق،  ۋە  ئوقۇماســلىق  كىتابارنــى 
مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىغــا خىــاپ ئىشــاردا 
بولماســلىق، مىللىــي ئىناقلىققــا ۋە دۆلەتنىــڭ 
بىرلىكىگــە زىيانلىــق ســۆزلەرنى قىلماســلىق، 
ھەرىكەتلىرىگــە  بۆلگۈنچىلىــك  مىللىــي 

قاتناشماســلىق تەلــەپ قىلىنغــان.

 ئالدىمىزدىكى ئايالردا

 ئۇيغۇر رەھبەرلىرىنى تەربىيىلەش كۇرسى ياۋرۇپا پارالمېنتىدا ئۆتكۈزىلىدۇ

د ئــۇ ق ئۇيغــۇر رەھبەرلىرىنــى دېمــوك-

قانۇنىــي  ھوقــۇق،  كىشــىلىك  راتىيــە، 

بىلىملــەر تەربىيىلــەش پروگراممىســىنىڭ 

پارالمېنتىــدا  ياۋروپــا  12-نۆۋەتلىكىنــى 

ئۆتكۈزمەكچــى.

 د ئــۇ ق رەھبەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشــىچە، 

دېموكراتىيــە،  رەھبەرلىرىنــى  ئۇيغــۇر 

ــەر  ــي بىلىمل ــۇق، قانۇنى ــى-لىك ھوق كىش

پروگراممىســىنىڭ  تەربىيىلــەش  بىلــەن 
 ،-  29 3-ئاينىــڭ  12-نۆۋەتلىكىنــى 
بېلگىيــە  كۈنلىــرى   -  31 ۋە   -  30
ئۆتكۈزۈشــنى  بىريۇسســېلدا  پايتەختــى 
قــارار قىلغــان. بــۇ قېتىمقــى پروگراممىــدا 
ياشــاۋاتقان  يېرىــدە  ھــەر  دۇنيانىــڭ 
ئەتراپىــدا   25-30 ياشــلىرىدىن  ئۇيغــۇر 
ــان.  ــەش نىشــان قىلىنغ كىشــىنى تەربىيىل
پروگراممىغــا قاتناشــتۇرۇلىدىغان ياشــارغا 
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ھازىرغــا قــەدەر ئۇيغــۇر تەشــكىاتلىرىنىڭ 
ئاكتىــپ  پائالىيەتلىرىگــە  سىياســىي 
ۋەزىپــە  تەشــكىاتاردا  قاتناشــقان، 
ــى  ــي ھەرىكىت ئالغــان ياكــى ئۇيغــۇر مىللى
بولغــان،  ئارزۇيــى  شــۇغۇللىنىش  بىلــەن 
سىياســىي،  خەلقــارا  ئۇنىۋېرســىتېتاردا 
ھوقــۇق  كىشــىلىك  ۋە  دىپلوماتىيــە 
ياشــارنىڭ  ئوقۇۋاتقــان  كەســىپلىرىدە 
قىلىنغــان. شــەرت  تاللىنىدىغانلىقــى 

ق  ئــۇ  د  بولغىنىــدەك،   مەلــۇم 
تەربىيىلــەش  رەھبەرلىرىنــى  ئۇيغــۇر 
پروگراممىســىنى ئامېرىــكا دېموكراتىيىنــى 
ماددىــي  فوندىنىــڭ  ســۈرۈش  ئىلگىــرى 
بۇيــان  2007-يىلىدىــن  بىلــەن  ياردىمــى 
2007-يىلــى  كەلگــەن،  قويــۇپ  يولغــا 
5-ئايدا گولاندىيەنىڭ دەنھاگ شــەھىرىدە، 
گېرمانىيەنىــڭ  4-ئايــدا  2008-يىلــى 
بېرلىــن شــەھىرىدە، 2009-يىلــى 5-ئايــدا 
شــەھىرىدە،  ۋاشــىڭتون  ئامېرىكىنىــڭ 
2010-يىلــى 4-ئايــدا ياۋروپــا پارالمېنتىــدا، 
ئاۋســترالىيەنىڭ  3-ئايــدا  2011-يىلــى 

مېلبورىــن  ۋە  ئادېلەيىــد  ســيدنېي، 
5-ئايــدا  2012-يىلــى  شــەھەرلىرىدە، 
ياپونىيەنىــڭ توكيــو شــەھىرىدە، 2013-
يىلــى شىۋېتســارىيەنىڭ جەنۋە شــەھىرىدە، 
گېرمانىيەنىــڭ  5-ئايــدا  2014-يىلــى 
ميۇنخېــن شــەھىرىدە، 11-ئايــدا جەنــۋەدە، 
ۋاشــىنگتوندا،  4-ئايــدا  2015-يىلــى 
ــن شــەھىرىدە  ــدا بېرلى ــى 4-ئاي 2016-يىل
بويىچــە  تېمىــار  بولمىغــان  ئوخشــاش 
ــان  ــەز قىلغ ــى مەرك ــۇ ق ن ئۆتكــۈزۈپ، د ئ
خەلقــارا  ھەرىكىتىنــى  مىللىــي  ئۇيغــۇر 
كۈچلەنــدۈرۈش،  ھالــدا  مــاس  قانۇنارغــا 
سىياســىي  ۋە  رەھبەرلىــرى  ئۇيغــۇر 
پائالىيەتچىلەرنىــڭ ماھىرلىقىنــى يۇقىــرى 
ــى  ــەردە زور نەتىجىلەرن ــۈرۈش جەھەتل كۆت

كەلتۈرگــەن. قولغــا 

 د ئۇ ق رەھبەرلىرى 34 – نۆۋەتلىك ب د ت يىغىنىغا قاتنىشىدۇ

 ب د ت كىشــىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ 
34 – نۆۋەتلىــك يىغىنــى 2 – ئاينىــڭ 27 

– كۈنىدىــن 3 – ئاينىــڭ 24 – كۈنىگىچــە 
بــۇ  بولــۇپ،  چاقىرىلىدىغــان  جەنــۋەدە 
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ــۇن  ــن دولق ــۇ ق رەھبەرلىرىدى ــا د ئ يىغىنغ
كىشــى  گورۇپپــا  بىــر  باشــلىق  ئەيســا 
مەسىلىســىنى  ئۇيغــۇرالر  قاتنىشــىپ، 
ھوقــۇق  كىشــىلىك  خەلقــارا  ت،  د  ب 

جامائىتىگــە  دۇنيــا  ۋە  تەشــكىاتلىرى 
خىتاينىــڭ  بىرگــە،  بىلــەن  بىلــدۈرۈش 
دەپســەندىچىلىكىنى  ھوقــۇق  كىشــىلىك 

قىلىــدۇ. پــاش 

 »جەنۋە ئالىي دەرىجىلىكلەر ئۇچرۇشىشى«غا ئۇيغۇر ۋەكىللىرىمۇ قاتنىشىدۇ

2 – ئاينىڭ 21 – كۈنى ب د ت دا »جەنۋە 
ئۇچرۇشىشــى«  دەرىجىلىكلــەر  ئالىــي 
ھەرقايســى  يىغىنغــا  بــۇ  ئۆتكۈزۈلىــدۇ. 
مىنىســتېرلىرى،  بــاش  دۆلەتلەرنىــڭ 
دا  ت  د  ب  مىنىســتېرلىرى،  ئەدلىيــە 
خەلقــارا  ئەلچىلىــرى،  بــاش  تۇرۇشــلۇق 
دېپلوماتــار، سىياســىيۇنار، كىشــىلىك 
ھوقــۇق تەشــكىاتلىرىنىڭ مەســۇللىرىدىن 

يۇقــۇرى  ئارتــۇق  دىــن   500 بولــۇپ 
قاتنىشــىدۇ.  ئەمەلــدارالر  دەرىجىلىــك 
ــقا  ــۇ ئۇچرۇشۇش ــەن ب ــا ۋەكالىت ئۇيغۇرالرغ
ئەيســا  دولقــۇن  كاتىپــى  بــاش  ق  ئــۇ  د 
بــۇ  بولــۇپ،  قاتنىشــىدىغان  ئەپەندىمــۇ 
مەسىلىســىنى  ئۇيغــۇرالر  ئۇچرۇشــۇش 
دۇنيــا جامائىتىگــە بىلدۈرۈشــنىڭ ياخشــى 

ھېســابلىنىدۇ. پۇرســىتى 

 گېرمانىيەدە نورۇز پائالىيىتى ئۆتكۈزىلىدۇ

 د ئۇ ق نىڭ تەشەببۇسى، ياۋرۇپا شەرقىي 
تەشــكىاتىنىڭ  بىرلىكــى  تۈركىســتان 
ئاينىــڭ   –  3 بىلــەن  ئۇيۇشتۇرۇشــى 
ميۇنخېــن  گېرمانىيەنىــڭ  ئاخىرلىــرى 
ئۇيغۇرالرنــى  ياۋرۇپادىكــى  شــەھرىدە 
ــى  ــورۇز پائالىيىت ــدا ن ــان ھال ــەز قىلغ مەرك

ئۆتكۈزىلىــدۇ. بــۇ پائالىيەتكــە ياۋرۇپادىكــى 
ســىرت،  قاتناشــقاندىن  ئۇيغــۇرالر 
تەشــكىاتلىرىنىڭ  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
مەســۇللىرى، چەتەللىك ئۇيغۇرشۇناســار، 
سىياســىيۇنار ۋە پارتىيــە – گورۇھارنىــڭ 

ــدۇ.   ــپ قىلىنى ــئۇللىرىمۇ تەكلى مەس

 د ئۇ ق تەشۋىقات - نەشرىيات كومىتېتى

 گېرمانىيە / ميۇنخېن
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