
 ۈگۈنىب ۋه ۆتمۈشىئ ۇساپىرلىرىنىڭم ئۇيغۇر

 

 )ھازىرالپ چىقىلدى هبىرلىكت هرىپىدىنت هركىزىم هتقىقاتق ت ۇد ئ ۋهق باش كاتىپلىقى  ۇد ئ (

 

 هسىلهبىر م هلقئارالىقخ هسىلىسىم ۇساپىرالرم .1

 ۇرۇش،ئاچارچىلىق، ئىچكى ئ هھهتچىلىك،ق هتلهر،ئاپ هبىئىيت هسىلىسى،م مۇساپىرالر
 ېلىپك هۋهبىدىنخىل ئامىلالر س ۆپقاتارلىق ك…  ۇستهملىكهم ۇرۇش،ئارىسى ئ ۆلهتلهرد

بىر  هلۇمياكى م ۆلهتبىر د هت،بىر مىلل هسىله،م ۇب ۇپ،بول هسىلهبىر م هلقئارالىقچىققان خ
 هلقئارانىڭخ ۇمچوق همهس،ئ هسىلهم ېتهلهيدىغانقىلىپ ك هلھ ىغائالد ۆزئ هشكىالتت

 .قوللىشىغا تايىنىش الزىم هرهپلىمىلىكت ۆپك هللهرنىڭئ يسىهرقاھ ۋه هياردىمىگ

 هرقىيش ۈتۈنلهيپ هريانىج ېلىشبارلىققا ك هسىلىسىنىڭم ۇساپىرلىرىم ئۇيغۇر
 ۇيغۇرئ ۇپ،بول ۇناسىۋهتلىكم هنتارىخى بىل ۇچراشئ ۇستهملىكىگهم ۈركىستاننىڭت
 هرقايسىھ هنقىلىپ چىقىشىغا تامام هتھىجر هتئهللهرگهتاشالپ چ ۋهتىنىنى ۆزئ هلقىنىڭخ
 ۋه ېسىمب ۇلۇم،ئاشقان ز ېكىدىنچ هرنىڭلۈچك ۇستهملىكىچىم ۆتكهنئ هۋرلهردهد

 .هلمهكتهك ۇپبول هۋهبچىقىرغىنچىلىق سىياسىتى س

ئالماشقان  هتلهرھاكىمىي ۆپلىگهنك ېگىشكهن،ت هۋرد هريانداتارىخىي ج ۇزۇنئ ۇب گهرچه
 ۆزگىرىشبىر ئ ېچھ ېرىدهخاراكت هسىلىسىنىڭم ىرلىرىۇساپم ۇيغۇرئ هممائ ۇ،بولسىم

 … ېچىشق هنهقىرغىنچىلىق، ي هنهي ېسىم،ب هنهي ۇلۇم،ز هنهبولمىدى، ي

 هتلهرنىڭكىگهباشقا مىلل ۇددىقانىغان يارىسى، خ هلقىمىزنىڭخ هسىلىسى،م مۇساپىرالر
 ۆپلىگهنك ېچىشتۇرىدىغانئ ۈرىكىمىزنىي ۇتارىخىدىم ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرئوخشاشال، ئ

  .هلدىبارلىققا ك ېدىيىلهرتراگ ېچىنىشلىقئ

 ۇب ۆكۈمىتىنىڭ،كامبودژا ھ ۈنىك – 19 ڭئاينى – 12يىلى  – 2009 هنى،ي ېقىندىال،ي تېخى
 ۇيغۇرئ هپهرن 20 هنب د ت ئورگىنىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگ ېلىپك ېچىپق ۆلهتكهد
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 ېغىرئ ۋهقان يىغالتقان  هممىمىزنىھ ۋهقهسى، لىكهرگهنب ۇرۇپخىتايغا قايت ۇساپىرنىم
 .بىرى ئىدى ېدىيىلهرنىڭتراگ ورسالغان ز ۇسىبهتكهم

تارتىش  –تاالش  ۋه ۇالغ –ئارىسىدا زور غول  ۇيغۇرالرئ ۋاتقانياشا هتئهللهردهچ ۋهقه، بۇ
 .قىلدى هيداپ

 ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرئ ۇئىچىدىم هتچىلىرىسىياسىي پائالىي ۋه هشكىالتلىرىت ۇيغۇرئ 
 – هقانداق چار?  ۇبارغىلى بولىد ېلىپئ ۈنۈملۈكئ ېخىمۇخىزمىتىنى قانداق قىلغاندا ت

ئوخشاش  هرگهنگهب ۈزكامبودژادا ي ۋه ېرىشتىنب ۇربانق ۆپك ېخىمۇقولالنساق ت هدبىرلهرنىت
ش جىددىي ئىزدىنى ۈستىدهئ هسىلىلهرم ېگهندهكد? … قاالاليمىز  قلىنىپسا ېدىيىلهردىنتراگ

 .ېرىلماقتاب ېلىپئ

 

 هياردىمىگ ۈچنىڭك هرهپلىمهت ۆپك هلقئارادىكىخ هسىلىسىدهم ۇساپىرالرم .2
 تايىنىش الزىم

بىر  هت،بىر مىلل ۇنىئ ۈچۈن،بولغىنى ئ هسىلهم هلقئارالىقبىر خ هسىلىسىم مۇساپىرالر
 ۇمكىنم ېتىشقىلىپ ك هلھ ۆكۈست – هلتايىنىپال ت ۈچىگهك ۆلهتنىڭياكى بىر د هشكىالتت
تايىنىشقا  هياردىمىگ ۋهقوللىشى  ۈچلهرنىڭك هرهپلىمىلىكت ۆپك هلقئارادىكىخ ۇمچوق همهس،ئ

 هتچىلىكنىڭجامائ هلقئاراب د ت باشچىلىقىدىكى خ هسئۇلىيىتىمۇم ئۇنۇڭ ېلىدۇ،توغرا ك
 .ۇبولىد هزىممىسىد

 ۇنۇڭئ هرھالھامان د ۆرۈلگهنك هسىلهم هربىر هسىلىسىدهم ۇساپىرالرم ۈچۈن،ئ شۇنىڭ
 هخسلهرگهش هلۇمم هشكىالتتىكىت ۇياكى ش هشكىالتقابىر ت هلۇمم هسئۇلىيىتىنىبارلىق م
 .هتسىزلىكتۇرئادال ۇتولىم ۇشئارتىپ قوي

ھادىسىدىن  هرگهنب ۈزكامبودژادا ي ېلىدۇكى،توغرا ك ۇشقاقوي هكىتلهپت ۇنىش هردهي بۇ
 ېچىپق ۆلهتكهد ۇب –بىرى  هسىلىلهرنىڭتارتىش قىلىنغان  م –تاالش  ۆپك هڭئ ېيىن،ك

 .هتئىبار هسىلىسىدىنساقالپ قااللمىغانلىق م هخپىيهتلىكنىم هققىدىكىھ ۇيغۇرئ 22چىققان 

 هخپىيهتلىكنىم هسىلىسىدهم ۇنالرسىياسىي قاچق ۇيغۇرباققىنىمىزدا، ئ ېئاللىققار ئهمما،
 .هلهيمىزېتي ۆرۈپك همهسلىكىنىئ ۇمكىنم هتتاھ ۋهزور  هقهدهرن ېلىشنىڭساقالپ ق

 ېيىن،چىققاندىن ك ېچىپق ۆلهتكهبىر د هلۇمم ۇساپىرم ۇيغۇرئ ۇرۇپپابىر گ مهسىلهن،
 هسمىير ۇالرنىڭب ۇ،بولىد هۋهردارخ ۆكۈمىتىھ ۆلهتنىڭد ۇش هنئالدى بىل هھۋالىدىنئ ۇالرنىڭئ

خىتايغا  ۆلهتنىڭئىلتىجا قىلغان د ۇالرئ ۈچۈن،ساالھىيىتى خىتاي گراجدانى بولغىنى ئ
 ۇب ېمهك،بار، د هجبۇرىيىتىم ېنىقالشساالھىيىتىنى ئ ۇالرنىڭخىتايدىن ئ ۋه ۇشقوي رۈپۈبىلد

ئالىي  ۇساپىرالرب د ت م ۇ،بولىد هۋهردارخ هھۋالىدىنئ ۇالرنىڭئ ۇئارقىلىق خىتايم
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ياكى  ۇغقانت – ۇرۇقئ هتئهلدهچ ۇيغۇرالرنىڭئ ۇش هگهرئ ۇ،تاپىد هۋهركومىسسارلىقى خ
 … ۇتاپىد هۋهرخ هشكىالتلىرىت ۇيغۇرئ ۇ،تاپىد هۋهرخ ۇالرمۇبىلىشلىرى بولسا ش – ۇشتون

ئارقىلىق  ېلخهتياكى ئ ېلېفونت هبولغان بارلىق ئاالق هنبىل ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرئ ېلىپك يهنه
 هخپىيهتلىكىنىم ڭئاالقىنى هكىلدىكىخىل ش ۇب ۇنياداگلوبال د ۈگۈنكىب ۈچۈن،بولغىنى ئ
 … همهسئ ۇمكىنم ۇېلىشمساقالپ ق

ساقالپ  هگهرئ ۈچۈن،بولغىنى ئ هڭك هكالئارىلىشىش دائىرىسى ب هسىلىنىڭم ۇب قىسقىسى،
 هخپىيهتلىكنىم هنقىسم هقهتالپ همهس،ئ هخپىيهتلىكنىم ۇتلهقم هلسه،توغرا ك ېلىشقاق

 .ۇمكىنم ېلىشساقالپ ق

باشقا  هسىلىسىنىم ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرقىلىشىمىز الزىمكى، ئ ېتىراپئ ۇنىمۇش ئهمما
 ېيىشكهد ۇۋهپپهقىيهتلىكم ۋه ڭۇشلۇقئو هدهربىر ق هنهي ېلىشتۇرغانداس هتلهرنىڭكىگهمىلل
 .ۇبولىد

 

 ۈگۈنىب ۋه ۆتمۈشىئ ۇساپىرلىرىنىڭم ۇيغۇرئ .3

 ۇيان،ب ۋهقهسىدىن ۇلجاغ ېۋرالف – 5 هرگهنب ۈزيىلى ي – 1997 ۆزىتىشىمىزچه،ك بىزنىڭ
 ېرىمىدىني ۇالرنىڭقىلىپ چىقتى، ب هتھىجر هتئهلگهچ ۇيغۇرئ ېقىني ڭغامى 10 هخمىنهنت
…  ۈركىيهت ۇبولدى، قالغانلىرىم ۇنلىشىپئور ېلىپك هللىرىدهئ هربھازىر غ ۆپرهكىك

 .هلمهكتهياشاپ ك هردهلۆلهتد هتهرقاتارلىق بىخ

 ۋهتهندىن هنيولالر بىل ۈرلۈكت ۇيان،قىرغىنچىلىقىدىن ب ۈرۈمچىئ ۇلئىي – 5 هسىلهن،م يهنه
 ۇرۇۋاتقانت هپسىياسىي پاناھلىق تىل ېلىپك هتهربىخ هللىرىگهئ هربقىلىپ چىقىپ غ هتھىجر

 .ۇئاشىد هپهردىنن 500 ۇسانىم ۇيغۇرالرنىڭئ

 ېقىنبىر مىليونغا  ي هخمىنهنت هتئهللهردهچ ۆۋهتتهستاتىستىكىالردا، ن هسمىير هيرىيغ بهزى
 .تاقىلىنماق هيتق ۋاتقانلىقىياشا ۇيغۇرنىڭئ

ئاساسلىق قىسمى  ۇپ،رايونغا  تارالغان بول ۋه ۆلهتد ۇقدىن ئارت 50 ۇنيادىكىد ۇالرب 
 ۈركىيقوشنا ت  ۈركىستانغات هرقىيش ۇپمۇبول ۇمھۇرىيهتلىرىده،ئاسىيا ج ۇرائوتت
 .هلمهكتهياشاپ ك ۇمھۇرىيهتلهردهج

 ېگۈدهكد هممىسىھ ۇيغۇرنىڭئ هتراپىدىكىبىر مىليون ئ هخمىنهنت  ېلىنغانتىلغا ئ يۇقىرىدا
 ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرقىلىپ چىققان ئ هتھىجر ېتىبارهنباشلىرىدىن ئ هسىرنىڭئ – 20
 هرقىيش هۋرلهردهد ۇش ۇنىنىڭ،دولق هتبىر ھىجر هرسالغىنىمىزدا، ھ هزهرن ۇپ،تارىخقابول
 ۇستهملىكىچىم هرقايسىھ ۋه ۋهقهلهرزور سىياسىي  هنرگهب ۈزي ۈركىستاندات
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 ۇناسىۋهتلىكزىچ م هنسىياسىتى بىل ۇرۇشقاراتقان باست ۇيغۇرالرغائ تلهرنىڭهھاكىمىي
   .ېتهلهيمىزي ۆرۈپك هنلىكىنىئىك

 

 : ۇنىدولق هتھىجر  بىرىنچى )1

ئىستىقالل  ۈركىستانت هرقىيش" ۇرۇلغانق هشقهردهق ۇرىلىرىدا،ئوتت ڭئاينى – 7يىلى -1938
 ۇ،ئاقس هنۇبىدىكىج ۈركىستاننىڭت ېيىن،شهرقىيبولغاندىن ك هغلۇپم" ۇمھۇرىيىتىج
مىللىي ئىنقىالب  ۋهكاتتىلىرى  ۇرتي ۈركۈمقاتارلىق رايونالردىن بىر ت هنخوت ۇش،ئات هشقهر،ق
 هتكهنچىقىپ ك هتئهلگهچ ېچىپقىلىشىدىن ق هشلىكزىيانك شىڭشىسهينىڭ هھبهرلىرىر

 هئۇدىى سھىندىستان، ئافغانىستان،ئاز بىر قىسم هشمىر،ك هنئاساس ۇالرئ ۇپ،بول
 هنزات خوت ېرلىكخاراكت ۋهكىلئىچىدىكى  ۇالرنىڭپاناھالنغان  ئىدى، ئ ېرىپب  هرهبىستانغائ
 .ئىدى ۇغرائىمىن ب ۇھهممهتم هلىپىسىخ
 

 .همهسئ ېنىقسانى ئ ېتنىكونكر ۇساپىرلىرىنىڭم ۇيغۇرچىققان ئ ېچىپق هزگىلدهم بۇ

 

 : ۇنىدولق هتھىجر ئىككىنچى )2

 هخمۇتم ېنېراليىلى گ – 1937 ۈچلىرى،ك ۇققالد ڭئىنقىالبنى يىلالردىكى مىللىي-30
باشچىلىقىدا  هملهرنىڭنىياز ئال ۇھهممهتئىسالمى م هيخۈلش ۆكۈمىتىنىڭھ ۇھىتى،خوتهنم

 هكهني هشقهر،ق هنئاساس هركىبىدىكىلهرت ۇالرنىڭچىقىپ پاناھالندى، ب ېچىپھىندىستانغا  ق
 ۋه ۆلىماالردىنىي ئ ۆتىۋهرلىرى،م ۇرتمىللىي ئىنقىالبچىالر، ي ىكىرايونىد هنخوت ۋه
سانى  ۇنالرنىڭچىققان سىياسىي قاچق ېچىپق ۇچتاباسق ۇب ۇپ،زاتالر بول ۇمۇشلۇقئوق
 .يوق هلۇماتم ېنىقئ هھازىرغىچ هققىدىمۇھ

 

 : ۇنىدولق هتھىجر ئۈچىنچى )3

 ۇچرىغاندىنئىشغالىغا ئ ڭىخىتاين ۇنىستكومم ۈركىستانت هرقىيئايدا ش – 10يىلى -1949
سىياسىي  ۇيغۇرباشچىلىقىدىكى ئ ېكىنئالىپت ۈسۈپي هيسائ ۇغرا،ئىمىن ب ۇھهممهتم ېيىن،ك

 هشمىرك ۈچۈنساقلىنىش ئ هشلىكىدىنزىيانك ڭخىتاينى ۇنىستكومم ۇنىقوش ۇنالرقاچق
 هئۇدىس ۈركىيه،ت ۇالرئ ېيىنك ۋه هنپاناھلىق تىلىگ ىندىستاندىنچىقىپ ھ ېچىپرايونىغا ق

 .ئىدى هرلهشكهني ۆلهتلهرگهقاتارلىق د هرهبىستانئ
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 ۇقىرىي ۆلىمالىرى،ئ ۇيغۇرئ ۇقىسمىم ۆپك ۇتلهقم هركىبىدىكىلهرنىڭت هبىلىنىڭق بۇ
ئاتاقلىق شائىر ساتتار  ۇپ،كاتتىلىرى بول ۇرتي ۋهخادىمالر، ئالىمالر  همۇرىم هرىجىلىكد
 ۇالرنىڭش هخسلهرمۇش هشھۇرقاتارلىق م…  ۇرپانىپوالت قادىر ت هدىبئ ۋهتارىخچى  ۇلبۇل،ب
 .ئىدى هركىبىدهت

 .قاراشالر بار ۈرلۈكت هققىدىمۇسانى ھ بۇالرنىڭ

 

 : ۇنىدولق هتھىجر تۆتىنچى )4

 ڭيىلالرنى – 50خىتاي ھاكىمىيىتى،  ۇنىستئىشغال قىلغان كومم ۈركىستاننىت شهرقىي
 هرىكىتىتازىالش ھ ڭقارىتا چو ۇپلىرىغاهنسئىنقىالبى م ۋىاليهت ۈچئ ېتىبارهنباشلىرىدىن ئ

 هھبهرلىرىر ۇققالد ۇمھۇرىيهتنىڭتارقىتىلغان، ئىككىنچى ج هبارغان، مىللىي ئارمىي ېلىپئ
 ېررورلۇققىزىل ت ۈركىستاننىت هرقىيش ۈتۈنپ ۇچرىغان،ئ ۈرگۈنگهياكى س  انقىلىنغ ۇتقۇنت

 .قاپلىغان ئىدى

 هرقىيش"سابىق  ه،ئىچىد هزگىلبولغان م هيىلىغىچ 1962يىلىدىن  – 1950 نهتىجىده،
 همىدىلهرزىيا س هخسۇم،م ۇروپئابد هھبهرلىرىدىنر ڭنى" ۇمھۇرىيىتىج ۈركىستانت

چىقىپ پاناھالنغان   ېچىپئىتتىپاقىغا ق ۋېتسو ۇيغۇرئ ۈزمىڭي هباشچىلىقىدىكى بىرقانچ
  .ئىدى

 ۇنالشقانئور ېلىپك نالرغاۆزبېكىستائ ۋهھازىرقى قازاقىستان، قىرغىزىستان  هنئاساس بۇالر
 .ئىدى

 

 : ۇنىدولق هتھىجر بهشىنچى )5

ئارقىدىن  -ئارقا  ېتىبارهنباشلىرىدىن ئ ڭيىلالرنى – 50ھاكىمىيىتى،  ۇنىستىككومم خىتاي
 ۇرۇشسولچىالرغا قارشى ت"، "هرىكىتىھ ۇرۇشقارشى ت ڭچىالرغائو"، "ئىسالھاتى هري"
 ۋېتسو", " هرىكىتىھ ۇرۇشقارشى ت هتچىلهرگهمىلل هرلىكي"، "هرىكىتىھ

… " زور ئىنقىالبى هدهنىيهتم"، "هرىكىتىھ ۇرۇشت شىقار ۇماشتىلىرىغاگ ڭجاھانگىرلىكىنى
 ۇيغۇرنىڭئ ۇناھقوزغاش ئارقىلىق، سانسىزلىغان بىگ هرىكهتلهرنىسىياسىي ھ ېگهندهكد
الغانلىقى قار هپد ۈچلۈكك هلالس ېسسىياتىدىنىي ھ ۋهزامىن بولدى، مىللىي  ېنىغاج
  .قىلىندى هھكۇمزىندانالرغا م هممىسىھ ۇيغۇرنىڭئ

يالغاندىن  ۆزىنىئ ۇيغۇرئ ڭلىغانئاخىرلىرىدا مى ۋهباشلىرى  ڭيىلالرنى – 60  نهتىجىده،
 ېلىپئافغانىستانغا  ك  هنبىل ۇسۇلئ ۇشۇم ۆرسىتىپ،ئافغانىستان گراجدانى قىلىپ ك

  .ئىدى هرلهشكهني ېلىپك ۋىاليىتىگه هيسىرىق ۈركىيىنىڭت ېيىنك ۋهپاناھالنغان  
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 ۈسهيىنخوجا، ھ ۋهلىخان ۇزاتالر بولسا ئابد ېرلىكخاراكت ۋهكىلئىچىدىكى  بۇالرنىڭ
  .هتقاتارلىقالردىن ئىبار…  هزىنىچىخ

قانات  ۆمهرئ ۋه ۈمتۈركت ېيىتس هسقهرجان،ئ هئىسلىرىدىنر ۇئاۋىنم ڭق نى ۇئ د
 .ئىدى هنسۇپلىرىدىنم ۇنىنىڭدولق هتھىجر ۇشۇم هپهندىلهرمۇئ

 

 : ۇنىدولق هتھىجر ئالتىنچى )6

 -  60 هتىجىسىده،قاتتىق قامال قىلىشى ن ېگراالرنىچ ۆكۈمىتىنىڭخىتاي ھ كوممۇنىست
 هتئهللهرگهچ ۇنالرنىڭسىياسىي قاچق ۇيغۇرئ هدهرق ېشىغاب ڭيىلالرنى - 80يىلالردىن تاكى 

  .ئىدى تاشالنغان  هسىپك ۈتۈنلهيچىقىپ پاناھلىنىش يوللىرى پ

 ۈزباشلىرىدىن، تاكى بارىن ئىنقىالبى ي ڭيىلىنى – 80 ېچىۋهتكهنئىشىكنى سىرتقا ئ خىتاي
 ۋه هشلىكىگهسىياسىي زىيانك ڭخىتاينى هئىچىد هزگىلبولغان م هيىلىغىچ - 90 هرگهنب
دىنىي زاتالر پاكىستان،  ۋهزىيالىيلىرى  ۇيغۇركوپ ساندىكى ئ ۇچرىغانئ ېسىمىغاب

ئاز بىر قىسمى بولسا  هنهي ۇمھۇرىيهتلىرى،ج ۈركىيئاسىيا ت ئوتتۇرا ۈركىيه،ئافغانىستان، ت
 .پاناھالنغان  ئىدى ېلىپك ېچىپق هللىرىگهئ هربغ

 

 : ۇنىدولق هتھىجر يهتتىنچى )7

ئاخىرلىشىشى،  ۇشنىڭسوق ۇقيىلالردىن كىيىن، سوغ-90 هك،بولغىنىد هلۇمم ھهممىمىزگه
قوشنا بولغان قازاقىستان،   ۈركىستانغات هرقىش ۇپمۇئىتتىپاقى پارچىلىنىشى، بول ۋېتالرسو

 ۇستهقىللىققام ۇمھۇرىيهتلىرىنىڭئاسىيا ج ۇراقاتارلىق ئوتت…   ۆزبېكىستانقىرغىزىستان، ئ
 ېلىۋاتقانك ۋاملىشىپدا ۇيانيىلالردىن ب ۇزۇنئ هلقىنىڭخ ۈركىستانرقى تهش ېرىشتى،ئ
 هقلىرىئىنسان ھ ۋه وكراتىيهېمد هلگىلهش،ب ۆزىئ هقدىرىنىئوز ت ۇستهقىللىق،م
 هري ۇرغۇنلىغانن. بولدى هۋهبس ۇلغىيىشىغائ هكىلدهجىددىي ش ېخىمۇت  ۈرهشلىرىنىڭك

 ۇالرنىڭب.  ۇرۇلدىق ۇرۇپپىالركىچىك گ-كىچىك ۋه هشكىالتالرت هر،ئاستى سىياسىي پارتىيىل
دىنى  ۋهسىياسىي، تارىخى  هكلىده،تىنچلىق ش هتلىرىنىكوپ قىسمى پائالىي ۇتلهقم
ئىنتايىن ئاز بىر قىسمى  هئىچىد ۇالرنىڭب. ئاساس قىلدى ېرىشنىب ېلىپئ هشۋىقاتالرنىت

 ۈركىستاندىكىقى تهرش ۆكۈمىتىخىتاي ھ.  قىلىش يوللىرىنى تاللىدى ۈرهشقوراللىق ك
 ڭب د ت نى ۈچۈنقىلىش ئ هلھ ۇنۇشالرنىتوق-هتزىددىي هسىلىلهرنى،م هۋجۇتم
ئاساس قىلىش  هرنىتوختامنامىل هلقئاراخ ۋه ۇنقان هلقئاراخ ،هلگىلىمىلىرىب ۇناسىۋهتلىكم

تاكتىكا قىلىپ  ۋه هبىر چار-بىردىن ۇرۇشنىقانلىق باست هنبىل ۈچىئورنىغا، قورال ك
  .هلدىك
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 هكلىمىلهرگهقاتتىق چ هتلىرىمۇدىنى پائالىي ۋه هدىنىنورمال ئىجتىمائىي، م ۇيغۇرالرنىڭئ 
  ۋهھىمه ۋه ۇشقورق هھدىت،نورمال ھاياتىنى ت ۈندىلىككئىنسانالر  ۇرغۇنلىغانن ۇچراپ،ئ

 ۇنسىزقان„ ،”ۆلگۈنچىب„  ۇيغۇرالرغائ ۆكۈمىتىخىتاي ھ. بولدى هجبۇرم ۆتكۈزۈشكهئ هئىچىد
 ۈرۈپقالپاقالرنى كىيد ېگهندهكد” ئىنقىالبچى هكسىلئ„ ،”ېتنالىسىتفوندام„ ،”ۇنسۇردىنى ئ
 ۇرغۇنن. ېلىندىقىستاققا ئ-قىلىنىپ، قاتتىق قىيىن ۇتقۇنياشنى ت ۇناھبىگ ڭالرچهئونمى

يوقاپ  ېرهكسىزد-ئىز ۈرمىلهردهت ۇرغۇنلىرىقىلىندى، ن ۆكۈمجازاسىغا ھ ۆلۈمياشالر ئ
  .هتتىك

 هرقىيسىياسىتى، ش ۇلۇمز ۋه ېسىمئاشقان ب ېكىدىنخىل چ ۇب ڭھاكىمىيىتىنى خىتاي
 هۋهبچىس ۋاسىتهبى ۇلغىيىشىغائ ېنىمد هرىكهتلهرنىڭخىتايغا قارشى مىللىي ھ ۈركىستاندات

  هيدانغائاستىدا م ۋهزىيهتخىل  ۇب هلبارىن ئىنقىالبى د هرگهنب ۈزيىلى ي – 1990.بولدى
  .ئىدى هرھادىسىل تېرلىكخاراك ۋهكىل هلگهنك

 هربهقاتتىق ز"قارىتا  ۇيغۇرالرغايىلىدىن، ئ – 90 هرگهنب ۈزبارىن ئىنقىالبى ي بىزچه،
 ۇيغۇرئ هزگىلنى،بولغان م هئاخىرىغىچ ڭيىلىنى – 1996باشالنغان   هرىكىتىھ" ېرىشب
  .ۇمكىنم ېيىشد ۇنىدولق هتھىجر ېتىملىقق هتتىنچىي ۇساپىرلىرىنىڭم

نامدا،  ېگهند" تازىالش ۇقلىرىنىقالد ڭئىنقىالبىنى هكسىلبارىن ئ" ه،ئىچىد هزگىلم بۇ
 ۋهقىلىش  ۇتقۇنت ۆلهملىكك هڭك قارىتا ۇيغۇرالرغامىقياسىدا ئ ۈركىستانت هرقىيش ۈتۈنپ
مىللىي  ۇيغۇرالرنىڭئ ڭخىتاي ھاكىمىيىتىنى ېرىلدى،ب ېلىپئ هرىكىتىھ ۆلتۈرۈشئ
" ۆججىتىھ هخپىيم ۇرلۇقنوم – 7"قىلىنغان  هقسهتم ۇرۇشباست هرىكهتلىرىنىھ

ئاساسى  ڭغاشىنجا ۇاشىنخ" ۇرۇلدى،ق" هشكىالتىت همكارلىقھ ڭخهيشا ڭشا"چىقىرىلدى، 
سىياسىي  ېگهند" ېلىدۇك ۇنسۇرالردىندىنىي ئ ۇنسىزقان ۋه ۆلگۈنچىلهردىنمىللىي ب هۋپ،خ

  .رىش نىشانى قىلىندىېب هربهئاساسلىق ز هچىقىلىپ، دىنىي ساھ ۆتۈرۈپشوئار ك

 ۋهقىلىنغان   ۇتقۇنت هنبىل هۋهبتارىخىدا سىياسىي س ۈركىستانت هرقىيش هزگىل،م ۇب
  .بولدى هزگىلبولغان م ۆپك هڭسانى ئ  ڭقىلىنغانالرنى هھكۇمم ۆلۈمگهئ

 ڭ،زاتالرنى ۋهتهنپهرۋهر ڭلىغانسىياسىتى، مى ېررورت ۆلهتد ۇب ڭھاكىمىيىتىنى خىتاي
قىلىپ چىقىشىغا  هتھىجر هتئهلگهچ هنيولالر بىل ۈرلۈكت ڭياش دىنىي زاتلىرىمىزنى ۇپمۇبول
 .بولدى هۋهبچىس

 ۈركۈمباشچىلىقىدىكى بىر ت هخسۇمم سهنهبولغان ھ هجبۇرم ېلىشقاق ېرىپب  ئافغانىستانغا
 ېررورت ۆلهتد ۈرگۈزگهني هئىچىد هزگىلم ۇشۇم ڭخىتاي ھاكىمىيىتىنى هلدىنىي زاتلىرىمىز د

  .ئىدى ۇربانلىرىق ۋاسىتهبى ڭسىياسىتىنى

 هممايوق، ئ هلۇماتم ېنىقئ هققىدهسانى ھ ۇيغۇرالرنىڭقىلغان ئ هتھىجر ۇچقاباسق بۇ
  .قىلىنماقتا هخمىنت هنلىكىئىك هتراپىدائ 3000 ڭسانىنى ۇمىئوم
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 : ۇنىدولق هتھىجر سهككىزىنچى )8

يىلى  - 97قارايدىغان بولساق،  ۆلىنىشىگهي هرهققىياتت هسىلىسىنىڭم ۇساپىرلىرىم ئۇيغۇر
 - 8 ۇنالرنىڭسىياسىي قاچق ۇيغۇرئ ۋهقهسىنىڭ،" ېۋرالف - 5" هرگهنب ۈزي ۇلجىداغ
   .همهسئ هست ۆرۈۋېلىشچىقارغانلىقىنى ك هلتۈرۈپك ۇنىنىدولق هتھىجر ڭچو ېتىملىقق

دىن  5000 هخمىنهنت ۇيانب ۋهقهسىدىن "ېۋرالف - 5"ستاتىستىكىالردا،  هسمىير هيرىيغ بهزى
. چىققانلىقى بايان قىلىنماقتا ېچىپق هتئهللهرگهچ هنيولالر بىل ۈرلۈكت ۇيغۇرنىڭئ ۇقئارت

 ۇنالرنىڭسىياسىي قاچق ۇيغۇرچىققان ئ ېچىپق ۇچتاباسق ۇقىلىدىغان بولساق، ب هتدىقق هممائ
 هربغ ۇيانيىلىدىن ب - 97پاناھلىنىش نىشانى قىلغانلىقىنى،  هللىرىنىئ هربغ اسهنئاس
 ېلىپك ۆلهتلهرگهد هزائ هبىرلىكىگ ۋروپايا ۋه ۋسترالىيهكانادا، ئا ېرىكا،ئام هللىرىگه،ئ

 .همهلىيهتبىر ئ ۆرۈلگهنلىكىك ېشىشئ پهسسىلهسانىدا ھ ۇيغۇرالرنىڭئ هۋاتقانپاناھلىق تىل

 

 : ۇنىدولق هتھىجر توققۇزىنچى )9

شىمالنى  هربىغ ڭچو"قارىتا،   ۈركىستانغات هرقىيش هرىپىدىنت ۆكۈمىتىھ هركىزىم خىتاي
 ۇساپىرلىرىنىڭم ۇيغۇريىلىنى، ئ – 2000 ۇلغانيولغا قوي" پىالنى ېگىيىلىكئىسترات ېچىشئ
  .ۇبولىد ېيىشكهباشلىنىش يىلى د ۇنىنىڭدولق هتبىر ھىجر هنهي

 ۇيغۇرالرنىڭئ هقسىتى،ئاساسى م ۇشتىكىپىالننى يولغا قوي هزكۇرم ۆكۈمىتىنىڭھ خىتاي
بايلىقلىرىنى تاالن  هبىئىيت ۈركىستاننىڭت هرقىيش ۋهيوقىتىش  ۇيغۇلىرىنىدىنىي ت ۋهمىللىي 

  .ئىدى هتئىبار ېزلىتىشتىنت هدىمىنىتاراج قىلىش ق –

 ۇيغۇرئ ۈچهيتىلدى،سىياسىتى ك ۇرۇشقارىتىلغان دىنسىزالشت ۇيغۇرالرغائ هريانداج بۇ
 ېگهند" ۇتۇشقوش تىللىق ئوق"قىلىنغان  ئاتالمىش  هقسهتمىللىي مائارىپىنى يوقىتىش م

 هدهملهرزور ق هھهتتهج ۇرۇشخىتايالشت ۆسمۈرلىرىمىزنىئ –ئىجرا قىلىنىپ، ياش  هتسىياس
 ېگهند" ۈزلهندۈرۈشي ۇرتالرغاباشقا ي ۈچلىرىنىك همگهكئ ىنچاېشئ"تاشالندى، ئاتالمىش 

 ڭقىزلىرىنى خىتاينى ۇيغۇرئ ۋهقىلىش  ۈرگۈنس ۇرتالرغاباشقا ي ېھقانلىرىنىد ۇيغۇرنامدا ئ
 ېرىلدى،ب ېلىپئ هرىكىتىھ هۋهتىشئ همچىلىككهئىشل هجبۇرىم ۆلكىلىرىگهئىچكى ئ

 ۇيغۇرالرمۇئ ۈچهيتىلىپ،ك ېنىمسىياسىتى د "ۇغۇتپىالنلىق ت"قارىتىلغان  ۇيغۇرالرغائ
  .قىستالدى ۆرۈشكهك هرزهنتبىرال پ هكخىتايالرد ۇددىخ

 هباھان ۋهقهسىنى ېنتهبىرس – 11 هرگهنب ۈزيىلى ي – 2001خىتاي ھاكىمىيىتى،  ئارقىدىنال
 هللىگهپ ۇقىرىي هرىكهتلىرىنىھ ۇرۇشقاراتقان باست ۇيغۇرالرغاقىلىپ، ئ ۇيىئىستېمالس ۋه
نارازىلىقلىرىنى تىنچلىق  ۋه هلهپلىرىنىت هققانىيھ ۆزلىرىنىڭئ هرياندا،ج ۇب ۆتۈردى،ك
 ۈركىستانت هرقىيش"، "ۈچخىل ك 3" ۇيغۇرالر،قويغان سانسىزلىغان ئ تۇرىغائوت هكلىدهش
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 ۇتقۇنت هنبىل ۆھمهتلهرسىياسىي ت ېگهندهكد" ۇنسۇررادىكال دىنىي ئ"، "ېررورچىلىرىت
  .ۆلتۈرۈلدىئ هۋهبتىنس ۇشۇم ۇيغۇرالرئ ۇناھبىگ ۆپلىگهنقىلىندى، ك

 ۋهتىنىنى ۆزئ ۇيغۇرنىڭئ ڭلىغانمى هنهسىياسىتى، ي ۇرۇشخىل قاتتىق باست ۇب خىتاينىڭ
 هتئهلگهيولالر ئارقىلىق  چ ۇنسىزياكى قان ۇنلۇققان ۆلهن،ب ۇسۇلالرخىل ئ هرتاشالپ، ھ

  .بولدى هۋهبچىقىلىپ چىقىشىغا س هتھىجر

 هيىلىغىچ – 2009 هرگهنب ۈزقىرغىنچىلىقى ي ۈرۈمچىئ ۇلئىي – 5ىن، تاكى يىلىد-2000
 ۆپك هڭقىلىپ چىقىشى ئ هتھىجر هتئهلگهچ ۇساپىرلىرىنىڭم ۇيغۇرئ هريانمۇ،بولغان ج
 .بولدى هزگىلبولغان م

 

 : ۇنىدولق هتھىجر ئونىنچى )10

بىرى  هرنىڭىلقانلىق ھادىس هڭئ ۋهزور  هڭزامان تارىخىدىكى ئ ېقىنقىي ئۇيغۇرالرنىڭ
 هتبىر ھىجر ېڭىئارىسىدا ي ۇيغۇرالرقىرغىنچىلىقى، ئ ۈرۈمچىئ ۇلئىي – 5  ېسابالنغانھ

  .بولدى هۋهبچىس ېلىشىگهبارلىققا ك ۇنىنىڭدولق

مىقياسىدا  ۈركىستانت هرقىيش ۈتۈنقىلىپ پ هباھان ۋهقهنى ۇب ڭھاكىمىيىتىنى خىتاي
 ۋهقىلىش  ۇتقۇنت ۆلهملىكك هڭقاراتقان ك ۇيغۇرالرغاسىياسىتى، ئ ېررورت ۆلهتباشالتقان د

 – ېيىمزور خ ۇپ،قوي ېلىپئالىقىنىغا ئ ېنىنىج ۇيغۇرنىڭئ ڭلىغانمى هرىكىتى،ھ ۆلتۈرۈشئ
 ۋاسىتهچىقىشىغا بى ېچىپق هتئهللهرگهچ هنيولالر بىل ۈرلۈكت استىنقارىم هتهرلهرگهخ
 .بولدى هۋهبچىس

چىقىپ ب د ت دىن سىياسىي پاناھلىق  ېچىپودژاغا قئارقىلىق كامب ۋيېتناميىلى -2009
سىياسىي  ېرلىكخاراكت ۋهكىل ۇنىدىكىدولق هتھىجر ۇشۇم هلد ۇيغۇرئ هپهرن 22 هنتىلىگ
 .ئىدى هتئىبار ۇنالردىنقاچق

 

 هشلىكىقاراتقان زىيانك ۇساپىرلىرىغام ۇيغۇرئ ڭخىتاينى .4

 ۇيغۇرچىققان ئ ېچىپق هنخىل يولالر بىل هرھ هتئهلگهچ ۆكۈمىتىخىتاي ھ ئىلگىرى
قىلماسلىق پوزىتسىيىسىنى قوللىنىپ  هرۋاپ ۋه ۆزىتىشقارىتا سىرتتىن ك ۇساپىرلىرىغام
 ۋهچىقىرىلغان  هرىپىدىنت ۆكۈمىتىھ هركىزىيىلى خىتاي م – 1996بولسا،  هلگهنك
 هقسهتم شۇرۇباست هرىكهتلىرىنىمىللىي ھ تىدىكىسىر همئىچى ھ ۋهتهن ۇيغۇرالرنىڭئ

 ڭخهيشا ڭشا" ۇرۇلغانق هقسهتتهم ۇب ۋه" ۆججهتھ هخپىيم ۇرلۇقنوم – 7"قىلىنغان 
 ېۋرالف – 5 هرگهنب ۈزي ۇلجىدايىلى غ – 1997  ۇپمۇبول ېيىن،دىن ك" هشكىالتىت همكارلىقھ
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سىياسىي  ۇيغۇرئ قانچىق ېچىپق هتئهلگهچ ڭخىتاي ھاكىمىيىتىنى ېيىن،ك ۋهقهسىدىن
 هدىپلوماتىي ۋه هربىيسىياسىي، ئىقتىسادى، ھ ۇنداقالش ۇش،قارا قولىنى سوز ۇنالرغاقاچق
بىر قىسمىنى خىتايغا  هلۇمم ۇالرنىڭئ هلتۈرۈپك هپهرۋهرلىككهس ۈچىنىك هھهتلهردىكىج

  .ۆپهيدىھادىسىلىرى ك ېتىشك ۇرۇپقايت

ھالدا  لىقېمىقارىتا سىست ۇساپىرلىرىغام ۇيغۇرئ ۇيانب ۇندىنخىتاي ھاكىمىيىتى ش يهنى،
 .هلمهكتهك ۈرگۈزۈپسىياسىتىنى ي ېرىشب هربهز ۋهبىر يوقىتىش 

 ۋهبولغان سىياسىي  هنخىتاي بىل هممىسىنىڭھ هللهرنىڭقوشنا ئ  ۈركىستانغات شهرقىي
ق باشچىلىقىدىكى  ۇد ئ ۈچۈن،بولغىنى ئ ېقىني هۋقۇلئاددهپ ۇناسىۋهتلىرىئىقتىسادى م

 ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرئورگانلىرى ئ ۇناسىۋهتلىكم ڭب د ت نى ۋه هرىكىتىمىللىي ھ ۇيغۇرئ
   .هلمهكتهك ۇچد ۇالرغاتوسالغ ۋهقىيىنچىلىق  رئىنتايىن زو هسىلىسىدهم

  

 : هتئىبار ۆۋهندىكىلهردىنت هرھادىسىل ېرلىكخاراكت ۋهكىل هرگهنب ۈزي هريانداج بۇ

 

 ۇيغۇرئ هپهرن 12ئايدا  – 5يىلى  – 1997 ۆكۈمىتىپاكىستان ھ ۇپبول ۇنجىت  )1(
 ۆلۈمگهئ هرھالد ۇرۇلۇپالقايت ۇالرب هردى،ب ۇرۇپخىتايغا قايت ۈچىنىسىياسىي پاناھلىق تىلىگ

  .قىلىندى ېھىتقىلىنىپ ش ۆكۈمھ

 ۇرۇپئىلتىجاچىنى خىتايغا قايت ۇيغۇرئ هپهرن 12ئايدا -5يىلى -1997 ۆكۈمىتىھ پاكىستان
  .قىلدى ۆكۈمھ مگهۆلۈئ ېلىپالئ ۇرۇپتاپش ۆكۈمىتىخىتاي ھ ۇالرنىئ هردىب

ياشلىرى  ۇيغۇرچىققان ئ ۈچۈنئ ېلىشئ هلىمپاكىستانغا  دىنىي ت هسلىدهئ ۇيغۇرئ هپهرن 12 بۇ
پاكىستاندىن سىياسىي پاناھلىق  ۈچۈنساقلىنىش ئ هشلىكىدىنزىيانك ڭخىتاينى ۇالرئ ۇپ،بول

  .ئىدى هنتىلىگ

چىقىپ  ېچىپق ۈركىستاندىنت هرقىيش  ۆكۈمىتىئايدا قازاقىستان ھ – 9يىلى -1998  )2(
 هپىرىن 4 ۇالرنىڭب هردى،ب ۇرۇپخىتايغا قايت ۇيغۇرنىئ هپهرن 8 هنسىياسىي پاناھلىق تىلىگ

  .بالىالر ئىدى هسىدهنار

 ۆرۈنگهنك ۆزگهك ۈركىستاندات هرقىيش هپىرىئىچىدىكى ئىككى ن ۇرۇلغانالرنىڭقايت ېتىمق بۇ
  .ئىدى ۆلىماالردىنىي ئ

 ۇيغۇرئ ۈچۈن،ئ ېرىلگىنىب ېلىپئ هخپىيناھايىتى م هرىكىتىھ ۇرۇشقايت ېتىمقىق بۇ
 ۇقتول هھۋالىدىنئ ۇالرنىڭئ هشكىالتلىرىت ۇقكىشىلىك ھوق هلقئارالىقخ ۋه هشكىالتلىرىت
  .بواللمىدى هۋهردارخ
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 3قاتارلىق  ۇنقاسىم ماھىر، ئىلياس زورد ۇھهممهت،م همىتئايدا خ -1يىلى -1998   )3(
چىقىپ قازاقىستان  ېچىپق ۈركىستاندىنت هرقىيش هتچىسىياسىي پائالىي ۇيغۇرئ هپهرن
ئايدا   - 2يىلى  - 1999 ۇالرب هممائىدى، ئ هنسىياسىي پاناھلىق تىلىگ ۆكۈمىتىدىنھ

  .ېرىلدىب ۇرۇپخىتايغا قايت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىقازاقىستان ھ

  .ۆلتۈرۈلدىئ هتىپئ ېرىلىپجازاسى ب ۆلۈمئ ېيىنئايدىن ك هبىرقانچ ۇرۇلۇپخىتايغا قايت بۇالر

قوزغىغان،  هسىرت ۈچلۈكئارىسىدا ك ۇيغۇرالرئ هتئهللهردىكىچاغدا چ هينىئ هھادىس بۇ
 ۇقكىشىلىك ھوق هلقئارالىقخ ۋه هشكىالتلىرىنىڭت ۇيغۇرئ همھ ۆكۈمىتىمۇقازاقىستان ھ

  .ئىدى ۇچرىغانئ هيىبلىشىگهئ ۋهقاتتىق نارازىلىقى  هشكىالتلىرىنىڭت

ئىنسانى  هيرىيغ ۇب ۆكۈمىتىنىڭقازاقىستان ھ هرىپىدىنت هشكىالتلىرىت ۇيغۇرئ هريانداج بۇ
 ۇقكىشىلىك ھوق هلقئارالىقخ ۇيۇشتۇرۇلدى،نامايىشالر ئ ۆپلىگهنقىلمىشىغا قارشى ك

 ۋهئاخبارات  ۆپلىگهنك هيىبلهپقازاقىستاننى ئ هللىرىمۇئ ېموكراتىكد هربغ ۋه هشكىالتلىرىت
  .قىلدى ېالنئ باياناتالرنى

 هسىلىسىدهم ۇنالرسىياسىي قاچق ۇيغۇرئ ۆكۈمىتىقازاقىستان ھ ېيىنك ۋهقهدىن ۇب گهرچه
 ۇقىرىقىدهكي هنىالي همما،ئ ۇ،بولسىم هلگهنك ۇپبول هپوزىتسىيىد ېھتىياتچانبىرئاز ئ

  .ۇردىقىلد ۋامئاستىرتىن دا هرىكهتلىرىنىھ

 ۇردىت ېلىلج هتچىلىرىدىني پائالىيسىياسى ۇيغۇرئايدا ئ – 4 يىلى-2000  )4(
 هھازىرغىچ ۋىتىئاقى ۇنۇڭئ ېرىلدى،ب ۇرۇپخىتايغا قايت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىقىرغىزىستان ھ

  .همهسئ ېنىقئ

) ياش 27(ئابباس  ۇرغۇنت ۋه) ياش 21( همهتم هخهتئاخىرىدا ئ ڭيىلىنى-2001  )5(
 هرقىيئايدا ش-8ىلى ي-199 ۇالرئ(  ۇغۇچىئوق  ۇيغۇرئ هپهرئىسىملىك ئىككى ن

) هنكىرگ ۇقۇشقائ ۋه هلگهنقازاقىستانغا  ك ېچىپناھىيىسىدىن ق هنتيارك ۈركىستاننىڭت
 ۆكۈمىتىقازاقىستان ھ ۇالرنىڭماتالرغا ئاساسالنغاندا  بهلۇم. هتكهنيوقاپ ك ېرهكسىزد-ئىز
  .ۇرۇلغانھالدا خىتايغا قايت هخپىيم هرىپىدىنت

سىياسىي  ۇيغۇرئ ۇھىمم ۇرۇپپاباشچىلىقىدىكى بىر گ هلىيىلى شىرئ-2001  )6(
 ۋانالرنىدا –ئارقىلىق تاغ  هتتىب ۈچۈنساقلىنىش ئ هشلىكىدىنزىيانك ڭخىتاينى هتچىپائالىي

   .چىققان ئىدى ېچىپق ېپالغابىر جاپادا ن ڭمى ېشىپئ

 رىنىڭهشكىالتلىت هقلىرىئىنسان ھ هلقئاراخ  ۋه هشكىالتلىرىت ۇيغۇرسىرتىدىكى ئ ۋهتهن
 ۇھاجىرالرسىياسىي ئىلتىجاسى ب د ت م ۇالرنىڭئ هتىجىسىده،قىلىشى ن هميارد هكبىرد

 ېپالن ۆكۈمىتىنىڭخىتاي ھ ۋاقىتتا،قىلىنغان  بىر  ۇلقوب هرىپىدىنكومىسسارلىقى ت ۈكسهكي
 ۇرتدىشىمىزي هپهرن 4قاتارلىق  ېلىھاشىم ئ ېلى،شىر ئ هنقىلىشى بىل ېسىپب ۆكۈمىتىگهھ
  .ئىدى ېرىلگهنب ۇرۇپقىلىنىپ، خىتايغا تاپش ۇتقۇنت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىھ ېپالن
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بولغان  هجبۇرم ۆتكىلىشكهھىندىستانغا  ي ۇرتداشلىرىمىزي ېپالدىكىكىيىن، ن هدىنپاجىئ بۇ
 .قىلغان ئىدى ۇراجىئهتپاناھلىقىغا م ڭھىندىستاندىكى ب د ت ئىشخانىسىنى ۋه

 ۋه هشكىالتىت هچۈرۈمك هلقئاراكومىسسارلىقى، خ اجىرالرۇھب د ت م ۇرۇلتىيىمىزق هريانداج بۇ
ياردىمىنى  ۇالرنىڭئاالقىلىشىپ، ئ هنبىل هشكىالتلىرىت هقلىرىھىندىستاندىكى ئىنسان ھ

 ۇرتداشالرنىڭي هلگهنھىندىستانغا  ك هتىجىدهن. هلدىتىرىشىپ ك هلتۈرۈشكهقولغا ك
قارار قىلىنغان   هۋهتىشئ لهتكهۆبىر د-3قىلىنىپ،  ۇلقوب هرىپىدىنئىلتىجاسى ب د ت ت

  .ئىدى

قاتارلىق  ۋۇتدا ۇلالئابد هزىز،ئ ۆمهرئ ۇردى،تاھىر ناسىر، ياسىن ت ۇشۈكۈر،ئابد بۇالردىن
ئايدا -11يىلى -2005 هن،قىلىشى بىل ۇلقوب ۆكۈمىتىنىڭھ ۋېتسىيهش ېرىنداشلىرىمىز،ق

   .ۇنالشتىئور ېلىپك ۋېتسىيىگهش هتساالم-ساق

خىتاي ھاكىمىيىتى  ېرىندىشىمىزنىڭق هپهرن 4قاتارلىق  ېلىھاشىم ئ هلى،شىرئ ئهپسۇسكى،
 .ېچىندۇردىئىنتايىن قاتتىق ئ ۇيغۇرالرنىسىرتىدىكى ئ ۋهتهنقىلىنىشى،  ېھىتش هرىپىدىنت

 ۇقكىشىلىك ھوق هلقئارالىقخ ۋه ڭچاغدا ب د ت نى هينىقىلمىشى ئ ۇب ۆكۈمىتىنىڭھ نېپال
  .ئىدى ۇچرىغانئ لىشىگههيىبقاتتىق ئ هشكىالتلىرىنىڭت

- 11يىلى -1971(ئايدا ئىلىخان توختى  – 4يىلى  – 2002  ۆكۈمىتىپاكىستان ھ  )7(
، )ۇغۇلغانئايدا ت-”يىلى -1972( ۇقادىرئابد ۇلىتىپ، ئابد)ۇغۇلغانت ۈنىك-15 ڭئاينى

 ڭۇالرنىب.هردىب ۇرۇپئىلتىجاچىنى خىتايغا قايت ۇيغۇرئ هپهرن 3قاتارلىق  ۋۇتدا هنۋهرئ
  .هلۇمنام هھازىرغىچ ۋىتىئاقى

سادىق قاتارلىق ئىككى  همهتياسىن، م همهتم ۈنىك -23 ڭئاينى-5يىلى -2002  )8(
خىتايغا  هرىپىدىنت ۆكۈمىتىقىرغىزىستان ھ ۈچىسىياسىي پاناھلىق تىلىگ ۇيغۇرئ هپهرن

  .ېرىلدىب ۇرۇپقايت

 ۇيغۇرئ هپهرن 3قاتارلىق  …ۇپياق هركىنئىسرائىل، ئ هھمىتۇلئايدا ر-7يىلى -2002  )9( 
خىتاي . ېرىلدىب ۇرۇپخىتايغا قايت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىقىرغىزىستان ھ هتچىسىياسىي پائالىي

 هھمىتىالر ۇالردىنب) 2004مارت،  30 ۇا،شىنخ(  هقىلىشىچ ېالنئ ېنتلىقىنىڭئاگ ۇاشىنخ
  .رۈلدىۆلتۈئ هتىپئ ۈنىك-31 ڭئاينى-3يىلى -2004 ۇپياق هركىنئىسرائىل، ئ

سانى  ۇيغۇرالرنىڭئ ېرىلگهنب ۇرۇپخىتايغا قايت هرىپىدىنقىرغىزىستان ت هدهرق ھازىرغا
 هلقئارالىقخ ۋه هشكىالتلىرىت ۇيغۇرئ هتئهلدىكىچ ۆكۈمىتىقىرغىزىستان ھ همهس،ئ ېنىقئ

 ۇيغۇرالرنىڭئ ۇرۇلغانقايت هنسىرهپ،ئ هيىبلىشىدىنئ هشكىالتلىرىنىڭت ۇقكىشىلىك ھوق
 .هلمهكتهسىياسىتىنى قوللىنىپ ك ۇتۇشت هخپىيم هئاالھىد هھۋالىنىئ
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 ۇئ. غايىب بولدى ۇتادائىدرىس ئالم ۇقاھارئابد ېيىداياكى ماي ئ ېليىلى ئاپر -2003  )10(
ئىشخانىسىغا  ۇتادىكىئالم ڭچىقىپ، ب د ت م ي ك نى ېچىپق ۈركىستاندىنت هرقىيش

خىتايغا  هرىپىدىنھالدا قازاقىستان ت هخپىيم ڭئىدرىسنى ۇقاھارئابد. ئىلتىجا قىلغان ئىدى
  .ۇقىرىي ېھتىمالدانلىكى ئهرگهب ۆتكۈزۈپئ

توختى  ۇھهممهتتوختى، م ۋاھاپ ۇلئابد ۈنىك – 16 ڭئاينى – 7يىلى -2003  )11(
پاكىستاندىن غايىب  ۇيۇقسىزت ۈچىلهرسىياسىي پاناھلىق تىلىگ ۇيغۇرقاتارلىق ئ هتروزىم

قىلىنغان   ۇلقوب هرىپىدىنت ۇروسىپاكىستاندىكى بي ڭىجاسى ب د ت نىئىلت ۇالرنىڭبولدى، ب
 هخپىيپاكىستان م ۇالرنىڭب ېيىن،ك ۇراتتى،ئالدىدا ت ېلىنىشيولغا س ۆلهتكهبىر د – 2 ۋه

 ېرىلگهنلىكىب ۇرۇپھالدا خىتايغا قايت ۇرۇنيوش ېلىنىپ،قولغا ئ هرىپىدىنساقچىلىرى ت
  .بولدى هلۇمم

 ۋه هشكىالتلىرىنىڭت ۇقكىشىلىك ھوق هلقئارالىقخ ڭ،قىلمىشى ب د ت نى ۇب پاكىستاننىڭ
  .ئىدى ۇچرىغانئ هيىبلىشىگهئ ۈچلۈكك ۇيغۇرالرنىڭئ هتئهللهردىكىچ

يىلى  – 2003 همهت،ئىسمائىل س هتچىلىرىدىنسىياسىي پائالىي ۇيغۇرئ هشھۇرم  )12(
 .ېرىلدىب ۇرۇپخىتايغا قايت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىپاكىستان ھ)  همهسئ ېنىقئ ۈنىك–ئاي ( 

سوت  ۇرائوتت هلقخ هھهرلىكش ۈرۈمچىئ ۈنىك ۆكتهبىرئ - 31يىلى - 2005 همهت،س ئىسمائىل
 هپقاتناشقان د هتلىرىگهپائالىي ېررورلۇقت ۋه ۆلگۈنچىلىكب هرىپىدىنت هھكىمىسىم
 هتىپئ ۈنىك-8 ڭئاينى-2يىلى -2007 ۋهقىلىندى  ۆكۈمجازاسىغا ھ ۆلۈمئ هيىبلىنىپئ
  .جازاسى ئىجرا قىلىندى ۆلۈمئ ۆلتۈرۈلۈپ،ئ

 هتچىسىپائالىي ۇيغۇرئ ۇغۇلغانت ېزىسىداساغان ي ڭناھىيىسىنى ېڭىساريىلى ي - 1969
خىتاي  ېيىنك ۋهقهسىدىنبارىن  هرگهنب ۈزي ېيىدائ ېليىلى ئاپر - 190 همهت،ئىسمائىل س

 ۈرمىدىنت. ياتقان ىدهۈرمت هئايغىچ - 9يىلى  - 1992 ۇتۇلۇپ،ت هرىپىدىنت ۆكۈمىتىھ
 ۆكۈمىتىئايدا قايتىدىن خىتاي ھ - 9يىلى  - 1993 هنىي كېيىنبىر يىل  هلچىققاندىن د

 - 1997 ۇئ. ياتقان ۈرمىدهت هيىلىغىچ- 1996 همهت،قولغا ئىلىنغان  ئىسمائىل س هرىپىدىنت
 هجبۇرىشقا مئايرىل ۋهتىنىدىن ۆزئ ېيىن،ك ۋهقهدىن هرگهنب ۈزي ۇلجىداغ ېيىدائ ېۋراليىلى ف

  .بولغان ئىدى

 ۋهكىلقوزغىغان  هسىرزور ت ېلىخ هلقئاراداچاغدا خ هينىئ ۋهقهسىمۇ همهتس ئىسمائىل
  .بىرى بولدى هرنىڭھادىسىل ېرلىكخاراكت

 ېيىدايىلى ماي ئ– 2006 ېدېراتسىيىنىڭھىلىنىسكى ف هلقئاراخ ۋېنادىكى هركىزىم  )13(
 2سىدىق ناملىق  ۇقادىرئابد ۋهكادىر  ۈسۈپي ه،قىلىنىشىچ ېالنقىلغان باياناتىدا ئ ېالنئ
سىياسىي ئىلتىجاچى، قازاقىستاندىكى ب د ت م ي ك ئىشخانىسىغا ئىلتىجا  ۇيغۇرئ هپهرن

كىيىن،  ۇرۇلغاندىنت ۇتۇپت هزگىلبىر م هرىپىدىنقازاقىستان ساقچىلىرى ت ۇالرقىلغان، ئ



14 
 

 ۇالرنىڭمۇئ. هتكهنك ۇپغايىب بول تمهيالۆئ ۈنك هقانچ-ئارىدىن بىر ۋه ېرىلگهنب ۇپقوي
  .ېرىلگهنب ۇرۇپقايت هخپىيخىتايغا م

سىياسىي پاناھلىق  ۇيغۇرئ هپهرن 9 ۆكۈمىتىئايدا پاكىستان ھ – 4يىلى -2009   )14(
  .هردىب ۇرۇپخىتايغا قايت ۈچىنىتىلىگ

پاكىستان  ئالدىدا ڭخىتاي ئىككى يىلنى ه،ئاشكارىلىنىشىچ هتبۇئاتلىرىدام پاكىستان
 ېرىشنىب ۇرۇپخىتايغا قايت ۇالرنىئ ۇنۇپ،تىزىملىكىنى س ۇيغۇرنىڭئ هپهرن 170 ۆكۈمىتىگهھ
 ۈركۈمت ۇنجىقارا تىزىملىكتىكى ت ۇب ۇيغۇرئ هپهرن 9 ۇقىرىقىي ۇپ،قىلغان بول هلهپت

  .ئىبارهت ۇرۇلغانالردىنقايت

ئىچى  هڭي ۋاقىت هرھ ۇرۇشتاخىتايغا قايت هتچىلىرىنىپائالىي ۇيغۇرئ ۆكۈمىتىھ پاكىستان
 .بارماقتا ېلىپئ ۇرۇنيوش هتتىنجامائ هلقئاراخ هدهرق ۇمكىنم ۋهقهنى ۋهسودىسى قىلماقتا 

پاكىستاندىن  ۆلهتد ۇرۇلغانقايت ۆپك هڭئ ۈچىلهرپاناھلىق تىلىگ ۇيغۇرئ هدهرق ھازىرغا
  .هتئىبار

 ېچىپئارقىلىق ق ۋيېتنام تى،ۆكۈمىكامبودژا ھ ۈنىك – 19 ڭئاينى – 12يىلى -2009  )15(
 هپهرن 20 هنكامبودژادىكى ئورگىنىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگ ڭب د ت نى ېلىپك
  .هردىب ۇرۇپخىتايغا قايت ۇيغۇرنىئ

 ۇيانب ۋهقهدىنقىلدى،  هيداپ هسىرئارىسىدا ئىنتايىن زور ت ۇيغۇرالرئ هتئهللهردىكىچ ۋهقه، بۇ
 هلقئارالىقخ هرقايسىھ ۇنداقالش ۈركىيه،ب د ت، ت ۆكۈمىتى،ھ ېرىكابىرلىكى، ئام ۋروپايا

قىلىپ،  ېالنباياناتالرنى ئ ۋهئارقىدىن ئاخبارات  –ئارقا  هشكىالتلىرىت ۇقكىشىلىك ھوق
 ه،بىرگ هنبىل هيىبلهشئىنسانى قىلمىشىنى قاتتىق ئ هيرىيغ ۇب ۆكۈمىتىنىڭھ ودژاكامب

ئىزاھات  ېنىقئ هققىدهھ ۋىتىئاقى يغۇرنىڭۇئ هپهرن 20 ۇرۇلغانقايت ۆكۈمىتىدىنخىتاي ھ
  .هلمهكتهچاقىرىپ ك ېرىشكهب

 ۇتۇپت ۆلۈمگهخىتايغا ئ هدهرباققىنىمىزدا، ھازىرغا ق ېدىيىلهرگهتراگ ۋه هھادىس يۇقىرىقى
 ۋهدىنداش، قانداش  هنبىل هلقىخ ۇيغۇرئ ڭقىسمىنى ۆپك ۇتلهقم ۇيغۇرالرنىڭئ ېرىلگهنب

 ۆكۈمهتلىرىھ هللهرنىڭقوشنا بولغان پاكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق ئ
 ۆرۈلمهكته،ك ېرىلگهنلىكىب ۇرۇپھالدا خىتايغا قايت هخپىيم ۋه ۇرۇنيوش ىتىناھاي هرىپىدىنت
 ۆلهتلهردىكىش د ڭقىسمى ب د ت نى ۆپك ېلىخ ۇرۇلغانالرنىڭقايت ۈستىگهئ ۇنۇڭئ

 ۇساپىرالرم ۇيغۇرئ ۇمۇ،ب ۇپ،بول ۇرۇۋاتقانالري ھىمايىسى ئاستىدا تسىياسى ڭئورگانلىرىنى
ھالدا بىر  ۇلنوق هسىلىنىم ۇب هنلىكىنى،ئىك هسىلهم ىرب ۇرهككهپم هقهدهرن هسىلىسىنىڭم
ئىنتايىن قىيىن  ېتىشنىڭقىلىپ ك هلتايىنىپال ھ ۈچىگهك ۆلهتنىڭياكى بىر د هشكىالتت

 ۈنۈملۈكئ ۋهجانلىق تاكتىكا  هلتۈرۈپ،ك پهرۋهرلىككههس هلقىمىزنىخ ۇمىئوم هنلىكىنى،ئىك
  .ۇرماقتات ۆرسىتىپك ېنىقئ قىنىجىددىي ئىزدىنىشىمىز الزىملى ۈستىدهئ هدبىرلهرت
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 ۇمىئوم هسىلىسىنىڭم ۇساپىرلىرىم ۇيغۇرقىلىشىمىز الزىمكى، ئ ېتىراپئ ۇنىمۇش ئهمما
 ڭبىزنى ېلىشتۇرغانداس هتلهرگهمىلل هسىرسالغىنىمىزدا، باشقا ئ هزهرن ۆلىنىشىگهي
 هتتىب هسىلهن،م ېتهلهيمىز،ي ۆرۈپك هنلىكىنىئىك ڭۇشلۇقئو هدهربىرق هنىالي هھۋالىمىزنىڭئ
 ېپالدىنن ۇيانيىلدىن ب هبىرقانچ ېيىنكىك هقهتالپ ېيتساق،پ ئېلىئ ۇساپىرلىرىنىم

 ۇسانىدىنم ۇمىئوم ڭۇيغۇرالرنىئ ۇرۇلغانقايت هسانىال ھازىرغىچ هتلىكلهرنىڭتىب ۇرۇلغانقايت
  .ېتىدۇك ېشىپئ

زور  ېلىالباقايلى، خ ېلىشتۇرۇپس ڭكىنىبىزنى هنبىل ۈچىك هلقئارالىقخ تىبهتلىكلهرنىڭ
قىلىپ  هلھ ڭۇشلۇقئالدىغا ئو ۆزئ هسىلىنىم ۇب هتلىكلهرنىڭمۇتىب ېمهك،بار، د هرقپ
  .همهسئ ۇمكىنم ېتهلىشىك

 ېغىزىغائ ۋۇزيالما هجدىھانىڭقىزىل ئ ېرىندىشىمىزنىڭق ۇبىرىمىز بىرم ېچھ ئهلۋهتته،
 ۇساپىرالرم ېلىپ،ئ ۋاقسا ېدىيىلهردىنتراگ ۇرۇنقىخالىمايمىز، ب ېتىشىنىك ۈشۈپچ

 ! الزىم ېمىالشتۇرۇشىمىزسىست هنىخىزمىتىمىزنى ي
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