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تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  دۆلەت   50
قىلمىشىدىن  باستۇرۇش  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
ئىز- بىلدۈرۈپ،  قىلىۋاتقانلىقىنى  ئەندىشە 
ئۇيغۇرالرنى جىددىي  يوقاپ كەتكەن  دېرەكسىز 

بىلدۈردى. ئاشكارىلىشى كېرەكلىكىنى 
خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  ئاۋازىنىڭ  ئامېرىكا 
بىلدۈرۈلۈشىچە، ب د ت ئومۇمىي كېڭىشىنىڭ 
مۇزاكىرە  مەسىلىلىرىنى  ھوقۇق  كىشىلىك 
31-ئــۆكــتــەبــىــر  3-كومىتېتى  قىلىدىغان 
مۇزاكىرە يىغىنى تەشكىللىگەن. يىغىنىدا 50 
قولالپ  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  دۆلەت 
باياناتتا  قىلغان.  ئېالن  بايانات  بىرلەشمە 
ئۇيغۇر  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  مۇسۇلمانالرغا  باشقا  ۋە 
ئەيىبلىگەن  قىلمىشلىرىنى  بــاســتــۇرۇش 
ھەمدە خىتاينى شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە 
قىلمىشىنى  دەپسەندىچىلىك  يۈرگۈزۈۋاتقان 

چاقىرغان. توختىتىشقا 
كىشىلىك  ت  د  ب  خــىــتــايــدىــن  بــايــانــاتــتــا 
ئېالن  ئىشخانىسى  ئەمەلدارى  ئالىي  ھوقۇق 
ئىجرا  تولۇق  تەلەپلەرنى  دوكالتتىكى  قىلغان 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  جۈملىدىن  قىلىش، 
قىلىنغانالرنىڭ  مــەھــرۇم  ئەركىنلىكىدىن 
ھەممىسىنى قويۇپ بېرىش ۋە يوقاپ كەتكەن 

جىددىي  ئىز-دېرىكىنى  ئەزالىرىنىڭ  ئائىلە 
ئاشكارىالش تەلەپ قىلىنغان.

كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق تــەشــكــىــالتــىــنــىــڭ 
ب  ھۆكۈمىتىنىڭ  ــادا  ــان ك بــىــلــدۈرۈشــىــچــە، 
دۆلــەتــكــە   50 ۋەكــىــلــى  تـــۇرۇشـــلـــۇق  دا  ت  د 
قىلغان  ئېالن  بايانات  بىرلەشمە  ۋاكالىتەن 
ــۇ ئـــەڭ كـــۆپ دۆلــەتــنــىــڭ ئــاشــكــارا  بــولــۇپ، ب
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  ھالدا 
باستۇرۇش قىلمىشلىرىنى ئەيىبلىشى بولۇپ 

ھېسابلىنىدىكەن.
يىغىنىدا  مــۇزاكــىــرە  مەسىلىسى  ئــۇيــغــۇر 
ئالبانىيە،  دۆلەتلەر  قوللىغان  ئۇيغۇرالرنى 
بېلگىيە،  ئاۋسترىيە،  ئاۋسترالىيە،  ئاندوررا، 
دانىيە،  كىرودىيە،  چېخ،  بۇلغارىيە،  بېلىز، 
ئــېــســتــونــىــيــە، فــىــنــالنــدىــيــە، فــىــرانــســىــيــە، 
ــاال، ئــىــســالنــدىــيــە،  ــم ــې ــۋات ــى ــىــيــە، گ گــېــرمــان
ئىتالىيە،  ئــىــســرائــىــلــىــيــە،  ئــىــرېــالنــدىــيــە، 
لىچتېنشتېين،  لىبېرىيە،  التۋىيە،  ياپونىيە، 
تاقىم  مارشال  لىيۇكسېمبۇرگ،  لىتۋانىيە، 
يېڭى  گولالندىيە،  نــاۋرۇ،  موناكو،  ئاراللىرى، 
نورۋېگىيە،  ماكېدونىيە،  شىمالىي  زېلالندىيە، 
مارىنو  سان  رومىنىيە،  پورتۇگالىيە،  پولشا، 

قاتارلىق دۆلەتلەر ئىكەن. 
تەرىپىنى  خىتاينىڭ  يىغىنىدا  مۇزاكىرە 
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د  ب  كۇبانىڭ  ۋاكالىتەن  دۆلەتكە   66 ئالغان 
ت دا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى بايانات ئېالن قىلىپ، 
ئاقلىغان  خىتاينى  ئــاقــلــىــغــان.  خىتاينى 
ھوقۇق  كىشىلىك  كۆپىنچىسى  دۆلەتلەرنىڭ 
ئىكەن.  دۆلەتلەر  بولغان  ئېغىر  مەسىلىسى 
كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق تــەشــكــىــالتــلــىــرىــنــىــڭ 

نامرات  بېرى  يىلالردىن  نۇرغۇن  خىتاينىڭ 
كونترول  جەھەتتىن  ئىقتىسادىي  دۆلەتلەرنى 
قىلىپ، ھەرقانداق مەسىلىدە خىتايغا قارشى 
بىلدۈرەلمەيدىغان  ئىپادە  يــاكــى  ھــەرىــكــەت 
ــۈرۈپ قــويــغــانــلــىــقــىــنــى  ــ ــت ــ ــەل ــ ھـــالـــەتـــكـــە ك

بىلدۈرۈشمەكتە.

ئــۈچ  ئــالــدىــنــقــى  يــىــل  ــۇ  ب رېجىمى  خــىــتــاي 
تەبىئىي  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  پەسىلدە 
نەتىجىسىنى  قىلىش  بۇالڭ-تاالڭ  بايلىقىنى 
نېفىت  خــىــتــاي  ــۇپ،  ــولـ بـ ئــاشــكــارىــلــىــغــان 
شىركىتى  ــۇرۇھـــى  گـ ســانــائــىــتــى  خــىــمــىــيــە 
بايلىقىنى  تەبىئىي  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
ئۈچۈن،  كۈچەيتىش  قىلىشنى  بــۇالڭ-تــاالڭ 
چــارالش- گــاز  تەبىئىي  نېفىت،  رايوندىكى 
ئېچىش سالمىقىنى زور كۈچ بىلەن ئاشۇرغان. 
بايقالغان  يېڭىدىن  تۈركىستاندا  شەرقىي 
گازنىڭ  نېفىت-تەبىئىي  مىقداردىكى  زور 
تەمىنلەش  بىلەن  ئېنېرگىيە  خىتاينىڭ 
ئېنېرگىيە  ــۈرۈش،  ــتـ ــۆسـ ئـ ئــىــقــتــىــدارىــنــى 
مۇھىم  قىلىشتا  كاپالەتلىك  بىخەتەرلىكىگە 

رول ئوينايدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن.
رايــونــلــۇق«  ئــاپــتــونــوم  »ئــۇيــغــۇر  ئاتالمىش 
ئىستاتىستىكا  ئىدارىسىنىڭ  ئىستاتىستىكا 
9-ئايغىچە  1-ئــايــدىــن  يىل  بــۇ  قىلىشىچە، 

كۆلەمدىكى  يۇقىرى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ســانــائــەتــنــىــڭ ئــىــشــلــەنــمــىــگــەن تــاشــكــۆمــۈر 
مىڭ   323 مىليون   291 مىقدارى  مەھسۇالت 
ئوخشاش  بۇلتۇرقى  يېتىپ،  توننىغا   900

مەزگىلدىكىدىن %31.1 ئاشقان.
شەرقىي  پەسىلدە  ــۈچ  ئ ئالدىنقى  خىتاي 
توك  نېفىت،  خــام  كــۆمــۈر،  تۈركىستاننىڭ 
بايلىقلىرىنى  تەبىئىي  قاتارلىق  چىقىرىش 
ــۈتــۈن  داۋامـــلـــىـــق بــــۇالڭ-تــــاالڭ قــىــلــىــپ، پ
خــىــتــايــنــىــڭ ئــېــنــېــرگــىــيــە تــەمــىــنــاتــىــنــى 
ئىچىدە  بۇنىڭ  قىلغان.  ئىگە  كاپالەتكە 
ئىسالھات  ۋە  تەرەققىيات  شەھەرلىك  قومۇل 
ئىدارىسىنىڭ  ئىستاتىستىكا  كومىتېتى 
قومۇل  پەسىلدە  ئۈچ  ئالدىنقى  بىلدۈرۈشىچە، 
ئىشلەنمىگەن  ئىشلەپچىقىرىلغان  شەھىرىدە 
تاشكۆمۈر 88 مىليون 620 مىڭ توننا بولۇپ، 
 82% مەزگىلدىكىدىن  ئوخشاش  بۇلتۇرقى 
قىسمى  كــۆپ  زور  كۆمۈرلەرنىڭ  بۇ  ئاشقان. 
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چۇڭچىڭ،  ســىــچــۈەن،  گــەنــســۇ،  خىتاينىڭ 
نىڭشيا، چىڭخەي ۋە ئوتتۇرا، شەرقىي قىسىم 
رايونالردىكى خېنەن، خۇبېي، شەندۇڭ قاتارلىق 

جايالرغا توشۇلغان.
ــدە شـــەرقـــىـــي  ــلـ ــىـ ــەسـ ئـــالـــدىـــنـــقـــى ئـــــۈچ پـ
خام  قىلىنغان  بــۇالڭ-تــاالڭ  تۈركىستاندىن 
 287 مىليون   24 مىقدارى  مەھسۇالت  نېفىت 
ئوخشاش  بۇلتۇرقى  بولۇپ،  توننا   200 مىڭ 
گاز  تەبىئىي  ئاشقان.   8.2% مەزگىلدىكىدىن 
 229 مىليارد   30 بولسا  مىقدارى  مەھسۇالت 
بۇلتۇرقى  يېتىپ،  مېتىرغا  كــۇب  مىليون 
ئاشقان.   5.1% مەزگىلدىكىدىن  ئوخشاش 
ئاتالمىش  رېجىمى  خىتاي  ئىشغالىيەتچى 

نامىدا  يەتكۈزۈش«  شەرققە  گازىنى  »غەربنىڭ 
گازنى  مېتىر  كۇب  مىليون   365 مىليارد   49

خىتايغا توشۇغان. 
تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر 
ــڭ پــــەقــــەت  ــ ــى ــ ــالرن ــ ــق ــ ــى ــ ــل ــ ــاي ــ ــان ب ــ ــق ــ ــق ــ ــى ــ چ
ــدۇرۇشــقــا  ــان ق ئېھتىياجىنى  خــىــتــايــنــىــڭ 
خەلقنىڭ  يەرلىك  ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى، 
ھېچقانداق مەنپەئەتكە ئېرىشەلمىگەنلىكىنى، 
شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئىشغالىيەتچى 
داۋامــالشــتــۇرۇۋاتــقــان  ئىزچىل  تۈركىستاندا 
جىنايىتىگە  قــىــرغــىــنــچــىــلــىــق  ــىــرقــىــي  ئ
قىلىشنىمۇ  بــــۇالڭ-تــــاالڭ  ــدا،  ــالـ ھـ مـــاس 

بىلدۈرۈشمەكتە. كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى 

ئامېرىكىدا ئىككى پارالمېنت ئەزاسى تاموژنا 
چەكلەش  ئېرىشىشنى  مەلۇماتلىرىغا  سانلىق 
كېيىن،  قويغاندىن  ئوتتۇرىغا  تەكلىپىنى 
ئويناپ،  ئــويــۇن  سىياسىي  پارالمېنتنىڭ 
چەكلەش  ئەمگىكىنى  مــەجــبــۇرىــي  ئــۇيــغــۇر 
قارشى  ئۇرۇنۇشىغا  ئاجىزالشتۇرۇش  قانۇنىنى 

تۇرىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلدى.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ 4-نويابىردىكى خەۋىرىدە 
سانلىق  ئىمپورت  ئاساسلىق  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ساقالش  مەخپىيەتلىكىنى  مەلۇماتلىرىنىڭ 
مەزگىلدە،  بۇ  قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  تەكلىپى 
ۋە  ئىستېمالچىالر  شىركەتلىرى  ئامېرىكا 

ئالدىنى  ئەمگىكىنىڭ  مەجبۇرىي  »ئۇيغۇر 
قىلىش  ئــىــجــرا  قــانــۇنــى«نــى  يېڭى  ئېلىش 

بېسىمىغا دۇچ كەلگەن.
2-نويابىر  قىلىنىشىچە،  قەيت  خـــەۋەردە 
كېڭەش  پارتىيەسىنىڭ  جۇمھۇرىيەتچىلەر 
پاالتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو ۋە پارالمېنت ئەزاسى 
چېگرا  ۋە  تاموژنا  ئامېرىكا  سىمىس  كىرىس 
مۇالزىمىتى  تاموژنا  سودا  ئىدارىسى  قوغداش 
كومىتېتىغا مەكتۇپ ئەۋەتىپ، پارالمېنتنىڭ 
ــمــىــتــى مــەســلــىــھــەت  ــۇالزى ــودا تـــامـــوژنـــا م ــ سـ
»ئــۇيــغــۇر  ــغــان  قــوي ئــوتــتــۇرىــغــا  كومىتېتى 
قانۇنى«نى  چەكلەش  ئەمگىكىنى  مەجبۇرىي 
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تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ھەسەنە  ۋە  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنيا  بىرلىكى، 
بېلگىيە  ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــىــدا  تەشكىالتىنىڭ 

پايتەختى بىريۇسسېلدا ئىككى كۈن داۋامالشقان 
يىغىنى  مــۇنــبــىــرى«  ئـــۇيـــغـــۇر  »خـــەلـــقـــئـــارا 

مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرالشتى.

تەكلىپىنىڭ  ــۇش  ــۇرۇن ئ ئاجىزالشتۇرۇشقا 
تۇرىدىغانلىقىنى  قارشى  تەستىقلىنىشىغا 

بىلدۈرگەن.
مۇالزىمىتى  تاموژنا  »سودا  مەكتۇپىدا:  ئۇالر 
ئۇيغۇر  ھالدا  ئېنىق  كومىتېتى  مەسلىھەت 
قانۇنىنى  چەكلەش  ئەمگىكىنى  مەجبۇرىي 
ــغــان  ــدى ــاجــىــزالشــتــۇرى ــىــجــرا قــىــلــىــشــنــى ئ ئ
پارتىيە  ئىككى  قويۇپ،  ئوتتۇرىغا  تەكلىپنى 
ئەزالىرى ئىچىدە كۆپ سانلىقنىڭ قوللىشىغا 
ــىــڭ كــۈچــىــنــى  ــۇســن ــب ــەشــەب ــەن ت ــشــك ــرى ــې ئ
ئۇرۇنۇشتىن  بۇ  بىز  بولدى.  تۆۋەنلەتمەكچى 

قاتتىق ئەندىشە قىلىمىز« دېيىلگەن. 
مۇالزىمىتى  تاموژنا  سودا  ئىگىلىنىشىچە، 
قىلغان  مــۇزاكــىــرە  كومىتېتى  مەسلىھەت 
مەجبۇرىي  قويغان  يولغا  خىتاي  تەشەببۇسالر 
مــەھــســۇالتــالرنــىــڭ  چېتىشلىق  ئــەمــگــەكــكــە 

ئاسانالشتۇرىدىكەن. قىلىنىشىنى  ئىمپورت 
خــەۋىــرىــدە  ئاگېنتلىقىنىڭ  بــىــرلــەشــمــە 
ئــاشــكــارىــلــىــشــىــچــە، ئــالــدىــنــقــى ئــايــدا ســودا 
ــتــى مــەســلــىــھــەتــچــىــلــەر  ــمــى ــۇالزى تـــامـــوژنـــا م

ئورگانلىرىنىڭ  فېدېراتىپ  باشقا  كومىتېتى 
بىلەن  ئــەمــەلــدارلــىــرى  دەرىجىلىك  يۇقىرى 
ئىلگىرى،  ئۇچرىشىشتىن  ھــالــدا  يېپىق 
ماسلىشىش  مــىــقــدارىــغــا  ــودا  ــ س ئــۇالرنــىــڭ 
قائىدىسىنى  ئىمپورت-ئېكسپورت  ئــۈچــۈن 

ئاشكارىلىغان. زامانىۋىالشتۇرىدىغانلىقىنى 
مەسلىھەت  مــۇالزىــمــىــتــى  ــا  ــوژن ــام ت ــودا  ــ س
ئاپتوموبىل  ھەممىباب  ۋولمارت،  كومىتېتى 
 20 قـــاتـــارلـــىـــق  ئــىــنــتــېــل  ۋە  شــىــركــىــتــى 
تەركىب  باشقۇرغۇچىلىرىدىن  شىركەتنىڭ 
ۋە  تــامــوژنــا  ئامېرىكا  كومىتېت  بــۇ  تــاپــقــان. 
نىزامىنى  ئىدارىسىنىڭ سودا  چېگرا قوغداش 
تەكلىپ  توغرىسىدا  ئاددىيالشتۇرۇش  قانداق 
قــانــۇن  ئىككى  ئــامــېــرىــكــىــدىــكــى  ــغــان.  ســۇن
پارالمېنت  ئەگەر  ئېيتىشىچە،  تۈزگۈچىنىڭ 
ئەھۋال  بولمىغان  تەستىقى  ئەزالىرىنىڭ 
مەسلىھەت  مۇالزىمىتى  تاموژنا  ئاستىدا، سودا 
قــانــۇنــالرنــى  نــۆۋەتــتــىــكــى  كومىتېتىنىڭ 
ئۆزگەرتىش توغرىسىدىكى ھەر قانداق تەكلىپى 

ئۆتمەيدىكەن. تەستىقتىن 
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تەشكىالتنىڭ  چـــوڭ  ئـــۈچ  خــەلــقــئــارالــىــق 
قېرىنداش  تۈركۈم  بىر  باشقا  ۋە  ھەمكارلىقى 
تەشكىالتالرنىڭ قوللىشى بىلەن تەشكىللەنگەن 
پايتەختى  ئۇيغۇر مۇنبىرى« بېلگىيە  »خەلقئارا 
بىناسىدا  پارالمېنتى  ياۋروپا  بىريۇسسېلدىكى 
قىلدى.  داۋام  ــۈن  ك ئىككى  10-نــويــابــىــر   ،-9
پــارالمــېــنــتــى  ــا  ــاۋروپـ يـ قــىــســىــم  بــىــر  يىغىنغا 
جايلىرىدىن  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  ئــەزالــىــرى، 

ئاكادېمىكالر،  ۋەكىللىرى،  تەشكىالت  كەلگەن 
 32 بــولــۇپ،  ژۇرنالىستالر  مۇتەخەسسىسلەر، 

دۆلەتتىن 200 دىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى.
بىلەن  ئالدى  يىغىنىدا  ئېچىلىش  مۇنبەرنىڭ 
ئەيسا  دولقۇن  رەئىسى  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنيا 
رەئىسى،  تەشكىالتىنىڭ  گـــۆرۈش  مىللىي  ۋە 
مۇتىۋەللى  تەشكىالتىنىڭ  ھەسەنە  شۇنداقال 
قىلىپ،  سۆز  ئەرگۈن  كامال  رەئىسى  ھەيئىتى 
جىددىي  نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
ۋەزىيىتى، بۇ قېتىملىق يىغىننىڭ ئەھمىيىتى 
تېگىشلىك  ــە  ــەشــك ــۆت ئ ــڭ  ــى ــاران ــئ ــق ــەل خ ۋە 

مەسئۇلىيىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
سەۋەبلەر  مەلۇم  يىغىنغا  مــەزكــۇر  ئارقىدىن 
شەرقىي  خەلقئارا  قاتنىشالمىغان  تۈپەيلىدىن 
رەئىسى  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر  تۈركىستان 
نۇتقى  ۋىدىيولۇق  ئوغۇزخاننىڭ  ھىدايەتۇلالھ 
نۇتقىدا  ئــوغــۇزخــان  ھــىــدايــەتــۇلــالھ  قــويــۇلــدى. 
بىر  پەقەت  شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ 
دۆلەت ياكى خەلقنىڭ مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى 

ئىكەنلىكىنى،  مەسىلىسى  ئورتاق  خەلقئارانىڭ 
مۇستەقىللىقىنىڭ  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
يوقىتىشنىڭ  تەھدىتنى  بۇ  ئىبارەت  خىتايدىن 

بىردىنبىر چارىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ساۋۇتباي،  سايراگۈل  شاھىتلىرىدىن  الگېر 
ــىــۋاجــى، قــەلــبــىــنــۇر ســىــدىــق،  گــۈلــبــاھــار خــات
ئايرىم- بېكالى  ئــۆمــەر  ۋە  جېلىل  گۈلباھار 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  قىلىپ،  سۆز  ئايرىم 

كەچۈرمىشلىرى  ئۆز  ۋەزىيەتنى  ئېچىنىشلىق 
ۋە  ئۆتتى  قىلىپ  بــايــان  قىسقىچە  ئارقىلىق 
ھەرىكەتكە  جــىــددىــي  جەمئىيەتنى  خەلقئارا 

ئۆتۈشكە چاقىردى.
رافائېل  پارالمېنتىنىڭ  ــا  ــاۋروپ ي مــۇنــبــەردە 
قاتارلىق  لېكىسمان  مىرىيام  گىلۈكىسمان، 
پارالمېنت  ياۋروپا  قىسىم  بىر  دىپلوماتلىرى، 
ئەركىنلىك  دىنىي  خەلقئارا  ئامېرىكا  ئەزالىرى، 
تـــۈركـــەل،  ــۇرى  ــ ن رەھــبــىــرى  كومىتېتىنىڭ 
باشقا  ۋە  ئەلچىسى  دىكى  ت  د  ب  ئامېرىكىنىڭ 
شەرقىي  خىتاينىڭ  رەھــبــەرلــىــرى  تەشكىالت 
ئىرقىي  قــىــلــىــۋاتــقــان  ئــىــجــرا  تــۈركــىــســتــانــدا 
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى بايان قىلدى ھەمدە 
ھەرىكەتكە  جــىــددىــي  جەمئىيەتنى  خەلقئارا 

ئۆتۈشكە چاقىردى.
قىلغان  قــوبــۇل  زىيارىتىمىزنى  ھەقتە  بــۇ 
ئۇنىۋېرسىتېتى  ئىمام  سۈتچى  قەھرىمانماراش 
ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئالىمجان بۇغدا مۇنبەرنىڭ 
ئۇنىڭ  توختالدى.  ھەققىدە  ئەھۋالى  ئومۇمىي 
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ئەزالىرى،  پارالمېنتىنىڭ  ياۋروپا  بىلدۈرۈشىچە، 
قانۇن  خــەلــقــئــارا  مۇتەخەسسىسلىرى  قــانــۇن 
خەلقئارالىق  يــاكــى  بــولــســۇن  نۇقتىسىدىن 
خىتاينىڭ  بولسۇن،  نۇقتىسىدىن  ئەھدىنامە 
قىلىۋاتقان  ئــىــجــرا  تــۈركــىــســتــانــدا  شــەرقــىــي 
جىنايەتلىرىنىڭ ب د ت ۋە خەلقئارا جەمئىيەت 
ئۆلچىمىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بېكىتكەن 
بۇ  خىتاينىڭ  چۈشىدىغانلىقىنى،  ــۇق  ــول ت
جىنايەتلىرىنى چوقۇم »ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
كــېــرەكــلــىــكــىــنــى  ــاش  ــاتـ ئـ دەپ  جــىــنــايــىــتــى« 

بىلدۈرۈشكەن.
ئېيتىشىچە،  بۇغدانىڭ  ئالىمجان  دوكــتــور 
خەلقئارالىق  قىلغان  ئىشتىراك  مۇنبەرگە 
ئەپەندى  مىچېل  تەتقىقاتچى  قــانــۇنــشــۇنــاس، 
بېسىۋېلىنغان  تۈركىستان  »شەرقىي  ئۆزىنىڭ 
يېزىۋاتقانلىقىنى  كىتاب  ناملىق  زېــمــىــن« 
خەلقئارا  كىتابىدا  بۇ  ئۇ  ئۆتكەن.  ئېلىپ  تىلغا 
ــۇن ۋە تــارىــخــىــي ئــىــســپــاتــالرغــا ئــاســاســەن،  ــان ق
تەرىپىدىن  خىتايالر  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
ئىبارەت  ئىكەنلىكىدىن  زېمىن  بېسىۋېلىنغان 
ئەمما  قويۇلغانلىقىنى،  ئوتتۇرىغا  پاكىتنىڭ 
ئــويــدۇرۇپ  تــارىــخ  يالغان  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
خىتاينىڭ  تۈركىستاننى  شەرقىي  چىقىپ، 
قىلىۋاتقانلىقىنى،  دەۋا  دەپ  زېمىنى  ئايرىلماس 

ئاساسى  ئىلمىي  ۋە  تارىخىي  ھېچقانداق  بۇنىڭ 
بۇ  جەريانىدا  يىغىن  بىلدۈرگەن.  يوقلۇقىنى 

نۇقتا بىر نەچچە قېتىم تەكىتلەنگەن.
مۇنبەرنىڭ  يــەنــە  بــۇغــدا  ئالىمجان  ــتــور  دوك
خۇالسىسى ھەققىدە توختىلىپ، يىغىن ئاخىرىدا 
خىتابنامە ئېالن قىلىنغانلىقىنى، خىتابنامىدە 
ئىشغال  تۈركىستاننى  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ 
ئاسسىمىلياتسىيە  بېرى  يىلدىن   72 قىلغان 
قىلىۋاتقانلىقى،  ئىجرا  داۋاملىق  سىياسىتىنى 
قاتارلىق  قىرغىز  قـــازاق،  ئۇيغۇر،  يەردىكى  بۇ 
قىرغىن  مىللەتلەرنى  تــۈركــىــي  مــۇســۇلــمــان 
2014-يــىــلــىــدىــن  بولۇپمۇ  قىلىۋاتقانلىقى، 
كېيىن شى جىنپىڭ تەرىپىدىن پىالنلىق ھالدا 
قىلىش  زىيانكەشلىك  قاماپ،  الگېرلىرىغا  جازا 
سۇيىقەستىنى باشلىغانلىقى، شى جىنپىڭنىڭ 
مەزكۇر جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ 
نۇقتىالرنىڭ  قاتارلىق  كېرەكلىكى  بېكىتىش 
ئاخىرىدا  خىتابنامىنىڭ  تەكىتلەنگەنلىكىنى، 
ــلــەر،  ــەت دۆل بــولــغــان  ئـــەزا  ئۇنىڭغا  ۋە  ت  د  ب 
تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىالتالر  خەلقئارالىق 
مەسىلىسىدە خىتاينى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي 
جەھەتتە جازاالپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى 

قولالشقا چاقىرىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
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بېريۇسسېل خىتابنامىسى
2022-يىلى 11-نويابىر

بېلگىيەنىڭ  10-نويابىرغىچە  9-نويابىردىن 
ھەسەنە  قۇرۇلتىيى،  ئۇيغۇر  دۇنيا  بىريۇسسېلدا 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ۋە 
خەلقئارالىق  قىلغان  ساھىبخانلىق  بىرلىكى 
تامامالندى.  مۇۋەپپەقىيەتلىك  مۇنبىرى  ئۇيغۇر 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بىلەن،  مۇناسىۋەت  بۇ 
تۈركىستاندا  شەرقىي  بۇيان  ئىشغالىيەتتىن  ۋە 
داۋاملىشىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت 
ئىنسان  ۋەھشىي  خىتاينىڭ  سەۋىيەسىدىكى 
تارتىپ،  دىققەت  دەپسەندىچىلىكىگە  ھەقلىرى 
ساھەلەردە  ئىجتىمائىي  ۋە  قانۇنىي  سىياسىي، 
يىغىنىمىزغا  ئۈچۈن،  ئېلىش  قــەدەم  جىددىي 
ئەمەلىي ۋە ئۈنۈملۈك تۆھپە قوشقان ھۆرمەتلىك 
مېھمانلىرىمىزغا  بارلىق  ۋە  سۆزلىگۈچىلەر 

بىلدۈرىمىز. مىننەتدارلىقىمىزنى 
ئۇيغۇر  خەلقئارا  ئۆتكۈزۈلگەن  بىريۇسسېلدا 
تۆۋەندىكى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  مۇنبىرى 

مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلدى:
يىلدىن   73 ــۈركــىــســتــان  ت ــي  ــى شــەرق  ●
ئاستىدا  ئىشغالىيىتى  خىتاينىڭ  ــان  ــۇي ب
ئاسسىمىلياتسىيەگە  ۋە  ئېكسپالتاتسىيە 
تۈركىستان  شەرقىي  جــەريــانــدا  بــۇ  ئــۇچــرىــدى. 
تۈركىي  باشقا  ۋە  قـــازاق  ئــۇيــغــۇر،  رايــونــدىــكــى 
مۇسۇلمان خەلقلىرىنى كەڭ كۆلەمدە يوقىتىش 
ۋە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىنغان  نىشان 
جىنايەتلەرنى  ۋەھشىيانە  رەھىمسىزلەرچە 

باشتىن كەچۈردى.
جازا  باشالنغان  بېرى  2014-يىلىدىن   ●
مەجبۇرىي  تــۈزۈمــى،  دۆلىتى  ساقچى  الگــېــرى، 
تــۇغــمــاس قــىــلــىــش، شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
كىملىكىنى  دىــنــىــي  مىللىي،  خەلقىنىڭ 
سېلىش  ئــەمــگــەكــكــە  مــەجــبــۇرىــي  نــىــشــانــالش، 
خالىغانچە  قىلىش،  غايىب  مەجبۇرىي  قىلىش، 
ئۆلۈم  ۋە  تۇرۇش  تۇتۇپ  سوتسىز  ئېلىش،  قولغا 
چەكلىمىسى،  سەپەر  قىلىش،  ئىجرا  جــازاســى 
كۆپلەپ  رايونغا  خىتايالرنى  ئايرىش،  رايوننى 

نوپۇس  رايوننىڭ  بۇ  ئارقىلىق،  يەرلەشتۈرۈش 
ئىرقىي  بــاشــقــا  ۋە  ــۇزۇش  ــ بـ قــۇرۇلــمــىــســىــنــى 
خىتاي  ســىــيــاســەتــلــىــرىــنــى  قىرغىنچىلىق 
مەركىزىي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي كومپارتىيەسى، 
پىالنلىغان،  ئــۆزى  جىنپىڭ  شــى  خــۇســۇســەن 

يېتەكلىگەن ۋە ئىجرا قىلغان.
دۆلەتلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ   ●
ھەقلىرى  ئــىــنــســان  ــىــرى،  ــل ــورۇن ئ تــەتــقــىــقــات 
ئــورگــانــلــىــرى  ئــاخــبــارات  ۋە  تــەشــكــىــالتــلــىــرى 
ــن ئــېــالن قــىــلــىــنــغــان دوكـــــالت ۋە  ــپــىــدى ــەرى ت
قىلىنىۋاتقان  ئــىــجــرا  رايـــونـــدا  ھــۆجــجــەتــلــەر 
ۋە  خاراكتېرى  بارلىق  قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي 

تەپسىالتلىرى بىلەن خاتىرىلەپ ماڭدى.
31-ئاۋغۇست ب د ت ئىنسان ھەقلىرى   ●
تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  ــەمــەلــدارى  ئ ئالىي 
ئــىــنــســان ھــەقــلــىــرى دەپــســەنــدىــچــىــلــىــكــىــگــە 
ئېالن  ــى  دوكــالت ــاھــاالش  ب مۇستەقىل  قــارىــتــا 
شــەرقــىــي  ھۆكۈمىتىنىڭ  خــىــتــاي  قــىــلــىــپ، 
خەلقلەرنىڭ  باشقا  ۋە  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى 
نىشانلىغان  كىملىكىنى  دىنىي  مىللىي، 
»خــەلــقــئــارالــىــق  سىياسەتلىرىنىڭ  بــارلــىــق 
قارشى  ئىنسانىيەتكە  خۇسۇسەن  جىنايەت، 
سەۋىيەسىگە  شــەكــىــلــلــەنــدۈرۈش«  جــىــنــايــەت 
غا  ت  د  ب  ۋە  قويدى  ئوتتۇرىغا  يەتكەنلىكىنى 
خەلقئارا  ئالغان  ئىچىگە  ئــۆز  دۆلەتلەرنى  ئــەزا 
جەمئىيەت، خۇسۇسىي تارماقالر ۋە خەلقئارالىق 

تەشكىالتالرغا تەۋسىيەلەرنى سۇندى.
-2021 مەھكىمىسى  ســـوت  ئــۇيــغــۇر   ●
ۋە  ھۆججەت  سوت  ئۆتكۈزۈلدى.  لوندوندا  يىلى 
تۈركىستاندا  شەرقىي  ئارقىلىق  گۇۋاھچىالر 
ھەقلىرى  ئىنسان  بارلىق  قىلىنىۋاتقان  ئىجرا 
كېيىن،  باھالىغاندىن  دەپسەندىچىلىكىنى 
جىنايەتلەرنىڭ  قىلىنغان  ســادىــر  رايــونــدا  بــۇ 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى 
جىنايەت خاراكتېرىدە ئىكەنلىكى، شى جىنپىڭ 
ھۆكۈمىتىنىڭ  خــىــتــاي  رەھــبــەرلــىــكــىــدىــكــى 
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ھۆكۈم  ھەققىدە  ئىكەنلىكى  مەسئۇل  بۇنىڭغا 
چىقاردى.

خــىــتــاي ھــۆكــۈمــىــتــىــنــىــڭ شــەرقــىــي   ●
ــىــي قــىــرغــىــنــچــىــلــىــق  ــرق ــى تــۈركــىــســتــانــدا ئ
ئەنگلىيە،  كانادا،  ئامېرىكا،  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى 
لىتۋانىيە،  چــېــخ،  گــولــالنــدىــيــە،  بېلگىيە، 
پارالمېنتلىرىدا  فىرانسىيە  ۋە  ئىرېالندىيە 
بىرگە،  بىلەن  شۇنىڭ  قىلىندى.  ئېتىراپ 
ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  پارالمېنتى  ــا  ــاۋروپ ي
ــارشــى  قــىــلــمــىــشــلــىــرىــنــى ئــىــنــســانــىــيــەتــكــە ق
خەۋپى،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ۋە  جىنايەت 
پارالمېنتى  گېرمانىيە  قىلدى.  ئېتىراپ  دەپ 
خىتاينىڭ  كومىتېتى  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
ب  قىلمىشلىرىنىڭ  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ئەھدىنامىسىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ت  د 
ئۆلچەمنىڭ  بەش  بەلگىلەنگەن  2-ماددىسىدا 

جاكارلىدى. چۈشىدىغانلىقىنى  ھەممىسىگە 
يولغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ   ●
ھەرىكەتلىرى  ۋە  سىياسەتلىرى  بارلىق  قويغان 
خىتابنامىسى،  ئومۇمىي  ھەقلىرى  ئىنسان 
ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي 
نىزامنامىسى،  رىــم  شەرتنامىسى،  جــازاالش  ۋە 
ئىرقىي  تۈردىكى  بارلىق  نىزامنامىسى،  ت  د  ب 
ئەھدىنامىسى،  يــوقــىــتــىــش  كەمسىتىشنى 
ــۇرۇش  تـ قــارشــى  قــىــيــىــن-قــىــســتــاقــقــا  ت  د  ب 
بارلىق  قارىتىلغان  ئايالالرغا  ئەھدىنامىسى، 
خەلقئارالىق  يوقىتىش  كەمسىتىشنى  تۈردىكى 
ھوقۇقالر  سىياسىي  ۋە  پۇقراالر  ئەھدىنامىسى، 
تۈزۈمنى  قۇللۇق  ۋە  ئەھدىنامىسى  خەلقئارالىق 
بىكار قىلىش ھەققىدىكى قوشۇمچە ئەھدىنامە 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ئاساسەن  قاتارلىقالرغا 
چىقماقتا  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكى  جىنايىتى 
شەرقىي  ۋە  تۈگىتىش  زوراۋانــلــىــقــنــى  ھــەمــدە 
ئەسلىگە  ھوقۇقلىرىنى  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
ئــەمــەلــىــي  قــانــۇنــىــي ۋە  ئـــۈچـــۈن،  كــەلــتــۈرۈش 

تەدبىرلەرنى قوللىنىشنى تەلەپ قىلماقتا.
سىرتىدا  تۈركىستاننىڭ  شــەرقــىــي   ●
خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي  ياشايدىغان، 
شەخسلەر،  ۋە  ئورگان  قىلىدىغان  ۋەكىللىك 
خــەلــقــئــارا جــەمــئــىــيــەت، تــەشــكــىــالت ۋە ســودا 

قوغداش،  تۈپ كىشىلىك ھوقۇقنى  ساھەسىگە 
ۋە  توختىتىش  قىرغىنچىلىقنى  ئــىــرقــىــي 
بەرپا  جەمئىيەت  ئەركىن  تۈركىستاندا  شەرقىي 
قىلىشقا  ھەرىكەت  كونكرېت  ئۈچۈن  قىلىش 

چاقىردى.
بارلىق  ئېلىنغان  تىلغا  يــۇقــىــرىــدا 
مەسىلىلەرنى كۆزدە تۇتۇپ، خەلقئارا ئۇيغۇر 
بارلىق  بىلەن،  سۈپىتىمىز  بولۇش  مۇنبىرى 
كۆرسىتىلگەن  تۆۋەندە  قاتناشقۇچىالرنى 
تەدبىر  ــال  دەرھ توغرىسىدا  مەسىلىلەر 

چاقىرىمىز: قوللىنىشقا 
ئــالــىــي  ھـــوقـــۇق  كــىــشــىــلــىــك  ت  د  ب   .1
قىلىنغان  ــالن  ــې ئ ــپــىــدىــن  ــەرى ت ــدارى  ــەلـ ــەمـ ئـ
ھوقۇق  كىشىلىك  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
دوكــالتــتــا  توغرىسىدىكى  دەپسەندىچىلىكى 
جىددىي  قــەدەمــلــەرنــى  قــويــۇلــغــان  ئــوتــتــۇرىــغــا 

كېرەك. ئەمەلىيلەشتۈرۈش 
كېڭىشى،  ــۇق  ھــوق كىشىلىك  ت  د  ب   .2
ئورگانلىرى  ت  د  ب  باشقا  ۋە  كېڭەش  ئومۇمىي 
ئىرقىي  داۋاملىشىۋاتقان  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ئىرقىي  قىلىش،  ئېتىراپ  قىرغىنچىلىقنى 
جازاالش  ۋە  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ 
شەرتنامىسى ۋە ب د ت شەرتنامىسى )ئاساسلىق 
ئاساسەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق  نىزامنامە( گە 
سادىر قىلغان خىتايغا قارشى زۆرۈر تەدبىرلەرنى 

قوللىنىش كېرەك.
3. ب د ت دا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي 
مەخسۇس  ئۈچۈن  تەكشۈرۈش  قىرغىنچىلىقنى 
كومىتېتى  تەكشۈرۈش  ياكى  بەرگۈچى  دوكــالت 

قۇرۇپ چىقىش كېرەك.
ۋاكالىتەن  خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي   .4
پائالىيەت  ســىــرتــىــدا  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
قولالش  تەشكىالتالرنى  ۋە  ئورگان  قىلىۋاتقان 
قىلىش  ئېتىراپ  سۈپىتىدە  ۋەكىل  رەسمىي  ۋە 

كېرەك.
بولغان  بىلەن  خىتاي  دۆلــەتــلــەر  بارلىق   .5
كىشىلىك  مۇناسىۋەتتە،  تەرەپلىك  ئىككى 
پىرىنسىپىغا  خىتابنامىسى  ئومۇمىي  ھوقۇق 
يولالر  دىپلوماتىك  ۋە  سىياسىي  ئــاســاســەن، 
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توختىتىش  قىرغىنچىلىقىنى  ئۇيغۇر  بىلەن 
ئۈچۈن ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىشى كېرەك.

ــايــدىــكــى  6-ئ پــارالمــېــنــتــىــنــىــڭ  يـــاۋروپـــا   .6
ئىرقىي  ۋە  جىنايەت  قــارشــى  ئىنسانىيەتكە 
قىلىش  ئېتىراپ  خەۋپىنى  قىرغىنچىلىق 
بۇ  كومىتېتى  ــا  ــاۋروپـ يـ كــېــيــىــن،  قــارارىــدىــن 
يېڭى  نىشانالپ،  تۈگىتىشنى  ۋەھشىيلىكنى 
ھەمكارلىقنى  ھــەمــدە  ســۇنــۇشــى  قــانــۇنــالرنــى 
ــى  ــالتـ ســىــجــىــلــالشــتــۇرۇش كـــۆزىـــتـــىـــش دوكـ
 )Corporate Sustainability Due Diligence(
چەكلەش  ئىمپورتىنى  ئەمگەك  مەجبۇرىي  ۋە 
كۈچەيتىشى  تەشەببۇسلىرىنى  توغرىسىدىكى 

كېرەك.
ئۇنىڭغا  ۋە  تەشكىالتى  ھەمكارلىق  ئىسالم   .7
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  دۆلەتلەر  بارلىق  ئەزا 
قىلىشى،  ئېتىراپ  قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي 
ئۈچۈن  توختىتىش  قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  قوللىنىشى  تەدبىر 
ئىسالم  سۈپىتىدە  كۆزەتكۈچى  ۋەكىللىرىگە 
ھەمكارلىق تەشكىالتىغا قاتنىشىش ھوقۇقىنى 

بېرىشى كېرەك.
دۆلەتلەر كىشىلىك ھوقۇق  ئەزا  غا  د ت  8. ب 
خىتابنامىسى ۋە باشقا ئاالقىدار شەرتنامىلەرگە 
ئاساسەن، ب د ت نىڭ ئاالقىدار ئورگانلىرىدا ۋە ئۆز 
قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي  ۋە  خىتاي  دۆلەتلىرىدە 
بولغان  زۆرۈر  تەرەپلەردە  قايسى  ھەر  قاتناشقان 
تاشلىشى  قەدەملەرنى  سىياسىي  ۋە  قانۇنىي 

كېرەك.
خەلقئارا  ۋە  ســوتــى  ئــەدلــىــيــە  خــەلــقــئــارا   .9
شەرقىي  مەھكىمىسى  ســوت  ئىشالر  جىنايى 
قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
ۋە  كــېــرەك  باشلىشى  تــەكــشــۈرۈشــنــى  ــال  ــ دەرھ
خىتاي  ھــالــدا  ۋاسىتىلىك  يــاكــى  بىۋاسىتە 
بىلەن  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ۋە 
مۇناسىۋەتلىك شەخسلەر، شىركەتلەر، ئورگانالر، 
ــەمــەلــدارلــىــرى  ئ ــەت  ــۈم ــۆك ھ ۋە  تــەشــكــىــالتــالر 
ئۈستىدىن ئەرز سۇنۇشى ھەمدە جازا ھوقۇقى بار 
ئېنىق ۋە كۈچلۈك قارارالرنى چىقىرىشى كېرەك.

مەجبۇرىي  خەلقلەرنى  باشقا  ۋە  ئۇيغۇر   .10
ئەمگەككە سېلىشقا بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك 
ــنــاشــقــان خــىــتــاي شــىــركــەتــلــىــرىــگــە جـــازا  قــات
يۈرگۈزۈش، بۇ شىركەتلەرگە خەلقئارالىق مەبلەغ 
مەجبۇرىي  خىتايدىن  توختىتىش،  سېلىشنى 
ئىشلەپچىقىرىلغان  ئــارقــىــلــىــق  ــگــەك  ــەم ئ
مەنئى  قىلىشنى  ئــىــمــپــورت  مــەھــســۇالتــالرنــى 
قىلىش كېرەك، مەجبۇرىي ئەمگەك ئۇسۇلىدىن 
ئىشلەپچىقارغان  مــەھــســۇالت  پايدىلىنىپ 
مەسئۇلىيىتى  شىركەتلەرنىڭ  خەلقئارالىق 

سۈرۈشتە قىلىنىشى كېرەك. 
ئىرقىي  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاي   .11
ئىشلىتىدىغان  قىلىشتا  قىرغىنچىلىق 
تەمىنلەيدىغان خەلقئارالىق  تېخنىكىالر بىلەن 
شىركەتلەر بۇ تېخنىكىنى خىتايغا تەمىنلەشنى 
توختىتىشى ۋە خەلقئارادا ئېمبارگو يۈرگۈزۈشى 

كېرەك.
12. كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى، ياۋروپا 
ئاممىۋى  باشقا  ۋە  سوتى  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
تەشكىالتالر شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان 
كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق دەپــســەنــدىــچــىــلــىــكــىــنــى 
پوزىتسىيە  ئېنىق  ۋە  ئــورتــاق  ئۈچۈن  توسۇش 
ۋە  قوللىنىشى  تەدبىر  ئۈنۈملۈك  بىلدۈرۈشى، 
مۇناسىۋەتلىك  بىلەن  تۈركىستان  شەرقىي 
ۋەكىل  تۈركىستان  شەرقىي  پائالىيەتلىرىدە 
ۋە  مەسلىھەتلىشىشى  بىلەن  تەشكىالتلىرى 

كېرەك. ھەمكارلىشىشى 
ــاخــبــارات  ئ ــەرلــىــك  ي ۋە  خــەلــقــئــارالــىــق   .13
بــولــۇپــمــۇ  ژۇرنـــالـــىـــســـتـــالر،  ۋە  ــرى  ــى ــل ــان ــورگ ئ
ــىــڭ تــاراتــقــۇلــىــرى شــەرقــىــي  ــالرن ــمــان مــۇســۇل
قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
ھەققىدە  مەسىلە  بــۇ  قــويــۇپ،  كۈنتەرتىپىگە 
ئارقىلىق،  تارقىتىش  خــەۋەرلــەرنــى  قەرەللىك 
تەمىنلىشى،  بىلەن  مەلۇماتالر  ئىشەنچلىك 
تونۇش  ۋە  ئىنكاس  خەلقئارالىق  مەسىلىدە  بۇ 

شەكىللەندۈرۈشكە تۆھپە قوشۇشى كېرەك.
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ــاي رېــجــىــمــىــنــىــڭ قــولــلــىــشــىــدىــكــى  ــت خــى
ئاندىرويىد ئەپ دېتالى قىياپىتىدە  خاككېرالر 
ئارقىلىق  دېتالى  جاسۇسلۇق  نىقابالنغان 

ئۇيغۇرالرنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزەتكەن.
ــى  ــت ــى ــرك بـــــۇلـــــۇت بـــىـــخـــەتـــەرلـــىـــك شــى
دوكالتتا  يېڭى  قىلغان  ئېالن   »Lookout«
ــور بــىــخــەتــەرلــىــك  ــ ئــاشــكــارىــلــىــنــىــشــىــچــە، ت
قىلغان  نىشان  ئۇيغۇرالرنى  تەتقىقاتچىلىرى 
بايقىغان.  دېتالىنى  يــۇمــشــاق  جاسۇسلۇق 
ئەپلىرى  ئاندىرويىد  دېتال  يۇمشاق  مــەزكــۇر 
قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ، ئەزان، ئىبادەت ۋاقتى 
ۋە لۇغەت مۇالزىمەتلىرى بىلەن تەمىنلەيدىغان 
ئۇيغۇرالرنى  كىرىۋېلىپ،  نىقابىغا  ئەپلەرنىڭ 
ــغــان. مـــەزكـــۇر جــاســۇســلــۇق  ــل ــى نـــــــازارەت ق
ــىــغــان  ــل ــى خـــىـــتـــاي قــول ــالـ ــتـ ــاق دېـ ــشـ ــۇمـ يـ
خىتاي  بــولــۇپ،  باغلىق  توپىغا  خاككېرالر 
دېتالى  يۇمشاق  جاسۇسلۇق  خاككېرلىرى 
ئاتالمىش  بويىچە  تەلىپى  خىتاينىڭ  بىلەن 
بۆلگۈنچىلىك«كە  ۋە  ئەسەبىيلىك  »دىنى 
ھەرىكەتكە  مەلۇم  كىشىلەرنىڭ  چېتىشلىق 
ئىز  قاتنىشىدىغان-قاتناشمايدىغانلىقىنى 

تەكشۈرىدىكەن. قوغالپ 
يۇمشاق  جاسۇسلۇق  دېيىلىشىچە،  دوكالتتا 
ــتــالــى ئــارقــىــلــىــق ئــاســاســلــىــقــى شــەرقــىــي  دې
كۆزىتىشنى  ئــۇيــغــۇرالرنــى  تۈركىستاندىكى 

نــىــشــان قــىــلــىــنــغــان بــولــســىــمــۇ، ئــەمــمــا بۇ 
جاسۇسلۇق ھەرىكىتىنىڭ پەردە ئارقىسىدىكى 
قاتارلىق  تۈركىيە  ئافغانىستان،  كۈچلەر 
ئىگىلەيدىغان  سانلىقنى  كۆپ  مۇسۇلمانالر 
نىشان  ئۇيغۇرالرنىمۇ  ياشاۋاتقان  دۆلەتلەردە 
قىلىۋاتقانلىقىغا ئائىت پاكىتالر بار ئىكەن. 

 Bad« ئېيتىشىچە،  تەتقىقاتچىالرنىڭ 
بــۇ  قـــويـــۇلـــغـــان  ــىــســىــم  ئ دەپ   »bazaar
جــاســۇســلــۇق يــۇمــشــاق دېــتــالــى بـــار نــۇرغــۇن 
ئــاالقــە  ــى،  ــورن ئ ئاالقىالشقۇچىنىڭ  ئــەپــلــەر 
سىمسىز  خاتىرىسى،  سۆزلىشىش  ئــۇچــۇرى، 
مەلۇماتلىرىنى  سانلىق  قاتارلىق  ئۇچۇرى  تور 
رەسىمگە  خــاتــىــرىــلــەپ  يانفونىنى  ــالپ،  ــوپ ت
 -2019 تەتقىقاتچىالر يەنە  تــارتــااليــدىــكــەن. 
تەتقىقات  ئۇنىۋېرسىتېتى  يىلى تــورونــتــو 
تەجرىبىخانىسى«  »پـــۇقـــراالر  گۇرۇپپىسى 
تەرىپىدىن تۇنجى قېتىم بايقالغان ئاندىرويىد 
ۋاتــســئــەپ،  يوچۇقنىڭ  سىستېمىسىدىكى 
ــلــەردە،  ــەپ ئ داڭــلــىــق  قــاتــارلــىــق  تېلېگرامما 
ئەپلەرنىڭ  مــەزمــۇنــدىــكــى  دىــنــىــي  شــۇنــداقــال 
تېپىلغانلىقىنى  نۇسخىسىدا  ئــۇيــغــۇرچــە 

بايقىغان. 
بار  نۆۋەتتە  ئاشكارىلىنىشىچە،  دوكالتتا 
قىلىنغان  تەقلىد  مۇالزىمەتلەرگە  بولغان 
ئەپ  رەسمىي  غەيرىي  ئەپلىرى  ئاندىرويىد 
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دۇكانلىرىدا ئۇچرايدىكەن. چۈنكى گۇگۇل ئەپ 
بازىرى خىتايدا چەكلەنگەن بولۇپ، ئاندىرويىد 
جاسۇسلۇق  كىرىۋېلىپ  قىياپىتىگە  ئەپلىرى 
قىلىدىغان يۇمشاق دېتال ۋە ئەپلەر تېلېگرامما 
ئارقىلىقمۇ  مۇالزىمەتلىرى  ئۇچۇر  قاتارلىق 

تارقىلىدىكەن.
ئــۇچــۇرالر  تەھدىتلىك  نىڭ   »Lookout«
خىتاي  ئېيتىشىچە،  تەتقىقاتچىسىنىڭ 
يۇمشاق  غەرەزلىك  يامان  مەزكۇر  ئىشلەتكەن 
ــۇرەكــكــەپ  ــەن ئـــەڭ م ــۆرگـ ــۇالر كـ ــ دېــتــالــالر ئ
بىرى  دېتاللىرىنىڭ  يۇمشاق  جاسۇسلۇق 
كىشىلەرنىڭ  دېــتــالــالر  بــۇ  چۈنكى  ئــىــكــەن. 
توپلىغاندىن  مەلۇماتلىرىنى  سانلىق  نۇرغۇن 
باشقا  ياكى  خاسالشتۇرغان  ئۇالرنىڭ  باشقا، 
تولۇق  ئەپلىرىمۇ  يۇقۇمالندۇرىدىغان  ئەپلەرنى 

ئىكەن. ئىقتىدارلىق 
ئىستېمالچىالر  »بىز  يەنە:  تەتقىقاتچىالر 
بىرى  ئــىــشــالرنــىــڭ  تېگىشلىك  قىلىشقا 

ھوشيارلىقنى  قارىتا  ئەپلەرگە  چۈشۈرۈۋاتقان 
بولسىڭىز  خىتايدا  سىز  ئــەگــەر  ــاشــۇرۇش.  ئ
سىز  چۈنكى  قىيىن،  ئــاشــۇرۇش  ئىشقا  بۇنى 
بىر  ئوخشاش  بازىرىغا  ئەپ  گۇگۇل  خىتايدا 
زىيارەت  دۇكانلىرىنى  ئــەپ  رەسمىي  قىسىم 
بۇ سەۋەبلىك سىز ئىجتىمائىي  قىاللمايسىز. 
ئەپ  ئارقىلىق  تېلېگرامما  ياكى  تورى  ئاالقە 
چۈشۈرمەسلىكىڭىز  خالىغانچە  دېتاللىرىنى 

تولىمۇ مۇھىم« دېگەن.
ــەخــەســســىــســلــەر مــۇھــاجــىــرەتــتــىــكــى  مــۇت
ئىقتىدارلىق  ئــەقــلــىــي  خــەلــقــىــگــە  ــغــۇر  ــۇي ئ
ئۈسكۈنىلىرىنى ۋاقتى-ۋاقتىدا تەكشۈرۈشنى، 
 IOS مــەيــلــى ئــانــدىــرويــىــد بــولــســۇن، مــەيــلــى
چوقۇم  چۈشۈرگەندە  ئەپ  ھەرقانداق  بولسۇن، 
مەزكۇر  چۈشۈرۈشنى،  بازىرىدىن  ئەپ  رەسمىي 
بولماسلىقىغا  مەنبەلىك  خىتاي  ئەپلەرنىڭ 
ئاالھىدە دىققەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلماقتا.

خامچوت  ۋە  پــىــالن  پارالمېنتىنىڭ  تۈركىيە 
پارتىيەسىنىڭ  خەلق  جۇمھۇرىيەت  كومىتېتىدا 
ئىستانبۇل پارالمېنت ئەزاسى مەھمەت بېكارئوغلى 
مــەۋلــۇت  مىنىستىرى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  بــىــلــەن 
چاۋۇشئوغلى ئوتتۇرىسىدا قاتتىق مۇنازىرە بولۇپ 

ئۆتتى. 

8-نويابىردىكى  گېزىتىنىڭ  جــۇمــھــۇرىــيــەت 
ــە، مـــەھـــمـــەت  ــچـ ــىـ ــۈشـ ــدۈرۈلـ ــلـ ــىـ خــــەۋىــــرىــــدە بـ
مەۋلۈت  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  بېكارئوغلى 
ــارالمــېــنــتــتــا ھــۆكــۈمــەت  چــاۋۇشــئــوغــلــىــنــىــڭ پ
ئەيىبلەپ  دوكــالتــىــنــى  ــەن  ــەرگ ب خىزمىتىدىن 
ھەققىدە  ئۇيغۇرالر  ئىچىدە  سۆزىنىڭ  قىلغان 
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كىشىدا  فۇمىئو  ــرى  ــ ۋەزى بـــاش  ياپونىيە 
پېندا  فــىــنــوم  كــامــبــودژانــىــڭ  ــىــر  ــاب ــوي 12-ن
ئاسىيا  جــەنــۇبــىــي  شــەرقــىــي  ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن 
يىغىنىدا  باشلىقالر  ئىتتىپاقى  ئەللىرى 

ئۇيغۇرالر ھەققىدە توختالدى. 
ــدە  ــرى خــەۋى ئاگېنتلىقىنىڭ  ــېــرس  ــت روي
بىلدۈرۈلۈشىچە، ياپونىيە باش ۋەزىرى فۇمىئو 
رەھبەرلىرىگە  ئاسىيا  يىغىندا  كىشىدا 
ياپونىيەنىڭ  خىتاينىڭ  قىلىپ،  خىتاب 
ــىــگــىــلــىــك ھــوقــۇقــىــغــا دەخــــلــــى-تــــەرۇز  ئ
قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە رايوندىكى جىددىيلىكنى 

ھەرىكەتلەرنى  كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدىغان 
ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.
شەرقىي  ئۆتكۈزۈلگەن  كامبودژادا  كىشىدا 
قىلىپ،  ســۆز  يىغىنىدا  باشلىقالر  ئاسىيا 
تەيۋەن بوغۇزىنىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىغا 
بىخەتەرلىكى  رايون  قىلىشنىڭ  كاپالەتلىك 
سىرت  بىلدۈرگەندىن  مۇھىملىقىنى  ئۈچۈن 
ــۇر خــەلــقــىــنــىــڭ كــىــشــىــلــىــك ھــوقــۇق  ــغ ــۇي ئ
ئەھۋالىدىن ئېغىر ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى 

ئوتتۇرىغا قويغان.
كىشىدا يىغىندا: »خىتاينىڭ شەرقىي خىتاي 

»ســىــز  ــقــىــدلــەپ:  ــەن ت قىلمىغانلىقىنى  ــۆز  سـ
ئالدىڭىز،  تىلغا  مىللەتلەرنى  تۈركىي  بارلىق 
سىلەرنىڭ  چۈنكى  نېمىشقا؟  يــوق.  ئــۇيــغــۇرالر 
جەھەتتە  ئىچكى  مۇناسىۋىتىڭالر  خــەلــقــئــارا 
خەلقئارا  بــاغــالنــغــان.  مــەنــپــەئــەتــكــە  ئــوخــشــاشــال 
ئەخالقى  پىرىنسىپى،  مۇناسىۋەتلىرىڭالرنىڭ 
يوق. شۇڭالشقا سىز خىتاينى بىر ئېغىزمۇ تىلغا 
چاۋۇشئوغلى  قىلغان.  خىتاب  دەپ  ئالمىدىڭىز« 
»يالغان  بــېــرىــپ:  ــە  ــي رەددى سۆزلىرىگە  ئۇنىڭ 
قــارا،  تېكىستكە  ئالدىڭدىكى  سۆزلەۋاتىسەن. 
دەپ  يېزىلغان«  يـــەردە  ئــۇ  ھەممىسى  بــۇالرنــىــڭ 

ئىنكاس قايتۇرغان. 

ئۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا يەنە: »غەرب دۆلەتلىرىنىڭ 

مەركەزلەشكەن  مەسىلىسىگە  ئۇيغۇرالر  پەقەت 
ھەرىكەت  بىرلىكتە  قــوشــۇلــۇپ  باياناتلىرىغا 
ئەپسۇسكى،  مەسىلىدە  بۇ  ئەمما  قىلىۋاتىمىز، 
ــۈرك دۇنــيــاســىــدىــمــۇ  ــ ئــىــســالم دۇنــيــاســىــدىــمــۇ، ت
خالىغىنىنى  تــۈركــىــيــەنــىــڭ  يــــوق،  بــىــرلــىــك 
بۇ  ــا  مــان ســەۋەبــىــمــۇ  قىاللمايۋاتقانلىقىنىڭ 
تىرىشچانلىق  بىز  يــوقــلــۇقــىــدۇر.  بىرلىكنىڭ 
تەڭپۇڭلۇق  سىياسىي  لېكىن  كۆرسىتىۋاتىمىز، 
مەن  ئەمەس،  ئاجىزلىق  بىر  بۇ  بــار،  مەسىلىسى 
بىز  لېكىن  سۆزلەۋاتىمەن.  رېئاللىقنى  سىلەرگە 
ئوخشاشال  دەۋاسىغا  پەلەستىن  قالساقمۇ،  يالغۇز 
قوغداشنى  ــلــىــق  داۋام تۈركلىرىنىمۇ  ئــۇيــغــۇر 

داۋامالشتۇرىمىز« دەپ جاۋاب بەرگەن. 
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ھوقۇقىغا  ئىگىلىك  ياپونىيەنىڭ  دېڭىزىدا 
ھەرىكەتلىرى  قىلىدىغان  دەخـــلـــى-تـــەرۇز 
داۋاملىشىۋاتىدۇ ۋە كۆپىيىۋاتىدۇ. خىتاي يەنە 
جىددىيلىكىنى  رايــون  دېڭىزدىكى  جەنۇبىي 
قىلىۋاتىدۇ«  ھەرىكەتلەرنى  كۈچەيتىدىغان 

دېگەن.

جوۋ  پىرېزىدېنتى  ئامېرىكا  يەنە  سۆزىدە  ئۇ 
بايدېننىڭ سۆزىنى قولاليدىغانلىقىنى، تەيۋەن 
ۋە  مۇھىملىقىنى  تىنچلىقنىڭ  بــوغــۇزىــدا 
ئەركىنلىكىگە  باشالش  يول  دېڭىزدا  جەنۇبىي 

تەكىتلىگەن. قىلىدىغانلىقىنى  كاپالەتلىك 

رايــونــلــۇق«  ئــاپــتــونــوم  »ئــۇيــغــۇر  ئاتالمىش 
قاتارلىق  ئىشخانىسى  ئــۇچــۇر  ــورى  تـ ــاالقــە  ئ
ئــۇچــۇر  ئىجتىمائىي  دائــىــرىــلــىــرى  خــىــتــاي 
غەرەزلىك  »يــامــان  ئاتالمىش  ۋاسىتىلىرىدا 
ئۈچ  سەۋەبلىك  قىلمىشى  تارقىتىش«  ئۇچۇر 
قىلغان.  ئېالن  جازاالنغانلىقىنى  كىشىنىڭ 
ۋاسىتىلىرىدا  ئــۇچــۇر  ئىجتىمائىي  ئەمما 
يالغان  خىتاينىڭ  سىنالر  قىسقا  تارقالغان 
ئېالن  دائىرىلەر  قىلىۋاتقانلىقىنى،  تەشۋىقات 
»ئــۈرۈمــچــى«  دەل  كىشىنىڭ  ئـــۈچ  قىلغان 
دېگەن سۆزنى ھەمبەھرىلىگەنلىكى سەۋەبلىك 

جازاالنغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ 15-نويابىردىكى خەۋىرىدە 
قەشقەر  رېجىمى  خىتاي  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ۋىاليىتىدىن بىر كىشى، ئۈرۈمچى شەھىرىدىن 
ئىككى كىشى بولۇپ، جەمئىي ئۈچ كىشىنىڭ 
ــۇچــۇرى  ــان غــــــەرەزدە تـــور ئ ــامـ ئــاتــالــمــىــش »يـ
جازاالنغانلىقىنى  سەۋەبلىك  تارقىتىش« 

ئېالن قىلغان بولسىمۇ، بىراق ئۈچ كىشىنىڭ 
كونكرېت نېمە سەۋەبلىك ۋە ئۇالرنىڭ ئىسمىنى 

ئاشكارىلىمىغان. 
مەزكۇر  خـــەۋەردە  تارقاتقان  رېجىمى  خىتاي 
ھېسابى  ۋاسىتىلىرىنىڭ  ئاخبارات  كىشىلەر 
باشقىالرنى  مەزگىلىدە،  كۆرسىتىش  بىۋاسىتە 
يامان غەرەزدە تور ئۇچۇرى تارقىتىشقا قۇتراتقان 
بىرلىشىپ  رېــجــىــمــىــنــىــڭ  خــىــتــاي  يــاكــى 
تىزگىنلەش  بىرلىشىپ  ئېلىش،  ئالدىنى 
بىۋاسىتە  يىغىنىنى  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات 
كۆرسىتىش مەزگىلىدە، يامان غەرەزدە ئىنكاس 
يازغان ھەم ئىنكاسالرنى ئۈزۈپ ئېلىپ، قىسقا 
سەۋەبلىك  تارقاتقانلىقى  ئارقىلىق  سىن 
رېجىمى  خىتاي  بىلدۈرگەن.  جازاالنغانلىقىنى 
مەزكۇر خەۋەردە جازاالنغان تىپىك دېلودىكى ئۈچ 
ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  كىشىنىڭ 
يوللىغانلىقى  ســۆزنــى  دېــگــەن  ــۈرۈمــچــى«  »ئ

سەۋەبلىك جازاالنغانلىقىنى يوشۇرغان. 



14

نويابىر 2022ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ۋە   -1933 ــرى  ــى ــل ــان ــم ــۇســۇل م ــنــگــال  ــې ب
12-نويابىر شەرقىي تۈركىستاندا  1944-يىلى 
خاتىرىلەش  جۇمھۇرىيەتنى  ئىككى  قۇرۇلغان 
خەلقىنى  تــۈركــىــســتــان  ــىــي  شــەرق ــىــدە  كــۈن
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  ــالپ،  ــول ق
قىلىشىغا  زىيانكەشلىك  مۇسۇلمانلىرىغا 

قارشى نامايىش قىلدى.
ئاسىيا خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، 
بېنگال مۇسۇلمانلىرى 12-نويابىر خىتاينىڭ 
مۇسۇلمانلىرىنى  ئۇيغۇر  تۈركىستاندا  شەرقىي 

الگېرغا تۇتقۇن قىلىش قىلمىشلىرىغا قارشى 
ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ  تۇرۇپ، 
يېنىدا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، خىتاينى جازا 
الگېرىغا قامالغان ئۇيغۇرالرنى قويۇپ بېرىشكە 

چاقىرغان. 
12-نويابىر  قىلىنىشىچە،  قەيت  خـــەۋەردە 
مۇسۇلمانلىرى  بېنگال  كېيىن  چۈشتىن 
ئۇنىۋېرسىتېتى  داكــكــا  جايالشقان  داككاغا 
ئەتراپىدىكى شاھباغ دۆلەتلىك مۇزېيى ئالدىدا 
 600 نامايىشقا  ــۇپ،  ــول ب قىلغان  نامايىش 

تارقالغان  ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي 
يالغان  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي  سىن  قىسقا 
بولۇپ،  ئاشكارىلىغان  تارقاتقانلىقىنى  خەۋەر 
ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  كۆپچىلىكنىڭ  سىندا 
سۆزنى  دېــگــەن  ــۈرۈمــچــى«  »ئ ۋاسىتىلىرىدا 
يوللىماسلىقى كېرەكلىكى، مەلۇم كىشىنىڭ 
جازاالنغانلىقى،  تەكشۈرۈلۈپ  سەۋەبلىك  بۇ 
شۇ  دەل  بىرىنىڭ  كىشىنىڭ  ئۈچ  جازاالنغان 
»ئۈرۈمچى« دېگەن سۆزنى ھەمبەھرىلىگەنلىكى 
تەكشۈرۈلگەنلىكى، كۆپچىلىكنىڭ  سەۋەبلىك 
ئۇچۇرالر  ۋاسىتىلىرىدىكى  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي 
كېرەكلىكى  يازماسلىقى  ئىنكاس  ھەققىدە 

قەيت قىلىنغان. 
شۇنداقال خىتاي يەنە خەلقكە تەھدىت سېلىپ 

بولۇپ،  تارقاتقان  ئۇقتۇرۇشنى  تۆۋەندىكى 
ئۇنىڭدا: »تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرالشتۇرۇش 
تارماقلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرى 
تورى  ئاالقە  ئەسكەرتىدۇكى،  قاتتىق  شۇنداق 
يېقىنقى  ئــەمــەس،  جــاي  سىرتىدىكى  قــانــۇن 
يامان  ئۆيىدە  كۆرسىتىش  بىۋاسىتە  مەزگىلدە 
غەرەزدە ئىنكاس يېزىپ، تور ئاممىۋى تەرتىپىنى 
قانۇن-بەلگىلىمىگە  قااليمىقانالشتۇرغان، 
قانۇن  تارماقالر  ئاالقىدار  قىلمىشالرنى  خىالپ 
قىلىدۇ،  تەرەپ  بىر  تەكشۈرۈپ  قاتتىق  بويىچە 
توردىكى قانۇن  ھەرگىز كەڭچىلىك قىلمايدۇ. 
ـ بەلگىلىمىگە خىالپ ئۇچۇرالرنى پاش قىلىپ 
مۇكاپاتلىنىدۇ«  كــۆرســەتــكــەنــلــەر  خــىــزمــەت 

دېگەندەك تەھدىتلىك سۆزلەر ئورۇن ئالغان.
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نامايىشچىالر  قاتناشقان.  كىشى  ئارتۇق  دىن 
ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق  خىتاينىڭ 
پىالكاتالرنى  قارشى  جىنايىتىگە  يــۈرگــۈزۈش 
مەجبۇرىي  ئۇيغۇرالرنى  خىتاينىڭ  كــۆتــۈرۈپ، 
ــەمــگــەكــكــە ســېــلــىــش قــاتــارلــىــق تـــۈرلـــۈك  ئ
ھەمدە  توۋلىغان  شوئار  قارشى  جىنايەتلىرىگە 
قامىغان  تۈرمىلەرگە  ۋە  الگېر  جــازا  خىتاينى 
بېرىشكە  قويۇپ  مۇسۇلماننى  مىليون  نەچچە 

چاقىرغان.
بېنگالدا  خىتاينىڭ  يــەنــە  نامايىشچىالر 
بارلىقىنى  مــۇددىــئــاســىــنــىــڭ  كېڭىيىش 
سالغان  بېنگالغا  خىتاينىڭ  چــۈشــەنــدۈرۈپ، 
تــەمــىــنــلــەش  ــىــلــەن  ب ئېلېكتىر  تــاشــيــول، 
دەرىــجــىــدە  زور  تــەنــنــەرخــىــنــى  تــۈرلــىــرىــنــىــڭ 
ــنــى، خــىــتــاي بــېــنــگــالــنــى  ــى ــق ــى ــل ــان ــاشــۇرغ ئ
ــەرز تــۇزىــقــىــغــا  ــ ســىــرىــالنــكــىــغــا ئــوخــشــاش قـ

چۈشۈرۈشكە ئۇرۇنغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
ئۇندىن باشقا بېنگالدىكى BBSS پاراۋانلىق 
جەمئىيىتى ۋېلىسىپىتلىك يۈرۈش نامايىشى 
جەمئىيىتىنىڭ  پاراۋانلىق  تەشكىللىگەن. 

باش كاتىپى تەۋپىق ئەھمەد تەفسىر نامايىشتا 
شەرقىي  قىلغاندەك  دەۋا  خىتاي  قىلىپ،  سۆز 
بىر  خىتاينىڭ  ئــەزەلــدىــن  تۈركىستاننىڭ 
قىسمى ئەمەسلىكىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا 
ۋەھشىيلىك  سىياسىتىنىڭ  قـــاراتـــقـــان 
بىلەن  شۇنىڭ  بــىــلــدۈرگــەن.  ئىكەنلىكىنى 
بىرلىكى  ئىسالم  بېنگالدىكى  ۋاقىتتا،  بىر 
يـــۈرۈش  موتوسىكلىتلىق  تــەشــكــىــالتــىــمــۇ 

نامايىشى تەشكىللىگەن. 
پارتىيەسى خىتاينىڭ  جاگراتا ئىسالم خەلق 
بىگۇناھ ئۇيغۇرالرنىڭ زېمىنى بولغان شەرقىي 
تۈركىستاننى قانۇنسىز ئىشغال قىلغانلىقىنى 
بېنگالنىڭ  بــاشــقــا  ئــۇنــدىــن  ئەيىبلىگەن. 
خىتايغا  نامايىشچىالر  شەھىرىدە  نارايانجەن 
ئۇيغۇرالرنىڭ  كــۆتــۈرۈپ،  پىالكاتالرنى  قارشى 
قولاليدىغانلىقىنى  دەۋاســىــنــى  ھەققانىي 
ــېــنــگــال خــەلــقــىــنــى ئــۇيــغــۇر  بـــىـــلـــدۈرۈپ، ب
خىتاينىڭ  ۋە  قولالشقا  مۇسۇلمانلىرىنى 
قانۇنسىز قىلمىشىنى ئەيىبلەشكە چاقىرغان.

خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  خىتاينىڭ 
چــۈشــۈرۈش«  نۆلگە  »يــۇقــۇمــنــى  ئاتالمىش 
قىلىش  كونترول  قاتتىق  بىلەن  باھانىسى 
ھــەر  رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي  قىلمىشلىرى 
ــلــىــرى بــىــلــەن  ــېــتــىــبــار ســىــيــاســەت ــل ئ ــى خ
خىتاي  يەرلەشتۈرگەن  تۈركىستانغا  شەرقىي 
بولۇپ،  كۆرسەتكەن  تەسىر  ئاققۇنلىرىغىمۇ 

شەرقىي  ئاققۇنلىرى  خىتاي  ــۈركــۈم  ت بىر 
باشلىغان. ئايرىلىشقا  تۈركىستاندىن 

ــۇر  ــىــي ئـــۇچـ ــائ ــم ــى ــىــجــت ــر ئ ــ ــى ــ ــاب ــ ــوي ــ 20-ن
ــان ســـىـــنـــالردا  ــغـ ــالـ ــارقـ ۋاســىــتــىــلــىــرىــدا تـ
ئاتالمىش  خىتاينىڭ  ئاشكارىلىنىشىچە، 
باھانىسى  چـــۈشـــۈرۈش«  نۆلگە  »يــۇقــۇمــنــى 
بــىــلــەن شـــەرقـــىـــي تــۈركــىــســتــانــدا ئــىــجــرا 
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لوڭقىسى  دۇنــيــا  ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان  قــاتــاردا 
قىلغۇچ  ھـــەل  مۇسابىقىسىنىڭ  پــۇتــبــول 

مۇسابىقىسى ئوينىلىدىغان پۇتبول مەيدانىنى 
شەرقىي  شىركىتىنىڭ  خــىــتــاي  ســالــغــان 

قاماپ  ئائىلىگە  تاقاپ  ئىشىكنى  قىلىۋاتقان 
قىلمىشى  قىيناش  داۋالىماي  قويۇش،  ئــاچ 
خىتاي  يەرلەشكەن  تۈركىستانغا  شەرقىي 
ئۇالر  بــولــۇپ،  قىلغان  تەسىر  ئاققۇنلىرىغا 
كېتىشكە  چىقىپ  تۈركىستاندىن  شەرقىي 

ئالدىرىغان.
يۈك-تاقلىرىنى  كۆرسىتىلىشىچە،  سىندا 
ــزال،  ۋوگ ئاققۇنلىرى  خىتاي  كۆتۈرۈشكەن 
يۇرتلىرىغا  ئارقىلىق  بېكەتلىرى  ئاپتوبۇس 
شــەرقــىــي  بـــولـــۇپ،  ئــالــدىــرىــغــان  كېتىشكە 
تۈركىستاندىن خىتايغا ماڭىدىغان ئاساسلىق 
چەكلەنگەندىن  كىرىشتىن  بــېــكــەتــلــەرگــە 
ــاقــقــۇنــلــىــرى شــەرقــىــي  كــېــيــىــن، خــىــتــاي ئ
تۇتاشتۇرىدىغان  خىتايغا  تۈركىستاننى 

يىغىلغان. ئېغىزىغا  ئارايۇلتۇز چېگرا 
قىلىشىچە،  ــەۋەر  خــ تــورىــنــىــڭ  تــەڭــرىــتــاغ 
ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« پارتىيە 
شىڭرۈي  مــا  ســېــكــرېــتــارى  كومىتېتىنىڭ 
شەھىرىگە  قــومــۇل  تۇيۇقسىز  3-نــويــابــىــر 
پونكىتى،  تەكشۈرۈش  يۇلتۇز ج خ  ئارا  بېرىپ، 
پونكىتى  تــەكــشــۈرۈش  چېگرا  بەيشەنچۈەن 
تۈركىستانغا  شەرقىي  خىتايدىن  قاتارلىق 

ئېغىزالرنى  مــۇھــىــم  كىرىپ-چىقىدىغان 
يۇقۇمنىڭ  جــەريــانــدا  بــۇ  ۋە  ــەكــشــۈرگــەن  ت
كېڭىيىپ  خىتايغا  تۈركىستاندىن  شەرقىي 
كېرەكلىكىنى  ئېلىش  ئالدىنى  كېتىشىنىڭ 
چېگرا  شىڭرۈينىڭ  ما  بولۇپ،  تەكىتلىگەن 
ئەسلى  تــەكــشــۈرۈشــتــىــكــى  پونكىتلىرىنى 
تــۈركــىــســتــانــدىــن  شــەرقــىــي  مەقسىتىنىڭ 
خىتاي  تــەمــشــەلــگــەن  كېتىشكە  چــىــقــىــپ 
ئىكەنلىكى  قېلىش  توسۇپ  ئاققۇنلىرىنى 

سۈرۈلگەنىدى. ئىلگىرى 
ــە  ــت ــۆۋەت كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر خــىــتــايــنــىــڭ ن
ۋە  ئۆيلىرىگە  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
»كۆزىتىش  ئاتالمىش  سوغۇقتىمۇ  قاتتىق 
مەركەزلىرى«گە قاماش قىلمىشىنىڭ ئاققۇن 
كۆرسەتكەنلىكىنى،  تەسىر  خىتايالرغىمۇ 
سىياسەتلىرىدىن  ئېتىبار  ساھەدە  نۇرغۇن 
بۇ خىل  بولۇۋاتقان خىتايالرنىڭمۇ  بەھرىمەن 
بۇ  چىدىمىغانلىقىنى،  كونترولغا  قاتتىق 
نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ئەھۋالالر 
ئىكەنلىكىنى  ئېغىر  ئىنتايىن  ئەھۋالىنىڭ 

بىلدۈرۈشمەكتە. كۆرسىتىدىغانلىقىنى 
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تۇتۇپ  كۆلەمدە  كەڭ  ئۇيغۇرالرنى  تۈركىستاندا 
قۇرۇلغان  ئۈچۈن  قىلىش  قىرغىن  ۋە  تۇرۇش 
مۇھىم  قــۇرۇلــۇشــىــدىــمــۇ  الگــېــرلــىــرى  جـــازا 

ئاشكارىالندى.  خىزمەت كۆرسەتكەنلىكى 
ــغــۇچ مــۇســابــىــقــە  ــل ــى دوھـــادىـــكـــى ھــــەل ق
مەيدانىنى  پۇتبول  لۇسايىل  ئوينىلىدىغان 
قۇرۇلۇش  يول  تۆمۈر  خىتاي  شىركەت  قۇرغان 
شىركىتى بولۇپ، ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا 
نامىدا  مــەركــىــزى  تــەربــىــيــەلــەش  ئاتالمىش 
قــۇرۇلــۇشــىــدا  الگــېــرلــىــرى  ــازا  جـ سېلىنغان 
ئىكەنلىكى  ئوينىغۇچى  رول  ئــاســاســلــىــق 

ئاشكارىالندى. 
ــڭ خـــەۋىـــرىـــدە  ــى ــى«ن ــت ــزى ــې »تــايــمــىــس گ
دۇنيا  2022-يىللىق  قاتار  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
مۇسابىقىسىنىڭ  قىلغۇچ  ھــەل  لوڭقىسى 
ــىــنــى قــۇرۇشــنــى ھــۆددىــگــە ئــالــغــان  ــدان مــەي
شـــىـــركـــەتـــنـــىـــڭ خـــىـــتـــايـــنـــىـــڭ شـــەرقـــىـــي 
كۆلەمدە  كــەڭ  ئۇيغۇرالرنى  تۈركىستاندىكى 
تــۈرمــە  ئىشلىتىلىدىغان  تــۇرۇشــتــا  ــۇپ  ــۇت ت
قۇرۇشتا باش رولچى ئىكەنلىكى ئېنىقالنغان. 
خىتاي  كۆرسىتىلىشچە،  ھــۆجــجــەتــلــەردە 
بىلەن  قاتار  شىركىتى  قۇرۇلۇش  يول  تۆمۈر 
لوڭقىسى  دۇنيا  دوھادىكى  ھەمكارلىشىپ، 
ئوينىلىدىغان  مــۇســابــىــقــە  قــىــلــغــۇچ  ــەل  ھـ
ــىــنــى يــاســاشــتــا  ــبــول مــەيــدان ــۇت لــۇســايــىــل پ
شىركەت  مــەزكــۇر  بــولــۇپ،  ھــەمــكــارالشــقــان 
ئاتالمىش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئىلگىرى 
دىۋىزىيەسى«  »ئىشلەپچىقىرىش-قۇرۇلۇش 

ئۈچۈن ئىشلىگەن.
تاماشىبىن سىغىدىغان  80 مىڭ  دوھادىكى 
پۇتبول  لۇسايىل  شەكىللىك  قاچا  ئالتۇن 
ئىچىگە  ئۆز  فوستېرنى  نورمان  سېر  مەيدانى 
شېرىكلىرىدىن  ئۇنىڭ  ۋە  فوستېر  ئالغان 
تەرىپىدىن  گــۇرۇپــپــا  بــىــر  تەشكىللەنگەن 
مۇسابىقە  قىلغۇچ  ھەل  بولۇپ،  اليىھەلەنگەن 
ئۈچۈن ئاالھىدە ياسالغان ۋە 18-دېكابىر ھەل 
قىلغۇچ مۇسابىقە بۇ مەيداندا ئۆتكۈزۈلىدىكەن. 
جىنايەتلىرى  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي 

تىزىملىكىگە  جازا  ئامېرىكىنىڭ  سەۋەبلىك 
»ئىشلەپچىقىرىش-قۇرۇلۇش  كىرگۈزۈلگەن 
ــا يـــاۋروپـــا  ــت ــارت ــۇر م ــت ــۇل ــىــرى« ب ــەل ــي ــزى ــۋى دى
تىزىملىكىگە  جـــازاالش  ئىتتىپاقىنىڭمۇ 

كىرگۈزۈلگەنىدى. 
بارلىق جىنايەتلىرىگە كۆز يۇمۇپ تۇرۇۋالغان 
ئىككى  قاتارغا  ھەپتە  بۇ  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ئۇنىڭ  ۋە  قىلىشى  ســوۋغــا  مۈشۈكئېيىق 
خىتاينىڭ  بولۇپ  بىرىنچى  شەرقتە  ئوتتۇرا 
قىلىنىشى  قــوبــۇل  سۈپىتىدە  ســوۋغــىــســى 
خىتاينىڭ  تــەرىــپــىــدىــن  مۇتەخەسسىسلەر 
ــى  ــىــيــەســى«ن ــپــلــومــات »مــۈشــۈكــئــېــيــىــق دى
تۆت  تەنقىدلەنمەكتە.  دەپ  قولالنغانلىق، 
»تۇرايا«  ياشلىق  ئۈچ  ۋە  »سۇھەيل«  ياشلىق 
 15 كەلگۈسى  مۈشۈكئېيىق  ئىسىملىك 
ئۇالرغا  بولۇپ،  تۇرىدىغان  قاتاردا  ئىچىدە  يىل 
سىچۈەندىكى  ئــۇالرنــىــڭ  يـــەر  تــەيــيــارالنــغــان 

تەبىئىي ماكانىغا تەقلىد قىلىنغان.
جوۋ  ئەلچىسى  باش  قاتاردىكى  خىتاينىڭ 
جــيــەن تــىــۋىــتــتــېــردا ســىــن ھــەمــبــەھــرىــلــەپ، 
ۋە  ماختىغان  مۇناسىۋىتىنى  خىتاي-قاتار 
ئىتتىپاقلىقىنىڭ  ئۇالرنىڭ  سوۋغاتنىڭ  بۇ 
قىلىنغانلىقىنى  سىمۋول  چوڭقۇرلۇقىغا 
قــاتــار  خــىــتــايــنــىــڭ  ــە  ــەن ي ئــۇ  قــىــلــغــان.  دەۋا 
مۇسابىقىسىگە  پــۇتــبــول  لوڭقىسى  ــيــا  دۇن
»خىتاي  تەكىتلەپ:  تۆھپىسىنى  قوشقان 
ئۇل  گەۋدىلىك.  ئىنتايىن  ئېلېمېنتلىرى 
يېڭى   1500 تېلېگرافقىچە،  ئەسلىھەدىن 
ئېلېكتىر  قۇياش  ئاپتوبۇسىدىن  ئېنېرگىيە 
تەمىناتىدىن  مۇسابىقە  ئىستانسىسىغىچە، 
ئىشلەنگەن.  خىتايدا  بۇيۇمالرغىچە  خاتىرە 
ئۇچراتقىلى  يېرىدە  ھەممە  قاتارنىڭ  بۇنى 

بولىدۇ« دەپ كۆرەڭلىگەن. 
شىركىتىنىڭ  مــۇالزىــمــەت  ئــۇچــۇر  لــونــدون 
خەۋىرىگە ئاساسالنغاندا، ساھىبخان دۆلەت 12 
تەنتەربىيە  مېھمانخانا،  يول،  جەريانىدا  يىل 
ياساشتا  ئەسلىھەلىرىنى  پۇتبول  ۋە  مەيدانى 
خىراجەت  ــارتــۇق  ئ دولــالردىــن  مىليارد   200
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ــۇقــۇمــنــى نــۆلــگــە چـــۈشـــۈرۈش«  خــىــتــاي »ي
ــي تــۈركــىــســتــان  ــى ــىــلــەن شــەرق بــاھــانــىــســى ب
خــەلــقــىــنــىــڭ ئــىــشــىــكــلــىــرىــنــى ســىــرتــتــىــن 
ــاپ، ئــۆيــلــىــرىــگــە قــامــىــغــانــدىــن بــاشــقــا،  ــاقـ تـ
»كارانتىن  ئاتالمىش  تەييارالنغان  مەخسۇس 
قىرغىن  قاماپ  مەجبۇرىي  مەركەزلىرى«گە 
قىلىشنى داۋامالشتۇرماقتا. گەرچە خىتاينىڭ 
بۇ قىلمىشلىرى خەلقئارا جەمئىيەتكە ئاشكارا 
بىر ھادىسىگە ئايالنغان بولسىمۇ، بىراق خىتاي 
ۋىاليەت- ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
ئوبالستلىرىدىكى قامال مەركەزلىرىنى تېخىمۇ 

كۆپەيتمەكتە. 
22-نويابىر شەرقىي تۈركىستاندىن تارقالغان 
نۆۋەتتە  خىتاي  كۆرسىتىلىشىچە،  سىندا  بىر 
»ئايرىپ  ئاتالمىش  كۆلەملەشكەن  تېخىمۇ 
جـــازاالش  نامىدىكى  ــەركــىــزى«  م كــۆزىــتــىــش 

مەركەزلىرىنى قۇرۇشنى داۋامالشتۇرغان.
خىتاينىڭ  سىندا  مەزكۇر  سېكۇنتلۇق   36
جايدا شەرقىي  مەلۇم  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
تــۈركــىــســتــان بــويــىــچــە كــۆلــىــمــى ئـــەڭ چــوڭ 
مــەركــىــزى«  كۆزىتىش  »ئــايــرىــپ  ئاتالمىش 
نامىدىكى تۇتقۇن قىلىپ سوالش ئورنى قۇرۇپ 
چىققانلىقى، كۆرسىتىلگەن. سىننى تارقاتقان 
 16 ئــورۇنــدا  مەزكۇر  ئېيتىشىچە،  كىشىنىڭ 

مىڭ ئېغىز كامېر بار ئىكەن.
سىندىمۇ  بىر  يەنە  تارقالغان  23-نويابىر 
ئاتالمىش  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ئالدىراش  مەركەزلىرى«نى  كۆزىتىش  »ئايرىپ 
قـــۇرۇۋاتـــقـــان كـــۆرۈنـــۈشـــلـــەر تــارقــىــتــىــلــغــان 
ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بــولــۇپ، 
كۆپلەپ  قــۇرۇلــۇشــالر  خىل  بــۇ  جايلىرىدىكى 

ئاشكارىالنماقتا. 

شىركەتلىرى  خىتاي  بولۇپ،  قىلغان  ســەرپ 
پۇتبول  لوڭقىسى  ــا  ــي دۇن 2022-يــىــلــلــىــق 
دۆلەتنىڭ  ھەرقانداق  باشقا  مۇسابىقىسىدە 
سالغان مەبلىغىدىن كۆپرەك مەبلەغ سالغان. 
تارقىتىش،  مىقياسىدا  دۇنيا  مۇسابىقىنى 
يىللىق  بۇ  ۋە  ئىشلەپچىقىرىش  تاۋار  رەسمىي 

رەسمىي  مۇسابىقىنىڭ  كۆپەيتىش،  لوڭقىنى 
ئىشلەپچىقىرىلىشى  بايراقالرنىڭ  ماسكىسى، 
قولىدا  خىتاينىڭ  ئىشالر  بارلىق  قاتارلىق 
كىرىمگە  زور  غايەت  بۇنىڭدىن  خىتاي  بولۇپ، 

ئېرىشكەن. 
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24-نويابىر  سارىيى  پادىشاھلىق  مااليشىيا 
رەھبىرى  ئىتتىپاقىنىڭ  ئۈمىد  ئۆكتىچىلەر 
مااليشىيا  كېيىنكى  ئىبراھىمنى  ــۋەر  ــەن ئ
قىلىپ  مىنىستىرى  بـــاش  ھۆكۈمىتىگە 

تەيىنلىگەنلىكىنى ئېالن قىلدى.
شاھ  ئابدۇلالھ  سۇلتان  پادىشاھى  مااليشىيا 
ھۆكۈمەت  كېيىن  سايالمدىن  15-ئومۇمىي 
كۆپ  ئــەڭ  پارالمېنتتا  ۋەزىپىسىنى  قـــۇرۇش 
ئىتتىپاقى  ئۈمىد  ئېرىشكەن  ۋەكىللىككە 
بولۇپ،  بەرگەن  ئىبراھىمغا  ئەنۋەر  رەھبىرى 
ئەنۋەر  باياناتىدا  سارىيىنىڭ  پادىشاھلىق 
ئىبراھىمنىڭ دۆلەت تارىخىدىكى 10-نۆۋەتلىك 
تەيىنلىنىشىنىڭ  مىنىستىرلىككە  ــاش  ب
كېڭىشىدە  باشلىقلىرى  دۆلــەت  ۋە  پادىشاھ 
ــڭ ئــاســاســىــي  ــى ــۇن تــەســتــىــقــالنــغــانــلــىــقــى، ئ
ئالدىدا  پادىشاھ  قەسەمنامىسىنىڭ  قــانــۇن 

ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان. 
ۋاقتى  جاي  24-نويابىر شۇ  ئىبراھىم  ئەنۋەر 
سارىيىدا  پــادىــشــاھــلــىــق  دە   17:00 ــەت  ســائ
پادىشاھى  مااليشىيا  مۇراسىمدا  ئۆتكۈزۈلگەن 
قەسەم  ھۇزۇرىدا  شاھنىڭ  ئابدۇلالھ  سۇلتان 
بېرىپ، يېڭى ھۆكۈمەتنى قۇرۇش ۋەزىپىسىنى 
مااليشىيانىڭ  ــلــىــپ،  ــشــۇرۇۋې ــاپ ت رەســمــىــي 

10-نۆۋەتلىك باش مىنىستىرى بولغان.
ئەنۋەر  سىياسەتچى  پېشقەدەم  ياشلىق   75
مــۇئــاۋىــن  مــااليــشــىــيــا  ئىلگىرى  ئــىــبــراھــىــم 
مىنىستىرى،  مالىيە  مىنىستىرى،  بـــاش 
ۋە  يــاشــالر  مااليشىيا  مىنىستىرى،  مائارىپ 
قېتىم  ئىككى  ۋە  مىنىستىرى  تەنتەربىيە 
مااليشىيا ئۆكتىچى پارتىيە رەھبىرى قاتارلىق 
2008-يىلى  بــولــۇپ،  ئۆتىگەن  ۋەزىپىلەرنى 
 100 ئىگە  كۈچكە  تەسىر  ئــەڭ  دۇنــيــادىــكــى 

كىشىنىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان. 
تۈركىستان  شەرقىي  يەنە  ئىبراھىم  ئەنۋەر 
تۈرلۈك  ۋە  قوللىشى  يېقىندىن  دەۋاســىــنــى 
تونۇلغان  بىلەن  چىقىرىشى  كۈچ  ئۇسۇلالردا 
نۆۋەتتە  بولۇپ،  بىرى  شەخسىلەرنىڭ  مۇھىم 
ئۇنىڭ مااليشىيانىڭ باش مىنىستىرى بولۇپ 
دەۋاســـى  تۈركىستان  شــەرقــىــي  سايلىنىشى 
ئىگە،  ئەھمىيەتكە  مۇھىم  ئىنتايىن  ئۈچۈن 

دەپ قارالماقتا.
شەرقىي  خەلقئارا  بىلەن  مــۇنــاســىــۋەت  بــۇ 
24-نويابىر  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان 
ھاجى ئەنۋەر ئىبراھىم ئەپەندىگە تەبرىك خېتى 
شەرقىي  خەلقئارا  خېتىدە  تەبرىك  ئەۋەتتى. 
ــەزا  ئ بىرلىكىگە  تــەشــكــىــالتــالر  تــۈركــىــســتــان 
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تەڭرىتاغ  شەھىرىنىڭ  ئۈرۈمچى  24-نويابىر 
رايــونــىــدىــكــى 22 قــەۋەتــلــىــك بــىــر ئــولــتــۇراق 
بــەرگــەن  يــۈز  ئاپىتى  ئــوت  ئېغىر  بىناسىدا 
بولۇپ، خىتاي قۇتقۇزۇش تارماقلىرى قەستەن 
ۋاقتىدا كەلمىگەنلىكى سەۋەبلىك، ئوت ئاپىتى 
21-قەۋەتكىچە  باشلىنىپ  15-قــەۋەتــتــىــن 

يامراپ، نەچچە ئونلىغان ئۇيغۇر قازا قىلغان.
نۆلگە  »يۇقۇمنى  ئاتالمىش  رېجىمى  خىتاي 
ــىــلــەن، شــەرقــىــي  چـــۈشـــۈرۈش« بــاھــانــىــســى ب
تۈركىستاننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا خەلقنىڭ 
رايونلىرىنىڭ  ــتــۇراق  ــول ئ ئىشىكلىرىنى، 

قويۇپ،  توسۇق  ياكى  قۇلۇپالپ  دەرۋازىلىرىنى 
ئىنسان  ئــەمــمــا  قــامــىــغــانــىــدى.  ئــۆيــلــىــرىــگــە 
قامال  تــەدبــىــرلــەر  ــۇ  ب چىققان  قېلىپىدىن 
ئۈرۈمچىدە  ئاشقان  ئايدىن  ئۈچ  باشالنغىنىغا 

ئېچىنىشلىق پاجىئەنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
خــىــتــاي ئـــاخـــبـــارات ۋاســىــتــىــلــىــرىــنــىــڭ 
ئاپىتى  ئوت  بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋەرلىرىدىن 
دە   17:49 سائەت  ۋاقتى  ئۈرۈمچى  24-نويابىر 
رايونىدىكى  تەڭرىتاغ  شەھىرىنىڭ  ئۈرۈمچى 
ئولتۇراق  بىر  ياشاۋاتقان  ئۇيغۇرالر  پۈتۈنلەي 
خــــــەۋەردە خىتاي  بـــەرگـــەن.  يـــۈز  بــىــنــاســىــدا 

ئەپەندىنى  ئىبراھىم  ئەنۋەر  تەشكىالتالرنىڭ 
تەبرىكلەيدىغانلىقى، تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ 
مۇناسىۋەت  قويۇق  بىلەن  خەلقى  مااليشىيا 
ــلــىــكــى، خــىــتــايــنــىــڭ  ــگــەن ــتــىــپ كــەل ــى ــورن ئ
قاراتقان  رايونىغا  ئاسىيا  جەنۇبىي  شەرقىي 
ئىسالمىي  تۇرۇش،  قارشى  كېڭەيمىچىلىكىگە 
قاتارلىق  قېلىش  قوغداپ  قاراشالرنى  قىممەت 
مەسىلىلەردە ئورتاق مەيدانغا ئىگە ئىكەنلىكى، 
تۈركىي خەلقلەر بىلەن مااليشىيانى ئۆز ئىچىگە 
ئالغان مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ بەخت-سائادىتى 
بارلىقى  مەنپەئەتى  ئورتاق  تەرەققىياتىدا  ۋە 
بۇنىڭدىن  شۇنداقال  ئۆتۈلدى.  قىلىپ  قەيت 

ئۈچۈن،  دەۋاســى  تۈركىستان  شەرقىي  كېيىن 
تېخىمۇ كۆپلىگەن ساھەلەردە ھەمكارلىقنىڭ 
قىلىدىغانلىقى  ئۈمىد  قىلىشىنى  تەرەققىي 

تەكىتلەندى.
رەھبەرلىكىدىكى  ئەپەندى  ئىبراھىم  ئەنۋەر 
مــااليــشــىــيــا  قـــاتـــارلـــىـــق   ABIM، GPM
شەرقىي  بــېــرى  يــىــلــالردىــن  تەشكىالتلىرى 
كۈچلۈك  مااليشىيادا  دەۋاسىنىڭ  تۈركىستان 
كۈنتەرتىپكە كېلىشىدە مۇھىم رول ئوينىماقتا. 
شۇنداقال مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان 
خەلقى ئۈچۈن تۈرلۈك ساھەلەر بويىچە ياردەم ۋە 

ھەمكارلىقنى داۋامالشتۇرماقتا.
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تاپشۇرۇپ  ئۇچۇرىنى  ئــاپــەت  دائىرىلىرىنىڭ 
قۇتقۇزۇش  مەيداندا  نــەق  كېيىن،  ئالغاندىن 
 20:35 سائەت  باشلىغانلىقى،  ھەرىكىتىنى 
ئۆچۈرۈلگەنلىكى،  ئوتنىڭ  ئۆتكەندە  مىنۇت 
بــەرمــەي  ــۈم  ــۈن ئ ــقــۇزۇش  قــۇت كىشىنىڭ  ئـــون 
كىشىنىڭ  توققۇز  ئايرىلغانلىقى،  ھاياتىدىن 

يارىالنغانلىقى دەۋا قىلىنغان. 
ۋاسىتىلىرىدا  ئــۇچــۇر  ئىجتىمائىي  ئەمما 
باشقىچە  ئىنكاسالر  ۋە  سىنالر  تــارقــالــغــان 
بــولــۇپ،  كــۆرســىــتــىــۋاتــقــان  رېئاللىقنى  بــىــر 
ــۇر پــاجــىــئــەگــە خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي  ــەزكـ مـ
سىياسىتى  قامال  مەجبۇرىي  تۈركىستاندىكى 

كېچىكتۈرۈشى  قەستەن  ئۆچۈرۈشنى  ئوت  ۋە 
سىنالر  تارقالغان  بولغان.  ســەۋەب  ئاساسلىق 
كــۆيــۈۋاتــقــان  ئـــوت  دائىرىلىرىنىڭ  خــىــتــاي 
ئاچمىغانلىقىنى  دەرۋازىنى  تاقالغان  پەيتتىمۇ 
ئاشكارىلىغان بولۇپ، بىر سىندا ئوت كەتكەن 
ئېچىڭالر!  »ئىشىكنى  ئايالنىڭ  بىر  ئۆيدىكى 
دەپ  ئېچىۋېتىڭالر!«  ئىشىكنى  تــېــزدىــن 

ئېچىنىشلىق نالە قىلغانلىقى ئاڭالنغان. 
تارقالغان يەنە بىر سىندا ئۈندىدار توپىدىكى 
ئوت  بولۇپ،  كۆرسىتىلگەن  ئۇچۇرالر  ئاۋازلىق 
ئايال  ئۇيغۇر  بىر  ئۆيدىكى  قالغان  ئىچىدە 
ئىكەنلىكىنى،  ــە  ــت ــەۋەت 16-ق ئۆزلىرىنىڭ 
ئۆزلىرىگە ئوكسىگېن يېتىشمەيۋاتقانلىقىنى، 
قالغانلىقىنى  ــاي  ــم ــوالل ب بالىسىنىڭمۇ 

بىلدۈرگەن.
خىتاينىڭ  بولسا  سىن  نەچچە  بىر  باشقا 
تــۇرۇش  قارشى  يۇقۇمغا  بېرى  ئايدىن  نەچچە 
ــىــلــەن بــىــنــانــىــڭ ئــەتــراپــىــنــى  بــاھــانــىــســى ب
قورشىۋەتكەن تۆمۈر رېشاتكىالر ۋە توسۇقالرنىڭ 
ئوت  كەلگەن  كېچىكىپ  قەستەن  ئەسلىدىنال 
ئۆچۈرۈش ماشىنىلىرىنىڭ كىرىشىگە توسالغۇ 
ئۈچۈن  ئېچىش  بۇزۇپ  بۇالرنى  بولغانلىقىنى، 
ئۆچۈرۈش  ئوت  ۋاقىت كەتكەنلىكىنى،  نۇرغۇن 
كۆيۈۋاتقان  سۇالرنىڭ  پۈركىگەن  جەريانىدىمۇ 
ئوتقا يەتمىگەنلىكىنى، ۋاقىت ئىسراپچىلىقى 
قۇتقۇزۇش  سەۋەبلىك،  ھەرىكەت  ئۈنۈمسىز  ۋە 

قىلغانلىقىنى  ــوق  يـ ئىمكانىيىتىنىمۇ 
كۆرسىتىپ بەرگەن. 

قىلغانالرنىڭ  قــازا  رېجىمى  خىتاي  گەرچە 
سانىنى پەقەت ئون دەپ ئېالن قىلغان بولسىمۇ، 
ئەھۋالنى  ھەقىقىي  ئــەزەلــدىــن  خىتاينىڭ 
قىلغۇچىالرنىڭ  قازا  ۋە  ئادىتى  يوشۇرۇشتەك 
ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇرالر ئىكەنلىكى خىتاينىڭ 
ساختىلىق  ــا  ــالرغ ــات ــۇم ــەل م ھــەقــتــىــكــى  بـــۇ 
بەرمەكتە.  كۆرسىتىپ  ئىشلەتكەنلىكىنى 
شۇنداقال شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىجتىمائىي 
ئىنكاسالرمۇ  يېزىلغان  سۇپىلىرىدا  ئــۇچــۇر 
بىرگە،  بىلەن  دەلىللەش  قاراشنى  يۇقىرىقى 
نەچچە   30 دېگەندە  كەم  ئاپىتىدە  ئوت  مەزكۇر 
ئايرىلغانلىقىنى  ھــايــاتــىــدىــن  كىشىنىڭ 
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يۇقۇمىنى  »ۋىــرۇس  ئاتالمىش  خىتاينىڭ 
نۆلگە چۈشۈرۈش« نامىدا شەرقىي تۈركىستان 
قىلمىشى  قىلىش  قامال  ئۆيىگە  خەلقىنى 
شۇنچە  ۋە  چــىــقــقــان  كــېــلــىــپ  ــلــىــك  ســەۋەب
پىسەنتمۇ  چاقىرىقلىرىغا  نالە-پەريادالرغا، 
تــاشــالپ  ئــۆلــۈشــكــە  كــۆيــۈپ  قىلىنماستىن 
كىشىنىڭ  ــۇق  ــارت ئ تىن   40 ۋە  قــويــۇلــغــان 
نەتىجىلەنگەن  بىلەن  ئايرىلىشى  ھاياتىدىن 
خــىــتــايــنــىــڭ قــەبــىــھ جــىــنــايــىــتــى ئــۈرۈمــچــى 
قامالغا  قاتتىق  بولۇپ،  قوزغاتقان  خەلقىنى 
تـــەرەپ- خــەلــق  تــىــكــكــەن  جېنىنى  ــارشــى  ق

قاپلىغان. كوچىالرنى  تەرەپتىن 
ئېچىنىشلىق  بۇ  بەرگەن  يۈز  24-نويابىر 
ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  كېيىن  جىنايەتتىن 
ــەم ھــاۋاســىــغــا چــۆمــگــەن  ــات ۋاســىــتــىــلــىــرى م
كەچتە  25-نويابىر  خەلقى  ئۈرۈمچى  بولۇپ، 

چىققان. كوچىالرغا  تىكىپ  جاننى 

ھەرخىل  ۋە  بېسىمى  دۇنــيــانــىــڭ  ــۈن  ــۈت پ
قىلمىغان  ــەرۋا  ــ پ يــۈرگــۈزۈشــلــىــرىــگــە  جـــازا 
شەرقىي  رېجىمى  خىتاي  ئىشغالىيەتچى 
كىرىشىگە  ھاۋانىڭ  ســوغــۇق  تۈركىستاندا 
تەرىپىدىن  ھەر  تۈركىستان  شەرقىي  قارىماي 
كۆزىتىش  ئايرىپ  ئاتالمىش  كەتكەن  كــەڭ 
سېلىپ،  كەپىلىرىنى  ــۈم  ــۆل ئ نــامــىــدىــكــى 
تــوپ- ئــۇالرنــى  بىلەن  باھانىسى  كارانتىن 
چىقىۋاتقان،  ئېلىپ  ئۆيلىرىدىن  ھالدا  توپ 
بىر  يەتكەن  پەلەككە  ئــاھــۇ-زارى  خەلقنىڭ 
پايتەختى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  پەيتتە، 
ئېچىنىشلىق  بــۇ  ــەرگــەن  ب ــۈز  ي ئــۈرۈمــچــىــدە 
خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  پۈتۈن  پاجىئە 
قالماي،  سېلىپال  قايغۇغا  ۋە  ماتەم  چوڭقۇر 
ــكــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان  ــيــادى پــۈتــۈن دۇن
خەلقىنىڭ يۈرىكىنى ئەزدى ۋە ئېغىر قايغۇغا 

چۆمدۈردى. 

ئىلگىرى سۈرمەكتە.
شەرقىي  مۇھاجىرەتتىكى  پاجىئە  مــەزكــۇر 
تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى قــاتــتــىــق مــاتــەمــگــە 
ئــۇچــۇر  ئىجتىمائىي  بــولــۇپ،  چــۆمــدۈرگــەن 
ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلەن 
شۇنداقال  ۋە  بىلدۈرۈشمەكتە  قايغۇسىنى  ئۆز 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
بولغان  بىرى  نەتىجىلىرىدىن  سىياسىتىنىڭ 

بىلدۈرۈش  جەمئىيەتكە  خەلقئارا  پاجىئەنى  بۇ 
ئۈچۈن ھەرىكەت قىلماقتا.

ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  باشقا  ئۇندىن 
بىرلىكى بۇ قېتىملىق پاجىئەدە قازا قىلغانالر 
رايونىغا  سەفاكۆي  كەچتە  26-نويابىر  ئۈچۈن 
جىنازا  غايىبانە  جامەسىدە  فاتىھ  جايالشقان 

نامىزى ۋە دۇئا يىغىلىشى ئورۇنالشتۇردى.
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ــســىــز قـــامـــال قــىــلــىــپ  ــول خــىــتــايــنــىــڭ ي
پــاجــىــئــەدە  ــۇ  ب ۋە  قىلمىشلىرى  قــىــيــنــاش 
قىلماستىن  نومۇس  سانىنى  ئۆلگەنلەرنىڭ 
ــاز كــۆرســىــتــىــشــكــە ئـــۇرۇنـــۇشـــى قــاتــارلــىــق  ئـ
خەلقى  ئۈرۈمچى  چىدىمىغان  رەزىللىكلەرگە 
جېنىنى تىكىپ 25-نويابىر كەچتىن باشالپ 

باشلىدى. كۆرسىتىشكە  قارشىلىق 
كۆرسىتىلىشىچە،  سىنالردا  تارقىلىۋاتقان 
بار  خىتايالرمۇ  ئىچىدە  چىققانالر  كوچىالرغا 
مەيدانالرغا  ۋە  قورۇسى  ئائىلە  ئــۇالر  بولۇپ، 
توسۇق قويۇپ قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان خىتاي 
ۋە  توقۇنۇشقان  قاتتىق  بىلەن  خادىملىرى 
توساقالرنى بۆسۈپ ئۆتۈپ كوچىالرغا چىققان.
كىشىلەرگە  بىنادىكى  خەلق  كوچىالردىكى 
»بىنادىن چۈشۈڭالر!« دەپ توۋلىغان بولۇپ، 
رايونى  سايباغ  رايــونــى،  تەڭرىتاغ  ئۈرۈمچى 
ــىــڭ كــوچــىــلــىــرى ئـــادەم  ــالرن ــون قــاتــارلــىــق راي
دېڭىزىغا ئايالنغان. ئۇالر بىردەك يۇقىرى ئاۋاز 
قىلىنسۇن«،  بىكار  »قامال  بىردەك  بىلەن 
خالىمايدىغانالر«  بولۇشنى  قۇل  »قــوزغــال، 
ــان. خەلق  ــوۋالشــق ت ــى  ــارالرن شــوئ ــدەك  ــگــەن دې
ئاخىرىدا ئۈرۈمچى شەھىرى خەلق ھۆكۈمىتى 

بىكار  »قــامــال  يىغىلىپ  ئالدىغا  بىناسى 
بۇ  بولۇپ،  توۋلىغان  شوئار  دەپ  قىلىنسۇن« 

قويغان. ئوتتۇرىغا  تەلەپلىرىنى  ھەقتىكى 
ــۇ ئــېــچــىــنــىــشــلــىــق  ــ خـــىـــتـــاي رېــجــىــمــى ب
ھەققىدىكى  جىنايىتى  ئۆلتۈرۈش  كۆيدۈرۈپ 
ھەتتا  بولۇپ،  يوشۇرغان  ئەھۋالنى  ھەقىقىي 
ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  خىتايالرمۇ  ئۈرۈمچىدىكى 
خىتاينىڭ  سۆزلىرىدە  قىلغان  ۋاسىتىلىرىدا 
مــازاق  ئەقلىنى  كىشىلەرنىڭ  رېجىمنىڭ 
قــىــلــغــانــلــىــقــىــنــى، ھــەقــىــقــىــي ئــەھــۋالــنــى 
يوشۇرغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقان. بۇنىڭ 
كېچىدىن  يېرىم  كۈنى  شــۇ  خىتاي  بىلەن 
بولۇپ،  تاقىغان  ئۇچۇرلىرىنى  تــور  باشالپ 
ۋەتــەن  سىنالر  ئونلىغان  تارقالغان  بـــۇرۇن 
غۇلغۇال  زور  تارقىلىپ  كەڭ  ئىچى-سىرتىدا 

قوزغىدى.
سىنالردا  تارقالغان  تۈركىستاندىن  شەرقىي 
قارشىلىق  كېچىدىكى  كۆرسىتىلىشىچە، 
قالمىغان  ئەسەر  ئەھۋالىدىن  كۆرسىتىش 
ــۈرۈمــچــى كــوچــىــلــىــرى قــورالــلــىــق  بـــولـــۇپ، ئ
ئاپتوموبىللىرى  قىسىملىرىنىڭ  ساقچى 

كەتكەن. توشۇپ  بىلەن 

2015-يــــىــــلــــى 8-ئـــــايـــــدا تــايــالنــدنــىــڭ 
پارتلىتىش  بۇتخانىسىنى  باڭكوكتىكى 
قىلىنغان  گۇمان  دەپ  ۋەقەسىگە چېتىشلىق 

تايالندتا  22-نويابىر  ئۇيغۇرنىڭ سوتى  ئىككى 
باشالندى.

ــنــىــڭ 27-نــويــابــىــردىــكــى  ــاۋازى ئــامــېــرىــكــا ئ
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مۇھەممەد  بىالل  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
تايالند  2015-يىلى  مىرئەلى  يۈسۈپ  بىلەن 
ئېلىنغان  قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىلىرى 
ئۇالرنى  دائىرىلىرى  ساقچى  تايالند  بــولــۇپ، 
ھىندى  باڭكوكتىكى  17-ئاۋغۇست  يىلى  شۇ 
ۋەقەسىگە  پارتلىتىش  ئىبادەتخانىسىنى  دىنى 
مــەزكــۇر  ئەيىبلىگەن.  دەپ  مۇناسىۋەتلىك 
قىلىپ،  قازا  ئادەم   20 ۋەقەسىدە  پارتلىتىش 

100 دىن ئارتۇق ئادەم يارىالنغانىدى.
پارتالتقۇچ  قىلىنىشىچە،  قەيت  خـــەۋەردە 
گۇرۇپپىسىنىڭ  قىلىش  ــەرەپ  ــ ت بــىــر  دورا 
خادىمى  ئەدلىيە  ۋە  ساقچى  ئىككى  ئەزاسى، 
باڭكوكنىڭ جەنۇبىدىكى سوت مەھكىمىسىدە 
بومبا  ئىككى  پارتلىغان  مازارلىقىدا  ئېراۋان 
ۋاقىتتا  ئەينى  بەرگەن.  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا 
ساقچى:  بولغان  مەسئۇلى  ئەترىتىنىڭ  بومبا 
ئاختۇرغاندا  تۇرالغۇسىنى  گۇماندارنىڭ  »بىز 
پارتلىتىش  قاتارلىق  دورىــســى  ئــوق  ئۇرىيە، 
ماتېرىيال ياسىغىلى بولىدىغان ئىككى خىل 

بۇيۇمنى بايقىدۇق« دەپ گۇۋاھلىق بەرگەن. 
ئۇيغۇرغا  ئىككى  بۇ  ئەگەر  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
جىنايەت  قىلغىنىدەك  گــۇمــان  دائــىــرىــلــەر 
ۋە  ئــۆلــتــۈرۈش  ــادەم  ئـ قەستەن  بېكىتىلسە، 
جىنايەتلەر  قاتارلىق  ساقالش  دورا  پارتالتقۇچ 
ھۆكۈم  جازاسىغا  ئۆلۈم  ئەيىبلىنىپ،  بىلەن 

قىلىنىشى مۇمكىن ئىكەن.
چېتىلغان  ئۇيغۇر  ئىككى  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ــا پــارتــلــىــتــىــش دېــلــوســىــنــىــڭ ســوتــى  ــب ــوم ب
ئېچىلغان.  24-نويابىرغىچە  22-نويابىردىن 
سوتتىكى  قىلىنىشىچە،  قــەيــت  ــەۋەردە  ــ خـ
بــولــۇپ،  تەمىنلىگەن  خىتاي  تەرجىماننى 
ئــۇيــغــۇرچــە  ســوتــقــا  ساقچىلىرىمۇ  ــايــالنــد  ت
ۋەكىللىك  خىتايغا  قاتناشتۇرۇپ،  تەرجىمان 
تەرجىمە  خــاتــا  تەرجىماننىڭ  قىلىدىغان 

ئالغان. ئالدىنى  قىلىشىنىڭ 
ــدە بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە،  ــىــرى بــېــرنــال خــەۋەرل
كانپاي  چــۇچــارت  ئادۋوكاتى  گۇماندارالرنىڭ 
دەلــىــل- تەمىنلىگەن  ئــىــدارىــســى  ســاقــچــى 
ئالدى بىلەن  نارازىلىق بىلدۈرۈپ،  ئىسپاتالرغا 
ئىككى ئۇيغۇر ئىجارىگە ئالغان ئۆيگە ساقچى 
ئەمەس، بەلكى ئەسكەر بارغانلىقىنى، ئۆينىڭ 
ئىشىكىنى ئەسكەرلەر بۇزۇپ كىرگەنلىكىنى، 
بۇيۇمالر  كەلگەن  پوچتىدىن  مــەيــدانــدا  نــەق 
تۇرغانلىقىنى  چېچىلىپ  يــەردە  ئاللىبۇرۇن 

تەكىتلىگەن.
بومبا  دائىرىلىرى  تايالند  بولۇشىچە،  مەلۇم 
خىتايغا  ئۇيغۇرنى   109 ئىلگىرى  پارتالشتىن 
پارتالش  دائىرىلەر  بولۇپ،  بەرگەن  قايتۇرۇپ 
ھۆكۈمىتىدىن  تايالند  ئۇيغۇرالر  ۋەقەسىنى 
ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن قىلدى، دەپ دەۋا قىلغان.
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رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي  ئــىــشــغــالــىــيــەتــچــى 
يۇقۇم  ئاتالمىش  ئۈرۈمچىدىكى  24-نويابىر 
بــاھــانــىــســى بــىــلــەن، ئــۆيــلــىــرىــگــە قــامــالــغــان 
بەرگەن  يۈز  بىناسىدا  ئولتۇراق  ئۇيغۇرالرنىڭ 
شۇنچە  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ۋە  ئاپىتى  ئــوت 
پىسەنتمۇ  چاقىرىقالرغا  ــالــە-پــەريــادالرغــا،  ن
قــىــلــىــنــمــاســتــىــن، ئــۇالرنــىــڭ ئــۆيــلــىــرىــدىــن 
سەۋەبلىك  قىلماسلىقى  رۇخسەت  چىقىشىغا 
كۆيۈپ قازا قىلغان ۋە 40 تىن ئارتۇق كىشىنىڭ 
نەتىجىلەنگەن  بىلەن  ئايرىلىشى  ھاياتىدىن 
قويۇپ  ئاچ  نۆۋەتتىكى  ۋە  جىنايىتىگە  قەبىھ 
قارشىلىق  جىنايەتلىرىگە  قىلىش  قىرغىن 
مىڭلىغان  ئىستانبۇلدىكى  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش 
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــى 26-نــويــابــىــر 
بــاش  ــۇرۇشــلــۇق  ت ئىستانبۇلدا  خىتاينىڭ 

كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزدى. 

تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  نامايىشنى 
ــالر بــىــرلــىــكــى تــەشــكــىــلــلــىــگــەن  ــەشــكــىــالت ت
ھاياتىدىن  ئاپىتىدە  ئوت  قوللىرىدا  بولۇپ، 
بالىالرنىڭ  نارەسىدە  كىشىلەرنىڭ،  ئايرىلغان 
شەرقىي  ۋە  پىالكات  چۈشۈرۈلگەن  سۈرەتلىرى 
خەلق  ــۈرگــەن  كــۆت بايرىقىنى  تــۈركــىــســتــان 
توختىتىلسۇن«،  قامال  يانماقتا،  »ئۈرۈمچى 
مۇستەقىللىق«،  تۈركىستانغا  »شــەرقــىــي 
جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  »خىتاينىڭ 
شوئارالرنى  دېــگــەنــدەك  سورىلىدۇ«  ھېسابى 

توۋالشتى. 

ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  نامايىش 
قارىمنىڭ  ئەمىن  مۇھەممەد  ئەزاسى  بىرلىكى 
ئۆلتۈرۈلگەن  كــۆيــدۈرۈپ  تەرىپىدىن  خىتاي 
قۇرئان  قىلغان  ئاتاپ  روھىغا  ئۇيغۇرالرنىڭ 
خەلقئارا  ئارقىدىن  باشالندى.  بىلەن  تىالۋىتى 
بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
شەرقىي  ئــوغــۇزخــان  ھــىــدايــەتــۇلــالھ  رەئىسى 
تــۈركــىــســتــان خــەلــقــى نــامــىــدىــن ئــۈرۈمــچــىــدە 
ئۇيغۇرالر  قىلىنغان  شېھىت  ئېچىنىشلىق 

ھەققىدە بايانات ئېالن قىلدى.

داۋاملىشىپ  بۇيان  يىلدىن   73 سۆزىدە  ئۇ 
ــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  ــى كــېــلــىــۋاتــقــان شــەرق
بىر  ئۇنىڭ  ۋە  مۇستەملىكىچىلىكى  خىتاي 
ئۆتكۈزۈۋاتقان  قالماستىن  توختاپ  كۈنمۇ 
يىلدىن  بەش-ئالتە  يېقىنقى  جىنايەتلىرى، 
بۇيان پۈتۈن دۇنيا كۈنتەرتىپىدە تۇرۇۋاتقان جازا 

توختىلىپ،  ھەققىدە  سىياسىتى  الگېرلىرى 
بۇ جىنايەتلەرنىڭ ئاللىبۇرۇن ب د ت قاتارلىق 
كۆپلىگەن  ۋە  ئورگانالر  نوپۇزلۇق خەلقئارالىق 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تەرىپىدىن  دۆلەتلەر 
بىر  مــۇشــۇنــداق  بېكىتىلگەنلىكىنى،  دەپ 
پــەيــتــتــىــمــۇ خــىــتــايــنــىــڭ جــىــنــايــەتــلــىــرىــنــى 
ئاتالمىش  تــوخــتــاتــمــاســتــىــن،  قىلچىلىك 
خەلقنى  نامىدا  چۈشۈرۈش«  نۆلگە  »يۇقۇمنى 
شارائىتالردىكى  ناچار  ئىنتايىن  ۋە  ئۆيلىرىگە 
قاماپ  مەركەزلىرى«گە  »كارانتىن  ئاتالمىش 
ئىشىكلىرى  ئۇرۇنغانلىقىنى،  يوقىتىشقا 
كىشىنىڭ  يــۈزلــىــگــەن  ــەن  ــگ ــەن ــشــەرل ــەپ ك
ۋە  ئايرىلغانلىقىنى  ھاياتىدىن  ئاچلىقتىن 
كــۆرۈلــۈپ  مىسلى  دۆلــەتــتــە  بىر  ھېچقانداق 
نەتىجىسىدە  جىنايەتلەرنىڭ  بۇ  باقمىغان 
يــۈز  جــىــنــايــەت  پاجىئەلىك  ــۇ  ب ئــۈرۈمــچــىــدە 
ئوت  نورمال  ھەرگىزمۇ  بۇنى  بەرگەنلىكىنى، 
ئاپىتى دەپ ئاتاشقا بولمايدىغانلىقىنى، بەلكى 
سىمالر  ھەمدە  كەپشەرلەنگەن  ئىشىكلىرى 
ئاپىتى  ئوت  ۋە  قويۇلغان  تاقاپ سوالپ  بىلەن 
جەريانىدىكى ئېچىنىشلىق نالە-پەريادالرغىمۇ 
قۇتقۇزمىغان،  ئــۇالرنــى  سالماستىن  قــۇالق 
ئىشىكلىرىنى ئېچىۋېتىپ سىرتقا چىقىشىغا 
خىتاي  ئىشغالىيەتچى  قىلمىغان  رۇخسەت 
قىلىش  قــىــرغــىــن  قــەســتــەن  رېجىمىنىڭ 
ۋە  تەكىتلىدى  ئىكەنلىكىنى  جىنايىتى 
شۇنداقال خىتاينىڭ مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي 
قــارشــى  خىتايغا  خەلقىنىڭ  تــۈركــىــســتــان 
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى،  سۇندۇرۇشقا  ئىرادىسىنى 
ئەمما خىتاينىڭ ھەرگىز بۇ رەزىل مەقسىتىگە 

بىلدۈردى. يېتەلمەيدىغانلىقىنى 

ئىسالم  ۋە  تۈركىيە  ئاخىرىدا  باياناتىنىڭ  ئۇ 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  دۇنياسىنى 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
ھەرىكەت  ئۈچۈن  توختىتىش  جىنايىتىنى 
بولۇپمۇ  چاقىرىدىغانلىقىنى،  قىلىشقا 
بىر  ــي  ــددى ــى پــارالمــېــنــتــىــنــىــڭ ج ــۈركــىــيــە  ت
تۈركىستانغا  شەرقىي  تەشكىللەپ،  ھەيئەت 
قىلىدىغانلىقىنى  تــەلــەپ  ئــەۋەتــىــشــىــنــى 

بىلدۈردى.

ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  ئارقىدىن 
ــى مــەھــمــۇدجــان  ــل ــى بــىــرلــىــكــى رەئـــىـــس ۋەك
مەيداندىن  نەق  جەريانىنى  نامايىش  دامولالم 
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ئارقىلىق  قانىلى  ئەلجەزىرە  تارقىتىۋاتقان 
قىلىپ،  خىتاب  دۇنياسىغا  ئــەرەب-ئــىــســالم 
بارلىق  سۆزلىگەن  ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ 
ۋە  توختالدى  تەپسىلىي  ھەققىدە  مەزمۇنالر 
مۇسۇلمانالرنىڭ  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
چاغلىق،  ئوقۇش  نامىزى  جىنازا  مېيىتالرغا 
چاغلىق  تىلەش  رەھمەت  ئالالھتىن  ئۇالرغا 
ــىــنــىــڭــمــۇ يـــوق  ــەڭ ئــەقــەلــلــىــي ھــوقــۇق ــ ئـ
خىتاينىڭ  ئۆزىال  مۇشۇنىڭ  ئىكەنلىكىنى، 
بېرىپ  دەرىــجــىــگــە  قــايــســى  ۋەھشىيلىكتە 
يېتىپ  بېرىشكە  كۆرسىتىپ  يەتكەنلىكىنى 
پــۈتــۈن  ۋە  بـــىـــلـــدۈردى  ئــاشــىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى 
ئــادا  مەسئۇلىيىتىنى  دۇنياسىنى  ئىسالم 
خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  قىلىپ، 
قىلىدىغانلىقىنى  چاقىرىق  تۇرۇشقا  يېنىدا 

بىلدۈردى.

ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  نامايىش 

ــالھ  ــاۋۇلـ ــاتـ ــن ئـ ــدى ــىــرى ــىــمــل ــال ــىــكــى ئ ــىــرل ب
خەلپەتھاجىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە بۇ قېتىم 
قىلىنغان  شېھىت  ــدۈرۈپ  ــۆي ك ئۈرۈمچىدە 
ھازىرغىچە  تەرىپىدىن  خىتاي  ۋە  ئۇيغۇرالر 
شــېــھــىــت قــىــلــىــنــغــان بـــارلـــىـــق شــەرقــىــي 
ياتقان  ئاخىرەتتە  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
خىتاينىڭ  ۋە  بولۇشى  جەننەتتە  يېرىنىڭ 
بىلەن  دۇئـــاالر  قىلىنغان  ئۈچۈن  ھاالكىتى 

ئاخىرالشتى.

مىڭلىغان  تارقالغان  كېيىن  نامايىشتىن 
ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  يەنە  ئۇيغۇرالر 
بىرلىكى شۇ كۈنى خۇپتەن نامىزىدىن كېيىن 
ئۈرۈمچىدىكى  جامەسىدە  فاتىھ  سەفاكۆيدىكى 
پـــاجـــىـــئـــەدە شــېــھــىــت بـــولـــغـــانـــالر ئــۈچــۈن 
ۋە  نامىزى  جىنازا  غايىبانە  ئورۇنالشتۇرغان 

پائالىيىتىگە قاتناشتى. دۇئا 
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قــارشــى  ھاكىمىيىتىگە  جىنپىڭ  شــى 
خىتاي  پــۈتــۈن  دولــقــۇنــى  نامايىش  تارىخىي 
كوممۇنىست  تارقىلىپ، خىتاي  ئۆلكىلىرىگە 

رېجىمىنى بىئارام قىلدى.
ــارا رادىــيــوســىــنــىــڭ  ــئ ــق ــەل فــىــرانــســىــيــە خ
بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  27-نويابىردىكى 
ــى جــىــنــپــىــڭــنــىــڭ »يـــۇقـــۇمـــنـــى نــۆلــگــە  شــ
دېگەن  تەۋرەنمەيمىز«  قەتئىي  چۈشۈرۈشتە 
ئىتتىرگەن  ئۆلۈمگە  كىشىلەرنى  شــوئــارى 
قارشىلىقىغا  پۇقرالىرىنىڭ  خىتاي  بولۇپ، 
ئۈرۈمچىدە  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئۇچرىغان. 
ئارتۇق  تىن   40 قــامــاپ،  ئۆيلىرىگە  خەلقنى 
ئىتتىرىش  ئــۆلــۈمــگــە  قــەســتــەن  كىشىنى 
قىلمىشى خەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. 
خــىــتــايــالرمــۇ  ۋەقـــەدىـــن  ئېچىنىشلىق  بـــۇ 
قېلىشىدىن  كېلىپ  ــگــە  ــۆزى ئ نــۆۋەتــنــىــڭ 
ــۈن خىتاي  ــۈت پ بـــولـــۇپ،  قــىــلــغــان  ئــەنــدىــشــە 
ھاكىمىيىتىگە  جىنپىڭ  شى  ئۆلكىلىرىدە 
ئۈرۈمچى خەلقى  باشالنغان.  نامايىشالر  قارشى 
قارشى  چىقىپ  كوچىالرغا  كېچە  25-نويابىر 
كەچتە  26-نــويــابــىــر  كېيىن،  كــۆرســەتــكــەن 
شى  قاپالپ،  كوچىالرنى  پۇقرالىرى  شاڭخەي 
چاقىرغان.  بېرىشكە  ئىستېپا  جىنپىڭنى 
خىتاينىڭ  دولقۇنى  نامايىش  قارشى  خىتايغا 
شىمال ۋە جەنۇبىدىكى كۆپلىگەن ئۆلكىلەرگە 

كېڭەيگەن.
27-نويابىر  قىلىنىشىچە،  قەيت  ــەۋەردە  خ
بېيجىڭ،  پۇقرالىرى  خىتاي  سانسىزلىغان 
لەنجۇ، چۇڭچىڭ،  نەنجىڭ،  ۋۇخەن،  شاڭخەي، 
چېڭدۇ ۋە خىتاينىڭ باشقا شەھەر كوچىلىرىغا 
قامال  زىيادە  يىغىلىپ، خىتاينىڭ ھەددىدىن 

قىلىش قىلمىشىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن.
كەچتە  ــر  ــى ــاب ــوي 27-ن بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 
ــچــى ئــوتــتــۇرا  ــۈرۈم ــۇقــرالــىــرى »ئ شــاڭــخــەي پ
ئــوت  ئــۈرۈمــچــىــدىــكــى  يىغىلىپ،  ــولــى«غــا  ي
بىلدۈرگەن.  تەزىيە  قىلغانالرغا  قازا  ئاپىتىدە 
26-نويابىر كەچتە ساقچىالر تەرىپىدىن قولغا 
بېرىلىشىنى  قويۇپ  كىشىلەرنىڭ  ئېلىنغان 

تەلەپ قىلغان. 
خەۋەر  رادىيوسىنىڭ  خەلقئارا  فىرانسىيە 
تــولــدۇرغــان  لىق  شــەھــەرلــەرنــى  قىلىشىچە، 

تىركەشكەن.  بىلەن  ساقچىالر  نامايىشچىالر 
ئارقىلىق  ۋاسىتىلىرى  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي 
ــدا كــۆرســىــتــىــلــىــشــىــچــە،  ــن تـــارقـــالـــغـــان ســى
پــۇقــرالــىــرى  خــىــتــاي  قاپلىغان  كــوچــىــالرنــى 
شى  بـــەرســـۇن!  ئىستېپا  جــىــنــپــىــڭ  »شـــى 
شوئار  دەپ  چۈشسۇن!«  تەختتىن  جىنپىڭ 
توۋلىغان. مەزكۇر نامايىش شۇ كۈنى چۈشتىن 
مۇخبىر  قــىــلــغــان.  داۋام  ــەدەر  ــ ق كېيىنگە 
ئېغىزىدا،  يـــول  قــانــچــە  بــىــر  شــاڭــخــەيــدىــكــى 
قەغەزنى  ئاق  نامايىشچىالرنىڭ  قىسىم  بىر 
كۆرگەن.  قىلغانلىقىنى  نامايىش  كــۆتــۈرۈپ 
ئەركىنلىكىنى  ســۆز  خىتاينىڭ  قەغەز  ئــاق 

قىلىنغان.  سىمۋولى  چەكلىگەنلىكىنىڭ 
شاڭخەي  نۇرغۇنلىغان  كەچتە  27-نويابىر 
فۇشىڭ  يولى،  ئوتتۇرا  خۇەيخەي  ئاھالىسى 
ئوتتۇرا يولى، چاڭلې يولى، چاڭشۇ يولى، ئەنفۇ 
يولى، ۋۇيۈەن يولى قاتارلىق جايالرغا يىغىلغان. 
ئەنفۇ  ساقچىالر  كۆرسىتىلىشىچە،  سىندا 
توپىغا  كىشىلەر  يولىدىكى  ئۇرۇقچى  ۋە  يولى 
بېسىپ كىرىپ، نامايىشچىالرنى قولغا ئالغان 
خۇەيخەي  بىلەن  يولى  ئوتتۇرا  فۇشىڭ  ھەمدە 
جايىدىن  تۇتىشىدىغان  يولىنىڭ  ئــوتــتــۇرا 
توسۇۋالغان.  يولنى  شەكىللەندۈرۈپ  كارىدور 
بىر قىسىم كىشىلەر نەق مەيداندا قااليمىقان 
غەربىي  فۇشىڭ  شاڭخەي  ئېلىنغان.  قولغا 
يولىدا نۇرغۇن كىشىلەر ساقچى ماشىنىسىنى 
كىشىلەرنى  قىلىنغان  تۇتقۇن  قورشىۋېلىپ 
يەنە  سىندا  قىلغان.  تەلەپ  بېرىشنى  قويۇپ 
يولىدىكى  غــەربــىــي  فۇشىڭ  ساقچىالرنىڭ 
ئېغىزىدا  كىرىش  كونسۇلخانىسىنىڭ  ئىران 
كىشىنى  ئىككى  كېتىۋاتقان  ئاپتوبۇستا 

ئالغانلىقى كۆرسىتىلگەن. قولغا 
ــالردا  ــنـ ــىـ ــا نـــــۇرغـــــۇن سـ ــقـ ــاشـ ئـــۇنـــدىـــن بـ
چېڭدۇ  سىچۈەننىڭ  كۆرسىتىلىشىچە، 
27-نويابىر  كوچىسىدا  ۋاڭپىڭ  شەھىرى 
كەچتە بىر توپ كىشىلەر توپالنغان بولۇپ، ئۇالر 
يۈرگۈزۈشكە  ھاكىمىيەت  »ئۆمۈرلۈك  بىردەك 
قارشى  »مۇستەبىتلىككە  تۇرايلى«،  قارشى 
دەپ  ئــۆلــۈم«  ياكى  »ئەركىنلىك  تــۇرايــلــى«، 
بېسىپ  تۇيۇقسىز  توۋلىغان. ساقچىالر  شوئار 
ئــالــغــان.  قــولــغــا  نامايىشچىالرنى  كېلىپ، 
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ۋاڭپىڭ  نامايىشچىالر  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
ئارقىلىق  كوچىسىدىن چىقىپ پىيادە يۈرۈش 

بىلدۈرگەن. نارازىلىق 
خۇبېي ئۆلكىسى ۋۇخەن شەھىرىدىمۇ نۇرغۇن 
كىشىلەر خەنجېڭ كوچىسى ۋە باشقا جايالرغا 
نامايىشچىالر  قىلغان.  نامايىش  يىغىلىپ 

قوراللىق ساقچىالر بىلەن توقۇنۇشقان.
خەلقنىڭ  شاڭخەي  بېيجىڭدا  27-نويابىر 
ھەمكارلىشىپ  ھەرىكىتىگە  ــلــىــق  ــارازى ن
سىندا  بــىــلــدۈرگــەن.  نــارازىــلــىــق  يىغىلىش 
كۆرسىتىلىشىچە،  كــۆرۈنــۈشــتــە  تــارقــالــغــان 
ــاۋات  ئ ئــەڭ  بېيجىڭدىكى  كەچتە  كۈنى  شــۇ 
كىشىلەر  نۇرغۇن  ئەتراپىغا  كۆۋرۈكى  لياڭما 
يىغىلغان بولۇپ، ئاق قەغەز كۆتۈرۈپ نارازىلىق 

بىلدۈرگەن ۋە »شاڭخەيدە تۇتقۇن قىلىنغانالر 
شــوئــارالرنــى  دېــگــەنــدەك  بېرىلسۇن«  قــويــۇپ 

توۋلىغان. 
ــۇر ۋاســىــتــىــلــىــرىــدا  ــۇچـ ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئـ
كۆرسىتىلىشىچە،  سىنالردا  تارقىتىلغان 
خــىــتــاي چــىــڭــخــۇا ئــۇنــىــۋېــرســىــتــېــتــىــنــىــڭ 
كۆرسىتىش  قــارشــىــلــىــق  ئــوقــۇغــۇچــىــلــىــرى 
باشقا  ــن  ــدى ــۇن ئ ــنــاشــقــان.  قــات نــامــايــىــشــىــغــا 
ئىنستىتۇتىدىكى  ئاالقە  نەنجىڭ  خىتاينىڭ 
نۇرغۇن ئوقۇغۇچىالر نامايىش قىلغان. شىئەن 
چىقىپ  كوچىالرغا  پۇقرالىرىمۇ  گۇاڭجۇ  ۋە 
ئۆلكىسىدە  يۈننەن  بىلدۈرگەن.  نارازىلىق 
قەغەز  ئاق  نامايىشچىالر  كەچتە  27-نويابىر 

تۇتۇپ نارازىلىق بىلدۈرگەن.

مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  تۈركىيە 
بەرگەن  يۈز  ئۈرۈمچىدە  24-نويابىر  خىتايدىن 
سەۋەبىنى  ئاپىتىنىڭ  ئــوت  ئېچىنىشلىق 

خەلقئاراغا ئاشكارىالشنى تەلەپ قىلدى. 
مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  تۈركىيە 
قىلىپ،  ئــېــالن  بــايــانــات  يــازمــا  26-نــويــابــىــر 
خىتايدىن 40 تىن ئارتۇق كىشىنىڭ ھاياتىدىن 
ئېچىنىشلىق  بولغان  ســەۋەب  ئايرىلىشىغا 
سەۋەبىنى  چىقىش  كېلىپ  ئاپىتىنىڭ  ئوت 

خەلقئاراغا ئاشكارىالشنى تەلەپ قىلدى. 
باياناتتا مۇنۇالر بىلدۈرۈلدى: »خىتاي خەلق 
ئاپتونوم  ئــۇيــغــۇر  شىنجاڭ  جۇمھۇرىيىتى 
ئاپىتى  ئــوت  بــەرگــەن  يــۈز  ئۈرۈمچىدە  رايــونــى 
يارىدار  ۋە  ئايرىلغان  ھاياتىدىن  نەتىجىسىدە 
قايغۇرۇش  قاتتىق  بارلىقىدىن  بولغانالرنىڭ 
ئېچىنىشلىق  بــۇ  تــاپــتــۇق.  خـــەۋەر  ئىچىدە 
ھەمدە  بىلدۈرىمىز  تەزىيە  سەۋەبلىك  ــە  ۋەق
ــڭ يــارىــســىــنــىــڭ تــېــزدىــن  ــى ــالرن ــان ــغ ــالن ــارى ي
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مۇناسىۋەت  بۇ  تىلەكداشمىز.  ساقىيىشىغا 
ئاپىتىنىڭ  ئـــوت  ئېچىنىشلىق  ــىــلــەن  ب
خەلقئاراغا  سەۋەبىنىڭ  چىقىش  كېلىپ 

كۈتىمىز«. ئاشكارىلىنىشىنى 
نۆلگە  »يۇقۇمنى  ئاتالمىش  رېجىمى  خىتاي 
ــۈرۈش« بــاھــانــىــســى بــىــلــەن، شــەرقــىــي  ــۈشـ چـ

تۈركىستاننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا خەلقنىڭ 
رايونلىرىنىڭ  ــولــتــۇراق  ئ ئىشىكلىرىنى، 
قويۇپ،  توسۇق  ياكى  قۇلۇپالپ  دەرۋازىلىرىنى 
ئىنسان  ئــەمــمــا  قــامــىــغــانــىــدى.  ئۆيلىرىگە 
قامال  تــەدبــىــرلــەر  بــۇ  چىققان  قېلىپىدىن 
ئۈرۈمچىدە  ئاشقان  ئايدىن  ئۈچ  باشالنغىنىغا 

ئېچىنىشلىق پاجىئەنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

ئوت  ئۈرۈمچىدىكى  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
قــامــاپ،  ئۆيلىرىگە  ئــۇيــغــۇرالرنــى  ئاپىتىدە 
ئۆلۈمگە  قەستەن  كىشىنى  ئارتۇق  تىن   40
ئــىــتــتــىــرىــش قــىــلــمــىــشــىــنــىــڭ تــەپــســىــالتــى 
ئائىلە  تۇتاشقان  تۇنجى  ئــوت  ئاشكارىالندى. 
ياشاۋاتقان  مۇھاجىرەتتە  بىرى  ئەزالىرىدىن 
ئوت  ئېچىنىشلىق  دوستلىرىغا  ئۈ  بــولــۇپ، 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ئارقىسىدا  ئاپىتىنىڭ 
قىلىشتەك  قىرغىن  خەلقىنى  تۈركىستان 
يوشۇرۇنغانلىقىنى  مەقسىتىنىڭ  ــل  رەزىـ

ئاشكارىلىدى.
ئــوت  دەســلــەپ  ئاشكارىلىشىچە،  ئــۇنــىــڭ 
ئىشلەتكىلى  قاچىالپ  توك  ئۆيدە  تۇتاشقان 
بولۇپ،  ــار  ب تېلېۋىزور  كىچىك  بولىدىغان 
كارتون  پەرزەنتلىرى  ئىگىسىنىڭ  ئۆي  ئادەتتە 
پەرزەنتلىرى  فىلىم كۆرىدىكەن. ئۆي ئىگىسى 

كارتون كۆرۈۋاتقان ۋاقىتتا ھورداققا چۈشكەن. 
بولۇپ،  ئۆچكەن  توكى  ئۆينىڭ  جەرياندا  بۇ 
ئۈزچاتى  بىخەتەرلىك  قارىغىنىدا  چىقىپ 
كۆتۈرۈپ  قايتا  ئۈزچاتنى  ئۇ  كەتكەن.  چۈشۈپ 
ئۆتكەندىن  ــازراق  ئـ قىلغان.  داۋام  ئىشىنى 
چىقىپ  ــىــس  ئ ئـــۆيـــدىـــن  قـــىـــزى  كــېــيــىــن، 
قارىسا  چىقىپ  ئېيتقان.  كەتكەنلىكىنى 
بولۇپ،  باشلىغان  كۆيۈشكە  تۇتىشىپ  ئوت 
ئوتنى كۆرۈپ قورقۇپ كېتىپ ئولتۇراق رايون 
كىرىپ  خادىمالر  قىلغان.  مەلۇم  خادىملىرىغا 
بولغۇچە تېلېۋىزور كۆيۈپ كارىۋاتقا تۇتاشقان. 
ئۆچۈرگىلى  چېچىپ  سۇ  ئوتنى  ۋاقىتتا  بۇ 
سۇ چېچىپ  ئىگىسى  ئۆي  بولۇپ،  بولىدىغان 
ئولتۇراق  ۋاقىتتا،  تەمشەلگەن  ئۆچۈرۈشكە 
چىقىپ:  كىشى  ئىككى  خادىملىرىدىن  رايون 
ئۆچۈرۈش  ئوت  ئۆچۈرمەيمىز،  ئوتنى  بۇ  »بىز 
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ئىدارىسى كېلىپ ئۆزى ئۆچۈرسۇن« دېگەن. ئۆي 
ئىگىسى ئوتنى سۇ چېچىپ ئۆچۈرىدىغانلىقى 
ئەمەلدار  ئىككى  بىراق  بولسىمۇ،  ئېيتقان 
قىلماي،  رۇخسەت  ئۆچۈرۈشىگە  ئوت  ئۇنىڭ 

بىنادىن مەجبۇرىي چۈشۈرگەن.
ئۆچۈرگىلى  چىچىپ  سۇ  ئوتنى  ئەسلىدە 
تۇتاشقان  ئــوت  خادىمالر  بــولــۇپ،  بولىدىغان 
ئوت  تاقىۋەتكەن.  ئىشىكىنى  ئۆينىڭ  ياتاق 
بىنادىن  بولۇپ،  15-قەۋەتتە  ئۆي  تۇتاشقان 
سىم  ئىشىك  چۈشىدىغان  ئارقىلىق  پەشتاق 
خادىمالر  بولغاچقا،  تاقىۋېتىلگەن  ئارقىلىق 
ئۆيلەردىكى  ئۆچۈرمەستىن،  توكىنى  بىنانىڭ 
بىنادىن  ئارقىلىق  لىفىت  بالىالرنى  كىچىك 
ئەمەلدارالر  پەقەت  كەتكەن.  چۈشۈپ  ئېلىپ 
كىشىلەر  كەتكەن  چۈشۈپ  بىنادىن  بىلەن 
ئوت  ئــەمــەلــدار  ئىككى  ھەتتا  قــالــغــان.  ســاق 
قوشنىسىنىڭ  ئــۇدۇل  ئائىلىنىڭ  تۇتاشقان 
نەتىجىدە  ئېچىۋېتىلمىگەن.  ئىشىكىمۇ 
ئائىلىنىڭ  تۇتاشقان  ئــوت  15-قەۋەتتىكى 
ئىككى يان قوشنىسىنىڭ ئۆيى كۆيۈپ كۈلگە 
ئاستىدىكى  15-قــەۋەتــنــىــڭ  ئــوت  ئايالنغان. 
ئۈستى  باشقا،  تۇتاشقاندىن  قەۋەتكە  ئىككى 
كۈلگە  كــۆيــۈپ  ئــۆيــمــۇ  ئىككى  قــەۋەتــتــىــن 
ئىككى  ئۈستىدىكى  ئەڭ  بىنانىڭ  ئايالنغان. 

جەمئىي  بولۇپ،  كۆيگەن  چاال-پۇچۇق  قەۋەت 
سەككىز ئۆي كۆيۈپ كۈلگە ئايالنغان.

ئوتنىڭ  ئېيتىشىچە،  گۇۋاھچىنىڭ  بــۇ 
باھانە  رېجىمىغا  خىتاي  تۇتىشىشى  ئۆيگە 
ئارقىلىق  ۋەقـــە  بــۇ  ــولــۇپ،  ب ــەرگــەن  ب بــولــۇپ 
ــي تــۈركــىــســتــان  ــى ــنــىــڭ شــەرق ــۆزى خــىــتــاي ئ
خەلقىنى قىرغىن قىلىش رەزىل مەقسىتىنى 
ئوتنى  دائــىــرىــلــەر  ئەسلىدە  ئاشكارىلىغان. 
ئوتنى  تەقدىردە،  ئۆچۈرۈشكە رۇخسەت قىلغان 
سۇ چېچىپال ئۆچۈرگىلى تامامەن بولىدىكەن. 
ئوت  تارماقلىرى  ئــۆچــۈرۈش  ئــوت  خىتاينىڭ 
تۇتىشىپ ئۈچ سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ئاپەت 
ئۇلغىيىپ  ئوت  كەلگەن.  يېتىپ  مەيدانىغا 
قالغان  قاپسىلىپ  ئــۆيــلــىــرىــدە  كــەتــكــەنــدە 
خادىملىرىدىن  ــون  رايـ ئــولــتــۇراق  كىشىلەر 
بولسىمۇ،  قىلغان  تــەلــەپ  قــۇتــۇلــدۇرۇشــنــى 
لۆڭگىنى  قىلماي،  »ھەرىكەت  ــۇالر  ئ بىراق 
تۇرۇڭالر«  يۆگەپ  ئېغىزىڭالرنى  قىلىپ  ھۆل 
رېجىمى  خىتاي  قىلغان.  سۆزلەرنى  دېگەندەك 
ئــوت  مەسئۇلىيىتىنى  بــارلــىــق  ئاپەتنىڭ 
ئارقىلىق،  ئارتىش  ئىگىلىرىگە  ئۆي  تۇتاشقان 
ئۇرۇنغان.  قېچىشقا  مەسئۇلىيەتتىن  ئــۆزى 
نۆۋەتتە ئوت تۇتاشقان ئۆينىڭ ئىگىسى سوراق 

قىلىنماقتىكەن.
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بــەرگــەن  ــۈز  ي ئــۈرۈمــچــىــدە  ھەپتە  ئالدىنقى 
پاجىئەسىدىن  ئۆلتۈرۈش  كۆيدۈرۈپ  قەستەن 
كــېــيــىــن، ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى خــىــتــاي بــاش 
كــونــســۇلــخــانــىــســى ئــالــدىــدا ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن 
بىر  جــەريــانــىــدىــكــى  نــامــايــىــش  ۋە  نــامــايــىــش 
شەرقىي  تۈركىيەدە  كۆڭۈلسىزلىكلەر  قىسىم 
ــۈركــىــســتــان مــەســىــلــىــســىــنــى قــايــتــىــدىــن  ت

كەلتۈردى. كۈنتەرتىپكە 
ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر 30-نويابىر 
بــاش  خــىــتــاي  ئىستانبۇلدىكى  ــال  ســەھــەردى
كونسۇلخانىسى جايالشقان كوچىغا يىغىلىپ، 
شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ۋە شېھىتلەرنىڭ 
خىتاينىڭ  كۆتۈرگىنىچە،  سۈرەتلىرىنى 
بىلەن  باھانىسى  ئاپىتى  ئوت  ئۈرۈمچىدىكى 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى قىرغىن قىلىش 
بىلدۈرگەنىدى.  نارازىلىق  قاتتىق  قىلمىشىغا 
ئاپىتىدە  ئـــوت  ئــۈرۈمــچــىــدىــكــى  نــامــايــىــشــقــا 
قەمەرنىساخان  مەرھۇم  ئايرىلغان  ھاياتىدىن 
ــلــى مــۇھــەمــمــەدمــۇ  ــوغ ــىــڭ ئ ــن ــان ــدۇراھــم ــاب ئ
زىيانكەشلىككە  پاجىئەدە  بــۇ  قاتنىشىپ، 
ھەققىدە  قېرىنداشلىرى  ئانىسى،  ئۇچرىغان 

بەرگەنىدى. گۇۋاھلىق 
مەسئۇل  قوغداشقا  ئامانلىق  جەرياندا  بۇ 
نامايىشچىالرنىڭ  ئــەمــەلــدارى  ساقچى  بىر 
تەلەپ  يىراقلىشىشىنى  كونسۇلخانىدىن 
قوپال  ئىنتايىن  جەرياندىكى  بۇ  ۋە  قىلغان 
ــوغــالپ  ق تــۈركــىــيــەدىــن  ۋە  مــۇئــامــىــلــىــســى 
تــەھــدىــت  ئــوخــشــاش  چىقىرىدىغانلىقىغا 
قاتتىق  نامايىشچىالرنىڭ  سۆزلىرى  ئارىالش 

قوزغىغان. نارازىلىقىنى 
بـــۇ ھــەقــتــىــكــى ســىــنــالر ئــىــجــتــىــمــائــىــي 
قىسقا  كېيىن،  تارقالغاندىن  ــۇالردا  ــق ــارات ت
ئىچى-سىرتىدا  تۈركىيەنىڭ  ئىچىدىال  ۋاقىت 
مۇھاجىرەتتىكى  قوزغىدى.  غۇلغۇال  كۈچلۈك 
ــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــال ئــەمــەس،  ــي ت ــى شــەرق

كۆڭۈل  مەسىلىسىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
بۆلۈۋاتقان تۈرك خەلقىمۇ مەزكۇر ئەمەلدارنىڭ 
غەزەپلەنگەنلىكىنى،  قاتتىق  قىلمىشىدىن 
قىلىش  سۈرۈشتە  مەسئۇلىيىتىنى  ئۇنىڭ 
تۈركىيەنىڭ  بىلدۈرۈشتى.  كېرەكلىكىنى 
ۋەقە  بۇ  ئورگانلىرىمۇ  ئاخبارات  كۆپلىگەن 

ھەققىدە خەۋەر تارقاتتى. 
ئىستانبۇل  كېيىن،  ۋاقىتتىن  قىسقا 
يازما  ھېسابىدا  رەسمىي  مۇدىرلىقى  ئامانلىق 
بايانات ئېالن قىلىپ، نامايىشنىڭ رۇخسەتسىز 
قوغدىغۇچى  ئامانلىق  ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى، 
جەريانىدا  قىلىش  ئىجرا  ۋەزىپە  خادىمالرنىڭ 
قولالنغانلىقىنى،  سۆز-ئىبارىلەرنى  نامۇۋاپىق 
نازارەت  بۇ مەسىلىگە ئاالقىدار خىزمەتلەرنىڭ 

بىلدۈردى. قىلىنىۋاتقانلىقىنى 
ئىشالر  ئىچكى  تۈركىيە  كېيىن  چۈشتىن 
مەخسۇس  سويلۇمۇ  سۇاليمان  مىنىستىرى 
ــىــدار  ــاالق ــالن قــىــلــىــپ، ئ ــې يـــازمـــا بــايــانــات ئ
نامايىش جەريانىدىكى قىلمىشى  ئەمەلدارنىڭ 
ئەپۇ  ۋە  ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى  ئــۈچــۈن 
سورايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ باياناتىغا يەنە 
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرالرغا كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇزۇن 
بېرىشتەك  پۇقرالىق  ۋە  ئىقامەت  مۇددەتلىك 
خىزمەتلەرنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ۋە يەنە 

ئىالۋە قىلدى. داۋاملىشىدىغانلىقىنى 
ئىستانبۇلدىكى خىتاي باش كونسۇلخانىسى 
داۋاملىشىۋاتقان  بۈگۈنمۇ  نامايىش  ئالدىدىكى 
جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  بــولــۇپ، 
ــۈك  ــۈرل شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــمــۇ ت
ئىرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  بىلەن  ئۇسۇلالر 
ئاشكارىالنغان  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق 
بىر پارچىسى بولغان بۇ قېتىملىق پاجىئەگە 

بىلدۈرمەكتە. نارازىلىقىنى  كۈچلۈك 
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خىتاي تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان شەرقىي تۈركىستان 
خەلقى ۋە ئاچچىق رېئاللىق

يۇقۇم« سىياسىتى  »نۆل  ئاتالمىش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
پەقەت بىر باھانە، ھەقىقىي مەقسىتى بولسا قىرغىن قىلىش.
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