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 روزى ۋە رابىيە قادىرنىڭ تەرجىمھالى سىدىقھاجى

 

 سىدىقھاجى روزى

بىتىگە بىر نەپەر يېڭى كىشى ئىنكاس  تور" ئازادلىق" يېقىندا

 نېمە ساالھىيىتى روزىنىڭ يېزىپ مېنىڭ يەنى سىدىقھاجى

دەپ سوراپتۇ. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەن تۆۋەندە 

 ۆزلەپس كىشىگە ساالھىيىتىمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى شۇ

 نەزەر مېنىڭ ساالھىيىتىمگە گۈچە ئوقۇرمەنلەرنىڭمۇ بەر

 قىلىمەن. قارىغاندا مېنىڭ ئۈمىد قويىشىنى ئاغدۇرۇپ

ھەرىپنىمۇ  32 ھازىرغىچە بۇ كىشى، ساالھىيىتىمنى سورىغان

 دەپ ئويالپ قالدىم.  ئوخشايدۇ، كىشى ئۈگەنمىگەن

 ىنە؟بىلەلمىدىم. بۇ كىشىگە قانداق ساالھىيەت كېرەك، ئىك

مېنىڭ ساالھىيىتىمنى سورايدىغان بۇ كىشىنىڭ ئەسلى 

 مېنىڭ كىشىنىڭ ساالھىيىتى نېمە ئىكىنە؟! بۇ

 جاۋاب ئىنكاسىغا تولۇق يازغان سوراپ ساالھىيىتىمنى

 كەلتۈرۈپ كەلىمە ئىككى ئاۋۋال يۇقىرىدا قايتۇرۇشتىن

 قويدۇم.
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 شئاتۇ كۈنى -15ئاينىڭ  -6يىلى  -1944رۇزى  سىدىقھاجى

 ئىقتىسادى قۇرئان، كەنتىدە قارى مەيى -يېزا ئازاق -ناھىيە

 كەلگەن. خىتاي دۇنياغا ئائىلىدە بىر ھاللىق

 ئايدا ئۇيغۇرىستانغا -10يىلى -1949مۇستەملىكىچىلىرى 

 سىياسەتلەرنى ۋەھشىيانە ھەرخىل كىرىپ، قىلىپ تاجاۋۇز

 ىپئېل ئىسالھاتى يەر باشالپ يىلىدىن -1952قويۇپ،  يولغا

 ئارقىلىق ئايرىش تەركىبلەرگە دېھقانلىرىنى ئۇيغۈر بېرىپ،
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 پارچىالپ كۈچىنى ئۇيۇشۇش بۇلۇپ جامائە مىللەتنىڭ

 بىلەن ئادەم .كەلتۈردى ھالغا كۆرسىتەلمەيدىغان قارشىلىق

 ياكى ئىشىتنىڭ بىلەن ئىشىت مۇناسىۋىتىنى ئادەمنىڭ

 .ىقويد ئايالندۇرۇپ مۇناسىۋىتىگە بۆرىنىڭ بىلەن ئىشىت

 تەركىبكە پومېشچىك يىلى-1952 قاري رۇزى دادىسى 

 قازناق،-ئىسكىالت بىسات، -مال ئائىلىۋى .ئايرىلدى

 .باشلىدى قىلىشقا مۇسادىرە ئۇالقالرنى-ئات ئېغىلدىكى

 تەرەپكە، بىر ئىدى.ئانىسىنى كىچىك رۇزى سىدىقھاجى

 زامان قويدى تۇرغۇزۇپ تەرەپكە بىر دادىسىنى

 قاچىلىغان بۇغداي ئىسكىالتتىن "ندەرلەرقەلە".زورىۋانلىرى

 يېتىلەپ كالىنى-ئات ئېغىلدىن مېڭىشاتتى، ژۈدۈپ تاغارنى

 خىزمەت گۇرۇپپىسىغا قىلىش مۇسادىرە .كېتىشتى چىقىپ

 چىشلىرىنى ھىڭگاڭ خىتاي كەلگەن بۇلۇپ باشلىق

- ئۇيغۇر تۇراتتى، قاراپ چەتتە شوراپ تاماكا چىقىرىپ

 دەيدۇ، ئىدى ئالغان تۇتۇپ قولۇمنى ادامد .بۇالۋاتاتتى ئۇيغۇرنى

 دادامنىڭ غەزەپتىنمۇ ياكى قورقۇشتىنمۇ -رۇزى سىدىقھاجى

 رۇزى دادىسى ئاخىرىدا يىلىنىڭ-1952 .تىتىرەيتى قولى

 كەيدۈرۈلۈپ تۈرمىگە قالپىقى پومېشچىك زومىگەر قارىغا

 خىتاي ئايدا-11 يىلى- .1955تاشالندى

 ھاكىمىيىتى سىدىقھاجى يەرلىك مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ

 تاپشۇرۇپ جەسىتىنى قارىنىڭ رۇزى دادىسى ئائىلىسىگە رۇزى

 .بەردى

ئاتۇش  مەكتەپنى ئوتتۇرا يىلى تۇلۇق-1961 رۇزى سىدىقھاجى 

 ئۈرۈمچىگە ئايدا-9 يىلى شۇ پۈتتۈرۈپ، تۇلۇق شەھرىدە

 پاكولتىتىغا ئەدەبىيات ئۇنۋىرىستىتىنىڭ شىنجاڭ كېلىپ
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 مەكتەپنى ئالى ئايدا-9 يىلى-1966 .كىردى ئوقۇشقا

 خىتاينىڭ ئايدا-5 يىلى بىراق،شۇ .ئىدى كىرەك تاماملىشى

 قىلىپ دەسلەپ .باشالندى ئىنقىالبى مەدەنىيەت زور ئاتالمىش

 نەپەر ئىككى بۇيىچە مەكتەپ ئىچىدىن ئۇقۇغۈچىالر

 رۇزى سىدىقھاجى ئابدۇراخمان، ئىسمايىل -ئوقۇغۇچى

 تارتىپ دېيىلىپ، ئۇقۇغۇچىالر ئەكسىيەتچى،مىللەتچى

 چوڭ" چاپالنغان تامغا كېيىن .قىلىندى كۈرەش چىقىرىپ

 رەھمەتلىك ئۈچۈن تاشلىغانلىقى يىرتىپ نى "گېزىت خەتلىك

 .قامالدى ئاي 6 تۈرمىسىگە ساقچىنىڭ ئابدۇراخمان ئىسمايىل

 قەۋەتلىك ئۇقۇغۇچىالر يېرىم تۆت مەكتەپتە رۇزى سىدىقھاجى

 ] سۇاليمان ئىبىراھىم .قىلىندى بەنتنەزەر ياتىقىغا

 ساۋاقداشلىرى قاتارلىق نىزامەت ،[قازاق] ،ئالىمبېك[قازاق

 نازارەت روزىنى سىدىقھاجى ئالمىشىپ سائەتتىن ئىككى

 نازارەت تەرەتخانىغا بېرەتتى، ئەكىلىپ تاماقنى .قىالتتى

 .كىرەتتى چىقىپ ئاستىدا

 زەربە رغائوقۇغۇچىال" كەلگەندە ئايغا-11 يىلى-1966

 ،"چىقىرىش تارتىپ ئوقۇغۇچىالرنى" ،"بېرىش

تەنقىدلىنىپ  دېيىلىپ " يول سىياسى ئەكسىيەتچىل"

 تارتىپ .شۇتۇلدى بو نەزەربەنتتىن رۇزى سىدىقھاجى

 .كەلتۈرۈلدى ئەسلىگە ھەم قۇغۇچىالر ئو باشقا چىقىرىلغان

 -3 قىزىل"ئۇنۋىېرىستىتىدا  شىنجاڭ ئايدا-11يىلى- 1966

الىيۇن " مىللى ئۇقۇغۇچىالر تەشكىالتى قۇرۇلدى. بۇ بات

تەشكىالتنى ئاۋۋال قۇرغان كىشى كىم؟ سىقھاجى رۇزىنىڭ 

قازاق ساۋاقدىشى ئالىمبېك ئىدى.]بۇ چاغدا ماۋزېدۇڭ 

چوڭ ئەركىنلىك" بېرىۋەتكەن، 4ئوقۇغۇچىالرغا "
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ئۇقۇغۇچىالر نېمە تەشكىالت قۇرىمەن دېسە ئەركىن ئىدى[. 

الىمبېك بىلەن سىدىقھاجى رۇزى ئوتتۇرىسىدا ساۋاقدىشى ئ

 دېئالوگ مۇنداق باشالندى :

مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى سىنىپى كۆرەش بىلەن باشالندى،  -

 شۇنداقمۇ؟

 شۇنداق.-

كاپىتالىزم يولىغا ماڭغان ھوقۇقدارالر تارتىپ چىقىرىلدى، -

 شۇنداقمۇ؟

 ئەلۋەتتە شۇنداق. -

ىلەپ بەرگەن سىياسەتلەرگە بۇ ھوقۇقدارالر ماۋزېدۇڭ بەلگ -

قارشى يول تۇتقان ئىكەن، ئەجىبا، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم 

رايونىدا ۋاڭ ئىېنماۋ قاتارلىقالر، ماۋزېدوڭ ئاساسى قانۇن 

ئارقىلىق بەلگىلەپ بەرگەن مىللى سىياسەتنى توغرا ئىجرا 

 قىلغانمۇ؟

 بۇ، ئويلىنىشقا تىگىشلىك بىر ئىش ئىكەنغۇ؟-

 -مىز ماۋزېدۇڭ"، "مىللى كۆرەش تېگى" ئۇلۇغ داھىي -

تەكتىدىن ئالغاندا سىنپى كۈرەش مەسىلىسى"، دېگەن 

 ئىدىغۇ؟

راست شۇنداق دېگەن. بۈگۈن بۇ سۆز "ئەڭ ئالى يوليۇرۇق "  -

 بۇلۇپ قالدى.

رايونىدا سىنىپى  ئاپتۇنۇم ئۇيغۇر مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى -

ەسىلىنى تىلغا كۈرەشنى تۇتقا قىلىۋاتىدۇ، نېمىشقا مىللى م

ئالمايدۇ. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ سېكىرتار خىتايلىرى 

چوڭ سىياسەتلەردە خاتالىق سادىر قىلىپ، مىللى -چوڭ

 خاتالىق ئۆتكۈزمىگەنمۇ؟ سىياسەتتە پەقەت
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 نېمە قىلىمىز، دېمەكچىسەن؟

مەن  -قېنى ساۋاقدىشىم ئالىمبېك، نېمە قىلىشىمىز كىرەك؟-

ئوقۇغۇچى ئايرىلدىم. ئاشكارە ئەكسىيەتچى، مىللەتچى 

ئوتتۇرىغا چىقىپ تەشكىالت قۇرالمايمەن، سەن تەشكىالت 

 قۇرۇپ چىق. مەن ئارقاڭدا تۇرۇپ ساڭا ياردەم قىلىمەن دېدىم.

لىيەن" مىللى ئوقۇغۇچىالر تەشكىالتى ئەنە -3"قىزىل  

ئايدا قۇرۇلۇپ چىقتى. -11يىلى-1966شۇنداق ئەھۋالدا 

نەپەر كىشى 9تقا ساۋاقداشالردىن دەسلەپتە بۇ تەشكىال

يىلى بۇ تەشكىالتقا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ -1968قاتناشتى. 

 مىڭدىن ئېشىپ كەتتى.ئايتان رەئىس بولدى.2سانى 

 يىل تەشكىالتى بىر ئوقۇغۇچىالر " باتالىيۇن-3 قىزىل"

 خەتلىك چوڭ " تېمىغا ئانسامبىلنىڭ ئۈرۈمچىدە دېگۈدەك

 سىياسەتتە مىللى ىېنماۋنىڭئ ۋاڭ چاپالپ، "گېزىت

 ئۇيغۇر ئىچىدە بۇنىڭ .قىلدى پاش ئۆتكۈزگەن جىنايەتلىرىنى

 "يازغان ئىمىنوپ مەمتىمىن رەئىسى مۇئاۋىن رايوننىڭ ئاپتونوم

 خەتلىك چوڭ" ماقالە پارچە بىر ماۋزۇلۇق ،"باياناتىم مېنىڭ

 كۆچۈرۈلۈپ، ئارقىلىق قولى ئوقۇغۇچىالرنىڭ كە"گېزىت

 غۇلغۇال كاتتا ئۈرۈمچىدە چاپالنغاندا تېمىغا ئانسامبىلنىڭ

 " ئاخىرىدا يىلىنىڭ-1967 ئىمىنوپ مەمتىمىن .باشالندى

" مىللى ئوقۇغۇچىالر  باتالىيۇن-3 قىزىل" كۈتۈرۈپ،" ئىسيان

تەشكىالتىنى قولالپ، شىنجاڭ ئۇنۋىرىستىتىغا كېلىپ 

كادىرالر ياتىقىدا يالغۇز ياتاقتا يېتىپ قوپاتتى. مىللى 

ۇقۇغۇچىالر نۆۋەت بىلەن كېچىسى ھەمرا بۇلۇپ قوغدايتتى. ئ

-1962رەھمەتلىك مەمتىمىن ئىمىنوپ يازغان ماقالىسىدا 

مىڭ ئادەم ئاچلىقتىن 20يىلى باي ناھىيىسىدە يۈز بەرگەن، 
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ئۆلگەن، خىتاي ھاكىم خەيرۈي پەيدا قىلغان ئاچارچىلىق 

 ۋەقەسىنى پاش قىلغان ئىدى.

ئايدا -9يىلى -1966ئۆتۈپ كېتەي. مۇشۇ يەردە قىستۇرۇپ  

ئوقۇش پۈتتۈرۈشكە تىگىشلىك ئوقۇغۇچىالرغا خىتاي 

ئايدىن  -10يىلى -1967مۇستەملىكىچىلىرى ھاكىمىيىتى 

يۈەندىن بېكىتىپ مۇئاش  60باشالپ ئاساسلىق مائاشىنى 

تارقاتتى. ئوقۇغۇچىالرنىڭ قولى پۇل كۆردى. بۇ چاغدا بىر 

تەڭگە ئىدى، بىر قاپ  8 -7كىلوگرام گۆشنىڭ پۇلى 

ئىككى موچەن، ئاچارچىلىق  تاماكىنىڭ پۇلى بىر تەڭگە ياكى

 ئۆتۈپ كەتكەن چاغالر ئىدى.

 ئاپتۇنوم مەن بويتاق ئوقۇتقۇچىالر بىناسىغا مېھمان چاقىردىم.

رەھمەتلىك مەمتىمىن ئىمىنوپ،  رەئىسى مۇئاۋىن رايوننىڭ

 پەتتا، يازغۇچىئۇيغۇرنىڭ مۇزىكانتى رەھمە تلىك زىكرى ئەل

تىلشۇناس مىر سۇلتان  رەھمە تلىك ئەرشىدىن تاتلىق،

يىل ياتقان، 7ھايات. لىيۇداۋەن تۈرمىسىدە  ھازىر ئوسمانوپ )

سىياسى مەھبۇس، مىنىڭ ئوقۇتقۇچۇم ئىدى، مىر سۇلتان 

ئەپەندى" ئۇيغۇرنامە"نىڭ ئاپتورى سابىت ئۇيغۇرىنىڭ 

كى نەپەر تەشكىالتىغا قاتناشقان ئىكەن.( يەنە ئىك

 ساۋاقدىشىم مىنىڭ مېھمانلىرىم ئىدى.

رەھمەتلىك مەمتىمىن ئىمىنوپ بىر ئوھ  رەئىس مۇئاۋىن 

 تارتىپ :

زىكرى، چالساڭچۇ! فېىئۇنېر ۋاخلىرىڭدا چالغان - -

ناخشىالرغا ) فېىئۇنېر ۋاخلىرىڭ دېگىنى قاپاقنىڭ بوينىغا 

قىزىل التا باغالپ دۇكانغا ئېسىپ قويۇپ ساتىراشلىق 

مۇزىكىالرغا چالساڭچۇ  -لىدىغان دۇكانالردا چالغان ناخشاقى
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دېگىنى ئىكەن.بۇ بىر خىل ئۆز ئارا قىلىشىدىغان چاقچاقلىرى 

بولسا كىرەك( چال ! زىكرى ئەلپەتتا رەھمەتلىك دۇتارنى 

شۇنداق چالدىكى، مەمتىمىن ئىمىنوپ كۈزىنى  ئېلىپ قولىغا

چۈشتى.  ژۇمدى ئىككى تامچە ياش ئىككى مەڭزىگە ساقىپ

 ھەممىمىز مىشىلداپ كەتتۇق. ئىمىنوپ:

چال، زىكرى چال! ئۆستەڭ ناخشىلىرىغا چال! چال! -

ئەرشىدىن تاتلىق رەھمەتلىك بىر مەيدان ئاخىرالشقىچە 

 يىغالپ توختىمىدى...

         2 

" مىللى ئۇقۇغۈچىالر تەشكىالتى  باتالىيۇن -3"قىزىل  

ماقالە يېزىپ  ئوقۇغۈچىلىرى، "چوڭ خەتلىك گېزىت"كە

ئانسامبىلنىڭ تېمىغا چاپالپ تۇراتتى. " بىڭتىۋەننىڭ 

يۈەندىن پۇل خەجلىگەندە،ئالتايدا  80ئاپشاركىلىرى 

قازاقالرنىڭ ئىرىمچىكىكە قوسۇغى تويمىدى"، " ئۇيغۇر 

 ئاساسى جۇمھۇرىيىتىنىڭ خەلق ئاپتونوم رايوننىڭ،جۇڭخۋا

 -ىنقانۇنىدا بەلگىلەنگەن ھوقۇق دائىرىسى قەيەرد

قەيەرگىچە"،" ئۇيغۇرالر كۆچمەنلەرنى بېقىپ 

كېتەلمەيدۇ"،"شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرغاق، 

تاغلىق،چۆللۈك رايون،سۇ مەنبەسى كەمچىل ئارتۇق كۆچمەن 

قۇبۇل قىاللمايدۇ"،"ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا ۋاڭ ئىېنماۋ 

ى سېكىرېتار بۇلىشى كېرەكمۇ ياكى ئۇيغۇر سېكىرېتار بۇلىش

كېرەكمۇ؟"،،، خىلمۇ خىل پىكىرلەر "چوڭ خەتلىك گېزىـت" 

ئارقىلىق ئانسامبىلنىڭ تېمىغا چاپلىنىپ تۇراتتى. خەلق 

كۈندۈز ئاڭلىق ياكى ستىخىيىلىك  -بۇ تامنى كىچە ئاممىسى

ھالدا قوغدايتتى، "چوڭ خەتلىك گېزىت" نىڭ ئۈستىگە 
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لەرنىڭ " ئوقۇغۇچىلىرىدىن باشقا كىشى باتالىيۇن -3"قىزىل 

قەغەز چاپلىشىغا يول قويۇلمايتى. بۇلۇپمۇ ئۈرۈمچى 

شەھەرلىك ئاكىمىز تۆمۈر ئەپەندى، ئاپشاركا ئىشتىنى 

يېتىلەپ كىلىپ. "چوڭ خەتلىك گېزىت"چاپالنغان تامنى 

 قوغدايتتى.] رەھمەتلىكنىڭ ياتار جايى جەننەت بولسۇن[

سىياسى نەزەرىيىلەرگە ۋە ماركسىزمغا مۇناسىۋەتلىك 

نەزەرىيىلىرى  لەن، ماركسنىڭ مىللەت توغرىسىدىكىمەسى

ياكى خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ بۇ نەزەرىيىلەرنى 

مىللەتلەر مەسىلىسىگە قانداق تەتبىق قىلغانلىقى توغرىسىدا 

يېزىلغان سېلىشتۇرما ئۇقۇملۇقالشقان ماقالىالرنى رەھمەتلىك 

اتارلىق ئەرشىدىن تاتلىق بىلەن يازغۇچى ئۆمەر غازى)قازاق( ق

زىيالىيالر يېزىپ بېرەتتى.ئۇقۇغۇچىالر بۇ سەۋىيىلىك 

 سەۋىيىگە تېخى يېزىلىدىغان ماقالىالرنى يازالىغۇدەك

يەتمىگەن.ھەر شەنبە ياكى يەكشەنبە كۈندە ئىككى سائەت 

سائەت ۋاقىت چىقىرىپ مەخپى يىغىن ئاچاتتۇق، شۇ  4بەزىدە 

، يىغىنغا ھەپتىلىك قىلىدىغان ئىشلىرىمىزنى بەلگىلەيتۇق

 ساۋۇت رەھمەتلىك ساۋاقدىشىم ئايتان ئوسمانوپ، ئوسمانجان

 ئاتاشنى ئاشكارە ئىسمىنى ئۈچۈن بولغانلىقى ۋاپات يېقىندا (

يەنە بىر.... دوستۇممۇ  باشقا ئۇنىڭدىن كۆردۈم. مۇۋاپىق

رىياسەتچىلىك قىالتتى.) بۇكىشى ھازىر ۋەتەندە ئىسمىنى 

 كىشى بۇ (اقدىشىممۇ.......ئاشكارىيالمايمەن( يەنە بىر ساۋ

 شۇ دەرىجىدە يەنى ) ئاتىيالمايمەن ۋەتەندە ئىسمىنى ھەم

 ساۋاقداشالر قىالتتى. رىياسەتچىلىك ئايتان دەرىجىلىك

-شان ئاتاق، نام بىرىمىزدىن -بىر ئىدۇق. ئۇيۇلتاشتەك ئىناق

 تاالشمايتۇق. ئۇ رەئىسلىك لىدىرلىك، تاالشمايتۇق، شەرەپ
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دەپ  قاراقچى، بۇ تارانچى، ئۇ ورغاسلىق،ق بۇ بەشكىرەملىك

 ئىپتدايى يۇرتۋازلىق قىلىشمايتۇق.ئەسلىدە يۇرتۋازلىق

 ئوينايدىغان رول ئارقىلىق رىپلىكىس شەرتلىك ئايۋاننىڭ

 بولسا ئادەملەردە بولىدىغان، پەيدا ئىپتدائى قىزغانچۇقلىقىدىن

 خىل بىر ئىپادىلىنىدىغان بىلەن ھەسەتخورلۇق تۇغما

 ئەمەس نەرسە باشقا ئوتىدىن رەشىك تۇرىدىغان پيېلىنجا

- ئىلىم قورساق، قارا ساۋاتسىز، ئوتى رەشىك بۇنداق ئىدى.

بۇ  بوالتتى. لېكىن يەنە ئۆتكۈر تېخىمۇ ئادەملەردە بىلىمسىز

ساۋاقدېشىمنىڭ ئىسمىنىمۇ  بىر يەردە باشقا

ئاشكارىلىيالمايمەن.) بۇ كىشى ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيادا مەلۇم 

 ەتتە ئىستىقامەت قىلىۋاتىدۇ( دۆل

كۈنى ياكى بۇ كۈندىن باشقا بىر -16ئاينىڭ -5يىلى -1968

ئاي -5كېرەك، ئېسىمدە قالماپتۇ. لېكىن  كۈنى بولسا

دىن كۆپرەك، شىنجاڭ  2000ئىكەنلىكىگە سۆز كەتمەيدۇ. 

قازاق ئۇقۇغۈچىلىرى دەرۋازىدىن -ئۇنۋىېرىستىتىنىڭ ئۇيغۇر 

پ، ئۆرۈمچى شەھەر ئىتتىپاق نامايىش قىلىپ چىقى

يىلى يۈز - 1962تىياتىرىنىڭ ئالدىدىكى مەيدانغا توپالندى.)

ماي ۋەقەسىنى خاتىرىلەش نامايىش -29بەرگەن 

يىغىنغا  جىددى بۇ كۈنى قىلغۇچىالرنىڭ مەقسىتى ئىدى.( بۇ

 مىلىيۇن20 ھەتتا خەلقى، ئۈرۈمچى ئارتۇق مىلىيۇندىن بىر

 گىز ھەر دېسەك، قاتناشتى شتى،خەلقى ئارىال ئۇيغۇرىستان

 يەردە دېگەن رايون يىلالردا ئاپتۇنوم بۇ (بولمايدۇ. مۇبالىغە

 " باتالىيۇن -3" كۆزى ئۇيغۇرنىڭ پۈتۈن يوق، ھۆكۈمەت

 تور بىرسى كىمدۇ قارىتىلغان. غا"تەشكىالتى ئوقۇغۇچىالر

 15000 دەم بىر دەيدۇ، 2000 بىردەم يېزىپ، خەتچەك بېتىگە
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 چۈنكى، بۇ راست. ؟دەپتۇ. ھەممىسى راست سىقاي دەيدۇ،

 ئۈچۈن نامايىش بۇ ۋە ئۇيۇشتۇرغان تەشكىللىگەن، نامايىشنى

 راست ئىش ئۈچۈن بۇ ئادەملەر ياتقان تۈرمىدە تۆلەپ بەدەل

 تارىخ راست ياراتقان ئۈچۈن ئۆزى تارىخ ئۇالر بۇ ئىش،

ئۈچۈن  باقتىالر قورساق بۈگۈنكى قويمىچى، ھېسابلىنىدۇ.

 قارشى خىتايغا چۈنكى بولىدۇ. يالغان ئەلۋەتتە قاندا بۇئېيت

 ڭا تەگمەيدۇ. شۇ پايدا نەپ قانداق ھېچ ئۇالرغا نامايىشتىن

ئاساسالنغاندا  پەلسەپىسىگە بېقىش جان ئۇالرنىڭ

 )قىلمايدۇ. نامايىش بارالر ئىشى قىلىدۇ، نامايىش ئىشسىزالر"

 زلىدى:تەشكىالتنىڭ رەئىسى ئايتان ئوسمانوپ نوتۇق سۆ 

مىللەتلەر باراۋەرلىكى، مىللەت تەڭلىكنىڭ سىياسەت  -"

ساھەسىدە ئۇقۇمالشقان مەنىسى نېمە ۋە بۇ نە زەرىيىنىڭ 

ئىجرائىيەتتىكى ئەمەلىيىتى، مەسىلەن، شىنجاڭ ئۇيغۇر 

ئاپتونوم رايونى دېگەن بۇ مەمۇرىي بىرلىكنىڭ ھوقۇق 

اننىڭ شەكىللىرى نېمە؟،،،،، "ئۇ كۈنى ساۋاقدىشىمىز ئايت

 سۆزلىگەن نۇتقى بەك دەبدەبىلىك، بەك جۇشقۇن،مەزمۇنلۇق،

نوتۇق ئىدى. ئەتىراپقا  بىۋاستە قاراتمىلىققا ئىگە بولغان

توپالنغان بىر نەچچە مىڭ ئامما قۇالق بېرىپ ئاڭالپ تۇراتتى، 

كۆز يېشى قىالتتى.ھېسداشلىق قىلغۇچىالر، ئوقۇغۇچىالر 

يولنىڭ چېتىدە ھەرىكىتىنى قوللىغۇچىالر، ئەگىشىپ 

ماڭغۇچىالر، نامايىشقا ئۇزۇتۇپ قويوپ مەكتەپ دارۋازىسىنىڭ 

ئىچىدە قالغۇچىالر، ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى، شۇ قاتاردا 

ئۈرۈمچى شەھەرلىك تولۇق، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ 

ئوقۇغۇچىلىرى، "ئىنقىالبى ئاالقە باغالش" ئۈچۈن 

ە يىتىپ جايلىرىدىن ئۈرۈمچىگ-ئۇيغۇرىستاننىڭ جاي
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كەلگەن تولۇق، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى 

مىڭدىن ئارتۇق كىشى شۇ كۈنى 20 مىڭ15بۇلۇپ تەخمىنەن 

ئۈرۈمچىدە "تاماشا" كۆرۈۋاتاتتى ياكى شۇ كۈنكى نامايىشقا 

ھەر خىل يولالر بىلەن ئىشتىراك قىلغان ئىدى.شۇئار 

ىلىق ئىپادە توۋاليتتى، ئارزۇلىرىنى ھەرىكەت ۋە شۇئار ئارق

قىالتتى. ھەقىقى ئىنقىالب قانداق ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؟ 

ھېسداشلىق قىلغۈچىالرمۇ سەپكە قوشۇلغاندا، 

قورقۇنچاقالرمۇ سەپكە قوشۇلغاندا،يول ياقىالپ ئەگىشىپ 

ماڭغانالرمۇ نامايشچىالر قاتارىغا قوشۇلغاندا ئاندىن ھەقىقى 

قىلىمىز  ئىنقىالب ئوتتورىغا چىقاتتى.) قانداق

زامانداشلىرىم،ئۇيغۇر خەلقى ئوقنىمۇ چاال ئاتىدىغان، 

 نامايىشنىمۇ چاال قىلىدىغان بىر خەلق ئىكەن.(

شۇ كۈنى ئوقۇغۇچى ساۋاقداشلىرىم ئىتتىپاق تىياتىرىنىڭ 

ئالدىدىن جەنۇبى قوۋۇق ئايالنمىىغىچە نامايىش قىلىپ بېرىپ 

ئالدىدا يەنە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئىتتىپاق تىياتىرىنىڭ 

ھەرىكەت ئارقىلىق -يىغىن تەشكىللىدى.بۇنداق قىلىش 

 جامائەت پىكرى توپالشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى ئىدى.

مەن ئانسامبىلىنىڭ ئۇدۇلىدا يەنى يولنىڭ شەرىق تەرىپىدە 

قىردا ئولتۇرۇپ ئوقۇغۇچىالرنىڭ نامايىشىغا رەھبەرلىك 

ىشىم )ئەمەت...( قىلدىم. ئايتان بىلەن مېنىڭ ئوتتۇرامدا ساۋاقد

ئاالقىچىلىك قىالتتى.مېنىڭ قولۇمدا بىر جىڭدەك خام گۆش 

بار ئىدى، قەيەردىن ئالدىم بىلمەيمەن، ياكى بىرسى مېنىڭ 

قولۇمغا تۇتقۇزۇپ قويدىمۇ بىلمەيمەن ياكى بىر خىل 

 نىقاپلىنىشمۇ
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بىلمەيمەن.نامايىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويالپ قورقۇپ كېتىپ بىر 

ۆش سېتىپ ئېلىپ ھەرىكەت قىلىش گ-ھەرىكەت قىلىپ 

ئارقىلىق جىددىيلىكنى پەسەيتمەكچى بولدۇممۇ بىلمەيمەن. 

ياشلىق باال،  22) كىچىرىڭالر ۋەتەنداشلىرىم! مەن شۇ چاغدا 

ياشلىق بالىالر  22 -20نامايىشقا قاتناشقان ساۋاقداشلىرىممۇ 

 ئىدى.(

مەركەزدىن جۇئېنلەي تېلېفون  -ئەمەت... يۈگۈرۈپ كەلدى،

قىلىپتۇ...)تېلېفون "ئۇچقۇندىن يانغىن چىقىدۇ" ناملىق 

 خىتاي ئوقۇغۇچىالر تەشكىالتىنىڭ ئىشخانىسىغا كەلگەن(

 نېمە گەپ ئىكەن؟-

باشقا بىرسىنىڭ مەكتەپكە بېرىپ تېلېفون  ئايتاننىڭ ياكى-

 ئېلىشىنى تەلەپ قىلىدىكەن. 

ئايتان بارالمايدۇ، نامايىشقا رەھبەرلىك قىلىدۇ، باشقا -

 ئوسمانجان ىرسىنى ئەۋەتىڭالر. دوستۇم ھەم ساۋاقدىشىمب

 ساۋۇت تېلېفون ئىېلىشقا يۈرۈپ كەتتى. جۇئېنلەي:

ھەر قانداق گېپىڭالر بولسا،شىنجاڭ ھەربى !ساۋاقداشلىرىم -

رايونى ئارقىلىق ماڭا يەتكۈزۈڭالر، مەن سىلەرنىڭ 

نامايىش قىلىپ سوۋېت -گېپىڭالرنى ئاڭاليمەن،

ىڭ ئالدىدا مېنىڭ يۈزۈمگە قارا رىۋىزونېستلىرىن

سۈركىمەڭالر! سىلەرگە ئىشىنىمەن،ئۈزۈم ئالدىراش، كاتىبىم 

گو كاتىپنى تېلېفوننىڭ ئالدىدا ئولتۇرغۇزۇپ قويدۇم، 

 گېپىڭالر بولسا گو كاتىپقا يەتكۈزۈڭالر!

جۇئېنلەينىڭ تېلېفون ئارقىلىق قىلغان باياناتى نامايىشچى  

جىددىيلىك پەسەيدى، )ئەسلىدە ئوقۇغۇچىالرغا يەتكۈزۈلدى، 

جۇئېنلەينىڭ دېگەنلىرى ئوقۇغۇچىالرغا يەتكۈزۈلمەيدىغان 
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ئىش ئىدى. بالىلىق قىلدۇق.( ئوقۇغۈچىالر تارقىلىشقا 

-باشلىدى.)شۇ چاغدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېنىدا كىيىم

كېچەكنىڭ ئىچىگە يۇشۇرىۋالغان قوراللىرى بار ئىدى دەپ 

ئىسپاتالپ بېرەلمەيمەن( كېيىن ئاڭلىدىم.لېكىن ئۈزۈم 

ئىتتىپاق تىياتىرىنىڭ ئالدىدىكى يولنىڭ شەرىق تەرەپ 

قىرغىقىدىكى رېىستۇران ۋە پوچتا خانىنىڭ ئۆگزىلىرىگە 

چىقىپ ئالغان ئاپتونوم رايونلۇق ساقچى نازارىتىنىڭ 

ساقچىلىرى بىر تەرەپتىن سۈرەتكە تارتىپ تۇراتتى بىر 

ش مەيدانىغا قارىتىپ تەرەپتىن فىىلىمۇتنى بەتلەپ نامايى

 قويغان ئىدى...

              3 

ئو قۇغۇچىالر مەكتەپكە قايتىپ كەتتى. شۇ كۈنى كەچتە 

خىتاينىڭ ھەربى رايونى كىچىدە شىنجاڭ ئۇنۋىرىستىتىغا 

ئەسكەر ئەۋەتىپ، خىتاي ئو قۇغۇچىالر تەشكىالتى" 

تەشكىالتىنىڭ رەھبەرلىرىنى  ئۇچقىۇندىن يانغىن چىقىدۇ"

گە چاقىرىپ، مىللى مۇناپىق تۈردى ئابدىرېھىمنى )يەنە ياردەم

بىر ئىسمى تۈردى شىڭلى( ئالدىغا سېلىپ، ئۇخالۋاتقان 

ئىمىنوپنى قوغداپ  ياتاققا باستۇرۇپ كىرىپ، مەمتىمىن

ياتاقتا بىللە ياتقان ساۋقدىشىمىز غۇپۇر قادىرنى ئۇرۇپ 

مىن زەخمىلەندۈرۈپ،ئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مەمتى

 خەۋەردار ئىشتىن بۇ ئەتىسى ئىمىنوپنى قولغا ئېلىپ كەتتى.

ئۇقۇغۇچىالر يەنە نامايىشقا  قازاق بولغان ئۇيغۇر،

ئۇنۋېرىستېىتى ئاللىقاچان ھەربى "شىنجاڭ "تەييارالنغاندا،

رايوننىڭ نازارىتى ئاسىتىغا ئېلىنغان. ھەربى رايوننىڭ مۇئاۋىن 

ئەسكەر باشالپ قوماندانى ئوالتايىپ بىر باتالىيۇن 
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كېلىپ،مەكتەپ ئىچىدە ئىشخانا قۇرۇشقىمۇ ئۈلگۈرگەن. 

 )كېيىن كېسەلگە باھانىداپ رەھمەتلىك ئىمىنوپنى باجىياخۇ

دوختۇر  -2چىقىپ ئاپتونوم رايونلۇق  ئېلىپ تۈرمىسىدىن

خانىغا ئېلىپ كىلىپ قان قاتۇرۇش ھوكۇلى ئۇرۇپ 

ۈم جازاسى ئۆل كۈنى -29 ئاينىڭ-5يىلى -1970ئۆلتۈرۈپ،

نەپەر ئۇيغۇرنىڭ قاتارىدا تاغ بۇالق جازا مەيدانىغا  9بېرىلگەن 

دەپنى قىلنىغان. قان قاتۇرۇش ھۇكۇلى ئۇرۇپ مەمتىمىن 

ئىمىنوپنى ئۆلتۈرگەن ئۇيغۇر دۇختۇر ھازىر ھايات، شۇ كۈندىن 

 (باشالپ بىر دوختۇر خانىغا باشلىق بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ...... 

 ئاڭلىغان كېيىن چىققاندىن مىدىنتۈر مەن ھېكايىالر بۇ

 )ھېكايىالردۇر

ئوقۇش پۈتتۈرگەن، لېكىن مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى تۈپەيلى  

-1968خىزمەتكە تەقسىم قىلىنمىغان ئوقۇغۇچىالرنى 

جايالرغا تەقسىم قىلىشقا  -يىلىنىڭ ئاخىرىدا جاي

باشلىدى.مەن شۇ چاغدىكى ئايالىم بىلەن بىللە ئاقسۇ 

رىلمۇئەللىمىنگە تەقسىم قىلىندىم. شۇ يىلى ۋىاليەتلىك دا

ئايدا قېچىش توغرۇلۇق تېلېگرامما تاپشۇرۇپ ئالدىم. بۇ -12

تېلېگراممىنى ماڭا كىمنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى ھازىرغىچە 

ئاينىڭ -1يىلى -1969ئەسلىيەلمەيمەن. ھەم بىلمەيمەن...

تلىق ئۇتەيدە قولغا ئىېلىندىم. ئاۋۋال ئوبالس-كۈنى بۆرتاال -17

كۈن قاماپ 15تۈرمىگە كېيىن بىڭتىۋەننىڭ تۈرمىسىگە 

لىيۇ داۋەن  -كۈنى ئەتىراپىدا ئۈرۈمچى-15ئاينىڭ -2قويدى.

كۈنى -24ئاينىڭ -3تۈرمىسىگە يۆتكەپ كەلدى.شۇ يىلى 

نەپەر ئىنقىالبچى ساۋاقدىشىم، بىر نەپەر  9ئايتان باشلىق 

ئارقىلىق  ئارشاڭقازاق چارۋىچىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بۆرتاال 
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قېچىپ ھازىرقى قازاقىستانغا ئۆتۈپ كەتتى.) بۇ 

ھېكايىالرنىڭ بىر قىسمىنى تۈرمىنىڭ ئىچىدە،بىر قىسمىنى 

 تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئاڭلىدىم(

كۈنى دوستۇم ساۋاقدېشىم -19ئاينىڭ -6يىلى -1969

ساۋاقدېشىم ئابىت،  رەھمەتلىك ،)موڭغۇل (ئەركىن، -ئېركى

لىرى ئارقىلىق ھازىرقى قازاقىستاندىن ئۇيغۇرىستان ئالتاي تاغ

ۋەتىنىگە كىرىپ كەلدى. تۇيۇپ قالغان خىتاينىڭ رازۋېت 

كۈنى پۈتۈن "شىنجاڭ" -19ئاينىڭ -6ئورگانلىرى شۇ كۈنى 

مىقياسىدا ھەربى ھالەت ئىېالن قىلىپ، ئاختۇرۇشقا، 

بۇسنى  تىنتىشقا باشلىدى. بۇ يىگىتلەرنى مەقسۇس بىر ئاپتۇ

لىتىپ، ئۈرۈمچىدە رىمۇنت قىلدۇرىمەن دەپ، باھانە ئىش

تېپىپ ئالتايدىن ئۈرۈمچىگە ئېلىپ كەلگەن شوپۇر ئىسمايىل 

بۇسنى يىقىلغان تاشتا توختىتىپ، ئىككى  ئەپەندى، ئاپتۇ

شەھەرگە ئۈرۈمچىگە كىرگۈزۈۋەتكەن. ئۇالر  ساۋاقدېشىمنى

اشلىقى تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە بويىچە سايۋاغ رايونلۇق ئەدلىيە ب

باقى ئەپەندى بىلەن كۆرۈشكەن. تىنتىش، ئاختۇرۇش تېخىمۇ 

ئەۋجىگە چىققان.ھەتتا خىتاينىڭ كاماندوروپكىغا چىققان 

ھەربىلىرىنىمۇ تۇتۇپ كەتكەن، ئۈرۈمچىدە پۈتۈن مەكتەپلەر 

تۈرمىگە ئايالندۇرۇلغان.ئىككى نەپەر ساۋاقدېشىم ئىشنى 

ىغا يىتىپ ئىگلىك ئۇنۋېرىستېت تامامالپ قېچىپ يېزا

كەلگەندە ئۇيەردە كـۇتـۇپ تۇرغان ساۋاقداشلىرىمىز، بۇ 

ئىككىسىنى سوۋېتلەر سالغان بىناننىڭ ئىككىنچى قەۋەت 

بالىكونىغا ئورۇنالشتۇرۇپ، ئىشكىنى كىرسىت شەكىللىك 

مىخالپ بولقىنى ئەمدى يو شۇرۇپ تۇرۇشىغا خىتاينىڭ 

ئەسكەرلىرى باستۇرۇپ كىرگەن. بالىكوندا ئەسكى 



 16 

گىزنىڭ ئاستىدا ئىككى كۈن ياتقان بۇ كى

ئەزىمەتلەر،ئۈچۈنچى كۈنى يىقىلغان تاشقا يەتكۈزۈلۇپ، 

ئىسمايىل ئەپەندىنىڭ قولىغا تا پشۇرۇپ 

بېرىلگەن.قازاقىستانغا قايتىش سەپىرىدە چېگرا رايوندا 

قوغداشنى كۈچەيتكەن بىڭتۋەننىڭ قوراللىق كۇچۇكلىرى 

قىزىقى شۇ يەردىكى ئۇالر  ئىككى ئەزىمەتنى بايقاپ قالغاندا،

ئاللىقاچان ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى بېتەرەپ رايونغا 

كىرىپ بولغان. خىتايالر ئۆز تەۋەلىكىدە ئاسمانغا قارىتىپ 

ئوق چىقارغانۇ، لېكىن بىتەرەپ رايۇنغا قارىتىپ ئوق 

-چىقىرالىمىغان. ساۋاقدېشىم ئېركى ھەزىل قىلىپ...ئاتە

تمامسەن دېگەن. رەھمەتلىك باقى ئاتە،ئاتىدىغان يەرگە ئا

 كىشىنىڭ نەپەر9بېرىلگەن  جازاسى ئۆلۈم ئەپەندى ئۈرۈمچىدە

 - 1970قاتارىدا، رەھمەتلىك ئىسمايىل ئەپەندىلەر ئالتايدا، 

 ئايدا خىتاينىڭ باستۇرۇشى ئارقىلىق ۋاپات بولغان.-5يىلى 

بۇ ھېكايلەرنى سۆزلەپ بەرگەن ۋە بۇ ئىشالرغا ئارىالشقان 

م.....ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر دۆلەتتە ياشاۋاتىدۇ. دوستۇ

دوستۇم ئېركى بۇ ھېكايىنى قانداق سۆزلەيدۇ، تېخىى ئۇنىڭ 

 بىلەن بۇ توغرىدا ئەھۋالالشمىدىم.

              4 

كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى  - 31ئاينىڭ  - 7يىلى  - 1977

تۈرمىسدىن قويۇپ  داۋان لىيۇ مىېنى ئۈرۈمچى

 توقسۇننىڭ چىقىپ ئۈرۈمچىدىن پتۇبۇسقا سېلىپ،بېرىپ،ئا

 تۈرمىسىدە كۇچانىڭ تۈرمىسىدە، شەھەرنىڭ قارا تۈرمىسىدە،

 قوندۇرۇپ ساقچىالر ياالپ ئاقسۇغا ئېلىپ بېرىپ، تۆنىتىپ،

 ساقچى ۋىاليەتلىك ئاقسۇ دادىسى، سىدىقنىڭ چوڭ ئەركىن
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 بىر سەلەينىڭ باشقۇرۇپ مەمەت باشلىقى باشقارمىسىنىڭ

مېنى ئاپىرىپ يەنە  سەلەي مەمەت تاپشۇردى. قىلىشىغا پتەرە

 مەن ؟ قويدى. بۇ نېمە ئىش ۋىاليەتلىك تۈرمىگە قاماپ ئاقسۇ

 مەن، توپ !؟ ئادەمغۇ بېرىلگەن قويۇپ تۈرمىسىدىن ئۈرۈمچى

 يىلى-1977 ۋىاليەتلىك تۈرمىدە ياتتىم، ئاي ئاقسۇ3 توغرا

ئاينىڭ -7يىلى -1978تۈرمىدىن چىقىپ  ئاخىرىدا ئاينىڭ-10

يىلى -1980كۈنى خېنىم رابىيە قادىر بىلەن توي قىلدىم. -31

 ئەھۋالدا بىر ئايدا ئاقسۇدا رابىيە خېنىم ئىككىمىز تەسادىپ-4

يىللىرى - 80 ئەسىرنىڭ يىگىرمىنچى (نامايىش تەييارلىدۇق، 

 گۇروھ سوت تۆت كىشىلىك كەتكەن، كەڭرىپ زامان

 چىڭغا ئۆلۈم جىياڭ ئايالى ڭماۋزېدۇڭنى قىلىنىۋاتقان،

 قىلىش ئىجرا كىچىكتۈرۈپ يىل ئىككى بېرىپ جازاسى

نامايىش تەييارالشقا ئاساس  ) ئىدى قىلىنغان يىلالر ھۆكۈم

خىتاي ساقچى  يەنى ۋەقەسى، تەييارالپ بەرگەن ئۆلۈم

ياشلىق يولۋاس دېگەن يىگىت ئاقسۇ  17ئۆلتۈرۈۋەتكەن 

ر كامېردا ياتقان كىشى ۋىاليەتلىك تۈرمىدە مەن بىلەن بى

كۈنى -2ئاينىڭ -7يىلى -1982باشالپ،  كۈندىن شۇ ئىدى....

شىنجاڭ مائارىپ ئىنستېىتۇنىڭ ئەدەبىيات پاكولتىتىغا 

ئوقۇتقۇچى بۇلۇپ ئۇرۇنالشقىچە، شاڭخەي، گۇۋاڭجۇ قاتارلىق 

بىللە  خىتاي شەھەرلىرىدە رابىيە خېنىم بىلەن ئىككىمىز

 قىلدۇق.تىجارەت  - سودا يۈرۈپ

كۈنى كىچىك قىزىم قەقىنۇس -25ئاينىڭ 12يىلى -1989

تۇغۇلدى. خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە قارشى 

چىققان ئوخشايمىز.تىجارەتچى بولغانلىقى ئۈچۈن ئايالىم 

مىڭ يىۋەن 2مىڭ يۈەن جەرىمانە قويدى.ماڭا 50رابىيە قادىرغا 
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تەرجىمىھال، جەرىمانە قويدى ۋە دوتسېنتلىققا يوللىغان 

ماتېرىيالىمنى بىكار قىلىپ ئۇنۋان ئېلىش ساالھىيىتىمنى 

ئايدا توختام بىلەن -9 يىلى-1993ئېلىپ تاشلىدى. 

مەكتەپتىن چېكىنىپ چىقىپ رابىيە قادىرنىڭ تەرەققى 

تىجارىتىگە قورغاس چېگرا ئېغىزىدا تۇرۇپ  -قىلىۋاتقان سودا

 ياردەملەشتىم.

" ھەربى رايوننىڭ -غۇلغۈال يىلى جەمئىيەتتە بىر-1994

 -قازاقنىڭ ناخشا -ئۇيغۇر -مۇزىكانتى ۋاڭ لوبىڭ خىتاي

مۇزىكىلىرىنى مەن ئىجات قىلدىم دەپ، ئۆزىنىڭ قىلىۋاپتۇ"، 

دەيدىغان پىكىرلەر ئېقىپ يۈرەتتى.يەنە بىر فىىلىم ئۇيغۇر 

بىلەن قازاق مىللەتلىرى ئوتتۇرىسىغا زىددىيەت سالىدىغان 

اۋزۇلۇق تېلېۋىزىيە تىياتىرىنى خىتاي "فىىڭ خانىم" م

قازاقالر تارىختا ئۇيغۇرالرغا "يازغۇچىالر ئېكرانغا چىقىرپ، 

جامائەت  دەيدىغان سەپسەتىۋى"ھۆكۈمرانلىق قىلغان 

پىكرىنى تەييارالشقا باشلىدى. بۇنىڭدىن سەل بۇرۇن قازاق 

شىنجاڭ  " زىيالىي قېرىندىشىمىز تەلەۋقان خىتاي تىللىق

" شىنجاڭ يالغۇز ئۇيغۈرالرنىڭ زېمىنى ئەمەس"  دە"گېزىتى

ماۋزۇلۇق ماقالە يېزىپ ئوتقۇيرۇقلۇق قىلىشقا باشلىدى. تۆۋە، 

كىمنىڭ  ئۇيغۇرىستان ئەمەلىيەتتىكى ،"شىنجاڭ " ئاتالمىش

زېمىنى  كىمنىڭ بولماي زېمىنى زېمىنى ئىدى؟ ئۇيغۈر نىڭ

 ۋە ؟ بۇ ئىش بىلەن سىزنىڭ قازاغىم ئىدى، كېرەك بولىشى

خىتاينىڭ نېمە ئاالقىسى بار؟ نېمىشقا قازاقنى 

؟  بولدىڭىز ئۇيغۈرغا،ئۇيغۇرنى قازاققا كۈشكۈرتمەكچى

زىددىيەت سېلىش، قېرىنداش مىللەتلەر ئوتتۇرىسىغا 

زىددىيەت سېلىش، ئەسلى گومنىداڭ خىتايلىرىغا ئادەت 
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 ئەمدىلىكتە، نەسلى كوممۇنىست ئەسلى چارە-بولغان ئۇسۇل

 مىراس قالغان بولمامدۇ؟ كىچىكتۈرۈشكەخىتايالرغا 

"نەپسىڭنى يىغىۋال! ناخشا ئوغرىسى  مەن، شۇڭا بولمايتى.

ۋاڭ لوبىبڭ"، " فىىڭ خانىم ۋە ئاپتورالرنىڭ تارىخ قارىشىغا 

 كەچلىك ئۈرۈمچى"باھا" ماۋزۇلۇق ماقالىالرنى يېزىپ 

قىلىپ يۇقىرقى كىشىلەرنى تەنقىد قىلدىم،  دە ئېالن"گېزىتى

تارىخ قاراشلىرىغا رەددىيە بەردىم. بۇ  يازغۇچىالرنىڭ خىتاي

ئارقىدىن ئېالن -ماقالىالر ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىدە ئارقا

مۇزىكا ئۇيغۇرنىڭ ئىدى، -قىلىندى. ئويالپتىمەن،ناخشا 

خىتاي ۋاڭ لوبىڭ ئۆزىنىڭ قىلىۋاپتۇ، مەن بۇ خىتاينى تەنقىد 

ا، قاتارنىڭ قىلدىم...ئۇيغۇرالر قوزغۇلۇپ نامايىشقا چىقس

ئالدىدا ماڭىمەن دەپ، ئويالپتىمەن.نەدىكىنى؟ ھازىرغىچە 

ئۆزۈمنىڭ ياكى ئەقىللىق ياكى ئەقىلسىز ئادەملىكىمگە باھا 

بېرەلمەي كەلدىم. مۇستەملىكە مىللەتنىڭ غۇرۇرى 

مۇستەملىكە قىلغۇچى مىللەتنىڭ چەكتىن ئالقىغان 

ا چىقىپ، ھاقارىتىگە ئۇچرىغاندا، كىشىلەر سەكرەپ ئوتتۇرىغ

كۇچىنى ئاقلىشى -مىللى غۇرۈرىنى قوغدىشى، نۇمۇس

پاتقاققا  -كېرەكمۇ ياكى جان بېقىشنىڭ كوچىسىدا الي

مىلىنىپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ ئاۋۋالقىسى توغرا بۇلۇپ، 

ئادەم ئىدىم، مۇبادا "ئەقىللىق  "كېيىنكىسى خاتا بولسا، مەن

دۆت "ئاۋۋالقىسى خاتا بۇلۇپ،كېيىنكىسى توغرا بولسا مەن 

ئۇيغۇرالر  ئىچىدىكى كۈندە ۋەتەن ئادەم ئىدىم. بۈگۈنكى"

ئادەم بۇلۇش  "ئەقىللىق مەن " لېكىن يۈرەكلىك. قالتىس

 ھازىرغىچە ئوتتۇرىسىدا بولۇشنىڭ ئادەم "دۆت "بىلەن 

 ؟ ئادەملەرچۇ "ئەقىللىق" باشقا لېكىن كەلدىم. قايمۇقۇپ
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 ىپئىجات قىلىش نى"تەڭلىمىسى بېقىشنىڭ جان"ئۇالر 

ئۈرۈمچىدە يازغان ماقالىلىرىم خىتايغا  قىلىپ يۈرۈپتۇ. شۇنداق

ئېغىر كەلدى. بۇلۇپمۇ دوستۇم شائىر ئوسمانجان ساۋۇت 

بىلەن بىرلىشىپ " رەقىبلەر ۋە ئىتتىپاقداشالر" ماۋزۇلۇق 

كىتابنى تەرجىمە قىلغانلىقىم خىتايغا ھەددىدىن زىيادە ئېغىر 

ىلىق ئاپتورى جون كەلدى.چۈنكى، بۇ كىتابنىڭ ئامېرىك

گارۋېر ئەپەندى "يالتا شەرتنامىسى"نى ئىمزاالشنىڭ،"موسكۋا 

% 60شەرتنامىسى"نى ئىمزاالشنىڭ تارىخى جەريانىنى 

ئەتىراپىدا پاش قىلىۋەتكەن. بىز كىتابنى خىتاي تىلىدىن 

 بولىشىنى بۇنداق تەرجىمە قىلدۇق.خىتاي تىلىغا ئۇيغۇر

 خاالرمىدى؟

ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئايدا -12يىلى -1995

يىغىنىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ سابىق 

يېزىپ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ  مەن باشلىقى فىىڭ داجىن،

ئۆتكەن ماقالىلىرىمنىڭ مەزمۇنىغا ھۇجۇم قىلىپ:" 

مىللەتچى، شوۋىنىست، تارىخنى بىلەمدىكىن؟"دىدى.شۇ 

شىنجاڭ "يىغىنىدىن خۇالسە چىقارغاندا، قېتىمقى تەتقىقات

گە ماقالە يېزىپ فىىڭ داجىن مېنىڭ ئىسمىمنى " گېزىتى

تۇرۇپ تەنقىد قىلدى.فىىڭ داجىن كالسسىك  ئاتىماي

ئەدەبىيات تەتقىقات يىغىندا مېنى تەنقىدلەشكە باشلىغاندا، 

ساۋدانوپ  ماينۇر قاسىم، ھەتتا قاتناشقان يىغىنغا شۇ

 :ئەپەندىلەر

  -ئۇيغۇرنىڭ ناخشا مۇزىكا -مە دەيسەن، ناخشا نې- ن

مۇزىكىسى، سىقھاجى رۇزى ئۇيغۇر ئەدەبىيات ساھەسىدە 

ياكى سەن ئۇنىڭ  تەنقىدچى، ئۇنىڭ تەنقىدلەش ھوقۇقى بارمۇ
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ھوقۇقىنى تارتىپ ئالدىڭمۇ، دېيىشتى. قارىغاندا ئۇينىڭ 

 -مۈڭگۈزىگە ئۇرسا تۇۋىقى سىرقىرايدۇ دېگەن ئۇيغۇر ماقال 

ناخشىلىرىنى  مسىللىرى توغرا ئېيتىلغان ئىكەن. ئۇيغۇرتە

 دەپ مۇتىھەملىك ناخشام مېنىڭ ،«قىلدىم ئىجاد مەن»

ساۋدانوپمۇ  قاسىممۇ، ماينۇر لوبىڭنى ۋاڭ قىلغان خىتاي

فىىڭ داجىن سىگنال بەردى،  ئىدى. بولغان ئەيىپلىمەكچى

مائارىپ ئىنستىېتۇتى « شىنجاڭ»قولغا ئېلىش... ئۇ 

ىرىگە تېلېفون بېرىپ: سىدىقھاجى رۇزىغا سىلەر رەھبەرل

چېقىلماڭالر، بىز ئۆزىمىز بىر تەرەپ قىلىمىز، دىدى. قانداق 

 بىر تەرەپ قىلماقچى؟! ئايالىم رابىيە قادىر:

ۋە  قاچ، سىدىق قاچمىساڭ بولمايدۇ، قۇرداشلىرىڭ -

دوسلىرىڭنىڭ ھالى شۇ. بىز ئەمدى دەۋانى چەت ئەلدە 

 بولمايدۇ. قىلىمىز، قاچمىساڭ

  ؟ نەگە 

 ئوھوي...!-

 نەگە؟-

 ئوتتۇرا ئاسىياغا...-

- ئايۋان ئۈچۈن مەن ۋەتىنىم گەرچە مۇستەملىكە بولسىمۇ، -

سارايدىن ئايرىلىپ ئېغىلغا  -بەرگۈسىزدۇر. ئايۋان سارايغا

 قاچامدىم... قاچسام ئامېرىكىغا قاچىمەن...

 -7»ئايدا مەركەزدىن ئۈرۈمچىگە  - 2يىلى  - 1996 

-4يىلى -1996چۈشۈرۈلگەن ئىمىش. « نومۇرلۇق ھۆججەت

كۈنى شاڭخەيدە روسىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا -26ئاينىڭ 

دۆلەتلىرى قاتناشقان "شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىالتى" 

قۇرۇلماقچى بولدى، دېگەن خەۋەرلەر گېزىتلەرنى قاپالپ 
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ىرى كەتتى. دېمەك، روسىيە باشچىلىقىدا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتل

خىتاي بىلەن بىرلىشىپ شاڭخەيدە يىغىن ئېچىپ، خىتاي 

مۇستە ملىكىچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى قاتتىق باستۇرۇشىغا 

 كېيىن يېشىل چىراق يېقىپ بەرمەكچى بولدى. شۇنىڭدىن

ھەممە، ھەممە ئىش  باشقا فڭ داجىنىنىڭ سىگىنالىمۇ، يەنە

كا! ئايدىڭ بولدى. قەيەردە سەن دېموكراتىك دۆلەت ئامېرى

 15قەيەردە سەن، قىزىل كىرىمىل ئىمپېرىيىسىنى پارچىالپ 

  ؟! دۇنيا دۆلەتكە بۆلۈۋەتكەن دېمۇكراتىك

ئايال -ئاينىڭ مەلۇم بىر كۈنى رابىيە قادىر ئەر-2يىلى -1996 

ئىككىمىز،]، ئىككىمىزنى" كۈزىتىپ" بىللە كەلگەن يەنە 

بىر كىشى بار [بېيجىڭغا كېلىپ،ئامېرىكىنىڭ باش 

چىخانىسىغا كىردۇق. پاسپورتىمىزنى رابىيە خېنىم ئەل

روجەككە ئۇزاتتى. بىر خىتاي تەتەي قولىغا ئېلىپ 

ياشالر چامىسىدا  27ئىچكىرىدىن بىرسىنى چاقىردى.

ئامېرىكىلىق بىر يىگىت كېلىپ، تەتەينى ئورنىدىن 

قوپۇرۇۋېتىپ : قارشى ئالىمىز رابىيە قادىر، سىنىڭ بۇ يەرگە 

بىز سىنى ھامان بىر كۈنى  -ارشى ئالىمىز،كەلگەنلىكىڭنى ق

يىل كۈتتۇق، 9مۇشۇ باش ئەلچىخانىغا كىلىدۇ دەپ،

 دىدى........

 خىتاي تىلىدا.

كۈنى رابىيە خېنىم ئىككىمىز -24ئاينىڭ -4يىلى -1996

ئولتۇرغان ئايروپىالن ياپۇنىيە ئارقىلىق ئۇچۇپ ئۆتۈپ 

-10يىلى -1996ئامېرىكىنىڭ دېترويت شەھىرىگە قوندى. 

كۈنى سىياسى پاناھلىق بېرىلگەن داكومىنت -17ئاينىڭ 

كۈنى -5ئاينىڭ -2يىلى -1997قولۇمغا تەگدى.
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ئۇيغۇرستاننىڭ غۇلجا شەھىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ زور كۆلەملىك 

ئۇيغۇرالر  كۈنى بىز-15ئاينىڭ -2نامايىشى پارتلىدى. 

-1998كىشىلىك نامايىش تەشكىللىدۇق. 100ۋشىنگىتۇندا 

كۈنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر  -25ئاينىڭ -11يىلى 

تىلىدا ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇرالرغا 

ئاينىڭ -7يىلى -1999رادىئو ئېچىپ بېرىشنى قارار قىلدى. 

كۈنى باشقىالر بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلك -15

ىسىدە ھوقۇقى توغرىسىدا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەجل

كۈنى مېنىڭ -11ئاينىڭ -8يىلى -1999گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم. 

ئۆمۈرلۈكۈم رابىيە خېنىم ئۈرۈمچىدە خىتاي ساقچىلىرى 

تەرىپىدىن قولغا ئېلىندى... باللىرىم قايسى كۈندە قالدى، 

ھېسياتىنى كىم چۈشىنەر؟مەن  ۋاقىتتا باللىرىمنىڭ مۇشۇ

 ەردە مېنىڭكۈنل مۇشۇ ئاي قايسى كۈندە قالدىم، مۇشۇ

 ھېسياتىمنى كىم چۈشىنەر...؟ 

يىل ئايرىلدى، كېيىنكى 8سدىقھاجى رۇزى رابىيە قادىردىن  

يىل ئىچىدە نە ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىدى، نە ئۇنىڭ بىر 6

-7يىلى -1999پارچە خېتىنى كۆرمىدى. سىدىقھاجى رۇزى

كۈنىگىچە -17ئاينىڭ -3يىلى -2005كۈنىدىن -15ئاينىڭ 

ە باللىرى بۇلۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ئۆزى ۋ

قېتىم  6توغرىسىدا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە 

 گۇۋاھلىقتىن ئۆتتى.

كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرىنىڭ بېسىمى،ئامېرىكا  

ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىمى، ئامېرىكىنىڭ سابىق دۆلەت ئىشالر 

اي كاتىپى كاندىلىزا راىيس خانىمنىڭ بېسىمى ئارقىلىق،خىت

ھۆكۈمىتى رابىيە قادىرنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىشكە مەجبۇر 
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كۈنى ۋا -17ئاينىڭ-3يىلى -2005بولدى، رابىيە قادىر 

شىنگىتۇنغا يىتىپ كەلگەن كۈندىن باشالپ، كىشىلىك 

ھوقۇق پائالىيىتى ۋە سىياسى پائالىيەت سىدىقھاجى روزىنىڭ 

ى رۇزى ئارقا قولىدىن رابىيە قادىرنىڭ قولىغا ئۆتتى. سىدىقھاج

پائالىيەتلىرىگە ماتېرىيال  قادىرنىڭ سەپكە چېكىنىپ، رابىيە

 ئايالندى. كاتىپقا تەييارالپ بېرىدىغان كىشىگە ياكى

 داۋامى  خاراكتېرلىك ئەسلىمىنىڭ تەرجىمھال              

يىلىنىڭ ياز ئايلىرى بولسا كېىرەك،ئۇيغۇرنىڭ -1967 

قەشقەردە ئاخۇنوپ  ئەركەكلىرى پائالىيەت قىلىۋاتقان

تەشكىالتىغا ۋەكىل بۇلۇپ، ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشالپ، 

 -3قىزىل »مىجىت باتۇر،قەشقەردىن كىلىپ، رەھمەتلىك

" تەشكىالتىنىڭ رەھبەرلىرى ئايتان ۋە  باتالىيۇن

باشقىالر............. بىلەن ئۈرۈمچىدە كۆرۈشكەن ئىدى. 

قاتناشمىدىم.  كۆرۈشۈشكە مەن تەكلىپ قىلىندىم،ئەمما مەن

ئەدەبىيات  كۆرۈشۈش ھازىرقى شىنجاڭ ئۇنۋېرىستېتىنىڭ

"  باتالىيۇن -3قەۋىتىدە "قىزىل  -2پاكولتىتى بىناسىنىڭ 

ئىشخانىسىدا ئېلىپ بېرىلغان. نېمىشقا قاتناشمىدىم...؟ 

ئۆزۈمنىڭ ئىختىيارىمىدى ياكى باشقا بىرسى قاتناشما 

مىجىت باتۇر، ئايتان ئەسلىيەلمىدىم.  دېگەنمىدى؟ ھازىرغىچە

ۋە باشقىالر بىرلىكتە قۇراللىق قوزغىالڭ توغرىسىدا 

ئايدا -8يىلى -1969سۆھبەتلەشكەنمىدى...؟ بىلمەيمەن.

ئۇيغۇرنىڭ ئەركەكلىرى ئاخۇنوپ، مىجىت باتۇر 

رەھبەرلىكىدە قەشقەردە قۇراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. 

ىئو توختىماي تۈرمىدە ئىدىم، شامالداشقا چىققان ئىدىم، راد

"مىجىت، ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى  -،سۆزلەپ تۇراتتى
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قۇراللىق قوزغىالڭ قەشقەردە باستۇرۇلدى...."، ھەتتەڭەي! 

قولۇمغا كېسەك  ئىڭىشىپ ھويلىدا چىققان شامالداشقا

بىتۇن تامغا" ياشىسۇن مىللى قەھرىمان -ئېلىپ سېمونت 

اپپار ج-دەپ،يازدىم. شوپۇر ئۇستام  !مىجىتنىڭ روھى"

 چىققان شامالداشقا بىلەن ئۇستامدىن باشقا، مەن

ئىدى. جاپپار ئۇستام  خىتاي ھەممىسى جىنايەتچىلەرنىڭ

ئۇكام  -يېنىمغا كېلىپ، خەتنى يېڭى بىلەن ئۆچۈرۈۋىېتىپ، 

 دەردىڭ ئۇنىڭسىزمۇ يېتىپ ئاشىدۇ، دىدى.

كۈنى قولۇمغا ئىشكەل پۇتۇمغا -2ئاينڭ -10يىلى -1972

تۈرمىنىڭ كارىدورىغا ئېلىپ چىقىشتى. نەگە  كىشەن سېلىپ

ئوياليتىم. كىچىك ماشىنىغا سېلىشتى،نەگە  بارىمەن؟

يىتەلمەيتىم. تىببى  تېگىگە لېكىن ئوياليتىم، بارىمەن...؟

-ئۇنۋىېرىستىتىغا ئېلىپ بېرىشتى.قان ئىسكىالتىغا كەلدۇق،

 يىتىپ قورقۇنۇچ بىر قوشۇلۇپ دېيىشتى. خىيالىمغا

كېلىشتى.......  ئېلىپ نېمىشقا يەرگە بۇ مېنى كەلدى.......

 دېدىم، خۇدا ئۇزۇن كارىدور... بىر ئۇيغۇر كۆرۈنمەيدۇ...

بۇ تۇپراق  ئالدىم. جۈرئەت ئالدىم، كۇچ ئۆزۈمگە خۇدادىن

 ئاتا كۇچ ئۆزۈم مىېنىڭ، بۇ ۋەتەن مىنېىڭ دېدىم ئۆزۈمگە

ا كېتىۋاتقان ماجالىمغ ئىچىمدە، قورقۇشتىن بوشاپ قىلدىم.

 ئوتتۇرا ھالقىسىدىن . كەلدىم غەيرەتكە يەنە تەسەللى بەردىم.

 ئېغىر كىلوگېرامدىن 10 ن قويۇلغا باغالپ بىلىمگە

 قولۇمنى(يېشىۋەتتىم.  كىشەننىڭ ژىپىنى

 پولنىڭ تاختايلىق كىشەننى) بوالتتى ھەرىكەتلەندۈرۈشكە

 سول دانىنى ھالقا پۇتۇمنىڭ ئوڭ ماڭدىم. سۆرەپ ئۈستىدە

 دان كىشەننىڭ ھالقا ( ماڭدىم. ئۇرۇپ دانىغا ھالقا پۇتۇمنىڭ
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 كىشەن شۇنداق ) تۇمشۇقى ئۆتكۈزۈلىدىغان ھالقىسى

 كارىدۇرغا ئىشخانىدىن، -ئىشخانە چىقاردىكى ئاۋاز رىتىملىك

 تاماشا چىقرىپ بېشىنى دېرىزىلەردىن ئېچىلغان قارىتىپ

 تىكىلىپ تەتەيلەرنىڭ كۆزىگە سېستىرا كۆرۈۋاتقان دوختۇر،

يىشىۋىتىپ ئۈستەل  ئىشكەلنى قولۇمدىكى ئۆتتۈم. قاراپ

ئۈستىگە ياتقۇزۇشتى.....سول قولۇمنى چىقىرىپ 

گىرام قېنىمنى ئېلىۋالدى... شۇ كېچىسى  450بەردىم....

تۈرمىدە ئانا...!! دەپ يىغلىدىم.ئىككىنچى يىلى باھار يىتىپ 

 ئولتۇرۇپ، ئورنۇمدىن ژۇيۇشقا چىشىمنى كەلگەندە تۈرمىدە

قوپالمايدىغان بۇلۇپ  ئورنۇمدىن دەرھال پۇشتاقو

 كۈنى ئۈرۈمچىدە 31ئاينىڭ -7يىلى -1977قالدىم....

سېلىپ  ماشىنىغا ياالپ تۈرمىدىن قويۇپ بېرلىدىىم. ساقچى

نېمىشقا؟ چۈنكى، ئامېرىكا،  ماڭدى. ئېلىپ پ قارا ئاقسۇغا

خىتاي دۆلەتلىرى دېپلۇماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىدىغان ۋاقىت 

ھۆكۈمىتى،" شىنجاڭ "دېگەن  خىتاي ېقىنالپ كەلگەچكەي

ئارقىدىن تۈرمىدىن  -يەردە بارلىق سىياسى مەھبۇسالرنى ئارقا

 ئىدى. قىلىشقا مەجبۇر بولغان قويۇپ بېرىشكە ئازاد

 بۇ يەردە يەنە بىر دىتالنى قىستۇرۇپ ئۆتەى: 

ئايدا مەن تۈرمىدىن قويۇپ بېرلگەن كۈنلەردە -7يىلى -1977

 ۋە دىنى خىتاينىڭ تۈرمىسىدە ياتقان ئۇيغۇرنىڭيىل 44

سىياسى دائىسى ئابدۇل ئەزىز مەقسۇم قارا قىلچىڭ 

تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلىپ،كۇچاغا تۇققانلىرىنىڭ ئۆيىگە 

ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىكەن. بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان قارامايلىق 

شوپۇر تۇرسۇن ئەپەندى، قەشقەرگىچە يۈك قاچىالپ، مە 

بويىچە كۇچادىن ئېلىپ  ئىختىيارى ئۆزىنىڭقسۇمىنىڭ 
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قېتىم مەھشەتتىكى تۇغقانلىرىنىڭ  بېرىپ بۇ ئېلىپ ئاتۇشقا

 ئۆيىگە ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان ئىكەن.

تۇرسۇن ئەپەندىنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچە كۇچادا مەقسۇمنى 

يوقالپ كىرگەنلەردىن كىمدۇ، بىرسى: مەقسۇم ئاخىرزامان 

 ئىكەن. مەقسۇم جاۋاب بېرىپ:قاچان كېلىدۇ، دەپ سورىغان 

قاچان كېلەتتى...يېنىڭدىن خىتايالر ئۆتۈپ تۇرغاندا... - 

ماكانىڭنى بېسىۋېلىپ سەن بىلەن بېرگە -خىتايالر يۇرت

كەلگەن  زامان ئاخىر ئولتۇرۇپ، بېرگە قوپقاندا ئاخىرزامان،

 بولىدۇ. بۈگۈن ساڭا ئاخىر زامان بولمىدىمۇ؟دەپتۇ.

ۇلال سەلەي بىلەن ئابدۇل ئەزىز مەن،دوستۇم شوپۇر ئابد

ئاينىڭ مەلۇم بىر كۈنى -7يىلى -1978مەقسۇمنى يوقالپ،

ئىچىدە  مەقسۇمنىڭ مەھشەتتىكى ئۆيىگە كەلدۇق. ئۆينىڭ

چۆرىدەپ ئولتۇرۇپتۇ. غە ربى تام  ئادەم مەخسۇمنى 20-30

تەرەپكە بىر ياغاچ كارۋات قويۇقلۇق ئىكەن، كارۋاتنىڭ شىمال 

 گىلەم، كارۋاتقا ياستۇق قويۇقلۇق ئىكەن.تەرەپ بېشىغا بىر 

 تۈكى كەتكەن، ئاقىرىپ ئىكەن. ساقاللىرى سېلىقلىق كۆرپە

مەقسۇم  ئەزىز ياالڭباشتاق ئابدۇل ئۆسمەيدىغان بېشى

 ئابدۇل كەيگەن تامبال ئورنىدا ئاق شىم كۆينەك، ئاق ئۇچىسىغا

مەخسۇم كارۋاتتىن پۇتىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپ  ئەزىز

ۆزلەۋاتقان ئىكەن. مەن تۆۋەندە مەقسۇمنىڭ نوتۇق س

شۇ ۋاقىتتىكى تەلەپپۇزى  سۆزلىگەنلىرىنى رەھمەتلىكنىڭ

بويىچە يېزىپ قالدۇرىمەن. بىز ئۆيگە كىرىشتىن بۇرۇن سۆز 

قەيەردىن باشالندى بۇنىڭدىن خەۋىرىمىز يوق. مەقسۇم 

 مۇنداق نوتۇق سۆزلىدى: داۋامالشتۇرۇپ سۆزىنى

 يادا سانائەت تۈگەيدۇ، " گېرمان تۈگىسە دۇن
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 ئىنگىلىز تۈگىسە دۇنيادا سەياسەت تۈگەيدۇ، 

 تۈرك تۈگىسە دۇنيادا شەجائەت تۈگەيدۇ،  

  نۇتۇق روس بىلەن خىتاي تۈگىسە دۇنيادا ئاپەت تۈگەيدۇ"،بۇ 

مەقسۇمنىڭ ۋەسىيىتى ۋە ئامانىتى ئىدى. بۈگۈن بۇ يازمام 

ئۈرۈمچىدە زوكام  ئارقىلىق ئۇنىڭ ئەۋالدىغا تاپشۇردۇم. مەقسۇم

بولۇپ قېلىپ دوختۇر خانىدا بىر ھەپتە يېتىپ، دوختۇر 

يىلالرنىڭ مەلۇم -19 80خانىدىن چىققاندا ئېلىشىپ قالدى...

بىر كۈنىدە نېفىت قاچىالپ شەرققە ماڭغان پويىزنىڭ چاقى 

 ۋىداالشتى. ئاستىدا قېلىپ يۇرۇق دۇنيا بىلەن مەڭگۈ

ئۇيغۇرچە ئىسمى ئەركىن  دوستۇم ئېركى]مۇڭغۇل بۆرتااللىق[ 

ھازىر شىۋىتسىيىدە ئىستىقامەت قىلىۋاتىدۇ،قازاقىستاندىن 

ئايدا نامايىش ئاخىرالشقاندىن  -5يىلى - 1968كەلگەن.

كېيىن شائىېر دولقۇن ياسىننى چېگرادىن قازاقىستانغا ئېلىپ 

چىقىپ كېتىشكە مەسئۇل بولدى. "شائىر" قازاقىستانغا 

مەن - ئەركىنگە شقا دوستۇمئېلىپ كېلىندى.مەن نېمى

چىقىپ كېتەي دېمىدىم ؟" قېچىپ قۇتۇل" دەپ،تېلېگرامما 

تاپشۇرۇپ ئالغاندىمۇ، بورتاالغا بېرىپ ساۋاقداشلىرىمنى 

 ئىزدەپ تاپماقچى بولدۇم، لېكىن بىر تەرەپكە قېچىش بىر

 نىيىتىم يوق ئىدى. تەرەپكە كېتىش

بدۇرەھىمجان ھۆرمەتلىك ئۇيغۇر ۋەتەنداشلىرىم! ئۇكىمىز ئا 

ئابدۇرەشىد ئەپەندىم، ئا لىمجان ئەپەندىملەرنىڭ ھاۋالىسىگە 

ئەمەل قىلىپ ئۇشبۇ تەرجىمەھالىمنى يېزىپ چىقتىم 

تۈركىيىگە نەشىر قىلشقا بەرگەن كىتابىمغا تەرجىمە 

ھالىمنى قىسقىچە يېزىپ بەرگەن. بۇ قېتىم سەل ئۇزۇنراق 

كۈنلەرنى تۇلۇق يېزىلدى ئۆمرۈم يار بەرسە بېشىمدىن ئۆتكەن 
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يىلىدىن -1966يېزىپ قالدۇرۇشۇم مۇمكىن. يۇقىرقى ئىشالر 

يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە يۈز بەرگەن ئىشالر -1968

ئىدى.ئەسلەش جەريانىدا ئازابالندىم.قازاقىستانغا قېچىپ 

چىقىپ كەتكەن دوستلىرىمنىڭ ئىچىدە ئابىت، ئايتان 

ئىشلەۋاتقان ئوسمانوپالر بىرسى دوختۇر خانىدا، يەنە بىرسى 

بولۇپ كەتتى... پاكىتىم  يېرىدە قازاقىستاندا تۇيۇقسىز ۋاپات

 سۆزلەنگەن بۇ يوق لېكىن گۇمان قىلىمەن... يۇقىرىدا

بۇرۇن يۈز بەرگەن ئىشالر...  يىل 45بۇنىڭدىن  ھېكايىلەر

ئادەمنىڭ ئەستە قالدۇرۇش كۇچىمۇ ئاجايىپ بولىدىكەن. 

 ھازىرمۇ رى بولسا،چۈشۈپ قالغان، كېمىپ قالغان تەرەپلى

 بولغان شاھىد ۋەقەلىرىگە دەۋىرنىڭ شۇ ياشاۋاتقان ھايات

 45ۋەتەنداشلىرىمنىڭ تولۇقالپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

ياشلىقىمغا قايتقاندەك بولدۇم، بايراق كۈتۈرۈپ  يىل... ھازىرال

قارشى  خىتايغا قاتارغا كىرىپ، ساۋاقداشلىرىم بىلەن بىرگە

 بولدۇم........ نامايىش قىلغاندەك

 بىر قېتىم گېرمانىيىدە ئۇكىمىز ئالىمجان ماڭا:

_ سىزنىڭ بېشىڭىزدىن ئۆتكەن ئىش، ۋەتەنگە، مىللەتكە، 

ئازادلىققا مۇناسىۋەتلىك بېشىڭىزدىن ئۆتكەن ئىش ئىنتايىن 

كۆپ، ۋەتەننى، مىللەتنى دەپ، تۈرمىدە ياتقانلىقىڭىزدىن 

ىزگە سۆزلەپ خەۋىرىمىز بار، يېزىپ قالدۇرۈشىڭىز، ب

 بېرىشىڭز كىرەك ئىدى، دېگەندە، مەن:

 بولسا، قىلغان ئوغۇل باال ئۆتمۈشتە ئەركەكتەك ئىش-

سۆزلەپ  قىلغان ئىشلىرىنى باشقىالرغا ئەركەكتەك

ئولتۇرمايدۇ، بەلكى شۇ قىلغانلىرى ئاساسىدا يەنە ئەركەكتەك 

ئىش قىلىدۇ، دېگەن ئىدىم. مۇنداق قارىسام بۈگۈن ئويلىسام 
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ئالىمجان ئۇكىمىزغا  قاراشلىرىم، كۆز ىڭ بۇنداقمېن

سىيىت گاڭگۇڭچە  دېگەنلىلىرىم يېڭى دەۋىردە ياشاۋاتقان

ئاخماقلىق ئىكەن. مەن سۆزلەپ بەرمىسەم مەن يېزىپ 

مىنىڭ نېمە ئىشالرنى قىلغانلىقىمنى  ئىش بەرمىسەم قىزىق

كىم بىلىدۇ؟ مەسىلەن، شۇ چاغدا مەن ئۈرۈمچىدىن يولغا 

تەيدە قولغا ئىېلنىدىم، ئاجايىپ ھېكايىالرغا ) چىقىپ ئۇ

كۈنى( تولغان بۇ كېچە توغرىسىدا -17ئاينىڭ -1يىلى -1969

 ئادەملەرنىڭ كىمنىڭ خەۋىرى بار دەيسىلەر؟ باشقا

 بۇ. مەن كېچىلەرغۇ، كىرمەيدىغان قورقۇنۇچلۇق چۈشىگىمۇ

 ۋەتەنداشلىرىم بىلىپ قېلىشى كېرەكقۇ؟ كېرەك. يېزىشىم

ىيە قادىر بولسۇن، مەيلى مەن بۇالي بېشىمىزدىن مەيلى راب

 ئۆتكەنلەرنى، تارتقان كۈنلىرىمىزنى ھەرگىز ۋەتەنپەرۋەر

 مىللەت ۋەتەنداشلىرىمىزغا سېلىشتۇرمايمىز، چۈنكى، ۋەتەن،

 ئىش ئۇنداق ياكى دېگەن ھەر قانداق ئۇيغۈرنىڭ بېشىدىن -

 نقىبولىدۇ. ئالدى ئۆتكەن ئىش مۇنداق ياكى بولىدۇ ئۆتكەن

 قانداق ھەر دېگەن " مىللەت ۋەتەن، " شۇكى، شەرت

 -ئازاپ" دۇنيادا بۇ ئۇيغۇرنىڭ بېشىدىن........ ئۆتكەن،

- ۋە شات خۇشاللىق " ،" يوق دەيدىغان نەرسىمۇ ئۇقۇبەت

 مۇھىتنى ئەھۋالنى، پەقەت يوق. نەرسىمۇ دەيدىغان خۇراملىق

 ،بىراق ئەقلىمىزنى" بار سېلىشتۇرۇشال بىرىگە -بىر

ئۇيغۇرالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان خىتايالرغا 

سېلىشتۇرۇشقا تامامەن ھوقۇقلۇق بىز. لىن بياۋ 

موڭغۇلىيىنىڭ ۋىندۇرخان ئۆلكىسىدە ئۆلدى، سىياسى 

 ئۆزىنىڭ ئۆزگىرىش قىلىمەن دېدى قىاللمىدى. ھەتتا

روزى،ئايتان  ؛ئامما سىدىقھاجى قااللمىدى ساقالپ جېنىنىمۇ
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قاتارلىق ساۋاقداشالر بىر مەيدان نامايىش  ئوسمانوپ، ئېركى،

تەشكىللەش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئاساسى قانۇنىدا 

بەلگىلەنگەن" يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش" 

خىتاينىڭ " مىللى بۆلگۈنچىلىككە  دەيدىغان بىر ماددىنى،

قارشى تۇرۇش" دەيدىغان بىر ماددىغا ئۆزگەرتىشىدە، خىتايغا 

 7يىلى رابىيە قادىر -1987پەيدا قىاللىدى. يېتەرلىك بېسىم 

قەۋەتلىك ئائىلىلىكلەر بىناسىغا ھۇل تاش، ھۇل تاش 

 مىلىيۇن300مىلىيارد 1ئۈستىگە پىششىق كېسەك قويغاندا،

نوپۇسقا ئىگە خىتاي مەملىكىتىدە تېخى بىر خىتاي،توخۇ 

 -20-10ئەسىرنىڭ -20كاتىگىمۇ سااللمىغان ئىدى. 

يىدە ئوقۇۋاتقان جۇئېنلەي، دىڭ شىياۋپىڭ، يىللىرىدا فرانسى

كالىفورنىيە، ياپۇنىيەدە ئوقۇغان ئامېرىكىلىق سۇ نجۇڭسەن 

قاتارلىق خىتاينىڭ ئەينى چاغدىكى دېموكراتلىرى خىتاينىڭ 

كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا خەلقئارا جەمئىيەتتە ھىچ ئىش 

قىاللمىغان ئىدى. لېكىن شۇ ۋاقىتتالردا ئامېرىكىنىڭ 

مەجلىسىنىڭ قوللىشى  ىدېنتى ۋىلسون ئامېرىكا دۆلەتپرېز

ئارقىلىق "ۋىلسون خىتابنامىسى" نى ئېالن قىلىپ،كىشىلىك 

ھوقۇق پائالىيەتلىرىگە نەزەرىيىۋى ئاساس تەييارالپ بەرگەن 

سىدنىغىچە، ۋاشىنگىتۇندىن -چاغالر ئىدى. ھازىر ئوتتاۋادىن

 -ادىنئالمۇت ئامىستردامغىچە،-بېرلىنغىچە،ئوسلودىن -

شۇ دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان  لوندۇنغىچە ئەنقەرەدىن توكيوغىچە،

ئۇيغۇر ئائىلىنىڭ نەسەپ تارىخىنى  دېگەن ،"ۋەتەن" ھەربىر،

 ھېسابقا ئائىلىلەرنى تىللىق ئۇيغۇر ئايرىم (ۋاراقالپ كۆرسەڭ،

 ئۈچۈن، ئۇيغۇرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بىر ھەر ) ئالمىغاندا

ى ئۈچۈن كۈرەش قىلغانلىقىنى ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستەقىللىق
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 كۆرەش كېيىن ھەم بۇنىڭدىن ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى، 

 كۆرۈپ ئاالاليسەن! قىلىدىغانلىقىنى بىماالل

ئۇيغۇرالر ئۇمۇمىي يۈزلۈك ئويغىنىش دەۋرىگە يىېتىپ  

مەيلى  كەلدى يېتىپ ئەلۋەتتە كەلدى، كەلگەنمۇ؟ يېتىپ

لىلىرى ئوخشاشال ئاڭلىقلىرى، ئاڭسىزلىرى، دېھقانلىرى، زىيا

ئويغىنىش  !!!كەلدى يېتىپ شۇنداق دەۋرگە يىتىپ كەلگەنمۇ،

ھەرىكىتى دېگەن نېمە؟ پەيالسوپ كانت مۇنداق دەيدۇ: " 

-ئىنسانىيەتنىڭ ئۆزى -ئويغىنىش ھەرىكىتى دېگەنلىك

ئۆزىگە تېڭىپ قويغان پىشىپ يېتىلمىگەن ھالەتتىن 

لەت قۇتۇلۇشى دېگەنلىكتۇر. پىشىپ يېتىلمىگەن ھا

باشقىالرنىڭ يېتەكلىشىگە تايانماي  -دېگىنىمىز،

پاراسىتىنى ئىشقا سېلىپ ھەر قانداق -تۇرۇپ،ئۆزىنىڭ ئەقىل

يېتىلمىگەن  بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرالماسلىق بۇ،پىشىپ

پاراسەتنىڭ -دېگەنلىكتۇر. بۇنىڭ سەۋەبلىرى ئەقىل ھالەت

كەملىكىدىن ئەمەس بەلكى، باشقىالرنىڭ يېتەكلىشىگە 

ايانماي تۇرۇپ، ئىشلىتىشكە تىگىشلىك غەيرەت، شىجائەت ت

ۋە ئىرادىنىڭ كەم بۇلىشىدىن ئىبارەت پىشىپ يېتىلمىگەن 

ئۆزىگە تېڭىپ قويغان پىشىپ  -ھالەت، ئىنسانىيەت ئۆزى

شىجائەتىڭال بولىدىكەن  -يېتىلمىگەن ھالەتتۇر. غەيرەت

پاراسىتىڭنى ئىشلەت! مانابۇ -ئۇنداقتا، ئۆزۈڭ ئەقىل

 غىنىش ھەرىكىتىنىڭ شۇئارىدۇر.ئوي

 

 كۈنى يېزىلدى.-22 ئاينىڭ-7 يىلى-2013       

تۈزۈتۈلدى.    قايتا كۈنى-12 ئاينىڭ-2يىلى -2014 

 ۋاشىنگىتۇن
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   7 تەرجىمھالى              قادىرنىڭ قىسقىچە رابىيە            

 

 رقادى باشالپ رابىيە كۈنىدىن-26 ئاينىڭ-11 يىلى-2006 

 ۋەزىپىسىنى رەھبەرلىك دەۋاسىنىڭ مىللەت ئۇيغۇر خەلقئارا

 كونا قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر ھازىرغىچە دۇنيا ئۈستىگە ئېلىپ

 تۈرك، تۈم سىيىتىم رەئىس مۇئاۋىن رەھبەرلىرى يېڭى-

 قەھرىمان رەئىس مۇئاۋىن ئەيسا، رەئىس دولقۇن ئىجرائىيە

 رەئىس نمۇئاۋى رەئىس ئەسقەرجان، مۇئاۋىن خۇجامبەردى،

 رەئىسى بىرلىكىنىڭ تۈركىستان شەرقى قانات، ياۋروپا ئۆمەر

 نۇر كاتىپى نۆۋەتتىكى قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر دۇنيا ئەنۋەرجان،

 قۇرۇلتىيىنىڭ ئاياللىرى ئۇيغۇر مۇساباي، دۇنيا مەمەت

خانىم  ئاسىيە رەئىسى مۇئاۋىن خانىم، رىسالەت رەئىسى

 رەھبەرلەر ئۇيغۇر لەر ۋەپائالىيەتچى سىياسى ئۇيغۇر قاتارلىق

 ۋە ۋەكىل بولۇش دەۋاسىغا مىللەت ئۇيغۇرنىڭ بىرلىكتە بىلەن

 كېلىۋاتىدۇ. ئاتقۇرۇپ ۋەزىپىسىنى يېتەكچىلىك قىلىش

 قىلغاندىن خىتاي ئىشغال تۈركىستان، قادىر، شەرقى رابىيە 

 ئۆلكىنىڭ بىر ئاتىلىدىغان، دەپ شىنجاڭ تىلىدا كېيىن خىتاي

 -15 ئاينىڭ-11 يىلى-1946شەھرىدە  ئالتاي ئالتاي ۋىاليىتى

 قىزىل خىتاي ئايدا -10يىلى -1949كەلدى. دۇنياغا كۈنى

 يىلى-1962كىرىپ،  قىلىپ تاجاۋۇز ئۆلكىگە بۇ ئارمىيىسى

 تارقاقالشتۇرۇپ، دادىسى شەھرىدىكى ئۇيغۇرالرنى ئالتاي

 ئانىسى قادىرنىڭ رابىيە قالدى، ئالتايدا ۋاقىتلىق قادىرجان

 شىنجاڭ" كىشىلىرىنى جەنۇبى ئائىلە بىر باشلىق تاجىنىسا

 قادىر، قىلدى.رابىيە سۈرگۈن ۋىاليىتىگە ئاقسۇ نىڭ"
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 ئىقتىسادى تاماملىدى. ئاقسۇدا مەكتەپنى ئوتتۇرا تولۇقسىز

 قوشۇمچە ئوقۇيالماي ئائىلىگە داۋاملىق تۈپەيلى قىيىنچىلىق

 كىچىك ،قىلىپ تىجارەت يولىدا مەھەللىۋى قىلىش كىرىم

 تىكىپ كىيىملىرىنى باش كىچەك، كىيىم بالىالرنىڭ

 كۆچۈرۈشكىمۇ تۇرمۇش ئارقىلىق ئەمگىكى سېتىپ،ئۆزىنىڭ

قادىرنىڭ  قېتىم رابىيە قانچە ھۆكۈمىتى، قويمىغان خىتاي يول

- قويغان كىيىم بېساتى، تىكىپ -پىچەك،مال -پۇل

 مۇسادىرە قىلدى. كىچەكلىرىنى

 كېڭەيتىپ، دائىرىسىنى تىجارەت ر،قادى رابىيە يىلى-1978 

 خىتاي يىلى-1980 قىلىپ، تىجارەت ئاتالپ شەھەر

 يىتىپ دەۋرىگە ئېچىۋىتىش - ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسالھات

 قۇرۇپ نى" بازىرى سودا مارت8 " يىلى ئاۋۋال-1987كەلدى. 

 قىلىشقا تىجارەت سودا لىگەن ئايالالرنى يۈز چىقىپ نەچچە

 ئۇيغۇر بەردى. تېپىپ يولى چىقىش ئۇالرغا يېتەكلەپ

 يىتىلدۈرۈشىدە ئاكتىپ ئېڭىنى تىجارەت -سودا ئاياللىرىنىڭ

ئارقىلىق  تىجارەت -قادىر،سودا رابىيە قىلدى. ھەرىكەت

 ئۈرۈمچى پايتەختى نىڭ" شىنجاڭ " تۈركىستان شەرقى

 ئاھالىالرنى سېلىپ،ئۇيغۇر ئاپارتمان قەۋەتلىك7شەھرىدە 

 يىلى پۈتۈن -1991مىنلىدى.  بىلەن ھەقلىق تە ئۆي يېڭى

 دەۋرىگە ئۆزگىرىش ئالەمشۇمۇل سوۋېتلەر سابىق ۋە ياۋروپا

 ئاز بوشاپ، خىتايدا سىياسەت خىتايدىمۇ كەلگەندە، يىتىپ

 روخسەت بېيىشىغا كىشىلەرنىڭ قىسىم بىر ساندىكى

 قادىر رابىيە بولغاندا، مەجبۇر قىلىشقا كەڭچىلىك قىلىشقا ۋە

 سېلىپ نى" سارىيى سودا قادىر بىيەرا "شەھرىدە، ئۈرۈمچى
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 ئېچىپ دۇكان تىجارەتچىلەرگە مىڭالرچە ئۇيغۇر پۈتتۈرۈپ،

 بەردى. يارىتىپ بولۇش پۇرسىتى باي

 تېپىپ پۇل يىتەكلەش، جەمئىيەتكە قىزالرنى خانىم ئۇيغۇر 

 بېرىپ ياردەم ياخشىلىشىغا ئەھۋالىنى ئىقتىسادى ئايالالرنىڭ

 يارىتىش ەربىلەشكە ئىمكانىيەتت ياخشى بالىالرنى ئائىلىدە

 قىزالرنى خانىم ئارتۇق دىن 200 قادىر، رابىيە ئۈچۈن

ئانا  مىڭ " كۈنى-15 ئاينىڭ-12يىلى -1997 تەشكىللەپ

 قۇرۇشقا شىركەت بىراق، چىقتى. قۇرۇپ نى"شىركىتى

 ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى مىڭالرچە خىتاي قىلغان رۇخسەت

 غىنىشىدىن ۋەباغلىق ئوي ئىقتىسادقا ئاياللىرىنىڭ

 ئاينىڭ -2  يىلى-1998 تەشكىللىنىۋاتقانلىقىدىن چۇچۇپ

 بۇيرۇق تاقاشقا شىركىتىنى " ئانا مىڭ"اكۈنى -25

 پۇلىنىمۇ چۈشۈرۈپ، شىركەتنىڭ بانكىغائامانەت قويغان نەخ

 تىجارەت نىڭ" شىركىتى ئانا مىڭ "توڭالتتى. 

 .قىلدى مۇسادىرە سەۋەبسىز قانداق ھەر كىنىشكىسىنى

 ئۇنىڭغا كېڭەيگەنسېرى دائىرىسى تىجارەت قادىرنىڭ رابىيە 

 توك باشلىدى.ھەتتا كۆپىيىشكە شۇنچە قىلىشمۇ توسقۇنلۇق

 ئۆچۈرۈش ئوت تەمىنلەش ئىدارىسى، بىلەن سۇ ئىدارىسى،

 تىجارەتنى- سودا قادىرنىڭ رابىيە ئىدارىللىرىمۇ،

 تۈركىستان قىلدى.شەرقى توسقۇنلۇق پەيدا كېڭەيتىشىگە

كادىرلىرىمۇ  مىللى رايونىنىڭ ئاپتونوم ئۇيغۇر" شىنجاڭ"

 جۈرئەت قىلىشقا ياردەم بويىچە قادىرغا سىياسەت رابىيە

 قېتىم كىشىلىك بىر قەدەمدە قادىر رابىيە قىاللمىدى.دېمەك،

 ھوقۇقلىرىنىڭ، ئۆزىنىڭ كەلدى،ئۇ دۇچ مەسىلىسىگە ھوقۇق

 نېمە زادى ھوقۇقلىرىنىڭ كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ
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 شۇنداق ھوقۇقى باشلىدى. كىشىلىك ئويالشقا ئىكەنلىكىنى

 يولدىشى ئۆزىنىڭ قادىر رابىيە كېلىۋاتقان دۇچ خورلۇققا

 ۋەتەندە چىقىرىۋەتتى. ئۆزى روزىنى ئامېرىكىغا سىدىقھاجى

 خەلقىنىڭ ئۇيغۇر قىلىنغان، خەۋەر گېزىتلەردە قېلىپ

 پوچتا توپالپ، بايانلىرنى كېسىپ ئائىت ھوقۇقىغا كىشىلىك

 ئۆمۈرلۈكى سىددىقھاجى ياشاۋاتقان ئارقىلىق ئامېرىكىدا

 تۇردى. ئەۋەتىپ ۋە روزىغا چىقىرىپ تۇردى

 كوڭگىرىسىنىڭ ئامېرىكا كۈنى-11 ئاينىڭ-8 يىلى-1999 

 قادىر رابىيە كىلىپ، يىتىپ ئۆمىكى ئۈرۈمچىگە تەكشۈرۈش

چۈشكەن  بولغاندا، مېھمانالر كۆرۈشمەكچى بىلەن

 قادىر،خىتاي رابىيە كەلگەن يېتىپ ە ئالدىغامېھمانخان

 قادىر ئېلىندى. رابىيە قولغا تەرىپىدىن ساقچىلىرى

 "مۇراجىئەت خەلقىگە ئامېرىكا " سېلىۋالغان، سومكىسىغا

ئائىت يېزىلغان  ھوقۇقىغا كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ ماۋزۇلۇق،

 قولىغا ساقچىالرنىڭ ماتېرىيال پارچە بىر ماددىلىق 10

 سوت كۈنى خىتاينىڭ-9 ئاينىڭ-3 يىلى-2000 چۈشتى.

 ئېالن جازاسى قاماق يىللىق8 قادىرغا رابىيە ئورگانىلىرى

 قىلىدى.

ھوقۇق  كىشىلىك خەلقئارا "كىەچۈرۈم  ئۇمۇمى" 

 ھوقۇق كىشىلىك ئوخشاش خەلقئارالىق تەشكىالتىغا

 ئامېرىكا بولۇپمۇ بېسىمى، تەشكىالتلىرىنىڭ

 ئەنگىلىيە، گېرمانىيە، لىرىدۆلەت غەرپ باشچىلىقىدىكى

 دېمۇكراتىك ياپۇنىيە قاتارلىق ئاسىيادا نۇرۋىىگىيە، فىرانسىيە،

 بېسىمى پارالمېنتلىرىنىڭ دۆلەت شۇ دۆلەتلەرنىڭ بېسىمى ۋە

 تۈرمىدىن قويۇپ قادىرنى رابىيە ھۆكۈمىتى ئارقىلىق خىتاي
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 ئامېرىكا يىلى-2005 قادىر رابىيە بولدى. مەجبۇر بىرىشكە

 كۈنى-17 ئاينىڭ-3 ھەمراھلىقىدا وماتلىرىنىڭدىپل

 كەلدى. يىتىپ ۋاشىنگىتۇنغا

 ئامېرىكا قادىر، رابىيە كۈنى-25 ئاينىڭ-4 يىلى-2005 

 ھوقۇقى كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ مەجلىسىدە، دۆلەت

 ئۆتتى. گۇۋاھلىقتىن بولۇپ توغرىسىدا تۈنجى مەسىلىسى

 ېرىكاكۈنى ئام-1 ئاينىڭ-6 يىلى-2005 -1 

بېرىپ  ئۈرۈمچىگە ئۆمىكى تەكشۈرۈش كوڭگىرىسىنىڭ

 ئەھۋالىنى كۆرۈشۈپ ئۇالرنىڭ بىلەن باللىرى قادىرنىڭ رابىيە

 ئابدۇرېھىم، قادىرنىڭ روشەنگۈل بولغاندا، رابىيە سورىماقچى

 ئابدۇرېھىم ئابدۇرېھىم، ئابىلىكىم ئالىم ئابدۇرېھىم، قاھار

 بۇنىڭ ئالدى. قولغا ساقچىلىرى قاتارلىق باللىرىنى خىتاي

 بېرىلدى. قويۇپ كېيىن ئايدىن 6 ئابدۇرېھىم قاھار ئىچىدە

 رابىيە بېرىلدى. قويۇپ كۈندىن كېيىن3 ئابدۇرېھىم روشەنگۈل

قادىرنىڭ  رابىيە ساقچىالر، ئالغاندا قولغا باللىرىنى قادىرنىڭ

قويۇپ،  تۇتقۇزۇپ تېلېفوننى قولىغا روشەنگۈلنىڭ قىزى

زەربىدىن  تاياق ئۇنىڭ قىيناپ، ئۇرۇپ ېھىمنىئابدۇر ئابىلىكىم

 ئارقىلىق تېلېفون ئاۋازىنى ساقچىالر توۋلىغان دەپ ئانا

 ئاڭالتتى. قادىرغا رابىيە ئانىسى ۋاشىنگىتۇندىكى

 كۈنى دۇنيا-26 ئاينىڭ-11 يىلى-2006قادىر  رابىيە -2 

 خىتاينىڭ سايالنغاندا، بولۇپ رەئىسى قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر

 ئالىم ئوغلى كىچىك قادىرنىڭ رابىيە ئورگانلىرى سوت

 دەپ،جىنايەت "تاپشۇرمىدى باج"بىلەن  ئابدۇرېھىمغا تۆھمەت

 قىلدى. مىللى ئېالن جازاسى قاماق يىللىق7 ئارتىپ

 يازدى دەپ، ماقالە بىتىگە قۇتۇرىتىپ تور بۆلگۈنچىلىككە
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 مئابىلىكى ئوغلى ئوتتۇرانجى قادىرنىڭ ئارتىپ رابىيە جىنايەت

 قىلىدى. ئېالن جازاسى قاماق يىللىق9ئابدۇرېھىمغا 

كۈنىگىچە، -25 كۈنىدىن-5 ئاينىڭ -10 يىلى-2005 -3 

 ياۋروپا 7 قاتارلىق بىلگىيە گولالندىيە، قادىر رابىيە

 بۇ بېرىپ، قىلىپ دەۋاسى ھوقۇق دۆلەتلىرىگە كىشىلىك

 ككىشىلى ئەزالىرىغا ئۇيغۇرالرنىڭ پارالمېنت دۆلەتلەرنىڭ

 ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي يەتكۈزدى. تەلەپلىرىنى ھوقۇق

 دەپسەندە قانداق ھوقۇقىنى كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ

 قىلدي. پاش قىلغانلىقىنى

 بولۇپ رەئىسى قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر دۇنيا قادىر، رابىيە -4 

 جايلىرىدا قايسى ھەر دۇنيانىڭ كېيىن، سايالنغاندىن

 ىالتقا بىرلەشتۈرۈپ،تەشك ئۇيغۇرالرنى بىر ياشاۋاتقان

 توپلىدى. ئاستىغا رەھبەرلىكىنىڭ تەشكىالت بىر ئۇيغۇرالرنى

 دۇنيا دەۋالىرىنى -تەلەپ ھوقۇق كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ -5 

 بىرلىكتە پائالىيەت بىلەن قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىرى ئۇيغۇر

 باشچىلىقىدىكى ئامېرىكا ئايالندۇرۇپ، پىروگىراممىسىغا

 كەلتۈرۈپ،رابىيە قادىر قولغا قوللىشىنى دۇنياسىنىڭ غەرپ

 كۈن دۇنياۋى دەۋاسىنى ھوقۇق كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ

 كەلدى. ئېلىپ تەرتىپكە

 چىخ دا ياۋروپا شەرقى ۋە دۆلەتلىرىگە ياۋروپا -6 

 يىلدىن7 قادىر بېرىپ رابىيە يىتىپ جۇمھۇرىيىتىگە ئاالھىدە

 ھوقۇق ككىشىلى ئۇيغۇرنىڭ بويالپ توختىماي دۇنيا بېرى

  دەۋاسىنى قىلدى.

دۆلەتلەرگە  قاتارلىق شىۋىتسارىيە شىۋىتسىيە، گېرمانىيە،-7 

 ئىشالر تاشقى دۆلەتلەرنىڭ شۇ قادىر، بېرىپ رابىيە داۋاملىق
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 كۆرۈشۈپ، بىلەن ئەزالىرى پارالمېنت ۋە مىنىستىرى

 بېرىپ، سۆزلەپ دەردىنى ھوقۇق كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ

تەشكىالتىنىڭ جەنۋە  دۆلەتلەر شكەنباشقا بىرلە ئۇنىڭدىن

 بىلەن ئەپەندى نوۋاك كومىتېتىغا كىرىپ ھوقۇق كىشىلىك

 بىلەن رەھبەرلەر باشقا قېتىم نەچچە بىر يەنە كۆرۈشۈپ،

دەردىنى  ھوقۇق كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ كۆرۈشۈپ

 دۆلەتلەرگە يەتكۈزدى.شۇ تەشكىالتىغا دۆلەتلەر بىرلەشكەن

قىلىشى  خەۋەر قوغالپ ىرالرنىڭ ئىزمۇخب ئاڭالتتى. داۋاملىق

 ئالدى. يەر مەتبۇئاتالردا دۆلەتلەردە شۇ دەۋاسى ئارقىلىق ئۇيغۇر

 ھوقۇق كىشىلىك دۇنياۋى كۆرسىتىلدى. تېلېۋىزىيىدە

 تەلەپلىرىنى ھوقۇق كىشىلىك تەشكىالتلىرىغا ئۇيغۇرنىڭ

 ھوقۇق كىشىلىك خەلقئارا ھەمكارلىشىپ، قىلىپ، مەلۇم

 ھوقۇقلىرىغا كىشىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ ڭتەشكىالتلىرىنى

 ئوينىدى. رول تۈرتكىلىك بۆلىشىدە كۆڭۈل

 قۇدرەتلىك ئۇيغۇرالرنىڭ، ئىچىدە ۋەتەن قادىر، رابىيە -8 

ئادىمى ئۇيغۇرالرنىڭ  ھەقىقى ئەخالقلىق سىرتىدا ۋەتەن

 ئېرىشتى. قوللىشىغا

 مۇكاپاتىغا، ھوقۇق كىشىلىك ئىتالىيە قادىر، رابىيە -9 

 مۇكاپاتىغا، مەزلۇمالر تۈركىيە مۇكاپاتىغا، رافتۇ ۋىگىيەنۇر

 خەلقئارا كۈزەتكۈچى ھوقۇقنى كىىشىلىك ئامېرىكىدا

 مۇكاپاتى ھوقۇق تەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كىشىلىك

 ئېرىشتى. مۇكاپاتىغا ھوقۇق كىشىلىك قېتىم5 بولۇپ، جەمئى

 نىڭ" شىنجاڭ "كۈنى -5 ئاينىڭ-7يىلى -2009 -10 

 نامايىش بىلەن يول تىنچ ئۇيغۇرالر ئۈرۈمچىدە ايتەختىپ

 باستۇرۇشىغا قاتتىق ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي قىلغاندا،
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 رابىيە نامايىشىنى ھۆكۈمىتى، ئۈرۈمچى خىتاي ئۇچرىدى.

 ئۇيغۇر نەپەر 500 قىلىپ ھۆكۈم دەپ، پىالنلىدى قادىر

 چىقىرىپ، قوغالپ سارىيىدىن سودا قادىر تىجارەتچىنى رابىيە

 سالدى. قۇلۇپ سارايغا وداس

 قادىرنىڭ رابىيە ھۆكۈمىتى كېيىن، خىتاي ۋەقەدىن -11 

بېرىش  جازا ئوغلىنى ئادەتتىكى نەپەر ئىككى تۈرمىدىكى

كەتتى.  يۆتكەپ تۈرمىگە باشقۇرىدىغان قاتتىق تۈرمىسىدىن

 قويۇپ تۈرمىدىن ئابدۇرېھىم ئابىلىكم ھازىرغىچە ئوغلى

 توشۇپ ۋاقتى كېسىم ئابدۇرېھىم ئالىم بېرىلمىدى. كىچىكى

  بېرىلدى. قويۇپ تۈرمىدىن

 قىلىشنى ئۆزىنىڭ پائالىيەت ئۈچۈن ھوقۇق كىشىلىك -12  

 ئەركىنلىكى، قادىر، خەلقىنىڭ رابىيە ئايالندۇرغان نىشانىغا

مۈلكىدىن  -قىلىپ، مال كۆرەش ئۈچۈن ھوقۇقى كىشىلىك

 ئىچىدە دىتىتەھ خىتاينىڭ ۋەتەندە باللىرى ئايرىلىپ، ئۇنىڭ

خىتاي  قادىر،چەتئەللەردە بولسا، رابىيە ياشاۋاتقان

يەنىال،  تۇرسىمۇ ياشاپ ئىچىدە تەھدىتى داشقاللىرىنىڭ

 ئاۋىستىرالىيە ئاسىيادا ياپۇنىيە، ياۋروپا، غەربى ۋە ئامېرىكا

 ۋە پۇرسەت بەرگەن يارىتىپ ئەللەر دۆلەتلىرى دېمۇكراتىك

 ئامېرىكا ىپ،پايدىلىن تولۇق ئىمكانىيەتلەردىن

 قىلىشىغا ياردەم جەھەتتىن دۆلەتلەرنىڭ ھەر باشچىلىقىدىكى

 پئالىيىتى ھوقۇق كىشىلىك توختىماي قادىر رابىيە تايىنىپ،

 قىلىۋاتىدۇ.

 فوندى دېمۇكراتىيە قادىر، ئامېرىكا رابىيە -13 

 شۇ ئايالالرنى يەنە ئۇيغۇر ئارقىلىق ياردىمى جەمئىيىتىنىڭ

 دۇنيا قېتىم6 بىرلىكتە ئۇمۇمى  بىلەن ىئايالالرنىڭ ئۆزلىر
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 كىشىلىك ۋە دېمۇكراتىيە تەشكىللەپ، سىمنارىيىگە بويىچە

 ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر تۇتۇپ، چىڭ تەربىلەشنى بويىچە ھوقۇق

  ياراتتى. ئىمكانىيەت ئۆستۈرۈشىگە سەۋىيىسىنى

 ھوقۇق كىشىلىك بېرىپ دۆلەتكە قايسى قادىر رابىيە-14  

 دۆلەتلەرگە شۇ ھۆكۈمىتى خىتاي بولسا، لماقچىقى پائالىيىتى

 ھوقۇق كىشىلىك قادىرنىڭ رابىيە ئىشلىتىپ، بېسىم

 قادىر رابىيە لېكىن بولدى. چەكلىمەكچى پائالىيەتلىرىنى

 تەۋرەنمىدى. ھەرگىز

 دېمۇكراتلىرى موڭغۇل، خىتاي تىبەت، قادىر، رابىيە-15  

 ھوقۇق ىلىككىش ھەمكارلىشىپ، ئارا ئۆز بىرلىشىپ، بىلەن

 ئاچتى. پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ يوللىرىنى

قىلىپ،  چاقىرىق ئۇيغۇرالرغا پۈتۈن قادىر رابىيە -16  

 قولغا ئىئانەقىلىشىنى دولالردىن يۈز 5 دولالر، يۈز 3 ئۇالرنىڭ

 ئۆيى ۋاشىنگىتۇندا ئۇيغۇر كەلتۈرۈپ، ئامېرىكىدا فورت

 يوقۇلۇپ ىنىڭكىملىك ئۇيغۇرنىڭ مىللەت سېتىۋېلىپ،

 ئىلغار بۆلىدىغان ئۇيغۇرنىڭ كۆڭۈل كەتمەسلىكىگە

 مەركىزى مەدەنىيەت بىرلىكتە ئۇيغۇر بىلەن زىيالىيلىرى

 ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى، چىقتى.ئۇيغۇرالرنىڭ قۇرۇپ

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز  قوغداشقا، ئېتىقادىنى دىنى مەەدنىيىتىنى،

 ئالغان تىپسې يېڭىال كېرەكلىكىنى، ئىتتىپاقلىشىشى ئارا

  دائىم تەكىتلىدى. پايدىلىنىشنى ئۈنۈملۈك ئۆيىدىن ئۇيغۇر

 تىنچ دەۋاسىنى ھوقۇق كىشىلىك قادىر،ئۇيغۇرنىڭ رابىيە -17 

 بىلەن خىتاي داۋامالشتۇرۇپ، بېرىشنى ئېلىپ بىلەن يول

 قىلدى. مۇراجىئەت قۇرۇشقا دېئالوگ
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 ىمقېت 17 تەخمىنەن جەريانىدا يىل7 قادىر رابىيە -19 

 ئۆتۈپ، خىتاي مەجلىسىدە گۇۋاھلىقتىن دۆلەت ئامېرىكا

 كىشىلىك خاتىرىسىنى، ئۇيغۇر قىلغان دەپسەندە ھۆكۈمىتى

 ئاخىرقى ئەڭ ئاشكارىلىدى. ئەزالىرىغا مەجلىسىنىڭ دۆلەت

- 25 ئاينىڭ- 7 يىلى-2012ئۆتۈش  گۇۋاھلىقتىن قېتىم بىر

 .بېرىلدى مەجلىسىدە ئېلىپ دۆلەت ئامېرىكا كۈنى

مەتبۇئات  -تەشۋىقات دۇنياسىنىڭ ئىسالم ئەرەپ -20 

 تونۇشتۇرىدىغان پىروگىراممىنىڭ ۋاستىلىرىدا، ئۇيغۇرنى

 قاتارنىڭ ئەتىگەندە كۈنى-31 ئاينىڭ-7 يىلى- 2012 بېرىدە

 ھەرىكىتىنىڭ مىللى قانىلىدا ئۇيغۇر" تېلېۋىزىيە ئەلجەزىرە"

 بۇ .تونۇشتۇرۇلدى خانىم قادىر رابىيە رەھبىرى

 بۇ بولدى. سائەتتىن ئارتۇق 1 ۋاقتى پىروگىراممىنىڭ

  بولدى. ئىش بىېر بۈيۈك ھەقىقەتەن

 خەلقئارادىكى "يىلىدىكى- 2012خانىم قادىر رابىيە-21  

 بولۇپ بېرى نىڭ" مۇسۇلمان 500كۈچلۈك  ئەڭ تەسىرى

 قويۇلدى. مەرتىۋىگە - 49 ساننىڭ ئىچىدە شۇ باھالىنىپ،

 بولدى. ئىش بىر ئۇلۇغ ىنئىنتاي ھەم بۇمۇ

خانىم،  قادىر رابىيە رەھبىرى ھەرىكىتى مىللى ئۇيغۇر -22  

خەلقئارالىق " كۈنى ئامېرىكىنىڭ-17ئاينىڭ -1 يىلى-2013

بېرىلىشى  مۇكاپاتنىڭ بۇ ئېرىشتى. غا"مۇكاپاتى ئەركىنلىك

 غەلبە دەنا قېتىملىق بىر يەنە ئەاللىق ئۈستىگە ئەلىيۇل

 ئېرىشتى. مۇكاپاتقا قېتىم6 بولدى. جەئى

 : تۆۋەندىكىچە ئەھۋالى ئائىلە قادىرنىڭ رابىيە 

 دادىسى روزىنىڭ سىدىقھاجى ئۆمۈرلىكى قادىرنىڭ رابىيە 1) 

-11-1952 ئايرىلىپ، پومىشچىك زومىگەر قارى، روزى
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تۈرمىسىدە  خىتاينىڭ ئايغىچە-11 يىلى-1955 ئايدىن

 قارىنىڭ مىدىن روزىتۈر ئايدا شۇ بەلكى ياتتى، ھەپسىدە

 چىقتى. يېنىپ جەسىدى ئەمەس تىرىكى

 خەلق"ئۈرۈمچىدە،  يىلى-1968 روزى، سىدىقھاجى 2) 

 مەسئۇل ھەرىكىتىگە نىڭ ئوقۇغۇچىالر"پارتىيىسى ئىنقىالبى

 "تەشكىالتى باتالىيۇن ئوقۇغۇچىالر -3 بولۇپ، رەھبىرى

قىلىپ،  رەھبەرلىك ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىگە مىللەتچى

-10 يىلى-1977كۈنىدىن - 17 ئاينىڭ-1 يىلى-1969

تۈرمىسىدە ۋە  لىيۇداۋەن ئۈرۈمچىدىكى ئايغىچە خىتاينىڭ

 ياتتى. ئاي ھەپسىدە-9يىل 8تۈرمىدە  ۋىاليەتلىك ئاقسۇ

 سىدىقھاجى ئۆمۈرلۈكى ياشاۋاتقان ئامېرىكىدا قادىر، رابىيە3) 

 دۆلەت رىكائامې بىرىپ، يولالپ ماتېرىياللىرىنى روزىغا گېزىت

 نىڭ مېھمانالر كەلگەن يىتىپ ئۈرۈمچىگە مەجلىسىدىن

 چۈشكەن ئۇالر ئۈچۈن بويىچە كۆرۈشۈش تەكلىپى

-8 يىلى- 1999 ئېلىنىپ، كېتىۋېتىپ قولغا مېھمانخانىغا

- 17 ئاينىڭ- 3 يىلى- 2005 كۈنىدىن-11 1ئاينىڭ

 لىيۇداۋەن، ئۈرۈمچىدىكى خىتاينىڭ يىل يېرىم5كۈنىگىچە 

 ياتتى. ھەپسىدە تۈرمىسىدە اجىياخۇبا

-26ئاينىڭ -11 يىلى-2006ئابدۇرېھىم  ئالىم ئوغلىمىز 4)  

 قاماق يىللىق7 تەرىپىدىن مۇستەملىكىچىلىرى كۈنى خىتاي

  قىلىندى. ھۆكۈم جازاسىسىغا

 ئابدۇرېھىم خىتاي ئوغلىمىز ئابلىكىم5) 

 تورتەرىپىدىن  ئەدىلىيىسى قانۇنسىز مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ

 ئۆچمەنلىككە ئارا مىللەتلەر يېزىپ ماقالە بېتىگە

 جازاسىغا قاماق يىللىق 9 ئارتىلىپ جىنايىتى قۇتراتقۇچى
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 بۇرۇن بۇنىڭدىن ھەپسىدە. تۈرمىدە ھازىر قىلىندى. ھۆكۈم

 قادىر رابىيە ئابلىكىم ئابدۇرېھىم، ئانىسى ئوغلى يىلى- 1999

 ھۆكۈم غا"الۋجاۋ" قيىللى3 ئېلىنىپ قولغا بىرال ۋاقىتتا بىلەن

 قولغا قېتىم ئىككىنچى كېيىن ئۇنىڭدىن قىلىنغانىدى.

 قىلىندى. ھۆكۈم جازاسىغا قاماق يىللىق 9 ئېلىنىپ

 -1 ئاينىڭ-6 يىلى-2006 ئابدۇرېھىم قاھار ئوغلىمىز6) 

 خىتاينىڭ يىل كۈنىگىچە يېرىم-1 ئاينىڭ-12 كۈنىدىن

 ياتتى. ھەپسىدە تۈرمىسىدە

- 26 كۈنىدىن-20 ئاينىڭ-4 يىلى- 2013ادىرق رابىيە 7) 

 رول يېتەكچىلىك شەھرىدە فارىژ فىرانسىيىنىڭ كۈنىگىچە

 ئەخالقلىق ئۇيغۇر بىلىملىك بار، تەسىرى ئوينايدىغان،

 دۇنيا " قېتىم تۈنجى چاقىرىپ، قۇرۇلتايغا خەلقئارا ئاياللىرىنى

 چىقتى. قۇرۇپ نى"بىرلىكى ئاياللىرى ئۇيغۇر

 -ئىلگىرى ئائىلىسى قادىر رابىيە بىلەن روزى ىسىدىقھاج 

 سىياسى تەرىپىدىن مۇستەملىكىچىلىرى خىتاي بولۇپ كېيىن

 ئۈچۈن ئۇيغۇر ۋەتەنپەرۋەرلىك، ئۈچۈن جىنايەت، ئۇيغۇر

 ھەپسىدە قولىدا خىتاينىڭ يىل37قىلىپ،  مىللەتچىلىك

 ياتتى. 

 ۋاشىنگىتۇن. كۈنى-11 ئاينىڭ 7 يىلى-2013   
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 ش سۆزكىرى

ئۇشــــبۇ كىتابقــــا كىــــرىش ســــۆز يېېزىشــــىمىز زۆرۈر بولــــدى. مەن 

ــويالپ  ــنى ئ ــن باشالش ــنى قەيەردى ــدىن باشــالپ ئىش ــا كەلگەن ئامېرىكىغ

كـــۈنى دۆلەت  – 15ئاينىـــڭ  – 7يىلـــى  – 1999يۈرگەنـــدە توســـاتتىن 

ـــق  مەجلىســـى ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك ھوقـــۇقى توغرىســـىدا گۇۋاھلى

ــق  ــېلىش ۋە گۇۋاھلى ــرىش توغئ ــدى. ربې ــاقچى بول ــن چاقىرم ىســىدا يىغى

ت ئىككىمىـــز ماشـــىنا يىراقتىكـــى ئوكالخومـــا شـــتاتىدىن ھۇشـــۇر مەمە

تونغا كېلىــپ، تەكلىــپ بىــلەن دۆلەت مەجلىســىنىڭ ھەيــدەپ ۋاشــىنگ

ـــاۋۋال يېزىلغـــان كىتابىمـــدا  ـــېلىش يىغىنىغـــا قاتناشـــتىم. ئ گۇۋاھلىـــق ئ

ــــ ــــق ئ ــــرى  گۇۋاھلى ــــدەك، دۆلەت مەجلىســــىنىڭ ئەزالى ېلىش ئېيتىلغان

ــرىمەن دەپ  ــپ بې ــۇالرغا تارقىتى ــا قاتنىشــىپ قالســام ش ــتە »يىغىنىغ يەت

لىق ئىككـى بەتلىـك ماتېرىيـال تەييـارالپ ئېلىـپ كەلـگەن ئىـدىم. «ماددا

مېنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسـىگە خەت يېزىشـىم ئـاۋۋالقىلىرى پـارچە 

 پۇرات بولسا، رەسمى خەت يېزىش ئەنە شۇ كۈندىن باشالندى. –

غا يېتىـپ ۋاشـىنگتونن چىقىـپ دىر قولغـا ئېلىنىـپ تۈرمىـدىرابىيە قا

چە بالىلىرىم ئىككى قېتىم، ئۆزۈم تۆت قېـتىم جەمئـى ئـالتە قېـتىم كەلگۈ

ـــــۇقى توغرىســـــىدا ئامېرىكـــــا دۆلەت  ـــــڭ كىشـــــىلىك ھوق ئۇيغۇرالرنى

مەجلىســــىدە گــــۇۋاھلىقتىن ئۆتتــــۈم. تۈرمىــــدىن چىققانــــدىن كېــــيىن، 

الرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەردى ۋە ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســىدە ئۇيغۇر

سىياسى تەلەپلىـرى توغرىسـىدا گـۇۋاھلىقتىن ئۆتـۈش ـــ رابىـيە قادىرنىـڭ 

ــان،  ــدا يېزىلغ ــۇر تىلى ــدى. بۈگــۈن ئۇيغ ــۇپ قال ــۇقەددەس ۋەزىپىســى بول م
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ـــــڭ دۆلەت  ـــــيە قادىرنى ـــــمە قىلىنغـــــان، رابى ـــــز تىلىغـــــا تەرجى ئىنگلى

ىرى ۋە ئــايرىم مەجلىســىدە گــۇۋاھلىقتىن ئۆتكەنــدە ســۆزلىگەن نۇتــۇقل

ـــا  ـــدىن قولۇمغ ـــڭ ئىچى ـــتۈرۈلگەن ماتېرىيالالرنى ـــان ھۆججەتلەش يوللىغ

چىققـــانلىرىنى رەتـــلەپ ئۇشـــبۇ توپالمغـــا تاللىـــدىم، قولۇمغـــا چىقمـــاي 

ـــدى، ئىـــزدەپ  قالغـــانلىرى ســـاقلىنىۋاتقان ماتېرىيالالرنىـــڭ ئىچىـــدە قال

ا تېپىشــقا ۋاقــتىم بولمىــدى. ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان، ئىنگلىــز تىلىغــ

تەرجىــــــمە قىلىنغــــــان بەزى ھــــــۆججەتلەرنى يوقىتىــــــپ قويــــــدۇم. 

مۇســاپىرچىلىقتا ئامېرىكىـــدا ئــون نەچـــچە قېــتىم ئـــۆي كۆچتـــۈم. بەزى 

ــلە  ــلەن بىل ــالالر بى ــىز ماتېرىي ــزىتلەر ۋە كېرەكس ــدە گې ــالالر بەزى ماتېرىي

ــى. مەســىلەن،  ــى  – 2002تاشــلىنىپ كەتت ئايــدا ئايــالىم رابىــيە  – 2يىل

ى ھايــاتى توغرىســىدا ســابىق پرېزدېنــت جــورجى قادىرنىــڭ تۈرمىــدىك

كـــــۈنى  – 16ئاينىـــــڭ  – 2يىلـــــى  – 2002بوشـــــقا يازغـــــان خېـــــتىم 

دە ئــېالن قىلىنــدى، بىــراق بــۇ خەتنىــڭ «پوســت گېزىــت ۋاشــىنگتون»

ئۇيغــــۇر تىلــــى نۇسخىســــىنى يوقىتىـــــپ قويــــدۇم. ئىنگلىــــز تىلـــــى 

ىـــدا نۇسخىســـىنىمۇ بـــۇ توپالمغـــا تەييـــارالپ بېرەلمىـــدىم. كۆڭـــۈل ئارام

ــۇ بو ــتىم، بولمىســا، ئىنســاننىڭ تۇرمۇشــىمۇ چېچىالڭغ ــۇ قې ــدىكەن. ب لى

 نىئۇيغــۇر تىلــى نۇســخىلىرى ئەســلى ېرىيالالرنىــڭمات ھۆججەتلەشــكەن

كـۈنى  – 27ئاينىـڭ  – 4يىلـى  – 2005. بىـراق 1ئۇشبۇ توپالمغا تاللىـدىم

ــتىم گــۇ ــۇنجى قې ــادىر ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســىدە ت ــيە ق ۋاھلىقتىن رابى

نىـــڭ ئەســـلى نۇسخىســـى بىـــلەن تەرجىـــمە ىقدە ســـۆزلىگەن نۇتئۆتكەنـــ

                                                 
 بۇ ماقالىالرنىڭ ئىنگلىزچە نۇسخىلىرى ئايرىم كىتاب قىلىپ نەشىر قىلىنماقچى. 1
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بىـرىگە تـۈپتىن ئوخشـىمايدۇ. تەرجىمـان نـېمە ئۈچـۈن  –نۇسخىسى بىـر 

شـــۇنداق تەرجىـــمە قىلـــدى... ؟! ئۇيغۇرچىلىـــق... ئۇيغـــۇر ئىكەنمىـــز... 

ئۇنىڭـــــدىن باشـــــقا كىتـــــابىمىزدا، ئۇقۇشماســـــلىق يـــــاكى تالالنغـــــان 

ــر  ــڭ بى ــا –ماتېرىيالالرنى ــرىگە م ــرى بى ــدىغان تەرەپلى ــا، س كەلمەي بولس

 شىنى ئۈمىد قىلىمىز.ۋەتەنداشلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈ

بۇ توپالمغا كىرگۈزۈلگەن ھۆججەتلەشـتۈرۈلگەن ماتېرىيالالرنىـڭ 

ــدىن كېــيىن يېزىلغــان.  ــادىر تۈرمىــدىن چىققان ــى رابىــيە ق كۆپىنچىس

ــــى  ئىنگلىــــز تىلــــى تەرجىــــمە نۇسخىســــى ۋە ئەســــلى ئۇيغــــۇر تىل

دۆلەت مەجلىســىگە »پ نەشــىرگە تەييارلىغانــدا، نۇسخىســىنى قوشــۇ

ــۇبالر ــۇش « يولالنغــان مەكت ــۇ كىتابنىــڭ ئىشــەنچىلىك بول مــاۋزۇلۇق ب

ــــكەت ئەمەلىيىتىنىــــڭ  ــــى ئىشــــلىگۈچىنىڭ ھەرى قىممىتىنىــــڭ يەن

  ئەتراپلىق، پاكىتلىق بولۇشىنى نەزەردە تۇتتۇق.

ــانلىرىمىزنى  ــۇرۇپ يازغ ــېچىلەپ ئولت ــز ك ــادىر ئىككىمى ــيە ق رابى

پــــۇچەك تەلەپ قىلمــــاي، خۇسۇســــىي غەرەز ئارىالشــــتۇرماي  – پــــۇل

ـــۇ  ـــپ بەرگەن ۋەتەنداشـــلىرىمىزغا ب ـــمە قىلى ـــز تىلىغـــا تەرجى ئىنگلى

ـــزدىن رەھـــمەت ئېيتىمىـــز . ئىســـىم  ـــاملىرىنى  –يەردە چىـــن دىلىمى ن

ـــدىن  ـــراق ئۆزى ـــدى. بى ـــرەك ئى ـــمەت ئېيتىشـــىمىز كې ـــۈرۈپ رەھ كەلت

ەرىپلىرىنى بــۇ ئىســىم شــرۇخســەت ئالمىغــانلىقىمىز ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ 

 لمىدۇق. خۇش ۋاخ بولۇڭالر ۋەتەنداشلىرىم!يەردە ئوچۇق يازا

 كۈنى  – 15ئاينىڭ  – 9يىلى  – 2009

 ھاجى روزىرابىيە قادىر، سىدىق



 48 

 خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ۋە ئۇنىڭ

 پاجىئەلىك ئاقىۋەتلىرى

 !ھۆرمەتلىك كىرىس سىمىت ئەپەندىم

ۆچمەنلىرى بىزنىـــــــڭ تەبىئـــــــى نۇرغۇنلىغـــــــان خىتـــــــاي كـــــــ

ـــــــاي  كۆپىيىشـــــــىمىزنى، نەســـــــىل، ئەۋالد قالدۇرۇشـــــــىمىزنى خىت

ھاكىمىيىتى چەكلىدى دەپ، سەۋەب كۆرسـىتىپ، خىتايـدىن قېچىـپ 

ئامېرىكىغا كېلىپ، سىياسـى پاناھلىققـا ئىلتىمـاس قىلىـپ، ئامېرىكـا 

قوشما شتاتلىرىنىڭ سىياسى پاناھلىق بېرىشىگە ئېرىشـكەن ئىـكەن. 

ــا ــۆۋەتتە مۇشــۇ ئ ــڭ ن رقىلىق ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى

ـــان  ـــا قويۇۋاتق ـــاكىمىيىتى يولغ ـــاي كوممۇنىســـتالر ھ ـــق »خىت پىالنلى

دېــگەن سىياســەتنىڭ زادى قانــداق سىياســەت ئىكەنلىكىنــى « تۇغــۇت

 بىلىپ تۇرغانلىقىدىن خەۋەر تاپتۇق. بىراق ئىشىنىشـىڭىز كېرەككـى،

خىتــــاي كوممۇنىســــتالر  ھۆرمەتلىــــك كىــــرىس ســــىمىت ئەپەنــــدىم،

ــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى خىتــايالر ئارىســىدا  ھاكىمىيىتىنى

ۋەھشـــــىلىك بىـــــلەن ئەمەس، بەلكـــــى پەقەت ئۇيغـــــۇرالر ئارىســـــىدا 

ۋەھشىلىك بىـلەن يولغـا قويغـانلىقىنى بىلىـۋېلىش ئۈچـۈن تۆۋەنـدىكى 

 پاكىتالرغا نەزەر ئاغدۇرۇڭ ئەپەندىم.

ـــــــدا نەشـــــــىر قىلىن ـــــــۇر تىلى ـــــــدىغان مەن ئۇيغ شـــــــىنجاڭ »ى

ــدىلىنىپ يىللىــق  – 1995 – 1988نىــڭ «امىســىيىلن ســانلىرىدىن پاي

ــدىن  ــق تۇغــۇت سىياســىتى يولغــا قويۇلغان ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا پىالنلى

ــاتالرنى  ــان مەلۇم ــدا توپلىغ ــۇرۇن ھال ــايالر يوش ــيىن خىت ــىنجاڭ »كې ش
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« شــىنجاڭ يىلنامىســى»دىــن رەتــلەپ چىقــتىم ئەپەنــدىم. «يىلنامىســى

ىلىدا يېزىلىپ ئۇيغۇر تىلىغـا تەرجىـمە قىلىنىـدۇ. ماتېرىيـالنى خىتاي ت

 دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ كۆرۈپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 يىلالر – 1989 – 1988

ۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق خەلـق ئۇيغفېۋرال كۈنى  – 23يىلى  – 1988

ر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوندىكى ئاز سـانلىق مىللەتـلە»تى ھۆكۈمە

ــــق  ــــت ۋاقىتلى ــــا قويۇشــــقا ئائى ــــق تۇغــــۇتنى يولغ ئارىســــىدا پىالنلى

ـــېالن قىلـــدى. بەلگىلىـــمە«ەلگىلىـــمەب ـــى ئ ـــاھىيە، ن دە شـــەھەرلەر، ن

ــائىلە ئەر  ــازارلىق جــايالردا ئولتۇراقالشــقان بىــر ئ ئايالنىــڭ ئىككــى  –ب

پەرزەنت، يېزىالردا، چـارۋىچىلىق رايـونالردا ئولتۇراقالشـقان خىتايالرغـا 

ــــ ــــۈچ پەرزەن ــــى قەيەردە ئ ــــدى. مەيل ــــەت قىلىن ــــكە رۇخس ت كۆرۈش

ئولتۇراقالشمىسۇن ئۇيغۇرالرغا ئىككى پەرزەنـت كۆرۈشـكە رۇخسـەت 

قىلىنــدى. سىياســەت چانــدۇرۇپ قويــدى. شــۇ يىلــى بۇيرۇتمــا بــويىچە 

ــۇتتىن ســاقلىنىش دورا، ئەســۋاپ  ئۈســكۈنىلىرى  –ســېتىۋېلىنغان تۇغ

ڭ يـۈەن خىتـاي مىـ 810مىليـون  3خىل بولۇپ، قىممىتـى  11جەمئى 

ئەســـۋابالر تۇغـــۇت چەكـــلەش  –پۇلىغـــا ســـۇندۇرۇلدى. بـــۇ ئۈســـكىنە 

ــادەمگە ئىشلىتىشــكە يېتىــدۇ. ئىجــرا  610مىليــون  1بــويىچە  مىــڭ ئ

قىلىـش ئەھــۋالى مۇنـداق: قىســقا مـۇددەت ئۈنــۈم بېرىـدىغان جىيــاداۋەن 

، قوشــۇمچە رېئاكســىيىگە قارشىلىشــىش «تابلىتكىســى»كۇمــۇلىچى 

 0دارلىقتىن ســـاقلىنىش ئۈچـــۈن ئىشـــلىتىدىغان كۇمـــۇلىچى، ھامىلىـــ

ــــــــلىتىدىغان  ــــــــىرتتىن ئىش ــــــــتۇرۇل، س ــــــــۇق دورا، مېگىس نومۇرل
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ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش كۇمـۇلىچى، ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش 

 دورا پەردىسى قاتارلىقالردىن ئىبارەت.

لۇماتلىرىغــا ئاساسالنســاق، يىلىــدىكى ستاتىســتىكا مە – 1988

ــاپتونوم ر ــاللىرى ئۇيغــۇر ئ ــدا تۇغــۇت يېشــىدىكى ئۇيغــۇر ئاي  3ايونى

 25.5نەپەر بولـۇپ، ئومـۇمىي نوپۇسـنىڭ % 875مىـڭ  588مىليون 

نـــــى ئىگىلەيـــــدىكەن. ئەگەر خىتـــــاي ستاتستىكىســـــىدا ئىقـــــرار 

ـــان يۇقىرىـــدىكى رەقەمنـــى  پىرســـەنت دەپ ئالســـاق،  100قىلىنغ

ـــمەك ئۇيغۇرىســـتاندا  ـــدە ىيىل – 1988دې ـــڭ ئۆزى ـــدىن  14نى مىليون

يېڭـى »رتۇق ئۇيغۇر ئاھالىسى بارلىقى ئايدىڭلىشـىدۇ. بـۇ پىكىـر ئا

تەھرىرىنىــڭ پىكــرى بولــۇپ، مېنىــڭ بــۇ ماقــالەم « ھايــات گېزىتــى

 – 7يىلــى  – 1998كـۈنى يېزىلىــپ  – 3ئاينىــڭ  – 5يىلـى  – 1998

ــى»كــۈنى  – 25ئاينىــڭ  ــات گېزىت ــېالن قىلىنغــان « يېڭــى ھاي دە ئ

ـــدى. جۈملىـــدىن، نىكاھالنغـــان  تۇغـــ ۇت يېشـــىدىكى ئۇيغـــۇر ئى

ــــاللىرى  ــــون  2ئاي ــــڭ  502مىلي ــــڭ  566مى ــــۇپ، بۇالرنى نەپەر بول

بولغــان. شــۇ يىلــى تۇغــۇتنى  58.5تۇغــۇتنى چەكــلەش نىســبىتى %

ـــڭ ســـانى  ئوپېراتسىيەســـىچەكـــلەش  قىلىشـــقا مەجبۇرالنغانالرنى

نەپەرنــــــــى تەشـــــــكىل قىلىــــــــپ، تۇغــــــــۇتى  550مىـــــــڭ  379

، ماتكىســـــىغا نـــــى ئىگىلىـــــگەن  92. 25چەكلەنگەنلەرنىـــــڭ% 

ــانالر   302تۇغــۇتنى چەكــلەش ئەســۋابىنى سالدۇرۇشــقا مەجبۇرالنغ

نى ئىگىلىـگەن. شـۇ يىلـى ئۇيغـۇر 53.38% ،ئايال بولۇپ 910مىڭ 

ئاياللىرىنىــــڭ تۇغــــۇتىنى باشــــقۇرۇش مەقســــىتىدە ھۆكۈمەتنىــــڭ 

 تەركىبىدە مەخسۇس كومىتېت قۇرۇلغان. 
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 يىلالر – 1990 – 1989

نى يولغـا قويـۇپ بىـر يىـل ئىچىـدە، پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتى

ــڭ ســانى % ــۇچى ئائىلىلەرنى ــالىلىق بولغ ــ 2.2كــۆپ ب ۆۋەنلىگەن. ت

تەرغىبــاتنى چىــڭ تۇتــۇش،  –پ تەشــۋىقات يىلىــدىن باشــال – 1989

مەجبـــۇرالش سىياســـىتىنى يولغـــا قويـــۇپ، شـــۇ يىلـــى شـــىنجاڭ 

ئۇنىۋېرســىتېتىدا مەخســۇس ئــالىي تېخنىكــوم ســىنىپى قۇرغــان. بــۇ 

النلىــق تتــۈرگەنلەر قەشــقەر، ئىلــى قاتــارلىق جــايالردا پىســىنىپنى پۈ

ــيە ــۇت خــادىملىرىنى تەربى ــتىگە ئالغــان. لەش ۋەزىپەســتۇغ نى ئۈس

يىلىـــدىن باشـــالپ تۇغۇتىغـــا چەك قويغـــان ئۇيغۇرالرنىـــڭ  – 1988

نەپەر ئايالنىـڭ بالىســىنى  359مىـڭ كىشــىگە يەتـكەن.  169سـانى 

ۋابىنى مەجبــــــۇرى ئالــــــدۇرۇۋەتكەن. تۇغــــــۇت چەكــــــلەش ئەســــــ

مىـڭ  338ئىشلىتىشكە مەجبۇرالنغـان ئۇيغـۇر ئاياللىرىنىـڭ سـانى 

ـــدارلىقتىن ســـاقلىنىش دورىســـىنى ئىشلىتىشـــكە  500 گە، ھامىلى

نەپەرگە  600مىــڭ  377مەجبۇرالنغــان ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ســانى 

 يەتكەن.
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ــۇرالر ئ ــويىچە ئۇيغ ــون ب ــاپتونوم راي ــق ئ ــۇارىســىدا پىالنلى ش تۇغ

گە ئـــــۆرلىگەن. بىــــر پەرزەنـــــت كۆرۈشـــــكە  81.58نىســــبىتى %

 كە يەتكەن. 243مىڭ  267مەجبۇرالنغان ئۇيغۇر ئاياللىرى 

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش، تۇغـۇتنى چەكلەشـكە مەجبۇرالنغـان 

  نـى تەشـكىل قىلغــان. 600مىــڭ  770 مىليـون 1ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى 

waplant  ــــدارلىقتىن ساقلىنىشــــتا ــــرە ئاســــتىغا  ھامىلى ــــى تې دورىن

ســالىدىغان يېڭــى تېخنىكىنــى كىرگــۈزۈپ، تۇغــۇت يېشــىغا يەتــكەن 

مىڭ ئايال تۇغـۇتنى  381مىڭ ئايالغا سىناق قىلىپ ئىشلەتكەن.  576

ــق تۇغــۇت ئوپېراتسىيەســىچەكــلەش  ــى پىالنلى گە زورالنغــان. شــۇ يىل

گۇرۇپپىســـىنىڭ رەھبەرلىكىنـــى ئـــاپتونوم رايوننىـــڭ خىتـــاي مۇئـــاۋىن 

ـــورۇنلىرى ۋە رەئى ســـى جىـــن يۇڭخـــۇي ئۈســـتىگە ئالغـــان. ســـاقچى ئ

 بىڭتۇەن ياردەملەشكەن.

 يىلالر – 1993 – 1992

مىڭــدىن  60مەخپــى پىــالن بــويىچە تۇغۇلغــان بوۋاقالرنىــڭ ســانى 

 كۆپرەك ئازايدى.

ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايـونى ئاجراتقـان پىالنلىـق تۇغـۇت  يىلى – 1992

يىلىدىكىـدىن  – 1991تىـپ، مىليـون يـۈەنگە يې 9كەسپى خىراجىتـى 

ــۆپەيگ 2 ــۈەن ك ــون ي ــاھىيە – 1992ەن. مىلي ــر قىســىم ن ــى بى لەردە يىل

دورىنى تېرە ئاسـتىغا كۆمـۈپ ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش ئۇسـۇلى ۋە 
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 ئوپېراتسىيەسـى« ئەرلەرنـى ئاقتـا قىلىـش»ئەرلىك ئۇرۇقداننى بوغۇش 

ــپ،  ــ 500كېڭەيتىلى ــدى. ش ــۇر ئەركەكــكە ســىناق قىلىن ــڭ ئۇيغ ۇ مى

 877مىــڭ  389 ئوپېراتسىيەســىيىلىنىــڭ ئۆزىــدە تۇغــۇتنى چەكــلەش 

كە  845مىـــڭ  161يىلىدىكىـــدىن  – 1991نەپەر كىشـــىگە يېتىـــپ، 

 ئاشقان. 

تىن ساقلىنىشــــــقا ســــــايمان ئىشــــــلىتىپ ھامىلىــــــدارلىق –دورا 

ا ھامىلىدارلىقتىن سـاقلىنىش ئەسـۋابىنى سالدۇرۇشـقمەجبۇرالنغانالر )

 نەپەر بولغان. 874مىڭ  825 سىرتىدا(مەجبۇرالنغانالر بۇنىڭ 

ــــــــى ئىچىشــــــــكە  ــــــــك دورىن ــــــــۈمى قىســــــــقا مۇددەتلى ئۈن

نــى، ئــۇزاق مــۇددەت ئۈنــۈم بېرىــدىغان دورا  1.88مەجبۇرالنغــانالر %

ــى 9.14كە مەجبۇرالنغــانالر %ئىچىشــ ــاپچۇق ئىشلىتىشــكە  ن ۋە ق

نـى ئىگىلىـگەن. مۇشـۇ بىـر يىـل ئىچىـدە 25.08مەجبۇرالنغانالر %

 140مىليــون  2دەرمەك،  –يۈەنلىــك دورا  400مىــڭ  267مىليــون  2

 –مىـــــڭ كىشـــــىلىك ھامىلىـــــدارلىقتىن ســـــاقلىنىش ئەســــــۋاب 

 4سايمانلىرى ئىچكىـرى خىتايـدىن يـۆتكەپ كېلىـنگەن. جايالرغـا 

مىـڭ  102مىليـون  1يـۈەن قىممىتىـدىكى،  200مىـڭ  419مىليون 

ســـايمانلىرى  –كىشـــىلىك ھامىلىـــدارلىقتىن ســـاقلىنىش دورا  300

ــاقلىنىۋاتقان ت ــاردا س ــرىلگەن. ئامب ــپ بې ــك  979ارقىتى ــڭ يۈەنلى مى

ــدارلىقتىن ســاقلىنىش دورا  ــدا  –ھامىلى ــر يىل ســايمانلىرى مۇشــۇ بى

ــا  ــرى خىتايغ ــالردا ئىچكى ــۇ يىل ــاال  22ئىشــلىتىلگەن. مۇش ــل ب خى

ئۇيغــۇر  يىلــى – 1992تمــا بېــرىلگەن. ۇچۈشــۈرۈش ئەســۋابىغا بۇير

 جەمئىيەتــىالم پىالنلىــق تۇغــۇت ئــاپتونوم رايونىــدىكى ئاساســى قــات
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 900مىـڭ  138دىـن، ئۇنىـڭ ئەزالىـرى  3500تەشكىالتىنىڭ سـانى 

 دىن ئاشقان.

ئــــاپتونوم رايونلــــۇق پىالنلىــــق پەرزەنــــت كۆرۈشــــنى باشــــقۇرۇش 

زەنـت شـەھەرلەرنىڭ پىالنلىـق پەر ،كومىتېتى بىرىنچى بولۇپ ۋىاليەت

ــۈك ئوپېراتسىيە ــتىكى تــۆت تۈرل ــون  2ســىگە كۆرۈش مىــڭ  900مىلي

يۈەن، جـايالردىكى يېتەكچىلىـك قىلىـش پونكىتلىرىنىـڭ قۇرۇلۇشـىغا 

يۈەن قوشـۇمچە  600مىڭ  110مىڭ يۈەن ياردەم پۇلى،  500مىليون  2

 مەمۇرى خىراجەت ئاجرىتىپ بەرگەن.

 708مىــڭ  350يىلــى جەمئــى  – 1993ئــاپتونوم رايــون بــويىچە 

 قېتىم ئوپېراتسىيە ئىشلەندى. 

ــــدا ئۇيغــــۇر يىلىنىــــڭ ئا – 1993 ــــدىكى مەلۇماتقــــا قارىغان خىرى

ــۇت  ــق تۇغ ــك پىالنلى ــەھەر دەرىجىلى ــاليەت، ش ــڭ ۋى ــاپتونوم رايونىنى ئ

 –كە، يېـزا 123گە، ناھىيە دەرىجىلىك تەشـكىالت  16جەمئىيەتلىرى 

غـا، بـۇ جەمئىـيەتكە قاتناشـقان،  5659بازار دەرىجىلىك جەمئىـيەتلەر 

ـــــــى  ـــــــدىغان ئەزاالر ئائىلىس ـــــــاش ئالماي ـــــــۇ ئەزاالر  4632مائ گە، ب

 986مىـڭ  219ئاالقىلىشىدىغان تۇغۇت پەيتىدىكى ئۇيغـۇر ئـائىلىلەر 

 گە يەتتى.

 يىلالر – 1995 – 1994

ــويىچە  ــون ب ــاپتونوم راي ــدا، ئ ــا قارىغان ــي مەلۇماتالرغ  844ئەمەلى

يېـــــزىالر بىـــــر تۇتـــــاش خىـــــراجەت توپالشـــــنى « بـــــازار –يېــــزا »

ـــتۈرگەن. قالـــدۇرۇلغان خىراجەتنىـــڭ بىـــر قىســـمىنى  ئەمەلىيلەش

ـــتلەر پىالنلىـــق پەرزەنـــت كـــۆرۈش تەشـــۋىقاتچىلىرىنىڭ ئىـــش  كەن
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ھەققىنــــى ھەل قىلىشــــقا ئىشــــلەتكەن. ئۇالرغــــا بېــــرىلگەن ھەق 

 يۈەنگىچە بولغان.  1200يۈەندىن  180ئەھۋالغا قاراپ 

يۈەن، پىالنلىـق تۇغـۇت خىزمەتچىلىـرى نامىـدا ئـۆز  180دىققەت: 

انىالرنى تېخنىكلىـق ئۆلتۈرىـدىغان خەلقىنىڭ بالىلىرىنى، تۇغۇتلـۇق ئـ

يۈەنلىـــك مائـــاش ئاشـــۇ ئۇيغـــۇر  1200ئۇيغـــۇر غالچىالرغـــا، ئەمـــدى 

غـــــالچىالرنى باشـــــقۇرىدىغان، ئەقىـــــل كۆرســـــىتىدىغان، پىالنلىـــــق 

ئۆلتۈرۈشنى پىالناليدىغان خىتاي كۆچمەن باشـلىقالرغا بېـرىلگەن. بـۇ 

ر خەلقىـدىن ەن ئۇيغـۇپـۇلالر يەنىـال پىالنـدىن تاشـقىرى پەرزەنـت كـۆرگ

ــەك ــانە ش ــڭ يېغىــدا جەرىم ــۇ ئۇســۇل، ئۆزىنى ــان. ب لىدە يىغىــپ ئېلىغ

 ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورۇش دېگەنلىك ئەمەسمۇ؟ 

ئەمــدى كەلســەك، ئــاپتونوم رايــون بــويىچە پىالنــدىن ســىرت پەرزەنــت 

 100مىليــون  57كــۆرگەنلەردىن مۇشــۇ مەزگىلــلەردە ئېلىنغــان جەرىمــانە 

ــۇل ئې ــۈەنگە يەتــكەن. بــۇ پ نــى  58لىشــقا تېگىشــلىك پۇلنىــڭ %مىــڭ ي

پىالنلىـق تۇغۇتقـا ئىشـلىتىلگەن. نـى  92تەشكىل قىلغان. بۇ پۇلنىـڭ %

قـــــالغىنى كـــــۆچمەن خىتـــــايالرنى ئورۇنالشـــــتۇرۇش، مۇســـــتەملىكە 

 ئۇيغۇرىستانغا يەرلەشتۈرۈشكە سەرپ قىلىنغان.

ـــاخىرىغىچە مۇســـتەملىكە ئۇيغـــ – 1994 ـــاپتونوم يىلىنىـــڭ ئ ۇر ئ

ـــاھ ـــويىچە ن ـــونى ب ـــت كۆرۈشـــنى ىيەراي ـــق پەرزەن ـــۇقىرى پىالنلى دىن ي

 باشقۇرۇش تەشكىالتلىرى پۈتۈنلەي قۇرۇلۇپ بولغان.

بۇ يەردە شۇنىمۇ ئېيتىـپ ئـۆتەيلىكى دۆلەتلىـك پىالنلىـق پەرزەنـت 

سـىدىن جۇجۇنپىـڭ تەربىـيە مەھكىمە –كۆرۈش كومىتېتى تەشـۋىقات 

ــق تۇغــۇتنى ماسالشــتۇرغۇچى گېــڭ چىــيەن، بىرلەشــكەن  ۋە پىالنلى
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نىـڭ خىتايـدا تۇرۇشـلۇق جەمئىيەتىدۆلەتلەر تەشكىالتى نوپۇس فوندى 

 – 11ەبىردىن ســـــــىنت – 1يىلـــــــى  – 1994ۋەكىلـــــــى خىـــــــددالى، 

ــى ۋىاليە ســىنتەبىرگىچە ــۈلگە كۆرســىتىپ قەشــقەر، ئىل ــدىكى ئ تلىرى

لەش پونكىتلىرىـــــدا خىـــــزمەت تەكشـــــۈرۈپ، ئۇالرنىـــــڭ تەربىـــــيە

 خىزمەتلىرىگە شۇ يەردىال باھا بەرگەن. 

ىقــــقەت: بىرلەشــــكەن دۆلەتــــلەر تەشــــكىالتىنىڭ تەكشــــۈرۈش د

ئــۆمەكلىرى نــېمە ئۈچــۈن خىتاينىــڭ ســىچۇەن، خــۇنەن ئــۆلكىلىرىگە 

بارمايـدۇ؟ چــۈنكى خىتاينىــڭ ئىچكـى ئۆلكىلىرىــدە پىالنلىــق تۇغــۇت 

سـى ۋەھشـىلىككە ا قويۇلغان بولسىمۇ، لېكىن دەرىجەسىياسىتى يولغ

ــۈرۈلمىگەن. ئۇنــداقتا بىرلەشــكەن دۆ لەتــلەر تەشــكىالتى خىتــاي كۆت

 بىلەن بىرلىشىپ پەقەت ئۇيغۇرالرنىال ئۆلتۈرمەكچىمۇ؟

 ھۆرمەتلىك كىرىس سىمىت ئەپەندى!

پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتى تىبەتــــتە دۆلەتنىــــڭ كــــادىرلىرى 

ئارىسىدىال يولغا قويۇلغان. چـۈنكى تىبەتنىـڭ داالي المـادەك ئىگىسـى 

بار. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە خىتـاي بار. داالي المانىڭ ئامېرىكىدەك ئىگىسى 

كۆچمەنلىرىمـــۇ تىبەتنىـــڭ شـــاالڭ ھاۋاســـىغا ماسلىشـــالمايدۇ. شـــۇڭا 

 خىتاي بۇ رايوندا پىالنلىق ئۆلتۈرۈشنى زۆرۈر دەپ قارىمىغان. 

كىــرىس ســىمىت ئەپەنــدى، مۇســتەملىكە ۋە مۇســتەملىكىچىلىك 

ۋارا مىللەتچــــى  -تــــارىخىنى ۋارقلىســــىڭىز، دۇنيــــادا خىتايــــدەك ۋار 

ــتاتلىرى مىللە ــما ش ــا قوش ــز ئامېرىك ــىز. دۆلىتىڭى ــى ئۇچرىتالمايس تن

ـــــدىن  ـــــويىچە چېكى ـــــىتى ب ـــــۇت سىياس ـــــق تۇغ ـــــدىن پىالنلى ئەزەل

ــــى ئۆســــۈش  ــــۇرۇپ، ئىنســــاننىڭ تەبىئ ئاشۇرۇۋەېتىشــــكە قارشــــى ت
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ھوقــۇقىنى قوغــداپ كېلىۋاتقــان دۆلەت. يۇقىرىــدا ســىزگە دەردىمىزنــى 

 شىمى زكېرەك؟سۆزلىدۇق، بىز ئۇيغۇرالر ئەمدى نېمە ئىش قىلى

ــى  – 1944مەقســىتىمىز مۇســتەقىللىق...؟ شــۇنداق، بەلكــى  يىل

قۇرۇلغـــان ئىككىنچـــى جۇمھـــۇرىيەتنى ئەســـلىگە كەلتۈرۈشـــتۇر. بـــۇ 

جۇمھۇرىيەت خەلقئـارا سىياسـى سـودىالردا سـېتىلىپ كەتـكەن ئىـدى. 

مۇســتەقىللىق مەقســـەتنىڭ ۋاسىتىســـى ئەقىـــل ۋە ئىـــرادە ئـــارقىلىقال 

ــــۇڭا  ــــقا ئاشــــىدۇ. ش ــــۇرالر بۈگــــۈن دەردىمىزنىمــــۇ، ئىش بىــــز ئۇيغ

ئىرادىمىزنىمــۇ ئامېرىكــا خەلقىــگە تەقــدىم قىلــدۇق! خــۇش ۋاق بولــۇڭ 

 .1كىرىس سىمىت ئەپەندىم

كـــۈنى  – 3ئاينىــڭ  – 5يىلــى  – 1998بــۇ ھۆججەتلىــك ماقـــالە 

يېزىلىــــپ، ئىنگلىـــــز تىلىغــــا تەرجىـــــمە قىلىۋېلىــــپ ســـــومكامغا 

تتىم. دۆلەت مەجلىســـىگە ســـېلىۋېلىپ، قەيەرگە بارســـام ئېلىـــپ بـــارا

كىرگەنــــــدە دۆلەت مەجلىســـــــى ئەزالىرىغـــــــا، تاشـــــــقى ئىشـــــــالر 

 مىنىستىرلىكىگە كىرسەم ئاالقىدار رەھبەرلەرگە تارقىتىپ بېرەتتىم.

                                                 
بۇ ھۆرمەتلىك كىشىنىڭ ئىسمى بۇرۇنقى يازمىالردا كىرىستت  ۇتۇر ستىمىە دئې ئنلىن.تا .  1

بۇ قنتىم ئامنرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي تىلى تت ر بنتتىگە قارىستاى كىترىم ستىمىە 

لىزچە ينزىلىپتتۇ. شتۇ ا بتۇ يەردئ بن تن  بتۇ ھۆرمەتلىتك ئەربابنىتڭ ئىستمىنى دئې، ئننگ

 كىرىم سىمىە دئې يازدىم. تنزىتىپ ئ قۇشۇ الرنى ئۆتنننې س رايمە  تتت ئاپت ر.
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 دۆلەت مەجلىسىنىڭ ھۆرمەتلىك ئەزالىرى!

 خانىمالر، ئەپەندىلەر!

ئامېرىكـــا خەلقىنىـــڭ بېســـىمى ئـــارقىلىق خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى 

ئاينىـڭ  – 3قويـۇپ بېرىشـكە مەجبـۇر بولـدى. مەن مېنى تۈرمىدىن 

ئايرودرومىغــا كېلىــپ  ىگــانر ۋاشــىنگتوندىكىكــۈنى كەچــتە  – 17

چۈشــتۈم. تۈنۈگــۈنگىچە تۈرمىــدە جىنــايەتچىلەرگىمۇ ســۆز قىلىــش 

ھوقــۇقى ئــالتە يىــل چەكلەنــگەن بىــر ئايــال سىياســىي مەھبــۇس 

گە كەلـدى. تىلىـم سـۆز ۋاشـىنگتوندائانـدىن  چىكاكودائىدىم. ئاۋۋال 

قېــتىم ھــېس قىلــدىم.  ئەركىنلىكنىــڭ نــېمە ئىكەنلىكىنــى تــۇنجى

 قىقى ئەركىنلىككە ئېرىشتىم.ئامېرىكىدا ھە

كـــۈنى ئۈرۈمچىـــدە قولغـــا  – 11ئاينىـــڭ  – 8يىلـــى  – 1999مەن 

كـۈن ئىچىـدە ھەر كـۈنى  45ئېلىندىم. خىتاي ساقچىلىرى دەسـلەپكى 

ى. سـاقچىالر بىـر قېـتىم سـوراق قىلـد 90ئىككى قېتىمـدىن جەمئىـي 

 سوئالنى داۋاملىق تەكرارلىدى. 

 ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن نېمە مۇناسىۋىتىڭ بار؟ —

ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى بىـــلەن ھېچقانـــداق مۇناســـىۋىتىم يـــوق.  —

بىــراق، ئامېرىكــا خەلقىنــى ياخشــى كــۆرىمەن، بىــر خەلقنــى ياخشــى 

 كۆرۈش جىنايەت ئەمەسقۇ؟

م تەكرارلىـدى. مەن يـۇقىرىقى قېـتى 90خىتاي ساقچى بۇ سوئالنى 

قېــتىم تەكرارلىــدىم. مەن بۈگــۈن ئــازاد بولــدۇم. تۆۋەنــدە  90جــاۋابنى 

 ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمەن. 
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. ھـازىرقى دۇنيــادا )شـىنجاڭ( ئۇيغۇرىســتاندىن باشـقا ھەرقانــداق 1

ن قــانۇن دۆلەتــتە سىياســىي جىنــايەت ئۈچــۈن ئۆلــۈم جازاســى بېرىــدىغا

يوق. ئۇيغۇرالرغا خىتاي كۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىـڭ ئۆلـۈم جازاسـى 

تەشـكىالتىنىڭ  ادەتكە ئايلىنىپ قالدى. كەچـۈرۈمبېرىشى كۈندىلىك ئ

ـــاپتونوم »ئاساســـالنغاندا، ھـــازىرغىچە  دوكالتىغـــا شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئ

نەپەردىن ئارتۇق سىياسـىي مەھبۇسـقا ئۆلـۈم  200دېگەن يەردە « رايونى

كـۈنى  – 11ئاينىـڭ  – 9يىلـى  – 2004سى بېرىلـدى. مەسـىلەن، جازا

 لېچـــۈەننىـــڭ ســـېكرېتارى ۋاڭ «شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى»

ــاي ئىچىــدە  ــدىن  22ســەككىز ئ  55سىياســىي تەشــكىالتنىڭ ئەزالىرى

ـــۈم جازاســـى بەرگەنلىكىنـــى  نەپەر ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـقا ئۆل

ـــۈز يىلـــى ئاســـىيادا ئا – 2001جاكارلىـــدى.  ـــۆزگىرىش ي لەمشـــۇمۇل ئ

 گۇرۇپپىالرغـاباشـچىلىقىدىكى تېررورىسـت  الدېـن بىن ئوسامەبەردى. 

ــــما شــــتاتلىرى ھۆكــــۈمىتى  ــــرىش ئۈچــــۈن ئامېرىكــــا قوش زەربە بې

ئافغانىستانغا ھەربىي ھەرىكەت قولالنـدى. چۆچـۈپ كەتـكەن خىتـاي 

ــڭ  ــېقىن قەشــقەر شــەھىرىدە، ئۇيغۇرالرنى ــۈمىتى ئافغانىســتانغا ي ھۆك

، ھــــارۋىلىرىنى، بــــارلىق قاتنــــاش قــــوراللىرىنى ئــــۇالقلىرىنى –ئــــات 

يىغىۋالــدى. قولغــا ئېلىشــنى، كېســىم ئــېالن قىلىشــنى ئۆلــۈم جازاســى 

ــابىر  – 15يىلــى  – 2001بېرىشــنى جىددىيلەشــتۈردى. مەســىلەن،  نوي

ــاي ھۆكــۈمىتى  ــۈرۈمچى شــەھىرىدە خىت نەپەر ئۇيغــۇر سىياســىي  24ئ

نىـڭ ئىچىـدە تـۆت نەپەر ئۇيغۇرغـا مەھبۇسقا ھۆكـۈم ئـېالن قىلىـپ، بۇ

ـــۈم جازاســـى بەردى.  ـــاي  – 17يىلـــى  – 2001ئۆل ـــابىر كـــۈنى خىت نوي

ـــۇرۇت  ـــۇيرۇق چۈشـــۈرۈپ ئۇيغـــۇر مۇســـۇلمانلىرىنىڭ ب دائىرىلىـــرى ب
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قويۇشــــىنى چەكلىــــدى. ئايالالرنىــــڭ بېشــــىغا يــــاغلىق ئارتىشــــىنى 

 چەكلىدى. 

ىكىغـا كـۈنى تېررورىسـتالر ئامېر – 11ئاينىڭ  – 9يىلى  – 2001

كـۈنى شـايار  – 27ئاينىـڭ  – 9ھۇجۇم قىلغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، 

ــپ،  ــى ئېچى ــەھىرىدە ئوچــۇق ســوت يىغىن ناھىيىســىدە ۋە قەشــقەر ش

مىللىي بۆلگۈنچى جىنـايىتىنى ئارتىـپ، تـۆت نەپەر ئۇيغـۇر سىياسـىي 

 مەھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بەردى. 

غۇرىســتان( كــۈنى شــىنجاڭ )ئۇي – 5ئاينىــڭ  – 12يىلــى  – 2001

 40مــالىيە ئىنســتىتۇتىدا خىتــاي تىلىــدا دەرس ئۆتۈشــنى رەت قىلغــان 

 نەپەر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنى مەكتەپتىن قوغالپ چىقاردى. 

ــــى  – 2001 ــــدە  – 10يىل ــــۆكتەبىر كــــۈنى ئۈرۈمچى نەپەر  210ئ

كـۈنى  – 18مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغـۇرنى قولغـا ئالـدى. ئۆكتەبىرنىـڭ 

ئۆلـۈم جىنـايەت بىـلەن  ي بۆلگۈنچى دېـگەنغا مىللىبەش نەپەر ئۇيغۇر

 جازاسى بەردى. 

كۈنى ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى  – 18ئاينىڭ  – 12يىلى  – 2002

ھۆكۈمىتى ئەمـگەك، دېمـوكراتىيە، كىشـىلىك ھوقـۇق ئىشـلىرى بـويىچە 

ئەپەنـدى   Lorne Cranerكېرەينېـر لورىنمۇئاۋىن دۆلەت ئىشالر كاتىپى 

، شــىنجاڭ )ئۇيغۇرىســتان( ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئــۈرۈمچىنى زىيــارەت قىلــدى

كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا دوكـالت بەردى. ئۇيغۇرىسـتان )شـىنجاڭ( دا 

يەر تەۋرىگەنــــدەك بولــــدى. ئۇيغــــۇر خەلقىنىــــڭ مىللىــــي روھىغــــا روھ 

قوشـــۇلدى، ئەركىنلىـــك توغرىســـىدىكى خىيـــالالر گويـــا شـــۇ دەقىقىـــدە 

وشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى رېئاللىققــا ئايالنغانــدەك بولــدى. ئامېرىكــا ق
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ـــى  – 1943 ـــدى رىچـــارديىل ـــدىنى  Richard Armondy ئىرمون ئەپەن

ــــدىن باشــــالپ  ــــپ تەيىنلىگەن ــــدە تۇرۇشــــلۇق كونســــۇل قىلى ئۈرۈمچى

يىلـــدىن كېـــيىن ئامېرىكىنىـــڭ يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك  60ھېســـابلىغاندا 

ـــدارى  ـــورېنئەمەل ـــۈرۈمچىگە قەدەم تەشـــرىپ  كېرەينېـــر ل ـــدىنىڭ ئ ئەپەن

قالــدۇردى. بۇنىـــڭ مىســالى شـــۇ  ھەيــرەتتەيغــۇر خەلقىنـــى قىلىشــى ئۇ

ـــــدىكى،  ـــــى  – 2003بول ـــــڭ  – 1يىل كـــــۈنى ئۇيغۇرىســـــتان  – 7ئاينى

دېموكراتالر پارتىيىسى ئۆزىنى ئاشكارىلىدى. غۇلجـا شـەھىرىدە تامالرغـا 

شــوئار چــاپالپ، خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ شــىنجاڭ )ئۇيغۇرىســتان( دىــن 

ئەپەنـدى ئۈرۈمچىـدىن  كېرەينېـر رېنلوچىقىپ كېتىشىنى تەلەپ قىلدى. 

ــى  43قايتىــپ كېلىــپ  ــدە، شــۇ يىل كــۈنى  – 5ئاينىــڭ  – 2كــۈن ئۆتكەن

، چـۆچەك، كۈيتـۈنيىلى( خىتـاي ھۆكـۈمىتى بورتـاال، قەشـقەر،  – 2003)

ـــارلىق شـــەھەرلەردە  ـــۈرۈمچى قات ـــدى.  350ئ ـــا ئال ـــۇرنى قولغ نەپەر ئۇيغ

ىالر ئىـدى. ئۇيغـۇر ياشلىق بـال 20ياش، چوڭلىرى  15بۇالرنىڭ كىچىكى 

مەدەنىيىتـــــى تەھـــــدىتكە، خىتـــــاي تىلىنىـــــڭ تەھـــــدىتىگە، خىتـــــاي 

ـــرى  ـــارىخ پەنلى ـــات، ت ـــدى. ئەدەبىي زوراۋانلىقىنىـــڭ تەھـــدىتىگە دۇچ كەل

 ساھەسىدە ئەركىن پىكىر قىلغان ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر قولغا ئېلىندى. 

ـــوختى  ـــوزاتت ـــدى،  م ـــا ئېلىن ـــى  12قولغ ـــاق جازاس ـــق قام يىللى

ماۋزۇسـىدا بىـر پـارچە « كۆك كەپـتەر»ۇھەممەت ياسىن بېرىلدى، نۇرم

يىللىـق  قامـاق جازاسـى  10نەسىر يازغانلىقى ئۈچـۈن قولغـا ئېلىنـدى 

 بەردى. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى:
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ــىنجاڭ  ــان ش ــۈپ كىرىۋاتق ــاي كۆچ ــۆچمەنلىرى توختىم ــاي ك خىت

تتـى، )ئۇيغۇرىستان( دا ئۇيغـۇر خەلقىنىـڭ ياشـاش ماكـانى تارىيىـپ كە

بوســتانلىقالرنى، ســۇ مەنبەلىرىنــى خىتــاي كــۆچمەنلىرى ئىگىــلەپ 

 كەتتى.

خىتاي كۆچمەنلىرى ھۆكۈمىتى يېقىنـدا شـىنجاڭ )ئۇيغۇرىسـتان( 

دا كۆچمەنلەرگە ئېتىبار بېرىش سىياسىتىنى يولغا قويـۇپ، خىتاينىـڭ 

ـــۈرۈپ، شـــىنجاڭغا  ـــى پۈتت ـــالىي مەكتەپلەرن ـــدە ئ ئىچكـــى ئۆلكىلىرى

 500مەن خىتايالرغــا مائاشــنىڭ ســىرتىدا يەنە كۆچـۈپ كىــرگەن كــۆچ

يۈەن مائاش قوشۇپ بېرىدىغان بولـدى. ئـالىي مەكتەپلەرنـى پۈتتـۈرگەن 

ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئىشسىز كوچىالردا الغـايالپ يۈرۈپتـۇ. لـېكىن بـۇ 

 كىشىلەر بۈگۈن سىياسىي ئاكتىپالرغا ئايالندى. 

يىلــــــى ئامېرىكــــــا قوشــــــما شــــــتاتلىرى ھۆكــــــۈمىتى  – 2001

ــوقىتىش ئۈچــۈن ئافغانىســتانغا ھەربىــي ھەرىــكەت  تېررورىســتالرنى ي

قولالنغانـــدا، خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى جىددىيلىشـــىپ، ئەســـلىدە خىتـــاي 

كــۆرۈپ باقمىغــان ئۇيغــۇر يېزىلىرىغــا، ئۇيغــۇر كەنتلىــرىگە، بىڭتــۇەن 

ـــدىن ـــاۋدادۈيجـــاڭ،  خىتايلىرى ـــۇر  ش ـــپ ئۇيغ ـــۆتكەپ كېلى دۈيجـــاڭ ي

ـــۇ خىتـــايالرنى يېزىلىرىنـــى كـــونترول قىلـــدى. ئۇ يغـــۇر دېھقـــانلىرى ب

 بېقىشقا، ئۇالرغا مائاش بېرىشكە مەجبۇر بولدى. 

ــق تۇغــۇت سىياســىتى ئۇيغۇرالرنىــڭ مەۋجــۇت  ــڭ پىالنلى خىتاينى

ـــدا قىلـــدى. تېببىـــي  ـــر تەھـــدىت پەي ـــۇرۇش ھوقۇقىغـــا ئېغى بولـــۇپ ت

ياردەمدىن خالىي مەجبۇرى باال چۈشۈرۈش دورىسىنى ئىچـكەن ئۇيغـۇر 

ــــاك ــــاللىرى ي ــــمە ئاي ــــۈك ئەگەش ــــاكى ئۆمۈرل ــــدى ي ى ۋاقىتســــىز ئۆل



 63 

ــپ ئانىســىنىڭ  ــدى. ئوپېراتســىيە قىلى ــار بول كېســەللىكلەرگە گىرىپت

لەرنىڭ جەسـەتلىرى دورا زاۋۇتىغـا قورسىقىدىن ئېلىۋېتىلگەن نارەسىدە

يىلى ئۇيغۇرىسـتاندا مەجبـۇرىي  – 1994ئەۋەتىپ بېرىلدى. مەسىلەن، 

ــۇرۇپ  ئىچكــۈزۈپدورا  ــۇل ئ ــڭ ئ 500ئوك ــا مى ــى ئاقت ــۇر ئەركەكن ۇيغ

 قىلىۋەتتى.

ــۇس  – 6ئاينىــڭ  – 1يىلــى  – 2005 ــالە  —كــۈنى خىتاينىــڭ نوپ ئاھ

ـــاپتونوم را ـــڭ قورچـــاق رەئىســـى ئىشـــلىرى ئۈســـتىدە توختالغـــان ئ يوننى

يىللىــــق پىــــالن ئىچىــــدە شــــىنجاڭدا  5 – 9لىۋالــــدى. ئىســــمائىل تى

مىــــڭ ئۇيغـــــۇر  500ئۇيغۇرىســــتاندا( ئـــــۈچ مىليــــون  مۇســــتەملىكە)

، 48كەم تۇغۇلغـــــانلىقىنى، تۇغـــــۇش نىســـــبىتىنىڭ % رەســـــىدەنىڭنا

ــۈش نىســبىتىنىڭ % ــڭ ئۆل ــېالن  58ئۇيغۇرالرنى ــانلىقىنى ئاشــكارا ئ بولغ

 قىلدى. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى:

خىتاي ھۆكۈمىتى نېمىشقا پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتى ئـارقىلىق 

ــۈمىتى ــاي ھۆك ــقا خىت ــدۇ؟ نېمىش ــۇرالرنى ئۆلتۈرى مۇســتەملىكە  ئۇيغ

 ئۇيغۇرىستانغا خىتاي كۆچمەنلىرىنى كۆچۈرۈپ كېلىدۇ؟

ـــي ـــىتى ۋە  دىنى ـــڭ زوراۋان سىياس ـــى خىتاينى ـــاد ئەركىنلىك ئېتىق

 دىنىـييىلالردىن باشالپ  – 50ساختا قانۇنلىرى ئارقىلىق چەكلەندى. 

مەكتەپلەرنـــى تاقىۋەتكەنـــدىن كېـــيىن، بۈگـــۈن ئۇيغـــۇرالر يەر ئاســـتى 

ئېتىقــاد تەربىيەسـى ۋە ئەخــالق  دىنىـياشــالرغا ىـپ يمەكتەپلەرنـى ئېچ

ــك تەربىيە ــداق جۈرئەتلى ــدا بۇن ــيســى بېرىشــنى مەقســەت قىلغان  دىنى
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ئەربابالر قولغا ئېلىندى. مۇددەتسىز، مۇددەتلىك قاماق جازاسـى، ئۆلـۈم 

نويــــــابىر  – 17يىلــــــى  – 2001جازاســـــى بېرىلــــــدى. مەســــــىلەن، 

جـايالردىن ئـۈرۈمچىگە  – جاي ئەربابنى دىنىينەپەر  40ئۇيغۇرىستاندا 

ـــۇرۇش  ـــپ، ئامېرىكىغـــا قارشـــى ت ـــد قىلى ـــپ نەزەربەن ـــۆتكەپ كېلى ي

ـــۇ  ـــيتوغرىســـىدا ب ـــيە  دىنى ـــىي تەربى ـــۇرىي سىياس ـــا مەجب ئەربابالرغ

 ئورۇنالشتۇردى. 

ـــــازىر ئامېرىكىـــــدا ياشـــــايدىغان مۇســـــۇلمانالر كوچىغـــــا  — ھ

 يدىنىـ الرنىكاسـىتدېدى ۋە ئۆزلىرى ئىشـلەپ چىققـان  -چىقالمايدۇ، 

 ئەربابالرغا كۆرسەتتى.

ـــۇرالر  ـــۈن ئۇيغ ـــيبۈگ ـــاد  دىنى ـــدىنالئېتىق ـــپ  ئەركىنلىكى ئايرىلى

ــاي، ئەڭ مــۇھىمى د ــىۋەتلىك ئەخــالق تەربىيەقالم ســىدىن ىنغــا مۇناس

ــدى.  ــرويىنئايرىلىــپ قال ــل  نەشــە، كەشــلىك خې چــېكىش، خىلمۇخى

ــــادەتتە نورمــــال جەمئىــــيەت  ــــات بولغــــان ھادىســــىلەر ئ ئەخالققــــا ي

ەرداشلىق بېرەلەيدىغان چەكتىن ھالقىـپ كەتتـى. خىتـاي تەرتىپلىرى ب

ھۆكــۈمىتى جىنــايەت ئۆتكــۈزۈش مەنبەلىرىنــى تۈگىتىشــنىڭ ئورنىغــا 

ـــــى  جىنـــــايەت ســـــادىر قىلىشـــــنىڭ مـــــۇمكىن بولغـــــان مەنبەلىرىن

ـــۋەتتى.  ـــلەش ئـــاخىر  دىنىـــيكېڭەيتى ـــاد ئەركىنلىكىنـــى چەك ئېتىق

 ئۇيغۇرالرغا ئەخالق كرىزىسى ئاپىرىدە قىلدى. 

ئاســـتى بـــايلىقىنى تەبىئىـــي گـــاز، خـــام نېفىتنـــى ئىچكىـــرى  يەر

ــۆكرەك  ــدا مەن ك ــۇنداق ئەھۋال ــى. ش ــۆتكەپ كەتت ــا ھەقســىز ي خىتايغ

ــــۇقى  ــــڭ كىشــــىلىك ھوق ــــپ ئۇيغۇرالرنى ــــا چىقى ــــپ ئوتتۇرىغ كېرى

 توغرىسىدا ئامېرىكا خەلقىگە مۇراجىئەت يېزىپ قولغا ئېلىندىم. 
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ــاۋزۇلۇق خېتى ــۇراجىئەت م ــگە م ــۇنى ئامېرىكــا خەلقى ــڭ مەزم منى

 تۆۋەندىكىچە:

 لىنىشى ھەققىدە؛( ئۇيغۇرالرنىڭ مائارىپ تەربىيە1

ــى، بۇنىڭغــا ھۆكۈمەتنىــڭ 2 ــك چېكىملىــك مەسىلىس ( زەھەرلى

 سەل قارىشى؛

( ئەيـــــدىز كېســـــىلىنىڭ تارقىلىشـــــىغا ھۆكۈمەتنىـــــڭ ســـــەل 3

 قارىغانلىقى؛

( خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى مەسىلىســـى، ئۇيغۇرالرنىـــڭ ياشـــاش 4

 رايغانلىقى؛ماكانىنىڭ تا

پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت سىياســـــىتى ( خىتـــــاي ھۆكۈمىتىنىـــــڭ 5

ـــي نارەســـىدە ـــۇق ئانىالرنىـــڭ تېببى ـــۈرۈلگەنلىكى، تۇغۇتل لەرنىڭ ئۆلت

 ياردەمگە ئېرىشەلمىگەنلىكى؛

بۇزۇلغـــــانلىقى، ھۆكۈمەتنىــــڭ ۋە خىتـــــاي  نىــــڭئېكولوگىيە( 6

 كۆچمەنلىرىنىڭ مەسئۇل بولۇشى كېرەكلىكى؛

 لىكى مەسىلىسى؛ئېتىقاد ئەركىن دىنىي( 7

 ( ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات مەسىلىسى؛8

( سىياسىي مەھبۇسالرنى تۈرمىدىن قويۇپ بېـرىش مەسىلىسـى، 9

 ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى توختىتىش مەسىلىسى؛

( سىياســىي مەھبۇســالرنى ئوچــۇق ســوت قىلىــش ۋە ئادۋوكــات 10

ــارلىق ــراپ قىلىــش مەسىلىســى قات ــالالش ھوقــۇقىنى ئېتى ــۇنالر  ي مەزم

 ئىدى.

 خانىمالر! ئەپەندىلەر!
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قولغا ئالغـان كـۈنى مېنى يازغان مۇراجىئەتنامە  خەلقىگەئامېرىكا 

 مۇسادىرە قىلىندى. 

تىيە قاتــارلىق ئامېرىكــا كىشــىلىك ھوقــۇق، ئەركىنلىــك، دېمــوكرا

ــڭ ــۈنكى  خەلقىنى ــلىرى بۈگ ــمەت قاراش ــىي قىم ــائىي، سىياس ئىجتىم

ــتاتلى ــما ش ــا قوش ــدە ئامېرىك ــى كۈن ــىتىنىڭ يادروس ــقى سىياس رى تاش

 بولۇپ كەلدى. 

پرېزىـــدېنت بـــوش رەھبەرلىكىـــدىكى ئامېرىكـــا خەلقـــى، ئىراقتـــا 

ـــا قىلـــدى، تېررورىســـتالرنى يوقىتىـــپ  دېموكراتىـــك جەمئىـــيەت بەرپ

ئافغانىســتاندا دېموكراتىــك دۆلەت بەرپــا قىلــدى. گەرچە دېمــوكراتىيە، 

ــپ كە ــۇر خەلقىــگە يېتى ــك تېخــى ئۇيغ گەن بولســىمۇ، لمىــئەركىنلى

 سى ئوتتۇرا ئاسىيادا ھەربىي بازا قۇردى.ئامېرىكا ئارمىيە

ــوغرا ــۈننى توپت ــۇ ك ــۇرالر ب ــز ئۇيغ ــا  60 بى ــۇق. ئامېرىك ــل كۈتت يى

 سى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئەبەدى ھەربىي بازا قۇرۇشى الزىم.ئارمىيە

ــۇرا ئاســىياغا كىرىشــى  ــى ئوتت ئامېرىكىنىــڭ سىياســىي مەدەنىيىت

 كېرەك.

 سى ئوتتۇرا ئاسىياغا كىرىشى كېرەك.دېموكراتىيەڭ ئامېرىكىنى

دېمــوكراتىيە، كىشــىلىك ھوقــۇق، ئەركىنلىــك ئۇيغــۇر خەلقىــگە، 

تىــــبەت خەلقىــــگە يېتىــــپ كېلىشــــى كېــــرەك. دۇنيانىــــڭ قــــاراڭغۇ 

بۇرجەكلىرىگىچە يېتىـپ بېرىشـى الزىـم. مېنىـڭ بىلىشـىمچە تىـبەت 

 جەك بولۇپ قالدى. بىر قاراڭغۇ بۇرجەك، ئۇيغۇرىستان بىر قاراڭغۇ بۇر
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بۇ كۈنى رابىيە قـادىر، ئامېرىكـا دۆلەت مەجلىسـىنىڭ تەكلىـپىگە 

بىنــــائەن، ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىشــــىلىك ھوقــــۇقى توغرىســــىدا دۆلەت 

 مەجلىسىدە گۇۋاھلىقتىن ئۆتكەندە يۇقىرىقىدەك دوكالت قىلدى. 

 كۈنى( – 24كۈنى ) – 25ئاينىڭ  – 4يىلى  – 2005
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 تىبەتلەر بىلەن تونۇشۇش

 شقا قاتناشقان ھۆرمەتلىك دوستالر!بۇ يىغىلى

 ەتلىك دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرى!يىغىنغا قاتناشقان ھۆرم

 دوستالر! تىبەتلىكھۆرمەتلىك 

مەن ئالدى بىلەن مېنى قارشى ئېلىش ئۈچـۈن بۈگـۈن بـۇ سـورۇننى 

تەشكىالتىغا چىـن « تىبەت ھەرىكىتى»ئۇيۇشتۇرۇپ بەرگەن خەلقئارا 

ەت ئېيتىمەن. دۆلەت مەجلىسىنىڭ نوپۇزلـۇق ئەربـابى قەلبىمدىن رەھم

ئەپەنـدىمگە رەھــمەت ئېيـتىمەن. فرانــك  Tom Lantos لەنتـوستـام 

ئەپەنـدىگە رەھـمەت ئېيـتىمەن. سـابىق مۇئـاۋىن  Frank Wolf ۋولىف

ئەپەنـدىمگە  Lorne Craner  كېرەينىـر لـورىندۆلەت ئىشالر كـاتىپى 

 چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. 

ەت خەلقى ۋە ئۇيغۇر خەلقى ئۇزۇن يىلالردىن بېـرى، خىتاينىـڭ تىب

كىشــىلىك ھوقــۇقنى دەپســەندە قىلىــش خاتىرىســىگە قارشــى كــۈرەش 

قىلىــپ كەلــدى. كىشــىلىك ھوقــۇق دېمــوكراتىيە، ئەركىنلىــك ئۈچــۈن 

تىــبەت خەلقــى بىــلەن ئۇيغــۇر خەلقــى ھېسابســىز بەدەل تۆلىــدى. مەن 

ـــۇر خەلق ـــى ۋە ئۇيغ ـــبەت خەلق ـــۈن تى ـــۇق بۈگ ـــڭ كىشـــىلىك ھوق ىنى

ـــــگە، ئامېرىكـــــا دۆلەت  ـــــان ئامېرىكـــــا خەلقى ـــــى قوللىغ تەلەپلىرىن

مەجلىســىگە، خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى قاتــارلىق كىشــىلىك 

ــورۋېگىيە  گە، جەمئىــيەتى« فونــدى رافتــو»ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىغا، ن

دېمـوكراتىيە »ئامېرىكىنىـڭ دۆلەتلىـك « جەمئىيەتىفوندى  ىئالوگد»

 گە چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.مئىيەتىجە« فوندى
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 – 1959، مەنىــۋى داھىيســى داالي المــا دىنىــيتىــبەت خەلقىنىــڭ 

ئۆلكىســـىگە يېتىـــپ  داالمســاالئايـــدا تىبەتــتىن ئايرىلىـــپ  – 3يىلــى 

كېلىپ، خەلقئارا سەھنىدە كىشىلىك ھوقـۇق ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـش 

ــۇ يىلالردىــن  ــولىنى تاللىۋالــدى. ئۇيغــۇر خەلقــى ش باشــالپ تىــبەت ي

ــارادا  خەلقىنىــڭ سىياســىي تۇرمۇشــىغا كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلــدى. خەلقئ

ــاب داالي المــانى ئۇيغــۇر خەلقــى ھــۆرمەت  ــۇق ئەرب ئىناۋەتلىــك، نوپۇزل

 قىلىپ كەلدى. 

ــا  ــىرنىڭ  – 20داالي الم ــىي  – 60ئەس ــارا سىياس ــدا خەلقئ يىللىرى

ســـىي ســەھنىدە سىياســىي پائـــالىيىتىنى باشــلىغاندا ھەرقانــداق سىيا

ســـورۇندا، ھەرقانـــداق خەلقئـــارا ئۇچرىشىشـــالردا تىـــبەت خەلقىنىـــڭ 

ـــــال  ـــــدە ئوخشاش ـــــپ ئۆتكەن ـــــا ئېلى ـــــۇقىنى تىلغ ـــــىلىك ھوق كىش

ئۇيغۇرالرنىڭمۇ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىـپ كەلـدى. 

ــمەت  ــدىن رەھ ــن قەلبىم ــا چى ــۇ يەردە داالي الماغ ــۈن ب شــۇڭا مەن، بۈگ

 ئېيتىمەن.

 ەقدىرداشالر!ت تىبەتلىكھۆرمەتلىك 

ــــۈلكە  ــــرىتىمىز ئوخشــــاش، ك ــــاش،  –ھەس ــــادلىقىمىز ئوخش ش

كىشىلىك ھوقۇق، دېمـوكراتىيە، ئەركىنلىـك تەلەپلىرىمىـز ئوخشـاش. 

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنـى، تىـبەت خەلقىنـى باستۇرۇشـى 

تىـرەپ  مـۈرىگە – مـۈرىنىقولغـا تۇتۇشـۇپ،  –ئوخشاش. شۇڭا قـولنى 

 سىمىز ئۈچۈن ئورتاق كۈرەش قىاليلى!كىشىلىك ھوقۇق ۋە كەلگۈ

 رابىيە قادىر 

 كۈنى – 19ئاينىڭ  – 5يىلى  – 2005
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 ھۆرمەتلىك خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى

 رەھبەرلەر، ئەزىزلەر!

كـــــۈنى  – 17ئاينىـــــڭ  – 3يىلـــــى  – 2005مەن رابىـــــيە قـــــادىر 

ــۇپ ــازاد بول ــڭ تۈرمىســىدىن ئ ــد ۋاشــىنگتونغا ،خىتاينى ىم. يېتىــپ كەل

ــا ــۈرۈم تەشــكىالتىخەلقئ ــا  را كەچ ــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغ ئۇيغۇرالرنى

مېنىــڭ تۈرمىــدىن ئۇزۇنــدىن باشــالپ كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلــدى. بولۇپمــۇ 

ـــۇمغا  ـــازاد بولۇش ـــارا ئ ـــالىق  مكەۈرۈخەلقئ ـــايىن جاپ ـــكىالتى ئىنت تەش

ــــــۈن خەلقئــــــارا  ــــــى ئىشــــــلىدى. مەن بۈگ  مكەچــــــۈرۈخىزمەتلەرن

ن قەلبىمــدىن رەھــمەت تەشــكىالتىنىڭ ئەزالىرىغــا، رەھبەرلىــرىگە چىــ

 ئېيتىمەن. 

 رۈمكەچــــۈكــــۈنى خەلقئــــارا  – 20ئاينىــــڭ  – 4يىلــــى  – 1999

 T. Kumar كۇمـارشۆبىسىنىڭ رەھبىـرى ت.  ۋاشىنگتونتەشكىالتى 

يــۈز بەتلىــك  الرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇقى توغرىســىدائەپەنــدى، ئۇيغۇر

ماتېرىيال تەييارالپ ئامېرىكـا دۆلەت مەجلىسـىگە دوكـالت بەردى. بـۇ 

ــر  ــدى. بى ــزىلىگە كەل ــى زىل ــڭ قەلب ــان ئۇيغۇرالرنى ــى ئاڭلىغ  –خەۋەرن

بىــرىگە خــۇش خەۋەر يەتكــۈزدى. مەن شــۇ چاغــدا ئۈرۈمچىــدە ئىــدىم. 

قەلـبىم ئۈمىـدلەرگە تولغـان ئىـدى. چـۈنكى،  ،چەكسىز خۇشال بولۇپ

  T. Kumar كۇمـارئۇيغۇرالرنىـڭ كىشـىلىك ھوقـۇق مەسىلىسـى ت. 

ــــارقىلىق ــــى ئ ــــدىنىڭ دوكالت ــــۇنجى قېــــتىم ئامېرىكــــا دۆلەت  ئەپەن ت

 مەجلىسىگە يېتىپ كەلدى ۋە تۇنجى قېتىم خەلقئاراالشتى.
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ـــى  – 1999 كـــۈنى خىتـــاي ســـاقچىلىرى  – 11ئاينىـــڭ  – 8يىل

ــارا كەچــۈرۈم  ــيىن خەلقئ ــدىن كې ــۈچ كۈن تەرىپىــدىن قولغــا ئېلىنــدىم. ئ

ــ ــوغلى ئاب ــڭ ئ ــادىر ۋە ئۇنى ــيە ق ــدۇرېھىم، دۇلھېتەشــكىالتى رابى كىم ئاب

قولغــا ئېلىنغــانلىقى ۋە خىتــاي  ئابــدىكېرىمالرنىڭى قەھرىمــان كــاتىپ

ـــىدا  ـــۇپ بېرىشـــى توغرىس ـــدىن شەرتســـىز قوي ـــڭ تۈرمى ھۆكۈمىتىنى

 دوكالت تەييارالپ پۈتۈن دۇنياغا تارقاتتى. 

  T. Kumar كۇمــاركـۈنى ت.  – 21ئاينىـڭ  – 2يىلـى  – 2002

ـــاالم  ـــۆت نەپەر ب ـــڭ ت ـــدە مېنى ـــدىمنىڭ رەھبەرلىكى ـــائوكالخوئەپەن  م

ــتاتىدىن  كېلىــپ، ئامېرىكىنىــڭ دۆلەت مەجلىســىدە  ۋاشــىنگتونغاش

ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسـىدا گـۇۋاھلىقتىن ئـۆتتى. ت. 

« پوسـت ۋاشىنگتون»ئەپەندى مېنىڭ بالىلىرىمنى  T. Kumarكۇمار 

گېزىتـــى ئىدارىســــىگە باشــــالپ بېرىــــپ، مۇخبىرنىــــڭ زىيــــارىتىگە 

« پوسـت ۋاشىنگتون»كۈنى  – 22ىرىسى ئورۇنالشتۇردى. زىيارەت خات

«The Washington Post» دا ئــــېالن ىــــنىــــڭ بــــاش تىتونگېزىتى

 قىلىندى. 

ــــڭ  – 5يىلــــى  – 2003 ــــاي ھۆكــــۈمىتى  – 25ئاينى كــــۈنى خىت

ئـېالن قىلـدى. « ئاق تاشلىق كىتـاب»شىنجاڭ مەسىلىسى توغرىسىدا 

رى كـۈنى خەلقئـارا كەچـۈرۈم تەشـكىالتىنىڭ رەھبىـ – 25ئاينىڭ  – 5

ــك ــدى،   Mikeمايى ــات  ۋاشــىنگتوندائەپەن ــدا بايان ــۇخبىرالر كۇلۇبى م

ئېالن قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسـىدا توختىلىـپ 

ــدا  ــز ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئېيتقان ــۆتتى. بى ــكئ ــدىنىڭ   Mike مايى ئەپەن
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ئاجايىـپ بىـر  ىغـا«ئاق تاشلىق كىتـاب»باياناتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 

 تۇرما بولدى.رەۋىشتە سېلىش

خەلقئـــارا كەچـــۈرۈم تەشـــكىالتى رابىـــيە قـــادىر قولغـــا ئېلىنغـــان 

ھەر  بېرىلگـۈچەكۈندىن باشالپ تاكى خىتاينىڭ تۈرمىسـىدىن قويـۇپ 

بىـر قېـتىم ئۇيغۇرالرنىـڭ كىشـىلىك ھوقـۇقى ۋە رابىـيە قادىرنىـڭ  ئايدا

 كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا ھۆججەت تارقاتتى.

 ۈم تەشكىالتىنىڭ ئەزالىرى!ھۆرمەتلىك خەلقئارا كەچۈر

 ھۆرمەتلىك رەھبەرلەر! ھۆرمەتلىك ئەزىزلەر!

ــل  ــالتە يى ــدۇ. مەن ئ ــۈن ئۇيغــۇر خەلقــى ســاالم يولالي ســىلەرگە پۈت

ــــاتىنى  ــــۈرمە ھاي ــــلەن ئۆتكــــۈزگىچەت ــــۈرمىگە مەن بى ــــالىلىرىم ت ، ب

ـــــۈرۈم ـــــارا كەچ ـــــدا، خەلقئ ـــــكە چىققان ـــــكىالتىنىڭ كۆرۈشۈش  تەش

مېنــى خەۋەردار قىلىــپ  ئالىيەتلىرىــدىنائۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك پ

 تەسـەۋۋۇرۇمداتۇردى. تۈرمىـدە سـۆزلەش ھوقۇقـۇم چەكلەنـدى. ئەممـا، 

كەچــۈرۈم تەشـــكىالتىنىڭ ئەزالىـــرى بىــلەن بىـــرلىكتە ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

ـــارا كەچـــۈرۈم  ـــدىم. خەلقئ ـــۈرەش قىل ـــۇقى ئۈچـــۈن ك كىشـــىلىك ھوق

 تەشكىالتىنىڭ ئىسمى ماڭا تۈرمىدە مەدەت بولدى. 

 كۈنى – 19ئاينىڭ  – 5يىلى  – 2005
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 ئەقىلنىڭ تەلەپلىرىنى ئىشقا ئاشۇرايلى

ـــڭ بىرلەشـــكەنلىكى  ـــائىككـــى بېرلىننى سىستېمىســـىنىڭ  يالت

ـــدىن، ســـوغۇق مۇناســـىۋەتلەر ئۇرۇشـــىنىڭ  ـــادا يىمىرىلگەنلىكى ياۋروپ

ئاخىرالشــقانلىقىدىن دېــرەك بەردى. دۇنيانىــڭ سىياســىي قۇرۇلمىســىدا 

يۈز بېرىـپ، دۇنيـا تـارىخى كىشـىلىك ھوقـۇق،  ئىنتايىن زور ئۆزگىرىش

ئەركىنلىك، دېموكراتىيە دەۋرىگە قەدەم قويـدى. ھەرقايسـى مىللەتـلەر 

ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەر يېڭى دۇنيانىڭ سىياسـىي قۇرۇلمىسـى ئىچىـدە 

ئۆزىنىڭ ئورنىنى ئىزدەشكە باشلىدى. دۇنياۋى سىياسـىي قۇرۇلمىنىـڭ 

ۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرگە ۋە ئۆزگىرىشــى ھەرقايســى دۆلەتــلەر ئوتت

 ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ قالدى. 

قەدىمى مىللەت ئۇيغۇرالر ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ئويغىنىشـقا باشـلىدى. 

 —بىراق، بۇنـداق ئـويغىنىش قـاتتىق باستۇرۇشـقا دۇچ كەلـدى. بەزىـلەر 

تىلـى سـۈپىتىدە  خىتاي ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغۇر تىلىنـى بىـر مىللەتنىـڭ

ــاغلىق سىياســەتلەر  ــا ب ــۇس ۋە تەرەققىياتق ــدۇ، نوپ يوقاتمــاقچى بولۇۋاتى

ــلەت بىــلەن  ــارد نوپۇســلۇق بىــر مىل ــر مىلي ــدە بى ــون  20تۈزۈلگەن مىلي

نوپۇسلۇق ئۇيغۇر مىللىتى ئوخشاش ئورۇنغا قويۇلدى. سـۈنئىي تولغـاق 

ـــڭ بالىياتقۇســـىنىڭ ـــۇر ئانىالرنى ـــۇلى ئۇرۇلغـــان ئۇيغ ـــۈرۈش ئوك  كەلت

تۆرەلمە بىلەن قوشۇلۇپ سىرتقا ئېتىلىپ چىققـانلىقى توغرىسـىدىكى 

 ھېكايىلەرنى مەن بۇ يەردە سۆزلەپ تۈگىتەلمەيمەن. 

ئادەم بولۇپ تۇغۇلۇپ، بىر جەمئىيەتتە ئادەمـدەك ياشـاش ھەقلىـق، 

. قـارايتتۇقبۇ جەمئىيەتـتە ئۇيغـۇرالر شـۇنداق ياشاشـقا ھوقۇقلـۇق دەپ 
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ــــا جەمئىيەتنىــــڭ مۈلۈكچى لىــــك مۇناســــىۋەتلىرى مىللەتــــلەر ئەمم

ــــــىئوتتۇرىســــــىدىكى ئەســــــلى مەۋجــــــۇت  ئۈزلۈكســــــىز  پەرقلەرن

ـــپ  ـــيەت، مائارى ـــاد، مەدەنى ـــتە ئىقتىس ـــۇ جەمئىيەت ـــۋەتتى. ب كېڭەيتى

ساھەلىرىدە تەڭسىزلىك ۋە يىرىكلىشىپ كەتـكەن مىللىـي مەنـپەئەت 

ـــــان  ـــــاش بولمىغ ـــــىدا ئوخش ـــــلەر ئوتتۇرىس ـــــىۋەتلىرى مىللەت مۇناس

سـىنى بەلگىـلەپ قويـدى. مۇۋەپپەقىيەتلەرنىـڭ دەرىجەيەت ۋە مەغلۇبى

شۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئەنئەنىـۋى ئـارىلىق سـاقالش تۇيغۇسـىدا سـەكرەش 

ـــي  ـــلىدى. مىللى ـــقا باش ـــىل بولۇش ـــك ئۆزگىرىشـــلەر ھاس خاراكتېرلى

ــــى  ــــارەتكە تەرۇزغــــا –مەنپەئەتلىــــرى دەخل ، مىللىــــي غــــۇرۇرى ھاق

يغـۇرالر كـۆكرەك كېرىـپ ئۇچرىغاندا، قاراپ تۇرۇشقا ئادەتلەنمىگەن ئۇ

ئوتتۇرىغــا ســەكرەپ چىققانــدا، ئوخشــاش جىنــايەتلەرنى بىــر تەرەپ 

ــــــدىن  ــــــگەن، ســــــەددىچىن ســــــېپىلىنىڭ ئىچى قىلىشــــــقا دۇچ كەل

ئۇيغــۇر « قــانۇنى»ئۇيغۇرىســتانغا كۆچــۈپ كەلــگەن خىتــاي ۋە ئۇنىــڭ 

 سىياسىي مەھبۇسالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى اليىق تاپتى. 

ـــ ـــادىمىز  يدىنى ـــاتىئېزىمسوتســـىيالىزمنىڭ ئېتىق تەشـــۋىقاتىغا،  ئ

ـــي ـــدى.  دىنى ـــلىق بېرەلمى ـــا بەرداش ـــان زوراۋانلىقق ـــا قارىتىلغ ئېتىقادق

ـــڭ ساداســـى ھېســـابالنغان ئەخـــالق سىستېمىســـى  ئىنســـان قەلبىنى

ـــايەت ســـادىر قىلىشـــنىڭ كۆڭۈلســـىز  ـــيەت جىن يىمىرىلـــدى. جەمئى

 توشۇپ كەتتى.  گەمەنبەلىرى

ــاغلىق ۋە چۆل ــلەن قت ــۈكلەر بى ــك ورشــالغان جۇغراپىيەل ــالى  زونىغ

ئۇيغۇرىستان ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ كىرىۋاتقان خىتـاي كۆچمەنلىرىنىـڭ 

ـــۇرۇپ كەتتـــى.  ـــۇر كـــۆلى ق بېســـىمىغا بەرداشـــلىق بېرەلمىـــدى. لوپن
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ـــ كـۆلى قـۇرۇپ كەتتـى. تەبىـئەت بـۇ ئـۆلكە  نـۇرىئىبكۆلى،  ئوتۇنكۇزا

 ى. ئۇيغۇرىستاندا ئۆزىنىڭ گۈزەللىكىنى يوقاتت مۇستەملىكە

 19ياشـلىق،  16ئەسىر كىشىلىك ھوقۇق دەۋرىـدىمۇ  – 21بۈگۈن 

ياشــلىق ئۇيغــۇر قىزلىــرى ئۆزىنىــڭ ۋەتىنــى ئۇيغۇرىســتاندىن يــۈزلەپ، 

ئـۆلكىلىرىگە يـۆتكەپ كېتىلـدى.  خىتـايــ يۇرتالر مىڭالپ، ناتونۇش 

چېكىش ۋە ئەيدىز كېسىلى يامراپ كەتتـى. ئىلـى ۋىاليىتـى،  خىروئىن

مىڭدىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر ئەيـدىز كېسـىلىگە گىرىپتـار  60بىر ۋىاليەتتە 

بولغانــدا، ئىنســـانپەرۋەر ئامېرىكـــا، ئاۋســترالىيە، ئەنگلىـــيە قاتـــارلىق 

دۆلەتــــلەر پــــۇل ئاجرىتىــــپ ئەيــــدىز كېســــىلىگە گىرىپتــــار بولغــــان 

 ئۇيغۇرالرنى داۋاالشقا مېھرىبانلىق كۆرسەتتى.

ر زوراۋانلىققـا تەكـرا –بۈگۈن دۇنيانىڭ قاراڭغۇ بۇرجىكىدە تەكـرار 

دۇچ كېلىۋاتقـــان ئۇيغۇرالرنىـــڭ سىياســـىي، ئىجتىمـــائىي، كىشـــىلىك 

ھوقۇق دەردى، غەرب دۇنياسى جىـددىي كۆڭـۈل بۆلمىسـە بولمايـدىغان 

 دەردكە ئايلىنىپ قالدى. 

 50ىڭ ئەســىرن – 20يىللىرىــدىن باشــالپ  – 70ئەســىرنىڭ  – 19

ـــتان – ـــرىغىچە ئۇيغۇرىس ـــىيىنىڭ يىللى ـــدى ،چاررۇس ن كېـــيىن ئۇنىڭ

 دپلوماتىـكلېنىن، سـتالىن رۇسىيىسـىنىڭ ئاسـىيا ئىستراتېگىيىسـىدە 

كارتىغــا ئايالنــدۇرۇلۇپ، رۇســىيە ۋە خىتايــدىن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ 

مۇناســـىۋەتلىرىنى يـــاكى يىرىكلەشـــتۈرىدىغان  پلوماتىـــكىددۆلەتنىــڭ 

ـــــــڭ  ـــــــاكى ئىككـــــــى دۆلەتنى ـــــــكىدي ـــــــىۋەتلىرىنى  پلوماتى مۇناس

ــۆلكە  ــگەن. قىسقىســى ئۇيغۇرىســتان ماسالشــتۇرىدىغان ئ ــۇپ كەل بول

ئىككى چـوڭ دۆلەتنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا ئاسـىيادىكى پولشـىغا ئايلىنىـپ 
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ـــۇرۇھى  ـــاڭخەي بەش دۆلەت گ ـــان ش ـــدا قۇرۇلغ ـــدى. يېقىن ـــان ئى قالغ

يـــۇقىرىقى تارىخنىـــڭ داۋامـــى ســـۈپىتىدە ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا ئۇيغـــۇر 

لومــاتىيە ۋە سىياســىي ئاكتىپالرغــا زەربە بېرىــدىغان دۆلەتلەرنىــڭ دىپ

 ھەربىي ئىشالر كۇلۇبىغا ئايلىنىپ قالدى. 

 رىگـــاكـــۈنى پرېزىـــدېنت بـــوش  – 7ئاينىـــڭ  – 5يىلـــى  – 2005

« يىغىنى ئىنتايىن زور تارىخى خاتالىق بولغـان ئىـدى يالتا»شەھىرىدە: 

دەپ، كۆرســەتتى ۋە شـــەرقىي ياۋروپـــا ئەللىرىـــدىن ئەپـــۇ ســـورىغاندەك 

ــۇنداق  ــدى. ش ــابول ــى يالت ــىيادا  سىستېمىس ــدى، ئاس ــادا يىمىرىل ياۋروپ

ــــدى.  ــــالتىقتېخــــى يىمىرىلمى ــــدار  ب ــــلەرگە ئاالقى ــــدىكى دۆلەت بويى

( يېقىنـدىال ياۋروپـادا يىمىرىلـدى. 1939چاقىرىلغان موسكۋا يىغىنـى )

سىستېمىســـىنىڭ رامكىســـى ئىچىـــدە ئۇيغۇرىســـتانغا  يالتـــالـــېكىن 

 14اينىـڭ ئ – 8يىلـى  – 1945ئاالقىدار چاقىرىلغان موسكۋا يىغىنـى )

كـۈنى( ئاسـىيادا تېخـى يىمىرىلمىــدى. سـتالىن بـۇ يىغىـنالردا يېڭــى  –

قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى يەنە بىــر قېــتىم خىتايغــا ســېتىپ بېرىــپ 

ــراق شــەرقتە  ــايى قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــنىڭ شــەرتلىرىنى  ياپونغ

 ھازىرلىغان ئىدى. 

ـــــويىچە  ھەربىـــــر مىلـــــلەت ئۆزلىرىنىـــــڭ تۇرمـــــۇش ئۇســـــۇلى ب

ىللىنىشـــكە، ئىلغـــار مەملىكەتلەرنىـــڭ ئىلغـــار مەدەنىيىتىنـــى تەشك

ـــان پەن  ـــ –ئۆگىنىشـــكە، ھـــازىرقى زام ـــدىن تول ۇق خەۋەردار تېخنىكى

لەرنــى ئــۆز مــۈلكىگە ئايالندۇرۇشــقا، يەر ئاســتى بولۇشــقا ۋە بــۇ نەتىجە

ــايلىقىنى ئۆزلىرىنىــڭ تەرەققىيــاتى ئۈچــۈن ئىشلىتىشــكە ھوقۇقلــۇق  ب

 ئىدى. 
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ــادەمنى باشــقۇ رۇش ئۈچــۈن ئىككىنچــى بىــر ئــادەم ئاالھىــدە بىــر ئ

ھوقۇقلۇق بولمىغاندەك، بىر مىللەتنى باشـقۇرۇش ئۈچـۈن ئىككىنچـى 

بىر مىللەتمۇ ئاالھىدە ھوقۇققا ئېرىشكەن ئەمەس ئىـدىغۇ؟! ئۇيغـۇرالر 

شــــۇڭا جەمئىيەتــــتە  ياشــــىيالمىغاچقايــــۇقىرىقى تەلەپــــلەر بــــويىچە 

تلەر بىـلەن ئۇيغۇرالرنىـڭ مەقسەتلىك تەييارالنغـان غەيرىـي ئىمكـانىيە

مىللىــي ئىرادىســى ئوتتۇرىســىدا ياراشــتۇرغىلى بولمايــدىغان توقۇنــۇش 

 ھالىتى شەكىللەندى. 

يىـــل ئۇيغـــۇرالر ئەركىنلىـــك، دېمـــوكراتىيە،  50ئۆتـــۈپ كەتـــكەن 

ــاي  50مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن ئۈزلۈكســىز كــۈرەش قىلغــان  ــل، خىت يى

يىـل بولـدى. نوبېـل  50مىللىي ھۆكۈمرانلىرى ئۈزلۈكسـىز باسـتۇرغان 

يىـل  31بۇنىڭـدىن  سـاخارۇپ ئانـدېرىتىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى 

ــــڭ  ــــز ئەقىلنى ــــدا: بى ــــپ نۇتقى ــــكەن ئاجايى ــــۇرۇن مــــۇنبەرگە ئەۋەت ب

دەپ،  ئاشــــۇرايلۇقنىشــــانلىق تۇرمۇشــــنى ئىشــــقا  —تەلەپلىرىنــــى 

 كۆرسەتكەن.

ـــڭ  ـــا تېررورىســـتالرغا قارشـــى تۇرۇشـــنى ئەقىلنى بۈگـــۈنكى دۇني

 قويدى؛ئالدىغا 

 مۇستەبىتلەرگە قارشى تۇرۇشنى ئەقىلنىڭ ئالدىغا قويدى؛

تىنچلىقىغــا كاپــالەت قىلىــش ۋە ئارىــدىكى مەســىلىلەرنى  جاھــان

 تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىشنى ئەقىلنىڭ ئالدىغا قويدى؛

ــاجىز مىلــلەت  قىلغــان نىشــانلىق تۇرمۇشــىنى ئىشــقا  تەســەۋۋۇرئ

 ئاشۇرۇشنىمۇ ئەقىلنىڭ ئالدىغا قويدى؛
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ەرب ئەللىرى خەلقلىرى بىلەن بىرلىكتە ئەقىلنىـڭ تەلەپلىرىنـى غ

 ئىشقا ئاشۇرايلى!

 كۈنى – 2ئاينىڭ  – 6يىلى  – 2005
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 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

مىللىتىمىــز ئۇيغــۇر، ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئاســىيادا ياشــايدۇ، ئوتتــۇرا 

ــدا  ــاي تىلى ــۇ ئۆلكىســى خىت ــدۇ. دەپ ئاتى« شــىنجاڭ»ئاســىيانىڭ ب لى

ــاي كوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتى  ــيىل 55خىت  «شــىنجاڭ»دىن بۇيــان، ى

 –ئــۆرپ  دىنىــيئېتىقــاد ئەركىنلىكـى،  دىنىــي ئۇيغـۇر ئــاپتونوم رايونىـدا

ــالىيەتلەرنى چەكــلەش  دىنىــيمۇراســىم، نورمــال  دىنىــيئــادەتلەرنى،  پائ

 ييىلالردىـــن باشـــالپال دىنىـــ – 50سىياســـىتى يۈرگـــۈزۈپ كەلـــدى. 

ـــى، د ـــمەكتەپلەرن ـــ يىنى ـــالىيەت، دىنى ـــات ســـورۇنلىرىنى،  يپائ تەتقىق

 مەدرىسىلەرنى تاقىۋەتكەن ئىدى.

ــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ سىياســىتىگە بويســۇندۇرۇپ  ــى خىت دىنن

تۈرۈشـــكە زورلىـــدى. سىياســـىي دىـــن بىـــلەن سوتســـىيالىزمنى بىرلەش

زاتالرنـــى سىياســـەت  دىنىـــيلەش مەكتەپلىرىنـــى ئېچىـــپ، تەربىـــيە

 يۇداغــا ئىشەنمەســلىك توغرىســىدا دىنىــئۆگىنىشــكە تەشــكىللەپ خ

 مئــــاتىئېزئەربــــابالر ئارىســـىدا  يزاتالرغـــا بېســـىم ئىشــــلەتتى. دىنىـــ

 سى ئېلىپ باردى.تەربىيە

كــــۈنى خىتــــاي  – 17ئاينىــــڭ  – 11يىلــــى  – 1988مەســـىلەن، 

ــ ــۈمىتى دىنى ــقۇرۇش توغرىســىدا  يكوممۇنىســتالر ھۆك ئىشــالرنى باش

يىلـى قەشـقەر شـەھىرىدە  نـى تـۈزۈپ چىقىـپ، شـۇ«ۋاقىتلىق قائىـدە»

 مئــاتىئېزمىــڭ ئــادەم قېــتىم سىياســىي تەربىــيە ۋە  120زاتالرغــا  يدىنىــ

 سى ئېلىپ باردى. تەربىيە
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ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا  «شـــىنجاڭ»ئايـــدا  – 7يىلـــى  – 1995

ئـېالن قىلىنغانلىقىغـا بىـر يىـل « ئىشالرنى باشقۇرۇش نىزامـى يدىنى»

ئـارقىلىق ئــالتە پرىنســىپنى تەشــۋىق توشـقاندا تەشــۋىقات ۋاســىتىلىرى 

 قىلدى.

 ( دىننى قانۇن بويىچە باشقۇرۇش.1. )1

 ( قانۇنغا رىئايە قىلغانالرنى قوغداش.2)

 ( قانۇنسىزالرنى چەكلەش.3)

 ( قانۇنغا خىالپلىق قىلسا زەربە بېرىش.4)

 ( دىننىڭ چەت ئەلدىن سىڭىپ كىرىشىنى چەكلەش.5)

يەت قــانۇنلۇق بولىــدۇ؟  يەنە پائــالى يقانــداق خاراكتېرلىــك دىنىــ

پائـــالىيەت قانۇنســـىز بولىـــدۇ؟ خىتـــاي  يقانـــداق خاراكتېرلىـــك دىنىـــ

ھېچقانــداق قــانۇن  توغرىــداكوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتى ھــازىرغىچە بــۇ 

ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە زوراۋان سىياسـەت قوللىنىـپ  يچىقارماي، دىنى

 كەلدى. 

ـــ – 1995. 2 ـــى دىنى ـــورۇنلىرىنى ييىل ـــالىيەت س ـــزىمالش،  پائ تى

، بــايىنغولىنتەكشــۈرۈش ئۈچــۈن خــوتەن، قەشــقەر، قىزىلســۇ، ئاقســۇ، 

ــــاليەت  ــــارلىق ۋى ــــۈرۈمچى قات ــــى، ئ ــــان، ســــانجى، ئىل قۇمــــۇل، تۇرپ

 قېتىم ئەۋەتتى. 18شەھەرلەرگە سەككىز تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنى 

سىياسـىي پائـالىيىتى « زاتـالر يۋەتەنپەرۋەر دىنى». مۇشۇ يىلالردا 3

ئـادەمگە مەجبـۇرى سىياسـىي  ينەپەر دىنىـ 700ىڭ م 13تەشكىللەپ 

 دەرس ئۆتتى.
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زاتالرنىــڭ ئۆزئــارا مۇناسـىۋىتىنى پــارچىالش خىزمىتىنــى  ي. دىنىـ4

جىددىيلەشـــــــتۈردى. سوتســـــــىيالىزمنى ھىمـــــــايە قىلغۇچىالرغـــــــا 

دەپ نـــام بەردى. سوتســـىيالىزمغا قارشـــى « زات دىنىـــيۋەتەنـــپەرۋەر »

 تۇرغۇچىالرغا جازا بەردى. 

ــى  – 1996. 5 نىــزامالر بــويىچە  –قائىــدە  يدىنىــ»ئايــدا  – 7يىل

ــى ــيە ئېي ــاۋ« تەشــۋىقات تەربى ــاپتونوم رايوننىــڭ مۇئ ىن تەشــكىللەپ، ئ

ئىشـالرنى قـانۇن بـويىچە  يدىنىـ»دە رەئىسى يۈسۈپ ئىيسـا تېلېـۋىزىيە

زاتالرغـا ۋە  يماۋزۇدا دوكـالت بېرىـپ، دىنىـ لىكسەرلەۋھە« باشقۇرايلى

 ىت سالدى. پۈتۈن جەمئىيەتكە تەھد

يىلى ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئېيتقانـدا پاجىئەلىـك بىـر يىـل  – 1999

ـــدى.  ـــڭ  – 5بول ـــۈنى  – 7ئاينى ـــوك ئۇرۇشـــى باشـــالنغاندا،  ۋۇكوس

 ۋۇكوســـو»خىتـــاي كوممۇنىســـتالر ھۆكـــۈمىتى بىـــر ئـــاي ئىچىـــدە 

ــدا نەشــ« ئۇرۇشــى ــابنى ئۇيغــۇر تىلى ــر كىت ــاۋزۇلۇق بى ــپ، ىم ر قىلى

قات تارقــــاتتى. بــــۇ كىتابتــــا: ئامېرىكىغــــا قارشــــى تەتــــۈر تەشــــۋى

دېيىلــــدى. « مۇســــۇلمانالرنى ئۆلتــــۈردى ۋۇلۇقكوســــوئامېرىكــــا »

ـــــپ،  ـــــاردەم قىلى ـــــڭ ي ـــــوئامېرىكـــــا خەلقىنى ـــــى  ۋۇكوس خەلقىن

ئېتنىــــك تازىلىشــــىدىن قۇتۇلــــدۇرۇپ قېلىشــــى،  مىلوشــــوۋىچنىڭ

. شـــۇنىڭدىن چۆچۈتـــۈۋەتتىخىتـــاي كوممۇنىســـتالر ھۆكـــۈمىتىنى 

نىـدا خىتـاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتى ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايوكېيىن، 

 زاتالرغا زوراۋانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلدى.  يئۇيغۇر دىنى

ـــدى:  ـــداق دې ـــاي كوممۇنىســـتالر ھۆكـــۈمىتى مۇن دۈشـــمەن »خىت

 دىنىـيكۈچلەر دىندىن پايدىلىنىپ بۆلگۈنچىلىك بىلەن شـۇغۇلالندى. 
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ــدىلىنىپ كوممۇنىســتىك ئەســەبىيلىك ئەۋجىــگە چىقتــى، دىنــدى ن پاي

، ھۆكــۈمەت قۇترىتىــپكەيپىيــاتنى  مللىــيگە ھۇجــۇم قىلــدى، ارتىيەپــ

 بىلەن قارشىلىشىپ دىن ئارقىلىق ھۆكۈمەتكە بېسىم ئىشلەتتى.

 بۇ خىل كىشىلەر كىملەر ئىدى؟

نەپەر  28يىلى قاغىلىق نـاھىيە بـاش ئېرىـق يېزىسـىدا  – 1999. 1

ــــپ، پــــارتىيە ئەزاســــى )ئۇيغــــۇر( مىــــڭ كىشــــىلىك يى غىــــن چاقىرى

دىن چېكىنىپ چىقىـپ دىنغـا ئېتىقـاد قىلىشـقا ىستىك پارتىيەكوممۇن

 قايتىپ كەلگەنلىكىنى ئېالن ئەتتى.

ــ «شــىنجاڭ». 2 ــاپتونوم رايونىــدا دىنى ــالر  يئۇيغــۇر ئ ــ »زات « تەبلى

ـــــي ـــــدۇردى.  دىنى ـــــات ياي ـــــالىيىتىنى قان ـــــىپائ ـــــىمالىي  دائىرىس ش

قەشـــقەر، ، «شـــىنجاڭ»جەنـــۇبىي  نىـــڭ ئىلـــى ۋىاليىتـــى«شـــىنجاڭ»

ـــزاۋا ـــاش ناھىيەپەي ـــاھىيە، شـــەھەرلەرگىچە ت، قاراق ـــارلىق ن ســـى قات

 19دا «شـىنجاڭ»كېڭەيدى. خىتاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتى پۈتـۈن 

زاتالرنـى باسـتۇرۇپ،  يپائالىيىتى ئېلىپ بارغـان دىنىـ« تەبلى »ئورۇندا 

 زات قولغا ئېلىندى.  دىنىينەپەر  1600

ن ئــارتۇق دىــ 100ســىدە ىرىنىڭ توققــۇزاق ناھىيە. قەشــقەر شــەھ3

ئوقۇغۇچى، ئوقۇتقۇچى كوللېكتىـپ نامـاز ئوقۇغـانلىقى ئۈچـۈن قولغـا 

 ئېلىندى. 

ـــــاھىيە 4 ـــــڭ  چـــــاراپ. يەكەن ن ـــــق مەكتەپنى ـــــر نەپەريېزىلى  بى

مەكـتەپ ئـېچىش توغرىسـىدا ھۆكـۈمەتكە خەت  يئوقۇغۇچىسى دىنى

 يازغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىندى.
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، ئوتتـۇرا مەكتەپـتە . شۇ يىلى قەشقەر ۋىاليىتىدە ئـالىي مەكـتەپ5

ـــــــان  ـــــــ 24ئوقۇۋاتق دەرس  ينەپەر ئوقۇغـــــــۇچى مەكـــــــتەپلەردە دىنى

نــارازى بولــۇپ، مەكتەپــتىن چېكىنىــپ چىقىــپ،  ئۆتۈلمىگەنلىكىــدىن

مەكـــتەپ ئـــېچىش بىـــلەن شـــۇغۇللىنىپ قولغـــا  يجەمئىيەتـــتە دىنىـــ

 ئېلىندى.

ئـۆلكە بـويىچە مەكتەپلەرنـى  «شـىنجاڭ». شۇ يىلـى ھۆكـۈمەت 6

ــالىيىتى تەشــكىللەپ، بۇنىڭــدىن باشــقا تەرتىــپكە ســېلى  1356ش پائ

يەر ئاسـتى مەكتەپنـى تـارقىتىۋەتتى. )مەن  118نەپەر تالىپ ئوقۇۋاتقان 

ــــڭ  ــــگەن ســــۆزگە ئىشــــەنمەيمەن، بەلكــــى بۇالرنى ــــارقىتىۋەتتى دې ت

 ھەممىسى قولغا ئېلىندى(.

 50مەكتەپلەرنىـڭ سـانى  ي. قەشقەر ۋىاليىتىـدە يەر ئاسـتى دىنىـ7

خىتاي ساقچىلىرى بۇ مەكتەپلەرگە باسـتۇرۇپ كىرىـپ،  كە يەتكەندە،

ـــــــــارقىتىۋەتتى. )مەن  600 ـــــــــۇچىنى ت ـــــــــۇچى، ئوقۇغ نەپەر ئوقۇتق

ــــڭ  ــــگەن ســــۆزگە ئىشــــەنمەيمەن، بەلكــــى بۇالرنى ــــارقىتىۋەتتى دې ت

 .ھەممىسى قولغا ئېلىندى(

ــوپ  – 7ئاينىــڭ  – 7يىلــى  – 1999 كــۈنى خــوتەن ۋىاليىتىنىــڭ ل

ىـڭ بىــر ساقچىسـى قوغــۇن ســاتقۇچى سـىدە خىتــاي ھۆكۈمىتىنناھىيە

بىر ئۇيغـۇر بىـلەن ئۇرۇشـۇپ قېلىـپ، سـاقچى بـۇ ئۇيغـۇرنى ئورۇنسـىز 

ــــارەت قىلغا ــــارتۇق ئۇيغــــۇرھاق ــــدا، ئىككــــى مىڭــــدىن ئ ــــاي  ن خىت

ــڭ لــوپ ناھىيە ــاقچى ئىدارىســىنى قورشــىۋالدى. ھۆكۈمىتىنى لىــك س

قورشـــاۋنى بۆســـۈپ چىققـــان خىتـــاي ســـاقچىلىرى، ئۇيغۇرالرنىــــڭ 

دىـــن  300نـــى باستۇرۇشــقا كەلگەنـــدە جەمئىيەتى يىنىـــد« قــۇرەيش»
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قارشـى ئېلىشـتى.  )ئـوق  ئۇيغۇر قوراللىق سـاقچى قىسـىمالرغائارتۇق 

چىقــــاردىمۇ، قانچىلىــــك ئــــادەم قولغــــا ئېلىنــــدى، بىلمەيــــمەن، مەن 

 .پايدىالنغان ماتېرىيالدا بۇ توغرىدا بىر نېمە دېيىلمىگەن(

ســىدە بىــر يېزىــدا اھىيەئايــدا خــوتەن قاراقــاش ن – 2يىلــى  – 2005

 مەســجىدبىــر ۋەقە يــۈز بەردى. يېــزا خەلقــى ئــۆزلىرى پــۇل چىقىرىــپ، 

 ئەھـمەتسالماقچى بولغاندا يېزا باشلىقى، كوممۇنىست مەتسـالىخان 

ـــى  ـــزا خەلق ـــدى. يې ـــول قويمى ـــجىد سېلىشـــىغا ي ـــڭ مەس دېھقانالرنى

قوزغىلىــپ بــۇ كوممۇنىســت ئۇيغــۇرنى ئــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈۋەتتى. قايســى 

ىڭ قىلغىنى تـوغرا مەن بۇنىڭغـا باھـا بېـرەلمەيمەن. بىـراق، يـۈز تەرەپن

دوكـــالت قىلىـــش  ئەيـــنەن گەكونگىرىســـىبەرگەن ۋەقەنـــى ئامېرىكـــا 

 مەجبۇرىيىتىم بار دەپ، ئوياليمەن. 

يېقىنـــدا خەلقئـــارا كىشـــىلىك ھوقـــۇق كـــۆزىتىش تەشـــكىالتى 

ئېتىقـــاد ئەركىنلىكـــى توغرىســـىدا بىـــر پـــارچە  يئۇيغۇرالرنىـــڭ دىنىـــ

تـوغرا، تەپسـىلىي يېزىلغـان ۋە  دوكالتنىكالت ئېالن قىلدى. مەن بۇ دو

 ۋاقتىدا يېزىلغان دوكالت دەپ، قارايمەن.

ــرى ــك دۆلەت مەجلىســى ئەزالى ــڭ  ،ھۆرمەتلى ــدا ئۇيغۇرالرنى مەن يۇقىرى

ئېتىقاد ئەركىنلىكى توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتتۈم. تۆۋەنـدە  يدىنى

لغـان پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى توغرىسـىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغـا قارىتى

 قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن. 

 1988يىلـى تۈزۈلـۈپ  – 1987خىتاينىڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى 

ۋى پ، ھـازىرغىچە ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـائىلەيىلالردا ئىجرا قىلىنغانـدىن باشـال –

تۇرمۇشــــىغا، ھاياتىغــــا، ئۇيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ مەۋجــــۇت بولــــۇپ تــــۇرۇش 
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ــپ ھوقۇق ــدى. ئايالالرنىــڭ بالىياتقۇســى ئېلى ــدا قىل ــر تەھــدىت پەي ىغــا ئېغى

مىـڭ ئەركەكـكە دورا ئىشـلىتىپ،  500يىلـى بىـر يىلـدا  – 1994تاشالندى. 

ــا قىلىشــنى ســىناق قىلــدى.  ــى ئاقت ــڭ  – 1يىلــى  – 2005ئەرلەرن  – 6ئاينى

يىللىــق  5 - 9لىۋالــدى، نوم رايونىنىــڭ رەئىســى ئىســمائىل تىكــۈنى ئــاپتو

كەم   نارەســــىدەنىڭمىــــڭ ئۇيغــــۇر  500ئىچىــــدە ئــــۈچ مىليــــون  پىــــالن

ــاپتونوم  ــا ئ ــر ۋاقىتت ــيىن، ئوخشــاش بى ــدىن كې ــېالن قىلغان تۇغۇلغــانلىقىنى ئ

رايونلـــۇق ستاتىســـتىكا ئىدارىســـى، ئۇيغۇرالرنىـــڭ تۇغۇلـــۇش نىســـبىتىنىڭ 

ـــڭ  %48 ـــاغ ئايالالرنى ـــر ئاي ـــۇر ئېغى ـــى، ئۇيغ  لەرنىڭەنارەســـىدئىكەنلىكىن

 ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلدى. 58ىڭ %ئۆلۈش نىسبىتىن

ئــــۈرۈمچى كەچلىــــك »كــــۈنى  – 6ئاينىــــڭ  – 1يىلـــى  – 2005

ــــۇقىرىقى « تەڭرىتــــاغ تــــورى»ۋە « گېزىتــــى ــــارلىق مەتبۇئــــاتالر ي قات

 خەۋەرلەرنى ئاشكارا تارقاتتى.

بىز ئۇيغۇرالر ھازىر خىتـاي كوممۇنىسـتلىرىنىڭ پىالنلىـق تۇغـۇت 

ئېتنىك تـازىالش سىياسـىتى دەپ  سىياسىتىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى

 ئاتايمىز. 

بۈگــــۈن، ئامېرىكــــا دۆلەت مەجلىســــىنىڭ خىتاينىــــڭ پىالنلىــــق 

ــــــڭ دەردى  ــــــىۋەتلىك ئۇيغۇرالرنى ــــــىتىگە مۇناس ــــــۇت سىياس  –تۇغ

ــۈلپەتلىرىگە قــۇالق سېلىشــىنى ئۈمىــد قىلىــمەن. تەلەپلىرىمىز  نــىك

 :ئىزھاراليمەنتۆۋەندىكىدەك 

ـــق1 ـــڭ پىالنلى ـــاي ھۆكۈمىتىنى ـــۇ  . خىت تۇغـــۇت سىياســـىتى ۋە ب

سىياسەتنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىغا كەلتـۈرگەن ئـاچچىق ئـاقىۋەتلىرى 
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توغرىسىدا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ قانۇن اليىـھە ماقۇللىشـىنى 

 ئۈمىد قىلىمەن. 

)گەرچە يــۇقىرىقى مەزمۇنالرغــا  . ئوتتــۇرا ئاســىيالىق ئۇيغــۇر مەن.2

ىيا يالغۇز قازاق ۋە قىرغىزنىـڭ يـاكى مۇناسىۋەتسىز بولسىمۇ( ئوتتۇرا ئاس

ئەمەس، دېمــــوكراتىيە،  ئاسىياســــىالتاجىــــك ۋە ئۆزبېكنىــــڭ ئوتتــــۇرا 

ئوتتــــۇرا ئاســــىيا  ،ئەركىنلىــــك، كىشــــىلىك ھوقــــۇقنى نەزەردە تۇتــــۇپ

ــڭ ــڭ كىشــىلىك  ،خەلقلىرىنى ــىيالىق ئۇيغۇرالرنى ــۇرا ئاس ــدىن ئوتت جۈملى

ـــك،  ـــاجلىقگە دېمـــوكراتىيەھوقـــۇق، ئەركىنلى ـــۇپ،  نىىموھت نەزەردە تۇت

ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىنىڭ ئەبەدى ھەربىـــي بـــازا 

 قۇرۇشىنى تەلەپ قىلىمەن. 

 :مەنبىئىماتېرىيال 

خىتاينىــڭ بىخەتەرلىــك « تــى ھەممىــدىن ئەالدۆلەت مەنپەئە. »1

 تارماقلىرى تۈزۈپ چىققان كىتاب.

 «.ھۆكۈمەت تور بەتلىرى»، «ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى. »2

« شــــــــىنجاڭ يىلنامىســــــــى»يىللىــــــــق  – 1997، – 1996. )3

 .ئۇيغۇرچە(

 كۈنى – 17ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2005
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 مەكتۇپتۈرمىسىگە يولالنغان  گۇەنتانامو

 ۋەتەنداشلىرىم!

جاپــا تــارتتىڭالر! ســىلەرنى ئامېرىكــا خەلقــى ســاقالپ قالــدى، 

 – خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ سـىلەرنى قـايتۇرۇپ بېـرىش توغرىسـىدا ئارقـا

ئارقىـــدىن تەلەپ قىلىشـــلىرى ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى تەرىپىـــدىن رەت 

ــا ماكانــدا تــۇرۇپ قالغــان كىشــىلەر دەپ،  ــا ۋاقىتتــا، خات قىلىنــدى. خات

قــارار قىلغــان ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى ســىلەرنى يەنە باشــقا دېموكراتىــك 

دۆلەتـــلەرگە ئۆتكـــۈزۈپ بېرىشـــنى قـــارار قىلغـــان بولســـىمۇ، لـــېكىن 

ۈمىتىــدىن باشــقا ھەرقانــداق بىــر دۆلەت ســىلەرنى دۇنياغــا خىتــاي ھۆك

قوبــــۇل قىلىــــش توغرىســــىدا ئىپــــادە بىلدۈرمىــــدى. ھەتتــــا، ســــىلەر 

ـــاباليدىغان تۈركىيەقېرىندى ـــۇل شـــىمىز دەپ، ھېس ـــىلەرنى قوب ـــۇ س م

 قىلىشنى رەت قىلدى. 

 – 1996سىلەر بىلگەنـدەك مۇسـتەقىل ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىـرى 

ۋە خىتــاي  فېدېراتسىيىســىرۇســىيە كــۈنى  – 26ئاينىــڭ  – 4يىلــى 

ــىپ  ــلەن بىرلىش ــۈمىتى بى ــۇرۇھى»ھۆك ــاڭخەي بەش دۆلەت گ ــى «ش ن

، تېررورىســـتالر، رادىكالىســتالر يياســاپ چىقىــپ ئۇيغــۇرالرنى دىنىــ

 مىللىي بۆلگۈنچىلەر دەپ، ئاتىدى. 

 – 3ئـارقىلىق « رەڭلىـك ئىـنقىالب»بۇنىڭ ئىچىدە قىرغىزىسـتان 

ىتىنى ئاغـــــدۇرۇپ دېموكراتىـــــك ئايـــــدا مەۋجـــــۇت دۆلەت ھـــــاكىمىي

قىرغىزىســتان دۆلىتىنــى قۇرغــان بولســىمۇ، لــېكىن بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ 

 كۈتكەن يېرىدىن چىقمىدى. 
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ئىلـــى ۋەقەســــىگە قاتنىشــــىپ قېچىـــپ چىقىــــپ قازاقىســــتاندا 

يىلـــى  – 1998سىياســـىي پانـــاھلىق تىلىـــگەن ئـــۈچ نەپەر ئۇيغـــۇرنى، 

ــۈمىتىگە تاپ ــاي ھۆك ــۈمىتى خىت ــدىن قازاقىســتان ھۆك شــۇرۇپ بەرگەن

كېـــيىن، خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى بۇالرغـــا ئۆلـــۈم جازاســـى بەردى. ســـابىق 

ــــدېنتى  ھۆكــــۈمىتى شــــۇ  فئاقــــايىقىرغىزىســــتاننىڭ ســــابىق پرېزى

نەپەر ئۇيغۇرنى خىتاي ھۆكـۈمىتىگە ئۆتكـۈزۈپ بەردى.  12ۋاقىتقىچە 

 خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆلۈم جازاسى بەردى.  رەھمىتۇلالھقابۇنىڭ ئىچىدە 

ــازىرقى  ــىلىك ھ ــڭ كىش ــۈمىتى ئۇيغۇرالرنى ــا ھۆك ــادا ئامېرىك دۇني

 جاكارالشـــمۇھوقۇقىغـــا كۆڭـــۈل بۆلـــدى. ســـىلەرنى گۇناھســـىز دەپ 

شۇنداق كۆڭۈل بۆلۈشنىڭ بىر تەرىپى بولۇپ قالـدى. ئامېرىكـا خەلقـى 

ــاتىپى  ــالر ك ــما شــتاتلىرىنىڭ دۆلەت ئىش ــا قوش  كانــدىلىزاۋە ئامېرىك

ــس ــۈمىتىگە بېســىم رايى ــاي ھۆك ــانىم خىت ــيىن،  خ ئىشــلەتكەندىن كې

ئاينىـڭ  – 3يىلـى  – 2005رابىـيە قـادىرنى  مەنكـىخىتاي ھۆكـۈمىتى 

ئايــالالر تۈرمىسـىدىن قويــۇپ بېرىشـكە مەجبــۇر  باجيـاخۇكـۈنى  – 17

يېتىپ كەلدىم ۋە يـورۇق دۇنياغـا  ۋاشىنگتونغابولدى. شۇ كۈنى كەچتە 

 قايتا كۆز ئاچتىم. 

ســىنىڭ ۋە ئامېرىكــا شــۇنىڭدىن كېــيىن ئامېرىكــا دۆلەت مەجلى

ــلەن كۆرۈشــۈش  ــدارلىرى بى ــك ئەمەل ــۇقىرى دەرىجىلى ــڭ ي ھۆكۈمىتىنى

ـــدۇم. رەھـــبەرلەرگە ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك  پۇرســـىتىگە ئىـــگە بول

ــۇق خاتىرىســىنى، ئۆزۈمنىــڭ تــۈرمە ھايــاتىنى ســۆزلەپ بەردىــم.  ھوق

ــدا  ــۇ توغرى ــۈم. ب ــدىغانلىقىڭالرنى ســۆزلەپ ئۆتت ــازاد بولى ســىلەرنىڭ ئ

 ەرىجىلىك رەھبەرلەرنىڭ پىكرىنى زېھىن قويۇپ ئاڭلىدىم. يۇقىرى د
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 ۋەتەنداشلىرىم!

ــــــاللىۋېلىش  ــــــى ت ــــــر دۆلەتن ــــــداق بى غەرب دۇنياســــــىدا ھەرقان

ۋە  شۋىتسـارىيەئىختىيارىڭالردا بولسا، نورۋېگىيە، كانادا، شۋېتسـىيە، 

فىنالنــــدىيە قاتــــارلىق دۆلەتلەرنــــى تاللىۋالســــاڭالر بولىــــدۇ. ئوتتــــۇرا 

ۆلەتلەر سىلەر ئۈچۈن تولىمـۇ خەتەرلىـك! مەن سـىلەرگە ئاسىيادىكى د

تىلەكداشـــــمەن، باشـــــقا ئۇيغـــــۇر قېرىنداشـــــالرمۇ ســـــىلەر ئۈچـــــۈن 

 نى بىلدۈرىدۇ. ىتىلەكداشلىق

ــدىغان بولســا،  ــۇق بولى ــل تول ئەگەر ســىلەردە ھېسســىيات ۋە ئەقى

خەلقئـــــارا ۋەزىيەتـــــتىن تولـــــۇق خەۋەردار بولســـــاڭالر، ئېســـــىڭالردا 

 كا خەلقىگە رەھمەت ئېيتىڭالر! بولسۇنكى، ئامېرى

 رابىيە قادىر 

  ۋاشىنگتونكۈنى  – 25ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2005
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 ھۆرمەتلىك ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە!

 ھۆرمەتلىك ئادۋوكات ئەپەندى!

ــم، قايســى دۆلەت  ــا كى ــىلىك ھوقۇقىغ ــڭ كىش ئۇيغۇرالرنى

كۆڭۈل بۆلدى؟ ئامېرىكا خەلقى، ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى كۆڭـۈل 

ئۇيغۇرالرنىــڭ جىنــايىتى توغرىســىدا  گۇۋەنتانــامودىكى بۆلــدى.

 كىم ئادىل، ھەققانىي ھۆكۈم چىقاردى؟ ئامېرىكا خەلقى.

بۈگۈن بۇ كىشىلەرنىڭ قايتىپ كېتەلەيدىغان ۋەتىنـى يـوق، 

ــــدا ياشــــاۋاتقان ئۇيغــــۇرالر، ئامېرىكــــا  ــــز ئامېرىكى شــــۇڭا بى

خەلقىنىڭ رەھىمـدىللىق قىلىـپ، بـۇ كىشـىلەرنىڭ جىنـايىتى 

قالنغانـــدىن كېـــيىن بـــۇ ئۇيغـــۇرالرنى بـــۇ دۆلەت ئامېرىكىـــدا ئا

 نى ئۈمىد قىلىمىز.ىئېلىپ قېلىش

. بــۇ كىشـــىلەر ئامېرىكىــدا قالغانـــدا ئامېرىكىنىـــڭ ھەر 1

 تۈرلۈك قانۇنلىرىغا ئەمەل قىلىشى كېرەك.

. بــۇ كىشــىلەر ئەســلى ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر 2

نىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇقى بىــلەن بىــرلىكتە داۋاملىــق ئۇيغۇرالر

 ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى كېرەك.

. مەن بــاش بولــۇپ، ئامېرىكىــدىكى بــارلىق ئۇيغــۇرالر بــۇ 3

كىشـــــىلەرنىڭ تۇرمۇشـــــىنى ئورۇنالشـــــتۇرىمىز ۋە شـــــۇنداق 

ئورۇنالشتۇرۇشـــــنى ھـــــۆددىگە ئـــــالىمىز. ئـــــۇالرنى ياخشـــــى 



 92 

ــــامويېــــتەكلەپ كېتىمىــــز.  تۈرمىســــىگە قامالغــــان  گۇۋەنتان

 رىكىغا قويۇپ بېرىلىشىنى قارشى ئالىمىز. ئۇيغۇرالرنىڭ ئامې

 رابىيە قادىر ھۆرمەت بىلەن:

 كۈنى  -  29ئاينىڭ  – 7يىل  – 2005
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 ھۆرمەتلىك نورۋېگىيە خەلقى

ـــپ  ـــورۋېگىيەمەن قولۇمغـــا قەلەم ئېلى دە ئۇيغـــۇرالر توغرىســـىدا ن

 ئېالن قىلىنغان كىتابقا كىرىش سۆز يازماقچى بولدۇم. 

داق باشــالش ۋە كىــرىش ســۆزۈمنى قانــداق بىرىنچــى جــۈملىنى قانــ

 ئاخىرالشتۇرۇش توغرىسىدا كۆپ ئويالندىم. 

دەپ باشـالش قارارىغـا « ھۆرمەتلىك نورۋېگىيە خەلقـى»سۆزۈمنى 

 كەلدىم. 

ـــۇر خەلقىنىـــڭ  ـــاۋاتقان ئۇيغ ـــدا ياش ـــان قۇملۇقى ـــراق تەكلىماك يى

 نامىدىن نورۋېگىيە خەلقىگە ساالم يولالشنى قارار قىلدىم. 

ـــــڭ  ـــــىيادا، مېنى ـــــۇرا ئاس ـــــۇرالر ئوتت ـــــۇر، ئۇيغ ـــــتىم ئۇيغ مىللى

ئېتەكلىرىـــدە ياشـــايدۇ، بـــۇ  ىيتەڭرىتاغلىرىنىـــڭ جەنـــۇبىي ۋە شـــىمال

شـەرقىي »دەپ ئاتىلىدۇ. تـۈرك تىلىـدا « شىنجاڭ»ماكان خىتاي تىلىدا 

« ئۇيغۇرىســتان»دەپ ئاتىلىــدۇ. بـۇ ماكــان ئۇيغـۇر تىلىــدا « تۈركىسـتان

 سـىرىسىرىنىڭ قەلىمىدە ئەينـى چاغـدا دەپ ئاتىلىدۇ. يۇنان تارىخچىل

 دۆلىتى )يىپەك دۆلىتى( دەپمۇ ئاتالغانىدى. 

ئوغۇز تىلىـدا سۆزلىشـىدۇ. قايسـى مىلـلەت  –ئۇيغۇر  —ئۇيغۇرالر 

ھازىرقى دۇنيادا ئۆزىنىڭ شانلىق مەدەنىيىتـى بىـلەن پەخىـرلەنمىگەن؟ 

بىـــراق، بۈگـــۈن ئۇيغـــۇرالر ئۆزىنىـــڭ مىللىـــي مەدەنىيىتـــى ۋە مىللىـــي 

شـۇڭا  ئەنئەنىسىدىن پەخىرلىنىش ھوقۇقىدىن تامامەن مەھرۇم بولـدى.

مىـــدە پەخىـــرلىنىش تۇيغۇســـى كەم ئۇيغۇرالرنىـــڭ ھېسســـىيات ئالە

ۇشـقا، مىلـلەت بولدى. ئۆزىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى تەرەققىي قىلدۇر
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ــاراكتېرىنى تەربىيە ــداق خ ــلەت قان ــر مىل ــان بى ــادىر بواللمىغ لەشــكە ق

ـــڭ مىلل ـــلەت خـــاراكتېرىنى قىلىـــپ ئۆزىنى ـــي مەدەنىيىتىنـــى ۋە مىل ى

 ساقالپ قاالاليدۇ؟ 

منى قانــداق بــېقىش قايغۇســى مېنــى ئــائىلە ئايــالى ئىــدىم. بــالىلىرى

كۈنــدۈز ئازابالشــقا باشــلىدى. قــايغۇرۇش، ئــازابلىنىش شــۇ  –چە كىــ

گە ئورتاق ئـازاب جەمئىيەتىچاغدا ماڭىال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن ئۇيغۇر 

مـــــگەك قىالاليـــــدۇ، نېمىشـــــقا نـــــامراتلىقتىن ئىــــدى. ئۇيغـــــۇرالر ئە

قۇتۇاللمايدۇ؟ ئۇيغۇرالر ئەقىللىـق مىلـلەت بولـۇپ تۇرۇقلـۇق نېمىشـقا 

نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ يولىنى ئىزدىمەيـدۇ؟ ئـۆزۈمگە ئـۆزۈم سـوئال 

 قويۇپ ئۆزۈمنى ئۆزۈم قىيناشقا باشلىدىم.

ــر يۇيۇشــتىن باشــلىدىم.  ىئىشــنى كىرىمــ ــر ئەمــگەك كى ــاز ئېغى ئ

ــاز ئىــنچ ىىرىمــك چەكلىرىنــى كى –ىكە ئەمــگەك بالىالرنىــڭ كىــيىم ئ

ــپ ســاتتىم. كېــيىن كەمچىــل مــالالرنى بىــر يېزىــدىن يەنە بىــر  تىكى

 –يېزىغــا، بىــر شــەھەردىن يەنە بىــر شــەھەرگە يــۆتكەپ ســاتتىم. ســودا 

تىجارەتچى بولۇپ قالـدىم. بىـر مىلـلەت قەددىنـى رۇسـلىماقچى بولسـا 

ـــاۋۋال ئىقتىســـاد ساھەســـىد ـــكەن، دەپ ئ ـــرەك ئى ە قەد كۆتۈرۈشـــى كې

ئويلىــدىم. مەن شــۇنداق ھەقىقەتنــى تونــۇپ يەتــتىم. تۈرلــۈك ھاقــارەتكە 

ـــايىتى ئارتىـــپ  ـــلىك جىن ـــاي ھۆكـــۈمىتى ھايانكەش ـــدىم، خىت ئۇچرى

كـوچىالردا سـازايى قىلـدى. ئۇنىـڭ  كىيگـۈزۈپبېشىمغا قەغەز قالپاق 

مئىـــيەت ئۈســـتىگە ئىســـالم دىنىغـــا ئىشـــىنىدىغان ئۇيغۇرالرنىـــڭ جە

تىجـارەت  –ئەخالق تەلەپلىرى ھەممىمىـزگە مەلـۇم. ئايالالرنىـڭ سـودا 

قىلىشىغا يول قويمايتتى. بىراق، ئادەم ئاۋۋال ياشىشى كېـرەك ئىـدىغۇ؟ 
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شـــۇڭا ئۇالرنىـــڭ قارشـــىلىقىغا بەرداشـــلىق بېرىشـــىم كېـــرەك بولـــدى. 

 مېنىڭ ۋۇجۇدۇمدا شۇنداق ئىرادە بار ئىدى. 

كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بـۇالق  – 8ئاينىڭ  – 3يىلى  – 1987

ــارت – 8»بېشــى كوچىســىدا  ــتىم. « م ــۇرۇپ چىق ــازىرىنى ق ــالالر ب ئاي

دۇكان بار ئىدى. ئىشسىز ئايالالرنى، ئوقۇشسىز قالغـان  120بازىرىمدا 

ــتۇردۇم.  ــپ ئورۇنالش ــاتقۇچى قىلى ــال س ــى م ــۇر قىزلىرىن  – 1990ئۇيغ

ئـۆرە تۇرغـۇزۇپ  تىجـارەت بىناسـىنى –يىلى سەككىز قەۋەتلىك سـودا 

ــدە ســودا شــىركىتى» ــۇر « ئەقى ــتىم. دۇكــانالرنى ئۇيغ ــۇرۇپ چىق ــى ق ن

ــــم.  يىلــــى قازاقىســــتان،  – 1993ســــودىگەرلىرىگە ئىجــــارىگە بەردى

قىرغىزىســتان دۆلەتلىــرى بىــلەن تاشــقى ســودا تىجــارەت مۇناســىۋىتى 

ـــدە  ـــان ۋىاليىتى ـــدا قورغ ـــتاننىڭ تال ـــپ، قازاقىس ـــق »ئورنىتى مولچىلى

رۇپ چىقتىم. تاشقى سودا تىجـارىتىم تـازا راۋاجالنغـان نى قۇ«شىركىتى

ئايـــدا خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى مـــاكرولۇق  – 7يىلـــى  – 1993بىـــر يىلـــدا 

تەڭشـــەش سىياســىتىنى يولغـــا قويـــۇپ، بـــۇ  مىكرولـــۇقتەڭشــەش ۋە 

ــۇ  ــەت بولۇپم ــىنجاڭدا»سىياس ــڭ  «ش ــدى. مېنى ــپ بېرىل ــاتتىق ئېلى ق

تىجــارىتىمگە ـ ا تىجــارىتىگە ۋە تاشــقى ســود –شــىركىتىمنىڭ ســودا 

ــــانۇن  ــــدى. ئىقتىســــادقا مۇناســــىۋەتلىك ق ــــپ كەل ئېغىــــر زەربە ئېلى

ئىقتىســــادى  لىــــكمونوپولىيەتۇرغۇزۇلمىغــــان بىــــر ئەلــــدە، بولۇپمــــۇ 

سىياســـىتى يۈرگۈزۈلىـــدىغان بىـــر ئەلـــدە، ئىقتىســـاد تەرەققىياتىنىـــڭ 

پۇقراالرنىڭ ئىقتىسـادىي ئەھۋالىنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقى سـىلەرگە 

ــۇم. ــڭ  مەل ــاي ھۆكۈمىتىنى ــلەن خىت ــانۇنى بى ــا ق قازاقىســتاننىڭ تاموژن

بىــــرىگە ئوخشــــىمايدىغانلىقى، ئۇنىــــڭ  –تاموژنــــا قانۇنىنىــــڭ بىــــر 
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ئۈســـتىگە ھەر ئىككـــى تەرەپ تاموژنـــا خادىملىرىنىـــڭ پـــارىخورلۇقى 

تىجـارىتىمگە ئېغىـر زىيـان سـالدى. مەسـىلەن،  –مېنىڭ تاشـقى سـودا 

ــــلەيد ــــىدا ئىش ــــتان تاموژنىس ــــتىم قازاقىس ــــىلەرگە ھەر قې ىغان كىش

چەك كىــ –ـ ئىككــى ســومكا كەمپــۈت، كىــيىم دىــن بىــر «شــىنجاڭ»

ئېلىپ چىقىشىم، يانچۇقىغـا دولـالر سـېلىپ قويۇشـۇم كېـرەك بولـدى. 

ـــا  «شـــىنجاڭ»قازاقىســـتاندىن  ـــدە خىتاينىـــڭ تاموژن ـــكە ئۆتكەن تەرەپ

ھەدىـيە  پەلتـۇلىرىنىخادىملىرىغا ئوخشاشـال قازاقىسـتاننىڭ كاسـتۇم، 

ـــدى. ق ـــرەك بول ـــالر ســـېلىپ قويۇشـــۇم كې ـــا دول ىلىشـــىم ۋە يانچۇقىغ

 –تىجـارەتچىلىرى پۇلغـا تايىنىـپ سـودا  –ھوقۇقسىز مىللەتنىڭ سودا 

ــودا  ــايتتى. س ــولىنى ئاچمىســا بولم ــارەت ي ــگە  –تىج ــارىتىم زەربى تىج

ئۇچرىدى. روھـى جەھەتـتە بەرداشـلىق بېرەلمىـدىم، نورمـال تىجـارىتىم 

ــالىتىگە ئ ىــگە بواللمىــدى. جەمئىــيەت ئەخالقــى، ســودا قانۇننىــڭ كاپ

ئەخالقى تۈگىشىپ كەتتى. رابىيە قادىر ئەمـدى ھوقۇققـا دۇچ كەلـگەن 

ـــك  –ئىـــدى. ســـودا  ـــابەت ئۈچـــۈن تەرتىپلى ـــن رىق تىجـــارەت ۋە ئەركى

 جەمئىيەت ۋە ھوقۇق بولۇشى كېرەكلىكىنى تونۇپ يەتتىم. 

ـــى  – 1997 ـــڭ  – 2يىل ـــ – 5ئاينى ى كـــۈنى ئۇيغۇرىســـتاننىڭ ئىل

مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياشـلىرى نامـايىش قىلىـپ تىـنچ  30ىدە ۋىاليىت

يــول بىــلەن مۇســتەقىللىق تەلەپ قىلــدى. خىتــاي ھۆكــۈمىتى قىــرغىن 

قىلــــدى. نامايىشــــچىالرنىڭ كــــۆپ قىســــمى بــــالىالر ئىــــدى. بــــۇالر 

ــى  ــرى كەين ــڭ ھەربىيلى ــدە خىتاينى ــوغالپ  –چېكىنگەن ــدىن ق كەينى

ــ ــاتتى. نەق مەيدان ــوق ئ ــۈرۈپ ئ ــۇرالر ي ــان ئۇيغ ــرغىن قىلىنغ  407دا قى
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نەپەر، ئەممــا خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئــاران توققــۇز كىشــى ئۆلــدى، دەپ 

 جاكارلىدى. 

ــڭ  – 2مەن  ــدىم.  – 15ئاينى ــپ كەل ــى شــەھىرىگە يېتى ــۈنى ئىل ك

ــان ئاتــا  ــدە پۇچىالنغ ــڭ دەردى ــدار بولغــان  –بالىلىرىنى ــانىالردىن، يارى ئ

پـــېچەك تارقىتىـــپ  –پـــۇل  نامايىشــچىالردىن ھـــال ســـورىدىم. ئۇالرغــا

چىدىيالمىـدىم. خىتـاي  نـادامىتىگە –زارىغـا، ھەسـرەت  –بەردىم. يىغـا 

تىجـارىتىمگە تۈرلـۈك  -ھۆكۈمىتى ماڭا ئىشەنمەيدىغان بولـدى، سـودا 

كـۈنى  – 27ئاينىـڭ  – 3يىلـى  – 1997توسقۇنلۇقالرنى پەيدا قىلـدى. 

 1997 مېنى مەملىكەتلىك سىياسـىي كېڭەشـتىن قـوغالپ چىقـاردى.

مىـڭ ئـانىالر »كـۈنى ئـۈرۈمچى شـەھىرىدە  – 15ئاينىڭ  – 12يىلى  –

قـــۇرۇپ چىقـــتىم. ئـــائىلە ئايـــاللىرى، ئىشســـىز ئايـــالالر، « شـــىركىتى

نەپەر  200ئوقۇشسىز قالغان ياش قىزالر شـۇ كـۈنى زالغـا جەم بولـۇپ، 

يىلـى  – 1998گە ئـۆزلىرىنى تىزىمالتتـى. «مىڭ ئانـا شـىركىتى»ئايال 

ـــڭ – 2 ـــو  – 25 ئاينى ـــۈمىتى رادىئ ـــاي ھۆك ـــۈنى خىت ـــۋىزىيە  -ك تېلې

قاتــــارلىق ئاخبــــارات ۋاســــىتىلىرىنى ئىشــــقا ســــېلىپ، ھەرىكەتــــكە 

ــۈرۈپ  ــا شــىركىتى»كەلت ــڭ ئان ــدى. «مى ــانلىقىنى جاكارلى ــڭ تاقالغ نى

بىنورمــــال پائــــالىيەت ئېلىــــپ بــــاردى، « مىــــڭ ئانــــا شــــىركىتى»

ى. لـېكىن رەسمىيەتسىز پـاي چېكـى تارقـاتتى، دەپ تـۆھمەت چاپلىـد

مەن نــېمە جىنـــايەت ســادىر قىلغىنىمنـــى بىلمەيتــتىم. شـــۇنىڭغىچە 

جايلىرىــدىن تېلېفــون كېلىــپ ئايــالالر  –نىــڭ جــاي «شــىنجاڭ»پۈتــۈن 

گە قاتنىشىشـنى تەلەپ «مىـڭ ئانـا شـىركىتى»مەندىن ھال سـورىدى، 

قىلــــدى. مەن ئايــــالالر قەد كۆتۈرۈشــــى ئۈچــــۈن تەشكىللىنىشــــى، 
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قىشــــى، ئەرلەرنىــــڭ قۇلىغــــا قــــاراپ ئائىلىــــدىن جەمئىــــيەتكە چى

قالماسلىقى الزىم، دەپ ئـوياليتتىم. ئايـالالر ئۆزىنىـڭ ئەمگىكـى بىـلەن 

ئۆزىنى بېقىشـى، جەمئىـيەت تەرەققىيـاتى ئۈچـۈن ھەسسـە قوشۇشـى، 

ئايــالالرنى كەمسىتىشــكە قارشــى تۇرۇشــى، جەمئىــيەت ئىشــلىرىغا 

ــائىلە باشقۇرۇشــى، قىسقىســى  ــالالر ئارىلىشىشــى، مەدەنىيەتلىــك ئ ئاي

ھوقۇقىنى قولغـا كەلتۈرۈشـى كېـرەك، دەپ ئـوياليتتىم. شـۇ مەقسـەتتە 

ــىركىتى» ــانىالر ش ــڭ ئ ــكى «مى ــدىم. ئەپسۇس ــان ئى ــۇرۇپ چىقق ــى ق ن

 خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ شىركەتنى تاقىۋەتتى. 

مېنىڭ ياخشى نىيەتلىرىم، بولۇپمۇ ئايالالرغا ياردەم قىلىـش روھىـم 

 نىدە غەلىبە قىلىشـىمدەرىجە نىڭ شۇكىشىلەرنى تەسىرلەندۈردى. مې

ئۇيغــــۇر خەلقىنىــــڭ قوللىشــــىدىن ئايرىــــپ قارىيالمــــايمەن. ئەممــــا، 

نىڭ پائالىيىتىنى قوللىمىدى. تـوك «مىڭ ئانىالر شىركىتى»ھۆكۈمەت 

ــۈزۈپ  ــلەن تەمىنلەشــنى ئ ــدى، ســۇ بى ــۈزۈپ قوي بىــلەن تەمىنلەشــنى ئ

بەتەن تىجارىتىمگە پاراكەندىچىلىك سالدى. ماڭـا نىسـ –قويدى. سودا 

ئېيتقانـدا بەرداشـلىق بېرىشــكە، توختىمـاي يوللــۇق، قـانۇنلۇق كــۈرەش 

ئاستا ھوقۇقنىـڭ نـېمە ئىكەنلىكىنـى،  –قىلىشقا توغرا كەلدى. ئاستا 

كىشــــىلىك ھوقۇقنىــــڭ يەنە نــــېمە ئىكەنلىكىنــــى تونــــۇپ يەتــــتىم. 

ئىقتىســادىي پائــالىيەت ۋە جۈرئەتلىــك سىياســىي پائــالىيەت قىلىــپ 

ھوقـۇقلىرىنى قوغداشـنىڭ ۋە قولغـا  –تنىڭ ھەق شەخسنىڭ ۋە مىللە

ــــدىغانلىقىنى چۈشىنىشــــكە  ــــرەك بېرى ــــدىن دې كەلتۈرۈشــــنىڭ نېمى

 باشلىدىم. 
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ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا باشـقىچە بىـر  «شىنجاڭ»يىلى  – 1998

ــالىيەت  ــق سىياســىي پائ ــۇرالر تەشــكىللىك، پىالنلى ــدى. ئۇيغ ــل بول يى

ـــــا ـــــداق پائ ـــــيىن بۇن ـــــلىدى. كې ـــــۇچىالر قىلىشـــــقا باش لىيەت قىلغ

)تېررورىستالر دەپ ئاتالدى( تامالرغـا شـوئار چاپالشـتى. جەمئىـيەتكە 

ــــۋىق  ــــىتەش ــــك، دېمــــوكراتىيە تەلەپ  ۋەرەقىس ــــاتتى. ئەركىنلى تارق

قىلىشتى. ئـۇالر قانـداق جـاۋاب ئالـدى؟ خىتـاي ھۆكـۈمىتى باسـتۇرۇش 

بىلەن جاۋاب بەردى. خېنەن، شـەندۇڭ قاتـارلىق ئـۆلكىلەردىن ئەسـكەر 

 ۆتكەپ كېلىپ ۋەزىيەتنى مۇقىمالشتۇردى. ي

ـــدا ئامېرىكـــا  – 8يىلـــى  – 1999 ـــلەر  كونگىرىســـىنىڭئاي ۋەكىل

ئـــۆمىكى ئـــۈرۈمچى شـــەھىرىگە يېتىـــپ كېلىشـــتىن بـــۇرۇن، شــــۇ 

ــا Carrie Dumbah  دومبــاخ كەرريئۆمەكنىــڭ ئەزاســى  خــانىم ماڭ

ــــدا  ــــيىن مېھمانخانى ــــدىن كې ــــۈرۈمچىگە بارغان ــــپ، ئ تېلېفــــون بېرى

ـــيمەت بىلىـــپ قولۇمغـــا قەلەم كۆرۈشـــىمى ـــدى. پۇرســـەتنى غەنى ز، دې

يېزىـــپ « ئامېرىكـــا خەلقىـــگە مـــۇراجىئەت»ئېلىـــپ ئـــون مـــاددىلىق 

ــــپ   –چىقــــتىم. )خىتاينىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتى، مائارى

ــڭ  ــۇر خەلقىنى ــاي كــۆچمەنلىرى ۋە ئۇيغ ــيەت سىياســىتى، خىت مەدەنى

ۇر خەلقىنىـــڭ ياشـــاش ماكانىنىـــڭ تارايغـــانلىقى قاتـــارلىقالر( ئۇيغـــ

دەپســــەندە قىلىنغــــان كىشــــىلىك ھوقــــۇق خاتىرىســــىگە ئامېرىكــــا 

خەلقىنىــــــــڭ كۆڭــــــــۈل بۆلۈشــــــــىنى تەلەپ قىلــــــــدىم. بىــــــــراق، 

ئەزالىرىنىــڭ قولىغــا تاپشــۇرالمىدىم.  كــونگىرىسنــى «مۇراجىئەتنــامە»

ئەزالىـــرى چۈشـــكەن  كـــونگىرىسكـــۈنى كەچ ســـائەت ئالتىـــدە  – 11

ئېلىندىم... قارشـىلىق كۆرسـەتتىم،  مېھمانخانىغا يېتىپ بارغاندا قولغا
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قولغا ئېلىندىم، ئالتە يىللىق تۈرمە ھاياتىنى سـۆزلەپ تـۈگىتەلمەيمەن. 

تۈرمىــدە قـــاراڭغۇ ئۆيـــدە ئىككـــى يىـــل يـــالغۇز يـــاتتىم. ھەل قىلغـــۇچ 

ئىچكـــى پائـــالىيەتلەرگە تايانـــدىم، ھەل قىلغـــۇچ ئىچكـــى ھاياتلىققـــا 

ئىچىـدە ئـۆزۈمنى  سـەۋۋۇرالرتەتاياندىم... ئىچكى ھاياتلىق، تەرتىپسىز 

تونۇپ يەتتىم. مىللىتىم ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھازىرقى كىشـىلىك ھوقـۇق 

ـــۈنلەرنى شـــۇنداق  ـــۈنلەر ۋە ت ـــدە ك ـــتىم. تۈرمى ـــۇپ يەت ئەھـــۋالىنى تون

 ئۆتكۈزدۈم. 

مەن ئەســلىدە قــاراملىق قىلغــان ئىــدىم. ماڭــا، بۇنىڭــدىن باشــقا 

 –اياتنىـڭ جاپـا چارىمۇ يـوق ئىـدى. كـۈرەش قىلىشـال كېـرەك ئىـدى. ھ

ــــارەتلەر نورمــــال  ــــي ھاق ــــۇق، مىللى ــــي خورل مۇشــــەققەتلىرى، مىللى

جەمئىيەت تەرتىپلىرى قوبۇل قىالاليدىغان، ئىنساننىڭ نورمـال ھايـاتى 

بەرداشلىق بېرەلەيدىغان چەكتىن ھالقىپ كەتكەنـدە ئىنسـان، ئىسـيان 

ــار  ــڭ ئ ــدىم. مىللەتنى ــدى. مەن شــۇنداق قىل ــۇق ئى  –كۆتۈرۈشــكە يولل

 – 2005سىنى كـۈرەش ئـارقىلىق سـاقالپ قـېلىش كېـرەك ئىـدى. نومۇ

ئاينىــڭ ئاخىرىــدا ئوغلــۇم ئابــدۇلھېكىم ئابــدۇرېھىم مېنــى  – 1يىلــى 

 دېدى ئوغلۇم: -يوقالپ تۈرمىگە كەلدى. ئانا، 

« جەمئىيەتـــىكىشـــىلىك ھوقـــۇق فونـــدى  رافتـــو»نـــورۋېگىيە  —

 بەردى...« مۇكاپاتى رافتو»يىللىق  – 2004سىزگە 

ــلە ــىنەلمىدىم، ئاســتا دەس ــىمگە كەلــدىم...  –پتە چۈش ــتا ئېس ئاس

ــۇ  ــاش مەڭزىمــدىن ســاقىپ كۆكســۈمگە چۈشــتى. ب ــامچە ي ئىككــى ت

ــدى،  ــتىم ئى ــڭ ســىلەرگە رەھمى ــمەت  -مېنى ــى! رەھ ــورۋېگىيە خەلق ن

 ھوقۇقـۇمدېيىشكە جۈرئەتلىك بولساممۇ شـۇ چاغـدا رەھـمەت دېـيىش 
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دى. ، ئىشـەنچ ئاتـا قىلـمۇكاپاتى ئۇيغۇرالرغـا جـۈرئەت رافتويوق ئىدى. 

ە، دۇنيـــــادا يېـــــتىم، يـــــالغۇز ئۇيغۇرالرنىـــــڭ ئـــــۆزىنى چۈشىنىشـــــىگ

اتا قىلدى. ئۇيغـۇرالر بـۇ كـۈننى كىـچە ئەمەسلىكىگە ئىشەنچ، ئىلھام ئ

 چىلەپ تەبرىكلىدى. كى –

تەكلىماكــــان قۇملــــۇقىغىچە نــــورۋېگىيە دېڭىــــز ســــاھىلىدىن 

ـــى بىجۇغراپىيە ـــمەن. لىـــك مۇســـاپىنىڭ قانچىلىـــك ئىكەنلىكىن لمەي

ئەمما، نورۋېگىيە خەلقىنىڭ كۆڭلى بىلەن ئۇيغـۇر خەلقىنىـڭ كـۆڭلى 

 ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق ئىكەن، ئارىلىق يوق ئىكەن ...

ـــادەملەرگە  ـــدائىي ئ ـــى بۈگـــۈن ئىپتى ـــك ئۇيغـــۇر خەلق مەدەنىيەتلى

دېسـەم  -ئايلىنىپ قالدى. ھازىرقى زامان بىلىملىرىدىن يىراقتا قالـدى، 

 كۆپتۈرۈۋەتكەندەك تۇيۇالرمۇ سىلەرگە؟ پەل –زۇلۇمنى سەل مىللىي 

ـــق  ـــۇ خەل ـــى  – 1933ب ـــڭ  – 11يىل ـــقەر  – 12ئاينى ـــۈنى قەش ك

شـــەھىرىدە مۇســـتەقىللىق جاكارلىغـــان ئىـــدى. ســـتالىن بـــۇ دۆلەتنـــى 

كـۈنى يەنە بىـر  – 12ئاينىـڭ  – 11يىلى  – 1944باستۇردى. بۇ خەلق 

ــدە ــى ۋىاليىتى ــتىم ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىل ــان  قې مۇســتەقىللىق جاكارلىغ

اي كۈنى موسـكۋادا خىتـ – 14ئاينىڭ  – 8يىلى  – 1945خەلق ئىدى. 

نــى ئىمــزاالپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ «ســىموســكۋا شەرتنامە»بىــلەن رۇســىيە 

 – 1ئاينىـڭ  – 10يىلى  – 1949مۇستەقىل دۆلىتىنى مۇنقەرز قىلدى. 

ىلىـپ كۈنى خىتـاي كوممۇنىسـتلىرى بـۇ دۆلەتـكە قوراللىـق تاجـاۋۇز ق

كىرگەن، خىتاي كوممۇنىسـتلىرىنى سـتالىن باشـالپ كىـرگەن ئىـدى. 

ا موھتـاج بولـۇپ قالـدى. ۇيغۇرالر ھوقۇققا، كىشـىلىك ھوقۇققـبۈگۈن ئ

تنىـــك خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى ئالدىــدا ئۇيغــۇرالر ئې
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يــــاكى مەۋجــــۇت بولــــۇپ تۇرالماســــلىق  مەۋجــــۇت بولــــۇپ تــــۇرۇش

ي تىلى مائارىپى ئالدىـدا ئۇيغۇرالرنىـڭ مەسىلىسىگە دۇچ كەلدى. خىتا

دۇچ  كرىزىسـىگەمەدەنىيىتى تەرەققىيات ياكى چېكىـنىش  —مائارىپى 

كەلدى. خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئالدىـدا ئۇيغـۇرالر ھايـاتلىق ماكـانىنى 

ساقالپ قېلىش ياكى ساقالپ قااللماسلىق مەسىلىسىگە دۇچ كەلـدى. 

 ىگە ئايلىنىپ قالدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئەمگىكى قۇلالرنىڭ ئەمگىك

ــتە  جەمئىــيەت مۇناســىۋەتلىرى بىــر كــۈن  مۇســتەملىكەجەمئىيەت

ا ئېرىشــــكىلى بولــــۇپ تۇرىــــدىكەن، كىشــــىلىك ھوقۇققــــمەۋجــــۇت 

مىيلىــــــك جەمئىيەتــــــتە ئـــــادەملەر غەيرىـــــي ئادە بولمايـــــدۇ. بىـــــر

مۇناســــــىۋەتلىرىدىن )قـــــــۇل قىلىـــــــش، ئېـــــــزىش، كەمســـــــىتىش( 

ــدىك ــازاد بواللماي ــدىكەن، ئ ەن، ھەقىقىــي مەنىــدە كىشــىلىك قۇتۇاللماي

 ھوقۇقتىن سۆز ئاچقىلىمۇ بولمايدۇ. 

بىــر قۇيــاش ئاســتىدا ئالىقانــدەك يەر  !ھۆرمەتلىــك نــورۋېگىيە خەلقــى

شــارىدا بىــرگە ياشــايمىز، ئۇيغــۇر خەلقــى بۈگــۈن ســىلەرنىڭ كىشــىلىك 

ھوقۇق بويىچە ياردەم بېرىشـىڭالرغا موھتـاج. يەر شـارى ھـازىرغىچە ئـۆز 

تاشــــلىۋەتمىگەن. ئىنســــانالرمۇ گەرچە  قۇمنىمـــۇتــــال  باغرىـــدىن بىــــر

ــــــــر  ــــــــيەتلەردە پەرق بولســــــــىمۇ، بى ــــــــز  –مەدەنى ــــــــى ھەرگى بىرىن

ــداق ئەخالققــا، شــۇنداق تاشــلىۋەتمەيدىكەن . غەرب دۇنياســىغا خــاس مۇن

ھەقىقەتكە مەن بۈگـۈن تولـۇق ئىشـەندىم. ئامېرىكـا خەلقىنىـڭ بېسـىمى 

ەشــكىالتى، كۆزەتكــۈچى ۋە نــورۋېگىيە خەلقىنىــڭ بېســىمى، كەچــۈرۈم ت

نىـڭ جەمئىيەتىفونـدى  دىئـالوگۋە  جەمئىيەتـىفوندى  رافتوتەشكىالتى، 

تالماي كۈرەش قىلىشـى ئـارقىلىق مەن خىتاينىـڭ تۈرمىسـىدىن  –ھارماي 
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ــۇپ،  ــازاد بول ــڭ  – 3ئ ــۈنى  – 17ئاينى ــپ  ۋاشــىنگتونك شــەھىرىگە يېتى

 كەلدىم. 

 ۋاشـىنگتونداكـۈنى  – 17ئاينىڭ  – 3ئاق كۆڭۈل دۇنيا ئاڭال! مەن 

 قايتا تۇغۇلدۇم...

 كۈنى – 8ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2005

 ــ رابىيە قادىر  ۋاشىنگتون

 

 !ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى

رۇسىيە ئىمپېرىيىسى يىمىرىلىپ ئوتتـۇرا ئاسـىيادا قـازاق، قىرغىـز 

قاتـــارلىق مىللەتـــلەر مۇســـتەقىللىق جاكارلىغانـــدىن كېـــيىن، خىتـــاي 

)ئۇيغۇرىسـتان( دا  «شـىنجاڭ»لىرىنىڭ كونتروللۇقىدىكى كوممۇنىست

ياشـايدىغان ئۇيغـۇرالر تەبىئىـي ھالــدا سىياسـىي جەھەتـتە ئويغىنىشــقا 

ئاساســى بــار  يباشــلىدى. بۇنــداق ئويغىنىشــنىڭ سىياســىي، تــارىخى

 ئىدى. 

ـــدا،  – 20مەســـىلەن، ئۇيغـــۇرالر   – 1933ئەســـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى

ــى  ــڭ  – 11يىل ــۈنى – 12ئاينى ــى  – 1944، ك ــڭ  – 11يىل  – 12ئاينى

ئــون يىــل ئىچىــدە ئىككــى قېــتىم جۇمھــۇرىيەت  قىســقىغىناكــۈنى 

قۇردى، مۇستەقىللىق جاكارلىدى. بۇ مىلـلەت ئۇيغـۇرالر شـۇ دەۋرلەردە 

ئۆزىنىـــڭ سىياســـىي مىلـــلەت ئىكەنلىكىنـــى قوراللىـــق ئىـــنقىالب ۋە 

ىغان تـــى ئـــارقىلىق تولـــۇق ۋە تەلتۆكـــۈس ئىســـپاتلىيەسىياســـىي ئەمەل

ئىــدى. بىــراق، ســتالىن بــۇ دۆلەتنىــڭ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىغا يــول 
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قويمىدى. شۇڭا، رۇسىيە ئىمپېرىيىسى يىمىـرىلىش دەۋرىـگە كىـرگەن 

 «شـــــىنجاڭ»كـــــۈنى  – 5ئاينىـــــڭ  – 4يىلـــــى  – 1990پەيـــــتلەردە 

ــتان( نىــڭ بــارىن يېزىســىدا ئۇيغــۇر دېھقــانلىرى قوراللىــق  )ئۇيغۇرىس

 «شــــــىنجاڭ»ئايــــــدا  – 7يىلــــــى  – 1995قــــــوزغىالڭ كۆتــــــۈردى. 

ـــ  ي)ئۇيغۇرىســـتان( نىـــڭ خـــوتەن ۋىاليىتـــى، خـــوتەن شـــەھىرىدە دىنى

تەلەپ قىلـدى.  ئېتىقـاد ئەركىنلىكـى يتەقۋادارالر نامايىش قىلىپ دىنى

 30، غۇلجـا شـەھىرىدە ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلـى ۋىاليىتـى يىلى – 1997

ــپ دېمــوكراتىيە، ئەر ــايىش قىلى ــارتۇق ئۇيغــۇر نام كىنلىــك، مىڭــدىن ئ

مەتبۇئـــات ئەركىنلىكـــى ۋە  –ئېتىقـــاد ئەركىنلىكـــى، ســـۆز  يدىنىـــ

ن قىلىنغـان نامـايىش كىشىلىك ھوقۇق تەلەپ قىلـدى. تىـنچ يـول بىـلە

ــــاي ئارمىيە ــــتۇرۇلدى. خىت ــــدىن باس ــــى تەرىپى ــــۇر  407س نەپەر ئۇيغ

 نامايىشچى نامايىش جەريانىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى.

ئامېرىكا قوشما شـتاتلىرى كۈنى  – 18ئاينىڭ  – 3يىلى  – 1997

دۆلەت مەھكىمىســىنىڭ باياناتچىســى بايانــات ئــېالن قىلىــپ، خىتــاي 

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرغانلىقىنى قـاتتىق ئەيىـبلەپ تەنقىـد 

 قىلغان بولدى. 

شــــــۇنىڭدىن كېــــــيىن خىتــــــاي كــــــۆچمەنلىرى ھــــــاكىمىيىتى 

ــــتىن كــــونترول قىلىشــــن ى ئۇيغۇرىســــتاندا ئۇيغــــۇرالرنى ھەر جەھەت

جىددىيلەشتۈرۈپ، ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپالرنى قولغـا ئېلىـپ، ئۆلـۈم 

جازاسـى بېرىــپ، ۋەھىــمە پەيــدا قىلغانـدا قانــداق خەلقئــارا ئاساســالرغا 

 تاياندى؟
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 ســىفېدىراتسىيەكــۈنى رۇســىيە  – 26ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 1996

ۋە خىتـــاي ھۆكـــۈمەتلىرى بىرلىشـــىپ، يېڭـــى مۇســـتەقىل بولغـــان 

ارلىق ئوتتـــۇرا ئاســـىيا دۆلەتلىرىنـــى يېنىغـــا تارتىـــپ، قازاقىســـتان قاتـــ

نــى «شــاڭخەي بەش دۆلەت گــۇرۇھى»خىتاينىـڭ شــاڭخەي شــەھىرىدە 

قۇرۇپ چىقىپ، دىپلومـاتىيە، سىياسـىي ۋە باشـقا جەھەتـلەردە ئوتتـۇرا 

ـــاي  ـــلەر خىت ـــۇ دۆلەت ـــپ، ب ـــدا قىلى ئاســـىيادا ئۇيغۇرالرغـــا بېســـىم پەي

ر سىياسـىي ئـاكتىپالرنى، چىلىرىنىڭ ئۇيغـۇمۇستەملىكەكوممۇنىست 

كىشــىلىك ھوقــۇق تەلەپ قىلغــۇچى ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــقا يېشــىل 

 چىراغ يېقىپ بەردى. 

كـۈنى خەمىـت مەمەت  – 5ئاينىـڭ  – 2يىلـى  – 1999مەسىلەن، 

ــــۈمىتى خىتــــاي  ــــتان ھۆك ــــۇرنى قازاقىس ــــۈچ نەپەر ئۇيغ ــــارلىق ئ قات

ــــيىن،  ــــدىن كې ــــۇرۇپ بەرگەن ــــۈمىتىگە تاپش  – 1999، - 1998ھۆك

ـــــي  ـــــدە جەمئى ـــــل ئىچى ـــــرى ئىككـــــى يى ـــــۇر،  22يىللى نەپەر ئۇيغ

قازاقىسـتاندىن خىتـاي ھۆكــۈمىتىگە تاپشـۇرۇپ بېرىلـدى. قازاقىســتان 

ھۆكــــۈمىتى ھەتتــــا خەلقئــــارا كەچــــۈرۈم تەشــــكىالتىنىڭ نــــارازىلىق 

 بىلدۈرۈشىگىمۇ پىسەنت قىلمىدى. 

ــــــدىن باشــــــالپ، بەش نەپەر ئۇيغــــــۇرنى  -1يىلــــــى  – 1999 ئاي

ئـۆمەر ان ھۆكۈمىتى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قـايتۇرۇپ بەردى. قىرغىزىست

كـۈنى  – 20ئاينىـڭ  – 6يىلى  – 1999باشلىق ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر  قارىم

ئۆزبېكىســــتاندىن خىتــــاي ھۆكــــۈمىتىگە قــــايتۇرۇپ بېرىلــــدى. بــــۇ 

كىشــىلەر يــۇقىرىقى دۆلەتـــلەردە جەمئىــيەت تەرتىــپىگە ھېچقانـــداق 

ىي پانـــاھلىق تەلەپ قىلغـــان بۇزغۇنچىلىــق قىلمىغـــان پەقەت سىياســـ
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كىشىلەر ئىدى. خىتاي ھۆكـۈمىتى يـۇقىرىقى كىشـىلەرنى قانـداق بىـر 

تەرەپ قىلــدى؟ ھــازىرغىچە بىـــزگە ئۇالرنىــڭ ئۆلۈكىمــۇ، تىرىكىمـــۇ 

 نامەلۇم.

« شــــــــىنجاڭ»كــــــــۈنى  – 14ئاينىــــــــڭ  – 9يىلــــــــى  – 2004

 لېچـۈەن)ئۇيغۇرىستان( ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ خىتاي باشـلىقى ۋاڭ 

ــى  ــدىن  – 1شــۇ يىل ــايغىچە  – 8ئاي  55سىياســىي تەشــكىالتتىن  22ئ

ـــۈم جازاســـى بەرگەنلىكىنـــى  نەپەر ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـقا ئۆل

ئۇيغۇرىسـتاندا، خىتـاي  يىلـى( - 2004. ئەمما، شۇ يىلى )1جاكارلىدى

ـــــتەملىكە ـــــق ھەرىكەتمـــــۇ يـــــاكى مۇس چىلىرىگە قارشـــــى قوراللى

ــــق ــــان تېررورىزملى ــــۇ بولمىغ ــــاي  ھەرىكەتم ــــداقتا، خىت ــــدى. ئۇن ئى

نەپەر ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـقا ئۆلـــۈم  55چىلىرى مۇســـتەملىكە

 جازاسى بەرگەندە زادى قانداق جىنايەتكە ئاساسالندى؟

ھـازىرقى دۇنيـادا جۈملىـدىن ئاســىيادا  كوممـۇنىزمىبۈگـۈن خىتـاي 

ــڭ  ــى. گەرچە خىتاينى ــر خىل ــڭ بى ئېشــىپ قالغــان سىياســىي تۈزۈمنى

الىزم دەۋرىـگە كىـرگەن بولسـىمۇ، لـېكىن خىتاينىـڭ ئىقتىسادى كاپىت

ــى  ــڭ  –ئىچك ــىي تۈزۈمنى ــق سىياس ــىتى كوممۇنىزملى ــقى سىياس تاش

 ىۋاسىتە ئىنكاسى بولۇپ كەلمەكتە.ب

 ۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىھ

ـــڭ  – 10يىلـــى  – 1949 ـــاي كوممۇنىســـت  – 1ئاينى كـــۈنى خىت

ــي  «شــىنجاڭ»ســى يەئارمى ــى ھەربى ــدىن )ئۇيغۇرىســتان( ن ئىگىلىگەن
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كېـــيىن تــــاكى بۈگــــۈنگىچە ئۇيغــــۇرالرنى باستۇرۇشــــنى بىــــر كــــۈن 

توختاتمىدى. ئىجارە كېمەيتىش، يەر ئىسالھاتى، خەلـق كوممۇنىسـى، 

ــــــدىغان سىياســــــىي  ــــــيە ھەرىكىتــــــى دەي سوتسىيالىســــــتىك تەربى

ئارقىـــدىن تەشـــكىللەپ ئۇيغۇرالرغـــا روھـــى،  –ھەرىكەتلەرنـــى ئارقـــا 

سىياســـەت يۈرگۈزگەنـــدىن باشـــقا،  ىـــقتېررورىزملمەنىـــۋى جەھەتـــتە 

ــاق  ــېلىش، مۇددەتلىــك، مۇددەتســىز قام ــتە قولغــا ئ جىســمانىي جەھەت

جازاسى بېرىش، ئۆلۈم جازاسـى بېـرىش ئـارقىلىق، بىـر نـۆۋەتتە ئۇيغـۇر 

ئەربابالرغـا  يزىيالىيلىرىغا زەربە بەرگەن بولسـا، يەنە بىـر نـۆۋەتتە دىنىـ

ـــر نـــۆۋەتتە پۇلـــدارال رغا، بـــاي ئۇيغۇرالرغـــا زەربە زەربە بەردى. يەنە بى

 بەردى.

چىلەر ھۆكـۈمىتى شنى بىلمەيـدىغان خىتـاي مۇسـتەملىكەتەپتارتى

كۈنلــۈك زەربە بېــرىش، ئــۈچ ئــايلىق زەربە بېــرىش، قــاتتىق  100يەنە 

ــــۇقىرى بېســــىملىق  ــــڭ تېشــــىدا ي ــــدىغان، قانۇننى زەربە بېــــرىش دەي

دا ئۇيغـۇرالر سىياسەتنى يولغا قويۇپ كەلـدى. بۇنـداق زوراۋانلىـق ئالدىـ

ــى  ــاكى باشــقا نەرســە ئىكەنلىكىمىزن ــى ي ــادەم ئىكەنلىكىمىزن ــاكى ئ ي

 پەرق ئېتەلمىدۇق. 

 ۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىھ

چى ھۆكۈمىتىنىـڭ ھەرخىـل بۈگۈن ئۇيغۇرالر خىتاي مۇستەملىكە

زوراۋانلىقىغـــا، ھەر خىـــل تەھـــدىتلىرىگە، جۈملىـــدىن مەدەنىـــيەت، 

كولــــوگىيە ۋەيرانچىلىقــــى ۋە باشــــقا سىياســــەت، ئىجتىمــــائىي، ئې

 ساھەلەردە، ئۇيغۇرالر خىتاي مىللىتىنىڭ تەھدىتىگە دۇچ كەلدى. 
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چى ھۆكۈمىتىنىــڭ پىالنلىـــق . ئۇيغــۇرالر خىتــاي مۇســتەملىكە1

 تۇغۇت سىياسىتىنىڭ تەھدىتىگە دۇچ كەلدى. 

ئېتىقـــاد ئەركىنلىكىنـــى چەكلىگەنلىكـــتىن ئۇيغـــۇر  ي. دىنىـــ2

ئەۋج  خىرويىنكەشـلىكدۇچ كەلـدى.  زىسـىگەكرىئەخالق  جەمئىيەتى

ئالــــدى. ئەيــــدىز كېســــىلى داۋاالشــــقا ئېرىشــــەلمىدى. توسالغۇســــىز 

 باشلىدى.  يۇقۇملىنىشقا

ئايــدىن باشــالپ  – 9يىلــى  – 2003. خىتــاي تىلىنــى ئــۆگىنىش 3

مەجبــۇرى يولغـــا قويۇلـــۇپ ئۇيغــۇر مائـــارىپى چېكىنىشـــكە، ئۇيغـــۇر 

  دۇچ كەلدى. يوقىلىشقامەدەنىيىتى 

ــاي 4 ــاي كــۆچمەنلىرى ئۇيغۇرىســتانغا ئۈزلۈكســىز، توختىم . خىت

تى ە بىــلەن يەر ۋە مۇھىتنىــڭ مۇناســىۋەكۆچــۈپ كىــرگەنلىكتىن ئاھــال

ـــــــىپ، ئۇيغۇرىســـــــتاننىڭ ئېكولوگىيەجىددىي ســـــــى ئېغىـــــــر لىش

ــۇ  ــتىدىن س ــۆچمەنلىرى يەر ئاس ــاي ك ــدى. خىت ــا ئۇچرى بۇزغۇنچىلىقق

ـــانلىقتىن يەر ئاســـ ـــپ تېرىقچىلىـــق قىلغ ـــۈيى تارتى مېتىـــر   50تى س

 .1چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كەتتى

. خىتاي ھۆكـۈمىتى ئۇيغۇرىسـتاندا قانۇنسـىز ئەسـكەر تۇرغـۇزۇپ، 5

ــۈكلەنگەنلىكتىن  ــگە ي ــى ئۇيغــۇر خەلقى ــارلىق خىراجىت ھەربىيلەرنىــڭ ب

لەرگىچە خىتـاي تلىشـىپ، يېـزىالردىن تارتىـپ نـاھىيەئۇيغۇر خەلقى نامرا

ــــــدى ــــــۇپ قال ــــــۈمىتىگە قەرزدار بول ــــــل ھۆك ــــــۇ خى ــــــق. ب  قەرزدارلى

ـــــۆز  ـــــاكى ئ ـــــان ي ـــــگە بواللمىغ ـــــارائىتلىرىغا ئى ئىشـــــلەپچىقىرىش ش

                                                 
 ئاي – 2يىلى  – 2005« تە رىتاغ ت ر بنتى» 1
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ئەمگىكىنىــڭ ھەققىــگە ئــۆزلىرى ئىــگە بواللمىغــان ئەھــۋال ئاســتىدىكى 

ئىــدى. شــۇڭا دۇنيــا بانكىســىنىڭ ستاتىســتىكا قىلىشــىغا  قەرزدارلىــق

ـــۇل  ـــالر پ ـــدا بىـــر دول ئاساســـالنغاندا بىـــر نەپەر ئۇيغـــۇر دېھقـــان بىـــر ئاي

 ەجلىيەلمەيدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى. خ

يىلىــــدىن باشــــالپ خەلقئــــارا تېررورىزمغــــا قارشــــى  – 2001. 6

چىلەر ھۆكـۈمىتى يەرلىـك تىن پايـدىالنغان خىتـاي مۇسـتەملىكەئۇرۇش

، رادىكالىســـــت دىنىـــــيمىللەتچىلىـــــك، مىللىـــــي بۆلگۈنچىلىـــــك، 

ـــۇر  ـــپ ئۇيغ ـــاپ چىقى ـــتۇرۇپ ياس ـــۇملىرىنى ئالماش ـــت ئۇق تېررورىس

 ىي ئاكتىپالرنى باستۇردى.سىياس

يىلــى  – 2001مەســىلەن، رۇســىيە ۋە خىتــاي دۆلەت باشــلىقلىرى 

خەلقئـارا يىغىنغـا قاتناشـقاندا،  A P E Cكـۈنى   – 21ئاينىـڭ  – 10

ـــويىچە  چـــېچەنلەر ۋە ئۇيغۇرالرغـــا تېررورىســـت دەپ، زەربە بېـــرىش ب

ق ئورتاق تونۇشقا كەلگەن ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ھـازىرغىچە شـۇندا

 سىياسەتكە ئاساسلىنىپ ئۇيغۇرالرغا زەربە بېرىپ كېلىۋاتىدۇ. 

 :پىكىر ۋە تەلەپلىرىمىز

. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسـى ئەزالىـرى تۆۋەنـدىكى پىكرىمىزنـى 1

ـــــە، ئامېرىكـــــا دۆلەت  ـــــق كۆرس ـــــۆرۈپ ئەگەر مۇۋاپى ئويلىشـــــىپ ك

 مەجلىسىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇر كومىتېتى قۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمىز.

ــۋەن  تىش:ئەســكەر ــدا تەي ــا دۆلەت مەجلىســىنىڭ قارمىقى ئامېرىك

ـــز. شـــۇڭا ئامېرىكـــا  ـــۇق خەۋەردارمى ـــدىن تول كـــومىتېتى قۇرۇلغانلىقى

دۆلەت مەجلىســىنىڭ قارمىقىــدا ئۇيغــۇر كــومىتېتى قۇرۇشــنى قەتئىــي 

 تەلەپ قىلىمىز.
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. ئامېرىكــــا تاشــــقى ئىشــــالر مىنىســــتىرلىقىنىڭ قارمىقىــــدا 2

ـــاللىبۇرۇن موڭغـــۇل  ـــبەت  –ئ كـــومىتېتى قۇرۇلغـــان ئىـــدى. شـــۇڭا تى

ـــتەملىكە ـــۈنگىچە خىتـــاي مۇس ىرى ھۆكـــۈمىتى خىتاينىـــڭ چىلبۈگ

ســـى تىبەتـــتە بىـــر نەپەر سىياســـىي مەھبۇســـقىمۇ ئۆلـــۈم مۇستەملىكە

جازاسى بېرىلمىدى ۋە تىبەتـتە پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنىمۇ يولغـا 

ۈم قويالمىــدى. بۇنىــڭ ئەكســىچە ئۇيغــۇر سىياســىي مەھبۇســالرغا ئۆلــ

ـــــاي مۇســـــتەملىكە ـــــدىلىك جازاســـــى بېـــــرىش خىت چىلىرىنىڭ كۈن

 سىياسىتىگە ئايلىنىپ قالدى. 

ـــار؟ بۈگـــۈن ئۇيغـــۇرالر ئامېرىكىنىـــڭ  ئۇيغۇرالرغـــا نـــېمە چـــارە ب

 قۇدرەتلىك كۈچىدىن ياردەم تەلەپ قىلىمىز، خاالس. 

ـــــۇقىرىقى تەلەپ  ـــــادا ي ـــــوياليمىز: مۇب ـــــۇنداق ئ ـــــۇرالر ش  –ئۇيغ

ــــا د ــــزگە ئامېرىك ــــاۋاب پىكىرلىرىمى ــــابىي ج ــــى ئىج ۆلەت مەجلىس

 چىلىرى ھۆكۈمىتى:بولسا، خىتاي مۇستەملىكە قايتۇرىدىغانال

 . ئۇيغۇرالرنى خالىغانچە قولغا ئېلىشنى توختاتقان بوالتتى؛1

. ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـالرغا خالىغـــانچە ئۆلـــۈم جازاســـى 2

 بېرىشنى توختاتقان بوالتتى؛

ــارقىلىق 3 ــق تۇغــۇت سىياســىتى ئ ــق . پىالنلى ئۇيغــۇرالرنى پىالنلى

 ئۆلتۈرۈشنى توختاتقان بوالتتى؛

ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلىمىـگەن بـوالتتى ۋە ئۇيغـۇر  ي. دىنى4

 نىڭ ئەخالقىمۇ ئەسلىگە كەلگەن بوالتتى.جەمئىيەتى

 ھۆرمەتلىك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى:
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 ئۇيغــۇرالر دۆلەت مەجلىســى ئەزالىرىــدىن يــاردەم تەلەپ قىلىــدۇ،

ـــــۇر  ـــــدا ئۇيغ ـــــىنىڭ قارمىقى ـــــا دۆلەت مەجلىس ـــــۇرالر ئامېرىك ئۇيغ

ـــــا دۆلەت  ـــــدۇ. ئامېرىك ـــــد قىلى ـــــىنى ئۈمى ـــــڭ قۇرۇلۇش كومىتېتىنى

ــلەت قاتارىــدا مۇئــامىلە  ــر ئېتنىــك مىل ــىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا بى مەجلىس

 نى تەلەپ قىلىدۇ.ىقىلىش

 رابىيە قادىرــ  رەھمەت سىلەرگە

 كۈنى – 3ئاينىڭ  – 8يىلى  – 2005
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 يېزىلغان خەت كىلىنتونغابىق پرېزىدېنت بىل سا

ئۇيغۇرىســـتاننىڭ پـــايتەختى ئـــۈرۈمچىگە  ۋەتىنىمىـــزجانـــابىڭىز 

ـــىز. تەبـــرىكلەيمەن. ئۇيغـــۇر  ـــرىپ قىلىشـــقا تەييارلىنىپس قەدەم تەش

خەلقى سىزنى قارشى ئېلىشقا تەييار ئىدى. بىراق، ئۇيغـۇر خەلقىنىـڭ 

ىللەتتـۇر. ئۈرۈمچىـدە سىزنى قارشى ئېلىش ھوقۇقى يوق، ھوقۇقسىز م

، خۇنەنـدىن كۆچـۈپ كەلـگەن سـەندۇڭدىنسىزنى كىم قارشى ئالىدۇ؟ 

 خىتاي كۆچمەنلىرى قارشى ئالىدىكەن.

جانابىڭىزنى ئـۈرۈمچىنى زىيـارەت قىلىشـقا « شىركىتى خۇالىڭ»

تەكلىـــــپ قىلىپتـــــۇ. بـــــۇ شـــــىركەتنى كىمـــــلەر قۇرغـــــان ئىـــــدى؟ 

ــىنجاڭ» ــاتۇرىنىــڭ ھــازىرقى «ش ئــوغلى ۋاڭ  نىــڭلېچۈەنۋاڭ  گوبىرن

ئـوغلى  ماۋنىـڭ ئـېنۋاڭ  گوبېرنـاتورىنىـڭ سـابىق «شـىنجاڭ»، شىنبو

ــۈرۈمچى شــەھىرىنىڭ شــەھەر باشــلىقى  ــلەي، ئ ــڭۋاڭ بى  جاڭگوۋىرنى

ــــاي  ــــۇرۇپ چىققــــان خىت ــــۈچ نەپەر كىشــــى بىرلىشــــىپ ق ــــالى ئ ئاي

نىــڭ باشــلىقلىرى «شــىركىتى خۇالىــڭ»كۆچمەنلىرىنىــڭ شــىركىتى 

 ە قارشى ئالىدىكەن.بۈگۈن جانابىڭىزنى ئۈرۈمچىد

يىلى ئامېرىكا خەلقى جۇڭگوغـا سـودىدا ئېتىبـار بېـرىش  – 1980

سىياسىتىنى تەقدىم قىلغانـدىن كېـيىن، بـۇ سىياسـەتتىن ناھـايىتى ئـاز 

ــڭ  ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــدى. ش ــان ئى ــرىمەن بولغ ــۇ بەھ ــاندىكى ئۇيغۇرالرم س

يىلـــى جانــابىڭىز ۋەزىـــپە ئۆتەۋاتقـــان  – 1999بىرســى رابىـــيە قــادىر، 

ـــگەن ئامېرىكـــا ي ـــۈرۈمچىگە يېتىـــپ كەل  كونگىرىســـىنىڭىلـــالردا، ئ
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ـــاي ســـاقچىلىرى  ـــدا، خىت ـــلەن كۆرۈشـــمەكچى بولغان ـــرى بى ۋەكىللى

 تەرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ، سەككىز يىللىق قاماق جازاسى بېرىلگەن.

سـىزگە چىـن  ۋاشـىنگتوندا —شۇ رابىيە قـادىر بۈگـۈن ئامېرىكىـدا 

ۈمچىنى زىيـارەت قىلىشـىڭىزنى چىـن قەلبىدىن ساالم يولاليـدۇ ۋە ئـۈر

 قەلبىدىن قارشى ئالىدۇ.

ـــدېنت  ـــابىق پرېزى ـــك س ـــونھۆرمەتلى ـــۇرالر  كىلىنت ـــىزنى ئۇيغ س

كېــرەك ئىــدى. ســىزنىڭ ۋە ئــامېرىكىلىق  ىئۈرۈمچىــدە قارشــى ئېلىشــ

مېھمانالرنىڭ مۇبارەك قەدەملىـرىگە ئۇيغـۇر خەلقـى پايانـداز سېلىشـى 

ــــۇ ــــادىر ق ــــيە ق ــــاكى رابى ــــدى، ي ــــرەك ئى ــــدە »رۇپ چىققــــان كې ئەقى

ــى ئېلىشــى «شــىركىتى ــپ قارش ــدىڭىزغا چىقى ــرى ئال ــڭ رەھبەرلى نى

ــــ  ئەقىـــدە »كېـــرەك ئىـــدى. ھـــالبۇكى، رابىـــيە قادىرنىـــڭ شـــىركىتى ـ

ئەقىــدە »نىــڭ دىرېكتــورى ئايشــەم كېــرەم ھــازىر تۈرمىــدە، «شــىركىتى

مەت روزى ھازىر تۈرمىدە. بۇالر بـۇ يىـل ڭ كاتىپى مۇھەمنى« شىركىتى

كــــــۈنى قولغــــــا ئېلىنــــــدى. ئەممــــــا، خىتــــــاي  – 11ىــــــڭ ئاين – 5

نىـڭ باشـلىقلىرى جانـابىڭىزنى «شىركىتى خۇالىڭ»كۆچمەنلىرىنىڭ 

 ئۈرۈمچىنى زىيارەت قىلىشقا تەكلىپ قىلىپتۇ. 

خەلقئارا ئىقتىسادنىڭ بىر گەۋدىلىشىشى ياخشى ئىـش، خەلقئـارا 

ــراق، يەرلىــك  ــۋەتتە. بى ــى ئىــش، ئەل ــارلىقمۇ ياخش ــادى ھەمك ئىقتىس

ـــــڭ ۋە م ـــــارا ئىقتىســـــادى تەرەققىياتنى ـــــلەت ئۇيغۇرالرمـــــۇ خەلقئ ىل

ـــــڭ ســـــىرتىدا  ـــــدىكى ئىقتىســـــادى تەرەققىياتنى ـــــكەت ئىچى مەملى

قالماســلىقى الزىــم. ئۇيغۇرالرمــۇ ئىقتىســادى، مــاددىي بــايلىق يــارىتىش 

پائــــالىيەتلىرىگە خــــۇددى خىتايالرغــــا ئوخشــــاش ئاكتىــــپ ۋە تەڭ 
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 كۆچمەنلىرىنىــڭخىتــاي ھوقۇقلــۇق قاتنىشىشــى كېــرەك. مەســىلەن: 

ئۈرۈمچىـــــدە قۇرۇلـــــۇپ، ئامېرىكىنىــــــڭ « شـــــىركىتى خۇالىـــــڭ»

شــىركەتلىرى بىــلەن بىرلىشـــىپ خەلقئــارا ســـودا قىلىــش ھوقۇقىغـــا 

ــــان  ــــۇرۇپ چىقق ــــادىر ق ــــيە ق ــــدە »ئېرىشــــكەندە، ئۇيغــــۇر رابى ئەقى

ــىركىتى ــران قىلىنىشــى «ش ــدىن ۋەي ــاقچىلىرى تەرىپى ــاي س ــڭ خىت نى

ۋە بـۇ يەردە ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىقتىسـادى  كىشىنى چوڭقۇر ئويغـا سـالىدۇ

تەرەققىيـات ھوقــۇقى نـېمە؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشـىلىك ھوقــۇقى نــېمە؟ 

 دېگەن سوئالنى قويماي تۇرالمايمىز. 

 كىلىنتونھۆرمەتلىك سابىق پرېزىدېنت 

يىلـالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ كىشـىلىك ھوقۇقىغـا  ئـۆتىگەنسىز ۋەزىـپە 

ــازىر ئامېرى ــدىڭىز. ھ ــۆلگەن ئى ــۈل ب ــا كۆڭ ــۈمىتى ۋە ئامېرىك ــا ھۆك ك

ــددىي كۆڭــۈل  كونگىرىســىمۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغــا جى

بــــۆلمەكتە. ســــىزنىڭمۇ يەنە داۋاملىــــق ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىشــــىلىك 

 ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.

ـــارەت قىلىشـــىڭ ـــۈرۈمچىنى زىي ـــلەنئ ئۇيغـــۇر  ىز مۇناســـىۋەتى بى

ــــــــۇر  ــــــــرىكلەيمەن. ئۇيغ ــــــــى تەب ــــــــۇپ خەلقىن ــــــــى ئۇنت خەلقىن

مۇناسـىۋەتى  قالمايدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمەن. ئـۈرۈمچى سـەپىرىڭىز

ــــلەن ــــى ھەم  بى ــــا خەلقىن ــــۈنلەردە مەن ئامېرىك ــــان ك ــــال بولغ خۇش

 تەبرىكلەيمەن.

 رابىيە قادىر 

 كۈنى – 24ئاينىڭ  – 8يىلى  – 2005
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 خىتاي كومىتېتىغا كونگىرىسىئامېرىكا 

ن كىشىلىك ھوقـۇق خاتىرىسـىگە ئۇيغۇرالرنىڭ دەپسەندە قىلىنغا

 مۇناسىۋەتلىك مەسىلە تۆۋەندىكىچە:

 مەسىلىسى. خىتايالشتۇرۇشمەدەنىيەتنى  –. مائارىپ 1

ـــر 2 ـــۈرۈپ چىقارغـــان ئېغى . پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتى كەلت

 ئاقىۋەتلەر.

ــۈپ 3 ــاي كۆچ ــتانغا توختىم ــڭ ئۇيغۇرىس ــاي كۆچمەنلىرىنى . خىت

 انىنىڭ تارايغانلىقى.كىرىشى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاش ماك

ــــۈم جازاســــى بېــــرىش 4 . ئۇيغــــۇر سىياســــىي مەھبۇســــالرغا ئۆل

 مەسىلىسى.

. كانـــادا، تـــۈركىيە، گېرمـــانىيە، ئامېرىكـــا قاتـــارلىق دۆلەتـــلەردە 5

چاقىســـىنىڭ  –سىياســـىي پانـــاھلىق تىلىـــگەن ئۇيغۇرالرنىـــڭ بـــاال 

ــقۇنلۇق  ــىغا توس ــڭ جەم بولۇش ــر ئائىلىنى ــپ، بى ــپورتىنى تارتىۋېلى پاس

 ىلغانلىقى.ق

ـــــــان، 6 ـــــــۈرۈپ چىقارغ ـــــــامراتلىقىنى كەلت ـــــــڭ ن . ئۇيغۇرالرنى

ئۇيغۇرىسـتاندا قانۇنســىز ئەســكەر تۇرغــۇزۇش مەسىلىســى ۋە كــۆپلەپ 

 ئەسكەر يۆتكەپ كېلىۋاتقانلىقى.

 . دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى مەسىلىسى.7

جىـــددىي  كونگىرىســـىنىڭيـــۇقىرىقى مەســـىلىلەرگە ئامېرىكـــا 

 قىلىمەن. كۆڭۈل بۆلۈشىنى تەلەپ 

 رابىيە قادىر

 كۈنى  – 1ئاينىڭ  – 9يىلى  – 2005
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 ھۆرمەتلىك نامايىشچىالر!

مەن خىتاينىــڭ تۈرمىســىدىن ئــازاد بولــۇپ ئامېرىكىغــا كەلــدىم. 

قاتــارلىق خەلقئــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ئــاۋۋال ئامېرىكــا خەلقىــگە،  

ـــۇق تەشـــكىالتلىرىغا رەھـــمەت ئېيتىشـــقا  ـــارا كىشـــىلىك ھوق خەلقئ

 ەت قىلىڭالر.رۇخس

خىتــــاي كوممۇنىســــتالر ھۆكــــۈمىتى ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىشــــىلىك 

نى دەپســەندە قىلىشــنى جىددىيلەشــتۈرمەكتە. قولغــا ئــېلىش، ىھوقــۇق

ــارا كىشــىلىك  ــۈم جازاســى بېرىشــنى جىددىيلەشــتۈرمەكتە. خەلقئ ئۆل

ئۇيغــۇر  ھۆكۈمىتىنىــڭھوقــۇق تەشــكىالتى، خىتــاي كوممۇنىســتالر 

م جازاســى بېرىشــىگە، بىرقــانچە قېــتىم سىياســىي مەھبۇســالرغا ئۆلــۈ

قارشى تـۇرۇش مەيـدانىنى ئىپـادىلىگەن بولسـىمۇ، جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى 

سىياســــىي مەھبۇســــالرغا ئۆلــــۈم جازاســــى بېرىشــــنى بۈگــــۈنگىچە 

 «شـــىنجاڭ»كـــۈنى  – 15ئاينىـــڭ  – 9توختاتمىـــدى. ئـــۆتكەن يىلـــى 

سىياســىي تەشــكىالتتىن  22، لېچــۈەنۋاڭ  كاتتىۋېشــى ھۆكۈمىتىنىــڭ

نەپەر ئۇيغــۇر سىياســىي مەھبۇســقا ئۆلــۈم جازاســى بەرگەنلىكىنــى  55

 جاكارلىدى. 

ــڭ  ــۈمىتى مېنى ــاي ھۆك ــيىن خىت ــدىن كې مەن ئامېرىكىغــا كەلگەن

نەپەر  300گە «ئەقىـــدە شـــىركىتى»بالىلىرىمنىـــڭ ئىشخانىســـىغا ـــــ 

ـــپ  ـــارلىق  ھۇجـــۇمقوراللىـــق ســـاقچى ئەۋەتى ـــدى. شـــىركەتنىڭ ب قىل

 – 25ئاينىـڭ  – 8 لېچـۈەنىپ كەتتـى. ۋاڭ چىق بوالپماتېرىياللىرىنى 

ئەقىــــدە »ئىبــــارىلەر ئــــارقىلىق  –، ســــۆز ياۋىــــداق –كــــۈنى، يالغــــان 
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ــىركىتى ــىلىك «ش ــدىكى كىش ــڭ ئامېرىكى ــاپالپ، مېنى ــان چ گە بوھت

كـۈنى  – 4ئاينىـڭ  – 9ھوقۇق پائالىيىتىمگە زەربە بەرمەكچى بولـدى. 

ـــق ســـاقچى قىســـىمال ـــاي كوممۇنىســـت ھۆكـــۈمىتى قوراللى رنى خىت

ــاالمنى  . ئىشــخانىدا ســوراق قىلــدى. قورشــىۋالدىئەۋەتىــپ، ئىككــى ب

دا كىشـــــىلىك ھوقـــــۇق «شـــــىنجاڭ»جۇڭگـــــو ھۆكـــــۈمىتى ھـــــازىر 

ئاينىــــڭ ئاخىرىـــدا ئاقســــۇ  – 7خاتىرىســـىنى ياخشــــىلىغىنى يـــوق. 

ـــان ناھىيە ـــڭ ئۈچتۇرپ ـــو ۋىاليىتىنى ـــى ئىشـــلەمچى يېزىســـىدا رادىئ س

يەنە  لېچـۈەنقولغـا ئالـدى. ۋاڭ نەپەر دېھقان ياشلىرىنى  50ئاڭالۋاتقان 

ــان ناھىيە ــۇ ئۈچتۇرپ ــالمىش ش ــون نەپەر ئات ــار يېزىســىدا ئ ــىنىڭ ئاقي س

كـۈنى  – 29ئاينىـڭ  – 8تېررورىستنى قولغا ئالغانلىقىنى جاكارلىدى. 

نەپەر  20مەيــدانى ئاھــالىلەر رايونىــدىن  بەيگــىئــۈرۈمچى شــەھىرىنىڭ 

يەت سـادىر قىلـدى؟ كىشىنى قولغا ئالـدى. بـۇالر كىمـلەر، نـېمە جىنـا

 فامىلىسىنىمۇ بىلمەيمىز. –ئىسىم 

ـــۈم 1 ـــاي ھۆكـــۈمىتى ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـالرغا ئۆل . خىت

 جازاسى بېرىشنى توختىتىشى كېرەك.

. خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۇيغــۇرالرنى سەۋەبســىز قولغــا ئېلىشــنى 2

 توختىتىشى كېرەك.

. خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى جىنـــايەتچىلەرگە تەن جازاســـى بېرىشـــنى 3

 ختىتىشى كېرەك.تو

ـــق تۇغـــۇت 4 ـــان پىالنلى ـــاي ھۆكـــۈمىتى ئۇيغۇرالرغـــا قاراتق . خىت

 سىياسىتىنى بىكار قىلىشى الزىم.
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ــۈپ 5 ــاي كۆچ ــتانغا توختىم ــڭ ئۇيغۇرىس ــاي كۆچمەنلىرىنى . خىت

 كىرىشىنى توختىتىشى كېرەك. 

 ئېتىقاد ئەركىنلىكىمىزنى قايتۇرۇپ بېرىشى كېرەك. ي. دىنى6

ىي پانـاھلىق تىلىـگەن ئۇيغۇرالرنىـڭ بـاال . چەت ئەللەردە سىياسـ7

ـــپ، بىـــر ئائىلىنىـــڭ – ـــىنىڭ پاســـپورتىنى قولىغـــا بېرى جەم  چاقىس

 بولۇشىغا يول قويۇشى كېرەك.

ـــــىلىك ھوقـــــۇق 8 ـــــڭ كىش ـــــۈمىتى ئۇيغۇرالرنى ـــــاي ھۆك . خىت

ــى ئېتىــراپ قىلىشــى كېــرەك. مەن خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ  تەلەپلىرىن

ــــايمەن.  پوپۇزىســــى ــــدىن قورقم ــــق ۋە تەھدىتى ــــارا يەنە داۋاملى خەلقئ

ۋە دېموكراتىــــك ئەلــــلەر خەلقلىــــرى بىــــلەن  كەچــــۈرۈم تەشــــكىالتى

ــڭ  ــۇقى ۋە جۇڭگــو خەلقىنى ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــرلىكتە ئۇيغۇرالرنى بى

 كىشىلىك ھوقۇقى ئۈچۈن داۋاملىق كۈرەش قىلىمەن.

 رابىيە قادىر

 كۈنى – 2ئاينىڭ  – 9يىلى  – 2005
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 التىنىڭ ئەزالىرىھۆرمەتلىك ياپونىيە كەچۈرۈم تەشكى

 ھۆرمەتلىك ياپونىيە خەلقى

 ھۆرمەتلىك ياپونىيە ھۆكۈمىتى

ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ بىـر  —مەن بۈگۈن دۇنيانىڭ قاراڭغۇ بـۇرجىكى 

بۇرجىكىــدە تاشــلىنىپ قالغــان بىــر مىلــلەت ــــ ئۇيغۇرالرنىــڭ، خىتــاي 

ــــان كىشــــىلىك ھو ــــدىن دەپســــەندە قىلىنغ ــــۇق ھۆكــــۈمىتى تەرىپى ق

 ت بېرىمەن.خاتىرىسىدىن دوكال

دەپ ئاتىلىـپ « شـىنجاڭ»ئۇيغۇرالر خىتاي تىلىدا يېقىندىن بېـرى 

ـــتان دەپ  ـــەرقىي تۈركىس ـــاكى ش ـــتان ي ـــا ئۇيغۇرىس ـــگەن، تارىخت كەل

يــۈز مىـڭ كــۋادرات كىلومېتىرلىــق بىــر  9مىليــون  1ئاتىلىـپ كەلــگەن 

 – 1997زېمىندا ياشايدۇ. ئۇيغۇرالر ئوغۇز قـارلۇق تىلىـدا سۆزلىشـىدۇ. 

ئىمزالىـق « پوست گېزىتـى ۋاشىنگتون»كۈنى  – 30ئاينىڭ  – 4يىلى 

مىليـون دەپ ئـېالن  20ماقالە ئـېالن قىلىـپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـىنى 

پ كـــۈنى ســـتالىن باشـــال – 1ئاينىـــڭ  – 10يىلـــى  – 1949قىلـــدى. 

ســى ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىــنىگە تاجــاۋۇز كەلــگەن خىتاينىــڭ قىزىــل ئارمىيە

 قىلىپ كىردى. 

يىــل ھۆكۈمرانلىــق قىلىـــش  57ۇيغۇرالرغـــا خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئ

 60بـايلىرىنى يوقـاتتى،  –يىلـالردا ئۇيغۇرنىـڭ پۇلـدار  – 50جەريانىدا، 

ــالردا  – ــجىدلەرنى،يىل ــان مەس ــى  قۇرئ ــدۈردى. مىللەتچ ــى كۆي كەرىمن

يىلـالردا پىالنلىــق  – 80ئۇيغـۇر زىيالىيلىرىغـا زەربە بەردى، باسـتۇردى. 

ئىجرا قىلىپ، ئۇيغـۇرالرنى ئېتنىـك  تۇغۇت سىياسىتىنى يولغا قويۇپ،
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ســۆزى بىــلەن ئېيتقانــدا زور  تازىالشــنى جىددىيلەشــتۈرۈپ، خىتاينىــڭ

شـــىنخۇا »لەرنـــى قولغـــا كەلتـــۈردى. مەســـىلەن: خىتاينىـــڭ نەتىجە

كــۈنى مۇنــداق خەۋەر  – 22ئاينىــڭ  – 5يىلــى  - 2005 «ئــاگىنتىلىقى

 تارقاتتى:

ــائىگىلىنىشــىچە نەچــچە يىل ئۇيغــۇر رقىلىق لىــق تىرىشــچانلىق ئ

ــــۇس ۋە پىال نلىــــق تۇغــــۇت خىزمىتىــــدە زور ئــــاپتونوم رايــــونىمىز نوپ

لەرنى قولغـا كەلتـۈرۈپ، نوپۇسـنىڭ تېـز كـۆپىيىش ۋەزىيىتىنـى نەتىجە

نەچـــچە يىلـــدىن بۇيـــان ئـــاپتونوم  20ئۈنۈملـــۈك كـــونترول قىلـــدى. 

ـــونىمىزدا  ـــاز تۇغۇلغـــان. نوپۇســـنىڭ  3راي ـــادەم ئ ـــارتۇق ئ ـــدىن ئ مىليون

ـــۆ ـــي ك ـــدىكى  – 1975پىيىش نىســـبىتى تەبىئى ـــن،  36.%24يىلى تى

ــــدىكى  – 2004 ــــا، 91.%10يىلى ــــبىتى  غ ــــۇش نىس  – 1975تۇغۇل

 گە تۆۋەنلىگەن. 16يىلىدىكى % – 2004تىن  10.%33يىلىدىكى 

 لەر، خانىمالر!ھۆرمەتلىك ئەپەندى

مىليارد ئۈچ يۈز مىليون خىتاينى ئۆز باغرىغـا سـىغدۇرالىغان يەر  1

ــۆز باغرىغــا مىليــون  20شــارى  ؟ خىتــاي ىدىمۇمســىغدۇرالئۇيغــۇرنى ئ

ھۆكــۈمىتى نېمىشــقا پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى يولغــا قويـــۇپ 

ئۇيغــۇرالرنى پىالنلىــق ئۆلتــۈردى، خىتــاي ھۆكــۈمىتى نېمىشــقا خىتــاي 

كــۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇرىســتانغا توختىمــاي يــۆتكەپ كەلــدى. مىللىــي، 

 ئېتنىك يوقىتىش ئەمەسمۇ، بۇ؟!

ـــالدى  ـــدە،  – 90ئەســـىرنىڭ  – 20مى ـــپ كەلگەن ـــا يېتى يىللىرىغ

ئىمپېرىيىســىنىڭ يىمىرىلىشــى، ئۇيغۇرالرغــا قوشــنا  كىرىمىــلقىزىــل 
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ـــــڭ  ـــــۆزبېكلەر، تۈركمەنلەرنى ـــــاجىكالر، ئ ـــــزالر، ت قـــــازاقالر، قىرغى

ــــگەن، خىتــــاي  مۇســــتەقىل بولۇشــــى ئۇيغۇرىســــتانغا كۆچــــۈپ كەل

 كۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنى ئاالقزادە قىلىۋەتتى. 

ـــى  – 1997 ـــڭ  – 2يىل ـــى  – 5ئاينى كـــۈنى ئۇيغۇرىســـتاننىڭ ئىل

ۋىاليىتىــدە ئۇيغــۇرالر كەڭ كۆلەملىــك نامــايىش قىلىــپ، دېمــوكراتىيە، 

ـــ ـــك، دىنى ـــۇق، ئەركىنلى ـــىلىك ھوق ـــاد ئەركىنلىكـــى ۋە  يكىش ئېتىق

ـــاكىمىيىتى  ـــۆچمەنلىرى ھ ـــاي ك ـــدى. خىت ـــتەقىللىق تەلەپ قىل مۇس

نامايىشـــــنى قوراللىــــق ســـــاقچى قىســـــىملىرىنى ئىشــــقا ســـــېلىپ 

ــتۇردى.  ــوركدەھشــەتلىك باس ــو ي ــر  ني ــدا نەش ــاي تىلى ــەھىرىدە خىت ش

شـــۇ ۋاقىتتىكـــى باستۇرۇشـــنى قايتـــا « دۇنيـــا گېزىتـــى»قىلىنىـــدىغان 

 كۈنى مۇنداق كۆرسەتتى:  – 5ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2003ئەسلەپ 

كـۈنى ئۇيغــۇرالر ئىلـى شــەھىرىدە  – 5ئاينىــڭ  – 2يىلـى  – 1997

ــتەقىللىق ئىنقىالب ــدا باســتۇرۇلدى. مۇس ــاپ نامــايىش قىلغان ىــي قوزغ

نەپەر ئۇيغۇر نەق مەيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى. نامايىشـتىن كېـيىن  407

 –كەڭ كۆلەمــدە قولغــا ئېلىــپ ئېتىــپ ئۆلتــۈرۈلگەن، تــۈرمىلەردە ئىــز 

دېرەكســىز غايىــل بولغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانى ســەككىز مىڭــدىن 

 11، بۇنىـڭ ئىچىـدە مىـڭ كىشـى قولغـا ئېلىنـدى 61ئېشىپ كەتتـى. 

 مىڭ كىشىگە مۇددەتسىز قاماق جازاسى بېرىلدى. 

يىلــــى يەر شــــارىدا تېررورىســــتالرغا قارشــــى ئــــۇرۇش  – 2001

ســـى ئوتتـــۇرا ۋە ئىتتىپاقـــداش دۆلەتـــلەر ئارمىيە باشـــلىنىپ، ئامېرىكـــا

دا خىتــــاي  «شــــىنجاڭ»ئاســــىياغا كىرگەنــــدىن كېــــيىن، خىتــــاي 

، تېررورىسـت دەيـدىغان الىسـترادىك يكۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتى دىنى
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جىنايەتلەرنى قانۇندىن تاشقىرى سىياسـەت ئـارقىلىق قېلىپالشـتۇرۇپ 

ــى  – 2004ئۇيغــۇرالرنى باســتۇردى. مەســىلەن،   – 14ئاينىــڭ  – 9يىل

كــــۈنى ئۇيغۇرىســــتانغا مىللىــــي ھۆكۈمرانلىــــق قىلىۋاتقــــان خىتــــاي 

ئاخبـــارات  لېچـــۈەنكـــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىـــڭ ســـېكرېتارى ۋاڭ 

 22ئــايغىچە،  – 8ئايــدىن  – 1يىلــى  – 2004ئــېالن قىلىــش يىغىنىــدا 

نەپەر ئۇيغــۇر سىياســىي  55سىياســىي تەشــكىالتتىن قولغــا ئېلىنغــان 

 مەھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بەرگەنلىكىنى ئېالن قىلدى. 

 ھۆرمەتلىك ئەپەندىلەر! خانىمالر!

 ئىتتىپاقــداش دۆلەتلەرنىــڭ يىلــى ئامېرىكــا باشــچىلىقىدا - 2001

ســـى ئوتتــــۇرا ئاســـىياغا كىرگەنــــدىن كېـــيىن ئافغانىســــتانغا ئارمىيە

ــدانىغا « شــىنجاڭ» چېگرالىنىــدىغان ــۇرۇش مەي ــى ئۇيغۇرىســتان، ئ يەن

ئايلىنىپ قېلىشـى مـۇمكىن، دەپ ئەنسـىرىگەن خىتـاي كـۆچمەنلىرى 

ھــــاكىمىيىتى، قــــورال تۇتااليــــدىغان، ئــــۇرۇش قىالاليــــدىغان ئۇيغــــۇر 

ــۇل  ــۇر ئوغ ــلىرىنى، ئۇيغ ــى  –ياش ــالپ  – 2002قىزالرن ــن باش يىلالردى

يــۆتكەپ كېتىشــكە باشــلىدى.  ايالر ئولتۇراقالشــقان ئــۆلكىلەرگەخىتــ

ئېتىقـاد مەسىلىسـى، پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى  يمەن تۆۋەندە دىنىـ

مەسىلىســــى، ئۇيغــــۇر سىياســــىي ئــــاكتىپالر مەسىلىســــى، ئۇيغــــۇر 

ۈم قىزلىرىنــى ئىچكىــرى خىتايغــا يــۆتكەپ كېــتىش مەسىلىســى، ئۆلــ

جازاســى بېــرىش مەسىلىســى، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە ئۇيغــۇر مائــارىپى 

مەسىلىســى، خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ كۆچــۈپ كــېلىش مەسىلىســى 
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ــۇق  ــويىچە ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ دەپســەندە قىلىنغــان كىشــىلىك ھوق ب

 خاتىرىسى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمەن:

كـۈنى  – 28ئاينىـڭ  – 1يىلـى  – 2007ئەركىن ئاسـىيا رادىئوسـى 

 مۇنداق ئاڭالتتى:

نەپەر كــادىرى تۇرپانــدا،  177خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســىنىڭ 

ــي بۆلگــۈنچىلىككە،  264 ــىگە كىرىــپ، مىللى ــان ئائىلىس نەپەر دېھق

پائالىيەتلەرگە قارشى تۇرۇش توغرىسـىدا دېھقانالرغـا مەخسـۇس  يدىنى

 تەربىيە ئىشلىدى. 

كـۈنى  – 28ئاينىـڭ  – 1يىلـى  – 2007ئەركىن ئاسـىيا رادىئوسـى 

 يەنە مۇنداق ئاڭالتتى:

كـۈنى ئاڭالتقـان  – 28ئاينىـڭ  – 1نىـڭ «ئـاگىنتلىقىشىنخۇا »

ــۇ يىلــدىن باشــالپ  خەۋىــرىگە ئاساســالنغاندا، خىتــاي ھۆكــۈمىتى ب

گېكتار بوز يەر ئېچىشنى پىالنلىـدى.  2300ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتىنىدە 

مىليـون  23دا )خىتاينىڭ يەر ئۆلچەش بىرلىكـى بىـلەن ھېسـابلىغان

ـــان  ـــۇل قىلغ ـــارىتىنى قوب ـــون زىي ـــاراۋەر( تېلېف ـــا ب ـــدەموغ  بىڭتۇەن

 ئىشلەيدىغان بىر خىتاي مۇنداق دېدى:

بۇ مەسىلىدە تارىم دەرياسىغا تايىنىمىز، ھازىر سـۇ يېتىشمەسـلىك 

ــــدىلىنىش  مەسىلىســــى جىــــددىي، شــــۇڭا يەر ئاســــتى ســــۈيىدىن پاي

 تېخنىكىسى قوللىنىلىۋاتىدۇ. 

تـــاي كـــۆچمەنلىرى ســـۇ مەسىلىســـى جىـــددىي ئەســكەرتىش: خى

بولۇۋاتقــان ئۇيغۇرىســتانغا كۆچــۈپ كېلىۋەرســە، يەر ئاســتى ســۈيىدىن 

پايدىلىنىپ دېھقانچىلىق قىلىشقا تۇتۇنغان بولسا، شـۇنداق قىلىـپ يەر 
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ئاستى سۈيى تارتىلىپ كەتسە، يەر ئۈسـتىدىكى ئۆسـۈملۈكلەر قـۇرۇپ 

 ەسمۇ؟كەتسە بۇ ئەھۋال تەبىئەتكە بىر ئاپەت ئەم

كــۈنى  – 4ئاينىــڭ  – 2يىلــى  – 2007ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى 

 مۇنداق ئاڭالتتى:

نەپەر دېھقـان ئائىلىسـى بىـرال  3092قىزىلسۇ ئوبالستىدا جەمئىي 

ــڭ ۋەتىنىــدە خىتــاي  ــك بولۇشــقا مەجبۇرالنــدى. ئۇيغۇرالرنى پەرزەنتلى

ــۆتكەن  ــق تۇغــۇت كــومىتېتى ئ ــڭ پىالنلى كــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنى

ــــ يىلـــ ـ يىلـــى بىـــر يىلـــدا پىالنلىـــق تۇغـــۇت خىزمىتىنـــى  2006ى ـ

مىڭ ئۇيغـۇر بوۋاقنىـڭ ئـاز تۇغۇلغـانلىقىنى  300كۈچەيتىش ئارقىلىق 

 ئېالن قىلغان ئىدى. 

ـــىئەســـكەرتىش:  ـــۈگەپ  ئۇيغـــۇر خەلق يەر شـــارىدىن يوقىلىـــپ ت

كېتىشنى خالىمـايتتى، مەن پۈتـۈن دۇنيـا خەلقىنىـڭ پىالنلىـق تۇغـۇت 

ـــلە ن ئۆلتـــۈرۈلگەن ئۇيغۇرالرنىـــڭ تەقـــدىرىگە كۆڭـــۈل سىياســـىتى بى

 بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

ــڭ  2ـ يىلــى  2007ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  ـ كــۈنى  6ـ ئاينى

 مۇنداق ئاڭالتتى:

ــدىن ئاشكارىلىنىشــىچە  ــۈمەت ئاخباراتلىرى ــدە ھۆك ــۇر ۋەتىنى ئۇيغ

ڭ مىـ 100ـ يىلىـدا  ئۇيغـۇر ۋەتىنىـدىن يەنە  2007خىتاي دائىرىلىـرى 

نەپەر نــــــامرات دېھقــــــاننى خىتــــــاي ئــــــۆلكىلىرىگە ئىشــــــچىلىققا 

ــــا ئىنكــــاس  ــــڭ رادىئوغ ــــتكەن. ئۇيغۇرالرنى ئورۇنالشتۇرۇشــــنى بېكى

قىلىشىچە ۋە رادىئو مۇخبىرلىرىنىڭ قەشـقەر، خـوتەن، ئىلـى قاتـارلىق 

جايالرنىـــــڭ نـــــاھىيە يېزىلىرىــــــدىن ئىگىلىـــــگەن مەلۇماتلىرىغــــــا 
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ــــۈمىتى  ــــاي ھۆك ــــالنغاندا، خىت ــــالپ  2006ئاساس ــــدىن باش ـ يىلى

دېگەن باھـانە بىـلەن ئۇيغـۇر ياشـلىرىنى خىتـايالر «نامراتالرنى يۆلەش»

ــۆلكىلەرگە يۆتكەشــنى تېخىمــۇ جىددىيلەشــتۈرۈپ،  ئولتۇراقالشــقان ئ

ياشــقىچە بولغــان ئۇيغــۇر قىزلىــرى تــوي قىلمىغـــان  25ياشــتىن  18

بولـــۇش، چىرايلىـــق بولـــۇش دېگەنـــدەك شـــەرتلەر بىـــلەن خىتـــايالر 

 راقالشقان ئۆلكىلەرگە تۈركۈملەپ ئېلىپ كېتىلدى.ئولتۇ

ــى  2007 ــڭ  2ـ يىل ــن ئاســىيا رادىئوســى  8ـ ئاينى ـ كــۈنى ئەركى

 مۇنداق ئاڭالتتى:

خىتــــاي ھۆكــــۈمىتى تەرىپىــــدىن شــــەرقىي تۈركىســــتان ئىســــالمى 

ــرىلگەن  ــەمەتكە بې ــبلەنگەن ئىســمائىل س ــى دەپ ئەيى ــى ئەزاس ھەرىكىت

ەتىـــگەن ســـائەت توققـــۇزدا ئىجـــرا فېـــۋرال كـــۈنى ئ – 8ئۆلـــۈم جازاســـى 

يىلـــى  – 2003قىلىنـــدى. ئۇيغـــۇر پائالىيەتچىســـى ئىســـمائىل ســـەمەت 

 پاكىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىلگەن. 

ـ كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  13ـ ئاينىــڭ  2ـ يىلــى  2007

 مۇنداق خەۋەر قىلدى:

ۇچۇرىـــدا، تۇرپـــان خەۋەر تورىنىـــڭ يېقىنـــدا بەرگەن ئ «شـــىنجاڭ»

نەپەر ئۇيغـۇر قىزىنىـڭ خىتاينىـڭ  167سـىدىن ۋىاليىتى پىچـان ناھىيە

سىگە كىيىم ـ كـېچەك زاۋۇتىغـا ناھىيە خەييەنئۆلكىسىنىڭ  جېجياڭ

ــــاي  ئەۋەتىلگەنلىكــــى ــــرى خىت ــــدى. بۇنىڭــــدىن ئىلگى خەۋەر قىلىن

لەردىن مەخسـۇس رى يەنە پەيـزاۋات قاتـارلىق نـاھىيەئاخبارات ۋاسىتىلى

ـــ ـــقا ئۇيغ ـــدە ئىش ـــاي ئۆلكىلىرى ـــدىكى خىت ـــڭ ئىچكىرى ۇر قىزلىرىنى

ئورۇنالشــتۇرۇلغانلىقىنى، ئــۆتكەن يىلــى پەيــزاۋاتتىن بىــر قېتىمــدىال 
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ـــدىن يەنە  400 ـــرىگە  200نەپەر قىزنىـــڭ ئارقى ـــڭ ئىچكى نەپەر قىزنى

فونىغـا ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنى مەلۇم قىلغان ئىدى. مۇخبىرنىـڭ تېلې

لىك پويىز ئىستانسىسـىنىڭ باشـلىقى ۋاڭ جاۋاب بەرگەن پىچان ناھىيە

ـــاھىيەمۇخبىرغـــا  گۇيتىـــڭ مىزدىن مۇنـــداق دېـــدى: بىزنىـــڭ پىچـــان ن

ئـــادەم ئىچكىــــرىگە  178ئـــادەم، كېيىنكـــى قېتىمـــدا  68دەســـلەپ 

ئايــالالر ئۇالرنىــڭ  95ئەۋەتىلــدى. ئاساســلىقى يېزىالردىكــى ئايــالالر %

 رگەنلەر.ھەممىسى تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈ

ئاسـىيا رادىئوسـى كـۈنى ئەركىـن  – 14ئاينىـڭ  – 2يىلى  – 2007

 :مۇنداق ئاڭالتتى

دېھقـان رادىئوغـا تېلېفـون  يېقىندا ناھەقچىلىككە چىدىمىغان بىـر

ىيە تېـرەم كـۈنى يوپۇرغـا نـاھ – 19ئاينىڭ  – 6يىلى  – 2003. بەرگەن

رگەن. تىسىغا خەت چـاپالش ۋەقەسـى يـۈز بەيېزىلىق ھۆكۈمەتنىڭ تاخ

بۆلگۈنچىلىـك دېلوسـى دەپ بېكىتىـپ،  يساقچىالر بۇ ۋەقەنـى مىللىـ

غا يـېقىن دېھقـاننى  1000ئېتىقادى كۈچلۈك  يخەت يازااليدىغان، دىنى

ـــيىن، ھەر كـــۈنىگە  ـــۇپ تـــۈرمىگە ســـولىغاندىن كې يۈەنـــدىن  35تۇت

جەرىمانە ئالغان. مۇخبىر ساقچى ئىدارىسىغا تېلېفون قىلىپ، ۋەقەنـى 

ـــراپ سۈرۈشـــتۈرگەند ـــى دەپ ئېتى ـــك ۋەقەس ـــلەپتە بۆلگۈنچىلى ە دەس

ــــون  ــــدىن تېلېف ــــڭ ئامېرىكى ــــاقچى، مۇخبىرنى ــــاي س ــــان خىت قىلغ

قىلىۋاتقانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن مۇنداق ئىش يـوق دەپـال تېلېفـوننى 

 قويۇۋەتكەن.

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 16ئاينىـڭ  – 2يىلى  – 2007

 مۇنداق خەۋەر قىلدى:
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كــۈنلىرى بېيجىڭــدا خىتــاي  – 7 – 6ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 2000

ــي  ــدى. مىللى ــى چاقىرىلغانى ــپ يىغىن ــڭ مائارى ــزى ھۆكۈمىتىنى مەركى

ئىشــالر كــومىتېتى، مائارىــپ مىنىســتىرلىقىنىڭ رەھبەرلىــرى بولــۇپ، 

ــدە  70 ــاي ئۆلكىلىرى ــرى خىت ــدا، ئىچكى ــۇ يىغىن ــقان ب كىشــى قاتناش

شــەھەردە  12ىنــدى . قــارار قىلمىللىــي ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنــى ئــېچىش 

مىللــى ئوتتــۇرا مەكــتەپ ئاچمــاقچى بولــدى، بۇنــداق مەكتەپلەرنــى  25

. دىنىـڭ مـۇقىملىقىنى قوغداشـقا پايـدىلىق دېيىلـ«شـىنجاڭ»ئېچىش 

ـــۇتىمىز دەپ  – 2000 ـــدا ئوق ـــرى خىتاي ـــدىن ھـــازىرغىچە ئىچكى يىلى

مىڭـدىن ئېشـىپ كەتتـى.  10ئېلىپ كېتىلگەن ئۆسـمۈرلەرنىڭ سـانى 

مىڭنى كۆپەيتمەكچى بولدى. بـۇ بـالىالر توققـۇز  5يەنە  يىلى – 2007

ئــون ياشــلىق بــالىالر بولــۇپ، ئانىســىنىڭ باغرىــدىن يۇلــۇپ چىقىــپ  –

ئاينىـڭ  – 5يىلـى  – 2004تور بېتىدە  بىڭتۇەننىڭيۆتكەپ كېتىلدى. 

كۈنى تارقىتىلغان بىـر ھـۆججەت توغرىسـىدا مۇنـداق دېيىلـدى:  – 18

ــــر مەزگىلگ ــــيىن بى ــــڭ بۇنىڭــــدىن كې ــــزى ھۆكۈمەتنى ــــچە مەركى ى

شــــىنجاڭنىڭ مــــۇقىملىقىنى ئىشــــقا ئاشــــۇرۇش ئىستراتېگىيىســــى 

ئاساسەن غەربنىـڭ گېزىنـى شـەرققە يـۆتكەش، تەبىئىـي گـاز، نېفىـت، 

ــنى  ــېچىش ۋە پايدىلىنىش ــايلىقلىرىنى ئ ــتى ب ــقا يەر ئاس ــۈر ۋە باش كۆم

كۈچەيتىـپ )ئەمەلىيەتـتە خىتـاي  ئـارىپنىكۈچەيتىش، قوش تىللىـق ما

ى ئۇيغۇر بۇ مىللەتكە مەجبـۇرالپ تېڭىـپ( خىتـاي ھەم مىللىـي تىلىن

ـــۆلكىلەردە  ـــرى ئ ـــتۈرۈش، ئىچكى ـــى بىرلەش ـــىنجاڭ»مەكتەپلەرن  «ش

سىنىپى ئېچىش ئۈچ خىل كۈچلەرگە داۋاملىق زەربە بېرىشـنى ئاسـاس 

 قىلىدۇ. 



 128 

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 26ئاينىـڭ  – 2يىلى  – 2007

 مۇنداق خەۋەر قىلدى:

ــ 2 ــي مى ــۇر مىللى ــان ئۇيغ ــگە بولغ ــا ئى ــۆپرەك تارىخق ــدىن ك ڭ يىل

ــىپا،  ــۇن كېســەللەرگە ش ــابەتچىلىكى نۇرغ ــي تېب ــك، مىللى دورىگەرلى

بولۇپمــۇ يۇقۇملــۇق زۇكــام، ئــا. ب تىپلىــق جىــگەر يــاللۇغى، ســوزۇلما 

يــاللۇغى، مــېڭە، يــۈرەك قــان تومــۇر كېســەللىكلىرى،  شــاخچەكانــاي 

سـۇنۇق، تېـرە كېسـەللىكلىرىنى  يەللىك بوغۇم ياللۇغى، ئاق كېسـەل،

داۋاالشــــتا ئۈنــــۈمى كۆرۈنەرلىــــك بولــــۇپ كەلــــگەن ئىــــدى. خىتــــاي 

ــــدى.  ــــۈل بۆلمى ــــابەتچىلىكىگە كۆڭ ــــۇر تېب ــــتلىرى ئۇيغ كوممۇنىس

ــا كېلىــپ  ــوقىلىش گىردابىغ ــك ي ــدى. تېبابەتچىلى ــاد ئاجراتمى ئىقتىس

 قالدى. 

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 26ئاينىـڭ  – 2يىلى  – 2007

 ۇنداق خەۋەر قىلدى:م

ـــۇ «شـــىنجاڭ»مۆلچەرلىنىشـــىچە  ـــڭ ئۇيغـــۇرالر ياشـــايدىغان ب نى

ــاز زاپىســى  ــي گ ــڭ تەبىئى ــون 10ۋەتەننى ــۇپ،  تىرلىي ــر بول ــۇب مېتى ك

فېۋرالـدىكى خەۋىـرىگە  – 26شاڭخەي كۈنـدىلىك خەۋەرلەر تورىنىـڭ 

يىلىغـا بارغانـدا خىتـاي گـاز ۋە نېفىـت تۇرۇببــا  – 2010ئاساسـالنغاندا 

 كۆپەيتىدىكەن. 63ىنىڭ كۆلىمىنى %قۇرۇلۇش

ئەسكەرتىش: بىز يۇقىرىدا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇشنى باھـانە قىلىـپ 

ـــى خىتـــايالر  ـــۇر ئەركەكلەرن ـــر قىســـىم ئۇيغ ـــى، بى ـــۇر قىزلىرىن ئۇيغ

ــپ  ــا ئېلى ــى تىلغ ــۆتكەپ كەتكەنلىكىن ــۆلكىلەرگە ي ئولتۇراقالشــقان ئ

نېفىــــت ، تـــۇرۇببىلىرىنىئۆتتـــۇق. بـــۇ ئۇيغـــۇرالر دات باســـقان گـــاز 
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ـــۆز ۋەتىنىـــدە ئىشـــقا  تـــۇرۇببىلىرىنى تازىاليـــدىغان ئىـــش بولســـىمۇ، ئ

دىـن «شـىنجاڭ»ئورۇنالشتۇرۇلسا بولماسمىدى؟ نېمىشقا ئۇيغـۇرالرنى 

ــۆچمەنلىرىنى  ــاي ك ــدۇ، نېمىشــقا خىت ــۆتكەپ كېتى ــىنجاڭ»ي ــا «ش غ

يۆتكەپ كېلىـدۇ؟ بـۇ خىـل ھەرىـكەت ئۇيغـۇرالرنى مىللىـي يـوقىتىش 

 ئەمەسمۇ؟

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 7ئاينىــڭ  – 3يىلــى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

خىتاينىـــــــڭ ئاقســـــــۇ ۋىاليەتلىـــــــك يەرلىـــــــك ھـــــــاكىمىيىتى 

جامـائەت ئارىسـىدا  –ئۇيغۇرىسـتاننىڭ ئاقسـۇ ۋىاليىتـى تەۋەسـىدە ئەل 

ــار  ــاۋىتى ب ــ 150ئىن ــپ ئۇالرغــا سىياســىي  ينەپەر دىنى ــى يىغىۋېلى زاتن

يىســـىنىڭ رەھبەرلىكىنـــى قوبـــۇل تەربىـــيە بېرىـــپ، خىتـــاي كومپارتى

قىلىپ ئۇيغۇرىستان ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىـر قىسـمى ئىـدى، دېـگەن 

 ئۇقۇمنى قوبۇل قىلىش توغرىسىدا بېسىم ئىشلەتكەن. 

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 8ئاينىــڭ  – 3يىلــى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ارتۇق يـۈز مىڭـدىن ئـ 5مىليـون  1يەنى ئۇيغۇرىسـتاندا « شىنجاڭ»

ەيـــدىكەن، منـــامرات يېـــزا ئاھالىســـى ھازىرغـــا قەدەر تېلېـــۋىزور كۆرەل

 ايدىكەن.مرادىئو ئاڭلىيال

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 8ئاينىــڭ  – 3يىلــى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم  «شـىنجاڭ»بېيجىڭدا ئـۆتكەن ھەپـتە ئېچىلغـان 

 10 لېچـۈەنا سـېكرېتار ۋاڭ رايونى پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى يىغىنىـد
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يىللىق پىالن مەزگىلىدىكى پىالنلىق تۇغـۇت خىزمىتىـدىن دوكـالت  –

ــپ  ــق تۇغــۇت »بېرى ــرى پىالنلى ــارتىيە ھۆكــۈمەت دائىرىلى ــىنجاڭ پ ش

ــادى ــۈردە، ئىقتىس ــق ت ــى داۋاملى ــا  يخىزمىتىن ــات مۇقىملىقىغ تەرەققىي

تەســىر كۆرســىتىدىغان ئەڭ مــۇھىم خىــزمەت ســۈپىتىدە چىــڭ تۇتــۇپ 

ــــۇش  ئىشــــلەپ كەلــــدى، نوپۇســــنىڭ ئاســــتا كــــۆپىيىش، ئــــاز تۇغۇل

ــى نــاھىيە يېــزا  ــبىتىنى ســاقالپ كەلــدى، ھەرقايس كەنــتلەردە  –نىس

باشـــقۇرۇش ئىشخانىســـى ھەمـــدە مـــۇالزىمەت ئـــورۇنلىرى قۇرۇلـــۇپ، 

ــدۈردى،  ــق تۇغــۇت سىياســىتىگە ئەمەل قىلىشــقا كۆن خەلقنــى پىالنلى

تـــلەر ئىچىـــدە پىالنلىـــق دەپ كۆرســـەتتى. ئـــۇ يەنە ئـــاز ســـانلىق مىللە

تۇغۇت خىزمىتىنـى چىـڭ تۇتـۇپ ئىشـلەش كېـرەك، پىالنلىـق تۇغـۇت 

سىياســـــىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشـــــتە مىللىـــــي بۆلگۈنچىلەرنىـــــڭ، 

ھەرىكەتلىـــرىگە يـــول  قۇتراتقۇلـــۇقمىللەتچىلەرنىــڭ بۇزغۇنچىلىـــق، 

ـــ ـــرەك، دىنى ـــڭ  يقويماســـلىق كې ـــدىلەرنى كۆتۈرۈۋېلىـــپ دۆلەتنى ئەقى

سىياسـىتىگە قارشـى چىقىـش، توسـقۇنلۇق قىلىشـقا  پىالنلىق تۇغـۇت

 يول قويماسلىق كېرەك، دەپ قاتتىق تەكىتلىدى. 

ـــۇس  ـــلەر تەشـــكىالتىنىڭ نوپ  –ئەســـكەرتىش: بىرلەشـــكەن دۆلەت

ئاھالە تەرەققىيات كومىتېتى خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتىنى 

ۇت قــولالپ كەلــدى. خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان پىالنلىــق تۇغــ

تازىالش، ئۇيغـۇر بـۇ مىللەتنـى  ئېتنىكسىياسىتى، شەكلى ئۆزگەرگەن 

مىلـــلەت ســـۈپىتىدە يـــوقىتىش سىياســـىتىدۇر. بىرلەشـــكەن دۆلەتـــلەر 

 تەشكىالتى بۇ سىياسەتنىمۇ قولالمدۇ؟
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كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 14ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ـــۇرۇق مېـــۋە تـــۈ ســـىنىڭ ن بـــادام يەكەن ناھىيەە تەۋە بولغـــارىگق

يەرلىــك مەھســۇالتى. بــۇ جايــدىن چىقىــدىغان قەغەز بــادام  يتــارىخى

 – 1998ھەمدە تاش بادام ئاالھىدە داڭلىـق بولـۇپ، خىتـاي ھۆكـۈمىتى 

ـــادام ئىشـــلەپچىقىرىش  ـــويىچە ئەڭ چـــوڭ ب ـــاي ب يىلـــى يەكەننـــى خىت

مىـڭ  100بازىسىغا ئايالندۇرماقچى بولغان ئىدى. بـۇ يىلـدىن باشـالپ 

مىــڭ  100بىنــا قىلمــاقچى بولغــان خىتــاي ھۆكــۈمىتى  بــادامزارلىقمـو 

 نەپەر ئۇيغۇر دېھقاننى بوز يەر ئېچىشقا ھەقسىز ئىشلەتتى.

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 16ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ــــالمىش  ــــىنجاڭ»ئات ــــۈمەت « ش ــــونى ھۆك ــــاپتونوم راي ــــۇر ئ ئۇيغ

اشكارىلىنىشـىچە، خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئۇيغـۇر يــاش ھۆججەتلىرىـدىن ئ

قىزلىرىنــــى ئىچكىـــرى خىتــــاي ئـــۆلكىلىرىگە يــــۆتكەش  –ئوغـــۇل 

ــاھىيە ھەم  ــر ن ــۈن، ھەربى ئىستراتېگىيىســىنى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچ

چۈشـــۈرگەن. شـــۇنداقال يېزىلىـــق پـــارتكوم ۋە ھۆكـــۈمەتلەرگە ۋەزىـــپە 

رنى ئىچكىـرى ، يـاش ئۇيغـۇرالدە مەخسۇس بىر كـادىرنىھەربىر ناھىيە

خىتايغـــا يولالشـــقا مەســـئۇل قىلغـــان. خىتـــاي ئـــۆلكىلىرىگە ئېلىـــپ 

كېــتىلگەن ئۇيغــۇر قىزلىــرى قــاتتىق مەجبــۇرى ئەمگەكــكە ســېلىندى 

 ھەتتا خورالشقا ئۇچرىدى.

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 19ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق خەۋەر قىلدى:
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ــــ ــــور بېتىنى ــــارتتىكى  – 19ڭ قەشــــقەر ھۆكــــۈمەت ئۇچــــۇر ت م

كــۈنى پەيـــزاۋات  – 14ئاينىـــڭ خەۋىرىــدىن مەلــۇم بولۇشـــىچە مۇشــۇ 

نەپەر ئۇيغـۇر  186ن كەلـگەن سىنىڭ ھەرقايسى يېزا بازارلىرىـدىناھىيە

كــېچەك  –كىــيىم  شــەنگاڭشــەھەرلىك  تــيەنجىنخىتاينىــڭ  قىــزى

ــۇالر ئىشــەمچىلىككەشــىركىتىگە  ــتىلگەن. ب ــپ كې ــاي  ئېلى مۇشــۇ ئ

تۈركــۈم يولغــا ســېلىنغان قىــزالر  – 4ســىدىن ناھىيە ئىچىــدە پەيــزاۋات

 696ســىدىنال تەخمىــنەن ئــاي ئىچىــدە پەيــزاۋات ناھىيە – 3، بولــۇپ

نەپەر ئۇيغۇر قىز ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يـۆتكەپ كېـتىلگەن. 

يىلــى كىرگەنـــدىن بۇيـــان ئىچكىـــرى خىتـــاي ئـــۆلكىلىرىگە  – 2007

جەمئىــي ئــۈچ مىڭغــا  يــۆتكەپ كېــتىلگەن ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ ســانى

ــدىكەن. ئۇنىڭــدىن باشــقا،  ــارت قــاغىلىق ۋە تاشــقورغان  – 19يېتى م

تاجىـــــك قىزلىـــــرى  –نەپەر ئۇيغـــــۇر  160ســـــىدىن كەلـــــگەن ناھىيە

 ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ كېتىلدى. 

ــۆتكەپ  ئىگەللىنىشــىچە ــاليەت تەۋەســىدىن ي ــۇ يىــل قەشــقەر ۋى ب

مىـڭ نەپەر ئىـكەن. )قەيەرگە  240ئايال ئەمگەك كۈچى  ئىشلىتىلگەن

يۆتكەلــدى؟ نېمىشــقا ئادرېســى يــوق، بــۇ قىــزالر نەدە، ســان بەك كــۆپ 

بولغــانلىقى ئۈچــۈن خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئاشكارىالشــنى خالىمىــدىمۇ؟ 

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشى كېرەك( بۇنىڭدىن باشـقا 

 1ىـــدىن ئۇيغــۇر ئـــاپتونوم رايون «شـــىنجاڭ»يىلــى ئاتـــالمىش  – 2006

ئۇيغـۇر قىزلىـرى ئىچكىـرى خىتايغـا « قېتىم»مىڭ ئادەم  115مىليون 

يــۆتكەپ كېتىلــدى، دېيىلــدى. )قايتىــپ كەلــگەن كىــم بــار، نېمىشــقا 
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يىلـى  – 2007قېتىم دېگەن سۆز تىلغا ئېلىنـدى؟( خىتـاي ھۆكـۈمىتى 

 مىڭغا يەتكۈزۈشنى پىالنغا ئالدى.  200 مىليون 1بۇ ساننى 

ــــالمىش ئەســــكەرتىش: خىتــــاي كــــ ۆچمەنلىرىنى توختىمــــاي ئات

ئۇيغـــۇر ئــاپتونوم رايونىغـــا يــۆتكەپ كېلىۋاتقـــان خىتـــاي  «شــىنجاڭ»

ــــپ  ــــۆز ۋەتىنىــــدىن ئايرى ھۆكــــۈمىتى، يەنە نېمىشــــقا ئۇيغــــۇرالرنى ئ

ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ كېتىـدۇ؟ بـۇ يەردە زادى نـېمە 

ــــار؟  مەقســــەت ــــاي  «شــــىنجاڭ»ب ــــدا خىت ــــاپتونوم رايونى ــــۇر ئ ئۇيغ

ــــار  ــــش ب ــــلەيدىغان ئى ــــۆچمەنلىرىگە ئىش ــــۇ –ك ــــۇرالر ئىكەن ، ئۇيغ

؟ يـۆتكەپ كېـتىلگەن ئۇيغـۇر قىزلىـرى يـوقمىكەنئىشلەيدىغان ئىـش 

 ھەتتا خىتاي تىلىنىمۇ بىلمەيدىغۇ؟

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 21ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ربنــى ئــېچىش يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى خىتــاي ھۆكــۈمىتى غە

ـــــ ـــــۇش ئىستراتېگىيىســـــىنى ئوتتۇرىغ ـــــڭ تۇرم ـــــۇپ، يەرلىكنى ا قوي

ـــــــۈرۈش توغرىســـــــىدا سىياســـــــەت سەۋىيە ـــــــۇقىرى كۆت ســـــــىنى ي

ئۇيغۇرنىـڭ  كۆلەڭگۈسـىدەبەلگىلىگەندەك بولدى ۋە بـۇ سىياسـەتنىڭ 

 نيـو يـورك»ۋەتىنىگە يەنە خىتـاي كـۆچمەنلىرىنى كـۆپلەپ يۆتكىـدى. 

نـدا، خىتـاي دائىرىلىـرى غەربنـى نىڭ خەۋىرىگە قارىغا«ۋاقىت گېزىتى

ئـــېچىش سىياســـىتى بـــويىچە يەر ئاســـتى ۋە باشـــقا بـــايلىقلىرى مـــول 

ـــــدىن «شـــــىنجاڭ» ـــــا يەنە يېڭى ـــــۆتكەپ  40غ ـــــۇس ي ـــــون نوپ مىلي

كېلىـــدىغانلىقىنى بىلـــدۈرگەن. بـــۇرۇن كەلـــگەن كـــۆچمەن خىتـــايالر 

شــەھەرلەرگە ئورۇنالشــتى، يېڭــى كەلــگەن خىتــاي كـــۆچمەنلىرىنى 
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ــاي ئۇيغــۇرالر ئولت ــېقىن ئورۇنالشــتۇرماقتا. خىت ۇراقالشــقان جايالرغــا ي

كۆچمەنلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشقا يېڭى مەھەللىلەرنى ئـېچىش ئۈچـۈن 

ئۇيغــۇرالرنى ھەقســىز ئىشلەشــكە مەجبۇرلىماقتــا. خەلقئــارا ئەمــگەك 

 جەمئىيەتلىرىنىڭ بۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى كـۈنى  – 20ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى: 

مــــــارت بېيجىڭــــــدىن بەرگەن  – 20 ئاگىنتلىقىنىــــــڭ رېيتىــــــر

خەۋىرىــــدىن مەلــــۇم بولۇشــــىچە، خىتــــاي جامــــائەت خەۋپســــىزلىك 

ـــتىرلىقىنىڭ مىنىســـتىرى يەرلىـــك ھۆكـــۈمەتلەرنى چەت ئەل  مىنىس

ۋە تېررورچىالرغــا قــاتتىق  ئەســەبىيلەرگە يدۈشــمەن كــۈچلەرگە، دىنىــ

ــدىنى زە ــوپىالڭ كۆتۈرۈشــنىڭ ئال ــپ، ت ربە بېرىشــنى تېخىمــۇ كۈچەيتى

 ئېلىش ۋە ئازايتىشقا ئۈندىدى. 

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 21ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

بۈگۈن تەڭرىتاغ تور بېتىدە بېرىلگەن خەۋەردىـن مەلـۇم بولۇشـىچە، 

رىنى خىتايغــا يــۆتكەش خىتاينىـڭ ئۇيغــۇر ئىلىـدىكى ئەمــگەك كـۈچلى

يىلـى ئۇيغـۇر ۋەتىنىـدىن خىتـاي ئـۆلكىلىرىگە  – 2007پىالنى بويىچە 

ـــنەن  ـــان تەخمى ـــۆتكىمەكچى بولغ ـــون  1ي ـــگەك  200مىلي ـــڭ ئەم مى

ــان كۈچ ــى دېھق ــى يېزىالردىك ــۈز مىڭن ــالتە ي ــى ئ ــى يەن ــڭ يېرىمىن ىنى

 ئەمگەك كۈچلىرى تەشكىل قىلىدىكەن.

ەزكــۇر پىالنىنــى ئىشــقا شــۇنداقال ھــازىر خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ م

ئاشۇرۇش ئۈچـۈن كېيىنكـى بەش يىـل ئىچىـدە ئۇيغـۇر يېزىلىرىـدا ھەر 
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ئائىلىــدىن بىــر ئــادەمنى خىتــاي ئــۆلكىلىرىگە يــۆتكەش سىياســىتى 

بـــويىچە ئىــــش تۇتۇۋاتقـــان بولــــۇپ، ھەرقايســـى يەرلىــــك، يېزىلىــــق 

ــدىكى دېھقانالرنىــڭ پەرزەنتلىرىنــى خىتــاي  ــۆز يېزىلىرى ھۆكــۈمەتلەر ئ

لىرىگە ئىشچىلىققا ئەۋەتىشى توغرىسـىدا مەجبـۇرى تەشـۋىقات ئۆلكى

ئىشــلىرىنى كــۈچەيتكەن. گەرچە خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۇيغۇرىســتاندىن 

ئېشـــىندى ئەمـــگەك كـــۈچلىرىنى خىتـــاي ئـــۆلكىلىرىگە يـــۆتكەش 

پىالنىنـــى خەلقنىـــڭ ئىختىيـــارلىقى بىـــلەن ئېلىـــپ بېرىۋاتقـــانلىقىنى 

غـــــۇر يېزىلىرىـــــدىكى تەشـــــۋىق قىلىۋاتقـــــان بولســـــىمۇ، ئەممـــــا ئۇي

ــۇر ياشــلىرى ئىچكىــرى  ــانالردىن ئىگىلىگىنىمىــزدەك بەزى ئۇيغ دېھق

ـــدىكى زاۋۇت  ـــاي ئۆلكىلىرى ـــپ  –خىت ـــۇرى ئېلى ـــا مەجب كارخانىالرغ

 كېتىلگەن.

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 22ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ئاساسـالنغاندا،  مـارتتىكى خەۋىـرىگە – 22تەڭرىتاغ تور بېتىنىـڭ 

 جيەننىـڭنېفىـت باشـقۇرۇش ئىدارىسـىنىڭ باشـلىقى تـاڭ  «شىنجاڭ»

ئاشكارىلىشىچە، ئۇيغۇر ۋەتىنىـدە كۈنـدىلىك خـام نېفىـت مەھسـۇالت 

 مىقدارى يەتتە مىڭ توننىدىن ئېشىپ كەتكەن. 

قىزلىرىنـى ئىشـقا  –ئەسكەرتىش: ھېلىال يۇقىرىدا ئۇيغـۇر ئوغـۇل 

ــــۇ ــــتۇرىمىز دەپ مەجب ــــاي ئورۇنالش ــــرى خىت ــــۆتكەپ ئىچكى رالپ ي

ئۆلكىلىرىگە ئېلىـپ كەتتـى، دېـدۇق. نېفىـتلىكلەردە كىـم ئىشـلەيدۇ؟ 

ـــــتلىكلەردە  ـــــاي كـــــۆچمەنلىرى! نېمىشـــــقا ئۇيغـــــۇرالرنى نېفى خىت

 ئىشلەشكە ئورۇنالشتۇرمايدۇ؟ خىتاينىڭ مەقسىتى زادى نېمە؟
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كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 22ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 كۆرسەتتى:مۇنداق 

ــــازىر  ــــڭ ئاشكارىلىشــــىچە ھ ــــور بېتىنى ــــرى ت ــــاي خەۋەرلى خىت

ئۈرۈمچىدە ھۆكۈمەت تەرەپ ئېالن قىلغان سـان بـويىچە ھېسـابلىغاندا 

ــۈرگەنلەر  ــپ ي ــدىز كېســىلىنى ئېلى ــدىنقى  6936ئەي ــۇپ، ئال نەپەر بول

ـــدىن  ـــدا  2051يىلدىكى نەپەر كىشـــى كـــۆپەيگەن. بۇنىڭـــدىن قارىغان

 ى ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولىدىكەن.كۈنىگە ئالتە نەپەر كىش

ئەسكەرتىش: بۇ مەسىلە ئىجتىمـائىي مەسـىلىمۇ يـاكى سىياسـىي 

مەســـىلىمۇ، ئەيـــدىز كېســـىلىنىڭ يـــامراپ كېتىشـــىدە ھۆكۈمەتنىـــڭ 

 مەسئۇلىيىتى يوقمۇ؟

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 23ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ـــدىن ي ـــاي ئۇيغـــۇر ۋەتىنى ـــر تۈركـــۈم ئۇيغـــۇر قىزلىـــرى خىت ەنە بى

 22ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ كېتىلـدى. قەشـقەر ئۇچـۇرلىرى تـور بېتىـدە 

ـــــار  – ـــــالنغاندا، يېڭىس ـــــان خەۋەرگە ئاساس ـــــېالن قىلىنغ ـــــارت ئ م

ــــدىن ناھىيە ــــىنىڭ ھەرقايســــى يېزىلىرى نەپەر ئۇيغــــۇر قىــــز  200س

ــــڭ  ــــاڭخىتاينى ــــيىم  جېجي ــــىگە، كى ــــش  –ئۆلكىس ــــېچەك تىكى ك

بـۇ قىـزالر يولغـا  .كېـتىلگەنيۆتكەپ گە نىمكار ئىشلەشكە شىركىتى

ـــا   –چىقىـــش ئالدىـــدا نوپۇســـىنى شـــەھەرگە يـــۆتكەپ بېرىشـــكە، ئات

، بىكارغـــا ھاشـــارغائانىلىرىنىــڭ زىممىســـىگە چۈشـــكەن مەجبـــۇرى 

ۋەدىـلەر بېـرىلگەن. ئۇنىڭـدىن  كۆتۈرۈۋېتىشـكەئىشلەش ۋەزىپىسـىنى 

ئوغــۇل پەرزەنتلىــرى  –ىــز نەپەر ئۇيغۇرنىــڭ ق 110مــارت  – 19باشــقا 
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ــڭ  ــاڭخىتاينى ــۆتكەپ  جېجي ــەھەرگە ي ــرنەچچە ش ئۆلكىســىدىكى بى

ياشـقىچە ياشـالر  25دىـن  18كېتىلگەن. بـۇ ياشـالرنىڭ كۆپىنچىسـى 

ئىكەن. رادىئو مۇخبىرىنىڭ ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىغـا ئاساسـالنغاندا، 

خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ كېتىلگەن ئۇيغۇر قىزلىـرى ئېزىلىشـكە 

ئۇچرىغــان بولــۇپ، ئۇالرغــا ناھــايىتى قىســقا دەم ئــېلىش ۋاقتــى بېرىــپ 

ــا دەم ئالمــاي ئىشلەشــكە  توختىمــاي ئىشلەشــكە مەجبۇرلىغــان، ھەتت

 قوشۇلماي نارازىلىق قىلغان قىزالرنى ئىش بېشى خىتايالر ئۇرغان. 

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 30ئاينىــڭ  – 3يىــل  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى: 

ــــــور بېتىــــــدە ئاشــــــكارىالنغان خەۋەرلەرگە يەك ەن كــــــۆزنىكى ت

نەپەر  500سـىدىن مـارت ئەتىگەنـدە يەكەن ناھىيە – 29ئاساسالنغاندا 

ـــز ئىچكىـــرى خىتاينىـــڭ  ـــۆتكەپ  چىڭـــداۋئۇيغـــۇر قى شـــەھىرىگە ي

ــتىلگەن. خەۋەرلەرگە ئ ــل يەكەن ناھىيەكې ــۇ يى ــىدىن اساســالنغاندا ب س

ەمــگەك كۈچىنىــڭ ســانى ئىچكىـرى خىتايغــا يــۆتكەپ كېتىلىــدىغان ئ

ـــالتە مىڭـــدىن ئاشـــىدىكەن. بۇنىڭـــدىن باشـــقا يەنە شـــۇ كـــۈنلەردە  ئ

ئۆلكىسـىگە  جېجيـاڭسىدىن خىتايالر ئولتۇراقالشقان يېڭىسار ناھىيە

نەپەر ئۇيغـۇر قىــز يــۆتكەپ كېـتىلگەن. بــۇ قىزالرنىــڭ كىچىكــى  185

 ياشلىق قىزالر ئىكەن.  22ياش، چوڭى  16

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 2ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ــڭ  ــۈمەت تورىنى ــقەر ھۆك ــل ئاشكارىلىشــىچە،  – 2قەش  – 3ئاپرې

نەپەر  330سـىدىن كۈنى قەشقەرنىڭ يېڭىشـەھەر ناھىيە – 31ئاينىڭ 
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ــاش خىتاينىــڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســىنىڭ  شــەھىرىگە  چىڭــداۋئۇيغــۇر ي

ئــۇزۇن  ىرتتاســ ســىېــتىلگەن. بــۇ يىــل يېڭىشــەھەر ناھىيەيــۆتكەپ ك

مـۇددەت ئىشــلەيدىغان ســەككىز مىـڭ ئــادەم چىقىرىشــنى پىالنلىغــان. 

ـــۆتكەپ  ـــۆلكىلىرىگە ي ـــاي ئ ـــادەم خىت ـــۆت مىـــڭ ئ ـــدە ت بۇنىـــڭ ئىچى

ـــۆتكەپ  ـــۆلكىلىرىگە ي ـــاي ئ ـــۇرۇن خىت ـــدىن ب ـــدىكەن. بۇنىڭ كېتىلى

كېتىلگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسـمى ئۇيغـۇر قىزلىـرى 

يانىــــڭ ھەرقايســــى جايلىرىــــدا ياشــــاۋاتقان بولــــۇپ، بــــۇ ئەھــــۋال دۇن

 ئۇيغۇرالرنى قاتتىق ئەندىشىگە سالماقتا.

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 1ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ـــڭ  ـــىنجاڭ گېزىتىنى ـــدە، ۋاڭ  – 1ش ـــل خەۋىرى ـــڭئاپرې  لېچۈەننى

]شــــىنجاڭ ســــېكرىتارى[ پىالنلىــــق تۇغــــۇت يىغىنىــــدا ســــۆزلىگەن 

ىن نەقىـــل كەلتـــۈرۈپ، ئۇيغـــۇرالر توپلىشـــىپ ئولتۇراقالشـــقان ســـۆزىد

قەشــقەر، خــوتەن، قىزىلســۇ ئوبالســتىدىكى نــامرات دېھقــانالر ئۇيغــۇر 

نـــــى ئىگىلەيـــــدۇ دەپ كۆرســـــەتتى.  85ۋەتىنىـــــدە نامراتالرنىـــــڭ %

يىلــى پۈتــۈن ئۇيغــۇر  – 2006ستاتىسـتىكىلىق مەلۇماتالرغــا قارىغانــدا 

ېشـــىغا تـــوغرا كېلىـــدىغان يىللىـــق ۋەتىنىـــدە دېھقانالرنىـــڭ كىشـــى ب

يـۈەن بولغـان بولسـا قەشـقەر ۋىاليىتىـدىكى  2742ئوتتۇرىچە كىرىمـى 

يـــۈەن، ئاتۇشـــتا بولســـا  1499يـــۈەن، خوتەننىـــڭ  2072دېھقانالرنىــڭ 

يۈەن بولغان. مۇخبىرنىڭ قەشقەر ھەمدە خـوتەن يېزىلىرىـدىكى  1486

ا نـامرات ئۇيغـۇر دېھقانالردىن ئىگىلىـگەن مەلۇماتلىرىغـا ئاساسـالنغاند

دېھقانلىرىنىڭ بەزىلىرى كىرىم قىلماقتا يـوق ھەتتـا يىـل ئاخىرىـدا بـاج 
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ـــامرات  ـــدىكەن. ن ـــۇپ قالى ۋە ســـېلىقالردىن قۇتۇاللمـــاي قەرزگە بوغۇل

دېھقانالرنىڭ ئىنكاسىغا قارىغاندا، خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ دېھقـانالرنى 

ـــــا ـــــل ھاشـــــارغا، بىكارغ ـــــۇزاق مەزگى ـــــر ۋە ئ  ھازىرغـــــا قەدەر ئېغى

ــار  ــاج ۋە ســېلىقالرنى كۆپەيتىشــى ھەمــدە يەنە بىــر قات ئىشلىتىشــى، ب

قىزلىرىنـى ئېلىـپ كەتـكەن خىتـاي ناھەق سىياسەتلىرى دېھقانالرنىڭ 

 ھۆكۈمىتى بۇ قىزالرنى كىملەرگە سېتىۋەتتى؟

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 30ئاينىـڭ  – 4يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ـــارقىلىق مۇخبىرغـــا رادىئونىـــڭ ھەقســـىز تېلې ـــون لىنىيىســـى ئ ف

تېلېفون قىلغان بىر ئۇيغـۇر قىزنىـڭ بايانىغـا قارىغانـدا بـۇ ئۇيغـۇر قىـز 

خىتاينىـــڭ تانسىخانىســـىدا جىنســـى مـــۇالزىمەتكە زورالنغـــان. ئـــۇ 

ئۆزىنىــــڭ خورلىنىۋاتقانلىقىغــــا چىــــدىماي خىتــــاي ســــاقچىلىرىغا 

ڭغـا يـاردەم شىكايەت قىلغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي ساقچىلىرى ئۇنى

 بەرمىگەن. 

كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  – 1ئاينىــڭ   – 5يىلــى  – 2007

 مۇنداق خەۋەر قىلدى:

ئەركىــــن ئاســــىيا رادىئوســــىنىڭ ھەقســــىز تېلېفــــون لىنىيىســــى 

ئـــارقىلىق رادىئوغـــا تېلېفـــون قىلغـــان بىـــر ئۇيغـــۇر ئەرنىـــڭ بايـــان 

ارتىيە قىلىشىچە، مەلۇم يېزىلىـق ھۆكـۈمەت خىتـاي كوممۇنىسـتىك پـ

 –نەپەر ئۇيغــــۇر قىــــز  150ســــېكرېتارى، شــــۇ ئۇيغــــۇر يېزىســــىدىن 

دەپ خىتاينىــڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســىگە « بــاي بولىســىلەر»يىگىتنــى 

ـــادەملەر  ـــاتونۇش ئ ـــېپىگە ن ـــڭ س ـــويى ئۇالرنى ـــول ب ـــالغان، ي ـــا س يولغ
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كەلگەنـدىن كېـيىن ئالـدى بىـلەن  سـەندۇڭغاقوشۇلغان. بۇ ئۇيغـۇر ئەر 

ـــېمەك  ـــتە ق –ي ـــى قىچىشـــقاق ئىچـــمەك جەھەت ىينالغـــان. بەدەنلىرىن

ــكەن. دەرد ئېيتســا،  ــەندۇڭدابېســىپ كەت ــان  س ــر ئورگ ــداق بى ھېچقان

قـويمىچى  سـەندۇڭدىكىسـېكرېتار بىزنـى »ئۇالرغا ياردەم بەرمىگەن. 

 دەپ جاكارلىدى بۇ ئۇيغۇر ئەر!« خىتايغا ساتتى

ئەســكەرتىش: ئىچكىــرى خىتايغــا يــۆتكەپ كېــتىلگەن ئۇيغــۇر 

ر ئەركەكلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە قايسى خىتـاي قىزلىرى، ئۇيغۇ

 ، يەنە قايسى دۆلەتلەرگە سېتىۋەتتى؟بىدىكلىرىگە

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 24ئاينىـڭ  – 5يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ــزا  ــدا يې ــر يىل ــۆتكەن بى ــرى ئ يېقىنــدا قەشــقەر ھۆكــۈمەت دائىرىلى

ــويىچە  ئېشــىندى ئەمــگەك كــۈچلىرىنى ســىرتالرغا يــۆتكەش پىالنــى ب

قەشــقەر ۋىاليىتىــدىن خىتــاي ئــۆلكىلىرىگە ئىشــلەمچىلىككە ئېلىــپ 

مىـــڭ ئـــادەم قېتىمغـــا يەتكەنلىكىنـــى ئـــېالن  560كېتىلگەنلەرنىـــڭ 

دېگەن سـۆز نـېمىگە قارىتىلغـان؟( بـاردى ـ « قېتىم»قىلدى. )دىققەت 

كەلــدى، يــۆتكەپ كېتىلــدى، قايتىــپ كەلــدى، دېگەنلىــك ئەمەســمۇ؟ 

مەجبــۇرى يــۆتكەپ كېــتىلگەن ئۇيغــۇر قىزلىــرى ۋە ئۇيغــۇر  لــېكىن

ئەركەكلىرىنىڭ بىرسىمۇ ۋەتىنى ئۇيغۇرىسـتانغا قايتىـپ كېلەلمىـدى. 

شـەھىرىدىن رادىئونىـڭ  نەنجىـنشۇڭا قەشقەرلىك بىر قىـز خىتاينىـڭ 

 مۇخبىرىغا تېلېفون بېرىپ: قىزالرنى قۇتۇلدۇرۇڭالر دېدى. 

ى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى كـۈن – 30ئاينىـڭ  – 5يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:
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مــاي كــۈنى خەۋەر قىلىشــىچە  – 30نىــڭ «ئىيــۇن تــور بېتــى – 4»

ــالىي ســوت مەھكىمىســىنىڭ  ــىبېيجىــڭ ئ ــۇل قىلىــش  ئەرزدارالرن قوب

پونكىتىغا بىرقانچە كۈن ئىلگىرى، بېيجىڭغا ئەرز قىلغىلـى كەلـگەن 

 ئەرزدارالرنىـڭئۇيغـۇر قاماپ قويۇلغان بولـۇپ،  ئەرزداردىن ئارتۇق  100

ئىچىــــدىكى نۇرغــــۇن كىشــــىلەرنىڭ قــــاتتىق تايــــاق يېگەنلىكىنــــى 

 بىلدۈردى. 

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 28ئاينىـڭ  – 6يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ئامېرىكــا: ئۇيغـــۇر قىزلىرىنــى ئىچكىـــرى خىتــاي ئـــۆلكىلىرىگە 

تــۈرى،  مەجبــۇرى يــۆتكەپ كېــتىش ئــادەم ئەتكەســچىلىكىنىڭ بىــر

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا يەرلىــك دائىرىلەرنىــڭ  «شــىنجاڭ»دېــدى. 

، مەجبـۇرىي ۋاسـىتىلەر بىـلەن رازىلىقىسىزئۇيغۇر قىزلىرىنى ئۇالرنىڭ 

ئىچكىرى خىتـاي ئۆلكىلىرىـدە كارخـانىالردا ھەقسـىز يـاكى ناھـايىتى 

ــــارا  ــــى خەلقئ ــــۆتكەش ھەرىكىت ــــلەن ئىشلەشــــكە ي ــــاش بى ــــاز مائ ئ

قىتىنى قوزغاپ، ئامېرىكا ھۆكـۈمىتى ئۇيغـۇر قىـزالر جەمئىيەتنىڭ دىق

ـــــــايتۇردى. ئامېرىكـــــــا ھۆكـــــــۈمەت  مەسىلىســـــــىگە ئىنكـــــــاس ق

ـــدارلىرىنىڭ ئەسكەرتىشـــىچە، ئەگەر ئۇيغـــۇر قىـــزالر ئۇالرنىـــڭ  ئەمەل

ئىشلەشـكە مەجبۇرالنغـان بولسـا، بـۇ  رازىلىقسىز مەۋجۇت شـەرتلەردە

دىئونىـڭ شـياڭگاڭدا ئادەم ئەتكەسچىلىكىنىڭ بىر تۇرىدۇر . مەزكۇر را

ــ ــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ۇتۇرۇشــلۇق م خبىرى، ئامېرىكــا تاش

ــۇرۇش ۋە كــۈزىتىش ئىدارىســىنىڭ  ــادەم ئەتكەســچىلىكىگە قارشــى ت ئ

باشــلىقى بــاش ئەلچــى مــارك لوگــان ئەپەنــدىگە ســوئال قويغانــدا، مــارك 
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ــۇ  لوگــان ئەپەنــدى : ئەگەر بــۇ ســىز تەســۋىرلىگەندەك راســت بولســا، ب

ناھايىتى ئېنىقكى، ئادەم ئەتكەسـچىلىكىگە كىرىـدۇ. خىتـاي مەسىلە 

دا مەدەنىــيەت ۋە مىللــى كىملىكنــى «شــىنجاڭ»ھۆكـۈمىتى تىــبەت ۋە 

ـــز  ـــدۇ. بى ـــڭ «شـــىنجاڭ»باســـتۇرۇش سىياســـىتىنى يولغـــا قويۇۋاتى نى

ــــادەم ئەتكەســــچىلىكىنىڭ  ــــدا كىشــــىلەرنىڭ ئ ھەرقايســــى جايلىرى

خەۋەرلەرنــــــى  زىيانكەشــــــلىكىگە ئۇچراۋاتقــــــانلىقى ھەققىــــــدىكى

ـــچىلىكىدە  ـــادەم ئەتكەس ـــاينى ئ ـــڭ خىت ـــۇ بىزنى ـــا ب ـــۋاتىمىز. مان ئېلى

ۈزۈشــىمىزدىكى مــۇھىم گلەتــلەر تىــزىملىكىگە كىرۆكۈزۈتىلىــدىغان د

  سەۋەبلەرنىڭ بىرى، دەپ كۆرسەتتى .

ـ كــۈنى ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســى  19ـ ئاينىــڭ  7ـ يىلــى  2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ــــارازىلىق ســــىدە خىتــــاي كۇچــــا ناھىيە ھۆكــــۈمىتىگە قارشــــى ن

ئەمگەك كـۈچلىرىنى  –نامايىشى پارتلىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېزا 

يــۆتكەش سىياســـىتى بىـــلەن ئۇيغـــۇر ۋەتىنىـــدىكى دېھقـــان ياشـــالرنى 

بولۇپمـــۇ ئۇيغـــۇر قىزلىرىنـــى ھەرخىــــل ۋاســـىتىلەر بىـــلەن خىتــــاي 

ــارازىلىق قوزغاۋات ــردەك ن ــۇرالردا بى ــۆلكىلىرىگە يۆتكىشــى، ئۇيغ ــان ئ ق

مەســىلىگە ئايالنماقتــا. گەرچە خىتــاي ھۆكــۈمىتى بــۇ خىــل ئاتــالمىش 

ـــش سىياســـىتىگە  ـــاي قىلى ـــانلىرىنى ب ـــۇر دېھق ـــۇرالر رازى »ئۇيغ ئۇيغ

ــدى ــان بولســىمۇ، « بول ــۋىق قىلىۋاتق ــۆزلەرنى كــۈچەپ تەش ــگەن س دې

ئەمما بۇنىڭغا نارازىلىق ئىنكاسلىرىنىڭ بارلىقىنى يوشـۇرۇپ كەلـدى. 

ــــدا ئاقســــۇنىڭ كۇچــــا يېقىنــــدا ئىــــگە بولغــــا ن ئۇچۇرالرغــــا قارىغان

سىدە دېھقانالر خەلق مەيدانىغا يىغىلىـپ ھۆكۈمەتنىـڭ، ئۇيغـۇر ەناھىي
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قىزالرنــى مەجبـــۇرى ھالـــدا خىتــاي ئـــۆلكىلىرىگە يۆتكەۋاتقانلىقىغـــا 

نــــارازىلىق بىلــــدۈرۈپ داغــــدۇغىلىق نامــــايىش قىلــــدى. ھۆكــــۈمەت 

لىـــدى. بـــۇ ىقىــپ كېتىشـــىنى چەكھەرقانــداق ئۇچۇرنىـــڭ ســـىرتقا چ

 ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدى.  ھۈسەنجاننىنىڭ ھاكىمى ناھىيە

كـۈنى ئەركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى  – 23ئاينىـڭ  – 7يىلى  – 2007

 مۇنداق كۆرسەتتى:

ھەقســـىز تېلېفـــون لىنىيىســـى ئـــارقىلىق تېلېفــــون  ىمىزنىـــڭرادىئوي

قىلغــان بىــر نەپەر ئۇيغــۇر ئەرنىــڭ بايــان قىلىشــىچە، خىتــاي ھۆكــۈمىتى 

ــــد ــــۇزاق ناھىيەيېقىن ــــۇر ا يەنە قەشــــقەرنىڭ توقق ــــۈزلىگەن ئۇيغ ســــىدىن ي

ــرى  ــكەن، ئىچكى ــپ كەت ــۆلكىلىرىگە ئېلى ــاي ئ ــرى خىت ــى ئىچكى قىزلىرىن

خىتايغــا بېرىشــقا نــارازى بولســا، جازاغــا ئۇچرايــدىكەن. ئىچكىــرى خىتايغــا 

ئېلىپ كېـتىلگەن ئۇيغـۇر قىزلىـرى قـاتتىق نەزەر بەنـد ئاسـتىدا تۇرىـدىكەن. 

ــــۇرۇق ئۇالر ــــوقالپ كۆرۈشــــۈپ  –نىــــڭ ئ ــــپ ي ــــۇدۇل بېرى تۇغقــــانلىرىمۇ ئ

كېلەلمەيدىكەن. ئەگەر ئـۇالر ئەركىـن تېلېفـون قىلىـپ بـۇ ئەھـۋالنى سـىرتقا 

ــاي ھۆكــۈمىتى ھــازىر  ــانىگە ئۇچرايــدىكەن. خىت ــا، ھەرخىــل جەرىم ئېيتس

ئۇيغـــۇرالر ھەققىـــدىكى ئۇچـــۇرالرنى تېخىمـــۇ قـــاتتىق كـــونترول قىلىشـــقا 

الرنىـڭ ھـازىر ئىچكىـرى خىتـاي ئۆلكىلىرىـدىكى ئـاممىۋى باشالپتۇ، ئۇيغۇر

ــۇپ  ــيىن بول ــايىتى قى ــون قىلىشــىمۇ ناھ تېلېفــون خــانىالردىن ســىرتقا تېلېف

 قالغان. 

ــى  2007 ــڭ  8ـ يىل ــن ئاســىيا رادىئوســى  9ـ ئاينى ـ كــۈنى ئەركى

 مۇنداق كۆرسەتتى:
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خىتــاي ئاخبــارات ۋاســىتىلىرى پەيشــەنبە كــۈنى، ئــۈرۈمچى شــەھەرلىك 

ىش مەھكىمىســــى، دۆلەتنىــــڭ بىخەتەرلىكىــــگە زىيــــان يەتكــــۈزۈش تەپـــت

ــــونى تەســــتىقالپ  ــــون دېل ــــت ئ ــــايىتىگە ئائى ــــقا  18جىن ــــادەمنى تۇتۇش ئ

ـــۈرۈمچى  ـــۇم بولۇشـــىچە، ئ ـــن مەل ـــېالن قىلـــدى. خەۋەردى بۇيرۇغـــانلىقىنى ئ

دېلوغـــا  3430شـــەھەرلىك تەپـــتىش مەھكىمىســـى، ئـــۆتكەن يېـــرىم يىلـــدا 

 ولغا ئېلىشقا بۇيرۇغان. كىشىنى تەكشۈرۈپ ق 4909ئائىت 

 رابىيە قادىر 
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 ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە يولالنغان خەتلەر

 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش ئەپەندى!

ـــڭ،  ـــالردا، ئامېرىكـــا خەلقىنى ـــان يىل ـــپە ئۆتەۋاتق ـــابىڭىز ۋەزى جان

ـــۇقلىرى، ئىنســـانلىق غـــۇرۇرى دەپســـەندە قىلىنغـــان  كىشـــىلىك ھوق

سـى رىغـا كۆڭـۈل بۆلـۈش دەرىجەك ھوقۇقلىئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىشـىلى

ــادىر  ــاردا مەن رابىــيە ق ــدى. شــۇ قات بىــز كــۈتكەن چەكــكە يېتىــپ كەل

ــوش ھۆكــۈمىتىگە، ئامېرىكــا  ــدۇم. ب ــازاد بول خىتاينىــڭ تۈرمىســىدىن ئ

 خەلقىگە چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. 

خەۋەر  قىلىـدىغانلىقىڭىزدىنـ كۈنى بېيجىڭنـى زىيـارەت  19ـ ئاينىڭ  11

ــاپتىم.  ــۇق، ت ــڭ ئۇتۇقل ــڭ زىيارىتىڭىزنى ــى بېيجى ــۇ قېتىمق ــىزنىڭ ب س

 نى چىن قەلبىمدىن ئۈمىد قىلىمەن.ئۈنۈملۈك بولۇشى

 —ســـى ئىمپېرىيە كىرىمىـــلئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ بىـــر قىســـمى 

كوممۇنىزمنىڭ تۆمـۈر تاپىنىـدىن ئـازاد بولـدى، ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ يەنە 

ئۇيغــۇر  —ېمىنـدا دەپ ئاتايـدىغان ز« شــىنجاڭ»بىـر قىسـمى خىتـايالر 

ـــڭ  ـــۇقى خىتايالرنى ـــڭ كىشـــىلىك ھوق ـــدا ئۇيغۇرالرنى ـــاپتونوم رايونى ئ

ھەددىدىن زىيادە دەپسەندە قىلىشىغا ئۇچراپ كەلمەكـتە. نـېمە ئۈچـۈن 

دە يالرنىــڭ ئۇيغــۇرالرنى قايســى دەرىــجەشــۇنداق قىلىۋاتقــانلىقى، خىتا

ــز ســىر  ــۈمىتىگە ھەرگى ــوش ھۆك ــدېنت ب ــانلىقى پرېزى ــوزەك قىلىۋاتق ب

 ەمەس. ئ

ســـىنىڭ ئامېرىكـــا ئارمىيەتېررورىســـتالرغا زەربە بېـــرىش ئۈچـــۈن 

جۈملىـدىن  ،ئوتتۇرا ئاسىياغا يېتىپ كېلىشى ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ
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ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا سازاۋەر بولغان بولسـىمۇ، بۇنىـڭ 

ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ سىياسـىي خـاتىرجەملىككە ئىـگە 

ق، ئامېرىكـا كۈتكىنىمىزدىن ئېشىپ كەتـكەن بولسـىمۇ، بىـرا بولۇشى

ـــــىنىڭ ئوتتـــــۇرا ئاســـــىيائارمىيە ـــــپ كېلىشـــــى خىتـــــاي س غا يېتى

چىلىرىنى ئــــاالقزادە قىلىــــۋەتتى. خىتــــاي ھۆكــــۈمىتى مۇســــتەملىكە

ۋەزىيەتكە ماسلىشالمىغان ھالدا سىياسىي ئەندىشە ئىچىـگە چۈشـۈپ 

چىلىرى مۇسـتەملىكەيىلىـدىن باشـالپ خىتـاي  – 2001قالدى. شۇڭا 

ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا ئۇيغـــۇر سىياســـىي  «شـــىنجاڭ»خىتـــايچە 

 ئاكتىپالرنى باستۇرۇشنى جىددىيلەشتۈرۈۋەتتى. 

 «شـىنجاڭ»چىلىرى ھۆكۈمىتى ئاتـالمىش . خىتاي مۇستەملىكە1

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا ئۇيغــۇر سىياســىي ئــاكتىپالرنى باستۇرۇشــنى 

 جىددىيلەشتۈرۈۋەتتى.

ئۇيغـــۇر  «شــىنجاڭ»چىلىرى ئاتــالمىش خىتــاي مۇســتەملىكە .2

ئــاپتونوم رايونىــدا ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى 

گە كۆتـۈردى. ھـامىلە تىدائىي، تېخىمۇ دەھشەتلىك دەرىـجەتېخىمۇ ئىپ

ئـۇرۇپ بـاال  ئوكۇلىيەتتە ئايلىق بولغاندىمۇ سۈنئىي تولغاق كەلتۈرۈش 

 قويدى. چۈشۈرۈشنى يولغا 

ئۇيغـۇر  «شـىنجاڭ»ـ كـۈنى ئاتـالمىش  6ـ ئاينىڭ  1ـ يىلى  2005

يىللىـق پىـالن  5ـ  9ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئىسـمائىل تىلىۋالـدى، 

كەم  نىڭنارەســـــــىدەمىـــــــڭ ئۇيغـــــــۇر  500مىليـــــــون  3ئىچىـــــــدە 

، تۇغۇلــۇش 58تۇغۇلغــانلىقىنى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆلــۈش نىســبىتىنىڭ %

 لىقىنى ئاشكارا جاكارلىدى. بولغان 48نىسبىتىنىڭ %
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ئەگەر خىتـاي كوممۇنىسـت ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش ئەپەندى، 

ـــــۇت مۇســـــتەملىكە ـــــق تۇغ ـــــان پىالنلى ـــــا قاراتق چىلىرى ئۇيغۇرالرغ

ــۆتمەي  ــاز ئ ــتۇرىدىغانال بولســا، ئ ــدە داۋامالش ــۇ تەرىقى ــىتىنى ش سىياس

 ئۇيغۇرالر يەر شارىدىن غايىل بولىدۇ. 

ـــلىرى ھۆ3 ـــىي قاراش ـــلەن . سىياس ـــلىرى بى ـــڭ كۆزقاراش كۈمەتنى

ــــىي  ــــىي غەزەپ ۋە سىياس ــــۇرالر، سىياس ــــان ئۇيغ ــــاش بولمىغ ئوخش

ـــۇپ  ـــرەتكە تول ـــادىلىگەن  –نەپ ـــارازىلىقىنى ئىپ تاشـــقان ئۇيغـــۇرالر، ن

قىالاليـــــــدىغان ۋە خىتـــــــاي ئۇيغـــــــۇرالر، لىلـــــــال، راســـــــت گەپ 

ــــۇقلىرىنى مۇســــتەملىكە ــــڭ كىشــــىلىك ھوق چىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى

ـــ ـــدىغان دەپســـەندە قىلىش ـــكەت قىالالي ـــۆز ـ ھەرى ـــى س لىرىغا قارش

چىـــدە سىياســـىي جىنـــايەتچىگە ئايالنـــدۇرۇلۇپ بىـــر كى ئۇيغـــۇرالر

تۈرمىلەرگە تاشالندى، مۇددەتلىك، مۇددەتسىز قاماق جازاسـىغا ھۆكـۈم 

ـ كــۈنى ئۇيغــۇر  14ـ ئاينىــڭ  9ـ يىلــى  2004قىلىنــدى. مەســىلەن، 

 – 8ئايـدىن  – 1)خىتـاي(  لېچـۈەنئاپتونوم رايونىنىڭ سـېكرېتارى ۋاڭ 

نەپەر  55سىياسـىي تەشـكىالتتىن  22ئايغىچە سـەككىز ئـاي ئىچىـدە 

ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بەرگەنلىكىنـى جاكارلىـدى. 

نـېمە دەيمىـز، پرېزىــدېنت بـوش ئەپەنـدى بــۇ ھەرىـكەت بىـر مىللەتنــى 

ـــود ـــۇ خەۋەر ھەم رادىئ ـــېمە؟ ب ـــاي ن ـــان بولم ـــرغىن قىلغ ـــكارا قى ا ئاش

 ئاڭلىتىلدى. 

چىلىرى ئالدىــدا بىــز ئۇيغــۇرالر زادى نــېمە خىتــاي مۇســتەملىكە

جىنايەت قىلدۇق؟ ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇق يـاكى مۇسـتەقىللىق 

 تەلەپ قىلىش بۇ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىپتىدائىي تەلەپلىرى ئىدىغۇ؟
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ئۇيغـۇر ئـاپتونوم  «شـىنجاڭ». خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئاتالمىش 3

 ۈپ كىرىش مەسىلىسى. رايونىغا كۆچ

 «شـــىنجاڭ»ھۆرمەتلىــك پرېزىــدېنت بــوش ئەپەنــدى! ئاتــالمىش 

ـــون،  ـــۈك راي ـــاغلىق، چۆلل ـــونى )ئۇيغۇرىســـتان( ت ـــاپتونوم راي ئۇيغـــۇر ئ

تەڭرىتاغلىرىنىــڭ جەنــۇبىي تەكلىماكــان چۆللــۈكى، شــىمالىي تەرىپــى 

. چۆللـۈكلەردۇرچۆللۈكى ئادەم ياشىغىلى بولمايـدىغان  توڭغۇتقۇربان 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىغــا  «شــىنجاڭ»ي كــۆچمەنلىرى ئاتــالمىش خىتــا

ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ كىرمەكتە. غەربىي يـۇرتنى ئـېچىش سىياسـىتىنى 

بەلگىلىــــگەن خىتــــاي ھۆكــــۈمىتى، پىالنلىــــق، مەقســــەتلىك ھالــــدا 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىغــا ئاھــالە كۆچــۈرمەكتە.  «شــىنجاڭ»ئاتــالمىش 

پنــــۇر كــــۆلى قــــۇرۇپ كەتتــــى، كــــۆلى قــــۇرۇپ كەتتــــى، لو نــــۇرىئىب

ـــارىم  ئۇيغۇرىســـتان )شـــىنجاڭ( نىـــڭ ئىچكـــى قۇرۇقلـــۇق دەرياســـى ت

دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنـى قـۇرۇپ كەتتـى. ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ 

مېتىـــر چوڭقۇرلۇققـــا  50ھەرقانـــداق بىـــر جايىـــدا يەر ئاســـتى ســـۈيى 

ــۇرالر قەيەردە  ــان ئۇيغ ــۇپ تۇرغ ــۇت بول ــازىر مەۋج ــى. ھ چۈشــۈپ كەتت

شــايدۇ؟ ســۇ مەنبەلىــرى ۋە تېرىلغــۇ يەرلەرنــى خىتــاي كــۆچمەنلىرى يا

ـــاي  ـــداق يەردە ياشـــايدۇ؟ خىت ـــۇرالر زادى قان ـــى، ئۇيغ ـــلەپ كەتت ئىگى

كۆچمەنلىرىنىـــــــڭ كۆچـــــــۈپ كىرىشـــــــى ئۇيغـــــــۇر خەلقىنـــــــى 

نامراتالشــتۇرۇۋەتتى. بــۇ مىلــلەت ئۇيغۇرالرنىــڭ چىقىــش يـــولى زادى 

 نەدە؟

يىلـى نەشـر  – 2002ن، يىلىنـى ئاسـاس قىلغـا – 2001مەسىلەن، 

ــــايچە نەشــــرى« شــــىنجاڭ يىلنامىســــى»قىلىنغــــان   – 467نىڭ خىت
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ــــدە، يېڭىســــار ناھىيە ــــق بېتى ــــڭ يىللى ســــىدە ئۇيغــــۇر دېھقانلىرىنى

ـــۈەن بولـــدى دەپ، خەۋەر قىلىنـــدى. بىـــر  792ئوتتـــۇرىچە كىرىمـــى  ي

ئائىلىنىـڭ يــاكى بىــر ئەمــگەك كۈچىنىـڭ يىللىــق ئوتتــۇرىچە كىرىمــى 

ەتمىســـە، بـــۇ خەلـــق ئۇيغـــۇرالر قانـــداق ياشـــايدۇ؟ دولالرغىمـــۇ ي 100

 قىلىپ كۆرۈڭ پرېزىدېنت بوش ئەپەندىم! تەسەۋۋۇر

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈمىد ۋە تەلەپلىرى

. ھۆرمەتلىــك پرېزىــدېنت بــوش ئەپەنــدى ســىزنىڭ بېيجىڭغــا 1

ــڭ  ــرى بىــلەن كۆرۈشــكەندە، خىتاينى ــپ خىتــاي رەھبەرلى يېتىــپ بېرى

ق تۇغـۇت سىياسـىتىنى بىكـار قىلىشـى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان پىالنلى

ـــۈمىتىگە قـــاتتىق بېســـىم  ـــىدا خىتـــاي كوممۇنىســـتالر ھۆك توغرىس

 ئىشلىتىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز. 

. ئۇيغــــۇر سىياســــىي مەھبۇســــالرغا، خىتــــاي كوممۇنىســــتالر 2

بېرىشــىنى بىكــار قىلىشــى توغرىســىدا جازاســى ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۆلــۈم 

 قىلىمىز. قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشىڭىزنى ئۈمىد

. خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ داۋاملىــق يەنە قانۇنســىز، ئاتــالمىش 3

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا كۆچۈپ كىرىۋاتقـانلىقىنى خىتـاي  «شىنجاڭ»

ــوش  ــدېنت ب ــا پرېزى ــىلىگە قارىت ــۇ مەس ــكەرتىپ، ب ــۈمىتىگە ئەس ھۆك

 ئۈمىد قىلىمىز.  شەرھلىشىڭىزنىھۆكۈمىتىنىڭ مەيدانىنى قاتتىق 

ـــۇقلىرى . ئۇيغۇرالرن4 ـــان كىشـــىلىك ھوق ـــڭ دەپســـەندە قىلىنغ ى

توغرىسـىدا، خىتـاي ھۆكۈمىتىنىــڭ رەھبەرلىـرى بىـلەن كۆرۈشــكەندە، 

ـــــدانىنى شـــــەرھلەپ، ئامېرىكـــــا  ـــــدېنت ھۆكۈمىتىنىـــــڭ مەي پرېزى

ــــىلىك ھو ــــڭ كىش ــــڭ، ئۇيغۇرالرنى ــــۈل ھۆكۈمىتىنى ــــا كۆڭ قۇقلىرىغ



 150 

ۇم ســىنى يەنە بىــر بالــداق يــۇقىرى كۆتــۈرۈپ، مەزلــبۆلۈشــىنىڭ دەرىجە

ئۇيغۇر خەلقىگە ۋاقىتلىق بولسىمۇ خاتىرجەملىك ئاتـا قىلىشـىڭىزنى 

 ئۈمىد قىلىمىز. 

رابىيە قادىر يېقىندا يەتتە ياۋروپا دۆلىتىنى زىيـارەت قىلىـپ  مەنكى

)كىشــىلىك ھوقــۇق زىيـــارىتى( قايتىــپ كەلـــدىم.  ئامېرىكــا خەلقـــى 

ا ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقلىرىغــا كۆڭــۈل بۆلگەنــدەك، ياۋروپـــ

خەلقىنىڭمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى 

 ئۈمىد قىلدىم. 

 پرېزىدېنت بوش ئەپەندى سەپىرىڭىزگە ئاق يول بولسۇن!

 ـ كۈنى  5ـ ئاينىڭ  11ـ يىلى  2005
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 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

ـ يىلالردىـن باشـالپ  1980ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكـۈمىتى 

سىياسـىتىنى « سودىدا ئېتىبـار بېـرىش»خەلق جۇمھۇرىيىتىگە  خىتاي

يولغـا قويغانـدىن كېـيىن،  خىتــاي خەلـق جۇمھۇرىيىتىنىـڭ مەركىزىــي 

ھۆكــۈمىتى خىتــاي دۆلىتىــدە ئىســالھات ۋە ئېچىــۋېتىش سىياســىتىنى 

يولغــا قويــدى. ھوقۇقســىز ئورۇنــدا تۇرغــان ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئىچىــدە 

ەر بــۇ سىياســەتتىن بەھــرىمەن بولــدى. ناھــايىتى ئــاز ســاندىكى كىشــىل

بەھــــرىمەن بولغــــان كىشـــــىلەرنىڭ بىرســــى مەن ئىــــدىم. تۈرلـــــۈك 

ـــــدۇردۇم.  توســـــقۇنلۇقالرنى يېڭىـــــپ تىجـــــارىتىمنى تەرەققىـــــي قىل

لەتـــلەر بىـــلەن تاشـــقى ســـودا قازاقىســـتان، ئۆزبېكىســـتان قاتـــارلىق دۆ

ئىچىــدە خىتايــدىن  بىــر يىــلـ يىلــى  1993تى ئورنــاتتىم. مۇناســىۋە

توننىــدىن ئــارتۇق شــېكەر ئېكســپورت قىلــدىم.  1700زاقىســتانغا قا

ـــــــاليۇمىن  قازاقىســـــــتاندىن خىتايغـــــــا تۆمـــــــۈر، قەلەي، مىـــــــس، ئ

 –، تەييـار كىـيىم يـۇڭمەھسۇالتلىرىنى ئىمپورت قىلدىم. پاختـا، تېـرە، 

كــــېچەك مەھســــۇالتلىرىنى مالغــــا ـ مــــال تېگىشــــىش شــــەكلىدە 

 ئالماشتۇردۇم.

قاتــارلىق ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىــرى قازاقىســتان، قىرغىزىســتان 

چىلىرى ھۆكـۈمىتى ولغاندىن كېيىن، خىتاي مۇسـتەملىكەمۇستەقىل ب

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا قولغـا ئـېلىش، تەقىـل  «شـىنجاڭ»ئاتالمىش 

كۈنلـــۈك  100قىلىـــش، باســـتۇرۇش سىياســـىتىنى جىددىيلەشـــتۈرۈپ 

ــــىي ھەرىكىت ــــرىش سىياس ــــك زەربە بې ــــرىش، ھەپتىلى ــــى زەربە بې ىن
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تەشكىللەپ گۇناھسىز ئەمما گۇمان قىلىشـقا بولىـدىغان ئۇيغـۇرالرنى 

ئارقــا ـ ئارقىـــدىن قولغـــا ئېلىشــقا باشـــلىدى. خىتاينىـــڭ تەشـــۋىقات 

ئورگــانلىرى، يۇقىرىقىــدەك قولغــا ئــېلىش ھەرىكەتلىــرىگە گېزىــت، 

ـــارقىلىق  ـــلىرى ئ ـــۋىزىيە كۆرسىتىش ـــار، تېلې ـــر ئەپك ـــات، نەش مەتبۇئ

 ماسلىشىپ بەردى. 

« خـانىم فىـڭ»غۇرالرنى مىللەت سۈپىتىدە ھاقارەت قىلىدىغان ئۇي

 ماۋزۇلۇق تېلېۋىزىيە تىياتىرىنى ئېكرانغا ئېلىپ چىقتى. 

ســــىدىقھاجى روزى ۋە مەن بىـــــر ئـــــائىلە كىشـــــىلىرى مىللىـــــي 

تاقەتنىـڭ چېكـى بـار ئىـدى.  – سـەۋرىھاقارەتكە چىداپ تۇرالمىدۇق، 

 مەن:

يــاز دېــدىم. ئېــرىم ســىدىقھاجى يــاز، دېــدىم، رەددىــيە ماقــالىلىرى  —

ــى  1994روزى  ــڭ  1ـ يىل ــدىن  13ـ ئاينى ــڭ  11ـ كۈنى ـ  29ـ ئاينى

چىلىرىنىڭ ە ماقالە يېزىپ، خىتـاي مۇسـتەملىكەكۈنىگىچە بەش پارچ

ــىدىكى  ــك گېزىتــى»باشقۇرۇش ــېالن قىلــدى.  «ئــۈرۈمچى كەچلى دە ئ

ــالە ــار تارىخشۇناســلىرىغا ماق ــۆرەڭ ۋە ئىچــى ت ــڭ ك ــاي مىللىتىنى  خىت

ــــدا قىل ــــيە بەردى. ھۆكــــۈمەت پەي ــــارقىلىق رەددى ــــيەت ئ غــــان جەمئى

ــــە ، خىرويىنكەشــــلىكلىرىنى رەھىمســــىز تەنقىــــد قىلــــدى. ھادىس

ئەپيۈنكەشـــلىك ئەۋج ئالغـــان، خىتـــاي ســـاقچىلىرىنى مۇناســـىۋەتلىك 

ئارقــا كۆرۈنــۈش قىلغــان جەمئىيەتنىــڭ چۈشكۈنلەشــكەن ئەخالقىنــى 

 تەنقىد قىلدى. 

ــىدى 1995 ــى ئېــرىم س ــات ھوقــۇقى ـ يىل قھاجى روزىنىــڭ مەتبۇئ

چەكلەنــدى. ئۆلكىلىــك گېزىــت ـ ژۇرنــالالر ھەتتــا يەرلىــك مەتبۇئــات 
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ــېالن قىلمىــدى.  ــالىلىرىنى ئ ـ  1995ئورگــانلىرىمۇ ئۇنىــڭ يازغــان ماق

ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونلـــۇق  «شـــىنجاڭ»ـ ئايـــدا ئاتـــالمىش  12يىلـــى 

دە «گېزىتـىشـىنجاڭ » داجىـن فىـڭتەشۋىقات ئىدارىسىنىڭ باشـلىقى 

ـ يىلـى  1996ماقالە ئېالن قىلىپ سىدىقھاجى روزىغا تەھدىت سالدى. 

ـ ئايدا سـىدىقھاجى روزىنـى قولغـا ئالىـدىغانلىقى توغرىسـىدا گەپ ـ  2

ســـۆزلەر جەمئىيەتـــتە مەخپىـــي تارقىلىشـــقا باشـــلىدى. ســـىدىقھاجى 

ــما  ــا قوش ـــ ئامېرىك ــان دۆلەت ـ ــائىلەم تاللىۋالغ ــڭ ئ روزى، مەن ۋە مېنى

 تلىرىغا كېلىپ، سىياسىي پاناھلىق ئېلىشقا ئىلتىماس قىلدى. شتا

ـ كۈنى مەن سـىدىقھاجى روزى بىـلەن  24ـ ئاينىڭ  4ـ يىلى  1996

 بىرلىكتە ئامېرىكىغا كەلدىم. 

ـ كــۈنى ئامېرىكــا خەلقــى ئېــرىم  17ـ ئاينىــڭ  10ـ يىلــى  1996

 سىدىقھاجى روزىغا سىياسىي پاناھلىق بەردى. 

ـــى 1996مەن  ـــڭ  5 ـ يىل ـ كـــۈنى ئامېرىكـــا دۆلەت  16ـ ئاينى

ــۇق ئەزاســى  ــپ، دۆلەت مەجلىســىنىڭ نوپۇزل  x xمەجلىســىگە كىرى

ئەپەنــدى بىــلەن كۆرۈشــتۈم. ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەردىنــى 

ـ ئاينىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىـدىن  5تەرجىمان ئارقىلىق سۆزلەپ بەردىم. 

 قايتىپ ئۈرۈمچىگە يېتىپ كەلدىم. 

ئۇيغـۇر  «شـىنجاڭ»ـ كـۈنى ئاتـالمىش  5ـ ئاينىڭ  2لى ـ يى 1997

ئــاپتونوم رايونىنىــڭ ئىلــى ۋىاليىتــى، غۇلجــا شــەھىرىدە )بــۇ شــەھەرنى 

خىتــاي تىلىــدا يېنىــڭ دەپ ئاتايــدۇ، خەلقئــارا مۇخبىرالرمــۇ خىتـــاي 

ــاپ  ــڭ دەپ، ئات ــويىچە ئىشــلىتىپ يېنى ــاڭ تەرجىمىســى ب ــى ئاھ تىلىن

ــۇر ــڭ ئۇيغ ــرنەچچە مى ــدۇ(. بى ــلەن  كېلىۋاتى ــول بى ــنچ ي ــرى تى يىگىتلى
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نامايىش قىلىپ دېموكراتىيە، ئەركىنلىـك، ھەتتـا مۇسـتەقىللىق تەلەپ 

ــلەرگە ئاساســالنغاندا خىتــاي  ــدى. خەلــق ئىچىــدىكى تەكشۈرۈش قىل

نەپەر ئۇيغــۇر نامايىشــچىنى  407ســاقچىلىرى نامايىشــنى باســتۇرۇپ، 

نغاندا، نەق مەيدانــدا ئېتىــپ ئۆلتــۈردى. گېزىــت خەۋەرلىــرىگە ئاساســال

چىلىرى ىتـاي مۇسـتەملىكە. بىـراق، خ1مىـڭ ئـادەم قولغـا ئېلىنـدى 61

 ئاران توققۇز نەپەر كىشى ئۆلدى دەپ، جاكارلىدى. 

ــــابلىمىتنى باشــــالپ  مەن دوســــتۇم ھەم كەسىپدىشــــىم رامىــــلە ئ

ئايروپىالنغا ئولتۇرۇپ ئۈرۈمچىدىن غۇلجا شەھىرىگە ئىلـى ۋەقەسـىنى 

 تەكشۈرۈشكە باردىم.

امايىشتا ئۆلتۈرۈلگەن ئانىالر، دادىـالر بىـلەن كۆرۈشـتۈم، بالىلىرى ن

ئاتا ـ ئانىلىرى نامايىشتا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن بـالىالر بىـلەن كۆرۈشـتۈم، 

لەرنى كامېراغـــا ئالـــدىم. ئـــۈرۈمچىگە قىلىۋاتقـــان بىچـــارە زارە –يىغـــا 

قايتىــپ كېلىــدىغان چېغىمىــزدا ئــايروپىالن ئىستانسىســىدا ســاقچىالر 

، چامىــدانمىــت ئىككىمىزنــى تۇتــۇپ قالــدى. يېنىمىزنــى رامىــلە ئابلى

ســـومكىلىرىمىزنى ئـــاختۇرۇپ كـــامېرا، ســـۈرەت ئاپپـــاراتلىرىمىزنى 

 ئېلىپ قالدى. ئايروپىالننىڭ ئۇچۇشىنى بىر سائەت كېچىكتۈردى. 

ـــگە  27ـ ئاينىـــڭ  3ـ يىلـــى  1997 ـ كـــۈنى مېنىـــڭ چەت ئەل

ى ـ تارتىۋالــــــدى. ھەدد منىپاســــــپورتۇچىقىشــــــىمنى چەكــــــلەپ 

ــيەت، ئىجتىمــائىي  ــازارەت  مۇناســىۋەتلىرىمنىھەرىكىتىمىــز، جەمئى ن

                                                 
 خىتايچە نەشرى.« دۇنيا  نزىتى»ت كننى  4ت كننى ياكى  5ت ئاينىڭ  2يىل  ت 2003 1
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قىلىشقا باشـلىدى. مەملىكەتلىـك سىياسـىي كېڭەشـنىڭ نـۆۋەتتىكى 

 ئەزالىقىدىن چىقىرىۋەتتى. 

مەن ئويلىنىـــپ قالـــدىم. كىشـــىلىك ھوقـــۇقنى قولغـــا كەلتـــۈرۈش 

ئۈچــۈن، ئادەملىــك ئىــززەت ـ ھــۆرمىتىمىزنى قوغــداش ئۈچــۈن پەقەت 

رەش قىلىشال كېرەك ئىكەن، باشقا يول يوق ئىـكەن دەپ، ئويلىـدىم. كۈ

 قەيەردىن قول سېلىش كېرەك؟

ئۇيغــۇرالرنى تەشــكىللەش ئۈچــۈن ئــاۋۋال ئايــالالرنى تەشــكىللەش 

كېـــــرەك، دەپ ئويلىـــــدىم. ئۇيغـــــۇرالر بولۇپمـــــۇ ئۇيغـــــۇر ئايـــــاللىرى 

ـــــيەت  ـــــدىن جەمئى ـــــدىال ئان ـــــتە قەد كۆتۈرگەن ئىقتىســـــادىي جەھەت

ــۇقىنى ئىشــلىر ــالالر ھوق ىغا، سىياســىي ئىشــالرغا ئارىلىشــااليتتى، ئاي

 قولغا كەلتۈرەلەيتتى. 

رابىـــيە قـــادىر ســـودا »ـ كـــۈنى  15ـ ئاينىـــڭ  12ـ يىلـــى  1997

نــى قــۇرۇپ چىقــتىم. شــۇ «مىــڭ ئانــا شــىركىتى»نىــڭ زالىــدا «ســارىيى

 نەپەردىــن ئــارتۇق ئۇيغــۇر ئايــال 200گە «مىــڭ ئانــا شــىركىتى»كــۈنى 

مىليــون يــۈەن خىتــاي  13باشــالمچى بولــۇپ تىزىمالتتــى. )ئاكتىــپ ۋە 

ـــلەغ ئورن ـــدى، شـــىركەتكە مەب ـــۇلى توپالن ـــاي پ ـــدى( خىت ىـــدا ياتقۇزۇل

گە تىجــــــارەت «مىــــــڭ ئانــــــا شــــــىركىتى»چىلىرى مۇســــــتەملىكە

ـ  2ـ يىلــى  1998گۇۋاھنامىســى تارقىتىــپ بەرگەن ئىـــدى. بىــراق، 

ــــا مىــــڭ ئا»چىلىرى ـ كــــۈنى خىتــــاي مۇســــتەملىكە 25اينىــــڭ ئ ن

نــى تاقــاش توغرىســىدا ماڭــا بېســىم ئىشــلەتتى، تىجــارەت «شــىركىتى

كىنىشـــــكەمنى تارتىۋالـــــدى. گېزىـــــت ـ مەتبۇئـــــات، تېلېـــــۋىزىيە 

ــــۈرۈپ،  ــــكە كەلت ــــلەغ »كۆرسىتىشــــلىرىنى ھەرىكەت قانۇنســــىز مەب
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دېــدى.  -، «ۋېتىلـدىشــىركەت تاقى»ەپ بوھتــان چـاپالپ، د« توپلىـدى

پــۇللىرىنى ئۆســۈمى بىــلەن شــىركەتكە مەبــلەغ ســالغان ئايالالرنىــڭ 

قوشۇپ قايتۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇر بولدۇم. شۇنىڭدىن كېيىن خىتـاي 

ــوك  ــتىن بېســىم ئىشلىتىشــكە باشــلىدى. ت ھۆكــۈمىتى ماڭــا ھەر تەرەپ

ــپ، ســۇ  ــپ بېرى ــردەم يېقى ــپ، بى ــردەم توختىتى ــلەن تەمىنلەشــنى بى بى

ق تۇرۇببىسىنى بۇزۇۋېتىپ، يولسىز جەرىمـانە قويـۇپ، نورمىـدىن ئـارتۇ

باج قويۇپ مېنى قىيناشقا باشـلىدى. مەن ئۈچـۈن ئېيتقانـدا ھەرقانـداق 

 بېسىمغا بەرداشلىق بېرىشتىن باشقا چارە يوق ئىدى. 

خـــانىم،  ومبــاخد كەرريـ كــۈنى  11ـ ئاينىـــڭ  8ـ يىلــى  1999

ـــپ، ئامېرىكـــا دۆلەت  ـــون بېرى ـــا تېلېف ـــۈرۈمچىگە ماڭ بېيجىڭـــدىن ئ

گە يېتىـپ كەلگەنـدە مەن مەجلىسىنىڭ تەكشۈرۈش ئۆمىكى ئۈرۈمچى

بىـــلەن كۆرۈشـــىدىغانلىقىنى ئېيتتـــى. مەن ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك 

ئامېرىكــــــا خەلقىــــــگە »ھوقـــــۇقى توغرىســــــىدا ئــــــون مــــــاددىلىق 

 نى يېزىپ تەييارالپ قويغان ئىدىم. «مۇراجىئەت

« قــۇرۇم»ئــۈرۈمچىگە كېلىــپ ئــامېرىكىلىق مېھمــانالر چۈشــكەن 

خىتـاي سـاقچىلىرى تەرىپىـدىن مېھمانخانىسىغا يېتىـپ كەلگىنىمـدە 

ۋەتەننىــڭ »چىلىرى ھۆكــۈمىتى . خىتــاي مۇســتەملىكەقولغـا ئېلىنــدىم

دېـــگەن جىنـــايەتنى « مەخپىيەتلىكىنـــى چەت ئەلـــگە يـــولالپ بەردى

 ئارتىپ ماڭا سەككىز يىللىق قاماق جازاسى بەردى. 

تۈرمىسـىدە ئىككـى يىـل قـاراڭغۇ ئـۆيگە سـوالپ قويـدى،  باجـاخۇ

 تۈشـۈكىدىنۇندىپاي خىتاي ئايال سـاقچى ئىشـىكنىڭ يالغۇز ياتتىم. گ

ــــۇرۇپ كــــۈنلەرنى ئۆتكــــۈزدۈم،  ــــۈپ ئولت ــــۇردى. يۈكۈن باشــــقۇرۇپ ت
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ئولتۇرغىلى قويمايتتى، ياتقىلى قويمـايتتى، سـاقچى ۋارقىرايتتـى. كەچ 

، كىتاب ئوقۇشـقا رۇخسـەت قىلمـايتتى. بولمايتتىبولمىغۇچە پاتقىلى 

 قەلەم تۇتۇشقا رۇخسەت قىلمايتتى. 

ـ ئايدا مېنى قـاراڭغۇ ئۆيـدىن يـورۇق، پـاكىز ئـۆيگە  2ـ يىلى  2002

يــۆتكەپ، ئىككـــى نەپەر ئايـــال خىتــاي جىنـــايەتچىنى ماڭـــا ھەمـــراھ 

 قىلىپ قويدى. 

ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن ئاڭلىسـام، خىتـاي سـاقچىلىرىنىڭ 

ـ  2002مۇئامىلە قىلىشى پرېزىدېنت بوشـنىڭ « ئاقىالنە»ماڭا بۇنداق 

ـ كـــۈنى بېيجىڭنـــى زىيـــارەت قىلىشـــىغا  20ـ ئاينىـــڭ  2يىلـــى 

 مۇناسىۋەتلىك بولۇپ چىقتى. 

ــى  ــۇق تەشــكىالتلىرى مېن ــى ۋە كىشــىلىك ھوق ئامېرىكــا خەلق

 17ـ ئاينىـڭ  3ـ يىلـى  2005خىتاينىڭ تۈرمىسىدىن ئـازاد قىلىـپ، 

ـــ كـــۈنى  ر تىـــپ كەلـــدىم. مەن ئـــازاد بولـــدۇم، ھـــۈيې ۋاشـــىنگتونغاـ

 يتىپ كەلدىم، رەھمەت ئامېرىكا خەلقى!دۇنيانىڭ قوينىغا قا

ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچى قانۇنلىرىغـا بويسـۇنۇپ، ئامېرىكىنىـڭ 

كىشــىلىك ھوقــۇق تاشــقى سىياســىتىگە ماسلىشــىپ مەن ئامېرىكىــدا 

كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتى ئېلىپ باردىم. مەن بۇ توققۇز ئـاي ئىچىـدە 

ــــتۇرغان يى ــــۇق تەشــــكىالتلىرى ئورۇنالش ــــا كىشــــىلىك ھوق غىنالرغ

قاتناشـتىم. )بۈگــۈنكىنى قوشـقاندا، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشـىلىك ھوقــۇقى 

ــۇۋاھلىقتىن  ــتىم گ ــۆت قې توغرىســىدا، ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســىدە ت

خـانىم تەشـكىللىگەن  ىتئالبراي. سابىق دۆلەت ئىشالر كاتىپى (ئۆتتۈم

 كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتىگە قاتناشتىم. 
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شــــكىالتىنىڭ ۋە ئــــامېرىكىلىق يېقىنــــدا خەلقئــــارا كەچــــۈرۈم تە

نىـــــڭ جەمئىيەتىدوســـــتالرنىڭ ۋە ئامېرىكـــــا دېمـــــوكراتىيە فونـــــدى 

ـ  25ـ كۈنىـدىن  5ـ ئاينىڭ  10ـ يىلى  2005ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە 

ــتە دۆلەتــكە كىشــىلىك  ــادا يەت كــۈنىگىچە غەربىــي ۋە شــىمالىي ياۋروپ

ەزالىـرى ھوقۇق زىيارىتى قىلىپ بېرىـپ، شـۇ دۆلەتلەرنىـڭ پارالمىنـت ئ

ــــا  ــــۈپ، ئۇالرغ ــــلەن كۆرۈش ــــتىرلىرى بى ــــالر مىنىس ــــقى ئىش ۋە تاش

 ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەردىنى سۆزلەپ بەردىم. 

شـەھىرىدە بىرلەشـكەن دۆلەتــلەر  جەنـۋەـ كـۈنى  20ـ ئاينىـڭ  10

ئەپەنــدى بىــلەن  نــوۋاڭتەشـكىالتىنىڭ يــۇقىرى دەرىجىلىــك ئەمەلـدارى 

جازاســـىغا ئۇچراۋاتقـــان ئۇيغـــۇر  كۆرۈشـــۈپ خىتـــاي تۈرمىلىرىـــدە تەن

ئەپەنـدى  نـوۋاڭسىياسىي مەھبۇسالرنىڭ ئەھۋالىـدىن دوكـالت بەردىـم. 

ـ ئايدا ئۈرۈمچى، غۇلجا قاتـارلىق شـەھەرلەرگە بېرىـپ تـۈرمىلەرنى  11

ياســـىن بىـــلەن  نۇرمـــۇھەممەت« جىنـــايەتچى»تەكشـــۈرۈپ كەلـــدى. 

 كۆرۈشۈپ ئاالھىدە سۆھبەت ئېلىپ باردى. 

دە ئۇيغۇرالرنىـڭ ىتىنىڭ بىرىنچـى بېكىتـى گولالنـدىيەياۋروپا زىيار

ـــــقى ئىشـــــالر  ـــــت، تاش ـــــى پارالمىن ـــــۇق ۋەزىيىتىن كىشـــــىلىك ھوق

، گېزىـــت مـــۇخبىرلىرى ۋە تېلېـــۋىزىيە مۇخبىرلىرىغـــا مىنىســـترلىقى

ـ ئاينىـڭ ئاخىرىـدا گولالنـدىيە پـارالمىنتى  11دوكالت قىلغـان ئىـدىم. 

ــانۇن ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋە تىبەتلەرنىــڭ كىشــىلىك ھو قــۇقى توغرىســىدا ق

 اليىھە ماقۇللىدى. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى:
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ـ كـۈنى خىتاينىـڭ تۈرمىسـىدىن ئـازاد  17ـ ئاينىڭ  3ـ يىلى  2005

 بولۇپ چىققاندىن كېيىن، بېيجىڭدا خىتاي ئەمەلدارلىرى ماڭا: 

ــا!  — ــالىيەت قىلم ــىي پائ ــدا سىياس ــەن ئامېرىكى ــادىر، س ــيە ق رابى

قالغـــــان بەش بـــــاالڭنى، نۇرغـــــۇن ئىقتىســـــادقا ئىـــــگە  ئۈرۈمچىـــــدە

 شىركىتىڭنى ئۇنتۇپ قالما! دېگەن ئىدى. 

ــــالىيىتىمنى  ــــۇق پائ ــــپال كىشــــىلىك ھوق ــــا كېلى مەن ئامېرىكىغ

 باشلىۋەتتىم.

ــــــى  2005 ــــــڭ ـ ئ 5ـ يىل ــــــاي  11اينى ــــــۈنى خىت ـ ك

چىلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ قوراللىـق سـاقچىلىرى مېنىـڭ مۇستەملىكە

ھۇجــۇم قىلىــپ كىرىــپ،  گەمــ«دە شــىركىتىئەقىــ»ئۈرۈمچىــدىكى 

قولغــا ئالــدى. ئۇنىــڭ يەتــتە  كەرىمنــىشــىركەتنىڭ مــۇدىرى ئايشــەم 

ــــدى.  ــــۈتىدىن ئايرىل ــــا س ــــان بالىســــى ئان ــــايلىق بولغ ــــدە »ئ ئەقى

نىــڭ كــاتىپى روزى مــۇھەممەتنى قولغــا ئالــدى. ئــۇالر «شــىركىتى

ھازىرغىچە تۈرمىدە، تېخى قويۇپ بېرىلمىدى. خىتـاي سـاقچىلىرى 

 ركەتنىڭ بارلىق ئىشخانىلىرىغا پېچەت سالدى. شى

يىللىــــــق ھېســــــابات، كىــــــرىم ـ چىقىــــــم  20شــــــىركەتنىڭ 

ــىركەتنىڭ قەرز،  ــاملىرىنى، ش ــامىلە توخت ــا مۇئ ــاللىرىنى، بانك ماتېرىي

ــــېلىم ـ  ــــرىئ ــــاج تاپشــــۇرۇش  گەبېرىملى ئائىــــت ھــــۆججەتلىرىنى ب

 ســومكىغا قــاچىالپ، بــۇالپ ئېلىــپ چىقىــپ كەتتــى. 15تــالونلىرىنى 

 بالىلىرىمغا تەھدىت سېلىپ: 

دېـــدى. شـــىركەتنىڭ ســـودا ـ تىجـــارەت  -قولغـــا ئـــالىمىز،  —

 پائالىيىتى توختاپ قالدى. 
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ـ كـــــــۈنى خىتـــــــاي  23اينىـــــــڭ ـ ئ 5ـ يىلـــــــى  2005

پـــارىخورلۇق »، «ئـــاگىنتلىقى شىنخۇاشـــى»چىلىرىنىڭ مۇســـتەملىكە

ن قىلدى، دۆلەتكە باج تاپشۇرمىدى، يالغان ھـۆججەت ياسـاپ بانكىـدى

ـــۇل ئالـــدى ـــال تىجـــارەت قىلىۋاتقـــان « قەرز پ ئەقىـــدە »دېـــدى. نورم

 قارىالپ پۈتۈن دۇنياغا خەۋەر تارقاتتى.  نىم«شىركىتى

ــاپت 25ـ ئاينىــڭ  8ـ يىلــى  2005 ونوم رايونلــۇق ـ كــۈنى ئۇيغــۇر ئ

ــــڭ پارتىيە ــــېكرېتارى ۋاڭ ھۆكۈمەتنى ــــك س ــــۈەنلى ــــدا لېچ ، بېيجىڭ

 ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى ئېچىپ:

دۆلەتنىــــڭ رابىــــيە قــــادىر تۈرمىــــدىن قويــــۇپ بېرىلگەنــــدە  —

دېــگەن ئىــدى، ئامېرىكىغــا بېــرىپال  -تىگە زىيــان ســالمايمەن، مەنــپەئە

بىـلەن تىـل بىرىكتـۈرۈپ،  رادىكالىسـتالر دىنىيمىللىي بۆلگۈنچىلەر، 

تىگە زىيــان رىــكەت پىالنــالپ، دۆلەتنىــڭ مەنــپەئەھە تېررورىســتلىق

يىللىـق دۆلەت بـايرىمىنى  50غۇلالندى، سالىدىغان ئىشـالر بىـلەن شـۇ

ــدى، دەپ  ــاقچى بول ــق قىلم ــالىيىتىمىزگە بۇزغۇنچىلى ــرىكلەش پائ تەب

ماڭــا بوھتــان چاپلىــدى. مېنــى ھەم تېررورىســتالر قاتارىغــا قوشــماقچى 

 بولدى. 

ـــى  2005 ـــڭ  9ـ يىل ـــاي كـــۆچمەنلىرى  1ـ ئاينى ـ كـــۈنى خىت

ئـۈرۈمچى شـەھىرىدە  ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مەركىـزى

ــــڭ ‹ 307› ــــۇرۇپ، مېنى ــــخانا ق ــــكارا ئىش ــــۇق ئاش ــــدە »نومۇرل ئەقى

، سودا ـ تىجارەت ئۈچۈن كىرىـپ ـ چىقىـدىغان ئۇيغـۇر منى«شىركىتى

تىجارەتچىلەرنى ۋە مېنىڭ ئۈرۈمچىـدە قالغـان بەش بـاالمنى سىياسـىي 

 جەھەتتە نازارەت ئاستىغا ئالدى. 
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ئۈرۈمچىـدىن بالىلىرىمـدىن ـ كـۈنى  12ـ ئاينىڭ  12ـ يىلى  2005

تېلېفــون تاپشــۇرۇۋالدىم. ئىككــى بــاالم ئابــدۇلھېكىم ئابــدۇرەھىم، ئــالىم 

ئابدۇرېھىمالرنى تۆت نەپەر ساقچى نـازارەت ئاسـتىغا ئالـدى. بـالىلىرىم 

 تەرەتخانىغا كىرسىمۇ ساقچىالر بىللە كىرىدىغان بولدى. 

ە فونـدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق، دېمـوكراتىي» ۋاشىنگتوندامەن 

خــانىم  ســۈرەييەنىــڭ ئىشخانىســىنى قۇرغانــدىن كېــيىن «جەمئىيەتــى

ـــدى  ـــا ھەمكارلىشـــىپ، فون ـــلە تەشـــكىللەپ، جەمئىيەتىماڭ ـــى بىل ن

ــاي ســاقچىلىرى  ــازىر خىت ــيىن ھ ــلە ئىشــلىگەندىن كې ئىشــخانىدا بىل

ــــۈرەييە ــــدە  س ــــانلىرىنى پاراكەن ــــدىكى تۇغق ــــڭ ۋەتەن ئىچى خانىمنى

 قىلىشقا باشلىدى. 

رقى ئەھــــــۋالىم توغرىســــــىدا ئامېرىكــــــا دۆلەت مېنىـــــڭ ھــــــازى

 قىسقىچە يۇقىرىقىدەك بولدى.  دوكالتىممەجلىسىگە يوللىغان 

ـــل  2005 ـــڭ  12ـ يى ـــىدە  12ـ ئاينى ـــۈنى دۆلەت مەجلىس ـ ك

 سۆزلەندى.
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 خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

يىلىغىـچە بولغـان ئارىلىقتـا،  ـ 2004ـ يىلىدىن  2000مەن تۆۋەندە 

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا « شـىنجاڭ»چىلىرىنىڭ، ەلىكخىتاي مۇستەم

ــــق تۇغــــۇت سىياســــىتىنىڭ ئومــــۇمى  ئۇيغۇرالرغــــا قاراتقــــان پىالنلى

ـــاال  ـــۇرىي ب ـــش، مەجب ـــا قىلى ـــى ئاقت ـــدىن ئەرلەرن ـــدىن، جۈملى ئەھۋالى

چۈشـــــۈرۈش، مەجبـــــۇرىي ئوپېراتســـــىيە قىلىـــــش، مەجبـــــۇرىي دورا 

ــــ ــــارلىق پاجىئەلىــــك  ۈزۈپئىچك ــــاقلىنىش قات ــــدارلىقتىن س ھامىلى

 ئەھۋالالردىن قىسقىچە دوكالت تەييارلىدىم. 

ـــۇ دوكالتنـــى تەييارالشـــتا، خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى ھـــاكىمىيىتى  ب

شــىنجاڭ »ستاتىســتىكا ئورگانلىرىنىــڭ خىتــاي تىلىــدا تەييارلىغــان 

رىسـىدا دىن پايدىالنـدىم. پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى توغ«يىلنامىسى

 كەلمەيدۇ.  قولۇمدىنمەخپىي ماتېرىيالالرنى قولغا چۈشۈرۈش مېنىڭ 

دا ســانلىق پــاكىتالر، پاجىئەلىــك پــاكىتالر «شــىنجاڭ يىلنامىســى»

ــى ئاشكارىلىماســلىق  ــرىلمىگەن، مەخپىيەتلىكن ــۇق بې ــق، تول ئەتراپلى

پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، پاكىتالرنى پـۇقراالردىن يوشـۇرغان بولسـىمۇ، 

شـىنجاڭ »تـاي كـۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى تـۈزۈپ چىققـان لېكىن خى

دا پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتىنىڭ ســــىجىللىقىنى، «يىلنامىســــى

، مەجبــــۇرالش خــــاراكتېرىنى ئالغــــانلىقىنى يوشــــۇرۇپ دائىملىقىنــــى

 قااللمىغان.

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى:



 163 

ــۆرۈش  ــت ك ــڭ  –پەرزەن ــر پۇقرانى ــدا ھەربى ــلىك ئامېرىكى كۆرمەس

ىختىيارىغا باغلىق ئىش ئىكەن، ھەمـمە كىشـى قـانۇن ئالدىـدا بـاراۋەر ئ

 ئىكەن، ھەرقانداق كىشى قانۇن ئالدىدا گېپىنى قىالاليدىكەن.

ـــــــاي مەن ئامېرىكـــــــا دۆلەت مەجلى ـــــــڭ، خىت ســـــــى ئەزالىرىنى

غــا قاراتقــان پىالنلىــق الرچىلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۇيغۇرمۇســتەملىكە

ھۆكۈمرانلىرىنىـــڭ ئېتنىـــك  تۇغـــۇت سىياســـىتىنى، خىتـــاي مىللىـــي

ـــمەن.  ـــد قىلى ـــىنى ئۈمى ـــامىلە قىلىش ـــىتى دەپ، مۇئ ـــازىالش سىياس ت

چــۈنكى، ئېتنىــك مىلــلەت ھېســابىدا خىتــاي مىللىتــى جۇڭگــودا بىــر 

ــالمىش  ــگە. ئۇيغــۇرالر ئات ــارتۇق نوپۇســقا ئى ــاردتىن ئ  «شــىنجاڭ»مىلي

ر مىليـــون ئەتراپىــدا بىـــ 20)ئۇيغۇرىســتان( ئۇيغــۇر ئـــاپتونوم رايونىــدا 

ئېتنىـك مىللەتتـۇر. ئۇيغــۇرالر يەر شـارىدىن غايىــل بولـۇپ كېتىشــنى، 

ــك مىلــلەت ســۈپىتىدە خىتاينىــڭ  قىلىشــى  ئاسسىمىلياتســىيەئېتنى

 ئارقىلىق يوقىلىپ كېتىشنى خالىمايدۇ. 

. ئامېرىكـــــا دۆلەت مەجلىســـــى ۋە ئامېرىكـــــا ھۆكۈمىتىنىـــــڭ 1

ســىتىنى، ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىيا

ـــــازىالش سىياســـــىتى دەپ  خىتاينىـــــڭ بىـــــر مىللەتنـــــى ئېتنىـــــك ت

 نى ئۈمىد قىلىمىز. ىمۇقىمالشتۇرۇش

. ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ دۆلەت مەھكىمىسـى دۇنيـادىكى 2

دۆلەتلەرنىڭ كىشـىلىك ھوقـۇق خاتىرىسـىگە مۇناسـىۋەتلىك دوكـالت 

الر دۇچ كەلــــــــــــگەن، خىتــــــــــــاي تەييارلىغانــــــــــــدا، ئۇيغــــــــــــۇر

چىلىرىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتىنى، ئۇيغۇرالرنىـڭ ەمۇستەملىك
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كىشىلىك ھوقۇقلىرىنى دەپسـەندە قىلىـش سىياسـىتى دەپ خـاتىرىگە 

 نى ئۈمىد قىلىمىز. ىئېلىش

. پەرزەنت كۆرۈش، ئـائىلە ـ ئوچـاقلىق بولـۇش، ئۇيغـۇر ياشـلىرى 3

توي قىلىش يېشىغا يەتكەندە تـوي قىلىـش، نەسـىل قالـدۇرۇش، ئـالالھ 

ــــۇقەددەس  باشــــقا ــــان م ــــا قىلغ ــــا ئات ــــارى ئۇيغۇرالرغ ــــلەر قات مىللەت

ئوچـاقلىق بولـۇش،  –ھوقۇقالردۇر، ئەلـۋەتتە. ئۇنىڭـدىن باشـقا ئۆيلـۈك 

ــيپەرزەنــت كــۆرۈش ئىســالم دىنىغــا ئىشــىنىدىغان ئۇيغۇرالرنىــڭ   دىنى

ئېتىقادىغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم مەسـىلىدۇر. شـۇ ۋەجىـدىن خىتاينىـڭ 

ـــق تۇغـــۇت سىياســـىت ـــاي پىالنلى ئۇيغـــۇر  –ىگە مۇناســـىۋەتلىك، خىت

مۇناســـىۋەتلىرى جىـــددىي زىـــددىيەتلىك دەۋرىـــگە كىرىـــپ قالـــدى. 

ئامېرىكا خەلقىنىـڭ ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ تەقـدىرىگە جىـددىي كۆڭـۈل 

 بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

 ـ يىلالر 2001ـ  2000

 ىــــك نوپــــۇس تىــــزىمالشنىــــڭ مەملىكەتلـ قېتىملىــــق خىتاي 5

ـ  1ـ ئاينىــــڭ  11ـ يىلــــى  2000نەتىجىســــىگە ئاساســــالنغاندا )

ــالمىش  ــۈنىگىچە( ئات ــىنجاڭ»ك ــاپتونوم  «ش ــۇر ئ ــتان( ئۇيغ )ئۇيغۇرىس

 250مىليـون  19رايونىدا تىزىمغـا ئېلىنغـان ئومـۇمى نوپۇسـنىڭ سـانى 

مىڭ دەپ، ھېسابالندى. )بۇ سان ئىچكىـرى خىتايـدىن ئۇيغۇرىسـتانغا 

كىـــرگەن خىتـــاي كۆچمەنلىرىنىمـــۇ ئـــۆز ئىچىـــگە ئالىـــدۇ،  كۆچـــۈپ

تاشـقىرىغا چىقىـپ كەتـكەن ئاھـالىنى ئـۆز ئىچىـگە ئالمايـدۇ(. بۇنىـڭ 
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 18)ئۇيغۇرىسـتان( دا دائىمىـي تۇرۇشـلۇق نوپـۇس  «شـىنجاڭ»ئىچىـدە 

نەپەر ھېســــابالندى. بــــۇ قېتىمقــــى نوپــــۇس  26مىــــڭ  460مىليــــون 

 1990) نوپـۇس تەكشۈرۈشـكەـ قېتىملىق ئومۇميۈزلۈك  4تىزىمالشنى 

گىـــچە سېلىشـــتۇرغاندا  0ـ كـــۈنى ســـائەت  1ـ ئاينىـــڭ  7ــــ يىلـــى 

مىــڭ  409)ئۇيغۇرىســتان( دا دائىمىــي تۇرۇشــلۇق نوپــۇس  «شــىنجاڭ»

ئادەم كۆپەيـدى. )بۇنىـڭ ئىچىـدە كـۆچمەن خىتـايالر قـانچە نىسـبەتنى 

ئىگىلەيـــدۇ، تەبىئىـــي كـــۆپىيىش بـــويىچە تۇغۇلغـــان بـــوۋاقالر قـــانچە 

 «شــىنجاڭ»ەنتنى ئىگىلەيــدۇ، بىلگىلــى بولمايــدۇ(. ئارقىــدىنال پىرســ

ــي كۆپىيىشــى، قوشــۇلۇش  ــدا نوپۇســنىڭ تەبىئى ــاپتونوم رايونى ئۇيغــۇر ئ

 390دېيىلــدى. ئوتتــۇرا ھېســاب بىــلەن ھەر يىلــى  26.98نىســبىتى %

نەپەر ئادەم قوشۇلۇپ يىللىق ئوتتۇرىچە كـۆپىيىش نىسـبىتى  580مىڭ 

 بولدى دېيىلدى.  %2.34

ئۇيغـــــۇر ئــــاپتونوم رايونىـــــدا پىالنلىــــق تۇغـــــۇتنى  «شــــىنجاڭ»

ــــدا،  ــــش نەتىجىســــىدىن قارىغان ــــى  2000ستاتىســــتىكا قىلى ـ يىل

بوۋاق تۇغۇلدى. ئاھالىلەرنىڭ تۇغۇلـۇش  920مىڭ  240دا  «شىنجاڭ»

بولۇپ، دۆلەت چۈشۈرگەن كۆرسەتكۈچ پىالنىـدىن  14.14نىسبىتى %

تكەن يىلىغـا سېلىشـتۇرغاندا تـۆۋەن بولـدى. ئـۆ نۇقتابىر  مىڭدە 8.46

ــابىــر  مىڭــدە 4.62 تــۆۋەن بولــدى؛ تەبىئىــي كــۆپىيىش نىســبىتى  نۇقت

 5.79بولــۇپ، دۆلەت چۈشــۈرگەن كۆرســەتكۈچلۈك پىالنــدىن  %9.61

 تۆۋەن بولدى دېيىلدى.  نۇقتابىر  مىڭدە

تۇغۇلغــان بوۋاقالرنىــڭ ئىچىــدە بىــر پەرزەنتلىــك بولغــان ئاتــا ـ 

ــڭ نىســبىتى % ــا ـ 57.32ئانىالرنى ــان ئات ــك بولغ ، ئىككــى پەرزەنتلى
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ـــا ـ 27.01ئانىالرنىـــڭ نىســـبىتى % ، كـــۆپ پەرزەنتلىـــك بولغـــان ئات

بولـــــدى. ئـــــۆتكەن يىـــــل بىـــــلەن  15.67ئانىالرنىـــــڭ نىســـــبىتى %

سېلىشــتۇرغاندا، بىــر پەرزەنتلىــك بولغــان ئاتــا ـ ئانىالرنىــڭ نىســبىتى 

ئاتــا ـ  دە بىــر پىرســەنت(؛ ئىككــى پەرزەنتلىــك بولغــان 100) %0.78

ـــۆرلەپ  (؛ كـــۆپ پەرزەنتلىـــك 1دە % 100) 0.06ئانىالرنىـــڭ ســـانى ئ

ــا  ــانىالر  –بولغــان ئات ــق تۇغــۇت 1دە % 100) 0.72ئ ــدى. پىالنلى ( بول

 0.68بولـۇپ،  98.61سىياسىتى بويىچە پەرزەنت كۆرۈش نىسـبىتى %

ــــش 1دە % 100) ــــوي قىلى ــــپ ت ــــدى. كېچىكى ــــدى، دېيىل ( تۆۋەنلى

ــۆرلەپ )مەجبۇر %83.94 ــۇمكىن( گە ئ  100) 1.28لىغــان بولۇشــى م

 ( ئۆرلىدى دېيىلدى. 1دە %

ــــۇقىرىقىال ــــاي ھۆكــــۈمىتى ھەقىقــــى ســــاني ــــۇم ردىن خىت نى مەل

قىلىۋاتىـــدۇ، دەپ قارىمـــايمىز. كىچىكلىـــتىلگەن، يوشـــۇرۇنغان ســـان 

 بويىچە ستاتىستىكا قىلىۋاتىدۇ، دەپ قارايمىز. 

ــــ ــــۇت تەشــــكىالتلىرى ۋە رەھبەرلى ــــق تۇغ ــــڭ پىالنلى ك خىتاينى

 خىزمىتى

ـــى  ـــپ كېتىش ـــارىدىن يوقىلى ـــۇرالر يەر ش ـــلەت ئۇيغ ـــك مىل ئېتنى

 كېرەكمۇ؟

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

چىلىرى ھۆكـۈمىتى ـ يىللىرى خىتاي مۇستەملىكە 2001 ـ 2000

ئۇيغۇرىستان )شىنجاڭ( ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا ئۇيغۇرالرغـا قاراتقـان 

للىك، پىالنلىـق ئورۇنالشـتۇرۇپ، پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى تەشكى

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش تەدبىرىنى ئۇيغـۇر ئاياللىرىغـا مەجبـۇرالپ 
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تېڭىش سىياسىتى دەرىجىسـىگە كۆتـۈردى. پىالنلىـق تۇغـۇت بـويىچە 

 زورالش ۋاسىتىلىرىنى قانۇنالشتۇرماقچى بولدى.

ـــى  2000 ـــڭ  1ـ يىل ـــالمىش  18ـ،  17ـ ئاينى ـــۈنلىرى ئات ـ ك

ۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونلــۇق خەلـــق ھۆكـــۈمىتى پىالنلىـــق ئ «شــىنجاڭ»

تۇغــۇت خىــزمەت يىغىنــى چاقىرىــپ، يىغىنــدا مۇئــاۋىن رەئىــس قېيــۇم 

ـ يىللىـق پىالنلىـق  1999، مەمتىمىن زاكىرالر نۇتۇق سۆزلەپ، باۋىدىن

تۇغــۇت سىياســىتى ۋە بــۇ سىياســەتنى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش جەھەتــتە 

لىـــپ نىشـــانغا يەتكەنلىكىنـــى مەســـئۇلىيەت ۋە ۋەزىپىلەرنـــى ئـــادا قى

 تەنتەنە قىلىشتى. 

ـــــالمىش  ـــــدا ئات ـــــونى  «شـــــىنجاڭ»يىغىن ـــــاپتونوم راي ئۇيغـــــۇر ئ

ئەمەلىيەتتىكى خىتاي كۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ سـېكرېتارى ۋاڭ 

ــش لېچــۈەن ــي قىلى ــق تەرەققى ــالە مەسىلىســى، داۋاملى ـــ ئاھ ــۇس ـ : نوپ

ـــاكى ئاشۇرالماســـلىقنى ڭ مـــۇھىم مەقســـەتلىرىنى ئىشـــقا ئاشـــۇرۇش ي

ـــۇھىم مەســـىلە دەپ،  ـــيەتكە مۇناســـىۋەتلىك م ھالقىســـى، چـــوڭ ۋەزى

 بىلجىرلىدى. 

پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى داۋاملىــق كۈچەيتىــپ، ئېغىشــماي 

ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئايالالرنىڭ ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشـىنى مـۇھىم 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىنىــڭ نوپــۇس ۋە  «شــىنجاڭ»ئورۇنغــا قويــۇپ، 

ىنىــڭ ئىلگىــرىلەش سەۋىيەســىنى لىـق تۇغــۇت سىياســىي خىزمىتپىالن

 گە كۆتۈرەيلى، دەپ بىلجىرلىدى.يۇقىرى سەۋىيە

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا ھەر  «شـىنجاڭ»ـ يىلـى ئاتـالمىش  2000

خىل شەكىلدە ئېلىـپ بېرىلغـان ئوپېراتسـىيە قىلىشـنىڭ قېـتىم سـانى 
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ـــڭ  239 ـــا سېلى 363مى ـــۆتكەن يىلغ ـــى. ئ ـــا يەتت ـــتۇرغاندا قېتىمغ ش

قېتىم ئاز ئوپېراتسىيە قىلىندى دېيىلـدى. ئۇنىۋېرسـال تۇغـۇت  10092

يـــۇقىرى بولـــدى، دېيىلـــدى.  0.16گە يېتىـــپ % 82.71چەكـــلەش %

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا دورا ئىچىپ ھامىلىـدارلىقتىن سـاقالنغان  پۈتۈن

ــــانى  ــــڭ س ــــڭ  375ئايالالرنى ــــدى. دورا  311مى ــــدى، دېيىل نەپەر بول

ئوكــۇل ســالدۇرغان، تاشــقىرىدىن دورا ئىشــلەتكەن، قــاپچۇق ئىچــكەن، 

، 7.9، %31.21ئـايرىم ھالـدا % –ئىشلەتكەن ئايالالرنىڭ سانى ئايرىم 

بولـــــــدى، دېيىلـــــــدى. دورا ســـــــايمانلىرى ئىشـــــــلىتىپ  %60.89

ـــــــدارلىقتىن  ھامىلىـــــــدارلىقتىن ســـــــاقالنغان ئايالالرنىـــــــڭ، ھامىلى

ــــدە ئىگ ىلىــــگەن نىســــبىتى ساقلىنىشــــنىڭ ئۇنىۋېرســــال تەدبىرلىرى

 بولدى، دېيىلدى.  %13.83

ئۇيغـۇر  «شـىنجاڭ»ـ كۈنى ئاتـالمىش  9ـ ئاينىڭ  10ـ يىلى  2000

گە ھەقسـىز ماشـىنا ئاجرىتىـپ نـاھىيە 23تونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ئاپ

ـــرا  ـــىتىنى ئىج ـــۇت سىياس ـــق تۇغ ـــىنىالرغا، پىالنلى ـــۇ ماش ـــپ، ب بېرى

 ، نام بەردى. دەپ« سەييارە ماشىنىسى»قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ 

ــالمىش  2000 ــى ئات ــىنجاڭ»ـ يىل ــۇق  «ش ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ئۇيغ

پىالنلىــق تۇغــۇت  رېسپوبلىكىســىنىڭجۇڭخــۇا خەلــق »ھۆكــۈمەت 

ــارا، يېــزا نــى ئىزچىلالشــتۇرۇش ئۈچــۈن نــاھىيە«ىپروگراممىســ  –لەر ئ

 كەنتلەر ئارا مۇكاپاتالش ۋە جازاالش سىياسىتىنى يولغا قويدى. 

 مەجلىسى ئەزالىرى!ھۆرمەتلىك دۆلەت 

ئېتنىك مىللەت ئۇيغـۇرالر خىتـاي كـۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىـڭ 

ــــــــــاي پىالنلىــــــــــق تۇغــــــــــۇت سىي ــــــــــارقىلىق، خىت اســــــــــىتى ئ
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ــــازىالش مۇســــتەملىكە ــــك ت ــــۆزگەرگەن ئېتنى چىلىرىنىڭ شــــەكلى ئ

سىياسىتىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ يەر شارىدىن بىـر مىلـلەت سـۈپىتىدە 

ـــۇ  ـــدى. ب ـــپ كېتىشـــكە يۈزلەن ـــپ يوقىلى ـــۇرالر يوقىلى ـــلەت ئۇيغ مىل

ـــالى يـــوق،  ـــكىمۇ ئام ـــدۇ، قارشـــىلىق كۆرسىتىش ـــنى خالىماي كېتىش

ــۇ مىلــلەت ئۇيغۇرالرغــا  ــوق. دۆلەت مەجلىســى ئەزالىــرى ب ماغــدۇرى ي

 ياردەم قىلىڭالر! ،رەھىم قىلىڭالر

 بۇ يىلالردا خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

 ـ يىلالر 2002ـ يىلى  2001

ــالمىش )ئۇيغۇرىســتان( ئا ــۇق  «شــىنجاڭ»ت ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ئۇيغ

 11ـ يىلـى  2001ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ستاتىستىكا قىلىشـىچە 

ئۇيغــۇر  «شـىنجاڭ»گىـچە( ئاتـالمىش  0ـ كـۈنى )ســائەت  1ــ ئاينىـڭ 

نەپەر  190مىـڭ  760مىليـون  18ئاپتونوم رايونىنىڭ ئومـۇمى نوپۇسـى 

، تەبىئىـي 16.92بىتى %دەپ، ھېسابالندى. ئاھالىنىڭ تۇغۇلـۇش نىسـ

 دەپ ھېسابالندى.  11.13كۆپىيىش نىسبىتى %

ـــىنىڭ  ـــۇت ئىشخانىس ـــق تۇغ ـــۇق پىالنلى ـــاپتونوم رايونل ـــۇر ئ ئۇيغ

 240مىــڭ  240ستاتىســتىكا قىلىشــىغا ئاساســالنغاندا تۇغۇلغــان بــاال 

. بۇنىڭ ئىچىدە بىـر بـالىلىق بولغـان ئائىلىلەرنىـڭ ئىمىشنەپەر بولغان 

ـــگەن نىســـبىتى ـــۆتكەن يىلىغـــا  57.23% ئىگىلى ـــى ئىگىـــلەپ، ئ ن

ــا 100%) 0.09سېلىشــتۇرغاندا  ــېمەيگەن نۇقت ــش( ك ــى ئىمى ؛ ئىكك

؛ ئىمىـشبولـۇپ ئـۆرلىگەن  27.4بالىلىق بولغان ئائىلىلەرنىڭ سانى %

ــالىلىق  بولغــان ئائىلىلەرنىــڭ ئىگىلىــگەن نىســبىتى % ــۈچ ب  15.37ئ
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پىالنلىــق ؛ ئىمىــشتــۆۋەنلىگەن  100دە % 100گە يېتىــپ  0.3بولـۇپ 

گە يېتىــپ  99.02تۇغــۇت سىياســىتى بــويىچە تۇغۇلــۇش نىســبىتى %

ــــــالن  %0.41 ــــــۆرلەپ پى ــــــشئورۇنالنغــــــان  100دە % 100ئ ؛ ئىمى

 1.33بولـۇپ % 82.61كېچىكىپ تـوي قىلغۇچىالرنىـڭ نىسـبىتى %

 . ئىمىشتۆۋەنلىگەن 

پەرزەنت كۆرمەسلىككە ۋەدە قىلىـپ تـوي قىلىـش توختامنامىسـى 

 16.96گۇۋاھنامىســى ئالغانالرنىــڭ نىســبىتى %تـۈزۈپ، تــوي قىلىــش 

 . ئىمىشئورۇنالنغان  100دە % 100 0.24تۆۋەنلەپ 

ـ كۈنى ئۈرۈمچىدە  ئاھالە ـ نوپـۇس ۋە  16ئاينىڭ  ـ 1ـ يىلى  2001

يىللىـق   5ـ  9پىالنلىق تۇغۇت خىزمەت يىغىنـى چاقىرىلـدى. يىغىـن 

پىــالن مەزگىلىــدە پۈتــۈن ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى دائىرىســىدە پىالنلىــق 

لىرىنـى ڭ نەتىجەلىـرى ۋە تەجرىبەتۇغۇت سىياسىتىنى ئىجرا قىلىشنى

ــى ئورۇنالشــتۇردى.  1ـ يىلــى  2001خۇالســىلەپ  يىللىــق خىزمەتلەرن

يىغىن ئارىلىقىدا خىتاي مەملىكەتلىك پىالنلىـق تۇغـۇت كـومىتېتى ۋە 

خىتــاي مەملىكەتلىــك مىللىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ مۇكاپــاتالش، 

جـازاالش توغرىسـىدىكى قــارارى ئوقـۇپ ئۆتۈلــدى. )بـۇ يەردە جــازاالش، 

م. چـۈنكى، خىتايـدا دېگەن ئىبارە ئىشلىتىلمىگەن. مەن قوشۇپ قويدۇ

مۇكاپــات دېــگەن ئىبــارە ئىشــلىتىلگەن ئىــكەن چوقــۇم جــازاالش بىلــلە 

ئېلىپ بېرىلىدۇ. گەپ بـۇ يەردە پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى ئۈسـتىدە 

 كېتىۋاتىدۇ(. 

بۇ يىغىندا، ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنى 

نـاھىيە، شـەھەرلەر بىـلەن  ئىجرا قىلىش كومىتېتى ۋە ۋىاليەت، ئوبالست،
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)باشلىقالر( ئۆزئارا نوپۇس ۋە پىالنلىـق تۇغـۇت خىـزمەت نىشـانى بـويىچە 

 ئىمزالىدى. « مەسئۇلىيەت توختامنامىسى»

ـ كــۈنى ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق  21ـ ئاينىــڭ  3يىلــى  - 2001

ئاھـــالە ۋە پىالنلىـــق »ھۆكـــۈمەت، خىتـــاي مەركىزىـــي كومىتېتىنىـــڭ 

سـىنى سەۋىيەمۇقىمالشـتۇرۇش، پەرزەنـت كـۆرۈش  تۇغۇت خىزمىتىنى

ــــۆۋەنلىتىش ــــر « ت ــــڭ بى ــــېالن قىلىنغانلىقىنى ــــارارى ئ توغرىســــىدا ق

 يىللىقىنى خاتىرىلىدى. 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىنىــڭ مۇئــاۋىن رەئىســى مەمــتىمىن زاكىـــر 

ــــۇق ســــۆزلەپ: رەھبەرلەرنىــــڭ تونۇشــــىنى بىــــرلىككە  يىغىنــــدا نۇت

قويۇلغـان تەلەپلەرنـى ئەمەلىيلەشـتۈرۈپ، كەلتۈرۈپ، قـاراردا ئوتتۇرىغـا 

ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ تۇرمــۇش ئاالھىــدىلىكلىرىگە ئاساســالنغان 

 پىالنلىق تۇغۇتنىڭ يېڭىچە يولىنى ئىزدەپ تېپىشنى تەلەپ قىلدى. 

يىغىندا ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق پىالنلىـق تۇغـۇت كومىتېتىنىـڭ 

ـــالە ـ ـــۇت ۋە ئاھ ـــق تۇغ ـــرى پىالنلى ـــڭ  رەھبەرلى ـــۇس خىزمىتىنى نوپ

 ئەھۋالىدىن دوكالت بەردى. 

ـــى  2001 ـــارتكوم  5ـ يىل ـــۇق پ ـــاپتونوم رايونل ـــۇر ئ ـــدا ئۇيغ ـ ئاي

ـــاپتونوم رايونلـــۇق ھۆكـــۈمەت ئىشخانىســـى،  ئىشخانىســـى، ئۇيغـــۇر ئ

نەپەر ئـادەم ئاجرىتىـپ  21ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كـېڭەش 

لەپ، رۇپپىسـى( تەشـكىلبۇالرنى بەش گۇرۇپپىغا )تەكشۈرگۈچىلەر گۇ

گە ئەۋەتىـپ تەكشـۈرۈش ئېلىـپ بـاردى ۋىاليەت، ئوبالسـت، نـاھىيە 15

ــۇش توغرىســىدا يوليــورۇق  ۋە پىالنلىــق تۇغــۇت خىزمىتىنــى چىــڭ تۇت
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ئورۇنـدا خىــزمەت تەكشــۈردى. يېزىالرغـا بېرىــپ تۇغۇتلــۇق  19بەردى. 

 ئۇيغۇر ئاياللىرىنى تەكشۈردى ياكى ئۇالرغا بېسىم ئىشلەتتى. 

ـــاپتونوم رايونلـــۇق ھۆكـــۈمەت يېـــزىالردا  2001 ـ يىلـــى ئۇيغـــۇر ئ

پىالنلىق تۇغۇتقا يېتەكچىلىـك قىلىـش ئورگـانلىرىنى قـۇرۇپ چىقتـى. 

پىالنلىق تۇغۇتنى چىڭ تۇتىدىغان ئـادەملەرنى تەيىنلىـدى ۋە سـەپلىدى 

يــــــاكى كــــــۆپەيتتى. ئوپېراتســــــىيە، دوختۇرخانــــــا ئۈســــــكۈنىلەرنى 

پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت سىياســـــىتىنى ئورۇنـــــدا  463ئورۇنالشـــــتۇردى.  

ـــــۇت  ـــــق تۇغ ـــــتۈرىدىغان پىالنلى ئىزچىلالشـــــتۇرىدىغان، ئەمەلىيلەش

ــدارلىقتىن  ــالالرنى ھامىلى ــى. ئاي ــۇرۇپ چىقت ــزمەت ئىشخانىســى ق خى

ســـاقلىنىش دورىلىرىنـــى ئىچىشـــكە مەجبۇرلىـــدى. ھامىلىـــدارلىقتىن 

ـــق  ـــل تېخنىكىلى ـــى ئاســـاس قىلغـــان ھەرخى ســـاقلىنىش تەدبىرلىرىن

نىـــڭ ئەمەلىيلىشىشـــىنى چىـــڭ تـــۇتتى. )بۇنىـــڭ ئىچىـــدە خىزمەتلەر

قورســاقتىكى ھــامىلىنى ئوپېراتســىيە قىلىــپ ئېلىــۋېتىش ئەڭ مــۇھىم 

 تېخنىكىلىق خىزمەت بولۇشى مۇمكىن(.

ــلىتىلىدىغان  2001 ــراجىتىگە ئىش ــۇت خى ــق تۇغ ــى پىالنلى ـ يىل

ــاپتونوم رايونلــۇق مــالىيە  مەبــلەغ زور ســۈرئەتتە ئۆســتۈرۈلدى. ئۇيغــۇر ئ

ــا ــون  150زارىتى ن ــق تۇغــۇت  751مىلي ــپ پىالنلى ــۈەن ئاجرىتى ــڭ ي مى

غـا سېلىشـتۇرغاندا ىخىزمىتىگە سەرپ قىلدى. بـۇ پـۇلنى ئـۆتكەن يىل

كۆپەيـــدى، بۇنىـــڭ ئىچىـــدە خىتـــاي مەركىزىـــي كـــومىتېتى  %65.58

مىـڭ  211مىليـون  20مەخسۇس كەسىپلەرگە ئاجرىتىپ بەرگەن پـۇل 

ــۆتكەن يىل ــۈەن ھېســابالندى. ئ ــا سېىي ــقان  107% لىشــتۇرغانداغ ئاش

مىـڭ  700مىليـون  117لىـك مەبـلەغ ئـاجرىتىش بولدى. ئۆلكە دەرىجە
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لىك مەبـلەغ ئـاجرىتىش بولدى. ۋىاليەت دەرىجە 120.8ۇپ، %يۈەن بول

ــون  1 ــۆتكەن يىل 467مىلي ــدى، ئ ــۈەن بول ــڭ ي ــا سېلىشــتۇرغاندا ىمى غ

 870لىـك مەبـلەغ ئـاجرىتىش ئاشقان بولـدى. نـاھىيە دەرىجە %35.89

ــڭ   27.42غــا سېلىشــتۇرغاندا %ىيــۈەن بولــدى، ئــۆتكەن يىل 180مى

 80مىــڭ  219لىــك مەبــلەغ ئــاجرىتىش ئــۆرلىگەن بولــدى، يېــزا دەرىجە

 يۈەن بولدى. 

لىك مەبـلەغ قەيەردىـن كەلـدى؟ دېھقـانچىلىق دىققەت: يېزا دەرىجە

نى، كەنـتلەردە ھۆكـۈمەت يـۇقىرىقى پـۇل رايونى دەپ ھېسابالنغان يېـزا

، دەپ ئەيىـبلەپ، «ىق تۇغۇت سىياسىتىگە خىالپلىق قىلـدىپىالنل» -

 ئائىلىلەرگە جەرىمانە قويۇپ توپلىغان پۇل ئەمەسمۇ؟

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىـــڭ ئۇيغۇرالرغـــا قاراتقـــان 

ـــــــكىلى رەۋىشـــــــتە  ـــــــىتىنىڭ تەش ـــــــۇت سىياس ـــــــق تۇغ پىالنلى

 –يىلـــدىن  ئاساســـلىرىنىڭمۇدىي ؛ ئىقتىســـائەمەلىلەشـــكەنلىكىنى

ـــاش مەسىلىســـىنىڭ ھەل  ـــانلىقىنى؛ قاتن ـــپ تۇرغ ـــا تولۇقلىنى يىلغ

قىلىنغـــانلىقىنى ۋە ئوپېراتســـىيە قىلىـــش بۆلۈملىرىنىـــڭ تەســـىس 

 قىلىنغانلىقىنى يۇقىرىقى مىسالالردىن كۆرۈپ يەتتۇق. 

پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا بېســىم ئىشــلىتىش، 

ســىگە بېرىــپ يەتكەنلىكىنــى راۋانلىــق قىلىــش دەرىجەجبــۇرالش، زومە

يــۇقىرىقى مىســالالردىن كــۆرۈپ يەتتــۇق. خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت 

ــــڭ ئېچىنىشــــلىق  ــــگەن ئۇيغۇرالرنى  – ھــــالۇسىياســــىتىگە دۇچ كەل
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دەردىگە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەجلىسى، ئامېرىكا ھۆكـۈمىتى كۆڭـۈل 

 بۆلمىسە كىم كۆڭۈل بۆلىدۇ؟

ــــۆرەلمە، ئانىن ــــۇ ت ــــۆرەلمە ب ىــــڭ قورســــىقىدا ھــــامىلە بولغــــان ت

ھاياتلىقتۇر. گەرچە بۈگـۈنكى كۈنـدە ئۇيغۇرالرنىـڭ سـۆزلەش ھوقـۇقى 

بولمىســىمۇ، خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت 

ـــۇر  ـــارقىلىق ئۇيغ ـــىقىدا  لەرنىنارەســـىدەسىياســـىتى ئ ـــڭ قورس ئانىنى

ــى  ــۇر خەلق ــدىغا كەچــۈرگىلىئۆلتۈرۈشــنى ئۇيغ ــق ۋە بولماي ن زوراۋانلى

 بولمايدىغان جىنايەت دەپ، ھېساباليدۇ.  كەچۈرگىلى

ئوچـــاقلىق  – ئويلـــۈكتـــۆرەلمە، ھـــامىلە، ئىككـــى نەپەر ياشـــنىڭ 

بولۇشــى ئــالالھ باشــقا مىللەتــلەر قاتــارى ئۇيغۇرالرغــا ھەم ئاتــا قىلغــان 

تەبىئىــــي ھوقــــۇقالر ئەمەســــمىدى؟ بــــۇ خىــــل ھوقــــۇق قاراشــــلىرى 

ىقــاد سىستېمىســىنىڭ تەركىــبىگە ســىڭىپ ئېت يئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــ

 كەتكەن ئەمەسمىدى؟ 

خىتاي كۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنى 

تەقــۋادارالر ئارىســىدا  يزاتــالر، دىنىــ يئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا دىنىــ

ـــاق  –تەشـــۋىق  ـــق، ي ـــدىن ئاشـــقان زوراۋانلى ـــدى. چېكى ـــل قىل تەرغى

ىقــان جەرىمــانە قويــۇش، تەھـــدىت دېگەنلەرنــى قولغــا ئــېلىش قااليم

ئېرىقالرنــــــى ســــــۇغۇرۇش قېــــــتىم ســــــانىنى  –ســــــېلىش، ئېتىــــــز 

ا توســقۇنلۇق قىلىــش ي زاتالرنىــڭ ھايــات يولىغــقىســقارتىۋېتىش، دىنىــ

ـــۇ مىلـــلەت ئۇيغۇرنىـــڭ دىنىـــ قارشـــىلىق  رلىرىنىئاكـــابى يئـــاخىرى ب

 كۆرسىتەلمەيدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى. 
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ــاپتونو 2001 ــى ئۇيغــۇر ئ ـــ يىل ــونى خــوتەن ۋىاليىتىــدە دىنى  يم راي

ــ ــۈرۈپ، دىنى ــكە كەلت ــانلىرىنى ھەرىكەت ــقۇرۇش ئورگ  يئىشــالرنى باش

ـــــۆچمەنلىرى  ـــــاي ك ـــــابالر ئارىســـــىدا خىت ـــــۋەر ئەرب ـــــالر ۋە مۆتى زات

ھاكىمىيىتىنىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتىنى قوبــــۇل قىلىــــش 

ـ تەرغىبــات ئېلىــپ بېرىــپ، پىالنلىــق تۇغــۇش  اتتوغرىســىدا تەشــۋىق

ـــــ ـــــۈك مەس ـــــويىچە زور ىلىلىرىنى ئومۇميۈزل ـــــېلىش ب ـــــپكە س تەرتى

 لەرگە ئېرىشتۇق، دېيىلدى. نەتىجە

مىڭ ئادەم قېتىم تەشـكىللەپ خىتـاي  800ـ يىلى بىر يىلدا  2001

كــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى تەشــۋىق 

ــ ــدى، دىنى ــەتلەرنى  يقىلىن ــا قارشــى سىياس ــڭ ئېتىقادىغ ــالر ئۆزىنى زات

ــدى، پىالنئۆ ــان كەرىمگەن ــق تۇغــۇت سىياســىتى قۇرئ ــدار لى ــڭ ئاالقى نى

 يمەزمۇنلىرىغـــا بىرلەشـــتۈرۈلگەن ھالـــدا تەشـــۋىق قىلىنـــدى ۋە دىنىـــ

 زاتالرنىڭ تۇرمۇش قاراشلىرىمۇ ئۆزگەرتىلدى، دېيىلدى. 

زاتالرنــــى باھــــاالش،  يـ يىلــــى بەشــــتە ياخشــــى دىنىــــ 2001

يېــزىالردا  –ەر سېلىشــتۇرۇش ھەرىكىتىنــى قانــات يايــدۇرۇپ، شــەھ

ــ ــۇت سىياســىتىنى ئىنكــار قىلىــش  يدىنى زاتالرنىــڭ پىالنلىــق تۇغ

يــاكى ئىجــرا قىلىــش جەريانىـــدا، پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســـىتىگە 

ـــارمۇ  ـــدىغان ھادىســـىلەر ب ـــدىغان زورالش  –قارشـــى تۇرى ـــوق؟ دەي ي

زاتالرنىـــڭ  يبەشــتە ياخشــى دەپ، باھالىنىــدىغان دىنىــ ئۇســۇلىنى

. پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىگە قارشـى ئۆلچىمى قىلىـپ بېكىتتـى

گەپ ـ سۆزلەرنى خىتـاي كـۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى ئەكسـىيەتچى 

ســـۆز ـ ھەرىكەتـــلەر دەپ بېكىتىـــپ جىنـــايەت تـــۈرىگە ئايرىـــدى. 
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زورلــــۇق ھەددىــــدىن ئاشــــقاندا قارشــــىلىق كۆرسىتىشــــكە قــــۇربى 

 يەتمەيدىغان پۇقراالرنىڭ نېمە چارىسى بار؟

ـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى  ـــاي كـــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىـــڭ ئۇيغ خىت

، خىتاينىــڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســىدىن ئۇيغۇرنىــڭ لېچــۈەنســېكرېتارى ۋاڭ 

ــگەن  ــى ئۇيغۇرىســتانغا كۆچــۈپ كەل ــى خىتاينىــڭ مۇستەملىكىس ۋەتىن

ــى  ــۇت خىزمىتىن ــق تۇغ ــدا پىالنلى ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــدى. ئۇيغ ــاي ئى خىت

ەھىرى، نىـڭ شـ جـىكۈچەيتىش ئۈچـۈن، شـەندۇڭ خىتـاي ئۆلكىسـىنىڭ 

ــن ــەھىرى،  لى ــن ش ــۇ  ۋيجى ــدى. ب ــۆتكەپ كەل ــۈچ ي خەي شــەھىرىدىن ك

سـىگە، ونى خـوتەن ۋىاليىتىنىـڭ لـوپ ناھىيەكىشىلەر ئۇيغۇر ئاپتونوم رايـ

لىرىگە ېڭىسـار، ياركەنـت، پەيـزاۋات نـاھىيەئاندىن قەشقەر ۋىاليىتىنىڭ ي

ــــــنى  ــــــىتىنى ئىزچىلالشتۇرۇش ــــــۇت سىياس ــــــق تۇغ ــــــپ پىالنلى كېلى

ــادەم كــۈچى يېتىشــمىگەندەك تەشــكىللىدى. ئۇي ــدا ئ ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ غ

ـــــاپتونوم رايونىغـــــا كۆچـــــۈپ  ـــــايالر ئۇيغـــــۇر ئ يـــــاكى كـــــۆچمەن خىت

كىرمىگەنــــدەك، خىتاينىــــڭ شــــەندۇڭ ئۆلكىســــىدىن ھــــايۋانىي ئــــادەم 

يۆتكەپ كـېلىش دېگەنلىـك ئۇيغـۇر خەلقىـگە تەھـدىت سـېلىش، خەلـق 

 ئىچىدە ۋەھىمە پەيدا قىلىش دېگەنلىك ئەمەسمۇ؟

 النلىق تۇغۇت پىالنلىق ئۆلتۈرۈشپى

ئەمدى خىتاي كۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قاراتقـان 

ــۈن بىــر يىللىــق  2003پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنىڭ  ـ يىللىــق پۈت

 .تاشاليلۇقئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىغا نەزەر 
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ــۇمى نوپۇســى  2003 ــڭ ئوم ــۇر ئــاپتونوم رايونىنى ــى ئۇيغ  19ـ يىل

ــون  ــ 400مىلي ــدى. مى ــدە تىزگىنلەن ــاكى شــۇ ســان ئىچى ــدا ي ڭ ئەتراپى

بولۇپ، يىللىـق ئاھـالە پىالنـى  10.78ئاھالىنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى %

ـ يىلـى ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق خىتـاي  2003ئورۇندالدى، دېيىلدى. 

ــــــاكىمىيىتى  ــــــۆچمەنلىرى ھ ــــــق تۇغــــــۇت »ك نوپــــــۇس ۋە پىالنلى

ــۈزۈپ تارقــاتتى. «نىزامنامىســى ــانۇن ئىجــرا قىلىــش مەمــۇرىي »نــى ت ق

نــى تــۈزۈپ تارقــاتتى. «مەسـئۇلىيەت تــۈزۈمىنى يولغــا قويــۇش چارىســى

ـــقۇرۇش چارىســـى» ـــۆرگەنلەرنى باش ـــت ك ـــا پەرزەن ـــۈزۈپ «قايت ـــى ت ن

 تارقاتتى. 

پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە ماسالشتۇرغان ھالدا ئاساسـى قاتالمـدا 

ــۇق بىــلەن كــۈچەيتتى. يېــزىالردا مە مــۇرىي نېگىزلىــك خىزمەتلەرنــى زورل

باشـــقۇرۇش، تېخنىكىلىـــق مـــۇالزىمەت، ئـــاممىۋى خىـــزمەت )پىالنلىـــق 

ــــرىش(  ــــپ بې ــــكەت ئېلى تۇغــــۇت سىياســــىتىگە ماسالشــــتۇرۇپ ھەرى

ــدى. باشــقۇرۇش سىســتېمىلىرى تۇرغۇزۇلــدى، كۈچەيتىلــدى.  كۈچەيتىل

ــزمەت  ــا ھەقســىز خى ــانالر، چارۋىچىالرغ ــويىچە دېھق ــق تۇغــۇش ب پىالنلى

ـ چارۋىچىالرنىــڭ بــاال ـ چاقىســى يــاكى قىلىشــنى كــۈچەيتتى. )دېھقــان 

ئاياللىرى پىالننىـڭ سـىرتىدا ئېغىـر ـ ئايـاق بولـدى، ئوپېراتسـىيە قىلىـپ 

قورساقتىكى ھامىلىنى ئېلىۋېتىش كېرەك، ئوپېراتسىيە قىلىش ھەققىنـى 

كىم تۆلەيدۇ؟ دېھقان ـ چارۋىچىالرنىڭ تۆلەيـدىغان پـۇلى يـوق، ھۆكـۈمەت 

ى ھەقسـىز ئوپېراتسـىيە قىلىـپ قورسـاقتىكى تەرەپ ئېغىر ئاياق ئايالالرن

 ھامىلىنى ئېلىۋېتىدۇ. ھەقسىز ياردەم قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى شۇ.(
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ــۈن ئۇيغــۇر  2003خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى  ـ يىلــى پۈت

ئـــاپتونوم رايوننىـــڭ يېـــزا ـ قىشـــالقلىرىدا تۇغـــۇت يېشـــىغا يەتـــكەن 

ىمالش تـورلىرىنى قـۇرۇپ ئايالالرنى، ئېغىر ئاياق بولغـان ئايـالالرنى تىـز

چىقتـى. بـۇ يىــل ئىچىـدە مەبــلەغ ئاجرىتىـپ پىالنلىــق تۇغۇتقـا ســەرپ 

دانە كىچىــك،  97قىلىشــنى كــۈچەيتتى. ســەييارە تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن 

لىــــك ى. بەش ۋىــــاليەت ۋە ئوبالســــت دەرىجەچـــوڭ ماشــــىنا ئــــاجراتت

ى ئورگـانلىرىن« قانۇن بويىچە باشـقۇرۇش»ئورگانالردا، يېزا ـ كەنتلەردە 

ــونالردا  قــۇرۇپ چىقتــى. شــەھەرلىك ھۆكــۈمەتلەر شــەھەر ئىچىــدە، راي

پىالنلىـــق تۇغـــۇت خىزمىتىنـــى چىـــڭ تـــۇتتى. يېـــزىالردا يېزىلىـــق 

ھۆكۈمەت كەنتلەردە ئاھـالىلەرنى چىـڭ تىـزگىنلەپ پىالنلىـق تۇغـۇت 

 سىياسىتىگە بويسۇنۇشقا زورلىدى. 

ـ يىلـــى بوۋاقالرنىـــڭ تۇغۇلـــۇش نىســـبىتى تۆۋەنلىـــدى.  2003

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق ستاتىســتىكا ئىدارىســىنىڭ ستاتىســتىكا 

ـ يىلىنىــڭ ئاخىرىـدا پۈتــۈن ئۇيغــۇر  2003قىلىشـىغا ئاساســالنغاندا 

 330مىليــون  19ئــاپتونوم رايــون بــويىچە نوپۇســنىڭ ئومــۇمى ســانى 

ــــڭ  نەپەر كىشــــى دەپ، ھېســــابالندى. ئــــۆتكەن يىلىغــــا  950مى

ــــڭ  280سېلىشــــتۇرغاندا  ــــۆپەيگەن  كىشــــى 760مى ــــشك . ئىمى

)كـــۆچمەن خىتـــايالر كۆچـــۈپ كىرگەنمـــۇ يـــاكى ئۇيغـــۇر بـــوۋاقالر 

ــــبىتى % ــــانمۇ؟( كــــۆپىيىش نىس ــــۇنداق تۇغۇلغ بولغــــان  1.51ش

. نوپۇســـنىڭ كـــۆپىيىش نىســـبىتى ھەر يىلـــى تۆۋەنلىـــدى. ئىمىـــش

ـ يىلىغىــچە  2003ـ يىلىــدىن  1998ماتېرىيالالرغــا ئاساســالنغاندا 

ـــۈن ئۇ يغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا نوپۇســـنىڭ ئـــالتە يىـــل ئىچىـــدە پۈت
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 نۇقتىغــــادە بىــــر  1000كــــۆپىيىش نىســــبىتى تــــۆۋەنلەپ )تــــۆتتە 

ـ يىلى پۈتـۈن ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا تۇغۇلغـان  2003چۈشكەن(. 

. ئاھالىنىـڭ ئىمىـشنەپەر بولغـان  710مىڭ  300بوۋاقالرنىڭ سانى 

؛ 5.2، ئاھالىنىـڭ ئۆلـۈش نىسـبىتى %16.01تۇغۇلۇش نىسـبىتى %

بولـــۇپ، ئـــۆتكەن يىلىغـــا  10.78تەبىئىـــي كـــۆپىيىش نىســـبىتى %

ـــۇش نىســـبىتى ) ـــڭ تۇغۇل  1000دە  0.29سېلىشـــتۇرغاندا ئاھالىنى

 (. ئىمىشبولغان  نۇقتا

 تۇغۇت يېشىغا يەتكەن ئايالالر

ـ يىلى توي قىلىپ تۇغۇت يېشـىغا يەتـكەن ئايالالرنىـڭ سـانى  2003

نـــــى  18.13ىڭ %نەپەر بولـــــۇپ، ئومـــــۇمى نوپۇســـــن 550مىـــــڭ  350

ـ يىلىــــدىكى ســـــان بىــــلەن سېلىشـــــتۇرغاندا،  1990ئىگىلىــــگەن. 

ئــۆرلىگەن. تــوي قىلىــپ تۇغــۇت  نۇقتــايــۈز  0.13ئىگىلىــگەن نىســبىتى 

نەپەر ئـــادەمگە  740مىـــڭ  770يېشـــىغا يەتـــكەن ئايالالرنىـــڭ ســـانى 

. ئوتتــۇرا ھېســاب ئىمىــشبولغــان  28.5يەتــكەن. كــۆپىيىش ســۈرئىتى %

ـــدا % ـــلەن ھەر يىل ـــت  1.95بى ـــۇش، پەرزەن ـــڭ تۇغ ـــۆرلىگەن. ئايالالرنى ئ

كـۆرۈش ئەھۋالىـدىن قارىغانــدا يېقىنقـى ئـون يىلــدىن بېـرى پۈتـۈن ئۇيغــۇر 

ئــاپتونوم رايونىــدا تۇغــۇت يېشــىغا يەتــكەن ئايالالرنىــڭ ئومــۇمى پەرزەنــت 

 تۆۋەنلىگەن.  1.18كۆرۈش ئەھۋالى 

جاڭ شـىن»ـ يىللىـق  2004يۇقىرىقىالرنىڭ سەۋەبلىرى توغرىسىدا 

 دا مۇنداق كۆرسىتىلگەن. «يىلنامىسى
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ــۈچتىن  ــاكى ئ ــت ي ــۈچ پەرزەن ــدا ئ ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــۈن ئۇيغ پۈت

ئــــــارتۇق پەرزەنــــــت كــــــۆرۈش جىــــــددىي تــــــۆۋەنلىگەن. تــــــۆتنى 

ئومۇمالشــتۇرۇش ۋە بەشــنى ئومۇمالشــتۇرۇش )ئومۇمالشتۇرۇشــنىڭ 

ـــۇ  ـــا ب ـــىنەلمىدىم، كىتابت ـــى چۈش ـــېمە ئىكەنلىكىن ـــڭ ن مەزمۇنىنى

اتېرىيـــــال بىـــــلەن تەمىـــــنلىمىگەن( ماتېرىيالالرغـــــا توغرىـــــدا م

دا، «شــىنجاڭ يىلنامىســى»ـ يىللىــق  2004ئاساســالنغاندا، دەيــدۇ، 

ئىككــــى بــــالىلىق ئومــــۇمى پەرزەنــــت كــــۆرۈش ئەھــــۋالى تــــۆتنى 

دىـــــن تـــــۆۋەنلەپ، بەشـــــنى  0.61ئومۇمالشـــــتۇرۇش دەۋرىـــــدىكى 

ـــر  0.51ئومۇمالشـــتۇرۇش دەۋردىكـــى  گە چۈشـــكەن. ئوخشـــاش بى

ـــ ـــت مەزگىل ـــارتۇق پەرزەن ـــۈچتىن ئ ـــۆرۈش ۋە ئ ـــت ك ـــۈچ پەرزەن دە ئ

ـــۆتنى ئومۇمالشـــتۇرۇش  يكـــۆرۈش، ئومـــۇمى ـــۇش نىســـبىتى ت تۇغۇل

دىـــــن تـــــۆۋەنلەپ، بەشـــــنى ئومۇمالشـــــتۇرۇش  1.71دەۋرىـــــدىكى 

ـــدىكى  ـــڭ ســـىرتىدا كـــۆپ  0.34دەۋرى كە چۈشـــكەنلىكى، پىالننى

گە چۈشــــــكەنلىكىنى پەرزەنــــــت كۆرۈشــــــنىڭ تــــــۆۋەن ســــــەۋىيە

ـــــىتىپ بەردى شـــــىنجاڭ »ـ يىللىـــــق  2004، دېيىلـــــدى. كۆرس

نىــڭ خىتــايچە نەشــرىدە تــوي قىلىــپ تۇغــۇت يېشــىغا «يىلنامىســى

ــــدە نېگىزلىــــك  ــــت كــــۆرۈش ئادىتى ــــكەن ئايالالرنىــــڭ پەرزەن يەت

 ئۆزگىرىش يۈز بەردى دەپ كۆرسىتىلدى. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

الر ئىسـالم بىز يۇقىرىـدا كـۆرۈپ ئـۆتكەن ماقـالىلىرىمىزدە، ئۇيغـۇر

ــاال  ــۆرۈش، ب ــت ك ــدۇ، پەرزەن ــاد قىلى ــا ئېتىق ــۇش  –دىنىغ ــاقىلىق بول چ
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ئېتىقـاد ئـادەتلىرىگە  يئۇيغۇرالرنىڭ تەقـدىرچىلىك قاراشـلىرىغا، دىنىـ

باغالنغــــان ئىــــدى، دېــــگەن ئىــــدۇق. بۈگــــۈن ئۇيغــــۇر  چەمبەرچــــاس

ئاياللىرىنىـــڭ پەرزەنـــت كـــۆرۈش ئادەتلىرىـــدە نېگىزلىـــك ئـــۆزگىرىش 

بولســا، بــۇ ھەرگىزمــۇ ئىختىيــارى، ئــۆزلىرى خالىغــان، ھاســىل بولغــان 

ئارتۇق پەرزەنت كۆرۈشنى راۋا كۆرمىگەن ياكى شۇنداق تونـۇش ھاسـىل 

قىلغان ئەھۋال ئاستىدا يۈز بەرگەن نېگىزلىـك ئـۆزگىرىش بولماسـتىن، 

بەلكى ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشقا زورالش، قورسـاقتىكى ھـامىلىنى 

ــــىيە قىلىــــپ  زورالش ئــــارقىلىق پەيــــدا  ېتىشــــكەچۈشۈرۈۋئوپېراتس

 قىلىنغان نېگىزلىك ئۆزگىرىشتۇر. 

ـــۆۋەتتە يـــاش ئۇيغـــۇر ـــاپتونوم رايونىـــدا ن ئـــۆزگىرىش  قۇرامىنىـــڭ ئ

 ئەھۋالى مۇنداق بولدى. 

ــدا  2003 ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــى ئۇيغ ياشــقىچە  14ياشــتىن  0ـ يىل

 15نـــى ئىگىلىـــدى؛  24.79نوپۇســـنىڭ % يبولغـــان بـــالىالر ئومـــۇمى

نـــى  69.09نوپۇســـنىڭ % يياشـــقىچە بولغـــانالر ئومـــۇمى 64ىن ياشــت

 6.12نوپۇســنىڭ % يياشــتىن يۇقىرىــدىكىلەر ئومــۇمى 65ئىگىلىــدى؛ 

 نى ئىگىلىدى، دېيىلدى. 

ــتۇرغاندا،  -1990 ــالر بىــلەن سېلىش ياشــقىچە  14ياشــتىن  0يىل

ـــانى  ـــڭ س ـــا 100) 8.26بالىالرنى ـــدى(؛  نۇقت ـــتىن  15تۆۋەنلى  64ياش

ياشـتىن  65ئۆرلىـدى(؛  نۇقتا 100) 6.05الرنىڭ سانى ياشقىچە بولغان

ــۇقىرى بولغانالرنىــڭ ســانى  ــدى.   نۇقتــا 100) 2.21ي ــدى(، دېيىل ئۆرلى

ــالمىش  ــاپتونوم رايونلــۇق ستاتىســتىكا ئىدارىســى ئات ــمەك، ئۇيغــۇر ئ دې

ــاش  «شــىنجاڭ» ــڭ ي ــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ــدا ياش ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ئۇيغ
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ىرىشـنى ياشـلىقتىن ئوتتـۇرا ياشـلىققا قـاراپ قۇرامىدا يـۈز بەرگەن ئۆزگ

ـــــالمىش  ـــــدا، ئات ـــــۆزگەردى دەپ، خۇالســـــە چىقارغان  «شـــــىنجاڭ»ئ

پەرزەنـت كۆرۈشـنى  ئۇيغۇرىستان( دا ئۇيغۇرالر ئارىسـىدا مۇستەملىكە)

 خوش بولۇشتى.  تىزگىنلىگەنلىكىدىندە قانچىلىك دەرىجە

 اھنامە ئېلىشىئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ پەرزەنت كۆرۈش پىالنى بويىچە گۇۋ

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

تۇغۇت يېشىغا يەتـكەن، تـوي قىلىـپ ئېغىـر ئايـاق بولـۇش ئالدىـدا 

ـــۇش گۇۋاھنامىســـى  ـــر پەرزەنتلىـــك بول ـــاللىرى بى تۇرغـــان ئۇيغـــۇر ئاي

ـــدى. دەســـلىپىدە  ـــۈچئېلىشـــقا زورالن ـــت، ئ ـــت  ئىككـــى پەرزەن پەرزەن

ــ ــتەملىكەكۆرۈش ــاي مۇس ــان خىت ــاقۇل بولغ ــڭ چىكە م لىرى ئۆزلىرىنى

پەرزەنـت كـۆرۈش  يىلىدىن باشالپ بىر – 2003 ۋەدىسىدىن يېنىۋېلىپ

غـا گۇۋاھنامىسى ئېلىشقا مەجبۇرلىغاندا، ئانىالر، دادىالر قانـداق ئەھۋال

چىلىرى ئۇيغــۇر مىللىتىنــى چۈشــۈپ قالــدى؟ خىتــاي مۇســتەملىكە

مۇشۇ ئۇسـۇلدا يوقىتىـپ تۈگەتمەكچىمـۇ، دېيىشـتى. بـۇ پىكىـر ھـازىر 

 دە ئومۇميۈزلۈك پىكىرگە ئايالندى. جەمئىيەتىئۇيغۇر 

ــاي مۇســتەملىكە ـ  2003دا «شــىنجاڭ يىلنامىســى»چىلىرى خىت

يىلى ئاھالىلەرنىڭ تۇغۇلۇش نىسـبىتى پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىگە 

ــــتى. % ــــە  90مۇۋاپىقالش ــــدى دەپ، خۇالس ــــۈك بول ــــدا ئۈنۈمل ئەتراپى

يىلـدا  30ت سـۈپىتىدە يەنە چىقاردى. شۇنداق بولغاندا ئۇيغۇرالر مىلـلە

ــدۇ يــاكى يەنە  ــارىدىن پــاك ـ پــاكىز غايىــل بوالم يىلــدا يەر  60يەر ش

 شارىدىن پاك ـ پاكىز غايىل بوالمدۇ؟
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 ! ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!كەچۈرۈڭالر

ئۇيغــۇر خەلقــى ھــازىر ئالالھقــا مــۇراجىئەت قىلىــپ يەر شــارىنىڭ 

قتا. ئۇيغۇر ياشـىمىغاندىن كېـيىن تېزرەك ھاالك بولۇشىنى تەلەپ قىلما

 باشقىالرنىڭ ياشاش ھوقۇقى بارمىدى دۇنيادا دېيىشمەكتە! 

ــك بولغانالرنىــڭ نىســبىتى % ــر پەرزەنتلى ــى بى گە  56.64شــۇ يىل

 28.27يەتكەن بولسا، ئىككى پەرزەنتلىـك بولغانالرنىـڭ نىسـبىتى %

لىـك  15.09الرنىـڭ نىسـبىتى %گە چۈشۈپ، كۆپ پەرزەنتلىك بولغان

 نى ساقالپ قالدى، دېيىلدى. ەۋىيەس

ــى  2003 ــۇ تېخ ــۆرۈش گۇۋاھنامىســى )ب ــت ك ــر پەرزەن ــى بى ـ يىل

خىتاينىـڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىدە شــەرەپ گۇۋاھنامىســى دەپ 

مىـڭ  500بولۇپمۇ ئانىالرنىـڭ سـانى  ،ئاتالدى(. ئالغان ئاتا ـ ئانىالرنىڭ

نەپەر ئەر ـ  800مىــڭ  130نەپەر ھېســابالندى. بۇنىڭــدىن باشــقا  880

ــال  ــۇت شــەرەپ گۇۋاھنامىســى»ئاي ــق تۇغ ــدى. « پىالنلى ــدى، دېيىل ئال

گە يېتىــپ  18.45ئېلىشــنىڭ نىســبىتى %« شــەرەپ گۇۋاھنامىســى»

ــــتۇرغاندا ) ــــا سېلىش ــــۆتكەن يىلغ ــــا 100تە  1.25ئ ــــدى(  نۇقت ئۆرلى

دېيىلــدى. تــوي قىلىــپ تۇغــۇت يېشــىغا يەتــكەن ئايالالرنىــڭ ئىچىــدە 

يــال ھەرخىــل تەدبىــر ئىشــلىتىپ ئېغىــر ئايــاق نەپەر ئا 640مىــڭ  287

ــــدارلىقتىن  ــــدى، ئومۇمالشــــتۇرغاندا ھامىلى ــــدىنى ئال بولۇشــــنىڭ ئال

 بولدى، دېيىلدى.  82.05ساقلىنىشنىڭ ئۈنۈمى %

ــال  880مىــڭ  130ـ يىلــى  2003 ئەســكەرتىش: نەپەر ئۇيغــۇر ئاي

ئالغان بولسا، ئۆتكەن يىلى يەنە شۇ ئاساسـتا « شەرەپ گۇۋاھنامىسى»

ــەرەپ گۇۋاھنامىســى» ــىغا « ش ــۇت يېش ــداقتا، تۇغ ــا ئۇن ــان  بولس ئالغ
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ــــكەن  ــــەرەپ گۇۋاھنامىســــى»يەت ــــۇت ش ــــق تۇغ ــــقا « پىالنلى ئېلىش

 600مىـڭ  261مەجبۇرالنغان ئۇيغۇر ئايـاللىرى ئىككـى يىـل ئىچىـدە 

ئالغــان « پىالنلىـق تۇغــۇت شـەرەپ گۇۋاھنامىسـى»نەپەر ئۇيغـۇر ئايـال 

 بولىدۇ. 

ـ كـۈنى ئـۈرۈمچى شـەھىرىدە يىغىـن  21ڭ ـ ئاينىـ 4ـ يىلى  2003

ــــالمىش  ــــپ، ئات ــــىنجاڭ»چاقىرى ــــڭ  «ش ــــاپتونوم رايونىنى ــــۇر ئ ئۇيغ

«( ئاھـالە ۋە مۇھىــت)»رەھبەرلىـرى مەركىزىــي خىتـاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 

ــــا  ــــۈزدى. ئۇيغۇرالرغ ــــى يەتك ــــڭ روھىن ــــىدا ھۆججەتلىرىنى توغرىس

نغـا قارىتىلغان پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىگە مۇناسـىۋەتلىك بـۇ يىغى

ئاپتونوم رايونلۇق مالىيە نـازارىتى، ئـاپتونوم رايونلـۇق سـەھىيە نـازارىتى، 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق پىــالن كــومىتېتى، ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق 

ئـايرىم  –ساقچى نازارىتىنىڭ ئەمەلـدارلىرى قاتنىشـىپ يىغىنـدا ئـايرىم 

 سۆز قىلدى. 

ـــڭ ئ ـــاي كـــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنى ـــقەت: خىت ۇيغۇرالرغـــا دىق

ــاس  ــارلىقنى ئاس ــىتى ئەگەر ئىختىي ــۇت سىياس ــق تۇغ ــان پىالنلى قاراتق

ـــداقتا، پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتىگە ئاالقىـــدار  قىلغـــان بولســـا ئۇن

ــــرى  ــــڭ رەھبەرلى ــــىزلىكى نازارىتىنى ــــائەت خەۋپس ــــا جام يىغىنالرغ

 نېمىشقا قاتنىشىدۇ؟

ق تۇغـۇت ـ ئايـدا ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق پىالنلىـ 4ـ يىلى  2003

كومىتېتى خـوتەن، قەشـقەر، قىزىلسـۇ، ئاقسـۇ قاتـارلىق تـۆت ۋىـاليەت 

ئوبالســــــتقا بېرىــــــپ ھامىلىــــــدارلىقتىن ســــــاقلىنىش دورىســــــى ۋە 

ئەســــۋابلىرىنى باشــــقۇرۇش ئەھــــۋالىنى، ئايالالرنىــــڭ بالىياتقۇســــىغا 
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ئىشـــلىتىپ ھامىلىـــدارلىقتىن ســـاقلىنىش ئەســـۋابلىرىنى باشـــقۇرۇش 

ــــۈزلىنىش»ۈن ئەھــــۋالىنى تەكشــــۈرۈش ئۈچــــ ــــۈچتە يېزىالرغــــا ي « ئ

 ھەرىكىتىنى قانات يايدۇردى. 

ــــى  2003 ــــدىن  3ـ يىل ــــدارلىقتىن  9ـ ئاي ــــايغىچە ھامىلى ـ ئ

ساقلىنىشقا ئىشلىتىدىغان دورا ـ ئەسۋابلىرىنى سـاقالش، تەكشـۈرۈش، 

 تىزىمالش خىزمىتىنى زور كۆلەمدە قانات يايدۇردى. 

ىــــق تۇغــــۇت دورا شــــىنجاڭ ئۇيغــــۇر ئــــاپتونوم رايــــونى پىالنل»

ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش دورا »، «ئەسۋابالرنى باشقۇرۇش چارىسـى

، «ــــــ ئەســـــۋابلىرىنى قېلىپالشـــــتۇرۇش، باشـــــقۇرۇش نىزامنامىســـــى

 ا ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش دورا _شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـد»

ـــــقۇرۇش بەلگىلىمىســـــى ـــــدارلىقتىن »، «ئەســـــۋابلىرىنى باش ھامىلى

ــى ساقلىنىشــقا ــۈزۈلگەن پىالنالرن ــاجلىق ت ــۋابالرغا ئېھتىي ، دورا ـ ئەس

ـــــرى ـــــارقىتىش تەرتىپلى ـــــۆججەت ۋە « تەســـــتىقالش، ت ـــــارلىق ھ قات

تــۆۋەنگە چۈشــۈرۈپ ئاساســى قــاتالم )يېــزا ـ كەنــتلەر(  نىزامنــامىالرنى

 نىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

ــانىيە ــارچىلىق، تەبىئىــي ئــاپەت، ئىنس ت ئــۇرۇش، تىنچلىــق، ئاچ

يۇقۇملـــۇق كېســـەللەر نـــېمە، كاپىتـــالىزم نـــېمە، سوتســـىيالىزم نـــېمە 

ـ ئەسـىرگە كىرىـپ كەلــدى.  21دەيـدىغان تـاالش ـ تارتىشـالر ئىچىـدە 

ئىنساننىڭ يـاۋۇزلۇقى بىـلەن ئىنسـاننىڭ ئـادىمى تەبىئىتـى ئوخشاشـال 

ــرلىكتە  ــد 21بى ــپ كەل ــىپ ـ ئ 19ى. ـ ئەســىرگە كىرى ەســىردە كەش
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چىلىك خىتايـــدىن باشـــقا ئەلـــلەردە ئاساســـى قىلىنغـــان مۇســـتەملىكە

ئاخىرلىرىغـــا كەلگەنـــدە  ئەســـىرنىڭ – 20جەھەتـــتىن ئاياغلىشـــىپ، 

 چىلىك ئاساسى جەھەتتىن يىمىرىلدى. مۇستەملىكە

ــــــلەن  – 21 ــــــولالر بى ــــــۈك ي ــــــى تۈرل ــــــر مىللەتن ئەســــــىردە بى

لىش، ئېتنىك تازىالش ئـارقىلىق قىلىش، قىرغىن قى ئاسسىمىلياتسىيە

 – 21ئەســــرىگە تەئەللــــۇق ئىشــــالرنى  – 19يــــوقىتىش، تارىخنىــــڭ 

ــى ئىنســانالر بىــر  بىرىنــى چۈشــەنگەن بىــر دەۋردە يەنە  –ئەســىردە يەن

 تەكرارالش، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغان بولمامدۇ؟

ـــقەت  كوســـوۋۇدا ـــۈن دۇنيانىـــڭ دىق ـــدى، پۈت ـــاۋازى ياڭرى ـــوق ئ  –ئ

ئېتىبارى شۇ تەرەپكە بۇرالدى، سابىق پرېزىـدېنت ھۆكـۈمىتى ئەسـكەر 

ـــپ،  ـــك تازىلىشـــىدىن  ملوشـــۋىچنىڭ كوســـوۋۇلۇقالرنىچىقىرى ئېتنى

خەتەرلىــك،  كوســۇۋۇلۇقالردىنســاقالپ قالــدى. ئۇيغۇرالرچــۇ؟ بۈگــۈن 

دەھشەتلىك تەھدىتكە دۇچ كەلدى... بىراق ئۇيغـۇرالر خىتايغـا قارشـى 

ـــدى. شـــ ـــوق چىقىرالمى ۇڭا ئۇيغۇرالرنىـــڭ بۈگـــۈنكى ئېچىنىشـــلىق ئ

 تەقدىرىگە دۇنيا ئارتۇقچە كۆڭۈل بۆلمىدى. 

ــق  ــان پىالنلى ــاكىمىيىتى ئۇيغۇرالرغــا قاراتق ــاي كــۆچمەنلىرى ھ خىت

يىلـى رەسـمىي  – 1988يىلى يولغا قويدى.  – 1987تۇغۇت سىياسىتىنى 

ــدىن  – 1988ئىجــرا قىلــدى.  ــوغرا  – 2005يىلى يىــل  18يىلىغىــچە توپت

ــانىالر پىالنلىــق تۇغــۇت  دە ئوپېراتسىيەســىبولــدى. قانچىلىغــان ئۇيغــۇر ئ

قانــداق  لەرنارەســىدەدىن تىرىــك قالغــان قانچىلىغــان ئۆلــدى، ئوپېراتســىيە

ئەھۋالدا، يەنە قانداق مەخپىي بىـر تەرەپ قىلىنـدى؟ چىـدىماي ئوتتۇرىغـا 

ــۈم جازاســى  ــالر قولغــا ئېلىنــدى، ئۆل ــان قانچىلىغــان دادى ســەكرەپ چىقق
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، ئىچكۈزۈلـۈپبېرىلدى، قانچىلىغـان ئۇيغـۇر ئەركەكـلەر مەجبـۇرىي دورا 

ئوكــــۇل ئۇرۇلــــۇپ ئاختــــا قىلىنــــدى، قانچىلىغــــان ئۇيغــــۇر ئايــــاللىرى 

ئوپېراتســىيە ئــارقىلىق تۇغمــاس قىلىۋېتىلــدى؟ ھەقىقــى ســاننى ھەقىقــى 

ستاتىســتىكا قىلىــپ ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســى ئەزالىرىغــا يەتكــۈزۈپ 

ز قالـدۇق. بــۇ ئىـش خىتايـدا ھەربىـي مەخپىــيەتلىككە بېرىشـكە ئامالسـى

 باراۋەر ئىش ئىدى. بۇنداق خىزمەت ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن كەلمىدى. 

ــدا  ــدىن  – 2000يۇقىرى ــچە ىيىل – 2003يىلى ــق  – 2004غى يىللى

غـا ئاساسـلىنىپ، «شىنجاڭ يىلنامىسى»خىتاي تىلىدا نەشر قىلىنغان 

رالرغــا قاراتقــان پىالنلىــق خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۇيغۇ

تۇغـــۇت سىياســـىتىنىڭ ئومـــۇمى ئەھۋالىـــدىن دوكـــالت تەييارلىـــدۇق. 

دۆلەت مەجلىســـــى ئەزالىـــــرى ۋە ئامېرىكـــــا خەلقـــــى بىزنىـــــڭ بـــــۇ 

خىزمىتىمىزنــــــى تــــــوغرا چۈشــــــىنىدۇ ۋە خىتــــــاي كــــــۆچمەنلىرى 

ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قاراتقـان پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنىڭ 

ىــش دەرىجىســىنىڭ قايســى چەكــكە يەتكەنلىكىنىمــۇ زوراۋانلىــق قىل

 چۈشىنىۋاالاليدۇ، دەپ ئوياليمىز. 

 ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى!

. خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى ھـــاكىمىيىتى ئۇيغـــۇرالرنى پىالنلىـــق 1

تۇغــۇت سىياســـىتى ئـــارقىلىق پىالنلىــق ئۆلتـــۈردى. ئەممـــا، يەنە شـــۇ 

مەنلىرىنى ئۇيغــۇر خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى خىتــاي كــۆچ

 ئاپتونوم رايونىغا داۋاملىق كۆچۈرۈپ كىردى. 

مىليونــــدىن  300مىليــــارد  1. خىتــــاي مىللىتىنىــــڭ نوپۇســــى 2

ئېشــىپ كەتتــى. خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى، ئۇيغــۇر ئــاپتونوم 
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رايونىغــا كۆچــۈپ كىــرگەن كـــۆچمەن خىتايالرغــا پىالنلىــق تۇغـــۇت 

 يوق؟ -سىياسىتى بەلگىلىگەنمۇ، 

 8خىتـاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنى  .3

مىليــون دەپ جاكارلىــدى. پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى ئۇيغۇرالرغــا 

 نېمىگە زۆرۈر بولۇپ قالدى؟ قارىتىش

. ئۇيغۇرالر مىللەت سـۈپىتىدە يوقىلىـپ كېتىشـنىمۇ خالىمايـدۇ، 4

ىمايـدۇ، بولـۇپ كېتىشـنىمۇ خال ئاسسىمىلياتسـىيەخىتاي مىللىـتىگە 

ئۇيغۇرالر خىتاي مىللىتـى بىـلەن بىـرگە ياشاشـنىمۇ خالىمايـدۇ. شـۇڭا 

 ئىنسانپەرۋەر ئامېرىكا خەلقىنىڭ ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. 

 رابىيە قادىر

 كۈنى – 22ئاينىڭ  – 12يىلى  – 2005

 

 ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە يولالنغان خەتلەر

ـــڭ چەت  ـــۇر سىياســـىي ئاكتىپلىرىنى ـــۋالى ئۇيغ ئەللەردىكـــى ئەھ

 .توغرىسىدا دۆلەت مەجلىسىگە يولالنغان دوكالت

رابىيە قادىر، چەت ئەللەردە سىياسـىي پانـاھلىق تىلىـگەن،   مەنكى

ـــــــائىلە  ـــــــڭ ئ ـــــــڭ ۋە ئۇالرنى  –ئۇيغـــــــۇر سىياســـــــىي ئاكتىپلىرىنى

تاۋابىئاتلىرىنىـــڭ تۇرمـــۇش ئەھـــۋالى توغرىســـىدا قىســـقىچە دوكـــالت 

ــــۈ ــــدىم. مەن بۈگ ــــارالپ كەل ــــىنىڭ تەيي ن ئامېرىكــــا دۆلەت مەجلىس

 ئەزالىرىغا دوكالت قىلىمەن. 
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سـىنىڭ يىمىرىلىشـى، ئىمپېرىيە كىرىمىـليىلى رۇسـىيە  – 1991

ـــــــڭ ي ـــــــتراتېگىيەئامېرىكىنى ـــــــك ئىس ـــــــارى خاراكتېرلى لىك ەر ش

ـــۇپ  سىياســـىتىنىڭ كوممـــۇنىزم ئۈســـتىدىن غەلىـــبە قىلغـــانلىقى بول

 ھېسابالندى. 

ســى ئوتتــۇرا ئاســىيا ستەملىكەســابىق ســوۋېتالر رۇسىيەســىنىڭ مۇ

دۆلەتلىرىگە قاراتقـان سىياسـەتلىرىدە زور ئـۆزگىرىش بولـدى. ئۆزبېـك، 

ــــرى، ســــابىق  ــــۇرا ئاســــىيا مىللەتلى ــــارلىق ئوتت ــــز قات ــــازاق، قىرغى ق

جـــۇدا  –مۇســـتەملىكە قىلىـــش سىياســـەتلىرىدىن ئـــادا  ســـوۋېتلەرنىڭ

ئارقىــــدىن  –جـــۇدا بولــــۇپ، ئارقــــا  –بولـــۇپ يــــاكى قىســــمەن ئــــادا 

ۇســتەقىللىق جاكارلىــدى. يــۇقىرىقى مىللەتلەرنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا م

مۇســتەقىللىق جاكارلىشــىدىن پەيــدا بولغــان زەنجىرســىمان ئىنكــاس، 

ئىلھامالندۇرغۇچى، قوزغـاتقۇچى سىياسـىي كـۈچ ۋە سىياسـىي تەسـىر 

دەپ « شـىنجاڭ»قەدىمى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بىر قىسمى خىتاي تىلىـدا 

تىلىدا ئۇيغۇرىستان دەپ ئاتىلىـدىغان، تـۈرك تىلىـدا  ئاتىلىدىغان ئۇيغۇر

شــەرقىي تۈركىســتان دەپ ئاتىلىــدىغان، بــۇ ئــۆلكىگە يېتىــپ كەلــدى. 

زىيـــالىيالر، ســـودىگەرلەر، ھەر ســـاھە، ھەر كەســـىپ ئەھلـــى ئوتتـــۇرا 

ئاسىيادا قايسىدۇر بىر مىللەتلەرنىڭ مۇستەقىل بولغـانلىقىنى ئاشـكارا 

 ۋە مەخپىي تەبرىكلەشتى. 

يغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى يەنـــى ئۇيغـــۇر ۋەتىـــنىگە ھۆكۈمرانلىـــق ئۇ

قىلىۋاتقـــان خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى ھـــاكىمىيىتى چۆچـــۈپ كەتتـــى ۋە 

ئاالقزادە، پاتىپـاراق بولـۇپ كەتتـى. خىتـاي كـۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى 
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ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا كـــونترول قىلىشـــنى، ئۇيغـــۇرالرنى تەقىـــل 

 ەشتۈردى. قىلىشنى شۇ ۋەجىدىن جىددىيل

 مۇسـتەملىكە) «شـىنجاڭ». خىتاي كـۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى 1

تەرغىبــــــــات  –ئۇيغۇرىســـــــتان( دا كوممۇنىســــــــتىك تەشــــــــۋىقات 

ـــۈرۈپ،  ـــكە كەلت ـــتېمىلىرىنى ھەرىكەت ـــۇر  – 1993سىس ـــى ئۇيغ يىل

مىللەتچىلىرىگە زەربە بېـرىش سىياسـىي ھەرىكىتىنـى تەشـكىللىدى. 

نالرنىــــڭ قىســــقىچە ھو»مەرھــــۇم تــــارىخچى تۇرغــــۇن ئالماســــنىڭ 

قاتارلىق ئۈچ پارچە كىتـابىنى مەتبۇئـات يۈزىـدە « ئۇيغۇرالر»، «تارىخى

 ئاشكارا تەنقىدلەپ: 

يالغـان پاكىـت ياسـاپ،  -تۇرغۇن ئالماس تـارىخنى ئـۆزگەرتتى،  —

مىللەتچىلىـرىگە تـارىختىن ئۇيغـۇر  -يالغان تارىخ ئويـدۇرۇپ چىقتـى، 

تۇرغۇن ئالماس ئۇيغـۇر مىللىـي  -ۋى ئاساس تەييارالپ بەردى، نەزەرىيە

بۆلگۈنچىلىرى بىلەن بىرلىشىپ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىلىمـاقچى 

دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگونىـڭ بىـر قىسـمى  خەن «شىنجاڭ» -بولدى، 

 ئىدى، دەپ بىلجىرلىدى ۋەھاكازا.

ئۇيغــۇرالر بولۇپمـــۇ ئۇيغــۇر زىيـــالىيلىرى ساراســىمىگە چۈشـــتى. 

تەقـــدىرنىڭ نـــېمە بولىـــدىغانلىقىنى دۈكـــكە ئىچىـــدە ئـــۆز  –دەكـــكە 

ـــۈرمىگە  ـــلەر ت ـــار... كىم ـــا ئېلىن ـــلەر قولغ ـــلىدى. كىم ـــقا باش ئويالش

 تاشلىنار... كىملەر ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنار...؟!

ــىيە 2 ــىفىدىراتسىيە. رۇس ــڭ  س ــق جۇمھۇرىيىتىنى ــاي خەل ۋە خىت

دۆلەت باشلىقلىرى قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىسـتان قاتـارلىق 

ئوتتۇرا ئاسـىيادا مۇسـتەقىل بولغـان دۆلەتلەرنىـڭ باشـلىقلىرى، خىتـاي 
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 – 1996خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ شــاڭخەي شــەھىرىگە جەم بولــۇپ، 

ــى «شــاڭخەي بەش دۆلەت گــۇرۇھى»كــۈنى  – 25ئاينىــڭ  – 4يىلــى  ن

ــــتاندا  ــــتاندا، ئۆزبېكىس ــــى. قازاقىســــتاندا، قىرغىزىس ــــۇرۇپ چىقت ق

ئوتتۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىرىـدە تەخمىـنەن  ،ئۇيغۇرالر ياشايتتى. قىسقىسى

ـــرىم مىليـــون ئۇيغـــ ـــدە  ۇر ياشـــايتتى. شـــۇ دۆلەتلەرنىـــڭ نەزەبىـــر يې رى

ئۇيغـــۇرالر ئوتتـــۇرا ئاســـىيا دۆلەتلىـــرىگە تەھـــدىت بولـــۇپ قالـــدىمۇ؟ 

ــىنجاڭ» ــتەملىكە) «ش ــاپتونوم  مۇس ــۇر ئ ــى ئۇيغ ــتان( دا، يەن ئۇيغۇرىس

ى جاكارلىغانــدەك، رايونىــدا خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى ئــۆزلىر

ـــــايدۇ،  ـــــۇر ياش ـــــارتۇق ئۇيغ ـــــدىن ئ ـــــىنجاڭ»ســـــەككىز مىليون  «ش

ــدى.  مۇســتەملىكە) ــى ئى ئۇيغۇرىســتان( ئەنە شــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ زېمىن

ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا قىســـمەن مىللەتلەرنىـــڭ، مۇســـتەقىل بولۇشـــىنىڭ 

رىــدە، كىز مىليــون ئۇيغــۇر، خىتاينىــڭ نەزەتەســىرىگە يولۇققــان، ســەك

ھــۇرىيىتىگە زور تەھــدىت پەيــدا قىالتتــى. شـــۇڭا خىتــاي خەلــق جۇم

خىتاي كـۆچمەنلىرى ھـاكىمىيىتى بىـلەن ئوتتـۇرا ئاسـىيادا مۇسـتەقىل 

ــل  ــا تاقابى ــۇرا ئاســىيادا ئۇيغۇرالرغ ــلەر بىرلىشــىپ، ئوتت بولغــان مىللەت

تــــۇرۇش، ئۇيغــــۇرالرنى باســـــتۇرۇش، ئۇيغۇرالرنىــــڭ مىللىــــي ئـــــاڭ 

يغىنىش ھەرىكىتىنـــى قۇرۇلمىســـىنى ۋە ئۇيغۇرالرنىـــڭ مىللىـــي ئـــو

ــل تېپىشــتى.  ــاق تى ــتە ئورت ــش جەھەت ــونترول قىلى ــاڭخەي بەش »ك ش

نىـــڭ ئوڭـــايال قۇرۇلۇشـــى يۇقىرىقىـــدەك سىياســـىي «دۆلەت گـــۇرۇھى

 ئاساسالرغا ئىگە ئىدى. 

كــۈنى خىتــاي كــۆچمەنلىرى  – 26ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 1996. 3

 «شــــــىنجاڭ»ھـــــاكىمىيىتى سىياســـــىي ھــــــۆججەت چۈشـــــۈرۈپ 
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ــــدا )ئۇيغۇرىســــتا ــــاپتونوم رايونى ــــرىش 100»ن( ئ ــــۈك زەربە بې « كۈنل

 –سىياســىي ھەرىكىتىنــى يولغــا قويــدى. ئۇيغۇرنىــڭ بىگۇنــاھ ئوغــۇل 

مىللىـــــي »، «تېررورىســــت»قىزلىرىنــــى قولغـــــا ئالــــدى، ئـــــۇالرنى 

ــۈنچى ــ»، «بۆلگ ــ»، «رادىكالىســت يدىنى ــىز دىنى پائــالىيەت  يقانۇنس

ۇددەتلىـــــك، . ئۇالرغـــــا مقارىلىـــــدىدەپ « بىـــــلەن شـــــۇغۇلالنغۇچى

مۇددەتسـىز قامــاق جازاســى ئــېالن قىلــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە بەزىلىرىنــى 

قىلمـايال، سىياسـىي  –بىر ئايغا يەتمىگەن ۋاقىـت ئىچىـدە سـوت قىـال 

ــۈم جازاســى  ياللىشــىنىمۇمەھبۇســالرنىڭ ئادۋوكــات  رەت قىلىــپ، ئۆل

ھۆكــۈم قىلىــپ ئېتىــپ تاشـــلىدى. خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىـــڭ 

ـــدەك ئاساســـى قانۇنىـــد ـــدىمۇ يۇقىرىقى ـــاي ئىشـــالر قانۇنى ـــاكى خىت ا ي

ـــتە  ـــۇ خـــۇددى سىياســـىي جەھەت ـــدى. ب ـــوق ئى ـــۈرلىرى ي ـــايەت ت جىن

خەتەرلىــك، ئىشەنچســىز دەپ قارالغــان ئــادەملەرنى ئــۇرۇش دەۋرىــدە 

ـــلەن  ـــدەك، باســـتۇرۇش بى ـــر تەرەپ قىلىۋەتكەن قانۇننىـــڭ ســـىرتىدا بى

ــــابالندى. خ ــــۇپ ھېس ــــش بول ــــر تەرەپ قىلى ــــۇرالرنى بى ــــاي ئۇيغ ىت

ــــاكتىپلىرىنى  كــــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنىــــڭ ئۇيغــــۇر سىياســــىي ئ

يېشـىل چىـراغ يېقىـپ « شاڭخەي بەش دۆلەت گۇرۇھى»باستۇرۇشىغا 

 بەردى. 

ـــۇ « شـــاڭخەي بەش دۆلەت گـــۇرۇھى. »4 قۇرۇلغانـــدىن كېـــيىن، ب

گۇرۇھقا قاتناشقان قازاقىستان، قىرغىزىسـتان، تاجىكىسـتان قاتـارلىق 

ــ ــك ئۇيغۇرالرغــا لەردە ياشــاۋاتقان، ئەســلى دۆلەتلەرمــۇ، شــۇ دۆلەت يەرلى

ــــجە ــــۇقىرى دەرى ــــڭ ي دە سىياســــىي بېســــىم ئىشــــلەتتى. ئۇيغۇرالرنى

تەشـــكىالتالرغا ئۇيۇشـــۇش، سىياســـىي پائـــالىيەت قىلىـــش، نامـــايىش 
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ــلەر چەكلىــدى. ئۇيغــۇرالرنى  ــۇ دۆلەت ــارلىق ھوقــۇقلىرىنى ب قىلىــش قات

ـــدۇردى ـــدىلىك سىياســـەتكە ئايالن ـــكە قېقىشـــنى كۈن . يەرلىـــك چەت

ئۇيغــۇرالرنى ھۆكــۈمەت ئورگانلىرىغــا ئىشــقا قوبــۇل قىلمىــدى. ھەتتــا، 

فابرىكىالرغـــا ئۇيغـــۇرالرنى  –ئىشــلەپچىقىرىش ئورگانلىرىغـــا، زاۋۇت 

ـــارەت  ـــدە تىج ـــك كۆلەم ـــۇرالر پەقەت كىچى ـــدى، ئۇيغ ـــېقىن يوالتمى ي

قىلىشـــقا، ئاشــــخانا ئېچىـــپ ئاشــــپەز بولۇشـــقا مەجبۇرالنــــدى. بــــۇ 

غان ئۇيغۇر تەشكىالتلىرىنى قـانۇنى تەرتىپـتە تىزىمغـا دۆلەتلەردە قۇرۇل

ئالمىدى،  تىزىمغـا ئېلىنغـان ۋە ئوتتـۇرا ئاسـىيادا پائـالىيەت قىلىۋاتقـان 

ــۇرالر ئىتتىپــاقى» « فىرونتــىشــەرقىي تۈركىســتان ئــازادلىق »، «ئۇيغ

ـــۇق  ـــانۇنلۇق كىشـــىلىك ھوق ـــكىالتلىرىنىڭ ق ـــۇر تەش ـــارلىق ئۇيغ قات

  پائالىيەتلىرىنى چەكلىدى.

نىـــڭ «ئۇيغۇرىســـتان ئـــازادلىق تەشـــكىالتى»قۇرۇلغـــان  ئالمۇتىـــدا

يىلـــــى نـــــامەلۇم سىياســـــىي  – 1998، ۋاھىـــــدىرەئىســـــى ھاشـــــىر 

، قازاقىســتاننىڭ ئالمۇتــا شــەھىرىدە بــۇ كىشــىنىڭ قەســتچىلەرىسۇي

ئۆيىگە بېسىپ كىرىپ قـاتتىق ئۇرۇۋەتكەنـدىن كېـيىن ئۆلـۈپ كەتتـى. 

چىقىــش ۋە بــۇ قــاتىلنى قولغــا قــاتىلىنى ئېــنىقالپ  ۋاھىــدىنىڭھاشــىر 

ئېلىش تەلەپلىرى يەرلىك ئۇيغۇرالر تەرىپىـدىن ھۆكـۈمەتكە قويۇلغانـدا 

 قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىڭ رەت قىلىشىغا ئۇچرىدى. 

ئۇيغۇرنىــڭ شــۇنداق كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىرىــدىن بىــرى 

ــــاقى»قىرغىزىســــتان  تەشــــكىالتىنىڭ رەئىســــى « ئۇيغــــۇرالر ئىتتىپ

كـۈنى  – 28ئاينىـڭ  – 3يىلـى  – 2000، بوساقوپۇقادىر نىغمەت ئابد
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ــدۈزدە سۇيىقەســت بىــلەن  بېشــكەكقىرغىزىســتاننىڭ  شــەھىرىدە كۈن

 ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى. 

ئۇيغۇرنىــڭ شــۇنداق كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىرىــدىن بىــرى 

نىــڭ رەئىســى دىلبىــرىم «جەمئىيەتــىقازاقىســتان نۇزۇگــۇم فونــدى »

ــــــاقۇۋا ــــــال( سامس ــــــى  – 2001)ئاي ــــــڭ  – 5يىل كــــــۈنى  – 9ئاينى

 قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە ئۆلتۈرۈلدى. 

ئۇيغۇرنىــڭ شــۇنداق كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىلىرىــدىن بىــرى 

ئوســمان ئۆزبېكىســتاننىڭ تاشــكەنت شــەھىرىدە  ئىمىنجــانيــازغۇچى 

ـــدى. جەســـەتنى  – 3يىلـــى  – 2000 ـــۇرۇپ ئۆلتۈرۈل ـــدە ئ ـــدا تۈرمى ئاي

ئوسـماننىڭ ئارقـا  ئىمىنجـانپ بەرگەندە، مەرھۇم ئائىلىسىگە تاپشۇرۇ

 مېڭىسىدىن قان ئېقىپ تۇراتتى. 

ئۇيغۇرىســـتان( دا،  مۇســـتەملىكە) «شـــىنجاڭ»يىلـــى  – 1996. 5

سىياســىي ھەرىكىتــى يولغــا قويۇلــۇپ، « كۈنلــۈك زەربە بېــرىش 100»

ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان زۇلۇم چېكىدىن ئېشـىپ كەتكەنـدە بەرداشـلىق 

ـــرەلمىگەن ـــان  بې ـــۇپ تۇرغ ـــارزۇلىرى ئۇرغ ـــىي ئ ـــۇرالر ۋە سىياس ئۇيغ

ـــى  – 1997ئۇيغـــۇرالر  ـــڭ  – 2يىل ـــاپتونوم  – 5ئاينى ـــۈنى ئۇيغـــۇر ئ ك

رايونىنىڭ ئىلـى ۋىاليىتـى، غۇلجـا شـەھىرىدە بىـرنەچچە مىـڭ ئۇيغـۇر 

ـــا  ـــۇق، ھەتت ـــك، كىشـــىلىك ھوق ـــوكراتىيە، ئەركىنلى ـــپ دېم قوزغىلى

دا، خىتـاي سـاقچىلىرى ۋە مۇستەقىللىق تەلەپ قىلىپ نامايىش قىلغان

لەنجــۇدىن يــۆتكەپ كېلىــنگەن ھەربىــيلەر تەرىپىــدىن باســتۇرۇلدى. 

ــالندى.  ــېلىش باش ــا ئ ــدە قولغ ــيىن كەڭ كۆلەم ــتىن كې  100»ھەرىكەت

باسـتۇرۇش، قولغـا « بەش فېۋرال»ۋە « كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى



 195 

ــدە جــاننى قەيەرگە قويۇشــنى بىلمىــگەن ئۇيغــۇر  ئــېلىش ھەرىكەتلىرى

مىللىـي كـادىرالر  ئىشـلەۋاتقاناشلىرى، ھەتتا، ئىـدارە جەمئىـيەتلەردە ي

ــۇ ياشــالرنىڭ بىــر قىســمى  ــلەرگە قېچىشــقا باشــلىدى. ب چەت دۆلەت

ـــادا، گېرمـــانىيە،  ـــورۋېگىيە، شىۋىتســـىيەئامېرىكـــا، كان ـــيە، ن ، بېلگى

، گولالنـــــدىيە، ئاۋســـــترالىيە، تســـــارىيەىشۋئەنگلىـــــيە، فرانســـــىيە، 

تـــارلىق غەرب دۆلەتلىـــرىگە كېلىـــپ سىياســـىي ئاۋســـترىيە، دانىـــيە قا

ــڭ  ــدە بەزى ئۇيغۇرالرنى ــاھلىق ئېلىشــقا باشــلىدى. غەرب دۆلەتلىرى پان

سىياسىي پاناھلىق تەلەپ قىلىشى قوبۇل قىلىندى. بۇنىڭ ئۈچـۈن شـۇ 

 دۆلەت خەلقلىرىگە، شۇ دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىگە رەھمەت ئېيتىمىز. 

ىق تەلەپ قىلىشـــى ئەممـــا بەزى ئۇيغۇرالرنىـــڭ سىياســـىي پانـــاھل

ــــىلەن:  ــــدى. مەس ــــۈدەك راۋان بولمى ــــازا دېگ ــــلەردە ت  300بەزى دۆلەت

ــانىيە ــۇر گېرم ــارتۇق ئۇيغ ــن ئ ــگەن نەپەردى ــاھلىق تىلى ــىي پان دە سىياس

نەپەر ئۇيغۇرغـــا سىياســـىي پانـــاھلىق  150ئىـــدى. بۇنىـــڭ ئىچىـــدە 

ــڭ  ــاھلىق بېــرىلمىگەن. بۇالرنى بېــرىلگەن. قالغانلىرىغــا سىياســىي پان

ــۆپچىلى ــۋېلىش كىك ــدا، يىغى ــۆچمەنلەر  الگېرلىرى ــىز ك ــاكى قانۇنس ي

ئايـدا سـىدىقھاجى روزى مۇشــۇ  – 5يىلـى  – 2001قاتارىـدا ياشـىماقتا. 

ئۇيغۇرالرنىـــڭ سىياســـىي پانـــاھلىق ئـــېلىش مەسىلىســـى توغرىســـىدا 

ــارقىلىق دەرد  ــاتىپلىرى ئ ــا ك ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســىنىڭ ئەزالىرىغ

 ئېيتىپ بەرگەن ئىدى. 

ــ ــر ئامېرىك ــداق بى ــگەن ھەرقان ــاھلىق تىلى ــىي پان ــى سىياس ا خەلق

ئۇيغۇرنىــڭ سىياســىي پانــاھلىق تىــلەش ئىلتىماســىنى رەت قىلمىــدى. 
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شـــۇڭا مەن بـــۇ يەردە ئامېرىكـــا خەلقىـــگە چىـــن دىلىمـــدىن رەھـــمەت 

 ئېيتىمەن ھەم ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىننەتدارلىقىنى يەتكۈزىمەن. 

چمەنلىرى . ئۇيغــــــۇر ئــــــاپتونوم رايونىــــــدىن، خىتــــــاي كــــــۆ6

ھاكىمىيىتىنىــڭ باستۇرۇشــىدىن، قولغــا ئېلىشــىدىن قېچىــپ چىقىــپ 

ئوتتۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىرىـدە پانـاھلىق تىلىـگەن ئۇيغۇرالرنىـڭ تەقـدىرى 

قانداق بولـدى؟ ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىـرى ئـارقىلىق باشـقا دۆلەتـلەرگە 

ــدى؟  ــېمە بول ــالى ن ــڭ ھ ــان ئۇيغۇرالرنى ــدا تۇرغ ــتىش ئالدى ــپ كې چىقى

ـــلەر بـــۇ قازا ـــارلىق دۆلەت ـــتان قات ـــتان، ئۆزبېكىس ـــتان، قىرغىزىس قىس

ئۇيغۇرالرغا سىياسىي پاناھلىق بېـرىش ئۇياقتـا تۇرسـۇن ھەتتـا ئـۇالرنى 

ــاي قايتۇرۇشــنى  ــدى. خىت ــېالن قىل ــۈم ئ قولغــا ئېلىــپ كېســىم ۋە ھۆك

 «شــىنجاڭ»تەلەپ قىلغــانالرنى خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھۆكــۈمىتىگە، 

يونىغــا، خىتــاي ســاقچىلىرىغا تاپشــۇرۇپ )ئۇيغۇرىســتان( ئــاپتونوم را

بەردى. ئەمەلىيەتتە خىتـاي خەلـق جۇمھـۇرىيىتى بىـلەن ئوتتـۇرا ئاسـىيا 

دۆلەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا جىنــايەتچىلەرنى قــايتۇرۇپ بېــرىش خەلقئــارا 

 يوق ئىدى.  سىمۇشەرتنامە

 – 5ئاينىـڭ  – 2يىلـى  – 1999مەسىلەن، قازاقىستان ھۆكـۈمىتى 

قاتارلىق ئـۈچ نەپەر ئۇيغـۇر  ئىمىنجان، ىلئىسرائ مەمەت، خەمىدكۈنى 

سىياســىي مۇســاپىرنى قولغــا ئېلىــپ خىتــاي ســاقچىلىرىغا تاپشــۇرۇپ 

يىللىـــــــــرى  – 1999 – 1998بەردى. قازاقىســـــــــتان ھۆكـــــــــۈمىتى 

نەپەر ئۇيغۇر سىياسىي مۇسـاپىرنى قولغـا ئېلىـپ  17ئىگىلىشىمىزچە 

چـۈرۈم تەشـكىالتى خىتاي ھۆكۈمىتىگە تاپشۇرۇپ بەردى. خەلقئارا كە
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نـارازىلىقىنى ئىپـادىلىگەن بولســىمۇ، قازاقىسـتان ھۆكـۈمىتى پىســەنت 

 قىلمىدى. 

قازاقىستان ھۆكـۈمىتىگە ئوخشـاش  . قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىمۇ7

ــدا  – 1يىلــى  – 1999ئۇســۇلالرنى قوللىنىــپ،  ــۇرمەمەتئاي ، مــۆمىن ن

ـــاي  ـــاپىرنى خىت ـــۇر سىياســـىي مۇس ـــارلىق بەش نەپەر ئۇيغ ـــاجى قات ھ

 ھۆكۈمىتىگە تاپشۇرۇپ بەردى. 

. ئۆزبېكىســـتان ھۆكـــۈمىتى يـــۇقىرىقى ئىككـــى دۆلەت قانـــداق 8

يىلـى  – 1999ئۇسۇلنى قولالنغان بولسا، شۇنداق ئۇسۇلنى قوللىنىپ، 

، تۇرسۇنجان، ئـابلىز قاتـارلىق ئـۈچ ئۆمەر قارىمكۈنى  – 20ئاينىڭ  – 6

ـــاھلىق تەلەپ قىلغـــان نەپەر ئۆزبېكىســـتاندا سىياســـىي نى ئۇيغـــۇر پان

 قولغا ئېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە تاپشۇرۇپ بەردى. 

. ئامېرىكا، كانادا قاتارلىق دۆلەتـلەردە ھەمـدە غەربىـي، شـىمالىي 9

ـ ياۋروپا دۆلەتلىرىدە سىياسىي پاناھلىق تىلىگەن ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـائىلە 

ــاتلىرى،  ــىنجاڭ»تاۋابىئ ــدا  «ش ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــتان( ئۇيغ )ئۇيغۇرىس

توققـۇز يىـل بولـدى. خىتـاي  –ىدى. ئون يىل بولدى، سەككىز قالغان ئ

ھۆكــۈمىتى چەت ئەلــگە چىقىــپ سىياســىي پانــاھلىق تىلىــگەن بەزى 

تاۋابىئاتلىرىغا پاسپورت بېرىشـنى رەت قىلىـپ،  –ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىلە 

 ئۇيغۇر ئائىلىلەرنىڭ جەم بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلدى. 

ــــزمەت مەمەت ھۆكــــۈمەت  ســــاۋۇتجانمەســــىلەن،  ــــدە خى ئىچى

يىلـى  – 1999قىلىدىغان، ئۇيغۇرنىڭ مىللىي كـادىرى ھېسـابلىناتتى. 

قېچىپ چىقىـپ ئامېرىكىـدا سىياسـىي پانـاھلىق تىلىـدى. پاسـپورتنى 

 بەرمەي ئايالى، بالىلىرى خىتايدا توپتوغرا ئالتە يىل تۇتۇپ قېلىندى. 
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. رابىـــيە قـــادىر بىـــلەن بىلـــلە قولغـــا ئېلىنىـــپ ھېچقانـــداق 10

ـــدىن كېـــيىن قويـــۇپ بېـــرىلگەن، ســـودا گۇنـــ  –اھى يـــوق ئـــۈچ كۈن

تىجــارەتتە رابىــيە قــادىر بىــلەن ھەمكارالشــقۇچى رامىــلە ئابلىمىــت، 

)ئۇيغۇرىســـتان( ئـــاپتونوم  «شـــىنجاڭ»تۈرلـــۈك يـــولالر ئـــارقىلىق 

دىن قېچىـــپ چىقىـــپ، خەلقئـــارا كەچـــۈرۈم تەشـــكىالتىنىڭ ىـــرايون

ــل ئەپەنــدى ب ــاردىمى ئــارقىلىق يولدىشــى كامى ىــلەن جەم بولــۇپ ي

 كاناداغا كېلىپ سىياسىي پاناھلىق تىلىگەن ئىدى. 

كانادا كۆچمەنلەر ئىدارىسى كامىل تۇرسۇن ئەپەندى بىـلەن رامىـلە 

ئابلىمىتنىڭ ئىككى نەپەر پەرزەنـتىگە چـاقىرىق ئەۋەتـكەن بولسـىمۇ، 

لــېكىن خىتــاي ھۆكــۈمىتى تــاكى ھــازىرغىچە ئۇالرنىــڭ ئىككــى نەپەر 

 رت بېرىشنى رەت قىلىپ كەلدى. پەرزەنتىگە پاسپو

ھۆرمەتلىـــك ئامېرىكـــا دۆلەت مەجلىســـىنىڭ ئەزالىـــرى: ئۇيغـــۇر 

 تەسـلىكىمۇدېگەن مىللەتنىڭ كۈنى شۇ، ئۇيغـۇر بولـۇپ ياشـىماقنىڭ 

ـــدىن مىســـال  ـــدا پەقەت ئىككـــى ئائىلىنىـــڭ ئەھۋالى شـــۇ. مەن يۇقىرى

 كەلتۈردۈم.

 پىكىر ۋە تەلەپلىرىمىز:

ــــيە، 1 ــــدىيە، بېلگى ــــىيەش. گولالن ــــلەردە  ىۋىتس ــــارلىق دۆلەت قات

ـــلەردە سىياســـىي  ـــدۇم. شـــۇ دۆلەت ـــدە بول ـــۇق زىيارىتى كىشـــىلىك ھوق

پانـــاھلىق ئااللمىغـــان ئۇيغـــۇرالر مېنىـــڭ يـــاردەم قىلىشـــىمنى  تەلەپ 

ـــدى. بـــۇ ئۇيغـــۇرالر قازاقىســـتان، تاجىكىســـتان، قىرغىزىســـتان  قىل

ـــۇقىرىقى ياۋ ـــارلىق ئوتتـــۇرا ئاســـىيا دۆلەتلىرىـــدىن كېلىـــپ، ي ـــا قات روپ

ـــۇرالر ئىـــدى. مەن  ـــگەن ئۇيغ ـــاھلىق تىلى ـــىي پان ـــدە سىياس دۆلەتلىرى
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ـــۇقىرىقى دۆلەتلەرنىـــڭ پارالمېنـــت ئەزالىـــرى بىـــلەن كۆرۈشـــكەندە،  ي

ــىي  ــپ سىياس ــن كېلى ــارلىق دۆلەتلەردى قازاقىســتان، قىرغىزىســتان قات

پانــــاھلىق تىلىــــگەن ئۇيغۇرالرغىمــــۇ شــــۇ دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىــــڭ 

ىنى تەلەپ قىلــــدىم. چــــۈنكى، شــــۇ سىياســــىي پانــــاھلىق بېرىشــــ

ــــلەر مۇســــتەقىللىق  ــــك ئۇيغــــۇرالر، شــــۇ دۆلەت دۆلەتلەردىكــــى يەرلى

ــدى،  ــدىن كېــيىن، سىياســىي بېســىمغا بەرداشــلىق بېرەلمى جاكارلىغان

 دېدىم. 

ــدۇ؟  ــڭ تىرىشــچانلىقى قانچىلىــك رول ئويناي ــدەك بىــر ئادەمنى مەن

ىگە شــــۇڭا مەن يــــۇقىرىقى ئەھــــۋالالرنى ئامېرىكــــا دۆلەت مەجلىســــ

ــاردەم قىلىشــىنى  ــڭ ي ــدا، دۆلەت مەجلىســى ئەزالىرىنى دوكــالت قىلغان

تى بىـلەن لىسىنىڭ ئەزالىـرى خىـزمەت مۇناسـىۋەئويلىدىم. دۆلەت مەج

ياۋروپاغا يېتىپ كەلگەندە، يۇقىرىقى ئاالقىدار دۆلەتلەرنىـڭ پارالمېنـت 

ــاھلىق  ئەزالىرىغــا، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇقى ۋە سىياســىي پان

 دا، شــۇ دۆلەت ھۆكــۈمەتلىرىگە ئېيتىــپقىلىشــلىرى توغرىســىتەلەپ 

 نى ئۈمىد قىلىمەن. ىقويۇش

ـــاھلىق تىلىـــگەن ئۇيغۇرالرنىـــڭ 2 ـــلەردە سىياســـىي پان . چەت ئەل

چــاقىلىرى بىــلەن جەم بولۇشــى ئۈچــۈن  –تاۋابىئــاتلىرى، بــاال  –ئــائىلە 

ــڭ  ــڭ ۋە ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنى ئامېرىكــا دۆلەت مەجلىســى ئەزالىرىنى

ل بۆلۈشـىنى بـۇ ئەھـۋال توغرىسـىدا خىتـاي ھۆكـۈمىتىگە بېسـىم كۆڭۈ

 نى ئۈمىد قىلىمەن. ىئىشلىتىش

ــــۇرۇھى. »3 ــــاڭخەي بەش دۆلەت گ ــــىيادا «ش ــــۇرا ئاس ــــڭ ئوتت نى

ئۇيغۇرالرغــا تاقابىــل تــۇرۇش، ئۇيغــۇر مىللەتچىلىــرىگە قارشــى تــۇرۇش 
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ئۈچۈنال قۇرۇلغانلىقى ھەممىگە ئوچۇق مەلۇم بولـدى. شـۇڭا ئامېرىكـا 

ەتتە، ئوتتـۇرا ئاسـىيا شما شتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ خەلقئـارا سىياسـقو

ـــــا ئېلىـــــپ سىياســـــەت دىپلوماتىيە ـــــىدە، ئۇيغـــــۇرالرنى ئېتىبارغ س

 بەلگىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

. ئافغانىستان خەلقئـارا تېررورىسـتالرنىڭ قـارا ئۆڭكـۈرى ئىـدى. 4

ۋە ئايــدا ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى  – 10يىلــى  – 2001

تېررورىسـتالرغا قارشـى ھەربىـي  —خەلقئارا جەمئىيەت ئافغانىستانغا 

ــۈن  ھەرىــكەت قولالنــدى. ئۇيغــۇر خەلقــى بــۇ ھەربىــي ھەرىكەتنــى پۈت

ھېسســــىياتى بىــــلەن قوللىــــدى. شــــۇالرغا مۇناســــىۋەتلىك ھالــــدا 

ــڭ ق ــك ئارمىيەئامېرىكىنى ــي بــازا ۇدرەتلى ــىيادا ھەربى ــى ئوتتــۇرا ئاس س

ــۈمىتى ــاي ھۆك ــۇردى. خىت ــارەن  ق ــدى؟ شــۇنىڭدىن ئېتىب ــداق ئويلى قان

)ئۇيغۇرىســـتان( ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا باستۇرۇشـــنى  «شـــىنجاڭ»

 جىددىيلەشتۈردى. 

مەن ئامېرىكــــــا خەلقىنىــــــڭ ۋە ئامېرىكــــــا دۆلەت مەجلىســــــى 

ــــــا مۇناســــــىۋەتلىك  ــــــان قىلغانلىرىمغ ــــــدا باي ــــــڭ يۇقىرى ئەزالىرىنى

ڭقـــۇر، تېخىمـــۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك ھوقۇقلىرىغـــا تېخىمـــۇ چو

 ئەتراپلىق كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 رابىيە قادىر

 كۈنى – 23ئاينىڭ   – 12يىلى – 2005
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خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىدىن 

 دۆلەت مەجلىسىگە يولالنغان دوكالت

 كۈنى – 7ئاينىڭ  – 5يىلى  – 2006

 1ئاينىـڭ  – 10يىلـى  – 1949 خىتاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتى

ئـارقىلىق  تاجـاۋۇزئۆلكىسـىنى ھەربىـي « شـىنجاڭ»كۈنى ئاتالمىش  –

پە يەرلەرنــى ي مەكتەپلەرنـى تاقــاپ، ۋەقــتىزگىنلىگەنـدىن كېــيىن دىنىــ

ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇيغـۇر مەدەنىيىتىنىـڭ تەرەققىيـاتىنى بۆشـۈكىدە 

، ادايالشــتۇرۇپگجەھەتــتە  يبوغــۇپ تاشــالپ، ئۇيغــۇرالرنى ئىقتىســادى

ــــارىپىنى  ــــتەملىكەئۇيغــــۇر مائ ــــا مۇس ــــدى مائارىپق ــــا بېقىن ، خىتايغ

ـــۇن ھوقـــۇق  ـــىلىك ھوقۇققـــا ئۇيغ ـــدۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىش ئايالن

 تەلەپلىرىنى ئومۇميۈزلۈك دەپسەندە قىلدى. 

مەتبۇئــات ئەركىنلىكــى تەلەپ  –دېمــوكراتىيە، ئەركىنلىــك، ســۆز 

ىــلەن نامــايىش قىلىــپ شــۇ قىلغــان، كوچىالرغــا چىقىــپ تىــنچ يــول ب

ئارقىلىق شۇنداق ھوقۇقالرنى قولغا كەلتـۈرمەكچى بولغـان ئۇيغۇرنىـڭ 

سىياسىي ئاكتىپلىرىنى قولغا ئالدى ۋە مۇددەتلىـك، مۇددەتسـىز قامـاق 

ـــۈم جازاســـى بەردى.  ـــدى. رەھىمســـىزلەرچە ئۆل جازاســـى ھۆكـــۈم قىل

ــدەك  ــاز دېگەن ــۇالرنى ئ ــ – 1987ب ــق تۇغ ــدىن باشــالپ پىالنلى ۇت يىلى

ـــك  ـــۆزگەرگەن ئېتنى ـــپ، شـــەكلى ئ سىياســـىتىنى ئۇيغۇرالرغـــا قارىتى

ــازىالش سىياســىتىنى ھــازىرغىچە جىــددىي رەۋىشــتە داۋامالشــتۇرۇپ  ت

ئۇيغۇرىســـــتان ئـــــاپتونوم رايونىغـــــا خىتـــــاي « شـــــىنجاڭ»كەلـــــدى. 

كۆچمەنلىرىنى كۆچـۈرۈپ چىقىـپ يەر ئاسـتى، يەر ئۈسـتى بـايلىقىنى 
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ــۇالڭ  ــدى.  –ب ــاالڭ قىل ــىنجاڭ»ت ــاپتونوم « ش ــۇر ئ )ئۇيغۇرىســتان( ئۇيغ

ســـىنى، تۆمـــۈر، كۆمـــۈر نىـــڭ نېفىـــت، تەبىئىـــي گـــاز ئېنېرگىيەرايونى

قاتـــارلىق كـــان بـــايلىقلىرىنى ئىچكىـــرى خىتايغـــا ھەقســـىز توشـــۇپ 

 كەتتى.

ــڭ  ــاي كــۆچمەنلىرى ھاكىمىيىتىنى ــدە خىت « شــىنجاڭ»مەن تۆۋەن

ان پىالنلىـق تقـنوم رايونىـدا ئۇيغۇرالرغـا قارا)ئۇيغۇرىستان( ئۇيغۇر ئـاپتو

تۇغــۇت سىياســىتىنىڭ ئۇيغــۇرالر ئارىســـىدا پەيــدا قىلغــان ئـــاچچىق 

 ئاقىۋەتلىرى توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن.

سـىدە مەجبـۇرى يىلى خوتەن ۋىاليىتى قاراقـاش ناھىيە – 1991 .1

ــلەش  ــۇت چەك ــىتۇغ ــر ئايــاغ  ئوپېراتسىيەس ــان ئېغى قىلىشــقا زورالنغ

دە نەپەر بولــۇپ، بــۇ ســان شــۇ نــاھىيە 765 مىــڭ 18ئايالالرنىــڭ ســانى 

 تۇغۇت يېشىدىكى ئايالالرنىڭ يېرىمىنى تەشكىل قىلدى. 

ــــۇ  – 1992. 2 ــــى ئاقس ــــۇ ناھىيەيىل ــــڭ توقس ــــىدە ۋىاليىتىنى س

ھۆكۈمەت ئورگـانلىرى تەرىپىـدىن مەجبـۇرالپ، دوختۇرخانىغـا ئېلىـپ 

 بېرىــپ، قورســىقىنى يېرىــپ بالىســى ئېلىــۋېتىلگەن ئايالالرنىــڭ ســانى

كـــــــــۆپرەكى  90الالرنىـــــــــڭ %نەپەرگە يەتـــــــــكەن. بـــــــــۇ ئاي 846

كېسـىلىگە  نېرىـفدىن كېـيىن ئەگەشـمە كېسـەللەرگە ۋە ئوپېراتسـىيە

 گىرىپتار بولغان، ئەمگەك ئىقتىدارىدىن ئايرىلغان. 

كۈنى ئاقسـۇ ۋىاليىتـى توقسـۇ  – 15ئاينىڭ  – 2يىلى  – 1994. 3

ـــۆگەن يېزىســـىنىڭ ناھىيە ـــى ئ ـــامس ـــدە، ھ خالىقت ـــڭ كەنتى ۆكۈمەتنى

پىالنلىــق تۇغــۇت خــادىملىرى، پىالنــدىن ســىرت ھامىلىــدار بولغـــان 

ئايـــالالرنى تەكشـــۈرۈپ ئېـــنىقالش ھەرىكىتـــى قوزغىـــدى. نەتىجىـــدە 
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ــاي بولغــان  ــاغ بولغىنىغــا توققــۇز ئ ــۇپ  گــۈلپىيەئېغىــر ئاي ئاشــكارا بول

لىـك پىالنلىـق تۇغـۇت كومىتېتىنىـڭ باشـلىقى خەلـچەم قالدى. ناھىيە

ــاخۇننى دەرھــال  ۈلپىيەنىــڭگ، ۇدۇنمىــراۋ ــرى ھاشــىم ئ ــۈەن  3000ئې ي

جەرىمانە تۆلەشكە زورلىدى. ھاشىم ئاخۇن جەرىمانە تۆلەيـدىغان پۇلـۇم 

ــېمەك  ــق ي ــدىكى كالىســىنى ۋە يىللى ــڭ قوتىنى ــدە، ئۇنى ــوق دېگەن  –ي

ھېســـابالپ  جەرىمـــانىگەئىچمەكـــكە غەمـــلەپ قويغـــان ئاشـــلىقىنى 

غان ھاشــىم ئــاخۇن بىــر ئېلىــپ چىقىــپ كەتتــى. بــۇ ئەلەمــگە چىــدىمى

ــا قېچىــپ  ــپ ياقــا يۇرتالرغ ــالپ بــاش ئېلى ــدە ئائىلىســىنى تاش كېچى

 كەتتى. 

تۇتــــــۇپ، مەجبــــــۇرالپ  گــــــۈلپىيەنىھۆكــــــۈمەت كــــــادىرلىرى 

ـــپ بارغـــان.  ـــۈلپىيەدوختۇرخانىغـــا ئېلى ـــپ  گ ـــدىن قېچى دوختۇرخانى

چىقىــپ كېتىــپ بىــر قەبرىســتانلىققا يوشــۇرۇنۇپ، بالىســىنى تۇغــۇپ 

ــۆزى  ــۈزۈپ، نارەســىدە بالىســىنى چاپىنىغــا كىنــدىكىنى ئ چىشــلەپ ئ

يــۆگەپ ياتقانــدا ئەتىســى يەنە پىالنلىــق تۇغــۇت كادىرلىرىنىــڭ قولىغــا 

 چۈشۈپ قالىدۇ. 

ئەمـدىال  گۈلپىيەنىـڭ، ۋۇدۇنمىراپىالنلىق تۇغۇت كادىرى خەلچەم 

تۇغۇلغـــان بالىســـىنى ئانىســـىنىڭ ئالدىـــدا بوغـــۇپ ئۆلتۈرىـــدۇ. بـــۇ 

ئۆلتـۈرۈلگەنلىكىنى كـۆرگەن  بۇغـۇپلىنىـڭ دەھشەتنى ـــ نارەسـىدە با

ھوشــىدىن كېتىــدۇ. ئــانچە ئــۇزۇن ئــۆتمەي ئــازاب ئىچىــدە  گــۈلپىيەئانـا 

 . 1ئالەمدىن ئۆتىدۇ

                                                 
 تەمىنلىگە .« شەرقىي تنركىستا  ئۇچۇر مەركىزى»بۇ خەۋئرنى  1
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ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق كۇتۇپخانـا « شىنجاڭ»يىلى  – 1997. 4

ئــارزۇگۈل  پىركــازچىكىتــوپ تــارقىتىش بۆلۈمىنىــڭ )دۇكــان ئاچقــان( 

ـــون يىـــل ئۆتك ـــپ ئ ـــوي قىلى ـــۇق كۇتۇپخانـــا ت ـــاپتونوم رايونل ـــدە، ئ ەن

ــــڭ ۋە  ــــۇق ســــوت مەھكىمەرەھبەرلىكىنى ــــاغ رايونل ــــىنىڭ تەڭرىت س

مەجبۇرلىشى ئارقىلىق ئوپېراتسـىيە قىلىنىـپ بالىسـى ئېلىـۋېتىلگەن. 

 ئانا بولغۇچى ئارزۇگۈل شۇنىڭدىن كېيىن تۇغماس بولۇپ قالدى. 

ــۇپ 5 ــى تۇغۇل ــۇنجى پەرزەنت ــۇر ت ــاھىرە غوپ ــ. م ــدىن كې يىن بولغان

ــاي مۇســتەملىكە ــۈچ خىت ــويىچە، ئ ــلەپ بەرگەن ســان ب چىلىرى بەلگى

ــەت قىلىنــاتتى.  ــكە رۇخس ــت كۆرۈش ــر پەرزەن ــيىن يەنە بى ــدىن كې يىل

ــۇر ئىككىنچــى  ــاھىرە غوپ ــدە م ــقا كىرگەن ــون ياش ــى ئ ــۇنجى پەرزەنت ت

ــا  ــۇق كۇتۇپخان ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ــدى. ئۇيغ ــدار بول ــتىگە ھامىلى پەرزەن

ۇرنى ئوپېراتســــىيە قىلىــــپ بالىســــىنى رەھبەرلىكــــى، مــــاھىرە غوپــــ

ـــــالىنى  ـــــاقتىكى ب ـــــەڭئېلىۋېتىشـــــكە زورالپ، قورس  ئالدۇرۇۋەتمىس

ــــدارىمىزگە  ــــى ئورۇنلىيالمــــايمىز، ئى ــــدىن چۈشــــۈرگەن پىالنن يۇقىرى

ئايـدا مـاھىرە غوپۇرنىـڭ  – 7يىلـى  – 1997جەرىمانە قويىدۇ، دېگەن. 

تســـىيە ئوپېراقورســـىقىدا تـــۆت ئـــايلىق بولغـــان بالىســـىنى مەجبـــۇرى 

 . 1قىلىپ ئېلىۋەتكەن

سـىنىڭ توپلـۇق كەنتىـدە تۇغۇتلـۇق يىلى شايار ناھىيە – 1997. 6

ئۈچــۈن يېتىــپ « يــاردەم بېــرىش»ئايــال *** تۇغــۇش ئالدىــدا تۇرغانــدا 

كەلــگەن )كىنــدىك ئانىســى( پىالنلىــق تۇغــۇت كــادىرى، بــۇ ئايالنىــڭ 
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ـــپ،  ـــپ چىقىرى ـــۇرۇپ  تەشـــتەكتىكىبالىســـىنى تارتى ســـۇدا تۇنجۇقت

لتۈرۈپ، تۇغـۇت ئازابىـدا ھوشسـىز ياتقـان ئانىنىـڭ قوينىغـا سـېلىپ ئۆ

قويغـــان. ئانـــا ھوشـــىغا كەلگەنـــدە بـــاالڭ ئۆلـــۈك تۇغۇلـــدى، دېـــگەن. 

ــا بىــر  ۋارقىــراپال ســاراڭ ئىشــنىڭ نــېمە ئىكەنلىكىنــى چۈشــەنگەن ئان

 .1بولۇپ قالغان

يىلى ئاقسۇ ۋىاليىتىنىـڭ ئـايكۆل يېزىسـىدا تۇغۇتلـۇق  – 1998. 7

ــالىنى ــكەن  ئاي ــدۇرۇپ ئېتىزلىققــا ئەمگەكــكە چىقىــپ كەت ئۆيىــدە قال

مەمەت ئىســىملىك دېھقــان ئېتىــزدىن قايتىــپ كەلگەنــدە ئايالىنىــڭ ۋە 

ــايكۆل يېزىلىــق پىالنلىــق  بالىســىنىڭ ئۆلــۈك ياتقــانلىقىنى كــۆرگەن، ئ

بالىسـىنىمۇ، ئايـالىنىمۇ  سـاجىمخاننىڭتۇغۇت كومىتېتىنىڭ مـۇدىرى 

پىچــاق  قولىغــاكېــيىن، دېھقــان مەمەت  ئۆلتــۈرگەنلىكىنى بىلگەنــدىن

ــادىرى  ــق تۇغــۇت ك ــپ پىالنلى ــاي  ســاجىمخاننىئېلى ــۈرگەن. خىت ئۆلت

ھاكىمىيىتىنىڭ قانۇن ئورگانلىرى سـوت قىلىشـنى ئـۈچ  كۆچمەنلىرى

كۈن ئىچىدە ئاخىرالشتۇرۇپ دېھقان مەمەتـكە ئۆلـۈم جازاسـى بەرگەن. 

ــۈ ــاپىتى ت ــىتىنىڭ كاس ــۇت سىياس ــق تۇغ ــڭ پىالنلى ــرخىتاينى  پەيلى بى

 . 2ئائىلە ئۇيغۇر ئۆلۈپ تۈگەشكەن

ــاھىيە لەڭــگەر يېزىســىدا 8 ــى ۋىاليىتــى قورغــاس ن  – 1999. ئىل

بالىســىغا ھامىلىـدار بولغـان زەيــنەپ،  – 3ئاينىـڭ ئاخىرىـدا  – 5يىلـى 

پىالنلىــق تۇغــۇت كادىرلىرىنىــڭ قورســىقىدىكى ھــامىلىنى پــارچىالپ 

ــــۇپ، باشــــقا يۇرتقــــا قې ــــكەن. چۈشۈرۈۋېتىشــــىدىن قورق ــــپ كەت چى
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 چۈشۈرۈۋېتىشـكەقورساقتىكى باال توققۇز ئايلىق بولغاندا پـارچىالپ »

دەپ قانۇن تۈزگەن خىتاينىـڭ سىياسـىتىگە ئالـدىنىپ، ئـاي « بولمايدۇ

كۈنى توشقاندا زەينەپ، قېچىپ كەتكەن يەردىـن لەڭـگەر يېزىسـىغا  –

قايتىپ كەلدى. لېكىن ئەتىسى زەينەپ لەڭگەر يېزىسـىنىڭ پىالنلىـق 

ســـىنىڭ پىالنلىـــق تۇغۇتقـــا تۇغـــۇت كـــادىرى بىـــلەن قورغـــاس ناھىيە

مەســـئۇل ھاكىمىغـــا تۇتۇلـــۇپ قالىـــدۇ. ئـــۇالر زەينەپنىـــڭ يىغـــالپ 

يالۋۇرۇشــىغا قارىمــاي، ئــۇنى ســۆرەپ دېگــۈدەك دوختۇرخانىغــا ئېلىــپ 

ــاق  ــتىم ســۈنئىي تولغ ــاغالپ ئىككــى قې ــا ب ــى كارىۋاتق ــدۇ. زەينەپن بارى

ىم سـائەت ئـۆتمەي ئوكـۇل زەربىسـىدىن ئۇرىـدۇ. يېـر ئوكۇلىكەلتۈرۈش 

زەينەپنىــڭ بالىياتقۇســى پــارتالپ توققــۇز ئــايلىق بــاال بىــلەن بىــرگە 

ـــنەپ نەق مەيدانـــدا  ـــزى زەي ـــدۇ. ئۇيغـــۇر قى ـــپ چىقى ـــىرتقا ئېتىلى س

يىلـى  – 1999. بۇ ۋەقە 1بىلەن ۋاپات بولىدۇ ئىڭراشئېچىنىشلىق بىر 

ــۈز كــۈنى قورغــاس ۋاقتــى كەچ ســائەت ســ – 1ئاينىــڭ  – 6 ەككىزدە ي

سـىنىڭ ئۇيغـۇر ياشـلىرى زەينەپنىـڭ ىيەبەردى. شۇ كـۈنى قورغـاس ناھ

لىـك ردا نامـايىش قىلـدى. قورغـاس ناھىيەجەسىتىنى كۆتۈرۈپ كوچىال

ــــاي ســــېكرېتارى ۋاڭ  ــــڭ خىت ــــنپارتكومنى ــــك  زورى ــــى ۋىاليەتلى ئىل

قاتـــارلىقالر پـــۇتى  گـــولىيەنپارتكومنىـــڭ خىتـــاي ســـېكرېتارى جـــاڭ 

 مە قىالرىنى بىلەلمەي قالدى. كۆيگەن توخۇدەك نې

ــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى  – 2000 ــن باشــالپ خىت يىلالردى

)ئۇيغۇرىسـتان( ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا پىالنـدىن سـىرت « شىنجاڭ»
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تۇغـــۇش ئەھـــۋالى كۆرۈلســـە، نـــاھىيە ۋە شـــەھەرلەردە بىرىنچـــى قـــول 

ن ئەمەلـــدارالرنىڭ مەســـئۇلىيىتىنى سۈرۈشـــتە قىلىـــدىغانلىقىنى ئـــېال

بازارالردا پىالندىن سىرت بىر بـاال تۇغۇلـۇپ قالسـا، يېـزا  –قىلدى. يېزا 

بـــــازارلىق پـــــارتكوم ۋە ھۆكـــــۈمەت باشـــــلىقلىرىنىڭ ھەر ئـــــايلىق  –

مائاشىدىن ئون كۈنلۈك ئىش ھەققىنى تۇتۇپ قالىـدىغان بولـدى. ئەگەر 

ــۇپ قالســا، جازاالشــنى تېخىمــۇ  ــدىن ســىرت تۇغۇل ــاال پىالن ئىككــى ب

دە ئىســـمىنى ئاتـــاپ تەنقىـــد زىتلەردە، تېلېـــۋىزىيەكۈچەيتىـــپ، گېـــ

. تۇغۇلغـــان بوۋاقالرنىـــڭ ســـانىنى كەم ئۇقتۇرۇلـــدىقىلىنىـــدىغانلىقى 

يــاكى خاتــا مەلــۇم قىلغــان مەنســەپدارالرنىڭ پــارتىيە ئىچىــدىكى ۋە 

ـــزمەتتىن  تېشـــىدىكى ۋەزىپىســـىنىڭ ئېلىـــپ تاشـــلىنىدىغانلىقى، خى

ىنىــڭ بىــر تەرەپ قىلىشــىغا ھەتتــا قــانۇن ئورگانلىر ھەيدىلىــدىغانلىقى

 تاپشۇرۇپ بېرىلىدىغانلىقى بەلگىلەندى. 

كـۈنى تۇغـۇش ئالدىـدا تۇرغـان  – 20ئاينىڭ  – 6يىلى  – 2005. 9

لىـك تۇغـۇت چەكـلەش غۇر ئايال قەشـقەر پەيـزاۋات ناھىيەنەپەر ئۇي 28

ـــالالر  ـــۇ ئاي ـــدى. ب ـــپ كېلىن ـــدا ئېلى ـــۇرى ھال دوختۇرخانىســـىغا مەجب

گەن پىالنـــــــدىن ســـــــىرت قورســـــــاق ھۆكـــــــۈمەت بەلگىـــــــلەپ بەر

بىــــرلەپ  –كۆتــــۈرگەنلىكى ئۈچــــۈن، دوختۇرخانــــا بــــۇالرنى بىــــر 

ئوپېراتسىيە قىلىپ ھەممىسىنىڭ بالىياتقۇسـىنى كېسـىپ ئېلىـۋەتتى. 

شۇنىڭ بىلەن بىـرگە بـۇ ئايالالرنىـڭ قورسـىقىدىكى بـالىالرنىمۇ گـۆش 

ــۇ  ــدى. ب ــر تەرەپ قىل ــارچىالپ بى ــدەك پ ــڭ نەپەر ئايالن 28پارچىلىغان ى

، ســــۇپىرەمخان، ئايتۇلالخــــان، مۇكەررەمخــــانئىچىــــدە قەمبەرخــــان، 

ــتە نەپەر ئۇيغــۇر ھۆرنىســاخان، نۇربىيەمخــان ــارلىق يەت ، ئامىنىخــان قات
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ــاللىرى نەق مەيدانــدا قانســىراپ ئۆلــدى. بــۇ ئايالالرنىــڭ چــوڭى   34ئاي

ــــاش، كىچىكــــى  ــــزاۋات ياشــــلىق جــــۇۋا 25ي ــــۇالر پەي ــــدى. ئ نالر ئى

 . 1يېزىلىرىدىن تۇتۇپ كېلىنگەن سىنىڭ ھەرقايسىناھىيە

ئۇيغــۇر « شــىنجاڭ»كــۈنى  – 6ئاينىــڭ  – 1يىلــى  – 2005. 10

ـــاپتونوم راي ـــدى ونىنىـــڭ قورچـــاق رەئىســـى ئىســـمائىل تىئ  5 – 9لىۋال

ئۇيغـۇر « شـىنجاڭ»يىـل ئىچىـدە(  18يىللىق پىالن مەزگىلىـدە )يەنـى 

، ئىـنەكىمەيمىليون بوۋاقنىڭ كەم تۇغۇلغـانلىقىنى  3ئاپتونوم رايونىدا 

 تارتماي جاكارلىدى.  –تەپ 

 22ئاينىـڭ  – 5يىلـى  – 2005« ئـاگىنتلىقىشـىنخۇا »خىتاينىڭ 

ــان تېلېگراممىســىدا:  – ــدىن تارقاتق  – 14ئاينىــڭ  – 5كــۈنى ئۈرۈمچى

ئاھـــالىنى تـــالالپ  1ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا %كـــۈنى ئۈرۈمچىـــدە، 

ــــى  ــــك گۇرۇپپىس ــــۈرۈش رەھبەرلى ــــق  – 2005تەكش ــــى ييىللى ىغىن

ئېچىلــدى. يىغىنــدىن ئىگىلىشــىمىزچە ھــازىر ئــاپتونوم رايونىمىزنىــڭ 

 18نوپــۇس خىزمىتــى ۋەزىيىتــى يەنىــال كەســكىن بولــۇپ،  –ئاھــالە 

مىليونـــدىن ئـــارتۇق ئـــادەم ئـــاز  3يىلـــدىن بۇيـــان ئـــاپتونوم رايـــونىمىزدا 

ــي « شــىنجاڭ»تۇغۇلغــان.  ــاپتونوم رايونىــدا نوپۇســنىڭ تەبىئى ئۇيغــۇر ئ

ــــدىكى % – 1975ســــبىتى كــــۆپىيىش نى ــــن  24.36يىلى  – 2004تى

ـــدىكى % يىلىـــدىكى  – 1975گە، تۇغۇلـــۇش نىســـبىتى  10.91يىلى

ـــــن،  %33.10 ـــــدىكى % – 2004تى ـــــۆۋەنلىگەن دەپ،  16يىلى گە ت

 كۆرسەتتى. 
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 ئەزالىرى! مەتلىك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىھۆر

ئۇيغۇرالر خىتاي مىللىتىنىـڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى نامىـدا 

ـــانلىقى شـــ ـــا قويغ ـــى يولغ ـــي قىرغىنچىلىقن ـــۆزگەرگەن مىللى ەكلى ئ

ــنى  ــل بولۇش ــارىدىن غايى ــۈپىتىدە يەرش ــلەت س ــك مىل ــۈپەيلى، ئېتنى ت

مىلياردتىن ئارتۇق خىتاي مىللىتـى پاتقـان  1قوبۇل قىلىشى كېرەكمۇ؟ 

مىليون نوپۇسلۇق بىر مىلـلەت ئۇيغـۇرالر سـىغمىدىمۇ؟  20يەر شارىغا 

ىگە تاجــاۋۇز قىلمىــدى، ئەكســىچە خىتـــاي ئۇيغــۇرالر خىتــاي دۆلىــت

مىللىتــى ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىنــى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــرگەن 

ئىــدىغۇ؟ ئۇيغــۇرالر ئەمــدى ئۆزىنىــڭ ۋەتىنىــدە خىتــاي مىللىتىنىــڭ 

مىللىــي قىــرغىن قىلىشــىغا ئۇچراۋاتىــدۇ، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ شــەكلى 

 ۋاتىدۇ. زەربىسىگە ئۇچرا تېررورىزمىنىڭئۆزگەرگەن دۆلەت 

ــوغرا تېپ ــدىن كېــيىن، يــۇقىرىقى دوكالتىمىــز تەكشــۈرۈلۈپ ت ىلغان

چى ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر بۇ مىللەتـكە قاراتقـان خىتاي مۇستەملىكە

شــــەكلى ئــــۆزگەرگەن مىللىــــي تــــازىالش سىياســــىتىنى تــــوختىتىش 

توغرىســـىدا، ئامېرىكــــا دۆلەت مەجلىســــىنىڭ يازمــــا قــــانۇن اليىــــھە 

ســىنى ز ھەمــدە ماقۇلالنغــان قــانۇن اليىھەىــماقۇللىشــىنى تەلەپ قىلىم

ئـــاق ســـارايغا يـــولالپ بېرىـــپ، پرېزىـــدېنت بـــوش ئەپەنـــدىنىڭ ئىمـــزا 

 نى ئۈمىد قىلىمىز. ىقويۇشىغا ھاۋالە قىلىش

 رابىيە قادىر  

 پىكىر ۋە تەلەپ

 ئامېرىكا خەلقى، ھۆرمەتلىك كونگرىس ئەزالىرى!
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لەتــــلەر ئۇيغۇرالرغــــا ئېتنىــــك مىل كونگرىســــىنىڭ. ئامېرىكـــا 1

سىياسـەت  تاشـقىقاتارىدا مۇئامىلە قىلىشىنى، خىتايغا مۇناسىۋەتلىك 

ــايرىم سىياســەت بەلگىلەشــنى  بەلگىلىگەنــدە ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا ئ

 تەلەپ قىلىمىز. 

. خىتاينىــڭ بېســىمىدىن، قولغــا ئېلىشــىدىن قېچىــپ چىقىــپ، 2

، غەرب دۇنياسىدا ھەرقايسـى دۆلەتـلەردە سىياسـىي پانـاھلىق تىلىـگەن

ــا ئامېرىكــا  ــەلمىگەن ئۇيغۇرالرغ ــا ئېرىش ــىي پاناھلىقق ــېكىن سىياس ل

 كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز.  كونگىرىسىنىڭ

ــاي كوممۇنىســتلىرى 3 ــق  – 1987. خىت ــدىن باشــالپ پىالنلى يىل

ــاپتونوم رايونىــدا ئۇيغۇرالرغــا  تۇغــۇت سىياســىتىنى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئ

ۇرالر ئارىســىدا خىتاينىــڭ قــاراتتى. پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى ئۇيغــ

شــــەكلى ئــــۆزگەرگەن ئېتنىــــك تــــازىالش سىياســــىتى دەپ ئاتالــــدى. 

ئۇيغۇرالر بىر ئېتنىـك مىلـلەت سـۈپىتىدە يەر شـارىدىن غايىـل بولـۇپ 

ــدۇ. ئامېرىكــا  كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى  كونگىرىســىنىڭكېتىشــنى خالىماي

 ئۈمىد قىلىمىز. 

ئانــا تىلىنــى ئايــدىن باشــالپ ئۇيغۇرالرنىــڭ  – 9يىلــى  – 2003. 4

چەتكە قېقىپ، باشـالنغۇچ مەكتەپـتىن ئـالىي مەكـتەپلەرگىچە ئۇيغـۇر 

ئوقۇغۇچىالرغا مەجبۇرى خىتاي تىلىـدا دەرس ئۆتۈشـنى يولغـا قويـدى. 

ئۇيغۇرالرنىــڭ مائــارىپى تۈگەشــتى، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى چېكىنــدى. 

 كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز.  كونگىرىسىنىڭئامېرىكا 

ەشكىالتى، كۆزەتكۈچى خەلقئارا كىشىلىك ھوقـۇق . كەچۈرۈم ت5

 – 1997تەشــــكىالتىنىڭ ستاتىســــتىكا قىلىشــــىغا ئاساســــالنغاندا 
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 200يىلىـدىن باشـالپ ھـازىرغىچە خىتـاي كوممۇنىسـتالر ھۆكــۈمىتى 

نەپەر ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بەردى. ئۆلـۈم جازاسـى 

ــوختىتىش توغرىســىدا ئامېرىكــا  ــاي  گىرىســىنىڭكونبېرىشــنى ت خىت

 ھۆكۈمىتىگە داۋاملىق بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

يىلالردىـــن باشـــالپ شـــىنجاڭ  – 1950. خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى 6

ـــاپتونوم رايونىغـــا كۆچـــۈپ كىرىشـــكە باشـــلىدى.   – 1980ئۇيغـــۇر ئ

يىلالردىن باشالپ، خىتاي كوممۇنىسـتلىرى، خىتـاي كۆچمەنلىرىنىـڭ 

ـــاپتونو ـــۇ شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئ ـــا كۆچـــۈپ كىرىشـــىنى تېخىم م رايونىغ

جىددىيلەشـــتۈردى. خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى تېرىلغـــۇ يەرلىرىنـــى، ســـۇ 

مەنبەلىرىنـــى ئىگىـــلەپ كەتتـــى. ئۇيغـــۇر خەلقـــى كەمبەغەللەشـــتى، 

ھالغــا  خەجلىيەلمەيـدىغانئۇيغـۇر دېھقـانلىرى بىـر ئايــدا بىـر دولالرمـۇ 

ــا ــدى. خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئ پتونوم چۈشــۈپ قال

رايونىغــــا كۆچــــۈپ كىرىشــــىنى تــــوختىتىش توغرىســــىدا ئامېرىكــــا 

ــد  كونگىرىســىنىڭ ــاي ھۆكــۈمىتىگە بېســىم ئىشلىتىشــىنى ئۈمى خىت

 قىلىمىز.

. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا تەبىئىي گـاز، نېفىـت ۋە باشـقا 7

كــان بــايلىقلىرىنى خىتــاي كــۆچمەنلىرى بۇالڭچىلىــق خاراكتېرىـــدە 

ى. ئېكولوگىيىنىڭ بۇزۇلۇشى ئىنتـايىن ئېغىرلىشـىپ ئېچىشقا باشلىد

كـۆلى قـۇرۇپ  ئىبنـوركەتتى. تارىم دەرياسىنىڭ ئېقىنى قۇرۇپ كەتتى، 

كـۆلى قـۇرۇپ كەتتـى،  ئوتۇنكـوزاكەتتى، لوپنۇر كۆلى قـۇرۇپ كەتتـى، 

ــــۈيى  ــــتى س ــــدى، يەر ئاس ــــايالقالر بۇلغىنىشــــقا ئۇچرى ــــر  50ي مېتى

كۆڭـــۈل  كونگىرىســـىنىڭچوڭقۇرلۇققـــا چۈشـــۈپ كەتتـــى. ئامېرىكـــا 
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بۆلۈشىنى، بۇ توغرىسىدا خىتـاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتىگە بېسـىم 

 ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

. خىتاي ئوقۇغۇچىالردىن پەرقلىق ھالدا مەلـۇم نىسـبەتتە ئۇيغـۇر 8

ئوقۇغــۇچىالرنى قوبــۇل قىلىــپ، ئامېرىكىنىــڭ ئــالىي مەكتەپلىرىــدە 

 ىشىنى تەلەپ قىلىمىز.ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ ئوقۇتۇپ بېر

ئەدىلىـــيە ئورگـــانلىرى  –. خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرىنىڭ ســـوت 9

ـــــىي  ـــــدا سىياس ـــــۇر سىياســـــىي مەھبۇســـــالرغا ســـــوت ئاچقان ئۇيغ

مەھبۇســالرنىڭ ئادۋۇكــات ياللىشــىغا رۇخســەت قىلىشــى توغرىســىدا 

ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ خىتاي ھۆكـۈمىتىگە بېسـىم ئىشلىتىشـىنى 

 ئۈمىد قىلىمىز.

غۇر مەدەنىيىتىنى ساقالپ قېلىش، تەرەققىي قىلىشقا يـول . ئۇي10

مەتبۇئات ئەركىنلىكـى بېـرىش توغرىسـىدا  –قويۇش، ئۇيغۇرالرغا سۆز 

ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ خىتاي ھۆكـۈمىتىگە بېسـىم ئىشلىتىشـىنى 

 ئۈمىد قىلىمىز.

ئايدىن باشالپ ئامېرىكا خەلقـى ئەركىـن  – 11يىلى  – 1998. 11

ىنىڭ قارمىقىــدا ئۇيغــۇر تىلىــدا بۆلــۈم ئېچىــپ بەرگەن ئاســىيا رادىئوســ

ـــى  ـــدى، ئۇيغـــۇر خەلق ـــتىم ســـۆز  116ئى ـــۇنجى قې ـــيىن ت ـــدىن كې يىل

ـــاي كوممۇنىســـتالر  ئەركىـــنلىكىگە ئېرىشـــكەن ئىـــدى. بىـــراق، خىت

ھۆكۈمىتى رادىئو ئاڭلىتىشقا كاشىال پەيدا قىلىـپ، ئۇيغـۇر خەلقىنىـڭ 

كىشـىلىك ھوقـۇق قاتارىـدا  رادىئو ئاڭلىشىغا توسقۇنلۇق پەيدا قىلـدى.

ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ خىتـاي كوممۇنىسـتلىرىنىڭ بـۇ قىلمىشـىغا 

 جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشىنى تەلەپ قىلىمىز.
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 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش

 سىياســـــىتىڭىزنىمەن ۋە ئۇيغـــــۇر خەلقـــــى ســـــىزنىڭ تاشـــــقى 

 قولاليمىز. 

 دەپ -ئەڭ ئــــاخىرغىچە زەربە بېــــرىش كېــــرەك،  تېرروســــىتالرغا

 ئوياليمىز. 

 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش!

ئىــراق بــۇ كىچىــك مەملىكەتــتە ئايــالالر دېموكراتىــك ســايالمغا 

 قاتنىشىپ، ئۆزىنىڭ رەھبەرلىرىنى سايالش ھوقۇقىغا ئىگە بولدى. 

ــپ  ــجە ئارتى ــتە بېشــىغا پەرەن ــۇ كىچىــك مەملىكەت ئافغانىســتان ب

پەيـدا بولـدى. يۈرگەن مۇسـۇلمان ئايـالالر مەكتەپلەرنىـڭ بوسۇغىسـىدا 

 رەھمەت ئامېرىكا خەلقى، رەھمەت پرېزىدېنت بوش.

 مېنىڭ ئىسمىم رابىيە قادىر. 

ـــــۇق تەشـــــكىالتلىرى ۋە ســـــىزنىڭ  ـــــارا كىشـــــىلىك ھوق خەلقئ

ــــاي كوممۇنىســــتالر  ــــارقىلىق، خىت ــــىمى ئ ــــڭ بېس ھۆكۈمىتىڭىزنى

ــۇپ بەردى.  ــدىن قوي ــى تۈرمى كــۈنى  – 17ئاينىــڭ  – 3ھۆكــۈمىتى مېن

ــد ۋاشــىنگتونغا ىم. ئامېرىكــا دېموكراتىــك دۆلەتنىــڭ دېموكراتىــك كەل

تۇرمۇشـــىدىن بەھـــرىمەن بولـــدۇم. بىـــر كـــۈن توختىمـــاي ھـــازىرغىچە 

كىشىلىك ھوقۇق پائـالىيىتى ئېلىـپ بـاردىم. مەن سـىزگە، ھۆرمەتلىـك 

پرېزىدېنت ئۇيغۇرالرنىـڭ كىشـىلىك ھوقـۇق خاتىرىسـىدىن قىسـقىچە 

 دوكالت بېرىمەن.
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يىلىــدىن باشــالپ،  – 1987كــۈمىتى . خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆ1

ــق تۇغــۇت سىياســىتىنى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ئومۇمالشــتۇردى.  پىالنلى

جــان كىرىــپ بولغــان بــالىالرنى ئانىســىنىڭ قورســىقىدىن ئوپېراتســىيە 

قانــداق بىــر  لەرنىىدەنارەســقىلىــپ ئېلىــۋەتتى. خىتــاي ھۆكــۈمىتى بــۇ 

 تەرەپ قىلدى...؟ ئانىالرغا ئۇۋال بولدى. 

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم  «شـىنجاڭ»كۈنى  – 8ئاينىڭ  – 1يىلى  – 2005

ــــدى  ــــڭ رەئىســــى ئىســــمائىل تىلىۋال ــــالن  5 -9رايونىنى ــــق پى يىللى

تىـن  19.66مەزگىلىدىكى نوپۇسنىڭ تەبىئىـي كـۆپىيىش نىسـبىتى %

ــدى،  16يىلــى % – 2003 ــاز تۇغۇل ــوۋاق ئ ــۈچ مىليــون ب كە چۈشــۈپ ئ

 – 22ئاينىــڭ  – 5 يىلــى – 2005« ئــاگىنتلىقى شىنخۇاشــى. »1دېــدى

ـــپ:  ـــېالن قىلى ـــۈنى خەۋەر ئ ـــدا »ك ـــاپتونوم رايونى ـــۇر ئ شـــىنجاڭ ئۇيغ

ـــــي كـــــۆپىيىش نىســـــبىتى  ـــــدىكى  – 1975نوپۇســـــنىڭ تەبىئى يىلى

ــۇش نىســبىتى  10.91يىلىــدىكى % – 2004تىــن %24.36 كە، تۇغۇل

كە  16يىلىـــــدىكى % – 2004تىـــــن  33.10يىلىــــدىكى % – 1975

 دەپ ئېتىراپ قىلدى.  -چۈشتى، 

 ۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش!ھ

مىليونغــا يەتتـــى.  300مىليــارد  1خىتــاي مىللىتىنىــڭ نوپۇســى 

خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرى ئېتنىـــك مىلـــلەت ئۇيغـــۇرالرنى ســـەككىز 

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم  «شـىنجاڭ»يىلـدا  18مىليون دەپ جاكارلىغان ئىدى. 

نىـك يىلـدا ئېت 20رايونىدا ئۈچ مىليون بوۋاق كەم تۇغۇلغان بولسا، يەنە 
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پـــاكىز غايىـــل بولىـــدۇ.  –مىلـــلەت بـــۇ ئۇيغـــۇرالر يەر شـــارىدىن پـــاك 

 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش ئۇيغۇرالرغا ئىچ ئاغرىتىپ قويۇڭ.

ئايــدىن  – 9يىلــى  – 2003. خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتى 2

ــدا  ــالىي مەكــتەپلەردە خىتــاي تىلى باشــالپ باشــالنغۇچ مەكــتەپلەردە، ئ

قويدى. ئۇيغۇر مائارىپى تۈگەشـتى. ئۇيغـۇر  مەجبۇرى ئوقۇتۇشنى يولغا

 مەدەنىيىتى يېڭىچە دەۋرگە ئۇالشمايال چېكىندى. 

ــۆلكە  – 1980. 3 ــۇ ئ ــۆچمەنلىرى ب ــاي ك ــن باشــالپ خىت يىلالردى

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىغـا توختىمــاي ئۈزلۈكســىز كۆچــۈپ  «شـىنجاڭ»

ـــى  ـــڭ تۇرمۇش ـــاي كۆچمەنلىرىنى ـــتۈردى. خىت كىرىشـــنى جىددىيلەش

ـــالە ـــادىكاپ ـــڭ ئىقتىس ـــدى، ئۇيغۇرالرنى ـــگە قىلىن ـــى  يتكە ئى تۇرمۇش

. خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى يەر، ســـۇ، خارابالشـــتىكـــۈنگە  –كۈنـــدىن 

 تارتىۋالدى.  يايالقلىرىمىزنى

يىلـــــى قەشــــقەر ۋىاليىتىنىـــــڭ يېڭىســـــار  – 2004ســــىلەن، مە

ـــۇرىچە يىللىـــق كىرىمـــى ناھىيە ـــۈەن  792ســـىدە دېھقانالرنىـــڭ ئوتت ي

خىزمەتچىلەرنىــڭ يىللىــق ئوتتــۇرىچە  –ىشــچى بولـدى. شــەھەرلەردە ئ

ـــى  ـــەھەرلەردە  9976كىرىم ـــۆچمەنلىرى ش ـــاي ك ـــدى. خىت ـــۈەن بول ي

 . 1ياشايدۇ، ئۇيغۇر دېھقانلىرى يېزىالردا ياشايدۇ

. خىتـــاي كـــۆچمەنلىرى ئۈزلۈكســـىز كۆچـــۈپ كىـــرگەنلىكتىن 4

ـــاپتونوم رايونىنىـــڭ ئېكولوگىيىلىـــك مـــۇھىتى  «شـــىنجاڭ» ئۇيغـــۇر ئ

كـۆلى قـۇرۇپ كەتتـى،  ئۇتۇنكـۇزاغۇنچىلىققـا ئۇچرىـدى. قانۇنسىز بۇز
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كــۆلى قــۇرۇپ كەتتــى، ئىچكــى  رنــۇىئىبلوپنـۇر كــۆلى قــۇرۇپ كەتتــى. 

تارىم دەرياسى قۇرۇپ كەتتى. ئۇيغـۇرالر ئەگەر ھايـات ــ قۇرۇقلۇق دەريا 

مېتىــر  50قالســاق كەلگۈســىدە قەيەردە ياشــايمىز؟ يەر ئاســتى ســۈيى 

 چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كەتتى.

ــامە،  ــكىالتىنىڭ نىزامن ــلەر تەش ــكەن دۆلەت ــۇرالر بىرلەش ــز ئۇيغ بى

ئاساسلىنىپ، ئۆز تەقـدىرىمىزنى ئـۆزىمىز بەلگىـلەش  لىرىگەخىتاپنامە

 يولىنى تاللىۋالدۇق. 

 ئامېرىكا خەلقىنىڭ چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

 ئالالھ سىزگە يار بولسۇن پرېزىدېنت بوش ئەپەندى!

 سۇن ئامېرىكا خەلقى!ئالالھ ئامېرىكىغا يار بول

 رابىيە قادىر

 كۈنى – 23ئاينىڭ  – 2يىل  – 2006
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ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئېتنىك مىللەت ئۇيغۇرالر 

 كىم؟

 كۈنى – 15ئاينىڭ  – 3يىلى  – 2006

تــارىخى »ئەسـىردە يېزىلغــان  – 15ئۇيغـۇرالر ئوتتــۇرا ئاسـىيادا ياشــايدۇ. 

يىلــى  – 1884ماكــان ئۇيغۇرىســتان دەپ،  دە، ئۇيغــۇرالر ياشــىغان«رەشــىدى

ـــا  ـــدىن باشـــالپ  مۇســـتەملىكەمانجۇالرغ ـــۇپ قالغان ـــىنجاڭ»بول دەپ، « ش

ھازىرقى زامـان تارىخىـدا ئۇيغـۇرالر ئىككـى قېـتىم جۇمھـۇرىيەت قۇرغانـدىن 

 كېيىن شەرقىي تۈركىستان دەپ، ئاتىلىپ كەلگەن. 

نى خىتـاي ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـو« شـىنجاڭ»بۇ ۋەتەن ئۇيغۇرىستان 

شــــــىمالىغا جايالشــــــقان بولــــــۇپ،  –جۇمھۇرىيىتىنىــــــڭ غەربىــــــي 

غەربكىـــچە ئۇزۇنلـــۇقى ئىككـــى مىـــڭ  –شـــەرقتىن  ســـىورىيەتېررىت

ــۇبتىن  ــومېتىر، يەر  1650شــىمالغا كەڭلىكــى  –كىلــومېتىر، جەن كىل

يـۈز مىــڭ كـۋادرات كىلــومېتىر  9مىليــون  1يىلـالردا  – 1950مەيـدانى 

مىـڭ  660مىليـون  1اي كوممۇنىستلىرى دەپ جاكارلىغان. ھازىر خىت

 كۋادرات كىلومېتىر دەپ ئېالن قىلماقتا. 

ــتىن: گەنســۇ،  ــەرق تەرەپ ــتان( ش ــتان )ئۇيغۇرىس ــەرقىي تۈركىس ش

چىڭـــخەي، تىــــبەت قاتــــارلىق ئـــۆلكىلەر بىــــلەن؛ غەرب تەرەپــــتىن: 

ـــي  ـــتان؛ غەربى ـــتان، تاجىكىس ـــۇبتىن:  –قازاقىســـتان، قىرغىزىس جەن

ن، ھىندىســتان؛ شــىمال تەرەپــتىن: موڭغــۇلىيە، ئافغانىســتان، پاكىســتا

 . چېگىرالىنىدۇرۇسىيە، يەنە قازاقىستان قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن 
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ئۇيغۇرىستان )شەرقىي تۈركىستان( نىڭ جەنۇبىغـا قـارا قـۇرۇم تـاغ 

ـــتان  ـــقان، ئۇيغۇرىس ـــاغلىرى جايالش ـــامىر ت ـــگە پ ـــرى، غەربى تىزمىلى

شــىمال قىســمىغا  –رقىي ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىنىــڭ شــە« شــىنجاڭ»

ــرى جايالشــقان، ئۇيغۇرىســتان  ــاغ تىزمىلى ــاي ت ــۇر »ئالت شــىنجاڭ ئۇيغ

جەنۇبىـدىكى پـامىر ئېگىزلىكـى بىـلەن  –ئاپتونوم رايونىنىڭ، غەربىـي 

شـــــىمالدىكى ئالتـــــاي تـــــاغ تىزمىلىرىنىـــــڭ ئوتتۇرىســـــىغا ئۇيغـــــۇر 

ئىدارىسىنىڭ سىمۋولى، ئۇيغۇر مىللىي روھىنىڭ غـۇرۇرى ھەيۋەتلىـك 

ىي ۋە شـــىمال ىيجەنـــۇب اغلىرى جايالشـــقان. تەڭرىتـــاغلىرىەڭرىتـــت

ـــانتەڭرى  ـــدۇ. خ ـــپ تۇرى ئۇيغۇرىســـتان دەپ ئىككـــى قىســـىمغا ئايرى

چوققىســــى ۋە بوغــــدا چوققىســــى تەڭرىتاغلىرىنىــــڭ ھەيۋەتلىــــك 

 چوققىلىرىدۇر. 

كىچىكلىكـــى  –چـــوڭ  —تەڭرىتېغىنىـــڭ شـــىمال ۋە جەنۇبىغـــا 

ـــاش بولغـــان ئويمـــانلىقالر  ـــار —ئوخش ىم ئويمـــانلىقى، جۇڭغـــارىيە ت

ئويمــانلىقى، ئىلــى ئويمــانلىقى، تۇرپـــان ئويمــانلىقى جايالشــقان. بـــۇ 

ئويمــانلىقالر تــارىختىن بېــرى ئۇيغۇرالرغــا بوســتانلىقالرنى، دەريــاالرنى 

بەخــــش ئېتىــــپ، ئەجــــدادلىرىمىزنىڭ ھەرخىــــل ئېھتىيــــاجلىرىنى 

 قاندۇرۇپ كەلگەن. 

ـــزى قىســـمىغا ـــڭ مەركى ـــارىم ئويمانلىقىنى ـــان  ت مەشـــھۇر تەكلىماك

ـــڭ  337قۇملـــۇقى جايالشـــقان. كـــۆلىمى  ـــومېتىر  600مى كـــۋادرات كىل

بولــــۇپ، دۇنيــــا بــــويىچە ئىككىنچــــى چــــوڭ قۇملــــۇق ھېســــابلىنىدۇ. 

ــــۇبىي  ــــڭ جەن ــــاي تاغلىرىنى ــــى، ئالت ــــىمالى ئېتىك ــــڭ ش تەڭرىتېغىنى

قىســمىغا جايالشـــقان جۇڭغـــارىيە ئويمانلىقىنىـــڭ كـــۆلىمى تەخمىـــنەن 
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ــڭ كــۋادرات  380 ــۇپ، تــارىم ئويمانلىقىــدىن قالســىال مى كىلــومېتىر بول

ئىككىنچــى چـــوڭ ئويمــانلىق ھېســـابلىنىدۇ. تــارىم ئويمـــانلىقى بىـــلەن 

ـــوڭ ـــدا چ ـــارىيە ئويمانلىقى ـــى، قەشـــقەر  -جۇڭغ ـــارىم دەرياس ـــك ت كىچى

 دەرياسى، ئېرتىش دەرياسى، ئىلى دەرياسى قاتارلىق دەريا ئېقىنالر بار.

ــى ئۇيغۇرىســت ــڭ ۋەتىن ــق جى –ان ئىســمى ئۇيغۇرالرنى ســمىغا اليى

« شـــىنجاڭ»گـــۈزەل ئـــۆلكە، گـــۈزەل ۋەتەن،  تەبىئىـــي بايلىققـــا ئىـــگە

ئېـدىرلىرى، ھەتتـا چـۆل  –ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئۇيغۇرىسـتاننىڭ تـاغ 

جەزىرىلىــرى، قۇملۇقالرنىــڭ قــوينى ئاجايىــپ مــول بــايلىقالر بىــلەن  –

ــان ــتە ئېنىقالنغ ــدىرىپ تەكشۈرۈش ــازىرغىچە قى ــان. ھ ــاي  تولغ ۋە خىت

ــايلىقلىرى، نېفىــت،  ــدىلىنىۋاتقان كــان مەھســۇالت ب كــۆچمەنلىرى پاي

كۆمۈر، تۆمۈر، ئالتۇن، كۆمـۈش، مىـس، قوغۇشـۇن، قەلەي، قاشتېشـى، 

(، مانگـان، 37(، ئـوران)35) ئـودانگۈڭگۈرت، بور، نىكېل، ئاش تۈزى، 

قاتـارلىق رەڭلىـك، رەڭسـىز مېتـالالر،  نىئـوبى، لىستى، بېرىللىخروم، 

ـــلەر مەد ـــدىن ئاشـــىدۇ. خوتەننىـــڭ قاشتېشـــى قەدىمـــدىن  137ەن خىل

ــك  ــزا ئىگىلى ــتانلىقالردا، يې ــانلىق بوس ــھۇر. ئويم ــا مەش ــپ دۇنياغ تارتى

مەھســۇالتلىرىدىن بۇغــداي، قونــاق، ئارپــا، شــال، پاختــا، قىچــا، زاغــۇن، 

زىغىـر، كۈنجـۈت قاتــارلىق زىـرائەتلەر ۋە ھەرخىــل كۆكتـات، ھەرخىــل 

 مېۋىلەر ئۆستۈرۈلىدۇ. 

ـــدانى  ـــۇمى يەر مەي ـــون  9تېرىلغـــۇ ئوم ـــار،  330مىلي ـــڭ گېكت مى

مىليــون توننــا ئەتراپىــدا، يىللىــق پاختــا  8يىللىــق ئاشــلىق مەھســۇالتى 

مىليــون  48مىــڭ توننــا، تەبىئىــي ئــوتالق  570مىليــون  1مەھســۇالتى 
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ــار، ئورمــان  ــار، ياغــاچ زاپىســى  839مىليــون  4گېكت  250مىــڭ گېكت

 مېتىر.  كۈبمىليارد  88ىسى مېتىر، سۇ زاپ كۈبمىليون 

ـــت « شـــىنجاڭ»ئۇيغۇرىســـتان  ـــڭ نېفى ـــاپتونوم رايونىنى ئۇيغـــۇر ئ

؟( تەبىئىـي بارىـلتوننـا قـانچە  1مىليـارد توننـا ) 21مۆلچىرى بـايلىقى 

 مېتىر. كۈب تېرلىيون 11گاز مۆلچەر بايلىقى 

ــــــونى، ئۇيغۇرىســــــتاننىڭ « شــــــىنجاڭ» ــــــاپتونوم راي ئۇيغــــــۇر ئ

مىليـون مـودىن ئاشـىدۇ. )خىتـاي  720ۆلىمى يايالق ك –چارۋىچىلىقى 

بىرلىكى(. چارۋا مالالرنىڭ تـۈرلىرى كـۆپ، قـوي، كـاال، ئـات قاتـارلىق 

مىــڭ تۇيــاقتىن  700مىليــون  34كىچىــك چارۋىالرنىــڭ ســانى  –چــوڭ 

ئارتۇق. ئەپسۇسكى بۇ يـايالقالر ھـازىر خىتـاي كۆچمەنلىرىنىـڭ قـولى 

 بىلەن بۇزۇلماقتا. 

 مەنبەسى ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك

ــل ئىجتىمــائىي بەلگىســى  ــڭ بىــر خى ــامىنى ئادەملەرنى مىلــلەت ن

 دەپ ئاتاشقا بولىدۇ.

تارىخشـــۇناس، مىللەتشـــۇناس، تىلشۇناســـالرنىڭ تەتقىقاتلىرىغـــا 

 تىكىلىـقىفوندېگەن ئىسىمنىڭ ھېچقانـداق « ئۇيغۇر»ئاساسالنغاندا، 

ـــپ  ـــدا ئىســـتېمال قىلىنى ـــۆزگىرىش ھاســـىل قىلمـــاي تۇراقلىـــق ھال ئ

ئىككــى مىــڭ يىلغــا يــېقىن بولغــان دېيىشــكە بولىــدۇ.  ىــنىگىالكەلگ

ـــكئەنگلىيە ئەســـىردە ياشـــىغان يۇنـــان  – 3پـــولى  ھېنـــرىئـــالىم  لى

دېـــگەن ئەســـىرىدە تىلغـــا « جـــۇغراپىيە»نىـــڭ پىتولمى جۇغراپىيـــونى
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ــۇر  ــان ئۇيغ ــاردئېلىنغ ــىمالرنى  Oikhdai Oechur ئويغ ــگەن ئىس دې

 ردۇر، دېگەن ئىدى. مىسالغا ئېلىپ بۇالر ھازىرقى ئۇيغۇرال

دېـگەن سـۆزنىڭ پارسـچە « ئۇيغۇر»دا «تۈركىي تىلالر دىۋانى( »1)

ــوز» ــور – خ ــپ، ئــۇ « خ ــان قىلىنى ــى باي ــگەن ســۆزدىن كەلگەنلىك دې

ئۇيغــــۇر ئــــېلىگە  ماكادونىســــكى ئالىكســــاندىرســــۆزنىڭ يۇنــــانلىق 

يېقىنالشــقاندا ئــۆزى دۇچ كەلــگەن جەڭچىلەرنىــڭ ئوقيــا ئېتىشــتىكى 

ــۋەرلىكىگە ھ ــۋايەت چې ــپ شــۇنداق ئىســىم قويغــانلىقى رى ــران قېلى ەي

 قىلىنىدۇ. 

( بەزى تەتقىقـــات ماتېرىياللىرىـــدا ئوتتـــۇرا دەۋر تىلىـــدىكى 2)

( مىســـالدا 1دېـــگەن ســـۆزدىن كەلـــگەن دېيىشـــىدۇ. )« ئۇرغـــۇر»

ــــــۇرۇنقى  ــــــۆتكەن  – 3مىالدىــــــدىن ب  ئالىكســــــاندىرئەســــــىردە ئ

ســـــىم دەپ ئى« خـــــور – خـــــوز»ئۇيغۇرالرغـــــا  ماكادونىســـــكىنىڭ

دېــــگەن « ئۇيغــــۇر»بەرگەنلىكىنــــى رىــــۋايەت قىلىــــش ئــــارقىلىق 

ـــى  ـــار ئىكەنلىكىن ـــال ب ـــۇرۇنقى دەۋرلەردى ـــدىن ب ئىســـىمنىڭ مىالدى

ــۇپ بەرگەن.  ــۇر»يورۇت ــگەن ئىســىمنىڭ « ئۇيغ ــاتۇر»دې ــۋەر، ب « چې

دېـگەن ئىسـىمنىڭ ئۇيۇشـقاق، « ئۇيغـۇر»دېگەن سۆز ئىكەنلىكـى، 

لەرنـــى بېرىـــدىغانلىقى يېپىشـــقاق، ئىتتىپاقالشـــقۇچى دېـــگەن مەنى

 توغرىسىدا تارىخچىالر، تىلشۇناسالر سۆزلەپ ئۆتۈشكەن. 

 ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلەتلەر
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، ھـونالر، تـوراالرئۇيغۇرالرنىڭ ئەجـدادلىرى ھەمـدە قېرىنداشـلىرى 

ئارقىـــدىن  –ســـاكالر ئـــۇزاق تـــارىختىن بېـــرى بىپايـــان زېمىنـــدا ئارقـــا 

 دى. بىرنەچچە قېتىم دۆلەت قۇرغان ئى

 216يىلىــدىن  -204سـى؛ )مىالدىـدىن بـۇرۇنقى . ھـون ئىمپېرىيە1

 يىلغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(. –

ــا ھــون ئىمپېرىيە2 ــالدى . ياۋروپ ــدىن  – 375ســى؛ )مى  – 468يىلى

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

يىلىـــدىن  – 420ســـى؛ )مىـــالدى ( ئىمپېرىيەئفتالىـــت) ئـــاقھون. 3

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(. – 565

ــــۆ4 ــــالدى . ك ــــانلىقى؛ )مى ــــۈرك خ ــــدىن  – 551ك ت  – 745يىلى

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

 – 845يىلىــدىن  – 646. ئۇيغــۇر ئورخــۇن خــانلىقى؛ )مىــالدى 5

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

 يىلى قۇرۇلغان(. – 870دۆلىتى؛ )مىالدى  كەڭسۇ. ئۇيغۇر 6

 – 1212يىلىـدىن  – 850. ئۇيغۇر قاراخـانىيالر دۆلىتـى )مىـالدى 7

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

 – 1335يىلىـدىن  – 850ئىدىقۇت دۆلىتـى؛ )مىـالدى  –. ئۇيغۇر 8

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

 – 1187يىلىـــدىن  – 960ســـۇلتانلىقى؛ )مىـــالدى  غەزنەۋىـــلەر. 9

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.

ــۇغ 10 ــدىن  – 1040ســۇلتانلىقى؛ )مىــالدى  ســەلجۇقىالر. ئۇل يىلى

 چە ھۆكۈم سۈرگەن(.يىلىغى – 1157
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ــارەزىم. 11 ــالدى  خ ــى؛ )مى ــاھ دۆلىت ــدىن  – 1172ش  – 1231يىلى

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(. 

ــددىن. 12 ــا ئاالئى ــالدى  ئەرەتن ــۇلتانلىقى؛ )مى ــدىن  – 1341س يىلى

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(. – 1381

 – 1678يىلىــدىن  – 1504. ســەئىدىيە خانىــدانلىقى؛ )مىــالدى 13

 سۈرگەن(. يىلىغىچە ھۆكۈم

 1884يىلىـدىن  – 1856. ئۇيغۇر قەشـقەرىيە دۆلىتـى )مىـالدى 14

 يىلىغىچە ھۆكۈم سۈرگەن(.  –

ــۈك  -19 ــىيە ۋە بۈي ــدا چــار رۇس ــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى  برىتــانىيەئەس

قىلىشـــنى  مۇســـتەملىكە)ھىندىســـتاندا ئىـــدى( ئوتتـــۇرا ئاســـىيانى 

تالىشــىش  تالىشــىپ دىپلومــاتىيە، ھەربىــي ئىشــغالىيەت، تەســىر دائىــر

ئوتتـۇرا  نىـڭتانىيەبرىجەھەتتە كەسكىن ئېلىشىپ چار رۇسىيە بىـلەن 

ـــاالش  ـــىي ت ـــان سىياس ـــتانغا  –ئاســـىياغا قارىتىلغ تارتىشـــى ئافغانىس

مەركەزلەشكەن. ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنى قەشقەر ئۆلكىسى شۇ چاغـدا چـار 

 ئىسـتىال برىتـانىيەكۆزى چۈشكەن ھەم بۈيـۈك  موژىكلىرىنىڭرۇسىيە 

ئىـدى.  ۆڭلىگە پـۈككەن مـۇقەددەس ئـۆلكە بولـۇپ قالغـانقىلىشنى كـ

ـــار رۇســـىيە – 1856 ـــرى چ ـــوژىكالرلىك يىللى ـــۇرا ئاســـىيانىڭ  م ئوتت

ئىســـتىال  خىـــۋە خـــانلىقلىرىنى، بۇخـــارا، قۇقـــان —غەربىـــي قىســـمى 

 قۇقــــان يــــاقۇببەگقىلىشــــقا باشــــلىغاندىن كېــــيىن ئــــوردا مــــۇالزىم 

ــپ، قە ــەھىرىگە يېتىــپ كېلى ــەھىرىدىن قەشــقەر ش شــقەر، يەكەن، ش

خـــوتەن، كۇچـــا شــــەھەرلىرىنى بىرلەشـــتۈرۈپ ئۇيغـــۇر قەشــــقەرىيە 

دۆلىتىنـــى قـــۇردى. تېـــزلىكتە شــــىمالدا ئالتـــاي، ئىلـــى، ئــــۈرۈمچى 
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ـــتاننى  ـــۈن ئۇيغۇرىس ـــپ پۈت ـــازاد قىلى ـــى بويســـۇندۇرۇپ ئ ۋىاليەتلىرىن

بىرلىككە كەلتۈردى. )خىتـاي تـارىخچىلىرى ھـازىرغىچە يـاقۇپبەگنى 

دەپ ئەيىبلىمەكـــتە(. بىـــراق، ياقۇپبەگنىـــڭ  جاسۇســـى نىـــڭئەنگلىيە

ـــۇزاق د ـــۈمرانلىقى ئ ـــاي تېررىتورىيەھۆك ـــالمىدى. خىت ـــىگە اۋاملىش س

ــق قىلىۋاتقــان لىك يىلــى چــار رۇســىيە – 1875مــانجۇالر  ھۆكۈمرانلى

ياراغ، ھەربىي مۇالزىمەت يـاردىمىگە ئېرىشـىپ،  –قورال  موژىكالرنىڭ

ــــاي  ــــدانى خىت ــــي قومان ــــاڭنىھەربى ــــك زوزۇڭت ــــازىرقى  —ە غەرب )ھ

ـــى. « شـــىنجاڭ» ـــونىنى( بويسۇندۇرۇشـــقا ئەۋەتت ـــاپتونوم راي ـــۇر ئ ئۇيغ

بانكىسـى پـۇل چىقىرىـپ،  بوستۇنشياڭگاڭدا قۇرۇلغان  نىڭئەنگلىيە

 ياردەم قىلدى.  زوزۇڭتاڭغامانجۇ خانىدانلىقىنىڭ ھەربىي قوماندانى 

مىـڭ ئۇيغـۇرنى  600يىلى قەشقەر ئۆلكىسىدە  – 1877 زوزۇڭتاڭ

 قەشقەر دۆلىتىنى ئاغدۇردى.  –اشالپ، ئۇيغۇر قىرىپ ت

ســىنى ئىســتىال قەشــقەر ئۆلكى لىكلەرنىــڭبرىتانىيەشــۇ چــاغالردا 

ھۆكـۈمىتى يـول قويمىـدى، چـار  مـوژىكالرلىك قىلىشىغا چـار رۇسـىيە

تاجـاۋۇزچىالر ئۇيغۇرنىـڭ ئىلـى، قەشـقەر قاتـارلىق  موژىـكلىك رۇسىيە

ــۇ  ــدا )ش ــىۋالماقچى بولغان ــۆلكىلىرىنى بېس ــىيە ئ ــار رۇس ــتالردا چ ۋاقى

ــــــى ئۆلكىســــــىنى  ــــــڭ ئىل ــــــان(  12ئۇيغۇرنى ــــــل بېســــــىپ ياتق يى

 يول قويمىدى.  لىكلەرتانىيەبىرى

ـــدە  ـــپ كەلگەن ـــڭ ئۆزگىرىشـــى شـــۇ دەۋرگە يېتى  – 1900زاماننى

يىلالردىن باشالپ شىمالىي ياۋروپادا گېرمانىيە قۇدرەتلىك كـۈچ بولـۇپ 

 برىتـانىيەلەن بۈيـۈك باش كۆتۈرگەندە چۆچۈپ كەتكەن چار رۇسىيە بىـ
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ــاۋىكىنىئوتتــۇرا ئاســىيادا سىياســىي  يىغىشــتۇرۇپ تەســىر دائىــرە ۋە  ت

 مۇستەملىكە تالىشىشنى ئاخىرالشتۇردى.

ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتىنـى ئۇيغۇرىسـتان مەسىلىسـىگە كەلگەنـدە چـار 

قاتــارلىق دۆلەتــلەر ســاڭىمۇ يــوق،  برىتــانىيەۋە  مــوژىكلىرىرۇســىيە 

 –وللىنىـپ، ئۇيغـۇرالر ئۆلكىسـىنى مـانجۇ ماڭىمۇ يوق سىياسـىتىنى ق

ــــۇ  خىتــــاي خانىــــدانلىقىغا قــــارام )مۇســــتەملىكە( قىلىــــپ بەردى. ب

ــۇپ  ــتىم مۇســتەملىكە بول ــۇنجى قې ــگەن ت ــڭ بېشــىغا كەل ئۇيغۇرالرنى

ـــلەپتە  ـــدى. دەس ـــارىخى ئى ـــك ت ـــى  – 1856قېلىشـــنىڭ پاجىئەلى يىل

ەتــلەر ئەنگلىــيە، چــار رۇســىيە، تــۈركىيە، ئافغانىســتان قاتــارلىق دۆل

ــپ  ــراپ قىلى ــى ئېتى ــۇر دۆلىتىن ــقەرىيە ئۇيغ ــان قەش ــاقۇپ بەگ قۇرغ ي

چــــار  پــــاتكىن كىــــروئەلچىلەرنــــى، ۋەكىللەرنــــى ئەۋەتىشــــكەن. )

نىڭ ئەلچىسى سۈپىتىدە قەشقەر ئۇيغۇر دۆلىتـى بىـلەن چېگـرا رۇسىيە

 سىزىقى بەلگىلەشكە يېتىپ كەلگەن(.

انى شـــۇنداق قىلىـــپ مـــانجۇ خانىـــدانلىقىنىڭ ئەســـكىرى قومانـــد

يىلـــى قەشـــقەرىيە ئۇيغـــۇر دۆلىتىنىـــڭ نـــامىنى  – 1884 زوزۇڭتـــاڭ

يېڭـى يەر دەپ، ئىسـىم قويـدى. « شـىنجاڭ»ئۆزگەرتىپ، بۇ ئـۆلكىگە 

ــۇپ  ــتەملىكە بول ــتىگە مۇس ــانجۇ مىللى ــى، م ــاي مىللىت ــاغ خىت ــۇ چ ب

 تۇرغان چاغ ئىدى. 

يىلــى ئۇيغۇرالرنىــڭ بــاتۇرى  – 1911يىــل ئۆتكەنــدىن كېــيىن،  26

پە ئۇيغۇرنىـــڭ ئۆلكىســـى قۇمـــۇل ۋىاليىتىـــدە قوراللىـــق تۆمـــۈر خەلىـــ

ئۇيغۇرالرغـا ھۆكۈمرانلىـق  خانىدانلىرىنىڭقوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، مانجۇ 

ــراق، چــار  ــاتتى. بى ــاي مىلىتارىســتلىرىنى تامــامەن يوق قىلىۋاتقــان خىت
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مىلىتارىســــــتلىرىغا تاشــــــقى رۇســــــىيە جاھــــــانگىرلىكى مــــــانجۇ 

يـــاراغ،  –دورا، قـــورال  –ق نىـــڭ نـــوم ئېغىـــزى ئـــارقىلىق ئـــوموڭغۇلىيە

كېچەك ياردەم قىلىپ، تۆمـۈر خەلىـپە قـوزغىلىڭىنى  –ئاشلىق، كىيىم 

ـــــانجۇ  ـــــتىم م ـــــر قې ـــــى يەنە بى ـــــڭ ۋەتىنىن باســـــتۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنى

 مىلىتارىستلىرىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى. 

ئۇيغۇرنىـــڭ قەشـــقەر،  كـــۈنى – 12ئاينىـــڭ  – 11يىلـــى  – 1933

ــــ ــــن ھەزرەت دە ســــابىت خــــوتەن ۋىاليىتى دامــــولال، مــــۇھەممەد ئىمى

ـــۇرالر قورا ـــدە ئۇيغ ـــۈرۈپ،رەھبەرلىكى ـــوزغىالڭ كۆت ـــق ق قەشـــقەر  للى

يىلــــى  – 1934شــــەھىرىدە مۇســــتەقىللىق جاكارلىــــدى. ســــتالىن 

ــــدىن قۇرۇقلــــۇق قىســــىملىرىنى ۋە ھــــاۋا  ــــرەك ئېغىزى ئاتۇشــــنىڭ تې

ــى  – 1937قىســىملىرىنى ئەۋەتىــپ  يىلىغىــچە ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىالرن

ـــــپ مۇســـــتەقىل قىـــــرغ شـــــەرقىي تۈركىســـــتان ئىســـــالم »ىن قىلى

ــۇرىيىتى ــڭ ۋەتىنىنــى يەنە بىــر قېــتىم «جۇمھ نــى يوقىتىــپ، ئۇيغۇرنى

 تاپشۇرۇپ بەردى.  شىڭشىسەيگەخىتاي مىلىتارىست 

ــــــــى  – 1944 ــــــــڭ  – 11يىل ــــــــۇرالر  – 12ئاينى ــــــــۈنى ئۇيغ ك

ـــۈرۈپ،  ـــوزغىالڭ كۆت ـــدە قوراللىـــق ق ئۇيغۇرىســـتاننىڭ ئىلـــى ۋىاليىتى

ــو ــۇرۇش ئ ــق ئ ــۇر قوراللى ــپ، ئۇيغ ــۈن ئۇيغۇرىســتانغا كېڭەيتى تىنى پۈت

شـەرقىي »مىللىي دېموكراتىك ئىنقىالبى ئارقىلىق ئىككىنچـى قېـتىم 

 – 2يىلــى  – 1945نــى قــۇرۇپ چىققانــدا، «تۈركىســتان جۇمھــۇرىيىتى

مەخپىـي « يىغىنـى يالتـا»خەلقئـارا »كـۈنى چاقىرىلغـان  – 11ئاينىـڭ 

كــۈنى خىتــاي  – 14ئاينىــڭ  – 8لــى يى – 1945شــەرتنامە ئىمــزاالپ، 

ـــداڭ ھۆكـــۈمىتى بىـــلەن موســـكۋادا، ســـتالىن ھۆكۈمىتىنىـــڭ  گومىن
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نــى «( ســىدوســتلۇق، ئىتتىپاقداشــلىق شەرتنامەســوۋېت  –جۇڭگــو )»

ـــرا ـــلەپ بەردى. يېشـــىل چى غ ئىمزالىشـــىغا پرىنســـىپ، رامكـــا بەلگى

ـــۇقىرىقى شـــەرتنامە لەر ئۇيغـــۇرالر قۇرغـــان دۆلەتنـــى يېقىـــپ بەردى. ي

ئۆلكىسـىنى خىتـاي گومىنـداڭ  «شـىنجاڭ»قەرز قىلىپ، ئاتالمىش مۇن

ھۆكــۈمىتىگە يەنە بىــر قېــتىم قوشــۇپ بەردى. ئۇيغــۇرالر ئىككىنچــى 

 – 1944« شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھــۇرىيىتى»قېــتىم قۇرغــان دۆلەت 

كــــۈنىگىچە بەش يىــــل  – 1ئاينىــــڭ  – 10يىلــــى  – 1949يىلىــــدىن 

ـــۇردى.  ـــۇپ ت ـــى  – 1949مەۋجـــۇت بول كـــۈنى  – 1ئاينىـــڭ  – 10يىل

ـــازادلىق  خىتاينىـــڭ كوممۇنىســـت پارتىيىســـى ۋە ـــالمىش ئ ئۇنىـــڭ ئات

ســى ئاتــالمىش شــىنجاڭغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــردى. بۇنىڭــدىن ئارمىيە

ـــى ھەربىـــي  ـــڭ گېنېرالـــى ۋاڭ جىنن ـــا ســـتالىن خىتاينى ـــاۋۋال ھەتت ئ

 ئايروپىالنغا ئولتۇرغۇزۇپ قارا شەھەر ئەتراپىغىچە ھـاۋادا ئايالنـدۇرۇپ،

ــازادلىق ئارمىيەخى ــالمىش ئ ــڭ ئات ــۆتكەپ ســىنى ئۇيغۇرىســتانغا تاينى ي

سىنىڭ ھەربىي ماشـىنىلىرىنى ئاجرىتىـپ كىرىشكە، سوۋېتالر ئارمىيە

 بەرگەن ئىدى. 

ــــــــــ – 5يىلــــــــــى  – 2003 ــــــــــاي  – 25ڭ ئاينى كــــــــــۈنى خىت

شـىنجاڭ مەسىلىسـى توغرىسـىدا ئـاق تاشـلىق »چىلىرى مۇستەملىكە

ــاب ــپ، ئۇيغۇرال« كىت ــېالن قىلى ــڭ ئ ــىرنىڭ  – 20رنى  – 40 – 30ئەس

يىللىرىدا ئىككى قېتىم جۇمھۇرىيەت قۇرغـانلىقىنى ئېتىـراپ قىلـدى. 

ئاپتورلىرى بـۇ دۆلەت نېمىشـقا مەغلـۇپ « ئاق تاشلىق كىتاب»لېكىن 

 بولدى دەپ، سوئال قويمىدى ياكى جاۋاب بەرمىدى. 
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يىلالردىن تاكى ھـازىرغىچە ئۇيغـۇر خەلقـى ھەر ئىككـى  – 1950

وزغىالڭ ا بىــر قېــتىم قوراللىــق، قورالســىز ئىــنقىالب، نامــايىش، قــيىلــد

چىلىرىنىڭ مىللىــي ھۆكــۈمرانلىقىنى كۆتــۈرۈپ خىتــاي مۇســتەملىكە

دۆلەت »ىنغـــان ئىزچىـــل رەت قىلىـــپ كەلـــدى. )خىتـــايچە نەشـــر قىل

ـــدىن ئەالمەنپەئە ـــى ھەممى ـــراپ «( ت ـــا شـــۇنداق ئېتى ـــاۋزۇلۇق كىتابت م

 قىلىندى. 

 ئېتىقادى دىنىيئۇيغۇرالرنىڭ 

ئۇيغـــۇرالر تارىختـــا ئاساســـلىقى بـــۇددا ۋە كېـــيىن ئىســـالم دىنىغـــا 

ـــارىخى دەۋرلەردە يەنە ئوخشـــىمىغان  ـــان. ھەرقايســـى ت ـــاد قىلغ ئېتىق

ــى،  ــى، خرىســتىئان دىن ــامان دىن ــدە ش ــى قاتــارلىق  زەردوشدەرىجى دىن

 دىنالرغىمۇ ئېتىقاد قىلغان. 

 يېزىقى –ئۇيغۇرالرنىڭ تىل 

ــۇرالر مى ــۈنكى ئۇيغ ــۇرۇنقى بۈگ ــۇپ شەكىللىنىشــتىن ب ــلەت بول ل

ئــۇزۇن مــۇرەككەپ تــارىخى جەريانــدا ۋە ھازىرغــا قەدەر ئــۆز تىلىنــى 

ئىزچىل ھالدا ئورتاق ئاالقىلىشـىش قـورالى قىلىـپ كەلـدى. مەلـۇمكى 

ئالتـاي تىــل سىستېمىســى، تـۈركى تىلــالر ئائىلىســى،  —ئۇيغـۇر تىلــى 

ۇرۇپپىســـىغا قـــارلۇق تىـــل گ –غەربىـــي ھـــون تىـــل تـــارمىقى، ئۇيغـــۇر 

 مەنسۇپ تىلدۇر. 

ــق  ــۇمكى يېزى ــڭ  —مەل ــيەت تەرەققىياتىنى ــل ئىنســانالر مەدەنى تى

مـــۇئەييەن باســــقۇچىدا مەيــــدانغا كەلـــگەن بىــــر خىــــل مەدەنىــــيەت 

ـــق( بەزى  ھادىسىســـى بولـــۇپ، تىلنـــى خاتىرىلەيـــدىغان بەلـــگە )يېزى

تىــل  –تەتقىقــات ماتېرىياللىرىغــا ئاساســالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىــڭ يېزىــق 
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قولالنغىنىغا ئىككى مىڭ يىل بولغانلىقى مەلۇم. ئۇيغـۇر ئەجـدادلىرى 

يېزىقــى، ســوغدى  بىراھمــابــۇ ئــۇزاق تــارىخى جەريانــدا مــانى يېزىقــى، 

ــارىخىنى  ــى ۋە ت ــۆز تىلىن ــدىلىنىپ ئ ــزىقالردىن پاي ــارلىق يې ــى قات يېزىق

 خاتىرىلەپ كەلگەن. 

 ئۇيغۇرالرنىڭ تىل سەنئىتى

لىرى، سـاددا ئـالەم ىـۋايەتلىرى، ئەپسـانەۇيغۇرالرنىڭ ربىز بۇ يەردە ئ

قاراشلىرى ئېغىز ئەدەبىياتى )فولكلور(، يازمـا ئەدەبىيـاتى )كالسسـىك 

ئەدەبىياتى(، چۆچەكلەردە ئىپادە تاپقـان تۇرمـۇش قاراشـلىرى، تەبىـئەت 

قوشــــــــاقلىرى، ئەتراپتىكــــــــى دۆلەت ۋە  -قاراشــــــــلىرى، بېيىــــــــت

غەزەللىــرى  –شــا مىللەتلەرگىمــۇ ئاالھىــدە تەســىر كۆرســەتكەن ناخ

 قاتارلىق تىل سەنئىتى ئادەتلىرى توغرىسىدا كۆپ توختالمىدۇق. 

ئۇيغۇرالرنىڭ سەنئەت ئادەتلىرىگە كەلسەك، ئۇيغـۇرالر قېرىنـداش 

دەپ نـام ئالغـان « ئۇسسۇلچى مىلـلەت –ناخشا »مىللەتلەر تەرىپىدىن 

ئىــــدى. ئۇيغۇرالرنىــــڭ ســــەنئەت خۇمــــارلىقى، ئۇسســــۇل، مۇزىكــــا، 

ســەنئەت،  –ق، )نەققاشــلىق(، ھەيكەلتىراشــلىق، ھــۈنەر ئويمىچىلىــ

رەسســـاملىق، كەشـــتىچىلىك قاتـــارلىقالرنى ئىجتىمـــائىي كەســـىپ 

ـــدۇ. ئۇيغـــۇرالر  ـــدە ئىپادىلىنى ســـۈپىتىدە داۋامالشـــتۇرۇپ كەلگەنلىكى

مىللەت خـاراكتېرىگە، مەنىـۋى تەلەپلىـرىگە مۇناسـىپ ئىجـاد قىلىـپ 

 كەلگەن مىللەتتۇر.

ـــا ـــدىغان ھەرىـــكەت ســـەنئىتى ي كى ھەرىـــكەت تىلـــى دەپ ئاتىلى

ــدىغان  ــاكى مۇزىكىلىــق تىــل دەپ ئاتىلى ــاۋاز ســەنئىتى ي ئۇسســۇل ۋە ئ
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مۇزىكــــا، ئۇيغــــۇر ســــەنئىتى بــــويىچە كەڭ ئومۇمالشــــقان ســــەنئەت 

 ژانىرىدۇر. 

ئۇيغــۇرالر مۇزىكـــا مەدەنىيىتىنىـــڭ خورىمـــاس مەنبەســـى بولغـــان 

ـــــــام» ـــــــون ئىككـــــــى مۇق ـــــــدىلىكلەرنى« ئ ـــــــۇنداق ئاالھى  ئەنە ش

ـــق داســـتان  ـــق دەســـتۇر، مۇزىكىلى مۇجەسسەملەشـــتۈرگەن مۇزىكىلى

بولــــۇپ، مەيلــــى ئەنئەنىــــۋى نەغمىــــلەر يــــاكى ھــــازىرقى يېڭــــى 

مۇۋەپپەقىيەتلىك بەدىئىي مۇزىكـا ئىجـادىيەتلىرى بولسـۇن ھەممىسـى 

 غا ۋارىسلىق قىلىش ئاساسىدا مەيدانغا كەلگەن. «ئون ئىككى مۇقام»

 ئۇيغۇر چالغۇلىرى

ــڭ  ــا ئۇيغۇرالرنى ــوللىقى، كــۆپ خىللىقىغ مۇزىكــا ســەنئىتىنىڭ م

ئەسـۋابلىرىمۇ  –جـان كىرگۈزىـدىغان چـالغۇ  –مۇناسىپ ئۇنىڭغا تىـل 

خىل بولۇپ، چالغۇالرنىـڭ بەزىلىرىنىـڭ  27ھەر خىل، ئاساسلىقلىرى 

بەش خىلغا يېتىدۇ.  مەسىلەن، راۋاب، قەشـقەر راۋابـى،  –شەكلى تۆت 

راۋابـــى دەپ تـــۆت خىلغـــا  مـــۇلتەكەمدوالن راۋابـــى، قـــويچى راۋابـــى، 

 بۆلۈنىدۇ. 

 ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى

ـــــــۇس   تاتىســـــــتىكا قىلىـــــــش خىتـــــــاي ئاھـــــــالىنى س —نوپ

ــك مۇســتەملىكە ــۇقىرى دەرىجىلى ــايىن ي چىلىرىنىڭ سىياســىتىدە ئىنت

ردىــن ھــازىرغىچە خىتــاي يىلال – 1950مەخپىــي خىــزمەت بولــۇپ، 

خىلمۇخىـل چىلىرى ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـىنى مۇستەملىكە

 مەلۇم قىلىپ كەلدى. 

 نەپەر؛ 3.291145يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1900
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 نەپەر؛ 8.500.000يىلى ئۇيغۇرالر  – 1949

 نەپەر؛ 5.641.593يىلالردا ئۇيغۇرالر  – 1979

 نەپەر؛ 5.986.869يىلالردا ئۇيغۇرالر  – 1982

 نەپەر؛ 7.302.178يىلالردا ئۇيغۇرالر  – 1992

 نەپەر؛ 7.589.468يغۇرالر يىلالردا ئۇ – 1993

 نەپەر؛ 8.746.379يىلالردا ئۇيغۇرالر  – 1996

كۈنىـدىن باشـالپ غەربىـي  – 18زېمىـن  جيـاڭخىتاينىڭ رەئىسى 

ئــالتە دۆلەتــكە زىيــارەتكە بېرىشــتىن ئــاۋۋال  شــەرققەياۋروپــا ۋە ئوتتــۇرا 

ـــى  – 1999 ـــڭ  – 10يىل ـــاي تاشـــقى ئىشـــالر  – 12ئاينى ـــۈنى خىت ك

ستاتىستىكىســـىغا ئاساســـلىنىپ، ياپونىيىنىــــڭ                          مىنىســـتىرلىقىنىڭ

ـــــى ـــــدىن »، «گېزىت ـــــل خىتاي ـــــۆتكەن يى ـــــۇلمان  4170ئ نەپەر مۇس

ــپ  ــاۋاپ قىلى ــپ ھەج ت ــدى قايتىــپئەرەبىســتانغا بېرى ــاۋزۇلۇق « كەل م

خەۋىرىدە: خىتايدا ئىسالم دىنىغا ئىشـىنىدىغان ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـى 

 .1پ كۆرسەتتىمىڭ دە 600مىليون  17

ـــــۇرۇن  ـــــى  – 1997بۇنىڭـــــدىن ب ـــــڭ  – 2يىل ـــــۈنى  – 5ئاينى ك

ــايىش « شــىنجاڭ» ــى ۋىاليىتىــدە ئۇيغــۇرالر نام )ئۇيغۇرىســتان(نىڭ ئىل

سـى تەرىپىـدىن لىق بەرھەق دېگەنـدە خىتـاي ئارمىيەقىلىپ مۇسـتەقىل

ــيىن  ــىنگتون»باســتۇرۇلغاندىن كې ــىپوســت گ ۋاش ــق «ېزىت گە ئىمزالى

ـ كــۈنى  30ـ ئاينىــڭ  4ـ يىلــى  1997نىخەي ماقــالە يازغــان مــورا مــۇ

ــۇدۇ؟» ــدىن قورق ــاي نامى ــڭ  « خىت ــاۋزۇلۇق ماقالىســىدە، ئۇيغۇرالرنى م

                                                 
  ە قارالسۇ .«دۇنيا  نزىتى»قىلىنىدى.ا  شۇ كننلنك خىتاي تىلىدا نەشر  1
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مىليـون دەپ ئـېالن قىلغـان ئىـدى. بىـز ئۇيغـۇرالر مۇشـۇ  20نوپۇسىنى 

ســـاننى ئېنىـــق ستاتىســـتىكا دەپ ھېســـابالپ تىلىمىزغـــا ئالـــدۇق ۋە 

 دۇق. مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرغا شۇنداق مەلۇم قىل

 دىكى باشقا مىللەتلەرنىڭ نوپۇسى ىئۇيغۇرالر زېمىن

(، بــۇ قازاقالرنىــڭ 1993نەپەر ) 1.196.416قازاقالرنىــڭ نوپۇســى 

بىر قىسـمى تـارىختىن بېـرى ئۇيغـۇرالر بىـلەن بىلـلە ياشـاپ كەلـگەن، 

قازاقالرنىڭ بىر قىسمى چار رۇسىيە قازاق داالسـىنى بويسـۇندۇرغاندىن 

يىلـى رۇسـىيە ئـۆكتەبىر ئىنقىالبـى  – 1917ى كېيىن، يەنە بىـر قىسـم

)ئۇيغۇرىســـتان( ئـــاپتونوم رايونىغـــا « شـــىنجاڭ»پارتلىغانـــدىن كېـــيىن 

 قېچىپ كەلگەن.

 (2004نەپەر ) 86.6700تۇڭگانالر   

 (2004نەپەر ) 16.6900موڭغۇلالر  

 (2004نەپەر ) 17.3700قىرغىزالر   

 (2004نەپەر   ) 36.108تاجىكالر    

 (2004)نەپەر    4.0300  شىبەلەر   

 (2004)نەپەر    2.3900مانجۇالر     

 (2004)نەپەر     14600ەر   ئۆزبېكل

 (2004)نەپەر    11.100رۇسالر       

 نەپەر      4900تاتارالر      

 نەپەر 7.497.400كۆچمەن خىتايالر 
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ــڭ  ــدە ئۆزبېكلەرنى ــڭ  ئۆزبېكىســتانىبۇنىــڭ ئىچى ــار؛  قازاقالرنى ب

ــار؛ تاجىكالرنىــڭ  قازاقىســتانىاســىيادا ئوتتــۇرا ئ ــار؛  تاجىكىســتانىب ب

بـــار؛ ئۇالرنىـــڭ دۆلەتلىـــرى ئوتتـــۇرا  قىرغىزىســـتانىقىرغىزالرنىـــڭ 

ـــايرىم  ـــلەردە  –ئاســـىيادا ئ ـــدى. شـــۇ دۆلەت ـــايرىم دۆلەت بولـــۇپ قۇرۇل ئ

ئۇيغـۇر « شـىنجاڭ»ياشايدىغان مىللەتلەرنىڭ ئېتنىك تەركىبـى بىـلەن 

ــونى، )ئۇيغۇ ــاپتونوم راي ــلە ياشــاۋاتقان ئ ــلەن بىل رىســتان(دا ئۇيغــۇرالر بى

يــۇقىرىقى مىللەتلەرنىــڭ ئېتنىــك تەركىبــى تامــامەن ئوخشــاش. بىــرال 

 خىل تىلدا سۆزلىشىدىغان مىللەتلەردۇر. 

ــــــۇرۇن  – 1950 ــــــن ب دا ئولتۇراقلىشــــــىپ «شــــــىنجاڭ»يىلالردى

يىلــى گومىنــداڭ  – 1945ياشــايدىغان خىتــايالر يــوق دېيەرلىــك ئىــدى. 

« شــــــىنجاڭ»مىــــــڭ كىشــــــىلىك قوشــــــۇنى  100 ىنىــــــڭخىتايلىر

تاۋابىئــاتلىرىنى  –)ئۇيغۇرىســتان(غا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەنــدە ئــائىلە 

مىڭ نەپەر ئەتراپىـدا ئەسـكەر ۋە  200بىللە ئېلىپ كىرگەن تەخمىنەن 

 دا تۇرغۇزۇلغان.«شىنجاڭ»پۇقراالر 

 – 10يىلـــى  – 1949مىليونـــدىن ئـــارتۇق خىتـــاي پـــۇقرالىرى  7

قانۇنســـىز كۆچـــۈپ  غـــا«شـــىنجاڭ»كۈنىـــدىن كېـــيىن،  – 1نىـــڭ ئاي

 كىرگەن قانۇنسىز كۆچمەن خىتايالردۇر. 

 ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئورنى

شـىنجاڭ »يىلـى ئاتـالمىش  – 1955چىلىرى خىتاي مۇسـتەملىكە

ــاپتونوم «ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى نــى قــۇرۇپ چىقتــى. بىــراق، ھوقــۇق ئ

ــدىن ــان كۈن ــون قۇرۇلغ ــاي كــۆچمەنلىرىگە مەنســۇپ  راي باشــالپال خىت

ــپ،  ــيەت، مائارى ــاد، مەدەنى ــۇرالر ئىقتىس ــۈن ئۇيغ ــدى. بۈگ ــۇپ كەل بول
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ـــي ئىشـــالر، ســـەھىيە تارمـــاقلىرى، ھۆكـــۈمەت ئاپپـــاراتلىرى،  ھەربى

ــاي  ــاھەلەردە خىت ــارلىق س ــاقلىرى قات ــانائەت ئىشــلەپچىقىرىش تارم س

ــــــــدىن ــــــــۆچمەنلىرى تەرىپى ــــــــاي  ك ــــــــدى. خىت ــــــــكە قېقىل چەت

ئۇيغــۇر « شــىنجاڭ»يىلىــدىن باشــالپ  – 1987چىلىرى ملىكەمۇســتە

ئـــاپتونوم رايـــونى )ئۇيغۇرىســـتان( دا، پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتىنى 

ــازىالش  ئۇيغۇرالرغــا قارىتىــپ، شــەكلى ئــۆزگەرگەن مىللىــي ئېتنىــك ت

 سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كەلدى. 

يىلالردىـــن  – 2001يىلـــى ۋە  – 1997يىلـــالر بولۇپمـــۇ  – 1991

ــــىدىن با ــــۇرۇش ئۇرۇش ــــارا تېررورىســــتالرغا قارشــــى ت شــــالپ خەلقئ

ـــۈچ خىـــل كـــۈچلەر  ـــدىلىنىپ ئ ـــي رادىكالىســـت دىنىـــي —پاي ، مىللى

ــۇرۇ ــالمىش تېررورىســتالرغا قارشــى ت ش سىياســىتىنى بۆلگــۈنچى، ئات

ۋى مەســىلىلەرگە ئائىــت ئــادەتتىكى نــارازىلىقنى يولغــا قويــۇپ، ئىــدىيە

الرنىمۇ ئۈچ خىـل كـۈچلەر قاتارىغـا تىنچ يول بىلەن ئىپادىلىگەن ئۇيغۇر

ىڭمۇ ســىرتىدا كىرگــۈزۈپ، ئۇيغــۇرالرنى ئــۆزلىرى تــۈزگەن قــانۇنالرن

تەشـــكىالتنىڭ  باســـتۇردى. كەچـــۈرۈم تەشـــكىالتى ۋە كۆزەتكـــۈچى

ــۈمىتى  ــاي ھۆك  – 1997ستاتىســتىكا قىلىشــىغا ئاساســالنغاندا، خىت

دىـــن ئـــارتۇق ئۇيغـــۇر سىياســـىي  200يىلىـــدىن تـــاكى ھـــازىرغىچە 

 ھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بەرگەنلىكى مەلۇم بولدى.مە

ــى  – 1989 ۋەقەســىدىن كېــيىن قولغــا ئېلىنغــان  تيەنــئەنمىنيىل

قـــانۇنلۇق ســـوت ۋە  بىرســـىگىمۇخىتـــاي سىياســـىي مەھبۇســـالرنىڭ 

 ھۆكۈم ئارقىلىق ئۆلۈم جازاسى بېرىلمىگەن. 
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ــاي  ــۈزگەن خىت ــايەت ئۆتك ــاش جىن ــلەن ئوخش ــۇر بى ــمەك، ئۇيغ دې

ــاراۋەر بواللمىــدى. خىتــاي پــۇقرالىرى بىــل ەن ئۇيغــۇرالر قــانۇن ئالدىــدا ب

ــادەم  ــمە ئ ــدا ھەم ــانۇن ئالدى ــدىغان ق ــق تەكرارالي ھۆكــۈمرانلىرى داۋاملى

بـــاراۋەر، دەيـــدىغان ئۇقۇمنىـــڭ ســـاختىلىقى بـــۇ يەردە تولـــۇق ئاشـــكارا 

 بولدى. 

ــل  ــل ئامى ــۈچ خى ــدىغان ئ ــلەت قىلى ــى مىل ــل، دىــن،  —مىللەتن تى

غـــۇرالر مىللىـــي خاســـلىققا ئىـــگە. خىتـــاي مەدەنىـــيەت جەھەتـــتە ئۇي

ئوخشاشـلىقى يـوق، خىتـاي مىللىتى بىـلەن ئۇيغۇرالرنىـڭ ھېچقانـداق 

)ئۇيغۇرىســتان(دا « شــىنجاڭ»يىلــدىن بېــرى  55چىلىرى مۇســتەملىكە

ئۇيغۇرالرغا تەرجىمان ئـارقىلىق ھۆكۈمرانلىـق قىلىـپ كەلـدى. بۇنـداق 

ــارىخى ھە ــتەملىكە ت ــانىيەتنىڭ مۇس ــاجىئەنى ئىنس ــان، پ ــداق ماك رقان

 ھەرقانداق زاماندا ھېچ تەكرارلىمىغان ئىدى. 

 پايدىالنغان كىتابالر

 ئىستانبۇل نەشرى« شەرقىي تۈركىستان قولالنمىسى»

 شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى « ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى»

 خىتايچە نەشرى« شىنجاڭنىڭ ئومۇمى ئەھۋالى»

اڭ ياشـالر شـىنج»، «مىللەتنىڭ قۇت نىشـانى 13شىنجاڭدىكى »

 نەشرىياتى.« ئۆسمۈرلەر –

ىكـا كـۈنى ئامېر – 15ئاينىـڭ  – 3يىلى  – 2006بۇ ماقالە  ئىالۋە:

ــــۈزۈلگەن ــــىدە ئۆتك ــــۈنىگە  دۆلەت مەجلىس ــــيەت ك ــــۇر مەدەنى ئۇيغ

تەرجىـمە قىلىنىـپ شـۇ كـۈنى  ئۈلگۈرتـۈپتەييارالنغـان ۋە شـۇ كـۈنگە 
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ۇلـــدى. زالنىـــڭ ئىچىـــدە ۋە كارىـــدوردا ئۈســـتەل ئۈســـتىگە قويـــۇپ قوي

ــام  ــڭ  لەنتــوسئۇيغــۇر مەدەنىــيەت كــۈنىگە مەرھــۇم ت ــدى ۋە ئۇنى ئەپەن

رەپىقىســــى تەكلىـــــپ بىــــلەن قاتنىشـــــىپ ئۇيغــــۇرالر توغرىســـــىدا 

ېرىكـا دۆلەت مەجلىسـى قىممەتلىك، تەسىرلىك نۇتـۇق سـۆزلىدى. ئام

ئىشخانا مۇدىرلىرى، كـاتىپلىرى، ئاالھىـدە يـاردەمچىلىرى  ئەزالىرىنىڭ

ىــن ئــارتۇق كىشــى ئۇيغــۇر مەدەنىــيەت كــۈنىگە د 80جەمئىــي بولــۇپ، 

ئۇسســۇللىرىنى كــۆردى ۋە  –قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ناخشــا  ئىشــتىراك

 ئاڭلىدى. 

ـــالىي مـــۇھەررىر  بـــۇ ھۆججەتلەشـــتۈرۈلگەن ماقـــالە، كاندىـــدات ئ

ــــارقىلىق نەشــــرگە  ــــڭ كــــۆزدىن كەچۈرۈشــــى ئ ــــدۇلھېكىم باقىنى ئاب

 تەييارالندى. 
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 لىرى!ھۆرمەتلىك دۆلەت مەجلىسى ئەزا

رابىيە قادىر، ئامېرىكـا خەلقـى ۋە ئامېرىكـا ھۆكۈمىتىنىـڭ  مەنكى

 – 2005يــاردىمىگە ئېرىشــىپ، خىتاينىــڭ تۈرمىســىدىن ئــازاد بولــۇپ، 

كۈنى ئامېرىكىغا كېلىپ بالىلىرىم بىـلەن جەم  – 17ئاينىڭ  – 3يىلى 

 بولدۇم.

 تۈرمىدىن چىقىدىغان چاغدا خىتاينىڭ ساقچىلىرى: 

ــا — ــيە ق ــالىيىتى ســەن رابى ــۇق پائ ــدا كىشــىلىك ھوق دىر ئامېرىكى

 –ئېلىــپ بارىــدىغان بولســاڭ، ئۈرۈمچىــدە قالغــان بەش بــاالڭنى، ســودا 

 تىجارەت شىركىتىڭنى ئويالپ قوي، دېگەن ئىدى. 

كــۈنى تەكلىــپ بىــلەن ئامېرىكــا  – 27ئاينىــڭ  – 4يىلـى  – 2005

ــــڭ كىشــــىلىك ھوقــــۇق  ــــىگە بېرىــــپ، ئۇيغۇرالرنى دۆلەت مەجلىس

 سى توغرىسىدا گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم. خاتىرى

ـــى  – 2005 ـــڭ  – 5يىل ـــۈنى خىتاينىـــڭ  – 11ئاينى نەپەر  300ك

قوراللىــق ساقچىســى، مېنىــڭ ئەقىــدە شــىركىتىمگە ھۇجــۇم قىلىــپ، 

ــــىركەتنىڭ  ــــۇرغان  20ش ــــاج تاپش ــــۆججەت، ب ــــام، ھ ــــق توخت يىللى

 15تـــالونلىرىنى ۋە باشـــقا نەق پـــۇل چېكـــى قاتـــارلىق ماتېرىيـــالالرنى 

 ىغا قاچىالپ بۇالپ چىقىپ كەتتى.سومك

شىركەتنىڭ دىرېكتورى ئايشەم كېرەمنـى، كـاتىپى روزى مەمەتنـى 

 ئۇردى ۋە ئارقىدىن قولغا ئالدى.

ئۇيغــــۇر « شــــىنجاڭ»كــــۈنى  – 23ئاينىــــڭ  – 5يىلــــى  – 2005

ئوتتۇرىغـا چىقىرىـپ  باياناتچىسـىنىئاپتونوم رايونلۇق ساقچى نازارىتى 
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ــى ــۇرۇش، ش ــادەم ئ ــۇقىرىقى ئ ــۆججەت ي ــاللىرىنى  –ركەتنىڭ ھ ماتېرىي

ـــار قىلىـــپ، خەلقئـــارا  ـــتىش قىلمىشـــىنى ئىنك ـــۇالپ چىقىـــپ كې ب

 ئاخباراتچىالرغا يالغان خەۋەر تارقاتتى.

ئۇيغــــۇر « شــــىنجاڭ»كــــۈنى  – 25ئاينىــــڭ  – 8يىلــــى  – 2005

، بېيجىڭـــدا لېچــۈەننىـــڭ ســېكرېتارى ۋاڭ ئــاپتونوم رايونلــۇق پارتىيە

 ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى چاقىرىپ:  خەلقئارا ئاخباراتچىالرغا

ــــــۈەنگە قە 60رابىــــــيە قــــــادىر  دە رزدار، گېرمــــــانىيەمىليــــــون ي

تېررورىســتالر بىــلەن بىــرگە ئولتــۇرۇپ، جۇڭگونىــڭ دۆلەت بايرىمىغــا 

 دېدى. تۆھمەت چاپلىدى.  -بۇزغۇنچىلىق قىلماقچى بولدى، 

نوم ئۇيغـۇر ئـاپتو« شـىنجاڭ»كۈنى  – 1ئاينىڭ  – 9يىلى  – 2005

نومۇرلــۇق  –( 307رايونلــۇق مەخپىــي ئىشــالر ئىدارىســى ئۈرۈمچىــدە )

ــــــۇرۇپ،  ــــــىركىتى»ئىشــــــخانا ق ــــــدە ش ــــــڭ ئىشــــــچى «ئەقى  –نى

خىزمەتچىلىرىنـــى ۋە بـــۇ شـــىركەتكە كېلىـــپ كېتىۋاتقـــان ئۇيغـــۇر 

 تىجارەتچىلەرنى سىياسىي تەقىل ئاستىغا ئالدى.

ـــــى  – 2006 ـــــڭ  – 4يىل ـــــاي ســـــاقچى  – 21ئاينى ـــــۈنى خىت ك

ــوت ئۆچــۈرۈش ئىدارىســ ئەســلىھەلىرى »ىنىڭ قوراللىــق ســاقچىلىرى ئ

گە يەنە « ئەقىـدە شـىركىتى»دېـگەن سـەۋەبنى باھـانە قىلىـپ، « ناچار

ھۇجـــۇم قىلىـــپ، ســـاقچىالر ئوغلـــۇم ئـــالىم ئابـــدۇرېھىمنى ئوتتۇرىغـــا 

ــۇم  ــۇر تىجــارەتچى، ئوغل ــارتۇق ئۇيغ قورشــىۋالدى. ئىككــى مىڭــدىن ئ

ت قورغــان بولــۇپ قاتــار تۇرغانــدا، ئــالىم ئابــدۇرېھىمنىڭ كەينىــدە پــوال

ــاي ســاقچىالر  ــلەن خىت ــۇش دىۋەيلىشــىپئۇيغــۇرالر بى ــي توقۇن ، مىللى
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ـــدا خىتـــاي ســـاقچىلىرى تۇيۇقســـىز  ـــارىلىقى قالغان پارتالشـــقا قىـــل ئ

 چېكىندى. 

كــــــۈنى ئامېرىكــــــا دۆلەت  – 29ئاينىــــــڭ  – 5يىلــــــى  – 2006

مەجلىســــىنىڭ ۋەكىللىــــرى تەكشــــۈرۈش ئــــۆمىكى تەشـــــكىللەپ 

چىگە يېتىــپ كەلــدى. شــۇ پەيتــتە خىتــاي ســاقچىلىرى مېنىــڭ ئــۈرۈم

ــەنگۈل  ــدۇرېھىم، روش ــدۇلھېكىم ئاب ــدۇرېھىم، ئاب ــالىم ئاب ــرىم ئ پەرزەنتلى

سـاقچى ئىدارىسـىگە نەزەربەنـد قىلـدى. « نەنگۇۋەن»ئابدۇرېھىمالرنى 

بۇ ئىشالردىن خەۋەر تاپقان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ تەكشـۈرۈش 

ـــالىلىرىمنى  ـــۆمىكى، ب ـــدتىننەزەر ئ ـــرىش توغرىســـىدا  بەن ـــۇپ بې قوي

ـــــىنجاڭ» ـــــىم « ش ـــــۈمەتكە بېس ـــــۇق ھۆك ـــــاپتونوم رايونل ـــــۇر ئ ئۇيغ

ئىشلەتكەندىن كېيىن، ساقچىالر بـالىالرنى تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىـپ، 

 ئايرىم ھالدا ئۆزلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە نەزەربەند قىلدى.  –ئايرىم 

قادىرنىـڭ  كۈنى ساقچىالر رابىـيە – 31ئاينىڭ  – 5يىلى  – 2006

 ئىۋىرغولغـا« نەنسـەن»پەرزەنتلىرىگە ساختا مېھرىبانلىق كۆرسـىتىپ 

گــۈل تەكچىــگە ئېلىــپ چىقىــپ ئوينىتىــپ كەلمەكچــى بولــدى.  —

ئۇالنبايغـــا يېتىــپ كەلگەنــدە، ســـاقچىالر  –ماشــىنا شــەھەر ســىرتى 

مېنىڭ پەرزەنتلىرىم ئابدۇلھېكىم ئابدۇرېھىمنى، ئـالىم ئابـدۇرېھىمالرنى 

سۆرەپ چۈشۈرۈپ قاتتىق ئۇردى. تېلېفوننى مېنىـڭ قىـزىم ماشىنىدىن 

قويــۇپ، تايـاق يــېگەن بالىلىرىمنىــڭ  تۇتقـۇزۇپروشـەنگۈلنىڭ قولىغــا 

 مىجىمــاقچىپەريــادىنى ماڭــا ئــاڭالتتى، مېنىــڭ يــۈرىكىمنى  –نــالە 

بولدى... مەن بىر ئانىغۇ؟! بالىلىرىمنى ئۇرۇپ بولۇپ تـۈرمىگە ئېلىـپ 

م روشـــەنگۈل ئابـــدۇرېھىمنى ئۆزىنىـــڭ كەتتـــى. بۇنىـــڭ ئىچىـــدە قىـــزى
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ـــــر نەپەر  ـــــى، بى ـــــۆت نەپەر نەۋرەمن ـــــدى. ت ـــــد قىل ـــــۆيىگە نەزەربەن ئ

ــۇمنى ــالى( كىيئوغل ــدۇرېھىمنىڭ ئاي ــالىم ئاب ــى )ئ ــر نەپەر كېلىنىمن ، بى

 قاتارلىقالرنى قارا ماشىنىنىڭ كوزۇپىغا  نەزەربەند قىلدى. 

كــــۈنى خىتاينىــــڭ ســــاقچى  – 12ئاينىــــڭ  – 6يىلــــى  – 2006

ـــــەنگۈل ئىد ـــــزىم روش ـــــىنى، قى ـــــېلىش ئۇقتۇرۇش ـــــا ئ ارىســـــى قولغ

 ئابدۇرېھىمنىڭ ئۆيىگە ئەكېلىپ بەردى. 

قىلـدى، بـاج  قۇتراتقۇلـۇقۋەتەننـى پارچىالشـقا  —ئالىم ئابـدۇرېھىم 

 ئوغرىلىدى دېگەن جىنايەت بىلەن قولغا ئېلىندى.

ــدۇلھېكىم ئابــدۇرېھىم  دۆلەت ھــاكىمىيىتىنى ئاغــدۇرماقچى  —ئاب

 ن جىنايەت بىلەن قولغا ئېلىندى.بولدى، دېگە

ـــۇپ  ـــدىن تۇت ـــا شـــەھەردىكى ئۆيى ـــدۇرېھىم ئاقســـۇ كون ـــار ئاب قاھ

باج تاپشۇرمىدى، دېگەن جىنايەت بىـلەن قولغـا ئېلىنـدى.  —كېلىندى 

ــاج تاپشــۇرغان ھــۆججەت ۋە  ــالۇنالرنىب ــاقچىالر  ت ــاي س  – 2005خىت

ـــكەن، مېنىـــڭ  – 11ئاينىـــڭ  – 5يىلـــى  ـــۇالپ چىقىـــپ كەت كـــۈنى ب

 زەنتلىرىم نېمىگە ئاساسلىنىپ ئۆزلىرىنى ئاقاليدۇ؟پەر

ئۇيغــــۇر ئــــاپتونوم رايونلــــۇق ھۆكــــۈمەت، ســــاقچى « شــــىنجاڭ»

ئىدارىســى، ئــوت ئۆچــۈرۈش ئىدارىســى، بــاج ئىشــلىرى ئىدارىســى، ســۇ 

ئىشلىرى ئىدارىسـى سـۇ توختىتىـپ، تـوك ئىدارىسـى تـوك توختىتىـپ، 

ۇنسـىز جەرىمـانە سـانائەتنى مەمـۇرى باشـقۇرۇش ئىدارىسـى ئور –سودا 

تىجـارىتىگە توسـقۇنلۇق پەيـدا  –نىڭ سودا «ئەقىدە شىركىتى»قويۇپ 

 قىلدى. 
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ــى  – 1999 ــڭ  – 8يىل ــا  – 11ئاينى ــادىر قولغ ــيە ق كــۈنى مەن رابى

 – 11ئاينىـــڭ  – 5يىلـــى  – 2005ئېلىنغــان كۈنـــدىن باشـــالپ تــاكى 

چە خىتاينىـڭ گە ھۇجـۇم قىلغـۇ«ئەقىـدە شـىركىتى»ر كۈنى سـاقچىال

نىــڭ «ئەقىــدە شــىركىتى»ىقى ســاقچى ۋە مەمــۇرى ئورگــانلىرى يــۇقىر

ــــدى. شــــىركەتكە  –ســــودا  ــــپ  كەل تىجــــارىتىگە توســــقۇنلۇق قىلى

ئىقتىسادى بېسىم ئىشلەتتى. ھەتتا، بۇ شىركەتكە توختـام بىـلەن قەرز 

ـــــڭ  ـــــادىرلىرىنىمۇبەرگەن بانكىنى ـــــدى. شـــــىركەتكە،  ك ـــــا ئال قولغ

ــا سىياســىي بېســىم ئىشــلەتتى، ســا قچىالر بالىلىرىمنىــڭ بالىلىرىمغ

ئۆيلىرىنى نـازارەت قىلـدى. تىجـارەت ۋە باشـقا پائـالىيەتلىرىنى تەقىـل 

ئەقىــدە »ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكۈمەتنىــڭ « شــىنجاڭ»قىلــدى. 

ـــــۈرگەن ئىقتىســـــادى«شـــــىركىتى ـــــا كەلت ـــــڭ بالىلىرىمغ  يگە، مېنى

ــــكەن سىياســــىي بېســــىملىرى  زىيــــانلىرى، چەكــــتىن ئېشــــىپ كەت

نىــڭ بــالىلىرىم ماتېرىيــال تەييــارالپ ئامېرىكــا دۆلەت توغرىســىدا مې

مەجلىســىنىڭ ئــۈرۈمچىگە يېتىــپ كەلــگەن ۋەكىللىرىنىــڭ قولىغــا 

 بولغاندا مېنىڭ بالىلىرىم... قولغا ئېلىندى.  تۇتقۇزماقچى

 كۈنى – 14ئاينىڭ  – 6يىلى  – 2006
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 ئاق سارايغا يېزىلغان خەت

 :رەھبەرلىرىگەھۆرمەتلىك  ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى دۆلىتىنىڭ

 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش:

كېيىنكـــى ئـــون يىـــل ئىچىـــدە خەلقئـــارا كەچـــۈرۈم تەشـــكىالتى، 

كىشــــىلىك ھوقــــۇقنى كۆزەتكــــۈچى خەلقئــــارا كىشــــىلىك ھوقــــۇق 

قاتــارلىق خەلقئــارا  جەمئىيەتــىفونــدى  رافتــۇنــورۋېگىيە تەشــكىالتى، 

ـــا ـــى ئ ـــۈل بۆلۈش ـــكىالتلىرىنىڭ كۆڭ ـــۇق تەش رقىلىق كىشـــىلىك ھوق

ئۇيغۇرالرنىڭ خىتـاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتى تەرىپىـدىن دەپسـەندە 

ــيىن،  ــدىن كې ــاش قىلىنغان ــۇق خاتىرىســى پ ــان كىشــىلىك ھوق قىلىنغ

دۆلەت ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىشــــىلىك ھوقــــۇق خاتىرىســــىگە ئامېرىكــــا 

ــۈمىتى مەجلىســى  ــتاتلىرى ھۆك ــما ش ــا قوش ــدى. ئامېرىك ــۈل بۆل كۆڭ

 كۆڭۈل بۆلدى. 

ـــل  – 2007 ـــڭ  – 6يى ـــخ – 5ئاينى ـــۈنى چى ـــڭ ك  جۇمھۇرىيىتىنى

ئۇيغــــۇر مىللىــــي شــــەھىرىدە پرېزىــــدېنت بــــوش  پىراگــــا پــــايتەختى

ـــرى  ـــڭ رەھبى ـــادىرھەرىكىتىنى ـــيە ق ـــلەن كۆرۈشـــۈپ رابى ـــڭ  ،بى ئۇنى

شــۇ  كىشـىلىك ھوقــۇق پائـالىيىتىگە يــۇقىرى باھـا بەرگەنــدىن كېـيىن،

شـۇنىڭغىچە ۈپ رابىيە قادىر بىـلەن كۆرۈشـ مۇبوش خانىم لورا ۋاقىتتا 

ئىگىســىز، باشپاناھســـىز تاشـــلىنىپ  بۇرجىكىـــدەيەر شــارىنىڭ بىـــر 

ــا بــويىچە ئەڭ بەختلىــك ، قالغــان ئۇيغــۇر مىللىتــى بىــر دەقىقىــدە دۇني

مىللەتــكە ئايلىنىـپ قالــدى. رەھــمەت  دۇنيانىـڭ كــۆزى چۈشـكەن بىــر

 ئامېرىكا خەلقى!
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مـۇھەببەتكە چوڭقـۇر ئىلھامغـا، چەكسـىز ، سۆيۈنۈشكەچەكسىز 

، ئامېرىكـا دۆلەت مەجلىسـىگە ىشكەن ئۇيغۇرالر، بۈگۈن ئامېرىكـائېر

نـــى تەلەپلىرى –پىكىــر كۆڭــۈل رىشــتىنى ھۆكــۈمىتىگە يولاليــدىغان 

 . تۆۋەندىكىچە ئىزھارلىدى

 ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

ــاي كوممۇنىســتلىرى ئۇيغۇر الرغــا ئۆلــۈم جازاســى بېرىشــنى خىت

ــۇ يىــل  كــۈنى سىياســىي  – 8اينىــڭ ئ – 1ھــازىرغىچە توختاتمىــدى. ب

ــۇ كىشــىنى  ــۈم جازاســى بەردى )ب ــمائىل ســەمەتكە ئۆل ــۇس ئىس مەھب

يىلـى خىتـاي ھۆكـۈمىتىگە ئۆتكـۈزۈپ  – 2003پاكىستان ھۆكـۈمىتى 

ـــۈمىتى،  ـــاي كوممۇنىســـتالر ھۆك ـــىنجاڭ»بەرگەن(. خىت ـــۇر  «ش ئۇيغ

ئاپتونوم رايونىدا، پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتىنى ئۇيغۇرالرغـا قارىتىـپ، 

ــدا ئۇيغــۇرالرنى پىالنلىــق ئۆلتــۈرۈش سىياســىتىنى توغ رىســىنى ئېيتقان

 شـــىتوختاتمىـــدى. مەســـىلەن، خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرىنىڭ شىنخۇا

ـــاگىنتلىقى ـــڭ  – 5يىـــل  – 2005 ئ ـــداق خەۋەر  – 22ئاينى كـــۈنى مۇن

 تارقاتتى:

لىشىمىزچە نەچچە يىللىـق تىرىشـچانلىق ئـارقىلىق ئۇيغـۇر ەلئىگ

ــــۇ س ۋە پىالنلىــــق تۇغــــۇت خىزمىتىــــدە زور ئــــاپتونوم رايــــونىمىز نوپ

لەرنى قولغـا كەلتـۈرۈپ، نوپۇسـنىڭ تېـز كـۆپىيىش ۋەزىيىتىنـى جەنەتى

نەچـچە يىلـدىن بۇيـان ئۇيغـۇر ئـاپتونوم  20ئۈنۈملۈك كـونترول قىلـدى. 

مىليونـدىن ئـارتۇق ئـادەم ئـاز تۇغۇلغـان. نوپۇسـنىڭ تەبىئىــي  3رايونىـدا 

ــــدىكى % – 1975ىش نىســــبىتى كــــۆپىي ــــن  24.36يىلى  – 2004تى
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يىلىــــدىكى  – 1975كە، تۇغۇلــــۇش نىســــبىتى 10.91يىلىــــدىكى %

 .1كە تۆۋەنلىگەن 16يىلىدىكى % – 2004تىن  %33.10

 ىرى:ھۆرمەتلىك رەھبەرلئامېرىكا قوشما شتاتلىرى دۆلىتىنىڭ 

ئۇيغۇرالر خىتـاي خەلقىـگە سېلىشـتۇرغاندا ئـاز سـانلىق ئېتنىـك  

ــ ــۇت سىياس ــق تۇغ ــۇ! پىالنلى ــنىڭ مىللەتق ــا قارىتىش ىتىنى ئۇيغۇرالرغ

 كەينىگە قانداق غەرەز يوشۇرۇنغان؟

ــــارىپى ــــۇر مائ ــــۈمىتى ئۇيغ ــــتالر ھۆك ــــاي كوممۇنىس ــــۇر نىخىت ، ئۇيغ

ـــدى.  ـــلەن يولغـــا قوي ـــوقىتىش سىياســـىتىنى زوراۋانلىـــق بى مەدەنىيىتىنـــى ي

ئىچكىــرى خىتــاي ئــۆلكىلىرىگە يــۆتكەپ كېتىــپ خىتــاي تىلىــدا ئوقۇشــقا 

ــان  ــلى 12زورالنغ ــڭق ئۇيغــۇر بالىلياش ــدىن  5ســانى  ىرىنى مىڭغــا  10مىڭ

كەنـتلەردە، يەسـلىلەردە،  –كۆپەيتىلدى. ھازىر ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان يېزا 

 ..ئوقۇتـۇش يولغـا قويۇلـدى.مەجبـۇرى باشالنغۇچ مەكتەپلەردە خىتاي تىلىـدا 

باشـالنغۇچ، ئوتتـۇرا، ئـالىي خىتاي تىلـى بىلمەيـدىغان ئۇيغـۇر ئوقۇتقـۇچىالر 

ــاي مە كــتەپلەردىن قــوغالپ چىقىرىلــدى. ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا ئىچكىــرى خىت

ـــپ  ـــۆتكەپ كېلى ـــاي ئوقۇتقـــۇچىالرنى ي ـــدىن خىت ـــتەپلەرگە ئۆلكىلىرى مەك

 ئورۇنالشتۇردى. ئوقۇتقۇچىلىققا 

 :ىرىرەھبەرلدۆلەت ھۆرمەتلىك 

ئۇيغـــۇر بـــۇ مىللەتنـــى  ھۆكۈمىتىنىـــڭ خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرى

ــوقى ــلەت ســۈپىتىدە ي ــلەن  تىنىتىش سىياســئېتنىــك مىل ــق بى زوراۋانلى

                                                 
 كننى. – 23ئاينىڭ  – 5يىل  – 2005ئنرۈمچى كەچلىك  نزىتى  1
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ــاجىئە يولغــا قويغــانلىقى ــگەن پ ــر كەل ــۆۋەتتە ئۇيغۇرالرغــا ئەڭ ئېغى ، ن

 . ھېسابالندى

 2001تېررورىستالرغا زەربە بېـرىش ئۈچـۈن ئامېرىكـا ئارمىيىسـى 

ــى  – كــۈنى ئوتتــۇرا ئاســىياغا يېتىــپ كەلــدى.  – 7ئاينىــڭ  – 10يىل

. چېگرالىنـــاتتىغانىســـتانغا ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى ئاف «شـــىنجاڭ»

يىلىـــــدىن باشـــــالپ خىتـــــاي كوممۇنىســـــتالر ھۆكـــــۈمىتى  – 2002

ـــتانغا  ئۇيغۇرنىـــڭ قەشـــقەر ۋىاليىتىـــدىن  چېگرالىنىـــدىغانئافغانىس

ـــايالر ئولتۇراقالشـــقان  ـــرى خىتايغـــا، خىت ئۇيغـــۇر ياشـــلىرىنى ئىچكى

ـــۆتكەپ كېتىشـــكە باشـــلىدى. مەســـىلەن،  ـــۇرى ي ئـــۆلكىلەرگە مەجب

ـــىنجاڭ» ـــۇق ھۆكـــۈمەت تـــور بېتىنىـــڭ ئۇيغـــ «ش ۇر ئـــاپتونوم رايونل

 2006مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىرىگە ئاساسـلىنىپ ئاشكارىلىشـىچە، 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمەت،  «شــىنجاڭ»يىلــى بىــر يىلــدا  –

مىــــڭ ئەمــــگەك كــــۈچىنى  150مىليــــون  1ئۇيغــــۇرالردىن جەمئىــــي 

 – 2007ل )خىتاي ئـۆلكىلىرىگە يـۆتكىگەن بولـۇپ، بـۇ يىـئىچكىرى 

مىڭغـا يەتكـۈزمەكچى  200مىليـون  1 ە كۆپەيتىـپيىـل(بۇ سـاننى يەن

 . 1بولدى

ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى ئىچكىــرى خىتايغــا، خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان 

ــتالر  ــاي كوممۇنىس ــى خىت ــتىش ھەرىكىتىن ــۆتكەپ كې ــۆلكىلەرگە ي ئ

ئۇيغــۇر دېھقــانلىرىنى »، «ئېشــىندى ئەمــگەك كــۈچلىرى»ھۆكــۈمىتى 

                                                 
 – 3يىلتى  – 2007ئەركىن ئاسىيا رادىئت  ئىستانسىستى ئۇي.تۇر بۆلتنمى  1

 كننى تارقاتقا  خەۋئر. – 20ئاينىڭ 
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ــتىش ــول بېيى ــۆگىنىش»، «ىي ــا ئ ــولى تېخنىك ــق « ي ــدىغان چىرايلى دەي

 . نىقابلىدىنامالر بىلەن 

ئۇيغـــۇر بۆلۈمىنىـــڭ ئىجتىھـــاتلىق  «ئەركىـــن ئاســـىيا رادىئوســـى»

ــايالر ئولتۇراقالشــقان  ــارقىلىق، خىت ــڭ تىرىشــچانلىقى ئ مۇخبىرلىرىنى

 پاھىشـەخانىالرغائۆلكىلەرگە يۆتكەپ كېتىلگەن ئۇيغۇر قىزلىرىنىـڭ 

قى مەلـــۇم بولـــدى. زاۋۇتالرغـــا ئورۇنالشـــتۇرۇلغان ئۇيغـــۇر ســـېتىلغانلى

پـۇلنى يـۈزىگە ئېتىــپ،  موچەنلىـكقىزلىرىغـا مائـاش بېرىلمىـدى، بىــر 

بېرىـپ  ئورگانالرغـاسېنىڭ مائاشىڭنى سېنى بىـزگە ئەۋەتىـپ بەرگەن 

ھەربىـر ئۇيغـۇر  الر ھۆكۈمىتىخىتاي كوممۇنىستھازىر بولدۇق، دېدى. 

قىزلىرىنـى  ىتىپ،ىش توغرىسىدا بېسىم ئىشـلئائىلىگە بىردىن قىز بېر

ئىچكىرى خىتايغا، خىتـايالر ئولتۇراقالشـقان ئـۆلكىلەرگە ئەۋەتىشـكە 

 ھاشــارغا كە ۋەئــانىالر مەجبــۇرى ئەمگەكــ –قوشــۇلمىغان ئۇيغــۇر ئاتــا 

، تۈرمىلەرگە تاشـالندى، جەرىمـانە تۆلەشـكە مەجبۇرالنـدى. ھەيدەلدى

 –ئۈچــۈن ئۇيغۇرنىــڭ ئوغــۇل نــېمە  الر ھۆكــۈمىتىخىتــاي كوممۇنىســت

 قىز ياشلىرىنى خىتايالر ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلەرگە يۆتكەيدۇ؟ 

. ئۇيغۇرالرنىـڭ 2. ئۇيغۇرالرنى بىر مىللەت سۈپىتىدە يـوقىتىش؛ 1

ــى . ئۇرۇشــقا3قارشــىلىق كۆرســىتىش كــۈچىنى ئاجىزالشــتۇرۇش؛   يەن

مىيىسـى )ئامېرىكـا ئاررايون خاراكتېرلىك ئۇرۇشقا تەييـارلىق قىلىـش؛ 

 3بىـز غا چېگرا بولغـان ئافغانىسـتانغا يېتىـپ كەلگەنـدە( «شىنجاڭ»

 توختىلىپ ئۆتەيلى:توغرىسىدا قىسقىچە مەسىلە  –

ئامېرىكىدا تەتقىقات ئورگانلىرى، ئامېرىكا، جۇڭگـو مۇناسـىۋىتى 

توغرىسىدا، خىتـاي كوممۇنىسـتلىرىنىڭ ھەربىـي كـۈچى توغرىسـىدا، 
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ــــو ئوتتۇرى ــــلەن جۇڭگ ــــا بى ــــدىغانلىقى ئامېرىك ــــۇرۇش بولى ــــىدا ئ س

يېزىشـــتى. ھەتتـــا  ىرىنىماقـــالىل تەتقىقـــات توغرىســـىدا نۇرغۇنلىغـــان

ــــــــڭ بەزى دۆلەت مەجلىســــــــىنىڭ  ــــــــرى ۋە ئامېرىكىنى بەزى ئەزالى

ئــۇرۇش پارتاليـدىغان بولســا، تەيۋەننىــڭ  بۇغۇزىـداگېنېراللىـرى تەيــۋەن 

ـــــداش ئۈچـــــۈن ئامېرىكـــــا ئارمىيەســـــىدېموكراتىيە ســـــىنىڭ نى قوغ

شـــــىدىغانلىقىنى تىلغـــــا ئېلىشـــــتى. ئەگەر شـــــۇنداق ئـــــۇرۇش ئارىلى

قلۇقتـــا قۇرۇ بۇرجىكىـــدەبولىـــدىغان بولســـا، يەر شـــارىنىڭ قايســـى 

ســىگە ئــۇرۇش ئــېالن خىتاينىــڭ ئــازادلىق ئارمىيەســى ئامېرىكــا ئارمىيە

 قىلىشى مۇمكىن؟

ئافغانىسـتاندا ھەربىـي  نـاتوسـى ئوتتـۇرا ئاسـىيادا، ئامېرىكا ئارمىيە

ــ ــۇردى. ش ــازا ق ــازاب ــڭ ئ ــكەن خىتاينى ــلەن ۇنداق ئى ــى بى دلىق ئارمىيەس

ــى ئامېرىكــا ئارمىيە ــدىغانس ــۇرۇش قىلى ــورۇن  ئ ــىنجاڭ»ئ ــۇر  «ش ئۇيغ

ئــاپتونوم رايــونى بولــۇپ قالمامــدۇ؟ خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ ئەگەر 

نېمىشــقا ئۇيغۇرنىــڭ قــورال تۇتااليــدىغان،  مىســاباشــقىچە غەرىــزى بول

 ىرىنــى خىتــايالر ئولتۇراقالشــقانقىزل –ئــۇرۇش قىالاليــدىغان ئوغــۇل 

 ئۆلكىلەرگە يۆتكەپ كېتىدۇ؟  ئىچكىرى

ــدىن  كــۆچمەنلىرىنىنېمىشــقا خىتــاي  ــۆتكەپ ئىچكىــرى خىتاي ي

ئۇيغـۇر ئــاپتونوم رايونىـدا ئىشـقا ئورۇنالشــتۇرىدۇ؟  «شـىنجاڭ»كېلىـپ 

ــۇر  ــاكتىپلىرى ئۇيغ ــىي ئ ــڭ سىياس ــالىيلىرى، ئۇيغۇرنى ــڭ زىي ئۇيغۇرنى

ـــايخئىچكىـــرى ياشـــلىرىنى  ـــۆتكەپ كېتىۋاتقـــان  ئـــۆلكىلىرىگە ىت ي

ــك ئۇرۇشــقا  ــون خاراكتېرلى ــتلىرى ئەمەلىيەتــتە راي ــاي كوممۇنىس خىت

  .ىدۇ دېيىشتىتەييارلىق قىلىۋات
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ھــــازىرغىچە يــــاكى خەلقئـــــارا كەچــــۈرۈم تەشــــكىالتى يـــــاكى 

ــــاي  ــــۇق تەشــــكىالتى خىت ــــارا كىشــــىلىك ھوق كۆزەتكــــۈچى خەلقئ

ئۇيغــۇر  «شـىنجاڭ»ىرىنى ئۇيغــۇر ياشـل الر ھۆكۈمىتىنىـڭكوممۇنىسـت

ئـــاپتونوم رايونىـــدىن خىتـــايالر ئولتۇراقالشـــقان ئـــۆلكىلەرگە يـــۆتكەپ 

 – 2000ىــدى. ھەتتــا مخەۋەردار بواللســىرىدىن كېتىشــىنىڭ ھەقىقــى 

ــى  ــن باشــالپ خىتاينىــڭ ھەربىــي كــۈچى توغرىســىدا ھەر يىل يىلالردى

 بەش بۇرجەكلىــك بىنــا، دوكــالت ئــېالن قىلىــپ كېلىۋاتقــان يىللىــق 

ــىدىال توختىلىــپ،  ــۇقى توغرىس ــڭ ھەربىــي تەڭپۇڭل ــۋەن بوغۇزىنى تەي

ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا  «شـــىنجاڭ»خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرىنىڭ 

، ھەربىـي ئورۇنالشتۇرۇشـلىرى ۋە ىئېلىپ بېرىۋاتقان ھەربىـي قۇرۇلۇشـ

توغرىسـىدا ھەرگىـز  مەقسـەتلىرىبۇ رايونغا ھەربىي يۆتكەش قاتارلىق 

ن ئۇيغـۇر ياشـلىرى ى خىتايغا يۆتكەپ كېتىلگەئىچكىر توختالمىدى.

سـى بىـلەن بىـرلىكتە مـۈرىنى  ۋاقتانى ـ ۋاق كەلگەندە ئامېرىكـا ئارمىيە

مۈرىگە تىرەپ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلماسـمىدى 

 ؟

 تەلەپلىرىمىز:سىياسى ئارزۇ ۋە 

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېتنىــك دۆلەت مەجلىســىنىڭ نــۆۋەتتە . ئامېرىكــا 1

لەت ئىكەنلىكى توغرىسىدا؛ ئۇيغۇرالرنىـڭ كىملىـك سـاالھىيىتى، مىل

ئۇيغــۇر  «شــىنجاڭ»مەدەنىيىتــى، تىلــى ۋە  ئېتىقــادى،  ي، دىنىــتــارىخى

ئاپتونوم رايونى دېگەن بۇ زېمىننىڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋەتىنـى ئىكەنلىكـى 

ــون «شــىنجاڭ»توغرىســىدا؛  ــاپتونوم راي )ئۇيغۇرىســتان(نىڭ  ىئۇيغــۇر ئ
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ان دۆلەت ئىكەنلىكـى توغرىسـىدا خەلقئـارا قانۇنالرغـا، تاجاۋۇز قىلىنغ

بـۇ  بىرلەشـتۈرۈپ قـانۇن اليىـھە مـاقۇلالپ بېرىشـىنى ۋە نىزامنامىالرغا

ــــىقــــانۇن اليىھە ــــدېنت ن ــــولالپ نىڭ پرېزى تەســــتىقالپ بېرىشــــىگە ي

 قىلىمىز. ئۈمىدبېرىشىنى 

ۋە ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرى دۆلەت مەجلىســـى . ئامېرىكـــا 2

گەنلىكىـدىن كـۆپ پانـاھلىق بەرئۇيغۇرالرغـا سىياسـىي  ھۆكۈمىتىنىڭ

 . مىننەتدار بولدۇق

ــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇپ، ئامېرىكــا قوشــما  ــيىن تېخىم بۇنىڭــدىن كې

ـــــڭ ئۇيغۇرالرغـــــا سىياســـــى مۇســـــاپىرلىق  شـــــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى

 ئۈمىد قىلىمىز.االھىيىتى بېرىشىنى سا

رنىـــڭ . دۇنيانىـــڭ ھەرقايســـى جايلىرىـــدىن ئۇيغـــۇر ئوقۇغۇچىال3

ئامېرىكىغا كېلىپ ئوقۇش پۇرسىتىگە ئىگە بولۇشـىغا ۋە ئامېرىكـا بـۇ 

دۆلەتنىڭ ھەرخىل ئوقۇش ياردەم پۇلى بېرىشـىگە ئېرىشـىش پۇرسـىتى 

 قىلىمىز.  ئۈمىديارىتىپ بېرىشىنى 

. ئامېرىكىــدا قۇرۇلغــان ۋە باشــقا غەرب دۆلەتلىرىــدە قۇرۇلغــان 4

ۋە ئامېرىكــا  جلىســىنىڭدۆلەت مە ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىغا ئامېرىكــا

ھۆكۈمىتىنىــــڭ ھەر جەھەتــــتىن غەمخورلــــۇق قوشــــما شــــتاتلىرى 

 قىلىمىز.  ئۈمىدقىلىشىنى 

ــا  ــۇر تەشــكىالتلىرى ئامېرىك ــدە ئۇيغ ــلەپكى قەدەم ــۋەتتە دەس )ئەل

ـ بۇنىـڭ ئۈچـۈن كـۆپتىن  خەلقىنىڭ غەمخورلۇق قىلىشىغا ئېرىشـتى.

 (.پ مىننەتدارلىقىمىزنى بىلدۈرىمىزكۆ
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ــاۋازى ئامېرىكــا »قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ ا . ئامېرىكــ5 ئ

ئەركىـن »نى ۋە ىئۇيغۇر تىلىدا پروگراممـا ئېچىـپ بېرىشـ دا«سىرادىئو

ئۇيغـۇر بۆلۈمىنىـڭ ۋاقىـت  دا ئىشلەشـكە چۈشـكەن«سـىئاسىيا رادىئو

 قىلىمىز.  ئۈمىدنى ىتەرتىپىنى يەنە بىر سائەت ئۇزارتىپ بېرىش

دە ەرســۆھبەتلپ بارغــان توغرىســىدا ئېلىــ. كىشــىلىك ھوقــۇق 6

خىتـــاي ھۆكـــۈمىتىگە تېخىمـــۇ قـــاتتىق بېســـىم ئىشـــلىتىپ، ئۇيغـــۇر 

ـــــقان  ـــــايالر ئولتۇراقالش ـــــى خىت ـــــۇر ئەركەكلىرىن ـــــرى ۋە ئۇيغ قىزلى

ــى توغرىســىدا؛ ئۇيغــۇر  ــۆلكىلەرگە مەجبــۇرى يــۆتكەپ كەتكەنلىك ئ

دا تىلىنـــى ئەمەلـــدىن قالـــدۇرۇپ ئۇيغـــۇر مەكتەپلىرىـــدە خىتـــاي تىلىـــ

ــــنى  ــــاي مەجئوقۇتۇش ــــىدا؛ خىت ــــانلىقى توغرىس ــــا قويغ ــــۇرى يولغ ب

كوممۇنىســتالر ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر سىياســىي مەھبۇســالرغا ئۆلــۈم 

ـــــڭ  ـــــاي كۆچمەنلىرىنى ـــــى بەرگەنلىكـــــى توغرىســـــىدا؛ خىت جازاس

ــۇرالرنى  «شــىنجاڭ» ــپ ئۇيغ ــا كۆچــۈپ كىرى ــاپتونوم رايونىغ ــۇر ئ ئۇيغ

قى ۋە لىــك مــۇھىتنى بۇزغــانلىئىشســىز قالــدۇرغانلىقى؛ ئېكولوگىيە

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سىياسىي، ئىجتىمـائىي، نوپـۇس  «شىنجاڭ»

ئاھـــالە تەڭپۇڭلـــۇقىنى بۇزغـــانلىقى توغرىســـىدا ئامېرىكـــا قوشـــما  –

ــــانۇنالر ئا ــــارا ق ــــڭ خەلقئ ــــاي  ساســــىداشــــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى خىت

ـــانۇنى جاۋابكـــارلىق ـــاتتىق بېســـىم ئىشـــلىتىپ ق ـــۈمىتىگە ق نى ىھۆك

 قىلىمىز.  دئۈمىسۈرۈشتە قىلىشىنى 

ــــــدا، 7 ــــــڭ پارالمېنتلىرى ــــــا ئىتتىپاقىغــــــا ئەزا دۆلەتلەرنى . ياۋروپ

ئۇيغۇرالرنىـڭ دەپســەندە قىلىنغـان كىشــىلىك ھوقـۇقلىرى توغرىســىدا 
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قانۇن اليىھە ماقۇللىشـىغا، ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ 

 قىلىمىز. ئۈمىدھەيدەكچىلىك قىلىشىنى 

 داۈمىتىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا. ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆك8

قازاقىســــتان، قىرغىزىســــتان، ئۆزبېكىســــتان، جەنــــۇبىي ئاســــىيادا 

پاكىســـتان، ئافغانىســـتان قاتـــارلىق دۆلەتـــلەرگە خەلقئـــارا كىشـــىلىك 

ىم ئىشـلىتىپ، سىياسـىي پانـاھلىق ھوقۇق پرىنسـىپلىرى بـويىچە بېسـ

ىــڭ شــۇ دۆلەتلەرنمۇســاپىرالرنى ەپ قىلغـان ئۇيغــۇرالرنى، سىياســى لتە

توغرىسـىدا دىپلوماتىـك  ىبەرمەسـلىكئۆتكۈزۈپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە 

 قىلىمىز. ئۈمىدسۆزلىشىش ئېلىپ بېرىشىنى 

غــا ئەزا دۆلەتــلەرگە ئۇيغــۇر «شــاڭخەي ھەمكــارلىق تەشــكىالتى» 

ــلەردە  ــدار دۆلەت ــاتتىق بېســىم ئىشــلىتىپ ئاالقى ــويىچە ق مەسىلىســى ب

ــا ئېلىن ــانقولغ ــۇپ  غ ــدىن قوي ــۇرالرنى تۈرمى ــا ئۇيغ بېرىشــكە ئامېرىك

قىلىمىـز. مەسـىلەن،  ئۈمىـدھۆكۈمىتىنىڭ ھەيـدەكچىلىك قىلىشـىنى 

ــــى» ــــىيا رادىئوس ــــن ئاس ــــگەن  «ئەركى ــــڭ ئىگىلى ــــۇر بۆلۈمىنى ئۇيغ

ـــان قازاقىســـتاندا  – 2006مەلۇماتلىرىغـــا ئاساســـالنغاندا  يىلىـــدىن بۇي

قــازاق ســاقچىلىرى قولغـــا ئالغــان ئۇيغــۇر ياشـــلىرىنىڭ ســانى ئـــالتە 

 . 1ېشىپ كەتتىنەپەردىن ئ

بـۇ قۇدرەتلىـك دۆلەتنىـڭ  قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتى . ئامېرىكا9

ـــقا  ـــۈچىنى ئىش ـــك ك ـــىدە قۇدرەتلى ـــاتىيە ساھەس ـــۈچىنى ۋە دىپلوم ك

 ۋە ســـېلىپ، ســـەئۇدى ئەرەبىســـتانغا ۋە خەلقئـــارا ئىســـالم ئىتتىپـــاقى

                                                 
كتننى شتۇندا   – 30ئاينىتڭ  – 5يىلى  – 2007ئەركىن ئاسىيا رادىئ سى ئۇي.ۇر بۆلنمى  1

 .ئا التتى
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خەلقئــارا ئەرەبــلەر ئىتتىپاقىغــا بېســىم ئىشــلىتىپ ئەرەبىســتاندا قولغــا 

تاپشـۇرۇپ  غـان ئۇيغۇرالرنى تۈرمىدىن قويـۇپ بېرىشـكە، خىتايئېلىنغا

 ى توغرىســىدا ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭبەرمەســلىك

 قىلىمىز.  ئۈمىدھەيدەكچىلىك قىلىشىنى 

ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك ھوقۇقىغـــا  مـــۇئىســـالم دۆلەتلىرىنىڭ

، ئامېرىكــا ئۈچــۈن كۆڭــۈل بۆلــۈش جەھەتــتە ئاكتىــپ رول ئوينىشــى

ــد  ــىنى ئۈمى ــدەكچىلىك قىلىش ــڭ ھەي ــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى ــما ش قوش

 قىلىمىز. 

ەر شـــارى خاراكتېرلىــــك ي نىڭ. ئامېرىكـــا قوشـــما شــــتاتلىرى10

لىك سىياســـەتلىرىدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــورنى بولۇشـــىنى ئىســـتراتېگىيە

ـــز ـــارزۇ قىلىمى ـــز ۋەئ ـــد قىلىمى ـــۇ  ، ئۈمى ـــز. ئامېرىكـــا ب تەلەپ قىلىمى

ۇرا ئاسىياغا قاراتقـان  سىياسـىتىدە ئۇيغـۇرالر قۇدرەتلىك دۆلەتنىڭ ئوتت

 مەسىلىسىنى مەركىزى ئورۇنغا قويۇشىنى تەلەپ قىلىمىز. 

تاشقى ئىشـالر مىنىسـتىرلىقىنىڭ  قوشما شتاتلىرى . ئامېرىكا11

ئاسىيا ئىشلىرى بۆلۈمىـدە ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ 

 ئۈمىـــدنى ئۇيغـــۇر خەلقىـــگە مەخســـۇس ۋەكىـــل تەيىـــنلەپ بېرىشـــى

 قىلىمىز. 

 رىچـارديىلـى  – 1943. ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكـۈمىتى 12

ــــدى ــــلۇق ئىرمۇن ــــدە تۇرۇش ــــدىنى ئۈرۈمچى ــــپ  ئەپەن كونســــۇل قىلى

ـــارىخ ئەســـلىگە كەلتـــۈرۈپ ئامېرىكـــا  تەرتىپلەرنـــى ىتەيىـــنلىگەن، ت

ــــدە كونســــۇل  ــــڭ بۈگــــۈن ئۈرۈمچى قوشــــما شــــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى

 پ قىلىمىز. تۇرغۇزۇشىنى قەتئىي تەلە
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ئـــۇرۇش  يىلـــى يەر شـــارىدا تېررورىســـتالرغا قارشـــى – 2001. 13

پۇرســەتتىن پايــدىالنغان خىتــاي كوممۇنىســتالر باشــالنغاندىن كېــيىن، 

دەيــــدىغان « الررادىكالىســــت يدىنىــــ»، «الرســــتىتېررور»ھۆكــــۈمىتى 

قانۇننىـــڭ ســـىرتىدا سىياســـەت بىـــلەن ئىجـــرا  ،جىنـــايەت تـــۈرلىرىنى

يغۇرالرنى قولغا ئالـدى. بـۇ ئۇيغـۇرالرنى تۈرمىـدىن قىلىپ گۇناھسىز ئۇ

قويۇپ بېرىش توغرىسىدا، ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ 

ــىنى  ــىم ئىشلىتىش ــاتتىق بېس ــۈمىتىگە ق ــتالر ھۆك ــاي كوممۇنىس خىت

 قىلىمىز.  ئۈمىد

ــۇق 14 ــلەر تەشــكىالتىنىڭ كىشــىلىك ھوق . بىرلەشــكەن دۆلەت

ـــىكـــومىتېتى  ـــلەن  ئىســـرائىلالرېگـــۈدەك دئاساســـلىقى  ھەر يىل بى

ـــۇق  گەپەلەســـتىنلەر مەسىلىســـى ـــدى، كىشـــىلىك ھوق ـــاراپ كەل ق

ــويىچە  ــۇق  ئىســرائىلالرمەسىلىســى ب ــدى. كىشــىلىك ھوق ئەيىبلەن

ـــــۇ خىتـــــاي  ـــــا، بولۇپم ـــــقا جايلىرىغ ـــــڭ باش ـــــومىتېتى دۇنيانى ك

كىشىلىك ھوقـۇق خاتىرىسـىگە دەپسەندە قىلغان  كوممۇنىستلىرى

تۆۋەنـدىكى ئىشـالرنى دۆلەت  پال بولسىمۇسەل قارىدى. ئاڭالشقا قو

ــــاپتۇق . ــــق ت ــــڭ ســــەمىگە ســــېلىپ قويۇشــــنى اليى  رەھبەرلىرىنى

دۆلىتى پەلەستىنلەرنىڭ نامـايىش قىلىشـىغا، ئەركىنلىـك  ئىسرائىل

تەلەپ قىلىشــــىغا ھەتتــــا، قولىغــــا قــــورال ئېلىشــــىغا رۇخســــەت 

قىلدىغۇ؟ ئەكسىچە، خىتاي كوممۇنىسـتالر ھۆكـۈمىتى بىـر پـارچە 

يىللىـق قامـاق  12الە يازغانلىقى ئۈچـۈن ئۇيغـۇر تـوختى مۇزاتقـا ماق

نغا يازغـانلىقى ئۈچـۈن نـۇر مەمەت ياسـى نەسـىرجازاسى؛ بىر پارچە 

يۇتېرغا ماقـالە يازغـانلىقى ئۈچـۈن يىللىق قاماق جازاسى؛ كومبى 10
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ــاق  ــق قام ــۇز يىللى ــدۇرېھىمغا توقق ــدۇلھېكىم ئاب ــۇم ئاب ــڭ ئوغل مېنى

ــى بەردى. بىرلەشــ كەن دۆلەتــلەر تەشــكىالتىنىڭ كىشــىلىك جازاس

ھوقۇق كومىتېتى پۈتـۈن دۇنيانىـڭ كىشـىلىك ھوقـۇق خاتىرىسـىگە 

ئـايرىم دۆلەتلەرنىڭـال كىشـىلىك  ،كۆڭۈل بۆلەمدۇ ياكى ئايرىم رايون

ھوقــۇق خاتىرىســـىگە كۆڭـــۈل بۆلەمــدۇ؟ شـــۇڭا ئامېرىكـــا قوشـــما 

ا كــۈچىنى ئىشــقشــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ قۇدرەتلىــك دىپلوماتىــك 

كىشــىلىك ھوقــۇق  نىڭ، بىرلەشــكەن دۆلەتــلەر تەشــكىالتىســېلىپ

كـــــومىتېتىنى ئۆزگەرتىــــــپ تەشكىللەشـــــكە يەنە بىــــــر قېــــــتىم 

 ھەيدەكچىلىك قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. 

پائـــالىيەت  ينى چەكـــلەش دىنىــئېتىقــادى يدىنىـــئۇيغۇرنىــڭ . 15

ــش  ــپ قىلى ــورۇنلىرىنى تەقى ــ»س ــالىيەت يقانۇنســىز دىنى ــدا « پائ نامى

ــا ــجىن ــڭ دىنى ــپ، ئۇيغۇرنى ــاپ چىقى ــا  ييەت ياس ــابىرلىرىنى قولغ ئاك

ــــوختىتىش توغرىســــىدا ئامېرىكــــا قوشــــما ــــتاتلىرى  ئېلىشــــنى ت ش

بېســىم ئىشلىتىشــىنى  قــاتتىق ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي ھۆكــۈمىتىگە

 تەلەپ قىلىمىز. 

* * * * * 

 ھۆرمەتلىك ئامېرىكا خەلقى

 ساالم ئامېرىكا! دەئوڭ قولى كۆكسىئۇيغۇرالرنىڭ 

دۆلەت  ۆۋەنـــدىكى تەلەپلىرىمىـــزگە، ئۈمىـــدلىرىمىزگە ئامېرىكـــات

ئاقسـاراي ـــ  ، ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ، مەجلىسىنىڭ
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چىــن دىلىمىــزدىن نىــڭ جىــددىي كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى ىرىرەھبەرل دۆلەت

 قىلىمىز.  ئۈمىد

نىـڭ كۈنى پرېزىدېنت بـوش التۋىيە – 6ڭ ئاينى – 5يىلى  – 2005

يىغىنـى ئىنتـايىن  يالتـا»شەھىرىدە نۇتۇق سۆزلىگەندە:  رىگاپايتەختى 

ـــالىق بولغـــانزور  ـــا  كەندەپ كۆرســـەت« ئىـــدى خات ۋە شـــەرقىي ياۋروپ

غـا مۇناسـىۋەتلىك «يىغىنـى يالتـا». ئىـدى خەلقلىرىدىن ئەپۇ سـورىغان

ــدى  ســوۋېتلەرنىڭســابىق  ــڭ بېقىن ــى ئۆزىنى ــا ئەللىرىن شــەرقىي ياۋروپ

ئەزگەنلىكـى  نـىنلىقى شەرقىي ياۋروپا ئەللىرىدۆلىتىگە ئايالندۇرۇۋالغا

ــــدېنتى  ســــىنىڭدىراتسىيەفىتوغرىســــىدا رۇســــىيە  ــــرپرېزى  ۋىالدىمى

پۇتىننىــڭ شــەرقىي ياۋروپــا ئەللىــرى خەلقلىرىــدىن ئەپــۇ سورىشــىغا 

 ھەيدەكچىلىك قىلدى. پرېزىدېنت بوش 

ـــى  – 2005 ـــڭ  – 5يىل ـــداق خەۋەر  – 6ئاينى ـــۈنى ب ب س مۇن ك

 :قان ئىدىتارقات

پـۇتىن مۇشـۇ  ۋىالدىمىـرپرېزىـدېنتى  سـىنىڭدىراتسىيەفىرۇسىيە »

ھەپتىنىـڭ بېشـىدا گېرمـانىيە تېلېـۋىزىيە ئىستانسىسـى مۇخبىرىنىــڭ 

ـــدا ـــۇل قىلغان ـــارىتىنى قوب ـــى  – 1989ســـوۋېتالر ھۆكـــۈمىتى  ،زىي يىل

بايانـــات ئـــېالن قىلىـــپ، ســـوۋېتالر بىـــلەن گېرمـــانىيە ھۆكـــۈمەتلىرى 

لىك( رۇســــىيە) مولوتــــوپىمزاالنغــــان يىلــــى ئ – 1939ئوتتۇرىســــىدا 

ـــروپمىد ـــان گېرمانىيە) ىنتى ـــك( قـــول قويغ ـــىيە گ»لى ېرمـــانىيە روس

سوۋېت خەلقىنىـڭ  بولۇپ، شەخسى قارارىستالىننىڭ « سىشەرتنامە

تىگە خىــالپ ئىــدى، دەپ كۆرســەتكەن. كۆرۈنــۈپ تــۇرۇپتىكى مەنـپەئە

ــــكە  بــــالتىق ــــۈچ دۆلەت تاجــــاۋۇز قىلىــــپ شــــۇ چاغــــدا بويىــــدىكى ئ
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نلىكـى توغرىسـىدا سـابىق سـوۋېتالر ئەپـۇ سـورىغان ئىــدى. يەنە كىرگە

 پۇتىن.  ۋىالدىمىرقايتا ئەپۇ سوراشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق، دېدى، 

 ھۆرمەتلىك رەھبەرلەر!

يىلـى،  – 1911ئەسىرنىڭ ئاۋۋالقى يېرىمىـدا  – 20ئۇيغۇر خەلقى 

ــى،  – 1924 ــى – 1944يىلــى،  – 1933يىل ــۆت قېــتىم  جەمئــى يىل ت

يىلـــى  – 1944، بىرىنچـــى قېـــتىم يىلـــى – 1933قىلىـــپ  ئىـــنقىالب

قىسـقىغىنە  قۇرغان ئىـدى. جۇمھۇرىيەتى قېتىم مۇستەقىل ىنچئىكك

ـــتىم مۇســـتەقىللىق  ـــدە ئۇيغـــۇر خەلقـــى ئىككـــى قې ـــل ئىچى ـــون يى ئ

ــراق ــدى. بى ــان ئى ــى  – 1933 جاكارلىغ ــڭ  – 11يىل ــۈنى  – 12ئاينى  ك

ـــارقىلىق قەشـــقەرد  ان جۇمھـــۇرىيەتنىە قۇرۇلغـــقوراللىـــق ئىـــنقىالب ئ

 – 1944ستالىن قوراللىـق قوشـۇن ئەۋەتىـپ باسـتۇردى.  يىلى - 1934

ئۇيغۇرىستاننىڭ ھازىرقى ئىلى ۋىاليىتىـدە ئۇيغـۇرالر « شىنجاڭ»يىلى 

ـــۈرۈپ،  ـــوزغىالڭ كۆت ـــق ق ـــڭ  – 11قوراللى غۇلجـــا كـــۈنى  – 12ئاينى

ـــۇردى. دەســـلەپتە شـــەھىرىدە  ئۇيغـــۇرالر مۇســـتەقىل جۇمھـــۇرىيەت ق

 بــۇ دۆلەتنىــڭ قۇرۇلۇشــىدىنەلقئــارا دىپلومــاتىيە ساھەســىدە ســتالىن خ

كېيىن ئۇيغۇرالر قۇرغان دۆلەتنى خىتـاي گومىنـداڭ  النغان بولسا،پايدى

 سېتىۋەتتى. مەسىلەن:ئارقىلىق « شەرتنامە»ھۆكۈمىتىگە 

ــــى  – 1945 ــــڭ  – 8يىل ــــكۋاداكــــۈنى  – 14ئاينى  يالتــــا»، موس

ـــى ـــدە جۇڭگـــو«يىغىن ـــڭ رامكىســـى ئىچى ـــۆھبىتى ېت ســـوۋ - نى س

ســـــوۋېت ئىتتىپاقداشـــــلىق  - جۇڭگـــــو»ئوتتۇرىـــــدا  ئۆتكۈزۈلـــــدى.

ـــــدى . «ســـــىشەرتنامە ـــــەرتنامە ئىمزاالن ـــــڭ جۇڭگـــــو تەرەپ گەش نى

ــاتىيە ۋەكىلــى ــىج  دىپلوم ــڭ تاشــقى ئىشــالر  ،ۋاڭش ســوۋېت تەرەپنى
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 لىــــرىقەدەقىقويـــدى. تارىخنىــــڭ بـــۇ  قــــول مولوتـــوپمىنىســـتىرى 

 : غانئامېرىكىلىق يازغۇچى جون گارۋېر ياز

John W. Garver 

Chinese Soviet Relations, 1937 – 1945 

Princeton University Press 1988 

 غان ئىدى.ىنپاكىتلىق ئېتىراپ قىلكىتابتا ناملىق 

ــــتىم جۇڭگــــو ــــڭ  - ئىككىنچــــى قې ســــوۋېت ئىككــــى دۆلەتنى

ئاينىـڭ  – 2يىلـى  – 1950 زېـدۇڭ مـاۋستالىن بىـلەن ۋە دىپلوماتلىرى 

دوســـتلۇق ھەمكـــارلىق ســـوۋېت  –جۇڭگـــو » ســـكۋاداموكــۈنى  – 14

بـۇ قېـتىم نـى «شـىنجاڭ»ستالىن ئوخشاشـال  ،ئىمزاالپ« سىشەرتنامە

قوشـــۇپ بەرگەن. ھەر ئىككـــى  خىتايلىرىغـــا جۇڭگـــو كوممۇنىســـت

ــدا قوشــۇمچە ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك  ــتىم شــەرتنامە ئىمزاالنغان قې

ىز مىلــلەت ۋە بــۇ مەخپىـي كېلىشــىم ئىمزاالنغــان بولــۇپ، بىــزدەك ئــاج

ـــــىمىنىڭ  ـــــي كېلىش ـــــڭ مەخپى ـــــىي ۋەكىللىرىنى ـــــلەت سىياس مىل

بىـــلەن  زېـــدۇڭ مـــاۋ؟ مۇمكىنمىـــدىمەزمۇنىـــدىن خەۋەردار بواللىشـــى 

ــــى «ســــىســــوۋېت شەرتنامە - جۇڭگــــو»يىلــــى  – 1950ســــتالىن  ن

دەپ ئېتىـراپ « شـىنجاڭ مۇسـتەملىكە»: زېدۇڭ ماۋئىمزالىغان چاغدا 

ۋەقەلەر يـازغۇچى جــاڭ  لىرىـدىكىقەىدەققىلغـان ئىـدى. تارىخنىـڭ بـۇ 

 :خالىدەينىڭبىلەن  رۇڭ

Mao:The Unknown Story 
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ــايچە نەشــرى  ــراپ  – 33مــاۋزۇلۇق كىتابىنىــڭ خىت بۆلۈمىــدە ئېتى

 قىلىندى. 

گېرمـانىيە ھۆكــۈمىتى بىـلەن ســابىق  سـابىق سـوۋېتالر ھۆكــۈمىتى

زاالنغـــــان ئىميىلـــــى  – 1939ســـــوۋېتالر ھۆكـــــۈمىتى ئوتتۇرىســـــىدا 

ــان شەرتنامەســوۋېت» نىــڭ ســتالىننىڭ شەخســى ئىشــى «ســى، گېرم

بايانات ئـېالن قىلىـپ، ئايدا  – 5يىلى  – 1989ئىكەنلىكى توغرىسىدا 

ــۇ شــەرتنامە ــدى ۋە ب ــا جاكارلى ــۈن دۇنياغ ــارخىپىنى پۈت ــي ئ نىڭ مەخپى

بويىــدىكى ئــۈچ دۆلەتــتىن ئەپــۇ ســورىدى. ھــازىرغىچە رۇســىيە  بــالتىق

 1945پـۇتىن  ۋىالدېمىـرېزىـدېنت ھۆكـۈمىتى يـاكى پر سىدىراتسىيەفى

ــى  –  – 14ئاينىــڭ  – 2يىلــى  – 1950كــۈنى،  – 14ئاينىــڭ  – 8يىل

ســـوۋېت دۆلەتلىـــرى ئوتتۇرىســـىدا  - كـــۈنى ئىككـــى قېـــتىم جۇڭگـــو

ـــان  ـــىۋەتلىك ئىمزاالنغ ـــا مۇناس ـــداق ئۇيغۇرالرغ ـــەرتنامەھەر قان  ڭنىش

خاتـــالىق يـــاكى ســـتالىننىڭ شەخســـى ئىشـــى ئىكەنلىكـــى  يتــارىخى

 ھازىرغىچە بايانات ئېالن قىلمىدى. سىداتوغرى

ــــك رەھــــبەرلەر ــــرى ، ئۇيغۇرالھۆرمەتلى ــــر ۋە تەلەپلى ــــڭ پىكى رنى

 :مۇنداق

ـــۇرالر  ـــى يىل – 1944 ، – 1933ئۇيغ ـــان دۆلەتلىرىن ـــرى قۇرۇلغ لى

 – 40ئەســىرنىڭ  – 20ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى تەلەپ قىلىــدۇ. شــۇڭا 

دا ئىمزاالنغـــان ئوتتۇرىســـىيىللىرىـــدا روســـىيە ۋە جۇڭگـــو دۆلەتلىـــرى 

خاتـــالىق  يلەرنىڭ ۋاقتـــى ئـــۆتكەنلىكى يــاكى بىـــر تـــارىخىشــەرتنامە

ـــر  ـــاكى ۋىالدىمى ئىكەنلىكـــى توغرىســـىدا، روســـىيە ھۆكۈمىتىنىـــڭ ي

ــېالن قىلىشــى كېرەكلىكــى توغرىســىدا ھــازىرقى  ــات ئ پۇتىننىــڭ بايان
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ـــــدە ئامېرىكـــــا قوشـــــما شـــــتاتلىرى  ـــــڭ روســـــىيە كۈن ھۆكۈمىتىنى

ـــدەكچىلىك ســـى ھۆكـــۈمىتىفېدىراتسىيە ـــر پۇتىنغـــا ھەي گە، ۋىالدېمى

بېســىم ئىشلىتىشـىنى ئۈمىــد قىلىشـىنى يـاكى مۇشــۇ توغرىـدا قـاتتىق 

 .قىلىمىز

ــــى  – 1944 ــــىنجاڭ»يىل ــــان «ش ــــتىم قۇرۇلغ ــــى قې دا ئىككىنچ

 27ئاينىـڭ – 8يىلـى  – 1949ئەخمەتجان قاسىمى دۆلەتنىڭ داھىسى 

ئــۇچراپ ھادىسىســىگە ئــايروپىالن  تــا س س نىــڭ خەۋىرىــدە  كــۈنى –

قـازا قىلـدى دېيىلــدى . ئەمەلىيەتـتە سـتالىن بــۇ رەھبەرلەرنـى مەخپىــي 

ل مۇشــۇ دېلــونى روســىيە ئۆلتــۈردى . ئۇيغــۇر خەلقــى ھەممىــدىن ئــاۋۋا

 .قىلىشىنى تۆت كۆز بىلەن كۈتمەكتەسىنىڭ ئېتىراپ فىدىراتسىيە

رەھــــمەت ســــىلەرگە ئامېرىكــــا قوشــــما شــــتاتلىرىنىڭ دۆلەت 

 ئالالھ يار بولسۇن. ئامېرىكىغا رەھبەرلىرى 

ئاقسـارايغا يېزىلغـان خەت، لـورا بـوش خـانىم رابىـيە قـادىر  ئىالۋە :

بىــــلەن كۆرۈشــــكەندىن كېــــيىن، ســــىزنىڭ نــــېمە تەلىپىڭىــــز بــــار، 

ـــا  ـــارقىلىق ماڭ ـــال خەت ئ ـــار دەرھ ـــرى ب ـــېمە تەلەپلى ـــڭ ن ئۇيغۇرالرنى

كــۈنى  – 2ئاينىـڭ  – 7يەتكـۈزۈپ بېرىـڭ دېگەنـدىن كېــيىن، بولۇپمـۇ 

ايدا لورا بوش خانىم رابىيە قادىر بىلەن يەنە بىر قېـتىم كۆرۈشـۈپ ئاقسار

ــدىن كېــيىن ئۇشــبۇ  ــۇقىرىقى تەكلىپىنــى يەنە بىــر قېــتىم تەكرارلىغان ي

ــــپ خەت يېزىلــــدى ۋە دەرھــــال ئىنگلىــــز تىلىغــــا تەرج ىــــمە قىلىنى

 .ئاقسارايغا يولالندى

 ھۆرمەت بىلەن رابىيە قادىر

 كۈنى   – 8ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2007
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 ياخشىمۇ سىلەر كىچىك دوستالر!

شـــەھىرىدە ئۆســـمۈرلەرگە ئاتـــاپ نەشـــر  بېـــرگىننىـــڭ نورۋېگىيە

ـــــۆز يېـــــزىش پۇرســـــىتىگە ىنقىل ـــــا كىـــــرىش س ـــــان بـــــۇ كىتابق غ

 ئېرىشكەنلىكىمدىن پەخىرلىنىمەن.

مەن ئۇيغـــۇر، ئۇيغــــۇرالر ئوتتــــۇرا ئاســــىيادا ياشــــايدۇ، ئۇيغــــۇرالر 

دەپ ئاتىلىــــــدۇ. ياشــــــايدىغان ۋەتەننىــــــڭ ئىســــــمى ئۇيغۇرىســــــتان 

تەڭرىتـــاغلىرى ئۇيغۇرىســـتاننى شـــىمالىي ۋە جەنـــۇبىي ئۇيغۇرىســـتان 

ـــۈكى  ـــان چۆلل ـــھۇر تەكلىماك ـــدۇ. مەش ـــپ تۇرى ـــگە ئايرى دەپ ئىككى

يـۈز مىـڭ  9مىليون  1جەنۇبىي ئۇيغۇرىستانغا جايالشقان. يەر مەيدانى 

ـــايلىقى  كـــۋادرات كىلـــومېتىر. نېفىـــت ۋە تەبىئىـــي گـــاز يەر ئاســـتى ب

ــــك ھېسابالنســــ ــــالالر ھەيۋەتلى ــــك، رەڭســــىز مېت ــــۇران ۋە رەڭلى ا، ئ

 تەڭرىتاغلىرىنىڭ بايلىقىدۇر.

مىليـــون. ئۇيغـــۇرالر، ئۇيغـــۇر قـــارلۇق  20ئۇيغۇرالرنىـــڭ نوپۇســـى 

 – 2005مۇزىكىلىـق ئەســەر،  –مۇقـام ناخشـا  12تىلىـدا سۆزلىشـىدۇ. 

ــلەر تەشــكىالتى پەن  مەدەنىــيەت ئىشــلىرى  –يىلــى بىرلەشــكەن دۆلەت

ــز كومىتېتىن ــق ئېغى ــداش ۋە خــاتىرىلەش  –ىــڭ خەل ــاتىنى قوغ ئەدەبىي

 تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن. 

ـــــــــتان  ـــــــــ – 1949ئۇيغۇرىس ـــــــــالپ، خىتـــــــــاي يىلى دىن باش

ن سىگە ئايلىنىپ قالدى. ئـۆتكەمۇستەملىكەچىلىرىنىڭ مۇستەملىكە

ــۆكتەبىردە مەن، نورۋېگىيە ــى ئ ــڭ يىل ــرگىننى ــارەت  بې ــەھىرىنى زىي ش

ــدىم ۋە شــەھەر باشــلىقىن ــدىن قىل ــۇل قىلىشــىغا ئېرىشــتىم، ئان ىڭ قوب



 262 

ــدىم.  ــارەت قىل باشــالنغۇچ مەكــتەپكە بېرىــپ كىچىــك دوســتالرنى زىي

كىچىك دوستالر بىلەن بىرگە سـۈرەتكە چۈشـتۈم، نېمىشـقىدۇر مېنـى 

ـــۇپ كەتتـــى،  ـــا تۇت ـــرگىنيىغ ـــمۈرلىرى بىـــلەن  بې شـــەھىرىنىڭ ئۆس

ــــن دۆلەت،  ئۇيغۇرىســــتاننىڭ ئۆســــمۈرلىرىنى سېلىشــــتۇردۇم، ئەركى

دەرد  نىڭنىڭ ئەركىـن بـالىلىرى، ئۇيغۇرىسـتاندۇنيا، نورۋېگىيەئەركىن 

ئىچكىــرى ئــۆلكىلەرگە  قالغــان ۋە ئوقۇشســىز ئەلەملىــك بــالىلىرى،ـــ 

ــدى. ئىككــى  ــان بول ــالىلىرى كــۆز ئالدىمــدا ئاي ســېتىلىۋاتقان ئۇيغــۇر ب

تـاس  يىغلىۋىتىشـكەدۆلەتنىڭ ئىككى خىـل ھايـاتىنى سېلىشـتۇردۇم. 

 قالدىم. 

ك دوستالر مەندەك كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسـى بىـلەن كىچى

كۆرۈشــكەندە ۋە مېنىــڭ ســۆزلىگەنلىرىمنى ئــاڭالپ تۇرغانــدا ھەيــران 

شــــەھىرىدە كىچىـــك دوســـتالر شــــۇ تاپتـــا چــــوڭ  بېـــرگىنقالـــدىم. 

 –. ســـۆيۈندۈم، خۇشـــاللىقىم ئىـــچ بۆلۈۋاتـــاتتىمەســـىلىلەرگە كۆڭـــۈل 

ۋە نـورۋېگىيە ھۆكـۈمىتى  ئىچىمگە پاتماي قالـدى. نـورۋېگىيە خەلقـى

نى كىچىكىـدىن باشـالپال كەلگۈسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جەڭچىلىرى

لەيدىكەن. نورۋېگىيە خەلقـى ۋە ھۆكۈمىتىـدىن شـۇنىڭ ئۈچـۈن تەربىيە

 چەكسىز مىننەتدار بولدۇم. 

ياشــايدىكەن بــۇ دۇنيــادا كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســى  الئــادەملەر

ــدۇ. كى ــپ تۇرى ــق ئوتتۇرىغــا چىقى چىــك دوســتالر يېتىشــكەندە داۋاملى

يــاكى دۆلەت ئورگانلىرىــدا كىشــىلىك ھوقــۇق ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــدۇ 

ياكى خەلق ئارىسـىدا كىشـىلىك ھوقـۇق ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـدۇ. مەن 

 كەلگۈسىگە تولۇق ئىشەندىم. 
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مەن ۋەتىنىمــــدە ئــــاددىي ئــــائىلە ئايــــالى ئىــــدىم، تۇرمۇشــــۇمنىڭ 

دىي نــامراتلىقى مېنــى قىيىنچىلىقــى ۋە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئىقتىســا

ئويلىنىشقا مەجبۇر قىلدى. بۈگۈنكى كۈنـدىمۇ ئۇيغـۇر دېھقانلىرىنىـڭ 

دولالرغىمۇ يەتمەيدۇ... بىر مىللەت ئىقتىسـادىي  100يىللىق كىرىمى 

 –جەھەتتە قەد كۆتۈرمىگەنـدە سىياسـىي جەھەتـتە قەد كۆتۈرەلمەيـدۇ 

 ىبە قىلدىم. تىجارەت ساھەسىدە غەل –دېگەن تونۇشقا كەلدىم... سودا 

ھەربىـــــر ئۇيغـــــۇر ھەر كـــــۈنى دېگـــــۈدەك كىشـــــىلىك ھوقـــــۇق 

مەسىلىســـىگە دۇچ كەلـــدى. ئـــانىالر خىتاينىـــڭ پىالنلىـــق تۇغـــۇت 

ـــۈرۈش  ـــاق كەلت ـــۈنئىي تولغ ـــا س ـــدى. ئانىالرغ سىياســـىتىگە دۇچ كەل

ئوكـــۇللىرى مەجبـــۇرىي ئۇرۇلـــدى، ئانىالرنىـــڭ بالىياتقۇســـى تـــۆرەلمە 

 ىقتى. بىلەن قوشۇلۇپ سىرتقا ئېتىلىپ چ

ـــــا  ـــــوزغىالڭالر ئارق ـــــدىن باســـــتۇرۇلدى.  –نامايىشـــــالر، ق ئارقى

ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ئاكتىپلىرى قولغا ئېلىنىشقا، تـۈرمىگە، ئۆلـۈم 

جازاسىغا دۇچ كەلـدى، ۋەھىـمە، تەھـدىت، ئـادەملەر شـۇنداق ياشـىدى، 

 ئۇيغۇرالر ھازىرغىچە شۇنداق تۇرمۇش ئىچىدە ياشىماقتا. 

دى؟ ئوتتۇرىغا سەكرەپ چىقـتىم، ئامېرىكـا جۈرئەت قەيەردىن كەل

ـــدە كۆرۈشـــمەكچى  كونگىرىســـىنىڭ ـــۈرۈمچىگە كەلگەن ـــرى ئ ئەزالى

بولــــدۇم، ئۇيغۇرالرنىــــڭ دەپســــەندە قىلىنغــــان كىشــــىلىك ھوقــــۇقى 

مــاۋزۇلۇق « ئامېرىكــا خەلقىــگە مــۇراجىئەت»توغرىســىدا تەييارالنغــان 

 خېتىمنى تاپشۇرماقچى بولدۇم... قولغا ئېلىندىم. 

ــارا كەچــۈرۈم تەشــكىالتى، كىشــىلىك ھوقــۇقنى كــۆزىتىش خەلق ئ

ــــوتەشــــكىالتى،  ــــدى  رافت ــــىفون ــــڭ  جەمئىيەت ــــارلىق ئۇيغۇرالرنى قات
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ــۇق  ــارا كىشــىلىك ھوق ــۆلگەن، خەلقئ ــۈل ب ــا كۆڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغ

ــا  تەشــكىالتلىرىنىڭ توختىمــاي كــۈرەش قىلىشــى ۋە ئامېرىكــا، ياۋروپ

ىڭ بېسىمى ئـارقىلىق خىتـاي پارالمېنتى، نورۋېگىيە قاتارلىق دۆلەتلەرن

 ھۆكۈمىتى مېنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىشكە مەجبۇر بولدى. 

شـــەھىرىدە كىچىـــك دوســـتالر بىـــلەن  بېـــرگىننىـــڭ نورۋېگىيە

كۆرۈشكەندە، ئۇالرنىڭ سىزغان رەسىملىرىنى كۆرگەنـدە دېموكراتىـك 

دۆلەتـــتە تۇغۇلـــۇپ ئۆســـكەن بالىالرنىـــڭ تەپەككـــۇرى تۇرمۇشـــتىن 

نى، تۇرمۇشــقا كۆڭــۈل بۆلــۈش... بالىالرنىــڭ ئەركىــن باشــلىنىدىغانلىقى

ـــا ـــۆردۈم. ســـىزغان ســـۈرەتلەردە  تەپەككۇرىغ مـــاۋزۇ بولغـــانلىقىنى ك

يارىتىلغـــان ئــــوبرازالردا ئەركىـــن جەمئىــــيەت تۇرمۇشـــىنىڭ ئەكــــس 

 ئەتكەنلىكىنى كۆردۈم. 

ـــالىال ـــى ھاياتنىـــڭ مەنزىرەب ـــىنى ســـىزىپ ر خـــۇددى كەلگۈس س

ھوقۇقنىـــڭ يـــوللىرىنى ئېچىـــپ بەرگەنـــدەك، كەلگۈســـى كىشـــىلىك 

لىـك كىچىـك نورۋېگىيەبەرگەندەك ھـېس قىلـدىم. رەھـمەت سـىلەرگە 

 دوستالر!

ــد  ــزىم نەزەربەن ــر قى ــاالم قولغــا ئېلىنغــان، بى ــۈچ ب گەرچە مېنىــڭ ئ

قىلىنغـــان، چەت ئەلـــلەردە ئېلىــــپ بېرىۋاتقـــان كىشـــىلىك ھوقــــۇق 

ۈتــۈن پائــالىيىتىمگە زەربە بېــرىش ئۈچــۈن خىتــاي ھۆكــۈمىتى مېنىــڭ پ

ئـــائىلەمنى ۋەيـــران قىلغـــان بولســـىمۇ، مەن يـــالغۇز ئەمەس، دۇنيانىـــڭ 

 بېـــرگىندە نـــورۋېگىيەھەرقايســـى جايلىرىـــدا مېنىـــڭ بـــالىلىرىم بـــار، 

 شەھىرىدە مېنىڭ بالىلىرىم بار.
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دۆلىتىڭالردىن ھۆكۈمەت ئەربـابلىرى، ئۇيغۇرىسـتاننىڭ پـايتەختى 

مېنىــــڭ  ئــــۈرۈمچى شــــەھىرىگە بېرىــــپ، تــــۈرمىلەرنى تەكشــــۈردى.

تۈرمىــدىكى بــالىلىرىم بىــلەن ۋەكىلــلەر كۆرۈشۈشــنى تەلەپ قىلغانــدا، 

ــورۋېگىيە ھۆكــۈمىتى ۋە  خىتــاي ھۆكــۈمىتى كەســكىن رەت قىلــدى. ن

 رافتـونورۋېگىيە خەلقىگە رەھمەت ئېيتىشىمغا رۇخسـەت قىلىڭـالر! 

مۇكاپــاتىنى ماڭــا تەقــدىم قىلىــپ تۈرمىــدىن چىقىشــىمغا ۋە ئۇيغــۇرالر 

فونـدى  رافتـوەلقئارالىشىشىغا زور ھەسسـە قوشـقان مەسىلىسىنىڭ خ

نىـــڭ ئەزالىرىغـــا، رەھبەرلىـــرىگە رەھـــمەت ئېيتىشـــىمغا جەمئىيەتى

 رۇخسەت قىلىڭالر!

دۇنيانىـڭ ھەرقايســى جايلىرىـدا كىشــىلىك ھوقـۇقلىرى دەپســەندە 

قىلىنغان بالىالرنىڭ ... بەخت سـائادىتى ئۈچـۈن ھەممىمىـز بىـرلىكتە 

 كۈرەش قىاليلى!

 ى سېغىندىم.سىلەرن

 رابىيە قادىر

 سېنتەبىر – 7يىل  – 2006
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 ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ناھەق ئۆلتۈرۈلۈشى تېررورىزمىخىتاينىڭ دۆلەت 

ــــــــــڭ  – 10يىلــــــــــى  – 1949 ــــــــــاي  – 1ئاينى كــــــــــۈنى خىت

قىلـدى.  زەپـتەچىلىرى مۇستەقىل دۆلەت ئۇيغۇرىسـتاننى مۇستەملىكە

ــرىگە ئاساســالنغاندا، ســ ــدۋارنىڭ پىكىرلى ــور ئۈمى ــي دوكت تالىن ھەربى

ــڭ  ــي ماشــىنىالرنى ئەۋەتىــپ خىتاينى ــايروپىالن ۋە ھەربى توشــۇغۇچى ئ

تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىنى ئۇيغۇرىستان چېگراسىغا يـۆتكەپ كەلـگەن. 

ــــدىغان  – 1950 ــــتىش، يەر ئىســــالھاتى دەي ــــالردا ئىجــــارە كېمەي يىل

 ۋاڭجىـــــنسىياســـــەتلەرنى يولغـــــا قويـــــۇپ، خىتاينىـــــڭ گېنېرالـــــى 

قايســى يېزىلىرىــدا بەشــتىن بىــر نەچچىگىــچە ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھەر

ــايەتلىرىنى  ئىنقىالبىيئۇيغــۇر كىشــىلەرگە پومېشــچىك، ئەكســىل جىن

 250 ۋاڭجىننىــڭئارتىــپ ئۆلــۈم جازاســى بەردى. شــۇ چاغــدا گېنېــرال 

ــازىرغىچە  ــى بەرگەنلىكــى ھ ــۈم جازاس ــا ئۆل ــارتۇق ئۇيغۇرغ مىڭــدىن ئ

 كىشىلەرنىڭ خاتىرىسىدە ساقلىنىپ كەلمەكتە. 

ــدىن  – 1950 ــى  – 1954يىلى ــۇەنيىل ــ بىڭت ــاس  چەۇقۇرۇلغ مان

ــۈ ــدا توختــاپ قالغــان ئ ــاليەت ئارمىيەدەرياســى بويى  30ســىنىڭ چ ۋى

گە قوشـۇنىنى ئـۆزگەرتىش، يېڭـى ئـارمىيەمىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم 

ســـەپلەش باھانىســـىدە بـــوز يەر ئۆزلەشتۈرۈشـــكە مەجبـــۇرالپ، بـــۇ 

دېرەكســـىز  –ىـــز جەڭگىـــۋار قوشـــۇن ســـازلىقالردا، چۆللـــۈكلەردە ئ

ــــپ  ــــك قايتى ــــدى، بىــــر كىشــــىمۇ ئائىلىســــىگە تىرى غايىــــل بول

زغىالڭ قىلـدى ۋە يىل ئىچىدە ئۇيغـۇرالر قانـداق قـو 57كېلەلمىدى. 

ـــتەملىكە ـــاي مۇس ـــتۇردى؟ خىت ـــداق باس ـــكچىلىرى قان  ئەنچىۋەنتى
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تــى دۆلەت مەنپەئە»يېزىــپ چىققــان  جېــڭرەتــلەپ، يــازغۇچى مــادا 

لەر ىابتـــــا قالـــــدۇرۇلغان خـــــاتىرزۇلۇق كىتمـــــاۋ« ھەممىـــــدىن ئەال

 – 12كۈنىــــدىن  – 18ئاينىــــڭ  – 8يىلــــى  – 1950تۆۋەنــــدىكىچە 

ـــۈچ ۋىـــاليەت مىللىـــي ئارمىيەكـــۈن – 26ئاينىـــڭ  ســـىنىڭ ىگىچە ئ

قـوزغىالڭ كۆتـۈردى. خىتـاي  ئىلى ۋىاليىتىدە راخمانوپ ئوفىتسىرى

 سى باستۇردى. ئارمىيە

نىڭ توققـۇز يىتىكۈنى ئىلى ۋىال – 28ئاينىڭ  – 10يىلى  – 1951

ســىدە مالىــك ھــاجى رەھبەرلىكىــدە قــوزغىالڭ كۆتۈرۈلــدى. تــارا ناھىيە

 سى باستۇردى. ي ئارمىيەخىتا

كــــۈنى خــــوتەن ۋىاليىتىــــدە  – 31ئاينىــــڭ  – 12يىلــــى  – 1954

ــ ــدە ق ــولال رەھبەرلىكى ــدۇلھېمىت دام ــاي ئاب ــدى. خىت وزغىالڭ كۆتۈرۈل

 سى باستۇردى. ئارمىيە

كـۈنىگىچە خـوتەن  – 11كۈنىدىن  – 9ئاينىڭ  – 3يىلى  – 1956

دامــــولال رەھبەرلىكىــــدە  بــــاقىســــىدە ۋىاليىتىنىــــڭ قاراقــــاش ناھىيە

 قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. باستۇرۇلدى. 

قەشــــقەر ۋىاليىتىنىــــڭ كــــۈنى  – 4ئاينىــــڭ  – 5يىلــــى  – 1956

وزغىالڭ ســـىدە ئابـــدۇلال قارىھـــاجى رەھبەرلىكىـــدە قـــپوســـكام ناھىيە

 ى باستۇردى. سكۆتۈرۈلدى. خىتاي ئارمىيە

ـــى  – 1956 ـــڭ  – 5يىل ـــڭ  – 24ئاينى كـــۈنى قەشـــقەر ۋىاليىتىنى

ــــەيېڭىســــار ناھىي ــــدە ق ــــارى رەھبەرلىكى ــــل ق وزغىالڭ ســــىدە جېلى

 سى باستۇردى. كۆتۈرۈلدى. خىتاي ئارمىيە
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ى خوتەن ۋىاليىتىنىڭ خـوتەن كۈن – 15ئاينىڭ  – 4يىلى  – 1957

زغىالڭ كۆتۈرۈلـدى. و)ئايال( رەھبەرلىكىدە قـ خەلىچىخانسىدە ناھىيە

 سى باستۇردى.خىتاي ئارمىيە

يىلـــى خىتـــاي مەملىكىتىـــدە ئوڭچىالرغـــا قارشـــى  – 1957

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا يەرلىــك  «شــىنجاڭ»تــۇرۇش، ئاتــالمىش 

ــا  ــۇرۇش سىياســىي ھەرىكىتىنــى يولغ مىللەتچىلىكــكە قارشــى ت

ـــۈن  ـــۇپ، پۈت ـــتەملىكەقوي  200ئۇيغۇرىســـتان دائىرىســـىدە  مۇس

ئەربـــاب، زىيـــالىيالر ۋە ئوقۇتقـــۇچى،  يئـــارتۇق دىنىـــ مىڭـــدىن

ئوقۇغــــۇچىالرنى قولغــــا ئالــــدى. قانچىســــى تۈرمىــــدە ئۆلــــدى، 

 قانچىسى جەمئىيەتكە قايتىپ كەلدى. ھېسابلىماق تەس.

لتـاي ۋىاليىتىنىـڭ يىلىغىچە ئا – 1959ئايدىن  – 5يىلى  – 1958

رەھبەرلىكىــــــدە قــــــازاق  جەمشــــــىتخانســــــىدە كۆكتوقــــــاي ناھىيە

ســــى زغىلىڭى كۆتۈرۈلــــدى. خىتــــاي ئارمىيەىنداشــــالرنىڭ قــــوقېر

 باستۇردى. 

ئـايغىچە كۆكتوقـاي  – 4يىلى  – 1959ئايدىن  – 5يىلى  – 1958

وزغىالڭ كۆتۈرۈلــدى. خىتــاي رەھبەرلىكىــدە قــ خالمــانســىدە ناھىيە

 سى باستۇردى. ئارمىيە

ـــڭ كـــۈن – 17ئاينىـــڭ  – 10يىلـــى  – 1958 ى قۇمـــۇل ۋىاليىتىنى

ھـــامۇت رەھبەرلىكىـــدە  ســـىيىتســـىدە ئەلـــى قۇربـــان، يەقۇمـــۇل ناھى

 سى باستۇردى.وزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. خىتاي ئارمىيەق
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چە كـــۈنىگى – 23كۈنىـــدىن،  – 21ئاينىـــڭ  – 10يىلـــى  – 1958

ســىدە جامىــدىن رەھبەرلىكىـــدە چــۆچەك ۋىاليىتىنىــڭ شــىخۇ ناھىيە

 قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. باستۇرۇلدى. 

ـــى  – 1958 ـــڭ  – 12يىل ـــدىن،  – 9ئاينى ىچە كـــۈنىگ – 11كۈنى

ــاي ناھىيە ــڭ ب ــدە ئاقســۇ ۋىاليىتىنى ــپ رەھبەرلىكى ســىدە ھەســەن تالى

 سى باستۇردى.وزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. خىتاي ئارمىيەق

ىنىـڭ غۇلجـا كـۈنى ئىلـى ۋىاليىت – 29ئاينىـڭ  – 5يىلى  – 1962

چەتكە قېچىش ۋەقەسى ۋە قـوزغىالڭ پارتلىـدى.  شەھىرىدە پۇقراالرنى

قــازاق خەلقــى ھــازىرقى قازاقىســتانغا  –ن ئــارتۇق ئۇيغــۇر مىڭــدى 100

نەپەر  52ســـى باســـتۇردى. ەقېچىـــپ چىقىـــپ كەتتـــى. خىتـــاي ئارمىي

ـــۈرۈل ســـىدە ىگەنلىكى ھـــازىرغىچە خەلقنىـــڭ خاتىرئۇيغۇرنىـــڭ ئۆلت

ــ ــاقلىنىپ كەلمەك ــتەملىكە – 1962تە. س ــاي مۇس ــى خىت چىلىرى يىل

ســۇ ۋىاليىتىنىــڭ بــاي ىــدە ئاقســۈنئىي پەيــدا قىلغــان ئاچــارچىلىق دەۋر

مىــڭ كىشــى  مىــڭ كىشــى، شــايار ناھىيەســىدە تــۆت 20ناھىيەســىدە 

ســـىدە ناھىيە 85ۇنـــداقتا ئۇيغۇرىســـتاننىڭ ئاچـــارچىلىقتىن ئۆلـــدى. ئ

 قانچە كىشى ئاچارچىلىقتىن ئۆلدى؟

يغۇرىسـتان خەلـق ئايغىچە ئۇ – 3يىلى  – 1970يىلىدىن  – 1968

ـــوزغىالڭ، ســـىنىڭ رەھبەرلىكىـــدە ئىنقىالبـــى پارتىيە بەزى جـــايالردا ق

 85ســى باســتۇردى. نامــايىش پارتلىــدى. خىتــاي ئارمىيە بەزى جــايالردا

يىلى قورچاق سـاقچى  – 1980مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر قولغا ئېلىندى. 

نازارىتىنىــڭ مۇئــاۋىن نــازىرى ســايىم ئەپەنــدى ئۈرۈمچىــدە ســەككىز 

دى ۋە بۇنىـڭ قەۋەتلىك بىنادا دوكالت بەرگەندە بۇ ساننى ئېتىـراپ قىلـ
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مىڭـــدىن ئـــارتۇق سىياســـىي مەھبـــۇس تۈرمىـــدە ئۆلـــۈپ  20ئىچىـــدە 

 – 5يىلـى  – 1970كەتتى، دەپ كۆرسـەتتى. شـۇنىڭغا مۇناسـىۋەتلىك 

كـــۈنى ئـــۈرۈمچى شـــەھىرىدە توققـــۇز نەپەر ئۇيغۇرغـــا،  – 29ئاينىـــڭ 

 نەپەر ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى.  22غۇلجا شەھىرىدە 

ـــى  – 1969 ـــڭ ئاين – 8يىل ـــڭ  كـــۈنى – 20ى قەشـــقەر ۋىاليىتىنى

، مىجىــت بـــاتۇر ئـــاخۇنوپيايلىقىــدا  قـــاراجۈلســىدە، مەكىــت ناھىيە

ــوزغىالڭ ك ــدە ق ــاي ئارمىيەرەھبەرلىكى ــدا خىت ــدى، ئاخىرى ــى ۆتۈرۈل س

 تەرىپىدىن باستۇرۇلدى. 

ــى  – 1980 ــۇ ۋىاليىتــى شــەھەر  – 9ئاينىــڭ  – 4يىل كــۈنى ئاقس

ســى قولغــا ىــدى. خىتــاي ئارمىيەنامــايىش پارتل ئىچىــدە زور كۆلەملىــك

 ئېلىپ باستۇردى. ئىككى مىڭدىن ئارتۇق ئادەم قولغا ئېلىندى.

ســــىدە كــــۈنى يەكەن ناھىيە – 13ئاينىــــڭ  – 1يىلــــى  – 1981

ــــدى. قولغــــا ئېلىــــپ  سىياســــەت خاراكتېرلىــــك قــــوزغىالڭ كۆتۈرۈل

 باستۇردى. )سانى نامەلۇم(

ـــى  – 1981 ـــڭ  – 5يىل ـــڭ شـــقەر ۋىاليكـــۈنى قە – 27ئاينى ىتىنى

ســـىدە قـــوزغىالڭ كۆتۈرۈلـــدى، باســـتۇرۇلدى. كېـــيىن پەيـــزاۋات ناھىيە

مىڭـدىن  11خەلق ئارىسىدا ئېقىـپ يـۈرگەن سـۆزلەرگە ئاساسـالنغاندا 

 ئارتۇق قوزغىالڭچى قولغا ئېلىندى. 

ـــى  – 1981 ـــڭ  – 10يىل ـــەھىرىدە  – 30ئاينى ـــۈنى قەشـــقەر ش ك

ېلىش بىــلەن سىياســەت خاراكتېرلىــك قــوزغىالڭ كۆتۈرۈلــدى. قولغــا ئــ

 باستۇردى. 
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كـــۈنى ئـــۈرۈمچى شـــەھىرىدە  – 12ئاينىـــڭ  – 12يىلـــى  – 1985

ــۈمەت  ــدى. ھۆك ــايىش قىل ــك نام ئوقۇغــۇچىالر سىياســەت خاراكتېرلى

 قولغا ئېلىش بىلەن بىر تەرەپ قىلدى. 

ـــك  – 1988 ـــۈرۈمچى شـــەھىرىدە سىياســـەت خاراكتېرلى ـــى ئ يىل

ـــــۇ قوزغى ـــــۈمىتى ب ـــــاي ھۆك ـــــدى. خىت ـــــوزغىالڭ كۆتۈرۈل ـــــا ق الڭغ

قاتناشقانالرنى قولغا ئېلىش بىـلەن بىـر تەرەپ قىلـدى. سـانى نـامەلۇم. 

ـــــــدىكى تەكشۈرۈشـــــــكە ئاساســـــــالنغاندا  – 1يىلـــــــى  – 1990 ئاي

 يئورۇنــدا يەر ئاســتى دىنىــ 938مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتان بــويالپ 

نەپەر كىشـى پۈتـۈنلەي  10742مەكتەپلەر قۇرۇلدى. ئوقۇشقا كىـرگەن 

 قولغا ئېلىندى. 

ســىنىڭ بــارىن ناھىيە ئــاقتۇكــۈنى  – 5ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 1990

يېزىســــــىدا دېھقــــــانالر قــــــوزغىالڭ كۆتــــــۈردى. قــــــوزغىالڭچىالر 

ـــيىن  ـــا  10باســـتۇرۇلغاندىن كې ـــوزغىالڭچى قولغ ـــارتۇق ق مىڭـــدىن ئ

 ئېلىندى. بىرنەچچە كىشىگە ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى. 

ــــڭ  – 7يىلــــى  – 1995 ــــڭ – 7ئاينى خــــوتەن  كــــۈنى خــــوتەن ۋىاليىتىنى

ئېتىقــاد، سىياســەت خاراكتېرلىــك قــوزغىالڭ  يشــەھىرىدە زور كۆلەملىــك دىنىــ

 كۆتۈرۈلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى قولغا ئېلىش بىلەن باستۇردى. 

ۈنى ئىلــى ۋىاليىتىنىــڭ ئىلــى كــ – 14ئاينىــڭ  – 8يىلــى  – 1995

ــــىدە سىياســــەت خاراكتېرلىــــك زور كۆلەملىــــك نامــــايىش ناھىيە س

لەن پـۇقراالر ئوتتۇرىسـىدا توقۇنـۇش يـۈز بەردى. پارتلىدى. ساقچىالر بىـ

 يارىدار بولغانالر نامەلۇم )خەلقنىڭ ئىنكاسى(
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كــۈنى ئىلــى ۋىاليىتىنىــڭ غۇلجــا  – 5ئاينىــڭ  – 2يىلــى  – 1997

دۇنيـــا »شـــەھىرىدە زور كۆلەملىـــك نامـــايىش پارتلىـــدى. بـــۇ توغرىـــدا 

ــــى ــــى  – 2003« گېزىت ــــڭ  – 2يىل ــــداق خەۋەر  – 5ئاينى كــــۈنى مۇن

 رقاتتى:تا

ـــارمىيە باســـتۇرۇپ  نەپەر  407قوراللىـــق ســـاقچى قىســـىمالر ۋە ئ

ـــۈم  ـــازىرغىچە ئۆل ـــدى. ھ ـــدا ئۆلتۈرۈل ـــۇر نەق مەيدان نامايىشـــچى ئۇيغ

دېرەكســىز يوقىلىــپ كەتـــكەن  –جازاســى بېــرىلگەن، تۈرمىــدە ئىــز 

مىـڭ  61نامايىشچىنىڭ سانى سەككىز مىـڭ نەپەر، ئۇنىڭـدىن باشـقا 

مىــڭ كىشــىگە مۇددەتســىز  11نىــڭ ئىچىــدە ئــادەم قولغــا ئېلىنــدى، بۇ

 قاماق جازاسى بېرىلدى. 

يىلـــى دۇنيـــا ئۇيغـــۇر قۇرۇلتىيىنىـــڭ ســـابىق رەئىســـى  – 1999

يىلىـدىن  – 1990بىـر يىغىنغـا دوكـالت بەرگەنـدە  ئوۋمىندا ئەنۋەرجان

ـــۈم  700يىلىغىـــچە  – 2000 نەپەر ئۇيغـــۇر سىياســـىي مەھبۇســـقا ئۆل

 دى.جازاسى بەرگەنلىكىنى تىلغا ئال

كــــــۈنى خىتــــــاي كــــــۆچمەنلەر  – 14ئاينىــــــڭ  – 9يىلــــــى  – 2004

ـــڭ ســـېكرېتارى ۋاڭ  ـــدىن  – 1 لېچـــۈەنھاكىمىيىتىنى ـــايغىچە  – 8ئاي  22ئ

نەپەر ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسقا ئۆلۈم جازاسـى  55سىياسىي تەشكىالتتىن 

 بەرگەنلىكىنى خەلقئارا ئاخبارات ساھەسىگە ئېالن قىلدى. 

ــــى  – 2005 ــــڭ – 9يىل ــــڭ  – 20 ئاينى كــــۈنى مەزكــــۇر رادىئونى

چـوڭ »مۇخبىرى ئەركىـن ئەپەنـدى خىتـاي تىلىـدا نەشـر قىلىنىـدىغان 

ـــدىلىنىش ـــۈرۈپ، « پاي ـــڭ ماقالىســـىدىن ستاتىســـتىكا كەلت گېزىتىنى

يىلىــدىن باشـــالپ، لوپنــۇردا ئېلىـــپ بېرىلغــان ئـــاتوم، يـــادرو  – 1964
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ىناق قـــوراللىرى ســـىناقلىرىدا، ئۇيغـــۇرالر ۋە يـــادرو قـــوراللىرىنى ســـ

 رادىئـاكتىپلىقمىـڭ ئـادەم  750قىلىشـقا قاتناشـقان ھەربىـيلەر بولـۇپ 

 زەھەرلىنىش بىلەن ئۆلگەن، دەپ كۆرسەتتى.

چىلىرىنىڭ كـــــۆچمەنلەر ھـــــاكىمىيىتى خىتـــــاي مۇســـــتەملىكە

ــــــارىخىئەكســــــىلئۇيغۇرىســــــتاندا،  مۇســــــتەملىكە  يئىنقىالبچى، ت

ك ئىنقىالبچى، پومېشـــچىك، زومىـــگەر پومېشـــچىك، يەرلىـــئەكســـىل

، رادىكالىسـت يمىللەتچى، مىللىـي بۆلگـۈنچى، بـۇزۇق ئۇنسـۇر، دىنىـ

دۆلەت ھـاكىمىيىتىنى ئاغـدۇرغۇچى، چەت ئەلـگە باغالنغـان ئۇنســۇر، 

ياراغ ياسىغۇچى، تېررورىست، تەشـۋىق  –تەشكىالت قۇرغۇچى، قورال 

ــنەن  – ــايەتلەرنى ئارتىــپ تەخمى ــارلىق جىن ــاتقۇچى قات  5.1ۋەرەقە تارق

 قىلدى. قەتلىليونغىچە ئۇيغۇرنى مى 2مىليوندىن 

 كۈنى – 16ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2007

ـــي ئىشـــالر  ـــڭ مەخپى ـــال: خىتاينى ـــگەن ماتېرىي ئىدارىســـى رەتلى

 دېگەن كىتابتىن ئېلىندى. « تى ھەممىدىن ئەالدۆلەت مەنپەئە»
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 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش

مېنىــڭ مىللىــتىم ئۇيغــۇر، ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ شــەرقىي 

ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايـونى دەپ ئاتايـدىغان  «شىنجاڭ»، خىتايالر بۆلۈكىدە

 . 1مىليون 20زېمىندا ياشايدۇ. ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نوپۇسى 

غــا قاراتقــان كىشــىلىك ھوقــۇق خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالر

 سىگە كۆتۈرۈلدى.سى ھازىر دۆلەت تېررورىزمى دەرىجەىخاتىر

ـــدا ئۇي1 ـــي كـــۆپىيىش . پىالنلىـــق تۇغـــۇت نامى ـــڭ تەبىئى غۇرالرنى

 ھوقۇقىنى چەكلىدى. 

نى ئىپـادىلىگەن ئۇيغـۇرالرنى ى. سۆز ۋە پىكىر ئارقىلىق نـارازىلىق2

قولغا ئېلىپ، تېررورىست جىنايىتىنى ئارتىپ ئۆلۈم جازاسـى بېرىشـنى 

 توختاتمىدى. 

. ئـون ســەككىز، ئـون توققــۇز ياشـقا كىــرگەن ئۇيغـۇر قىزلىرىنــى 3

ـــا  ـــالالپ، ئات ـــا ئان –ت ـــۇرىي پويىزغ ىســـىغا بېســـىم ئىشـــلىتىپ، مەجب

 قاچىالپ ئىچكىرى خىتايغا ئېلىپ كەتتى.

 – 2001 —ش ئۇيغۇر قىزلىرىنى ئىچكىرى خىتايغـا ئېلىـپ كېـتى

 2002سى ئوتتـۇرا ئاسـىياغا كىرگەنـدىن كېـيىن يىلى ئامېرىكا ئارمىيە

ئىچىـدە بىـرال  يىلـى بىـر يىـل – 2006يىلالردا باشالندى. مەسىلەن:  –

                                                 
دئ شتۇندا  ئتنال  «پ ستە  نزىتتى» ۋاشىنگت  كننى  – 30ئاينىڭ  – 4يىلى  – 1997 1

 قىلىن.ا  ئىدى.
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ــا ناھىيەي ــۇر 2450ســىدىن وپۇرغ ــرى خىتايغــا  قىــز نەپەر ئۇيغ ئىچكى

 . 1ىئېلىپ كېتىلد

ــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمەت  «شــىنجاڭ». 4 فېــۋرال  – 2ئۇيغــۇر ئ

مىـــڭ نەپەر  100يىلـــى بىـــر يىـــل ئىچىـــدە  – 2007يىغىــن ئېچىـــپ، 

 . 2كىرى خىتايغا يۆتكىمەكچى بولدىئۇيغۇرنى ئىچ

ــدا5 ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــى  – 2005 . ئۇيغ ــارتۇق  18يىل ــدىن ئ مىڭ

كىشــى سىياســـىي ســـەۋەبلەردىن قولغــا ئېلىنـــدى. بـــۇ خەۋەر ئۇيغـــۇر 

دە «شــىنجاڭ گېزىتــى»ئــاپتونوم رايــونى پارتكومنىــڭ ئورگــان گېزىتــى 

ئۇيغـۇرالرنى ئىچكىـرى خىتايغـا يـۆتكەپ كېتىشـنى . 3ئېالن قىلىندى

ــــق ــــتىش دەپ چىرايلى ــــامراتالرنى بېيى ــــتلىرى ن ــــاي كوممۇنىس  خىت

ئاتىۋالدى. ئۆز ۋەتىنىدە بـاي بواللمىغـان ئۇيغـۇرالر، ئىچكىـرى خىتايـدا 

قانداق باي بولىدۇ؟ ئۇيغۇرالرنى ئىچكىـرى خىتايغـا يـۆتكەپ كەتـكەن 

 «شــىنجاڭ»خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئــۆز نۆۋىتىــدە خىتــاي كــۆچمەنلىرىنى 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىغــا يــۆتكەپ كەلمەكــتە. بــۇ قانــداق سىياســەت؟ 

نىستلىرى ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش سىياسـىتىنى پۈتـۈنلەي خىتاي كوممۇ

 باشلىۋەتتى. 

 ھۆرمەتلىك پرېزىدېنت بوش

سـى ئوتتـۇرا ئاسـىياغا كىرگەنـدىن يىلى ئامېرىكـا ئارمىيە – 2001

ــــۇرۇش  ــــدىغان، ئ ــــورال تۇتاالي ــــاي كوممۇنىســــتلىرى ق ــــيىن، خىت كې

                                                 
 كننى. – 17ئاينىڭ  – 1يىلى  – 2007ئەركىن ئاسىيا رادىئ سى  1

 كننى ئا التتى. – 8ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2007ئەركىن ئاسىيا رادىئ سى  2

 كننى. – 20ئاينىڭ  – 1يىلى  – 2006ركىن ئاسىيا رادىئ سى ئە 3
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بـۇ قىالاليدىغان ئۇيغۇرالرنى ئىچكىرى خىتايغا يۆتكەشـكە باشـلىدى. 

ھەربىي رايونىنىڭ سىياسىتى بولۇپ قالـدى. خىتـاي  «شىنجاڭ»ھازىر 

 كوممۇنىستلىرى بۇ ئۆلكىدە كىم بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى؟

ھۆرمەتلىــك پرېزىــدېنت بــوش بــۇ مىلــلەت ئۇيغــۇرالرنى قۇتقــۇزۇپ 

 قېلىڭ!

 كۈنى  – 13ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2007

 رابىيە قادىر 
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 !سەنەتورالرھۆرمەتلىك 

 ئەزالىرى! كونگىرىسك ھۆرمەتلى

ئۇيغـــۇرالر خىتـــاي كوممۇنىســــتلىرىنىڭ قولغـــا ئېلىشــــلىرى ۋە 

مۇددەتلىـــك، مۇددەتســـىز قامـــاق جازاســـى بېرىشـــلىرى ۋە سىياســـىي 

ــدى.  ــدا چارىســىز قال ــلىرى ئالدى ــى بېرىش ــۈم جازاس مەھبۇســالرغا ئۆل

 2003كـۈنى خىتـاي كوممۇنىسـتلىرى  – 8ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2007

ان خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بەرگەن سىياســىي مەھبــۇس يىلــى پاكىســت –

 ئىسمائىل سەمەتكە ئۆلۈم جازاسى بېرىپ، ئېتىپ ئىجرا قىلدى.

ــــاي كوممۇنىســــتلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغــــا قاراتقــــان يــــۇقىرى  خىت

 بېسىملىق سىياسەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

 . پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى مەجبۇرى يولغا قويدى.1

يىلىـدىن ھېسـابلىغاندا  – 1987چە يىلىنىڭ ئاخىرىغى – 2005

ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ تۇغۇتنى پىالنلىق كونترول قىلىـش نىسـبىتى 

كە يەتــــكەن بولــــۇپ، ئــــاز تۇغــــۇش، يــــېڭىچە تۇغــــۇت  %65.99

 . 1كەيپىياتى بىر خىل ئومۇميۈزلۈك كەيپىياتقا ئايالندى

مىليــون  3مەلۇماتقــا قارىغانــدا، ئــاپتونوم رايــونىمىزدا  ســتاتىكىلىق

مىـڭ ئــادەم ئــاز تۇغۇلــۇپ، نوپۇســنىڭ شــىددەت بىــلەن كــۆپىيىش  500

ئـاپتونوم رايوننىـڭ مۇئـاۋىن ۋەزىيىتى ئۈنۈملۈك كونترول قىلىندى، دەپ 

 . 2دوكالت بەردىرەئىسى نۇر بەكرى 

                                                 
 كننى. – 22ئاينىڭ  – 7يىلى  – 2006شىنجاڭ خەلق رادىئ  ئىستانسىسى  1

 كننى. – 14ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2006شىنجاڭ خەلق رادىئ  ئىستانسىسى  2
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ــقە  1 ــۇ تەرى ــڭ نوپۇســىنى ب ــاي مىللىتىنى ــارتۇق خىت ــاردتىن ئ مىلي

ۇيغــــۇر مىليـــون نوپۇســـلۇق ئ 20چەكـــلەش نورمـــال ئىـــش. ئەممــــا، 

مىللىتىنىڭ نوپۇسىنى بۇ يول بىلەن چەكلەيـدىغان بولسـا، ئۇيغۇرنىـڭ 

ئېتىقـادى، تۇرمـۇش ئەنئەنىسـى قوبـۇل قىاللمىغاننىـڭ سـىرتىدا  يدىنى

 يىلدا يەر شارىدىن غايىل بولىدۇ.بۇ مىللەت يەنە بىر نەچچە 

، مىللىـــي بۆلگـــۈنچىلەرگە رادىكالىســـت ي. تېررورىســت، دىنىـــ2

 زەربە بېرىش.

يىلىـدىن  – 2001القى يىلالردا داۋاملىـق باستۇرۇشـتىن باشـقا، ئاۋۋ

تــــاكى ھــــازىرغىچە خىتــــاي كوممۇنىســــتلىرى ئۇيغــــۇرالرنى قولغــــا 

 ھەرگىز بوشاشتۇرمىدى.  جىددىيلەشتۈردىكىئېلىشنى 

 18يىلـــى خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرى بىـــر يىـــل ئىچىـــدە  – 2005

بــۇ بىــر  «ىشــىنجاڭ گېزىتـ»مىڭـدىن ئــارتۇق ئۇيغــۇرنى قولغـا ئالــدى. 

 18227يىل ئىچىدە دۆلەت بىخەتەرلىكى سەۋەبىدىن قولغـا ئېلىنغـان. 

نەپەر كىشىنىڭ تېررورىستالردىن تارتىپ بەزى چاغالردا چەت ئەللىـك 

مۇخبىرالرغــا بايانــات بەرگەن كىشــىلەرگە چېتىلىــدىغانلىقىنى خەۋەر 

 . 1قىلدى

 قىزلىرىنـــى ئىچكىـــرى خىتايغـــا، خىتـــايالر –. ئۇيغـــۇر ئوغـــۇل 3

 ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلەرگە يۆتكەپ كېتىش. 

ـــــا ئارمىيە ـــــى ئامېرىك ـــــىياغا  – 2001س ـــــۇرا ئاس ـــــى ئوتت يىل

 –كىرگەنــدىن كېــيىن خىتــاي كوممۇنىســتلىرى ئۇيغۇرنىــڭ ئوغــۇل 

                                                 
 كننى. – 25ئاينىڭ  – 1يىلى – 2007ئەركىن ئاسىيا رادىئ سى  1
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ـــــا، خىتـــــايالر ئولتۇراقالشـــــقان  ـــــى ئىچكىـــــرى خىتايغ قىزلىرىن

يىلالردا كورىيە ئۇرۇشـى  – 1950ئۆلكىلەرگە يۆتكەشكە باشلىدى. 

بىـــلەن ســـتالىن بىرلىشـــىپ،  زېـــدۇڭ مـــاۋشلىنىشـــتىن ئـــاۋۋال با

تــاغلىرى  چاڭبەيشــەن، يەنبىــيەنشــىمالىدا  –جۇڭگونىــڭ شــەرقىي 

ـــايدىغان  ـــدا ياش ـــانالرنىئەتراپى ـــىياغا  كورىي ـــۇرا ئاس ـــازىرقى ئوتت ھ

يــۆتكەپ كەتــكەن. بۈگــۈن ئۇيغــۇرالرنى خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان 

غا ئوخشــاش بىــر ئىــش رايونالرغــا يــۆتكەپ كېــتىش خــۇددى شــۇنىڭ

بولۇپ قالدى. قورال تۇتااليدىغان، ئـۇرۇش قىالاليـدىغان ئۇيغـۇرالرنى 

ــۆتكەپ كېتىشــنى  ــىنجاڭ»ي ــونى ئورۇنالشــتۇرغان  «ش ــي راي ھەربى

ئۇيغــۇر  «شــىنجاڭ»بولۇشــى مــۇمكىن. خىتــاي كوممۇنىســتلىرى 

 ئاپتونوم رايونىدا كىم بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى؟

ـــدەيى – 2006 ـــل ئىچى ـــر يى ـــى بى ـــا ناھىيە ل ـــىدىن يوپۇرغ س

خىتايالر ئولتۇراقالشقان شەندۇڭ ئۆلكىسـىگە ئېلىـپ كېـتىلگەن 

 15نەپەر ئۇيغـــۇر قىزنىـــڭ ھەممىســـى تـــوي قىلمىغـــان  2450

 ياشلىق ئۇيغۇر قىزلىرى ئىكەن.   22ياشلىق، 

يېزىســـىدىن  غولتـــوغراقســـىنىڭ يىلـــى پەيـــزاۋات ناھىيە – 2006

ــارلىق شــەھەرلەرگە ، بتىــيەنجىنخىتــايالر ئولتۇراقالشــقان  ېيجىــڭ قات

 . 1نەپەر ئۇيغۇر قىز ئېلىپ كېتىلدى 600

كــۈنى ئېچىلغــان ئۇيغــۇر ئــاپتونوم  – 2ئاينىــڭ  – 2يىلــى  – 2007

يىلـى  – 2007رايونى نامراتالرنى يۆلەش ئىشخانا مـۇدىرلىرى يىغىنىـدا 

                                                 
 كننى. – 17ئاينىڭ  – 1يىلى  – 2007سىيا رادىئ سى ئەركىن ئا 1
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ــدە يەنە  ــل ئىچى ــر يى ــايالر  100بى ــۇر ياشــلىرىنى خىت ــڭ نەپەر ئۇيغ مى

 . 1قان ئۆلكىلەرگە يۆتكەپ كېتىش قارار قىلىندىئولتۇراقالش

ئۇيغــۇر بــۇ مىلــلەت خىتاينىــڭ سىياســىي  ســەنەتورالرھۆرمەتلىــك 

 يۈزلەندى. يوقىلىشقابېسىمى ۋە زوراۋانلىقى ئالدىدا ھاالكەتلىك 

ــتىگە 1 ــۇر مىللى ــڭ ئۇيغ ــى ئەزالىرىنى ــېڭەش پاالتاس . ئامېرىكــا ك

ىــدا قــانۇن اليىــھە ۇ توغرقىلىــپ، بــ ئورنىــدا مۇئــامىلەئېتنىــك مىلــلەت 

 نى ئۈمىد قىلىمىز. ماقۇلالپ بېرىشى

. ئۇيغۇرالرنىــــڭ دەپســــەندە قىلىنغــــان كىشــــىلىك ھوقــــۇقى 2

پـات گۇۋاھلىـق بېـرىش  –پـات  كونگىرىسـىنىڭتوغرىسىدا، ئامېرىكـا 

 يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

. ئۇيغـــــۇرالر توغرىســـــىدا ئامېرىكـــــا ھۆكۈمىتىنىـــــڭ خىتـــــاي 3

ــــۈم ــــىم ھۆك ــــارقىلىق بېس ــــەكىللەر ئ ــــل ش ــــق ھەرخى ىتىگە داۋاملى

 ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

ـــى 4 ـــېڭەش پاالتاس ـــەنەتورالرنىڭ. ك ـــۈمىتىگە  س ـــا ھۆك ئامېرىك

مەسلىھەت بېرىپ، ئۈرۈمچىدە كونسـۇلخانا قۇرۇشـىغا ھەيـدەكچىلىك 

 قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

لگەن يىللىــق قامــاق جازاســى بېــرى 7. مېنىــڭ ئىككــى ئوغلــۇم 5

دېرەكســــىز غايىــــل بولغــــان  –ئــــالىم ئابــــدۇرېھىمغا، تۈرمىــــدە ئىــــز 

ــدۇرېھىمغا  ــدۇلھېكىم ئاب ــد  ســەنەتورالرنىڭئاب ــۈل بۆلۈشــىنى ئۈمى كۆڭ

 قىلىمىز.

                                                 
 كننى. – 6ئاينىڭ  – 2ئەركىن ئاسىيا رادىئ سى  1
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. خەلقئـــارا كىشـــىلىك ھوقـــۇق تەشـــكىالتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىـــدە 6

ــــــىغا  ــــــۇرۇپ چىقىش ــــــكىالتالرنى ق ــــــۆبە تەش ــــــەنەتورالرنىڭش  س

مكـانىيەت يارىتىـپ بېرىشـىنى ئۈمىـد ھەيدەكچىلىك قىلىشـىنى ۋە ئى

 قىلىمىز. 

يىلــــى  – 1945 —. ئۇيغــــۇرالر قۇرغــــان مۇســــتەقىل دۆلەتنــــى 7

موسكۋا يىغىنىدا ستالىن خىتـاي ھۆكـۈمىتىگە قوشـۇپ بەرگەن يـاكى 

ــۈرۈپ چىقىشــنىڭ  ــا كۆت ــونى ئوتتۇرىغ ــۇ دېل ــدى. ب ســېتىپ بەرگەن ئى

ـــدىمۇ،  ـــىتى كەل ـــارىخى پۇرس ـــوق؟ -ت ـــەنەتورالرنىڭ ي ـــىپ ئويل س ىش

 كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

خىتــاي ھۆكــۈمىتى قــاتتىق بېســىمغا مــاقۇل دەيــدىغان يۇمشــاق 

 ماقۇل دېمەيدىغان ھۆكۈمەتتۇر.  ۋاسىتىلەرگە

 كۈنى  – 22ئاينىڭ  – 2يىلى  – 2007

 رابىيە قادىر 

 



 282 

 گەكونگىرىسىئامېرىكا 

ــدۇرېھىم  ــالىم ئاب ــۇم ئ ــى  – 2006ئوغل ــڭ  – 6يىل ــۈنى  – 1ئاينى ك

 – 11يىلـى  – 2006ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتـۇپ كېتىلـدى.  خىتاي

 كۈنى يەتتە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى.  – 27ئاينىڭ 

 – 1ئاينىـڭ  – 6يىلـى  – 2006 —ئوغلۇم ئابدۇلھېكىم ئابدۇرېھىم 

ـــدى. تـــۈرمە  ـــدىن تۇتـــۇپ كېتىل ـــاي ســـاقچىلىرى تەرىپى ـــۈنى خىت ك

رېھىمغا ئېيتىپ بېرىشـىچە، خىتـاي دوختۇرىنىڭ ئوغلىمىز قاھار ئابدۇ

ئاينىـڭ  – 1ـ يىلـى  2008 كوممۇنىسـتلىرى مەخپىـي سـوت ئېچىـپ،

ــامىنى  – 27 ــازىر ھۆكۈمن ــۇم ھ ــدى. ئوغل ــۈم قىل ــي ھۆك ــۈنى مەخپى ك

كۈتـــۈپ تۇرۇپتـــۇ. دوختـــۇر يەنە ئابـــدۇلھېكىم ئابـــدۇرېھىمنىڭ ئېغىـــر 

 كېســەل ئىكەنلىكىنــى ئېيتىــپ، بىــر ئىالجــى قىلمىســاڭالر تۈرمىــدە

 داۋاالش ئۈنۈم بەرمىدى، دەپتۇ.

مەن خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ بـالىلىرىمنى تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىـپ 

ئامېرىكىـــدا داۋالىنىشــــىغا رۇخســـەت قىلىشــــىنى تەلەپ قىلىــــمەن. 

مېنىــڭ بــالىلىرىم ھەم مەن ھەم خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆكۈمىتىنىــڭ 

ــــراپ  ــــىنى ئېتى ــــان جەرىمانىس ــــا قويغ ــــىركىتىمگە ۋە بالىلىرىمغ ش

ــــىز، مېنىــــڭ شــــىركىتىم قى ــــايمىز. مېنىــــڭ بــــالىلىرىم گۇناھس لم

 گۇناھسىز، مېنىڭ ئائىلەم خىتاينىڭ ئالدىدا گۇناھسىز ئائىلىدۇر. 

 كۈنى – 5ئاينىڭ  – 3يىلى  – 2007

 رابىيە قادىر، سىدىق روزى  
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 ھۆرمەتلىك خانىمالر! ئەپەندىلەر!

 مېنىڭ ئىسمىم رابىيە قادىر.

انىڭ خىتـــاي تىلىــدا )شــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئاســىي

 ۋاشـــىنگتون»ئـــاپتونوم رايـــونى( دەپ ئاتىلىـــدىغان زېمىنـــدا ياشـــايدۇ. 

كۈنى ئېالن  قىلغـان  – 30ئاينىڭ  – 4يىلى  – 1999گېزىتى  «پوست

مىليـون دەپ ئـېالن  20بىر پارچە ماقالىسىدە، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى 

 قىلغان ئىدى. 

ـــاي كوممۇنىســـتال ـــڭ  – 1949ســـى يەر ئارمىخىت ـــى ئۇيغۇرنى يىل

ـــل  ـــالپ، ھەرخى ـــدىن باش ـــرگەن كۈن ـــپ كى ـــاۋۇز قىلى ـــنىگە تاج ۋەتى

سىياسىي ھەرىكەتلەرنى قوزغاپ، جۈملىـدىن ئىجـارە كېمەيـتىش، يەر 

، خەلـق كوممۇنىسـى، مەدەنىـيەت لەشـتۈرۈشەكوپېراتسىيئىسالھاتى، 

قارشـــــى تـــــۇرۇش، مىللىــــــي  بۇلغىنىشـــــقائىنقىالبـــــى، مەنىـــــۋى 

 يگە قارشى تۇرۇش، تېررورىستالرغا قارشى تـۇرۇش، دىنىـبۆلگۈنچىلەر

ــى  رادىكالىســتالرغا ــدىغان سىياســىي ھەرىكەتلەرن ــۇرۇش دەي قارشــى ت

 يىلدىن بېرى ئۇيغۇرالرنى توختىماي باستۇرۇپ كەلدى.  57قوزغاپ 

خەلقئارا تېررورىزمغـا قارشـى ئـۇرۇش باشـالنغاندىن كېـيىن، بولۇپمـۇ 

ســـى ئوتتـــۇرا ئاســـىياغا نىـــڭ ئارمىيەى غەربئامېرىكـــا باشـــچىلىقىدىك

داش قىرغىزىسـتان، ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىغـا چېگـرا «شىنجاڭ»كىرىپ، 

تاجىكىسـتان، ئافغانىسـتان قاتــارلىق دۆلەتـلەردە ھەربىــي بـازا قۇرغانــدىن 

كېـــيىن، خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرى ئۇيغـــۇرالرنى باستۇرۇشـــنى تېخىمـــۇ 

ـــا تېرر ـــارلىق ئۇيغۇرالرغ ـــامىلە جىددىيلەشـــتۈردى. ب ورىســـتالر، دەپ مۇئ
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ـــى  – 2003قىلىشـــقا باشـــلىدى.  ـــدىن باشـــالپ، باشـــالنغۇچ  - 9يىل ئاي

ــتىن ئــالىي مەكــتەپكىچە ئۇيغــۇر تىلىــدا دەرس ئۆتۈشــنى بىكــار  مەكتەپ

يىلـــى  – 1987قىلىــپ، خىتــاي تىلىــدا دەرس ئۆتۈشــنى يولغــا قويــدى. 

تـــــۈزۈپ ئۇيغۇرالرغـــــا قاراتقـــــان پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت سىياســـــىتىنى 

، ھەربىـر ئۇيغـۇر ئائىلىسـىنى بىـر پەرزەنـت كۆرۈشـكە لەشتۈرۈپيىۋەھش

ــائىلىلەرنى  ــان ئ ــق قىلغ ــدۇرۇپ خىالپلى ــول قوي ــا ق ــۇرالپ، توختامغ مەجب

 قولغا ئالدى ياكى ئۇالرغا ئېغىر ئىقتىسادىي جەرىمانە قويدى. 

كــۈنى ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق  – 15ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 2006

ـــاۋىن ســـې ـــڭ مۇئ ـــۇت پارتكومنى ـــق تۇغ ـــرى پىالنلى ـــۇر بەك كرېتارى ن

 – 2004يىلىـــدىن باشـــالپ  – 1987خىزمىتىـــدىن دوكـــالت بېرىـــپ، 

مىــڭ بوۋاقنىــڭ كەم تۇغۇلغــانلىقىنى ئــېالن  500مىليــون  3يىلىغىــچە 

ــال. مۇشــۇنداق كېتىۋەرســە ئۇيغــۇر بــۇ  ــدى. بــۇ بىــر ئــاددىي مىس قىل

ىلى، قايسـى مىللەت يەنە قانچە يىل بەرداشلىق بېرىپ ئاندىن قايسى ي

ــۈل  ــاق كۆڭ ــدۇ؟ غەرب دۇنياســىغا، ئ ــل بولى ــدە يەر شــارىدىن غايى كۈن

ــۇ مىللەتنىــڭ مەۋجــۇت  ــمەن، ئۇيغــۇر ب ــۇراجىئەت قىلى ئىنســانالرغا م

 بولۇپ تۇرۇشى ۋە رېئال تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈڭالر!

ئۇيغــۇرالرنى پىالنلىــق تۇغــۇت نامىــدا شــۇنداق ئۆلتۈرۈشــنى يولغــا 

ــتل ــاي كوممۇنىس ــان خىت ــاي قويغ ــا خىت ــاپتونوم رايونىغ ــۇر ئ ىرى، ئۇيغ

ــــتە. ئۇيغۇرالرنىــــڭ  ــــاي يــــۆتكەپ كەلمەك ــــۆچمەنلىرىنى توختىم ك

ــلەپ  ــۇقىنى چەك ــۆپىيىش ھوق ــي ك ــۇتىنى، تەبىئى ــىنجاڭ»تۇغ ــا «ش غ

ـــداق  ـــۇ قان ـــېلىش ب ـــۆتكەپ ك ـــاي ي ـــۆچمەنلىرىنى توختىم ـــاي ك خىت

 سىياسەت؟
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ئۇيغـۇر « شـىنجاڭ»تەكلىماكان چۆللـۈكىنى ياخشـى بىلىسـىلەر. 

ــ ــنئ ــونى قۇرغــاق زېمى ســۇ بولمىســا خىتــاي كــۆچمەنلىرى  ،اپتونوم راي

ش ؟ ھـازىر بـۇ زېمىننىـڭ تەبىئىـي ســۇغىرىقانـداق تۇرمـۇش كەچۈرىـدۇ

ــۈپ  ــارىزالر ئۆرۈل ــدا ك ــدى. تۇرپان ــا ئۇچرى ئەســلىھەلىرى بۇزغۇنچىلىقق

ــۇ  كولىنىــپچۈشۈشــكە باشــلىدى. خوتەننىــڭ قاشتېشــى  تۈگىــدى، ب

ۇ خەۋەرلەر ئــــېالن قىلــــدى. ئىچكــــى توغرىــــدا دۇنيــــا مەتبۇئــــاتلىرىم

ـــ تــارىم دەرياســىنىڭ تــۆۋەن ئېقىنــى بەزىــدە ســۇ بــار،  ــا ـ قۇرۇقلــۇق دەري

كــۆلى  ئىبىنــۇربەزىــدە ســۇ يــوق ئۈزۈلــۈپ ئاقىــدىغان بولــدى. شــىمالدا 

 قۇرۇپ كەتتى، جەنۇبتـا لوپنـۇر كـۆلى قـۇرۇپ كەتتـى، شـىمالدا قانـاس

لىدى. بـــاي شـــبا بۇلغىنىشـــقالىـــك مـــۇھىتى كۆلىنىـــڭ ئىكولوگىيە

بـۇددىزم دەۋرىـگە ئائىـت بېزەكلىـك قەدىمـى  —سىدە مىـڭ ئـۆي ناھىيە

 غارى ئۆرۈلۈپ چۈشۈشكە باشلىدى.  لەرئەتىقە – ئاسارە

ــۆلكە ئىــدى. « شــىنجاڭ» ــاي ئ ــونى ئورمانغــا ب ــاپتونوم راي ئۇيغــۇر ئ

ـــۈرئەتتە داۋاملىشـــىدىغان بولســـا،  ـــاچ كېســـىش بۈگۈنكىـــدەك س ياغ

ا كېسـىلىپ تۈگەيـدۇ. بـۇ ئۆلكىـدە يىلـد 25تاغالردىكى ئورمـانالر يەنە 

كولــوگىيە بۇزۇلــۇپ كەتســە، بــۇ مەســىلە ئۇيغۇرنىــڭ جېنىغــا زامىــن ئى

بولۇپال قالماي، بەلكـى ھالقىـپ چىقىـپ پۈتـۈن دۇنيانىـڭ مەسىلىسـى 

 بولۇپ قالمامدۇ؟

 – 2006ھــازىر ئۇيغۇرالرغــا يەنە يېڭــى تەھــدىت يېتىــپ كەلــدى. 

نەپەر ئۇيغــۇر  2450ســىدىن رغــا ناھىيەۇيىلــى بىــر يىــل ئىچىــدە بىــرال يوپ

خىتـــايالر ئولتۇراقالشـــقان  —نـــى ئىچكىـــرى خىتايغـــا لىرىقىز –ئوغـــۇل 

ـــزاۋات ناھىيەرايونالر ـــۆتكەپ كەتتـــى، پەي  – 14نەپەر  600ســـىدىن غـــا ي
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ــــلىق ئۇيغــــۇر قىز 16 ــــا لىرىياش ــــى ئىچكىــــرى خىتايغ خىتــــايالر  —ن

لەردىن يـۆتكەپ اھىيەالرغا يـۆتكەپ كەتتـى. باشـقا نـئولتۇراقالشقان رايون

كېــتىلگەن ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانى تېخــى مەلــۇم ئەمەس. غەرب دۇنياســى 

. 1ئـــاق كۆڭـــۈل ئىنســـانالر، ئۇيغـــۇر بـــۇ مىللەتنـــى قۇتقـــۇزۇپ قـــېلىڭالر

شــۇنداق خورلـــۇق، مىللىـــي كەمســـىتىش، مىللىـــي ئېتنىـــك يوقىتىشـــقا 

ــى  – 1997بەرداشــلىق بېــرەلمىگەن ئۇيغــۇرالر  ئۇيغــۇر « شــىنجاڭ»يىل

ــاپت ــەھىرىدە كەڭ كۆلەملىــك ئ ــا ش ــى ۋىاليىتىنىــڭ غۇلج ــونى ئىل ونوم راي

نامــايىش قوزغــاپ، ئەركىنلىــك، دېمــوكراتىيە، كىشــىلىك ھوقــۇق تەلەپ 

، قىلغانــدا، خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتى ئــارمىيە يــۆتكەپ كېلىــپ

يـــوق  ســـۇنۇقىقولىـــدا تۆمۈرنىـــڭ  تىـــنچ يـــول بىـــلەن نامـــايىش قىلغـــان،

شــەھىرىدە خىتــاي تىلىــدا نەشــر  نيــو يــوركلــدى. ئۇيغــۇرالرنى قىــرغىن قى

كــۈنى  – 5ئاينىــڭ  – 2يىلــى  – 2003« دۇنيــا گېزىتــى»قىلىنىــدىغان 

 5ئاينىـڭ  – 2يىلـى  – 1997غۇلجـا شـەھىرىدە »مۇنداق خەۋەر قىلـدى: 

كۈنى بىـرنەچچە مىـڭ ئۇيغـۇر نامـايىش قىلـدى، ھەربىـي ۋە سـاقچىالر  –

تىــــپ ئۆلتۈرگەنــــدىن كېــــيىن، نەپەر ئۇيغــــۇرنى نەق مەيدانــــدا ئې 407

ــدا ئېتىــپ تاشــلىغان،  ئۇيغــۇرالرنى قولغــا ئېلىشــقا باشــلىدى. نەق مەيدان

دېرەكســىز غايىــل بولغــان ئۇيغــۇرالر  –قولغــا ئېلىنغــان، تــۈرمىلەردە ئىــز 

ــى.  ــدى.  61ســەككىز مىڭــدىن ئېشــىپ كەتت ــا ئېلىن ــڭ كىشــى قولغ مى

قامـاق جازاسـى مىڭ ئۇيغـۇر نامايىشـچىغا مۇددەتسـىز  11بۇنىڭ ئىچىدە 

                                                 
 يۇقىرىقى خەۋئرلەرنىڭ ھەممىسى ئەركىن ئاسىيا رادىئ سىدا ئا لىتىل.ا  ئىدى. 1
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يالغــانلىقى توغرىســىدا ئىزدىنىــپ  –بــۇ خەۋەرنىــڭ راســت « بېرىلــدى.

 ئولتۇرمايمەن. لېكىن بۇ قىرغىنچىلىق يورۇق دۇنيادا يۈز بەردى. 

ئــانىالرنى، يېــتىم قالغــان بــالىلىرىنى  –قىلىۋاتقــان ئاتــا  زارە –يىغــا 

 مىـڭ يـۈەن پـۇلنى 60يوقالپ مەن غۇلجـا شـەھىرىگە يېتىـپ كەلـدىم. 

لەرگە پــــارچىالپ تارقىتىــــپ بەردىــــم. ئــــۈرۈمچىگە قايتىــــپ بىچــــارە

كېلىشىمدە ئايروپىالن ئىستانسىسـىدا يېنىمنـى، سـومكامنى ئىككـى 

 سائەت ئاختۇرۇپ ساقچىالر توپلىغان ماتېرىيالىمنى تارتىۋالدى. 

ــۇل  ــپ قالغانغــا پ ــپ، ئاغرى ــۇل بېرى ــاچ قالغانغــا پ ــدىم، ئ مەن ئويلى

ـــدۇ ـــى قۇتۇل ـــۇ مىللەتن ـــپ ب ـــى بېرى ـــۇ مىللەتن ـــدىكەن، ب رغىلى بولماي

ئـۆزىگە تونۇتـۇش كېـرەك ئىـكەن. شـۇڭا ئىشـنى  –ئويغىتىش، ئـۆزىنى 

ــاۋۋال ئايــالالردىن باشــالپ،  ــل  – 1997ئ كــۈنى  – 15ئاينىــڭ  -12يى

قۇرۇپ چىقتىم. بـۇ شـىركەتنىڭ تەقـدىرى نـېمە « مىڭ ئانا شىركىتى»

 – 26نىــڭ ئاي – 4يىلــى  – 1996بولـدى، ســىلەر ياخشــى بىلىســىلەر. 

كــۈنى خىتاينىــڭ شــاڭخەي شــەھىرىدە ئەمــدىال مۇســتەقىل بولغــان 

ئوتتۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىـرى، قازاقىسـتان، قىرغىزىسـتان، تاجىكىسـتان، 

شــــــاڭخەي بەش دۆلەت »خىتــــــاي، رۇســــــىيە قاتــــــارلىق دۆلەتــــــلەر 

ــــى. شــــاڭخەي بەش دۆلەت گــــۇرۇھى «گــــۇرۇھى ــــۇرۇپ چىقت ــــى ق ن

ــك قورشــاۋغا ئ ــۇرالرنى دىپلوماتى ــتان ئۇيغــۇرالرنى ئۇيغ ــدى. قازاقىس ال

قولغا ئېلىپ خىتايغا ئۆتكـۈزۈپ بەردى، باشـقا دۆلەتلەرمـۇ ئوخشاشـال 

ــا ھۆكــۈمىتى شــىرئەلى ئىســىملىك  ــدى، مەســىلەن، بىرم شــۇنداق قىل

ئۇيغــۇرنى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىــپ، خىتــاي بــۇ يىگىــتكە ئۆلــۈم 

ـــدا پاكىســـتان ئىســـمائىل ســـەمەتنى خىتايغـــ ا جازاســـى بەردى. يېقىن
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 – 8ئاينىـڭ  – 1يىلـى  – 2007ئۆتكۈزۈپ بەردى. خىتـاي ھۆكـۈمىتى 

 كۈنى ئىسمائىل سەمەتكە ئۆلۈم جازاسى بەردى.

ــل ئارمىيە – 1949 ــۆلكىگە تاجــاۋۇز يىلــى خىتاينىــڭ قىزى ــۇ ئ ســى ب

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونى « شـىنجاڭ»قىلىپ كىرگەن. قىسقىسى ھازىرقى 

ــان ــدە م ــارتۇق ۋاقىــت ئىچى ــر ئەســىردىن ئ ــلەن چــار بى ــدانلىقى بى جۇ خانى

رۇسىيە ئوتتۇرىسىدا، ئەنگلىيە بىلەن چـار رۇسـىيە ئوتتۇرىسـىدا، سـتالىن 

سـى( ئوتتۇرىسـىدا، سـتالىن خىتاينىـڭ ئـاۋۋالقى پارتىيەبىلەن گومىنـداڭ )

ئوتتۇرىســىدا ئاســىيادىكى پولشــىغا ئايلىنىــپ قالغــان  زېــدۇڭ مــاۋبىــلەن 

ڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىغا ئىــدى. ئەڭ ئــاخىرى كوممۇنىســت خىتايالرنىــ

 چۈشۈپ قالدى. 

خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى، كەچۈرۈم تەشـكىالتى، 

، ۋاكالەتسىز مىللەتـلەر تەشـكىالتى، دىئـالوگ جەمئىيەتىفوندى  رافتۇ

قاتــارلىق كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ  جەمئىيەتــىفونــدى 

ارقىلىق بېســــىمى، بولۇپمــــۇ ئامېرىكــــا ھۆكۈمىتىنىــــڭ بېســــىمى ئــــ

 – 17ئاينىـڭ  – 3يىلـى  – 2005خىتاينىڭ تۈرمىسىدىن ئازاد بولـۇپ، 

ــــالىيىتىمنى  ــــۇق پائ ــــىلىك ھوق ــــدىم. كىش ــــا كەل ــــۈنى ئامېرىكىغ ك

باشــلىۋەتتىم. مەن تۈرمىــدىن قويــۇپ بېرىلگەنــدە خىتــاي ســاقچىلىرى 

 ماڭا:

ــــــالىيەتلەرگە  — ــــــپ سىياســــــىي پائ ــــــگە چىقى ئەگەر چەت ئەل

ــــــاالڭنى، »ۈمچىــــــدە قالغــــــان قاتنىشــــــىدىغان بولســــــاڭ ئۈر بەش ب

دېـگەن ئىـدى. خىتـاي كوممۇنىســتلىرى  «شـىركىتىڭنى ئـويالپ قـوي

 دېگىنىدەك قىلدى. 
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ــــى  – 2005 ــــڭ  – 4يىل ــــائەن  – 27ئاينى ــــپكە بىن كــــۈنى تەكلى

ــا  ــىئامېرىك ــۇقى  گەكونگىرىس ــڭ كىشــىلىك ھوق ــپ ئۇيغۇرالرنى بېرى

ـــتە  ـــۆتە توغرىســـىدا گـــۇۋاھلىقتىن ئۆتتـــۈم. ئارىـــدىن ئىككـــى ھەپ  –ئ

نەپەر  300كـۈنى خىتاينىـڭ  – 11ئاينىـڭ  – 5يىلى  – 2005ئۆتمەيال 

قوراللىق ساقچىسى شىركەتكە ھۇجـۇم قىلىـپ كىرىـپ، شـىركەتنىڭ 

ــۆججەتلىرىنى  ــى ۋە  15ھ ــپ كەتت ــپ چىقى ــاچىالپ ئېلى ــومكىغا ق س

، مەمەت روزىالرنـــى كېرىمنـــىشـــىركەتنىڭ خىزمەتچىلىـــرى ئايشـــەم 

 قولغا ئالدى. 

ـــڭ  – 6 يىلـــى – 2005 ـــڭ ئۇيغۇرالرغـــا  – 8ئاينى كـــۈنى خىتاينى

قاراتقـــــان پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت سىياســـــىتى توغرىســـــىدا ئامېرىكـــــا 

 گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم. كونگىرىسىدا

كـۈنى ئۇيغۇرالرنىـڭ كىشـىلىك  – 14ئاينىـڭ  – 12يىـل  – 2005

 گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم. كونگىرىسىداھوقۇقى توغرىسىدا ئامېرىكا 

ــڭ ئا – 4يىلــى  – 2006  كونگىرىســىداكــۈنى ئامېرىكــا  – 18ينى

 ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم.

 كونگىرىســىداكــۈنى ئامېرىكــا  – 19ئاينىــڭ  – 4يىلــى  – 2006

ــــتىم  ــــر قې ــــۇقى توغرىســــىدا يەنە بى ــــڭ كىشــــىلىك ھوق ئۇيغۇرالرنى

 گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم.

ــــل  – 2005 ــــڭ  – 10يى ــــدىن  – 5ئاينى ــــۈنىگىچە  – 25كۈنى ك

ـــارلىق  ـــورۋېگىيە قات ـــتە  ۋىيەئىســـكاندانان ـــي يەت ـــرىگە جەمئى دۆلەتلى

دۆلەتكە، كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ تەشكىللىشـى ئـارقىلىق زىيـارەتكە 

ــــــقى ئىشــــــالر  ــــــا، تاش ــــــڭ پارالمېنتىغ ــــــۇ دۆلەتلەرنى ــــــپ، ش بېرى
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ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك ھوقـــۇق خاتىرىســـىنى  مىنىســـترلىقلىرىگە

ــۇ يەتكــۈزدۈم. ئۇيغۇرال ــويىچە ب ــۇق خاتىرىســى ب رنىــڭ كىشــىلىك ھوق

دۆلەتلەرنىــــڭ خىتــــاي ھۆكــــۈمىتىگە بېســــىم ئىشلىتىشــــىنى تەلەپ 

 قىلدىم. 

 كونگىرىسـىنىڭكـۈنى ئامېرىكـا  – 29ئاينىڭ  – 5يىلى  – 2006

 كـونگىرىستەكشۈرۈش ئـۆمىكى ئـۈرۈمچىگە يېتىـپ كەلـدى. گەرچە 

شــىمىز دېمىــگەن ئەزالىــرى رابىــيە قادىرنىــڭ پەرزەنتلىــرى بىــلەن كۆرۈ

كـــۈنى رابىـــيە  – 1ئاينىـــڭ  – 6بولســـىمۇ، خىتـــاي كوممۇنىســـتلىرى 

قادىرنىڭ تۆت نەپەر بالىسـىنى قولغـا ئالـدى. بۇنىـڭ ئىچىـدە قىزىمىـز 

 روشەنگۈلنى ئۆزىنىڭ ئۆيىگە نەزەربەند قىلدى. 

كـۈنى ئـوغلىمىز ئـالىم ئابـدۇرېھىمغا  – 27ئاينىـڭ  – 11يىلى  – 2006

جازاسى بەردى. دەل شۇ كـۈنى رابىـيە قـادىر دۇنيـا ئۇيغـۇر  يەتتە يىللىق قاماق

 رەئىس بولۇپ سايالنغان كۈن ئىدى.  قۇرۇلتېيىغا

ــى  – 2007 ــڭ  – 1يىل ــدۇلھېكىم  – 27ئاينى ــوغلىمىز ئاب ــۈنى ئ ك

 ئابدۇرېھىمغا مەخپىي سوت ئاچتى. 

 ھۆرمەتلىك خانىمالر! ئەپەندىلەر!

ئايــــدا  – 11 يىلــــى – 2005يېنىمـــدا بىــــر تىــــيىن پۇلــــۇم يــــوق. 

نـــى جەمئىيەتىئامېرىكىــدا دېمـــوكراتىيە، كىشـــىلىك ھوقـــۇق فونـــدى 

قــۇرۇپ چىقـــتىم. ئامېرىكىــدا ھەر خىـــل تەشــكىالتالر ئۇيۇشـــتۇرغان 

كىشــــــىلىك ھوقــــــۇق پائــــــالىيەتلىرىگە قاتناشــــــتىم. ئېرىشــــــكەن 

بىـلەن تاشـقى ئىشـالر  كونگىرىسـىماتېرىياللىرىم ئاساسـىدا ئامېرىكـا 
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ىســىدا قــاتراپ يــۈرۈپ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك مىنىســتىرلىقىنىڭ ئار

 ھوقۇق دەۋاسىنى قىلدىم. 

 ئىقتىسادى ئەھۋالىمنى سۆزلەپ ئۆتەي.

ـــــدە  ـــــدىكى ئەقى ـــــڭ ئۈرۈمچى ـــــاي كوممۇنىســـــتلىرى مېنى خىت

شىركىتىمنى يوقاتتى، بالىلىرىمنى قولغا ئېلىپ كېسىم ئـېالن قىلىـپ 

ــايەتلەرنى ئارتىــپ چىقىــپ شــىر ــۆھمەت چــاپالپ يالغــان جىن كەتنى ت

پالەچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويـدى. بـۇ ئـارقىلىق خىتـاي ھۆكـۈمىتى مېنـى 

قورقۇتۇپ سىياسىي ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائـالىيىتىمنى توختاتمـاقچى 

شـەھىرىدە ئىشـخانام  ۋاشىنگتونبولدى. مەن توختاپ قالمىدىم. ھازىر 

ـــــۇرالر  ـــــدىكى ئۇيغ ـــــار، ئامېرىكى ـــــيەتىب ـــــوكراتىيە، جەمئى گە، دېم

ــدى ــك فون ــيەتى ئەركىنلى ــاردەم جەمئى ــۇل ي ــۈمىتى پ ــا ھۆك گە ئامېرىك

دولـالر مائـاش بېرىـدۇ، ئولتۇرغـان ئۆيۈمنىـڭ  2500قىلدى. ھازىر ماڭا 

، ئوغلـۇم مۇسـتاپا ۋە قىقىنـوسدولالر، كىچىك قىزىم  1495ئىجارىسى 

ــــز.  –ئەر  ــــراجەت قىلىمى ــــۇلنى خى ــــقان پ ــــز ئاش ــــۇن ئىككىمى خوت

ــالى ــدە ب ــوق، بەزى ــدىغان ماشــىناممۇ ي ــڭ ئولتۇرى ــدە ئۇيغۇرنى لىرىم، بەزى

شـەھەر ئىچىـگە ئاپىرىـپ  دىنۋىـرجىنىيەياخشى قىزى پاتىگۈل ئۆمەر 

فونــــدى  رافتــــۇقويىــــدۇ. نــــورۋېگىيە ۋە باشــــقا دۆلەتــــلەرگە بارســــام 

، كەچۈرۈم تەشكىالتى، كۆزەتكـۈچى تەشـكىالتى قاتـارلىق جەمئىيەتى

كىشـــــىلىك ھوقـــــۇق تەشـــــكىالتلىرى يـــــول خىـــــراجىتىم، تامـــــاق، 

ھەل قىلىپ بەردى. مەن بۇ سـاخاۋەتلىك كىشـىلەرگە،  ىمغىچەياتاقلىر

بـۇ دۆلەت خەلقلىــرىگە، خەلقئــارا كىشـىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىغا 
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 ئـاق كۆڭـۈلچىن دىلىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. ئۇيغۇر خەلقـى ھەم بـۇ 

 ئىنسانالرنى ھەرگىز ئۇنتۇمايدۇ. 

ـــۇق ئۈچـــۈن كـــۈرەش ـــدىكەن، كىشـــىلىك ھوق ـــاتلىق شـــۇنداق بولى  ھاي

ــارلىق نەرســىنى  ــر نەرســىدىن باشــقا ب ــيىن ئىــكەن. ئىنســان بى قىلىشــمۇ قى

ـــى  ـــپ قالســـا، ئەركىنلىكن ـــدىكەن. ئەركىنلىكـــتىن ئايرىلى يوقاتســـا چىداي

يوقاتســا پەقەت چىدىمايــدىكەن. بۈگــۈن ماڭــا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەركىنلىكــى 

 ئۈچۈن كۈرەش قىلماقتىن باشقا يول يوق. 

 رابىيە قادىر 

شـــەھىرى.  ۋاشـــىنگتونكـــۈنى  – 12اينىـــڭ ئ – 3يىلــى  – 2007

 دوستالرغا يېزىلغان.  لىكنورۋىگىيەتەكلىپ بويىچە 

 

 تەييارالنغان خەت بىروشورغا

 كونگىرىسـىنىڭكـۈنى ئامېرىكـا  – 11ئاينىڭ  – 8يىلى  – 1999

ئۇيغــۇر ئـاپتونوم رايونىغــا، پايتەخــت  «شـىنجاڭ»تەكشـۈرۈش ئــۆمىكى 

ــ ــدى. مەن ۋەكىل ــپ كەل ــۈرۈمچىگە يېتى ــتىن ئ ــۈرۈمچىگە كېلىش لەر ئ

ـــۇرۇن ئـــون مـــاددىلىق  تەييـــارالپ قويغـــان ئىـــدىم. « مۇراجىئەتنـــامە»ب

ــڭ ئىقتىســادى  –مائارىــپ  ــق تۇغــۇت، ئۇيغۇرالرنى ــيەت، پىالنلى مەدەنى

ئەھۋالى، سىياسـىي مەھبۇسـالر مەسىلىسـى، سىياسـىي مەھبۇسـالرغا 

 ئۆلـۈم جازاســى بېـرىش مەسىلىســى قاتـارلىق ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك

ـــتە ئامېرىكـــا  ـــۈپ، خەت ـــكە پۈت ـــر مەســـىلىلەرنى خەت ـــا دائى ھوقۇقىغ

خەلقىنـــى ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىشـــىلىك ھوقۇقىغـــا كۆڭـــۈل بۆلۈشـــكە 
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ۋەكىللىـــرى مېنـــى ئـــۆزى  كونگىرىســـنىڭچـــاقىرىق قىلغـــان ئىـــدىم. 

چۈشكەن مېھمانخانىغـا چاقىرىـپ مەن بىـلەن كۆرۈشـمەكچى بولـدى. 

رۈشۈش ئۈچـۈن مېھمانخانـا كۈنى ۋەكىللەر بىلەن كۆ – 11ئاينىڭ  – 8

ــدىم.  ــدىن قولغــا ئېلىن ــاي ســاقچىلىرى تەرىپى ــدە، خىت ــدىغا كەلگەن ئال

ـــى – 2000 كـــۈنى خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى، دۆلەت  – 9ئاينىـــڭ  – 3يىل

مەخپىيەتلىكىنى چەت ئەلگە ساتتى، دېگەن جىنـايەتنى ئارتىـپ ماڭـا 

 سەككىز يىللىق قاماق جازاسى بەردى. 

ــــكى2 ــــۈرۈم تەش ــــارا كەچ ــــۈچى . خەلقئ ــــارا كۆزەتك التى، خەلقئ

 جەمئىيەتــىفونــدى  رافتــۇ، جەمئىيەتــىتەشــكىالتى، دىئــالوگ فونــدى 

قاتـــارلىق كىشـــىلىك ھوقـــۇق تەشـــكىالتلىرىنىڭ كۆڭـــۈل بۆلۈشـــى 

ـــارقىلىق، بولۇپمـــۇ  ـــدىغان تىرىشـــچانلىقى ئ توختىمـــاي كـــۈرەش قىلى

ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ بېسـىمى ئـارقىلىق خىتـاي 

ستالر ھۆكـۈمىتى مېنـى تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىشـكە مەجبـۇر كوممۇنى

بولــدى. شــۇ چاغــدا خىتــاي ســاقچىلىرى ماڭــا: ئامېرىكىــدا سىياســىي 

پائــالىيەتلەرگە ئارىالشــما، ئارىلىشــىدىغان بولســاڭ ئۈرۈمچىــدە قالغــان 

ــگەن  ــوي، دې ــان شــىركىتىڭنى ئويلىشــىپ ق ــاق تاپق ــاالڭنى، رون بەش ب

كەلــدىم،  ۋاشــىنگتونغاڭ پــايتەختى يىلــى ئامېرىكىنىــ – 2005ئىــدى. 

ئەركىــن دۆلەتنىــڭ ھاۋاســىدىن ئەركىــن نەپەس ئالــدىم، ئامېرىكىــدىكى 

بالىلىرىم بىلەن جەم بولدۇم، خىتاي مىللىتىنىـڭ تەھـدىتىگە پىسـەنت 

قىلمــاي ئامېرىكىــدا ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇقى ئۈچــۈن 

 ھەققانىي كۈرەشنى باشلىۋەتتىم. 
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كـۈنى تەكلىـپكە بىنـائەن  – 27ئاينىڭ  – 4ىلى ي – 2005. مەن 3

بېرىپ، گۇۋاھلىق بېـرىش، گۇۋاھلىـق ئـېلىش  گەكونگىرىسىئامېرىكا 

يىغىنىــــدا ئۇيغۇرالرنىــــڭ دەپســــەندە قىلىنغــــان كىشــــىلىك ھوقــــۇق 

 – 5يىلـــى  – 2005خاتىرىســـى توغرىســـىدا گـــۇۋاھلىقتىن ئۆتتـــۈم. 

اقچىسـى رابىـيە نەپەر قوراللىـق س 300كـۈنى خىتاينىـڭ  – 11ئاينىڭ 

 20قادىرنىڭ ئەقىدە شىركىتىگە باسـتۇرۇپ كىرىـپ، بـۇ شـىركەتنىڭ 

ــــىركەتنىڭ  ــــى. ش ــــپ كەتت ــــۇالپ چىقى ــــۆججەتلىرىنى ب ــــق ھ يىللى

 2005، مەمەت روزىالرنـى قولغـا ئالـدى. كېرىمخىزمەتچىلىرى ئايشەم 

 گەكونگىرىسـىكـۈنى رابىـيە قـادىر ئامېرىكـا  – 8ئاينىـڭ  – 6يىلى  –

ىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى بېرىــپ، خىتاين

 – 21ئاينىـــڭ  – 7يىلـــى  – 2005توغرىســـىدا گـــۇۋاھلىقتىن ئـــۆتتى. 

ــادىر ئامېرىكــا  ــيە ق ــۈنى رابى ــڭ  گەكونگىرىســىك ــپ، ئۇيغۇرالرنى بېرى

 – 2005ئېتىقاد ئەركىنلىكـى توغرىسـىدا گـۇۋاھلىقتىن ئـۆتتى.  يدىنى

ــــى  ــــڭ  – 10يىل ــــدىن،  – 5ئاينى ــــارا  – 25كۈنى كــــۈنىگىچە، خەلقئ

ـــادىر  ـــيە ق ـــويىچە، رابى كەچـــۈرۈم تەشـــكىالتىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـــى ب

ـــتە دۆلەتنـــى  –غەربىـــي  ـــا دۆلەتلىرىنىـــڭ ئىچىـــدە يەت شـــىمالى ياۋروپ

ـــى شـــۇ  ـــۇق دەردىن ـــڭ كىشـــىلىك ھوق ـــپ، ئۇيغۇرالرنى ـــارەت قىلى زىي

ۋە پارالمېنتىغـــــا  مىنىســـــترلىقىگەدۆلەتلەرنىـــــڭ تاشـــــقى ئىشـــــالر 

 يەتكۈزدى. 

كــۈنى رابىــيە قــادىر، ئامېرىكــا  – 14ئاينىــڭ  – 12يىلــى  – 2005

ـــــۇقى توغرىســـــىدا  كونگىرىســـــىدا ـــــڭ كىشـــــىلىك ھوق ئۇيغۇرالرنى

 – 19كـۈنى ۋە  – 18ئاينىـڭ  – 4يىلـى  – 2006گۇۋاھلىقتىن ئـۆتتى. 
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ـــ ـــادىرك ـــيە ق ـــۈن رابى ـــۇدا ئىككـــى ك ـــا  ۈنى ئ  كونگىرىســـىدائامېرىك

ــۇقى توغرىســ ــۆتتى. ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوق ىدا گــۇۋاھلىقتىن  ئ

 كونگىرىســـىنىڭكـــۈنى ئامېرىكـــا  – 29ئاينىـــڭ  – 5يىلـــى  – 2006

 كـونگىرىستەكشۈرۈش ئـۆمىكى ئـۈرۈمچىگە يېتىـپ كەلـدى. گەرچە 

ئەزالىــرى رابىــيە قادىرنىــڭ پەرزەنتلىــرى بىــلەن كۆرۈشــىمىز دېمىــگەن 

بولســىمۇ، خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتى رابىــيە قادىرنىــڭ قاھــار 

دۇرېھىم، ئابــــدۇلھېكىم ئابــــدۇرېھىم، ئــــالىم ئابــــدۇرېھىم قاتــــارلىق ئابــــ

ــزى روشــەنگۈلنى  ــالپ، قى ــپ تــۈرمىگە تاش ــا ئېلى ــۇللىرىنى قولغ ئوغ

 ئۆزىنىڭ ئۆيىگە نەزەربەند قىلدى. 

يىلـى  – 2006. خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئەدلىيە ئورگـانلىرى 4

ــ – 27ئاينىــڭ  – 11 ــدۇرېھىمغا يەت ــالىم ئاب ــۇم ئ ــق كــۈنى ئوغل تە يىللى

كــۈنى  – 28ئاينىــڭ  -1يىلــى  – 2007قامــاق جازاســى ئــېالن قىلــدى. 

خىتــاي كوممۇنىســتلىرى مەخپىــي  كىم ئابــدۇرېھىمغائوغلــۇم ئابــدۇلھې

 سوت ئاچتى لېكىن، تېخى ھۆكۈم ئېالن قىلمىدى. 

ئىنسانپەرۋەر غەرب دۇنياسـى، ئامېرىكـا خەلقـى! ھـازىر ئۇيغـۇرالر 

ـــ ـــان مىللى ـــارىخى بېشـــىدىن كەچۈرۈۋاتق ـــۇمنى، ئىنســـانىيەت ت ي زۇل

دۇنيانىڭ باشقا ھەرقانداق جايىدا كۆرۈپ باقمىغان. ئۇيغۇرالرغـا يـاردەم 

قىلىڭـــالر ئامېرىكـــا خەلقـــى، مېنىـــڭ بالىلىرىمغـــا يـــاردەم قىلىڭـــالر 

 ئامېرىكا خەلقى!

 كۈنى – 13ئاينىڭ  – 3يىلى  – 2007
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 ر؟بۇ مىللەت ئۇيغۇرنىڭ، كىمنىڭ ئالدىدا نېمە گۇناھى با

ـــۈن  ـــانلىقى ئۈچ ـــپ قالغ ـــۇپ يارىلى ـــلەت بول ـــلەت، مىل ـــر مىل بى

ـــڭ ئالدىـــدا  ـــر مىللەتنى ـــداق بى ـــاكى ھەرقان ـــىنىڭ ي ـــداق كىش ھەرقان

گۇناھكــار بولــۇپ قالمايــدۇ، بــۇ دۇنيــادا قانــداق مىلــلەت ھوقۇقلــۇق 

مىلــلەت بولىــدۇ، يەنە قانــداق مىلــلەت بــۇ دۇنيــادا ھوقۇقســىز مىلــلەت 

ىـدى، مخ بىز ئۇيغۇرالرغـا ئېيتىـپ بېرەلبولۇپ قالىدۇ؟ ھازىرغىچە تارى

 ىدى. مياكى تەقدىر بىز ئۇيغۇرالرغا ئېيتىپ بېرەل

 فىدىراتسـىيە، ۋاشـىنگتوندادا  10ئـۆكتەبىر ئەتىـگەن سـائەت  – 7

تۈرمىسـىدىكى ئۇيغـۇر تۇتقـۇنلىرى  گۇۋەنتانـاموسوت مەھكىمىسـىدە 

ــا رىچــاردوئۈســتىدە ئېچىلغــان ســوتتا ســودىيە  ــ ئورىن ــدى ئۇيغ ۇر ئەپەن

تۇتقۇنالرنىڭ دەرھـال ئامېرىكىغـا قويـۇپ بېرىلىشـى ھەققىـدە بـۇيرۇق 

چۈشـــۈردى. لـــېكىن كەينىـــدىنال تەتـــۈر شـــامال چىقىـــپ ســـودىيىنىڭ 

 بۇيرۇقى ۋاقتىدا ئىجرا قىلىنمىدى. 

 ئۇيغۇرالر كىم؟

ئۇيغۇرىســتان دېــگەن  بـۇرجىكىئۇيغـۇرالر ئوتتــۇرا ئاسـىيانىڭ بىــر 

ۇز قىلىـپ كۈنى تاجاۋ – 1ئاينىڭ  – 10يىل  – 1949ۋەتەندە ياشايدۇ. 

دەپ « شــىنجاڭ»چىلىرى بــۇ ئــۆلكىنى كىــرگەن خىتــاي مۇســتەملىكە

ــۈرك  ــر قىســىم ت ــا بى ــدۇ، تارىخت ــڭ  پەرەســتئاتاي ــۇ ۋەتەننى كىشــىلەر ب

ـــدى.  ـــان ئى ـــامىنى شـــەرقىي تۈركىســـتان دەپ ئاتىغ ـــىردە  – 19ن ئەس

اھەسـىدە ئەنگلىيە بىـلەن چـار رۇسـىيە ئوتتـۇرا ئاسـىيادا دىپلومـاتىيە س

ــۈچ سىناشــقاندا، ئۇيغۇرىســتاننى چــار  نىڭ بېسىۋېلىشــىغا رۇســىيەك
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ئۇيغۇرىسـتاننى بېسىۋېلىشـىغا  نىـڭئەنگلىيەئەنگلىيە يول قويمىغان. 

چار رۇسىيە يول قويمىغان. ئاخىر چار رۇسـىيە بىـلەن بۈيـۈك برىتـانىيە 

بانكىســى  بوســتۇن نىــڭئەنگلىيەدىپلومــاتىيە ساھەســىدە بىرلىشــىپ، 

مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ ئەسـكىرى  –ياردەم بېرىپ، خىتاي  يدىئىقتىسا

ئۇيغۇرىسـتانغا باشـالپ كىـرگەن،  —تـاڭنى بـۇ ئـۆلكە  زوزۇڭباشلىقى 

ــانىيە بىرلىشــىپ ئۇيغۇرىســتانن  –ى مــانجۇ رۇســىيە بىــلەن بۈيــۈك برىت

يىلــى  – 1884ســىگە ئايالنـدۇرۇپ بەرگەن. خىتايالرنىـڭ مۇستەملىكە

بــــۇ ئــــۆلكە  زوزۇڭتــــاڭرى باشــــلىقى خىتاينىــــڭ ئەســــكى –مــــانجۇ 

يەنـى يېڭـى بېسـىۋېلىنغان يەر « شىنجاڭ»ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىسمىنى 

ـــۇ چاغـــدا ئۇيغۇرىســـتاندا  ـــۆزگەرتكەن. ب ـــاقۇپبەگ  –دۆلەت بەدەپ ئ ي

 دۆلىتى قۇرۇلۇپ بولغان ئىدى. 

ــوزغىالڭ  – 1911 ــق ق ــدە قوراللى ــۇل ۋىاليىتى ــۇرالر قۇم ــى ئۇيغ يىل

ي باسـتۇردى. چـار رۇسـىيە مىلىتارىسـت كۆتۈردى، مىلىتارىسـت خىتـا

يىلـى ئۇيغـۇرالر قەشـقەر ۋىاليىتىـدە  – 1933خىتايالرغا ياردەم بەردى. 

قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ سـابىت دامـولال رەھبەرلىكىـدە شـۇ يىلـى 

ئايدا مۇستەقىل شـەرقىي تۈركىسـتان دۆلىتـى قـۇردى. بىـراق، بـۇ  – 11

ىيە، ئەنگلىـيە، ئافغانىسـتان، دۆلەتنىڭ ئـۆمرى ئۇزۇنغـا بارمىـدى، رۇسـ

خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەر، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشـىغا جاسۇسـلىرى 

 – 1934ئــارقىلىق ئارىلىشــىپ بۇزغۇنچىلىــق قىلــدى. ئــاخىر رۇســىيە 

ــان شــەرقىي تۈركىســتان  ــپ قەشــقەردە قۇرۇلغ ــى ئەســكەر چىقىرى يىل

ـــا ـــى مىلىتارىســـت خىت ـــۇ ۋەتەنن ـــى باســـتۇرۇپ، ب ـــۇر دۆلىتىن ي، ئۇيغ

ــــــۇرۇپ بەردى.  شىڭشىســــــەيگە ــــــ – 1944تاپش ــــــى ئۇيغ ۇرالر يىل
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ىــدە قوراللىــق قــوزغىالڭ كۆتــۈرۈپ شــۇ ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى ۋىاليىت

ئايـــدا يەنە بىـــر قېـــتىم مۇســـتەقىل شـــەرقىي تۈركىســـتان  – 11يىلـــى 

ـــك  ـــڭ رەھبەرلى ـــى ئىنقىالبنى ـــۇ قېتىمق ـــراق، ب ـــۇردى. بى ـــى ق دۆلىتىن

چاڭگىلىغــا كىرگۈزۈۋېلىـــپ، ب ئــارقىلىق  گھوقــۇقىنى ســتالىن ك 

قۇرۇلغان ئۇيغـۇر دۆلىتىنـى خەلقئـارا دىپلوماتىـك سىياسـىتىگە كـوزىر 

دا تاشقى موڭغـۇلىيە مەسىلىسـىنى «يىغىنى يالتا»قىلىپ ئىشلىتىپ، 

ــــــدېنت  ــــــڭپرېزى ــــــۇپ، روزۋېلتنى ــــــدىغا قوي ئۇيغۇرىســــــتاننىڭ  ئال

 – 8يىلــى  – 1945 مۇســتەقىللىق جاكارلىشــىنى كــۆز ـ كــۆز قىلىــپ،

ــــڭ ئا دوســــتلۇق  ســــوۋېت –جۇڭگــــو » موســــكۋاداكــــۈنى  – 14ينى

ـــلىق شەرتنامە ـــىئىتتىپاقداش ـــۇمچە « س ـــي كېلىشـــىم»قوش « مەخپى

ئىككىنچى قېتىم قۇرۇلغـان ئۇيغـۇر دۆلىتىنـى خىتايغـا يەنە  ،ئىمزاالپ

 بىر قېتىم سېتىۋەتتى.

 سى قانداق شارائىتتا ئىمزاالنغان ئىدى؟موسكۋا شەرتنامە

ـــاد – 1989 ـــى ياۋروپ ـــا يىل ـــرلىن بىرلەشـــكەندە دۇني ا ئىككـــى بې

يىمىرىلـــــدى دەپ چۇقـــــان « سىستېمىســـــى يالتـــــا»مەتبۇئـــــاتلىرى 

ــدە ئۇيغۇرىســتاندا  ــر بۆلىكى ــۇرا ئاســىيانىڭ بى سېلىشــقان. پەقەت ئوتت

ــاق  ياشــاۋاتقان ــالىيلىرى ي ــۇر زىي ــا»ئۇيغ ــادا « سىستېمىســى يالت ياۋروپ

ـــــدى.  ـــــى يىمىرىلمى ـــــىيادا تېخ ـــــېكىن ئاس ـــــدى، ل ـــــ»يىمىرىل  ايالت

بەلگىلىگەن رامكا ۋە پرىنسىپالر ئاسىيادا، جۈملىـدىن « سىستېمىسى

ـــىيادا  ـــۇرا ئاس ـــا»ئوتت ـــى يالت ـــدە «سىستېمىس ـــى ئىچى ـــڭ رامكىس نى

ـــڭ مەزمۇنىغـــا «ســـىســـوۋېت شەرتنامەجۇڭگـــو ـ »ئىمزاالنغـــان.  نى
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ئايالنغــــان، ئۇيغۇرىســــتانغا مۇناســــىۋەتلىك پرىنســــىپلىرى تېخــــى 

 يىمىرىلمىدى دېيىشكەن ئىدى. 

يىغىنـى قانـداق  يالتـاقانـداق سىسـتېما؟ ۋە « سىستېمىسـى تايال»

 چاقىرىلغان ئىدى؟

يىغىنـى ۋە بـۇ يىغىنـدا تـۈزۈلگەن  يالتـايىلى چاقىرىلغـان  – 1945

ئامېرىكىنىـــــڭ يىـــــراق شـــــەرق سىياســـــىتى « كېلىشـــــىمى يالتـــــا»

« كېلىشــىمى يالتــا»قۇرۇلمىســىنىڭ بىــر تەركىبــى قىســمى ئىــدى. 

ـــاپونىيەنى پرىنســـىپى توغرىســـىدا ۋە  ندۈرۈشـــنىڭئۇرۇشـــتىن چىكى ي

يىـراق شـەرقنىڭ ئۇرۇشـتىن كېيىنكـى ھوقـۇق قۇرۇلمىسـىنىڭ قانــداق 

قـاھىرە »قۇرۇلۇشى توغرىسىدا، نېگىزلىك پروگرامما تۈزۈپ چىققـان. 

نىڭ تولۇقلىمىسى ئورنىدا ياكى بۇ خىتابنامىنىـڭ قايتـا «خىتابنامىسى

ىق ســــوۋېتالر ھېســــابلىناتتى. ســــاب شەرھلىنىشــــىيەنە بىــــر قېــــتىم 

ــارلىقىنى  ــڭ ھەمك ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــاي گومىن ــلەن خىت ــۈمىتى بى ھۆك

قولغا كەلتۈرۈش، شۇنداقال ئامېرىكىنىـڭ جۇڭگـونى تىـنچ يـول بىـلەن 

ـــــۇش  ـــــا قوي ـــــىتىنى يولغ ـــــۈرۈش سىياس ـــــرلىككە كەلت ـــــا –بى  يالت

كېلىشىمىنىڭ مەقسىتى ئىـدى. شـۇ مەقسـەتلەرنى ئىشـقا ئاشۇرۇشـتا 

ــا» ــى يالت ــ« يىغىن ــا كەم بولس ــدى. ئامېرىك ــول ئى ــر ي ــدىغان بى ا بولماي

ــدارلىرىنىڭ  ــا»ئەمەل ــۈزۈش ۋە ئىجــرا قىلىشــقا «كېلىشــىمى يالت ــى ت ن

لىرى شۈبھىسـىزكى، ك قىلغان ناھايىتى چوڭقـۇر  ئىـدىيەھەيدەكچىلى

ىكــــا ھەربىــــي ئىشــــالرغا مۇناســــىۋەتلىك بولــــۇپ، ئوخشاشــــال ئامېر

نىـڭ نـۆۋەتتە «كېلىشـىمى يالتـا»لىرى ئەمەلدارلىرىنىڭ مـۇھىم ئىـدىيە

جۇڭگونىــڭ ئىچكــى ۋەزىيىــتىگە كۆرســىتىدىغان تەســىرى ئۈســتىگە 
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ھەم مەركەزلەشكەن. ھەربىي ئىشالر جەھەتتە ئويلىنىش ۋە سىياسـىي 

ــان  ســوۋېتالرنىڭجەھەتتىكــى قىياســالر، ســابىق  ــراق شــەرقتە تۇتق يى

ـــــا  ـــــلەن ئامېرىك ـــــاقى بى ـــــوۋېتالر ئىتتىپ ـــــورنى ۋە س ـــــك ئ قۇدرەتلى

بولسـا، ئامېرىكىنىـڭ يىـراق شـەرق سىياســىتىنى ھەمكارالشـمايدىغان 

ـــا  ـــدىنيولغ ـــان  قويالمايدىغانلىقى ـــۇغ ئوكي ـــت ئۇل ـــر پاكى ـــارەت بى ئىب

ـــاپتى.  ـــدا ئىپادىســـىنى ت ـــر يىلى ـــاخىرقى بى ـــا»ئۇرۇشـــىنىڭ ئەڭ ئ  يالت

. 1ئەنە شۇنداق ھەمكارلىشىش ئۈچۈن تـۆلەنگەن بەدەل ئىـدى« يىغىنى

ئامېرىكىنىـــــڭ ئـــــارقىلىق رۇســـــىيە بىـــــلەن « كېلىشـــــىمى يالتـــــا»

ـــــــا»، ئوخشاشـــــــال ئاشـــــــۇرۇلغاندەكھەمكـــــــارلىقى ئىشـــــــقا   يالت

سـوۋېت  –نىڭ رامكىسى ئىچىدە چاقىرىلغـان جۇڭگـو «سىستېمىسى

ــــــۆھبىتى  ــــــى  – 1945س ــــــكۋادا يىل ــــــو »موس ــــــوۋېت  –جۇڭگ س

ـــــارقىلىق «ســـــىشەرتنامە ـــــى ئىمـــــزاالش ئ ســـــوۋېت  –جۇڭگـــــو »ن

ىكـــا نـــى ئىشـــقا ئاشـــۇرغان ئىـــدى. شـــۇ ۋاقىتتـــا ئامېر«ھەمكـــارلىقى

كېلىشـىمىنىڭ پىالنىـدا  يالتـا ۈمىتى، جۇڭگولۇقالر تەلەپ قىلغانھۆك

ئىجـــــرا قىلىنىـــــدىغان ئىككـــــى دۆلەت جۇڭگـــــو بىـــــلەن رۇســـــىيە 

ســــىنى تــــۆت دۆلەت ســــوۋېت شەرتنامە –االيــــدىغان جۇڭگــــو ئىمز

گولــــۇقالر ســــىگە يەنــــى جۇڭئايالنــــدۇرۇش اليىھە ســــىگەشەرتنامە

كۈمىتى قارشى تۇرغـان. قارشـى گە ئامېرىكا ھۆئوتتۇرىغا قويغان اليىھە

تۇرمىغانــدا ئامېرىكــا، ئەنگلىــيە ھۆكــۈمەتلىرى شــەرتنامە ئىمزالىغــان 

                                                 
يىلى خىتايچە نەشترى  – 1997« ئامنرىكىنىڭ جۇ گ دىكى مەغلۇبىيىتى» 1

 ئاپت رى ت س تاڭ.
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. ئەگەر شـۇنداق بولغـان بولسـا، 1دۆلەتلەرنىڭ قاتارىغـا كىرىـپ قـاالتتى

 – 1950بۈگــۈن بىــز ئۇشــبۇ ماقــالىنىمۇ يېزىشــقا ئامالســىز قــاالتتۇق. 

ــلەن ســتالىن  موســكۋاداكــۈنى  – 14ئاينىــڭ  – 2يىلــى  ــدۇڭ مــاۋبى  زې

نىــڭ يەنە بىــر قېــتىم «ســىســوۋېت شەرتنامە –جۇڭگــو »تۇرىســىدا ئوت

تەدرىجىـي  مۇۋازىنەتىنىـڭئىمزالىنىشى، يىـراق شـەرقتە يېڭـى ھوقـۇق 

شەكىللىنىشـــىگە ئاســـاس تەييارلىغـــان بولـــدى. ئاســـىيا قۇرۇقلۇقىـــدا 

سـىنىڭ پەيـدا بولۇشـى، سـوۋېت گـۇرۇھى قۇرۇقلـۇق ئارمىيە – جۇڭگـو

ــا ئاســىيادا ــارالالردا ھەربىــي ب ســى زا قۇرغــان ئامېرىكــا دېڭىــز ئارمىيەئ

 بىلەن تىركىشىپ تۇرغان ۋەزىيەتنى ياراتتى. 

ئۇرۇشـــــتىن كېـــــيىن چـــــوڭ دۆلەتـــــكە  روزۋېلىـــــتپرېزىـــــدېنت 

ــدۇرماقچى بولغــان.  ــۈرگەن»ئايالن ــرلىككە كەلت ــول بىــلەن بى « تىــنچ ي

ــان جۇڭگــو، ــاقچى بولغ ــۇرۇپ چىقم ــپ ق ــۋېتىلگەن دۆلەت قىلى  ئېچى

نىـڭ ئورنىغــا قويمــاقچى ئاســىيادا ياپونىيە روزۋېلىـتئۇرۇشـتىن كېــيىن 

يىلــى كــورىيە يېــرىم ئارىلىــدا ئامېرىكىنىــڭ  – 1951بولغــان جۇڭگــو، 

 دۈشمىنىگە ئايالندى. 

 – 8يىلـــى  – 1945سىستېمىســـىنىڭ رامكىســـى ئىچىـــدە  يالتـــا

ـــڭ  ـــۈنى  – 14ئاينى ـــان  موســـكۋاداك ـــو »ئىمزاالنغ ســـوۋېت  –جۇڭگ

نـى سـاقالپ، «ھازىرقى ھـالىتى»تاشقى موڭغۇلىيەنىڭ « ىتنامەسشەر

ــىيە ــىنى رۇس ــرىش مەسىلىس ــدۇرۇپ بې ــتىگە ئايالن ــدى دۆلى نىڭ بېقىن

دېــگەن بــۇ ۋەتەننــى « شــىنجاڭ»ھەل قىلغانــدىن باشــقا، ئۇيغۇرىســتان 
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ــلەن  ــپ، رۇســىيە بى ــداڭ ھۆكــۈمىتىگە قوشــۇپ بېرى خىتاينىــڭ گومىن

ــد ــر خىتــاي ھەمكارلىقىنىــڭ قۇربانىغــا ئايالن ۇرۇش مەسىلىســىنىمۇ بى

يەنە  موسـكۋادابىـلەن سـتالىن  زېدۇڭ ماۋيىلى  – 1950تەرەپ قىلدى. 

 زېـدۇڭ مـاۋئىمزالىغانـدا، « سىسوۋېت شەرتنامە –جۇڭگو »ىر قېتىم ب

. 1دېـگەن« سـىتەملىكە يەنى جۇڭگونىڭ مۇستەملىكەشىنجاڭ مۇس»

ۋە بــــۇ سىســــتېمىنىڭ رامكىســــى ئىچىــــدە « سىستېمىســــى يالتــــا»

ئەينـــى « ســـىســـوۋېت شەرتنامە –جۇڭگـــو »زاالنغـــان ئىم داموســـكۋا

ــۈمىتىگە  ــداڭ ھۆك ــڭ گومىن ــۋەتكەن، خىتاينى ــر تەرەپ قىلى ــدا بى چاغ

ــۋەتكەن ئۇيغۇرىســتان  ــىنجاڭ»قوشــۇپ بېرى ــۈن «ش ــامو، بۈگ  گۇۋەنتان

ــان  ــۇنداقال  17تۈرمىســىگە قامالغ ــدى. ش ــى ئى ــڭ ۋەتىن نەپەر ئۇيغۇرنى

 20ەملىكە بولــۇپ ياشــاۋاتقان ھــازىرقى ئۇيغۇرىســتاندا خىتايغــا مۇســت

ــدى ــى ئى ــڭ ۋەتىن ــون ئۇيغۇرنى ــى 2مىلي ــىۋەتلەر ئۇرۇش ــوغۇق مۇناس . س

ســـــى يىمىرىلگەنـــــدە قىزىـــــل ئىمپېرىيە كىرىمىـــــلئاخىرلىشــــىپ، 

ـــۋىيە، ئـــازانىيەقازاقىســـتان قاتـــارلىق دۆلەتـــلەر ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا،  ، الت

اكارلىـدى. جبويىـدا مۇسـتەقىللىق  بـالتىقئېستونىيە قاتارلىق دۆلەتلەر 

لۇپ قالغـان بـۇ دۆلەتلەرنىـڭ گە ئۇزۇندىن بېرى مۇستەملىكە بورۇسىيە

ـــپ مۇســـتەقىللىق جاكارلىشـــى بەرھەق رۇســـىيە ـــپ چىقى دىن ئايرىلى

ـــىددەتلىك  ـــىدا ش ـــى دۇنياس ـــڭ روھ ـــان ئۇيغۇرالرنى ـــدى. ئىلھامالنغ ئى

ــا ۋە رۇســىيە تەۋرىــنىش ھاســىل ــۈز بەرگەن بولــدى. شــەرقىي ياۋروپ دە ي

                                                 
، جتا رۇڭت غرىستىدا بىلىتپ ئنلىنمى.تا  ھنكتايىلەرپ ئتاپت رى  زېدۇڭ ماۋ 1

 قاتارلىق كىشىلەر. خالىدئي
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ئايـــدا ئۇيغـــۇرالر بـــارىن  – 4يىلـــى  – 1990ن كېـــيىن ئۆزگىرىشـــلەردى

يىلـى خـوتەن ۋىاليىتىـدە  – 1995قوراللىق قوزغىلىڭىنى تەييارلىـدى. 

خىتاينىڭ مىللىي ھۆكۈمرانلىقىغـا قارشـى ئۇيغـۇرالر تىـنچ يـول بىـلەن 

 – 5ئاينىـــڭ  – 2يىلـــى  – 1997زور كۆلەملىـــك نامـــايىش قىلـــدى. 

ننىڭ ئىلـى ۋىاليىتىـدە ئۇيغـۇرالر كـۈنىگىچە ئۇيغۇرىسـتا – 7كۈنىدىن 

تىــنچ يــول بىــلەن زور كۆلەملىــك نامــايىش تەشــكىللەپ مۇســتەقىللىق 

يىلى قۇرۇلغان دۆلىتىنى ئەسـلىگە كەلتۈرۈشـنى تەلەپ  – 1944ياكى 

ـــتۇردى،  ـــپ باس ـــۆتكەپ كېلى ـــارمىيە ي ـــاي ئ ـــدى. خىت نەپەر  407قىل

 ئەنمىنتيەنـــ. 1نامايىشــچى ئۇيغــۇر نەق مەيدانــدا ئېتىــپ ئۆلتۈرۈلــدى

ــر  ــۈمىتى بى ــا ھۆك ــۈرۈلگەن؟ ئامېرىك ــادەم ئۆلت ــك ئ ــدا قانچىلى مەيدانى

ــۇ  ــال ش ــدى. ئېھتىم ــدى قىل ــۇپ بول ــپ قوي ــېالن قىلى ــات ئ ــارچە بايان پ

نىــڭ «سىستېمىســى يالتــا»چــاغقىچە ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى تــېخىچە 

 تەسىرىدىن تولۇق قۇتۇلۇپ كېتەلىمگەن بولسا كېرەك. 

ۈنى خىتاي ھۆكـۈمىتى رۇسـىيە ك – 25ئاينىڭ  – 4يىلى  – 1996

« شــاڭخەي بەش دۆلەت گــۇرۇھى»بىــلەن بىرلىشـىپ  سـىدىراتسىيەفى

قۇرۇپ چىقتى. سوغۇق مۇناسىۋەتلەر  ئۇرۇشى ئاخىرلىشـىپ شـەرقىي 

يەنە بـۇ قېـتىم ئۇيغـۇر « سـىۋارشـاۋا شەرتنامە»گۇمران بولغان  ياۋروپادا

ەش شـــاڭخەي ب»مىللەتچىلىــرىگە قارشــى تۇرۇشـــنى باھــانە قىلىــپ 

ـــۇرۇھى ـــىيە « دۆلەت گ ـــدى. رۇس ـــدا بول ـــىيادا پەي ـــۇرا ئاس ـــدا ئوتت نامى

ــتىم ئۇيغــۇرالرنى باســتۇرۇش توغرىســىدا  ســىدىراتسىيەفى ــر قې يەنە بى
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خىتــــاي ھۆكــــۈمىتىگە يېشــــىل چىــــراغ يېقىــــپ بەردى. پۇرســــەتنى 

ــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــقا  غەنىــيمەت بىلــگەن خىت

ۆججىتى دەل شۇنداق پەيتتە قەپەسـتىن نومۇرلۇق ھ – 7مۇناسىۋەتلىك 

يولغـا قويـدى. ئۇيغـۇرالر  ىنـتېررورىزمچىقتى ۋە ئۇيغۇرىستاندا دۆلەت 

پاسپورتســـىز ئوتتـــۇرا ئاســـىياغا،  –، قانۇنســـىز پاســـپورتلۇققـــانۇنلۇق 

ــــلەرگە  ــــارلىق دۆلەت قازاقىســــتان، تاجىكىســــتان، قىرغىزىســــتان قات

ە ئۇالرنى قېرىندىشـىم قېچىشقا باشلىدى. شۇ دۆلەتلەرگە ئىشەنگەن ۋ

دېگەن ئۇيغۇرالر سىياسىي پانـاھلىق تىلىگەنـدە سـاقچىالر تۇتۇۋېلىـپ 

ئايدىن كېـيىن، قېچىـپ  – 2يىلى  – 1997خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەردى. 

چىقىپ ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىرىنىـڭ تەقىـل قىلىشـىغا دۇچ كەلـگەن 

ى. بۈگـۈن ئۇيغۇرالر پانـاھلىق تىـلەپ ئافغانىسـتانغا قېچىشـقا باشـلىد

قامالغان ئۇيغۇرالر بەلكى شۇ ئۇيغۇرالرنىڭ بىـر قىسـمى  گۇۋەنتاناموغا

 بولۇشى مۇمكىن. 

ئۇيغۇرالر ئەزەلدىن ئـامېرىكىنى دۈشـمەن دەپ قارىغـان ئەمەس. بـۇ 

ئۇيغــــۇرالر دۈشــــمەن »ئەپەنــــدىمۇ  ئورىنــــا رىچــــاردوقېــــتىم ســــودىيە 

 دەپ ھۆكۈم  ئېالن قىلدى. « جەڭچىسى ئەمەس

ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر، دۇنيانىـڭ ھەرقايسـى جايلىرىـدا  ۋاشىنگتوندا

ئەپەنــدىنىڭ ھۆكــۈمىنى  ئورىنــا رىچــاردوياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر ســودىيە 

ئاڭلىغاندا ئىنتـايىن خۇشـال بولغـان ئىـدى. بىـز بۈگـۈن شـۇ ھۆكـۈمگە 

تۈرمىسـىگە قامالغـان بـارلىق ئۇيغۇرالرنىـڭ،  گۇۋەنتانـاموئاساسلىنىپ 

ــڭ دۆلەت ئ ــز. ئامېرىكىنى ــۇپ بېرىلىشــىنى تەلەپ قىلىمى ــگە قوي ىچى

ئافغانىستان، سومالى، بوسنىيە، كوسوۋو خەلقلىـرى، ئىـراق مەسىلەن: 
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خەلقلىرى ئامېرىكا بـۇ دۆلەتنىـڭ يـاردىمىگە ئېرىشـكەن خەلقـلەردۇر. 

خـــۇددى شــــۇ خەلقــــلەردەك ئۇيغۇرالرمـــۇ ئامېرىكىنىــــڭ يــــاردىمىگە 

 ئېرىشىشى الزىم ئىدى. 

ـــۇ خەلقـــلەر ھ ـــاكى « سىستېمىســـى يالتـــا»ېچقاچـــان بىـــراق، ب ي

ــكۋا شەرتنامە» نىــڭ دائىرىســىگە كىرىــپ قېلىــپ، باشــقا «ســىموس

دۆلەتــلەرگە قوشــۇپ بېــرىلگەن، يــاكى قۇرغــان دۆلەتلىــرى مــۇنقەرز 

ـــى،  ـــڭ ئەخالق ـــدى. پەقەت ئامېرىكىنى ـــلەر ئەمەس ئى قىلىنغـــان دۆلەت

ــانپەرۋەرلىك يــاردىمىگە تــايىنىپال دېموكراتىــك دۆلەت قۇرۇشــ قا ئىنس

مــۇۋەپپەق بولغــان خەلقــلەر ئىــدى. ئەخالقــى جەھەتــتە يــاردەم قىلىــش 

مەسىلىسى كۈن تەرتىپكە قويۇلغانـدا ئامېرىكىنىـڭ دۆلەت قۇرغـۇچى 

ـــرى ـــۇرالرنى ئويالشـــقان بولســـا بەك ياخشـــى  داھىلى ـــاۋۋال ئۇيغ ئەڭ ئ

بــوالتتى، بەك يوللــۇق بــوالتتى. ئۇيغۇرالرنىــڭ ئامېرىكــا چۈشــى ئىشــقا 

يىلـالردا ئامېرىكىنىـڭ يىـراق  – 40چۈنكى، ئۇيغۇرالر  ئاشقان بوالتتى.

شـــەرق سىياســـىتىنىڭ دائىرىســـىگە كىرىـــپ قالغـــان. ئۇلـــۇغ ئوكيـــان 

ســـوۋېت  –ئۇرۇشـــىنى ئاخىرالشتۇرۇشـــقا كېـــرەك بولغانـــدا، جۇڭگـــو 

ـــ ـــىيە، ئامېرىك ـــدا، رۇس ـــرەك بولغان ـــقا كې ـــىۋىتىنى ياخشىالش ا مۇناس

ەك كېـرىن چىكىنـدۈرۈش ئۇرۇشـتنى مۇناسىۋىتىنى ياخشىالپ ياپونىيە

دۆلەت قـــــــۇرۇش ھوقــــــۇقى مـــــــۇنقەرز  بولغانــــــدا، ئۇيغۇرالرنىــــــڭ

ـــۋېتىلگەن.  ـــان  – 40قىلى ـــدە ئوتتۇرىغـــا چىقق ـــۇرۇش دەۋرى ـــالردا ئ يىل

گە قارشــــى ، ئامېرىكــــا ئــــۈچ دۆلەتنىــــڭ يــــاپونىيەرۇســــىيە، خىتــــاي

مۇناسىۋەتلىرى دائىرىسىدە ئۇيغۇرىستاننىڭ دۆلىتى مـۇنقەرز قىلىنىـپ 

 ستەملىكە قىلىپ بېرىلگەن ئىدى. خىتايغا مۇ
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ــــدا ئاچســــۇن باشــــچىلىقىدىكى  – 40ئەســــىرنىڭ  – 20 يىللىرى

ـــداڭ  ـــڭ گومىن ـــپ  خىتايلىرىغـــائامېرىكـــا دىپلوماتلىرىنى ـــاردەم بېرى ي

قۇتقــۇزۇپ قــېلىش تىرىشــچانلىقى بىھــۇدە بولــۇپ چىقتــى. گومىنــداڭ 

ن يېڭىلىـــپ چــوڭ قۇرۇقلۇقتــا كوممۇنىســت خىتــايالردى خىتــايلىرى

تەيـــۋەنگە قـــاچتى، ســـتالىننىڭ قوللىشـــىغا، يـــاردىمىگە ئېرىشـــكەن 

ـــپ  ـــاكىمىيەت بېشـــىغا يېتى ـــاي كوممۇنىســـتلىرى جۇڭگـــودا ھ خىت

ــــى  ــــدى. ســــتالىننىڭ ۋەكىل ــــايىۋكەل ــــاۋ)قازاقىســــتانلىق(،  قۇنانب  م

 1950ئىككىسـى بىرلىشـىپ بېيجىڭـدا  لىـۋىخەنۋەكىلى  زېدۇڭنىڭ

قــاتۇرۇپ پىالنــالپ، ئۇيغۇرىســتان  يىلغىــچە بــاش – 1955يىلىــدىن  –

)شىنجاڭ(دا دۆلەت قۇرغان ئۇيغۇرالرنى خىتايغـا مۇسـتەملىكە قىلىـپ 

ـــۈن  ـــۇرۇپ بەردى. بۈگ ـــون ق ـــاپتونوم راي ـــتىم ئ ـــۇ قې ـــدى ب ـــپ، ئەم بېرى

 ئۇيغۇرالرنىڭ ھالى نېمە؟

يىلـــــــى ئامېرىكـــــــا تېررورىســـــــتالرنىڭ ھۇجۇمىغـــــــا  - 2001

ــدىن كېــيىن،  ــى  – 2002ئۇچرىغان ــ – 8يىل ــېكىن ئاي ــار ل دا، ئىســمى ب

نـى ئامېرىكـا «شـەرقىي تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيىسـى»جىسمى يوق 

ــەتتىن  ــان پۇرس ــېالن قىلغ ــكىالت دەپ ئ ــۈمىتى تېررورىســت تەش ھۆك

ــپەرۋەر  پايــدىالنغان خىتــاي ھۆكــۈمىتى تــاكى بۈگــۈنگىچە باشــقا ۋەتەن

ئۇيغۇرالرغــا تېررورىســت جىنــايىتىنى ئارتىــپ، ئۆلــۈم جازاســى بېرىــپ 

يىلىـــدىن باشـــالپ ئۇيغـــۇر تىلـــى  – 2002تەرەپ قىلىۋاتىـــدۇ. بىـــر 

 – 1987مەدەنىـــيەت ساھەســـىدىن قـــوغالپ چىقىرىلـــدى.  ،مائارىـــپ
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يىلىدىن باشالپ مەجبۇرى يولغا قويۇلغان خىتاينىـڭ پىالنلىـق تۇغـۇت 

سىياسىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراپ قانچىلىـك ئۇيغـۇر نارەسـىدە 

سىياسـىي مەھبۇسـقا ئۆلـۈم جازاسـى  ئۆلتۈرۈلدى؟ قانچىلىغـان ئۇيغـۇر

ــدى؟ مەســىلەن،   – 2008بېرىلــدى؟ قانچىلىغــان ئۇيغــۇر قولغــا ئېلىن

ـــيە  – 18ئاينىـــڭ  – 1يىلـــى  ـــۇق ئەدلى ـــاپتونوم رايونل كـــۈنى ئۇيغـــۇر ئ

نازارىتىنىـــڭ نـــازىرى روزى ئىســـمائىل خەلـــق ۋەكىلـــلەر قۇرۇلتىيىغـــا 

م سىياسـىي قېـتى 1013دوكالت بەرگەندە: كېيىنكى بەش يىل ئىچىدە 

مىڭـدىن ئـارتۇق كىشـى  15دېلو سادىر بولدى، بـۇ دېلوغـا چېتىشـلىق 

قولغا ئېلىندى، ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى، مۇددەتلىك، مۇددەتسـىز قامـاق 

بىــر  ئۇيغــۇرالر.  دېــمەك، 1جازاســى ھۆكــۈم قىلىنــدى، دەپ كۆرســەتتى

قېتىمـدىن ئـارتۇق ۋەقە سـادىر  200يىلدا خىتاي ھۆكـۈمىتىگە قارشـى 

ان بولمامدۇ؟ بۇ ئىش ئۇيغۇرالر ئۇزۇندىن بېرى خىتاينىـڭ مىللىـي قىلغ

ـــۇل قىلمىـــدى دېگەنلىـــك ئەمەســـمۇ؟   – 2002ھۆكـــۈمرانلىقىنى قوب

 25ياشــتىن  14يىلىــدىن باشــالپ خىتــاي كــۆچمەنلىرى ھــاكىمىيىتى 

ـــرى  ـــايالر ئولتۇراقالشـــقان ئىچكى ـــى خىت ياشـــقىچە ئۇيغـــۇر قىزلىرىن

ــى  – 2007خىتايغــا يۆتكەشــكە باشــلىدى.  ــون  1يىل ــڭ  151مىلي مى

. مەن قېـــتىم دېـــگەن ســـۆزگە 2قېـــتىم يـــۆتكەپ كېتىلـــدى، دېيىلـــدى

ئىشـــەنمەيمەن. چـــۈنكى ئىچكىـــرى خىتايغـــا يـــۆتكەپ كېتىلىـــپ 

ھازىرغىچە ئۆز ۋەتىنى ئۇيغۇرىسـتانغا قايتىـپ كەلـگەن بىرمـۇ كىشـى 

مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغـۇر ئەمـگەك كـۈچلىرى  130بۇنىڭ ئىچىدە »يوق. 
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، شـەندۇڭ، جياڭسـۇ قاتـارلىق جايلىرىغـا بىۋاسـىتە ىنتيەنجڭ خىتاينى

تىـن كـۆپرەكىنى ئۇيغـۇر دېھقـان قىزلىـرى  80يۆتكەلگەن. بۇالرنىڭ %

ئىگىلەيدۇ. يېقىنقى ئۈچ يىلدا ئۆز يۇرتلىرىدىن سـىرتالرغا يـۆتكەلگەن 

مىڭ ئـادەم قېتىمغـا يەتـكەن...  300مىليون  3يېزا ئەمگەك كۈچلىرى 

ـــاي ئۆل ـــا مەخســـۇس خىت ـــازار كارخانىلىرىغ ـــت، ب ـــدىكى كەن كىلىرى

نېمىشـقا «. مىڭـدىن ئاشـىدىكەن 90ئىشلەمچىلىككە يۆتكەلگەنلەر 

ــىدۇ؟  ــپ ئۇيغۇرىســتانغا يەرلىش ــۈپ كېلى ــۆچمەنلىرى كۆچ ــاي ك خىت

نېمىشــقا ئۇيغــۇرالرنى، ئۇيغــۇر قىزلىرىنــى يــۆتكەپ كېتىــپ خىتــايالر 

كــا خەلقــى، بىــر ئولتۇراقالشــقان ئــۆلكىلەرگە ئورۇنالشــتۇرىدۇ؟ ئامېرى

 يەر شارىدىن يوقىلىۋاتىدۇ!ئۇيغۇرالر مىللەت 

ئامېرىكـــا دۆلەت مەجلىســـىمۇ خىتـــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئۇيغــــۇر 

ــۆتكەش،  ــۆلكىلەرگە ي ــاۋاتقان ئ ــايالر ياش ــۈملەپ خىت ــلىرىنى تۈرك ياش

يەنـى بىـر مىللەتنـى ئېتنىـك ياشـاش شـارائىتىدىن ئايرىـپ تۈركـۈملەپ 

اتىدۇ، دەپ كۆرسـىتىپ، خىتاينىـڭ يۆتكەش، ئېتنىك قىرغىنچىلىققا ي

ــــنى ــــىتىنى توختىتىش ــــۇر سىياس ــــان مەزك ــــا يۈرگۈزۈۋاتق  ئۇيغۇرالرغ

 . 1سى ئېالن قىلغان ئىدىتەشەببۇس قىلىپ بىر قانۇن اليىھە

*  *  *  *  * 

يىلـالردا  – 1940خىتايالرغـا،  –يىلىدىن باشـالپ مـانجۇ  – 1884

ۋە كوممۇنىســت  خىتــايلىرىدۆلەت قــۇرۇپ يەنە باشــقىدىن گومىنــداڭ 
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يىـل مابەينىـدە  124ر، خىتايالرغا مۇستەملىكە بولۇپ قالغان ئۇيغـۇرال

چى خىتايالرنىــــڭ ھوقــــۇقلىرى ئالدىــــدا ۋە ئاتــــالمىش مۇســــتەملىكە

قــانۇنلىرى ئالدىــدا جىنــايەتچى بولــۇپ كەلــدى. جىنــايەتچى بولــۇپ 

ـــىتىگە  ـــاقالش پۇرس ـــۆزىنى ئ ـــۈمگە، ئ ـــل ھۆك ـــۇرالر ئادى ـــان ئۇيغ قالغ

ــودىيەىدئېرىشــەلم ــاي س ــمەي ى، خىت ــا ئېرىش ــاددىي پاكىتالرغ لىرى م

بېكىتىـپ  ئـاغزاكىتۇرۇپال قولغـا ئېلىنغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ جىنـايىتىنى 

ئۆلـۈم جازاسـى  جازاسى بېكىتىپ، ھەتتامۇددەتلىك، مۇددەتسىز قاماق 

ـــپ ئ ـــۇق مۇســـتەملىكەبېرى ـــۋەردى. ھوق چى خىتايالرنىـــڭ ىجـــرا قىلى

ــانۇنمۇ  ــدەك، ق ــۇقى بولغان ــتھوق ــانۇنى ەملىكەمۇس ــڭ ق چى خىتايالرنى

ـــىلەن،  ـــدى. مەس ـــدە،  – 1997ئى ـــۈز بەرگەن ـــى ي ـــى ۋەقەس ـــى ئىل يىل

قىلمـايال  –نامايىشقا قاتناشقان ئۇيغۇرالرنى قولغا ئېلىپ، سوراق قىـال 

چى خىتاينىـڭ ە ئۆلـۈم جازاسـى بەردى. مۇسـتەملىكەيەتتە كۈن ئىچىـد

 – 7 قىلمىشـــلىرىدىن يــــۈرىكى زېــــدە بولــــۇپ كەتــــكەن ئۇيغــــۇرالر،

 ئورىنـــا رىچـــاردوســـىدە ســـودىيە ســـوت مەھكىمە فېـــدېرالئـــۆكتەبىر 

نەپەر ئۇيغـــــۇر  17تۈرمىســـــىگە قامالغـــــان  گۇۋەنتانـــــاموئەپەنـــــدى، 

گۇناھسىز، دۈشمەن جەڭچىسـى ئەمەس دەپ ئـېالن قىلىـپ تۈرمىـدىن 

قويۇۋېتىشكە بۇيرۇق چۈشۈرگەندە، شۇ كۈنى سوتقا قاتناشـقان بـارلىق 

ــدى ــۇرالر ھاياجانالن ــر ئۇيغ ــۆز يېشــى  –، بى ــتى، ك ــى تەبرىكلەش بىرىن

يىــــل  124قىلىـــپ يىغالشــــتى، چــــۈنكى ئۇيغۇرنىـــڭ پەرزەنتلىــــرى 

مابەينىدە تۇنجى قېتىم ئادىل سوت ئارقىلىق سوت قىلىنىـپ ئاقالنغـان 

ـــر  ـــتۇرۇپ پىكى ـــاننى ئالماش ـــان ۋە زام ـــدى. ماك ـــۇقئى ـــۇ قىاليل . مۇش
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ان بولسـا، كىشىلەر بۈگۈن خىتاي سوت مەھكىمىسىنىڭ قولىـدا بولغـ

 قانداق جازاغا ھۆكۈم قىلىنار ئىدى؟

ســـــى ېرىكـــــا خەلقـــــى! كوممـــــۇنىزم ئىمپېرىيەھۆرمەتلىـــــك ئام

نىــڭ قــارا «سىستېمىســى يالتــا»يىمىرىلىــپ شــەرقىي ياۋروپــا خەلقــى 

ئۆڭكۈرىـــدىن قۇتۇلـــۇپ چىقىـــپ دېموكراتىـــك جەمئىـــيەت قۇرۇشـــقا 

ــوش  ــدېنت ب ــدى، پرېزى ــۇۋەپپەق بول ــى  – 2005م ــڭ  – 5يىل  – 6ئاينى

يىغىنــى ئىنتــايىن زور تــارىخى خاتــالىق  يالتــا»شــەھىرىدە  رىگــاكــۈنى 

يىللىـق دۇنيـا تارىخىـدىن خۇالسـە چىقارغانـدا،  60دەپ « بولغان ئىدى

يىغىنىنىــڭ بىــر تەرەپ قىلىشــىغا ئــۇچراپ دۆلىتىــدىن ۋە دۆلەت  يالتــا

قۇرۇش ھوقۇقىدىن ئايرىلىپ قالغان ئۇيغۇر خەلقى چەكسـىز شـادلىققا 

يىلــالردا قۇرغــان دۆلىتىــدىن ئايرىلىــپ، دۆلەت قــۇرۇش  – 40چۆمــدى. 

ھوقۇقىدىن ئايرىلىپ دۇنيا تىنچلىقىغا تۆھپە قوشـقان ئۇيغـۇر خەلقـى، 

ــلىگە  ــى ئەس ــۋەتكەن دۆلىتىن ــا يوقىتى ــقا، تارىخت ــۈن دۆلەت قۇرۇش بۈگ

ــۇ يەردە  ــدى، مەن ب ــۇپ قال ــۇق بول ــاجەتمەن ۋە ھوقۇقل كەلتۈرۈشــكە ھ

ئۇيغۇرالرنىــڭ تەلەپ  كونگىرىســىنىڭ كــائامېرىئامېرىكــا خەلقىنىــڭ 

ــۇ يەردە  ــوالتتىم. مەن ب ئارزۇلىرىغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى تەلەپ قىلغــان ب

ئــــامېرىكىلىق ئادىـــــل ســـــودىيە گۇناھســــىز دەپ ھۆكـــــۈم قىلىـــــپ 

نەپەر  17ئامېرىكىنىــــڭ قويــــۇپ بېرىشــــكە بــــۇيرۇق چۈشــــۈرگەن 

ئۇيغۇرنىــــڭ ئامېرىكىنىــــڭ دۆلەت ئىچىــــگە قويــــۇپ بېرىلىشــــىگە، 

ـــا ئامې ـــىرىك ـــانۇن  كونگىرىس ـــا ق ـــڭ، ئامېرىك ـــا خەلقىنى ۋە ئامېرىك

ونلىرىنىڭ دىكى زاتالرنىــــــــڭ، ئامېرىكــــــــا سىياســــــــىئساھەســــــــى

 ھەيدەكچىلىك قىلىشىنى ئۈمىد قىالتتىم. 
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مەن بۈگــۈن بــۇ يەردە شــۇ جــۈملىلەرنى يېزىۋاتقانــدا ئامېرىكىنىــڭ 

 ، ئامېرىكىنىـڭ خەلقئـارا سىياسـەت تارىخچىلىرىغـا،ونلىرىغائسىياسى

مۇراجىئەت قىلىـپ مۇنـداق  داھىلىرىغائامېرىكىنىڭ دۆلەت قۇرغۇچى 

يىغىنى ئىنتايىن زور تـارىخى  يالتا»دېمەكچى بولدۇم: پرېزىدېنت بوش 

دەپ كۆرســــەتتى. سىياســــىي لوگىكىغــــا « خاتــــالىق بولغــــان ئىــــدى

نىـڭ «سىستېمىسـى يالتـا»ئاساسلىنىپ لوگىكىلىـق پىكىـر قىلغانـدا 

ســــوۋېت  –جۇڭگــــو »زاالنغــــان ئىم اموســــكۋادرامكىســــى ئىچىــــدە 

ــارقىلىق ئۇيغۇرىســتان « ســىشەرتنامە ــى ئەينــى چاغــدا «شــىنجاڭ»ئ ن

خىتاي دۆلىتىگە قوشۇپ بېرىشمۇ ستالىن ۋە سـابىق سـوۋېتالر ئۈچـۈن 

جۇڭگـونى بـۇ « ق بولغـان ئىـدىئىنتايىن زور تارىخى خاتـالى»ئېيتقاندا 

ئاساسـلىرى دە بىرلىككە كەلتۈرۈشنىڭ ھېچقانـداق سىياسـىي دەرىجە

. قېنــى ئامېرىكىنىــڭ سىياســىئونلىرى ئېچىنىشــلىق ۋە 1يــوق ئىــدى

ــاكى ــۇ  ي ــاي ش ــۇقىنى ھېســابقا ئالم ــاتى، مەۋجۇتل ــڭ ھاي ــر مىللەتنى بى

ســىگە قوشــۇپ ككىنچــى يــات مىللەتنىــڭ تېررىتورىيەمىللەتنــى ئى

مىليـــون ئۇيغـــۇر  20بەرگەن تـــارىختىن قانـــداق خۇالســـە چىقىرىـــدۇ؟ 

 كۈتۈپ تۇرۇپتۇ! خەلقى تۆت كۆزى بىلەن 

 كۈنى. – 30ئاينىڭ  – 10يىل  – 2008سىدىقھاجى روزى 

 

 

 

                                                 
 ئامنرىكىنىڭ جۇ گ دىكى مەغلۇبىيىتى.  1
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 ۋە ئاپتورالرنىڭ تارىخ قارشى« فىڭ خانىم»

 مۇھاكىمە

ــا ئەگىشــىپ،  ــڭ تەرەققىياتىغ ــيەت ۋە تارىخنى  «شــىنجاڭ»جەمئى

سـەنئەت،  –ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا مەدەنىيەت ساھەسىدە، ئەدەبىيـات 

تەتقىقـاتچىلىقى، تـارىخىي تېمىالرنـى بەدىئىـي  تارىخ، قوشۇمچە تـارىخ

ئەكس ئەتتۈرۈش قاتارلىق مەنىۋى پائـالىيەتلەر ئـاكتىۋال بىـر باسـقۇچقا 

ۇمانتـار پەنلەرنىـڭ قاتارىـدا گقەدەم قويدى. بۇ يەردە ئەدەبىيات ۋە تـارىخ 

 اپەلەردەس باغالنغـــان، تـــارىخ ئـــۇزۇن مۇســـبىـــرىگە چەمبەرچـــا –بىـــر 

س ئەتتــۈرۈلگەن يــاكى ئەدەبىيــات تــارىخنى، كــئەدەبىيــات ئــارقىلىق ئە

ەمئىيەتنــــى يورۇتــــۇپ بېرىشــــنىڭ ئوبرازلىــــق مەنىــــۋىي قورالىغــــا ج

ئايالنغان؛ شۇڭا شېكىسـپىر، بـالزاك قاتـارلىق يـازغۇچىالر مـاركىس ۋە 

نىشـــىدە ىـــيە ۋە فرانســـىيە جەمئىيىتىنـــى چۈشىئېنگلىســـنىڭ ئەنگل

ەن تــارىخنى بىــر پەن ئەيــنەك بولغــان ئىــدى. بــۇ نۇقتىــدا ئەدەبىيــات بىــل

دەپ قــارىغىلى بولمىســىمۇ، لــېكىن بــۇ ئىككــى پەن ئوتتۇرىســىدىكى 

ــازۇك مۇناســى ــدا، مەســىلۋن ــر تەرەپ قىلمىغان ــوغرا بى ــارىخ ەتنى ت ەن: ت

ــ ــوغرا ئەك ــا ت ــي س ئەتتۈرۈلمىئەدەبىياتت ــاكى بۇرمىالنســا، بەدىئى ســە ي

 ۈمىگە ئېرىشـەلمەيدۇ؛ تـارىخنىس ئەتتۈرۈش تـارىخى چىنلىـق ئۈنـئەك

س ئەتتـــۈرۈش ئەدەبىياتنىـــڭ يۈكســـەك پرىنســـىپلىرىغا ھـــۆرمەت ئەكـــ

قىلمىســا، ئوخشاشــال تــارىخىي تــېمىالردا بەدىئىــي چىنلىــق يــاراتقىلى 

ـــدۇ؛ لبو ـــ ماي ـــارىخىي چىنلى ـــڭ  قشـــۇڭا ت ـــي چىنلىقنى ـــلەن بەدىئى بى
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ــــكە قــــېقىش مۇناســــىۋىتىنى  ئوتتۇرىســــىدىكى ماسلىشــــىش ۋە چەت

كېرەكمـۇ جەريانـدا گەۋدىلىـنىش بەدىئىي بىر تەرەپ قىلىـش، بەدىئىـي 

ــنەن ئەكــ س ئەتتــۈرۈش مەسىلىســىدە گەۋدىلىــنىش يــاكى تــارىخنى ئەي

كېرەكمــــۇ؟ بــــۇ يازغۇچىنىــــڭ بەدىئىــــي دىــــت ۋە تــــارىخ بىلىمىنــــى 

 ئۆلچەيدىغان بىردىنبىر ئۆلچەم.

بىخەينىڭ ەلىمـى ۋە تـارىخچى سـۇقيازغۇچى ليۇنـۇڭ ئەپەنـدىنىڭ 

ىسسـورلىقىدا، ژپەنـدىنىڭ رېمەسلىھەتچىلىكى ئـارقىلىق شـىن خـۇا ئە

يېقىنـدا « فىڭ خـانىم»س ئەتتۈرۈلگەن بەدىئىي فىلىم تارىخى تېما ئەك

ـــۇ  ىلىـــم بەدىئىـــي فىلىـــم ئىـــكەن، گراژدانلىـــق فئېكرانغـــا چىقتـــى، ب

ســــاالھىيىتىمىز بـــــويىچە، بەدىئىـــــي ۋە تـــــارىخىي تەرەپـــــتىن كـــــۆز 

لغانـدا، قارىشىمىزنى قويۇپ ئۆتمەي تۇرالمـايمىز. فىلىـم ئېكرانـدا قويۇ

ورنىــدا ئەلــۋەتتە يۇيمېنگــۈەن راۋىقــى ئېكرانــدا ھــازىر ئنىڭ ھبىســمىلال

بەگلىكىنىـڭ « ئويسـۇن»لىدۇ. ۇبولىدۇ ۋە ئېكران سىرتىدىن تونۇشـتۇر

ـــۇ خېنىمغـــا  ـــڭ ئىچكـــى ئىشـــلىرىنى جەني خـــانى كـــۈنبەگ دۆلەتنى

لەتنىـڭ تاشـقى ئىشـلىرىنى دېـدەك ۆتاپشۇرۇپ بەرگىنىنىڭ سىرتىدا، د

ـــدۇ، قورىغـــار رايونىـــدىكى دفىـــڭ خانىمغـــا ت ـــلەر ۆاپشـــۇرۇپ بېرى لەت

ۋاسـى ۋاسـى، يەر دەئوينايـدۇ، يـايالق دە ئارىسىدا باش ئەلچىلىك رولىنى

ەلق ھەل قىاللمايدۇ، ئەكسـىچە فىـڭ خقاتارلىق مەسىلىلەرنى يەرلىك 

تىدە ىخانىم ئۆزى قول سېلىپ بىـر تەرەپ قىلىـدۇ. كـۈنبەگ خـان سـۈپ

تەبىئەتـتىن »انىم خـنيۇ خېنىم ۋە فىـڭ بىر تەرەپ بولسىمۇ، لېكىن جە

نىــڭ خــانى «ئويســۇن»، پســۈپىتىدە بىــر تەرەپ بولــۇ« ھالقىغـان كــۈچ

ــــدۇرۇپ قويىــــدۇ. ــــا ئايالن ــــدى ۋە  كــــۈنبەگنى قورچاقق ــــۇڭ ئەپەن ليۇن
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بىخەيلەر بــۇ يەردە كــۈنبەگنى خۇنۈكلەشتۈرۈشــنىڭ مەســلىھەتچى ســۇ

ۈنبەگنى ليـۇ بۇنىڭدىن باشقا چارىسىنى تاپالمايدۇ. نـېمە ئۈچۈنـدۇر كـ

بــاڭ،  ســاۋ ســاۋالرنىڭ قاتارىغــا قويالمايــدۇ، تــارىخنى باشــقۇرغۇچى ۋە 

باشـــقۇرۇلغۇچىالر ئەندىزىســــى بــــويىچە ئۇلۇغالشـــقا پېتىنغــــان بــــۇ 

ئەپەنــــدىلەر، نېمىشــــقا كۈنبەگنىمــــۇ خــــان ســــۈپىتىدە ئۇلۇغالشــــقا 

 پېتىنالمايدۇ؟

يىلـــالردا جەنيـــۇ خېـــنىم غەربتىكـــى  – 100مىالدىـــدىن بـــۇرۇنقى 

يســـۇن بەگلىكىـــگە كەلـــگەن بولۇشـــىمۇ مـــۇمكىن، كەلمىــــگەن ئۇ

بولۇشــىمۇ مــۇمكىن. بــۇرۇنقى تــارىخچىالر رىــۋايەتنى خاتىرىلەشــكە 

ـــۈرك خوتۇنبازلىرىنىـــڭ شـــەرق مەلىكىســـىگە  ـــادەتلەنگەن، شـــۇڭا ت ئ

ئۆيلىنىشـــــى توغرىســـــىدىكى رىـــــۋايەتلەر ئۇالرنىـــــڭ دەپتىــــــرىگە 

رنىـڭ غەربىـي يۇرتقـا خاتىرىلەنگەن بولسا، رىـۋايەت بـويىچە مەلىكىلە

كېلىشــى بەرھەق ئىــدى. چىــن سۇاللىســىنىڭ خارابىســى ئۈســتىگە 

ــي خەن ۋە  ــاي غەربى ــر تەرەپ قىاللم ــۈپ ئىچكــى ئىشــلىرىنى بى ئۆرۈل

شەرقىي خەن دەپ ئىككىگە بۆلۈنـۈپ كەتـكەن خەن دۆلىتـى، تاشـقى 

كېڭەيمىچىلىــك سىياســىتىنى قانــداق بەلگىلەيــدۇ ۋە مەلىــكە جەنيــۇ 

ىـڭ خـانىمنى غەربـكە قانـداق ئەۋەتىـدۇ، دېـگەن سـوئال بىلەن دېدەك ف

ــدىن  ــى ئېھتىمال ــكە كېلىش ــڭ غەرب ــتۈرگەندە، ئۇالرنى ــويىچە سۈرۈش ب

 يىراق. 

ــڭ « ئويســۇن» ــۋەر بايتۇرنى ــگە كەلســەك، ئۇيســۇنالر ئەن بەگلىكى

ــــالنغاندا،  ــــىغا ئاساس ــــۇرۇنقى »يېزىش ــــدىن ب ــــىردىن  – 3مىالدى ئەس

ــدا، ــى ئەتراپى ــۇاڭ قەلئەس ــرى دۇنخ ــي  ئىلگى ــڭ غەربى خېشــى رايونىنى
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ۇنالر غەربــكە ســقىســمىدا ياشــايدىغان بىــر تــۈركىي قەبىــلە ئىــدى. ئۇي

ــاش  ــىنىڭ ب ــى دەرياس ــپ، ئىل ــدىن قوغلىنى ــاۋچىالر تەرىپى ــۆچكەن ي ك

ــىم ــۇبىي تەڭرىئېقىمــى، ش ــۆلى، جەن ــاش ك ــىمالىي الدا بالق ــڭ ش تاغنى

ــــونالرنى ئى ــــڭ گئېتەكلىــــرىگىچە بولغــــان كەڭ راي ىلىــــگەن. ئۇالرنى

ـــدىكى ئاسا ـــڭ جەنۇبى ـــزى ئىسســـىق كۆلنى ســـلىق سىياســـىي مەركى

يەنە بەزى ماتېرىيــالالردا  ئىــدى. « ئىسســىق كــۆل شــەھىرى»ھــازىرقى 

يىلـى خەن سۇاللىسـىنىڭ خـانى خەنـۋۇدى  – 108مىالدىدىن بـۇرۇنقى 

خـــانى لـــى جـــاۋ بەگـــكە يـــاتلىق « ئويســـۇن»مەلىـــكە شـــىجۈننى 

ـــۇرۇنقى  ـــدىن ب ـــانمىش، مىالدى ـــى مەل – 103قىلغ ـــكە شـــىجۈن يىل ى

خــــانى ســــەنچورغا يەنە « ئويســــۇن»ئۆلگەنــــدىن كېــــيىن خەن ۋۇدى 

 – 62مەلىكە جىيـ  بـۈۋىنى يـاتلىق قىلغـانمىش، مىالدىـدىن بـۇرۇنقى 

ــ ــكە شــىياڭ ف ــان خەن شــۈەندى مەلى ــى خاق خــانى « ئۇيســۇن»ۇنى يىل

ردىمۇ، يـانخۇ بەگـكە يـاتلىق قىلغـانمىش، يەنە باشـقا تـارىخىي كىتـابال

ىنىــڭ قىــزى شــىجۈننى يــاتلىق قىلغــان فســى ليــۇ خەن ۋۇدىنىــڭ ئاكى

خانىغـــــا خوتــــۇن بولغـــــان خەن « ئۇيســــۇن»دېــــيىلگەن. ئۇنـــــداقتا 

ىت ئىچىـدە يەنە سۇاللىسىنىڭ مەلىكىلىرى زادى قانچە؟ ئوخشاش ۋاق

ېــڭ ليـــاۋ خېنىمالرمــۇ ئۇيســۇن خانىغــا يـــاتلىق مەلىــكە جەنيــۇ ۋە ف

 قىلىنىپتۇ.

رىگە قىلىـچ چېپىشـنى بەگزادىلىـ« ئۇيسۇن»فىڭ لياۋ خېنىمنىڭ 

ئۆگىتىشــــى، بۇغــــداي ئــــۇرۇغىنى چاڭئەنــــدىن كەلتــــۈرۈپ بۇغــــداي 

تېرىشــــنى ئۆگىتىشــــى، بەيگىــــدە ئۇتــــۇپ چىقىشــــنى ئۆگىتىشــــى، 

رىنىـڭ زادى قانـداق مەۋجـۇد بەگلى« ئۇيسـۇن»تارىخنىڭ بـۇ جەريانىـدا 
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« ئۇيسـۇن»بولۇپ تۇرغانلىقىنى ياكى جەنيۈ خېنىم، فىڭ ليـاۋ خېـنىم 

بەگلىكىنىـڭ زادى قانـداق « نئۇيسـۇ»مەستىن بـۇرۇن كىگە كەلبەگلى

ــــــدۇ.  مەۋجــــــۇد ــــــانلىقىنى چۈشــــــەندۈرۈپ بېرەلمەي ــــــۇپ تۇرغ بول

ــــازىرغىچە موســــكۋا، لېنىنگــــراد  ــــا ئاساســــالنغاندا، ھ ماتېرىيالالرغ

مۇزېيلىرىدا ساقلىنىۋاتقان ئالتاي تاغلىرىنىـڭ ئېتەكلىـرى ۋە جەنـۇبىي 

لىرىـدىن قېزىۋېلىنغـان، سېبىرىيىدىن تېپىلىـپ قەدىمكـى تـۈرك قورغان

يىلالرغــا تــوغرا كېلــدىغان تــۇچ دەۋرى ۋە  – 1000مىالدىــدىن بــۇرۇنقى 

ئەتىقىـــلەرگە ئاساســـالنغاندا، شـــۇ  –تۆمـــۈر دەۋرىـــگە ئائىـــت ئاســـارە 

دەۋردىال قىلىچ، ئۈشكە، پىچاق، ئوق ئۇچى، پالتا، تۆمـۈر تـون قاتـارلىق 

ردە بۇغـداي، ئارپـا، ەئۇرۇش قوراللىرى ياسالغاندىن باشقا يەنە شـۇ دەۋرل

قاتارلىق ئاشلىقالرنى ياۋا ئوتالر ئارىسىدىن تۇنجى قېـتىم  تېرىق، زىغىر

ن كىشــىلەر يەنىــال شــۇ دەۋردە ياشــىغان ئوتتــۇرا ئاســىيا اتېپىــپ تېرىغــ

يىلالرغـا كەلگەنـدە فېـڭ  – 100تۈركلىرى ئىدى. مىالدىدىن بـۇرۇنقى 

ــۈ ــۇرۇغىنى كەلت ــداي ئ ــدىن بۇغ ــڭ چاڭئەن ــاۋ خېنىمنى ــداي لي رۈپ بۇغ

، تېرىشنى ئۆگىتىپ قويۇشىنىڭ ئانچە زۆرۈرىيىتـى يـوق ئىـدى. دېـمەك

ەندىال ئەقىلــــگە مۇۋاپىــــق بولىــــدۇ. تــــارىخنى شــــۇنداق چۈشــــەندۈرگ

« كەنــتيەر»خــانلىقى، « ســەنكۆ»، ئەتراپتىكــى بەگــلەر، مەســىلەن

خانلىقى قاتـارلىق خـانلىقالر بىـلەن بولغـان مۇناسـىۋەتتە، كۈنبەگنىـڭ 

ــــاكى ئ ــــدەك ي ــــپ دې ــــاۋنى دۆلەت ئەلچىســــى قىلى ــــڭ لي اســــراندا فې

قىلغىلـــى  تەيىنلىگەنلىكىنــى مەنتىقـــى ۋە تــارىخىي يوســـۇندا قوبــۇل

بىخەيدىن باشقا ھېچقانداق بىر تـارىخچى بىـر بولمايدۇ. بۇ توغرىدا سۇ

 نېمە دېمىگەنىدى.
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ېرەك ئىـدى. تـارىخ، ۋەقەلەر تارىخ، ئوبيېكتىپ تەتقىق قىلىنىشى ك

ىلمـۇ خىـل ەرسە بولسىمۇ، لېكىن تارىخچىالر خ نىدە بىر خىلالتەرتىب

تـــارىخىي قاراشـــقا ئىـــگە بولغـــانلىقتىن، تـــارىخنى تەتقىـــق قىلىشـــقا 

ـــــارىخنى  ـــــدە ت ـــــارىخىي قـــــاراش، ھـــــازىرقى كۈن ســـــىڭدۈرىدىغان ت

ـــنەن خـــاتىرىلەش ىخاتىر ـــارىخنى ئەي ـــپ، ت لەشـــكىمۇ ســـىڭىپ كېتى

 ،دېــمەك تەلىپىنىــڭ ئەكســىچە، خــاتىرىلەش بۇرمىالشــقا يــۈزلەنمەكتە.

تـارىخنى تىالشتۇرۇشمۇ ئەنە شۇ يەردىن باشالنماقتا. تارىخ يىپىنى ساخ

ىنى ئادالەتنىـــــڭ كـــــۆزى بىـــــلەن كۆزەتكەنـــــدە كىشـــــىنىڭ غىـــــدىق

ـــاپتورالر مۇددىئاســـىنىڭ مەقســـەتلىك  –كەلتۈرىـــدىغان بىـــر قـــاراش  ئ

)تېلېــۋىزىيە فىلىمىــدە شــۇنداق « يەركەنــت خــانلىقى»تەرىپــى شــۇكى 

تەۋەلىكىدە كۆڭـۈلگە اليىـق ۋارىـس تېپىلمىغاچقـا، دېيىلگەن(نىڭ ئۆز 

بەگلىكىنىڭ شاھزادىسـى يـانغۇمىنى ۋارىسـلىققا تەكلىـپ « ئۇيسۇن»

ــــۇمى ــــدا: قىلىپت ــــڭ دىيالوگلىرى ــــاھىيەر»ش. فىلىمنى ــــت پادىش  كەن

ــۇ. ــۇپ ئەۋەتىپت ــت ئېيەر« »مەكت ــائەت كەن ــا ئىت ــلەر ئۇنىڭغ ــدە بەزى لى

دېـيىلگەن. « تلىـكنەچـۈنكى ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى يەر ك»، «قىلمايدۇ

ئــاپتورالر،  قايچىالشــتۇرۇپ مۇرەككەپلەشتۈرۈشــكە ئۇرۇنــۇپ كــۆرگەن

كەنــت پادىشــاھلىقىغا ۋارىــس بولۇشــقا ئەۋەتىــدۇ. شــاھزادە ۋەننــانى يەر

قى ئىــش ئىــكەن، لــېكىن بــۇنى ھەر نــېمە بولســا بــۇ، مىالدىــدىن بــۇرۇن

ىكتە يىلى مۇڭغۇل ئاتلىقلىرىنىڭ ئوتتـۇرا تـۈزلەڭل – 1271ىنىڭ مىالد

يىلـى نـۇر خاچنىـڭ ئەۋالدى  – 1644يۈەن سۇاللىسىنى قۇرغانلىقىغا، 

چىڭ سۇاللىسىنى قۇرغانلىقىغـا  ۇنجى خاننىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتەش

ــڭ ســىرتىدا، بــۇ پەقەت  ــاق ھېچنەرســىگە ئەرزىمىگەننى سېلىشتۇرس
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خـاالس. شـۇنداقال ئۇيغـۇرالر  ،ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئىچكى ئىشـى بولىـدۇ

ــدىغان ۋە  تاغنىــڭتەڭرى ــدا ياشــىغان، شــىمالىدا ياشــىمىغان دەي جەنۇبى

ـــۇ خىـــل پىكىـــر ۋە ھـــازىرقى كۈنـــدە مەقســـەتلىك تەييارل ىنىۋاتقـــان ب

ـــاڭغىلى بولمايـــدۇ. پىتىگلەرنى تارىخنىـــڭ ئەســـلى قىيـــائىـــدىيە ىمۇ ت

لېكىن ئاپتورالر كۈچەپ كېتىپتـۇ. مەسـىلەن: ئوتتـۇرا ئاسـىيا تارىخىـدا 

ــ ــدىن ئ ــۈك ســۇاللىلەر قاتارى ــان قارا ورۇنبۈي انىالر  ۋە ئۇنىڭــدىن خــئالغ

ـــيىن  ـــان يەر – 1513كې ـــى قۇرۇلغ ـــانلىقىنى يىل ـــت ســـەئىدىيە خ كەن

ـــۇرۇنقى  ـــدىن ب ـــۆتكەپ ، مىالدى يىلالرغـــا ئېلىـــپ بارســـىمۇ،  – 100ي

 كۆڭۈلدىكىدەك نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدۇ. 

ــڭ يەر« ئۇيســۇن» ــسخانلىقىنى ــا ۋارى ــت خانلىقىغ ــاال  كەن ــاكى ب ي

ــۇ يەرپادىشــاھ ئەۋەتىــپ،  كەنــت خــانلىقىنى باشقۇرۇشــىغا كەلســەك، ب

ــدۇرۇلمىغان.  ــاتىرە قال ــداق خ ــالالردا ھېچقان ــارىخىي ماتېرىي ــدا ت توغرى

ـــۇ ـــلىھەتچى س ـــۇڭ ۋە مەس ـــداقتا ليۇن ـــېمىگە ئۇن ـــدىلەر ن بىخەي ئەپەن

ــدۇرۇپ چىقالىــدى؟ بەدىئىــي ســەھنىگە  ــى ئوي ــداق ۋەقەن ئاساســەن بۇن

ڭدۈرۈلگەن سـىمۋوللۇق كۆتۈرۈپ چىققان بۇ تارىخىي ئويـدۇرمىغا سـى

 – 1945مەنزىرىلەر ۋە سىمۋوللۇق ئىبارىلەر نېمىـدىن دېـرەك بېرىـدۇ؟ 

ـــارىخچىلىرىمۇ  « ئۇيســـۇن»يىللىـــرى گومىنـــداڭنىڭ ئەكســـىيەتچى ت

الرنـى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ نەســەپلىرىنى ھــازىرقى قازاقالرغــا 

، قـازاق خەلقلىـرى ئوتتۇرىسـىغا زىـددىيەت سـېلىپ -باغالپ، ئۇيغـۇر 

ئۇيغۇر دېموكراتىك ئىنقىالبىنى يېـرىم يولـدا تۇنجۇقتۇرۇشـقا ئۇرۇنغـان 

ـــدى.  ـــگەن،  ئى ـــجە بەرمى ـــۇئەييەن نەتى ـــا م ـــۇش تارىخت ـــداق ئۇرۇن بۇن

ــۇر  ــازاق خ –ئەكســىچە ئۇيغ ــى ق ــىپ، ئىنقىالبن ــرى ئىتتىپاقلىش ەلقلى
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ــپ،  ــازاد قىلى ــى ئ ــۈچ ۋىاليەتن ــاس  – 1949داۋامالشــتۇرۇپ، ئ ــى مان يىل

دى. ئەمــدى بــۇ يەردە كۈتۈۋالغــان ئىــ« ئــازادلىقنى»دا دەرياســىنىڭ بويىــ

بىخەي ئەپەنـدىلەرنىڭ تـارىخ قارىشـىنى تەتقىـق قىلىـپ ليۇ نۇڭ ۋە سـۇ

ــۇق،   ــڭ »كۆرەيل ــارىخىي ھەرىكىتىنى ــڭ ت ــر جەمئىيەتنى ــداق بى ھەرقان

دەپ قـاراش ماركىسـىزملىق « سەۋەبى ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدا بولىـدۇ

دۈرۈلگەن تـارىخىي قـاراش گەۋدىلەن تارىخىي قاراشتۇر، لېكىن فىلىمدە

بۇرژۇئـا تارىخشۇناسـى   ملىق تـارىخىي قاراشـقا زىـت بولـۇپ،ماركىسىز

ــــــايرىم ئىنســــــانىيەت تارىخ»مونتىســــــكونىڭ  ىنىــــــڭ تەقــــــدىرى ئ

ەك، سـۇبىخەي ىنىـددېگ« رنىڭ ئىرادىسـى بـويىچە بولىـدۇسىياسىئونال

انىنى بەگلىكىنى ياكى تارىخنىڭ مۇشۇ جەريـ« نئۇيسۇ»ئەپەندىلەرمۇ 

اغالپ سىياسىئون دەپ ياسىۋالغان فېڭ لياۋ خېنىمنىڭ ئىرادىسـىگە بـ

ان سـۈپىتىدىكى كـۈنبەگ دېـدەك فىـڭ قويىدۇ. شۇڭالشقا فىلىمـدە خـ

غۇ  ۋە سـاپغۇنالرمۇ ان سـىزىقىدىن  چىقالمايـدىغان، يـاپلياۋنىڭ سـىزغ

ىـڭ ليـاۋ ن ھـالەتتە تەسـۋىرلىنىپ، تـارىخنى فئۇنىڭ ئاغزىغـا قارايـدىغا

ىـڭ ئىرادىسـىدىن تاشـقىرى تۇرمايـدىغان ئايالنمـا يـاكى تەكــرار خېنىمن

ــــ ــــۇ س ــــدۇرۇۋەتكەن، ب ــــا ئايالن ــــوبيېكتىپ جەريانغ ــــدىن س ېپى ئۆزى

 ملىق تارىخىي قاراشتۇر.ئىدىيالىز

ـــر  ـــڭ »ۋولتې ـــيەت تەرەققىياتىنى ـــى جەمئى ـــدىيە پىكىرلەرن روھ ئى

ــاۋ «نېگىزلىــك ھەرىكەتلەنــدۈرۈش كــۈچى ، دەپ قارىغانــدەك، فىــڭ لي

ــدىيىلىرى بەگخېنى ــڭ ئى ــك يارىشىشــمنى ــارا، دىپلوماتى ــلەر ئ نىڭ لىك

ــۇرا ئاســىيانىڭ شــۇ دەۋر  ــدىن تاشــقىرى، ئوتت ــزىگە ئايالندۇرۇلغان نېگى

ئىدىيىسـى بـويىچە تەرەققىـي  –تارىخى فىڭ ليـاۋ خېنىمنىـڭ پىكـرى 
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تـارىخ ۋە جەمئىيەتنىـڭ »قىلغان، دېگەن پىكىر ئىلگىرى سـۈرۈلگەن. 

ھالقىغـان بىـر كۈچنىـڭ تۈرتكىسـىدە ئـۆزىنى  تەرەققىياتى تەبىئەتـتىن

دېگەندەك فىڭ ليـاۋ خېنىمنـى تەبىئەتـتىن ھالقىغـان بىـر « توغرىاليدۇ

كۈچنىــــڭ ئورنىغــــا قويــــۇپ، بــــۇ چەرقــــى پەلەك پەقەت فىــــڭ ليــــاۋ 

خېنىمنىڭال مەنىـۋى ۋە رېئـال كـۈچى ئـارقىلىق ھەرىكەتـكە كېلىـدۇ، 

ــدۇ. ــل قاراشــالر ھېلۋىتىســنىڭ  دېمەكچــى بولى ــۇ خى ــارىخ قارىشــى ب ت

ــــۋىتىس  ــــگە، ھېل ــــردەكلىككە ئى ــــۇ بى ــــكە »بىلەنم ــــانە  –يەك يېگ

ـــــنىڭ بىئولوگ ـــــك شەخس ـــــۆزگەرمەس  –ىيىلى ـــــك ئ فىزىئولوگىيىلى

نىــڭ نېگىزىــدۇر دېگىنىــدەك، فىــڭ ارىخ تەرەققىياتىئــۈچ تــ« تەبىئىتــى

ـــك  ـــڭ بىئولوگىيىل ـــاۋ خېنىمنى ـــك ئـــۆزگەرمەس فىزىئولوگ –لي ىيىلى

ـــلىق  ـــتىگە ۋارىس ـــان تەبىئى ـــ قىلغ ـــدىلەر ۇس ـــۇڭ ئەپەن بىخەي ۋە ليۇن

ئوبيېكتىــپ تــارىخنى ئەنە شــۇنداق يازمــاقچى بولىــدۇ ۋە تېلېــۋىزىيە 

فىلىمىنى ئەنە شۇنداق ئۆزگەرمەس تەبىئىتى بـويىچە ئېكرانغـا ئېلىـپ 

ــــۋىتىس  ــــدۇ. ھېل ــــەھۋانىلىق، »چىقى ــــىلىق، ش ــــپەئەت، خۇسۇس مەن

ــەۋەب ــىرلىق س ــرى ســۈرىدىغان س ــاتىنى ئىلگى ــيەت تەرەققىي « جەمئى

« ئۇيســــۇن»دەپ قارىغانــــدەك، ليۇنــــۇڭ ۋە ســــۇبىخەي ئەپەنــــدىلەرمۇ 

بەگلىكى ۋە قۇرىغار رايونىنىڭ جەمئىيەت تەرەققىياتىنى فىـڭ ليـاۋ ۋە 

ـــى بىھـــۇش ھـــالەتتە بويســـۇندۇرغۇچى  ـــۇ خېنىمالرنىـــڭ ئەرلەرن جەني

سىرلىق جىنسىي تەلەپلىرىنىڭ ئۈسـتىگە قويـۇپ بىـر ئايالنىـڭ ئەرگە 

بولۇشـىنى بىـر تارىخنىـڭ يارىلىشـى، تەرەققىـي تېگىشى ياكى يـاتلىق 

ــــــــدۇ. قىسقىســــــــى ــــــــاس قىلىۋالى ــــــــارىخنى  ،قىلىشــــــــىغا ئاس ت

ـــلىك» ـــدۇر« مەنپەئەتپەرەس ـــىغا ئايالن ـــڭ دەسمايىس ـــارىنى خىي ۇپ، ت
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تەرەققىياتنىڭ ئوبيېكتىپ ئىچكى زىددىيەتلىرىنى، تـارىختىن سـاقىت 

ــ ــدىن س ــڭ نەزەرى ــاۋۋال ئۆزلىرىنى ــازىقىلىشــتىن ئ ــپ، ھ رقى اقىت قىلى

ــڭ شەخ مەقســەتلىرىنى  –ســىيەتچىلىككە تويۇنغــان مۇددىئــا زاماننى

ــا  ــۇ، شــۇ مۇددىئ ــارىخىي ۋەقەلەرنىم ــىرتىدا، ت ــڭ س ــا تاڭغاننى  –تارىخق

مەقســــــەتلىرى بــــــويىچە ئورۇنالشــــــتۇرىدۇ. تــــــارىخنى تارىخنىــــــڭ 

ئـــــوبيېكتىلىقى بـــــويىچە تونـــــۇش ســـــوبيېكتىپ خىيـــــال بـــــويىچە 

رىكەتنىــــڭ ئوبيېكتىــــپ تــــوغرا ھە»تونۇماســــلىقنى چۈشــــەنمەيدۇ، 

ـــۆز بېشـــىچە، قـــارىغۇالرچە  ـــانۇنىيەتلەرگە بويســـۇنىدىغانلىقىنى، ئ ق

 «ا بولمايدىغانلىقىنى چۈشەنمەيدۇ.ھۆكۈم قىلىشق

نـى قىبلەنــامە «تەجرىبىچىلىـك»بىخەيلەرنىڭ ليۇنـۇڭ ۋە سـۇ بىـز،

ــــا  ــــك قارىماقق ــــانلىقىنى ياخشــــى چۈشــــىنىمىز. تەجرىبىچىلى قىلغ

ــالىز ــۇپ كۆرۈرىئ ــىلەرنىڭ مچىلىق بول ــەيئى ھادىس ــارلىق ش نســىمۇ، ب

رېئــــــال كۆرۈنــــــۈش ۋە تــــــارىخىي كۆرۈنۈشــــــىنى، زىــــــددىيەتلىك 

ــــەۋەب  ــــدە س ــــى ھە دېگەن ــــىگە  –ھەرىكەتلىرىن ــــجە ئەندىزىس نەتى

ـــاپتورالر، ســـەۋەب   –ســـېلىۋالغىلى بولمـــايتتى. ئەممـــا تەجرىبىچـــى ئ

ــــت ــــىۋىتىنى ئەڭگۈش ــــجە مۇناس ــــپ،نەتى ــــەۋەبنى  ەر بىلى ــــدە س بەزى

نــــى ســــەۋەبنىڭ ئورنىغــــا رنىغــــا، يەنە بەزىــــدە نەتىجەنەتىجەنىــــڭ ئو

ىــل ماشــتۇرپ قويىــدۇ.  بــۇ يەردە، تارىختــا فىــڭ ليــاۋ خېــنىم بىــر خئال

غـان. بىزنىـڭ ئەمەلىي ھەرىكەتچان گەۋدە سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىرىل

ىـــل تاســـادىپىلىقنىڭ ئوبرازلىـــق گەۋدىســـى قارىشـــىمىزچە بـــۇ بىـــر خ

ىغــا قويۇلغــان. ســەۋەب بولــۇپ ســۈپىتىدە، فىلىمــدە ســەۋەبنىڭ ئورن

ېنىم ھەرىكەت ۋە پائـالىيەت قىلغانـدا، ھەرىكەتنـى ختۇرغان فىڭ لياۋ 
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ـــى ـــر گەۋدىمـــۇ، يەن ـــۇل قىلغـــۇچى يەنە بى ـــي  قوب ئىككىنچـــى ئەمەلى

ەۋدىمــۇ بولۇشـــى شــەرت، بـــۇ گەۋدە ھەرىكەتنــى قوبـــۇل قىلغـــۇچى گ

ــۇ ئەســنادا بەلكــى  ــدا، ب ــۇ گەۋدە پاسســىپ گەۋگەۋدە، دەپ قارالغان دە ب

نەتىـجە مۇناسـىۋىتىدۇر.  –دەپمۇ قارىلىدۇ. بۇ ئەمەلىيەتتىكـى سـەۋەب 

پائـــالىيەتنى قوبـــۇل  –بـــۇ يەردە پائالىيەتچـــان گەۋدە ســـەۋەب  ،دېـــمەك

ــۇبىخەي  ــۇڭ، س ــدۇ. ليۇن ــجە، دەپ قارىلى ــا نەتى ــۇچى گەۋدە بولس قىلغ

قى بىــــــلەن، تارىخنىـــــــڭ ئەپەنــــــدىلەر تارىخنىــــــڭ ئــــــوبيېكتىپلى

ــوبيېكتن ئىشتىراكچىســى ــر تەرەپ قىلغانــدا،  س ــىۋىتىنى بى ىڭ مۇناس

فىــڭ ليــاۋ خېنىمنــى ســەۋەبنىڭ ئورنىــدا ھەرىكەتچــان ئەمەلىــي گەۋدە 

ياكى ئىككىنچى گەۋدىگە تەسىر كۆرسـەتكۈچى گەۋدە دەپ قارىغـان. 

ۋە كـــۈنبەگلەرنى پائالىيەتچـــان گەۋدىنىـــڭ ھەرىكىتىنـــى « ئۇيســـۇن»

ئـۇالر . شـتۇرغانقوبۇل قىلغـۇچى ئورنىـدا قويـۇپ نەتىـجە دەپ مۇقىمال

تەجرىبىنـــى ئوبيېكتىــــپ رېئــــاللىق بىــــلەن مۇناسىۋەتســــىز بولغــــان 

لىرىنىڭ يىغىندىسـى، ت تەسـىراتلىرى، ئىنسـانىيەت سـەزگۈئىنسانىيە

ــدە  ــاڭ »دەپ قارىغاچقــا، ئۇالرنىــڭ نەزەرى ــدىكەن، « ســەزگۈ  -ئ بولماي

كىن ئەمەس. شۇڭا ئۇالر فىـڭ ليـاۋ ئوبيېكتىپ دۇنيانىڭ بولۇشىمۇ مۇم

ىم غەربىي يۇرتقـا كېلىـپ بۇغـداي تېرىشـنى ئـۆگەتمىگەن بولسـا، ېنخ

ئۇيســـۇنالر ياشـــىيالمايتتى، دېگەنـــدەك ســـوبيېكتىپ قـــاراش بـــويىچە 

ـــانۇنىيەتلىرىنى  ـــات ق ـــارىخىي تەرەققىي ـــۆزلىرىنى بەلگىلىگـــۈچى، ت ئ

لەرنى رېئـــال ئوبيېكتىپقـــا بيېكتىپ يـــاراتقۇچى، خىيـــالى ئىـــدىيەســـو

ھالشـــتۇرۇپ، فىـــڭ ليـــاۋ خېنىمنىمـــۇ ئايالنـــدۇرغۇچى ســـۈپىتىدە ئىال

ئىالھى يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈپ، ئـوبراز ئورنىـدا باشـقىالرغا تېڭىـپ، 
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ئەقىلنىـــڭ ئوبرازىغـــا ئايالنـــدۇرماقچى بولىـــدۇ. ئەينـــى چاغـــدا لېـــنىن 

گەن ئەسـىرىدە تەجـرىبە دېـ« ماتېرىيالىزم ۋە ئىمپېرىئوكىرىتىتىسىزم»

چىلىكنىـــڭ ەنبەتەجـــرىبە بىـــر م»تەنقىـــدلەپ،  چىلىكنـــىبىـــر مەنبە

ۇدا ياســـــــىغۇچىلىق ئاشـــــــۇنداق خـــــــۇدا ئىزدىگۈچىلىـــــــك ۋە خـــــــ

 «.نى ئېچىپ تاشلىغان ئىدىىقىلمىشلىرىنى، مۇناسىۋەتلىر

ــۇڭ ۋ ــە ســۇليۇن ــدىلەرنىڭ تەجرىبىســىدىن بى زگە شــۇ بىخەي ئەپەن

غـا كەلگەنلىكـى ئۈچـۈن «ئۇيسۇن»ېنىم نەرسە مەلۇمكى، فىڭ لياۋ خ

ــڭ ل«ئۇيســۇن» ــڭ فى ــنى ــى قوب ــاۋ خېنىمن ــدا، ۇل قىلىشــىدىن قاري ىغان

پ دەقوبــۇل قىلىــش ئۇيســۇنالرنىڭ ئــۆز مەۋجۇتلۇقىنىــڭ بىــر قىســمى 

دە ئىپــادە ى، نەتىــجەقارالمايــدىكەن، فىــڭ خانىمنىــڭ غەربــكە كېلىشــ

، بــۇ يەردە فىــڭ ليــاۋ خېنىمغــا ئوخشاشــال، تاپمىغــان بــوالتتى. دېــمەك

ا ندلىكىمۇ سـەۋەبنىڭ بىـر قىسـمى بولـۇپ قالىـدۇ. ئۇيسـۇئۇيسۇن بەگ

ېنىمنىـڭ سـۈپىتى بولغانـدەك، فىـڭ ھاسىل بولغان نەتىجە فىڭ لياۋ خ

ـــدا، نەتىجەليـــاۋ خې ـــادە نىمغـــا نىســـبەتەن ئېيتقان نىـــڭ ئۇيســـۇندا ئىپ

ـــاراكتېرىگەتېپىشـــى ئوخشاشـــال ئۇيســـۇ ـــك خ ـــڭ دۆلەتلى  ن دۆلىتىنى

بىخەي ليۇنــۇڭ ئەپەنــدىلەر ر. بــۇ مۇناســىۋەتتىن قارىغانـدا، ســۇبـاغلىقتۇ

ولىدۇ. يەنى سەۋەب بولۇشقا تېگىشـلىك  ئىككـى خىـل بىھۇدە ئاۋارە ب

ئەمەلىـــي گەۋدىنىـــڭ بىرىنـــى قەســـتەن نەتىـــجە ئورنىغـــا چۈشـــۈرۈپ 

 نىڭ مەيلــى بــويىچە بىــر تەرەپ قىلىــپ،پقويــۇپ، تــارىخنى ســوبيېكتى

ۋى قاراشــنى تــارىخىي قاراشــقا ۋە پــۇت تىــرەپ تۇرالمايــدىغان پەلســەپە

اساس قىلىۋېلىپ، تـارىخلىق تارىخنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ مىتودىغا ئ
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 ،رىدۇ. دېـــمەكمەنتىقىلىقنىـــڭ مۇناســـىۋىتىنى پۈچەكلەشـــتۈبىـــلەن 

 ئۇالرنىڭ مىتودى ۋە تارىخ قارىشى تولۇق مەنىدىكى مېتافىزىكىدۇر.

ــدىن بېــرى  ــىنجاڭ»يېقىن ــاپتونوم رايونىــدا، بەزىــلەر  «ش ئۇيغــۇر ئ

ـــــق، ئىســـــالھات، ئىشـــــىكنى  ـــــاقلىق، مۇقىملى پارتىيىنىـــــڭ ئىتتىپ

ۇز شـىنجاڭ يـالغ»ۋېتىش سىياسەتلىرىگە قارشـى مۇقـام تـوۋالپ، ئېچى

 1986« شـىنجاڭ گېزىتـى»ەنـزۇچە )خ« ئۇيغۇرالرنىڭ زېمىنى ئەمەس

كـــۈنى( ســەرلەۋھىلىك ماقــالىالرنى ئـــېالن  – 24ئاينىــڭ  – 2يىــل  –

ـــۈزۈپ بەرگەن ئاساســـىي  ـــارتىيە ت ـــتىك پ ـــا كوممۇنىس ـــپ، ھەتت قىلى

ـــــز  ـــــدى. بى ـــــۆزگە ئىلمى ـــــانۇننىمۇ ك ـــــى»ق ـــــدىكى  «نجاڭش رايونى

ــــانلىق  ــــاز س ــــلەن ئ ــــى بى ــــزۇ مىللىت ــــۇ خەن ــــڭ، بولۇپم مىللەتلەرنى

مىللەتلەرنىـڭ ئىتتىپــاقلىقىنى نەزەردە تۇتـۇپ، بېشــىمىزنى ياقىمىزغــا 

ـــيەت ۋە  ـــدى، نى ـــى توختاتمى ـــۇ كىشـــىلەر قەلىمىن ـــدۇق. ب چۆكۈرىۋال

« فىــڭ خــانىم»چىققــان  ئىســتەكلىرىدىن يانمىــدى، ئــۇالر ئىشــلەپ

دېگەنـدەك بىـر ئىـش « ىن خەۋەر يوق گۈرۈچ دەم يەپتۇسەۋزىد»خۇددى 

ـــۇر  ـــا ئۇيغ ـــدى . تارىخت ـــازاق  –ئى ـــك ق ـــيەت ئېتنى ـــرى مەدەنى خەلقلى

ــپ ــل تەۋەلىكــكېلى ــرال مەنبەچىقىش،  تى ــلەردە بى ــاس ى جەھەت ــى ئاس ن

ــددىيەت  ــڭ ئارىســىغا زى ــۇ خەلقلەرنى ــلەردۇر. ب ــۈركىي خەلق ــان ت قىلغ

ن كەلمىـگەن، بۇنــدىن سـېلىش تارىختـا ھېچقانـداق كىشــىنىڭ قولىـدى

ەلمەيــدۇ. مــاركىس ئەينــى كېيىنمــۇ ھېچقانــداق كىشــىنىڭ قولىــدىن ك

رباخ بىـر فېي»، رباخنىڭ تارىخ پەلسەپىسىنى تەنقىدلىگەندەچاغدا فېي

ىــڭ نەزەرىنىــڭ ســىرتىدا ئىــدى؛ ماتېرىيــالىزمچى ۋاقتىــدا، تــارىخ ئۇن

ــــارىخ ــــۇ ت ــــۇ ھەرگىزم ــــا، ئ ــــدە  بولس ــــقا ئۆتكەن ــــق قىلىش نى تەتقى
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ــــدىماتېر ــــالىزمچى ئەمەس ئى ــــۇبىخەي « ىي ــــۇڭ س ــــدەك، ليۇن دېگەن

ئەپەندىلەرمۇ ئاز سـانلىق مىللەتلەرنىـڭ تـارىخىنى تەتقىـق قىلماسـتىن 

بۇرۇن ماتېرىيالىزمچى ئىدى. ئاز سـانلىق مىللەتـلەر تـارىخىنى تەتقىـق 

ـــقا ئ ـــالىزۆقىلىش ـــا، ماتېرىي ـــدە بولس ـــمەك، تكەن ـــدى. دې مچى بواللمى

ــــ» ــــۇ ئ ــــارىخ، ھەرگىزم ــــورالى، دەپ ىتز مەقســــۆت ىگە يېتىشــــنىڭ ق

ئۆزىنىــڭ  –ھىيەت ئەمەس. تــارىخ مەلــۇم ئاالھىــدە ســاال ناايدىلىنىــدىغپ

شــۇنىڭدىن « خــاالس.مەقسـىتىگە ئىزلىنىۋاتقــان ئادەمنىــڭ پائـالىيىتى 

قـازاق خەلقلىرىمـۇ خـۇددى  –رايونىدىكى ئۇيغۇر  «شىنجاڭ»قارىغاندا 

ەقســــىتىگە ليۇنــــۇڭ ۋە ســــۇبىخەي ئەپەنــــدىلەرگە ئوخشــــاش ئــــۆز م

 ئىزلىنىۋاتقان ئادەملەردۇر.
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 ! ناخشا ئوغرىسى ۋاڭ لوبىڭنەپسىڭنى يىغىۋال

 مۇھاكىمە ۋە باھا

ۇا خەلـق رېسپوبلىكىسـىنىڭ ئاساسـىي خـجۇڭ»مەن بۇ ماقالەمنى 

ــــانۇنى ــــۇق ۋە « ق جۇڭخــــۇا خەلــــق »دا پۇقراالرغــــا بېــــرىلگەن ھوق

دا «ىرېسپوبلىكىســــى مىللىــــي تېررىتورىيىلىــــك ئــــاپتونومىيە قــــانۇن

 .ق ئاساسىدا باشاليمەنپۇقراالرغا بېرىلگەن ھوقۇ

جۇڭخـــۇا خەلـــق »ماددىســـىدا  – 35نىـــڭ «ئاساســـىي قـــانۇن» 

جۇمھۇرىيىتىنىـــڭ پـــۇقرالىرى ســـۆز، مەتبۇئـــات، يىغىـــن ئۆتكـــۈزۈش، 

ــگە ــنلىكىگە ئى ــش ئەركى ــايىش قىلى  «تەشــكىالتالرغا ئۇيۇشــۇش، نام

مىللىـــي جۇڭخـــۇا  خەلـــق رېسپوبلىكىســـى »دەپ بەلگىلەنـــگەن . 

»... ماددىســـىدا:  – 38نىـــڭ «تېررىتورىيىلىـــك ئـــاپتونومىيە قـــانۇنى

مىللىي ئاپتونومىيە يۈرگۈزۈلگەن جايالردىكى ئـاپتونومىيە ئورگـانلىرى 

ــلە ــوپالپ، رەت ــابالرنى ت ــدىكى كىت ــي تىل ــپ مىللى ــمە قىلى پ ۋە تەرجى

ئەتىقىلەرنـى، قىممەتلىـك مەدەنىـيەت  ە ـ.  مىللىي ئاسارنەشىر قىلىدۇ

ــــيەت مىراســــلىرىنى ياد ــــك مەدەنى ىكــــارلىقالر ۋە باشــــقا ئەھمىيەتلى

 .دەپ بەلگىلەنگەن« ھاپىزەت قىلىدۇمۇ

شــىنجاڭ »ئارىلىقتـا، ئېنىقـراق ئېيتقانـدا  تېخــى ئـۇزۇن بولمىـدى، 

ــــۋىزىيە ئىستانسىســــى ــــق «تېلې ــــڭ ئىســــىملىك خەل ــــڭ ۋاڭ لوبى نى

 ناخشىچىسىنى تونۇشتۇرغان خەۋىرىنـى كۆرگەنىـدىم. خاتاالشمىسـام،

ــ ــنىم»ڭ ۋاڭ لوبىڭنى ــق ناىشىســىنى « دوســت خې ــاتۇش خەل ــگەن ئ دې

زىيـارەت  دېگەنلىكـى تونۇشـتۇرۇلغاندا، ۋاڭ لـوبىڭنى« ئىجاد قىلدىم»
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ـــدىم.  ـــېمە، دەپ ئويلىغانى ـــۇخبىر ئېلىشـــىپ قالغـــانمۇ ن قىلغـــۇچى م

توغرىســىدىكى ماتېرىيالالرغــا « ئىجــادىيىتى»يېقىنــدا ۋاڭ لوبىڭنىــڭ 

رىيالالرغــا ئاساســالنغاندا، ۋاڭ لوبىڭنىــڭ ئېرىشــىپ قالــدىم. بــۇ ماتې

ـــۇ قـــانۇننى دەپســـەندە  ـــدۇ. ئ نەپســـى بەك يوغىنـــاپ كەتكەنـــدەك تۇرى

قىلىــدىغان دەرىجىــگە يېتىپتــۇ. ئۇنىــڭ نەپســى كائىناتنىــڭ بــايلىقىنى 

ــدىغان  ــارنى تويســىمۇ كــۆزى تويماي ــدىغان، ق تاشــالپ بەرســىمۇ تويماي

تتـى. نەپسـى داخـور ور كولۋاسـىدەك يوغىنـاپ كەخـخوجا ئەمىرنىـڭ دا

كولۋادىنمۇ چوڭىيىـپ كەتـكەن ۋاڭ لوبىڭنىـڭ نەپسـىنى تويغـۇزغىلى 

بولمــايتتى. شــۇڭا بىــز بــۇ يەردە يــۇقىرىقى ئىككــى قانۇنــدا پۇقراالرغــا 

بېرىلگەن ھوقۇق بـويىچە ئەمـدى پەيـت كەلـدى، نەپسـىڭنى يىغىـۋال! 

 نال بەرمىسەك بولمايدۇ.ىدەپ سىگ

ـــڭ پەقە ـــڭ كىـــم؟ ۋاڭ لوبى ت ئـــۆزىگىال ئوخشـــايدىغان، ۋاڭ لوبى

ئۆزىدىن باشقا  ھېچقانداق بىر ئادەمگە ئوخشـىمايدىغان بىـر شـەخس، 

ئاڭلىشـىمىزچە يــاكى قـولىمىزدىكى ماتېرىيالالرغــا ئاساسـالنغاندا، بــۇ 

چـۈرمىچىلىكى ۋە مەدەنىـيەت مېـۋىلىرىنى مۇزىكا كۆ –كىشى ناخشا 

و جۇڭگــــ»لىنىدىكەن. ئۇنىــــڭ ئــــوغرىالش كەســــپى بىــــلەن شــــۇغۇل

ۋاڭ لوبىــڭ ئــۆزى تاللىغــان »دە، « يــازغۇچىلىرى نەشــرىيات شــىركىتى

نەشـىر قىلىنىپتــۇ. بــۇ ئەسـەر نەشــىردىن چىقىــپ « ئەسـەرلەر تــوپلىمى

ــوبىڭنى  ــۈزلەڭلىكتە ۋاڭ ل ــۇرا ت ــۆتمەي ئوتت ــۇزۇن ئ ــۈرمىچى»ئ ، «كۆچ

ئارقىــدىن ئــېالن  –دەيــدىغان ماقــالىلەر ئارقــا « مەدەنىــيەت ئوغرىســى»

 قىلىنىپتۇ.
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ۋۇخەن كەچلىـــــك »كـــــۈنى  – 19ئاينىـــــڭ  – 4يىـــــل  – 1994)

ــق غەربىــي شــىمال خ»ور مېــڭ ۋېنتاۋنىــڭ پروفېسســ دە«( گېزىتــى ەل

ســەرلەۋھىلىك « ناخشــىلىرى ئاتىســىنىڭ ئــورنىنى تــوغرا بېكىتەيلــى!

غەربىي شىمال خەلـق ناخشـىلىرىنىڭ »ماقالىسى بېسىلدى. ماقالىدە: 

دى ھەقىقەتەنمـۇ بىـر ئاتىسى دېگەن نامغا ئېرىشكەن ۋاڭ لوبىڭ ئەپەنـ

ئاينىـڭ  – 5يىـل  – 1994دەپ تەنە قىلىنغـان. )« يۇلتۇز بولۇپ قالـدى

ـــــــۈنى  – 1 ـــــــۇئە »ك ـــــــىمەجم ـــــــا «(گېزىت ـــــــاڭخەي مۇزىك دە، ش

ـــــڭ  ـــــن گاڭنى ـــــورى چى ـــــتىتۇتىنىڭ پروفېسس ـــــڭ »ئىنىس ۋاڭ لوبى

ــېالن « شــۈبھىلەر –توغرىســىدىكى شــەك  ســەرلەۋھىلىك ماقالىســى ئ

ــدى. ماقالىــدە:  ــا ۋاڭ لوبى»قىلىن مــۇزىكىلىرى خەلــق  –ڭنىــڭ ناخش

بىــزدە گۇمــان »، « ناخشــىلىرىمۇ يــاكى بــۇ كىشــىنىڭ ئىجــادىيىتىمۇ؟

دەپ چـاقىرىق قىلىنغـان. « ۇمـاننى تېـزرەك يېشـەيلىپەيدا بولدى، بۇ گ

ــنال  ــق مۇزىكىســى)»ئۇنىڭــدىن كېيى ســانىدا(  – 6ژۇرنىلىنىــڭ « خەل

ـــېالن قى ـــالە ئ ـــارچە ماق ـــۈچ پ ـــاڭخئ ـــا ش ـــدى. بۇنىڭغ ـــا ەي مۇزلىن ىك

ـــــــڭ سئىنىســـــــتىتۇتىنىڭ پروفې ـــــــارىخ »ســـــــورى دەي فېڭخەينى ت

ـــتىگە »، «رەھىمســـىز ـــۇق مەدەنىيى ـــدىن قۇمل ۋاڭ لوبىـــڭ قىزغىنلىقى

ـــدۇ؟ ســـەرلەۋھىلىك »، «نەزەر ـــق ناخشـــىلىرىنى سېتىشـــقا بوالم خەل

 –ئىجـــاد قىلىنغـــان ناخشـــا »ماقـــالىلىرى كىرگـــۈزۈلگەن. ماقالىـــدە: 

ـــق ناخشـــىلىرىنى نوتى ـــلەن خەل ـــك  غـــامۇزىكـــا بى ـــېلىش ماھىيەتلى ئ

ــدۇ ناپەرقلىنىــدىغ ــۇم، ئارىالشتۇرۇۋېتىشــكە بولماي دەپ « ئىككــى ئۇق

ىم كۆرسىتىلگەندىن باشقا، ۋاڭ لوبىڭنىڭ تەيۋەنلىك يەن شىشـى خېـن

تۈنــۈپ بېــرىش توغرىســىدا تــۈزگەن نــى ئۆ«ئــاپتورلۇق ھوقــۇقى»بىــلەن 
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غەربىــي شــىمال خەلــق »توختـامىنى پــاش قىلغــان. بــۇ توختـام بــويىچە 

 50مىــڭ يــۈەن خەلــق پــۇلى،  20ۋاڭ لوبىــڭ « خشــىلىرىنىڭ ئاتىســىنا

مىڭ يۈەن تەيۋەن پۇلىغا ئېرىشكەن. ھەممىدىن قىزىقى شـۇ يەردىكـى، 

شـىلىرى خـاتىرە مـۇھەببەت ناخ»تەيۋەنلىك لۇ دايـۈ  بۇ يىلنىڭ بېشىدا

ــۈنى ــڭ «ك ــدا، ۋاڭ لوبى ــا چىقارغان ــى ئوتتۇرىغ ــۇقى»ن ــاپتورلۇق ھوق « ئ

ڭ ئۈســـتىدىن ســـوتقا ئەرز بەرگەن. لـــۇ دايـــۈ توغرىســـىدا لـــۇ دايۈنىـــ

ئىلىــم »شــاڭخەيدە مــۇخبىرالرنى كۈتــۈۋېلىش يىغىنــى ئۆتكــۈزۈپ،  

ــــــــانۇن  –ساھەســــــــى، مۇزىكــــــــا  ــــــــيەت ساھەســــــــى ۋە ق مەدەنى

ـــان  ـــقا مەنســـۇپ بولغ ـــي مىراس ـــلى مىللى ساھەســـىدىكىلەرنىڭ ئەس

خەلق ناخشىلىرىنىڭ )نەشـىر ھوقۇقى(نىـڭ زادى كىمـگە  «شىنجاڭ»

ـــنىقالپ بېرىشـــمەنســـۇپلۇقىن ـــدىغناىى ئې ـــد قىلى ـــى «لىقىننى ئۈمى ن

 بىلدۈرگەن.

كـۈنى( خەۋەر  – 9ئاينىڭ  – 7نىڭ )«جىنلىڭ كەچلىك گېزىتى»

ـــڭ  ـــۇخبىرى جۇڭگونى ـــر م ـــڭ بى ـــۇ گېزىتنى ـــدا، ب قىلىشـــىغا قارىغان

نىــڭ نوپۇزلــۇق ئــورگىنى «نەشــىر ھوقــۇقى»، «ئــاپتورلۇق ھوقــۇقى»

ـــۇقى» ـــك جي»ئىدارىســـى ۋە « دۆلەتلىـــك نەشـــىر ھوق اڭســـۇ ئۆلكىلى

نــــى زىيــــارەت قىلغــــانىكەن. «ارىســــىنەشــــرىيات ئىد   -ئاخبــــارات 

بــۇ غەربىــي »ئىدارىســىنىڭ قارىشــىچە، « لەتلىــك نەشــىر ھوقــۇقىدۆ»

مىـش، «شىمال خەلـق ناخشـىلىرىنىڭ ئەھـۋالى بىـر قەدەر مـۇرەككەپ

ـــــپ » ـــــڭ يىغى ـــــىنى ۋاڭ لوبى ـــــىلىرىنىڭ بەزىس ـــــق ناخش ـــــۇ خەل ب

ــــق ناخشــــىلىرىغا ئاساســــەن بەزىلىرىنــــى خە»مىــــش، «رەتلىــــگەن ل

ــــۆزگەرتكەن قايســــىلىرىنى رەتلىــــگەن ۋە قايســــىلىرىنى »مىــــش، «ئ
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ــرە ــتىش كې ــنىقالپ بېكى ــۇنى ئې ــپ ئىشــلىگەن، ب ــش، «كئۆزگەرتى مى

ــا» ــگەن ي ــپ رەتلى ــى يىغى ــەرلەر مەيل ــپ ئىشــلىگەن ئەس كى ئۆزگەرتى

بـــوالرمىش. « بولســـۇن، بۇنىڭـــدا ۋاڭ لوبىڭنىـــڭ ئـــاپتورلۇق ھوقـــۇقى

ن، دۇنيـادا قـانۇن تـۈزۈپ ۋە يەنە بـۇ قـانۇننى ئوقـۇپ قالتىس ئىش ئىـكە

ــداق كــۆز قاراشــالرغا  كۆرمەيــدىغان ئىشــالرمۇ بولىــدىكەن. لــېكىن بۇن

ۋاڭ لوبىڭنىـڭ »كـۈنى  – 19ئاينىڭ  – 8« مۇزىكا تۇرمۇشى گېزىتى»

ــدىن  ــدۇ دېگەنلىــك، تۇخۇم ــازىرە تەلەپ قىلماي ــۇقى مۇن ــاپتورلۇق ھوق ئ

قىلىـــپ رەددىـــيە  ماقـــالە ئـــېالن ســـەرلەۋھىلىك« تـــۈك ئۈنـــدۈرگەنلىك

ۋاڭ »ئورگىنىنىــڭ، « لەتلىــك نەشـىر ھوقــۇقىدۆ _»بەرگەن. ماقالىـدە: 

ــــۇقى ــــاپتورلۇق ھوق ــــدۇ، دەپ « لوبىڭنىــــڭ ئ ــــازىرە تەلەپ قىلماي مۇن

دەپ « تۇخۇمـــــدىن تـــــۈك ئۈنـــــدۈرگەنلىك بولىـــــدۇ»قارىغـــــانلىقى 

 .ن. ئۇالرنىڭ بۇ كۆز قارىشى توغراكۆرسەتكە

 – 8نىـڭ «مۇزىكـا تۇرمۇشـى گېزىتـى)»ىكى يەنە قىزىقى شۇ يەرد

ــڭ  ــڭ  – 26ئاينى ــۇ يۆنى ــۇخبىرى خ ــڭ م ــۇ گېزىتنى ــانىدا ش ــۈنى( س ك

سەرلەۋھىلىك ماقالىسـى ئـېالن « پېشقەدەم لوبىڭ ھۇجۇمغا ئۆتتى...»

ــدە  ــارەتكە بارغــان ۋاڭ لوبىــڭ :»قىلىنغــان. ماقالى  – 8ئامېرىكىغــا زىي

پ كېلىــپ ئەتىســى كــۈنى ئامېرىكىــدىن تەيــۋەنگە ئۇچــۇ – 10ئاينىـڭ 

نىــڭ دائىمىــي ھەيــئەت باشــلىقى «تەيۋەنــدىكى ئــاپتورالر جەمئىيىتــى»

رنى كۈتـــۈۋېلىش يىغىنـــى ۇييىـــڭ بىـــلەن بىـــرلىكتە مـــۇخبىرالجـــۇ خ

ئۆتكــۈزگەن. يىغىنــدا ئۇنىــڭ مەمەدانلىــق بىــلەن ســۆزلىگەن ســۆزلىرى 

خەلـق ناخشـىلىرىنىڭ »لۇدايۈ بىـلەن ئىككىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى 

 كىمگە مەنسۇپ دېگەن مەسىلىگە چېتىلغان.« نەشىر ھوقۇقى
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قاتــارلىق « دوداراي»، «يــداائاشــۇ يىــراق ج»اڭ لوبىــڭ زادى كىــم؟ ۋ

ـــازاق خ ـــق ناخشـــىلىرىنى ق ـــڭ»ەل ، «ياشـــلىق ئۇسســـۇلى»، «داۋانچى

ئـاي »، «خەلچىخان»، «ھىالل ئاي تۇغقاندا»، «رومىلىڭنى ئېلىۋەت»

بۇلبۇلـۇڭ بـوالي »، «جىگـدىلەر پۇرايـدۇ»، «تۈگىسە كـۈننى ئېيـتىمەن

دەپ « ئىجـاد قىلـدىم»قاتـارلىق ئۇيغـۇر خەلـق ناخشـىلىرىنى « دەيمەن

قىلغـان ناخشـىالرنى ئاڭلىغـان « ئىجـاد»دەۋاغـا قويغـان كىشـىدۇر. ئـۇ 

ـــدۇ؟ ئـــۆزى قەيەردىـــن  ـــانچە ياشـــقا كىرگەن ـــىلەر ۋاڭ لوبىـــڭ ق كىش

ىن بېـــرى قــازاق خەلقلىــرى نەچــچە ئەســىرلەرد –ئۇيغــۇر  كەلــگەن؟

ــپ كېل ــۇ نائېيتى ــان ب ــڭ ىۋاتق ــتىنال ۋاڭ لوبى « ئىجــاد»خشــىالرنى راس

ــــۇ  ــــال ب ــــۇالرنى ئەمەس يەنى ــــڭ ب ــــۈرگەن بولســــا، تارىخنى ــــپ ي قىلى

ــــــۈرگەنلىكىنى،  ــــــارىخنى مەســــــخىرە قىلىــــــپ ي كىشــــــىلەرنىڭ ت

لىرىنى ئويۇنچۇققــــــــــا بىرمىللەتنىــــــــــڭ مەدەنىــــــــــيەت مىراســــــــــ

 ئايالندۇرۇۋالغانلىقىنى ئويلىماي تۇرالمايدۇ.

ئوتتۇرىغــا چىققانــدا « ئــاپتورلۇق ھوقــۇقى» خەلــق ناخشــىلىرىنىڭ

تېـــنەپ قانـــداق ياشـــىغانلىقىنى ۋە قانـــداق  –ۋاڭ لوبىـــڭ ئالـــدىراپ 

قىلغــانلىقىنى ئىسـپاتاليدىغان يالغــان پـاكىتالرنى ئويــدۇرۇپ « ئىجـاد»

ــڭ  ــۈرگەن. ۋاڭ لوبى ــى  – 1980چىقىشــقا ئۈلگ ــالە يىل مەخســۇس ماق

ــپ  ــدا»يېزى ــراق جاي ــۆزگەر«ئاشــۇ يى ــلەپ ئ ــى رەت ــق تن ــازاق خەل كەن ق

يىلـــى نەشـــىر قىلـــدۇرغان  – 1993غـــا ئالغـــان . ناخشىســـى دەپ تىل

ــۆزۈم « باھــار زەۋقــى» ــدىن « ئىجــاد»دېــگەن ئەســەرنى ئ قىلــدىم دېگەن

يىـل بـۇرۇن  50شـىنى بۇنـدىن بـۇ ناخ»بېتىدە  – 4باشقا، بۇ كىتابنىڭ 

ـــدا مەن  ـــۇ چاغ ـــدىم؛  ئ ـــدە يازغانى ـــدىم؛  26چىڭخەي ياشـــقا  كىرگەنى
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ــدە  ــ چىڭخەي ــازاق قىزن ــر ق ــا ئىســىملىك بى ى يوشــۇرۇن ياخشــى جۇم

تىشىشتا قوشـاق ئېيتىشـقان، قىزقـۇۋاردا بىلـلە ئـات كۆرۈپ قېلىپ ئېي

چاپقــان، ئىككىمىــز بىــر ئاتقــا مىنىــپ بىلــلە كىنــو كــۆرگەن، مەن بــۇ 

دېـگەن پـاكىتنى « ناخشىنى تۆگىنىڭ لوكىسىدا ئولتـۇرۇپ يازغانىـدىم

ردا ۋاڭ لوبىـڭ چىڭخەيـدە ئىـدى؛ ئويدۇرۇپ چىققان. راست، شـۇ يىلـال

ــــن ئاققــــان  ــــپ، ئەۋرەزدى ــــتىگە ســــۇ بېرى بانــــدىت مابۇفاڭنىــــڭ تەرى

ــازادلىق ھارپىســىدا تەســلىم بولــۇپ  يۇندىســىنى تۆكــۈپ يۈرگەنىــدى. ئ

 ئازادلىق ئارمىيىگە قاتناشقان كىشى ئىدى. 

قــازاق خەلــق ناخشــىلىرىنى  –كۆچــۈرمىچى ۋاڭ لوبىــڭ ئۇيغــۇر 

قلىد قىلىش ھوقـۇقىنى كىمـدىن ئـاپتۇ؟ يـاكى رەتلەش، ئۆزگەرتىش، تە

كىــم بــۇ كىشــىگە ھــاۋالە قىپتــۇ؟ ۋاڭ لوبىــڭ يۇقىرىقىــدەك ئىشــالرنى 

ــاق كۆڭــۈل ئۇيغــۇر  ــاكەش، ســاددا، ئ ــدا جاپ ــازاق خەلقىنىــڭ  –قىلغان ق

 –ئاتــا »رازىلىقىنــى ئالغــانمۇ؟ ئېھتىمــال ۋاڭ لوبىــڭ بــۇ ناخشــىالرنىڭ 

بولــۇۋاالي « ئاتــا»مەن ەرھــال يېــتىم قالغــان ناخشــىالر، د« ئانىسـى يــوق

ــاكى  ــۇمكىن؛ ي ــان بولۇشــى م ــۇر »دەپ ئويلىغ ــدە ئۇيغ ــازىرقى كۈن  –ھ

ـــى ـــقا ۋاقتـــى يېتەمت ـــڭ ناخشـــا ئېيتىش ـــازاق خەلقلىرىنى ، شـــۇڭا «ق

ئوغرىلىساممۇ، چەت ئەلگە سـېتىپ پـۇل تاپسـاممۇ، گەپ قىاللمايـدۇ 

يـۈرىكى « قـاپتەك»دەپ ئويلىغـان بولۇشـىمۇ مـۇمكىن. ۋاڭ لوبىڭنىـڭ 

ــــڭ  ــــتە ئۇنى ــــدىكەن، ئەمەلىيەت ــــدىن قورقماي ــــۇ قانۇن ــــكەن. ئ ــــار ئى ب

قىلغانلىرى تارىختا ئىگىسى بـار، لـېكىن ھوقـۇقى يـوق يـۇرتالر )تـارىم 

ئەتىقىلىرىمىزنـى،  –ئويمانلىقى، تۇرپان ئويمانلىقى(غا كېلىـپ ئاسـارە 

مەدەنىـــيەت مىراســـلىرىمىزنى ئوغرىلىغـــان ئەنگلىيىلىـــك رودولــــف 
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ــىمالىي ــورنىلى ۋە ش ــرى  ھ ــىيىلىك دېمىت ــى روس ــاق ئېيىق ــڭ ئ قۇتۇپنى

ەت دە جــۈرئئېشــىپ كەتــكەن. ئۇالرمــۇ بــۇ دەرىــجە كىرەيمىســلەردىنمۇ

تـا ئـوغرىالپ سـاتالمىغان نەرسـىلەرنى قىاللمىغانىدى. ئـوغرىالر تارىخ

ـــــۈنكى  ـــــڭ بۈگ ـــــقا ئوغرىالرنى ـــــىنجاڭ»يەنە باش ـــــوغرىالپ «ش دا ئ

 سېتىۋېتىشى كىشىنى تەئەججۈپكە سالماي قاالرمۇ؟ 

« ئىجـــاد»شــىلىرىنى قـــازاق خەلــق ناخ –ۋاڭ لوبىڭنىــڭ ئۇيغــۇر 

ــڭ  ــانچە مى ــىالر بىرق ــۇ ناخش ــى؟ ب ــى نېمىس ــدىم دەپ دەۋا قىلغىن قىل

ـــارىخنى بـــويالپ ئېيتىلىـــپ كېلىۋاتقـــان ناخشـــىالردۇر. ۋاڭ  يىللىـــق ت

ــــــڭ  ــــــاكى ۋاڭ لوبىڭنى ــــــڭ شــــــۇ دەۋرلەردە ياشــــــىغانمىكىن ي لوبى

ــــازاق  –ى ئۇيغــــۇر بولغــــۇچى ئەجــــداد« ســــاالھىيەتلىك ئۇســــتاز» ق

 خەلقلىرىگە ئۆگىتىپ قويغانمىكەن؟

ەلقىنىــڭ يــۈرەك قــازاق خ –ناخشــا، خەلــق ناخشــىلىرى ئۇيغــۇر 

ــى ۋە  ــڭ تۇيغۇس ــۈش ۋە رېئاللىقنى ــازابلىق ئۆتم ــى، ئ ــى ۋە ساداس رېتىم

ــازاق  –ئاشــۇ دەقىــقە ۋە ئاشــۇ دەملەرنىــڭ ئــاچچىق نىداســى، ئۇيغــۇر  ق

قــازاق  –ەۋھىــرى، ئۇيغــۇر مەدەنىــيەت تارىخىــدىكى جەۋھەرلەرنىــڭ ج

 روھىنىڭ ئۆچمەس نۇرى.

ــــۆزگەرتىش،  ــــڭ « ئىجــــاد»مــــۇزىكىنى كۆچــــۈرۈۋېلىش، ئ كارنى

ـــڭ  ـــۇ مىللەتنى ـــكە ۋە ش ـــر مىللەت ـــۇ بى ـــدىغان ئىشـــى ئەمەس. ب قىلى

مەدەنىــــيەت تارىخىغــــا، مىللىــــي غۇرۇرىغــــا قىلىنغــــان ھاقــــارەتتۇر. 

نىـيەت، ھەرقانداق مىللەت خەلق ناخشىلىرىنىڭ، شۇ مىللەتنىـڭ مەدە

دىن، پىسخىك روھىي ھالەتلىرىنىڭ تامغىسى بېسـىلغان قۇرۇلمىسـى 

ــدۇ.  ــداق ئۆبولى ــڭ قان ــۇرۇلمىنى ۋاڭ لوبى ــۇ ق ــايىن ب ــدۇ؟ ئىنت زگەرتكەن
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ــ ســىمۋولى ڭ غەلىــتە ئاھــاڭالرنى ئارىالشــتۇرۇپ مىللىــي غۇرۇرىمىزنى

قايسـى ھـاالكەتكە چۈشـۈرۈپ قويغانـدۇ؟  بولغان بۇ ناخشـىلىرىمىزنى

ــا  ــىل چىــراغ ۋاڭ لوبىڭغ ــلەر يېش ــول كۆرســەتكەن ۋە يەنە كىم ــم ي كى

 يېقىپ بەرگەن؟

تەيۋەنلىــك يــازغۇچى ســەنماۋ )ئــۈچ تــال تــۈك( دېــگەن مەنىــدە ۋاڭ 

ــڭ  ــوپلىمى»لوبىڭنى ــان ئەســەرلەر ت ــۆزى تاللىغ ــڭ ئ ــگەن « ۋاڭ لوبى دې

ــــۆزىدە  ــــرىش س ــــان كى ــــق  »ئەســــىرىگە يازغ ــــي شــــىمال خەل غەربى

مىنى يېزىـــپ بەرگەن. دېـــگەن بېغىشـــلى« ناخشـــىلىرىنىڭ ئاتىســـى

ــــەندۈرۈپ  ــــۈنىنى چۈش ــــىلىنىڭ تۈگ ــــۆزىال مەس ــــۇنىڭ ئ پەقەت مۇش

« غەربىــي شـىمال خەلــق ناخشــىلىرىنىڭ ئاتىســى»بەرمەمـدۇ؟ دېــمەك 

ــازىرغىچە  ــڭ ھ ــان ۋاڭ لوبى ــازاۋەر بولغ ــۆرمەتكە س ــگەن ھ مىڭــدىن دې

شـــىلىرىنى ئىجـــاد قىلىپتـــۇ، نوتـــا ئىشـــلەپتۇمىش. ئـــارتۇق خەلـــق ناخ

ـــۇ دا ئىشـــلى«شـــىنجاڭ» ـــان ب ـــرىم ئەســـىر بولغ ـــي »گىنىگە يې مىللى

ى قـازاق تىلىنـى كھازىرغىچە بىـر جـۈملە ئۇيغـۇر تىلـى يـا« مۇزىكانت

ســــۆزلىيەلەمدۇ؟ سۆزلىيەلمىســــە قايســــى ساۋاتســــىز، ۋاڭ لوبىڭغــــا 

 ؟تلىرىمىزنى تەرجىمە قىلىپ بەرگەنتېكىس –بىزنىڭ ناخشا 

« بىلىــــم مۈلــــۈك ھوقــــۇقى»يىلــــى خەلقئــــارا  – 1980جۇڭگــــو 

ـــدى ھەم تەشـــ ـــى  – 1991كىالتىغا رەســـمىي ئەزا بول ـــاپتورلۇق »يىل ئ

ــــۇقى ــــۈچكە ئىــــگە ئىكەنلىكىنــــى « ھوق قانۇنىنىــــڭ رەســــمىي ك

 جاكارلىدى. 

قـانۇنىنى كـۆرۈپ باقـايلى: « نەشىر ھوقـۇقى»ئەمدى بىز خەلقئارا 

دېـگەن بـۇ سـۆز پەقەت ئاپتورنىـڭ شەخسـەن ئـۆزى « نەشىر ھوقـۇقى»
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بەرگەن باشـــقا كىشـــىلەر قولالنغـــان قولالنغــان يـــاكى ئـــاپتور ھوقـــۇق 

بىلىــــــم » . شــــــۇنداقال1«ئاساســــــلىق ھەرىكەتنــــــى كۆرســــــىتىدۇ

ــــدا،  نەشــــىر مەھســــۇالتلىرىنىڭ ئىجادكارلىرىغــــا نىســــبەتەن ئېيتقان

ھوقــۇقى، شــۇنداقال مــۇئەييەن مەزگىــل ھوقــۇقى ئۇالرنىــڭ نېگىزلىــك 

ــــارقىلىق ئېرىشــــكەن  ــــڭ ئەســــىرىنى ئىشــــلىتىش ئ ــــدە ئۆزىنى ئىچى

ــۇقىكىرىمىــدىن پ ــېلىش ھوق ــدا ئ ــمەك« اي ــۇر. دې نەشــىر » ،دېگەنلىكت

نــى قوغــداش ھەمىشــە شــۇنىڭدىن دېــرەك بېرىــدۇكى، ئــاپتور «ھوقــۇقى

غـا ئىگىـدارچىلىق قىلغۇچىنىـڭ ئىجازىتىـدىن «نەشىر ھوقۇقى»ياكى 

سىرت ئەسەر ئىشلىتىش ياكى بـۇ ئىشـلىتىش بىـلەن ئاالقىـدار بولغـان 

ــــى قانۇ ــــڭ ھەممىس ــــداق ھەرىكەتلەرنى ــــۇ ھەرقان ــــدۇ. ب ــــىز بولى نس

ــلەر، ئــااليلۇق: ھەرقانــداق ئەســەرنى ھەرقانــداق شــەكىلدە  ئىشلىتىش

ــو  ــاكى كىن ــاتىر ي ــااليلۇق: مۇزىكــا، تىي ــەرلەر، ئ ــۆپەيتىش، بەزى ئەس ك

تېلېـۋىزىيە ۋە  –ئەسەرلىرىنىڭ ئاشكارا قويۇلۇشـى ئەسـەرلەرنى رادىئـو 

ـــاڭلىتىش ھەمـــدە ئەســـەرلەرنى باشـــقا ـــارقىلىق ئ  باشـــقا ۋاســـىتىلەر ئ

ــــــۇ  ــــــۆزگەرتىش، ب ــــــۇ ئ ــــــۆزگەرتىش؛ ب شــــــەكىلگە كىرگــــــۈزۈپ ئ

ــدىنقى  ــۇق ئېلىشــنى ئال ــدىنئاال ھوق ئىشلىتىشــلەرنىڭ ھەممىســى ئال

شەرت قىلىشى كېرەك. ھوقۇق ئالماي تۇرۇپ بۇ تىپتىكى ئەسـەرلەرنى 

ـــرى ئىشـــلىتىش  ـــۇقى»ھەرىكەتلى ـــا دەخ«نەشـــىر ھوق ـــى غ تەرۇز  –ل

ـــــــق قىلغـــــــانلىق بولىـــــــدۇ. بۇنىڭـــــــدىن باشـــــــقا جۇڭخـــــــۇا خ ەل

 قانۇنىـدىمۇ  مۇناسـىۋەتلىك« ئـاپتورلۇق ھوقـۇقى»رېسپوبلىكىسىنىڭ 

                                                 

 خەنزۇچە تەرجىمە نەشرى.« ئەقلى منلنك ھ قۇقى ت غرىسىدا ئەركىن سۆھبەت» 1
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ماددىســــىدا:  – 12، قانۇننىــــڭ بەلگىلىمىــــلەر چىقىرىلغانىــــدى. بــــۇ

ــۆزگە» ــەرھئ ــان، ش ــمە قىلىنغ ــدىن رتىلگەن، تەرجى لەنگەن، رەتلەنگەن

ئــۆزگەرتكەن، ئەســەرنىڭ ئــاپتورلۇق ھوقۇقىــدىن، كېيىنكــى ئەســلى 

گەن كىشـى بەھـرىمەن بولىـدۇ؛ نگەن، رەتلىـلەتەرجىمە قىلغـان شـەرھ

ـــېكىن  ـــاپتورلۇق ھو»ل ـــۇقىئ ـــدە ئەســـلى ئەســـەرگ«ق ـــى يۈرگۈزگەن ە ن

ــــۇقى»قارىتىلغــــان  ــــاپتورلۇق ھوق ــــى «ئ ــــا دەخل تەرۇز قىلىشــــقا  –غ

ـــــدۇ ـــــڭ « بولماي  – 6دەپ كۆرســـــىتىلگەندىن باشـــــقا، شـــــۇ قانۇننى

ـــات »ماددىســـىدا:  ـــز ئەدەبىي ـــق ئېغى ســـەنئەت ئەســـەرلىرىنىڭ  –خەل

نى قوغداش چارىسـى توغرىسـىدا گوۋۇيـۈەن باشـقا ‹ھوقۇقىورلۇق ئاپت›

 دەپ كۆرسىتىلگەنىدى.« بەلگىلىمە چىقىرىدۇ

ــكەن،  ــۇنداق ئى ــت»ش ــي مۇزىكان ــڭ جانــابلىرى! « مىللى ۋاڭ لوبى

قازاق خەلـق ناخشـىلىرىنى نوتىغـا ئـېلىش يـاكى ئۆزگەرتىـپ  –ئۇيغۇر 

ــ ــنى نى ــپ سېتىش ــپ چىقى ــلەرگە ئېلى ــا چەت ئەل ــلەش ھەتت يەت ئىش

قىلغانـــدا ۋە بۇنـــداق نىيەتنـــى ھەرىكەتـــكە ئايالندۇرۇشـــتىن ئـــاۋۋال 

ــدىڭىز؟ ســىزنىڭ نەشــىر ھوقۇقىغــا  كىمنىــڭ رۇخســىتىنى ئالغــان ئى

 تەرۇز قىلىشىڭىزغا ھوقۇق بەرگەن كىشى زادى كىم؟ –دەخلى 

لىرىنىڭ شـىغەربىـي شـىمال خەلـق ناخ»ى بولمىسـا رىكبىرەر شـې

قــازاق خەلــق ناخشــىلىرىنى  –يغــۇر وبىــڭ ئۇبولۇۋالغــان ۋاڭ ل« ئاتىســى

يانچۇق ۋە سـومكىالرغا قـاچىالپ ئامېرىكـا، تەيـۋەن قاتـارلىق جـايالردا 

 يورغىالپ يۈرەلمىگەن بوالر ئىدى.

قــازاق خەلقلىــرى  –ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا ئۇيغــۇر  «شــىنجاڭ»

خـۇرام ئۆتكـۈزۈپ نـېمىال بولسـا  –كۈنلەرنى ناخشـا ئـارقىلىق خۇشـال 
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ىمىزگە ھېســاب دەپ ھــېس قىلىشــقانىدى. ئەمــدى بــۇ ناخشــىمىز ئــۆز

ـــداق گناخشـــىالرنىڭمۇ ئى ـــېتىلدى. بۇن ـــۋەنگە س ـــپ تەي ـــى چىقى ىس

ــدىغان ــويىچە سۈرۈشــتە قىلىنى ــانۇن ب ــكەت ق ــدا  الھەرى ــۇ ھال بولســا، ئ

قـــازاق خەلقـــى بــۇ خەلـــق ناخشـــىلىرىنى، ئىشـــىنىڭالركى  –ئۇيغــۇر 

 پ تۇرااليدۇ.ئاجايىپ زامان ۋە ئاجايىپ ماكانىمىزدا مەڭگۈ توۋال
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