
 Набыт болған, дерексиз жоғалған ҳәм өзбасымшылық пенен қолға алынғанлардың 
атларын Өзбекстан жасырып атыр 
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«Открытый диалог” (Ашық диалог) Фундациясы 2009 жыл Польшада 
украиналық студент ҳәм пуқаралық белсенди Людмила Козловская (ҳәзирги 
ўақытта Фундацияның Президенти есапланады) тәрепинен дүзилген. 
Фундация дүзилген ўақыттан баслап оның нызамлық мәқсетлери инсан 
ҳуқықларын қорғаў, демократия ҳәм бурынғы Совет аймағында нызам 
үстинлигин тәмийинлеў сияқлыларды өз ишине алған. 2017 – жыл июнь 
айында өз ҳүкиметиндеги антилиберил сиясаттың ақыбетлери менен жумыс 
алып барыўға туўры келген Польша ҳәм ЕА қурамындағы басқа да ағза 
мәмлекетлердеги жағдайдың тез төменлеўине байланыслы оның ҳызмет 
көрсетиў тармақлары және де кеңейди. Брюссель, Варшава ҳәм Киев 
қалаларында фундациянын турақлы ўакиллери бар.  

Website: https://odfoundation.eu/ ; e-mail: odfoundation@odfoundation.eu 

Twitter: @ODFoundation 

 

 

«Qaharman» инсан ҳуқықларын қорғау фонды – Қазақстан ҳуқық қорғаў 
шөлкеми болып, оның мәқсети Қазақстанда тийкарғы инсан ҳуқықларын 
қорғаў, соның менен биргеликте тыныш жийналыслар, әдил суд, мәмлекет 
ислерин басқарыўда қатнасыў, сөз еркинлиги ҳәм мағлыўмат тарқатыў 
ҳуқықларын өз ишине алады. Жәмиет басламасы тийкарында «Qaharman» 
Қазақстанда өз жумысын 2019-жылда баслаған ҳәм 2020-жыл февральда 
рәсмий түрде дизимге алынған. «Qaharman» белсендилери сиясий 
мотивацияға ийе суд ислери ҳәм тыныш жийналыслар ҳуқықлары 
сақланыўын гүзетип барады.  

Twitter: @qaharman_kz ; e-mail: qaharman.hr@gmail.com 

 

 

«405» ҳуқық қорғау ҳәрекети 2019-жылда дүзилген жәмийет басламасы 
есапланады. Бул ҳәрекеттиң тийкарғы мақсети Қазақстан Республикасы 
Жинаят Кодексиның 405-статьясы («шөлкем экстремистлик деп тән 
алынғаннан кейин оның хызметинде болыў») бойынша сиясий қуўғынға 
ушраған тыныш жийналыслар қатнасыўшылары ҳәм блогерлер ҳуқықларын 
қорғаў есапланады. Бул ҳәрекет ҳўкимет тәрепинен «экстремизм» деп 
баҳаланбаған тыныш жол менен пикир билдириў ҳуқықын қорғайды.  

Twitter: @hr405kz ; e-mail: movement405hr@gmail.com  

 

 

«Bostandyq Kz» ҳуқық қорғау басламасы Қазақстан пуқараларының 
конституциялық ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў, сандай-ақ мәмлектедеги 
инсан ҳуқықларының бузылыўы бойынша хабардар етиўди өз алдына мақсет 
етип қойған. Ҳәрекетке 2020-жыл 14 сентябрьде тийкар салынған.  

Facebook: Bostandyq Kz 

 
«Veritas» ҳуқық қорғау ҳәрекети 2020-жыл 17-сентябрьде дүзилген. 
Ҳәрекеттиң мақсети Қазақстанда инсан ҳуқықларын қорғаў, сөз еркинлиги, 
тыныш жийналыслар, тыныш шөлкемлер есапланады. Бул ҳәрекет 
Қазақстанның инсан ҳуқықлары, экология, денсаўлықты сақлаў ҳәм 
коррупция менен гүресиў ислери бойынша өз миннетлемерин орынлаўын 
бақлап барады, сондай-ақ ЕА, БМШ, ЕАПА, ЕҚШ, ГРЕКО ҳәм демократик 
мәмлекетлер мониторинг нәтийжелери туўралы ҳабар береди. Veritas сиясий 
қуўғынға ушраған белсендилер, сиясий тутқынлар ҳәм азаплаў қурбанлары 
ушын жәрдем көрсетеди. 

Facebook: Veritas human rights movement ; e-mail: veritas15.09.20@gmail.com  

 

https://odfoundation.eu/
mailto:odfoundation@odfoundation.eu
https://twitter.com/odfoundation
https://twitter.com/qaharman_kz
mailto:qaharman.hr@gmail.com
https://twitter.com/hr405kz
mailto:movement405hr@gmail.com
https://www.facebook.com/bostandyq.kz
https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/
mailto:veritas15.09.20@gmail.com
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2020-жыл 4-ноябрьде дүзилген «Femine Virtute» ҳуқық қорғау ҳәрекети 
Қазақстанда ҳаялларға қаратылған кемситиўге қарсы гүресиў, сондай-ақ, ҳаял 
ҳуқықлары, пуқаралық ҳәм сиясий ҳуқықлар бузылыўын ҳүжжетлестириўди 
өз алдына мақсет етип қойған. Ҳарекет ағзалары инсан ҳуқықларын қорғаў 
жолында акциялар өткезип, пуқараларға өз ҳуқықларын қорғаўды үйретеди. 
Мониторинг нәтийжелерине қарағанда ҳәрекет Европарламент, Европа 
комиссиясы, БМШ, ЕҚШ, Европа Аўқамы, ЕА мәмлекетлери ҳүкиметлери ҳәм 
сиясатшылары, соның менен биргеликте АҚШ, Канада, Австралия, Уллы 
Британия, Норвегия, Швейцарияға мағлыўмат береди.  

Facebook: Femina Virtute ; e-mail: ulbolsynturdieva@gmail.com  

 

 

«Article 14» ҳуқық қорғау ҳәрекети Қазақстанда әдил судлаўға бойсыныўды 
қадағалаў мақсетинде 2020-жыл 15-майда дүзилген. Ҳәрекет ағзалары 
Қазақстан пуқаралары ҳәм ҳалық аралық жәмийетти әдил суд ҳуқықларының 
бузылыўы ҳаққында хабардар етеди, суд процессының ашықлығын асырыў 
ушын гүреседи, суд процесслериндеги ҳуқық бузыўшылықларға жәмийеттиң 
итибарын қаратады.  

Facebook: Article Hrm ; e-mail: article14hrm@gmail.com  

 

 

«Elimay» ҳуқық қорғау ҳәрекети 2020-жыл 17- октябрьде дүзилген. 
Ҳәрекеттиң мақсети Қазақстанда пуқаралық ҳәм сиясий еркинликлерди 
қорғау. Ҳәрекет Қазақстанда сиясий қуўғын-сүргинниң барлық түрин тоқтатыў 
және сиясий тутқынларды азат етиў тәрепинде есапланады.  

Facebook: ELIMAY ~ defence of human rights in Kazakhstan ; e-mail: 
elimayfreedom@gmail.com  

 

 

 

Проект басшысы: 

Людмила Козловская («Открытый диалог» (Ашық диалог) фундациясы): lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Copyright: Открытый Диалог, Qaharman, 405, Bostandyq Kz, Veritas, Femina Virtute, Article 14, Elimay, 3 Август 2022 жыл  

https://www.facebook.com/groups/808593333258423/
mailto:ulbolsynturdieva@gmail.com
https://www.facebook.com/article.hrm.7
mailto:article14hrm@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/388278668962474
mailto:elimayfreedom@gmail.com
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu


 4 

Мазмуны: 

1. НАРАЗЫЛЫҚЛАРДЫҢ БАСЛАНЫЎЫ .................................................................................... 6 

2. БЕЛСЕНДИЛЕР ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ТУЎЫСҚАНЛАРЫНА ҚАРСЫ РЕПРЕССИЯ ............................ 8 

3. ТЫНЫШ ХАЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГРАНАТАЛАР ............................................................................. 9 

4. ҲҮКИМЕТ БУЛ ТӘРТИПСИЗЛИКЛЕРДЕ «СЫРТҚЫ КҮШЛЕРДИ» АЙЫПЛАДЫ ..................... 11 

5. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ЎАҚЫЯЛАР ГҮЎАЛАРЫНЫҢ «АЎЗЫН ЖАЎЫЎҒА»                  
МӘЖБҮРЛЕЎ ХӘРЕКЕТЛЕРИ ............................................................................................... 12 

6. УСЫНЫСЛАР ....................................................................................................................... 15 

 

  



 5 

Есабат #ActivistsNotExtremists коалициясы ишине киретуғын «Открытый диалог» фундациясы, 
«Qaharman» инсан ҳуқықларын қорғау фонды, «Elimay» ҳуқық қорғау ҳәрекети, «Bostandyq Kz» 
ҳуқық қорғау басламасы, «Femina virtute» ҳуқық қорғау ҳәрекети, «Article 14» ҳуқық қорғау 
ҳәрекети, «405» ҳуқық қорғау ҳәрекети, «Veritas» ҳуқық қорғау ҳәрекетлери тәрепинен таярланды.  

Есабатты таярлаў ушын мағлыўмат дереги болып сиясий қуўғын қурбанлары ҳәм олардыън 
туўысқанлары менен алып барылған сәўбет ҳәм көрсетпелер хизмет етти. Қарақалпақстанда жүз 
берген ўақыялар ҳаққында мағлыўмат топлаўда қарақалпақстанлық пуқаралық белсендилер 
қатнасты. Өзбекстан ҳүкимети Қарақалпақстандағы ўақыялар гүўаларына қарсы ғалабалық қуўғын-
сүргин жүргизип атырғанлығы ушын қаўыпсизлик жағынан олардың аты-жөнин жәрияламаймыс. 
Өз қаўипсизлиги ҳәм өмирин қаўип астына қойып, 2022-жыл июль айында Қарақалпақстанда 
тыныш наразылықларда аямастан оққа тутылғаны ҳаққында дүнья жүзине жеткезиўге ҳәрекет етип 
атырған бәрше белсендилерге терең миннетдаршылығымызды билдиремиз.  
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2022-жыл июль айының басында Өзбекстан автономиясының қурамына киретуғын 
Қарақалпақстан Республикасының қалаларында соңғы 30 жыл ишиндеги ең ири наразылық 
болып өтти. Он мыңлаған пуқара Қарақалпақстанның суверенлик мәртебесин қорғаў ушын 
тыныш наразылық пенен көшелерге шықты. Өзбекстан ҳүкимети тыныш наразылықларды 
жалмаўызлық пенен бастырды. «Ашық диалог» бирлеспеси қолына түскен фотосуўретлер ҳәм 
видеоларда көрип турғанымыздай тыныш турғынларға қарсы граната ҳәм оқ атыўшы қураллар 
пайдаланылған. Республика мағлыўмат блокадасында тап болды – наразылықлардың басында-
ақ рәсмийлер телефон байланыслары ҳәм Интернетти өширип таслады. Өзбекстан ҳүкимети 
тыныш жийналыслар ўақтында қаза тапқанлар, жараланған және өзбасымшылық пенен 
усталғанлардың атларын жасырып отыр. Ҳуқық қорғаўшылары гүалардың сөзине исенип 
отырып, 20 қаза болғанларды анықлады, тағы да 91 адам белгисиз жоғалған деп белгиледи. 
Ўақыялар гүўалары қаза болғанлар көп болыўы мүмкин дейди. Жүзлеп қатнасыўшылар 
қыйнаққа салынған ҳәм урылған. Қарақалпақстанлы белсендилер менен биргеликте қаза 
болғанлар, изсиз жоғалғанлар ҳәм өзбасымшылық пенен қолға алынғанлардың 
айырымларының аты-фамилиясын анықлаўға еристик [тиркемеде]. 

2022-жыл 25-июнь күни Өзбекстан ҳүкимети мәмлекет Конституциясына өзгерис ҳәм қосымшалар 
киритиў жойбарын «жәмийетлик талқылаўға» шығарды. Усыныс етилип атырған өзгерислер 
қатарында Қарақалпақстан Республикасының суверенлик мәртебеси туўрысындағы еслетпени, сол 
менен биргеликте, республиканың Өзбекстан қурамынан «улыўмалық референдум тийкарында 
шығыў ҳуқықы туўырысындағы» норманы алып таслаў усыныс етилди. Жәмийетлик талқылаў ушын 
арнаўлы веб-сайт жаратылды, онда Өзбекстанның хәмме пуқаралары өзгерислерге «мақул» ямаса 
«қарсы» деп даўыс бериўге шақырылды1. Солай етип, Өзбекстан ҳүкимети Қарақалпақстан 
Республикасының суверенитетин тек ғана Қарақалпақстан пуқаралары емес, ал Өзбекстанның 
барлық пуқаралары белгилейтуғын жағдай жаратты2. Қарақалпақстандағы жәмийет ағзалары 
усыныс етилип атырған өзгерислерге өз наразылықларын билдире баслады. 

 

 

1. НАРАЗЫЛЫҚЛАРДЫҢ БАСЛАНЫЎЫ 

 01.05.2022 Қарақалпақстанда танықлы жәмийет арбаплары ҳәм 
ҳуқық қорғаўшысы Дәўлетмурат Тәжимуратов арнаўлы хызмет 
хызметкерлер тәрепинен услап алынып, қатты урылған. Ол Өзбекстан 
рәсмийлериниң ҳәрекетлерине қосылмайтуғынлығын көрсетиў ушын 
ҳалықты тыныш жийналыўға шақырды3. Тәжимуратов 2022-жыл 5-
июль күни жергиликли ҳәкимияттан митинг өткезиўге рухсат алған4. 
Тәжимуратовтың усланыўы оның азат етилиўин талап етип халықтың 
шығыўына себепши болды. Тыныш жийналыс Конституцияға 
Қарақалпақстанға тийисли өзгерислер киритиўди де бийкар қылыўды 
талап етти. Бул көтерилисте қарақалпақлар да, республикадағы басқа 
миллет ўакиллери де қатнасты (қазақлар, өзбеклер). 
Қарақалпақстанның ири қалалары – Нөкис, Шымбай ҳәм Мойнақта да 
наразылықлар болып өтти. 

 
1 https://meningkonstitutsiyam.uz/en 
2 Қарақалпақстанда 2 миллиондайадам жасайды, пүткил Өзбекстанның халықы саны есе 35 миллионнан зият.   
3 https://www.youtube.com/watch?v=oXgpVYXqLm0&ab_channel=freedom.for.karakalpak 
4 https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/uzbekistan-abduction-of-dauletmurat-tajimuratov-and-his-relatives 

Дәўлетмурат Тәжимуратов 

https://meningkonstitutsiyam.uz/en
https://www.youtube.com/watch?v=oXgpVYXqLm0&ab_channel=freedom.for.karakalpak
https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/uzbekistan-abduction-of-dauletmurat-tajimuratov-and-his-relatives
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 2020-жыл 1-июль күни халықтың тыныш жыйналыўына жуўап ретинде Өзбекстан ҳүкимети 
Қарақалпақстанға Миллий гвардия ҳәм басқа да ҳуқық қорғаў органларын жиберди. Аймақта 
мобил байланыс ҳәм интернет блокланды, банк ҳәм банкоматлар да ислемей қалды, адамлар 
пулларын ала алмады5, 6. Рәсмийлер тыныш халықты күш пенен бастырыў ушын операция баслады. 
Соны итибарға алыў керек, Қазақстанда 2022-жыл январь айында болып өткен тыныш көтерилисте 
де мағлыўмат блокадасы тактикасы қолланылған7, 8. Интернет ҳәм телефон байланысларын үзип 
қойыў ўақтында ең көп өлим ҳәм қыйнақлар жүз берди. 

2022-жыл 1-июль күни кеште жәмийетлик басым астында ҳүкимет Тәжимуратовты көргизбели 
түрде азат қылды. Тәжимуратов халыққа услынғаннан кейин қатты урылғанын айтып, 
Конституцияға өзгерислер киритиўге қарсы наразылықларды даўам еттириўге шақырды9. 
Тәжимуратов белсенди Руслан Ибрагимовтың үйинде жатып қалған. Тәжимуратовтың 
қәўипсизлигин тәмийинлеў мақсетинде 200 ге жақын адам оның қасында болған. 2022-жыл 2-июль 
ерте таңда ҳуқық қорғаў органлары хызметкерлери олардың услап алып кеткен. Усланғанлар 
изоляторларда аямай урылған. Жийналыслар ўақтында түсирилген фото ҳәм видеоларды өшириў 
мақсетинде олардың телефонлары алып қойылған. 

 

 

 
5 https://www.codastory.com/newsletters/uzbekistan-internet-blackout/ 
6 https://www.accessnow.org/uzbekistan-information-vacuum-keepiton/ 
7 https://twitter.com/mjbanias/status/1543415458292015106?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw 
8 https://en.odfoundation.eu/a/207747,mass-shootings-and-torture-of-peaceful-protesters-in-kazakhstan-countrys-authorities-cannot-be-

trusted-the-need-of-independent-international-investigation/ 
9 https://www.instagram.com/tv/CgKttuRAiQw/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

 Өзбекстанда Интернет-трафиктың ең төмен көрсеткишлери 2022 ж. 1-2 июль күнлери белгиленген 

https://www.codastory.com/newsletters/uzbekistan-internet-blackout/
https://www.accessnow.org/uzbekistan-information-vacuum-keepiton/
https://twitter.com/mjbanias/status/1543415458292015106?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw
https://en.odfoundation.eu/a/207747,mass-shootings-and-torture-of-peaceful-protesters-in-kazakhstan-countrys-authorities-cannot-be-trusted-the-need-of-independent-international-investigation/
https://en.odfoundation.eu/a/207747,mass-shootings-and-torture-of-peaceful-protesters-in-kazakhstan-countrys-authorities-cannot-be-trusted-the-need-of-independent-international-investigation/
https://www.instagram.com/tv/CgKttuRAiQw/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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2. БЕЛСЕНДИЛЕР ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ТУЎЫСҚАНЛАРЫНА ҚАРСЫ РЕПРЕССИЯ 

Тәжимуратов пенен бирге қәўыпсизлик органы хызметкерлери оның туысқанлары – ҳаялы, 8 жасар 
қызы, еки үкеси ҳәм жийенлерин услып алып кеткен. Олардың тәғдийры белгисиз болып қалмақта. 
Дәўлетмурат Тәжимуратовтың сиңлиси – Азиза Тәжимуратова да усланған, сораўлардан кейин ол 
қойып жиберилген. 

Өзбекстан арнаўлы органлары хызметкерлери белсендилер ҳәм олардың жақынларын услаў 
тактикасынан кең пайдаланып атыр. Солай етип, 01.07.2022 митингтың белсенди 
қатнасыўшыларынан бири Дәўлетмурат Жиемуратов дерексиз жойтылды. Митингда ол даўыс 
күшейтиргиш арқалы халықты тыныш жийналыўға шақырды. Жиемуратов жойтылғаннан кейин 
оның туўысқанлары ҳәм ағайынлери – Хожамберген Әбдиреймов, Тимур Реймов, Ислам Аметов, 
Дәўлетяр Махамадиевлар усланған. Айтыўларға қарағанда, Махамадалиев усланғаннан кейин 
бармақлары ҳәм табанларына дубинка менен урылған, электр токи пайдаланылған. Оннан 
митингда қатнасқанын тән алыў талап қылынған. Митинг ўақтында Ислам Аметов жумыс орнында 
болған, бырақ оған «тәртипсизликлерде» қатнасқан деп өтирик айыплаў қойылды. Арнаўлы хызмет 
органлары Дәўлетмурат Жиемуратовтың ҳаялы Нигора Жиемуратованы да сораў қылған. 

 Өзбасымшылық пенен усланған ҳәм азаплаў 
қурбанлары арасында танықлы жәмийет 
хызметкерлери, Өзбекстан самбо ассоциациясы 
аймақлық вице-президенти, буннан алдын 
Қарақалпақстан Республикасы мәденият ҳәм спорт 
ислери министр орынбасары лаўазымында ислеп 
келген Азамат Турданов та бар. 2022-жыл 27-июльдан 
баслап адвокат ҳәм жақынларына Турданов пенен 
уширасыўға рухсат берилмеген. 

 Өзбекстан Бас Прокуратурасы Қарақалпақстанда жүз 
берген ўақыялар бойынша «Ҳакимиятты ийелеп алыў 
яки конституциялық қурылысты аўдарыў мақсетинде 
тил бириктириў» (Жынәят кодексының 159-статьясы) 
статьясы бойынша жынаят иси қозғалтылғанлығы 
ҳаққында хабар берди. Тергеў мағлыўматларына көре, 
Тәжимуратов нызамсыз митинг өткезиўге 
шақырғанлығы ушын усланған. 

Азатлыққа шыққаннан кейин Тәжимуратов ҳәм оны қоллаўшылар тәртипсизликлерди даўам 
еттирген, қәўипсизлик күшлерине қарсы шыққан ҳәм «әмелдеги Қарақалпақстан Республикасының 
қурылысын өзгертиўге ҳәм ҳўкиметти ийелеп алыўға ҳәрекет қылған» деп айыпланған10. Рәсмий 
мағлыўматларға қарағанда, бул ис бойынша 14 адам усланған, олар арасында Дәўлетмурат 
Тәжимуратов та бар, ол қамаққа алынған11. 

Гүўалардың сөзлерине қарағанда, Тәжимуратов қонып қалған үй ийеси Руслан Ибрагимов тергеў 
изоляторында қатты қыйнаққа салыў нәтийжесинде өлтирилген. 

 

 
10 https://www.currenttime.tv/a/genprokuratura-uzbekistana-obvinila-zhurnalista-zahvat-vlasti-karakalpakstan/31934711.html 
11 https://rus.azathabar.com/a/31935942.html 

Алым Мырзамбетов – қарақалпақ халық 
артисты. Оны жаўызлық пенен урып өтирик 

көрсетилиўшиликлер менен қамаққа алған  

https://www.currenttime.tv/a/genprokuratura-uzbekistana-obvinila-zhurnalista-zahvat-vlasti-karakalpakstan/31934711.html
https://rus.azathabar.com/a/31935942.html
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3. ТЫНЫШ ХАЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГРАНАТАЛАР 

 Өзбекстан ҳүкиметиниң репрессиясы нәтийжесинде 2022-жылдың 2-июлинда наразылық 
билдириўшилер менен ҳуқық органлары хызметкерлери ортасында соқлығысыў жүз берди. 
Ўақыялар орнынан «Ашық диалог» бирлеспесине келип түскен сүўрет ҳәм видеоларда көринип 
турғанындай, наразылық билдириўшилерге қарсы граната ҳәм оқ атыўшы қураллардан 
пайдаланылғанлығы көринип тур. Соның менен биргеликте халықты тарқатыў қураллары (түтин 
шашкалар, көзден жас ағызатуғын газ, суў атқышлар) да кең қолланылған12. Наразылық 
қатнасыўшылары ҳәм өтип баратырған адамлар аўыр жарақат алды. Гей биреўлердиң аяқ-қоллары 
үзилген. Қаза болғанлардың гей биреўлериниң денелери аўыр зиян көрген13. Жараланған ҳәм 
дерексиз жоғалғанлар арасында тосаттан ўақыялар арасында болған ҳәм қатнаспағанларда бар. 
Мәселен, әкеси менен базардан қайтып киятырған 6 жасар Ислам Шамшеитов елеге шекем 
табылмаған.  

 
12 https://rus.azathabar.com/a/karakalpakstan-uzbekistan-mirziyoev-priznal-nalichie-zhertv-vo-vremya-protestov-v-

nukuse/31927753.html 
13 https://rus.azattyq.org/a/31930910.html 

Набыт болған Бахадир Жаксымуратов. Тынышлық мақсетиндеги митингты таратыў ўақтында 
ол (шама менен) гранатометтан ауыр, өлимге алып келген, жарақат алды 

Тыныш митинг қатнасыўшыларының аўыр зиян көрген денелери ҳәм қәўипсизлик күшлери жағынан қолланылған 
снарядлар гильзалары 

https://rus.azathabar.com/a/karakalpakstan-uzbekistan-mirziyoev-priznal-nalichie-zhertv-vo-vremya-protestov-v-nukuse/31927753.html
https://rus.azathabar.com/a/karakalpakstan-uzbekistan-mirziyoev-priznal-nalichie-zhertv-vo-vremya-protestov-v-nukuse/31927753.html
https://rus.azattyq.org/a/31930910.html
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Ҳуқық қорғаў органлары Конституцияға киритилген 
өзгерислерге қарсы шыққан жәмийет белсендилерди қамаққа 
алды. Сол менен биргеликте, Конституцияға киритлиген 
өзгерислерге қарсы ашық хабар шығарған журналист Лалагүл 
Қаллыханова қамаққа алынған14. Оған қарата жынаят иси 
қозғатылып, ол «жәмийет қаўипсизлигине ҳүжим етиў» деген 
айыплаў қойылған. «Reporters sans frontieres»15, «Coalition for 
Women in Journalism» (CFWIJ)16 ҳәм «Committee to Protect 
Journalists»17 халық аралық бирлеспелер журналистты қорғап, 
Өзбекстан ҳүкиметин оны қуўыўды тоқтатыўға шақырды. 

 Президент Шавкат Мирзиёев 2022-жыл 7-июль күни 
Қарақалпақстанға сапары барысында Конституцияға 
Қарақалпақстанның статусына байланыслы өзгерислер 
кирилмейтуғынын мәлимледи. Сондай-ақ, Қарақалпақстан 
аймағында айрықша жағдай енгизиў туўралы буйрық берди. 
04.07.2022 жылы Өзбекстан Парламенты Конституцияға өзгерислер менен қосымшалар киритиў 
жобасынан Қарақалпақстанның суверенитеты туўралы статьяларды шығарып таслады. 

Қарақалпақстандағы ўақыялардан кейин Өзбекстан ҳүкимети Қарақалпақстан ишки ислер 
министри Аманбай Орынбаевты алмастырда18. Айырым хабарларға қарағанда, буған наразылық 
ўақтында көплеп милиция хызметкерлериниң халыққа қарсы күш ислетиу буйрығына бойсынбай, 
олар тәрепке өткени себеп болған. 

 Халықтың тыныш наразылықларда зорлық пенен бастырыў нәтийжесинде қаза болғанлар ушын 
жуўапкершиликтен қашыў мақсетинде Қәўипсизлик министрлиги ҳәм Өзбекстан Миллий 
гвардиясы әскерлери қурал ҳам оқларды ислетпеў туўралы буйрық алғаны мәлим етилди19, 20. 
Ҳәттеки, Өзбекстан ҳүкимети бақлаўындағы ҒХҚда шығарылған Миллий гвардия аскерий 

 
14 https://makan.uz/kk/article/21969 
15 https://rsf.org/en/uzbek-authorities-hold-reporter-incommunicado-restrict-coverage-crackdown-protests 
16 https://www.womeninjournalism.org/threats-all/uzbekistan-journalist-lolagul-kallykhanova-detained-for-covering-protests-in-

karakalpakstan 
17 https://cpj.org/2022/07/uzbekistan-karakalpak-journalist-lolagul-kallykhanova-disappears-after-covering-protests/ 
18 https://kun.uz/ru/news/2022/07/26/ministr-vnutrennix-del-karakalpakstana-osvobojdyon-ot-doljnosti 
19 https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-natsgvardii-obyasnili-pochemu-v-mestakh-razgona-massovykh-besporyadkov-v-nukuse-byli-

naydeny-strel/ 
20 https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/10/btr/ 

Тыныш наразылықлыр қатнасыўшыларына қарсы қолланылған арнаўлы қураллар 

Лалагүл Қаллыханова 

https://makan.uz/kk/article/21969
https://rsf.org/en/uzbek-authorities-hold-reporter-incommunicado-restrict-coverage-crackdown-protests
https://www.womeninjournalism.org/threats-all/uzbekistan-journalist-lolagul-kallykhanova-detained-for-covering-protests-in-karakalpakstan
https://www.womeninjournalism.org/threats-all/uzbekistan-journalist-lolagul-kallykhanova-detained-for-covering-protests-in-karakalpakstan
https://cpj.org/2022/07/uzbekistan-karakalpak-journalist-lolagul-kallykhanova-disappears-after-covering-protests/
https://kun.uz/ru/news/2022/07/26/ministr-vnutrennix-del-karakalpakstana-osvobojdyon-ot-doljnosti
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-natsgvardii-obyasnili-pochemu-v-mestakh-razgona-massovykh-besporyadkov-v-nukuse-byli-naydeny-strel/
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-natsgvardii-obyasnili-pochemu-v-mestakh-razgona-massovykh-besporyadkov-v-nukuse-byli-naydeny-strel/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/10/btr/
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хызметкерлери тәрепинен берген интервьюсында халық тәрепинен урылған ҳәм жараланған 
әскерлер болғанлығы айтылған21. 

 

 

4. ҲҮКИМЕТ БУЛ ТӘРТИПСИЗЛИКЛЕРДЕ «СЫРТҚЫ КҮШЛЕРДИ» АЙЫПЛАДЫ 

Өзбекстан ҳүкимети бул ўақыяларға шет ел араласқанлығы ҳәм ҳүкиметти белгисиз адамлар 
тәрепинен басып алыўға урыныў болғаны ҳаққында жәриялады22. Өзбекстан сыртқы ислери 
министрлиги наразылық акцияларында «сепаратизмды қоздырыўға арналған алдыннан 
режелестирилген диверсияның» ҳәм «тыныш, бирликли, демократиялық елди бөлиў» белгилери 
бар деп мәлимлеме берди. Рәсмийлер өзлериниң конституциялық ҳуқықларын қорғаў ушын 
шыққан қатнасыўшыларды «адамлардың мийин зәҳәрлеўде» ҳәм «гижгижлеўшилердиң 
көпшилиги наркотик ҳәм алкоголь өнимлеринен мәс» жағдайда болған деп айыплады23. Президент 
Мирзиёев гейбир сыртқы күшлердиң бул ҳәрекетлерди уымластырыўға жыллар даўамында 
таярлық көргенин айтты. 

Басқа авторитар мәмлекетлердиң басшылары Өзбекстан аймағында әскерий ҳәм мағлыўмат 
изоляциясынан пайдаланған жағдайда Қарақалпақстандағы тыныш халықты қәншелли тез 
бастырыўға ерискени менен қутлықлады. Россия Президенти Владимир Путин24, Туркия 
Президенти Ражаб Тайип Эрдоған25, Қыргызстан Президенти Садыр Жапаров26, Тәжикистан 
президенти Эмомали Рахмон27, Қытай сыртқы ислер министрлиги ўәкили Чжао Лицзянь28 ҳәм 
Қазақстан Президенти Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстан ҳүкиметин қоллап-қуўатлаўын айтты29. 

 
21 https://kun.uz/ru/news/2022/07/07/u-nas-ne-bylo-razresheniya-primenyat-orujiye-boytsy-poluchivshiye-raneniya-v-nukuse 
22 https://joqargikenes.uz/ru/11171.html 
23 https://yuz.uz/en/news/mid-uzbekistana-obnarodovalo-spetsialnoe-zayavlenie-otnositelno-sobtiy-v-karakalpakstane 
24 https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2
631028 

25 https://nuz.uz/politika/1248130-erdogan-vyrazil-podderzhku-nashemu-prezidentu-v-telefonnom-razgovore.html 
26 https://uzreport.news/politics/sadir-japarov-podderjal-prinyatie-shavkatom-mirziyoevim-resheniya-po-karakalpakstanu 
27 https://president.uz/ru/lists/view/5314 
28 https://kun.uz/ru/news/2022/07/04/ofitsialnyy-predstavitel-kitaya-vyrazil-uverennost-chto-v-uzbekistane-soxranyatsya-mir-i-yedinstvo 
29 https://rus.azattyq.org/a/31928431.html 

Қарақалпақстандағы тыныш наразылықлыр қатнасыўшыларын атып таслаў нәтийжесинде өлтирилгенлер. Шептен 
оңға қарай: Исламбек Дәўлетназаров, Генжебек Арзымбет улы, Муратбек Пирназаров, Ахмат Турдымуратов, 

Алишер Дәрибаев 

https://kun.uz/ru/news/2022/07/07/u-nas-ne-bylo-razresheniya-primenyat-orujiye-boytsy-poluchivshiye-raneniya-v-nukuse
https://joqargikenes.uz/ru/11171.html
https://yuz.uz/en/news/mid-uzbekistana-obnarodovalo-spetsialnoe-zayavlenie-otnositelno-sobtiy-v-karakalpakstane
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/2631028
https://nuz.uz/politika/1248130-erdogan-vyrazil-podderzhku-nashemu-prezidentu-v-telefonnom-razgovore.html
https://uzreport.news/politics/sadir-japarov-podderjal-prinyatie-shavkatom-mirziyoevim-resheniya-po-karakalpakstanu
https://president.uz/ru/lists/view/5314
https://kun.uz/ru/news/2022/07/04/ofitsialnyy-predstavitel-kitaya-vyrazil-uverennost-chto-v-uzbekistane-soxranyatsya-mir-i-yedinstvo
https://rus.azattyq.org/a/31928431.html


 12 

Солардан, Тоқаев «Өзбекстан ҳүкиметиниң Қарақалпақстанда турақлылықты тәмийинлеў бойынша 
қарарлар» ўақтында қабыл қылынғанын айтты. Еслетип өтемиз, январь айында Қазақстанда болып 
откен тыныш наразылықлар қопал күш ҳәм Россия Федерациясы басшылығындағы Коллектив 
қәўипсизлик шартнамасы шөлкеминиң (ОДКБ) әскерий күшлериниң жәрдеминде басылған еди, 
тағы Тоқаевтың мәлим етиўи бойынша бул «сырттан араласыў» ҳәм «20 мың террористлер» 
мәмлекетке бастырып келиўи болған. 21.07.2022 Қыргызстанда болып өткен Орайлық Азия 
басшыларының консультатив ушрасыўның ўақтында ең көп ойласылған темалардан бири «сыртқы 
күшлер тәрепинен аймақтағы жағдайды дестабилизациялаў қәўипи» болды – тап усындай деп 
мәмлекетлер басшылары тыныш наразылықларды атайды. Аймақ мәмлекетлери басшылары 
«биргеликте усы қәўипке қарсы турыўға» келисти30, 31. 

Өзбекстан ҳүкиметиниң «сырттан араласыў» риторикасын тастыйықлаў хәрекетинде, 27.07.2022 
жергиликли жасаўшылар ҳәм саўдашылар менен сөйлесиў ушын Парламент комиссиясы Нөкис 
қаласының Орайлық базарына сапар етти. «Саўдашылар айтыўы бойыншада демонстрациялар 
жергиликли халық тәрепинен өткерилмеген, жағдай тыншлықты бузыўға умтылған күшлер 
тәсиринде қыйынласқан»32 – деп белгиледи Омбудсмен офисында. Усыған уқсас белгилеўлер 
Қарақалпақстанда болып өткен жағдайлар ҳәм ўақыяларды үйрениў бойынша Парламент 
Комиссиясы Өзбекстан ҳүкиметиниң пропагандасын илгерилетиўин дәлиллейди. 

 

 

5. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ЎАҚЫЯЛАР ГҮЎАЛАРЫНЫҢ «АЎЗЫН ЖАЎЫЎҒА» МӘЖБҮРЛЕЎ 
ХӘРЕКЕТЛЕРИ 

Қарақалпақстандағы улыўма ғалабалық байланыс ҳәм интернеттин блокланыўына қарамай, 
пуқаралық белсендилердиң «Открытый Диалог» Фундациясына жәрдеми менен 479 адамды 
идентификацияланды, олар Қарақалпақстандағы тыныш жыйналыў акциясыны (тыныш жолдағы 
наразылықлар) кўш пенен қуўып таратыў нәтийжесинде жәбир көргенлер: 

• 20 набыт болғанлар 

• 91 дерексиз жоғалғанлар 

• 315 азатлықтан айырыў орынларыдағылар 

• 53 азатлыққа шыққанлар 

 
30 https://twitter.com/fran__olmos/status/1550070340117794818?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw 
31 https://qalampir.uz/en/news/mirziyeev-k-irgizistondagi-yigilishda-k-orak-alpogistondagi-vok-ealarga-tukhtaldi-65290 
32https://www.facebook.com/uzombudsman/posts/pfbid0XH67AtJU12E7TqwzCpRcSxAdDt6pXZv5jhbqvsnBFtEKbX8qChWSuXQckakyA9bxl

р  

https://twitter.com/fran__olmos/status/1550070340117794818?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw
https://qalampir.uz/en/news/mirziyeev-k-irgizistondagi-yigilishda-k-orak-alpogistondagi-vok-ealarga-tukhtaldi-65290
https://www.facebook.com/uzombudsman/posts/pfbid0XH67AtJU12E7TqwzCpRcSxAdDt6pXZv5jhbqvsnBFtEKbX8qChWSuXQckakyA9bxl
https://www.facebook.com/uzombudsman/posts/pfbid0XH67AtJU12E7TqwzCpRcSxAdDt6pXZv5jhbqvsnBFtEKbX8qChWSuXQckakyA9bxl
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АҚШ ҳүкимети33, Сыртқы байланыслар бойынша Европа хызмети34, тағы БМШ Инсан ҳуқықлары 
бойынша Жоқары комиссары Мишель Бачелет35 Қарақалпақстандағы ўақыяларды ашық ҳәм 
ғәрезсиз тергеў өткериўге Өзбекстан ҳүкиметиниң шақырды. 06.07.2022 Европа Аўқамы ҳәм 
Өзбекстан кең көлемдеги сериклик бойынша 
жақын арада қол қойылыў керек болған келисим 
ҳаққында жарьялады. Сыртқы байланыслар 
бойынша Европа хызмети хабарына көре бирге 
ислесиў Комитети жийналысы ўақтында жақында 
«Қарақалпақстанда кўш қолланылған ўақиялар» 
көтерилген еди. ЕА тезлик пенен протест 
жағдайларының ғәрезсиз тергеўин өткериўге 
шақырды36. 

Аянышлы январь ўақыяларынан кейин ҳалық 
аралық тергеў өткериўден бас тартқан ҳәм контроль 
астындағы тергеў комиссиясын сайлаған Қазақстан 
ҳүкиметинен нәсилге алып, Өзбекстан ҳүкиметида 
Парламент тергеў комиссиясын дүзди, оның ишине 
Парламент депутатлары ҳәм мәмлекетке 
бағынышлы жәмийетлик шөлкемлер ўәкиллери 
кирди. 

 Комиссияға Инсан ҳуқықлары бойынша ўәкил 
Феруза Эшматова басшылық етти. Тыныш 
митинглердиң ўақтында болып өткен ўақыялар 
бойынша мағлыўмат алыў ушын Эшматова ҳәм 
комиссияның басқа ағзалары олар менен 

 
33 https://www.state.gov/protests-in-the-karakalpakstan-autonomous-region-in-uzbekistan/ 
34 https://www.eeas.europa.eu/eeas/uzbekistan-statement-spokesperson-latest-developments_en 
35 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/bachelet-calls-urgent-probe-deadly-protest-uzbek-city-

nukus?fbclid=IwAR2VGPg58_gzCQeF6RfLeA0R7b8P5ATno1R_HvNXKtQqvszunFWabRrKO3I 
36 https://www.eeas.europa.eu/eeas/uzbekistan-european-union-and-uzbekistan-complete-negotiations-new-enhanced-partnership-

and_en#:~:text=Under%20the%20EPCA,%20the%20main,fundamental%20freedoms%20and%20sustainable%20development 

Дерексиз жоғалғанлар 
Шептен оңға қарай: Шарапат Абдукаримов, Султанбек Жолдибаев, Муратбек Өмирбаев 

Өзбекстан Парламенты депутаты жәбир көргенлердиң 
ағаяынлары менен ушырасыўдың орнына «базарда 

инсан ҳуқықлары жағдайын үйренип атыр» Фото: 
Twitter 

https://www.state.gov/protests-in-the-karakalpakstan-autonomous-region-in-uzbekistan/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/uzbekistan-statement-spokesperson-latest-developments_en
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/bachelet-calls-urgent-probe-deadly-protest-uzbek-city-nukus?fbclid=IwAR2VGPg58_gzCQeF6RfLeA0R7b8P5ATno1R_HvNXKtQqvszunFWabRrKO3I
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/bachelet-calls-urgent-probe-deadly-protest-uzbek-city-nukus?fbclid=IwAR2VGPg58_gzCQeF6RfLeA0R7b8P5ATno1R_HvNXKtQqvszunFWabRrKO3I
https://www.eeas.europa.eu/eeas/uzbekistan-european-union-and-uzbekistan-complete-negotiations-new-enhanced-partnership-and_en#:~:text=Under%20the%20EPCA,%20the%20main,fundamental%20freedoms%20and%20sustainable%20development
https://www.eeas.europa.eu/eeas/uzbekistan-european-union-and-uzbekistan-complete-negotiations-new-enhanced-partnership-and_en#:~:text=Under%20the%20EPCA,%20the%20main,fundamental%20freedoms%20and%20sustainable%20development
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ушыраспағанын хабарлады қайтыс болғанлардың ҳәм азаплаў қурбанларының туўысқанлары. 
Соның мене қатар, Қарақалпақстан Парламент депутатлары «көпшиликли тәртипсизликлер 
қатнасыўшылардың» айыбын кешириў өтинишин президентке жоллады37. Кешириў акты шынында 
айбын мойнына алыўын аңлатады, бул кезде азатлыққа шыққан басыныўшылықлы түрде қамаққа 
алынғанлардың ҳәм азаплаў қурбанлары гуўалығы бойынша, оларға қатнас суд тыңлаўлары 
болмаған, қамақта усылап турыў ушин тийкар болатуғын документлер беримелеген, 
қамақтағыларға адвокатларды жолатпаған. Өзбекстан ҳүкимети елеге дейин қайтыс болған, 
жарадар болған ҳәм қамаққа алынғанлардың дизимин жарияламады. 

28.07.2022, Қарақалпақстанда жүз берген жағдайлар ҳәм ўақыяларды үйрениў бойынша 
Парламент Комиссиясы ағзалары административлик қамаққа алынғанлардың аўҳалы ҳәм сақлаў 
жағдайын тексериў ушын арналған спецприемникке келди, бирақ қамаққа алынғанлардан тап ким 
менен ушрасыў өткергенлиги, азап көргенлиги ҳәм басқа инсан ҳуқық бузыўлары хаққында 
билдирис еткенлердиң саны, тағы олардың ҳуқықларын қорғау ушын қандай шара анық 
көрилгенлиги бойынша мағлыўмат жоқ38.  

Парламент тергеў комиссиясы ислеўди баслағанынан кейин тез арада хуқық қорғаў шөлкеми 
«Human Rights Watch» комиссияның ғарезсизлиги ҳәм оның жумысы нәтийжесинде айыпкерлер 
жазаланыўына толық исенбейтуғынын билдирди39. Комиссия жумысының нәтийжелилигинен 
гүманланыўын кейинрек «Freedom Now» шөлкемида билдирди40. 

Қарақалпақстан Парламентында шығып сойлеўиниң ўақтында Шавкат Мирзиёев соқлығысыў 
нәтийжесинде «көп адам набыт болғанын хәм жараланғанын» мойынлады. Рәсмий түрде ҳүкимет 
21 набыт болғанлар, оның ишинде 4 ҳуқық корғаў органлары хызметкерлери хаққында жариялады. 
Бырақ өз көзи менен ўақыяларды көргенлер айтыўы бойынша, қурбанлар саны олданда көп 
болыўы мүмкин. Ҳүкимет атып таслаў масштабын жасырыў ушын көпшиликке қаратылған 
репрессияларды баслады. Гүўалардың айтыўына көре, Өзбекстан ҳүкимети набыт болғанлардың 
туўысқанларынан қайтыс болған адам нәшебент (наркоман) ямаса мәс болғаны, тағы тонаўшылык 
ҳәм террористлик хәрекетлеринде қатнасқанлығын жазба түрде өтирик болған 
көрсетилиўшиликлерде талап еткен. Усыған уқсас өтирик болған көрсетилиўшиликлерди Қазақстан 
ҳүкимети 2022 жылы январь айында ғалабалық атып таслаў ҳәм азаплаўлардан кейин талап етип 
еди.  

 
37 https://kun.uz/en/news/2022/07/20/mps-of-karakalpakstan-ask-president-mirziyoyev-to-cancel-state-of-emergency-and-pardon-

innocent-citizens?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
38 https://www.facebook.com/uzombudsman/posts/pfbid02XyiPYHoZm2ikfP9UmX95oZerha75cLtWCztqutnW5SLptpvQKnmDsoyvMFbcHsn6l 
39 https://twitter.com/HughAWilliamson/status/1550127062052061185?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw 
40 https://twitter.com/schfm/status/1549297988475953152?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw 

https://kun.uz/en/news/2022/07/20/mps-of-karakalpakstan-ask-president-mirziyoyev-to-cancel-state-of-emergency-and-pardon-innocent-citizens?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://kun.uz/en/news/2022/07/20/mps-of-karakalpakstan-ask-president-mirziyoyev-to-cancel-state-of-emergency-and-pardon-innocent-citizens?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.facebook.com/uzombudsman/posts/pfbid02XyiPYHoZm2ikfP9UmX95oZerha75cLtWCztqutnW5SLptpvQKnmDsoyvMFbcHsn6l
https://twitter.com/HughAWilliamson/status/1550127062052061185?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw
https://twitter.com/schfm/status/1549297988475953152?s=20&t=JuYZN8DO0gpn0KpuVzazbw


 15 

 Қолға алынған адамлар қамақ орынларында суд қарарысыз услап 
турылды. Оларды мәмлекеттиң басқа ауқамларына 
(ўалаятларына) алып шығарылған ҳәмде туўысқанларына қамақта 
усланып турған жери айтылмаған. Солай етип олардың усланыўы 
басыныўшылықлы түрде болып өтти. Қамалғанларға қыйнаў ҳәм 
жаўызлық қолланылған. Қорқытыў усыллары менен оларды 
басынан кеширген азаплар хаққында үндемеўге мәжбур етти. 

Қарақалпақстанда болып атырған репрессиялардың масштабы 
бойынша мағлыўмат кең тарқалмаўы ушын Өзбекстан ҳүкимети 
журналистлер, белсендилер ҳәм ҳуқық қорғаўшыларына басым 
өткизип атыр. Атап айтқанда, «Открытый Диалог» Фундациясы 
президенти, Людмила Козловскаяның ҳәм қазақстанлы ҳуқық 
қорғаўшысы Данияр Хасеновтын аккаунтларына фейк 
аккаунтларынан хүжим (атака) қылынды41. Ҳуқық 
қорғаўшыларынан Қарақалпақстандағы тыныш митинглерди 
тарқатыў қурбанларының дизими публикациясын өшириўди талап 
еткен ҳәм егер бас тартса, физикалық зорлаў қоллаймыс деп 
қорқытқан42. Өзбекстан Бас прокуратурасы мәлим етиўи бойынша «қолға алынған ҳәм дерексиз 
жоғалғанлар дизими» фейк мағлыўмат43. Набыт болған ҳәм қуўдаланыўға түскенлердиң 
ағайынлерида қорқытылып келмекте. 

 

 

6. УСЫНЫСЛАР 

Бизлер, #ActivistsNotExtremists —«Открытый Диалог» Фундациясы, «Qaharman» ҳуқық қорғаў 
фонды, «Elimay» Ҳуқық қорғаў ҳәрекети, «Bostandyq Kz» Ҳуқық қорғаў ҳәрекети, «Femina 
Virtute» Ҳуқық қорғаў ҳәрекети, «Article 14» Ҳуқық қорғаў ҳәрекети, «405» Ҳуқық қорғаў 
ҳәрекети, «Veritas» Ҳуқық қорғаў ҳәрекети ағзалары БМШ (ООН), ЕҚШ (ОБСЕ) и ЕА (ЕС), ҳәмде 
АҚШ, Канада ҳәм басқа демократик мәмлекетлер ҳүкиметлерине асығыс түрде 
Қарақалпақстанда болып өткен ўақыялардан кейинги репрессияларды тоқтатыў ҳәм инсан 
ҳуқықларына қарсылас болған жынаятларға қаратылған шаралар көриўиңиске шақырамыс. 
Қазақстандағы 2022 жыл январьда атып таслаў ҳәм қыйнаў ўақтындағы жоқары лаўазымдағы 
адамлар менен олардың қылмыслы буйрықларын орынлаўшылардың жазасызлық үлгиси 
басқа Орайлық Азия мәмлекетлерине иләжлар модели болды. Сонлықтан кейингилерди 
тийисли деп ойлаймыс: 

• Қарақалпақстанда 2022 жылы июль айында болып өткен митингға шыққанлар ҳәм ҳуқық 
қорғау органлары хызметкерлери өлими жағдайларын ғәрезсиз тергеўин өткериў ушын 
БМШ (ООН) ҳәм ЕҚБА (ОБСЕ) арнаўлы ўакиллерин шақырыўды Өзбекстан ҳүкиметинен талап 
етиў. Соның менен бирге ғалабалық тыныш наразылықларға алып келген жағдайларды 
үйрениў; 

• Ғәрезсиз пуқаралық жәмиет ўакиллерин ҳәм ҳуқық қорғаўшыларды Қарақалпакстанда 
болып өткен ўақыяларды тергеў жүргизиўне қосыў. Оларды Қарақалпақстан ўақыялары 
бойынша өзлериниң баянламалары менен шығыў ушын майданлар менен тәминлеў керек; 

 
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3322087398110520/ 
42 https://twitter.com/lyudakozlovska/status/1549442696766492680?s=21&t=owyYYele4x7bs7XXbbr8SA 
43 https://uzdaily.uz/en/post/74367 

Мадияр Оразбаев – азаплаў 
қолланылғанынан кейин қайтыс 

болды 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3322087398110520/
https://twitter.com/lyudakozlovska/status/1549442696766492680?s=21&t=owyYYele4x7bs7XXbbr8SA
https://uzdaily.uz/en/post/74367
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• Тыныш жийналыўлардың қатнасыўшыларына, пуқаралық жәмиет ўакиллерине, 
журналистлер ҳәм ҳуқық қорғаўшыларына қарсы қаратылған репрессияларды тоқтатыўды 
ҳәм дәрриў қамаққа алынғанларды азатлыққа шығарыўды Өзбекстан ҳүкиметинен талап 
етиў; 

• Қарақалпақстанда набыт болған, жараланған ҳәм наразылықларды тарқатыў ўақтында 
қолға алынған қурбанларының толық дизимин жариялаўды Өзбекстан ҳүкиметинен талап 
етиў; 

• Тыныш мақсеттеги митингға шыққанларды кўш пенен тарқатыў ҳәм атып таслаўға, тағы 
мәмлекетдеги инсан ҳуқықларын турақлы түрдеги бузыўлар ушын жуўапкер болған 
Өзбекстанның жоқары лаўазымдағы адамларына қаратылған жеке шеклеўлер (санкциялар) 
қоллаў; 

• Европа Аўқамы ҳәм Өзбекстан кең көлемдеги сериклик бойынша жақын арада қол қойылыў 
керек болған келисим жойбарында ЕА Өзбекстан ҳүкиметинен сиясий тутқындағыларды ҳәм 
қолға алынған тыныш митинг қатнасыўшыларын азатлыққа шығарыўын, оларға адвокатлар 
ҳәм туўысқанлары менен ушрасыўлар өткериўге жол қойыўын, июль айында 
Қарақалпақстанда болып өткен ўақыялар ўақтында набыт болғанлардың толық дизимин 
жариялаўды талап етиўи керек. 
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