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بۇندىن 13 يىل بۇرۇنقى 5-ئىيۇلدا يۈز بەرگەن، خىتاينىڭ 
شەرقىي تۈركىستاندىكى تېررور سىياسىتىنىڭ تىپىك 
قەتلىئامىنى  ئۈرۈمچى  5-ئىيۇل  بولغان  نامايەندىسى 
خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن، تۈركىيەنىڭ ھەرقايسى 

جايلىرىدا زور كۆلەملىك نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.

تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  نامايىش 
تەشكىللىشى  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
خىتاينىڭ  بــولــۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  بىلەن 
ئىستانبۇلدىكى باش كونسۇلخانىسى ئالدىغا 
ئاي  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  يىغىلغان 
كۆتۈرگىنىچە،  بايراقنى  كــۆك  يۇلتۇزلۇق 
خىتاينىڭ 5-ئىيۇل ئۈرۈمچى قەتلىئامىدىكى 
ئىجرا  نۆۋەتتە  ۋە  باستۇرۇشىغا  ۋەھشىيانە 
قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە 
نامايىشتا  توۋالشتى.  شوئارالرنى  قارشى 
سۈرەتلىرى  تۇتقۇنالرنىڭ  الگېرىدىكى  جازا 
سىرت،  ئېسىلغاندىن  پىالكات  چۈشۈرۈلگەن 
كېپەنگە  بويالغان  قانغا  ياشالر  قىسىم  بىر 
كىيىپ،  كىيىملەرنى  قىلىنغان  سىمۋول 
خىتاينىڭ  مۇخبىرالرغا  يىغىلغان  مەيدانغا 

قانلىق باستۇرۇشىنى نامايان قىلدى.

ئالدى بىلەن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر 
بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان تۈركچە بايانات 

ئوت  قەتلىئامىنىڭ  ئۈرۈمچى  باياناتىدا  ئۇ  ئــوقــۇدى. 
تىلغا  قىرغىنچىلىقىنى  شاۋگۈەن  بولغان  پىلتىسى 
شەرقىي  ۋاقىتتا  ئەينى  كېيىن،  ئۆتكەندىن  ئېلىپ 
نامايىش  تىنچ  ئۈرۈمچىدە  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
ئۆتكۈزگەنلىكىنى، ئەمما خىتاي رېجىمىنىڭ خەلقنى 
شەرقىي  ۋاقىتتا  ئەينى  باستۇرغانلىقىنى،  قانلىق 
تۈركىستاندىكى خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭمۇ بۇ جىنايەتكە 
كۈچ چىقارغانلىقىنى، بۇ ۋەقەنىڭ ئەمەلىيەتتە شەرقىي 
تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۆز ھەق-ھوقۇقلىرىنى قوغداش 
ۋە مۇستەقىللىققا ئېرىشىش ئىرادىسىنى كۆرسىتىپ 

بەرگەنلىكىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى.

ئۇ باياناتىدا يەنە خىتاي رېجىمىنىڭ يېقىنقى يىلالردىن 
بېرى شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ 
بارلىق شەكىللىرىنى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى، شۇنىڭ 
بىلەن بىرگە ئىقتىسادىي كۈچى ۋە سىياسىي تەسىرى 
ــاۋاز  ئ ھەقتە  بــۇ  دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى  ئارقىلىق، 
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خەلقئارا  قىلىۋاتقانلىقىنى،  توسقۇنلۇق  چىقىرىشىغا 
بولۇش  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
سۈپىتى بىلەن، ھەرقايسى دۆلەتلەرنى، ئىنسان ھەقلىرى 
خىتاينىڭ  تاراتقۇالرنى  خەلقئارالىق  ۋە  تەشكىالتلىرى 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى توسۇشقا، خىتاي 
چاقىرىدىغانلىقىنى  بولۇشقا  ئــاگــاھ  تەھدىتىدىن 

تەكىتلىدى.

بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  ئارقىدىن 
بايانات  ئەرەبچە  دامولالم  مەھمۇدجان  ۋەكىلى  رەئىس 
ئوقۇپ، خىتاي رېجىمىنىڭ 13 يىل بۇرۇنقى قەتلىئامى 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  داۋاملىشىۋاتقان  نۆۋەتتە  ۋە 
خــەلــقــئــارا  ۋە  ئــۆتــتــى  تــونــۇشــتــۇرۇپ  جىنايىتىنى 
جەمئىيەتنى، خۇسۇسەن ئىسالم دۇنياسىنى خىتاينىڭ 
چىقىرىشقا  ــاۋاز  ــ ئ ــارشــى  ق جىنايىتىگە  ئېغىر  ــۇ  ب
نوپۇزلۇق  قاتارلىق  ئــەلــجــەزىــرە  بــايــانــات  چــاقــىــرىــدى. 

قانالالردا نەق مەيداندىن تارقىتىلدى.

ھەقلىرى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي  ئارقىدىن 
ــســى نــۇرمــۇھــەمــمــەد  ــى ــتــىــش جــەمــئــىــيــىــتــى رەئ كــۆزى
5-ئىيۇل  ئوقۇپ،  بايانات  ئىنگلىزچە  تۈركىستانىي 
ئۈرۈمچى قەتلىئامىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى ۋە بۇ قانلىق 
بېرى  يىلدىن   73 خىتاينىڭ  ئەمەلىيەتتە  پاجىئەنىڭ 
بىر  يەنە  جەريانىدىكى  ئىشغالىيىتى  داۋاملىشىۋاتقان 

شەرقىي  مەيداندىكى  بۈگۈن  ئىكەنلىكىنى،  جىنايەت 
ۋىجدانىغا  ئىنسانىيەتنىڭ  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
پۈتكۈل  يىغىلغانلىقىنى،  ئــۈچــۈن  قىلىش  خىتاب 
ئىنسانالرنى »مەنمۇ بۇ پاجىئەگە چېتىشلىقمۇ؟« دەپ 
چاقىرىدىغانلىقىنى  بېقىشقا  قويۇپ  سوئال  ئۆزىگە 
قەيت قىلىپ ئۆتتى. ئۇ باياناتىدا يەنە كۆپلىگەن دۆلەت 
ۋە تەشكىالتالرنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى 
دەپ  قىرغىنچىلىق«  »ئــىــرقــىــي  جىنايەتلىرىنى 
ھەرقايسى  باشلىق  تــۈركــىــيــە  بېكىتكەنلىكىنى، 
ھەق- خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  دۆلەتلەرنىڭ 
سىياسىي،  قانۇنىي،  جەھەتتە  قــوغــداش  ھوقۇقىنى 
مەسئۇلىيىتى  جەھەتتىن  ئىنسانىي  ۋە  ئىقتىسادىي 

بارلىقىنى تەكىتلىدى.

رەئىسى  جەمئىيىتى  ئالپەرەنلەر  يــەســەۋى  ئارقىدىن 
شەرقىي  خىتاينىڭ  قىلىپ،  ســۆز  مىجان  كــۈرشــات 
جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
خەلقئارا جەمئىيەت ۋە تاراتقۇالرنىڭ يېتەرلىك دەرىجىدە 
يۇمغانلىقىنى،  كۆز  ھەتتا  بۆلمىگەنلىكىنى،  كۆڭۈل 
ئىشغالىيەتچى  ــولــســا  ب ــدا  ــۈركــىــســتــان ت ــي  ــى شــەرق
سىستېمىلىق  ئــۇيــغــۇرالرنــى  رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي 
ئىرقىي  بۇ  تىرىشىۋاتقانلىقىنى،  يوقىتىشقا  ھالدا 
خەلقئارا  ئۈچۈن  توختىتىلىشى  قىرغىنچىلىقنىڭ 
كىشىلىك  ۋە  تەشكىالتالر  ئىجتىمائىي  جەمئىيەت، 
ئۆتۈشى  ھەرىكەتكە  جىددىي  ئورگانلىرىنىڭ  ھوقۇق 

كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

نەسىل  يېڭى  تۈركىستان  شــەرقــىــي  باشقا  ئــۇنــدىــن 
ئۆسمۈرلەر  گۇرۇپپىسىدىكى  ئىزباسارالر  ھەرىكىتى 
5-ئىيۇل  رايونلىرىدا  ئوخشىمىغان  ئىستانبۇلنىڭ 
ۋاراقچىالرنى  تونۇشتۇرۇلغان  قەتلىئامى  ئۈرۈمچى 
خــەۋەردار  پاجىئەدىن  بۇ  خەلقنى  يەرلىك  تارقىتىپ، 

قىلدى.
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تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ئەنقەرەدە  يەنە  بۈگۈن 
ــاردەم  ي ئىنسانىي  تۈركىيە  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
قەتلىئامى  ئــۈرۈمــچــى  5-ئــىــيــۇل  بىرلىكتە  ۋەقــفــى 
كۆرگەزمىدە  ئۆتكۈزدى.  كۆرگەزمىسى  سۈرەت  ھەققىدە 
ھازىرغىچە  رېجىمىنىڭ  خىتاي  خەلقىگە  ئــەنــقــەرە 
جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  داۋاملىشىۋاتقان 

تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈلدى.

ۋىاليىتىدە  كونيا  تۈركىيەنىڭ  يەنە  كۈندە  ئوخشاش 
بىرلىكى،  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ــيــەت ۋەقــفــى  ــى ــەدەن ســـۇتـــۇق بـــۇغـــراخـــان ئــىــلــىــم ۋە م
تەشكىالتالر  ئــامــمــىــۋى  كــونــيــا  ۋە  شــۆبــىــســى  كــونــيــا 
5-ئىيۇل  ئۈرۈمچى  بىلەن،  تەشكىللىشى  مۇنبىرىنىڭ 
خاتىرىلەپ  يىللىقىنى   13 قىرغىنچىلىقىنىڭ 

خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.

ئۇيغۇرالر  ياشاۋاتقان  جايلىرىدا  ھەرقايسى  كونيانىڭ 
ۋە  ئىلىم  بــۇغــراخــان  ســۇتــۇق  نامايىشتا  قاتناشقان 
رەئــىــســى  شۆبىسىنىڭ  كــونــيــا  ــى  ــف ۋەق ــىــيــەت  مــەدەن
ئابدۇلئەھەد ئۇدۇن بايانات ئ وقۇپ ئۆتتى. باياناتتا بۇندىن 
13 يىل ئىلگىرى خىتاينىڭ ئۈرۈمچى شەھىرىدە سادىر 
تۇتقۇن  كۆلەملىك  كەڭ  ۋە  قىلىش  قىرغىن  قىلغان 
كېيىن،  ئۆتۈلگەندىن  ئەسلەپ  جىنايىتى  قىلىش 
تۈركىستاندا  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  نۆۋەتتە 
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى 
تونۇشتۇرۇلدى ۋە تۈركىيە باشلىق ھەرقايسى دۆلەتلەر، 

تەشكىالتالر بۇ جىنايەتنى توختىتىشقا چاقىرىلدى.

دەۋاسى  تۈركىستان  شەرقىي  مااليشىيادا  باشقا  ئۇندىن 
مااليشىيا  كېلىۋاتقان  چىقىرىپ  ئاۋاز  ئاكتىپ  ئۈچۈن 
مۇسۇلمان ياشالر ھەرىكىتى )ئابىم(، ۋاداخ ۋە »ئۇيغۇرالر 
ئارتۇق  تىن   50 قاتارلىق  مااليشىيالىقالر«  ئــۈچــۈن 
ئۈرۈمچى  5-ئــىــيــۇل  ھەمكارلىقىدا،  تەشكىالتنىڭ 
خاتىرىلەپ  13-يىللىقىنى  قىرغىنچىلىقىنىڭ 

مااليشىيادا  نامايىش خىتاينىڭ  ئۆتكۈزۈلدى.  نامايىش 
تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى ئالدىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان 
رېجىمىنى  خىتاي  مۇسۇلمانلىرى  مااليشىيا  بولۇپ، 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
تاقاشقا،  جازا الگېرلىرىنى  توختىتىشقا،  جىنايىتىنى 
قول  جىنايەتلەردىن  قاتارلىق  ئەمگەك  مەجبۇرىي 

ئۈزۈشكە چاقىردى.

ئارتۇق  يــۈزدىــن  ئەنگلىيەدىكى  يەنە  كۈندە  ئوخشاش 
بەرپا  ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتىنىڭ  مۇسۇلمانالر 
قىلىنغان »ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر« ھەرىكىتىنىڭ 
خىتاي  ــكــى  ــدى ــدون ــون ل ــەن،  ــل ــى ب ئـــورۇنـــالشـــتـــۇرۇشـــى 
قىلىش  ئــېــالن  ئــاخــبــارات  ئــالــدىــدا  كونسۇلخانىسى 
يىغىنى ۋە نەق مەيدان سەنئىتى نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى. 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  رېجىمىدىن  خىتاي  باياناتتا 
توختىتىش،  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ھەق- ئىنسانىي  بارلىق  تــاقــاش،  الگېرلىرىنى  جــازا 
قىلىندى.  تەلەپ  قىلىش  كاپالەتلىك  ھوقۇقلىرىغا 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ســەنــئــەتــكــارالر  يــەنــە  نامايىشتا 
قىلمىشى  باستۇرۇش  قانلىق  خەلقىنى  تۈركىستان 
تەسۋىرلەنگەن رەسىم سىزىپ، بۇ جىنايەتلەرگە قارشى 

نارازىلىقىنى سىمۋوللۇق ئىپادىلىدى.

قىرغىزىستاننىڭ جااللئابادتىكى ئۇيغۇرالرمۇ 5-ئىيۇل 
مۇناسىۋىتى  يىللىقى   13 قەتلىئامىنىڭ  ئۈرۈمچى 
دۇئا- ئۈچۈن  شېھىتلەر  بولۇپ،  جەم  يەرگە  بىر  بىلەن 

تىالۋەت قىلدى.

ئۇندىن باشقا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ياشاۋاتقان 
ــاالھــىــدە كۈننى  ــۇ ئ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــى ب
نامايىش  تەرىقىدە  ئوخشىمىغان  ئۈچۈن،  خاتىرىلەش 
تەشكىللەپ،  پائالىيەتلىرىنى  تاراتقۇ  ئىجتىمائىي  ۋە 
ۋە  قــەتــلــىــئــامــىــغــا  بــۇرۇنــقــى  ــىــل  ي  13 خــىــتــايــنــىــڭ 
جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  داۋاملىشىۋاتقان 

نارازىلىقىنى بىلدۈردى.
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ئەلچىخانىسى  خىتاي  ئىستوكھولمدىكى  3-ئىيۇل 
يىللىقى   13 قىرغىنچىلىقىنىڭ  ئۈرۈمچى  ئالدىدا 

مۇناسىۋىتى بىلەن نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.

ئۇيۇشمىسى  مائارىپ  ئۇيغۇر  شىۋېتسىيە  نامايىشنى 
مارشى  ئىستىقالل  نامايىش  بــولــۇپ،  تەشكىللىگەن 
نامايىشنى  قېتىمقى  بۇ  ئارقىدىن  باشالندى.  بىلەن 
ــارىــپ  ــغــۇر مــائ ــۇي ئـــورۇنـــالشـــتـــۇرغـــان شــىــۋېــتــســىــيــە ئ
سىياسىي  ھــەمــدە  ۋەكىلى  رەئــىــس  ئۇيۇشمىسىنىڭ 
ئىشالر مەسئۇلى نىجات تۇرغۇن ئەپەندى بۇندىن 13 يىل 
ھەققىدە  قىرغىنچىلىق  قانلىق  بەرگەن  يۈز  ئىلگىرى 

تەييارلىغان باياناتىنى ئوقۇپ ئۆتتى.

باياناتتا ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىقتا نەچچە 
قىلىنغانلىقى،  شېھىت  ئۇيغۇرالرنىڭ  مىڭلىغان 
قولغا  كىشىلەرنىڭ  يۈزمىڭلىغان  ۋە  يــارىــالنــغــان 
ئېلىنغانلىقى، خىتاي ئىشغالىيەتچى قىسىملىرىنىڭ 

شېھىت  چىقارغانلىقى،  ئــوق  قارىتىپ  ئۇيغۇرالرغا 
ئاشىدىغانلىقى  مىڭدىن  سانىنىڭ  بولغانالرنىڭ 

بىلدۈرۈلدى.

نامايىشچىالر بايانات ئارىلىقىدا »شەرقىي تۈركىستانغا 
تۈركىستاندىن  شەرقىي  »خىتايالر  مۇستەقىللىق«، 
يوقالسۇن«، »شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى 

تاقالسۇن« دېگەندەك شوئارالرنى توۋلىدى.

مەدەنىيەت  ئىسالم  تەكلىماكان  ئاخىرىدا  نامايىش 
قارىمنىڭ  تــــۇردى  يــاســىــن  ئــىــمــامــى  مــەركــىــزىــنــىــڭ 
شەرقىي  ۋە  ــاتــاپ  ئ شېھىتلەرگە  يېتەكچىلىكىدە 
تۈركىستاندا تۈرمە، جازا الگېرالردا يېتىۋاتقان شەرقىي 
تۈركىستان خەلقىنىڭ ئازادلىقى، خىتاينىڭ ھاالكىتى 

ئۈچۈن دۇئا قىلىندى.

ئۈرۈمچى  شەھىرىدىمۇ  ئوسلۇ  نورۋېگىيەنىڭ  2-ئىيۇل 
بىلەن  مۇناسىۋىتى  يىللىقى   13 قەتلىئامىنىڭ 
كومىتېتى  ئۇيغۇر  نورۋېگىيە  ئۆتكۈزۈلدى.  نامايىش 
پارالمېنت  نامايىش  ئــورۇنــالشــتــۇرۇلــغــان  تەرىپىدىن 
خانىم  مۇئەتتەر  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  ئالدىدا  بىناسى 
ۋەزىيەت  نۆۋەتتىكى  ۋە  ھەققىدە  قەتلىئامى  ئۈرۈمچى 
پائالىيەتچى  يــاش  ۋە  قىلدى  ئېالن  بايانات  ھەققىدە 
خىتاي  ۋە  قەتلىئامى  ئۈرۈمچى  پەتقۇلالھ  سىراجىدىن 
قىسقا  ھەققىدە  جىنايەتلىرى  ۋەھشىي  رېجىمىنىڭ 

سۆز قىلدى.
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مااليشىيادىكى ئىسالمىي تەشكىالتالر ئۇيغۇرالر ھەققىدە 
مەخسۇس سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزدى

تەسىرگە  زور  مــااليــشــىــيــادىــكــى 
ئىسالمىي  ــۈم  ــۈركـ تـ بــىــر  ئــىــگــە 
ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتالرنىڭ 
سۆھبەت  »ئىنسانىيلىق  7-ئىيۇل 
بۆلۈش«  كۆڭۈل  ئۇيغۇرالرغا  يىغىنى: 
يىغىنى  سۆھبەت  تېمىدا  دېگەن 
قىسىم  بىر  بولۇپ،  ئورۇنالشتۇرغان 
تەشكىالتلىرى  تۈركىستان  شەرقىي 
نۆۋەتتىكى  يىغىندا  ۋەكىللىرى 
ئېغىر ۋەزىيەتنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى.

شەرقىي  مااليشىيادا  ۋە  تەشكىالتى  تىنچلىقى  يەرشارى 
چىقىرىپ  ــاۋاز  ئـ ئاكتىپ  ئــۈچــۈن  دەۋاســـى  تۈركىستان 
ھەرىكىتى  يــاشــالر  مۇسۇلمان  مااليشىيا  كېلىۋاتقان 
مااليشىيالىقالر«  ئۈچۈن  »ئۇيغۇرالر  ۋە  ۋاداخ  )ئابىم(، 
ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتالرنىڭ  كۆپلىگەن  قاتارلىق 
خىتاينىڭ  يىغىنىدا  سۆھبەت  مەزكۇر  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى 
بۇ  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  خۇسۇسەن  خەلقئارانىڭ،  ۋە 

ھەقتىكى مەسئۇلىيىتى مۇزاكىرە قىلىندى.

سۆھبەت يىغىنىدا مااليشىيادىكى ئىسالمىي تەشكىالت 
نەق  مۇتەخەسسىسلەر  ۋە  پائالىيەتچىلەر  رەھبەرلىرى، 
سىرت،  قىلغاندىن  سۆز  ئارقىلىق  تور  ياكى  مەيداندىن 
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بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئىرقىي  خىتاينىڭ  ئەمىن  ئابدۇرېشىت  كاتىپى  بــاش 
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشى 
بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  ھەققىدە، 
دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ئالىم  ئابدۇساالم  رەئىسى  مۇئاۋىن 
مەسئۇلىيىتى  مەسىلىسىدىكى  تۈركىستان  شەرقىي 
بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  ھەققىدە، 
رەئىس ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم خىتاينىڭ شەرقىي 
تۈركىستاندىكى ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قاراتقان دىنىي 
كىشىلىك  ئۇيغۇر  ھەققىدە،  سىياسىتى  باستۇرۇش 
ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىجرائىيە رەئىسى ئۆمەر قانات شەرقىي 
كىشىلىك  كەچۈرۈۋاتقان  باشتىن  خەلقى  تۈركىستان 

ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە سۆز قىلدى.

يــۈســۈپ  ئىيسا  مــەرھــۇم  يــەنــە  يىغىنىدا  ســۆھــبــەت 
ــى«  دەۋاسـ تۈركىستان  »شــەرقــىــي  ئالىپتېكىننىڭ 
نۇسخىسىنى  تىلىدىكى  مــاالي  كىتابىنىڭ  ناملىق 

ئېالن قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى.

يۇقىرىقى  ئەمەلىيەتتە  يىغىنى  ســۆھــبــەت  ــۇر  ــەزك م
قىرغىنچىلىقىدىن  ئۈرۈمچى  5-ئىيۇل  تەشكىالتالرنىڭ 
بۇرۇن ئورۇنالشتۇرغان، بىر ھەپتىگە يېقىن داۋامالشقان، 

خەلقىگە  مااليشىيا  مەسىلىسىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
داۋامى  تۈرىنىڭ  پىالن  قىلغان  نىشان  تونۇشتۇرۇشنى 
ھېسابلىنىدىكەن. مەزكۇر پىالنغا ئاساسەن، بىر تۈركۈم 
شەرقىي  پائالىيەتچىلەرگە  ۋە  يــاشــالر  مااليشىيالىق 
مەخسۇس  ھەققىدە  تونۇشتۇرۇش  دەۋاسىنى  تۈركىستان 
ئۈرۈمچى  5-ئىيۇل  ئورۇنالشتۇرۇلغان.  پائالىيەتلەر 
خاتىرىلەش  13-يىللىقىنى  قىرغىنچىلىقىنىڭ 
مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاينىڭ مااليشىيادا تۇرۇشلۇق باش 
مەزكۇر  نامايىشمۇ  ئۆتكۈزۈلگەن  ئالدىدا  ئەلچىخانىسى 

پىالن تۈرىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن.

تۈركىستان  شــەرقــىــي  ــېــرى  ب يــىــلــالردىــن  يېقىنقى 
بۇ  ۋە  ئېغىرلىشىشى  بــارغــانــســېــرى  ۋەزىيىتىنىڭ 
مەسىلىنىڭ خەلقئارادا ئىزچىل كۈنتەرتىپكە كېلىشى 
نەتىجىسىدە، بىر تۈركۈم ئىسالم ئەللىرى ۋە ئىسالمىي 
چىقىرىشقا  ئـــاۋاز  ئاكتىپ  ھەقتە  بــۇ  تەشكىالتالر 
»مااليشىيا  مااليشىيادىكى  خۇسۇسەن  باشلىماقتا. 
ۋە  »ۋاداخ«  )ئــابــىــم(«،  ھەرىكىتى  ياشالر  مۇسۇلمان 
»ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مااليشىيالىقالر« قاتارلىق ئىسالمىي 
پائال  ئۈچۈن  دەۋاسى  تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىالتالر 

ھەرىكەتكە ئۆتمەكتە.
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8-ئىيۇل  ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابى 
خىتاي  كېيىن،  قىلغاندىن  قـــازا  ئــۇچــراپ  قەستكە 
ئۇنىڭ  ھــالــدا  ــات  ي ئىنسانىيلىققا  پۇقرالىرىنىڭ 
قېتىم  بىر  يەنە  دۇنيانى  پۈتۈن  تەبرىكلىشى  ئۆلۈمىنى 

چۆچۈتتى.

ئۆلۈمى  كۈتۈلمىگەن  ئابىنىڭ  شىنزو 
ــارات ۋاســىــتــىــلــىــرى ۋە  ــب ــاخ بــارلــىــق ئ
كۈنتەرتىپكە  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي 
كەلگەن بىر پەيتتە، خىتاي پۇقرالىرى يەنە 
بىر قېتىم پۈتۈن دۇنياغا باشقا بىر يۈزىنى 
كۆرسەتتى. بۇ ۋەقە خىتاينىڭ ئىجتىمائىي 
غۇلغۇال  تېزلىكتە  سۇپىلىرىدىمۇ  تاراتقۇ 

شىنزو  خىتايالرنىڭ  بولۇپ،  قوزغىغان 
قىلىشى  تەنتەنە  ئۆلۈمىگە  ئابېنىڭ 
خىتايدا ئەزەلدىن مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن، 
كۈچەيگەن  تېخىمۇ  بــېــرى  يىلالردىن 

ئىرقچىلىق كەيپىياتىنى نامايان قىلدى.

ئۈندىدار  ۋېيبو،  خىتاينىڭ  بېرى  كۈندىن  نەچچە  بىر 
ئۇنىڭ  سۇپىلىرىدا  تــاراتــقــۇ  ئىجتىمائىي  قاتارلىق 
تۈرلۈك  قىلغان  مەسخىرە  تەبرىكلىگەن،  ئۆلۈمىنى 
يازمىالر  خىل  بــۇ  بــولــۇپ،  قىلىنغان  ئېالن  يازمىالر 
خىتاي  بىر  مــەلــۇم  ئېرىشكەن.  ئالقىشقا  كۈچلۈك 
ئۇنتۇپ،  ئۆچمەنلىكنى  ئابې  »شىنزو  ھېسابىدا  ۋېيبو 
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دېگەن  كېرەك«  كەچۈرۈۋېتىشى  كىشىنى  قوراللىق 
ياقتۇرۇشقا  يېقىن  مىڭغا  يۈز  ئىنكاسى  مەسخىرىلىك 

ئېرىشكەن.

تۈركۈم  بىر  خىتايدىكى  دۇنياسىدا  تور  باشقا  ئۇندىن 
ئۆلۈمىنى  ئابېنىڭ  شىنزو  ئاشخانىالرنىڭ  دۇكـــان، 
تەبرىكلەپ پىالكات ئاسقانلىقىدەك سۈرەتلەر تارقالغان 
ئىجتىمائىي  ئەلدىكى  چەت  ئوخشاشال  بۇالرمۇ  بولۇپ، 
قــوزغــىــدى.  غــۇلــغــۇال  كــۈچــلــۈك  سۇپىلىرىدا  تــاراتــقــۇ 
قىزىل  خىتايالر  كۆرسىتىلىشىچە،  سۈرەتلەردە  مەزكۇر 
قىزغىن  ئۆلگەنلىكىنى  ئابېنىڭ  »شىنزو  پىالكاتالرغا 
تەبرىكلەيمىز... بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىر مال ئالسىڭىز، 
بىرنى سوۋغا قىلىمىز...« دېگەندەك مەزمۇنالرنى يازغان.

بۇ مەسىلە خىتاينىڭ كۈندىلىك ئاخبارات يىغىنىدىمۇ 
ئىشالر  تاشقى  خىتاي  بولۇپ،  كەلگەن  كۈنتەرتىپكە 
مىنىستىرلىقى باياناتچىسى جاۋ لىجيەن خىتايالرنىڭ 
قارايدىغانلىقى  قانداق  ئىنكاسىغا  دۇنياسىدىكى  تور 
ئەمما  كەلگەن.  دۇچ  سوئالىغا  مۇخبىرنىڭ  ھەققىدە 
ئىپادە  مــەن  ئىنكاسالرغا  ھــەرخــىــل  »تــوردىــكــى  ئــۇ: 
ئۆزىنى  بېرىشتىن  ــاۋاب  ــ ج دەپ،  بــىــلــدۈرمــەيــمــەن« 

قاچۇرغان.

ئىنستىتۇتىنىڭ  پېداگوگىكا  تاڭشەن  باشقا  ئۇندىن 
چىققان  پېنسىيەگە  بىر  ئىسىملىك  ۋېنيىڭ  شــى 
ــالر  ــ ــت ــدا »دوســ ــى ــســاب ــې ــســى ۋېـــيـــبـــو ھ ــۇچــى ــق ــۇت ــوق ئ

ئۆلۈمىنى  ئەپەندىنىڭ  ئابې  شىنزو  چەمبىرىكىمدە 
يوقلۇقىدىن  قۇلالرنىڭ  پەسكەش  تەبرىكلەيدىغان 
يازمىسى  بۇ  ئۇنىڭ  يازغان.  دەپ  ناھايىتى خۇشالمەن« 
بەزىلىرى  بولۇپ،  قوزغىغان  نارازىلىقىنى  خىتايالرنىڭ 
يېزىپ،  خــەت  ئىنستىتۇتىغا  پېداگوگىكا  تاڭشەن 
ئۇنى جازاالشنى تەلەپ قىلغان. شى ۋېنيىڭ بۇ ھەقتە 
ئىنكاسالرنى  »ئاستىدىكى  قايتۇرۇپ،  ئىنكاس  يەنە 
كۆرگىنىمدە، ئۆز مىللىتىمدىن نومۇس قىلىمەن« دەپ 
بۇ  دەرھــال  ئىنستىتۇتى  پېداگوگىكا  تاڭشەن  يازغان. 
ھەقتە بايانات ئېالن قىلىپ، بۇ مەسىلىنى تەكشۈرۈپ 
نىزامالر  ئوقۇتقۇچىنى  مــەزكــۇر  چىقىدىغانلىقىنى، 

بويىچە قاتتىق جازااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

خىتايالرنىڭ  ئــانــالــىــزچــىــالر  قىسىم  بــىــر  ــتــە  ــۆۋەت ن
ئىنكاسىنى  قايتۇرغان  ئۆلۈمىگە  ئابېنىڭ  شىنزو 
مەقسەتلىك  بــېــرى  يىلالردىن  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
تەشۋىقاتىنىڭ  مىللەتچىلىك  ئاشقۇن  كۈچەيتىۋاتقان 
پۇقرالىرىنىڭ  خىتاي  بۇ  قاراشماقتا.  دەپ  نەتىجىسى 
ئەمەس  بىلدۈرۈشى  ئىنكاس  بــۇنــداق  قېتىم  تۇنجى 
ئوخشاشال  ۋەقــەســىــدىــمــۇ  11-ســېــنــتــەبــىــر  بـــولـــۇپ، 
پاجىئەنى  كەچۈرگەن  باشتىن  پۇقرالىرى  ئامېرىكا 
تەبرىكلەشكەنىدى. شۇنداقال بىر نەچچە يىل بۇرۇن يېڭى 
مۇسۇلماننىڭ  ئارتۇق  تىن  بەرگەن،50  يۈز  زېلالندىيەدە 
ۋەقەسىدىمۇ  تېررورلۇق  بولغان  سەۋەب  قىلىشىغا  قازا 

ئوخشاش ئىنكاس قايتۇرغانىدى.
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كۈنى(  ئىككىنچى  ھېيتنىڭ  ــان  )قــۇرب 10-ئــىــيــۇل 
ئىگە- دۇنيادا  ۋە  مىللەتلەر  تۈركىي  قاتارلىق  ئۇيغۇر 
ھېيتلىق  ئــۈچــۈن  مۇسۇلمانالر  قــالــغــان  چاقىسىز 
ئىچكى  تۈركىيە  بــولــۇپ،  ئورۇنالشتۇرۇلغان  زىياپەت 
دۆلەت  قاتارلىق  سويلۇ  سۇاليمان  مىنىستىرى  ئىشالر 

ئەربابلىرىمۇ قەدەم تەشرىپ قىلدى.

كۆچمەنلەر  تۈركىيە  پائالىيىتىنى  ھېيتلىشىش 
مىنىستىرلىقى ئورۇنالشتۇرغان بولۇپ، تۈركىيە ئىچكى 
ئىچكى  مۇئاۋىن  ئىشالر مىنىستىرى سۇاليمان سويلۇ، 
قاتارلىق  چاتاقلى  ئىسمايىل  مىنىستىرى  ئىشالر 
دۆلەت رەھبەرلىرى قاتناشتى ۋە شۇنداقال تۈركىيەدىكى 
مەسئۇللىرى  تەشكىالت  تــۈركــۈم  بىر  ئــۇيــغــۇرالردىــن 
ئىشتىراك  بىلەن  تەكلىپ  ئەربابلىرى  جامائەت  ۋە 
پائالىيەتكە يەنە ئىگە-چاقىسىز  قىلدى. ئۇندىن باشقا 
تۈركمەنلىرى،  ئافغانىستان  مىللەتلەردىن  قالغان 
ئاراكان  مۇسۇلمانلىرى،  يەمەن  تۈركمەنلىرى،  سۇرىيە 
مۇسۇلمانلىرىغا  پــەلــەســتــىــن  ۋە  مــۇســۇلــمــانــلــىــرى 

ۋاكالىتەن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىشتىراك قىلدى.

ئۇيغۇر  ئەپەندى  سويلۇ  سۇاليمان  زىياپەتتە  ھېيتلىق 
قىلىپ،  قوبۇل  ۋەكىللىرىنى  مىللەتلەرنىڭ  باشقا  ۋە 
ئــۇالرنــىــڭ  ھــەمــدە  ــى  ــۆرۈشــت ك بــىــلــەن  قىزغىنلىق 

تەلەپلىرىنى ئاڭلىدى.

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  پائالىيەتتە 

تەكلىپ  ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى 
خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي  چىقىپ،  سۆزگە  بىلەن 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بــارلــىــق  ۋە  تــۈركــىــيــە  ۋاكــالــىــتــەن 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  تەبرىكلىدى  ھېيتىنى  قۇربان 

خەلقىنىڭ كۆڭۈل سۆزلىرىنى يەتكۈزدى.

مىنىستىرى  ئــىــشــالر  .ئىچكى 
فېيسبۇك  ئۆزىنىڭ  سويلۇ  سۇاليمان 
سەھىپىسىدە بۇ ھەقتە يازما ۋە سۈرەت 
تۈركىي  »ئىستانبۇلدا  ھەمبەھرىلەپ، 
ئاممىۋى  مۇساپىر  ۋە  مىللەتلەر 
ھېيتالشتۇق«  بىلەن  تەشكىالتالر 
قۇربان  ۋەتىنىدە  ئــۆز  ۋە  يــازدى  دەپ 
بۇ  ئـــۆتـــكـــۈزەلـــمـــىـــگـــەن،  ــت  ــي ــې ھ
شەرقىي  قىاللمىغان  ھېس  بايرامنى 
تۈركىستاندىن يەمەنگىچە، ئاراكاندىن 
پەلەستىنگىچە، ئىران تۈركمەنلىرىدىن 
تۈركمەنلەرگىچە،  ئافغانىستاندىكى 
بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ قۇربان ھېيتىنى 

تەبرىكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
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ئەزالىرى  پــاالتــا  كېڭەش  قىسىم  بىر  ئامېرىكىنىڭ 
تىبەت بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنى تىنچ 
ھەققىدە  ســۈرۈش  ئىلگىرى  قىلىشنى  ھەل  ئۇسۇلدا 

تەكلىپ اليىھەسى سۇندى.

ــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە  ــكــا ئـــاۋازىـــنـــىـــڭ بـ ــامــېــرى ئ
بىلدۈرۈلۈشىچە، ئامېرىكا پارالمېنتى خىتاي ئىشلىرى 
پاالتا  ئاۋام  رەئىسى،  ئورتاق  كومىتېتىنىڭ  ئىجرائىيە 
ئەزاسى جىم مىكگوۋېرن ۋە ئاۋام پاالتاسى تاشقى ئىشالر 
مىككول  مايكىل  رەئــىــســى  ــاق  ــورت ئ كومىتېتىنىڭ 
توقۇنۇشىنى  »تىبەت-خىتاي  بىرلىكتە  13-ئىيۇل 
ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش تەكلىپ اليىھەسى«نى 

سۇنغان. 

سىياسىتىنىڭ  ئامېرىكا  اليىھەسىدە  تەكلىپ  مەزكۇر 
توقۇنۇشنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى  خىتاي  بىلەن  تىبەت 
كېرەكلىكى،  ئەتتۈرۈشى  ئەكس  توغرا  ماھىيىتىنى 
ۋەكىللىرى  ئۇنىڭ  يــاكــى  ــا  الم داالي  بىلەن  خىتاي 
ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتنى قايتا قوزغىتىشقا تىرىشىش 
بۇيان  2010-يىلىدىن  تەرەپنىڭ  ئىككى  كېرەكلىكى، 
باقمىغانلىقى،  سۆھبەتلىشىپ  يــوســۇنــدا  رەسمىي 
تەلەپ  يولسىز  الماغا  داالي  ھالدا  ئىزچىل  خىتاينىڭ 

قويۇپ كەلگەنلىكى قەيت قىلىنغان.

خەلقئارالىق  خەلقىنىڭ  تىبەت  اليىھەسىدە  تەكلىپ 
ئەمما  بارلىقى،  ھوقۇقى  ئاپتونومىيە  ئاساسەن  قانۇنغا 

خىتاي رېجىمىنىڭ باستۇرۇش سىياسىتى سەۋەبلىك، 
بەھرىمەن  ھوقۇقلىرىدىن  ــۆز  ئ خەلقىنىڭ  تىبەت 
ئوتتۇرىسىدىكى  بىلەن خىتاي  تىبەت  بواللمىغانلىقى، 
تىبەتنىڭ  تــەقــدىــردە،  قىلىنمىغان  ھــەل  توقۇنۇش 
ئاساسىدا  قانۇن  خەلقئارا  يەنىال  ئورنىنىڭ  قانۇنىي 

بېكىتىلىشى كېرەكلىكى تەكىتلەنگەن.

ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا  يەنە  اليىھەسىدە  تەكلىپ 
ــدە  ــى ــاالھ ــىــشــلــىــرى ئ ــەت ئ ــب ــى مــىــنــىــســتــىــرلــىــقــى ت
ۋە  بايانات  تــۈرلــۈك  ئەمەلدارىنىڭ  ماسالشتۇرغۇچى 
ھەققىدىكى،  تــىــبــەت  خىتاينىڭ  ھۆججەتلىرىدە 
داالي  ۋە  تارىخى  تىبەت  خەلقى،  تىبەت  جۈملىدىن 
يالغان  ھەققىدىكى  تەشكىالتالر  چېتىشلىق  الماغا 
خىراجەت  ۋە  بــىــلــدۈرۈشــى  قارشىلىق  ئۇچۇرلىرىغا 
كېرەكلىكى  تــۇرۇشــى  تاقابىل  بۇنىڭغا  ئاجرىتىپ، 

كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن. 

توختىلىپ،  ھەقتە  بۇ  مىككول  مايكىل  ئەزاسى  پاالتا 
خىتاينىڭ 1950-يىلى تىبەتكە بېسىپ كىرگەنلىكىنى 
باستۇرۇش  ۋە  ئىشغالىيەت  بىلەن كېيىنكى  بۇنىڭ  ۋە 
خىتاينىڭ  ھازىرلىغانلىقىنى،  سەھنە  قىلمىشلىرىغا 
تارىخ  ۋە  قىلىش  دەپسەندە  ئەركىنلىكنى  تىبەتتىكى 
ئامېرىكىنىڭ  ئەمەلىيەتتە  قىلمىشىنىڭ  ئويدۇرۇش 
تەھدىت  بىخەتەرلىكىگە  دۆلــەت  ۋە  قارىشى  قىممەت 

ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. 
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قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
خىتاي  پــىــالنــلــىــغــۇچــىــســى،  بـــاش  جىنايىتىنىڭ 
جىنپىڭ  شى  رەئىسى  پارتىيەسىنىڭ  كوممۇنىستىك 
12-، 13-ئىيۇل كۈنلىرى تۇيۇقسىز ئۈرۈمچى شەھىرىگە 
بارغان بولۇپ، بۇ جەرياندا بىر قىسىم جايالرنى زىيارەت 

قىلغان.

ــارادا  ــئ ــق ــەل ــۈركــىــســتــان مــەســىــلــىــســى خ شــەرقــىــي ت
ئۈرۈمچى  5-ئىيۇل  كەلگەن،  كۈنتەرتىپكە  قايتىدىن 
قەتلىئامىنىڭ خاتىرە كۈنىدىن بىر نەچچە كۈن ئۆتكەن 
ۋە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 20-نۆۋەتلىك 
پەيتتە،  بىر  يېقىنلىشىۋاتقان  بارغانسېرى  قۇرۇلتىيى 
شى جىنپىڭ 12-ئىيۇل تۇيۇقسىز ئۈرۈمچىنى زىيارەت 

قىلغان.

چۈشتىن  12-ئىيۇل  زىيارىتى  قېتىملىق  بۇ  ئۇنىڭ 
بـــۇرۇن  چۈشتىن  ــىــيــۇل  13-ئ باشلىنىپ،  كېيىن 
بىر  ئۈرۈمچىنىڭ  جەرياندا  بۇ  بــولــۇپ،  ئاخىرالشقان 
»شىنجاڭ  ئاتالمىش  شۇنداقال  رايونلىرىنى،  قىسىم 
مۇزېي«  رايونلۇق  ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئۇنىۋېرسىتېتى«، 

قاتارلىق ئورۇنالرنى زىيارەت قىلغان.

زىيارەت  جىنپىڭنىڭ  شى  مەنبەلىرىدە  خــەۋەر  خىتاي 
جەريانىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىختىساسلىقالرنى 
مىللەتلەر  تەرەققىيات،  ئىقتىسادىي  يېتىشتۈرۈش، 
ئاتالمىش  ئەمەلىيلەشتۈرۈش،  ئىتتىپاقلىقىنى 

كۈچەيتىش  ئېڭى«نى  ــاق  ــورت ئ مىللىتى  »جــۇڭــخــۇا 
قەيت  تەكشۈرگەنلىكى  سىياسەتلەرنى  قــاتــارلــىــق 

قىلىنغان.

شى  ئېيتىلىشىچە،  خەۋىرىدە  تورىنىڭ  خەلق  خىتاي 
»بىر  جەريانىدا:  زىيارىتى  ئۈرۈمچىدىكى  جىنپىڭ 
ئەمەلىيلىشىشىگە  چوڭقۇر  تۈرىنىڭ  يول  بىر  بەلباغ، 
بەلكى  ئەمەس،  جاي  چەت-ياقا  شىنجاڭ  ئەگىشىپ، 
رايونغا، تۈگۈنلۈك جايغا ئايالندى. سىلەرنىڭ  يادرولۇق 
ناھايىتى  ئىشالر،  ئەھمىيەتكە  تارىخىي  قىلغىنىڭالر 
ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىلدى. تېخىمۇ تىرىشىڭالر...« 
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بــولــۇپ،  سالغان  جــار  دەپ 

نۆۋەتتىكى مۇھىم ئورنىنى قايتا تەكىتلىگەن.

شى  شۇكى،  يېرى  تارتىدىغان  دىققىتىنى  كىشىنىڭ 
بارغان  زىيارەتكە  12-ئــىــيــۇل  ئۈرۈمچىگە  جىنپىڭ 
تاراتقۇلىرى  ئورگان  ھەرقايسى  خىتاينىڭ  بولسىمۇ، 
14-ئىيۇل كەچتە ئاندىن بۇ توغرۇلۇق خەۋەر تارقاتقان. 
يەنە كېلىپ بۇ ھەقتە ناھايىتى قىسقا خەۋەر يېزىلغان.

نۆۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ جىمجىت ۋە تۇيۇقسىز ھالدا 
ئۈرۈمچىگە بېرىشى ھەققىدە تۈرلۈك پەرەز ۋە ئانالىزالر 

ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. 
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تــۇرۇش  ــۇتــۇپ  ت تايالندتىكى  ــان  ــۇي ب يىلدىن  نەچچە 
ئۇيغۇرالردىن  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  سەۋەبسىز  مەركىزىدە 
ئورۇندىن  مــەزكــۇر  بېشىدا  ھەپتىنىڭ  بۇ  كىشى  ئــۈچ 

قېچىپ كەتكەن.

تايالند تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، تايالند 
ساقچى دائىرىلىرى مۇشۇ ھەپتىنىڭ بېشىدا تايالندتىكى 
كۆچمەنلەرنى تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدىن ئۈچ ئۇيغۇرنىڭ 
قېچىپ كەتكەنلىكىنى، تايالند دائىرىلىرىنىڭ ئۇالرنى 

ئىزدەۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغان.

ئۈچ  مەزكۇر  ئېيتىشىچە،  ئەمەلدارىنىڭ  ساقچى  بىر 
قامالغان  بۇرۇن  ئېتىشتىن  تاڭ  كۈنى  دۈشەنبە  ئۇيغۇر 
باڭكوكنىڭ  ــۇالر  ــ ئ ــكــەن.  ــەت ك قېچىپ  كــامــېــردىــن 
جەنۇبىدىن تەخمىنەن 320 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى 
ــۇرۇش  ت تــۇتــۇپ  ئۆلكىسىدىكى  خېرىخان  پــىــراچــۇپ 
مەركىزىدىن قېچىپ كەتكەن بولۇپ، قېچىش جەريانىدا 
ھــەرىــدەپ  رېشاتكىنى  تــۆمــۈر  بىلەن  ئــەســۋاب  ئۆتكۈر 
ئۇالرنى  »بىز  مۇخبىرغا:  ئــەمــەلــدار  مــەزكــۇر  ئاچقان. 
داۋاملىق ئىزدەۋاتىمىز. مەن يېڭى ئەھۋال ھەققىدىكى 
ئېلىش  دەم  كۈنلەر  يېقىنقى  ساقالۋاتىمەن.  دوكالتنى 
بولۇپ  ئاستا  سۈرئىتى  ئىزدەش  بولغاچقا،  مەزگىلى 
قېچىپ  مۇخبىرغا  ئەمەلدار  مەزكۇر  دېگەن.  قالدى« 
كەتكەنلەرنىڭ 25 ياشلىق ئەلى، 30 ياشلىق ئابدۇلالھ 
مەھبۇس  ئــۈچ  ئىسىملىك  ئابدۇلالھ  ياشلىق   29 ۋە 

ھازىرغا  ئۇالر  بولۇپ،  بەرگەن  ئېيتىپ  ئىكەنلىكىنى 
قەدەر قېچىپ يۈرمەكتىكەن.

ئىلگىرى  پائالىيەتچىنىڭ  بىر  تايالندلىق 
تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  تايالندتا  سۈرۈشىچە، 
گىچە   56 دىــن   52 سانى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
تۇرۇش  تۇتۇپ  تايالندتىكى  ئۇالر  بولۇپ، 
ئورۇنالشتۇرۇلغان.  تارقاق  مەركەزلىرىگە 
ئۇزۇن  قەدەر  ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرغا  مەزكۇر 
تۇرۇلۇشىنىڭ  تۇتۇپ  سەۋەبسىز  مۇددەت 
ئىكەن.  خىتاي  سەۋەبچىسى  ئاساسلىق 
ئىزچىل  ھۆكۈمىتىگە  تايالند  خىتاي 
تايالند  ــا،  ــۇرغــاچــق ت قىلىپ  بېسىم 
تۇتۇپ  داۋاملىق  ئــۇالرنــى  دائىرىلىرى 

تۇرماقتىكەن. 

بۇندىن ئىلگىرى خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش 
تەشكىالتىنىڭ تايالندتىكى ئالىي تەتقىقاتچىسى سۇنەي 
تەشكىالتى  كۆزىتىش  ھوقۇقنى  »كىشىلىك  فاسۇك: 
كۆپ يىلالردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
قاراتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى 
ئىسپاتاليدىغان نۇرغۇن دەلىل توپلىدى« دېگەن ۋە خىتاي 
كۆلەملىك  زور  تۈركىستاننى  شەرقىي  دائىرىلىرىنىڭ 
ئۇ  تەكىتلىگەن.  ئايالندۇرغانلىقىنى  الگېرىغا  تۇتقۇن 
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يەنە 2015-يىلىدىكى ۋەقەلەرنىڭ قايتا يۈز بېرىشىدىن 
ھۆكۈمىتىنىڭ  تــايــالنــد  ئەنسىرەيدىغانلىقىنى، 
تەكرارلىمايدىغانلىقى  قايتا  ئىشلىرىنى  ئىلگىرىكى 
شۇڭا  بەرمىگەنلىكىنى،  كاپالەت  ئېنىق  توغرىسىدا 
يەنىال خەتەر  ئۇيغۇرالرنىڭ  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  تايالندتا 

ئىچىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

باشچىلىقىدىكى  فوندى  ھوقۇقى  خەلق  تايالندتىكى 
ئالدىنقى  تەشكىالتى  ھوقۇق  كىشىلىك  نەچچە  ئون 
ئۇيغۇرالرنى  تۇتقۇندىكى  ھۆكۈمىتىگە  تايالند  ئايدا 
مۇراجىئەتنامە  ھەققىدە  قايتۇرۇۋەتمەسلىك  خىتايغا 
قىلغان  قوبۇل  مۇراجىئەتنامىنى  مەزكۇر  سۇنغانىدى. 
ئــۆزىــنــىــڭ ھــۆكــۈمــەتــكــە بېسىم  ئــەزاســى  پــارالمــېــنــت 
ــۈزۈپ  ت پىالنى  قــۇتــقــۇزۇش  ئــۇيــغــۇرالرنــى  ئىشلىتىپ، 
قايتۇرۇلماسلىقىغا  خىتايغا  ئــۇالرنــىــڭ  چىقىپ، 

كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.

»تايالند  ھــەقــتــە:  بــۇ  ئــىــدارىــســى  كۆچمەنلەر  تــايــالنــد 
قايتۇرۇش  جايغا  باشقا  ئۇيغۇرالرنى  ھۆكۈمىتىنىڭ 

پىالنى يوق. بۇ خىل قارارنى باشقا ھۆكۈمەت تارماقلىرى، 
تاشقى  ۋە  كېڭىشى  بىخەتەرلىك  ــەت  دۆل ئاساسلىقى 
تايالند  دېگەنىدى.  چىقىرىدۇ«  مىنىستىرلىقى  ئىشالر 
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى بولسا: 
چارىسى  قىلىش  ھــەل  ئەمەلىي  ئــۈچــۈن  »ئــۇيــغــۇرالر 
ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇ  ھۆكۈمىتى  تايالند  قەدەر،  تېپىلغانغا 

ھالىدىن خەۋەر ئالىدۇ« دېگەنىدى.

كۆپىنچىسى  7-ئايدا  2015-يىلى  ھۆكۈمىتى  تايالند 
ئايالالر ۋە بالىالر بولۇپ، 173 ئۇيغۇرنى تۈركىيەگە يولغا 
ئۇيغۇرنى   109 كېيىن  ھەپتىدىن  بىر  بولۇپ،  سالغان 
تايالندنىڭ  مەسىلە  بۇ  بەرگەنىدى.  ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا 
دولقۇنىنى  ئەيىبلەش  كــۈچــلــۈك  ئىچى-سىرتىدا 
قوزغىغانىدى. ئەينى ۋاقىتتا تۈركىيەدىكى غەزەپلەنگەن 
كىرىپ،  بېسىپ  كونسۇلخانىسىغا  تايالند  ئۇيغۇرالر 
دېرىزىلەرنى چېقىپ، تايالند بايرىقىنى يىرتىپ، قاتتىق 

نارازىلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.
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ئەمەلدارى مىشېل  ئالىي  تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
باچېلېت 5-ئايدا شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلغاندىن كېيىن، خەلقئارا 
تۈركىستان  شەرقىي  ــۇرۇن  ب ئايرىلىشتىن  ۋەزىپىدىن  ئۇنىڭ  جەمئىيەت 
بويىچە  ۋەدىسى  بۇيانقى  ئۇزۇندىن  دوكالتىنى  ھوقۇق  كىشىلىك  ھەققىدىكى 
ئاشكارىلىشىچە،  ئاگېنتلىقىنىڭ  رويتېرس  ئەمما  كۈتكەن.  قىلىشىنى  ئېالن 
خىتاي بارلىق ئامالالرنى ئىشقا سېلىپ، مەزكۇر دوكالتنىڭ ئېالن قىلىنىشىنى 

توسۇشقا ئۇرۇنغان.

خــەۋىــرىــدە  بــۈگــۈنــكــى  ئاگېنتلىقىنىڭ  ــتــېــرس  روي
بىلدۈرۈلۈشىچە، ئۈچ دۆلەتنىڭ دىپلوماتلىرى تەرىپىدىن 
خىتاي  مەكتۇپىدا،  پارچە  بىر  خىتاينىڭ  دەلىللەنگەن 
رېجىمىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى 
مىشېل باچېلېتتىن شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى 
قىلماسلىقنى  ئېالن  دوكالتىنى  ھوقۇق  كىشىلىك 

تەلەپ قىلغانلىقى مەلۇم بولغان.

تۈركىستانغا  شــەرقــىــي  5-ئــايــدا  يىل  بــۇ  باچېلېت 
خىتاينىڭ  پۈتۈنلەي  جەريانى  زىيارەت  بولۇپ،  بارغان 
باچېلېت  داۋامــالشــقــان.  بويىچە  ئــورۇنــالشــتــۇرۇشــى 
زىيارەتتىن كېيىن بۇ قېتىملىق سەپەرنىڭ تەكشۈرۈش 
ئەمەس، پەقەتال بىر زىيارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. 
مەيدانى  ئــاجــىــزانــە  بــولــغــان  خىتايغا  باچېلېتنىڭ 
قاتتىق  تەرىپىدىن  تەشكىالتلىرى  ھوقۇق  كىشىلىك 

ئۆزىنىڭ  يېقىندا  باچېلېت  گەرچە  تەنقىدلەنگەن. 
ۋەزىپىسىگە  دىكى  ت  د  ب  بىلەن  سەۋەبلەر  شەخسىي 
قايتا سايلىنىشنى تەلەپ قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان 
ۋەزىپىسىدىن  ــۇســت  ــاۋغ 31-ئ ئــۇ  بــىــراق  بولسىمۇ، 
ھەققىدىكى  تۈركىستان  شەرقىي  بۇرۇن  ئايرىلىشتىن 
كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى ئېالن قىلىدىغانلىقىنى 

بىلدۈرگەن.

مەكتۇپىدا  ئەۋەتكەن  ئەمەلدارىغا  ت  د  ب  خىتاينىڭ 
دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ  يېزىلغانلىقى  نېمىلەرنىڭ 
ئايالنغان.  نۇقتىغا  قىزىق  مەسىلە  بۇ  بولۇپ،  تارتقان 
ئــاشــكــارىــالشــنــى  ئىسمىنى  بــىــلــەن  دىــپــلــومــات  ــۈچ  ئـ
خالىمىغان بىر كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسىنىڭ 
مەكتۇپتا  مــەزكــۇر  يــازغــان  خىتاي  ئاشكارىلىشىچە، 
تۈركىستان  شەرقىي  تەييارلىغان  ت  د  ب  خىتاينىڭ 
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قاتتىق  دوكالتىدىن  ھوقۇق  كىشىلىك  ھەققىدىكى 
دوكالتنىڭ  مــەزكــۇر  ھەمدە  قىلىۋاتقانلىقى  ئەندىشە 
ئۇرۇنغانلىقى  قېلىشقا  توسۇپ  قىلىنىشنى  ئېالن 

مەلۇم بولغان.

6-ئاينىڭ  مەكتۇپنى  بۇ  رېجىمى  خىتاي 
دىپلوماتىيە  جــەنــۋەدىــكــى  ئاخىرىلىرى 
باشلىغان  تارقىتىشقا  ئۆمەكلىرىگە 
خىتاينى  دۆلەتلەردىن  ھەرقايسى  بولۇپ، 
قىلغان.  تەلەپ  قويۇشىنى  ئىمزا  قولالپ 
تىلغا  ئىشخانىسى  باچېلېتنىڭ  مەكتۇپتا 
ئېالن  دوكالتى  باھاالش  بۇ  »ئەگەر  ئېلىنىپ: 
ساھەسىنى  ھوقۇق  كىشىلىك  قىلىنسا، 
گۇرۇپپىالرنىڭ  ۋە  سىياسىيالشتۇرۇش 
ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ،  تىركىشىشىنى 
ئىشەنچنى  بولغان  مۇتەخەسسىسلەرگە 
بولغان  بىلەن  خىتاي  ئۇالرنىڭ  يوقىتىپ، 
قىلىدۇ«  بۇزغۇنچىلىق  مۇناسىۋىتىگە 
»بىز  يەنە:  مەكتۇپتا  سېلىنغان.  جار  دەپ 
ئېالن  دوكــالتــنــى  بــۇ  ئــەمــەلــدارنــىــڭ  ئالىي 
قىلىمىز«  تەلەپ  كۈچلۈك  قىلماسلىقىنى 
تۇرۇشلۇق  جەنۋەدە  خىتاينىڭ  دېيىلگەن. 
ت  د  ب  مەكتۇپنىڭ  بۇ  ئۆمىكى  دىپلوماتىيە 
غا ئەۋەتىلگەن-ئەۋەتىلمىگەنلىكى ۋە ئۇنىڭ 
سوئالالرغا  سورالغان  توغرىسىدا  مەزمۇنى 

جاۋاب بەرمىگەن.

ــۇ مــەكــتــۇپــنــى  نـــۆۋەتـــتـــە مــىــشــېــل بــاچــېــلــېــتــنــىــڭ بـ
ئېنىق  تاپشۇرۇۋالمىغانلىقى  ياكى  تــاپــشــۇرۇۋالــغــان 
بۇ  باياناتچىسىمۇ  باچېلېتنىڭ  ئــىــكــەن.  ــەمــەس  ئ
ھەقتىكى سوئالغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلغان. ئەمما 
ئۇ شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق 
مەزمۇنالرنىڭ  بـــۇرۇن،  قىلىنىشتىن  ئېالن  دوكــالتــى 
بۇ  خىتاينىڭ  بېكىتىلىدىغانلىقىنى،  ئېنىق 
ئالىدىغانلىقىنى  تەكلىپ-پىكىرلىرىنى  ھەقتىكى 
شەرقىي  خىتاينىڭ  دوكــالتــتــا  مــەزكــۇر  بــىــلــدۈرگــەن. 
قاراتقان  مىللەتلەرگە  قاتارلىق  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى 
مۇئامىلىسى باھالىنىدىغان بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق 
كۆپرەك  يىلدىن  ئۈچ  گۇرۇپپىسى  مۇتەخەسسىسلىرى 
ئۈچۈن  تەييارالش  دوكالتنى  مەزكۇر  بۇيان  ۋاقىتتىن 
نامەلۇم  ئەمما  باشلىغان.  توپالشقا  دەلىل-ئىسپات 

قىلىنىشى  ئېالن  دوكالتنىڭ  تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر 
ھازىرغىچە كېچىكتۈرۈلگەن.

كىشىنىڭ  قانچە  مەكتۇپقا  بۇ  ئاگېنتلىقى  رويتېرس 
مەكتۇپنى  ئېنىقلىيالمىغان.  قويغانلىقىنى  ئىمزا 
ــرى جـــەنـــۋەدە  ــى ئــاشــكــارىــلــىــغــان تـــۆت شــەخــســنــىــڭ ب
تۇرۇشلۇق دىپلومات خادىمى بولۇپ، ئۇ ئۆز دۆلىتىنىڭ 
ئېيتقان.  قوللىغانلىقىنى  مەيدانىنى  خىتاينىڭ 
يەنە  مەكتۇپنىڭ  بۇ  ئېرىشكەن  ئاگېنتلىقى  رويتېرس 
قىلىنغان  تەنقىد  كۆپلەپ  باچېلېت  نۇسخىسىدا  بىر 
رۇخسەتسىز  دوكالتىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  بولۇپ، 
ئالىي  ھــوقــۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  تەييارالنغانلىقى، 
ئېغىر  مەجبۇرىيىتىگە  ئىشخانىسىنىڭ  ئەمەلدارى 
خىالپ ئىكەنلىكى، شۇنداقال بۇ دوكالتنىڭ باچېلېتنىڭ 

ئىناۋىتىگە زىيان يەتكۈزىدىغانلىقى دەۋا قىلىنغان.

ئەمەلدارىنىڭ  قايسى  خىتاينىڭ  مەكتۇپقا  مــەزكــۇر 
تەييارالنغانلىقى  قــانــداق  ياكى  بەرگەنلىكى  ھوقۇق 
قويغان  ئىمزا  مەكتۇپقا  ئەمما  ئىكەن.  ئەمەس  ئېنىق 
مەكتۇپنىڭ  ــۇر  ــەزك م ئېيتىشىچە،  دىپلوماتنىڭ 
بېكىتىلگەن  ئاخىرقى  نۇسخىسى  »يۇمشىتىلغان« 

نۇسخا ئىكەن.

ئېيتىشىچە،  دىپلوماتنىڭ  ئىككى  تۇرۇشلۇق  جەنۋەدە 
خىتاينىڭ بۇ مەكتۇپى خىتاي رېجىمىنىڭ باچېلېتقا 
ئۇرۇنغانلىقى  قىلىشقا  لوبىچىلىق  بــىــۋاســىــتــە 
بىرى  پاكىتالرنىڭ  ئۇچرايدىغان  كــەم  ھەققىدىكى 
مۇناسىۋىتى  ئىقتىسادىي  دۆلەتلەر  قىسىم  بىر  ئىكەن. 
دېيىشكە  يـــاق  خىتايغا  مەسىلىدە  ــۇ  ب ســەۋەبــلــىــك 

پېتىنالمايدىكەن.
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ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك سىياسەت ئىنستىتۇتى 
بولۇپ،  قىلغان  ئېالن  دوكــالت  بىر  يېڭى  20-ئىيۇل 
كۆزىنى  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  خىتاينىڭ  دوكالتتا 
بوياش ئۈچۈن، ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا كۆپلەپ 
ئوتتۇرا  ۋە  ئافرىقا  بۇنىڭ  تارقاتقانلىقى،  خەۋەر  يالغان 

شەرقتە بەكرەك ئۈنۈم بەرگەنلىكى كۆرسىتىلگەن.

ئىرقىي  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  ــي  ــى شــەرق خــىــتــايــنــىــڭ 
ۋە  ــۆپ  ك ــەڭ  ئ ھەققىدە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق 
ئاۋسترالىيە  كەلگەن  قىلىپ  ئېالن  دوكالت  نوپۇزلۇق 
 ASPI(( ئىنستىتۇتى  سىياسەت  ئىستراتېگىيەلىك 
قىلغان.  ئېالن  دوكالتىنى  يېڭى  بىر  يەنە  20-ئىيۇل 
يىلالردىن  ئــۇزۇن  خىتاي  كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتتا 

داۋاملىق  تەشۋىقاتىنى  قارىتىلغان  ئەلگە  چەت  بۇيان 
شەرقىي  خــۇســۇســەن  ــۇپ،  ــول ب كــەلــگــەن  كۈچەيتىپ 
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
جىنايىتى مەسىلىسىدە غەرب دۇنياسىنىڭ تەنقىدىدىن 
ساختا  ــاراتــقــۇالردا  ت ئىجتىمائىي  ئــۈچــۈن،  قۇتۇلۇش 
خەۋەرلەرنى كۈچەپ تارقىتىپ، جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇپ 
چەت  خىتاينىڭ  بولسا  نەتىجىدە  ئۇرۇنغان.  قېلىشقا 
بىلەن  شەرق  ئوتتۇرا  تەشۋىقاتى  يالغان  قاراتقان  ئەلگە 

ئافرىقىدا ئۈنۈم بەرگەن. 

دوكالتتا خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى يالغان تەشۋىقاتىنىڭ 
كۆپلىگەن ھۆكۈمەت، خەلقئارالىق شىركەت ۋە ئاممىۋى 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  تەشكىالتالرنى 
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قىلدۇرغانلىقى،  سۈكۈت  مەسىلىسىدە  قىرغىنچىلىق 
خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتلىرى ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغان 
رايونالرنىڭ مۇسۇلمان ئەللىرى ۋە غەيرى غەرب دۆلەتلىرى 
 57 تەشكىالتىنىڭ  ھەمكارلىق  ئىسالم  بولغانلىقى، 
ئالبانىيەنىڭال  بىلەن  تۈركىيە  پەقەت  ئىچىدە  ئەزاسى 
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق 
دەپسەندىچىلىكىنى ئەيىبلىگەنلىكى قەيت قىلىنغان.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق 
خىتاينىڭ  ئېيتقاندا،  ئېلىپ  جەھەتتىن  كېڭىشى 
سىياسىتىنى  باستۇرۇش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ئوتتۇرا  ۋە  ئافرىقا  دۆلەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى  قوللىغان 
خىتاينى  ئەكسىچە  بۇنىڭ  بولۇپ،  جايالشقان  شەرققە 
ياكى  ئەللىرى  غەرب  كۆپىنچىسى  ئەيىبلىگەنلەرنىڭ 

دېموكراتىك دۆلەتلەر بولغان.

دوكالتتا بىلدۈرۈلۈشىچە، خىتاي ئوخشىمىغان 
تەشۋىقات  ئوخشىمىغان  قارىتا  رايونالرغا 
مەسىلەن:  قولالنغان.  ئىستراتېگىيەسىنى 
ئەللىرىدە  ئافرىقا  ۋە  شەرق  ئوتتۇرا  خىتاي 
مۇستەملىكىچىلىككە  ۋە  ئىرقچىلىققا 

بولۇۋېلىش  ياخشىچاق  تۇرۇشتەك  قارشى 
دۆلەتلىرىنى  غــەرب  ئارقىلىق،  تەشۋىقاتى 
شەرقىي  دۆلەتلەرنىڭ  مەزكۇر  ئەيىبلەپ، 
دىققىتىنى  بولغان  مەسىلىسىگە  تۈركىستان 

بۇرىماقچى بولغان.

خىتاينىڭ  دوكالتتا  تەتقىقاتچىالر  باشقا  بۇنىڭدىن 
فېيسبۇكتىكى يالغان تەشۋىقاتىنىڭ باشقا سۇپىالرغا 
بايقىغان.  بولغانلىقىنى  ئۈنۈملۈك  تېخىمۇ  قارىغاندا 
يالغان  فېيسبۇكتىكى  خىتاينىڭ  ســەۋەبــى  بۇنىڭ 
يازىدىغان  ئىنكاس  بېرىپ  رەددىــيــە  تەشۋىقاتلىرىغا 
تىۋىتتېردا  ــىــكــەن.  ئ ــولــۇشــى  ب ــاز  ئـ كــىــشــىــلــەرنــىــڭ 
پائالىيەتچىلىرى  ھوقۇق  كىشىلىك  ژۇرنالىستالر، 
ئـــورۇنـــنـــى  ئـــاســـاســـلـــىـــق  مـــۇتـــەخـــەســـســـىـــســـلـــەر  ۋە 
ئىگىلىگەنلىكتىن، خىتاينىڭ تىۋىتتېر سۇپىسىدىكى 

يالغان تەشۋىقاتىنىڭ ئانچە رولى بولمىغان.
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19-ئىيۇل  مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا 
ئەتكەسچىلىكى  ــادەم  ــ ئ ــلــەردىــكــى  دۆلــەت ھــەرقــايــســى 
ئېالن  دوكالتىنى  يىللىق  ئاالقىدار  قىلمىشلىرىغا 
قىلغان بولۇپ، خىتاي بۇ يىلمۇ ئادەم ئەتكەسچىلىكى 
ئەڭ ئېغىر بولغان ئۈچىنچى تۈردىكى دۆلەتلەر قاتارىغا 

كىرگۈزۈلگەن.

ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە 
ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
»ئادەم  كۈنى  سەيشەنبە  مىنىستىرلىقى 
دوكالتى«نى  مەسىلىسى  ئەتكەسچىلىكى 
ئېالن قىلغان بولۇپ، خىتاينىڭ مەجبۇرىي 
قىلمىشىنى  سېلىش  ئــەمــگــەكــكــە 
دۇنيادىكى  خىتاينى  ۋە  ئەيىبلىگەن 
بولغان  ئېغىر  ئەڭ  ئەتكەسچىلىكى  ئادەم 
قاتارىغا  دۆلەتلەر  تۈردىكى  ئۈچىنچى 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  دوكالتتا  تىزغان. 
»بىر  خىتاينىڭ  ئەمەلىيەتتە  سېلىشنىڭ 
يوشۇرۇن  تۈرىدىكى  يــول«  بىر  بەلباغ، 

دەسمايە ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن.

ئەمگەككە  مەجبۇرىي  خىتاينىڭ  دوكــالتــتــا  مــەزكــۇر 
كۆلەمدە  كەڭ  ئەندىزىسىنى  ياكى  سىياسىتى  سېلىش 

تەربىيەلەش«،  »كەسپىي  قىلىۋاتقانلىقى،  ئىجرا 
بىلەن،  نامالر  قاتارلىق  يوقىتىش«  »ئەسەبىيلىكنى 
مۇسۇلمان  قاتارلىق  ئۇيغۇر  تۈركىستاندا  شەرقىي 
قىلغانلىقى،  تــۇتــقــۇن  كــۆلــەمــدە  ــەڭ  ك مىللەتلەرنى 
ياشاۋاتقانالرنىمۇ  ئەلدە  چــەت  بىرگە  بىلەن  شۇنىڭ 
پاراكەندە قىلىش ۋە تەھدىت سېلىش  نازارەت قىلىش، 
قاتارلىق ۋاسىتىلەر بىلەن خىتايغا قايتۇرۇپ كېتىشكە 

ئۇرۇنغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن.

ۋېنبىن  ۋاڭ  باياناتچىسى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  خــىــتــاي 
بۇ  يىغىنىدا  كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى  20-ئىيۇلدىكى 
دوكالت  يالغان  »ئامېرىكا  بىلدۈرۈپ:  ئىپادە  توغرۇلۇق 
ئەمەلىيەتتە  ئالدىدى.  خەلقئارانى  چىقىپ،  ئويدۇرۇپ 
ئەتكەسچىلىكى  ئــادەم  چوڭ  ئەڭ  دۇنيادىكى  ئامېرىكا 
دۆلىتى« دەپ بىلجىرلىغان ۋە ئامېرىكىنىڭ بىر نەچچە 
قىلغانلىقىنى  قــۇل  تەنلىكلەرنى  قــارا  ــۇرۇن  ب ئەسىر 

مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن.

يىلى  ھــەر  مىنىستىرلىقى  ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا 
ئېالن  دوكــالتــى«  مەسىلىسى  ئەتكەسچىلىكى  ــادەم  »ئ
قىلىپ، ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 188 دۆلەت ۋە 
ئېلىش،  ئالدىنى  ئەتكەسچىلىكىنىڭ  ئادەم  رايوندىكى 
قاتارلىق  قوغداش  ئۇچرىغۇچىالرنى  زىيانكەشلىككە 

مەسىلىلەرنى باھاالپ كەلمەكتە.
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شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  بــۇيــان  يــىــلــالردىــن  يېقىنقى 
ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا  خەلقىگە  تۈركىستان 
قاراتقان  ئەللەرگە  قوشنا  ۋە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق 
دۇنيادىكى  نەتىجىسىدە،  ھەرىكەتلىرى  زومىگەرلىك 
جەمئىيەتكە  خــەلــقــئــارا  خىتاينىڭ  دۆلــەتــلــەر  چــوڭ 
ئېلىپ كېلىدىغان تەھدىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ 

يەتمەكتە ۋە كۈچلۈك تەرىقىدە ئاگاھالندۇرماقتا.

ــدە  ــرى ــەۋى ــڭ خ ــى ــن ــاۋازى ئــامــېــرىــكــا ئ
جەمەتى  خان  ئەنگلىيە  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
بېن  باش گېنېرالى  ئارمىيەسىنىڭ  دېڭىز 
كىي 19-ئىيۇل ئەنگلىيەدىكى بىر ئەقىل 
خىتاينىڭ  سۆزىدە  قىلغان  ئامبىرىدا 
رۇسىيەگە قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ تەھدىت 
»گــەرچــە  تەكىتلەپ:  ئىكەنلىكىنى 

كۆرۈنۈپ  بىزگە  تەھدىتى  رۇسىيەنىڭ 
تېخىمۇ  خىتاي  ئەمما  بولسىمۇ،  تۇرغان 
قىلىدۇ.  پەيدا  خىرىس  مۇددەتلىك  ئۇزۇن 
ھەربىي  خىتاينىڭ  ئەللىرى  غەرب  شۇڭا 
مۆلچەرلىمەسلىكى  تــۆۋەن  ئىقتىدارىنى 

كېرەك« دېگەن.

تــاجــاۋۇز  ئۇكرائىناغا  رۇسىيەنىڭ  يــەنــە  ــدە  ســۆزى ئــۇ 
مۇھىتىنى  بىخەتەرلىك  يــاۋروپــانــىــڭ  قىلىشىنىڭ 
مەزگىلدە  يېقىن  ئەللىرى  غەرب  ئۆزگەرتىپ،  تۈپتىن 
تەھدىت  بولغان  كېرەك  قايتۇرۇشى  ئىنكاس  چوقۇم 
ئۇنىڭ  ۋە  ئەنگلىيە  ئەمما  قىلغانلىقىنى،  ــەيــدا  پ
ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ چوقۇم كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان 
قىلىشى  تەييارلىق  ئۈچۈن  تــۇرۇش  تاقابىل  خىتايغا 

كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن.

رېجىمى  خىتاي  ئېيتىشىچە،  كىينىڭ  بېن  گېنېرال 
رۇسىيەنىڭ  غەربنىڭ  ۋە  ئۇرۇشى  رۇسىيە-ئۇكرائىنا 
تەجرىبە  ئىنكاسلىرىدىن  قايتۇرغان  تاجاۋۇزچىلىقىغا 
ۋە ساۋاق ئېلىۋاتقان بولۇپ، خىتاي رۇسىيە-ئۇكرائىنا 
بىرى  مەنپەئەتلەنگۈچىلەرنىڭ  چوڭ  ئەڭ  ئۇرۇشىدىن 
ئىكەن. ئۇ يەنە: »بىز موسكۋانىڭ بەزى جەھەتلەردىكى 
ــرى مــۆلــچــەرلــىــگــەن  ــى ــۇق ــي ئــىــقــتــىــدارىــنــى ي ــى ــەرب ھ
ھوشيارلىقنى  چوقۇم  بىز  ئەمما  مۇمكىن،  بولۇشىمىز 
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ئۆستۈرۈشىمىز، خىتاينىڭ ھەربىي ئىقتىدارىنى تۆۋەن 
مۆلچەرلىمەسلىكىمىز كېرەك« دېگەن.

ھەربىي  بۇلتۇرقى  خىتاينىڭ  كۆرسىتىشىچە،  ئۇنىڭ 
توغرا  ھەسسىسىگە  ــۆت  ت رۇسىيەنىڭ  خىراجىتى 
ئــۇرۇش  دۇنيادىكى  نۆۋەتتە  خىتاي  بــولــۇپ،  كەلگەن 
ئىگە  ئارمىيەسىگە  دېڭىز  بولغان  كۆپ  ئەڭ  پاراخوتى 
دېڭىز  ۋە  ساقچىلىرى  دېڭىز  تۈركۈمدە  زور  ۋە  ئىكەن 

ئارمىيەسى ئەسكەرلىرى بار ئىكەن.

ئىستىخبارات  مــەركــىــزىــي  ئامېرىكا  باشقا  ئــۇنــدىــن 
20-ئىيۇل  بــۇرنــس  ۋىليام  باشلىقى  ئىدارىسىنىڭ 
ــورادو ئــىــشــتــاتــىــدىــكــى ئــاســپــېــن بــىــخــەتــەرلــىــك  ــ ــول ــ ك
زومىگەرلىك  خىتاينىڭ  قىلغاندا  ســۆز  مۇنبىرىدە 
جىنپىڭنى  شى  ۋە  توختالغان  ھەققىدە  ھەرىكىتى 
ــك  ــىـ ــلـ ــۆۋەتـ ــىــيــەســىــنــىــڭ 20-نـ ــارت ــپ خـــىـــتـــاي كــوم
دەپ  قىلىدۇ،  تەيۋەنگە ھۇجۇم  كېيىنال  قۇرۇلتىيىدىن 

تەيۋەنگە  جىنپىڭنىڭ  شى  ئەمما  قارىمايدىغانلىقىنى، 
ھۇجۇم قىلىش نىيىتىگىمۇ سەل قارىمايدىغانلىقىنى 

تەكىتلىگەن.

نىسبەتەن  رېجىمىغا  خــىــتــاي  قــارىــشــىــچــە،  ئــۇنــىــڭ 
ئۈچۈن  قىلىش  ئىشغال  تەيۋەننى  مەسىلە  نۆۋەتتىكى 
ئەمەس،  ئىشلىتىش-ئىشلەتمەسلىك  كۈچى  ــورال  ق
ئىكەن.  ئىشلىتىش  تەرىقىدە  قانداق  ۋە  قاچان  بەلكى 
ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ  ئىچىدە  يىل  ــون  ئ كەلگۈسى 
ئەگىشىپ، خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش خەۋپى 

بارغانسېرى كۈچىيىدىكەن.

ئۇكرائىنادىكى  رۇسىيەنىڭ  خىتاينىڭ  بۇرنس  ۋىليام 
يەنى  كېرەكلىكىنى،  ئېلىشى  ئىبرەت  ئەھۋالىدىن 
كەلتۈرمەكچى  قولغا  غەلىبىنى  قىلغۇچ  ھەل  ۋە  تېز 
بېسىپ  تــەرەپــنــى  قــارشــى  چــوقــۇم  تەرەپنىڭ  بــولــغــان 
چۈشكىدەك كۈچ-قۇۋۋەتكە ئىگە بولۇشى كېرەكلىكىنى 
خىتاي  جىنپىڭنى  شـــى  ــە  ــەن ي ئـــۇ  تــەكــىــتــلــىــگــەن. 
قۇرۇلتىيىدىن  20-نــۆۋەتــلــىــك  كومپارتىيەسىنىڭ 
دەپ  قــىــلــىــدۇ،  ھــۇجــۇم  تــەيــۋەنــگــە  دەرھــــال  كېيىنال 

قارىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
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تۈركىستاندا  خىتاي يېقىنقى يىلالردىن بېرى شەرقىي 
سىستېمىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن 
بىرگە، ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەرنىڭ تارىخىي 
بىر  ئــۈچــۈن،  بۇرمىالش  پۈتۈنلەي  مەدەنىيىتىنى  ۋە 

قىسىم يالغان تارىخىي ئورۇنالرنى ئويدۇرۇپ چىقماقتا.

يېقىنقى يىلالردىن بېرى خىتاينىڭ شەرقىي 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
ھالدا  دەلىل-ئىسپاتلىق  جىنايىتى 
خەلقئاراغا ئاشكارىلىنىشقا باشلىغاندىن 
ۋە  بېسىمى  خــەلــقــئــارانــىــڭ  كــېــيــىــن، 
ئەگىشىپ،  كۈچىيىشىگە  ئېمبارگوالرنىڭ 
خىل  ھەر  تەرەپتىن  بىر  رېجىمى  خىتاي 
گۇۋاھچىالرنى  يالغان  مــەيــدان،  يالغان 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  تــەيــيــارالپ، 
مەدەنىيىتىنى  مىللەتلەرنىڭ  ھەرقايسى 
تەشۋىق  كــۈچــەپ  قوغداۋاتقانلىقىنى 
شەرقىي  تەرەپتىن  بىر  يەنە  قىلسا، 
ــۇرۇش  ــالشــت ــاي ــت ــنــى خــى ــۈركــىــســتــان ت
بىلەن  ۋاسىتىلەر  تۈرلۈك  سىياسىتىنى 

كۈچەپ ئەمەلىيلەشتۈرمەكتە.

21-ئىيۇلدىكى  گېزىتىنىڭ  ۋاقىت  يەرشارى  خىتاي 
ۋىاليىتى  خوتەن  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋىرىدىن 
كەنتىدە  بويى  بــازار  يېزىسى  باغچى  ناھىيەسى  خوتەن 
قــۇرۇپ  شــەھــىــرى«نــى  قەدىمىي  »يــوتــقــان  يېڭىدىن 
چىققان. مەزكۇر ساياھەت ئورنىنى ئاتالمىش »شىنجاڭ 

خوتەن  بىلەن  شىركىتى«  چەكلىك  مېۋىچىلىك 
ناھىيەلىك دائىرىلەر بىرلىكتە ياساپ چىققان. خەۋەردە 
بۇ قۇرۇلۇشنىڭ خوتەن ۋىاليىتىنىڭ مۇھىم مەدەنىيەت 
21-ئىيۇل  ئىكەنلىكى،  قۇرۇلۇشى  تۈرى  ساياھەت  ۋە 
قەيت  ئېچىۋېتىلگەنلىكى  رەسمىي  ساياھەتچىلەرگە 

قىلىنغان.

شەھىرى«نىڭ  قەدىمىي  »يوتقان  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
قۇرۇلۇش ئورنى 70 مىڭ كىۋادرات مېتىر بولۇپ، 600 
قۇرلۇش  مــەزكــۇر  سېلىنغان.  مەبلەغ  ــۈەن  ي مىليون 
مېھمانخانىسى،  قونالغۇ  خەلق  كوچىسى،  يېمەكلىك 
كۆرگەزمە  مەدەنىيەت  ۋە  دۇكىنى  ھۈنەرۋەنچىلىك  قول 
ئىچىگە  ئــۆز  رايونىنى  نەچچە  بىر  قاتارلىق  سارىيى 
قوزغايدىغىنى  دىققىتىنى  كىشىنىڭ  ئالىدىكەن. 
قەدىمىي  »يوتقان  دائىرىلىرى  خىتاي  گەرچە  شۇكى، 
پادىشاھلىقىنىڭ  خــوتــەن  قەدىمكى  شەھىرى«نىڭ 
دەۋا  قىلغانلىقىنى  ئاساس  خاتىرىلىرىنى  تارىخىي 
قىلغان بولسىمۇ، بىراق بۇ سۈنئىي قەدىمىي شەھەرنىڭ 
قۇرۇلۇشىنى پۈتۈنلەي خىتاي ئۇسلۇبى بويىچە سېلىپ 

چىققان.
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خوتەن ناھىيەسىنىڭ ھاكىمى ماخمۇت مامۇت »يوتقان 
سۆز  مۇراسىمىدا  ئېچىلىش  شەھىرى«نىڭ  قەدىمىي 
تاماملىنىشى  تۈرىنىڭ  شەھەر  كونا  »يوتقان  قىلىپ: 
ۋىاليىتىنىڭ  ــەن  ــوت خ ھــەتــتــا  نــاھــىــيــەســى،  ــەن  ــوت خ
مۇھىم  قېزىشتا  تارىخىنى  ۋە  بايلىقى  مەدەنىيەت 
ئەسەرلەردە  باشقا  ۋە  كىتاب  تارىخىي  بۇ  ئوينايدۇ.  رول 

كۆرسىتىلگەن« دەپ بىلجىرلىغان.

بەرپا  سۈنئىي  يېڭىدىن  ئورگانلىرى  تەشۋىقات  خىتاي 
قىلىنغان »يوتقان قەدىمىي شەھىرى«نىڭ بىر قىسىم 
قۇرۇلۇش  بولۇپ،  ھەمبەھرىلىگەن  كۆرۈنۈشلىرىنى 
چىقىرىلغان  راۋاق  ئۇسلۇبتا،  خىتايچە  پۈتۈنلەي 
خىتاي  ئىشىكىگە  كىرىش  سېلىنغان،  شەكىلدە 
مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋوللىرىدىن بىرى بولغان تاشتىن 
قىسمىغىمۇ  ھويال  قويۇلغان،  ھەيكەل  شىر  ياسالغان 
ھەيكەللىرى  شەخسلىرىنىڭ  تارىخىي  خىتايالرنىڭ 
ئورنىغا  ســايــاھــەت  ــۇ  ب بــاشــقــا  ئــۇنــدىــن  تىكلەنگەن. 
ئەنئەنىۋى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئارتىسالرغا  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ئويدۇرۇپ  پۈتۈنلەي  بولغان،  يات  ئادىتىگە  كىيىنىش 
ئۇندىن  كــىــيــدۈرۈلــگــەن.  كىيىملەر  اليــىــھــەلــەنــگــەن 
كىيگەن  كىيىملىرىنى  قەدىمىي  خىتايالرنىڭ  باشقا 
خىتايالرنىڭ  بولۇپ،  ئورۇنالشتۇرۇلغان  ئارتىسالرمۇ 
ــۇ قــەدىــمــىــي دىـــيـــاردا يــاشــاپ، بــاشــقــۇرۇپ  ــن ب ــدى ــەزەل ئ

كەلگەنلىكىگە نومۇسسىزالرچە ئىشارەت قىلىنغان.

تۈركىستاننى  شەرقىي  خىتاي  كــۈنــلــەردە  يېقىنقى 
ــارەت رەزىـــل  ــب ــى ــلــەي خــىــتــايــالشــتــۇرۇشــتــىــن ئ ــۈن ــۈت پ

تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ئۈچۈن،  يېتىش  مەقسىتىگە 
ئۆزگەرتىش  ئىسىم  بۇرمىالش،  ئورۇنلىرىنى  تارىخىي 
كۈنلەردىكى  ئالدىنقى  كۆپەيتكەن.  ھەرىكەتلىرىنى 
جىمىسار  ھازىرقى  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ــەردە  خــەۋەرل
شەھەر  قەدىمكى  بەشبالىق  تەۋەسىدىكى  ناھىيەسى 
ئاالقىدار  سۇاللىسىغا  تــاڭ  ئورنىدا  خارابىلىقىنىڭ 
قۇرۇپ  مۇزېيى«نى  مەھكىمىسى  تۇتۇق  رايون  »غەربىي 
14-ئىيۇل رەسمىي ئېچىۋېتىلگەنلىكى،  چىققانلىقى، 
خىتاينىڭ بۇ ئارقىلىق ھېچقانداق ئارخېئولوگىيەلىك 
ئىگە  ئاساسقا  سەپسەتىسىنى  بۇ  بولمىغان  دەلىلى 

قىلىشقا ئۇرۇنغانلىقى مەلۇم بولغانىدى.

شەرقىي  ھەپتە  ئالدىنقى  جىنپىڭ  شى  باشقا  ئۇندىن 
قېتىم  تۇنجى  كېيىن  يىلدىن  سەككىز  تۈركىستاننى 
زىيارەت قىلغاندا، ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 
مۇزېي«نى مەخسۇس كۆزدىن كەچۈرگەنلىكىمۇ دىققەت 
بۇ  جىنپىڭنىڭ  شــى  ئانالىزچىالر  قوزغىغانىدى. 
ھەرىكىتىدىن خىتاي رېجىمىنىڭ شەرقىي تۈركىستان 
تارىخىنى پۈتۈنلەي بۇرمىالش، قايتىدىن يېزىپ چىقىش 
تىزغانلىقىنى  قاتارىغا  ئىشالر  مۇھىم  ئۇرۇنۇشلىرىنى 

كۆرۈۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەنىدى.

ــلــەپ خىتاي  كــۆپ تــۈركــىــســتــانــغــا  شــەرقــىــي  خــىــتــاي 
ئاققۇنلىرىنى كۆچۈرۈپ كېلىپ، شەرقىي تۈركىستاننى 
ــارەت رەزىـــل  ــب ــى ــلــەي خــىــتــايــالشــتــۇرۇشــتــىــن ئ ــۈن ــۈت پ
يىلالردىن  يېقىنقى  ــۈچــۈن،  ئ يېتىش  مەقسىتىگە 
قۇرۇلۇشىنى  ئورۇنلىرى  ساياھەت  ۋە  ئايرودۇرۇم  بېرى 
شەرقىي  بــىــرگــە،  بىلەن  كېڭەيتىش  دەرىــجــىــدە  زور 
ناملىرىنى،  ئورۇنلىرىنىڭ  تارىخى  تۈركىستاننىڭ 
خاراكتېرىنى ئۆزگەرتىشكە، سۈنئىي تارىخىي ئورۇنالرنى 
زور  چىقىشقا  ياساپ  بويىچە  ئېھتىياجى  خىتاينىڭ 

مەبلەغ ئاجراتماقتا.
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بايلىقىنى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  يىلمۇ  بۇ  خىتاي 
زور  توشۇشنى  ئەلگە  چــەت  ۋە  قىلىشنى  بــۇالڭ-تــاالڭ 
يىلدا  يېرىم  ئالدىنقى  بولۇپ،  كۈچەيتكەن  دەرىجىدە 
شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى 
بۇلتۇرقى  يېتىپ،  يۈەنگە  مىليون   510 مىليارد   91
ئېشىش  ئېشىپ،   39.1% مەزگىلدىكىدىن  ئوخشاش 

سۈرئىتىدىن 29.7 پىرسەنت پوئېنت يۇقىرى بولغان.

خىتاي  بــېــرى  يــىــلــالردىــن  يېقىنقى 
بايلىقىنى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
تېخىمۇ كۆلەملىك بۇالڭ-تاالڭ قىلىش 
ئۈچۈن، خىتاي-ياۋروپا )ئوتتۇرا ئاسىيا( 
نۆۋەتچى پويىزلىرى بىر قىسىم دېڭىز 
تىرانسپورتىنى  ھــاۋا  تىرانسپورتى، 
ۋە  خىتاي  بولۇپ،  ئالغان  ئۈستىگە  ئۆز 
چەت ئەلگە توشۇش مىقدارىنى تېخىمۇ 
شەرقىي  بىلەن  بۇنىڭ  كۆپەيتكەن. 
باشقا  ۋە  تۆمۈريول  تۈركىستاندىكى 
تاموژنا ئېغىزلىرى ئارقىلىق چېگرادىن 
پويىز  نۆۋەتچى  كىرىپ-چىقىدىغان 
تۈرى  ۋە  مىقدارى  توشۇش  يۈك  سانى، 

داۋاملىق ئېشىپ ماڭغان.

تورىنىڭ  تــەڭــرىــتــاغ  ئــورگــىــنــى  تــەشــۋىــقــات  خــىــتــاي 
بۇ يىل  23-ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، 
ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  بۇيان  كىرگەندىن 
ۋىاليەت، ئوبالست، شەھەرلىرىدىن قارىغاندا، تاشقى سودا 
كۆپەيتىلگەن.  ئەھۋالى  ئومۇمىي  ئىمپورت-ئېكسپورت 
بۇالڭ- تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئايدا  ئالتە  ئالدىنقى 
تاالڭ ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇالتلىرىنى ئۆز ئىچىگە 
مىليارد   74 قىممىتى  ئومۇمىي  ئېكسپورت  ئالغان 
ئوخشاش  بۇلتۇرقى  يېتىپ،  يۈەنگە  مىليون   740

مەزگىلدىكىدىن %49.3 ئاشقان.

چېگرا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئايدا  ئالتە  ئالدىنقى 
توشۇش  يــۈك  ئىمپورت-ئېكسپورت  ئېغىزلىرىنىڭ 
يېتىپ،  توننىغا  مىڭ   788 مىليون   32 مــىــقــدارى 
ئاشقان.  مەزگىلدىكىدىن 6%  ئوخشاش  بۇلتۇرقى 
ئىمپورت-ئېكسپورتىنىڭ  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
سېلىشتۇرغاندا  خىتايغا  پــۈتــۈن  سۈرئىتى  ئېشىش 
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ــان. پـــەقـــەت 6-ئـــايـــدىـــال شــەرقــىــي  ــ ــۇرغ ــ 5-ئــــورۇنــــدا ت
ئومۇمىي  ئــىــمــپــورت-ئــېــكــســپــورت  تۈركىستاننىڭ 
يېتىپ،  يۈەنگە  مىليون   100 مىليارد   24 قىممىتى 
ئېشىپ،  مەزگىلدىكىدىن 68.5%  ئوخشاش  بۇلتۇرقى 

بۇ يىل كىرگەندىن بۇيانقى يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن.

ــن بــاشــقــا ئــالــدىــنــقــى يــېــرىــم يــىــلــدا شــەرقــىــي  ــدى ــۇن ئ
يــول«  بىر  بەلباغ،  »بىر  ئاتالمىش  تۈركىستاننىڭ 
ئومۇميۈزلۈك  ۋە »رايون  دۆلەتلەر  بويىدىكى  لىنىيەسى 
كېلىشىمى«گە  مۇناسىۋىتى  ھەمراھلىق  ئىقتىسادىي 
ئىمپورت-ئېكسپورتى  بولغان  بىلەن  دۆلــەتــلــەر  ــەزا  ئ
ئايرىم-ئايرىم ھالدا 82 مىليارد 400 مىليون يۈەن ۋە 5 
مىليارد 540 مىليون يۈەن بولۇپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش 
ھالدا45.7%، 18.9%    ئايرىم-ئايرىم  مەزگىلدىكىدىن 

ئاشقان. 

ئــەمــەلــدارلــىــرى  خــىــتــاي  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي 
بۇ  داۋاملىشىۋاتقان  ئالدىدىمۇ  بېسىم  خەلقئارالىق 
نەتىجىلىرىنى كۆز-كۆز قىلىپ: »بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 
قىممىتىدە  ئومۇمىي  ئىمپورت-ئېكسپورت  يېرىمىدا 
سەۋىيە  يۇقىرى  يېڭى  بۇيانقى  يىلدىن  ئون  يېقىنقى 

يارىتىلدى. ئېكسپورت ئۇدا ئالتە ئاي بۇلتۇرقى ئوخشاش 
مەزگىلدىكىدىن %20 ئاشۇرۇلدى« دېگەن.

شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  كۆزەتكۈچىلەر 
ۋە  بايلىقالرنى  چىققان  تۈركىستاندىن 
مەھسۇالتلىرىنى  ئــەمــگــەك  مــەجــبــۇرىــي 
قــانــدۇرۇشــقــا  ئېھتىياجىنى  خىتاينىڭ 
ئەلگە  چــەت  يەنە  باشقا،  ئىشلەتكەندىن 
ئــېــكــســپــورت قــىــلــىــۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى، بۇ 
ھېچقانداق  خەلقنىڭ  يەرلىك  بايلىقالردىن 
شەرقىي  ئېرىشەلمىگەنلىكىنى،  مەنپەئەتكە 
داۋامالشتۇرۇۋاتقان  ئىزچىل  تۈركىستاندا 
ماس  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
داۋاملىق  قىلىشنىمۇ  بــۇالڭ-تــاالڭ  ھالدا، 

كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  رېجىمى  خىتاي 
ئــۈچــۈن  ــۇرۇش  ــوشـ يـ جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق 
تەشۋىقاتلىرىنى  يالغان  كېلىۋاتقان  داۋامــالشــتــۇرۇپ 
يىللىق  بۇ  ئۈچۈن،  كۆتۈرۈش  يۇقىرى  بالداق  بىر  يەنە 
زور كۆلەملىك يالغان تەشۋىقات پائالىيىتىنى رەسمىي 

باشلىدى.

ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
خەلقئارا  سىياسىتى  تېررور  قىلىۋاتقان 
نۇرغۇنلىغان  بولۇپ،  ئاشكارا  جەمئىيەتتە 
شەرقىي  خىتاينىڭ  تەشكىالتالر  ۋە  دۆلەت 
»ئىرقىي  تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىنى 
مۇئەييەنلەشتۈردى  دەپ  قىرغىنچىلىق« 
بىر  قارشى  خىتايغا  سەۋەبلىك  بۇ  ھەمدە 
قىسىم ئېمبارگوالرنى يۈرگۈزدى. بۇنىڭدىن 
شەرقىي  خىتاي  بولغان  بىئارام  قاتتىق 
خەلقئارا  مەسىلىسىدە  تۈركىستان 
ئۇرۇنۇپ  بوياشقا  كۆزىنى  جەمئىيەتنىڭ 
كەلگەن بولۇپ، بۇ قېتىم يەنە 2022-يىللىق 
ئاتالمىش »ئون مىڭلىغان كىشى شىنجاڭ 
قىلىنغان  تېما  باش  سۆزلەش«  ھەققىدە 

ساختا تەشۋىقات پائالىيىتىنى باشلىغان.

مەلۇم  خەۋىرىدىن  ھەقتىكى  بۇ  تورىنىڭ  تەڭرىتاغ 
ئاتالمىش  2022-يىللىق  رېجىمى  خىتاي  بولۇشىچە، 
سۆزلەش«  ھەققىدە  شىنجاڭ  كىشى  مىڭلىغان  »ئون 
23-ئىيۇل  پائالىيىتىنى  تور  يۈرۈشلۈك  تېمىسىدىكى 
ئۈرۈمچىدە باشلىغان. بۇ پائالىيەتكە خىتاي مەركىزىي 
ئــۇچــۇرالشــتــۇرۇش  ۋە  بىخەتەرلىكى  تــور  كومىتېت 
ئىشخانىسى، توردا تارقىتىش ئىدارىسى، تور جەمئىيەت 
بۇ ھەقتىكى  قىلغان.  باشچىلىق  ئىدارىسى  خىزمىتى 
ئاپتونوم  »ئــۇيــغــۇر  ئاتالمىش  يىغىننى  مــەخــســۇس 
ۋە  بىخەتەرلىكى  تــور  كومىتېتى  پارتىيە  رايــونــلــۇق« 
تورى  گېزىتى  خىتاي  ئىشخانىسى،  ئۇچۇرالشتۇرۇش 

مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن.

خىتاي ئەمەلدارالر يىغىنىدا سۆز قىلىپ: »ھەر مىللەت 
بولدى.  باياشات  بارغانسېرى  تۇرمۇشى  ئاممىسىنىڭ 
قولىدىكى  مەشھۇرلىرىنىڭ  تور  داڭلىق  ئەللىك  چەت 
ھەقىقىي،  دۇنياغا  ئارقىلىق  ئاپپارات  فوتو  ۋە  قەلەم 
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قىلىشىنى  نامايان  شىنجاڭنى  گــۈزەل  ئوبيېكتىپ، 
ئۈمىد قىلىمىز« دەپ بىلجىرالپ، خىتاينىڭ شەرقىي 
جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  مەسىلىسىدە  تۈركىستان 
تەشۋىقات  يالالنما  ئەللىك  ئۈچۈن چەت  بوياش  كۆزىنى 
بېشارەت  كېڭەيتىدىغانلىقىدىن  تېخىمۇ  قوشۇنىنى 

بەرگەن.

ئەسەرلەرنى  نادىر  تۈركۈم  »بىر  يەنە:  ئەمەلدارالر  خىتاي 
ئېنېرگىيە  توردا  چىقىرىش،  ئوتتۇرىغا  قىلىپ  ئىجاد 
توپالپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ھېكايىسىنى ياخشى 
ئېڭىنى  گەۋدىسى  ئورتاق  مىللىتى  جۇڭخۇا  سۆزلەپ، 
مۇستەھكەملەشكە يېتەكلەش كېرەك« دەپ جار سالغان 
قىلمىشلىرىنى  بەرگۈزۈش  گۇۋاھلىق  يالغان  بولۇپ، 

داۋامالشتۇرىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلغان. 

تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم 
جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  يــوشــۇرۇش،  جىنايەتلىرىنى 
ئاتالمىش  2021-يــىــلــىــمــۇ  ــۈچــۈن،  ئ بــويــاش  كــۆزىــنــى 
سۆزلەش«  ھەققىدە  شىنجاڭ  كىشى  مىڭلىغان  »ئون 
تېمىسىدا زور كۈچ ۋە مەبلەغ ئاجرىتىپ، تور دۇنياسىدا 
بۇنىڭ  تەشكىللىگەن.  ھەرىكىتى  تەشۋىقات  يالغان 
 200 مىليون   1 جەمئىي  ھازىرغىچە  نەتىجىسىدە 

قىلىنغان،  ئېالن  سىن  قىسقا  ئارتۇق  پارچىدىن  مىڭ 
كۆرۈلۈش قېتىم سانى 14 مىليارد قېتىمدىن ئاشقان. 
سىنالر  مەزكۇر  ئىشلەنگەن  ئۈچۈن  تەشۋىقات  يالغان 
تارقىتىلغاندىن سىرت، خەلقئارادىكى  ئون خىل تىلدا 
ئورگانلىرىنىڭ  تاراتقۇ  باشقا  قولاليدىغان  خىتاينى 
قېتىمقى  بــۇ  تارقىتىلغان.  ئــۇالپ  سۇپىلىرىدا  ــور  ت
ئالدىنقى  پائالىيىتى  تەشۋىقات  ساختا  يــۈرۈشــلــۈك 
شىنجاڭ  كىشى  مىڭلىغان  »ئــون  ئاتالمىش  يىللىق 
تەشۋىقاتىنىڭ  تور  تېمىسىدىكى  سۆزلەش«  ھەققىدە 

كېڭەيتىلىشى ھېسابلىنىدىكەن.

سىياسەت  ئىستراتېگىيەلىك  ئاۋسترالىيە 
قىلغان  ئېالن  12-ئايدا  بۇلتۇر  ئىنستىتۇتى 
دوكالتىدا خىتاينىڭ چەت ئەللىك ئىجتىمائىي 
تاراتقۇ مەشھۇرلىرىدىن پايدىلىنىپ، شەرقىي 
يوشۇرۇشقا  جىنايەتلىرىنى  تۈركىستاندىكى 
تور مەشھۇرلىرىنىڭ  ئۇرۇنغانلىقىنى، مەزكۇر 
قوشۇنىغا  تەشۋىقات  خەلقئارالىق  خىتاينىڭ 
مەزكۇر  ئاشكارىلىغانىدى.  ئايالنغانلىقىنى 
2021-يىلى  يانۋاردىن  2020-يىلى  دوكالتتا 
شەرقىي  ئارىلىقتا  بولغان  ئاۋغۇستقىچە 
تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتى پۈتۈنلەي بۇرمىالنغان 
يولالنغانلىقى،  يازمىالرنىڭ  سىن،  پارچە   546
ئۈچۈن  تەشۋىقاتى  خىتاي  مەزمۇنالرنىڭ  بۇ 
تور  ئەللىك  چەت   13 قىلىدىغان  خىزمەت 
تەييارالنغانلىقى  تەرىپىدىن  مەشھۇرى 

تەپسىلىي كۆرسىتىلگەنىدى.
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.خىتاي رېجىمى ب د ت ئەمەلدارلىرى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ 
ھەرقايسى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئۈچۈن،  بوياش  كۆزىنى 
ساھەلەردىن بىر قىسىم كىشىلەرنى تالالپ، ب د ت كىشىلىك ھوقۇق 
ئالىي ئەمەلدارى مىشېل باچېلېتقا مەكتۇپ يېزىشقا مەجبۇرلىغان. 

شــەرقــىــي  خــىــتــايــنــىــڭ  ــېــرى  ب ــىــلــالردىــن  ي يېقىنقى 
جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
خىتاي  كېيىن،  كەلگەندىن  كۈنتەرتىپكە  خەلقئارادا 
رېجىمى يالغان مەيدان، يالغان گۇۋاھچىالرنى تەييارالش 
يوشۇرۇشقا  جىنايەتلىرىنى  بىلەن  ۋاسىتىلەر  قاتارلىق 
د  ب  رېجىمى  خىتاي  قېتىم  بۇ  كەلگەنىدى.  ئۇرۇنۇپ 
شەرقىي  ئۈچۈن،  بوياش  كۆزىنى  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ت 
ھــوقــۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  خەلقىنى  تــۈركــىــســتــان 
يولالشقا  مەكتۇپ  باچېلېتقا  مىشېل  ئەمەلدارى  ئالىي 

مەجبۇرلىغان.

ــارى ۋاقــىــت  ــ ــەرش ــ ــات ئــورگــىــنــى »ي ــق ــەشــۋى خــىــتــاي ت
گېزىتى«نىڭ 26-ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئاتالمىش  دائىرىلىرى  تۈركىستاندىكى خىتاي  شەرقىي 
ئەمەلىي  شىنجاڭنىڭ  ۋە  كــەچــۈرمــىــشــلــىــرى  »ئـــۆز 
قاتالمدىن  ھەرقايسى  نامىدا  تونۇشتۇرۇش«  ئەھۋالىنى 
ت  د  ب  ئارقىلىق  ئېلخەت  تالالپ،  خەلقنى  تۈركۈم  بىر 
كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى مىشېل باچېلېتقا 
ئەۋەتىشكە  تولغان مەكتۇپ  بىلەن  يالغان گۇۋاھلىقالر 

مەجبۇرلىغان. 

مەجبۇرالنغانالرنىڭ  يېزىشقا  مەكتۇپ  رېجىمى  خىتاي 
قەتلىئامىدا  ئــۈرۈمــچــى  5-ئــىــيــۇل  قىسمىنى  بــىــر 
زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر قىلىپ كۆرسەتسە، يەنە 
دەپ  مەركىزى«  »تەربىيەلەش  خىتاي  قىسمىنى  بىر 
جار سېلىپ كەلگەن جازا الگېرلىرىدا تەربىيەلەنگەنلەر 
قىلىپ كۆرسىتىپ، مىليونلىغان شەرقىي تۈركىستان 
كۆلەملىك  ــەڭ  ك قــامــاش،  الگېرىغا  جـــازا  خەلقىنى 
مەكتۇپ  ئۇرۇنغان.  ئاقالشقا  جىنايىتىنى  باستۇرۇش 
ــىــڭ بــىــر قــىــســمــى خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي  ــالرن ــان ــازغ ي
جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندا 
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ئىجرا قىلىشىغا سادىقلىق بىلەن ماسلىشىپ كەلگەن، 
تۆمۈرنىياز،  ئابدۇرەقىپ  كەتكەن  پــۇر  نامى  سېسىق 
مەمەت جۈمە قاتارلىق ئاتالمىش »دىنىي زات«الر بولۇپ، 
ئەۋەتكەن  باچېلېتقا  مىشېل  ھەممىسى  ئــۇالرنــىــڭ 
قېلىپالشقان  رېجىمىنىڭ  خىتاي  مەكتۇپلىرىدا 
ئەركىنلىكى  ئېتىقاد  »دىنىي  تەكرارالپ:  ئىبارىلىرىنى 
خاتىرجەم  ئىناق،  خەلقى  مىللەت  ھەر  چەكلەنمەيدۇ. 
خىتاي  باشقا  ئۇندىن  بىلجىرالشقان.  دەپ  ياشىماقتا« 
ئىشچى-خىزمەتچىلەرنىمۇ  ساھەلەردىكى  تــۈرلــۈك 
ئــۇالرمــۇ  بــولــۇپ،  مــەجــبــۇرلــىــغــان  يېزىشقا  مــەكــتــۇپ 
ئۆزلىرىنىڭ  بويىچە،  بەرگىنى  تەييارالپ  خىتاينىڭ 
بىلدۈرۈشكەن  ياشاۋاتقانلىقىنى  ئەركىن  بــايــاشــات، 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  ۋە 
ۋە  دۆلەتلەر  ئەيىبلىگەن  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق 

بىلدۈرىدىغانلىقىنى  نارازىلىق  ئورگانلىرىغا  ئاخبارات 
يېزىشقان. 

.كۆزەتكۈچىلەر خىتاي رېجىمىنىڭ يېقىنقى 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  مەزگىللەردە 
جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ــۈن زور  ــۈچ ــالپ، يــالــغــان تــەشــۋىــقــات ئ ــاق ئ
مىشېل  قىلىۋاتقانلىقىنى،  ــەرپ  س كــۈچ 
زىيارىتىنىمۇ  قېتىملىق  بۇ  باچېلېتنىڭ 
سۈپىتىدە  كــوزىــرى  تەشۋىقات  بــۇرمــىــالپ، 
بىلەنال  بۇنىڭ  پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى، 
بولدى قىلماي، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى 
بىۋاسىتە ب د ت ئەمەلدارىغا يالغان گۇۋاھلىق 
قولالنغانلىقىنى  تاكتىكىسىنى  بەرگۈزۈش 
قىلمىشالرنىڭ  بۇ  شۇنداقال  بىلدۈرۈشمەكتە، 
ت  د  ب  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئەمەلىيەتتە 
شەرقىي  كومىتېتىنى  ھوقۇق  كىشىلىك 
ئېالن  دوكالتنى  ھەققىدىكى  تۈركىستان 
بىرى  ئۇرۇنۇشلىرىدىن  توسۇش  قىلىشتىن 

ئىكەنلىكىنى تەكىتلەشمەكتە.
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ئارتۇق  دىــن   100 جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ 
ئىسالمىي تەشكىالتنىڭ ھەمكارلىقىدا بەرپا قىلىنغان 
-31ئىيۇل  ھەرىكىتى  تــۇر«  دەس  ئۈچۈن  »ئۇيغۇرالر 
كۆلەملىك  زور  جــايــلــىــرىــدا  ھــەرقــايــســى  دۇنــيــانــىــڭ 

خەلقئارالىق نامايىش ئۆتكۈزدى. 

ئۈچۈن  تۈركىستان  شەرقىي  بېرى  يىلالردىن  يېقىنقى 
ئەنگلىيە  ئاۋسترالىيە،  چىقىرىۋاتقان،  ئــاۋاز  كۆپلەپ 
قاتارلىق دۆلەتلەردە زور كۆلەملىك نامايىش تەشكىللەپ 
زور تەسىر قوزغىغان، دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى 
100 دىن ئارتۇق ئىسالمىي تەشكىالتنىڭ ھەمكارلىقىدا 
بەرپا قىلىنغان »ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر« ھەرىكىتى 
31-ئىيۇل يەنە بىر قېتىم زور كۆلەملىك خەلقئارالىق 

نامايىش تەشكىللىدى.

»ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دەرھال توختات« تېمىسىدا 
لوندون،  ئەنگلىيەنىڭ  نامايىش  مەزكۇر  ئۆتكۈزۈلگەن 

ئېدىنبۇرگ  شوتالندىيەنىڭ  شەھەرلىرى،  مانچېستېر 
نىيۇيورك،  ۋاشىنگتون،  ئامېرىكىنىڭ  شــەھــىــرى، 
تورونتو  كــانــادانــىــڭ  شــەھــەرلــىــرى،  لوس-ئانژېلېس 
شەھىرى،  بىرىسبېين  ئاۋسترالىيەنىڭ  شەھىرى، 
تۈركىيەنىڭ  شەھىرى  ئاكلەند  زېلالندىيەنىڭ  يېڭى 
ئافرىقىنىڭ  جــەنــۇبــىــي  ۋە  شــەھــىــرى  ئــىــســتــانــبــۇل 
ئەلچىخانا،  خىتاينىڭ  شەھىرىدىكى  جوھانسبېرگ 
ــالردا  ــورۇن ئ مۇھىم  يــاكــى  ئــالــدىــدا  كونسۇلخانىلىرى 
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، ئىنتايىن داغدۇغىلىق داۋامالشتى.

خەلقئارا  تەشكىللەشكە  نامايىشنى  ئىستانبۇلدىكى 
شەرقىي  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
بولغان  مەسئۇل  ھەرىكىتى  نەسىل  يېڭى  تۈركىستان 
بولۇپ، ئىستانبۇل فاتىھ رايونىغا جايالشقان ساراچخانە 
بۇغراخان  سۇتۇق  نامايىشتا  ئۆتكۈزۈلدى.  باغچىسىدا 
رەئىسى  شۆبىسى  كونيا  ۋەقفى  مەدەنىيەت  ۋە  ئىلىم 
نەسىل  يېڭى  تۈركىستان  ئۇدۇن، شەرقىي  ئابدۇلئەھەد 
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خەلقئارا  تەكلىماكان،  ئابدۇساالم  رەئىسى  ھەرىكىتى 
شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى باش كاتىپى 
ئابدۇرېشىت ئەمىن ھاجى، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر 
بىرلىكى رەئىس ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم، شەرقىي 
مەركىزىگە  تەتقىقات  ئۇيغۇر  ۋە  ۋەقــفــى  تۈركىستان 
مۇسۇلمانالر  ئىستانبۇل  ئوغۇز،  ئابدۇلالھ  ۋاكالىتەن 
كوللېكتىپى تەشكىالتىدىن ئىلخان ئىبراھىم خانىم، 

پېشقەدەم  ۋە  ئۆزدەمىر  خالىس  يازغۇچى  ژۇرنالىست، 
قاتارلىقالر  ھاجىم  توختى  مەھمۇدجان  پائالىيەتچى 
ئىرقىي  ۋەھشىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
جىنايەتلەرنىڭ  بــۇ  ۋە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق 
جەمئىيەتنىڭ  خــەلــقــئــارا  ــۈچــۈن  ئ توختىتىلىشى 
ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەكلىكى ھەققىدە ئايرىم-ئايرىم 

سۆز قىلدى.

نامايىشتا يەنە كەسپىي رەسسام تەرىپىدىن خىتاينىڭ 
ۋە  قىلغانلىقىغا  ئىشغال  تۈركىستاننى  شەرقىي 
قانغا  قىلىنغان  سىمۋول  جىنايەتلىرىگە  ۋەھشىي 

بويالغان شەرقىي تۈركىستان بايرىقى سىزىلدى.

ئۇندىن باشقا »ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دەس تۇر« ھەرىكىتىنىڭ 
تەشكىللىشى بىلەن، نامايىشتىن ئىككى كۈن بۇرۇن، 
ھەرقايسى  دۆلەتلەردىكى  يۇقىرىقى  29-ئىيۇل  يەنى 
تۈركىستان  شەرقىي  ھــالــدا  بــىــردەك  مەسچىتلەردە 



31

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى ئىيۇل 2022

چىققان  قارشى  زۇلۇمغا  ئۈرۈمچىدە  خىتاي  فاشىست  ئىلگىرى  يىل   13 بۇندىن 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى قانلىق باستۇرغانىدى.
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