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مەتە خان قەشقەرىي

قازاقىستاندا چىققان قااليمىقانچىلىقنىڭ ئاساسلىق 
دۆلــەتــلــىــرى  »تــــۈرك  ــان  ــغ ــۇرۇل ق يېڭىدىن  نــىــشــانــى 

تەشكىالتى«

ئاستى  يەر  كــەڭ،  ئورنى  جۇغراپىيەلىك  قازاقىستان 
ھەممىنىڭ  بىلەن  تۇپراقلىرى  مۇنبەت  ۋە  بايلىقى 
دىققىتىنى تارتماقتا. بۇ قېتىم قازاقىستان خەلقىنىڭ 
ئىغۋاگەرچىلىككە  دەرىجىدە  ئېغىر  تەلىپى  ھەققانىي 
ئۇچرىدى، ئاممىۋى تەرتىپ بۇزۇلۇپ، ئۇزۇن مۇددەتلىك 
سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ۋەقەلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

ۋەقەلەرنىڭ  بەرگەن  يــۈز  قازاقىستاندا  ماقالىدە  بۇ 
كېلىپ چىقىشىدا قايسى دۆلەتنىڭ پەردە ئارقىسىدىن 
قىلىمىز.  ئــانــالــىــز  قىلغانلىقىنى  قــومــانــدانــلــىــق 
ۋەقــەلــەر  بــۇ  ئېيتقاندەك،  ھۆكۈمىتى  قازاقىستان 
پۈتۈنلەي مەلۇم بىر دۆلەتنىڭ پىالنلىق ئورۇنالشتۇرۇشى 

بىلەن يۈز بەرگەن.

ئامېرىكىنىڭ قازاقىستانغا تۇتقان پوزىتسىيەسى

رايونىدا  ئوكيان  ئاسىيا-تىنچ  خىتاينى  ئامېرىكا 
شەكىللەندۈردى.  ۋەزىيەتنى  بىر  ئالغان  قــورشــاۋغــا 
ــدى تــەشــكــىــالتــىــنــىــڭ  ــەھـ ــتــىــك ئـ ــالن ــات شــىــمــالــىــي ئ
ــۈرك  ت باشچىلىقىدىكى  تــۈركــىــيــە  ئىتتىپاقدىشى 
شىمالىي  كەلگۈسىدە  تەشكىالتىنىڭ  دۆلــەتــلــىــرى 
ھەربىي  ئــوخــشــاش  تەشكىالتىغا  ئــەھــدى  ئاتالنتىك 

كۈچكە ئىگە بولۇشى، ئامېرىكانىڭ خىتاينى غەربتىن 
ئۈچۈن  پىالنى  ئېلىش  قورشاۋغا  ئاسىيادىن(  )ئوتتۇرا 
تەشكىالتىمۇ  دۆلەتلىرى  تــۈرك  پايدىلىق.  ئىنتايىن 
قىلىشنى  بەرپا  يولىدا  يىپەك  تارىخىي  خىتاينىڭ 
ئاجىزالشتۇرىدىغان،  ھاكىممۇتلەقلىقىنى  پىالنلىغان 
تەسىرىدىن  رۇسىيەنىڭ  دۆلەتلىرىنى  تۈرك  شۇنداقال 
پىالنىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان  ۋە خىتاينىڭ مۇستەملىكە 

يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە چوڭ بىر اليىھە.

ئامېرىكا قازاقىستاندا قااليمىقانچىلىق چىقىشىنى 
ئامېرىكىنى  قااليمىقانچىلىق  بۇنداق  خالىمايدۇ. 
تاجاۋۇز  قازاقىستانغا  ياكى  قىلمايدۇ  ئىگە  نوپۇزغا 
رۇسىيەگە  ئەكسىچە  بەرمەيدۇ.  پۇرسىتى  قىلىش 
شۇنداق پۇرسەتلەرنى يارىتىپ بەرگەن ۋە ھازىرقىدەك 
مەركەزلەشتۈرۈۋالغان  ئۆزىگە  گۇمانالرنى  بارلىق 
قازاقىستاندىكى  قارىشىچە،  ئامېرىكىنىڭ  بولىدۇ. 
قازاقىستاننى  داۋالغۇش  ئىقتىسادىي  ۋە  سىياسىي 
ۋە  قــويــىــدۇ  قىلىپ  بېقىندى  تېخىمۇ  خىتايغا 
خىتايغا نەپ ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭالشقا خىتاينىڭ 
»بىر بەلباغ، بىر يول« اليىھەسىنى توسۇش ئۈچۈن، 
توغرا  كۈچەيتىشكە  تەشكىالتىنى  دۆلەتلىرى  تۈرك 
قارشى  خىتايغا  نۇقتىدىن  بۇ  ئامېرىكا  كېلىدۇ. 
بولۇپ  مــەۋجــۇت  قازاقىستاننىڭ  بىر  كــۈچــلــۈك 

تۇرۇشىنى خااليدۇ.
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خوش، رۇسىيەچۇ؟

ۋە  ئۇكرائىنا  دىققىتىنى  ۋەزىيەتتە  ھازىرقى  رۇسىيە 
بالقان رايونىغا قاراتقانلىقى ئۈچۈن، ئارقا باغچىسى دەپ 
چىقىشىنى  قااليمىقانچىلىق  قازاقىستاندا  قارايدىغان 
خالىمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە رۇسىيەنىڭ دىققىتى 
بولغاچقا،  مــەركــەزلــەشــكــەن  لىۋىيەگە  ۋە  ســۇرىــيــە 
ئاۋارىچىلىك  قازاقىستاندا  يەنە  چېچىپ،  دىققىتىنى 
رۇسىيە  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  ئېنىق.  تۇغدۇرمايدىغانلىقى 
سەۋەبىدىن  قىلغانلىقى  ئىشغال  قانۇنسىز  قىرىمنى 
كەلمەكتە.  دۇچ  ئېمبارگولىرىغا  قاتتىق  خەلقئارانىڭ 
ئۇرۇشۇپ  بىلەن  ئامېرىكا  ۋە  ئىتتىپاقى  ياۋروپا  ھەتتا 

قېلىش باسقۇچىدا تۇرماقتا.

يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى تەسىرىنىڭ 
ئېشىپ، ھۆكۈمرانلىق ئورنىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشى 
بۇ  ھېسابلىنىدۇ.  تەھدىت  چوڭ  ئەڭ  ئۈچۈن  رۇسىيە 
نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، رۇسىيەنىڭ قازاقىستاندا 
ناھايىتى  ئېھتىماللىقى  چىقىرىش  قااليمىقانچىلىق 
تۆۋەن. بىز بۇ ئەھۋالالرنى كۆزدە تۇتساق، ھەم ئامېرىكا، 
ھەم رۇسىيەنىڭ خىتايغا قارشى تۇرالىشى ئۈچۈن تۈرك 

دۆلەتلىرى تەشكىالتىغا ئېھتىياجلىرى بار.

خىتاينىڭ نوپۇس كېڭەيمىچىلىكىنى ئاساس 
قىلغان ئىستراتېگىيەسى

سەۋىيەسى  ئىقتىسادىي  ۋە  تەرەققىياتى  خىتاينىڭ 
خىتاي  چەكلىك.  تولىمۇ  كۆرسىتىلىۋاتقىنىدىن 
ئاساسەن چەت ئەل ئېنېرگىيەسىگە تايىنىدۇ، تەبىئىي 
قىلىدىغان  دېھقانچىلىق  چەكلىك.  بايلىقلىرىمۇ 
زاپىسىمۇ  ئاشلىق  بولغاچقا،  يېتەرسىز  يەرلىرىمۇ 
مۇھىتنىڭ  يىلدىن-يىلغا  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  چەكلىك. 
خىتاينىڭ  كۆپىيىشى  نوپۇسنىڭ  ۋە  بۇلغىنىشى 
يېتەرلىك ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىغا ئېغىر دەرىجىدە 

قىيىنچىلىق تۇغدۇرماقتا.

ئىشلەپچىقىرىلغان  دۇنــيــادا  يىلى   -  2021 خىتاي 
زاپاسلىغان.  سېتىۋېلىپ  يېرىمىنى  ئاشلىقنىڭ 
خىتاي ئەگەر ئىنسان قېلىپىدىن چىققان بۇ زاپاسالش 
ھەرىكىتىنى 2022 - يىلىمۇ داۋامالشتۇرسا، دۇنيادىكى 
ىنى   %60 گۈرۈچنىڭ  ىنى،   %69 كۆممىقوناقنىڭ 
نىڭ  ت  د  ب  يىغىۋالىدۇ.  ىنى   %51 بۇغداينىڭ  ۋە 
مىليون   600 خىتايدا  ھازىر  ئاساسالنغاندا،  دوكالتىغا 
دائىرىلىرى  خىتاي  ياشىماقتا.  ئاچارچىلىقتا  ــادەم  ئ

زۆرۈر  كېڭەيتىشنىڭ  زېمىنىنى  ئۆزىنىڭ  ئاللىبۇرۇن 
ھازىر  خىتاي  باشلىدى.  سۆزلەشكە  ئىكەنلىكىنى 
ئاسىيا( )ئوتتۇرا  جۇغراپىيەسى  تۈركىستان  بولۇپمۇ 

دىكى دۆلەتلەرنىڭ زېمىنىغا كۆز تىكتى.

ئاساس  كېڭەيمىچىلىكىنى  نــوپــۇس  خىتاينىڭ 
تۈرتكىسىدە،  ئىستراتېگىيەسىنىڭ  زامانىۋى  قىلغان 
تىنچ ئوكياندىكى كۆپلىگەن دۆلەتلەردە خىتاي نوپۇسى 
خېلىال كۆپەيدى. خىتايالرنىڭ سانى سىنگاپوردا %74، 
تايالندتا   ،%17.9 ھىندونېزىيەدە   ،%24.6 مااليشىيادا 
كۆپەيتكىلى  يەنىمۇ  مىسالالرنى  )بۇ  يەتتى  كە   %15
بولىدۇ(. ھازىر خىتايالر ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق دۆلەتلىرىدە 
ئوتتۇرىغا  بــولــۇپ  كــۈچ  ئىقتىسادىي  ۋە  سىياسىي 

چىقماقتا.]1[

مۇستەملىكە  ئىقتىسادىي  ئافرىقىنى  خىتاينىڭ 
ئۇنىڭ  بــاشــلــىــغــانــلــىــقــى  ئــۆزگــەرتــىــشــكــە  ــىــغــا  ــون راي
سىياسىتى  كېڭەيمىچىلىك-مۇستەملىكىچىلىك 
خىتاي  پاكىتىدۇر.  ئېنىق  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنىڭ 
 500 مــىــڭــدىــن   400 ئــافــرىــقــىــغــا  جــەنــۇبــىــي  ھـــازىـــر 
150 مىڭغىچە،  100 مىڭدىن  ماداغاسقارغا  مىڭغىچە، 
 30-25 كونگوغا  مىڭغىچە،   -  70-60 ئېفىيوپىيەگە 
مىڭغىچە خىتاي نوپۇسى يەرلەشتۈرۈپ بولدى. خىتاي 
»قەرز بېرىش دىپلوماتىيەسى« سىستېمىسى ئارقىلىق 
دۆلەتلەرنى ئېكسپالتاتسىيە قىلماقتا ۋە قەرز قايتۇرۇش 
بەدىلىگە دۆلەتلەرنىڭ يەر ئاستى بايلىقلىرى ۋە دېڭىز 

پورتلىرىنى تارتىۋالماقتا.

رۇسىيەنىڭ ئەسلى رەقىبى ئامېرىكا ئەمەس، خىتاي

دۈشمىنى  ئــورتــاق  خىتاينىڭ  بىلەن  رۇسىيە  گــەرچــە 
مەنپەئەتى  خىتاينىڭ  بىلەن  رۇسىيە  بولسىمۇ،  ئامېرىكا 
ئېنېرگىيەنى  ئېھتىياجلىق  خىتاي  ئــەمــەس.  بــىــردەك 
ئىمتىيازى  بۇ  سېتىۋالماقتا.  باھادا  ئــەرزان  رۇسىيەدىن 
قېلىش  تايىنىپ  دۆلەتلىرىگە  شــەرق  ئوتتۇرا  ئارقىلىق 
ئىقتىسادىي  خىتاي  ئەمما  تۆۋەنلەتمەكتە.  ئەھۋالىنى 
سىبىرىيە  رۇسىيەنىڭ  پايدىلىنىپ،  ئەۋزەللىكىدىن 
زېمىنىغا كۆز تىكمەكتە. ھەتتا سىبىرىيەدىكى خېلى كۆپ 
كۆپىيىشكە  نوپۇسى  ئىشچىالرنىڭ  خىتاي  شەھەرلەردە 
باشلىدى. رەسمىي ئىستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، ھازىر 
رۇسىيەدە 400 مىڭ خىتاي ياشايدىغان بولۇپ، سىبىرىيەدە 
ئەتراپىدا  ئىككى مىليون  نوپۇسى  ئولتۇراقالشقان خىتاي 
ئولتۇراقالشقان  بولسا  قازاقىستاندا  مەلۇم.  ئىكەنلىكى 

خىتاي نوپۇسى تەخمىنەن 400 مىڭغا يېتىدۇ.
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رۇسىيە  كېيىن،  يىمىرىلگەندىن  ئىتتىپاقى  سوۋېت 
ئاسىيادىكى  ئوتتۇرا  ئوخشاش  جايالرغا  نۇرغۇن  باشقا 
تولدۇردى.  خىتاي  بوشلۇقنى  بۇ  يوقاتتى،  تەسىرىنى 
تىنچ  ئاسىيا  رۇسىيەنىڭ  خىتاي  كــۈنــدە  بۈگۈنكى 
كۈچىيىشىنى  قايتىدىن  تەسىرىنىڭ  ئوكياندىكى 
خالىمايدۇ. بۇ ئەھۋال باشقا رايونالر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش. 
ئامېرىكا بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىش خەۋپىگە  رۇسىيە، 
قارشى ئوتتۇرا شەرقتە نەچچە مىليارد دولالر خەجلەشكە 
كۈچىگە  ئىقتىسادىي  بولسا  خىتاي  بولماقتا.  مەجبۇر 
تايىنىش ئارقىلىق تېخىمۇ ئاسان، ھېچقانداق خەتىرى 
كۈچەيتمەكتە.  تەسىرىنى  ھالدا  »شەپىسىز«  ــوق،  ي
ــۇزۇن  ئ ئىلگىرىلىشى  »شەپىسىز«  بــۇ  خىتاينىڭ 
ئۈچۈن  مەنپەئەتى  رايوندىكى  بۇ  رۇسىيەنىڭ  مۇددەتتە 

تەھدىت شەكىللەندۈرۈش سەۋىيەسىگە يەتتى.

ئــۆرۈپ،  يــۈز  ئامېرىكىدىن  ۋە  يــاۋروپــا  گەرچە  رۇسىيە 
شەرققە يۈزلەنگەن بولسىمۇ ۋە خىتايمۇ رۇسىيە بىلەن 
ئىتتىپاقداش بولۇپ كۆرۈنۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ، 
ئاسىيا  كــۆرۈنــۈۋاتــقــان  ئۇپۇقتا  خىتاينىڭ  رۇسىيە 
تەھدىتىگە  بولۇش  ئىمپېرىيالىستى  قىتئەسىنىڭ 
ئاستا-ئاستا  ھەمدە  تۇرالمايۋاتىدۇ  قارشى  يالغۇز  ئۆزى 
ئايلىنىپ  مۇستەملىكىسىگە  ئەشيا  خام  خىتاينىڭ 
ۋە  ئىمپېرىيالىستلىقىدىن  بۇ  خىتاي  قېلىۋاتىدۇ. 

ئېكسپالتاتسىيە قىلىش پىالنىدىن ۋاز كەچمەيدۇ.

ــە بــىــر تــەرەپــتــىــن رۇســىــيــەنــىــڭ ئاجىز  ــەن خــىــتــاي ي
دۆلەتلىرىدە  ئاسىيا  ئوتتۇرا  پايدىلىنىپ،  ھالقىسىدىن 
ناھايىتى كۈچلۈك يىلتىز تارتىشقا ئۇرۇنماقتا. شۇنىڭ 
بايلىقىنى  ئاستى  ــەر  ي يىلى  ھــەر  بىرلىكتە  بىلەن 
قېزىش ۋە بوش قالغان زېمىننى ئىشلىتىش باھانىسى 
كەلمەكتە.  يۆتكەپ  نوپۇسىنى  كۆپ  تېخىمۇ  بىلەن، 
پۇقرالىرىنىڭ  ھــالــدا  رەسمىي  ھۆكۈمىتى  خىتاي 

قالماي،  قىلىپال  تــەشــۋىــق  كۆچۈشىنى  رۇســىــيــەگــە 
كۆپلەپ  ئۇالرنىڭ  ھەمدە  ئىلھامالندۇرماقتا  ئــۇالرنــى 
رۇسىيە زېمىنىغا كۆچۈپ كېلىشى ئۈچۈن ئىقتىسادىي 
رۇسالر  دائىرىلىرى  بەرمەكتە. خىتاي  ياردەم  جەھەتتىن 
مىقداردا  بەلگىلىك  پۇقرالىرىغا  قىلغان  توي  بىلەن 
باال  نىكاھتىن  بۇ  ئەگەر  قىلماقتا،  ياردەم  ئىقتىسادىي 

تۇغۇلسا، ياردەم پۇلىنى كۆپەيتمەكتە.

كېڭەيمىچىلىكىنى  نوپۇس  ئۆزىنىڭ  ھازىر  خىتاي 
ئىستراتېگىيەسىنىمۇ  زامــانــىــۋى  قىلغان  ئــاســاس 
يوشۇرمايدىغان بولۇپ قالدى. خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ 
مۇئاۋىن رەئىسى لى يۈەنچاۋ دۇنيادىكى ئەڭ ئەمگەكچان 
رۇسىيەدە  ياشايدىغانلىقىنى،  خىتايدا  كىشىلەرنىڭ 
تىلغا  بارلىقىنى  يەرلەرنىڭ  قـــۇرۇق  نــۇرغــۇن  بولسا 
ئۆزئارا  دۆلەتنىڭ  ئىككى  ھەر  يەنە  يۈەنچاۋ  لى  ئالدى. 
تەرەققىياتى ئۈچۈن بۇ ئىككى نۇقتىنى بىرلەشتۈرۈشى 
كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىنمۇ ئىككىلەنمىدى. 
موسكۋا بولسا بۇ تەھدىتنى بىلگەچكە، بەزى تەدبىرلەرنى 
تەدبىرلەرنىڭ  قــولــالنــغــان  ئەمما  قويماقتا.  يولغا 

نەتىجىسى بوالمدۇ-بولمامدۇ، ھازىرچە نامەلۇم.

رۇسىيەدە  داۋامالشسا،  مۇشۇنداق  ئەھۋال  ئەگەر 
ئوخشاش  بىلەن  نوپۇسى  رۇسىيە  نوپۇسى  خىتاي 
نىسبەتكە يېتىدۇ ھەمدە تەبىئىي ھالدا رۇسىيەنىڭ 
ئۆتىدىغان  گېپى  ھاكىمىيىتىدە  ۋە  سىياسىتى 
رۇسىيەدىكى  خىتاينىڭ  ئەگەر  كېلىدۇ.  ھالغا 
بولسا،  پىالندىكىدەك  كۆپىيىشى  نوپۇسىنىڭ 
پۈتكۈل  بەلكى  ئــەمــەس،  رۇسىيەدىال  خىتاينىڭ 
رايونغا بېسىم ئىشلىتىش پۇرسىتىگە ئىگە بولۇش 
خەلقى  رۇسىيە  ھــازىــر  يۇقىرى.  ئېھتىماللىقى 
ئەڭ  خەۋپى  كېڭەيمىچىلىك  خىتاينىڭ  ئارىسىدا 
مەسىلىلەرنىڭ  قىلىدىغان  مۇنازىرە  ھالقىلىق 

بىرىگە ئايالندى.

ئوتتۇرا  خىتاينىڭ  بۇيان  يىلالردىن  يېقىنقى  رۇسىيە 
ئــۈچــۈن  ئــازايــتــىــش  تەسىرىنى  رايــونــىــدىــكــى  ئاسىيا 
ــاۋرو- »ي ئــەمــەس،  تەشكىالتىغا  ھەمكارلىق  شاڭخەي 
»كوللېكتىپ  ۋە  بىرلەشمىسى«  ئىقتىسادىي  ئاسىيا 
قاتارلىق  تەشكىالتى«  شەرتنامىسى  بىخەتەرلىك 
تەشكىالتالرغا  باشقا  ئالمىغان  ئىچىگە  ئۆز  خىتاينى 
ئەگەر  باشلىدى.  بېرىشكە  ئەھمىيەت  بــەك  تېخىمۇ 
رۇسىيە خىتايغا قارشى مۇداپىئە لىنىيەسى قۇرماقچى 
ئىشقا  بىلەنال  تۈركلەر  پــەقــەت  لىنىيەنى  بــۇ  بولسا، 
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كەلگۈسىدە  يېقىن  بەلكىم  رۇســىــيــە  ئــاشــۇرااليــدۇ. 
كــۆزەتــكــۈچــى  تەشكىالتى«نىڭ  دۆلــەتــلــىــرى  ــۈرك  ــ »ت
ئەزاسىغا ئايلىنىشى مۇمكىن. بۇ كۆزنەكتىن قارىساق، 
چىقىشىنى  قااليمىقانچىلىق  قازاقىستاندا  رۇسىيە 
ھەرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ. چۈنكى ئەگەر رۇسىيە بىلەن 
بۇ  چىقسا،  توقۇنۇش  ئوتتۇرىسىدا  دۆلەتلىرى  تــۈرك 

توقۇنۇشنىڭ غالىبى خىتاي بولۇپ قالىدۇ.

بىئارام  ئەڭ  تەشكىالتىدىن  دۆلەتلىرى  تۈرك 
بولغان دۆلەت قايسى؟

ۋاقتى  قۇرۇلغان  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلىرى  ــۈرك  ت
دۇنــيــاۋى  ئوتتۇرىسىدىكى  خىتاي  بىلەن  ئامېرىكا 
قۇتۇپقا  ئىككى  دۇنيانى  مۇھىتى  توقۇنۇش  ۋە  رىقابەت 
كــەلــدى.  تــوغــرا  مەزگىلگە  باشلىغان  ئــايــالنــدۇرۇشــقــا 
ئامېرىكا خىتاينىڭ خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، 
بىلەن  قىلىش  ھاۋالە  ياۋروپاغا  كىرىزىسىنى  رۇسىيە 
بىرگە، ھەرقايسى دۆلەتلەرنى بۇ ئىككى قۇتۇپتىن بىرنى 
تالالشقا مەجبۇرالشقا باشلىدى. مانا شۇنداق بىر پەيتتە 
تۈركىيە »تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىالتى«نىڭ قۇرغۇچىسى 
ئەللىرى«  دۇنيا  »ئۈچىنچى  بىلەن،  سۈپىتى  بولۇش 
ئۈچىنچى  )يــەنــى  يولىنى  تــالــالش  بىر  باشقا  ئــۈچــۈن 
دۆلەتلىرى  تۈرك  چۈنكى  كەلتۈردى.  بارلىققا  قۇتۇپنى( 
قالماسلىقى  ئايلىنىپ  شەرققە  ئوتتۇرا  ئىككىنچى 
ئۈچۈن، بولۇپمۇ ئۆزىنىڭ مىللىي خاسلىقىنى قوغداپ 
قېلىش ئۈچۈن ئۈچىنچى بىر تالالش يولىغا ياكى كۆپ 

قۇتۇپلۇق بىر دۇنياغا ئېھتىياجلىق ئىدى.

ــدا  ــونـ ــى رايـ ــەشــكــىــالت ــۈرك دۆلـــەتـــلـــىـــرى ت ــ ــەر تـ ــەگـ ئـ
رايوندىكى  بۇ  شۈبھىسىزكى،  قازانسا،  مۇۋەپپەقىيەت 
خەلقنىڭ پاراۋانلىقى ۋە بىخەتەرلىكى ئاشىدۇ. شۇنداقال 
ئۈستىدە  جۇمھۇرىيەتلىرى  تۈرك  رۇسىيەنىڭ  ۋە  غەرب 
ئويناۋاتقان ئويۇنلىرىنى بۇزااليدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە 
ھۆكۈمرانلىقى  ئۈستىدىكى  يولى  يىپەك  خىتاينىڭ 
ئارقىلىق ئاسىيانىڭ خوجايىنىغا ئايلىنىش پىالنىنى 
تۈركىستان  شەرقىي  ھېسابتا  ئاخىرقى  توختىتااليدۇ. 
خەلقلەرگە  بــارلــىــق  قــالــغــان  ئىگىسىز  قــاتــارلــىــق 
ئىسالم  ۋە  ــۈرك  ت باشقا  بىرگە،  بىلەن  چىقىش  ئىگە 
بولغان  قىيىن  تــۆلــەش  خىتاينىڭ  دۆلەتلىرىنىمۇ 
ۋاسىتىلىك  ئېيتقاندا  باشقىچە  پاتقىقىدىن،  ــەرز  ق

قۇللۇقىدىن قۇتۇلدۇرۇش كۈچىگە ئىگە بولىدۇ.

ئەڭ  تەشكىالتى«دىن  دۆلەتلىرى  »تۈرك  شۇڭا خىتاي 

ھۆكۈمىتى  خىتاي  ئايالندى.  دۆلەتكە  خەۋپسىرىگەن 
ئىستانبۇلدا  -12كــۈنــى  -11ئــايــنــىــڭ  ــىــلــى  -2021ي
ئۆزبېكىستان  قىرغىزىستان،  قازاقىستان،  تۈركىيە، 
قۇرۇلغان  تەرىپىدىن  دۆلەتلەر  قاتارلىق  ئەزەربەيجان  ۋە 
»تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىالتى«)TDT(نى »ھەم خىتايغا، 
ھەم رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ« دەپ 

ئېالن قىلدى.

يېزىلغان  گېزىتىدە  ۋاقــىــت  شــارى  يــەر  خىتاينىڭ 
دۆلەتلىرىنىڭ  ــۈرك  »ت قىلىپ:  ئوچۇق  تەھلىلدە 
ــەزاالر  ــ ئ تەشكىالتىنىڭ  قــۇرۇلــغــان  يــېــڭــىــدىــن 
ئىدىيەسىنىڭ  پانتۈركىزم  ئــاشــۇرۇشــى  سانىنى 
ــۈرك  ت بــېــرىــدۇ.  كۆرسىتىپ  جانالنغانلىقىنى 
تارىخىي بىر ئۇقۇم بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا  ئۇقۇمى 
نۇقتىدىن  بۇ  يوق.  مۇناسىۋىتى  بىلەن  دۆلەتلىرى 
خىتاي  بەلكى  ئەمەس،  تۈرك  ئۇيغۇرالر  قارىغاندا، 
ئىرقىغا تەۋە. تۈركىيە تۈرك ئۇقۇمىنى تەكىتلەش 
بىلەن  دۆلــەتــلــىــرى  ئاسىيا  ئــوتــتــۇرا  ئارقىلىق، 
تىرىشماقتا.  كۈچەيتىشكە  ھەمكارلىقنى  بولغان 
بۇ  قىلىنغان  ئېالن  قۇرۇلغانلىقى  ئىستانبۇلدا 
تەشكىالت )تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىالتى( رايوندىكى 
كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىشى،  زىددىيەتنى  مىللىي 
تەھدىت  بىخەتەرلىكىگە  ۋە  مۇقىملىقى  رايوننىڭ 
ئىدىيەسىنى  مىللەتچىلىك  ئاشقۇن  ۋە  سېلىشى 
تارقىتىش ئارقىلىق، مۇقىمسىزلىق پەيدا قىلىشى 
تەشكىالتى  دۆلەتلىرى  ــۈرك  ت خىتاي  مۇمكىن. 
پانئىسالمىزم  ۋە  پانتۈركىزم  كەلگەن  ئېلىپ 
ھوشيار  ۋاقىت  ھەر  قارشى  ئىدېئولوگىيەسىگە 
ۋە  تەشكىالتى  دۆلەتلىرى  تــۈرك  كېرەك.  تۇرۇشى 
ئېقىمالرنىڭ  ۋە  تەشكىالت  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا 
بىر  ئۇرۇنىدىغان  پارچىالشقا  خىتاينى  كۆپىيىشى 
قىلغۇچىالرنى،  تــەلــەپ  مۇستەقىللىق  قىسىم 
ــى  ــالرن ــۇن ــاشــق ئ ۋە  ــى  ــۇرالرنـ ــسـ ــۇنـ ئـ ــچــى  ــگــۈن ــۆل ب

ئىلھامالندۇرىدۇ«]2[ دېيىلدى.

ئۇندىن باشقا، خىتاينىڭ جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك 
پوچتىسى گېزىتى -12ئاينىڭ -31كۈنى ئېالن قىلغان 
ھۇجۇم  تەشكىالتىنى  دۆلەتلىرى  تــۈرك  ماقالىسىدە 
نىشانى قىلىپ: »تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىالتى خىتايغا 
»دۇنيا  ۋە  يــازدى  دەپ  كېلىدۇ«  ئېلىپ  تەھدىت  زور 
كۈچ  يېڭى  يۈرىكىدە  سىياسىتىنىڭ  جۇغراپىيەۋى 

يۈكسىلىۋاتىدۇ« دېگەن سۆزنى ئىشلەتتى.
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خەلقئارا  ــان  ــ زام ھــازىــرقــى  خــىــتــاي  بېيجىڭدىكى 
باشلىقى   )CICIR( ئىنستىتۇتىنىڭ  مۇناسىۋەتلەر 
يۈەن پېڭ تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىالتى ھەققىدە ماقالە 
خىتاينىڭ  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلىرى  »تۈرك  يېزىپ: 
غەربىدىكى شەرقىي تۈركىستان چېگراسىدا ئۈچ ئەزاسى 
بار« دەپ تەكىتلىگەن ۋە »دۇنيا گىيوپولىتىكىسىنىڭ 
بۇالرنىڭ  كۈچىيىۋاتىدۇ.  كــۈچ  بىر  يېڭى  مەركىزىدە 
قىلىش  ئىش  بىر  باشقا  ھالقىپ  تەشكىالتتىن  بىر 
ئارقىلىق،  دېيىش  ئېنىق«  بارلىقى  مەقسىتىنىڭ 
ئاستىدىكى  ئىشغالىيىتى  خىتاي  تەشكىالتنىڭ  بۇ 
ئېھتىمالىنى  قىلىش  يــاردەم  تۈركىستانغا  شەرقىي 
جۇغراپىيەلىك  دۇنيا  »بــۇ  يەنە،  ئۇ  قىلغان.  ئىما 
ئىتتىپاقى،  ــا  ــاۋروپ ي يۈرىكىدە  سىياسىتىنىڭ 
شاڭخەي  ۋە  ئىتتىپاقى  ئىقتىسادىي  ياۋرو-ئاسىيا 
قوشۇلغان،  قاتارلىقالرغا  تەشكىالتى  ھەمكارلىق 
ئوتتۇرىغا  كۈچنىڭ  بىر  يېڭى  يۈكسىلىۋاتقان 
قاراشنى  دېگەن  بېرىدۇ«  ــرەك  دې چىققانلىقىدىن 

ئوتتۇرىغا قويغان.]3[

دونالد  پىرېزىدېنتى  سابىق  ئامېرىكىنىڭ  خىتاي 
جاكارلىغاندا  ــۇرۇش  ئ ئىقتىسادىي  خىتايغا  تىرامپ 
خەلقىنى  ئۇيغۇر  كەلگۈسىدە  چۈشۈپ،  ساراسىمىگە 
قىلىۋېتىش  كۆرسىتەلمەيدىغان  قارشىلىق  تامامەن 
ئۈچۈن، شەرقىي تۈركىستاندا دۇنيا خەلقى »بۇنىڭدىن 
دېــگــەن  ــولــمــايــدۇ«  ب ئــىــش  بـــۇنـــداق  مــۇتــلــەق  كېيىن 
ناتسىستالر الگېرلىرىنى قۇرۇپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
تۈرك  ئوخشاش،  يانمىغانغا  ئۆتكۈزۈشتىنمۇ  جىنايىتى 
دۆلەتلىرى تەشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشىدىنمۇ يەنە شۇنداق 
ساراسىمىگە چۈشكەن. شۇڭا خىتاي بۇ قېتىم ئۆزىنىڭ 
كونتروللۇقىغا  ئــۆز  ئىتتىپاقىنى  دۆلەتلىرى  تــۈرك 
ئەڭ  ئۈچۈن،  يېتىش  مەقسىتىگە  ــل  رەزى ئېلىشتەك 
يانمىغاندەك  ئىشلىتىشتىنمۇ  كوزىرىنى  ئاخىرقى 
بىر  قــازاقــىــســتــانــدا  ــرى  ــوزى ك بــۇ  خىتاينىڭ  تــۇرىــدۇ. 
ئۇنىۋېرسىتېتنى  ئىككى  خىتايدا  ئۇنىۋېرسىتېتنى، 
شىركەتلەردە  شېرىكلىكىدىكى  خىتاي  پۈتتۈرگەن، 
مىللىتىدىن  ئۇيغۇر  ھەمدە  ئىشلىگەن  مۇددەت  ئۇزۇن 
ئىكەنلىكىنى  ئۇيغۇر  ئۆزىنىڭ  داۋاملىق  بولسىمۇ، 
باش  سابىق  قازاقىستاننىڭ  كەلگەن  قىلىپ  رەت 
ئەمەس  باشقىسى  مەسىموفتىن  كېرىم  مىنىستىرى 

ئىدى.

قىلىدىغان،  نومۇس  ئىكەنلىكىدىن  ئۇيغۇر  ئۆزىنىڭ 

نــومــۇس  مــەزگــىــلــىــدە  مىنىستىرلىق  ــاش  بـ ئــەمــمــا 
تــەخــەلــلــۇس  خــىــتــايــچــە  قېتىم  ــۆپ  كـ قىلماستىن 
مىنىستىرلىق  بــاش  مەسىموف  كېرىم  ئىشلەتكەن 
مۇناسىۋەت  قويۇق  ناھايىتى  بىلەن  خىتاي  دەۋرىـــدە 
خىتايالرنىڭ  زېمىنىغا  قازاقىستان  ھەمدە  ئورناتتى 
يارىتىپ  پۇرسەت  ئولتۇراقلىشىشىغا  كېلىپ  كۆپلەپ 
غەيرىي  بىلەن  خىتاي  ئۇنىڭ  مەزگىلدە  بــۇ  بـــەردى. 
تــاالش- ئورناتقانلىقىمۇ  مۇناسىۋىتى  پــۇل  رەسمىي 
قازاقىستاندىكى  خىتاينىڭ  ئــۇ  قىلىندى.  تارتىش 
رولىنى  قــوغــداش  ۋە  ــدى  ــۆل ب كــۆڭــۈل  مەنپەئەتىگە 
قىزىقىشى  ئاالھىدە  شېئىرلىرىغا  خىتاي  ئوينىدى. 
خىتاينىڭ  مەسىموف  كېرىم  بولغان  مەشھۇر  بىلەن 
مەنپەئەتىنى قوغداشال ئەمەس، بەلكى بىر قىسىم پۇل-
قىلىش  لوبىچىلىق  ئۈچۈنمۇ  گۇرۇپپىلىرى  مۇئامىلە 

بىلەن ئەيىبلەنگەنىدى.

ــۈچ قــېــتــىــم ھــۆكــۈمــەت  ــ ــم مــەســىــمــوف ئ كــېــرى
قازاقىستاندا  جەرياندا  بۇ  ئۇنىڭ  بولدى.  باشلىقى 
ئۇيغۇرغىمۇ  يېقىن  مىليونغا  ئىككى  ياشايدىغان 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ  ياكى شەرقىي 
چېكىۋاتقان  ــاد  ــەري پ ئاستىدا  قىرغىنچىلىقى 

ئۇيغۇرالرغىمۇ زەررىچە پايدىسى بولغىنى يوق.

ئىستېپا  ــوفــنــىــڭ  ــاي ــەزەرب ن ــقــۇلــىــرى  ــارات ت خــىــتــاي 
قازاقىستان  مەسىموفنىڭ  كېرىم  بىلەن،  بېرىشى 
پىرېزىدېنتلىقىغا كۆڭۈلدىكىدەك نامزات ئىكەنلىكىنى 
پاناھلىنىۋاتقان،  فىرانسىيەدە  ھــازىــر  يېزىشتى. 
دەپــمــۇ  رەھــبــىــرى  ئۆكتىچىلىرىنىڭ  قــازاقــىــســتــان 
ئېنېرگىيە  مەزگىل  بىر  قازاقىستاندا  تــونــۇلــغــان، 
دىرېكتورى  باش  بانكىسىنىڭ   BTA ۋە  مىنىستىرى 
مەسىموفنىڭ  كېرىم  ئابلىيازوفمۇ  مۇختار  بولغان 
نامزات  ھەقلىق  ئەڭ  پىرېزىدېنتلىقىغا  قازاقىستان 
ۋاقىتتا  ئەينى  سۈرگەنىدى.  ئىلگىرى  ئىكەنلىكىنى 
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كېرىم  مىنىستىر(  )بــاش  تاراتقۇلىرىمۇ  قازاقىستان 
دەپ  ئىزباسار  تەرىپىدىن  نــەزەربــايــوف  مەسىموفنىڭ 

قارىلىدىغانلىقىنى ئىزچىل مۇالھىزە قىلىشقانىدى.

بىلىملىك  جەمئىيەتتە  ھــەرقــانــداق  ۋاقــىــتــالردا  ئــۇ 
كىشىگە ئورۇن بار، مەسىموفنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ 
توسقۇنلۇق  بولۇشىغا  پىرېزىدېنت  بولۇشى  ئۇيغۇر 
دائىم  مۇنازىرىلەر  دېگەندەك  كــېــرەك،  قىلماسلىقى 
ئويلىغاندەك  خىتاي  ئىشالر  ئەمما  تۇراتتى.  ئۇچراپ 
كېرىم  ئېرىشكەن  قوللىشىغا  خىتاينىڭ  بولمىدى. 
تــوقــايــوف  ــارت  ــوم ج قــاســىــم  ئــورنــىــغــا  مەسىموفنىڭ 
خىتاينىڭ  قىلىپ  شۇنداق  سايالندى.  پىرېزدېنتلىققا 

مەخپىي پىالنى ۋە تاتلىق خىيالى سۇغا چىالشتى.

ئەھۋال مانا مۇشۇنداق بولۇۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە تۈرك 
تەشكىالتنىڭ  بــۇ  ــدى.  قــۇرۇل تەشكىالتى  دۆلەتلىرى 
چۈشۈرۈپ،  ساراسىمىگە  قاتتىق  خىتاينى  قۇرۇلۇشى 
مىنىستىر  باش  سابىق  توشقۇزدى.  قاچىسىنى  سەبىر 
دۆلەتلىرى  ــۈرك  تـ »خــىــتــاي  يىلدىرىمنىڭ  بىنالى 
كىشىنى  دېگەن،  ئەزاسىدۇر«  تەبىئىي  تەشكىالتىنىڭ 
تىنچالندۇرۇشقا  خىتاينى  سۆزىمۇ  ئەپسۇسالندۇرىدىغان 
خىتاي  يېتىشتۈرۈلگەن،  قولىدا  ئۆز  خىتاي  يەتمىدى. 
مەستانىسى بولۇپ تونۇلغان كېرىم مەسىموفنى تۈرك 
بولغان  دۆلىتى  مۇھىم  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلىرى 
قازاقىستاننىڭ پىرېزىدېنتلىقىغا تەيىنلەش ئارقىلىق، 
قىاللمىسىمۇ،  ــتــرول  كــون ــۇق  ــول ت تەشكىالتنى  ــۇ  ب
ھېچبولمىسا تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى 
قازاقىستاندىكى  ئۈچۈن  شۇنىڭ  خىتاي  پىالنلىدى. 

ئىقتىسادىي داۋالغۇشتىن پايدىالنماقچى بولدى.

ئىقتىسادىي  خەلقىنىڭ  قــازاقــىــســتــان  خــىــتــاي 
تەقسىماتىدىكى  كىرىم  ۋە  بىئاراملىقى  جەھەتتىكى 
تەڭپۇڭسىزلىققا قارشى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى يىغىلىپ 
ھالغا  بومبىدەكال  تەييار  پارتالشقا  شۇنداقال  قالغان، 
كېلىپ قالغان غەزەپنىڭ پىلتىسىگە ئوت تۇتاشتۇرۇش 
ئاساس  پارىخورلۇقنى  قازاقىستاندا  بۇرۇندىال  ئۈچۈن، 
چىققان  قـــۇرۇپ  ئارقىلىق  دىپلوماتىيەسى  قىلغان 
سىناپ  كۈچىنى  مېدىيا  ۋە  كۈچىنى  بىيۇروكراتىك 

باقماقچى بولدى.

قوزغاش  ۋەھىمە  ئاسىيادا  ئوتتۇرا  خىتاينىڭ 
ساختىپەزلىكى

قااليمىقانچىلىقتىن  قازاقىستاندىكى  خــىــتــاي 

ئارقىلىق  قوزغاش  ئۆزگىرىش  سىياسىي  پايدىلىنىپ، 
كېرىم مەسىموفنى پىرېزىدېنتلىققا چىقارماقچى بولدى. 
مالىمانچىلىقنىڭ  كېلىدىغان  بارلىققا  قازاقىستاندا 
ــرى گـــەرچـــە ئـــوتـــتـــۇرا ئــاســىــيــاغــا تــارقــىــلــىــش  ــەســى ت
ئېھتىماللىقى بولسىمۇ، ھەمدە »بىر بەلباغ، بىر يول« 
كەلسىمۇ،  ئېلىپ  توسالغۇ  ۋاقىتلىق  اليىھەسىگە 
لېكىن خىتاينىڭ بۇ پىالنى ئەمەلگە ئاشسا، كېيىنكى 
بېرىدىغان  يــۈز  بىلەن  ئارىلىشىشى  غەربنىڭ  چاغدا 
كونتروللۇقىدا  ئــۆز  ئىلگىرى  قااليمىقانچىلىقتىن 
چىققان قااليمىقانچىلىق خىتاينىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن 
خــۇددى  خىتاي  بوالتتى.  بولغان  پايدىلىق  تېخىمۇ 
زىيانكەشلىككە  ئۆزىنىڭ  ئوخشاشال  ئىلگىرىكىگە 
بارلىق  يۈرىۋېرەتتى.  قىلىپ  دەۋا  ئۇچرىغانلىقىنى 
قىلىشقا  گــۇمــان  رۇســىــيــەدىــن  ۋە  يـــاۋروپـــا  ــلــەر  ــەت دۆل
بوغۇلۇپ  قەرزىگە  خىتاينىڭ  ئەسلىدىنال  باشاليتتى. 
قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بۇ مالىمانچىلىقنىڭ 
نەتىجىسىدە خىتايغا تېخىمۇ بېقىندى ھالغا كېلىپ 
ئاسىيادا  ئوتتۇرا  ئىلگىرى  خىتاي  چۈنكى  قىالتتى. 
پىالنلىق قااليمىقانچىلىق چىقىرىشنى سىناپ باققان 
ئەلقائىدە  ۋە  تالىبان  قازانغانىدى.  مۇۋەپپەقىيەت  ۋە 
ئارقىلىق،  ئورنىتىش  ھەمكارلىق  مەخپىي  بىلەن 
ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى تېررورلۇقتىن قورقىدىغان 
ئارقىلىق سودا  ئويۇنى  بۇ  ھالغا كەلتۈرۈپ قويغانىدى. 
تەرەپ  بەش  »شاڭخەي  بولغان  تەشكىالتى  ھەمكارلىق 
خەۋپسىزلىك  »شاڭخەي  تەشكىالتى«نى  ھەمكارلىقى 
ھەمكارلىقى تەشكىالتى«غا ئايالندۇرالىغان، شۇنداقال بۇ 
ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئۆزىگە بېقىندى 

قىاللىغانىدى.

 2001 خېنى  بــېــن  ياشلىق   32 لىۋىيەلىك 
تەشكىالتىنىڭ  ئەلقائىدە  ئۆكتەبىردە  يىلى   -
قولغا  مىيۇنخېندا  دەپ  جاسۇسى،  ياۋروپادىكى 
ــۇرۇن  ــۈچ يــىــل بـ ــا ئـ ــت ئــېــلــىــنــغــانــىــدى. ئــۇ ســوراق
تەشكىالتىغا  بازا  ئامېرىكىنىڭ  يىلى(   -  1998(
ئاتقانلىقىنى،  بومبا  باشقۇرۇلىدىغان  چارلىغۇچى 
خىتاينىڭ شۇ چاغدا پارتلىمىغان باشقۇرۇلىدىغان 
سېتىۋالغانلىقىنى،  ئەلقائىدەدىن  بومبىالرنى 
دولالرنىڭ  مىليونلىغان  بەرگەن  خىتاي  كېيىن 
ئۆمەر  رەھبىرى  مۇجاھىدالر  چېچەنىستاندىكى 
زاگھانغا يولالنغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان، ھەتتا 
سۆھبەتنىڭ  بولغان  بىلەن  تەشكىالتى  ئەلقائىدە 
مۇھاپىزەتچى  قاتارلىقالرمۇ  لېنتىسى  ئاۋازلىق 
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ئاشكارىالنغانىدى. گېزىتىدە   )The Guardian(
نېمىشقا  پۇل  »ئۇ  خىتايدىن  ھېچكىم  ئەمما   ]4[
نېمىشقا  ــەن  سـ ــدى؟  ــكــەل ــۆت ي چېچەنىستانغا 
ئەلقائىدە تەشكىالتى بىلەن ھەمكارالشتىڭ؟«دەپ 
ئاسىيا  ئوتتۇرا  خىتاينىڭ  ھېچكىم  سورىمىدى. 
پەيدا  قورقۇنچى  تېررورلۇق  سېلىش  دۆلەتلىرىگە 
ئېرىشمەكچى  نېمىلەرگە  ئارقىلىق  قىلىش 

بولغانلىقىنى ئويالپ باقمىدى.

تەجرىبىلىرىگە  مۇۋەپپەقىيەتلىك  بۇ  مانا  خىتاي 
ــلــىــرى بــىــلــەن  ــەشــكــىــالت ــۇق ت ــ ــررورل ــ ــې ــ ــەن ت ــاسـ ــاسـ ئـ
ھەمكارلىشىپ، قازاقىستاننى شۇنداقال ئوتتۇرا ئاسىيا 
ســۆرەپ  قااليمىقانچىلىققا  ۋاقىتلىق  دۆلەتلىرىنى 
ئەڭ  ئوينىيااليدىغان  ئويۇننى  بۇ  بولدى.  كىرمەكچى 
تەشكىالتى  تېررورلۇق  فەتھۇلالھچى  نامزات  مۇۋاپىق 
فەتھۇلالھچىالرنىڭ  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  ئىدى.   )FETO(
خىتاي  چۈنكى  ئىدى.  بار  قەرزىمۇ  ئۆتەيدىغان  خىتايغا 
تۈركىيە  فەتھۇلالھچىالر  بـــۇرۇن  يىلىدىن   -  2014
تۈركىيەنى  ھەمدە  تاشالش  ئــاغــدۇرۇپ  ھۆكۈمىتىنى 
»تــېــررورلــۇقــنــى  ســوتــىــدا  ئــىــشــالر  جىنايى  خــەلــقــئــارا 
سوتلىتىش  ــىــتــىــدە  ســۈپ دۆلــــــەت«  ــان  ــغ ــدى ــالي ــول ق
يـــاردەم  شــەرتــســىــز  ئــۇرۇنــۇشــلــىــرىــغــا  مەقسىتىدىكى 

بەرگەنىدى.

گېزىتى«دە  ــان  »زام فەتھۇلالھچىالر  يىلى   -  2013
بىلەن  تېررورچىالر  قوراللىق  دائىشنى  تۈركىيە  »ۋاي، 
پاسپورت  مىڭ   70 ئۈرۈمچىگە  تۈركىيە  تەمىنلەۋاتىدۇ، 
ئېلىپ  ئەسكەرلەرنى  قوراللىق  خىتايدىن  ئەۋەتىپ، 
تۈركىيەنىڭ  ھــازىــر  ئەۋەتمەكچى.  دائىشقا  كېلىپ، 
ياردىمى بىلەن دائىشقا قوشۇلغان ئۇيغۇر ئەسكەرلەرنىڭ 
ــگــەن  ــەش مــىــڭــدىــن ئــېــشــىــپ كــەتــتــى« دې ــ ســـانـــى ب
ئېالن  ئىنگلىزچە  ھــەم  تۈركچە  خــەۋەرلــەرنــى  يالغان 
قىلغانىدى. ئۇالر بۇ ئارقىلىق تۈركىيەگە قارشى دەلىل 
تەييارلىماقچى ئىدى. ۋەھالەنكى شۇ چاغالردا غەربنىڭ 
دائىشقا  شىركەتلىرى  تەتقىقات  ئىشەنچلىك  ــەڭ  ئ
توغرىسىدا  ســانــى  ئەللىكلەرنىڭ  چــەت  قوشۇلغان 
ئەتراپلىق دوكالت ئېالن قىلغان بولۇپ، ئۇ دوكالتالرنىڭ 
سانى  ئۇيغۇرالرنىڭ  قوشۇلغان  دائىشقا  ھەممىسىدە 

130 ئەتراپىدا ئىكەنلىكى ئاشكارىالنغانىدى.

تەلىپىگە  فــەتــھــۇلــالھــچــىــالرنــىــڭ  خــىــتــاي  ــەك  ــم دې
تۈركىيە  ئۇيغۇرنى  يېقىن  غا   130 مــەزكــۇر  ئاساسەن 

قوشۇلغانىدى.  شەرتسىز  ئەۋەتىشكە  دائىشقا  ئارقىلىق 
باشالپ  ۋاقتىدىن  يــاش  خىتاي  بولغاندا،  مۇشۇنداق 
بىلەن  ئالىپتېكىن  يــۈســۈپ  ئەيسا  رەھــبــەر  مــەرھــۇم 
يېقىن ئۆتكەن ئەردوغان ھۆكۈمىتىدىن قۇتۇالاليتتى ۋە 
قارالغان  دەپ  تەھدىت  يوشۇرۇن  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ئۇيغۇر ياشلىرىدىنمۇ قۇتۇالاليتتى. خەلقئارادا شەرقىي 
قارىالپ،  كۈرىشىنى  ھەققانىي  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
كۆرسىتەلەيتتى.  قىلىپ  چېتىشلىق  تېررورلۇققا 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرىگە قانۇنىي ئاساس 
ئۇچرىغۇچى  زىيانكەشلىككە  ئۆزى  ھەمدە  يارىتااليتتى 
فەتھۇلالھ  بىلەن  خىتاي  كىرىۋاالاليتتى.  قىياپىتىگە 
مەنپەئەت  ئــۆزئــارا  مۇشۇنىڭدەك  گۇرۇھىنىڭ  گۈلەن 
جەم  يــەرگــە  بىر  بــۇرۇنــال  خېلى  بــۇالرنــى  مۇناسىۋىتى 

قىلغانىدى.

تېررورلۇق  بارلىق  دۇنيادىكى  ئۇنتۇمايلىكى،  شۇنى 
ــال ھـــۆددىـــگـــەرلـــەردۇر، ئـــۇالر  ــەت ــەق تــەشــكــىــالتــلــىــرى پ
تېررورلۇق  تۇرىدۇ.  ئالماشتۇرۇپ  دائىم  خوجايىنلىرىنى 
تەشكىالتلىرىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكى ۋە كىمگە ھۇجۇم 
قىلغانلىقىغا ئەمەس، بەلكى ئۇرۇشتىن كىمنىڭ ئەڭ 
كېرەك.  قىلىشىمىز  دىققەت  ئالغانلىقىغا  پايدا  كۆپ 
ئەنە شۇ چاغدىال ھۆددىگەر تېررورلۇق تەشكىالتلىرىنىڭ 
ــم ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى  ــى ھــەقــىــقــىــي ئــىــگــىــســىــنــىــڭ ك

پەرقلەندۈرەلەيمىز.

خىتاي بۇ قېتىم فەتھۇلالھچىالرنىڭ ھۆددىگەرلىكى 
قااليمىقانچىلىق  ۋاقىتلىق  قازاقىستاندىكى  بىلەن 
پــىــالنــىــنــى يــولــغــا قـــويـــدى. خــەلــقــنــىــڭ نــاھــەق باھا 
تەقسىماتىنىڭ  كــىــرىــم  ۋە  كېتىشلەرگە  ــۆســۈپ  ئ
ھەققانىي  بــاشــالنــغــان  قــارشــى  تەڭپۇڭسىزلىقىغا 
ئۇرۇنىشىغا  ئىشغالىيەت  ھەتتا  توقۇنۇشقا،  نامايىشى 
جىددىيلىكىنى  ئــەھــۋالــنــىــڭ  ئــۆزگــەرتــىــۋېــتــىــلــدى. 
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ئىچىگە  ئۆز  خىتاينى  دەرھــال  رۇسىيە  يەتكەن  تونۇپ 
شەرتنامىسى  بىخەتەرلىك  »كوللېكتىپ  ئالمىغان 
ئەۋەتتى.  قازاقىستانغا  ئەسكەرلىرىنى  تەشكىالتى« 
خىيانەت  دۆلــەتــكــە  مەسىموف  كېرىم  بىلەن  ئــالــدى 
ئــېــلــىــنــدى.]5[  قــولــغــا  بــىــلــەن  جىنايىتى  قىلىش 
مەسىموف ۋە ئۇنىڭ گۇرۇھىدىكىلەر توپىالڭ كۆتۈرۈش 
ئەگەر  ئەيىبلەندى.  بىلەن  جىنايىتى  تەشكىللەش  ۋە 
 15 بېكىتىلسە،  جىنايىتى  مەسىموفنىڭ  كېرىم 
مۇمكىن.  قىلىنىشى  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق 
ئارقىسىدا خىتاينىڭ  ۋەقەنىڭ  ئەگەر سوراق جەريانىدا 
كۈنتەرتىپىدە  دۇنيانىڭ  پۈتۈن  ئاشكارىالنسا،  بارلىقى 
رەسۋاچىلىقنى  قوزغايدىغان  غۇلغۇال  چوڭ  ناھايىتى 

قېنى سىلەر ئويالپ بېقىڭالر.

ــدا يــــــۈز بــــەرگــــەن  ــ ــان ــ ــت ــســ ــ ــى ــ ــازاق ــ خـــىـــتـــاي ق
ئويلىغىنىدەك  ئۆزىنىڭ  قااليمىقانچىلىقنىڭ 
يەتكەندىن  ــۆرۈپ  ــ ك بەرمىگەنلىكىنى  نەتىجە 
كېيىن، دەرھال ئوتتۇرىغا چىقىپ قاسىم جومارت 
قىلدى.  ئېالن  قولاليدىغانلىقىنى  توقايوفنى 
قازاقىستاننىڭ  جىنپىڭ  شــى  رەئىسى  خىتاي 
قازاقىستان  ۋە  بىخەتەرلىكىگە  مۇقىملىقى، 
خەلقىنىڭ تىنچلىقىغا تەھدىت سالىدىغان تاشقى 
بىلدۈرۈپ:  تۇرىدىغانلىقىنى  قارشى  كۈچلەرگە 
پەيدا  ئىنقىالب  رەڭلىك  يارىتىپ،  داۋالغۇش  »بىز 
قەتئىي  كۈچلىرىگە  ئەل  چەت  بولغان  قىلماقچى 
يەنى  ئالدىرىدى.]6[  دەۋېلىشقا  تۇرىمىز«  قارشى 

ئۆزىنى قۇتقۇزۇشنىڭ كويىغا چۈشتى.

ئــايــدوس  باياناتچىسى  نەزەربايوفنىڭ  نــۇرســۇلــتــان 
خەلققە  نەزەربايوفنىڭ  ھېسابىدا  تىۋىتتېر  ئۇكىباي 
قازاقىستاننىڭ  ۋە  قىلىش  تەرەپ  بىر  »مەسىلىلەرنى 
پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن، پىرېزىدېنت توقايوفنىڭ 
ئەتراپىغا يىغىلىش ۋە ئۇنى قولالش« ھەققىدە چاقىرىق 

قىلغانلىقىنى يازدى.]7[

جۈملىگە  ئىككى  ۋەقــەلــەرنــى  قــازاقــىــســتــانــدىــكــى 
خىتاي  قازاقىستاندا  بــولــســاق،  يىغىنچاقاليدىغان 
بىلەن رۇسىيە ھاكىمىيەت كۈرىشى قىلماقتا. رۇسىيە 
خالىماقتا  تۇرۇشنى  تــۇتــۇپ  ھاكىيەتتە  توقايوفنى 
مەسىموفنى  مەستانىسى  ئۆزىنىڭ  بولسا  خىتاي  ۋە 
سىياسىي ئۆزگىرىش ئارقىلىق بولسىمۇ ھاكىمىيەتكە 

چىقىرىشنى ئارزۇ قىلماقتا.

ئۇزۇنغا  قااليمىقانچىلىقنىڭ  قازاقىستاندىكى 
پىرېزىدېنتى  قازاقىستان  ئېنىق.  بارمايدىغانلىقى 
كۈن  ئىككى  قىسىمالرنىڭ  چەتئەللىك  تــوقــايــوف 
قىلدى.  ئېالن  ئايرىلىدىغانلىقىنى  چېگرادىن  ئىچىدە 
قىسقا  ۋەزىيىتىنىڭ  قازاقىستاننىڭ  قېرىندىشىمىز 
بۇنىڭدىن  ھەمدە  مۇقىملىشىشىغا  ئىچىدە  ۋاقىت 
تېخىمۇ  ئويۇنلىرىغا  شەيتانالرچە  خىتاينىڭ  كېيىن 

بەك دىققەت قىلىدىغان بولۇشىغا تىلەكداشمىز.

كېرىم مەسىموف كىم؟

قازاقىستاننىڭ  يىلى   -  1965 مەسىموف  كېرىم 
ئائىلىسى  ئۇنىڭ  تۇغۇلغان.  سۇلتاندا  نۇر  پايتەختى 
زاۋۇتىنىڭ  خىش  ــســى  دادى ــۇپ،  ــول ب ئائىلە  زىيالىي 
كېڭىشى  مىنىستىرالر  ئۇ  كېيىن  ئىدى.  دىرېكتورى 

قارمىقىدىكى بىر ئورۇننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولغان.

ھاكىمىيەت  بولۇپ  سىياسىيون  مەسىموف  كېرىم 
قازاق،  دېسە  ئۇيغۇر  ئۇنى  كېيىن،  چىققاندىن  بېشىغا 
دەپ ناھايىتى كۆپ تاالش-تارتىش قوزغىغان. ئەمما ئۇ 

داۋاملىق ئۆزىنى قازاق دەپ تۇرۇۋالغان.

يىلى   -  1982 ــدە  ــ ــ دەۋرى ئىتتىپاقى  ســوۋېــت  ئــۇ 
ــان  ــســت ــى ــازاق ــىــڭ ئــالــمــۇتــادىــكــى ق ــن ــان ــىــســت ــازاق ق
مەكتىپىنى  ماتېماتىكا  ۋە  فىزىكا  جۇمھۇرىيەتلىك 
)تولۇق  مەكتىپىدە  تېخنىكا  كېيىن  پــۈتــتــۈرگــەن. 
ئوتتۇرا مەكتىپىدە( ئوقۇغان. 1984 - يىلى كەسپىنى 
ئىستىخبارات بۆلۈمىگە يۆتكىمەكچى بولغان بولسىمۇ، 
پاترىس  يىلى   -  1985 ئاشمىغان.  ئەمەلگە  نىيىتى  بۇ 
لۇمۇمبانىڭ ئىسمى بىلەن ئاتالغان ئىقتىساد ۋە قانۇن 
ئوقۇپ،  تىلىدا  ئــەرەب  ۋە  تىلى  ئىنگلىز  فاكۇلتېتىدا 
كېرىم  پــۈتــتــۈرگــەن.  مەكتەپ  بىلەن  نەتىجە  ياخشى 
رۇس،  يەنە  باشقا،  قازاقچىدىن  ۋە  ئۇيغۇرچە  مەسىموف 
خىتاي، ئىنگلىز ۋە ئەرەب تىللىرىنىمۇ ياخشى بىلىدۇ.

خىتاي بىلەن بولغان چوڭقۇر مۇناسىۋىتى

بــىــرى  ــدا،  خــىــتــاي ئىككىسى  مــەســىــمــوف  كــېــرىــم 
پۈتتۈرگەن.  مەكتەپنى  ئالىي  ئۈچ  بولۇپ  قازاقىستاندا 
بەزى مەنبەلەردە ئۇنىڭ 1987 - يىلى KGB دە )سوۋېت 
ئوقۇغانلىقى  مەكتىپى(  جاسۇسلۇق  ئىتتىپاقىنىڭ 
ئــالــمــاشــتــۇرۇش  ــارا  ــ ئ ئـــورگـــانـــالر  يــىــلــى   -  1989 ۋە 
خىتايغا  سۈپىتىدە  قىسمى  بىر  پىروگراممىسىنىڭ 

ئەۋەتىلگەنلىكى بايان قىلىنغان.
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ئۇ 1989 - يىلى خىتاينىڭ بېيجىڭدىكى مىللەتلەر 
ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرىپ، خىتاي تىلى ئۆگەنگەن. 
كېيىن 1991 - يىلىغىچە ۋۇخەن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

خەلقئارا قانۇن فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان.

كەسپىي ھاياتى

كېرىم مەسىموف 1991 - يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
مەسلىھەتچىسى  قانۇن  ئۆمىكىنىڭ  سودا  خىتايدىكى 
قازاقىستانغا  يىلى   -  1991 تەيىنلەنگەن.  بــولــۇپ 
قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئەمگەك مىنىستىرلىقىدا 
بولغان.  باشلىقى  بۆلۈمىنىڭ  مۇناسىۋەتلەر  تاشقى 
ئورگانلىرىدا  سودا  ۋە  ئىشتات  قازاقىستاننىڭ  كېيىن 
ئىچىدە  ۋەزىپىسى  ئۇنىڭ  ئىشلىگەن.  بولۇپ  كادىر 
خىتاي ۋە خوڭكوڭ بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋىتىنى 

ھەل قىلىش قاتارلىقالرمۇ بار.

قازاقىستان  يىلغىچە   -  1993 يىلىدىن   -  1992 ئۇ 
ئىقتىسادىي  مىنىستىرلىقىنىڭ  ئىشالر  تاشقى 
بولۇش  مــۇدىــرى  مۇئاۋىن  بۆلۈمىنىڭ  مۇناسىۋەتلەر 
پايتەختى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بىلەن،  سۈپىتى 
ئۈرۈمچىدە قازاقىستانغا ۋاكالىتەن خىزمەت قىلغان ۋە 
قازاقىستاننى خىتاي ماللىرى بىلەن تەمىنلەش بىلەن 

شۇغۇلالنغان.

ئۇ كەسپىي ھاياتىدا تېزلىكتە قەد كۆتۈرگەن. 1995 
مالىيە  ئاكادېمىيەسىنىڭ  دۆلەت  قازاقىستان  يىلى   -
دىپلومنى  ئوقۇغۇچىلىق  فاكۇلتېتىنىڭ  كىرېدىت  ۋە 
كەسپىدىمۇ  بانكا  كېيىن  يىلدىن   -  1995 ئالغان. 
كۆزگە كۆرۈنۈشكە باشلىغان. 1995 - يىلدىن 1997 - 
بولۇپ  باشقۇرغۇچى  بانكا  بانكىدا  قانچە  بىر  يىلغىچە 
ئىشلىگەن )بانكىنىڭ كۆپلىگەن نېفىت شىركەتلىرى 

بىلەنمۇ ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى بارلىقى مەلۇم(.

مەسىموف 1997 - يىلدىن باشالپ تۇران بانكىسىنىڭ 
 -  2000 يىلدىن   -  1997 بولغان،  رەئىسى  مۇدىرىيەت 
يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا خەلق ئامانەت بانكىسىنىڭ 
يەنە  باشقا  بۇنىڭدىن  بــولــغــان.  رەئىسى  مۇدىرىيەت 
نۇرغۇن  مەسىموفنىڭ  ئورگانلىرى  ئــاخــبــارات  ــەزى  ب
پايدا  قانۇنسىز  ئارقىلىق  مەركەزلىرى  پۇل-مۇئامىلە 
بانكىسىنىڭ  ئامانەت  خەلق  بولغانلىقىنى،  ئالماقچى 
نەزەربايوۋانىڭ  دىــنــارا  ئايالى  ئۇنىڭ  ۋە  كۇلىبايوف 
ئاشكارىلىغان.  قايتا-قايتا  ئايالنغانلىقىنى  مۈلكىگە 

2006 - يىلى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھۆججەتلەردە، ئۇنىڭ 
پېيىغا  كۆپرەكىنىڭ  يېرىمىدىن  بانكىنىڭ  مەزكۇر 

ئىگە ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنالمىغان.

2007 - يىلى كېرىم مەسىموف نەزەربايوف تەرىپىدىن 
قازاقىستاننىڭ باش مىنىستىرى بولۇپ تەيىنلەنگەن. 
خىتاينىڭ  جــەريــانــدا  بــۇ  ئۇنىڭ  تەھلىلچىلەر  بــەزى 
قولالپ  مەنپەئەتىنى  ئىقتىسادىي  قازاقىستاندىكى 
قويغان.  ئوتتۇرىغا  بەرگەنلىكىنى  ھازىرالپ  شارائىت 
بىر  ئۆزىگە  جەريانىدا  خىزمەت  مەسىموفنىڭ  كېرىم 

نەچچە خىل خىتايچە ئىسىم ئىشلەتكەنلىكى مەلۇم.

يىللىرى  ئەينى  مەسىموفنىڭ  كېرىم  مەنبەلەر  بەزى 
ئۆزىنىڭ  تەرىپىدىن  نەزەربايوف  پىرېزىدېنت  سابىق 
ئۇنىڭ  ئەمما  كۆرۈلگەنلىكىنى،  سۈپىتىدە  ۋارىــســى 
ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئۇيغۇر  چىقىشى  كېلىپ  مىللىي 

كۆپ قېتىم توسقۇنلۇققا ئۇچرىغانلىقىنى يازغان.

ئەلىيوف  راخات  قېيىنئاتىسى  مەسىموفنىڭ  كېرىم 
پىرېزىدېنتنىڭ  قازاقىستان  كۈيئوغلىنىڭ  كىتابىدا 
يــازغــان.  ئالغانلىقىنى  رولىنى  خەزىنىدارلىق  بــاش 
 »Kazakhgate« ئۇنىڭ يەنە 1999 - يىلى يۈز بەرگەن
سەتچىلىكىنىڭ شەكىللىنىشىگە ۋاسىتىچىلىق رول 

ئوينىغانلىقى قايتا-قايتا تىلغا ئېلىنغان.

ھۆكۈمەتكە  بــىــلــدۈرۈشــىــچــە،  تەتقىقاتچىالرنىڭ 
ۋاكالىتەن باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان 
نېفىت  ئامېرىكا  ئــەمــەلــدارالرنــىــڭ  ــازاق  قـ مەزگىلدە 
ئائىت  بەرگەنلىكىگە  پارا  ۋەكىللىرىگە  شىركىتىنىڭ 
بۇ  ۋە  تەستىقلىغانلىقى  ئۇرۇنۇشىنى  يــۇيــۇش  ــۇل  پ
بانكىالرغا  مۇناسىۋەتلىك  شىۋېيتسارىيەدىكى  پۇلنىڭ 

يۆتكەلگەنلىكى كېيىن ئاشكارىالنغان.

خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشى

مەسىموفنىڭ  كېرىم  مەتبۇئاتلىرى  قازاقىستان 
قىزىقىدىغانلىقى  ئاالھىدە  شېئىرىيىتىگە  خىتاي 
بىلەن تونۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن، ئۇنىڭ خىتاينىڭ 
مەنپەئەتىنى قوغداپال قالماي، يەنە خىتاينىڭ بىر قىسىم 
پۇل-مۇئامىلە گۇرۇپپىلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى بار، دەپ 
قازاقىستاندا  خىتاينىڭ  ئەيىبلەشلەر  بۇ  ئەيىبلىگەن. 
پۇرچاق تېرىش ۋە خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تۈرلىرىگە قەرز 
بېرىش قاتارلىق چوڭ سەتچىلىكلەر بىلەن مۇناسىۋىتى 

بارلىقى قاتارلىقالر بىلەن داۋامالشقان.
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قايتا- بارلىقى  مۇناسىۋىتى  يېقىن  بىلەن  خىتاي 
دۆلەتلىرى  ئاسىيا  مەسىموف  تەكىتلەنگەن  قايتا 
ئىدى.  ئىگە  تەجرىبىگە  مول  ھەمكارلىشىشتا  بىلەن 
شەخسىي  سودىدىكى  ئۇنىڭ  مۇتەخەسسىسلەر  بــەزى 
سىنگاپوردا  يىلى   -  2008 يەنە،  باشقا  مەنپەئەتىدىن 
ئۆي- ھەشەمەتلىك  دولالرلىق  مىڭ   500 مىليون   7
ئەمما  سۈرگەن،  ئىلگىرى  ئېرىشكەنلىكىنى  مۈلۈككە 
قانات  تەھلىلچى  ئىسپاتالنمىغان.  ھېچقايسىسى 
بىرلىكى  تاموژنا  قازاقىستان  باياناتىدا،  بېرېنتايوف 
خىتاينىڭ  ئىقتىسادىنى  دۆلــەتــنــىــڭ  دائــىــرىــســىــدە 

تەسىرىگە تاشالپ قويغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.

تېخنىكىسىنى  ئۇچۇر  مەسىموفنىڭ  كېرىم 
تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى رولى

قازاقىستان باش مىنىستىرى كەرىم مەسىموف ئۇچۇر 
 2005 ئۇ  بەرگەن.  ئەھمىيەت  ناھايىتى  تېخنىكىسىغا 
مېخانىزمىنى  كونترول  رەقەملىك  باشالپ  يىلدىن   -
يىلغىچە   -  2012 ئۇنىڭ  كەلگەن.  تەشەببۇس قىلىپ 
قالسىال  سىنگاپوردىن  قازاقىستان  ــدە  دەۋرىـ بولغان 
بىلەن  كابىنېت  ئارقىلىق  ئىلتىماسى  تور  پۇقراالرغا 
تېخنىكا  ئۇچۇر  بېرىشتەك  پۇرسىتى  قىلىش  ئاالقە 

شۇنداقال  تــۇرغــان.  ئــورۇنــدا  ئىككىنچى  دۇنــيــادا  تۈرىدە 
ئېلېكتىرونلۇق  ئەمەلدارلىرىنىڭ  قازاقىستان  بارلىق 
چىڭ  قىلىشىدا  ئىشتىراك  ئاكتىپ  سىستېمىسىغا 

تۇرغانلىقىمۇ مەلۇم.

كېرىم مەسىموفنىڭ ئائىلىسى

بولۇپ،  دىليارا مەسىموۋا  ئايالى  كەرىم مەسىموفنىڭ 
سىنگاپوردا  مەسىموف  تامىال  قىزى  بار.  پەرزەنتى  ئۈچ 

ئوقۇماقتا.

قىزىقىشلىرى

تەنھەرىكەتچى.  كەسپىي  بىر  مەسىموف  كېرىم 
ياخشى  سەنئىتىنى  مۇشتلىشىش-چېلىشىش  ئــۇ 
بوكس  تايالندچە  قازاقىستاندىكى  بولۇپ،  كۆرىدىغان 
شــۇنــداقــال  ــغــان.  ــول ب بــاشــلــىــقــى  بىرلەشمىسىنىڭ 
بولغان.  رەئىسى  پەخرىي  بىرلەشمىسىنىڭ  جانبازلىق 
ئاالھىدە  شېئىرىيىتىگىمۇ  ياپون  ۋە  خىتاي  يەنە  ئۇ 

قىزىقىشى بىلەن تونۇلغان.

 

2022 - يىلى 14 - يانۋار
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ئىمامالر  »دۇنيا  تەشكىالت  ئىسالمىي  خەلقئارالىق 
قىلىپ،  ئېالن  بايانات  ھەپتە  ئالدىنقى  كېڭىشى« 
خەلقئارا جەمئىيەتنى بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى 

بايقۇت قىلىشقا چاقىردى.

كېڭىشىنىڭ  ئىمامالر  دۇنيا  باياناتتا  مــەزكــۇر 
بىلەن  مۇسۇلمانلىرى  ئۇيغۇر  ئۇچراۋاتقان  زۇلۇمغا 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  تۇرىدىغانلىقى،  سەپتە  بىر 
دىكتاتورىلىق  ۋە  قىيىن-قىستاق  بــاســتــۇرۇش، 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بىلەن  ۋاسىتىلەر  قاتارلىق 
ــنــى دەپــســەنــدە  ــىــرى ــل ــۇق ــەقــەلــلــىــي ھــەق-ھــوق ئ

قىلغانلىقى قەيت قىلىنغان.

بېيجىڭ  باياناتىدا  كېڭىشى  ئىمامالر  دۇنــيــا 
ھــارام  قاتنىشىشنىڭ  ئولىمپىكىغا  قىشلىق 
چىقارغانلىقىنى،  پەتىۋا  ھەققىدە  ئىكەنلىكى 
ئىرقىي  ئۇيغۇرالرغا  ئولىمپىكىنىڭ  بېيجىڭ 
يۈرگۈزۈۋاتقان  تازىالش  ئېتنىك  ۋە  قىرغىنچىلىق 
خىزمەت  ئــۈچــۈن  نىشانى  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
خەلقئارا  ۋە  قىلغان  بــايــان  قىلىدىغانلىقىنى 
بېيجىڭ  تەشكىالتالرنى  ھەرقايسى  جەمئىيەتنى، 
قىشلىق ئولىمپىكىنى بايقۇت قىلىشقا چاقىرغان.

ھــەرقــايــســى  دۇنــيــانــىــڭ  كېڭىشى  ئــىــمــامــالر  ــا  ــي دۇن
جايلىرىدىكى ئۆلىماالردىن تەشكىللەنگەن ھۆكۈمەتسىز 
بار.  ئەزاسى  ئارتۇق  مىڭدىن  نۆۋەتتە  بولۇپ،  تەشكىالت 
بىلەن  بۇغدا  ئالىمجان  دوكتور  ئۆلىمالىرىدىن  ئۇيغۇر 
ئايدا   -  9 يىلى   -  2020 ئــاالۋۇدۇن  تۇرغۇنجان  ئۇستاز 
كومىتېتىنىڭ  مەسلىھەت  كېڭىشى  ئىمامالر  دۇنيا 

ئەزالىقىغا قوبۇل قىلىنغانىدى.

بېيجىڭ  قــۇتــۇلــدۇرۇش،  ھەسەننى  ئىدرىس  نۆۋەتتە 
مەسىلىلەردە  قاتارلىق  قىلىش  بايقۇت  ئولىمپىكىنى 
تەشكىالتالر  ئىسالمىي  كۆپلىگەن  خــەلــقــئــارادىــكــى 
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ــۈن ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى چـــاغـــاليـــان ســوت  ــۈگـ بـ
مەھكىمىسى ئالدىدا، خىتاي ئۈستىدىن ئىستانبۇل 
جىنايى  سۇنۇلغان  مەھكىمىسىگە  تەپتىش  باش 
ئېالن  ئــاخــبــارات  ھەققىدە  ئەرزنامىسى  ئىشالر 

قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

گــۈلــدەن  يىغىنىنى  قىلىش  ئــېــالن  ئــاخــبــارات 
ئىبراھىم  خالىل  كابائوغلى،  رۇمەيسا  سۆنمەز، 
ــارال،  ئ فــۇرقــان  ــۈز،  ي فــۇرقــان  مۇھەممەد  چەلىك، 
تۈنچ  فاتىمە  كۆكچە،  سۈمەييە  ئاقچاي،  ئەيۇبجان 
بولۇپ،  تەشكىللىگەن  ئادۋوكاتالر  تۈرك  قاتارلىق 

كۆپلىگەن ئاخبارات ئورگانلىرى قاتناشتى.

ــدەن ســۆنــمــەز خانىم  ــۈل ــالــدى بــىــلــەن ئـــادۋوكـــات گ ئ
تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  قــىــلــىــپ،  ســـۆز 
تۈرمىلەرگە  ۋە  الگــېــرلــىــرى  ــازا  جـ قىلغان  تــەســىــس 
ئۇيغۇرالرنىڭ  جازاالنغان  شەكىلدە  ھەرخىل  قامالغان، 
خىتاي  يېقىنلىرىنىڭ  ياكى  تۇغقانلىرى  تۈركىيەدىكى 
مەھكىمىسىگە  تەپتىش  باش  ئىستانبۇل  ئۈستىدىن 
جىنايى ئىشالر ئەرزنامىسى سۇنۇش ئۈچۈن ئادۋوكاتالرغا 
مەزكۇر  ئۆزلىرىنىڭ  بەرگەنلىكىنى،  ھوقۇقى  ۋاكالەت 
ئۈستىدىن  خىتاي  ــولــۇپ،  ب ۋەكــىــلــى  كىشىلەرنىڭ 
جىنايى  مەھكىمىسىگە  تەپتىش  بــاش  ئىستانبۇل 

ئىشالر ئەرزنامىسى سۇنغانلىقىنى بىلدۈردى. 

بايانات  خانىم  كابائوغلى  رۇمەيسا  ئادۋوكات  ئارقىدىن 

تۈركىستان  شەرقىي  خىتاينىڭ  باياناتتا  ــوقــۇدى.  ئ
ھەرخىل  قاماپ،  تۈرمىلەرگە  ۋە  الگېرى  جازا  خەلقىنى 
جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي  بىلەن  ۋاسىتىلەر 
ۋە  دىنىي  قىلىش،  زىيانكەشلىك  خورلىغانلىقى، 
ئىز- پارچىالش،  ئائىلىسىنى  چەكلەش،  كۈلتۈرىنى 
خىتايالر  چەكلەش،  نوپۇس  يوقىتىۋېتىش،  دېرەكسىز 
ئۆز  قاتارلىقالرنى  مەجبۇرالش...  قىلىشقا  توي  بىلەن 
ئىچىگە ئالغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سادىر 
قىلىۋاتقانلىقى، مەزكۇر جىنايى قىلمىشقا چېتىلغان 
مەسئۇللىرى،  الگېرى  جازا  باشالپ،  جىنپىڭدىن  شى 
ئەمەلدارلىرىدىن  ئــىــدارىــســى  بىخەتەرلىك  خىتاي 
تەپتىش  ــاش  بـ ئىسىملىرىنىڭ  كىشىنىڭ   112

مەھكىمىسىگە بىلدۈرۈلگەنلىكى قەيت قىلىندى.

مەھكىمىسىگە  تەپتىش  باش  تۈركىيە  يەنە  باياناتتا 
سۇنۇلغان ئەرزنامىدە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى 
ئۆلچىمىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  جىنايەتلىرىنىڭ 
توشىدىغانلىقى، خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ 
جازا  كېرەكلىكى،  قىلىنىشى  سۈرۈشتە  بويىچە  قانۇن 
قۇتۇلدۇرۇش  پۇقرالىرىنى  تۈركىيە  يېتىۋاتقان  الگېردا 
ھەرىكەتكە  دەرھــال  ھۆكۈمىتىنىڭ  تۈركىيە  ئۈچۈن، 

كېلىشى كېرەكلىكى تەلەپ قىلىندى.

ئارقىدىن جازا الگېرى قۇربانلىرىدىن بىر نەچچە كىشى 
ئائىلىسى  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىككە  قىلىپ،  ســۆز 
ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى ۋە خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى 

توختىتىشقا چاقىرىق قىلدى.
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ئـــەرەب-ئـــىـــســـالم دۇنـــيـــاســـى ئـــۈچـــۈن شــەرقــىــي 
مۇھاكىمە  تىپتىكى  چوڭ  ھەققىدە  تۈركىستان 

يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى

دۇنياسىغا  ئەرەب-ئىسالم  ئىستانبۇلدا  يانۋار   -  4
قارىتىلغان »شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى: 
سىستېمىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق« تېمىسىدا 

چوڭ تىپتىكى مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

مۇناسىۋەتلەر  خەلقئارا  يىغىنى  مۇھاكىمە  مەزكۇر 
ئــاكــادېــمــىــيــەســى، خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
ــئــارا  ــق خــەل ۋە  ئــىــســالم  ــىــكــى،  ــىــرل ب تــەشــكــىــالتــالر 
ئورگان،  قاتارلىق  مەركىزى  تەتقىقات  مۇناسىۋەتلەر 
ئورۇنالشتۇرۇلغان  ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتالرنىڭ 
بولۇپ، ئىستانبۇلنىڭ يېنىبوسنا رايونىغا جايالشقان 

گورىيون مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى.

تىلىدا  ئــەرەب  داۋامــالشــقــان،  ئــارتــۇق  سائەتتىن  تــۆت 
ھــەرقــايــســى  يىغىنغا  مــۇھــاكــىــمــە  ــگــەن  ــۈزۈل ــك ــۆت ئ
ــمــىــكــالر،  ــاكــادې ســاھــەلــەردىــكــى تــەتــقــىــقــاتــچــىــالر، ئ
مۇھاكىمە  قاتناشتى.  ئاخباراتچىالر  ۋە  سىياسەتچىلەر 
بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  بويىچە  باسقۇچ  ئىككى  يىغىنى 
مۇناسىۋەتلەر  خەلقئارا  يىغىنغا  باسقۇچلۇق  بىرىنچى 

ــىــســى دوكـــتـــور ئــىــســام ئــابــدۇشــاقــى  ئــاكــادېــمــىــيــە رەئ
رىياسەتچىلىك قىلدى.

مۇھاكىمە يىغىنىدا ئالدى بىلەن تۈركىيە ئىنسانىي 
ياردەم ۋەقفى »IHH« نىڭ رەئىس ۋەكىلى ھۈسەيىن ئورۇچ 
سۆز قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىلگىرى شەرقىي تۈركىستاننى 
بىر  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  قىلغانلىقى،  زىــيــارەت 
ئۇيغۇر  مۇھاجىرەتتىكى  ئىكەنلىكى،  تۇپرىقى  ئىسالم 
ئەھمىيەت  ئاالھىدە  تەربىيەلەشكە  پەرزەنتلىرىنى 
بېرىش كېرەكلىكى قاتارلىق نۇقتىالر بويىچە قىسقىچە 

توختىلىپ ئۆتتى. 

ئارقىدىن ئىسالم دۇنياسى مەسىلىلىرى تەتقىقاتچىسى 
دوكتور ئەمەل خەلىيفە خانىم »شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
ســۆز  تېمىسىدا  ــات«  ــۇم ــەل م ھــەقــقــىــدە  خــەرىــتــىــســى 
جۇغراپىيەلىك  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  قىلىپ، 
ئوتتۇرا  ۋە  دۇنياسى  ئىسالم  شۇنداقال  ئاالھىدىلىكىنى، 

ئاسىيادىكى ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى تونۇشتۇردى.

ئەللىرى  خــىــتــاي-ئــەرەب  ۋە  ھــەقــلــىــرى  ئــىــنــســان 
ئۇيغۇر  ئەمىن  مۇھەممەد  تەتقىقاتچىسى  مۇناسىۋىتى 
ئىرقىي  مــۇســۇلــمــانــلــىــرى:  تــۈركــىــســتــان  »شــەرقــىــي 
قارشى  ئىنسانىيەتكە  ۋە  خەرىتىسى  قىرغىنچىلىق 
جىنايەت« تېمىسىدا سۆز قىلدى. ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ 
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ئىسالمغا،  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي 
مۇسۇلمانالرغا قارشى باستۇرۇش سىياسىتىنى، نۆۋەتتە 
سىستېمىلىق ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق 

جىنايىتىنى پاكىتلىق ھالدا چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. 

ئاز سانلىق مۇسۇلمانالر مەركىزى تۈركىيە شۆبىسىنىڭ 
مۇدىرى دوكتور مۇھەممەد سەفەر »شەرقىي تۈركىستان 
مۇسۇلمانلىرى: يىلتىز ۋە ئۆزگەرتىش« تېمىسىدا سۆز 
قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئون نەچچە ئەسىردىن 
بېرى ئىسالم تۇپرىقى بولۇپ كەلگەنلىكىنى، بۇ زېمىندا 
بىلەن  خىتاي  كەلگەنلىكىنى،  ياشاپ  خەلقنىڭ  تۈرك 
قىلىپ  ــۇرۇش  ئ ئــۆزئــارا  بېرى  تارىختىن  تۈركلەرنىڭ 
قورقۇپ  تۈركلەردىن  خىتايالرنىڭ  كەلگەنلىكىنى، 

قىلىپ  بايان  سالغانلىقىنى  سېپىلىنى  سەددىچىن 
ئۆتتى ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە تۈركىيە ۋە 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ مۇھىم رول ئېلىشى كېرەكلىكىنى 

تەكىتلىدى.

ئىشخانىسىنىڭ  پاكىستان  قانىلى  ئــەلــجــەزىــرە 
ــدان  ــ ــەھــمــەد مــۇقــىــف زەي ســابــىــق مـــۇدىـــرى دوكـــتـــور ئ
شەرقىي  ئۇنىڭ  ۋە  ئۆزگىرىشلەر  »ئافغانىستاندىكى 
تېمىسىدا  تەسىرى«  بولغان  رېئاللىقىغا  تۈركىستان 
»تۈركىستان  قېتىم  تۇنجى  ئۆزىنىڭ  ئۇ  قىلدى.  سۆز 

كېچىلىرى« ناملىق كىتابنى ئوقۇش ئارقىلىق شەرقىي 
ئافغانىستاندىكى  تونۇشقانلىقىنى،  بىلەن  تۈركىستان 
ئۆزگىرىشلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋە 
كەلگۈسىدىكى ۋەزىيىتىگە بولغان تەسىرىنى، تالىبان 
خىتاينىڭ  كېيىن،  قۇرۇلغاندىن  ئەمىرلىكى  ئىسالم 
قىلغانلىقىنى  ئەندىشە  قاتتىق  ۋەزىيىتىدىن  چېگرا 

چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. 

بــاســقــۇچــى  بــىــرىــنــچــى  يىغىنىنىڭ  مــۇھــاكــىــمــە 
ــن كــېــيــىــن، مــۇتــەخــەســســىــســلــەر  ــدى ــان ــق ــرالش ــى ــاخ ئ
ئاالقىدار  تۈركىستانغا  شەرقىي  قاتناشقۇچىالرنىڭ 
ئىككىنچى  بـــەردى.  جــاۋاب  سوئاللىرىغا  قىسىم  بىر 
ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي  يىغىنغا  باسقۇچلۇق 
خوتەن  ئابدۇلۋارىس  رەئىسى  جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە 

رىياسەتچىلىك قىلدى.

خــەلــقــئــارا  بــىــلــەن  ــدى  ــال ئ بــاســقــۇچــتــا  ئىككىنچى 
رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
بۈگۈنكى  قىلىپ،  ســـۆز  ــوغــۇزخــان  ئ ھــىــدايــەتــۇلــالھ 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاي  يىغىنىنىڭ  مۇھاكىمە 
پەيتتە  بىر  يــۈرگــۈزۈۋاتــقــان  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
تۈركىستاننىڭ  شــەرقــىــي  ئــۆتــكــۈزۈلــگــەنــلــىــكــىــنــى، 
ئىلگىرى مۇستەقىل بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى، خىتاي 
كىرگەندىن  قىلىپ  تــاجــاۋۇز  تۈركىستانغا  شەرقىي 
قالماي،  داۋامــالشــتــۇرۇپــال  قىلىشنى  قىرغىن  بېرى 
تېخىمۇ  جىنايەتلىرىنى  بېرى  يىلالردىن  يېقىنقى 
شۇنداقال  ئۆتتى،  قىلىپ  بايان  ئېغىرالشتۇرغانلىقىنى 
ئەللىرى  ــەرب  غ مەسىلىسىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
كۈنتەرتىپكە كەلتۈرگەن بولسىمۇ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ 
دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  قىلىۋاتقانلىقىنى،  ســۈكــۈت 
ئۈمىد  ئادا قىلىشىنى  قېرىنداشلىق مەسئۇلىيىتىنى 

قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

مۇتەخەسسىسى  قانۇن  خەلقئارا  ئادۋوكات،  ئارقىدىن 
تۈركىستاننىڭ  »شــەرقــىــي  ــدەب  شــەن ــارىــق  ت ــور  ــت دوك
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قىلىپ،  سۆز  تېمىسىدا  تەكلىپ«  ئۈچۈن  كەلگۈسى 
شەرقىي  خىتاينىڭ  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  نۆۋەتتە 
جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
كىشىلەرگە  خىتاينىڭ  بولۇۋاتقانلىقىنى،  شاھىت 
جەھەتتىنمۇ  روھىي  ئەمەس،  جەھەتتىنال  جىسمانىي 
ئۇسۇللىرىنى  قىيىن-قىستاق  قىلغۇسىز  تەسەۋۋۇر 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بۇنىڭغا  قوللىنىۋاتقانلىقىنى، 
دىنىي قېرىنداشلىق نۇقتىسىدىنال ئەمەس، ئىنسانىي 
كېرەكلىكىنى  قىلىشى  ھېسداشلىق  نۇقتىدىن 

بىلدۈردى.

مەسىلىلەر  خــەلــقــئــارالــىــق  ۋە  تەتقىقاتى  ئــىــســالم 
»شەرقىي  ئەريان  سامىي  دوكتور  مۇدىرى  مەركىزىنىڭ 
تەسەۋۋۇرى«  ئىستراتېگىيە  كەلگۈسى  تۈركىستاننىڭ 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ــۇ  ئ قــىــلــدى.  ــۆز  سـ تېمىسىدا 
مەسىلە  يېڭى  جىنايەتلىرىنىڭ  تۈركىستاندىكى 
تەكرارالپ  بېرى  تارىختىن  بۇنى  بەلكى  ئەمەسلىكىنى، 
جىنايەتلىرىنى  ئــۆز  خىتاينىڭ  كەلگەنلىكىنى، 
پايدىلىنىپ  مــۇھــىــتــىــدىــن  جــەمــئــىــيــەت  خــەلــقــئــارا 
داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ ئىسالم دۇنياسىغا 
مەقسىتىنى  ھەقىقىي  يېقىنچىلىقىدىكى  بولغان 

تونۇپ يېتىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. 

مۇئاۋىن  بىرلىكىنىڭ  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي 
رەئىسى ئۇستاز سىراجىدىن ئەزىزى »شەرقىي تۈركىستان 
ۋە  باھا  ــى:  رول مېدىيالىرىنىڭ  ــەرەب  ئ مەسىلىسىدە 
تەلەپلەر« تېمىسىدا سۆز قىلىپ، خىتاي رېجىمىنىڭ 
ئەرەب ۋە ئىسالم دۇنياسىدىكى تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدا 
كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى،  قىلىپ  تېررورچى  ئۇيغۇرالرنى 
ئىرقىي  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئەمەلىيەتتە 
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، 
جىنايەتلىرىگە  خىتاينىڭ  بولسا  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم 
ئەللىرىنىڭ  ئىسالم  قىلىۋاتقانلىقىنى،  ســۈكــۈت 
مەسئۇلىيىتىنى  ئــۆز  قــاراپ،  جىددىي  مەسىلىگە  بۇ 
ئاخىرىدا  بــىــلــدۈردى.  كېرەكلىكىنى  قىلىشى  ئـــادا 
قىسىم  بىر  يەنە  قاتناشقۇچىالرنىڭ  مۇتەخەسسىسلەر 

سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى.

ھۆكۈمىتىنىڭ  شەھەرلىك  ئىستانبۇل  ئاخىرىدا 
مۈفىد  ئاكادېمىك  مەسلىھەتچىسى،  رەئىس  سابىق 
تۈركىستاننىڭ  شــەرقــىــي  قــىــلــىــپ،  ســـۆز  يــۈكــســەل 
بېرى  تارىختىن  ئۇيغۇرالرنىڭ  تارىخىنى،  شانلىق 
رولىنى،  مۇھىم  ئوينىغان  دۇنياسىدا  تۈرك-ئىسالم 
ۋە  ئۇتۇقلىرى  كەلتۈرگەن  قولغا  ساھەلەردە  ھەرقايسى 

تۆھپىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى.

ۋەتەن  ئەلجەزىرە،  يىغىنى  مۇھاكىمە  قېتىملىق  بۇ 
قاتارلىق داڭلىق ئەرەبچە قانالالردا، شۇنداقال بىر قىسىم 
شەرقىي  بولۇپ،  تارقىتىلغان  سەھىپىلەردە  ئەرەبچە 
دۇنياسىغا  ئەرەب-ئىسالم  مەسىلىسىنى  تۈركىستان 
ئىكەنلىكى  ئىگە  ئەھمىيەتكە  مۇھىم  تونۇشتۇرۇشتا 

تەكىتلەنمەكتە.
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مېدىيا  ــارا  ــئ ــق خــەل ــان  ــالشــق جــاي ــۈركــىــيــەگــە  ت
كۈنى«  ژۇرنالىستالر  يــانــۋار   -  10« جەمئىيىتى 
نەمۇنىلىك  ــۈن  ــۈگ ــۈن ت ــىــلــەن،  ب مــۇنــاســىــۋىــتــى 
ئۆتكۈزگەن  مۇراسىمى  مۇكاپاتالش  ژۇرنالىستالرنى 
مېدىيا  ۋە  ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي  بولۇپ، 
تــېــلــېــۋىــزىــيــەســى(  )ئــىــســتــىــقــالل  جەمئىيىتى 
قاتاردا  بۇ  ئەپەندىمۇ  خوتەن  ئابدۇلۋارىس  رەئىسى 

مۇكاپاتالندى.

ئۆتكۈزۈلگەن  رايــونــىــدا  فاتىھ  ئىستانبۇلنىڭ 
خەلقئارالىق  كۆپلىگەن  مــۇراســىــمــغــا  مــەزكــۇر 
تېلېۋىزىيە قاناللىرى ۋە ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ 
شەرقىي  شــۇنــداقــال  ژۇرنــالــىــســتــالر،  ۋەكىللىرى، 
جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە  ئــاخــبــارات  تۈركىستان 
)ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسى( ۋەكىللىرى تەكلىپكە 

بىنائەن ئىشتىراك قىلدى.

جەمئىيىتىنىڭ  مــېــدىــيــا  خــەلــقــئــارا  مــۇراســىــمــدا 
تەسىس  جەمئىيەتنىڭ  ئەپەندى  تۇران  مەتىن  رەئىسى 
يىغىلىشنىڭ  بۇ قېتىملىق  ۋە  قىلىشنىڭ مەقسىتى 
 TRT ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى. ئارقىدىن
BBC ئەرەبچە، ۋەتەن، شەرق قاتارلىق داڭلىق  ئەرەبچە، 
ئەرەبچە  ئاگېنتلىقى  ئانادولۇ  شۇنداقال  قانالالرنىڭ، 
بىر قىسىم  ئورگانلىرىنىڭ  ئاخبارات  قاتارلىق  بۆلۈمى 

تۈركىستان  شەرقىي  مۇكاپاتالندى.  ژۇرنالىستلىرى 
)ئىستىقالل  جەمئىيىتىنىڭ  مېدىيا  ۋە  ئــاخــبــارات 
ئەپەندىمۇ  خوتەن  ئابدۇلۋارىس  رەئىسى  تېلېۋىزىيەسى( 
تركستان  أنباء  )وكالة  بۆلۈمىنىڭ  ئەرەبچە  ئىستىقالل 
ســەۋەبــلــىــك،  خىزمەتلىرى  كــۆرســەتــكــەن  الــشــرقــيــة( 

نەمۇنىلىك ژۇرنالىستالر قاتاردا مۇكاپاتالندى.

ــس ئــەپــەنــدىــگــە ۋاكــالــىــتــەن  ــۋارى ــدۇل ــاب مــۇكــاپــاتــنــى ئ
ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسىنىڭ تۈركچە بۆلۈم مەسئۇلى 
قىسقىچە  ۋە  تاپشۇرۇۋالدى  ئاتايۇرت  ئەلى  مۇھەممەد 
ســـۆز قــىــلــىــپ، خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  سىستېمىلىق  خەلقىگە 
تېلېۋىزىيەسىنىڭ  ئىستىقالل  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، 
خەلقنىڭ  مىليون   35 ئۇچراۋاتقان  زۇلۇمغا  نۆۋەتتە 
قىلىپ  قەيت  تىرىشىۋاتقانلىقىنى  بولۇشقا  ئــاۋازى 
ئۆتتى ۋە بۇ مۇكاپاتقا اليىق دەپ قارالغانلىقىدىن شەرەپ 
ھېس قىلغانلىقىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاۋازىنى خەلقئاراغا 
تىرىشىدىغانلىقىنى  داۋامــلــىــق  ئــۈچــۈن  يــەتــكــۈزۈش 

بىلدۈردى.

خەلقئارا مېدىيا جەمئىيىتى ئاساسلىقى ئەرەب تىلىدا 
ئاالقە  ئورگانلىرىنىڭ  ئاخبارات  قىلىۋاتقان  خىزمەت 
تۈركىيەدە  مەقسىتىدە  كۈچەيتىش  ھەمكارلىقىنى  ۋە 
تۈركىستان  شەرقىي  بــولــۇپ،  تەشكىالت  قــۇرۇلــغــان 
جەمئىيەتنىڭ  بۇ  جەمئىيىتىمۇ  مېدىيا  ۋە  ئاخبارات 

ئەزاسى ھېسابلىنىدۇ.
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ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر سەئۇدى 
دامولالم  ۋەلى  ھەمدۇلالھ  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئەرەبىستان 
ئــۆتــكــۈزۈپ  خىتايغا  ــنــى  روزى نــۇرمــۇھــەمــمــەت  بىلەن 

بەرمەكچى بولغانلىقىغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى.

ئەرەبىستاننىڭ  ســەئــۇدى  يــانــۋار   -  10 نــامــايــىــش 
ئالدىدا  كونسۇلخانىسى  باش  تۇرۇشلۇق  ئىستانبۇلدا 
ۋەلى  ھەمدۇلالھ  نامايىشچىالر  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن 
روزىــنــىــڭ سۈرىتى  نــۇرمــۇھــەمــمــەت  بــىــلــەن  دامـــولـــالم 
چۈشۈرۈلگەن پىالكاتالرنى كۆتۈرۈپ، »ھەمدۇلالھ ۋەلىگە 
ئەركىنلىك«  روزىــغــا  »نۇرمۇھەممەت  ئەركىنلىك«، 
ھۆكۈمىتىنىڭ  ســەئــۇدى  تـــوۋالپ،  شــوئــارالرنــى  دېگەن 
بەرمەكچى  ئــۆتــكــۈزۈپ  خىتايغا  ئۇيغۇرنى  ئىككى  بــۇ 

بولغانلىقىغا نارازىلىق بىلدۈردى. 

ھەمدۇلال دامولالمنىڭ قىزى سۈمەييە ئايتۈرك ۋە يەنە 
بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر 11 - يانۋار ئوخشاش ئورۇندا نارازىلىق 
نامايىشىنى داۋامالشتۇرغان. سۈمەييە ئايتۈرك سەئۇدى 
ھۆكۈمىتى دادىسىنى تۈركىيەگە قايتۇرۇپ بەرمىگۈچە، 
توختاتمايدىغانلىقىنى  نامايىشىنى  ــلــىــق  ــارازى ن
بىلدۈرگەن، شۇنداقال ئۆزىنىڭ فېيسبۇك سەھىپىسىدە 
كىشىلەرنى  كــۆپ  تېخىمۇ  قىلىپ،  خىتاب  خەلققە 

نارازىلىق نامايىشىغا چىقىشقا چاقىرغان.

چۈشتىن  كــۈنــى  ھــەر  نامايىش  بولۇشىچە،  مــەلــۇم 
نامايىش  داۋامــلــىــشــىــدىــكــەن.  ســائــەت  ئىككى  ــۇرۇن  بـ
بولۇپ،  قويغان  قـــەدەم  كۈنىگە  ئىككىنچى  نۆۋەتتە 
كونسۇلخانا  تارماقلىرى  بىخەتەرلىك  رايونلۇق  بۈگۈن 

ئالدىدىكى قوغدىغۇچى خادىمالرنى كۆپەيتكەن.

-2ئاينىڭ  يىلى   -  2020 ــى  ۋەل ھەمدۇلالھ 
ــۈن ســـەئـــۇدى  ــۈچـ ــەج قــىــلــىــش ئـ ــ -3كـــۈنـــى ھ
خىتاي  كېيىن  بولۇپ،  بارغان  ئەرەبىستانىغا 
قالغاچقا،  تاقىلىپ  يول  سەۋەبلىك  ۋىرۇسى 
سەئۇدى  كېلەلمىگەن.  قايتىپ  تۈركىيەگە 
 11 يىلى   -  2020 ساقچىلىرى  ئەرەبىستان 
بىلەن  ۋەلى  ھەمدۇلالھ  كۈنى   -  20 ئاينىڭ   -
نۇرمۇھەممەت روزىنى تۇرۇۋاتقان ئۆيدىن تۇتۇپ 
ھۆكۈمىتى  سەئۇدى  بۇيان  شۇندىن  كەتكەن. 
ئۇالرنىڭ  تۇرغانىدى.  تۇتۇپ  بىگۇناھ  ئۇالرنى 
ــۇزۇن  ئـ تــۈركــىــيــەنــىــڭ  ئىككىلىسىدە  ــەر  ھـ
ئالدىنقى  بولسىمۇ،  بار  ئىقامىتى  مۇددەتلىك 
ھەپتە سەئۇدى دائىرىلىرىنىڭ ھەمدۇلالھ ۋەلى 
بىلەن نۇرمۇھەممەت روزىنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ 

بەرمەكچى بولغانلىقى ئاشكارىالنغان.
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باياناتچىسى  مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  خىتاي 
مۇخبىرالرنى  ئۆتكۈزۈلگەن  تــۈنــۈگــۈن  ۋېنبىن  ۋاڭ 
تېلېۋىزىيەسىگىمۇ  ئىستىقالل  يىغىنىدا  كۈتۈۋېلىش 
الگېرى  جازا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  قىلىپ،  ھۇجۇم 

مەسىلىسىنى بۇرمىالشقا ئۇرۇندى.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسى 
ۋاڭ ۋېنبىن 14 - يانۋار ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرالرنى 
مۇخبىرىنىڭ   CGTN يىغىنىدا  كۈتۈۋېلىش 
قىرغىنچىلىق،  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
مەجبۇرىي  ۋە  جىنايەت  قــارشــى  ئىنسانىيەتكە 
ھەققىدىكى  مەسىلىسى  جىنايىتى  ئــەمــگــەك 
سوئالىغا جاۋاب بەرگەن. بۇندىن بۇرۇن خىتاينىڭ 
بىلەن  جــاۋابــالر  قىسقا  جىنايەتلىرىنى  مــەزكــۇر 
قېتىم  بۇ  ۋېنبىن  ۋاڭ  كەلگەن  قىلىپ  ئىنكار 
ئادرىيان  دوكتور  بولۇپ،  بەرگەن  جاۋاب  تەپسىلىي 
سىياسەت  ئىستراتېگىيەلىك  ئاۋسترالىيە  زېنز، 
ۋە  كوللېگىيەسى  ســوت  ئۇيغۇر  ئىنستىتۇتى، 
سايراگۈل ساۋۇتباي، تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن قاتارلىق 
قىلغاندىن  ھۇجۇم  شاھىتلىرىغا  الگېرى  جــازا 
تىلغا  تېلېۋىزىيەسىنىمۇ  ئىستىقالل  ســىــرت، 

ئېلىپ، تۆھمەت بىلەن ھۇجۇم قىلدى.

جىنايەتلىرىنى  خىتاينىڭ  بىلەن  ئالدى  جاۋابىدا  ئۇ 
پاش قىلىشتا ئەڭ كۆپ كۈچ چىقارغان دوكتور ئادرىيان 
يالغان  نامىدا  تەتقىقات  ئۇنىڭ  زېنزغا ھۇجۇم قىلىپ، 
»ئادرىيان  ۋە:  قىلغان  دەۋا  تارقاتقانلىقىنى  مەلۇمات 
مىڭغىچە   800 مىليون  بــىــر  مىڭدىن   900 زېــنــز 
تۇتقۇن  سىستېمىلىق  شىنجاڭدا  كىشىنىڭ  بولغان 
مەنبەسى  تايانغان  ئۇنىڭ  ئېيتقان.  قىلغانلىقىنى 
دېگەن  تېلېۋىزىيەسى  ئىستىقالل  تۈركىيەدىكى  بولسا 
ئىسپاتى  ئەمەلىي  ھېچقانداق  ئورگىنىنىڭ  تاراتقۇ 
بولمىغان بىر خەۋىرى. بۇ تاراتقۇ ئورگىنىنىڭ رادىكال 
بىرلەشكەن  بولۇپ،  قويۇق  ئاالقىسى  بىلەن  كۈچلەر 
دۆلەتلەر تەشكىالتى تېررورلۇق تەشكىالتى تىزىملىكىگە 
كىرگۈزگەن شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ 
دائىملىق  ئۇالرنىڭ  ياپچان  ئابدۇقادىر  كاتتىبېشى 

مېھمىنى« دەپ بىلجىرلىغان.

قىلىنغان  تەسىس  تۈركىستاندا  شەرقىي  ھالبۇكى، 
قانداقتۇر  سانى  قامالغانالرنىڭ  ۋە  الگېرلىرىنىڭ  جازا 
مەلۇماتالر  چىققان  ئويدۇرۇپ  ئورگىنى  ئاخبارات  بىرەر 
ۋە  ئورگانلىرى  تەتقىقات  خەلقئارالىق  بولماستىن، 
سۈرەتلىرى،  ھەمراھ  سۈنئىي  مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 
ئوچۇق  جازا الگېرى شاھىتلىرى، شۇنداقال خىتاينىڭ 
ھۆججەتلىرى  مەخپىي  ئاشكارىالنغان  ۋە  مەنبەلىرى 
ئاساسىدا ئەڭ تۆۋەن مۆلچەر بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ 
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 -  2020 رېجىمى  بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي  كەلمەكتە. 
يىلى 9 - ئايدا ئېالن قىلغان ئاتالمىش »شىنجاڭنىڭ 
تاشلىق  ئــاق  ناملىق  كاپالىتى«  ئورۇنلىشى  ئىشقا 
كىتابىدا 2014 - يىلىدىن 2019 - يىلىغىچە بولغان 
مىليون  بىر  ھەريىلى  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئارىلىقتا 
ئــوقــۇش  »تــەربــىــيــەلــىــنــىــپ،  كىشىنىڭ  مــىــڭ   300
ئانالىزچىالر  بولۇپ،  قىلىنغان  دەۋا  پۈتتۈرگەنلىكى« 
سەككىز  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئــاســاســەن  بۇنىڭغا 
قامالغان  الگېرىغا  جازا  خەلقنىڭ  ئارتۇق  مىليوندىن 
بولۇشى مۇمكىنلىكىنى، ئەمەلىي ساننىڭ بۇنىڭدىنمۇ 

يۇقىرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى.

ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسىنىڭ دائىملىق مېھمانلىرى 
كۈچلەر  ــكــال  رادى قىلغاندەك  دەۋا  رېجىمى  خىتاي 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  بولماستىن، 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى، ئىشغالىيىتىنى، 
ســاخــتــا تــەشــۋىــقــاتــلــىــرىــنــى پـــاش قــىــلــىــپ كــەلــگــەن 
مــۇتــەخــەســســىــســلــەر، ئــۆلــىــمــا-زىــيــالــىــيــالر، جــامــائــەت 
ئەربابلىرى ۋە شاھىتالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. جۈملىدىن 
خىتاي ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن جامائەت ئەربابى 
ئابدۇقادىر ياپچان بۇندىن ئىلگىرى خىتاينىڭ تۆھمەت 
كەلگەن  دۇچ  قىلىشىغا  ئــەرز  سوتىغا  تۈركىيە  بىلەن 

خىتاينىڭ  سوتى  تۈركىيە  ئايدا   -  3 بۇلتۇر  بولسىمۇ، 
تۆھمەتلىرىنى رەت قىلىپ، ئۇنى گۇناھسىز دەپ ھۆكۈم 
چىقارغانىدى. ئەمما خىتاي ھازىرغىچە قارا نىيىتىدىن 
سەھنىلەردە  ئــوخــشــاش  يۇقىرىقىغا  كــەچــمــەي،  ۋاز 
دەۋاســى  مۇستەقىللىق  قاتارلىق  ياپچان  ئابدۇقادىر 
يېتەكچىلىرىگە، شۇنداقال الگېر شاھىتلىرىغا ھۇجۇم 

قىلىشنى داۋامالشتۇرماقتا.

تۇنجى  تېلېۋىزىيەسىگە  ئىستىقالل  خىتاينىڭ  بۇ 
يىلى   -  2020 بولۇپ،  ئەمەس  قىلىشى  قېتىم ھۇجۇم 
قاتارلىق  گېزىتى  ۋاقىت  يەرشارى  خىتاينىڭ  -6ئايدا 
كۆپلىگەن ئورگان تاراتقۇلىرى شەرقىي تۈركىستاندىكى 
جىنايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان تەپسىلىي ماقالىسىدىمۇ 
ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسىگە »بۆلگۈنچىلىكنى تەشۋىق 
قىلىدۇ، دائىم رادىكال شەخسلەرنى ئېكرانغا چىقىرىدۇ« 

دېگەنگە ئوخشاش ئىبارىلەر بىلەن ھۇجۇم قىلغانىدى.

بۇالردىن سىرت، خىتاي رېجىمى خاككېر گۇرۇپپىلىرى 
ھەرقايسى  تېلېۋىزىيەسىنىڭ  ئىستىقالل  ئارقىلىق 
ۋە  مۇالزىمىتېرلىرىغا  بېكەتلىرىگە،  تور  تىلالردىكى 
قاراتقان ھۇجۇمىنى  تاراتقۇ ھېسابلىرىغا  ئىجتىمائىي 

ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ كەلمەكتە.
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ھوقۇق  كىشىلىك  خىتايدىكى  ھۆكۈمىتى  دانىيە 
تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  ۋە  دەپــســەنــدىــچــىــلــىــكــى 
تۇتقان  ــۆزدە  ك جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
تەنھەرىكەت  ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  ئاساستا، 
ــداق رەســمــىــي ۋەكــىــل  ــان مــۇســابــىــقــىــســىــگــە ھــېــچــق

ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى.

دانىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرى جېپې كوفود دانىيە 
قىشلىق  بېيجىڭ  يىللىق   -  2022 ھۆكۈمىتىنىڭ 
رەسمىي  مۇسابىقىسىگە  تــەنــھــەرىــكــەت  ئولىمپىك 
ئېالن  قىلغانلىقىنى  ــارار  ق ئەۋەتمەسلىكنى  ۋەكىل 
ئاگېنتلىقىغا  ئاخبارات  فىرانسىيە  ئۇ  بولۇپ،  قىلغان 
خىتايدىكى  بىزنىڭ  »ھــۆكــۈمــەت  ــدە:  ســۆزى قىلغان 
مۇسابىقىسىگە  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك  قىشلىق 
بولۇش  دانىيە  قىلدى،  قارار  قاتناشمايدىغانلىقىمىزنى 
ھوقۇق  كىشىلىك  خىتاينىڭ  بىلەن  سۈپىتىمىز 
قىلىۋاتقانلىقىمىز  ئەندىشە  ئىنتايىن  ۋەزىيىتىدىن 

سىر ئەمەس« دېگەنلەرنى بىلدۈرگەن.

تۈنۈگۈن  ھۆكۈمىتىمۇ  گولالندىيە  باشقا  ئۇندىن 
بايانات ئېالن قىلىپ، بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىغا 
بىلدۈرگەن  ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى  ئەمەلدارلىرىنى 
سەۋەبلىك  ۋىــرۇســى  خىتاي  بۇنىڭ  ئەمما  بولسىمۇ، 

چىقىرىلغان قارار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى 
خىتاينىڭ  فېۋرالغىچە   -  20 فېۋرالدىن   -  4 يىل  بۇ 
ئىككى  يۇقىرىقى  ئۆتكۈزۈلىدۇ.  بېيجىڭدا  پايتەختى 
ئاۋسترالىيە،  ئامېرىكا،  ھازىرغىچە  سىرت،  دۆلەتتىن 
كوسوۋو  ۋە  لىتۋانىيە  شوتالندىيە،  كانادا،  ئەنگلىيە، 
ئولىمپىكىنى  قىشلىق  بېيجىڭ  دۆلەتلەر  قاتارلىق 
قىلىدىغانلىقىنى  بــايــقــۇت  دىپلوماتىك  رەســمــىــي 
ياپونىيە  ئاۋسترىيە،  زېلالندىيە،  يېڭى  جاكارلىدى. 
ھۆكۈمەت  قىسمەن  ياكى  بارلىق  بولسا  گېرمانىيە  ۋە 
بىلدۈرگەن  ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى  ئەمەلدارلىرىنى 
ئىبارىنى  دېــگــەن  بايقۇت«  »دىپلوماتىك  بولسىمۇ، 

ئىشلەتمىدى.
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ــاۋاز  ئ يۇقىرى  مۇتلەق  پارالمېنتى  فىرانسىيە 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ــالپ،  ــۇل ــاق م ـــارار  قـ بــىــلــەن 
جىنايەتلىرىنى  ۋەھشىيانە  تۈركىستاندىكى 
»ئىرقىي قىرغىنچىلىق« دەپ بېكىتتى ۋە ماكرون 

ھۆكۈمىتىنى بۇ قارارغا ئاۋاز قوشۇشقا چاقىردى.

خەۋىرىدە  رادىيوسىنىڭ  خەلقئارا  فىرانسىيە 
بۈگۈن  پارالمېنتى  فىرانسىيە  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
)20 - يانۋار( 169 ئاۋازنىڭ قوللىشى، بىر ئاۋازنىڭ 
كېچىشى  ۋاز  ــىــڭ  ــاۋازن ئ بـــەش  تـــۇرۇشـــى،  قــارشــى 
نەتىجىسىدە قارار ماقۇلالپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا 
»ئىرقىي  جىنايەتلىرىنى  قىلىۋاتقان  ئىجرا 

قىرغىنچىلىق« دەپ بېكىتكەن.

رەئىسى  پارتىيەسىنىڭ  سوتسىيالىستالر  فىرانسىيە 
اليىھەسىنى  تەكلىپ  مەزكۇر  پارالمېنتتا  فور  ئولىۋېر 
»بىر  رېجىمىنى  خىتاي  ئــۇ  ئــۆتــكــەن.  چــۈشــەنــدۈرۈپ 
جەھەتتىن  بىيولوگىيەلىك  ۋە  كۈلتۈر  مىللەتنى 
دەپ  ئاپپارات«  رەھىمسىز  قىلغان  نىشان  يوقىتىشنى 
ۋە  شىركەتلىرى  چــوڭ  غەربنىڭ  ھەمدە  ئەيىبلىگەن 

ئۇيغۇرالرنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ماركىلىرىنىڭ 
بىلەن  ۋاسىتىسى  سېلىش  ئەمگەككە  مــەجــبــۇرىــي 
ــىــق  ــل ــى داۋام ــالرن ــەھــســۇالت ئــىــشــلــەپــچــىــقــىــرىــلــغــان م

ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى تەنقىد قىلغان.

پــارالمــېــنــتــىــدىــن  فــىــرانــســىــيــە  تەكلىپتە  مـــەزكـــۇر 
باستۇرۇش  قاراتقان  ئۇيغۇرالرغا  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
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ۋە  جىنايەت  قارشى  »ئىنسانىيەتكە  قىلمىشلىرىنى 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق« دەپ بېكىتىش، بۇ نۇقتا بويىچە 
شۇنداقال  قويۇلغان.  ئوتتۇرىغا  ئەيىبلەش  خىتاينى 
جەمئىيەتتە  خەلقئارا  ھۆكۈمىتىدىن  فىرانسىيە 
دىپلوماتىيە  قاراتقان  خىتايغا  ۋە  ئەيىبلەش  خىتاينى 
مەزكۇر  قوللىنىپ،  تەدبىرلەرنى  زۆرۈر  سىياسىتىدە 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئاخىرالشتۇرۇشقا 

تىرىشچانلىق كۆرسىتىش تەلەپ قىلىنغان.

فىرانك  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  فىرانسىيە 
شەرقىي  قىلىپ،  سۆز  ۋاكالىتەن  ھۆكۈمەتكە  رىستېر 
ۋە  بـــاســـتـــۇرۇش  سىستېمىلىق  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى 
ئالغان.  تىلغا  ئىسپاتالرنى  چۆچۈتىدىغان  كىشىنى 
رەسمىي  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ئــۇ 
ئەمەس،  ھۆكۈمەتنىڭ  مەسىلىسىنىڭ  بېكىتىش 
ئىكەنلىكىنى  ئىشى  ئورگانالرنىڭ  خەلقئارالىق  بەلكى 
فىرانسىيەنىڭ  ئەمما  بولسىمۇ،  ئۆتكەن  قەيت قىلىپ 
خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن بولغان يۇقىرى دەرىجىلىك 

تۈركىستان  شەرقىي  ئۇچرىشىشلىرىدا  ســۆھــبــەت، 
ھەققىدە  ــەقــدىــرى  ت ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  ۋە  مەسىلىسى 

توختىلىپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

ــا ئــۇيــغــۇر  ــ ــاۋروپ ــ ــۋار چــۈشــتــىــن كــېــيــىــن ي ــ ــانـ ــ -17يـ
فىرانسىيە  ۋە  ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــى  ئىنستىتۇتىنىڭ 
پارتىيەسىنىڭ  سوتسىيالىستالر  پارالمېنتىدىكى 
ۋە  يىغىنى  كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى  ھەمكارلىقىدا 
ئىسپات ئاڭالش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، گۈلباھار 
خاتىۋاجى، گۈلباھار جېلىل، ئۆمەر بېكالى ۋە قەلبىنۇر 
گۇۋاھلىق  شاھىتلىرى  الگــېــر  قــاتــارلــىــق  ســىــدىــق 

بەرگەنىدى.

ماقۇللىشىدا  قارارنى  بۇ  پارالمېنتىنىڭ  فىرانسىيە 
دىلنۇر  رەئــىــســى  ئىنستىتۇتىنىڭ  ئــۇيــغــۇر  يــاۋروپــا 
سىياسىي  ئۇيغۇر  تۈركۈم  بىر  قاتارلىق  خانىم  رەيھان 
ۋە  پائالىيەتلىرى  ــۈك  ــۈرل ت پائالىيەتچىلىرىنىڭ 

تەشۋىقاتلىرىمۇ مۇھىم رول ئوينىغان.
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ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ  تۈركۈم  بىر  ئىستانبۇلدىكى 
ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي 
 -  2022 قــارشــى  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق 
يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت 
ئېالن  چاقىرىقى  قىلىش  بايقۇت  مۇسابىقىسىنى 

قىلدى.

خــەلــقــئــارا  يىغىنىنى  قىلىش  ــېــالن  ئ ئــاخــبــارات 
ئــەزا  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
تەنتەربىيە  تۈركىستان  شەرقىي  بولغان  تەشكىالتى 
تەشكىللىگەن  بىرلىكتە  جەمئىيىتى  تەرەققىيات  ۋە 
جايالشقان  رايونىغا  ئاتاكۆي  ئىستانبۇلنىڭ  بولۇپ، 

پائالىيەتكە  ئۆتكۈزۈلدى.  ئالدىدا  مەركىزى  ئولىمپىك 
قوللىرىدا  قىلدى.  ئىشتىراك  كىشى  يېقىن  گە   300
قىرغىنچىلىق  »ئىرقىي  بايرىقى،  تۈركىستان  شەرقىي 
ئولىمپىكىغا قارشى تۇرايلى!«، »بېيجىڭ ئولىمپىكنى 
بايقۇت قىاليلى« دەپ يېزىلغان پىالكاتالرنى كۆتۈرگەن 
توختىتىلسۇن!«،  قىرغىنچىلىق  »ئىرقىي  خەلق 
»تۈركىيە قېرىندىشىڭغا ئىگە بول!« دېگەن شوئارالرنى 

توۋالشتى. 

ۋە  تەنتەربىيە  تۈركىستان  شەرقىي  بىلەن  ئــالــدى 
تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى تاھىر كۆكبايراق 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
تۈركچە  قارشى  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
 -  1949 خىتاينىڭ  باياناتتا  ئۇ  ئۆتتى.  ئوقۇپ  بايانات 
بۇيان،  يىلى شەرقىي تۈركىستاندا بېسىپ كىرگەندىن 
ۋە  سىياسىتى  قىلىش  ئاسسىمىلياتسىيە  مەجبۇرىي 
داۋامالشتۇرۇپ  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
جىنايەتلىرىنى  بۇ  خىتاينىڭ  كېلىۋاتقانلىقىنى، 
ئونلىغان  نەچچە  ۋە  ــەت  دۆلـ نەچچە  بىر  خــەلــقــئــارادا 
مەزكۇر  قىلغانلىقىنى،  ئېتىراپ  تەشكىالتالرنىڭ 
دۆلەت ۋە تەشكىالتالر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا 
سەۋەبلىك  قىلمىشلىرى  جىنايى  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
قىشلىق  بولغان  ئۆتكۈزۈلمەكچى  بېيجىڭدا  يېقىندا 
خــەلــقــئــارا  قىلغانلىقىنى،  بــايــقــۇت  ئولىمپىكنى 
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جەمئىيەتنىڭ بۇ سەپكە قوشۇلۇپ، بېيجىڭ قىشلىق 
ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىشىغا چاقىرىق 

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

بىرلىكىنىڭ  ــۆلــىــمــاالر  ئ تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
بايانات  ئەرەبچە  دامولالم  مەھمۇدجان  ۋەكىلى  رەئىس 
خىتاينىڭ  دۇنياسىغا  ئەرەب-ئىسالم  قىلىپ،  ئېالن 
ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي 
قىرغىنچىلىق جىنايىتى ۋە ئىسالم دىنغا قارشى ئىجرا 
تونۇشتۇردى  سىياسەتلىرىنى  ۋەھشىيانە  قىلىۋاتقان 
تـــۈرك  ــيــاســىــنــى، شــۇنــداقــال  ئـــەرەب-ئـــىـــســـالم دۇن ۋە 
مۇسۇلمانلىرىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  دۇنياسىنى 

ئادا  مەسئۇلىيىتىنى  قېرىنداشلىق  تــۇرۇپ،  يېنىدا 
چاقىرىق  قىلىشقا  بايقۇت  ئولىمپىكنى  قىلىشقا، 

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

كونيا  ۋەقفى  مەدەنىيەت  ۋە  ئىلىم  بۇغراخان  سۇتۇق 
ئوقۇپ  بايانات  ئىنگلىزچە  ئۇدۇن  ئابدۇلئەھەد  ۋەكىلى 
تۈركىستاننى  شەرقىي  خىتاينىڭ  باياناتتا  ئۇ  ئۆتتى. 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بۇيان،  قىلغاندىن  ئىشغال 
كېلىۋاتقانلىقىنى،  داۋامــالشــتــۇرۇپ  جىنايىتىنى 
جىنايەتلىرى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ئۆتكۈزۈلمەكچى  خىتايدا  دۆلەت  قانچە  بىر  سەۋەبلىك، 
بىر  قىلغان  بايقۇت  ئولىمپىكنى  قىشلىق  بولغان 
سەپكە  بــۇ  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  بارلىق  پەيتتە، 
قوشۇلۇپ، بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت 

قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

بايقۇت  ئولىمپىكىنى  قىشلىق  بېيجىڭ  نۆۋەتتە 
چــاقــىــرىــقــالر  خــەلــقــئــارالــىــق  ھــەقــقــىــدىــكــى  قىلىش 
ئولىمپىك  خەلقئارالىق  بــولــۇپ،  داۋاملىشىۋاتقان 
ئۈزلۈكسىز  تەنقىدلەرمۇ  قارىتىلغان  كومىتېتىغا 

كۈچەيمەكتە.
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يېڭىدىن  تۈركىستانغا  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
يانۋار   -  22 شىڭرۈي  ما  ئەمەلدارى  باش  تەيىنلىگەن 
»ئىسالم  يىغىنىدا  مــۇزاكــىــرە  بىرلەشمە  ئېچىلغان 
دىنىنى خىتايالشتۇرۇش« سىياسىتىدە داۋاملىق چىڭ 

تۇرۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن.

خىتاينىڭ تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ 
»ئۇيغۇر  ئاتالمىش  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋىــرىــدە 
كومىتېتى«نىڭ  پــارتــىــيــە  ــلــۇق  ــون راي ئــاپــتــونــوم 
 -  12 كېڭەش  ما شىڭرۈي سىياسىي  سېكرېتارى 
ئاتالمىش  يىغىنىنىڭ   -  5 كومىتېتى  نۆۋەتلىك 
ساھەسى  دىن  ساھەسى،  مىللەتلەر  سانلىق  »ئــاز 
مــۇزاكــىــرە  ئېچىلغان  ھــەقــقــىــدە  مەسىلىسى« 
خىل  ھــەر  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  يىغىنىدا، 
تېررور  قارشى  دىنىغا  ئىسالم  ۋە  چەكلىمە  دىنىي 
ھەققىدە  داۋامالشتۇرىدىغانلىقى  سىياسىتىنى 
بېشارەت بېرىپ: »ئىسالم دىنىنى خىتايالشتۇرۇش 
يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك« دەپ جار سالغان.

ئــوبــۇل،  زۇمـــرەت  ئــەمــەلــدارالردىــن  قــورچــاق  يىغىنغا 
ــدۇرەقــىــپ  ــاب ــوبـــۇل، ئ ــىــن، مــۇتــەلــلــىــپ ئـ قـــادېـــن كــەب
يىغىندا  بــولــۇپ،  قاتناشقان  قاتارلىقالر  تۆمۈرنىياز 
ئورتاق  مىللىتى  »جۇڭخۇا  شىڭرۈي:  ما  قىلغان  سۆز 
مىللەتلەر  ئۇلى،  بىرلىكىنىڭ  دۆلەت  ئېڭى  گەۋدىسى 
جېنى،  كۈچنىڭ  مەنىۋى  ئاساسى،  ئىتتىپاقلىقىنىڭ 
يۇغۇرۇلۇشنى  كۆلەمدە  كەڭ  مىللەتلەرنىڭ  ھەرقايسى 
ئىلگىرى سۈرۈش، دىننى خىتايالشتۇرۇش يۆنىلىشىدە 
جەمئىيىتىگە  سوتسىيالىزم  دىننى  تـــۇرۇش،  چىڭ 

دىننى  ــرەك.  ــېـ كـ يــېــتــەكــلــەش  ئــۇيــغــۇنــالشــتــۇرۇشــقــا 
سوتسىيالىزم  قىلىپ،  ئىدارە  قاتتىق  ئومۇميۈزلۈك 
جەمئىيىتىگە ئۇيغۇنالشقان دىنغا ئايالندۇرۇش كېرەك« 

دەپ بىلجىرلىغان.

پىالن  يىللىق  بـــەش  ئــالــدىــنــقــى  رېــجــىــمــى  خــىــتــاي 
شەرقىي  دەۋرىــدە  چۈەنگو  چېن  جۈملىدىن  مەزگىلىدە، 
ئېغىر  ئەڭ  بۇيانقى  قىلغاندىن  ئىشغال  تۈركىستاننى 
ئوچۇق- بولۇپ،  قىلغان  ئىجرا  سىياسىتىنى  تېررور 
ئاشكارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشكە باشلىدى. 
شەرقىي  ــۇق  ــارت ئ مىليوندىن  سەككىز  جــەريــانــدا  بــۇ 
تۈركىستان خەلقىنى تۈرمە ۋە جازا الگېرىغا قامىغاندىن 
سىرت، خەلقنى خىتايالشتۇرۇش، جۈملىدىن ئاتالمىش 
سىياسىتىنى  خىتايالشتۇرۇش«  دىنىنى  »ئىسالم 
كۈچەپ ئىجرا قىلدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە 16 مىڭدىن 
بۇزۇۋېتىلدى،  ياكى  چېقىۋېتىلدى  مەسچىت  ئارتۇق 
ئۆلتۈرۈلدى  ئۆلىماالر  زاتالر،  دىنىي  مىڭلىغان  نەچچە 

ياكى تۈرمىگە تاشالندى.

كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ ئاتالمىش »ئىسالم دىنىنى 
ئىرقىي  بىلەن،  نــامــالر  قاتارلىق  خىتايالشتۇرۇش« 
خەلقئارا  پــەردازالشــقــا،  سىياسىتىنى  قىرغىنچىلىق 
كەلگەنلىكىنى،  ئــۇرۇنــۇپ  ئــالــداشــقــا  جەمئىيەتنى 
يېقىندا باش ئەمەلدارىنى ئالماشتۇرۇش تاكتىكىسىنى 
قـــولـــالنـــغـــان بــولــســىــمــۇ، خـــىـــتـــاي رېــجــىــمــىــنــىــڭ 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
خەلقئارا  بولمىغانلىقىنى،  ئۆزگىرىش  سىياسىتىدە 
شەرقىي  قارىماي،  بېسىمالرغا  تۈرلۈك  جەمئىيەتتىكى 
كۈچەيتىپ  تېخىمۇ  جىنايەتلىرىنى  تۈركىستاندىكى 

داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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سابىق قورچاق ئەمەلدار شۆھرەت زاكىر سىرلىق 
چۈشۈرۈلگەندىن  بــېــرىــپ«  »ئىستېپا  ھــالــدا 
رايونى«غا  ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  كېيىن، 
ئەركىن  كېلىۋاتقان  بولۇپ  رەئىس  مۇۋەققەت 

تۇنىياز رەسمىي رەئىس بولۇپ سايالندى. 
تورىنىڭ  خەلق  ئورگىنى  تەشۋىقات  خىتاي 
خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، 27 - يانۋار ئاتالمىش 
»ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« 13 - نۆۋەتلىك خەلق 
ئەمەلدار  قورچاق  يىغىنىدا   -  5 قۇرۇلتىيىنىڭ 
ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  تۇنىياز  ئەركىن 
رايونلۇق ھۆكۈمەت«نىڭ رەسمىي رەئىسلىكىگە، 
كومىتېتىنىڭ  ــە  ــي ــزى ــۋى رې شــيــاڭــلــى  تــيــەن 

مۇدىرلىقىغا تەيىنلەنگەن.

بېرى  يىلالردىن  ئــۇزۇن  تۇنىياز  ئەركىن  ياشلىق   59
خىزمەت  ــق  ســادى خىتايغا  تــۈركــىــســتــانــدا  شــەرقــىــي 
بولۇپ،  بىرى  ئــەمــەلــدارالرنــىــڭ  قــورچــاق  قىلىۋاتقان 
ۋە  بۆلۈمى  تەشكىالت  ۋىاليەتلىك  خــوتــەن  ئىلگىرى 
 2014 ۋە  ئىشلىگەن  كومىتېتىدا  ۋىاليەتلىك  خوتەن 
- يىلدىن باشالپ ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 

ھۆكۈمەت«نىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولغان. ئۇ بۇلتۇر 30 - 
سېنتەبىر شۆھرەت زاكىرنىڭ ئورنىغا مۇۋەققەت رەئىس 

بولۇپ ئالماشقانىدى.

ئەركىن تۇنىياز 2018 - يىلى »ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىنى 
توغرا تونۇيلى« تېمىسىدا ماقالە ئېالن قىلغان بولۇپ، 
تەۋە  مىللەتلەرگە  تۈركىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  ماقالىسىدە 
بىلەن  ئــەجــدادلــىــرى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئەمەسلىكىنى، 
تۈركلەرنىڭ قۇل ۋە قۇلدار مۇناسىۋەتتە بولغانلىقىنى، 
»جۇڭخۇا  ئاتالمىش  زىيالىيالرنىڭ  ۋە  كادىرالر  ئۇيغۇر 
ئېغىپ  گەۋدىسى« چۈشەنچىسىدە  ئورتاق  مىللەتلىرى 

كەتكەنلىكىنى جار سالغانىدى.

ئۇ مەزكۇر ماقالىسىدە يەنە: »ئۇيغۇرالر تۈركلەر بىلەن 
بىراق  بولسىمۇ،  ياشىغان  يـــەردە  بىر  ــۇددەت  مـ ئـــۇزاق 
مىللىتىگە  تۈرك  ئۇيغۇرالرنى  ئەمەس.  تۈرك  ئۇيغۇرالر 
بۆلگۈنچىلەرنىڭ  ۋە  پانتۈركىزمچىلەرنىڭ  چېتىش 
يېڭىدىن  بۇلتۇر  ئۇ  بىلجىرلىغان.  دەپ  تەشۋىقاتى« 
خىتاي  كېيىن،  سايالنغاندىن  رەئىسلىككە  مۇۋەققەت 
ئۇنىڭ  تونۇشتۇرغاندا  ئۇنى  ئورگانلىرى  ئــاخــبــارات 
خەۋەر  قىلىپ  تەشۋىق  ئاالھىدە  ماقالىسىنى  مەزكۇر 

قىلغانىدى.
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ت  د  ب  ۋە  مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  خىتاي 
باچېلېتنىڭ  مىشېل  ئىشخانىسى  ھوقۇق  كىشىلىك 
خەۋەرلەرگە  ھەققىدىكى  زىيارىتى  تۈركىستان  شەرقىي 

ئىنكاس بىلدۈردى.

جەنۇبىي خىتاي سەھەر گېزىتى 28 - يانۋار ئىسمىنى 
نەقىل  مــەنــبــەلــەردىــن  خالىمىغان  ئــاشــكــارىــالشــنــى 
ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  خىتاي  كــەلــتــۈرۈپ، 
يىلنىڭ  بــۇ  كېيىن،  مۇسابىقىسىدىن  تەنھەرىكەت 
ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  يېرىمىدا  ئالدىنقى 
ئەمەلدارىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشىغا 
د  ب  خىتاينىڭ  شۇنداقال  قىلغانلىقىنى،  رۇخــســەت 
كىشىلىك  ھەققىدىكى  تۈركىستان  شەرقىي  دىــن  ت 
تەلەپ  تۇرۇشىنى  قىلماي  ئېالن  دوكالتىنى  ھوقۇق 

قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلغانىدى.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسى جاۋ 
بىلدۈرۈپ، شەرقىي  ئىپادە  بۇ ھەقتە  تۈنۈگۈن  لىجيەن 
تۈركىستانغا زىيارەتكە بېرىشىنى قارشى ئالىدىغانلىقى، 
ئەمما زىيارەتنىڭ مەقسىتى تەكشۈرۈش ئەمەس، بەلكى 
نىشان  كۈچەيتىشنى  ھەمكارلىقنى  ۋە  ئالماشتۇرۇش 
قىلىشى، سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن قوللىنىلماسلىقى 

كېرەكلىكى ھەققىدە جار سالغان.

لىجيەندىن  جــاۋ  مۇخبىرى  ئاگېنتلىقى  ئــانــادولــۇ 
خىتاي تەرەپنىڭ ب د ت نىڭ زىيارىتىگە شەرت قويۇپ، 
دوكالتىنى  تۈركىستان  شەرقىي  مەزگىلىدە  ئولىمپىك 

ئېالن قىلماي تۇرۇشىنى تەلەپ قىلغانلىقى ھەققىدىكى 
ئەمما  قىلغان.  تەلەپ  بېرىشنى  چۈشەنچە  خــەۋەرگــە 
بېرىشتىن  جــاۋاب  بىۋاسىتە  سوئالغا  بۇ  لىجيەن  جاۋ 
خەلقنىڭ  تۈركىستاندا  شەرقىي  قــاچــۇرۇپ،  ئۆزىنى 
تەرەپنىڭ  خىتاي  ياشاۋاتقانلىقى،  خاتىرجەم  باياشات، 
قارشى  قارا سۈركەيدىغان ھەرقانداق ھەرىكەتكە  ئۆزىگە 

ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلغان.

خــەۋىــرىــدە  بــىــر  يــەنــە  ئاگېنتلىقىنىڭ  ــتــېــرس  روي
ھــوقــۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  قىلىنىشىچە،  قــەيــت 
زىيارەتكە  خىتاينىڭ  باياناتچىسى  ئىشخانىسىنىڭ 
رۇخسەت قىلغانلىقىنى دەلىللىگەن بولۇپ، ئۇ مەزكۇر 
زىيارەتنىڭ رېئال ئەھمىيىتى بولۇشى كېرەكلىكىنى، 
ب د ت ھەيئىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر تۈركۈم 
زىيارەت  نازارىتىسىز  خىتاينىڭ  شەخسلەرنى  ۋە  ئورۇن 
ئەمەلدارلىرى  خىتاي  ۋە  كېرەكلىكىنى  قىاللىشى 
ئۆتكۈزەلىشى  سۆھبەت  دەرىجىلىك  يۇقىرى  بىلەن 

كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. 

ھوقۇق  كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت 2018 - يىلىدىن 
قىلىش  زىـــيـــارەت  تۈركىستاننى  شــەرقــىــي  ــاشــالپ،  ب
ھەققىدە خىتاي بىلەن سۆزلىشىشكە باشلىغان بولۇپ، 
ھازىرغىچە خىتاي ھەر خىل يولسىز شەرتلەرنى قويۇپ 

تەكشۈرۈشكە توسقۇنلۇق قىلغانىدى. 
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تۇرماقتا،  ئالدىدا  باشلىنىش  ئولىمپىكى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ 
ئەمما ئىنسانىيەت ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن سۈكۈتنى تاللىماقتا.
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