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يېقىنقى بىر نەچچە ھەپتە ئىچىدە شەرقىي 
ئىسمىنى  ئۇيغۇر  بىر  چىققان  تۈركىستاندىن 
ئامېرىكا  ئاستىدا  شەرتى  ئاشكارىلىماسلىق 
ئاۋازى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، 
ئېچىنىشلىق  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي 

ئاشكارىلىدى.  كەچۈرمىشلىرىنى 
»نۆۋەتتە  مۇخبىرنىڭ:  بىلەن  ئــالــدى  ئــۇ 
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ 
جــاۋاب  سوئالىغا  دېگەن  قــانــداق؟«  ئەھۋالى 
ــپ، 2022-يـــىـــلـــى خــىــتــاي الگــېــردىــن  ــېــرى ب
ئۇيغۇرالرنى  قىسىم  بىر  بېرىلگەن  قــويــۇپ 
خىتايدىكى  ياكى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
قىلغانلىقىنى،  سۈرگۈن  زاۋۇت-كارخانىالرغا 
خىتاينىڭ كەمسىتىشى سەۋەبلىك الگېرالرغا 
ئەسلىدىكى  كىشىلەرنىڭ  كىرىپ-چىققان 
خىزمەت ئورنىغا قايتىپ كېلىشىگە رۇخسەت 
بىر  تونۇيدىغان  ئۆزى  قىلىنمايدىغانلىقىنى، 
مەكتەپ  نۆۋەتتە  پىروفېسسورىنىڭ  ئەدەبىيات 
بىخەتەرلىك  ئۆيىدە  كۆزىتىش  ھويلىسىدىكى 
قىسمەن  ئىشلەۋاتقانلىقىنى،  بولۇپ  خادىمى 
بېرىلگەن  قــويــۇپ  الگــېــردىــن  كىشىلەرنىڭ 
-2022 تاشالنغانلىقىنى،  تۈرمىگە  ھامان 
ۋەزىيىتىنىڭ  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  يىلى 

ئــىــلــگــىــرىــكــىــدىــن ئــۆزگــەرمــىــگــەنــلــىــكــىــنــى، 
قولغا  خالىغانچە  ئــۇيــغــۇرالرنــى  خىتاينىڭ 
ھەتتا  توختاتمىغانلىقىنى،  ئېلىشنى 
قايتا  ئۇيغۇرالرنى  بېرىلگەن  قويۇپ  ئىلگىرى 
بىلدۈرگەن. باشلىغانلىقىنى  ئېلىشنى  قولغا 

ئــــــۇ يـــــەنـــــە مــــىــــســــال كــــــەلــــــتــــــۈرۈپ: 
بىر  بولغان  لېكتورى  »ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ 
بۇرۇن  2022-يىلىدىن  ئۇ  ئىدى.  بار  دوستۇم 
بــولــۇپ،  ئېلىنغان  قــولــغــا  قېتىم  ئىككى 
قېتىم  ئۈچىنچى  ئــەتــىــيــازدا  ــى  ــل ــى 2022-ي
ئائىلىسىدىكىلەر  نۆۋەتتە  ئېلىندى.  قولغا 
ــىــڭ ئـــەھـــۋالـــى ھــەقــقــىــدە ھــېــچــقــانــداق  ــۇن ئ
شەرقىي  ئەگەر  ۋە  دېگەن  ئااللمىدى«  خــەۋەر 
2022-يــىــلــلــىــق  خەلقىنىڭ  تــۈركــىــســتــان 
كەلسە،  ــوغــرا  ت يىغىنچاقالشقا  ھاياتىنى 
بىرلەشكەن  ئۈمىدسىزلىك  بىلەن  »قورقۇنچ 
بولىدىغانلىقىنى  دېــيــىــشــكــە  ۋەزىـــيـــەت« 

بىلدۈرگەن.
گۇۋاھچى يەنە ئامېرىكا ئاۋازى مۇخبىرىنىڭ: 
بېرىشنى  پــاســپــورت  ــۇيــغــۇرالرغــا  ئ »خــىــتــاي 
چىقىش  ئەلگە  چەت  سىز  تۇرسا،  چەكلىگەن 
ئــۈچــۈن پــاســپــورتــنــى قـــانـــداق ئــالــدىــڭــىــز؟« 
بىرىنچى  بېرىپ،  جـــاۋاب  سوئالىغا  دېــگــەن 
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ئىلتىماس  پاسپورتقا  ساقچىالر  ــدە  ــەدەم ق
ئــەزالــىــرىــنــىــڭ  ئــائــىــلــە  قــىــلــغــان كــىــشــى ۋە 
تەكشۈرىدىغانلىقىنى،  كۆرۈنۈشىنى  ئــارقــا 
كىشى  بــىــرەر  ئائىلىسىدىكىلەردىن  ئــەگــەر 
قامالمىغان  تــۈرمــىــگــە  ئــەيــىــبــلــەنــمــىــگــەن، 
ساقچى  ئەھۋالدا  سوالنمىغان  الگېرغا  ياكى 
چىقىرىشىنى  ــارار  ق ئاخىرقى  باشلىقىنىڭ 
ساقاليدىغانلىقىنى، بۇ تەرتىپلەر تۈگىگەندىن 
ــاســپــورت  ــۇر پ ــغ ــۇي ــداق ئ ــانـ كــېــيــىــن، ھـــەر قـ
»شىنجاڭ  ئاتالمىش  تاموژنىدا  ئىگىسىنىڭ 
ھۆججىتىنى  رۇخــســەت  دائــىــرىــلــىــرى«نــىــڭ 
بىر  ــەگــەر  ئ كېرەكلىكىنى،  كۆرسىتىشى 
پاسپورتى  خــىــتــاي  ئــۈنــۈمــلــۈك  ئــۇيــغــۇرنــىــڭ 
بــولــۇپ،  ۋىــزىــســى  چىقىش  دۆلــەتــكــە  بــىــر  ۋە 
ھۆججىتى  رۇخــســەت  دائىرىلەرنىڭ  يەرلىك 
يــول  چىقىشىغا  ئــەلــگــە  چـــەت  بــولــمــىــســا، 
ئەلگە  چــەت  ئۆزىنىڭ  قويمايدىغانلىقىنى، 
چىقىش پۇرسىتىگە ئېرىشىشنىڭ ئاساسلىق 
بولۇپ  ئەللىك  چەت  ئايالىنىڭ  سەۋەبىنىڭ 

بىلدۈرگەن. ئىكەنلىكىنى  قالغانلىقى 
جەمئىيەت  »خەلقئارا  مۇخبىرنىڭ:  يەنە  ئۇ 

تېگىشلىك  بىلىشكە  ھەققىدە  ئــۇيــغــۇرالر 
سوئالىغا  دېــگــەن  ــارمــۇ؟«  ب ئــەھــۋالــالر  باشقا 
جاۋاب بېرىپ: »خەلقئارا جەمئىيەت بىلىشكە 
مەن  شــۇكــى،  ئىش  بىر  مۇھىم  تېگىشلىك 
ئىدىم.  ئۈرۈمچىدە  ئېيىدا  ماي  2022-يىلى 
ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  ۋاقىتتا  بۇ 
رايوننى  بــۇ  باچېلېت  مىشېل  ــدارى  ــەل ــەم ئ
ئاالمىتى  دائىرىلىرى  خىتاي  قىلدى.  زىيارەت 
بىمار  يۇقۇمالنغۇچى  بىلەن  ۋىرۇس  كۆرۈلگەن 
ئــۇيــغــۇرالر  بىلەن  بــاھــانــە  دېــگــەن  بــايــقــالــدى، 
قاتتىق  رايونىنى  تەڭرىتاغ  مەركەزلەشكەن 
قامال قىلغانلىقىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. 
خىتايدىن  باچېلېت  مىشېل  ــلــەر  ــىــرى دائ
ئېچىۋەتتى.  رايوننى  بۇ  كېيىن  ئايرىلغاندىن 
ئــىــدى،  بـــار  قــوشــنــام  ــدار  ــەمــەل ئ بــىــر  مېنىڭ 
قىلىش  قــامــال  رايونىنى  تەڭرىتاغ  ماڭا  ئــۇ 
زىيارىتى  باچېلېتنىڭ  خىتاينىڭ  ســەۋەبــى 
جەريانىدا ئۇيغۇرالر بىلەن ئەركىن ئۇچرىشىپ 
قېلىشىنى خالىمىغانلىقىدىن بولغانلىقىنى 

ئېيتتى« دېگەن.

ئاتالمىش  جيەنشىننى  ۋاڭ  رېجىمى  خىتاي 
»ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« پارتىيە كومىتېتى 
ــي كــومــىــتــېــتــىــنــىــڭ ئــەزالــىــقــىــغــا  ــى ــم ــى دائ

تەيىنلىدى.

31-دېــكــابــىــردىــكــى  گېزىتنىڭ  بېيجىڭ 
ــدە بـــىـــلـــدۈرۈلـــۈشـــىـــچـــە، خــىــتــاي  ــ ــرى ــ ــەۋى ــ خ
ــىــيــەســى مــەركــىــزىــي  ــارت كــومــمــۇنــىــســتــىــك پ
ئاتالمىش  جيەنشىننى  ۋاڭ  كومىتېتى 
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»ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« پارتىيە كومىتېتى 
ئەزالىقىغا  كومىتېتىنىڭ  دائــىــمــىــي  ۋە 

تەيىنلىگەن.
ۋاڭ جيەنشىن 1972-يىلى خۇنەندە تۇغۇلغان 
بولۇپ، خىتاي خەلق ئۇنىۋېرسىتېتى ئاخبارات 
خىتاي  ئىلگىرى  ئۇ  پۈتتۈرگەن.  كەسپىنى 
كومىتېتى  تەكشۈرۈش  ئىنتىزام  مەركىزىي 
نازارەتچىلىك  دۆلــەت  ۋە  بۆلۈمى  تەشۋىقات 
تەيىنلەنگەن  باشلىقلىقىغا  كومىتېتىنىڭ 
پارتىيەسى  كوممۇنىستىك  خىتاي  بــولــۇپ، 
ئىگە كوممۇنىستالرنىڭ  تەسىرگە  زور  ئىچىدە 

بىرى ئىكەن.
خــەلــق  خـــىـــتـــاي  ــە  ــەنـ يـ ــشــىــن  ــەن جــي ۋاڭ 
كېيىن،  پۈتتۈرگەندىن  ئۇنىۋېرسىتېتىنى 

خىتاي خەلق گېزىتىدە ئۇزۇن يىل ئىشلىگەن 
شۆبىسىنىڭ  چۇڭچىڭ  گېزىتى  خــەلــق  ۋە 

مۇدىرى بولغان.
رېجىمىنىڭ  ــاي  ــت خــى ــەر  ــل ــى ــۈچ ــك ــۆزەت ك
جىنپىڭ  شى  تۈركىستاندا  شەرقىي  نۆۋەتتە 
قىلىشقا  تــەشــۋىــق  ــۈچــەپ  ك ئىدىيەسىنى 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  باشلىغانلىقىنى، 
ۋە  يۇيۇش  مېڭە  قىلىۋاتقان  ئىجرا  خەلقىگە 
تېخىمۇ  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
مەركىزىي  خىتاي  مەقسىتىدە،  كۈچەيتىش 
تەشۋىقات  كومىتېتى  تەكشۈرۈش  ئىنتىزام 
جيەنشىننى  ۋاڭ  بولغان  ئەمەلدارى  بۆلۈمى 
يۆتكىگەنلىكىنى  تۈركىستانغا  شــەرقــىــي 

بىلدۈرۈشمەكتە.

خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى باش ئەلچىسى ليۇ 
مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  تۈركىيە  شاۋبىن 
ــاي- ــت ــى مــــەۋلــــۇت چــاۋۇشــئــوغــلــىــنــىــڭ خ
ھەققىدە  ئۇيغۇرالر  ۋە  مۇناسىۋىتى  تۈركىيە 
بارلىق  بېرىپ،  جــاۋاب  سۆزلىرىگە  قىلغان 
ئىنكار  نــومــۇســســىــزالرچــە  جىنايەتلىرىنى 

قىلدى.
تۈركىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مەۋلۇت 
ئــەنــقــەرەدە  29-دېــكــابــىــر  چاۋۇشئوغلىنىڭ 

مېدىيا  ئــاخــبــارات،  بارلىق  ۋە  ئۆتكۈزۈلگەن 
خادىملىرى قاتناشقان يىللىق خۇالسە دوكالتى 
مۇناسىۋىتىدىكى  خىتاي-تۈركىيە  يىغىنىدا 
يىرىكچىلىك ۋە ئۇيغۇرالر ھەققىدە خىتاينىڭ 
توغرىسىدا  يولسىزلىقلىرى  قىلىۋاتقان 
خىتاينىڭ  كېيىن،  سۆزلىرىدىن  قىلغان 
ليۇ  ئەلچىسى  بـــاش  ــۇرۇشــلــۇق  ت ــەرەدە  ــق ــەن ئ
كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى  5-يــانــۋار  شاۋبىن 
دۆلەتنىڭ  ئىككى  ئــۇيــۇشــتــۇرۇپ،  يىغىنى 
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شەرقىي  رېجىمى  خــىــتــاي  ئىشغالىيەتچى 
قىرغىنچىلىق  ئــىــرقــىــي  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى 
دۆلەتلەرنىڭ  كۆپلىگەن  سەۋەبلىك،  جىنايىتى 
بولسىمۇ،  كــەلــگــەن  دۇچ  جــازالــىــرىــغــا  ــۈك  ــۈرل ت
ئەمگەك  مەجبۇرىي  تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي 
مەھسۇالتلىرىنى ھەرقايسى دۆلەتلەرگە توشۇشنى 

زور مىقداردا ئاشۇرماقتا.

خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى تەشۋىقات 
6-يــانــۋاردىــكــى  تورىنىڭ  تــەڭــرىــتــاغ  ئورگىنى 
ــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 2022-يــىــلــى  خـــەۋىـــرىـــدە ب
شەرقىي  ئىچىدە  يىل  بىر  قــەدەر  28-دېكابىرغا 
ئارقىلىق  تاموژنىسى  قورغاس  تۈركىستاننىڭ 

خىتاينىڭ  ۋە  بــاھــالــىــدى  مۇناسىۋىتىنى 
خااليدىغانلىقىنى  ياخشىالشنى  مۇناسىۋەتنى 
تىلغا  چاۋۇشئوغلى  مىنىستىر  تەكىتلەپ، 
ۋە  قىلدى  رەت  مەسىلىلەرنى  بارلىق  ئالغان 
بولغان  بىلەن  دۆلەتلىرى  ئىسالم  خىتاينىڭ 
ســەۋىــيــەدە  يــۇقــىــرى  ئــەڭ  مۇناسىۋىتىنىڭ 
ئىسالم  خىتاينىڭ  بىلدۈرۈپ،  ئىكەنلىكىنى 
تۇرىدىغانلىقىنى  قــارشــى  دۈشمەنلىكىگە 

بىلجىرلىدى. ئېيتىپ 
شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  ــە  ــەن ي شــاۋبــىــن  لــيــۇ 
پۈتۈن  تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرى ھەققىدە 
بولغان  ئىسپاتلىنىپ  ئاللىبۇرۇن  دۇنــيــادا 
ئىنكار  پــۈتــۈنــلــەي  دەلــىــلــلــەرنــى  ساناقسىز 
مۇناسىۋەتلىك  شىنجاڭغا  »بــىــز  قىلىپ: 
مەسىلىلەردە ھەمىشە ئوچۇق ئاشكارا بولدۇق. 
غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرى پۈتۈنلەي يالغان. 
يالغانچىلىق  قويغان  ئوتتۇرىغا  دۆلەتلەر  بەزى 
ۋەكىللەر  تۈركىيە  بىز  ياپالمايدۇ.  ھەقىقەتنى 
قىلىشىنى  زىيارەت  شىنجاڭنى  ئۆمىكىنىڭ 

ئۈمىد قىلىمىز« دەپ بىلجىرلىدى. 
ــنــىــڭ ئــاتــالــمــىــش ئـــاز  ــاي ــە خــىــت ــەنـ ــۇ يـ ــ ئ
مۇئامىلە  بـــــاراۋەر  مــىــلــلــەتــلــەرگــە  ســانــلــىــق 
ۋە  بۆلگۈنچىلىك  پەقەتال  قىلىۋاتقانلىقىنى، 
تېررورلۇققا قارشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى، شەرقىي 
تېررورلۇق  بۇيان  يىلدىن  ئالتە  تۈركىستاندا 
قىلىپ:  دەۋا  بەرمىگەنلىكىنى  يۈز  ۋەقەسى 
»ئۇ يەردە مېنىڭ ئۇيغۇر دوستلىرىم ناھايىتى 
قوغدىلىدۇ.  دىنى  ۋە  تىلى  ئۇالرنىڭ  ــۆپ،  ك
ئامېرىكا شىنجاڭدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ 
ئىكەنلىكىنى  توسماقچى  ئىلگىرىلىشىنى 
خىتاي  ۋە  بىلجىرلىدى  دەپ  بىلىمىز« 
ئىمزاالنغان  ئوتتۇرىسىدا  تۈركىيە  بىلەن 
تىلغا  كېلىشىمىنى  بــېــرىــش  ئــۆتــكــۈزۈپ 
ئۇنى  ئېتىقادى  يــاكــى  »مىللىتى  ئېلىپ: 
سېلىش  جار  دەپ  قاچۇرالمايدۇ«  ئادالەتتىن 
ئۇيغۇرالر  چاۋۇشئوغلىنىڭ  مەۋلۇت  ئارقىلىق 

ھەققىدىكى سۆزىگە ئىنكاس قايتۇردى. 
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 7000 پويىز  نــۆۋەتــچــى  قاتنايدىغان  يــاۋروپــاغــا 
ئارقىلىق  ــول  يـ ــۈر  ــۆم ت ــاشــقــان.  ئ قېتىمدىن 
تۈرلۈك  كۈندىلىك  بولسا  يۈكلەر  توشۇلغان 
ئېلېكتىرونلۇق  زاپچاسلىرى،  ماشىنا  مالالر، 

مەھسۇالتالر قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.

خەۋەردە قورغاس تاموژنىسىدىن ئۆتكەن نۆۋەتچى 
1-ئــورۇنــدا«  بويىچە  »خىتاي  سانىنىڭ  پويىز 
تارىختىكى  2022-يىلى  شۇنداقال  تۇرغانلىقى، 
»يۈك  يارىتىلغانلىقى،  سەۋىيە  يۇقىرى  يېڭى 
ئىشقا  قايتىش«  ئېلىپ  يۈك  بېرىپ،  بېسىپ 

ئاشۇرۇلغانلىقى ئاالھىدە ماختالغان.

رېجىمى  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋەردىن 
چەت  ئۆتكۈزۈش،  تېز  تاموژنىدىن  »تۆمۈريولدا 
قاتارلىق  كېڭەيتىش«  سودىسىنى  ــور  ت ــەل  ئ
يولغا  تەدبىرلىرىنى  ئاسانالشتۇرۇش  تــۈرلــۈك 
تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  ئارقىلىق،  قــويــۇش 
قېتىم  پويىزىنىڭ  يۈك  قاتنايدىغان  ياۋروپاغا 
سانىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرغان. نۆۋەتتە قورغاس 

نۆۋەتچى  قاتنايدىغان  ياۋروپاغا  تاموژنىسىدىن 
ــۇپ،  ــول ب ــكــەن  ــەت ي گــە   76 لىنىيەسى  پــويــىــز 
2022-يىلىدىال 20 سى كۆپەيتىلگەن. نەتىجىدە 
ياۋروپاغا قاتنايدىغان پويىز قېتىم سانى 2016-
 7000 2022-يىلى  بولسا،  قېتىم   377 يىلى 

قېتىمدىن ئېشىپ كەتكەن.

شەرقىي  رېــجــىــمــى  خــىــتــاي  كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر 
ئارقىلىق  ئېغىزلىرى  چېگرا  تۈركىستاندىكى 
ئەمگەك  مــەجــبــۇرىــي  يۈكلەرنىڭ  تــوشــۇۋاتــقــان 
تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  ۋە  مــەھــســۇالتــلــىــرى 
تەشكىل  بايلىقالردىن  قىلىنغان  بــۇالڭ-تــاالڭ 
تــاپــىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى، خــىــتــايــنــىــڭ تـــۈرلـــۈك 
قارىماستىن،  جازاالرغا  ۋە  بېسىم  خەلقئارالىق 
جىنايەتلىرىنى  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  شــەرقــىــي 
ئەمگەك  مەجبۇرىي  داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، 
دۆلــەتــلــەرگــە،  ھــەرقــايــســى  مەھسۇالتلىرىنىڭ 
ــىــق  ــل ــتــا يـــاۋروپـــا دۆلــەتــلــىــرىــگــىــمــۇ داۋام ھــەت

تارقىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

ــىــيــە تــەمــىــنــلــەش  ــون ــاپ ــىــلــەن ي ــكــا ب ــامــېــرى ئ
بىر  ھەقلىرىگە ئاالقىدار  ئىنسان  زەنجىرىدىكى 
خىزمەت گۇرۇپپىسى قۇرغان بولۇپ، خىتاينىڭ 

نىشان قىلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە.

ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە،  ئامېرىكا 
6-يــانــۋار  ئىشخانىسى  ۋەكىلى  ســودا  ئامېرىكا 
بىلەن  ــاي  ت كەسرىن  ۋەكىلى  ســـودا  ئامېرىكا 
ۋەزىــرى  سانائەت  ۋە  ســودا  ئىقتىساد،  ياپونىيە 
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ھەمكارلىق  بىر  بىلەن  نىشىمارۇ  ياسۇتوشى 
زەنجىرىدە  تەمىنلەش  ئــىــمــزاالپ،  ھۆججىتى 
ئەمگەك  خەلقئارالىق  ۋە  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
خىزمەت  ســۈرىــدىــغــان  ئىلگىرى  ئۆلچىمىنى 

گۇرۇپپىسى قۇرغانلىقىنى ئېالن قىلغان.

ئامېرىكا سودا ۋەكىلى ئىشخانىسىنىڭ ئاالقىدار 
گۇرۇپپىسىنىڭ  خىزمەت  مــەزكــۇر  باياناتىدا 
ــە ســـــودا شــېــرىــكــلــىــك  ــي ــى ــون ــاپ ــا-ي ــك ــرى ــې ــام ئ
قۇرۇلغانلىقىنى  ئــاســاســەن  مۇناسىۋىتىگە 
ھوقۇقىنى  ئەمگەكچىلەر  بولۇپ،  بىلدۈرۈلگەن 
مەجبۇرىي  زەنجىرىدىكى  تەمىنلەش  قوغداش، 
دۆلــەت  ئىككى  جەھەتتە  چەكلەش  ئەمگەكنى 

ئۈچۈن ئورتاق سۇپا تەمىنلەيدىكەن.

ــۇر  ــەزك م قىلىنىشىچە،  ــت  ــەي ق ــتــا  ــات ــان ــاي ب
تەرەپتىن  ئامېرىكا  گۇرۇپپىسىغا  خــىــزمــەت 

تاشقى  ئىشخانىسى،  ۋەكىلى  ــودا  س ئامېرىكا 
مىنىستىرلىقى،  سودا  مىنىستىرلىقى،  ئىشالر 
سەھىيە ۋە ئاممىۋى مۇالزىمەت مىنىستىرلىقى، 
خەۋپسىزلىك  دۆلەت  مىنىستىرلىقى،  ئەمگەك 
بىخەتەرلىك  چېگرا  ۋە  تاموژنا  مىنىستىرلىقى، 
مۇھىم  كــۆپــلــىــگــەن  قــاتــارلــىــق  ــســى...  ــدارى ــى ئ

ھۆكۈمەت ئورگانلىرى قاتنىشىدىكەن.

خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  ئاگېنتلىقى  رويتېرس 
مەزكۇر ئىككى دۆلەتنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا 
تۇتقان مۇئامىلىسىگە دىققەت قىلىۋاتقانلىقىنى 
تاراتقۇلىرىمۇ خىتاينىڭ  ياپونىيە  تەكىتلىگەن. 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
سېلىش جىنايىتىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ياپونىيە 
روياپقا  ھەمكارلىقنىڭ  بــۇ  ئوتتۇرىسىدىكى 

چىقىشىغا سەۋەب بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
كېڭەش  ئالىي  كېڭەيتىلگەن  بىرلىكىنىڭ 
ۋالىيلىقى  ئىستانبۇل  6-يــانــۋار  يىغىنى 

مەجلىس زالىدا ئۆتكۈزۈلدى.
شەرقىي  ۋە  تــۈركــىــيــە  تــىــالۋىــتــى،  قــۇرئــان 
بىلەن  مارشلىرى  ئىستىقالل  تۈركىستان 

خەلقئارا  بىلەن  ئالدى  يىغىندا  باشالنغان 
بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
قىلىپ،  سۆز  ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى 
جەريانى،  قۇرۇلۇش  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
نىشانى، غايىسى ۋە ھازىرقى ھالەتكە كەلگۈچە 
مۇساپىلەر  ئــەگــرى-تــوقــاي  ئۆتكەن  بېسىپ 

ھەققىدە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتتى.
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تــونــۇشــتــۇرۇلــغــان  بىرلىكى  تــەشــكــىــالتــالر 
شەرقىي  كېيىن،  قويۇلغاندىن  ۋىدىيو  قىسقا 
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى رەئىسى دوكتور 
شەرقىي  قىلىپ،  ســۆز  شــاھــيــار  ــاۋۇلــالھ  ــات ئ
ھەرىكەت  تەشكىللىك  دەۋاسىدا  تۈركىستان 

تەكىتلىدى. ئەھمىيىتىنى  قىلىشنىڭ 
رەئىسى  مۇئاۋىن  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
ئارقىلىق  تــور  تۈركىستانىي  نۇرمۇھەممەت 
سۆز قىلىپ، تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ تاشقى 
بەرگەندىن  دوكالت  ھەققىدە  خىزمىتى  ئىشالر 
كېيىن، بۇ يىل ئىچىدە بېسىشقا تېگىشلىك 
ئاالھىدە  ھەققىدە  قــەدەمــلــەر  دىپلوماتىك 

توختالدى.
ــارقــىــدىــن تــەشــكــىــالتــالر بــىــرلــىــكــى بــاش  ئ
بىرلىك  ئەمىنھاجى  ئابدۇرېشىت  كاتىپى 
كېيىن،  ئۆتكەندىن  ئوقۇپ  نىزامنامىسىنى 
ھەققىدە  خــىــزمــەت  يىللىق  بىر  ئالدىنقى 

تەشكىالت  يېڭى  ۋە  بەردى  دوكالت  تەپسىلىي 
تونۇشتۇردى. قۇرۇلمىسىنى 

مەسئۇلى  مالىيە  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
ئالدىنقى  بىرلىكنىڭ  تەمكىنىي  نىزامىدىن 
يىللىق  بۇ  ۋە  ئەھۋالى  چىقىم  يىللىق  بىر 

خامچوتى ھەققىدە دوكالت بەردى. 
ئايرىم- قاتناشقۇچىلىرى  يىغىن  ئاخىرىدا 
ئايرىم سۆز قىلىپ، تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ 
كەلگۈسى  ۋە  خىزمەتلىرى  بۇرۇنقى  بۇندىن 
تەكلىپ-پىكىرلەرنى  ــاالقــىــدار  ئ پىالنىغا 

ئوتتۇرىغا قويدى.
شەرقىي  خەلقئارا  يىغىنغا  قېتىملىق  بۇ 
 20 ئەزا  بىرلىكىگە  تەشكىالتالر  تۈركىستان 
ۋە  ۋەكىللىرى  مەسئۇللىرى،  تەشكىالتنىڭ 
جامائەت ئەربابلىرىدىن بولۇپ 100 گە يېقىن 
ئارقىلىق  تور  ياكى  بىۋاسىتە  ئەزاسى  ئىدارە 

قاتناشتى.

شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ 
8-يــانــۋار   ،-7 يىغىنى  شــۇرا  9-قېتىملىق 
كـــۈنـــلـــىـــرى ئــىــســتــانــبــۇلــدا ئــېــچــىــلــىــپ، 

ئاخىرالشتى.  مۇۋەپپەقىيەتلىك 

شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ 

يىغىننىڭ  قاتناشقان  ئەزاسى  يېقىن  گە   70
ئۈچ  ئۆتكەن  بىرلىكنىڭ  كۈنىدە  بىرىنچى 
ھەققىدە  خىزمەتلىرى  قىلغان  ئىچىدە  يىل 
چۈشتىن  ئۆتۈلدى.  بېرىپ  دوكالت  ئومۇمىي 
ئــۆلــىــمــاالر  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  كېيىن 
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كۆزدىن  قايتىدىن  نىزامنامىسى  بىرلىكنىڭ 
ئۆزگەرتىش  مــاددىــالرغــا  بــەزى  كــەچــۈرۈلــۈپ، 

كىرگۈزۈلدى.

ئۆلىماالر  ئــەتــىــگــەنــدە  كــۈنــى  ئىككىنچى 
ۋە  بــىــرى  قۇرغۇچىلىرىدىن  بىرلىكىنىڭ 
رەئىسلىك  شاھيار  ئاتاۋۇلالھ  دوكتور  رەئىسى 
رەئىسلىك  سەۋەبىدىن  توشقانلىق  مۇددىتى 
ۋەزىــپــىــســىــنــى تــاپــشــۇرۇش بــىــلــەن بــىــرگــە، 
بىرلىك  ســۆزلــىــرىــنــى  كـــۆڭـــۈل  ــنــىــڭ  ئــۆزى

ئورتاقالشتى. بىلەن  ئەزالىرى 

يېڭى  بىرلىكىنىڭ  ئۆلىماالر  ئارقىدىن 
رەھبەرلىك  رەئىسلىرى،  مۇئاۋىن  رەئىسى، 
ھەيئىتى، شۇرا مەجلىسى رەئىسى ۋە ئەزالىرى، 
تەپتىش  ۋە  مەسئۇلى  ھەيئىتى  تەپتىش 
چىقىلدى.  ســايــالپ  يېڭىدىن  ئــەزالــىــرىــمــۇ 
بۇغدا  ئالىمجان  دوكتور  نەتىجىسىدە  سايالم 
بىرلىكىنىڭ  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي 

بولۇپ سايالندى. رەئىسى  يېڭى 

تەلىم- ھاجىم  دامولالم  ئاتاۋۇلالھ  ئۇستاز 
مۇئاۋىن  مەسئۇل  خىزمەتلىرىگە  تەربىيە 
دامولالم  مەھمۇدجان  ئۇستاز  رەئىسلىككە، 
خىزمەتلىرىگە  ــقــات  تــەشــۋى ۋە  ئــاخــبــارات 
ئۇستاز  رەئىسلىككە،  مــۇئــاۋىــن  مــەســئــۇل 
مەسئۇل  ئىشالرغا  تاشقى  ئەزىزى  سىراجىدىن 
ئابدۇساالم  ئۇستاز  رەئىسلىككە،  مۇئاۋىن 
بايانات  ۋە  باياناتچىلىققا  رەسمىي  ئالىم 
رەئىسلىككە،  مۇئاۋىن  مەسئۇل  ئىشلىرىغا 
ــۆمــەر قــاراجــىــم خەلق  ئ ئــۇســتــاز مــۇھــەمــمــەد 
مــۇئــاۋىــن  مــەســئــۇل  ئىشلىرىغا  ئــاالقــىــســى 
ئۇجاتلى  ئابدۇلئەھەد  ئۇستاز  رەئىسلىككە، 

سايالندى. كاتىپلىققا  باش 

رەئىسلىكىگە  مەجلىسى  شـــۇرا  ــالم  ســاي
تەپتىش  ئۇيغۇرنىڭ،  ئابدۇلخالىق  دوكــتــور 
ئابدۇلئەھەد  ئۇستاز  رەئىسلىكىگە  ھەيئىتى 
بىلەن  سايلىنىشى  ھاجىمنىڭ  ئــۇچــقــۇن 

ئاخىرالشتى.

جەمئىيەتلەر  مۇسۇلمان  »دۇنيا  ئاتالمىش 
كېڭىشى«نىڭ رەئىسى ئەلى راشىد نۇئەيمىن 

يان  خىتايغا  ئۆمەكنىڭ  باشچىلىقىدىكى 
ۋە  خــەلــقــى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  بېسىپ، 
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ۋەزىيەت ھەققىدىكى جۆيلۈشلىرىگە  ئەمەلىي 
كۆپەيمەكتە.  تەنقىدلەر  ۋە  نارازىلىق  قارشى 

ئاچقان  چېگرانى  8-يانۋار  رېجىمى  خىتاي 
تۈركىستان  شەرقىي  باشالپال  كۈندىن  تۇنجى 
كۆزىنى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  مەسىلىسىدە 
بولۇپ،  باشلىۋەتكەن  ھەرىكىتىنى  بوياش 
جەمئىيەتلەر  مۇسۇلمانالر  »دۇنيا  ئاتالمىش 
ــىــڭ رەئـــىـــســـى ئـــەلـــى راشــىــد  كــېــڭــىــشــى«ن
بىر  يــېــتــەكــچــىــلــىــكــىــدىــكــى  نــۇئــەيــمــىــنــىــڭ 
زىــيــارەت  تۈركىستاننى  شــەرقــىــي  ئۆمەكنى 

قىلدۇردى. 
خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  تورىنىڭ  تەڭرىتاغ 
8-يانۋار  ئۆمەكنى  مەزكۇر  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئــاتــالــمــىــش »ئــۇيــغــۇر ئــاپــتــونــوم رايــونــلــۇق« 
كومىتېتىنىڭ  دائىمىي  قۇرۇلتىيى  خەلق 
تاشقى  خىتاي  شۆجۈن،  لى  مۇدىرى  مۇئاۋىن 
ۋە  ئاسىيا  غەربىي  مىنىستىرلىقى  ئىشالر 
لى  ئەلچىسى  بــاش  ئافرىقىنىڭ  شىمالىي 
يېتەكچىلىكىدە  قاتارلىقالرنىڭ  ليەنخې 
زىيارەت  ئورۇننى  نەچچە  بىر  ئۈرۈمچىدىكى 

قىلدۇرغان.
بــــىــــلــــدۈرۈلــــۈشــــىــــچــــە، زىــــيــــارەتــــكــــە 
زاتالر  »دىنىي  ئاتالمىش  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
خەلىپىلىكى،  بىرلەشمە  ئەرەب  ئالىمالر«  ۋە 
ســەئــۇدى ئــەرەبــىــســتــان، مــىــســىــر، ســۇرىــيــە، 
بەھرەين، بوسىنا ھەرسەك، تۇنىس، سېربىيە، 
ھىندونېزىيە،  ماۋرىتانىيە،  سۇدان،  جەنۇبىي 
 14 قاتارلىق  ئومان  ۋە  ئىيوردانىيە  كۇۋەيت، 

كەلگەن. دۆلەتتىن 
ــۋار ئــۈرۈمــچــىــگــە  ــ ــان ــ ــۇر ئـــۆمـــەك 8-ي ــەزكـ مـ
خىتاي  ئــۇالرنــى  بــولــۇپ،  كــەلــگــەن  يېتىپ 
سادىقلىقى  خــىــتــايــغــا  ۋە  ــرى  ــى ــدارل ــەل ــەم ئ
»شىنجاڭ  ئاتالمىش  چىقارغان  نــام  بىلەن 
»خىتاي  ۋە  مۇدىرى  ئىنستىتۇتى«  ئىسالم 
مۇئاۋىن  جەمئىيىتى«نىڭ  دىنىي  ئىسالم 
قاتارلىقالر  نىياز  تۆمۈر  ئابدۇرەقىپ  باشلىقى 

رېجىمى  خىتاي  كۈتۈۋالغان.  ئــايــرودۇرۇمــدا 
ئاتالمىش  بىلەن  ئــالــدى  ئۆمەكنى  مــەزكــۇر 
تۇرۇش  قارشى  ئەسەبىيلىككە  ۋە  »تېررورلۇق 
زالىنى  كــۆرگــەزمــە«  قىلىنغان  تېما  ــاش  ب
تۈركىستان  شــەرقــىــي  قــىــلــدۇرۇپ،  ــارەت  ــي زى
قىلىپ  ئەسەبىي  ۋە  تــېــررورچــى  خەلقىنى 
»ئۇيغۇر  ئاتالمىش  ئارقىدىن  تونۇشتۇرغان. 
ــارەت  ــي ــۇق مــۇزېــيــى«نــى زى ــل ــون ئــاپــتــونــوم راي
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ئۆزىنى  قىلدۇرۇپ، 
مــىــلــلــىــي مــەدەنــىــيــەت-مــىــراســلــىــرىــنــى 

كۆرسەتكەن.  قىلىپ  قوغدىغۇچى 
يەنە  ئۆمىكىنى  زىــيــارەت  رېجىمى  خىتاي 
ئۈرۈمچى خەلقئارا چوڭ بازىرىدىكى دۇكانالرنى، 
مەسچىتى(،  )نوغاي  مەسچىتى  بەيتۇلمەئمۇر 
قاتارلىق  ئىنستىتۇتى«  »ئىسالم  ئاتالمىش 
ــولــۇپ،  ــارەت قــىــلــدۇرغــان ب ــيـ ئــورۇنــالرنــى زىـ
كــۆز  ۋە  ــى  ــقــات ــەشــۋى ت ــان  ــغ ــال ي خــىــتــايــنــىــڭ 
بويامچىلىقىغا ماسالشقان دۇنيا مۇسۇلمانالر 
راشىد  ئەلى  رەئىسى  كېڭىشى  جەمئىيەتلەر 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  نۇئەيمى 
يوقىتىش  ئەسەبىيلىكنى  ۋە  ــېــررورلــۇق  ت
تىرىشچانلىقىنى  ــكــەن  ــۆرســەت ك ئـــۈچـــۈن 

ماختىغان.
ــى شــەرقــىــي  ــن ــەك ــۆم ــاي 9-يــــانــــۋار ئ ــت خــى
زىيارەت  ۋىاليىتىنى  ئالتاي  تۈركىستاننىڭ 
چارۋىچىلىرىنىڭ  ئــالــتــاي  ۋە  قــىــلــدۇرغــان 
دااللىرىنى  قارلىق  ئالتاينىڭ  ئۆيلىرىنى، 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  قــىــلــدۇرۇپ،  ــارەت  ــي زى
يۈرگۈزۈۋاتقان  خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
تولۇق  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ۋە  باياشات  ئىنتايىن  ئۇيغۇرالرنىڭ  يوشۇرۇپ، 
ئىشەندۈرۈشكە  ياشاۋاتقانلىقىغا  خاتىرجەم 

ئۇرۇنغان.
11-يانۋار   ،-10 ئۆمەكنى  رېجىمى  خىتاي 
كۈنلىرى قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنى زىيارەت 
قىلدۇرغان. خىتاي يەنە ئاللىبۇرۇن ئىبادەتكە 
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قەشقەر  ئېچىلغان  ساياھەتكە  تاقىلىپ 
تەييارالپ  ئېچىپ،  جامەسىنىمۇ  ھېيتگاھ 
ــارەت قــىــلــدۇرغــانــدىــن بــاشــقــا، قــەشــقــەر  ــيـ زىـ
زىيارەت قىلدۇرغان.  ئىنستىتۇتىنى  تېخنىك 
ئۆمىكىنىڭ  زىيارەت  يەنە  ئاخىرىدا  خىتاي 
تەييارالنغان  ئۈچۈن مەخسۇس  بوياش  كۆزىنى 
ئاتالمىش »يېزىالرنى گۈللەندۈرۈش سۆھبەت 

قاتناشتۇرغان.  يىغىنى«غا 

كۆرۈنۈشلىرى  ۋە  تەپسىالتى  زىيارەتنىڭ 
ۋاسىتىلىرىدىن  ئاخبارات  ئارقا-ئارقىدىن 
ئورۇن ئېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ زىيارەتنى خىتاي 
ۋە  قىلماقتا  تەشۋىق  كۈچەپ  تاراتقۇلىرىمۇ 
ئىسالم دۇنياسىنى ئالداش ئۈچۈن تېپىلماس 

قارىماقتا.  پۇرسەت، دەپ 
ئەسەبىيلىككە  ۋە  »تېررورلۇق  ئاتالمىش 
قــارشــى تـــۇرۇش كــۆرگــەزمــە زالـــى«دا زىــيــارەت 
خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  قىلدۇرۇلغان 
تېررورچى ۋە ئەسەبىي قىلىپ تونۇشتۇرۇلغان 
ۋە  زاتـــالر  »دىــنــىــي  ئاتالمىش  ئۆمەكتىكى 
ئالىمالر« خىتاينىڭ ئاتالمىش »تېررورلۇق ۋە 

كۆرسەتكەن  يولىدا  يوقىتىش  ئەسەبىيلىكنى 
ئېيتىشقان.  ئاپىرىن  تىرىشچانلىقى«غا 

ــلــەر  ــانـــالر جــەمــئــىــيــەت ــمـ ــۇلـ ــا مـــۇسـ ــ ــي ــ دۇن
نۇئەيمى  راشىد  ئەلى  رەئىسى  كېڭىشىنىڭ 
ئېالن  ئارقا-ئارقىدىن  ھېسابىدا  تىۋىتتېر 
ئىشغالىيەتچى  باياناتلىرىدا  قىلىۋاتقان 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
شەرقىي  »خىتاينىڭ  قولالپ،  باستۇرۇشىنى 

كۆڭۈل  تەرەپتىن  ھەر  خەلقىگە  تۈركىستان 
ۋە  ــەردى  ب باھا  يۇقىرى  بۆلۈۋاتقانلىقى«غا 
يېرىدىكى  ھەرقانداق  »دۇنيانىڭ  شۇنداقال 
گۈللەنگەن  ۋە  تىنچ  ئىگىلىرىنىڭ  ئەقىل 
تىلغا  ــىــقــى«  ــارل ب ئــېــھــتــىــيــاجــى  خــىــتــايــغــا 
سەپسەتىلەرنى  قىالرلىق  نومۇس  ئېلىنغان 

قىلدى. ئېالن 
دۇنيا مۇسۇلمان جەمئىيەتلەر كېڭىشىنىڭ 
ئــارقــا- نۇئەيمىنىڭ  راشــىــد  ئــەلــى  رەئــىــســى 
دۇنيانىڭ  قارىتا  بىلجىرالشلىرىغا  ئارقىدىن 
ــســى جــايــلــىــرىــدىــكــى تــەشــكــىــالتــالر  ــاي ھــەرق
قاتتىق  خــەلــقــى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  ۋە 
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ــاشــقــا،  ــن ب ــى ــت ــدۈرۈش ــل ــى ــى ب ــن ــى ــق ــى ــل ــارازى ن
تەشكىالتالر  ئىسالمىي  ئۆلىماالر،  نوپۇزلۇق 
ئۆلىماالرغا  دۇنياسىغا،  ئىسالم  بــۇالرنــىــڭ 
ــلــىــقــىــنــى،  ــغــان ــدى ــمــاي ۋەكــىــلــلــىــك قــىــالل
قىالرلىق  نومۇس  باياناتلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ 
ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى بـــىـــلـــدۈرۈشـــۈپ ئــىــنــكــاس 

يېزىشماقتا.
بوسنا ھەرسەك ئىسالم بىرلىكى ئەلى راشىد 
تۈركىستاننى  شەرقىي  ئەگىشىپ  نۇئەيمىگە 
ئۆلىماالر  بوسنىيە  سابىق  قىلغان  زىيارەت 
سېربىيەدىكى  ۋە  جېرىچ  مۇستافا  رەئىسى 
شەرقىي  دۇدىچنىڭ  رەئىسى  ئىشالر  دىنىي 
قىلغان  ئــېــالن  ۋە  زىــيــارىــتــى  تــۈركــىــســتــان 
قىلمايدىغانلىقى  قوبۇل  قەتئىي  بايانلىرىنى 

ئېالن قىلدى. بايانات  ھەققىدە 
جېرىچ  مۇستاپا  باياناتىدا  بىرلىكنىڭ 
رەئىسى  ئىشالر  دىنىي  سېربىيەدىكى  ياكى 
بىرلىكى  ئــىــســالم  بــوســنــىــيــە  ــچــنــىــڭ  دۇدى
بولمىغانلىقى،  زىيارەتتە  خىتايدا  نامىدىن 
ــىــڭ ئـــــەرەب بــىــرلــەشــمــە  ــن ــارەت ــي ــۇر زى ــەزكـ مـ
ــكــى بـــىـــر جــەمــئــىــيــەت  خــەلــىــپــىــلــىــكــىــدى
مۇستاپا  تەشكىللەنگەنلىكى،  تەرىپىدىن 
ئىشالر  دىنىي  سېربىيەدىكى  بىلەن  جېرىچ 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  دۇدىــچــنــىــڭ  رەئــىــســى 
قــىــلــغــان  ۋە  ھــەرىــكــىــتــى  ــكــى  ــتــىــدى ــيــارى زى
بېرىشى  ئۆزلىرى  ھېسابىنى  سۆزلىرىنىڭ 
بىرلىكىنىڭ  ئىسالم  بوسنىيە  كېرەكلىكى، 
مۇناسىۋىتى  ھېچقانداق  بىلەن  زىيارەت  بۇ 

بىلدۈرۈلدى. يوقلۇقى 
بوسنىيە  قىلىۋاتقان  پائالىيەت  تۈركىيەدە 
ــجــاق جــەمــئــىــيــىــتــى 13-يــــانــــۋار ئــەلــى  ــان س
تۈركىستان  شــەرقــىــي  نۇئەيمىنىڭ  راشــىــد 
قارشى  بايانلىرىغا  قىلغان  مەسىلىسىدە 
قىلدى.  ئېالن  بايانات  بىلدۈرۈپ  نارازىلىق 
جەمئىيىتىنىڭ  سانجاق  بوسنىيە  باياناتتا 

ھەققىدە  تۈركىستان  شەرقىي  ئۆمەكنىڭ 
ــئــىــي قــوبــۇل  ــەت ــغــان ســۆزلــىــرىــنــى ق ــل ــى ق
ئەيىبلەيدىغانلىقى  ۋە  قىلمايدىغانلىقى 

بىلدۈرۈلدى.
سەغىر  مــۇھــەمــمــەد  دوكــتــور  مىسىرلىق 
ئۆمىكى  زىيارەت  مەزكۇر  ھېسابىدا  تىۋىتتېر 
سىسىنىڭ  رەئــىــســى  مىسىر  ئىچىدىكى 
بــولــغــان  مەسلىھەتچىسى  ئــىــشــالر  دىــنــىــي 
»ب  قايتۇرۇپ:  رەددىيە  ئەزھەرىيگە  ئۇسامە 
مۇسۇلمانلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ  ت  د 
قىلمىشلىرىنى  قىلىش  دەپسەندە  ھوقۇقىنى 
شەرقىي  پەيتتە،  بىر  قويۇۋاتقان  ئوتتۇرىغا 
سەللىلىك  بۇ  قىلغان  زىيارەت  تۈركىستاننى 
قارشى  تــېــررورلــۇقــقــا  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
بىزگە  ئــۇســامــە  مــاخــتــىــدى.  ھەرىكىتىنى 

يازدى. دەپ  ۋەكىللىك قىلمايدۇ« 
ئەلئەمادىي  ئــابــدۇلــالھ  دوكــتــور  قاتارلىق 
بىلدۈرۈپ:  نارازىلىق  باياناتلىرىغا  ئۆمەكنىڭ 
مۇسۇلمانلىرىغا  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ  »دۇنيا 
سىستېمىلىق  قىلىۋاتقان  ئىجرا  قــارشــى 
ــەت  ــق ــق ــاجــىــئــەســىــگــە دى ــــۇش پ ــۇي ــ ــە ي ــڭ ــې م
دۇنيا  ئاتالمىش  پەيتتە،  بىر  قىلىۋاتقان 
مۇسۇلمان جەمئىيەتلەر كېڭىشى خىتاينىڭ 
قازانغانلىقىنى  ئۇتۇق  قارشى  تېررورلۇققا 
مېڭىسى  كېڭەشنىڭ  بــۇ  تەبرىكلەۋاتىدۇ. 

نەقەدەر چوڭقۇر يۇيۇلغان-ھە!« دەپ يازدى.
ــاي رېـــجـــىـــمـــىـــنـــىـــڭ پــىــالنــلــىــق  ــ ــت ــ ــى ــ خ
ئاتالمىش  ــاســاســەن،  ئ ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــىــغــا 
كېڭىشىنىڭ  جەمئىيەتلەر  مۇسۇلمان  دۇنيا 
ــمــىــنــىــڭ  ــەي ــۇئ ــد ن ــ ــى ــ رەئـــىـــســـى ئـــەلـــى راش
دۆلــەتــنــىــڭ   14 ــېــتــەكــچــىــلــىــكــىــدىــكــى  ي
ئۆمەك  بىر  تەشكىللەنگەن  ۋەكىللىرىدىن 
زىيارەتتە  كۈنلۈك  ئۈچ  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ھەر  سەپسەتىلىرىگە  ئۇالرنىڭ  بولغاندىن، 

كەلمەكتە. نارازىلىقالر  تەرەپتىن 
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ئاچقان  چېگرانى  8-يانۋار  رېجىمى  خىتاي 
تۈركىستان  شەرقىي  باشالپ  كۈنىدىن  تۇنجى 
كۆزىنى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  مەسىلىسىدە 
بوياش ھەرىكىتىنى باشلىۋەتكەن بولۇپ، دۇنيا 
مۇسۇلمان جەمئىيەتلەر كېڭىشىنىڭ رەئىسى 
يېتەكچىلىكىدىكى  نۇئەيمىنىڭ  راشىد  ئەلى 
تەشكىللەنگەن  ۋەكىللىرىدىن  دۆلەتنىڭ   14
زىيارەت  تۈركىستاننى  شەرقىي  ئۆمەكنى  بىر 

باشلىغانىدى.      قىلدۇرۇشقا 
ئالدىن  ۋە  ھىيلە-نەيرەڭلىرى  خىتاينىڭ 
سەھنىلىرىدىكى  يالغان  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
كۆرۈنۈشلەرنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر ئۆمەك ۋە 
مۇسۇلمان جەمئىيەتلەر كېڭىشىنىڭ رەئىسى 
ئەلى راشىد نۇئەيمى خىتاينىڭ قىلغانلىرىنى 
ئاتالمىش  خىتاينىڭ  قولالپ،  ئارقا-ئارقىدىن 
يوقىتىش  ئەسەبىيلىكنى  ۋە  »تــېــررورلــۇق 
يولىدا كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى«غا ئاپىرىن 

بىلجىرلىغانىدى.  ئېيتىپ 
تۈركىستان  شەرقىي  بىلەن  مۇناسىۋەت  بۇ 
يازما  رەسمىي  10-يــانــۋار  بىرلىكى  ئۆلىماالر 
ئۆمەكتىكى  مــەزكــۇر  قىلىپ،  ئېالن  بايانات 
بويامچىلىقىغا  كۆز  خىتاينىڭ  شەخسلەرنى 

ھەقىقىتىنى  ئىشنىڭ  ئىشەنمەسلىككە، 
ئۈندىدى. تەكشۈرۈشكە 

ــا مــۇســۇلــمــان  ــيـ ــا دۇنـ ــت ــات ــان ــاي ــىــرلــىــك ب ب
كۆز  خىتاينىڭ  كېڭىشىنى  جەمئىيەتلەر 
ئورۇنالشتۇرغان  ئالدىن  مەقسىتىدە  بوياش 
يەرلەرنىال ئەمەس، بەلكى مۇسۇلمان كىملىكى 
تــۈرمــىــلــەرگــە  ــازا الگــېــرى ۋە  ــ ــلــىــك ج ســەۋەب
الگېرلىرىنى  جــازا  شۇنداقال  سوالنغانالرنى، 
ــارەت قــىــلــىــشــقــا، خــىــتــايــنــىــڭ ئــالــدام  ــ ــي ــ زى
خالتىسىغا چۈشۈپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى 
ــلــۇق كــۆرســىــتــىــدىــغــان  ــول جــىــنــايــەتــلــەرنــى ي
تۇرۇشقا  يىراق  باياناتالردىن  مەسئۇلىيەتسىز 

چاقىردى. 
ئاخىرىدا  باياناتىنىڭ  بىرلىكى  ئۆلىماالر 
يەنە بارلىق ئىسالم ئەللىرى ۋە مۇسۇلمانالرنى 
ۋە  ئــالــداش  دۇنياسىنى  ئىسالم  خىتاينىڭ 
ھەقىقىي  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
يوشۇرۇش  جەمئىيەتتىن  خەلقئارا  ئەھۋالىنى 
بۇ  پىالنلىغان  ئــالــدىــن  مەقسىتىدە  ــل  رەزىـ
زىيارەتكە ئوخشاش ساختا تەشۋىقاتالرغا  خىل 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئىشەنمەسلىككە، 
مــۇســۇلــمــانــالرنــىــڭ ھــەقــىــقــىــي ئــەھــۋالــىــنــى 
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ــلــىــك  ــنــىــڭ مــەقــســەت ــجــىــمــى خـــىـــتـــاي رې
مۇسۇلمان  دۇنيا  ئاساسەن،  ئورۇنالشتۇرۇشىغا 
جەمئىيەتلەر كېڭىشىنىڭ رەئىسى ئەلى راشىد 
نۇئەيمىنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى 14 دۆلەتنىڭ 
ئۆمەك  بىر  تەشكىللەنگەن  ۋەكىللىرىدىن 
زىيارەتتە  كۈنلۈك  ئۈچ  تۈركىستاندا  شەرقىي 
تۈركىستاندا  شەرقىي  زىيارەتنى  بۇ  بــولــدى. 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  داۋامالشتۇرۇۋاتقان 
ئىسالم  بولۇپمۇ  خەلقئارادىن،  جىنايەتلىرىنى 
پۇرسەت  قېلىشىنى  يــوشــۇرۇپ  دۇنياسىدىن 
راشىد  ئــەلــى  رېجىمى  خىتاي  بىلگەن  دەپ 
قىلغان  ئېالن  جەريانىدا  زىيارەت  نۇئەيمىنىڭ 
ۋە مۇخبىرالرنىڭ سوئاللىرىغا بەرگەن نومۇس 
تارقىتىشقا  كــۈچــەپ  سۆزلىرىنى  قىالرلىق 

باشلىدى. 

گېزىتىنىڭ  ۋاقـــىـــت  يـــەرشـــارى  خــىــتــاي 
مۇخبىرى  خىتاي  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
ئىلگىرى  »سىز  نۇئەيمىدىن:  راشــىــد  ئەلى 
شىنجاڭنى بىر قېتىم زىيارەت قىلغان تۇرۇپ 
نېمە ئۈچۈن قايتا زىيارەتكە كەلدىڭىز؟« دەپ 

سورىغان. 
جاۋابىدا  بەرگەن  مۇخبىرغا  نۇئەيمى  ئەلى 
2019-يىلى تۇنجى قېتىم زىيارەتكە كەلگەندە 
ئاز كىشىدىن تەشكىللەنگەن ھەيئەتنى باشالپ 
كەلگەنلىكىنى، ئىسالم دۇنياسىنىڭ شەرقىي 
ئىنتايىن  چۈشىنىشىنىڭ  تۈركىستاننى 
قېتىم  ــۇ  ب شــۇڭــا  ئىكەنلىكىنى،  مــۇھــىــم 
خىزمەتداشلىرىنى  دۆلەتتىكى  ئوخشىمىغان 

بىلدۈرگەن. كەلگەنلىكىنى  تەشكىللەپ 

كۆرسىتىشكە  تىرىشچانلىق  ئۈچۈن  بىلىش 
ئۆمىكىنى  ــيــارەت  زى شــۇنــداقــال  ۋە  چــاقــىــردى 
كومىتېتى  ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب 
قاتارلىق  تەشكىالتى  كــەچــۈرۈم  خەلقئارا  ۋە 
چىققان  ئىسپاتالپ  ئورگانالر  ۋە  تەشكىالت 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
دوكــالتــالرنــى  ھەققىدىكى  قىرغىنچىلىقى 

كۆرۈپ چىقىشقا چاقىردى. 
بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي 
خىتاينىڭ  ئۆمەكنى  مەزكۇر  يەنە  11-يــانــۋار 
خىتاينىڭ  چۈشمەسلىك،  خالتىسىغا  ئالدام 
ھەققىدە  بولماسلىق  شېرىك  جىنايىتىگە 
ئاگاھالندۇرۇپ، سىنلىق بايانات ئېالن قىلدى.
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يەنە:  نۇئەيمىدىن  رەشــىــد  ئــەلــى  مۇخبىر 
مەسچىتلەرنى  نــۇرغــۇن  ئۆمىكى  »ۋەكىللەر 
ــىــســالم  ــال ئ ــ ــداق ــ ــۇن زىـــــيـــــارەت قـــىـــلـــدى، شــ
ۋەكىللەر  ۋە  ســىــز  ــاردى.  ــ ب ئىنستىتۇتىغا 
خىتاينىڭ  ــەزالــىــرى  ئ بــاشــقــا  ئۆمىكىنىڭ 
ــكــى ئــامــمــىــنــىــڭ  ــدى ــۈركــىــســتــان شـــەرقـــىـــي ت
قــوغــداش  ئەركىنلىكىنى  ئېتىقاد  دىــنــىــي 
بېرىسىز؟«  باھا  قــانــداق  تىرىشچانلىقىغا 
ــەن: »ۋەكــىــلــلــەر  ــ ــاۋاب ــ دېـــگـــەن ســوئــالــىــغــا ج
خىتاينىڭ  كىشىلەر  نــۇرغــۇن  ئۆمىكىدىكى 
ئاساسىي قانۇنىدا كىشىلەرنىڭ دىنىي ئېتىقاد 
بولىدىغانلىقى  بەھرىمەن  ئەركىنلىكىدىن 
مۇمكىن،  بىلمەسلىكى  بەلگىلەنگەنلىكىنى 
شىنجاڭدىكى  بىلدى.  بۇنى  ھازىر  ئۇالر  ئەمما 
ۋە  سىستېمىغا  ئومۇمىي  مۇسۇلمانالرنىڭ 
مۇھىم.  ئىنتايىن  كېتىشى  سىڭىپ  دۆلەتكە 
ئۇالر جەمئىيەتنىڭ باشقا قىسىملىرى بىلەن 
مەسئۇلىيىتىنى  پۇقرالىق  ھەمكارلىشىپ، 
بولغان  ۋەتــىــنــى  ئــۆز  ئېلىپ،  زىممىسىگە 
قــوشــۇشــى  كـــۈچ  تــەرەقــقــىــيــاتــقــا  خىتاينىڭ 

كېرەك« دەپ بىلجىرلىغان.
نۇئەيمىنىڭ  راشىد  ئەلى  بولۇشىچە،  مەلۇم 
قىلىشى  زىــيــارەت  تۈركىستاننى  شــەرقــىــي 
ئۇ  بــولــۇپ،  ئــەمــەس  ئىش  قېتىملىق  تۇنجى 
2019-يىلى خىتاينىڭ تەكلىپى بىلەن ئەرەب 
تەشكىللەنگەن  خەلىپىلىكىدىن  بىرلەشمە 
بىر گۇرۇپپىنى باشالپ شەرقىي تۈركىستاننى 
زىيارەت قىلغان. شۇ مەزگىللەردىمۇ خىتاينىڭ 
الگېرلىرى  جــازا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
بولۇپ،  قىلغان  ســۆز  ئاقالپ  سىياسىتىنى 
مەركەزلىرى  تەربىيەلەش  الگېرلىرىنى  جــازا 
تۇيغۇسى  ھەققانىيەت  ئۈچۈن،  دېگەنلىكى 
تەنقىدىگە  قاتتىق  كىشىلەرنىڭ  ئۆلمىگەن 

ئۇچرىغان.
گېزىتى  ۋاقىت  شــارى  يــەر  قېتىممۇ  بۇ  ئۇ 
ئۆمىكى  ۋەكىللەر  ۋە  »سىز  مۇخبىرىنىڭ: 

قەشقەردىكى تېخنىك ئىنستىتۇتىنى زىيارەت 
ئامېرىكا  قىسىم  بىر  ھازىر  ئەمما  قىلدىڭىز، 
تېخنىكا  شىنجاڭدىكى  تاراتقۇلىرى  غەرب  ۋە 
تۆھمەت  دەپ  الگــېــرى  جـــازا  مەكتەپلىرىنى 
دېگەن  قارايسىز؟«  قانداق  بۇنىڭغا  قىلدى. 
سوئالىغا جاۋاب بېرىپ: »ئەگەر سىز ھەر قانداق 
تۈرگە باھا بەرمەكچى بولسىڭىز، چوقۇم ئۇنىڭ 
2016-يىلدىن  كېرەك.  قــاراش  نەتىجىسىگە 
ــان خــىــتــايــدا تــېــررورلــۇق ھــۇجــۇمــى يــۈز  ــۇي ب
ــوڭ مــۇۋەپــپــەقــىــيــەت،  بــەرمــىــدى. بــۇ بــىــر چـ
ــگــىــرى قــىــلــىــنــغــان ئــىــشــالرنــىــڭ  ــىــل ــۇ ئ ــ ئ
بارلىق  ئىكەنلىكىنى،  توغرا  ھەممىسىنىڭ 
ئەرزىيدىغانلىقىنى  ئۆگىنىشكە  دۆلــەتــلــەر 
دۆلەتلەرنىڭ  باشقا  دۆلەت  بىر  ئىسپاتلىدى. 
ــەت  نــېــمــە دېــيــىــشــىــدىــن قــەتــئــىــيــنــەزەر، دۆلـ
خەلقىنى  ۋە  قــوغــدىــشــى  بىخەتەرلىكىنى 
بىلجىرلىغان  دەپ  ــرەك«  ــېـ كـ قــوغــدىــشــى 
-2019« ھــالــدا:  ئــەزۋەيــلــىــگــەن  تېخىمۇ  ۋە 
تەربىيەلەش  ۋە  مائارىپ  مــەزكــۇر  مــەن  يىلى 
مەكتەپلىرىنى  تېخنىكا  ۋە  مــەركــەزلــىــرى 
ۋە  ئامېرىكا  شىمالىي  مەن  قىلدىم.  زىيارەت 
ۋە  ئۇنىۋېرسىتېت  كۆپلىگەن  يــاۋروپــادىــكــى 
تېخنىكا مەركەزلىرىنى زىيارەت قىلدىم، ئۇالر 
ئوخشاش  ئىنستىتۇتىغا  تېخنىك  يەردىكى  بۇ 
بىلەن  ــەرســە  ن ھــەمــمــە  ئــەۋالدلــىــرىــنــى  يـــاش 
دۆلەتلەرنىڭ  بارلىق  ــەن  م تەمىنلىمىدى. 
ــمــىــيــەســىــدە  ــاكــادې ــېــخــنــىــكــالر ئ بـــۈگـــۈن ت
ئۈمىد  بولۇشىنى  خۇشال  كۆرگەنلىرىمدىن 
قىلىمەن، ئۇالر بۇ يەردىن ئۆگىنىشى كېرەك. 
خىتاينى  مۇۋەپپەقىيەتلەرنى  بــۇ  خىتايمۇ 
تەنقىدلەيدىغان دۆلەتلەر بىلەن ئەمەس، بەلكى 
ئاسىيا  ئوتتۇرا  ۋە  ئامېرىكىسى  التىن  ئافرىقا، 
كېرەك«  ئورتاقلىشىشى  بىلەن  دۆلەتلىرى 

دەپ جۆيلىگەن.
ئـــەھـــۋالـــدىـــن خـــــــــەۋەردار كــىــشــىــلــەرنــىــڭ 
ــا مــۇســۇلــمــان  ــ ــي ــ ــچــە، دۇن ــشــى ــى ــل ــارى ــاشــك ئ
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ئورۇنالشتۇرۇشىغا  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ئــاســاســەن، ئــاتــالــمــىــش »دۇنـــيـــا مــۇســۇلــمــان 
ئەلى  رەئىسى  كېڭىشى«نىڭ  جەمئىيەتلەر 
يېتەكچىلىكىدىكى  نۇئەيمىنىڭ  راشــىــد 
مەسىلىسىدە  تۈركىستان  شەرقىي  ئۆمەكنىڭ 
دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ــۇرۇپ،  ت تەرەپتە  خىتاي 
قارشى  قىلمىشىغا  ئۇرۇنۇش  بوياشقا  كۆزىنى 
قىلىش  ئېالن  بايانات  ئىستانبۇلدا  15-يانۋار 

يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.
خەلقئارا  يىغىنىنى  قىلىش  ئېالن  بايانات 
بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
تەشكىللىگەن بولۇپ، ھەرقايسى دۆلەتلىرىدىن 
دىن   30 قىلغان  ئىشتىراك  يىغىنغا  كېلىپ 
مۇتەخەسسىسلەر  ۋە  ئۆلىما  نوپۇزلۇق  ئارتۇق 
مۇسۇلمان  »دۇنــيــا  ئاتالمىش  قىلىپ،  ســۆز 

ئەلى  رەئىسى  كېڭىشى«نىڭ  جەمئىيەتلەر 
يېتەكچىلىكىدىكى  نۇئەيمىنىڭ  راشــىــد 
ئاالقىدار  تۈركىستانغا  شەرقىي  ئۆمەكنىڭ 
رەددىيە  ۋە  بىلدۈردى  نارازىلىق  باياناتلىرىغا 

بەردى.
مۇھەممەد  يىغىنى  قىلىش  ئېالن  بايانات 
بىلەن  تىالۋىتى  ــان  قــۇرئ قارىمنىڭ  ئەمىن 
تۈركىستان  شەرقىي  پائالىيەتكە  باشالندى. 
رەئىسى  مــۇئــاۋىــن  بىرلىكىنىڭ  ئــۆلــىــمــاالر 
قىلىپ،  رىياسەتچىلىك  دامولالم  مەھمۇدجان 

ئېچىلىش سۆزى قىلدى.
ئۇ سۆزىدە ئاتالمىش زىيارەتچىلەرنىڭ يېقىندا 
قىلغاندا  زىــيــارەت  تۈركىستاننى  شــەرقــىــي 
خىتاينىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈپ، شەرقىي 
رېئاللىققا  ھەققىدە  ۋەزىيىتى  تۈركىستاننىڭ 

جەمئىيەتلەر كېڭىشى ئەسلىدە »دۇنيا ئىسالم 
قۇرۇلغان  قارشى  تەشكىالتى«غا  ھەمكارلىق 
پەلەستىن  بېرى  يىلالردىن  بولۇپ،  تەشكىالت 
تــۇرۇپ،  تەرەپتە  ئىسرائىلىيە  مەسىلىسىدە 
كۆرمەسكە  ئاھۇ-زارىنى  خەلقنىڭ  پەلەستىن 
سالغان. ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەر خىل تەنقىد 
ئەلى  سالمىغان.  قۇالق  ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا 

ئۇسۇل  دېپىغا  نۇئەيمىنىڭ خىتاينىڭ  راشىد 
مەسىلىسىدە  تۈركىستان  شەرقىي  ئويناپ، 
ياكى  تاسادىپىيلىق  جۆيلۈشى  قااليمىقان 
مەزكۇر  ۋە  ئۇ  بولۇپ،  ئەمەس  قاالرلىق  ھەيران 
ئادىتى  بولۇش  يانتاياق  زالىمغا  تەشكىالتنىڭ 

تونۇلغانىكەن.  ئاللىبۇرۇن 
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مۇناسىۋەت  بۇ  قىلغانلىقىنى،  سۆزلەرنى  زىت 
رەددىيە  باياناتلىرىغا  يالغان  ئۇالرنىڭ  بىلەن 
بېرىش ئۈچۈن بۇ يىغىننىڭ ئېچىلغانلىقىنى 

بىلدۈردى. 
ئىسالم  ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  بىلەن  ئالدى 
ياسىن  دوكتور  مەسلىھەتچىسى  مەسىلىلىرى 
ئاقتاي سۆزى قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسلىدە 
كەلگەن  بىرلىككە  بىلەن  نېمىتى  ئالالھنىڭ 
ئۈممەت ئىكەنلىكىنى، ئەمما نۆۋەتتە بۆلۈنۈش 
قالغانلىقىنى،  ھىمايىچىسىز  سەۋەبلىك 
تــەقــدىــردە  بىرلەشكەن  مــۇســۇلــمــانــالر  ئــەگــەر 
كۈچلىنىدىغانلىقىنى،  مۇسۇلمانالرنىڭ 
خىتاينىڭ  ــىــڭ  ــچــىــلــەرن ــيــارەت زى يــېــقــىــنــدا 
بەرگەنلىكىنى،  گۇۋاھلىق  يالغانچىلىقىغا 
جەمئىيەتكە  خەلقئارا  ۋە  دۇنــيــاســى  ئىسالم 
ــتـــان  ــىـــسـ ــي تـــۈركـ ــ ــى ــ ــەرق ــ خـــىـــتـــايـــنـــىـــڭ ش
قىلىۋاتقانلىقى  نېمىلەرنى  مۇسۇلمانلىرىغا 
شۇنداقال  ۋە  بــىــلــدۈردى  ئىكەنلىكىنى  ئــايــان 
ئۈممىتىنىڭ  ئىسالم  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى، شەرقىي تۈركىستان 
ئېغىر  ئەڭ  21-ئەسىردە  مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

ئەھۋالدا قالغانلىقىنى تەكىتلىدى. 
ئەلەيھىسساالمنى  پــەيــغــەمــبــەر  خــەلــقــئــارا 
دوكــتــور  رەئــىــســى  مەجلىسىنىڭ  قـــوغـــداش 
»يېقىندا  قىلىپ:  ســۆز  سەغىر  مۇھەممەد 
تۈركىستانغا بىر ئۆمەك بېرىپ، ئۇالر  شەرقىي 
گۇۋاھلىق  يالغان  بولۇپ  يانتاياق  خىتايغا 
رەددىيە  سۆزلىرىگە  خاتا  ئۇالرنىڭ  بىز  بــەردى. 
بېرىش ئۈچۈن يىغىلدۇق. بىز ئۇالرنىڭ يالغانغا 
ئالالھ  بىزار.  قىلمىشىدىن  بېرىش  گۇۋاھلىق 
مۇسۇلمانلىرىغا  تۈركىستان  شەرقىي  خالىسا 
ياردەم قىلغىلى بارىمىز« دېگەنلەرنى بىلدۈردى.
نــەۋاف  ــور  ــت دوك پەلەستىنلىك  ئــارقــىــدىــن 
ۋە  تاجاۋۇزچىالر  تەكرۇري سۆز قىلىپ، كىمكى 
سەپتە  بىر  قولالپ،  ئاشقۇچىالرنى  ھەددىدىن 
تاجاۋۇزچىالر  جىنايەتتە  ئۇالرنىڭ  بولىدىكەن، 
بىلدۈردى.  بولىدىغانلىقىنى  شېرىك  بىلەن 
تۈركىستان  شەرقىي  ــەي،  »ئ يەنە:  سۆزىدە  ئۇ 

خەلقى! ئىسالم ئۈممىتى سىلەر بىلەن بىرگە، 
تاجاۋۇزچى،  بىز سىلەرنىڭ يېنىڭالردا، خىتاي 
تاجاۋۇز  مۇسۇلمانلىرى  تۈركىستان  شەرقىي 

قىلىنغۇچىدۇر« دېگەنلەرنى بىلدۈردى.
بىرلىكى  ئۆلىماالر  مۇسۇلمان  ئارقىدىن 
سۆز  ئابدۇلكەرىم  مۇھەممەد  دوكتور  رەئىسى 
زالىمنىڭ جىنايىتى  قىلىپ: »مەزكۇر ئۆمەك 
ئېشىش  ھەددىدىن  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  ۋە 
ئۇالر  ــەردى.  ب گۇۋاھلىق  قولالپ  جىنايىتىنى 
ئۆلىماالر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشتىن يىراقتۇر. 
بىز ئۇالرنىڭ ئاتالمىش زىيارىتىدىن ئادا-جۇدا. 
ئۇالر ئۆزىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەكىلى دەپ دەۋا 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ــۇالر  ئ قىلىشتى. 
بۇزۇشقا  بىرلىكىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  دەۋرىــدە 
قاتارلىقالرغا  ئەشرەف  ئىبنى  كەئىب  ئۇرۇنغان 
ئۈچۈن  قاتىل  تــاجــاۋۇزچــى،  ــۇالر  ئ ئوخشايدۇ. 
گۇۋاھلىق بەردى. ھالبۇكى، يېقىندا مۇسۇلمان 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ــەر  ــل ــەت دۆل بــولــمــىــغــان 
ئىرقىي  جىنايەتلىرىنى  تۈركىستاندىكى 
ئەمما  مۇئەييەنلەشتۈردى.  دەپ  قىرغىنچىلىق 
بۇ قېتىمقى ئاتالمىش زىيارەتچىلەر خىتاينىڭ 
تېررورچى بىلەن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى دەۋا 
بىرلىكىگە  ئۆلىماالر  مۇسۇلمان  مەن  قىلدى. 
ــىــتــەن ئــاتــالــمــىــش زىــيــارەتــچــىــلــەرنــىــڭ  ۋاكــال
قىلمىشىدىن ئادا-جۇدا« دېگەنلەرنى بىلدۈردى.
دۇنيا  ئۆلىما،  مىسىرلىق  باشقا  ئــۇنــدىــن 
دوكتور  بىرلىكىدىن  ئۆلىماالر  ئەھلى سۈننەت 
ھەيئەت  ئۆلىماالر  يەمەن  ئابدۇساتتار،  جامال 
دوكتور  قۇبەيسىي،  ئابدۇلال  دوكــتــور  ئــەزاســى 
ئەسام ئابدۇششافي، ئىراق مۇسۇلمان ئۆلىماالر 
ئىسالم  ئامېرىكا  مۇنىر،  دوكتور  ھەيئىتىدىن 
باسىم  دوكتور  مەجلىسىدىن  ئىشلىرى  ئاالقە 
ئەلقۇررائ، خەلقئارالىق ئادۋوكات، دوكتور تارىق 
دوكتور مەجدى  ئەرباي،  دوكتور جاالل  شەندەب، 
سالىم قاتارلىق ئۆلىما ۋە مۇتەخەسسىلەر سۆز 
قىلدى. ئۇالر سۆزلىرىدە خىتاي ئورۇنالشتۇرغان 
ۋە  ئــىــســالم  ئۆمىكىنىڭ  ــارەت  ــيـ زىـ مـــەزكـــۇر 
مۇسۇلمانالرغا ۋەكىللىك قىلمايدىغانلىقىنى، 
ــق  ــى ــل ــى ــاۋۇزچ ــاج ــنــىــڭ ت ــڭ خــىــتــاي ــىـ ــۇالرنـ ئـ
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ئۇالر  ئىكەنلىكىنى،  قوللىغانالر  ھەرىكىتىنى 
ئەمەسلىكىنى،  اليىق  ئاتىلىشقا  دەپ  ئۆلىما 
ــى ۋە  ــن ــرى ــى ــل ــارەت ــي شـــۇنـــداقـــال ئـــۇالرنـــىـــڭ زى
قىلىنمايدىغانلىقىنى  ئېتىراپ  باياناتلىرىنى 

بىلدۈرۈشتى. 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خــەلــقــئــارا  ئــاخــىــرىــدا 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ئــوغــۇزخــان ئــاتــالــمــىــش »دۇنـــيـــا مــۇســۇلــمــان 
باشچىلىقىدىكى  كېڭىشى«  جەمئىيەتلەر 
مەسىلىسىدە  تۈركىستان  شەرقىي  ئۆمەكنىڭ 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۆزىنى بوياش قىلمىشىغا 

قارشى بايانات ئېالن قىلدى.
زىيارەتنى  خىل  بــۇ  خىتاينىڭ  باياناتتا 
دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ئارقىلىق  تەشكىللەش 
ئارقىلىق  ھىيلە-نەيرەڭ  بوياشقا،  كۆزىنى 
ئىرقىي  خــەلــقــىــگــە  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
جىنايىتىنى  ــۈزۈش  ــۈرگـ يـ قىرغىنچىلىق 
دۇنياسى  ئىسالم  ئۇرۇنغانلىقى،  يوشۇرۇشقا 
پارتىيەسىنىڭ  كوممۇنىستىك  خــىــتــاي 
بويامچىلىقىغا  كـــۆز  ۋە  يــالــغــانــچــىــلــىــقــى 
بىرلەشكەن  كېرەكلىكى،  ئالدانماسلىقى 
كــەچــۈرۈم  خەلقئارا  ۋە  تەشكىالتى  دۆلــەتــلــەر 
بىرلىكى  ئۆلىماالر  مۇسۇلمان  تەشكىالتى، 
ــلــىــگــەن تــەشــكــىــالتــالرنــىــڭ  قــاتــارلــىــق كــۆپ
خــىــتــايــنــىــڭ شـــەرقـــىـــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى 
دەپ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  جىنايەتلىرىنى 
ئەللىرىنىڭ  ئىسالم  مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىكى، 
ــي تـــۈركـــىـــســـتـــان مــەســىــلــىــســىــنــى  ــىـ ــەرقـ شـ
ئېتىراپ  دەپ  مــەســىــلــە،  تــەخــىــرســىــز  ــەڭ  ئـ
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بولۇپمۇ  قىلىشى، 
ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى  زېمىن  بېسىۋېلىنغان 

قىلىشى كېرەكلىكى بىلدۈردى. 
مەزكۇر باياناتقا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا 
ئالىم-ئۆلىماالر،  ئىگە  تەسىرگە  كۈچلۈك 
نەچچە   50 ۋە  مۇتەخەسسىسلەر  ئاكادېمىكالر، 
تەشكىالت قولالپ ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇالر: 

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شــەرقــىــي  خــەلــقــئــارا 
بىرلىكى

ــىــمــاالر  ــۆل ــكــى پــەلــەســتــىــنــلــىــك ئ ــدى ــئــەل چــەت
جەمئىيىتى

ھېكمەت جەمئىيىتى
مۇسۇلمان ئالىمالر جەمئىيىتى

گۇۋاھچىالر مەدەنىيەت تەتقىقات مەركىزى
ئاز سانلىقالر تەتقىقات مەركىزى

رەسۇلۇلالھنى قولالش كومىتېتى
ئەھلى سۈننەت ئالىمالر جەمئىيىتى

خەلقئارا قانۇن ئىشلىرى ئادۋوكاتى
ئىراق مۇسۇلمان ئالىمالر جەمئىيىتى

لىۋىيە ئۆلىماالر جەمئىيىتى
مەغرىب ئۆلىماالر جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باش 

كاتىپى
يەمەن گۈللىنىش جەمئىيىتى

يەمەن ئۆلىماالر جەمئىيىتى
خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئاكادېمىيەسى

خەلقئارا مەھبۇسالر ۋە تۇتقۇنالرنى ئازاد قىلىش 
كومىتېتى

ئىراق ئۆلىماالر ۋە قوغدىغۇچىالر جەمئىيىتى
خەلقئارا ھوقۇق ۋە ئەركىنلىك جەمئىيىتى
ئىستانبۇل ئىنسان ھەقلىرى جەمئىيىتى

ئامېرىكا-ئىسالم مۇناسىۋىتى كېڭىشى
ئىلىم ۋە پىكىر تەتقىقات مەركىزى

21C ئىسالم
ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر ھەرىكىتى 

ئەنگلىيە كوردوبا فوندى
ھەمكارلىق  ۋە  مائارىپ  تۈركىستان  شەرقىي 

جەمئىيىتى
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى

شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتى
ئائىلە  ۋە  كۈلتۈر  نۇزۇگۇم  تۈركىستان  شەرقىي 

جەمئىيىتى
مېدىيا  ۋە  ــارات  ــب ــاخ ئ تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 

جەمئىيىتى
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خىتاي رېجىمى بۇ يىلمۇ ئاسسىمىلياتسىيە 
سۈپىتىدە،  قىسمى  بــىــر  سىياسىتىنىڭ 
شەرقىي  ئوخشاشال  يىلالردىكىگە  ئىلگىرىكى 
ئۇيغۇر  جايلىرىدا  ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ 
ئۆتكۈزۈشكە  چاغىنىنى  خىتايالرنىڭ  خەلقنى 

مەجبۇرلىدى.

خىتاي ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى 
تەرىقىدە  ھەرخىل  ئۆتكۈزۈشىگە  اليىقىدا  ئۆز 
تــۈرلــۈك  بــىــرگــە،  بــىــلــەن  ــۇش  ــوي ق چەكلىمە 
ھەرخىل  خىتايالرنىڭ  بىلەن  ئۇسۇلالر  رەزىل 
تەبرىكلەشكە  ئــۆتــكــۈزۈشــكــە،  بايراملىرىنى 
ئاتالمىش  شۇنداقال  كەلمەكتە.  مــەجــبــۇرالپ 

سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقفى
ھەقلىرىنى  ئىنسان  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 

كۆزىتىش جەمئىيىتى
فىنالندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتى

كۆك ئاي ئىنسانىي ياردەم جەمئىيىتى
تەرەققىيات  ۋە  تەنتەربىيە  تۈركىستان  شەرقىي 

جەمئىيىتى
شەرقىي تۈركىستان سودىگەرلەر جەمئىيىتى
ئۇيغۇر ئىلىم ۋە مەدەنىيەت، تەتقىقات ۋەقفى

ھىرا مەدەنىيەت ۋە مائارىپ ۋەقفى 
فۇرقان تەلىم-تەربىيە جەمئىيىتى

خوجا ئەھمەد يەسەۋى ئىلىم ۋە ئېرپان ۋەقفى
شىۋېيتسارىيە ئۇيغۇر مائارىپ جەمئىيىتى

ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ جەمئىيىتى
پاكىستان ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەقفى

مائارىپ  ۋە  ئىلىم  سەئىدىيە  ھاجىم  ئابدۇساتتار 
جەمئىيىتى

ھىندونېزىيە ئۇيغۇرالرنى قۇتقۇزۇش ھەرىكىتى 
ئۇيغۇرالرغا ئەركىنلىك ھەرىكىتى

مااليشىيا مۇسۇلمان ياشالر ھەرىكىتى 
لىۋىيە ئۆلىماالر ھەيئىتى

لىۋىيە پەتىۋا ھەيئىتى
كونيا ئاممىۋى تەشكىالتالر مۇنبىرى

خەلقئارا ئادۋوكاتالر جەمئىيىتى
ئىراق ئۆلىماالر ۋە قوغدىغۇچىالر جەمئىيىتى
تۈركىيە پىدائىيالر تەشكىالتى بىرلەشمىسى

IHH ئىنسانىي ياردەم ۋەقفى 
مااليشىيا ئۈممەت ئاقارتىش جەمئىيىتى 

ھەممىگە ئادالەت ھەرىكىتى
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ۋاسىتىسى  سىياسىتى  تۇغقان«  »قوشماق 
بايرىمىنى  خــىــتــاي  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  بــىــلــەن، 
نازارەت  ئۆتكۈزىدىغان-ئۆتكۈزمەيدىغانلىقىنى 

قىلىپ كەلمەكتە.

ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  17-يانۋار 
تارقالغان بىر قانچە سىندا خىتاي رېجىمىنىڭ 
تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا  شەرقىي 
ــى كــەنــتــلــەرگــە يــىــغــىــپ، چــاغــان  ــۇرالرن ــغ ــۇي ئ
مىللىي  خىتايالرنىڭ  ئــۈچــۈن  تەبرىكلەش 
چاغانلىق  يولالردا  كىيگۈزۈپ،  كىيىملىرىنى 
كۈنلۈك  ئۇسسۇلى،  ئەجدىھا  تـــوۋالش،  شوئار 
ئۇسسۇلى، شىر ئوينىتىش ئۇسسۇلى قاتارلىق 
مەجبۇرالۋاتقانلىقى  ئويناشقا  ئۇسسۇللىرىنى 

كۆرسىتىلگەن.

ــدا كــۆرســىــتــىــلــىــشــىــچــە،  ــن ــر ســى ــى يـــەنـــە ب
كەنتلەردىكى خىتاينىڭ قورچاق ئەمەلدارلىرى 
ياڭگىر  خــىــتــايــنــىــڭ  ــۇ  ــم ــى ــەرن ــەرل ئ ــتــا  ھــەت

ئۇسسۇلىنى ئويناشقان مەجبۇرلىغان. 

مىللىي  ئۆزلىرىنىڭ  بۈگۈنگىچە  تارىختىن 
تەبرىكلەپ  تەرىقىدە  ــۈزەل  گـ بايراملىرىنى 
كېلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقى بۈگۈن ئۆزلىرىنىڭ 
ــىــن مـــەھـــرۇم  ــكــۈزۈشــت ــۆت ــنــى ئ ــلــىــرى ــرام ــاي ب
تەھدىت  خىتاينىڭ  قالماستىن،  قىلىنىپال 
خىتاينىڭ  سەۋەبلىك  مەجبۇرالشلىرى  ۋە 
جەھەتتىن  ھەر  تەبرىكلەشكە،  بايراملىرىنى 

خىتايدەك كۆرۈنۈشكە مەجبۇرالنماقتا.

شەرقىي  بېرى  يىلالردىن  يېقىنقى  خىتاي 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
ســۈپــىــتــىــدە،  قىسمى  بــىــر  جىنايىتىنىڭ 
كۈچەپ  سىياسىتىنىمۇ  ئاسسىمىلياتسىيە 
رەت  مەدەنىيىتىنى  ۋە خىتاي  قىلماقتا  ئىجرا 
قىلغۇچىالرنى »ئەسەبىيلىك، بۆلگۈنچىلىك« 

نامىدا قاتتىق جازاالپ كەلمەكتە.

ــى بـــاش  ــك ــدى ــۇل ــب ــان ــســت ــى ــڭ ئ ــى ــن ــاي ــت ــى خ
تىۋىتتېر  بــايــانــاتــچــىــســى  كونسۇلخانىسى 
خىتاينىڭ  كەچتە  »17-يـــانـــۋار  ھېسابىدا: 
ئىستانبۇلدىكى باش كونسۇل ۋەكىلى ۋۇ جيەن 
ئىشتىراك  خادىملىرىنىڭ  كونسۇلخانا  ۋە 
خىتاي  ياشاۋاتقان  ئىستانبۇلدا  قىلىشىدا 

ئەنئەنىۋى  بىرلىكتە  بىلەن  پۇقرالىرىمىز 
ئۇچۇر  دېگەن  تەبرىكلىدۇق«  بايرىمىنى  چاغان 
ھەمبەھرىلىگەن  رەســىــم  پــارچــە  تــۆت  بىلەن 
ئىچىدە  كىشىلەرنىڭ  رەسىمدىكى  بــولــۇپ، 
سانائەتچى  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  ئىستانبۇلدىكى 
ۋە سودىگەرلەر جەمئىيىتى«نىڭ رەئىسى سابىر 
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ئۇيغۇرنىڭ  بەش-ئالتە  يەنە  باشقا  بۇغدادىن 
بولۇشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق 

نارازىلىقى ۋە غەزىپىنى قوزغىدى.
ــۇر پــائــالــىــيــەت  ــەزكـ مـــەلـــۇم بــولــۇشــىــچــە، مـ
مېھمانخانىسىدا  شاڭرىال  ئىستانبۇلدىكى 
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، خىتاينىڭ بىلدۈرۈشىچە 
شۇنداقال  خىتايالر،  ئاساسلىق  پائالىيەتكە 
بولۇپ  ئۇيغۇرالردىن  ساندىكى  ئاز  ۋە  تۈركلەر 
خىتاي  قاتناشقان.  كىشى  ئــارتــۇق  مىڭدىن 
ــغــۇر ئــۇســســۇلــى  ــۇي ــدا ئ ــى ــان پــائــالــىــيــەت جــەري
تۈركىستاندا  شەرقىي  ئۆزلىرىنىڭ  ئوينىتىپ، 
قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى يېپىشقا، خىتاي-
كۆرسىتىشكە  يېقىن  مۇناسىۋىتىنى  ئۇيغۇر 

تىرىشقان. 
ــى بـــاش  ــك ــدى ــۇل ــب ــان ــســت ــى ــڭ ئ ــى ــن ــاي ــت ــى خ
بېتىدىكى  تور  رەسمىي  كونسۇلخانىسىنىڭ 
بۇ  خىتاينىڭ  ئاساسالنغاندا،  مەلۇماتالرغا 
يەنى  بــۇرۇن،  كۈن  بەش  پائالىيىتىدىن  چاغان 
ۋۇ  ۋەكىلى  كونسۇل  بــاش  خىتاي  ــۋار  ــان 12-ي
كونسۇلخانا  باشچىلىقىدىكى  جيەننىڭ 
ــغــۇر  ــۇي ــبــۇلــدىــكــى ئ ــىــســتــان خــادىــمــلــىــرى ئ
جەمئىيىتىنى  سودىگەرلەر  ۋە  سانائەتچىلەر 
ئاتالمىش  مەخسۇس  ۋە  قىلغانلىقى  زىيارەت 
»ئىسسىق  بىلەن  مۇھاجىرالر«  »شىنجاڭلىق 
پائالىيىتى  بايراملىشىش  تېمىسىدا  باھار« 
ئارتۇق  دىن   30 پائالىيەتكە  ئۇيۇشتۇرغانلىقى، 
ۋە  فېي  ۋاڭ  كونسۇل  بــاش  مۇئاۋىن  ئۇيغۇر، 
خىزمەتچىلىرىنىڭ  كونسۇلخانىنىڭ  بــاش 

قاتناشقانلىقى بىلدۈرۈلگەن. 
كونسۇلى  باش  خىتاي  ئۇچرىشىشتا  مەزكۇر 
ساالم«  »چاغانلىق  ئۇيغۇرالرغا  ئارتۇق  دىن   30
تارقىتىپ  بۇيۇملىرى  ھەدىيە  ۋە  يوللىغان 
كــومــپــارتــىــيــەســىــنــىــڭ  خــىــتــاي  ۋە  ــەن  ــەرگـ بـ
خىتاينىڭ  ۋە  قــۇرۇلــتــىــيــى  ــلــىــك  ــۆۋەت 20-ن
تەرەققىيات  ــكــى  ــدى دەۋرى »يېڭى  ئاتالمىش 
 10 ئۆتكەن  ۋە  تونۇشتۇرغان  نەتىجىلىرى«نى 
رايونىدا  ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  يىلدا 
قولغا كەلتۈرگەن تەرەققىيات ۋە نەتىجىلەر«نى 
ــن چــەت  ــغــۇرالردى ــۇي ــۇشــتــۇرۇپ، مــەزكــۇر ئ ــون ت

ئەللىكلەرگە ۋەتىنىنى شۇنداق تونۇشتۇرۇشنى 
ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىكتە چىڭ تۇرۇشنى، ئۆزلىرىنى 
خەلق  ئىككى  قىلدۇرۇپ،  تەرەققىي  تېخىمۇ 
ئــوتــتــۇرىــســىــدىــكــى ئـــۆزئـــارا چــۈشــىــنــىــش ۋە 
قوشۇشىنى  تۆھپە  كۈچەيتىشكە  دوستلۇقنى 

ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. 
بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  كونسۇلخانىنىڭ 
كونسۇلخانا  بــاش  يەنە  ئۇچرىشىشتا  مــەزكــۇر 
مۇناسىۋەتلىك  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  خادىملىرى 
ئــاالقــىــدار  ئاڭلىغانلىقى،  مەسىلىلىرىنى 
بەرگەنلىكى،  ئــۇچــۇر  ھەققىدە  سىياسەتلەر 
مەسىلىلەرنىڭ  كونكرېت  قاتارلىق  پاسپورت 
ئۇالرنىڭ  ۋە  چۈشەندۈرگەنلىكى  تەرتىپلىرىنى 
چارىسى  قىلىش  ھــەل  ئــاســاســەن  تەلىپىگە 
ئىزدىنىدىغانلىقىنى  داۋامــلــىــق  ئۈستىدە 

ئېيتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
ــۇرالر بــاش  ــغ ــۇي ــەۋەر ئــاخــىــرىــدا مـــەزكـــۇر ئ ــ خ
تەمىنلىگەن  ۋە  زىيارىتى  كونسۇلخانىنىڭ 
باش  ئېيتقانلىقى،  رەھــمــەت  ئۇچۇرلىرىغا 
مەسىلىسىنى  پۇقراالرنىڭ  كونسۇلخانىنىڭ 
مەمنۇن  تىرىشچانلىقىدىن  قىلىش  ھــەل 
بولغانلىقىنى، ئۆزلىرىنىڭ »ۋەتەن ۋە دۆلەتنىڭ 
قوشىدىغانلىقىنى،  تۆھپە  تەرەققىياتى«غا 
ئوتتۇرىسىدىكى  خەلقلىرى  خــىــتــاي-تــۈرك 
قوشىدىغانلىقىنى  ھــەســســە  دوســتــلــۇقــقــا 

ئېيتقانلىقىنى بايان قىلىنغان. 
خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  كۆزەتكۈچىلەر 
ئىرقىي  ئېچىنىشلىق  ــەڭ  ئـ تــارىــخــتــىــكــى 
مۇشۇنداق  كېلىۋاتقان  دۇچ  قىرغىنچىلىققا 
ئېغىر مەزگىللەردىمۇ، خەلق ئىچىدىن ھېلىھەم 
يالىشىدىغان،  ئېغىز-بۇرۇن  بىلەن  دۈشمەن 
چىقىشىنىڭ  بــولــىــدىــغــانــالرنــىــڭ  يــانــتــايــاق 
ئىكەنلىكىنى،  ــســە  ــادى ھ ئېچىنىشلىق 
قىلمىشلىرىنى  نومۇسسىز  ــۇ  ب ئــۇالرنــىــڭ 
ھەرگىز  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
ئۆچمەس  تارىخقىمۇ  ۋە  كەچۈرمەيدىغانلىقىنى 
يېزىلىدىغانلىقىنى  ســۈپــىــتــىــدە  داغ  قـــارا 

بىلدۈرۈشمەكتە.
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ئېلىش  ئالدىنى  كېسەللىكلەرنىڭ  خىتاي 
خىتاينىڭ  مەركىزى  قىلىش  كونترول  ۋە 
خىتاي  ھەپتىسىدىال  تەبرىكلەش  چــاغــان 
كىشىنىڭ   658 مىڭ   12 سەۋەبلىك  ۋىرۇسى 

قىلدى. ئېالن  ئۆلگەنلىكىنى 
ــدە  ــرىـ ــەۋىـ خـــىـــتـــاي ســىــنــا تـــورىـــنـــىـــڭ خـ
كېسەللىكلەرنىڭ  خىتاي  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئالدىنى ئېلىش ۋە كونترول قىلىش مەركىزى 
بىر  بولغان  19-يانۋارغىچە  13-يــانــۋاردىــن 
يۇقۇمى  ــرۇســى  ۋى خــىــتــاي  ئــىــچــىــدە،  ھــەپــتــە 
 658 مىڭ   12 دوختۇرخانىالردا  سەۋەبلىك 
قىلغان.  ئېالن  ئۆلگەنلىكىنى  كىشىنىڭ 
خىتايدا  پۈتۈن  مۇتەخەسسىسلىرى  خىتاي 
يۇقىرى  ــەڭ  ئ دولقۇنىنىڭ  يۇقۇملىنىش 

ئېيتقان. چىققانلىقىنى  پەللىگە 
خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئېالن 
ئۆلگەنلەرنىڭ  سەۋەبلىك  ۋىــرۇس  قىلغان 
ئىچىگە  ئـــۆز  ــلــەرنــى  ئــۆلــگــەن ئـــۆيـــدە  ــى  ســان
ئېيتىشىچە،  دوختۇرالرنىڭ  ئالمايدىكەن. 
ئىسپاتىغا  ئۆلۈم  ئۆزلىرىنىڭ  بىمارالر  بەزى 
دەپ  ئۆلدى«  يۇقۇملىنىپ  بىلەن  ــرۇس  »ۋى

خالىمايدىكەن.  يېزىشنى 

ــۇم«  ــۇقـ خـــىـــتـــايـــدا ئــاتــالــمــىــش »نـــــۆل يـ
تــەدبــىــرلــىــرى ئــەمــەلــدىــن قــالــدۇرۇلــغــانــدىــن 
-2023 8-دېكابىردىن  2022-يىلى  كېيىن، 
 59 ئارىلىقتا  بولغان  12-يانۋارغىچە  يىلى 
سەۋەبىدىن  ۋىـــرۇس  كىشىنىڭ   938 مىڭ 
بىلەن  بىلدۈرۈلگەنىدى. شۇنىڭ  ئۆلگەنلىكى 
بۇ قېتىمقى يۇقۇم دولقۇنىدا بىر ئاي ئىچىدە 
يەتكەنلىكى  گە   596 مىڭ   72 ئۆلگەنلەرنىڭ 

جەزملەشتۈرۈلدى.
ئېلىش  ئالدىنى  كېسەللىكلەرنىڭ  خىتاي 
يۇقۇملۇق  مــەركــىــزى  قىلىش  كــونــتــرول  ۋە 
ۋۇ  دوخـــتـــۇرى  بۆلۈمىنىڭ  كېسەللىكلەر 
تورى  ئاالقە  ئىجتىمائىي  خىتاينىڭ  زۈنيوۋ 
»تەدبىرلەر  باياناتىدا:  قىلغان  ئېالن  ۋېيبودا 
خىتايدىكى  كېيىن،  قىلىنغاندىن  بىكار 
 %80 نوپۇسنىڭ  مىليون   400 مىليارد   1
يۇقۇمالنغانلىقىنى  كــۆپــرەكــىــنــىــڭ  تــىــن 

دېگەن. مۆلچەرلىمەكتىمىز« 
مىنىستىرلىقىنىڭ  ــنــاش  قــات خــىــتــاي 
7-يانۋاردىن  يىل  بۇ  ئاساسالنغاندا،  دوكالتىغا 
دەم  كۈنلۈك   40 بولغان  15-فېۋرالغىچە 
قىلغۇچىالرنىڭ  سەپەر  مەزگىلىدە  ئېلىش 
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قېتىمغا  ئـــادەم  مىليون   100 مــىــلــيــارد   2
جەرياندا  بۇ  مۆلچەرلەنمەكتىكەن.  يېتىشى 
نىسبىتىنىڭ  يۇقۇملىنىش  خىتايدىكى 

جىددىي  ئېھتىماللىقى  ئېشىش  تېخىمۇ 
قىلماقتا. پەيدا  ئەندىشە 

ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ   40 ئەنگلىيەدىكى 
بولغان  چېتىشلىق  جىنايەتلەرگە  تــۈرلــۈك 
ھەمكارالشقانلىقى  بىلەن  ئورگانلىرى  خىتاي 

ئاشكارىالنغاندىن كېيىن غۇلغۇال قوزغىدى.
ئەنگلىيە ئاخبارات ئورگىنى »ۋاقىت گېزىتى« 
22-يانۋاردىكى خەۋىرىدە ئەنگلىيەدىكى داڭلىق 
ئىچىگە  ــۆز  ئ ئۇنىۋېرسىتېتىنى  كامبىرىج 
خىتاينىڭ  ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ   40 ئالغان 
ھەمكارلىق  بىلەن  ئورگانلىرى  كۆپلىگەن 
خىتاي  مــەزكــۇر  كەلگەنلىكىنى،  ئورنىتىپ 
تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  ئورگانلىرىنىڭ 
دۆلــەت  خىتاينىڭ  قىرغىنچىلىق،  ئىرقىي 
تور ھۇجۇمى  تەتقىقاتى، جاسۇسلۇق،  مۇداپىئە 
قاتارلىق كۆپلىگەن جىنايەتلەرگە چېتىشلىق 

ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىغان.
بــۇالرنــىــڭ  قىلىنىشىچە،  قــەيــت  ــەۋەردە  ــ خـ
ئۇنىۋېرسىتېتالر  قىسىم  بىر  ئىچىدىكى 
قاتنىشى  ــەم  ــال ئ ۋە  ئاۋىياتسىيە  بېيجىڭ 
ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق خىتاينىڭ مۇداپىئە 
ساھەسىدىكى ھالقىلىق يەتتە ئۇنىۋېرسىتېت 

ھالبۇكى،  ــاتــقــان.  ئــورن ھــەمــكــارلــىــق  بــىــلــەن 
ھەربىي  ئۇنىۋېرسىتېتى  يەتتە  بۇ  خىتاينىڭ 
ئىلىم-پەن  ئەلنىڭ  چــەت  ئــۈچــۈن  قىسىم 
ئەيىبلىنىپ،  بىلەن  ئوغرىالش  نەتىجىلىرىنى 
تىزىملىكىگە  جازا  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئامېرىكا 

كىرگۈزۈلگەن.
خــــــــەۋەردە ئــېــيــتــىــلــىــشــىــچــە، ئــەنــگــلــىــيــە 
ــىــرى بـــىـــلـــەن خــىــتــاي  ــل ــت ــې ــت ــرســى ــۋې ــى ــۇن ئ
باش  سابىق  ھەمكارلىقى  ئورگانلىرىنىڭ 
دەۋردە  ــقــان  ــەۋات ــۆت ئ ۋەزىــپــە  كــامــېــرون  ــر  ــ ۋەزى
ئورنىتىلغان. گەرچە كۆپ قىسىم ھەمكارلىق 
بولمىسىمۇ،  مـــەۋجـــۇت  خــەتــەر  ــدە  ــىــرى ــۈرل ت
سىياسەت  ئىستراتېگىيەلىك  ئاۋسترالىيە 
بەش  ئۆتكەن  باھالىشىچە،  ئىنستىتۇتىنىڭ 
يىل ئىچىدە ئەنگلىيەنىڭ 42 ئۇنىۋېرسىتېتى 
خىتاي  ســالــىــدىــغــان  ئەندىشىگە  كىشىنى 
ئورگانلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتقان. بۇنىڭ 
»ئىنتايىن  تــۈرى  ھەمكارلىق   22 ئىچىدىكى 

خەتەرلىك« دەپ باھاالنغان.
كېيىن  قىلىنغاندىن  ــېــالن  ئ خــــەۋەر  بــۇ 
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ئەزالىرى  پارالمېنت  بىر قىسىم  ئەنگلىيەنىڭ 
ئاگاھالندۇرۇپ،  ئۇنىۋېرسىتېتالرنى  مەزكۇر 
خىتاي ھەربىي ئورگانلىرى بىلەن ۋاسىتىلىك 
ھەمكارلىشىپ قېلىش ۋە خىتاي رېجىمىنىڭ 

ــا يــاردەمــلــىــشــىــپ  ــغ ــۇرۇشــى ــاســت خــەلــقــنــى ب
كېرەكلىكىنى  ساقلىنىشى  قېلىشتىن 

تەكىتلىگەن.

پاناھلىنىۋاتقان  جۇمھۇرىيىتىدە  مالتا 
ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  ئەر-ئايال  ئۇيغۇر  ئىككى 

كەلمەكتە. دۇچ  خەۋپىگە  بېرىلىش 
ــدە  ــ ــرى ــ ــەۋى ــ ــڭ خ ــ ــى ــ ــن ــ ــاۋازى ــ ــا ئ ــكـ ــرىـ ــېـ ــامـ ئـ
كىشىلىك  ياۋروپا  16-يانۋار  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئىككى  جۇمھۇرىيىتىنى  مالتا  سوتى  ھوقۇق 
قــايــتــۇرۇش  خىتايغا  ئــەر-ئــايــالــنــى  ئــۇيــغــۇر 
مەركىزى  بۇيرۇغان.  توختىتىشقا  پىالنىنى 
ــدى ۋە  ــون مــالــتــاغــا جــايــالشــقــان ئــادىــتــىــس ف
تەشكىالتى  ھوقۇق  كىشىلىك  ئىسپانىيە 
ــۇچــى مــۇھــاپــىــزەتــچــىــلــەر«نــىــڭ  ــغ ــدى ــوغ »ق
تەشكىالت  ئىككى  ــۇ  ب ئــاشــكــارىــلــىــشــىــچــە، 
سوتىغا  ھوقۇق  كىشىلىك  ياۋروپا  13-يانۋار 
ئۈستىدىن  ئــورگــىــنــى  كــۆچــمــەنــلــەر  مــالــتــا 
ــلــىــرىــنــىــڭ  ــۇپ، مــالــتــا دائــىــرى ــ ــۇن ئـــــەرز ســ
ئىنسانپەرۋەرلىكنى رەت قىلىش قىلمىشىنى 

ئەيىبلىگەن.
ئــەرز  سوتقا  ۋاكالىتەن  ئۇيغۇرغا  ئىككى 

ئېيتىشىچە،  فوندىنىڭ  ئادىتىس  قىلغان 
مالتاغا  2016-يىلى  ئۇيغۇر  ئىككى  مەزكۇر 
-2017 دائىرىلىرى  مالتا  بولۇپ،  كەلگەن 
پاناھلىق  ئــۇالرنــىــڭ  قېتىم  تــۇنــجــى  يىلى 
يىل  ئـــۇزۇن  ئــۇالر  قىلغان.  رەت  تەلىپىنى 
ياشىغان.  يوشۇرۇن  دۆلىتىدە  ئــارال  مەزكۇر 
ئىدارىسى  كۆچمەنلەر  مالتا  2018-يــىــلــى 
قارارى  چىقىرىش  قوغالپ  چېگرادىن  ئۇالرنى 
باياناتىدا  فوندىنىڭ  ئادىتىس  چىقارغان. 
ئۇيغۇر  ئىككى  مەزكۇر  يېقىندا  ئېيتىشىچە، 
ئىلتىماسىنى  قــايــتــۇرمــاســلــىــق  خىتايغا 
بۇالرنىڭ  بولۇپ،  سۇنغان  ئورگانغا  مەسئۇل 
رەت  ــانـــۋار  12-يـ ــىــلــى  2023-ي ئىلتىماسى 

قىلىنغان. 
ياۋروپا  ئېيتىشىچە،  فوندىنىڭ  ئادىتىس 
بۇيرۇقى  بــۇ  سوتىنىڭ  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
پاناھلىنىش  جۇمھۇرىيىتىدىكى  مــالــتــا 
قېتىملىق  بىر  يەنە  قارىتىلغان  تەرتىپىگە 
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ئىكەن.  ئەيىبلەش 
سوتىنىڭ  ھــوقــۇق  كىشىلىك  ــا  ــاۋروپـ يـ
ــىــڭ پــانــاھــلــىــنــىــش  ــان ــت ــال بــايــانــاتــىــدا: »م
ــى  ــىــرالرن ــۈرۈپ، مــۇســاپ ــشـ ــەكـ ئــۇســۇلــىــنــى تـ
قــوغــداشــتــىــكــى يــــادرولــــۇق ۋەزىــپــىــســىــنــى 
پەيت  قىلىدىغان  كاپالەتلىك  ئورۇندىشىغا 

دېيىلگەن.  كەلدى« 
كۆچمەنلەر  مالتا  ئەر-ئايال  ئۇيغۇر  ئىككى 
خىتايغا  ــىــرى  ــۆزل ئ ئــەگــەر  ئــورگــانــلــىــرىــغــا 
دىنىي  ۋە  ئىرقىي  تــەقــدىــردە،  قايتۇرۇلغان 
مۇئامىلىگە  ــاچــار  ن ســەۋەبــلــىــك  ئېتىقادى 

بىلدۈرگەن.  ئۇچرايدىغانلىقىنى 
ــڭ ئــېــيــتــىــشــىــچــە،  ــى ــن ــدى ــون ئــادىــتــىــس ف

ئۇالر  ئىدارىسى  كۆچمەنلەر  مالتا  12-يــانــۋار 
ئۆزلىرىنىڭ  كىشىلەرگە  ئاالقىالشقان  بىلەن 
بولغانلىقىنى  قايتۇرماقچى  خىتايغا  ئۇالرنى 
سافى  نۆۋەتتە  ئۇيغۇر  ئىككى  بىلدۈرگەن. 
تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆچمەنلەرنى  گازارمىسىدىكى 
ئادۋوكاتى  بولۇپ،  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  ئورنىدا 
قــەدەمــدە  كېيىنكى  كــۆرۈشــۈپ  بىلەن  ــۇالر  ئ
قانداق تەدبىرلەرنى قوللىنىش مەسىلىسىنى 

قىلغان. مۇزاكىرە 
مىنىستىرلىقى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  مــالــتــا 
ھەقتىكى  بۇ  مۇخبىرىنىڭ  ئــاۋازى  ئامېرىكا 
ــاۋاب  ــ ــېــخــىــچــە جـ ــىــپــىــگــە ت ــەل ــارەت ت ــ ــيـ ــ زىـ

قايتۇرمىغان.

ــچــىــلــەر  ــيــەت ــكــى جــۇمــھــۇرى ــكــىــدى ــامــېــرى ئ
پــارالمــېــنــت  قىسىم  بــىــر  پــارتــىــيــەســىــنــىــڭ 
ئـــەزالـــىـــرى ئــامــېــرىــكــا بــىــلــەن تــەيــۋەنــنــىــڭ 
ئەسلىگە  مــۇنــاســىــۋىــتــىــنــى  دىــپــلــومــاتــىــك 
كەلتۈرۈش ھەققىدە قانۇن اليىھەسى سۇندى.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ 27-يانۋاردىكى خەۋىرىدە 
پاالتاسىدىكى  ئاۋام  ئامېرىكا  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
جۇمھۇرىيەتچىلەر  يېقىن  نەچچىگە   20
بىلەن  تەيۋەن  ئامېرىكىنى  ئەزاسى  پارتىيە 

ــى ئــەســلــىــگــە  ــن ــۋەت ــاســى ــۇن ــىــك م ــات ــپــلــوم دى
»بىر  ئاتالمىش  ئۆتكەن  ۋاقتى  كەلتۈرۈش، 
ئاخىرالشتۇرۇشقا  سىياسىتىنى  خىتاي« 
ئوتتۇرىغا  اليىھەسىنى  قــانــۇن  چاقىرغان 

قويغان.
ــن  ــدې ــاي ــدە يـــەنـــە ب ــى ــەس ــھ ــى ــۇن الي ـــانـ ــۇ ق بـ
خەلقئارالىق  تەيۋەننىڭ  ھۆكۈمىتىدىن 
ۋە  قوللىشى  بولۇشىنى  ئــەزا  تەشكىالتالرغا 
كېلىشىمى  ســودا  ئەركىن  ئامېرىكا-تەيۋەن 
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ئىككى  گــېــنــېــرالــى  بــىــر  ئامېرىكىنىڭ 
ــۇرۇش يــۈز  ــ يــىــل ئــىــچــىــدە خــىــتــاي بــىــلــەن ئ
قول  تەكىتلەپ،  مۇمكىنلىكىنى  بېرىشى 
تەييارلىقالرنى  زۆرۈر  قىسىمالرنى  ئاستىدىكى 

بۇيرۇدى. تېزلىتىشكە 
ــتــىــنــىــڭ  ــا گــېــزى ــتـ ــوچـ ــون پـ ــتـ ــگـ ــنـ ــىـ ۋاشـ

بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  27-يانۋاردىكى 
يۆتكىلىشچان  ئــارمــىــيــە  ــاۋا  ــ ھ ئــامــېــرىــكــا 
قىسمىنىڭ قوماندانى مايكىل مىنىھان قول 
تەيۋەن  بېرىپ،  يوليورۇق  ئاستىدىكىلەرگە 
بولغاندا  تېز  ــەڭ  ئ سەۋەبلىك  مەسىلىسى 
خىتاي  بىلەن  ئامېرىكا  ئىچىدە  يىل  ئىككى 

قىلىنغان. تەلەپ  كېڭىشىش  ھەققىدە 
ــى جــۇمــھــۇرىــيــەتــچــىــلــەر  ــىــھــەن ــۇر الي ــەزكـ مـ
ــا ئـــەزاســـى تــوم  ــاالت ــاۋام پ ــ پــارتــىــيــەســىــنــىــڭ ئ
ئىشتاتىدىكى  پېنسىلۋانىيە  ۋە  تىفانى 
ۋەكىلى  پارتىيەسىنىڭ  جۇمھۇرىيەتچىلەر 
ئوتتۇرىغا  25-يانۋار  قاتارلىقالر  پېررى  سكوت 
ــۇن اليــىــھــەســىــدە:  ــان ــۇ ق قــويــغــان بـــولـــۇپ، ب
ئاتالمىش  ئــۆتــكــەن  ۋاقــتــى  »پــىــرېــزىــدېــنــت 
كېچىپ،  ۋاز  سىياسىتىدىن  خىتاي  بىر 
كومپارتىيەسىنىڭ  خــىــتــاي  تــەيــۋەنــنــىــڭ 
مۇستەقىل  بولمىغان  تەۋەلىكىدە  باشقۇرۇش 
ۋە  قىلىشى  ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى  دۆلــەت 

دېيىلگەن. كېرەك«  قوللىشى 
پىرېزىدېنتنىڭ  يەنە  اليىھەسىدە  قانۇن 
سايالنغان  ئۇسۇلدا  دېموكراتىك  تەيبېيدە 
ئىكەنلىكىنى  قــانــۇنــلــۇق  ھــۆكــۈمــەتــنــىــڭ 

ــكــا بــىــلــەن  ــېــرى ــام ــراپ قــىــلــىــشــى، ئ ــى ــت ــې ئ
مۇناسىۋىتىنى  دىپلوماتىك  تــەيــۋەنــنــىــڭ 
ئۆزئارا  ئاشۇرۇشى،  ئىشقا  نورمالالشتۇرۇشنى 
باش ئەلچى ئەۋەتىشى كېرەكلىكى، ئەمەلدارالر 
ۋە  ئالماشتۇرۇش  نــورمــال  ئوتتۇرىسىدىكى 
چەكلەيدىغان  قىلىشنى  باردى-كەلدى  ئۆزئارا 
كېرەكلىكى،  قىلىش  بىكار  بەلگىلىمىنى 
رەسمىي  ئۈچۈن  كېلىشىمى  ســودا  ئەركىن 
ئامېرىكا  كېرەكلىكى،  باشلىنىشى  سۆھبەت 
قوللىنىپ،  ــىــر  ــەدب ت ئــەمــەلــدارلــىــرىــنــىــڭ 
تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  تەيۋەننىڭ 
خەلقئارالىق  باشقا  بولغان  ئەزا  ئامېرىكا  ۋە 
بولۇشىنى  ئــەزاســى  تولۇق  تەشكىالتالرنىڭ 
ئوتتۇرىغا  كېرەكلىكى  ســۈرۈشــى  ئىلگىرى 

قويۇلغان.
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بېرىشى  يۈز  توقۇنۇش  ھەربىي  ئوتتۇرىسىدا 
ئاالقىدار  سەۋەبلىك  بــۇ  مۇمكىنلىكىنى، 
تېزلىتىش  خــىــزمــەتــلــىــرىــنــى  تــەيــيــارلــىــق 

ئۇقتۇرغان. كېرەكلىكىنى 
توختىلىپ:  ھەقتە  بۇ  مىنىھان  مايكىل 
ئەمما  دەيمەن.  بولسامكەن  خاتاالشقان  »مەن 
ھېس  ئۇرۇشىدىغانلىقىمىزنى  2025-يىلى 
جىنپىڭنىڭ  شى  ۋە  دېگەن  قىلىۋاتىمەن« 
ــۆز تــەخــتــىــنــى يــەنــە  ــىــردە ئـ ــتــۇر ئــۆكــتــەب ــۇل ب
مۇستەھكەملىگەنلىكىنى،  قېتىم  بــىــر 
تەيۋەندىكى  ئۆتكۈزىلىدىغان  2024-يــىــلــى 
خىتايغا  سايلىمىنىڭ  پىرېزىدېنتلىق 
ــنــى،  ــى ــق ــى ــل ــان ــغ ــدى ــرى ــې ــۇپ ب ــ ــول ــ بـــاھـــانـــە ب
2024-يــىــلــىــدىــكــى  بــولــســا  ئامېرىكىنىڭ 
دىققىتى  سەۋەبلىك  سايلىمى  پىرېزىدېنتلىق 
ئوخشاشال  بۇنىڭمۇ  چېچىلىدىغانلىقىنى، 

ــوزغــاش  ــكــەت ق خــىــتــايــغــا نــىــســبــەتــەن ھــەرى
تەكىتلىگەن. يارىتىدىغانلىقىنى  پۇرسىتى 

بۇيرۇق  قوشۇنالرغا  ئاستىدىكى  قــول  ئــۇ 
ــســى جــەھــەتــلــەردىــكــى  ــاي ــۈرۈپ، ھــەرق ــۈشــ ــ چ
تــەلــىــم- قىلىشنى،  پــۇخــتــا  تــەيــيــارلــىــقــنــى 
كۈچەيتىشنى،  تېخىمۇ  مەشىقلەرنى  تەربىيە، 
ئەڭ ياخشى جەڭ ھالىتىگە كېلىشنى تەلەپ 
تەرەپنىڭ  ئامېرىكا  شــۇنــداقــال  ۋە  قىلغان 
ــاســاســلــىــق مــەقــســىــتــىــنــىــڭ قــورقــۇتــۇش  ئ
خىتاينى  تېپىلغاندا  زۆرۈر  ئىكەنلىكىنى، 

تەكىتلىگەن. قىلىدىغانلىقىنى  مەغلۇپ 
ئۇنىڭ ئۆز قول ئاستىدىكىلەرگە چۈشۈرگەن 
بۇ يوليورۇقى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا 
مۇداپىئە  دۆلەت  ئامېرىكا  بولۇپ،  تارقالغان 
راستلىقىنى  ئۇچۇرنىڭ  بۇ  مىنىستىرلىقى 

دەلىللىگەن.

بىلەن  گولالندىيە  ۋە  ياپونىيە  ئامېرىكا 
تۇرۇش  قارشى  سانائىتىگە  ئۆزەك  خىتاينىڭ 

تۈزدى.  كېلىشىم  ھەققىدە 
خەۋىرىگە  ئاگېنتلىقىنىڭ  بىلۇمبېرگ 
ئــاســاســالنــغــانــدا، ئــامــېــرىــكــا گــولــالنــدىــيــە ۋە 
ئــۆزەك  ئىلغار  قىسىم  بىر  بىلەن  ياپونىيە 
ئــىــشــلــەپــچــىــقــىــرىــش مــاشــىــنــىــلــىــرىــنــىــڭ 

ئــېــكــســپــورتــىــنــى چــەكــلــەشــكــە قــوشــۇلــغــان 
تاموژنا  بىلەن  كېلىشىم  بــۇ  شــۇنــداقــال  ۋە 
ئۈچۈن  ئــاشــۇرۇش  تېخىمۇ  كونتروللۇقىنى 
بولىدىغانلىقى  ئۇزارتىشقا  كېلىشىمنى 

بىلدۈرۈلگەن.
ئاقساراي باياناتچىسى جون كىربى بۇ ھەقتە: 
گۈللىنىۋاتقان  يېڭىدىن  كېلىشىم  ــۇ  »ب
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30-يـــانـــۋار ئــاقــســۇ ۋىــاليــىــتــىــنــىــڭ شــايــار 
6.1 بال يەر تەۋرىدى. ناھىيەسىدە 

بېرىش  مەلۇمات  تەۋرەشتىن  يــەر  خىتاي 
30-يانۋار  قىلىشىچە،  خەۋەر  ئىدارىسىنىڭ 
ئاقسۇ  دە   05:49 ســائــەت  ۋاقــتــى  ئــۈرۈمــچــى 
)شىمالىي  ناھىيەسىدە  شايار  ۋىاليىتىنىڭ 
40.03 گىرادۇس، شەرقىي ئۇزۇنلۇق  كەڭلىك 
تەۋرىگەن.  يــەر  بــال   6.1 گــىــرادۇس(   82.30
ــەۋرەش مــەركــىــزىــنــىــڭ چــوڭــقــۇرلــۇقــى 50  ــ تـ

بولغان. كىلومېتىر 
خــەۋەر  ۋاسىتىلىرىنىڭ  ئاخبارات  خىتاي 
قاراشلىق  ۋىاليىتىگە  ئاقسۇ  قىلىشىچە، 
مارالبېشى  قەشقەرنىڭ  رايونالر،  ھەرقايسى 
رايونىدىكى  ــارال  ئ ۋە  ئۈرۈمچى  ناھىيەسى، 
ئــاھــالــىــلــەر كــۈچــلــۈك يــەر تــەۋرەشــنــى ھېس 

شەرقىي  تارماقلىرى  ــول  ي تــۆمــۈر  قىلغان. 
رايونلىرىدىكى  جەنۇبىي  تۈركىستاننىڭ 
يولۇچىالر  قاتنايدىغان  بۆلىكىدە  يول  تۆمۈر 

توختاتقان. جىددىي  پويىزىنى 
ھېس  تــەۋرەش  يــەر  دائىرىلەرنىڭ  خـــەۋەردە 
ــۆۋرۈك،  ك يــول،  تۆمۈر  رايونالردىكى  قىلغان 
تونېلالر ۋە باشقا ئۈسكۈنىلەرنى تەكشۈرۈشكە 
ئۈرۈمچى  ئەتىگەن  تەشكىللىگەنلىكى،  ئادەم 
تەۋرەشنىڭ  يەر  يېقىن  ئونغا  سائەت  ۋاقتى 
پويىزىنىڭ  يولۇچىالر  ئۇچرىغان  تەسىرىگە 
كەلتۈرۈلگەنلىكى  ئەسلىگە  ئارقا-ئارقىدىن 
جەريانىدىكى  ئاپەت  ئەمما  قىلىنغان.  قەيت 
ھەققىدە  زىيان  ئىقتىسادىي  ۋە  يارىلىنىش 

بېرىلمىگەن. مەلۇمات  ھېچقانداق 

دېگەن.  مۇھىم«  قوغداشتا  تېخنىكىالرنى 
ئامېرىكا  يىڭۋېن  پىرېزىدېنتى سەي  تەيۋەن 
يېرىم  دۆلەتلەرنى  ئىتتىپاقداش  قاتارلىق 
تەمىنلەشكە  بــىــلــەن  ئــــۆزەك  ــكــۈزگــۈچ  ــۆت ئ
خااليدىغانلىقىنى  قىلىشنى  كاپالەتلىك 
قىلغانىدى.  ــان  ــاي ب قېتىم  قانچىلىغان 
خىتاي  ســانــائــىــتــىــدىــكــى  ــۆزەك  ــ ئ ــداقــال  شــۇن
توختالغاندا »دېموكراتىيە  تەھدىتى ھەققىدە 

ئۆزىكى« دېيىش ئارقىلىق باشقا دېموكراتىك 
قىلىدىغانلىقىنى  جەم  يەرگە  بىر  دۆلەتلەرنى 

قىلغانىدى. بايان 
كاماال  پىرېزىدېنتى  مۇئاۋىن  ئامېرىكىنىڭ 
ئۆزەك  شىركەتلىرىنى  ياپونىيە  يەنە  ھارىس 
كۈچەيتىپ،  ھەمكارلىقنى  كەسپىدىكى 
ــنــى كــۈچــەيــتــىــشــكــە  ــجــىــرى ــەمــىــنــلــەش زەن ت

چاقىرغان.
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قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئەمما  ئالماشتى،  يىل 
داۋامالشماقتا. جىنايىتى 
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شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟

بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست، قايسىسى يالغان؟

شاھىتالرنىڭ  تىرىك  ۋە  مەنبەلىرى  خەۋەر  نوپۇزلۇق  ئىشەنچلىك،  ژۇرنىلىمىز 
كەچۈرۈۋاتقان  باشتىن  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  نۆۋەتتە  ئارقىلىق،  گۇۋاھلىقى 
جىنايەتلىرىنى،  قارشى  ئىنسانىيەتكە  خىتاينىڭ  ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، 
شۇنداقال ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا 

ئاشكارىالشنى نىشان قىلىدۇ.


