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ــۋرال ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى مـــاراكـــەش  ــ ــې ــ 2-ف
كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئاخبارات ئېالن قىلىش 
ماراكەش  بــولــۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  يىغىلىشى 
قويۇپ  تېزدىن  ھەسەننى  ئىدرىس  ھۆكۈمىتى 
چاقىرىق  قايتۇرماسلىققا  خىتايغا  ۋە  بېرىش 

قىلىندى.
پائالىيىتىنى  قىلىش  ئــېــالن  ــاخــبــارات  ئ
بىرلىكى،  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
پەلەستىن  ئىتتىپاقى،  ئالىمالر  مۇسۇلمان 
قانچە  بــىــر  بــاشــقــا  ۋە  بىرلىكى  ئــۆلــىــمــاالر 
بولۇپ،  ئۆتكۈزگەن  ھەمكارلىشىپ  تەشكىالت 
تــۇرۇلــۇۋاتــقــان  تــۇتــۇپ  تۈرمىسىدە  ــاراكــەش  م
ئىدرىس ھەسەننىڭ تېزدىن قويۇپ بېرىلىشى 
ۋە خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقى تەلەپ قىلىندى.
بىرلىكىنىڭ  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي 
بىلەن  دامولالم  مەھمۇدجان  رەئىسى  مۇئاۋىن 
ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي 
ــىــســى  كـــۆزىـــتـــىـــش جــەمــئــىــيــىــتــىــنــىــڭ رەئ
ئېالن  بايانات  تۈركىستانىي  نۇرمۇھەممەد 

قىلدى.
شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي  بــايــانــاتــتــا 
تۇتقۇن  خالىغانچە  خەلقىنى  تۈركىستان 
الگــېــرلــىــرىــغــا  جـــــازا  ۋە  تـــۈرمـــە  ــىــپ،  ــل ــى ق

خىتايغا  ھــەســەن  ئىدرىس  سوالۋاتقانلىقى، 
ئوخشاش  تەقدىرىمۇ  ئۇنىڭ  قــايــتــۇرۇلــســا، 
خىتايغا  مــۇســۇلــمــانــنــى  بــولــىــدىــغــانــلــىــقــى، 
ھۆكۈمىتى  مــۇســۇلــمــان  بېرىش  ئــۆتــكــۈزۈپ 
ئەمەسلىكى،  اليىق  مۇسۇلمانغا  بىر  ياكى 
ــــەش ھــۆكــۈمــىــتــىــنــى  ــاراك ــ ــىــك م ــل بـــۇ ســەۋەب
ئۇنىڭ  بــېــرىــپ،  قــويــۇپ  ھەسەننى  ئــىــدرىــس 
بولۇشىغا  بىلەن جەم  ئائىلىسى  تۈركىيەدىكى 
قىلىدىغانلىقى  تەلەپ  قىلىشىنى  رۇخسەت 

بىلدۈرۈلدى.
ئىدرىس ھەسەننىڭ ئايالى بۇزەينۇر خانىممۇ 
تۆھمەت  خىتاي  يولدىشىنىڭ  قىلىپ،  سۆز 
قىلغاندەك جىنايەتچى ئەمەسلىكىنى، پەقەتال 
خىتاينىڭ زۇلۇمىدىن قېچىپ چىققانلىقىنى، 
خىتاينىڭ  تارماقلىرىنىڭ  ئەدلىيە  ماراكەش 
قالغانلىقىنى،  ئىشىنىپ  تۆھمەتلىرىگە 
قارارىغا  تارماقلىرىنىڭ  ئەدلىيە  مــاراكــەش 
خەلقئارا  بىلدۈرىدىغانلىقىنى،  نارازىلىق 
ــۇپ  ــوي جــەمــئــىــيــەتــنــىــڭ يــولــدىــشــىــنــىــڭ ق
تەلەپ  قىلىشىنى  ــاردەم  ي ئۈچۈن  بېرىلىشى 

بىلدۈردى. قىلىدىغانلىقىنى 
ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي 
ــىــســى  كـــۆزىـــتـــىـــش جــەمــئــىــيــىــتــىــنــىــڭ رەئ
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نۇرمۇھەممەد تۈركىستانىي ھەرقايسى ئەركىن 
ئۇيغۇرالرنى  بارلىق  يــاشــاۋاتــقــان  دۆلــەتــلــەردە 
ھۆكۈمەتلىرىگە  ــەت  ــ دۆل ــان  ــۇرغ ت ئــۆزلــىــرى 
ئۈچۈن  بېرىلىشى  قويۇپ  ئىدرىس ھەسەننىڭ 
قىلىشنى  بېسىم  ھۆكۈمىتىگە  ــاراكــەش  م
تەلەپ قىلىدىغان مەكتۇپ يېزىشقا چاقىردى.
19-ئىيۇل  2021-يــىــلــى  ھەسەن  ئىدرىس 
خىتاينىڭ تەلىپى بىلەن ماراكەش دائىرىلىرى 
تۇتۇپ  ئايرودۇرۇمىدا  كاسابىالنكا  تەرىپىدىن 
قېلىنغان. ئىدرىس ھەسەننىڭ ئادۋوكاتىنىڭ 
ئىدرىس  مەھكىمىسى  سوت  ئاشكارىلىشىچە، 
قىلغان  قارار  قايتۇرۇشنى  خىتايغا  ھەسەننى 

ئــەرزى  نارازىلىق  قــارارىــغــا  سوتنىڭ  بــولــۇپ، 
ئەھۋالنى  ئەمما  بولمايدىكەن.  سۇنغىلى 
ــۇرۇش  ــەن جــازاســىــغــا قــارشــى تـ خــەلــقــئــارا تـ
ۋاسىتىسى  قىلىش  ــۇم  ــەل م كومىتېتىغا 
قوغالپ  چېگرادىن  ھەسەننى  ئىدرىس  بىلەن، 
قىلىشقا  ھەرىكەت  ھەققىدە  چىقارماسلىق 
بىر  ئىككىنچى  باشقا  ئۇندىن  بولىدىكەن. 
تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  بولسا،  ئامال 
ئورگانالر  خەلقئارالىق  ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋە 
نۆۋەتتىكى  ھەسەننىڭ  ئىدرىس  ئارقىلىق 
ھۆكۈمىتىگە  مــاراكــەش  ھەققىدە  ئــەھــۋالــى 

بېسىم قىلىش مۇمكىن ئىكەن.

خىتايدىن  پارالمېنتىدا  كــانــادا  1-فــېــۋرال 
ــەر  ــە يـــاشـــاۋاتـــقـــان خــەت ــتـ ــەتـ قــېــچــىــپ 3-دۆلـ
مۇساپىرنى  ئــۇيــغــۇر  مــىــڭ   10 ئاستىدىكى 
كاناداغا ئورۇنالشتۇرۇش قارار اليىھەسى ئاۋازغا 
تىرۇدو،  جاستىن  مىنىستىر  باش  قويۇلۇپ، 
بارلىق  ۋە  مىنىستىرلىرى  كابىنېت  ئۇنىڭ 
بېرىشى  ئاۋاز  قولالپ  ئەزالىرىنىڭ  پارالمېنت 
بىلەن  ئاۋاز   322 قارشى  نۆلگە  نەتىجىسىدە، 

رەسمىي ماقۇلالندى.
زۇبـــەرى  سامىر  ــەزاســى  ئ پارالمېنت  ــادا  كــان

پارالمېنتقا سۇنغان مەزكۇر تەكلىپكە چارشەنبە 
كۈنى بارلىق پارالمېنت ئەزالىرى قولالپ بېلەت 
پىروگراممىنىڭ  بــۇ  تەكلىپتە  تاشلىغان. 
بــاشــلــىــنــىــدىــغــانــلــىــقــى ۋە  ــى  ــ ــل ــ ــى ــ 2024-ي
كېلىنگەن  ئېلىپ  كــانــاداغــا  ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئۈستىگە  ھۆكۈمىتىنىڭ  كانادا  چىقىمىنى 

بىلدۈرۈلگەن. ئالىدىغانلىقى 
مەزكۇر تەكلىپكە باش مىنىستىر تىرۇدو ۋە 
تاشلىغان  بېلەت  قولالپ  كابىنېتىمۇ  ئۇنىڭ 
قېتىمقى  بۇ  ھۆكۈمىتىنىڭ  تىرۇدو  بولۇپ، 
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مــەيــدانــى ئــىــلــگــىــرىــكــى پــوزىــتــســىــيــەســىــگــە 
قىلدى،  ھاسىل  بۇرۇلۇش  جىددىي  نىسبەتەن 
ھۆكۈمىتىنىڭمۇ  كانادا  ۋە  قارالماقتا  دەپ 
ئىرقىي  خىتاينىڭ  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ئېتىراپ  ۋاسىتىلىك  قىرغىنچىلىقىنى 

قىلىشى، دەپ مۇالھىزە قىلىنماقتا. 
2021-يــىــلــى  ئــەزالــىــرى  پارالمېنت  كــانــادا 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  2-ئايدا 
يۈرگۈزۈلگەن  ئــۇيــغــۇرالرغــا  جىنايەتلىرىنى 
قىلغان  قوبۇل  دەپ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
بېرىشتىن  ئاۋاز  ھۆكۈمىتى  تىرۇدو  بولسىمۇ، 
پارالمېنتى  ــادا  ــان ك قــاچــۇرغــانــىــدى.  ئــۆزىــنــى 
ئەزالىرى ھۆكۈمەتنى ھازىر ئۈچىنچى دۆلەتتە 
كاناداغا  مۇساپىرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ياشايدىغان 
تــەلــەپ  تېزلىتىشنى  ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــىــنــى 

قىلغان.
بىلەن  ئــاۋاز  تولۇق  اليىھەسى  قــارار  مەزكۇر 
اليىھەسىنى  ــارار  ق كېيىن،  ماقۇلالنغاندىن 
سامىر  ئەزاسى  پارالمېنت  لىبېرال  سۇنغان 
يىغىنى  قىلىش  ئــېــالن  ــاخــبــارات  ئ زۇبــــەرى 
ئـــاۋازدا  ــردەك  ــى ب اليىھەنىڭ  ــۇ  ب ــكــۈزۈپ،  ــۆت ئ
دەپ  ــت«  ــەي پ »تــارىــخــىــي  ماقۇللىنىشىنى 

سۈپەتلىدى.
بەرگىنى  »يۈز  يەنە:  سۆزىدە  زۇبــەرى  سامىر 
كابىنېتى  ھۆكۈمەت  ھادىسە.  تارىخىي  بىر 
پوزىتسىيەسىنى  ئۆزىنىڭ  قېتىم  تۇنجى 
كۆرگەنلىرىمىز،  بىزنىڭ  بۈگۈن  ئىپادىلىدى. 
پارالمېنت  بارلىق  پارتىيەلەرنىڭ،  بارلىق 
ئۇيغۇر  كېلىپ  بىرلىككە  ئــەزالــىــرىــنــىــڭ 
ئۈچۈن  ــادا  ــان ك بــۇ  قوللىشىدۇر.  خەلقىنى 
خەلقئارا  قالماي،  بولۇپال  پەيت  تارىخىي  بىر 
جەمئىيەت، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانىيەت 
ئائىلىسى ئۈچۈنمۇ تارىخىي پەيت. ئۇيغۇرالرغا 
قىلغىلى  قـــوبـــۇل  ئــىــشــالرنــى  بــولــۇۋاتــقــان 
بولمايدۇ« دېدى. سامىر زۇبەرى يەنە كانادا باش 
پارالمېنتىنىڭ  ۋە  كابىنېتى  مىنىستىرى، 
قوللىغانلىقىدىن  اليىھەسىنى  ــارار  ــ ق ــۇ  ب

بىلدۈردى. پەخىرلىنىدىغانلىقى 

ئۇيغۇر  ــيــا  دۇن يــەنــە  يىغىنىغا  ــاخــبــارات  ئ
قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، »كانادا 
قۇرۇلۇشى«نىڭ  قوغداش  ھەقلىرىنى  ئۇيغۇر 
ــەت تـــوخـــتـــى، »ئـــۇيـــغـــۇر  ــ ــەم ــ بــاشــلــىــقــى م
قانۇن  قۇرۇلۇشى«نىڭ  قوغداش  ھەقلىرىنى 
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  ئوتتاۋا  مەسلىھەتچىسى، 
مارگارېت  پىروفېسسور  تەتقىقاتچىسى،  ئالىي 
مــىــكــكــۇاي جــونــســتــون خــانــىــم قــاتــارلــىــقــالر 

قاتناشتى ۋە ئايرىم-ئايرىم سۆز قىلىشتى.
ۋە  ھۆكۈمىتى  تىرۇدو  سۆزىدە  ئەيسا  دولقۇن 
ئېيتتى  رەھمەت  ئەزالىرىغا  پارالمېنت  بارلىق 
ئۇنتۇمايدىغانلىقىنى  بۇنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ۋە 
ئۈمىد  نــوقــۇل  بىزگە  ــارار  قـ ــۇ  »ب بــىــلــدۈرۈپ: 
ۋە  ئىلھام  يەنە  بىزگە  قالماي،  بېغىشالپال 
ئىرادىسى  سۆزلەش  قىلىش،  كۈرەش  داۋاملىق 

بېغىشاليدۇ« دېدى.
يــىــغــىــنــدا ئــۇيــغــۇر ھــەقــلــىــرىــنــى قــوغــداش 
سۆز  توختى  مەمەت  رەئىسى  قۇرۇلۇشىنىڭ 
بۇ  ماقۇلالنغان  بىلەن  ئــاۋاز  بىردەك  ئېلىپ، 
ئىرادىسىگە  پارالمېنتىنىڭ  كــانــادا  اليىھە 
ۋەكىللىك قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇنىڭ 

بىر باشلىنىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ــڭ  ــى ــن ــاي ــت ــى ــى خ ــەســ ــ ــھ ــ ــى ــ بـــــۇ قـــــــــارار الي
ــە  ــت ــەت 3-دۆل قېچىپ  زىــيــانــكــەشــلــىــكــىــدىــن 
ــۈركــىــي  ت ــا  ــاشــق ب ۋە  ئـــۇيـــغـــۇر  ــان  ــقـ ــاۋاتـ ــاشـ يـ
كــىــشــىــنــى  ــڭ  ــىـ مـ  10 ــەردىـــن  ــلـ ــەتـ ــلـ ــلـ ــىـ مـ
بولغان  2026-يىلغىچە  2024-يــىــلــىــدىــن 
ئىككى يىل ئىچىدە كاناداغا يۆتكەپ كېلىشنى 
اليىھەسىنىڭ  قارار  ئالىدىكەن.  ئىچىگە  ئۆز 
نۇسخىسىغا  ئاخىرقى  ماقۇلالنغان  1-فېۋرال 
ئۇنىڭدا  كــىــرگــۈزۈلــگــەن.  تۈزىتىشلەر  بــەزى 
مۇساپىرنى  ئۇيغۇر  مىڭ   10 ھۆكۈمەتنىڭ 
 100 پىالنىنى  كېلىش  يــۆتــكــەپ  ــا  ــاداغ كــان
ــىــلــدۈرۈشــى،  كـــۈن ئــىــچــىــدە پــارالمــېــنــتــقــا ب
خىتاينىڭ  پــەقــەت  اليىھەنىڭ  بــۇ  شۇنداقال 
باشقا  ۋە  ئۇيغۇر  قاچقان  زىيانكەشلىكىدىن 
چەكلىنىدىغانلىقى  بىلەن  مىللەتلەر  تۈركىي 

تەكىتلەنگەن.
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مىنىستىرلىقى  مۇداپىئە  دۆلــەت  ئامېرىكا 
ئۈستىدىن  ئامېرىكىسى  التىن  ئۆزلىرىنىڭ 
ئۇچۇۋاتقان يەنە بىر خىتاي جاسۇسلۇق شارىنى 
بايقىغانلىقىنى ئېالن قىلغان بولۇپ، خىتاي 
رېجىمى تۇنجى بايقالغان ئېگىز بوشلۇقتىكى 
ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى  تەۋە  ئۆزىگە  شارنىڭ 

قىلغانىدى. 
ــدە  ــرى ــەۋى خ ئاگېنتلىقىنىڭ  ئـــانـــادولـــۇ 
ســەزگــۈر  ئامېرىكىدىكى  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئۇچقان  ئۈستىدە  رايونى  ئەسلىھەلەر  ھەربىي 
بىر  تــەۋە  خىتايغا  نىڭ  شــارى«  »جاسۇسلۇق 
ئېنىقالنغان  كەلگەنلىكى  ئۇچۇپ  بازىدىن 
ئامېرىكا-خىتاي  بــىــلــەن  بــۇنــىــڭ  بـــولـــۇپ، 
قىلغان  پـــەيـــدا  ــزىــس  كــىــرى ــســىــدا  ــتــۇرى ــوت ئ

»جاسۇسلۇق شارى« ئىككىگە يەتتى.
پاترىك  باياناتچىسى  بىنا  بۇرجەكلىك  بەش 
ئامېرىكىسى  التــىــن  شارنىڭ  »بــىــز  ــر:  ــدې راي
ئۆتكەنلىكىنى  ئــۇچــۇپ  تەۋەلىكىدىن  ــاۋا  ھ
كۆزىتىش  بىر  يــەنــە  خىتاينىڭ  ئۇنىڭ  ۋە 
باشقا  نۆۋەتتە  بايقىدۇق،  ئىكەنلىكىنى  شارى 
ئېالن  ــات  ــان ــاي ب دەپ  يـــوق«  ئــۇچــۇرلــىــرىــمــىــز 
شارىنىڭ  جاسۇسلۇق  مەزكۇر  بولۇپ،  قىلغان 
مىڭ   60 قىسمىدا  ئىچكى  ئامېرىكىنىڭ 

ئۇچقانلىقىنى  ئېگىزلىكتە  چىسى  ئىنگلىز 
ئۇقتۇرۇلغان.

پيېر  ژان  كــارىــن  باياناتچىسى  ئــاقــســاراي 
بوشلۇقىدىكى  ھـــاۋا  ئامېرىكا  خىتاينىڭ 
جاسۇسلۇق شارى توغرىسىدا سۆز قىلىپ: »بۇ 
شارنىڭ ھاۋا بوشلۇقىمىزدا بولۇشى خەلقئارا 
ھوقۇقىمىزغا  ئىگىلىك  شۇنداقال  قــانــۇن، 
بۇنى  قىلغانلىق،  خىالپلىق  ئوچۇق-ئاشكارا 

قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ« دېدى.
»خىتاي  ــدا:  ــىـ داۋامـ ســۆزىــنــىــڭ  پيېر  ژان 
ــىــڭ شـــارنـــىـــڭ ئــامــېــرىــكــا  ــن ــرى ــى ــدارل ــەل ــەم ئ
ــلــىــكــىــدىــن  ھــــــاۋا بــوشــلــۇقــىــغــا كــىــرگــەن
ئەپسۇسالنغانلىقى توغرىسىدىكى بايانلىرىدىن 
ئېلىپ:  تىلغا  ئىكەنلىكىنى  خــــــەۋەردار 
خەلقىنىڭ  ئامېرىكا  ھەمىشە  »پىرېزىدېنت 
قويىدۇ«  ئورۇنغا  بىرىنچى  بىخەتەرلىكىنى 

دېدى. 
دەۋرىـــدە  پىرېزىدېنت  »بــۇ  يــەنــە:  پيېر  ژان 
ــلــۇپ قــىــلــىــش، دۆلـــەت  بــىــز خــىــتــايــنــى مــەغ
ۋە  ئەركىن  ۋە  قــوغــداش  بىخەتەرلىكىمىزنى 
ئىلگىرى  ئوكياننى  ھىندى-تىنچ  ئــوچــۇق 
قــانــداق  ھـــەر  ئىلگىرىكى  ــۈچــۈن  ئ ــۈرۈش  ــ س

ۋاقىتتىكىدىنمۇ بەكرەك تەييارمىز« دېدى.
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مەۋلۇت  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  تۈركىيە 
خىتاي  تەيىنلەنگەن  يېڭىدىن  چاۋۇشئوغلى 
بىلەن  گــاڭ  چىن  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى 
مەسىلىسىنى  ئۇيغۇر  كــۆرۈشــۈپ،  تېلېفوندا 

ئوتتۇرىغا قويغان.

خەۋىرىدە  2-فېۋرالدىكى  ئاۋازىنىڭ  تۈركىيە 

ئىشالر  تــاشــقــى  تــۈركــىــيــە  بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 
بــايــانــاتــتــا  قــىــلــغــان  ــېــالن  ئ مىنىستىرلىقى 
تاشقى  سۆھبىتىدە،  تېلېفون  ئېيتىلىشىچە، 
چىن  چاۋۇشئوغلى  مەۋلۇت  مىنىستىرى  ئىشالر 
مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  يېڭىدىن  گاڭنىڭ 
بولغانلىقىنى تەبرىكلىگەن. سۆھبەت جەريانىدا 
ئىقتىسادىي  ۋە  سىياسىي  تەرەپلىك  ئىككى 

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى بولسا 
ئىكەنلىكىنى  تــەۋە  ئۆزىگە  شارىنىڭ  ھــاۋا 
ئـــېـــتـــىـــراپ قــىــلــغــان بــولــســىــمــۇ، يــەنــىــال 
نومۇسسىزالرچە بۇ شارنىڭ خىتاينىڭ پۇقراۋى 
مېتېئورولوگىيە  ۋە  ئىكەنلىكىنى  شارى  ھاۋا 
ئىشلىتىلگەنلىكىنى  ئــۈچــۈن  تەتقىقاتى 
قــاراپ  غەربكە  شامالنىڭ  ئۇنىڭ  بىلدۈرۈپ، 
چىقىشى بىلەن كونتروللۇقنى يوقىتىپ، ئۆز 
ئوقىدىن چىقىپ كەتكەنلىكىنى دەۋا قىلدى.

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ئانتونى 
بېيجىڭنى  ھەپتىسى  كېيىنكى  بىلىنكېن 
خىتاي  ۋە  جىنپىڭ  شــى  قىلىپ،  ــيــارەت  زى
بىلەن  گاڭ  چىن  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى 
تەۋە  خىتايغا  لېكىن  ئىدى.  كۆرۈشمەكچى 
جاسۇسلۇق شارىنىڭ ئامېرىكا ھاۋا بوشلۇقىدا 

ھەپتىدىكى  كېلەر  كېيىن،  بايقىلىشىدىن 
بېيجىڭ زىيارىتىنى بىكار قىلدى. 

بىلىنكېن جاسۇسلۇق شارى كىرىزىسىنىڭ 
دۆلەت  ئىككى  ۋە  مۇناسىۋىتى  تــەرەپ  ئىككى 
نــۇرغــۇن  بۆلىدىغان  كــۆڭــۈل  ئــورتــاق  خەلقى 
بېيجىڭ  قىلىنىدىغان  مۇزاكىرە  مەسىلىلەر 
بۇزغۇنچىلىق  مەقسىتىگە  زىيارىتىنىڭ 
ھاۋا  »مېنىڭچە  ئەسكەرتىپ:  قىلغانلىقىنى 
ھەر  ئۇچرىغان  دەخلىگە  بــۇنــداق  بوشلۇقى 
ئىنكاس  تەرىقىدە  مۇشۇ  ــەت  دۆل بىر  قانداق 
بەرگەن  يۈز  ئىش خىتايدا  بۇ  ئەگەر  قايتۇرىدۇ. 
قانداق  ئىنكاسنىڭ  بىلدۈرۈلىدىغان  بولسا، 
قىالاليمەن«  تەسەۋۋۇر  مەن  بولىدىغانلىقىنى 

دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
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تەرەپلىك  كۆپ  دۆلەتنىڭ  ئىككى  ۋە  ھەمكارلىق 
مۇناسىۋىتى مۇزاكىرە قىلىنغان.

چــاۋۇشــئــوغــلــى  ــۇت  ــەۋلـ مـ ئىگىلىنىشچە، 
تۈركىيەنىڭ  گــاڭــغــا  چــىــن  ــە  ــەن ي ســۆھــبــەتــتــە 
ئۇيغۇرالر مەسىلىسىدە  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ئوتتۇرىغا  ئۈمىدلىرىنى  كۈتۈۋاتقان  خىتايدىن 
قويغان ھەمدە تۈركىيەنىڭ بۇ مەسىلىنى سەزگۈر 

مەسىلە قاتارىدا كۆرىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن.

ھەقتە  بۇ  3-فــېــۋرال  تورىنىڭ  خەلق  خىتاي 
ئىشالر  تــاشــقــى  خــىــتــاي  خـــەۋىـــرىـــدە،  بـــەرگـــەن 
مىنىستىرى چىن گاڭ سۆھبەت داۋامىدا ياخشى 
بولغان خىتاي-تۈركىيە مۇناسىۋىتىنىڭ ئىككى 
دۆلەت خەلقىگە پايدىلىق بولۇپال قالماي، تەرەققىي 
ئىتتىپاقلىقى،  دۆلــەتــلــەرنــىــڭ  قــىــلــىــۋاتــقــان 
پايدىلىق  سۈرۈشكىمۇ  ئىلگىرى  ھەمكارلىقىنى 
كــۆپ  تــۈركــىــيــەنــىــڭ  خــىــتــاي  ئىكەنلىكىنى، 
قەتئىي  سىياسىتىگە  خــىــتــاي  بــىــر  قېتىم 

بىلدۈرگەنلىكىنى  قىلىدىغانلىقىنى  ئەمەل 
دۆلەت  ئۆز  تۈركىيەنىڭ  ئالقىشاليدىغانلىقىنى، 
ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا 
تۈركىيەنىڭ  قولاليدىغانلىقىنى،  مېڭىشىنى 
دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە بىخەتەرلىكىنى 
تاشقى  قــولــاليــدىــغــانــلــىــقــىــنــى،  قــوغــدىــشــىــنــى 
ئىشلىرىغا  ئىچكى  تۈركىيەنىڭ  كۈچلەرنىڭ 
تۇرىدىغانلىقىنى،  ــارشــى  ق ئارىلىشىشىغا 
ئاالقىدار  »شىنجاڭ«غا  ئاتالمىش  تۈركىيەنىڭ 
ئەھمىيەت  بۆلۈشىگە  كۆڭۈل  مەسىلىلەردىكى 
ساغالم،  مۇناسىۋىتىنىڭ  تەرەپ  ئىككى  بېرىپ، 
كاپالەتلىك  قىلىشىغا  ــەرەقــقــىــي  ت مــۇقــىــم 
ئىككى  قىلىدىغانلىقىنى،  ئۈمىد  قىلىشىنى 
تەرەپنىڭ رايون ئىشلىرىدا ئاالقىنى كۈچەيتىپ، 
ب د ت قــاتــارلــىــق كــۆپ تــەرەپــلــىــك ســورۇنــالردا 
خااليدىغانلىقىنى  كۈچەيتىشنى  ماسلىشىشنى 

دەۋا قىلغان.

باش  ئىستانبۇلدىكى  خىتاينىڭ  5-فــېــۋرال 
5-فېۋرالدا  1997-يىلى  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى 
غۇلجا  ۋە  قەتلىئامىنى  غــۇلــجــا  ــەرگــەن  ب يــۈز 
شېھىتلىرىنى خاتىرىلەش نامايىشى ۋە ئاخبارات 

ئېالن قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

قىلىش  ئېالن  ئاخبارات  ۋە  نامايىش  مەزكۇر 

ــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان  ــئ ــق ــەل يــىــغــىــنــى خ
ۋە  ئورۇنالشتۇرۇشى  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
قوللىشى  تەشكىالتالرنىڭ  كۆپلىگەن  باشقا 
سوغۇق  قاتتىق  بولۇپ،  تەشكىللەنگەن  بىلەن 
يۈزلىگەن  نەچچە  قارىماستىن  يــامــغــۇرغــا  ۋە 
قاتناشتى.  نامايىشقا  تۈركىستانلىقالر  شەرقىي 
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نامايىشچىالر خىتايغا قارشى تۈرلۈك شوئارالرنى 
توۋالپ، نارازىلىقىنى بىلدۈردى.

تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  بىلەن  ئالدى 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ــىــپ، 73  ــل ــى ــالن ق ــېـ ــات ئـ ــانـ ــايـ ئـــوغـــۇزخـــان بـ
تــۈركــىــســتــانــدا خىتاي  بــــۇرۇن شــەرقــىــي  يــىــل 
باشالنغانلىقىنى،  مۇستەملىكىچىلىكى 
شۇنىڭدىن بېرى خىتاينىڭ تېررور سىياسىتىنى 
1997-يىلى  توختاتمىغانلىقىنى،  كۈنمۇ  بىر 
تەلەپ  ئەركىنلىكىنى  ئېتىقاد  دىنىي  ئۆزىنىڭ 
ئۇيغۇر  بىگۇناھ  يۈزلىگەن  چىققان  قىلىپ 
قىلغانلىقىنى،  قىرغىن  ۋەھشىيلەرچە  ياشنى 
بېرى  يــىــلــالردىــن  يېقىنقى  يــەنــە  خىتاينىڭ 
خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  مىليون  نەچچە 
ــغــا قـــامـــاپ، ئـــاشـــكـــارا ئــىــرقــىــي  ــازا الگــېــرى ــ جـ
يوقىتىشقا  پۈتۈنلەي  يۈرگۈزۈپ،  قىرغىنچىلىق 

ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئۇ باياناتىدا يەنە: »ئىسالم دۇنياسى خىتاينىڭ 
ئىرقىي  يــۈرگــۈزۈۋاتــقــان  تۈركىستاندا  شەرقىي 
قىلىپ،  سۈكۈت  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق 
باشلىق  تۈركىيە  بىز  قويماقتا.  يالغۇز  بىزنى 

ئــىــســالم دۇنــيــاســىــنــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
كېلىپ،  ئېلىپ  كۈنتەرتىپكە  مەسىلىسىنى 
توختىتىش  قىلمىشلىرىنى  بــۇ  خىتاينىڭ 
چاقىرىمىز«  ئــۆتــۈشــكــە  ھــەرىــكــەتــكــە  ــۈچــۈن  ئ

دېگەنلەرنى تەكىتلىدى.

ئىنسان  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  ئــارقــىــدىــن 
رەئىسى  جەمئىيىتىنىڭ  كۆزىتىش  ھەقلىرىنى 
بايانات  ئىنگلىزچە  تۈركىستانىي  نۇرمۇھەممەد 
بۇندىن  رېجىمىنىڭ  خىتاي  قىلىپ،  ئــېــالن 
خەلقنى  بىگۇناھ  غۇلجىدىكى  ــۇرۇن  ب يىل   26
بولسا شەرقىي  نۆۋەتتە  قىلغانلىقىنى،  قىرغىن 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خەلقىگە  تۈركىستان 
تۈركىيە  بولسا  بۈگۈن  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، 
بۇالرنى  جەمئىيەتكە  خەلقئارا  ۋە  ھۆكۈمىتىگە 
قايتا ئەسلىتىش ئۈچۈن يىغىلغانلىقىنى بايان 
قىلىپ ئۆتتى ۋە پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى شەرقىي 
تۇرۇشقا  سەپتە  بىر  بىلەن  خەلقى  تۈركىستان 

تەكىتلىدى. چاقىرىدىغانلىقىنى 

ئۆلىماالر  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  ئــاخــىــرىــدا 
مەھمۇدجان  رەئىسى  مــۇئــاۋىــن  بىرلىكىنىڭ 
ئەرەب- قىلىپ،  ئېالن  بايانات  ئەرەبچە  دامولالم 
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زېنز  ئادرىيان  تەتقىقاتچى  گېرمانىيەلىك 
قۇربانلىرى  كوممۇنىزم  باشچىلىقىدىكى 
تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  فــونــدى  خــاتــىــرە 
تۈركۈمدىكى  زور  ئاالقىدار  الگېرلىرىغا  جازا 
ئىزدەش  ئۇالنغان  ئامبىرىغا  سانلىق مەلۇمات 

قىلدى. ئېالن  ماتورىنى 

ــۇق  ــۇزل ــوپ ھـــازىـــرغـــا قـــــەدەر كــۆپــلــىــگــەن ن
خىتاينىڭ  قــىــلــىــپ،  ــېــالن  ئ دوكـــالتـــالرنـــى 
ــىــرقــىــي  شـــەرقـــىـــي تـــۈركـــىـــســـتـــانـــدىـــكـــى ئ
قىلىشتا  پاش  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق 
گېرمانىيەلىك  ئــويــنــىــغــان  رول  مــۇھــىــم 
زېنزنىڭ  ئادرىيان  تەتقىقاتچى  مۇستەقىل 

-1997 ئۇ  قىلدى.  خىتاب  دۇنياسىغا  ئىسالم 
قەدىر   - كۈن  مۇبارەك  ئېيىدىكى  رامىزان  يىلى 
قەتلىئامىنىڭ  غۇلجا  بەرگەن  يۈز  كېچىسىدە 
بىرگە،  بىلەن  ئــۆتــۈش  ســۆزلــەپ  تەپسىالتىنى 
مابەينىدە  يىل  نەچچە  بىر  يېقىنقى  خىتاينىڭ 
ــان مــۇســۇلــمــانــلــىــرىــغــا  ــســت ــى ــۈرك شـــەرقـــىـــي ت
يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
شەرقىي  دۇنياسىنى  ئەرەب-ئىسالم  ئەسكەرتىپ، 
بۆلۈشكە  كــۆڭــۈل  مەسىلىسىگە  تۈركىستان 

چاقىردى.

تۈركىستان  شەرقىي  دۆلەتلەردىكى  ھەرقايسى 
بــىــلــەن غۇلجا  ــالر  ــۇســۇل ئ تـــۈرلـــۈك  خــەلــقــىــمــۇ 
خاتىرىلىگەن  شېھىتلەرنى  ۋە  قەتلىئامىنى 
بـــولـــۇپ، جــۈمــلــىــدىــن قــىــرغــىــزىــســتــانــدىــكــى 
ئىتتىپاقنىڭ  ئۇيغۇر  قىرغىزىستان  ئۇيغۇرالر 
قەتلىئامىنى  غــۇلــجــا  بــىــلــەن  تەشكىللىشى 
باشقا  ئۇندىن  ئۆتكۈزدى.  يىغىلىش  خاتىرىلەپ 
ئۇيغۇر  شىۋېتسىيە  ئۇيغۇرالر  شىۋېتسىيەدىكى 

ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــى  ئۇيۇشمىسىنىڭ  مــائــارىــپ 
بىلەن، يېغىۋاتقان قارغا قارىماي، ئىستوكھولمدا 
ئالدىدا  ئەلچىخانىسىنىڭ  خىتاي  تۇرۇشلۇق 

نامايىش ئۆتكۈزدى.

ــۋرال گــولــالنــدىــيــە  ــ ــې ــ گــولــالنــدىــيــەدىــمــۇ 5-ف
بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
غۇلجا  مەيدانىدا  دام  بىلەن،  ئورۇنالشتۇرۇشى 
قەتلىئامىنى خاتىرىلەش نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى.

تورىنىڭ  ــەر  ــەۋەرلـ خـ خــەلــقــئــارالــىــق  ئاسىيا 
باڭالدىش  5-فېۋرال  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
 26 قەتلىئامىنىڭ  غۇلجا  مۇسۇلمانلىرىمۇ 
بىلەن،  مۇناسىۋىتى  خاتىرىلەش  يىللىقىنى 
قىلىش،  ئــېــالن  بـــايـــانـــات  قـــارشـــى  خــىــتــايــغــا 
يۈرۈش  پىيادە  قىلىش،  يۈرۈش  ۋېلىسىپىتلىك 
قىلىش  ھــاســىــل  ــجــىــرى  زەن ئــــادەم  قــىــلــىــش، 
پائالىيەتلىرىنى  نامايىش  قاتار  بىر  قاتارلىق 

تەشكىللىگەن.
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قۇربانلىرى  كوممۇنىزم  باشچىلىقىدىكى 
جازا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  فوندى  خاتىرە 
سانلىق  مىليون  بــەش  ئــاالقــىــدار  الگېرىغا 
ئارخىپىنى  كىشىنىڭ  مىڭ   730 مەلۇمات، 
ئۆز ئىچىگە ئالغان سانلىق مەلۇمات ئامبىرى 

ئېالن قىلدى. ماتورىنى  ئىزدەش 

خىتاي  قانىلى   BBC ئېيىدا  ماي  بۇلتۇر 
ــنــىــڭ كــومــپــيــۇتــېــر  ــىــرى ــل ــىــرى ســاقــچــى دائ
ــشــىــلــگــەن، جـــازا  ــېــرى ــن ئ ــدى ــىــرى ــارخــىــپــل ئ
ئۇيغۇرنىڭ  يېقىن  غــا   2900 الگېرىدىكى 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  شۇنداقال  سۈرەتلىرى، 
ئــۇرۇنــغــانــالرنــى  قېچىشقا  الگــېــرىــدىــن  جـــازا 
ھەققىدە  ئۆلتۈرۈش  ئېتىپ  ئىككىلەنمەي 
ــرى قــاتــارلــىــق  ــىـ ــلـ ــرۇقـ ــۇيـ ــەن بـ ــ ــۈرگ ــ ــۈش ــ چ
زور  ــالــغــان  ئ ئىچىگە  ــۆز  ئـ ھــۆجــجــەتــلــەرنــى 
قىلغانىدى.  ئېالن  ئۇچۇرالرنى  تۈركۈمدىكى 
بىلەن  چىقىرىشى  ــۈچ  كـ خــاكــكــېــرالرنــىــڭ 

باشتا  ئۇچۇرالر  مەزكۇر  چۈشۈرۈلگەن  قولغا 
تــاپــشــۇرۇپ  زېــنــزغــا  ــان  ــي ــادرى ئ تەتقىقاتچى 
غا   BBC ئۇچۇرالرنى  بۇ  ئۇ  بولۇپ،  بېرىلگەن 

بەرگەنىدى. تەمىنلەپ 

ئېچىۋېتىلگەن  ماتورىغا  ئىزدەش  قېتىم  بۇ 
جــازا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  مەلۇماتالر 
ئۇچۇرنى  مىليون  بــەش  ئاالقىدار  الگېرىغا 
ئارخىپىنى  شەخسنىڭ  مىڭ   730 رەتلەش، 
بولۇپ،  تەييارالنغان  نەتىجىسىدە  تۇرغۇزۇش 
ئاساسلىقى تېكەس ناھىيەسى ۋە كونىشەھەر 
تۇتقۇنالرنىڭ  قازاق  ئۇيغۇر،  ناھىيەسىدىكى 
زېنزنىڭ  ــان  ــي ــادرې ئ ئــىــكــەن.  ــىــرى  ــۇچــۇرل ئ
ئېچىۋېتىلگەن  قېتىم  بــۇ  ئېيتىشىچە، 
ــات ئــامــبــىــرى بــۇرۇنــقــى  ــۇمـ ــەلـ ــىــق مـ ــل ســان
تولۇقلىمىسى  مــەلــۇمــاتــالرنــىــڭ  ســانــلــىــق 

ھېسابلىنىدىكەن.

ــغــا جـــايـــالشـــقـــان »ئــۇيــغــۇر  ــنــگــتــون ۋاشــى
9-فــېــۋرال  قــۇرۇلــۇشــى«  ھوقۇق  كىشىلىك 
خىتاينىڭ  قىلىپ،  ئــېــالن  ــالت  دوكـ يېڭى 
باشقا  ۋە  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
تۇتقۇن  كۆلەمدە  كــەڭ  خەلقلەرنى  تۈركىي 

قىلغانلىقىنى،  زىيانكەشلىك  قىلىپ، 
مائارىپ،  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئــورگــىــنــى  مـــەدەنـــىـــيـــەت  ۋە  ئــىــلــىــم-پــەن 
ئېلىنغان  تىزىمغا  تەرىپىدىن   )UNESCO(
مەدەنىيەت  مۇسۇلمانالرنىڭ  باشقا  ۋە  ئۇيغۇر 
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»سىستېمىلىق  قـــارشـــى  مــىــراســلــىــرىــغــا 
سىياسىتى  قىرغىنچىلىقى«  مەدەنىيەت 

بىلدۈردى. قىلغانلىقىنى  ئىجرا 
ھەمكارالشقۇچى  تــەيــيــارالشــقــا  دوكــالتــنــى 
ئافرىقا  ۋە  ئاسىيا  ئۇنىۋېرسىتېتى  لوندون 
مەدەنىيىتى  ئۇيغۇر  مەركىزىنىڭ  تەتقىقات 
گېرمانىيە  ھارىس  رېچىل  تەتقىقاتچىسى 
خەلقئارا  قىلمىشى  »خىتاينىڭ  ئــاۋازىــغــا: 
ــوت مــەھــكــىــمــىــســى  ــ جــىــنــايــى ئـــىـــشـــالر سـ
مىراسلىرىنى  مــەدەنــىــيــەت  ئــېــيــتــقــانــدەك، 
ئــىــرقــىــي  ــىــش  ــت ــى ــوق ي ۋە  تـــارتـــىـــۋېـــلـــىـــش 
بولۇپ،  مۇقەددىمىسى  قىرغىنچىلىقنىڭ 
مىللەتنىڭ  بىر  مەلۇم  ھاكىمىيەتنىڭ  بىر 
مەدەنىيەت مىراسلىرىغا قىلغان ھۇجۇملىرى 
كونكرېت مىللەتلەرنى بىۋاسىتە نىشانلىغان 
بولىدۇ. بۇ بىر مەدەنىيەتكە قارشى قىلىنغان 
مەقسىتى  ئاساسلىق  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ئۇرۇش 
كىملىكىنى  مىللەتنىڭ  شۇ  ۋە  مىللەت  بىر 

دېگەن. يوقىتىش« 
ئــۇيــغــۇر  رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي  ــا  ــت ــالت دوك
ئەنئەنىسى،  مەشرەپ  مۇقامى،   12 خەلقىنىڭ 
ــاس  ــان م ــڭ  ــى ــزالرن ــى ــرغ ــى ق ۋە  كـــارىـــزلـــىـــرى 
مىراسلىرىنى  مەدەنىي  قاتارلىق  داستانى 
قالدۇرغانلىقى  ئەمەلدىن  چەكلىگەنلىكى، 

تەكىتلىنىپ،  قىلغانلىقى  ۋەيـــران  يــاكــى 
شەرقىي  مىراسلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  مەزكۇر 
كــەلــگــەنــدەك  دۇچ  خــەلــقــى  تــۈركــىــســتــان 
كەلگەنلىكى  دۇچ  تەقدىرىگە  قىرغىنچىلىق 

قىلىنغان.  قەيت 
ــل  ــۇ خــى ــ ــ ــڭ ب ــىـ ــنـ ــايـ ــتـ ــىـ دوكـــــالتـــــتـــــا خـ
دۆلــەتــلــەر  بــىــرلــەشــكــەن  قىلمىشلىرىنىڭ 
تەشكىالتى مائارىپ، ئىلىم-پەن ۋە مەدەنىيەت 
»سىستېمىلىق  قويغان  ئوتتۇرىغا  ئورگىنى 
جىنايىتى  قىرغىنچىلىقى«  مــەدەنــىــيــەت 

بىلدۈرۈلگەن. كىرىدىغانلىقى  دائىرىسىگە 
ــا يـــەنـــە خــىــتــاي رېــجــىــمــىــنــىــڭ  ــتـ ــالتـ دوكـ
مائارىپ،  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئــورگــىــنــى  مـــەدەنـــىـــيـــەت  ۋە  ئــىــلــىــم-پــەن 
قاتارىغا  مىراسلىرى  مەدەنىيەت  تەرىپىدىن 
تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  كــىــرگــۈزۈلــگــەن 
مــەدەنــىــيــەت مــىــراســلــىــرىــنــى بــاشــقــۇرۇشــنــى 
رېجىمى  خىتاي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
بــىــلــەن شــېــرىــكــلــەشــكــەن ســودىــگــەرلــەرنــىــڭ 
ــۇ مــەدەنــىــيــەت  قــولــىــغــا تــاپــشــۇرغــانــلــىــقــى، ب
ــتــاي رېــجــىــمــى  يــادىــكــارلــىــقــلــىــرىــنــىــڭ خــى
ۋە  قورالى  مەنپەئەت  ئىقتىسادىي  تەرىپىدىن 
ئىشلىتىلىپ  سۈپىتىدە  قورالى  تەشۋىقات 

تەكىتلەنگەن. قىلىنغانلىقى  ۋەيران 
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يېرىم  تـــۆت  ــەت  ئــەتــىــگــەن ســائ ــۋرال  ــېـ 6-فـ
ــىــدا تــۈركــىــيــەنــىــڭ قــەھــرىــمــانــمــاراش  ــراپ ــەت ئ
ۋىاليىتىدە 7.4 بال، گازىئانتەپ ۋىاليىتىدە 6.4 
تۈركىيەنىڭ  بولۇپ،  تەۋرىگەن  يەر  بال   6.5 ۋە 
ئوخشىمىغان  ۋىاليىتىدىمۇ  سەككىز  باشقا 
تەۋرەشنىڭ  يەر  تەۋرىدى. قالدۇق  يەر  دەرىجىدە 
يۈز  پاجىئە  ئېغىر  نەتىجىسىدە  داۋاملىشىشى 
بولغانالرنىڭ  يارىدار  قىلغان،  قــازا  ۋە  بــەردى 

سانى داۋاملىق ئۆرلىمەكتە.
شەرقىي  خەلقئارا  بىلەن  مۇناسىۋەت  بــۇ 
كۆك  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان 
جىددىي  جەمئىيىتى  يـــاردەم  ئىنسانىي  ئــاي 
ئەڭ  ئاپەت  تەشكىللەپ،  گۇرۇپپىسى  ــاردەم  ي
يولغا  قاراپ  قەھرىمانماراشقا  بولغان  ئېغىر 
رايونىدىكى  ئــاپــەت  باشقا  ئــۇنــدىــن  چىقتى. 
بىلەن  ئائىلىلەر  ۋە  ئــوقــۇغــۇچــىــالر  ئــۇيــغــۇر 
جىددىي  يوقالرنى  ئىز-دېرىكى  ئاالقىلىشىش، 

ئىزدەش باشالندى.
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى 
قىلىپ،  قــوبــۇل  زىيارىتىمىزنى  ھەقتە  بــۇ 
تەشكىللەنگەن  كىشىدىن   18 ئىستانبۇلدىن 
ــكــى  ــىــدى ــون ــەت راي ــاپـ ــپــىــنــىــڭ ئـ ــر گــۇرۇپ ــى ب
ھەرىكىتىگە  قــۇتــقــۇزۇش  ۋە  بېرىش  يـــاردەم 
ۋىاليىتىدىنمۇ  كــونــيــا  ئاتالنغانلىقىنى، 
گۇرۇپپا  بىر  تەشكىللەنگەن  ئــۇيــغــۇرالردىــن 
كىشىلىك   30 جەمئىي  قــوشــۇلــۇپ،  بىلەن 
بۇالر  بولغانلىقىنى،  گۇرۇپپىسى  قۇتقۇزۇش 
قالغان  رايونىدا  ئاپەت  قەھرىمانماراشتىكى 
بىلەن  يــاردەم  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
ئــوقــۇغــۇچــىــالرنــى  تەمىنلەيدىغانلىقىنى، 
ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقىنى،  شەھەرگە  بىخەتەر 
ــىــدا قــۇتــقــۇزۇش  ــون ــەت راي ــاپ ئــۇنــدىــن بــاشــقــا ئ
 IHH ــان  ــقـ ــۇرۇۋاتـ ــتـ داۋامـــالشـ خــىــزمــىــتــىــنــى 
ئىنسانىي ياردەم ۋەقفى قاتارلىقالر تەشكىالتالر 
بــىــلــەن ھــەمــكــارلــىــشــىــپ، ئــاپــەتــكــە قــارشــى 
ئاتلىنىدىغانلىقىنى  خىزمىتىگە  قۇتقۇزۇش 

بىلدۈردى.

بىرلىكى  تەشكىالتالر  كەچتە  ــۋرال  ــې 6-ف
رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخاننىڭ چاقىرىقى 
قۇتقۇزۇش  »جىددى  ئۇيغۇر   150 يەنە  بىلەن 
تىزىمالتقان  بــولــۇپ  پىدائىي  ئەترىتى«گە 
تامامالنغاندىن  خىزمەتلىرى  تەييارلىق  ۋە 
قاراپ  رايونىغا  تەۋرەش  يەر  7-فېۋرال  كېيىن 

يولغا چىقتى.
ۋىاليىتىدىكى  قەھرىمانماراش  باشقا  ئۇندىن 
يەر تەۋرەشتە ئۆرۈلگەن بىنا ئاستىغا قاپسىلىپ 
ئۇيغۇر  ئىسىملىك  ئالىم  ئابدۇلالھ  قالغان 
بولسىمۇ،  قۇتقۇزۇۋېلىنغان  7-فېۋرال  ياش 
كېيىن  بېرىلغاندىن  ئېلىپ  دوختۇرخانىغا 

قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بەرمەي ۋاپات بولدى.
قەھرىمانماراشتا  بۇيان  كۈندىن  دەسلەپكى 
قــۇتــقــۇزۇش  كــىــشــىــلــىــك   30 ــان  ــ ــق ــ ــۇرۇۋات ــ ت
ــكــى ئـــۇيـــغـــۇرالر نــۆۋەتــتــە  ــدى ــســى ــى ــپ ــۇرۇپ گ
ناھىيەسىدە  كادىرئوغلۇ  قەھرىمانماراشنىڭ 
داۋام  خىزمىتىنى  ــاردەم  ــ يـ ۋە  قــۇتــقــۇزۇش 
ئۇچرىغانالرغا  ئاپەتكە  بــولــۇپ،  قىلىۋاتقان 
مېھرىنى  قــېــرىــنــداشــلــىــق  ئــېــتــىــپ  تـــامـــاق 
ئەۋەتىلگەن  رايونغا  باشقا،  يەتكۈزگەندىن 
ئۇچرىغۇچىالرغا  ئاپەتكە  بۇيۇملىرىنى  يــاردەم 
بۇ  ۋە  قــىــلــدى  خىزمەتلىرىنى  تارقىتىش 
پــولــۇ  كىشىلىك   5000 كــۈنــدە  جــەريــانــدا 
ئىككىنچى  كىشىلىك   65 تارقاتتى.  ئېتىپ 
ئەڭ  ئــاپــەت  بولسا  گۇرۇپپىسى  قــۇتــقــۇزۇش 
ياردەم  ھاتايدا  بولغان  بىرى  رايونالردىن  ئېغىر 

داۋامالشتۇردى. خىزمەتلىرىنى 
تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ ئەزالىرىدىن بىرى 
كۈلتۈر  نۇزۇگۇم  تۈركىستان  شەرقىي  بولغان 
ۋە  خانىم-قىزالر  جەمئىيىتىدىكى  ئائىلە  ۋە 
ئۇيۇشمىسىدىكى خانىمالرمۇ  خانىم ئۇستازالر 
رايونىغا  تــەۋرەش  يەر  چىقىرىپ،  قــارار  ئورتاق 
ۋە  قىلغان  ئېالن  چاقىرىقى  توپالش  يـــاردەم 
7-فېۋرال 70 مىڭ تۈرك لىراسى ۋە 400 دولالر 
ئاي جەمئىيىتى  توپالپ، كۆك  ياردەم  پۇل  نەق 
ئارقىلىق ئاپەت رايونىغا ئەۋەتكەن ۋە 9-فېۋرال 
ئاساسەن  ئېھتىياجلىرىغا  رايونىنىڭ  ئاپەت 
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بالىالر ئۈچۈن قىشلىق كىيىم- قىز-ئايالالر، 
كېچەك، تازىلىق بۇيۇملىرى، يوتقان، ئەدىيال، 
كېپەنلىك قاتارلىقالرنى تەييارالپ ئەۋەتكەن. 

رايونىدىكى  تـــەۋرەش  يــەر  باشقا  بۇنىڭدىن 
چېدىرالردا ئىشلىتىش ئۈچۈن يۇڭ، پاختا كۆرپە 
تىكىش، ئايالالرغا قېلىن ئىشتان ۋە كۆينەك 
ياردەم  IHH ئىنسانىي  بويىچە  تىكىش پىالنى 
ۋەقفىنىڭ بىلەن رەخت تەمىنلىنىش ھەققىدە 
قــەدەمــدە  دەسلەپكى  بــولــۇپ،  ھەمكارالشقان 
نۇزۇگۇم،  بىلەن  رەختلەر  كېلىنگەن  ئېلىپ 

ھىرا تىككۈچىلىك ئىشخانىسى، سېلىمپاشا 
جىددىي  ئىشخانىسىدا  تىككۈچىلىك  ئايالالر 
شۇنداقال  باشلىغان،  تىكىلىشكە  كىيىم 
مىقداردا  كۆپ  ئۈچۈنمۇ  تىكىش  يوتقان-كۆرپە 

يۇڭ ۋە پاختا سېتىلىۋىلىنغان.
ئاپەت رايونىدىكىلەرگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن 
يەنە ئىستانبۇل ۋە قەيسەرىدىن تەشكىللىنىپ 
بۇيۇمى  ــاردەم  ــ ي ئــۇيــغــۇرالرمــۇ  بــاشــقــا  ــان  ــارغ ب
ئاپەتكە  ئارقىلىق  ئېتىش  تاماق  يەتكۈزۈش، 

ئۇچرىغانالرغا خىزمەت قىلدى.
رايونىغا  ئــاپــەت  يــەنــە  كەچتە  10-فـــېـــۋرال 
ۋە  قــۇتــقــۇزۇش  ئاپەتتىن  تــۈركــۈم  ئۈچىنچى 
يوتقان،  تاغار  ئون  گۇرۇپپىسى  بېرىش  يــاردەم 
يــاردەم  باشقا  ئۇندىن  ۋە  نېنى  ئۇيغۇر   3000
ئاپەت  چىقىپ،  يولغا  ئېلىپ  بۇيۇملىرىنى 

رايونىغا يېتىپ باردى. 

قەھرىمانماراشتا  بۇيان  كۈندىن  دەسلەپكى 
قــۇتــقــۇزۇش  كــىــشــىــلــىــك   30 ــان  ــ ــق ــ ــۇرۇۋات ــ ت
ئەۋەتىلگەن  رايونغا  ئۇيغۇالر  گۇرۇپپىسىدىكى 
ئۇچرىغانالرغا  ئاپەتكە  بۇيۇملىرىنى  يـــاردەم 
تــارقــىــتــىــش، قـــۇتـــقـــۇزۇش خــىــزمــەتــلــىــرىــگــە 
ــاردەمــلــىــشــىــشــتــىــن بــاشــقــا، پــىــدائــىــيــالر  ي
ئاپەتتىن  مەركەزلىك  تاماقالرنى  تەييارلىغان 
بېرىپ،  ئېلىپ  ئورۇنلىرىغا  قــۇتــۇلــدۇرۇش 
قـــۇتـــقـــۇزۇش خــادىــمــلــىــرى ھـــەمـــدە ئــاپــەتــكــە 

ئۇچرىغان خەلققە تارقاتتى.

ــقــۇزۇش  قــۇت ئىككىنچى  كىشىلىك   65
بولۇپ،  ئورۇنالشتۇرۇلغان  ھاتايغا  گۇرۇپپىسى 
خارابىلىق  بۆلۈنۈپ  گۇرۇپپىغا  ئــۈچ  ئۇالرمۇ 
قۇتۇلدۇرۇش،  كىشىلەرنى  قالغان  ئاستىدا 
ياردەم بۇيۇملىرىنى تارقىتىش ۋە تاماق ئېتىش 
قاتارلىق خىزمەتلەر بىلەن جىددىي ئىشلىدى.
تۈركىستان  شەرقىي  10-فېۋرال  شۇنداقال 
ــن  ــازالردى ــۇســت ــىــمــاالر بــىــرلــىــكــىــدىــكــى ئ ــۆل ئ
قەھرىمانماراشقا  ھەيئەت  بىر  تەشكىللەنگەن 
سەپتە  ئالدىنقى  بېرىپ،  يېتىپ  ھاتايغا  ۋە 
پىدائىي  قــىــلــىــۋاتــقــان  خــىــزمــەت  جــاپــالــىــق 

ئۇيغۇرالردىن ھال سورىدى.
تېلېۋىزىيەسى  ئىستىقالل  جــەريــانــدا  بــۇ 
ئەرشىدىن  ۋە  ئۇيغۇر  مەردان  مۇخبىرلىرىدىن 
بولغان قەھرىمانماراش  ئېغىر  ئاپەت  ئىدىقۇت 
بېرىپ  مەلۇمات  تــۇرۇپ  ۋىاليىتىدە  ھاتاي  ۋە 

تۇردى.



13

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى فېۋرال  2023

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
تېلېۋىزىيە  ھەرقايسى  تۈركىيەنىڭ  بىرلىكى 
ئاپەتكە ئۇچرىغانالرغا  تەۋرەشتە  يەر  قاناللىرىدا 
قەلب«  بىر  »تۈركىيە  تەشكىللەنگەن  ئاتاپ 
شەرقىي  تۈركىيەدىكى  پائالىيىتىگە  ئىئانە 
مىليون  بىر  ۋاكالىتەن  خەلقىگە  تۈركىستان 
لىرا  مىليون  يەتتە  ۋە  قىلدى  ئىئانە  لىرا 
بۇيۇملىرى  يـــاردەم  قــۇتــقــۇزۇش،  قىممىتىدە 

يەتكۈزۈشكە ۋەدە قىلدى.
ۋە  بەرگەن  يۈز  قەھرىمانماراشتا  6-فــېــۋرال 
يەر  كۆرسەتكەن  تەسىر  ئېغىر  ۋىاليەتكە   10
شەرقىي  خەلقئارا  كېيىن  ئاپىتىدىن  تــەۋرەش 
ئاي  ۋە كۆك  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان 
تەشكىللىگەن  جەمئىيىتى  يــاردەم  ئىنسانىي 
گۇرۇپپىلىرى  يــــاردەم  ــقــۇزۇش  ــۇت ق جــىــددىــي 
يـــاردەم  سەپتە  ئــارقــا  ھــەم  ســەپــتــە،  ئالدىنقى 

خىزمەتلىرىنى داۋام قىلىپ كەلمەكتە. 
بــەس- دۆلەتلەردىنمۇ  نــۇرغــۇن  دۇنــيــادىــكــى 
ــاردەم ســەپــەرۋەرلــىــكــى  ــ بــەســتــە تــۈركــىــيــەگــە يـ
تۈركىيەدىكى  بــولــۇپ،  يــېــيــىــۋاتــقــان  ــات  ــان ق
ئاپەت  باشالپال  كۈندىن  تۇنجى  خەلقمۇ  پۈتۈن 
كىشىنى  ئۈچۈن  قېرىنداشلىرى  رايونىدىكى 

قېرىنداشلىق  دەرىجىدە  تەسىرلەندۈرىدىغان 
مېھرىنى يەتكۈزمەكتە. 

كۆپلىگەن  تــۈركــىــيــەدىــكــى  ــۋرال  ــ ـــې 15-فـ
بىرلىكتە  قاناللىرى  رادىــيــو  ۋە  تېلېۋىزىيە 
رايونلىرى  ئــاپــەت  كېلىپ،  سەپەرۋەرلىككە 
ئۈچۈن »بىر قەلب« ئىئانە توپالش پائالىيىتى 
چوڭ  ئەڭ  تۈركىيەدىكى  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن 
پۇل  ــاشــالپ،  ب سەنئەتچىلەردىن  ــن،  ــالردى ــاي ب
ئەڭ  قىلغان  ئىئانە  پۇللىرىنى  قۇتىسىدىكى 
مىليونلىغان  بولغان  بالىالرغىچە  كىچىك 
ــىــكــكــە ئــــاۋاز قــوشــۇپ  ــەرۋەرل كــىــشــى بــۇ ســەپ
خەلقنىڭ  تـــۈرك  مېھرىنى،  قېرىنداشلىق 
سېخىيلىقىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلدى.
قىزىق لىنىيە تېلېفونىغا ئۇالنغان خەلقئارا 
بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان ئەپەندى بىرلىك 
ئۇيغۇرالرغا  تۈركىيەدىكى  شۇنداقال  نامىدىن، 
ۋە  قىلدى  ئىئانە  لىرا  مىليون  بىر  ۋاكالىتەن 
يەتتە مىليون لىرا قىممىتىدە  رايونىغا  ئاپەت 
ماتېرىياللىرى،  تازىلىق  يېمەكلىك،  چېدىر، 
ــال، كــىــيــىــم-كــېــچــەك قــاتــارلــىــقــالرنــى  ــي ــەدى ئ
پېچىنە،  يەشىك   23 ۋەدە قىلدى.  يەتكۈزۈشكە 
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ئــارتــۇق  دىـــن   1500 يېمەكلىك،  قــوشــۇمــچــە 
ئەدىيال، 21 مىڭدىن ئارتۇق ئىچ كىيىم، 204 
مىڭدىن ئارتۇق پايپاق قاتارلىقالردىن تەشكىل 
كۈندىن  نەچچە  بىر  بۇيۇملىرى  ــاردەم  ي تاپقان 

كېيىن ئاپەت رايونىغا يەتكۈزۈلدى.
يۈزلىگەن  باشالپال  كۈندىن  تۇنجى  شۇنداقال 
خىزمەت  رايــونــىــدا  ئــاپــەت  بىلەن  پىدائىيالر 
ۋەقفى  يــاردەم  ئىنسانىي  ئاي  كۆك  قىلىۋاتقان 
ياردەملىرىنىڭ  قىلىۋاتقان ساھەدىكى  نۆۋەتتە 

ئىئانە  لىرا  مىڭ   357 مىليون  بىر  سىرتىدا 
قىلدى.

قىلىشىچە،  خەۋەر  ئاگېنتلىقىنىڭ  ئانادولۇ 
 115 قــەدەر  ئاخىرالشقانغا  پائالىيىتى  ئىئانە 
توپالنغان.  ئىئانە  لىرا  مىليون   100 مىليارد 
ھەربىرى  داۋامــىــدا  پائالىيەت  باشقا  ئۇندىن 
 9 ئۇچۇردىن  قىسقا  ھېسابالنغان  لىرادىن   50

مىليوندىن ئارتۇق يولالنغان.

مــەلــۇم بــولــغــىــنــىــدەك، 2-ئــايــنــىــڭ 6-كــۈنــى 
قاتارلىق  ھاتاي  قەھرىمانماراش،  تۈركىيەنىڭ 
قېتىم  ئىككى  ئارقا-ئارقىدىن  ۋىاليىتىدە   10
ــەر تــەۋرەش  ــەر تــەۋرىــدى.بــۇ ي ئېغىر دەرىــجــىــدە ي
يۈز  ئەسىردە  مۇشۇ  دۇنيادا  ۋە  »تۈركىيە  ئاپىتى 
بەرگەن ئەڭ چوڭ تەبىئىي ئاپەت« دەپ ئاتالدى. 
تەسىرىگە  ئاپەتنىڭ  ئادەم  كۆپ  مىليوندىن   13
ئادەم   310 مىڭ   42 ئۇچرىدى. 20-فېۋرالغىچە 
يارىالندى. ئــادەم  كۆپ  مىڭدىن  يۈز  قىلدى،  قازا 
ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئېغىر  ئىنتايىن  ئــەھــۋال 
ئارتۇق  مىڭدىن  توققۇز  دۆلەتتىن  كۆپ  يۈزدىن 
جىددىي قۇتقۇزۇش خادىملىرى ياردەمگە كەلدى.
شەرقىي تۈركىستان خەلقىمۇ ئاپەت يۈز بەرگەن 

جەھەتتىن  مەنىۋى  ۋە  ماددىي  باشالپ  كۈنىدىن 
سەپەرۋەرلىكى  ــاردەم  يـ يېتىشىچە  كۈچىنىڭ 

قوزغىدى.
15-فــــېــــۋرال كــەچــتــە تــۈركــىــيــەنــىــڭ 213 
تېلېۋىزىيە قانىلى ۋە 562 رادىيو قانىلىدا بىرال 
بىلەن  ئىسمى  قەلب«  بىر  »تۈركىيە  ۋاقىتتا 
ھەرىكەتكە  باشالندى.  ھەرىكىتى  توپالش  ئىئانە 
تۈركىيەنىڭ مەركىزىي بانكىسى ۋە باشقا ئەڭ چوڭ 
بانكىلىرى، مىلياردېرالر، داڭلىق بايالر، شىركەت 
تۈركىيەنىڭ  بولۇپ،  قاتارلىقالر  خوجايىنلىرى 
ئىدارە- كۆپ  مىليوندىن   10 ئىچى-سىرتىدىن 

ئاۋاز قوشتى. بۇ ھەرىكەتتە  ۋە كىشىلەر  ئورگان 
مىڭ   528 مىليون   146 مىليارد   115 جەمئىي 
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 330 مىليون   105 مىليارد   6 )تەخمىنەن  لىرا 
ياردەمگە  يىغىلدى.بۇ  يــاردەم  دولــالر(   220 مىڭ 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شــەرقــىــي  خــەلــقــئــارا 
يـــاردەم  پـــۇل  نـــەق  لــىــرا  مىليون   1 بىرلىكى 
ئىچىدە  ھەپتە  بىر  بىرلىكتە،  قىلدى.شۇنىڭ 
يــاردەم  خىل  ھــەر  قىممىتىدە  لىرا  مىليون   7
بىلدۈردى. قىلىدىغانلىقىنى  ياردەم  بۇيۇملىرى 

بۇالردىن باشقا تۈركىيە ئىچى-سىرتىدىكى باشقا 
ــاردەم  ي تەشكىالتلىرىمۇ  تۈركىستان  شەرقىي 
سەپەرۋەرلىكى قوزغاپ، ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ 

ئىمكانلىرىنىڭ يېتىشىچە ياردەم قىلدى.
2-ئاينىڭ  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
ياردەملىرى  ۋە  ئىئانە  قىلغان  20-كۈنىگىچە 

تۆۋەندىكىچە:
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا   .1
پۇل  نەق  لىرا قىممىتىدە  8 مىليون  بىرلىكى: 

ۋە ماددىي ياردەم.
 1 ياردەم جەمئىيىتى:  ئىنسانىي  ئاي  2. كۆك 
مىليون 357 مىڭ لىرا نەق پۇل، ئاپەت رايونىدا 
گە   200 قىلىۋاتقان  خىزمەت  كېچە-كۈندۈز 
يېقىن پىدائىيالر ۋە باشقا ھەر خىل ئاش-تاماق 

قاتارلىق ياردەملەر.
3. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى: 1 مىليون لىرا.
4. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر: 4 مىليون لىرا.

5. كانادا شەرقىي تۈركىستان فېدېراتسىيەسى: 
282 مىڭ لىرا.

6. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالر: 680 مىڭ لىرا.
مىليون   2 ئۇيغۇرالر:  قىرغىزىستاندىكى   .7

546 مىڭ لىرا.
مــەركــىــزى:  ئــىــســالم  ئــۇيــغــۇر  ۋېنگىرىيە   .8

188,500 لىرا.
9. شەرقىي تۈركىستانلىقالر فېدېراتسىيەسى: 

100 مىڭ لىرا.
10. شەرقىي تۈركىستان كۈلتۈر ۋە مەدەنىيەت 
جەمئىيىتى: 1 مىليون لىرا قىممىتىدە ماددىي 

ياردەم.
11. ئىلى مەشرەپ ۋەقفى: 120 مىڭ لىرا.

12. پىدائىيالر گۇرۇپپىسى: 130 مىڭ لىرا.
پائالىيەت  تــۈركــىــيــەدە  باشقا  ــن  ــۇالردى ب  .13
تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىالتالر  قىلىۋاتقان 
كىشىلىك   7000 كــۈنــى  ھــەر  نــامــىــدا  خەلقى 
 4.5 تەخمىنەن  چىقىمى  بولۇپ،  تارقاتقان  پولۇ 

مىليون لىرا.
ئىگىلىنىشىچە، ھازىرغا قەدەر ئاپەت رايونىغا 
ھالدا  ئايرىم-ئايرىم  خىزمىتىگە  بېرىش  ياردەم 
ئىستانبۇل، قەيسەرى، كونيا ۋە ئانتالىيەلەردىن 

ئاز دېگەندە 500 ئۇيغۇر پىدائىي قاتناشقان.
تۈركىستان  شەرقىي  ئىچىدىكى  بــۇالرنــىــڭ 
ۋە  كۈچىدىن  ئادەم  قىلىنغان،  نامىدىن  خەلقى 
پۇل:  نەق  باشقا  بۇيۇملىرىدىن  ياردەم  خىل  ھەر 

23 مىليون 903 مىڭ 500 لىرا بولغان.
بۇ تۈرك لىراسىنى بۈگۈنكى پېرېۋوت نىسبىتى 
ئــايــالنــدۇرســاق،  دوللىرىغا  ئامېرىكا  بويىچە 
دولــالر   523 مىڭ   267 مىليون   1 تەخمىنەن 

بولىدىكەن.
 1 بــۇ  قىلغان  يـــاردەم  خەلقى  ئۇيغۇر  ئــەمــدى 
تۈركىيە  دولــالرنــى   523 مىڭ   267 مىليون 
بىر  »تــۈركــىــيــە  تەشكىللەنگەن  قاناللىرىدا 
قەلب« ئىئانە توپالش ھەرىكىتىدە يىغىلغان 6 
دولالرغا   220 مىڭ   330 مىليون   105 مىليارد 

نىسبەتلەشتۈرسەك، %0.0207 نى ئىگىلەيدۇ.
بۇ سان گەرچە ئازدەك كۆرۈنسىمۇ، يۇقىرىدا بۇ 
ئىدارە-ئورگان،  بانكىالر،  قاتناشقان  پائالىيەتكە 
مىليوندىن  ئــون  ۋە  مىلياردېرالر  شىركەتلەر، 
شۇنىڭ  قوشقاندا،  ھېسابقا  ئادەمنى  ئــارتــۇق 
ئەھۋالىمىزنى  ئەمەلىي  بىزنىڭ  بىرگە  بىلەن 
سان  قارايدىغان  سەل  ھەرگىزمۇ  تۇتقاندا  كۆزدە 

ئەمەس.
كۈندىن   15 باشقا،  ياردەمدىن  ئىقتىسادىي  بۇ 
بۇيان ئاپەت رايونلىرىدا 700 ئەتراپىدا پىدائىيالر 
كېچە-كۈندۈز  تـــۈردە،  ئىزچىل  نۆۋەتلىشىپ 
يــاردەم  خىل  ھەر  ۋە  قۇتقۇزۇش  جىددىي  دېمەي 

خىزمەتلىرى بىلەن شۇغۇلالندى.
خەلق  ئېھتىياجلىق  ئــەڭ  ياردەمگە  دۇنــيــادا 
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ھالدا  بىر  شۇنداق  خەلقىنىڭ  ئۇيغۇر  بولغان 
پىداكارلىقى  ۋاپادارلىقى،  كۆرسەتكەن  تۇرۇپمۇ 
ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  ئىنسانپەرۋەرلىكى  ۋە 
تۆۋەنگىچە  يۇقىرىدىن  ھۆكۈمىتىنىڭ  تۈركىيە 
مۇناسىۋەتلىك  ۋە  رەھــبــەرلــىــرى  كۆپلىگەن 
ئاپەتنىڭ  تارتتى.  دىققىتىنى  ئورگانلىرىنىڭ 
باشالپ  كەچتىن  9-فـــېـــۋرال  يــەنــى  3-كــۈنــى، 
ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان مەلۇم ئورۇن ۋە رەھبەرلەر 
چاقىرتىلىپ  قېتىم  قانچە  بىر  تەرىپىدىن 

سۆھبەتلەشكەن ئەھۋالالر بولدى.
ۋە  سىياسىي  خىتاينىڭ  گــەرچــە  تۈركىيە 
بېسىمىغا  ئىقتىسادىي جەھەتلەردىن ھەر خىل 
ئۆز  ــەم  ھ بولسىمۇ،  دۆلـــەت  بىر  ئــۇچــراۋاتــقــان 
ئەھۋالى بىلەن قالغان بولسىمۇ، يەنىال شەرقىي 
ــاردەم  ــ ي خــىــل  ــەر  ھـ خەلقىنىڭ  تــۈركــىــســتــان 
خىزمەتلىرى ئەڭ داڭلىق خەۋەر ئاگېنتلىقلىرى، 
تېلېۋىزور  ۋە  گېزىتلەر  داڭلىق  قىسىم  بىر 

خەۋەرلىرىدە ئېالن قىلىنىپ تۇردى.
ئـــۇيـــغـــۇرالرنـــىـــڭ بـــۇ ســەمــىــمــىــيــىــتــى ھــەم 
ئەلۋەتتە  خەلقىمۇ  تۈركىيە  پىداكارلىقىنى 
ئۇيغۇرالرنىڭ  تۈركلەر  كۆپلىگەن  شۇڭا  بىلدى. 
ۋاپادارلىقى ۋە  ئىنسانپەرۋەرلىكى، خىزمەتلىرى، 
پىداكارلىقى ھەققىدە ۋىدىيو ئىشلەپ تارقاتتى. 
قۇتقۇزۇش  جىددىي  قولى  تۈرك  بىر  جەرياندا  بۇ 
جەريانىدا قاناپ كەتكەن بىر ئۇيغۇر پىدائىينىڭ 
سۈرىتى بىلەن مۇنداق بىر يازما ھەمبەھرىلىدى: 
جىددىي  بىلەن  قوللىرى  يالىڭاچ  »خارابىلىقتا 
جېنىم  قاتنىشىۋاتقان  خىزمىتىگە  قۇتقۇزۇش 
ئۆزىنىڭ  دەردىمىزنى  قېرىندىشىم،  ئۇيغۇرۇم، 
دەردى بىلگەن قېرىنداشلىرىم، ئالالھ سىلەردىن 

رازى بولسۇن«.
ۋاپادارلىقى  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
ئىچى-سىرتىدا  تــۈركــىــيــە  پــىــداكــارلــىــقــى  ۋە 
قوزغىدى،  دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ  كۆپلىگەن 
بولدى.  ســازاۋەر  ئالقىشىغا  ۋە  تەسىرلەندۈردى 
ئىقتىسادىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  قىسىم  بىر  چۈنكى 
يىلى،  ئىدى. شۇڭا ھەر  ئەمەس  ياخشى  ئەھۋالى 
ئۇيغۇرالر،  ئېھتىياجلىق  يۈزلىگەن  ئــاي  ھــەر 

ئىنسانىي  ئاي  بالىالر »كۆك  ۋە  ئايالالر  بولۇپمۇ 
يــاغ،  ئـــۇن،  ئــالــدىــدا  جەمئىيىتى«نىڭ  يـــاردەم 
گۈرۈچ، نەق پۇل، بەلگىلىك سودا سارايلىرىدىن 
ــارت،  ــۇل چــېــكــى، كـ ــال ســېــتــىــۋالــىــدىــغــان پـ مـ
بۇيۇملىرىنى  ــاردەم  ي قاتارلىق  كىيىم-كېچەك 
تۇراتتى.  ئۆچىرەتتە  داۋاملىق  ئۈچۈن  ئېلىش 
ۋە  رەســىــم  مــەنــزىــرىــنــىــڭ  ئېچىنىشلىق  بــۇ 
ئىچى- تۈركىيە  كۆرگەن  خەۋەرلىرىنى  ۋىدىيو 

سىرتىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر خىجىل بولۇپ 
نېمىشقا  رەسىملەرنى  خــەۋەر،  بۇ  »ۋاي  كېتىپ: 
نــومــۇس  نېمىشقا  ئــادەمــنــى  تارقىتىسىلەر، 
قىلدۇرۇسىلەر، ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن بولغاندىن 
تارقاتمامسىلەر«  سالماي  داۋراڭ  بۇنداق  كېيىن 
سالماي  داۋراڭ  ئەمما  كېتەتتى.  قاقشاپ  دەپ 
تارقىتىش مۇمكىن ئەمەستى. چۈنكى ئۇ ياردەمنى 
ۋە  ئەرەبلەرنىڭ  ــەزى  ب تۈركلەرنىڭ،  بەرگەنلەر 
ئۇيغۇرالرنىڭ ھەر خىل ياردەم تەشكىالتلىرى ۋە 
بايلىرى ئىدى. ئۇ ياردەمنى بەرگەنلەردىن ئۇيغۇر 
تەلەپ  ئىسپات  داۋاملىق  باشقىلىرى  بايالردىن 
ئادىمى  بىر-ئىككى  ۋاقىتالردا  كــۆپ  قىالتتى. 
نەق مەيداندا بوالتتى. ئۇالرمۇ »ياردەم قىل« دەپ 
تاپشۇرغان پۇل ۋە مال-مۈلۈك ئىگىلىرىگە ئاشۇ 
كۆرۈنۈشنى ھەم ياردەم تاپشۇرۇپ ئالغۇچىالرنىڭ 
نومۇرلىرىنى  تېلېفون  ۋە  ئىسىم  ئىقامەت، 
بۇ  كۆرسىتەتتى.  قىلىپ  ئىسپات  ئاپىرىپ 
ئەمەس،  ئۇيغۇرالردىال  بىز  يالغۇز  ئەھۋال  خىل 
تۈركىيەنىڭ ئۆزىنىڭ خەلقى ئارىسىدىمۇ، باشقا 
تارقىتىلىپ  تەرىقىدە  مۇشۇ  دۆلەتلەردىمۇ  چەت 
قىلغۇدەك  يــاردەم  بۇنداق  بىزنىڭ  بېرىلەتتى. 
بولمىغاچقا،  ئىقتىسادىمىز  ھــېــچــقــانــداق 
تۈركىيەدىكى ھەرقايسى خەلق تەشكىالتلىرى ۋە 
تۆكۈپ،  دەرد  بېرىپ،  ئالدىغا  تىجارەتچىلەرنىڭ 
بەزىدە 100-50 كىشىلىك، يەنە بەزىدە بىر قانچە 
قىلىپ،  ھــەل  يـــاردەم  يەتكىدەك  كىشىگە  يــۈز 
مۇشۇنداق تارقىتىشقا مەجبۇر ئىدى. ھەرقانداق 
قولدىن  ئالغان  قــول  بــەرگــەن  داۋامــلــىــق  يـــەردە 
قېتىم  بــۇ  ئەمما  ئەلۋەتتە.  بولىدۇ،  ئۈستۈن 

ئەھۋال دەل ئەكسىچە بولدى.
مىڭلىغان  ھــەتــتــا  يــۈزلــىــگــەن،  قېتىم  ــۇ  ب
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بارغان  ياردەمگە  رايونىغا  ئاپەت  بىزنىڭ  تۈركلەر 
ھەر  باشقا  ۋە  تاماق  تارقاتقان  پىدائىيلىرىمىز 
ھەر  ئۈچۈن  ئېلىش  بۇيۇملىرىنى  ــاردەم  ي خىل 
خېلى  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  تۇردى.  ئۆچرەتتە  كۈنى 
يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەر-كادىرالر، قوماندانالر، 
قىسىملىرى،  قـــوغـــداش  شــەھــەر  ســاقــچــىــالر، 
خادىملىرى...  قۇتقۇزۇش  خىل  ھەر  دۆلەتنىڭ 
تائاال  ئالالھ  دېــمــەك،  ئىدى.  بــار  قاتارلىقالرمۇ 
بىزگىمۇ ئۇ ئېغىر كۈنلەردىكى كۆرۈنۈش ئۈچۈن 
بىلەن  ياخشىلىق  ياخشىلىققا  بولسىمۇ  ئازراق 
يۇيۇش-ئاقالش  يۈزىمىزنى  قايتۇرۇش،  جــاۋاب 

شارائىتى، پۇرسىتى بەردى.
ــەت ئـــۇيـــغـــۇرالرنـــىـــڭ  ــ ــاپ ــ ــۇ ئ ــ ــمــىــســىــمــۇ ب دې
ھەم  ۋاپــادارلــىــقــىــنــى  ئىنسانپەرۋەرلىكىنى، 
پۇرسەت  بىر  ئىسپاتاليدىغان  پىداكارلىقىنى 
ياردەم  بولغاندەك بولدى. ئۇيغۇرالرنىڭ داۋاملىق 
ياردەم  ھەم  كەلگەندە  ۋاقتى  ئەمەس،  ئالىدىغانال 
بېرەلەيدىغان  جېنىنىمۇ  ھەتتا  قىالاليدىغان، 
ئىكەنلىكىنى  خــەلــق  ئىنسانپەرۋەر  ــادار،  ــ ۋاپـ

ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ئىسپاتلىدى.
بۇ قېتىم ھېچقاچان ھېچقانداق ئىشقا پەقەتال 
پەقەتال  قىلمايدىغان،  يــاردەم  ئارىالشمايدىغان، 
ئۆزلۈكىدىن  كىشىلەرمۇ  بولمايدىغان  ــارى  ك
ــتــى. ئــۆزىــنــى  ــاالھــىــدە پــىــداكــارلــىــق كــۆرســەت ئ
ۋاسىتە  ئۇيغۇر  بىر  خالىمىغان  ئاشكارىالشنى 
ئارقىلىق 50 مىڭ دولالر نەق پۇل ياردەم قىلدى.

پۇلىنى  لەڭمەننىڭ  قــاچــا  بــىــر  ھــايــاتــىــدا 
دېمەيدىغان  ئىشلىتىڭالر،  سىياسىي خىزمەتكە 
ــۆزلــۈكــىــدىــن يـــــاردەم قــىــلــدى.  كــىــشــىــلــەرمــۇ ئ
خەجلىمەي  ــالپ  ــاي ئ بــالــىــالر  كىچىك  ھــەتــتــا 
ئۆز  پۇللىرىنىمۇ  قۇتىسىدىكى  پــۇل  يىغقان 
مۇنداقچە  بېغىشلىدى.  بىلەن  ئىختىيارى 
ئېيتقاندا ئۇيغۇرالر تۈركىيە خەلقىنىڭ بېشىغا 
ئۆزىنىڭ  ئاپەتتە  ئېغىر  پەۋقۇلئاددە  بۇ  كەلگەن 
مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش، قېرىنداشلىقىنى 
ئــۈچــۈن كۆپ  يــەتــكــۈزۈش  ۋە  قــىــلــدۇرۇش  ھېس 
ھەرقايسى  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  شــۇڭــا  تــىــرىــشــتــى. 
ياردەملىرى  قىلغان  ئارقىلىق  تەشكىالتلىرى 

ئۇزۇن  ۋاقتىمۇ  ھەم  كۆپ  دۆلەتلەردىنمۇ  بــەزى 
بولدى.

بەزى  ساندىكى  ئاز  يەنە  بىرگە  بىلەن  شۇنىڭ 
قارشى  سەپەرۋەرلىكىگە  يـــاردەم  بــۇ  كىشىلەر 
تور-مۇنبەرلەردە  بەزىلىرى  ئــۇالردىــن  چىقتى. 
پۇلنىڭ  خەجلىگەن  »تەشكىالتالر  داۋامــلــىــق 
ھېسابىنى بەرسۇن« دەپ دەۋا قىالتتى. بۇ قېتىم 
ئاجايىپ  ئەمما  بەرگەنىدى،  ھېسابىنى  پۇلنىڭ 

بىر قىسما بولۇپ كەتتى.
بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  كىشىلەر  قىسىم  بىر  يەنە 
قېتىمقى ياردەم سەپەرۋەرلىكىگە بولغان پىكىر، 
فېيسبۇك،  چۈشەنچىلىرىنى  ۋە  ــاراش  قـ كــۆز 
تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي  قاتارلىق  ۋاتسئەپ... 

)قىسقىچە( تۆۋەندىكىدەك بىلدۈردى:
ئۆتەلمىدى.  ئىمتىھاندىن  يەنە  ئۇيغۇرالر   -
ئۇيغۇرالر بۇ قېتىم يەنە بىر قېتىم ئىمتىھاندىن 
ئىككىنچى  بىزنىڭ  تۈركىيە  ئــۆتــەلــمــىــدۇق. 
يـــۇرت.  ــقــان  ــەۋات ي تـــۇز  ــاش،  ئـ بــىــز  ۋەتىنىمىز. 
مۇشۇنداق بىر تارىخىي پۇرسەتتە دەرنەكچىلىك، 
بىرلىشەلمىدۇق.  قىلىپ  شەخسىيەتچىلىك 
راست پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرالر سەپەرۋەر بولدى. 
ۋاتسئەپ  تاراتقۇالرنى،  ئىجتىمائىي  پۈتۈن  ئەمما 
ۋىدىيو،  تــارتــقــان  ئۆزىمىز  پــەقــەت  توپلىرىنى 
رەسىملەر قاپالپ كەتتى. ئۇنىمۇ كۆرگەنلەر يەنىال 
ئۇيغۇرالر. ھېچبىر رەسمىي ئاخبارات ۋاسىتىسى 
يەنە  ئۇيغۇرالر  قىلىنمىدى...  ئېالن  تەرىپىدىن 

ئىمتىھاندىن ئۆتەلمىدى...
- كۆتۈمدە ئىشتان يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى...
- خەۋەرگە چىقىش ئۈچۈن ياردەم قىلىۋاتىدۇ...
- پۇل جىق بۇالردا، قورساق بىكارغا چىقمايدۇ...

ۋەتىنىمىزنىڭ  بۇيان  يىلالردىن  ــۇزۇن  ئ بىز 
بۇ  قىلىۋاتىمىز.  دەۋاســىــنــى  مۇستەقىللىق 
مۇھىم،  ئــەڭ  ئىقتىساد  داۋامــلــىــق  ــانــدا  جــەري
سىياسىي  ــدى.  ــەل ك بــولــۇپ  ئامىل  بىرىنچى 
ئىشخانىلىرىنىڭ  تەشكىالت  دېگەندە،  خىزمەت 
قېتىملىق  ھەر  سۇ،  گاز،  توك،  تور،  ئىجارىسى، 
ئۈچۈن  پائالىيەتلەر...  نامايىشالر،  يىغىنالر، 
ــۇل كــېــتــىــدۇ. تــەشــكــىــالت  ــۆپ بـ ئــىــنــتــايــىــن كـ
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خەزىنىسىنى  ۋەتىنىمىزنىڭ  رەھــبــەرلــىــرى 
خەلقىمىزدە  ئومۇمىي  چىقمىغان.  ئېلىپ 
ئاساسەن  ئەھۋالى  بۆلۈش  كۆڭۈل  ئىقتىسادقا 
يوقنىڭ ئورنىدا بولۇپ كەلمەكتە. شۇنىڭ ئۈچۈن 
تەشكىالتلىرىمىز داۋاملىق ئېغىر قىيىنچىلىق 

ئىچىدە ھەرىكەت قىلىپ كېلىۋاتىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا ئىجتىمائىي قىيىنچىلىقالرمۇ 

ئاز ئەمەس. بۇالر قىسقىچە تۆۋەندىكىچە:
بولمىغان  ئىمكانىيىتى  داۋالــىــنــىــش   .1

كېسەللەرنى داۋالىتىش؛
ئۈچۈن  تۆلىيەلمىگەنلەر  ئىجارىسى  ئۆي   .2

ياردەم قىلىش؛
يـــاردەم  ئــايــالــالرغــا  ــۇل  ت ــوق  ي باققۇچىسى   .3

قىلىش؛
4. يېتىم بالىالرغا ياردەم قىلىش؛

تارتىپ  قىيىنچىلىق  ئىشسىزلىقتىن   .5
قالغانالرغا ياردەم قىلىش؛

ــاردەم  ي قالغانالرغا  قىينىلىپ  ئوقۇشتا   .6
قىلىش؛

7. مەكتەپلەر... قاتارلىقالر.
ئىچى- تۈركىيە  يــاكــى  بولسۇن  خەلقىمىز 
سىرتىدىكى باشقا ياردەم تەشكىالتلىرى ۋە ياردەم 
يــاردەم  قانچىلىك  بولسۇن،  كىشىلەر  قىلغان 
ۋە  كىمگە  نېمىگە،  ياردىمىنى  قىلغان  قىلسا، 
شەرت  ھەققىدە  ئىشلىتىش  ئىشالرغا  قانداق 
قويۇپ ياردەم قىلىدىكەن. مەسىلەن: بىر قىسىم 
قىسىم  بىر  خىزمەتكە،  سىياسىي  كىشىلەر 
ئۆي  كىشىلەر  قىسىم  بىر  مائارىپقا،  كىشىلەر 
كېسەللەرگە،  تۆلىيەلمىگەنلەرگە،  ئىجارىسى 
يېتىم  ئــايــالــالرغــا،  تـــۇل  يـــوق  بــاقــقــۇچــىــســى 
ئىكەن،  شۇنداق  ئەھۋال  دېگەندەك.  بالىالرغا... 
ئۆي ئىجارىسى دەپ بەرگەن پۇلنى كېسەلگە، تۇل 
بالىالرغا،  يېتىم  پۇلنى  بەرگەن  دەپ  ئايالالرغا 
ئۇنىڭغا دەپ بەرگەن پۇلنى بۇنىڭغا ئىشلەتكىلى 
بولمايدىكەن. يەنى تەشكىالتالر ياردەم قىلىنغان 
شۇنىڭغا  دېسە  ئىشلىتىڭالر  نېمىگە  پۇلنى 

ئىشلىتىدۇ.
بەرگۈچىلەر  يـــاردەم  يېزىلغاندەك،  يۇقىرىدا 
قاتارلىق  ــۇل  پ ــەق  ن قىلغان  ــاردەم  ــ ي ئــۆزلــىــرى 
ئالىدىغان  ھېسابىنى  ياردەمنىڭ  ھەرقانداق 
ھەم  نۇقتىسىدىن،  ئــەخــالق  ھــەم  بولغاچقا، 
بويىچە  كۆرسەتكىنى  دىنىمىزنىڭ  ئىسالم 
ئىكەن.  كېرەك  تەگكۈزۈش  جايىغا  ئامانەتنى 
ياردىمى  بەرگەن  خەلقىمىزنىڭ  قېتىم  بۇ  شۇڭا 
ئــومــۇمــيــۈزلــۈك »تــۈركــىــيــەدىــكــى يـــەر تـــەۋرەش 
شۇ  بېرىلگەچكە،  دەپ  ئۇچرىغانالرغا«  ئاپىتىگە 

بويىچە جايىغا يەتكۈزۈپ بېرىلدى.
كىشىدىن   15 كېيىن  چۈشتىن  20-فېۋرال 
ــكــى شــەرقــىــي  ــدى ــۈم ــۈرك ــقــان 3-ت ــاپ ــەركــىــب ت ت
بىر  چــوڭ  پىدائىيلىرى  ــاردەم  ــ ي تۈركىستان 
ياردەم  خىل  ھەر  بېسىلغان  ماشىنىسىغا  يۈك 
بۇيۇملىرىنى ئېلىپ ئاپەت رايونىغا قاراپ يولغا 

چىقتى.
يەر  قېتىمقى  بۇ  بىلەن  مۇناسىۋەت  بۇ  مــەن 
بــۆلــۈپ،  كــۆڭــۈل  ئــاالھــىــدە  ئاپىتىگە  ــەۋرەش  ــ ت
بۇيۇملىرى  ــاردەم  ي خىل  ھەر  باشقا  ۋە  پۇل  نەق 
قىلغان  يــاردەم  كېلىشىچە  قولىدىن  ئارقىلىق 
تەشكىالت  جــاپــاكــەش  خەلقىمىزگە،  بــارلــىــق 
قارىماي  قالغانلىقىغا  ياشىنىپ  رەھبەرلىرىگە، 
خەلقىدىن،  تۈركىيە  بېرىپ،  رايونلىرىغا  ئاپەت 
خىزمىتى  بېرىش  يــاردەم  ۋە  قۇتقۇزۇش  جىددىي 
سورىغان  ھال  پىدائىيلىرىمىزدىن  قىلىۋاتقان 
پىدائىيلىرىمىزغا  بارلىق  ئالىملىرىمىزغا، 
بىرلىكتە  بىلەن  شۇنىڭ  ئېيتىمەن.  رەھمەت 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خەلقىمىزنى  بــارلــىــق 
خەلقىنىڭ ئۈمىدى بولغان تەشكىالتلىرىمىزنى 
ئاڭلىق  خىزمەتلەرنىمۇ  سىياسىي  بارلىق  ھەم 
ئارقىلىق  قىلىش  يـــــاردەم  ئــەمــەلــىــي  ھــالــدا 
قوللىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بىز ياردەم قىلساق 
تەشكىالتلىرىمىز كۈچىيىدۇ، تەشكىالتلىرىمىز 
كۈچەيسە ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستەقىل بولىدىغان 

كۈنى بىر كۈن بولسىمۇ يېقىنلىشىدۇ.
2023-يىلى 23-فېۋرال
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»ئاپەتتىن  ئاتالمىش  كەلگەن  خىتايدىن 
گۇرۇپپىسى«نىڭ ئاپەتكە  يــاردەم  قۇتقۇزۇش 
ئارقىلىق  پۇل  خەلقىنى  تۈركىيە  ئۇچرىغان 
قىلدۇرۇشقا  شىكايەت  ئۈستىدىن  ھۆكۈمەت 
ئىجتىمائىي  ئاشكارىلىنىپ،  ئۇرۇنغانلىقى 

قوزغىدى. غۇلغۇال  تاراتقۇالردا كۈچلۈك 
8-فـــــېـــــۋرال تـــارقـــالـــغـــان بـــىـــر ســىــنــدا 
كەلگەن  خىتايدىن  ئاشكارىلىنىشىچە، 
ــاردەم  ــقــۇزۇش يـ ــۇت ئــاتــالــمــىــش »ئــاپــەتــتــىــن ق
ــكــى خــىــتــاي مــۇخــبــىــرالر  ــپــىــســى«دى گــۇرۇپ
تۈركىيە  ئۇچرىغان  ئاپەتكە  ئارقىلىق  پــۇل 
ھۆكۈمىتى  تۈركىيە  نۆۋەتتىكى  خەلقىنى 

ئۇرۇنغان. قىلدۇرۇشقا  شىكايەت  ئۈستىدىن 
ئامما  ئۇچرىغان  ئاپەتكە  سىندا  مــەزكــۇر 
ئالدىراش  بىلەن  خىزمەتلىرى  قــۇتــقــۇزۇش 
ئىشلەۋاتقان بىر پەيتتە، كامېرا ۋە مىكروفون 
خىتاي  ئۆزلىرىنىڭ  خــىــتــاي  ئــۈچ  تــۇتــقــان 
مۇخبىرلىرى  تېلېۋىزىيەسىنىڭ  ــەت  دۆلـ
سەۋەبلىك  ئاپەت  تونۇشتۇرۇپ،  ئىكەنلىكىنى 
بولغانلىقىنى  يېرىم  تولىمۇ  كۆڭلىنىڭ 
ئىشلەۋاتقان  ئالدىراش  ئارقىدىن  ۋە  ئېيتقان 
نېمە  كىشىدىن  بىر  ئەتراپىدىكى  يــاش   60

ئىشالر بولدى؟ ھۆكۈمەت سىلەرگە نېمىلەرنى 
قىلدى؟ دەپ سورىغان. 

ئاپەت،  كەلگەن  ئالالھتىن  »بۇ  كىشى:  ئۇ 
باشقا  ئــالــالھــتــىــن  خەلقىنىڭ  تـــۈرك  بــىــز 
ھېچكىمگە ئېھتىياجىمىز يوق، ئۆزىمىزنىڭ 
دەپ  قىالاليمىز«  ھەل  ئۆزىمىز  ئىشلىرىنى 
خىتايالر:  بــىــلــەن  بــۇنــىــڭ  بــەرگــەن.  جـــاۋاب 
ۋە  ــەت  ــادال ئ سىز  قــارىــغــانــدا  »گېپىڭىزگە 
دەپ  ئەزاسىمۇ؟«  پارتىيەسىنىڭ  تەرەققىيات 
تۈرك  بىر  پەقەتال  »مەن  كىشى:  ئۇ  سورىغان. 
سۆيىمەن،  ۋەتىنىمنى  ئەزاسى،  خەلقىنىڭ 
دەپ  ــوق«  ي ئايرىمىچىلىقى  پارتىيە  بــىــزدە 

جاۋاب بەرگەن.
مەقسىتىنى  رەزىــــل  ــاخــىــرى  ئ خــىــتــايــالر 
تۇرۇپ:  سۇنۇپ  پۇل  كىشىگە  ئۇ  ئاشكارىالپ 
جۈملە  بىر-ئىككى  ھەققىدە  »ھــۆكــۈمــەت 
قىالتتۇق«  رازى  بەرمەمسىز؟ سىزنى  سۆزلەپ 
ئۇچرىغان  ئاپەتكە  بىلەن  بۇنىڭ  ــگــەن.  دې
نومۇسسىزلىقىدىن  ــۇ  ب ئــۇالرنــىــڭ  كىشى 
دەپ  يوقىلىش«  »كۆزۈمدىن  غەزەپلىنىپ، 

ھەيدىۋەتكەن. ئۇالرنى 
قانچە  بــىــر  خىتاينىڭ  بــاشــقــا،  ئــۇنــدىــن 
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جەريانىدا  خىزمەتلىرى  قۇتقۇزۇش  كۈنلۈك 
كۆز-كۆز  ئۆزىنى  بەكرەك  قۇتقۇزۇشتىن  ئادەم 
قىلىشقا  تەشۋىق  رېجىمىنى  خىتاي  قىلىش، 
ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  ئۇرۇنۇشلىرى قوشۇلۇپ 

ۋاسىتىلىرىدا غۇلغۇال قوزغىدى.
تۇنجىسى  خادىمالرنىڭ  كەلگەن  خىتايدىن 
ھاتايغا  ئــۇالر  بولۇپ،  كەلگەن  خوڭكوڭدىن 
ــان بــولــســىــمــۇ،  ــغ ــول ــۋرال چـــۈشـــۈپ ب ــ ــې ــ 8-ف
ئەۋەتىلگەن  قۇرۇقلۇقىدىن  چــوڭ  خىتاي 
قۇتقۇزۇش  ئۇالرنى  بولغۇچە  كېلىپ  خادىمالر 
بۇيرۇلغان. قاتناشماسلىققا  خىزمەتلىرىگە 
دەرھال  كېيىنمۇ  كەلگەندىن  ئەترىتى  خىتاي 
بــايــراق  مەخسۇس  ئۆتمەستىن  ھەرىكەتكە 
قۇتقۇزۇش  ئۆتكۈزۈشى،  مۇراسىمى  چىقىرىش 
باشلىنىشى،  كېچىكىپ  خىزمەتلىرىنىڭ 
ھېچقانداق دۆلەتنىڭ قۇتقۇزۇش خادىملىرىدا 
ــەردە  ــەر ي ــارغــان ھ كــۆرۈلــمــىــگــەن تــەرىــقــىــدە ب
قادىۋېلىشى،  بايرىقىنى  ئۈستىگە  خارابىلىك 
ــۇزۇش  ــق ــۇت ــەن ق ــگ ــەل ــتــا تــەيــۋەنــدىــن ك ھــەت
قىلىپ  ئۆزىنىڭ  خىتاي  خادىملىرىنىمۇ 
كۆرسىتىشى دېگەندەك نومۇسسىزلىقالر تۈرك 
قالماستىن،  قوزغاپ  غەزىپىنى  خەلقىنىڭال 
تەيۋەنلىكلەرنىڭمۇ  ۋە  خوڭكوڭلۇقالرنىڭ 

قوزغىغان. غەزىپىنى 
بۇالردىن سىرت، خىتاينىڭ ئىرېالندىيەدىكى 
تۈركىيەدىكى چاناققەلئە  كونسۇلخانا خادىمى 
كۆۋرۈكىنى چىقىرىپ، بۇنى »خىتاي سالغان 
يەر  قاتتىق  ۋە  قىلغان  دەۋا  دەپ  ــۆۋرۈك«  كـ
كۆز- تۇرغانلىقىنى  مۇستەھكەم  تەۋرەشتە 
دېگەن  تېخنىكىسى«  »خىتاي  قىلىپ،  كۆز 

ھەمبەھرىلىگەن. بىلەن  ھەشتەگ 
خىتاي  كــۆۋرۈكــنــىــڭ  چاناققەلئە  ئــەمــمــا 
بولۇپ،  ــوق  ي ئاالقىسى  ھېچقانداق  بىلەن 
سالغان.  بىرلىكتە  كورىيە  بىلەن  تۈركىيە 
شۇنداقال يەر تەۋرىگەن قەھرىمانماراش بىلەن 
كىلومېتىر   1000 ئــارىــســىــدا  چاناققەلئە 
ئارىلىق بار بولۇپ، بۇ يەردە يەر تەۋرىمىگەن. 

تەشۋىقاتىنى  ساختا  مــەزكــۇر  خىتاينىڭ 
باشقا  قــاتــارلــىــق  فــىــرانــســىــيــە  خىتاينىڭ 
بــەس- كونسۇلخانىلىرىمۇ  دۆلــەتــلــەردىــكــى 
يالغانچىلىق  بۇ  بولۇپ،  تارقىتىشقان  بەستە 
خىتاي  كېيىن  ئەيىبلەنگەندىن  قاتتىق 
ئۆچۈرۈشكە  دەرھـــال  ئــۇچــۇرالرنــى  ئــاالقــىــدار 
نومۇسسىزلىقى  بۇ  خىتاينىڭ  باشلىغان. 
ۋاسىتىلىرىدىمۇ  ئاخبارات  نوپۇزلۇق  نۇرغۇن 

ئەيىبلەندى. قاتتىق 
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تۈرمىسىدە  تايالند  بۇيان  2014-يىلىدىن 
مۇھاجىر  ئۇيغۇر  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  ناھەق 
ۋاپات  12-فېۋرال  ئابدۇلئەزىزنىڭ  ئابدۇلالھ 

ئېنىقالندى. بولغانلىقى 
ئــابــدۇلــالھ ئــابــدۇلــئــەزىــز 2014-يــىــلــىــدىــن 
ــاھــەق تــۇتــۇپ  ــان تــايــالنــد تــۈرمــىــســىــدە ن ــۇي ب
مۇھاجىرنىڭ  ئۇيغۇر  نەچچە   50 تۇرۇلۇۋاتقان 
ۋە  پــەرزەنــتــى  توققۇز  ئۇنىڭ  نۆۋەتتە  بــىــرى. 
-2014 بولۇپ،  ياشاۋاتقان  تۈركىيەدە  ئايالى 
تەلىپى  خىتاينىڭ  دائىرىلىرى  تايالند  يىلى 
ھىجرەت  تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  بىلەن 
ئۇيغۇرنى  ئونلىغان  نەچچە  چىققان  قىلىپ 
تۈركىيە  كېيىن  ۋەقــەدىــن  قىلغان.  تۇتقۇن 
ئېچىشى  قۇچاق  ئۇيغۇرالرغا  ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  قىلىنغان  تــۇتــقــۇن  بــىــلــەن 
قايتۇرۇپ  تۈركىيەگە  پەرزەنتلىرى  ۋە  ئايال 

ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى. كېلىنىپ 
ئايالى  ئابدۇلئەزىزنىڭ  ئابدۇلالھ  مەرھۇم 
تۈركىيەگە  قــاتــاردا  شۇ  پەرزەنتى  توققۇز  ۋە 
ــن  ــدى ــۇپ، شــۇن ــ ــول ــ ــان ب ــغـ ــۇرۇلـ ــتـ ــالشـ ــورۇنـ ئـ
ۋىاليىتىدە  قــەيــســەرى  تۈركىيەنىڭ  بــۇيــان 

تۇرۇۋاتقانىدى.
ــن  ــۈرمــىــســىــدى ــد ت ــايـــالنـ ــى تـ ــ ــل ــ ــى ــ 2017-ي
ــك قــېــچــىــپ كــېــلــىــپ  ــى ــل ــەت ــي ــى ــەق ــپ ــۇۋەپ م
بىرى  ئــۇيــغــۇرالردىــن  ياشاۋاتقان  تۈركىيەدە 
ئابدۇلئەزىز  ئابدۇلالھ  مەرھۇم  2015-يىلى 
بىر  تۈرمىسىدە  تــايــالنــد  ــاي  ئ ئالتە  بىلەن 
ئۇنىڭ  ۋاقتىدا  ئۆز  تۇرغانلىقىنى،  كامېردا 
ئىكەنلىكىنى،  ياخشى  ساالمەتلىكىنىڭ  تەن 
ــىــلــى  ــالھ ئــابــدۇلــئــەزىــزنــىــڭ 2019-ي ــدۇل ــاب ئ
بىلەن  ئۇيغۇر  توققۇز  يېتىۋاتقان  تۈرمىدە 
ــن قــېــچــىــپ، تــايــالنــد  ــىــدى ــۈرم بــىــرلــىــكــتــە ت
تۇتۇلۇپ  بولغۇچە  چىقىپ  چېگراسىدىن 

بىلدۈردى. قالغانلىقىنى 

ــڭ ئــەھــۋالــىــدىــن خــــــەۋەردار  ــى ــن ــەرھــۇم م
تــايــالنــد  ئــاشــكــارىــلــىــشــىــچــە،  كىشىلەرنىڭ 
ئــۇيــغــۇرالرغــا  تــۈرمــىــدىــكــى  دائىرىلىرىنىڭ 
بولغاچقا،  ئاز  ۋە  ناچار  تاماقلىرى  بېرىدىغان 
ســەۋەبــىــدىــن  يېتىشمەسلىك  ئــوزۇقــلــۇق 
يېقىندا  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  باسقان.  كېسەل 
ئابدۇلئەزىزنى  ئابدۇلالھ  ساقچىلىرى  تۈرمە 
بــولــۇپ،  ئــۇرغــان  بىلەن  باھانىلەر  نــامــەلــۇم 
ساقچىلىرىنىڭ  تۈرمە  قىلىشىغا  قازا  ئۇنىڭ 
تەن جازاسى سەۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن 

ئىكەن.
ــڭ  ــىـ ــالرنـ ــانـ ــمـ ــۇلـ ــۇسـ ــۇ جـــايـــدىـــكـــى مـ ــ شـ
ــدۇلـــالھ  ــابـ ــەن، ئـ ــلـ ــىـ ئـــورۇنـــالشـــتـــۇرۇشـــى بـ
14-فېۋرال  نامىزى  مېيىت  ئابدۇلئەزىزنىڭ 
ــارۇن  چــۈشــتــىــن كــېــيــىــن بــاڭــكــوكــتــىــكــى ھـ

چۈشۈرۈلگەن. مەسچىتىدە 
ــا نـــاھـــەق تـــۇتـــۇپ تــۇرۇلــۇۋاتــقــان  ــدت ــالن ــاي ت
گىچە   56 ــن  دىـ  52 ــى  ســان ــىــڭ  ــغــۇرالرن ــۇي ئ
تــۇرۇش  ــۇپ  ــۇت ت تايالندتىكى  ــۇالر  ئـ ــۇپ،  ــول ب
ئــورۇنــالشــتــۇرۇلــغــان.  تــارقــاق  مەركەزلىرىگە 
ئــۇزۇن  قــەدەر  ھازىرغا  ئۇيغۇرالرنىڭ  مەزكۇر 
تۇرۇلۇشىنىڭ  تــۇتــۇپ  ســەۋەبــســىــز  مـــۇددەت 
ئاساسلىق سەۋەبچىسى خىتاي بولۇپ، تايالند 
ھۆكۈمىتىگە ئىزچىل بېسىم قىلىپ تۇرۇش 
ئۇالرنى  دائىرىلىرى  تايالند  نەتىجىسىدە، 

تۇرماقتىكەن. تۇتۇپ  داۋاملىق 
ئوخشىمىغان  تــايــالنــدنــىــڭ  ــىــلــى  2022-ي
ئۇيغۇرالرنىڭ  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  جايلىرىدا 
بىر  باڭكوكتىكى  پايتەختى  تايالند  تۇيۇقسىز 
يۆتكەلگەنلىكى  مەركىزىگە  ــۇرۇش  ت تۇتۇپ 
ــۇ خـــەۋەر  ــارقــالــغــان ۋە ب ــەۋەر ت ــ ھــەقــقــىــدە خ
قايتۇرۇلۇشى  خىتايغا  ئۇيغۇرالرنىڭ  مەزكۇر 
ئەندىشىلەرنى  ھەققىدىكى  مۇمكىنلىكى 

كۈچەيتكەنىدى.
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ــۇق  ــوقـ ــك ھـ ــى ــل ــشــى ــى يــــاۋروپــــادىــــكــــى ك
شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  تەشكىالتلىرىنىڭ 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  خەلقىگە  تۈركىستان 
قارشى  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
»ئۇيغۇر  ئاتالمىش  نەتىجىسىدە،  نارازىلىقى 
ئاپتونوم رايونى«نىڭ قورچاق رەئىسى ئەركىن 
قىلىش  زىيارەت  ئەللىرىنى  ياۋروپا  تۇنىياز 

قىلدى. بىكار  پىالنىنى 
كىشىنىڭ  ئـــۈچ  خـــــــەۋەردار  ــن  ــدى ــۋال ــەھ ئ
ئەركىن  ئېيتىشىچە،  غا  تورى«  »سىياسەت 
بىريۇسسېل  ۋە  ــژ  ــارى پ ئــۆزىــنــىــڭ  تــۇنــىــيــاز 
ــارەت  ــي قــاتــارلــىــق يـــاۋروپـــا ئــەلــلــىــرىــدىــكــى زى
ئانالىز  خـــەۋەردە  قىلغان.  بىكار  سەپىرىنى 
ئەمەلدىن  زىيارەتنى  ئۇنىڭ  قىلىنىشىچە، 
سەۋەبلەرنىڭ  ئاساسلىق  قالدۇرۇشىدىكى 
بىرى ياۋروپا پارالمېنت ئەزالىرى ۋە كىشىلىك 
ھـــوقـــۇق پــائــالــىــيــەتــچــىــلــىــرىــنــىــڭ يـــاۋروپـــا 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئىتتىپاقىنىڭ 
ــىــرقــىــي قــىــرغــىــنــچــىــلــىــقــتــا ئــاســاســلــىــق  ئ
مــەســئــۇلــىــيــىــتــى بـــار ئــەمــەلــدارنــى قــارشــى 
ئەيىبلىگەنلىكى  بولغانلىقىنى  ئالماقچى 
ــىــتــتــىــپــاقــىــنــىــڭ بــۇ  ــدە يـــــاۋروپـــــا ئ ــ ــەم ــ ھ
قىلىۋاتقانلىقىنى  ئەندىشە  ھەرىكىتىدىن 

ئىكەن. بىلدۈرگەنلىكىدىن 
ئېيتىشىچە،  نــىــڭ  ــورى«  ــ ت »ســىــيــاســەت 
ئەلچىخانىسىغا  باش  لوندوندىكى  خىتاينىڭ 
جاۋابسىز  ئېلخەتلىرى  نارازىلىق  يولالنغان 
13-فېۋرال  قالغان. ئەسلىدە ئەركىن تۇنىياز 
بولۇپ،  بولغان  باشلىماقچى  زىيارىتىنى 
ئــۇنــىــڭ يــەنــىــال لـــونـــدونـــغـــا بـــارىـــدىـــغـــان-

ئىكەن. ئەمەس  ئېنىق  بارمايدىغانلىقى 
ــىــيــاز تــەكــلــىــپــكــە بــىــنــائــەن  ــۇن ــن ت ــى ــەرك ئ
ئەنگلىيە  ــۇپ،  ــول ب زىــيــارەتــتــە  ئەنگلىيەدە 
سۆھبەت  بىلەن  ئــەمــەلــدارلــىــرى  ھــۆكــۈمــەت 
يــاۋروپــا  ئــارقــىــدىــن  بــولــغــان.  ئۆتكۈزمەكچى 
قىلىپ،  زىيارەت  دۆلەتلىرىنىمۇ  ئىتتىپاقى 
ئىتتىپاقى  ياۋروپا  بىريۇسسېلدا  21-فېۋرال 
ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈشنى پىالنلىغان.
پارالمېنت  ئەنگلىيەنىڭ  ھەپتە  ئالدىنقى 
بۇ  ۋازارىــتــىــنــىــڭ  ئىشالر  تاشقى  ئــەزالــىــرى 
بولۇپ،  بىلدۈرگەن  نارازىلىق  قاتتىق  قارارىغا 
باش ئىشتابى نىيۇيوركقا جايالشقان خەلقئارا 
تەشكىالتىمۇ  كۆزىتىش  ھوقۇقنى  كىشىلىك 
ئەركىن  قىلىپ،  ئېالن  بايانات  10-فــېــۋرال 
قىلىشقا  رەت  كۆرۈشۈشنى  بىلەن  تۇنىياز 

چاقىرغانىدى.
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جــەنــۋە  شىۋېيتسارىيەنىڭ  15-فـــېـــۋرال 
ئىجتىمائىي  ئىقتىسادىي،  ت  د  ب  شەھىرىدە 
كومىتېتىنىڭ  ھــوقــۇقــى  ــىــيــەت  مــەدەن ۋە 
شەرقىي  خىتاينىڭ  يىغىنىدا  73-نۆۋەتلىك 
ئاۋمېندىكى  ۋە  خوڭكوڭ  تىبەت،  تۈركىستان، 
مائارىپ  ئادالەت،  ئىجتىمائىي  ئىقتىسادىي، 
جەھەتلەردە  قاتارلىق  ھوقۇقى  مەدەنىيەت  ۋە 
كۈنتەرتىپكە  جىنايەتلىرى  ئۆتكۈزۈۋاتقان 
مەسىلىلەر  مەزكۇر  خىتايدىن  ۋە  كەلتۈرۈلدى 
ــۇچــۇر ۋە چــۈشــەنــدۈرۈش تــەلــەپ  ھــەقــقــىــدە ئ

قىلىنغان يىغىن ئۆتكۈزۈلدى. 
بىرلىكسەپ  خــىــتــاي  يىغىنغا  خــىــتــاي 
ــق كــۆپــلــىــگــەن ئـــورگـــان،  ــى ــارل ــات ــى ق ــۈم ــۆل ب
مــىــنــىــســتــىــرلــىــقــالرنــىــڭ خــادىــمــلــىــرىــدىــن 
ئۆمەكنى  بىر  كىشىلىك  كۆپ  تەشكىللەنگەن 
ئەۋەتكەن بولۇپ، يىغىن داۋامىدا دۇنيا ئۇيغۇر 
دۆلەتلىرى،  ياۋروپا  باشچىلىقىدا  قۇرۇلتىيى 
دۆلەتلەردىن  قاتارلىق  قازاقىستان  تۈركىيە، 
شاھىتلىرىدىن  الگېر  ۋە  ئۇيغۇرالر  كەلگەن 
ئۆمەر  جېلىلوۋا،  گۈلباھار  سىدىق،  قەلبىنۇر 
بىلەن  قاتنىشىشى  قاتارلىقالرنىڭمۇ  بېكالى 
ســۈرەت  ئــالــدىــدىــال  بىناسى  يىغىن  ــەزكــۇر  م

كۆرگەزمىسى ۋە بىرلەشمە نارازىلىق نامايىشى 
ئۆتكۈزۈلدى. 

رودىرىك  مۇتەخەسسىسى  ت  د  ب  يىغىندا 
شەرقىي  ۋەكىللىرىدىن  خىتاي  ھېنىبېل 
ئىجرا  بــېــرى  يىلدىن  نەچچە  تۈركىستاندا 
»نامراتلىقتىن  ئــاتــالــمــىــش  قــىــلــىــۋاتــقــان 
ــقــۇزۇش« نــامــىــدا ئــۇيــغــۇرالرنــى ســۈرگــۈن  قــۇت
سېلىش،  ئەمگەككە  مــەجــبــۇرىــي  قىلىش، 
ئــۇيــغــۇر نــوپــۇســىــنــىــڭ ئـــــازالپ كــېــتــىــشــى، 
ــىــرى«  ــىــيــەلــەش مــەركــەزل ــەرب ئــاتــالــمــىــش »ت
تۇغماس  ئــايــالــالرنــىــڭ  ــرالر،  الگــې نامىدىكى 
مەكتەپ«  »ياتاقلىق  ئاتالمىش  قىلىنىشى، 
ئائىلىدىن  پەرزەنتلىرىنى  ئــۇيــغــۇر  نــامــىــدا 
قاتارلىق  قىلىش  تۇتقۇن  قااليمىقان  ئايرىش، 
مەسىلىلەر  كەلگەن  كۈنتەرتىپكە  خەلقئارادا 
ئەمما  قىلغان.  تەلەپ  چۈشەندۈرۈش  ھەققىدە 
سوئالالرنىڭ  ــۇر  ــەزك م ۋەكــىــلــلــىــرى  خــىــتــاي 
سەھنىلەردە  خەلقئارا  ئىلگىرى  ھەممىسىگە 
يادلىۋالغان  ئوخشاشال  بەرگىنىگە  جـــاۋاب 
ئالداشقا  دۇنيانى  تەكرارالپ،  سۆز-جۈملىلەرنى 

ئۇرۇنغان. 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
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مۇناسىۋىتى  يىغىن  ــۇر  ــەزك م بىرلىكىمۇ 
10 دىن كۆپ دۆلەتنىڭ تاشقى ئىشالر  بىلەن، 
ئاالقىلىشىپ،  بىلەن  مىنىستىرلىقلىرى 
شەرقىي  ۋەكىللىرىنىڭ  دۆلـــەت  ھەرقايسى 
تۈركىستاننى قوللىشىنى تەلەپ قىلغانىدى.

قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنيا  يىغىنغا  مەزكۇر 
باشچىلىقىدىكى  ئــەيــســا  ــۇن  ــق دول رەئــىــســى 
قاتناشقان  شاھىتلىرى  الگېر  ۋە  ھەيئەت 

بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرغا سۆز بېرىلمىگەن. 

ياۋروپا-خىتاي كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتى 
كىشىلىك  پەيتتە،  بىر  كەلگەن  ئەسلىگە 
ياۋروپا-كىشىلىك ھوقۇق  تەشكىالتى  ھوقۇق 

ئاتىدى. دەپ  »ئەھمىيەتسىز«  سۆھبىتىنى 
ــدە  ــ ــرى ــ ــەۋى ــ ــڭ خ ــ ــى ــ ــن ــ ــاۋازى ــ ــا ئ ــكـ ــرىـ ــېـ ــامـ ئـ
ــا- ــاۋروپ ي 38-نــۆۋەتــلــىــك  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ــيــالــوگــى  ــۇق دى ــوقـ ــاي كــىــشــىــلــىــك ھـ ــت خــى
بولۇپ،  باشالنغان  بىريۇسسېلدا  17-فېۋرال 
كىشىلىك  خىتاينىڭ  ســۆھــبــەت  ــۇر  ــەزك م
قىلمىشلىرىنىڭ  دەپسەندىچىلىك  ھوقۇق 
بېرى  يىلدىن  ئۈچ  سەۋەبلىك  ئېلىشى  ئەۋج 

قالغانىدى. توختاپ 
ياۋروپا ئىتتىپاقى 18-فېۋرال ئېالن قىلغان 
يىلالر  ئـــۇزۇن  بىلدۈرۈلۈشىچە،  باياناتىدا 
يولى  سۆھبەت  ھوقۇق  كىشىلىك  تاقالغان 
ئىككى  سۆھبەت  بۇ  بولۇپ،  ئېچىلغان  قايتا 
مەسىلىسىدە  ھوقۇق  كىشىلىك  تەرەپنىڭ 
ئاالمىتى  يېقىنالشقانلىقىنىڭ  بىر-بىرىگە 

بولغان.
ئورگىنى  ئىشالر  تاشقى  ئىتتىپاقى  ياۋروپا 
باشقارمىسىنىڭ  ئــوكــيــان  ئاسىيا-تىنچ 
بىلەن  پــامــپــالــونــى  ــاۋال  پـ ــرى  ــۇدى م مــۇئــاۋىــن 
مىنىستىرلىقى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  خــىــتــاي 
سۈن  مۇدىرى  مۇئاۋىن  بۆلۈمىنىڭ  خەلقئارا 

ئېالن قىلغان.  بايانات  لېي 
ياۋروپا تەرەپ باياناتىدا خىتاينىڭ كىشىلىك 
قىلمىشىغا  دەپــســەنــدىــچــىــلــىــك  ھـــوقـــۇق 
يــېــقــىــنــدىــن كـــۆڭـــۈل بــۆلــىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى 
ئىتتىپاقى  يـــاۋروپـــا  بـــولـــۇپ،  ــىــلــدۈرگــەن  ب
ھوقۇق  كىشىلىك  خىتاينىڭ  ئالغان  تىلغا 
پــۇقــراالرنــىــڭ  قىلمىشى  دەپسەندىچىلىك 
ــەش،  ــل ــەك ــي ئــەركــىــنــلــىــكــىــنــى چ ــى ــاس ــاس ئ
قانۇن  ئادىل  سېلىش،  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ئەدلىيەنىڭ  مۇستەقىل  قىلماسلىق،  ئىجرا 
ئالىدىكەن. ئىچىگە  ئۆز  بولۇشىنى  كەمچىل 

مـــەلـــۇم بــولــۇشــىــچــە، خـــىـــتـــاي-يـــاۋروپـــا 
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1997-يىلى  دىيالوگى  ھوقۇق  كىشىلىك 
ئايدا  ئالتە  ھەر  ئەسلىدە  بولۇپ،  باشالنغان 
ئەمما  بولغان.  ئۆتكۈزۈلمەكچى  قېتىم  بىر 
زىيانكەشلىك  ئۇيغۇرالرغا  ئىتتىپاقى  ياۋروپا 
ئەمەلدارلىرىغا  خىتاي  قاتناشقان  قىلىشقا 
ــەرەپ  ــازا يـــۈرگـــۈزگـــەن بـــولـــۇپ، خــىــتــاي تـ ــ ج
ئۈچۈن  ئېلىش  ئــۆچ  ئىتتىپاقىدىن  يــاۋروپــا 

قىسىم  بىر  ياۋروپادىكى  ئــۆتــۈپ،  ھۇجۇمغا 
جازا  ئورگانلىرىغا  ۋە  ئەزالىرى  پارالمېنت 
يــۈرگــۈزىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى ئــېــالن قــىــلــغــان. 
داۋاملىشىپ  تەرەپنىڭ  ئىككى  نەتىجىدە 
-2019 كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق دىيالوگى 

قالغان. توختاپ  يىلى 

پاناھلىق  ئەنگلىيەدە  رېجىمى  خــىــتــاي 
دولالر  مىڭ  نەچچە  ئۇيغۇرنى  بىر  تىلىگەن 
جاسۇسلۇققا  بــىــلــەن  ۋەدىـــلـــەر  تــۈرلــۈك  ۋە 

بولغان. سالماقچى 
20-فــېــۋرالــدىــكــى  رادىــيــوســىــنــىــڭ   LBC
خـــەۋىـــرىـــدە ئــاشــكــارىــلــىــنــىــشــىــچــە، خــىــتــاي 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  خادىمى  بىخەتەرلىك 
زىــيــانــكــەشــلــىــكــىــگــە ئـــۇچـــراپ ئــەنــگــلــىــيــەدە 
ئايدا  ھەر  ئۇيغۇرنى  بىر  تىلىگەن  پاناھلىق 
جاسۇسلۇققا  بېرىپ،  دولـــالر  مىڭ  نەچچە 

ئۇرۇنغان. سېلىشقا 
ئــاســاســالنــغــانــدا،  خاتىرىسىگە  تېلېفون 
ــتــە  ــۆۋەت ــى ن ــم ــادى خــىــتــاي بــىــخــەتــەرلــىــك خ
ياشاۋاتقان  تىلەپ  پاناھلىق  ئەنگلىيەدىن 
مەقسىتىدە،  بۇلغاش  نامىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
بــىــر قــىــســىــم ئــۇيــغــۇرالرنــى جــاســۇســلــۇقــقــا 

پاناھلىق  خادىم  خىتاي  بولغان.  سالماقچى 
تىلىگۈچى ئۇيغۇرغا: »خىزمەت ۋاقتى نورمال، 
8000 دولالرغىچە  بار، ئايدا  ئاسان خىزمەتلەر 
ئالدى  ئــۈچــۈن  بۇنىڭ  قــىــالاليــســەن.  كىرىم 
تەمىنلىشىڭ  بىلەن  ئــۇچــۇر  بىزنى  بىلەن 

دېگەن. كېرەك« 
مۇخبىرغا  ئۇيغۇر  تىلىگۈچى  پاناھلىق 
مەزكۇر خىتاي خادىمنىڭ ئۇنى ئەنگلىيەدىكى 
جەمئىيەتلىرىنىڭ  ئــۇيــغــۇر  ۋە  نــامــايــىــش 
يىغىلىشلىرىغا قاتنىشىش، رازۋېدكا قىلىش 
قاتناشقۇچىالرنىڭ  نامايىشقا  ئارقىلىق، 
قىلىشنى  دوكالت  تىزىملىكىنى  ئەھۋالىنى، 
خىتاي  ئېيتقان.  قىلغانلىقىنى  ــەلــەپ  ت
يەنە  ئــۇيــغــۇرغــا  ــۇ  ئ خــادىــمــى  بــىــخــەتــەرلــىــك 
قىلغان  قوبۇل  زىيارىتىنى  مۇخبىرالرنىڭ 
ۋە  خاتىرىلەش  ئىسىملىرىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
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بەزى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ نېمە ئىشالرنى 
قىلغان. تەلەپ  بايقاشنى  پىالنالۋاتقانلىقىنى 
ئۇ  يــەنــە  بــاشــقــا،  پــۇلــدىــن  خــادىــمــى  خىتاي 
نورمال  بىلەن  ئانىسى  كىشىنىڭ  ئۇيغۇر 
ئاالقىلىشىشىغا رۇخسەت قىلىش، بالىسىنى 
ياكى  تــۈرمــە  بېرىش،  ئەۋەتىپ  ئەنگلىيەگە 
بولسا،  ئــۇرۇق-تــۇغــقــانــلــىــرى  الگــېــرىــدا  جــازا 
ۋەدىلەرنى  قاتارلىق  چىقىرىش  ئەركىنلىككە 

بەرگەن.
مـــەزكـــۇر ئــۇيــغــۇر مــۇخــبــىــرغــا ئــۆزىــنــىــڭ 
قايتىدىن  بىلەن  ئانىسى  قالغان  ياشىنىپ 
ئاڭالپ  ۋەدىــلــەرنــى  قاتارلىق  ئاالقىلىشىش 
يەنىال  ئەمما  قالغانلىقىنى،  ئىككىلىنىپ 
ئىشنى  بۇ  قويمىغانلىقتىن  يــول  ۋىجدانى 

بىلدۈرگەن. قىلمىغانلىقىنى 

بىلەن  نــامــالر  ھــەرخــىــل  رېجىمى  خىتاي 
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى تــۇتــقــۇن 
ئاقتۇ  قېتىم  بۇ  بولۇپ،  كېلىۋاتقان  قىلىپ 
گۈلدۈرماما  »باھار  ئاتالمىش  ناھىيەسىدە 
ھەرىكىتى« نامىدا مەخسۇس تۇتقۇن قىلىش 

قوزغىغان.  ھەرىكىتى 
ئورگانلىرىنىڭ  ئاخبارات  ناھىيەلىك  ئاقتۇ 
قىلىش  تۇتقۇن  مەزكۇر  قىلىشىچە،  خــەۋەر 
ــاقــتــۇ نــاھــىــيــەلــىــك ســوت  ھــەرىــكــىــتــىــنــى ئ
بولۇپ،  قوزغىغان  ئــاالھــىــدە  مەھكىمىسى 
16-فــــېــــۋرال خــىــتــاي رېــجــىــمــى قــىــســمــەن 
ئــاھــالــىــلــەرنــى ســاقــچــىــخــانــىــغــا مــەجــبــۇرىــي 
ــپ كــېــلــىــپ، تـــۇتـــقـــۇن قــىــلــغــان.  ــرى ــى ــاق چ
تۇتقۇن  كىرىپ  ئائىلىسىگە  قىسمەنلىرىنى 

قىلغان. 
خەۋەردە خىتاي رېجىمىنىڭ سەككىز سائەت 
دېلونى  ــۆت  ت ئارقىلىق  قىلىش  ھــەرىــكــەت 
مۇناسىۋەتلىك  بۇنىڭغا  قىلغانلىقى،  پاش 
ــادەمــنــى تــۇتــقــۇن قــىــلــىــپ، تــۆت  ســەكــكــىــز ئ
قويغانلىقى  توختىتىپ  رەسمىي  ئادەمنى 
ئۇالرنىڭ  بــىــراق  بولسىمۇ،  بــىــلــدۈرۈلــگــەن 
ياكى  قىلىنغانلىقى  تۇتقۇن  سەۋەبلىك  نېمە 
ئۇچۇر  ھەققىدە  قويۇلغانلىقى  توختىتىپ 

بەرمىگەن. 
تورىنىڭ  دىۋىزىيە  خىتاي  باشقا  ئۇندىن 
قــەشــقــەر  قىلىشىچە،  ــەۋەر  ــ خ 14-فـــېـــۋرال 
ئوخشاشال  شەھىرىدىمۇ  تۇمشۇق  مارالبېشى 
ھەرىكىتى«  گۈلدۈرماما  »باھار  ئاتالمىش 
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ئــالــداش  جەمئىيەتنى  خــەلــقــئــارا  خىتاي 
بىرگە،  بىلەن  كۈچەيتىش  تەشۋىقاتىنى 
تۈردە  ئىزچىل  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 

سالماقتا. ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان 
خىتاي  ئاشكارىلىنىشىچە،  ســىــنــالردىــن 
ئىنتايىن  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
ــىــلــەن مــەجــبــۇرىــي  ــىــش ھــەقــقــى ب تـــــۆۋەن ئ
ئىزچىل  جىنايىتىنى  سېلىش  ئەمگەككە 

داۋامالشتۇرغان. 
شــەرقــىــي  ــدە،  ــىــرى ب سىننىڭ  ــارقــالــغــان  ت
مەجبۇرىي  رايونىدىكى  مەلۇم  تۈركىستاننىڭ 
مەجبۇرىي  زالــىــدا  چــوڭ  ئورنىنىڭ  ئەمگەك 
ــۈزلــىــگــەن  ــەمــگــەكــكــە ســېــلــىــنــىــۋاتــقــان ي ئ
خىتاينىڭ  ــۇپ،  ــۇزۇل ــۇرغ ت رەتــلــىــك  ئــايــالــالر 
خىتايچە  شېئىرى«نى  »دۆلـــەت  ئاتالمىش 
ئــوقــۇشــقــا مــەجــبــۇرالنــغــان بــولــۇپ، مــەزكــۇر 
ناخشا  تىزىلىپ  ئــەســكــەرچــە  ئــايــالــالرنــىــڭ 
تــۈزۈمــىــدە  ــۇرۇش  ــاشــق ب قــاتــتــىــق  ئېيتىشى 

جىنايەتچىلەرنى  تۈرمىدىكى  باشقۇرۇلۇۋاتقان 
ئېغىر  ئــۇالرنــىــڭ  شــۇنــداقــال  ئەسلەتمەكتە، 
كونترول  بىلەن  ۋاسىتىلىرى  مەجبۇرالش 

بەرمەكتە. كۆرسىتىپ  قىلىنىۋاتقانلىقىنى 
ھەرخىل  ئــايــالــالرنــىــڭ  ســىــنــدا  بــىــر  يــەنــە 
كۆرسىتىلگەن  تىكىۋاتقانلىقى  كەشتىلەرنى 
ــەشــغــۇالت  بـــولـــۇپ، ئـــۇالرنـــىـــڭ جــىــددىــي م
ۋەزىپىنىڭ  بــېــرىــلــگــەن  قىلىۋاتقانلىقى 
ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە. 
خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  خىتاينىڭ 
قىلمىشى  سېلىش  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ــئــارا جــەمــئــىــيــەتــكــە ئــاشــكــارىــالنــغــان  ــق خــەل
ــتـــاي تـــەشـــۋىـــقـــات  ــىـ ــە، خـ ــ ــت ــ ــەت ــ ــي ــ ــىـــر ۋەزى بـ
ئالداش  جەمئىيەتنى  خەلقئارا  ۋاسىتىلىرى 
ھەقتە  بۇ  كۈچەيتمەكتە.  تەشۋىقاتلىرىنى 
ئاشكارىلىشىچە،  بەرگۈچىلەرنىڭ  گۇۋاھلىق 
مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدىكى تاماقنىڭ 
باشقا،  بولغاندىن  ناچار  ئىنتايىن  سۈپىتى 
بەرگەننى  ھــەقــقــى  ئــىــش  تـــۆۋەن  ئىنتايىن 

ئورۇنالشتۇرۇلغان  ھەرىكەت  مەخسۇس  نامىدا 
نامدىكى  بۇ  خىتاي  بولۇشىچە  مەلۇم  بولۇپ، 
ــقــۇن قــىــلــىــش ھــەرىــكــىــتــىــنــى قــەشــقــەر  ــۇت ت

ناھىيەلەردە  ھــەرقــايــســى  تـــەۋە  ۋىاليىتىگە 
قىلغان. ئىجرا  ئومۇميۈزلۈك 



28

فېۋرال 2023ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

تۇتۇپ  پۇلىنى  تاماق  ئاخىرىدا  ئاي  دەپ،  ئاز 
قېلىپ ئاشقىنىنى بېرىدىكەن. بۇ سەۋەبلىك 
پــۇل  ئـــاز  تېخىمۇ  قــولــىــغــا  ئىشچىالرنىڭ 

تېگىدىكەن.
ــېــرى  ــلـــالردىـــن ب ــىـ خـــىـــتـــاي يــېــقــىــنــقــى يـ
ئائىلىلەرنى  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  شــەرقــىــي 
ئازايتىش،  سانىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  پارچىالپ، 

بىر  ئـــۈچـــۈن  يــوقــىــتــىــش  مــەدەنــىــيــىــتــىــنــى 
قاماپ،  تۈرمىلەرگە  ۋە  الگېرى  جازا  تەرەپتىن 
زور  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
تەرەپتىن  بىر  يــەنــە  كۈچەيتسە،  دەرىــجــىــدە 
ھەرخىل  خەلقىنى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
باھانىلەر بىلەن خىتاي زاۋۇتلىرىدا مەجبۇرىي 

سالماقتا. ئەمگەككە 

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان، 
ياۋروپا  ئەمىنھاجى،  ئابدۇرېشىت  كاتىپ  باش 
ۋە  تــۇرغــۇن  نىجات  مەسئۇلى  ئىشالر  تاشقى 
ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي 
نۇرمۇھەممەد  رەئىسى  جەمئىيىتى  كۆزىتىش 
تەركىب  قاتارلىقالردىن  تۈركىستانىي  مەجىد 
داۋام  زىيارىتى  مااليشىيا  ھەيئەتنىڭ  تاپقان 

قىلماقتا. 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
دەۋاسىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  بىرلىكى 
دۇنياسىغا  ئىسالم  پۈتۈن  سېپىنى  ئالدىنقى 
ــســالم  ــى كــېــڭــەيــتــىــش مـــەســـىـــلـــىـــســـىـــدە ئ
كىشىلىرىگە  ســاھــە  ــەر  ھـ دۇنــيــاســىــدىــكــى 
قولغا  قوللىشىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  تونۇشتۇرۇش 
بۇيان  يىلالردىن  مەسىلىسىدە  كــەلــتــۈرۈش 

خىزمەتلىرىنىڭ  قاراتقان  دۇنياسىغا  ئىسالم 
كۈچەيتمەكتە. سالمىقىنى 

ھەيئەت 26-فېۋرال مااليشىيا تاشقى ئىشالر 
مىنىستىرىنىڭ تىنچلىق ئورنىتىش ۋە ئىسالم 
قىلىشتىكى  كــۈرەش  قارشى  دۈشمەنلىكىگە 
ئەھمەد  ئــابــدۇرازاق  دوكتور  ۋەكىلى  ئاالھىدە 
مۇھىم  كۈنتەرتىپتىكى  ۋە  كۆرۈشتى  بىلەن 
ھەققىدە  پىالنالر  كەلگۈسى  ۋە  مەسىلىلەر 

مۇزاكىرە قىلدى. 
ھەمكارلىق  ئىسالم  يەنە  كۈنى  شۇ  ھەيئەت 
كومىتېتىنىڭ  ھەقلىرى  ئىنسان  تەشكىالتى 
ئــىــشــالر  تــاشــقــى  ــا  ــي ــشــى ــاالي م ۋە  رەئـــىـــســـى 
ئــاالھــىــدە  ئــافــغــانــىــســتــان  مىنىستىرلىقى 
ۋەكىلى دوكتور ئەھمەد ئەززام بىلەن كۆرۈشتى 
نــۆۋەتــتــىــكــى  تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ  شــەرقــىــي  ۋە 
ۋەزىيىتى، كۈنتەرتىپتىكى مۇھىم مەسىلىلەر 
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پىالنالرنى  تېگىشلىك  قىلىشقا  بىرلىكتە  ۋە 
مۇزاكىرە قىلدى.

ھەيئەت يەنە مااليشىيا باش مىنىستىرلىقى 
تەرىپىدىن كۇئاالالمپۇردا ئۆتكۈزۈلگەن ۋە باش 
ئىشالر  تاشقى  ۋە  ئىبراھىم  ئەنۋەر  مىنىستىر 
ھەرقايسى  ئابدۇلقادىر،  زامبرى  مىنىستىرى 
ئەلچىلىرى  باش  دۆلەتلەرنىڭ  مىنىستىرالر، 
شــۇنــداقــال  تەتقىقاتچىالر،  دىــپــلــومــاتــالر،  ۋە 
ئاممىۋى  كەلگەن  دۆلــەتــلــەردىــن  ھەرقايسى 
قاتناشقان  ۋەكــىــلــلــىــرى  تــەشــكــىــالتــالرنــىــڭ 
مۇنبىرى«گە  دۈشمەنلىكى  ئىسالم  »خەلقئارا 
قاتناشتى ۋە باش مىنىستىر ئەنۋەر ئىبراھىم 
ــرى  ــب زام مــىــنــىــســتــىــرى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  ۋە 
ئابدۇلقادىر بىلەن كۆرۈشتى. مۇنبەردە شەرقىي 
كۈنتەرتىپىگە  مەسىلىسىمۇ  تۈركىستان 

كەلدى.
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  28-فــېــۋرال 
ئىشالرغا  تاشقى  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
ۋە شــەرقــىــي  ــســى  ــى رەئ مـــۇئـــاۋىـــن  ــۇل  ــەســئ م
كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان 
مەجىد  نۇرمۇھەممەد  رەئىسى  جەمئىيىتى 

ئىشالر  تــاشــقــى  مــااليــشــىــيــا  تــۈركــىــســتــانــىــي 
مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشتى. 

مااليشىيادىكى  يــەنــە  كــۈنــى  شــۇ  ھــەيــئــەت 
ئىقتىدارلىقالرنى  ۋە  ئامبىرى  ئەقىل  مۇھىم 
 Benevolent« تەربىيەلەش تەشكىالتى بولغان
جوھا  جۇفىتىرى  رەئىسى  ــىــڭ  Malaysia«ن
داۋامىدا  زىيارەت  قىلدى.  زىيارەت  ئەپەندىنى 
تەربىيەلەش  ياشلىرىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
خىزمەتلىرى،  ھــەمــكــارلــىــق  مەسىلىسىدە 
ۋە  مــەســىــلــىــلــەر  مــۇھــىــم  كۈنتەرتىپتىكى 

كەلگۈسى پىالنالر مۇزاكىرە قىلىندى.
مااليشىيادىكى  كۇئاالالمپۇردا  يەنە  ھەيئەت 
ــاردەم  ــ ــەڭ كــۈچــلــۈك ئــىــنــســانــپــەرۋەرلــىــك ي ئـ
بۇرچى  تىنچلىق  يەرشارى  بولغان  تەشكىالتى 
باشقۇرغۇچى  ۋە  رەئــىــســى  تەشكىالتىنىڭ 
ــىــرى بــىــلــەن كــۆرۈشــتــى. كــۆرۈشــۈشــتــە  ــەزال ئ
كــەلــگــۈســىــدە  بىرلىكىنىڭ  تــەشــكــىــالتــالر 
بولغان  ئــاشــۇرمــاقــچــى  ئىشقا  مــااليــشــىــيــادا 
ھەمكارلىشىش  ــاق  ــورت ئ ۋە  پائالىيەتلىرى 

ساھەلىرى ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈلدى.
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ھىندىستان تاراتقۇلىرى تۈركىستان ئىسالم 
ھۆكۈمىتىنى  ھىندىستان  پارتىيەسىنىڭ 
ھەرىكىتىنى  كېڭەيمىچىلىك  خىتاينىڭ 
بىلەن  ئۆزلىرى  مەسىلىسىدە  توختىتىش 
خــەۋەر  چاقىرغانلىقىنى  ھەمكارلىشىشقا 

قىلدى.
20-فــېــۋرال  گېزىتى  ۋاقىت  ھىندىستان 
شەرقىي  پارتىيەسىنىڭ  ئىسالم  تۈركىستان 
قارشى  خىتايغا  مەسىلىسىدە  تۈركىستان 
ھىندىستان ھۆكۈمىتىدىن ياردەم سورىغانلىقى 
قەيت  خەۋەردە  قىلغان.  ئېالن  خەۋەر  ھەققىدە 
پارتىيەسى  ئىسالم  تۈركىستان  قىلىنىشىچە، 
مەركىزى  يېقىندا  ئابدۇساالم  ئەمرى  مۇئاۋىن 
قارشى  تېررورلۇققا  تــۇرۇشــلــۇق  ئەنگلىيەدە 
مەركىزىنىڭ  تېئولوگىيە  ئىسالمىي  تــۇرۇش 
)ITCT( زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ، ئۇ 
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بىلەن  ھىندىستان 
مۇناسىۋىتىنى  قوشنىدارچىلىق  تارىخىي 
گالۋان  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئېلىپ،  تىلغا 

زومىگەرلىكتە  پىرادىشتا  ئارۇناچال  ۋە  ۋادىسى 
ئېشىۋاتقانلىقىنى  چــەكــتــىــن  كــۈنــســېــرى 
بىلدۈرگەن ۋە ھىندىستاننى ھوشيار بولۇشقا 
ئۆزىنىڭ  تاپسىال  پۇرسەت  »خىتاي  چاقىرىپ: 
تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بەزى چېگرا رايونالرنى 
بۇ  بــار.  ئېھتىماللىقى  قوشۇۋېلىش  ئۆزىگە 
ئېيتقاندا، ھىندىستان ھۆكۈمىتى  نۇقتىدىن 
قۇتۇلۇشنى،  تــاجــاۋۇزچــىــلــىــرىــدىــن  خــىــتــاي 
بىر  قىلىدىغان  رىئايە  قوشنىدارچىلىققا 
ئوياليمىز«  دەپ  ئارزۇ قىلىدۇ،  دۆلەتنى  قوشنا 

دەپ جاۋاب بەرگەن.
ــســتــان ھــۆكــۈمــىــتــىــگــە  ئـــۇ يـــەنـــە ھــىــنــدى
ــىــپ: »تـــىـــبـــەت ســـۈرگـــۈنـــدە  ــل ــى خــىــتــاب ق
ئوخشاش،  قىلغانغا  غەمخورلۇق  ھۆكۈمىتىگە 
ئېلىپ،  ئېتىبارغا  قوشنىدارچىلىقىمىزنى 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ھەر جەھەتتىن 
ياردەمدە بولۇشىنى، ۋەتەنسىزلىكتە تۇرۇۋاتقان 
ئۈمىد  بېرىشىنى  پاناھلىق  خەلقىگە  ئۇيغۇر 

قىلىمەن« دېگەن.
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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 
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