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كېتىۋاتىدۇ ،كېسەلدىن ئەمەس ،بەلكى ئاچلىقتىن
ئۆلەي دەپ قــالــدۇق ...ئۆيدە ئىسسىنىدىغان كۆمۈر
يــوق ،قامالنى بوشاتسا قىشلىق كۆمۈر ئېلىۋالساق
بوالتتى .قىشلىق كۆمۈر ئالغىلى پــۇل يــوق ،قانداق
قىالرمىز؟» دېــگــەنــدەك نارازىلىق ســۆزلــىــرى بىلەن
يەرلىك ئەمەلدارالرغا شىكايەت قىلغان.

ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان ئۈندىدار
توپى سۆھبىتىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،خىتاينىڭ غۇلجا
خەلقىنى ۋىــرۇس باھانىسى بىلەن ئۆيلىرىگە سوالپ
قويغىنىغا بىر ئايدىن ئاشقان.
ئۈندىدار توپىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يەرلىك ئەمەلدارالرغا
قىلغان شىكايەت ۋە تەلەپلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە،
خىتاي يۇقۇم باھانىسى بىلەن  - 10ئاينىڭ بېشىدا
بارلىق كىشىلەرنىڭ سىرتقا چىقىشىنى چەكلەپ،
ئۆيلىرىگە قاماپ قويغان .قامالنىڭ  - 18ئۆكتەبىر
بوشىتىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇلغان بولسىمۇ ،بىراق
 - 28ئۆكتەبىرگىچىمۇ بىكار قىلىنمىغان.

ئىگىلىنىشىچە - 7 ،ئۆكتەبىر ئىلى ۋىاليىتىگە تەۋە
كۆكداال شەھىرىدە ئىككى كىشى خىتاي ۋىرۇسى بىلەن
يۇقۇمالنغان .ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق»
سەھىيە ساقلىقنى ساقالش كومىتېتى  - 5ئۆكتەبىر
يېڭىدىن بىر يۇقۇمالنغۇچىنىڭ بايقالغانلىقىنى،
ئاالمەتسىز يۇقۇمالنغۇچىالر تۆت ئىكەنلىكىنى ،بۇالر
ئىچىدىكى ئىككى بىمارنىڭ قورغاستا بايقالغانلىقىنى،
ئىلى ۋىاليىتىگە جايالشقان كۆكداال شەھىرىدە ئىككى
بىمار بايقالغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

ئۈندىدار توپىدا قىلىنغان شىكايەتلەردە يەنە خىتاي
ۋىرۇس يۇقۇمى باھانىسى بىلەن ئۇيغۇرالرنى ئائىلىسىگە
قامىغاچقا خەلقنىڭ ئــاچ قالغانلىقى ،كــۆپ قىسىم
ئائىلىلەردىكى ئەرلەرنىڭ تۈرمە ۋە جــازا الگېرلىرىدا
ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان .مەزكۇر توپتا خەلق قاتتىق
زارلىنىپ« :ئائىلىدە ئەرلەر يوق ،ئائىلىنىڭ ھەممە
يۈكى ئايالالرغا قالدى ...كىرىم مەنبەسى بولمىغانلىقى
سەۋەبلىك ،بــەك قىيىن ئەھۋالدا قــالــدۇق ...يىغىپ
قويغان پۇلالر تۈگىدى ،ئۇن ۋە كۆكتاتالر تۈگىدى...
كۈنلۈك ئىشلەپ جاھاندارچىلىق قىلىۋاتقان ئىدۇق.
بىر تەرەپتىن سوغۇق ،بىر تەرەپتىن ئاچلىق قىيناپ

خىتاي دائىرىلىرى ۋىرۇس باھانىسى بىلەن كۆكداال
شەھىرىنى قامال قىلغان بولۇپ ،يېڭىدىن بايقالغان
ئىككى بىمار بىلەن ئــۇچــراشــقــان  200گــە يېقىن
كىشىنى مەخسۇس ئورۇندا تېببىي كۆزەتكەنلىكىنى
خەۋەر قىلغانىدى .خىتاي مۇشۇ ۋەقەنى باھانە قىلىپ،
نۇرغۇن ناھىيە ،شەھەرلەرنى قامال قىلغان .رايوندا
ۋىرۇس يۇقۇمى قايتا كۆرۈلمىگەن بولسىمۇ ،ھازىرغىچە
قامالنى بوشاتمىغان.
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سىياسىتى ئــۈچــۈن ئىنتېرپولنى سۇيىئىستېمال
قىلىش خەۋپى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا.

(بۇ ماقالە تۈركىيەنىڭ نوپۇزلۇق ژۇرناللىرىدىن بىرى
بولغان «خەۋەر ئاجاندا ژۇرنىلى» نىڭ تور بېتىدە - 22
نويابىر تۈركچە ئېالن قىلىنغان بولۇپ ،تەلەپكە بىنائەن
ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىندى)

تۈركىيەدە ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان خەلقئارا
شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىگە ئەزا 20
دىن ئارتۇق ۋەقفى ۋە جەمئىيەتلەر ئىنتېرپول ئىجرائىيە
ھەيئىتى باشلىقلىق سايلىمى ھەققىدە ئاخبارات
ئېالن قىلىپ ،ئەزا دۆلەتلەرنى بېلەت تاشالشتا تېخىمۇ
سەزگۈر بولۇشقا ۋە خىتاي نامزاتىنى قوللىماسلىققا
چاقىردى .خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى ئېالن قىلغان باياناتتا مۇستەبىت خىتاي
ھــۆكــۈمــىــتــىــنــىــڭ ئــىــنــتــېــرپــولــدىــكــى تەسىرىنىڭ
كۈچىيىشىنىڭ خەلقئارالىق قىممەت قاراشالرغا،
كىشىلىك ھوقۇق ۋە دۇنيا تەرتىپىگە تەھدىت ئېلىپ
كېلىدىغانلىقى تەكىتلەندى.

ئــاپــتــورى ۋە ئــۆزلــەشــتــۈرۈپ تــەرجــىــمــە قىلغۇچى:
مىركامىل كاشىغەرىي
خــەلــقــئــارا جــىــنــايــى ئــىــشــار ســاقــچــى تەشكىالتى
(ئىنتېرپول)نىڭ  - 89نۆۋەتلىك ئومۇمىي يىغىنى
ئــەتــە ( - 23نويابىر) ئىستانبۇل خالىچ قۇرۇلتاي
مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ .يىغىندا ئىنتېرپول رەئىسى،
مۇئاۋىن رەئىسلەر ۋە ئىجرائىيە كومىتېتى ئەزالىرى
سايالپ چىقىلىدۇ - 23 .نويابىردىن  - 25نويابىرغىچە
ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىنغا  155دۆلەتتىن  645ۋەكىل
قاتنىشىدۇ - 25 .نويابىر ئىنتېرپول ئىجرائىيە
كومىتېتى رەئىسى ۋە ئەزالىرى سايلىنىدۇ .خالىچ
قۇرۇلتاي مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىنغا 15
مىنىستىر 9 ،مۇئاۋىن مىنىستىر 4 ،باش كاتىپ17 ،
خەلقئارالىق تەشكىالت ۋەكىلى ۋە ئــەزا دۆلەتلەردىن
كەلگەن  51ساقچى ئىدارىسى باشلىقى سەۋىيەسىدە
بىيۇروكرات قاتنىشىدۇ.

باياناتتا «بۇ مەسىلىلەردە بىز بىلەن ئوخشاش پىكىردە
بولغان ۋە خەلقئارالىق قىممەت قاراشالرنى قوغداشنى
قــولــايــدىــغــان كىشىلىك ھــوقــۇق تەشكىالتلىرى،
پــاالتــا ئــەزالــىــرى ۋە دۆل ــەت ئەربابلىرى بىلەن ئورتاق
ئەندىشىمىزنى بىلدۈرىمىز» دېيىلگەن بولۇپ ،بولۇپمۇ
تۈركىيە قاتارلىق باشقا دۆلەتلەرنى بــۇ مەسىلىگە
ئەستايىدىل قــاراپ ،يېڭى ئىجرائىيە ھەيئىتىنىڭ

خــەلــقــئــارا كىشىلىك ھــوقــۇق تەشكىالتلىرى ۋە
خەلقئارا سىياسىي تەشكىالتالر خىتاينىڭ باستۇرۇش
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ئىشقا ســالــىــدۇ .كىشىلەر ۋە مــال-مــۈلــۈكــلــەرنــىــڭ
تەپسىالتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈرۈش سانلىق
مەلۇمات ئامبىرىغا ئىگە .ئىنتېرپولنىڭ خەلقئارالىق
جىنايى ئىشالر دېلولىرىغا تەۋە بىر يېرىم مىليوندىن
ئارتۇق ئارخىپنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  19سانلىق مەلۇمات
ئامبىرى بار .خىتاينىڭ بۇ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى
سۇيىئىستېمال قىلىش قىلمىشلىرىنىڭ ئارخىپى
ئىنتايىن قېلىن .خىتاي جــامــائــەت خەۋپسىزلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ،خىتاي ھەر يىلى
ئىنتېرپولغا تەخمىنەن  3000دېلو يولاليدۇ .كىشىلىك
ھوقۇق تەشكىالتلىرى  - 15نويابىردا ئېالن قىلغان بىر
دوكالت خىتاي تەرىپىدىن چىقىرىلغان «قىزىل رەڭلىك
تۇتۇش بۇيرۇقى» سانىنىڭ  - 2000يىلدىن - 2020
يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا  10ھەسسە كۆپەيگەنلىكىنى
ئاشكارىلىدى.

تېخىمۇ ئادىل ۋە ئىنتېرپولنىڭ نىشانىغا ماس ھالدا
شەكىللىنىشى ئــۈچــۈن خىتاي نامزاتىنى بايقۇت
قىلىشقا چاقىردى.
خىتاي بولسا ئىنتېرپولنىڭ ئىجرائىيە ھەيئىتىنىڭ
رەئىسلىكىگە خىتاينىڭ يــۇقــىــرى دەرىــجــىــلــىــك
بىخەتەرلىك ئەمەلدارى خۇ بىنچېننىڭ سايلىنىشىنى
تــەلــەپ قىلماقتا .خىتاي جــامــائــەت خەۋپسىزلىكى
مىنىستىرلىقى خەلقئارا ھەمكارلىق بۆلۈمىنىڭ
بــاش ئەمەلدارى خۇ بىنچېن ئىنتېرپول ئىجرائىيە
كومىتېتى ئاسىيا ۋەكىللەر ئۆمىكىدىكى ئىككى
ئورۇن ئۈچۈن سايالمغا چۈشكەن ئۈچ نامزاتنىڭ بىرى
سۈپىتىدە كۆرسىتىلمەكتە .خۇ بىنچېن  - 2021يىلى
 - 23نويابىر ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلىدىغان سايالمدا
رىقابەتكە چۈشىدۇ.
 13كىشىلىك ئىجرائىيە ھەيئىتى ئىنتېرپول باش
كاتىبات باشقارمىسىنىڭ خىزمىتىنى نازارەت قىلىدۇ
ۋە كەلگۈسى سىياسەتلىرىنى شەكىللەندۈرۈشىگە
يــــاردەم بــېــرىــدۇ .ئەمما مۇستەبىت خىتاي رېجىمى
ياكى ئورگانلىرىنىڭ ئىنتېرپول سىستېمىسىنى
ســۇيــىــئــىــســتــېــمــال قــىــلــىــپ ،مــۇھــاجــىــرەتــتــىــكــى
ئۆكتىچىلەرگە پاراكەندىچىلىك سالغانلىقى توغرىسىدا
شىكايەتلەر بارغانسېرى كۆپەيمەكتە .چۈنكى خىتاينىڭ
مۇھاجىرەتتىكى ئۆكتىچىلەرگە ئاساسسىز باھانىلەر
بىلەن ئىنتېرپولدىن قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى
چىقىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ئىجرا
قىلىنماي كەلمەكتە .كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى
ۋە خەلقئارالىق سىياسىي تەشكىالتالر خىتاينىڭ
ئىنتېرپول مــەلــۇمــات ئامبىرىنى خىتايغا قارشى
كىشىلەرنى نابۇت قىلىش ئۈچۈن قــورال سۈپىتىدە
ئىشلىتىشىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويماقتا.

كىشىلىك ھ ــوق ــۇق تــەشــكــىــاتــى «Safeguard
 »Defendersنىڭ دوكــات قىلىشىچە ،خۇ بىنچېن
يــۇقــىــرى دەرىــجــىــلــىــك ئ ــەم ــەل ــدارى بــولــغــان خىتاي
مىنىستىرلىقىنىڭ خەلقئارا ھەمكارلىق بۆلۈمى چەت
ئەللەردىكى قاچقۇنالرنى قوغاليدىغان « »Sky Netۋە
« »Fox Huntناملىق ھەرىكەتلەرنى بىۋاسىتە نازارەت
قىلغان.
« »Safeguard Defendersئالدىنقى دۈشەنبە (- 15
نويابىر) ئېالن قىلغان دوكالتتا خۇ بىنچېننىڭ نازارىتى
ئاستىدىكى ئەترەتنىڭ مىنىستىرلىق تەرىپىدىن
خىتاي پۇقرالىرىنى قــورقــۇتــۇش ،پاراكەندىچىلىك
سېلىش ۋە ئــۇالرنــى خىتايغا قايتىشقا مەجبۇرالش
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەنلىكى بىلدۈرۈلدى.
نۇرغۇنلىغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى ۋە
ئوخشىمىغان پارتىيەلەردىن تەركىب تاپقان «خىتايغا
قارشى دەرىجىدىن تاشقىرى پارالمېنتالر بىرلىكى»
بــۇ ئەھۋالغا ئــوچــۇق-ئــاشــكــارا نارازىلىق بــىــلــدۈرۈپ،

ئىنتېرپول ئىجرائىيە ھەيئىتىنىڭ ۋەزىپىسى
ئىنتېرپول ئىجرائىيە كومىتېتى  13مۇدىردىن تەركىب
تاپقان بولۇپ ،ئىجرائىيە كومىتېتى باش كاتىپ ۋە باش
كاتىپ ئىشخانىسىنىڭ كۈندىلىك خىزمىتىنى نازارەت
قىلىش ،شۇنداقال خىزمەت پىالنى ۋە سىياسەتلەرنى
تۈزۈشكە ياردەملىشىشكە مەسئۇل .ئىنتېرپول يەنە
«تاپشۇرۇپ بېرىلىشى كۈتۈلۈۋاتقان شەخسلەرنى تېپىش
ۋە ۋاقىتلىق قولغا ئېلىش» ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان
قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى سىستېمىسىنىمۇ
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ھەمدە سوتنىڭ قارارىغا بولغان كــۆز قاراشلىرىنى
سۆزلەپ بەرگەن ئىدى.

خىتاينىڭ بولۇپمۇ چــەت ئەلدىكى ئــۇيــغــۇرالرغــا ۋە
ئۆكتىچىلەرگە قــارىــتــا «قــىــزىــل رەڭــلــىــك تــۇتــۇش
بۇيرۇقى» چىقىرىش ئۈچۈن ئىنتېرپولدىكى ئورنىدىن
خاتا پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى دوكالت قىلدى.
«خىتايغا قارشى دەرىجىدىن تاشقىرى پارالمېنتالر
بىرلىكى»نىڭ ئىنتېرپولغا يازغان مەكتۇپىدا «خۇ
بىنچېننىڭ ئىجرائىيە ھەيئىتىگە سايلىنىشى
خىتاينىڭ ئىنتېرپولنى داۋاملىق سۇيىئىستېمال
قىلىشىغا يېشىل چــىــراغ يېقىپ بــېــرىــدۇ ھەمدە
خوڭكوڭلۇقالر ،ئۇيغۇرالر ۋە تىبەتلەرگە ئوخشاش چەت
ئەللەردە ياشايدىغان خىتايغا قارشى شەخسلەرنىڭ
ھاياتىغا خەۋپ ئېلىپ كېلىش نىسبىتىنى يۇقىرى
كۆتۈرىدۇ .مەسىلەن :ماراكەشتە خىتاينىڭ دەلىلسىز
قىزىل رەڭــلــىــك تــۇتــۇش بــۇيــرۇقــى ئارقىلىق قولغا
ئالدۇرغان ئۇيغۇر ئىدرىس ھەسەننىڭ دېلوسى بۇنىڭ
تىپىك مىسالى» دېگەن سۆزلەر ئىشلىتىلدى.

«ئـــــــــەرەب ئــاگــېــنــتــلــىــقــلــىــرى» ۋە «ئ ــاف ــرى ــق ــا
ئاگېنتلىقلىرى» قاتارلىق ئەنگلىيە ۋە فىرانسىيە
ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ،ئەگەر ئۈچ
پەرزەنتلىك ئىدرىس ھەسەن خىتايغا قايتۇرۇلغان
تەقدىردە ،تەن جازاسىغا ۋە قىيىن-قىستاققا ئۇچراش
ئېھتىماللىقىنىڭ تېخىمۇ يــۇقــىــرى ئىكەنلىكى
تەكىتلەنمەكتە.

 - 2021يىلى  - 19ئىيۇلدا ساياھەت ۋىزىسى بىلەن
ماراكەشنىڭ كاسابالنكا شەھىرىگە بارغان شەرقىي
تۈركىستانلىق ئۇيغۇر ئىدرىس ھەسەن خىتاينىڭ
ئىنتېرپولغا ئىسپاتسىز يوللىغان تەلىپىگە ئاساسەن
ماراكەشتە قولغا ئېلىنغان .ئاندىن  - 2ئاۋغۇست
ئىنتېرپول دەلىل-ئىسپات يېتەرلىك بولمىغانلىقى
سەۋەبىدىن ماراكەشتە تــۇتــۇپ تــۇرۇلــۇۋاتــقــان ئۇيغۇر
پائالىيەتچى ئىدرىس ھەسەن ئۈچۈن تارقىتىلغان قىزىل
رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقىنى ۋاقتىنچە توڭالتقانلىقىنى
ئېالن قىلغان .مۇشۇنداق بولۇشىغا قارىماي ،ماراكەش
دائىرىلىرى ئىدرىس ھەسەننى خىتاينىڭ بېسىمى
سەۋەبىدىن تېفرىتتىكى قايتۇرۇش مەركىزىدە تۇتۇپ
تۇرماقتا .ئــەگــەر ئــۇ خىتايغا قايتۇرۇلسا ،قىيىن-
قىستاق ۋە ئۆلۈم الگېرلىرىغا تاشلىنىدىغانلىقى
ئېنىق .مــاراكــەش سوتى ئىدرىس ھەسەننىڭ قويۇپ
بېرىلىشىنىڭ تېخى قارار قىلىنمىغانلىقىنى ۋە سوت
كۈنىنىڭ كېچىكتۈرۈلگەنلىكىنى ئېالن قىلدى.

خىتاينىڭ ئىنتېرپولنى سۇيىئىستېمال قىلىشىغا
ئائىت بۇنىڭغا ئوخشاش نەچچە ئونلىغان مىسالالرنى
كۆرسىتىش مۇمكىن .نېمە ئۈچۈنكىن-تاڭ ،خىتاي
ئىنتېرپولدىن دەلىل-ئىسپاتسىزال قىزىل رەڭلىك
ئۇقتۇرۇشالرنى تېزال چىقىرااليدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ
قېتىم تۈرك دۇنياسىنىڭ قەلبى بولۇش ماھىيىتىگە
ئىگە ئىستانبۇلدا ،ئەگەر خىتاي بىخەتەرلىك ئەمەلدارى
خۇ بىنچېن ئىنتېرپول ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ
رەئىسلىكىگە سايلىنىدىغان بولسا ،خىتاينىڭ يەنە
نېمىلەرنى قىالاليدىغانلىقىنى ،قېنى ،ئەمدى سىز
تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ!
شۇڭالشقا دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدىكى
ئۇيغۇرالر ئىجتىمائىي ئاالقە تورلىرىدا «تاجاۋۇزچى
خىتاينىڭ ئىنتېرپولنى گــۆرۈگــە ئېلىۋېلىشىغا
يــاق!»« ،خىتاينىڭ ئىنتېرپولنى سۇيىئىستېمال
قىلىپ ،ئۇيغۇرالر ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۆكتىچىلەرنى
جىمىقتۇرۇشىغا يــول قويماڭالر!» - 23« ،نويابىر
ئىستانبۇلدا ئــۆتــكــۈزۈلــىــدىــغــان بــېــلــەت تاشالشتا
خــىــتــايــنــىــڭ ئــىــنــتــېــرپــولــنــىــڭ رەئــىــســلــىــكــىــگــە
سايلىنىشى ئىنتېرپولنىڭ خــىــتــاي قورچىقىغا

ئىدرىس ھەسەننىڭ ئايالى بۇزەينۇر خانىم ئەركىن
ئاسىيا رادىيوسىنىڭ زىيارىتىنى قــوبــۇل قىلىپ،
ئــۆزىــنــىــڭ مــاراكــەشــنــىــڭ ئــەنــقــەرەدە تــۇرۇشــلــۇق بــاش
ئەلچىخانىسىغا بارغانلىقىنى ۋە بىگۇناھ يولدىشىنىڭ
دەرھ ــال قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى
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ياكى ئىسپاتالنمىغان جىنايەتچىلەرنىڭ مەلۇماتلىرىنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان مەلۇمات ئامبارلىرىغا ئىگە .ئەزا
دۆلەتلەرنىڭ بىخەتەرلىك قىسىملىرى بــۇ ئورگان
ئارقىلىق ئۇچۇر يــولــاپ ،باشقا ئــەزا دۆلەتلەر بىلەن
ئاالقىلىشااليدۇ .بۇ ئارقىلىق ساقچى ئورگانلىرىنىڭ
مۇھىم ئۇچۇرلىرى ۋە ھۆججەتلىرىنى قىسقا ۋاقىت
ئىچىدە بىخەتەر ئالماشتۇرااليدۇ.

ئايلىنىدىغانلىقىدۇر» دېــگــەن شــوئــارلــىــرى بىلەن
نارازىلىقلىرىنى بىلدۈرۈشنى داۋامالشتۇرماقتا.
قېنى ئەمىسە «ئىنتېرپول زادى نېمە؟» دېگەن
سوئالغا كېلەيلى
ئېسىڭىزدە بولۇشى مۇمكىن - 2019 ،يىلى خەلقئارا
جىنايى ئىشالر ساقچى تەشكىالتى (ئىنتېرپول) نىڭ
باشلىقلىقىغا سايالنغان خىتاي مېڭ خۇڭۋېينىڭ
يوقاپ كېتىشى بۇ ئورگان ھەققىدە چېگىش سوئالالرنى
پەيدا قىلغان ۋە ئىنتېرپولنىڭ ئۆز رەئىسىنىڭ ئورنىنى
نەچچە كۈنگىچە بىلەلمەسلىكى تاالش-تارتىشالرغا يول
ئاچقان ئىدى 65 .ياشلىق مېڭ خۇڭۋېي  - 2019يىلى
 - 9ئايدا فىرانسىيەدىن خىتايغا بارغاندا تۇيۇقسىز
يوقاپ كەتكەنىدى .بىر ھەپتىدىن كېيىن خەلقئارانىڭ
بېسىمغا بەرداشلىق بېرەلمىگەن مۇستەبىت خىتاي
رېجىمى مېڭ خۇڭۋېينى پارىخورلۇق بىلەن ئەيىبلەپ،
خىتاي سوتى تەرىپىدىن تۈرمىگە تاشالنغانلىقىنى
ئېالن قىلغانىدى.

مەسىلەن :تۈركىيەنىڭ ساقچى ئىدارىسى ،دېڭىز
ساھىلى مۇھاپىزەت ئەترىتى قوماندانلىق ئىشتابى،
ژانــدارمــا بــاش قوماندانلىق ئىشتابى ۋە تاموژنا باش
مەھكىمىسى ئىنتېرپول بىلەن ماسلىشىپ ھەرىكەت
قىلىدىغان ئ ــورگ ــان ــاردۇر .تــۈركــىــيــە - 1930يىلى
ئىنتېرپولغا ئەزا بولغان بولۇپ ،ئامېرىكا يەكلىنىش
دەۋرىــدىــن كېيىن - 1961يىلى بــۇ تەشكىالتقا ئــەزا
بولغان.
ئىنتېرپول قايسى ساھەلەردە پائالىيەت قىلىدۇ؟
ئىنتېرپول خەلقئارالىق ساالھىيەتكە ئىگە رايونالردا
بىخەتەرلىك ئورگانلىرىنى مەشغۇالت ياردىمى بىلەن
تــەمــىــنــلــەيــدۇ ،ئــامــمــىــۋى بــىــخــەتــەرلــىــك ،تــېــررورلــۇق،
زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى ،ئىقتىسادىي
ۋە ئىلغار تېخنىكا جىنايىتى ،ئادەم ئەتكەسچىلىكى،
بالىالرغا قارىتىلغان جىنايەت ۋە قورال ئەتكەسچىلىكى
قــاتــارلــىــق ســاھــەلــەردە پــائــالــىــيــەت قــىــلــىــدۇ .ئ ــۇرۇش
جىنايىتى ،خىمىيەلىك ،بىيولوگىيەلىك ،يــادرو
ۋە پارتالتقۇچ ماتېرىيالالر بىلەن سادىر بولىدىغان
جىنايەتلەر قاتارلىق پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە چېتىشلىق
ساھەلەردىمۇ ك ــۈرەش قىلىشقا تىرىشىدۇ .لېكىن
كۆپىنچە كىنوالردا كۆرسىتىلگىنىنىڭ ئەكسىچە
ئىنتېرپولدا ئىشلەيدىغان ساقچىالر نــەق مەيداندا
بىۋاسىتە مەشغۇالت قىاللمايدۇ ۋە مەشغۇالتالرغىمۇ
قاتنىشالمايدۇ.

ئىنتېرپول قــانــداق ئــورگــان؟ ھەقىقىي ساقچى
قىسىممۇ؟
ئىنتېرپول كۆپىنچە كىنوالردا كۆرسىتىلىدىغان
ئامېرىكا فېدېراتىپ تەكشۈرۈش ئىدارىسى ( )FBIياكى
مەركىزىي ئىستىخبارات تەشكىالتى ( )CIAقاتارلىق
بىخەتەرلىك ئورگانلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇلىدۇ.
ئەمما ئەمەلىيەتتە بۇ ئورگانالر ئارىسىدا زور پەرق بار.
ئىنتېرپولنىڭ بىۋاسىتە قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگىنى
سۈپىتىدە خىزمەت قىاللمايدۇ.
ئۇنداقتا ئىنتېرپولنىڭ قۇرۇلۇش نىشانى نېمە؟
ئورگاننىڭ پائالىيەت ساھەلىرى قايسى؟ قانداق
خىزمەت قىلىدۇ؟
ئىنتېرپول  - 1923يىلى ساقچىالرنىڭ خەلقئارا
ھەمكارلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلغان .باش
ئىشتابى فىرانسىيەنىڭ لىئونغا جايالشقان بولۇپ،
بــۇ تەشكىالت  190دۆلەتنىڭ ئــەزا بولۇشى بىلەن،
بىخەتەرلىك قىسىملىرى ۋە ئەدلىيە ئورۇنلىرىنىڭ
چــېــگــرا ھالقىغان جىنايەتچىلەرنىڭ تۇتۇلۇشى
ئۈچۈن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشنى نىشان قىلىدۇ.
ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئىنتېرپولنىڭ ئــەزا دۆلەتلەردىكى
ئــادۋوكــاتــار ئۇيۇشمىلىرى ئارقىلىق ھازىرچە ھەل
قىلىنمىغان جىنايەتلەر ۋە جىنايىتى ئىسپاتالنغان

ئىنتېرپولنىڭ ئۇقتۇرۇشلىرى نېمىگە يارايدۇ؟
ج ــى ــن ــاي ــەت ــك ــە م ــۇن ــاس ــى ــۋەت ــل ــى ــك ئــــۇچــــۇرالرنــــى
ئالماشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان خەلقئارالىق
ئــۇقــتــۇرۇشــار سىستېمىسى ئىنتېرپولنىڭ ئــەڭ
مۇھىم فۇنكسىيەسىنىڭ بىرى ،دەپ قارىلىدۇ .ئەزا
دۆلەتلەرنىڭ جىنايەت ۋە جىنايەتچىلەر ھەققىدە
ئۇچۇر بېرىدىغان ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا قولغا ئېلىش
بــۇيــرۇقــىــنــى ت ــەل ــەپ قــىــلــىــدىــغــان ســەكــكــىــز خىل
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كىشىنى ئىزدەش ۋە قولغا ئېلىش توغرۇلۇق مەلۇمات
بىلەن تەمىنلىنىدۇ .قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇققا
ئــاســاســەن قــانــداق ھــەرىــكــەت قىلىش ھــەر بىر ئــەزا
دۆلەتنىڭ قانۇنىغا ئاساسەن ئوخشاشمايدۇ .شۇڭالشقا
«قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقىدا تىلغا ئېلىنغان
كىشى دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدە كۆرۈلگەن ھامان
تۇتۇلىدۇ ۋە تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ» دېگەن قاراش قانۇنىي
نۇقتىدىن توغرا ئەمەس.

ئۇقتۇرۇش مەۋجۇت .بۇ ئۇقتۇرۇشالر ئەزا دۆلەتلەرنىڭ
يەرلىك مەركىزىي ئورۇنلىرىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن
تەشكىالتنىڭ تۆت تىلىدا (ئىنگلىزچە ،فىرانسۇزچە،
ئىسپانچە ،ئەرەبچە) ئېالن قىلىنىدۇ .بۇ خەلقئارالىق
ئــۇقــتــۇرۇش سىستېمىسى ئارقىلىق ئ ــەزا دۆلــەتــلــەر
ئوتتۇرىسىدىكى خەلقئارالىق باغلىنىشنى كۈچەيتىش
ۋە جىنايەتچىلەرنى تۇتۇش مەقسەت قىلىنىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن بىرگە يەنە ،يوقاپ كەتكەن كىشىلەرنى تېپىش
ۋە تېپىلغان جەسەتلەرنىڭ كىملىكىنى ئېنىقالش
قاتارلىق ساھەلەردىمۇ ئۇقتۇرۇشالرنى ئېالن قىلىدۇ.

بــولــۇپــمــۇ خىتاينىڭ تەلىپىگە ئــاســاســەن ھــازىــر
قانچىلىك كىشىنىڭ ئىزدىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى
ئۇچۇرالر ئىنتېرپولنىڭ ئاممىغا ئوچۇق مەنبەلىرىدە
ھــەمــبــەھــرىــلــەنــمــەيــدۇ .يــەنــە شــۇنــىــڭــدەك ،خىتاي
ئىزدەۋاتقان كىشىلەرنىڭ قايسى ئەيىبلەشلەر بىلەن
ئىنتېرپولغا دوكــــات قىلىنغانلىقىمۇ ئــاشــكــارا
ئەمەس .خىتاينىڭ كۆپ يىلالردىن بۇيان ئىنتېرپول
سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى چەت ئەللەردە خاتىرجەم
ياشاتقۇزماسلىق ،قايتىپ كېلىشكە ۋە ناتسىستالرچە
الگېرلىرىدا ماڭقۇرت بولۇشقا مەجبۇرالۋاتقانلىقى
ھەممىگە مەلۇم بىر ھەقىقەت .تۈركىيەدە پات-پات
ئۆيلىرىدىن تۇتۇلۇۋاتقان ۋە دەلىل-ئىسپات يېتەرلىك
بولمىغانلىقى ئــۈچــۈن بىر نەچچە كۈندىن كېيىن
ياكى بىر نەچچە ئايدىن كېيىن قويۇپ بېرىلىۋاتقان
ئۇيغۇرالر مەسىلىسىدە مۇستەبىت خىتاي رېجىمىنىڭ
ئىنتېرپولدىن قــىــزىــل رەڭــلــىــك تــۇتــۇش بــۇيــرۇقــى
چىقىرىش نەيرەڭۋازلىقى ئاساسلىق رول ئوينىماقتا.

قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى دېگەن نېمە؟ قانداق
ئىشلىتىلىدۇ؟
بــۇنــىــڭ ئىچىدە ئ ــەڭ داڭــلــىــقــى ،قــىــزىــل رەڭلىك
تــۇتــۇش بــۇيــرۇقــى ب ــول ــۇپ ،بــىــرەر ئـــەزا دۆلــــەت ياكى
خەلقئارا سوت مەھكىمىسى ئىزدەۋاتقان كىشى ياكى
كىشىلەرنى تۇتۇش ۋە تەلەپ قىلىنغان دۆلــەت ياكى
سوت مەھكىمىسىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىش مەقسىتىدە
چىقىرىلىدۇ .بىر كىشىنىڭ قىزىل رەڭلىك تۇتۇش
بۇيرۇقى بىلەن ئىزدىلىشى ئۈچۈن ئــەزا دۆلــەت ئالدى
بىلەن بۆلۈم باشلىقلىرى ئارقىلىق گۇماندارغا تەۋە
زۆرۈر بولغان ئۇچۇرالرنى ئىنتېرپولغا يولاليدۇ ھەمدە
خەلقئارالىق ئىزدەشنى ۋە تۇتۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.
بۇنىڭغا قارىتا ئىنتېرپول باش كاتىبات باشقارمىسى
مەزكۇر كىشىنى ئىزدەشنىڭ ئىنتېرپولنىڭ ئىچكى
ئۆلچەملىرىگە ماس كېلىدىغان-كەلمەيدىغانلىقىنى
تەكشۈرىدۇ .ئاخىرقى باسقۇچتا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ساقچى
تارماقلىرى قىزىل تاشلىق ئۇقتۇرۇش تارقىتىلغان
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سايمىن-سىكيود ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى
ئېلىش تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى نائومى كىكولېر
خانىم  59بەتلىك دوكالتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق
تەشكىالتلىرى ،ئۇيغۇر گۇۋاھچىالر ،تەتقىقاتچىالر
بىلەن كۆرۈش ئاساسىدا تەييارالنغانلىقىنى ،دوكالتتا
خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ
پاكىتلىق رەتلەنگەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

ئامېرىكا قىرغىنچىلىق خاتىرە مۇزېيىنىڭ سايمىن-
سىكيود ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش
مەركىزى يېڭى دوك ــات ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يــۈرگــۈزۈۋاتــقــان
بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى.
يېڭى شەپەق تورىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە،
ئامېرىكا قىرغىنچىلىق خاتىرە مۇزېيىنىڭ سايمىن-
سىكيود ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش
مەركىزى  - 9نويابىر دوكالت ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش
سىياسىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى
شەكىللەندۈرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن.

ئــــۇ يــــەنــــە خـــىـــتـــاي ئــــۇيــــغــــۇرالرغــــا قــــارشــــى بــۇ
ھەرىكەتنىڭ كۆلىمى ۋە ئېغىرلىقىنىڭ كىشىنى
چۆچۈتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن.

سايمىن-سىكيود ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى
ئېلىش مەركىزى  - 9نويابىر ئەتىگەن ئاخبارات ئېالن
قىلىش ۋە مەزكۇر دوكالتنى مۇزاكىرە قىلىش يىغىنى
ئــۆتــكــۈزگــەن بــولــۇپ ،دوكــاتــتــا ئــۇيــغــۇرالر بېشىدىن
ئۆتكۈزۈۋاتقان ئېغىر كۈنلەر بايان قىلىنغان ۋە قوغداشقا
تېگىشلىك مىللەتلەر ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتمىگەندە
قانداق ئاقىۋەتلەرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقى ھەققىدە
سىگنال بېرىلگەن.
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مودېلى ئامېرىكا ئاۋىياماتكىسىنىڭ مودېلى بولۇپ،
 - 2019يىلى  - 3ئايدىن  - 4ئايغىچە بولغان ئارىلىقتا
ياسالغان» دېيىلگەن.

ئــامــېــرىــكــىــنــى مــەنــبــە قــىــلــغــان ســۈنــئــىــي ھــەمــراھ
ســۈرەتــلــىــرىــگــە ئــاســاســانــغــانــدا ،خــىــتــاي ئامېرىكا
ئارمىيەسى تىنچ ئوكيان رايونىغا ئورۇنالشتۇرغان
كۆپلىگەن پــاراخــوتــارنــى تەقلىد قىلىپ يــاســاپ،
شەرقىي تۈركىستاندىكى تەكلىماكان قۇملۇقىدا
باشقۇرۇلىدىغان بومبا بىلەن زەربــە بېرىش مەشىقى
ئۆتكۈزگەن.

 - 9ئۆكتەبىر تارتىلغان سۈرەتتە كۆرسىتىلىشىچە،
ئۇزۇنلۇقى  75مېتىر كېلىدىغان ئــەســۋابــار بىلەن
قاپالنغان نىشان ئالتە مېتىر كەڭلىكتىكى ئوربىتىغا
قــويــۇلــغــان .تەھلىل قىلىنىشىچە ،خىتاي ياساپ
چىققان مــەزكــۇر مــودېــلــلــىــرى ئارقىلىق ئامېرىكا
ئ ــۇرۇش پاراخوتلىرىنى ئــۆز نىشانى قىلغان بولۇش
ئېھتىماللىقى بار بولۇپ ،تەقلىدىي ئىزدەش ۋە سىناق
نىشانى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىشى مۇمكىن ئىكەن.

ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ ب ــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئامېرىكا سۈنئىي ھەمراھ شىركىتى
«Maxar Technologies» 7-نــويــابــىــر تارقاتقان
سۈرەتلەردە تەكلىماكان قۇملۇقىدا خىتاينىڭ ئامېرىكا
پاراخوتلىرىغا ئــوخــشــاش چوڭلۇقتىكى تەقلىدىي
مودېللىرى بارلىقى ئاشكارىالنغان بــولــۇپ ،ئۇنىڭ
ئىچىدە كەم دېگەندە بىرى ئاۋىياماتكىغا ئوخشايدىكەن،
يەنە بىرى بولسا قوغلىغۇچى پاراخوتقا ئوخشايدىكەن.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسى
ۋاڭ ۋېنبىن  - 8نويابىر ئامېرىكا ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا
تەقلىد قىلىنغان سۈرەتلەر ھەققىدىكى سوئالغا:
«ئەھۋالدىن خەۋىرىم يوق» دەپ جاۋاب بەرگەن.

ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسى تەتقىقات ئورنىنىڭ
خەۋىرىگە ئاساسالنغاندا ،تەقلىد قىلىپ ياسالغان
مودېلالرنىڭ بىرى رېلىس يولىغا ئورنىتىلغان .گەرچە
بەزىلىرى قارىماققا ئىككى ئۆلچەملىك كۆرۈنسىمۇ،
ئەمما يەنە بەزىلىرى تېخىمۇ مۇرەككەپ كۆرۈنىدىكەن.

مەلۇم بولۇشىچە ،بۇ يىل مارت ئېيىدا گېنېرال فىلىپ
داۋىدسون ئامېرىكا كېڭەش پاالتاسىدا« :خىتاينىڭ
بــۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى ھەربىي مەشىقتە
ئىشلىتىشى خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ئۈچىنچى تەرەپ
كۈچلىرىگە قارشى رايون كىرىزىسىغا ئارىلىشىشىنى
خااليدىغانلىقىنى كۆرسەتتى» دېگەن.

تەتقىقات ئورنى ئېالن قىلغان دوكالتتا« :ئىلگىرىكى
سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرىگە قارىغاندا ،خىتاينىڭ
تۇنجى قېتىم تەقلىد قىلىپ ياسىغان تەقلىدىي
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 - 1933يىلى ۋە  - 1944يىلى  - 12نويابىر شەرقىي
تۈركىستاندا قۇرۇلغان ئىككى قېتىملىق مۇستەقىل
جۇمھۇرىيەتنى خاتىرىلەش مۇراسىمى  - 12نويابىر
ئىستانبۇلنىڭ زەيتىنبۇرنۇ رايونىدىكى كازلىچەشمە
كۈلتۈر مەركىزى زالىدا ئۆتكۈزۈلدى.

رەھبەرلەر ،مۇجاھىدالرنىڭ روھىنى ئۆرنەك قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستاننى مۇستەقىللىققا ئېرىشتۈرۈش
روھىنى تىكلەش ئىكەنلىكىنى ،مۇھاجىرەتتىكى
ھەربىر شەرقىي تۈركىستانلىقنىڭ ئۆز مەسئۇلىيىتىنى
ئادا قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

جۇمھۇرىيەت كــۈنــى ۋە شېھىتلەرنى خاتىرىلەش
پائالىيىتىنى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى تەشكىللىگەن بولۇپ ،ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان
مىڭغا يېقىن كىشى قاتناشتى .كۈلتۈر مەركىزى زالىدا
يەنە شەرقىي تۈركىستان تارىخى ۋە نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى
تونۇشتۇرۇلغان سۈرەت كۆرگەزمىسى ئورۇنالشتۇرۇلدى.

يىغىلىشتا ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسى جۇمھۇرىيەت
كۈنى ئۈچۈن تەييارلىغان قىسقا فىلىم قويۇلغاندىن
كــېــيــىــن ،تــۈركــىــيــە ســـائـــادەت پــارتــىــيــەســى رەئــىــســى
تەمەل قارامئوغلى ،يېڭى رەفــاھ پارتىيەسى رەئىسى
فاتىھ ئەربەقان قاتارلىقالرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيەت كۈنى ئۈچۈن ئەۋەتكەن تەبرىكنامىسى
ئوقۇپ ئۆتۈلدى.
ئارقىدىن تــاڭــنــۇرى تەلىم-تەربىيە مەركىزىنىڭ
ئوقۇغۇچىلىرى ئىككى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان
ئىسالم جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ قۇرغۇچىلىرى بولغان
سابىت دامــولــام بىلەن ئېلىخان تۆرىنىڭ رولىنى
ئــېــلــىــپ ،ئــۇالرنــىــڭ كــــۈرەش تــارىــخــىــنــى قىسقىچە
تونۇشتۇردى.

پائالىيەت ئالدى بىلەن ئابدۇجېلىل قارىمنىڭ قۇرئان
كەرىم تىالۋىتى بىلەن باشالندى .تۈركىيە دۆلەت مارشى
ۋە شەرقىي تۈركىستان دۆلــەت مارشى قويۇلغاندىن
كېيىن ،تەشكىالتالر بىرلىكىگە ۋاكالىتەن شەرقىي
تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى باش
كاتىپى ئابدۇلئەھەد ئابدۇراھمان ئېچىلىش سۆزى
قىلدى .ئۇ سۆزىدە ھەر يىلى ئىككى جۇمھۇرىيەتنىڭ
قۇرۇلۇش كۈنىنى خاتىرىلەشتىكى مەقسەتنىڭ ئىككى
قېتىملىق جۇمھۇرىيەتنى قــۇرۇپ چىققان ،شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنى خىتاي زۇلۇمىدىن قۇتۇلدۇرغان

يېڭى رەفــاھ پارتىيەسى زەيتىنبۇرنۇ شۆبىسىنىڭ
مــۇئــاۋىــن رەئىسى ئىسمايىل چەلەبى ســۆز قىلىپ:
«نېمە ئۈچۈن ئىسالم دۇنياسى شەرقىي تۈركىستاندىكى
زۇلۇمالرغا ئــاۋاز چىقارمايدۇ؟» دەپ سوئال قويدى ۋە
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تۈرك-ئىسالم دۇنياسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
زۇلۇمالرغا سۈكۈت قىلغانلىقىنى تەنقىد قىلدى .ئىيى
پارتىيەسى تــۈرك دۇنياسى مەسىلىلىرى مەسئۇلى
نۇرجاھان ھاستەدىئوغلى خانىم سۆز قىلىپ ،ئىيى
پارتىيەسىنىڭ ئىستانبۇل ۋە پارتىيە مەركىزىدە شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسى ئىشخانىسى بارلىقىنى،
ھ ــەر دائــىــم شــەرقــىــي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى
كۆزىتىۋاتقانلىقىنى ،يېقىندىن بېرى ئائىلىسى بىلەن
ئاالقىلىشالمىغان ئۇيغۇرالرنىڭ مەسىلىسىگە كۆڭۈل
بۆلۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

كەينىدىكى مۇھىم ۋەقەلەرنى تونۇشتۇردى .بولۇپمۇ
جۇمھۇرىيەتنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەرقايسى
جايلىرىدىكى نــۇرغــۇن گۇرۇپپىالرنىڭ بىرلىشىشى
ئارقىلىق قۇرۇلغانلىقىنى ،بۇنىڭ ئۆگىنىدىغان
نۇرغۇن تەرەپلىرى بارلىقىنى تەكىتلىدى.

كېلەچەك پارتىيەسى ئىستانبۇل شۆبىسى مۇئاۋىن
رەئىسى ئوغۇرئاۋنى باشارىرمۇ سۆز قىلىپ ،پەلەستىن
ۋە باشقا يەردىكى زۇلۇمالرغا قارشى ئــاۋاز چىقىرىپ،
شەرقىي تۈركىستاننى ئۇنتۇغان دۆلەت ۋە تاراتقۇالرنى
ئــەيــىــبــلــىــدى .ئــۇنــدىــن بــاشــقــا ھ ــۆر دەۋا پارتىيەسى
ئىستانبۇل شۆبىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شارافەددىن
گۈلەي ،يەسەۋىي ئالپەرەنلەر ۋەقفى رەئىسى كۈرشات
مىجان ،ژۇرنالىست گۈڭگۈر ياۋۇز ئارسالن قاتارلىقالر
ســۆز قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ باش
ئەگمەي داۋام قىلىۋاتقان مۇستەقىللىق كۈرىشىنى
ماختىدى ۋە ئىلھام بەردى.

مائارىپ جەمئىيىتىنىڭ زەيتىنبۇرنۇ قۇرئان كۇرسى
ئوقۇغۇچىلىرى شەرقىي تۈركىستاننىڭ دۆلەت گېربى
ۋە بايرىقىنى تــونــۇشــتــۇرۇپ ،شــەرقــىــي تۈركىستان
مۇستەقىللىق كۈرىشىنىڭ نىشانىنى نامايان قىلدى.
سۇتۇق بۇغراخان قىزالر قۇرئان كۇرسى ئوقۇغۇچىلىرى
ۋەت ــەن سۆيگۈسى ھەققىدە شېئىرى دېكالماتسىيە
قىلدى .ئارقىدىن يەتتە قىز ئوقۇغۇچى يەتتە خىل
تىلدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ جۇمھۇرىيەت كۈنىنى
تەبرىكلىدى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ۋە ئىزناكلىرى
قادالغان ھەربىي فورمىالرنى كىيگەن سۇتۇق بۇغراخان
ئوغۇلالر كۇرسى ئوقۇغۇچىلىرى بىلەن ھىرا ئۇيغۇر
مەكتىپى ئوقۇغۇچىلىرى ئەسكەرلەرنىڭ پاراتتىن
ئۆتۈش نومۇرىنى ئورۇندىدى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى
كۆزىتىش جەمئىيىتى باش كاتىپى نۇرىددىن ئىزباسار
 - 1944يىلى قــۇرۇلــغــان ئىككىنچى قېتىملىق
جۇمھۇرىيەت ھەققىدە توختالدى .ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ
باستۇرۇشىغا قارشى قوزغالغان مۇجاھىدالرنىڭ ئاددىي
قوراللىرى بىلەن خىتاينىڭ ،شۇنداقال رۇسالرنىڭ
مۇنتىزىم قوشۇنىغا قارشى تېنىنى قالقان قىلىپ،
قىسقا ۋاقىتتا شەرقىي تۈركىستاننى مۇستەقىل
قىلغانلىقىنى ،شــەرقــىــي تۈركىستان خەلقىنىڭ
خىتاينىڭ كۈچىدىن قورقماسلىقى كېرەكلىكىنى،
خىتاينى چوقۇم مەغلۇپ قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى
سۆزلەپ ئۆتتى.

پاراتتىن كېيىن قەھرىمانماراش سۈتچى ئىمام
ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكــتــور ئالىمجان
بۇغدا  - 1933يىلى قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان
ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش جەريانى ۋە ئالدى-

شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتىدىن
ئىبراھىم سىدىق «ئــەر ئــەمــەس» ناملىق شېئىرنى
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دېكالماتسىيە قىلغاندىن كېيىن ،شەرقىي تۈركىستان
يــېــڭــى نــەســىــل ھــەرىــكــىــتــى رەئــىــســى ئ ــاب ــدۇس ــاالم
تەكلىماكان «ئىككى جۇمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلۇشىدا
ياشالرنىڭ رولـــى» تېمىسىدا ســۆز قىلدى .ئــۇ ياش
ساھابىلەرنىڭ ئىش-ئىزلىرىنى ،شۇنداقال ئىككى
قېتىملىق جۇمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلۇشىغا زور تۆھپە
قــوشــقــان يــاشــارنــىــڭ ھاياتىنى مىسال كــەلــتــۈرۈش
ئارقىلىق ،نۆۋەتتىكى ياشالرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
مۇستەقىللىق كۈرىشىدىكى ۋەزىپىلىرىنىڭ ئېغىر
ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتى
شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرۇش
ئۈچۈن يېقىندا ئۇيۇشتۇرغان كوچا زىيارىتى قىسقا
فىلىم ئىشلەش مۇسابىقىسىدە نەتىجىگە ئېرىشكەنلەر
مۇكاپاتالندى .مۇسابىقىدە بىرىنچى دەرىجىلىككە
ئېرىشكەن ئۆمەر فەرۇق ئارسالن  5000لىرا مۇكاپاتنى
تاپشۇرۇۋالدى.

جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان ســۆز قىلىپ،
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئومۇميۈزلۈك
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان بولسىمۇ ،ئەمما
ئــەجــدادالردىــن قالغان مۇستەقىللىق ئىرادىسىنى
ھــەرگــىــز سۇندۇرالمايدىغانلىقىنى ،ئــۆز ھاياتىنى
تەقدىم قىالاليدىغان پىداكار ئەۋالدالرنىڭ توختىماي
يېتىشىپ چىقىۋاتقانلىقىنى ،خىتاينىڭ چوقۇم
مەغلۇپ بولىدىغانلىقىغا شەك-شۈبھىسىز ئىشىنىش
كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.

پائالىيەتتە يــەنــە شــەرقــىــي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكىنىڭ رەئىس ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم سۆز
قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقى يولىدا
شېھىت بولغانالرنىڭ كاتتا ئەجىرگە ئېرىشكەنلىكىنى،
بۇ يولدا خائىنلىق قىلغانالرنىڭ ئاخىرەتتە ئازابقا،
دۇنيادا خارلىققا قالىدىغانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنىڭ بۇ يولدا ئۈمىدۋار بولۇشى كېرەكلىكىنى
بىلدۈردى.

ئارقىدىن ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ سابىق
پارالمېنت ئەزاسى پىروفېسسور ،دوكتور جەالل ئەرباي
ســۆز قىلىپ ،ئەينى ۋاقىتتىكىگە سېلىشتۇرغاندا
شەرقىي تۈركىستان دەۋاســـى سېپىنىڭ كۈندىن-
كۈنگە كۈچەيگەنلىكىدىن ئۈمىدۋار بولغانلىقىنى،
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى تەرەققىي قىلغان شۇنداق
مۇھىم بىر پەيتتە ،ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىقنىڭ
تولىمۇ مۇھىم ئىكەنلىكىنى ،بۆلۈنۈشنىڭ چوقۇم
مەغلۇبىيەتكە ئاپىرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

پائالىيەتتە يەنە تۈرك ناخشىچى بۇنيامىن ئاقسۈنگۈر
«جانان ئۇيقۇدا»« ،ئاچىل»« ،ئۇچراشقاندا» قاتارلىق
ۋەتـــەن ،مىللەت كۈيلەنگەن ئۇيغۇر ناخشىلىرىنى
ئورۇندىدى.

بۇ قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەت كۈنى
خاتىرىلەش مۇراسىمى ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان
ئــۆلــىــمــاالر بىرلىكى ئ ــەزاس ــى نــىــيــاز دامــولــامــنــىــڭ
يېتەكچىلىكىدە خىتاينىڭ ھاالكىتى ،رەھىمسىز
باستۇرۇشالر ئاستىدا ئېزىلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشى ئــۈچــۈن قىلغان
دۇئاسى بىلەن ئاخىرالشتى.
ئوخشاشال  - 12نويابىر كەچتە تۈركىيەنىڭ كونيا
شەھىرىدە سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقفى
شۆبىسىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن جۇمھۇرىيەت كۈنى
خاتىرىلەندى .كونيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر قاتناشقان
مەزكۇر پائالىيەتتە ئىككى قېتىملىق جۇمھۇرىيەتنىڭ
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قولاليدىغانلىقنى بــىــلــدۈرۈپ ،پــارىــژ شەھىرىنىڭ
زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئۇيغۇرالر بىلەن بىر سەپتە
تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولۇپ ،پارىژ شەھەرلىك
ھۆكۈمەت بىناسى 12-نويابىر شەرقىي تۈركىستان
بايرىقىنىڭ رەڭگىدە يورۇتۇلغان .ئۇندىن باشقا ياۋروپا
ئــۇيــغــۇر ئىنستىتۇتىنىڭ كــۈچ چىقىرىشى بىلەن
ھــۆكــۈمــەت بىناسىنىڭ تېمىدىكى چــوڭ ئېكرانغا
«ئۇيغۇرالرغا ئەركىنلىك» دېگەن خەتلەر كۆرسىتىلگەن.

قۇرۇلۇش تارىخى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى تونۇشتۇرۇلدى.
شۇنداقال ئۆسمۈرلەر تەييارلىغان نومۇرالر ئورۇندالدى.
تۈركىيەنىڭ كــاســتــامــونــۇ شــەھــىــرىــدە پائالىيەت
قــىــلــىــۋاتــقــان شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان يېڭى نەسىل
ھەرىكىتىنىڭ ئەزالىرى ۋە ياشالرنىڭ تەشكىللىشى
بىلەن ،كاستامونۇدىكى ئــۇيــغــۇرالر خىتايغا قارشى
نامايىش ۋە بايانات ئېالن قىلىش پائالىيىتى ئارقىلىق
جۇمھۇرىيەت كۈنىنى خاتىرىلىدى.

ئــامــېــرىــكــىــدا يــاشــاۋاتــقــان ئــۇيــغــۇرالرمــۇ بــوســتــونــدا
جۇمھۇرىيەت كۈنىنى تەبرىكلەپ ،بايراق چىقىرىش
مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن .ئۇندىن باشقا يەنە بىر بۆلۈك
ئــۇيــغــۇرالر ئىككى جۇمھۇرىيەت قــۇرۇلــغــان كۈنىنى
ئاقسارايدا خاتىرىلىگەن بولۇپ ،ئۇالر نامايىش قىلىش
ئارقىلىق بايدېن ھۆكۈمىتىدىن خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىگە قارشى تۇرۇشىنى تەلەپ قىلغان.

ئۇندىن باشقا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئىككى
جۇمھۇرىيەتنىڭ قــۇرۇلــغــان كــۈنــى ئوخشىمىغان
ئۇسۇلالر بىلەن خاتىرىلەندى .جۈملىدىن  - 13نويابىر
ئەنگلىيەنىڭ لوندون ۋە مانچىستىر شەھىرىدىكى
ئىسالمىي تەشكىالتالر ۋە ئۇيغۇرالر بىرلىكتە كەڭ
كۆلەملىك نامايىش ئــۆتــكــۈزۈپ ،ئىككى قېتىملىق
جۇمھۇرىيەتنىڭ قــۇرۇلــۇش كۈنىنى خاتىرىلىگەن
ھەمدە خىتايغا قارشى بايانات ئېالن قىلغان .باياناتتا
خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئېتىقادىنى،
بارلىق ئىبادەتلىرىنى چەكلەش قىلمىشى ،ئۇيغۇر
مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان قىرغىن قىلىش جىنايى
قىلمىشىلىرىنى ئەيىبلىگەن.

 - 12نويابىر يــاۋروپــادىــكــى شــەرقــىــي تۈركىستان
تەشكىالتالر ئىتتىپاقىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن،
دەنــخــاگ شەھىرىدىكى گــولــانــدىــيــە تــاشــقــى ئىشالر
مىنىستىرلىقى بىناسى ئالدىدا ئىككى جۇمھۇرىيەت
خاتىرىلەنگەن ھەمدە بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان
 - 2022يىللىق قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت
مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش نامايىشى ئۆتكۈزۈلگەن.

بېلگىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ بېلگىيە ئۇيغۇر
جەمئىيىتىنىڭ تەشكىللىشى بــىــلــەن ئىككى
جۇمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلغان كۈنىنى تەبرىكلىگەن،
شۇنداقال بېلگىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى بىلەن
پايتەختى بىريۇسسېلدىكى سىمۋوللۇق قــۇرۇلــۇش
«ئاتومىيۇم» مۇنارىمۇ كۆك رەڭگە بويالغان.

 - 12نــويــابــىــر قىرغىزىستاندىكى بــىــر قىسىم
ئۇيغۇرالرمۇ مىللىي ئارمىيە جەڭچىسى ئابلىمىت
بــەكــرى ،شۇنداقال ئۇنىڭ قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق
سەپداشلىرىنىڭ ئەۋالدلىرىنى زىيارەت قىلىپ ،ئىككى
جۇمھۇرىيەت كۈنىنى خاتىرىلىگەن.

بىر نەچچە كــۈن ئىلگىرى پــارىــژ شــەھــەر باشلىقى
ئ ــان ھــېــدالــگــو تىۋىتتېر ســۇپــىــســىــدا ئــۇيــغــۇرالرنــى
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شەرقىي لــونــدون مەسچىتى ۋە لــونــدون مۇسۇلمانالر
مــەركــىــزى ،گىرلىڭتون مــۇســۇلــمــانــار پــاراۋانــلــىــق
جەمئىيىتى قــاتــارلــىــق  50دىــن ئــارتــۇق تەشكىالت
ئىشتىراك قىلغان بــولــۇپ ،نامايىشتا خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش قىلمىشلىرىغا قارشى
بايانات ئېالن قىلىنغان ۋە «ئۇيغۇرالرغا ئەركىنلىك»
دېگەندەك شوئارالر توۋالنغان.

ئۇيغۇرالر شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەت كۈنىنى
خاتىرىلەۋاتقان بىر پەيتتە ،ئەنگلىيەدىكى مۇسۇلمان
تەشكىالتالر بىرلىكى ئــۇيــغــۇرالرنــى قــولــاپ5000 ،
كىشىلىك نامايىش ئۆتكۈزدى.
مەزكۇر بىرلىك  50دىن ئارتۇق تەشكىالتتىن تەركىب
تاپقان بولۇپ ،ئۇالر «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر» شوئارى
بىلەن كەڭ كۆلەملىك نامايىش قىلىش ئارقىلىق،
خىتاينىڭ ئــۇيــغــۇرالرغــا يــۈرگــۈزۈۋاتــقــان «ئىرقىي
قىرغىنچىلىق» جىنايىتىنى ئەيىبلىگەن.

نامايىشتىن بۇرۇن «21-ئەسىردىكى ئىسالم» ناملىق
تور بەت «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر» نامىدا چاقىرىق
ئېالن قىلغان بولۇپ ،نامايىشچىالر ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك
بايراق چۈشۈرۈلگەن مايكىالرنى كىيىپ ،نامايىشقا
قاتناشقان.

نامايىش 13-نويابىر لوندوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى
بىلەن مانچېستېردىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ .نامايىشچىالر خىتاينى ئۇيغۇرالرغا
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
توختىتىشقا چــاقــىــرغــان .نــامــايــىــشــتــا خــەلــقــئــارا
جەمئىيەتنىڭ ،بولۇپمۇ ئۇيغۇرالر مەسىلىسىدە قۇالق
يوپۇرۇۋالغان ئىسالم دۇنياسىنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان
دىققىتىنى قوزغىتىش مەقسەت قىلىنغان.
نامايىشقا ئەنگلىيەنىڭ ھەرقايسى شەھەر ۋە رايونلىرىدا
پائالىيەت قىلىۋاتقان ئەنگلىيە مۇسۇلمانلىرىنىڭ
مىراس مەركىزى ،ئەلئەنسار مەسچىتى ،بىراكىنېل
ئىسالم مــەدەنــىــيــەت مــەركــىــزى ،ئــەلــمــەرىــفــەھ فوندى
جەمئىيىتى ،نوربۇرىي مۇسۇلمانالر تىنچلىق مەركىزى،
13
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مادو شىركىتى خوجايىنىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى سۆزلىرى
كۈچلۈك تەنقىدكە ئۇچرىدى
مەھمەت كانبۇرنى قاتتىق ئەيىبلىدى ۋە غەزىپىنى
بىلدۈرۈشتى.

تۈركىيەدىكى داڭلىق مــاركــىــاردىــن بــىــرى بولغان
مــادو شىركىتىنىڭ خوجايىنى خىتاي ھەققىدىكى
نومۇسسىزالرچە سۆزلىرى سەۋەبلىك قاتتىق تەنقىدكە
ئۇچرىدى.

تۈنۈگۈن كەچتە تىۋىتتېردا يەنە «مــادونــى بايقۇت
قىاليلى» تېمىسىدا ھەشتەگ پائالىيىتى باشالنغان
بولۇپ ،قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيەدىكى تىۋىتتېر
كۈنتەرتىپىدە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتتى.

تــۈركــىــيــەدىــكــى داڭــلــىــق م ــاروژن ــى ۋە تــاتــلــىــق-تــۈرۈم
شىركىتى مادونىڭ خوجايىنى مەھمەت كانبۇر - 15
نويابىر خىتاي خەلقئارا رادىيوسى تۈركچە قانىلىنىڭ
زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ ،مادو شىركىتىنىڭ
تــەرەقــقــىــيــاتــى ۋە خىتايدىكى پىالنلىرى ھەققىدە
توختالغان .ئۇ زىيارەتتە يەنە شىركىتىنىڭ خىتايدىكى
ئېچىلىش مۇراسىمى ھەققىدە توختىلىپ ،ئەينى
ۋاقىتتا ئۆزىنى «خىتايدىن» دەپ تونۇشتۇرغانلىقىنى،
مېھمانالرنىڭ ھەيران قالغانلىقىنى تىلغا ئالغان ۋە
بۇنى چۈشەندۈرۈپ« :ئىنساننىڭ ئىككى ۋەتىنى بولىدۇ،
بىرى تۇغۇلغان يېرى ،يەنە بىرى تويغان يېرى .خىتايدا
تويغانىكەنمەن ،مەن خىتايدىن» دېگەن.

مــادو  - 1850يىلى تۈركىيەدە قۇرۇلغان شىركەت
بولۇپ ،ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ،داڭلىق ماركىالردىن بىرى
بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .نۆۋەتتە مادونىڭ  22دۆلەتتە
تارماق شىركىتى بار بولۇپ ،مەھمەت كانبۇر خىتايدىكى
زەنجىرسىمان دۇكىنىنى مىڭغا يەتكۈزۈش نىشانى
بارلىقىنى بىلدۈرگەن.
مـــــادو شــىــركــىــتــى ئــالــدىــنــقــى ئــايــدىــمــۇ ئــۇيــغــۇر
ئاكادېمىيەسى قاتارلىق تەشكىالتالرنىڭ باشچىلىقىدا
تەشكىللەنگەن بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى
بايقۇت قىلىش ھەققىدىكى ئاخبارات ئېالن قىلىش
يىغىنىنىڭ مــادو شىركىتىگە تــەۋە پائالىيەت زالىدا
ئۆتكۈزۈلۈشىگە رۇخــســەت قىلمىغانىدى ۋە بۇنىڭ
خىتايدىكى سودىسىنىڭ زىيانغا ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەنىدى.

ئۇنىڭ بــۇ ســۆزلــىــرى تــور دۇنــيــاســىــدا تارقالغاندىن
كېيىن ،تۈركىيە ئىچى-سىرتىدا كۈچلۈك غۇلغۇال
قــوزغــىــدى .مۇھاجىرەتتىكى ئــۇيــغــۇرالر ،شــۇنــداقــا
تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل
بۆلۈپ كەلگەن ھەر قايسى ساھەلەردىكى زاتالر ،داڭلىق
شەخسلەر ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرى ئارقىلىق
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ئامېرىكا خىتاي ۋە رۇسىيەنى ئــۆز ئىچىگە ئالغان
ئون دۆلەتنى دىنىي ئەركىنلىكنى باستۇرغان دۆلەتلەر
تىزىملىكىگە كىرگۈزدى.

قولغا ئېلىنغانلىقىنى ،تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقىنى،
تۈرمىگە تاشالنغانلىقىنى ،ھەتتا ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى
بىلدۈرگەن.

فىرانسىيە خــەلــقــئــارا رادىــيــوســىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە
ب ــى ــل ــدۈرۈل ــۈش ــى ــچ ــە ،ئــامــېــرىــكــا ت ــاش ــق ــى ئــىــشــار
مىنىستىرلىقى  - 17نــويــابــىــر رۇســىــيــەنــى دىنىي
ئەركىنلىكنى باستۇرغانلىقى سەۋەبلىك «ئاالھىدە
دىــقــقــەت قىلىنىدىغان دۆلــەتــلــەر» تىزىملىكىگە
كىرگۈزگەنلىكىنى ئېالن قىلغان .بۇالرنىڭ ئىچىدە
خىتايمۇ بار بولۇپ ،مەزكۇر دۆلەتلەر ئۆتكەن يىلى دىنىي
ئەركىنلىككە ئېغىر دەرىجىدە دەخلى-تەرۇز قىلغان
دۆلەتلەر قارا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن.

بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،ئــامــېــرىــكــا بــۇ يــىــل رۇســىــيــەنــى
دىنىي ئەركىنلىككە ئېغىر دەخــلــى-تــەرۇز قىلغانالر
تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن بولۇپ ،قارا تىزىملىكتىكى
خىتاي ،شىمالى كورىيە ،كۇبا ،ئالجىرىيە ،سەئۇدى
ئەرەبىستان ،بېرما ،ئــىــران ۋە پاكىستان قاتارلىق
دۆلەتلەر ھەر يىلى مەزكۇر تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن.
بۇلتۇر «ئاالھىدە دىققەت قىلىنىدىغان دۆلەتلەر»
قــارا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن نىگېرىيە بۇ يىل
تىزىملىكتىن چىقىرىۋېتىلگەن بولۇپ ،بىلىنكېن بۇ
ھەپتە نىگېرىيەنى زىيارەت قىلىدىكەن.

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،ئامېرىكا تاشقى ئىشالر
مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكېن بۇ ھەقتە ئېالن قىلغان
باياناتىدا ئامېرىكىنىڭ بارلىق دۆلەتلەردىكى دىن ۋە
ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى قوغداش ۋەدىسىگە خىالپلىق
قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن .ئۇ باياناتىدا بۈگۈنكى
كۈندە دۇنيانىڭ نۇرغۇن رايونلىرىدىكى كىشىلەرنىڭ
پەقەت ئــۆز ئېتىقادى بويىچە ياشىغانلىقى ئۈچۈنال
ھۆكۈمەت تەرىپىدىن پــاراكــەنــدە قىلىنغانلىقىنى،
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مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە ،مەزكۇر سىننىڭ
ئىلگىرىكى چەتئەل تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە
ئىشلىتىلگەن الگېرالر ھەققىدىكى سۈنئىي ھەمراھ
سۈرەتلىرىنىڭ چىنلىقىنى دەلىللەشكە ياردىمى
بولىدىكەن.

خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ج ــازا الگېرلىرىنى
تەسىس قىلىپ ،ھەرخىل تۆھمەتلەر بىلەن شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنى الگــېــرالرغــا س ــوالپ قىرغىن
قىلىپ كېلىۋاتقان ۋە بۇ جىنايى قىلمىشالر خەلقئارا
جەمئىيەت تەرىپىدىن «ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دەپ
ئاتىلىشقا باشلىغان بىر پەيتتە ،ئۆز جىنايەتلىرىنى
يوشۇرۇش ئۈچۈن قاتتىق جىددىيلەشكەن خىتاي بارلىق
تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ ،مەزكۇر
الگېرالرنى ئاتالمىش «تەربىيەلەش مەركىزى» دېگەندەك
چىرايلىق نامالر بىلەن ئاتاپ ،خەلقئارا جەمئىيەتنى
ئالداشقا ئــۇرۇنــۇپ كەلگەنىدى .ئەمما گ ــۈەن گــۈەن
ئىسىملىك بىر خىتاي ياش خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر قىسىم جازا الگېرلىرىنى
مەخپىي سىنغا ئېلىپ تارقىتىپ ،خىتاينىڭ خەلقئارا
جەمئىيەتنى ئالداۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.

«شىنجاڭدىكى يىغىۋېلىش الگېرىنى تېپىش»
ناملىق مەزكۇر سىن  - 6ئۆكتەبىر تورغا يولالنغان بولۇپ،
ئۇ سىننىڭ بېشىدىال ئۆزىنىڭ چەت ئەل مۇخبىرلىرى
چەكلەنگەن شەرقىي تۈركىستانغا بىر خىتاي بولۇش
سۈپىتى بىلەن ئەركىن كىرىپ ،خــەۋەرلــەردە تىلغا
ئېلىنىۋاتقان سۆزلەرنىڭ راست ياكى ئەمەسلىكىنى
ئىسپاتلىماقچى بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن .نۆۋەتتە
بــىــر قىسىم ئــانــالــىــزچــىــار بــۇ سىننى چـــەت ئــەل
ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ خەۋەرلىرى بىلەن سۈنئىي
ھەمراھ سۈرەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇپ ،خىتاينىڭ
تــەشــۋىــقــاتــىــنــىــڭ ســاخــتــىــپــەزلــىــك ئىكەنلىكىنى،
الگېرالرنىڭ كۆلىمى ۋە سانىنىڭ خەلقئارا جەمئىيەتتە
ئاشكارىالنغان سان ۋە كۆلەمدىنمۇ چوڭ ئىكەنلىكىنى
ئىلگىرى سۈرگەن.

سىندا بىلدۈرۈلۈشىچە ،گۈەن گۈەن خەۋپگە تەۋەككۈل
قىلىپ شەرقىي تۈركىستانغا ئىچكىرىلەپ كىرگەن.
ئۇ ئامېرىكا تاراتقۇلىرى الگېر ھەققىدە تارتقان الگېر
ئادرېسلىرى ھــەمــدە بــەيــدۇ خەرىتىسىگە ئاساسەن،
شەرقىي تۈركىستاندىكى سەككىز شەھەر ۋە بازاردىكى 18
ئورۇننى مەخپىي زىيارەت قىلغان .ئۇ زىيارەت جەريانىدا
خىتاي ئىنكار قىلىۋاتقان جازا الگېرلىرىنى بايقىغان
بولۇپ ،ئامېرىكا ۋە خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرى
جــازا الگېرلىرى ھەققىدە ئېالن قىلغان خـــەۋەر ۋە
دوكالتالرنىڭ رېئاللىق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان.

تورداشالر يەنە خىتاي بارلىق تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى
ئىشقا سېلىپ يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغان جىنايەتلىرىنى
ئاشكارىلىغان گــۈەن گــۈەن ئىسىملىك خىتاينىڭ
بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرىگەن .ئەمما ئــۇ يېقىندا
تىۋىتتېردا ئۇچۇر ھەمبەھرىلىگەن بولۇپ ،كىشىلەر
ئۇنىڭ ھازىر خىتايدا ئەمەسلىكىنى پەرەز قىلىشماقتا.
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خــــاالم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كىشىلىك ھــوقــۇق
ۋە زامــانــىــۋى قــۇلــلــۇق ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى
پىروفېسسور الۋرا مۇرفىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ،خىتاي
خەلقئارادا سېتىۋاتقان پاختىنىڭ تەخمىنەن  %85ى
شەرقىي تۈركىستاندا ئىشلەپچىقىرىلىدىكەن .شەرقىي
تۈركىستاندىكى يەرلىك ئــەمــەلــدارالر بۇ پاختىالرنى
ئۇيغۇرالرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ۋاسىتىسى
بىلەن يىغىدىكەن.

يېقىندا ئېالن قىلىنغان بىر دوكالتتا يۈزدىن ئارتۇق
خەلقئارالىق ماركىنىڭ يەنىال ئۇيغۇر مەجبۇرىي
ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك پاختا مەھسۇالتلىرىنى
ساتىدىغانلىقى ئاشكارىالندى.
ئامېرىكا ئــاۋازىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە بىلدۈرۈلۈشىچە،
«پاختا يــۇيــۇش ،شىنجاڭ پاختىسىنىڭ خەلقئارا
تەمىنلەش زەنــجــىــرىــدە قــانــداق كۆلەڭگىسى بــار»
تېمىسىدا بىر پارچە دوكالت ئېالن قىلىنغان بولۇپ،
دوكالتتا ئاشكارىلىنىشىچە ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ
پاختىسىنى ئىشلىتىدىغان خىتاينىڭ بەش چوڭ يىپ
ۋە رەخت بىلەن تەمىنلىگۈچى سودىگىرى يېرىم تەييار
مەھسۇالتالرنى خەلقئارالىق ۋاسىتىچى شىركەتلەرگە
ئېكسپورت قىلىدىكەن .بۇ ۋاسىتىچى سودىگەرلەر
خىتاي شىركەتلىرىدىن سېتىۋالغان مەھسۇالتالرنى
ئامېرىكىدىكى خەلقئارالىق ماركىالرنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا يەتكۈزىدىكەن.

الۋرا مــۇرفــىــنــىــڭ ئــامــېــرىــكــا ئـــــاۋازى رادىــيــوســىــغــا
ئاشكارىلىشىچە ،شەرقىي تۈركىستاندىكى يەرلىك
ئەمەلدارالر ئۇيغۇرالرنى پۈتۈن يېزا-كەنت ئاھالىسىنىڭ
يەرلىرىنى ئىجارە بېرىشكە مەجبۇراليدىكەن .ئاندىن

دوكــاتــتــا« :بىز شەرقىي تۈركىستان پاختىسىنى
يۈزدىن ئارتۇق خەلقئارالىق ماركا بىلەن تۇتاشتۇرۇش
مۇمكىنچىلىكى بولغان تەمىنلەش زەنجىرىنى سىزىپ
چىقتۇق» دېيىلگەن.
دوكالتنىڭ ئاساسلىق ئاپتورى ئەنگلىيە شېففىلد
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الۋرا مۇرفى دوكالتنىڭ ئاخىردا« :مەجبۇرىي ئەمگەككە
چېتىلغان ئىقتىسادنى قوللىماسلىقىغا كاپالەتلىك
قىلىش ئۈچۈن ،بۇ يەرشارىدىكى داڭلىق ماركىالر چوقۇم
بارلىق تەمىنلەش زەنجىرىنى خــام ئەشياغىچە ئىز
قوغالپ تەكشۈرۈشى كېرەك» دېگەن.

يــەرلــىــك ئ ــەم ــەل ــدارالر م ــەزك ــۇر كــەنــت ئاھالىسىنى
«ئېشىنچا ئەمگەكچىلەر» دەپ ئاتاپ خىتاي يولغا
قويغان ئاتالمىش «ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا
ئورۇنالشتۇرۇش» سىياسىتىگە شارائىت ھازىراليدىكەن.
بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئامېرىكا ئۇيغۇرالرنىڭ پاختا
ۋە پــەمــىــدۇر مەھسۇالتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشتا
مــەجــبــۇرىــي ئەمگەككە سېلىنغانلىقى سەۋەبلىك
شەرقىي تۈركىستاندا ئىشلەپچىقىرىلغان بارلىق پاختا
مەھسۇالتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلىگەنىدى.

مۇرفىي ئامېرىكا ئاۋازىغا« :مۇرەككەپ تەمىنلەش
زەنجىرلىرى خــام ئەشيانىڭ كېلىش مەنبەسىنى
يوشۇرۇشى مۇمكىن .بەزىدە تەمىنلىگۈچىلەر تەمىنلەش
مەنبەسىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ،ئوخشىمىغان مەنبەدىن
كەلگەن پاختا مەھسۇالتلىرى بىلەن ئارىالشتۇرۇش
تەدبىرىنى قوللىنىشى مۇمكىن .شۇڭا بەزى شىركەتلەر
ھەربىر تەمىنلىگۈچى ۋە تارماق تەمىنلىگۈچىنى پائال
تەكشۈرۈپ ،پۈتۈن كۈچى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندا
ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇالتلىرىغا چېتىلىپ
قالماسلىققا كاپالەت قىلىشقا تىرىشماقتا .بــەزى
شىركەتلەرنىڭ ئىمپورت قىلغان مەھسۇالتلىرىنىڭ
نەدىن كەلگەنلىكىنى بىلمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى
سەۋەبلىرىنىڭ ئاساسى يوق» دېگەن.

دوكالتنىڭ ئــاپــتــورى ئــۆتــكــەن ئىككى يىل
جەريانىدىكى خەلقئارا سودا ۋە تاموژنا سانلىق
مەلۇماتلىرىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق
خىتاي پاختا ،يىپ ۋە رەخــت ئېكسپورتىنىڭ
 %52ىنىڭ بېنگال ،سىرىالنكا ،ۋىيېتنام،
فىلىپپىن ،خوڭكوڭ ،ھىندونېزىيە ،كامبودژا،
ھىندىستان ،پاكىستان ،كېنىيە ،ئېفىيوپىيە
ۋە مېكسىكا قاتارلىق  53دۆلەت ۋە رايوندىكى
ۋاسىتىچى ئىشلەپچىقارغۇچى سودىگەرلەرگە
توشۇلغانلىقىنى ،مەزكۇر  53دۆلەتنىڭ يېرىم
تەييار پاختا مەھسۇالتلىرىنى  103داڭلىق
كىيىم-كېچەك
شىركەتلەرنىڭ
ماركىلىق
ئىشلەپچىقىرىشى ئۈچۈن پاختا مەھسۇالتى
بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى بايقىغان.

مۇرفى دوكالتنىڭ ئاخىردا يەنە« :ئەگەر تەمىنلىگۈچى
سودىگەرلەر مەھسۇالتنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى
ئېيتىپ بېرەلمىسە يــاكــى مــەجــبــۇرىــي ئەمگەككە
چېتىلمىغانلىقى ھــەقــقــىــدە قــايــىــل قــىــارلــىــق
ئىسپات بىلەن تەمىنلىيەلمىسە ،ئۇنداقتا بۇ ماركا
تەمىنلىگۈچى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى توختىتىش
كېرەك» دەپ تەكىتلىگەن.

دوكــاتــتــا« :نــۇرغــۇنــلــىــغــان خەلقئارالىق ماركىالر
ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان
مەھسۇالتالرنى بىلمەيال سېتىۋالىدۇ» دېيىلگەن.
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ئەردوغان :ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالىنى دىققەت بىلەن كۆزىتىۋاتىمىز

دۆلەتلەردىكى ئىسالم تەشكىالتلىرىنىڭ تۈپ ھوقۇقى
ۋە ئەركىنلىكىنى چەكلەيدىغان تەدبىرلەرنىڭ كىشىنى
ئەندىشىگە سالىدىغانلىقىنى ،ئىسالم ھەمكارلىق
تەشكىالتىنىڭ بىر ئىسالم تەشكىالتى بولۇش سۈپىتى
بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ ،بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىپ،
بۇ ساھەدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشى كېرەكلىكىنى
تەكىتلىگەن.

تۈركىيە پىرېزىدېنتى رەجــەب تاييىب ئــەردوغــان
خىتاينىڭ جىنايىتىگە ئىزچىل سۈكۈت قىلىپ
كــەلــگــەن ئــىــســام ھــەمــكــارلــىــق تەشكىالتىنىڭ
يىغىنىدا ئۇيغۇرالر مەسىلىسىنى تىلغا ئالدى.
پىرېزىدېنت ئەردوغان ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى
ئىقتىساد ۋە سودا ھەمكارلىقى دائىمىي كومىتېتىنىڭ
 - 37نۆۋەتلىك مىنىستىرالر يىغىنىغا تور ئارقىلىق
قاتناشقان بولۇپ ،خەلقئارا ۋەزىــيــەت ھەمدە ئىسالم
دۇنياسىدىكى كىرىزىسالر ھەققىدە توختالغاندىن
ســىــرت ،شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق
مىللەتلەر ھەققىدە توختالغان.

ئەردوغان روھىنگا مۇسۇلمانلىرى دۇچ كېلىۋاتقان
ئــىــنــســانــپــەرۋەرلــىــك كــىــرىــزىــســىــنــىــڭ داۋامــلــىــق
ئېغىرالشقانلىقىنى ،روھىنگادىكى بىخەتەرلىك،
ئىنسانپەرۋەرلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلماي تۇرۇپ،
ئاراكاندا تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك ۋەزىيىتىنى قولغا
كــەلــتــۈرۈش مۇمكىن ئەمەسلىكىنى قەيت قىلىپ
ئۆتكەن.

ئــەردوغــان ســۆزىــدە ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى
قۇرۇلۇشىنىڭ ئاساسى مەقسەتلىرىدىن بىرى بولغان
پەلەستىن مەسىلىسىنى ئاخىرىغىچە قوغداشتا
مۇستەھكەم تۇرۇشى كېرەكلىكىنى ،ئىسالم ھەمكارلىق
تەشكىالتىغا ئـــەزا دۆلــــەت بــولــۇش سۈپىتى بىلەن
پەلەستىن دەۋاسىنى ئاجىزالشتۇرىدىغان ھەر قانداق
ھەرىكەتتىن ساقلىنىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن.
ئۇ سۆزىدە يەنە يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ،ئىرقچىلىق
ســۆزلــىــرى ۋە ئــىــســام دىــنــى ۋە چەتئەللىكلەرگە
ئــۆچــمــەنــلــىــك قــىــلــىــش ھــەرىــكــەتــلــىــرى كىشىنى
چۆچۈتىدىغان دەرىجىدە كۆپەيگەنلىكىنى ،بىر قىسىم
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تەشكىالتىنىڭ ئۆز قۇرۇلۇش نىشانىغا ماس ھالدا ،بۇ
مەسىلىگىمۇ سەزگۈر قارىشى كېرەكلىكىنى ئۈمىد
قىلىدىغانلىقىمىزنى قايتا تەكىتلەيمەن» دېگەن.

ئۇ يەنە تۈركىيەنىڭ لىۋىيە مەسىلىسىدە قانۇنلۇق
تــەرەپــنــى قوللىغانلىقىنى ،شــۇ ئارقىلىق رايــونــدا
تەڭپۇڭلۇقنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ،مەسىلىنى
سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ،
پۈتۈن دۆلەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغان مىللىي ئىتتىپاق
ھۆكۈمىتى قۇرۇلغانلىقىنى ،لىۋىيە خەلقىنىڭ
تىرىشچانلىقىنى داۋامــلــىــق قولاليدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن.

ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
ســۈكــۈت قىلىپ كەلگەنلىكى سەۋەبلىك ئىزچىل
تەنقىدكە ئــۇچــراپ كــەلــگــەن بــولــۇپ ،پىرېزىدېنت
ئەردوغاننىڭ مەزكۇر تەشكىالتنىڭ يىغىنىدا ئۇيغۇر
مەسىلىسىنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كېلىشى مۇھىم
ئەھمىيەتكە ئىگە ،دەپ قارالماقتا.

ئەردوغان  40يىلدىن بۇيان توقۇنۇش ۋە ئىشغالىيەتكە
قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان ئافغانىستان خەلقى بىلەن
بىر سەپتە تـــۇرۇش ،ئافغانىستان خەلقىگە بولغان
قېرىنداشلىق مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ،داۋاملىق
ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى سۇنۇش قاتارلىقالرنىڭ
تەشكىالتنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى ۋە مەسئۇلىيىتى
ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

بىر نەچچە كۈن بۇرۇن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان
تــەشــكــىــاتــار بىرلىكى مــااليــشــىــيــا تــاشــقــى ئىشالر
مىنىستىرلىقىنىڭ ئافغانىستان ئاالھىدە ۋەكىلى،
ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى كومىتېت رەئىسى
پىروفېسسور ئەھمەد ئــەززەم ئابدۇراھمان ئارقىلىق،
شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش
جەمئىيىتى تەرىپىدىن تەييارالنغان شەرقىي تۈركىستان
ھەققىدىكى دوكــاتــنــى دۇنــيــا ئــىــســام ھەمكارلىق
تەشكىالتى ئاالھىدە ئەلچىسىگە يەتكۈزگەنىدى.

ئــەردوغــان سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدە
تــوخــتــىــلــىــپ« :بــىــز خىتاينىڭ شــىــنــجــاڭ ئــۇيــغــۇر
ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر تۈركلىرى ۋە باشقا ئاز
سانلىقالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ناھايىتى
دىققەت بىلەن كۆزىتىۋاتىمىز ،مەن ئىسالم ھەمكارلىق
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كۈچلۈك مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىشىمىز الزىم؟
ئىماندا كۈچلۈك بولۇشقا كــەلــســەك ،ھــەر ۋاقىت
ئىماننى كۈچلەندۈرىدىغان ئىلىملەر ،ئەمەللەر بىلەن
ۋە ئىمانىمىزنى كۈچلۈك ساقالشتا ياردەمدە بولىدىغان
مۇھىت ،دوست ،جامائەت بىلەن بىرگە بولۇش ئارقىلىق
قولغا كېلىدىغان كۈچلۈكلۈكتۇر.

ئالالھ سۇبھانەۋەتائاال كۈچلۈك مۇسۇلمانالرنى ياخشى
كۆرىدۇ .بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسىدىن
بىلمەيدىغىنىمىز يوق دېيەرلىك بولۇشى مۇمكىن.
بىراق بۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ئۈچۈن ھەقىقىي چارە
ئىزدەۋاتقانلىرىمىز قانچىلىك؟ بۇ ھەقتە ھەممىمىز
ئۆزىمىزنى بىر كۆزىتىپ ،ئۆزىمىز ھەققىدە ئويلىنىپ
كۆرۈشىمىز كېرەك ،دەپ قارايمەن.

ئىلىمدە كۈچلۈك بولۇش بولسا ،ئالالھنىڭ «ئوقۇ»
ئەمرىگە پۈتۈنلەي بويسۇنۇپ ،ئالالھنىڭ قۇرئانىنى،
قــۇرئــانــدا بــۇيــرۇلــغــان ئــەمــەلــلــەرنــى قىلىش ئــۈچــۈن
الزى ــم بولىدىغان بارلىق ئىلىملەرنى ئۈزلۈكسىز،
قېتىرقىنىپ ئۆگىنىش ئارقىلىق قولغا كېلىدىغان
كۈچلۈكلۈكتۇر.

«كۈچلۈك مۇسۇلمان» دېگەن ئىبارىنى «ئىماندا،
بىلىمدە ،مالدا ،جىسمانىي قۇۋۋىتىدە كۈچلۈك
بولغان مۇسۇلمان» دەپ چۈشەنسەك (ئەلۋەتتە
شــۇنــداق چۈشىنىشىمىزدە بىر خاتالىق يــوق)،
ئالالھنىڭ بــۇ كــۈچــلــۈكــلــەردىــن بــولــۇشــقــا قــادىــر
بواللىغۇدەك ئىمكانىيەت ۋە ئەقىلنى بىزگە يەتكۈچە
بەرگەنلىكىگە ئىشىنىمىز ،ئەلۋەتتە.

خــــــوش ،ئـــۇنـــداقـــتـــا ي ــۇق ــى ــرى ــق ــى ــدەك م ــۇالھ ــى ــزە
يۈرگۈزگىنىمىزدە بىزنىڭ كۈچلۈك بواللماسلىقىمىزغا
ھېچقانداق بىر سەۋەب قالمىدىغۇ دەيمەن؟ بېشىمىزغا
كېلىۋاتقان بەزى مۇسىبەت ۋە مۈشكۈلچىلىكلەرنىڭ
ئەسلى مەنبەسىگە قارىساقمۇ ،بۇالرنىڭ ھەممىسى
ھەر جەھەتتىكى ئاجىزلىقلىرىمىزدىن كەلمىدىمۇ؟
ھاياتىمىزدىكى ئەڭ رېئال بولغان ھازىرقى ئەھۋالنى
ئېلىپ ئېيتساق ،يەنىال بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزدىن
بولمىدىمۇ؟

ناۋادا مالدا كۈچلۈك بولۇش ،يەنى ھەر يەرگە قولىنى
سۇنسا يېتىدىغان بايالردىن بولۇشتىن نېسىۋىمىز
بــولــمــىــغــانــدىــمــۇ ،كــۆڭــلــى ،كــــۆزى تـــوق بـــاي بــولــۇش
ھەممىمىز تىرىشساق ئېرىشەلەيدىغان بايلىقتۇر.
ساغالم تەن ۋە ساغالم روھ بولسا ئالالھ بىزگە بەرگەن
ئەقىل بىلەن يېمەك-ئىچمەكتە ھـــاالل ،پاكىز ۋە
پايدىلىق بولغانالرنى تالالپ يېيىش ،بەدىنىمىزگە
زىيانلىق بولغان نەرسىلەردىن ،شۇنداقال زېھنىمىزگە،
روھىمىزغا زىيانلىق بولغان نەرسىلەردىن يىراق
تۇرۇشتا ئالالھنىڭ قانۇنىغا ئۇيغۇن ياشاشقا تىرىشىش
بىلەن قولغا كېلىدىغان كۈچلۈكلۈكتۇر.

تــارىــخــتــا ئاتا-بوۋىلىرىمىز شۇنچىلىك شانلىق
تارىخنى ياراتقانىدى .ئۇالرنىڭ بەدىنىدىكى ئەزالىرى
بىزنىڭكىدىن ئارتۇقمىدى ياكى ئۇالرغا ئاسماندىن
ئالتۇن-كۈمۈش ياغقانمىدى ۋە ياكى ئۇالر تۇغۇلۇشتىنال
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ساھابىنىڭ« :مەن ئالالھقا تەۋەككۈل قىلدىم»
دېگەن جاۋابىغا قارىتا« :ئالدى بىلەن تۆگەڭنى
باغالپ بولۇپ ،ئاندىن ئالالھقا تەۋەككۈل قىل»
دېگەن ھەدىسىنى چۈشىنىشى ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل
قىلىشى جەھەتتە بىزدىن كۈچلۈك ئىدى.
ئالالھ ئەلۋەتتە كۈچلۈك مۇسۇلماننى ياخشى كۆرىدۇ.
يەنى ئالالھ بەرگەن ئەقىلنى كۈچلەندۈرۈپ ،ئۇ ئارقىلىق
ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالىب كېلىشكە
تىرىشقان كۈچلۈك مۇسۇلمانالرنى ياخشى كۆرىدۇ .ئالالھ
ئۆزى ئاتا قىلغان مال-دۇنيا ،ئەقىل ۋە ئىمكانىيەتلەردىن
توغرا يولدا پايدىالنغان ،ياخشى پۇرسەتلەردىن ئۈنۈملۈك،
جايىدا ئىشلىتىپ ،مال-دۇنيادا كۈچلۈك بولغان ۋە ئۇ
مال-دۇنيا بىلەن ھەق يولنى ،ھەق يولدا قىلىنغان
خىزمەتلەرنى كۈچلەندۈرگەن مۇسۇلمانالرنى ياخشى
كۆرىدۇ.

ئىلىم-ئېرپان ئىگىسى بولغانمىدى؟ جاۋابىمىز
ئەلۋەتتە «ياق!» .بىراق ئۇالردا ئارتۇق بولغىنى كۈچلۈك
ئىمان ئىدى ،كۈچلۈك ئىرادە ئىدى ،ئىلىمگە بولغان
ئىشتىياق ئىدى .ئۇالرنىڭ كــۆزى تــوق ،بىلىكى توم،
يۈرىكى قاپالن ئىدى .ئۇالر سانىنىڭ ئاز بولۇشىدىن،
قوراللىرىنىڭ دۈشمەننىڭكىدىن ئــاددىــي بولۇپ
قېلىشىدىن ئەندىشە قىلمىغانىدى ،ئىمكانىيىتىنىڭ
ئاز بولۇپ قېلىشىدىن قورقمىغانىدى .چۈنكى ئۇالر
ئۆزلىرىنى كۈچلۈك ،دەپ قارايتتى ،ئۆزلىرىنىڭ «ئىرادە
كۈچلۈك بولسىال ،يەڭگىلى بولمايدىغان مۈشكۈالت
يــوق» دەپ قارايدىغان پىرىنسىپى بىلەن ھازىرقى
بىزدىن كۈچلۈك ئىدى ،ئىماننىڭ كۈچىگە بولغان
ئىشەنچىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلەن بىزدىن كۈچلۈك
ئىدى .مال-دۇنياسىنىڭ كۆپلۈكى سەۋەبىدىن كۈچلۈك
بولۇشتىن بــەكــرەك ،كۆزىنىڭ توقلۇقى ،قەلبىنىڭ
بايلىقى بىلەن كۈچلۈك بولغانلىقىدەك تەرەپتىن
بىزدىن كۈچلۈك ئىدى .بىلىمنىڭ كۈچ ئىكەنلىكىنى
بىلىش ۋە توختىماي بىلىم كويىدا بولغانلىقىدەك
كۈچلۈكلۈكى بىلەن بىزدىن كۈچلۈك ئىدى .ئۇالرنىڭمۇ
بىرال جېنى بار ئىدى .بىراق ئۇالر شۇ بىر جېنىنى نەگە،
نېمىگە ئاتاش ،ئۆمرىنىڭ قەدىر-قىممىتىنى قانداق
ئۆلچەش ...جەھەتلەردىكى كۈچلۈكلۈكى بىلەن بىزدىن
كۈچلۈك ئىدى.

ئــالــاھ جىسمانىي ساغلىقىنى ئاسرىغىنىدەك،
روھىنى ھەم ساغالم تۇتقان ،مەنىۋىيىتى ،ئىرادىسى
كۈچلۈك ،قايغۇدىن يىقىلىپ قالمىغان ،يوقلۇقتىن
گاڭگىرىمىغان،
چارىسىزلىكتىن
ۋايسىمىغان،
مۇسىبەتتىن شىكايەت قىلىپ ،كېلىشمەسلىكنى
باشقىالرغا دۆڭگەپ ،ئىمكانسىز كۆرۈنگەن سىناقالردىن
چۈشكۈنلەشمىگەن مۇسۇلماننى ياخشى كۆرىدۇ.
قىسقىسى ھەر ۋاقىت ئالالھقا ئىشەنگەن ،ئالالھنىڭ
كۈچلۈك مۇسۇلمانالرنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىغا
ئىشەنگەن ۋە بۇ يولدا يۆلىنىۋالغۇچى ئەمەس ،يۆلەنچۈك
بولىدىغان ،تىلىگۈچى ئەمەس ،تەمىنلىگۈچى ،دەرد
تۆككۈچى ئەمەس ،دەردلــەرگــە داۋا تاپقۇچى ،يولىدىن
ئېزىپ قالغۇچى ئەمەس ،يــول كۆرسەتكۈچى بولغان
كۈچلۈك مۇسۇلمانالرنى ياخشى كۆرىدۇ .ئالالھ ئۈچۈن
كۈچلۈك بولغان مۇسۇلمان ئالالھنىڭ ياردىمىگە ھەر
ۋاقىت ئېرىشىدىغان مۇسۇلماندۇر .ئالالھقا يۆلىنىپ
ئىككى دۇنيالىق قۇتۇلۇشىمىز ئــۈچــۈن كۈچلۈك
بولۇشىمىز دەل بىزنىڭ ئــادا قىلىشقا تېگىشلىك
پەرزىمىزدۇر .بولۇپمۇ ھازىر ،بولۇپمۇ دەل ھازىر.

بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۆز تۆگىسىنى باغلىمايال ھۇزۇرىغا كىرگەن ساھابىدىن:
«تۆگەڭنى باغلىدىڭمۇ؟» دەپ سورىغان ۋە ئۇ

مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر
 - 2021يىلى  - 26نويابىر ،ئىستانبۇل
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خىتاي ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن بىرگە،
شەرقىي تۈركىستاندىن بۇالڭ-تاالڭ قىلغان بايلىقالردىن پايدىلىنىپ
دۇنيادىكى تەسىرىنى زورايتماقتا.
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شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
زۇلۇمالرنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالشنى
نىشان قىلىدۇ.
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